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

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་



  v  

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

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

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

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

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

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

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

ཞེས་ཀང་བརློད་ཆློག་པ་ཡིན་ནློ། །

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

མ། བློད་ཡིག་གསལ་བེད་བཅུ་དྲུག་པ། སྐྱེ་གནས་མཆུ་སྣ་དང་བཅས་པ་དང་། བེད་པ་མཆུ། ནང་

གི་རློལ་བ་མཆུ་གཉིས་ཕད་པ། ཕིའི་རློལ་བ་སློག་ཆུང་སྒ་ལན། ① མིང་གཞིའི་ཤིན་ཏུ་མློའི་ཡི་

གེ་ཞིག སྒ་གདངས་ལྷློད་པ། ② སློན་འཇུག་གི་ཤིན་ཏུ་མློའི་ཡི་གེ་ཞིག ③ རེས་འཇུག་གི་མློ་

ཙམ་གི་ཡི་གེ་ཞིག ④ མིང་མཐའི་ཆ་ཤས་ཤིག བིས་མ། པར་མ། ལག་བསྟར་མ། འློ་མ། གྲུ་

བཞི་མ། སློབ་མ། གྲུ་བཞི་མ། དར་མ། ཆུ་ཁློལ་མ། ⑤མློ་རགས་མཚོན་པའི་བདག་སྒ་ཞིག 

བཙུན་མ། ཆུང་མ། མཁའ་འགློ་མ། གླུ་མ། ཟླློས་གར་མ། ⑥ སྐྱེད་བེད་ཨ་མ། ཕ་མ། མིང་གི་

རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེ་བའི་ལམ་སྟེར་མ་དང་། སྐྱེད་བེད་མ། འབྱུང་བེད། ཡུམ། རབ་སྐྲུན་བཅས་སློ།། 

⑦ མིང་གི་ཐློག་མ་དང་བར་དུ་འཇུག་པའི་དགག་སྒ་ཞིག གང་ཡང་མ་བྱུང་། ང་མ་ཕིན། བལས་

ཀང་མ་མཐློང་། གངས་ཀ་མ་ཚང་། དེར་མ་འགློ། ཆང་མ་འཐུང་། དེ་འདྲ་མ་བེད། ས་མ་འབློག 

བ་མ་བི། ར་མ་ལུག ཁ་མ་ཆར། 

མ་ཀ་ར། [ལེགས]བློད་ཟླ་བདུན་པ། 

མ་ཀི མ་གི་དང་འདྲ། 

མ་ཀུ་ར། [ལེགས]མེ་ལློང་། 

མ་ཀློ་ལེ། ཁི་སློང་ལེ་བཙན་སྐབས་བློད་དུ་བློན་ཏེ་བློད་རིན་པློ་ཆེ་རྦ་རཏྣ་དང་བསེབས་ནས་ཤེར་

ཕིན་འབུམ་ཐློག་མར་བློད་ཡིག་ཏུ་སྒྱུར་མཁན་རྒྱ་ཧྭ་ཤང་ཞིག

མ་རང་། མ་རའི་གཞི། ས་ཞིང་དང་། རྨློན་ཕྱུགས། ཞིང་ལས་ལག་ཆ་ཆེ་བ་སློགས་ཐློན་སྐྱེད་རྒྱུ་ཆས་

རྣམས་ཞིང་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་ལ་མ་རང་དུ་འཇློག་པ། ཚོང་ལས་ཀི་མ་རང་བཙུགས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལས་ཀའི་ལག་རེས་བཟང་ངན་གི་མ་རང་ཤེས་བརློན་གཉིས་ཀར་རག་ལས་པ་ཡིན། 

མ་རང་མཉམ་འཇློག་ལམ་ལུགས། ངལ་རློལ་མང་ཚོགས་རང་མློས་ཀིས་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་མ་

དངུལ་དང་། ཅ་དངློས། ལག་རལ་སློགས་པ་རང་གབས་བས་པ་མ་རང་གི་རྣམ་པའི་ཐློག་ནས་

ཞུགས་ཏེ། རྒྱུ་ནློར་མ་རང་གཞིར་བཞག་མཉམ་དུ་དབང་བའི་རྨང་གཞིའི་འློག ཐུན་མློང་དུ་

གཉེར་སྐྱློང་དང་། ཐུན་མློང་དུ་ངལ་རློལ་བས་ནས་ཁེ་ལས་དམངས་གཙོས་དློ་དམ་དང་། རློལ་

བསྟུན་ཐློབ་སྤློད་བ་རྒྱུ་གཙོ་བས་ཏེ། བསྡུར་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་སྤི་གསློག་ལ་བཞག་པའི་མཉམ་

སེབ་དབང་བའི་ལམ་ལུགས་དཔལ་འབློར་གི་རྣམ་པ་ཞིག 

མ་རང་ཐེབས་ར། གཏློང་སློའི་མ་ར། 

མ་རང་འཚོང་བཤུག མ་རང་དང་ཚན་པ་ཀུང་སི་གཞན་ལ་འཚོང་བ། 

མ་རང་ལམ་ལུགས། མ་རང་འཇློག་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་མི་ འདྲ་བར་དབང་བའི་ཐློན་སྐྱེད་རྒྱུ་ཆ་

གཅིག་སྡུད་བས་ནས་གཅིག་གྱུར་བཀློལ་སྤློད་དང་ཁེ་གློང་རང་འཁུར་བས་ཏེ། མ་རང་འཇློག་

གངས་བཞིན་ཁེ་བཟང་བགློས་པའི་དཔལ་འབློར་ར་འཛུགས་ཀི་རྣམ་པ་ཞིག་རེད། 

མ་སྐམ་མ། [ཡུལ] ལུག་བཞློ་རྒྱུ་མེད་པའི་རིགས་ལ་ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་bus ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་bus network ཟེར། 

མ་སྐུད་ཟླློས་ཆློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་bus frequency ཟེར། 

མ་སྐྱེས་དག། སར་རྒྱ་གར་མ་ག་དྷཱ་རྒྱལ་ཁབ་གི་བབིན་བློ་ས་ལ་ཞེས་པའི་རྒྱལ་པློའི་གས་ཡིན་པ་

དེ་ཁི་བཞུགས་ལློ་བརྒྱད་པར་ཤཱཀ་མུ་ནེ་མ་ངན་ལས་འདས། རྒྱལ་པློ་དེ་བཀའ་བསྡུ་དང་པློའི་

སྦིན་བདག་ཏུ་གྱུར། 

མ་བསྐུལ་དང་ལེན། གཞན་གིས་མ་བསྐུལ་བར་རང་གིས་མློས་ནས་བེད་པ། རང་ཉིད་བཅིངས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

འགློལ་ཐློབ་ཐབས་བེད་མཁན་མི་དམངས་ཚོར་མ་བསྐུལ་དང་ལེན་གིས་རློགས་རམ་བེད་པ། 

མ་བསྐུལ་རང་མློས། གཞན་གི་བསྐུལ་ལྕག་ལ་མི་ལློས་པར་རང་བཞིན་གིས་མློས་པ། སྤི་ཕན་གི་

བ་བ་མ་བསྐུལ་རང་མློས་ཀིས་བེད་པ། 

མ་བསྐློས་པའི་སེ་ཚན་བཅུ། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། བཅུ་ཚན་གསུམ་པ་མ་

བསྐློས་པའ་ིས་ེཚན་ལ། དག་ེསློང་མ་ལ་ཆློས་སྟློན་པའ་ིལྟུང་བེད་དང་། ཉ་ིམ་ནུབ་ནས་ཆློས་སྟློན་པའ་ི

ལྟུང་བེད་དང་། ཟས་ཕིར་ཆློས་སྟློན་ཟེར་བའི་ལྟུང་བེད་དང་། གློས་བིན་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། གློས་

བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། ལམ་དུ་འགློ་བའི་ལྟུང་བེད་དང་། གྲུར་འཇུག་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། འདུག་

པའི་ལྟུང་བེད་དང་། འགེང་བའི་ལྟུང་བེད་དང་། ཟས་སྦློར་དུ་འཇུག་པའི་ལྟུང་བེད་དེ་བཅུའློ།། 

མ་ཀས་པ། [རིང] མ་གུས་པའམ་ཁད་གསློད། 

མ་ཁ། ཁའི་མ་མགལ། 

མ་ཁ་ཤི། ཉློ་ཚོང་གི་དངློས་རས་དེའི་མ་རའི་རིན་གློང་ལས་དམའ་བར་གྱུར་ཏེ་ཁེ་སྐྱེད་མེད་པར་

གྱུར་པ་ལ་མ་ཁ་ཤི་ཟེར་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། 

མ་ཁང་། ཁང་པ་ལེ་བ། 

མ་ཁའི་ཡུལ། ཁ་ཆེའི་སློབ་དཔློན་མློ་ཧ་མུ་ཏིས་ཁ་ཆེའི་ཆློས་ལུགས་ཐློག་མར་འཛུགས་སའི་ཡུལ་

ཡིན་པ་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་རྣམས་སུ་བཤད། 

མ་ཁློངས། ① སྤིའམ་བིངས་ཀི་ཁློངས། ② ཨ་མའི་ཁློངས་གཏློགས། 

མ་ཁློམ་པ། མི་དལ་བ། ལས་བེལ་གིས་མ་ཁློམ་པས་འགློ་ལློང་མ་བྱུང་། 

མ་ཁིམས། ར་བའི་ཁིམས་སྟེ་ར་ཁིམས་ལ་གློ 

མ་ཁེལ་བའི་ཚུལ་བཞི། སློབ་དཔློན། མཆེད། ལྕམ། ཡི་དམ་རང་སེམས་ཀིས་མ་ཁེལ་བཞིའློ།། 

མ་འཁྲུལ་བ། རང་གི་ཡུལ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་སྟེ། སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་དཔེར་ན་

བུམ་འཛིན་དབང་མངློན་དང་། རྣམ་མཁེན་ལ་བུའློ།། 

མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ། ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་རློགས་པའི་ཤེས་པ། ཚད་མའི་གཞུང་རྣམས་སུ། 

རློགས་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཞེས་པ། ཤེས་པ་ལ་རློགས་བཅས་དང་རློགས་མེད་གཉིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སུ་དབེ་བའི་རློགས་མེད་ཤེས་པ་ལ་ཟེར།

མ་ག་དྷ། རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་དབུས་སུ་ཡློད་པའི་གནའ་རབས་ཀི་གློང་ཁེར་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། དེང་སང་

ཧིན་རྡུ་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁློངས་གཏློགས་པི་ཧར་མངའ་སེའི་ལྷློ་ཕློགས་སུ་ཡློད་ཅིང་། 

སློབ་དཔློན་ཐང་ཟན་ཛང་གི་ལམ་ཡིག་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་ལས། རྒྱ་གར་ཡངས་པ་ཅན་གི་

ལྷློ་ཕློགས་སུ་ཆུ་བློ་གངྒ་བརྒལ་མ་ཐག་ཏུ་ཡློད་པ་དང་། ཡུལ་དེའི་ལྷློ་ནུབ་ཀི་མཚམས་ལེ་

དབར་བཞི་བརྒྱའི་ས་ན་ཆུ་བློ་ནེ་རཉྫ་དང་། དེ་ནས་ལེ་དབར་དྲུག་ལྷག་ཙམ་སློང་བའི་ལྷློ་ནུབ་

ཏུ་རྡློ་རེ་གདན་མཆློད་རེན་དང་། མ་ཧཱ་བློ་དྷིའི་གཙུག་ལག་ཁང་། དེའི་མདུན་དུ་བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་

བཅས་ཡློད་པར་གསུངས་ཤིང་། མ་ག་དྷ་ཞེས་པའི་གློ་དློན་ནི་ཡུལ་དབུས་ཀི་ལེ་བ་སྟེ། འདི་ལ་

ཁ་ཅིག་གིས་བིང་འཛིན་དང་། འགའ་ཞིག་གིས་ཉམས་དཀའ་ཞེས་བསྒྱུར་ཀང་རང་ལུགས་སུ་

དབུས་གྱུར་འཆང་ཞེས་པ་ཡིན། 

མ་ག་གཙང་པློ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྟློད་རུ་ཐློག་རློང་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་ཆུ་བློ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་ཆུ་འགློ་

རུ་ཐློག་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་ནས་བྱུང་ཞིང་བང་ངློས་སུ་རྒྱུགས་ཏེ་ངང་ལྷ་རིང་མཚོའི་ནང་དུ་འབབ། 

མ་གལ། རི་ངློས་སློགས་ལ་སྐྱེ་བའི་ལྕང་མའི་རིགས་ཏེ། སློང་པློའི་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་༡༠～༢༠ཙམ་ཟིན་

པ། ཤུན་པ་ལང་སྐྱའམ། སྐྱ་དཀར་འཇམ་ལ་སྤུ་སློགས་མེད་ཅིང་སབ་མཐུག་སྙློམས་པ། 

དབིབས་སློར་མློ་ཟུར་གསུམ་གི་ཉམས་ཅན། རློ་ཁ་ལ་བསྐ་བ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་གློ་

བའི་ནད་དང་། འབྲུམ་ནད་ལ་ཕན། 

མ་གི གཤམ་ཕློགས། མ་གིའི་གློང་ཁེར། མ་གིའི་གནས་ཚུལ་ལ་རློག་ཞིབ་བེད་པ། 

མ་གི་ཏ། ག་རི་དང་། སན་མ། རེ་རལ། སློག་སྐྱ་རྣམས་སྐབས་ཐློབ་བས་ནས་གློ་དགློས་པའི་སྤི་མིང་

ཞིག་སྟེ། དཔག་བསམ་ལློན་ཤིང་ལས། དབང་པློའི་མེ་ཏློག་མ་གི་ཏ། གསུམ་པ་འབྲུ་ཡི་མ་གི་ཏ། 

རེ་རལ་ཤིང་གི་མ་གི་ཏ། སློག་སྐྱ་སློད་ཀི་མ་གི་ཏ། མ་གི་ཏ་ལ་མང་བཤད་དློ།། ཞེས་དང་། དེའུ་

དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་

མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། མ་གི་ཏ་ཞེས་ག་རི་དང་། སན་མ་རེ་རལ་སློག་སྐྱའི་མིང་། ཞེས་སློ།། 

མ་གུས་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། དགེ་འདུན་གིས་བསློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

པའི་ཆློས་ལན་གི་བ་བ་ལ་ཤད་སྦངས་མེད་པར་མ་གུས་པའི་ཚུལ་གིས་འདའ་བའློ།།

མ་གུས་པས་འགློག་པ། འགློག་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དགག་བ་མི་འདློད་པའི་བ་བའི་

དངློས་པློ་ཞིག 

འགློག་བེད་རང་གི་མངློན་འདློད་གང་ཡློད་ཀི་བསམ་འཆར་བསྟན་པའི་སློ་ནས་མ་གུས་པའི་ཚིག་

སྦར་ཏེ་འགློག་པའི་རྒྱན་ཞིག་གི་མིང་། 

མ་གེ་མློག་གེ མློག་ལ་ལློས། 

མ་གློང་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། 

མ་རྒད། མདློག་སློ་དཀར་རམ་ལང་གུ་ཡིན་པའི་ནློར་བུའི་རིགས་ཤིག མར་གད་ཀང་འབི། 

མ་རྒན། ① ཨ་མ་རྒན་མློ། ② བུད་མེད་རྒན་མློ། 

མ་སློ། ཁང་པའི་གཞུང་སློ་ཆེ་ཤློས། 

མ་གྲུབ། བ་ལས་གང་ཞིག མཐའ་མ་ཕིན་ཞིང་ཡློངས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་དློན། 

མ་གྲུབ་པ། མེད་པ། རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པ། 

མ་གྲུབ་པ་བཞི། གཉིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་། གང་ཡང་རུང་བ་ལ་མ་གྲུབ་པ། ཐེ་ཚོམ་ཟློས་ནས་མ་

གྲུབ་པ། གཞི་མ་གྲུབ་པ་བཅས་བཞིའློ།། 

མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས། རློད་གཞིའི་སྟེང་དུ་རགས་བཀློད་པའི་ཚེ་རགས་དང་རློད་གཞི་གང་རུང་

ཤེས་བ་ལ་མི་སིད་ནས་མ་གྲུབ་པའམ། གཉིས་ཆར་སིད་ཀང་རྒློལ་བའི་ངློར་མ་གྲུབ་ནས་མི་

སིད་པའི་གཏན་ཚིགས། 

མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་གསུམ། གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་ལས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་དབེ་

ན། དློན་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་། བློ་ངློར་མ་གྲུབ་པ་དང་། རྒློལ་བ་ལ་ལློས་ཏེ་མ་གྲུབ་པ་སྟེ་གསུམ་མློ། 

མ་གྲུབ་པའི་རགས། མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སློ།། 

མ་རྒྱུད། ① ཨ་མའི་རིགས་རྒྱུད། ② སྟློང་ཕློགས་ཤེས་རབ་ཀི་ཆ་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་རྒྱུད། 

མ་རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་དྲུག འཁློར་ལློ། རྣ་རྒྱན། མགུལ་རྒྱན། གདུ་བུ། འློག་པགས། ཐལ་ཆེན་ཚོན་བུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟེ་དྲུག

མ་རྒྱུད་བདེ་དགེས། མ་རྒྱུད་བདེ་མཆློག་དང་དགེས་པ་རྡློ་རེ། མ་རྒྱུད་ལ་བདེ་མཆློག་གི་སྐློར་དང་། 

དགེས་པ་རྡློ་རེའི་སྐློར་གཉིས། 

མ་རྒྱུད་ཞལ་ཚད་དགུ་པ། མ་རྒྱུད་ལྷ་མློ་རྣམས་ཀི་ཆ་ཚད་ནི་ཞལ་ཚད་དགུ་པ་སྟེ། ཞལ་ཚད་གང་

ལ་སློར་བཅུ་གཉིས་རིས་པས་བསློམས་སློར་མློ་བརྒྱ་དང་བཅུ་མེད་བརྒྱད་ཆུ་ཞེང་གྲུབ་པའི་ཆ་

ཚད་ཡིན། 

མ་རྒྱུད་རིགས་དྲུག རྡློར་སེམས་ཀི་རྒྱུད། རྣམ་སྣང་གི་རྒྱུད། ཧེ་རུ་ཀའི་རྒྱུད། རྡློ་རེ་ཉི་མའི་རྒྱུད། 

པདྨ་གར་དབང་གི་རྒྱུད། ར་མཆློག་གི་རྒྱུད་རྣམས་སློ།། 

མ་དགའ་ཞེ་འཛིན། མ་མགུ་བའི་བསམ་པ་སྙིང་ལ་འཛིན་པ། བློ་མཐུན་པས་རང་ལ་སྐྱློན་བརློད་

བས་པར་མ་དགའ་ཞེ་འཛིན་གིས་ངན་ལན་སློག་རིས་བས་མི་ཆློག 

མ་དགློན། དགློན་ལག་ཆུང་ངུ་འདུ་སའི་དགློན་པ་ཆེ་བ། 

མ་བགློས་རང་མཐུན། སློན་ནས་གློས་སྡུར་གང་ཡང་མ་བས་པར་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་བྱུང་བ། 

མི་ཚང་མས་བློ་དང་ཐབས་ཤེས་འདློན་པའི་བསམ་པ་དེ་མ་བགློས་རང་མཐུན་ཡིན། 

མ་མགལ། ཁའི་མ་ཁའམ་མ་ལེ། སེང་གེའི་ཡ་མགལ་ལ་ཁིའི་མ་མགལ་སྦློར་བ། 

མ་མགུ་མ་རག ངན་ཞིང་སྡུག་པའི་དངློས་པློ་བྱུང་ཡང་མ་མགུ། བཟང་ཞིང་ལེགས་པའི་དངློས་པློ་

བཙལ་ཀང་མ་རེད་པ། 

མ་མགློན་ཀླུ་སིན་གནློད་སྦིན་དྲི་ཟ། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློས་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་

པའི་སྐབས་མ་མློ་ཆེན་པློ་དཔལ་གི་ལྷ་མློ། མགློན་པློ་ལེགས་ལན་ནག་པློ། ཀླུ་རྒྱལ་དགའ་བློ་

དང་འཇློག་པློ། སིན་པློ་ལང་ཀ་མགིན་བཅུ། གནློད་སྦིན་ན་གཱ་ཀུ་བེ་ར། དྲི་ཟ་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་

བཅས་ཀིས་ལྷ་ཁང་འདི་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་རྒྱུར་ཁས་བངས་པའི་བཤད་སློལ་ཞིག 

མ་མགློན་མགར་གསུམ། ཀཾ་ཚང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་སྲུང་མ་གཙོ་བློ་གསུམ་སྟེ། དཔལ་ལན་ལྷ་མློ་

དང་། མགློན་པློ་བེར་ནག་ཅན། དམ་ཅན་མགར་བ་ནག་པློ་གསུམ་ལ་ཟེར། 

མ་འགགས་པ། [ཨནིརུདྡྷ]ཤཱཀ་ཐུབ་པའ་ིཉན་ཐློས་ཉ་ེའཁློར་བཅུའ་ིགས་ལྷའ་ིསྤན་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་དེའློ།།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མ་འགགས་གསལ་བ། རང་གི་སེམས་ལ་འཆར་སྣང་བཟང་ངན་བར་གསུམ་འགློག་པ་མེད་པར་

གསལ་བ། 

མ་བསྒིགས་རང་འགིགས། འབད་རློལ་མེད་པར་རང་བཞིན་གིས་འགིགས་པ། དུས་སྐབས་མ་

བསྒིགས་རང་འགིགས། 

མ་བསྒིགས་ལྷུན་གྲུབ། འབད་རློལ་མ་བས་པར་རང་ཤུགས་ཀིས་གྲུབ་པ། ངལ་རློལ་ལ་མ་བལློས་

པར་བས་འབས་ཀི་རེན་འབེལ་མ་བསྒིགས་ལྷུན་གྲུབ་ཡློང་མི་སིད། 

མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསྟན། ངློ་བློ་ཉློན་མློངས་ཅན་མིན་པས་མ་བསྒིབས་པ་དང་། རྣམ་སྨིན་ལ་

བལློས་ནས་དགེ་མི་དགེ་གང་རུང་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཆ་ནས་བང་དློར་བཏང་སྙློམས་སུ་བཞག་པའི་

ཆློས་རྣམས་ལ་ལུང་མ་བསྟན་ཞེས་པ་སྟེ། དཔེར་ན། སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་དང་། རག་པའི་ཆློས། 

སེམས་ཅན་གི་དབང་ཤེས་ལ་སློགས་ལ་བུའློ།། 

མ་འགློ་གང་རྒྱག མ་འདློད་པའི་སྐད་ཆ་ཤློད་པར་བརློད། དཔེར་ན། ཁློད་ཀིས་རག་པར་མ་འགློ་གང་

རྒྱབ་སྐད་ཆ་རྐྱང་ཤློད་ཀིས་ལ་བུའློ།། 

མ་ངན་དགློན། དམུ་རྡློ་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༩༡༧ལློར་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བཙན་ལྷ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མ་ངེས་པ། ① གཅིག་ཏུ་ངེས་གཟུང་མེད་པ། འཆི་བར་ངེས་ཀང་ནམ་འཆི་མ་ངེས་པ། ② མ་གློ་བ། 

སྣང་ལ་མ་ངེས་པ། 

མ་ངེས་པ་གཉིས། དགེ་སློང་ཞིག་ཁིམས་གློགས་མེད་པར་དབེན་པར་སྒིབ་བེད་ཀི་སྐྱབས་ཡློད་པའི་

གནས་སུ་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུག་པའི་ཚེ་གནས་དེར་མི་ཚངས་སྤློད་བར་རུང་མི་

རུང་གི་ཁད་པར་ལས་དགེ་སློང་དེ་ལ་ཕམ་ལྷག་ལྟུང་བེད་གསུམ་གང་བྱུང་མ་ངེས་པའམ་

དངློས་པློ་མཐའ་གང་དུ་འགྱུར་མ་ངེས་པའློ།། 

མ་ངེས་པ་དྲུག ༡ ཐུན་མློང་དང་། ༢ ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ། ༣མཐུན་ཕློགས་ཀི་ཕློགས་གཅིག་ལ་

ཡློད་ལ་མི་མཐུན་ཕློགས་ལ་ཁབ་པ། ༤ མི་མཐུན་ཕློགས་ཀི་ཕློགས་གཅིག་ལ་ཡློད་ལ་མཐུན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕློགས་ལ་ཁབ་པ། ༥ གཉིས་ཀའི་ཕློགས་གཅིག་ལ་ཡློད་པ། ༦ འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ། 

མ་ངེས་པའི་རགས། མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་དང་དློན་གཅིག 

མ་ངེས་པའི་རགས་གཉིས། ཐུན་མློང་བའི་མ་ངེས་པའི་རགས། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་

རགས་སློ།། 

མ་ངེས་པའི་རགས་དྲུག སིད་པ་བར་དློའི་སྐབས་སུ་མ་ངེས་པའི་རགས་དྲུག་ནི། ༡ གནས་ངེས་མེད་

རི་རེ་ཐང་སྟློང་ཁང་སྟློང་ལ་སློགས་པར་ཡུད་ཙམ་རེ་སློད། ༢ རེན་ངེས་མེད་ཟམ་ཟུར་མཆློད་

རེན་སློགས་ལ་ཡུད་ཙམ་རེ་བརེན། ༣སྤློད་པ་ངེས་མེད་སྐད་ཅིག་རེ་ལ་སྣ་ཚོགས་བེད། ༤ 

ཟས་ངེས་མེད་རིགས་དྲུག་གི་ཟས་སྣ་ཚོགས་མཐློང་ཡང་མི་ཐློབ། ༥ གློགས་ངེས་མེད་ལྷ་དང་

འདྲེ་སིན་བར་དློའི་འགློ་བ་སྣ་ཚོགས་དང་ཡུད་ཙམ་རེ་འགློགས། ༦ སྣང་ཚུལ་ངེས་མེད་ཡིད་

ཀི་འཆར་སློ་བདེ་སྡུག་སྣ་ཚོགས་སྐད་ཅིག་ལ་འགྱུར་ལློག་བེད་པའི་སྣང་བ་འཆར་བའློ།། 

མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས། གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་གསུམ་གི་ནང་གསེས། ཕློགས་ཆློས་གྲུབ་ཀང་

ཁབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་པའམ་ཁབ་པའི་ཚུལ་རྣལ་མ་དང་ཕིན་ཅི་ལློག་གང་རུང་དུ་མ་ངེས་

པའི་རགས། དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་ཅན། མི་རག་སྟེ། གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་གཞལ་

བ་ནི་རག་མི་རག་གཉིས་ཀར་ཐུན་མློང་དུ་འཇུག་པས་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པའློ།། 

མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས། གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་ལས་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་དབེ་

ན། ཐུན་མློང་བའི་མ་ངེས་པ་དང་། ཐུན་མློང་མིན་པའི་མ་ངེས་པ། 

མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་། དངློས་སུ་རགས་དེ་ཡིན་ན་གསལ་བ་དེ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པའམ། 

ཁབ་ཀང་རགས་དེ་ལས་སྒློ་འདློགས་མ་ཆློད་པར་ཐེ་ཚོམ་གི་ལྷག་མ་འདུས་པའི་གཏན་ཚིགས། 

མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་གསུམ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངློས་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས། ལྷག་ལན་གི་

མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས། དེ་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་སློ།། 

མ་ངེས་པའི་རིགས། རིགས་གང་ཞིག གནས་སྐབས་ཐེག་པ་གཞན་དུ་བསྒྱུར་དུ་རུང་བ། 

མ་ངེས་པའི་ས་པ་བརྒྱད། རློག་དཔྱློད་འགློད་ 

གཉིད་ཁློང་ཁློ་བ། ཆགས་དང་ང་རྒྱལ་ཐེ་ཚོམ་མློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མ་སྔུན་བུ་བཤའ། [ཡུལ] མ་ཡིག་ལ་བལས་ཏེ་བུ་ཡིག་བཀགས་ནས་ཞུས་དག་གཏློང་བ། 

མ་དངུལ། འཕེལ་སྐྱེད་ཡློང་སའི་ར་བའི་དངུལ། འཛུགས་སྐྲུན་གི་ཆེད་དུ་མ་དངུལ་གསློག་འཇློག་

བེད་པ། 

མ་དངུལ་གབས་གསློག ལས་དློན་ཞིག་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་ཐབས་ཤེས་ཅི་རིགས་ཀིས་མ་དངུལ་

གསློག་འཇློག་བས་པར་གློ

མ་དངུལ་མཉམ་འདུ། བུ་ལློན་ལེན་པ་དང་། བློགས་མ་ལེན་པ། མ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་སློགས་པའི་

ཐབས་ལ་བརེན་ནས་མ་དངུལ་དག་མཉམ་འདུ་དང་འགློ་རྒྱུག་ཐུབ་པ་བས་པར་ཟེར། 

མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས། མ་དངུལ་འབྱུང་སའི་ཡུལ། ཡང་ན་མ་ར་འབྱུང་ཁུངས་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་

གངས་ཡིན། 

མ་དངུལ་གཞན་སྤློད། ཆེད་སྤློད་མ་དངུལ་བེད་སྤློད་བེད་ས་གློ་འཛོལ་བས་པ། 

མ་དངུལ་ཁུངས་གསལ་མེད་པ། མ་དངུལ་གི་ཡློང་ཁུངས་གསལ་པློ་མེད་པས་གཞུང་རྒྱུ་དང་། 

གཞན་ལས་ལློག་བརྔན་བངས་པའི་དློགས་གཞི་ཡློད་པའི་རྒྱུ་ནློར། 

མ་གཅིག་ཞ་མ་ལྕམ་སིང་། དེབ་ཐེར་སློན་པློར་བཀློད་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཚིག་འགའ་ཞིག་གློ་བདེ་བར་

བས་ནས་བཀློད་པར། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༠༦༢ལློར་ཡབ་ཞ་མ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་

མཚན་དང་། ཡུམ་རྒྱ་གར་ལྷ་མློ་གཉིས་ཀི་མིང་པློ་ལྔ་དང་སིང་མློ་གཅིག་འཁྲུངས་པ་ལས་སས་

བཞི་པ་ལྕམ་སིང་མ་འདི་འཁྲུངས། ལུས་ལ་མཁའ་འགློ་མའི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་ཞིག་

བྱུང་བར་གགས། དགུང་ལློ་བཅུ་བཞིར་བཞེས་པའི་ཚེ། ཡུལ་དེའི་སྐྱེས་པ་ཨ་བ་ལྷ་རྒྱལ་ཟེར་

བ་ཞིག་ལ་བག་མར་བཏང་བས། ཁིམ་མ་བཞེད་དེ། ཁློ་ལ། ཁློད་རང་ཡང་ཆློས་གིས། ང་ཡང་

ཆློས་བེད་བས་པས་ཉན་དུ་མ་བཏུབ་པས་སྨློ་བརྫུ་མཛད་དེ། ཁློ་ག་དང་བལ། ལློ་བཅུ་བདུན་

ནས་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་ཀི་བར་དུ་བ་མ་རྨའི་ཕག་རྒྱ་མ་མཛད། རྨས་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཐབས་མང་

པློའང་ཁློང་ལ་བསབས། ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་རྨ་ལློ་ཙཱ་བས་ཡི་དམ་ལ་དབང་ལེན་པའི་རིག་མ་

མཛད་པའི་ཚེ། བདེ་ཆེན་དཔའ་བློ་བཅུ་དྲུག་དང་། ཞིང་སྐྱློང་གི་མཁའ་འགློ་མ་བཅུ་དྲུག་གི་ཞལ་

མཐློང་། རིག་མ་བརྒྱུད་ཀའི་ཉམས་ཤར། བ་མ་དང་རང་ཉིད་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་དུ་མཐློང་། ཟླ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཐིག་ལེའི་ཉམས་འབར། དེ་ཕིན་ཆད་བ་མ་དང་རང་ཉིད་ཐ་མལ་དུ་མ་མཐློང་

གསུང་། བ་མའི་ཞལ་ནས་ལློ་བཞིར་མཚམས་ཆློད་ཅིག་གསུང་པ་བཞིན་བས་པས། རྨི་ལམ་

དུ་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མང་པློའི་ཞལ་མཐློང་། དེ་ནས་མཚམས་ཕེ་ལ་རི་

ཁློད་དུ་སློང་ཞིག་གསུང་པ་བཞིན་བས་པས། བདུད་ཀི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་ནློན། 

ཁད་པར་དུ་རློང་གློང་འློག་ལ་ཟླ་བ་བཞི་བཞི་བཞུགས་པའི་ཚེ་ཉི་ཟླ་འློག་ན་ནློན་པ། ལུས་གང་

འདློད་དུ་སྤྲུལ་བསྒྱུར་ཤེས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐད་གློ་བ། རླུང་གར་འདློད་དུ་

འདྲློངས་པ་སྟེ། དངློས་གྲུབ་བཞི་ཐློབ། དེ་ནས་རྨ་ལློ་ཙཱ་བས་ཁྱུང་པློའི་ཐད་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས། 

འཁློན་ཕུ་བ་ལ་ཉེ་གནས་སུ་ཁིད་དེ་ཤབ་ཏུ་བློན། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་

༡༠༨༩ལློར་རྨ་དགུང་ལློ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དྲུག་བཞེས་པའི་ཚེ་གཞན་གིས་དུག་དྲངས་པས་གློངས། 

ལློ་དེར་མ་གཅིག་དགུང་ལློ་ཉེར་བརྒྱད་ཡིན། ཤབ་ཏུ་བློན་ནས་རྨའི་སྤུར་སྦློང་བ་སློགས་

དགློངས་རློགས་ཀི་བ་བ་ཐམས་ཅད་མཛད། སྤི་ལློ་༡༠༩༢པའི་ཆུ་སྤེལ་ལློ་མ་གཅིག་དགུང་ལློ་

སློ་གཅིག་ནས་བརམས་ཏེ་ལློ་གསུམ་གི་བར་དུ་བར་ཆད་ཐེངས་བདུན་བྱུང་སྟེ། ཉིན་རེ་བཞིན་

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སན་མ་ཙམ་རེ་ཉམས་པས། ལུས་ཁམས་ཀང་མི་བདེ་བར་གྱུར་ཏེ། སྐུ་

ལུས་ཤུ་བ་དང་འབྲུམ་བུས་ཁེངས་པ་དང་། སར་གི་བདེ་བ་ཤློར་བ་དང་། གཏློར་མ་བ་གཅན་

གིས་མི་ཟ་བ་དང་། སྦིན་སེག་གི་མེ་མི་འབར་བ་དང་། ཐ་མལ་གི་ཆགས་པས་བརྒྱལ་བ་དང་། 

མཁའ་འགློ་མ་རྣམས་ཀི་གསེབ་ཏུ་འགློ་མ་ནུས་པ་བཅས་ཀི་རགས་ཅན་གི་ནད་ཅིག་བྱུང་བར། 

སྨན་དཔྱད་དང་རིམ་གློ་མ་བས་པ་མེད་ཀང་མ་ཕན། སྐུའི་གཅུང་པློ་རེ་འཁློན་ཕུ་བ་ཞབས་ཏློག་

བས་ཏེ། དིང་རིར་དམ་པའི་དྲུང་དུ་ཕིན་པས། དམ་པའི་ཞལ་ནས། ཨེ་རྣལ་འབློར་མ་ལློ་གསུམ་

གི་གློང་ནས་བར་ཆད་ཐེགས་བདུན་བྱུང་འདུག་པ་གསུང་། དེ་ཁློ་ནར་ལགས་ཞུས་པས། མ་

ཉེས་པ་གང་ལགས་ཞུས་པས། ར་བའི་བ་མ་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་འདུག་གསུང་། བ་མ་རྨ་ལློ་

ཙཱ་བ་ལགས། དམ་ཚིག་ཉམས་པར་མ་ཚོར་ཞུས་པས། བ་མའི་བཀའ་མ་བྱུང་བ་གཞན་གི་

ལས་རྒྱ་བས་འདུག་པ། དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་ཟས་ཟློས་འདུག་པ། ཁས་བངས་ཀི་དམ་བཅའ་

ཉམས་འདུག་པ། བ་མའི་བཞུགས་སྟན་བཏིང་འདུག་པ། བ་མ་ལ་དབང་ཡློན་མ་ཕུལ་བར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

འདུག་པ། དམ་རས་མ་བསྟེན་པར་འདུག་པ་གསུང་། ད་ཅིས་ཕན་ཞུས་པས། ཐབས་ཡློད། བ་

མློ་ནག་མློའི་སློང་ང་གཅིག་དང་། ལུག་ཤ་ལག་པ་གཡས་པ་གཅིག ཆང་ཐློད་པ་གང་། བུ་མློ་

གཞློན་ནུ་མ་བདུན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གདུང་ཞིག་དང་། རྒྱལ་པློའི་བཞུགས་སྟན་ཞིག་

དང་། ར་བའི་བ་མའི་ཞབས་རེས་རྣམས་ཁེར་ཤློག་ཅིག་གསུང་། དེ་ནས་རེ་འཁློན་ཕུ་བས་དེ་

དག་གབས་སུ་བས་ཏེ་ཕུལ་བར། རྒྱལ་པློའི་བཞུགས་སྟན་ང་ལ་ཕུལ་གསུང་། བ་མ་དང་མཉམ་

པ་གསུམ་གི་ལས་རྒྱ་གིས། རེན་ལ་སྐློར་བ་གིས་ལ་ཁེད་རང་ཁྲུས། བུ་མློ་བདུན་ཞབས་རེས་

ལ་ཕུལ། བ་མློ་ནག་མློའི་སློ་ང་མཚན་མར་ཆུག ལུག་ཤ་དང་ཆང་ལ་མཆློད་པ་གིས། དུས་ཀི་

པཱ་ཛ་མ་བཅག དམ་རས་ཀི་རུ་མ་མ་བཅད་གསུང་ནས། ཤ་དེ་ལ་དཔློན་གློག་བཅུ་ལ་ཟ་ཚད་

རེ། ཆང་ཐློད་ཕློར་གང་པློ་ལ་ཧུབ་སྐློར་བས་པས་འཐུང་ཚད་རེ་བྱུང་སྐད། དམ་པའི་ཞལ་ནས། 

ཁློད་ཀིས་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་བརིགས་པ་དྲན་ནམ་གསུང་། ངས་མི་ཤེས་མ་དྲན་ཞུས་

པས། ཨེ་རྣལ་འབློར་མ་འདི་ང་ལ་རྫུན་ཟེར་བ་འདུག དེ་ཙུག་བ་དགློས་པ་དེ་ང་མིན་གསུང་ནས་

ཕག་རྒྱབ་པས་བརྒྱལ་སྐད། དེ་སངས་པ་དང་ཝལ་ལེར་ཤེས་པར་བྱུང་བས། དམ་པའི་ཞལ་

ནས། ཨེ་བདེན་གསུང་། དེ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་མད་པར་འདུག དེ་ལར་ཡིན་པ་ལ་བདག་རང་གིས་

མི་དྲན་པ་ཅི་ལགས་ཞུས་པས། ཁློད་ཀིས་བ་མ་ལ་དབང་ཞུས་ནས་དབང་ཡློན་མ་ཕུལ་པར་

འདུག་པ་གསུང་། བདག་གིས་ལུས་ལློངས་སྤློད་ཕུལ་བ་ལགས་ཞུས་པས། ཁློད་ཀི་རིན་དུ་ཕ་

དང་མིང་པློ་གཉིས་ཀིས་ཁབ་དར་ལག་ཅན་དང་། ར་ནག་གཅིག་བསྐྱུད་ནས་གདའ་བ་གསུང་། 

དེ་བཀའ་བབས་ཏེ་རིན་པ་ཡིན་གསུང་བྱུང་ཞུས་པས། ཁློང་གིས་ཁློད་ཀིས་རིན་པ་གནང་

འདུག་པ་གསུང་། ད་འློ་ན་ཇི་ལར་བགི་ཞུས་པ་ལ། རིགས་བརྒྱུད་ཚོགས་སློགས། གདུང་ལ་

འབུལ་བ་གིས། ས་འབུམ་ལ་ཞལ་བ་གིས། མར་མེ་ཐློང་གསུང་། དེ་ནས་ཁློད་ཀི་ཞབས་ཀི་སློ་

ང་དེ་ཕྱུང་ནས་ང་ལ་ཐློད་ཅིག་གསུང་པས། དེར་སློ་ང་ཕྱུང་ཙ་ན་ནག་ལྷང་གིས་སློང་འདུག་པས། 

དེ་ཡང་ཕར་གསང་ནས་བཤློགས་དང་གསུང་། བཤགས་པས་ནང་ནས་ཁག་ནག་ལྕིག་ལྕིག་པ་

ཞིག་བྱུང་བས། དམ་པའི་ཞལ་ནས། ཁློད་ཀི་ཐིག་ལེ་དེ་ལློ་གསུམ་གི་གློང་། ཟླ་བ་གསུམ་གི་

མཚམས། ཉའི་དགློང་མློ་དུས་དེར། སགས་པ་ནག་པློ་གནློད་སྦིན་བེ་བ་སྭ་ཏ་ལ་ཆློས་སྐྱློང་བེད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་ཞིག་གིས་ཁེར་འདུག་པས། ད་ངའི་རེན་འབེལ་འདིས་ཕན་འློང་ཅིག་གསུང་། ད་རུང་ང་དང་

ཕད་དུ་ཤློག་གསུང་། དེར་བ་མའི་རིགས་བརྒྱུད་ལ་ཚོགས་སློགས་གསུང་པས། ཕ་སྤུན་ཇློ་

སས་དཀར་ཡུ་བ་བའི་མུ་རྨ་ཆུང་དགེ་བཤེས་ལ་གཡག་ཅིག་གིས་སྣ་དྲངས་པའི་འབུལ་བ་སྣ་

བདུན་ཙམ་བས། གདུང་ལ་མར་མེ་བཙུགས། ཤབ་ཀི་འབུམ་པ་ལ་ཞལ་བ་བས། དཀློན་གཉེར་

བཙུགས་པས། དེ་ནས་ཀུ་ཁམས་ཤིན་ཏུ་བཟང་བས་དམ་པ་དེ་དྲིན་ཆེ་བར་དགློངས། གསེར་

ཞློ་གསུམ། ཚོགས་འཁློར་བཟང་བ་ཞིག ཁ་རན་གི་བཞགས་སྟན་རྣམས་འབུལ་བ་ཁེར་ཏེ་ཉེ་

གནས་ཀི་དབློན་མློ་བཙུན་ཆུང་མ་དང་བཅས་སྐྱེལ་སར་ཕེབས་པར། དམ་པ་དིང་རིའི་ཟུར་ཁང་

ན་བཞུགས་པ་དང་མཇལ་བས། དམ་པའི་ཞལ་ནས། ངའི་གསེར་ཚུར་ཐློངས། ཚོགས་འདིར་

གིས། དེ་ནས་འུ་ཅག་གཉིས་ལ་རིངས་པློ་ཡློད་གསུང་། དེར་ཚོགས་ལ་འུར་གསློལ་ནས། 

བཙུན་ཆུང་མའི་ལག་པ་ནས་གཟུང་སྟེ་བློན་པློ་རྒན་རྒས་ལ་བཅློལ། རྣལ་འབློར་མ། འུ་ཅག་

གཉིས་འདེང་ངློ་གསུང་ནས། བལ་ཡུལ་དུ་ར་མ་དློ་ལེའི་དུར་ཁློད་དུ་སེབ་པ་སློགས་གནས་མང་

པློར་རྣལ་འབློར་པ་གྲུབ་ཐློབ་མང་པློ་དང་མཇལ་ཞིང་སྐད་ཅིག་ལ་ཕིན། ལྷ་མང་པློའི་ཞལ་ཡང་

གཟིགས། ཕིར་དིང་རིར་འཁློར་དུས་ཞག་བཅུ་དགུ་ལློན། དུས་ཕིས་ཤིག་ན་སེ་མཁར་ཆུང་བ་

དིང་རིར་ཚོགས་འཁློར་ཞིག་ལ་བློན་པའི་དུས་ཁློང་དང་མཇལ། ཐིག་ལེའི་གེགས་བྱུང་བ་ཞུས་

པས། དེའི་ས་རློལ་དུ་འདི་དང་འདི་རྣམས་བྱུང་ལས་ཆེ་གསུང་པ། ཐིགས་བྱུང་བས་དད་པ་

སྐྱེས། སངས་རྒྱས་པ་ཟེར་བ་དེ་ཁློད་ལགས་སམ་ཞེས་ཞུས། སེ་ཆུང་བ་ན་རེ། ཞ་ཆུང་མ་ལ་

བསློམ་འདུག་སྟེ་གདམས་པ་མི་འདུག སེ་རྒློད་པློ་ལ་གདམས་པ་འདུག་སྟེ་སློམ་མི་འདུག སྤང་

པློ་དཔེ་དཀར་འདིས་ཀང་བར་ཆད་བེད་མ་ཉན་ཟེར། དེ་རིང་རེ་འཁློན་ཕུ་བ་དང་ལྕམ་སིང་

གཉིས་ས་ཕི་ལན་གཉིས་སེ་ཆུང་བའི་རར་ཕིན། ཅི་ཡློད་ཕུལ་བས་མཉེས་ནས་དབང་ཆུང་མ་

གཏློགས་གདམས་པ་རློགས་པར་གནང་། ཕིས་ཡུལ་དུའང་སྤན་དྲངས། དབང་རྒྱས་པར་

མཛད་པ་ཞུས། ལློངས་སྤློད་དཔག་ཏུ་མེད་པས་མཉེས་པར་བས། དེ་ནས་མ་གཅིག་ཉིད་གྲུབ་

པ་བརེས་ཏེ། ཡུལ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་དང་མློན་བློད་ཀི་གནས་གཉན་ཟེར་བ་མང་པློར་བཞུགས་ཏེ་

ཐུགས་དམ་མཛད་པ་དང་། གཞན་ལ་དག་པའི་སྣང་བ་མང་པློ་བསྟན་པ་སློགས་ཤིན་ཏུ་མང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

བ་མར་བསྟེན་པ་ཡང་སར་གི་བ་མ་དེ་དག་དང་། པཎི་ཏ་བེེ་རློ་ཙ་ན་དང་། དཔལ་ཆེན་རྒ་ལློ་

དང་། པུ་ཧྲངས་ལློ་ཙཱ་བ་དང་། ཡེ་རབ་བ་རྣམས་ལ་ཡང་གཏུགས། མ་གཅིག་འདི་ལ་དཔལ་

ཕག་མློ་གྲུ་པས་ཀང་ཐུག མཛིང་དྷརྨ་བློ་དྷི་ཞེས་བ་བའི་གྲུབ་ཐློབ་དེས་ཀང་མ་གཅིག་ཕུག་རློན་

ཏུ་སྤྲུལ་པ་དང་མཇལ། འགློས་ཁུག་པ་ལྷས་བཙས་ཆློས་འཁློར་ཞིག་གི་གལ་དབུ་མཛད་པའི་

སར་སེ་སྣློད་འཛིན་པ་རྒྱ་མཚོ་ལ་བུ་འདུས་པ་ལ། ཁློང་གི་ཉེ་གནས་མས་རློད་ཅིང་བརྒལ་ལན་

བགིས་པར། མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་མ་ཐུབ་པ་ན། མ་གཅིག་ཉིད་ལ་ཅི་སྨློས་པས་བཀའ་དང་

བསྟན་བཅློས་གང་ལ་ཡང་མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་ཕིན་པར་ཀུན་ལ་མངློན་དུ་གྱུར། འགློ་དློན་རྒྱ་

ཆེན་པློར་མཛད། མདློར་ན་མ་གཅིག་འདི་ནི་སྤྲུལ་པ་མློ། གསང་སགས་ཆགས་ལམ་ལ་བརེན་

པ་རྣམས་ཀི་མིག་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ།། དགུང་ལློ་བརྒྱུད་ཅུ་ག་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་

པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༡༤༩ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

མ་གཅིག་ལབ་སྒློན། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༠༥༥ལློར་འཁྲུངས། རང་ལློ་བཅུ་ལློན་པ་

ན་ཀློག་ཐློགས་མེད་དུ་མཁེན། ལློ་བཅུ་གསུམ་སྐབས་མ་ཡུམ་གློངས་པ་དང་སྟློན་འཚོ་རིན་ཆེན་

འབུམ་གིས་ཁིད་ནས་བཤེས་ཨ་སྟློན་གི་དྲུང་དུ་ཕིན། དེར་ཨ་མཆློད་ཀློག་ནས་ལློ་གསུམ་

བསད། རང་ལློ་བཅུ་དྲུག་སློན་པ་དང་དགེ་བཤེས་ཀི་བཀའ་བཞིན་གྲྭ་ཐང་དུ་གྲྭ་པ་མངློན་ཤེས་

ཅན་གི་སློབ་ཚོགས་སྐྱློང་བའི་གལ་དུ་བཏང༌། ལབ་སྒློན་ཀློག་ལ་ཧ་ཀང་མཁས་པས་གྲྭ་མངློན་

གིས་ལབ་སྒློན་སྣློད་ལན་དུ་གཟིགས་ནས་འབུམ་དང༌། ཉི་ཁི། བརྒྱད་སྟློང་པ་སློགས་ཀློག་བཅུག 

དེ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། རང་ལློ་ཉི་ཤུ་སློན་པའི་སྤི་ལློ་༡༠༧༤པའི་ཤིང་སྟག་ལློར། བ་མ་གྲྭ་པའི་

བཀའ་བཞིན་སྐྱློ་སྟློན་བསློད་ནམས་བ་མའི་དྲུང་དུ་དབང་ཞུ་བར་ཕིན། སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྷ་ལྔ། ཁློས་

མ་ལྷ་ལྔ། བདེ་མཆློག་མཁའ་འགློ་རྒྱ་མཚོ་སློགས་གསང་སགས་ཀི་དབང་ལུང་རློགས་པར་

ཐློབ། སྐབས་དེར་རྣལ་འབློར་མས། སངས་རྒྱས་ཐློད་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཐློད་པ་བ་དྲ་དང་ཐབས་

ཤེས་བསྒིགས་ནས་སས་བརྒྱུད་སེལ་ན་འགློ་དློན་འཕེལ་བ་ལུང་བསྟན་ཀང༌། བདུད་ཀི་བར་

ཆད་དུ་དློགས་ནས་ནན་གིས་དཔྱད། ཕ་དམ་པ་འཕན་ཡུལ་ཉི་ཕུག་ཏུ་བཞུགས་སྐབས། ལབ་

སྒློན་གྲྭ་ཐང་དུ་བཞུགས་པར་ཐློས་པས་དམ་པ་གྲྭ་ཐང་དུ་བློན་ནས་ལབ་སྒློན་དང་མཇལ་འཕད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གནང༌། མ་གཅིག་གིས་དམ་པ་ལས་ཞི་བེད་ཀི་གདམས་ངག་མང་པློ་ཞུས། དགུང་ལློ་ཉེར་

གསུམ་པར་སྤི་ལློ་ ༡༠༧༧ལློར་ལན་གཅིག་འདམ་བུ་དབེ་ཆུང་དུ་བ་མ་གྲྭ་མངློན་པའི་ཡློན་

བདག་ལྷ་མློ་སྒློན་བ་བའི་ནང་དུ་ཀློག་ལ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཐློད་པ་བ་དྲ་བཞུགས་པ་དང་

འཕད། དེ་འདུས་པས་བཟའ་མིར་སློང༌། དེ་ཡང་[མ་གཅིག་རྣམ་བཤད་] ལར་ན། གྲྭ་ཐང་དུ་ཐློད་

པ་བ་དྲ་དང་འདུས་རེས་དབུས་ལྷ་སའི་ཕློགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་དགུང་ལློ་ཉེར་བཞི་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་

༡༠༧༨་ལློར་སས་གྲུབ་པ་འཁྲུངས། འདི་ལ་མཚན་དངློས་སས་གང་ལུང་པ་ཞེས་ཟེར། དེ་ནས་

ཡུལ་གི་མི་ཁ་གཡློ་བའི་ཆེད་དུ་དྭགས་པློར་བློན་ཏེ་ལློ་གཅིག་བཞུགས། དེ་ནས་ཀློང་པློ་བློན་

ཏེ་དགུང་ལློ་ཉེར་བདུན་པའི་ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་༡༠༨༡་ལློར་སས་གྲུབ་ཆེན་འཁྲུངས། འདིའི་

མཚན་དངློས་ཐློད་སྨློན་བསམ་འགྲུབ་ཟེར། དེ་ནས་དགུང་ལློ་སུམ་བཅུ་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་

༡༠༨༤ལློར་སས་མློ་ཞིག་འཁྲུངས་པར་གྲུབ་ཆུང་མ་ཟེར། མཚན་དངློས་ལ་འདུས་སྒློན་མ་ཡང་

ཟེར། དགུང་ལློ་སློ་བཞི་པར་འཕེན་ཡུལ་གང་ཐང་དུ་ཕེབས་ནས་བཞུགས། དགུང་ལློ་སློ་ལྔ་

པར་སྤི་ལློ་༡༠༨༩པའི་ས་སྦྲུལ་ལློར་མཁའ་འགློའི་ལུང་བསྟན་ལར་སས་རྣམས་བཞག་སྟེ་ལ་

སྟློད་དུ་བློན་ནས་བ་མ་རྣམ་གཉིས་དང་མཇལ། སྐྱློ་སྟློན་ལས་ཕག་མློ་ལྷ་ལྔའི་དབང་དང༌། དགེ་

བསྙེན་གི་སློམ་པ་ཞུས། དེ་ནས་དིང་རིར་བློན་ནས་དམ་པ་དང་མཇལ། རླུང་སེམས་སྐློར་གི་

གདམས་ངག་མང་པློ་ཞུས་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་དང་ཞག་གསུམ་བར་དམ་པའི་དྲུང་དུ་བསད། དེ་

ནས་སྐྱློན་སྟློན་བསློད་ནམས་བ་མ་དང་། ཕ་དམ་པ་རྣམ་གཉིས་ཀི་ལུང་བསྟན་ལར་དགུང་ལློ་སློ་

བདུན་པ་སྤི་ལློ་༡༠༩༡པའི་ལྕགས་ལུག་ལློར་ཟངས་རི་མཁར་དམར་དུ་ཕེབས་ནས་གདན་ས་

བཏབས། དགུང་ལློ་བཞི་བཅུ་པའི་སྐབས་སུ་མ་གཅིག་ལབ་སྒློན་ཞེས་མཚན་སྙན་བློད་ཁམས་

ཡློངས་ལ་ཁབ། དགུང་ལློ་ཞེ་གཉིས་པ་སྤི་ལློ་༡༠༩༦་པའི་མེ་བི་ལློར་ཡབ་ཐློད་པ་བ་དྲས་སས་

ཆེ་བ་དང༌། སས་མློ་གཉིས་ཟངས་རིར་བསྐྱལ། ཁློ་རང་རྒྱ་གར་ཏུ་ལློག ལློ་དེར་ཕ་དམ་པ་ཟངས་

རི་མཁར་དམར་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས། དེ་ལར་མ་གཅིག་གིས་སྐུ་ཚེ་རིལ་པློར་དམ་ཆློས་བདུད་

ཀི་གཅློད་ཡུལ་ཟབ་མློ་ཉམས་སུ་བངས་ནས་དགུང་ལློ་གློ་དགུ་པ་སྤི་ལློ་༡༡༥༣་པ་རབ་བྱུང་

གསུམ་པའི་ཆུ་བ་ལློར་སྐུ་གཤེགས། [དེབ་ཐེར་སློན་པློ་] དང༌། [མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་] 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

རྣམས་ལས་དགུང་ལློ་གློ་ལྔ་པར་སྐུ་གཤེགས་པར་གསུངས། [དེབ་ཐེར་སློན་པློ་] ལས། སས་

མློ་གཉིས་དང་སས་གསུམ་བཅས་བསློམས་པས་སས་མིང་སིང་ལྔ་འཁྲུངས་པར་བཤད། མ་

གཅིག་རྣམ་བཤད་ལས། ཐློད་སྨློན་བསམ་འགྲུབ་མ་གཅིག་གི་སས་ཡིན་པ་གསལ་བ་དང་། 

དེབ་སློན་ལས་ཐློད་སྨློན་བསམ་འགྲུབ་མ་གཅིག་གི་ཡང་ཚ་ཡིན་པར་བཤད་ནི་མི་འགལ་ཏེ། 

འབེ་ལློ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁབ་ཀི་མ་གཅིག་རྣམ་ཐར་ལློ་རྒྱུས་ལས། སས་ཐློད་སྨློན་བསམ་འགྲུབ་

དང་། ཡང་ཚ་ཐློད་སྨློན་བསམ་འགྲུབ་ཞེས་ས་ཕི་གཉིས་བྱུང་ཡློད་འདུག

མ་གཅིག་བུ་གཅིག མ་ལ་བུ་གཅིག་ལས་མ་བྱུང་བའི་མ་བུར་མ་གཅིག་བུ་གཅིག་ཟེར། 

མ་གཅིག་ཞ་མ། འདི་ཉིད་ཡབ་ཞ་མ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་མཚན་དང་ཡུམ་རྒྱ་གར་ལྷ་མློ་གཉིས་ལ་རབ་བྱུང་

དང་པློའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ༡༠༦༢ ལློར་ཡུལ་ཕ་དྲུག་ན་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ལུས་ལ་སྤིར་པདྨ་ཅན་གི་

མཚན་རྣམས་དང་། བེ་བག་ཏུ་ལེ་བ་ནས་པདྨ་དམར་པློ་ར་བ་གསུམ་པ། ནུ་མ་གཉིས་ཀི་བར་

ན་རིན་པློ་ཆེའི་ཕེང་བ་གསུམ་སྐློར་དུ་ཡློད་པས་ལེ་བར་སེབས་པ། ཕག་སློ་གཉིས་ལ་གཡུང་

དྲུང་རིས་རེ། རྣ་བ་གཉིས་ཀི་རྒྱབ་ན་དུང་པདྨ་ལར་འཁིལ་བ་རེ། ལྕེའི་འློག་ན་རལ་གི་ཨུཏྤལ་

ལཱའི་མདློག་ཅན་ཏཱཾ་ཡིག་གིས་མཚན་པ། སྨིན་མཚམས་ན་ཉི་ཟླའི་རྒྱལ་མཚན་འཁློར་ལློ་ཏློག་

དང་བཅས་པ་ཡློད་པ་ཞིག་བྱུང་། མ་གཅིག་དགུང་ལློ་བཅུ་བཞིར་ཕེབས་སྐབས་ཡུལ་དེའི་སྐྱེས་

པ་ཨ་བ་ལ་རྒྱལ་བ་བ་ཞིག་ལ་བག་མར་བཏང་བས་ཁིམ་མར་བཞེད། ཁློ་ལ། ཁློད་རང་ཡང་

ཆློས་གིས། ང་ཡང་ཆློས་བེད་གསུངས་པས་ཁློ་ཡིས་ཉན་དུ་མ་བཏུབ་གཤིས་སྨློ་རྫུ་མཛད་དེ་

དེ་ནས་བལ། དགུང་ལློ་བཅུ་བདུན་ནས་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་ཀི་བར་དུ་བ་མ་རྨའི་ཕག་རྒྱ་མ་མཛད། 

རྨས་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཐབས་མང་པློ་ཡང་ཁློང་ལ་བསབས། བ་མའི་ཞལ་ནས་ལློ་བཞིར་མཚམས་

ཆློད་ཅིག་གསུངས་པ་བཞིན་བས་པས་བདུད་ཀི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་ནློན། ཁད་

པར་དུ་རློང་གློང་འློག་ལ་ཟླ་བ་བཞི་བཞི་བཞུགས་པའི་ཚེ་ཉི་ཟླ་འློག་ན་ནློན་པ། ལུས་གང་འདློད་

དུ་སྤྲུལ་བསྒྱུར་ཤེས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐད་གློ་བ། རླུང་གར་འདློད་དུ་འདྲློངས་པ་

སྟེ། དངློས་གྲུབ་བཞི་ཐློབ། མ་གཅིག་དགུང་ལློ་ཉེར་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་སྐབས་བ་མ་རྨ་དགློངས་

པ་རློགས་པས་རྨའི་སྤུར་སྦློང་བ་སློགས་དགློངས་པ་རློགས་པའི་བ་བ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། དགུང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལློ་སློ་གཅིག་ནས་ལློ་གསུམ་གི་རིང་བར་ཆད་དུ་གསལ་བ་བདུན་བྱུང་སྟེ་ཐབས་ཅི་བས་ཀང་

མ་ཕན་པས་རེ་འཁློན་ཕུ་བས་ཞབས་ཏློག་བས་ཏེ་དིང་རིར་དམ་པའི་དྲུང་དུ་ཕེབས། དམ་པའི་

བཀའ་བཞིན་མཛད་པས་བར་ཆད་རྣམས་བསལ་ཏེ་སྐུ་ཁམས་ཀང་ཤིན་ཏུ་བཟང་བར་གྱུར་

པས་དམ་པ་དེ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བར་དགློངས། དུས་ཕིས་སེ་མཁར་ཆུང་པ་དང་མཇལ་ཏེ་

གདམས་པ་ཞུས་པས་དབང་ཆུང་ཞིག་མ་གཏློགས་གདམས་པ་རློགས་པར་གནང་། དེ་ནས་མ་

གཅིག་ཉིད་གྲུབ་པ་བརེས་ཏེ་ཡུལ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་དང་མློན་བློད་ཀི་གནས་གཉན་ཟེར་བ་མང་པློར་

བཞུགས་ཏེ་ཐུགས་དམ་མཛད་པ་དང་། གཞན་ལ་དག་པའི་སྣང་བ་མང་པློ་བསྟན་པ་སློགས་

ཤིན་ཏུ་མང་བར་མཛད། བ་མ་ཡང་གློང་སྨློས་པ་རྣམས་དང་། པཎི་ཏ་བཻ་རློ་ཙ་ན། དཔལ་ཆེན་

རྒ་ལློ་དང་། པུ་ཧྲེངས་ལློ་ཙཱ་བ་དང་། ཡེ་རབ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་གཏུགས། མ་གཅིག་འདི་ལ་ཕག་

མློ་གྲུ་པས་ཀང་གཏུགས། དེ་ལར་འགློ་དློན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ནས་མཐར་དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ག་

བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ༡༡༤༩ ལློར་སྐུ་འདས། སྤུར་སྦངས་ཀང་གདུང་

ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བྱུང་། མདློར་ན་མ་གཅིག་འདི་ནི་གསང་སགས་ཆགས་ལམ་ལ་བརེན་པ་

རྣམས་ཀི་མིག་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ།། 

མ་གཅིས་སྙམ། གཅིས་ཞེས་པ་བརྡ་རིང་པ་སྟེ་གཅིན་པ་ཡང་ཡང་བཏང་བའི་དློན་ཡིན་ལ་འདིར་མ་

གཅིས་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་བཏང་ཡང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་མ་བཏང་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་དག་

འབྱུང་བའི་དློན་ཡིན་ཞེས་ཟུར་མཁར་བློ་གློས་རྒྱལ་པློས་མཛད་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་

མེས་པློའི་ཞལ་ལུང་ལས་གསུངས། 

མ་བཅློས་རྒྱུ་ཆ། ལས་སྣློན་བས་མེད་པའི་རྒྱུ་ཆའི་རིགས་དངློས་སྣ་ཚོགས། 

མ་བཅློས་པ། མ་བཟློས་པའམ་རང་གྲུབ། 

མ་བཅློས་པར་གློད་ལ་ཞློག མཉམ་པར་བཞག་པའི་རང་སེམས་ཀི་ངློ་བློ་ལ་བལས་ནས་མཉམ་པར་

བཞག་པའི་སེམས་ལ་རྣམ་རློག་བཟང་ངན་བར་མ་གང་འཆར་བ་དེ་རང་ལ་བཟློ་བཅློས་དང་

དགག་སྒྲུབ་མ་བེད། སེམས་ཁློ་རང་གར་འགློའི་སར་ར་ཁ་གློད་པ་ལར་ཞློག་ཅེས་པའི་དློན་ཡིན་

པར་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་རྣམས་ཀིས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་ཁིད་ཡིག་ཁག་ལས་གསུངས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མ་ཆགས་པ། དག་ེབའ་ིསེམས་བྱུང་བཅུ་གཅིག་ག་ིནང་གསེས། ཉེར་ལེན་ག་ིཕུང་པློ་དང་ཡློ་བད་སློགས་

ལ་མ་ཆགས་པ་སྟ་ེཆགས་པས་ཀུན་ནས་བསངས་པའ་ིཉེས་སྤློད་ལ་མ་ིའཇུག་པར་བེད་པའློ།། 

མ་ཆུང་། ཨ་མའི་སིང་མློ་ཆུང་བ། 

མ་ཆེན། ཟས་གཡློས་སྦློར་བེད་མཁན། 

མ་མཆིག མཆིག་གི་མ་ཁློད་དང་དློན་གཅིག 

མ་མཆིས་པ། [རིང]མེད་པ། 

མ་མཆུ། མ་ལེ། མ་མཆུ་སློར་གསུམ་ཁ་ལ་བཅུག་ནས་ན་ཚ་བསན་པ། 

མ་མཆློག གཞུ་ཡི་མ་མཆློག 

མ་འཆམ་པ། ཕན་ཚུན་འཁློན་འཛིན་བྱུང་བ། 

མ་འཆུགས། སྐུལ་ཚིག་སྟེ། ལས་ཀ་གང་བས་ཀང་ནློར་འཛོལ་དང་ཕམ་ཁ་མེད་པ་འགྲུབ་ངེས་བ་

དགློས་པའི་དློན། འདི་ལ་མ་འཁྱུགས་ཅེས་འབི་སློལ་ཡང་འདུག

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

དབིན་སྐད་དུ་unloaded ཟེར། 

མ་ཇློ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི། ཞི་བེད་བརྒྱུད་པ་ཕི་མའི་སློབ་བུ་རྣམས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་

དགས་བློ་གཏད་ཀི་མ་ཇློ་ཉི་ཤུ་ར་བཞིའི་ལློ་རྒྱུས་གནད་བསྡུས་དེབ་ཐེར་སློན་པློ་ལར་བཀློད་

པར། ༡ ཇློ་མློ་སངས་རྒྱས། འཁྲུངས་ཡུལ་ཤྲི་ཆུ་བཟངས། ཕ་མ་ལ་མདློ་སེ་ཡློད་པའི་གཅེས་

ཕྲུག་མ་ཞིག་ཡིན་ཀང་། དམ་པ་ལ་དད་པས་བུ་མློ་བརྒྱད་དགུ་ཙམ་དང་འགློགས་ནས་དམ་པའི་

མདུན་ཕིན་ནས་གདམས་ངག་ཞུས་ཏེ་ཕིར་ཡུལ་དུ་ཕེབས། ལློ་དགུ་བསློམས་པས་རློགས་པ་

ཤར། མ་ཇློ་སངས་རྒྱས་སྐུ་གཤེགས་པའི་ཚེ་དམ་པས་མཁེན་ནས། ཀུན་དགའ་ལ་ཁློད་ཀི་ཐློ་

སྐློར་དུ་སངས་རྒྱས་དང་འཕད་པའི་མི་གཅིག་འཆི་བཞིན་འདུག་པ་དེ་ཁློད་ཀིས་ངློས་སམ་

གསུང་། ཀུན་དགས་དེ་དམ་པ་རང་ཉིད་མ་ལགས་སམ་ཞུས་པས། ང་མིན། ང་དང་འདྲ་བ་

གཅིག་འདུག་གསུང་། ཨེན་ཙམ་ན་ཇློ་མློ་སངས་རྒྱས་གློངས་ནས་སྤུར་སྦངས་པས་འཇའ་འློད་

ཀིས་ཁེངས་སློ།། ༢ འཁྲུངས་ཡུལ་ཇློ་མློ་གསེར་བཙུན་མ། ཡུལ་ཞ་མ་ཕ་དྲུག བདག་དམ་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྤན་སར་འགློ་བས་ནས་ཕ་ལ་གློས་དྲིས་པས། ཕ་ཡིས་མ་འགློ་རྣལ་འབློར་པ་དང་བཙུན་མ་

ཆློས་ལུགས་མི་མཐུན་ཟེར་ཡང་། དེར་ཕིན་ནས་གདམས་པ་ཞུས་པས་མིང་ལ་ངློ་སྤློད་ནས་

གདམས་པ་ཤར། ཤིན་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བརློན། ལློ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཐུབ་སྟེ་གློངས་པའི་རེས་སུ་ནམ་

མཁར་འཇས་ཁེངས། རྡློ་རེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་དང་རིང་བསེལ་མང་དུ་བློན་ནློ།། ༣ ཇློ་མློ་གན་

ཆུང་། འཁྲུངས་ཡུལ་ལ་སྟློད་སེ་བ། དམ་པ་ཡབ་སས་གཉིས་ཀ་ལ་གདམས་པ་ཞུས་ནས་ཉམས་

སུ་བངས་པས་གྲུབ་པ་ཐློབ། དམ་པ་གཤེགས་ནས་ཀང་གང་འཁློར་དུ་བཞུགས། ལློ་བརྒྱད་ཅུ་

ར་གཅིག་ལ་འདས། རིང་བསེལ་མང་དུ་བློན། ༤ ཇློ་མློ་འབར་མ། འཁྲུངས་ཡུལ་མང་སྟློད། 

དམ་པ་ལ་དད་པས་ཇློ་མློ་བས། དེ་ནས་དམ་པ་ལས་གདམས་ངག་ཞུས། ལློ་གསུམ་ནས་རི་

དྭགས་ལར་རི་ལ་ཉམས་སུ་བངས་པས་རློགས་པ་ཤར། མང་སྟློད་ཚེས་སློང་སར་སྐུ་གཤེགས་

པས་རིང་བསེལ་མང་དུ་བློན། ༥ ཇློ་མློ་རི་མ། འཁྲུངས་ཡུལ་གཙང་རློང་སྣར་པ་མློ། ཁིམ་ཐབ་

བས་པས་ཁློ་མ་རུང་པ་ཞིག་བྱུང་ནས་སློ་སློར་གེས་ཏེ་ཚོང་པའི་ཕིར་འབངས་ནས་དམ་པ་དང་

མཇལ། ལློ་བདུན་གདམས་པ་ཞུས་ཤིང་ཉམས་སུ་བངས་པས་རློགས་པ་ཤར། དེ་གློངས་པའི་

སྤུར་ཁང་ལ་དམ་པས་སྐློར་བ་མང་དུ་མཛད་པས་ཐམས་ཅད་ངློ་མཚར་སྐྱེས། རིང་བསེལ་མང་

དུ་བློན། ༦ ཇློ་མློ་ཡེ་ཤེས་ལྕམ། འཁྲུངས་ཡུལ་མང་ཡུལ་གུང་ཐང་། ཇློ་མློ་རེ་མློ་ཞེས་བ་བ་གྲུབ་

ཐློབ་མ་ལློ་བརྒྱ་དང་གཅིག་ལ་འདས་པ་དེའི་ཉེ་གནས་མ་ཡིན། བ་མ་མཆློད་པ་ལ་མཁས་ཤིང་

ཁད་པར་དུ་དམ་པ་ལ་མློས་པས་རློགས་པ་ཤར་ཏེ་ཕིས་གུང་ཐང་དུ་གློངས། སྒ་འློད་དང་འཇའ་

ཚོན་མང་པློ་བྱུང་། ༧ ཇློ་མློ་ཆློས་སྒློན། འཁྲུངས་ཡུལ་ལ་སྟློད་ལློག་པ་མློ། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཀུན་དགའི་ཇློ་མློ་བས་ཏེ། ཀུན་དགའ་དམ་པའི་སྤན་སར་ཡུན་རིང་པ་ལ་འགློར་བ་ལ་

འཚིག་པས་སྐྲ་ནས་འཐེན་ཏེ་འདྲུད་ཅིང་འཐབ་མློ་བས་སྟབས། ཇློ་མློ་འདི་ལ་དམ་ཚིག་གི་ཉེས་

པས་འཆི་ཁར་སྡུག་བསལ་ཉམས་སུ་མློང་། ཇློ་མློ་ཉི་ཤུ་ར་བཞིའི་ནང་ནས་འདི་ངན་ཤློས་བྱུང་། 

༨ ཇློ་མློ་མ་གཅེས། འཁྲུངས་ཡུལ་ལ་སྟློད་མང་འགར་བ། ཀུན་དགའ་ཡབ་སས་གཉིས་ཀ་ལ་

གདམས་པ་ཞུས། ཉམས་ལེན་རིམ་པ་བས་པས་གྲུབ་པ་ཐློབ། ཕིས་མང་སྟློད་བང་འདིར་འདས། 

རྡློ་རེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་དང་རིང་བསེལ་མང་དུ་བློན། ༩ ཇློ་མློ་ཆློས་སྐྱབས། འཁྲུངས་ཡུལ་མང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

སྟློད་ཁུ་ལེ། དད་པ་སྐྱེས་ནས་གང་འཁློར་དུ་བློན། ནློར་སྐལ་ཆེ་བར་ཡློད་པ་སངས་ནས་ཆུ་

འཐུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་བས། ཉམས་སུ་བངས་པས་རློགས་པ་ཤར། འདས་དུས་འློད་དང་རིང་

བསེལ་མང་དུ་བློན། ༡༠ ཇློ་མློ་ཆློས་སྐྱིད། འཁྲུངས་ཡུལ་ཡ་འབློག་ཁློ་བ་ལེ། ཁིམ་ཐབ་བས་

པས་བུ་ནློར་འཛོམ་པ་ཡློད་ཀང་། ཆློས་ལ་འགློ་བས་པས་མིང་པློ་དགེ་བཤེས་གཉའ་སྟློན་ན་རེ། 

ཁློད་ཚོས་ཆློས་བཤའ་མ་བེད་ན་ལ་སྟློད་དིང་རི་ན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་བཞུགས། དེར་སློང་

ཟེར་བས་གང་འཁློར་དུ་ཕིན་ནས་ཡུན་རིང་དུ་བཞུགས། དམ་པ་གཤེགས་ནས་ལློ་གཉིས་ན་

གཤེགས། སྤི་ལློ་༡༡༡༩པའི་ས་ཁི་ལློ་ཡིན། རིང་བསེལ་མང་དུ་བློན། ༡༡ ཇློ་མློ་སྒུར་མློ། 

འཁྲུངས་ཡུལ་སྟློད་ཤྲི་རིའི་ཆུ་བཟངས་པ། གང་འཁློར་དུ་ལློ་བཅུ་བཞུགས་ནས་འདས་ཏེ། རིང་

བསེལ་མང་དུ་བློན། ༡༢ ཇློ་མློ་ལྷ་མློ། འཁྲུངས་ཡུལ་སྟློད་ལུང་རིལ་མ། རུས་འབེར་མློ། རང་

ཡུལ་སངས་ནས་གང་འཁློར་དུ་ལློ་དྲུག་བཞུགས། དམ་པ་འདས་ནས་ཡུལ་དུ་བློན་ཏེ་ལློ་གསུམ་

བཞུགས། ཕིས་དིང་རིར་བློན་ནས་ཡུན་རིང་དུ་བཞུགས་ཏེ་འདས་སྐབས་འཇའ་འློད་བྱུང་ངློ་།། 

༡༣ ཇློ་མློ་མང་མློ། ཡུལ་ཤབ་ཀི་ཚ་བ་རློང་པ། དམ་པ་ལ་དད་པ་སྐྱེས་ཏེ་མཇལ་སར་ཕིན། 

གང་འཁློར་དུ་ལློ་བཞུགས་ནས་འདས། ཞལ་གཉིས་མའི་སྐུ་དང་འཇའ་འློད་མང་དུ་བློན། ༡༤ 

ཇློ་མློ་དབང་ཕྱུག་ལྕམ། འཁྲུངས་ཡུལ་སྟློད་ལུང་སྟློང་ཁུང་བ། བལ་པློ་བལར་ཕིན་པས་དམ་པ་

དང་མཇལ། གང་འཁློར་དུ་ལློ་བཅུ་གཅིག་བཞུགས་ནས་འདས་ཏེ་རགས་བཟང་པློ་བྱུང་། ༡༥ 

ཇློ་མློ་རྡློ་རེ་རྒྱན། འཁྲུངས་ཡུལ་དིང་རི་གདློང་བ་མློ། ཤིན་ཏུ་སེག་པ་ཅིག་ཡིན་པ་ལ། དམ་པའི་

གསུང་ལ་དད་ནས་གང་འཁློར་ལ་ལློ་བཅློ་ལྔ་བསད། ཕིས་འཁྲུལ་ཞིག་ཏུ་སློང་། འདས་པའི་ཚེ་

བསེགས་པའི་གབས་བས་པས་གདུང་ལས་འློད་ཀི་ཕུང་པློ་ཅིག་ཆད་དེ་བང་རིའི་རེ་ལ་སློང་བ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་མཐློང་། དེ་མཁའ་འགློ་མའི་ལུང་བསྟན་ཡིན་པར་གེང་། ནང་པར་ཐློ་རངས་བང་

རི་ལ་བསྐྱལ་བས་རློ་སྣ་འློད་ཀིས་དྲངས། ཞག་བདུན་དུ་འློད་ཕུང་མ་ཡལ་བ་ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་

ཀིས་མཐློང་ངློ་།། ༡༦ ཇློ་མློ་ནམ་མཁའ་གསལ། འཁྲུངས་ཡུལ་དབུས་ཀི་འློལ་ཁ་བ། མདློག་

དཀར་ལ་ཤེས་པ་གསལ་བ་ཅིག་ཡློད་པ་དེ། དམ་པའི་དྲུང་དུ་ལློ་དྲུག་བསད་པས་དྲི་ཆུ་ཡང་

སྦྲང་རིར་གྱུར། དེ་ནས་དབུས་སུ་བློན་ནས་ལློ་བརྒྱུད་ར་བཞི་ལ་བང་དུ་འདས། གདུང་ཐམས་



  20  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཅད་རིང་བསེལ་དུ་སློང་། ༡༧ ཇློ་མློ་སྒློན་ནེ། འཁྲུངས་ཡུལ་མ་གསལ། ཆེ་ཆློས་དགའ། ཆེ་

གཏློར་ལ་རི། འཁློར་མང་པློ་ཡློད། ཅེས་པའི་དློན། མློ་རང་ཆེན་པློ་ཡིན་པའི་ཟློལ་དང་། རྣམ་པ་

བརིད་པློ་སྟློན་པ་ལ་དགའ་པློ་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག དེས་ན་མློས་དམ་པ་ལ་ཕག་འཚལ་བ་

དང་། དམ་པས་ཡར་བཞེངས་ནས་ཕག་ལེན་པས། མློ་རང་དམ་པ་ལ་དད་པ་སྐྱེས་པས་བིན་

བརླབ་ཕློག འཁློར་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཞུགས་པས་ཕིས་རྣལ་འབློར་མ་བཟང་མློ་

ཞིག་བྱུང་། ༡༨ ཇློ་མློ་འཕན་མློ། འཁྲུངས་ཡུལ་འཕན་ཡུལ། མློ་རང་དང་ཉེ་གནས་མ་གཉིས་གང་

འཁློར་དུ་བཞུགས་པར། ཉིན་གཅིག་ལ་མཉམ་དུ་གློངས་པས་ལུང་པ་སྨན་དྲི་ཞིམ་པློས་ཁབ་

སློང་། རགས་བཟང་པློ་མང་པློ་བྱུང་ནས་ཐམས་ཅད་ངློ་མཚར་སྐྱེས་སློ།། ༡༩ ཇློ་མློ་རེའུ་མ། 

འཁྲུངས་ཡུལ་ཨློང་པློ། ཐུགས་མཁས་ཤིང་བཀློལ་བདེ་ལ་དམ་པ་ལ་ཉན་པ་ཅིག་ཡློད་པས་དེིང་

རིར་ལློ་མང་དུ་བཞུགས། གུང་ཐང་དུ་ལློ་དུ་མ་ལློན་ནས་འདས་ཏེ། རློ་རི་ལ་སྐྱལ་བས་ཤུལ་

ནས་སྒློལ་མའི་སྐུ་ཅིག་བློན་ནློ།། ༢༠ ཇློ་མློ་རློ་ཟན་མ། འཁྲུངས་ཡུལ་གུང་ཐང་། རྒྱ་སློམ་པའི་

མནའ་མ་ཡིན། གློང་ནས་དམ་པས་མློ་འློངས་བར་ལུང་བསྟན། རློགས་པ་ཤར། གྲུབ་པ་ཐློབ། 

རློག་པ་ཆློམས། ཕིས་གུང་ཐང་དུ་འདས་ནས་སྤུར་བཞུ་བས་དུ་བ་ཐམས་ཅད་འློད་ཟེར་དུ་སློང་

ངློ་།། ༢༡ ཇློ་མློ་ཤངས་ཆུང་མ འཁྲུངས་ཡུལ་ཤངས་ཕུ། ཡུལ་ལྔར་ལ་ཕིན་པས་དམ་པ་དང་

མཇལ། མློས་གུས་སྐྱེས་ནས་ཆློས་སློར་ཞུགས། ལློ་དྲུག་དིང་རི་གང་འཁློར་དགློན་དུ་བསད། 

དམ་པ་འདས་ནས་ཤངས་སུ་བཞུགས། སྐུ་གཤེགས་པའི་སྤུར་སྦངས་པས་རིང་བསེལ་མང་དུ་

བློན། ༢༢ ཇློ་མློ་ཞ་ཆུན་མ། འདི་མ་གཅིག་ཞ་དང་མི་གཅིག་ཡིན་པས་གློང་དུ་མ་གཅིག་ཞ་མ་

ལྕམ་སིང་གི་རྣམ་ཐར་དུ་གཟིགས། ༢༣ དེིང་རི་གདློང་གི་བུ་མློ་གཞློན་ནུ་མ། འཁྲུངས་ཡུལ་

དབུ་རུ་སྟློད་ཀི་མར་མ། ཕ་དང་མཉམ་དུ་ཚོང་ལ་འློང་བར་དམ་པ་དང་མཇལ། གསུང་ལ་ངེས་

ཤེས་སྐྱེས་པས་བིན་རླབས་ཞུགས་ཏེ་རློགས་པ་ཤར། ངག་བཅད་ནས་ལྐུགས་མར་བརྫུས་ཏེ་

ཉམས་སུ་བངས། རིང་པློ་མ་ལློན་པར་གློངས་པས་འགློངས་ཁར་དམ་པའི་ཞལ་ནས། ནང་པར་འློ་

ཅག་གི་འདིར་གྲུབ་པ་ཐློབ་པ་ཅིག་འདའ་བར་གདའ་གསུང་། དམ་པ་གློངས་པ་ཡིན་ནམ་ཞུས་

པས། ང་མིན། ཨུ་རྒྱན་དུ་འགློ་རིངས་པའི་བུ་མློ་ཅིག་གདའ་གསུང་། ནང་པར་མློ་ནད་གང་ཡང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མེད་པ་གློངས་སློ།། ༢༤ ཉ་མ་ཁིམ་པ་མ། འཁྲུངས་ཡུལ་བློང་ཤློད་ཀི་ཉ་མ་རྡློར་གསལ་བ་བ། བུ་

ཁློ་ནློར་ཐམས་ཅད་འཛོམ་པ། དད་བརློན་མློས་པ་འཛོམ་པ། སྙིང་རེ་གཏློང་ཕློད་དང་ལན་པ་ཡིན་

པས་མློ་ཤི་བས་ལུང་པ་འཇའ་འློད་དང་རིང་བསེལ་དུ་སློང་བས་ཐམས་ཅད་ངློ་མཚར་སྐྱེས། 

མ་ཉན་དཀའ་མེད། མི་ཉན་པ་བེད་པའི་ཐབས་གཞན་མེད་པ། ཡང་ན་མ་སྒུར་དཀའ་མེད་ཅེས་པ་

མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མ་ཉར། ① བདག་པློ་མ་བེད་ཅེས་པའི་སྐུལ་ཚིག 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 save ཟེར། 

མ་ཉེས་ཁ་ཡློག མ་ཉེས་ཁག་གཡློགས་དང་འདྲ། 

མ་ཉེས་ཁག་གཡློགས། བས་ཉེས་མེད་བཞིན་དུ་ཡློད་ཚུལ་གི་ཁ་འཕང་འགེལ་བ། བཙན་རྒློལ་

དམག་འཁྲུག་བེད་པར་དམག་འཁྲུག་དགའ་བ་ཡིན་ཞེས་པ་དེ་ནི་མ་ཉེས་ཁག་གཡློགས་བེད་

པ་ཞིག་རང་རེད། རང་སེམས་དཀར་པློར་ལྷད་སྐྱློན་མེད་ན་གནས་སྐབས་མ་ཉེས་ཁག་

གཡློགས་བྱུང་ཡང་གནློང་དགློས་མེད། 

མ་ཉེས་པ། ① ཉེས་པ་མེད་པའམ་སྐྱློན་མ་བྱུང་བ། ② [རིང] གློས་མཐུན་པ། 

མ་རེད། ① བ་དངློས་གང་ཞིག བཙལ་ནས་མ་རེད་པའི་དློན། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་

དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་not found ཟེར། 

མ་གཉིས་པ། [མངློན]མ་མའམ་བུ་རི། 

མ་གཉིས་མ། [མངློན]ཚོགས་བདག 

མ་ཏད་ཀ [ལེགས]གདློལ་པའི་རིགས་རི་ཁློད་པ། 

མ་ཏུ་ལུང་ག [ལེགས]འཇུ་སའི་ལུང་། 

མ་ར། རྒློད་མའམ་རེའུའི་མ། 

མ་རབས་པ། མི་རིངས་བ། བེལ་འཚུབ་མི་བེད་པའི་བརྡ་རིང་གི་མིང་ཡིན། 

མ་རེན། དཔལ་འབློར་གི་གཞི་རེན་དུ་འཛིན་པའི་ས་ཁང་དངློས་པློ་སློགས། 

མ་རློགས་པའི་བློ། རང་ཡུལ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་མི་ནུས་པའི་ཤེས་པ་སྟེ། སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྣམས་སློ།། 

མ་སྟེས་པ། [རིང]མ་ལེགས་པ། 

མ་ཏྲམ་རུ་ཏྲ་བསྒལ་བའི་རས་གནས་བརྒྱད། མགློ་ལྷློ་ཕློགས་སིང་ག་ལའི་ཡུལ། ལག་པ་གཡས་ཐློ་

གར། གཡློན་པ་ལྷློ་ནུབ་ཀླུ་ཡུལ། རང་པ་གཡས་བང་ཤར་བལ་ཡུལ། གཡློན་ནུབ་བང་ཁ་ཆེའི་

ཡུལ། ཕློ་མཚན་བང་ཕློགས་ཨློ་རྒྱན་ཡུལ། ནང་རློལ་ནུབ་ཕློགས་ཟ་ཧློར་ཡུལ། སྙིང་ཤར་ཕློགས་

མ་ག་ངྷ། ཡང་ན། སྙིང་ཤར་ཕློགས་དབུས་མ་ག་དྷ། དུར་ཁློད་སྐུ་ལ་རློགས། ལག་གཡས་ཤར་

ཕློགས་བལ་ཡུལ། དུར་ཁློད་ལྷུན་གྲུབ་གཏེར། ལག་གཡློན་ལྷློ་ནུབ་ས་ལའི་ཡུལ། དུར་ཁློད་གསང་

དློན་རློལ་བ། རང་པ་གཡས་བང་ཤར་ལི་ཡུལ། དུར་ཁློད་འཇིག་རེན་བརེགས། རང་པ་གཡློན་

ནུབ་བང་ཁ་ཆེའི་ཡུལ། དུར་ཁློད་ཧེ་ཆེན་བརྡལ། ཕློ་མཚན་བང་ཕློགས་ཨློ་རྒྱན་ཡུལ། གད་ཡུལ་

ཡང་ཟེར དུར་ཁློད་པད་མ་བརེགས། ནང་རློལ་ཀུན་ནུབ་ཕློགས་ཟ་ཧློར་ཡུལ་དང་། རྒྱ་མཚོའི་

གིང་གི་མ་ག་དྷ། ལང་ཀ་པུ་རི་སིན་པློའི་ཡུལ། དུར་ཁློད་ལང་ཀའློ།། མ་གཏློགས། མ་ཐེ་བའམ་

ཕུད་པའི་དློན། ང་རང་མ་གཏློགས་མེད། དེར་སློང་ན་མ་གཏློགས་ཐབས་ཤེས་གཞན་མེད། ཁློ་མ་

གཏློགས་ཐམས་ཅད་ངལ་རློལ་བེད་དུ་སློང་། དེ་མ་གཏློགས་ཅི་ཡང་མཐློང་མ་བྱུང་། 

མ་བཏབ་བ་བློ། སློ་ཞིག སྨན་དུ་སྤད་ན་མགློ་ཡུ་འཁློར་བར་ཕན། 

མ་བརགས་མ་དཔྱད། རགས་ཞིབ་ཀིས་གནས་ཚུལ་ལ་ལ་རློག་དློ་སྣང་མ་བས་པ། གནས་ཚུལ་ཅི་

ཡིན་མ་བརགས་མ་དཔྱད་པར་ཧློལ་རྒྱུགས་ཀིས་བ་ཐབས་གཏན་འབེབས་བེད་མི་རུང་། 

མ་ཐ། ཉུང་ཤློས་སམ་ཐ་མའི་ཡང་ཐ་མ། འདི་མ་གཏློགས་གཞན་མེད་སློགས་ལ་བུ། 

མ་ཐན་པ། [རིང] མ་ཞུམ་པ། 

མ་ཐུ་ར། བཅློམ་བརླག་གི་ཡུལ་ཏེ། རྒྱ་གར་ཆློས་འབྱུང་ལས་ཡུལ་དབུས་དང་ཉེ་བའི་ནུབ་བང་གི་

མཚམས་གློང་ཁེར་བཅློམ་བརླག་ཅེས་གསུངས། 

མ་ཐེབས། མ་རར་བཞག་པའི་དངུལ་སློགས། 

མ་ཐེམ། སློའི་མ་ཐེམ། 

མ་ཐློགས་པ། ① ཡུན་མ་འགློར་བ། ལས་རྒྱུན་རིང་པློ་མ་ཐློགས་པ། ② མ་འཁར་བའམ་མ་འཁློན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

པ། རླངས་འཁློར་གཞུང་ལམ་དུ་མ་ཐློགས་པར་འགློ་བ། 

མ་ཐློགས་རིང་མློ། ཆློས་ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ་ལར་བར་གི་ཁུག་པ་བཅློ་བརྒྱད་རེས་ཚེ་ལློ་བཅུ་པ་

ཐ་མ་ནས་བརིས་པའི་ཡར་ཚེ་ལློ་དཔག་མེད་བར་གི་དུས། 

མ་མཐའ། དམའ་མཐའམ་ཐ་ན། བེ་མའི་ཐང་ལ་འཐུང་ཇ་མེད་པར་མ་ཟད། མ་མཐའ་སྐློམ་སེལ་གི་

ཆུ་ཙམ་ཡང་རེད་དཀའ། 

མ་མཐའི་འཚོ་རེན་འགན་སྲུང་། མི་རྣམས་འཚོ་གནས་ཐུབ་པ་དང་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བ་འགན་སྲུང་བེད་

པའི་མ་མཐའི་འཚོ་རེན་ལ་ཟེར། 

མ་དག་རྒྱུན་འབམས། སློལ་རྒྱུན་ངན་པ་མུ་མཐུད་ནས་ལུས་པ། ཡི་གེ་འབི་སློལ་མ་དག་རྒྱུན་

འབམས་སུ་ཕིན་པ། 

མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས། རློགས་རིམ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཁམས་གསུམ་སྣློད་བཅུད་ཀིས་

བསྡུས་པའི་ཕི་ནང་གི་དངློས་པློ་འདི་ཐམས་ཅད་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་སྒྱུ་མ་དང་རྨི་ལམ་

སློགས་ཀི་དཔེས་གཏན་ལ་འབེབས་ཤིང་བསློམ་པར་བ་བའློ།། 

མ་དག་བློ་ཅན། འཁློར་བ་ཐློག་མེད་ནས་མ་རིག་པས་འཁྲུལ་པའི་དབང་གིས་གཟུགས་སྒ་ལ་སློགས་

པ་མ་དག་འཁྲུལ་པར་སྣང་བའི་བློ་དང་ལན་པ་སྟེ་སློ་སྐྱེ་ལ་གློའ ློ།། 

མ་དག་གཞན་དབང་། གཞན་དབང་གི་ནང་གསེས། བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་ཁམས་གསུམ་པའི་

སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཉིས་མེད་གཉིས་སུ་སྣང་བ་སྟེ་མ་དག་འཁློར་བས་བསྡུས་པའི་སྣློད་

བཅུད་རྣམས་སློ།། 

མ་དག་ཡུས་ཆེ། མ་བས་བས་ཚུལ་གི་བདེན་ཡུས་ཤློད་པ། གཞན་གི་ངལ་རློལ་གྲུབ་འབས་རང་

གིས་བཙན་བཟུང་བས་ནས་མ་དག་ཡུས་ཆེ་ཤློད་པ་ནི་ངློ་ཚ་བའི་གནས་རེད། 

མ་དག་ས་བདུན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་དང་པློ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ནས་ས་བདུན་པ་རིང་དུ་སློང་

བའི་བར་གི་ས་བདུན་པློ་སྟེ། དེར་གནས་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ང་རྒྱལ་ཕ་བ་མ་དག་

པར་ཡློད་པས་མ་དག་ས་བདུན་ཞེས་བའློ།། 

མ་དང་དམག་སར། མ་དང་དམག་སར་ནི་མདའ་ཤློག་བཅུ་དྲུག་པ་ཡིན། དམག་མི་ལྔ་བརྒྱ་ཡློད་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དེའི་མདའ་དཔློན་ཞ་སབ་པ་བློ་བཟང་དློན་གྲུབ་ཡིན། སྲུང་ཡུལ་གཙོ་བློ་དང༌། དྲག་ཆས་ལ་གང་

ཡློད། ལློ་རྒྱུས་འཕེལ་རིམ་གང་ཡིན་སློགས་ད་ཕན་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་མ་མཐློང་ངློ༌། བློད་

ཡིག་གསལ་བེད་བཅུ་གཉིས་པ་ན་ནི་ནད་ཀིས་ན་བའི་དློན་ལ་ཡང་འཇུག་པས་བཀྲ་མི་ཤིས་

པར་དགློངས་ནས་འདིར་མདའ་ཤློག་བཅུ་གཉིས་པའི་ཨང་རགས་བསྒིགས་མེད། གཞན་ཡང་

མ་དང་ནས་ཝ་དང་བར་ཏེ་མདའ་ཤློག་བཅུ་དྲུག་ནས་ཉི་ཤུའི་བར་གི་ཨང་རགས་ནི་ཤློ་པ་མདློ་

དང༌། དཔལ་འབར། ལྷློ་རློང་བཅས་ཀི་ས་ཁུལ་གི་ཡུལ་དམག་ལ་གནང་ཡློད་པ་རེད། 

མ་དད་པ། ཉེ་ཉློན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས། ཡང་དག་པའི་གནས་དང་དགེ་བའི་ཆློས་ལ་མི་མློས་པ་གཏི་

མུག་གི་ཆར་གཏློགས་པའི་ལེ་ལློའི་རེན་བེད་པའློ།། 

མ་དུ་ལུང་ག [ལེགས] སྐྱུར་རི་ཆེན་པློ། 

མ་དེབ། ① གཏན་ཉར་བ་རྒྱུའི་དེབ་ངློ་མ། ② ཚོང་གི་མ་དངུལ་བཀློད་དེབ། ③ ས་དུས་བློད་སེ་པ་

གཞུང་ནས་ས་ཞིང་སློགས་ཀི་ཁལ་འབབ་སྡུད་དེབ་ཨ་མ། ④ [ཡུལ] ཕློར་པ་སློགས་དཀྲུག་

བེད་ཀི་འཁློར་ལློའི་འློག་གདན་གི་ཤིང་། 

མ་དློད་པ། མི་གང་ཞིག་སྤློད་ལམ་སློགས་མི་མཛེས་པའི་དློན་ཏེ། མི་དེ་འགློ་སྟངས་འདུག་སྟངས་

གང་ཅིའི་ཐད་མ་དློད་པ་ཞིག་འདུག མི་དང་འབེལ་བ་ཡག་པློ་ཡློང་ས་མ་རེད། 

མ་རྡློ། འློག་རྡློའམ་རྨང་རྡློ། 

མ་དྲངས། མ་དུལ་བའམ། མི་བསྲུན་པ། ཀུན་སྤློད་རིང་པློ་མ་དྲངས་པ་རྣམས་མི་སློ་སློ་རང་གིས་

ལེགས་བཅློས་གཏློང་དགློས། 

མ་དྲངས་དྲློལ་བ། [རིང] རེད་མློས་གཡེངས་ཤིང་བག་མེད་དང་རྒློད་བག་ཅན། 

མ་དྲིས་ངློས་ལེན། གཞན་གིས་རད་དྲི་མ་བས་རུང་རང་འདློད་ཀིས་ངློས་ལེན་ཞུས་པའམ་རང་

མཚང་ཕིར་མངློན་པ། ཡང་ན་མ་དྲིས་གནློང་ལེན་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མ་དྲུག་པ། དབང་ཕྱུག་གི་བུ་ཆུང་བ་གདློང་དྲུག་གི་མིང་། མ་དྲུག་ནི་ཨུ་མཿདང་། མེ་ལྷ། གངྒཱ། འདམ་

བུའི་ཚལ། སྨིན་དྲུག ས་ག་སྟེ་དྲུག་ལ་ཟེར། 

མ་དྲུག་གཞློན་ནུ། [མངློན]གདློང་དྲུག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མ་དྲློས་གནས། [མངློན]ངང་པ་སྤི། 

མ་དྲློས་མཚོ། མཚོ་མ་ཕམ་གི་མིང་གཞན། 

མ་དཱ་ན། འདི་སགས་ཀི་དབང་སྐུར་གི་ཚོགས་འཁློར་བེད་སྐབས་དམ་རས་ཆང་ལ་མ་དཱ་ན་ཞེས་

འབློད་པ་ཡིན་པས་ཆང་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་སློ།། 

མ་གདན། འློག་གཞིའི་གདན། 

མ་འདེད། བློད་ལུགས་འབྱུང་རིས་ནང་བུ་ལ་བརེན་ནས་མ་རི་བ། མ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན། 

གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་ཅན་དློན་གི་ཁད་གཞི་ཁད་ཆློས་འགའ་

ཞིག དཔེའི་ཁད་གཞི་ཁད་ཆློས་དང་ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་བཀློད་ཅིང་། བར་གི་འབེལ་སྒ་མ་

བསྡུས་པའི་རྒྱན་ཞིག 

མ་འདྲེས་པའི་ཆློས་བཅློ་བརྒྱད། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་འདྲེས་པ་བཅློ་བརྒྱད་དེ། སྤློད་པས་བསྡུས་

པ་དྲུག་དང་། རློགས་པས་བསྡུས་པ་དྲུག་དང་། མཛད་པས་བསྡུས་པ་གསུམ་དང་། དུས་ཀིས་

བསྡུས་པ་གསུམ་སྟེ་བཅློ་བརྒྱད་དློ།། 

མ་འདྲེས་པའི་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་གསུམ། དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་གསུམ་དང་དློན་གཅིག 

མ་འདྲེས་པའི་མ་རིག་པ། ར་ཉློན་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་བདེན་དློན་མི་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་གིས་

རྨློངས་པའི་ཉློན་ཡིད། 

མ་ན་ཧུ། རྒྱ་ནག་གི་སྐད་དུ། མཱ་ནའློ།། དེ་ཟུར་ཆག་པ་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། མཱ་ཞེས་ར་དང་། 

ནའློ་ཞེས་ཀད་པར་འཇུག་པས་ར་ཀད་ཅེས་འགྱུར་ཏེ། སློབ་དཔློན་ཧཱུྃ་ཆེན་ཀ་རས་མཛད་པའི་

རིན་ཆེན་བརག་ཐབས་པད་དཀར་ཆུན་པློ་ལས། དམར་ཁར་འདུག་ན་མ་ན་ཧུ་ཞེས་བཤད། རྒྱ་

ཡི་སྐད་ཡིན་བསྒྱུར་ན་ར་ཀད་འདྲ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། རྒྱན་སྣང་དུ་མ་ན་ཧུ་ནི་གཟི་

རིགས་དམན་པར་བཤད། 

མ་ནངས་པ། མ་ལངས་པའི་བརྡ་རིང་། 

མ་ནས། གཞི་ནས་སམ་ར་བ་ནས། ད་རེས་ཙམ་མིན་པར་མ་ནས་མི་འདི་ཡག་པློ་མེད། 

མ་ནི་ཁི་སྐློར། བློད་ས་གནས་སུ་མ་ཎི་འཁློར་ཆེན་ཆེ་ཆུང་མང་པློ་ཡློད་ཅིང་། ཆེ་བ་ལ་མ་ཎི་དུང་ཕྱུར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཅིག་དང་། འབིང་བ་ལ་བེ་བ་དང་ས་ཡ། ཆུང་ཤློས་ནི་མ་ཎི་འཁློར་ཆེན་དགློན་པ་མང་པློར་

མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་ཅིང་། འཁློར་ཆེན་གི་དཀིལ་དུ་འཁློར་རེན་ལྕགས་ཀི་སློག་ཤིང་འཁློག་གསུམ་

བས་པ་ཞིག་སྤས་པ་དེར་སྐློར་བེད་ཐག་པ་བཏགས་ཡློད་པས་སྐློར་བ་པློས་ཐག་པ་དེར་བཟུང་

ནས་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བསྐློར་བའི་སློལ་ཡློད། 

མ་ནིང་། ཕློ་མིན་མློ་མིན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མཐའ་གཉིས་སངས་དང་། མཚན་ཉིད། མཚན་མེད། 

གསུམ་པའི་རང་བཞིན་བཅས་སློ།། 

མ་ནིང་ཀློ་ཋ། དྲེས་མ་རིགས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་རི་ཐང་མཚམས་སུ་སྐྱེ་བ་ཞིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་

ཚ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ཤ་དུག་སློགས་དུག་ནད་འཇློམས། སྨུག་དུག་ཐབས་དང་། 

མཁིས་ནད་མིག་སེར། གང་ཐབས་སློགས་ལ་ཕན། 

མ་ནིང་ར། དཔེ་དློན་སྦར་ནས་བཅད་པའི་ནད་མེད་ཀི་ར་རྒྱུད་འཇམ་ལ་དལ་བར་འཕར་བ་ཞིག་གི་

མིང་སྟེ། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། མ་ནིང་ར་ནི། འཇིག་རེན་

ན་ཕློ་མློ་གང་གི་ཕློགས་སུ་མ་ལྷུང་བ་དེ་གཉིས་ཀའི་མཚན་མ་དང་ལན་པ་ལ་མ་ནིང་ཞེས་

གགས་པས་དེ་དང་བད་ཀན་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེད་པའི་ནད་མེད་རའི་འཕར་ཚུལ་གཉིས་དཔེ་

དློན་སྦར་བ་ཞིག་གློ་ཞེས་དང་། གློང་སྨན་པས། མ་ནིང་ར་ཞེས་བད་ཀན་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེད་

པའི་ནད་མེད་ཀི་འཕར་ར་དེ་ཉིད་སློམ་ལ་རགས་པ་དང་། ཕ་ལ་མྱུར་བ་སློགས་མ་ཡིན་པ་

འཕར་བས་དེ་དང་མ་ནིང་གཉིས་དཔེ་དློན་སྦར་ནས་བཤད་པའློ།། ཞེས་དང་། འབེ་ལློ་ཙཱ་ཚེ་

དབང་ཀུན་ཁབ་ཀིས་མཛད་པའི་ཐློར་བུའི་སྐློར་ཉེར་མཁློ་སྣ་ཚོགས་བསྡུས་པ་ལས། མ་ནིང་ར་

ནི། མིའི་ལུས་ཁམས་ཡློངས་རློགས་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གསུམ་གིས་སྐྱེད་པར་ཡིན་པས་དེ་

ལ་བརེན་ནས་ཁམས་རང་རང་གི་སྟློབས་ཀིས་བསྒྱུར་བའི་ནད་མེད་ཀི་ར་འཕར་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་

གསུམ་མཆིས་པའི་ནང་ཚན། བད་ཀན་རང་བཞིན་གི་ཤས་ཆེར་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུན་ར་འཇམ་ལ་

དལ་བར་འཕར་བ་ཞིག་གི་མིང་ངློ་།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

མ་ནིང་རིགས་ལྔ། ཟ་མ་མ་ནིང་མཚན་གཉིས་པ། མཚན་མེད་ཟླ་བ་ཕེད་པ་སློགས་ཀི་མ་ནིང་། 

འཁྱུད་ནས་ལང་བའི་མ་ནིང་། མ་ནིང་ཕག་དློག་ཅན། ཉམས་པ་མ་ནིང་ངློ་།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མ་ནིང་ལྕམ་པ། ལྕམ་པ་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཆུ་བསགས་པ་

དང་། སྐློམ་དད་བེད་པ་ལ་ཕན། 

མ་ནིང་ཆུ་སྐྱུགས། སློ་སྨན་ཞིག་སྟེ་ཚད་པ་སེལ་བར་ཕན། མ་ནིང་ར།བང་ཆུབ་སེམས་རའི་མིང་གི་

རྣམ་གངས་ཤིག 

མ་ནིང་ཡི་གེ ངག་ཐློག་ནས་རློད་སྐབས་སྒ་གདངས་སློ་སློའི་སྐྱེ་གནས་ཀི་རློལ་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་རན་

པའམ། གིམས་ལྷློད་འཚམས་པློ་ཡིན་པའི་ཡི་གེ་རྣམས། ① མིང་གཞིའི་མ་ནིང་ཡི་གེ ཁ་ཆ་ཐ་

ཕ་ཚ་ལྔ། ② སློན་འཇུག་གི་མ་ནིང་ཡི་གེ ག་ད། ③ རེས་འཇུག་གི་མ་ནིང་ཡི་གེ ན་ར་ལ། 

མ་ཎི། [ལེགས] ནློར་བུའི་རྒྱན་ཆ། 

མ་ཎི་བཀའ་འབུམ། ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློས་བརམས་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློའི་སྒྲུབ་སྐློར་

དང་། བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་དང་བཀའ་ཆེམས་སློགས་པློད་གཉིས་ཡློད་དློ།། 

མ་ཎི་འཁློར་ལློ། མ་ཎི་ཡིག་དྲུག་མང་པློ་དྲིལ་བའི་འཁློར་ལློ། 

མ་ཎི་རྒྱང་འབློད། དབངས་རའི་ལམ་ནས་མ་ཎི་སྐད་གསང་མཐློན་པློས་འདློན་པ། མ་ཎི་མགུར་

དབངས། མ་ཎིའི་གིང་བུ་སློགས་སྒ་སྙན་མློ་བཏང་ན་དགེ་བ་ཡློད་པར་བརི། 

མ་ཎི་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༦༩༦ ལློར་དགེ་ལན་ཆློས་འཁློར་གིང་གིས་

བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཤན་ར་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མ་ཎི་ཆུ་འཁློར། ཆུས་སྐློར་བའི་མ་ཎིའི་འཁློར་ལློ། 

མ་ཎི་ཐང་རྡློག [ཡུལ] ཁ་གདན་གི་རི་མློ་ཞིག་གི་མིང་། 

མ་ཎི་དུང་། མ་ཎི་འདློན་ཐེངས་དུང་ཕྱུར་གཅིག་དཔང་པློར་བཙུགས་པ་སྟེ་བློད་ཀི་ཡུལ་སློལ་ནང་གི་

མནའ་ཚིག་ཅིག 

མ་ཎི་དུང་འཁློར། མ་ཎི་གངས་དུང་ཕྱུར་གཅིག་ཡློད་པའི་འཁློར་ཆེན། 

མ་ཎི་འདྲེན་འདྲེན། ① ཐགས་ཐློགས་མེད་པ། ཁ་བདེ་པློའི་མི་དེས་སྐད་ཆ་བཤད་ན་ཆུ་རྒྱུག་རྒྱུག་

མ་ཎི་འདྲེན་འདྲེན་རེད། ② སྐད་ཆ་བསྐྱར་སྐློར་ཡང་སྐློར་ཁློ་ན་ཤློད་པ། མི་དེ་སེར་དློན་ཁློ་ན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མ་ཎི་འདྲེན་འདྲེན་བེད་མཁན་ཞིག་རེད། 

མ་ཎི་བིཀྵ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་བ་ལེ་ཀའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། 

ནློར་བུའི་ཤིང་ཞེས་འགྱུར་བར་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་

པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས། 

མ་ཎི་མ། ① སིལ་སྙན་གི་བེ་བག་ཅིག ② མ་ཎིའི་རི་མློ་ཡློད་པའི་གློས་ཆེན་ཞིག ③ མ་ཎི་དབངས་

སུ་འཐེན་མཁན་གི་བུད་མེད། 

མ་ཎི་རླུང་འཁློར། རླུང་གིས་སྐློར་བའི་མ་ཎི་འཁློར་ལློ། 

མ་ཎི་ལག་སྐློར། མ་ཎི་སློགས་ཀི་ཡིག་དྲིལ་བཅུག་སྟེ་ལག་ཏུ་བསྐློར་རྒྱུ་ཞིག 

མ་ཎིའི་རྒྱུན། སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་གཟུངས་སགས་མ་ཎི་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་འདློན་པའི་མཐུན་རྐྱེན་

སྦློར་བ། 

མ་ཎིའི་ཐུན། མ་ཎི་འདློན་པའི་སྒ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བེད་སློལ་ཡློད་པའི་ཐུན་པ། 

མ་ཎིའི་རྡློ་ཕུང་། ཡིག་དྲུག་རྡློ་ལ་བརློས་པ་རྣམས་བརིག་པར་བརིགས་པའི་ཕུང་པློ། 

མ་ནུ། ① སློ་ཞིག ② [ལེགས]མི། 

མ་ནུ་ཁག་ཅན། བསེ་ཤིང་དཀར་པློའི་འབས་བུ་སྟེ། ནུས་པས་སིན་ནད་གསློད། ཕློ་རིམས་སེལ། 

མ་ནུ་བཅུ་བཞི། རྒྱ་གར་སྐད་དེ་མིའི་རིགས་བཅུ་བཞི་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། མ་ནུ་ཞེས་པ་ལེགས་

སྦར་སྐད་དེ་མིའམ་མིའི་རིགས་ཞེས་པའློ།། སར་རྒྱ་གར་དུ་མིའི་རིམ་པ་མི་འདྲ་བ་བཞིར་ཕེ་

བའི་ནང་ནས་རྒྱལ་རིགས་ལ་རང་ཐང་དང་། ར་པ། གང་ཆེན། ཤིང་ར་པ་བཞི་དང་། བམ་ཟེའི་

རིགས་ལ་ནགས་གནས་དང་། ཁིམ་གནས། དཀའ་ཐུབ་པ་གསུམ། རེ་རིགས་ལ་ཡིག་མཁན་

དང་། ཚོང་པ། སྨན་པ་གསུམ། དམངས་རིགས་ལ་ས་གཞི་རྨློ་བ་དང་།བ་ལང་སྐྱློང་བ། འཇིམ་

ལས་པ། ཁིམ་གནས་པ་བཞི་བཅས་བསློམས་ནས་བཅུ་བཞི་ཡློད། 

མ་ནུ་པ་ཏྲ། མ་ནུའི་ལློ་མ། རློ་མངར་ཞིང་ཁ་ལ་ཚ་བ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ཁག་རླུང་གི་ནད་

དང་། བད་ཀན་སྨུག་པློ། ལྷློག་པ། བད་མཁིས་བཅས་ལ་ཕན། 

མ་ནུ་སློས་དཀར།སློས་དཀར་ཤིང་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མ་ནུ་ཤུ་ཟུར། ས་སྨུག་རྒློད་གཡུང་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་རྒློད་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། དཔལ་

སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་

འགེལ་ལས། མ་ནུ་ཤུ་ཟུར་ནི། སྤིར་ས་ལ་ས་སྐྱ་དང་། ས་སེར། ས་སྨུག་བཅས་རིགས་གསུམ་

དང་། བེ་བག་ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་ས་སྨུག་ལའང་རིགས་གསུམ་མཆིས་ཤིང་། གཡུང་བ་

མདློག་དམར་ཤས་ཆེ་བ་ལ་ས་དམར། སྨུག་ཉམས་ལན་པ་ལ་ས་སྨུག རྒློད་པ་སྨུག་ཉམས་དློད་

ཙམ་མཁེགས་ཤིང་ཁློང་སྤུ་ཡློད་པ་ལ་མ་ནུ་ཤུ་ཟུར་ཞེས་། 

མ་ནུ་བསེ་ཤིང་། བསེ་ཤིང་དཀར་པློའི་འབས་བུ་གློ་བི་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། མ་ནུ་བསེ་ཤིང་བསེ་མ་ནུ། མ་ནུ་ཁག་ཅན་བསེ་འབས་

དང་། བསེ་འབྲུམ་རྣམས་ནི་གློ་བིའི་མིང་། 

མ་ནུའི་བུ། [མངློན]མི། 

མ་ནེ། ཨློལ་སྐློ་སྟེ་མ་ལེ། 

མ་ནློ་ཧ། [ལེགས]ཚོན་ལློང་རློས། 

མ་གནས། དངློས་པློའི་མ་རའི་རིན་གློང་། བཟློ་སྐྲུན་མ་གནས། 

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

དབིན་སྐད་དུ་main board ཟེར། 

མ་པང་སྒིག་གཞི། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་board infrastructure ཟེར། 

མ་པད། ལྷའི་བཞུགས་ཁིའི་པད་གདན། 

མ་དཔེ། དཔེ་བ་སའི་མ་ཕི། མ་དཔེ་ལར་འབི་བ། དབིན་སྐད་དུ་sample ཟེར། 

མ་དཔེ་འདྲ་བཤུས། རི་མློ་དང་ཡིག་གཟུགས་སློགས་ཀི་མ་དཔེ་ལར་བསྐྱར་དུ་གསར་བིས་བས་

པའི་བརམས་བར་ཟེར། དེའི་ནང་རྒྱུན་སློལ་གི་བེད་ཐབས་ལག་རལ་སློབ་སྦློང་བེད་པའི་ཆེད་

དུ་བཟློས་པའི་མ་དཔེ་འདྲ་བཤུས་དང་། མ་དཔེ་ངློ་མ་སྲུང་ཉར་རམ། ལག་རལ་རྒྱུན་སེལ་གི་
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ཕིར་དུ་བཟློས་པའི་མ་དཔེའི་ཚབ་བེད་ཀི་རྣམ་པ་ལན་པའི་མ་དཔེ་འདྲ་བཤུས་བཅས་ཀི་དབེ་

བ་ཡློད་པ་རེད

མ་ཕམ་པ། ① གཞན་ལས་མ་ཕམ་པ། ② [མངློན]རྒྱལ་བ་བམས་མགློན། 

མ་ཕམ་མཚོ། མ་ཕམ་གཡུ་མཚོའི་བསྡུས་མིང་། 

མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ། བློད་ཀི་མཚོ་ཆེན་པློ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྤུ་ཧྲེང་

རློང་གི་དབུས་རྒྱུད་ན་ཡློད་ཅིང་། མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༤༥༨༨ཡློད། 

མ་ཕེར། [རིང] མ་ནུས་པ། 

མ་ཕི། ① ཡིག་རིགས་སློགས་ཀ་ིར་བའམ་ཕ་ིམློ། དཔ་ེཆ་བཤུས་ཏ་ེམ་ཕ་ིཕིར་བསློགས་པ། ② མའ་ིམ། 

མ་ཕི་མ། ཨ་མ་གཉིས་པའམ་མ་གཡར། 

མ་ཕློགས། ① ཨ་མའི་ཕློགས་ཀི་གཉེན། ② འློག་ཕློགས། 

མ་འཕྲུ་མ། [ཡུལ]མ་འཕྲུ་མ་ཞེས་མ་མློ་དང་ལུག་གུ་མཉམ་དུ་ཁིད་པ་ལ་ཟེར། 

མ་བུ། ① མ་དང་ཕྲུ་གུ། ② ནག་རིས་ཀི་འབྱུང་བ་མ་བུ། ③ མ་ར་དང་སྐྱེད་ཁ། ④ མ་ཡིག་དང་

འདྲ་བཤུས། འཆར་གཞི་མ་བུ། དཔེ་ཆ་མ་བུ། 

མ་བུ་གློ་ལློག་གི་ཕྱྭ། སར་བློད་ཀི་ཡུལ་སློལ་ལར་ཨ་མའི་ལག་ར་ལ་བརེན་ནས་བུ་ཚ་རྣམས་ལ་

གེགས་རྩུབ་ཡློད་མེད་སློགས་བརག་པའི་མློ་ཕྱྭ་སྟེ་ངློ་མཚར་ར་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག 

མ་བུ་དག་གློགས། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད། ཤིང་མེ་ས་ལྕགས་ཆུ་ཁམས་ལྔའི་འབེལ་བ་གྲུབ་ཚུལ་

བརི་ཐབས་ཞིག འབྱུང་རིས་ཉེར་མཁློ་བུམ་བཟང་ལས། ཤིང་མ་ཆུ་ལ་ཆུ་མ་ལྕགས། ལྕགས་

མ་ས་ལ་ས་མ་མེ། མེ་ཡི་མ་ནི་ཤིང་ཡིན་ཡིན་ནློ།། ཤིང་བུ་མེ་ལ་མེ་བུ་ས། ས་བུ་ལྕགས་ལ་

ལྕགས་བུ་ཆུ། ཆུ་ཡི་བུ་ནི་ཤིང་ཡིན་ནློ།། ཤིང་དག་ལྕགས་ལ་ལྕགས་དག་མེ། མེ་དག་ཆུ་ལ་ཆུ་

དག་ས། ས་ཡི་དག་ནི་ཤིང་ཡིན་ནློ།། ཤིང་གློགས་ས་ལ་ས་གློགས་ཆུ། ཆུ་གློགས་མེ་ལ་མེ་

གློགས་ལྕགས། ལྕགས་ཀི་གློགས་ནི་ཤིང་ཡིན་ནློ།། ཞེས་པའློ།། 

མ་བུའི་འཕློད་བསྟེན། མ་དང་བུ་གཉིས་ཀའི་ལུས་བདེ་ཐང་ཡློང་བའི་ཐབས་ཤེས། 

མ་བན། མ་ཆེན་དང་འདྲ། 
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མ་བིན་པ་མི་ལེན་པ། གཞན་ནློར་སྤི་ནློར་རྐུ་འཕློག་གི་ལས་ལ་མི་འཇུག་པའི་དློན། ཡང་ན་མི་རྐུ་བ་

ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མ་བིན་པར་ལེན་པ། གཞན་གི་ནློར་རྐུ་བ་དང་འཕློག་པ་དང་གཡློ་ཐབས་ཀིས་ལེན་པ། 

མ་བིན་པར་མི་ལེན་པའི་ཁིམས། གཞན་གི་རྒྱུ་ནློར་བརྐུ་མི་ཆློག་པའི་ཁིམས་ཤིག་སྟེ། ཡློངས་

གགས་སུ་བརྐུས་པ་འཇལ་གི་ཞལ་ལྕེ་ཟེར། དེ་ཡང་སར་བཙན་པློའི་དུས་སྐབས་སུ་བརྐུས་

འཇལ་ཐློབ་ཆ་མཐློ་ཤློས་བ་མ་དང་། དགློན་པ། ལྷ་ཁང་བཅས་ལ་བརྒྱ་འཇལ་ཞེས་ལབ་བརྒྱ་

ཐམ་པའི་རིན་ཐང་གི་ཉེས་ཆད། དེའི་འློག་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པློའི་རྒྱུ་ནློར་ལ་བརྐུས་འཇལ་ལབ་

བརྒྱད་ཅུ། ཡུལ་མི་རང་མཉམ་ལུང་པའི་མི་ལ་བརྐུས་འཇལ་ལབ་དང་ངློ་བློ་རིས་པའི་བརྒྱད། 

ཁིམ་མཚེས་ལུང་པ་གཞན་གི་མིས་བརྐུས་པ་ལ་བརྐུས་འཇལ་ལབ་བརྒྱད་དང་ངློ་བློ་བརིས་

པའི་དགུ་འཇལ་སྤློད་པ་བཅས་ཡིན། 

མ་བིན་པས་ཉེ་བར་འཚོ་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས་རང་གིས་

བིན་ཟིན་པའམ་རང་དང་རས་མི་གཅིག་པའི་དགེ་སློང་གི་གློས་མ་བིན་པར་ལློངས་སྤློད་པའློ།། 

མ་བིན་ལེན། མ་བིན་པར་ལེན་པའི་བསྡུས་ཚིག 

མ་བིན་ལེན་གི་ཕམ་པ། ཕམ་པ་བཞིའི་ནང་གསེས། 

གཞི་གཞན་གི་དངློས་པློ་རིན་ཐང་ཚང་བ། བསམ་པ་རྐུ་བར་འདློད་པའི་སེམས་ཀིས། སྦློར་བ་རང་

གིས་དངློས་སུ་བརྐུས་པའམ་གཞན་ལ་རྐུར་བཅུག་ནས། མཐར་ཐུག་དངློས་པློ་དེ་བདག་པློ་དང་

ཕལ་ནས་བདག་གིར་བས་པའློ།། རིན་ཐང་གི་ཚད་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་ཀང་ཀཪྵ་པ་ཎིའི་

བཞི་ཆ་སྟེ། དངུལ་ཞློ་གང་ཙམ་རིན་ཐང་གི་ཚད་དུ་གགས་སློ།། 

མ་བྱུང་སློན་འགློག རྐྱེན་ངན་མ་ཡློང་གློང་ནས་འགློག་ཐབས་བེད་པ། མི་ཕྱུགས་ལ་ནད་རིམས་མ་

བྱུང་སློན་འགློག་གི་ཐབས་ཤེས་བེད་དགློས། 

མ་བྱུང་བ། ཉེས་སྐྱློན་དང་། ནློར་འཁྲུལ། 

མ་འབློར་བའི་བརྡ་ཐློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག དབིན་སྐད་དུ་nonreceipt notification ཟེར། 
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མ་འབྲུ། མ་རའི་འབྲུ་སྟེ་མཆློད་རྒྱུན་དུ་དམིགས་པའི་འབྲུའློ།། 

མ་མ། ཕྲུ་གུ་ལ་སྲུང་སྐྱློབ་འཚོ་རི་བེད་པའི་མ་ཚབ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཉེ་བའི་མ་དང་། མ་

གཉིས་པ། མ་གཞན། འཛིན་མ་བཅས་སློ།། 

མ་མ་མགློ་ཅག སློ་ཞིག 

མ་མ་རྒྱས་རྒྱས། སློ་ཞིག 

མ་མ་བཞི། པང་ན་འཚོ་བའི་མ་མ་དང་། ནུ་མ་སྣུན་པའི་མ་མ། དྲི་མ་འཕི་བའི་མ་མ། རེ་ན་གློགས་

བེད་ཀི་མ་མ་སྟེ་བཞི། 

མ་མ་སུམ་ཅུ་སློ་གཉིས། མཚམས་ལ་རེ་བ་མེད་པའི་མ་མ་བརྒྱད། མཚམས་ལ་ཡིད་གཉིས་ཟ་བའི་

མ་མ་བརྒྱད། རེད་པ་ལ་ཡིད་གཉིས་ཟ་བའི་མ་མ་དྲུག་གློ འདིའི་དང་པློ་ནི། སྦློར་བས་འགློ་མའི་

མ་མ་བཞི། ངེས་པར་འབེད་པའི་མ་མ་བཞིའློ།། 

མ་མད། [རིང] མ་དང་བུ་མློ། 

མ་མེས། མའི་ཕ། 

མ་མློ། ① ཕི་མློ། ② མློ་ལུག ③ [མཱཏྲ�ཀ]ཆློས་མངློན་པ། ④ ཤ་ཟ་འབྱུང་པློའི་རིགས་ཤིག ⑤ ལྷ་མློ། 

མ་མློའི་མ། ལྷ་མློ་ཨུ་མ། 

མ་མློག [ཡུལ]སིང་བལ། 

མ་མློས་འཕེལ། [མངློན]རླུང་སྤི། 

མ་རྨློས་པའི་ལློ་ཏློག མ་རྨློས་ལློ་ཐློག་དང་གཅིག

མ་རྨློས་ལློ་ཐློག སློན་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦར་བའི་ཞིང་སྐྱེས་ལློ་ཐློག་རིགས་ཤིག་གི་མིང་སྟེ། དེའུ་

དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གཡང་འགུགས་འདློད་དགུའི་

གཏེར་འབེབས་ལས། སློན་ཚེ་མང་པློས་བཀུར་བའི་རྒྱལ་པློའི་དུས། སུས་ཀང་མ་རྨློས་རང་

བྱུང་ལློ་ཐློག་ཏུ། སྐྱེ་དགུའི་བསློད་ནམས་ལས་འཁྲུངས་སྙེ་མ་ལ། དེང་འདིར་མ་རྨློས་ལློ་ཐློག་

ཅེས་སུ་གགས། 

མ་སྨད། ① མ་དང་བུ་མློ། ② ཁད་དུ་འཕགས་པ། ཡློན་ཏན་མ་སྨད་པ། ནུས་རལ་མ་སྨད་པ། ལམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

ལུགས་མ་སྨད་པ། 

མ་སྨད་ལུང་རློགས། ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ལུང་གི་ཡློན་ཏན་དང་རློགས་པའི་ཡློན་ཏན། 

མ་སྨིན་པའི་ཚ་བ། མ་སྨིན་པའི་ཚ་བ་ཞེས་པ་ནི་ཚ་བའི་ནད་བད་རླུང་དང་བསློངས་ནས་རླུང་གིས་

ཚ་བའི་ནད་ལུས་ཟུངས་ལ་ཁབ་པར་གཏློར་བས་ཚ་བ་བེད། དེ་ལ་བད་ཀན་གིས་ཚ་བའི་མགློ་

མནན་ནས་ཚ་བའི་ནད་ཤུགས་གང་ཡློད་ཡློངས་རློགས་སྐྱེ་མ་ནུས་པ་དེ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན་

མེའི་ཐློག་ཏུ་ཤིང་རླློན་པ་བསྣན་ན་རླློན་པའི་སྟློབས་ཀིས་མེ་ཤུགས་ཡློངས་རློགས་སྐྱེ་མ་ནུས་

ཤིང་། མེའི་འཕློ་ཡང་ཆད་མ་ཐུབ་པ་དུ་བ་འབྱུང་བ་ལ་བུ་དེ་ལ་ཚ་བ་མ་སྨིན་པ་ཟེར། སྐབས་

འདི་ཚ་བའི་ནད་དེ་ལུས་ཟུངས་དང་དབེར་མེད་དུ་འདྲེས་ཏེ། ནད་ཁག་དང་ཟུངས་ཁག་གཉིས་

ཆུ་དང་འློ་མ་འདྲེས་པ་འདྲ་བ་ཡུངས་དཀར་གི་མར་བཞིན་ལུས་ཀུན་ལ་ཁབ་ཡློད་པ་རེད། 

མ་སྨིན་པའི་ཚ་བའི་དབེ་བ། ༡ རང་ཉིད་སྨིན་པ། ནད་ཁམས་ཁག་མཁིས་ཤས་ཆེ་བའི་མི་རྣམས་

ལ། ཚ་བ་ཁག་མཁིས་སློགས་རང་གནས་སུ་བབས་པར་ཟས་སྤློད་མ་ལློག་པར་བརེན་པ་ནི་

རྒྱུན་ལན་གི་ཚ་བ་ཡིན། དེ་ནི་མཁིས་ཤས་ཆེ་ན་ཞག་བདུན་གི་དུས་སུ་སྨིན་པས། དེ་ལ་ར་

དྲག་ཞན། ཆུ་རློག་མིན། དང་ག་བདེ་མིན། མགློ་དང་ཚིགས་བཞི་ན་ཆེ་ཆུང་། གང་ཤུམ་བེད་

ལུགས་རྣམས་ལས་ནད་སྟློབས་ཆེ་ཆུང་དཔག་དགློས། ༢ སྨིན་ལློང་མེད་པ། ①གནད་དུ་བབས་

པ། གློ་བུར་དུ་དློན་སྣློད་རྣམས་ལ་འགམས་འཁྲུགས་རིམས་དུག་རྣམས་བབས་པས་དློན་སྣློད་

འདྲུལ་བས་སྨིན་པའི་ལློང་ཁམས་ཀི་དུས་མེད་དློ།། ② སྦློར་བ་ལློག་པ། ཚ་བབ་བད་རླུང་

གཉིས་ལ་བབས་པ་ཟས་ཤ་ཆང་སློགས་དྲློད་ཅན་དང་། སྤློད་ལམ་དྲག་ཤུགས་བཅས་འདློམ་

པས་ཚ་བ་སྨིན་ལློང་མེད་པ་སློག་ལ་མྱུར་དུ་རྒློལ་བ་དེའི་རགས་སུ་ལུས་ཀི་སྟློབས་དང་། དབང་

པློའི་གཟི་མདངས་རྣམས་འཆློར། ན་མ་ཐག་ཏུ་ཟུག་ཆེ་ཅར་ལ་ཐེབས་ཞེས་པ་ནད་ཕློག་མ་ཐག་

ཏུ་འགུལ་མི་ནུས་པ། ཉལ་བ་དང་། སྙེས་པ། ཙོག་པུར་གང་འདྲ་འདུག་ཀང་མི་བདེ་བ་སློགས། 

༣སྨིན་དུ་མི་འདློད་པ། ①རླུང་གིས། ར་འཁྲུག ལུས་ཀུན་བརྡུངས་པ་འདྲ་བ། སྟློང་སྐྱུགས་བེད། 

གཡལ་འབྱུང་། ལུས་འདར། མིག་དཔངས་མཐློ། མཆི་མ་འཛག ② བད་ཀན་དག་གིས། ཁ་

མངལ། མཆིལ་སྣབས་མང་། ཕློ་བ་རིང་བ་སྟེ་རྒྱས་པ། དང་ག་མི་བདེ་ཞིང་སྐྱུག་པ། ལུས་དྲློད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆུང་བ་བཅས་སློ།། ③ རྐྱེན་གིས་བེར་བ། ཆུ་གང་ཞློ་དར་གཏར་བཤལ་རྔུལ་ཐང་སློགས་ཀིས་

རྐྱེན་གིས་བེར་བའི་རགས་ནི། ལུས་རྔུལ། ཤེད་ཆུང་། གང་ཤུམ་མ་ངེས་པ། མེ་ཉི་ལ་དད། 

མ་སྨིན་ཚ་བ། ཚ་བ་ལུས་ལ་ཐློག་མར་ཕློག་སྐབས་བད་རླུང་གཉིས་གང་རེད་དང་འདློམས་ཏེ་ཚ་བ་

རྐྱང་པ་མ་ཡིན་པའི་སྐབས། 

མ་མློང་རྒུ་ཐུག གང་ཡང་མངས་མློང་བ། 

མ་མློང་དགུ་འདུས། ལས་སྣ་ཚོགས་པ་བེད་མློང་བ་སྟེ་མློང་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པློ་ཡློད་པར་གློ

མ་མློས་པས་འདུལ་བ་སྦིན་པ། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་རློད་པ་ཞི་བེད་ཀི་ཆློས་བདུན་གི་ཡ་གལ་

ཞིག་སྟེ། སེམས་མ་མློས་པའི་གནས་སྐབས་ལྟུང་བ་བྱུང་མ་བྱུང་དྲན་དུ་བཅུག་ནས། མ་བྱུང་བར་

ངེས་ན་དག་པ་སྦིན། བྱུང་བར་ངེས་ན་ཕིར་བཅློས་ནས་གདམས་ངག་སྦིན་པར་བེད་པའློ།། 

མ་སྨྱུང་ཙམ། མ་ལློགས་ཙམ་ཞེས་པའི་དློན། 

མ་དམིགས་པའི་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས། འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་གི་ཡ་གལ། རགས་

དང་དགག་ཆློས་གཉིས་ཕིན་ཅི་ལློག་པ། དཔེར་ན། བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕློགས་ཆློས་ཅན། 

སྣང་རུང་གི་བུམ་པ་ཡློད་དེ། སྣང་རུང་གི་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར། 

མ་དམིགས་པའི་རགས། རགས་ཡང་དག་གི་ནང་གསེས། དགག་བ་འགློག་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་

བ་སྟེ། དཔེར་ན། མདུན་གི་གཞི་འདིར་ཆློས་ཅན། ཤ་ཟ་བསྐལ་དློན་དུ་སློང་བའི་གང་ཟག་གི་

རྒྱུད་ལ་ཤ་ཟ་ངེས་པའི་དཔྱད་ཤེས་དློན་མཐུན་མེད་དེ། གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ལ་ཤ་ཟ་དམིགས་

བེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་འགློག་བེད་མི་སྣང་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀིས་

དགག་བ་ཤ་ཟ་ཡློད་མེད་ཀི་ངེས་ཤེས་དློན་མཐུན་འཇུག་པ་བཀག་པའློ།། 

མ་དམིགས་པའི་རགས་གཉིས། མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ལ་ངློ་བློའི་སློ་ནས་དབེ་ན་རྣམ་པ་

གཉིས་ཏེ། མི་སྣང་མ་དམིགས་པའི་རགས་དང་། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རགས་སློ།། 

མ་ར། ① མ་གཞི། ② མ་དངུལ། ཚོང་ཟློག་གི་མ་རའི་རང་ལློངས་པ། ཞིང་ལས་ཀི་མ་ར་ཚུགས་

པ། མ་རའི་རང་དངུལ། མ་རའི་རང་བདག སེར་སློམ་མ་ར་ཤི་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ར་

ནློར་དང་། ཟློང་ར། ཡློངས་སྒྱུར། རིན་ར་བཅས་སློ།། ③ མ་བུ་དག་གློགས་འབྱུང་བ་བརི་བའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

སྐབས་ཤིང་མ་ས་ལ་བུ་འཕད་པ་དེ་ལ་མ་ར་ཞེས་ཟེར། 

མ་ར་ཁེར་འཇློག་ཀུང་སི། མ་ར་མི་སེར་རམ་ཚོགས་པ་གཅིག་ཁློ་ན་ལས་མཉམ་འབེལ་གིས་མ་

བཏློན་པའི་ཀུང་སི་ལ་བརློད། 

མ་ར་ཅན། མ་ར་བཟུང་ཞིང་བཟློ་པའི་ངལ་རློལ་ལྷག་མར་བཤུ་གཞློག་བེད་མཁན་ལ་ཟེར། 

མ་ར་སྟློངས་པ། ཀུང་སི་དང་ཚོང་ཁང་སློགས་ཅི་རིགས་ཀི་མ་ར་ཡློངས་སུ་རྡིབ་པ། སྐུབ་རྡིབ་པ་

དང་། ཧ་ལློག་པ་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མ་རའི་རིང་ལུགས། མ་ར་ཅན་ལ་ཐློན་སྐྱེད་རྒྱུ་ཆས་དབང་བར་མ་ཟད། ག་པའི་ངལ་རློལ་ལ་བཤུ་

གཞློག་དང་། རིན་ཐང་ལྷག་མ་བཙིར་ལེན་བེད་པའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ལམ་ལུགས་ལ་ཟེར། 

མ་གཙང་གཙང་པློ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གཉའ་ནང་རློང་གི་འབབ་ཆུ་ཞིག གཉའ་ནང་ཕུ་ཆུའང་

ཟེར། ལྷློ་ངློས་བལ་ཡུལ་དུ་འབབ། 

མ་ཚང་། ① ཨ་མའི་ཁིམ་མམ། ཞང་པློའི་ཁིམ། ② མི་ཚང་མ་ཟུར་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་མ་ཚང་སྟེ་

ཁིམ་ཆེ་བ། 

མ་ཚང་བ་མེད་པ། ཆ་ཚང་བ། མཁློ་ཆས་མ་ཚང་བ་མེད། མཐུན་རྐྱེན་མ་ཚང་བ་མེད། 

མ་ཚང་བའི་ཚར་བཅད། རྒློལ་བ་གཉིས་པློ་རློད་པའི་ཚེ་སྦློར་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལས་གང་ཡང་རུང་

བ་མ་ཚང་བའི་སློ་ནས་བརློད་ན་མ་ཚང་བའི་ཚར་བཅད། 

མ་ཚན། མ་ཕློགས་ཀི་གཉེན་ཚན་ནམ་ཉེ་དུ། 

མ་ཚབ། སྐྱེད་མ་ཤི་བའི་རེས་སུ་བྱུང་བའི་ཨ་མའི་ཚབ་བམ་ཨ་མ་མ་གཡར། 

མ་ཚར། ལློ་ན་ཧ་ཅང་ཆུང་བ་དང་འཚར་ལློངས་བྱུང་མེད་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་primary station ཟེར། 

མ་འཚལ། མ་ཤེས་པའམ་མ་རློགས་པ། 

མ་ཞང་། མ་དང་ཞང་པློ། 

མ་ཞང་གློམ་པ་སྐྱེས། མ་ཞང་དྲློན་པ་སྐྱེད་དམ་ཁློན་པ་སྐྱེས་ཞེས་པའང་སྣང་། རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཙན་སྐུ་ན་ཆུང་ངུའི་དུས་གི་བློན་པློ། འདི་བློན་ལ་དགའ་བས་རྒྱལ་པློ་སྐུ་ན་མ་སློན་པའི་རིང་

འདིས་སུ་ཡིས་ཆློས་བེད་པ་ཕློ་རེང་དུ་མཐར་སྤྱུག་གློ་ཞེས་ཁིམས་བུ་ཆུང་བཅད། བློན་ཆེན་

ཆློས་ལ་དགའ་བ་མང་བལ་གཉིས་ལ་བཀློན་ཕབ་སྟེ་བློད་ནག་པློར་བཏང་། སྐབས་དེར་གསེར་

གི་ལྷ་ཤཱཀ་མུ་ནེ་བེ་དློང་དུ་སས་པ་དང་། མཁར་བག་དང་མགིན་བཟང་གི་ལྷ་ཁང་སློགས་

བཤིག ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཤས་ར་བས་པར་གགས། མཐར་རྒྱལ་པློ་དང་ཆློས་ལ་

དགའ་བའི་བློན་པློ་རྣམས་གློས་མཛད་ནས་མ་ཞང་གློམ་པ་སྐྱེས་སྟློད་ལུང་དུ་བརངས་ནས་

གསློན་པློར་དུར་དུ་བཅུག་ཅེས་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་དུ་གསལ། སྐབས་དེའི་གསློན་པློར་དུར་དུ་

བཅུག་ཟེར་བ་ནི་མི་གསློན་པློར་སས་ཏེ་བསད་པ་མ་ཡིན་པར་མི་དེ་དུར་རམ་བང་སློར་བསད་

དེ་གསློན་པློའི་མི་དང་འཕད་མི་ཆློག་པ་དང་། དུར་མཆློད་བེད་པློ་དང་དུར་དུ་གནས་པ་རྣམས་

ལ་ལློ་དང་གློས་སློགས་མཁློ་བའི་ཡློ་ཆས་སྐྱེལ་མི་དུར་སར་ཡློང་སྐབས་ཐག་རིང་ནས་དུང་

ཞིག་གཏློང་དགློས་དེ་སྐབས་གཤིན་པློའི་མིང་བཏགས་པ་རྣམས་རང་རང་གི་ཁིམ་དུ་ཡིབ་ནས་

སློད་དགློས། ཁློང་ཚོ་ཕིར་ལློག་རེས་གཤིན་པློའི་མིང་ཅན་རྣམས་ཕིར་ཐློན་ནས་རང་རང་ལ་

ཐློབ་འློས་པའི་ཟས་གློས་ལ་ལློངས་སུ་སྤློད། ཁློང་ཚོའི་སློ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་ལ་ཤི་བའི་མཚན་

མ་བཏབ་ཡློད་པས་གསློན་པློ་སུས་ཀང་བདག་ཉར་མི་བེད། དེས་ན་གློང་གསལ་གི་བློན་པློ་

གཉིས་གསློན་པློར་དུར་དུ་བཅུག་ཅེས་པ་དེའང་དེ་ལར་ཡིན་པ་ཤེས་དགློས་པ་བཅས་སློ།། 

མ་ཞང་གློམ་པ་སྐྱེས་ཀི་དུར་ས། ལློ་རྒྱུས་ཆློས་འབྱུང་ཁག་གི་ནང་བཙན་པློ་ཁི་ལེ་གཙུག་བཙན་སྐུ་

གཤེགས། སས་ཁི་ལེ་བཙན་སྐུ་ན་མ་སློན་པའི་བར་དེར་མ་ཞང་གློམ་པ་སྐྱེས་ཀིས་སིད་བཟུང་

ཞིང་། དེའི་སྐབས་བློད་དུ་ཆློས་བེད་མི་ཆློག་པའི་ཁིམས་བཅད། ཁི་སློང་སྐུ་ནར་སློན་རེས་བློན་

པློ་ཆློས་ལ་དགའ་བ་རྣམས་དང་ཞལ་མཐུན་ཏེ་བློན་པློ་རྒློད་རྒན་གིས་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་མ་

ཞང་གློམ་པ་སྐྱེས་སྟློད་ལུང་བང་ཕུར་དུར་དུ་གསློན་པློར་བཅུག་ཚུལ་གསལ་བ་ལར་གནས་

ཆུང་གློང་རྡལ་གི་ཁློངས་སྟག་བག་དགློན་པའི་ལྷློ་ངློས་སུ་ས་ཕུང་ཆེན་པློ་གསུམ་ཡློད་པ་དེ་ནས་

དེ་ས་སྟློད་ལུང་ཁི་ཟམ་ཉམས་གསློའི་དུས་ས་རྡློ་ལེན་སྐབས་ཐེངས་ཤིག་ས་འློག་ཏུ་རིག་ཤུལ་

ཞིག་ནས་མིའི་རང་པ་ཞིག་དློན་སྐབས་མི་ཚོར་འཇིགས་སྣང་བྱུང་བས་དེ་མ་ཐག་ས་རྡློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

བསློགས་མཚམས་བཞག་པ་རེད་ཅེས་བཤད་སློལ་འདུག་པ་དེ། ལློ་རྒྱུས་ཐློག་བཀློད་པའི་ས་

མིང་དང་སྟག་ལུང་བག་གི་ཕུར་བང་པུ་སེར་བ་གཉིས་རེ་མཐུན་པ་མ་ཟད། དེ་གར་ས་ཕུང་བང་

སློ་འདྲ་བ་ཡློད་པ་དང་། མི་རང་དློན་པ་བཅས་ལ་གཞིགས་ན་མ་ཞང་གློམ་པ་སྐྱེས་ཀི་བང་སློ་

དེ་མིན་ནམ་སྙམ། 

མ་ཞུ་སྐྲན། མ་ཞུ་བའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་ལུས་ཀི་ཕི་ནང་གི་ཆ་ཤས་ལ་ཆགས་པའི་དངློས་པློ་ས་

མཁེགས་ལན་པའི་མིང་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་སྐྲན་རིགས་བཅུ་གཅིག་མཆིས། 

མ་ཞུ་གློགས་ཀིས་དབེ་ན། ༡ མ་ཞུ་བ་རླུང་དང་འགློགས་པ་ནི། ཁློག་པ་སློས། ལུས་འདར་བ། མགློ་

བློ་འཁློར་བ། ཡན་ལག་རེངས་པ་བཅས་སློ།། ༢ མཁིས་པ་དང་འགློགས་པ་ནི། ཁློང་པ་ཚ་

བའམ་ཕློ་ཁ་ཚ། འཕེན་དང་རྟུག་པ་དྲི་མ་ཆེ་ཞིང་ཁ་དློག་སེར་པློ་ཅན་འཁྲུ་བ། སྒེག་པ་བེད་ཅིང་

སྐྱུགས། སྐློམ་དད་ཆེ། ཆམ་པ་ཡང་ཡང་ཕློག ༣བད་ཀན་དང་འགློགས་པ་ནི། མཆིལ་མ་འབར་

བག་ཅན་མང་། ལུས་ལྕི། སེམས་བིང་། སྒེག་སྐྱུག་བེད་ཅིང་ཟས་མི་འདློད། 

མ་ཞུ་དུག་འདྲ། དྭངས་མ་མ་ཞུ་བ་དེ་ར་མིག་ལ་བེར་བས་རའི་ནང་ཀུན་དུ་དྭངས་མ་ཆགས་ཤིང་

ཞེན་པས། དུག་ནད་དང་འདྲ་བ་ཤ་ལུས་ཐམས་ཅད་མདློག་སློ་ཞིང་སྐམ་པློར་ཆགས། ཤེད་

ཆུང་། ཟློས་རེས་མི་བདེ། དང་ག་ཞན། ཚ་ཆེས་པ་དང་གང་ཆེས་པ་གཉིས་ཀ་མི་འཕད་ཅིང་ན་

བ་བཅས་སློ།། 

མ་ཞུ་དུས་ཀི་དབེ་ན། མ་ཞུ་གསར་པ་དང་། མ་ཞུ་བ་རིང་པ་གཉིས་སློ།། དེ་ཡང་མ་ཞུ་གསར་པ་ནི་

ལྷེན་དང་། ལྕགས་དྲེག མེ་དྲློད་ཉམས་པ། དུག་ཐབས། བད་ཀན་སྨུག་པློ། མཁིས་པའི་ནད་

བཅས་སློ།། མ་ཞུ་རིང་པ་ནི་སྐྲན་ནད་དང་། སྐྱ་རྦབ། དམུ་ཆུ། འློར། གཅློང་ཟད་བེད་དང་ལྔའློ།། 

མ་ཞུ་བ། ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་གསུམ་གི་བེད་ལས་ཉམས་ནས་ཁ་ཟས་མག་བཞུག་དྭངས་སྙིགས་འབེད་

མི་ནུས་པར་གྱུར་པའི་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། མག་བེད་བད་ཀན་དག་

གིས་མག་མ་ནུས། འཇུ་བར་བེད་པའི་མཁིས་པས་འཇུ་མ་ནུས། མེ་ཉམས་རླུང་གིས་དྭངས་

སྙིགས་འབེད་མ་ནུས། དེ་ལ་མ་ཞུ་ཞེས་སུ་བརློད་པ་ཡིན། ཞེས་དང་། བཤད་པ་སྐུའི་རྒྱུད་

ལས། མ་ཞུ་དྭངས་སློགས་རྒྱས་པར་མི་འགྱུར་ཕིར། ཟས་སྐློམ་སྤློད་ལམ་ཡང་ལ་དྲློ་བ་ཡིས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབད་དེ་མེ་དྲློད་སྲུང་བར་གནས་གྱུར་ན། ལུས་ཀི་སྟློབས་དང་ཚེ་ནི་གནས་པར་འགྱུར། ཞེས་

གསུངས་པ་ལ་བུའློ།། 

མ་ཞུ་བའི་ནད་ལྔ། ༡ སྙིགས་མ་མ་ཞུ་བ། ༢ དྭངས་མ་མ་ཞུ་བ། ༣མ་ཞུ་བསུད་ནད། ༤ མ་ཞུ་ཤིང་

འདྲ། ༥ མ་ཞུ་དུག་འདྲའློ།། 

མ་ཞུ་བ་སྤིའི་རྒྱུ་ནི། ལུས་ལ་རང་བཞིན་དུ་ས་ཆུའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་བད་ཀན་གི་ཁམས་ལྕི་ཞིང་

བསིལ་བ་དེ་ཉིད་འཕེལ་བ་ལ། རྐྱེན་བད་ཀན་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པའི་རེན་དང་། མ་གློམས་

དང་། མི་འཕློད་དང་། ངློ་བློ་མི་འཇུ་བ་སྟེ་རྣམ་པ་བཞི་ཡིས། ནད་དུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་ལ་རྒྱུ་རྐྱེན་

དེ་གཉིས་ལ་བརེན་ནས་བད་ཀན་རླུང་གསུམ་གི་ཁ་ཟས་འཇུ་བར་བེད་པའི་མཐུ་ཉམས་ཏེ། 

དང་པློ་བད་ཀན་མག་བེད་ཀིས་མག་མ་ནུས། བར་དུ་མཁིས་པ་འཇུ་བེད་ཀི་བཞུ་མ་ནུས། ཐ་

མ་མེ་མཉམ་རླུང་གིས་དྭངས་སྙིགས་ཕེ་མ་ནུས། དེ་ལར་མེ་དྲློད་གསུམ་པློའི་མཐུ་དང་བེད་

ལས་ཉམས་པ་ལ་མ་ཞུ་བའི་ནད་ཅེས་ཟེར། མ་ཞུ་བའི་དབང་གིས་ཕློ་བའི་ནང་གི་བེ་སྣབས་

རྣམས་འཕེལ་སྟེ། དེས་ལུས་ཀི་རླུང་རྒྱུ་བའི་ར་སྦུབས་རྣམས་བཀག་པས། ལྷེན་དང་། ལྕགས་

དྲེག་དང་། མེ་དྲློད་ཉམས་པ་ལ་སློགས་པའི་གཅློང་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པར་བེད་ཅིང་

ཡློད་པ་རེད། 

མ་ཞུ་བའི་རྒྱུའི་དབེ་བ། དང་པློ་རས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་ན། ༡ གློང་རླན་སྣུམ་གསུམ་སྟེ། གློང་ནི་རམ་

པ་དང་། སློ་ངད། ཤ་རིད་སློགས་སློ།། ༢ རླན་པ་ནི་ཆང་དང་། ཆུ་ངན་པ་དང་། འློ་མ་དང་། ཞློ་

དང་། དར་བ། ཇ་སློགས་སློ།། ༣སྣུམ་ནི་རི་མར་དང་། འབྲུ་མར། ཚིལ། ཞག་རང་སློགས་སློ།། 

དེ་ལས་ཀང་རླན་སྣུམ་གཉིས་མ་ཞུ་ན་དེ་བས་ཀང་ཉེས་པ་ཆེ། 

མ་ཞུ་བ་ངློ་བློའི་སློ་ནས་དབེ་ན། སྙིགས་མ་མ་ཞུ་དང་། དྭངས་མ་མ་ཞུ་བ་གཉིས་ཡློད་ཅིང་། ༡ 

སྙིགས་མ་མ་ཞུ་བ་ནི། ཁ་ཟས་གང་མ་ཞུ་བ་དེ་ཉིད་ཕློ་བ་དང་ལློང་གི་ནང་དུ་བེ་སྣབས་འཕེལ་བ་

དེས་གཏུམས་ནས་གནས་པ་དེ། ཡུན་དུ་ལློན་ནས་རིང་པ་ཆགས་པ་དང་སྙིགས་མ་འདྲིལ་བའི་

ཟས་སྐྲན་དུ་འགྱུར་རློ། ༢ དྭངས་མ་མ་ཞུ་བ་ནི། གཅློང་སེ་བཞི་སྟེ། མེ་མཉམ་རླུང་གི་མཐུ་

ཉམས་ནས་ཁ་ཟས་དྭངས་སྙིགས་མ་ཕེད་པའི་སྙིགས་མ་ཡང་། དྭངས་མ་རྒྱུ་བའི་ར་མིག་ཏུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མཉམ་པློར་ཤློར་བས་མཁིས་པ་མདངས་བསྒྱུར་གིས་ཟུངས་དང་ཁག་མ་སྨིན་ཏེ། ཡུན་རིང་

པློར་མཆིན་པར་གནས་པའི་ནད་དེ་ལ་དྭངས་མ་མ་ཞུ་བའི་ནད་ཅེས་ཟེར། ནད་དེ་རིང་པར་གྱུར་

པའི་ཚེ་འདྲིལ་བ་དང་། ཟགས་པ། བེར་བ། འགིངས་པ་སྟེ་རིགས་བཞིར་འགྱུར་སྟེ། ① འདྲིལ་

བ་ནི། སྐྲན་གི་རིགས་རྣམས་སྐྱེད་ནས་འདྲིལ་བའི་གཅློང་གི་སེ་ཞེས་ཟེར།②ཟགས་པ་ནི། སྐྱ་

རྦབ་དང་དམུ་ཆུ་རྣམས་སྐྱེད་པས་ཟགས་པའི་གཅློང་གི་སེ།③བེར་བ་ནི། གྲུམ་བུ། མཁིས་པ་

མིག་སེར། ར་སྐྲན། རང་འབམ་ལ་སློགས་པའི་གཅློང་ནད་ཀི་རིགས་དུ་མ་སྐྱེད་དློ།།འདི་ལ་བེར་

བའི་གཅློང་གི་སེ་ཞེསཟེར། ④འགིངས་པ་ནི། སྨུག་པློ་རྒྱས་པ་དང་གབ་པ།མཆེར་བའི་བེད་

ལས་ཉམས་པའི་ནད་རྣམས་སྐྱེད་པས་འགིངས་པའི་གཅློང་གི་སེ་ཞེས་ཟེར། 

མ་ཞུ་བ་སྙིགས་མ། ཁ་འདམ་ཞིང་བློ་བ་མི་གསལ། ཕློ་བ་འཚིང་། སྒེག་པ་བེད། སྐྱུག་མེར་ལང་། 

གང་ཞིག་མ་ཞུ་བའི་ཟས་དེས་ལྷག་པར་དུ་གནློད། འློན་ཀང་གློམས་ནས་འདྲིས་ཟིན་ན་མི་

གནློད། མིག་དང་། གདློང་པ། རང་འབློལ་རྣམས་སྐྲངས། 

མ་ཞུ་བ་དྭངས་མ། ཁློང་སྙློམ་པ་སྟེ་ལས་ལ་སྤློ་བ་མེད་པར་ཆགས། ཡི་ག་འགག སྒེག་པ་མང་། ཤ་

སྐམ། སྙིང་ག་དང་རིབ་ལློགས་ན། མ་ཞུ་བའི་བད་ཀན་གི་བད་སྣབས་འཕེལ་བ་དེས། མེ་མཉམ་

རླུང་གི་སྟེང་འློག་གཉིས་ཀི་རྒྱུ་ལམ་བཀག་པས། ཁློང་པ་སློས། ལློང་ཐེར་ལ་ན་ཟུག་ལང་བ། 

འློག་རླུང་འགགས་པ། སྒེག་པ་མི་ཐློན་པ་བཅས་ནི་མ་ཞུ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ།། 

མ་ཞུ་ཤིང་འདྲ། མ་ཞུ་བའི་བད་སྣབས་དེས་ཁློག་པའི་སྟེང་འློག་ཏུ་རླུང་རྒྱུ་བའི་ལམ་བཀག་པས། 

རླུང་མེ་མཉམ་དེ་མཆིན་པ་དང་། མཆེར་པ། རིབ་ལློགས་སློགས་ཀི་རའི་ནང་དུ་ཞུགས་པས། 

ལུས་དགེ་དགུ་མི་ཐུབ་པ་ནང་དུ་ཤིང་བཅུག་པ་འདྲ་བ་ཡློང་བ་དང་། རླུང་གར་ཞུགས་པ་དེར་

གཟེར་ཞིང་། རྒྱུ་ལློང་སློགས་གཟེར་རྒློད་ལང་བའི་གང་ཐབས་འབྱུང་། 

མ་ཞུ་བསུད་ནད། བསུད་ནད་ནི་ཕློ་བའི་ནད་དེ། མ་ཞུ་བའི་བད་སྣབས་དེས་རླུང་ཐུར་སེལ་གི་རྒྱུ་ལམ་

བཀག་པས་གེན་དུ་ལློག་སྟེ། དབུགས་གཏློང་དཀའ་བ། དྲི་མ་སྐམ་པ་དང་། བང་ཚ། ཁ་ནས་ཆུ་

ཚ་སྐྱུར་འློང་བ། སྐབས་འགར་སྒེག་པ་འབྱུང་། མཆིན་དྲི་ན་ཞིང་ཐ་མ་སྨུག་པློར་འགྱུར་རློ། 

མ་ཞུམ་པའི་སེམས་གསུམ། དགེ་བའི་ར་བ་སྟློབས་བསྐྱེད་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐློབ་པར་བ་བའི་སེམས། ཕ་རློལ་ཕིན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སེམས། བདག་གིས་གང་ལའང་

ཐློགས་པ་མེད་དློ་ཞེས་སློ།། 

མ་ཞེན་པའི་བརློན་འགྲུས། བ་བ་ངན་ཞེན་གི་ལེ་ལློའི་གཉེན་པློར་གྱུར་པའི་སེམས་བྱུང་། 

མ་ཞེན་པའི་བརློན་འགྲུས་ལ་འདམས་པའི་གདམས་ངག བ་བ་ངན་ཞེན་གི་ལེ་ལློའི་གཉེན་པློར་ལུས་

སློགས་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྟློན་པའི་ཤེར་ཕིན་གི་མདློ་ཚིག 

མ་གཞན། [མངློན] མ་མ། 

མ་གཞི། ① མ་རང་ངམ་ར་བ། མ་གཞི་ནས་ཁློ་ལ་འགན་ཆེན་པློ་འཁིས་ཡློད། ② འློག་གཞིའི་གདན། 

མ་གཞིའི་ཁ་དློག དངློས་པློ་གང་ཡང་རུང་བའི་མ་གཞིའི་ཁ་དློག་དེར་ཟེར། འློད་འཕློ་བའི་འློག་གི་

དངློས་པློ་སྣ་ཚོགས་ལ་ལློག་འློད་ཀི་ངློ་བློ་ལན་ཡློད་པས། ལློག་འློད་ཇི་ཙམ་ཆུང་བའི་དངློས་

པློར་མ་གཞིའི་ཁ་དློག་དེ་ཙམ་གིས་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡློད། དཔེར་ན། སྤུ་ལན་གི་རྒྱུ་ཆ་དང་། རས་

སྣ་ཚོགས། མགློ་སྐྲ་སློགས་ནི་ལློག་འློད་འཕློ་ཤུགས་ཆུང་བའི་དངློས་པློའི་རིགས་ཡིན། ལློག་

འློད་ཇི་ཙམ་ཆེ་བའི་དངློས་པློར་མ་གཞིའི་ཁ་དློག་དེ་ཙམ་གིས་ཤུགས་ཆུང་བ་ཡློད། དཔེར་ན། 

ཤེལ་རིགས་དང་། ལྕགས་རིགས། གང་ལེབས་དཀར་པློ་སློགས་ནི་ལློག་འློད་འཕློ་ཤུགས་ཆེ་

བའི་དངློས་པློའི་རིགས་ཡིན། ཐློག་མའི་རི་མློ་སྦློང་མཁན་གི་བློ་གསར་བ་ཚོར་རག་ཏུ་མ་

གཞིའི་ཁ་དློག་གི་དློན་སྤི་ཤུགས་ཆེན་ཡློད་པར་བརེན་བི་བའི་དངློས་པློ་དེའི་གཏན་འཁེལ་བའི་

འློད་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་དང་། ཕི་རློལ་ཡུལ་གི་ཤུགས་རྐྱེན་འློག་བྱུང་བའི་འགྱུར་ལློག་ལ་སྣང་ཆུང་

བེད་ཀི་ཡློད་པས་དེར་དློ་སྣང་བེད་དགློས། དེ་ནི་ནུབ་ཕློགས་རི་མློའི་གཞུང་ལུགས་ལ་བལློས་

ནས་བཤད་པ་ཞིག་ཡིན། 

མ་ཟད། མ་རློགས་སམ་མ་ཚད། ས་དུས་ཞིང་པ་དབུལ་ས་ལ་ལར་ས་ཞིང་གཏན་ནས་མེད་པར་མ་

ཟད། ཞིང་ལས་ཡློ་བད་ཆ་ལག་ཚང་བ་ཞིག་ཀང་མེད། 

མ་ཟིན། སྐར་རིས་ཀི་ཐ་སྙད། མ་ནུས་བགློས་ལྷག་ཐིག་ཤར་ཚེ་རང་སློམ་སྟློངས་པས་མ་ཟིན་ཅེས་

གགས། རང་སློན་གི་ཐད་ལའང་ལློས། 

མ་ཟིན་པའི་སྒ། སྒའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ནང་གསེས། མ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི་སྒ་སྟེ། སྒའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

རྒྱུར་གྱུར་པའི་འབྱུང་བ་དེ་གང་ཟག་གི་དབང་པློས་མ་ཟིན་པའི་སྒ། ཆུ་དང་རླུང་གི་སྒ་ལ་བུའློ།། 

མ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི་སྒ། སྐྱེས་བུའམ་གང་ཟག་གི་ཚོར་བས་མ་ཟིན་པའི་སྒ། དེ་ལ་

དབེ་ན། སེམས་ཅན་ལ་སྟློན་པའི་སྒ་དང་སེམས་ཅན་ལ་མི་སྟློན་པའི་སྒ་གཉིས་ཡློད། སྟློན་པ་ནི་

སྒ་དཔར་འཁློར་ལློའི་གཏམ་ལ་བུ་དང་། མི་སྟློན་པ་ནི་ཆུ་སྒ་དང་རླུང་སྒ་ལ་བུ། 

མ་བཟླུགས་པ། མ་ཞུས་པའམ་མ་དྲིས་པ། 

མ་འུ། མ་ནུ་དང་འུ་སུ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

མ་འློང་སློན་འགློག བ་བའམ་ཉེན་ཁ་ཅི་རིགས་ཤིག་མ་བྱུང་བའི་སློན་ལ་ཡིད་གཟབ་ཀིས་འགློག་

རྒློལ་བ་བ། 

མ་འློངས་སློན་མཐློང་། རེས་སུ་ཡློང་རྒྱུ་སློན་ནས་དྲན་པ། གསར་བརེ་ལ་འགློ་འཁིད་བེད་པར་མ་

འློངས་སློན་མཐློང་ཐུབ་པ་ཞིག་དགློས། 

མ་འློངས་སློན་ཤེས། མ་འློངས་ཀི་བ་བ་ཅི་རིགས་འབྱུང་རྒྱུ་སློན་ནས་རློགས་པ། 

མ་འློངས་མཐློང་ཡུལ། འབྱུང་འགྱུར་དུ་འགྲུབ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ། 

མ་འློངས་རྡུལ་ཅན། [མངློན] གཞློན་ནུ་མ། 

མ་འློངས་པ། ① དུས་གསུམ་གིས་དབེ་བ་ཕེ་བའི་ནང་གསེས་འབྱུང་འགྱུར་རམ་རེས། ② རགས་

འཇུག་སྐབས་སུ་དུས་ཀི་མ་འློངས་པ་དང་བ་བའི་ཡུལ་བ་ལས་དང་བཅས་པ་ལའང་འཇུག་པའི་

བ་ཚིག ཆུ་འཁིལ་བར་འགྱུར། ས་ཆ་གཞན་དུ་འཁར་བར་འགྱུར། 

མ་འློངས་པའི་དུས། འབྱུང་འགྱུར་གི་དུས་ཚོད། 

མ་འློངས་ལུང་བསྟན། འབྱུང་འགྱུར་ཤིས་མིན་ཇི་ཡློང་སློན་དུ་བསྟན་པ། 

མ་ཡ། མ་ཚབ་དང་དློན་གཅིག 

མ་ཡམས། མ་མློ་སྟེ་ནད་བདག་གམ་ཤ་ཟ་འབྱུང་པློའི་རིགས་ཤིག་གློ 

མ་ཡར། མ་གཡར་དང་འདྲ། 

མ་ཡི་སྐྲ་ཉེ། [མངློན] ཨ་ཞང་ངམ་ཞང་པློ། 

མ་ཡི་ཚང་མཚུངས། [མངློན] ཨ་ཞང་ངམ་ཞང་པློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མ་ཡིག ① ཡི་གེའི་མ་དཔེ། མ་ཡིག་ལས་བུ་དཔེ་བཤུས་པ། ② པ་སེའི་བཞི་པ། མ། 

མ་ཡིག་བར་གི་གསལ་བེད། ཚིག་ས་ཕི་གཉིས་ཀ་མིན་པའམ་མེད་པར་དགག་པའི་ཚིག་ཕད་མ། 

ས་མ་རྡློ། གངས་མ་ཆར། ར་མ་ལུག བ་མ་བེའུ། ཤ་མ་ཚིལ། ཁག་མ་རྣག དཀར་མ་ནག ཡ་

མ་ཟུང་། གསའ་མ་གཟིག འཁྱུག་མ་ཚུགས། གཞས་མ་ཤགས། 

མ་ཡིན་དགག ① དགག་བ་གང་ཡང་རུང་བ་བཀག་པའི་ཤུགས་སམ་ཤུལ་དུ། ཆློས་གཞན་སྨློས་མ་

སྨློས་གང་ཡིན་ཡང་རུང་གློ་རྒྱུའམ་བསྟན་རྒྱུ་ཡློད་པ་ཞིག ② རང་དངློས་སུ་རློགས་པའི་བློའམ་

རང་བརློད་པའི་སྒས་རང་གི་དགག་བ་བཀག་པའི་ཤུལ་དུ་ཆློས་གཞན་འཕེན་པ། ལྷས་སྦིན་ཚོན་

པློ་ཉིན་པར་ཟས་མི་ཟ། ཞེས་པ་ལ་བུ། ཚོན་པློ་ཡིན་པས་ཟས་ཟ་བར་བསྟན་ཅིང་། ཉིན་པར་ཟས་

ཟ་བ་བཀག་པའི་ཤུལ་དུ་ཆློས་གཞན་ཏེ་མཚན་མློར་ཟས་ཟ་བ་དློན་གིས་འཕངས་པའློ།། 

མ་ཡིན་དགག་གི་བསྡུ་བ་བཅུ་བཞི། གཞན་དང་མི་མཐུན་གཉེན་པློ་དང་། ཆུང་དང་ཕ་དང་ཉུང་བ་

དང་། ཡུན་ཐུང་ལྷག་པ་མེད་པ་དང་། མཐའ་དག་མིན་དང་བལ་བ་དང་། དམན་དང་ཞན་དང་

ཞུམ་པ་དང་། འདྲ་བ་དག་ལ་དགག་པ་ནི། མ་ཡིན་དགག་པར་འདློད་པའློ།། ཞེས་པ་ལར་རློ། 

མ་ཡིན་དགག་གི་གཞན་སེལ། སེལ་བའི་ནང་གསེས། རང་གི་དགག་བ་བཀག་ཤུལ་དུ་དློན་གཞན་

འཕེན་པའི་སློ་ནས་སེལ་བ་སྟེ། མ་ཡིན་དགག་དང་དློན་གཅིག 

མ་ཡིན་དགག་བཞི། རང་གི་འཕང་བར་གྱུར་པའི་ཆློས་གཞན་སྒྲུབ་པའི་དངློས་སུ་འཕེན་པའི་མ་

ཡིན་དགག རང་གི་འཕང་བར་གྱུར་པའི་ཆློས་གཞན་སྒྲུབ་པ་དངློས་ཤུགས་གཉིས་ཀ་ལ་འཕེན་

པའི་མ་ཡིན་དགག རང་གི་འཕང་བར་གྱུར་པའི་ཆློས་གཞན་སྒྲུབ་པ་སྐབས་སྟློབས་ཀིས་འཕེན་

པའི་མ་ཡིན་དགག་གློ 

མ་ཡིན་པ། ཡིན་པའི་ལློག་ཕློགས་ཏེ་མིང་གི་མཐར་འཇུག་པའི་དགག་སྒ། ཆུ་ཁློལ་མ་མ་ཡིན་པ། ར་

མ་ཡིན་ལ་བློང་བུའང་མ་ཡིན་པ། 

མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པ། ཡིན་པའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་བུམ་པ་ཡིན་པ་

ལ་བུའློ།། 

མ་ཡིན་ཡིན་ཚུལ། དངློས་གནས་མ་ཡིན་པར་ཡིན་ཁུལ། ངས་མ་ཡིན་ཡིན་ཚུལ་ཞུས་པ་མིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

རློགས་རམ་མ་ཡིན་ཡིན་ཚུལ་གིས་མགློ་སྐློར་གཏློང་བ། 

མ་ཡུམ་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་འབློང་པ་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

མ་ཡུར། ཞིང་ལ་ཆུ་འདྲེན་སའི་ཡུར་བ་ཆེན་མློ། མ་ཡུར་ལ་ཆུ་མེད་ན་ཡུར་ཕན་ལ་ག་ནས་ཡློང་། 

མ་ཡློམ་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་འབློང་པ་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

མ་གཡར། མའི་ཚབ། 

མ་གཡློག མ་ཆེན་གི་ལས་རློགས། 

མ་ར་ཀ་ཏ། [ལེགས] མརྒད། 

མ་ར་དགློན། དགློན་འདི་ཐློག་མར་བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བཤེས་བ་ཡུལ་བས་བཏབ། དུས་ཚོད་

ནམ་ཡིན་མ་གསལ། རེས་སུ་དགེ་ལུགས་པར་གྱུར། གིང་རིན་པློ་ཆེའི་བཞུགས་གནས་དང་། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མ་ར་ཙེ། བུད་མེད་ཀི་མཚན་མར་གནས་པའི་སིན་འབུ་ཞིག་སྟེ། དེ་ནད་དུ་གྱུར་ན་མཚན་མ་གཡའ་

ཟ་བེད་པ་ཞིག 

མ་རག་ཕུད་གཏློར། ཟ་མ་ཁ་ལ་རག་ལ་ཁད་དེར་ས་ལ་ལྷུང་བ་སྟེ། དློན་དུ་རང་ལ་ཐློབ་ལ་ཉེ་ཁར་

གཞན་ལ་ཤློར་བར་གློ 

མ་རངས་པ། བློ་མ་མློས་པ། ཡི་མ་རངས་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟློན་པ། 

མ་རབས། ① ཚུལ་མིན་གི་གཏམ་སྤློད། མ་རབས་སྤློད་ངན། ཡ་རབས་མ་རབས་སྤློད་པས་ཤེས། 

② ངན་པའི་རྒྱུད་དམ་རིགས། མ་རབས་མཐློ་སར་བཞག་ན་སྤློད་ངན་ཇེ་མང་དུ་འཕེལ། མིང་

གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེ་བློ་ཕལ་པ་དང་། ཐ་ཆད། ཐ་ཤལ། དམངས་རིགས། དམན་པའི་རིགས། 

མཚོན་ཆ་བ། གཡུང་པློ། རིགས་ངན། རིགས་མེད་བཅས་སློ།། 

མ་རབས་ཀི་ཞེན་ཆགས། རློམ་རིག་དང་སྒྱུ་རལ་གསར་རློམ་སྐབས་ཐ་ཤལ་དང་ཆློ་མེད་པའི་རྣམ་

འགྱུར་འཛིན་ཏེ་སྒྱུ་རལ་གཟིགས་དཔྱད་བས་པར་ཟེར། 

མ་རབས་ཐ་ཤལ། ཐབས་སྡུག་ཀི་སྤློད་ངན་ངློ་ཚ་བའི་རིགས། 

མ་རབས་ཐབས་སྡུག སྤློད་ངན་སྡུག་ཤློས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མ་རི་མུ་རི། རྒད་པློ་རྒད་མློའི་ཟས་ཟ་སྟངས། སློ་མེད་རྒས་འཁློགས་ཡིན་པས་ལློ་ཆས་མ་རི་མུ་རིར་

ཟ་དགློས་བྱུང་། 

མ་རིག་པ། ① ར་ཉློན་དྲུག་གི་ནང་གསེས། རིག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕློགས་རེན་ཁམས་

གསུམ་ལ་ཡློད་པའི་ལས་འབས་དང་བདེན་པ་སློགས་ཀི་ཚུལ་ཇི་ལ་བ་མི་ཤེས་པར་ཀུན་ཉློན་

སྐྱེད་པར་བེད་པའློ།། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ང་ཡིར་འཛིན་དང་། ངར་འཛིན། དངློས་འཛིན། 

བདག་འཛིན། མི་ཤེས་བཅས་སློ།། ② མ་མཐློང་བ། མཚན་མློ་མིག་གིས་གཟུགས་མ་རིག་པ། 

མ་རིག་རིག་མདློག ③ [མངློན] ༡འཁློར་བ། ༢ བློད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པ། 

མ་རིག་པ་བཅུ་དགུ། སློན་གི་མཐའ་ལ་རྨློངས་པ་དང་། ཕི་མའི་མཐའ། དེ་གཉིས་ཀ ནང་། ཕི། དེ་

གཉིས་ཀ སངས་རྒྱས། ཆློས། དགེ་འདུན། སྡུག་བསལ། ཀུན་འབྱུང་། འགློག་པ། ལམ། རྒྱུ། རྒྱུ་

ལས་བྱུང་བ། རེག་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ལ་རྨློངས་པ། ལས། རྣམ་པར་སྨློན་པ། དེ་གཉིས་ཀ ཡང་ན། 

དུས། དངློས་པློ། འཕློ་བ། མཆློག དེ་ཁློ་ན་ཉིད། ཀུན་བང་། མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་ལ་རྨློངས་པའློ།། 

མ་རིག་པ་དྲུག ར་བ་སེམས་ཀི་མ་རིག་པ། འཁྲུལ་བ་ཡུལ་གི་མ་རིག་པ། འཁྲུལ་གཞི་གཞིའི་མ་

རིག་པ། འཛིན་པ་རློག་པའི་མ་རིག་པ། བཅློས་པ་ལམ་གི་མ་རིག་པ། མ་ཤེས་པ་རྨློངས་པའི་

མ་རིག་པའློ།། 

མ་རིག་པ་གསུམ། རྨློངས་ཙམ། ཐེ་ཚོམ། ལློག་པར་རློགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་བཅས་གསུམ། 

མ་རིག་པའི་ཆུ་བློ། ཆུ་བློ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། མཐློང་སློམ་གི་སང་བ་ཁམས་གསུམ་གི་མ་རིག་

པ་རྣམས་སློ།། 

མ་རིག་པའི་ཟག་པ། ཟག་པ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། 

འདློད་པ་དང་སིད་པའི་ཟག་པ་གཉིས་ཀི་གནས་ཁམས་གསུམ་གི་མ་རིག་པའློ།། 

མ་རིག་པའི་ཟླ་བ། ཉི་མས་ཆུ་སིན་གི་ཁིམ་སྤློད་པའི་ཟླ་བའམ་བློད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་མིང་། 

མ་རིག་པའི་ཡན་ལག རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། བདག་ཏུ་རྨློངས་པའི་མ་

རིག་པ་སྟེ། ཡང་དག་པའི་དློན་ལ་སྒིབ་པར་བེད་པའི་ཀུན་རློག་སིད་པའི་ར་བར་གྱུར་པའི་མ་

རིག་པའློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མ་རུ། བུ་སྟློན་རིན་པློ་ཆེས་མཛད་པའི་བདེ་མཆློག་ཆློས་འབྱུང་ལས། ཀརྨེ་ཁི་རའི་བང་ཕློགས་ཁ་

ཆེ་ཛ་ལནྡྷ་རའི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡློད་པའི་གནས་ཤིག་ཡིན་པར་གསུངས་ཤིང་། རྒྱ་གར་ཆློས་

འབྱུང་ལས་ནུབ་ཕློགས་མ་རུའི་ཡུལ་ཞེས་གསལ། མ་རུ་ཞེས་པ་བློད་སྐད་དུ་མ་ངམ་ཅན་ཞེས་

པའི་དློན་ཡིན་པར་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦར་གི་གཞུང་མང་པློར་གསལ། 

མ་རུ་རེ། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་སིན་ནད་གསློད། མེ་དྲློད་སྐྱེད། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གུཉྫ་དང་། ར“ཀྟ”་གུཉྫ། ཤྭ་ཏ་གུཉྫ། སིན་བུ་དམར་ལེབ་བཅས་སློ།། 

མ་རུང་དཀྲློག་གཏམ་བཟློ་བ། མ་རུང་གནག་སེམས་ཡིད་ལ་བཅངས་ནས་གང་བྱུང་གི་དཀྲློག་

གཏམ་བཟློ་བ་ལ་བུ། 

མ་རུང་སྤློད་ངན། མ་རུང་ཁིམས་འགལ་གི་སྤློད་ངན་མཉམ་དུ་སེལ་བ། 

མ་རུངས་ཁློག་བཅུག བསམ་ངན་ཞེ་ལ་བཅངས་པ། ཁློ་པའི་བཤད་ཚུལ་ཁུངས་ལུང་གཏན་ནས་

མེད་པ་དེ་མ་རུངས་ཁློག་བཅུག་གི་རང་རགས་ཡིན་པར་ངེས། 

མ་རུངས་པ། མི་བསྲུན་པ། གཅན་གཟན་མ་རུངས་པ། མི་མ་རུངས་པ། མ་རུངས་པ་འགའ་ཞིག་

གིས་ཕིན་ཅི་ལློག་གི་བསམ་སྦློར་བས་པ། 

མ་རེད། ① མ་ཡིན། དཀྲློག་གཏམ་དེ་བདེན་པ་མ་རེད། ② [རིང] མ་གྲུབ། 

མ་རླུང་། ཕྲུ་གུ་མའི་མངལ་དུ་གནས་པའི་སྐབས་མ་རླུང་བུ་ལ་ཤློར་བའི་བིས་པའི་མགློ་ནད་ཅིག 

མ་ལ། ① ཀེ་མའམ་ཀེ་ཧུད། མ་ལ་བང་དློར་རྨློངས་པ་དག་གིས་བ་བ་ངན་པ་ཅི་ཡང་བེད་དློ།། 

 ② ལམ་སང་ངམ་འཕལ་དུ། 

མ་ལ་ཏི། [ལེགས] ཛཱ་ཏི། 

མ་ལ་ཡ། [ལེགས] དྲི་ལན་ཏེ། སྨན་གི་གློང་ཁེར་ལ་ན་སྡུག་གི་ནུབ་ཕློགས་ན་ཡློད་པའི་བག་ཞུན་

དང་། ཅློང་ཞི། ཆུ་ཚན་སློགས་སྨན་རིགས་སྐྱེ་བའི་རི་བློ་ཞིག་གི་མིང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

ཙན་དན་རི་བློ་དང་། ལྷློ་ཕློགས་ས་འཛིན། ཨཱ་ཥཱ་དྷ་བཅས་སློ།། 

མ་ལ་ཡའི་དཀའ་འགེལ་འདློད་འཇློ་ཆེ་ཆུང་། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ནང་བང་པ་མིའི་ཉི་མ་མཐློང་བ་

དློན་ལན་གིས་མཛད་པའི་ར་རྒྱུད་ཀི་རི་བློ་མ་ལ་ཡའི་སྐློར་གི་སྨན་ཆུ་དང་། ཆུ་ཚན། ཅློང་ཞི། 



  46  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བག་ཞུན་བཅས་ཀི་དཀའ་གནད་རྣམས་གསལ་བར་འགེལ་བའི་སྨན་གི་བསྟན་བཅློས། 

མ་ལ་ཡའི་སྐྱེད་ཚལ། རིགས་ལན་ཕློ་བང་ཀ་ལཱ་པའི་མདུན་དུ་དུས་འཁློར་གི་བློས་བསངས་ཡློད་

པའི་སྐྱེད་མློས་ཚལ་ཞིག་ཡློད་པར་འདློད། 

མ་ལ་ཡར་སྐྱེས། [མངློན]ཙན་དན་སྤི། 

མ་ལ་རི་རྒྱུད། ལྷློ་ཕློགས་མ་ལ་ཡ་ཡི་རི་བློ། 

མ་ལག ར་བ་དང་ཡན་ལག རིགས་ལམ་མ་ལག་དང་ལན་པ། ལས་གྲྭ་མ་ལག་ཆ་ཚང་བ། དབིན་

སྐད་དུ་system ཟེར། 

མ་ལག་སྐྱེད་སྒྲུབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་system generation ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་system life cycle ཟེར། 

མ་ལག་སློ་རྒྱག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་system shutdown ཟེར། 

མ་ལག་སྐྱ་ཆག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་systew design ཟེར། 

མ་ལག་མཉེན་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་system software ཟེར། 

མ་ལག་བདེ་པློ། མགློགས་རལ་བདེ་པློ། སྐད་ཆ་ཤློད་སྟངས་མ་ལག་བདེ་པློ། འགློ་འདུག་ཀུན་སྤློད་

མ་ལག་བདེ་པློ། 

མ་ལག་དབེ་ཞིབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་system analysis ཟེར། 

མ་ལག་མཛོད་ཁང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་system library ཟེར། 
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མ་ལག་ཡིག་ཆ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་system documentation ཟེར། 

མ་ལག་རང་ལློག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་system restore ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་system maintenance ཟེར། 

མ་ལགས། མ་རེད་དམ་མ་ཡིན། ཁེད་ཀིས་གསུངས་པའི་དློན་འདི་དེ་ལར་མ་ལགས་སློ།། 

མ་ལན། མ་ཉེས་སམ། ཉེས་སྐྱློན་མེད་པ། རང་གིས་མ་ལན། མ་ལན་ཁག་འཛུགས་བེད་མི་རུང་། 

མ་ལི་ཀ [ལེགས]རྒྱ་གར་གི་མེ་ཏློག་འདབ་མ་དཀར་པློ་ཡིན་པ་ཞིག 

མ་ལུ་ཏ། འཁི་ཤིང་གི་བེ་བག་ཡིད་གཞུང་ཅན་ཞེས་པ་ཡིན་པར་བཤད་དློ།། 

མ་ལུས་པ། ཐམས་ཅད་དམ། ཡློངས་རློགས། ཞློགས་པ་གཅིག་ལ་བ་བ་བཟང་པློ་མ་ལུས་པར་སྒྲུབ་ཐུབ་

དློགས་མེད། མགློགས་མྱུར་འགྲུབ་དགློས་པའི་ལས་དློན་ཚང་མ་དེ་རིང་མ་ལུས་པར་ཚར་སློང་། 

མ་ལེ། [ཡུལ]ཨློལ་སྐློ། མི་བློ་རྒྱུ་རིང་ན་ལྐུགས་མཐློང་། ར་མ་ལེ་རིང་ན་རྒས་མཐློང་། 

མ་ལློ། [ཡུལ] ① བུ་རམ་སྤུས་ལེགས་ཤིག ② ཨ་མའི་འབློད་སྟངས་ཤིག 

མ་ལློ་པ། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། རང་རང་གི་ལློ་རགས་ཀི་སློག་ཁམས་དེ་རུས་ཁམས་མར་གྱུར་

པ་ལ་མ་ལློ་ཟེར། དཔེར་ན་ས་ཤིང་ཁམས་པའི་མི་ཞིག་བི་བ་དང་ཕག་གི་ལློ་སྐྱེས་པ་ལ་ཟེར། 

མི་དེ་ཚེ་བསློད་དར་བའི་མི་ཡིན་པ་ངློས་འཛིན། 

མ་ལློམ། མ་འདང་བའི་དློན། 

མ་ཤ་ཀ [ལེགས]སན་མ་དཀར་རིལ། 

མ་ཤ་པ་ཊི། སློ་ཞིག 

མ་ཤེས་དློན་གསལ། སར་མ་ཤེས་པའི་དློན་དེ་གསར་དུ་གསལ་བར་ཤེས་པའམ། གསལ་པློར་

རློགས་པའི་ཤེས་པ་སྟེ་ཚད་མ་དང་དློན་གཅིག 

མ་བཤློལ། ཕིས་འགངས་མ་བེད་ཅེས་པའི་དློན། 
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མ་ས་གློང་། བཙན་པློ་ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་གིས་བཞེངས་པའི་ལྷ་ཁང་ལྔ་ཡི་གས་ཤིག་ཡིན། རྦ་

བཞེད་ཀི་དཔེ་རིང་པ་གཞན་ཞིག་གི་ནང་བསམ་ཡས་མ་ས་གློང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞེས་

གསལ་བ་ལར་ན་བསམ་ཡས་ཀི་ཉེ་འཁློར་ཞིག་ཏུ་ཡློད་འདྲ་སྙམ། 

མ་སངས། བློན་པློའི་གཞུང་དང་འདྲེ་སྒྲུང་སློགས་ཀི་ནང་ལྷ་འདྲེ་དང་མི་མཉམ་དུ་འདུས་ནས་བྱུང་

བའི་བུ་ཕྲུག་ལ་མ་སངས་རུས་དགུ་བྱུང་བར་བཤད། ཧ་ལམ་སྤི་ལློིའི་སློན་གི་ལློ་ངློ་སུམ་སྟློང་

ལྷ་ཙམ་གི་གློང་ན་མ་སངས་ཀི་སྟློབས་ཤུགས་ཆེས་ཆེར་བྱུང་ཡློད་པར་བཤད། 

མ་སངས་ཀི་སྒྲུང་། མ་སངས་ཀི་སྒྲུང་ནི་མང་ཆེ་བ་ངག་བརྒྱུད་ཀི་སྒྲུང་ཞིག་ཡིན། བློད་ཀི་རུས་

མཛོད་ནང་དུ་མ་སངས་སྤུན་དགུ་ཟེར་བའི་སྒྲུང་དང་སེ་དཔློན་འགའ་ཞིག་གི་གདུང་རབས་

འགློར་བཀློད་པའི་ལྷ་སྒྲུང་དང་ལློ་རྒྱུསུ་འདྲེས་མ་འགའ་ཤས་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད། 

མ་སངས་རུས་དགུ། གཉན་གཡའ་སང་སྐྱེས། གར་ཏིང་ནམ་ཚ། གེ་ངན་ལམ་ཙང་སྐྱེས། རུ་ཐློ་གར་

སྐྱེས། ཤེ་དློ་ཀེར་ཏིང་ནམ། མེ་པད་མ་སྐྱེས། གསང་གེ་འཕྲུལ་བློ་ཆེ། དྲང་བ་དྲངས་མ་མགུར། 

བཀློད་སྟློང་ནམ་ཚའློ།། 

མ་སངས་རུས་དགུའི་དུས་རབས། ཧ་ལམ་སྤི་ལློའི་སློན་གི་དུས་རབས་སློ་དྲུག་པ་ནས། སྤི་སློན་

དུས་རབས་ཉེར་བརྒྱད་པ་ཡས་མས་ཙམ་གི་དུས། 

མ་སློ།། ཁའི་མས་ཀི་སློ།། 

མ་སྲུ། མ་དང་སྲུ་མློ། 

མ་བསགས་པའི་ལས་བཅུ། རྨི་ལམ་དུ་བསགས་པའི་ལས་དང་། བས་པ་མ་ཤེས་པར་བསགས་

པའི་ལས་དང་། བསམ་བཞིན་མིན་པར་བསགས་པའི་ལས་དང་། དྲག་པློ་མིན་ལ་རྒྱུན་ཆགས་

མིན་པར་བསགས་པའི་ལས་དང་། ཐློག་གདློད་ཕློངས་པས་ནློར་ནས་བསགས་པའི་ལས་དང་། 

བརེད་པས་བསགས་པའི་ལས་དང་། མི་འདློད་བཞིན་དུ་བསགས་པའི་ལས་དང་། རང་བཞིན་

གིས་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའི་ལས་དང་། འགློད་པས་གསལ་བའི་ལས་དང་། གཉེན་པློས་བསལ་

བའི་ལས་བཅས་སློ།། 

མ་བསལ་བ། མངློན་རེས་ཀི་ཚད་མས་གནློད་པ་མེད་པ་སྟེ། སྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་གཅིག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

ལའང་དློན་དེ་ལར་དུ་གློའ ློ།། 

མ་ཧེ། ཕྱུགས་ཀི་བེ་བག་ཅིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁྱུ་མཆློག་དང་། ཆུར་འདྲེས། འཇིགས་པ་བཅུ་པ། 

ར་ཡི་དག། རྡུལ་ལན་མིག མིག་དམར། རལ་པ་ཅན། གཤིན་རེའི་བཞློན་པ། ས་ཉལ་བཅས་སློ།། 

མ་ཧེའི་རྒྱལ་མཚན་ཅན། [མངློན]གཤིན་རེ། 

མ་ཧཱ་དེ་བ། ལྷ་ཆེན་པློ་ཞེས་པའི་རྒྱ་གར་གི་ལྷ་ཞིག 

མ་ཧཱ་དེ་བ་ཤྲི་རལ་པ་ཅན། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་

ཤིག་སྟེ། སློག་པློ་ལུང་རིགས་བསྟན་དར་གིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་བརྡ་བཀྲློལ་རྣམ་རྒྱལ་

ཨ་རུའི་ཕེང་བའི་མཛེས་རྒྱན་ལས། མ་ཧཱ་དེ་བ་ཤྲི་རལ་པ་ཅན་ནི། མ་ཧཱ་ཆེན་པློ། དེ་བ་ལྷ། ཤྲི་

དཔལ། རལ་པ་ནི་དབུ་སྐྲ་སྟེ་ལྷ་ཆེན་དཔལ་གི་རལ་པ་ཅན་ཞེས་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ་དམར་པློ། 

མ་ཧཱ་བློདྷི། རྒྱ་གར་སྐད་དེ་བློད་སྐད་དུ་བང་ཆུབ་ཆེན་པློ་ཟེར་ཞིང་། རྡློ་རེ་གདན་གི་མཆློད་རེན་ནང་

ཡློད་པའི་སྟློན་པ་ཤཱཀ་མུ་ནེའི་རྡློ་སྐུའི་མིང་། 

མ་ཧཱ་མཱ་ཡ། གསང་སགས་ཀི་ལྷ་ཞིག་གི་མཚན་ཡིན། འདི་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ཡློད་པ་ལས་

འབིང་པློ་གཙོ་འཁློར་ལྔ་ཡློད་པའི་བཞུགས་སྟངས་དང་སྐུ་མདློག་ཕག་མཚན་སློགས་ཞིབ་པར་

དཀིལ་ཆློག་ནློར་བུའི་ཕེང་བ་ལས་གསལ། 

མ་ཧཱ་ཙི་ན། [ལེགས]རྒྱ་ནག་ཆེན་པློ། 

མ་ཧཱ་ཡློ་ག སགས་རིང་མའི་ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་ཡ་གལ་ཞིག ཆེན་པློའི་རྣལ་འབློར་གི་ཐེག་པ་ཞེས་

བ་སྟེ་འཇུག་སློ་ཕི་ཕན་པའི་དབང་བཅུ། ནང་ནུས་པའི་དབང་ལྔ། གསང་བ་ཟབ་མློའི་དབང་

གསུམ་སྟེ་དབང་མཆློག་བཅློ་བརྒྱད་ཀིས་རྒྱུད་སྨིན་པར་བས་ནས། ལ་བ་དློན་དམ་དཀློར་

བདུན་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་ཀུན་རློབ་གདན་གསུམ་ལྷའི་དཀིལ་འཁློར་ལྷུན་གིས་གྲུབ་ཅིང་རང་བཞིན་

དབེར་མེད་པ་ལྷག་པའི་བདེན་པ་དབེར་མེད་ཆློས་སྐུ་མཉམ་པ་ཆེན་པློར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། 

བསློམ་པ་བསྐྱེད་རིམ་གཙོ་བློར་སྟློན་ལ། དེའང་ཏིང་འཛིན་གསུམ་གིས་ཁློག་དབུབ། ངློ་བློ་དག་

རློགས་སྨིན་གསུམ་ཚང་བ། སློག་སློམ་གཟེར་བཞིས་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་སློམ་པ་དང་རློགས་རིམ་

རླུང་དང་ཐིག་ལེ་འློད་གསལ་རྣམས་བསློམས་ལ། སྤློད་པ་སྤློས་བཅས། སྤློས་མེད། ཤིན་ཏུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྤློས་མེད་གསུམ་གི་ཉེ་རྒྱུ་ལ་བརེན་ནས། འབས་བུ་རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིས་བསྡུས་པའི་ལམ་

ལྔ་མཐར་ཕིན་ཏེ་ཟུང་འཇུག་རྡློ་རེ་འཆང་གི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་འདློད་དློ།། 

མ་ཧཱ་ཡློ་གའི་ཐེག་པ། མ་ཧཱ་ཡློ་ག་དང་དློན་གཅིག 

མ་ཧཱ་ར་ཛ། [ལེགས]རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ། 

མག་གི་མུག་གི སྒ་ཆུང་བའི་གཏམ་གི་ཤློད་སྟངས། གསལ་ལ་མ་གསལ་གི་གཏམ་མག་གི་མུག་

གི་ལབ་པ། 

མག་རྒན། [ཡུལ]སིང་མློ་རྒན་ཤློས་ཀི་མག་པ། 

མག་པ། བུ་མློའི་ཟླ་བློའམ། ཁློ་ག

མག་མུག མག་གི་མུག་གིའི་བསྡུས་ཚིག 

མག་རློགས། གཉེན་སྒིག་བེད་སྐབས་མག་པའི་རློགས་པ་བེད་མཁན། 

མག་གསར་དགློན། མག་གསར་པཎི་ཏ་ཀུན་བཟང་སྟློབས་ལན་དབང་པློས་གསར་འདེབས་མཛད། 

འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨེ་བ་

[ཧུང་ཡློན]རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མག་གསར་བློན་དགློན། མག་གསར་ཁྱུང་པློ་གཡུང་དྲུང་བདུད་འདུལ་དར་རྒྱས་གིང་དང་སྨིན་གློལ་

ཐེག་ཆེན་ཞེས་སུ་གགས། རབ་བྱུང་མ་ཚུགས་པའི་སློན་ཧ་ལམ་སྤི་ལློ་དགུ་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཙམ་

ལ་ཁྱུང་དཀར་ཚངས་པའི་ཚ་བུ་ཁྱུང་པློ་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་སམ་གྲུབ་བརེས་རྭ་མདུད་པ་ཞེས་

པའི་གྲུབ་དབང་དེས་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨེ་བ་[ཧུང་ཡློན]རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མག་གསར་སྨན་རེའི་བཤད་སྒྲུབ་སྨིན་གློལ་གིང་། སྤི་ལློ་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ཙམ་ན་

བཏབ་པར་གགས། ད་ལ་མཚོ་སློན་རྨ་ལྷློ་རེ་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མང་སྐྱེ། [མངློན]ཕག་པ། 

མང་བཀུར་རྒྱལ་པློ། སར་རྒྱ་གར་དུ་ཐློག་མར་བྱུང་བའི་མི་ཀུན་གིས་བཀུར་བའི་རྒྱལ་པློ་ཞིག 

མང་བཀུར་སེ་བ། མང་པློས་བཀུར་བའི་སེ་དང་དློན་གཅིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མང་བཀུར་སེ་པ་གསུམ། ཉན་ཐློས་སེ་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན། མང་པློས་བཀུར་བའི་སེ་པ་ལ། 

ས་སྒློག་རི་ལ་གནས་པའི་སེ་པ་དང་། སྲུང་བ་པའི་སེ་པ་དང་། གནས་མ་བུའི་སེ་པ་སྟེ་གསུམ། 

མང་བཀུར་ཡར་དེད་ལྷ་དགུ། མང་བཀུར་ཡབ་ལྷ་ཆེན་རྒྱལ་བ། དེའི་ཡབ་ལྷ་ཆེན་དབང་པློ། དེའི་

ཡབ་ལྷ་ཆེན་འཁློར་ལློ། དེའི་ཡབ་ལྷ་ཆེན་དུང་སྐྱློང་། དེའི་ཡབ་ལྷ་ཆེན་དྲི་མེད། དེའི་ཡབ་ལྷ་

ཆེན་གཤེད་ཆེན། དེའི་ཡབ་ལྷ་ཆེན་གཤེད་ཆུང་། དེའི་ཡབ་ལྷ་ཆེན་པློ། དེའི་ཡབ་ལྷ་ཆེན་བཟང་

ཡབ་རྣམས་སློ།། 

མང་བསྐློལ། དགློན་པ་ཁག་ལ་སིད་གཞུང་གིས་མང་ཇ་གཏློང་བར་ཆེད་མངགས་བཏང་བའི་དྲུང་

འཁློར་སེར་མློ་བ། 

མང་ཁ་ཉུང་ཉན། མི་མང་ཆེ་བས་བཤད་པ་རྣམས་ལ་ཉུང་བས་དང་ལེན་བེད་པ། དློན་གནད་ལ་གློས་

སྡུར་བེད་དུས་མང་ཁ་ཉུང་ཉན་གི་སློ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ། 

མང་མཁར་མྱུ་གུ་ལུང་། གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་ལྷ་རེ་རློང་གི་ལྷློ་ངློས་ལྷ་རྒློད་གངས་རིའི་འདབས་ཞློལ་

དུ་མང་མཁར་ཟེར་བའི་ལུང་པ་དང་། ལུང་པ་དེ་ལ་ནང་གསེས་འབློག་མི་ལློ་ཙཱ་བ་ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས་

ཀི་དགློན་པ་མང་མཁར་མྱུ་གུ་ལུང་ཟེར་བ་ཡློད། དེང་སང་སྒ་འགྱུར་ནས་མྱུ་གུ་ལུང་ལ་མུ་གུ་

ལུང་ཞེས་འབློད། 

མང་ག་བུར། ག་བུར་རིགས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་ཤིང་ཚི་གིང་ཞེས་པ་ལས་བྱུང་བར་གགས་པའི་ག་

བུར་མདློག་སེར་ལ་སྣ་རིང་ཞིང་མཉེན་པའམ་དཀར་འཇམ་ཁ་བ་བསློངས་པ་འདྲ་བ་བསིལ་

ཤེད་ཆུང་ཙམ་ཞིག་སྟེ། ནུས་པས་ཚ་བ་རླུང་ལན་སེལ། 

མང་གེ་མློ། གང་ཞིག གང་ཟག་ཆེ་གེ་མློ་ཞིག་དང་སྤློད་པ་མང་གེ་མློ་ཞིག 

མང་དགེ་དགློན། 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། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་multicast ཟེར། 

མང་འགེད་ཐློ་སྒིག་ཆེན་མློ། སར་ལློ་ལར་ལྷ་སར་སྨློན་ལམ་ཆེན་མློ་མ་འཚོགས་གློང་གི་ས་ལློ་ཟླ་བ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་རེ་འགག་དང་། བ་བང་ཕག་མཛོད། སེ་འབས་དགའ་གསུམ་སློགས་

འབེལ་ཡློད་ལས་སྣེ་རྣམ་འཛོམས་ནས་མང་འགེད་གཏློང་མཁན་གི་སྦིན་བདག་གི་མིང་ཐློ་ས་

ཕིའི་གློ་རིམ་ལར་བསྒིགས་པའི་ཟིན་ཐློ། 

མང་ཆེ་བ། ཕལ་ཆེ་བའམ་བིངས་ཆེ་བ། ལས་དློན་ཅི་ཞིག་བེད་ཀང་མི་མང་ཆེ་བའི་ཁེ་ཕན་དང་

བསྟུན་པ་གལ་ཆེ། 

མང་ཇ། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་འདྲེན་རྒྱུའི་འཐུང་ཇ། 

མང་ཉུང་། མང་པློ་དང་ཉུང་ངུ་། གཅིག་བསྒྱུར་བ་ལ་མང་ཉུང་མེད། མི་གངས་མང་ཉུང་འཚམ་པ། 

གཏློང་ཡློང་མང་ཉུང་སྙློམས་པ། མང་ཉུང་ཆེར་མ་ཤློར་བ། 

མང་ཉུང་ལ་མ་བལློས་པ། མང་པློ་ཡིན་ཡང་རུང་ལ་ཉུང་ཉུང་ཡིན་ཡང་རུང་བ། 

མང་ཐློས། ① མང་དུ་ཐློས་པ་སྟེ་རྣམ་གངས་མང་པློའམ། རྒྱ་ཆེན་པློ་ཐློས་པ། སློན་གི་ལློ་རྒྱུས་གཏམ་

མང་དུ་ཐློས་པ། ② མཁས་པ། 

མང་ཐློས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། སྟློད་ཟང་ཟང་བང་རྒྱུད་ཀི་ལུང་པ་འབློང་ཞེས་བ་བའི་ནང་ཚན་ཤེལ་ལུང་

དུ་ཡབ་ལྷ་མློ་ལྔ་དར་དང་ཡུམ་སེམས་ལ་རྒྱལ་འཛོམ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཆུ་

ལུག་སྤི་ལློ༡༥༢༣ལློར་སྐུ་བལམས། མཚན་ཀླུ་རྒྱལ་ནློར་བུ་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་ཆུང་དུས་

ནས་ཆློས་དང་ཡི་གེ་སྦློང་བར་དད་བརློན་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དགུང་ལློ་བཅུ་བཞི་པ་ལ་ཆློས་འཁློར་

གིང་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་འཇམ་མགློན་བ་མ་དང་མཇལ་བ་ཡློངས་འཛིན་དུ་བསྟེན་ནས་བཤད་

གསར་གི་གཞུང་འཛིན་དང་ས་གཞུང་ངློ་སྤློད་སྦློར་བ་སློགས་ཀི་དབུ་ཚུགས་ཤིང་། དེ་སྐབས་

ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་ས་གཞུང་ཕི་གཞུང་ཀུན་ཐུགས་འཛིན་གྲུབ། དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔ་པར་

ལྕགས་ཐང་རབ་འབམས་པ་བམས་པ་བསློད་ནམས་ཀིས་མཁན་པློ་དང་། པཎ་གྲུབ་བཟང་པློ་

བཀྲ་ཤིས་ཀིས་སློབ་དཔློན་མཛད་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསློལ། གསུང་

རློམ་ལ་མཚོན་ན། བསྟན་རིས་གསལ་བའི་ཉིན་བེད། ཐ་སྙད་རིག་གནས་ལྔའི་བྱུང་ཚུལ། ཕག་

ཆེན་རློད་སློང་། ཕག་ཆེན་ཡང་ལན། རྒྱུད་མན་ངག་གི་བརྒྱུད་འདེབས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་བསྟློད་པ་

དང་འགེལ་པ། རབ་གནས་ཀི་ར་བ། བཟང་དྲུག་གི་ལག་ལེན་སློགས་ལེ་ཚན་བརྒྱ་ཕག་བརྒལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

བ་དཔར་ལ་འཁློད་པ་དང་མ་འཁློད་པ་ཁློན་བསློམས་པློད་ཆེན་བཅུ་གསུམ་ཡློད་པར་གགས། 

འདི་བར་མཁས་གྲུབ་གང་ཉིད་དགུང་ལློ་དློན་གཉིས་བར་གི་མཛད་རྣམ་རགས་བསྡུས་ཤིག་

ཡིན་གི་ནམ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་ལློ་དུས་མ་རེད། 

མང་ཐློས་པའི་སེ། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡློད་པར་སྨ་བ་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

མང་འཐེན་ཉུང་སྣློན། མང་ས་ནས་འཐེན་ནས་ཉུང་ས་ལ་ཁ་སྣློན། མི་གངས་མང་འཐེན་ཉུང་སྣློན་གིས་

ཆ་སྙློམས་བཟློ་བ། 

མང་དག ཧ་ཅང་མང་པློ། མངའ་ཁློངས་ས་རྒྱ་ཆེ་ལ་མི་གངས་ཀང་མང་དག་འདུག 

མང་དུ་སྐྱེ། [མངློན]ཕག་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་multiple selection ཟེར། 

མང་འདུས་རི་ཁློད། ལི་ཀྱཱ་སྨློན་རམས་པས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་

སློན་དགློན་ལུང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མང་ནང་བང་ཆུབ་གིང་དགློན། དགློན་པ་འདི་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ལྷ་བ་མ་བང་ཆུབ་

འློད་ཀིས་ཕག་བཏབ། ཇློ་བློ་རེ་གནས་འདིར་ཕེབས་ནས་གསུང་ཆློས་ཐེངས་མང་གནང་ཞིང་། 

བང་ཆུབ་ལམ་སྒློན་ཡང་ཕལ་ཆེར་གནས་འདིར་བརམས་པར་བཤད། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་

བཅུ་བདུན་པའི་ནང་གུ་གེ་ངག་དབང་གགས་པས་དགློན་པ་འདི་བཟུང་ནས་གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པར་གྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མང་སྣ། དཔུང་མང་པློའི་སྟློབས་ཤུགས་ཀི་ཁ་ཡ། རྒྱབ་དཔུང་མེད་ན་མང་སྣ་ཉུང་གིས་མི་བརེན་

པས་རྒྱལ་ཁ་ལློན་པ་དཀའ། 

མང་པློ། ཉུང་ངུའི་ལློག་ཕློགས། མི་མང་ལག་མང་། ཟས་མང་གློས་མང་། མཐུན་རྐྱེན་མང་པློ་

འཛོམས་ཡློད་པ། འབས་བུ་མང་པློ་ཐློན་པ། 

མང་པློ་དྲུག གནའ་བློའི་རྒྱ་སློལ་རི་མློར་དཔྱད་བརློད་བེད་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན་པ་སྟེ། རི་མློ་སློབ་

སྦློང་བེད་སྐབས་མང་ཙམ་བཤུ་བ། མང་ཙམ་བལ་བ། མང་ཙམ་ཀློག་པ། མང་ཙམ་འབི་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མང་ཙམ་བསྐྱློད་པ། སློབ་དཔློན་དང་གློགས་པློ་མང་ཙམ་བསྟེན་པ་བཅས་སློ།། 

མང་པློ་སྣ་ཚོགས། ཁློན་འབློར་ཆེ་ལ་སྣ་ཁ་འཛོམས་པ། གནས་ལུགས་མང་པློ་སྣ་ཚོགས། ཐབས་

ཤེས་མང་པློ་སྣ་ཚོགས། མཁློ་ཆས་མང་པློ་སྣ་ཚོགས། 

མང་པློ་བིན། [མངློན]ཆུ་བློ་སིན་དྷུ། 

མང་པློ་སྦྲེལ། [མངློན]རྔ་མློང་། 

མང་པློ་འཛིན། [མངློན]སྨིན་དྲུག་ཟླ་བ། 

མང་པློའི་མདུན་དུ་ཁས་བངས་པ། མི་མང་པློ་འདུ་བའི་ཚོགས་སུ་བ་བ་ཅི་རིགས་ཞིག་བས་པ་ཁས་

ལེན་པའི་དློན། ཡང་ན་ཚང་མ་ཡློད་སར་ཁས་བངས་པ་ཞེས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མང་པློས་བཀུར་བའ་ིབརྒྱུད། བསྐལ་པ་ཡ་ཐློག་ག་ིརྒྱལ་པློ་དང་པློ་ད་ེལ་མང་པློས་བཀུར་བའ་ིརྒྱལ་པློ་ཟེར། 

མང་པློས་བཀུར་བའི་སེ། ཉན་ཐློས་ཀི་ར་བའི་སེ་པ་བཞིའི་ནང་གསེས། མང་པློས་བཀུར་བ་ཞེས་པ་

སྐྱེ་བློ་མང་པློས་བཀུར་སྟི་བས་པའི་རིགས་ཅན་ཡིན་པས་དེ་ལར་གགས་ལ། མདློ་འདློན་པ་ན་

ཨ་བ་བྷྲཾ་ཤའི་སྐད་དུ་འདློན། མཁན་པློ་འདྲེག་མཁན་གི་རིགས་ཉེ་བ་འཁློར། སྣམ་སྦར་གནས་

བརན་པ་དང་མཚུངས་ཤིང་དགེ་སློང་གི་མིང་འབངས་དང་སེའི་མཐའ་ཅན། གྲུབ་མཐའ་བརློད་

དུ་མེད་པའི་བདག་ཡློད་པ་དང་། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་བརློད་དུ་ཡློད་མེད་གཉིས་སུ་སྡུད་པ་

སློགས་འདློད་པའློ།། 

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

དབིན་སྐད་དུ་multiplexing ཟེར། 

མང་བ། ཉུང་བའི་ལློག་ཟླ། ཚིག་ལློ་མང་བས་དློན་འབས་བསྒིབས་པ། ཐློས་གངས་མང་བས་བློ་སྐྱེད་

ཆེན་པློ་བྱུང་། མི་གངས་མང་དྲགས་ནས་ཉུང་དུ་བཏང་བ་ཡིན། 

མང་བའི་དཔེ། དཔེའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། མཚོན་བེད་དཔེ་མང་པློ་ཞིག་གིས་མཚོན་བ་

དློན་གཅིག་གི་གནས་ལུགས་མཚོན་པར་བེད་པའི་རྒྱན་ཞིག 

མང་མ། མང་ཆེ་ཤློས་ཏེ། མི་མང་མ། ལས་བེད་པ་མང་མ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

མང་ཚིག གངས་མང་པློ་སྟློན་བེད་ཀི་ཚིག་སྟེ་བློད་ཡིག་གི་རྣམ་དབེ་དང་པློའི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

རྣམས་ཞེས་པ་དང་། ཀུན་དང་ཐམས་ཅད་མཐའ་དག་སློགས་ནི་མང་པློའི་དློན་ཅན་གི་མིང་རྐྱང་

ཙམ་རྣམས་སློ།། རྣམས། ཀུན། ཐམས་ཅད། མཐའ་དག 

མང་ཚོགས། མི་དམངས་སྤི་བིངས་ལ་ཟེར། མང་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན། མང་ཚོགས་ལམ་ཕློགས། 

མང་ཚོགས་ཀིས་ཐེར་འདློན། མང་ཚོགས་ཀིས་དཔློན་རིགས་སློགས་ཀི་རུལ་སུངས་ནློར་འཁྲུལ་

འབེལ་ཡློད་ལས་ཁུངས་ལ་ཐེར་འདློན་བས་པ། 

མང་ཡུལ། སྟློད་མངའ་རིས་སྤུ་ཧྲེང་ནས་གཙང་གི་ངམ་རིང་དང་སྐྱིད་གློང་བར་བལ་ཡུལ་དང་ཐག་

ཉེ་བའི་ས་རྒྱུད་ཀི་མིང་རིང་པ། 

མང་ར། ས་ཆ་ཞིག ད་ལ་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་གི་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ཁློངས་ཀུས་

ནན་རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གནས་ཡུལ་ཡིན། 

མང་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། 

མང་ལ་དགློན་པ། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་སུ་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་

མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མང་སློང་མང་བཙན། དབློན་སས་མང་སློང་མང་བཙན་དང་དློན་གཅིག 

མངྒལཾ། [ལེགས]བཀྲ་ཤིས། 

མཉྫི་ར། [ལེགས]གཡས་འཁིལ་ཏེ་རྡློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རུས་ཆག་

སྦློར། རུས་པའི་ཚད་པ་སེལ། 

མཉྫུཤྲིཿ [ལེགས]འཇམ་དཔལ། 

མཉྫུར། རྡློ་སྨན་རིགས་ཞིག སློག་ཆགས་ཀི་འགྱུར་རྡློ་ཞིག་ཡིན། རང་ལློངས་ཀི་ཡུལ་གང་ནས་ཀང་

ཐར་ཐློར་འབྱུང་ཞིང་། ཁད་པར་སྟེང་ཆེན་དང་ནག་ཆུ། ར་སྟློད། ལྷ་ཐློག་སློགས་ནས་ཐློན་པ་མང་

ཞིང་། གདློད་མའི་དུས་སུ་རྒྱ་མཚོར་གནས་པའི་ལློ་འགློས་རིགས་ཀི་སློག་ཆགས་ཀི་འགྱུར་རྡློ་

སྟེ། རྡློ་རྒྱུ་ཕལ་ཆེར་གཡའ་མ་ནག་པློ་འདྲ་ལ་ཅུང་མཁེགས་ཤིང་ལྕི་བ། ཆེ་ཆུང་ངེས་མེད། 

དབིབས་ཕལ་ཆེར་ཟླུམ་ལེབ། དཀིལ་མཐུག་ཅིང་མཐའ་སབ་པ། ཕི་ངློས་འཇམ་རྩུབ་ཅི་རིགས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབྱུང་ཞིང་། ནང་ངློས་འཇམ་ལ་ཟེར་འཕློའི་དབིབས་ཀི་སུལ་རིས་དུང་འཁིལ་གི་དབིབས་ལར་

ཕི་ནང་རིམ་པར་འཁློར་ནས་གྲུབ་པ། ས་ཚད་3.5～4.5ཙམ་ཟིན་པ་དང་། བསྡུར་ལིད་ཁེ་

3.4ཡློད་པ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རུས་པའི་ཚད་པ་སེལ། 

མཉྫུ་གློཥཱ། [ལེགས]འཇམ་པའི་དབངས། 

མད། བདེན་པའི་ཞེ་སའི་ཚིག་སྟེ། དག་ཡིག་ཤེས་བ་རབ་གསལ་ལས། མད་ནི་བདེན་པའི་ཞེ་སའློ་

ཞེས་གསུངས། 

མད་སྙམ། དེ་བདེན་པར་རེད་སྙམ་པའམ། བདེན་སྙམ་པ་དང་དློན་གཅིག 

མད་པ། ཡང་དག་པའམ་བདེན་པ། ཐུགས་ཉེ་ཁེལ་བ་མད་པ་ལགས། དགེ་སྐྱློན་ཡློ་བསང་གི་ཞལ་

སློབ་གནང་བ་དེ་ཤིན་ཏུ་མད་པ་ལགས། 

མད་པློ། བདེན་པློ། གསུང་གློས་མད་པློ། 

མད་པློའི་ཚིག བདེན་པའི་ཚིག 

མདྷྱ་མ་ཀ [ལེགས] མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་དབུས་ན་གནས་པའི་དབུ་མའློ།། 

མན། ① ཡན་གི་ལློག་ཟླ། ད་དུང་ལློ་སུམ་ཅུ་བཞི་བཅུ་ཡན་མན་ཙམ་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་དགློས། ཆུ་

ཚོད་རེར་ལེ་དབར་སུམ་སྟློང་ཡན་མན་ཙམ་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་དགློས། ཆུ་ཚོད་རེར་ལེ་དབར་

སུམ་སྟློང་མན་ཙམ་ཞིག་སེབས་ཐུབ། ② [རྒྱ]གློ་ཞིབ། ཐུག་པ་མན་ཆིལ། ཆིལ་མན་མློག་མློག 

[ཡུལ]མ་ཡིན་གི་བསྡུས་མིང་། ང་མན་ཁློ་ཡིན། ཁློ་མན་ང་ཡིན། 

མན་ཁང་དགློན། བ་མ་ངག་དབང་ཆློས་རྒྱལ་གིས་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་

མ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཉི་མ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མན་ཁན། [ཡུལ]སྟེང་ནས་ཐུར་དུ་སྐློར་བའི་གསློར་ཆུང་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

མན་ངག [ཨུཔདེཤ]ཐབས་ཀི་སྙིང་པློའམ་ཐབས་ཟབ་མློ། སྨན་གི་མན་ངག ལག་རལ་གི་མན་ངག 

མན་ངག་གི་མཐིལ། 

མན་ངག་བཀའ་རྒྱ་མ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་དར་མློ་སྨན་རམས་པ་བློ་བཟང་ཆློས་གགས་

ཀིས་མཛད་པའི་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་མན་ངག་སྣ་ཚོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

ལུང་དང་ལག་ལེན་མེད་པར་སྤད་མི་ཆློག་པའི་བཀའ་ཡི་རྒྱས་བཏབ་པའི་སྨན་གི་བསྟན་བཅློས་

གགས་ཆེན་ཞིག 

མན་ངག་འཁློར་ལློ་འློད་གསལ། བློན་གི་ལ་བ་སྟློན་པའི་གཞུང་ཞིག 

མན་ངག་གི་གནད་བདུན། ཁམས་འདུ་ལུགས་གསུམ་གིས་ལམ་ཕློགས་མེད་དུ་བལ་པའི་གནད། 

སེམས་གནད་ལུགས་གསུམ་གིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཉེ་རྒྱུ་ཤེས་པའི་གནད། ཉམས་གསུམ་གིས་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ཉེ་རྒྱུ་ཤེས་པའི་གནད། དྲློད་གསུམ་གིས་ཉམས་གང་ཤར་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྐྱློང་བའི་

གནད། ལམ་འཁིད་ལུགས་གསུམ་གིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བེ་བག་ཤེས་པའི་གནད། ཁམས་འདུས་

པ་གསུམ་གིས་ལམ་གི་ས་མཚམས་ཤེས་པའི་གནད། རེན་འབེལ་གསུམ་གིས་རེ་དློགས་

གཉིས་དང་བལ་བའི་གནད་དློ།། 

མན་ངག་གི་དཔེ་དློན་རགས་གསུམ། མཚོན་པའི་དངློས་པློ་རས་ལ་ཞིག དློན་ནི་སེམས་ལ་སྨན་པ་

སྟེ། རགས་ནི་ཡིད་ཆེས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའློ།། ཞེས་སློབ་དཔློན་པདྨས་གསུངས། གསལ་བར་

བེད་ན་དཔེའམ་བརྡའི་དློན་བཀྲློལ། རགས་ཀི་ངློ་སྤློད། དློན་གི་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྟློན། ཞེས་

པས། དཔེ་ནམ་མཁའ། དློན་ཆློས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པ། རགས་རློལ་པ་འགག་པ་མེད་པའློ།། 

མན་ངག་རྒྱུ་འབས་རིམ་པ་ལྔ། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ་ལ། བདག་སངས་རྒྱས་

ཐློབ་དགློས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུར་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དགློས་པར་འདུག་དེའི་རྒྱུར་བས་

པ་ཤེས་ཤིང་དྲིན་དུ་གཟློ་བ་དགློས་པར་འདུག དེའི་རྒྱུ་སྙིང་རེ་དགློས་པར་འདུག དེའི་རྒྱུར་

བམས་པ་དགློས་པར་འདུག དེའི་རྒྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕ་མར་ཤེས་པ་དགློས་པར་

འདུག་པ་སྟེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕ་མ་ཡིན་པས་དྲིན་རེ་ཆེ། འདི་རྣམས་སྡུག་བསལ་དང་

བལ། བདེ་ཞིང་སྐྱིད་ན་ཅི་མ་རུང་། འདི་རྣམས་བདེ་བ་ལ་འགློད་པའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ཐློབ་

པར་བའློ།། སངས་རྒྱས་ཐློབ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་གཞག་པར་

བའློ་སྙམ་དུ་བསམ་པའློ།། 

མན་ངག་རྒྱུད། དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞིའི་ཡ་གལ་དུམ་བུ་གསུམ་པ་སྤི་གཙུག་ནས་རང་མཐིལ་བར་

གི་ནད་ཐམས་ཅད་ལག་ལེན་དམར་ཁིད་ཀི་སློ་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡློན་ཏན་གི་རྒྱུད་དེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལེའུ་དགུ་བཅུ་ར་གཉིས་ཡློད་པའི་སྨན་གཞུང་ཚད་ལན་ཞིག 

མན་ངག་ཉིང་ཁུ། གདམས་ངག་གི་སྙིང་པློའམ་བཅུད། 

མན་ངག་སེ། རློགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཡློ་གའི་ནང་གསེས་ཟབ་པ་མན་ངག་གི་སེ་ནི། སྙིང་ཐིག་གི་སྐློར་

རྣམས་ཏེ། ཨློ་རྒྱན་གི་སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ནས་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་མཁའ་འགློ་སྙིང་

ཐིག་དང་པཎ་ཆེན་བི་མ་མི་ཏྲ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བི་མ་སྙིང་ཐིག་སློགས་ཡིན་ཞིང་། འདིའི་ལ་གྲུབ་

ནི། འཁློར་འདས་སང་བང་དང་བལ་ཞིང་རེ་དློགས་ཕློགས་ལྷུང་ལས་བརྒལ་ནས་བློ་དང་ཡིད་

དཔྱློད་ལས་འདས་པའི་ཆློས་ཉིད་དེ། གཞི་དབིངས་ཀ་དག་ཁེགས་ཆློད་དང་། ལམ་སྣང་ལྷུན་

གྲུབ་ཐློད་རྒལ་བསློམས་པས་བློ་འདས་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་ལ་འཆར་བར་བེད་པའློ།། 

མན་ངག་མཛོད། ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། རློད་བེད་དྲུག་ཚན་དུ་མའི་བདག་ཉིད་

ཅན་གི་སློ་ནས་ཞལ་གདམས་ཀི་ཚུལ་དུ་སྟློན་པའི་གཞུང་། དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པར་རིང་མའི་

སློབ་དཔློན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབམས་ཀིས་མཛད་པའློ།། 

མན་ངག་ཡིག་འབྲུ་གཉིས། རི་མློ་འབི་སྐབས་སུ་ངེས་པར་དུ་དློ་སྣང་བེད་དགློས་པའི་ཡིག་འབྲུ་

གཉིས་ལ་ཟེར། དེ་ནི་“གསློན”དང་“འཁྱུག”གཉིས་ཡིན། གསློན་འཁྱུག་ཅེས་པ་ནི་རི་མློ་འབི་

སྐབས་པིར་སྤློད་བདེ་ལ་འཁྱུག་པའི་སློ་ནས་གསློན་ཉམས་དློད་པློ་ཡློང་རྒྱུར་དློ་སྣང་བས་ཏེ། 

བལས་པ་ཙམ་གིས་ཤློག་ངློས་ཀི་རི་མློ་དེ་མངློན་སུམ་ཡིན་པ་ལ་བུ་དགློས། དཔེར་ན་མེ་ཏློག་

བིས་ན་མེ་ཏློག་དངློས་ལར་དང་། བ་རིགས་བིས་ན་སྐད་སྒ་ཐློན་ཐུབ་པ་ལ་བུའི་གསློན་ཉམས་

དང་འཁྱུག་བགློད་ལན་དགློས། 

མན་ཆད། དུས་སམ་གནས་ཀི་མཚམས་འབེད་པའི་ཚིག ལེ་བ་མན་ཆད་ཆུའི་ནང་དུ་ནུབ་པ། ད་ལ་

མན་ཆད། 

མན་ཆུ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་རིན་སྤུངས་རློང་ཁློངས་ཀི་འབབ་ཆུ་ཞིག་དང་། ཡར་ཀླུང་གཙང་

པློའི་ཡན་ལག་ཅིག་ཡིན། 

མན་ཆློད། དུས་སམ་གནས་ཀི་མཚམས་འབེད་ཚིག བསམ་གཏན་གསུམ་པ་མན་ཆློད། 

མན་ཇུ། ཀྲུང་གློའི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཤིག མན་ཇུའི་སྐད། མན་ཇུའི་ཡི་གེ 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མན་ཇུ་གློང་མ། རྒྱ་ནག་གློང་མ་དང་དློན་གཅིག ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ། 

མནྡ་ར། [ལེགས]ཡིད་འཛིན་མ་སྟེ། སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀི་གསང་ཡུམ་ཞིག 

མཎལ། [ལེགས]དེ་ཡང་པཎ་ཆེན་ནཱ་རློ་པ་དང་མཁས་གྲུབ་ཨ་བཧྱ་ཀ་ར་སློགས་མཁས་གྲུབ་དུ་

མས་ཉམས་བཞེས་གནང་བའི་མཎལ་ཞེས་པ་དེ། བློད་སྐད་དུ་དཀིལ་འཁློར་ཞེས་བ་ལ། དཀིལ་

ནི་སྙིང་པློ་དང་འཁློར་ནི་ལེན་པ་ལ་འཇུག་པས་སྙིང་པློ་ལེན་པ་ཞེས་པའློ།། 

མཎལ་སང་། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཁློངས་མཚོ་སྣ་རློང་འློག་མློན་ཡུལ་ར་དབང་དགློན་པ་ཆགས་

སའི་མིང་རིང་ཞིག་སྟེ། སར་ཡུལ་དེའི་འདབས་ནགས་ཁློད་ཅིག་ཏུ་སྐྱེས་ནས་བྱུང་བའི་མཁའ་

འགློ་མ་འགློ་བ་བཟང་མློ་གནས་པའི་ཡུལ་གློང་གི་ལེ་བ་ཡིན་པར་གགས། 

མཎལ་དགློན། ① རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༥༩༦ ལློར་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་དཔལ་འབར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཎལ་དགློན། ② རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༥༩ ལློར་ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་

མཚོས་ས་གཟིགས་གནང་ཞིང་དགློན་པའི་རྨང་བཏིང་། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ད་ལ་རྡློ་མང་སྟེང་གི་རློང་ཆེན་

མགློ་ཞེས་པའི་དེའུ་ཆུང་ཐློག་ཡློད་པའི་གང་རལ་དེ་གནའ་དུས་བློན་དགློན་ཞིག་ཡིན་ཡང་

ཕིས་སུ་རིམ་བཞིན་ས་སྐྱ་པའི་གྲུབ་མཐར་ཞུགས། དེ་ནས་དགློན་པ་དེ་མེས་ཚིགས་རེས་

དགློན་ས་མཎལ་དགློན་དུ་སློས་པ་ཡིན་པའི་བཤད་སློལ་འདུག 

མཎལབཞི། ཕི་དང་། ནང་དང་། གསང་བ་དང་། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་མཎལ་ཏེ་བཞི། 

མཎལ་ལྷ་ཁང་། ལྷ་ཁང་འདི་བ་མ་བསྟན་འཛིན་དཔལ་བཟང་ཞེས་པ་ཞིག་གིས་བཏབ་པ་བཤད་པ་

ཙམ་ལས་དུས་ཚོད་ནམ་ཙམ་ལ་བཏབ་པ་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མན་ནེ་མུན་ནེ། མི་གསལ་བའམ། ཐག་མི་གཆློད་པ། སྐད་ཆ་མན་ནེ་མུན་ནེ་མ་ཤློད། 

མན་མུན། མན་ནེ་མུན་ནེའི་བསྡུས་ཚིག 

མན་ཤེལ། ཆུ་ཤེལ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མན་ཤེལ་དཀར་པློ། ཆུ་ཤེལ་ཁ་དློག་དཀར་བའི་རིགས་ཤིག 

མན་ཥཱན། [རྒྱ] ཁན་ཁང་སྟེ་ཐུག་པ་འདྲིལ་བེད་ཀི་རྒྱུག་ཧྲིལ། 

མམ། ① མིང་མཐར་སྦློར་བའི་འབེད་སྡུད་ཀི་ཕད་ཅིག ཤིང་སམ་མམ་ས་སམ། ② མིང་མཐའ་མའི་

རེས་སུ་སྦློར་བའི་ཐེ་ཚོམ་སྟློན་བེད་ཀི་སྒའི་རྐྱེན་ཞིག མཚན་མློ་གཡང་སར་འགློ་དུས་རིག་པ་

རེ་གཅིག་ཏུ་སྒིམ་མམ་མི་སྒིམ། 

མཾ་ས། [ལེགས] ཤ་ཆེན། 

མའི་སྐྱེ་གནས། [མངློན] ཚངས་པ། 

མའི་སྐྲ་ཉེ། [མངློན] ཞང་པློ། 

མའི་ཡི་གེ་བདུན། ཀ ག བ། ཟ། ར། ལ། ས། 

མར། ① ཞློའམ་འློ་མ་བསྲུབས་པའི་སྙིང་པློ། ཆུ་དཀྲློགས་ན་མར་མི་ཐློན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རི་

བཅུད་དང་། བསྲུབས་སྐྱེས་སློ།། ② ཡར་གི་ལློག་ཟླ། ཟློག་གློང་མར་བཅག་པ། དགུན་དུས་ཆུ་

ཁ་མར་འབི་བ། ལང་ཚོ་མར་རྒུད་པ། བཙན་རྒྱལ་གི་སྟློབས་ཤུགས་མར་ཆག་པ། དབིན་སྐད་

དུ་down ཟེར། 

མར་ཀ་ཏ། འདི་རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ཡུལ་སིང་ག་ལ་དང་། ལགྨ་ནས་ཐློན་པ་མདློག་ལང་

ཁུ། འགའ་ཞིག་ཏུ་རྡློའི་སྙིང་པློར་ངློས་འཛིན་པའང་འདུག་ཅིང་། བློད་སྐད་དུ་མར་གད་ཅེས་པ་

མརྒཏ་ཞེས་པའི་ཟུར་ཆག་ཡིན་ནམ་སྙམ། 

མར་ཀར། སློ་ནས་ཡར་འཛུལ་སའི་ཀ་བ་ལ་གློ་དགློས། གཞན་ལས་ནང་ཀ་སློན་མར་ཡང་ཟེར། 

མར་ཀློ མར་གཏུམ་བེད་ཀི་ཀློ་བ། 

མར་ལློག མར་བཞག་ཤུལ་བེལ་པ་ལ་གློ

མར་སྐློགས། མར་ཐུམ་གི་ཀློ་བ། མར་སྐློགས་མར་གིས་མི་འཐུལ། ཆུ་རྡློ་ཆུ་ཡིས་མི་འབློང་། 

མར་རྐྱང་། ས་མིང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྙེ་མློ་རློང་གི་བང་རྒྱུད་སྙེ་མློ་མ་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

མར་སྐྲློག [ཡུལ] མར་རྡློག་ཟླུམ་པློ། 

མར་སྐྲློག་ག མར་སྐྲློག་དང་འདྲ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མར་དཀར། མར་གསར་པ་གསར་རྐྱང་གི་མིང་ཡིན། 

མར་དཀར་རིལ། ཚད་ངེས་ཅན་ཡློད་པའི་མར་རིལ་ཏེ། ཕལ་ཆེར་མར་རྒྱ་གང་ཙམ་ཡློད་པའི་མར་རྡློག་

ཅིག་གི་མིང་ཡིན། དེ་ལས་ཆུང་བ་ལ་མར་རིལ་གཅིག དེ་ལས་ཆུང་བ་ལ་མར་པུ་ལུ་ཞེས་ཟེར།

མར་ཁད། མར་ལང་རྒྱབ་དུས་ཀློ་བ་དང་རྒྱུན་བུ་སློགས་ཀློ་བའི་ཁལ་ལེན་རྒྱུ་ཡློད་པ་དེ་ཡིན། 

མར་ཁུ། མར་བཞུས་པའི་ཁུ་བ། ཁློ་ཀློང་ནང་གི་མར་ཁུ་ཧྲངས་པ། 

མར་ཁུག མར་འཇུག་སྣློད་ཀློ་ཁུག 

མར་ཁུའི་མདློག སེར་པློ་ལི་ཁི་དཀར་རག་སྣག་ཚ་བཅས་སྦར་བའི་མདློག 

མར་ཁེ་སིའི་རིང་ལུགས། མར་ཁེ་སི་དང་ཨེན་ཀེ་སི་རྣམ་གཉིས་ཀིས་བསྐྲུན་པ་གནང་བའི་འབློར་

མེད་གལ་རིམ་གི་བསམ་པའི་མ་ལག་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ར་བའི་གྲུབ་ཆ་ནི་མར་ཁེ་སིའི་རིང་

ལུགས་ཀི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང་། ཆབ་སིད་དཔལ་འབློར་རིག་པ། ཚན་རིག་སྤི་ཚོགས་རིང་

ལུགས་གསུམ་གློང་བུ་གཅིག་གྱུར་ཞིག་ཡིན། འབློར་མེད་གལ་རིམ་གི་སིད་དབང་སེར་འཛིན་

སྐློར་གི་རིང་ལུགས་ཀི་སྙིང་པློ་རེད། 

མར་ཁེ་སི་ལེ་ཉིན་རིང་ལུགས། འཛམ་གིང་ཡློངས་ཀི་འབློར་མེད་གལ་རིམ་དང་ངལ་རློལ་མི་

དམངས་ཚོས་གསར་བརེའི་འཐབ་རློད་བེད་པའི་རིག་པའི་གཞུང་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཐློག་མར་

མར་ཁེ་སི་དང་ཨེན་ཀེ་སི་རྣམ་གཉིས་ཀིས་གསར་བསྐྲུན་གནང་བ་དང་། ཕིས་སུ་ལེ་ཉིན་གིས་

ཡར་རྒྱས་དང་ཕུན་སུམ་ཇེ་ཚོགས་སུ་བཏང་བ་ཞིག་རེད། 

མར་གད། རིན་པློ་ཆེ་ལང་གུ་ཞིག མརྒད མར་གད། པདྨ། པད་མ། སེངྒེ། སེང་གེ ལིངྒ། ལིང་ག མིང་

གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁྱུང་སྐྱེས་དང་། མཁའ་ལིང་གཤློག་པ། རྡློའི་སྙིང་པློ། ནློར་བུ་ལང་གུ་བཅས་སློ།། 

མར་སམ། སྨྱུག་མ་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་མར་འཇུག་སྣློད་སམ། 

མར་གི་ཉིང་ཁུ། མར་ཁུའི་ཡང་ཞུན། 

མར་གིས་ཉམས་བེད། [མངློན] སིག་པ་རྭ་ཅན། 

མར་རྒྱན། མར་ཟན་སློགས་མཛེས་བེད་དཀར་རྒྱན། 

མར་མགློ ཡར་སློ་ཡན་ཆད་ལ་ཡར་མགློ 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མར་མགློན། འདི་ནང་པའི་ཆློ་ག་རྣམས་སུ་མགློན་རིགས་བཞི་དང་། མགློན་རིགས་དྲུག་བཅས་དབེ་

སློལ་མི་འདྲ་བ་ཡློད་པ་རེད། མགློན་བཞིའི་སྐབས་མར་མགློན་གཉིས་ནི། གདློན་བགེགས་ལན་

ཆགས་ཀི་མགློན་དང་། རིགས་དྲུག་སྙིང་རེའི་མགློན་གཉིས་ལ་ཟེར། 

མར་རྒྱབ། ཕློགས་སྟློན་པའ་ིཚགི སྟློད་སྨད་གཉསི་སུ་དབ་ེབའ་ིསྨད་ཕློགས་ཀ་ིམངི་། ཡར་རྒྱབ་ཀ་ིལློག་ཚགི

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་drop down ཟེར། 

མར་འགེམས་གདམ་བང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་drop down menus ཟེར། 

མར་ངློ་།། ཟླ་བའི་དཀར་ཆ་མར་འགིབ་པའི་དུས། 

མར་ངློ་སློན་འགློ། ནག་པ་ཟླ་བའི་མར་ངློ་ལ་ཁིམ་དུ་སེབས་ན་མར་ངློ་སློན་འགློ་བེད་དློ།། 

མར་ངློའི་བཅློ་ལྔ། བློད་ཟླའི་གནམ་གང་། 

མར་ངློའི་ཚེས་གཅིག བློད་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག 

མར་ངློའི་ཚེས་བཅུ། བློད་ཟླའི་ཚེས་ཉེར་ལྔ། 

མར་ཆང་། ནས་ཀི་ནང་བུ་རམ་དང་། སྦྲང་རི། མར། གློ་སྣློད། པི་པི་ལིང་བཅས་སྦར་ནས་བཙོས་

པའི་ཆང་གི་མིང་སྟེ། ཕི་མ་འཕིན་ལས་རྒྱུད་ལས། མར་ཆང་སྦློར་བ་ཆང་ནང་བུ་རམ་སྦྲང་། 

མར་དང་གློ་སྙློད་པི་པི་ལིང་དུ་སྦར། རེ་འཇམ་ཞག་གསུམ་མནན་པས་གང་རླུང་སེལ། རླུང་

ཚབས་མགློ་དང་མིག་ལ་བློས་པ་འདློན། ཞེས་སློ།། 

མར་འཆུར། མར་དང་འཆུར་བ། 

མར་རིས། ཚད་ངེས་ཅན་ཡློད་པའི་མར་རྡློག་རྡློག་གཅིག་སྟེ། འབློག་པའི་ནང་ནས་ངའི་གློགས་པློ་

སེབས་བྱུང་། ཁློས་ང་ལ་འབབ་ཀ་མར་རིས་གཅིག་དང་། ཤ་གཟུགས་གཅིག་ཁུར་འགི་ལ་བུའློ།།

མར་སྙུང་བམས་པ་གིང་། མར་སྙུང་རབ་མཁེན་པ་རྒྱ་བ་མས་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། 

མར་ལང་། ཀློ་བས་གཏུམས་པའི་མར་དློ་པློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མར་གཏུབ། མར་གཏུབ་བེད་ཀི་ལྕགས་ཁེམ། 

མར་གཏློར། མར་རྐྱང་པས་བཟློས་པའི་གཏློར་མ། 

མར་ཐུར། [ཡུལ] མར་གཞློག་བེད་ཀི་ལྕགས་ཁེམ། 

མར་དློ།། མར་གི་ཁལ་དློ།། 

མར་གདར། མར་གི་དབིབས་གྲུ་བཞིའམ། སློར་སློར་བཟློས་ཟིན་པའི་མིང་། 

མར་འདེད་གསལ་ཐློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་pushdown list ཟེར། 

མར་འདློན་པ། ① འློ་མ་དཀྲློགས་ནས་མར་འདློན་པ། ② ཕིར་འདློན་པ། ཅ་ལག་ཙག་ཙིག་ཡར་

བཅུག་ནས་དགློས་མཚམས་མར་འདློན་པ། 

མར་ནག ཉུངས་མར་རམ་ཏིལ་མར། གློག་བཞུའི་འགམ་དུ་མར་ནག་གི་སྒློན་མེ་སློར་དློན་མེད། 

མར་ནག་མེ་ཏློག མར་མེའི་སློང་ཤིང་གི་ཐློག་ཏུ་དུ་ནག་གི་མེ་ཏློག་ཆགས་པར་ཟེར་ཞིང་། དེ་ཡིས་

སྣག་ཚའི་སྒྱུ་ཆ་བས་ན་རུང་། 

མར་ནང་། ལུང་པའམ་གློང་ཚོའི་མར་ཕློགས། 

མར་སྣེ། གཤམ་གི་སྣེ་མློའམ་རེ་མློ། སྐས་ཀི་མར་སྣེ། གློས་ཀི་མར་སྣེ། གློང་གི་མར་སྣེ། 

མར་པ། ཡིག་རིང་དུ་མརད་ཡུལ་ཡང་སྣང་། མར་པ་ལློ་ཙཱ་བ་འཁྲུངས་སའི་རིགས་རུས། གནས་

ཡུལ་དེང་སང་གཞིས་ཀ་རེའི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡིན། 

མར་པ་དློ་བ་ཆློས་ཀི་དབང་ཕྱུག འདི་ཉིད་ཡར་འབློག་དློ་ནང་དུ་རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཆུ་ར་སྤི་

ལློ༡༠༤༢ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། འདི་ཉིད་ཀི་འགྱུར་ལ། བཀའ་འགྱུར་ལས། འཕགས་པ་མི་གཡློ་

བའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ་འབུམ་པ་ལས་བྱུང་བ་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་འབྱུང་བའི་རློགས་

པ་ལེའུ་བདུན། ལག་ན་རྡློ་རེ་གློས་སློན་པློ་ཅན་རྡློ་རེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ཁམས་གསུམ་ལས་

རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བ་བ་ལེའུ་གཅིག་པ། དཔལ་རྡློ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཀི་རློག་

པ་ཞེས་བ་བ་ལེའུ་བཞི་སྟེ་རློག་པ་བཞི་པར་གགས་པ། བསྟན་འགྱུར་ལས། ཀཻ་རྡློ་རེ་ཕག་

གཉིས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས། འཁློར་ལློ་སློམ་པའི་ལུས་དཀིལ་གི་མངློན་པར་རློགས་པ་དང་དཔལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཁློར་ལློ་སློམ་པའི་རིམ་པ་ལྔ་པའི་འགེལ་པ། བཅློམ་ལན་འདས་དཔལ་བདེ་མཆློག་སྒྲུབ་པའི་

ཐབས་རིན་ཆེན་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་ཞེས་བ་བ། ཚོགས་ཀི་འཁློར་ལློའི་ཆློ་ག དཔལ་འཁློར་ལློ་

སློམ་པའི་བསྟློད་པ་རྒྱ་ཆེན་པློ། དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་ལ་བསྟློད་པ་རིན་པློ་ཆེའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་སྦིན་པ་

ཞེས་བ་བ་སློགས་མང་ངློ་།། 

མར་པ་ལློ་ཙཱ་ཆློས་ཀི་བློ་གློས། ལྷློ་བག་ཕུ་ཆུ་ཁེར་དུ་སྤི་ལློ་༡༠༡༢ཆུ་བི་ལློར་འཁྲུངས། བློད་ཀི་ལློ་

རྒྱུས་ཐློག་མཚན་སྙན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ལློ་ཙཱ་བ་ཞིག་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཤིང་

རའི་སློལ་འབེད་པ་ཡིན། དང་པློ་འབློག་མིའི་དྲུང་དུ་ལློ་ཙཱ་བསབས། རེས་སུ་རྒྱ་གར་དུ་ལན་

གསུམ་དང་བལ་ཡུལ་དུ་ལན་བཞི་བློན། པཎ་ཆེན་ནཱ་རློ་པ་དང་མངའ་བདག་མེ་ཏྲི་བ་སློགས་

གྲུབ་ཐློབ་ཀི་བ་མ་མང་དུ་བསྟེན། ཀཻ་རྡློར་དང་། གསང་འདུས། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་སློགས་གསང་

སགས་ཀི་གདམས་པ་མཐའ་ཡས་པ་བསབས། སར་བློད་ཡུལ་དུ་ལློག་ནས་ལྷློ་བག་གློ་བློ་ལུང་

དུ་བཞུགས། ཀ་ཆེན་བཞི་སློགས་སློབ་མ་མང་དུ་བསྐྱངས། བཀའ་རྒྱུད་ཀི་བསྟན་པའི་སློལ་

བཙུགས། རང་ལློ་ག་དྲུག་པ་མེ་གང་ལློ་ལ་འདས། 

མར་སར། [ཡུལ]སྤིར་སྟངས་ཤིང་ལ་སྐྱུག་གུ་རྒྱབ་ནས་མར་འཇློག་ས་ཞིག་ཡིན། ཁད་ཆློས་མར་

དེའི་ནང་དུ་འཇློག་ན་ཉི་མས་ཞུ་མི་འགློ་བའི་ཁད་པར་ཡློད། 

མར་སྤུ་ལུའི་དཔའ་དར་བཏགས། [ཡུལ] དམིགས་བསལ་གིས་བིས་པ་རྣམས་ལ་མར་རིལ་རྔན་

པ་སྤད་པ་ལ་གློ

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

དབིན་སྐད་དུ་down move ཟེར། 

མར་བུར། མར་དང་བུ་རམ། 

མར་མི་དྭགས་གསུམ། མར་པ་ལློ་ཙཱ་དང་། མི་ལ་རས་པ། དྭགས་པློ་ལྷ་རེ་བཅས་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་

བསྟན་པའི་སློལ་འབེད་རྣམ་གསུམ་མློ། །

མར་མུར། མ་རི་མུ་རིའི་བསྡུས་ཚིག 

མར་མེ། ཞུན་མར་ལས་བས་པའི་སྒློན་མེ། མར་ཁུ་ཟད་ནས་མར་མེ་གློངས། ལྷགས་པ་ལངས་ནས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མར་མེ་ཤི རླུང་ནང་མར་མེ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁིམ་གི་ནློར་བུ་དང་། སྒློན་མེ། སྣང་གསལ། 

སྣུམ་ཟ་བཅས་སློ།། 

མར་མེ་དང་མར་མེའི་འློད་བཞིན། རྒྱང་འཕེན་པས་སེམས་ལུས་ལ་ཁད་པར་གསུམ་གི་སློ་ནས་

བརེན་པར་འདློད་དེ། དཔེར་ན་ཆང་དང་མློས་བེད་ཀི་ནུས་པ་བཞིན་སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་

གྱུར་པ་དང་། མར་མེ་དང་དེའི་འློད་བཞིན་དུ་སེམས་ལུས་ཀི་འབས་བུར་གྱུར་པ་དང་། རིག་པ་

དང་དེའི་རི་མློ་བཞིན་དུ་སེམས་ལུས་ཀི་ཡློན་ཏན་དུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་གིས་བརེན་པར་འདློད་པ་

ལས་མར་མེ་དང་མར་མེའི་འློད་བཞིན་ཞེས་པ་ནི་སེམས་ལུས་ཀི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་དཔེའློ།། 

མར་མེ་སློང་འཁློལ། རང་འགུལ་གིས་ལས་འགན་སྒྲུབ་དགློས་པའི་དཔེ། 

མར་མེ་མ། མར་མེ་འཛིན་མཁན་མཆློད་པའི་ལྷ་མློ། 

མར་མེ་མཛད། སངས་རྒྱས་འློད་སྲུངས། 

མར་བཙོས། མར་ཁུའི་ནང་དུ་བཙོས་པ། ཁ་ཟས་མར་བཙོས་མ། 

མར་ཚེས། ཟླ་བ་མར་ངློའི་ཚེས་གངས། ཆུ་སྟློད་ཟླ་བའི་མར་ཚེས་ཀི་ཚེས་གཅིག་ནི་བློད་ཟླ་ལྔ་པའི་

ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་ཡིན། 

མར་འཛིན་པ། མ་ལ་མར་འདུ་ཤེས་པ། 

མར་ཞག་གཅིག [ཡུལ]སགས་ཟ་ཐེངས་གཅིག་གི་མར་གི་ཚད། 

མར་ཞུན། བཞུས་པའི་མར་ལྷད་མེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མར་བསྐློལ་བ་དང་། མར་ཁུ། ཞུན་

མར་བཅས་སློ།། 

མར་ཟན། མར་ཁུ་དང་། ཕྱུར་ཞིབ། མངར་ཆ་རམ་པ་བཅས་བསེས་ནས་བརིས་པའི་སགས། 

མར་གཡང་ལྷ་ཁང་། ལྷ་ཁང་འདི་བ་མ་བསྟན་འཛིན་དཔལ་བཟང་ཞེས་པ་ཞིག་གིས་བཏབ་པ་བཤད་

པ་ཙམ་ལས་དུས་ཚོད་ནམ་ཙམ་ལ་བཏབ་པ་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མར་ར་ཆུ། རྨ་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་ཀི་ཆུ་ལག་ཅིག་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་གི་ཀུས་ནན་རློང་དུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མར་ལུགས། མར་པ་ལློ་ཙཱའི་བཞེད་སློལ། 

མར་ལུགས་གུར་བརགས་སམ་གསུམ། དྭགས་པློ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་རྡློ་རེ་གུར། བརག་གཉིས། 

སམྦུ་ཊ་བཅས་རྒྱུད་གསུམ། 

མར་ལུགས་གདམས་ངག་སློམ་ཚུལ་བཅློ་བརྒྱད། བསེ་བ་བསྐྱེད་རིམ་གི་ཁིད་དང་རློགས་རིམ་གི་

ཁིད་གཉིས། བསྐྱེད་རིམ་ལའང་རྣམ་པ་ལ་བསབ་པ། ཐིག་ལེ་ལ་བསབ་པ། ཟུང་འཇུག་ལ་

བསབ་པ་གསུམ། རློགས་རིམ་ལ་གཏུམ་མློ་སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་གསུམ། གཏུམ་མློ་ལ་རང་

ལུས་ཐབས་ལན་དང་གཞན་ལུས་ཤེས་རབ་གཉིས། སྒྱུ་ལུས་ལ་ཉམས་མློང་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེད་པ་

རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ། སྐྱེས་པ་བརན་རྒྱས་སུ་བེད་པ་སད་པར་གི་སྒྱུ་མ་གཉིས། ཕི་མ་ལ་སྣང་བ་སྒྱུ་མ་

དང་བར་དློ་སྒྱུ་མ་གཉིས། འློད་གསལ་ལ་རང་བཞིན་འློད་གསལ། སློམ་པའི་འློད་གསལ། གཉིད་

ཀི་འློད་གསལ། འཆི་བ་འློད་གསལ་གི་གདམས་ངག་བཞི་བཅས་སློ།། 

མར་ལུད། མར་ཁུ་བཞུ་ཟིན་དུས་མར་ཁུ་ནང་གི་སྤུ་ལུད་ལ་ཟེར། 

མར་ལེ་དགློན། སྤི་ལློ་༡༨༠༧ལློར་ཚེ་ཐློ་བ་མ་ནས་གསར་འདེབས་མཛད་པར་སྣང་། གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བཙན་ལྷ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མར་ལློགས། ཕློགས་སྟློན་པའི་ཚིག མར་རྒྱབ་དང་དློན་གཅིག དཔེར་ན། དར་རེ་མདློའི་མར་

ལློགས་ན་ལྕགས་ཟམ་ཁ་ཡློད་པ་རེད། ལ་བུ།

མར་ཤེ ① ས་དུས་གཞན་ལ་བཞློན་མ་བཏང་བའི་འབབ་མར། ② བློད་པ་དང་ཀློ་བ་སློགས་ཀི་ནང་

དུ་མར་བཞག་སྟེ་གཡློག་པ་ལ་ཟེར། མར་ཤེལ་གཡློག་ཞེས་པ། 

མར་གསར། དེ་རིང་གི་མར་རམ། ད་ལློའི་མར། 

མར་གསུར། མར་བསེགས་པའི་གསུར་དུད། 

མརྒཏ། [ལེགས]ནློར་བུ་ལང་གུ་མར་གད། 

མལ། སློད་ས་དང་ཉལ་ས། སློད་མལ། གནས་མལ། མཚན་མློ་མལ་དུ་ཉལ། ཞློགས་པ་མལ་ནས་

ལངས། དགློང་མལ་ཕབ་པ། མཁར་འདི་ར་བ་ནས་བཤིག་ལ་ས་ས་མལ་དང་། རྡློ་རྡློ་མལ་དུ་

སྐྱློལ་ཅིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཉལ་མལ་དང་། ཉལ་ས། མལ་སྟན། གཟིམས་ས་བཅས་སློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མལ་ཀེག འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། སྐྱེ་སྨེ་དང་བབས་སྨེ་གཉིས་གཅིག་པར་བབས་པ་ལ་ཟེར། 

མལ་ཁི། ཉལ་ཁི། 

མལ་གུར། ཉལ་སའི་མཐའ་ནས་འབུབས་པའི་གུར། 

མལ་གློས། ཉལ་ཆས་དང་གློན་པ། 

མལ་གློ་བློ་གློས་གགས། མལ་བློ་གློས་གགས་ཞེས་པའང་སྣང་། ཧ་ལམ་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་

གཅིག་པའི་ནང་བློན། འདི་ཉིད་ཀིས་རྒྱ་གར་ནས་མགློན་པློའི་ཆློས་སྐློར་དུ་མ་སྤན་དྲངས་ཏེ་

མགློན་པློའི་དངློས་སློབ་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཨརྞ་ས་ལས་གསན་པ་གི་ཁུག་ལྕགས་དཔར་མ་

གཉལ་པ་ཉི་མ་འབར་ལ་གནང་ནས་ཕིས་བེར་ནག་ཅན་དུ་གགས། བམ་ཟེ་མཆློག་སེད་ནས་

ཤྲདྡྷ་ཀ་ར། ལློ་ཆེན་རིན་བཟང་། བག་སེང་པ་ཡློན་ཚུལ་ལས་གསན་པ་གི་གུག་གཅེར་བུ་ནི་ས་

ཆེན་ཀུན་སྙིང་ལ་གནང་སྟེ་ཕིས་གུར་མགློན་དུ་གགས་སློ།། འདི་ཉིད་ཀི་འགྱུར་ལ། བསྟན་

འགྱུར་ལས། དཔལ་འཁློར་ལློ་སློམ་པའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ། ་ རེ་བཙུན་མ་

འཕགས་མ་སྒློལ་མ་སྤིའི་མངློན་པར་རློགས་པ་ཞེས་བ་བ། ལྷ་མློ་སྒློལ་མའི་བསྟློད་པ་ཉི་ཤུ་ར་

གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཞེས་བ་བ་དང་དེའི་སློ་སློའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ། 

གཏམ་རྒྱུད་ཀི་རློགས་པ། དཔལ་རྡློ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་ཕག་མཚན་གི་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་

བ་བ། འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒ་ཞེས་བ་བའི་བསྟློད་པ་བཅས་སློ།། 

མལ་གློ། ལྷ་སའི་ཤར་རྒྱུད་ཀི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག 

མལ་གློ་གུང་དཀར། རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ཤར་ངློས་སྐྱིད་ཆུའི་སྟློད་

རྒྱུད་དུ་ཆགས་ཤིང་། རློང་མི་དམས་སིད་གཞུང་དེ་གུང་དཀར་དུ་ཡློད། 

མལ་སྒློམ། ཉལ་གདན་གདིང་སའི་མཐའ་སྐྱློར་དུ་བཏང་བའི་ཤིང་སྒློམ་གྲུ་བཞི་ནར་མློ། 

མལ་ཆ། མལ་གི་ཆ་རྐྱེན་ཏེ་ཉལ་ཆས། 

མལ་ཆས། མལ་ཆ་དང་འདྲ། 

མལ་སྟན། ཉལ་གདན། མལ་སྟན་འབློལ་པློ། 

མལ་སྟློབས་དང་སྐུ་རིམ། དགློང་མློའི་ཞག་ས་དང་ཞབས་བརན་རིམ་གློ། 
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མལ་གདན། ① མལ་ཆ་དང་གདན། ② ཉལ་སྟན། 

མལ་བུག གནའ་མི་ཚང་སྟློབས་འབློར་ཅན་ཡིན་པར་རེས་ནས་རིམ་བཞིན་ཉམས་རྒུད་ཕིན་ཏེ་མི་

ཚང་གང་དེའི་ཁིམ་ཤུལ་མེད་པར་ཆགས་པའི་དློན་ཡིན། 

མལ་མུལ། ལར་ལར་པློ་སྟེ་མནན་མི་བཟློད་པ། ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་གཟུགས་པློ་མལ་མུལ་ཅན། 

མལ་གཟན། ཉལ་གཟན་ཏེ་བལ་ལས་བཏགས་པའི་སྣམ་རིགས་མཐུག་པློའི་ཉལ་ཆས་ཤིག 

མལ་ཡེར་པ་བ། གུང་ཐང་བ་མ་ཉང་གི་ར་བའི་བ་མ་དྲུག་གི་གས་ཤིག་ཡིན་པར་བཤད་པ་ཙམ་ལས་

ལློ་རྒྱུས་ཞིབ་ཆ་ད་ཕན་མ་མཐློང་། 

མལ་ཡློལ། ཉལ་སའི་ཡློལ་བ། 

མལ་ས། ཉལ་ས། 

མལླིཀཱ། [ལེགས]དྲི་ཞིམ་པའི་ཤིང་ཞིག་གམ། དེའི་མེ་ཏློག 

མལ་གསློ།། ངལ་གསློ་གི་དློན། ལས་ཀའི་བར་མཚམས་སུ་ཅུང་ཟད་སློད་ཅིང་ལྷློད་པློར་བེད་པ།

མས། ཡས་ཀི་ལློག་ཟླ། གློང་པ་མས་མ། སང་ཐང་མས་མ། 

མས་ཁློད། [ཡུལ]ཆུ་འཁློར་གི་མས་རྡློ། 

མས་སྒིལ། [ཡུལ]རྡློག་མཐིལ་དང་ལྷམ་མགློའི་བར་གི་སྲུབ་ཟན། 

མས་འགེབས། ཁེབས་ཀིས་མས་ནས་འགེབས་པ། བའི་མིག་མས་འགེབས་བས་ཏེ་གཉིད་ཁུག 

མས་འགེམས། ཡ་མཆུ་ཐུང་ལ་མ་མཆུ་རིང་བས་ཡར་འགེབས་པའི་མིང་། 

མས་འགམ། ཁའི་མས་ཕློགས་ཀི་འགམ་པ། 

མས་ལྕིབས། མིག་འློག་གི་པགས་པའི་མིང་། 

མས་མཆིག ① ཆུ་འཁློར་རམ་ལག་སྐློར་གི་མས་རྡློ། ② མས་གཏུན། 

མས་མཆུ། མཆུ་ཏློ་མས་མ། 

མས་སྟགས། བློན་ལུགས་ལས་བཤད་པའི་ལྷ་འདྲེ་ལ་ཀླུད་གཏློར་སྦིན་སྟངས་ཤིག 

མས་གཏློང་སྨན། འློག་སློ་བཤང་ལམ་ནས་རྒྱུ་ལློང་གི་གནས་སུ་འཕུལ་དགློས་པའི་འཇམ་རི་དང་། 

ནི་རུ་ཧ་ལ་བུའི་མིང་ཡིན། 
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མས་གཏུན། གཏུན་གི་མས་རྡློ། 

མས་བརན་གི་དགའ་བ་བཞི། བ་མེད་མ་རྒྱུད་ཀི་རློགས་རིམ་ལས་བསྟན་པའི་གཏུམ་མློའི་རློགས་

པ་ཞིག་སྟེ། བང་སེམས་བརན་པ་ན་ནློར་བུ་ནས་ལེ་བ་དང་སྙིང་ག་མགིན་པ་སྤི་བློ་བཅས་འཁློར་

ལློ་བཞིའི་གནས་སུ་ཡར་བཟླློག་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་བཞིའློ།། 

མས་ཐིག [ཡུལ]ཉ་འཛིན་བེད་ཀི་ཐག་པ་ཞིག 

མས་མཐའ། གཤམ་སྣེ། གློན་པའི་མས་མཐའ། 

མས་རྡློ། རྡློ་གཏུན་དང་ཆུ་འཁློར་གི་མས་རྡློ། 

མས་གདན། འློག་བརེགས་སམ་འློག་གདན། 

མས་འཕུལ། ཡི་གེའི་སློན་འཇུག་མ་ཡིག་གིས་འཕུལ་བ། 

མས་དབེན་གི་སིང་མློ། མ་མི་གཅིག་པའི་སིང་མློ་ལ་གློ་དགློས། 

མས་དབེན་པ། ① [རིང]མ་ཐ་དད་པའི་སྤུན། མས་དབེན་གི་ནུ་བློ། མས་དབེན་སིང་མློ། ② ཨ་མ་

ཤི་ཟིན་པ། 

མས་མ། སྨད་མའམ་གཤམ་མ། གློང་པ་མས་མ། སློ་ར་མས་མ། འགློ་ལམ་མས་མ། རྒྱལ་སློ་མས་མ། 

མས་མུལ། མཉེན་པློའམ་འཇམ་པློ། ལློ་ཆས་མས་མུལ། 

མས་འཛེགས། འློག་ནས་གློང་དུ་རིམ་བཞིན་འཛེགས་པའི་དློན་ཡིན། 

མས་རག བ་ཚིག་གི་གང་གི་རེས་སུ་སྦར་ན་བ་བ་གང་དེ་ག་སྒིག་བས་ནས་བེད་ཆློག་ཆློག་ཡིན་

པའི་དློན། དཔེར་ན། ཤ་བཙོས་ཏེ་ཟ་མས་རག་བས་ཡློད། ཁང་པ་གསར་པ་བཟློས་ཏེ་འདུག་

མས་རག་བས་ཡློད། གློ་ཁ་ཆིས་ཏེ་འགློ་མས་རག་བཟློས་ཡློད་ལ་བུ། ལྷམ་གློན་ཏེ་རྒྱུག་མས་

རག་བས་ཡློད། གློས་གློན་མས་རག གཅད་མས་རག་ལ་བུ་རྣམས་སློ།

མི། ① སྨ་ཤེས་དློན་གློ་ནུས་པའི་ཤེས་ལན་ནམ། གང་ཟག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རང་གཉིས་དང་། 

གང་ཟག ར་ལའི་རང་པ། ན་རཿ མ་ནུའི་བུ། ཡིད་སྐྱེས། ཡིད་ལན། ཤེད་བུ། ཤེད་ལས་སྐྱེས། 

ཤེས་ལན་བཅས་སློ།། ② མི་གཞན་པ། མིའི་བསམ་པ། རང་སྐྱློན་རང་གིས་མི་མཐློང་ཡང་མིས་

མཐློང་ཐུབ་ཡློང་། མི་རང་གཉིས་ཕན། ③ དུས་ད་ལ་བ་དང་མ་འློངས་པའི་དགག་ཚིག ཁད་
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ཆློས་སྟློན་པའི་མིང་བཅས་ཀི་ཐློག་མར་འཇུག་བེད་དགག་སྒ་ཞིག་སྟེ་དཔེར་ན། དྲན་པ་ཐློར་

ནས་གཏམ་ཤློད་ཀང་མི་ཤློད་ལ། མིག་ལ་ཡང་མི་ལ། འབད་བརློན་མེད་པས་བསམ་དློན་མི་

འགྲུབ། ལེ་ལློ་ཆེ་བས་ཡློན་ཏན་མི་སློབ། ཤ་མདློག་མི་དཀར་མི་ནག རླངས་འཁློར་གི་མྱུར་

ཚད་མི་ཆེ་མི་ཆུང་བའི་ངང་ནས་གཏློང་བ་སློགས་ལ་བུ། 

མི་ཀི་རི། [ལེགས]བློད་ཟླ་དགུ་པ། 

མི་རང་། ① མིའི་རང་རུས། ② མིའི་རང་གིང་སྟེ་གསང་སགས་ཀི་རློལ་མློའི་ཡློ་བད་ཅིག 

མི་རང་གིང་བུ། མིའི་བརླ་རུས་ལས་བཟློས་པའི་དུང་སྟེ་གསང་སགས་ཀི་རློལ་མློའི་བེ་བག་ཅིག 

མི་རྐྱང་། རློགས་ཟླ་མེད་པའི་མི། མང་ཚོགས་ལ་བརེན་ནས་ལས་དློན་བེད་དགློས་པ་ལས་ར་རྐྱང་

མི་རྐྱང་གིས་གང་ཡང་མི་འགྲུབ། 

མི་སྐྱ། ཁིམ་པ། 

མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ། ཤེས་པ་བཅུའི་ནང་གསེས། སྡུག་བསལ་མི་སྐྱེ་བ་ལ་མི་སྐྱེ་བར་ཤེས་པའློ།། 

མི་སྐྱློད་པའི་ཆློས་ཅན། ཉན་ཐློས་དག་བཅློམ་པ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཉམས་པ་དང་འཕློ་བ་མེད་

པར་རང་སར་གནས་ནས་མི་སྐྱློད་པའི་གང་ཟག 

མི་དཀར་ཞྭ་ནག མི་སྐྱློན་མེད་ལ་སྐྱློན་འཛུགས་པ། ཡང་ན་མ་ཉེས་ཁག་གཡློགས་བྱུང་བ་ཞེས་པ་

མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མི་བཀུར་བ། ① གློང་དུ་མི་བཀུར་བའམ་མི་བརི་བ། ② [རིང]ཁས་མི་ལེན་པ། 

མི་བཀིག་པ། [རིང]མི་འགངས་པའམ་མྱུར་བ། 

མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེ། ① བལ་བཟའ་ཁི་བཙུན་སློང་བཙན་སམ་པློའི་བཙུན་མློར་ཡློང་སྐབས་ལྷན་དུ་གདན་

དྲངས་པའི་ཇློ་བློ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དགུང་གངས་བརྒྱད་པའི་སྐུ་ཚད་ཀི་འདྲ་སྐུ། 

མི་བསྐྱློད་ཆུ། དྲི་ཆུའི་གབ་མིང་ཞིག་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་

རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། མི་བསྐྱློད་ཆུ་ནི་དྲི་ཆེན་སློགས་བདུད་རི་

ལྔ་རིགས་ལྔ་དང་སྦར་སྐབས་མི་བསྐྱློད་པའི་རང་བཞིན་གི་བདུད་རི་ནི་དྲི་ཆུ་ཡིན་པས་དེའི་

གབ་མིང་ངློ་ཞེས་སློ།། 



  71  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མི་བསྐྱློད་གནས། [མངློན]གློང་ཁེར་སྤི། 

མི་བསྐྱློད་པ། ① མི་གཡློ་བ། ① [མངློན]གཅིན། ① རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་གས་ཤིག 

མི་ཁ། ངན་སྨས་སམ་གཏམ་ངན། ལློག་སྤློད་པར་མི་ཁ་ཕློག་པ། རང་ཕློགས་ལ་བདེན་པ་ཡློད་པས་

དག་བློས་འཕ་དམློད་ཇི་ཙམ་བཏབ་ཀང་མི་ཁ་ཟུག་མི་ཐུབ། 

མི་ཁ་ཟུག་པ། མི་མང་པློས་འཕ་བའམ་གེང་བ། 

མི་ཁློག་འདྲེ་ཞུགས། མིའི་ཁློག་པར་འདྲེ་ཞུགས་པ་སྟེ། ཚུལ་བཞིན་སྤློད་པའི་མི་ཞིག་གི་བློ་དེ་མི་

གཞན་ཞིག་གིས་ངན་སློབ་ཀིས་བསྒྱུར་ཏེ་ལློག་པར་གྱུར་པའི་དཔེ། 

མི་ཁློག་མིས་མ་ལློན། ཆ་རྒྱུས་མ་ལློན་པ། 

མི་ཁློངས། སར་དཔློན་པློ་གང་ཞིག་གི་མི་སེར་ཡིན་ཡང་དཔློན་པློ་དེའི་མི་ཁློངས་ཡིན་ཟེར། 

མི་ཁློམ་པ། དལ་པློ་མེད་པ། ལས་མེད་དུ་སློད་མི་ཁློམ་པ། 

མི་ཁློམ་པ་བརྒྱད། སེམས་ཅན་དམལ་བ་དང་། དུད་འགློ། ཡི་དྭགས། ལྷ་ཚེ་རིང་པློ། ཡུལ་མཐའ་འཁློབ་

ཏུ་སྐྱེས་པ། དབང་པློ་མ་ཚང་བ། ལློག་པར་ལ་བ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མ་བློན་པ་སྟེ་བརྒྱད། 

མི་ཁིམ། མིའི་ཁིམ་ཚང་། 

མི་ཁིམ་བདུན། ས་མིང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྣང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མི་འཁློབས་ཆེ་བ། [རིང]མི་བློ་རྒྱ་ཆེ་བ། 

མི་འཁམ་ཡུལ་རློང་། ཡུལ་གཞན་ལ་འཁམས་ནས་གར་བའི་མི་རྣམས་ཡུལ་དེ་གའི་བདེ་སྲུང་མི་

སྣས་དེའི་སྐྱེས་ཡུལ་དུ་བསྐྱལ་བའི་དློན། 

མི་འཁམས། སློད་གནས་ངེས་གཏན་མེད་ཅིང་རང་གར་ག་ས་ག་ལ་འཁམས་པའི་མི། 

མི་འཁམ། ཡུལ་གཞན་ནས་གར་འློངས་པའི་མི། 

མི་འཁློག་འགློ། [མངློན]མདའ། 

མི་འཁྲུགས་པ། ① མི་སྐྱློད་པ། སེམས་མི་འཁྲུགས་པ། ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

མི་འཁྲུགས་པ་སྐྱབས་སྦིན་ཅན། དེང་སང་ཇློ་བློ་རིན་པློ་ཆེའི་སྐུ་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་ཇློ་བློ་མི་འགློ་

གསུང་བློན་དུ་གགས་པ་དེ་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མི་འཁྲུགས་པའི་ཆློས་ཅན། དག་བཅློམ་པ་དྲུག་གི་ནང་གསེས། གང་རང་བཞིན་གིས་དབང་པློ་རྣློན་

པློ་འདློད་ཡློན་གིས་མློས་ཀང་རུང་མ་མློས་ཀང་རུང་མཐློང་བའི་ཆློས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་

ལས་ཡློངས་སུ་མི་ཉམས་པའློ།། 

མི་གང་། ① འདློམ་གང་གི་ཚད། ② མི་སུ། གནས་ཚུལ་འདི་སྐློར་དུས་ཚོད་གང་དང་ཡུལ་གང་དུ་

མི་གང་གིས་མིག་མཐློང་ཡློད་སློགས་ཚང་མ་གསལ་པློར་བཤད་རྒྱུ་འདུག 

མི་གུ། [རིང]མི་ཞུམ་པ། 

མི་རྒན། ① ན་རྒས་ཀི་མི། ② ཉམས་མློང་ཆེ་བའི་མི། 

མི་རྒན་པ། ལློ་ན་ལློན་ཞིང་བསམ་བློ་རེད་པའི་མི། 

མི་རྒློད། ① ས་དུས་ཀི་ཤློད་སློལ་ལར། ཡུལ་མཐའ་འཁློབ་ཀི་ནགས་ཁློད་དུ་སློད་པའི་མི་གདློང་དང་

གཟུགས་པློར་སྤུ་ནག་རིང་པློ་སྐྱེས་ཤིང་། དུད་འགློ་ལར་བླུན་རྨློངས་སྤློད་པ་གློང་པློ་ཞིག ② མི་

དཔའ་དང་བློ་ཁློག་ཆེ་བ། མི་རྒློད་དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབས་དང་། ར་རྒློད་བང་ཁ་མཉམ་རྒྱུག་བེད། 

མི་རྒློད་པློ། ① མི་འཇློན་པློའམ་གྲུང་པློ། ② མི་གློང་པློའམ་སྤློད་རིང་ཚབས་ཆེའི་མི། 

མི་སེར། མི་སློ་སློའམ་ཁེར་རྐྱང་། 

མི་གངས། མི་འབློར། 

མི་གློང་། མིའི་གློང་ཁིམ། 

མི་ག། ག་སྤད་དེ་རློགས་སུ་བློས་པའི་མི། 

མི་རྒྱུ་གཉིས་སྟློངས། མི་རྒྱུ་གཉིས་མེད་དུ་གྱུར་པ། 

མི་རྒྱུ་གཉིས་ཞན། མི་རྒྱུ་གཉིས་ཀས་ཕློངས་པ། ལུང་པ་དེ་མི་རྒྱུ་གཉིས་ཞན་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཐློན་

སེལ་གི་ལས་དློན་བེད་སྟངས་གང་ལེགས་འདུག 

མི་རྒྱུ་བའི་དུག བློང་ང་ནག་པློ་དང་བསེ་ཤིང་ནག་པློ་ལ་བུ་ཁློང་དུ་ཕིན་པའམ་ལུས་ལ་རེག་པའི་ཚེ་

དུག་ཡློད་པའི་རི་ཤིང་ལྡུམ་སློ་སློགས་ཀི་སྤི་མིང་སྟེ། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། མི་རྒྱུ་བློང་

ང་བཙན་དུག་སྤང་དུག་དང་། ར་དུག་བསེ་ཤིང་ཐང་ཕློམ་ར་སྤུ་སློགས། ཞེས་དང་། དཔལ་སྤུངས་

དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། 



  73  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མི་རྒྱུ་བའི་དུག་ནི། བཙན་དུག་དང་། བསེ་ཤིང་། ར་སྤུ་ལ་བུ་ཁློང་དུ་ཕིན་པའམ་ལུས་ལ་རེག་པའི་

ཚེ་དུག་ཡློད་པའི་རས་ཀི་སྤི་མིང་ངློ་།། ཞེས་དང་། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་

འགེལ་ལས། རྒྱུ་བའི་དུག་ནི། སློག་ཆགས་དུག་ཡློད་པའི་མཆེ་བས་རྨུག་པ་ལས་བྱུང་བའི་དུག་

གློ མི་རྒྱུ་བའི་དུག་ནི། ཁར་སློང་ན་དུག་ཡློད་པའི་རི་ཤིང་སློགས་ཀི་མིང་ངློ་།། 

མི་རྒྱུད། མིའི་རིགས་རྒྱུད། 

མི་རྒྱུད་དཀར་པློ། ① མི་རྒྱུད་བཟང་པློ། ② ཤ་མདློག་དཀར་ཤས་ཆེ་བའི་རིགས། 

མི་རྒྱུད་ཤ་འཁློན། ① རུས་རྒྱུད་བར་གི་ཤ་འཁློན། ② མི་རབས་མི་རྒྱུད་ཀི་ཤ་འཁློན། 

མི་སྒ་ཁི་སྒ་མེད་པའི་མཚན་དཀིལ། ལྷིང་འཇགས་ཀི་མཚན་གུང་། ཡང་ན། ནམ་ཕེད་རྒྱལ་བའི་

དཀིལ་འཁློར་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མི་དགའ་ཞེ་འཛིན། མི་དགའ་བའི་གང་ཞིག་ཡུན་རིང་པློར་སེམས་སུ་བཅངས་པ། 

མི་དགེ་བ། ① ངན་པའམ་སྡུག་པློ། ② རང་འབས་ཡིད་དུ་མི་འློང་འབིན་བེད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རྣམ་

སྨིན་ལུང་དུ་བསྟན་པར་བཞག་པའི་ཆློས། དཔེར་ན། སློག་གཅློད་ཀི་གཟུགས། ཚིག་རྩུབ་ཀི་

ངག གནློད་སེམས་དང་། དེའི་ས་བློན་ལ་བུའློ།། 

མི་དགེ་བ་བཅུ། སློག་གཅློད། མ་བིན་ལེན། འདློད་ལློག་སྤློད། རྫུན་དུ་སྨ་བ། ཕ་མ། ཚིག་རྩུབ། ངག་

ཀལ། བརྣབ་སེམས། གནློད་སེམས། ལློག་ལ་སྟེ་བཅུ། ཡིན་ནའང་སྐབས་འདིར་བསྟན་གི་སློག་

གཅློད་སློགས་དང་སྤིར་བཏང་གི་དློན་མི་འདྲ། སྐབས་འདི་བསྟན་གི་མི་དགེ་བའི་ལས་ཡིན་ན། 

གཞི་བསམ་སྦློར་བ་རློགས་པ་མཐའ་ཐུག་དང་དློན་ལྔ་ཚང་དགློས་ཤིང་། དེ་དག་གཅིག་མ་ཚང་

ན་ལས་འདི་དག་ལ་ཉེས་པ་འབྱུང་ཡང་། མི་དགེའི་བཅུའི་ལས་ཀི་གལ་དུ་བགངས་བའི་ཆ་རྐྱེན་

ཚང་མེད། མིི་དགེ་བཅུའི་ལས་དེ་གང་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། ལུས་ཀི་ལས་གསུམ། 

ངག་གི་ལས་བཞི། ཡིད་ཀི་ལས་གསུམ་སྟེ་བཅུར་འདུས་ཤིང་། ༡༽ དེ་ལ་དང་པློ་སློག་གཅློད་

པ་ནི། ཡན་ལག་ལྔ་དང་ལན་པ་སྟེ། གཞི་རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་པའི་སེམས་ཅན། བསམ་པ་དེར་

འདུ་ཤེས་ཤིང་མ་འཁྲུལ་བ། སྦློར་བ་དུག་མཚོན་རིག་སགས་སློགས་ཀིས་རང་གིས་གསློད་

པའམ་གཞན་ལ་གསློད་འཇུག་པ། ཉློན་མློངས་ནི་དུག་གསུམ་དང་སྤིར་འབེལ་བ་ལས་ཁད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པར་རློགས་བེད་ཞེ་སང་། མཐར་ཐུག་ནི་གསད་བ་དེ་རང་མ་ཤི་བའི་སློན་དུ་ཤི་བའློ།། དེ་ལྔས་

ནི་སློག་གཅློད་ཀི་ཡན་ལག་རློགས་ལ། ཡན་ལག་ཅི་རིགས་མ་ཚང་བས་ནི་ཉེས་པ་བྱུང་ཡང་

ལས་ལམ་མ་རློགས་པ་སྟེ་འདི་ཉིད་འློག་མ་རྣམས་ལའང་ཤེས་པར་བའློ།། འདི་ལ་དབེ་ན། ཤ་

ལ་སེད་པ་ལ་བུ་འདློད་ཆགས་ཀི་སློ་ནས་སློག་གཅློད་པ་དང་། འཁློན་ཞུགས་པ་ལ་བུ་ཞེ་སང་གི་

སློ་ནས་སློག་གཅློད་པ་དང་། མཆློད་སྦིན་ལ་བུ་གཏི་མུག་གི་སློ་ནས་སློག་གཅློད་པ་དང་གསུམ་

མློ། སློག་གཅློད་པའི་ནང་ནས་ཕ་ཡང་ཡིན་ལ་དག་བཅློམ་པ་ཡང་ཡིན་པ་དེའི་སློག་གཅློད་པ་ནི་

སིག་པ་ཆེའློ།། ༢༽ མ་བིན་པ་ནི། གཞི་གཞན་གིས་བཟུང་བའི་རས། དཀློན་མཆློག་ལ་བསློས་

པའི་ཡློ་བད། མི་མ་ཡིན་གི་ནློར་ལ་བུ། བསམ་པ་གཡློ་སྒྱུའི་སེམས་དང་། མཐུ་དང་། འཇབ་

བུས་ལེན་པར་འདློད་པའི་ཀུན་སློང་། སྦློར་བ་རང་ངམ་བགིེད་དུ་བསྩལ་བ། ཉློན་མློངས་དུས་

གསུམ་སྤི་དང་རློགས་བེད་འདློད་ཆགས་དང་སེར་སྣ། མཐར་ཐུག་ནི་རས་དེ་དག་གནས་ནས་

སློས་སམ་མ་སློས་ཀང་རུང་ཐློབ་བློ་ནས་སྐྱེས་པའློ།། འདི་ལ་དབེ་ན་བསྙད་མེད་བཙན་འཕློག་

ལ་བུ་མཐུའི་སློ་ནས་ལེན་པ་དང་། ཁང་པ་འབུག་པ་ལ་བུ་འཇབ་བུའི་སློ་ནས་ལེན་པ། བེ་སང་

ལློག་པ་ལ་བུ་གཡློ་སྒྱུའི་སློ་ནས་མ་བིན་པ་ལེན་པ་སྟེ་གསུམ་མློ། མ་བིན་ལེན་གི་ནང་ནས་

དཀློན་མཆློག་གི་རས་བརྐུ་བ་སིག་ཆེའློ།། ༣༽ ལློག་གཡེམ་ནི། གཞི་རང་གི་ཆུང་མ་དང་

གཞན་གིས་ཆེད་དུ་བིན་པ་སློགས་མིན་པའི་བདུན་བརྒྱུད་ཚུན་གི་ཉེ་དུ། བདག་པློ་ཅན་གི་ཆུང་

མ། ཁིམས་ཀིས་སྲུང་བའི་དགེ་སློང་མ་སློགས་བསྒློད་བ་མ་ཡིན་པ། དཀློན་མཆློག་གི་རེན་དྲུང་

སློགས་ཡུལ་མ་ཡིན་པ། གསློ་སྦློང་། སྦྲུམ་མ། ཟླ་མཚན་ལན་ཞིང་ཉིན་མློ་སློགས་དུས་མ་ཡིན་

པ་རྣམས་དང་། བསམ་པ་བསྒློད་བ་མིན་པ་ལ་བསྒློད་འདློད་ཀི་ཀུན་སློང་། སྦློར་བ་ལས་དེ་རློམ་

པ། ཉློན་མློངས་དུག་གསུམ་དང་ཁད་པར་རློགས་བེད་འདློད་ཆགས། མཐར་ཐུག་ནི་དབང་པློ་

གཉིས་རེག་པ་ལས་བྱུང་བ་ཚོར་བདེ་ཉམས་སུ་མློང་བ་ལ་སེད་པས་བདག་གིར་བས་པའློ།། 

འདི་ལ་དབེ་ན། མ་སིང་ལ་བུ་རིགས་ཀིས་བསྲུང་བ་དང་། གཞན་གིས་ཆུང་མ་ལ་བུ་བདག་པློས་

བསྲུང་བ་དང་། དགེ་སློང་མ་ལ་བུ་ཆློས་ཀིས་བསྲུང་བ་སྟེ་གསུམ་མློ། འདློད་ལློག་གི་ནང་ནས་

མ་ཡང་ཡིན་ལ་དག་བཅློམ་པ་ཡང་ཡིན་པ་ལ་ལློག་པར་སྤློད་པ་སིག་ཆེའློ།། དེ་དག་ནི་ལུས་ཀི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

ལས་རྣམ་པ་གསུམ་མློ། ༤ ༽ གཞི་རང་ལས་ཐ་དད་པའི་ཡུལ། བསམ་པ་གཞན་བསླུ་སེམས་

ཀིས་མ་མཐློང་བ་ལ་མཐློང་ཞེས་པ་ལ་བུ་སྨ་འདློད་ཀི་ཀུན་སློང་། སྦློར་བ་ནི་ལས་དེ་ལུས་ངག་

གི་རྣམ་པ་རིག་བེད་དུ་ཐློན་པ། ཉློན་མློངས་ནི་དུག་གསུམ་གང་རུང་གིས་རློགས་པ། མཐར་

ཐུག་ནི་ཕ་རློལ་པློས་དློན་གློ་བའློ།། འདིའི་སྦློར་བ་ངག་ནི་རྣམ་པ་རིག་བེད་ཁློ་ནར་མ་ངེས་ཏེ། 

ལུས་ཀི་བརྡ་ལས་རྫུན་དུ་འགྱུར་བ་གསློ་སྦློང་གི་ཚེ་གནས་བརན་གིས་ཡང་དག་དྲིས་པ་ན་ལྟུང་

བ་དང་བཅས་བཞིན་དུ་ཅི་ཡང་མ་སྨས་པ་རྫུན་སྨར་འགྱུར་བ་སློགས་སློ།། འདི་ལ་དབེ་ན། མི་

ཆློས་བ་མ་ལ་བུ་ཕམ་པའི་རྫུན། བདག་གཞན་ལ་ཕན་གནློད་ཡློད་པ་ལ་བུ་རྫུན་ཆེན་པློ ཕན་

གནློད་མེད་པ་ལ་བུ་རྫུན་ཕ་མློ་སྟེ་གསུམ་མློ། རྫུན་གི་ནང་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་སྐུར་

པ་བཏབ་པ་དང་། བ་མའི་དབུ་གཡློག་པ་སིག་པ་ཆེའློ།། ༥ ༽ ཕ་མ་ནི། གཞི་ཕ་རློལ་པློ་མཐུན་

པ། བསམ་པ་དབེ་བར་འདློད་པ། སྦློར་བ་ལས་རློམ་པ། ཉློན་མློངས་པ་དུག་གསུམ་ལས་ཁད་

པར་རློགས་བེད་ཞེ་སང་། མཐར་ཐུག་ཕ་རློལ་པློས་དློན་གློ་བའློ།། མི་མཐུན་པ་བསྡུམ་པར་རློམ་

པ་སར་མི་བསྡུམ་པའི་བསམ་སྦློར་བེད་ནའང་འདིར་གཏློགས་སློ།། འདི་ལ་དབེ་ན། མཛའ་བ་

ངློས་སུ་འབེད་པ་ལ་བུ་བཙན་ཕ། གཞློགས་སང་བས་ནས་དབེ་ལ་བུ་གཞློགས་ཕ། ལློག་ཏུ་

དབེན་བེད་པ་ལ་བུའི་ལློག་ཕ་སྟེ་གསུམ་མློ། ཕ་མའི་ནང་ནས་དགེ་འདུན་གི་དབེན་བེད་པ་སིག་

ཆེའློ།། ༦༽ ཚིག་རྩུབ་ནི། གཞི་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་དུ་གཏློགས་པ། བསམ་པ་མི་སྙན་པ་

བརློད་འདློད་ཀི་ཀུན་སློང་། སྦློར་བ་ངག་གི་རྣམ་པ་རིག་བེད་དུ་ཐློན་པ། ཉློན་མློངས་ནི་དུག་

གསུམ་གང་རུང་དང་ཁད་པར་རློགས་བེད་ཞེ་སང་། མཐར་ཐུག་ཕ་རློལ་པློས་ཐློས་ཤིང་དློན་གློ་

བ འདི་ལ་དབེ་ན། གཞན་ལ་ངློས་སུ་ངན་མཚང་སྨ་བ་ལ་བུ་ངློར་རྩུབ་པ། ཀལ་ཀ་དང་བསེས་

ནས་གཞན་ལ་ཚིག་ངན་སྨ་བ་ལ་བུ་གཞློགས་ཏེ་རྩུབ་པ། གཞན་གི་མཛའ་བློ་སློགས་ལ་ངན་

མཚང་སྨ་བ་ལ་བུ་བརྒྱུད་ནས་རྩུབ་པ་སྟེ་གསུམ་མློ། ཚིག་རྩུབ་ཀི་ནང་ནས་ཕ་མའམ་འཕགས་

པ་ལ་ཚིག་རྩུབ་སྨ་བ་སིག་ཆེའློ།། ༧༽ ངག་འཁལ་ནི། གཞི་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་དུ་གཏློགས་

པ། བསམ་པ་བག་མེད་པས་ཅལ་ཅློལ་མང་པློ་སྨ་འདློད་ཀི་ཀུན་སློང་། སྦློར་བ་ནི་ཁ་གསགས་

དང་། གླུ་སློགས་ངག་གི་རིག་བེད་དུ་ཐློན་པ། ཉློན་མློངས་ནི་དུག་གསུམ་གང་རུང་དང་ཁད་པར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རློགས་བེད་གཏི་མུག མཐར་ཐུག་ནི་ཕ་རློལ་པློས་ཐློས་པའློ།། འདི་ལ་དབེ་ན། མུ་སྟེགས་པའི་

བཟླས་བརློད་ལ་བུ་ལློག་པའི་ངག་ཀལ། བེ་མློའི་གཏམ་ལ་བུ་འཇིག་རེན་པའི་ངག་ཀལ། སྣློད་

མིན་ལ་ཆློས་འཆད་པ་ལ་བུ་བདེན་པའི་ངག་ཀལ་ཏེ་གསུམ་མློ། ངག་ཀལ་གི་ནང་ནས་ཆློས་

འདློད་པ་གཡེང་བ་སིག་ཆེའློ།། དེ་དག་ནི་ངག་གི་ལས་རྣམ་པ་བཞིའློ།། ༨༽ བརྣབ་སེམས་ནི། 

གཞི་ཕ་རློལ་པློའི་ཕི་ནང་གི་རས། བསམ་པ་གཞན་གི་ཕུན་ཚོགས་དང་ཡློ་བད་ལ་རེ་བ་དང་

སྨློན་པའི་ཀུན་སློང་། སྦློར་བ་དེ་ཡང་ཡང་སེམས་པ། ཉློན་མློངས་གསུམ་དང་རློགས་བེད་འདློད་

ཆགས། མཐར་ཐུག་ནི་ལས་དེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བེད་ཅིང་ཁེལ་དང་ངློ་ཚ་དློར་ནས་གཉེན་པློ་

བསྟེན་པ་མེད་པའློ།། འདི་ལ་དབེ་ན། རང་གི་ཆློ་རིགས་ལ་ཞེན་པ་བདག་གི་བ་ལ་བརྣབ་སེམས་

པ། ཕ་རློལ་པློའི་ཕུན་ཚོགས་ལ་ཆགས་པ་ལ་བུ་གཞན་གི་ལ་བརྣབ་སེམས་པ། ས་འློག་གི་

གཏེར་ལ་སྨློན་པ་ལ་བུ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ལ་བརྣབ་སེམས་པ་སྟེ་གསུམ་མློ། བརྣབ་སེམས་

ཀི་ནང་ནས་སློང་བའི་རེད་པ་ལ་བརྣབ་སེམས་པ་སིག་པ་ཆེའློ།། ༩༽ གནློད་སེམས་ནི། གཞི་

ཕ་རློལ་པློའི་ཕི་ནང་གི་རས། བསམ་པ་གསློད་བརྡེག་སློགས་གནློད་པར་བེད་འདློད་པའི་ཀུན་

སློང་། སྦློར་བ་དེ་སེམས་བཞིན་པའི་གནས་སྐབས། ཉློན་མློངས་གསུམ་གང་རུང་དང་ཁད་པར་

རློགས་བེད་ཞེ་སང་། མཐར་ཐུག་དེ་ལ་ཡློན་ཏན་དུ་ལ་ཞིང་གཉེན་པློ་བསྟེན་འདློད་མེད་པའློ།། 

འདི་ལ་དབེ་ན། གཡལ་ངློ་སློགས་སུ་གཞན་གསད་སེམས་ལ་བུ་ཞེ་སང་གི་ཆ་ལས་བྱུང་བའི་

གནློད་སེམས། འགན་ཟླ་སློགས་ལ་གནློད་སེམས་ལ་བུ་ཕག་དློག་གི་ཆ་ལས་བྱུང་བའི་གནློད་

སེམས། གནློད་བེད་སར་འདུད་ཀང་མནར་སེམས་པ་ལ་བུ་ཁློན་འཛིན་གི་ཆ་ལས་བྱུང་བའི་

གནློད་སེམས་ཏེ་གསུམ་མློ། གནློད་སེམས་ཀི་ནང་ནས་མཚམས་མེད་པ་བཤམ་པ་སིག་པ་

ཆེའློ།། ༡༠༽ ལློག་ལ་ནི། གཞི་དགེ་མི་དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས། བསམ་པ་ནི་དགེ་སིག་མེད་པ་

དང་། རྒྱ་འབས་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་ལ་བ་སློགས་ཀི་ཀུན་སློང་། སྦློར་བ་དེ་ཡང་ཡང་སེམས་པའི་

གནས་སྐབས། ཉློན་མློངས་གསུམ་ལས་རློགས་བེད་གཏི་མུག མཐར་ཐུག་ལས་དེ་གྲུབ་ཅིང་

གཉེན་པློ་མེད་པའློ།། འདི་ལ་དབེ་ན། དགེ་སིག་བདེ་སྡུག་གི་རྒྱུར་མི་འདློད་པ་ལ་བུ་ལས་འབས་

ལ་ལློག་ལ། ལམ་བདེན་ཉམས་སུ་བངས་ཀང་འགློག་བདེན་ཐློབ་པར་མི་འདློད་པ་ལ་བུ་བདེན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

པ་ལ་ལློག་ལ། དཀློན་མཆློག་ལ་སྐུར་འདེབས་ལ་བུ་དཀློན་མཆློག་ལ་ལློག་ལ་སྟེ་གསུམ་མློ། 

ལློག་ལའི་ནང་ནས་ལ་བ་མཆློག་འཛིན་སིག་ཆེའློ།། 

མི་དགེ་བཅུའི་འབས་བུ། མི་དགེ་བཅུའི་འབས་བུ་ལ་དབེ་ན་བཞི་སྟེ། བེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་

བུ། མློང་བ་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ། དབང་གི་འབས་བུ། སྐྱེས་བུའི་བེད་པའི་འབས་བུ་དང་

བཞིའློ།། དེ་དག་སློ་སློའི་ཁད་པར་གང་ཞེ་ན། ཀུན་བཟང་བ་མའི་ཞལ་ལུང་ལས། ༡ བེད་པ་རྒྱུ་

མཐུན་གི་འབས་བུ་ནི། སར་སློག་གཅློད་བེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ད་ལའང་སློག་གཅློད་པ་ལ་དགའ་

བ། སར་མ་བིན་པ་ལེན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ད་ལ་ཡང་རྐུ་བ་ལ་དགའ་བ་སློགས་ཡིན། དེས་ན་ཁ་

ཅིག་བིས་པ་ཆུང་ངུའི་དུས་འབུ་སྦྲང་སློགས་མཐློང་ཚད་གསློད་ཅིང་། གསློད་པ་ལ་དགའ་བ་དེ་

རྣམས་སློན་སློག་གཅློད་བས་པའི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་བིས་པ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་

མི་རྣམས་རང་རང་སློན་བསགས་ཀི་ལས་དབང་གིས་མི་འདྲ་བར། ཁ་ཅིག་ནི་གསློད་ལ་དགའ། 

ཁ་ཅིག་ནི་རྐུ་ལ་དགའ། ཁ་ཅིག་ནི་དེ་དག་ལ་མི་དགའ་ཞིང་དགེ་བའི་ལས་ལ་སྤློ་བ་སློགས་ཡློད་

པ་དེ་སློན་སྤད་པའི་ལས་ཀི་ལྷག་མའམ། རྒྱུ་མཐུན་པའི་འབས་བུ་ཡིན་པས་ན། ས་མ་གར་

སྐྱེས་ད་ལའི་ལས་ལ་ལློས། ཕི་མ་གར་སྐྱེ་ད་ལའི་ལས་ལ་རགས། ཞེས་གསུངས་སློ།། ༢ མློང་

བ་རྒྱུ་མཐུན་ནི། མི་དགེ་བ་བཅུ་པློ་རེ་རེ་ལའང་གཉིས་གཉིས་ཏེ། སློན་སློག་གཅློད་བས་པའི་

འབས་བུ་ད་ལ་ཚེ་ཐུང་ཞིང་ནད་མང་བ་ཡིན་ཏེ། བིས་པ་ཆུང་ངུ་ཁ་ཅིག་སྐྱེས་འཕལ་ལ་འཆི་ལ་

དེ་དག་སར་སློག་གཅློད་བས་པའི་རྒྱུ་མཐུན་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་མ་བིན་པ་བངས་པའི་རྣམ་སྨིན་

ལློངས་སྤློད་དབུལ་བ། གལ་ཏེ་ལློངས་སྤློད་ཅུང་ཟད་ཡློད་ནའང་འཕློག་པ་དང་རྐུ་བ་ལ་སློགས་

དག་ཟླ་དང་ཐུན་མློང་དུ་གྱུར་པ་སློགས་རིགས་འགེའློ།། ༣ དབང་གི་འབས་བུ་ནི། རྣམ་སྨིན་

ཡུལ་ལ་སྨིན་པ་སྟེ། སློན་སློག་གཅློད་པའི་རྣམ་སྨིན་ཚེ་འདིར་ས་ཕློགས་ཉམས་མི་དགའ་ཞིང་

ངམ་གློག་དང་། གཡང་ས་ཅན་ལ་སློགས་སློག་ལ་གནློད་པ་ཅན་གི་ཡུལ་སྐྱེ་བ། མ་བིན་པ་

བངས་པས་ལློ་ཏློག་སད་སེར་སང་བ། ལློན་ཤིང་ལ་འབས་བུ་མི་ཆགས་པ། མུ་གེ་ཡློད་པའི་ས་

ཆ་སྐྱེ། ལློག་གཡེམས་ཀིས་བཤང་ལྕི་དང་། འདམ་རབ་ལ་སློགས་པ་ཡིད་དུ་མི་འློང་བར་

གནས་དགློས། རྫུན་གིས་འབློར་པ་མི་བརན་ཞིང་རག་ཏུ་ཤེས་པ་རབས་ཤིང་སྐྲག་པའི་ཡུལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཅན་དང་འཕད་པ། ཕ་མས་ཡུལ་ངམ་གློག་དང་། གཅློང་རློང་ཅན་ལ་སློགས་བགློད་དཀའ་བར་

གནས་དགློས་སློ།། ཚིག་རྩུབ་པློས་རྡློ་གསེག་དང་། ཚེར་མ་ཅན་ལ་སློགས་པའི་ས་ཕློགས་

ཡིད་མི་བདེ་བར་སྐྱེ། ངག་འཁལ་གིས་སློ་ནམ་བས་ཀང་འབས་བུ་མི་འབྱུང་། དུས་ཚིགས་

ལློག་ཅིང་མི་བརན་པར་སྐྱེ། བརྣབ་སེམས་ཀིས་ལློ་ཏློག་ཉེས་ཤིང་གནས་དུས་ངན་པའི་སྡུག་

བསལ་མང་པློར་འབྱུང་། གནློད་སེམས་ཀིས་རག་ཏུ་འཇིགས་པ་དང་འཚེ་བ་མང་བའི་ཡུལ་དུ་

སྐྱེ། ལློག་ལས་འབློར་མ་ཉུང་ཞིང་སྐྱབས་དང་དཔུང་གཉེན་མེད་པར་སྐྱེ། ༤ སྐྱེས་བུའི་བེད་

པའི་འབས་བུ་ནི། སིག་པ་གང་བས་པ་དེ་མང་པློར་འཕེལ་ནས། སྐྱེ་བ་དང་ཚེ་རབས་སུ་སྡུག་

བསལ་མུ་མཐའ་མེད་པར་བརྒྱུད་པ་དང་། སར་ཡང་ལས་ངན་གློང་ནས་གློང་དུ་འཕེལ་ནས་

འཁློར་བ་མུ་མཐའ་མེད་པར་འཁམས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ།།

མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས། ལུས་ཀི་ལས་གསུམ། ངག་གི་ལས་བཞི། ཡིད་ཀི་ལས་གསུམ་སྟེ་བཅུ། 

མི་དགེ་བའི་ས་མང་། ས་མང་ལྔའི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། མི་དགེ་བའི་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀི་འཁློར་དུ་

འབྱུང་ལ་སེམས་གཞན་ལ་མི་འབྱུང་བ། 

མི་དགེ་བའི་ས་མང་གཉིས། ངློ་ཚ་མེད་པ་དང་། ཁེལ་མེད་པ་གཉིས་སློ།། 

མི་དགློས་དགུ་དགློས། བྱུང་ཚད་དགློས་པ། རང་ལ་བདེ་སྐྱིད་མི་དགློས་དགུ་དགློས་བྱུང་ན་དགའ་བ། 

མི་མགློ མིའི་ལུས་ཀི་མགློ་བློ། 

མི་མགློའི་འདྲ་རིས་མགློགས་བིས། མིའི་འདྲ་རིས་ནང་གདློང་ནི་བསམ་བློའི་བརེ་དུང་མཚོན་མཁན་

གི་གལ་ཆེའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན། མི་མགློའི་འདྲ་རིས་མགློགས་བིས་བེད་པར་སྟབས་བདེའི་

འབི་ཐབས་སྤད་ནས་འབི་དགློས་པ་དང་། དེ་ལ་དེ་འཚམ་གི་སློ་ནས་བི་བའི་ཕི་དབིབས་ཀི་

ཁད་རགས་དང་། བསམ་པའི་ཁད་རགས་འཛིན་ཐུབ་པ་བས་ཏེ་གཟུགས་དང་བསམ་པ་གཉིས་

ལན་གི་ཁད་ཆློས་མངློན་པ་བེད་དགློས། དེར་བརེན་གཟུགས་དབིབས་འདྲ་པློ་འབི་བའི་རྨང་

གཞིའི་ཐློག་བསམ་པའི་ཁད་རགས་འགློད་དགློས་གཟུགས་དང་བསམ་པ་གཅིག་གྱུར་བྱུང་ན། 

གཞི་ནས་མི་སྣའི་འདྲ་རིས་ལ་ཚེ་སློག་ལན་པ་ལ་བུ་ཡློང་ཐུབ། 

མི་འགལ་བ། ཁློད་ཀི་ཡིན་པ་ཡློད་པ་སྟེ། སློ་སློ་བ་མ་ཡིན་པའམ་གཞི་མཐུན་ཡློད་པ། དཔེར་ན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

བུམ་པ་དང་དངློས་པློ་ལ་བུའློ།། 

མི་འགབ། མི་འགིག་པ། 

མི་འགློང་། མི་ཞུམ་པའམ་མི་སྐྲག་པའི་བརྡ་རིང་། 

མི་བརྒྱ་ཁ་གཅིག མི་ཀུན་ཁ་གཅིག་མཐུན། 

མི་འགྱུར་དགུ་འགྱུ། འགྱུ་བའི་རྣམ་རློག་སྟེ་མི་དྲན་དགུ་དྲན། 

མི་འགྱུར་དགློན། མིང་གཞན་མི་ཉག་དགློན་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་འཕེལ་གིང་ཞེས་ཟེར། མི་ཉག་བློ་གློས་

དར་རྒྱས་ཀིས་དགློན་པ་བཏབ། ཁློང་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༦༧༥ལློར་

འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ་༡༧༥༣ལློར་སྐུ་གཤེགས། དེས་ན་དགློན་པ་

འདི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མཇུག་ཙམ་ན་བཏབ་ཡློད་པར་ངེས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མི་འགྱུར་རྡློ་རེའི་སྐུ། སྐུ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག གཟུགས་སྐུ་གཉིས་སུ་སྣང་ཡང་རང་རྒྱུད་པ་མེད་དེ། 

ཆློས་ཀི་སྐུ་ལས་མ་གཡློས་པའམ། ཆློས་སྐུ་དང་གཟུགས་སྐུ་དབེར་མི་ཕེད་པ་སྟེ། སགས་རིང་

མའི་བརྡ་ཆད་ཅིག 

མི་འགྱུར་བ། ① བརན་པློར་གནས་པ། ཁ་དན་མི་འགྱུར་བ། འགློགས་སེམས་མི་འགྱུར་བ། ངློ་བློ་

མི་འགྱུར་བ། ② [མངློན]ནམ་མཁའ། དབིན་སྐད་དུ་invariant (adjective) ཟེར། 

མི་འགློ་ཚྭ་ཁ། ཚྭ་ཁ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་རུ་ཐློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མི་འགློ་འློས་བབས། དློན་གཅློད་མི་འགློའི་འཇློན་ཐང་ཚད་གཞི། 

མི་འགློ་གསུང་བློན་མ། ངག་རྒྱུན་དུ་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཇློ་བློའི་བཞུགས་ཁི་དེར་དང་ཐློག་

སངས་རྒྱས་ཀི་འཇིམ་སྐུ་ཞིག་ཡློད་ཅིང་། ཕིས་ཇློ་བློའི་སྐུ་འདི་ཉིད་བཞུགས་སུ་གསློལ་དགློས་

པས་འཇིམ་སྐུ་གཞན་དུ་སློ་རིས་བེད་དུས་ང་མི་འགློ་ཞེས་གསུང་བློན་པར་བརེན་ད་ལའི་

བཞུགས་ཁིའི་རྒྱབ་ཏུ་ཇློ་བློའི་སྐུ་དང་ལག་སྤློད་ཀི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ་དེའི་མཚན། 

མི་ངན། གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའམ། གནློད་སེམས་ཅན་གི་མི། བཀག་ན་མི་ཐུབ་པ་ཁི་ངན། བཤད་ན་

མི་ཉན་མཁན་མི་ངན། མི་བཟང་བརྒྱ་ཡློད་ཀང་ཉུང་སྐྱློན། མི་ངན་གཅིག་ཡློད་ཀང་མང་སྐྱློན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མི་ངན་ཁ་མཐུན། མི་ངན་རྣམས་ཚུལ་མིན་གི་ལས་བེད་པར་ཁ་མཐུན་པ། ཡང་ན་ངན་པ་སྦུག་

མཐུན་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མི་ངན་ཁམ་པ། བ་སྤློད་ངན་པ་དང་རྫུན་ལ་དགའ་མཁན། ཡང་ན་ཡུལ་གི་གཤེད་མ་ཞེས་པ་མིང་

གི་རྣམ་གངས། 

མི་ངན་དློན་ངན། མི་དང་ལས་དློན་གཉིས་ཀ་སྡུག་པློ། 

མི་ངན་བསྡུ་རུབ། མི་ངན་ཚུར་ལ་བསྡུས་ནས་འགེབས་སྲུང་བེད་པ། ཡང་ན་མི་ངན་བསྟེན་འཁློར་

ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མི་ངན་ནག་ཅན། གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་མི་ཉེས་ཅན། 

མི་ངན་དཔུང་སེབ། མི་ངན་དུ་མ་དཔུང་སྒིག་ནས་མཉམ་དུ་བ་སྤློད་སེལ་བ། 

མི་ངས། ① མིའི་ནད་ཡམས། ② འཐབ་རློད་ཀི་ལྷློང་། 

མི་ངློ་དབེ་གཅློད། བ་བ་གང་སེལ་མཁན་གི་མི་ངློས་འཛིན་བེད་པ། ཡང་ན་ངློ་ཞིབ་དབེ་གཅློད་ཅེས་

པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མི་ངློ་མ། ① ཁིམ་བདག ཁློང་ཚོའི་མི་ངློ་མ་རང་ཐུག་བྱུང་། ② ཚབ་མིན་པའི་མི་རང་ཉིད། ཁེད་རང་

མི་ངློ་མ་རང་ཚོགས་འདུར་ཕེབས་རློགས། 

མི་དངློས་དློན་དངློས། མི་དང་ལས་དློན་གཉིས་ཀ་དངློས་གནས་ཡིན་པ། 

མི་མངློན་ནུས་ཤུགས། ལློག་གྱུར་གི་ནུས་ཤུགས། 

མི་མངློན་པ། ① མི་གསལ་བ། ཚིག་མི་མངློན་པ། ② མི་མཐློང་བ། གཟུགས་མི་མངློན་པ། 

མི་མངློན་དབིངས། [མངློན]ནམ་མཁའི་ཁམས། 

མི་ལྕློགས་པ། ① མི་ཁློམ་པ། ལས་མང་སེབ་གཅིག་ཏུ་བེད་མི་ལྕློགས་པ། ② མི་ནུས་པ། རང་ཕ་

པློས་ཁུར་ཆེན་པློ་འཁེར་མི་ལྕློགས་པ། བསམ་ཚོད་ཀི་བ་བ་ནུས་སྟློབས་ཀིས་མི་ལྕློགས་པ། 

མི་གཅིག་གིས་ཧམ་ཟ་བེད་པ། རང་སེར་རྐྱང་པློས་སྤློད་པ་ལས་གཞན་ལ་མི་བགློ་བ། 

མི་གཅིག་ལྷ་མློ། མི་གཅིག་ཁློ་ནས་ལྷ་མློ་འཁབ་པ་ལ་བུར་བ་བ་ཕི་ནང་བར་གསུམ་མི་གཅིག་གིས་

བསྒྲུབ་དགློས་པ་ལས་དེར་རློགས་ཟླ་བེད་མཁན་མེད་པའི་དཔེ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མི་གཅུས་པློ། མི་གཤིས་གློང་པློའི་རིགས་ཏེ། ཁློ་རང་གིས་གང་བསམ་དེ་མི་གཞན་གིས་བསབ་བ་

སློགས་ཀིས་འགྱུར་ལློག་བཏང་དཀའ་བའི་རིགས་དེ་ལ་མི་གཅུས་པློ་ཞེས་ཟེར། དཔེར་ན། ཁློ་

མི་གཅུས་པློ་རེད། ང་ཚོས་སློབ་གསློ་གཏློང་ནའང་ཉན་གི་མ་རེད། 

མི་ཆ། མི་གངས། མི་ཆ་མང་པློ་འདུག 

མི་ཆ་བ། [རིང]མི་ཤེས་པ། 

མི་ཆུ། མིའི་དྲི་ཆུའམ་སྐབས་འགར་མི་ཤ་དང་ཆུ་ར་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་ཡང་མཆིས་པས་སྐབས་

ཐློག་ཏུ་གློ་བར་བ། 

མི་ཆུ་བདུན། ཉེས་པ་གསུམ་སྟེ། རླུང་དང་མཁིས་དང་བད་ཀན་དང་། ཁག འདུས་པ། སིན་བུ། སྒ་

ནད་དློ།། 

མི་ཆུང་བ། ① ཆེ་ཆུང་ཚད་ཆེ་ཙམ་པ། ལློ་འབས་ཐློན་འབློར་མི་ཆུང་བ། བས་རེས་མི་ཆུང་བ། ② 

མི་གཞློན་པ། ③ གཟུགསཚད་ཆུང་བའི་མི། 

མི་ཆུང་སེམས་བསྐྱེད། མི་ཆུང་ཆུང་གིས་བསམ་བློ་ཆེན་པློ་བཏང་བའམ། མི་ཆུང་ཆུང་གིས་བསམ་

ཤེས་ཆེན་པློ་བས་པའི་དཔེ། 

མི་ཆེ་བ། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་གནས་རིས་བཞི་པ་སྟེ། གནས་གཙང་མའི་རིས་སུ་སྐྱེས་པའི་ནང་

ནས་འདི་གློང་མ་རྣམས་ལས་བསློད་ནམས་དང་ལུས་བློངས་ཆུང་ཞིང་འདློད་པ་ལ་གདུང་བ་

ཆུང་བས་མི་ཆེ་བ་ཞེས་བ་བ། གཙང་མའི་གནས་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག 

མི་ཆེན། མི་དྲག་གམ་དཔློན་པློ། 

མི་ཆློག ① གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའི་བ་ལས་གང་ཞིག རང་གི་འདློད་དློན་བེད་ཆློག་པའི་བཀའ་

ཁློལ་མི་ཐློབ་པའི་དློན། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་

སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་disallow ཟེར། 

མི་ཆློས། ① འཇིག་རེན་པའི་བསབ་བའམ་མིའི་ཚུལ་ལུགས། ② འཇིག་རེན་གི་བ་བ། 

མི་ཆློས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག སར་བློད་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློས་གཏན་འབེབས་མཛད་པའི་ཁིམས་

སློལ་དློན་ཚན་བཅུ་དྲུག་ནི། ༡ ལྷ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་མློས་གུས་བསྐྱེད་པ། ༢ དམ་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆློས་བཙལ་ཞིང་བསྒྲུབ་པ། ༣ཕ་མ་ལ་དྲིན་ལན་འཇལ་བ། ༤ ཡློན་ཏན་ཅན་ལ་ཞེ་མཐློང་ཡློད། 

༥ རིགས་མཐློ་བ་དང་རྒན་པར་བཀུར་སྟི་ཆེ་བ། ༦ ཡུལ་མི་ཁིམ་མཚེས་ལ་ཕན་གདགས་པ། 

༧ བཀའ་དྲང་ཞིང་སེམས་ཆུང་བ། ༨ཉེ་དུ་མཛའ་བཤེས་ལ་གཞུང་རིང་། ༩ ཡ་རབས་ཀི་རེས་

བསྙེག་ཅིང་ཕི་ཐག་རིང་བ། ༡༠ ཟས་ནློར་ལ་ཚོད་འཛིན་པ། ༡༡ སར་དྲིན་ཅན་གི་མི་རད་

གཅད་པ། ༡༢ བུ་ལློན་དུས་སུ་འཇལ་ཞིང་བེ་སང་ལ་གཡློ་མེད་པ། ༡༣ཀུན་ལ་ཕག་དློག་ཆུང་

བ། ༡༤ ངན་པའི་གློས་ལ་མི་ཉན་ཞིང་རང་ཚུགས་འཛིན་པ། ༡༥ ངག་འཇམ་ཞིང་སྨ་བ་ཉུང་བ། 

༡༦ ཐེག་པ་ཆེ་ཞིང་བློ་ཁློག་ཡངས་པ་བཅས་སློ།། 

མི་ཆློས་པ། འཇིག་རེན་པ་སྟེ་འཇིག་རེན་གི་བ་བ་བེད་མཁན། 

མི་ཆློས་འཕེར་བ། འཇིག་རེན་པའི་བ་བ་གང་ལའང་འཇློན་པློ་ཡློད་པ། 

མི་ཆློས་བ་མ་བདེན་པར་སྨ་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། རང་

ཉིད་ཀིས་མི་ཆློས་བ་མའི་ཡློན་ཏན་ཐློབ་པ་དེ་དགློས་པ་ཁད་པར་ཅན་མེད་བཞིན་དུ་ཡུལ་

བསྙེན་པར་མ་རློགས་པ་ལ་སྨ་བའློ།། 

མི་ཆློས་མ་ཕེར། མི་ཆློས་ནི་འཇིག་རེན་གི་ལས་ཀ་ལ་ཟེར་ཞིང་། མ་ཕེར་བ་ནི་མ་འཇློན་པ་དང་། གློ་

མ་ཆློད་པ་གཉིས་ལ་གློ་རྒྱུ་ཡློད། 

མི་མཆློག ① རྒྱལ་པློ། ② སངས་རྒྱས། ③ བཟང་པློའི་རེར་སློན་པའི་མི། 

མི་འཆད་པ། ① གཏམ་མི་སྨ་བ། ② རྒྱུན་མི་འཆད་པ། 

མི་འཆམ་པ། འཆམ་མཐུན་མི་ཡློང་བ། ཡང་ན་མི་མཐུན་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མི་འཆློར་བར་ཕློག་པ། མདའ་འཕེན་པའི་ལག་རལ་ལྔ་ཡི་ནང་ནས་དཀའ་ཤློས་ཤིག་སྟེ། མདའ་

འཕེན་པའི་ཐེངས་གངས་ཇི་ཙམ་འཕངས་པ་རྣམས་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པར་གཏད་སའི་འབེན་

ལ་ཕློག་པ་ལ་ཟེར། 

མི་འཆློལ་པློ་འདློ་མེད། ལས་དློན་སྒྲུབ་མི་ཤེས་པའི་མི་གེན་པ། 

མི་ཇག་རྒྱབ་མཁན། དློན་མེད་ཀིས་མི་གང་རུང་ཇག་བཟུང་བས་ནས་དེའི་གཉེན་ཉེ་སྤུན་ཟླའི་ལག་

ནས་རྒྱུ་དངློས་ལློག་འཕློག་བེད་མཁན་གི་ཇག་པ་ལ་བརློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མི་ཇགས། [ཡུལ]མི་འཕགས་དང་འདྲ། 

མི་རེ། ① དཔློན་པློ་ཆེན་པློ། ② ལྷ་རྒྱལ་པློ། 

མི་མཇེད། [སཧཱ]མི་སྐྲག་པའམ་ཞེད་སྣང་མེད་པ། 

མི་མཇེད་ཀི་བདག་པློ། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་ཚུལ་ལ། སྟློང་གསུམ་གི་

སྟློང་ཆེན་པློའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ལ་མི་མཇེད་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཟེར་ཞིང་། དེའི་བདག་

པློ་ལྷ་ཆེན་པློ་ཚངས་པ་གདློང་བཞི་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་སློལ་ཡློད། 

མི་མཇེད་འཇིག་རེན། སྟློང་གསུམ་འཇིག་རེན་ཁམས་ཀི་མིང་ཞིག

མི་མཇེད་སྙིང་པློ། [མངློན]ཤཱཀ་ཐུབ་པ། 

མི་མཇེད་བདག་པློ། [མངློན] ① ཤཱཀ་ཐུབ་པ། ② ལྷ་ཚངས་པ། 

མི་འཇབ། [རིང]རྩུབ་པ། 

མི་འཇབ་པ། མི་འཇམ་པ་སྟེ་རྩུབ་པློའི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

མི་འཇིག་པའི་གནས་ལྔ། དབུས་རྒྱ་གར་རྡློ་རེ་གདན། ཤར་རི་བློ་རེ་ལྔ། ལྷློ་པློ་ཏ་ལ། ནུབ་ཨློ་ཊི་ཡ་

ན། བང་ཤམ་བ་ལ། 

མི་འཇིགས་པ་སྦིན་པ། དག་དང་གཅན་གཟན་ལ་སློགས་པའི་འཇིགས་པ་རྣམས་ལས་སྐྱློབ་ཅིང་

ཕན་འདློགས་པའི་དློན་ཡིན། 

མི་འཇིགས་པ་བཞི། རློགས་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་མི་འཇིགས་པ། སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་མི་འཇིགས་

པ། བར་དུ་གཅློད་པའི་ཆློས་བསྟན་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ལམ་བསྟན་པ་

ལ་མི་འཇིགས་པ་སྟེ་བཞི། 

མི་འཇིགས་པ་བཞིའི་བསྙེལ་བ་མི་མངའ་བ། སངས་རྒྱས་རྣམས་མི་འཇིགས་པ་བཞིའི་ཡློན་ཏན་ཐློབ་

པས་སྐྲག་པ་མི་མངའ་བ་སྟེ་མི་འཇིགས་པ་བཞི་ནི། ༡ ང་ནི་མངློན་པར་རློགས་པར་བང་ཆུབ་བློ་

ཞེས་ཁྱུ་མཆློག་རླབས་པློ་ཆེའི་གནས་སུ་དམ་བཅའ་བ་ལ་ཆློས་མཐུན་གི་རྒློལ་བ་མེད་པས་མི་

འཇིགས་པ། ༢ ཟག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་མཁེན་པ་དེ་ལ་རྒློལ་བ་གཞན་མེད་པས་མི་འཇིགས་

པ། ༣བར་དུ་གཅློད་པའི་ཆློས་བསྟན་པ་ལ་རྒློལ་བ་གཞན་མེད་པས་མི་འཇིགས་པ། ༤ ངེས་པར་



  84  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབྱུང་བའི་ཆློས་བསྟན་པ་ལ་རྒློལ་བ་གཞན་མེད་པས་མི་འཇིགས་པ་སྟེ། རྒྱས་པར་མངློན་པ་

མཛོད་གནས་བདུན་པ་དང་ཕར་ཕིན་སྐབས་བཞི་པའི་འགེལ་པ་རྣམས་སུ་གསལ། 

མི་འཇློན་འཇློན་ཚུལ། མི་ཐུབ་ཐུབ་མདློག ཧང་ཤེད་ཀིས་མི་འཇློན་འཇློན་ཚུལ་བས་པ། 

མི་བརེད་པའི་གཟུངས། སྦངས་པའི་ཡློན་ཏན་ནམ་ཡང་མི་བརེད་པའི་ཡློན་ཏན་ནམ་དངློས་གྲུབ། 

མི་ཉག ① དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་དར་རེ་མདློའི་ནུབ་ཕློགས་ནས་རའུའི་ཤར་

ཕློགས་བར་གི་ས་ཆ་ཞིག ② སྤི་ལློ་༡༠༢༦ལློར་སློག་རྒྱལ་ཇིང་གི་སི་ཧན་གིས་གཏློར་

བརླགས་བས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག དེའི་འཕློས་ལྷག་རྣམས་དེང་དུས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་དར་

མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་མི་ཉག་ཡུལ་སེ་འདི་དག་ཡིན།

མི་ཉག་མཁན་སྤྲུལ་བློ་བཟང་སྐལ་ལན། འབས་སྤུངས་དགེ་བཤེས་ཡིན། རེ་འདི་ནི་སྤི་ལློའི་དུས་

རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་ཁམས་མགར་ཐར་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་སུ་མི་ཉག་སྐྱིད་

ལེགས་དགློན་དུ་ཆློས་ཞུགས་ཀིས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་དང་གཞུང་ལ་གསན་བསམ་མཛད། དེ་

ནས་དབུས་སུ་བློན་ཏེ་མཁས་མཆློག་ཁི་རིན་པློ་ཆེ་ངག་དབང་ནློར་བུ་མཆློག་དང་། ཀེའུ་ཚང་

བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ཡར་རྒྱས། གིང་སྤྲུལ་བློ་བཟང་ལུང་རློགས་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་

སློགས་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་མང་དུ་གསན། རློམ་

པ་ལ་ཡང་ཐུགས་རབ་ཏུ་ཕློགས་ཏེ། ཡི་དམ་སྤི་འགློའི་ཚོགས་མཆློད་དང་དེའི་དམ་ཚིག་གི་

རིམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཚོགས་གཉིས་རིན་ཆེན་འདྲེན་པའི་ཤིང་ར། ར་མགིན་གསང་སྒྲུབ་

ཀི་འཕིན་ལས་ཀི་བང་བུ་གསང་གཏམ་སྙིང་གཏེར་དང་དེའི་བསྙེན་ཡིག་རེས་གནང། སློབ་

དཔློན་རིན་པློ་ཆེ་ལ་བརེན་པའི་བ་མའི་རྣལ་འབློར་རམ་བ་མཆློག་ཆློ་ག་སློགས་མང་དུ་མཛད། 

འཁྲུངས་འདས་ཀི་ལློ་ཚིགས་ཞིབ་ཆ་མི་གསལ། 

མ་ིཉག་མཁས་པ་མ་ིལྔ། མཁན་ཆེན་རྨ་སེར་སྟློན་པ། མཁན་ཆེན་བཀའ་བཞ་ིཔ་རིག་པའ་ིསེང་གེ། མཁན་

ཆེན་རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན། མཁན་ཆེན་ཕྱུག་མློ་སྟློན་པ། མཁན་ཆེན་བམས་གསར་ཡ་ེཤེས་བཅས་སློ།།

མི་ཉག་གི་ཡུལ་ཁམས། བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་དཔེ་ཆ་མང་པློའི་ནང་བློད་མི་ཉག་གམ་མི་ཉག་གི་རྒྱལ་

ཁམས་ཟེར་བ་ནི། རྒྱ་ཡིག་གི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་ཤིས་ཞཱ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ནློ།། 



  85  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མི་ཉག་གི་ཧ་ལ་ཤན། འདི་ས་མཚམས་གང་དུ་ཡློད་མེད་ད་ཕན་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཀི་

ནང་དུ་རེད་མ་བྱུང་བས་འློལ་ཚོད་ཀིས་འབི་མ་སློབས་ཤིང་རྒྱ་ཡིག་ནང་ཧློ་ལན་ཧྲན་ཞེས་པ་དེ་

ཡིན་ནམ་བརག 

མི་ཉག་རྒྱལ་རྒློད། ཧ་ལམ་སྤི་ལློའི་དུས་ར་བས་བཅུ་གཅིག་པའི་དུས་སྨད་ཙམ་ན་ཡིན། མི་ཉག་ག་

རྩུ་རྒྱལ་པློ་ནས་རྒྱལ་རབས་དྲུག་པ་ན་མི་ཉག་རྒྱལ་རྒློད་བྱུང་། དུས་མི་ཉག་གི་རྒྱལ་སར་བང་

ཕློགས་ནས་འགའ་རུ་སློས་པར་བཤད། འདི་ལ་འགའ་དང་ག་གཉིས་ཀ་འབི་སློལ་འདུག 

མི་ཉག་མགློན་ཁང་། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༣༧༤ ལློར་ས་གནས་དེར་གནས་པའི་

མི་ཉག་ཚོ་པའི་མི་རྣམས་ཀིས་བཏབ་པར་བཤད། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་ཡློས་ལློ་སྤི་ལློ་

༡༧༢༣ལློ་ནས་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་གྱུར། དེའི་གློང་གྲུབ་མཐའ་གང་ཡིན་མ་ངེས། ད་

ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། རིག་གནས་གསར་བརེའི་

སྐབས་གཏློར་བཤིག་བས་ནས་ད་བར་བསྐྱར་གསློ་བྱུང་མེད། 

མི་ཉག་འགེ་ཁ་དགློན། ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློ་འདས་ནས་ལློ་ངློ་སྤི་ལློ༣༦༣པའི་ཆུ་བི་སྤི་

ལློ་༡༠༡༢ ལློར་བ་མ་འགློ་མགློན་རྒྱལ་བ་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། 

ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མི་ཉག་ཙ་མི། མདློ་ཁམས་མི་ཉག་གི་ཡུལ་གི་ནང་ཚན་ཙ་མི། ཡུལ་དེ་ནས་བློད་སིལ་བུའི་སྐབས་

ཙ་མི་ལློ་ཙཱ་བ་སངས་རྒྱས་གགས་པ་བློན་པ་ཡིན་པར་ཁློང་གི་རྣམ་ཐར་ནང་གསལ། འློན་ཀང་

དེང་སྐབས་རྒྱ་ཡིག་གི་ལློ་རྒྱུས་ནང་མི་ཉག་གི་ཤིས་ཞཱ་རྒྱལ་རབས་སུ་འབློད་པ་དེ་ཡིན་པ་དང་

དེ་ནི་བློད་རིགས་མིན་པའི་མི་རིགས་གཞན་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད། 

མི་ཉག་རབ་སང་། ཟླ་ཆུའི་ཤར་རྒྱུད་དང་རྨ་ཆུའི་བར་གི་སང་འདིར་སྟློད་ཕློགས་མགློ་ལློག་དང་། 

གསེར་ར་སློགས་ཀི་ཡུལ་འདི་ལ་རྨ་ར་སང་དང་། སྨད་ཕློགས་ཀི་སང་འདི་ལ་མི་ཉག་རབ་སང་

ཟེར་ཞིང་འདི་ནི་སེ་རྒྱ་ཆེ་ཤློས་ཞིག་སྟེ། དེང་དུས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་གི་རློང་ཁག་ལྔ་དང་། རྔ་

པ་ཁུལ་ཡློངས་རློགས། ཀན་ནན་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡློངས་རློགས། རྨ་ཆུའི་ལྷློ་རྒྱུད་ཀི་

ཨ་མདློའི་རློང་ཁག་འདི་དག་ལ་ཟེར་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མི་ཉག་རི་ཁློད། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་

རའུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མི་ཉག་རུ་ཡློང་བཟའ། རུ་ཡློང་བཟའ་རྒྱལ་མློ་བཙུན་ཡང་ཞུ། སློང་བཙན་གི་རིགས་མཐུན་བཙུན་མློ་

གསུམ་གི་ཡ་གལ། མི་ཉག་རྒྱལ་པློའི་སས་མློ། འདི་ཉིད་ཀིས་བག་ལྷ་མགློན་པློའི་ལྷ་ཁང་

བཞེངས་པར་གགས་པ་ནི་ལྕགས་པློ་རིའི་གཤམ་འློག་གི་བག་ལྷ་ཀླུ་སྒུག་གི་ལྷ་ཁང་འདི་ཡིན། 

མི་ཉག་སིའུ་རྒྱལ་པློ། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ས་ཡློས་ལློར་ཏང་ཞང་ཆང་ཞེས་པའི་མི་རིགས་ཀིས་རྨ་

ཆུའི་སྐེད་རྒྱུད་དེང་སང་ཉིང་ཞ་ཟེར་བའི་ས་ཆར་ཤིས་ཞཱ་ཞེས་པའི་རྒྱལ་སིད་བཙུགས་པ་དེ་

རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་ཕག་ལློར་ཧློར་ཇིང་གིར་རྒྱལ་པློའི་ལག་ཏུ་ཤློར། དེའི་གདུང་རྒྱུད་ལྷློ་

ཕློགས་སུ་བསྐྱློད་དེ་མདློ་ཁམས་སང་དྲུག་གི་ནང་གསེས་མི་ཉག་སྟེ་དར་རེ་མདློའི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་

གཞིས་ཆགས་ནས་བསད། རྒྱ་སྐད་ཤིས་ཞཱ་ཞེས་པའི་སྒ་གདངས་དེ་བློད་སྐད་དུ་ཇི་བཞིན་མ་

ཐློན་པར་ཟུར་ཆག་སྟེ་སི་ཧུའམ་སིའུ་ཞེས་གགས། 

མི་ཉག་སེང་གེ་དགློན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༢༥༤ ལློར་གྲུབ་ཐློབ་ཀརྨ་པཀྵ�ས་

བཏབ། དུས་ཕིས་གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པར་གྱུར། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

དར་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མི་ཉམས་ཡུན་གནས། དུས་གཏན་དུ་མེད་པར་མི་འགྱུར་བ། གསར་བརེའི་སློལ་རྒྱུན་བཟང་པློ་མི་

ཉམས་ཡུན་གནས་བེད་དགློས། 

མི་ཉལ་ཁི་ཉལ། མཚན་མློ་དུས་ཚོད་ཤིན་ཏུ་ཕི་པློ་ཡིན་པའི་དཔེ། 

མི་ཉིད། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་འབློར་པ་བཅུའི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། 

སྐད་ཆ་ཤློད་ཤེས་པ་དང་བསམ་བློ་གཏློང་ཤེས་པའི་མི། 

མི་སྙློམས། ① ཕན་ཚུན་དློ་མཉམ་པ་དང་ཆ་མི་མཉམ་པའི་དློན། 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 align ཟེར། 

མི་མཉམ་དང་མཉམ་པའི་ཕུང་པློ་ལྔ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པློ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཕུང་པློ། ཤེས་རབ་

ཀི་ཕུང་པློ། རྣམ་པར་གློལ་བའི་ཕུང་པློ། རྣམ་པར་གློལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐློང་བའི་ཕུང་པློའློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མི་མཉམ་པ། ① མི་འདྲ་བ། ② [མངློན]སངས་རྒྱས། 

མི་མཉམ་པའི་དྲི། སྨན་སྣ་སྦློར་ཚུལ་གིས་དྲི་ཤས་ཆེ་བའི་སྨན་ཞིག 

མི་མཉམ་པའི་གཟུགས་ཅན། གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་ཅན་དློན་གི་ཡན་

ལག་ཅན་དཔེའི་ཡན་ལག་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན་དུ་བས་ཤིང་། ཡན་ལག་རྣམས་གཟུགས་སུ་

བཀློད་པ་དང་མ་བཀློད་པ་ཅི་རིགས་སུ་བས་པའི་རྒྱན་ཞིག 

མི་བསྙེངས་པ། མི་འཇིགས་པའི་དློན། 

མི་རག་པ། འཇིག་པའི་ཆློས་ཏེ། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་འཕློ་འགྱུར་འགློ་བའློ།། འདུས་

བས་མི་རག་ཆློས་ཉིད་ཡིན། ཚེ་མི་རག་ནམ་མཁའི་གློག་དང་འདྲ། 

མི་རག་པ་གཉིས། རགས་པ་རྒྱུན་གི་མི་རག་པ། ཕ་བ་སྐད་ཅིག་གི་མི་རག་པའློ།། 

མི་རག་པ་གསུམ། གཟུགས། ཤེས་པ། ལན་མིན་འདུ་བེད་གསུམ་ལ་ཟེར། 

མི་རག་པའི་དངློས་པློ། བེ་བག་སྨ་བས་གཟུགས་ཤེས་ལན་མིན་འདུ་བེད་གསུམ་མི་རག་པའི་དངློས་

པློར་འདློད་དེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་ལ་བུ་སྐྱེ་འཇིག་བེད་པའི་ཆ་ནས་མི་རག་པ་དང་། ཆུ་སྐྱློར་གི་

དློན་བེད་ནུས་པའི་ཆ་ནས་དངློས་པློར་འཇློག་པ་ཡིན། 

མ་ིརག་པའ་ིདཔ་ེབརྒྱད། སྐར་མ། རབ་རིབ། མར་མེ། སྒྱུ་མ། ཟིལ་པ། ཆུ་བུར། རྨ་ིལམ། གློག སྤིན་ལ་བུ། 

མི་རག་པའི་མཚན་ཉིད་བཅུ་གཉིས། མེད་པ། རྣམ་པར་འཇིག་པ། འགྱུར་བ། བལ་བ། ཉེ་བ། ཆློས་

ཉིད་སྐད་ཅིག་མ་རྒྱུན་ནད་སློགས་སྣ་ཚོགས་པའི་སེམས་འབྱུང་བ། ལློངས་སྤློད་རྒུད་པ། སྣློད་

ཆགས་འཇིག་གི་མཚན་ཉིད། 

མི་རློག་ཆེན་པློའི་ཐུགས། སྟློང་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ནི། ཆློས་སྐུ་མི་རློག་ཆེན་པློའི་ཐུགས་ཞེས་སགས་

རིང་མའི་བཞེད་པ་ཞིག་ཡིན། 

མི་རློན་པ་བཞི། གང་ཟག་ལ་མི་རློན་པ་དང་། ཚིག་ལ་མི་རློན་པ། རྣམ་ཤེས་ལ་མི་རློན་པ། དྲང་དློན་

ལ་མི་རློན་པ་སྟེ་བཞིའློ།། 

མི་ལ་བ། མིག་མི་ལ་བའམ་མི་རི་བ། ཡུལ་དུས་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་མི་ལ་བར་བབ་ཅློལ་གི་བ་སྤློད་

གང་བྱུང་བས་ན་འཐུས་སློ་འཆློར་རྒྱུ་ལས་མེད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མི་ལྟུང་། [མངློན] ཁག 

མི་སྟློ། མི་གནློད་དམ་མི་སྐྱློན། ལས་ཀ་གློལ་དུས་ཏློག་ཙམ་ཕི་པློ་བས་ན་ཡང་མི་སྟློ། 

མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་ཆེན་ཞིག རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་རཌྷའི་ཡུལ་གི་གློང་ཁེར་ཆེན་པློར་སྐུ་

འཁྲུངས། ཏེ་ལློ་པའི་དངློས་སློབ་རློལ་པའི་རྡློ་རེས་རེས་སུ་བཟུང་ནས་ཁ་སཪྤ་ཎི་ལློ་བཅུ་གཉིས་

བསློམས་པས་སྤན་རས་གཟིགས་འཁློར་དང་བཅས་པ་མངློན་སུམ་དུ་བློན་ནས་ཆློས་བསྟན་

པས་གྲུབ་པ་བརེས་པའློ།། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་པ་ལ་འློད་མའི་གིང་དུ་དེ་བ་ཌཱཀིས་རེས་སུ་བཟུང་

ནས་སྤན་རས་གཟིགས་དང་མཇལ། རིགས་ཀི་བུ་མ་འློངས་པའི་སེམས་ཅན་གི་དློན་དུ་རྒྱུད་

སེ་བཞིའི་དབང་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྐུར་ཅིག་ཅེས་དང་། ཝ་ར་ཎཱ་སིའི་རྒྱལ་པློས་ཞག་

བདུན་དུ་གསློལ་བ་བཏབ་པས་དཀིལ་འཁློར་གཅིག་ཏུ་རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་དུས་

གཅིག་ལ་བསྐུར་ཞེས་ཟེར། དེ་ལ་བུའི་ངློ་མཚར་དང་ལན་པའི་གྲུབ་ཐློབ་ཆེན་པློ་འདི་ཁློ་ཕུ་ལློ་

ཙཱ་བ་བམས་པའི་དཔལ་གིས་བློད་དུ་གདན་དྲངས། གཙང་སྟློད་ལ་ཟླ་བ་བཅློ་བརྒྱད་བཞུགས་

ཤིང་། མཁས་བཙུན་མང་པློ་ལ་ཆློས་བཀའ་མང་དུ་གསུངས། ཁློ་ཕུ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་

བམས་ཆེན་བཞེངས་པར་རབ་གནས་མཛད་ཅིང་བིན་གིས་བརླབས། མི་ཏྲ་བརྒྱ་རར་གགས་

པའི་དབང་ནི་གྲུབ་ཆེན་འདི་ལས་བརྒྱུད་ནས་བྱུང་བའློ།། 

མི་གཏའ། ཇག་པས་མི་གཏའ་བཟུང་ནས་རྒྱུ་ནློར་བཅློམ་འཕློག་བེད་པ་ལ་བུ། 

མི་གཏའ་བཙན་ཁིད་བས་པའི་ནག་ཉེས། ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཐ་སྙད་ཅིག ཕློགས་ཕན་ཚུན་འཁྲུགས་

རློད་ཤློར་སྐབས་ཕློགས་གཅིག་གིས་རང་གི་དབང་ཤེད་ལ་བརེན་ནས་གཞན་ཕློགས་ཀི་མི་

བཙན་ཁིད་བས་པ་ནི་ཁིམས་འགལ་གི་བ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་ལ་མི་བཏའ་བཙན་ཁིད་ཟེར། 

མི་གཏར་བཟུང་ནས་བླུ་འཇུག་པ།ཁིམས་བརྒལ་གིས་དློན་མེད་དུ་མི་སྣ་འཛིན་བཟུང་བས་ནས་

དེའི་དགའ་ཉེ་ཕ་མ་བཟའ་ཚང་ནས་བླུ་ཡློན་ཅི་རིགས་ལེན་པ་ལ་གློ 

མི་གཏུབ་པའི་བ་སྤློད། གནློད་སྐྱློན་ཡློད་པའི་བ་སྤློད། 

མི་གཏེ། གཏའ་མར་བཞག་པའི་མི། 

མི་ཐ་སྙད་གསུམ་ལན། སྨ་ཤེས། དློན་གློ ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་བཅས་སློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མི་ཐུབ་ལྔ། པདྨ་བཀའི་ཐང་ཡིག་ལས། མི་ཐུབ་ལྔ་འབྱུང་གསུངས་པ་ནི། བུད་མེད་ཀིས་ལུས་མི་

ཐུབ། བཙུན་པས་སློམ་པ་མི་ཐུབ། སགས་པས་དམ་ཚིག་མི་ཐུབ། སློམ་ཆེན་གིས་རི་མི་ཐུབ། 

སས་གཏེར་མི་ཐུབ་པའློ།། 

མི་ཐེང་པློ། [རིང] མི་ཉེས་ཅན། 

མི་ཐློག་གཅིག་པ། མི་རབས་གཅིག་པ། ཁློང་དང་ང་ཚོ་མི་ཐློག་གཅིག་པའི་གློགས་པློ་རེད། 

མི་ཐློག་ན་རིམ། མི་རབས་རིམ་པ། 

མི་ཐློད་ཀི་སློང་ཕློར། དཔའ་བློ་གཡུལ་དུ་ཤི་བའམ། སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་གཙང་མ་རང་བཞིན་

གིས་ཤི་བའི་ཐློད་པ་ལས་བཟློས་པའི་ཕློར་པ་སྟེ་ཡློངས་གགས་སུ་ཀ་པཱ་ལི་ཟེར། 

མི་མཐུན་པ། ① མཚུངས་པའི་ལློག་ཕློགས་ཏེ་ཕན་ཚུན་འགལ་བ། སྐད་ཆ་མི་མཐུན་པར་སྨ་བ། 

བསམ་འཆར་མི་མཐུན་པ། ལས་རིགས་མི་མཐུན་པ། མི་མཐུན་པའི་བསབ་བ། ② འཆམ་པློ་

མེད་པ་དང་། བསམ་པ་མི་གཅིག་པ། མཐུན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དབར་དུ་མི་མཐུན་པར་བེད་པ། 

གློགས་པློ་མི་མཐུན་པ་མཐུན་པར་བེད་པ། 

མི་མཐུན་པ་གཉིས། བསྙེན་རློགས་ཀི་དགེ་འདུན་མངློན་གྱུར་ནང་གསེས། མི་མཐུན་པ་གཉིས་དང་

བལ་བ་སྟེ། ལས་གལ་དུ་དངློས་སུ་མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་དང་། འདུས་པ་ཕིར་ལློག་གི་མི་

མཐུན་པ་གཉིས་དང་བལ་བའློ།། 

མི་མཐུན་པའི་རྒྱན། ཚིག་ཕད་ཀང་སློགས་ཚིག་དློན་ས་ཕི་མི་མཐུན་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ། ཀང་

ཡང་འང་། ཁས་བངས་ཀང་ལག་ཏུ་མ་བངས་པ། བལས་ཀང་མ་མཐློང་། བསབས་ཀང་མ་ཤེས། 

མི་མཐུན་པའི་ཕློགས། ① འགལ་བའི་ཕློགས་དང་རྒྱབ་ངློས། མི་ངན་གང་ཞིག་ང་ཚོར་མི་མཐུན་

པའི་ཕློགས་ནས་བསབ་བ་བེད་མཁན་ཡིན། ཕམ་ཉེས་བྱུང་ལུགས་ལ་ཕི་མིག་བལས་ཏེ་མི་

མཐུན་པའི་ཕློགས་ཀི་ཉམས་མློང་གསློག་ཐབས་བེད་པ། ② གཉེན་པློའི་ཕློགས། 

མི་མཐུན་པའི་ཡིག་ཆའི་མ་ལག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་

སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་incompatible file system ཟེར། 

མི་མཐུན་དཔེ། གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་སྐབས་ཀི་རགས་ཆློས་གཉིས་དང་མི་ལན་པའི་དཔེ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག དཔེ་ཡང་དག་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ། ཆློས་མི་མཐུན་སྦློར་གི་དཔེ་སྟེ། བསྒྲུབ་

བ་ངེས་པའི་སློན་དུ་ལློག་ཁབ་དངློས་སུ་ངེས་པའི་གཞིར་གྱུར་པ། རག་ན་མ་བས་པའི་དཔེ་ནམ་

མཁའ་བཀློད་པ་ལ་བུ་བས་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་པའི་དཔེའློ།། 

མི་མཐུན་ཕློགས། གཏན་ཚིགས་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་སྦློར་བ་དེ་སྐློར་གི་བསྒྲུབ་

བའམ་བསྒྲུབ་ཆློས་དེ་དང་ཁད་ཆློས་མི་མཚུངས་པའི་སློ་ནས་དེའི་འགལ་ཟླར་གྱུར་པའི་རགས་

དང་རློད་གཞི་ལས་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་སྟེ། མི་མཐུན་ཕློགས་ཚུལ་གསུམ་པའི་ལློས་གཞི་

བཅས་དློན་གཅིག 

མི་མཐུན་ཕློགས་ཀི་གཞི་ཤེས། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། གཞི་ཤེས་གང་ཞིག་ཐབས་

ཤེས་ཁད་པར་ཅན་གཉིས་དང་བལ་བ། གཞིའི་གནས་ལུགས་ལ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་འཛིན་པས་

བཅིངས་པའི་བང་སེམས་ཀི་སང་བར་གནས་པའློ།། 

མི་མཐུན་ཕློགས་ལ་ཁབ་བེད་མཐུན་ཕློགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ། ཕློགས་ཆློས་གཏན་ཚིགས་

དགུ་ལས་དངློས་ཀི་མ་ངེས་པའི་རགས་བཞིའི་ཡ་གལ། རགས་དེ་གསལ་བ་དེའི་མི་མཐུན་

ཕློགས་ལ་ཁབ་ཅིང་མཐུན་ཕློགས་ལ་ཁབ་མ་ཁབ་གཉིས་ཀའི་ཆ་ཡློད་པ། དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་ཅན། 

རློལ་བྱུང་མིན་ཏེ། མི་རག་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་དང་གློག་དང་བུམ་པ་བཞིན། ཞེས་པ་

ལ་བུ། མི་རག་པ་དེ་སྒ་རློལ་བྱུང་མིན་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕློགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་

སྟེ། རློལ་བྱུང་ལ་མི་རག་པས་ཁབ། རློལ་བྱུང་མིན་པ་ལ་རག་མི་རག་གཉིས་ཀ་ཡློད་པའློ།། 

མི་མཐུན་ཕློགས་ལ་གཏན་མེད་མཐུན་ཕློགས་ལ་ཁབ་བེད་དུ་འཇུག་པ། ཕློགས་ཆློས་གཏན་

ཚིགས་ལས་རགས་ཡང་དག་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ། རགས་དེ་གསལ་བ་དེའི་མཐུན་ཕློགས་ལ་

ཁབ་ཅིང་མི་མཐུན་ཕློགས་ལ་མེད་པ། དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་ཅན། མི་རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར། 

དཔེ་བུམ་པ་དང་ནམ་མཁའ་བཞིན། ཞེས་པ་ལ་བུ། མཐུན་ཕློགས་མི་རག་པ་ལ་བས་པས་ཁབ། 

མི་མཐུན་ཕློགས་རག་པ་ལ་བས་པ་མེད་པས་ཁབ་པའློ།། 

མི་མཐུན་ཕློགས་ལ་གཏན་མེད་མཐུན་ཕློགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ། ཕློགས་ཆློས་གཏན་

ཚིགས་དགུ་ལས་རགས་ཡང་དག་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ། རགས་དེ་གསལ་བ་དེའི་མི་མཐུན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

ཕློགས་ལ་མེད་ཅིང་མཐུན་ཕློགས་ལ་ཡིན་མིན་གཉིས་ཀི་ཆ་ཡློད་པ། དཔེར་ན། དུང་སྒ་ཆློས་

ཅན། མི་རག་སྟེ། རློལ་བྱུང་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེ་བུམ་པ་དང་གློག་དང་ནམ་མཁའ་བཞིན། ཞེས་

པ་ལ་བུ། རློལ་བྱུང་དེ་མི་མཐུན་ཕློགས་རག་པ་ལ་གཏན་ནས་མེད་ཅིང་། མཐུན་ཕློགས་མི་རག་

པ་ལ་རློལ་བྱུང་ཡིན་མིན་གཉིས་ཀ་ཡློད་པའློ།། 

མི་མཐུན་ཕློགས་གསུམ། དེ་སྒྲུབ་མེད་པའི་མི་མཐུན་ཕློགས། གཞན་མི་མཐུན་ཕློགས། འགལ་ཟླ་

མི་མཐུན་ཕློགས་སློ།། 

མི་མཐློང་བའི་རྒྱུ་བརྒྱད། ཧ་ཅང་རིང་བ། ཧ་ཅང་ཉེ་བ། དབང་པློ་ཉམས་པ། ཡིད་དབང་ཉམས་པ། 

ཆ་ཕ་བ། སྒིབ་བེད་དང་བཅས་པ། ཟིལ་གིས་མནན་པ། ཡུལ་འདྲེས་པ་རྣམས་སློ།། 

མི་འཐུས་པ། མི་ཆློག་པའམ་མི་འགིག་པ། 

མ་ིའཐངེ་། མ་ིའཐངེ་པློ་སྟ་ེརང་འཁློག ར་འཐངེ་མ་ིའཐངེ་ཁ་ིའཐངེ་གསུམ། འཐངེ་གསུམ་ཧློར་ལ་བབ་པ་རྨསི། 

མི་དང་འདྲ། [མངློན]སྤེའུ། 

མི་དར་མ། མ་རྒས་མ་གཞློན་པ། 

མི་དློ།། མི་ཐུབ་པ། མི་སར་མས་དཔའ་བློ་ལ་འགན་མི་དློ།། 

མི་དློན་ཞུ་གཏུག མི་དློན་སྐློར་ལ་ལྷག་པའི་གནད་དློན་གི་ཞུ་གཏུགས། 

མི་ལན་རྣམ་གཅློད། ཆློས་དེའི་ཁད་ཆློས་དེ་ཆློས་དེ་ལ་མི་ལན་པ་རྣམ་པར་བཅད་ནས་ཆློས་དེ་ལ་

ལན་པར་སྟློན། 

མི་ལན་རྣམ་གཅློད་ཀི་སྒ། ཆློས་དེ་གཞི་དེ་ལས་གཞན་ལ་ལན་པ་རྣམ་པར་གཅློད་པར་ཆློས་དེ་གཞི་

དེ་ལ་མི་ལན་པ་རྣམ་པར་བཅད་ནས་ཆློས་དེ་གཞི་དེ་ལ་ལན་པར་སྟློན་པའི་སྒ། དེའི་མཚན་ཉིད། 

དངློས་པློ་ཡློད་པ་ཁློ་ན་ཡིན་ཞེས་པ་ལ་བུ་ནི་མཚན་གཞི། 

མི་ལློག་པ། སར་མི་འློང་བ། ནློར་འཁྲུལ་གི་བསམ་པ་གཙང་སེལ་བས་ནས་ཕིར་མི་ལློག་པ། 

མ་ིསྡུག་པ། མཛེས་པ་མིན་པ་དང་། ཡིད་དུ་མ་ིའློང་བ། གཟུགས་མ་ིསྡུག་པ། རྣམ་འགྱུར་ཆེས་མ་ིསྡུག་པ། 

མི་སྡུག་པ་བསློམ་པ་དགུ། ༡ རྣམ་པར་བསློས་པའི་འདུ་ཤེས། ༢ རྣམ་པར་རྣགས་པའི་འདུ་ཤེས། 

༣རྣམ་པར་འབུས་གཞིག་པའི་འདུ་ཤེས། ༤ རྣམ་པར་བམ་པའི་ འདུ་ཤེས། ༥ རྣམ་པར་དམད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་འདུ་ཤེས། ༦ རྣམ་པར་ཟློས་པའི་འདུ་ཤེས། ༧ རྣམ་པར་ཚིག་པའི་འདུ་ཤེས། ༨རྣམ་པར་

འཐློར་བའི་འདུ་ཤེས། ༩ རུས་གློང་གི་འདུ་ཤེས། 

མི་སྡུག་པ་དང་འཕད་པ་ལྔ། སྡུག་བསལ་དང་ཡིད་མི་བདེ་འཕེལ་བ། ཆད་པས་འཇིགས་པ། གཏམ་

ངན་གིས་འཇིགས་པ། ཉམ་ང་བཞིན་དུ་འཆི་བས་འཇིགས་པ། ངན་འགློར་ལྷུང་དློགས་པས་

འཇིགས་པའློ།། 

མི་སྡུག་པ་དང་འཕད་པའི་སྡུག་བསལ། དག་བློ་སློགས་དང་ཐུག་ནས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསལ། 

མི་སྡུག་པ་དྲུག མི་གཙང་བའི་མི་སྡུག་པ་དང་། སྡུག་བསལ་བའི་མི་སྡུག་པ། ངན་པའི་བལློས་པའི་

མི་སྡུག་པ། ཉློན་མློངས་པའི་མི་སྡུག་པ།འཇིགས་པའི་མི་སྡུག་པ་བཅས་སློ།། 

མི་སྡུག་པའི་ཉམས། ཉམས་ལན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བཙོག་ཅིང་དྲི་མནམ་པ་སློགས་ཧ་

ཅང་ཡི་གར་མི་འློང་བའི་ཡུལ་མཐློང་བའི་རྐྱེན་གིས་ནང་དུ་སྐྱུག་བློ་བར་བེད་པའི་ཡུལ་མཐློང་བའི་

རྐྱེན་གིས་ནང་དུ་སྐྱུག་བློ་བར་བེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་མི་སྡུག་པའི་ཉམས་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག 

མི་སྡུག་པའི་མཚན་བཅློ་བརྒྱད། ལུས་ལ་མི་སྡུག་པའི་ཉེས་པའམ་སྐྱློན་བཅློ་བརྒྱད་ནི། གཟུགས་

མི་སྡུག་པ། མགློ་སྐྲ་བི་བ། དཔྲལ་བ་ཆུང་བ། མདློག་སེར་སྐྱ། མིག་སེར་བ། མིག་ཟླུམ་པ། སྨིན་

མཚམས་བར་བ། སྣ་ལེབ་པ། སློ་ཡློ། དིག་པ། མིག་ཆུང་བ། ཕི་ནང་དུ་སྒུར་བ། ལློ་བ་ཆེ་བ། 

དཔུང་པ་དང་རེ་ངར་ཐུང་བ། ལག་པ་དང་རང་པ་མི་མཉམ་པ། སྤུ་ཅན། ཚིགས་སློམ་པ། ཁ་

ལུས་དྲི་མི་ཞིམ་པ་རྣམས་སློ།། ལང་གཤེགས་ལས་གསུངས་པའི་སངས་རྒྱས་ཉེར་བཞི་ནི་

རྒྱལ་བ་སྟེ་མཚན་གཞན་ནློ།། 

མི་སེ། ① ཁིམ་པའི་མངའ་བདག་གིས་དབང་སྒྱུར་བའི་མི་སེར། ② གློང་སེ། 

མི་སེ་ཤེས་པའི་མི་དཔློན། མི་སེ་རྣམས་ཀི་ལས་དློན་ལ་དབང་ཆ་ཡློད་པའི་མི་དཔློན། 

མི་དྲ་མ། [རིང] ① མི་ཁ་སྟབས་ཅན་ནམ་ཁ་བསློད་ཅན། ② མི་འཇློན་ཐང་ཡློད་པ། 

མི་དྲག སྤི་ཚོགས་སློ་སློའི་ནང་དུ་ཆབ་སིད་ཀི་གློ་གནས་ཡློད་པའི་མི། 

མི་དྲན་དགུ་དྲན། དྲན་རྒྱུ་རྒློད་པློ། མི་དྲན་དགུ་དྲན་གི་གཡློ་འཕྲུལ་བས་ན་མི་ཡློང་དགུ་ཡློང་གི་ངན་

འབས་འཁློར་ཡློང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མི་དྲུག་ལན། ཆློས་ལ་མཁས་པ། ཁིམས་ལ་མཁས་པ། དམག་ལ་མཁས་པ། སྒྱུ་རལ་ལ་མཁས་པ། 

ངག་སྨ་བ་ལ་མཁས་པ། བློ་གསལ་ཞིང་གཏིང་དཔློག་དཀའ་བ་བཅས། 

མི་དྲེད། གཅན་གཟན་དྲེད་མློ། 

མི་གདུང་བ། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་གནས་ལྔ་པ་སྟེ། གནས་འདིར་སྐྱེས་པའི་ལྷ་ནི་བསམ་གཏན་

ཁད་པར་ཅན་ཐློབ་པས་ཉློན་མློངས་པས་གདུང་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་མི་གདུང་བ་ཞེས་གཙང་

མའི་གནས་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག 

མི་བདག ① རྒྱལ་པློ། ② འདི་རྒྱལ་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་པས་གངས་བཅུ་དྲུག་མཚོན། 

མི་བདག་དགའ། [མངློན]ཨ་ག་རུ། 

མི་བདག་བདག་ཏུ་རེ། བདག་པློ་སློ་ཁིར་འདློན། བློད་ཀི་གཏམ་དཔེ་ཞིག་སྟེ། རེ་བཅློལ་མི་དགློས་

བཞིན་དུ་རེ་བ་བཅློལ་བའི་མཐར་རང་ཉིད་ནས་མལ་ནས་ཕིར་ཕུད་དེ་ཁློ་རང་བདག་པློར་

འགྱུར་བའི་དློན་ཡིན། དཔེར་ན་རེ་བཙུན་མི་ལའི་རྣམ་ཐར་ལ་བུ། ཨ་ཁུ་དང་ཨ་ནེ་གཉིས་ལ་རེ་

བཅློལ་མི་དགློས་བཞིན་དུ་རེ་བའི་མཐར་མགློན་པློ་བདག་པློར་གྱུར། བདག་པློ་སློ་ཕི་ལ་ཕུད་

པའི་ལློ་རྒྱུས་མང་པློ་ཡློད་པ་རེད། 

མི་བདག་མློ། [མངློན]བཙུན་མློ། 

མ་ིབདེན་རྫུན་སྒིག རྫུན་ཚིག་ལྷུ་སྒིག་པ། མ་ིབདེན་རྫུན་སྒིག་བས་ནས་འཆལ་གཏམ་སྣ་ཚོགས་སྒློག་པ། 

མི་འདའ། མི་རྒལ་བའམ་མི་འགྱུར་བ། སློན་སློལ་བཟང་པློ་ལས་མི་འདའ་བ་ཡློན་ཏན་མཆློག་ཡིན་ནློ།། 

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

དབིན་སྐད་དུ་does not exist ཟེར། 

མི་འདློད་པ། བློར་མི་འབབ་པ། གཉའ་གནློན་བཤུ་གཞློག་གི་སྡུག་འཁུར་སུ་ཡང་མི་འདློད་པ། ཕན་

མེད་ཀི་བ་བ་བེད་མི་འདློད་པ། 

མི་འདློད་པའི་རྣམ་འགྱུར། འཐད་མློས་མེད་པའི་བེད་སྟངས། 

མི་འདྲ་བའི་རྣལ་འབློར་བཞི། བཀའ་བརྒྱུད་ཆློས་ལུགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་ལམ་འགློ་ཚུལ་ལ་

གནས་ཚད་མི་འདྲ་བའི་རྣལ་འབློར་བཞི་གསུངས་པའི་རེ་གཅིག་དང་། སྤློས་བལ། རློ་གཅིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བློ་འདས་སམ་སློམ་མེད་བཅས་བཞིའི་ནང་གསེས་དང་པློ་རེ་གཅིག་གི་རྣལ་འབློར་ནི། རང་གི་

སེམས་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མ་ཡེངས་པར་དམིགས་པ་སྤི་ལློའདི་ནི་སེམས་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་

གནས་སློམ་པ་དང་ཁད་པར་ཡློད་མེད་བརག་པ། རེ་རྒློད་ཚང་པས་འདི་མདློ་ལུགས་ཀི་ཚོགས་

ལམ་དང་སྦློར་ལམ་གི་དློད་ཡིན་པར་གསུངས། 

མི་ནག ཁིམ་པའམ་སྐྱ་བློ། 

མི་ནག་སྐྱ་བློ། ཁིམ་པ་མི་སྐྱ། 

མི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་བཅུ། ༡ རྒྱ་བིའུ་ལྕགས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། ༢ གདུལ་བ་ཤ་བའི་རྒྱལ་མཚན། 

༣གཅན་གཟན་གཟིག་གི་རྒྱལ་མཚན། ༤ སྤྲུལ་སྐུ་རྡློ་རེའི་རྒྱལ་མཚན། ༥ རིན་ཆེན་སྦྲུལ་ནག་གི་

རྒྱལ་མཚན། ༦ དཔའ་བློ་སྟག་ག་ིརྒྱལ་མཚན། ༧ གཟ་ིམདངས་མིའ་ིརྒྱལ་མཚན། ༨དམར་གསལ་

ཁག་གི་རྒྱལ་མཚན། ༩ རལ་ཆེན་སེང་གེའི་རྒྱལ་མཚན། ༡༠ གཏུམ་པ་དློམ་གི་རྒྱལ་མཚན། 

མི་ནུབ་དགློན་པ། ཁློད་སྤུངས་བློ་གློས་ཐློགས་མེད་ཀི་གདུང་རྒྱུད་ཨ་ཤར་བློ་གློས་ཞེས་པས་བཏབ། 

བཏབ་དུས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན། བསྟན་པ་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་དུ་གྱུར་པའི་དློན། དེ་ཡང་རྒྱལ་མཚན་

ནི་རང་གི་མི་མཐུན་ཕློགས་ལས་རྒྱལ་བའི་དགའ་སྟློན་གི་སྐབས་སུ་འཕར་བའི་སློལ་ཡློད་པ་

བཞིན། རེ་ཙོང་ཁ་པས་ཆློས་ཚིག་རེ་གསུངས་པས་ཀང་བསྟན་པ་མི་ཉམས་གློང་འཕེལ་དུ་འགློ་

བའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་གྱུར་ནས་རྒློལ་བ་གཞན་གིས་རྒློལ་བའི་མི་མཐུན་ཕློགས་ལས་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་

མཚན་ལ་བུར་གྱུར་པའི་དློན་ཡིན། 

མི་ནུབ་ཡུན་གནས། མི་ཉམས་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ། 

མི་སྣ། སྤི་ཚོགས་ནང་དུ་གློ་བབ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡློད་མཁན་ནམ་འཐུས་མི། རྒྱལ་གཅེས་མི་སྣ། 

མི་སྣ་གཙོ་བློ། རློམ་རིག་སྒྱུ་རལ་གི་བརམ་བའི་ནང་གི་ལེ་བའི་མི་སྣ་དེར་ཟེར། རློམ་པ་པློ་དང་སྒྱུ་

རལ་པ་ཚོས་མི་སྣ་གཙོ་བློའི་གཟུགས་བརན་སྐྲུན་སྐབས་སུ་སྣག་པིར་གི་འགློ་སློང་ལ་མ་

འཛེམས་པར་མི་སྣ་གཙོ་བློའི་གཤིས་ཀ་དང་། བསམ་བློ། འགུལ་སྐྱློད། གློན་ཆས། བ་སྤློད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

སློགས་ཞིབ་ཆ་འབི་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གཤིས་ཀའི་ཁད་རགས་གསལ་པློར་འགློད་པ་དང་

འཚོ་བའི་ཉམས་འགྱུར་གསལ་པློར་མཚོན་པར་བས་ཏེ་སྤི་ཚོགས་ཀི་དཔེ་སྟློན་དློན་སྙིང་ལན་

དགློས་པ་བཅས་སློ།། སྒྱུ་རལ་གི་བརམ་བའི་ནང་མི་སྣ་གཙོ་བློ་མི་གཅིག་བས་ཀང་རུང་བ་སྟེ་

དཔེར་ན་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པ་ནས་བཅུ་དྲུག་པའི་བར་གི་དབི་ཐཱ་ལིའི་རི་མློ་མཁས་

ཅན་རྡ་ཧེན་ཆིའི་བརམ་བ་མཐའ་མཇུག་གི་དགློང་ཟས་ཞེས་པའི་ནང་གི་ཡེ་ཤུ་ལ་བུ་དང་ཡང་

ན་མི་སྣ་གཙོ་བློ་མང་པློ་མཉམ་འཛོམས་བས་ཀང་རུང་བ་སྟེ། དཔེར་ན། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་

བཅུ་དགུ་པའི་ནང་གི་ཧ་རན་སིའི་འབུར་བརན་མཁས་ཅན་ལཱློ་ཏན་གི་བརམ་བ་ལའི་བདེན་

དམངས་ནང་གི་དཔའ་བློའི་ཁྱུ་ཚོགས་ཀི་སྣང་བརན་ལ་བུའློ།། 

མི་སྣང་བ། ① མངློན་གསལ་མེད་པའམ། མཐློང་མི་ཐུབ་པ། ② ཡློད་པ་མ་ཡིན་པའམ་མེད་པ། སྐྱློན་

ཆ་མི་སྣང་བ། 

མི་སྣང་བའི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་སྣང་བའི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་

ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག མ་

ཡིན་དགག་དང་སྒྲུབ་པ་གང་རུང་ཡིན་པ། 

མི་སྣང་བའི་དངློས་གྲུབ། ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། བསྒྲུབས་པའི་རས་ཀི་ཐིག་

ལེ་དཔྲལ་བར་བྱུག་པས་ལུས་མི་སྣང་ཞིང་སུས་ཀང་མི་མཐློང་བ། 

མི་སྣང་བའི་འབེལ་ཟླ་རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག ལྷའི་བར་སིད་བསྐལ་དློན་དུ་སློང་བའི་

གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་ལྷའི་བར་སིད་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་དེ། མདུན་གི་གཞི་

འདིར་ལྷའི་བར་སིད་བསྐལ་དློན་དུ་སློང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ལྷའི་བར་སིད་ངེས་བེད་ཀི་

དཔྱད་ཤེས་དློན་མཐུན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས། 

མི་སྣང་བའི་འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་

ཡང་དག་གང་ཞིག རང་གི་དངློས་མིང་གི་མཐར་མེད་པ་ལ་བུའི་དགག་སྒ་སྦར་བའི་ཆློས། 

མི་སྣང་མ་དམིགས་པའི་རགས། མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་ནང་གསེས། དགག་གཞི་སྣང་

དུ་རུང་ཞིང་། དགག་བའི་ཆློས་སུ་བཏགས་པའི་དློན་སྣང་དུ་མི་རུང་བའམ། རློད་གཞིའི་སྟེང་དུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགག་བའི་ཆློས་མེད་ངེས་སུ་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཤིང་། ཡློད་ངེས་འགློག་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ། 

དཔེར་ན། མདུན་གི་གཞི་འདིར་ཆློས་ཅན། ཤ་ཟ་བསྐལ་དློན་དུ་སློང་བའི་གང་ཟག་གིས་ཤ་ཟ་

ཡློད་ཅེས་དམ་བཅའ་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ངེས་བེད་ཀི་ངེས་ཤེས་དློན་མཐུན་ཚད་མས་མ་

དམིགས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

མི་སྣའི་གཟུགས་དབིབས།གཏམ་རྒྱུད་རི་མློའི་ནང་མི་སྣའི་གཟུགས་དབིབས་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་

ཡློད་པ་ལ་བུའློ།། 

མི་སྣའི་རི་མློ། མི་སྣས་ནང་དློན་གཙོ་བློ་བེད་པའི་རི་མློའི་སྤི་མིང་ཡིན་པ་དང་། དེའི་ཁབ་ཁློངས་རྒྱ་

ཆེ་བ་སྟེ། མི་སྣ་བིས་པའི་རི་མློའི་རིགས་ཚང་མ་མི་སྣའི་རི་མློའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་ཡིན། 

དེའང་རི་མློའི་ཐློག་གི་མི་སྣ་མང་ཉུང་ལ་བརེན་ནས་མི་ཚོགས་རི་མློ་དང་འདྲ་རིས་རི་མློ་ཁག་

གཉིས་ལ་དབེ་ཡློད། དེང་སྐབས་འཛམ་གིང་ཐློག་རི་མློའི་རྣམ་པ་དང་ཁད་ཆློས་ལ་གཞིགས་

ནས་ཤར་ཕློགས་མི་སྣའི་རི་མློ་དང་ནུབ་ཕློགས་མི་སྣའི་རི་མློའི་མ་ལག་ཆེན་པློ་གཉིས་ལ་དབེ་

ཡློད། ཤར་ཕློགས་ཀི་མི་སྣའི་རི་མློ་ནི་བཅད་ལ་བརེན་ནས་མི་སྣའི་བསམ་པ་མཚོན་པའི་ཁད་

ཆློས་ལན་ཡློད། ནུབ་ཕློགས་ཀི་མི་སྣའི་རི་མློ་ནི་སྣང་ཆར་མཐློང་ཆེན་བེད་པ་དང་། འློད་ལམ་

མཚོན་དགློས་པའི་རེ་འདུན་འདློན་པ་བཅས་ཀིས་མི་སྣའི་གསློན་ཉམས་ཀི་རྣམ་པ་ཐློན་པའི་

ཁད་ཆློས་ལན་ཡློད་པའློ།། 

མི་གནས་པའི་མང་འདས། སིད་པ་འཁློར་བའི་མཐའ་དང་། ཞི་བ་མང་འདས་ཀི་མཐའ་གཉིས་ལ་མི་

གནས་པར་ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་སྟེ་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་པའློ།། 

མི་སང་བའི་དམ་ཚིག་ལྔ། ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཉི་ཤུ་ར་ལྔའི་ནང་ཚན་མི་སང་བའི་དམ་ཚིག་ལྔ་

ནི། ༡ འདློད་ཆགས་དང་། ༢ ཞེ་སང་། ༣གཏི་མུག ༤ ང་རྒྱལ། ༥ ཕག་དློག་སྟེ་ལྔའློ།། 

མི་སྤུས་དག་པློ། མི་བད་གཟུགས་ལེགས་པློ་ཡློད་པ། 

མི་སྤློད། ① བེད་སྤློད་མི་བཏང་བའི་དློན་ཏེ། ཅ་ལག་རྫུན་མ་ངས་མི་སྤློད། ལྟུ་བུ། ② གློག་ཀད་

འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་

disable ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མི་སྤློམས་པ། གཞན་ལ་མི་ངློམ་པའམ་བདག་ཉིད་མི་བསྟློད་པའི་དློན། 

མི་དཔང་། བ་བའམ་གནས་ཚུལ་ཞིག་ར་སྤློད་བེད་མཁན་གི་དཔང་མི། 

མི་དཔུང་དག་བསེབས། མི་མང་དཔུང་བསྒིལ་གིས་ཟིང་ཆ་བསངས་པ། 

མི་དཔློན། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་གློང་ཁེར་ནང་གི་མི་སྐྱའི་ཁིམས་བདག 

མི་ཕམ་སྐྲའི་ལ་བ་ཅན། སར་ཤཱཀ་མུ་ནེ་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་ཀི་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བ་ཞིག་

གི་སྟློན་པ་དེས་འབྱུང་བ་བཞི་ནས་མིར་གྱུར་པས་མི་ཚེ་རློགས་མཚམས་མི་དང་འབྱུང་བ་བཞི་

འཇིག་པས་སྟློང་པར་འགྱུར་བར་འདློད། 

མི་ཕམ་མཁས་འཇུག མཁས་པའི་ཚུལ་ལ་འཇུག་པའི་སློ་ཞེས་བ་བ། ཕུང་པློ་དང་། ཁམས་དང་། 

སྐྱེ་མཆེད་དང་། རེན་འབེལ་དང་། གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་དང་། དབང་པློ་དང་། དུས་དང་། 

བདེན་པ་དང་། ཐེག་པ་དང་། འདུས་བས་འདུས་མ་བས་ཏེ་མཁས་བའི་གནས་བཅུ་སྟློན་པའི་

གཞུང་འདི་ནི་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་སྟག་ལློར་འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་

མཚོས་མཛད་པའློ།། 

མི་ཕམ་དགློན། མི་ཕམ་བཤད་སྒྲུབ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་

༡༧༩༢ ལློར་སེར་སྨད་རབ་འབམས་པ་བ་མ་གགས་པ་བཟློད་པ་དང་བེ་སྨད་ཏ་རློ་ལུང་རྒྱལ་

གཉིས་ཀིས་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་བཙན་ལྷ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མི་ཕམ་མགློན་པློ། རྒྱལ་བ་བམས་པ། 

མི་ཕལ་པ། ① མི་དཀྱུས་མའམ་དམངས། ② སློ་སྐྱེའི་མི། 

མི་ཕུགས། ① མིའི་རང་བཞིན་ནམ་རྒྱུ་དག ② མི་རྒྱུད་ཀི་ཁུངས། 

མི་ཕུང་འཁིལ་བ། མི་མང་པློ་འདུས་པ། 

མི་ཕེད་པ། གཞློམ་གཞིག་མི་ཐུབ་པ། རྒས་འཁློགས་ཀིས་ལློ་ཆས་མཁེགས་པློ་མི་ཕེད་པ། གཤློལ་

ལྕགས་རྟུལ་པློས་ཞིང་ས་ཐ་རྒློད་རྨློ་སློག་མི་ཕེད་པ། 

མི་ཕློ། སྐྱེས་པ་རྒློད་པློ། ར་ཕློའི་ས་ཐློག མི་ཕློའི་ལས་ཐློག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མི་ཕྱུགས་གཉིས་འཕེལ། མི་དང་ནློར་ཕྱུགས་གཉིས་ཀ་འཕེལ་བ། ཡུལ་འབློག་མང་པློར་མི་ཕྱུགས་

གཉིས་འཕེལ་ཀི་ཡར་རྒྱས་བྱུང་བ། 

མི་ཕེད་རྡློ་རེའི་ཐུགས། ཐུགས་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སློ་སློར་རློག་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་མི་ཕེད་རྡློ་རེའི་

ཐུགས་ཞེས་རིང་གཞུང་དུ་གསུངས། 

མི་ཕེད་པ། ① འགྱུར་ལློག་མེད་པའམ། བརན་པློ། ཡིད་ཆེས་མི་ཕེད་པ། གལ་རིམ་གི་ལ་རྒྱ་མི་ཕེད་

པ། ② གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་ལས་འཁློར་དག་བཅློམ་པ་སྟློང་དང་བཅས་པ་གངས་རིའི་རྒྱལ་

པློར་བཞུགས་པའི་གནས་བརན་ཞིག་ཡིན། 

མི་ཕེད་མ། ལུས་རའི་བེ་བག་ཅིག 

མི་འཕེལ་བའི་ནག་པློའི་ཆློས་བཞི། བ་མ་སློགས་ལ་ཀུ་རེ་དང་བཞད་གད་ཙམ་གི་ཕིར་ཡང་བརྫུན་

གིས་དབུ་བསྐློར་བ། གཞན་དགེ་བ་བེད་པ་ལ་འགློད་པ་བསྐྱེད་པ། ཐེག་ཆེན་ལ་ཞུགས་པའི་

བང་སེམས་ལ་ཞེ་སང་གིས་མི་སྙན་པར་སྨ་བ། ལྷག་བསམ་མ་ཡིན་པས་གཡློ་སྒྱུ་བེད་པའམ་

ཡང་ན་མཁན་སློབ་སློགས་རྫུན་གིས་བསླུ་བ། དགེ་བ་བེད་པ་ལ་འགློད་པ་བསྐྱེད་པ། སེམས་

བསྐྱེད་པའི་གང་ཟག་ལ་མི་སྙན་པ་བརློད་པ། འགློ་བ་གང་རུང་ལ་གཡློ་སྒྱུ་སྤློད་པའློ།། 

མི་འཕགས། སར་དམག་དུས་སློགས་ཛ་དྲག་ཆེ་སྐབས་མི་སུ་ཡློད་སྐུལ་བའི་ཁལ་ཞིག 

མི་འཕྱུགས་པའི་གཟེར་ཐེབས་པའི་འབས་རགས་ཡང་དག་པ། གསུང་རབ་ཀི་དགློངས་པ་གང་

ལའང་ནློར་འཁྲུལ་མེད་པ་གནད་ཐློག་ཏུ་འཁེལ་བའམ་མཐའ་གཞན་དུ་དློགས་པའི་སྒློ་འདློགས་

གཙང་མར་ཆློད་པ། 

མི་འཕློད་པ་ཡི་དུག ཁ་ཟས་ཕན་ཚུན་མི་འཕློད་པ་མཉམ་དུ་སྦར་ནས་ཟློས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དུག་

དང་འདྲ་བའི་ལུས་ལ་གནློད་པ་འབྱུང་བ་ཞིག 

མི་བབས། མིའི་གཟུགས་བད་བཟང་ངན་གི་རྣམ་པ། 

མི་བས་པ། [རིང] མི་ཟད་པ། 

མི་བུ་རིགས་དྲུག མིའུ་གདུང་དྲུག་དང་དློན་གཅིག 

མི་བུ་རིགས་བཞི། སེ། རྨུ། ལློང་། སྟློང་སྟེ་གནའ་གཏམ་དུ་བཤད་པའི་སྤ་ནས་མཆེད་པའི་བློད་ཀི་



  99  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

ཐློག་མའི་རིགས་བཞི་སྟེ། དེ་ལ་ནང་གི་རིགས་བཞིའང་ཟེར། 

མི་བུ་རུས་དྲུག དམུ་ཚ་ས་དང་། ཨ་སློ་ལློང་། སེ་ཁྱུང་དབ། ཨ་ལྕགས་འབྲུ་སྟེ་རུས་ཆེན་བཞི་དང་། 

དབའ་དང་ས་ཞེས་རུས་ཆུང་གཉིས་བཅས་དྲུག་གློ 

མི་བུད་ཁིམ་སྟློངས། མི་ཡུལ་བློལ་དུ་སློང་ཞིང་ཁང་པ་ཞིག་པ། 

མི་བློགས། མི་ཁལ་ཏེ། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཞིང་པ་བན་གཡློག་ནས་མངའ་བདག་ལ་ལས་

དློད་དངུལ་འཇལ་དགློས་པའི་ཁལ་ཞིག 

མི་བེད་དགུ་བེད། བ་སྤློད་སྣ་ཚོགས་པ། མི་བེད་དགུ་བེད་བས་ན་རང་གཞན་གཉིས་ཀར་གནློད་ཡློང་། 

མི་བེད་རྒུ་བེད། མི་བེད་དགུ་བེད་དང་འདྲ། 

མི་བེད་པ་ཞེ་དྲུག དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་མི་མཆློད་པ། འདློད་པའི་སེམས་ཀི་རེས་སུ་འཇུག་པ། 

རྒན་པ་ལ་མི་གུས་པ། དྲིས་པ་ལ་ལན་མི་འདེབས་པ། མགློན་དུ་བློས་པ་ཁས་མི་ལེན་པ། 

གསེར་སློགས་བསྟབས་པ་མི་ལེན་པ། ཆློས་འདློད་པ་ལ་མི་སྦིན་པ། མ་རུང་པ་དང་ཚུལ་

འཆལ་ཡལ་བར་འདློར་བ། ཕ་རློལ་ལ་དད་ཕིར་ཐུན་མློང་བའི་བཅས་པར་མི་སློབ་པ། སེམས་

ཅན་གི་དློན་ལ་བ་བ་ཆུང་ངུར་གནས་པ། ལློག་འཚོ་ལྔ་དང་དུ་ལེན་པ། འཕར་ནས་རབ་ཏུ་རྒློད་

པ་སློགས་བེད་པ། འཁློར་བ་གཅིག་པུ་བགློད་པར་སེམས་པ། གགས་པ་མ་ཡིན་པ་མི་སློང་བ། 

གཞན་དློན་དུ་འགྱུར་བཞིན་སྦློར་བ་རྩུབ་མློས་མི་འཆློས་པ། དགེ་སྦློང་གི་ཆློས་བཞི་དང་བལ་

བ། ཁློས་པ་རྣམས་ཡལ་བར་འདློར་བ། ཕ་རློལ་ཤད་ཀིས་འཆགས་པ་སློང་བ། ཁློས་པའི་རེས་

སུ་འཇུག་པ། རེད་བཀུར་འདློད་པས་འཁློར་བསྡུ་བ། ལེ་ལློ་སློགས་སེལ་བར་མི་བེད་པ། བེ་

མློའི་གཏམ་ལ་ཆགས་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དློན་མི་འཚོལ་བ། སྒིབ་པ་ལྔ་མི་སློང་བ། བང་

སེམས་ཀི་སེ་སྣློད་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ། བདག་ལ་བསྟློད་ཅིང་གཞན་ལ་སྨློད་པ། བསམ་གཏན་

གི་རློ་ལ་ཡློན་ཏན་དུ་ལ་བ། ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པ་སློང་བ། རང་ཚུལ་ཡློད་བཞིན་བློར་ནས་ཧ་ཅང་

དེ་ལ་མི་བརློན་པ། ཕི་རློལ་པའི་གཞུང་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བརློན་པ། དེ་ལ་དགའ་བཞིན་དུ་

བརློན་པ། ཆློས་བགློ་བའི་ཆེད་དུ་འགློ་བར་མི་བེད་པ། ཆློས་སྨ་བ་ལ་སྨློད་ཅིང་ཚིག་ལ་རློན་པ། 

དགློས་པའི་གློགས་སུ་མི་འགློ་བ། ནད་པའི་རིམ་འགློ་སློང་བ། སྡུག་བསལ་སེལ་བར་མི་བེད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ། བདག་མེད་པ་ལ་རིགས་པ་མི་སྟློན་པ། ཕན་ལན་མི་བེད་པ། གཞན་གི་མ་ངན་མི་སེལ་བ། 

ནློར་འདློད་པ་ལ་མི་སྦིན་པ། འཁློར་རྣམས་ཀི་དློན་མི་བེད་པ། ཡློན་ཏན་གི་བསགས་ལ་མི་

བརློད་པ། སྐྱློན་དུ་འཚམ་པར་ཚར་མི་གཅློད་པ། རྫུ་འཕྲུལ་གིས་བསིགས་པར་མི་བེད་པ། སྙིང་

རེ་ཅན་ལ་སྐབས་སུ་བབས་པ། ལུས་ངག་གིས་བདུན་གནང་བ་མི་བེད་པའློ།། 

མི་བ་བ། མི་ཕློད་པའམ་མི་ནུས་པ་དང་མི་ཐུབ་པའི་དློན། 

མི་བ། ① མིའི་གཙོ་བློའམ་བདག་པློ། ② མིའི་ཚེ་སློག་བ་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ཤིག 

མི་བློ་གཏད་ཕློགས། མི་རྣམས་ཀི་བློ་སེམས་གཏད་སའི་ཡུལ། གཉའ་གནློན་འློག་ཏུ་སློད་མཁན་གི་

རིགས་སུ་གཏློགས་པའི་མི་བློ་གཏད་ཕློགས་ནི་བཅིངས་འགློལ་འཐློབ་ཏུ་རེ་བ་ཁློ་ན་ཡིན། 

མི་བློ་ནང་འགུགས། ཕི་མིའི་བློ་ཁ་རང་ཕློགས་ལ་སྒྱུར་བའི་རྣམ་པ། 

མི་སྦིན་སྐྱེས། [མངློན] ཉི་མ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་unlearning ཟེར། 

མི་དབང་། མིའི་རེ་བློ། མི་དབང་རྣམས་ཀི་སྤློད་པ་ལས། ཕན་གཅློད་འབས་བུ་རྒྱ་ཆེར་འབིན། 

མི་དབང་བཀའི་ནང་བློན་ཆེན་པློ། མི་རྣམས་ལ་དབང་སྒྱུར་བེད་མཁན་དང་། གློང་རིམ་རྒྱལ་པློའི་

བཀའ་ལར་ལས་དློན་སྒྲུབ་ཐློག་ནང་ཁུལ་གི་ལས་དློན་ཚང་མར་གློས་བསྡུར་དང་བསམ་འཆར་

འདློན་པའི་དབང་ཆ་ཡློད་པའི་བློན་པློ། 

མི་དབང་ཆེན་པློ། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློའམ་དཔློན་པློ་ཆེན་པློའི་དློན་ཡིན། 

མི་དབང་རློགས་བརློད། དཔལ་མིའི་དབང་པློའི་རློགས་བརློད་འཇིག་རེན་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་གཏམ་

ཞེས་བ་བ་འདི་མདློ་མཁར་ཞབས་དྲུང་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་གིས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་

གང་ལློར་བརམས། ཕློ་ལྷ་བསློད་ནམས་སྟློབས་རྒྱལ་མི་ཚེ་རིལ་པློར་མེས་རྒྱལ་གཅིག་གྱུར་

ལ་འབད་པའི་རྣམ་ཐར་གཞིར་བས་ཤིང་། ཟུར་རྒྱན་དུ་ཧློར་གུ་ཤི་བསྟན་འཛིན་ཆློས་རྒྱལ་

གིས་བློད་དུ་ཆབ་སིད་བཟུང་ཚུལ་དང་། གློང་མ་ཧྲུན་ཀྲི་དང་བདེ་སྐྱིད་རྒྱལ་པློ་གཉིས་ཀི་

སྐབས་སུ་གངས་ཅན་འདིར་རྒྱ་བློད་ཧློར་གསུམ་དང་མན་ཇུ་བཅས་ཕན་ཚུན་བར་གི་འབེལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

ལམ་ཕ་རགས། དཔློན་འབངས་སེར་སྐྱའི་ཁ་རྒྱུན་གཏམ་རྒྱུད་ཐློར་བུ་བཅས་ཚར་དུ་དངར་བར་

བསྒིགས་ནས་རློགས་བརློད་ཡིད་དབང་འཕློག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། དེའི་མ་དཔེ་ད་ལ་ལྷ་སའི་ཡིག་

ཚང་དུ་མཆིས། པར་མ་ཤློག་གངས་སུམ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གློ་ལྔ་པ་ཞིག་ཡློད། ༡༩༨༡ལློར་སི་

ཁློན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་དཔར་སྐྲུན་བས་ཡློད། 

མི་དབང་ས་སྐྱློང་། མི་རྣམས་ལ་དབང་སྒྱུར་བས་ཤིང་། ས་ཆེན་པློ་ཀུན་ཁིམས་ཀིས་བདེ་འཇགས་

སུ་སྐྱློང་བའི་རྒྱལ་པློ། 

མ་ིའབག མིའ་ིདངློས་བརན་ནམ་འདྲ་འབག གདློང་ལ་མ་ིའབག་གློན་ནས་གདུག་འདྲེའ་ིསྤློད་ངན་བེད་པ། 

མི་འབློར། མིའི་ཁློན་འབློར། 

མི་མ་སྤ། མིའི་གཟུགས་དབིབས་དང་འདྲ་བའི་སྤ། 

མི་མ་ཡིན། གཟུགས་མེད་ཀི་ལྷ་འདྲེ། 

མི་མང་སྒྱུ་རལ། འཛམ་གིང་དམག་ཆེན་དང་པློའི་ས་རེས་སུ་བྱུང་བའི་རིག་རལ་གསར་གཏློད་ཀི་

བསམ་བློའི་རླབས་རྒྱུན་ཞིག་ཡིན། དང་ཐློག་ཐློར་ཨེ་སི་ཐའེ་དང་། ལློ་མན་ལློ་ལན་སློགས་

ཀིས་མི་མང་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་སྒྱུ་རལ་གི་འདློད་ཚུལ་ཏེ་སྒྱུ་རལ་གིས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ལ་

ཞབས་འདེགས་ཞུ་དགློས་པའི་རེ་འདུན་བས་ཡློད་པ་ཡིན། 

མི་མང་འདུ་ཚོགས། མི་མང་པློ་འདུ་འཛོམས་བས་པ། 

མི་མང་འདུ་ས། མི་མང་པློ་འཛོམས་ས། ཡང་ན་མི་ཚོགས་འདུ་ས་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མ་ིམང་ལག་མང་། མ་ིགངས་མང་ལ་ལག་པ་ཡང་མང་བ། མ་ིམང་ལག་མང་མཉམ་རུབ་ཧུར་བརློན་བེད་པ། 

མི་མང་སེམས་གཅིག མི་མང་བློ་སེམས་གཅིག་ཏུ་མཐུན་པ།མི་མང་སེམས་གཅིག་གི་སློ་ནས་སྤི་

ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་འཛུགས་སྐྲུན་ཧུར་བརློན་བེད་པ། 

མི་མིན། གཟུགས་མེད་ལྷ་འདྲེ་མི་མ་ཡིན། 

མི་མུས་རྒྱུད་བཅས། མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར། ཕ་ཚེ་བུ་རབས། 

མི་མེད་རི་སྟློང་། མིའི་རྒྱུ་འགྲུལ་མེད་པའི་རི་བློ། 

མི་མེད་ལུང་སྟློང་། མི་དང་མི་ཁིམ་མེད་པའི་ལུང་པ། 
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མི་མློ། བུད་མེད། 

མི་རྨུན་པློ། [རིང] མི་བླུན་པློ། 

མི་སྨློན་རང་སྐྱིད། མིས་ཡིད་སྨློན་བེད་པ་དང་རང་སྐྱིད་པ། 

མི་སྨ། [མངློན] དྲང་སློང་། 

མི་སྨ་བར་འགློ་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། གསློ་སྦློང་སློགས་

ཀི་ལས་གལ་དུ་འཁློད་ནས་འདུན་པ་མ་ཕུལ་བར་གཞན་དུ་འགློ་བའློ།། 

མི་གཡློ་རྒུ། མི་གཡློ་སྒྱུ་ཅན། 

མི་དམངས། ངལ་རློལ་མང་ཚོགས་ཀིས་གཙོ་བློ་བས་པའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ཁློངས་མི་ཆེས་མང་ཆེ་བ་

རྣམས་ལ་ཟེར། མི་དམངས་ཡློངས་རློགས། མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། མི་དམངས་

འཐུས་མིའི་གློས་ཚོགས། མི་དམངས་ཚོགས་པ། མི་དམངས་མང་ཚོགས། 

མི་དམངས་དམངས་གཙོའི་སིད་དབང་སེར་འཛིན། བཟློ་པའི་གལ་རིམ གིས་འགློ་ཁིད་བེད་ཅིང་

བཟློ་ཞིང་མནའ་འབེལ་གིས་རྨང་གཞི་བེད་པའི་མི་དམངས་ཀི་དབང་ཆ་བཟུང་བ་ལ་མི་

དམངས་དམངས་གཙོའི་སིད་དབང་སེར་འཛིན་ལ་ཟེར། 

མ་ིདམངས་ཤློག་དངུལ། ཀྲུང་གློས་གཏན་འབེབས་བས་ཏ་ེསློར་རིས་གཞིར་བས་པའ་ིཤློག་དངུལ་ཞིག 

མི་དམངས་སིད་གཞུང་། ཀྲུང་གློའི་རིམ་པ་སློ་སློའི་རྒྱལ་ཁབ་སིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་སྤི་མིང་ཡིན། 

མི་དམིགས་པ་སྟློང་པ་ཉིད། ཕི་ནང་གི་ཆློས་རྣམས་འདས་པ་དང་ད་ལ་དང་མ་འློངས་པའི་དུས་གང་

དུའང་དངློས་པློར་མ་དམིགས་པ་སྟེ། སྟློང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག 

མི་དམིགས་པ་སྟློང་པ་ཉིད་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས། སྟློང་ཉིད་ཉི་ཤུ་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ། འདས་མ་འློངས་སློགས་ནི་མི་དམིགས་པ་སྟེ། ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་མེད་པའི་

ཕིར། དེ་དག་ལ་བདག་གཉིས་གང་རུང་མེད་པར་རློགས་པའི་མཁེན་པའློ།། 

མི་ར། མིའི་རིགས་རུས་དང་རྒྱུད་པ་ཟེར། 

མི་ར་མགློ་ལེན། དཔློན་ཁུངས་གཞན་གི་མི་ར་ཞིག་རང་ཉིད་ལ་མགློ་འདློགས་པར་ཡློང་བ་དེ་ཁས་

ལེན་པ་ལ་མགློ་ལེན་ཟེར། 
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མི་ར་ཅན། ① མི་འགངས་ཆེན། ② མི་རུས་བཟང་། 

མི་ར་ཕིར་འཁར། ས་དུས་ཞིང་བན་བདག་པློའི་དབང་སྒྱུར་ཁལ་མིས་གཉའ་གནློན་བཤུ་གཞློག་མ་

བཟློད་པར་ཡུལ་གཞན་དུ་འཁར་བའི་གས། 

མི་ར་གཞན་ཁར། རང་ཉིད་ལ་དབང་བའི་བན་གཡློག་དང་མི་སེར་ནང་གི་བུ་དང་བུ་མློ་མི་བདག་

གཉན་དག་གི་མི་ར་དང་གཉེན་སྒིག་བས་ནས་མི་ཡི་ཐློབ་ཁུངས་ར་བརླག་ཏུ་སློང་བའི་དློན། 

མི་ར་ཡན་སློད། སར་མངའ་བདག་གི་ཁལ་ཁློངས་ནས་བློས་ཏེ་རང་གར་སློད་པའི་མིའི་གས། 

མི་གཙང་བ། ① བཙོག་པ། མི་གཙང་འདམ་ལས་སྐྱེས་པའི་པད་མ་ཡང་། ཀུན་གི་བསྟློད་ཡུལ་གྱུར་

པ་མ་ལགས་སམ། ② དྲི་ཆེན། 

མི་གཙང་བའི་ཆུ། ཆུ་གང་ཞིག རྩྭ་དང་། ལློ་མ་དང་། ཤིང་ལ་སློགས་པ་སྐྱེས་པའམ། དེ་རྣམས་ཀི་

གིབ་མ་ཕློག་པ་དང་། གང་ཡང་ཁློན་པ་ཤིན་ཏུ་གཏིང་རིང་ཞིང་ཐློག་དང་བཅས་པས། ཉི་ཟླའི་

ཟེར་དང་རླུང་གི་རིས་མི་རེག་པའི་ཆུ་རྣམས་ནི་བེད་ལས་ཀང་ལུས་ཁམས་ལ་གནློད་པའི་ཉེས་

པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེད།

མི་གཙང་བའི་རས་སློ་དྲུག སྐྲ། སྐུ། སེན་མློ། སློ།། དྲི་མ། པགས་པ། ཤ རུས་པ། ར། མཁལ་མ། 

སྙིང་། གློ་བ། མཆིན་པ། རྒྱུ་མ། གཉེ་མ། ལྒང་པ། ཕློ་བ། ལློང་ཀ མཚེར་པ། ཕི་ས། མཆི་མ། 

ཤུལ། མཆིལ་མ། ཆུ་སེར། རང་། ཚིལ། ངར་སྣབས། མཁིས་པ། བད་ཀན། རྣག ཁག ཀད། 

གཅིན། རྔུ་མ། ཀད་རྒྱས། རྣ་སབས་བཅས་སློ།། 

མི་གཙིགས་སྤློད་པ། [རིང] མི་རིགས་པའི་བ་སྤློད། 

མི་ཚང་། ཁིམ་ཚང་། 

མི་ཚངས་སྤློད། འཁིག་པ་སྤློད་པ། 

མི་ཚངས་སྤློད་ཀི་ཕམ་པ། ཕམ་པ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཏེ། གཞི་ཕློ་མློ་མ་ནིང་མི་དང་དུད་འགློ་གང་

ཡིན་རུང་། ལུས་གསློན་པློའམ་ཕེད་དུ་ལློངས་པའི་རློ་ལ་བུའི་ཁ་དང་བཤང་ལམ་ཟག་བེད་

གསུམ་པློ་གང་རུང་དུ། བསམ་པ་ཆགས་པའི་སེམས་ཀིས། སྦར་བ་ཕློ་དབང་བཅུག་ཅིང་། 

མཐར་ཐུག་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་རློགས་པར་ཉམས་སུ་མློང་བའློ།། 
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མི་ཚད། ① མི་ལུས་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད། ② མ་ཟད། ལློ་མང་བར་དུ་གསར་བརེའི་ལས་དློན་བས་པས་

མི་ཚད་གྲུབ་འབས་ཀང་ཆེན་པློ་བཞག་ཡློད། ③ ཚད་མར་འློས་པའི་མི། ཁློ་རང་ཡུལ་ལུང་

འདིའི་མི་ཚད་སང་ཚད་རེད། 

མི་ཚད་མ། ① མིའི་ལུས་ཚད་དང་རིང་ཐུང་མཉམ་པ། འདྲ་སྐུ་མི་ཚད་མ། མ་སམ་མི་ཚད་མ། ② 

ཆ་འཇློག་འཕེར་ལ་མཚན་ཉིད་དང་ལན་པའི་མི།

མི་ཚན། སར་དགློན་པའི་གྲྭ་པའི་སེ་ཚན་ཁང་ཚན་གི་ཡན་ལག 

མི་ཚན་སྤི་འཐུས། སར་དགློན་པ་ཆེ་ཁག་གི་གྲྭ་པའི་གཞི་རིམ་སེ་ཚན་གི་འཐུས་མི། 

མ་ིཚབ། སར་བློད་ཀ་ིམངའ་བདག་ཚོས་རང་ཁློངས་བན་གཡློག་ཕན་ཚུན་མ་ིབརེས་བརྒྱབ་པའ་ིམ་ིཚབ། 

མི་ཚུགས་པ། ① མི་གནློད་པ། མེ་སློགས་ཀིས་མི་ཚུགས་པ། ② ཚོད་མི་ཟིན་པ། ལུས་སློད་མི་

ཚུགས་པར་འགློ་འགློ་མང་། ③ རང་རྐྱ་མི་འཕེར་བ། རང་སྟློབས་ཀིས་ས་མི་ཚུགས་པ། 

མི་ཚུལ་རིང་ལུགས། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པ་ནས་བཅུ་དྲུག་པའི་བར་གི་ཨི་ཐཱ་ལིའི་རིག་

གནས་བསྐྱར་དར་དུས་སྐབས་ཀི་བསམ་པའི་རླབས་རྒྱུན་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན། རེས་སུ་ཡློ་རློབ་

ཧྲིལ་པློར་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་སློང་། མི་ཚུལ་རིང་ལུགས་ཀི་ནང་དློན་ནི་གནའ་དཀིལ་དུས་རབས་ཀི་

བཀས་བཀློད་རྒྱུད་འཛིན་གི་ལྷ་དབང་གི་གཉའ་གནློན་དང་། ཆློས་ཀི་སྙིང་པློ། དེ་བཞིན་གསུང་

རབ་གིང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་བསམ་བཀིག་ལ་ངློ་རྒློལ་བས་ཏེ་ཕུགས་བསམ་ལན་པའི་སྤི་ཚོགས་

ཀི་ལམ་ལུགས་ཤིག་འཛུགས་རྒྱུའི་འབད་བརློན་བེད་པ། མི་དང་རང་བྱུང་ཁམས་མཚོན་པའི་

འཇིག་རེན་པའི་རིག་གནས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བེད་རྒྱུར་འབློད་སྐུལ་བེད་པ། བསམ་བློར་རང་

དབང་དང་རང་གཤིས་ལ་བཅིངས་འགློལ་འཐློབ་རྒྱུའི་འདློད་ཚུལ་འཛིན་པ། མི་ནི་འཇིག་རེན་

གི་ལེ་བ་ཡིན་པའི་ཁས་ལེན་བེད་ཀི་ཡློད། 

མི་ཚུལ་རིང་ལུགས་གསར་པ། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་དུས་སྨད་དུ་འཇར་མན་ལ་དར་

ཁབ་ཆེ་བའི་རིག་རལ་གི་བསམ་བློའི་རླབས་རྒྱུན་ཞིག་ཡིན། དེས་མི་ཚུལ་རིང་ལུགས་རིང་

པས་གནའ་དཔེའི་སྒྱུ་རལ་ལ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་གི་ཐློག་ནས་ལད་མློ་བེད་པ། གནའ་དཔེའི་སྒྱུ་རལ་

གི་བསམ་པ་ངློ་མ་སར་གསློ་བེད་རྒྱུ་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ཐློག་སྐབས་དེའི་རིག་རལ་གི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

རླབས་རྒྱུན་དང་མཐུན་ཐབས་བེད་ཀི་ཡློད། འློན་ཀང་དེས་མི་ཚུལ་རིང་ལུགས་རིང་པ་དང་འདྲ་

བར་དེའི་ངློ་བློ་ནི་གནའ་བློའི་སྒྱུ་རལ་གི་སྙིང་པློ་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་རྒྱུ་དེ་རང་ཡིན། 

མི་ཚེ། གང་ཟག་སློ་སློའི་ལུས་ཁམས་ཀི་རླུང་ཁག་སློགས་འབྱུང་བ་བཞིའི་ནུས་པའི་བེད་ལས་ཀི་

ཡུན་ཚད་ལ་ཟེར། ལུས་ཀི་རླུང་ཁག་གི་བེད་ལས་རློགས་པ་ལ་མི་ཚེ་ཟད་ཟེར། 

མི་ཚེ་སྟློང་སྐྱེལ། མི་ཚེ་དློན་མེད་དུ་སྐྱེལ་བ། 

མི་ཚེ་རིང་། ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

མི་ཚོགས། མི་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་སེ་ཚོམ། ལུང་པ་དེར་སློད་མཁན་མི་ཚོགས་

འཐུག་པློ་འདུག གློང་ཁེར་གི་མི་ཚོགས་འཐུག་ཚད་སར་ལས་སུམ་འགྱུར་དུ་འཕར་འདུག 

མི་ཚོགས་འདུ་ས། མི་མང་པློ་འདུ་སའི་གནས་ཁློམ་དང་། ཚོང་ཁང་། ལད་མློ་འཁབ་ས་སློགས། 

མི་ཚོང་རྒྱབ་མཁན། རྒྱ་ནག་གི་གློང་གསེབ་ནང་དུ་བིས་པ་དང་། བུ་མློ་གཞློན་ནུ་མ་བརྐུ་དང་བསླུ་ཁིད་

བེད་ཅིང་ཞིང་ཆེན་གཞན་དང་། གློང་ཁེར་གཞན་དུ་ཉློ་འཚོང་བེད་མཁན་གི་ཁིམས་འགལ་བ། 

མི་མཚུངས། ① རིགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་

བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་does not equal ཟེར། 

མི་འཚོལ་བའི་གསལ་བརྡ། མི་བློར་ནས་གར་སློང་ཆ་མེད་སྐབས་ཡི་གེ་སློགས་ནས་བརྡ་སྒློག་པ། 

མི་ཞིམ་སྣ་གཉེར། ལློ་ཞིམ་པློ་མ་བྱུང་ན་སྣ་ཁུག་བརེས་ནས་ཞིམ་པློ་མི་འདུག་མདློག་མདློག་གི་རྣམ་

འགྱུར་སྟློན་པ། 

མི་ཞུན། མི་ཡི་རང་ཚིལ་ཞུན་དུ་བས་པ་སྟེ། དེ་ལུས་ལ་བྱུགས་ན་སྙིང་རླུང་གི་ནད་འཇློམས་ཤིང་། 

འབས་ནད་འདུལ་བར་བེད་དློ།། 

མི་གཞན་ལ་འཕ་སྨློད་བེད་པ། གཞན་ལ་འཕ་ཞིང་ཉེས་སྨློད་བེད་པ། ཡང་ན་མི་གཞན་ལ་དམའ་

འབེབས་བེད་ཅེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མི་གཞི། མིའི་གཤིས་ཀའམ་རྒྱུ་དག མི་གཞི་ནན་པློ། མི་གཞི་ལེགས་པློ། མི་གཞི་ལྷིང་པློ། 

མི་གཞི་རར་འཛིན་པ། མི་དེ་འཛམ་གིང་གི་གཞི་རར་བརི་བར་ཟེར། དེའི་ནང་དུ་མི་ལ་བརི་བཀུར་

དང་བསམ་ཤེས། ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ་དེ་བཞིན་མིའི་ཐློབ་ཐང་ཐློབ་པ་དང་བཅིངས་འགློལ་



  106  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཏློང་རྒྱུ་མཐའ་མའི་དམིགས་ཡུལ་འཛིན་པ་ལ་སློགས་པའི་ནང་དློན་ཚུད་ཡློད། བསམ་བློ་དེ་

ནི་ཡློ་རློབ་ཀི་རིག་རལ་བསྐྱར་དར་དུས་སྐབས་ཀི་མི་གཙོ་རིང་ལུགས་སྟེ་མི་ཆློས་རིང་ལུགས་

ལས་བྱུང་ནས་དར་བ་རེད། 

མི་གཞི་ལེགས་ཞིང་བློ་བརློན་ཆེ་བ། མི་གཤིས་ཡག་པློ་དང་རིག་པ་གསལ་ཞིང་བརློན་འགྲུས་ཆེ་བ། 

མི་བཞུ་བའི་ཁམས། རིན་པློ་ཆེ་མི་བཞུ་བའི་ཁམས་ནི་མེར་བསེགས་པའི་ཚེ་མི་བཞུ་བ་གཡུ་དང་

བྱུ་རུ་ལ་བུ་དང་། དེ་བཞིན་རྡློ་ལ་བཞུ་མི་བཏུབ་པའི་ཁམས་ནི་སལ་རྒྱབ་དཀར་སྨུག་གི་རིགས་

སློགས་རྡློ་བཞུ་རྒྱུ་མེད་པ་རྣམས་སློ།། 

མི་ཟད། ① རློགས་རྒྱུ་མེད་པ། བློ་གློས་མི་ཟད་པ། སྙིང་སྟློབས་མི་ཟད་པ། ས་འློག་གི་ནློར་མཛོད་

མི་ཟད་པ། ② [མངློན] མེ་ཕློ་ཁི་ལློ། 

མི་ཟད་པ། གསེར་དངུལ་སློགས་ཀི་མིང་། 

མི་ཟད་པའི་བསྡུ་བ། ཚིག་སྡུད་ཀི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། ཤེས་རིག་གི་ཡློན་ཏན་ལ་ཤེས་ཡློན་ཟེར་བ་

དང་། བསམ་བློའི་འཆར་སློ་ལ་བསམ་འཆར་ཟེར་བ་ལ་བུ་མིང་ཚིག་བར་གི་རྣམ་དབེ་ཚིག་ཕད་

སློགས་ཡིག་འབྲུ་ཉུང་ངུར་བསྡུས་ནས་བརློད་པ་ལ་བུའློ།། 

མི་ཟླ། མི་གངས། མི་ཟླ་སུམ་ཅུ་སློ་ལྔ། 

མི་གཟུགས་མ། མིའི་བཟློ་འདྲར་བཅློས་པའི་དངློས་སྤད། འཇིམ་བརན་མི་གཟུགས་མ། ཤེལ་སྤད་

མི་གཟུགས་མ། 

མི་བཟང་མིག [མངློན] གཟའ་སེན་པའི་མིང་། 

མི་བཟང་ལས་བཟང་། གཞན་ཕན་སྒྲུབ་པའི་མིའམ་བ་བ། 

མི་བཟད། [རྒྱན་ཚིག] འཇིགས་རུང་དང་རྩུབ་མློ་སློགས་ཀི་དློན་ཏེ། སློན་དུས་སྡུག་བསལ་མི་

བཟད་པ་ཞིག་མངས་ལ་བུ། 

མི་བཟད་པ། ① མ་རུངས་པ་དང་། ཁློ་གཏུམ་པ་དང་། ཧ་ཅང་དྲག་ཤུལ་ཆེ་བ། སྤློད་པ་མི་བཟད་པ། 

དག་ཤ་ལེན་སེམས་མི་བཟད་པ། མི་དམངས་དམར་གསློད་ཀི་ལས་ངན་མི་བཟད་པ། ② [རིང] 

བཟློད་དཀའ་བ། 



  107  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མི་བཟད་མིག [མངློན] ① དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། ② རྒྱལ་ཆེན་སྤན་མི་བཟང་། ③ གཟའ་སེན་པ། 

མི་བཟད་གཟེ། [རིང] དྲག་ཅིང་རྣློ་བ། 

མི་བཟད་སེམས། ཁློ་བའམ་མ་རུང་བའི་སེམས། 

མིའམ་ཅི། མིའམ་ཅི་དང་འདྲ། 

མི་འློས་བསྙད་འཚོལ། འློས་མིན་གིས་ཁག་འདློགས་ས་འཚོལ་བ། 

མི་འློས་བསྟུན་མཁས། ཆ་མཐུན་མིན་ཡང་ཅི་ནུས་ཀིས་འགིག་ཐབས་བཀློལ་མཁས་པ་ལ་ཟེར། 

ཡང་ན། མི་འློས་འགིག་ཐབས་ཅེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མི་འློས་པའི་ཆ། ཆའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བསྒིབ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག སྒིབ་བེད་

དངློས་པློ་མི་འློས་པ་ཞིག་གིས་སྒིབ་པ་སྟློན་པའི་ཆའི་རྒྱན་ཞིག 

མི་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ། དློན་གཞན་བཀློད་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། འློས་པའི་

རྒྱུ་ལས་མི་འློས་པའི་འབས་བུ་སྐྱེད་པ་བསྒྲུབ་བར་བཀློད་ནས། སྒྲུབ་བེད་སྐྱེ་བློ་རྣམས་ལ་མི་

འདློད་པའི་འབས་བུ་སྟེར་བ་དངློས་པློའི་བེད་ལས་མི་འློས་པ་ཞིག་བཀློད་པའི་རྒྱན། 

མི་འློས་ཤིང་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ། དློན་གཞན་བཀློད་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

བསྒྲུབ་བ་མི་འློས་པ་དང་འློས་པའི་དངློས་པློ་བེ་བག་པ་གཉིས་བཀློད་ནས། དེའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་སྤི་

ལ་ཁབ་པའི་འགལ་ཟླའི་དློན་གཞན་ཞིག་བཀློད་པའི་རྒྱན། 

མི་ཡངས་མློ། དློན་དག་གང་ཞིག་སྒྲུབ་ཀང་ནན་ཏན་མི་བེད་པ། 

མི་ཡན། ① མི་འཁམས། ② མི་ལྷག་པློ། 

མི་ཡི་ཁུ་བ། [མངློན] ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

མི་ཡི་འགློ་བ་བྱུང་ཚུལ། བློད་གནའ་རབ་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་བཤད་ཚུལ་ནི། བློད་ཀི་མི་རིགས་ནི་ཐློག་

མར་ཡར་ལུང་གཙང་པློའི་རྒྱུད་རེད་ཐང་ས་ཁུལ་དུ་ཕ་སྤེའུ་དང་མ་བག་སིན་མློ་གཉིས་འདུས་

པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་ཞིང་། ཕྲུ་གུ་དེ་རྣམས་སྤིར་བཏང་གི་སློག་ཆགས་དང་མི་འདྲ་བར་ཤེས་

རིག་རྣློ་ཞིང་རལ་སྟློབས་ཆེ་ལ་གཟུགས་དབིབས་ཀང་མི་མིན་སྤེལ་མིན་མཇུག་མ་ཡློད་པ་

ཞིག་ཡིན། རེས་སུ་ཁློར་ཡུག་གི་ནགས་ཚལ་དང་ཤིང་ཏློག་རྣམས་ཟད་ནས་ས་གནས་གཞན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དུ་འགློ་བསྐྱློད་བེད་མ་ཐུབ་པར་ལུས་པ་རྣམས་མ་རྨློས་ལློ་ཏློག་ཟློས་པར་བརེན་མཇུག་མ་ཆད་

ནས་ལུས་ལ་ཤིང་ལློ་གློན་པའི་གདློད་མའི་མི་ལ་བུར་གྱུར་པའི་མཐར་ཞིང་ལས་ཀང་མི་བེད་

ཀ་མེད་བྱུང་སྟེ། སྐབས་དེར་ཐློག་མར་ཞིང་ཁ་འདེབས་ས་ནི་ཟ་ར་ཟློ་ཐང་ཞེས་དེང་སང་དངློས་

སུ་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པ་འདི་ཡིན་ཟེར་སློལ་ཡློད། 

མི་ཡི་འཇིག་རེན། [མངློན] ས་གཞི། 

མི་ཡི་ཉི་མ་མཐློང་བ་དློན་ལན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ནང་བློད་ཆློས་རྒྱལ་གི་གདུང་རྒྱུད་བསློད་

ནམས་རྡློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་སས་སུ་འཁྲུངས་ཤིང་། འཕགས་ཡུལ་གི་པཎ་ཆེན་ནགས་ཀི་རིན་

ཆེན་དང་། ལློ་ཆེན་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། བང་བདག་རྣམ་རྒྱལ་གགས་བཟང་། བང་ཏི་དཔལ་

ལན་འཚོ་བེད་སློགས་མཁས་གྲུབ་ཀི་སློབ་དཔློན་མང་དུ་བསྟེན། སེ་སྣློད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་

བཞིའི་དགློངས་འགེལ་གི་བསྟན་བཅློས་དང་། ཁད་པར་གསློ་བ་རིག་པ་ལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་

མཁས་པར་གྱུར། གསུང་རློམ་ཡང་དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞིའི་འགེལ་པ་བཀློད་པ་རྣམ་བཞི། ར་

མདློའི་འགེལ་པ་སྙན་རྒྱུད་རྡློ་རེའི་ཚིག་རང་སློགས་མཛད། གསློ་རིག་གི་བསྟན་པ་སྤི་དང་ཁད་

པར་དུ་བང་བདག་རྣམ་རྒྱལ་གགས་བཟང་གི་བཞེད་སློལ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད། 

མི་ཡི་ཐེག་པ། [མངློན] ཁབ་འཇུག 

མི་ཡི་བདག་པློ་ཀྲི་ཀྲི། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ་ལ། སློན་བསྐལ་པ་འདིའི་སངས་

རྒྱས་བཞི་པ་འློད་སྲུངས་ཞལ་བཞུགས་པའི་དུས་སུ་རྒྱལ་པློ་ཀྲི་ཀྲིས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་བརན་

མང་པློ་བཞེངས་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད་པ་ལ་ཟེར། 

མི་ཡི་སེང་གེ [མངློན] ① ཁབ་འཇུག ② སངས་རྒྱས། 

མི་ཡུལ། ① གཞན་ཡུལ། ② མིའི་འཇིག་རེན། 

མི་ཡློགས་པ། མི་ཁེབས་པའི་དློན། 

མི་གཡློ་བ། ① འགུལ་སྐྱློད་མེད་པ་དང་། མི་འཁྲུགས་པ། ལུགས་བཟང་པློ་ནམ་ཡང་མི་གཡློ་བར་

བེད་དགློས།② [མངློན] ༡ཁློ་བཅུའི་བེ་བག་ཅིག ༢ ནམ་མཁའ། ༣ རི་བློ། ༤ས་གཞི། 

མི་གཡློ་བའི་ཆློས་ཅན། དག་བཅློམ་དབང་པློ་རྣློན་པློ་སྦློར་བ་གཉིས་ཀ་དང་ལན་པས་ནམ་ཡང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

ཉམས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་དབང་པློ་སྦློང་མི་དགློས་པའློ།། 

མི་གཡློ་བའི་ལས། ལས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་མི་གཡློ་བའི་ལས་ནི། ཟག་བཅས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཟེར།

མི་གཡློ་བའི་ས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུའི་བརྒྱད་པ། ས་འདིར་གནས་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་མཚན་བཅས་དང་མཚན་མེད་ལ་རློལ་བའི་འདུ་ཤེས་གཉིས་ཀིས་མི་

གཡློ་བས་ས་བརྒྱད་པ་མི་གཡློ་བའློ།། 

མི་གཡློ་བློ་བཟང་མ། ཇློ་མློ་གང་མ་རིའི་ལྷ་མློ་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག 

མི་རང་། ① གཞན་དང་རང་། ② མི་ཧྲེང་། ③ [ཡུལ] ཁློ་རང་། 

མི་རབས། མི་ཐློག་བརྒྱུད་རིམ། མི་རབས་ས་མའི་སློལ་རྒྱུན་བཟང་པློ་མི་རབས་ཕི་མས་འཛིན་སྐྱློང་

སེལ་གསུམ་ལེགས་པར་བེད་དགློས། མི་རབས་གསར་པ་འཚར་ལློངས་འཐུས་ཚང་དུ་འགློ་

བཞིན་ཡློད་པ། 

མི་རབས་བརྒྱུད་འཇགས། ས་ཞིང་སློགས་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་གཏན་འཇགས་སུ་སློད་པ། 

མི་རབས་གསུམ་ཚུན་གི་གཉེན་འཁློར། མི་རབས་བརྒྱུད་ཐློག་གསུམ་ལས་མ་སློང་བའི་གཉེན་ཉེ་

སྐློར་ལ་ཟེར་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། 

མི་རི་སགས་ཁང་། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་

མཚོ་ནུབ་ཐེམ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མི་རིགས། ① ལློ་རྒྱུས་ཐློག་ནས་ཆགས་པ་ཞིག་དང་སྤི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་དུས་རིམ་མི་འདྲ་

བར་གནས་པའི་མི་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཐུན་མློང་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན། ② བེ་བག་ཐུན་མློང་གི་སྐད་

ཡིག་དང་། ཐུན་མློང་གི་ས་ཁློངས། ཐུན་མློང་གི་རིག་གནས་ཐློག་ནས་མཚོན་པའི་ཐུན་མློང་གི་

ཚོགས་པར་ཟེར། མི་རིགས་ཀི་ཆས་གློས། མི་རིགས་ཀི་ལ་རྒྱ། མི་རིགས་ཀི་གཉའ་གནློན། 

མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་སྤློད་དབང་། ཀྲུང་གློའི་ར་ཁིམས་ནང་དུ་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་སྐད་དང་

ཡི་གེ་རང་དབང་ངང་བཀློལ་སྤློད་བེད་ཆློག་པའི་དབང་ཆ། ར་ཁིམས་དང་བཅའ་ཁིམས་ཀི་

གཏན་འབེབས་ཤིག་ཡིན། 

མི་རིགས་ཀི་རྣམ་པ། གཙོ་བློ་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་། རིག་གནས་སྒྱུ་རལ་བཟློ་བཀློད་ལ་ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཛེས་རལ་གི་ཐད་ལ་བཟློ་དབིབས་སྐྲུན་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་མཚོན་བེད་རྣམ་པ་དེར་ཟེར། མི་

རིགས་ཀི་རྣམ་པ་ནི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་ཁློངས་གཏློགས་ཤིག་ཡིན་པས། གསར་རློམ་བེད་པའི་གློ་རིམ་

གི་ནང་དུ་བར་མི་ཆད་པའི་སློ་ནས་འགྱུར་ལློག་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཡློང་གི་ཡློད་པ་མ་ཟད་ལློ་རྒྱུས་

ཀི་ཆ་རྐྱེན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་འློག་མི་དམངས་ཀི་འཚོ་བའི་དངློས་དློན་ཐད་ཀར་མངློན་ཐུབ་ཀི་

ཡློད། དེར་བརེན་མི་རིགས་ཀི་རྣམ་པ་དེ་རིགས་ལ་ཚེ་སློག་གི་ནུས་པ་སྟློབས་ཆེན་ལན་པ་ཞིག་

ཡིན་ཏེ་དེར་མི་དམངས་ཀིས་བལ་འདློད་ཅིང་ཉན་སྤློ་བ་དང་། དེ་བཞིན་མི་རབས་རེས་མས་རྒྱུན་

འཛིན་དང་འཕེལ་རྒྱས་གཏློང་བའི་ཆེད་དུ། བར་མི་ཆད་པའི་སློ་ནས་ཞིབ་འཇུག་བས་ཏེ་མི་

རིགས་རིག་གནས་ཀི་ཕུལ་བྱུང་སློལ་རྒྱུན་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཆགས་པ་བེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

མི་རིགས་ཀི་གློམས་སློལ། མི་རིགས་རང་རང་སློ་སློ་ལ་ཐུན་མིན་དུ་ཡློད་པའི་བ་སྤློད་ཀི་སློལ། 

མི་རིགས་རྒྱུད་འདྲེས། མི་རིགས་མི་འདྲ་བ་འདུས་ནས་མི་རྒྱུད་སེལ་བ་དང་བ་སྤློད་འདྲེས་པ་ལ་

ཟེར། ཡང་ན་རིགས་རྒྱུད་འདྲེས་མ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མི་རིགས་ལྔ། རྒྱལ་རིགས། རེ་རིགས། བམ་ཟེའི་རིགས། དམངས་རིགས། གདློལ་པའི་རིགས་སློ།། 

མི་རིགས་འདྲ་མཉམ། ཆེ་ཆུང་དང་མང་ཉུང་ལ་མ་ལློས་པར་མིའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཐློབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་ཡློད་པ། 

མི་རིགས་པ། མི་འཐད་པའམ་མི་འློས་པ། མིས་མི་ལ་བཤུ་གཞློག་བེད་པ་ནི་མི་རིགས་པ་ཞིག་རེད། 

མི་རིགས་བཞི། བམ་ཟེའི་རིགས་དང་། རྒྱལ་རིགས། རེ་རིགས། དམངས་རིགས་བཅས་ཏེ་སློན་

རྒྱ་གར་གི་བཤད་སློལ་ཞིག་ཡིན། 

མི་རིགས་ས་རིགས་བསྒྱུར། གངས་དང་སྟློབས་ཀི་སློ་ནས་མི་རིགས་སྟློབས་ཆེ་བས་ཆུང་བའི་

རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་། རིག་གནས་རིམ་བཞིན་མེད་པར་བཟློས་ཏེ་མཐར་སྐད་ཡིག་དང་

རིག་གནས་གཅིག་གྱུར་བ་བའི་ལས་ཀ

མི་རིས། མིའི་རིགས་ཡིན་པ་མཐའ་དག 

མི་རུས་རང་གིང་། མི་རུས་ཀིས་བཟློས་པའི་མཆློད་རས་རང་གིང་། 

མི་རེ། བློད་སྤི་དུ་མི་རུང་བས་རིན་ཐང་མེད་པའི་དློན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མི་རེ་ངློ་རེ། མི་རང་རང་སློ་སློ།། བཟློ་པ་མི་རེ་ངློ་རེ། སློབ་གྲྭ་བ་མི་རེ་ངློ་རེ། 

མི་རེང་། མི་ཆིག་རྐྱང་། 

མི་རློ། མི་ཤི་བའི་ཕུང་པློ། 

མི་རློ་འབློར་པ། ས་དུས་རྣལ་འབློར་གི་ཆ་ལུགས་ཅན་ལ་སྨློད་ཚིག 

མི་ལ། ① མི་ལ་རས་པའི་བསྡུས་མིང་། ② བློད་ཀི་རིགས་རུས་རིང་པ་ཞིག རེ་བཙུན་མི་ལ་རས་

པ་རིགས་དེ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། ③ ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མཚོ་སྣ་རློང་ཁློངས་མློན་

ཡུལ་དུ་ཡློད། 

མི་ལ་བརས་སྨློད། བརས་བཅློས་བེད་པ། 

མི་ལ་འཚེ། [མངློན] སིན་པློ། 

མི་ལ་དམའ་འབེབས་བེད་པ། མི་གང་རུང་གིས་མི་གཞི་ལ་དམའ་འབེབས་གཏློང་བ། 

མི་ལ་ཞློན། [མངློན] རྣམ་ཐློས་སས། 

མི་ལ་རས་པ། ཐློས་པ་དགའ་སྟེ། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༠༤༠ལློར་སྟློད་གུང་ཐང་

སྐྱ་རྔ་ར་རུ་འཁྲུངས། སར་མཐུ་བསབས་ནས་དག་མང་པློ་བསད། སད་ནས་སིག་པ་ལ་འགློད་

དེ་ཆློས་བས་པས་སངས་རྒྱས་པ་ཞིག་སྟེ། ཁློང་གིས་མར་པ་ལློ་ཙཱའི་སྙན་གགས་ཐློས་ནས་ལྷློ་

བག་ཏུ་བློན། བ་མས་སས་མཁར་དགུ་ཐློག་བརིགས་པ་སློགས་ཆློས་ཕིར་དཀའ་ཆེན་ལློ་དྲུག་

ཟླ་བརྒྱད་ཙམ་སྤློད་དུ་བཅུག་མཐར་དབང་དང་གདམས་ངག་རློགས་པར་གནང་། དགུང་ལློ་ཞེ་

ལྔ་པ་ཤིང་བི་ལློར་སྟློད་ཕློགས་སྐྱིད་གློང་དང་གཉའ་ནང་ཁུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་ལློ་དགུའི་རིང་ལ་ན་

བཟའ་རས་རྐྱང་དང་ཟས་ཟྭ་ཚོད་ཙམ་ལ་བརེན་པ་སློགས་དཀའ་སྤད་དང་སྙིང་རུས་དྲག་པློས་

བསློམས་པས་སྐུ་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་བརེས། དེ་ནས་ས་ཕློགས་གཞན་དུ་

འབློན་བཞུད་མཛད་ནས་སྣློད་དུ་རུང་བ་རྣམས་ལ་གསང་སགས་ཀི་གདམས་པ་གནང་། ཉམས་

མགུར་མང་དུ་བརམས། རས་ཆུང་པ་དང་། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀི་བསྟན་པའི་སློལ་བཙུགས། རབ་

བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༢༣ལ་འདས། 

མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་ཐར། རྣལ་འབློར་གི་དབང་ཕྱུག་རེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ལམ་སྟློན་མགུར་འབུམ་དང་བཅས་པ་འདི་ནི་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་

སྤེལ་ལློར་གཙང་སྨློན་ཧེ་རུ་ཀ་རུས་པའི་རྒྱན་ཅན་ནམ་མཚན་དངློས་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་

དུ་འབློད་པས་མི་ལ་རས་པ་དང་རས་ཆུང་པ་གཉིས་ཀིས་དྲི་བ་དང་དྲིས་ལན་གི་ཚུལ་དུ་

གསུངས་པའི་རྣམ་ཐར་རློགས་བརློད་དུ་བརམས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ལ། དེའང་ཐློག་མར་ཡབ་

མེས་བརྒྱུད་པའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་བལམས་པའི་མཛད་པ་དང་། གཉིས་པ་ཉེ་བ་

དག་རུ་གྱུར་ཏེ་སྡུག་བསལ་བདེན་པ་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པའི་མཛད་པ་དང་། གསུམ་པར་

མཐུ་བསྒྲུབས་ནས་དག་བློ་རྣམས་ཚར་བཅད་པའི་མཛད་པ་སྟེ་ཐུན་མློང་འཇིག་རེན་པའི་མཛད་

པ་དང་། དཀའ་སྤད་ཀིས་སྒིབ་པ་སྦངས་པའི་མཛད་པ་དང་། སྨིན་གློལ་གི་གདམས་པ་ཐློབ་

པའི་མཛད་པ་དང་། ཉམས་རློགས་ཀི་མྱུ་གུ་འཁྲུངས་པའི་མཛད་པ་དང་། ཆིག་བརྒྱུད་ཀི་

གདམས་ངག་ཐློབ་སྟེ་བ་མའི་དྲུང་ནས་བློན་པའི་མཛད་པ་དང་། སར་ཡང་སྒྲུབ་ལ་ཡིད་དམ་

བཅས་པའི་མཛད་པ་དང་། རེ་གཅིག་རི་ལ་བསློམས་པའི་མཛད་པ་དང་། སྒྲུབ་འབས་མངློན་དུ་

གྱུར་ཏེ་འགློ་དློན་སེལ་བའི་མཛད་པ་དང་། གཟུགས་སྐུ་ཆློས་དབིངས་སུ་བསྡུས་པའི་མཛད་པ་

སྟེ། ཞི་བ་མང་འདས་ཀི་མཛད་པ་དགུ་བཅས་མཛད་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་

ཚུལ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཚིག་བཅད་ལྷུག་སེལ་མའི་གཏམ་དུ་བས་པའློ།། 

མི་ལག ① ག་མི། སྟློན་སྡུད་བེལ་བ་ཆེ་སྐབས་མི་ལག་སྒིག་པ། ལམ་རློགས་ཀི་མི་ལག་སྒིག་པ། ② 

མི་གཞན་གི་ལག་པ། མི་ལག་མ་བརྒྱུད་པར་རང་གིས་ལེན་པ། རང་དབང་མི་ལག་ཏུ་མ་སྤློད། 

མི་ལང་། འཛད་པ་མེད་པའམ་ཚར་རྒྱུ་མེད་པའི་རྒྱན་ཅན་ཟེར་བ་ཡིན་ཞིང་། ཡློངས་གགས་ལ་

གཙང་སྨློན་ཟེར། 

མི་ལམ་སྐེ་ཀློག སྒིད་ལུག་ངན་པ། 

མི་ལའི་མཛོད་ནག་མ། ཀརྨ་པ་གསུམ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེས་མཛད་པའི་མི་ལའི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་ཤློས་

ཤིག་ཡིན། 

མི་ལུང་། སྤི་ལློའི་སློན་གི་དུས་རབས་ལྔ་པའི་དུས་སྟློད་སྐབས་ཀི་གནའ་བློའི་ཞི་ལའི་འབུར་བརན་

མཁས་པ་ཞིག་ཡིན། ཁློང་གི་བརམ་བ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་འགུལ་སྐྱློད་ཀི་རྣམ་པ་མཚོན་པའི་མིའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

འབུར་བརན་བཟློ་བར་ཤིན་ཏུ་མཁས་ཤིང་། དངློས་བིས་ཉམས་འགྱུར་གི་ཁད་ཆློས་ལན་ཡློད། 

མི་ལུས། མིའི་ལུས་རེན། མི་ལུས་ཀི་རང་དབང་། མི་ལུས་གཞན་དབང་། 

མི་ལུས་རང་དབང་། གང་ཟག་སློ་སློའི་རང་ལུས་རང་ལ་དབང་ཡློད་པ་སྟེ། དཔེར་ན། ཁིམ་པ་དང་རབ་

བྱུང་གང་བ་རང་དབང་། ཁློ་ག་དང་མནའ་མ་གང་འདློད་རང་གིས་གདམས་ཆློག་པ་སློགས།

མི་ལུས་རིན་ཆེན། ར་ཆེའི་མི་ལུས། མི་ལུས་རིན་ཆེན་གསེར་ལས་དཀློན་པར་སྙིང་པློ་ཡློད་པ་ཞིག་

བེད་དགློས། 

མི་ལུས་སྲུང་སྐྱློབ་བཅའ་ཁིམས། མི་ལུས་སྲུང་སྐྱློབ་དབང་ཆ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁིམས། 

མི་ལེགས་པའི་བ་སྤློད། མི་བཟང་བའི་བ་སྤློད། ཡང་ན་བ་སྤློད་ངན་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མི་ལློ། ① མིའི་འཇིག་རེན་གི་ལློ་གངས་རི་སྟངས། ② བེད་སྤློད་མེད་པས་མི་དགློས་པའི་དློན། 

མི་ཤ མི་བསད་པའི་ཤ་ལན་ནམ། དག་ཤ མི་ཤ་ལེན་པ། སར་འབློག་སེ་ཕན་ཚུན་བར་མི་ཤ་ལེན་

རེས་ཀི་འཁྲུག་གཞི་རྒྱུན་དུ་ལངས་ཡློང་། 

མི་ཤ་འཕང་ཕད། དག་ཤ་ལེན་མཁན་འཕང་འགག་དློག་པློར་ཕད་པ། 

མི་ཤི་ཁིམ་སྟློངས། ར་མེད་དུ་སློང་བ། 

མི་ཤི་ར་འགེལ། ཉམས་རྒུད་ཚབས་ཆེན་ནམ་ར་མེད་དུ་གྱུར་པ། 

མི་ཤིགས་པ། འཇིག་མེད་བརན་པློ། 

མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ། དུས་རག་དུ་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སེམས་དང་། ཇི་

སིད་འཚོའི་བར་དུ་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་སྙིང་གའི་ཁམས་དཀར་དམར། 

མི་ཤིགས་པའི་རླུང་སེམས། སྙིང་ཁའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེའི་དབུས་སུ་ཡློད་པའི་རླུང་སེམས་

ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་དེ་ཡུལ་ཀུན་ལ་འཇུག་པའི་ཆ་ནས་སེམས་དང་གཡློ་བའི་ཆ་ནས་རླུང་ཞེས་ངློ་བློ་

གཅིག་ལ་ལློག་པའི་ཆ་ནས་མིང་ཐ་དད་དུ་བཏགས་པ་ཡིན། དེ་ཉིད་དུས་ནམ་ཡང་རྒྱུན་ཆད་རྒྱུ་

མེད་ཅིང་། འགློ་བ་རིགས་དྲུག་ཏུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པའམ། སངས་མ་རྒྱས་བར་དུ་ཡློད་ཅིང་། དེ་ནས་

ཀང་རྒྱུན་ཆད་མི་སིད་པ་ཡིན་ཟེར། 

མི་ཤུགས། མིའི་སྟློབས་ཤུགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མ་ིཤུགས་རྒྱུ་སྟློབས། མ་ིརྒྱུ་གཉིས་ཀའ་ིསྟློབས་ཤུགས། མ་ིཤུགས་རྒྱུ་སྟློབས་ལ་གཅེས་སྤས་བེད་དགློས། 

མི་ཤེས་དགུ་ཤེས། བ་སྤློད་སྣ་ཚོགས་ཤེས་པ། 

མི་ཤེས་པ། བློ་ལ་མི་ངེས་པ། ཡང་ན་བང་དུ་མི་ཆུབ་པ་ཞེས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་བཞི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མི་ཤེས་པ་དང་། ཡུལ་གིས་བསྐལ་བ། དུས་ཤིན་ཏུ་

བསྐལ་བ། དློན་རབ་ཏུ་དབེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་བཅས་ནི་མི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་བཞིའློ།། 

མི་ཤེས་ཤེས་མདློག མ་ཤེས་ན་ཡང་ཤེས་པའི་ཟློལ་དུ་བརྫུས་པའི་དློན། 

མི་ཤློད་དགུ་ཤློད། ཁ་ནས་ཐློན་ཚད་ཤློད་པ། ཁུངས་ལུང་མེད་པའི་སྐད་ཆ་མི་ཤློད་དགུ་ཤློད། 

མི་གཤའ་བ། [རིང] གཤའ་མ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་ཡང་དག་པ་མིན་པ། 

མི་གཤིས། མིའི་རྒྱུ་དག་གམ། རང་བཞིན། ལམ་ཐག་རིང་ན་བཞློན་ར་ལེགས་ཉེས་ཤེས། ཡུན་རིང་

གཤིབས་ན་མི་གཤིས་བཟང་ངན་ཤེས། 

མི་གཤིས་གཅུན་འདློམས། མི་གཤིས་གནློན་ཤུགས་ཅན་གིས་བཟློ་བཅློས་བེད་པའི་དློན།

མི་སག་མ། [ཡུལ] སབ་ཟློར་ཡང་བའི་མི། 

མི་སར་རང་སློད། མི་དཔེ་རང་ལ་འགེབས་ཚིག གཞན་གི་དཀའ་ངལ་མཐློང་དུས་མི་སར་རང་སློད་

ཀིས་རློགས་རམ་བེད་དགློས། 

མི་སེམས་བདེ་འཁློད། མི་རྣམས་ཀི་སེམས་པ་དགའ་བའམ་སྐྱིད་པར་འཁློད་པའི་དློན། 

མི་སེམས་རྣལ་དུ་ཕབ་པ། མི་སེམས་བདེ་རུ་འཇློག་པ། 

མི་སེམས་མ་ཟིན། མིའི་བློ་འདློད་དང་མ་མཐུན་པ། བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་པས་ཁློ་པ་རང་གི་རྒྱལ་

ཁབ་ནང་དུའང་མི་སེམས་མ་ཟིན་པར་ཡ་འགལ་དུ་ཕིན་པ། 

མི་སེམས་ལ་ཟུག་པ། ① སེམས་ན་བར་བེད་པའི་དློན། ② བཤད་པའི་སྐད་ཆ་སེམས་ལ་བབ་པློ་

བྱུང་བའི་དློན། 

མི་སེམས་བསླུ་བ། སེམས་བསླུའམ་མགློ་བསྐློར་བ། 

མི་སེར། མི་དམངས་ཏེ་དཔློན་པློའི་ལློག་ཕློགས། 

མི་སེར་སེལ་བ། རྒྱལ་ཁབ་སྟློབས་ཆེ་བས་རང་ཉིད་ཀིས་དབང་དུ་བསྡུས་ཟིན་པའི་ས་ཁུལ་དུ་མི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

སེར་སློ་བ་ལ་ཟེར། མ་ར་རིང་ལུགས་ཀི་དུས་སྐབས་སུ་མ་ར་རིང་ལུགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་རང་

གི་དཔལ་འབློར་དང་ཆབ་སིད་ཀི་དབང་ཤུགས་ཏེ་དར་རྒྱས་མ་བྱུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་

ཁུལ་ལ་རྒྱ་བསྐྱེད་བེད་པ་དང་། ས་ཆ་དེའི་མི་དམངས་ཀི་ས་ནས་འཕློག་བཅློམ་དང་དེ་དག་བན་

བཀློལ་གི་བ་བ་བེད་པ་ལ་ཟེར། 

མི་སེར་སེལ་བའི་རིང་ལུགས། མ་ར་རིང་ལུགས་ཀིས་རྒྱལ་ཁབ་སྟློབས་ཆུང་བར་གཉའ་གནློན་དང་། 

དབང་སྒྱུར་བན་བཀློལ། བཤུ་གཞློག་བཅས་ཀི་སིད་ཇུས་འཛིན་པའི་ལམ་ལུགས་ལ་ཟེར། 

མི་སེར་སེལ་ཡུལ། སར་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ས་ཆ་བཙན་བཟུང་བས་རེས་རང་

གི་མི་སེར་གནས་སློས་ཀིས་བཙན་སློད་བེད་པའི་ས་ཁུལ་ལ་ཟེར། ད་ལ་མ་ར་རིང་ལུགས་

སམ་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀིས་གཞན་གི་ཆབ་སིད་དང་དཔལ་འབློར་གི་རང་བཙན་དབང་

ཆ་འཕློགས་པར་མ་ཟད། བདག་སྐྱློང་ཡང་བེད་སའི་ས་ཁུལ་ལ་ཟེར། 

མི་སེར་སེལ་ཡུལ་ཕེད་ཙམ། རྣམ་པའི་ཐློག་རང་བཙན་ཡིན་ཀང་ཆབ་སིད་དང་། དཔལ་འབློར། 

རིག་གནས་སློགས་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀིས་ཚོད་འཛིན་དང་གཉའ་

གནློན་བེད་སའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོར་ཟེར། 

མི་སིད་རྣམ་གཅློད། རྣམ་གཅློད་ཀི་སྒའི་ནང་གསེས། གཞི་དེ་ལ་ཆློས་དེ་མི་སིད་པ་རྣམ་པར་བཅད་

ནས་སིད་པ་ཁློ་ནར་སྟློན་པའི་སྒ། དཔེར་ན། ཨུཏྤལ་སློན་པློ་སིད་པ་ཁློ་ནའློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། རྣམ་

གཅློད་ཀི་སྒའམ་ཚིག་ཕད་དེ་བ་བ་སིད་པའི་འློག་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྦར་ནས་རློད་པར་བེད་པའློ།། 

མི་སིད་སིད་པ། ཡློད་མི་སིད་པའི་བ་བ་སིད་པ་ལར་དུ་བྱུང་བ། 

མི་སློག མིའི་ལུས་སེམས་གནས་པའི་རེན། 

མི་སློག་འབེན་འཛུགས། མིའི་སློག་རའི་རིན་ཐང་ལས་མ་བརིས་པར་བཙིར་གནློན་བེད་པ་སྟེ། 

གཙོ་བློ་ལློགས་སྤློད་དབང་སྒྱུར་པས་མི་དམངས་གང་བྱུང་དུ་གསློད་བཅློམ་བེད་པ། 

མི་སློན། [རིང] མི་ཟླློག 

མི་སློབ་པ། ① རང་གིས་ཤེས་པའི་ཡློན་ཏན་གཞན་ལ་མི་ཁིད་པར་སེད་པ། ② མི་སློབ་ལམ་ལ་

གནས་པ་སྟེ། རང་འབས་མཐར་ཕིན་ཐློབ་པའི་གང་ཟག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་སྒིབ་གཉིས་སངས་པའི་སངས་པ་ཟུང་

འཇུག་དང་།དེའི་རྒྱུད་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་རློགས་པ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་འཇློག་

པ་ཡིན། མི་སློབ་པ་ཞེས་པའི་དློན་ནི་སངས་རྒྱས་ཟིན་རེས་དློན་བསྐྱར་དུ་སློབ་མི་དགློས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན། 

མི་སློབ་པའི་ལམ། ལམ་ལྔའི་ནང་གསེས། ཐེག་གསུམ་རང་རང་གི་ངློ་སྐལ་དུ་གྱུར་པའི་སང་རློགས་

ཀི་ཡློན་ཏན་མཐར་ཕིན་པ་སྟེ། ཉན་རང་དག་བཅློམ་དང་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པའི་ལམ་ལ་ཟེར། 

འདི་ལ་མཐར་ཕིན་པའི་ལམ་ཟེར། མཐར་ཕིན་པའི་ལམ་ཞེས་པའི་དློན་གང་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཀུན་

ཁབ་ལས། ཟག་མེད་དགེ་ར་སིད་པའི་གཉེན་པློ་དང༌། བགློད་དང་བསབ་བའི་མཐས་གཏུགས་

ངེས་ཚིག་གློ། ཞེས་པར། ཟག་པ་མཐའ་དག་དང་བལ་བས་ཟག་པ་མེད་པའི་དགེ་ར། སང་བའི་

ཉློན་མློངས་སར་མི་སྐྱེ་བར་བེད་པས་སིད་པའི་གཉེན་པློ། སང་བ་སངས་པ་དང་ཤེས་བ་ཤེས་

པའི་གནས་མཐར་ཕིན་པར་བགློད་པས་ན་མཐར་ཕིན་པའི་ལམ་ཞེས་བ་ཞིང༌། བསབ་པར་བ་

བའི་མཐས་གཏུགས་པས་མི་སློབ་པའི་ལམ་ཞེས་ཀང་བའློ། ། 

 འློ་ན་དེ་ལ་ལམ་ཞེས་པ་ཅིའི་ཕིར་དུ་བ་ཞེ་ན། རྡློ་རེ་ལ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་སྐད་ཅིག་མ་ས་

ཕི་ལའང་སང་བ་སང་རྒྱུ་ཞིག་དང༌། ཐློབ་བ་འཐློབ་རྒྱུ་ཞིག་ཡློད་པས་མཐར་ཕིན་པའི་ལམ་ཞེས་

བའློ། མཐར་ཕིན་པའི་ལམ་གི་མཚན་གཞི་གང་ཞེ་ན། ས་བཅུའི་རྒྱུན་གི་ཐ་མ་རྡློ་རེ་ལ་བུའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་གིས་ཉློན་མློངས་པ་རང་དང་སྤི་ལ་གནས་པ་ལ་བུ་རྣམས་དང༌། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་ཕ་

ཞིང་ཕ་བ་ཡང་སངས་ནས་བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འློད་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་གནས་པའློ། མཐར་

ཕིན་པའི་ལམ་ལ་དབེ་བ་གང་ཡློད་ཅེ་ན། ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལུགས་གསུམ་དང༌། ལམ་གཉིས་

ཏེ། བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་དང༌། རྣམ་གློལ་ལམ་གཉིས། ས་གསུམ་སྟེ། མི་སློབ་པའི་ས་དང༌། 

བས་པ་རློགས་པའི་ས་དང༌། སྒིབ་སང་བའི་ས་གསུམ་སློགས་ཀི་དབེ་བ་ཡློད་པ་རེད། 

 འློ་ན་མཐར་ཕིན་པའི་ལམ་པའི་གང་ཟག་ལ་སང་རློགས་ཀི་ཁད་པར་གང་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཀུན་

ཁབ་ལས། ཐུན་མློང་ཁད་པར་ཡློན་ཏན་བསམ་མི་ཁབ། ཞེས་པར། ཐུན་མློང་གི་ཡློན་ཏན་དག་

བཅློམ་པ་དང༌། ཟག་པ་ཟད་པ། ཉློན་མློངས་མེད་པ་ལ་སློགས་པ་དང༌། ཁད་པར་གི་ཡློན་ཏན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

སྟློབས་དང༌། མི་འཇིགས་པ། མ་འདྲེས་པ། རྣམ་མཁེན་སློགས་མཐའ་ཡས་པ་ཐློབ་བློ། །

མི་གསར་དློན་གསར། སར་མཐློང་ཐློས་མ་མློང་བའི་མི་གསར་པ་དང་ལས་དློན་གསར་པ། 

མི་གསར་པ། ཡུལ་གཞན་ནས་འློངས་མ་ཐག་པའི་མི། 

མི་གསློད་ཀི་ཀུན་སློང་། མི་གསློད་སེམས། 

མི་གསློད་མཁན། མི་དངློས་སུ་སློག་རྒྱུན་ཆད་དུ་འཇུག་མཁན། ལག་དམར། 

མི་གསློད་གློད་གཞི། མི་བསད་པའི་གློད་དློན། 

མི་གསློད་ལང་ཤློར། མི་གཞན་རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་རྒྱུ་ལང་ལ་ཤློར་ནས་གློམས་གཤིས་འཇགས་པ། 

མི་གསློད་ས་དངློས། མི་གསློད་སའི་གནས། 

མི་བསད་ཁག་རྐྱེན། གང་སར་ཁག་གིས་འཚོས་པ་སྟེ་མི་མང་དག་བསད་པའི་དློན་ཚ་འདྲི་བས་པ། 

མི་བསད་གློད་གཞི། མི་སྣ་རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་བའི་གློད་གཞི། 

མི་བསད་ར་ཁེར། ཁིམས་འགལ་གི་བས་ཉེས་ཚབས་ཆེ་བའི་ཚད། མི་བསད་ར་ཁེར་ལ་བུའི་ཡ་

མེད་རིང་སྤློད་བེད་མཁན་ཡན་པློར་འཇློག་མི་རུང་། 

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

དབིན་སྐད་དུ་undelete ཟེར། 

མི་བསྲུན་སྐྱེ་བློ། རིང་སྤློད་ཅན་གི་མི། 

མི་བསྲུན་པ། མ་རུངས་པའམ་མ་དུལ་བ། མི་བསྲུན་པ་རྣམས་མ་བཏུལ་ན། དེ་དག་འཕེལ་བས་རྒྱལ་

ཁམས་འཇིག 

མི་བསྲུན་པ་ལྔ། མ་རུངས་པའམ་ཆད་འགེལ་འློས་པ་ལྔ་སྟེ། རྒྱལ་པློ་ལ་གནློད་པ། ཕན་ཚུན་གཅིག་

གིས་གཅིག་ལ་གནློད་པ། རྒྱལ་པློའི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་པ། ལློག་པའི་འཚོ་བས་འཚོ་བ། ལློག་

པར་ཞུགས་པར་གྱུར་པ་བཅས་ལྔའློ།། 

མི་བསྲུན་པ་བཞི། ནག་ཕློགས་པ། ཀླུ་ཤ་ཟ། གཟའ་རྒྱལ་པློ། བདུད་སེ། 

མི་བསླུ་བ། བདེན་པ་དང་ཡང་དག་པའློ།། 

མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ། བ་བ་ཡུལ་དང་། ལས་རློགས་པ། བེད་པ་གསར་དུ་ཤེས་པ་བཅས་གསུམ་གི་



  118  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློ་ནས་ཡུལ་ལ་མི་བསླུ་བ་སྟེ་ཚད་མ་དང་དློན་གཅིག 

མི་ཧྲག མི་ནུས་ཅན་ནམ་གློ་ཆློད། 

མི་ལྷུང་ཕེང་བ། སྐར་མའི་མིང་སྟེ། ནམ་མཁའ་ནས་ས་ལ་མི་བབས་པའམ་མི་ལྷུང་ཞིང་། མང་པློ་

འཕེང་བ་བསྒིགས་པ་ལ་བུར་ཡློད་པས་ན་མིང་དེ་ལར་བཏགས། 

མི་ཧྲག་ར་ཧྲག མི་བཟང་ར་བཟང་གི་དཔུང་། 

མི་ཧྲེང་། ཟླ་གློགས་མེད་པའི་མི། 

མི་ཧྲེངས་པ། མི་འཚབ་འཚུབ་མེད་པའམ་བརན་པློ། 

མིག ① ལ་བེད་དང་འདྲེན་བེད་དམ། སྣང་བའི་དབང་པློ། ཤའི་མིག་རྣློན་པློ། ལ་བ་མིག་གིས་མི་

བཟློད་པ། འགེམས་སྟློན་ཁང་ནང་ལ་སེབས་དུས་མིག་གིས་ལ་ཚོད་མེད་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་

ལ་ཁབ་བེད་དང་། མཐློང་བེད། སྣང་བེད། སྤན། ཙཀྵ། གཟིགས་བེད། གསལ་བེད། ལྷའི་སྒློན་

མ་བཅས་སློ།། ② ཨི་ཁུང་དང་བུ་ག པང་ལེབ་ལ་མིག་འབུགས་པ། ③ [མངློན] མིག་ལ་

གཡས་གཡློན་གཉིས་ཡློད་པས་གངས་གཉིས་མཚོན། 

མིག་ཀློང་། མིག་འབས་ནང་དུ་རྡིབ་པའི་ཀློང་ཀློང་། 

མིག་ཀློག མིག་གི་དབང་པློ་སྐྱློན་ཅན། 

མིག་ཀྲབ་ཀྲབ། མིག་ཚུམ་ཚུམ་བེད་སྟངས་ཤིག རབ་རིབ་ཅན་གི་མིག་ཀྲབ་ཀྲབ་ཏུ་ལ། 

མིག་དཀྱུས་རིང་བ། མིག་འཕེད་དཀྱུས་རིང་བ། 

མིག་སྐྱ་བ། [མངློན] རྣམ་ཐློས་སས། 

མིག་སྐྱག མིག་གི་དྲི་མའམ་མིག་སྐྱློ། 

མིག་སྐྱི། མིག་འབས་ཕི་ངློས་ཀི་སབ་ཅིང་དྭངས་པའི་སྐྱི་མློ། 

མིག་སྐྱློ། མིག་གི་དྲི་མ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མིག་སྐྱག་དང་། མིག་གི་རྔུ་མ། མིག་རྣག་བཅས་སློ།། 

མིག་དཀྱུས་རིང་པློ། མིག་ཟླུམ་པློའམ་ཆུང་ཆུང་མིན་པ། མིག་འཕེད་དཀྱུས་རིང་བ། 

མིག་ཁུང་། ① བུག་པ། ② མིག་དབང་གི་ཁུང་བུ། ཡུན་རིང་ན་ནས་མིག་ཁུང་གཉིས་ཀང་གཏིང་

དུ་རྡིབ་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མིག་འཁྱུག་པ། མིག་འབས་གཡློ་བ། བལ་ཡུལ་ཚང་མར་མིག་འཁྱུག་པ། 

མིག་འཁྱུད་རི་མློ། ལི་མའི་ཡློ་ཆས་ཀི་རྒྱན་རིས་ཀི་གས་ཤིག་ཡིན། དེ་ནི་དཀིལ་དུ་མིག་དབིབས་

ཅན་དང་། གཡས་གཡློན་དུ་མཇུག་མ་རིང་པློ་རེ་བིས་ཡློད། རྒྱན་རིས་དེ་རིགས་ཧྲང་དང་ཀྲློའུ་

རྒྱལ་རབས་ཐློག་མའི་དུས་སུ་དར་སློལ་ཆེན་པློ་བྱུང་ཡློད། 

མིག་འཁྲུག་པ། མིག་གིས་མཐློང་ཚུལ་ནློར་བ། མཁིས་ནད་ཅན་གི་མིག་འཁྲུལ་ནས་དུང་དཀར་

སེར་པློར་མཐློང་། 

མིག་གང་། [རིང] ① མིག་ཡུལ་དུ་འཐད་པ། ② ཡིད་དགའ་བ། 

མིག་གི་སྐྱ་སྒིབ། མིག་འགིབ་ཀི་བེ་བག་ཅིག 

མིག་གི་སྐྱ་རིབ། མིག་གི་སྐྱ་སྒིབ་དང་དློན་གཅིག 

མིག་གི་སྐྱེ་མཆེད། ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གི་ནང་གསེས། རེན་གི་ཆ་ནས་མིག་གི་རྣམ་པར་སྐྱེ་ཞིང་

ཡུལ་གཟུགས་ལ་མཆེད་པའི་སློར་གྱུར་པ་མིག་གི་དབང་པློའ ློ།། 

མིག་གི་རྒྱལ་མློ། མིག་གིས་ལ་བའི་ཚེ་ཕི་རློལ་གི་གཟུགས་འཆར་བར་བེད་པའི་མིག་འབས་ཀི་

དཀིལ་དུ་ཡློད་པའི་མཐློང་བེད་སློ་ནག་སན་ཆུང་ཙམ་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

མིག་གི་ཆློས་ཅན། [མངློན] གཉེར་པ། 

མིག་གི་གཉེན། [མངློན] ཨུཏྤལ། 

མིག་གི་མཐློང་ཆློས་སུ་གྱུར་པ། མངློན་སུམ་དུ་རིག་རྒྱུ་ཡློད་པ། 

མིག་གི་རྡུ་མ། མིག་གི་དྲི་མའམ་མིག་སྐྱག་གི་བརྡ་རིང་། 

མིག་གི་བདུད་རི། ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་གཟུགས། 

མིག་གི་རྣམ་འགྱུར། མིག་གི་ལ་སྟངས་ཀི་ཁད་པར། 

མིག་གི་རྣམ་ཤེས། མིག་ཤེས་དང་དློན་གཅིག 

མིག་གི་བུ་ཆུང་། མིག་གི་རྒྱལ་མློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་ཡིན། 

མིག་གི་དབང་མངློན། དབང་མངློན་ལྔའི་ནང་གསེས། རང་གི་བདག་རྐྱེན་མིག་དབང་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་

ཞིང་རློག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་གཞན་རིག དཔེར་ན། དུང་དཀར་པློར་སྣང་བའི་མིག་ཤེས་ལ་བུའློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མིག་གི་དབང་པློ། དབང་པློ་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། རང་འབས་མིག་ཤེས་ཀི་རེན་ནམ་ཐུན་མློང་

མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐྱེན་བེད་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་ནང་གི་གཟུགས་ཅན་དྭངས་པ། 

དབིབས་ཟར་མའི་མེ་ཏློག་ལ་བུ་དེའློ།། 

མིག་གི་དབང་པློ་གཟུགས་ཅན། མིག་གི་དབང་པློ་ཟ་མའི་མེ་ཏློག་ལ་བུའི་གཟུགས་དེ་ལ་ཟེར། 

མིག་གི་འབས་བུ་ལལ། མིག་གི་རྒྱལ་མློ་ཆེར་སློང་བའི་དློན་ཏེ། རློང་འཕང་འཕྲུལ་གི་ལེ་མིག་ལས། 

མིག་ལལ་ནི། འདལ་བ་དང་གཅིག་པས་རྒྱལ་མློ་ཆེར་སློང་བའློ།། ཞེས་སློ།། 

མིག་གི་མཚོ་གཉིས་འདྲེས། ཆུ་མཚོ་དང་མཐློང་བེད་གཉིས་འདྲེས་ནས་ནག་ངམ་དུ་གྱུར་པའི་དློན་

ཏེ། མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིའི་མིག་བཅློས་ལས། ཆུ་མཚོ་མཐློང་བེད་འདྲེས་ནས་ནག་ངམ་དུ་གྱུར་ཚེ་མཚོ་

གཉིས་འདྲེས་ཞེས་བཅློས་པ་དཀའ། 

མིག་གིས་ཐློས། [མངློན] སྦྲུལ། 

མིག་རྒྱབ་པ། [ཡུལ] ① གློ་ནས་སློགས་ཀི་འབྲུ་རྡློག་ཐློག་མར་ཆགས་པའི་དློན། ② བུ་ག་འབིགས་

པ། བག་གཤག་པར་རས་མིག་རྒྱབ་པ། 

མིག་རྒྱང་། ① ཕུགས་བསམ། མིག་རྒྱང་རིང་བ། ② མཐློང་ཡུལ་གི་བར་ཐག ར་དེ་གཉིས་ཀི་

མགློགས་ཁད་མིག་རྒྱང་གང་ཙམ་ཞིག་འདུག 

མིག་རྒྱང་ཐུང་བ། ① ཕུགས་བསམ་ཆུང་བ། ② བལ་ཡུལ་བར་ཐག་ཐུང་བ། 

མིག་རྒྱང་གསུམ་ལ་མདའ་རྒྱང་རེ། སྤིར་བཏང་གཟུགས་གཞི་བདེ་ཐང་ཡིན་ཞིང་མིག་རྣློ་ཞིང་

གསལ་བའི་མིས་ཐག་རིང་གི་མི་དང་སློག་ཆགས་སློགས་གང་ཡིན་དབེ་འབེད་ཐུབ་པའི་ཚད་

ལ་མིག་རྒྱང་གང་ཟེར་ཞིང་མིག་རྒྱང་གང་ལ་གཞུ་འདློམ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་གི་ཚད་ཡློད་པར་

གསུངས་པས་མིག་རྒྱང་གསུམ་ལ་གཞུ་འདློམ་ཆིག་སྟློང་ལྔ་བརྒྱ་ཡློད། མིག་རྒྱང་གསུམ་གི་

ཚད་ལ་མདའ་རྒྱང་གང་གིས་སེབས་ན་འབེན་དེ་ཧ་ཅང་ཆེན་པློ་ཞིག་མེད་ན་མིག་གིས་ཟིན་

ཐུབ་པ་ཧ་ཅང་དཀའ་བ་རེད། 

མིག་རྒྱུ། སྨིག་རྒྱུ་ཡི་འབི་ཚུལ། 

མིག་བརྒྱ་མ། [མངློན] མཚན་མློ། 
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མིག་བརྒྱད་པ། [མངློན] ཚངས་པ། 

མིག་འགན། གཞན་གི་བ་བའི་ལད་མློའམ་མི་གཞན་ལ་བྱུང་བ་དེ་རང་ལ་དགློས་འདློད་བེད་པ། བ་

བ་ངན་པ་ལ་མིག་འགན་མ་བེད། གློ་མིང་ལ་མིག་འགན་བེད་པ། 

མིག་འགམ། ཐག་ཉེའི་མཐློང་ཡུལ། 

མིག་འགིབ། ལིང་ཐློག་དང་ཤ་འཛེར་ལ་བུ་ཕི་འགིབ། མིག་འབས་དང་མིག་ཤུན་བར་ནས་འགིབ་བེད་

ཀི་རྒྱལ་མློ་གཡློགས་པ་བར་འགིབ། མཐློང་བེད་ཀི་ར་ཉམས་པ་ལ་བུ་ནང་འགིབ་བཅས་སློ།། 

མིག་སའི་དཀར་ཆག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་current directory ཟེར། 

མིག་སའི་ཁེ་ཕན། འཕལ་གི་ཁེ་ཕན། ཡང་ན་གནས་སྐབས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མིག་སའི་གནས་ས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་current position ཟེར། 

མིག་སའི་སྤློད་མཁན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་current users ཟེར། 

མིག་སའི་ཟིན་ཐློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་current record ཟེར། 

མིག་སར། ད་ལའི་གནས་སྐབས་འདི་ལ་ཟེར། 

མིག་སར་མཐུན་པ། མིག་ལམ་དུ་འབབ་པའམ་མཐློང་སྙིང་འདློད་པ། ཚོང་ཟློག་འདི་ཉློ་མཁན་གི་

མིག་སར་མཐུན་པ་ཞིག་འདུག 

མིག་ཅན། [མངློན] བ་རུ་རའི་ཤིང་། 

མིག་ཅེ་རེ་བ། མིག་ཆེན་པློ་བས་ཏེ་ལ་བ། སང་མིག་ཅེ་རེ་བས་དག་ལ་ལ་བ། མིག་ཅེ་རེ་བས་བལས་

ཀང་ལློང་བ་འདྲ། 

མིག་ལྕིབས། ① མིག་ལྤགས་ཏེ་སྤན་ལྕིབས་ཀང་ཟེར། ② མིག་ཤེལ། 

མིག་བཅར་བ། སར་སྤི་ཚོགས་རིང་པར་རྡློ་ཞྭ་གཡློགས་ནས་མིག་བཅར་བའི་ཁིམས་གཅློད་བེད་
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པའི་ལུགས་ཤིག 

མིག་ཆུ། མིག་གི་མཆི་མ། དགའ་སྤློའི་མིག་ཆུ་འཁློར་བ། མིག་ཆུ་དཀུ་བ། སྨེ་སགས་འདློན་བཞིན་

མིག་ཆུ་ཤློར། 

མིག་ཆུ་ཉིལ་ཉིལ། མཆི་མ་མང་པློ་འབབ་པའི་ཚུལ། སེམས་ཧ་ཅང་སྡུག་པློ་བྱུང་སྐབས་མིག་གཉིས་

ནས་མིག་ཆུ་ཉིལ་ཉིལ་དུ་འབབ། 

མིག་ཆུ་ཉིལ་ལེ། མིག་ཆུ་ལྷུག་ལྷུག་ཏུ་འབབ་ཚུལ། 

མིག་ཆུ་ལློང་ལློང་། མིག་ལ་མཆི་མ་མང་པློ་འཁློར་ཚུལ། སྐྱློ་སྣང་སྐྱེས་ནས་མིག་གཉིས་ལ་མིག་ཆུ་

ལློང་ལློང་དུ་འཁློར་བ། 

མིག་ཆུའི་ནད་ཀི་དབེ་བ། རླུང་གྱུར་ནད། མཁིས་གྱུར་ནད། ཁག་གྱུར་ནད། བད་གྱུར་ནད། འདུས་

གྱུར་ནད། སིན་གྱུར་ནད། སྒ་ངན་བཅས་སློ།། 

མིག་མཆུ། མིག་ལྕིབས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

མིག་ཆེ་བ། ① བུག་པ་ཆེན་པློ། ② འདློད་པ་ཆེ་བའམ་ཧམ་པ་ཆེ་བ། 

མིག་འཆློལ་བ། མཐློང་ཚུལ་ནློར་འཁྲུལ་བྱུང་བ། 

མིག་རགས་རྒྱག མཚོན་རགས་བཀློད་པ། ལམ་མི་ནློར་བའི་ཆེད་དུ་མིག་རགས་བརྒྱབ་པ་ཡིན། 

མིག་ལ་བེད་པ། སྲུང་བའམ་ལ་སྐྱློང་བེད་པ། 

མིག་ལློས། གཅིག་ལ་གཅིག་ལའི་མིག་རྒྱུན་ནམ་མིག་འགན། མིག་ལློས་ཡར་བལ་བས་ན་རང་ལ་ཕན། 

མིག་ལློས་ངན་འགན། བ་སྤློད་ངན་པའི་རེས་སུ་འབང་བ། ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མིག་

ལློས་ངན་འགན་མ་བེད། 

མིག་ལློས་དཔེ་སྟློན། བ་སྤློད་བཟང་ངན་གི་མིག་དཔེ་སྟློན་པ། ལག་བསྟར་ནུས་ཐློན་གི་ཉམས་མློང་

བཟང་པློ་རྣམས་མིག་ལློས་དཔེ་སྟློན་བས་ནས་ཁབ་སེལ་གཏློང་བ། 

མིག་ལློས་བཟང་པློ། སློན་ལ་ལས་ཀ་ཡག་པློར་ཞིག་བཟློས་པ་དེ་མི་གཞན་ལ་མིག་དཔེ་ཡག་པློར་

ཞིག་ཆགས་པའི་དློན་ཡིན། 

མིག་ལློས་ཡར་འགན། མིག་སློལ་ལམ་མིག་རྒྱུན་བཟང་ཕློགས་ལ་འགན་པ། མི་བཟང་དློན་བཟང་
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ལ་མིག་ལློས་ཡར་འགན་བེད་པ། 

མིག་ལློས་རིམ་ལད། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མིག་དཔེ་བལས་ནས་བ་སྤློད་ངན་པ་ཁབ་ཆེ་རུ་སློང་

བ་སྟེ་ཡ་དཔེ་ཞྭ་ལ་མི་བལ། མ་དཔེ་ལྷམ་ལ་བལ་བ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

མིག་ལློས་ཤས་རྐྱེན། མིག་རྒྱུན་བཟང་པློ་འགིབ་ནས་ངན་པ་འཕེལ་རྐྱེན། ཚུལ་མིན་རིང་སྤློད་མིག་

ལློས་ཤས་རྐྱེན་དུ་འགློ་རིགས་ར་འགློག་བེད་དགློས། 

མིག་སྟློང་ཅན། [མངློན] བརྒྱ་བིན། 

མིག་གཏློད་པ། མིག་ཅེར་གིས་ལ་བ། སེམས་གཞན་དུ་མ་ཡེང་བར་ལད་མློར་མིག་གཏློད་པ། 

མིག་བརྟུལ། མིག་གིས་གཟུགས་ལ་ལ་བའི་ཚེ་མཐློང་བེད་ཀི་བེད་ལས་ཉམས་ཏེ་རྣློ་བློ་མེད་པ་

བརྟུལ་པློར་གྱུར་ནས་གཟུགས་ཀི་ཡུལ་གསལ་པློར་མི་མཐློང་བའི་དློན། 

མིག་བལས་ལག་སྦློང་། དངློས་ཐློག་ཉམས་མློང་གི་སྦློང་རྡར། དཔེ་དེབ་ལས་རེད་པའི་ཤེས་ཡློན་

རྣམས་བ་བ་ངློ་མའི་ཐློག་ནས་མིག་བལས་ལག་སྦློང་བས་ན་གཞི་ནས་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་ཐུབ། 

མིག་བསྟར། མིག་གི་མདུན་ན་བསྟར་བསྒིགས་ནས་བརག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་བེད་པ། 

མིག་ཐུར། ① མིག་ནད་བར་འགིབ་སེལ་བེད་ཀི་ཐུར་མ་ཞིག ② མིག་ནད་ལ་སྨན་འདེབས་བེད་

ཀི་སྨན་ཁེམ་ཞིག 

མིག་མཐློང་། དངློས་སུ་མཐློང་བ། རྣ་ཐློས་བརྒྱ་ལས་མིག་མཐློང་གཅིག་དགའ། 

མིག་མཐློང་གཅིག མིག་རྒྱང་གང་། 

མིག་མཐློང་རྣ་ཐློས། མིག་གིས་མཐློང་ཞིང་རྣ་བར་ཐློས་པ། 

མིག་མཐློང་གཟུགས་གྲུབ། མངློན་སུམ་གསལ་མཐློང་གི་དཔེ། བརློན་འགྲུས་བས་ན་མཁས་པར་

འགྱུར་བ་མིག་མཐློང་གཟུགས་གྲུབ་རེད། 

མིག་མཐློང་ལག་ཟིན། མངློན་སུམ་ཚད་གྲུབ་ཀི་དཔེ། བཟློ་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་ཧ་ཅང་མགློགས་པློར་

ཡར་ཐློན་བྱུང་བ་མིག་མཐློང་ལག་ཟིན་ཡིན། 

མིག་མཐློང་གསལ་གྲུབ། མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་ཞིང་གསལ་པློར་གྲུབ་པ། ཕློགས་ཀུན་གྲུབ་འབས་

རླབས་ཆེན་ཐློབ་པ་འདི་ཚང་མས་མིག་མཐློང་གསལ་གྲུབ་བྱུང་བ་རེད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མིག་དར་བསལ་བ། ནང་འཇུག་གི་ནང་གསེས་ཏེ། སློབ་མ་རྣམས་མ་རིག་གཉིས་འཛིན་གིས་

ལློངས་པའི་མཚོན་བེད་མིག་དར་ཏེ་གདློང་གཡློག་བསལ་བ་དང་མཉམ་དུ་མ་རིག་པ་བསལ་

ནས། རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ལྷའི་ངློ་བློ་ཇི་ལ་བར་གསལ་བར་བ་བའློ།། 

མིག་ལན། ① མིག་ཡློད་པ། ② [མངློན] ① མཁས་པ། ② གཟའ་ཕུར་བུ། 

མིག་ལན་ཀུན་གིས་ཤེས་གསལ། མིག་མཐློང་གཟུགས་གྲུབ་ཀི་དློན། སློན་ཐློན་མི་སྣ་ནི་མིག་ལན་

ཀུན་གིས་ཤེས་གསལ་རེད། 

མིག་ལན་གཡང་མཆློངས། ཤེས་བཞིན་ངན་ལམ་དུ་འགློ་བའི་དཔེ། ཡང་ན། ཤེས་བཞིན་དུ་ངན་

ལམ་དུ་འགློ་བ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མིག་ལིར་བ། མིག་འབུར་ཚུགས་སུ་ལ་བ། མཐའ་མཚམས་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་མིག་ལིར་ནས་ལ་བ། 

ནམ་མཁར་མིག་ལིར་བ། 

མིག་ལློག་པ། མིག་འབས་ལ་སྟངས་འགྱུར་བ་སྟེ་སློག་ཆགས་འཆི་ཁར་མིག་འབས་དཀར་ནག་ལློག་

པ་ལ་བུ། 

མིག་མདའ། ལ་ལངས་ཤིག ཆགས་པའི་མིག་མདའ། སང་བའི་མིག་མདའ། 

མིག་མདའ་འཕེན་པ། ཟུར་མིག་གིས་ལ་བ། 

མིག་འདློན་པ། སར་མིའི་མིག་འབས་ཕིར་འདློན་པའི་ཁིམས་ཤིག 

མིག་བརྡ། མིག་གི་བརྡ་ཐབས། མིག་བརྡ་གཏློང་བ། 

མིག་འདྲིས་རྣར་འཇགས། མཐློང་ཐློས་མློང་གློམས་ཀི་དཔེ། བིས་པ་གཞློན་ནུ་རྣམས་ལ་ལུགས་

སློལ་གསར་པ་མིག་འདྲིས་རྣར་འཇགས་འློག་ཏུ་ཤུགས་རྐྱེན་ལེགས་པློ་ཐེབས་འདུག 

མིག་འདྲིས་པ། ཡང་ཡང་མཐློང་སྟེ་གློམས་པ། ལད་མློ་དེ་ཚོ་ཡང་ཡང་མཐློང་བས་མིག་འདྲིས་འདུག 

ཡུན་རིང་མིག་འདྲིས་སུ་གྱུར་ནས་བལས་ཀང་མི་མཐློང་། 

མིག་ན་ལག་བཟློས། མིག་ན་བ་ལག་པས་བཟློས་པ་སྟེ། རང་སྡུག་རང་གིས་བཟློས་པའི་དཔེ། 

མིག་ནག་སེང་ངེ་བ། མིག་ནག་ཧྲིལ་ལེ་བ་ལ་བུ་ལ་སྟངས་ཤིག དློམ་ནག་གི་ཕྲུ་གུ་དེའི་མིག་ནག་

སེང་ངེ་བ་ཞིག་འདུག་ལ་བུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མིག་ནག་ཧྲིག་ཧྲིག མིག་འབས་འགུལ་སྟངས་ཤིག བི་ལས་བི་བ་གང་ནས་ཡློང་མིན་མིག་ནག་

ཧྲིག་ཧྲིག་བས་ནས་ལ་བ། 

མིག་ནད། མིག་ནད་ནི་སྤི་ཟས་དང་སྤློད་ལམ་གཉིས་དམན་ལྷག་ལློག་པའི་རྐྱེན་གིས་ནད་ཁམས་

འཁྲུགས་ནས་ཡློང་གི་ཡློད་པ་རེད། བེ་བག་ཏུ་ཟས་སྤློད་སློ་སློ་མ་འཕློད་པའི་རྐྱེན་ནི། ༡ ཟས་

ཀིས་སློང་བ་ནི། ཟས་སྐློམ་མི་འཕློད་པའི་རྐྱེན་གིས་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གི་ཁམས་འཁྲུགས་

པའི་ནད་འབྱུང་བ་དང་། ཁད་པར་དུ་ཤ་རུལ་པ་དང་། བཙོང་དང་། སློག་པའི་རིགས། ཆང་སྐྱུར་

པློ་སློགས་ཀིས་མིག་ལ་ལྷག་པར་དུ་གནློད་ཅིང་། ཁག་དང་མཁིས་པ་སྐྱེད་པའི་ཁ་ཟས་བསྟེན་

པས་ཁག་མཁིས་ཀི་ཁམས་འཕེལ་ནས་རའི་ནང་དུ་འགིམས་ཏེ་མིག་ནད་སློང་ཡློང་གི་ཡློད་པ་

རེད། ༢ སྤློད་ལམ་གིས་སློང་བ་ནི། ལུས་དྲག་ཤུལ་བས་པ་དང་། མི་ཐེག་པའི་ཁུར་ཁུར་བ། 

མིག་ལ་དུ་བ་བདུག་པ་དང་། བསེར་བུས་བུས་པ་དང་། ཁ་བས་ཕིད་པ་དང་། མཚོན་སློགས་

དངློས་པློ་མིག་ལ་ཕློག་པ་ལ་སློགས་པའི་རྐྱེན་རྣམས་ཀིས་མིག་ནད་སློང་ཡློང་གི་ཡློད་པ་རེད། 

མིག་ནད་སྐྲ་ཤད། སྐྲ་ཤད་ནི་བློད་པས་རྒྱུག་ཤད་ཟེར་བ་དང་། ཁམས་ཡུལ་ལ་སློ་མང་ཟེར་བའི་སྐྲ་

ལ་ཤད་རྒྱབ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་དེའི་མིང་ཡིན་པས་འདིའི་སྐབས་མིག་ལ་ནད་ཞུགས་ནས་མིག་

ཡུལ་དུ་སྐྲ་ཤད་ཀི་དབིབས་ལར་རབ་རིབ་ཏུ་གྱུར་པའི་དློན་ནློ།། 

མིག་ནད་ཁག་གྱུར། ཟུག་རྔུ་ཆེ། ནང་དུ་འབྲུམ་ཕན་དམར་པློས་ཁབ། 

མིག་ནད་མཁིས་གྱུར། མིག་ཚ་ཞིང་། དམར་བ། རྣག་ཏུ་འདྲུལ་ཞིང་། འབྲུམ་ཕན་གིས་ཁབ་པ། 

གཡའ་ཞིངས་སྐྲངས་པ། ཆུ་སེར་དང་རྣག་བཅས་འཛག་པ། 

མིག་ནད་མཁིས་འགིབས། འུག་པའི་མིག་ལར་སེར་བ། 

མིག་ནད་སྒ་ངན། བིས་པ་སློ་སྐྱེ་བའི་ཚེ་ནད་ལས་བྱུང་བས་དམར་ལ་ཚ་བ། མིག་འདག་སློགས་ཀིས་

འབར་ཞིང་སྐྲངས་པ། བིས་པ་རང་གི་ལག་པས་མིག་དང་སྣ་མཉེད་ན་གསློ་དཀའ་བའི་རགས་ཡིན། 

མིག་ནད་འགིབས་པའི་དབེ་བ། ༡ ཤ་ལྷག ༢ ཤ་མཛེར། ༣ར་དྲ། ༤ སློ་རིབ། ༥ ལིང་རློ། ༦ ཆུ་

འཁྲུགས། ༧ ར་མདངས་ཉམས་པ། ༨རླུང་འགིབས། ༩ མཁིས་འགིབས། ༡༠ བད་འགིབས། 

༡༡ འདུས་འགིབས་བཅས་སློ།། 
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མིག་ནད་ལྔ། མིག་ཆུའི་ནད། མིག་ཚག ལིང་ཐློག རབ་རིབ། འགིབ་བཅས་སློ།། 

མིག་ནད་སློ་རིབ། མིག་ནང་དུ་སློང་སྤིས་ལ་བུས་ཁབ་པའི་ནད་རིགས་ཞིག 

མིག་ནད་ཆུ་འཁྲུགས། མིག་གི་ཆུ་མཚོ་དང་མཐློང་བེད་གཉིས་འདྲེས་ནས་སྣག་ཚ་འདྲ་བ་ཡློང་། 

མིག་ནད་འདུས་གྱུར། མིག་ཞུ་བ་སྟ་ེམིག་འབས་ཆུང་དུ་འགློ་བ། ར་ིམ་ནང་འབར་ཞིང་ཟ་བ། ཟུག་ཆུང་བ། 

མིག་ནད་འདུས་འགིབས། འཇའ་ཚོན་འདྲ་བར་སྣང་བའི་མིག་ནད་ཅིག 

མིག་ནད་ནང་སྒིབ། མིག་ནང་གི་མིག་ཆུ་འཁྲུགས་ཏེ་མཚོ་གཉིས་འདྲེས་པའམ་རྒྱལ་མློའི་རའི་

མདངས་ཉམས་ནས་མི་མཐློང་བར་གྱུར་པ་ཞིག 

མིག་ནད་ཕི་སྒིབ། མིག་ནད་ལིང་ཐློག་དང་ཤ་མཛེར་ལ་བུས་མཐློང་བེད་ཀི་སྟེང་ནས་གཡློགས་ཏེ་

མིག་གིས་མི་མཐློང་བར་གྱུར་པ་ཞིག 

མིག་ནད་བད་གྱུར། ནང་དུ་འབྲུམ་ཕན་དཀར་པློས་གང་། མིག་གི་ནང་འབར་ཞིང་ཟ་བ། ཟུག་ཆུང་བ། 

མིག་ནད་བད་འགིབས། ཟླ་འློད་དཀར་པློའི་མདངས་ལར་སྣང་བ། 

མིག་ནད་བར་སྒིབ། རླུང་མཁིས་བད་ཀན་འདུས་པ་བཅས་གང་རེད་ཀི་སྐྱློན་མཐློང་བེད་དང་མིག་

ཤུན་གི་བར་དུ་ཞུགས་ནས་མི་མཐློང་བར་གྱུར་པ་ཞིག 

མིག་ནད་བར་འགིབས། མིག་ཤུན་དང་། མིག་འབས་བར་དུ་འགིབས་བེད་བེ་སྣབས་ཤློར་ནས་

རྒྱལ་མློ་འགིབས་པར་འགྱུར་བའི་མིག་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིས་མཛད་པའི་མིག་འབེད་

ཀི་གདམས་པ་ལས། ཕི་འགིབས་ནི། མིག་གི་རྒྱལ་མློའི་སྟེང་དུ་ཤ་ལྷག་དང་། ཤ་འཛེར། ར་དྲ། 

སློ་རིབ། ལིང་རློ་སློགས་ཀིས་ཁེབས་ནས་འགིབས་པའི་མིག་ནད་དློ།། ནང་འགིབས་ནི། མིག་

གི་འབས་བུའི་ཆུ་འཁྲུགས་པ་དང་། མཐློང་བེད་ར་མདངས་ཉམས་ནས་འགིབས་པར་འགྱུར་

བའི་མིག་ནད་དློ།། བར་འགིབས་ནི། མིག་གི་ཤུན་པ་དང་མིག་འབས་བར་ནས་རྒྱལ་མློའི་སྟེང་

དུ་འགིབས་བེད་བེ་སྣབས་དཀར་པློ་ཤློར་ཏེ་འགིབས་པར་འགྱུར་བའི་མིག་ནད་དློ། 

མིག་ནད་ར་མདངས་ཉམས་པ། མིག་གི་རྒྱལ་མློའི་ར་མདངས་ཉམས་ནས་ནག་སངས་སུ་སློང་བའློ།། 

མིག་ནད་རབ་རིབ། མིག་གིས་གཟུགས་གསལ་བར་མི་མཐློང་བ་ཕི་ཡུལ་དུ་རབ་རིབ་དང་སྐྲ་ཤད་

ཀི་རྣམ་པར་མཐློང་བའི་མིག་ནད། 
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མིག་ནད་རབ་རིབ་ནད་ཀི་དབེ་བ། ① དང་པློར་ཞུགས་ཚེ། རབ་རིབ་ནད་དེ་མིག་ཆུའི་ནང་དུ་རིམ་

བཞིན་འཇུག་པ་སྟེ། དང་པློར་རེས་འགའ་གསལ་ལ་རེས་འགའ་མི་གསལ་བར་ཡློང་། ② 

གཉིས་པར་ཞུགས་ཚེ། ཐག་རིང་གི་གཟུགས་ཆུང་བ་དག་མཐློང་དཀའ་ཞིང་། ཐག་ཉེ་ཞིང་མིག་

གཟིར་ནས་བལས་ན་ལེགས་པར་མཐློང་བ། གློ་ལློག་པར་སྣང་བ་སྟེ་དངློས་པློ་རྣམས་ཀི་

དབིབས་དང་ཁ་དློག་སློགས་གཞན་དང་གཞན་དུ་སྣང་བ། རབ་རིབ་དེ་ཉིད་མིག་སྟེང་ནས་

ཞུགས་ན་མཐློང་བའི་དངློས་པློ་དེ་ཐག་ཉེ་བར་མཐློང་བ་དང་། འློག་ནས་ཞུགས་ན་ཐག་རིང་དུ་

མཐློང་བ། གཡས་གཡློན་ནས་ཞུགས་ན་ལློགས་གཉིས་མི་གསལ་བར་ཡློང་། འདིའི་དུས་སུ་

རབ་རིབ་ཅེས་བ་བ་གསློ་བའི་ཐབས་ལ་འབད་དེ་སྒིམས་དགློས། ༡རླུང་ལས་གྱུར་པ་དུ་བ་དང་། 

རབ་རིབ། སྐྲ་ཤད། སྦྲང་བུ་ལ་བུའི་གཟུགས་མཐློང་བ་དང་། གང་མཐློང་བའི་གཟུགས་ཐམས་

ཅད་གཡློ་བ་ལ་བུར་མཐློང་ངློ་།། ༢ མཁིས་པ་ལས་གྱུར་པ་གློག་དང་། མེ་སྒློན། རྨ་བའི་སྒློ་

མདངས་ལ་བུའི་གཟུགས་མཐློང་། ༣ ཁག་ལས་གྱུར་པ་དམར་པློར་སྣང་བ། ༤ བད་ཀན་ལས་

གྱུར་པ་ཀུན་འཐིབས་པ་ལ་བུར་སྣང་ངློ་།། ③ གསུམ་པར་ཞུགས་ཚེ། སྒིབ་བེད་ཀིས་མས་ཡར་

སྒིབ་པས་སྟེང་ཕློགས་མཐློང་ལ་འློག་ཕློགས་མི་མཐློང་བ་དང་། རས་ཀིས་མིག་བཀབ་ལར་སྣང་

ཞིང་། རླུང་ནད་ལ་སློན་པློ་སྣང་བ། དེ་བཞིན་དུ་མཁིས་པས་སེར་པློར། ཁག་གིས་དམར་པློར། 

བད་ཀན་གིས་དཀར་པློར་སྣང་ངློ་།། དེ་དག་ཀང་སློན་པློ་ཞེས་བའི་རིམ་པ་བཞིར་ཕིན་ནས། 

མཐར་མིག་གི་རྒྱལ་མློ་ཁེབས་ཏེ་ལློང་བར་འགྱུར་རློ། 

མིག་ནད་རླུང་གྱུར། མཆི་མ་འཛག རྡུལ་གིས་གང་སྙམ་བེད། མིག་འབེད་འཛུམ་དཀའ་ཞིང་། སྐབས་

སུ་ངེས་མེད་དུ་འབེད་འཛུམ་བེད། ཆུ་དང་། བད་ཀན། རྣག་བཅས་ག་མཚམས་ནས་འཛག་གློ 

མིག་ནད་རླུང་འགིབས། ཉི་མའི་མདངས་འདྲ་བ། 

མིག་ནད་ལིང་ཐློག་གི་དབེ་བ། ༡ རླུང་གྱུར། མིག་འབས་དཀར་ནག་གི་སྟེང་དུ་ལིང་ཐློག་སློ་ལ་སབ་

པ་ཅན་འབྱུང་།༢ མཁིས་གྱུར། མིག་འབས་དཀར་ནག་གི་ཐློག་ཏུ་ཐིག་ལེ་སེར་པློར་ཡློང་བ། 

༣ཁག་གྱུར། མིག་འབས་དཀར་ནག་གི་ཐློག་ཏུ་མཚོན་གིས་གཙེས་པའི་རེས་ལ་བུ་དམར་པློར་

ཡློང་། ༤ བད་གྱུར། མིག་འབས་ཐློག་ཏུ་མཐུག་ཅིང་སྐྱ་བས་གཡློག་པར་འབྱུང་། ལིང་ཐློག་གི་
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ནད་ཀུན་ལ་ཟུག་ཆེ་ཞིང་རྩུབ་པ་དང་། མཆི་མ་འབྱུང་ལ། ལིང་ཐློག་མཐློང་བེད་ཀི་སྟེང་དུ་བྱུང་

ན་ཟངས་ཀི་གཟེར་བཏབ་པ་དང་འདྲ་བས་གསློ་དཀའ་བའློ།། མིག་ནད་ལིང་རློ། ལིང་རློ་སབ་

མཐུག་གཉིས་ཡློད་ཅིང་། མཐུག་པ་ཡློས་གས་པ་ལ་བུ་ཡློད་པ་རེད། མིག་གཉིས་ཀའི་ནང་དུ་

ཚྭ་རྡློག་འཇློག་པ་ལ་བུ་ནི་བཅློས་དཀའ། 

མིག་ནད་ཤ་འཛེར། མིག་ལ་རྡློ་དབྱུག་ཕློག་པའམ་ལིང་ཐློག་བྱུང་བ་སློགས་ཀིས་མིག་གི་སྟེང་དུ་

འཛེར་བུ་བཏབ་པ་ལ་བུའི་ཐློར་པ་ཞིག 

མིག་ནད་ཤ་ལྷག མིག་གི་ནང་དུ་སྐྱ་བློ་ཟུག་ཆུང་ལ་དལ་བུས་སྐྱེ་བ། 

མིག་ནད་སིན་གྱུར། སིན་གྱུར་མིག་ནང་སིན་འབུ་ཡློད་པ་དེ་སྲུབ་འདློད་པ་སྟེ་ལག་པས་འཕུར་

འདློད་པ། གཡའ་བ། 

མིག་རྣག མིག་སྐྱག 

མིག་རྣློ། རློག་ཞིབ་བེད་མཁས་པ། 

མིག་རྣློན་པློ། མིག་གསལ་པློ། ཁློ་རང་ཐག་རིང་ག་ིཡུལ་ཡང་གསལ་པློ་མཐློང་བའ་ིམིག་རྣློན་པློ་ཞིག་རེད། 

མིག་སྣང་། མིག་ཡུལ་ལམ་མིག་ལམ། སྤློད་ལམ་ངན་པ་མིའི་མིག་སྣང་དུ་མི་འགློ་བ། དཔའ་བློའི་

མིང་གི་དག་སློག་གཅློད། སྟློན་པློའི་ཟས་ཀིས་མིག་སྣང་རྒྱགས། 

མིག་གནློན་འདེབས་ཐུར། མིག་སློར་ར་མི་འགྱུར་བའི་ཆེད་མིག་ར་གནློན་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག 

མིག་པློ་ཆེ། འདློད་ཡློན་ལ་ཧམ་སེམས་ཆེ་བ་འགའ་ཞིག་ལ་མ་རངས་པའི་བརློད་ཚུལ་ཞིག 

མིག་ལྤགས། མིག་གི་པགས་པ། 

མིག་སྤུ། མིག་གི་སྟེང་དུ་དཀྱུས་རིང་པློར་སྐྱེས་པའི་སྤུ། 

མིག་སྤུ་རྣམ་པ་བཅུ། གནའ་བློའི་རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་གཞུང་ལུགས་ནང་གསལ་བའི་མིང་ཚིག་ཅིག་

ཡིན། ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀི་མིང་གློང་མས་རི་མློ་མཁན་ཚོར་མིག་སྤུ་རྣམ་པ་བཅུ་འབི་དགློས་

པའི་བཀའ་ཕབ་པ་སྟེ། ༡ ངང་སེར་གི་མིག་སྤུ། ༢ རི་ཆུང་གི་མིག་སྤུ། ༣རི་ཆེན་ལྔའི་མིག་སྤུ། 

༤ རི་རེ་གསུམ་གི་མིག་སྤུ། ༥ མུ་ཏིག་འཛར་ཅན་གི་མིག་སྤུ། ༦ ཟླ་ཕེད་དབིབས་ཀི་མིག་

སྤུ། ༧ ཡལ་ག་གེས་པའི་མིག་སྤུ། ༨དུ་འཁིགས་མིག་སྤུ། ༩ སྤིན་འཁྱུག་མིག་སྤུ། ༡༠ ལློག་
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འཁློར་མིག་སྤུ་བཅས་སློ།། 

མིག་སྤིན། མིག་སྒིབ་བེད་ཀི་ནད། 

མིག་དཔངས་མཐློ། མིག་གི་ལ་སྟངས་མཐློན་པློ། མིག་དཔངས་མཐློ་ལ་འཇློན་ཐང་དམན། 

མིག་དཔེ། མིག་བལ་སའི་ཚད་གཞི། མིག་དཔེ་ངན་པ། མིག་དཔེ་བཟང་པློ། 

མིག་ཕློར། [ཡུལ] གཟློང་རིལ་གི་འློག་གི་བུ་ག་ཙམ་གི་ལྕགས་ཀློར། 

མིག་ཕིར་གན་པ། [རིང] མིག་ཕབ་པ། 

མིག་ཕ་པློ། སེར་སྣ། འགློ་སློང་གཏློང་དགློས་ངེས་རིགས་ལ་མིག་ཕ་པློ་བེད་རྒྱུ་མེད། 

མིག་འཕེན་པ། ① མིག་གིས་སློ་སྲུང་བ། ② ཟུར་མིག་ལ་བ། 

མིག་འཕྲུལ། མིག་འབིད་པར་བེད་པའི་རེད་མློ། རང་འདློད་གཡློ་ཁམ་གི་སྤློད་ངན་མིག་འཕྲུལ་ལར་

བསྟན་ཀང་མང་ཚོགས་ཀི་དབུ་ལ་སྒིབ་ཞྭ་གཡློག་མི་ཐུབ། 

མིག་འཕྲུལ་མཁན། མིག་འཕྲུལ་སྟློན་མཁན། 

མིག་བུ། ལློང་སྣ་འཁིད་མཁན། དམུས་ལློང་མིག་བུ་མེད་གྱུར་ན། ལམ་ཐག་རིང་བགློད་ག་ལ་ཐུབ། 

མིག་བློ། མིག་གི་རྣམ་ཤེས། 

མིག་དབང་གཟུགས་ཅན་པ། གཟུགས་ལ་ཕིའི་གཟུགས་དང་ནང་གི་གཟུགས་གཉིས་སུ་དབེ་བའི་

ནང་གི་གཟུགས་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། རང་འབས་མིག་ཤེས་ཀི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བདག་

རྐྱེན་བེད་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་ནང་གི་གཟུགས་ཅན་དྭངས་པ་དེ་མིག་དབང་གི་མཚན་

ཉིད། དེ་ནི་དབིབས་ཟར་མའི་མེ་ཏློག་ལར་ཆགས་པའི་གཟུགས་དྭངས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་

དབེ་ན། རེན་བཅས་ཀི་མིག་དབང་དང་དེ་མཚུངས་ཀི་མིག་དབང་གཉིས་སློ།། 

མིག་སྦྲིད་པ། མིག་མི་གསལ་བའམ། རབ་རིབ་ཏུ་གྱུར་པ། ལད་མློ་ཆེ་དྲགས་པས་མིག་སྦྲིད་པ། 

མིག་འབུར། མིག་ཀློང་ཀློང་མིན་པ། 

མིག་འབུར་ཚུགས་པ། མིག་ཐད་ཀར་འབུར་དློད་པ། མདུན་ཕློགས་ལ་མིག་འབུར་ཚུགས་སུ་ལ་བ། 

མིག་འབེན། མིག་གིས་ལ་ཡུལ་གི་གཟུགས། 

མིག་འབེད་ཐུར་མ། མིག་ནང་གཏློང་བེད་མིག་འབེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མིག་འབས། མིག་རིལ། 

མིག་འབྲུམ། ① མིག་ནང་དུ་སྐྱེས་པའི་ལྷ་ཐློར། ② མིག་ནད་ཀི་བེ་བག་ཅིག 

མིག་མང་། མིག་མངས་དང་འདྲ། 

མིག་མང་རིས། མིག་མང་གི་རི་མློ་ལ་བུའི་རེའུ་མིག 

མིག་མངས། མིག་མངས་ནི། བློད་ཀི་གནའ་དུས་ཀི་རེད་རིགས་རིང་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་རྡློ་ལེབ་

བམ་ཤིང་ལེབ་གང་རུང་ཞིག་གི་ཐློག་ཏུ་རེ ་མིག་གྲུ་བཞི་མིག་མང་གི་རིས་སུ་བཅད། དེ་ལ་

རེའུ་མིག་དང་གངས་བསྟུན་ནས་རྡེའུ་དཀར་ནག་རྣམས་ཕློགས་གཉིས་སུ་བཀློད་ཅང་རིག་

རལ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱལ་ཕམ་རློད་པའི་རེད་རིགས་ཤིག་ཡིན། ཏུང་ཧློང་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་རྒྱལ་

པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་བློན་པློ་ཁྱུང་པློ་སྤུངས་སད་ཟུ་ཙེའི་བློ་མཛངས་པའི་ཚད་བཤད་པའི་

སྐབས་སུ།དམག་གི་ཇུས་གཞི་བཀློད་བཞིན་མིག་མང་རེད་ཞིང་ཡློད་པར་གསལ་བ་ལ་

བརགས་ན་སྐབས་དེར་མིག་མང་དེ་བློད་ཀི་དཔློན་རིགས་ནང་དུ་དར་སློལ་ཆེ་བའི་རེད་རིགས་

ཤིག་ཆགས་ཡློད་པར་མཐློང་ཐུབ། 

མིག་མངས་ཚལ་གི་གཙུག་ལག་ཁང་། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་བཙུན་མློ་རུ་ཡློང་བཟས་

བཞེངས་པའི་ལྷ་ཁང་ཡིན་ཞེས་ལློ་རྒྱུས་འགའ་ཞིག་ཏུ་གསལ་ཞིང་ས་གནས་གང་དུ་ཡློད་མིན་

དཔྱད་གཞི་མ་རེད། 

མིག་མས་འགེབས། མིག་གཉིས་བཙུམ་སྐབས་བའི་མིག་ལར་མིག་ལྤགས་མས་ནས་ཡར་འགེབས་

པ་ལ་ཟེར། 

མིག་མི་འཛུམ། ① མིག་གདངས་ནས་མི་ཟུམ་པ། རིག་པ་བསྒིམས་ནས་མིག་མི་འཛུམ་པ། ② 

[མངློན] ཉ། ③ སྤན་རས་གཟིགས། ④ ལྷ། 

མིག་མི་བཟང་། [མངློན] ① ནུབ་ཕློགས་རྒྱལ་ཆེན། ② ལྷ་དབང་ཕྱུག 

མིག་སྨན། ① མིག་གི་སྨན། ② རྡློ་སྨན་མདུང་རེ་སྨུག་པློའི་མིང་གཞན་ཞིག ③ ཁ་དློག་ནག་པློ། 

མིག་སྨན་གི་དངློས་གྲུབ། ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། བསྒྲུབས་པའི་མིག་སྨན་

མིག་ལ་བྱུག་པས་འཇིག་རེན་གི་གཟུགས་ཕ་རགས་ཉེ་རིང་མེད་པར་མཐློང་བ། 
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མིག་སྨན་སློན་པློ། [མངློན] མཐིང་། 

མིག་སྨན་མཇུག་མ། [མངློན] ཁྲུང་ཁྲུང་།

མིག་སྨན་མདློག་ཅན། [མངློན] དུས་མེ། 

མིག་སྨན་འདེབས་བེད། མིག་ནང་དུ་མིག་སྨན་འདེབས་བེད་ཀི་ཐུར་མ། 

མིག་སྨན་མིག་ཕན། དམིགས་ཡུལ་དེ་རང་ལ་ཕན་པ་བེད་དགློས་པའི་དཔེ། 

མིག་སྨན་རྩྭ། [མངློན] རངས་པ། 

མིག་སྨན་ལུས་ཅན། [མངློན] དློམ། 

མིག་སྨན་སངས་རྒྱས། སློ་སྨན་ཞིག་ཐིག་ལེའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

མིག་དམན། [མངློན] མིག་ལ་སྟངས་ཞན་པ། 

མིག་དམའ། [རིང] ཞུམ་པའི་མིག 

མིག་དམར། ① གཟའ་མིག་དམར། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བཀྲ་ཤིས་དང་། ཆུ་སྟློད་སྐྱེས། ནམ་

མཁའི་སྟེང་འགློ་བ། རིབས་ལན། གཞློན་ནུ། འློད་ཟེར་དགུ་པ། རློལ་འགློ། ལུས་དམར་ཅན། ས་

སྐྱེས། ས་ལས་བྱུང་། སའི་བུ་བཅས་སློ།། ② [མངློན] ཤིང་བི། ③ མ་ཧེ། ④ སིན་པློ། 

མིག་ར། མིག་ནང་གི་ཁག་ར། 

མིག་བཙའ་བ། མིག་གིས་བལ་བ། 

མིག་ཚ་བ། ① གཞན་གི་འབློར་པ་ལ་མི་བཟློད་པའི་ཕག་དློག སློག་པ་རང་གིས་ཟློས་ན་ཁ་ཚ། 

གཞན་གིས་ཟློས་ན་མིག་ཚ། ② ནད་སློགས་ཀིས་མིག་དངློས་སུ་ཚ་བ། 

མིག་ཚག མིག་གིས་གཟུགས་ལ་ལ་སྐབས་འློད་འཚེར་བ་ལར་ལ་མི་ནུས་པར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། དེ་

ལ་ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་བད་རླུང་ལས་གྱུར་པའི་སྐམ་ཚག་དང་། ཁག་མཁིས་ལས་བྱུང་བའི་

གཤེར་ཚག་གཉིས་མཆིས་སློ།། 

མིག་ཚག་ནད་ཀི་དབེ་བ། ① སྐམ་ཚག གཙོ་བློ་བད་རླུང་ལས་བྱུང་བས། མིག་སྐམ་ཞིང་རྩུབ་པ། 

ཚ་བ། བསེར་བུས་གནློད་པ། ② གཤེད་ཚག ཁག་དང་མཁིས་པ་ལས་བྱུང་བས། མདློག་

དམར་ཞིང་ཚ་ལ། ཉི་མའི་ནང་བལ་མི་བཟློད་པ། མིག་མཆི་མས་ཁེངས་པ། ③ གདུང་གྱུར། 
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①རླུང་གྱུར། ལང་དུབ་བེད། མིག་ནང་རྡུལ་གིས་གང་བ་ལ་བུ་ཚོར་བ་ཡློང་། མགློ་བློ་འཁློར། 

རྣ་བ་འུར། མིག་མདློག་དམར་ཞིང་སྐྲངས། ② མཁིས་གྱུར། མིག་ཚ། སྐྲངས། རྣག་འདྲུལ། 

སེར་པློ་མཐློང་བ། མིག་ནང་དུ་མེ་འདག་གཏློར་བ་ལ་བུའི་ཚོར་བ་དང་། འཛེར་པས་ཁབ་པ་ལ་

བུའི་ཚོར་བ་ཡློང་། ③ ཁག་གྱུར། ཤིན་ཏུ་ན་ཞིང་རེག་མི་བཟློད་པར་འབྱུང་། མེ་དང་ཉི་མའི་

འློག་ལ་བལ་མི་བཟློད་པ། མིག་དམར་ཞིང་དངློས་པློ་སློགས་དམར་པློར་མཐློང་བ། ④ བད་གྱུར། 

མིག་ཟ་ཞིང་སྐྲངས་པ། མིག་གི་འབས་བུ་ཞུ་བ་སྟེ་ཆུང་དུ་འགློ་བ། སྤི་གདུང་བ་གྱུར་པའི་ནད་

ཕལ་ཆེར་སློ་དང་། མུར་འགམ་དང་། མཁུར་ཚོས་དང་། མགློ་བློ་བཅས་ན་བ། རིམ་ཚབས་

ཆེའློ།། ཞེས་པ་མིག་ནང་རྩུབ་རེག་གི་ཚོར་བ་ཚབས་ཆེན་པློ་ཡློད་པའི་དློན་ནློ།། 

མིག་མཚམས། མིག་གི་ཐད་མཚམས། སྐྲ་སིལ་མ་མིག་མཚམས་སུ་སེབས་པ། 

མིག་མཛེར། མིག་གི་ནང་གི་ཤ་མཛེར། 

མིག་མཛེས། [མངློན] ཁུ་བྱུག 

མིག་འཛིན། [མངློན] དཔྲལ་བ། 

མིག་ཞར་བ། མིག་ཡ་གཅིག་གིས་མི་མཐློང་བ། 

མིག་ཞུ། རྒྱལ་མློ་རིམ་བཞིན་ཆེར་ཕིན་པའི་དློན་ཡིན་ཞེས་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིའི་མིག་བཅློས་ལས་གསུངས། 

མིག་ཟིམ་མེ་བ། མིག་འཛུམ་ལ་ཁད་པ། རྒད་པློ་ཞིག་མིག་ཟིམ་མེར་བར་སྣང་ལ་ལ་གིན་བསད་འདུག 

མིག་ཟིམ་ཟིམ། མིག་མ་ཟུམ་ཙམ་གི་ལ་ཚུལ། ཉི་འློད་ལ་མིག་ཟིམ་ཟིམ་བས་ཏེ་ལ་བ། 

མིག་ཟུར། མིག་གི་ཟུར་རམ་མཐའ། 

མིག་གཟློང་། རྨིག་ལྕགས་ལ་ཨི་ཁུང་འབིགས་བེད་ཀི་བེ་བག་ཅིག 

མིག་ཡ་བ། [མངློན] རྣམ་ཐློས་སས། 

མིག་ཡངས་པ། ཡུལ་གང་ལའང་ལ་རློག་ཐུབ་པ། 

མིག་ཡངས་མ། བུད་མེད་ན་གཞློན། 

མིག་ཡུལ། མིག་གིས་མཐློང་བའི་ཡུལ། 

མིག་ཡློད་པ། [མངློན] གཟའ་ཕུར་བུ། 
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མིག་ཡློར། ① དངློས་པློ་གཅིག་ལ་གཉིས་སུ་སྣང་བའི་མིང་། ② ཐློ་ཡློར། 

མིག་གཡུང་། གཡུང་ནི་དལ་བའམ་ཞན་པའི་དློན་ཡིན་པས་འདིར་མིག་གིས་གཟུགས་ལ་ལ་བའི་

ཚེ་མྱུར་བར་མི་མཐློང་བར་གྱུར་པའམ་ལ་སྟངས་ཞན་པློར་གྱུར་པའི་དློན་ནློ།། 

མིག་གཡློར། མིག་ཡློར་དང་འདྲ། 

མིག་ར། མིག་དྲ་སྟེ་སྤུ་རིད་ཀིས་བཟློས་པའི་མིག་སྐྱློབ་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག 

མིག་རས། མིག ཡུལ་གྲུ་སློ་སློའི་གནས་ཚུལ་ལ་མིག་རས་བཙའ་བ། 

མིག་རིག་རིག མིག་ཧྲིག་ཧྲིག་དང་འདྲ། 

མིག་རིམས། གཞན་ལ་འགློ་བར་བེད་པའི་མིག་ནད། 

མིག་རིལ། མིག་རྡློག་ཧྲིལ་ཧྲིལ་ཏེ་མིག་འབས། 

མིག་རུས་མནན་པ། [མངློན] ཁློང་ཁློ་བ། 

མིག་རེངས། མིག་གི་མཐློང་བེད་ཀི་དབང་རའི་བ་བ་ཉམས་ནས་མིག་འཛུམ་མི་ཤེས་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། མིག་རེངས་མཐློང་བེད་ར་ཉམས་ནས། མིག་འཛུམ་

མི་ཤེས་པ་ཡི་དློན། 

མིག་ལ་འཁྱུག་པ། ཡིད་ལ་འགློ་བའམ། བློ་ལ་འབབ་པ། ལས་སྟངས་ལ་ལེགས་བཅློས་བཏང་རེས་

མི་ཚང་མའི་མིག་ལ་འཁྱུག་པློ་བྱུང་སློང་། 

མིག་ལ་རྒྱུག་པ། ལ་སྣང་ལ་འབབ་པ། མི་ཚང་མའི་མིག་ལ་རྒྱུག་པ། 

མིག་ལ་ཕན། [མངློན] ཆུ་ཤེལ། 

མིག་ལ་ཟུག་པ། ① ལར་སྣང་ལ་མཛེས་པློར་མཐློང་བ། ② མིག་རིལ་ཕུག་པ། རླུང་ཚུབ་ལངས་

ནས་ག་མ་ཞིག་མིག་ལ་ཟུག་པ། 

མིག་ལམ། མིག་གི་མཐློང་ཡུལ། ཁྭ་ཏ་ནག་པློའི་མིག་ལམ་ན། སྐྱག་པ་གསེར་གི་མཆློད་རེན་རེད། 

མིག་ལམ་ཆད་པ། [རིང] ས་སིབས་པ། 

མིག་ལམ་དུ་མི་འཇློག་པ། མཐློང་ཆེན་མི་བེད་པ། 
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མིག་ལློག སང་མིག དག་བློར་མིག་ལློག་ལ་བ། 

མིག་ལློག་བལ་བ། མ་རངས་པའི་ལ་སྟངས། 

མིག་ལློབ་ངན་པ། མིག་ལློས་ངན་པ། 

མིག་ཤེལ། མིག་དབང་སྲུང་སྐྱློབ་དང་། མཐློང་ཤུགས་ཆེར་བཏློང་བའི་ཤེལ་གི་མིག་ར་ཞིག 

མིག་ཤེལ་པློ། མིག་གི་ལ་སྟངས་ཞན་པའམ་ཡློན་པློར་ལ་བའི་དློན་ཡིན་ཞེས་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་

རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་སློན་ལས་གསུངས། 

མིག་ཤེས། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ། རང་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐྱེན་མིག་དབང་ལ་

བརེན་ནས་བྱུང་བའི་རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ངློ་བློ་རང་སྟློབས་ཀིས་

མཐློང་བའི་ཤེས་པ། དཔེར་ན། དཀར་པློ་མཐློང་བའི་མིག་ཤེས་ལ་བུའློ།། 

མིག་སེར།①ཕློ་མློ་ཕན་ཚུན་བར་དུ་ཆགས་པས་བསངས་པའི་ཁློང་ཁློ། ② ཕག་དློག ③ [ཀམལཱ]

མིག་ནད་ཅིག 

མིག་སེར་ཅན། [མངློན] སིན་བ་འུག་པ། 

མིག་སླུ་བ། མིག་འཁྲུལ་དུ་འཇུག་པ། ཡིན་ཙམ་མིན་ཙམ་གི་ཐབས་ཤེས་སྣ་མང་བས་ཏེ་དག་བློའི་

མིག་སླུ་བ། 

མིག་སེ། མིག་ཡློན་པློར་གྱུར་པའི་དློན་ལ་བཞེད་པ་ཞིག་དང་མིག་གདངས་ཟུམ་མེད་པར་གྱུར་པའི་

དློན་ལ་བཞེད་པ་ཞིག་དང་གཉིས་མཆིས་ཏེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་

ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་སློན་ལས། མིག་སེ་བ་སྟེ་གདངས་ཟུམ་མེད་པ་གཟའ་ཕློག་པ་དང་

མཚུངས་པའློ།། ཞེས་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། མིག་སེ་བ་དང་ཁ་

སེ་བ། ཁ་མིག་ཡློན་པློར་གྱུར་པའི་མིང་། ཞེས་གསུངས་པས་དཔྱད་པར་གིས་ཤིག 

མིག་སེ་བློ། མིག་ཡློན་པློའམ་ཀློག་ཀློག 

མིག་སློབ་ངན་པ། མིག་རྒྱུན་ངན་པ་སྟེ། གཞན་དག་གིས་བ་བ་ངན་བས་པའི་མིག་དཔེ་ངན་པའི་

རྒྱུན་རང་ལ་ལློབས་ནས་རང་གིས་དེ་ལར་བེད་འདློད་བྱུང་བ་ལ་ཟེར་ཞིང་། མིག་ལློས་ངན་པ་
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ཞེས་པ་དང་དློན་འདྲ། 

མིག་གསུམ་གློགས་པློ། [མངློན] རྣམ་ཐློས་སས། 

མིག་གསུམ་པ། [མངློན] ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

མིག་གསུམ་གཙུག་ནློར། [མངློན] ཟླ་བ། 

མིག་གསུམ་མཛེས། [མངློན] ཟླ་བ། 

མིག་བསིངས་པ། ① མིག་གིས་ཐག་རིང་པློར་བལས་པ། མ་འློངས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིད་དུ་འློང་

བར་མིག་བསིང་ནས་ལ་བ། ② ཕུགས་དློན་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བ། 

མིག་བསེ་བློ། མིག་སེ་བློ་དང་འདྲ། 

མིག་ཧར་པློ། དཀར་ནག་མ་འདྲེས་པར་གསལ་བའི་མིག་འབས་བཀྲ་པློ། ཕྲུ་གུའི་མིག་ཧར་པློ། 

མིག་ཧུར་རེ། མིག་གིས་ལ་སྟངས་ཤིག ལས་གྲྭ་འཛུགས་ཡུལ་ཀུན་ལ་མིག་ཧུར་རེར་ལ་བ། ཁློང་

ཁློ་བཟས་ནས་མིག་ཧུར་རེར་ལ་བ། 

མིག་ཧྲིག་གེ མིག་གིས་ལ་སྟངས་ཤིག ཁློམ་ཟློག་གསར་པར་མིག་ཧྲིག་གེར་ལ་བ། 

མིག་ཧྲིག་ཧྲིག མིག་འབུར་ཚུགས་སུ་ལ་སྟངས་ཤིག ཉེ་སྐློར་གི་གནས་ཚུལ་ལ་མིག་ཧྲིག་ཧྲིག་

གིས་ལ་བ། 

མིང་། ① འབློད་བེད་ཀི་བརྡ། རང་མིང་སློ་བ། གཞན་མིང་འབློད་པ། ཆུ་བློའི་མིང་ཆགས་པ། དཔའ་

བློའི་མིང་སྤློད་པ། སྦིན་བདག་གི་རེས་སུ་ཁི་ལར་རྒྱུག་པས་ན་རྒྱུག་ཁིའི་མིང་ཐློབ་པ། ② ཡི་

གེ་གཉིས་སམ། མང་པློ་གཅིག་ཏུ་འདུས་ནས་དློན་གི་ངློ་བློ་ཙམ་སྟློན་པའི་སྒ། ཉའ། སྒུག་པ། 

དམར་པློ་སློགས་ལ་བུ་འདློད་རྒྱལ་གི་མིང་དང་། པདྨའི་གཉེན། བསིལ་ཟེར་ཅན་སློགས་ལ་བུ་

རེས་གྲུབ་ཀི་མིང་ངློ་།།

མིང་སྐུང་སྙློན་འཛུགས། གློང་རིམ་མམ་ཁིམས་ཁང་སློགས་ལ་མིང་མ་བིས་པར་མི་གཞན་ལ་སྐྱློན་

འཛུགས་བས་པའི་ཡི་གེ་བིས་པ། 

མིང་སྐུང་བ། མིང་མི་མངློན་པ་བས་པ། 

མིང་རྐྱང་། དློན་གི་ངློ་བློ་སྟློན་བེད། 
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མིང་བསྐྱར་འདློགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་rename ཟེར། 

མིང་ཁུར་བ། མིང་དང་དུ་བངས་པ། 

མིང་ཁེར་བ། ① མིང་ཁུར་དུ་ལེན་པ། ② གཞན་མིང་གཡར་བ། གཞུང་དློན་གི་མིང་ཁེར་ནས་རང་

དློན་སྒྲུབ། 

མིང་གི་དགེ་སློང་། སློམ་པའི་ཆློ་གའམ་ཀུན་སློང་མ་དག་པའི་དགེ་སློང་། 

མིང་གི་རྣམ་གངས། དློན་གཅིག་ལ་མིང་འདྲ་བ་མང་ཉུང་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པ་དཔེར་ན། ཚ་ཟེར་ཅན་

དང་། འློད་སྟློང་ཅན། ཉིན་བེད་དབང་པློ། པད་མའི་གཉེན། མུན་པའི་དག། ནམ་མཁའི་ནློར་བུ་

རྣམས་ཉི་མའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། ཞེས་པ་ལ་བུ། 

མིང་གི་ཚོགས། དློན་གི་ངློ་བློ་ཙམ་སྟློན་པར་བེད་པའི་བརྡ་རྣམས་ཏེ། ཀ་བ་དང་། ཁང་པ་དང་། རི་

དང་། མི་ལ་སློགས་པའློ།། 

མིང་གི་ལྷག་མ། མིང་ཤུལ། 

མིང་གི་ལྷག་མར་བཏང་བ། ར་བ་རྨིང་མེད་དུ་བཏང་བའི་དློན། 

མིང་གགས། སྐད་གགས། 

མིང་གགས་ཁེ་དབང་། སྤི་དམངས་དང་ཁིམས་མིས་སྤི་ཚོགས་ནས་རང་ཉིད་ལ་དཔྱད་འཇློག་གང་

ཡློད་ལས་བྱུང་བའི་ཁེ་ཕན་ལློངས་སུ་སྤློད་པའི་དབང་ཆར་ཟེར། 

མིང་གློགས། ① མིང་གཅིག་པའི་མི། ② མིང་གི་ཆ་ཤས་ཞིག་གི་དློན།

མིང་སྒྱུར། མིང་རིང་པ་གསར་དུ་བརེ་བ། 

མིང་འགེལ། མིང་རྐྱང་གང་དེའི་སྟློན་དློན་གང་ཡིན་གསལ་པློར་འགེལ་བཤད་བས་པ། 

མིང་ངན། ① གགས་པ་ངན་པ། ② མིང་འདློགས་ངན་པ། 

མིང་ཅན། ① སྐད་གགས་ཡློད་པ། མི་མིང་ཅན། ② སློ་སྨན་གི་བེ་བག་ཅིག མགློ་ན་བ་དང་སློ་ན་

བར་ཕན། 

མིང་ཅན་ནག་པློ། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ལྷློག་པ་དང་གཉན་
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སྐྲངས་འཇློམས། ཁག་རླུང་གིས་ལུས་སྟློད་གཟེར་བ་ལ་ཕན། དུག་ཚད་སེལ། 

མིང་ཅན་གཡུང་བ། ཤིང་ཞིག 

མིང་ཅན་སེར་པློ། མིང་ཅན་མེ་ཏློག་སེར་པློ་འཆར་བ་ཞིག་སྟེ། ནུས་པ་མིང་ཅན་ནག་པློ་དང་མཚུངས། 

མིང་བརེ་བ། སར་གི་མིང་དེ་མ་ཡིན་པའི་མིང་གསར་པ་ཞིག་འདློགས་པ། 

མངི་གཉསི། འདློད་རྒྱལ་ག་ིམངི་དང་། རསེ་གྲུབ་ཀ་ིམངི་ངློ་།། ད་ེལ་དངློས་མངི་དང་། བཏགས་མངི་ཡང་ཟརེ། 

མིང་རགས། མིང་དང་ཐེལ་རྒྱ། ཆིངས་ཡིག་ཐློག་མིང་རགས་བཀློད་པ། མིང་འགློད་ཐམ་འབེབས་

དང་ས་ཡིག་རྒྱབ་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། དབིན་སྐད་དུ་signature ཟེར། 

མིང་རགས་བར་འཇུག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་insert signature ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་find by name ཟེར། 

མིང་སྟློང་པ། དློན་གི་དངློས་པློ་མེད་པའི་མིང་རྐྱང་། 

མངི་སྟློན། ① མངི་འདློགས་ཀ་ིསྟློན་མློའམ་མཛད་སློ། ② མ་ིཕྱུགས་དངློས་པློ་སློགས་ཀ་ིམངི་བརྡ་སྟློན་པ། 

མིང་བཏགས་ཐུག་པ། སར་སེར་འབས་སློགས་དགློན་སེ་ཆེ་གས་ནང་གི་གྲྭ་པ་ཚོར་དགེ་བཤེས་

ཞེས་མཐློ་རིམ་གི་གློ་མིང་གསར་དུ་བཏགས་པའི་དགའ་སྟློན་དུ་དགེ་བཤེས་དེས་ཁལ་ལར་

དགེ་འདུན་པ་ལ་དྲང་བར་བ་རྒྱུའི་འབས་ཐུག 

མིང་ཐློ། མིང་བཀློད་པའི་ཐློ་ཡིག ཚོགས་འདུར་བཅར་ནས་མིང་ཐློ་འགློད་པ། སློབ་གྲྭའི་མིང་ཐློ་ནས་

ཕུད་པ། སྨན་ཁང་དུ་མིང་ཐློ་འགློད་པར་འགློ། 

མིང་ཐློགས། མི་སློ་སློའི་མིང་དངློས་མིན་པ་འཕ་ཞིང་འབློད་པའི་མིང་། 

མིང་ཐློབ། གློ་མིང་གི་ཐློབ་ཐང་། དམག་ཐློག་བས་རེས་བཞག་པས་དཔའ་བློའི་མིང་ཐློབ་བྱུང་བ། 

མིང་མཐའ། ① རེས་འཇུག་ག་ང་ད་ན་བ་མ་འ་ར་ལ་ས། ② མིང་གི་ཆ་ཤས་ཀི་ཡི་གེ་རེས་མ། ཀ་

བ་དང་། དམར་པློ་ཞེས་པའི་བ་དང་པློ་ལ་བུའློ།། 

མིང་མཐའ་འདྲེན་པ། མིང་མཐའི་རེས་འཇུག་གིས་རགས་མཚུངས་ཀི་མིང་གཞི་འདྲེན་ཚུལ་དང་། 



  138  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྒ་མཚུངས་ཀི་བརློད་བདེ་འདྲེན་ཚུལ། 

མིང་མཐའི་པ་བ། བདག་སྒ་སྟློན་བེད་མིན་པའི་མིང་གི་ཆ་ཤས་ཀི་པ་དང་བ། ལག་པ། བུམ་པ། ཁ་

བ། རིང་བ། 

མིང་དུ་མ་འདུས་པའི་གབ་ཚིག གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་དགུ་པ། གང་དུ་བརློད་བའི་དློན་དེ་དང་འབེལ་

བའི་མིང་གཅིག་བརློད་པ་ལ་མིང་གཞན་གིས་བར་དུ་གཅློད་ཅིང་། མིང་སྣ་ཚོགས་བསེས་ནས་

བརློད་པས་ཐད་ཀར་བལས་ན་མིང་དུ་མ་ཞིག་བརློད་པ་ཙམ་ལས་དངློས་དློན་མི་གསལ་བ་མིང་

དུ་མ་འདུས་པའི་གབ་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན། 

མིང་དློན། ཐ་སྙད་དུས་ཀི་མིང་དང་། བརྡ་དུས་ཀི་དློན་ཏེ། གདགས་གཞི་གང་ལ་འདློགས་བེད་ཀི་

མིང་ཆགས་པའམ་གགས་ཤིང་གྲུབ་པའི་མི་མིང་དང་། འདློགས་བེད་ཀི་མིང་གདགས་པར་བ་

བའི་གཞིའློ།། མིང་དློན་གཉིས་མཐུན་གི་དཔའ་བློ། གློ་གནས་དང་མིང་དློན་མི་མཚུངས་པ། 

མིང་དློན་བརྡ་སྤློད། ① ཚིག་དློན་གི་འགེལ་པ་རྒྱབ་པ། ② ལློ་ཙཱ་བ་བཻ་རློ་ཙ་ནས་བརམས་པའི་རྒྱ་

བློད་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦར་གི་ཚིག་མཛོད་ཅིག 

མིང་གདགས་ལས་ཁུངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་naming authority ཟེར། 

མིང་བདུན་སིང་གཅིག སྨན་གི་ཁུངས་བཅད་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་བག་སྐྱ་ཧ་བློའི་མིང་གི་

རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། རྡློ་རེ་སྤི་འཇློམས་ལས། མིང་པློ་བདུན་གི་སིང་གཅིག་མ། དལ་བརྒྱད་

འབློར་པའི་གློང་ཁེར་དུ། མིང་པློ་བདུན་གིས་དམག་ཚོགས་གཡློས། སློག་གི་ནློར་བུ་བཅློམ་ཉེ་

ཚེ། སིང་གཅིག་ཧ་བློས་ར་མདའ་བཟླློག ། ཅེས་དང་། 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། མིང་བདུན་སིང་གཅིག་ཅེས་བག་སྐྱ་ཧ་བློའི་མིང་སྟེ། དེ་ལ་ཅིའི་ཕིར་མིང་དེ་ལར་

བཏགས་ཤེ་ན། སློན་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གི་བདུད་རི་འདློད་ནས་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པའི་ཚེ་དུག་གི་

སྐྱེས་བུ་ཧ་ལ་ཞེས་བ་བ་ཞིག་བྱུང་བས་དེ་ལ་ཚངས་པས་ཧཱུྃ་རིང་གིས་གཟིར་བས་སྣང་

གཟུགས་ཞི་ནས་རྒྱུ་བ་དང་། མི་རྒྱུ་བའི་དུག་རིགས་སློ་སློར་ཐིམ་པས། མི་རྒྱུ་བའི་དུག་གི་ནང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

ཚན་དུག་ལྔའི་རང་མདངས་ལས་བྱུང་བའི་བཙན་དུག་རིགས་ལྔ་དང་། ར་དུག སྤང་དུག་བཅས་

རིགས་བདུན་སྐྱེས་ཏེ་སྐྱེ་འགློའི་སློག་འཕློག་པར་རློམ་པའི་ཚེ། སྨན་གི་ལྷ་མློའི་མངློན་མཁེན་

གིས་གང་གི་དུག་དེས་འགློ་བའི་སློག་འཕློག་པར་གཟིགས། ནད་དེ་དག་གི་སྟློབས་ནུས་

འཇློམས་བེད་ཀི་གཉེན་པློའི་སྨན་ཞིག་སྐྱེ་བར་སྨློན་ལམ་བཏབ་པས་བདུད་རི་བག་སྐྱ་ཧ་བློ་

ཞེས་དུག་རིགས་ཐམས་ཅད་འཇློམས་བེད་ཀི་སྨན་མཆློག་འདི་འཁྲུངས་པས་མིང་ཡང་དེ་ལར་

དུ་གགས་སློ།། ཞེས་སློ།། 

མིང་འདློགས། བ་དངློས་གང་ཞིག་ལ་སར་མིང་མེད་པར་གསར་དུ་མིང་འདློགས་པ། 

མིང་འདློགས་སྣ་ཚོགས། ཁག་འདློགས་མི་འདྲ་བ་མང་པློ། སྤི་ཚོགས་རིང་པའི་སྐབས་མངའ་བདག་

ཚོས་མིང་འདློགས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་མི་དམངས་ལ་ཁལ་གཙེར་བཏང་ཡློད་པ་རེད། 

མིང་འདློགས་པ། མིང་གི་ཐ་སྙད་སར་མེད་གསར་དུ་འདློགས་པ། ལྕགས་ཟམ་ལ་མིང་འདློགས་པ། 

བུ་ལ་རྣམ་རྒྱལ་དང་བུ་མློ་ལ་གཡུ་སྒློན་ཟེར་བའི་མིང་བཏགས་པ། 

མིང་འདློན་བརྒྱབ་པ། ས་གསང་མེད་པར་མིང་ནས་དངློས་སུ་སྨློས་པ། 

མིང་བརྡ། དངློས་པློ་སློ་སློའི་མིང་གི་ཐ་སྙད། 

མིང་བརྡ་གདློང་ཐུག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་name conflict ཟེར། 

མིང་བརྡས་བཞག་པ། ༡ སེམས་ཙམ་པས་ཡུལ་སྟེང་གྲུབ་པ་དེ་ཡང་མིང་བརྡས་བཞག་པ་ལ་ལློས་

དགློས་པ། ༢ ཐལ་འགྱུར་བས་མིང་བརྡས་བཞག་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་པ། དེར་བརེན་ས་མ་

རགས་པ་དང་ཕི་མ་ཕ་བ་ཡློད་ས་མས་ཙམ་སྒས་རློག་པས་བཏགས་པ་ལ་མ་ལློས་པར་གྲུབ་པ་

གཅློད་ཀང་རང་ངློས་ནས་གྲུབ་པ་མི་གཅློད་པར་བཞེད་པས། གཞི་དེ་སེམས་ཙམ་པ་ལར་གི་

རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་རྒྱུད་ལན་ཡིན་ན། གཞི་དེ་ཐལ་འགྱུར་བ་ལར་གི་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་

པ་རྒྱུད་ལན་ཡིན་པས་ཁབ། 

མིང་པ། འཕིན་བསྐུར་གི་རེས་སུ་ཁེངས་བསྐྱུངས་ཀིས་རང་མིང་འགློད་ཚུལ་ཞིག དགེ་མིང་པས་

ཕུལ། སྤྲུལ་མིང་པས་ཕུལ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མིང་པློ། ཕ་མ་གཅིག་པའི་བུ་རྒན་གས། 

མིང་འཕློག་པ། གློ་གནས་འཕློག་པ། བས་ཉེས་ལ་བརེན་ནས་ཁློའི་མིང་འཕློག་པ། 

མིང་བང་། ① དཔེ་ཆའི་ཁ་བང་། ② རང་གི་མིང་དང་། གློ་གནས། སློད་གནས་ཁ་བང་སློགས་

གནས་ཚུལ་མདློར་བསྡུས་བཀློད་པའི་ཤློག་བང་། 

མིང་བིས་རགས་བཞག ཡིག་དན་གི་གཤམ་དུ་མིང་རགས་བཀློད་པ། 

མིང་སྦློར་རློག་པ། རློག་པའི་ནང་གསེས། དློན་དང་མིང་སྦར་ནས་འཛིན་པའི་ཞེན་རིག དཔེར་ན་

གདུང་འདེགས་ཀི་དློན་བེད་ནུས་པ་ལ་ཀ་བའློ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་རློག་པ་ལ་བུའློ།། 

མིང་སྦྲེལ་བ། མིང་མང་པློ་ཕད་རྣམ་དབེས་སྦྲེལ་ཏེ་ཚིག་བཟློས་པ། 

མིང་འབུར་བ། སྐད་གགས་ཆེ་རུ་འགློ་བ། རང་འདྲའི་ན་མཉམ་ཁློད་དུ་མིང་འབུར་བ། 

མིང་མེད། འབློད་བེད་ཀི་མིང་བརྡ་མེད་པ།

མིང་ཙམ། དློན་དང་མ་འབེལ་བའ་ིམིང་སྟློང་། ཁིམ་ཚང་གུད་ནས་སར་ག་ིམིང་ཙམ་ལས་གང་ཡང་མ་ིའདུག 

མིང་ཚིག མིང་དང་ཚིག་གཉིས། དློན་གི་ངློ་བློ་སྟློན་པ་མིང་སྟེ། བུམ་པ། ཀ་བ་ལ་བུ་དང་། དློན་གི་

ཁད་པར་སྟློན་པ་ཚིག་སྟེ། རི་མཐློན་པློ། ངས་བཤད། ཁློད་ཀིས་ཉན་ལ་བུའློ།། 

མིང་ཚོགས། དློན་གི་ངློ་བློ་སྟློན་པའི་ཐ་སྙད་མཐའ་དག 

མིང་རྫུན་མ། དངློས་མིང་མ་ཡིན་པ། 

མིང་མཛོད། མིང་ཚིག་མང་པློ་བཀློད་པའི་དེབ། 

མིང་གཞན། ① རྒྱུན་གི་མིང་མ་ཡིན་པའི་གློ་གནས་ཀི་མིང་དང་། ཆློས་མིང་། ངན་མིང་སློགས་

མིང་གཞན། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་alias ཟེར། 

མིང་གཞི། མིང་ཚིག་བརློད་པ་ཀུན་ག་ིགཞ་ིརར་གྱུར་པའ་ིཡ་ིག་ེསྟེ། སྤིར་དབངས་གསལ་དྲིལ་བའ་ིཡ་ིག་ེ

སུམ་ཅུ་སློ་བཞི། བ་ེབག་གསལ་བེད་སུམ་ཅུ། ཡང་སློས་མིང་གཞ་ིརྐྱང་པ་ཉ་ིཤུ་ཐམ་པ་བཅས་སློ།། 

མིང་གཞི་རྐྱང་པ། སློན་འཇུག་དང་རེས་འཇུག་སློགས་མེད་པའི་མིང་གཞིའི་འབྲུ་རྐྱང་པ། ཀ་ཁ་ལ་བུའློ།། 

མིང་གཞི་ཉི་ཤུ། སློན་རེས་མིང་གསུམ་གི་ཟླས་དབེ་བའི་མིང་གཞི་ཁློ་ན་ཉི་ཤུ། ཀ་ཁ་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཏ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

ཐ་པ་ཕ་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་ཡ་ཤ་ཧ་ཨ་ལ་བུའློ།། 

མིང་གཞི་གཉིས་སྦྲེལ། གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེ་ཉིས་སྦྲེལ། 

ར་ག་ལ་བུ། 

མིང་གཞི་གཙོ་ཕལ། བསྐྱེད་ལ་བུ་སློན་འཇུག་བ་དང་། རེས་འཇུག་ད། དབངས་འགེང་བུ་བཅས་

འཇུག་སའི་མིང་གཞི་གཙོ་བློ་ཀ་དང་། ཕལ་པ་ས་མགློ་དང་ཡ་བཏགས་ཡིན་པ་བཞིན་ནློ།། 

མིང་གཞི་ཤིན་ཏུ་མློ་ཡིག་བཞི། མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པའི་ནང་ནས་ང་ཉ་ན་མ་བཞི་ནི་མིང་

གཞི་ཤིན་ཏུ་མློ་ཡིག་བཞིའློ།། 

མིང་གཞི་སུམ་ཅུ། རེས་འཇུག་བཅུ་པློ་འཇུག་རུང་དུ་གྱུར་པའི་གསལ་བེད་སུམ་ཅུ། 

མིང་གཞི་སུམ་ཅུ་སློ་བཞི། མིང་ཚིག་རློམ་པ་ཀུན་གི་གཞིར་གྱུར་པའི་དབངས་གསལ་སུམ་ཅུ་སློ་བཞི། 

མིང་གཞི་གསུམ་སྦྲེལ། གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེ་གསུམ་བརེགས་པ། 

མིང་གཞིའི་ཕློ་ཡིག མིང་གཞིར་གྱུར་པའི་ཡི་གེ་རློད་སྐབས་སློ་སློའི་སྐྱེ་གནས་ལ་བེད་རློལ་གི་

ཤུགས་ཆེ་བའམ་གིམས་པ་རྣམས་ལ་ཟེར། ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ་རྣམས་སློ།། 

མིང་གཞིའི་མ་ནིང་། མིང་གཞིར་གྱུར་པའི་ཡི་གེ་རློད་སྐབས་སློ་སློའི་སྐྱེ་གནས་ལ་བེད་རློལ་གི་

ཤུགས་ཆེ་ཆུང་ངམ་གིམས་ལྷློད་རན་པ་རྣམས་ལ་ཟེར། ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་རྣམས་སློ།། 

མིང་གཞིའི་མློ་ཡིག མིང་གཞིར་གྱུར་པའི་ཡི་གེ་རློད་སྐབས་སློ་སློའི་སྐྱེ་གནས་ལ་བེད་རློལ་གི་

ཤུགས་ཅུང་ཟད་ཆུང་བའམ་ལྷློད་པ་རྣམས་ལ་ཟེར། ག་ཇ་ད་བ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ཤ་ས་བཅས་སློ།། 

མིང་གཞིའི་མློ་གཤམ། མིང་གཞིར་གྱུར་པའི་ཡི་གེ་རློད་སྐབས་སློ་སློའི་སྐྱེ་གནས་ལ་བེད་རློལ་གི་

ཤུགས་ཤིན་ཏུ་ལྷློད་ཅིང་ཞན་པ་རྣམས་ལ་ཟེར། ར་ལ་ཧ་ཨ་བཅས་སློ།། 

མིང་གཞིའི་མཚན་མེད། མིང་གཞི་མློ་གཤམ་གི་ཡི་གེ་ར་ལ་ཧའི་རློལ་ཤུགས་ལས་ཀང་ཞན་པའི་

ཨ་ལ་མཚན་མེད་ཀང་ཟེར། 

མིང་གཞིའི་ཤིན་ཏུ་མློ། མིང་གཞིར་གྱུར་པའི་ཡི་གེ་རློད་སྐབས་སློ་སློའི་སྐྱེ་གནས་ལ་བེད་རློལ་གི་

ཤུགས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བའམ་ལྷློད་པ་རྣམས་ལ་ཟེར། ང་ཉ་ན་མ་བཅས་སློ།། 

མིང་གཞུང་། མིང་བཀློད་པའི་ཐློ་ཡིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མིང་གཞུང་དུ་འགློད་པ། མིང་ཐློ་འགློད་ནས་རང་ཡློད་པར་བསྒྲུབ་པ། ཡང་ན་ཐློ་གཞུང་དུ་འགློད་པ་

ཞེས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མིང་བཞིའི་ཕུང་པློ། ཚོར་བ། འདུ་ཤེས། འདུ་བེད། རྣམ་ཤེས་བཞི་འདུས་པའི་ཕུང་པློ་ཡིད་ཀི་ལུས་སློ།། 

མིང་ཟླ། ① མིང་གི་བརྡ་ཆད་འདྲ་བ། ② མིང་ཡིག་གི་ཚིག་གློགས། 

མིང་གཟུགས། རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། མིང་གཞིའི་ཕུང་པློ་དང་གཟུགས་

ཀི་ཕུང་པློ་གཉིས་གཅིག་ལ་གཅིག་བརེན་པའློ།། 

མིང་གཟུགས་ཀི་ཡན་ལག རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། རྣམ་ཤེས་ཀི་དབང་

གིས་སྐྱེ་བ་ཕི་མར་ཉིང་མཚམས་སྦར་བ་ན་མིང་གཞིའི་ཕུང་པློ་དང་། མངལ་གི་གནས་སྐབས་

ལྔའི་གཟུགས་ཕུང་དེ་དག་ཕན་ཚུན་བརེན་པའི་ཚུལ་གིས་ལུས་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པར་བེད་པའློ།། 

མིང་གཟུགས་ཟླ་བ། ཉི་མས་ལུག་ཁིམ་དུ་སྤློད་པའི་ཟླ་བའམ་བློད་ཟླ་གསུམ་པ། 

མིང་ཡིག མིང་གི་ཡི་གེ 

མིང་ཡློད་དློན་མེད། མིང་ཡློད་ཀང་དློན་གིས་སྟློངས་པ། ཁ་ཞེ་གཉིས་མཚུངས་ཀི་ལས་ཀ་མ་བས་

ན་མིང་ཡློད་དློན་མེད་ཅིག་ལས་ལག་འབས་གནད་སྨིན་མི་ཡློང་། 

མིང་གཡར་བ། ཁ་གཡར་བའམ། མིང་གཞན་ཁེར་བ། སྤི་མིང་གཡར་ནས་སེར་དློན་སྒྲུབ་པ། 

མིང་བཤེར། མི་གངས་ཚང་ཡློད་མེད་མིང་བློས་ནས་གངས་བཤེར་གཏློང་བ། 

མིང་སིང་། མིང་པློ་དང་སིང་མློ་སྟེ་ཕ་མ་གཅིག་པའི་སྤུན་ཕུ་བློ་དང་ནུ་མློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེ་

གནས་མཚུངས་པ་དང་། ཚངས་པར་མཚུངས་པའློ།། 

མིད། ཟས་ཟློས་ཏེ་མིད་པ་བརྒྱུད་ནས་ཕློ་བར་འགློར་བཅུག་པ་སྟེ། ཟ་མ་བལད་ནས་མིད་ལ་བུ། ཡུལ་

སྐད་དུ་མིད་ཟེར། 

མིད་དཀྱུས། ① [ཐ་དད་པ] མགིན་སྦུབས་ནས་ཕློ་བར་མིད་པ། ཟས་སྐློམ་མིད་པ། སྨན་རིལ་ཁྱུད་

པློར་མིད་པ། ཁམ་དུ་བས་ཏེ་མིད་པ། ② ཟས་འགློ་སའི་མིད་ཐག མིད་པ་འགག་པ། མིད་པ་

ཚ་བ། མིད་པ་ལ་བུའི་འགློ་ལམ། 

མིད་པ། ① [ཐ་དད་པ]མགིན་སྦུབས་ནས་ཕློ་བར་མིད་པ། ཟས་སྐློམ་མིད་པ། སྨན་རིལ་ཁྱུད་པློར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མིད་པ། ཁམ་བུ་བས་ཏེ་མིད་པ། ② ཟས་འགློ་སའི་མིད་ཐག མིད་པ་འགག་པ། མིད་པ་ཚ་བ། 

མིད་པ་ལ་བུའི་འགློ་ལམ། 

མིད་པ་འཆུས་པ། སེམས་སྐྱློ་བ་སློགས་ཀིས་དབུགས་གཏློང་མི་བདེ་བར་གྱུར་པ། སར་མློང་གི་

སྡུག་བསལ་དྲན་ནས་མིད་པ་འཆུས་པ། 

མིད་པ་གཉིས་པ། [མངློན] བ་ལང་དང་ར་ལུག་སློགས། 

མིད་སྦུབས། མགིན་པའི་སྦུབས་ལམ། 

མིན། མ་ཡིན་གི་བསྡུས་ཡིག་སྟེ། མིང་གི་ཐ་མར་འཇུག་པའི་དགག་སྒ་ཞིག ཡང་དག་པ་མིན་པའི་

བསམ་བློ། ཐག་གཅློད་བདེ་མིན་གིས་བ་དཀའ་བེད་གཏད་ཀི་གནས་སུ་གར་བ། བདག་གི་མིན། 

མིན་གང་། མ་ཡིན་ནམ་ཟེར་བ། སྐད་ཆ་ཟ་རི་ཟི་རི་འདི་དག་ཁློས་རང་གར་བཤད་པ་མིན་གང་། 

མིན་འགློ། ཡིན་པ་འདྲ་ཟེར་བ། མི་འདི་བློ་སྟློབས་ཆེན་པློ་ཞིག་མིན་འགློ། 

མིན་ད། [ཡུལ] མ་ཡིན་ནམ་མ་རེད། རློག་དྲ་སློང་མཁན་ངློ་མ་ཁློ་མིན་ད། མི་གཞན་པ་ཞིག་ཡློད། 

མིན་འདྲ། མིན་པ་འདྲའི་བསྡུས་ཚིག 

མིན་ནམ། ཨེ་ཡིན། སྐད་ཆ་ཁུངས་མེད་འདི་ཤློད་མཁན་ཁློད་རང་མིན་ནམ། 

མིན་པ། མ་ཡིན་པ་ཞེས་པའི་བསྡུས་ཚིག བག་རི་འདི་ནས་ཡར་འགློ་སའི་ལམ་སློ་བློ་ཁློ་མིན་པ་

སུས་ཀང་མི་ཤེས། ང་ཡུད་ཙམ་མིན་པ་མི་སློད། 

མིན་པ་ཉིད། མ་ཡིན་པ་ཁློ་ན། གཡློ་ཁམ་ཅན་གིས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དེ་ཡིན་ཆེས་རུང་བའི་བདེན་

གཏམ་མིན་པ་ཉིད། 

མིན་པ་འདྲ། མིན་པར་དློགས་པ། ལས་ཀ་འདི་བེད་མཁན་ཁློ་རང་མིན་པ་འདྲ། 

མིན་མེད་མཇུག་མ། དགག་སྒ་མིན་དང་མེད་ནི་མིང་གི་ཐ་མ་ལས་ཐློག་མར་མི་འཇུག མིན་མེད། 

ང་ལྷ་ས་བ་མིན། ང་ལ་ལྷ་སའི་ཆ་རྒྱུས་མེད། 

མིན་རི། [ཡུལ] མ་གཏློགས། 

མིན་ལས་ཆེ། ཨེ་ཡིན། ཁློའི་བསམ་འཆར་དེ་ནློར་བ་ཞིག་མིན་ལས་ཆེ། 

མིན་ལློག མིན་པ་ལས་ལློག་པ་ཞེས་པ་མིན་པའི་ལློག་ཟླ་སྟེ། ཡིན་པའློ།། དཔེར་ན་བུམ་པ་མ་ཡིན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་ལས་ལློག་པ་བུམ་པ་ཡིན་པ་ལ་བུའློ།། 

མིན་ཤག མ་ཡིན་ཚོད། མི་འདིའི་སྤློད་ལམ་ལ་བལས་ན་གཤིས་རྒྱུད་བཟང་པློ་ཞིག་མིན་ཤག་རེད། 

མིའམ་ཅི། ལྷ་སིན་སེ་བརྒྱད་མིའི་ལུས་པློར་སྤྲུལ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་ཆློས་ཉན་པར་ཡློང་བས་

མིང་དེ་ལར་ཐློབ། 

མིའི་སྒུལ་ཚུལ་གི་གྲུབ་ཆ། མི་སྣའི་སློད་སྟངས་སྣ་ཚོགས་ཀི་གྲུབ་ཚུལ་ལ་བུའློ།། 

མིའི་ཆུ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལན། འདུལ་བ་ལུང་ལས། གཙང་དང་འཇམ་དང་ཡང་བ་དང་། དྭངས་དང་

བསིལ་དང་རློག་པ་མེད། འཐུང་ན་ལློ་ལ་མི་གནློད་དང་། མགིན་པ་ལ་ཡང་བམས་པ་སྟེ། འདི་

དག་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལན་གི་ཆུ་ཡིན་ཞེས་སློ།། 

མིའི་ཆློལ་ཁ། ཆློལ་ཁ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སློག་ལ་སྐྱ་བློ་ནས་རྨ་ཆུའི་ཁུག་པའི་ཡན་ཆད་

ནི་མདློ་སྟློད་མིའི་ཆློལ་ཁ་ཞེས་ཟེར། 

མིའི་ཆློས་ལན། [མངློན] རྣམ་ཐློས་སས། 

མིའི་ཉི་མ་མཐློང་བ་དློན་ལན། མཚན་གཞན་བམས་པ་དཀློན་མཆློག་རིན་ཆེན་མཆློག་ནི་སར་བློད་

ཀི་ཆློས་རྒྱལ་གི་གདུང་བརྒྱུད་གགས་པ་བསློད་ནམས་རྡློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་སས་སུ་སྐུ་བལམས། 

སྐུ་ཆུང་དུས་ནས་ཡློན་ཏན་ལ་དད་བརློན་ཆེ་ཞིང་། དབུལ་ཕློངས་དང་དམན་པ་རྣམས་ལ་

ཐུགས་བརེ་དང་སྙིང་རེ་ཆེ་བའི་བམས་སེམས་ལན་པས་ཀུན་གི་བཀུར་ཡུལ་དུ་གྱུར། ཡི་གེ་

འབི་ཀློག་སྦློང་སྐབས་སྙིང་རུས་ཆེ་ལ་ཐུགས་རིག་ཤིན་ཏུ་སྐྱེན། དགུང་ལློ་བཅུ་ཡས་མས་སུ་

འཕགས་ཡུལ་གི་པཎིཏ་ཆེན་པློ་ནགས་ཀི་རིན་ཆེན་དང་། ལློ་ཆེན་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། བང་

བདག་པློ་རིག་ལན་རྣམ་རྒྱལ་གགས་བཟང་སློགས་བསྟེན་ནས་སེ་སྣློད་གསུམ་དང་། རྒྱུད་སེ་

བཞི་སློགས་རིག་གནས་སྤི་དང་ཁད་པར་དུ་གསློ་བ་རིག་པ་ལ་སྦངས་པ་མཐར་ཕིན་མཛད་

པས་བློད་གངས་ཅན་གི་ཡུལ་འདིར་དར་རློ་ཅློག་གི་གསློ་དཔྱད་མཐའ་དག་ལ་མཁེན་པ་རབ་

ཏུ་བརས་པའི་སྙན་གགས་ས་སྟེང་ཁབ། སློབ་མ་རྣམས་ལ་བམས་ཤིང་ཐུགས་བརེ་ཆེ་བས་

ཡློན་ཏན་བུམ་པ་གང་བློའི་ཚུལ་དུ་བསབས། ནད་པ་ལ་སྙིང་རེ་དང་ངང་རྒྱུད་འཇམ་ཤིང་

མཆློག་དམན་དབེར་མེད་དུ་འབད་པས་གསློ་བར་མཛད། གསློ་དཔྱད་ཀི་རྒྱལ་པློ་དང་རྒྱུད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

བཞིའི་འགེལ་པ། ངློ་མཚར་སྤི་སྨན་ར་མདློའི་འགེལ་པ་སྙན་བརྒྱུད་རྡློ་རེའི་ཚིག་རང་སློགས་སྨན་

དཔེ་མང་པློ་ཕག་རློམ་མཛད་ཡློད་པ་བཅས་ཀིས་བློད་ཀི་གསློ་བ་རིག་པའི་ཐད་བང་བདག་པློ་

རྣམ་རྒྱལ་གགས་བཟང་གི་བཞེད་སློལ་ཐུན་མློང་མིན་པ་རྒྱུན་འཛིན་འཕེལ་རྒྱས་གཏློང་བར་ཕག་

རེས་ཤིན་ཏུ་ཆེའློ།། འཁྲུངས་འདས་ཀི་ལློ་ཚིགས་མ་རེད་རུང་དམ་པ་འདི་ཉིད་བང་པ་རྣམ་རྒྱལ་

གགས་བཟང་གི་ཐུགས་སས་ཡིན་པས་བློད་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ནང་བློན་པར་སྣང་། 

མིའི་ཐེངས་གངས། མི་ཐེངས་ཅེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མིའི་འདྲ་རིས། མིའི་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་རི་མློའི་ལམ་དུ་བཀློད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་བཞིན་རི་མློ་བ་རང་

ཉིད་ཀི་འདྲ་རིས་བཅས་ཚུད་ཡློད། འློན་ཀང་གཙོ་བློ་ནི་ངློ་གདློང་འདྲ་རིས་ཡིན། མིའི་འདྲ་རིས་

འབི་སྐབས་མིའི་ཕི་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་འདྲ་པློ་འབི་དགློས་པ་མ་ཟད། ནང་སེམས་ཀི་གཤིས་

ཀའི་ཁད་རགས་ཀང་མཚོན་ཐུབ་པ་འབི་དགློས། 

མིའི་ནད་ཕལ་པ་བཞི། མིའི་ལུས་ལ་ཕློག་ས་བའི་ནད་ཕལ་པ་སྟེ་རླུང་དང་། མཁིས་པ། བད་ཀན། 

འདྲེས་པ་བཞིའློ།། 

མིའི་གནས་སྐབས་ལྔ། བིས་པ་དང་། གཞློན་ནུ། དར་ལ་བབ་པ། བར་མའམ་དར་ཡློལ། རྒན་པློ་

བཅས་སློ།། ཡང་ན། བིས། གཞློན། ལང་ཚོ། རྒན། སྨིན་ལྔ། 

མིའི་དབང་པློ། [མངློན] རྒྱལ་པློ། 

མིའི་དབང་ཕྱུག [མངློན] ① རྒྱལ་པློ། ② སངས་རྒྱས། 

མིའི་བཙན་པློ། མིའི་རྒྱལ་པློ། 

མིའི་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པློ་གསུམ། འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་རྒྱལ། ཁམས་རྒྱལ་ཆེན་པློ། རྒྱལ་ཕན། 

མིའི་རིགས་ནས་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ། དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས། རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཁད་

པར་ཅན་གང་ཞིག འཛམ་བུའི་གིང་པ་ལ་བུའི་རེན་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་ཐློབ་པ་དེ་མིར་ལན་གཉིས་

སྐྱེས་ནས་གིང་དེ་ཉིད་དམ་ཤར་ནུབ་གང་རུང་དུ་སྐྱེས་ནས་མ་ངན་ལས་འདའ་བའློ།། 

མིའི་རིགས་པ་བཅུ་བཞི། རང་ཐང་། ར་པ། གང་ཆེན་པ། ཤིང་ར་པ་སྟེ་རྒྱལ་རིགས་བཞི། ནགས་ན་

གནས་པ། ཁིམ་ལ་གནས་པ། དཀའ་ཐུབ་པ་སྟེ་བམ་ཟེའི་རིགས་གསུམ། ཡིག་མཁན། ཚོང་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྨན་པ་སྟེ་རེ་རིགས་གསུམ། ས་གཞི་རྨློ་བ། བ་ལང་སྐྱློང་བ། འཇིམ་ལས་པ། ཁིམ་གནས་བེད་

པ་སྟེ་དམངས་རིགས་བཞི་རྣམས་སློ།། 

མིའི་ལང་ཚོ་དྲུག རང་ལག་བྱུང་བ། བིས་པ། གཞློན་ནུ། དར་ལ་བབ་པ། བར་མ། རྒན་པློའ ློ།། 

མིའི་ལུས་ཀི་གཟུགས་ཡུལ་དྲུག ནང་གི་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ཁུ་ཁག་བཅས། 

མིའི་གཤིས་ཆློས་ཁེ་དབང་། མིའི་གཤིས་ཆློས་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མིའི་གསློན་དཔེ། དབིན་ཡིག་གི་སྒ་སྒྱུར་ལ་མེ་ཏེལ་ཞེས་པ་དང་། དེའི་དློན་ངློ་མ་ནི་གཟུགས་

དབིབས་ཀི་མ་དཔེ་ཞེས་པ་ཡིན། དེང་སྐབས་སྒྱུ་རལ་མཁས་པ་ཚོས་རི་མློ་དང་འབུར་བརན་

གསར་རློམ་བེད་སྐབས་མིའི་གསློན་དཔེ་དཔྱད་གཞིར་འཛིན་ནས་གཟུགས་བརན་སྐྲུན་གི་

ཡློད། མིའི་གསློན་དཔེ་ལ་གློན་གློས་ཡློད་པའི་མི་དང་། ཤ་གཟུགས་རྐྱང་པའི་མི་གཉིས་ཀ་

ཚུད་ཡློད། དེ་ནི་རི་མློའམ་འབུར་བརན་གི་ལག་རལ་སློབ་སྦློང་བེད་པར་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་

དགློས་པ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། 

མིའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ལྷ་ལྔ། འཚོ་བའི་ལྷ། སྲུང་བའི་ལྷ། སྐྱློབ་པའི་ལྷ། འགློགས་པའི་ལྷ། འགློ་བའི་ལྷ། 

མིའུ། མིའུ་ཐུང་གི་བསྡུས་མིང་། 

མིའུ་ཐུང་། ① མི་གཟུགས་ཐུང་གི་མིང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བློངས་ཐུང་དང་། མི་ཐུང་། ལུས་

ཆུང་བ་བཅས་སློ།། ཞལ་ཚད་དྲུག་པ་སྟེ། ཞལ་ཚད་རེར་སློར་མློ་བཅུ་གཉིས་བརིས་པས་

བསློམས་སློར་མློ་བདུན་ཅུ་དློན་གཉིས་ཡིན་ཞིང་། སློམ་ཞིང་ཐུང་བ་མིའུ་ཐུང་གི་ཚད་ཅེས་སློ།། 

② [མངློན] ཁབ་འཇུག 

མིའུ་གདུང་དྲུག སེ། རྨུ། ལློང་། སྟློང་། དབ། འདྲུ་སྟེ་སྤ་ནས་མཆེད་པའི་བློད་ཀི་རིགས་དྲུག 

མིའུ་ལློང་དྲུག མིའུ་གདུང་དྲུག་དང་དློན་གཅིག 

མིའུ་རིན་ཆེན། མི། 

མིར་ཁི། [སློག] བརྒྱལ་གཟེར་ཏེ། ཀད་དཀིལ་གི་སིན་བུ་འཁྲུགས་ནས་གློ་བུར་དུ་མགློ་གཟེར་ནས་

བརྒྱལ་བར་འགྱུར་བའི་ནད་ཅིག 

མིས། མི་ཡིས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མིས་སྟློངས་ཁང་རློ། སློད་མཁན་གི་མི་མེད་པའི་ཁང་སྟློང་གི་མིང་ཡིན། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་manual calling ཟེར། 

མིས་བཟློས། མིའི་ལག་རལ་གིས་བཟློས་པ། མིས་བཟློས་འཁློར་སྐར། མིས་བཟློས་གཙང་པློ། 

མིས་བཟློས་འགལ་རྐྱེན། བ་བ་ཅི་རིགས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བར་རང་བྱུང་འགལ་རྐྱེན་མིན་པའི་མི་

གཞན་གིས་བསམ་བཞིན་དུ་འགློག་རྐྱེན་བཟློས་པ། 

མིས་ལན་སློག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་manual answering ཟེར། 

མུ། ① མཚམས་དང་། མཐའ། འདི་ནས་རྒྱལ་མཚམས་ཀི་ས་མུར་ཐུག་པ། མངའ་ཁློངས་རྒྱ་མཚོའི་

མུར་ཐུག་བིས་པ། དུས་རབས་ས་ཕིའི་མུ། པང་ལེབ་ཀི་བཅད་ཁའི་མུ་ཁད་མཉམ་པ། ② འཕློ་

མ་དང་། ཞློར་མའམ། ངང་། ནློར་འཁྲུལ་བྱུང་རིགས་དེ་མུར་བཞག་ན་མི་འགིག རྒྱལ་ཁ་འཐློབ་

མུ་ནས་འབད་བརློན་ལྷུར་ལེན་བེད་དགློས། ལས་དློན་བེད་མུ་ལ་སློབ་སྦློང་ཡང་བེད་པ། 

མུ་ཁ། ① ཟ་བེད་ཁ། ② སྣམ་བུའམ་རས་ཀི་མཐའ། 

མུ་ཁྱུད། ལྕགས་རིའམ་མཐའ་སྐློར། སློར་དབིབས་ཀ་ིམུ་ཁྱུད། འཁློར་ལློའ་ིམུ་ཁྱུད། གློང་ཁེར་ག་ིམུ་ཁྱུད། 

མུ་ཁྱུད་འཛིན། གསེར་གི་རི་བདུན་གི་ནང་གསེས། ངློས་སུ་དཔག་ཚད་དྲུག་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་

ཡློད་ཅིང་རི་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐའ་སྐློར་དུ་ཡློད་པའི་སྒྲུང་གཏམ་ཞིག། 

མུ་ཁི་བཙན་པློ། ① གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་དང་གནམ་མུག་མུག་གཉིས་ཀི་སས། བློད་རྒྱལ་གདུང་

རབས་གཉིས་པ་ཡིན་ལ། གནམ་གི་ཁི་བདུན་དུ་གགས་པའི་གཉིས་པའང་ཡིན། བློན་གི་བ་

བརྒྱུད་དུ་མཚན་སྙན་ཆེ་བའི་སློབ་དཔློན་ཞིག་ཀང་ཡིན། ② ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་སས་སུ་གྱུར་

པའི་མུ་ཁི་བཙན་པློ། མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་དུ་དེའི་སས་ཆེ་བ་དང་། དེབ་དམར་དུ་དེའི་སས་

གཉིས་པ་ཡིན་ཡང་ཆུང་དུས་ནས་འདས་ཞེས་དང་། དཔྱིད་ཀི་རྒྱལ་པློའི་གླུ་དབངས་སུ་མུ་ནེ་

བཙན་པློ་དང་འདི་གཉིས་དློན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་པར་བཤད་དློ།། 

མུ་གུ་དགློན། བག་དཀར་བ་མའི་སློབ་བརྒྱུད་ཀི་ཇློ་མློ་འགས་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་སྟློད་ཙམ་དུ་
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བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མུ་གུ་ལུང་། པཎ་ཆེན་ག་ཡ་དྷ་རས་ཕག་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་ལྷ་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མུ་གེ ཟས་ཀི་འཚོ་བ་དབུལ་བའི་དུས་སྐབས། ཐན་པ་འགློག་ཐུབ་པར་བརེན་ཡུན་རིང་ཆར་པ་མ་

བབ་ཀང་ཡུལ་ལུང་ལ་མུ་གེ་བྱུང་མེད། མུ་གེའི་སྟེང་ལ་ཟླ་ལྷག གཟའ་རློའི་སང་ལ་རང་ཀློག 

མུ་གེ་བསྐྱེད། [མངློན] ཐན་པ། 

མུ་གེ་ལངས་པ། ཟས་གློས་ཀི་འཚོ་བ་དབུལ་བ། 

མུ་གེའི་ཉམས་ཉེས། བཟའ་བཏུང་མེད་པའི་སྡུག་བསལ་ཆེན་པློ་མློང་བ། 

མུ་འགམ། མཐའ་དང་ཉེ་འགམ། གིང་ཕན་གི་མུ་འགམ་དུ་ཆུ་བ་མང་པློ་ཡློད། 

མུ་འགམ་དཔྱད་འཇལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་marginal check ཟེར། 

མུ་འགམ་ཚོད་ལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་marginal testཟེར། 

མུ་འགམ་ཞིབ་སྡུར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་marginal check ཟེར། 

མུ་ཅློར། [རིང] ① རྫུན། ② ཁ་གཏློང་བ། ③ སྐད་ཅློར་སྒློག་པ། 

མུ་ཅློར་ཚ། [རིང] སྐད་ཅློར་ཆེ། 

མུ་ཅློར་ཚུགས་མེད། [རིང] ངློ་ཚ་མེད་པ། 

མུ་ཆུ། འབི་ཆུའི་ཡན་ལག་ཅིག མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་ཡུས་ཧྲུའུ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

གི་ར་སྟློད་རློང་དུ་ཡློད། 

མུ་ལང་རིགས་ལྔ། མུ་ཟི་ལང་གུ་དང་། བ་བ། ལློང་རློས། མུ་ལང་དཀར་པློ། མུ་ལང་ནག་པློ་བཅས་

ལྔའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། བང་པ་མིའི་ཉི་མ་མཐློང་བ་དློན་ལན་གིས་མཛད་པའི་རི་བློ་མ་ལ་ཡའི་
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དཀའ་འགེལ་ལས། མུ་ཟི་ལང་གུར་དེ་བཞིན་དུ། བ་བ་ལློང་རློས་མུ་ལང་དཀར། ནག་པློ་ལང་

གུ་རིགས་ལྔའློ།། ཞེས་སློ།། 

མུ་ཏིག [ལེགས] རིན་པློ་ཆེའི་བེ་བག གློལ་བ་ཅན་ཏེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་རིགས་དྲུག་མཆིས། 

རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཀད་སྐྱློན་གསློ།། ར་དཀར་གི་ནད་སེལ། དུག་ནད་ལ་ཕན

མུ་ཏིག་སྐྱེ་གནས། ཉ་ཕིས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

མུ་ཏིག་ཐུག་ཁློག [ཡུལ] སར་བློད་ཀི་ལྕམ་ཀི་མགློ་རྒྱན་ཞིག 

མུ་ཏིག་ཕེང་བ། མུ་ཏིག་སྟར་ལ་བརྒྱུས་པ། 

མུ་ཏིག་འབྲུ། རིན་ཆེན་མུ་ཏིག་གི་རྡློག་པློ། 

མུ་ཏིག་མ། [མངློན] ཉ་ལྕིབས། 

མུ་ཏིག་ཚེམ་བུ། ལག་ཚུགས་ཏེ་ཚེམ་བུ་རྒྱབ་སྟངས་ཀི་བེ་བག་ཅིག 

མུ་ཏློ་བ། མུ་ལློ་བ་དང་འདྲ། 

མུ་ཏིག་བཙན་པློ། རྒྱལ་པློ་མུ་ཏིག་བཙན་པློ་དང་མི་གཅིག་ཡིན། 

མུ་ལར། སར་རྒྱུན་ལར། དེ་རིང་གི་ལས་ཀའི་མུ་ལར་སང་ཉིན་ཡང་བེད་དགློས། 

མུ་ལློ་བ། ལློ་སློང་བའི་སྤང་པློ། 

མུ་སྟེགས། དཀློན་མཆློག་གསུམ་སྐྱབས་གནས་སུ་མི་འཛིན་ཞིང་ལ་བ་བཀར་བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་

བཞི་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཆློས་ལུགས་མཁན། 

མུ་སྟེགས་ཀི་སྟློན་པ་དྲུག སྟློན་པ་རློགས་བེད་དང་། གནག་ལྷས་ཀི་བུ། ཡང་དག་རྒྱལ་བ་ཅན། མི་

ཕམ་སྐྲའི་ལྭ་བ་ཅན། ཀ་ཏའི་བུ་ནློག་ཅན། གཅེར་བུ་བ་གཉེན་གི་བུ་བཅས་དྲུག་ཡིན། 

མུ་སྟེགས་ཀི་སྟློན་པ་དྲུག་གསུམ་བཅློ་བརྒྱད། རློག་གེ་བ་དྲུག རེས་སུ་སྒློགས་པ་དྲུག སྙློམ་པར་

འཇུག་པ་དྲུག དེ་ལས་དང་པློ་ནི། ༡ ཀུན་ཏུ་རྒྱུ། ༢ གནག་ལྷས་ཀི་བུ། ༣སྨ་འདློད་ཀི་བུ། ༤ 

ཡང་དག་རྒྱལ་བ་ཅན། ༥ མི་ཕམ་སྐྲ་ཡི་རལ་པ་ཅན། ༦ གཅེར་བུ་བ་གཉེན་གི་བུ་སྟེ་དྲུག་གློ 

གཉིས་པ་ནི། ༧ བམ་ཟེ་རྒྱུ་རྒྱལ། ༨བམ་ཟེ་བཟང་ལན། ༩ བམ་ཟེ་གཞལ་འདེགས། ༡༠ བམ་

ཟེ་ཚངས་པའི་ཚེ། ༡༡ བམ་ཟེ་པདྨའི་སྙིང་པློ། ༡༢ བམ་ཟེ་དམར་པློ་སྟེ་དྲུག་གློ གསུམ་པ་ནི། 
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༡༣ བདེ་བེད་ཀི་བུ་ལྷག་སྤློད། ༡༤ སྒྱུ་རལ་ཤེལ་གི་བུ་རིང་འཕུར། ༡༥ ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རབ་

བཟང་། ༡༦ བམ་ཟེ་ཁེའུ་ཀུན་རྒྱལ། ༡༧ སྟེང་རྒྱལ་འློད་སྲུང་རལ་པ་ཅན། ༡༨དྲང་སློང་ཉློན་

མློངས་མེད་དང་དྲུག་གློ 

མུ་སྟེགས་ཅན། ཕི་རློལ་པ། 

མུ་སྟེགས་ཅན་ཞུགས་པ། མུ་སྟེགས་པའི་ལ་བ་མ་དློར་བཞིན་དུ་བསྙེན་རློགས་བངས་ནས་ཕི་ནང་

གཉིས་ཀའི་གལ་དུ་འཚང་བའློ།། 

མུ་སྟེགས་གཅེར་བུ་པའི་དློན་དགུ། སློག གང་ཟག སློམ་པ། ངེས་པར་རྒ་བ། འཆིང་བ། ལས། སིག་

པ། བསློད་ནམས། ཐར་པའློ།། དེ་ནི་ཚིག་གི་དློན་དགུ་དང་དློན་གཅིག་གློ 

མུ་སྟེགས་རག་ལ་བ་བཅུ་གཅིག གངས་ཅན་པ། ཚངས་པ་བ། བརྡ་སྤློད་པ། རིག་བེད་མཐའ་བ། གསང་

བ་པ། ཁབ་འཇུག་པ། རྒྱལ་དཔློག་པ། ཞི་བ་པ། བེ་བག་པ། རིག་པ་ཅན་པ། ཟད་བེད་པ། 

མུ་སྟེགས་རློག་གེ་བ་དྲུག ཀུན་ཏུ་རྒྱུ། གནག་ལྷས་ཀི་བུ། སྨ་འདློད་ཀི་བུ། ཡང་དག་རྒྱལ་བ་ཅན། 

མི་ཕམ་སྐྲའི་ལྭ་བ་ཅན། གཅེར་བུ་བ་གཉེན་གི་བུ་དང་དྲུག་གློ 

མུ་སྟེགས་སྟློན་པ་དྲུག ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་ཀི་ཕི་རློལ་པའི་སློབ་དཔློན་རློགས་བེད་

དང་། གནག་ལྷས་ཀི་བུ། ཡང་དག་རྒྱལ་བ་ཅན། མི་ཕམ་སྐྲའི་ལྭ་བ་ཅན། ཀ་ཏའི་བུ་ནློག་ཅན། 

གཅེར་བུ་བ་གཉེན་གི་བུ་སྟེ་དྲུག 

མུ་སྟེགས་པ། ཕི་རློལ་པ། 

མུ་སྟེགས་པ་གཉིས། ཆད་ལ་བ་དང་རག་ལ་བ། 

མུ་སྟེགས་པའི་ལ་བ་ངན་པ་བཅུ་དྲུག བདག་འདས་པའི་དུས་ན་བྱུང་མ་བྱུང་དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་མིན་

དང་། འཇིག་རེན་རག་མི་རག་དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་མིན་བརྒྱད་སློན་མཐའ་ལ་བརེན་པ་དང་། དེ་

བརྒྱད་མ་འློངས་པ་ལ་སྦར་བའི་ཕི་མཐའ་ལ་བརེན་པ་བརྒྱད་དེ་བཅུ་དྲུག 

མུ་སྟེགས་ཕམ་བེད་ཀི་མཆློད་རེན། ཆློ་འཕྲུལ་མཆློད་རེན། 

མུ་སྟེགས་བེད་པ། མངློན་ཤེས་ཐློབ་པ་དང་རློག་གེ་ལ་བང་བ་དུ་མས་རང་རང་གི་བློས་དཔྱད་ནས་

ཐར་པ་དང་མཐློ་རིས་ཐློབ་བེད་ཀི་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་དང་། དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཀི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

རིགས་པ་བཀློད་པའི་གཞུང་སྣ་ཚོགས་བརམས་པ་ལ་བརེན་ནས་མུ་སྟེགས་བེད་ཀི་གྲུབ་

མཐའ་དར་བར་བས། 

མུ་ཐི་ལ། མུ་ཏིག་སྟེ་རང་རྒྱལ་གི་བང་ཤར་ས་ཁུལ་ཆུ་བློ་དང་མཚོའི་ནང་ནས་སྐྱེས་པའི་རིན་པློ་

ཆེའི་རིགས་ཤིག 

མུ་ཐི་ལི། མི་ཐི་ལ་དང་འདྲ། 

མུ་ཐུག་པ། [རིང] བགློ་བཤའ་བ་བ། 

མུ་མཐའ། མཐའ། ནམ་མཁའི་མུ་མཐའ། ཞིང་གའི་མུ་མཐའ། གློང་གི་མུ་མཐའ། 

མུ་མཐུད། རྒྱུན་མཐུད་དམ་འཕློ་མཐུད། རྒྱལ་ཁའི་ངང་མུ་མཐུད་དེ་མདུན་དུ་སྐྱློད་པ། 

མུ་མཐུད་དུ་སྒུག་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་continue waiting ཟེར། 

མུ་མཐུད་བེད་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་resume ཟེར། 

མུ་མཐུད་ཚོད་ལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་continuation test ཟེར། 

མུ་དང་ཁ་ད་ཆད། [རིང] མཐའ་དང་ཁ་མཐློ་དམན་མཉམ་པར་གང་བ། 

མུ་རྡློ། ཞིང་ཁའི་བར་འགམ་གི་རྡློ་ཙོག་གམ་རྡློ་ཕུང་། 

མུ་དྲ་བ། འདི་ཉིད་ཀིས་རབ་བྱུང་དང་པློའི་ས་གང་སྤི་ལློ༡༠༤༩ ལློར་བློ་དློང་ཨེའི་དགློན་པ་ཕག་བཏབ། 

མུ་དྲའི་ཕག་རྒྱ། རིན་པློ་ཆེའི་རྡློ་ཁྲུ་གང་པར་མ་ཎི་ཡིག་དྲུག་རང་བློན་ཡློད་པ་བློད་རྒྱལ་ལྷ་ཐློ་ཐློ་རིའི་

སྐབས་རྒྱ་གར་ནས་བློད་དུ་དྲངས་པ་ནང་པའི་རེན་རིང་གི་གས་ཤིག 

མུ་ནས། རྒྱུན་མཐུད་པའི་དློན། 

མུ་ནི། [ལེགས] ཐུབ་པ། 

མུ་ནེ་བཙན་པློ།རྒྱལ་པློ་མུ་ནེ་བཙན་པློ་དང་དློན་གཅིག

མུ་འབམས། རྒྱུན་འཇགས། རིམས་ནད་ཀི་མཆེད་མུ་འབམས་སུ་མ་སློང་བ་བེད་དགློས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མུ་འབེལ། ཞིང་ག་སློགས་འདིའི་མཐའ་དང་དེའི་མཐའ་ཕན་ཚུན་འབེལ་ཞིང་ཡློད་པ། 

མུ་འབེལ་རི་མློ། ལློ་རྒྱུས་སམ། ཡང་ན་དློན་རྐྱེན་ཞིག་གློང་འཕེལ་གི་བརྒྱུད་རིམ་མཚོན་པའི་སློ་

ནས་མུ་འབེལ་ཏེ་བིས་པའི་རི་མློའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན། དེར་རྒྱུན་མཐུད་རང་བཞིན་དང་། ལློ་

རྒྱུས་རང་བཞིན་གི་ཁད་ཆློས་ལན་ཡློད། མུ་འབེལ་རི་མློ་ཞེས་པ་དེ་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་དུས་

འགློར་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། གཙོ་བློ་རློམ་རིག་བརམ་བ་དང་། དམངས་ཁློད་སྒྲུང་གཏམ། ལློ་རྒྱུས་

སྒྲུང་གཏམ་སློགས་བརློད་བར་བས་ནས་དང་ཐློག་གཞི་འཛིན་སའི་དཔེ་ཆ་དེ་སྙིང་སྡུད་བས་

རེས། གཞི་ནས་རི་མློའི་ལམ་དུ་འགློད་པ་དང་། གནས་ཚུལ་དུམ་བུ་རེ་མཚོན་པའི་རི་མློ་རེ་འབི་

དགློས་པ་མ་ཟད། རྒྱབ་མདུན་དང་གནས་ཚུལ་གི་གློ་རིམ་ལར་འགློ་མཇུག་མཐུད་ནས་འབི་

དགློས། སྤིར་བཏང་སྣག་བཅད་ཀིས་གཙོ་བློ་བེད་པ་དང་སྐབས་འགར་ཚོན་ཁ་དང་པར་རིས་

བས་ཀང་འགིག 

མུ་མེད། རྒྱ་ཆེ་བའི་དློན། མཐའ་དང་མཚམས་མེད་པའི་དློན་ཡིན། 

མུ་མེན། རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་དུག་ནད་དང་། མཛེ་

ནད། ཆུ་སེར། པགས་ནད་སློགས་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བཻ་ར་ཊ། མུ་མེན། རཱ་ཛཝར། 

རྒྱལ་པློ་འཁིལ་བ། རཱཛ་པཊྚ། རྒྱལ་པློའི་ཅློད་པན། བི་རཱ་ཊ་ཛ། རྣམ་གསལ་སྐྱེས་བཅས་སློ།། 

མུ་མེན་མདློག ཁ་དློག་སློ་ནག 

མུ་རེ་དགློན། སྤི་ལློ་༡༢༥༠ལློར་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་

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

མུ་ཚིགས། ཞིང་ཁའི་མཐའ་མཚམས། 

མུ་ཚིགས་ཅན། [མངློན] ཞིང་ཁ། 

མུ་ཛུང་། ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཐང་མུའུ་ཙུང་ལི་ཧིན། འདི་ཐང་ཤིའན་ཙུང་གི་བུ་ཡིན། ཁང་

ཆིང་ལློ་དང་པློ་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ༨༢༡ ནས་ལློ་བཞི་པ་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ༨༢༤ 

བར་སིད་དབང་བཟུང་། 

མུ་བཞི། དངློས་པློའི་མཚན་ཉིད་ལ་ཕློགས་མི་འདྲ་བ་བཞི་ནས་ཐག་གཅློད་བེད་ལུགས་ཤིག སྐྱེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

འགག རག་ཆད། ཡློད་མེད། སྣང་སྟློང་སྟེ་མུ་བཞི། མི་ཡིན་ལ་ཕློ་མིན་པ། ཕློ་ཡིན་ལ་མི་མིན་པ། 

དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ། གཉིས་ཀ་མིན་པ་ལ་བུ་སྟེ་མུ་བཞི་ལ་ཟེར། 

མུ་བཞི་སྐྱེ་འགློག་གི་གཏན་ཚིགས། གཏན་ཚིགས་ཆེན་པློ་ལྔའི་ནང་གསེས། རྒྱུ་འབས་གཉིས་ཀ་ལ་

དཔྱློད་པ་མུ་བཞི་སྐྱེ་བ་འགློག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཏེ། དངློས་པློ་ཆློས་ཅན། བདེན་པར་མེད་དེ། 

དློན་དམ་པར་རྒྱུ་གཅིག་གིས་འབས་བུ་གཅིག་དང་དུ་མ་ཡང་མི་བསྐྱེད། རྒྱུ་དུ་མས་འབས་བུ་

གཅིག་དང་དུ་མ་ཡང་མི་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་རློ། ཞེས་པ་དངློས་འབས་མ་དམིགས་པའི་རགས་སློ།། 

མུ་ཟི། ① ས་འློག་ནས་ཐློན་པའི་གཏེར་རས་ཤིག དབིབས་དང་ཆེ་ཆུང་ངེས་མེད། དེ་ཡང་རང་བྱུང་

ནི་ཁ་དློག་སེར་དཀར། རློ་མངར་ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་གདློན་ནད་འཇློམས་ཤིང་རྣག་ཁག་

སྐེམ། མཛེ་སློགས་པགས་ནད་ཆུ་སེར་ནད་རིགས་འཇློམས། ② མེ་སློར་བེད། 

མུ་ཟ་ིནག་པློ། མུ་ཟ་ིརགིས་ཤགི་སྟ།ེ རློ་ཁ་ལ་ཚ། ཞུ་རསེ་སྙློམས། ནུས་པས་གདློན་འཇློམས། ལྷློག་པ་འདུལ། 

མུ་ཟི་ལིམ། ཨི་སི་ལན་གི་ཆློས་ལུགས་འཛིན་མཁན། 

མུ་ཟི་སེར་པློ། ས་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་བསྐ་ལ་ཚ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་གདློན་ནད་

འཇློམས། རྣག་དང་ཆུ་སེར་སྐེམ། བསེ་དྲི་ཞི་བ་དང་། དངུལ་ཆུའི་དུག་འདློན་པར་བེད་པའི་

རས་རིགས་ཤིག 

མུ་ར། སློ་སྨན་ཞིག ཕློ་དྲློད་སྐྱེད་བེད་དང་། སློ་ན་བར་ཕན། 

མུ་ར་རི།སློང་བཙན་བང་སློའི་ལྷློ་ངློས་ཀི་རི་བློ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་དེ་ཡིན། 

མུ་རན། མཐའ། བུམ་པའི་མུ་རན། ཅློག་ཙེའི་མུ་རན། 

མུ་རུག་བཙན་པློ། རྒྱལ་པློ་མུ་རུག་བཙན་པློ་དང་མི་གཅིག་ཡིན་པས་དེའི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས། 

མུ་ལ་གསུམ། མུ་ལ་ཞེས་ལེགས་སྦར་གི་སྐད་ཡིན་ཏེ་བློད་སྐད་དུ་ར་བ་ཞེས་འགྱུར་བ་དང་། འདིའི་

སྐབས་ཀི་མུ་ལ་གསུམ་ནི་རི་ཏྲ་ཀ་དང་། པི་པི་ལིང་། པུཥྐར་མུ་ལ་གསུམ་གི་ར་བ་ལ་ཟེར་བར་

སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་སློན་ལས་གསུངས།

མུ་སུ་པ། [རིང] སྤང་པློ། 

མུག མུ་གེའི་བསྡུས་ཚིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མུག་སྐྱློ། [རིང] གཡློ་ཟློག གཞན་གི་མུག་སྐྱློས་རང་ཉིད་བསླུ། 

མུག་སྐྱློ་གྱུ་ནམ། [རིང] གཡློ་སྒྱུ། མུག་སྐྱློ་གྱུ་ནམ་ཆུང་བར་བ། 

མུག་གུ། [ཡུལ] ཕུག་རློན་ནམ་འང་གུ། 

མུག་གཏམ། ཁིམ་ནང་དུ་རྒྱུ་ནློར་ཡློད་བཞིན་དུ་ཁ་ནས་སྤང་གཏམ་མང་པློ་བཤད་པའློ།། 

མུག་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ] འུ་ཐུག་པའམ་ཐབས་ཟད་པ། ཡིད་མུག་པ། གཏི་མུག ② སྤུ་རིགས་

ཟ་བའི་སིན་བུ་སིལ་ཟེར་བ། གློས་མུག བལ་མུག 

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

དབིན་སྐད་དུ་worm ཟེར། 

མུག་མ། འབུ་མུག་པ། 

མུག་ཟ། རིམ་གིས་ཧམ་ཟ་བེད་པ། མངའ་བདག་ནང་ཁུལ་དུ་ཕན་ཚུན་མུག་ཟ་བེད་པ། རྒྱལ་ཁབ་

གཞན་གི་མངའ་ཁློངས་ས་ཆར་བཙན་འཛུལ་མུག་ཟའི་སྤློད་ངན་བེད་པ། 

མུག་ཟློས་རང་བཞིན་གི་བསྡུ་བཀློལ། དར་བུལ་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ཟ་བ་བཞིན་དུ་དལ་པློའི་སློ་ནས་

བསྡུ་བ་དང་བཀློལ་སྤློད་བེད་པ། 

མུག་རི། རྩྭ་ཤིང་སློགས་ཕན་ཐློགས་པའི་དངློས་པློ་གང་ཡང་མེད་པའི་རི། 

མུག་ཤ ཟློག་མུ་གེས་ཤི་བའི་ཤ་ལ་ཟེར། ཡུལ་སྐད་ལར་ མུག་རིད་ཡང་ཟེར། 

མུག་ཤི མུ་གེས་ཤི་བ། གངས་ཆེན་བབ་སྟེ་ནློར་ཕྱུགས་རྣམས་མུག་ཤི་ཐེབས་པ། 

མུང་ག་ནག་མློ། འབུ་ཞིག་གི་མིང་། 

མུན་བསྐལ། སངས་རྒྱས་མི་འབློན་པའི་བསྐལ་པ། 

མུན་ཁ། ཚོན་སྣ་ཚོགས་འདྲེས་སྦློར་བས་པའི་ནང་དུ་སྣག་ཚ་བསེས་པ་ཡིན་ན་མུན་ཁ་ཆགས་ཀི་ཡློད། 

མུན་ཁུང་། ① མུན་པའི་ཁུང་བུ། ② མུན་ནག འློག་ཁང་མུན་ཁུང་གི་ནང་དུ་སྒློན་མེ་ཞིག་སར་བ། 

མུན་ཁློད། མུན་པའི་ནང་། 

མུན་གིང་། ① ཉི་འློད་ཀིས་མི་ཁབ་པའི་ས་ཆ། ② ཆློས་ལུགས་པས་བཤད་པའི་ཆློས་མི་དར་བའི་གིང་། 

མུན་ཅན། ① གློ་མིག་བད་ཀན་གིས་འགགས་ནས་ལུད་པ་མང་ཞིང་དབུགས་མི་བདེ་བ་ཞིག ② སྒ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

གཅན་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

མུན་འཇློམས། [མངློན] ① ཟླ་བ། ② ཉི་མ། 

མུན་འཐློམས། མུན་པས་མགློ་འཐློམས་པའམ། མི་གསལ་བར་གྱུར་པ། བང་དློར་གི་བ་གཞག་ལ་

བློ་རྨློངས་མུན་འཐློམས་སུ་གྱུར་པ། 

མུན་རྡློ། མུན་པའི་ནང་ཚོད་ལའི་ཆེད་འཕངས་པའི་རྡློ། བག་ཕུག་ལ་མུན་རྡློ་གཅིག་འཕངས་ནས་

སྦུབས་ལམ་རིང་ཐུང་གི་ཚོད་ལ་བ། 

མུན་ནག ནག་ཁུང་། མུན་ནག་འདློམ་འཇལ། 

མུན་ནག་དགློན་པ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མེ་ཏློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མུན་ནག་མདའ་འཕེན། དམིགས་ཡུལ་མི་མཐློང་བར་བ་བ་སྒྲུབ་པའི་དཔེ། 

མུན་ནག་སར་ཉུལ། ནག་ཁུང་དུ་ལག་པ་ཡུལ་ཡུལ་བས་ཏེ་དངློས་པློ་འཚོལ་བ་ལར་ཆ་མེད་རྒྱུས་

མེད་ཀི་ལས་ཀ་རྣམས་ཚོད་དཔག་གིས་བེད་པའི་དཔེ། ཐློན་སྐྱེད་ཀི་ལས་འགན་གསར་པ་

རྣམས་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་ཞིག་བེད་དགློས་པ་ལས་མུན་ནག་སར་ཉུལ་ལར་བེད་མི་རུང་། 

མུན་པ། གཟུགས་མི་སྣང་བར་བེད་པའི་ཁ་དློག་ནག་པློ། དཔེར་ན་མཚན་མློ་ལ་བུ་ནང་ན་ཡློད་པའི་

གཟུགས་མིག་ལ་སྣང་མི་ཐུབ་པའློ།། མུན་པ་སེལ་བར་སྒློན་མེ་དགློས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

ཀུན་ཁེབས་དང་། ཁེབས་པ། མཁའི་པགས་པ། སྒིབ་པ། ཉིན་མཐར་བེད། ཉིན་མློའི་སློ་ང་། 

འཐིབས་པ། ལློང་བེད། སྣང་མེད། མི་མངློན་པ། མི་སྣང་བ། མི་གསལ་བ། མུན་འཁིགས། མུན་

ནག སྨག་རུམ། མཚན་མློའི་གློས། རབ་རིབ། ཤེ་མུན་བཅས་སློ།། 

མུན་པ་ཅན། [མངློན] ① སྒ་གཅན། ② མཚན་མློ། 

མུན་པ་ཅན་གི་ང་རྒྱལ། འདི་ནི་ང་རྒྱལ་ལ་གསུམ་ཕེ་བའི་གཞན་གཉིས་ཀའི་འཇུག་བེད་དློ།། དེ་

ཡང་དཔེར་ན། བམ་ཟེ་ཁློ་ཀ་གཅིག་ལ་ཆུང་མ་བམ་ཟེ་མློ་ཞིག་དང་དམངས་མློ་ཞིག་སྟེ་གཉིས་

ཡློད་ལ། བམ་ཟེ་མློ་ལས་བུ་བཅུ་གཅིག་བཙས་ཤིང་། དམངས་མློ་ལས་བུ་ལྔ་བཙས་པ་ལ་བུ་

སྟེ། དེ་ལས་བམ་ཟེ་མློ་ནི་སྙིང་སྟློབས་ཅན་གི་ང་རྒྱལ་དང་། བུ་བཅུ་གཅིག་ནི་དབང་པློ་བཅུ་

གཅིག་ལ་བུ་དང་། དམངས་མློ་ནི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཅན་གི་ང་རྒྱལ་དང་། བུ་ལྔ་ནི་དེ་ཙམ་ནི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཅན་གི་ང་རྒྱལ་དང་། བུ་ལྔ་ནི་དེ་ཙམ་ལྔ་ལ་བུའློ།། བམ་ཟེ་ནི་མུན་པ་ཅན་གི་

ང་རྒྱལ་དང་། ཆུང་མ་དེ་གཉིས་ཀི་བརེན་སའམ་འཇུག་ས་ལ་བུ་ཡིན་ཟེར། 

མུན་པ་དྲག་པློ། དུར་ཁློད་ཆེན་པློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། 

མུན་པ་མུན་ནག མུན་པ་ཤིན་ཏུ་ནག་པ། མུན་པ་མུན་ནག་གི་དུས་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ་དག་བློར་

མཚན་འཐབ་བེད་པ། 

མུན་པའི་དག། [མངློན] ཉི་མ། 

མུན་པའི་མདའ་འཕེན། དགག་པ་རྒྱབ་ཡུལ་གི་དློན་གསལ་ཁ་མ་བས་པར་རང་དྲན་བྱུང་རྒྱལ་དུ་

དགག་པ་བརྒྱབ་པའི་དློན་ཏེ། འློལ་ཚོད་མུན་པའི་མདའ་འཕེན་བེད་དེ་བླུན་ལ་བུ། 

མུན་པའི་ར། ལུས་ཀི་རའི་བེ་བག་ཅིག 

མུན་པློ། སྣང་བའི་ལློག་ཕློགས། སང་ལམ་མུན་པློ། བཀས་བཀློད་བརྒྱུད་འཛིན་གི་སྤི་ཚོགས་མུན་པློ། 

མུན་སྤྲུལ། [རིང] བླུན་གཏམ་སྨ་བའི་ངག བ་བརྡློལ་དང་མུན་སྤྲུལ་བསེས་ནས་གང་བྱུང་དུ་བཤད་པ། 

མུན་ཛ། རྩྭ་གེས་མ། 

མུན་རུབ། ས་རུབ་པ། 

མུན་རུབ་མ་རུབ། ས་སིབ་མ་སིབ། 

མུན་ལམ་སློང་བ། སིག་ལས་སངས་ནས་དཀར་ཕློགས་ལས་ལ་འཇུག་པ། ཡང་ན་མུན་དློར་གསལ་

ལེན་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མུན་སེལ། [མངློན] ① སྒློན་མེ། ② ཉི་ཟླ། 

མུན་སིབ། མཚན་མློའམ་ས་རུབ་པ། 

མུན་སིབས། མུན་སིབ་དང་འདྲ། 

མུན་སློས། [མངློན] ཉིན་མློ། 

མུའུ། [རྒྱ] ས་ཞིང་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད། 

མུར། མུ་ཡིག་ལ་ལ་དློན་གི་ར་སྦར་བ་དཔེར་ན། ཞིང་གའི་མུར། དེའུ་མུར་ཟེར་བ་ལ་བུ་དང་། ཕྱུར་

སྐམ་མམ་བི་རིལ་སློགས་ཁ་ནང་དུ་མུར་མུར་བེད་པ་དཔེར་ན། རང་སྐལ་རྡློ་ཡིན་ཡང་མུར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

དགློས་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

མུར་གློང་། ① ཁའི་འགམ་པ། ② ཡ་ཁུང་ཡང་ཟེར་ཏེ་མུར་འགམ་གི་གློང་དུ་ཡློད་པའི་གཤློང་བུ། 

མུར་གློང་འཕར་ར། མགློ་བློའི་མུར་འགམ་གི་སིན་ཚང་གཡས་གཡློན་གི་འཕར་ཡློད་པ་དེའི་མིང་།

མུར་གློང་གཤློངས། སྨིན་མའི་ཕི་ཟུར་དང་རྣ་བའི་བུ་གའི་ཐད་བར་གི་རུས་པ་ཀློང་ཀློང་དེའི་མིང་། 

མུར་ཐུག མཐར་ཐུག་གི་བརྡ་རིང་། 

མུར་འདུག [རིང] མུ་སྟེགས། 

མུར་བ། [ཐ་དད་པ] སློ་མ་བརྒྱབ་པར་བཅའ་བ། ཕྱུར་སྐམ་མུར་བ། རུས་པ་མུར་བ། བེ་རིལ་མུར་བ། 

མུར་མུར། [ཡུལ] ① ར་དྲེལ་གི་ཡ་མཆུའི་ཤ་རིལ་མློ། ② ཁས་ལད་རྒྱབ་ཚུལ། 

མུར་མཛོག [ཡུལ] ཁུ་ཚུར་རམ་མཛོག་མགློ ཟླ་གམ་ནང་གི་མུར་མཛོག ཕུ་ཐུང་ནང་གི་ལག་ཤེད། 

མུར་མཛོག་གཞུས་པའི་རྨས་སྐྱློན། ཁུ་ཚུར་རམ་འཛོག་མགློ་གཞུས་ནས་རྨས་སྐྱློན་ཐེབས་པ། 

མུལ། མུལ་པློ་སྟེ། སྤང་པློ། 

མུལ་ལློ་བ། མུ་ལློ་བ་དང་འདྲ། 

མུལ་མུལ། དགའ་བ་དང་། སེག་ཉམས་ཀི་གད་མློ་ཆུང་ཆུང་དགློད་པའི་རྣམ་པ། བཞིན་རས་འཛུམ་

མུལ་མུལ། 

མུས། རྒྱུན། ལས་ཀ་བས་དང་བེད་བཞིན་པའི་མུས་མཐུད་ནས་བེད་དགློས། 

མུས་ཁང་གསར། ས་ཆའི་མིང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ངམ་རིང་རློང་གི་བང་ཤར་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

མུས་ཆེན་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་བརྒྱད་པ་

ཡིན། བློད་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ་༡༤༥༣ལློར་སྟག་མློ་གིང་སྐྱར་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པློ་དཀློན་མཆློག་རྒྱལ་མཚན་གི་སྐུ་དབློན་གི་སས་སུ་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་པར་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དགུང་ལློ་ཉེར་བརྒྱད་པར་གྲུབ་ཆེན་དཀློན་མཆློག་བློ་

གློས་པ་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། མདློ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རློལ་དུ་སློན་ཏེ་མཁས་བཙུན་བཟང་

པློའི་ཡློན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བརེས། དགུང་ལློ་རེ་གཅིག་པ་སྟེ་བློད་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཆུ་བ་

སྤི་ལློ་༡༥༡༣ལློར་ཨེ་ཝཾ་པའི་མི་འཇིགས་གདློང་ལྔས་བཏེགས་པའི་ཁི་སྟེང་དུ་འཁློད་དེ་ས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕིར་ལམ་འབས་ཚར་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་ཙམ་གི་སློ་ནས་གདུལ་བའི་ཕིན་ལས་བསྐྱངས། རབ་

བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་སྤེལ་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༥༢༤ དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་དློན་གཉིས་སྟེང་སྐུ་གཤེགས། 

མུས་ཆེན་དཀློན་མཆློག་རྒྱལ་མཚན། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་གཉིས་

པ་ཡིན། མུས་སྟག་མློ་གིང་སྐྱར་ཡབ་དཀློན་མཆློག་བཟང་པློ་དང་ཡུམ་ནམ་མཁའ་སྐྱློང་གཉིས་

ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་ཕློ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༣༨༨ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དགུ་

པར་རྒྱལ་སས་ཐློགས་མེད་ཀི་སློབ་མ་དབང་འློད་བཟང་པློ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དགུང་ལློ་བཅུ་

གསུམ་ཙམ་ནས་རློང་སྟློན་ཤེས་བ་ཀུན་རིག ། རེ་གཞློན་ནུ་རྒྱལ་མཆློག་སློགས་བཤེས་གཉེན་

བཅུ་ཕག་བཞི་ཙམ་བསྟེན་ནས་མདློ་སགས་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རློལ་ཏུ་སློན་པར་

མཛད། དེ་རེས་རེད་མདའ་བའི་བཤེས་གཉེན་བདུན་གི་གཙོ་བློ་གངས་ཆེན་ཀུན་དཔལ་ལས་

བསྙེན་པར་རློགས། དགུང་ལློ་སློ་བདུན་པ་ཤིང་འབྲུག་ལློར་ཆློས་རེ་ཀུན་དགའ་བཟང་པློ་ཞལ་

མཇལ་བ་ནས་བདེ་དགེས་གསང་གསུམ་གིས་གཙོས་པའི་རྒྱུད་བཤད་དང་། མན་ངག་སྤི་དང་

ཁད་པར་གསུང་ངག་ལམ་འབས་སློགས་ཟབ་ཆློས་མཐའ་ཡས་པར་གསན། ཕལ་ཆེར་མུས་སུ་

བཞུགས། དགུང་ལློ་ང་གཉིས་པར་ངློར་དུ་ཕེབས་སྐབས་ངློར་ཆེན་རིན་སྤུངས་པས་གདན་

དྲངས་པ་ན་རེ་འདིས་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་འཁློར་འདས་དབེར་མེད་ཀི་ལ་ཁིད་སློགས་ཟླ་བ་

གཉིས་ཆློས་གནང་། ཡང་དགུང་ལློ་རེ་གཅིག་པར་ངློར་ཆེན་མངའ་རིས་སུ་ཕེབས་སྐབས། ངློར་

ཆེན་གི་བཀའ་ལར་གདན་ས་འདི་ཉིད་དུ་ལམ་འབས་སློགས་ཟབ་ཆློས་མཐའ་ཡས་པར་

གསུངས། དགུང་ལློ་རེ་དགུ་པ་མེ་བི་ལློར་ངློར་ཆེན་གི་བཀའ་ལར་ངློར་དུ་ཕེབས། ལློ་དེའི་ས་

ག་ཟླ་བའི་ཚེས་ཉེར་བཞི་ཉིན་ངློར་ཆེན་རྡློ་རེ་འཆང་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཆློས་དང་། རྡློ་རེ་དྲིལ་བུ། རེ་ས་

ཆེན་གི་ཡིན་པའི་ཐང་ག་རྣམས་གནང་ནས་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པློར་དབང་བསྐུར། དེ་ནས་

ཚེས་ཉེར་ལྔ་ཉིན་ངློར་ཆེན་སྐུ་གཤེགས། རེས་ཀི་བ་བ་རྣམས་རྒྱ་ཆེར་བསྒྲུབས་ཤིང་། ཁད་

པར་བ་མེད་ངློར་ལུགས་དཀིལ་འཁློར་ཆེན་པློ་བདུན་གི་ཕག་ལེན་རྣམ་པར་དག་པའི་ངློར་སྒྲུབ་

མཆློད་ཆེན་མློའི་རྒྱུན་བཙུགས། གཞན་ཡང་ཆློས་རེ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་སྐུའི་རེན་

དུ་ཆློས་རེ་ཉིད་ཀི་སྐུ་འདྲ་སྐུ་ཚད་མ་དང་། གསུང་གི་རེན་དུ་རེ་བཙུན་ས་སྐྱ་ཡབ་སས་ལྔ་ཆློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

རེ་ཉིད་དང་བཅས་པའི་བཀའ་འབུམ་དང་། ཐུགས་ཀི་རེན་དུ་གཙང་ཁང་གི་ནང་དུ་གདུང་ཚྭ་

བཞུགས་པའི་མཆློད་རེན་ཆེ་བ་གསེར་གི་སྤས་པ་དང་། དགློན་པའི་གཤམ་དུ་ཕི་རེན་བདེ་

གཤེགས་མཆློད་རེན་བརྒྱད། རེ་རེ་ལ་ཡང་གསེར་གདུགས་གསེར་ཏློག་དང་བཅས་པ་རྣམས་

ལློ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་གི་ནང་དུ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་གྲུབ་སྟེ་རབ་གནས་རྒྱུད་སེ་དང་མཐུན་པར་

མཛད། སྐུ་གདུང་རིང་བསེལ་བྱུང་བ་རྣམས། གསེར་སྐུ་གཉིས་ཀི་ཐུགས་ཀར་བཞུགས་ཤིང་། 

ལྷག་མ་གདུང་ཐལ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་སཙྪ་ཁི་ཚོ་བདུན་བཏབ་ནས། ཕེད་བདེ་གཤེགས་

མཆློད་རེན་བརྒྱད་དང་གཙང་ཁང་གི་འབུམ་པའི་ནང་དུ་བཞུགས། ཕེད་གསེར་ལ་སློགས་པའི་

ན་བཟའ་ཅན་དུ་བས་ཏེ། ཕློགས་སུ་དད་པའི་རེན་དུ་བིན་པར་མཛད་དློ།། མེ་བི་ལློར་ངློར་ཆེན་

སྐུ་གཤེགས་པ་ནས་ལྕགས་སྦྲུལ་ལློའི་བར་གདན་ས་ལློ་ལྔ་མཛད། ལྕགས་སྦྲུལ་ལློའི་ཆློས་

འཁློར་དུས་ཆེན་ཉིན་ནས་འཇམ་དབངས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས་གདན་ས་མཛད་རེས་སར་མུས་

ཆེན་གདན་དྲངས་ཏེ་སྦྲུལ་ལློའི་སྟློན་ནས་ར་ལློའི་དཔྱིད་བར་བཞུགས་ནས། ཕློགས་ཀི་དགེ་

འདུན་སྟློང་ཕག་ཙམ་འདུས་པ་ལ་གསུང་ངག་ལམ་འབས་གསུངས་པས་མཚོན་ས་ཕིར་ལམ་

འབས་ཚར་ཉེར་དགུ་ཙམ་གསུངས། དེ་ལར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཕིན་ལས་ཀིས་སློབ་ཚོགས་

མཐའ་ཡས་པ་ཡློད་པ་རྣམ་ཐར་ལས་ཤེས་པར་བ། དེ་ནས་སྤི་ལློ་༡༤༧༠ སྟེ་དགུང་ལློ་ག་

གསུམ་པ་ལ་མུས་བསམ་གཏན་ཕུག་ཏུ་བདེ་བར་གཤེགས་སློ།། 

མེ། ① འབར་བེད་དམ་འབྱུང་བ་ཆེན་པློ་མེ། གསེར་ས་ལེ་སྦྲམ་མེ་ལ་མི་སྐྲག མེ་འབར་བའི་སང་

ལ་ཤིང་བཤགས་པ། མེས་འཚིག་མེར་གཏུགས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁློག་འབར་དང་། ཆུ་

ཡི་སྐྱེ་གནས། དག་བེད། དུ་བའི་ཏློག་ལན། ནློར་ལས་རྒྱལ། མི་ཤྭ་ན་རའི་བུ། འབར་བའི་ལྕེ་

ལན། འབར་བེད། སྦིན་སེག་ལག་པ། གཙུག་ཕུད་ཅན། གཙང་བེད། རེ་མློ་ཅན། འློད་ཀི་ཤིང་

ར། རླུང་གི་གློགས་པློ། ལམ་ནག་ཞུགས། ལུས་མ་བསྲུང་། ཤིང་ལས་འཕེལ་བཅས་སློ།། 

 ② [མངློན] ༡འཛམ་གིང་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་ར་གདློང་མེ་དང་། ཁིམ་གི་ཉི་མ་དང་། བསེག་བ་ཟ་བའི་

མེ་སྟེ་མེ་གསུམ་ཡློད་པས་གངས་གསུམ་མཚོན། ༢ [མངློན] མེ་འབྲུག་ལློ། 

མེ་ཀློང་། མེ་དཔུང་ཆེན་པློའི་དློན། དཔེར་ན། འཁགས་ནས་བས་ཉན་མི་འདུག མེ་ཀློང་ཞིག་བཏང་
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ནས་འདེ་དགློས། 

མེ་རྐུན་གི་གེང་ངན། མེ་ཤློར་བ་དང་རྐུན་མ་ཤློར་བའི་གཏམ་གེང་ངན་པ། 

མེ་སྐམ། མེ་འཛིན་བེད་ཀི་སྐམ་པ། 

མེ་སྐར། ① མེ་སྟག ② མེ་ཁམས་ཀི་སྐར་མ། 

མེ་སྐར་བདུན། བ་ཉེ་དང་། རྒྱལ་སྨིན་དྲུག མཆུ། གེ། ཁྲུམས་སྟློད། ས་ག་རྣམས་སློ།། 

མེ་སྐློར། [སློག] བག་མ་ལེན་ཐབས། 

མེ་སྐྱིད་ཡ་མློན། དེང་སྐབས་བློད་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་རྡློ་སེང་གེ་ལམ་དུ་ཡློད་པའི་བློད་ལློངས་

མང་ཚོགས་སྒྱུ་རལ་ཁང་གི་མདུན་ངློས་སུ་ས་དུས་མེ་ཏློག་སྐྱེད་ཚལ་ཞེས་པའི་ལྕང་གསེབ་དང་

མེ་ཏློག་ལྡུམ་ར་ཡློད་པའི་ས་ཆ་དེ་དག་སེ་དཔློན་དགའ་བཞི་བའམ་རྡློ་རིང་ཞེས་པས་དློ་དམ་

བེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། བར་སྐློར་གི་ནུབ་ཏུ་ཡློད་པའི་རྡློ་རིང་གི་ཁང་པའི་ལྷློ་ངློས་སུ་ཨམ་

བན་གི་སྐུ་སྲུང་དམག་མི་སློད་ས་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་གཉིས་ས་བརེས་བརྒྱབ་སྟེ་ཀླུ་སྦུག་ཏུ་ཨམ་

བན་གི་ཡ་མློན་གསར་རྒྱབ་བས་ཤིང་། དེ་གར་མེ་སྐྱིད་ཡ་མློན་ཞེས་འབློད། 

མེ་སྐྱེས། ལྷ་དབང་ཕྱུག་གི་བུ་ཆུང་བ་གཞློན་ནུ་གདློང་དྲུག་གི་མིང་སྟེ། འདིའི་ལློ་རྒྱུས་ལ་སར་ལྷ་

དབང་ཕྱུག་དང་ལྷ་མློ་ཨུ་མ་སྙློམས་འཇུག་བེད་དུས། མེ་ལྷ་ན་རེ། ས་བློན་ཨུ་མའི་མངལ་དུ་

སློང་ན་བུ་ཤིན་ཏུ་མ་རུངས་པ་ཞིག་འབྱུང་བས་མ་བཏང་ཞིག་ཟེར། དེ་ནས་ས་བློན་ས་ལ་ཕློ་བ་

དང་། ཨུ་མ་འདློད་ཆགས་ཀིས་སེམས་མ་ངློམས་པར་བརེན་མེ་ལྷ་ལ་ཁློས་ནས་ས་བློན་ཁློད་ཀི་

མངལ་དུ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨློན་ལམ་བཏབ་པས་མེ་ལྷ་ལ་མངལ་ཆགས་པ་དེ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་

བས་ན་མེ་སྐྱེས་ཟེར། 

མེ་སྐྱློགས། མེ་བླུག་བེད་ཀི་སྐྱློགས། 

མེ་སྐྱློན། མེའི་གནློད་འཚེ། སློད་ཁང་ལ་མེ་སྐྱློན་ཤློར་བ། 

མེ་དཀྲུག གློ་ཡློག་ཤིང་བུའམ་ལྕགས་རིགས་ལས་བཟློས་པའི་ཁེམ་བུ། 

མེ་ཁང་། ཐབ་ཚང་། 

མེ་ཁམས། ① ཚ་ཞིང་སེག་པའི་རང་བཞིན་ཅན། ② ཁམས་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག 
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མེ་ཁུག མེ་ལྕགས་མེ་རྡློ་སྤ་བ་བཅས་བླུག་སྣློད། 

མེ་ཁེབས། ཐབ་དང་མེ་ཕློར་ཁློག་ལིར་སློགས་ཀི་སྟེང་དུ་གཡློག་བེད་ཅིག 

མེ་ཁེམ། མེ་ཐལ་འདློན་སྤད། 

མེ་ཁེར། འབུའི་བེ་བག་ཅིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐར་སྐྱློད་དང་། མཁའ་སྣང་ངློ་།། 

མེ་མཁའ་རྒྱ་མཚོ། འདིར་མེ་མཁའ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པ་ནི་བློད་ཀི་དུས་འཁློར་ལུགས་ཀི་གངས་རིས་

ཀི་ཐ་སྙད་ཅིག་རེད། དེ་ཡང་མེ་ཞེས་པ་གངས་གསུམ་དང་། མཁའ་ཞེས་པ་ཐིག རྒྱ་མཚོ་ཞེས་

པ་བཞི་ལ་ཟེར། དེ་བསློམས་པས་༤༠༣ཡིན། འློ་ན་༤༠༣གི་དློན་གང་ཞེ་ན། འདི་ནི་དུས་

འཁློར་གི་གཞུང་བློད་དུ་དར་བ་དང་འབེལ་བའི་ལློ་རྒྱུས་མཚོན་བེད་ཀི་ལློ་གངས་ཞིག་ཡིན། 

དཔའ་བློ་གཙུག་ལག་ཕེང་བས་མཛད་པའི་རིས་འགེལ། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་སློགས་མཚུར་

ལུགས་པ་རྣམས་ཀིས་འགེལ་སློལ་ལར་ན། སྤི་ལློ་༦༢༤པའི་ཤིང་སྤེལ་ལློར་རིགས་ལན་བཅུ་

པ་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ་ཁིར་འཁློད་པའི་ལློ་དེར་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕློགས་ཁ་མ་དང་། མློ་གློ་ལ། ལ་

སློགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཀ་ཀློ་མ་ཧ་མ་ཏིའི་དམག་བློར་ཏེ་ཁ་ཆེའི་ཆློས་ལུགས་དར་སེལ་བཏང་། དེ་

ནས་ལློ་བརྒྱ་དང་ག་གཉིས་འདས་པའི་སྤི་ལློ་༨༠༦ལློར་རིགས་ལན་རྒྱལ་དཀས་བསྡུས་རྒྱུད་

དུ་བསྟན་པའི་བེད་རིས་ཕག་བཞེས་མཛད་པས་རིས་གཞི་ཟུག དེ་ནས་ལློ་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་

གཅིག་འདས་པའི་ཕི་ལློ་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༠༢༧ལློར་དུས་འཁློར་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཞིང་བེད་

གྲུབ་ཀི་རིས་ཉམས་པ་བསྐྱར་གསློ་བྱུང་བ་རེད། དེས་ན་འདི་རྒྱ་གར་དུ་ཀ་ཀློའི་དམག་བློར་

ནས་ནང་པའི་བསྟན་པ་ཉམས་རྒུད་ཕིན་པ་ནས། སར་ཡང་དུས་འཁློར་གི་བསྟན་པ་བློད་ནས་

བསྐྱར་དར་བྱུང་བའི་བར་ལ་ལློ་གངས་༤༠༣འདས་པ་ལ་མེ་མཁའ་རྒྱ་མཚོའི་འདས་ལློ་ཞེས་

ཟེར། སྤི་ལློ་༡༠༢༧ལློར་རབ་བྱུང་དང་པློའི་འགློ་ཚུགས་པ་ནས་བློད་དུ་རབ་བྱུང་བརི་སློལ་བྱུང་

བ་རེད། ཕུག་ལུགས་པ་རྣམས་ཀིས་མེ་མཁའ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པའི་དློན་ནི། རིགས་ལན་རྒྱལ་

རབས་བཅུ་པ་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ་ལློ་བརྒྱ་དང་ག་གཉིས་ཁིར་བཞུགས་པ་དང་། རྒྱལ་རབས་

བཅུ་གཅིག་པ་རིགས་ལན་རྒྱལ་དཀའ་ལློ་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་གཅིག་ཁིར་བཞུགས། དེ་གཉིས་ཀི་

ཁི་བཞུགས་ལློ་གངས་བསློམས་པས་༤༠༣ཡིན་པར་འགེལ་སློལ་འདུག



  162  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མེ་འཁློར། ① ལྕགས་ལམ་ཐློག་གཏློང་བའི་འཁློར་ལློ། ② མཆློད་མེའི་སྟེང་དུ་བཙུགས་པའི་མ་ཎིའི་

འཁློར་ལློ་རང་འགུལ་ཅན། 

མེ་འཁློར་འཛིན་ཡིག བེས་བགློད་ཀི་ཆེད་དུ་མེ་འཁློར་ག་བའི་སློར་མློ་སྤློད་ཟིན་དཔང་རགས་ཀི་ཡི་གེ།

མེ་འཁེར། སིན་བུ་མེ་འཁེར་གི་མིང་སྟེ། ཉི་མའི་དྲུང་ན་མེ་འཁེར་བཞིན་ལ་བུ། 

མེ་གྲུང་པློ། དུད་པ་དང་ཐལ་བ་ཉུང་བའི་མེ། 

མེ་གློགས་ལྕགས། ནག་རིས་ལུགས་ལྕགས་ཀིས་མེ་གསློ་བས་མེའི་གློགས་ལྕགས་ཀིས་ཡིན་པའི་

བཤད་ཚུལ། 

མེ་རྒྱབ་མཁན། ཁང་གཞིས་ནགས་ཚལ་སློགས་ལ་གང་བྱུང་མེ་རྒྱབ་མཁན་གི་ཉེས་ཅན་པ། ཡང་

ན། མེ་རྒྱབ་ཉེས་ཅན་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མེ་རྒྱབ་འཕློག་བཅློམ། གློད་དློན་ལ་ཕློགས་གང་ས་ནས་དབེ་ཞིབ་བེད་པ། 

མེ་སྒློགས། མེ་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་འཕེན་པའི་སྒློགས། དག་ཕློགས་ཀི་མཁར་རློང་ལ་གཏད་ནས་

མེ་སྒློགས་བརྒྱབ་པ། 

མེ་སྒློན། ① སྒློན་མེའམ་མར་མེ། ②[ཡུལ]མེ་སར་བ། 

མེ་མགལ། མེ་ཡློད་པའི་ཤིང་དུམ། 

མེ་འགློག་གང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་firewall ཟེར། 

མེ་དག་ཆུ། ནག་རིས་ལར་ཆུས་མེ་གསློད་པས་མེའི་དག་ཆུ་ཡིན་པར་བཤད། 

མེ་ངར། མེའི་ནུས་ཤུགས་སམ་མེ་དབལ། 

མེ་ལྕགས། མེ་རྡློ་དང་སྤ་བ་སྦར་ཏེ་མེ་སློར་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག 

མེ་ལྕེ། ལྷབ་ལྷབ་ཏུ་འབར་བའི་མེ། ཁློང་ཁློའི་མེ་ལྕེ། གསར་བརེའི་མེ་ལྕེ། མི་མང་འདུས་ན་བཀློད་

ཐབས་མང་། ཤིང་བཤགས་མང་ན་མེ་ལྕེ་མཐློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁྱུག་བེད་པ་དང་། 

འབར་བའི་རློ་འཛིན། འློད་བཀྲའི་ཡན་ལག་བཅས་སློ།། 

མེ་ལྕེ་འཁློར་ལློ། [ཡུལ] ལུས་ཀི་ཤ་པགས་ལ་རྨ་དང་ཐློར་འབྲུམ་ཐློན་པའི་གཉན་ནད་ཅིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མེ་ལྕེ་བ། [མངློན] བཙག 

མེ་ཆ། མེ་ལྕགས་དང་མེ་རྡློ། མུ་ཟི་བཅས་སློ།། 

མེ་ཆར། [མངློན] ཐློག 

མེ་ཆུ་གློ་ལློག ངློ་མཚར་ར་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

མེ་ཆུ་རླུང་གི་ཁ་གནློན་གཉིས་གཉིས། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་དུས། ༡ བློད་ཀི་ལྷློ་ཕློགས་སུ་

མེའི་ཁ་གནློན་དུ་གཉལ་སྣང་སྒློའི་ལྷ་ཁང་། ༢ ནུབ་ཕློགས་སུ་ཆུའི་ཁ་གནློན་དུ་གུ་ལང་ལི་ཁང་དང་

ཤིང་ཀུན་གཉིས། ༣བང་ཕློགས་སུ་རླུང་གི་ཁ་གནློན་དུ་དགེ་རི་ལྷ་ཁང་དང་དཔལ་རི་གཉིས། 

མེ་ཆེན་བརྒྱད། ༡ ཤར་ན་ཏའུ་མེ། ༢ ལྷློ་ན་ལང་ཏང་གི་མེ། ༣ནུབ་ན་མློས་བེད་ཀི་མེ། ༤ བང་ན་

སེང་ལང་གི་མེ། ༥ ཤར་ལྷློ་ན་དུར་ཁློད་ཀི་མེ། ༦ ལྷློ་ནུབ་ན་རྡློ་རེའི་མེ། ༧ ནུབ་བང་ན་པ་ཏའི་

མེ། ༨བང་ཤར་ན་སྣ་ཚོགས་ཀི་མེ། 

མེ་མཆློད། འདི་ལ་རང་ལུས་དང་། ཡན་ལག་ལ་བུར་རས་ཀིས་དཀྲིས་ཏེ་མར་བྱུགས་ནས་མེ་ནང་དུ་

བསེགས་ཏེ་མེ་མཆློད་འབུལ་བའི་ལུགས་དང་། མེའི་ནང་དུ་འབྲུ་དང་། སྨན། རིན་པློ་ཆེ་སློགས་

བསེགས་ནས་མཆློད་པ་ཕུལ་བའི་ལུགས་བཅས་གཉིས་ཡློད་ཅིང་། ཕི་མ་དེ་ལ་སྦིན་སེག་ཟེར། 

མེ་ཉམས། བད་ཀན་རིགས་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག 

མེ་ཉམས་གསང་། འབྱུང་འགྱུར་ངློ་བློ་ལློག་པའི་སྐབས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ལྷེན་སྣ་ནས་

འློག་ཏུ་ཚོན་དློ་གཞལ་བའི་སར་ཡློད་པའི་མེ་བཙའི་གསང་དམིགས་ཀི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་

དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། 

མེ་ཉམས་གསང་ནི། ལྷེན་སྣ་ནས་འློག་ཏུ་ཚོན་དློ་གཞལ་བའི་གནས་སུ་ཕློ་བའི་མཁིས་པ་འཇུ་

བེད་དང་འབེལ་བའི་གསང་ཡིན་པས། གནས་དེར་ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་ཉམས་པའི་ནད་འབྱུང་བའི་

ཕིར་འབྱུང་འགྱུར་ལ་དགློངས་ནས་བཏགས་པའློ།། 

མེ་ཉེན། མེ་སྐྱློན་འཆློར་བའི་ཉེན་ཁ། 

མེ་ཉེན་སློན་འགློག མེའི་གནློད་པ་སློན་ཚུད་ནས་འགློག་ཐབས། མེ་མ་ཤློར་གློང་ནས་མེ་ཉེན་སློན་

འགློག་གི་ཐབས་ཤེས་བེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མེ་མཉམ་རླུང་། རླུང་མེ་མཉམ་དང་དློན་གཅིག་པས་དེའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། མཉམ་གནས་

ཀི་རླུང་དང་ཡང་དློན་གཅིག 

མེ་མཉམ་གསང་། ལྷེན་སྣའི་འློག་ཏུ་ཚོན་གསུམ་གཞལ་བའི་གནས་སུ་ཡློད་པའི་ཕློ་བའི་མེ་གསང་

ཞིག་སྟེ། དེར་མེ་བཙའ་བཞག་ན་ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་ཉམས་པ་ལ་ཕན། 

མེ་བསྙལ། མེ་ཕློར་དང་ཐབ་ཀི་ནང་དུ་མེ་མ་བསད་པར་བསྙལ་ནས་འཇློག་པ། 

མེ་ཏེལ། ① ལྕགས་བསེགས་ཏེ་ར་སློགས་ལ་རགས་རྒྱབ་བེད་ཅིག ② གིབ་རླུང་དང་། མིག་གི་

འགིབ་གསང་འགློག་བེད་དང་། གཉན་རིམས་ཀི་ར་རྒྱུས་ནང་ལ་རྒྱབ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག 

མེ་ཏློག ① མེ་ཏློག་སྤིའི་མིང་། མེ་ཏློག་འདབ་མ་གཏློར་ནས་སྐུ་མགློན་ལ་ཕེབས་བསུ་ཞུ་བ། སློབ་

སྦློང་དུས་སུ་གཡེང་བ་དེ། མེ་ཏློག་སད་ཀིས་ཁེར་དང་འདྲ། མེ་ཏློག་དྲི་བསུང་འཐུལ་ན། བུང་

བ་ལས་ཀིས་འཁློར། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་པཥྠ་དང་། ཡིད་དགའློ།། ② གཅིན་པའི་ལྦུ་བ། ③ 

[མངློན] བུད་མེད་ཀི་ཟླ་མཚན། ④ རློང་ཞིག སར་པདྨ་བཀློད་ཅེས་ཟེར། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

ཀི་ཤར་ལྷློའི་ངློས་དང་ཡར་ཀླུང་གཙང་པློའི་སྨད་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

མེ་ཏློག་ཀ་ར་བི་ར། ཤློག་བུ་བཟློ་རྒྱུའི་སློ་རེ་ལྕག་པའི་མེ་ཏློག 

མེ་ཏློག་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པས་ཞུས་པ། ཤླཽ་ཀ་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། 

པྲཛྙཱ་ཝརྨ། ལློ་ཙཱ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སེ་ལ་སློགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པའློ།། 

མེ་ཏློག་བཀློན་བུ། [རིང] མེ་ཏློག་གི་ཕེང་བ། 

མེ་ཏློག་བཀྲམ་པ། ① མེ་ཏློག་གཅལ་དུ་བཀྲམ་པ། ཕེབས་ལམ་དུ་ཕེབས་བསུའི་མེ་ཏློག་བཀྲམ་པ། 

② བརྒྱད་སྟློང་པའི་ལེའུ་ཞིག 

མེ་ཏློག་འཁློལ་འཛིན། སར་ལྷ་ལན་སྨློན་ལམ་གི་དུས་སུ་མི་དམངས་ཀི་ཁིམ་དུ་མེ་ཏློག་ཉར་འཐུས་

ཚོགས་ཆེན་ཞལ་ངློར་དགློངས་པ་ཞུས་པའི་འཁློལ་འཛིན། 

མེ་ཏློག་གངས་ལ། སློ་སྨན་མེ་ཏློག་གི་རིགས་ལྡུམ་རར་འཛུགས་པའི་མེ་ཏློག་དམར་པློ་ས་བློན་ལློ་

རེ་བཞིན་འདེབས་དགློས་པ་དེ་ལ་ཟེར་ཏེ། ནུས་པས་མེ་དབལ་དང་། གཉན་ནད་ལ་ཕན། 

མེ་ཏློག་གངས་ལྷ། རི་མཐློན་པློར་སྐྱེས་པའི་སློ་སྨན་ཞིག རློ་སྐྱུར་ལ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

ལུད་པ་གློག་པ་དང་། རློ་ཙ་རྒྱས་པ། ཁག་གསློ་བ། བུ་སྣློད་ལ་དྲློད་འཁློར་བ་བཅས་ལ་ཕན། 

མེ་ཏློག་གི་ལྷ། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་ཧ་རན་སིའི་འབུར་བརན་མཁས་པ་ཁིར་པློ་

ཡིས་ལུའུ་ཧྥུར་ཕློ་བང་ནང་གི་མེ་ཏློག་གི་ལྷ་གཉིས་ཀི་ཚོམས་ཆེན་ནང་ཕེད་འབུར་བརློས་

དཀྲློལ་གི་བརམ་བ་གགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། སྤི་ལློ་༡༨༦༦ ལློར་གསར་རློམ་བས། 

མེ་ཏློག་སང་། རི་བློ་ཞིག མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ཆབ་ཆ་རློང་དུ་

ཡློད་ཅིང་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ལས་སྨིད་ལྔ་སྟློང་ལྷག་ཙམ་ཡློད། 

མེ་ཏློག་གང་སྣ། སློ་སྨན་གི་རིགས་མེ་ཏློག་གང་ཆེན་གི་སྣ་ལ་བུ་ཞིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་

དྲློད། ནུས་པས་དམུ་ཆུས་དྲི་ཆུ་འགགས་པ་དང་། དབུགས་ཧལ་བ་དང་། ཆུ་སེར་གི་ནད་

སློགས་ལ་ཕན། 

མེ་ཏློག་རྒྱལ། [མངློན] ཙམ་པ་ཀ 

མེ་ཏློག་དགློན། སྤི་ལློ་༡༩༨༧ལློར་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་

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

མེ་ཏློག་ཅན། [མངློན] ① བུང་བ། ② བུད་མེད་ཟླ་མཚན་ཅན། ③ ས་ག་ཟླ་བ། ④ སྐྲ། 

མེ་ཏློག་བཅུད་ལེན། དཀའ་ཐུབ་ཀི་ཟས་ཏེ་ཆློས་པས་མེ་ཏློག་རྣམས་ཀི་བཅུད་བངས་ཏེ་རིལ་བུ་

བཟློས་པ་དཀའ་ཐུབ་བེད་སྐབས་ཀི་ཟས་ཤིག 

མེ་ཏློག་ལྕེ་ཚ། སློ་ཞིག 

མེ་ཏློག་ཆར་པ། ཆར་ཐིགས་པད་མའི་འདབ་མ་ལར་ལྷུང་བ་མེ་ཏློག་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། ལྷའི་

མེ་ཏློག་དངློས་སུ་བབ་པའི་སློན་བྱུང་གི་དཔེ། 

མེ་ཏློག་འཇུག [མངློན] སྦྲང་མ། 

མེ་ཏློག་ཉི་མ། [མངློན] གུར་གུམ། 

མེ་ཏློག་ཏིང་བཞི། བི་རུག་པ་དང་། པྲི་ཡང་ཀུ བ་རང་པ། ལློ་བཙན་པ་བཞིའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། དེའུ་

དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་གི་བསྡུས་དློན་

གསལ་བཀྲློལ་ལས། ཏིང་ལེ་བིང་དང་ཏིང་སག་ཀྱུ། ཏི་མུ་ས་དང་ཏི་མུ་ལ། མེ་ཏློག་ཏིང་བཞི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བ་བར་གགས། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེ་དག་ལ་རིམ་བཞིན་དུ། བི་རུག་པ་དང་། མཆིན་སྨན་

རིའུ། བ་རང་པ། ལློ་བཙན་པ་ཞེས་མཆན་བཏགས་མཛད་པ་ལར་རློ། 

མེ་ཏློག་ཐློད། མེ་ཏློག་གི་དཔྲལ་རྒྱན། 

མེ་ཏློག་འཐུང་། [མངློན] སྦྲང་མ། 

མེ་ཏློག་འཐློར་བ། [མངློན] སྦྲང་མ། 

མེ་ཏློག་དང་འདབ་ཆགས་ཀི་རི་མློ། སློལ་རྒྱུན་རི་མློའི་ཚན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་སྟེ། གཙོ་བློ་མེ་ཏློག་སྣ་

ཚོགས་དང་། སྨྱུག་མ། བག་རྡློ། འདབ་ཆགས་སྣ་ཚོགས། གཅན་གཟན་སྣ་ཚོགས། འབུ་སིན་

སྣ་ཚོགས་སློགས་བརློད་བར་བས་ནས་བིས་པའི་བརམ་བར་ཟེར། 

མེ་ཏློག་དུས། མེ་ཏློག་དུས་སམ་མེ་ཏློག་ལན་དུས་ཞེས་པ་དཔྱིད་ཀའི་མིང་སྟེ། མེ་ཏློག་ཕལ་ཆེ་བ་

དཔྱིད་དུས་ནས་ཤར་བའི་མགློ་བརམས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན། 

མེ་ཏློག་དློན་ཅན། [མངློན] གུར་གུམ། 

མེ་ཏློག་དློར་བ། ནང་འཇུག་གི་ནང་གསེས་ཏེ། སློབ་མ་རྣམས་ཀིས་རང་གི་རིགས་ཀི་ལྷ་ལས་འབེལ་

གང་ལ་ཕློག་པ་དེ་དག་ལ་བབ་པའི་རེན་འབེལ་དུ་ཕག་རེན་གི་མེ་ཏློག་མཆློད་པ་ལ་མེ་ཏློག་དློར་

བ་ཞེས་ཟེར། 

མེ་ཏློག་མདའ་ཅན། འདློད་ལྷའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་དང་བདུད་ཀི་རིགས་ཤིག

མེ་ཏློག་གི་མདའ་ལྔ། དྲེགས་པར་བེད་པ་དང་། རྨློངས་པར་བེད་པ། ཀུན་ཏུ་རྨློངས་པར་བེད་པ། 

བརྒྱལ་བར་བེད་པ། སེམས་མེད་པར་བེད་པའི་མེ་ཏློག་གི་མདའ་རྣམས། 

མེ་ཏློག་མདའ་ཅན། [མངློན] འདློད་ལྷ། 

མེ་ཏློག་རྡུལ། ① མེ་ཏློག་གི་ཟེའུ་འབྲུར་ཆགས་པའི་ཐལ་བ། ② བུད་མེད་ཀི་ཟླ་མཚན། 

མེ་ཏློག་ལན། [མངློན] ① བུད་མེད་ཟླ་མཚན་ལན་མ། ② ཟླ་བ་གཟས་བཟུང་བ། 

མེ་ཏློག་ལན་དུས། [མངློན] ① དཔྱིད་ཀ ② ཉི་ཟླ་གཟའ་ཡིས་བཟུང་བ། 

མེ་ཏློག་ལན་པའི་ཟླ་བ། [མངློན] བློད་ཟླ་བཞི་པའི་མིང་། 

མེ་ཏློག་ཕློན་པློ། མེ་ཏློག་གི་ཆུན་པློའམ་ཚོམ་བུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མེ་ཏློག་ཕེང་བ།མེ་ཏློག་ཅི་རིགས་བསྟར་ལ་བརྒྱུས་པའི་ཕེང་བ། 

མེ་ཏློག་འཕེང་རྒྱུད། ① མེ་ཏློག་འཕེང་བ་སྟར་བརྒྱུས་ཀི་རྒྱན། ② འདུལ་བའི་གཞུང་ཞིག 

མེ་ཏློག་བན་ཛི་བ་ཀ རྒྱ་གར་དུ་ཡློད་པའི་མེ་ཏློག་དམར་པློ་ཞིག་སྟེ་ཐློག་མར་ཤར་སྐབས་དཀར་ལ་

དམར་མདངས་ཆགས་པ་ཞིག་ཡློད། གཞློན་ནུའི་ལང་ཚོ་རྣམས་མེ་ཏློག་དེ་ཐློག་མར་ཤར་བའི་

སྐབས་ཀི་མདངས་དང་འདྲ་བ་ལ་བསམས་ནས་དཔེར་འཇློག་སློལ་ཡློད། མེ་ཏློག་བུམ་པ། མེ་

ཏློག་འཛུགས་སའི་བུམ་པ། 

མེ་ཏློག་བ་རང་། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རིམས་ཚད་ཀི་འཁྲུ་

བ་གཅློད། བྱུགས་ན་རྨ་དང་། ཤིག་ནད་བཅས་ལ་ཕན། 

མེ་ཏློག་བ་ཟེ། སློ་སྨན་གི་མེ་ཏློག་ཅིག་སྟེ། མེ་ཏློག་གི་ནུས་པས་ཚད་པ་སེལ། ཁག་རྒྱུན་གཅློད། 

གཙོ་བློར་དམར་བཤལ་ལ་ཕན། སློན་གི་ནུས་པས་མཆིན་ཚད་མིག་ཚད་སེལ། གཙོ་བློར་

མིག་དམར་ཞིང་སྐྲང་བ་དང་མིག་གིབ་ལ་ཕན། 

མེ་ཏློག་མ། མཆློད་པའི་ལྷ་མློ་ཞིག 

མེ་ཏློག་མིག་སྨན། [མངློན] མཐིང་། 

མེ་ཏློག་མང་། [མངློན] བུང་བ། 

མེ་ཏློག་རི། མེ་ཏློག་གི་ཟེའུ་འབྲུར་ཆགས་པའི་རི། 

མེ་ཏློག་ཚོམ་བུ། ཕུང་པློར་སྤུངས་པའི་མེ་ཏློག 

མེ་ཏློག་འཚོ། [མངློན] བུར་ཤིང་། 

མེ་ཏློག་གཞུ་ཅན། [མངློན] འདློད་ལྷ། 

མེ་ཏློག་ཟས་ཅན། [མངློན] སྦྲང་མ། 

མེ་ཏློག་ཟེ། [མངློན] མཐིང་། 

མེ་ཏློག་ཟེ་བ། མེ་ཏློག་གི་ཟེའུ་འབྲུ། 

མེ་ཏློག་གཟུང་བ། ཕི་འཇུག་གི་ནང་གསེས། རིགས་ལྔའི་ས་བློན་ལས་སྐྱེས་པའི་མཚོན་བེད་དུ་མེ་

ཏློག་ཁ་དློག་ལྔ་པ་རིགས་ལྔའི་ཡིག་འབྲུས་མཚན་པ་རེ་སློབ་མ་རྣམས་ཀིས་གཟུང་བའློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མེ་ཏློག་ལམ། [མངློན] མློ་མཚན། 

མེ་ཏློག་ལུག་མིག སྤིར་རིགས་མང་ཡང་འདིར་གསུམ་ལས། དང་པློ་འདི་ནཱི་ལ་ཨུཏྤལ་ལམ་རྒྱལ་

བའི་སྤན་ཅན་ཏེ། ལློ་མང་སྐྱེ་བའི་སློ་རིགས་ཤིག་ཡིན། སྐྱེ་ཚུལ་ར་བའི་རྡློག་པློ་ཆུང་ལ་རུས་

ཕན་ཅན་ལས་ལློ་མ་མཐའ་སྙློམས་འཇློང་ནར་ཕི་ནང་ཀུན་ཏུ་སྤུ་ཆུང་ཡློད་པ་འགའ་ཞིག་ཕན་

ཚུན་བགད་ནས་གེས་པ་དང་། ངར་པ་དམར་སྨུག་ཕ་ལ་དྲང་བ། སྤུ་འཇམ་དང་སྣུམ་ཉམས་ཅན། 

མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་0.08～0.12ཙམ་ཟིན་པའི་ངློས་སུ་ལློ་ཕན་གཉིས་རེས་མློས་སྐྱེ་བ་འདི་ངར་

པ་ཆིག་སྐྱེས་ཁློ་ན་ཡིན་པ། ཟླ་7～8པར་མེ་ཏློག་སློ་དམར་སྨུག་མདངས་ཅན་ལྕེ་དབིབས་ཀི་

འདབ་མ་མང་པློས་བསྐློར་བའི་དབུས་སུ་ཟེའུ་འབྲུ་དམར་སེར་ཅན་སྐྱེ་བ། གཉིས་པ་ལུག་མིག་

ཆེ་བ་ ལློ་མ་འཇློང་དབིབས་སྤུ་ཆུང་ཅན། མང་ཆེ་བ་ར་བ་ནས་གེས་པ་དང་ངར་པའི་ངློས་

སུའང་ལློ་ཕན་རེས་མློས་སྐྱེ་བ། ངར་པ་ལང་དམར་ཤུར་རིས་ཞིབ་མློ་དང་སྤུ་རྩུབ་མ་མཐློ་ཚད་

སྨི0.15～0.3ཙམ་ཟིན་པ་བཞི་ལྔ་ཙམ་ཚོམ་བུར་སྐྱེ་བ་ལ་མེ་ཏློག་ཕལ་ཆེར་གློང་དང་འདྲ་བ་

འཆར་བ། གསུམ་པ་ལུག་མིག་སྒློལ་སློན་སྟློང་འཁློར་ ཞེས་པ་ལློ་མ་ཕ་ལ་ཆུང་བ་ངར་པའི་ངློས་

ནས་རེས་མློས་སྐྱེ་བ་དང་མེ་ཏློག་དབིབས་གློང་མ་གཉིས་དང་འདྲ་རུང་འདབ་མ་ཕ་ཞིབ་ཤིན་

ཏུ་མང་བ། ཟེའུ་འབྲུའི་དཀིལ་དུ་ལི་ཁིའི་ཐིག་མདངས་ཡློད་པ། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་མེ་ཏློག་སྟེ། 

ཟླ་བ་7～8པར་བཏུས་ནས་སློ་ཆློལ་དམའ་ཕབ་སྐམ་གསེད་ལེགས་ཚགས་བ། དེང་དུས་ཕལ་

ཆེར་གིས་ལློ་སློང་མེ་འབས་ཡློངས་རློགས་མཛད། རློ་ནུས། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་

དུག་དང་དུག་གི་ཤུ་བ་འཇློམས། རིམས་ཚད་སེལ། ཡན་ལག་ར་རྒྱུས་རེངས་པ་དང་འཁུམ་པ་

བསེངས། རྨའི་རྣག་ཁག་སྐེམ། 

མེ་ཏློག་ལེ་བརྒན་རི། ལྡུམ་རར་འཛུགས་པའི་གུར་གུམ་སྟེ། ནུས་པས་རྨ་གསློ། ར་ཆད་པ་མཐུད། 

ཁག་ཤློར་གཅློད། 

མེ་ཏློག་སིལ་མ། མེ་ཏློག་ལྷུག་མ། 

མེ་ཏློག་སེར་ཆེན། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རུས་ཆག་སྦློར། 

རྨ་གསློ། ར་ཆད་པ་མཐུད་བཅས་སློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མེ་ཏློག་གསར། [མངློན] བུད་མེད་དར་མ། 

མེ་ཏློག་གསུམ་པ། ཀི་ལྕེ་དཀར་པློ་དང་། སང་རི་དློ་བློ། སང་རྒྱན་དཀར་པློ་བཅས་གསུམ་གི་བསྡུས་

མིང་སྟེ། གློང་སྨན་པའི་པློད་དམར་ལས། ཀི་ལྕེ་དཀར་པློ་སང་རི་དློ་བློ་དང་། སང་རྒྱན་དཀར་

པློའི་ཕེ་མས་ལྷློག་པ་འཇློམས། མེ་ཏློག་གསུམ་པ་ཞེས་བ་འདི་ལ་ཟེར། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་

དང་། གཞན་དུ་ལྕེ་ཚ་མེ་ཏློག་གི་གབ་མིང་ལ་མེ་ཏློག་གསུམ་པ་ཞེས་ཀང་མཆིས་པས་སྐབས་

ཐློབ་ཏུ་གློ་བར་བའློ།། 

མེ་ཏློག་ཧ་ལློ། མེ་ཏློག་གི་རིགས་ཤིག 

མེ་ར། ① འབར་རས་སློགས་འབར་བེད་ཀི་སི་ཏ་ལ་བརློད་དེ་དློན་གཞན་ལ་དམག་འཁྲུག་དང་། 

དློན་རྐྱེན་ཅི་རིགས་འབྱུང་བའི་ཐད་ཀའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་བརློད། ཡང་ན་སི་སྟི་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་

གངས་ཡིན། ② ལློ་རུས་མེ་རའི་མིང་། 

མེ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། བང་སེམས་སྦློར་ལམ་པའི་

རྒྱུད་ཀི་སྦློར་བ་དང་ལན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་སྒིབ་པའི་བུད་ཤིང་སེག་པས་ན་མེ་ལ་བུའློ།། 

མེ་ལར་ཚ་བའི་འབི་ཐབས། སྣུམ་ཚོན་རི་མློ་མ་ཐློན་སློན་གི་རི་མློའི་ཐབས་རལ་གི་གས་ཤིག་ཡིན། 

དེ་ནི་ཚོན་གི་ནང་དུ་ཐང་ཆུ་བསེས་པའི་ཚོན་སྤད་ནས་རི་མློ་འབི་གི་ཡློད། རི་མློ་དེ་རིགས་འབི་

སྐབས་ཚ་དྲློད་ཀི་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་འབི་དགློས་སྟབས། རི་མློའི་ཞིབ་ཚགས་ཀི་ཐློག་ལ་

དཀའ་ངལ་ཆེན་པློ་ཡློད། དེར་བརེན་སྣུམ་ཚོན་དར་བའི་རེས་སུ་ཐབས་རལ་དེ་བེད་སྤློད་མི་

བེད་པར་གྱུར། 

མེ་སྟག ① མེའི་ཚ་ཚ། མེ་སྟག་གིས་སང་ལློངས་སེག་ཐུབ། མེ་སྟག་ཆུང་དུས་མ་བསད་ན། ནགས་

རི་མེ་ལ་ཤློར་ཉེན་ཡློད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མཁའ་སྐྱེས་དང་། མེའི་ཟེགས་མ། ཞུགས་ཀི་

དུམ་འཕྲུག རབ་འཕློ་བཅས་སློ།། ② [མངློན]མེ་ཕློ་སྟག་ལློ། 

མློལ་སྟེགས། དབིན་སྐད་དུ། Media ཞེས་པ་དེ་ཡིན། དེའི་དློན་ནི། གསར་འགྱུར་གི་རིགས་

ཡློངས་རློགས་ཅི་མགློགས་ཀིས་སྤི་ཚོགས་ཐློག་ཁབ་བསྒགས་བེད་སའི་སྟེགས་བུ་དང་། ཁབ་

བསྒགས་ཀི་སློ་ཆེན་འབེད་པའི་ལེའུ་མིག་ལ་བུ་ཞིག་ཡིན། མློལ་སྟེགས་ལ་དབེ་ན། ༡ ཚགས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པར་དང་། ༢ རླུང་འཕིན། ༣ བརན་འཕིན། ༤ དབིངས་ཐེར་དྲྭ་རྒྱ། ༥ དུས་དེབ། ༦ གློ་བཟུང་

ཁ་པར་བཅས་རིགས་དྲུག་ཡློད་པ་རེད། མློལ་སྟེགས་ཀི་བེད་ལས་ནི། གནས་ཚུལ་གསར་པ་

གང་བྱུང་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་གིས་སྤི་ཚོགས་ཡློངས་ལ་ཁབ་བདལ་བསྒག་སའི་སྟེགས་བུ་ལ་

བུ་ཞིག་ཡིན། 

མློལ་སྟེགས་སྦྲགས་མ། སྐད་སྒ་དང་། ཡི་གེ བརན་རིས་ལ་སློགས་པ་བཟློ་གཏློང་སྟློན་གསུམ་གཞི་

གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་མློལ་སྟེགས་ལག་རལ་དང་མློལ་སྟེགས་བེད་སྟངས་ཤིག་རེད། དེ་ནི་གློག་

རྡུལ་ལག་རལ་མང་པློ་མཉམ་དུ་སྤློད་པ་ཞིག་ཡིན། 

མེ་ཐག་གཅློད་པ། མེ་གཏློང་མཚམས་འཇློག་པ། 

མེ་ཐབ། མེ་གཏློང་སའི་ཐབ། 

མེ་ཐབ་བཅའ་བ། ཐབ་གསར་པ་བཟློས་ནས་མེ་གཏློང་བའི་ཡུལ། 

མེ་ཐབ་གཏན་འཇགས་ཁག མེ་མཚམས་འཇློག་བས་ན་མི་འགིག་པའི་གས་ཀི་ཐབ་ཚང་ཁག་གཅིག 

མེ་ཐི་དགེ་དགློན། ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁབ་རྡློ་རེའི་ལུང་བསྟན་ལར་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་བཀྲ་ཤིས་གིས་སྤི་

ལློའི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་འགློ་ཙམ་ན་བཏབ། སྤི་ལློ་༡༩༥༨ལློའི་སློན་ལ་དགློན་འདིར་ཇློ་མློ་

སུམ་ཅུ་ཙམ་ཡློད་སྐད། གྲུབ་མཐའ་འབའ་རློམ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་

སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མེ་ཐུབ་པ། མེར་བསེགས་ན་ཞིག་མི་འགློ་བ། མེ་ཐུབ་སློ་ཕག་ནི་སློ་ཕག་ཡག་ཤློས་རེད་ལ་བུ།

མེ་ཐུར། སྤ་བ་ལས་བས་པའི་མེ་བཙའ་དང་། ཟངས་ལྕགས་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་ཐུར་མ་དང་

གཉིས་སློ།། 

མེ་ཐེལ། ལྕགས་མེར་བསེགས་ཏེ་ར་དྲེལ་ལ་རགས་རྒྱབ་བེད་རི་མློ་གང་རུང་ཡློད་པ་ཞིག 

མེ་དང་འདྲ་བར་གསློལ། མེ་ནི་ཐག་ཉེ་དྲགས་ན་ཚུར་ཚིག་པ་དང་ཐག་རིང་དྲགས་ན་ལུས་ལ་དྲློད་

བསྐྱེད་མི་ཐུབ་པས་དཔེ་དེ་དང་འདྲ་བར་མི་ངན་རྣམས་དང་ཐག་ཉེ་དྲགས་ན་དེའི་སྐྱློན་རང་ལ་

འགློས་ཉེན་ཆེ་བ་དང་ཐག་རིང་དྲགས་ན་རང་གཞན་གཉིས་ཕུང་དུ་འགློ་བས་ཉེ་རིང་རན་པློ་

བེད་དགློས་པའི་དློན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མེ་དམ། མེ་ཏློག་འཇློག་སྣློད། 

མེ་དུགས། མེར་བསློ་བའི་སྨན་དཔྱད་ཅིག་སྟེ་སྨན་རས་ཀིས་ཐུམ་ཧྲིལ་བཟློས་པ་མེར་བསློས་ནས་

སྨན་བཅློས་བེད་ཐབས་ཤིག 

མེ་དློང་། མེ་མང་པློ་ཡློད་པའི་དློང་། 

མེ་རྡློ། ངར་ལྕགས་དང་འཐབས་ན་མེ་མཆེད་པའི་རྡློ། 

མེ་དྲློད། ① མཁིས་པ་འཇུ་བེད་ཀི་སྟློབས་ལས་བྱུང་བའི་མེ་ཁམས་དྲློད་གཙོ་བློ་དང་། དེའི་ཆ་ཤས་

ལུས་ཟུངས་ཀུན་ལ་ཡློད་པའི་མེ་དྲློད་བཅས་ཀི་སྤི་མིང་། ② ཚ་དྲློད་དམ་མེ་དབལ། 

མེ་དྲློད་མཁིས་པ། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཕློ་བའི་མཁིས་པ་འཇུ་བེད་ཀི་མིང་སྟེ། 

བཤད་པ་སྐུ་ཡི་རྒྱུད་ལས། མེ་དྲློད་ཅེས་བ་འཇུ་བའི་གཞི་ཡིན་ཏེ། འཇུ་བར་བེད་པའི་མཁིས་

པ་དེ་ལ་བཤད། ཅེས་དང་། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། མེ་དྲློད་

མཁིས་པ་ནི། མཁིས་པ་འཇུ་བེད་ཀི་མིང་སྟེ། དེས་ཕློ་བའི་ཟས་སྐློམ་རྣམས་འདྲུལ་ཞིང་མེ་དང་

མཐུན་པའི་ལས་བེད་པའི་ཕིར་རློ། 

མེ་དྲློད་གསུམ། ཕློ་བའི་ནང་དུ་ཟས་སྐློམ་མག་བཞུ་སྦློང་བ་སློགས་མེ་དང་མཐུན་པའི་དྲློད་ཀི་ལས་

བེད་པ་པློ་གསུམ་སྟེ། བད་ཀན་མག་བེད་དང་། མཁིས་པ་འཇུ་བེད། རླུང་མེ་མཉམ་བཅས་སློ།། 

མེ་མདག མེ་ཞིབ་མློའི་ཕུང་པློ། 

མེ་མདའ། གནའ་དུས་མེ་རས་ཀིས་འཕེན་མདའ་དང་དང་དེང་དུས་འཕྲུལ་མདའ་གཉིས་ཀའི་སྤི་

མིང་། ལག་ཡློད་མེ་མདའ་དམ་པློར་འཛིན། གཟབ་གཟབ་མ་བས་པས་མེ་མདའ་ཁ་ཤློར་བ། 

མེ་མདའ་ལློག་ཉློས། ཁིམས་འགལ་གིས་མེ་མདའ་ཉློ་བའི་བ་ལས། 

མེ་མདའ་ཁེར་ནས་འཇིགས་སྐུལ་བེད་པ། མེ་མདའ་ཁེར་ནས་འཇིགས་སྐུལ་བས་ཏེ་དཔལ་འབློར་

སློགས་ཀི་རེ་ངན་ཅི་རིགས་བཏློན་པའི་དློན། 

མེ་མདའ་འཕེན་པའི་རེས་ཤུལ། མེ་མདའ་འཕངས་པའི་མདེའུ་རེས་ཤུལ། 

མེ་མདའ་འཕེན་སའི་ཕློགས། མེ་མདའ་འཕེན་པའི་ཁ་ཕློགས་སམ་མེ་མདའ་ཁ་གཏད་ཕློགས། 

མེ་མདའ་སག་སག འཕྲུལ་མདའི་བེ་བག་ཅིག
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མེ་མདའི་ལེའུ་མིག མེ་མདའི་སློར་ཏློག 

མེ་མདའི་བ་གཞུག མེ་མདའི་ཡུ་བ། 

མེ་མདའི་རུ། [ཡུལ] མེ་མདའི་ཁ་མཚམས་སུ་སྦྲགས་པའི་གཡས་གཡློན་གི་རུ། 

མ་ེམདའ་ིལག་ཁརེ། འབལེ་ཡློད་ལས་ཁུངས་ཀསི་སྤློད་པའ་ིམ་ེམདའ་དབང་ཆློག་པའ་ིལག་འཁརེ་ལ་བརློད། 

མེ་མདས་རྨས་པ། མེ་མདའ་ཕློག་པའི་རྨས་སྐྱློན། 

མེ་མདས་བསད་པ། མེ་མདའ་བརྒྱབ་ནས་མི་གཞན་རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་བ། 

མེ་འདེ། མེ་ལ་བསློ་ནས་དྲློད་ལེན་པ།

མེ་ན་ཀཱ། [ལེགས] ལྷའི་བུ་མློའམ་ལྷའི་གར་མཁན་མ། 

མེ་ནའི་བདག་པློ། [མངློན] གངས་རི། 

མེ་པ་རལ་པ་ཅན། མུ་སྟེགས་པའི་བེ་བག་ཅིག་མེ་ལ་ལྷར་འཛིན་པ་དང་། སྦིན་སེག་ལ་བརློན་པ་དང་། 

ཆ་ལུགས་རལ་པ་རིང་པློ་ཅན་ཞིག་དང་། ལ་བ་ནི་ལས་རྒྱུ་འབས་ཁས་ལེན་པ་ཞིག་བཅས་སློ།། 

མེ་པློ་ཆེ། མེ་ཆེན་པློ། 

མེ་པྲ། སར་མེ་འབར་བའི་མདློག་དབིབས་ཀི་རགས་སམ་མཚན་ལས་ལ་བལས་ནས་ཤིས་མིན་ཇི་

ཡློང་བརློད་པའི་མློ་འདེབས་སྟངས་ཤིག 

མེ་དཔུང་། མེའི་ཕུང་པློ། 

མེ་སར་རླུང་སྐུལ། མེ་ཆེན་པློ་འབར་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་རླུང་རྒྱུན་སྐུལ་བ་ལ་བུ་སྟེ་བསམ་ནག་གིས་

ཟིང་ཆ་ལང་དུ་འཇུག་པའི་དཔེ། མི་ངན་གིས་གཞན་ལ་མེ་སར་རླུང་སྐུལ་གིས་ཟིང་ཆ་སློང་བ། 

མེ་སྤིན། དུ་བ། 

མེ་ཕློ། འབྱུང་ཁམས་ལྔ་པློ་རེ་རེར་ཕློ་མློ་གཉིས་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཡ་གལ་ཞིག 

མེ་ཕློ་ཁི། ལློ་བསྐློར་བཅུ་གཉིས་ནང་གི་ཕློ་ལློ་ཁི་དང་། འབྱུང་བ་ལྔའི་ནང་གི་མེ་གཉིས་སྦར་ནས་

བརིས་པའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག 

མེ་ཕློ་ར། ལློ་བསྐློར་བཅུ་གཉིས་ནང་གི་ཕློ་ལློ་ར་དང་། འབྱུང་བ་ལྔའི་ནང་གི་མེ་གཉིས་སྦར་ནས་

བརིས་པའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག 
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མེ་ཕློ་སྟག ལློ་བསྐློར་བཅུ་གཉིས་ནང་གི་ཕློ་ལློ་སྟག་དང་། འབྱུང་བ་ལྔའི་ནང་གི་མེ་གཉིས་སྦར་ནས་

བརིས་པའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག 

མེ་ཕློ་སྤེལ། ལློ་བསྐློར་བཅུ་གཉིས་ནང་གི་ཕློ་ལློ་སྤེལ་དང་། འབྱུང་བ་ལྔའི་ནང་གི་མེ་གཉིས་སྦར་

ནས་བརིས་པའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག 

མེ་ཕློ་བི་བ། ལློ་བསྐློར་བཅུ་གཉིས་ནང་གི་ཕློ་ལློ་བི་བ་དང་། འབྱུང་བ་ལྔའི་ནང་གི་མེ་གཉིས་སྦར་

ནས་བརིས་པའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག 

མེ་ཕློ་འབྲུག ལློ་བསྐློར་བཅུ་གཉིས་ནང་གི་ཕློ་ལློ་འབྲུག་དང་། འབྱུང་བ་ལྔའི་ནང་གི་མེ་གཉིས་སྦར་

ནས་བརིས་པའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག 

མེ་ཕློར། མེ་བླུག་སའི་སྣློད་སྤད། 

མེ་ཕློར་ཁློག་ལིར། མེ་དང་ཇ་བླུག་སའི་ར་སྣློད། 

མེ་བུ་ས། འབྱུང་བ་མ་བུ་དག་གློགས་བརི་བའི་བེ་བག་ཅིག

མེ་བུམ། ① མེ་ཏློག་འཛུགས་སའི་བུམ་པ། ② རླུང་ཁག་འཁྲུགས་ནས་ལུས་སྟློད་གཟེར་བ་དང་། 

ཕི་སྐྲན་སློགས་ལ་སྦར་བའི་ཟངས་ཀི་བུམ་པ་འཁྱུད་འཁློར་སློར་བཅློ་བརྒྱད་དང་། སིད་དུ་སློར་

བཅུ་གཉིས། ཁ་ཟླུམ་པློ་སློར་བཞི་ཡློད་པའི་དཔྱད་ཀི་ཆ་བད་ཅིག 

མེ་དབལ། ① མེའི་དྲློད། ② མེ་ཡི་ཚ་ངར་གིས་འཚིག་པ་ལར་གི་ཐློར་པ་འབྱུང་བའི་ནད་ཅིག་སྟེ། 

ལྷན་སྐྱེས་རྨའི་ནང་ཚན་གི་མེ་དབལ་དང་། གཉན་རིགས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་མེ་དབལ། 

མེ་དབལ་གི་ནད། མེ་དབལ་གི་ནད་སློང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི། ཟས་དང་སྤློད་ལམ་ལློག་པ་དང་། གདློན་

གློ་བུར་བ་སློགས་ཀིས་མཁིས་པ་འཕེལ་ནས་ལུས་ལ་ཆུ་སེར་བསྐྱེད་པ་དེར་ཚ་བ་རྒྱས་ཤིང་

རླུང་གིས་བུས་པས་སློ།། 

མེ་དབལ་གི་ནད་རིགས་དྲུག ༡ རླུང་ལས་གྱུར་པ། ལུས་འདར་ཞིང་རེ་བ་དང་། སྐྲངས་པ། གཟེར་

ཆེ་བ། སྐྱུག་པའློ།། ༢ མཁིས་པ་ལས་གྱུར་པ། མདློག་དམར་ཞིང་ཚ་བ། མྱུར་བར་མཆེད་པ། 

ཁ་ཁ། སྐློམ་དད་ཆེའློ།། ༣བད་ཀན་ལས་གྱུར། ཟ་འཕྲུག་བེད། སྐྲངས་པ་འཇམ་པ། མགློ་རང་

སློགས་ཚིགས་བཞི་རྣམས་ན། ༤ མཚོན་ལས་བྱུང་བ། རིམས་འདྲ་བ་འབྲུམ་པ་དམར་ལ་ཚ་
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བས་ཁབ་པའློ།། ༥ ཕིར་བྱུང་བ། མེས་ཚིག་པའི་རྨ་དང་འདྲ་ཞིང་མཆེད་པ་སྐྱེན་པའློ།། ༦ ནང་

བྱུང་བ། གློ་སྙིང་རྣམས་ཚ་བས་གདུང་ཞིང་། སེམས་མློས་པ། ལུས་སྟློབས་ཉམས་ཤིང་ནད་

གང་དུ་གནས་པ་དེ་ལ་ཚ་གཟེར་དང་སྐློམ་དད་ཆེའློ།། 

མེ་འབར་ཚྭ། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཟེ་ཚྭའི་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། ས་ཡི་ཤེལ་དང་ཚ་ཧྲག་ཅན། མེ་འབར་ཚྭ་ཞེས་ཟེ་ཚྭའི་མིང་། ཞེས་སློ།། 

མེ་འབར་རླུང་བསྐྱློད། མི་ཞིག་ཁློང་ཁློ་ལངས་པའི་ཐློག་ལ་སར་ཡང་ཁློང་ཁློ་སློང་བེད་ཀི་སྐད་ཆ་

བཤད་པ་ལ་བུའི་དཔེ། 

མེ་འབུད་པ། ① མེ་གཏློང་བ། ② མེ་རླུང་གིས་སྐུལ་བ། ཁ་ཡིས་མེ་འབུད། རན་ནང་ཆུ་གསློག 

མེ་སྦིན་སྐྱེས། [མངློན] ལྷ། 

མེ་མ་ཐལ། མེ་མིན་ཐལ་མིན་ཏེ་མེ་ཕེ་འདྲེས་པའི་ཚན། 

མེ་མ་མུར། མེ་མདག 

མེ་མ་མུར་གི་འློབས། ① མེ་མདག་ཡློད་པའི་དློང་། ② དམལ་གནས་ཤིག 

མེ་མ་ཤིང་། ནག་རིས་ལས་བྱུང་བ་ཤིང་གི་མེ་ཤིང་ལས་བྱུང་བས་ཤིང་མེའི་མ་རུ་བཤད་པ། 

མེ་མུར། མེ་མ་མུར་རམ་མེ་མདག 

མེ་མེད་དུ་བ་རྣམ་གསུམ། འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་བཏགས་པའི་ས་རི་ཀ་དང་། ཆུ་བལ། ཕ་

བ་དགློ་དགློ་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་སྟེ། གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་མཛད་པའི་པློད་

དམར་ལས། ས་རི་ཀ་དང་ཆུ་བལ་དང་། འདྲེ་ཤ་ཕ་བ་དགློ་དགློ་ལ། མེ་མེད་དུ་བ་གསུམ་ཞེས་

བཤད། ཅེས་སློ།། 

མེ་མློ། ① འབྱུང་ཁམས་ལྔ་པློ་རེ་རེར་ཕློ་མློ་གཉིས་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཡ་གལ་ཞིག ② སློག་པའི་བེ་

བག་ཅིག ③ [རིང] སྒེ་སྣློད་ཆུང་ངུ་། 

མེ་མློ་གང་། ལློ་བསྐློར་བཅུ་གཉིས་ནང་གི་མློ་ལློ་གང་དང་། འབྱུང་བ་ལྔའི་ནང་གི་མེ་གཉིས་སྦར་

ནས་བརིས་པའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མེ་མློ་ཕག ལློ་བསྐློར་བཅུ་གཉིས་ནང་གི་མློ་ལློ་ཕག་དང་། འབྱུང་བ་ལྔའི་ནང་གི་མེ་གཉིས་སྦར་ནས་

བརིས་པའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག 

མེ་མློ་བ། ལློ་བསྐློར་བཅུ་གཉིས་ནང་གི་མློ་ལློ་བ་དང་། འབྱུང་བ་ལྔའི་ནང་གི་མེ་གཉིས་སྦར་ནས་

བརིས་པའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག 

མེ་མློ་སྦྲུལ། ལློ་བསྐློར་བཅུ་གཉིས་ནང་གི་མློ་ལློ་སྦྲུལ་དང་། འབྱུང་བ་ལྔའི་ནང་གི་མེ་གཉིས་སྦར་

ནས་བརིས་པའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག 

མེ་མློ་ཡློས། ལློ་བསྐློར་བཅུ་གཉིས་ནང་གི་མློ་ལློ་ཡློས་དང་། འབྱུང་བ་ལྔའི་ནང་གི་མེ་གཉིས་སྦར་

ནས་བརིས་པའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག 

མེ་མློ་ལུག ལློ་བསྐློར་བཅུ་གཉིས་ནང་གི་མློ་ལློ་ལུག་དང་། འབྱུང་བ་ལྔའི་ནང་གི་མེ་གཉིས་སྦར་

ནས་བརིས་པའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག 

མེ་མ་དགློན། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་ཡིན། རེས་སུ་གྲུབ་མཐའ་འགྱུར་

ཡང་ལུགས་སློལ་མ་འགྱུར་བ་ཞིག་ནི་དྭགས་ཞྭ་ཞེས་པའི་ཞྭ་ནག་པློ་ཞིག་ད་ལའང་གློན་རྒྱུ་

ཡློད། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་སྐབས་སུ་སློག་དམག་གིས་དགློན་པ་གཏློར། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་

བཅུ་བདུན་པའི་དུས་དཀིལ་ཙམ་དུ་ཏྲེ་ཧློར་དཔློན་གིས་མེ་མ་དགློན་པའི་དགློན་ས་དེ་དཔལ་

ཡུལ་རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ལ་ཕུལ་ནས་རིང་དགློན་ཞིག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་

པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བག་འགློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མེ་དམིགས། ① མིའི་ལུས་ལ་མེ་བཙའ་བཞག་ནས་བཅློས་ཆློག་པའི་གསང་དམིགས། ② སགས་

ཀི་གཏུམ་མློའི་དམིགས་རིམ། 

མེ་རེད། མེའི་རིགས་ལ་བརེན་པའི་རེད་མློ་སྤི། 

མེ་བཙའ། སྤ་བ་རིལ་མློར་དྲིལ་ནས་ནད་དམིགས་སྟེང་དུ་བཞག་སྟེ་མེ་སར་བ་ལ་བུ་དང་། ཏེལ་པ་

མེར་བསེགས་ནས་ནད་དམིགས་སྟེང་བརྡེག་པ་ལ་བུའློ།། ནད་ལ་མེ་བཙའ་བཞག་སྟེ་བཅློས་པ། 

མེ་བཙའ་གདབ་རུང་བའི་ནད་གཞི་ནི། མ་ཞུ་བ་དང་། མེ་དྲློད་ཉམས་པ་དང་། དམུ་ཆུ་དང་། སྐྱ་

རྦབ་དང་། ཤ་སྐྲན་གི་རིགས་དང་། ལྷེན་ནད། （ཕློ་ཁ་དང་རྒྱུ་མའི་བར་གི་རྨ་ནད་ཡིན་པ་འདྲ།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

）ཕློ་བའི་ནང་དུ་ལྕགས་དྲེག་ཆགས་པ། གང་མཁིས་རྐྱེན་གིས་མགློ་ནད་དང་། ཆུ་སེར་ནད་

ཀིས་ཡན་ལག་རྣམས་ཞ་རེངས་དང་། འབས་ནད་དང་། ལྷློག་པ་དང་། སྟློངས་ཚད་དང་། སྨློ་

བེད་དང་། བརེད་བེད་དང་། ཆུ་སེར་ནད་ཀིས་ཡན་ལག་རྣམས་ཞ་རེངས་དང་། འབས་ནད་

དང་། ལྷློག་པ་དང་། སྟློངས་ཚད་དང་། སྨློ་བེད་དང་། བརེད་བེད་དང་། གཞན་ཡང་ར་ནད་ཀི་

རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རུང་ངློ་། ། མེ་བཙའ་གདབ་མི་རུང་བའི་ནད་རིགས་ནི། ཁག་

དང་མཁིས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚ་བའི་ནད་རིགས་ཐམས་ཅད་དང་། དབང་པློའི་སློ་རྣམས་དང་། 

ཕློ་མློའི་སིད་ར་བཅས་ལ་མི་རུང་ངློ་། 

 མེ་བཙའ་གདབ་པའི་གནས་ནི། ནད་ཀིས་བསྟན་པ་དང་། སྨན་པས་བཙལ་བ་སྟེ་རིགས་གཉིས་

ཡློད་ཅིང་། དང་པློ་ནད་ཀིས་བསྟན་པ་ནི། གང་ལ་གཟེར་དམིགས་ཡློད་ཅིང་མནན་ན་ཕན་སྙམ་

བེད་པའི་གནས་དང་། ར་འཁྱུགས་པ་ལ་ར་ནད་གར་ཡློད་ས་དང་། ར་སྦྲིད་ནས་ཚོར་བ་དང་

བེད་ལས་ཉམས་པ་སློགས་ར་ནད་ཀི་སྐྱློན་ནང་ལ་ཡློད་པའི་གནས་དེ་དག་ལ་མེ་བསེག་དགློས། 

 སྨན་པས་བཙལ་བའི་གསང་མིག་ནི། གསང་མིག་རྒྱས་པ་ཕི་རྒྱུད་མེ་བཙའི་ལེའུ་དང་། དེའུ་

དམར་བའི་མེ་བཙའི་གདམས་པ་རྒྱས་སྤློས་ཤེལ་དཀར་མེ་ལློང་ལས་ཤེས་པར་བ་ལ། གལ་

ཆེ་བའི་རྒྱུན་སྤློད་ཀི་གསང་མིག་འགའ་ཞིག་བསྟན་པར། རླུང་དང་ར་དཀར་ཀི་སྐྱློན་ལས་བྱུང་

བའི་མགློ་བློ་འཁློར་བ་དང་། ལུས་འདར་བ། དབང་པློ་ཉམས་པ། དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་བ། སྨློ་ནད། 

སེམས་སྐྱློ་བ། བརློན་སེམས་ཉམས་པ། དབུགས་རིང་གཏློང་བ་སློགས་ལ་སྤི་གཙུག་དང་། 

མགློ་བློའི་རྒྱ་བཞི། བང་གཞུང་དཀར་ནག་མཚམས། རྒྱབ་ཀི་ཚིགས་པ་དྲུག་པ་དང་བདུན་པ་

རྣམས་ལ་མེ་བཙའ་བསེགས། སྨློ་ལབ་མང་པློ་བེད་པ་དང་། བརྒྱལ་ཞིང་འབློག་ན་ལག་པའི་སྤུ་

འཁིལ་བསེག རླུང་ནད་དང་རིམས་ནད་ཀིས་ཁ་ལྐུགས་ཤིང་སྨ་བའི་ནུས་པ་ཉམས་པ་ལ་མར་

མཆུའི་འློག་གི་གསང་མིག་བསེག ལློག་མའི་ནད་ཀིས་སྨ་མི་ཤེས་པ་རང་པའི་ཕི་ལློང་སྟེང་

ནས་གེན་དུ་སློར་བཞི་གཞལ་བའི་ཆུ་བའི་བར་དུ་གདབ། རིམས་ནད་རྐྱེན་གིས་ངུ་ལབ་བེད་

པ་དང་། འདྲེ་མཐློང་བ་སློགས་ལ་ལག་པའི་མཁིག་མའི་ནང་ངློས་ནས་སློར་བཞི་གཞལ་བའི་ཆུ་

བའི་བར་དུ་མེ་བསེག ཕློ་མཚན་མི་ལང་ཞིང་ས་བློན་ལུག་པ་ལ་རང་པའི་ངློས་ཀི་ལློང་བུའི་ཐད་
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དྲང་ངར་གདློང་གི་ཆུ་བར་དེ་བསེག འདི་དག་གི་གསང་མིག་དཔེ་རིས་ལས་ཤེས་པར་བ།

 བསེག་ཐབས་ལ་མེ་བཙའ་དང་། ཚུག་གམ་ཏེལ་གཉིས་ཡློད་ཅིང་། དེ་ལ་མེ་བཙའ་ནི་སྤ་བ་རིལ་

རིལ་རེ་རྣློ་ཞིང་རིང་པ་ལེབ་མློ་ཅན། སློག་པའི་དབིབས་འདྲ་བ། ཆེ་ཆུང་མཐེའུ་ཆུང་གི་མགློ་

ཕེད་ཙམ་པར་རེ་བཞག་དགློས། དེ་ཡང་གསང་མི་ཐློག་ཏུ་དམ་རི་ཅུད་ཟད་རེ་བྱུག་ཅིང་དེའི་

སྟེང་དུ་སྤ་རིལ་བཞག་དགློས། ཚུག་ལ་གིབ་ལྕགས་ཀི་བཟློས་པའི་ལྕགས་ཚུག་དང་། ཟངས་

ཚུག གསེར་ཚུག རྭ་ཚུག ཤིང་སྐྱེར་པའི་སྐྱེར་ཚུག་སློགས་ཀི་དབེ་བ་ཡློད་པ་འདི་དག དེང་

དུས་ནད་བེ་བག་པ་རེ་དང་འབེལ་བ་ཡློད་ཚུལ་བཤད་སློལ་ཡློད་ཀང་། གཙོ་བློ་གནའ་བློའི་ལློ་

རྒྱུས་དང་འབེལ་བ་ཡློད་པ་ཞིག་སྟེ་ཐློག་མར་ཤིང་ཚུག་དང་རྭ་ཚུག་དེ་ནས་ཟངས་ཚུག་དང་

ལྕགས་ཚུག་སློགས་བྱུང་བའི་གློ་རིམ་ཤེས་པར་བའློ།

མེ་བཙའི་གདམས་པ་ཤེལ་དཀར་མེ་ལློང་། དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་དེའུ་དམར་དགེ་

བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་མེ་བཙའི་སྐློར་གསལ་བར་སྟློན་པའི་སྨན་གི་

བསྟན་བཅློས་ལེ་ཚན་ཞིག 

མེ་བཙའི་གསང་དམིགས། ལུས་སྟེང་དུ་མེ་བཙའ་གཞག་སའི་གནས་ཀི་མིང་སྟེ། བཀྲ་འབུམ་པས་

མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། མེ་བཙའི་གསང་དམིགས་ནི། མེ་བཙའ་བཞག་སའི་

གནས་ཀི་མིང་ཡིན་ཞིང་། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་གསུམ་སྟེ། རྒྱབ་ཀི་སལ་ཚིགས་བདུན་པ་སྙིང་

གི་གསང་བེད་པ་ལ་བུ་ནི་དློན་སྣློད་རང་རང་དང་དངློས་སུ་འབེལ་བའི་གསང་དམིགས་ཡིན་པ་

དང་། སལ་ཚིགས་དང་པློ་ནས་གསུམ་པའི་བར་རིམ་བཞིན་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གི་གསང་བེད་

པ་ལ་བུ་ནི་རེན་འབེལ་གི་གསང་དམིགས་ཡིན་པ། ནད་པ་རང་ཉིད་ཀི་གནས་གང་དུ་ན་བའི་སར་

མེ་བཙའ་བཞག་པ་ལ་བུ་ནི་ནད་ཀིས་བསྟན་པའི་གསང་དམིགས་ཡིན་པ་ལ་བུའློ།། 

མེ་ཚག ① མེ་སྟག བཙའ་བརྒྱབ་པའི་ལྕགས་མེར་བསེགས་ཏེ་ཐློ་བས་རྡུང་དུས་མེ་ཚག་འཐློར་བ། 

② མེ་སྟག་གི་ཚག་སྒ། 

མེ་ཚང་། ཐབ་ཚང་། 

མེ་ཚུགས། ལྕགས་སེག་སློགས་ལུས་ལ་གཏུག་པའི་ནད་བཅློས། རང་ལག་གི་ཚིགས་ན་ནས་མེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚུགས་རྒྱབ་པ། 

མེ་མཚམས། ཤར་ལྷློའི་མཚམས། 

མེ་ར། ① ར་ལས་བཟློས་པའི་མེ་བླུག་སྣློད། ② མེ་ཏློག་བཙུགས་པའི་ར་མའི་སྣློད། 

མེ་རས། མེ་མདའི་རས། 

མེ་ཞལ། [མངློན] ལྷ། 

མེ་ཞལ་ལམ། [མངློན] ནམ་མཁའ། 

མེ་གཞློང་། མེ་ཕློར་གི་བེ་བག་ཅིག 

མེ་བཞི། རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རིག་བེད་དང་། བ་མ་འདློན་ནློ།། 

མེ་བཞི་སྐྱེས། [མངློན] གཟའ་ཕུར་བུ། 

མེ་ཟློན་སྐློར་གི་སློལ་ཡིག མེ་ཟློན་ཐད་ལག་བསྟར་བེད་དགློས་པའི་སྒིག་སློལ་ཡིག་ཆ། 

མེ་ཟློན་སྒིག་ཆས། མེ་སྐྱློན་ལ་འགློག་ཟློན་བེད་ཡས་ཀི་ཡློ་བད། 

མེ་ཟློན་ཉེན་བརྡ། མེ་ཟློན་མ་བྱུང་གློང་ལ་སྤད་པའི་ཉེན་ཁའི་བརྡ་ཐློ། 

མེ་ཟླུམ། [མངློན] ཉི་མ། 

མེ་འློད། མེའི་འློད་མདངས། སྦྲང་བུ་མེ་འློད་དུ་མ་ཆགས། 

མེ་འློབས། མེ་མང་པློ་ཡློད་པའི་དློང་། མེ་འློབས་སུ་མཆློངས་ནས་གཞན་སློག་སྐྱློབ་པ། 

མེ་ཡི་ཁམས། ཚ་བའམ་དྲློ་བ། 

མེ་ཡི་མགིན་པ་ཅན། [མངློན] བ། 

མེ་ཡི་དབང་ཕྱུག [མངློན] ཉི་མ། 

མེ་ཡི་ས་བློན། [མངློན] གསེར། 

མེ་ཡིས་བསེགས། [མངློན] ཟླ་བ་གཟས་བཟུང་བ། 

མེ་ཡློག ཐབ་ཀི་མེ་དཀྲུག་བེད་ཀི་ཤིང་།

མེ་རི་དགློན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༤༦༦ ལློར་ཀརྨ་པ་ཆློས་གགས་རྒྱ་མཚོ་དགུང་

ལློ་བཅུ་གསུམ་སྐབས། གིང་དཔློན་ཐར་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་གདན་ཞུས་ལར་ཡུལ་འདིར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

ཕེབས། བཀྲ་ཤིས་མེ་རི་སར་ཞེས་པའི་དགློན་པ་འདི་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། 

ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མེ་རིས། མེ་ཡི་རི་མློ། 

མ་ེརུས། ལུས་ཀ་ིའབྱུང་བ་མ་ེཁམས་ཤས་ཆེར་ལས་བསྐྱེད་པའ་ིརུས་པ་མདློག་དམར་ཞིང་རྩུབ་པ་ཞིག 

མེ་རེ། རྒྱན་ཚིག མེར་དང་དློན་འདྲ། ① ཆུ་སློགས་གཤེར་བའི་རིགས་འཁིལ་ཞིང་གཡློ་བའི་རྣམ་

པ་ཞིག་སྟེ། རྒྱ་མཚོ་སློ་མེ་རེ་འདུག་ལ་བུ། ② གཤེར་ཁུས་སྣློད་སློགས་གཏམས་པའི་དློན་ཏེ། 

ཟངས་ངར་འློ་མས་མེ་རེ་གང་ལ་བུ། 

མེ་རློ། ① མེ་ཕལ་ཆེར་ཤི་བའི་མེ་མ་ཐལ། ཐབ་ཀི་མེ་རློ་ཤིང་བུས་ཏེ་གསློ་བ། ② སར་ལུགས་རིང་པའི་

ཤུལ། རློད་གེང་ག་ིམ་ེརློ་ར་བ་ནས་བསད་པ། ལམ་ལུགས་རིང་པའ་ིམ་ེརློ་བསྐྱར་དུ་འབར་མ་ིའཇུག 

མེ་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མཚོ་སྣ་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

མེ་ལ་ལེ་བ། [རིང] མེ་ལ་བསྟན་པའམ། སློ་བ། 

མེ་ལ་རེག་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། དུས་བིན་གིས་མ་

བརླབས་པ་དང་། ན་བའི་དབང་གིས་མ་ཡིན་པར་རྒློད་བག་གིས་མེ་ལ་རེག་པ། 

མེ་ལུགས། ཀཻ་རྡློ་རེའི་ར་རྒྱུད་འགེལ་བཤད་བེད་སྟངས་འགའ་ཞིག་ཡློད་པའི་ནང་གི་མར་པ་ལློ་ཙཱ་

བའི་སློབ་མ་མེས་སྟློན་ཚོན་པློའི་ལུགས། 

མེ་ལེན། རྨ་འབས་དང་། ལྷློག་པ། གློ་བུར་སྐྲངས་པློ་འགའ་ཞིག་བྱུང་བ་སློགས་རྨ་འབས་ཆེ་བ་ལ་

ཨི་ཁུང་བཞི་གར་རྒྱབ་རྒྱུ་དང་། རྨ་འབས་ཆུང་བར་གཅིག་གམ་གཉིས་སློགས་རྨ་ཆེ་ཆུང་ལ་

དཔགས་ཏེ་སེག་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག 

མེ་ལློང་། ① གཟུགས་བརན་གསལ་བེད། མེ་ལློང་ལ་ལ་བ། མེ་ལློང་གི་ངློས་ལར་འཇམ་པ། མེ་ལློང་

ནང་གི་གཟུགས་བརན། ཤེལ་སློའི་ནང་གི་མློག་མློག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་མཐློང་དང་། 

ཀུན་གསལ། བི་དློར་མེལ་ཚེ། མ་ཀུ་ར། གཟུགས་འཆར་བེད། གཟུགས་བརན་སྐྱེ་གནས། 

བཞིན་སྣློད་བཅས་སློ།། ② གང་གི་ཤམ་བུ་དང་སྐེད་རིས་བར་གི་སྟློང་ཆ། ③ མཐློངས་སམ་

དཀིལ་གཞུང་། ཐང་གའི་མེ་ལློང་། སྟློད་འགག་གི་མེ་ལློང་། ཆ་སམ་གི་མེ་ལློང་། སློའི་མེ་ལློང་། 



  180  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མེ་ལློང་དགློན། མིང་གཞན་བག་དཀར་མཁའ་སྤློད་དཔལ་གི་གུར་ཁང་ཞེས་ཟེར། དགློན་པ་འདི་ཐློག་

མ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་སྟློད་ཙམ་དུ་བག་དཀར་སགས་རམས་པ་བློ་བཟང་བསྟན་པ་རབ་

རྒྱས་ཀིས་སྙན་ལུང་རི་ཁློད་དུ་བཏབ། དེ་ནས་ལློ་བརྒྱ་ཙམ་གི་རེས་སུ་གཅན་གཟན་དང་ཆློམ་

རྐུན་སློགས་ཀིས་གནློད་འཚེ་མང་སྟབས་ད་ལའི་དགློན་གནས་རི་ཁློད་བདེ་ལན་དུ་སློས། གྲུབ་

མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མེ་ལློང་ལ་བུའི་རིགས་བརྒྱད། མེ་ལློང་ལ་བུ། མཉམ་པ་ཉིད། སློ་སློར་རློག་པ། བ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས། 

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས། སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན། ཤེས་རབ་ཀི་ཕར་ཕིན། བརློན་འགྲུས་ཀི་ཕར་ཕིན་ནློ།། 

མེ་ལློང་ཐལ་བ། ལུག་གི་སློག་པའི་རུས་པ་མེ་ལློང་ནུས་བསེགས་བས་པའི་ཐལ་བའི་མིང་སྟེ། གློང་

སྨན་པས། ལུག་གིས་སློག་རུས་མེ་ལློང་བསེགས་པའི་ཐལ། མེ་ལློང་ཐལ་བ་ཟེར་བས་འགའ་

ཞིག་གིས། མེ་ལློང་སྟེང་དུ་ལུག་གི་སྤུ་བསེགས་ནས། ཐལ་བ་སྨན་དུ་བཏང་ཞེས་འགའ་ནློར་

ཐློས། ཞེས་སློ།། 

མེ་ལློང་སྤུ་གི། མགློ་བློའི་རྨའི་མཐའ་སྐློར་འདྲ། བེད་ཀི་སྐྲ་གི་ཞིག 

མེ་ཤིང་། ① བུད་ཤིང་། ② མེ་དང་ཤིང་། མེ་ཤིང་དབློར་འདྲེན། 

མེ་ཤུགས། མེའི་ཚ་ངར། 

མེ་ཤུལ། མེ་བཏང་བའི་ཤུལ་རེས། 

མེ་ཤེལ། འདི་རྒྱ་གར་ནག་ནས་འབྱུང་བའི་ཤེལ་རིགས་ཏེ། རང་བྱུང་གི་ཤེལ་ཐབས་ཀིས་བཟློ་

དབིབས་འཆློས་པའམ། བཟློས་ཤེལ་ལ་འཆློས་པ་སྟེ། ཆེ་ཆུང་གང་ཡང་རུང་ཞིང་དབིབས་ངེས་

པར་དུ་སློར་མློ་དཀིལ་མཐུག་ཅིང་མཐའ་སབ་པ་ཞིག་དགློས་པ་སྟེ། ཤིན་ཏུ་དྭངས་ལ། ཁ་དློག་

གཞན་གང་ཡང་མེད་པ། ཕི་ལ་འབུར་ཀློང་དང་། ནང་དུ་ལྦུ་ཞིབ་སློགས་མེད་པ། འདི་ལ་མེ་

འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཤེལ་གི་སྟེང་ངློས་ཀི་ཕློགས་མང་པློ་ནས་ཉི་མའི་འློད་མཐློང་བས། 

འློད་དེ་ཤེལ་གི་འློག་ངློས་ཀི་ཕློགས་མང་པློར་ཐད་ཀར་ཐང་ཟལ་དུ་འགློ འདི་རིགས་དེང་དུས་

བཟློ་ལས་ཐློག་ཆེ་ཤེལ་དང་། རྒྱང་ཤེལ། པར་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་སློགས་འློད་རིག་པའི་ཡློ་བད་

མང་པློར་མཁློ་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་རྒྱུ་ཆ་ཡིན་པ་དང་། སྤུས་ལེགས་པ་འགའ་ཞིག་རིན་ཐང་ཧ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

ཅང་ཆེ་བ་ཡིན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ། སཱུ་ར། ཀནི། སཱུརྱ་ཀནི། ཨར། ཉི་འློད། ད་ཧ་ནློ།། བ་

ལ། སེག་བེད་བཅས་སློ།། རློ་ནུས། རློ་མངར་ཞུ་རེས་དྲློ། ནུས་པས་གང་བའི་ནད་དང་གཟའ་

ནད་འཇློམས། 

མེ་ཤློར་བའི་གློད་གཞི། ཡིད་གཟབ་མ་བས་པར་མེ་ཤློར་ནས་མི་ཟློག་ལ་གློང་གུན་ཕློག་པའི་གློད་གཞི། 

མེ་སངས་རྒྱབ་པ། མེ་རྒྱུན་བསྐྱར་དུ་གསློ་བ་དང་ངར་ཆེ་རུ་གཏློང་བ། རླུང་ཐབ་ཀི་མེ་འཆི་གབས་

བེད་དུས་འཕལ་ལ་མེ་སངས་རྒྱབ་པ། 

མེ་སྲུབ་ཤིང་། ① མེ་གཙུབ་བེད་ཀི་ཤིང་། ② ཙན་དན་དཀར་པློ། 

མེ་སེག་དམར་གསློད། མེ་བརྒྱབ་ནས་མི་གཞན་མེར་བསེགས་བཏང་བ། ཡང་ན་སེགས་གསློད་

ཅེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མེ་སང་། མེ་ཕློར་རམ་མེ་སྣློད་ས་ང་། 

མེ་གསུམ། བསྐལ་བའི་མེ་དང་། ཁིམ་གི་མེ་དང་། ལྷློ་ཡི་མེ་བཅས་སློ།། 

མེ་གསློད་པ། ① མེ་མེད་པར་བཟློ་བ། ② མེ་སྐྱློན་ཤློར་བར་སེལ་ཐབས་བེད་པ། 

མེ་གསློད་ཡློ་བད། མེ་གསློད་པར་བེད་སྤློད་བེད་པའི་ཡློ་བད་ཅིག

མེ་གསློད་རུ་ཁག མེ་གསློད་ལས་སུ་བེད་པའི་ཚོགས་པའི་སེ་ཚན་ཞིག་གི་མིང་། 

མེ་བསངས། མེའི་དུད་པ་གཏུལ་བའི་བསངས་མཆློད། 

མེ་ལྷ། ① ཤར་ལྷློའི་ཕློགས་སྐྱློང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མཆློད་སྦིན་སྐྱེས་དང་། ར་དམར་ཅན། ནློར་

ལས་སྐྱེས། སྣ་ཚོགས་འློད་ཟེར། བིན་ཟ། འབར་བའི་སྒ་ཅན། སྦིན་སེག་ཟ། ཚངས་དབང་སས་

པློ། འློད་ཀི་ནློར་ཅན། འློད་བདུན་པ། ར་ལ་ཞློན། རིག་བེད་སྐྱེས། འློད་བདུན་པ། ར་ལ་ཞློན། རིག་

བེད་སྐྱེས། སེག་ཟ། གསེར་ཁུ་བ། གསེར་གི་ཐིག་ལེ་བཅས་སློ།། ② ཐབ་ལ་གནས་པའི་ལྷ། 

མེ་ལྷའི་ཕློགས། [མངློན] ཤར་ལྷློའི་ཕློགས། 

མེ་ལྷློག འབྱུང་བཞིའི་ཁམས་ཀིས་ལྷློག་པ་རིགས་དབེ་བའི་ནང་ཚན་མེ་ཁམས་ཤས་ཆེ་བའི་ལྷློག་

པ་སྟེ། ནད་རགས་སུ་དྲློད་ཆེ་ཞིང་མེ་ལྕེ་འདྲ་བའི་རི་མློ་འབྱུང་བ་ཞིག 

མཻཏྲི། [ལེགས] བམས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མེད། ཐ་སྙད་གང་གི་མཐར་སྦར་ན་དློན་དང་དངློས་པློ་དེ་མི་གནས་པ་དང་འཇིག་པར་གྱུར་པ་

སློགས་ཀི་དློན་ཏེ། ནད་མེད་དུག་མེད། འགྱུར་མེད། འཇིགས་མེད། ས་འདིར་ནད་ཡམས་མེད། 

མེད་པར་གྱུར། གར་སློང་ཆ་མེད་དུ་སློང་། མེད་པར་བཏང་། ཟླློག་ཏུ་མེད། འགློག་ཏུ་མེད་

སློགས་ལ་བུ། 

མེད་དགག དགག་བ་གང་ཡང་རུང་བ་བཀག་པའི་ཤུགས་སམ་ཤུལ་དུ་ཆློས་གཞན་ཞིག་གློ་རྒྱུའམ་

བསྟན་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག 

མེད་དགག་གི་གཞན་སེལ། སེལ་བའི་ནང་གསེས། རང་གི་དགག་བ་བཅད་ཙམ་གི་སློ་ནས་རང་གི་

བསལ་བ་རིགས་མི་མཐུན་བསལ་བའི་བསལ་བ། དཔེར་ན་རི་མེད་ཅེས་པས་ཡློད་པ་བསལ་

བ་ལ་བུའློ།། 

མེད་དགག་གི་བསྡུ་བ་བཅུ་གཅིག རྒྱུན་འདྲ་བ་དང་རང་བཞིན་དང་། སྐབས་དང་རེན་གི་དབེ་བ་ཡི། 

ས་དང་ཞི་གནས་མེད་པ་ལ། དབེ་བ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡིན་ཏེ། ཕན་ཚུན་དག་ལ་རང་བཞིན་དང་། རྒྱུ་

དང་རང་བཞིན་གཉིས་དབེ་བ། ཤིན་ཏུ་མེད་དང་བཅུ་གཅིག་ནི། མེད་པར་དགག་པར་འདློད་པའློ།། 

མེད་དགག་གཉིས། རང་གི་དགག་བ་ཤེས་བ་ལ་སིད་པའི་མེད་དགག་དང་། རང་གི་དགག་བ་ཤེས་

བ་ལ་མི་སིད་པའི་མེད་དགག་གློ 

མེད་རློགས། མེད་པར་རློགས་པའི་ཚད་མ་སྟེ། མེད་པ་ལ་མེད་པར་ངེས་པའི་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པའློ།། 

མེད་ཐབས་མེད་པའི་བློན་པློ་བཞི། གཉལ་པ་ཐློན་མི་སམ་བློ་ཊ་དང་། སྟློད་ལུང་རམ་པ་བ་མགར་

སྟློང་བཙན། འབི་གུང་པ་འབི་སེ་རུ་གུང་སྟློན། ཉང་སེར་བ་ཉང་ཁི་བཟང་བཅས་བཞི་ཡིན། 

མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་བ། ཆློས་གཉིས་ལས་གཅིག་ཤློས་དེ་མེད་ན་ཡ་གལ་དེ་མི་འབྱུང་བ་

ཙམ་ལ་འབེལ་པ་ཞེས་བཏགས་པའི་དློན། 

མེད་པ། ① ཡློད་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་མིང་གི་ཐ་མར་འཇུག་པའི་དགག་སྒ་ཞིག སྐབས་མེད་པ། མཐུན་

རྐྱེན་མེད་དུ་མི་རུང་བ། སྐྱློན་ཆ་མེད་བཞིན་དུ་ཡློད་པར་འཛིན་པ། རྒྱུ་མེད་རྐྱེན་མེད། ② ཡློད་

པའི་ལློག་ཟླ་སྟེ། ཚད་མས་མ་དམིགས་པའམ་ཤེས་བ་ལ་མི་སིད་པ་རི་བློང་གི་རྭ་དང་། ནམ་

མཁའི་པདྨ་ལ་བུའློ།། དབིན་སྐད་དུ་none ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མེད་པ་བརྒྱད། ༡ འགློག་པ་མེད་པ། ༢ སྐྱེ་བ་མེད་པ། ༣ཆད་པ་མེད་པ། ༤ རག་པ་མེད་པ། ༥ འློང་

བ་མེད་པ། ༦ འགློ་བ་མེད་པ། ༧ དློན་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པ། ༨དློན་གཅིག་མ་ཡིན་པ། 

མེད་པ་གཞན་སེལ། རློག་པའི་སྣང་ངློར་དློན་བེད་ནུས་པ་རྣམ་པར་བཅད་ནས་དགག་པའམ་དློན་

བེད་མི་ནུས་པར་སྣང་བའི་སྒློ་བཏགས་ཏེ། མེད་དགག་གཞན་སེལ། དངློས་མེད་གཞན་སེལ་

གཉིས་དང་དློན་གཅིག 

མེད་པ་བཟློའི་བཀའ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་undo command ཟེར། 

མེད་པར་ལ་བའི་ཕློགས། ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་བརི་སྲུང་དང་དགེ་བའི་ཕློགས་ལ་འབད་བརློན་བེད་མི་

དགློས་པར་ངློས་འཛིན་བེད་པ་དེ་ནི་ལས་རྒྱུ་འབས་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕློགས་ཡིན་པ། 

མེད་པ་པ། ཆད་ལ་འཛིན་མཁན། 

མེད་པ་གསལ་སྣང་། ནད་ཕློག་པའི་མིག་གི་ཡུལ་དུ་སྣང་བ་དེ་མེད་ཀང་ནད་དབང་གིས་གསལ་

པློར་སྣང་བའི་ཡུལ། དཔེར་ན་ཟླ་གཅིག་ཟླ་གཉིས་སུ་སྣང་བ་ལ་བུའློ།། 

མེད་པའི་སྟློང་ཉིད། ནམ་མཁའ་ལ་སློགས་པ་དངློས་མེད་ཐམས་ཅད་དང་། རྣམ་རློག་ལ་ཤར་བའི་

གཟུགས་སློགས་ཡུལ་གི་སྣང་ཆ་རྣམས་དང་། མིང་ལ་དློན་དུ་ཞེན་པ་དང་། དློན་ལ་མིང་དུ་

འཁྲུལ་བའི་མིང་དློན་གི་འབེལ་བ་དང་། ཕི་ནང་མཐའ་དབུས། ཆེ་ཆུང་བཟང་ངན་ཕློགས་དུས་

སློགས་བློས་སྒློ་བཏགས་ཀིས་གཟུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཀུན་བརགས་ཡིན་པས་ཀུན་རློབ་ཏུའང་

མེད་པ་མེད་པའི་སྟློང་ཉིད་དློ།། 

མེད་པར་བེད་པ། ① མེད་པར་བཟློ་བ། ལུགས་ངན་མེད་པར་བེད་པ། རྨློངས་དད་མེད་པར་བེད་

པ། ② མེད་པར་ཁས་ལེན་པ། 

མེད་པློ། དབུལ་པློའམ་སྤང་པློ། 

མེན་ཏྲི། རྒྱ་ནག་སྐད་ཀི་རས་བལ་ལས་བཟློ་པའི་ལིང་འཇམ་པློ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་

དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་བཀའ་འགེལ་ལས། 

མེན་ཏྲི་ནི། རྒྱ་ནག་སྐད་དེ། རས་བལ་བཏགས་པའི་ལིང་འཇམ་པློ་ཞིག་གི་མིང་། ཞེས་སློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མེན་དྲི། [རིང]① རས། ② གྲུའི་ཙེ། 

མེའི་འཕྲུལ་འཁློར། མེ་མདའ་ལ་ཟེར། སྐབས་འགར་གནམ་ལྕགས་ཀང་ཟེར་ཏེ། གནའ་དུས་སུ་མེ་

རེར་སློན་པ་ནང་དུ་བཅུག་ནས་མེ་སར་བེད་ཀི་སི་ཏི་ལ་བརེན་ནས་རྒྱབ་དགློས་པའི་གནའ་

རབས་ཀི་མེ་མདའ་བློད་མདའ་ཟེར་བ་དེ་མ་གཏློགས་གཞན་མདའ་དང་མདུང་གི་སློགས་ལ་

བརེན་ནས་དམག་རྒྱབ་དགློས་པ་ཡིན། 

མེའི་འཇིགས་པ། མེས་འཚིག་པའི་འཇིགས་སྐྲག མེ་སྐྱློན་ཤློར་མ་ཐག་ཏུ་གསློད་ཐུབ་ན་མེའི་

འཇིགས་པ་ཆེར་མི་ཡློང་བར་བེད་ནུས། 

མེའི་རེན། མཆིན་པ། 

མེའི་ཐལ་བ། མེ་བཏང་བའི་ཤུལ་དུ་ལུས་པའི་ཐལ་བ། 

མེའི་རེ་མློ། [མངློན] གུར་གུམ། 

མེའི་ཚ་ཚ། མེ་སྟག 

མེའི་སྲུབ་ཤིང་། [མངློན] ཙན་དན་དཀར་པློ། 

མེར། ① གཤེར་ཁུ་ཆུ་སློགས་ཀིས་སྣློད་བཀང་ཆེ་བའི་དློན་ཏེ། སྣློད་དུ་ཇ་མེར། ཞིང་ལ་ཆུ་མེར་ལ་

བུ། ② སྙི་ཞིང་ལེམ་པའི་དློན་ཏེ། བེ་འདམ་མེར་མེར་བེད་ལ་བུ། འདམ་མེ་རེ་རེ་ཞེས་པ་དང་

དློན་འདྲ། ཡུལ་སྐད་དུ་མ་རེ་མེར་རེ་ཡང་ཟེར། 

མེར་བཀྲ་ཤིས་ཚལ། དུར་ཁློད་ཆེན་པློ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག 

མེར་གེའི་མཁར་ཤུལ། འཕན་པློ་དབུ་རུ་ལུང་ཤང་གི་ཁློངས་སུ་མེར་གེའི་མཁར་ཤུལ་ཞེས་པ་ཞིག་

ཡློད་པ་དེ་གར་ཤློད་རྒྱུན་ལར་ན་བློད་སིལ་བུའི་དུས་སུ་མེར་གེ་ཉི་མ་འབྲུག་གགས་ཞེས་པའི་

དཔློན་པློ་ཞིག་བྱུང་བ་དེ་བཙན་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེ་སྟབས་མཁར་རློང་གི་ལྷློ་ངློས་སུ་ཡློད་པའི་

ནགས་རི་དེས་དཔློན་པློའི་མཁར་དུ་དགུན་ཉི་སྒིབ་སྟབས་དཔློན་པློས་མི་སེར་ལ་རི་དེའི་མགློ་

བློ་སློ་དགློས་པའི་བཀའ་བཏང་བར་མི་སེར་ཚོས་གློས་བེད་སྐབས་མི་ཞིག་གིས་རི་མགློ་སློ་བ་

ལས་དཔློན་མགློ་སློ་བ་དྲག་ཟེར་བར་མང་པློས་ལློ་ལར་ར་རྒྱུག་ཆེན་པློ་གཏློང་སློལ་ཡློད་པའི་

གློང་ཙམ་ལ་དཔློན་པློའི་ཆིབས་ར་དེ་མུན་ནག་ནང་ཉིན་ཁ་ཤས་བཅུག་སྟེ་ར་རྒྱུག་གི་ཉིན་དེར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

ར་དེར་ས་སབ་གཟབ་སྤློས་དང་བཅས་གློ་བུར་དུ་ཕིར་བཏློན་ནས་དཔློན་པློས་བཞློན་མ་ཐག་ར་

དེས་ཉི་འློད་མ་འཁློག་པར་ཐད་ཀར་རྒྱུག་ནས་མདུན་མཆློང་ཞེས་པར་གད་པའི་སྟེང་ནས་

གཙང་ཆུར་མཆློངས་སྟབས་མི་ར་གཉིས་ཀ་ཤི་ནས་རློ་ཆུས་འཁུར་བར་དཔློན་ཚང་གི་བློན་

འཁློར་ཚོས་མི་སེར་རྣམས་དཔློན་པློའི་རློ་འཚོལ་དུ་བཏང་བས་རློ་འཚོལ་མཁན་ཚོས་ཆུ་

གཞུང་བརྒྱུད་དེ་བཙལ་བའི་སྒྲུང་གཏམ་ཞིག་ཡློད། 

མེར་རྒན་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༧༢༢ ལློར་ལ་མློ་རེ་བཙུན་བློ་བཟང་

བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གིས་གཟིགས་སྐྱློང་འློག་བཏབ། དགློན་འདི་ཐློག་མར་ད་ལའི་ཆི་ལན་

རློང་དུ་ཡློད་པའི་གུར་སར་ཞིག་ཡིན། ལློ་འདིར་ཉན་གུར་ཡེའི་དམག་བློར་ནས་མཚོ་སློན་

ཕློགས་ཀི་བང་གི་དགློན་ཆེན་ཕལ་ཆེར་མེར་བསེགས་སྐབས། དགློན་འདི་ཡང་ཡུལ་བུད་ནས་

ད་ལའི་ཁི་ཀའི་ཡུལ་འདིར་གནས་སློས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མེར་རྒན་སགས་ཁང་། དགློན་པ་འདི་དུས་ནམ་དང་བ་མ་སུ་ཡིས་བཏབ་མ་གསལ། མེར་རྒན་

དགློན་པ་དང་གློང་ཚོ་གཅིག་ན་ཡློད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ཕལ་ཆེར་མེར་གྲྭ་ཚང་མ་བྱུང་

བའི་གློང་དུ་སགས་ཁང་འདི་ཡློད་པར་འདྲ། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མེར་གིས་ཁེངས། ཤིན་ཏུ་གང་བར་གྱུར་པ། 

མེར་གནས་ཀི་དེ་ཉིད། མེར་གནས་ཀི་དེ་ཉིད་ཅེས་བ་བ་རྒྱུད་དུ་བསམ་གཏན་གི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་

ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། རང་ཉིད་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་མེ་འབར་བའི་དབུས་སུ་ཟླ་བ་ལ་

སགས་ཕེང་བཀློད་དེ་སློག་བསློམ་པའི་སྦློར་བས་བསློམ་པ་མེར་གནས་ཏེ་ལས་བཞི་འགྲུབ་

པའི་གཞིའློ།། 

མེར་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ] ལེམ་གིས་གང་བ། དབར་དུས་མཚོ་མེར་བ། སྣློད་མེར་བ། ② ལང་བ། 

སྐྱུགས་པ་མེར་བ། སྒེགས་པ་མེར་བ། ཞེ་མེར་བ། ③ ས་བ་དང་མཉེན་པའམ་འབློལ་བ། ཞློ་

མེར་བ། འབས་ཐུག་མེར་བ། མློག་མློག་མེར་བ། ཤ་ཚིལ་མེར་བ། 
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མེར་མེར། ① མིག་ཏུ་སྣང་ཚུལ་ཞིག ཐག་རིང་ནས་ཆུ་མེར་མེར་རྒྱུག་འགློ་བ་ཞིག་མཐློང་། ② ནེམ་

ནེམ་བེད་པའི་རིགས། སས་འབློལ་མེར་མེར་ཞིག་ལ་མགློ་བློ་རེན་པ། ③ འགུལ་སྟངས་ཤིག 

མེར་མེར་པློ། [ཨརྦུདམ]ཕྲུ་གུ་མངལ་དུ་ཆགས་པའི་གནས་སྐབས་དང་པློའི་མིང་། 

མེར་མེར་ཤིག་ཤིག ① འགུལ་འཁློམས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་རླབས་གཡློས་ནས་མེར་

མེར་ཤིག་ཤིག་བེད་པ། འབར་མདེལ་གཡུགས་དུས་ས་ཆ་མེར་མེར་ཤིག་ཤིག་ཏུ་འགུལ་བ། 

② སློག་ཆགས་མང་པློ་འདུས་པའི་འགུལ་སྟངས། ཤ་རུལ་ནང་དུ་ཤ་འབུ་མང་པློ་མེར་མེར་

ཤིག་ཤིག་བེད་པ། 

མེལ་གེ སིབ་བུའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

མེལ་ཚེ། ① མཚན་དུས་སློ་ལ། ཕྲུ་གུར་མེལ་ཚེ་བེད་པ། ས་མཚམས་སྲུང་མཁན་འཐབ་འཛིང་པས་

མཚན་མློར་ཡང་མེལ་ཚེ་བེད་པ། ཉིན་གསུམ་བ་ར་མཚན་གསུམ་མེལ་ཚེ་བེད། ② མཚན་

མློའི་ཐུན་ཚོད། 

མེལ་ཚེ་ཅན། [མངློན] མཚན་མློ། 

མེལ་ཚེ་གཅིག མེལ་ཚེ་གཅིག་ནི། ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་ས་དྲློ་དང་། ཕི་དྲློ། ནམ་སྟློད། ནམ་སྨད་

བཅས་བཞིར་ཕེ་བའི་ཆ་གཅིག་ལ་བེད་པར་གསུངས། 

མེལ་ཚེ་བ། མཚན་དུས་ཀི་བ་ར་མཁན་ནམ། རློག་ཞིབ་པ། ས་དེར་ལྷགས་པ་ན་ཕློགས་དེའི་དཔུང་

གི་མེལ་ཚེ་བ་དག་གིས་རློགས་པ། ཁློས་མེལ་ཚེ་བ་སློ་སློར་མི་རློག་པར་མ་ཉལ་ཞེས་ཟེར་

བཞིན་དུ་ཆློམ་པློ་རྣམས་ཀིས་བཅློམ་མློ། 

མེས། ཕ་མའི་སློན་གི་ཕ་མ་མི་རབས་གློང་མ། 

མེས་ཀི་དགློངས་དུས་མཆློད་པ། མེས་པློ་སྐུ་གཤེགས་པའི་དུས་ཀི་འདས་མཆློད། 

མེས་ཀི་གནམ་རུ། མེས་པློའི་དུས་ཀི་གཞུ། 

མེས་རྒྱལ། རང་གི་ཕ་མེས་རྒྱུད་པའི་རིགས་ཀིས་འཛིན་སྐྱློང་བས་ཤིང་མི་རབས་ནས་མི་རབས་

བརྒྱུད་དེ་མེས་པློ་རྣམས་ཀིས་འཛིན་སྐྱློང་བས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མིང་། རང་གི་རྒྱལ་ཁབ། 

དློགས་ཟློན་ཆེ་བསྐྱེད་ཀིས་མེས་རྒྱལ་སྲུང་སྐྱློབ་བེད། 
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མེས་འཆིང་། [མངློན] དངུལ་ཆུ། 

མེས་འཇིག་པ། མེས་ཚིག་སྟེ་མེད་པར་འགྱུར་བ། 

མེས་འཇིག་པའི་རེ་མློ། བསམ་གཏན་གཉིས་པ། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་མན་ཆད་སྣློད་ཀི་འཇིག་

རེན་དེ་མེས་འཇིག་པའི་སྐབས་སུ་ར་མེད་དུ་འགློ་ཞིང་། དེ་ཡན་ཆད་ལ་མེའི་འཇིག་པ་མི་ཡློང་

བས་མེས་འཇིག་པའི་རེ་མློ་ཟེར། 

མེས་སྟློན་ཚོན་པློ། མར་པའི་སློབ་མ་ཀ་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གལ་ནུབ་ཀི་ཀ་ཆེན། འདི་ཉིད་ཉང་སྟློད་སྟག་

ཚལ་བ་ཡིན། འདི་ལ་གཙང་རློང་གི་མེས་སྟློན་ཚོན་པློ་ཡང་ཟེར། མཚན་ལ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་

མཚན་ཞུ། གནས་གཞི་བ་ཏློའི་བདག་པློ་ཡིན། ཁློང་གིས་འབུལ་བ་ལན་གསུམ་གིས་མར་པ་

མཉེས་པར་བས། མ་ཧཱ་མཱ་ཡ་དང་གདམས་ངག་མཐའ་ཡས་པ་གནང་། སློབ་མ་ཞང་བསློད་

ནམས་མཁའ་སློགས་གྲུབ་པ་ཐློབ་པ་མང་དུ་བློན། 

མེས་པློ། ཕའི་ཕ། ཨ་མེ་དང་དློན་གཅིག

མེས་པློ་ཚངས་པ། ལྷ་ཆེན་ཚངས་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། དངུལ་ཆུ་ངྷརྨ་བ་དྲས་མཛད་

པའི་མངློན་བརློད་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཐིགས་ལས། རང་བུང་གསེར་མངལ་སྐྱེ་དགུའི་བདག་མེས་པློ་

གདློང་བཞི་མི་མཇེད་བདག་དགའ་བ་བརྒྱ་པ་ཚངས་པའི་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། 

མེས་པློ་ཚངས་པ་ཞེས་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་

ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། མེས་པློ་ཚངས་པ་ནི། མི་

མཇེད་འཇིག་རེན་གི་བདག་པློར་གགས་པའི་ལྷ་ཆེན་ཚངས་པའི་མིང་སྟེ། དེ་ལ་ཅིའི་ཕིར་མེས་

པློ་ཚངས་པ་ཞེས་བརློད་དམ་སྙམ་ན། རིག་བེད་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་དུ་འཇིག་རེན་གི་དང་པློའི་ཕ་

རྣམས་འདིས་བསྐྱེད་པར་རླློམ་པས་མེས་པློ་ཞེས་དང་། དེའི་ལུས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཤིང་

ཚད་མི་ཤེས་པ་ཞིག་བྱུང་བས། ཁབ་འཇུག་གིས་ཡར་བལས། དབང་ཕྱུག་གིས་མར་བལས་

པས་ལུས་ཧྲིལ་པློར་མ་མཐློང་བས་འདིས་གཟུགས་ཀི་ཚད་ཚངས་པའློ་ཞེས་བརློད་པས་

ཚངས་པ་ཞེས་གགས་ཤིང་འདིར་ཚངས་ལ་སའི་ཡང་འཇུག་སྦར་བ་ནི་གཞན་དང་མི་ནློར་བའི་

ཕིར་ཡིན་པར་བཤད་དློ།། 
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མེས་པློའི་ཞལ་ལུང་། དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་ཟུར་མཁར་བློ་གློས་རྒྱལ་པློས་མཛད་པའི་ར་

རྒྱུད་དང་། བཤད་རྒྱུད། ཕི་མ་རྒྱུད་ཀི་ཆུ་མདློ་ཡན་གི་འགེལ་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྨན་གི་

བསྟན་བཅློས་ཚད་མ་ཞིག 

མེས་དབློན། མེས་པློ་དང་དབློན་པློ། 

མེས་དབློན་རྣམ་གསུམ། སློང་བཙན་སམ་པློ་དང་། ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན། ཁི་གཙུག་ལེ་བཙན་ཏེ་གསུམ། 

མེས་མློ། རང་གི་ཕའི་མ་ལ་ཟེར། 

མེས་བཙན། [རིང] མལ་ས་བཙན་པློ། 

མེས་ཚིག་རྨ། མེས་བསེགས་ཏེ་བྱུང་བའི་རྨ། 

མེས་མཚུན། སར་མེས་པློའི་དུས་ནས་བརེན་པའི་ལྷ། 

མེས་རབས། ཕ་མེས་ཀི་མི་རབས། 

མེས་སློང་བཙན་གི་བཀའ་ཆེམས་ཀི་ཡི་གེ སློང་བཙན་སམ་པློ་སྐུ་འདའ་ཁར་ཞལ་ཆེམས་ཀི་ཡི་གེ་

ཟངས་ཀི་ཤློག་བུའི་ཐློག་བརློས་པ། 

མེས་ཨག་ཚོམ། སར་བློད་རྒྱལ་སློ་བདུན་པ་ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་གི་མིང་། སྨ་ར་དང་བགེས་ཉམས་

ཆེ་བས་དེ་ལར་གགས་སློ།།

མློ། ① ཕྱྭ། མ་འློངས་ལློག་གྱུར་གི་དློན་རྐྱེན་རྣམས་རེས་དཔག་གིས་ཚོད་མི་ཐིག་པའི་སྐབས་སུ་

རང་ཉིད་དད་པའི་ལྷ་ལ་བདེན་བདར་གི་སློ་ནས་སྐྱ་ཚོད་ཀིས་བརག་པའི་ཐབས་ཤིག ② མློ་

མཚོན་པར་བེད་པའི་བདག་སྒ་ཞིག གནས་མློ། བ་མློ། མ་མཐར་སྦར་རྒྱུ་སར་བསྡུའི་ཕད། མ། 

བདེན་པ་གཉིས་ནི་ཀུན་རློབ་དང་དློན་དམ་མློ། ③ མིང་མཐར་འཇུག་པའི་མིང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག 

དུས་ཡུན་རིང་མློ། སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློ། ལད་མློ། ནུབ་མློ། 

མློ་སྐད། སྐད་འཕང་དམའ་བ། 

མློ་རྐྱང་། ① ཁིམ་ཐབ་མེད་པའི་མློ་ཧྲེང་། ② རི་དྭགས་རྐྱང་མློ། 

མློ་སྐྱེས། བུད་མེད། 

མློ་དཀར། བུད་མེད་ཀི་བཏུང་སྣློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མློ་བཀག མློ་དཀར་འཛུགས་ཡུལ་གི་སྟེགས། 

མློ་མཁན། མློ་འདེབས་མཁན། 

མློ་གུམ་མ། མློ་ཧྲེང་མ། 

མློ་གློས། བུད་མེད་ཀི་གློན་པ། 

མློ་གློག གློག་ཕློ་མློ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ། 

མློ་བརྒྱུད། ལྷ་མློའི་རིགས་བརྒྱུད། 

མློ་གཅུ། [ཡུལ] ཟུར་མང་ཡློད་པའི་གཟེར་གདན། 

མློ་ཆས། བུད་མེད་ཀི་ཆས། 

མློ་ཉམས། བུད་མེད་ཀི་ཉམས་འགྱུར། 

མློ་ཉེ། མནའ་མའི་ཕློགས་དང་ཨ་མའི་ཕློགས་ཀི་གཉེན་ཚན་སྤིའི་མིང་། 

མློ་ཊ། [གཙང] རླངས་འཁློར་གི་དློན། 

མློ་ཊ་གཏློང་འཐུས་ལག་ཁེར། རླངས་འཁློར་གཏློང་བའི་རྒྱུགས་དང་འགིམ་འགྲུལ་སྒིག་སློལ་གི་

ཡིག་རྒྱུགས་བཏང་ནས་རྒྱུགས་འཕློད་རེས་སྤློད་པའི་རླངས་འཁློར་གཏློང་ཆློག་པའི་ལག་ཁེར། 

མློ་ཊ་བློགས་མར་གཏློང་བ། རླངས་འཁློར་གཞན་ལ་བློགས་མར་བཏང་ནས་ཁེ་བཟང་ལེན་པ། 

མློ་ཏློག་དགློན། དགློན་པ་འདི་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་སློགས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབའ་ཐང་རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མློ་ར། [ཡུལ] ར་མློ་རིགས། 

མློ་རགས། གང་ཟག་མློ་ཡིན་པའི་རགས་མཚན། 

མློ་རེའུ། མློའི་རེའུ་ཕྲུག་ལ་ཟེར། 

མློ་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་negative entry ཟེར། 

མློ་ཐིག མློ་འདེབས་བེད་ཀི་ཐི་གུ། 

མློ་ཐིག་པློ། མློ་ཕྱྭའི་མངློན་ཤེས་རྣློན་པློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མློ་ཐློ། མློ་ཐློ་འཁློར་ལློ་ཡང་ཟེར། འགིམ་འགྲུལ་ཡློ་བད་ཅིག འཁློར་ལློ་གཉིས་ཅན་སྣུམ་ཤུགས་ལ་

བརེན་ནས་རྒྱུགས་ཆློག་པའི་འཕལ་འཁློར་གི་ར་ཞིག

མློ་དློར། ① བུད་མེད་ཀི་དློར་མ། ② [ཡུལ] བུད་མེད་ཀི་སྨད་གཡློགས། 

མློ་རྡེའུ། བུད་མེད་ལ་རྡེའུ་ནད་བྱུང་ནས་བཏློན་པ་མློ་རྡེའུ་སྟེ་ཕློ་ལ་གཏློང་བའི་དབང་གཙོ་བློར་

མཛད་ནས། མློ་རྡེའུ་ཞེས་བཏགས་པ། 

མློ་རྡློ། རྡློ་ལ་ཕློ་མློའི་དབེ་བ་ཡློད་ཅིང་། མློ་རྡློ་ཡིས་རིག་པ་བརིགས་ན་བརན་ཆེ་ཟེར། 

མློ་ལྡུམ་ཤ་ལ་ཡུ་རིང་། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། 

རློ་ཁ་ཞིང་ཚ་ལ་མངར་བ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རྨ་གསློ།། 

རུས་ཆག་སྦློར། 

མློ་དྲེལ། དྲེའུ་མློ། 

མློ་དྲེས། སློ་ཞིག 

མློ་གདློན་བདུན། བིས་པའི་གདློན་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་བ་གདློན་དང་། སྲུལ་མློ། གང་བའི་སྲུལ་

མློ། སྲུལ་མློ་ལློང་བ། བཞིན་རྒྱས། ནམ་གྲུ། ནམ་གྲུ་སྐེམ་པློ་བཅས་གདློན་བདུན་གི་བསྡུས་མིང་། 

མློ་འདེབས་པ། མློ་རྒྱབ་དང་མློ་འདེབས་དློན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མློ་ནད། མངལ་དང་། ནུ་མ་སློགས་ལས་བྱུང་བའི་བུད་མེད་ཁློ་ནར་འབྱུང་བའི་ནད་དེ་ནང་གསེས་

སུ་དབེ་ན། མངལ་ནད་ལྔ་དང་། ར་ནད་བཅུ་དྲུག སྐྲན་ནད་དགུ། སིན་བུའི་ནད་རིགས་གཉིས། 

ཕལ་པའི་ནད་བརྒྱད་བཅས་བཞི་བཅུ་ཐམ་པ་མཆིས་སློ།། 

མློ་ནད་སྐྲན་དགུ། མངལ་སྐྲན། ཁག་སྐྲན། ཤ་སྐྲན། རྨེན་སྐྲན། ཕློ་སྐྲན། སྐྲན་རློ་ནག་པློ། ར་སྐྲན་ལིང་

བ། ས་བློན་སྐྲན། ཁག་སྐྲན་ཟ་ཁུ་བཅས་སློ།། 

མློ་ནད་ཁག་སྐྲན། ཁག་རློ་འདྲིལ་བས་བུ་ཆགས་པ་ལར་ཧྲེམ་པློར་གྱུར་ཅིང་། རྒྱུ་ཞབས་ལང་དུབ་

བེད་པའློ།། 

མློ་ནད་ཁག་སྐྲན་ཟ་ཁུ། ཁློང་པ་སློ་ཞིང་འཁློག མངལ་ནས་ཟ་ཁུ་འཛག་པའློ།། 

མློ་ནད་ཁག་ཚབས་གློར་པ། ལུས་ལྕི། འགློ་མི་ཐུབ། རྒྱུ་སྨད་ཁེངས་པ། ནད་ལང་དུབ་བེད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མློ་ནད་ཁག་ཚབས་རིགས་བཅུ། ༡ སྙིང་གི་ཁག་ཚབས། ༢ གློ་བའི་ཁག་ཚབས། ༣མཆིན་པའི་

ཁག་ཚབས། ༤ མཆེར་པའི་ཁག་ཚབས། ༥ མཁིས་པའི་ཁག་ཚབས། ༦ མཁིས་པའི་ཁག་

ཚབས། ༧ མཁལ་མའི་ཁག་ཚབས། ༨རྒྱུ་མའི་ཁག་ཚབས། ༩ ནུ་ཚབས། ༡༠ ཁག་ཚབས་

གློར་པ་བཅས་སློ།། 

མློ་ནད་མཁལ་མའི་ཁག་ཚབས། འདློམས་གཡའ། མློ་མཚན་ཚ། རེད་པ་དང་ཆུ་སློ་མན་ཆད་ཀི་

རུས་པ་རྣམས་ཁློལ་ཞིང་ཚ། 

མློ་ནད་མཁིས་ཚབས། མློ་ནད་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་སྐློམ་དད་ཆེ་ཞིང་། གློ་ལུ་བ་དང་། ཤ་

པགས་སེར་པློར་འགྱུར་བ་ཞིག 

མློ་ནད་གློ་བའི་ཁག་ཚབས། གློ་མང་། རློ་སྟློད་གཟེར། རེའུ་ཆུང་རེངས་ནས་སྐེ་འགུལ་དཀའ་བ། 

ཡན་ལག་སྦྲིད་པ། ངློ་གདློང་སྐྲངས་པའློ།། 

མློ་ནད་རྒྱུ་མའི་ཁག་ཚབས། རྒྱུ་ཞབས་ཚ་འབབ་བེད་དེ་གཏུབ་སྙམ་བེད། 

མློ་ནད་མངལ་སིན་ཁློས་པ། མངལ་སིན་ཁློས་པའི་དུས་སུ་སྐྱེས་པ་དང་མ་འཕད་པས། མཛུབ་མློ་

དང་ཤིང་བུ་སློགས་ཀིས་ཕྲུགས་པས་སིན་ཁློས་ཏེ། མངལ་ཁ་སྐྲངས་ཤིང་ཆུ་སེར་འཛག་པ་

དང་། སྐྲངས་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་ས་ཞིང་ན་བ་དང་། མཚན་མ་སློས་སློ།། 

མློ་ནད་མངལ་སིན་ལངས་པ། ཚ་བའི་ནད་རྐྱེན་གིས་མཚང་ར་དང་མཚན་མ་གཡའ་ཞིང་འཁློལ། 

ནུ་མ་རྒྱས། སེམས་འཕློ། གཉིད་མེད། འགློ་འདློད་སྐྱེ། སྐྱེས་པ་འདློད། ཤ་སྐམ། མློ་མཚན་ལ་

དྲི་མ་ཤིན་ཏུ་མནམས། 

མློ་ནད་མཆིན་པའི་ཁག་ཚབས། མིག་སྤིན་དམར་རམ་ཡང་ན་སེར། མཆིན་པའི་སྟེང་དང་མགློ་བློ་ན། 

མློ་ནད་མཆེར་པའི་ཁག་ཚབས། རྒྱུ་ཞབས་ན་ཞིང་གཟེར། ཕློ་བ་འཁློག མཆེར་པའི་སྟེང་དུ་ནའློ།། 

མློ་ནད་སྙིང་གི་ཁག་ཚབས། རློ་སྟློད་གཟེར། རྒྱུ་ཞབས་ཚ་ཞིང་བཏུབས་པ་སྙམ་པའི་ཚོར་བ་སྐྱེ། 

མློ་ནད་ཐློར་བུ། ཁམས་དཀར་འབམས་པ་དང་། མངལ་གི་སིན་བུ་ཁློས་པ་ལ་བུ་མློ་ནད་ཁ་ཐློར། 

མློ་ནད་དུག་ཐབས། ཕྲུ་གུ་བཙས་རེས་མཁིས་ཚད་སྐྱེས་པའི་མློ་ནད་དེ། ནད་རགས་སུ་རློ་སྟློད་དུ་

གཟེར་ཕན་འཕློ་ཞིང་ལུད་པ་དམར་པློ་འབྱུང་བ་ཞིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མློ་ནད་ནུ་ཚབས། ནུ་མ་སྐྲངས་ཤིང་ཟུག་གཟེར་ཆེའློ།། 

མློ་ནད་སྤི་ལ་བཅུ་བདུན། ཁག་ཚབས། རླུང་ཚབས། དེ་གཉིས་བེ་བག་ཏུ། ཚབས་སྐྲན། ཆུ་བུར་

ཅན། ཁག་སྐྲན། ཧྲེམ་པློ། བེམ་པློ། རྨེན་སྐྲན། ཕློ་སྐྲན། ནག་པློ། ར་སྐྲན། ས་བློན་སྐྲན། ཟ་ཁུ། 

མ་ར་ཙེ། ཨ་སློ།། མངལ་སིན་ལངས་པའློ།།

མློ་ནད་ཕལ་པ། བུད་མེད་ཀི་མཚན་མའི་ནད་དང་། ཤ་མ་མ་ཐློན་པ། ཕྲུ་གུ་བཙའ་མ་ཐུབ་པ། ཕྲུ་གུ་

མགློ་མཇུག་ལློག་པ། བུ་སྣློད་ལུག་པ། མངལ་ཁག་མ་ཆློད་པ། ཕྲུ་གུ་བཙས་རེས་ཀི་ནད་གཞུག་

ལུས་པ། ཕྲུ་གུ་བཙས་རེས་དུག་ཐབས་བེད་པ་བཅས་སློ།། 

མློ་ནད་ཕལ་པའི་ནད་བརྒྱད། མངལ་སྦྲུམ་པ་ནས་ཕྲུ་གུ་བཙའ་བའི་བར་དུ་འབྱུང་བའི་བུད་མེད་ཀི་

ནད་བརྒྱད་ཀི་བསྡུས་མིང་སྟེ། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། མློ་ནད་ཕལ་པ་མཚན་མའི་ནད་

དང་ནི། བུ་མ་ཕིན་དང་མགློ་མཇུག་ལློག་པ་དང་། རློག་མ་ཕིན་དང་སྣློད་ལུགས་ཁག་མ་ཆློད། 

ནད་གཞུག་ལས་དང་དུག་ཐབས་གྱུར་པ་བརྒྱད། ཅེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། དེ་དག་ལ་མློ་ནད་

ཕལ་པ་ཞེས་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་

ལས། མློ་ནད་ཕལ་པ་ཞེས་མངལ་དུ་ཕྲུ་གུ་ཆགས་ནས་མཚན་མ་དློད་པའི་སྐབས་སུ་འབྱུང་བའི་

འཁི་ནད་དང་། བུ་སྣློད་ལུགས་པ་སློགས་མན་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའི་ནད་བརྒྱད་ཀི་མིང་ཡིན་

ཞིང་། དེ་དག་ལ་ཅིའི་ཕིར་དུ་མློ་ནད་ཕལ་པ་ཞེས་བརློད་དམ་སྙམ་ན། ནད་འདི་དག་ནི་བུད་མེད་

ལ་མངལ་འཁི་ནས་ཕྲུ་གུ་བཙའ་བའི་བར་ལས་དུས་རྒྱུན་དུ་མི་འབྱུང་ཞིང་མློ་ནད་གཙོ་བློ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་དེ་ལར་དུ་བརློད་དློ།། 

མློ་ནད་ཕལ་པ་མཚན་མའི་ནད། མངལ་གནས་ལུས་ཅན་ལ་ཕློ་མློའི་མཚན་མ་དློད་པའི་སྐབས་སུ་

འབྱུང་བའི་འཁི་ནད་རིགས་ཤིག་གི་མིང་སྟེ། ཟུར་མཁར་བློ་གློས་རྒྱལ་པློས་འཚོ་བེད་བདུན་

གི་དྲིས་ལན་ལས། མློ་ནད་ཕལ་པ་མཚན་མའི་ནད་ཅེས་པ་ནི། བུད་མེད་ཀི་མངལ་དུ་ཆགས་

པའི་ལུས་ཅན་དེ་ལ་ཕློ་མློ་གང་ཡིན་གི་མཚན་མ་དློད་པའི་དུས་སུ་མ་ལ་འབྱུང་བའི་འཁི་ནད་

རིགས་ཤིག་གི་མིང་ཡིན་པ་ལས། མློ་མཚན་གི་ནད་དུ་འདྲེན་པ་ནི་རྣམ་པར་འཁམ་སྟེ་རྒྱུད་

གློང་འློག་གི་དློན་ལ་མ་བརག་པས་ལན་ནློ།། ཞེས་སློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མློ་ནད་ར་སྐྲན། བུ་བཙས་རེས་ར་འགམས་ནས་སྐྲན་དུ་གྱུར་ཏེ་ཤ་རུས་ཁློལ་ནས་ན་བའི་མློ་ནད་ཅིག 

མློ་ནད་འློ་ཚབས། རྒྱུ་ཞབས་གཟེར་ཞིང་ཟླ་མཚན་འློ་ཁའམ་ཆུ་དང་འདྲ་བ་འབྱུང་བའི་མློ་ནད་ཀི་

རིགས་ཤིག 

མློ་ནད་རླུང་ཚབས། མློ་ནད་རིང་པ་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་མགློ་བློའི་རླུང་ཚབས། རུས་པའི་རླུང་

ཚབས། སྙིང་གི་རླུང་ཚབས། ཕློ་བའི་རླུང་ཚབས། མཁལ་མའི་རླུང་ཚབས། རྒྱུ་མའི་རླུང་

ཚབས་བཅས་རིགས་དྲུག་མཆིས་སློ།། 

མློ་ནད་སིན་བུ་ཁློས་པ། མངལ་གི་སིན་བུ་རིགས་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ཨ་སློ་ཀ་ཞེས་པའི་སིན་བུ་

ཁློས་པ་ལས་བྱུང་བའི་མློ་ནད་ཀི་རིགས་ཤིག 

མློ་ནད་གསར་པ། [མངློན] ཟླ་མཚན་འབབ་པ། 

མློ་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་ཆབ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མློ་པ། མློ་འདེབས་མཁན། 

མློ་པྲ། མློ་ཕྱྭ་དང་པྲ། 

མློ་ཕག ཕག་པ་མློ། 

མློ་ཕྱུ། བུད་མེད་ཀི་ཕྱུ་པ། 

མློ་ཕྱུགས། གནག་ཕྱུགས་མློ་རིགས། 

མློ་ཕྱྭ། ཕྱྭ་འདེབས་པའི་མིང་། 

མློ་བློང་། བློང་བུ་མློ་རིགས། 

མློ་བློན། མློ་ཕྱྭ་དང་།བློན་ལུགས་ཀི་གཏློ་བཅློས་ཀློག་འདློན། 

མློ་བ། [ཡུལ] བ་མློ། 

མློ་བིས། བུ་མློ་ཆུང་ངུ་། 

མློ་བན། གཡློག་མློ། 

མློ་སྦྲ། སྦྲའི་གཡློན་ཕློགས་ངློས་སུ་སྦྲ་སློ་དང་། སྦྲ་ཕུག སྦྲའི་གུང་བཅས་སྦར་ཡློད་པས་ཕློ་སྦྲ་ལས་



  194  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལིད་ཆེ་བར་ཡློད། 

མློ་དབང་། ① མློའི་མཚན་མ། ② སྤི་ཚོགས་ཐློག་བུད་མེད་ལ་དབང་དགློས་པའི་དབང་ཆ། 

མློ་མ། མློ་པ་དང་འདྲ། 

མློ་མིན་ཧྲིལ་གངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་nonnegative integer ཟེར། 

མློ་ཙམ་གི་འཇུག་ཚུལ། རེས་འཇུག་གི་མློ་ཡིག་ང་མ་གཉིས་ལ་ཡང་འཇུག་ཞུགས་པ་ནི་སྒ་ཞན་

པའི་དྲག་པར་འགྱུར་བས་མློ་ཙམ་མློ། ས་ང་མ་གངས་ཁམས། 

མློ་ར། མཁིས་པའི་རང་བཞིན་གིས་བསྐྱེད་པའི་ནད་མེད་ཀི་རྒྱུན་རའི་འཕར་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། འཕར་

རའི་རྒྱུད་ཕ་ལ་མྱུར་བར་འཕར་བ་ཞིག 

མློ་རིད། [ཡུལ] ལློ་གཉིས་ལློན་པའི་ར་མློ་ལ་ཟེར། 

མློ་རིས། མློ་དང་རིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

མློ་བཙུན་བཀའ་ལ་མི་གདགས། རྒྱལ་པློའི་བཙུན་མློ་སློགས་བུད་མེད་ཀི་རིགས་རྣམས་སིད་དློན་

གི་བཀའ་གློས་ལ་ཐེ་གཏློགས་བེད་དུ་མི་འཇུག་པ་སྟེ། རྒྱ་དཀར་ནག་དང་བློད་སློགས་མི་

རིགས་ཁག་སློ་སློའི་ལློ་རྒྱུས་ནང་སིད་དློན་གི་ལས་ཀ་མང་པློ་རང་གི་བཙུན་མློ་དང་། ཆུང་མའི་

ངློ་མ་ལྕློགས་པར་བརེན་ནས་ནློར་འཁྲུལ་ཤློར་བའི་ལློ་རྒྱུས་བསབ་བ་ཡློད། 

མློ་བཙོག བཟློ་ལ་དང་བད་བཞིན་མི་མཛེས་པའི་བུ་མློ། 

མློ་མཚན། མློ་རིགས་ཀི་རགས་སམ་མཚན་མ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེ་གནས་དང་། སྐྱེ་འཛིན། 

མཁའ་ནང་། དགའ་བའི་བུ་ག ཆུ་མ། ཆློས་འབྱུང་། བརློད་བའི་ཕློགས། ཉེར་གནས། གཉིས་

དགའི་ཁིམ། དྲན་པའི་ཁློན་པ། རྡུལ་གི་ལམ། པད་མ། བུ་གནས་ཁློང་ཁེར། བེད་པའི་ཡན་ལག 

མེ་ཏློག་ལམ། མློ་རགས། མློའི་རང་བཞིན། མློས་བེད། རྨློངས་པར་བེད། མཚམས་མིན་རེན། 

ལམ་མི་ཟ། སིད་པ་བེད། སིད་པའི་ལམ། གསང་བའི་འཁློར་ལློ། ཨི་གསང་བཅས་སློ།། 

མློ་མཚན་ཁག་ལས་གྱུར་པའི་ནད། ཟླ་མཚན་མི་ཆད་པ་རག་ཏུ་མང་བར་འཛག་པའློ།། 

མློ་མཚན་མཁིས་ལས་གྱུར་པའི་ནད། ཟླ་མཚན་མདློག་སློའམ་ཡང་ན་སེར་པློ་དང་ནག་པློ་སློགས་
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དྲི་མ་ཆེ་བ་ཅན་འཛག་པ། མཚན་མ་དང་རློ་སྨད་ཚ་འབབ་བེད་ཅིང་ལུས་ལ་ཚ་བ་སྐྱེ་བ། ཟླ་

མཚན་རྣག་ལར་དུ་འཛག་པའློ།། 

མློ་མཚན་གི་ནད། སྤིར་ཆགས་པ་མང་དུ་སྤད་པ་དང་། མངལ་ཁག་འཛག་པ་དང་། བུ་བཙས་པ་

རྣམས་ཀི་རེས་སུ་ཟས་དང་སྤློད་ལམ་ལློག་པས་མངལ་ནད་ཀི་རིགས་སྣ་ཚོགས་པ་བསྐྱེད་དློ།། 

མློ་མཚན་གི་ནད་ལྔ། རླུང་ལས་གྱུར་པ། མཁིས་ལས་གྱུར་པ། ཁག་ལས་གྱུར་པ། བད་ཀན་ལས་

གྱུར་པ། འདུས་པ་ལས་གྱུར་པའློ།། 

མློ་མཚན་འདུས་པ་ལས་གྱུར་པའི་ནད། ནད་རགས་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པ་འདྲེས་མ་འབྱུང་། མངལ་

ནད་ཕལ་ཆེར་རླུང་བཅློས་བའློ།། 

མློ་མཚན་བད་ཀན་ལས་གྱུར་པའི་ནད། མངལ་ནང་ཟ་འཕྲུག་ལང་བ། རློ་སྨད་གང་བ། ཟུག་ཆུང་བ། 

སྤིན་པག་ནག་པློར་འཛག་པའློ།། 

མློ་མཚན་རླུང་ལས་གྱུར་པའི་ནད། མངལ་ནང་དུ་ན་ཚ་དངློས་སུ་འདི་ན་ཞེས་ཚོར་རྒྱུ་མེད་པར་

བེམ་པློར་ན་བ། ཟླ་མཚན་ས་ཞིང་ལྦུ་བ་དང་བཅས་པ་ཉུང་ངུར་འཛག་པ། ཆུ་ཁ་སྙི་བ། ཆུ་སློ་

དང་ལུས་སྨད་ན་གློག་མ་ལ་བུའི་སློག་ཆགས་ཡློད་སྙམ་སེམས་པའི་ཚོར་བ་སྐྱེ་བ། ཟླ་མཚན་

མི་ཆད་པ་རླུགས་སམ་ཡང་ན་མི་འབྱུང་བ་འཁིལ་ཏེ་སྐྲན་དུ་འདྲིལ་བ། མངལ་ཁ་གཅུས་པ། ཁུ་

བ་ཕིར་ལུད་པ། མངལ་ཟུམ་པའམ་ཡང་ན་ཁ་བེ་སྟེ་ཧར་པློར་སློང་བ་སློགས་མངལ་ནད་མི་ཟད་

པ་དུ་མར་འབྱུང་བར་བེད་དློ།། 

མློ་མཚོ་སྤུན་གཉིས། ཚྭ་མཚོ་གཉིས་ཀི་སྤི་མིང་། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ངམ་རིང་རློང་གི་བང་

རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

མློ་ཟློམ། [ཡུལ] བུད་མེད་ཀི་ལྷམ། 

མློ་ཟློམ་མཐིལ་གཉིས་མ། བློད་ཀི་བུད་མེད་ཀི་ལྷམ་མཐིལ་ཉིས་བརེགས་ཡློད་པའི་ཟློམ་པ། 

མློ་ཡན། ① བདག་མེད་ཀི་བུད་མེད་ཧྲང་ཧྲང་། ② [ཡུལ] ཁང་པ་གས་ཏེ་སློད་པའི་དུད་ཚང་། 

མློ་ཡིག ① ངག་ཐློག་ནས་ཡི་གེ་རློད་སྐབས་སློ་སློའི་སྐྱེ་གནས་ཀི་རློལ་ཤུགས་མ་ནིང་ཡི་གེའི་རློལ་

ཤུགས་ལས་ཅུང་ཟད་ཆུང་བའམ། ལྷློད་པ་ཡིན་པའི་ཡི་གེ་རྣམས། ༡ དབངས་ཡིག་བཞི། ཨི་
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ཨུ་ཨེ་ཨློ། ༢ མིང་གཞིའི་མློ་ཡིག ག་ཇ་ད་བ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ཤ་ས། ༣སློན་འཇུག་གི་མློ་ཡིག 

འ། ② མློ་འདེབས་བེད་ཀི་དཔེ་ཆ། 

མློ་ར། ར་མློའམ། ར་མ། 

མློ་རང་། ① བུད་མེད་ཆིག་རྐྱང་། ② [ཡུལ] བུད་མེད་དེ་ཉིད་ཁློ་ན། 

མློ་རབས་ཆད་མ། རིགས་རྒྱུད་ཆད་པའི་བུད་མེད། 

མློ་རིགས། ཕློ་མློ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་མློ་རིགས། 

མློ་རེ། [ཡུལ] སྐྱེ་དམན་ལ་འབློད་ཚིག 

མློ་རེངས། [ཡུལ] བུད་མེད་ཆིག་རྐྱང་། 

མློ་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷུན་རེ་རློང་གི་ཤར་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

མློ་ལག [ཡུལ] ལློ་གཉིས་ལློན་པའི་ལག་ག་མློ་ལ་ཟེར། 

མློ་ལུག ལུག་མློ། 

མློ་ལུང་།[ཡུལ] ① སྒློག་ལུང་། ② མློ་ཕྱྭ་དང་ལུང་བསྟན། 

མློ་ལུས། བུད་མེད་ཀི་ལུས། 

མློ་ལློ། ལློ་ཁམས་མློ་ལ་འཁེལ་བའི་ལློ། ཤིང་མློ་ལུག ལྕགས་མློ་གང་། ཆུ་མློ་སྦྲུལ། 

མློ་ལློ་དྲུག གང་དང་། ཡློས་དང་། སྦྲུལ་དང་། ལུག་དང་། བ་དང་། ཕག་རྣམས་སློ།། 

མློ་ཤམ། [རིང] རབས་ཆད་མ། 

མློ་ཤར། བུ་མློ་དམན་ཤར། 

མློ་ཤིང་། ཤིང་རིགས་ལ་ཕློ་མློ་གཉིས་སུ་དབེ་བའི་མློ་ཤིང་། 

མློ་ཤེལ། ཤེལ་རིགས་ཕློ་མློ་གཉིས་སུ་དབེ་བའི་མློ་ཤེལ། 

མློ་ཤློ མློ་འདེབས་བེད་ཀི་ཤློ 

མློ་གཤམ། ཕྲུ་གུ་མི་སྐྱེ་བའི་བུད་མེད་རབས་ཆད་མ། 

མློ་གཤམ་ཡི་གེ ངག་ཐློག་ནས་ཡི་གེ་རློད་སྐབས་སློ་སློའི་སྐྱེ་གནས་ཀི་རློལ་ཤུགས་ཤིན་ཏུ་ཞན་ལ་

ལྷློད་པ་ཡིན་པའི་ཡི་གེ་རྣམས། ར་ལ་ཧ་ཨ་བཞི། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མློ་སེ། སློ་ཞིག 

མློ་གསར། བུད་མེད་ན་གཞློན། 

མློ་ཧ་ཏི། [ལེགས] བློད་ཟླ་གསུམ་པ། 

མློ་ཧྲང་། བུད་མེད་ཆིག་རྐྱང་། 

མློ་ཧྲེངས། [ཡུལ] བུད་མེད་གཅིག་པུ་ཁེར་རྐྱང་། 

མློ་ལྷ། ① འགློ་བའི་ལྷ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག ② མློ་ཕྱྭ་སྟློན་པའི་ལྷ། ③ ལྷ་མློ་རིགས། 

མློག ① འློད་མི་གསལ་བ་སྟེ། ཟླ་འློད་མློག་མློག གློག་སྒློན་དྲུང་ན་སྣུམ་སྒློན་འློད་མློག་མློག ནམ་

མློག་མློག་ཙམ་ལགས་ཞེས་པ་ལ་བུ། ཡུལ་སྐད་དུ་མ་གེ་མློག་གེ་ཟེར། ② རའི་སྤུ་མདློག་ཤིག་

སྟེ། ར་མློག ར་མློག་མློག་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

མློག་ཏློག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཁློངས་མཚོ་སྣ་རློང་གི་ས་ཆ་ཞིག་སྟེ། སར་མཁའ་འགློ་མ་འགློ་བ་

བཟང་མློའི་གཏམ་རྒྱུད་དུ་གནས་ཡུལ་དེར་བདུད་མློས་རྒྱལ་པློའི་བུ་དང་བུ་མློ་གཉིས་བཟུང་

ནས་གཡང་རློང་དུ་བསྐྱུར་སའི་བག་རི་སློགས་ཡློད་སྐད། 

མློག་པ། [རིང] ཉམས་པ། 

མློག་པློ། མློག་མློག་པློའི་བསྡུས་ཚིག 

མློག་ཕྲུ། མློག་མློག་རླངས་བཙོས་རྒྱབ་སྣློད། 

མློག་མློག ནང་ལ་ཤ་བླུགས་ལ་ཕི་ལ་གློ་ཞིབ་ཀི་ལྤགས་པ་སབ་མློ་གཡློགས་པའི་ཟས་རིགས་ཤིག 

 རླངས་བཙོས་བས་པའི་ཁ་ཟས། 

མློག་མློག་པློ། མདངས་བཀྲག་དང་འློད་ཉམས་པ། ཉི་འློད་འཁིས་སུ་ཞུ་མར་མློག་མློག་པློར་སྣང་བ། 

གློས་གསར་དྲི་མ་ཕློག་ན་མློག་མློག་འགྱུར། 

མློག་དམར། རའི་སྤུ་མདློག་གི་བེ་བག་ཅིག 

མློག་ཚག ཤ་མློག་བཞག་སའི་ཚགས་ལ། རླངས་པ་འློངས་སའི་ཁུང་བུ་མང་པློ་ཅན་ལ་གློ 

མློག་རློ། ① རའི་སྤུ་མདློག་གི་བེ་བག ② [རྒྱ] བཟའ་བའི་མློག་རློ། 

མློག་རློ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་དགེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མློག་ཤ ཆུ་འདམ་དང་ན་བའི་ནང་ནས་སྐྱེས་པའི་མློག་རློ་དང་ཅུང་འདྲ་བའི་བཟའ་བ་ཞིག 

མློག་ཤད། [ཡུལ] ཁློག་ལིར་གི་མཆུ་བཟློ་བེད་ལག་ཆ་ཤིང་དུམ་ཞིག 

མློང་གློལ། [སློག] སློག་པློ། 

མློང་གློལ་གན། མློང་གློལ་ཧན་ནམ་མུང་ཁེ་ཡང་ཟེར རང་ལློ་ཞེ་དྲུག་པའི་ཐློག་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་

ཆུ་བི་སྤི་ལློ༡༢༥༢ ལློ་ནས་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ༡༢༥༩ ལློའི་བར་ལློ་བརྒྱད་རིང་

སིད་དབང་བཟུང་། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ༡༢༥༥ལློར་ཀརྨ་པཀི་གདན་དྲངས། 

རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ༡༢༥༩ ལློར་མློང་གློལ་ཧན་འདས། 

མློང་རྟུལ། [རིང] བླུན་པློ། 

མློང་བརྟུལ། བླུན་པློའི་བརྡ་སྙིང་། 

མློང་དུ་ཆུད་པ། [རིང] ཁློང་དུ་ཆུད་པ། 

མློང་བཟའ། འདི་ནི་སློང་བཙན་སམ་པློའི་བཙུན་མློ། སྟློད་ལུང་མློང་ནས་ཞང་བློན་གི་བུ་མློ་མློང་

བཟའ་ཁི་ལྕམ་ཞེས་བ་བ་དེ་ཡིན། 

མློང་བཟའ་ཁི་ལྕམ། མློང་བཟའ་དང་དློན་གཅིག 

མློད། ① འཕལ་དང་། དེ་མ་ཐག་པའི་དུས། ཁློ་རང་མློད་དུ་ཤློག་ཟེར་རློགས། ② མི་མཐུན་པའི་

དློན་ལ་འཇུག་པའི་ཕད་ཅིག ཡློད་མློད། གློ་སྐབས་བྱུང་མློད་ཀི། ཁློད་ཀིས་བཤད་པའི་གནས་

ཚུལ་ཕལ་ཆེར་བདེན་མློད་ཀི་ད་དུང་བརག་དཔྱད་ཅིག་བེད་དགློས། ③ མང་པློའམ་འབེལ་པློ། 

མློད་ཀི། ཡིན་ནའང་ཞེས་པ་དང་འདྲ་སྟེ། རྒྱལ་ཁ་བངས་མློད་ཀི། ད་དུང་དཀའ་ངལ་མང་པློ་འདུག་

ཅེས་པ་ལ་བུ། 

མློད་ཁློད་དགེ་དགློན། མིང་གཞན་རབ་ཤིས་དགེ་དགློན་ཟེར། འདི་ཇློ་མློའི་དགློན་པ་ཡིན། རབ་བྱུང་

བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༧༦༢ ལློར་ཁམས་མགློགས་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མློད་ཆིལ་ལེ་བ། འབེལ་འབེལ་ལྷུག་ལྷུག འཚོ་མཁློའི་ཡློ་བད་མློད་ཆིལ་ལེ་བ། 

མློད་ཉློ་དཀློན་འཚོང་། དངློས་ཟློག་འབེལ་སྐབས་ཚུར་ཉློ་ཞིང་དཀློན་སྐབས་ཕར་འཚོང་བ། མགློ་

བདེ་གགས་ཚོང་རྒྱབ་མཁན་གིས་མློད་ཉློ་དཀློན་འཚོང་བས་ནས་བར་ཁེ་ཟ་མཁས་པློ་འདུག 

མློད་སྙློམས། ཆ་སྙློམས་པའམ་ཁློད་སྙློམས་པ། ས་གནས་ཁག་གི་འཚོ་མཁློའི་རྒྱུ་དངློས་མློད་

སྙློམས་བེད་པ། 

མློད་པ། མློད་པློ་དང་འདྲ། 

མློད་པློ། འབེལ་པློ། ཟས་གློས་མཐུན་རྐྱེན་མློད་པློ། ཉློ་ཆ་མློད་པློ། 

མློད་མི་དམའ་བ། [རིང] ① དཔངས་མཐློ་བ། ② ཕ་མློ་མ་ཡིན་པ། 

མློད་དམའ། རྨློངས་པ། 

མློད་ལ། [བསྣན་ཚིག]དུས་ཡུན་མགློགས་པའམ་དེ་མ་ཐག་གི་དློན་སྟློན་པ་སྟེ། བཀའ་བབས་པའི་

མློད་ལ་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབས། ཆར་བ་བབས་པའི་མློད་ལ་ས་གཞི་བརླན། 

མློད་ལ་བཀུམ་པ། གསར་དུའམ་འཕལ་དུ་བསད་པའམ་ཤི་བའློ་ཞེས་དབངས་ཅན་དགའ་བློའི་བརྡ་

དཀྲློལ་ལས་གསུངས་སློ།། 

མློན། གནའ་བློའི་ས་མིང་ཞིག་སྟེ། དེང་དུས་འབྲུག་ཡུལ་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་བློད་ཡུལ་ལྷློ་ཕློགས་

ཀི་ཡུལ་མིང་ཞིག་ཡིན། རེས་སུ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་འབྲུག་རྒྱལ་དབང་ཆློས་རེ་

ཡུལ་གྲུ་དེར་ཕེབས་ཤིང་ཡུལ་དཔློན་དང་། བ་མ་གཅིག་ལྕློག་གནང་སྐབས་མློན་ཡུལ་ལ་འབྲུག་

ཡུལ་ཞེས་པའི་ས་མིང་ཆགས་པ་རེད། 

མློན་དཀར་འབྲུ། སློ་ཞིག 

མློན་ཁུལ་འགློ་འཛིན་ར་དབང་བ་གཉེར། བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་མློན་ཁུལ་གི་འགློ་འཛིན་གི་དཔློན་

གནས་ཤིག་གློ

མློན་ཁེ། འབྲུའི་བེ་བག་ཅིག 

མློན་གི་རས་གཟན། མློན་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་རས་ཡུག་གིས་བཟློས་གཟན་ལ་ཟེར། 

མློན་གྲུ། རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྒློག་སྨད་དང་། ཆུའི་ལྷ་མློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐློས་མཆློག ནམ་མཐློང་འློག ཤ་ཏ་བི་ཥ་བཅས་སློ།། 

མློན་གེ། རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྒློག་སྟློད་དང་། ཐློབ་ལན་

མ། དྷ་ནི་ཥྛ། ནམ་མཐློང་བཅས་སློ།། 

མློན་ལྕམ། མ་ནིང་ལྕམ་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

མློན་ཆ་ར། ① ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་འཁྲུ་བ་ཚ་གང་

མེད་པར་གཅློད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁྲུ་གཅློད་དང་། འགམ་གཅློད། བ་རེ་རམ། མློ་ར་ཙ་

ལི། ཤལྨ་ལི་བཅས་སློ།། ② མློན་ཡུལ་དུ་སྐྱེས་པའི་ཤིང་ཆ་ར། 

མློན་དར། ① ར་ཤུན་གི་རས།② སིན་བལ་གི་གློས། 

མློན་དར་གི་གློས། ར་ཤུན་དང་སིན་བལ་གི་གློས། 

མློན་དློ།། བལ་སློགས་དློ་པློ་གཅིག་གི་ལིད་ཚད། ཧ་ལམ་རྒྱ་མ་བརྒྱད་ཅུ་ཡློད། 

མློན་ནག་འབྲུ། སློ་སྨན་ཞིག མཆིན་ནད་དང་མིག་ནད་ལ་ཕན། 

མློན་སྣེ་དམར་པློ། སློ་ཞིག 

མློན་པ། དེང་དུས་འབྲུག་ཡུལ་གི་མི་རྣམས་ལ་གནའ་བློའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་མློན་པ་དང་། དེང་དུས་

བློད་ཡུལ་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་མློན་པ་རིགས་ཅེས་པའི་མི་རྣམས་ལ་ཡང་མློན་པ་ཟེར། 

མློན་ཕྲུག་ཡུལ་བློར། ཕ་ཡུལ་བརླགས་པའི་མློན་གི་ཕྲུ་གུ་སྟེ་དློན་གང་དང་གང་གི་ཁུངས་ལུང་མི་

ཤེས་པའི་དཔེ། 

མློན་བུ། སང་རམ་དང་མཚུངས་ཏེ་སློ་སྨན་ཞིག 

མློན་བུ་ལྷས། ལློང་ཚིགས་དང་རྒྱ་ཚིགས་ལ་ཆིངས་བ་ཚུལ་གི་མིང་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་

མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བ་ཻསློན་ལས། ལློང་ཚིགས་མློན་བུ་ལྷས་ནི་ཡས་

ལེན་མས་གཉིས་དང་འདིའི་ཞློར་ལ་རྒྱ་ཚིགས་ཀི་མློན་བུ་ལྷས་ཀང་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡང་ཡས་

ལེན་མས་ལེན་གི་དགློངས་པ་ནི། བིང་གཞུག་ནས་ཚིགས་ཁའི་བར་ཁབ་པར་དཀྲི། དེ་ནས་

རིང་པ་བསྐློར་རང་མཐིལ་དུ་འཐེན། དེ་ནས་གློང་དུ་ཁེར། དེ་ནས་བིན་གཞུག་དང་ཐུར་བར་

བསྐློར་བ་བསྣློལ་ཞིང་རེས་དཀྲིས་རེས་བསྐློར་བའློ།། རྒྱ་ཚིགས་མློན་ལྷས་ནི། རིང་ཁབ་འུར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མཐིལ་འདྲ་བ་གཅིག་བས་ལ་དེ་རིང་པར་བསྐློན་ལ་སློར་མློའི་ར་བར་བཅིངས། དེ་ནས་བློལ་

གློང་ལ་བསས་མ་འློང་བ་བཅིངས། ཞེས་སློ།། 

མློན་དབལ་ཁ་བཞི། ས་ཆ་ཞིག་གི་མིང་། 

མློན་འབློག བློད་ལྷློ་ཕློགས་མློན་གི་ཡུལ་སེའི་ཁ་མཐློའི་ས་གནས་ཡློད་པའི་འབློག་པ། 

མློན་རེ་རྒྱལ། དེ་ནི་དེང་སང་ཡློང་གགས་སུ་མློན་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། རེ་རྒྱལ་ནི་གཟུགས་པློ་བདེ་ཞིང་

རལ་ལ་མཁས་པའི་གློ་དློན་ཡིན་པ་སྙམ། 

མློན་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་དང་དློན་གཅིག

མློན་ཡུལ་གི་ཚོ་ལིང་སུམ་ཅུ་སློ་གཉིས། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས། མཚོ་སྣ་རློང་ཁློངས་མློན་

ཡུལ་གི་ཚོའམ་ལིང་སྟེ། ལེགས་པློ་ཚོ་བཞི། སང་ཆེན་ལིང་དྲུག དྭགས་པ་ཚོ་བརྒྱད། ལ་འློག་

ཡུལ་གསུམ། སྦྲང་ནང་ཚོ་དྲུག རློང་ནང་ཚོ་བཞི། ཤ་འུག་ཧྲློ་བང་དྭགས་བཅས་སློ་གཉིས། 

མློན་ལ་དཀར་ཆུང་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་བག་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་

མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༥༣༡༦ཡློད། 

མློན་ལུག་ག་སང་། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་བསྐ་ལ་མངར། ནུས་པ་བསིལ། སྐད་འགགས་

པ་དང་། གློ་བ་ལ་ཚ་བ་ཞུགས་པ། རྒྱུ་ཚད་ཀིས་བཤལ་བ་གཅློད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྐྱལ་

འགློ་དང་། རྐྱལ་བེད། འཁློག་གར། བཅུ་གང་། ཆུ་སྐྱེས། ཆུ་སྒ་ཅན། ཆུ་གནས། ཆུ་བྱུང་། ཉ་

བའི་ག་སང་། ཉེར་སྐྱློང་། འཚོ་མིང་ཅན། ཡློངས་འཐློར། སའི་ག་སང་བཅས་སློ།། 

མློན་ཤློག མློན་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་ཤློག་བུ། 

མློན་སན། མློན་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་འབྲུ་རིགས་ཤིག 

མློན་སན་དཀར་པློ། མློན་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་འབྲུའི་བེ་བག་དཀར་པློ་ཞིག 

མློན་སན་གེའུ། མློན་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་སན་མའི་བེ་བག་ཅིག 

མློན་སན་ལེབ་མློ་དཀར་པློ། འདི་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་ཕལ་མློ་ཆེར་འདེབས་འཛུགས་བེད་ཀི་ཡློད་ཅིང་། 

གང་བུ་ཅན་གི་འབྲུ་ཡི་སེ་སྟེ། བཏབ་ནས་ལློ་དེར་སྨིན་པའི་སན་རིགས་ཤིག་ཡིན། སྨན་དུ་སྦར་

བ་ནི་དེའི་འབས་བུ་སྟེ། རློ་བསྐ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པ་རྩུབ་ལྕི་རླུང་སྐྱེད་བཤང་འཕེལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བེད། འདི་དང་སན་རིལ་བསྐ་མངར་བསིལ་ཡང་སྐྱ། ར་འགག་བད་ཀན་ཚད་སེལ་འཁྲུ་བ་གཅློད། 

སྣུམ་སེལ་ཁག་མཁིས་ཚིལ་ཆེར་བྱུག་ན་ཕན། འབྲུམ་ནག་མེ་དབལ་ལུད་པ་དག་ལ་ཕན། 

མློན་སེའུ། མློན་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་སེའུའམ་ཕར་བ། 

མློའུ་འགལ་གི་བུ། [མླཽངྒལྱཱནཿ]ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཉན་ཐློས་ཉེ་འཁློར་བཅུའི་གས་ཤིག་དང་མཆློག་ཟུང་

གི་ཡ་གལ། རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་རྣམས་ཀི་མཆློག་གློ 

མློར། མློ་ཞེས་པར་ལ་དློན་གི་ར་ཡིག་སྦར་བ་དཔེར་ན། ཁློ་མློར། གློགས་མློར། ཞྭ་མློར་སློགས་ལ་བུ། 

མློལ། ① སློབ་གསློ་བཏང་ནས་བཤད་པའི་དློན་ཏེ། ཕ་ཡིས་བུ་ལ་མློལ་བ་བཞིན་ལ་བུ། ② གློས་

བསྡུར་བས་པའི་དློན་ཏེ། བཞུགས་མློལ། གློས་མློལ། བཞུགས་མློལ་བས་ལ་བུ། 

མློལ་ཁབ་ཞིབ་ནན། ལས་ཀ་བེད་ལུགས་ཀི་བཀློད་ཁབ་ཞིབ་ཏུ་བེད་པ། ཏང་གི་སིད་ཇུས་མི་

དམངས་ལ་མློལ་ཁབ་ཞིབ་ནན་གིས་དྲིལ་བསྒགས་བེད་དགློས། 

མློལ་མཆིད། འཕློས་མློལ། ཕན་ཚུན་མཛའ་བརེའི་མློལ་མཆིད་ཞིབ་ལྷུག་གནང་བ། 

མློལ་བསྡུར། གློས་གེང་། གང་དགའ་ཅི་ལེགས་ལ་མློལ་བསྡུར་བས་ནས་ཁ་འཆམས་སློང་། 

མློལ་བ། [ཐ་དད་པ] གེང་བ་དང་གློས་བསྡུར་བེད་པ། ཇི་ལར་བེད་དགློས་མློལ་བས་གཏན་ཁེལ་སློང་། 

མློས། ① དགའ་བ་སྟེ། ཁློ་ནི་ལག་རལ་ལ་ཧ་ཅང་མློས། ཚན་རིག་སློབ་སྦློང་ལ་མློས་འདུན་ཆེ་ལ་

བུ། ② ཡིད་ལ་སེམས་པའམ་དྲན་པ་སྟེ། མིན་བཞིན་དུ་ཡིན་པར་མློས་པ། དམན་པ་མཆློག་ཏུ་

མློས་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ③ ཡིད་ཆེས་པའི་དློན་ཏེ། དད་མློས། མློས་གུས་སློགས་ལ་བུ། 

མློས་གུས། མློས་པ་དང་གུས་པ། མི་དམངས་ཀི་གཙོ་འཛིན་ལ་མློས་གུས་དྲག་པློས་བློ་གཏད་

ལིངས་བཅློལ་བེད། མཆི་མ་འཁྲུག་པའི་མློས་གུས་ཚད་མེད་ཅིག་བྱུང་། 

མློས་གུས་ལེམ་ཀང་བེད། དད་པ་ལ་འགྱུར་ལློག་བེད་པ་ལ་ལེམ་ཀང་ཟེར། སྤིར་ལེམ་ཀང་ཞེས་པ་

ངློ་ལློག་གཉིས་བེད་པའི་དློན། 

མློས་སློམ། ① མློས་པས་སློམ་པ། ② མློས་པ་སློམ་ལམ་གི་བསྡུས་མིང་། 

མློས་མཐུན། བསམ་གློས་རེ་མཐུན་པ། མིང་མང་རྡློག་ར་གཅིག་ཏུ་སྒིལ་རྒྱུར་མློས་མཐུན་གཏན་

འབེབས་བས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མློས་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ] ཡིད་ཆེས་པའམ་ཡིད་འདུན་པ། བདེན་དློན་ལ་མློས་པ ② ཡུལ་ངེས་

ལྔའི་ནང་གསེས། ངེས་པའི་དངློས་པློ་ལ་དེ་ཁློ་ན་ཡིན་པར་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་ཡུལ་གཞན་

གིས་མི་འཕློག་པར་བེད་ལས་ཅན་ནློ།། 

མློས་པ་སློམ་ལམ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། ཟག་བཅས་སློམ་ལམ་གང་ཞིག ཤེར་

ཕིན་ལ་ཡློན་ཏན་ཅན་དུ་ངེས་པར་འཛིན་པའློ།། 

མློས་པ་སློམ་ལམ་གི་ཕན་ཡློན། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། མློས་པ་སློམ་པའི་བང་

སེམས་ལ། སངས་རྒྱས་དང་བང་སེམས་གློང་མ་རྣམས་དགེས་ནས་བསགས་པ་བརློད་པའློ།། 

མློས་པ་སློམ་ལམ་གི་ཕན་ཡློན་གསུམ། བསྟློད་པ། བཀུར་བ། བསགས་པའློ།། 

མློས་པ་སློམ་ལམ་གསུམ། རང་དློན། གཞན་དློན། རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་དློན་ནློ།། 

མློས་པ་རྣམ་བཞི། ཕ་མ་ལ་བུར་མློས་པ། རེ་ལ་མློས་པ། རྒྱལ་པློའམ་གཙོ་བློར་མློས་པ། སློབ་དཔློན་

ལ་བུར་མློས་པ་བཞིའློ།། 

མློས་པ་སྣ་ཚོགས་མཁེན་པའི་སྟློབས། སེམས་ཅན་ལ་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པློ་ལ་མློས། ལ་ལ་ཐེག་པ་ཆུང་

ངུ་ལ་མློས། ལ་ལ་ཐེག་པ་འབིང་པློ་ལ་མློས། ལ་ལ་སྦིན་པ་ལ། ལ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ལ། ལ་ལ་

བསམ་གཏན་ལ་མློས་པ་བཅས་མློས་པའི་བེ་བག་ཀུན་མཁེན་པ། 

མློས་པ་བཞི། སྣང་བ་ཐློབ་པ་དང་། སྣང་བ། མཆེད་པ། དེ་ཁློ་ནའི་དློན་གི་ཕློགས་གཅིག་རེས་སུ་

ཞུགས་པ། བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ་བཞི། 

མློས་པ་ལ་དབང་བ། ས་དང་ཆུ་ལ་སློགས་པ་གང་མློས་པ་དེ་དང་དེར་འགྱུར་བའློ།། 

མློས་པས་སྤློད་པ། ཚོགས་སྦློར་གི་སྐབས་སུ་སྟློང་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་མ་རློགས་པས་མློས་པ་ཙམ་

མམ་སྒ་སྤི་དང་དློན་སྤིའི་སློ་ནས་ཆློས་ཉམས་སུ་ལེན་པའློ།། 

མློས་པས་སྤློད་པའི་སེམས་བསྐྱེད། ཐེག་ཆེན་ཚོགས་སྦློར་སྐབས་ཀི་གཞན་དློན་ལ་དམིགས་པའི་

སེམས་བསྐྱེད་དློ།། 

མློས་པས་སྤློད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་བཞི། སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ལས་མློས་པས་སྤློད་པའི་

སེམས་བསྐྱེད་བཞི་སྟེ། ས་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་། གསེར་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་། ཟླ་
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བ་ཚེས་པ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་། མེ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་རྣམས་སློ།། 

མློས་སྤློད། མློས་པས་སྤློད་པ་དང་། མློས་པས་སྤློད་པའི་སེམས་བསྐྱེད། 

མློས་སྤློད་པ། བང་སེམས་སྦློར་ལམ་པ། 

མློས་བློར། བཟའ་ཚང་ཁ་བལ་བེད་དུས་བདེན་པ་ཕློ་ལ་ཆེ་ན་མློས་བློར་རམ། མློས་སྐྱུར་ཟེར། 

མློས་མེད་འཕེན་ཤློག མི་སྣ་འདེམས་བསྐློའམ་ཡང་ན་གློས་དློན་ཞིག་ལ་མློས་པ་ཡློད་མིན་འདེམས་

ཤློག་འཕེན་སྐབས་གློས་མཐུན་མེད་པའི་འདེབས་ཤློག་འཕེན་པ་ལ་བརློད། ཡང་ན་མློས་མེད་

ས་སེ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན།

རྨ། ① ལུས་ཀི་པགས་པ་སློགས་རལ་ནས་ཁག་དང་ཆུ་སེར་འཛགས་ཤིང་ལུས་ཉམས་དམའ་བར་

གྱུར་པས་ན་རྨ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེ་ལ་ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་མདའ་མཚོན་སློགས་ཕློག་པ་ལས་

བྱུང་བའི་གློ་བུར་གི་རྨ་དང་། ནད་རང་ཉིད་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་བའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་རྨ་དང་

གཉིས་མཆིས་སློ།། རྨ་ལ་ཕན་ན་ཁི་ཚིལ་ཡིན་ཡང་དགློས། ② སྐྱློན། ལྷག་བསམ་རྨ་མེད་པའི་

སློ་ནས་བསབ་བ་བརྒྱབ། ལས་དློན་ལ་རྨ་སྐྱློན་མེད་པར་འཐུས་ཚང་བྱུང་བ། 

རྨ་སྐློགས། རྨའི་ཤུན་ལྤགས། 

རྨ་སྐྱེས། [མངློན] ཁག 

རྨ་སྐྱློབ། ① རྨ་དཀྲི་བེད་ཀི་རས། ② རྨ་གསློ་བེད། 

རྨ་དཀྲིས། རྨའི་སྟེང་དུ་དཀྲི་བེད་ཀི་རས། 

རྨ་ཁ། ལུས་ཀི་རྨའི་སྲུབ་བམ་རྨ་ཁུང་། རྨ་ཁ་རུབ་པ། རྨ་ཁ་གསློ་བ། 

རྨ་ཁ་ཁློག་ཁློག་པློར་ཡློད། རྨ་ཤུ་ཆགས་པ། 

རྨ་ཁ་མཐེབ་གནློན། རྨ་སྐུང་ཆེད་མཐེབ་མློས་གནློད་པ་སྟེ་སྐྱློན་མཚང་འགེབས་པའི་དཔེ། 

རྨ་ཁ་ཞིབ་དཔྱད་བེད་པ། རྨ་ཁར་བརག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་བེད་པ། ཡང་ན། རྨ་ཞིབ་བེད་པ་ཞེས་

མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

རྨ་ཁག་སྨིན་པ། རྨའི་རྣག 

རྨ་ཁློས། རྨ་ལ་གཉན་ཚད་ཞུགས་ནས་གློ་བུར་དུ་སྐྲངས་ཤིང་ཟུག་རྔུ་དྲག་པློར་ལང་བར་གྱུར་པའི་
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དློན་ཏེ། ཞིབ་པར་ཆུ་བ་ཁློས་པའི་ཐད་དུ་བཀློད་ཡློད་པས་དེར་གཟིགས་ཤིག 

རྨ་ཁློས་པ། རྨ་སྡུག་ཏུ་སློང་བ། 

རྨ་ག་ཆད། [རིང] རྨག་ཆད་དམ་རྨད་ཆད་ཀང་ཟེར། ① མདློ་སྙན་གི་གློང་རྒྱན་ནམ་ཕལ་པློ་ཆེ། ② 

ཡང་དག་པ། 

རྨ་གློས། ས་དུས་འཐབ་འཛིང་གི་རྐྱེན་གིས་ཕ་རློལ་གི་ལུས་ལ་རྨ་ཁ་ཁག་ཤློར་བྱུང་ཚེ་འཇལ་དུ་

སྤློད་རྒྱུའི་གློས། དུས་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་དུས་སྐེད་དུ་གཙང་པ་ཀརྨ་བསྟན་སྐྱློང་དབང་པློའི་

རིང་ལ་རྨས་སྐྱློན་གཏློང་མཁན་གིས་རྨས་པློར་སྨན་ཡློན་སྤློད་དགློས་པར་མ་ཟད། གློས་གསར་

ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཀང་སྤློད་དགློས་པའི་ཁིམས་སློལ་བཏློད་ཡློད། 

རྨ་རྒན། རྨ་རིང་པ། 

རྨ་རྒློད། རྨ་དྲག་པློ། 

རྨ་རྒྱལ་སློམ་ར། མགློ་ལློག་ཕློགས་སུ་ཡློད་གངས་རི་ཆེན་པློ་ཞིག འདི་ནི་བློད་ཀི་ཡུལ་ལྷ་དང་། 

སྲུང་མ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་བརིས་ནས་གསློལ་མཆློད་བ་ཡུལ་ཞིག་ཡིན། གཞི་བདག་མི་དཀར་

ར་ཞློན་པ་ཞིག་ཡློད་པ་ངློས་འཛིན་སློལ་ཡློད། ཨ་མེ་རྨ་ཆེན་དང་གཅིག་ཡིན།

རྨ་སློ། ལུས་ཀི་བུ་ག 

རྨ་སློ་དགུ། མི་ལུས་ཀི་སྣ་ཁུང་གཉིས་དང་། རྣ་ཁུང་། མིག་གཉིས། ཁ། གཅིན་ལམ། བཤང་ལམ་

བཅས་དགུ་ནས་རྒྱུན་དུ་མི་གཙང་བ་ཐློན་རྒྱུ་ཡློད་པས་མིང་ལ་རྨ་སློ་ཟེར། 

རྨ་སློ་གསུམ། ཁ་དང་། བཤང་ལམ། མློ་མཚན་ཏེ་གསུམ། 

རྨ་སློམ་ཆློས་ཀི་ཤེས་རབ། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ༡༠༥༥ལློར་རྨ་སྨློན་ལམ་གི་སས་སུ་

ཡར་སྟློད་སྐྱེར་སྣར་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཞློན་ནུའི་དུས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་མཚན་ཆློས་ཀི་ཤེས་རབ་

ཏུ་བཏགས། ཡབ་ལས་པདྨ་དབང་ཆེན་གསན། དེ་ནས་སྤློད་ཕློགས་དང་། དབུ་མ་དང་། དློ་ཧ་

སྟློད་ལུགས་དང་། གྲུབ་སྙིང་རྣམས་གསན། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུར་ཕེབས་སྐབས་སྤི་ལློ་

༡༠༧༣པའི་ཆུ་གང་ལློར་དམ་པ་དང་མཇལ་ཏེ་གདམས་པ་ཞིག་གནང་འཚལ་ཞུས་པས། དློན་

གི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་བསྟན་གི་གསུངས་ནས། མིག་ནི་མི་འཛུམ་སེམས་ནི་འགགས་པ་དང་། 
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རླུང་འགགས་པ་ནི་དཔལ་ལན་བ་མས་རློགས། ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པའི་གཞུང་ལ་བརེན་ནས་

ར་བའི་ངློ་སྤློད་མཛད་པས་ཉམས་རློགས་ཁད་པར་ཅན་འཁྲུངས། དེ་རེས་བཀློད་པ་དྲུག་ཅུ་ར་

བཞི་པའི་རྡེའུ་ཁིད་གནང་ནས་དམ་པའི་སར་ཟླ་བ་གསུམ་བཞུགས། དེ་ནས་ཡུལ་དུ་བློན་ཏེ་

འཁློར་འདབ་དང་ནློར་རས་སངས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་པློར་མཛད་ནས་རྨའི་ཕུག་པར་ལློག་གཅིག་

བཞུགས་པ་དང་། ཀློང་པློ་བག་གསུམ་གི་མཚོ་རློང་ལ་བློན་ནས་ལློ་དགུ་བཞུགས། ད་ནི་

སེམས་ཅན་གི་དློན་འློང་ངམ་དགློངས་ནས་དྭགས་པློ་རློང་ཁར་འཁློར་མང་དུ་བསྟེན། དེ་ནས་

ཡར་ལུང་དུ་བློན་ནས་ཀི་ཚང་དུ་ལློ་གསུམ་བཞུགས། བུ་སློབ་མང་དུ་འཚོགས་ཤིང་ཆློས་ཞུ་

གར་བྱུང་དུ་བཞུགས་སློ།། ཁློང་ལ་བུ་ཆེན་ལྔ་བློན་ཏེ། གང་བར་གཤེན། ཤུད་བ་ལློ་ཙཱ་བ། བ་

མ་ཤེའུ། སློག་པློ་མདློ་སེ། ཞང་དགའ་ལན་པ་བཅས་སློ།། 

རྨ་རྒྱལ། མཚོ་སློན་ཡློད་པའི་རི་བློ་ཨ་མེས་རྨ་ཆེན་གི་མིང་གཞན་ཞིག 

རྨ་རྒྱལ་སློམ་ར། མཚོ་སློན་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུངལ་དུ་ཡློད་པའི་རི་བློ་ཨ་མེས་རྨ་

ཆེན་གི་མིང་གཞན་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

རྨ་སྒློས། ལུས་ཀི་རྨ་སློལ། 

རྨ་མགུར་རྣམ་རྒྱལ་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་༡༦༤༦ ལློར་མེ་ཁི་ལློ་ལ་མློ་བློ་

གློས་རྒྱ་མཚོས་ཐློག་མར་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་མང་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྨ་མགིན་དགློན། དགློན་འདི་ནམ་བཏབ་དང་འདེབས་མཁན་སུ་ཡིན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྨ་ཆས། རྨ་གསློ་བེད་ཀི་ཡློ་བད། 

རྨ་ཆུ། ① བློད་ཀི་ཆུ་བློ་ཆེན་པློ་ཞིག་སྟེ། ཆུ་འགློ་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་གི་བ་ཡན་ཧ་རིའི་བང་རྒྱུད་

ཀི་རི་ཞློལ་ནས་བྱུང་སྟེ་རིམ་བཞིན་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་བརྒྱད་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་

འབབ་འགློ་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། ། ② རྨ་ཆུའི་ཁུག་མགློ་དང་པློར་ཆགས་པའི་རློང་ཞིག ཀན་སུའུ་

ཞིང་ཆེན་ཁློངས་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ལྷློ་ནུབ་རྒྱུད་ན་ཡློད། རློང་མི་དམངས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

སིད་གཞུང་དེ་མཛོད་དགེ་ཉིན་མར་ཡློད། 

རྨ་ཆུ་ཁུག་དགུ། མདློ་ཁམས་རྨ་ཆུའི་བར་གི་ཁུག་པ། 

རྨ་ཆུ་ཁུག་པ། བློད་ཀི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པློ་ཨང་གཉིས་པ་རྨ་ཆུ་དེའི་སྤིའི་རིང་ཚད་ལ་སྤི་ལེ་སྟློང་བཞི་

བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་ཡློད་པ་དང་། དེ་ནི་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་དཀིལ་རྒྱུད་ཀི་རི་བློ་བཱ་ཡན་ཧ་རི་

ནས་མགློ་ཐློན་ཏེ། ཐློག་མར་ནུབ་ནས་ཤར་དུ་འབབ་ཅིང་། 

རྨ་ཆེན། རློང་ཞིག མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་བང་རྒྱུད་

དང་རྨ་ཆུའི་ནུབ་འགམ་དུ་ཡློད། རང་སྐྱློང་ཁུལ་དང་རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་ནི་རློང་དེའི་ར་

བློར་ཡློད། 

རྨ་ཆེན་གངས་རི། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ས་ཆར་ཡློད་

པའི་ཨ་མེས་རྨ་ཆེན་གངས་རི། 

རྨ་ཆེན་སློམ་ར། བློད་ཀི་ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་མཚན་རྨ་ཆེན་སློམ་ར་གནས་པའི་གངས་རི་སྟེ། 

རྨ་ཆུ་ཡང་གངས་རི་འདི་བརྒྱུད་པས་ན་རྨ་ཆུ་ཞེས་ཐློགས་པ་ཡིན། 

རྨ་ཆློས་ཀི་ཤེས་རབ། རྨ་སློམ་ཆློས་ཀི་ཤེས་རབ་དང་གཅིག་ཡིན་པས་དེའི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས།

རྨ་རེས། རྨས་སྐྱློན་ཕློག་པའི་ཤུལ་ལམ་རྨ་ཁ། 

རྨ་རེས་ཀིས་ཁེངས་པ། རེས་ཤུལ་གང་སར་ཁེངས་པའི་དློན། 

རྨ་འཇལ། ས་དུས་གཞན་ལ་རྨ་བཟློས་པའི་རྨས་འཇལ། དུས་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་དུས་སྐེད་དུ་

གཙང་པ་ཀརྨ་བསྟན་སྐྱློང་དབང་པློས་རྨ་ཁ་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་ཏེ་སྨན་ཡློན་སྤློད་དགློས་པའི་

ཁིམས་སློལ་བཏློད་ཡློད། 

རྨ་སྟློད། ① རློང་ཞིག མཚ་ོསློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ག་ིནུབ་བང་ངློས་

དང་རྨ་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་དུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་རྨ་ཆུ་ཁར་ཡློད། ② རྨ་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད། 

རྨ་སྟློད་རེ་ལྷ་བཅུ་གསུམ། མདློ་ཁམས་རྨ་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་ཀི་རི་ཆེན་བཅུ་གསུམ་གི་མིང་སྟེ། ༡ མཛོ་

མློ་རི་རེ། ༢ གཡག་ར་སྟག་རེ། ༣ རྨ་ལ་མཚལ་རེ། ༤ ཀླུ་ནག་མདུང་རེ། ༥ བློང་ཚ་གཡུ་རེ། 

༦ མཚོ་བར་དཀར་རེ། ༧ དཀར་ལི་ལྷ་རེ། ༨ ཧུ་ལ་སྟག་རེ། ༩ རྡློ་ནག་མདུང་རེ། ༡༠ བག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཀར་ལྷ་རེ། ༡༡ བེ་མ་སྟག་རེ། ༡༢ ས་ལ་སྟག་རེ། ༡༣ བྱུ་རི་སྟག་རེ། འདི་དདག་ཕལ་ཆེར་

དེང་དུས་མགློ་ལློག་ཁུལ་དུ་ཡློད་པ་འདྲ་ཞེས་ཟེར།

རྨ་བཏློད་པ། རྨ་བཟློས་པ། 

རྨ་བཏློན་པ། རྨ་བཟློས་པ། 

རྨ་ཐློན་པ། རང་བཞིན་གིས་ལུས་ལ་ཐློར་པ་སློགས་ཐློན་པ། གཙང་སྦྲ་མེད་པས་ལུས་ལ་རྨ་ཐློན་པ། 

རྨ་རྡློལ་བ། རྨ་རང་བཞིན་དུ་རྡློལ་བ། སྐྲངས་པ་སྨིན་ཏེ་རྨ་རྡློལ་ནས་རྣག་ཁག་ཐློན་པ། 

རྨ་དྲུབ་པ། ① རྨ་ཁ་བཙེམས་པ། ② རྨ་ཁ་དྲག་པ། 

རྨ་མདུད། རྨ་ཤུལ་ཆེན་པློ། 

རྨ་འདྲུལ། རྨ་ལ་གཉན་དང་ཚད་པ་ཞུགས་ནས་རུལ་བས་རྣག་ཏུ་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། རྨ་འདྲུལ་རྣག་ཏུ་གྱུར་པའི་དློན། ཞེས་སློ།། 

རྨ་ནད། རྨ་ལས་བྱུང་བའི་ན་ཚའི་རིགས། 

རྨ་ནད་ར་བེར། རྨའི་ཉེ་འགམ་གི་ར་ལ་ཆུ་སེར་གམ་ནས་འཁྱུག་ཅིང་སྐྲངས་ལ་ཟུག་རྔུ་འབྱུང་བ་ཞིག

རྨ་སྤིན། བལ་གིས་འཐག་པའི་ར་སའི་འློག་ཏུ་བསྟད་རྒྱུའི་གདན་ཞིག གནའ་དུས་སུ་མི་ཕྱུག་པློ་དང་། 

དཔློན་རིགས་ཚོས་གཟབ་སྤློས་ས་ཆས་ཞིག 

རྨ་ཕབས། སྨ་འབེབས་སམ་ངན་སྨས་བས་པའི་དློན། 

རྨ་བ། [རིང] དྲི་བ། 

རྨ་བ། བའི་བེ་བག་ཅིག རྨ་བས་སྒློ་གུར་ཕུབ། རྨ་བར་ངློམ་རྒྱུ་སྒློ་གུར་ཕུབ། རྨ་བར་ངློམ་རྒྱུ་སྒློ་

མདློངས། ནེ་ཚོར་ངློམ་རྒྱུ་ཡིག་དྲུག སྤེའུར་ངློམ་རྒྱུ་རྐུབ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བཀྲ་བའི་འློག་

པགས་ཅན་དང་། གར་མཁན། མགིན་སློན། མགིན་པ་སློ། སེག་ལན། རྒྱ་མཚོ་སྐྱེས། མཇུག་

སྒློ་ཅན། བརན་པ་དྲེགས། མདློངས་མཐའ་ཅན། མདློངས་ལན། འདབ་བརྒྱ་པ། རྣ་རྒྱན་ཅན། སྤིན་

གིས་སེག སྤིན་ལ་དགའ། འབྲུག་སྒའི་གར། འབྲུག་སྒའི་མངལ་འཛིན། འབྲུག་སྒའི་རེས་སུ་སེག 

གཙུག་ལན། གཙུག་ཕུད་ཅན། རབ་གཡློ། ལག་འགློ་ཟ། ལེགས་བིས། ཤིང་ལ་རེ། སར་འགློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

སེན་མློའི་གར་བཅས་སློ།། 

རྨ་བ་ཁ་འབབ། ཁ་འབབ་བཞིའི་ནང་གསེས། བློད་ལློངས་ཁློངས་སྤུ་ཧྲེང་རློང་གི་ཆུ་བློ་ཞིག་སྟེ། ཆུ་

བློ་གང་གཱའི་ཆུ་འགློའམ་སྟློད་རྒྱུད། 

རྨ་བ་ཅན། [མངློན] ཚོན་སང་པ། 

རྨ་བ་ཆེན་པློ། གཟུངས་ཆེན་གྲྭ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག 

རྨ་བ་གཙང་པློ། ཆུ་བློ་ཞིག ཆུ་འགློ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀི་བང་ངློས་ནས་བྱུང་ཞིང་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་ཀི་སྤུ་ཧྲེང་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་འབབ་ཅིང་། མཐར་རྒྱ་གར་གི་ཆུ་བློ་

གངྒཱར་འབབ། 

རྨ་བ་ཨློ་ལློད། ཐང་ག་དང་ལེབས་རིས་སློགས་ཀི་ལྷ་སྐུ་དང་། མི་སྣའི་ན་བཟར་གསེར་རིས་རྨ་བ་

ཨློ་ལློད་ཅེས་པ་འབི་སློལ་མཆིས། 

རྨ་བའི་མགིན་འདྲ། འདི་ཀྲི་ལི་དང་། ཨ་མེ་རི་ཀ མློ་ཤིས་ཀློ ཀྲ་དབིར། དབི་སེ་རི་ཡ། དེ་བཞིན་

ཤིན་ཅང་གི་ཧ་རྨིས་སློགས་ནས་ཐློན་པའི་ཀུའེ་སློན་ཡན་རིགས་ཀི་གཏེར་རྡློ་སྟེ། སྤུས་ལེགས་

པ་རྣམས་ནློར་བུའི་རིགས་སུ་གཏློགས། ཆེ་ཆུང་ལ་ངེས་པ་མེད་ཅིང་དབིབས་ཕལ་ཆེར་བ་ནུ་

འདྲ་བའམ་མཁལ་མ་འདྲ་བའམ། རྒུན་འབྲུམ་འདྲ་བ། གཞན་ཡང་ངེས་མེད་ཅི་ཡང་འབྱུང་བ། 

ཁ་དློག་མཐིང་སྨུག་དང་། མཐིང་སློན། སློ་སྐྱ། འགའ་ཞིག་ལ་ལང་སློན་ཀང་འབྱུང་བས་བརློས་

བཀྲློལ་དང་རྒྱན་ཆ་སློགས་འཆློས་པའི་རྒྱུ་ཆ་ལེགས་གས་ཡིན། རས་འགྱུར་གི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་

བློ་ཡིན་པ། ས་ཚད་３～４ དང་བསྡུར་ལིད་ཁེ་２.0～2.4 ཡློད་པ། ཡན་སློན་དང་འཕད་ན་ལྦུ་སློབ་

འབྱུང་ཞིང་། རློ་ནུས། རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཚད་པའི་རིགས་མ་ལུས་པ་སེལ། 

རྨ་བའི་མདློངས། རྨ་བའི་སྒློ་མདློངས་ཏེ་སྒློའི་སྟེང་དུ་ཡློད་པའི་རི་མློ་སློར་མློ། 

རྨ་བའི་ཟླློས་གར། འབྲུག་གག་སྐབས་རྨ་བས་སྒློ་གུར་ཕུབ་སྟེ་དགའ་བའི་གར་བེད་ཚུལ། 

རྨ་བའི་ཤ སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་མཁིས་ནད་

དང་། སྦར་དུག་སློགས་ལ་ཕན། 

རྨ་བས་དབར་རྔ་ཐློས་པ། ཧ་ཅང་དགའ་བའི་དཔེ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྨ་འབར་བ། རྨ་ནད་ཆེ་རུ་སློང་བ། 

རྨ་འབིན་པ། ① རྨ་བཟློས་པ། ② ཞེ་སུན་གཏློང་བ། གཞན་ལ་ཁ་ངན་ཚིག་རྩུབ་ཀིས་རྨ་འབིན་མི་རུང་། 

རྨ་འབས། མདའ་རྡློ་ལ་སློགས་ཕློག་པ་ལས་བྱུང་བའི་མཚོན་རྨ་དང་། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་རྨ་རིགས་འབས་

ནད་གཉིས་འདློམས་ཏེ་གསློ་དཀའ་བར་གྱུར་པའི་རྨ་རིགས་ཤིག 

རྨ་སྨད། རྨ་ཆུའི་སྨད་རྒྱུད། 

རྨ་སྨད་མཐློན་པློ་དགུ་སྒིག མདློ་ཁམས་རྨ་ཆུའི་སྨད་རྒྱུད་ཀི་རི་ཆེན་དགུའི་མིང་སྟེ། ༡ བག་རིའི་

མར་སམ་མཐློན་པློ། ༢ ཁློ་ཏིའི་ཤེའུ་སྙིང་མཐློན་པློ། ༣ མུན་པློའི་གསེར་དེའུ་མཐློན་པློ། འདི་

གསུམ་དེང་དུས་མགློ་ལློག་ཁློངས་སུ་ཡིན་པར་འདྲ། ༤ ཆ་ཡི་དུང་རི་མཐློན་པློ། ༥ དཀར་པློའི་

ཆློས་ལུང་མཐློན་པློ། ༦ སྒློག་འཛོང་རི་ཕློར་མཐློན་པློ། ༧ དྭངས་ཀི་དྭངས་རི་མཐློན་པློ། ༨ ཀུང་

གི་ལྷ་རི་མཐློན་མཐློན་པློ། ༩ ཆུ་དཀར་གསའ་རི་མཐློན་པློ། འདི་དྲུག་དེང་ས་ཀན་ལྷློ་རྨ་ཆུ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད་འདུག

རྨ་སྨན། རྨ་གསློ་བེད་ཀི་སྨན། 

རྨ་སྨན་ཨའུ་ཙི། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནུས་པས་རྨ་གསློ་ཆུ་སེར་སྐེམ། 

རྨ་སྨློ། རྨ་ལ་སྐྱློན་ཞུགས་ནས་སྨློ་བ་ལར་ལློག་པར་གྱུར་པའི་དཔེ་དློན་སྦར་བ་ཞིག་སྟེ། དཔལ་

སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་

འགེལ་ལས། རྨ་སྨློ་ནི། རྨ་ལ་སྐྱློན་ཞུགས་ནས་སྨློ་བ་ལར་ལློག་པར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། དེ་ཡང་

ཤས་སྨློ་བ་ནི་ཤའུ་མཐུག་ཅིང་སློས་པ་རྨ་ཁར་ལུད་པ་དང་། ཁག་གིས་སྨློ་ན་ཁ་དློག་དམར་

ནག་རེག་ན་རྣག་ཁག་འཛག་པ། རུས་པས་སྨློ་ན་རུས་སྟེང་ཤའུ་འཛེར་པ་ལར་སྐྱེ་བ། རྣག་གིས་

སྨློ་ན་རྣག་ཆུ་མང་ལ་རྨ་ཁ་མཐློན་པློར་གྱུར་པ་བཅས་བཞིའློ།། 

རྨ་རི། རྨ་སྨན། 

རྨ་ཚ་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ཁུལ་རི་བློ་ཆེ་རློང་གི་ཤར་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

རྨ་ཚད། རྨ་ལ་ཚད་པ་ཞུགས་པའི་དློན། 

རྨ་མཚན། རྨ་ཤུལ་ལམ་རྨ་རེས། དཔའ་བློའི་རྨ་མཚན་རྒྱན་དུ་འགློ། སར་མའི་རྨ་མཚན་སྡུག་གློང་རེད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

རྨ་ར་སང་། ཟླ་ཆུའི་ཤར་རྒྱུད་ནས་རྨ་ཆུའི་ནུབ་རྒྱུད་ཀི་སྟློད་ཕློགས་ཀི་ས་ཆ་འདི་རྣམས་ལ་ཟེར། 

རྨ་ཡི་རུས་ཟན། རྨ་ཡི་ཁར་སྨན་བཏབ་པ་དྲློད་དང་བལ་ནས་མི་འཇུ་བའམ་རྨ་ཡི་ཁ་ཕིད་ནས་ཤིན་

ཏུ་རླློན་པར་གྱུར་ཏེ་རྨ་རྐྱེན་རུས་ལ་ཁབ་ནས་རྣག་ཆུས་རུས་པ་ཟ་བར་གྱུར་པའི་དློན། 

རྨ་གཡང་ཕྱུག་མློ། རྨ་ཆུའི་ཆུ་འགློའི་ཉེ་འདབས་ཀི་ལུང་པ་ཞིག 

རྨ་གཡློ་གཙང་གསུམ། འདི་དམར་གཡློ་གཙང་གསུམ་གི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ཡིན།

རྨ་རིན་ཆེན་མཆློག ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་སྐབས་སད་མི་མི་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཡིན་ལ། ལློ་ཙཱ་བ་རབ་

དགུའ་ིནང་གསེས་བར་བ་གསུམ་ག་ིགས་སློ།། གང་དར་མས་ཆློས་བསྣུབས་པའ་ིདུས་སུ་བཀྲློངས། 

རྨ་རེད། སྤིར་རེད་ཅེས་པའི་སྒ་ནི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་སྟློན་པའི་དློན་ལ་འཇུག་ཀང་སྐབས་འདིར་བློ་བུར་

མཚོན་རྨ་ལ་བ་གཞན་གི་ནད་གཞན་སྣློན་མ་བྱུང་བའི་དློན་ལ་འཇུག་སྟེ། སློབ་དཔློན་དཔའ་

བློས་མཛད་པའི་སྙིང་པློ་བསྡུས་པ་ལས། ནད་དང་འདྲེས་ན་རེད་པ་ཡིན། དེ་དག་མེད་པ་རྨ་རེད་

ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་

ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། རྨ་རེད་ནི། རྨ་ལ་བ་གཉན་གི་ནད་གཞན་སྣློན་

མ་བྱུང་བའི་དློན་ནློ།། མ་རེད་ནི་ཤུགས་བསྟན་དུ་བ་གཉན་གི་ནད་མེད་པ་ལ་གློའློ།། 

རྨ་རློ། ཁ་དྲག་ཀང་ནང་དུ་མ་དྲག་པའི་རྨ། 

རྨ་རློང་དགློན། མིང་གཞན་རྨ་རློང་དགློན་གཡུང་དྲུང་ལྷ་བག་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལྕགས་

ར་སྤི་ལློ་༡༣༩༠ལློར་དབ་ཁྱུང་ནམ་མཁའ་རིན་ཆེན་གིས་མཚམས་ཁང་ཞིག་བཞེངས། གྲུབ་

མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་སྦྲ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྨ་ལློ་ཙཱ་བ། རྨ་ལློ་ཙཱ་བ་དགེ་བའི་བློ་གློས་རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ༡༠༤༤ ནས་རབ་བྱུང་

དང་པློའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ༡༠༨༩ དགུང་ལློ་ཞེ་དྲུག་ལ་གཞན་གིས་དུག་བཏང་སྟེ་བཀྲློངས། 

རྨ་ཤུ། ཟ་ཕྲུག་ལངས་ཏེ་ཆུ་སེར་ཐློན་པའི་ཤུ་ཐློར། 

རྨ་ཤུལ། རྨ་རེས། 

རྨ་ཤློ སློ་ཞིག 

རྨ་ཤློག བལ་གིས་འཐག་པའི་ར་སའི་འློག་ཏུ་བསྟད་རྒྱུའི་གདན་ཞིག དབིབས་སྟློད་ཐུང་ལ་སྨད་རིང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བ། མིང་གཞན་བ་མཇུག་ཀང་ཟེར། གནའ་དུས་སུ་མི་ཕྱུག་པློ་དང་། དཔློན་རིགས་ཚོས་གཟབ་

སྤློས་ས་ཆས་ཞིག 

རྨ་སློས་པ། རྨ་རང་བཞིན་གིས་དྲག་པ། 

རྨ་གསློས་པ། རྨ་དྲག་ཐབས་བས་པ། 

རྨ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་ཀི་ཤར་ལྷློའི་རྒྱུད་དང་རྨ་ཆུའི་འགམ་

ངློགས་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད་པས་མིང་དེ་ལར་བཏགས། ༡༩༥༣ལློའི་ཟླ་བ་༡༢ཚེས་༢༢ལ་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་དུ་བསྒྱུར། དེའི་ཁློངས་སུ་ཐུན་རིན་དང་། གཅན་ཚ། རེ་ཁློག རྨ་ལྷློ་སློག་རིགས་རང་སྐྱློང་

རློང་བཅས་རློང་བཞི་ཡློད། རང་སྐྱློང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་ཐུན་རིན་རློང་དུ་ཡློད།

རྨ་ཧྲིད། རྨའི་སྐྲངས་པ་སྙི་ཞིང་གཉེར་མམ་འབྱུང་བའི་དློན་ཏེ། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་

བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། རྨ་ཧྲིད་ཅེས་རྨ་རིད་ལ་གཉེར་མ་འབྱུང་བའི་དློན་ནློ།། 

རྨག་ཆད། རྨ་ག་ཆད་དང་འདྲ། 

རྨང་། ར་བའམ་འགམ་གཞི། རིག་རྨང་འདིང་བ། རྡློ་རྨང་བཙུགས་པ། སྤི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་

རྨང་ཚུགས་ཟིན་པ། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་baseband lan ཟེར། 

རྨང་གི་བུ། [རིང] བུ་གཅིག་པུ། 

རྨང་རྡློ། རིག་གདན་གི་རྡློ། ཆུ་རགས་ཀི་རྨང་རྡློ། ཁང་པའི་རྨང་རྡློ། 

རྨང་གནས་བཅློལ་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་base address register ཟེར། 

རྨང་བ། [རིང] གཅིག་པུའམ་རྐྱང་པ། 

རྨང་ཚེར། [རིང] སྣ་སྤུ་འཐློག་སྤད། 

རྨང་གཞི། ར་བའམ་འློག་གཞི། སློ་ཕག་བཏིང་བའི་རྨང་གཞི། གནམ་གྲུ་འབབ་ལམ་གི་རྨང་གཞི་

འདིང་བ། ཡར་རྒྱས་སུ་འགློ་བའི་རྨང་གཞི། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

རྨང་ལམ། [རིང] རྨི་ལམ། 

རྨངས་འཇབ། ཨ་ར་འཐློག་བེད་ཀི་འཇབ་རེ། 

རྨངས་པ། [རིང] ཤེས་པ། 

རྨངས་ཚེར། སྨང་ཚེར་དང་འདྲ། 

རྨད། [རྒྱན་ཚིག] ཧ་ཅང་བཟང་བ་དང་པློ་མཚར་བའི་དློན་ཏེ། ལློ་ཡག་བསྟུན་མར་བྱུང་བ་ཨེ་མ་

རྨད་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

རྨད་ཆད། རྨ་ག་ཆད་དང་འདྲ། 

རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སེ། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཉན་ཐློས་དང་བང་

སེམས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཡློན་ཏན་དང་ཞིང་གི་བཀློད་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ངློ་མཚར་

རྨད་དུ་བྱུང་བ་བསྟན་པའི་མདློ་རྣམས་སློ།། 

རྨད་པ། ལགེས་པ་དང་། ངློ་མཚར་བ། མཆློག་ཏུ་རྨད་པའ་ིགྲུབ་འབས། གཏམ་བཟང་རྨད་པློ་ཆ་ེཞགི་ཐློས་པ། 

རྨད་པློ། རྨད་པ་དང་འདྲ། 

རྨད་བྱུང་། ངློ་མཚར་རམ། ཕུལ་དུ་བྱུང་བ། གྲུབ་འབས་རྨད་བྱུང་། ལག་རལ་རྨད་བྱུང་། རྨད་དུ་བྱུང་

བའི་ལད་མློ། 

རྨད་བྱུང་གི་ཉམས། ཉམས་ལན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སློན་མེད་པའི་ངློ་མཚར་ཅན་གི་

ཡུལ་མཐློང་བའི་རྐྱེན་གིས་ནང་དུ་ཡ་མཚན་གི་ཉམས་རྨད་བྱུང་སྐྱེས་ཚུལ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག 

རྨད་བྱུང་གི་དཔེ། རྨད་བྱུང་དཔེའི་ཁད་ཆློས་ནི། བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་སློ་ནས་གལ་སིད་དཔེ་

གང་དེ་ལ་དཔེ་ཅན་དང་མཚུངས་པའི་དམིགས་གསལ་གཅིག་ཡློད་ན་དཔེ་ཅན་དེའི་མཚོན་

བེད་དུ་བེད་འློས་པ་ལ། དཔེ་གང་དེ་ལ་ཆློས་གཅིག་མ་ཚང་བའི་རྐྱེན་གིས་དཔེ་ལས་དཔེ་ཅན་

ལྷག་པ་སྟློན་པའི་ངག་སྦློར་ཞིག་གློ རྨད་བྱུང་དཔེ་ཞེས་པའི་དློན་ནི། དཔེ་གང་དེས་དཔེ་ཅན་

དེའི་ཁད་ཆློས་དང་ནུས་པ་ལ་བསྒྲུན་དུ་མེད་པ་བརློད་པས་དཔེ་ཅན་དེ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་པ་

བསྟན་པའློ།། 

རྨད་བྱུང་གི་སློབ་དཔློན་གཉིས། ༡ ཞི་བ་ལྷ་དང་། ༢ ཟླ་བ་གགས་པ་གཉིས་སློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྨད་བྱུང་ཅློད་པན། རྨད་དུ་བྱུང་བའམ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཅློད་པན་ཏེ་ཕུལ་བྱུང་གི་མགློ་རྒྱན་ཞེས་

པའི་དློན། 

རྨན། རྨ་ཆུང་བ། 

རྨན་པ། [རིང] རྨ་སྐྱེ་བ། 

རྨན་ཟས། བློད་ཀི་བློན་གཞུང་འགའ་ཞིག་ཏུ་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློའི་རིགས་རྣམས་ཐློག་མར་ནམ་མཁའི་

མཐློངས་ནས་འློད་དཀར་པློའི་རྨུ་སྐས་ལས་ཕབས་ཏེ་མི་ཡུལ་དུ་བློན་པ་དང་འདས་པའི་ཚེ་ཡང་

འློད་དཀར་པློའི་ལམ་དེ་ཉིད་བརྒྱུད་དེ་ནམ་མཁར་ཡལ་འགློ་ཟེར་སློལ་འདུག 

རྨམ་གཤློང་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མལ་གློ་གུང་དཀར་དང་ཀློང་པློ་རྒྱ་མདའ་བར་གི་ལ་ཞིག་

ཡིན་ཞིང་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༥༠༠༠ཡློད། 

རྨའི་ཕྱྭ་མཁར། མཁར་རེ་ཟེར་བ་དེང་སང་འཕན་ཡུལ་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། 

རྨར་ལུད། རུལ་ཞིང་སྨིན་པའི་ལུད་ཚོན་པློ། 

རྨས་སྐྱློན། ལུས་ལ་མཚོན་ཆ་སློགས་ཀིས་རྨས་སྐྱློན་ཕློག་པའི་དློན་ཡིན། 

རྨས་སྐྱློན་བཏང་བའི་ནག་ཉེས། ལུས་སེམས་ཅི་རིགས་ཀིས་མི་གཞན་ལ་གནློད་འཚེ་བཏང་བའི་

ནག་ཉེས། 

རྨས་སྐྱློན་ཕློག་པའི་འབློང་རིས། ནི་སི་པན་ཡའི་བང་རྒྱུད་ཀི་ཨར་ཐ་མི་རའི་བག་ཕུག་ནང་གི་

ལེབས་རིས་ཀི་ཆ་ཤས་གས་ཤིག་ཡིན། རི་མློ་དེ་ནི་ཚོན་དམར་པློ་དང་སེར་པློ། ནག་པློ་གསུམ་

སྤད་ནས་འབློང་རྨས་མ་ཞིག་ས་ལ་འགེལ་རུང་། མིག་གདངས་ནས་ངར་ཤ་སྐྱེ་བ་དང་། ཡར་

ལངས་ཏེ་སར་ཡང་བློས་གབས་བེད་པའི་རྣམ་པ་མཚོན་པ་ཞིག་བིས་ཡློད་པ་རེད། 

རྨས་སྐྱློན་ངེས་ཚད་། རྨས་སྐྱློན་ཕློག་ཚད་ཇི་ཙམ་ཡིན་པ་ཞིབ་འཇུག་བས་ནས་གཏན་འཁེལ་བཟློ་བ། 

རྨས་འགམས། རྨ་འབས་རྒྱ་མཆེད་པ། 

རྨས་པ། [ཐ་མི་དད་པ] སྣད་པ་དང་ཉམས་པ། གི་གཟབ་གཟབ་བས་ཏེ་མ་བརྡར་ན་ལག་པའི་སློར་

མློ་རྨས་ཡློང་། མཚོན་གིས་རྨས་ནས་རྨ་བྱུང་བ། 

རྨས་པ་ཁག་གི་ཞལ་ལྕེ། ཞལ་ལྕེ་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ས་དུས་བསམ་བཞིན་ལག་རེག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

གི་རྐྱེན་གིས་ཕ་རློལ་གི་ལུས་ལ་རྨས་ཁག་ཆེ་ཆུང་གང་བྱུང་ལ་དཔགས་པའི་ཉེས་ཆད་གཅློད་

ལུགས་ཀི་ཁིམས། 

རྨས་མ། མཚོན་ཕློག་པའི་སེམས་ཅན། རི་དྭགས་རྨས་མ་ཤློར་བ། འདབ་ཆགས་རྨས་མ། 

རྨས་རྨས་ཤུལ་ཤུལ། རྨ་སྟེ་དཔེར་ན། རྨས་རྨས་ཤུལ་ཤུལ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་རྨས་སྐྱློན་གང་ཡང་

མེད་པའི་དློན། 

རྨས་དམག དམག་སར་མཚོན་གིས་རྨས་སྐྱློན་བཏང་ཟིན་པའི་དམག་མི། 

རྨས་རློགས། རྨས་པའི་སྟེང་དུ་རྨས་སྐྱློན་བཟློ་བ། 

རྨི་ལས། རྨི་ལམ་བཟང་ངན་གི་མཚན་མ། 

རྨི་བ། [ཐ་མི་དད་པ] རྨིས་པ། རྨི་བ། རྨི་ལམ་འཆར་བ། གཉིད་ལམ་རྨིས་པ། རེས་འབས་དེ་འདྲ་

ཞིག་དང་ཐུག་ཡློང་བསམ་པ་རྨི་ལམ་དུའང་རྨིས་མ་མློང་། 

རྨི་ལམ། གཉིད་ཁུག་སྐབས་མནལ་ལམ་དུ་ཤར་བའི་འཁྲུལ་སྣང་། རྨི་ལམ་མི་བདེན་འཁྲུལ་བ་ཡིན། 

རྨི་ལམ་འཁྲུགས་པ། རྨི་ལམ་ངན་པ་རྨིས་པ། ཉིན་མློར་མི་དྲན་དགུ་དྲན་བས་ན་མཚན་ལ་རྨི་ལམ་

འཁྲུགས་ཡློང་། ཉལ་རྨི་ལམ་འཁྲུགས་ན་བཤད་ས། རང་ཚེར་མ་ཟུག་ན་སྟློན་ས། 

རྨི་ལམ་གི་ཟླ་བ། [མངློན] སྨིན་དྲུག་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་བཅུ་པ། 

རྨི་ལམ་གི་གནས་སྐབས། གནས་སྐབས་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག དེ་ཡང་གནས་སྐབས་གཉིས་པ་རྨི་ལམ་

གི་ཤེས་པ་ནི། གཉིད་འཐུག་པའི་དུས་སུ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་སྟེང་ན། ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་དེ་

བག་ཆགས་ཀི་རྐྱེན་གིས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཡིད་སློག་རླུང་གི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་འདུ་བེད་

ལངས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ལུས་ཀི་ར་གནས་རྣམས་བརྒྱུད་དེ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་མཚན་

ཉིད་ཅན་གི་གཉིས་སྣང་གིས་འཁྲུལ་པར་བེད་པའི་སྣང་བ་འབྱུང་བ་ནི་མ་དག་པའི་གནས་སྐབས་

ཡིན་ལ། རྨི་ལམ་གི་འཁྲུལ་པ་དེ་དག་ན་ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུ་ཡིན་སྟེ། ཡུལ་སྣང་སེམས་

གསུམ་གསལ་ལ་མ་འདྲེས་པར་སྣང་སྟློང་དབེར་མེད་དུ་གནས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

 མ་དག་འཁྲུལ་པའི་སྐབས་ཀི་རྨི་ལམ་དེ་ཇི་ལར་སྣང་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མ་དག་འཁྲུལ་བའི་སྐབས་ཀི་རྨི་

ལམ་སྣང་བ་དེ་ནི། ར་དང་གནས་ཀི་ཁམས་ཀིས་རྨི་ལམ་དུ་མ་འཆར་ཏེ། ཡིད་སློག་རླུང་དང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཅས་པ་དེ་ར་གནས་སྟེང་དུ་སློང་ནས་སྤི་བློར་རྨི་ལམ་ཤར་ན་ལྷ་ཡུལ་དང༌། ནམ་མཁའ་དང༌། 

རི་མཐློན་པློ་དང༌། གེན་དུ་འགློ་བ་རྨིས་པ་དང༌། མིག་དང་རྣ་བ་ལ་སློགས་པར་སློང་ནས་རྨི་

ལམ་ཤར་ན་གཟུགས་སྒ་ལ་སློགས་པ་མ་འདྲེས་པ་གསལ་བར་འཆར་བ། ཡིད་རླུང་དེ་ར་

གནས་འློག་ཏུ་སློང་ན་དམལ་བ་ལ་སློགས་ངན་སློང་གི་གནས་ཀི་སྣང་བ་དང༌། ཐུར་དུ་འགློ་བ། 

བག་རློང་འཐིབ་པློ་དང༌། མུན་ཁུང་ལ་སློགས་པའི་སྣང་བ་འབྱུང་བ། ལུས་ཀི་བར་དུ་སློང་ན་

གིང་བཞིའི་ས་སྟེང་གི་སྣང་བ་དང༌། མདུན་དུ་སློང་ན་ཤར་ཕློགས་དང༌། གཡས་ལྷློ། རྒྱབ་ནུབ། 

གཡློན་བང་གི་སྣང་བ་འཆར་བ། ར་གནས་ཡངས་བར་སློང་ན་ཡུལ་ཡངས་པར་སེབས་པའི་

སྣང་བ་དང༌། ར་གནས་དློག་པར་སློང་ན་ཡུལ་དློག་པའི་གནས་སུ་སེབས་པའི་སྣང་བ་བཅས་

ཡློང་གི་ཡློད་པ་རེད། 

 གཟུགས་ཁམས་རས་ཀིས་རྐྱེན་པའི་རྨི་ལམ་ནི། དེ་བཞིན་དུ་ཁ་དློག་ལ་སློགས་པ་ཡང་ཁམས་ཀི་

རྐྱེན་གིས་འབྱུང་སྟེ། རླུང་གི་གནས་སུ་ཡིད་སློག་རླུང་དང་བཅས་པ་དེ་སློང་ན། རས་དང་གློས་

སློགས་སློན་པློ་དང༌། ནག་པློ་སྣང་བ་དང༌། བ་ནག་འཕུར་བ། ར་ལ་ཞློན་པ། ནློར་བུ་སློན་པློ་རྨིས་

པ་དང༌། རིག་པ་དྭངས་བ། ཡང་ན་ཡུལ་སྣང་མི་བརན་པ་དུ་མར་འཆར་བའློ། །མཁིས་པའི་

གནས་སུ་སློང་ན། མེ་དང་གློས་དམར་པློ་དང༌། ས་དང་གསེར་དང༌། བཙུན་པ་ལ་སློགས་དམར་

པློའི་སྣང་བའི་རྨི་ལམ་སྣ་ཚོགས་འཆར་བའློ། །

བད་ཀན་གི་གནས་སུ་སློང་ན། ཆུ་དང༌། ཁ་བ་དང༌། མུ་ཏིག་དང༌། གློས་དཀར་པློ་དང༌། བུད་མེད་

དང༌། གང་པློ་དང༌། དངུལ་ལ་སློགས་པའི་རྨི་ལམ་གི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་འཆར་རློ། 

དེ་ཡང་ར་རླུང་ཁམས་ཀི་རིམ་པ་དང༌།དེས་བསྐྱེད་པའི་ཁམས་ཀི་བག་ཆགས་ལ་བརེན་ནས་རྨི་ལམ་

སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་ཚུལ་རྒྱས་པའི་སྐློར། རྒྱལ་བས་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་དུ་གསུངས་སློ། 

རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ། སྒྱུ་ལུས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་རྨི་ལམ་གི་ལུས་

སེམས་ཕ་བ་ལས་གྲུབ་པ་གང་ལའང་ཐློགས་པ་མེད་པའློ།། 

རྨི་ལམ་ངན་པ། གཉིད་དུས་བྱུང་བའི་མཚན་མ་རྩུབ་པློ། 

རྨི་ལམ་ངན་པ་བཟླློག་ཐབས་བདུན། གཏློར་མ་བསྲུང་འཁློར། བཟླས་པ། གློ་ཆའི་ལྷ་དགློད་པ། གསློལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

བ་གདབ་པ། རྒྱན་དྲུག་བགློས་ནས་ལྷའི་ང་རྒྱལ་བ་བ། སྦིན་སེག་བེད་པ་དང་བཅས་བདུན་ནློ།།

རྨི་ལམ་འཇམ་པློ། གཉིད་ལམ་གི་སྣང་བ་སྐྱིད་པློ། 

རྨ་ིལམ་གཏློང་བ། རྨ་ིལམ་རྨ་ིབ། རློ་ལངས་རྒྱབ་རྒྱུའ་ིརྨ་ིལམ་གཏློང་བ། མཛེས་དགུའ་ིརྨ་ིལམ་གཏློང་བ། 

རྨི་ལམ་བརག་པ། རྨི་ལས་ལ་དཔྱད་པ། 

རྨི་ལམ་བན་བུན། གཉིད་ཀི་འཁྲུལ་སྣང་བན་ནེ་བུན་ནེའམ་གསལ་ལ་མི་གསལ། 

རྨི་ལམ་མེད། [མངློན]ལྷ། 

རྨི་ལམ་འཚུབ་པློ། གཉིད་ཀི་སེམས་སྣང་རྩུབ་མློ། 

རྨི་ལམ་ཟ་ཟི། གསལ་པློ་མེད་པའི་རྨི་ལམ་གི་ཉིང་འཁྲུལ། 

རྨི་ལམ་བཟང་པློ། སྣང་བ་སྤློ་བར་བེད་པའི་གཉིད་ལམ་གི་རགས་མཚན་ལེགས་པློ་མཚོན་པའི་རྨི་ལམ། 

རྨི་ལམ་ཤར་བ། གཉིད་ཁུག་སྐབས་ཀི་འཁྲུལ་སྣང་། 

རྨི་ལམ་བཤད་པ། རྨི་ལམ་བྱུང་ཚུལ་བཤད་པ། དངློས་དློན་དང་མི་མཐུན་པའི་སྟློང་བཤད་གེན་པས་

རྨི་ལམ་ཤློད་པ་ལར་མ་བེད། 

རྨིག ར་སློགས་ཀི་རང་པའི་རྨིག་པ། 

རྨིག་ས རྨིག་པ་འདྲ་བའི་ར་ས་ཞིག 

རྨིག་གཅིག་མ། ར་དྲེལ་སློགས་རྨིག་པ་ཁ་དབག་མིན་པའི་དུད་འགློའི་རིགས། 

རྨིག་ལྕགས། རའི་རྨིག་པར་འདེབས་པའི་ལྕགས། 

རྨིག་ཆགས། རྨིག་པ་ཅན་གི་དུད་འགློའི་རིགས། 

རྨིག་གཉིས་མ། ར་ལུག་སློགས་རྨིག་པ་ཁ་དབག་ཅན་གི་དུད་འགློའི་རིགས། 

རྨིག་མཐིལ། རྨིག་པའི་འློག་གི་དཀིལ། 

རྨིག་འདྲ། རྨིག་པར་རྨིག་ལྕགས་རྒྱབ་སྐབས་རྨིག་པ་འདྲ་བའི་གི 

རྨིག་པ། ① དུད་འགློའི་རང་ལག་གི་རྨིག་པ། ② [མངློན] ན་གི 

རྨིག་པ་ཁ་དབག གཡག་ལུག་སློགས་རྨིག་པ་ཁ་གཉིས་སུ་གེས་པའི་དུད་འགློ 

རྨིག་པ་ཅན། [མངློན] ར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྨིག་པ་གཅིག་པ། ར་དྲེལ་ལ་བུའི་རྨིག་ཟླུམ་ཅན་གི་ཕྱུགས་ཀི་མིང་སྟེ། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་

རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། རྨིག་པ་གཅིག་པ་ནི། སྤིར་རྨིག་པ་ཅན་ཞེས་ར་རྐྱང་བློང་བུ་དང་

མཛོ་གཡག་བ་ལང་སློགས་ཀི་མིང་ཡིན་ཞིང་། མིང་དེ་གདགས་བའི་ཡུལ་ནི་སེམས་ཅན་དེ་

དག་གི་རང་པ་དང་ལག་པ་འཐུམ་བེད་ཀི་རྭའི་མིང་ཡིན་པ་དང་། འདིར་རྨིག་པ་གཅིག་པ་ཞེས་

མཛོ་གཡག་བ་ལང་སློགས་ལར་རང་ལག་གི་རྭ་དེ་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་ཁ་གེས་པར་མ་ཡིན་པ་

གློང་བུ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ར་རྐྱང་བློང་བུ་ལ་བུའི་རྨིག་ཟླུམ་ཅན་གི་སྤི་མིང་ངློ་།། ཞེས་སློ།། 

རྨིག་པ་བརེ་བ། ར་དྲེལ་སློགས་ཀི་རྨིག་པ་ས་ལ་འཛུགས་མི་བཟློད་པ། 

རྨིག་ཚ། ཕྱུགས་ཀི་རྨིག་པ་ན་བའི་འགློ་ནད་ཅིག 

རྨིག་ཟླུམ། ར་དྲེལ་དང་བློང་བུ་སློགས་ཀི་རྨིག་པ། 

རྨིག་ཟླུམ་ཅན། རང་ལག་གི་རྨིག་བཞི་ཁ་དབག་ཏུ་གེས་པར་མ་ཡིན་པ་གཅིག་ཏུ་ཟླུམ་པའི་ར་དང་

དྲེལ་ལ་བུའི་ཕྱུགས་རིགས་སྤིའི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་

ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། རྨིག་ཟླུམ་ར་དྲེལ་

ལ་བུ་ཡི། རྭ་བཞི་ཟླུམ་པློའི་ཕྱུགས་ཀི་མིང་། ཞེས་སློ།། 

རྨིག་གཟེར། རྨིག་ལྕགས་སློམ་བེད་ཀི་གཟེར་བུ། 

རྨིག་རལ། རྨིག་པར་ནད་ཕློག་ནས་རྡློལ་བ། 

རྨིག་ཤ རྨིག་པའི་ནང་གི་ཤ་རྒྱུས། 

རྨིགས་པ། རངས་པ་ཁ་རལ་ཏེ། རློ་ལན་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་སིན་ནད་དང་དུག་ནད་སེལ། 

རློ་ཙ་བར་བེད། 

རྨིགས་བུ། བེ་མ་མྱུ་གུ་ཞེས་པའི་སལ་ཆུང་སེར་ཁ་མཇུག་མ་ཅན་ཏེ། རློ་ལན་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། 

ནུས་པས་མཁལ་རེད་ཀི་དྲློད་ཉམས་པ་གསློ།། རློ་ཙ་བར་བེད། 

རྨིས་པ། རྨི་བའི་འདས་པ། 

རྨུ། བློད་ཀི་མི་བུ་རིགས་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དམུ་ཡང་འབི་སློལ་ཡློད་འདུག 

རྨུ་སྐས། (དམུ) བློད་ཀི་བློན་གཞུང་འགའ་ཞིག་ཏུ་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློའི་རིགས་རྣམ་ས་ཐློག་མར་ནམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མཁའི་མཐློངས་ནས་འློད་དཀར་པློའི་རྨུ་སྐས་ལས་ཕབས་ཏེ་མི་ཡུལ་དུ་བློན་པ་དང་འདས་པའི་

ཚེ་ཡང་འློད་དཀར་པློའི་ལམ་དེ་ཉིད་བརྒྱུད་དེ་ནམ་མཁར་ཡལ་འགློ་ཟེར་སློལ་འདུག 

རྨུ་འཁུམ། གཏློང་ཕློད་མེད་ཅིད་སེར་སྣ་ཆེ་བའི་དློན། 

རྨུ་རྒློད། བློ་སྟློབས་དང་འབད་བརློན་ཆེ་ཞིང་། དགློས་འདློད་ཆེ་བ་དང་དེ་མ་ཐློབ་བར་དུ་འབད་

བརློན་ཞིང་ཡིད་ཚིམ་དུ་མེད་པ་སློགས་ཀི་དློན་ཡིན། དམུ་རྒློད་དང་དློན་གཅིག་ཡིན། 

རྨུ་གིང་། ཁམས་ཕློགས་ཀི་ཤར་མཐའི་ས་ཁུལ་ཞིག དེང་དུས་རློང་ཞིག སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་གི་ལྷློ་

ནུབ་ཕློགས་དང་ཉག་ཆུའི་ཡན་ལག་ལི་ཆུའི་སྨད་རྒྱུད་ཀི་བང་འགམ་ན་ཡློད། 

རྨུ་ཐག བློན་རྣམས་ཀི་བཤད་སློལ་དུ། འློད་ཀི་རྨུ་ཐག་ཅེས་པ་ནི་གནམ་ནས་མི་ཡུལ་དུ་བློན་པའི་

རྒྱལ་པློ་ཡིན་ཕིན་སྤི་གཙུག་ཏུ་ལྷན་སྐྱེས་རང་ཆས་སུ་ཡློད་པའི་འློད་དཀར་པློ་ཐག་པ་བརྐྱང་བ་

ལ་བུ་ཞིག་ཡློད་ཅིང་། རྒྱལ་པློ་དེ་འདས་སྐབས་རྨུ་ཐག་དེ་ལ་འཇུས་ནས་ནམ་མཁར་ཡལ་འགློ་

བའི་དང་འགེང་མགློ་ནག་མི་ཡི་བདག་པློ་ཡིན་ཟེར། 

རྨུ་སྡུག འབད་བརློན་བ་བའི་དློན་སྟེ། ངས་ཡི་གེ་རྨུ་སྡུག་བེད་ནས་སྦློང་ཞིང་ཡློད། ཁློས་ལས་ཀ་རྨུ་

སྡུག་ཆེན་པློ་བེད་ཅིང་འདུག་ལ་བུ། 

རྨུ་བློན་སྐྱློ་ངློ་མཚར། རྒྱལ་པློའི་བ་མཆློད་དུ་བསྟེན་པའི་སྐུ་བློན་ཞིག་གི་མིང་། 

རྨུ་ར་དགློན། མིང་གཞན་ཐུབ་བསྟན་ཡློངས་འདུས་གིང་ཟེར། ཞེ་ཆེན་སྐྱབས་མགློན་རིག་འཛིན་

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེས་བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་སྤེལ་ལློ༡༦༩༢ས་འདུལ་

མཛད། བཏབ་ལློ་གསལ་པློར་མ་ངེས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ཁམས་ཀི་རློགས་ཆེན་

དགློན་པའི་དགློན་ལག་ཏུ་གཏློགས། ད་ལའི་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རློང་རྨུར་

བེ་ཤང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྨུག་པ། [ཐ་དད་པ] རྨུགས་པ། རྨུག་པ། རྨུགས། ཁི་སློགས་ཀིས་སློ་འདེབས་པ། རང་པར་ཁིས་

རྨུགས་པ། བི་བས་འཕི་བར་རྨུགས་པ། 

རྨུགས། རྨུག་པའི་སྐུལ་ཚིག 

རྨུགས་པ། ① རྨུག་པའི་འདས་པ། ② ཉེ་ཉློན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས་རིག་པ་མི་གསལ་བ་སྟེ། ལུས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེམས་ལས་སུ་མི་རུང་བར་བེད་པའི་ལས་ཅན་གི་སེམས་བྱུང་མུན་ནག་འཐིབས་པ་ལ་བུ་ཞིག 

ཡིད་རྨུགས་པ། བིང་རྨུགས། 

རྨུགས་ཚིག རིག་པ་གསལ་པློ་མེད་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་པའི་ཚིག 

རྨུགས་འཛིན། [མངློན] ཛམྦྷ་ལ། 

རྨུགས་འཛིན་དབང་པློ་བསྙེན་པར་བས། ཛམ་བ་ལ་བསྒྲུབས་པ། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་

གཞུང་ནས་བཤད་པའི་ནློར་ལྷ་རིགས་མང་པློའི་ནང་ནས་ཛམ་བ་ལ་ཡང་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་མི་

འདྲ་བ་མང་པློ་ཡློད་ཅིང་། རྨུགས་འཛིན་དབང་པློ་ནི་ཛམ་བ་ལའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཛམ་བ་ལ་བསྒྲུབ་པ་ཞེས་པ་ནི་དེའི་སགས་བཟླས་ནས་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པའི་རགས་མ་བྱུང་བར་

སྒྲུབ་པ་ལ་ཟེར། 

རྨུགས་འཛིན་འབློར་པ། རྨུགས་འཛིན་ནི་ཛམྦྷ་ལའི་མིང་དང་དེའི་འབློར་པ་ཞེས་ཏེ་ཛམྦྷ་ལའི་དཔལ་

འབློར་ལ་བུའི་རྒྱུ་ནློར་ཆེན་པློར་ཟེར། 

རྨུགས་སེ་བ། རིག་པ་འཐློམས་པ་ལ་བུར་ཉློབ་ཐིབས་སེ་བ། ཆམ་ཚད་ཐློག་ནས་རིག་པ་རྨུགས་སེ་

བ་བས་བྱུང་། 

རྨུགས་བསང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྨུན་པ། རྨུན་པློ་དང་འདྲ། 

རྨུན་པློ། [རིང] བློ་རིག་མི་གསལ་བ་བླུན་པློ། དམུན་པློའང་འབི། 

རྨུར་བ། [ཐ་དད་པ] སློ་རྒྱབ་པ། ཤ་ཁིས་རི་དྭགས་རྨུར་བ། ཁི་འཛིང་ཤློར་ནས་རྨུར་རེས་བེད་པ། 

རྨེ་ངན། [རིང] ལས་ངན། 

རྨེ་ཅན། གདློང་ལ་ཤ་མཚན་ནག་པློ་ཡློད་པ་ཅན་གི་མིའི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་

འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་བཀའ་འགེལ་ལས། རྨེ་ཅན་ནི། 

གདློང་ལ་རྨེ་བ་ནག་པློའི་ཤ་མཚན་ཡློད་པ་ཅན་གི་མིའློ།། ཞེས་དང་། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་

བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

གསལ་ལས། རྨེ་ཤ་ཅན་དང་རྨེ་ཅན་ནི། གདློང་པར་ཤ་མཚན་ཅན་གི་མིང་། ཞེས་སློ།། 

རྨེ་ཆུ། སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་མཛོད་དགེ་རློང་དུ་ཡློད་པའི་འབབ་

ཆུ་ཞིག་སྟེ། མཐར་སི་ཁློན་དང་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གི་མཐའ་མཚམས་ནས་རྨ་ཆུར་འབབ། 

རྨེ་པ་གསེར་གཞློང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་ཙམ་དུ་བཏབ་པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་རིང་

མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གསར་ར་རློང་དུ་ཡློད། 

རྨེ་བ། [རིང]① འདྲི་བ་དང་། སྨ་བ། ② བསི་བ། 

རྨེ་པ་དགློན། དར་རྒྱས་བམས་ཆེན་ཆློས་འཁློར་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་

མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༦༤༦ ལློར་བེར་ཚང་གསང་སགས་ཉི་མ་ཉེས་པས་བཻ་རློའི་ལ་ཁ་ཞེས་པར་

དགློན་པ་བཏབ། རེས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་བི་ལློར་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་པའི་ཉི་

མས་སློག་ཐང་དུ་གནས་སློས་ཏེ། སློག་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་དར་གིང་ཞེས་གསློལ། རབ་བྱུང་བཅུ་

དྲུག་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༣༨ལློར་མདློ་རིན་པློ་ཆེས་ཧ་ཁློག་ཏུ་དགློན་གནས་སློས་ནས་ཁི་

དར་རྒྱས་བམས་ཆེན་ཆློས་འཁློར་གིང་ཞེས་གསློལ། རེས་སུ་པཎ་ཆེན་སྐུ་འཕེང་བཅུ་པས་

དགློན་གནས་སློ་བར་ཐུགས་བརག་གནང་བ་ལར་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་

༡༩༨༣ལློར་མཆློག་སྤྲུལ་འཇམ་དབངས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས་ད་ལའི་བཞུགས་སར་བསྐྱར་

བཞེངས་མཛད་པའློ།། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨེ་བ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྨེ་བའི་ཟླ་བ། གློ་བཞིན་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་བདུན་པ། 

རྨེ་བུ། [རིང] རྨ་བཟློས་པའི་རེས། 

རྨེ་བློ། དམེ་བློ་དང་འདྲ། 

རྨེ་རུ། ① སར་ཆློས་རྒྱལ་ཁི་རལ་སྐབས་རྒྱ་བློད་ས་མཚམས་ཀི་ལུང་པ་ཞིག་གི་མིང་། ② ལྷ་སའི་

རྨེ་བུ་དགློན། ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གིས་བཏབ་པར་གགས་པ་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བང་

ཤར་ན་ཡློད། ཕིས་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་ཚུགས་ཡུལ་དུ་གྱུར། 

རྨེ་རུ་དགློན་པ། ལྷ་ས་གློང་ནང་གི་རྨེ་རུ་དགློན་ནི་དུས་རབས་དགུ་པའི་ནང་བཙན་པློ་ཁི་རལ་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཅན་གི་དུས་ལྷ་སའི་ཕློགས་མཆློད་ཁང་དང་དགེ་འདུན་གི་སེ་གཉིས་རེ་བཙུགས་པ་ལས་ཤར་

དུ་རྨེ་རུ་དང་ཀ་རུ་ཞེས་བྱུང་བ་གང་དར་མས་བསྣུབས། ཇློ་བློ་རེ་ཕེབས་ནས་སར་ཡང་དགེ་

འདུན་གི་སེ་ཆེན་པློ་ཚུགས་པའི་བ་མ་ཆེན་པློ་ཤར་པ་ཞེས་སློགས་བྱུང་ཞེས་ཆློས་འབྱུང་

བཻཌཱུརྱ་སེར་པློ་ནང་གསལ་ཞིང་། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པའི་དུས་ནས་དགེ་ལུགས་ཀི་

གློང་ཆློག་པར་གྱུར། དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་ནང་རྒྱལ་པློ་ལྷ་བཟང་ཁང་གི་རྨེ་རུ་གྲྭ་ཁང་

གསར་རྒྱབ་བས་ནས་གྲྭ་ཚང་ཚུགས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་ཕག་ལློ་གྲྭ་གངས༡༨༠ཡློད་

འདུག དེ་ས་དགློན་བདག་ཡིག་ཚང་ལས་ཁུངས་ནས་བེད་པར་བརེན་གཞུང་དགློན་ཞེས་ཟེར། 

རྨེ་རུ་གསེར་གཞློང་དགློན། རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པློའི་སྐབས་སུ་གསར་བཞེངས་མཛད་པ་ལ་རྨེ་རུ་

དགློན་གསར་ཟེར། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྨེ་རུ་རིང་པ། ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཤར་སློ་སྟེ་སེ་ར་ལག་སློའི་འགམ་དུ་ཡློད་པའི་རྨེ་རུ་རིང་

པ་ནི་དུས་རབས་དགུ་པའི་ནང་བཙན་པློ་ཁི་རལ་པ་ཅན་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཤར་ལྷློ་བང་

གསུམ་ལ་ལྷ་ཁང་དྲུག་བཞེངས་པའི་གས་ཤར་དུ་རྨེ་རུ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་སྐད་དློ།། 

རྨེ་ཤ་ཅན། རིགས་ངན་པ། 

རྨེ་ཤློད། སེ་དགེའི་ཤར་བརྒྱུད་ཀི་སེ་ཤློག་ཅིག་གི་མིང་། གནའ་དུས་སུ་བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞིའི་ཡ་

གལ་ཕག་གྲུ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་སློལ་འབེད་པ་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་འཁྲུངས་ཡུལ་ཡིན། 

རྨེག གཏན་ནམ་ར་བ། རྨེག་མེད་དུ་གཏློང་བ། 

རྨེག་གཏའ། རྨེག་བཏའ་དང་འདྲ། 

རྨེག་བཏའ། [རིང] བརླག་པ། 

རྨེག་མེད། གཏན་མེད་དམ་ར་མེད། དག་བློ་རྨེག་མེད་དུ་བཏང་བ། དཀའ་ཚེགས་རྨེག་མེད་དུ་

བསལ་བ། བཤུ་གཞློག་ལམ་ལུགས་རྨེག་མེད་བཟློ་རྒྱུ། 

རྨེག་མེད་དུ་སློང་བ། གཏན་ནས་མེད་པར་སློང་བ། 

རྨེད། ① སའི་ཕིར་རུར་འདློགས་པའི་ཐག་པ། གློང་རྨེད། ཐུར་དུ་འགློ་དུས་རྨེད་ལ་དློ་སྣང་བེད་
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དགློས། ② [ཐ་དད་པ] བལ་སྐུད་རྨེད་པ། ངས་འཕིས་འཁིས། ཁློས་སྐུད་པ་རྨེད་ཟིན་རེད། 

རྨེད་སྒློགས། སའི་རྨེད། 

རྨེད་ངན། ལས་ངན་གི་བརྡ་རིང་། 

རྨེད་ཐག སའི་རྨེད། 

རྨེད་དུ། གསློལ་བ་དང་ཞུ་བ་བས་པའི་བརྡ་རིང་། 

རྨེད་གདན། རྨེད་ཀི་འློག་གཞིའི་གདན། 

རྨེད་པ། [རིང] འདྲི་བ་དང་། ཞུ་བ་དང་། སྨ་བ། 

རྨེད་ཕིང་། རྨེད་གདན་གི་ཕིང་པ། 

རྨེད་མེད་པར་བཅློམ། ཤུལ་མེད་དམ་ར་མེད་དུ་བཏང་བ། 

རྨེད་ཧྲིལ། ར་དྲེལ་སློགས་ཀི་ས་ཕི་རུ་ལ་བཏགས་ཤིང་རྔ་མའི་འློག་ཏུ་འཇུག་བ་ཞིག ་མཇུག་ཏུ་

བཏགས་ནས་འགློའི་གཞུག་རའི་འློག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུའི་ཕིང་པའམ་སྣམ་རས་སློགས་ཀིས་བཟློས་

པའི་ཐུམ་ཧྲིལ་ཞིག 

རྨེན། སློག་ཆགས་ཀི་ལུས་ཕུང་གི་གྲུབ་ཆ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་ཆེ་ཆུང་དང་རིགས་མང་པློ་ཞིག་

ཡློད། དེ་ལས་རས་སྦློར་གི་ངློ་བློ་དང་ལན་པའི་རས་ཤིག་ཟག་གིན་ཡློད་པ་དེས་ལུས་ཕུང་ལ་

བེད་ནུས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་འབིན་གིན་ཡློད། དཔེར་ན། འགམ་རྨེན་ལས་མཆིལ་མ་ཟག་པ་དང་། 

མིག་རྨེན་ལས་མཆི་མ་ཟག་པ། རྔུལ་རྨེན་ལས་རྔུལ་ཆུ་ཟག་པ། ཕློ་བ་རྒྱུ་མའི་རྨེན་ལས་ཟས་

འཇུ་བེད་ཀི་བད་ཀན་མགས་བེད་ཟག་པ་སློགས། 

རྨེན་སྐྲན། བུད་མེད་ལློ་ན་གཞློན་པ་ལ་སྐྱེས་པ་དར་མས་འཁིག་པ་སྤད་ནས་མངལ་འགམས་ཏེ་རྨེན་

བུ་ལར་སྐྲན་ཆགས་པའི་མློ་ནད་ཚབས་སྐྲན་ཞིག 

རྨེན་ཁློས། ལུས་ཀི་རྨ་ཁ་སློགས་ནས་ཕི་རྐྱེན་ལུས་ནང་ལ་ཞུགས་ཚེ་ཐློག་མར་མཆན་རྨེན་དང་

བརླ་རྨེན་སྐེ་རྨེན་སློགས་ཀིས་དེ་བཀག་ནས་སྐྲངས་པ་ལ་རྨེན་ཁློས་པ་ཟེར། 

རྨེན་ངན། [རིང] ལས་ངན། 

རྨེན་པ། ལུག་ཕག་སློགས་ཀི་ཤ་ཚིལ་ནང་དུ་སྐྱེས་པའི་རྨ་འབས་ནག་པློ་ཞིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྨེན་བུ། ① རྨ་ཁ་སློས་པའི་པགས་པ་ས་མློ། ② རེ་མཇིང་དང་། མཆན་འློག་སློགས་སུ་ཡློད་པའི་

ཤ་རིགས་མདློག་ནག་ཅིང་རིལ་པློར་གྲུབ་པ་ཞིག་སྟེ། དེའི་ཆ་ཤས་ནི་ལུས་ཀི་ཕི་ནང་ཀུན་ཏུ་

གནས་ཤིང་ནུས་པས་ལུས་ཀི་ཆུ་ཁམས་སྲུང་བར་བེད་དློ།། 

རྨེན་བུའི་ནད། ལྷན་སྐྱེས་རྨའི་ནང་ཚན་རེ་མཇིང་དང་། མཆན་འློག སྣེ་ས་བཅས་སུ་ཡློད་པའི་རྨེན་བུ་

རྣམས་དྲག་ཤུལ་གིས་འགམས་པ་དང་། རླུང་ཁག་འཁྲུགས་པ་སློགས་ཀིས་སྐྲངས་ཤིང་རྣག་པ་ཞིག 

རྨེན་བུའི་ནད་བརྒྱད། ༡ རླུང་ལས་གྱུར་པ། སྐྲངས་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ལྒང་བ་བུས་པ་དང་འདྲ་བར་གཡློ་བ། 

༢ མཁིས་པ་ལས་གྱུར་པ། མདློག་དམར་སེར་དུ་སྐྲངས་ཤིང་ཚ། ཚ་དྲློད་ཆེ། རྣག་གསློག 

༣ཁག་ལས་གྱུར་པ། ར་ཐློག་ཏུ་སྐྲངས་ཤིང་མདློག་དམར་ལ་ཚ་བ་དང་། ཚ་དྲློད་རྒྱས། ༤ བད་

ཀན་ལས་གྱུར་པ། སྐྲངས་ས་བསིལ་བ་དང་། ཟུག་ཆུང་བའློ།། ༥ ཤ་རྨེན། སྐྲངས་པ་ས་ལ་རྒྱ་

ཆེ་ཞིང་འཇམ་ལ་སྣུམ་པ། ༦ ཚིལ་རྨེན། སྐྲངས་མདློག་དཀར་ལ་བསིལ་ཞིང་འཕེལ་འགིབ་ཆེ་

བ། ༧ ར་རྨེན། ར་སྟེང་དུ་འློང་ལ་སྐྲངས་པ་སྙི་བ། ར་འབྲུམ་ལར་སྐྲངས་ཤིང་མནན་ན་ན་ཞིང་

འགུལ་བ། ༨འབས་རྨེན། སྐྲངས་པ་མཁང་ལ་འདྲིལ་ཅན། གཏིང་དུ་ཟུག་བེད་པ། འཕེལ་འགིབ་

ཆུང་བའློ།། རྨེན་འབས། ཤ་རིགས་མདློག་ནག་ཅིང་རིལ་པློར་གྲུབ་པ་ཞིག་གི་དློན་དུ་གློ་བའི་

རྨེན་བུ་དང་དློན་གཅིག 

རྨེན་རྨེན། [ཡུལ] འབྲུ་དང་ཤིང་འབས་སློགས་གསར་སྨིན་ནེམ་ནེམ་པ། འབྲུ་རྡློག་སློ་མ་རྨེན་རྨེན། 

རྒུན་འབྲུམ་གསར་པ་རྨེན་རྨེན། ལློ་ཐློག་གི་གང་སྲུས་རྨེན་རྨེན། 

རྨེའུ། སྨེའུ་དང་འདྲ། 

རྨེའུ་ཟན། སྨེའུ་ཟན་དང་འདྲ། 

རྨེའུ་རུ་མའི་གནམ་མཚོ་དགློན། གནམ་མཚོ་མའི་སྦྲ་སེ་དགློན་དང་བཀྲ་ཤིས་གཙུག་ལག་བཤད་

སྒྲུབ་འཕེལ་རྒྱས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༨༩༢ ལློར་

ཆློས་རྒྱལ་རིན་པློ་ཆེ་ཞེས་གགས་པ་དེས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྨློ། ཞིང་ག་རྨློ་རྒྱུ་དང་རྨློ་བཞིན་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

རྨློ་རློ། ཐློང་གཤློལ་གིས་རྨློ་ཞིང་། སྦག་མ་དང་འཇློར་སློགས་ཀིས་རློ་བ། ས་ཆ་རྨློ་རློ་བས་ནས་ཞིང་

ག་བཟློ་བ། 

རྨློ་ཁལ། [ཡུལ] ཞིང་རྨློ་སའི་ཁལ་ལ་རྨློ་ཁལ་ཟེར། 

རྨློ་མདའ་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། 

རྨློ་འདེབས། ① ཞིང་ཁ་རྨློ་སློག་རྒྱབ་པ་དང་ས་བློན་འདེབས་པ། རྨློ་འདེབས་ལག་རལ། ② བློད་

ཟླ་ལྔ་པའི་དབུགས་ཐློབ་ལ་རྨློ་འདེབས་སམ་བེལ་འདེབས་ཀི་དུས་ཚིགས་ཀང་ཟེར། 

རྨློ་ཕྱུགས། ཞིང་ས་རྨློ་བེད་ཀི་གནག་ཕྱུགས། 

རྨློ་བ། རྨློད་པའི་མ་འློངས་པ། 

རྨློ་མློ། ① རྒན་མློ་སྤི། ② ཨ་ཕིའམ་མ་ཕི། ③ བུད་མེད་རྒན་མློ་སྤི། 

རྨློ་རྨློད་པ། ཞིང་ས་རྨློ་བ། 

རྨློ་ཙ་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། 

རྨློ་སློག གཤློལ་དང་སྦག་མས་ས་སློལ་ཞིང་ཁ་གཏིང་སློག་པ། ཞིང་ག་རྨློ་སློག་བས་ནས་འབྲུ་སློན་

འདེབས་པ། 

རྨློ་སློག་ཕྲུ་གསུམ། ཞིང་ག་རྨློ་བ་དང་། སློག་པ། འདུལ་བ་གསུམ། ཞིང་ག་རྨློ་སློག་ཕྲུ་གསུམ་གི་སློ་

ནམ་ཞིབ་ཚགས་བས་ནས་ལློ་ཏློག་གི་ཐློན་འབློར་སེལ་བ། 

རྨློག གློ་ཆའི་བེ་བག་མགློ་སྐྱློབ། ལྕགས་རྨློག ཁབ་རྨློག རྨློག་རགས་ཀི་ཅློད་པན་འགེལ་ཞིང་ལག་

གི་མཚོན་ཆ་ལྷུངས་ནས་རབ་རློབ་པློར་བློས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མགློ་སྐྱློབ་དང་། ལྕགས་ཞུ། 

རྨློག་ཞུ། ཡ་ལད་བཅས་སློ།། 

རྨློག་རྒྱན། རྨློག་གི་གཙུག་ཏློར་རམ་རྒྱན་ཆའི་མིང་། 

རྨློག་མགློ་སྤི་ཟླུམ། འབྲུམ་བུ་རིགས་ཀི་ནང་ཚན་འབྲུམ་དཀར་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་

འབྲུམ་ཐློར་གི་དབིབས་རྨློག་གི་མགློ་བློ་ལར་ཟླུམ་པློར་འབྱུང་བ་ཞིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྨློག་ལྕློག་པ་རིན་ཆེན་བརློན་འགྲུས། ཤངས་པའི་བ་རབས་གཉིས་པ། མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པློ་རྣལ་

འབློར་གི་སློབ་མའི་གཙོ་བློ་ས་བུ་ལྔ་དང་། ཕི་བུ་གཅིག་ཅེས་པའི་ཕི་བུ་ནི་རྨློག་ལྕློག་འདི་ཉིད་

ཡིན་ལ། མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པློའི་གདམས་ངག་གི་ཆིག་བརྒྱུད་ཀི་བཀའ་སློལ་འཛིན་པའི་ཤངས་

པའི་སློབ་མ་དང་པློ། རྨློག་ལྕློག་པ་ནི། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༠༩༨ལློར་ཤངས་

ལྷ་ཕུ་སངས་ཙ། རུས་གཤེ། ཕ་ཤེས་རྒན་སྨྱུང་། མ་འབི་མློ་དཔལ་སྒློན་གི་སས་སུ་འཁྲུངས། 

རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༡༠༧ལློ་དགུང་ལློ་བཅུ་པ་ནས་ཤངས་ཞང་ཞང་དུ་ཆློས་

སློ་ཞུགས། བ་མ་ཤངས་པས་དགེས་རྡློར་གི་དབང་གནང་། བཙུན་ཆུང་ཁློད་གཞློན་ནུ་ནས་

ཐློས་པ་གིས། སློམ་ས་ན་འདྲེས་ཁེར་གསུངས། ངས་ཆ་རྐྱེན་དང་དཔེ་ཆ་སྦིན་གིས་གསུངས་

པ་ལ། ཆློས་རེ་ཆློས་བཞི་པར། འབློམ་སྟློན་བ་བ་གཅིག་ཐློས་པས་ཡིད་ཆད་པའི་གསུངས་མང་

དུ་བློན། བཙུན་ཆུང་ཁློད་རང་ཡང་སློམ་པ་ཡློངས་ཐང་ཟེར་ནས་བ་མ་ལ་གདམས་ངག་ཞུས་

པས་ཀང་སར་བཞིན་གསུངས་ནས། མ་ཆིང་པ་ལ་གདམས་པ་འགའ་ཉན་ནས་བསློམས་པས། 

ཉམས་མློང་ཆེར་མ་བྱུང་། བ་མའི་དྲུང་དུ་ཕིན་པས། མགློན་པློའི་སྐློར་དང་། ཉི་དྲློས་ཀི་གདམས་

པ་གནང་བ་ཐློབ། གཡློ་པློར་རྒྱ་མློ་ཆེས་འབུལ་སྐྱེལ་ལ་བློན་པས། བ་མས་བདག་ལ་གསེར་ཞློ་

དྲུག དར་ཡུག་དྲུག མདློ་སེ་རྒྱན་གི་པུ་ཏི་གཅིག་གནང་ནས། རྒྱ་མློ་ཆེའི་རེས་ལ་སློང་གསུངས་

པ་ལར་སྤི་ལློ་༡༡༡༢ལློར་རྒྱ་མློ་ཆེའི་རེས་སུ་སློང་ཁློང་སྟློད་ལུང་ལ་བློན། ཁློད་རང་སྐྱིད་ཤློད་

ལ་གཤེགས་གསུངས་ཕིན་པའི་ལམ་དུ་དགེ་བཤེས་པུ་ཏི་མང་པློ་ཁུར་པ་གཅིག་ཐློས་པ་ལ་ཡི་

ཆད་ནས་བང་བརྡུང་བ་གཅིག་དང་འཕད་པས། ཐུགས་སྐྱློས་ཏེ་ཁམས་པ་ཨ་སེང་བ་བ་དང་

དཔལ་རྒ་ལློའི་སློབ་མ་ཐློས་པ་ཅན་མང་དུ་མཁེན་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞུགས་པ་ཡིན་ཟེར་བ་དེ། 

གནམ་རིང་ཁ་ན་བཞུགས་པའི་དྲུང་དུ་ཕིན། ཁློང་གིས་དབང་མཛད་པ་དང་ཐུག རྡུལ་ཚོན་དང་

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བརེན་ནས། བསྐྱེད་རིམ་ལློ་ཧི་པ་དང་ལྷན་སྐྱེས་གཉིས། 

རློགས་རིམ་སྦློར་དྲུག་དང་ར་འགེལ། སྦློར་འཕེང་ར་འགེལ་གཉིས། སྙིང་པློ་གསུམ་གསལ་ར་

འགེལ་གཉིས་རྣམས་ཞུས། དེར་བ་མའི་དྲུང་དུ་བུམ་ཅན་འགའ་རེ་སློམ། དེ་ནས་བ་མ་དབེན་པ་

ཁློ་ན་ལ་དགེས་པས། སྟློན་བུར་སློམ་ཅན་དུ་འློངས། བུ་རམ་གིས་ཕག་རེན་དང་བཅས་བུར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

སློམ་མཇལ། རས་ཆུང་ལུགས་ཀི་དབང་གདམ་ངག་རྣམས་ཡང་དག་པར་གནང་བ་ཞུས། བུར་

སློམ་པའི་ཕྱུགས་རྣམས་ཤུན་པས་དེད་པས་དེར་སེར་བ་འབེབས་སུ་ཕིན་པས། སེར་བ་གང་

རིམ་གསུམ་ཙམ་ཕབ། མི་ཡང་འགའ་རེ་ཤི་འདུག ཤུན་པས་བཤགས་པ་ཕུལ། ངས་སིག་པ་

བསགས་ཞུས་པས། བསྟན་པ་དང་བ་མའི་ཞབས་ཏློག་ཡིན་པས་ས་མང་པློ་ཆློད། བློ་མ་བདེ་ན་

གདམ་ངག་ཡློད་གསུངས་ནས་རེ་བཙུན་མའི་ཞལ་མཐློང་། རྨི་ལམ་ཡང་ཟིན། ཁློད་ཀི་མགློན་

པློ་དང་ཉི་དྲློས་གཉིས་ང་ལ་ཕུལ་གསུངས་ནས། བ་མ་བུར་སློམ་པ་ལ་ཕུལ། དེ་ནས་དགེ་

བཤེས་དཀློན་མཆློག་མཁར་ལ་སྤན་སའི་སློམ་རིམ་དང་། རབ་གནས་ཞུས། དགེ་བཤེས་ར་ར་

བ་ལ་བཀའ་གདམས་གདམ་ངག་མང་པློ་ཞུས། སློབ་དཔློན་གཡློར་པློའི་རར་བཙང་དུ་ལློ་ལྔ་

བཞུགས། ཕར་ཕིན། སྤློད་བསྡུས་རྣམས་བསབས། མང་སློམ་ལ་ཁ་རག་སྐློར་གསུམ་ཞུས། དེ་

ནས་རང་ཡུལ་དུ་བློན། ཕ་འགུམ་འདུག་པས་ཞིང་བཙོང་ནས་དགེ་བ་བས། དེ་ནས་རྒྱ་གགས་

སློགས་ལ་སྦློར་དྲུག་རྡློ་རེའི་ཚིག་རང་ལ་སློགས་པ་གདམས་པ་མང་པློ་དང་། དགེ་བཤེས་བཞི་

ལ་ཡང་གདམས་པ་མང་པློ་ཞུས། སློབ་དཔློན་ཞང་ལ་འདུལ་བ་འློད་ལན་མ་སློགས་ཞུས། བལ་

སློམ་ཕག་ན་ལ་ཞི་བེད་སློགས་མང་པློ་ཞུས། དེ་ནས་སྤི་ལློ་༡༡༡༧པའི་མེ་བ་ལློར་བ་མ་མཁས་

གྲུབ་ཁྱུང་པློའི་དྲུང་དུ་ཕིན། རྣལ་འབློར་མའི་ཞལ་མཐློང་བ་དང་། རྨི་ལམ་ཟིན་པ་ཞུས་པས། 

ཤེས་ཆློག་པའི་ཕར་ཕིན་དེ་མ་ཤེས་པར་རྫུན་ཤེས་འདུག་གསུངས་བཀའ་བཀློན་མཛད། དེ་

ནུབ་རང་ལ་སྐུ་གཞློགས་ལ་ཤློག་གསུངས། ཆློས་གདམས་ངག་ཐམས་ཅད་གནང་། གཟིམ་

གཡློག་མཛད། སར་ལློ་ལྔ་དང་ད་ལན་ལློ་གཅིག་དང་ཟླ་བ་བདུན་ལ་ཆློས་ཟབ་མློ་རྣམས་གནང་། 

ངའི་བརྒྱུད་པ་ཟུངས་རེ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་གིས་གསུངས་ནས། སྤི་ལློ་༡༡༡༩པའི་པའི་ས་ཕག་

ལློ། དེ་ནས་བ་མ་ཤངས་པ་ཞི་བར་གཤེགས་སློ།། སྐུ་རེས་ཀི་བ་བ་རྣམས་ཚར་ནས། རིང་མར་

ལློ་གཉིས་ལ་མཚམས་བཅད་ནས་བསློམས་པས། ཉམས་མློང་བཟང་པློ་བྱུང་། ཤངས་པ་མི་

བཞུགས་པས་དྲི་ས་མེད་ནས། སློམ་པློར་བློན། སློན་གི་འབེལ་པས་དྭགས་པློ་དང་མཇལ། 

མནལ་ལམ་དུ་ཆློས་དྲུག་ཚར་གཅིག་དངློས་སུ་ཚར་གཅིག་སློགས། རེ་བཙུན་མི་ལ་ནས་

བརྒྱུད་པའི་ཆློས་སྐློར་ཡློངས་རློགས་དང་། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་གདམས་པའི་བཀའ་བབས་



  228  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཀའ་གདམས་པའི་ཆློས་སྐློར་རྣམས་བུམ་པ་གང་བློལ་གནང་ཞིང་། ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་

འདྲེས། དེ་ནས་རིམ་གི་ཕེབས་ཏེ། ཤངས་རྨློག་ཅློག་དུ་ཕེབས། ལློ་བཅུ་གཉིས་སུ་ཉུང་ལློ་ལ་

བརེན། ཟད་པར་བཞིའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་འཇློག་ནུས་པ་དང་། རྒྱུད་སེ་ལྔའི་ལྷ་ལ་

སློགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཞལ་གཟིགས། མགློན་པློའི་ཞལ་གཟིགས། ཉམས་འཕར་དེ་ནམ་

མཁའ་ལ་གར་བསྒྱུར་བ་སློགས་སྙན་གགས་ཀིས་ཁབ་པ་དང་། གྲྭ་པ་ཡང་མང་པློ་འདུས། སྐུག་

ལུང་དུ་དགློན་པ་བཏབ། དངློས་སུ་གདམས་པ་བཏབ་པ་རྣམས་ལ་ཞློག མློས་གུས་ཀིས་ལམ་

དུ་ཞུགས་པས་ས་ལམ་བགློད་པ་ཡང་དཔག་ཏུ་མེད། ཁད་པར་བཀའ་རྒྱ་མ་རྣམས་དབློན་སྟློན་

སྐྱེར་སང་པ་ལ་གཏད། བདེ་བ་ཅན་ནས་སྤན་འདྲེས་པའི་ཕློ་ཉ་བྱུང་། ད་ལན་མི་འགློ་གསུངས་

ནས་ལློ་གསུམ་བཞུགས་བུ་སློབ་རྣམས་ལ་མངློན་དགར་འགློ་བས་དེར་གསློལ་བ་ཐློབ་

གསུངས་ནས་ཞི་བར་གཤེགས་སློ།། འདས་ལློ་མ་གསལ།

རྨློག་སྟན། རྨློག་གི་འློག་ཏུ་གློན་རྒྱུའི་ཞྭ་མློ། 

རྨློག་ཐུར། རྨློག་གི་དར་འཕྲུའི་སློག་ཐུར། 

རྨློག་ཐློད། དམག་ཆས་ལྕགས་ཞྭའི་མདུན་ཕློགས། 

རྨློག་དར། རྨློག་རེའི་དར་ཆ་ཆུང་ངུ་། 

རྨློག་བརེགས་མའི་ལུགས། ཁིམ་ཅན་གཟའ་རྣམས་ཀང་ཁིམ་སྐར་བཞིན་དུ་ལྷློ་བང་བགློད་གཉིས་

མི་བེད་པར་སྟེང་ནས་སྟེང་དུ་བརེགས་ཏེ་འཕྱུག་མེད་དུ་འདློད་ཚུལ། 

རྨློག་ཞྭ། མགློ་སྐྱློབ་ཀི་ལྕགས་ཞྭ། 

རྨློག་ཞུ། སར་རྒྱ་ལུགས་ཀི་ཞྭ་མློ་སྲུབ་ཟན་གསུམ་བརེགས། 

རྨློག་རིལ། རྨློག་གམ་ཞྭ་མློ། 

རྨློག་རིལ་ཨམ་ཅློག་ཅན། བློད་ཞྭའི་བེ་བག་ཅིག 

རྨློང་། འདློམས་ཀི་མིང་། 

རྨློང་འཇབ། རྨངས་འཇབ་དང་འདྲ། 

རྨློང་སྤུ། སློག་ཆགས་ཀི་ཕློ་རགས་དང་མློ་རགས་ཉེ་འཁློར་གི་སྤུའི་མིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

རྨློང་བུ། [རིང] འཇབ་རེ། 

རྨློང་གཞློབ། རྨློང་སྤུ་བསེགས་པའི་ཐལ་བ། 

རྨློངས། བློ་རིག་མི་གསལ་བར་གྱུར་པ། 

རྨློངས་ཁ། ལུས་ཀི་དྲི་ཆུའི་སློ 

རྨློངས་རྒན། གློ་མཐློང་རིག་གསུམ་གི་ཉམས་མློང་མེད་པའི་བློ་རྨློངས་ཆེན་པློ། 

རྨློངས་འཆར། བློ་རྨློངས་ཀི་བསམ་འཆར། ངའི་རྨློངས་འཆར་ལར་བས་ན། གློང་དུ་ཞུས་པ་དེ་དག་

ངའི་རྨློངས་འཆར་ཡིན། 

རྨློངས་གཉིད། གཉིད་ཁུག་པ་དང་འདྲ་བའི་ཤེས་རིག་བླུན་པློ། མི་གསར་ལ་སློབ་གསློ་བཏང་ནས་རྨློངས་

གཉིད་བསངས་པ། ལུགས་རིང་ལ་ཞེན་པའི་རྨློངས་གཉིད་སད་ནས་འགློ་ལམ་བཟང་པློ་རེད་པ། 

རྨློངས་རྟུལ། བླུན་མློ། ཤེས་རིག་རྨློངས་རྟུལ། 

རྨློངས་གཏམ། བླུན་པློའི་སྐད་ཆ། 

རྨློངས་དད། གནས་ལུགས་སམ་རྒྱུ་མཚན་མ་རློགས་པའི་དད་པ། གནའ་རབས་ཀི་མི་ལ་རྨློངས་

དད་བེད་པ། རྨློངས་དད་སེལ་བ། 

རྨློངས་དད་སེལ་བ། རྨློངས་དད་བ་རྒྱུ་སེལ་བ་ཏེ་གསལ་སྟློན་བས་པ། 

རྨློངས་དྲེག འདློམས་ཀི་དྲེག་པ། 

རྨློངས་འདློད། བླུན་པློའི་རེ་འདློད། 

རྨློངས་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ] མི་ཤེས་པ། མིང་དློན་འཐློབ་འདློད་ཀིས་རང་བློ་རྨློངས་པ། རང་ཉིད་

རང་གི་གནས་ཚུལ་ལ་རྨློངས་མི་ཡློང་། བང་དློར་རྨློངས་པ། ② མི་བླུན་པློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་

ལ་གེན་པ་དང་། ལློངས་པ། བླུན་པློ། མ་བསབས་པ། མི་མཚོན་པ། མི་རིག་པ། མི་ཤེས་པ། 

ལུག་ལར་ལྐུགས་བཅས་སློ།། ③ མ་རིག་པ། ཕྲུ་གུ་རྨློངས་པ། རིག་རལ་རྨློངས་པ། 

རྨློངས་པ་བདུན། དུས་ལ་རྨློངས་པ། དངློས་པློ་ལ་རྨློངས་པ། འཕློ་བ་ལ་རྨློངས་པ། མཆློག་ལ་རྨློངས་

པ། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་རྨློངས་པ། ཀུན་ལ་རྨློངས་པ། བང་ལ་རྨློངས་པ། མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་ལ་

རྨློངས་པ་དང་བདུན་ནློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྨློངས་པའི་གློགས་པློ། [མངློན] གཉིད་ལློག་འདློད་པ། 

རྨློངས་པའི་གབ་ཚིག གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་བཅུ་གཉིས་པ། བརློད་བ་གང་ཞིག གབ་བའི་དློན་དེ་མངློན་

སུམ་དུ་གསལ་བར་བསྟན་པ་ལར་སྣང་ཡང་། དེ་ཉིད་སར་ཡང་དློན་མི་རློགས་པའི་ཆེད་དུ་

འགྱུར་བར་བས་ནས་སྦར་བས་དློན་སྒིབ་སྟེ་རྨློངས་པར་བེད་པ་རྨློངས་པའི་གབ་ཚིག་གི་

མཚན་ཉིད་ཡིན། 

རྨློངས་པའི་དཔེ། རྨློངས་པའི་དཔེ་ཡི་ཁད་ཆློས་ནི། དཔེ་མཐློང་བ་དང་དཔེ་ཅན་དུ་འཁྲུལ་ཞིང༌། དཔེ་

ཅན་མཐློང་བ་དང་དཔེ་རུ་འཁྲུལ་ཏེ། དེ་གཉིས་ཧ་ཅང་མཚུངས་ཆེས་པས་སློ་སློར་དབེ་བ་མ་

ཕེས་པར་རྨློངས་པ་སྟློན་པའི་ངག་སྦློར་ཞིག་གློ རྨློངས་པའི་དཔེ་ཞེས་པའི་དློན་ནི། དཔེ་དང་

དཔེ་ཅན་མཚུངས་ཆེས་པས་ཕན་ཚུན་རྨློངས་ནས་འཁྲུལ་པར་འཛིན་པར་སྟློན་པའི་ངག་སྦློར་

དེ་རྨློངས་པའི་དཔེ་ཞེས་ཟེར། 

རྨློངས་པར་བེད། [མངློན] མློ་མཚན། 

རྨློངས་སྤུ། འདློམས་ཀི་སྤུ། 

རྨློངས་བུ། རགས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་བད་ཀན་ཤས་ཆེ་བའི་རིམས་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། དེ་ལ་

ཅིའི་ཕིར་རྨློངས་བུ་ཞེས་བརློད་དམ་སྙམ་ན། ནད་རགས་སུ་དྲན་པ་མི་གསལ་ཞིང་ཤེས་པ་

འཐིབ་པའི་ཕིར་རློ། 

རྨློངས་བེད་མདའ། མདའ་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག 

རྨློངས་བེད་འཕྲུལ་འཁློར། གཞན་མགློ་འཐློམ་བེད་ཀི་གཡློ་སྒྱུ། 

རྨློངས་བློ། བླུན་པློའི་བསམ་བློ། 

རྨློངས་བློ་འབེད་པ། བིས་པ་དང་བླུན་པློའི་ཤེས་རིག་རྒྱས་ཐབས་བེད་པ། 

རྨློངས་བློ་མ་ིའབེད་པ། གནད་དློན་གང་རུང་ཞིག་ག་ིཐློག་ལ་ཡློངས་སུ་རྨློངས་ནས་བློ་ཁ་འབེད་མ་ིཐུབ་པ། 

རྨློངས་སྦྲེ། དྲི་ཆུའི་སྣློད་ཀི་ཁ་སློའི་མི་གཙང་བའི་རིག་རྒྱས་ཐབས་བེད་པ། 

རྨློངས་སྦྲེ། དྲི་ཆུའི་སྣློད་ཀི་ཁ་སློ་མི་གཙང་བའི་དྲི། 

རྨློངས་རྨློངས་ཚོད་ཚོད། མི་ཤེས་བཞིན་དུ་བེད་པའི་འློལ་ཚོད། དམངས་དང་གློས་སྡུར་མ་བས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

པར་རང་ཉིད་གཅིག་པུས་རྨློངས་རྨློངས་ཚོད་ཚོད་ཀིས་བས་པའི་ལས་ཀ་ཁུངས་དག་མི་ཡློང་། 

རྨློངས་ཚོད། ① བློ་དམན་གི་བསམ་ཚོད། ② མ་བརགས་མ་དཔྱད་པའི་འློལ་ཚོད། ③ ཁེངས་སྐྱུང་

གི་ཚིག་ཅིག 

རྨློངས་མཚམས། ① གསང་གནས་ཀི་ཐད་མཚམས། ② ལུས་ཀི་གསང་ཞིག 

རྨློངས་ཞེན། བླུན་པློའི་ཞེན་པ། 

རྨློངས་ཞེན་ཕློགས་ལངས། གཏི་ཐུག་ཨ་འཐས་ཀི་ཞེན་པས་ཉེ་ཕློགས་གང་ཡིན་གི་རྒྱབ་སྐྱློར། 

རྨློངས་བསམ། བླུན་པློའི་བསམ་བློ། 

རྨློད་པ། [ཐ་དད་པ] རྨློས་པ། རྨློ་བ། རྨློས། ས་ཞིང་སློལ་བ་དང་། ཕྲུ་སློག་པ། སྟློན་རྨློད། དཔྱིད་རྨློད། 

ཞིང་ག་མ་རྨློས་མ་བཏབ་པར་ལློ་ཐློག་གང་ནས་ཡློང་། 

རྨློད་ལས། ས་ཞིང་རྨློ་བར་བེད་པའི་ལས་ཀ 

རྨློན་གང་། རྨློན་པ་རྒྱབ་བེད་ཀི་གང་གློག 

རྨློན་ལྕགས། གཤློལ་ལྕགས། 

རྨློན་ཆས། ཞིང་རྨློ་བེད་ཀི་ཡློ་བད། 

རྨློན་དློར། རྨློན་པ་རྒྱབ་བེད་མཛོ་སློགས་ཆ་སྦྲེལ། 

རྨློན་དློར་གཅིག་གི་ས། རྨློན་ཕྱུགས་གཉིས་ཀིས་ཉིན་གཅིག་ལ་རྨློ་སློག་རྒྱབ་ཐུབ་པའི་ས་ཞིང་། 

རྨློན་དློར་བསེབས། མཛོ་གཡག་གང་སློགས་རྨློན་ཕྱུགས་གཉིས་གཉིས་ཆ་རུ་སྦྲེལ་བ། 

རྨློན་འདེབས། བློད་ཟླ་ལྔ་པའི་དབུགས་ཐློབ་ལ་རྨློན་འདེབས་སམ་བེལ་འདེབས་ཀི་དུས་ཚིགས་

ཀང་ཟེར། 

རྨློན་པ། ས་ཞིང་རྨློ་བའི་མིང་། བཙས་མ་བརྔས་འཕལ་དུ་རྨློན་པ་རྒྱབ་དགློས། 

རྨློན་པ་དློར་བསེབས། ས་ཞིང་ལ་རྨློན་པ་རྒྱབ་སྐབས་གང་དང་མཛོ་སློགས་གཉིས་རེ་ཆ་བསྒིགས་

ཏེ་ཞིང་རྨློ་བ་ལ་ཟེར། དེ་ཡང་མཛོ་དང་གང་ཡ་རེས་ཞིང་རྨློ་བ་ལས་ཆ་རེས་ཞིང་རྨློ་བ་དེ་ཡི་

ཁད་ཆློས་ནི། ཐློང་གཤློལ་འཐེན་ཤུགས་ཆེ་བས་རྨློན་པ་གཏིང་རིང་བ་དང་གཅིག རྨློན་གང་ཆ་

གཅིག་ཡློད་པས་ས་ཞིང་རྨློ་མགློགས་པ་དང་གཉིས། ས་ཞིང་རྨློ་བའི་ཟུར་ཚད་འདྲློང་པློ་ཡློང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བ་དང་གསུམ་བཅས་ཡིན། ས་ཞིང་རྒྱ་ཁློན་གི་ཚད་གཞི་རི་སྐབས་དློར་མང་ཉུང་གི་ཚད་རིས་

གཞིར་འཛིན་པ་དང་། རྨློན་ཕྱུགས་གཉིས་ཀིས་ཉིན་གཅིག་ལ་ཇི་ཙམ་རྨློ་ཐུབ་པ་དེ་ཡི་རྒྱ་ཁློན་

ལ་དློར་གཅིག་ཟེར། 

རྨློན་ཕྱུགས། ཞིང་རྨློད་ཀི་ཕྱུགས་རིགས་མཛོའམ་གང་གློག་སློགས། 

རྨློན་མཛོ། ཞིང་རྨློད་བེད་ཀི་མཛོ། 

རྨློན་མཛོ་དློར་སྦྲེལ། ཞིང་ཁ་རྨློ་སྐབས་རྨློན་མཛོ་གཉིས་གཉའ་ཤིང་གཅིག་གིས་སྦྲེལ་བ། 

རྨློན་མཛོའི་རྔ་དམར། རྨློན་པ་རྒྱབ་བེད་ཀི་མཛོའི་མགློ་རྒྱན། 

རྨློའ ློ་ལགས། རྨློ་ལགས་དང་འདྲ། 

རྨློར་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ། ཁློང་ནི་བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་ཕློ་ར་ཡི་ལློ་

སྟེ་སྤི་ལློ༡༦༥༤ལློར་ཡབ་ཆེར་ཆེ་ཞིག་པློའི་རིགས་འཚོ་བེད་པ་ཞིག་དང་། ཡུམ་ལུམ་པ་

དཔློན་ཆེན་དབློན་བརྒྱུད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ལྔ་པར་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པློ་སགས་

འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསློད་ནམས་ལ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་ཏེ་མཚན་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ་

ཏུ་གསློལ། དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པློར་འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་གི་སློ་ནས་བསྟན་པ་དང་

འགློ་དློན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་དེ། མཐར་དགུང་གངས་དློན་གསུམ་པ་བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་

མེ་ཕློ་ར་ཡི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༧༢༦ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

རྨློས། རྨློད་པའི་སྐུལ་ཚིག ཞང་རྨློས་པའི་འདས་པ།

རྨློས་ལྕགས་བང་མ། ཐློང་གཤློལ་གི་རེ་མློར་སྦར་བའི་གཤློལ་ལྕགས་ཟད་ནས་འཇམ་པློར་གྱུར་

པའི་མིང་སྟེ། གཞན་དུ་རྨློན་ལྕགས་ཞེས་ཀང་འབྱུང་བས་དློན་གཅིག་པར་མངློན། 

རྨློས་པ། རྨློད་པའི་འདས་པ། 

སྨ། [རིང]① དམའ་བ། ② དམན་པའམ་ཞན་པ། 

སྨ་ཕབ། སྨ་འབེབས་བེད་པ་དང་དློན་གཅིག 

སྨ་འབེབས། གཟེངས་བསྟློད་ཀི་ལློག་ཕློགས་ཏེ། ངློ་དམའ་རུ་གཏློང་བའི་ངན་སྨས། མི་ཉམ་ཆུང་ལ་

སྨ་འབེབས་མ་བེད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

སྨ་རི། [གཙང] མིང་གཞན་ལ་སི་ཕན་ཡང་བརློད། རྒྱ་སྐད་དུ་སའ་ཅའློ་ཟེར་བའི་ཁ་ཚ་བའི་བཟའ་

ཆས་ཞིག 

སྨ་ར། ཁ་རྒྱན་ནམ་ཁ་སྤུ། གདློང་གི་སྨ་ར་བྱུལ་བྱུལ་བས་ནས་གཏམ་སྨ་བ། 

སྨག ① མུན་པ་མུན་ནག ② སྨན་ཞིག 

སྨག་རྒྱུ། ཕློ་རིལ་ནག་པློ། 

སྨག་ཆད། [རིང] ① མ་རིག་པ་མེད་པ། ② སྨག་རུམ་མེད་པ། 

སྨག་རུམ། མུན་པ་འཐུག་པློ། མཚན་མློ་སྨག་རུམ་འཐིབས་དུས་ཐུར་ལམ་གཡང་ས་ཅན་དུ་འགློ་

དཀའ། སྐྱ་མདའ་ཤར་ནས་སྨག་རུམ་ཡལ། 

སྨག་ཤད། སྨག་ཤད་དེ་སློ་ཞིག 

སྨང་ཚེར། [རིང] ཨ་ར་འཐློག་བེད་ཀི་འཇབ་རེ། 

སྨད། སྟློད་ཀི་ལློག་ཟླ། ལུས་སྨད། ལུང་པའི་སྨད་ཆ། སྟློད་སྨད་བར་གསུམ། དགུན་སྨད། ལློ་སྨད། 

ཟླ་སྨད། ཚེ་སྨད། 

སྨད་ཀི་དཔའ་སེ། ། ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་ཤར་ཕློགས་བློད་རྒྱ་ས་མཚམས་ཀི་

སྙན་གགས་ཆེ་བའི་དཔའ་བློའི་སེ་པ་སྟེ། རྨ་སློམ་ར་མན་ཆད། ཀ་ཐང་ཀླུ་ཚེས་ཡན་ཆད་ན་

འཐློང་ཁབ་སིད་སེ་དགུ་དང་འ་ཞ་སྟློང་སེ་དྲུག་གནས་པ་ལ། རྒྱའི་སློ་མཁར་གི་ལྕགས་རིའི་སྟེང་

དུ་ར་པ་དགུ་སྒིག་རྒྱུགས་པའི་ནང་ནས་མི་མཁར་ཐུང་ཙམ་གིས་སྟ་རེའི་ཁ་ཁྲུ་རེ་ཙམ་པ་

ཐློགས་ཏེ་རྒློལ་བའི་ཚེ། ལློང་ལློང་གི་བུ་ཕྱུགས་མཚམས་ཀིས་དཔློན་བས། དཔའ་ཚན་དུ་རལ་

གིའི་ཤུབས་བཅག（རལ་གི་བཀློལ་མཚམས་མི་འཇློག་པའི་རགས ） ཁ་ཆེམས་གཉེན་ཉེ་ལ་

བཞག བུ་སྨད་ཉེ་དྲུང་ལ་བཅློལ་ཏེ་སར་དམག་ས་ནས་མི་ལློག་པའི་རིས་ཀིས་རྒློལ་བས་རྒྱ་

ཐུལ་པའི་དཔའ་རགས་བངས། 

སྨད་བཀློད་རི་ཁློད། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ལྷློ་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྨད་དཀྲིས། ལུས་སྨད་དུ་གློན་བའམ། དཀྲི་བའི་གློས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྨད་ཁམས། སར་མདློ་ཁམས་ཞེས་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཞིག་ཡིན། 

སྨད་ཁེབས། ཟླ་མཚན་འགློག་བེད་ཀི་རས། 

སྨད་ཁློག ལུས་ཀི་སྨད་ཁློག ལུག་ཤ་སྨད་ཁློག ཚགས་ཤ་སྨད་ཁློག 

སྨད་ཁློག་སྐྱློན་ཅན་དུ་གྱུར་བ། ཡང་ན། ལུས་སྨད་སྐྱློན་ཅན་ཆགས་པ་ཞེས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

སྨད་གློས། སྨད་གཡློགས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མཐང་གློས་དང་། འདློམས་དཀྲིས། སྨད་དཀྲིས། 

སྨད་གཡློགས། སྨད་ཤས། ཤམ་ཐབས་བཅས་སློ།། 

སྨད་རྒྱས་མ། སྨད་ཆེན་མ་དང་དློན་གཅིག 

སྨད་རྒྱུད། གཤམ་སྨད་ཀ་ིཕློགས། གཙང་པློའ་ིསྨད་རྒྱུད། ལུང་གཞུང་ག་ིསྨད་རྒྱུད། གློང་ཁརེ་ག་ིསྨད་རྒྱུད། 

སྨད་རྒྱུད་པ། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པར་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་སགས་ཀི་གྲྭ་ཚང་ཞིག 

སྨད་འགློ ཕྱུགས་ཀི་ལུས་སྨད་ན་བའི་འགློ་ནད་ཅིག 

སྨད་ཆ། འློག་གམ་གཤམ་གི་ཕློགས་དང་། རེས་མའི་ཆ་ཤས། གཙང་པློའི་སྨད་ཆ། དཔེ་ཆའི་སྟློད་

ཆ་དང་སྨད་ཆ། 

སྨད་ཆད། [རིང]མ་སྨད་པ། 

སྨད་ཆུ། འབབ་ཆུ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད་ཅིང་། ཟླ་ཆུའི་ཡན་

ལག་ཅིག་ཡིན། 

སྨད་ཆེན་མ། [མངློན]བུད་མེད་མཛེས་མ། 

སྨད་འཆལ། འཆལ་པློ་འཆལ་མློའི་སྤློད་པ། 

སྨད་འཇལ། ས་དུས་གཞན་གི་ཆུང་མར་ལློག་པར་སྤད་པའི་ཁིམས་འཇལ་ཞིག 

སྨད་མདློ་ཁམས་སང་ལྔ། གནའ་བློའི་དུས་སུ་མདློ་ཁམས་སང་ལྔ་བགངས་པའི་སྐབས་སུ། འབི་ཆུ་

དང་རྨ་ཆུའི་བར་ན་སང་གཅིག་བརིས་ནས་ཆུ་བཞི་སང་ལྔ་ཞེས་བགང་སློལ་བྱུང་འདུག རེས་

སུ་འབི་ཆུ་དང་རྨ་ཆུའི་བར་ན་ཡློད་པའི་ཟླ་ཆུའི་ཤར་ནུབ་ཕེས་པས་དློན་དུ་ཆུ་ལྔ་ལ་སང་དྲུག་

བྱུང་འདུག་ཀང་། ཆུ་ལྔ་ཞེས་བགང་སློལ་བྱུང་མི་འདུག 

སྨད་མདློ་ཁམས་སང་དྲུག ས་གཤིས་རིག་པའི་སློ་ནས་བློད་ཀི་ཡུལ་ཁམས་དབེ་སློལ་ཞིག བློད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

ཡུལ་སྟློད་སྨད་བར་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་སྨད་མདློ་ཁམས་སང་དྲུག་ཅེས་པའི་སང་དྲུག་ནི། ༡ སློ་

འབློར་སང་། ཞེས་པ་ཡར་ཀླུང་གཙང་པློའི་ཤར་རྒྱུད་ནས་ཚ་བ་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུའི་བར་གི་སང་

ལ་ཟེར། ༢ ལྷློ་ཚ་བ་སང་། ཞེས་པ་ཚ་བ་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུའི་ཤར་རྒྱུད་ནས་ཆབ་མདློ་ར་ཆུའི་

བར་གི་སང་རྒྱུད་འདི་དག་ལ་ཟེར། ༣ སྨར་ཁམས་སང་། འདི་ལ་སྨར་ཁམས་ཀེ་རེ་སང་ཡང་

ཟེར། ཆབ་མདློ་ར་ཆུའི་ཤར་རྒྱུད་ནས་འབི་ཆུའི་བར་གི་སང་འདི་དག་ལ་ཟེར། ༤ འབི་ཟླ་ཟལ་

མློ་སང་། འབི་ཆུ་ཤར་རྒྱུད་ནས་ཤར་ཟླ་ཆུའི་བར་གི་སང་འདི་དག་ལ་ཟེར། ༥ མི་ཉག་རབ་

སང་། ཞེས་པ་ཟླ་ཆུའི་སྨད་ཕློགས་ཀི་ཤར་རྒྱུད་དང་རྨ་ཆུའི་སྨད་ཕློགས་ཀི་ནུབ་རྒྱུད་བར་གི་

སང་འདི་དག་ལ་ཟེར། ༦ རྨ་ར་སང་། ཟླ་ཆུའི་སྟློད་ཕློགས་ཀི་ཤར་རྒྱུད་དང་། རྨ་ཆུའི་སྟློད་

ཕློགས་དང་། ཁུག་པའི་བར་སང་གི་ཡུལ་གྲུ་འདི་དག་ལ་ཟེར། དློན་དངློས་ཟླ་རྒྱུད་གིང་ཚང་

དང་། མགློ་ལློག གསེར་ར་སློགས་ཀི་ཡུལ་འདི་དག་ལ་གཙོ་བློར་ཟེར། འློན་ཀང་དེང་དུས་

གློམས་སློལ་གི་འགེལ་བཤད་བེད་སློལ་ལར་ན། ཚ་བ་སང་ཞེས་པ་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུའི་ཉེ་

འགམས་ཀི་ཡུལ་སེ་འདི་དག་དང་། སློ་འབློར་སང་ཞེས་འབའ་ལི་རྒྱལ་གསུམ་གི་ཡུལ་གྲུ་འདི་

དག་དང་། སྨར་ཁམས་སང་ཞེས་པ་ཆབ་མདློ་སྨར་ཁམས་སེ་པ་འདི་དག་དང་། ཟལ་མློ་སང་

ཞེས་པ་འབི་ཆུའི་ཤར་ནུབ་ཕློགས་སུ་གནས་པའི་སེ་པ་འདི་དག་དང་། མེ་ཉག་རབ་སང་ཞེས་

པ་དར་མདློ་གཙོ་བློར་བས་པའི་རྒྱལ་རློང་རྒྱལ་ཁག་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ཡུལ་གྲུ་འདི་དག་དང་། རྨ་

ར་སང་ཞེས་པ་རྨ་ཆུའི་ཕར་ཚུར་གཉིས་སུ་གནས་པའི་སེ་པ་འདི་དག་ལ་ངློས་འཛིན་སློལ་བྱུང་

འདུག འདི་ནི་ཐློག་མའི་མདློ་ཁམས་སང་དྲུག་ཅེས་པ་དེ་རེས་སུ་ཡུལ་གི་དཔློན་རིགས་རྣམས་

ཀིས་དབང་བའི་ས་ཁློངས་འགྱུར་བར་ཕིན་སྟབས་སང་དྲུག་གི་འབློད་སློལ་དེ་ཡང་སིད་སྐྱློང་གི་

དབང་ཡུལ་དང་མཉམ་དུ་འགྱུར་བ་ཕིན་པ་ཞིག་རེད། 

སྨད་མདློ་ཁམས་སང་གསུམ། འདི་ནི་ཆེས་གནའ་བློའི་བརི་སྟངས་ཞིག་ཡིན། ལྷློ་ཚ་བ་སང་། ཤར་

མི་ཉག་སང་། བང་ཀེ་རེ་སང་དང་གསུམ་མློ། 

སྨད་འདུལ། མདློ་ཁམས་སྨད་ཀི་ཡུལ་ནས་དར་ཞིང་བརྒྱུད་པའི་འདུལ་བའི་སློམ་རྒྱུན་ཏེ་དམར་

གཡློ་གཙང་གསུམ་མདློ་སྨད་དན་ཏིག་གི་ཡུལ་གྲུར་བློན་ནས། བ་ཆེན་དགློངས་པ་རབ་གསལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྙེན་པར་རློགས། ཁློང་གིས་ཀླུ་མེས་ཚུལ་ཁིམས་ཤེས་རབ་དང་། ལློ་སྟློན་རྡློ་རེ་དབང་ཕྱུག་

སློགས་དབུས་གཙང་མི་བཅུ་བསྙེན་པར་རློགས། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་དབུས་གཙང་གི་ཕློགས་

སུ་འདུལ་བའི་སློམ་རྒྱུན་སེལ་ཞིང་མཆེད་པའློ།། 

སྨད་འདུལ་གི་སློམ་རྒྱུན། འབངས་གེན་ལློག་གིས་བློད་ཀི་བསྟན་གཞིས་ཐམས་ཅད་གཏློར་བརླག་

གཏློང་པའི་སྐབས་སུ་རྨ་གཡློ་གཙང་གསུམ་འདུལ་བའི་དཔེ་ཆ་རྣམས་ཁེར་ཏེ་སྟློད་མངའ་རིས་

སུ་བློས། དེ་ལ་ཡང་བཞུགས་མ་ཐུབ་པ་བང་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ཧློར་ཡུལ་དུ་ཕེབས། དེ་ནས་

ཁམས་སུ་བློན་ཏེ་རྨ་ལུངརྡློ་རེའི་བག་ར་ཨན་ཆུང་གནམ་རློང་ངམ། དན་ཏིག་ཤེལ་གི་ཡང་

དགློན་དུ་བསློམ་ཞིང་བཞུགས་པའི་ཚེ། བ་ཆེན་དགློང་པ་རབ་གསལ་དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་

སྟག་སྟེ་སྤི་ལློ་༩༠༦པའི་ལློར་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། བསྟན་པའི་མེ་རློ་མདློ་སྨད་ནས་གསློས་པས་

བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་དབུ་བརེས། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་པའི་ལྕགས་ལུག་ལློར་བསྙེན་པར་རློགས། 

དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་པའི་མེ་བི་སྟེ་སྤི་ལློ་༩༡༦ལློར་མངའ་བདག་ཡེས་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་སློགས་

ཡུལ་དཔློན་རྣམས་ཀི་དབུས་ཕློགས་སུ་བསྟན་པ་ཉམས་པ་སར་གསློའི་ཆེད་དུ། དབུས་ནས་ཀླུ་

མེས་ཚུལ་ཁིམས་ཤེས་རབ་སློགས་མི་ལྔ། གཙང་ནས་ལློ་སྟློན་རྡློ་རེ་དབང་ཕྱུག་སློགས་མི་ལྔ་

བཅས་དབུས་གཙང་གི་མི་བཅུ་པློ་མདློ་སྨད་དུ་བཏང་ནས་རབ་བྱུང་ཞུ་སྐབས་དམར་གཡློ་

གཙང་གསུམ་སྐུ་ན་བགེས་ཆེ་བའི་སྟབས་ཀིས་མཁན་བུ་སྐྱློང་མི་ཐུབ་གསུངས། བ་ཆེན་བསྙེན་

པར་རློགས་ནས་ལློ་ལྔ་ལས་མ་འདས་ཀང་དུས་ཀི་དབང་གིས་དམིགས་གསལ་གི་མཁན་པློར་

མཛད་ནས་མི་བཅུ་པློ་སྟན་ཐློག་གཅིག་ཏུ་སློམ་གསུམ་རིམ་ནློད་ཀིས་བསྙེན་པར་རློགས། དེ་ནས་

དབུས་སུ་ཕིན་པའི་ཕི་ལློའི་ས་སྟག་སྟེ་སྤི་ལློ་༩༡༨ལློར་དབུས་སུ་བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་འདུལ་སེ་

གསར་དུ་བྱུང༌། བཙན་པློ་རྣམས་ཀི་བ་མཆློད་དུ་གྱུར། ཀླུ་མེས་ལ་སློབ་བུ་ཀ་བ་བཞི། གདུང་མ་

བརྒྱད། ཕམ་སློ་གཉིས། དྲལ་མ་སྟློང་ར་སློགས་བྱུང་བས་བསྟན་པ་ཉམས་པ་རྨང་ནས་གསློས་པ་

རྣམས་ལ་སྨད་འདུལ་གི་རྒྱུན་ཞེས་གགས། བསྟན་པ་ཕི་དར་སྐབས་ཀི་སློམ་བརློན་སྐྱེས་མཆློག་

ཕལ་ཆེར་གི་སློམ་རྒྱུན་འདི་བཞེས་ཡློད་པར་རྒྱ་འདུལ་བ་འཛིན་པ། རྨ་ཚོ་བང་རྡློར། བ་འདུལ་

འཛིན། ཤ་མི་སྨློན་ལམ་རྡློ་རེ། ལློ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པློ། མུ་ཏློ་པ། ཕུ་ཆུང་བ། ཤ་ར་པ། རྔློག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

ལློ་ཙཱ་བ་བློ་ལན་ཤེས་རབ། འབེ་ཤེས་རབ་འབར། དྭགས་པློ་ལྷ་རེ། འགློ་མགློན་ཕག་གྲུ། བཅློམ་

ལན་རིག་རལ་ལ་སློགས་རྣམས་སློམ་རྒྱུན་འདིར་བཞེས་པ་ཡིན་ནློ།། 

སྨད་འདློགས། སྨད་དུ་འདློགས་རྒྱུའི་ཡི་གེ ཡ་ར་ལ་ཝ། 

སྨད་ནག ཟླ་སྨད་ནག་པློའི་བསྡུས་ཚིག 

སྨད་པ། ① སྨློད་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ② སྨད་ཕློགས་པ། 

སྨད་པ་ས་གཞན་ན་གནས་པ། སྤློད་པ་གཞན་ན་གནས་པའ་ིགཞིའ་ིནང་གསེས། ནན་ཏུར་བཞ་ིབེད་པའློ།། 

སྨད་པའི་ཆ་ལས་བསྟློད་པ། ཆའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། གཡློ་ཟློལ་གི་ཚིག་གིས་བསྟློད་ར་

བཏང་བའི་ཁུལ་བས་ནས་དློན་ལ་སྨད་ར་ཕབ་པའི་ཚུལ་སྟློན་པའི་ཆའི་རྒྱན་ཞིག 

སྨད་པའི་དཔེ། དཔེའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་ཅན་དློན་གི་གནས་ལུགས་ཅུང་ཟད་ལྷག་

པར་སྟློན་པའི་ཕིར། དཔེ་ལ་སྨད་ར་བཏང་བའི་ཚུལ་གིས་དློན་དུ་དཔེ་དློན་མཚུངས་པར་སྟློན་

པའི་རྒྱན་ཞིག 

སྨད་པའི་མཚུངས་སྦློར། མཚུངས་སྦློར་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བརློད་འདློད་སྨད་ཡུལ་

ལ་ཉེས་སྐྱློན་གི་སྨད་ར་མཚུངས་པར་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག 

སྨད་པའི་སགས་ཁང་། སྨད་པའི་སགས་ཁང་གསང་སགས་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གིང་། དགློན་པ་འདི་

བཏབ་དུས་མི་གསལ། འདེབས་མཁན་དགུ་རློང་རྒྱལ་སས་སྐུ་ཕེང་ཞིག་གིས་བཏབ་ཞེས་ཟེར། 

གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྨད་བང་སེམས་ཤེས་རབ་བཟང་པློ། རེ་འདི་ནི་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་སྤི་ལློ༣༨༧ནས༡༤༢༠ ནང་

རི་བློ་ཆེ་ཡློར་སེ་དགེ་སྟློང་དཔློན་གི་རིགས་སས་སུ་འཁྲུངས་ཤིང་། སྐུ་ཆུང་དུས་ཀརྨ་པའི་ཆློས་

སློར་ཞུགས། དེ་ནས་དབུས་གཙང་གི་ཕློགས་སུ་བློན་ཏེ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་

པློ་ར་བའི་བ་མར་བཀུར། མཁས་མཆློག་དར་མ་རིན་ཆེན་དང་། མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་

དཔལ་བཟང་། རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་སློགས་ཀི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་མདློ་སགས་རབ་

འབམས་ལ་གསན་བསམ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། དེ་ནས་ཀུན་མཁེན་བང་ཆུབ་འབུམ་པའི་བཀའ་ལུང་

དང་། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་གི་བཀའ་བཞིན་མདློ་ཁམས་དུ་ཕེབས་ཏེ་རབ་བྱུང་བདུན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ༡༤༤༤ ལློར་གདན་ས་ཆེན་པློ་ཆབ་མདློ་བམས་པ་གིང་ཕག་བཏབ། དེ་

རེས་བཀའ་ཆེན་གི་བཤད་པ་མཛད་པས་ཆློས་རེ་རྣམ་རྒྱལ་གགས་པ་དང་། སློབ་དཔློན་རྣམ་

པ་ལྔས་གཙོས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཤིན་ཏུ་མང་པློ་བསྡུས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརེན་ནས་བང་

སེམས་ཆེན་པློ་ཞེས་སྙན་གགས་བཟང་པློས་མདློ་ཁམས་ཀི་ཐ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ཁབ། བང་སེམས་

ཤེས་རབ་བཟང་པློ་སྐུ་འདས་རེས། ཞང་ཞུང་ཆློས་དབང་གགས་པ་དང་། སྟློད་ལུང་པ་མཚུར་

སྟློན་ནམ་མཁའ་དཔལ། ཤེས་རབ་དཔལ་བརེགས། གཞློན་ནུ་དཔའ་ཅློད་པ་ཆློས་རེ་ཀུན་

དགའ་དཔལ་ལན་སློགས་མཁས་གྲུབ་རིམ་པས་གདན་ས་བསྐྱངས། 

སྨད་འབྲུག་ཐུབ་པ་ལྔ་ལན། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་འཆི་ཐུབ། ཐུབ་མློ་རས་ཐུབ། གསང་སྤློད་རི་ཐུབ། ནད་

གདློན་འཁྲུགས་ཐུབ། གཉེན་པློ་རྐྱེན་ཐུབ་ཀི་རྐྱེན་ལྔའློ། 

སྨད་མ། དངློས་པློ་དང་ལུང་པ་སློགས་ཀི་སྨད་ཕློགས། 

སྨད་ཚིག སྨད་ར་གཏློང་བའི་ངག ཡང་ན། གཞང་ཁང་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

སྨད་འཚོང་འཆལ་རྒྱུག སྨད་འཚོང་མས་གཞང་འཚོང་བ་དང་དེ་དག་ལ་སྐྱེས་པ་བུས་འཆལ་པློ་

རྒྱུགས་པ། 

སྨད་འཚོང་གནས། སྨད་འཚོང་མའི་སློད་ཁང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེ་བློ་ཀུན་འཇུག་དང་། 

འཁིག་པའི་ཁིམ། རེ་དགའི་ཁང་པ་བཅས་སློ།། 

སྨད་འཚོང་མ། འཚོ་བའི་དློན་དུ་འཁིག་སྦློར་འཚོང་བའི་བུད་མེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ངན་རློལ་

མ་དང་། རགས་ཅན་མ། ཐུན་མློང་བུད་མེད། འདློད་པའི་རེན་མ། སེད་བེད། སྦློར་བེད། ཚོགས་

པའི་བུད་མེད། ཚོགས་ཅན་མ། གཟུགས་འཚོང་མ། རེས་མ་བཅས་སློ།། 

སྨད་གཟུག ཤའི་སྨད་ཁློག་གི་ཕེད་ཀ 

སྨད་གཡློགས། སྨད་གློས་ཤིག 

སྨད་གཡློགས་གློང་བ། སྨད་གཡློགས་ཀི་ཁ་ལ་བཏང་བའི་གློང་བ། 

སྨད་ར། འཕ་སྨློད་དམ་སྨ་འབེབས། རང་སྣང་གང་ཤར་གིས་གཞན་ལ་སྨད་ར་གཏློང་བ། 

སྨད་རུས། གཟུགས་པློའི་ཁློག་སྨད་ཀི་རུས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

སྨད་ཤམ། ① སྨད་གཡློགས་སམ་སྨད་གློས། ② གློས་ཆེན་གི་བེ་བག་ཅིག 

སྨད་སིལ་ཆད། མངའ་བདག་དཔལ་གི་སས་ནས་གདུང་རབས་སིལ་བུར་འཐློར་ནས་ཕློགས་

ཐམས་ཅད་དུ་གེས་པས་སྨད་སིལ་ཆད་ཟེར། 

སྨན། ལུས་ལ་ཕན་ཞིང་ནད་འཇློམས་པར་བེད་པའི་གཉེན་པློའི་རས་ཏེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་རིན་

པློ་ཆེའི་སྨན་དང་། སའི་སྨན། རྡློའི་སྨན། ཤིང་གི་སྨན། རིའི་སྨན། ཐང་གི་སྨན། སློའི་སྨན། སློག་

ཆགས་ཀི་སྨན་བཅས་བརྒྱད་མཆིས་སློ།། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྐྱེན་སྨན་དང་། ནད་སེལ། རི། 

རི་སྨན། འཚོ་བེད། གསློས་སྨན་བཅས་སློ།། 

སྨན་སྐུ། སྨན་འདམ་གི་སྐུ་འདྲ། 

སྨན་དཀར། བློད་སྐྱེས་ལ་ཕུག་བཙོས་པའི་ཁུ་བ་སྟེ། ནུས་པས་སློ་རིལ་སྐྲངས་པ་དང་། སྒིད་ཆུ་

འཁུམས་པ་སློགས་རང་འབམ་གི་ནད་འཇློམས། 

སྨན་བཀུས་ཏེ་བློར་བ། སྨན་ལློངས་སྤད་པའི་ལྷག་མ་བློར་བའི་དློན། 

སྨན་ཁང་། ① ནད་ལ་བརག་བཅློས་བེད་སའི་ལས་ཁང་། ② སྨན་འཇློག་སའི་ཁང་པ། 

སྨན་ཁང་པ་ངག་དབང་ཆློས་འཕེལ། རེ་འདི་ནི་གཙང་ཁུལ་དུ་ཡབ་དར་རྒྱས་དང་ཡུམ་ཚེ་རིང་

བསམ་གྲུབ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ༡༦༣༥ལློར་འཁྲུངས། 

དགུང་ལློ་ལྔ་ལ་ཤེལ་དཀར་ཆློས་སེའི་མཁན་པློ་ལེགས་པ་དློན་གྲུབ་དྲུང་དུ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ། 

དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་ལ་ཤེལ་དཀར་ཆློས་སེར་ཆློས་ཞུགས་མཛད། གཞུང་ཆེན་བཀའ་པློད་

གསན་བསམ་གནང་། དགུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་ལ་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་དུ་

རབ་བྱུང་གི་སློམ་པ་བཞེས། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་ལ་ར་ནག་རེ་དམ་ཆློས་རྒྱལ་མཚན་ས་ནས་

བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་སློགས་ཀི་བཤད་ལུང་གསན། དགུང་ལློ་དློན་གསུམ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་

བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ༡༧༠༧ལློར་དགློངས་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་གཤེགས། 

སྨན་ཁབ། ནད་པར་སྨན་ཆུ་འཛུགས་པའི་ཁབ་སྦུབས་སྟློང་ཞིག 

སྨན་ཁུག སྨན་བླུག་སའི་ཁུག་མ། 

སྨན་ཁེམ། སྨན་ཕེ་འཇལ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྨན་ཁློག ཨ་བར་སྐྱུར་གསུམ་ལ་བུ་སྦློར་སེ་མ་བས་པའི་ཁློག་སྨན། 

སྨན་ཁློལ། སྨན་ཕེ་འཇལ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག

སྨན་ས ས་སྨུག་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

སྨན་ས་སྐམ་པློ། སྨན་བཅའ་ས་སྐམ་པློ། 

སྨན་གི་གློང་ཁེར་ལ་ན་སྡུག གསློ་བ་རིག་པའི་དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞི་འཆད་ཉན་མཛད་པའི་ཡུལ་

དབུས་ཀི་གློང་ཁེར་ཆེན་པློའི་མིང་སྟེ། དེའི་ངློས་འཛིན་ཐད་ལྷ་སྒྲུང་ནང་གི་བཤད་སློལ་མང་པློ་

ཡློད་འདུག དཔའ་བློ་གཙུག་ལས་ཕེང་བས། གནས་འདི་ནི་གཡུ་ཐློག་ཡློན་ཏན་མགློན་པློ་གང་

ཉིད་འཁྲུངས་པའི་གནས་གཙང་གི་ཚོང་འདུས་མགུར་མློ་ལ་སྒློ་བཏགས་ནས་སྙན་ངག་གི་ལམ་

ནས་བིས་པའི་གནས་ཡིན་པ་ལས་འཇིག་རེན་ཁམས་ཀི་གནས་དངློས་ཡིན་པར་བཞེད། 

 སྨན་གི་རྒྱལ་པློ། ཨ་རུ་རའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

སྨན་གི་རྒྱུད་བཞི། གསློ་རིགས་རྒྱུད་བཞི་དང་དློན་གཅིག

སྨན་གི་ཆུ། ① ག་བུར་དང་། ཙན་དན་དཀར་པློ་ལ་བུ་ཤིན་ཏུ་བསིལ་བའི་སྨན་གིས་ནུས་པ་ཆུ་དང་

མཐུན་པའི་ལས་བེད་པའི་ཆ་ནས་བཏགས་པ་ཞིག ② རླུང་མཁིས་བད་ཀན་ལན་འདུས་སེལ་

བར་བེད་པའི་སྨན་ཆུ་རིགས་ལྔ། ③ སྨན་ཁློང་དུ་འཕུལ་བར་བེད་པའི་ཆུ་སྟེ་རླུང་ལ་གར་ཆང་

དང་། མཁིས་པར་གངས་ཆུ། བད་ཀན་ལ་ཆུ་བསྐློལ་བཅས་སློ།། 

སྨན་གི་ལློངས། [མངློན] སང་རི། 

སྨན་གི་བསྟན་བཅློས་བཞི། ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཆེན་པློ། ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལ་འཇུག་པ། ཡན་

ལག་བརྒྱད་པའི་སྙིང་པློ་བསྡུས་པ། ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་བསྡུས་པའློ།། 

སྨན་གི་མཐུ། སྨན་གི་གཙོ་བློའི་ནུས་ཤུགས་ཏེ། ཚ་བས་གང་ནད་འཇློམས་པ་དང་། བསིལ་བས་

ཚ་ནད་འཇློམས་པ་ལ་བུའློ།། 

སྨན་གི་ལེ་གུ། སྨན་བསྐློལ་བའི་སྐྱློ་མ། 

སྨན་གི་ནུས་པ་བརྒྱད། སྨན་རིགས་ལ་ནུས་པ་བརྒྱད་དེ། ལྕི་སྣུམ་བརྟུལ་དང་རྣློ་བ་དང་། ཡང་རྩུབ་

ཚ་བསིལ་རྣམ་པ་བརྒྱད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

སྨན་གི་ཕབས་ར། སྨན་སྦློར་བེད་དུས་འདེབས་རྒྱུའི་སྨན་གི་ནུས་པ་འདློན་བེད་རུ་རི་ལ་བུ། 

སྨན་གི་བེ་བུམ། གསློ་བ་རིག་པའི་སྐློར་གི་མན་ངག་ཕན་བུ་མང་པློ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་

དཔེ་ཆའི་མིང་སྟེ། འབློང་རེ་ལྷ་སས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་བེ་བུམ་དང་། ཞང་ཞུང་འཁློར་ལློ་

རྒྱལ་པློས་མཛད་པའི་བེ་བུམ་ལ་བུ་ལ་ཟེར་ཞིང་། གཞན་དུ་བེའུ་བུམ་ཞེས་ཀང་འབྱུང་བས་

དློན་གཅིག་པར་མངློན། 

སྨན་གི་བ་བཻཌཱུརྱ་འློད་ཀི་རྒྱལ་པློ། ནད་ཀི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱློབ་པར་མཛད་པའི་སངས་རྒྱས་སྐུ་

མདློག་སློན་པློ་དབུ་ལ་གཙུག་ཏློར་དང་། ཞབས་ལ་འཁློར་ལློས་མཚན་པ། ཕག་གཡས་ན་ནད་

ཀི་གཉེན་པློ་ཨ་རུ་ར་དང་། གཡློན་པས་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས་པ་ཞིག་གི་མཚན། 

སྨན་གི་སྦློར་སེ། ནད་སློ་སློའི་གཉེན་པློའི་སྨན་རློ་ནུས་ཞུ་རེས་སློགས་མཐུན་པར་སྦློར་བའི་སེ་ཚན་

ཏེ། རིན་ཆེན་རིལ་ནག་ཆེན་པློ་དང་། རཏྣ་བསམ་འཕེལ་ལ་བུ་ལའློ།། 

སྨན་གི་འབས་བུ། ཟག་བཅས་ཀི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་གང་རུང་གི་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རྒྱུ་ལས་

སྐྱེས་པ་སྟེ། ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པློ་ལ་བུ། 

སྨན་གི་གཞི། འདུལ་བ་གཞི་བཅུ་བདུན་ལས། བདེར་གནས་རྐྱེན་གི་གཞི་ལྔའི་ནང་གསེས་ཟས་

མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་སློ་ནས་བདེ་བར་གནས་པ་སྨན་གི་གཞི་སྟེ། འདློད་ཁམས་པའི་

ལུས་འཚོ་བའི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་དྲི་རློ་རེག་བ་གསུམ་གིས་བསྡུས་པའི་ཁམ་ཟས་ནི་ལུས་གསློ་

བར་ཕན་ཞིང་ནད་སེལ་བས་སྨན་ཞེས་བཏགས་པའློ།། 

སྨན་གི་གཞི་བཞི། དུས་རུང་གི་སྨན། ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་སྨན། ཞག་བདུན་པའི་སྨན། ཇི་སིད་

འཚོ་བཅངས་ཀི་སྨན་ནློ།། 

སྨན་གི་ཟིན་ཏིག གསློ་བ་རིག་པའི་སྐློར་གི་གཞུང་ལུགས་དང་། ལག་ལེན་གི་དློན་རྣམས་གནད་དུ་

དྲིལ་ཞིང་སྙིང་པློ་བསྡུས་ནས་བཀློད་པའི་དཔེ་ཆའི་མིང་སྟེ། གཙང་སྟློད་དར་མ་མགློན་པློས་

མཛད་པའི་ཟིན་ཏིག་དང་། ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་ཟིན་ཏིག་ལ་བུའློ།། 

སྨན་གི་ཡློན་ཏན་བཅུ་བདུན། འཇམ་པ་དང་། ལྕི་བ། དྲློ་བ། སྣུམ་པ། བརན་པ་བཅས་རླུང་སེལ་བའི་

ཡློན་ཏན་ལྔ། གང་བ་དང་། རྟུལ་བ། བསིལ་བ། མཉེན་པ། ས་བ། སྐམ་པ་བཅས་མཁིས་པ་སེལ་



  242  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བའི་ཡློན་ཏན་དྲུག སྐྱ་བ་དང་། ཚ་བ། ཡང་བ། རྣློ་བ། རྩུབ་པ། གཡློ་བ་བཅས་བད་ཀན་སེལ་

བའི་ཡློན་ཏན་དྲུག་བཅས་བསློམས་པས་བཅུ་བདུན་ནློ།། 

སྨན་གི་རེག་ཟིག གསློ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་། ལག་ལེན་སྐློར་གི་མཐློང་ཐློས་བྱུང་བའི་

དློན་རྣམས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཟིན་བིས་སུ་བཀློད་པའི་དཔེ་ཆའི་མིང་སྟེ། ཀློང་རློང་སྨན་བ་དློན་

གྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་རེག་ཟིག་ནེའུ་ལེའི་རྐྱལ་པ་ལ་བུའློ།། 

སྨན་གི་རློ་དྲུག མངར་བ། སྐྱུར་བ། ཁ་བ། བསྐ་བ། ཚ་བ། ལན་ཚྭ་བའློ།། 

སྨན་གི་ཤན། རས་ཀི་ཤན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་སྨན་དང་། ཞག་བདུན་

པའི་སྨན་རྣམས་རང་རང་གི་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཐུན་ཚོད་ཀི་མཐའ་ལས་འདས་པ་ན། 

གསློག་འཇློག་གི་སང་བ་བསྐྱེད་པའློ།། 

སྨན་གིང་། རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ཤར་ངློས་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པློའི་

འགམ་དུ་ཡློད་ཅིང་། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་དུང་དློར་དུ་ཡློད། 

སྨན་ལྔ། སེ་ཏྲེས། རྒྱ་མཚོ་ལྦུ་བ། ཀཎ་ཀ་རི། དབང་པློ་ལག་པ། ཤུ་དག་དཀར་པློ། 

སྨན་གཅིའུ། ནད་པའི་བཤང་ལམ་དུ་གཏློང་རྒྱུའི་སྦུ་གུའི་སྨན་སྦློར་ཞིག་གི་མིང་། 

སྨན་བཅློས། ནད་གཞི་རང་རང་གི་གཉེན་པློའི་སྨན་བཏང་ནས་ནད་འཇློམས་པར་བེད་པའི་ཐབས། 

སྨན་ཆང་། དློན་སྣློད་ཀི་ནད་གང་དང་འཕློད་པའི་སྨན་དང་ནས་གཉིས་མཉམ་དུ་བཙོས་ཏེ་ཕབས་རི་

སྦར་ཏེ་བསྙལ་ནས་ལངས་པའི་ཚེ་བཏུང་དགློས་པའི་རླུང་ནད་སེལ་བའི་སྐློམ་གི་ནང་ཚན་ཞིག 

སྨན་ཆུ། ① སྨན་གཏློང་བེད་ཀི་ཆུ་ཁློལ། ② སྨན་ཡློད་པའི་རིའི་ཆུ། ③ ལུས་ལ་ཕན་ཆེ་བའི་ཆུ། ④ 

འབབ་ཆུ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གཉའ་ནང་རློང་ཁུལ་དུ་ཡློད།ཆུ་འགློ་ཤི་ཤ་སང་མ་ནས་

བྱུང་ཞིང་བུམ་ཆུའི་ཡན་ལག་ཅིག་ཡིན། 

སྨན་ཆུ་དར་རྒྱས་རི་ཁློད། ཕག་གྲུའི་དུས་རབས་སུ་མ་ཎི་པས་ཕག་བཏབ་པར་གགས། ད་ལ་མཚོ་

སློན་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྨན་ཆུ་རིགས་ལྔ། རླུང་ནད་སེལ་བའི་སྨན་ཆུ་མདློག་སློ་ལ་རློ་མངར་བ་དང་། མཁིས་ནད་སེལ་བའི་

སྨན་ཆུ་མདློག་སེར་ལ་རློ་ཁ་བ། བད་ཀན་གི་ནད་སེལ་བའི་སྨན་ཆུ་མདློག་སྐྱ་ལ་རློ་སྐྱུར་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

ཁག་ནད་སེལ་བའི་སྨན་ཆུ་མདློག་དམར་ལ་རློ་བསྐ་བ། ཆུ་སེར་གི་ནད་སེལ་བའི་སྨན་ཆུ་

མདློག་སྨུག་ལ་རློ་ཚ་བ་བཅས་ཏེ་ལྔའློ།། 

སྨན་ཆུ་ལྷ་ཁང་། ལྷ་ཁང་འདི་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་ནམ་ཡིན་གསལ་པློར་མ་ངེས། ངག་

རྒྱུན་ལར་ན་ལློ་གཅིག་སྟློང་ལྷག་གི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད་པའི་བཤད་སློལ་འདུག རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་

པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༩༣༠ལློ་ཡས་མས་ཙམ་ན་དགློན་འདིར་བ་མ་སྐལ་བཟང་དང་། ཀུན་

དགའ་ཞུ་བ་གཉིས་རྒྱུན་བཞུགས་མཛད་ཡློད་པ་དང་། དར་མདློ་རྡློ་བག་དགློན་པས་བདག་ཉར་

བས་ཡློད་ཅེས་ཟེར། གྲུབ་མཐའ་མ་ངེས། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ལྕགས་

ཟམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྨན་ཆེན། བློང་ང་ནག་པློའི་མིང་སྟེ། ནད་ལ་སྨན་ཡང་ཐབས་དང་མ་ལན་ན་སློག་ལ་གནློད་ཆེན་

འབྱུང་བའི་དློན། 

སྨན་ཆེན་དཀར་ནག སྨན་ཆེན་དཀར་པློ་ལ་འཛིན་པ་དང་། སེར་པློ་ལ་འབི་ཚིལ་མ་དང་བཙན་དུག 

ནག་པློ་ལ་བི་ཥ་དང་བློང་ང་ནག་པློ་བཅས་ཟེར་བས་དེ་དག་གི་མིང་སྟེ། རེ་ཟུར་མཁར་བ་

མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེས་མཛད་པའི་མན་ངག་བེ་བ་རིང་བསེལ་ལས། དཀར་པློ་འཛིན་པ་སེར་པློ་ནི། 

བཙན་དུག་ཅེས་བ་ནག་པློ་ལ། བློང་ང་ནག་པློ་ཞེས་བར་གསུངས། ཞེས་སློ།། 

སྨན་མཆློག ནུས་པ་ཆེ་བའི་སྨན་ཏེ་ཨ་རུ་རྣམ་རྒྱལ་ལ་བུ། 

སྨན་ལློངས། ① སྨན་རིགས་མང་པློ་སྐྱེ་བའི་ཡུལ། ② མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་ཁམས། ③ [མངློན] 

སང་རི། 

སྨན་རིང་། བློད་ཀི་ལྷ་བཟློ་རི་མློའི་ལུགས་ཞིག་སྟེ་ཞིབ་པ་སྨན་ལུགས་རི་མློར་ལ་ལློས།

སྨན་རིང་གློང་འདྲ། སྨན་ཙེ་ཞེས་པའི་དར་གློས་སབ་མློ་མདློག་སེར་དམར་ལང་གི་ཐིག་རིས་ཅན། 

སྨན་སྙིགས། སྨན་གི་རློ་མ། 

སྨན་གཉེར། སྨན་གི་དློ་དམ་བེད་མཁན།

སྨན་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། ས་དྲུག་པ་བའི་རྒྱུད་ཀི་

ཤེས་རབ་ཀི་ཕར་ཕིན་དང་ལན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནི་ཆགས་སློགས་ཉློན་མློངས་པ་དང་གཟུང་



  244  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བར་རློག་པ་སློགས་ཉློན་མློངས་དང་གཟུང་བར་རློག་པ་སློགས་ཤེས་བའི་སྒིབ་པའི་ནད་རབ་ཏུ་

ཞི་བར་བེད་པས་ན་སྨན་ལ་བུའློ།། 

སྨན་སྟློབས། ཚ་གང་གི་ནད་འཇློམས་པའི་སྨན་གི་ནུས་ཤུགས་ལ་ཟེར། 

སྨན་ར། སྨན་འཐུང་བེད་ཀི་སློད་ཡ་ཆུ་ཁློལ་དང་ཆང་ལ་བུའི་མིང་། ① ནད་རང་རང་གི་གཉེན་པློའི་

སྨན་རྣམས་ར་ཞློན་པ་ལར་འཕལ་དུ་ནད་ཀི་སྟེང་དུ་འཁིད་པར་བེད་པའི་དློན་ཏེ། རླུང་ལ་བུ་རམ། 

མཁིས་པར་ཀ་ར། བད་ཀན་ལ་སྦྲང་རི་བཅས་སློ།། ② སྨན་ཁློང་དུ་འཕུལ་ཞིང་ནད་ཀི་མཚན་

ཉིད་འཇློམས་པའི་ར་སྟེ། རླུང་ལ་གར་ཆང་། མཁིས་པར་ཆུ་བསྐློལ་གང་མློའམ་ཆུ་བསིལ། བད་

ཀན་ལ་ཆུ་བསྐློལ་བཅས་སློ།། 

སྨན་བསྟེན་པ། སྨན་ཁང་དུ་འགློ་ཤིང་སྨན་པ་བསྟེན་ནས་དེས་སྤློད་པའི་སྨན་འཐུང་བ། 

སྨན་ཐང་། སྨན་བསྐློལ་བའི་ཁུ་བ་དང་། སྨན་དང་སྦར་བའི་བཏུང་བ། 

སྨན་ཐང་པ་མགློན་པློ་ཚེ་དབང་། དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་དུས་དཀིལ་ཙམ་ལ་ལྷློ་བག་སྨན་ཐང་

དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁློང་གི་ཕ་ཤུལ་བུ་འཛིན་གི་ཐློག་ནས་རི་མློ་སྦློང་བར་འབད་པ་ལྷློད་མེད་མཛད་

པས་རིང་པློར་མ་ཐློགས་པར་ལྷ་བིས་ལ་མངའ་བརེས། ཁློང་གི་ཕག་བཟློའི་བརམ་བ་ནི་ཕློ་བང་

པློ་ཏ་ལའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཡློད་ཅིང་། ཐང་རྒྱབ་ཏུ་ཁློང་གི་མཚན་ཡང་འཁློད་ཡློད། 

སྨན་ཐང་ལུགས་རིང་། དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་ལྷློ་བག་སྨན་ཐང་པ་སྨན་བ་དློན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོས་

སློལ་བཏློད་པའི་རི་མློའི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་སྤྲུལ་སྐུ་ཆློས་

དབིངས་རྒྱ་མཚོས་སྨན་གསར་སློལ་བཏློད་པར་བརེན། སྨན་ཐང་ལུགས་རིང་ཞེས་པའི་མིང་དེ་

བྱུང་། འབི་སློལ་འདི་ནི་ལྷློ་བག་དང་། ཨེ། ལྷ་ས་སློགས་སུ་དར་སློལ་ཆེན་པློ་ཡློད། 

སྨན་ཐང་ལྷ་བིས་པ་སྨན་བ་དློན་གྲུབ། སྨན་བ་དློན་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོ་དང་མི་གཅིག་ཡིན། 

སྨན་ཐབ་པ། ཕན་སྟློབས་ཆེ་བའི་སྨན། 

སྨན་ཐུན། སྨན་གཏློང་ཐེངས་རེའི་སློམ་ཚད། 

སྨན་ཐུར། ① སྨན་ཚད་འཇལ་བེད་དང་སྨན་བླུག་བེད་ཀི་ཁེམ་བུ། ② མིག་འགིབ་བསལ་བེད་དང་། 

གློ་རྣག་འདློན་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ལ་བུ་དཔྱད་ཀི་ཆ་བད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

སྨན་ཐློ། ན་ཚ་གང་ཞིག་འཆློས་བེད་སྨན་གི་མིང་དང་། ཚད་མང་ཉུང་། བཀློལ་སྟངས་སློགས་བཀློད་

པའི་ཡི་གེ །

སྨན་མཐུ། སྨན་གི་ནུས་ཤུགས། 

སྨན་སློང་མཚོ། སང་འཁློར་མཚོའང་ཟེར། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་རུ་ཐློག་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་ན་ཡློད། 

སྨན་དྲེད། སྨན་ལ་ཡི་ག་ལློག་སྟེ་འཐུང་འདློད་མེད་པར་གྱུར་པའི་དློན། 

སྨན་བསྡུས་ཨེ་ཝཾ། དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་ནང་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཀི་

དབློན་པློ་ཀརྨ་ངེས་ལེགས་བསྟན་འཛིན་གིས་མཛད་པའི་མན་ངག་གི་སྐློར་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་

བདག་ཉིད་པློད་གཉིས་ཏེ། ཨེ་ནི་ནད་བརག་ཐབས་དང་། ཝཾ་ནི་སྨན་བསྡུ་སྦློར་གི་སྐློར་ཡིན་ནློ།། 

སྨན་ནག མདློག་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་པི་པི་ལིང་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། 

སྨན་ནད། བཙན་དུག་དང་། ཐང་ཕློམ་ལ་བུ་དུག་ཤས་ཡློད་པའི་སྨན། 

སྨན་ནུས། སྨན་གི་ནུས་ཤུགས། 

སྨན་སྣ། ① སྨན་རིགས་སྣ་ཚོགས། ② ཟས་ཀི་བློ་བ་འདློན་བེད་ཤ་སྨན། 

སྨན་སྣ་བརྒྱད། རིན་པློ་ཆེའི་སྨན། རྡློ་སྨན། ས་སྨན། ཤིང་སྨན། རྩྭ་སྨན། ཐང་སྨན། སློ་སྨན། སློག་

ཆགས་ཀི་སྨན་ནློ།། 

སྨན་པ། ① ནད་པ་གསློ་མཁན་གི་ཆེད་ལས་པའི་མིང་། འདི་ལ་ལྷ་རེ་ཡང་ཟེར། །② [ཐ་མི་དད་པ] 

ཕན་པ། རྒྱལ་ཇུས་དམངས་འཚོར་སྨན་པ་ལ་བུའློ།

སྨན་པ་དཀའ་བཅུ་བ། རྒྱུད་བཞི་ར་འགེལ་དང་། ཆ་ལག ཁ་སྐློང་། མདློ་བང་བཅས་བློར་ཐློན་ཅིང་། 

དེ་དག་ལག་ལེན་དུ་སྤློད་ཤེས་པའི་སྨན་པའི་མཚན་སྙན། དེང་དུས་学士ཀི་དློན་ཡློད། 

སྨན་པ་ངན་པ། འདློད་པས་འཕལ་དུ་ཆ་བཟུང་སློག་གི་གཤེད། ཅེས་པར་མེས་པློའི་ཞལ་ལུང་ལས། 

འདློད་པས་འཕལ་བསབས་ཀི་སྨན་པ་ཞེས་པ་སྦངས་གློམས་མེད་ནའང་འདློད་པས་གདུངས་

ནས་སྨན་པའི་ཆ་ལུགས་འཛིན་ཏེ། དེ་ལ་བཞི་སྟེ། ནད་པ་རྒན་གློམས་ཀི་སྨན་པ། ཤློག་བུ་

མཚམས་འབེད་ཀི་སྨན་པ། ཡིག་སྣ་བྲུལ་སྒྲུག་གི་སྨན་པ། རྒྱ་པ་ཕློགས་གཏློགས་ཀི་སྨན་པའློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དང་པློ་ནི། ནད་པ་རང་ཉིད་ལ་ཕན་གློམས་གང་བྱུང་གི་རེས་སུ་དཔག་ནས་གཞན་གི་ནད་

འཆློས་པ་དང་། གཉིས་པ་ནི། མན་ངག་གི་ཤློག་དྲིལ་ཟབ་ཟབ་མློ་འགའ་ཞིག་མཐློང་བ་ལ་བརེན་

ནས་སྨན་པ་བེད་པ་དང་། གསུམ་པ། གཞན་ཟེར་དང་ཡིག་མཁན་བས་པར་བརེན་ནས་ཇག་པ་

བས་པའི་ཡིག་སྒུམ་དང་སྨན་སྒུམ་ལ་བརེན་ནས་སྨན་པ་བེད་པ་དང་། བཞི་པ། སྟློད་སྨད་ཚོང་

བས་པས་སྨན་འདི་ནི་འདི་ལ་ཕན་ནློ། ཞེས་འགའ་ཞིག་ཤེས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྨན་པ་བེད་པ་

རྣམས་ནི་སློག་གི་གཤེད་མ་ཡིན་ནློ། ཞེས་གསུངས་སློ།

སྨན་པ་དུང་གི་ཐློར་ཅློག དབུ་ལ་རས་དཀར་གི་ལ་ཐློད་གསློལ་བས་མཚན་དེ་ལར་ཐློགས། ཡབ་རྒྱ་

གར་གི་སྨན་པ་བི་བི་དགའ་བེད་དང་ཡུམ་ཡིད་ཀི་རློལ་ཆ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྤི་ལློའི་དུས་

རབས་གསུམ་པ་ཙམ་ལ་སྐུ་འཁྲུངས་པར་གགས། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་རང་གི་ཡབ་ལས་རེག་

པ་རའི་མདློ།། འཚོ་བ་ཟས་ཀི་མདློ།། སྦློར་བ་སྨན་གི་མདློ།། གཏར་བསེག་དཔྱད་ཀི་མདློ།། རྨ་

ཆས་བཟློ་ཡི་མདློ་བཅས་དང་། དེ་དག་གི་འགེལ་བཤད་ཁློག་འབུབ། ས་བཅད། ལག་ལེན་

སློགས་གསན་ཏེ་མཁས་པར་གྱུར། 

སྨན་པ་བསྡུས་ར་བ། སྨན་གི་ཡློན་ཚད་དམའ་ཤློས་ཞིག ར་རྒྱུད་དང་། བཤད་རྒྱུད། ཕི་མ་རྒྱུད་

བཅས་ཀི་ར་འགེལ་ཆ་ལག་དང་བཅས་པའི་དློན་བློར་ཚུད་ཅིང་ལག་ལེན་བ་ཤེས་པའི་སྨན་

པའི་མཚན་སྙན། དེང་དུས་ཆེད་སྦློང་སློབ་མ་ཡློན་ཚད་ལ་བུ། 

སྨན་པ་འབུམ་རམས་པ། ཡློན་ཚད་ཅིག་སྟེ་གསློ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་ལག་ལེན་གང་ལ་

ཐློགས་པ་མེད་པའི་སྨན་པ་མཁས་པའི་མཚན་སྙན་ཞིག་སྟེ། རྒྱུད་བཞི་ར་འགེལ་དང་། ཆ་ལག 

ཁ་སྐློང་། མདློ་བང་། ཕློགས་རིགས་ཀི་སྨན་པ་དགུས་བསྒྱུར་པའི་གསློ་དཔྱད་ཀི་གཞུང་། བློད་

ཀི་མཁས་པ་མི་དགུས་མཛད་པའི་གཞུང་སྨན་དཔྱད་ཟླ་བའི་རྒྱལ་པློ། བདུད་རི་བུམ་པ་ཆེ་

ཆུང་། ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྙིང་པློ་བསྡུས་པ། དྲང་སློང་སྙན་རྒྱུད། ཚིག་དློན་ཟླ་ཟེར་སློགས་

ཀི་ར་འགེལ། ཁ་སྐློང་། ཆ་ལག་རྣམས་བློ་ལ་ཐློན་ཅིང་། དེ་དག་གི་དློན་ལག་ལེན་དུ་སྒིལ་ཤེས་

པ་ལ་བའློ།། དེང་དུས་རྒྱ་སྐད་དུ་博士生 དློན་ཡིན། 

སྨན་པ་བཟང་པློ། སྨནཔ་བཟང་པློ་ལ་ཚང་དགློས་པའི་ཁད་ཆློས་ནི། བློ་རིག་དང་ལན་པ། དམ་ཚིག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

ལ་གནས་པ། གསློ་རིག་གི་གཞུང་དློན་ལ་མཁས་པ། མཐློང་བ་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་གནད་ཐློག་

ཏུ་རྡེག་མཁས་པ། ལག་ལེན་ཐམས་ཅད་ལ་རབ་ཏུ་གློམས་ཤིང་གདེང་ཐློབ་པ། དགེ་བའི་ཆློས་

དློན་དུ་གཉེར་ཤིང་། འཇིག་རེན་ཆློས་བརྒྱད་ཀིས་ཀུན་ནས་སློང་བའི་འདློད་པ་སངས་པ། ཤེས་

རྒྱུད་དུལ་བ། གློང་དུ་སྨློས་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་བཟློ་བ་མཁས་པ། ཕློགས་དང་རིས་

སུ་མ་ཆད་པའི་འགློ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བམས་དང་སྙིང་རེ་ཆེ་བ། ནད་པའི་དློན་དེ་རང་དློན་དུ་

སེམས་ཏེ་གཡེལ་བ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པ། གསློ་དཔྱད་ཀི་གཞུང་དང་ལག་ལེན་ཀུན་ལ་རྨློངས་

པ་མེད་པ་བཅས་ཀི་ཁད་ཆློས་དང་ལན་པའི་སྨན་པ་དེ་ནི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་

བུའི་སྨན་པ་དེ་ནི་འགློ་བ་ནད་པ་རྣམས་ཀི་མགློན་སྐྱབས་དང་། རིག་འཛིན་དྲང་སློང་རྣམས་ཀི་

གདམས་ངག་གི་རྒྱུད་པ་འཛིན་པའི་སས་དང་། འཚོ་མཛད་སྨན་པའི་རྒྱལ་པློའི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་

པར་བཤད་དློ། 

སྨན་པ་རབ་འབམས་པ། ཡློན་ཚད་ཞིག་སྟེ་གསློ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་ལག་ལེན་གང་ལ་

བང་ཆུབ་པའི་སྨན་པ་མཁས་པའི་མཚན་སྙན་ཞིག་སྟེ། རྒྱུད་བཞི་ར་འགེལ་དང་། ཆ་ལག ཁ་

སྐློང་། མདློ་བང་། བློད་ཀི་གདམས་པ། སྨན་དཔྱད་ཟླ་བའི་རྒྱལ་པློ། བདུད་རི་བུམ་པ་ར་འགེལ་

ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་བློ་ལ་ཐློན་ཅིང་ལག་ཤེས་ཁློང་དུ་ཆུབ་པ་ལ་བའློ།། དེང་དུས་རྒྱ་སྐད་དུ་

硕士 དློན་ཡིན། 

སྨན་པ་ལྷན་ཚོགས། སྨན་གི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་རྣམས་ཁིམས་ལུགས་ལར་ཚོགས་པ་བཙུགས་

ཤིང་དེས་སྨན་པའི་ཀུན་སྤློད་དང་། སྨན་གི་སྤུས་ཚད་ལ་རློག་ཞིབ་དང་དློ་དམ་བེད་པའི་སིད་

གཞུང་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག 

སྨན་པའི་རྒྱལ་པློ། ① སངས་རྒྱས་སྨན་བའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཤིག ② རྒྱ་གར་དུ་འཚོ་བེད་

གཞློན་ནུ་དང་། བློད་དུ་རེ་བཙུན་གཡུ་ཐློག་ཡློན་ཏན་མགློན་པློ་གསར་རིང་གཉིས་ལ་བུ། 

སྨན་པའི་རྒྱལ་པློ་འཚོ་བེད་གཞློན་ནུ། སངས་རྒྱས་སྨན་བའི་གདུལ་བའི་འཁློར་དུ་གྱུར་པའི་སྨན་པ་ཞིག 

སྨན་པའི་རྒྱུ་དྲུག བློ་གློས་ཆེ་བ་བློ་བརན་པློ་བློ་གཟེག་པ་སྟེ་བློ་དང་ལན་པ། བམས་པ་དང་སྙིང་རེ་

ལན་པ། བསམ་པ་དཀར་བ། བློ་བཞག་དྲུག་གཟུང་བ་གཉིས་ཤེས་པ་གསུམ་སྟེ་དམ་ཚིག་དང་
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ལན་པ། ལག་པ་བཟློ་ངག་ཚིག་སྙན་རིག་པ་བཀྲ་བ་སྟེ་རྣམ་པ་བཟློ་བ། བདག་དློན་བསབ་སྦློང་

དང་གཞན་དློན་གསློ་དཔྱད་ལ་ལེ་ལློ་མེད་པས་བ་བ་ལ་བརློན་པ། དམ་པའི་མཚན་ཉིད་ལན་

ཞིང་ཐུན་མློང་གི་ཀུན་སྤློད་ལེགས་པའློ།། 

སྨན་སྤློས། སྨན་སྣ་ཚོགས་སྦར་བའི་སློས་སྦློར་ཞིག 

སྨན་དཔྱད། སྨན་དང་བཅློས་ཐབས། 

སྨན་དཔྱད་ཆེན་མློ། ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་གི་ལེ་ཚན［ཙ］པའི་རིག་གནས་ཆེ་ཆུང་གི་

ལློ་རྒྱུས་ནང་གསུངས་པར། རྒྱ་བཟའ་ཝན་ཁེན་ཀློང་ཇློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་བཙུན་མློར་ཕེབས་

སྐབས་སྨན་གཞུང་ཁག་གཅིག་བློད་དུ་བསྣམས་པའི་ནང་གསེས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཧྭ་

ཤང་མ་ཧཱ་དེ་བ་དང་བློད་ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་དྷརྨ་ཀློཥ་གཉིས་ཀིས་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ཞེས་

གསུངས་ཤིང་། དེ་དང་མཐུན་པར་བློད་ཀི་གསློ་རིག་ལློ་རྒྱུས་གཞན་ལས་ཀང་གསལ། 

སྨན་དཔྱད་ཟས་སྤློད། ནད་པ་གསློ་བར་བེད་པའི་ཐབས་ཤེས་བཞི་སྟེ། སྦློར་བ་སྨན་དང་། ཆ་བད་

དཔྱད། འཚོ་བ་ཟས། བ་བ་སྤློད་ལམ་བཅས་སློ།། 

སྨན་དཔྱད་ཟླ་བའི་རྒྱལ་པློ། དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་གི་དུས་སུ་

མཁས་པ་མང་པློ་མཉམ་དུ་བགློས་ནས་བརམས་པའི་བསྟན་བཅློས་ཤིག་ཡིན་པ་ཤེས་བ་ཀུན་

ཁབ་ལས་གསུངས། 

སྨན་པ། ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་གིས་སྨན་པ་རྣམས་ལ་གནང་བའི་མཚན་སྙན་ཞིག་སྟེ། སྟློང་

ཐུན་མཁན་པློ་རྣམས་ན་རེ། ལྷ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་གིས་དྲིལ་བསྒགས་པ་ནི། ནད་ཀིས་མནར་

བའི་འགློ་བ་མགློན་མེད་པ་རྣམས་ཀི་ཕ་ནི་སྨན་པ་འདི་དག་ཡིན་པས་དེ་རྣམས་ལ་མཚན་དུ་

སྨན་ཕ་ཞེས་སྒློགས་ཤིག ཅེས་དང་། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་

རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་བཀའ་འགེལ་ལས། འགློ་བ་བུ་ལ་བུ་དེ་དག་གི་ནད་ཀི་གདུང་

བ་སེལ་བའི་བ་བ་མཐའ་དག་སྒྲུབ་ནུས་པའི་ཕ་ལ་བུ་ཡིན་པས་ན་སྨན་ཕ། ཞེས་གསུངས་པ་

ལར་དང་། འདིར་མིང་མཐའ་ཕ་སྦར་བ་ནི་ཐློབ་བའི་འབས་བུ་ལ་འཇུག་སྟེ། དྲན་པའི་གཞུང་

ལས། སློག་གཏེར་འཇིག་སྐྱློབས་རིགས་སྦིན་དང་། སྐྱེད་བེད་བག་གཏེར་ལྔ་པློ་ཕ། ཞེས་སློ།། 
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སྨན་ཕློར། སྨན་བླུག་སྣློད་ཀི་བེ་བག་ཅིག 

སྨན་ཕེ། སྨན་བཏགས་པའི་ཕེ་མ། 

སྨན་འཕག་ཕག་ཟེ། སྨན་གི་རློ་སྙིགས་འཕག་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག 

སྨན་འཕློད་པ། སྨན་གི་ཕན་པ། 

སྨན་བུ་མློ། [ཁད་ཆློས་བརློད་པའི་མིང་] བུད་མེད་སྤི་ལ་བསགས་བརློད་ཀི་དློན་ཡློད་པའི་སྙན་

ཚིག་ཅིག་ཡིན། སྟག་ཤར་ལུ། ཞེས་པའི་ཚིག་གློགས་ལ་བུ་ཞིག་ཡིན། 

སྨན་བིན་རླབས། བསྙེན་པར་རློགས་པས་སྨན་བཞི་གང་རུང་ལློངས་སྤློད་པ་ན། སྨན་དེ་ཉིད་བིན་

ལེན་བས་ཏེ། སྦློར་བ་ལེན་ཡུལ་དེ་ཉིད་རྒན་ན་ཕག་གསུམ་བ། མདུན་དུ་ཙོག་པུར་འདུག 

གཉིས་ཀའི་ལག་པ་གཡློན་པར་བཞག གཡས་པས་སྟེང་དུ་དགབ་ནས་སྨན་བིན་རླབས་ཀི་ཆློ་

ག་ལ་ཐུགས་གཏད་པར་ཞུས་ཏེ། དངློས་གཞི་སྨན་བཞིའི་བིན་རླབས་ཀི་ཆློ་ག་ལན་གསུམ་

བརློད་དེ་ཐབས་ལེགས་བ། རེས་སུ་ཕག་བས་ཏེ། བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་བ་དང་། ཡུལ་གིས་ཆློས་

བཞིན་འདུལ་བ་བཞིན་མཛད་པ་ངློ་མཚར་ཆེ་ཞེས་བརློད་པ་བཅས་སློ།། 

སྨན་བ། སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

སྨན་བ་ཁང་། སྨན་བ་བདེ་གཤེགས་བརྒྱད་གཙོ་འཁློར་ཡློངས་རློགས་ཚང་བའི་བློས་བསངས་

དཀིལ་འཁློར་བཞུགས་པའི་ལྷ་ཁང་། 

སྨན་བ་མཆེད་བརྒྱད། སྨན་བ་བདེ་གཤེགས་བརྒྱད་དེ་མཚན་ལེགས། རིན་ཆེན་ཟླ་བ། གསེར་

བཟང་དྲི་མེད། མངློན་མཁེན་རྒྱལ་པློ། མ་ངན་མེད་མཆློག་དཔལ། ཆློས་གགས་རྒྱ་མཚོ། སྨན་

གི་བ་མ། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་བཅས་དེ་དག་སློ་སློའི་བཞུགས་སྟངས་དང་སྐུ་མདློག་སློགས་ཞིབ་

པརརིན་འབྱུང་བརྒྱ་ར་དང་སྨན་མདློ་བརྒྱད་བརྒྱ་པ་ཡི་ནང་དུ་གསལ། 

སྨན་བ་དློན་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོ། སྤི་ལློ༡༤༠༠ལློར་ལྷློ་བག་སྨན་ཐང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཞློན་ནུའི་དུས་

རིག་གནས་སྤི་ལ་སློབ་གཉེར་མཛད་དེ་མཁས་པར་གྱུར། ལྷག་པར་དུ་གཙང་སྟློད་རྡློ་པ་བཀྲ་

ཤིས་རྒྱལ་པློ་སློབ་དཔློན་དུ་བསྟེན་ནས་བིས་འབུར་ལ་མངའ་བརེས། མཐར་རང་གི་སློབ་དཔློན་

གི་ཕག་རལ་ལས་བརྒལ་ཏེ་སྨན་ཐང་ཆེན་པློའི་ལུགས་ཞེས་རི་མློའི་གྲུབ་མཐའ་གསར་པ་ཞིག་
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སློལ་བཏློད། ཁློང་གི་ཕག་སློར་ལས་ཐློན་པའི་བརམ་བ་ནི་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་ཚོགས་ཆེན་གི་

ལེབས་རིས་གས་སུ་ཡློད་ཅིང་། དུས་ད་ལའང་མཇལ་རྒྱུ་ཡློད། 

སྨན་སྦློར། སྨན་གི་སྦློར་སེབ་ཀི་བསྡུས་ཚིག 

སྨན་མར། སྨན་གི་དྭངས་མ་མར་ལ་བསྟིམས་ཏེ་ལུས་སྟློབས་གསློ་བ་སློགས་ལ་ཕན་པའི་སྨན་སྦློར་ཞིག 

སྨན་མིང་སྒ་སྦློར་ངེས་པ། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཟླ་བ་མངློན་པ་དགའ་བས་མཛད་པའི་ཟླ་ཟེར་གི་སྨན་མིང་

རྣམས་ལློགས་སུ་བཀློད་པའི་སྨན་གི་བསྟན་བཅློས་ཤིག 

སྨན་རི། སྨན། 

སྨན་རི། སྨན་དཔྱད་དང་རིས་རིག 

སྨན་རིས་ཁང་། ཡུལ་གང་ཞིག སྨན་དང་རིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལག་ལེན་བའི་ཡུལ། ལྷ་ས་སྨན་རིས་

ཁང་ནི་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༩༡༦ ལློའི་ཟླ༩པའི་ནང་གསར་དུ་བཙུགས་

ཤིང་། ཁང་པ་དབུས་མ་གཉིས་ཐློག་དང་། ཤག་ཁློར་ཐློག་གཅིག་མ། མདུན་ངློས་སུ་སློ་སྨན་

འདེབས་འཛུགས་བེད་སའི་ལྡུམ་རྭ་སློགས་ཡློད། དེ་གར་བློད་སྨན་དང་། སྐར་རིས། སྙན་སུམ། 

སྒ་རིག་པ་སློགས་སློབ་གཉེར་བེད་ས་ཡིན་པ་དང་། ཐློག་མར་འཛུགས་སྐབས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་

ཕེང་བཅུ་གསུམ་པའི་བ་སྨན་དངློས་གཞི་བམས་པ་ཐུབ་དབང་གིས་སྤི་ཁབ་དང་། མཁས་

དབང་མཁེན་རབ་ནློར་བུས་དློ་དམ་པའི་འགན་བཞེས་ཤིང་། ལློ་འཁློར་གཏློང་གློན་དངུལ་

འབབ་རེ་རྣམ་གན་དངུལ་བསྐྱེད་དློ་དམ་ནས་ཞུ་དགློས་པ་དང། དབུས་གཙང་། ལྷློ་ཁ། དྭགས་

ཀློང་བཅས་ཀི་གཞིས་དགློན་ཁག་ནས་སྨན་རིས་སློབ་གསར་ཤེས་རིག་ལན་པའི་གྲྭ་གཞློན་

སྐློང་བསྡུ་བེད་ཆློག་པའི་དབང་ཆ་ཡློད་པ་དང་། སློབ་མ་རྣམས་སྨན་རིས་དང་སྒ་རིག་པ་སློགས་

ལ་སློབ་གཉེར་མཐར་ཕིན་བྱུང་རེས་སློབ་ཐློན་ལག་འཁེར་བངས་ཏེ་རང་གནས་སུ་ལློག་སློལ་

ཡློད། སྨན་རིས་ཁང་དུ་སྨན་དང་། རིས། སྒ་རིག་པ་སློགས་ཀི་དཔེ་ཆའི་པར་ཤིང་དང། སྨན་

ཐང་སློགས་རིག་གནས་ཀི་སློབ་སྦློང་ལ་མཁློ་བའི་དཔེ་རིས་མང་པློ་ཡློད། 

སྨན་རེ། སྨན་ཚེའི་ཡུལ་ཡང་འབི་སློལ་ཡློད། སུང་ལྷློ་མའི་རྒྱལ་རབས་གནས་ཡུལ་ནན་ཅིན་དང་

ཧང་ཀྲློའུ་གཉིས་ལ་སྨན་རེ་ཡུལ་ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

སྨན་རེ་ལྷ་བཙུན། སུང་ལྷློ་མའི་རྒྱལ་རབས་གནས་ཡུལ་ནན་ཅིན་དང་ཧང་ཀྲློའུ་གཉིས་ལ་སྨན་ཙེ་

ཟེར་ཞིང་རྒྱལ་རབས་དེ་ལ་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་སྨན་རེ་རྒྱལ་རབས་ཟེར་ཞིང་ས་གནས་དེ་

ནས་ཐློན་པའི་གློས་དར་སྨན་རེ་ཟེར་བ་བློད་དུ་སྐད་གགས་ཆེ། རྒྱལ་རབས་དེ་ལ་རྒྱལ་པློ་ས་

རེས་དགུ་བྱུང་བའི་དགུ་པ་ཀྲའློ་ཝུའི་ཝང་པིང་གིས་སྤི་ལློ༡༢༧༨་ནས༡༢༧༩བར་ལློ་ངློ་གཉིས་

རིང་སིད་དབང་བཟུང་།དེ་སྐབས་ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཧུ་པི་ལི་སེ་ཆེན་ཧན་གིས་བློན་

པློ་བ་ཡན་ཆིང་སང་གིས་སྣེ་ཁིད་པའི་དམག་དཔུང་བཏང་ནས་དབང་འློག་ཏུ་བསྡུས། རྒྱལ་པློ་

གསློན་བཟུང་བས་ཏེ་ས་སྐྱ་དགློན་པར་རིས་སྤད་དེ་རབ་བྱུང་བེད་དུ་བཅུག་པ་དེ་ལ་སྨན་རེ་ལྷ་

བཙུན་ཟེར་ཞིང་། རེས་སུ་ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཀེ་ཀེན་ཧན་གིས་ངློ་ལློག་པར་འགྱུར་

དློགས་ནས་དམར་གསློད་བཏང་བ་ཡིན། 

སྨན་རྩྭ། སྨན་དུ་འགློ་བའི་རྩྭ་དཔེར་ན། ཧང་ཀུན་དང་ཐ་རམ་དང་འབི་མློག་དང་སློ་བུ་མློ་སྤུན་བདུན་

སློགས་རྣམས་སློ།། 

སྨན་ཚ་བ་གསུམ། ཕློ་བ་རིས། པི་པི་ལིང་། སྨན་ས་དང་གསུམ། 

སྨན་ཚགས། སྨན་རིང་ཞིབ་རིམ་པ་འབེད་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག 

སྨན་ཚད། སྨན་གི་སྦློར་ཚད་དམ་ཐུན་ཚད། 

སྨན་མཚལ། ལྷློ་བག་སྨན་ཐང་གི་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་མཚལ་ཞིག་གི་མིང་། 

སྨན་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་བཅུ་གསུམ། དགེ་སློང་གི་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་བཅུ་གསུམ་དང་དློན་གཅིག

སྨན་རས་ཞིབ་དཔྱད། སྨན་རས་ལ་བརག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་བ་བ། 

སྨན་རྫུན་མ་འཚོང་བ། སྨན་རིགས་རྫུན་མ་གཞན་ལ་འགེམས་འཚོང་བེད་པ། 

སྨན་གཞུང་། སྨན་དཔྱད་ཀི་ཐབས་སྟློན་པའི་རིག་གཞུང་སྟེ། དཔེར་ན་དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞི་ལ་བུའློ།། 

སྨན་གཞློང་། སྨན་འདུལ་སའི་རྡློའི་གཞློང་པ་ལ་བུ། 

སྨན་བཞི། བཅས་ལན་དགེ་སློང་གིས་བསྟེན་དུ་རུང་བའི་དྲི་རློ་རེག་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་

པའི་ཁམས་ཀི་ཟས་ཏེ། དུས་རུང་གི་སྨན་དང་། ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་སྨན་དང་། ཞག་བདུན་

པའི་སྨན་དང་འཚོ་བཅངས་ཀི་སྨན་བཅས་བཞིའློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྨན་ཟུག་པ། སྨན་ནད་ལ་འཕློད་པ། ཐེངས་དང་པློ་བཏང་བའ་ིསྨན་ཟུག་ན་ད་དུང་བསྟུད་ནས་གཏློང་དགློས། 

སྨན་ཟློང་། སྨན་གི་རྒྱུ་ཆའི་རིགས། 

སྨན་བཟང་རློ་ཁ། འཕལ་ལ་གནློད་པ་ལར་སྣང་ཡང་། ཕུགས་སུ་ཕན་ཆེ་བའི་དཔེ། སྨན་བཟང་རློ་ཁ་

ནད་ལ་ཕན། 

སྨན་བཟི། བཙན་དུག་དང་། ཐང་ཕློམ་ལ་བུ་དུག་ཡློད་པའི་སྨན་གི་ནུས་པས་ཁ་ལྕེ་དང་རང་ལག་

སློགས་སྦྲིད་དེ་ཆང་གིས་མློས་པ་ལར་གྱུར་པའི་དློན། 

སྨན་ཡིག སྨན་དཔེ་སྟེ་གསློ་བ་རིག་པའི་སྐློར་གི་གཞུང་ལུགས་དང་། ལག་ལེན་རྣམས་སྟློན་པར་

བེད་པའི་ཡི་གེ 

སྨན་ཡློན། ① སྨན་གི་ཡློན་ཏན། ② སྨན་གི་རིན། 

སྨན་རམ། སློ་ཞིག 

སྨན་རམས་པ། གསློ་བ་རིག་པའི་གཞུང་དློན་འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་གང་ལའང་ཐློགས་པ་མེད་པའི་

སྨན་པ་མཁས་པའི་ཆེ་མིང་། 

སྨན་རི་དགློན། བློད་ལློངས་རྣམ་གིང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། དེ་ནི་རེ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་སྤི་

ལློ་༡༤༠༦ ལློར་ཕག་བཏབ་པར་གགས། དགློན་པ་འདི་ནི་གཡུང་དྲུང་བློན་གི་དགློན་སེ་

གགས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། གདན་འཛིན་རྒྱལ་ཚབ་སྨ་བའི་དབང་ཕྱུག་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ནས་

བཟུང་མཁན་རབས་སུམ་ཅུ་སློ་གཉིས་བློན་པ་གྲྭ་ཚང་སྟློད་དང་། གིང་སྨད། གིང་སྐེད། གིང་

ཟུར་བཞིར་གེས་པ། དགློན་འདིར་གཡུང་དྲུང་བློན་གི་མདློ་སགས་ཀི་ཕག་ལེན་བརྒྱུད་པ་དང་། 

རེན་གསུམ་བིན་ཅན་བཅས་བཞུགས་ཡློད་པའློ།། 

སྨན་རི་བ་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ། རེ་འདི་ནི་གཙང་ཐློབ་རྒྱལ་སྨན་རིར་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུའི་

དཀིལ་ཙམ་དུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཞློན་དུས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློར་ཆློས་ཞུགས་མཛད། རིག་གནས་

སློགས་ལ་མཁས་པའི་གགས་པ་ཐློབ། པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་མཆློག་གི་མཆློད་དཔློན་

མཁན་པློ་མཛད། དེ་རེས་པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་དགུང་ལློ་བཞི་སྟེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་

པའི་ས་ར་སྤི་ལློ༡༨༥༨ལློར་སྐྱབས་དབིངས་ཛ་སག་གི་ཕག་ལས་ཐུགས་འགན་བཞེས། དེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

རེས་ངམ་རིང་ཆློས་སེའི་བམས་ཁང་སྟེང་ཤློད་དང་། བ་བང་། ཆློས་ར། གྲྭ་ཤག་སློགས་ཉམས་

གསློ་གསར་སྐྲུན་དང་། རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པློ་ཆེ་སློགས་གསར་བཞེངས་མཛད། རེ་

མཆློག་གིས་སྐྱབས་དབིངས་ལློ་བརྒྱད་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་

གང་སྤི་ལློ༡༨༦༤ ལློར་དགློངས་ཞུ་མཛད་དེ་ཟུར་བཞུགས་སུ་ཕེབས། བཀའ་རློམ་ལ་མཚོན་

ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་རག་ཏུ་ངུའི་རློགས་བརློད་དབངས་ཅན་འཕང་

འགློའི་སྒ་དབངས་ འཕགས་མཆློག་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློའི་སྤྲུལ་པ་ཆློས་རྒྱལ་དྲི་མེད་ཀུན་ལན་

ལེགས་པའི་བློ་གློས་ཀི་རློགས་བརློད་བསགས་འློས་བསགས་པ་སྐྱེས་རབས་སློ་བཞིའི་བསྡུས་

དློན་བཅུད་ལན་རློ་བརྒྱའི་སྙེ་མ་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློར་བསྟློད་པའི་སློ་ནས་གསློལ་

འདེབས་ ཉམས་མློང་རྒན་པློའི་འབེལ་གཏམ་སློགས་པློད་ཆུང་གཅིག་བཞུགས། འདས་ལློ་དང་

མཛད་རྣམ་ཞིབ་པ་མ་གསལ། 

སྨན་རི་ཤློད་ལྕགས་ཟམ། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གི་འཇློལ་རློང་ཁློངས་ཟླ་ཆུའི་ཐློག་ལ་བཙུགས་པའི་

ལྕགས་ཟམ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

སྨན་རིགས། སྨན་གི་རིགས་སྤི། 

སྨན་རིགས་རྫུན་མ་བཟློས་པའི་ནག་ཉེས། སྨན་རིགས་རྫུན་མ་གང་བྱུང་དུ་གསར་བཟློ་བས་པའི་

ནག་ཉེས། 

སྨན་རིལ། སྨན་གི་ཕེ་མ་ལ་བརླན་ཕབ་ནས་མགློ་བསྡུས་ཏེ་གློང་བུར་དྲིལ་བའི་རིལ་བུ། 

སྨན་རློ། ① ཁུ་བ་བཏློན་པའི་སྨན་སྙིགས། ② སྨན་གི་བློ་བའི་རློ། སྨན་རློ་བསྐ་རུང་ནད་ལ་ཕན། སྙིང་

གཏམ་རྩུབ་རུང་མི་ལ་ཕན། 

སྨན་ལུགས་རི་མློ། དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་འགློ་ཙམ་ལ་ལྷློ་བག་སྨན་ཐང་ཞེས་པའི་ཡུལ་དུ་སྨན་བ་

དློན་གྲུབ་སྐུ་འཁྲུངས། ལློ་དེར་ཡུལ་དེའི་མཚལ་ཁ་ཡང་བེ་བར་བཤད། སྐུ་ན་སྨིན་པ་དང་ཁིམ་

ཐབ་ཀང་བཞེས། ནམ་ཞིག་ཙ་ན་རང་གི་ཆུང་མ་དང་མ་མཐུན་པར་ཡུལ་འཁར་ནས་བཞུད་

པས། ཡར་འབློག་སྟག་ལུང་དུ་སེབས་པ་དང་པིར་སྣློད་དང་བིས་དཔེ་ཞིག་རེད་པས་རི་མློ་འབི་

རྒྱུ་ལ་བློ་ཕློགས། གཙང་དུ་ཕིན་པ་དང་གཙང་གི་ལྷ་བཟློ་པ་མཁས་པ་ཆེན་པློ་རྡློ་པ་བཀྲ་ཤིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱལ་པློ་དང་འཕད་པས་དེའི་མདུན་ནས་རི་མློ་འབི་ཚུལ་དང༌། འབག་བཟློའི་ལག་རལ་སྦངས་

པས་ཡུན་རིང་མ་འགློར་བར་མཁས་པར་གྱུར། མདློ་རྒྱུད་གཉིས་དང་བསྟུན་ནས་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་རེན་རྣམས་ཀི་ཆ་ཚད་དང་ཐིག་ར་ལ་ཚུགས་ཆེན་བརྒྱད་གཏན་ལ་ཕབ། དེ་རེ་རེ་

ལའང་ཤ་ཚུགས་རེ་དང༌། ན་བཟའ་རྒྱུན་སྤློད་རེ་བཅས་ཐིག་ཚད་བཅུ་དྲུག་བཤད་པའི་[ཐིག་

ཡིག་ཆ་ཚད་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་]ཞེས་པ་དེ་བརམས། སར་གི་བིས་རྒྱུན་རིང་པ་གཞིར་བཞག་

གི་ཐློག་ཏུ་རང་གི་རིག་རལ་ལས་ཐློན་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་ཉམས་སྣ་ཚོགས་གསར་སྣློན་བས་པའི་

ལུགས་ལ་སྨན་ལུགས་རི་མློ་ཞེས་ཟེར། ལུགས་འདིའི་ཐུན་མིན་གི་ཁད་ཆློས་གཙོ་བློ་ནི། དྲག་

པློའི་རིགས་རྣམས་ཁློ་འཛུམ་ལན་པ། ཞི་བའི་རིགས་རྣམས་སྐུ་འཕང་འཚམ་ཞིང་མཛེས་པ། ཤ་

རིས་ཕ་ལ་དྭངས་པ། གློས་རིས་བཀག་མནན་ལན་པ། ཚོན་མདངས་དྭངས་ལ་ཆ་ཚད་འཚམ་

པ་སློགས་ཡིན། ལུགས་དེ་སས་བརྒྱུད་དང་སློབ་བརྒྱུད་གཉིས་སུ་བརྒྱུད་དེ་ད་བར་མ་ཉམས་

གློང་འཕེལ་འགློ་བཞིན་པའློ།། ཁློང་གི་ཕག་བིས་ད་ལ་དངློས་སུ་བཞུགས་པ་ནི། [བཀྲ་ཤིས་

ལྷུན་པློའི་ལློ་རྒྱུས]ལས། རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་ལ་མནལ་ལམ་དུ་རེ་བཙུན་སྒློལ་མས་སང་ཉིན་

འཇམ་དབངས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ཡློང་བ་ཡློད་ཅེས་ལུང་བསྟན་པར་ཕི་ཉིན་སྨན་བ་དློན་གྲུབ་པ་དང་

འཕད་པས་དེ་ཉིད་འཇམ་དབངས་ཀི་སྤྲུལ་པར་ངློས་འཛིན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་

ལློ་1447ལློར་ཁློང་གིས་གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་གདན་ས་གསར་བཞེངས་སྐབས་སུ། 

གཙུག་ལག་ཁང་གི་བང་གི་ལེབས་ཆེན་གཉིས་ལ་རྒྱལ་བ་རྡློ་རེ་འཆང་ཐུགས་ཀར་ཆློས་འཆད་

དུ་མཛད་པ་ལ་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུས་སྐློར་བ། ཐུབ་པ་ཆེན་པློ་ལ་གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་གིས་

སྐློར་བ། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཡབ་སས། ནུབ་ངློས་སུ་ཐུབ་པའི་མཛད་བཅུ། བང་ངློས་སུ་གཡུ་ལློ་

བཀློད་པའི་ཞིང་ཁམས་དང་འདློད་ལྷ་སྣ་ཚོགས། གཞུང་སློའི་ཐད་ཀི་ཀ་བ་གཉིས་ལ་ཁློ་བློ་མི་

གཡློ་བ་དང༌། ར་མགིན་གི་རི་མློ་རྣམས་སྨན་ཐང་པས་བིས། ཞེས་དང༌། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། བཀྲ་

ཤིས་ལྷུན་པློའི་ལེབས་བིས་ཐེངས་རེས་མའི་སྐབས་སུ་སྨན་ཐང་པ་གདན་དྲངས་ཀང་ཐང་སྟློང་

རྒྱལ་པློས་མདློ་ཁམས་སུ་གདན་དྲངས་སྟབས་བཀློད་པ་ཇི་བཞིན་མ་འགྲུབ། ཅེས་གསལ། 

དུས་དེར་ཕལ་ཆེར་སེ་དགེར་ཕེབས་ནས་ལློགས་རིས་གནང་གི་ཡློད་པར་ངེས་ཏེ། ད་ལ་སེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

དགེ་རློང་ནང་དུ་ཡློད་པའི་ཐང་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་ཞེས་པའི་ལྷ་ཁང་ཆུང་ངུ་དེའི་ནང་གི་ལློགས་བིས་

རྣམས་སྨན་བ་དློན་འགྲུབ་མཆློག་གི་ཕག་བིས་དངློས་ཡིན་ཞེས་མཁས་དབང་ཐང་བ་ཚེ་དབང་

གི་ཞལ་དངློས་ལས་ཐློས། ཡང་མཁེན་བརེ་ཆེན་མློ་ཞེས་གློང་དཀར་སང་སྟློད་དུ་འཁྲུངས་པ་

དེས་ཀང་ས་མ་དང་ལུགས་ཅུང་ཟད་མི་མཐུན་པར་བཟློ་རྒྱུན་མཛད་དེ་སྨན་མཁེན་གཉིས་ཞེས་

གངས་ཅན་དུ་ཉི་ཟླ་ལར་གགས་པའི་རི་མློ་འབི་ཚུལ་གི་སློལ་སློ་སློར་ཕེས། དུས་དེ་སྐློར་ཞིག་

ལ་ཡར་སྟློད་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་བི ་ཞེས་པ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་རི་མློ་ལ་དགའ་ཞེན་གིས་བརློན་

པ་ཆེན་པློས་སྦང་བ་གནང༌། རི་མློ་འབི་ཡུལ་གི་སྦང་ཤིང་དང་ཤློག་དཔེ་རྣམས་ལུས་དང་

འབལ་མེད་དུ་བཅངས་ནས་བིས་རྒྱུན་གང་ལེགས་ཀི་སྙིང་བཅུད་སྡུད་ལེན་བེད་གང་ཐུབ་དང༌། 

ཕློགས་གང་དུ་རི་མློའི་བིས་དཔེ་ལེགས་པློ་ཞིག་ཡློད་པར་ཐློས་ཚེ་དེར་ཕེབས་ནས་བརད་ཞིབ་

བེད་ཅིང་དེ་དག་གི་ལེགས་ཆ་གང་ཡློད་ཞིབ་འཇུག་དང་སྡུད་ལེན་བེད་པའི་ལྷ་བཟློ་པ་ཞིག་ཏུ་

གྱུར། གནས་ངེས་མེད་དུ་འགིམ་ནས་འཚོ་བ་སྤློད་ཀིན་ཡློད་སྟབས་སྤྲུལ་སྐུ་འདི་ནི་གནས་ལ་

ངེས་པ་མེད་པ་བི ་ཞིག་དང་མཚུངས་པ་འདུག་ཅེས་གགས་པས་མཚན་ལ་ཡང་སྤྲུལ་སྐུ་བི ་

ཞེས་ཐློགས། དེའི་ཕག་རལ་ལས་ཐློན་པའི་བཟློ་རྒྱུན་སྨན་མཁེན་གཉིས་དང་ཅུང་མི་མཐུན་ལ། 

ཚོན་མདངས་ནི་གཞན་ལས་ཁད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་བཅས་དུས་དེར་རི་མློ་འབི་སློལ་

ལ་ནང་གསེས་ཀི་དབེ་བ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་ཙམ་བྱུང༌། 

སྨན་གསར་ལུགས་ནི། དེ་རེས་སུ་བྱུང་བའི་གཙང་པ་ཆློས་དབིངས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པས་སློལ་བཏློད། 

འབི་སློལ་འདི་ནི་ར་བ་སྨན་ལུགས་རང་རང་ཡིན་ཀང་ཐུན་མིན་གི་ཁད་ཆློས་ནི། ཞི་སྐུ་རྣམས་

ལ་སྐུ་འཕང་མཐློ་ལ་ཕ་བ། ཁློ་སྐུ་རྣམས་ལ་གཏུམ་ཞིང་རྔམ་པ། ཤ་ཚོ་ལ་ཕི་ནང་གི་ཁད་པར་

ཕེད་པ། ལློ་མ་དང་རྒྱན་རིས་རྣམས་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ་ཞིག་ཡིན། ལུགས་འདིའི་རི་མློའི་མཚན་

གཞི་ནི་སློན་མདློ་ཁམས་སེ་དགེ་ཀཿཐློག་ཏུ་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀི་ཤིང་པར་ཡློད་པ་དེ་དག་

སྨན་གསར་རི་མློ་ཡིན་པ་དང༌། དུས་རབས་འདིའི་འགློ་ཙམ་དུ་བྱུང་བའི་ལྷ་བཟློ་མཁས་པའི་

མཚན་སྙན་ཐློབ་པའི་ཀཿཐློག་ཕློགས་ཀི་གྲུ་པ་ཕུར་བུར། འཛིང་ལྷ་འཇམ་དབངས་སློགས་ཀིས་

བིས་པའི་རི་མློ་རྣམས་དང༌། དེང་དུས་གཙང་ཕློགས་ཀི་བིས་པའི་ཐང་ག་མང་ཆེ་བ་སྨན་གསར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གི་རི་མློ་ཡིན་འདུག

སྨན་ལུང་རི་ཁློད། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་སྨད་ཙམ་དུ་ཁི་ཆེན་ངག་དབང་མཆློག་ལན་གིས་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ལི་ཐང་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྨན་ལེན་པ། ① སྨན་ལུས་ལ་འཕློད་པ། ② སྨན་པ་ལས་སྨན་ལེན་པ། 

སྨན་ལློག་པ། སྨན་ནློར་བ། 

སྨན་ཤར། དམན་ཤར་དང་འདྲ།

སྨན་ཤིང་། སྨན་གི་ཤིང་། 

སྨན་ཤེལ། རྡློ་ཞིག 

སྨན་གཤློངས། སྨན་སྣ་ཚོགས་སྐྱེ་བའི་ཡུལ་ལློངས། 

སྨན་སག རུས་པར་རྩུབ་རྡར་རྒྱབ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག 

སྨན་སུན། སྨན་ལ་ཡི་ག་ལློག་སྟེ་འཐུང་འདློད་མེད་པ་སུན་སྣང་སྐྱེ་བའི་དློན། 

སྨན་སེམས། ཕན་སེམས། མི་དམངས་ལ་སྨན་སེམས་ཁློ་ནས་ལས་དློན་ཧུར་བརློན་བེད་པ། ནད་

གཞི་འཚོ་ཐབས་ལ་སྨན་སེམས་ཀིས་སྨན་བཅློས་ཐབས་ཞིབ་ཚགས་བེད་པ། 

སྨན་གསར། བློད་ཀི་ལྷ་བཟློ་རི་མློའི་ལུགས་ཞིག་སྟེ་རྒྱས་པ་སྨན་ལུགས་རི་མློ་ལ་ལློས།

སྨན་བསང་། སྨན་སྣ་ཚོགས་སྦར་བའི་བདུག་པ། 

སྨན་ལྷ་ལྷ་ཁང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༧༨༥ལློར་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་

སློན་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྨན་ལྷད། སྨན་ལ་བསེས་པའི་སྐྱློན། 

སྨར། ཤ་སློགས་ལ་འདེབས་གཡློགས་དང་བལ་བར་ཧྲེང་ཧྲེང་ངམ་རེན་པར་ཐློན་པ་དཔེར་ན། སྨར་

ཧྲང་བ། སྨར་ཧྲང་ཧྲང་སློགས་དང་དངུལ་སྨར་ཞེས་ལག་སྤློད་ཀི་དངུལ་རྐྱང་སྟེ། དངུལ་གི་

ལག་འཛིན་ནམ་དངློས་པློ་རིན་དུ་འབེབས་དགློས་རིགས་སློགས་མ་ཡིན་པ། 

སྨར་རྐྱང་། གསེར་དངུལ་རྐྱང་པ་ལ་བུའི་ནློར་གཅེས་པ། དངུལ་སྨར་རྐྱང་། འབྲུ་ནས་སྨར་རྐྱང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

སྨར་ཁམས། རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཤར་རྒྱུད་ན་ཡློད། དེའི་ཤར་ངློས་འབི་ཆུའི་ཕ་རློལ་

ནི་སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཡིན། རློང་དེའི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཟླ་ཆུ་འབབ་ཅིང་ལྷློ་ངློས་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་

དང་འབེལ་ནས་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་སར་ཐློག་ཏུ་ཡློད། 

སྨར་ཁམས་སང་། ཆབ་མདློའི་ར་ཆུ་དང་། འབི་ཆུ་གཉིས་དབར་དུ་ཆགས་པའི་ས་རྒྱུད། དེང་སྐབས་

ཆབ་མདློ་དང་། བག་གཡབ། སྨར་ཁམས་སློགས་ཀི་ཡུལ་ལུང་གི་སྤི་མིང་། 

སྨར་ཁློག་ཆུ། རྒྱལ་རློང་རྒྱལ་པློའི་རྔུལ་ཆུའི་ཆུ་ལག་ཅིག ཆུ་འགློ་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མགློ་

ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནས་བྱུང་སྟེ་ལྷློ་ཕློགས་སུ་གཅིག་སྒིལ་དང་པད་མ་རློང་བརྒྱུད་

ནས་མཐར་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནས་རྒྱལ་རློང་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུར་འབབ། 

སྨར་ཁག་ཟློང་གསུམ། སར་བློད་ཀི་ཁིམས་སློལ་དུ་མི་བསད་པའི་ཉེས་ཆད་དུ་མི་སྟློང་ཞེས་འཇལ་

དགློས་པ་དེ་སྤློད་ལེན་སྐབས་གསེར་སློགས་དངློས་པློ་ར་ཆེན་རིགས་ལ་སྨར་དང་། འབྲུ་ནློར་

སློགས་དངློས་པློ་གློ་ཆློད་རིགས་ལ་ཁག་དང་། དངློས་རིགས་མཁློ་མེད་སྤུས་ཞན་རིགས་ལ་

ཟློང་ཞེས་གསུམ་དུ་ཕེ་སློལ་ཡློད་པ་དེའློ།། 

སྨར་ཆུ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཁློངས་གློ་འཇློ་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་ནས་འབབ་ཅིང་། རིམ་གིས་རི་ཆུ། 

རེ་ཆུ་སློགས་དང་འདྲེས་རེས་གློ་འཇློ་རློང་གི་བང་ཤར་མཚམས་སུ་འབི་ཆུའི་ནང་དུ་འབབ། 

སྨར་ཐང་མ་ལག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་truth maintenance system ཟེར། 

སྨར་འདེགས་ཚད། སྣམ་རས་ཀློ་ཤློག་སློགས་ཕི་འཐུམ་དང་། སམ་དང་། སྒེ་ཕད་སློགས་བླུག་སྣློད་

ཕི་རས་ཀི་ལིད་གིབ་ཕུད་པའི་ནང་དངློས་སྨར་ཟློག་རྐྱང་པ་གང་ཡིན་གི་ལིད་ཚད། 

སྨར་པློ། ① གཙང་མ་དང་སྐྱློན་མེད་སྤུས་དག གསེར་སྨར་པློ། དངུལ་སྨར་པློ། འབྲུ་སྨར་པློ། ཁེ་

བཟང་སྨར་པློ། ② ཕན་ཐློགས་ཆེན་པློ། ད་རེས་ཁེད་ཀིས་ལས་རློགས་བཏང་བ་དེ་སྨར་པློ་བྱུང་། 

སྨར་སྨར་ལིག་ལིག [ཡུལ] ཟློག་རློ་མིན་པའི་གཅེས་ནློར་སྨར་རྐྱང་། གཞུང་གི་འབྲུ་མཛོད་ནང་དུ་

འབྲུ་རིགས་ལྷད་མེད་སྨར་སྨར་ལིག་ལིག་གིས་ཡློངས་སུ་ཁེངས་ཡློད་པ། 

སྨར་ཚང་། ཕག་གྲུ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྨར་ཚང་བཀའ་བརྒྱུད། བཀའ་བརྒྱུད་ཆུང་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག རེ་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་སློབ་མ་ཆློས་

རེ་སྨར་པ་གྲུབ་ཐློབ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ལས་བརྒྱུད་པ་ཞིག་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་འདི་ལ་སྨར་པ་

བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་པར། ཕག་མློ་གྲུ་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ལས་བ་མ་འདི་ཉིད་འཁྲུངས་ཡུལ་སྨར་

ཁམས་སང་ནས་ཡིན་པས་བ་མའི་མིང་ལ་ཆློས་རེ་སྨར་པ་ཞེས་གགས། ཆློས་རེ་སྨར་པས་

དགུང་ལློ་སློ་གཉིས་པར་རང་ཡུལ་སྨར་ཁམས་སང་དུ་གདན་ས་ཆེན་མློ་དཔལ་གི་ཤློ་དགློན་

ཕག་བཏབ་ནས་གདན་ས་བསྐྱངས་ནས་བཞུགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་སྨར་ཚང་བཀའ་བརྒྱུད་

ཅེས་གགས། དགློན་གནས་དེ་དེང་དུས་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་ཡློད། 

སྨར་ཚང་ཆློས་རེ། མཚན་གཞན་ཆློས་རེ་སྨར་པ་གྲུབ་ཐློབ་ནི། «ཙོང་མདློའི་གདན་རབས་ཀུན་

བཏུས་»ལས། ཆློས་རེ་སྨར་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་སྨར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་སློལ་འབེད་པའི་

སྐློར། དེ་ལར་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་ཉེ་སས་བཞི་ཡི་ཡལ་ག་ཆློས་རེ་སྨར་པ་ནི། སྨར་ཁམས་སང་གི་

ཆ་ལག་ཏུ་གཏློགས་པ་འབི་ཆུ་དང་ཟླ་ཆུ་གཉིས་ཀི་དབུས་སུ། ཡབ་ལན་འདུ་ཀླུ་ཡི་གཙུག་ཅེས་

བ་བ་དང༌། ཡུམ་ཨ་མློ་བདེ་དགའ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཤིང་མློ་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༡༣༥ཀི་ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། བ་མ་ཀུན་དགའ་དཔལ་ཞེས་མཚན་གསློལ། དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔ་

ལློན་པའི་དུས་སུ་སས་བ་མ་སློམ་རྒྱ་བ་དང་བ་མ་བུར་སློམ། བ་མ་ཨ་སིང༌། བ་མ་དཔལ་ལན་

སློགས་ཀི་ཞབས་ལ་གཏུགས། བདེ་མཆློག་དང་དྲིལ་བུ་པའི་དབང་རྣམས་ཞུས། ཕུང་པློ-ལྔའི་

མདློ་སློགས་ཆློས་ཚུལ་དུ་མ་གསན། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་ལ། སློམ་རྒྱ་བ་སྟློད་བཙུན་ཤེས་

རབ་རྒྱལ་མཚན་སློབ་དཔློན་དང༌། དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་གགས་ཀིས་མཁན་པློ་མཛད་དེ་རབ་

ཏུ་བྱུང་བའི་སློམ་པ་མནློས། མཚན་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་སུ་གསློལ། དགུང་ལློ་དེ་ཉིད་ལ་དགེ་

བཤེས་དར་མ་འབུམ་དང་བསེབས་ནས་དབུས་སུ་བཞུད། གཙང་ནག་པའི་དྲུང་དུ་བཅར། .བུ་

མ་རིག་ཚོགས་དང་ཚད་མ་རྣམ་ངེས་སློགས་གསན། དགེ་བཤེས་ཕྱྭ་པ་ལས་ཀི་སློབ་དཔློན། 

གཙང་ནག་པ་གསང་སྟློན། བ་འ.ལ་བ་འཛིན་པས༌། མཁན་པློ་བགིས་ཏེ་བསྙེན་རློགས་ཀི་སློམ་

པ་མནློས། མཁན་པློ་ལས་འ.ལ་བའི་ལག་ལེན་དང་འ.ལ་བ་ཕན་ཚེག་སློགས་ཞུས། གསང་ཕུ་

སྣེའུ་ཐང་དུ་བློན། ཕྱྭ་པ་དང༌། གཙང་ནག་པ་ལས་གྲུབ་མཐའ་དང་བམས་ཆེས་སེ་ལྔ། སྤློད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

འཇུག་དབུ་ཚད་སློགས་མདློ་ལུགས་ཀི་ཆློས་སྐློར་རྣམས་ལྷག་མེད་དུ་གསན། རྒྱལ་བ་ཁློ་སྟློན་

དང་བ་མ་ལློ་རློ་པ། རྔློག་གཞུང་པ་ལས། གཏུམ་པློ་ཁྱུང་ཤམ། བརག་གཉིས། རྡློ་རེ་གུར། སཾ་

བྷུ་ཊ། སྒྱུ་མ་ཆེན་མློ་སློགས་བརྒྱུད་ཀི་གདམས་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛད། 

བ་མ་གཞུང་པའི་ཞལ་ལས། དགེས་རྡློར། བདེ་མཆློག མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱ། གསང་བ་འདུས་པ། ནཱ་རློ་

ཆློས་དྲུག རས་ཆུང་སྙན་བརྒྱུད་སློགས་གདམས་ངག་ལྷག་མེད་དུ་གསན། སེང་གེ་པ་དང་

འགློགས་ནས་ཕག་གྲུར་བཞུད། ཆློས་རེ་ཕག་གྲུ་ལས་ཉམས་སློམ་གི་ལ་ཁིད་ཞུགས། སློམ་

རློགས་ནམ་མཁའི་ཀློང་དང་མཉམ་པར་འཁྲུངས། རེ་ཕག་གྲུའི་ཉེ་སས་བཞི་ཡི་གས་སུ་

བཞུགས། ཆློས་རེ་སྨར་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་ཤིང་མློ་བའི་ལློ་སྤི་ལློ་༡༡༦༥མདློ་ཁམས་

སུ་བློན། ཟླ་ཆབ་སློན་མློ་དང་ཆེས་མི་རིང་བའི་ས་ཡི་ཆ, སྨར་ཁམས་རུ་ཤློད་རི་དགློན་ལ་

བཞུགས། ཆློས་རེ་རིན་པློ་ཆེ་དགུང་ལློ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ལློན་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༡༦༧གི་

ལློར་གདན་ས་ཆེན་མློ་དཔལ་གི་ཤློ་དགློན་ཕག་བཏབ། ཇློ་བློ་མཐློང་གློལ་རིན་ཆེན་དང༌། 

བམས་པ་མི་ཡུལ་འབློན་གཏང༌། སྒ་བསྒྱུར་མར་པ། དགས་པློ་རིན་པློ་ཆེ། བདེ་གཤེགས་ཕག་

གྲུ་བཅས་སྣང་བརེན་གསེར་དངུལ་ལས་གྲུབ་པ་དུ་མ་བཞེངས། དགེ་འདུན་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྷག་

ཙམ་འདུས། དབུ་མ་རིག་ཚོགས་ལྔ། ཕར་ཕིན་བམས་ཆློས་སེ་ལྔ། འདུལ་བ་མདློ་ར། མེ་ཏློག་

འཕེང་བརྒྱུད། ཚད་མ་རྣམ་ངེས། སེ་སྡུས། ཆློས་གགས་ཀི་རྣམ་འགེལ། མངློན་པ་བཅས་བཤད་

ཁིད་མཛད། ཕ་རྒྱུད་གསང་འདུས། མ་རྒྱུད་མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱ། སྙིང་པློ་དགེས་རྡློར། ཡང་སྙིང་འཁློར་

ལློ་བདེ་མཆློག་དང་བཅས་པ། དབང་སྐུར་བིན་རླབས་དག་སྙིང་པློ་ཉམས་ཁིད་མཛད། ཡི་དམ་

ཞལ་གཟིགས། མཁའ་འགློས་ལུང་བསྟན། ཆློས་སྐྱློང་བན་དུ་བསྐློས་པ་སློགས་བསམ་གིས་མི་

ཁབ་པའི་འཕིན་ལས་དང༌། མཛད་པའི་རྣམ་པ་ཐར་པ་ལ་ཕལ་པས་བརློད་དུ་ག་ལ་ལང༌། ཐུན་

མློང་སྣང་ངློ་ལ་དམ་པ་འདི། ངེས་དློན་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་རློགས་པའི་གདེང་ཐློབ། ཆློས་རེ་སྨར་

པ་ཞེས་མཚན་སྙན་ཁམས་དབུས་ན་ཡློངས་གགས། སློབ་མ་ཡང་འགློ་མགློན་རིན་ཆེན། ཡང་

དགློན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན། དགེ་བཤེས་ཆློས་ཀི་ཡེ་ཤེས། དགེ་བཤེས་སེང་གེ་འློད་ཟེར། ག་

ཡག་ཆློས་འཕེལ་སློགས་མཁས་པའི་ཡློན་ཏན་དང༌། རློགས་པའི་གདེང་ཐློབ་པ་དུ་མ་བློན། སྨར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་བསྟན་པའི་སློལ་འབེད་ཆེན་པློ་ཆློས་རེ་སྨར་པ་རིན་པློ་ཆེ་ཞེས་རབ་ཡེ་

ཤེས་ཀི་གདུལ་བའི་མཛད་པ་དེ་ཙམ་རློགས་ཏེ། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་མློ་ཕག་སྤི་ལློ་

༡༢༠༣གི་ལློར་རས་ནློར་ལུས་པ་མེད་པ་མཆློད་སྦིན་མཛད། ཆློས་རེས། གདློད་ནས་དག་པའི་

སེམས་ཉིད་འདི། །ནམ་མཁས་ནམ་མཁའ་མཐློང་བ་ལར། །སྐྱེ་འགག་མེད་པའི་དློན་རློགས་

ནས། །སྐྱེ་ཤི་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཐློབ། །ཤི་ཞེས་བ་བའི་མིང་ཡང་མེད། ཅེས་སློགས་སེ་

དགློན་བུ་སློབ་རྣམས་ལ་སྐུའི་སྐྱེ་བ་གང་དུ་འབློན། འཕིན་ལས་ཀིས་གདུལ་བ་ཇི་ལར་བསྐྱང་

བའི་ཚུལ་གི་ལུང་བསྟན་མང་དུ་མཛད་དེ། སྟློན་ཟླ་འབིང་པློའི་ཚེས་བརྒྱད་ཀི་ཉིན་མློར་མཛོན་

དགའི་ཞིང་དུ་བདེ་བར་གཤེགས། དེ་ཚེ་མཁའ་འགློ་མ་སློགས་མཆློད་པའི་ལྷ་མློ་དཔག་ཏུ་མེད་

པས། རློལ་སིལ་གླུ་དབངས་ཀིས་བསུ་བ་ཆེན་པློ་མཛད་དློ། ཞེས་གསལ་བར་ལར་རློ། 

 དེའི་ཆློས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་སློབ་མ་གློང་གསལ་ལར་འགློ་མགློན་རིན་ཆེན་ལ་སློགས་པ་རྣམས་

ལས་མཆེད་པའི་ཙོམ་མདློའི་ཁི་རབས་བཅློ་ལྔ་དང༌། ཤློ་འདམ་སྟེང་བཀྲ་ཤིས་དགློན་གི་གདན་

རབས་རིམ་བློན་རྣམས་ཀིས་གྲུབ་མཐའ་འདིའི་གདམས་ངག་གི་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་སེལ་ནས་

བསྟན་འགློའི་དློན་རྒྱ་ཆེན་པློར་མཛད། ཆློས་བརྒྱུད་འདི་ཉིད་ཉམས་རྒུད་ཕིན་པའི་སྐློར་ལ། 

[དཔལ་ལན་སྨར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་རྣམ་ཐར་སུ་ཁར་རྞའི་ཕེང་བ]ལས། དགེ་ལེགས་འཕེལ་

ཤིང་འགློ་བའི་དུས། ཤློ་དགློན་གདན་ས་ནམ་མཁའ་སེང་གེ་ཞེས་པས་བསྐྱངས། ཕིས་སུ་རིམ་

གིས་བི་ནས་ཉག་རས་སེ་བློས་ཤློ་དགློན་གློང་སྟློང་ཏུ་འགློ་གསུང་ལར་གྱུར་ནས། སློན་དགློན་

པ་ཆགས་ནས་ཡུལ་ཁམས་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པ་བྱུང་བས། འདམ་སྟེང་བཀྲ་ཤིས་ཤློ་དགློན་

ཞེས་དང་དགེ་ཚང་ཞེས་གགས། འདམ་སྟེང་ནས་ཡུལ་དེར་ནད་མུག་དམེ་འཁྲུགས་མང་པློ་

བྱུང་བས་དམེ་ཡུལ་ཞེས་གགས་པ་བྱུང༌། གློང་ས་ལྔ་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་གངས་

ཅན་གི་མངའ་བདག་མཛད་སྐབས། བག་ཡབ་བ་མ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་ཡང་སིད་ངག་

དབང་བསློད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ལ་སྨར་ཚོང་ཉག་རེའི་སེ་འབངས་ཐམས་ཅད་ཆློས་གཞི་དུ་སྩལ། 

ཡུལ་འཁྲུགས་དགེ་འདུན་སེ་འཁྲུགས་རྣམས་ཟླུམ་ནས། དབེན་ཟླུམ་དང་བམས་བདུན་ཆློས་སེ་

བཏབ་སྐབས། འདམ་སྟེང་གི་རེན་གསུམ་ཆློས་རེ་ཕག་གྲུའི་སྐུ་དང༌། ཚོགས་ཟངས་རིལ་བུམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

སློགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་རྣམས་མ་བུ་དགློན་གཉིས་སུ་གདན་དྲངས་ནས་དགློན་ཤུལ་མིང་

མེད་གྱུར་ཏློ། ཞེས་སློགས་གསལ་བ་ལར་རློ། 

སྨར་ཚང་ཤེས་རབ་སེང་གེ སྨར་ཚང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་སློལ་གཏློད་པློ་ཡིན། ཕིས་སུ་ལུགས་དེ་

ཁམས་དཔལ་ཡུལ་གི་རིང་མ་པ་དང་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ནས་དེའི་བ་མ་རྣམས་ལ་དཔལ་ཡུལ་ཀརྨ་

ཡང་སིད་ཟེར། 

སྨར་ཟློང་ཁ་གསུམ། གསེར་དངུལ་སློགས་དངློས་རིགས་སྤུས་གཙང་རྣམས་ལ་སྨར་དང་། ཁློམ་ཐང་

དུ་བབས་ནས་རིན་གློང་བརི་རྒྱུ་ཡློད་པའི་དངློས་པློ་ལ་ཟློང་། ར་བ་ཆེ་ཞིང་རིན་ཐང་བལ་བའི་

གཅེས་ནློར་རྣམས་ལ་ཁ་ཟེར། 

སྨར་ཡིག ཐློན་མིའི་གློང་ལ་བློད་ཡིག་ཡློད་པར་འདློད་པ་ལར་ན་གཡུང་དྲུང་བློན་ཆློས་བཏློད་པའི་

དུས་ལ་ཞང་ཞུང་ཁུལ་དུ་སྨར་ཡིག་གམ་སྨར་ཆེན་སྨར་ཆུང་ཞེས་པ་དར་བར་གགས། 

སྨར་གཡློ་གཙང་གསུམ། འབངས་གེན་ལློག་གི་སྐབས་སུ་མདློ་སྨད་ཀི་ཕློགས་སུ་བློན་ནས། བ་ཆེན་

དགློངས་པ་རབ་གསལ་བསྙེན་པར་རློགས་མཁན་གི་སློབ་དཔློན་གསུམ་སྟེ། སྨར་ཤཱཀ་མུ་ནེ། 

གཡློ་དགེ་བའི་འབྱུང་གནས། གཙང་པ་རབ་གསལ་རྣམས་སློ།། རྨ་གཡློ་གཙང་ཡང་ཟེར། 

སྨར་རི། ར་ཆེའི་དངློས་རིགས་ཀི་རིན་ཐང་། 

སྨར་ལུད། རུལ་སུངས་ཀི་ལུད་སྣུམ་གཤེར་ཅན། 

སྨལ་པློ། སྨར་མ་མགློ 

སྨལ་པློ་ཟླ་ཕེད། ཉི་སྐར་ལྔ་དང་ཆུ་ཚོད་ལྔ་བཅུ། སྤི་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་སྐློར་ལ་སྨལ་པློ་

ཟླ་ཕེད་ཅེས་ཞག་བཅློ་ལྔ་བརི་བའློ།། 

སྨལ་པློའི་གདློང་ཆར། དབར་ཉི་ལློག་ནས་ལློག་ཞག་ཉི་ཤུའི་མཚམས་སུ་སྨལ་པློའི་གདློང་ཆར་ཞེས་

པ་ཆར་ངེས་པར་དུ་འབབ་ཟེར། 

སྨལ་ཟླ། སྨལ་པློའི་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པ། 

སྨས་པ། [རིང] ཞེ་སང་། 

སྨས་པ་ལེན་པ། [རིང] བརས་ཆློས་བེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྨིག་རྒྱུ། ཉི་མ་ཚ་བའི་དུས་རྒྱང་རིང་བེ་ཐང་སྐྱ་བློ་ནས་ཆུ་འགློ་བ་ལ་བུའི་འཁྲུལ་སྣང་ཞིག སྨིག་རྒྱུ་

འབབ་ཆུར་འཁྲུལ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁག་ཁིག་སྣང་བ། ག་གྱུའི་རི་མློ། རྒྱང་རིང་ཆུ། 

བར་སྣང་ཆུ་རླབས། གཡློ་བའི་འློད། རི་དྭགས་འཆིར་འཇུག་བཅས་སློ།། 

སྨིག་སྒྱུའི་ཆུ། དཔྱིད་ཀའམ་སློས་ཀ་ཉི་མ་ཤིན་ཏུ་ཚ་བའི་སྐབས། རྒྱང་རིང་པློར་བེ་མ་ལ་ཉི་འློད་

ཕློགས་པ་ན་ཆུ་སློ་ལམ་མེར་རྒྱུགས་པ་ལར་སྣང་བའི་རྐྱེན་གིས་རི་དྭགས་རྣམས་རྒྱང་རིང་པློ་

ནས་ཆུ་འཐུང་བར་རྒྱུགས་པ་ན་ཆུ་མེད་པར་གམ་ཐང་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཡློད་པ་དང་། དེ་ལ་བརེན་

ནས་རི་དྭགས་རྣམས་སྐློམ་གིར་འཆི་བས་ན། ཁག་ཁིག་སྣང་བ་དང་། རྒྱང་རིང་ཆུ། རི་དྭགས་

སེད་སྐྱེད། རི་དྭགས་འཆིར་འཇུག བར་སྣང་ཆུ་རླབས། གཡློ་བའི་འློད་བཅས་ཟེར། 

སྨིག་མ། [རིང] སྨིག་མའི་ཟུར་ཆག་སྟེ་ཤིང་སྨྱུག་མ། 

སྨིན་གློལ། སྨིན་བེད་ཀི་དབང་དང་། གློལ་བེད་ཀི་ཁིད། 

སྨིན་གློལ་གིང་དགློན་པ། གཏེར་བདག་གིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡློ་རེས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་

འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༦༧༦ ལློར་གཙུག་ལག་ཁང་ལེ་བ་གསར་དུ་བཏབ་དེང་སང་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་ག་ནང་རློང་ག་ཕི་ཆུས་ནང་ཡློད། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༧༡༧ལློར་

སློག་པློ་ཇུན་གར་ཚེ་དབང་རབ་བརན་གིས་བཏང་བའི་དམག་དཔུང་བློད་དུ་འབློར་ནས་དགློན་

པ་འདི་སློགས་བློད་ས་གནས་སུ་ཡློད་པའི་རིང་མའི་དགློན་པ་མང་ཆེ་བ་གཏློར་ཞིང་། རྡློ་རེ་བག་

རིག་འཛིན་ཆེན་མློ་པདྨ་འཕིན་ལས་དང་། ལློ་ཆེན་དྷརྨ་ཤི་སློགས་རིང་མའི་བ་ཆེན་མང་པློ་སྐུ་

བཀྲློངས་པ་སློགས་གཏློར་བཤིག་ཆེན་པློ་བྱུང་། དེ་ནས་ཕློ་ལྷ་ཐའི་ཇི་བསློད་ནམས་སྟློབས་

རྒྱས་ཀིས་བློད་ས་གནས་ཀི་སིད་དབང་བཟུང་རེས་རིམ་བཞིན་དགློན་པ་འདི་རིང་མའི་དགློན་

སེ་ཆེ་བ་རྣམས་རིམ་བཞིན་སར་རྒྱུན་བསྐྱར་གསློ་བེད་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཡིན། སར་དགློན་པ་

འདིར་ཁམས་དང་ཨ་མདློའི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་རིང་མ་པའི་གྲྭ་པ་ཆློས་དང་སྨན་རིས་སློགས་སྦློང་

བར་ཡློང་མཁན་ཤིན་ཏུ་མང་། 

སྨིན་གློལ་དགློན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་སྤི་ལློ༡༣༩༢ ལློར་བ་མ་དགེ་འདུན་འློད་ཟེར་

གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་ཆུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྨིན་གིང་། ཡུལ་ཞིག་གི་མིང་། 

སྨིན་གཏློང་། ཉུང་དུ་བཏང་བ་དང་བར་དུ་ཁེ་བཟང་ཟ་བ་སློགས་མ་ཡིན་པ། 

སྨིན་དྲུག རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀརི་ཀ་དང་། མ་དྲུག་བུ། 

མང་པློ་སྐྱེས་བཅས་སློ།། 

སྨིན་དྲུག་ཟླ་བ། འདུལ་བའི་ལུགས་ལྷར་ན་བློད་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་བཅུ་པའི་བཅློ་ལྔའི་

བར་ལ་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བ་ཟེར། 

སྨིན་བདུན། རྒྱུ་སྐར་ཞིག 

སྨིན་ལན། [མངློན] རུ་ར། 

སྨིན་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ཚད་དུ་སློན་པའམ་ལེགས་པར་གྲུབ་པ། ན་ཚོད་སྨིན་པ། ལློ་འབས་ལེགས་

པར་སྨིན་པ། མ་སྨིན་པའི་གཞློན་ནུ་མ། ལག་ལེན་བས་ནས་ཉམས་མློང་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ། 

སྨིན་པ་གསུམ། རྒྱུད་སྨིན་པ། ཤེས་རབ་སྨིན་པ། དབང་པློ་སྨིན་པ། 

སྨིན་པ་གསློད། [མངློན] བརྒྱ་བིན། 

སྨིན་པར་བགིས། སློབ་མ་ད་ེཆློས་ལུགས་ཀ་ིགློ་རློགས་ཆུ་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་སེབས་ཐུབ་པར་བས་པ། 

སྨིན་ཕག མིག་གི་སྨིན་མ་གཉིས་ཀི་བར། 

སྨིན་བེད་ཀི་དབང་། གསང་སགས་ཀི་ལམ་བསློམས་པ་དང་། སགས་བཟླ་བ་སློགས་བེད་པ་ལ་

སློན་དུ་རང་ཉིད་ཀི་ཤེས་རྒྱུད་ལམ་བསློམ་པའི་སྣློད་དུ་རུང་བར་བེད་པའི་ཆེད་དུ་བསློམ་བའི་

ལྷ་དེའི་དབང་ཐློབ་དགློས་པ་དང་། དེ་ཡང་བ་མ་གློང་མ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་མན་

ངག་དང་ལན་པའི་བ་མའི་དྲུང་ནས་དབང་ཞུ་དགློས་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

སྨིན་དབག མིག་གི་སྨིན་མ་གཉིས་ཀི་བར། 

སྨིན་མ། མིག་སྟེང་གི་སྤུ། གནག་སྣུམ་གི་སྨིན་མ་འཇམ་པློ། ཁློང་ཁློ་བཟས་ནས་སྨིན་མ་གཟེངས་པ། 

སྨིན་མ་འཇམ་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

ཆློས་འདུལ་བ་འཇམ་པློ་ལ་མཁས་པ་ཉིད་ཀིས་སྨིན་མའི་སྤུ་འཇམ་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྨིན་མ་སྡུད་པ། ① ཁློང་ཁློའི་རྣམ་འགྱུར་སྟློན་པ། མི་ངན་བ་ངན་མཐློང་འཕལ་སྨིན་མ་སྡུད་པ། ② 

ཡིད་མི་བདེ་བའི་ཉམས་སྟློན་པ། རང་དློན་ཇི་བཞིན་ལམ་དུ་མ་ལྷློངས་པས་སྨིན་མ་སྡུད་པ། 

སྨིན་མ་སྣུམ་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

ཐུགས་ཀི་རྒྱུད་དགེ་བས་བརླན་པ་ཉིད་ཀིས་སྨིན་མ་མདློག་སྣུམ་པ། 

སྨིན་མ་གཡློ་བ། དགའ་སྣང་སྟློན་པ། 

སྨིན་མའི་དཔེ་བད་བཞི། དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་གས་ཤིག་སྟེ། སྨིན་ཚུགས་རིང་བ་དང་། 

སྨིན་མའི་སྤུ་མཉམ་པ་བཅས་བཞིའློ།། 

སྨིན་མའི་སྤུ་མཉམ་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་

སྟེ། རག་ཏུ་ཕི་རེས་སུ་གཟིགས་པ་ཉིད་ཀིས་སྨིན་མ་གཉིས་ཀི་སྨིན་ཚུགས་རིང་བ། 

སྨིན་མཚམས། སྨིན་མ་གཉིས་ཀི་བར། 

སྨིན་མཚམས་ཐིག ལྷ་སྐུའི་ཞལ་རས་ཀི་སྨིན་མའི་མཚམས་ཐིག་ལ་ཟེར། 

སྨིན་ལ་མ་སྨིན། སྨིན་ཉེ་བའི་མཚམས། ཤིང་ཏློག་སྨིན་ལ་མ་སྨིན་པ། རྨ་འབས་སྨིན་ལ་མ་སྨིན། 

སྨིན་ལེགས། བཞིན་རས་མཛེས་པའམ་ཡག་པློ། གཞློན་ནུ་སྨིན་ལེགས། 

སྨིན་ལེགས་མ། མཛེས་མའམ་བུད་མེད་སྤི། 

སྨུ་རི་སྨུག་པློ། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་བང་སློའི་མིང་ལ་ཡློངས་གགས་སུ་སྐུ་རི་སྨུག་པློ་ཟེར། 

སྨུག ① སྨུག་པ་ཡི་ཚིག་བསྡུས་པ། ② སྨུག་པློ་ཡི་ཚིག་བསྡུས་པ། 

སྨུག་སྐྱ། ① ཁ་དློག་ཅིག་གི་མིང་། ཁ་དློག་སྐྱ་ལ་སྣུམ་ཞད་ཡློད་པ། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་

དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་light fuchsia ཟེར། 

སྨུག་ཁུ། གཏློར་མར་འབྱུག་བ་སྨུག་རིའི་ཁུ་བ། 

སྨུག་གུ་འགུལ་དཀྲིས་དགློན། ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་སློབ་མ་ཚོགས་དགའ། དེའི་སློབ་མ་ཆུ་

གསློལ་རློགས་ལན་ཞེས་པས་ཕག་བཏབ་པར་གསལ། དེས་ན་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་

དུས་སྟློད་ཙམ་ཡིན་པར་ངེས། གྲུབ་མཐའ་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

སྨུག་དགའ་གངས་རི། རི་བློ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཤན་ར་རློང་གི་དབུས་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

སྨུག་བཅད། དམར་སེར་སློགས་དྲློད་མདློག་རིགས་ལ་རྒྱ་ཚོས་ཀིས་བཅད་རྒྱབ་དགློས་པས་དེར་

སྨུག་བཅད་དམ་རྒྱ་བཅད་ཅེས་ཟེར། 

སྨུག་ཆུང་།དུད་འགློའི་སྤུ་མདློག་བེ་བག་ཅིག་སྨུག

ཆུང་དྲེལ་གི་ཁལ་དེ། ཁ་དཀར་རྐྱང་ལ་འགན་དཀྲིས། 

སྨུག་ཆུང་དྲེལ། དྲེལ་གི་ཚིག་རྒྱན་ཏེ། སྙན་ངག་སྐབས་སུ་སྨུག་ཆུང་དྲེལ་དང་དྲེལ་སྨུག་ཆུང་གང་

བདེ་སྦར་ཆློག 

སྨུག་ཆུང་མདན་ཡློན། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རུས་ཆག་

སྦློར། ལྷ་བ་གསློ།། 

སྨུག་ཐུང་། སྣུམ་བཙོས་ཁ་ཟས་ཀི་བེ་བག་ཅིག 

སྨུག་དྲི། ཤ་རིང་པའི་དྲི་མ་ཞིག 

སྨུག་ནག ཚོས་གཞི་སྨུག་ནག གློས་ཆེན་སྨུག་ནག རས་ཡུག་སྨུག་ནག 

སྨུག་པ། ན་བུན། རི་འགློར་སྨུག་པ་འཁིགས་པ། ཞློགས་པར་སྨུག་པ་ཐློན་པ། རི་ཀླུང་ཚང་མར་སྨུག་

པ་འཐིབས་པ། སྨུག་པའི་ནང་དུ་མགློ་འཐློམས་པ། འགློ་ཕློགས་བརླགས་ནས་སྨུག་པར་

འཐུམས་པ་ལ་བུར་གྱུར་པ། ཉི་མ་ཤར་ནས་སྨུག་པ་དྭངས་པ། 

སྨུག་པློ། ཁ་དློག་གི་བེ་བག རྒྱ་སྨུག དམར་སྨུག དབིན་སྐད་དུ་purple ཟེར། 

སྨུག་པློ་ཁག་ལམ་ཆློད་པ། ཟུངས་ཁག་མ་ཤློར་ཞིང་ནད་ཁག་ཐློན་པས། ན་ཟུག་མེད། ལུང་ཡང་། 

དང་ག་བདེ་བས་འཚོ་བ་ཡིན། 

སྨུག་པློ་ཁག་ལམ་མ་ཆློད་པ། འཁྲུ་སྐྱུགས་མང་དུ་བྱུང་བའི་རེས་སུ་ཁག་ནག་པློ་དུད་ཁུ་ལ་བུ་ཆད་

མེད་འློང་བ་དང་། ལུས་ལ་བདེ་བ་དང་། སྟློབས་མེད་པར་ཆགས། དང་ག་འགག་ན་ཕལ་ཆེར་

འཚོ་བ་དཀའ། 

སྨུག་པློ་གབ། བད་ཀན་སྨུག་པློ་ཁག་མཁིས་ཚ་བའི་སྟློབས་དེ་བད་རླུང་གང་བས་མགློ་མནན་ནས་

འློག་ཏུ་ཚ་བ་གནས་ཀང་ཕིར་གང་རགས་སྟློན་པའི་དློན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྨུག་པློ་གབ་པ། སྣློད་ཀི་ཚད་པ་ལ་གང་བས་མགློ་འགེབ་པའི་རགས་ནི། ར་རྒྱུད་ཕ་ལ་གཏིང་དུ་བིང་

བ། ཆུ་མདློག་ལང་། ལུས་ལྕི། སྒིད་པ་སྐྱུར། ཟས་ཡི་ག་འགིབ། མཆིན་དྲི་དང་རློ་རྒྱབ་ན། སྒེག་

པ་འབྱུང་། ཁ་དྲི་ངན། བློ་བ་མི་ཚོར། སྐྱུག་ན་ཕན་སྙམ་བེད། ལུས་རྔུལ་ཞིང་གང་བ། ཞློ་དང་

དར་བ་སློགས་བཏུང་ནས་ལུས་གང་བའི་རེས་སུ་ལློང་ན་ཟུག་གཟེར་འབྱུང་བ། ཟས་སྤློད་དྲློ་ན་

བདེ་བར་མངློན་པ། ཟས་གང་ཟློས་འཇུ་བ་དཀའ། ཕློ་བ་འཆིང་། དྲི་ཆེན་སྐམ། 

སྨུག་པློ་གེན་ལློག བད་ཀན་སྨུག་པློ་ཕློ་བའི་གནས་སུ་རྒྱས་ཤིང་རྡློལ་ནས་ཁག་ངན་གེན་དུ་སྐྱུགས་

པའི་སྐབས་ཀི་མིང་སྟེ། གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་མཛད་པའི་པློད་དམར་ལས། 

སྨུག་པློ་མ་ཞུའི་གནས་དག་ཏུ། རྒྱས་ནས་རྡློལ་ཏེ་དུད་མདློག་གི་ཁག་ངན་གེན་དུ་སྐྱུགས་པའི་

ཚེ། སྨུག་པློ་གེན་རྡློལ་ཞེས་སུ་བཤད། ཅེས་གསུངས། 

སྨུག་པློ་གང་རྐྱེན། འཇུ་དཀའ་བ་དང་མི་འཕློད་པའི་ཟས་བསྟེན་པས་མ་ཞུ་གང་བའི་རྐྱེན་གིས་སློང་

བའི་སྨུག་པློ་གང་ཤས་ཆེ་བའི་མིང་སྟེ་སྨུག་པློ་མས་ཆགས་ཀང་ཟེར། 

སྨུག་པློ་གང་བའི་དུས། ཁག་དང་མཁིས་པའི་སྟློབས་ཟད་ནས། བད་རླུང་གཉིས་རྒྱས་པས་གང་བའི་

ནད་དུ་འགྱུར་འགློ་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། 

སྨུག་པློ་གང་འཐབ། བད་ཀན་སྨུག་པློ་ཚ་གང་འཐབ་སྟེ་ནད་རགས་གང་བུའི་རྭས་བསྣུན་པ་ལར་ཕློ་

ལློང་རྒྱུ་མའི་གནས་སུ་ནད་ཟུག་དྲག་པློ་འབྱུང་བ་ཞིག 

སྨུག་པློ་རྒྱས་པ། བད་ཀན་སྨུག་པློ་ཁག་མཁིས་སྟློབས་རྒྱས་པའི་སྐབས་ཏེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་

གེན་དུ་རྡློལ་བ་དང་། ཐུར་དུ་རལ་བ་གཉིས་མཆིས་སློ།། 

སྨུག་པློ་རྒྱུ་མ་ལ་གནས་པའི་ནད་རིང་། རྒྱུ་མའི་གནས་སུ་ན་ཟུག་སྐྱེ་ཞིང་འགྱུར་བའི་ཉམས་ཅན་

དང་ཡང་ན་འདྲིལ་བས་ན། མིག་དང་ཆུ་མདློག་སེར་པློར་ཆགས། 

སྨུག་པློ་རྒྱུ་མའི་གནས་རྒྱས་པ། མཁིས་པ་འདྲེས་པའི་སེར་ཤས་ཅན་གེན་ཐུར་གཉིས་ཀར་རྡློལ་བ། 

སྨུག་པློ་འགིངས་པ། བད་ཀན་སྨུག་པློ་ཕློ་བར་འགིངས་ཏེ་ཡར་སྐྱུག་པ་དང་། མར་བཤལ་བ་བེད་

མི་ཐུབ་པ་ཕློ་བ་ཁེངས་ཤིང་ཧྲེམ་མེར་ན་བ་ཞིག 

སྨུག་པློ་ངློ་བློ་ཟད་པ། ཟུངས་ཁག་ཕལ་ཆེ་བ་ཤློར། ཆུ་མདློག་དམར་ལ་ལྦུ་བ་ཆེ། ར་སྟློང་ལ་རྒྱུག་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

གློ་སྙིང་མི་བདེ། དབུགས་ཧལ། སྐྲ་འདབ་རྣམས་འདར། ལྕེ་དང་། མཆུ་དང་། སེན་མློ་རྣམས་ཀི་

བཀྲག་མདངས་ཤློར། གདློང་པ་སེར། སྐེའི་འཕར་རྣམས་ར་འདྲློག་ཅིང་། བློལ་གློང་ཅུང་ཟད་

སྐྲངས་པ། སྐློམ་དད་ཆེ། སྙིང་ལ་གང་མློར་འདློད་པ་ནི། ཕལ་ཆེར་འཆི་ལ་འཚོ་བ་འགའ་ཡང་སིད། 

སྨུག་པློ་ཆིག་ཐུབ། རྡློ་སྨན་མདུང་རེ་སྨུག་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

སྨུག་པློ་མཆིན་པ་ལ་གནས་པའི་ནད་རིང་། མཆིན་པ་རྒྱས་ཏེ་ན། ས་ལ་ཁེངས་ཤིང་སྐྲན་ལར་ན། 

སྨུག་པློ་རིང་པ་ཟགས་པ། འློན་ཀང་རིང་པ་སྐྲན་དུ་འདྲིལ་བ་དེ་ཉིད་ཟགས་ན། དེའི་རགས་སུ་གདློང་

དང་རང་བློལ་སྐྲངས་པ་དང་། ལློ་བ་ལྕི་ཞིང་ལིར་བ་དང་། ལློ་བའི་ར་རྣམས་བཀྲ་བ། སྨུག་པློ་

ཟགས་པའི་ཚ་ཆུ་བསགས་པ་ཅན་ནི་འཚོ་བའི་ཐབས་མེད། ཅི་ཕིར་ཞེ་ན། སྨན་སློགས་ཀིས་

བཤིག་པའི་སྐྲན་གི་རིམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་མའི་ནང་དུ་ཆུར་བསགས་ཤིང་། ཆུ་དེའང་སྨན་

སློགས་ཀིས་སྐམ་མི་ཐུབ་པར་རྒྱུ་མར་གནས་པ་ལས་རིམ་པར་འཛག་གློ 

སྨུག་པློ་འཇུ་སྐེམ། རགས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་དུག་ནད་ཕློ་མཆིན་གི་གནས་སུ་བབས་པའི་

མིང་སྟེ། འབི་གུང་ཚེ་དབང་བརན་པས་མཛད་པའི་དུག་ནད་ཀི་བཅློས་ཐབས་གཞན་ཕན་ཟླ་

བའི་འཛུམ་ཟེར་ལས། སྨུག་པློ་འཇུ་སྐེམ་ནི། བད་ཀན་སྨུག་པློའི་ནད་རགས་ལར་ཕློ་མཆིན་

གཉིས་མི་བདེ་ཞིང་ཁག་ཏུ་འཁྲུ་ཞིང་སྣ་ཁག་ཀང་འཛག་པ་དང་། ལུས་ཀི་ཤ་རྣམས་སྐེམ་ལ་

ཤེད་མེད་པར་བད་ཀན་འཇུ་སྐེམ་ལར་གི་ནད་རགས་སྟློན་པའི་དུག་ནད། ཅེས་སློ།། 

སྨུག་པློ་ཐུར་རལ། བད་ཀན་སྨུག་པློ་ལློང་གའི་གནས་སུ་རྒྱས་ཤིང་རལ་ནས་ཁག་ངན་ཐུར་དུ་འཁྲུ་

བའི་སྐབས་ཀི་མིང་སྟེ། གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་མཛད་པའི་པློད་དམར་ལས། 

སྨུག་པློ་ཞུ་བའི་གནས་དག་ཏུ། རྒྱས་ནས་རལ་བས་ཁག་ནག་པློ། བཤང་སློའི་ལམ་ནས་འཁྲུ་བ་

ལ། སྨུག་པློ་ཐུར་རལ་ཞེས་སུ་བརློད། ཅེས་སློ།། 

སྨུག་པློ་འཐབ་པ། བད་ཀན་སྨུག་པློ་དུས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་ཚ་གང་འཐབ་པའི་སྐབས་ཏེ། ནད་

རགས་སུ་ཟས་མི་འཇུ་ཞིང་། ཤ་སྐེམ་པ། གང་ཐབས་ཡང་ཡང་ལང་བ་བཅས་འབྱུང་བ་ཞིག 

སྨུག་པློ་འདྲིལ། སྨུག་པློ་མ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བ་དྭངས་མ་དང་སྙིགས་མ་རྒྱུ་བའི་གནས་སུ་སྐྲན་དུ་

འདྲིལ་བའི་དློན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྨུག་པློ་རྡློལ་བ། བད་ཀན་སྨུག་པློ་རྒྱས་པའི་སྐབས་སུ་ཁག་གེན་དུ་སྒྱུགས་པའི་དློན། 

སྨུག་པློ་ཕློ་བ་ལ་གནས་པའི་ནད་རིང་། སྒེག་པར་བེད། སྐྱུག་མང་། ཟས་ཟློས་པའི་རེས་ལ་ན། གང་

ཟློས་འཇུ་དཀའ། ཆང་རག་གསར་རིང་གི་རིགས་དང་། ཤི་ཤ་རྣམས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་གནློད། 

གནས་དང་གློས་སློགས་ཀིས་ལུས་དྲློད་དྲགས་པའི་དུས་དང་། ལུས་བརླན་པ་དང་གང་དྲགས་

པའི་དུས་རྣམས་སུ་གནློད་དློ།། 

སྨུག་པློ་ཕློ་བའི་གནས་སུ་རྒྱས་པ། ཁག་དང་བད་ཀན་རུལ་བས་དུད་ཁུ་སྐྱུག 

སྨུག་པློ་བེར། སྨུག་པློ་གསར་པ་འདྲིལ་བ། སྨུག་པློ་སྐྲན་དུ་འདྲིལ་ན་མཆིན་པ་དང་། མཚེར་པ། ཕློ་

བ། ལློང་། རྒྱུ་མ་བཅས་ཀིས་གནས་སུ་འབྱུང་། དེ་ཉིད་ས་ཞིང་འདྲིལ་ལ་གཟེར་ཞིང་ན་བ། 

མནན་ན་འཕར་བ། ནད་གང་དུ་བྱུང་བའི་གནས་དེ་ཚ་བ། ལུས་སྟློབས་ཟད་པ། དང་ག་འགག་

པ། ར་རྒྱུད་ལ་མགློགས་པ། ཆུ་མདློག་དམར་བ་འློང་། དེ་ཡང་ནད་གསར་པའི་དུས་སམ་ནད་

ཆགས་པའི་མློད་དེ་ཉིད་ལ་ཤིན་ཏུ་གཉན་པས་བཅློས་དཀའ། ནད་དེ་རིངས་ཤིང་རུལ་ན་

བཤིག་སྦངས་སློགས་བཅློས་ས། སྨུག་པློའི་ནད་དེ་ཁག་ནང་ཞུགས་ནས་སློག་ར་ནག་པློ་

བརྒྱུད་ལུས་ཀི་གནས་ཀུན་ཏུ་བེར་བར་གྱུར་པའི་དློན། 

སྨུག་པློ་བེར་བའི་རགས་སྤིར། མགློ་དང་མིག་རུས་ན། ལུས་ཀུན་བརེ། ལུས་ལྕི། སྒིད་པ་སྐྱུར། 

ཤེད་ཉམས། ལུས་སྟློབས་འབི། མཆིན་དང་རློ་རྒྱབ་རིབ་ལློག་རྣམས་གཟེར་ཞིང་འགུལ། སལ་

ཚིགས་སྟེང་ཤུགས་ཀིས་འཕུར་མཉེ་བས་ན་ཕན་སྙམ་བེད། སལ་འདབ་བཤུལ་ཤ་འདར་

འཕིག་བེད་པ་སྟེ་ཤ་འགུལ་བེད། ལུ་བ་བེད་ཅིང་ལུད་པའི་ནང་དུ་ཁག་དང་ཁ་དློག་ནག་སྨུག་

འབྱུང་། མཁལ་རེད་དང་། བརླ་སུལ། ཚིགས་གཞི། བིན་ཉྭ་རྣམས་ན། ལུས་ཀི་གནས་ངེས་

མེད་དུ་གཟེར་འཕློ་ལ་ན་ཞིང་། སྐྱུག་མེར་ལངས། 

སྨུག་པློ་སལ་རྒྱབ། འདི་རང་ལློངས་ཀི་ས་ཆ་གང་ནས་ཀང་ཐར་ཐློར་ཐློན་ཅིང་། ཁད་པར་ཟླ་ཆུའི་

སྟློད་རྒྱུད་དང་། ནག་ཆུའི་བང་ཕློགས་ཀི་ཡུལ་འགའ་ནས་ཐློན་པ་མང་ཞིང་ལེགས། རྒྱུན་དུ་མེ་

རི་དང་། ལྕགས་གཏེར། ཁབ་ལེན་གི་གཏེར་ཁ་སློགས་ཀི་ཉེ་འཁློར་དུ་མཐློང་བ་མང་ཞིང་། 

འགའ་ཞིག་ལ་ཕི་ནང་རིམ་པའི་ཉམས་ཡློད་པ། རྡློ་ལ་རི་མློ་དམར་སྨུག་གམ་ཁམ་སེར་དློད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མེ་ལ་བསེགས་པས་ལྕགས་ཕེའམ་རང་གི་ཕེ་མ་ལེན་ཐུབ་པ་བཅས་སློ།། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་

སྙློམས། ནུས་པས་བང་ཁློག་གི་ཆུ་སེར་འདྲེན་ཞིང་སྐེམ། མགློ་སློགས་རུས་ཆག་སྦློར་ཞིང་ལྷ་

བ་འཛིན། ཀད་པ་རལ་བ་བསློམས། རྨ་གསློ།། རྣག་སྐེམ་པ་སློགས་ཀི་ནུས་པ་ཡློད། 

སྨུག་པློ་མ་གབ་པ། མཚན་ཉིད་རགས་ཀི་སློ་ནས་བརག་པའི་སྐབས་ཀི་སྨུག་པློ་སྤིའི་ནད་རགས་

རྣམས་ཡིན། 

སྨུག་པློ་མ་རྡློལ་བ། མ་རྡློལ་བ་ནི་སྨུག་པློ་ཁག་ཚད་རྒྱས་པའི་རགས་རྣམས་སྨུག་པློ་ཚ་བའི་དུས་ཀི་

སྐབས་སུ་བསྟན་ཟིན། 

སྨུག་པློ་ཚ་རྐྱེན། ལུས་འགམས་པ་དང་། ཚ་སྐྱུར་ཟས་སློགས་ཁག་མཁིས་རྒྱས་པའི་རྐྱེན་གིས་སློང་

བའི་སྨུག་པློ་ཚ་ཤས་ཆེ་བའི་མིང་སྟེ། སྨུག་པློ་ཡས་བབས་ཀང་ཟེར། 

སྨུག་པློ་ཚ་གང་འཐབ་པའི་དུས། ཁག་མཁིས་ཤུགས་ཆེ་བའི་དུས་སུ་ཚ་བ་དང་། བད་རླུང་ཤས་ཆེ་བའི་

སྐབས་སུ་གང་བ་ཡིན་པས། དེ་དག་ཤུགས་སྙློམས་ཚེ་ཚ་གང་འཐབ་པར་བེད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། 

སྨུག་པློ་ཚ་བའི་དུས། ལུས་ལ་ཚ་སྟློབས་སྐྱེས་པས། ཁག་མཁིས་འཕེལ་ཏེ་ཚ་བ་སྐྱེ་བཞིན་པའི་

སྐབས་སུ་གང་བའི་ནད་སྐྱེས་ན་རང་གནས་སུ་གབ་པ་ལས་ནད་ས་སྐྱེ་མི་ནུས། 

སྨུག་པློ་མཚོ་རྡློལ། བད་ཀན་སྨུག་པློ་ཕློ་བ་དང་། རྒྱུ་མ། ལློང་ག་གསུམ་གང་རུང་གི་གནས་སུ་རྒྱས་

ཤིང་རྡློལ་ནས་ཁག་ངན་སྐྱུགས་པའམ་འཁྲུ་བའི་སྐབས་ཀི་མིང་སྟེ། གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་

ལེགས་ཀིས་མཛད་པའི་པློད་དམར་ལས། སྨུག་པློ་རྒྱས་པའི་ངན་ཁག་རྣམས། མཚོ་ལར་ཆགས་

ཤིང་གནས་པ་དེ། གེན་ཐུར་གང་རུང་རྡློལ་བའི་ཚེ། སྨུག་པློ་མཚོ་རྡློལ་ཟེར་བ་ཡིན། ཞེས་སློ།། 

སྨུག་པློ་གཞན་གནས། ① ཕིར་བེར་བ་ནི། པགས་པ་ལ་འགམས་པ་དང་ཤ་ལ་རྒྱས་པ་གཉིས་ཀི་

རགས་བཅློས་རྣམས་ས་བདག་གི་ནད་དང་འདྲ། ར་ལ་བེར་བ་དུག་དང་རགས་བཅློས་འདྲ། 

ཚིགས་ལ་གྲུམ་བུ་དང་འདྲ། ② ནང་དུ་གནས་པ་ནི། སློག་ར་ནག་པློ་སྟེ་ཁག་ར་དེ་ཉིད་ཁློག་པའི་

དབུས་ནས་མཆིན་པར་བརྒྱུད་དེ་ལུས་ཀི་སྟློད་སྨད་དུ་ཟུག་པ་དེ་ནི་ལུས་ཀི་ཁག་འཁློར་སྐྱློད་

བེད་ཡུལ་ཡིན་ཞིང་། དྭངས་མ་མཆིན་པའི་གནས་སུ་ཟུངས་སུ་མ་སློང་བ་སྐྱློན་ཅན་དེ་དག 

མཆིན་པ་དང་སློག་ར་འབེལ་བའི་ར་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སློག་རའི་ཁག་ཞློན་ནས་རྒྱུ་བས་སློག་ར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དེ་ཉིད་ནས་གནས་པའི་རློང་ལ་བུ་དང་། དེ་ལས་གེས་པའི་ར་ལག་རྣམས་སལ་ཚིགས་དང་

འབེལ་བས་སལ་ཚིགས་ནི་བན་མཁར་ལ་བུ་ཡིན་ཞེས་ཟེར། དེ་ཡང་སློག་ར་ལས་གེས་པའི་རེ་

ནག་གཉིད་ལློག་བརྒྱུད་ནས་ཡར་མགློ་ལ་འཕྱུར་བས་མགློ་ནད་བེད་ཅིང་ཡློད་པ་དང་། དེ་

བཞིན་དུ་དློན་ལྔའི་ར་དང་འབེལ་བ་ལ་བརྒྱུད་ནས་གློ་བར་སློང་ན་གློ་ནད་དང་སྙིང་ལ་སློང་ན་

སྙིང་རླུང་། མཚེར་པར་སློང་ན་མ་ཞུ་བའི་རྐྱེན་དང་། མཁལ་མ་ལ་སློང་ན་མཁལ་ནད་བེད་དློ།། 

སྨུག་པློ་འློར་ལྷུང་། བད་ཀན་སྨུག་པློ་ཆུ་གཞི་དང་བསློངས་ནས་སྐྲང་པ་འློག་ཏུ་ལྷུང་བའི་མིང་། 

སྨུག་པློ་རང་གནས། ཕློ་བ་དང་། མཆིན་པ། རྒྱུ་མ། ལློང་དང་བཞི་ཡིན། སྨུག་པློ་ཕློ་བ་ལ་གནས་པའི་

ཚེ་བད་ཀན་དང་འདྲ། མཆིན་པར་གནས་པ་ཁག་གི་ནད་དང་འདྲ། རྒྱུ་མར་གནས་པ་མཁིས་

པའི་ནད་དང་འདྲ། ལློང་དུ་གནས་པ་རླུང་གི་ནད་དང་འདྲའློ།། 

སྨུག་པློ་རལ་བ། བད་ཀན་སྨུག་པློ་རྒྱས་པའི་སྐབས་སུ་ཁག་ཐུར་དུ་བཤལ་བའི་དློན། 

སྨུག་པློ་ལློང་གི་གནས་སུ་རྒྱས་པ། རླུང་ཁག་ནག་པློར་འཁྲུ། 

སྨུག་པློ་ལློང་དུ་གནས་པའ་ིནད་རིང་། ལློ་བ་སློས་ཤིང་འཁློག་པ་དང་། འུར་སྒ་གགས་པ། དགློང་དུས་དང་

སྐྱུར་འཐུང་བའི་རེས་སུ་ཁད་པར་སློས། འཕེན་དྲི་ངན་ཞིང་དྲློ་བ་འཕློད། གང་བས་གནློད་པའློ།། 

སྨུག་པློའི་གཉེན་པློ་བདུན་སྦློར། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་སྨུག་པློ་ཚ་བ་རྒྱས་པ་

འཇློམས་པའི་སྨན་གི་སྦློར་སེའི་མིང་སྟེ། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། སེ་འབྲུ་བསེ་ཡབ་སྟར་

བུ་འུ་སུ་དང་། མ་ནུ་ཨུཏྤལ་པི་པི་ལིང་དང་བདུན། སྨུག་པློ་ཚ་བ་རྒྱས་པ་འཇློམས་པར་བེད། 

ཅེས་གསུངས་པའི་སྦློར་སེའློ།། 

སྨུག་པློའི་ནད་ཀི་རྒྱུ་རྐྱེན། སྨུག་པློའི་ནད་ཀི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི། དང་པློ་རྒྱུ་ནི་བད་ཀན་དང་། ཁག་མཁིས་

པ། རླུང་དང་བཞི་པློ་གཙོ་བློ་དང་། ཆུ་སེར་ལ་སློགས་ནད་རིགས་གཞན་ཡང་འདུས་སིད་པའི་

ཕིར་ན་འདུས་པ་སྨུག་པློའི་ནད་ཅེས་ཟེར། སྐབས་འདིར་ལུས་ཟུངས་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཁག་

དེ་ཉིད་འདུ་བ་འཁྲུགས་པའི་རྐྱེན་གིས་ནད་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ནད་ཅིག་ཡིན། 

སྨུག་པློའི་རྣམ་འགྱུར་བཅུ་གསུམ། བད་ཀན་སྨུག་པློའི་ནད་རགས་མི་འདྲ་བ་བཅུ་གསུམ་གི་བསྡུས་

མིང་སྟེ། གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་མཛད་པའི་པློད་དམར་ལས། བད་ཀན་སྨུག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

པློའི་རྣམ་འགྱུར་བཅུ་གསུམ་ནི། ཕློ་བར་བད་ཀན་མཆིན་པར་ཁག་གི་ནད། རྒྱུ་མར་མཁིས་པ་

ལློང་དུ་རླུང་གི་ནད། རར་བེར་དུག་དང་ཚིགས་ཞུགས་གྲུམ་བུའི་ནད། མགློ་ལ་མགློ་ནད་གློ་ལ་

གློ་ནད་དང་། སྙིང་ལ་སྙིང་རླུང་མཆེར་པར་མཆེར་པའི་ནད། མཁལ་མར་མཁལ་ནད་པགས་ལ་

གམས་པ་དང་། ཤར་རྒྱས་གཉིས་ཀ་ས་བདག་གི་ནད་དེ། རྣམ་འགྱུར་བཅུ་གསུམ་སྐབས་འདིའི་

ཚིག་དློན་ཡིན། ཞེས་དང་། འཕྱུར་བ་མགློ་ནད་ཁ་ཡན་སྙིང་རླུང་འདྲ། འདྲིལ་བ་རྡློ་སྐྲན་འགིངས་

པ་དམུ་ཆུ་འདྲ། འགིམས་པ་མཁལ་ནད་རལ་བ་སྐྱ་རྦབ་འདྲ། རྣམ་འགྱུར་བཅུ་གསུམ་སྐབས་

འདིའི་ཤུགས་བསྟན་ཡིན། ཞེས་སློ།། 

སྨུག་ཕུང་ངེ་། མདློག་དབིབས་མངློན་ཚུལ་ཞིག གློས་དམར་ནག་གློན་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཐག་རིང་

ནས་མཐློང་དུས་སྨུག་ཕུང་ངེར་མངློན་པ། 

སྨུག་རི། འབི་མློག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཁ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་གློ་ནད་འཇློམས། ཁག་ངན་སྐེམ། 

སྨུག་ཚོས། མདློག་སྨུག་པློའི་ཚོས། སྣམ་རས་ལ་སྨུག་ཚོས་རྒྱབ་པ། 

སྨུག་ཞག སྨུག་པ། རི་ཀླུང་ཐམས་ཅད་ལ་སྨུག་པ་འཁིགས་པའི་རྣམ་པ་ཞིག 

སྨུག་ཤིག་གེ་བ། ཚོས་མདངས་སྨུག་ཙམ་གི་རྣམ་འགྱུར། མེ་ཏློག་སྨུག་ཤིག་གེ་བར་ཤར་བཞག 

སྨུག་སེར། ཁ་དློག་སྨུག་པློ་སེར་ཤས་ཆེ་ཙམ་ཞིག གློས་ཆེན་སྨུག་སེར་གི་ལྭ་བ་གློན། 

སྨུགས་པ། སྨུག་པ་དང་འདྲ། 

སྨུན་པློ། དམུན་པློ་སྟེ། བླུན་པློ། 

སྨུར། གློད་པའི་སྨུར་ཞེས་གློད་པའི་ཚིགས་ཤ

སྨེ། [རིང]① སྡུག་བསལ། ② བཙོག་པའི་དློན།

སྨེ་འཁློར་གཅིག ཤིང་བི་གཅིག་དཀར་ནས་སར་ཡང་ཤིང་བི་གཅིག་དཀར་བར་འཁློར་བ་ལ་ལློ་ངློ་

བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་ཡིན། 

སྨེ་གབ། [རིང] གསང་གནས་འགེབས་པའི་གློས། 

སྨེ་སགས་འདློན། འདི་བློད་ཡིག་རིང་པའི་བི་སློལ་ལ་སྡུག་སྐད་ཀི་མིང་ལ་སྨེ་སགས་ཞེས་ས་མགློ་

ཅན་གི་ང་ལ་ག་སའི་མཐའ་ཅན་ཡློད་པ་བིས་ཀང་། བློད་ཡིག་གསར་པའི་བི་སློལ་སྨེ་ངག་ས་
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མགློ་དང་ཡང་འཇུག་དློར་ནས་འབི་སློལ་ཡློད་འདུག་གློ། 

སྨེ་ཐིག ལུས་ཀི་སྨེ་བ། 

སྨེ་བདུན། རྒྱུ་སྐར་ཞིག་སྟེ་སྐར་མ་ཨ་བརན་དང་ཉེ་བའི་སྐར་ཚོགས་ཤིག 

སྨེ་ཕེང་། ལློ་བསྐློར་དྲུག་ཅུ་དང་སྨེ་བ་དགུ་ཕན་ཚུན་སྦར་ནས་བསྒིགས་པའི་ཕེང་། 

སྨེ་ཕེང་གཉིས་པ། ཤིང་བི་བཞི་ལང་ནས་ཆུ་ཕག་བརྒྱད་དཀར་བར་གི་ལློ་བསྐློར་དྲུག་ཅུ་ལ་ཟེར། 

སྨེ་ཕེང་དང་པློ། ཤིང་བི་གཅིག་དཀར་ནས་ཆུ་ཕག་ལྔ་སེར་བར་གི་ལློ་བསྐློར་དྲུག་ཅུ་ལ་ཟེར། 

སྨེ་ཕེང་གསུམ་པ། ཤིང་བི་བདུན་དམར་ནས་ཆུ་ཕག་གཉིས་ནག་བར་གི་ལློ་སྐློར་དྲུག་ཅུ་ལ་ཟེར། 

སྨེ་བ། ①ལུས་ཀི་ཤ་མཚན་ནག་ཐིག་གམ། ཤའི་འཛེར་པ། ② ནག་རིས་ཀི་སྨེ་བ་སྐློར་དགུ། ③ 

དམེ་དང་འདྲ། 

སྨེ་བ་དགུ། གཅིག་དཀར་སྨན་གི་མེ་ལློང་དང་། གཉིས་ནག་བདུད་ཀི་མེ་ལློང་། གསུམ་མཐིང་མཚོ་

སྨན་མེ་ལློང་། བཞི་ལང་ཀླུ་ཡི་མེ་ལློང་། ལྔ་སེར་དག་ལྷའི་མེ་ལློང་། དྲུག་དཀར་རྒྱལ་པློའི་མེ་

ལློང་། བདུན་དམར་བཙན་གི་མེ་ལློང་། བརྒྱད་དཀར་ཡུལ་ལྷའི་མེ་ལློང་། དགུ་དམར་གཡང་

གི་མེ་ལློང་། ཁམས་ལ་སྦར་ན་དཀར་གསུམ་ལྕགས། ནག་མཐིང་ཆུ། བཞི་ལང་ཤིང་། ལྔ་སེར་

ས། དམར་སྨུག་མེའློ།། 

སྨེ་བ་ནག་པློ། ལུས་ཀི་ཤ་མཚན་ནག་པློ། 

སྨེ་བ་སར་ཁ། སྨེ་བ་དགུ་དང་སར་ཁ་བརྒྱད། 

སྨེ་བའི་གབ་ཙེ། སྨེ་བའི་གློ་རིམ་བརི་བའི་རེའུ་མིག་གི་མིང་སྟེ། སྨེ་ཕེང་དང་པློ་ལ་གབ་ཙེ་དང་པློ་

དང་། སྨེ་ཕེང་གཉིས་པ་ལ་གབ་ཙེ་གཉིས་པ། སྨེ་ཕེང་གསུམ་པ་ལ་གབ་ཙེ་གསུམ་པ་ཟེར། 

སྨེ་བའི་སར་ཁ། སྨེ་བ་དགུ་དང་སར་ཁ་བརྒྱད། 

སྨེ་བའི་དཔྱད། ① རིས་ཀི་སྨེ་བ་བརི་ཐབས་དང་བཅློས་ཐབས། ② ལུས་ཀི་ཤ་མཚན་གི་བརག་

ཐབས་ཤིག 

སྨེ་བའི་བ་འཕུར། སྨེ་བ་དགུའི་འཁློར་ལམ་རྒྱུན་ལན་མ་ཡིན་པ་ལམ་ཕན་ཚུན་བར་མཆློང་རྒྱབ་ནས་

བསྐློར་བ་ལ་བ་འཕུར་ཟེར་། དཔེར་ན། དབུས་ནས་གནམ་ལྕགས་རི་བློ་དང་། མེ་ཆུ་ས་ཤིང་
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རླུང་ནས་དབུས། ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

སྨེ་གཙང་། བཙོག་པ་དང་གཙང་བ། 

སྨེ་བཙོག མི་གཙང་བའི་རས་རིགས་ཀི་དློན།

སྨེ་བརེགས། ལྷ་ཁློ་བློ་ཞིག གསང་སགས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་ཁློ་བློ་སྐུ་ཡི་རྣམ་འགྱུར་མི་འདྲ་

བ་འགའ་ཞིག་ཡློད་ཅིང་། མི་གཙང་བའི་མནློལ་གིབ་སྲུང་བ་ལ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཞེས་

བཤད་སློལ་ཡློད། 

སྨེ་ལ་རི། དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་དཔལ་ཡུལ་རློང་གི་རི་བློ་ཞིག 

སྨེ་ཤ གྲྭ་པ་དང་བུད་མེད་ཀིས་བསད་པའི་ཤ་དང་ཕ་མ་བུ་གསུམ་གཅིག་ཤ་གཅིག་གིས་ཟ་བའི་

དློན་ལ་འཇུག་གློ 

སྨེ་ཤ་ཅན། ① ལུས་ལ་སྨེ་བའི་ཤ་མཚན་ཡློད་མཁན། ② སིག་པ་རྭ་ཙ། ③ རྒྱ་གར་དུ་རིགས་ངན་

ཟེར་བའི་རིགས་རུས་ཤིག 

སྨེག་པ། སྨེག་པ་དང་འདྲ། 

སྨེང་བ། [རིང] མ་ངན་ནམ། སྡུག་བསལ་གི་ཚིག་འདློན་པ། 

སྨེད། རྨེད་དང་འདྲ། 

སྨེད་པ། རྨེད་པ་དང་འདྲ། 

སྨེན། [རིང] སྡུག་བསལ། 

སྨེའུ། [རིང] རྨེའུ་ཡང་ཟེར། ནས། 

སྨེའུ་ཟན། རམ་པ་ལ་ཕྱུར་བ་བུ་རམ་མར་བཅས་བསེས་ནས་མཉམ་དུ་བརིས་པའི་མར་ཟན། 

སྨློང་སྐྱིད་དགློན། ངག་རྒྱུན་ལར་ན་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ནང་ཙམ་དུ་བློན་བ་གློག་འློད་ཚང་གི་གདུང་

བརྒྱུད་ལས་མཆེད་པའི་བ་མ་ཞིག་གིས་དགློན་པ་བཏབ་པ་ལ་གློག་འློད་དགློན་པ་ཟེར། དེ་རེས་

དུས་འགྱུར་གི་དབང་གིས་དགློན་པ་སྨློང་སྐྱིད་ས་ཆར་སློས་པས་སྨློང་སྐྱིད་དགློན་ཞེས་མིང་

བསྒྱུར། དེང་སྐབས་གློང་གསལ་ལར་བག་ར་དང་། འློང་གློང་། སྨློང་སྐྱིད་གསུམ་གི་ཚབ་ལ་བུ་

དགློན་པ་ཞིག་གསར་དུ་བཞེངས་པ་ལ་བསམ་གྲུབ་དགློན་ཞེས་མིང་འདློགས་པར་དེང་དུས་
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དགློན་གསར་བསམ་གྲུབ་དགློན་པའི་འགེལ་བཤད་ལར་རློ། 

སྨློད། གཞན་ལ་སྨད་པའི་སྨློད་པའི་སྐུལ་ཚིག 

སྨློད་འདྲིན། [རིང] འདྲིས་ཆེ་བའི་གློགས། 

སྨློད་པ། [ཐ་དད་པ] སྨད་པ། སྨད་པ། སྨློད། 

སྨློད་པའི་ལྕི་བ་བཞི། གཏི་མུག་དབང་གིས་འཕགས་པའི་སྐུ་ལ་སྨློད་པ་ལྕི། ང་རྒྱལ་དབང་གིས་

བདེན་པའི་ཚིག་ལ་སྨློད་པ་ལྕི། ཕག་དློག་དབང་གིས་གློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་སྨློད་པ་ལྕི། ཕློགས་

རིས་དབང་གིས་ལྷ་ལ་བང་དློར་བས་པ་ལྕི། 

སྨློད་བེད། ① སྨློད་པར་བེད་པ་པློ། ② [མངློན] ཁབ་འཇུག 

སྨློད་ཚིག སྐྱློན་འཛུགས་པའི་ཚིག 

སྨློན་དཀར་ལས་ཤློག སྙེ་མློ་ནས་ཐློན་པའི་ཤློག་བུ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

སྨློན་ཁང་རེ་གདློང་རློང་། ས་སྐྱའི་གདུང་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་ལ་བར་སྐབས་ཤིག་ནས་གདན་ས་གློང་

འློག་གཉིས་སུ་གེས། གདན་ས་འློག་ར་ེགདློང་ན་ིརྒྱལ་པློ་ལྷ་བཟང་ག་ིདུས་སུ་གཏློར་བ་དང་ལྷ་བཟང་

བསད་རེས་བར་སྐབས་ཤིག་ས་ེཔ་གཞུང་ནས་བདག་འཛིན་དང་ད་ེརེས་ཡང་ས་སྐྱའ་ིགདུང་བརྒྱུད་

འཛིན་མཁན་ཚོར་ཕར་སྤད་པ་སློགས་ས་ཕི་དུས་ཀི་འགྱུར་བ་མང་དག་ཅིག་བྱུང་ངློ་།། 

སྨློན་ཁག སྣ་ཁག་གི་དློན་ལ་འཇུག་གློ

སྨློན་གློང་། ལྷ་ས་གློང་ཁེར་བང་རྒྱུད་རྨེ་རུའི་འཁིས་སུ་ཡློད་པའི་ཁང་པ་དེ་ཡིན། 

སྨློན་གློང་སྒློལ་མ་ལྷ་ཁང་། སྨློན་གློང་སྒློལ་མ་ལྷ་ཁང་མློན་འགློ་སྒློལ་མ་ལྷ་ཁང་ཡང་ཟེར། དེ་ནི་དེང་

སྐབས་ཁེང་ཀློན་ཆུས་ཀི་ཚོགས་ཁང་གི་ནུབ་ངློས་སུ་ཡློད་ཅིང་། མློན་འགློ་ཀླུ་བཙན་ནི་ཏཱ་ལའི་

བ་མ་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ་ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོ་དང་མཉམ་དུ་མློན་ར་དབང་ནས་ཡློང་བ་རེད་ཟེར། 

རེས་སུ་མློན་འགློ་ཀླུ་བཙན་དེའི་བང་ངློས་སུ་མློན་འགློ་སྒློལ་མ་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ཏེ་དེའི་ནང་

གཙོ་བློ་རེ་བཙུན་སྒློལ་མའི་སྐུ་དང་། ཀློན་ཡུན་ཆང་། རིགས་གསུམ་མགློན་པློའི་སྐུ་བཅས་ཡློད་

པ་རེད། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་ཕག་ལློའི་བར་མང་ཚོགས་ཀིས་ཁློ་ཆེན་ཞུ་བ་དང་མཆློད་

འབུལ་སློགས་བེད་མུས་ཡིན། རྨེ་རུ་དགློན་ནས་དཀློར་གཉེར་མི་གཅིག་བཙུགས་ཏེ་ལྷ་ཁང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

གི་བདག་གཉེར་བེད་ཀི་ཡློད། 

སྨློན་རྒྱལ་བ་བང་། 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། 

སྨློན་འགིན། སྨློན་འདྲིན་དང་འདྲ། 

སྨློན་རྔློད། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་དུས། ལློ་ལར་ལྷ་ས་སྨློན་ལམ་སྐབས་གྲྭ་པར་འབུལ་རྒྱུའི་རམ་

པ་མི་སེར་གི་རྔློད་འཐག་བེད་དགློས་པའི་ཞིག་ཁལ་ཞིག 

སྨློན་འཇུག་གི་ཐུགས་བསྐྱེད། གཤམ་དུ་སྨློན་འཇུག་སེམས་བསྐྱེད་ཅེས་པར་གཟིགས། 

སྨློན་འཇུག་གཉིས། རྒྱུ་སྨློན་པ་སེམས་བསྐྱེད་དང་། ལམ་འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་དློ།། 

སྨློན་འཇུག་སེམས་བསྐྱེད། སེམས་བསྐྱེད་ཀི་རིམ་པ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཏེ། བང་ཆུབ་སྨློན་པའི་

སེམས་བསྐྱེད་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་ཕན་ཡློན་ཐློས་པ་དང་དེ་ལ་བུའི་ལས་ལ་འཇུག་འདློད་

པ་དང་། འཇུག་པ་ལ་ཡིད་སྨློན་བེད་པའི་སེམས་པ་ལ་ཟེར། བང་ཆུབ་འཇུག་པའི་སེམས་

བསྐྱེད་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་ཕན་ཡློན་ཐློས་པ་དང་། བློ་ཐག་རྦད་གཅློད་ཀིས་དེང་ནས་བཟུང་

སྟེ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གིས་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཁམས་གསུམ་འཁློར་

བའི་སྡུག་བསལ་ལས་ཐར་བའི་གློགས་བ་བའི་ལས་ཞུགས་པ་ལ་ཟེར། དེའི་དཔེ། འགློ་བ་འདློད་

དང་འགློ་ཡི། བེ་བག་ལར་ཤེས་པ་ལར། ཞེས་གསུངས་པ་ལར། སྨློན་པ་སེམས་བསྐྱེད་ནི་ཡུལ་

གང་ལ་འགློ་འདློད་སྐྱེས་ཀང་འགློ་བའི་ལས་ལ་མ་ཞུགས་པའི་སྐབས་ཀི་སེམས་པ་ལ་བུ་ལ་

ཟེར། འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་ནི་ཡུལ་གང་ལ་འགློ་འདློད་ཡློད་པའི་ས་དེར་འགློ་བའིི་ལམ་ལ་

ཞུགས་ཟིན་པ་ལ་བུའི་སེམས་ཀི་གནས་སྐབས་ལ་ཟེར། 

སྨློན་ར། སར་ལྷ་སར་སྨློན་ལམ་གཏློར་རྒྱབ་གི་རེས་འགློ་ར་པའི་བསྡུས་མིང་། 

སྨློན་མདའ་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྣ་དཀར་རེ་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་

མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༥༢༦༦ཡློད། 

སྨློན་འདུན། བསློ་བའི་རེ་བ། 

སྨློན་འདྲིན། [རིང] འདྲིས་ཆེ་བའི་གློགས་པློ། ཡིད་གཅུགས་མཛའ་བཤེས་སྨློན་འདྲིན་ལ་བུ་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྨློན་གནས་མཁེན་པ། ཉན་ཐློས་རྣམས་ཀི་གཞལ་བའི་དློན་ལློག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། གཞན་གིས་དྲིས་

པའི་ལན་གང་དང་གང་ཡིན་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་སྟེ། ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀི་སེ་ཚན་

ཉེར་གཅིག་གི་ནང་གསེས་ཤིག 

སྨློན་གནས་ཤེས་པ། ཉློན་མློངས་མེད་པའི་སློན་དུ་གཞན་རྒྱུད་ཀི་ཉློན་མློངས་སྐྱེ་མི་སྐྱེ་མངློན་སུམ་

དུ་རློགས་པས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་སེམས་རེ་གཅིག་པ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པ། 

སྨློན་པ། ① [ཐ་དད་པ] འཐློབ་པར་འདློད་པ། དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་པར་སྨློན་པ། ② འཐློབ་འདློད་

ཀི་སེམས། ཡིད་ཀིས་སྨློན་པ་ལར་གྲུབ་པ། སྨློན་པ་དློར་བ། 

སྨློན་པ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་བསབ་བ་ལྔ། སེམས་བསྐྱེད་ཀི་ཕན་ཡློན་དྲན་པ། ཉིན་རེར་ལན་དྲུག་རེ་

བསྐྱེད་པ། སེམས་ཅན་བློས་མི་སློང་བ། ཚོགས་གཉིས་གསློག་པ། ནག་ཆློས་བཞི་སློང་ཞིང་

དཀར་ཆློས་བཞི་ལ་སློབ་པ་བཅས་ལྔའློ།། སྨློན་སེམས་ཀི་བསབ་བ་ལྔ་ཡང་ཟེར། 

སྨློན་པ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སློ རྣམ་ཐར་སློ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། གཞན་དབང་འདུས་

བས་ཀི་ཆློས་དང་ཇི་སིད་འགློགས་པ་དེ་སིད་དུ་སྡུག་བསལ་ཡིན་ནློ་ཞེས་སློང་བར་བེད་པའློ།། 

སྨློན་པ་སེམས་བསྐྱེད། རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སྒྲུབ་པ་ཁད་པར་བ་གང་ཞིག འབས་བུ་རློགས་

པའི་བྱུང་ཆུབ་ཐློབ་པར་འདློད་པའི་འདུན་པ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པ། 

སྨློན་ཚིག སྨློན་ལམ་འདེབས་པའི་ཚིག གཞན་དབང་འདུས་བས་ཀི་ཆློས་དང་ཇི་སིད་འགློགས་པ་

དེ་སིད་དུ་སྡུག་བསལ་ཡིན་ནློ་ཅློག་སློང་བར་བེད་པའློ།། 

སྨློན་ཚོགས། ལྷ་ལན་སྨློན་ལམ་དང་ཚོགས་མཆློད་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

སྨློན་ལམ། ཡིད་ལ་སྨློན་པ་ཚིག་གི་ལམ་དུ་བརློད་པ། ཡང་དག་པའི་སྨློན་ལམ་འདེབས་པ། ཕིན་ཅི་

ལློག་པའི་སྨློན་ལམ་རྒྱབ་པ། 

སྨློན་ལམ་གི་ནུས་པ། རློ་དང་ཞུ་རེས་སློགས་ལ་བལློས་མི་དགློས་པ་སློན་བློན་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་

སྨློན་ལམ་གི་མཐུས་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། བརྒྱད་པ་སྨློན་ལམ་

གི་ནུས་པས་ཕན་པ་ནི། སློན་གི་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ལྷ་དང་དྲང་སློང་སློགས་ཀིས་འགློ་བའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

དློན་དུ་སྨློན་ལམ་བཏབ་པའི་མཐུ་ལས་འཁྲུངས་པ་དབང་པློ་རིལ་བུ་དང་ཀློ་ཋས་དུག་ལ་ཕན་པ་

དང་། དྭ་ལིས་དང་དབང་ལག་བཅུད་ལེན་དུ་སྨན་པ་སློགས་ཀིས་མཚོན་པའློ།། ཞེས་སློ།། 

སྨློན་ལམ་གི་ཕར་ཕིན། ཚེ་རབས་གར་སྐྱེས་ཀང་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་མི་འབལ་ཞིང་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དུ་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སྤློད་པ་རྒྱུན་མི་གཅློད་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨློན་

ལམ་དུ་བཏབ་པའློ།། 

སྨློན་ལམ་ངན་པ། ལློག་སྨློན། 

སྨློན་ལམ་ལྔ། སེམས་བསྐྱེད་པའི་སྨློན་ལམ། སྐྱེ་བའི་སྨློན་ལམ། སྤློད་ཡུལ་གི་སྨློན་ལམ། ཡང་དག་

པའི་སྨློན་ལམ་ཆེན་མློའ ློ།། 

སྨློན་ལམ་ཆེན་པློ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་གང་ལློའི་ཟླ་བ་དང་པློར་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་དགློངས་བཞེད་

ལར་ལྷ་ལན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཙུགས་པའི་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཆློ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན། རེ་ཙོང་ཁ་པ་

འདས་རེས་ལློ་བཅུ་དགུའི་རིང་མཚམས་ཆད། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་

མཚོའི་རིང་ལ་སར་གསློ་མཛད་པ་ནས་བཟུང་ལློ་རེ་བཞིན་འཚོག་རྒྱུའི་རྒྱུན་སློལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་

ཅིང་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པའི་རིང་ལ་རློད་གྲྭ་པའི་ནང་ནས་ལྷ་རམས་པ་ཞེས་པའི་དགེ་

བཤེས་ཀི་དམ་བཅའ་བཞག སྨློན་ལམ་འཚོག་རིང་ལ་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་སྒིག་ལམ་འབས་

སྤུངས་དགློན་གི་དགེ་བསྐློས་ཀིས་འགན་ཁུར་བེད། 

སྨློན་ལམ་ཇའི་སང་། འདི་སློག་པློ་ཇུན་གར་ཚེ་དབང་རབ་བརན་གི་དམག་དཔློན་ལྔའི་གས་ཀི་

གཅིག་ཡིན་འདྲ། 

སྨློན་ལམ་གཏློར་རྒྱག སར་བློད་ཟླ་དང་པློའི་ཚེས་ཉེར་བཞི་ཉིན་སྨློན་མཇུག་གཏློར་ཟློར་འཕེན་པའི་

བེད་སློ། བེད་སློར་གཞུག་མཁན་གས་སུ་དགའ་ལན་ཁི་པ་དང་། རེའི་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་། འབས་

སྤུངས་སགས་པ་གྲྭ་ཚང་། སློག་ཆས་སྤས་པའི་ར་པ་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་བཅས་ཡློད། 

སྨློན་ལམ་ཚོགས་ཤིང་། སྨློན་ལམ་སྐབས་བསྡུ་བའི་མེ་ཤིང་གི་ཁལ། 

སྨློན་ལམ་རློགས་པའི་ཚད། སྨློན་ལམ་གི་གཙོ་བློ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དུ་རློགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཐློབ་པར་སྨློན་པ་དེ་རློགས་པའློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྨློན་ལམ་ལ་དབང་བ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དབང་བཅུའི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་

དང་དུས་གང་དུ་ཅི་དགའ་བར་མངློན་པར་རློགས་པར་བང་ཆུབ་པ་ཀུན་ཏུ་སྟློན་པའློ།། 

སྨློན་སེམས། ① ཡིད་ཀིས་མློས་པའམ། འདུན་པའི་སེམས། ② སྨློན་པ་དང་འཇུག་པའི་སེམས་

ཀི་ཡ་གལ་ཞིག 

སྨློས་ཅི། སྨློས་ཅི་དགློས་པ་དང་དློན་གཅིག 

སྨློས་ཅི་དགློས། ཤློད་མི་དགློས། རྨློན་ཕྱུགས་ཡློད་པ་སྨློས་ཅི་དགློས། ཞིང་ལས་འཕྲུལ་འཁློར་ཡང་

མང་པློ་འདུག བློད་ཡུལ་གི་རི་རེར་དབར་གི་དུས་སུའང་ཁ་བ་སྐྱ་ཐིང་ངེར་ཡློད་ན་དགུན་གི་

དུས་སུ་སྨློས་ཅི་དགློས། 

སྨློས་འདྲིན། [རིང] འདྲིས་ཆེ་བའི་གློགས། 

སྨློས་པ། [ཐ་དད་པ] རློད་པ་དང་། སྨ་བ། གཏམ་སྨློས་པ། གཞུང་དློན་སྨློས་པ། ཁློས་སྨློས་པ། 

སྨློས་མེད། ཤློད་མི་དགློས་པ། ཆང་ཡློད་པ་སྨློས་མེད་རེད། ཨ་རག་ཀང་མང་པློ་འདུག 

མ་ངན། སེམས་མི་བདེ་བ་དང་། སེམས་ཀི་སྡུག་བསལ། མ་ངན་གི་སྡུག་བསལ། མ་ངན་གི་ཚོགས་

འདུ། སེམས་ལ་མ་ངན་ཞག་གསུམ་འཁུར་དགློས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གདུང་བ་དང་། ཡིད་

གདུང་སེམས་ངལ། སེམས་སྡུག་བཅས་སློ།། 

མ་ངན་གིས་འགློག་པ། འགློག་པའ་ིརྒྱན་ག་ིནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དགག་བ་སྒྲུབ་འློས་ཀ་ིདློན་གནད་གང་

དག འགློག་བེད་དེ་དག་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པར་ཆུད་ཟློས་ཏེ་མ་ངན་འློས་པའི་སྐབས་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག 

མ་ངན་ལྔ། སེམས་ལ་མ་ངན་སྐྱེ་བ། ངག་གིས་སྨེ་སགས་འདློན་པ། ལུས་ལ་གནློད་པ་སྐྱེས་པ། 

འདློད་པས་ཡིད་གདུང་བ། ལློངས་སྤློད་མ་ཚང་བའློ།། 

མ་ངན་རེས་དྲན། ① འདས་པློར་རེས་སུ་དྲན་ནས་མ་ངན་ཞུ་བ། གསར་བརེའི་སློན་གཤེགས་དཔའ་

བློ་ལ་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་མ་ངན་རེས་དྲན་ཞུ་བ། ② སར་བྱུང་སྡུག་བསལ་རེས་སུ་དྲན་པ། 

རང་ཐློག་མློང་བའི་མ་ངན་རེས་དྲན་ཞུ་བ་བཅས་སློ།། 

མ་ངན་གདུང་བ། མ་ངན་ནི་སྡུག་བསལ་གི་མིང་དང་གདུང་བ་ནི་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་མློང་བའི་དློན་

ཡིན་པས་མནར་བ་དང་གློ་དློན་གཅིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མ་ངན་འདས། སྐུ་འདས་པ་དང་གཤེགས་པའི་ཞེ་སའི་ཚིག་སྟེ། ཡློངས་གགས་སུ་དགློངས་པ་མ་

ངན་འདས་ཞེས་བརློད་སློལ་ཡང་ཡློད། 

མ་ངན་འདས་ཆུང་། ① མདློ་སེ་མང་འདས་ཆུང་བ། ② སློང་བཙན་སམ་པློའི་ཞལ་གདམས་གབ་པ་

མངློན་ཕྱུང་དང་བཀའ་ཆེམས་ཀ་བཀློལ་མའི་མིང་གགས་དང་མཚུངས་པའི་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་

རིང་པ་ཞིག 

མ་ངན་སྦྲློན་ཡིག ཚེ་ལས་འདས་སློ་ཞེས་པའི་བརྡ་གཏློང་བའི་ཡི་གེའམ་བརྡ་ལན། 

མ་ངན་མེད། ① [ཨཤློཀཿ]སྡུག་བསལ་མེད་པ། ② སངས་རྒྱས་ཤིག ③ རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་པློ་ཞིག 

④  ཁིམ་བ། 

མ་ངན་མེད་པའི་ཤིང་། ① རྒྱ་གར་དུ་སྐྱེས་པའི་ཤིང་བེ་བག་པ་ཞིག་སྟེ་བུད་མེད་ཀི་རང་པས་རེག་

ན་ཤིང་དེའི་མེ་ཏློག་ཁ་ཕེ་ཟེར། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རང་མཛེས་དང་། དགའ་བ་སྦིན་བེད། 

ཆུ་ལ་གར་རེ་བཅས་སློ།། ② ཤུག་པ་ཤིང་། 

མ་ངན་ཞུ་བ། ① སེམས་ནས་སྡུག་བསལ་བེད་པ། ② མ་ངན་ཟླློ་བའམ་སྡུག་བསལ་ཤློད་པ། 

མ་ངན་ལས་འདས་པ།① སྡུག་བསལ་ལས་ཐར་བ། ② ཤི་བ། 

མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་བ། དེ་ལར་གཉེན་པློ་བདག་མེད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་བདག་འཛིན་

ས་བློན་དང་བཅས་པ་སངས་པ་ན་འགློག་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་གློ་འཕང་འཐློབ་པར་འགྱུར་

ཏེ། དེ་ནི་གཏན་དུ་བདེ་བའི་ཐར་པ་ཡིན་ལ་ཉློན་མློངས་ཀིས་གཡློ་བར་མི་ནུས་པའི་ཞི་བ་ཡིན་

ཏེ། འཁློར་བའི་སྡུག་བསལ་གི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་གཏན་དུ་བལ་བའི་རང་བཞིན་གི་གློ་

འཕང་དམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། 

མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་བརེན་པ་བཞི། སངས་རྒྱས་ཀིས་ལན་གསུང་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་ལ་ལློག་

གི་དྲི་བ་རྣམས་སེ་ཚན་བཞིར་དྲིལ་བའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བདག་དང་འཇིག་རེན་ཤི་ནས་

འབྱུང་མི་འབྱུང་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་དང་གཉིས་ཀ་མིན་པར་ལ་བ་བཅས་བཞིའློ།། 

མ་ངན་སེམས་གསློ།། སྡུག་བསལ་སེལ་བའི་སེམས་གསློ།། སློན་གཤེགས་དཔའ་བློ་དང་ནང་མི་

ལ་མ་ངན་སེམས་གསློ་བེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མ་ངན་བསང་བ། སྡུག་བསལ་ཞི་བར་བེད་པ། 

མ་ངམ་གི་འབློག་ཆེན། ཆུ་མེད་དབེན་ས་འཇིགས་སུ་རུང་བ། 

མ་ངམ་ཐང་། ཆུ་མེད་པའི་ཐང་སྟློང་ལ་བུ་ཡིད་སྐྱློ་བའི་བེ་ཐང་ལ་བུ། 

མ་ངམ་བཤུལ་རིང་། ཆུ་མེད་པའི་ས་ཆ་ཐག་རིང་ངམ། ཆུ་མེད་པའི་ཐང་། 

མག་པ། [ཐ་མི་དད་པ] མགས་པ། མག་པ། རུལ་བ་དང་བམ་པ། ཤ་མགས་ནས་དྲི་ངན་བློ་བ། རློ་

མགས་འདམ་པར་གྱུར། ཁློང་མགས་ཕི་མཛེས། 

མག་ཕན། ཉག་ཕན་དང་འདྲ། 

མག་མློག ① མི་གཙང་བ་དང་ལན་ལིན། འདམ་པ་མག་མློག ② མི་གསལ་བ། རིག་པ་མག་མློག 

ཁམས་མག་མློག 

མགས། ① མི་ཕྱུགས་ཀི་ཕློ་བའི་འཇུ་སྟློབས་ལ་བརེན་ནས་ཟློས་པ་རྣམས་བཞུས་ནས་ལེ་གུ་དང་

འདྲ་བར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ་ཕློ་བར་བད་ཀན་མགས་བེད་ཀིས་ཟས་རྣམས་མགས་པར་བེད་ལ་

བུ། ② རུལ་ནས་འདམ་འབག་དང་འདྲ་བར་གྱུར་པ་སྟེ། རུལ་ཞིང་མགས། ལ་ཕུག་རུལ་ཞིང་

མགས་ལ་བུ། 

མགས་དྲི། རུལ་དྲི། 

མགས་པ། མག་པའི་འདས་པ། 

མགས་རུལ། རུལ་བའི་མིང་། 

མང་། ① ཡུལ་མིང་ཞིག མང་ཆུའི་ཆུ་རྒྱུད་ཀི་སྤི་མིང་ཡིན་ཞིང་དེང་སང་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་

ཁང་དམར་རློང་དང་། རྒྱལ་རེ་རློང་། པ་སྣམ་རློང་གི་ཁབ་ཁློངས་མང་ཆེ་བ། གཞིས་ཀ་རེ་རློང་

གི་ཕེད་ཙམ་བཅས་འདིའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས། ཡུལ་འདིའི་འབློང་རེ་ཡན་ལ་མང་སྟློད་དང་མན་

ལ་མང་སྨད་ཅེས་དབེ་སློལ་ཡློད། ② སར་བློད་ཀི་རིགས་རུས་ཤིག 

མང་ཆུ། འབབ་ཆུ་ཞིག ཆུ་འགློ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀི་བང་ངློས་ཕག་རི་ཇློ་མློ་ཞེས་པའི་གངས་རི་

ནས་བྱུང་ཞིང་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཁང་དམར་དང་། རྒྱལ་རེ། པ་སྣམ། གཞིས་ཀ་རེ་བཅས་

རློང་ཁག་བཞི་བརྒྱུད་ནས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པློའི་ནང་དུ་འབབ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མང་ཆློས་འབྱུང་། མང་ཡུལ་སྟློད་སྨད་བར་གསུམ་གི་ངློ་མཚར་གཏམ་གི་ལེགས་བཤད་མཁས་

པའི་འཇུག་ངློགས། ཞེས་པ་ཇློ་ནང་རེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་མཛད། བརློད་དློན་གཙོ་བློར་མང་

ཡུལ་གི་ལློ་རྒྱུས་ཏེ། དེངདུས་རྒྱལ་རེ་དང་། པ་ནམ་སློགས་ཀི་ས་ཆ་འདི་དག་གི་དཔློན་རིགས་

དང་། དགློན་པ་ཁག་གི་ལློ་རྒྱུས་ཡིན།

མང་ཏིང་འཛིན་བཟང་པློ། བློད་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་བིས་པའི་དུས་ཀི་སྐུ་རི་ཡིན་ཞིང་། ཕིས་

རབ་ཏུ་བྱུང་། ལློ་བདུན་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཅིག་ལ་མཉམ་པར་བཞག མངློན་ཤེས་མངའ་བས་

མང་བན་ཤའི་སྤན་ཅན་ཞེས་གགས། པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲས་སྙིང་ཐིག་གི་མན་ངག་རློགས་

པར་གནང་། སད་ན་ལེགས་མཇིང་ཡློན་དང་ཁི་རལ་པ་ཅན་གཉིས་ཀའི་སྐབས་ཀི་ཆློས་བློན་

མཛད། དབུ་རུ་ཞའི་ལྷ་ཁང་བཞེངས། ཡུལ་གྲུ་དེའང་མང་བན་ལ་དབང་བ་རྡློ་རིང་ལ་བཀའ་

གཙིགས་བརློས། ཕིས་སུ་གང་དར་མས་བཀྲློངས་སློ།། 

མང་སྟློད། གཙང་མང་ཆུ་སྟློད་རྒྱུད་རྒྱལ་རེ་ཡན་ཆད་ཀི་ས་ཆ། 

མང་འདས། སྡུག་བསལ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཆློས། དེ་ལ་བེ་བག་སྨ་བས་ཉློན་མློངས་བལ་བའི་བལ་ཆ་

རག་ཅིང་དགེ་བའི་རས། མདློ་སེ་པ་ལ་སློགས་པས་ཉློན་མློངས་བལ་བའི་ཆ་ལ་བརགས་པའི་

བཏགས་ཡློད་ཉིད་དུ་འདློད། དེ་ལ་དབེ་ན། ཐེག་ཆེན་མང་འདས་དང་། ཐེག་དམན་མང་འདས་

གཉིས་སམ། ཡང་ན་ཐེག་པ་གསུམ་གི་མང་འདས་གསུམ་མློ། 

མང་འདས་མཆློད་རེན། མཆློད་རེན་ཆ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སྟློན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པློ་མ་ངན་

ལས་འདས་པའི་ཚེ་རྩྭ་མཆློག་གློང་དུ་བཞེངས་པའི་མཆློད་རེན་བང་རིམ་མེད་པ་གདན་ཁིའི་

སྟེང་དུ་བུམ་གདན་ཡན་ཆད་བཞུགས་པའློ།། 

མང་འདས་གཉིས། ཉློན་སྒིབ་དང་ཤེས་སྒིབ་སངས་པའི་སངས་པའློ།། 

མང་འདས་གཞན་ནས་སྒྲུབ་ཏུ་མེད། མ་ངན་ལས་འདས་པ་སྟེ་ཐར་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

གློ་འཕང་ནི་རང་གི་སེམས་ལས་ལློགས་སུ་སྒྲུབ་མི་དགློས་པ། 

མང་བ། མློང་བའི་མ་འློངས་པ། 

མང་མང་པློ་རེ་ཞང་སྣང་། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་བློན་པློ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་པ་དང་། རྒྱལ་པློ་
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དང་བློན་པློ་འདི་གཉིས་ཀི་བར་བློན་པློ་ཁྱུང་པློ་སྤུངས་སད་ཟུ་ཙེས་ཕ་མ་བཅུག་སྟེ་ཟུ་ཙེས་རང་

དང་བློ་ཉེ་བའི་མི་མང་པློ་ཞང་སྣང་གི་བན་གཡློག་ལ་མངགས་ཏེ་ཞང་སྣང་བསད་པ་དང་མཁར་

གློང་ཡང་བརླགས་པ་བཅས་ཏུན་ཧློང་ནས་ཐློན་པའི་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཆར་གསལ་ཞིང་། 

ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ནང་བློན་པློ་འདི་རྒྱལ་པློ་མང་སློང་མང་བཙན་གི་བློན་པློ་ཡིན་

པར་གསུངས་པ་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་གཞན་ཞིག་གཟིགས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ངེས་སྙམ། 

མང་མང་། ① ལ་རློག་བེད་ཚུལ་ཞིག དག་ཕློགས་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་སྐེ་མང་མང་བས་ནས་ལ་བ། 

② ཟས་ཀི་བློ་བའི་ཚོད་ལ། ལློ་ཆས་ཀི་རློ་བཅུད་ཡག་ཉེས་མང་མང་བས་ནས་བརག་པ། 

མང་མང་མྱུག་མྱུག མགློ་མྱུག་ཙམ་མྱུག་ཙམ་འདློན་ཚུལ། གློགས་པློ་ཡློང་མིན་སེའུ་ཁུང་ནས་མགློ་མང་

མང་མྱུག་མྱུག་བས་ཏེ་ལ་བ། ཐག་རིང་ས་ནས་གནས་ཚུལ་ལ་མང་མང་མྱུག་མྱུག་གིས་ལ་བ། 

མང་སྨད། གཙང་གི་མང་ཡུལ་སྟློད་སྨད་བར་གསུམ་དབེ་བའི་གཙང་རྒྱལ་རེ་མན་ཆད་ཀི་མང་ཆུ་

འབབ་རྒྱུད། 

མང་རི་སྤས། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཕློ་ལློང་རྒྱུ་མའི་

ནང་གི་ཆུ་ཆ་འཐུང་། རྒྱུ་ཚད་འཇློམས། རིམས་ཚད་དང་འཁྲུགས་ཚད་སེལ། 

མང་མཚོ་དགློན། མིང་གཞན་མང་མཚོ་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་ཟེར། མང་ཏིང་འཛིན་བཟང་པློས་

བཏབ། 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། 

མང་ཞིབ། ལ་རློག་ཞིབ་འཇུག ཞིང་ལས་ལ་མང་ཞིབ་བེད་པ། འབློག་ཁུལ་གི་གནས་ཚུལ་ལ་མང་

ཞིབ་བེད་པ། 

མང་ཡུལ། གཙང་ཕློགས་ཀི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག 

མང་རློ་ཕློད་དཀར། འདི་གཙང་ཁུལ་ལྷ་རེ་ཕློགས་སུ་ཡློད་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་སྟེ་བརག 

མངས་པ། མློང་བའི་འདས་པ། 

མད་པ། [རིང] མད་པ་སྟེ་བདེན་པ། 

མི། [རིང] མི། 
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མི་ཁུ། མི་ཁློ་ཞེས་པ་སྒ་ཉམས་ནས་མི་ཁུ་ཞེས་འབློད། མི་ཁློ་ཞེས་པ་ནི་ཁློ་རང་དང་དློན་གཅིག 

དཔེར་ན། ངས་ཁློ་ལ་སློབ་གསློ་མང་པློ་གཏློང་ཡང་མི་ཁློས་ཉློན་ཞིང་མི་འདུག་ལ་བུའློ།། 

མི་སྟློད་པ། མི་ལློས་པ། རང་སྐྱ་འཕེར་བ། 

མི་འཕི། མི་རྒན་ཁློག 

མི་མློ། བུད་མེད། 

མི་འཛེར། མི་མཐུན་པ། 

མི་རུ་འཛིངས། ལློ་ན་ཆུང་དུས་སྐྱེས་པ་མང་དུ་བསྟེན་པའི་སྨད་འཚོང་མ། 

མི་ལུད། མི་ཡི་ནང་གི་ཐ་མ་ཁ་ལུད་དང་སྣ་ལུད་ལར་བུའློ།། 

མི་གསལ་བ། མི་གསལ་བ། 

མི་ཧྲུད་ཧྲུད། [ཡུལ] ཡུལ་གཞན་ནས་འློངས་པའི་མི་གསར་གི་མདུན་དུ་རང་གི་ཡློན་ཏན་ངློམ་

མཁན་ཕྲུ་གུ། 

མིག [རིང] མིག མིག་རྡློག་ཁ་རིལ་རིལ་ཅན་གི་བུ་མློ་མཛེས་མ་ཅིག་འགི་ལ་བུ།

མིག་སྐམ་ཆག་དུ་ན་བ། མིག་སྐམ་ལ་རྩུབ་ཅིང་ཚ་བ། 

མིག་རྡློག ཁམས་ཀི་ཡུལ་སྐད་ཕལ་ཆེར་མིག་ལ་མིག་རྡློག་ཟེར།

མིག་འདྲེན་པ། མིག་དཔེ། 

མིག་རེ་དགློན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༤༥༩ ལློར་རྒྱལ་མཚན་སེང་གེས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བག་འགློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མིག་རྡློག་ཕིད། ཁ་བའི་ནང་དུ་ཉི་འློད་ཤུགས་ཆེན་པློར་ཤར་བའི་སྐབས་སུ་མིག་ལ་གངས་འློད་

ཕློགས་རྐྱེན་གིས་མིག་འབས་ན་ཟུག་བཏང་ཞིང་མིག་ནས་མཆི་མ་འབབ་སྟེ་བལ་མི་ཕློད་པའི་

རྣམ་པ་ཅན་གི་མིང་ཡིན། 

མིག་མ་མཁན། [རིང] རིགས་ངན། 

མིག་ར། མིག་གི་ར། 

མིང་། [རིང] མིང་། 
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མིང་བ་དྭགས། མིང་སློན་མ་ལས་ལློགས་སུ་གདགས་པ། 

མིད་པ། [རིང] མིད་པ། 

མིན་པ། [རིང] མིན་པ། 

མིའུ། [རིང] མིའུ་དང་མཚུངས་ཏེ་གཟུགས་ཐུང་གི་མིང་།

མྱུ་གུ། གསར་སྐྱེས་ལང་བུ། མྱུ་གུ་གསར་པ། འབྲུའི་མྱུ་གུ། རིགས་ཀི་མྱུ་གུ། ཞིང་ཁར་སློན་བཏབ་

ནས་མྱུ་གུ་སྐྱེས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁེའུ་ཁ་དང་། སྟེང་དུ་འཐེན། ཞ་ལུ་བཅས་སློ།། 

མྱུ་གུ་འབུས་པའི་སྐབས། མྱུ་གུའམ་ལང་པ་གསར་དུ་ཁ་འབུས་པའི་དུས། ཡང་ན་ལས་ཀི་འགློ་མ་

ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མྱུ་གུའི་དུས། [མངློན] དཔྱིད་དུས། 

མྱུག ① མྱུ་གུའི་བསྡུས་ཚིག ② དངློས་རས་དང་མི་སློགས་རེད་ཐབས་བེད་པ་བཙལ་བ་དང་

འཚོལ་བ། 

མྱུག་པ། [ཐ་དད་པ] མྱུགས་པ། མྱུག་པ། མྱུགས། ① འཚོལ་བ། ཐབས་ཤེས་མྱུག་པ། འགློ་ལམ་

མྱུག་པ། ② མགློ་དློན་ཙམ་བེད་པ། མགློ་ཡར་མྱུག་པ། ③ འགུལ་བ་དང་། གཡློ་བ། མེ་ཏློག་

རླུང་གིས་མྱུགས་ནས་འགུལ་བ། 

མྱུག་མྱུག མགློ་ཐློན་ཙམ་ཐློན་ཙམ་དང་། ཁག་ཁྱུག་གམ་འགུལ་བའི་ཚུལ། ས་སྦུབས་ནང་ནས་འཕི་

བའི་མགློ་མྱུག་མྱུག་བེད་པ། ཆར་སྤིན་གསེབ་ནས་གློག་ཞགས་མྱུག་མྱུག་འཁྱུག་པ། 

མྱུག་ཙམ། མགློ་འབུར་ཙམ་མམ། མགློ་དློན་ཙམ། མགློ་མྱུག་ཙམ་བེད་འཕལ་དུ་རྡུང་རྡེག་གཏློང་བ། 

མྱུགས། མྱུག་པའི་སྐུལ་ཚིག 

མྱུགས་པ། མྱུག་པའི་འདས་པ། 

མྱུར། [རྒྱན་ཚིག] མགློགས་པློ་སྟེ། མྱུར་བར་འགློ། རིག་པ་མྱུར་མློ། གློག་ལར་མྱུར་བ་ལ་བུ། 

མྱུར་རང་། གཟའ་རྣམས་ཉི་བར་ལས་བརམས་ཏེ་རིམ་དང་རིམ་མིན་རང་ས་ཕིས་ནློར་དང་བུ་ལློན་

སྤད་པའི་རང་ལློངས། མྱུར་དག་བེད་ཀི་གཞི་ཡིན་པས་ན་དེ་ལར་གགས། 

མྱུར་སྐྱློབ། སློག་ཉེན་འཕད་པའི་ནད་པ་འཕལ་མྱུར་སློག་སྐྱློབ་བས་པར་ཟེར་ཏེ། ད་ཆ་ཚན་རིག་ལག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

རལ་ལམ་ཡང་ན་རིག་གནས་ཤུལ་གཞག་སློགས་ལ་འཕལ་མྱུར་སློག་འདློན་དང་། ལེགས་སྒིག 

རྒྱུན་འཛིན་བཅས་བས་པར་ཟེར། ཡང་ན་འཕལ་སྐྱློབ་ཅེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མྱུར་འཁྲུལ་བསྐྱེད་པ། མཚན་མློ་དབྱུག་པའི་རེར་མློ་བསྐློན་ནས་བསྐློར་བ་མགློགས་པློར་བསྐློར་

བའི་ཚེ་མྱུར་བའི་རྐྱེན་གིས་མེ་དེ་འཁློར་ལློའི་དབིབས་ལར་སྣང་བས་དེ་འཛིན་གི་ཤེས་པས་

འཁྲུལ་རྒྱུ་དེ་ལ་བརེན་ནས་མེ་འཁློར་ལློ་ལར་འཛིན་པའི་འཁྲུལ་ཞེན་སྐྱེས་པའི་དློན། 

མྱུར་མགློགས། ཧ་ཅང་མྱུར་ཞིང་མགློགས་པ། ཕར་ཚུར་མྱུར་མགློགས་སུ་ཕིན་པ། 

མྱུར་མགློགས་ཕློ་ཉ། དཔེ་རྒྱན་གི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་དུར་བིད་ཀི་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། མྱུར་མགློགས་ཕློ་ཉ་ནི་དུར་བིད་ཀི་གབ་མིང་སྟེ། ངེས་ཚིག་ནི་

དུར་བིད་ཀིས་ནད་མྱུར་དུ་བཤལ་ནུས་པས་ན་དཔེ་མྱུར་མགློགས་ཕློ་ཉའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་

པའློ།། ཞེས་སློ།། 

མྱུར་འགློ། འདི་རླུང་དང་རླུང་ལྷ། བ་རྒློད། སྦྲུལ། ར། མགློགས་པར་འགློ་བ་བཅས་ལ་འཇུག 

མྱུར་འགློས། ① མགློགས་པློའི་འགློ་སྟངས། ② གཟའ་ལྔའི་འགློ་ལུགས། ③ [མངློན] ར། 

མྱུར་འགློས་ཤར། གཟའ་རྣམས་རིམ་པའི་ས་རང་ཐློག་མའི་ས་ནས་ཤར་དུ་རྒྱུ་བ་ལ་མྱུར་འགློས་

ཞེས་བའློ།། 

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

དབིན་སྐད་དུ་quick view ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་shortcut key ཟེར། 

མྱུར་དག གཟའ་རང་རང་གི་དལ་དག་ལ་རང་རང་གི་མྱུར་རང་གིས་སྣློན་ཕི་བས་པ་སྟེ། དལ་བའི་

སྟེང་ནས་མགློ་བརམས་ཏེ་རང་འགློས་ཀིས་རང་པའི་ལློངས་སྤློད་འཕེལ་འགིབ་རྣམས་ཀི་ནློར་

དང་བུ་ལློན་སྤད་ཟིན་པ་དང་མཉམ་དུ་རང་རང་སྐྱེས་སྐར་དང་ཉི་མའི་སྟེང་དུ་འཛོམས་ཏེ་ལློངས་

སྤློད་དག་པར་འགྱུར་བའློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མྱུར་གནས་གློང་འགིལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་high-launch ཟེར། 

མྱུར་པློ། མྱུར་བ་དང་འདྲ། 

མྱུར་བ། མགློགས་པ། མྱུར་བར་འབད་རློལ་མ་བས་ན་མྱུར་ བར་རྒྱལ་ཁ་འཐློབ་ཐབས་མེད། ཐློག་

དྲག་ལ་རླུང་ལར་མྱུར་བ། ནུས་པ་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་ཐློན་པ། 

མྱུར་བའི་ཤེས་རབ། མགློགས་མྱུར་དྲན་པའི་བློ་གློས། 

མྱུར་བེད། [མངློན] ① རླུང། ② རླུང་ལྷ། ③ བ་རྒློད། ④ སྦྲུལ། 

མྱུར་མ། [མངློན] གར་མཁན་མ། 

མྱུར་མྱུར་བ། ཧ་ཅང་མགློགས་པློ། འཕལ་མཁློའི་སྨན་རིགས་གནམ་གྲུའི་ཐློག་ནས་མྱུར་མྱུར་བར་

འབློར་བྱུང་བ། 

མྱུར་ཙམ། མགློགས་ཙམ། ལས་དློན་ཕར་འགངས་མེད་པར་མྱུར་ཙམ་བེད་ཐུབ་ན་ལེགས། 

མྱུར་ལམ། མགློགས་ལམ། བསྐློར་ནས་མི་འགློ་བར་མྱུར་ལམ་དུ་ཕིན་པ། དབིན་སྐད་དུ་short-

cut ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་navinfo ཟེར། 

མྱུལ་བ། ① [ཐ་དད་པ] འཚོལ་བ་དང་། རད་གཅློད་བེད་པ། གནས་ཚུལ་གསལ་པློར་མྱུལ་ཞིབ་

བས་ནས་ཐག་གཅློད་པ། དངློས་སུ་ལག་བསྟར་གི་སློ་ནས་ཉམས་མློང་མྱུལ་བ། ② [ཐ་མི་དད་

པ] རྒྱུ་བའམ་འཁམས་པ། དློན་མེད་མྱུལ་དུ་མ་འགློ། རྒྱལ་ཁམས་སུ་མྱུལ་བ། དབིན་སྐད་དུ་

panning ཟེར། 

མྱུལ་མ། གསང་བའི་གནས་ཚུལ་འཚོལ་ཞིབ་བེད་མཁན། 

མྱུལ་མི། འཁམས་འགློ་བའི་མི། 

མྱུལ་ཞིབ། གནས་ཚུལ་འཚོལ་ཞིབ། ས་བབས་ཀི་གནས་ཚུལ་མྱུལ་ཞིབ་བས་པ། 

མྱུལ་ཞིབ་རད་གཅློད། མྱུལ་ཞིབ་བརག་དཔྱད་བས་ནས་གློད་གཞི་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་གིས་རད་
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གཅློད་ཐུབ་པ། 

མྱུལ་ཞིབ་བེད་ཐབས། གློད་གཞི་མྱུལ་ཞིབ་བ་རྒྱུར་སྤློད་པའི་ཐབས་ཤེས། 

མེ། [རིང] མེ། 

མེ་ཁ་ཕེ། མེ་མེད་པའི་སྐབས་སུ་མེ་གསར་དུ་གཏློང་བའི་དློན། དཔེར་ན། འབློག་པ་རྣམས་ཞློགས་

པ་ཡར་ལངས་རེས་ཐློག་མར་མེ་ཁ་ཕེ། དེ་ནས་ཆུ་ལེན་སར་འགློ་དགློས་རེད།

བེས་བགློད་སྐབས་སར་བབས་ཚར་པ་དང་མེ་ཁ་ཕེ་ནས་ཇ་བསྐློལ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་ཤློས་ཞིག་རེད། 

མེ་འགེབ། དགློན་པའི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཀིས་ཉིན་གློང་པློར་ཇ་ཚ་པློར་ཡློང་བའི་ཆེད་དུ་མེ་རའི་ནང་

དུ་སློལ་མེ་བླུགས་ཅིང་དེའི་ཐློག་ཏུ་ཇ་ར་བཙུགས། ཇ་རའི་ཕི་ནས་ཕིང་པའི་བསྟན་ལ་རེ་ཕར་

གིས་གཡློག་པའི་ཁེབ་མ་ཞིག་འགེབ་ཡས་ཡློད་པ་དེའི་མིང་ལ་མེ་འགེབ་ཟེར།

མེ་ཆ། ཀློ་ཁུག་གི་ཟུར་གཅིག་ལ་མེ་ལྕགས་ཡློད་པ་དང་། ཀློ་ཁུག་ནང་དུ་སྤ་བ་དང་མེ་རྡློ་བཅུག་

ཅིང་། དུས་རྒྱུན་སྐྱེས་པའི་གཞློག་གཡས་ཕློགས་བཏགས་ཏེ་མེ་སར་བ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་

འཚོ་བའི་ཡློ་བད་ཅིག་ཡིན། ཡུལ་གཞན་དུ་མེ་ལྕགས་ཟེར་སློལ་འདུག 

མེ་རགས། མེའི་ཆ་ཤས་ཆུང་ངུའི་མིང་། ཤིང་ཕ་མ་བུས་ན་མེ་རགས་མང་པློ་འཕག་ལེ་རེད། ལ་བུ།

མེ་འབུད། ① ཕློ་མློ་གཞློན་ནུ་གཉིས་སློ་སློའི་ཕ་མའི་ཁིམ་ནས་ཕིར་ཐློན་ཏེ་རང་གིས་ཁིམ་གཞིས་

ཞིག་གསར་ཏུ་བཙུགས་པ་ལ་མེ་འབུད་ཅེས་ཟེར། ③ བཟའ་བཏུང་གཡློས་པའི་ཆེད་དུ་མེ་

འབུད་པའི་དློན་ཡིན།

མེ་བཙའ། མེ་བཙའ། མེ་བཙའི་བཅློས་ཐབས་ཏེ་ན་ཟུག་ཡློད་སར་མེ་རྒྱབ་པའི་ཐབས་ཤེས་ལ་

བརེན་ནས་ནད་གཞི་གསློ་བཅློས་བ་ཐབས་ཤིག་ཡིན། 

མེ་བཙའ་ཕ་མློ། མེ་བཙའ་ཆུང་ཆུང་། 

མེ་བཚ། ཏུན་ཧློང་གི་བརྡ་རིང་། གློང་གི་མེ་བཙའ་ཞེས་པ་དང་དློན་གཅིག 

མེ་བཚ་བཐབ། ཏུན་ཧློང་གི་བརྡ་རིང་། མེ་བཙའ་བཏབ། 

མེ་འ�་ཞག དུ་བ་དང་འདྲེས་པའི་མེ་རླབས། 

མེ་ར། གནའ་དུས་ར་མས་བཟློས་པའི་ར་སྣློད་ལློ་བ་ལིར་བ། ཁ་ཁེར་ལེབ་མློའི་ཕློགས་བཞི་ན་རྣུར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཞི་དང་། ཆུང་ཤློས་རྣམས་ལ་རྣུར་གསུམ་རེ་ཡློད་ཅིང་། ནང་དུ་ཕེད་ཙམ་ཐལ་བས་བཀང་

ཞིང་། དེའི་ཁར་མེ་བླུག དེའི་སྟེང་ཇ་ར་བཙུགས་ནས་ཇ་ཚ་པློ་བེད་ས་ཞིག་རེད། 

མེ་ར་ཧློ་ཅློག མེ་ར་བཅུག་སའི་ཤིང་གིས་བཟློས་པའི་ཅློག་རེ་གྲུ་བཞི་ཆ་གཅིག་ཅན་ཞིག་གི་མིང་ཡིན།

མེད། [རིང] མེད། 

མེན་ལིང་། སྨན་ཙེ་ཟེར་བའི་དར་གློས། 

མེར་བུ། མེར་བུ། 

མེས། [རིང] མེས་པློ་སྟེ་ཕའི་ཕ། 

མློ། ཆང་རག་གམ་དུག་སློགས་ཀིས་ཡིད་མློ་རྒྱུ་སྟེ། ཤེས་པ་བརན་པློར་མི་གནས་པར་བཟི་བ། 

མློག [རིང] བིས་པ། 

མློག་ཆུང་། [ཡུལ] མིའི་ཕྲུ་གུའམ་བིས་པ། 

མློགས། ཕྲུ་གུ ཨ་མློགས་བཟའ་མློགས་སློགས། 

མློགས་ཆུང་། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་། 

མློང་། མང་གི་ད་ལ་བ། [གློགས་ཚིག] ལས་ཚིག་འདས་པའི་མཐར་སྦར་ན་སློན་ཆད་བ་ལས་དེ་

བས་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད་པ་སྟློན་པའི་ཚིག་ལ་འཇུག་སྟེ། སློན་ཆད་བན་གཡློག་བས་མློང་བ་མ་

གཏློགས་སློབ་གྲྭར་སློང་མ་མློང་ལ་བུ། 

མློང་ཁདི། རང་ག་ིཉམས་མློང་རྣམས་གཞན་ལ་སློབ་ཁདི་བདེ་པ། ལས་ཐབས་གསར་པའ་ིམློང་ཁདི་བདེ་པ། 

མློང་གྲུབ། དངློས་སུ་ཉམས་མློང་ནས་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ། མཐློང་ཆློས་མློང་གྲུབ། དཔྱིད་དུས་རྨློ་

འདེབས་ཧུར་བརློན་བས་ན་སྟློན་དུས་ལློ་ལེགས་ཡློང་རྒྱུ་མཐློང་ཆློས་མློང་གྲུབ་རེད། 

མློང་གློལ་ཨ་རྒྱ་ཅན། འདི་རིང་མའི་རིལ་བུ་སྐད་གགས་ཆེ་བ་ཞིག ཁར་ཟློས་ན་ངན་སློང་མློང་མི་

དགློས་ཟེར་ལ། རིལ་བུའི་ལེབས་སུ་གསེར་ཡིག་གི་ཨ་བིས་ཞིག

མློང་ངེས་གསུམ། མཐློང་ཆློས་མློང་ངེས་དང་། སྐྱེས་ནས་མློང་ངེས། ལན་གངས་གཞན་ལ་མློང་

འགྱུར་ཏེ་གསུམ། ཡང་ན་ལས་དང་རྣམ་སྨིན་གཉིས་ཀ་ནག་པ་དང་། དཀར་བ། དཀར་ནག་

འདྲེས་མའི་ལས་གསུམ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མློང་སྟློབས། མློང་བ་མངློན་སུམ་གི་ཤུགས་སམ་ནུས་པ། 

མློང་སྟློབས་ཀིས་ངེས་པ་དྲངས་པ། ཁ་བཤད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དློན་གི་གནད་ལ་ཉམས་མློང་བྱུང་

ནས་འདི་ཡི་དློན་འདིའློ་སྙམ་པའི་གློ་བ་འཁྲུལ་མེད་ཆགས་པ་ལ་བུ་ཡིན། དེ་ཡང་གློ་དློན་རགས་

པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན། 

མློང་ཐློག ཉམས་སུ་མློང་བའི་སྟེང་། དེ་དག་ཚང་མ་རང་གི་མློང་ཐློག་ལ་ཆ་བཞག་ནས་བཤད་པ་ཡིན། 

མློང་ཐློག་ཤེས་རློགས། མངློན་སུམ་ཉམས་མློང་གི་སློ་ནས་ཤེས་ཤིང་རློགས་པ། རང་གིས་དངློས་

སུ་མཐློང་ཐློས་མློང་ཐློག་ཤེས་རློགས་ཀི་གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད་བེད་པ། 

མློང་འདྲིས། གློམས་འདྲིས། སྦློང་རྡར་ཡང་ཡང་བཏང་ན་མློང་འདྲིས་ཕུལ་ཕིན་འཐློན་ཡློང་། 

མློང་བ།①ཚོད་ལ་བ། ཟས་ཀི་བློ་བ་མངས་པ། ② སྤློད་པ། བདེ་སྡུག་མང་པློ་མངས་པ། ② [ཐ་མི་

དད་པ] ཚོར་བ། བདེ་བ་ཉམས་སུ་མློང་བ། སྡུག་བསལ་མློང་བ། ③ བེད་ལས་ཀི་མཐར་འཇུག་

པའི་འདས་པ་སྟློན་བེད་ཚིག་གློགས་ཤིག འགློ་མློང་། མཐློང་མ་མློང་། ④ ཉམས་མློང་། མློང་

བ་ཐན་ཐུན་ཙམ་ལས་མེད། རས་དྲི་ཚོར་བའི་རི་དྭགས་མློང་ཅན།མློང་ཆ་མེད་ན་ལློང་བ་ཐང་

ལ་འཁམས་པ་དང་མཚུངས། 

མློང་བ་སྣ་ཟིན། ལས་ཀའི་གློམས་མློང་གི་འགློ་ཟིན་པ་ཙམ། སྦང་བརློན་བས་པས་གློ་རློགས་ཀི་

མློང་བ་སྣ་ཟིན་ཙམ་སྐྱེས་པ། 

མློང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་ལྔ། ༡ ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་མློང་འགྱུར། ༢ མཚུངས་ལན་གི་མློང་འགྱུར། ༣དམིགས་

པས་མློང་འགྱུར། ༤ རྣམ་སྨིན་གི་མློང་འགྱུར། ༥ མངློན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་མློང་འགྱུར་རློ། 

མློང་བར་བེད་པའི་རིག་པ་གསུམ། སིམ་པ། གདུང་བ། བར་མའི་རྣམ་པའློ།། 

མློང་བར་མ་ངེས་པའི་ལས། ལས་བསགས་ཀང་སློ་སློའི་གཉེན་པློ་སློགས་ཀིས་བཅློམ་ནས་རྣམ་

སྨིན་འབིན་པར་མ་ངེས་པ། 

མློང་བང་། ཉམས་མློང་གི་ཟིན་ཐློ། རང་ཉིད་ཀིས་གློང་གསེབ་ཏུ་ལས་ཀ་ལློ་མང་བས་པའི་ཉམས་

མློང་རྣམས་ཉིན་གྲུབ་འབས་དང་གློང་རྒུད་གང་བྱུང་སློགས་ཟིན་བིས་སུ་བཀློད་པ།

མློང་རིས། མཁས་པ་གློང་མས་རི་མློང་བའི་ཟིན་ཐློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མློང་ཚོར། ཉམས་སུ་མློང་བའི་ཚོར་བ། ལས་དློན་ལ་དློ་སྣང་མ་བས་ན་མློང་ཚོར་ག་ནས་སྐྱེ། 

མློང་ཚོར་བསམ་འཆར། མློང་བའི་ཐློག་ནས་བྱུང་བའི་སེམས་ཀི་འཆར་སློ། བརག་དཔྱད་སློན་དུ་

བཏང་ནས་རང་གི་མློང་ཚོར་བསམ་འཆར་ཤློད་པ། 

མློང་རློལ། རི་མློའི་ངློས་ནས་བཤད་ན་རི་མློར་དཔྱད་པར་ཟེར། གནའ་རབས་དང་དེང་རབས་ཀི་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་རི་མློའི་བརམ་བར་མློང་རློལ་བེད་རྒྱུ་དེ་ནི་རི་མློ་སློབ་སྦློང་བེད་པའི་ནང་གི་

བརྒྱུད་རིམ་གི་གས་ཤིག་ཡིན། རི་མློ་ཞིག་ལ་བལ་སྐབས་ཐློག་མར་ཁློན་ཡློངས་ལ་བལ་དགློས་

པ་དང་། དེ་རེས་ཆ་ཤས་རེ་རེ་བཞིན་བལ་དགློས་པ། མཇུག་ཏུ་ཆ་ཤས་ནས་ཁློན་ཡློངས་ལ་

བལས་ཏེ་ཡང་སྐློར་བསྐྱར་སྐློར་གིས་བསམ་བློ་ཞིབ་ཕ་གཏློང་དགློས། ལྷག་པར་དུ་རི་མློ་བས་

རི་མློའི་གྲུབ་ཆ་བཀློད་སྒིག་དཔེ་གསར་དང་། ངློ་མཚར་ཅན། བཅད་དང་ཚོན་སློགས་སྤློད་

སྟངས་ལ་ཁད་ཆློས་ལན་པ། དེ་བཞིན་མི་སེམས་འགུལ་བའི་ཉམས་འགྱུར་རྣམས་མཐློང་ཐུབ་

པ་དང་ཉམས་སུ་ལེན་ཐུབ་པ་བེད་དགློས། བརམ་བར་མློང་རློལ་བེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་གི་ནང་

རང་ཉིད་ལ་ཕན་ནུས་ཆེན་པློ་ཐློན་ཐུབ་པ་སྟེ། རི་མློ་བའི་སྒྱུ་རལ་གི་བང་ཚད་གློང་མཐློར་གཏློང་

བ། མིག་རྒྱང་རིང་དུ་འགློ་བ། གསར་རློམ་བེད་པར་བློ་སློ་འབེད་པ་བཅས་ཀི་དློན་སྙིང་ཧ་ཅང་

ཆེན་པློ་ལན་ཡློད། 

མློངས། ཚོད་ལ་བའི་དློན་དུ་གློ་བའི་མློང་བའི་སྐུལ་ཚིག 

མློས་ཁུ། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཆང་གི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་

འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། མློས་ཁུ་ནི། འབྲུ་

བཙོས་པའི་ནང་ཕབས་བན་ཏེ་བསྙལ་ནས་ལངས་པའི་ཁུ་བ་དེ་ལ་ཆང་ཞེས་ཟེར་བས་དེ་བཏུངས་

ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མི་གསལ་བ་མློས་པར་བེད་པས་ན་མློས་ཁུ་ཞེས་ཟེར་རློ། ཞེས་སློ།། 

མློས་འགྱུར། ཆང་རིགས། 

མློས་འཐློམས་པ། བཟི་འཐློམས། ཤིང་ནགས་མཐུག་པློའི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་མློས་འཐློམས་ནས་འགློ་མི་

ཤེས་པ། ཆང་བཏུང་དྲགས་པས་མློས་འཐློམས་པ། 

མློས་རྡུལ་ཅན། [མངློན] གང་པློ་སྤི། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

མློས་ལན། [མངློན] ས་ཡློས་ལློ། 

མློས་པ། [ཐ་མི་དད་པ] བཟི་བ་སྟེ་ཤེས་པ་རྣལ་དུ་མི་གནས་པ། ཆང་གིས་མློས་ཏེ་གར་ཕིན་གར་

བསད་ཀང་བཤད་རྒྱུ་མི་འདུག སེམས་མློས་པ། དགའ་བས་མློས་པ། དགའ་བ་དང་བདེ་བས་

མློས་ཏེ་བརྒྱལ་འགློ་བ་ལ་བུ་ཞིག་བྱུང་། 

མློས་པའི་ཅ་ཅློ། ར་བཟི་བའི་གཏམ་ཅློལ། 

མློས་པའི་མཚན་མ། [མངློན] ག་རི། 

མློས་བུམ། བུད་མེད་ཀི་ནུ་མ། 

མློས་བུམ་ཅན། [མངློན] གང་པློ་སྤི། 

མློས་བེད། [མངློན] ① ཨ་རག་གམ་ཆང་། ② ཤིང་ལུག་ལློ། ③ བློད་ཟླ་གསུམ་པ། ④ སྤིན། 

 ⑤ འདློད་ལྷ། ⑥ མློ་མཚན། ⑦ གློག་གི་འློད་ཅན་མ་དང་། ཐིག་ལེ་མཆློག་མ། པད་དཀར་མ། 

ལག་བཟང་མ། དགའ་བའི་ཤིང་ར་མ། རབ་ཏུ་མློས་བེད་མ། མེ་ནཱ་ཀ སྐྲ་འདྲེས་མ། ལེགས་རྒྱན་

མ། མུཉྫ་སྐྱེས་མ། ཨ་མ་མྦུ་ཥཱ། ཆུ་ཤིང་བརླ་ཅན་མ། སྐེད་ལེགས་པ་སྟེ་ལྷའི་སྨད་འཚོང་མ་བཅུ་

གསུམ་ཡློད་ལ། དེ་དག་འདློད་པས་མློས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་འདློད་པ་དང་མློས་བེད་ཀིས་གངས་

བཅུ་གསུམ་མཚོན། 

མློས་བེད་ཀི་མདའ། མདའ་ལྔའི་ནང་ཚན་ཞིག 

མློས་བེད་ཁང་། ཆང་ཁང་། 

མློས་བེད་འཁི་ཤིང་། ཕློ་མཚན་གི་གབ་མིང་ཞིག་ཡིན་པར་གཡུ་ཐློག་རིང་མའི་རྣམ་ཐར་ལས་གསུངས། 

མློས་བེད་ཟླ་བ། [མངློན] བློད་ཟླ་གསུམ་པ། 

མློས་མ། ལང་ཚོ་ཅན་གི་བུད་མེད། 

མློས་མློས་པློ། རིག་པ་མ་ིགསལ་བ། ཚ་ནད་དྲག་པློས་གདུངས་པས་རིག་ཁམས་མློས་མློས་པློར་གྱུར་པ། 

མློས་ཟླ། [མངློན] བློད་ཟླ་བདུན་པ། 

མློས་གསལ་མ། [མངློན] བུད་མེད་མཛེས་མ།

མཱ་ག། [ལེགས] བློད་ཟླ་དང་པློ། 
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མཱ་ཕག་དགློན། མིང་གཞན་ལ་མཱ་ཕག་དགའ་ལན་ཕུན་ཚོགས་གིང་ཟེར། དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་དུས་

འགློར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་བང་མདའ་བཞི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཱ་ཡང་དགློན། བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༧༤༠ལློར་

ཨ་ལག་ཤ་བ་ཆློས་རེ་ལྷུན་གྲུབ་དར་རྒྱས་ཀིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་

ལ་མཚོ་ཤར་ལུང་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཱ་ཡི་ཟུར་བིས་རྣམ་པ། སུང་ལྷློ་མའི་སྐབས་ཀི་རི་མློ་མཁས་པ་མཱ་ཡློན་གིས་བིས་པའི་རི་ཆུའི་རི་

མློར་ཟེར། ཁློ་པའི་བིས་ཆ་ནི་རག་ཏུ་རས་གཞིའམ་ཤློག་བུའི་ངློས་ཀི་ཟུར་གཅིག་ཏུ་ཕློགས་

ཀིས་བིས་ནས་དེ་མིན་ས་སྟློང་དུ་བཞག་སྟེ་ནམ་མཁའ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཉམས་འགྱུར་འདློན་གི་ཡློད། 

མ་གཞི་ཁློ་རང་གི་གློང་དུ་བློན་པའི་རི་མློ་མཁས་པས་བིས་པའི་རི་མློའི་ངློས་ཡློངས་རློགས་

ཁེངས་པའི་རི་ཆུ་རི་མློའི་བཀློད་སྒིག་དང་གཅིག་གྱུར་མེད་ནའང་མཱ་ཡློན་གི་བརམ་བར་ཆ་

ཚང་བའི་ཉམས་འགྱུར་ལན་ཡློད། 

མཱ་ཡཱ་མིའི་སྒྱུ་རལ། ཡློ་རློབ་ཀི་མི་སེར་སེལ་བེད་རིང་ལུགས་པས་ཨ་མེ་རི་ཀའི་གིང་ཕན་ལ་བཙན་

འཛུལ་མ་བས་གློང་གི་དབིན་ཏི་ཨན་པ་ཚོས་གསར་གཏློད་བས་པའི་ཨར་སྐྲུན་དང་། བརློས་

དཀྲློལ། རི་མློ་སློགས་ཀི་སྒྱུ་རལ་ལ་ཟེར། 

མཱ་ལ་ཝ། བུ་སྟློན་ཆེན་པློ་ཆེས་མཛད་པའིབདེ་མཆློག་གི་ཆློས་འབྱུང་ལས། རྒྱ་གར་ནུབ་ཕློགས་རྒྱ་

མཚོའི་གིང་ཕན་ཞིག་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་རྒྱ་གར་ཆློས་འབྱུང་ལས་ཀང་

ནུབ་ཕློགས་མཱ་ལ་ཝ་ཞེས་གསུངས། མཱ་ལ་ཝ་པ་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་འཕེང་བ་ཅན་ཞེས་པའི་

དློན་ཡིན་པར་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦར་གི་གཞུང་འགར་བཤད། 

མཱུལཾ། [ལེགས] ར་བ། 

མཧཱ། [ལེགས] ཆེན་པློ། 

མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ། [ལེགས] མགློན་པློ་ནག་པློ་ཆེན་པློ། 

མ་ཧཱ་མཎི་ཏ། [ལེགས] མཁས་པ་ཆེན་པློ། 

མ་ཧཱམཱཡཿ [ལེགས] སྒྱུ་མ་ཆེན་པློ། 
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མ་ཧཱཙི་ན། [ལེགས] རྒྱ་ནག་གི་མིང་། 

མཱལ་ཏི། [ལེགས] ① ཛཱ་ཏིའི་མེ་ཏློག ② མ་ངན། སེམས་མི་བདེ་བ་དང་། སེམས་ཀི་སྡུག་བསལ། 

གློང་པའི་བ་ཤི་ཡང་མ་ངན་ཞག་གསུམ་འཁུར་དགློས། 

རྨྱ་བ། [རིང]ཉློབ་པའམ་གྲུང་ཤ་ཉམས་པ། ལུས་རྨྱ་ཞིང་སྒིད་ལུག་པར་གྱུར། 

རྨྱང་། བ་རྨྱང་བེད་པའམ་རྨྱང་ཤད་བེད་པ་སྟེ། ལུས་ལིད་པློར་གྱུར་པའི་ཚེའམ་གཉིད་ལས་སད་

པའི་སྐབས་གཡལ་ཞིང་ལུས་རྐྱློང་ཤད་བེད་པ། 

རྨྱང་བ། ཟྭང་བའི་མ་འློངས་པ། 

རྨྱང་ཤད། རང་ལག་སློགས་ནར་བརྐྱང་གི་རྐྱློང་ཤད། གནག་ཕྱུག་ལྷས་རྭའི་ནང་དུ་ཡུན་རིང་ཉལ་

ནས་ལངས་འཕལ་རྨྱང་ཤད་བེད་པ། 

རྨྱངས་པ། ཟྭང་བའི་འདས་པ། 

རྨྱད་ཐག [ཡུལ]ར་ཟློག་རྣམས་ཐུར་ལ་འབབ་པའི་དུས་ས་མི་ལྷུང་བའི་ཐབས་ལ་རྔ་མའི་ཞབས་ནས་

བན་པ་ལ་གློ 

རྨྱི། མ་ིཡ་ིབརྡ་རིང་སྟེ། ཏུན་ཧློང་གཏེར་ཡིག་ལས། འདྲེན་པ་རྨྱ་ིགསུམ་འགློགས་ཏ་ེའགློ་ན་ཞེས་པ་ལར་རློ། 

རྨྱི་ལམ། [རིང]རྨི་ལམ། 

སྨག་ཀ [རིང]སྨན་ཀ་དང་མཚུངས་ཏེ་གཉེན་ཀ 

སྨག་ཤད། སྨག་ཤད་དང་འདྲ། 

སྨང་བ། [རིང]བརྐྱང་བ། 

སྨན་ཀ [རིང]གཉེན་སྒིག་དང་གཉེན་སྒིག་གི་མཚམས་སྦློར་བེད་པའི་བ་སྤློད་ཀི་མིང་སྟེ། སྨན་བེད་

པ། སྨན་བེད་མཁན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

སྨན་ཀ་བེད་པ། [རིང] ① བག་མ་གཏློང་ལེན་སློགས་གཉེན་སྒིག་གི་གློས་བེད་པ། ② བག་མ་

གཏློང་ལེན་བེད་པ། 

སྨན་ཁ། སྨན་ཀ་དང་འདྲ། 

སྨན་ཁ་སྦློར་བ། [རིང]ཕློ་མློ་གཉེན་སྒིག་པའམ་མཐུན་སྦློར་བེད་པ། 
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སྨན་པ། [རིང] ཕློ་མློ་གཉེན་སྦློར་བེད་མཁན། 

སྨན་བེད་པ། [རིང] ① བག་མ་གཏློང་ལེན་གི་གློས་བེད་པ། ② བག་མ་གཏློང་ལེན་བེད་པ། 

སྨན་བེད་པའི་ལྷག་མ། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་ལས། སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་ལས་གྱུར་

པའི་ལྷག་མའི་ནང་གསེས། འཕིན་ལན་གསུམ་བསྐྱལ་བའི་སློ་ནས་སར་མི་མཐུན་པའི་སྐྱེས་པ་

དང་བུད་མེད་འཁིག་པ་བསྟེན་པ་ལ་མཐུན་པར་སྦར་བའློ།། 

སྨར་པློ། [རིང] སྨར་པློ། 

སྨིན་མ། [རིང] སྨིན་མ་དང་འདྲ། 

སྨྱུ་གུ། ① ཡི་གེ་འབི་བེད། ② སྨྱུག་ཕན། 

སྨྱུ་གུ་ཅན། [མངློན] ཡི་གེ་འབི་མཁན། 

སྨྱུག སྨྱུ་གུའི་བསྡུས་ཡིག 

སྨྱུག་ཁ། ① འབི་མཁན་གི་འབི་སྨྱུག་གི་ཁ། ② གཏར་རའི་སྟེང་གཙག་བུ་གསེག་ཁ་ཕན་བུ་བས་

ནས་བཟུང་སྟེ་གཏར་དགློས་པའི་གཙག་བུ་བརྡེག་ཐབས་ཤིག 

སྨྱུག་ཁའི་གསེག བློད་ཡིག་གཟབ་གཤར་འབི་བེད་ཀི་སྨྱུ་གུའི་ཁ་དབིབས། 

སྨྱུག་ཁློགས། སྨྱུག་མས་བཟློས་པའི་འགློགས་བམས། 

སྨྱུག་ཁློག སྨྱུ་གུ་བླུགས་ནས་ཁློག་ཁློག་ཟེར་བའི་སྒ་སྒློག་པ་ལ་བརེན་ནས་མིང་བཏགས་པའི་སྨྱུག་སྣློད། 

སྨྱུག་མཁན། སྨྱུག་མའི་ལས་ཀ་བེད་མཁན། 

སྨྱུག་གུ། ཡི་གེ་འབི་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཀི་མིང་། མིང་བསྡུས་ན་སྨྱུག་ཅེས་འབི་ཆློག་སྟེ། ལྕགས་སྨྱུག 

ཤིང་སྨྱུག སྤུ་སྨྱུག་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

སྨྱུག་སམ། སྨྱུག་མས་བཟློས་པའི་སམ། 

སྨྱུག་གི། སྨྱུག་ཁ་བཟློ་བེད་ཀི་གི། 

སྨྱུག་གིང་། ① སྨྱུག་མ་སྐྱེས་པའི་གིང་ག ② སྨྱུག་མའི་གིང་བུ། 

སྨྱུག་སློན་ཚི་བ། སྨྱུག་མ་གཞློན་ནུའི་ཕི་རི་ཁཎ་བས་པའི་ཞུན་ཁུ་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་

པས་བང་ཁློག་གི་རྨ་ཚད་དང་། མློ་ནད་ཁག་ཚབས། ཚ་བ་རིང་པ་སློགས་ལ་ཕན་པའི་སྨན་ཞིག 



  295  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

སྨྱུག་ཅུ་གང་། ཅུ་གང་རིགས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་ལྡུམ་རར་འཛུགས་པའི་སྨྱུག་མའི་རིགས་ཤིག་གི་

རང་ལས་བྱུང་བའི་སྨན། 

སྨྱུག་ལྕག ས་དུས་བློད་ཀི་སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་ལག་པའམ་འགམ་པར་གཞུ་བེད་སྨྱུག་ལེབ་ཅིག 

སྨྱུག་བཅད། བློད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་འབི་སྐབས་སུ་ངེས་པར་དུ་སྨྱུག་མ་ལ་ཁ་བཏློན་ནས་འབི་དགློས། 

སྨྱུག་ལང་། ཁ་དློག་སེར་ལ་ལང་ཤས་ཆེ་བ། 

སྨྱུག་ཐློགས། [མངློན] ཡི་གེ་འབི་མཁན། 

སྨྱུག་གདུགས། སྨྱུག་མས་བཟློས་པའི་ཉི་གདུགས། 

སྨྱུག་སེར། སྨྱུག་མས་བཟློས་པའི་སེར་མ། 

སྨྱུག་སློང་། སྨྱུག་མའི་སློང་པློ། 

སྨྱུག་ཕར། སྨྱུག་བཤགས་ཀིས་བསས་པའི་ཕར་བ། 

སྨྱུག་ཕན། སྨྱུག་མ་ཆུང་ངུ་། 

སྨྱུག་བུ། ① ཡི་གེ་འབི་བེད། ② སྨྱུག་མ་ཆུང་བ། 

སྨྱུག་བ། སྨྱུག་ཚལ་དང་ཤིང་ནགས་སློགས་ལ་སློད་པའི་བ་ཞིག་གི་མིང་། 

སྨྱུག་སྦུབས། སྨྱུག་མའི་ཁློག་ནང་གི་སྟློང་ཆ། 

སྨྱུག་མ། ཤིང་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གིང་བུ་ཤིང་དང་། ཆུ་ཤིང་། པགས་པའི་སྙིང་པློ། འབས་

བུས་འཇིག སྦུབས་ལན། སྨྱུག་རྒློད། རྩྭ་ཡི་རྒྱལ་མཚན། རྩྭ་ཡི་ཏློག ཚིགས་བརྒྱ་པ། འློད་མའི་

མྱུ་གུ། རླུང་གིས་སྒ་སྒློག རླུང་འབུད་ཅན། ལས་ཤིང་། ཤུན་པ་མཁེགས། སིན་ཅན་བཅས་སློ།། 

སྨྱུག་མ་མཁན། ① སྨྱུག་མའི་ཅ་ལག་བཟློ་མཁན། ② མདའ་བཟློ་མཁན། 

སྨྱུག་མ་མདའ་རྒྱུ། མདའ་བཟློ་བེད་ཀི་སྨྱུག་མ། 

སྨྱུག་མའི་པར་བུ། སྨྱུག་བཤགས་ཀིས་བསས་པའི་སྣློད། 

སྨྱུག་མའི་ཝ་ཤུ། སྨྱུག་སློང་ལས་བཟློས་པའི་ཁང་པའི་ཐློག་གི་ཆུ་ཕིར་འགློ་སའི་ཨློར་པའམ་ཝ་ཁ། 

སྨྱུག་ར། སྨྱུག་མའི་མྱུ་གུ། 

སྨྱུག་རི་ཅུ་གང་། སྨྱུག་ཅུ་གང་གི་མིང་གཞན་ཞིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྨྱུག་ཚལ། སྨྱུག་མ་མང་པློ་ཡློད་པའི་ནགས་ཚལ། 

སྨྱུག་འཛིན། ཡི་གེ་འབི་མཁན། 

སྨྱུག་ཞུ། སྨྱུག་མས་བསས་པའི་ཞྭ་མློ། 

སྨྱུག་གཞློན། ཡལ་ག་མ་རྒྱས་པའི་སྨྱུག་གསར། 

སྨྱུག་གཟེབ། སྨྱུག་མས་བཟློས་པའི་སྣློད་གྲུ་བཞི་ལ་བུ། 

སྨྱུག་གཟེར། སྨྱུག་མས་བཟློས་པའི་གཟེར་བུ། 

སྨྱུག་ར། སྨྱུག་མ་ལས་བཟློས་པའི་ར་བ། 

སྨྱུག་རིལ། ① རས་གཞིའི་མཐའ་བརྒྱང་བེད་ཀི་སྨྱུག་རིལ་ཕ་པློ། ② སྨྱུག་རིལ་ཁློག་སྟློང་ཕ་མློ། ③ 

སྨྱུ་གུ་རིལ་མློ། 

སྨྱུག་རིས། ① སྨྱུག་དབིབས་གཟུགས་ཀི་རི་མློ། ② སྨྱུག་རིས་ཅན་གི་རུམ་སློགས། 

སྨྱུག་ཤད། སྨྱུག་མའི་སྐྲ་ཤད། 

སྨྱུག་ཤད་རྒྱབ་པ། སྨྱུག་བཟློས་ཤད་སྤད་ཀིས་སྐྲ་སློགས་ཀི་འཛིངས་བསང་བ། 

སྨྱུག་ཤད་རྒྱབ་པ། སྨྱུག་བཟློས་ཤད་སྤད་ཀིས་སྐྲ་སློགས་ཀི་འཛིངས་བསང་བ། 

སྨྱུག་བཤགས། སྨྱུག་མློར་བཤགས་པའི་སྨྱུག་ལེབ། 

སྨྱུག་སློམ། སྨྱུག་མས་བཟློས་པའི་སློ་མ། 

སྨྱུག་གསར། གསར་སྐྱེས་སྨྱུག་ལང་། 

སྨྱུགས། ① མདུང་དང་ཐག་པ་སློགས་ཇེ་རིང་དུ་གཏློང་བ་སྟེ། མདུང་སྨྱུགས། ཐག་པ་ཐུར་དུ་སྨྱུགས་

ལ་བུ། ② ནང་ལ་བཅུག་པའི་བརྡ་རིང་། 

སྨྱུགས་བསྐྱལ་བ། རྡློ་ལ་ཨི་ཁུང་འབིགས་པ་ལར་དུ་བ་བ་མཐར་སྐྱེལ་བེད་པ། 

སྨྱུགས་པ། [རིང] བཅུག་པ། 

སྨྱུགས་རིང་པློ། དཀྱུས་རིང་པློ། 

སྨྱུགས་ལ། བཅུག་ལ་ཞེས་པའི་དློན། 

སྨྱུང་གནས། ཉིན་ཞག་ཕྲུ་གཉིས་ལ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀི་སློམ་པ་སྲུང་བའི་ཆློ་ག་ཞིག་སྟེ། ཉིན་དང་
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པློར་ཞློགས་པ་སྨུང་ཆློག་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀི་སློམ་པ་བངས་རེས་ཆློ་གའི་གཞུང་

ལ་འཇུག་ཏེ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སྨྱུང་ཆློག་བཏློན་པ་དང་། སྨྱུང་བཏློན་མི་ཤེས་མཁན་ཡིན་

ཡིག་དྲུག་སློགས་སློ་སློས་གང་ཤེས་ཀློག་ཅིང་། དེ་ནས་ཉིན་མློའི་གུང་ལ་ཐུང་ཚིགས་ཞེས་སློད་

ས་གཅིག་ཏུ་སློད་ཅིང་ཤ་ཁག་གི་རིགས་མ་འདྲེས་པའི་བཟའ་བཏུང་རྒྱག་ཚད་ཅིག་བཟའ་ཆློག དེ་

ལས་ལང་རེས་བཏུང་བ་ལས་བཟའ་བའི་རིགས་ཟ་མི་ཆློག་ལ། མུ་མཐུད་ནས་ཆློ་ག་འདློན་དགློས་

པ་དང་། དགློང་པློ་ཆུ་གཙང་གིས་ཁ་གམ་རེས་བཟའ་བཏུང་གི་རིགས་དང་། ངག་སྨ་བ་སློགས་

སང་ནས་ཉལ་དགློས། དེ་ནས་ཉིན་གཉིས་པའི་ཞློགས་པ་ཡར་ལང་པ་དང་། སྨྱུང་གནས་ཀི་སློམ་

པ་ལེན་ཞིང་མུ་མཐུད་ནས་ཉིན་གློང་པློར་བཟའ་བཏུང་དང་། ངག་བཅས་ནས་དཀའ་སྤད་ཀིས་

སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་ཆློ་ག་བཏློན་དགློས། དེའི་ཕིར་ཉིན་ཞློགས་པ་ཉི་མ་རི་རེ་ཤར་བ་དང་ཡན་

ལག་བརྒྱད་ཀི་སློམ་པས་བཏང་ཟིན་པས་བཟའ་བཏུང་ལ་འཇུག་ཆློག་པ་རེད།

སྨྱུང་བ། [ཐ་དད་པ] ①སྨྱུངས་པ། སྨྱུང་བ། སྨྱུངས། ལློགས་པར་བེད་པ་དང་། བཟའ་བཏུང་གཅློད་

པ། ལློ་ཆས་སྨྱུང་བ། ② ཉུང་དུ་གཏློང་བ། མི་འབློར་སྨྱུང་བ། ③ དབིབས་འཇློང་མློ་དང་རིང་

པློ། སྣ་སྨྱུང་བ། མགློ་སྨྱུང་བ། 

སྨྱུང་བུ། འབིགས་བེད་ཡློ་བད་སྙུང་བུ། 

སྨྱུང་སྨྱུང་། བཟློ་དབིབས་འཇློང་འཇློང་ལ་བུ། རྡློ་སྨྱུང་སྨྱུང་། མར་སམ་སྨྱུང་སྨྱུང་། སྒློམ་བུ་སྨྱུང་སྨྱུང་། 

སྨྱུངས། སྨྱུང་བའི་སྐུལ་ཚིག 

སྨྱུངས་པ། སྨྱུང་བའི་འདས་པ། 

སྨྱུན་པ། སྨློན་པ་སྟེ། ཤེས་པ་འཆློལ་བ། 

སྨྱུར་ཏེ། མྱུར་དུ་ཞེས་པའི་དློན། 

སྨྱུར་བ། [རིང] དུས་ཡུན་མྱུར་དུ་གཏློང་བ་དང་། ཉེ་རུ་གཏློང་བ།

སྨེ། [རྒྱན་ཚིག] ཉམ་ཐག་པའམ་ཞན་པའི་དློན་དུ་བཤད། 

སྨེ་བ། [རིང] ཉམས་པའམ་ཞན་པ། 

སྨེ་ཚིག ཉེ་ཚིག་གམ་འཁིག་ཚིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྨེན། [རིང] ཁེའུ་དང་བུ་མློ་ཁ་ལློ་བེད་པ། 

སྨློ་མཁན། རིག་པ་རྣལ་དུ་མི་གནས་པའི་མི། 

སྨློ་གློད་རྒྱུག་པ། སྨློན་པ་ལར་གང་བྱུང་བས་པ་དང་། གང་བྱུང་སྨ་བ། 

སྨློ་མཆློངས་རྒྱབ་པ། ཁ་ེགློང་བཟང་ངན་སློགས་ལ་མ་བསམ་པར་གང་བྱུང་དུ་རང་ཤེད་ཀིས་བ་བ་རློམ་པ། 

སྨློ་འཆློལ་དགུ་འཆློལ། སྨློ་འཚུབ་འཚུབ་བེད་པ། 

སྨློ་འཆློལ་འབློལ་འཆློལ། ཤེས་པ་འཆློལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན། 

སྨློ་བརེད། སྨློ་བེད་དང་བརེད་བེད་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་སྟེ། སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་

བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་ཚིག་དློན་ཉི་མ་ལས། སྨློ་བརེད་ཅེས་སེམས་ཀི་དཔྱད་ཤེས་དང་མི་

ལན་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྨློ་བེད་དང་། དྲན་པ་དང་མི་ལན་པས་བརེད་བེད་ཀི་ནད་དང་

གཉིས་སློ།། ཞེས་སློ།། 

སྨློ་ནད། དྲན་རིག་འཆློལ་བའི་ནད་རིགས་ཤིག་གི་མིང་། 

སྨློ་ནད་མཁིས་པ་ལས་གྱུར་པ། གཞན་ལ་ཁློང་ཁློ་ཞིང་བརྡེག་པ་དང་། ཁ་ཟས་བསིལ་བ་འདློད། 

མིག་ཆུ་སེར། ཡུལ་མེད་པ་ལ་མེ་དང་སྐར་མ་མིག་སར་དུ་མཐློང་བར་བེད། 

སྨློ་ནད་དུག་གིས་རྐྱེན་པ། འཁྲུལ་རས་ཅན་གི་ཝ་ར་དང་། སྨློ་རས་ཅན་གི་ཤ་མློང་སློགས་ཟློས་པས་

རིག་པ་མློས་པ་དང་། ཟས་སྐློམ་དུག་ཏུ་འགྱུར་ནས་རིག་པ་མློས་པས། ལུས་ཀི་མདངས་ཉམས་

པ། སྟློབས་ཆུང་བ། སེམས་འཁྲུལ་བ་བཅས་བེད་དློ།། 

སྨློ་ནད་གདློན་ལས་གྱུར་པ། གདློན་ཆེན་བཅློ་བརྒྱད་སྐབས་ཀ་ིནད་རགས་རྣམས་སློ་སློའ་ིསྐབས་ལར་རློ། 

སྨློ་ནད་བདུན། རླུང་ལས་གྱུར་པ། མཁིས་པ་ལས་གྱུར་པ། བད་ཀན་ལས་གྱུར་པ། འདུས་པ་ལས་

གྱུར་པ། ཡིད་གདུང་ལས་གྱུར་པ། དུག་གིས་རྐྱེན་པ། གདློན་ལས་གྱུར་པ། 

སྨློ་ནད་འདུས་པ་ལས་གྱུར་པ། གློང་གསལ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནད་རགས་རྣམས་འདྲེས་ནས་སྟློན་པར་བེད། 

སྨློ་ནད་དཔྱད་སློམ་ཡི་གེ སྨློ་ནད་ལ་བརག་དཔྱད་བས་པའི་ཆློད་སློམ་ཡི་གེ 

སྨློ་ནད་བད་ཀན་ལས་གྱུར་པ། ལུས་རླློན་པར་ཆགས་ཤིང་སྨ་བ་ཉུང་བ། ཡི་ག་འཆུས། གཉིད་ཆེ། 

སྣབས་དང་ཁ་ཆུ་མང་དུ་འཛག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

སྨློ་ནད་ཡིད་གདུང་ལས་གྱུར་པ། གང་ག་ིདུས་སུ་གཉེན་ཉ་ེདང་འབལ་བ། ཕ་མ་སློགས་འཆ་ིབ། ནློར་རས་

སློགས་བརླག་པ་སློགས་པའ་ིསྡུག་བསལ་བའ་ིརྒྱུ་རྣམས་དྲན་ནས་སེམས་མ་ིབད་ེབ་བསྐྱེད་པ། 

སྨློ་ནད་རླུང་ལས་གྱུར་པ། ཤ་སྐམ། ལྦུ་བ་སྐྱུག མང་དུ་སྨ་བ། དློན་མེད་དུ་ངུ་འབློས་བེད། མིག་སྤིན་

དམར། ཁ་ཟས་ཞུ་བའི་དུས་སུ་ནད་ལང་བར་བེད། 

སྨློ་བ། [ཐ་མི་དད་པ] སྨློས་པ། སྨློ་བ། སེམས་འཁྲུལ་བ་དང་། རིག་པ་རྣལ་དུ་མི་གནས་པའམ། རང་

བཞིན་དུ་མི་གནས་པ། ཚད་ནད་ཀིས་སྨློས་པ། ཁི་སྨློན་པའི་དུག་འགློས་ནས་སྨློ་བ། 

སྨློ་བེད། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་རྒྱུ་བའི་ལམ་དུ་ནད་སློགས་ཞུགས་ནས་ཡིད་ཀི་ལམ་བཀག་པས་

ལློག་པར་ཞུགས་ནས་ཤེས་པ་གཡེང་ཞིང་དྲན་པ་ཉམས་ནས་སྨློ་བར་བེད་པའི་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། 

སློབ་དཔློན་དཔའ་བློས་མཛད་པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལས། དེ་ནི་སྙིང་སྟློབས་ཞན་པ་ཡིས། 

སྙིང་གི་ནད་ལ་གནློད་བ་སྟེ། བློ་ནི་དྲི་མ་ཅན་བས་ཏེ། ཡིད་རྒྱུ་བ་ཡི་ལམ་བཀག་ནས། སྨློ་བེད་

དག་ནི་སྐྱེད་པར་བེད། དེ་ཡི་བློ་དང་རྣམ་ཤེས་དང་། དྲན་པ་འཁྲུལ་ཞིང་ལུས་ཀི་ནི། བདེ་དང་

སྡུག་བསལ་ལས་ཉམས་ཏེ། ཤིང་ར་ཁ་ལློ་སྒྱུར་བ་ནི། མེད་པ་ལ་བུར་བཅློམ་པ་ནི། ཀུན་ལ་

བསམ་པ་མེད་པར་སྤློད། ཅེས་སློ།། 

སྨློ་བེད་ནད། སྙིང་ཡིད་འཇུག་གི་བུ་ག་འཁྲུགས་ནས་དྲན་པ་ཉམས་ཤིང་རྣམ་ཤེས་གཞན་དབང་དུ་

གྱུར་པ་ཞིག་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་རླུང་ལས་གྱུར་པ་དང་། མཁིས་པ་ལས་གྱུར་པ། བད་

ཀན་ལས་གྱུར་པ། འདུས་པ་ལས་གྱུར་པ། ཡིད་གདུང་ལས་གྱུར་པ། དུག་ལས་གྱུར་པ། གདློན་

ལས་གྱུར་པ་བཅས་བདུན་མཆིས་སློ།། 

སྨློ་འབློག སེམས་མློས་ཏེ་བརྒྱལ་བའམ། འགེལ་བའི་མིང་། 

སྨློ་ཚུབ་ཚུབ། སྨློ་བའི་མངློན་ཚུལ་ཞིག

སྨློ་བརྫུ། མ་སྨློ་ཡང་སྨློ་ཁུལ་བེད་པ། ཕི་ཚུལ་དུ་སྨློ་བརྫུ་བཏབ་ནས་དློན་ལ་རང་དློན་གཉེར། 

སྨློ་རློ་གཟའ་རློ། སྨློ་མིན་གཟའ་མིན་དང་དློན་གཅིག 

སྨློ་ལབ། དྲན་ཤེས་མི་བརན་པའི་གཏམ་བརློད། 

སྨློ་ཤུལ་དགློན། ཐློག་མར་སྦྲ་དགློན་ཞིག་ཡློད་པ་རིམ་བཞིན་ཁང་དགློན་ཆགས། བཏབ་དུས་མ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསལ་ཡང་ཕལ་ཆེར་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་ཙམ་ཡིན་པར་འདྲ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་

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

སྨློ་ཤུལ་ཡུལ་ལེ་དགློན། བ་མ་སྐལ་བཟང་རབ་བརན་གིས་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། 

སྨློ་ཧམ། དྲན་ཤེས་མི་བརན་པ་ལ་བུའི་ཧམ་པ་སྟེ་ཧམ་པ་ཚོད་མེད། 

སྨློང་བ། [རིང] རྐྱློང་བ། 

སྨློན། སྨློ་བའི་མིང་རྐྱང་། 

སྨློན་པ། སེམས་རྣལ་དུ་མ་ིགནས་པའ་ིམ་ིདང་དུད་འགློ་སློགས། ཁ་ིསྨློན་པ། གང་ཆེན་སྨློན་པ། མ་ིསྨློན་པ། 

སྨློན་སྤློད། སྨློན་པའི་སྤློད་པ་སྟེ་སྤློད་པ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་པའི་དཔེ། 

སྨློན་མ། བུད་མེད་སྨློན་མ། 

སྨློན་ཧམ་མནའ་དག་གི་ཞལ་ལྕེ། ཞུ་དློན་འགལ་འཛོལ་ཆེ་རིགས་ཁ་དློན་མཐུན་མིན་རྣམས་མགློན་

ཁང་སློགས་སུ་ཆློས་སྐྱློང་དཔང་པློར་བཞག་སྟེ་མནའ་སྐྱེལ་བཅུག་པའི་ཁིམས་སློལ་ཞིག 

སྨློས་སྟློན་ཆློས་འབར། གཉལ་ཆློས་འབར་ཡང་ཞུ རེ་འདི་ནི་རྒྱལ་གར་པཎ་ཆེན་ལ་བ་པའི་སྐུ་སྐྱེར་

གགས་ཤིང་། སྨློས་ཀི་རིགས་སུ་རབ་བྱུང་དང་པློའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ༡༠༥༠ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། 

བཀའ་གདམས་ཀི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པློ་པློ་ཏློ་བའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཤིང་བསྙེན་

པར་རློགས་ནས་མཚན་སྨློས་སྟློན་ཆློས་འབར་དུ་གསློལ། པློ་ཏློ་བའི་སས་ཀི་ཐུ་བློ་བརྒྱད་ཀི་

ནང་ཚན་དུ་གྱུར་ཞིང་། རིག་པའི་གནས་དག་ལ་མཁས་པའི་གློ་འཕང་བརེས། དགུང་ལློ་རེ་

གཉིས་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ༡༡༡༡ལློར་གཉལ་གྲྭ་དགློན་པ་

ཕག་བཏབ། མཐའ་འཁློར་ལྕགས་རིས་བསྐློར་བས་གྲྭ་སློར་ཞེས་གགས། པློ་ཏློ་བའི་ཐུགས་དང་

རང་གི་སྐྱེ་བ་ས་མའི་ཁ་ཊཱཾ་སློགས་མཁའ་འགློས་རྒྱ་གར་ནས་བངས་ཏེ་བཞུགས་པའི་མཆློད་

རེན་བཞེངས། དགུང་ལློ་རེ་གསུམ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༡༡༢ ལློར་

ཞི་བར་གཤེགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

སྨློས་པ། སྨློ་བའི་འདས་པ་སྟེ། ཁི་སྨློས་ན་རང་མི་ལའང་རྨུག་ལ་བུ། 

སྨ། སྐད་ཆ་ཤློད་པ། 

སྨ་མཁན་ནེ་ཙོ། མིའི་སྐད་དློད་སྨ་ཤེས་པའི་འདབ་ཆགས་ནེ་ཙོ། 

སྨ་མཁས། ① གཏམ་བཤད་མཁས་པློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ངག་གི་དབང་པློ་དང་། ཚིག་གི་

བདག གསུང་ལན་བཅས་སློ།། ② [མངློན] གཟའ་ཕུར་བུ། 

སྨ་སློ [མངློན] ངག་གམ་གཏམ་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཁ། 

སྨ་སློ་མཚོན་ཆ། བློད་ཀི་བརྡ་སྤློད་པའི་གཞུང་རིང་པ་ཞིག་སྟེ། མིང་དང་། ཚིག་དང་། ཡི་གེ་གསུམ་

གི་ཚོགས་རྣམས་གསལ་བར་སྟློན་པའི་གཞུང་། དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པར་པཎི་ཏ་སྨི་ཏི་ཛྙཱ་

ན་སྟེ་དྲན་པའི་ཡེ་ཤེས་གགས་པས་མཛད། 

སྨ་རྒྱུ། བཤད་རྒྱུའི་སྐད་ཆ། སྒྲུང་གཏམ་སྨ་རྒྱུ་མང་པློ་ཡློད་པ། དྲང་བདེན་གི་རྒྱུ་མཚན་སྨ་རྒྱུ་ཆད་པ། 

སྨ་ལྕེ། ལྕེ། སྐྱེས་ནས་སྨ་ལྕེ་དིག་ལྐུགས། དངློས་སུ་ལག་ཏུ་མི་ལེན་པར་སྨ་ལྕེ་བདེ་པློ་ཙམ་གིས་ཅི་

ཕན། སྐད་ཆ་སློབ་སྦློང་བེད་དུས་སྨ་ལྕེ་བདེ་པློ་ཙམ་གིས་ཅི་ཕན། སྐད་ཆ་སློབ་སྦློང་བེད་དུས་

སྨ་ལྕེ་སྒ་གསལ་གང་ཐུབ་བེད་དགློས། 

སྨ་བཅད། ① ངག་བཅད་པ་སྟེ་གཏམ་མི་སྨ་བ། སྨྱུང་གནས་ཀི་ཟས་བཅད་ཉིན་སྨ་བཅད་བེད་པ། ② 

[མངློན] ལྐུགས་པ་སྨ་མི་ཤེས་པ། 

སྨ་མཆུ། ཁ། བས་རེས་ཕན་བུ་བྱུང་ཙམ་ནས་སྨ་མཆུ་བདེ་པློས་བདེན་ཡུས་ཤློད་པ་ནི་ཁེལ་གད་

འཆློར་བའི་གནས་རེད། 

སྨ་མཆུ་ཅན། [མངློན] གཡློ་ཅན། 

སྨ་འཆལ། དློན་མེད་ཀི་གཏམ། 

སྨ་བརློད། ལབ་བརློད། གཏམ་འཆལ་སྨ་བརློད། 

སྨ་ལིབ། གཏམ་གསལ་པློ་མེད་པ། 

སྨ་བདེ། ཁ་ལྕེ་བདེ་བ། དྲང་བདེན་གི་ལས་བེད་བདེ། དྲང་བདེན་གི་གཏམ་སྨ་བདེ། 

སྨ་བ། ① [ཐ་དད་པ] སྨས་པ། སྨ་བ། སྨློས། རློད་པ་དང་། ཤློད་པ། གཏམ་སྨས་ན་དློན་རློགས། ལན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྨ་བ། སར་སྨ་བ། སྙན་པར་སྨ་བ། རྒྱུ་མེད་པར་སྨ་བ། རྒྱུ་རག་པར་སྨ་བ། ཅང་མི་སྨ་བར་འཁློད་

པ། མཚུངས་པར་སྨ་བ། ② གཏམ་དང་། སྐད་ཆ། རློད་པ་ཕམ་ནས་སྨ་བ་ཆད་པ། སྨ་མང་བྱུར་

གི་སྣ་འདྲེན། བསམ་མང་འདུན་མའི་དཀྲུགས་ཤིང་། 

སྨ་བ་ངན་པ། གཏམ་ཕིན་ཅི་ལློག་པའམ་མི་ལེགས་པ། 

སྨ་བ་བཅད། ① གཏམ་ཤློད་པའི་བར་མཚམས་བཅད་པ། དགློས་མེད་ཀི་སྨ་བ་བཅད་པ། 

 ② [མངློན] དྲང་སློང་། 

སྨ་བའི་རྒྱལ། [མངློན] ཁ། 

སྨ་བའི་དབང་ཕྱུག ངག་སྨ་བ་ལ་དབང་ཐློབ་པའི་ངག་གི་རྒྱལ་པློ་སྟེ། འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་ལ་རང་

དབང་ཐློབ་པ། རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་གློ

སྨ་བའི་འབབ་སྟེགས། [མངློན] ལྕེ། 

སྨ་བའི་གཞི། གཏམ་ཤློད་པའི་གེང་གཞི། 

སྨ་བའི་ཟླ། གཏམ་ཤློད་སའི་ཁ་གཏད། 

སྨ་བའི་ལྷ། [མངློན]འཇམ་དཔལ། 

སྨ་བའི་ལྷ་མློ། [མངློན]དབངས་ཅན་མ། 

སྨ་བློ་ཅློག་དགློན་པ། ཉང་རལ་ཉི་མ་འློད་ཟེར་གིས་བཏབ། བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་

མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་མཚོ་སྨད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྨ་བེད། [མངློན]ཁ། 

སྨ་ཞིང་དློན་གློ་བ། མིའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཤད། 

སྨ་བསམ་བརློད་མེད། སྟློང་ཉིད། 

སྨག་ཤིཪྵ། [ལེགས]བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པ། 

སྨང་། [རིང]① རིག་བེད་དམ་ངག་སྐད། ② བམ་ཟེའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅློས་ཤིག་གམ་

ཆློས་དཔེ་ཞིག་གི་མིང་། 

སྨང་འདློན། [རིང] ① གསང་ཚིག་འདློན་པ། ② ལུང་འདློན་པ། 
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སྨང་བ། [རིང] སྨ་བ། 

སྨང་ཚིག[རིང]①སྨ་བའི་གཏམ། ② གསང་བའི་ཚིག 

སྨང་གསློལ་བ། [རིང] གསང་གཏམ་ཤློད་པ། 

སྨས་པ། ① སྨ་བའི་འདས་པ། ② གཤམ་དུ་ལས་འདེབས་རྒྱུའམ། ཚིགས་བཅད་འགློད་པ། 

སྨིག [རིང] གློས་ཚོས་མ། ངུར་སྨིག་གི་ཆློས་གློས། 

སྨིགས་བུ། ཉའི་རིགས་ཤིག 

སྨེ། སྡུག་བསལ་གི་བརྡ་རིང་། 

སྨེ་སགས། ཡིད་གདུང་བའི་སྡུག་སྐད་དམ། སྡུག་བསལ་བའི་ཚིག སེམས་སྡུག་ཆེན་པློ་བྱུང་ནས་

སྨེ་སགས་དིར་དིར་སྒློག་པ། ན་ཚ་དྲག་པློ་ཇི་ལར་བྱུང་ཡང་སྨེ་སགས་མི་འདློན་པ། 

སྨེ་བ། [རིང]① གཅློང་སྐད། ② སྡུག་བསལ། ③ ངན་པར་སྨ་བ། 

སྨེག་པ། [རིང] ① ཉམས་དང་འཁློས་ཀ ② ར་བ། ③ ལྷག་མ། 

སྨེང་གླུ། སྐྱློ་གླུའི་མིང་། 

སྨེང་བ། [རིང] སྨ་བ། 

སྨེང་ཚིག [རིང] གསང་བའི་ཚིག 

སྨློས། སྨ་བའི་སྐུལ་ཚིག 

དམག ① གཡུལ་སར་འཐབ་འཛིང་བེད་མཁན། རང་དམག ར་དམག རང་དམག དག་དམག 

དམག་མཁློའི་དངློས་རས། དམག་བསྡུས་པ། ② དྲག་པློའི་འཐབ་འཛིང་གི་བ་བ། དམག་ཁས་

ལེན། མདུང་སྐེད་པར་གཟེར། 

དམག་རང་། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་མི་སེར་ཐེམ་དུད་འགའ་ཞིག་གིས་དམིགས་བཀར་ས་

ཞིང་ལ་བརེན་དམག་མི་རེ་གཉིས་གང་འགྲུབ་གཏློང་དགློས་པའི་ཁལ་རང་། དམག་མི་བེད་རིང་

ལ་མེ་མདའ་དང་མདེའུ་ཕུད། དེ་མིན་བཟའ་གློན་སློགས་སློ་སློས་སྒྲུབ་དགློས་ཤིང་། མེ་མདའ་

དང་མདེའུ་བློར་བརླག་བྱུང་ཚེ་སློ་སློས་སྐྱིན་ཚབ་སྒིག་དགློས། 

དམག་རང་འཛུགས་པ། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས། མི་སེར་ཁིམ་དུད་ཀི་མི་ནློར་ས་རེན་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཞིགས་པའི་དམག་ཁལ་འགེལ་བ། 

དམག་སྐུལ་བཅའ་ཁིམས། དམག་ནང་བཞུགས་དགློས་པའི་འློས་འགན་སྐློར་གི་བཅའ་ཁིམས། 

དམག་སྐུལ་དང་ལེན། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཏན་འབེབས་བས་པའི་དམག་ཁལ་དང་ལེན་བས་པ། ཡང་

ན་དམག་ཁལ་དང་ལེན་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

དམག་སྐུལ་ལམ་ལུགས། དམག་ནང་ཞུགས་དགློས་པའི་འློས་འགན་སྐློར་གི་འབེལ་ཡློད་ལམ་ལུགས། 

དམག་བཀུར་ཁིམ་སྐྱློང་། མི་དམངས་དམག་དཔུང་ལ་བརི་བཀུར་བེད་པ་དང་། གསར་བརེའི་

དམག་མིས་ཁིམ་ཚང་ལ་གཟིགས་སྐྱློང་བེད་པ། 

དམག་བཀུར་དམངས་གཅེས། མི་དམངས་ཀིས་དམག་དཔུང་ལ་བརི་བཀུར་དང་དམག་དཔུང་

གིས་མི་དམངས་ལ་གཅེས་འཛིན་བེད་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་བེད་སློ། 

དམག་བསྐུལ། དམག་དཔུང་ནང་ཞུགས་རྒྱུའི་བསྐུལ་སློང་བེད་པ།

དམག་དཀྱུས། འགློ་དཔློན་མིན་པའི་དམག་མི་ཕལ་པ། 

དམག་ཁལ། དམག་མི་སྡུད་གཏློང་གི་ཁལ། 

དམག་ཁལ་སྐུལ་བ། གནའ་དུས་དམག་འཁྲུག་ཡློ་ལངས་བྱུང་སྐབས་གང་སར་དམག་ཁལ་བསྐུལ་

བའི་ལམ་ལུགས་ཤིག 

དམག་ཁིམས། དམག་མིའི་ཁིམས་ལུགས། 

དམག་ཁིམས་གཅློད་པ། དམག་ཁིམས་ལ་ཇི་འཁློད་པ་བཞིན་ཐག་གཅློད་པ། 

དམག་འཁི། ① སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་དམག་ཁལ་འཇལ་དགློས་མཁན་ཁལ་པ། ② དམག་

མིར་འགློ་དགློས་པའི་འཁི་ཆ་སྟེ་འློས་འགན། 

དམག་འཁྲུག མི་རིགས་དང་མི་རིགས་ཀི་བར་རམ། རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བར། གལ་རིམ་

དང་གལ་རིམ་གི་བར། ཆབ་སིད་ཀི་ཚོགས་པ་དང་ཆབ་སིད་ཀི་ཚོགས་པའི་བར་བཅས་སུ་

དྲག་པློའི་འཐབ་འཛིན་བེད་པ། དག་འགློག་དམག་འཁྲུག དམག་འཁྲུག་རྒྱབ་པ། དམག་འཁྲུག་

ཏུ་ཞུགས་པ། བཅིངས་འགློལ་དམག་འཁྲུག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁྲུག་འཛིང་དང་། འཐབ་

རློད། གཡུལ་འགེད་བཅས་སློ།། 



  305  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

དམག་འཁྲུག་གི་ནག་ཉེས། རྒྱུ་མཚན་ཅི་རིགས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་དམག་འཁྲུག་བསངས་ནས་དློན་

མེད་དུ་མི་སྣ་ཤི་རྨས་མང་པློ་བྱུང་བའི་ནག་ཉེས་ལ་བརློད། 

དམག་འཁྲུག་པ། དམག་ཕན་ཚུན་འཐབ་པ། 

དམག་འཁྲུག་སློང་མཁན། དམག་ཟིང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་སློང་མཁན། 

དམག་གི་འདྲེན་པ། [མངློན] དམག་དཔློན། 

དམག་གི་ནང་དུ་གནས་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། དགློས་པ་

ཁད་པར་ཅན་མེད་པར་དམག་གི་ནང་དུ་ཞག་གཅིག་ལས་འདས་པར་གནས་པའློ།། 

དམག་གི་དཔུང་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞི། རང་ཐང་དང་། ར་པ། ཤིང་ར། གང་ཆེན་བཅས་སློ།། 

དམག་གི་བཞེད། དམག་དཔུང་སློད་པའི་སྐབས་ཀི་སར་གལ་བསྒིགས་ཚུལ་དང་། དམག་དཔུང་

འགིམ་འགྲུལ་བེད་སྐབས་གཅིག་རེས་གཅིག་ནློན་གི་བར་མཚམས་མ་ཆད་པར་འགློ་བའི་བཟློ་

དབིབས་ལ་ཟེར། 

དམག་གི་རུ་བཀློད་བེད་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། དགློས་པ་

ཁད་པར་ཅན་མེད་པར་རང་དགར་མཚོན་ལ་རེག་པ་དང་། དམག་དཔུང་གི་རུ་བཀློད་བེད་པའློ།། 

དམག་གི་རུ་ཆེན་བརྒྱད། སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐུ་དུས་རུ་ཆེན་བརྒྱད་ཀི་དམག་དཔུང་གི་སྒིག་

གཞིའི་སྐློར། བཙན་པློ་སྐུ་ངློ་མའི་བཀློད་འདློམས་འློག་རང་རང་རུ་ཆེན་ལ་བཀློད་འདློམས་བེད་

མཁན་དམག་དཔློན་དང༌། རུ་དཔློན། དེའི་ལས་རློགས་བཅས་སུ་དང་སུ་ཡིན་པ། རུ་རའི་སྤུ་

མདློག་དང༌། རུ་དར་གི་ཚོན་མདློག་རྣམས་གང་ཡིན་པ། ཡིག་ཚང་སྟེ་ཐློབ་ཐང་གང་ཡིན་པ། 

དམག་དཔུང་སློ་སློར་ཐུན་མློང་མིན་པའི་ཁད་ཆློས་གང་དང་གང་ཡློད་པའི་སྐློར་ལ། 

 ཀ༽ དབུ་རུ་སྟློད་ཀི་དམག་སར། དབུ་རུ་སྟློད་ཀི་དམག་དཔློན་ནི་སྣ་ནམ་རྒྱལ་རྒན། དཔའ་

ཟླའམ་དཔུང་རློགས་ནི་གནློན་འཕན་གསུམ། རུ་ར་ཟེ་དཀར་ར་སྐྱ། རུ་དར་དམར་པློ་ལྕེ་ཁ་བློ། 

དམག་གི་བཞེད་པ་ནི་མཚོ་ལ་ཁ་བ་བབས་བཞིན་དུ་འློང་སྐད། 

 ཁ༽ དབུ་རུ་སྨད་ཀི་དམག་སར། དབུ་རུ་སྨད་ཀི་དམག་དཔློན་དབས་སྐྱེས་བཟང་སྟག་སྣ། 

དཔའ་ཟླའམ་དཔུང་རློགས་ཤུད་བུ་ཁློད་བཙན། རུ་ར་མཚལ་བུ་གཟིག་རིས། རུ་དར་དཔལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དར་དམར་པློ། དམག་གི་བཞེད་པ་ནི་མཚོ་ལ་གངས་བབས་འདྲ་བཞིན་ནློ། 

 ག༽ གཡློ་རུ་སྟློད་ཀི་དམག་སར། གཡློ་རུ་སྟློད་ཀི་དམག་དཔློན་ནི་མང་སྟག་གཟིག་གཡུ་

བཙན། དཔུང་རློགས་ལ་གཡས་མང་བཞེར། རུ་ར་མློག་རློ་བུན་བུན། རུ་དར་སེང་གེ་དམར་

པློ། དམག་གི་བཞེད་པ་ནི་མཚོ་ལ་སྦྲང་ཆར་བབས་པ་བཞིན་དུ་འགིམ་ནས་འློང་ངློ༌། 

 ང༽ གཡློ་རུ་སྨད་ཀི་དམག་སར། གཡློ་རུ་སྨད་ཀི་དམག་དཔློན་ནི་མཆིམས་རྒྱལ་གཟིགས་

ཤུད་རིང༌། དཔུང་རློགས་ནི་སློ་གད་གཉེན་བཞེར། རུ་ར་མཚལ་བུ་རིང་དཀར། རུ་དར་དར་

དཀར་སྙིང་ནག་དམག་གི་བཞེད་པ་ནི་མཚོ་ལ་སྦྲང་ཆར་བབས་པ་བཞིན་ནློ། 

 ཅ༽ ཡས་རུ་སྟློད་ཀི་དམག་སར། གཡས་རུ་སྟློད་ཀི་དམག་དཔློན་ནི་ཁྱུང་པློ་སྟག་བཟང་ཉ་

སྟློང༌། དཔུང་རློགས་ནི་ས་ཚབ་མཚོ་བཞེར་ཙང་ལློད། རུ་ར་མཚལ་བུ་མེ་སྟགརུ་དར་དར་ནག་

སྙིང་དཀར་ལ་བ་ཁྱུང་བིས་པ། དམག་གི་བཞེད་པ་ནི་སང་ལ་མེ་ལྕེ་མཆེད་པ་བཞིན་འློང་ངློ༌། 

 ཆ༽ གཡས་རུ་སྨད་ཀི་དམག་སར། གཡས་རུ་སྨད་ཀི་དམག་དཔློན་ནི་མགློས་ཁི་གཉེན་ཡང་

འཕློས། དཔུང་རློགས་ནི་ལང་པ་མགློན་ནེ། རུ་ར་སློན་པློ་གཡུ་ར། རུ་དར་སྐྱར་ཁ་གློང་ཁ། 

དམག་གི་བཞེད་པ་ནི་སང་ལ་མེ་ལྕེ་མཆེད་པ་བཞིན་འློང་ངློ༌། 

 ཇ༽ རུ་ལག་སྟློད་ཀི་དམག་སར། རུ་ལག་སྟློད་ཀི་དམག་དཔློན་ནི་འབློ་རྒྱལ་མཚན་སེང་གེ། 

དཔུང་རློགས་ནི་གནམ་སེ་གུར་ཚབ། རུ་ར་ངང་བ་ཕུད་དམར། རུ་དར་སེང་དཀར་གནམ་འཕློ། 

དམག་གི་བཞེད་པ་ནི་གངས་ལ་སེང་གེ་འགིམ་པ་བཞིན་འློང་སྐད་དློ། 

 ཉ༽ རུ་ལག་སྨད་ཀི་དམག་སར། རུ་ལག་སྨད་ཀི་དམག་དཔློན་ནི་ཁྱུང་པློ་གཡུའི་ཟུར་ཕུད། 

དཔུང་རློགས་ནི་མཆིམས་བཙན་བཞེར་ལྷ་གཟིགས། རུ་ར་རག་པ་རྔློག་ནག རུ་དར་དཔལ་

དར་ནག་པློ། དམག་གི་བཞེད་པ་ནི་གངས་ལ་སེང་གེ་འགིམ་པ་བཞིན་འློང་སྐད་དློ། 

དམག་གི་ས་རེན། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་དམག་ཁལ་རྒྱུག་དགློས་པའི་ས་ཞིང་གི་རེན། 

དམག་གུར། དམག་མི་སློད་སའི་གུར། 

དམག་སར། དམག་མི་སློད་གནས་གུར་རམ་ཁང་པ། 

དམག་གལ། དམག་མིའི་གལ་སྟར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

དམག་གྲུ། དམག་དློན་ལ་སྤློད་པའི་གྲུ་གཟིངས། དམག་གྲུའི་མཚོ་ཁུག 

དམག་གློན། དམག་དློན་གི་ལག་འདློན་འགློ་སློང་། 

དམག་ག སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་དམག་བདག་སློ་སློ་ནས་དམག་འགློ་ངློ་མར་སྤློད་པའི་ག་ཆ། 

དམག་གླུ དམག་དུས་སུ་དཔའ་གཟེངས་བསྟློད་པའི་གླུ་དབངས། 

དམག་རྒྱབ་པ། འཐབ་འཛིང་བེད་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁྲུག་པ་དང་། འཁྲུག་ལློང་། རྒློལ་བ། 

རྡེག་གསློད། འཐབ་པ། འཐབ་རློད། འཛིང་པ། གཡུལ་འགེད་པ། གཡུལ་གཤློམ་པ་བཅས་སློ།། 

དམག་རྒྱལ་རིང་ལུགས། དམག་ཤུགས་ཁློ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྟློབས་འབློར་སེལ་བར་འདློད་པའི་

ཆབ་སིད་ཀི་འདློད་ཚུལ་ཞིག 

དམག་སྒིག་པ། དམག་གི་ག་སྒིག་བེད་པ། 

དམག་བརྒྱབ་པ། མཚོན་གི་འཐབ་མློ་འགེད་པ། 

དམག་འགེད་པ། དམག་འཐབ་པ། 

དམག་ཆག སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་དམག་མི་བཏང་བ་ལ་བརེན་ནས་ཁལ་རིགས་བིངས་ཆག་

ཡང་གཏློང་སློལ། 

དམག་ཆས། ① དམག་གི་ཡློ་བད། ② དམག་མིའི་ཆ་ལུགས། 

དམག་ར། དམག་མིས་གཞློན་རྒྱུའི་ར། 

དམག་རེན། དམག་རང་ས་རེན། 

དམག་རེན་ཕ་གཞིས། དམག་རང་གཅིག་འཁི་བའི་དམག་རེན་ཕ་གཞིས་ལ་རབ་ས་ཞིང་སློན་ཁལ་

བརྒྱ་སྐློར་དང་། འབིང་སློན་ཁལ་བརྒྱད་ཅུ་སྐློར། ཐ་མ་སློན་ཁལ་དྲུག་ཅུ་སྐློར་ཡློད། 

དམག་སྟློབས། དམག་གི་དཔུང་སྟློབས། 

དམག་གཏློས། དམག་མིའི་ཁློན་འབློར། 

དམག་ཐློབ་པ། དམག་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་པ། བཙན་རྒློལ་གི་འཐབ་འཛིང་བས་ནས་དམག་ཐློབ་པ། 

དམག་འཐབ། དག་འཛིང་གི་བ་བ། 

དམག་དར། དམག་དཔུང་གི་དར་ཆ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དམག་དུང་། དམག་དཔུང་གི་དུང་། 

དམག་དློད་ལག་འཛིན། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་དམག་སྤི་ཁང་ངམ། དམག་སར་ཁག་གི་འགློ་བེད་

ལ་དམག་མི་གཏློང་མི་དགློས་པ་ཞུས་ཏེ་དམག་མིའི་ཚབ་ཏུ་དངུལ་སྤད་པར་དངུལ་དེ་བྱུང་

ཞེས་བཏང་བའི་ལག་འཛིན་ལ་ཟེར། 

དམག་དློན། དམག་དཔུང་ངམ་དམག་འཁྲུག་དང་འབེལ་བ་ཡློད་པའ་ིབ་གཞག དམག་དློན་མནའ་མཐུན། 

དམག་དློན་ཁིམས་ཁང་། དམག་དློན་ཐག་གཅློད་བེད་པའི་ཁིམས་ཁང་། དམག་དློན་དངློས་རས་

འཕློག་བཅློམ་བས་པའི་ནག་ཉེས། དམག་དློན་གི་ཐློག་བེད་སྤློད་བེད་པའི་དངློས་རས་འཕློག་

བཅློམ་བེད་པའི་ནག་ཉེས། 

དམག་དློན་གསང་གནད། དམག་དློན་སྐློར་གི་གསང་བའི་གནད་དློན། 

དམག་ལློག་པ། དམག་ཕར་ཚུར་ལློག་པ། དག་འདྲེ་ཚར་བཅད་ནས་དམག་ལློག་པ། 

དམག་བརྡ། ① དམག་འཐབ་སྐབས་བརྡ་གཏློང་བེད་སྤིའི་མིང་། ② དམག་མི་འབློད་པའི་བརྡ། 

དམག་འདྲེན་པ། དཔུང་སེ་འདྲེན་གཏློང་བེད་པ། 

དམག་ནང་མ།བློ་གཏད་ཐུབ་པའི་དམག་དཔུང་མཁན། 

དམག་སློ་བ། དམག་ས་བརེ་བ། 

དམག་སྤི། དམག་མིའི་སྤི་ཁབ་བཀློད་འདློམས་པ། 

དམག་སྤ་ིཁང་། སར་བློད་ས་ེཔ་གཞུང་སྐབས་བློད་ས་གནས་ཀ་ིདམག་མིའ་ིའགློ་ཁིད་པ་ཚོའ་ིལས་ཁུངས། 

དམག་སྤི་ལས་ཁུངས། བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཀི་དམག་སྤི་ལས་ཁུངས་ཞེས་པ་འདི་ནི་རབ་བྱུང་

བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ༡༩༡༢ ལློ་ལུའུ་ཅུན་རྒྱ་དམག་མཐར་འབུད་བཏང་རེས་ཆུ་གང་སྤི་

ལློ༡༩༡༣ལློ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པློ་སྟློན་འཁློར་རྒྱ་གར་ནས་ལྷ་སར་

ཞབས་སློར་འཁློད་འཕལ་ལྷ་སའི་དམག་དློན་སྤི་ཁབ་མཁན་དྲུང་བམས་པ་བསྟན་དར་ལ་

དམག་དློན་བས་རེས་སུ་བཀའ་བློན་བ་མ་བསྐློ་གཞག་ཐློག་མདློ་སྨད་ཁུལ་གི་ཞི་དྲག་སྤི་

འདློམས་སུ་ལས་བ་དཔློན་རིགས་དང་བཅས་བསྐློ་རློངས་གནང་ཚབ་སྤན་བསལ་གནམ་གང་

ཟླ་བཟང་དག་འདུལ་ལ་ཛ་སག་ཐློག་དམག་སྤི་ཆེ་བའི་གློ་གནས་དང་། རིས་དཔློན་ཁི་སྨློན་ནློར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

བུ་དབང་རྒྱལ་ལ་ཐའི་ཇིའི་ཐློག་དམག་སྤི་ཆུང་བའི་གློ་གནས་བཅས་བསྐློ་གཞག་གིས་བློད་

ལློངས་དམག་སྤི་ལས་ཁུངས་སམ་དམག་སྤི་ཁང་ཞེས་རེ་པློ་ཏ་ལའི་མདུན་ངློས་ཞློལ་གློ་མཛོད་

རྡློ་རེ་གིང་དུ་དྲག་པློའི་སྤི་འདློམས་ལས་ཁུངས་གསར་དུ་འཛུགས་གནང་མཛད་དློ།། ལྷ་སློད་

དམག་སར་དང་། ཕློགས་ཐློན་དམག་སར་ཁག་གི་ཕློགས་འབྲུ་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་། དབར་དགུན་

གློན་བསྡུ། གློ་ལག་རས་མདེལ་སྐྱེལ་འདྲེན་གི་དློས་ར་ལམ་ཡིག་སློགས་ལས་ཁུངས་དེ་ཉིད་

བརྒྱུད་བཀའ་ཤག་ནས་ཞུ་དགློས་པ། དམག་སར་ཁག་གི་མདའ་དཔློན་བསྐློ་འཐེན་བཀའ་ཤག་

ནས་འཆར་ཕུལ་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཕག་རགས་ཞུ་དགློས་པ་དང་། རུ་དཔློན་བསྐློ་འཐེན་

སྐབས་ཕག་རགས་ཞུ་དགློས་པ་དང་། རུ་དཔློན་བསྐློ་འཐེན་སྐབས་དམག་སྤི་ཁང་ནས་འཆར་

ཕུལ་གིས་བཀའ་ཤག་གི་ཕག་རགས་ཞུ་དགློས་པ། བརྒྱ་ལིང་གཉིས་དམག་སྤི་ཁང་ནས་བསྐློ་

འཐེན་བེད་པའི་ལམ་ལུགས་ཡློད་དློ།། 

དམག་དཔའ། ལ་ཞིག སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་རྨེ་ཁི་ལི་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་རློང་དུ་ཡློད། 

དམག་དཔུང་། དམག་མི་མང་པློའི་ཚོགས། དམག་དཔུང་མཉམ་དུ་འཛོམས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་

ལ་དཔུང་དང་། དཔུང་གི་དཀིལ་འཁློར། དཔུང་གི་ཚོགས། དམག་སར། དཀིལ་འཁློར། དཔུང་

གི་ཚོགས། དམག་དམག་སར། དམག་ཚོགས། ཡན་ལག་བཞི་པ་བཅས་སློ།། 

དམག་དཔུང་ཚོགས་བཞི། དཔུང་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞིའང་ཟེར་བ། རའི་དམག གང་པློ་ཆེའི་དམག 

ཤིང་རའི་དམག རང་ཐང་གི་དམག་གློ ཕི་མ་འདི་ལ་དཔུང་བུ་ཆུང་གི་དམག་ཀང་ཟེར 

དམག་དཔུང་རིགས་གསུམ། མཁའ་དམག་དང་། མཚོ་དམག རང་དམག་བཅས་དམག་མིའི་ར་

བའི་དབེ་བ་གསུམ་ཡློད་པ་རེད། 

དམག་དཔློན། ①དམག་གི་འགློ་བེད། དམག་དཔློན་མང་ན་དམག་ཇུས་ཉེས། མིང་གི་རྣམ་གངས་

ལ་དཔུང་སེའི་གཙོ་བློ་དང་། དཔུང་གི་ཁྱུ་མཆློག དཔུང་གི་མགློན་པློ། དམག་གི་འགློ་པ། དམག་

གི་འདྲེན་པ། རལ་གིའི་རྒྱུན་འཛིན། རལ་གིའི་གཉེན་བཅས་སློ།། ② འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་

རེ་བཞིན་ཕློགས་མཚམས་རྣམས་སུ་བསྐློར་ཞིང་གནས་པའི་ས་བདག་ཅིག

དམག་དཔློན་སློམ་གྲྭ ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རློང་
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ཁློངས་སུ་ཡློད་པ་ཞིག་རེད་འདུག 

དམག་དཔློན་རིན་པློ་ཆེ། རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

དམག་ཕློགས། དམག་མིར་སྤློད་པའི་འབྲུ་ཕློགས་དངུལ་ཕློགས་སློགས། 

དམག་ཕགས། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་བཙན་ཤེད་ཀིས་འདེད་པའི་དམག་ཁལ། 

དམག་འཕིན། དམག་གཏམ་གི་ལན་ནམ་ཡིག་འཕིན། 

དམག་སྦྲློན་པ། དམག་མི་ཚུར་སྐློང་བའམ། འགུགས་པ། 

དམག་མི། འཐབ་འཛིང་པའམ་འཐབ་མློ་པ། 

དམག་རལ། དམག་རྒྱབ་པའི་མཐུ་རལ། 

དམག་རེད། རང་གངས་སྒིག་ལུགས་སློགས་དམག་དཔུང་རུ་སྟར་གཏློར་ཕློགས་དང་མདུང་རེད་

དང་ཤེད་སྦློང་སློགས། 

དམག་ཚོགས། དམག་དཔུང་ཁག་མང་ཚོགས་པ། 

དམག་ཞྭ། དམག་མིའི་ཞྭ་མློ། 

དམག་ཟློར། ས་དུས་དམག་བཟླློག་གི་མཐུ་གཏློར། 

དམག་ཟླློག་པ། ཕ་རློལ་གི་དམག་ཕིར་སྐྲློད་པ། 

དམག་རིགས། དམག་དཔུང་ཡན་ལག་ནང་གསེས་ཕེ་བའི་དམག་མིའི་རིགས་ཏེ་དཔེར་ན་རང་

དམག་ནང་གི་མེ་སྒློགས་དམག་དང་། ལས་གྲྭའི་དམག་སློགས་ལ་བུ། 

དམག་རུབ་རྒྱབ་པ། དཔུང་སེ་མང་པློས་དུས་གཅིག་ཏུ་ཕློགས་གཅིག་ལ་ཁ་གཏད་དེ་དམག་རྒྱབ་

པ། ཡློ་རློབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་དམག་རུབ་བརྒྱབ་ཏེ་དབིན་རག་དང་། ཨ་ཧྥུ་ཀ་ནི་སི་ཐན་གི་

འཇིགས་སྐུལ་ཚོ་པ་གཏློར་པ་རེད། 

དམག་རློགས། དམག་མིའི་རློགས་བེད་མཁན་དམག 

དམག་ལ་ལ་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། མཚམས་ཀི་ཉེ་འཁློར་

ལས་འདས་ཏེ་དམག་ལ་ལ་ཞིང་མཐློང་བའློ།། 

དམག་ལན་འཇལ་བ། རྒློལ་ལན་སློག་པ། བཙན་འཛུལ་པར་དམག་ལན་འཇལ་བ། 
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དམག་ལན་སློག་པ། དག་བློའི་བཙན་འཛུལ་དམག་འཁྲུག་ཕིར་ཟླློག་པ། 

དམག་ལས། དམག་དློན་ལ་བརེན་ནས་སིད་དབང་འཛིན་མཁན། 

དམག་ཤེད་ཅན། དྲག་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་ཡུལ་སེ་རེ་རེར་དབང་སྒྱུར་མཁན་དྲག་དཔློན། 

དམག་ས། དམག་རྒྱབ་སའི་ས་གནས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁྲུག་པའི་ས་གཞི་དང་། འཇིགས་

རུང་གནས། འཐབ་མློའི་འདུན་ས། གཡུལ་གི་ས་གཞི། གཡུལ་ངློ་།། གཡུལ་ས་བཅས་སློ།། 

དམག་ཧྲག དམག་འཇློན་པློའམ་རྒློད་པློ། དམག་ཧྲག་ར་རི་ཉིལ་ཉིལ་འདྲ། 

དམངས། ① མི་ཕལ་པ། ② མི་སྤི་བིངས། 

དམངས་དཀྱུས། འགློ་དཔློན་རིགས་ཕུད་པའི་སྤི་བིངས་ཀི་མི་དཀྱུས་མ་རྣམས། 

དམངས་ཁློད། མི་བིངས་ཀི་ནང་ངམ། གསེབ། དམངས་ཁློད་ཀི་ཞབས་གཞས། དམངས་ཁློད་ཀི་

རིག་རལ། 

དམངས་ཁློད་ཀི་སྒྱུ་རལ། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀིས་ཐད་ཀར་གསར་གཏློད་བས་པ་མ་ཟད། མི་

དམངས་ཀི་ཁློད་དུ་དར་ཁབ་བྱུང་བའི་སྒྱུ་རལ་ལ་ཟེར། དེ་ཡང་རྔ་ཚིག་དང་། དཔྱད་གཏམ། གླུ་

གཞས། རློལ་མློ། ཞབས་བློ། དྲག་རལ་ཟླློས་གར་སློགས་དང་། ད་དུང་བཟློ་དབིབས་སྐྲུན་པའི་

སྒྱུ་རལ་གི་ཐད་ལ་རི་མློ་དང་འབུར་བརན་ཤློག་དྲས། ལྒང་བཞུ། གསེར་དངུལ་གི་རྒྱན་ཆ། དེ་

བཞིན་བཟློ་རལ་མཛེས་རིས་སློགས་ཀང་ཚུད་ཡློད། 

དམངས་ཁློད་བཟློ་རལ། བཟློ་བཀློད་མཛེས་རལ་གི་གྲུབ་ཆའི་ཁློངས་གཏློགས་ཤིག་ཡིན། རྒྱ་ཆེའི་

མང་ཚོགས་ཚོས་རང་ཉིད་ཀི་འཚོ་བའི་དགློས་མཁློའི་ཆེད་དུ་གསར་དུ་བསྐྲུན་པའི་བཟློ་བཀློད་

མཛེས་རལ་གི་ཐློན་རས་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་སྟེ། འཐག་དྲུབ། ཤིང་རློས། རྡློ་རློས། ཤློག་དྲས། 

འདྲ་བརན། བིས་པའི་རེད་ཆས་སློགས་ཡིན། 

དམངས་ཆང་། ཆང་ཞེར་བའམ་དཀྱུས་ཆང་། 

དམངས་དློ་ཧ། དློ་ཧ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

དམངས་དློན་སྐློར་གི་བཀག་སྐྱིལ། དམངས་དློན་དང་འབེལ་བའི་གནད་དློན་གི་རྐྱེན་གིས་བས་པའི་

བཀག་ཉར། ཡང་ན་དམངས་དློན་སྐློར་གི་བཀག་ཉར་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 
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དམངས་དློན་བཅའ་ཁིམས། སྤི་དམངས་ཀི་རྒྱུ་ནློར་འབེལ་བ་དང་རྒྱུ་ནློར་མིན་པའི་གཞན་གཉེན་

སྒིག་དང་ངལ་རློལ། ཁིམ་ཚང་སློགས་ཀི་འབེལ་བའི་ཁིམས་ལུགས་ཅི་རིགས་ལ་བརློད། 

དམངས་དློན་གཏུག་བཤེར། དམངས་དློན་སྐློར་གི་ཁིམས་ཀི་གཏུག་བཤེར། 

དམངས་དློན་དབང་ཆ། དམངས་དློན་ཁིམས་ལུགས་ཐློག་གཏན་འཁེལ་བས་པའི་དབང་ཆ། ཡང་ན་

དམངས་དློན་ཁེ་དབང་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

དམངས་མ། [ཡུལ] དམངས། 

དམངས་སྨློ། བན་མློའམ་གཡློག་མློ། 

དམངས་རམ། རམ་པ་ཟེར་བའམ། དཀྱུས་རམ་སྟེ་སར་མངའ་བདག་གིས་བན་གཡློག་ལ་སྟེར་བ་ཞིག 

དམངས་གཙོ། མི་དམངས་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་ཐློག་རང་དབང་གི་སློ་ནས་སྐད་ཆ་ཤློད་དབང་ཡློད་པ་

དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་དབང་བདག་གཉེར་བེད་རྒྱུ་སློགས་ལ་ཞུགས་དབང་ཡློད་པར་ཟེར། 

དམངས་གཙོ་གཅིག་སྡུད་ཀི་ལམ་ལུགས། དམངས་གཙོའི་རྨང་གཞིའི་ཐློག་གི་གཅིག་སྡུད་དང་། 

གཅིག་སྡུད་སློབ་སྟློན་འློག་གི་དམངས་གཙོ་གཉིས་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་བའི་ལམ་ལུགས་ཤིག་ཡིན། 

དམངས་གཙོ་གཅིག་སྡུད་ཀི་ལམ་ལུགས་ནི་མར་ཁེ་སི་ལེ་ཉིན་རིང་ལུགས་ཀི་སིད་ཏང་དང་། 

སྤི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་དང་མི་དམངས་ཚོགས་ཁག་གི་ར་འཛུགས་

ཀི་ར་དློན་ཞིག་རེད། 

དམངས་གཙོའི་བཅློས་བསྒྱུར། རྒྱ་ནག་གིས་སིད་ཇུས་བསྒྱུར་བའི་ལས་འགུལ་ཞིག་གི་མིང་། ཀྲུང་ཧྭ་

མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་ནས་དམངས་གཙོ་བཅློས་བསྒྱུར་གི་ལས་འགུལ་སེལ། 

དམངས་གཙོའི་དཔྱད་མློས། མིའམ་དློན་ཞིག་གི་དགེ་སྐྱློན་ལེགས་ཉེས་དང་བདེན་རྫུན་དྲང་འཁློག་

ཐད་མང་ཚོགས་ལ་རང་གི་བསམ་འཆར་དང་འདློད་ཚུལ་བཤད་རྒྱུ་བཅུག་ནས་དཔྱད་མློལ་

བས་པར་ཟེར། 

དམངས་བཙུགས་སློབ་གྲྭ། གཞུང་བཙུགས་ལ་བལློས་ནས་མི་དམངས་རང་གིས་གློན་དངུལ་བཏང་

སྟེ་བཙུགས་པའི་སློབ་གྲྭ་ཆུང་རིགས་ལ་ཟེར། 

དམངས་གཞས། ཡུལ་གཞས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

དམངས་ཡློངས་ཀིས་འདེམས་ཤློག་འཕེན་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འགློ་ཁིད་འདེམས་བསྐློའམ་ཡང་ན་

སིད་ཇུས་གསར་པ་ཞིག་ལག་བསྟར་བེད་དགློས་མིན་སློགས་ཀི་སྐློར་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྤི་

འབངས་ཡློངས་རློགས་ཀི་འདེམས་ཤློག་འཕེན་པ། 

དམངས་རིགས། [ཤཱུདྲཿ]སར་རྒྱ་གར་གི་མི་རིགས་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

ཀུན་གཏུམ་དང་། རང་སྐྱེས། ཆློས་སྦུབས། རེས་སྐྱེས། འདྲེས་མ། ཕིས་སྐྱེས། བིན་པ་སྐྱེས། 

རིགས་ཀི་ཐ་མ་བཅས་སློ།། 

དམངས་རིགས་མ། བུད་མེད་དཀྱུས་མ། 

དམད། སྨད་ཀི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

དམན། ① མཆློག་གི་ལློག་ཟླ་སྟེ། མཆློག་དམན། གུར་ཀུམ་མཆློག་དམན་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② སྨན་

གཞུང་གི་བརྡ་ཞིག་ལ་དྲ་མ་ལློངས་དློན་ཏེ། མཁིས་པ་དམན་ལྷག་ལློག་ན་ནད་གཞི་བསྐྱེད་ལ་

བུ། ③ སྤུས་ཀ་ངན་པ་སྟེ། རྒྱུ་སྤུས་དམན་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

དམན་འགེངས། [མངློན] རང་གདུབ། 

དམན་ཆ་བཟུང་། དམའ་ས་བཟུང་བ་སྟེ་ཁེངས་སྐྱུང་གི་རྣམ་འགྱུར། 

དམན་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ] ཕློངས་པ་དང་། མེད་པར་འགྱུར་བ། མཐུན་རྐྱེན་གིས་དམན་པ། འཚོ་

བའི་རྒྱུ་དངློས་ཀིས་མི་དམན་པ། བློ་གློས་ཀིས་དམན་པ། ② འཕི་རིས། མཆློག་གི་ལློག་ཟླ་སྟེ་

ཐ་ཤལ་ལམ་ཞན་པ། ཤེས་ཡློན་དམན་པ། ཉམས་མློང་དམན་པ། སྤུས་ཚད་མཆློག་དམན་བར་

གསུམ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མཆློག་མིན་དང་། ཐ་མ། ཐ་ཤལ། ཕལ་པ། འློག་མ་བཅས་སློ།། 

③ མཐློ་བའི་ལློག་ཟླ། ས་བབས་དམན་པ། རི་དམན་པ། ལ་བ་དམན་པ་མཆློག་ཏུ་འཛིན་པ། 

བས་རེས་དམན་པ་དང་། ཁད་དུ་འཕགས་པ། ལུས་སྟློབས་དམན་པ། 

དམན་པ་ལྔའི་ཤ གཟུགས་སྟློབས། ང་རློ། གནས། ལློངས་སྤློད། དམན་པའི་ཤ ། 

དམན་པ་ལ་སྦློར་བའི་ལེ་ལློ། སློག་གཅློད་པ་ལ་སློགས་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་ལ་བརློན་པ། 

དམན་པ་ས་བརྒྱད། རིགས་ཀི་ས། བརྒྱད་པའི་ས། མཐློང་བའི་ས། སབ་པའི་ས། འདློད་ཆགས་དང་

བལ་བའི་ས། བས་པ་རློགས་པའི་ས། ཉན་ཐློས་ཀི་ས། རང་རྒྱལ་གི་ས་བཅས་བརྒྱད་ལ་ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དམན་པའི་དག་བཅློམ་པ། ཉན་ཐློས་དང་རང་རྒྱལ་གི་དག་བཅློམ་པ་གཉིས། 

དམན་པའི་གདུལ་བ། ཆློས་ལ་དད་པ་ཡློད་ཀང་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ཆློས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་ཕར་

ཕིན་དྲུག་སློགས་བློ་ལ་མ་ཆུད་པའི་མི་རྣམས། 

དམན་པའི་སྤློད་པ་ལྔ། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་ཆད་ལས་ཀི་བསབ་པ་ལེན་པའི་གང་ཟག་གིས་

དམན་པའི་སྤློད་པ་ལྔ་དང་དུ་ལེན་དགློས་པ་སྟེ། ནངས་པར་དགེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་

རྣམས་ལས་ས་བར་ལངས་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སློ་དབེ་བ་སློགས་བ་བ་དང་། ཆློས་སྟློན་པའི་

དུས་སུ་བསིལ་ཡབ་བེད་པ་སློགས་འློས་པའི་ལས་བ་བ་དང་། དགེ་འདུན་འདུ་བའི་དུས་སུ་

གཎི་བརྡུང་བ་དང་གདན་བཤམས་པ། བདུག་སློས་བཞག་པ་སློགས་བ་བ་དང་། དགློང་ཀའི་

དུས་སུ་མཐུན་པའི་ཆུས་དགེ་སློང་རྣམས་ཀི་རང་པ་བཀྲུ་བ་སློགས་བ་བ་དང་། དུས་དང་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་བའི་ཕློགས་ལས་མི་གཡེལ་ཞིང་དགེ་འདུན་གི་གལ་མཐར་འདུག་པ་

སློགས་འབད་པར་བ་བ་སྟེ་ལྔའློ།། 

དམན་པའི་སྦློར་བ། ཚད་ལར་མ་ཟིན་པ་ཞན་པར་གྱུར་པའི་དློན་དཔེར་ན། རྒྱས་ཚད་ལ་བུ་སྟློབས་

ཆེན་གི་ཚབ་བར་སྟློབས་ཆུང་གི་བཅློས་བེད་པ་ལ་བུ་ལ་ཟེར་ཏེ། བང་པ་རྣམ་རྒྱལ་གགས་

བཟང་གིས་མཛད་པའི་འཚོ་བེད་རྣམས་ལ་སྙིང་ནས་བརེ་བའི་མན་ངག་འཕྲུལ་གི་ཡིག་ཆུང་

ལས། སྟློབས་ཆེན་ནད་ལ་གཉེན་པློ་ཞན་ན་དམན། ཞེས་སློ།། 

དམན་པའི་མང་འདས། ཁམས་གསུམ་གི་ཉློན་མློངས་མ་ལུས་པར་སངས་པའི་དམན་པའི་སློ་སློར་

བརགས་འགློག་ཡིན། 

དམན་པའི་ལྷག་བཅས་མང་འདས། དག་བཅློམ་དང་པློར་ཐློབ་པའི་ལུས་རེན་དང་བཅས་པའི་དམན་

པའི་སློ་སློར་བརགས་འགློག 

དམན་པའི་ལྷག་མེད་མང་འདས། དག་བཅློམ་དང་པློར་ཐློབ་པའི་ལུས་རེན་དློར་བའི་དམན་པའི་སློ་

སློར་བརགས་འགློག 

དམན་པློ། ཐ་ཤལ་གི་དློན་དུ་གློ་བའི་དམན་པ་དང་འདྲ། 

དམན་མ། རིང་པའམ་ལྷག་རློ། མེ་ཏློག་དམན་མ། ཁ་ཟས་དམན་མ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

དམན་མློ། ཐ་ཤལ་གི་དློན་དུ་གློ་བའི་དམན་པ་དང་འདྲ། 

དམན་ལམ་ག་ིསློམ་པ། ཐགེ་པ་དམན་པ་སྟ་ེཉན་ཐློས་ཀ་ིལམ་དང་ཐུན་མློང་ག་ིསློམ་པ་སྟ་ེསློ་ཐར་ག་ིསློམ་པ། 

དམན་ལམ་སློན་དུ་མ་སློང་བའི་བང་སེམས། ཐེག་པ་གསུམ་ལ་འགློ་མི་སྙིང་སྟློབས་ཆེ་ཆུང་གསུམ་

ཡློད་པ་ལས། སར་ཉན་རང་གི་ལམ་ལ་ཞུགས་མི་དགློས་པར་ཐད་ཀར། ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་ལ་

ཞུགས་ནས་རང་གི་བང་ཆུབ་མངློན་དུ་བེད་པའི་འགློ་མི་སྙིང་སྟློབས་ཆེན་པློ་རྣམས་ལ་དམན་

ལམ་སློན་དུ་མ་སློང་བའི་བང་སེམས་ཞེས་བརློད་དློ།། 

དམན་ལམ་སློན་དུ་སློང་བའི་རྒྱལ་སས། ཐློག་མར་ཆློས་བེད་པའི་འགློ་བཙུགས་སྐབས་ཐེག་དམན་

གི་ལམ་ལ་མློས་པའི་དབང་གིས་ལམ་དེར་ཞུགས་ཏེ། རེས་སུ་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ཆློས་ལ་མློས་

པ་ཐློབ་ནས་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་དུ་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། 

དམན་ལྷག་ལློག དམན་ཞེས་སྟློབས་ཆེན་གི་ནད་ལ་སྟློབས་ཆུང་གི་བཅློས་བེད་པ་ལ་བུ་དང་། ལྷག་

ཅེས་ཚ་བ་བཅློས་ནས་ཚ་བ་ཞི་ཡང་ད་དུང་བསིལ་བཅློས་བེད་པ་ལ་བུ། ལློག་ཅེས་ནད་ཚ་བ་

ལ་གང་བའི་བཅློས་བེད་པ་ལ་བུའློ།། 

དམའ། མཐློ་པློ་མིན་པའི་དམའ་པློ། 

དམའ་སྐྱློབ། [མངློན] རྒྱལ་པློ། 

དམའ་པློ། དམའ་བ་དང་འདྲ། 

དམའ་འཇློག་བཏང་བ། རིན་གློང་སློགས་གདེང་འཇློག་དམའ་པློར་བེད་པ། 

དམའ་བ། ① མཐློ་བའི་ལློག་ཟླ། རིན་གློང་དམའ་བ། སྐད་གདངས་དམའ་བ། དྲློད་ཚད་དམའ་བ། 

ཁང་པ་དམའ་བ། དབུས་དམའ་མཐའ་སྐློར་མཐློ་བའི་གཞློང་དབིབས་ཅན་གི་ས་ཆ། ② མཆློག་

གི་ལློག་ཟླ། ནུས་སྟློབས་དམའ་བ། སྤུས་ཚད་དམའ་བ། ② དམའ་བའི་མིང་། དམའ་བར་སང་

སེམས་མ་བེད། མཐློ་བར་འགན་ཟླ་མ་བེད། 

དམའ་འབེབས། མི་མང་པློའི་དཀིལ་དུ་གཞན་ལ་ཁད་གསློད་བེད་པ་དང་། ཉམ་དམའ་བར་གཏློང་

བ། གཞན་སྐྱློན་ཟུར་ཙམ་མཐློང་བའི་མློད་ལ་དམའ་འབེབས་པར་མ་བེད། ཁ་ཏས་འུག་པ་

དམའ་ཕབ་པ། ཆད་པ་མ་བཅད་ཀང་དམའ་འབེབས་ཟིན་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དམའ་འབེབས་བརས་བཅློས། སྐྱློན་འཛུགས་ཁད་གསློད། མི་ལ་དམའ་འབེབས་བརས་བཅློས་མ་བེད། 

དམའ་འབེབས་གཏློང་བ། ངན་སྨས་སམ་དམན་པར་ལ་བ། 

དམའ་འབེབས་བས་པའི་ནག་ཉེས། མི་གཞན་ལ་ཁུངས་ལུང་མེད་པར་གང་བྱུང་དུ་དམའ་འབེབས་

བས་པ་ལ་གློ།

དམའ་འབིན། ཁད་གསློད་ཀི་སློ་ནས་དམའ་སར་འབེབས་པ། ནློར་འཁྲུལ་བྱུང་མཁན་གི་བློ་མཐུན་

ལའང་དམའ་འབིན་ཁད་གསློད་བེད་མི་རུང་། 

དམའ་མློ། དམའ་བ་དང་འདྲ། 

དམའ་རིམ་སྐད་བརྡ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་low-level language ཟེར། 

དམའ་རིམ་བརློད་ཚིག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་elementary statement ཟེར། 

དམའ་རིམ་འཛིན་གྲྭ། སློབ་གྲྭའི་རིམ་པ་དམའ་བའི་འཛིན་གྲྭ། 

དམའ་ཤློས། ① ཚད་གཞིའི་མིང་། བ་དངློས་གང་ཞིག་གི་ཚད་གཞི་དམའ་ཤློས། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་

འཁློར་ནང་ག་ིདངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའ་ིཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་lowest ཟེར། 

དམའ་ས། ① ཡུལ་ལློངས་སློགས་ཀི་དམའ་ས། དམའ་ས་ནས་མཐློ་ཚོད་ཐིག ཕ་ས་ནས་སློམ་ཚོད་

ཐིག ② གློ་གནས་སློགས་ཀི་དམའ་ས། 

དམའ་ས་བཟུང་བ། མཐློ་འགན་མི་བེད་པར་རང་གནས་དམའ་པློར་བཟུང་བ། 

དམའ་སེམས། ཞུམ་པའི་སེམས་སམ། ཁེངས་དྲེགས་མེད་པའི་བློ། ཤེས་ཡློན་ཡློད་ན་དེ་བས་ཀང་

དམའ་སེམས་འཛིན་དགློས། 

དམར། ཁ་དློག་གི་མིང་། ར་བའི་བཞིའི་ཡ་གལ་དམར་པློ། 

དམར་ཀློ མ་མཉེས་པའི་ཀློ་བ། 

དམར་སྐྱ། ① དམར་པློ་དང་དཀར་པློ་འདྲེས་པའི་ཁ་དློག ཤློག་བུ་དམར་སྐྱ། གློས་ཆེན་དམར་སྐྱ། 

 ② [མངློན] བློང་དཀར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

དམར་སྐྱ་ཚོ་བ། དམར་སྐྱ་ལས་ཅུང་ཟད་ཚོ་བ་ཡློད་ཅིང་། མཚལ་དང་ལི་ཁི། དཀར་པློ་བཅས་

བསེས་དགློས་པའློ།། 

དམར་ཁེ་རྒྱབ་པ། གཡག་ལུག་སློགས་བཤས་ནས་ཤ་ཚོང་རྒྱབ་པ། 

དམར་ཁེ་བ། སར་ཤ་འཚོང་བའི་ཆེད་དུ་ལུགས་སློགས་བཤས་ནས་ཤ་འཚོང་མཁན། 

དམར་ཁློག་ཁློག མཁུར་ཚོས་སམ་ཀུ་ཤུ་སློགས་དམར་མདངས་བཀྲ་བ། 

དམར་ཁ། གཞི་དམར་པློར་ཚོས་རིས་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པ། རས་དམར་ཁ། ཤློག་བུ་དམར་ཁ། 

དམར་ཁིད། གནད་དློན་རེན་པར་ཁིད་པ། སྨན་བཅློས་ལག་ལེན་དམར་ཁིད་བེད་པ། 

དམར་གད་ཚྭ་ཁ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཤན་ར་རློང་གི་བང་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

དམར་འགེད། ཤ་ཁག་གི་འགེད། 

དམར་རྒྱངས། [རིང] དམར་ཆིལ་ཆིལ་ལམ་དམར་ཐིང་ཐིང་། 

དམར་ངློ་།། ① མཚལ་མདློག་དམར་པློ། ② ལས་ངན། རྨི་ལམ་དུ་དམར་ངློ་རྨིས་པར་ཆ་འཇློག་རྒྱུ་

ཅི་ཡློད། མློ་ལ་དམར་ངློ་བབ་འདུག ③ [ཡུལ] ནློར་ཕྱུགས་ལ་ཤི་རྨས་འབྱུང་ལས། 

དམར་ཆ། ① མདློག་དམར་པློའི་ཆ་ཤས། ② [མངློན] ཟླ་བ་མར་ངློ་།། 

དམར་ཆིལ་ཆིལ། ཁག་འཁིལ་བ་ལ་བུའི་དམར་པློ། 

དམར་ཆིལ་ལེ་བ། དམར་པློའི་རྣམ་པ་མཚོན་སྟངས་ཤིག ཉི་འློད་ཀིས་ཁབ་པའི་ས་གཞི་དམར་

ཆིལ་ལེ་བ། ཁློས་པའི་གདློང་མདློག་དམར་ཆིལ་ལེ་བ། 

དམར་ཆུང་སྐློར་གསུམ། ཀུ་རུ་ཀུ་ལེ་གསེར་གི་སྙིང་ཐིག་ཅན། ནློར་རྒྱུན་མ་དམར་པློ། ལྷ་མློ་ཏི་ནུ་མའློ།། 

དམར་ཆེན་སྐློར་གསུམ། ཀུ་རུ་ཀུ་ལེ། ཚོགས་བདག་འདློད་རྒྱལ་ལློ། 

དམར་ཆེམ་མེ་བ། དམར་དམངས་གསལ་ལྷང་ངེ་བ། མེ་འློད་དམར་ཆེམ་མེ་བ། སྤིན་གསེབ་ནས་

གློག་འློད་དམར་ཆེམ་མེ་བར་འཁྱུག་པ། ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་དམར་ཆེམ་མེ་བ་བེད་པ་ལ་བུ། 

དམར་ཆེམས་སེ་བ། དམར་མདངས་གསལ་ལྷང་ངེ་བ། དར་ཆ་དམར་ཆེམས་སེར་བསྒེངས་པ། 

གློག་ཞུ་དམར་ཆེམས་སེ་བ། 

དམར་མཆན། ཚོན་དམར་གིས་བིས་པའི་ཡི་གེ ཚིག་འཆལ་ཡིག་ནློར་ལ་དམར་མཆན་དང་
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བཅས་ཏེ་ཕུལ། 

དམར་མཆློད། ས་དུས་སེམས་ཅན་བསད་པའི་ཤ་ཁག་གི་མཆློད་པ། 

དམར་རེན། སྒིབ་མེད་ཁ་གསལ་ལམ། གཅེར་བུར་ལུས་པ། སྐད་ཆ་དམར་རེན། གཟུགས་པློ་དམར་

རེན། དློན་གནད་དམར་རེན། 

དམར་རེན་དུ་ཐློན་པ། མངློན་གསལ་དུ་ཐློན་པ། 

དམར་ལང་། ཚོན་དམར་པློ་དང་ལང་གུ་བསེས་པའི་མདློག་ཅིག་གི་མིང་། 

དམར་འཇལ། སར་བློད་དུ་ཕྱུགས་རྭ་ཅན་གིས་གཞན་གི་ནློར་ཕྱུགས་བརྡུངས་བསད་ཀི་ཁིམས་འཇལ། 

དམར་འཇུས་བརྒྱབ་པ། གིའི་དངློ་སློགས་དངློས་སུ་ལག་པས་འཛིན་པ། 

དམར་ཏློག་ཏློག མདློག་དམར་ཞིང་གཟུགས་ཏློག་ཏློག་ཏུ་ཐློན་པ་དཔེར་ན། དགློན་པ་སྐྱ་སིར་སིར་

དབེན་ཆུང་དམར་ཏློག་ཏློག་ཅེས་ཁ་ནང་སློ་དང་སློ་རིལ་གི་གབ་ཚིག 

དམར་སྟློན། ཤ་ཟས་ཀི་དགའ་སྟློན། 

དམར་གཏློར། འབི་མློག་བྱུགས་པའི་གཏློར་མ། 

དམར་ཐག་ཆློད་དུས། ཉི་མ་ནུབ་མཚམས་ཀི་དུས། ཕི་དྲློ་ཉི་མ་དམར་ཐག་ཆློད་དུས་ལས་

མཚམས་འཇློག་པ། 

དམར་ཐབ། ཐབ་གཞློབ་སྟེ་སར་རྨློངས་དད་ཀི་ཤློད་སློལ་ལར་མེ་ཐབ་ཀི་ནང་དུ་ཤ་ཁག་པགས་སྤུ་

སློགས་ཤློར་བའི་མིང་། 

དམར་ཐམ། ① མདློག་དམར་པློའི་ཐམ་ག ② ཤ་ཐམ་སློགས་ལའང་གློ 

དམར་ཐལ། ཟངས་ཀི་གབ་མིང་ཡིན་པར་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་

མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས། 

དམར་ཐིག ① ཁ་དློག་དམར་པློའི་ཐིག་ཚོམ། ② སྣམ་བུ་དམར་ཐིག ③ བློད་ཀི་བུད་མེ་གཞློན་ནུ་

རྣམས་ཀིས་མཁུར་ཚོས་ཐློག་ཚོས་དམར་པློ་ལ་དམར་ཐིག་བྱུག་ཅེས་ཟེར། 

དམར་ཐིང་ཐིང་། གཞི་སྙློམས་པའི་ངློས་སུ་དམར་པློ་མངློན་པ་དཔེར་ན། རྒྱ་ལྕློག་གི་སྟེང་དུ་རི་

དམར་ཐིང་ཐིང་བཏང་ལ་བུ། 



  319  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

དམར་ཐློག་ཐློག མདློག་དམར་ལ་དབིབས་རྡློག་རྡློག་ཆུང་ངུ་རེ་རེར་ཐློན་པ་དཔེར་ན། ཐློར་པ་དམར་

ཐློག་ཐློག་ཐློན་ལ་བུ། 

དམར་ཐློར། ཐློར་པ་དམར་པློ། 

དམར་འཐློམ་ལངས། མགློ་ཡུར་འཁློར་ནས་མིག་མདུན་སྐར་མ་ཆར་བ། 

དམར་དད། ཤ་ཁག་ལ་དགའ་བ། 

དམར་དད་ལངས། ཤ་ཟ་འདློད་ལངས་པ། 

དམར་སློར། ཐུག་པར་གདབ་རྒྱུའི་སློར་ཤ་ཚིལ་གི་རིགས། 

དམར་དྲི། ཤ་ཁག་གི་དྲི་མ། 

དམར་མདངས། ཁ་དློག་དམར་པློའི་འློད་མདངས། ངློ་གདློང་དཀར་ལ་དམར་མདངས་ཆགས་པ། 

གློག་ཞུ་དྭངས་ལ་དམར་མདངས་འཕློ་བ། 

དམར་མདངས་རྒྱས་པ། གདློང་གི་མདངས་དམར་པློར་ཕྱུང་བ། 

དམར་འདུར། སུར་པན་གི་དློན། 

དམར་འདློན། ① ངན་སྤློད་རྣམས་འཛེམ་ཟློན་མེད་པར་བེད་པ། ② འབི་མར་ཙག་བཅད་སྟེང་སྐམ་

རམ་དང་ལུག་ཤའི་ཁུ་བ་སྦར་ཏེ་དམར་ཟས་ཀི་སློ་ནས་རླུང་ནད་ལུས་ལ་ཞེན་པ་ཕིར་འདློན་

པའི་ཐབས་ཤིག 

དམར་ནག དམར་པློ་དང་ནག་པློ་བསེས་པའི་མདློག མེ་དཔུང་དམར་ནག མི་ཁློམ་ཆེན་པློ་དམར་

ནག་ཏུ་འཁིལ་བ། ཐལ་རླུང་དམར་ནག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མཆིན་དམར་དང་སྨུག་པློའ ློ།། 

དམར་པློ། མཚལ་མདློག ཞློགས་པར་ལུས་རལ་སྦངས་ནས་གདློང་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་

ཆགས་པ། ཁློང་ཁློ་བཟས་པས་གདློང་དམར་པློ་སྟློན་པ། ངློ་ཚ་ནས་གདློང་དམར་པློ་ཆགས་པ། 

དར་ཆ་དམར་པློ་མཐློན་པློར་སྒེང་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁག་མདློག་དང་། མཚལ་ཀ ལེ་

བརྒན་མདློག་བཅས་སློ།། 

དམར་པློ་རི། ལྷ་སའི་རེ་ཕློ་བང་ཆགས་སའི་པློ་ཏ་ལའི་མིང་རིང་། ཐློ་ཐློ་རི་གཉན་བཙན་གི་སྐབས་

སུ་འདིར་ཕློ་བང་བཏབ་ཅིང་། སློང་བཙན་སམ་པློས་རྒྱལ་ས་འདི་རུ་སློས། 
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དམར་པློ་གསུམ། མདློག་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་བཙོད་དང་། འབི་མློག རྒྱ་སྐྱེགས་གསུམ་གི་

བསྡུས་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་

ཤེལ་ཕེང་གི་བསྡུས་དློན་གསལ་བཀྲློལ་ལས། བཙོད་དང་འབི་མློག་རྒྱ་སྐྱེགས་ལ། དམར་པློ་

གསུམ་ཟེར་འབི་མློག་དང་། ཞུ་མཁན་བརེ་བ་སྐབས་བསྟུན་པར། དེ་ལ་ཚོས་གསུམ་ཞེས་ཀང་

ཟེར། གཉིས་ཀ་ལན་པ་དམར་པློ་བཞི། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་ལས་ཕག་རྒྱུན་དུ་སྟློད་ནད་ཀི་

སྐབས་བཙོད་དང་། འབི་མློག རྒྱ་སྐྱེགས་གསུམ་བཏང་བ་དང། སྨད་ནད་ཀི་སྐབས་ཚོས་དང་། 

བཙོད། ཞུ་མཁན་གསུམ་གཏློང་དགློས་པ་ནི་མཁས་པའི་ཞལ་གདམས་སློ།། 

དམར་པློའི་སྦློར་བ། སྨན་གི་མདློག་དམར་པློ་ཤས་ཆེར་ལས་སྦློར་བ་བས་པའི་རྨའི་སྐྲངས་པ་ཞི་

བེད་ཀི་འབར་སྨན་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་པས་དེར་དམར་པློའི་སྦློར་བ་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན་ཞེས་

དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་

དཀའ་འགེལ་ལས་གསུངས་ཤིང་དེའི་སྦློར་སེ་དངློས་ནི། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། དེ་

ཡིས་མི་ཐུབ་སྐྲངས་སིད་དམར་སྦློར་བ། བཙོད་ཞུན་རམས་ཚོས་རྡློ་དྲེད་དམར་པློས་མནན། 

ཞེས་སློགས་གསུངས་སློ།། 

དམར་དཔེ། གསློབ་གཟུགས། 

དམར་ཕིག་ཕིག དམར་པློའི་དམངས་དང་ལན་པ་དཔེར་ན། གདློང་དམར་ཕིག་ཕིག ཤ་དམར་ཕིག་

ཕིག་སློགས། 

དམར་འཆུར་ཕྱུར། མེ་དང་ཁག་རྒྱུན་སློགས་ཕིར་ཐློན་ཚུལ། ཐབ་ཀི་ནང་ནས་མེ་ལྕེ་དམར་འཆུར་

ཕྱུར་དུ་ཐློན་པ། ཁག་དམར་འཆུར་ཕྱུར་དུ་འཛག་པ། 

དམར་ཕློགས། ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་གནམ་སྟློང་བར། མར་ངློ་དང་ཕློགས་ཕི་མའང་ཟེར། 

དམར་ཕྲུག སྣམ་བུའི་རིགས་དམར་པློ་ཞིག 

དམར་བ། དམར་པློ་དང་འདྲ། 

དམར་འབར། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གློས་མེད་པ་གཅེར་བུ་ཅན་དང་། བིའུ་ཕྲུག་ཆུང་ངུ་སྤུ་མ་སྐྱེས་པ་

སློགས་ཀི་མིང་སྟེ། ཕྲུ་གུ་དམར་འབར་དང་། བིའུ་ཕྲུག་དམར་འབར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

དམར་མློ། དམར་པློ་དང་འདྲ། 

དམར་མློ་རི་ཁློད། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

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

དམར་མློག དམར་ནག་བསེས་པའི་ཁ་དློག 

དམར་སྨུག ཚོས་དམར་པློ་དང་ནག་པློ་བསེས་པའི་མདློག དབིན་སྐད་དུ་fuchsia ཟེར། 

དམར་དམག ཀྲུང་གློའི་གསར་བརེའི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་གི་དམག་དཔུང་གི་མིང་། 

དམར་དམར་སིངས་སིངས། དངུལ་རྐྱང་དམར་དམར་སིངས་སིངས་ཞེས་ཟེར་བ་སློགས་བསེ་ལྷད་

མེད་པའི་ཁེ་གཙང་གི་དློན། 

དམར་ཙེ་རེ་བ། ཁག་དྲློན་དང་། ཚོས་དམར་སློགས་ཀི་འབབ་རྒྱུན་འཛག་བཞིན་པ། འབློང་མགློ་ལ་

མེ་མདའི་མདེའུ་ཕློག་ནས་ཁག་རྒྱུན་དམར་ཙ་རེ་བར་ཐློན་པ། སྣམ་བུར་རྒྱ་ཚོས་བརྒྱབ་ནས་

གཅུས་བཙིར་བེད་དུས་ཚོས་ཁུ་དམར་ཙ་རེ་བར་འབབ་འདུག 

དམར་ཙག་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མཚོ་སྨད་རློང་གི་ཤར་ལྷློའི་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

དམར་ཙོག་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ར་མདའ་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་ན་ཡློད། 

དམར་གཙང་བག མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་བློད་ཀི་མཁས་པ་མི་གསུམ་གི་བཞུགས་གནས་བ་

ཆེན་དགློངས་པ་རབ་གསལ་གི་གདུང་བཞུགས་སའི་གནས། 

དམར་བཙོད། ཤིང་སྨན་བཙོད་ཀི་མིང་གཞན། བློད་སྣམ་ལ་རྒྱབ་བེད་ཀི་ཚོས་ཤིག་ཀང་རེད། 

དམར་ཚ། སི་པན། 

དམར་ཚག ཁག་ལས་གྱུར་པའི་མིག་ནད་མདློག་དམར་ཞིང་། ཚག་ཅེས་སྐབས་འདིར་མིག་གི་

གཟུགས་ལ་ལ་བའི་སྐབས་ཟུམ་ཟུམ་ལས་ཆེར་གདངས་མི་ནུས་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། མིག་ཚག་གཟུགས་ལ་མི་བཟློད་པ། དམར་ཚག་སྐམ་ཚག་ལ་བུའློ།། 

དམར་ཚལ་རྒུ་ཚལ། ཁག་ཐློན་པ་སློགས་གང་སར་དམར་པློས་ཁབ་པའམ་འགམས་པ། 

དམར་མཚུར། མཚུར་གི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། ཚོས་མདློག་དམར་པློ་རྒྱབ་པར་མཁློ་བ་ཞིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དམར་ར་སང་། རྨ་ར་སང་གི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ཡིན། རྨ་ཆུ་དང་ཟླ་ཆུ་གཉིས་ཀི་བར་སང་གི་སྟློད་

ཕློགས་ལ་ཟེར། དློན་དངློས་མགློ་ལློག་དང་། གསེར་ར། ཟླ་ཁློག་སྟེ་དེང་དུས་ར་ཁློག་ཏུ་འབློད་

པའི་ཡུལ་གྲུ་འདི་དག་གི་མིང་ཡིན། 

དམར་འཛིང་། ཕན་ཚུན་ཁག་འདློན་རེས་བས་ནས་འཛིང་བ། དམར་འཛིང་མཐའ་འཁློལ་བ་བེད་པ། 

དག་བློ་དང་གདློང་གཏུགས་ཀིས་དམར་འཛིང་བེད་པ། 

དམར་འཛིན་བརྒྱབ་པ། དངློས་སུ་གདློང་གཏུགས་ནས་འཛིང་རེས་བེད་པ། 

དམར་ཟལ། གཞི་དམར་པློར་མདློག་རིས་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པ། བ་ལང་དམར་ཟལ། འབི་གཡག་

དམར་ཟལ། 

དམར་ཟས། ཤ་རིགས་ཀི་ཟས་སྤིའི་མིང་། 

དམར་གཟློང་། མེར་བསེགས་པའི་ལྕགས་དམར་པློ་གཏུབ་བེད་ཀི་གཟློང་། 

དམར་ཡག་སྟག ཁློ་གཏུམ་དཔའ་ངར་ཅན་གི་སྟག དཔའ་སྙིང་དམར་ཡག་སྟག་དང་འདྲ། 

དམར་ཡེལ་ཡེལ། ཁ་མདློག་དམར་པློའི་ཆ་ཤས་ཅུང་ཟད་སབ་པློར་མངློན་པ། 

དམར་ཡློལ། ཤིང་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་བཏུང་སྣློད་དམར་པློའི་རི་དང་ལན་པའི་ཡློལ་གློ་ལ་ཟེར་

བས་འདིར་སྒ་བསྡུས་པ་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་

པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ཤིང་སློགས་བཟློས་པའི་ཡློལ་

གློ་ལ། དམར་པློའི་རི་སྦར་དམར་ཡློལ་བཤད། ཅེས་སློ།། 

དམར་གཡློ་གཙང་གསུམ། འདི་ལ་ཡིག་ཆ་འགའ་ཞིག་ཏུ་རྨ་གཡློ་གཙང་གསུམ་ཡང་བིས་འདུག 

འབངས་གེན་ལློག་གི་སྐབས་སུ་འདུལ་དྲེལ་རྒྱབ་གཅིག་བཀལ་ནས་མངའ་རིས་བརྒྱུད་ནས་

བང་ལམ་ཞུགས་ཏེ་ཧློར་ཡུལ་དུ་ཕེབས། དེའི་རེས་མདློ་ཁམས་སྨད་ཀི་ཆ་རྨ་ལུང་རྡློ་རེའི་བག་

དང༌། ཨན་ཆུང་གནམ་རློང༌། དན་ཏིག་ཤེལ་གི་ཡང་དགློན་སློགས་སུ་ཕེབས་ནས། སློམ་ཞིང་

བཞུགས་པའི་ཚེ། བ་ཆེན་དགློངས་པ་རབ་རེས་སུ་བཟུང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་གནང་། དེ་ལས་

དབུས་གཙང་མི་བཅུས་བསབ་སློམ་ཞུས་པས་སྨད་འདུལ་བྱུང་བར་གགས་པ་བ་མ་དེ་གསུམ་

མཚན་བསྡུས་པ་ཡིན། འདི་དག་གི་མཚན་དངློས་ནི། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་ལས། བློ་དློང་པ་གཡློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

དགེ་འབྱུང་། མཇེད་འཁེལ་བ་གཙང་རབ་གསལ། སྟློད་ལུང་པ་དམར་སྟློན་ཤཱཀ་མུ་ནི་དང་

གསུམ་ཞེས་བ་མ་དེ་གསུམ་གི་རུས་དང་། ཡུལ་གང་གསལ་པློེར་བིས་འདུག

དམར་ར་ཁ་ཚ། སུ་པན་དང་དློན་གཅིག་ཡིན། 

དམར་རིལ་རིལ། མདློག་དམར་ཞིང་དབིབས་རིལ་རིལ་ཅན་དཔེར་ན། དགློན་པ་སྐྱ་སིར་སིར་

དབེན་ཆུང་དམར་རིལ་རིལ་ཞེས་ཁའི་སློ་དང་སློ་རིང་གི་གབ་ཚིག 

དམར་རུ། [ཡུལ] ཁ་དློག་དམར་པློ། 

དམར་རུ་མགློ་ནག རྩྭའི་འབྲུ་ཞིག 

དམར་རུ་ལ་བིས། དམར་པློར་བིས་པའི་མིང་དང་སྐབས་འགར་དམར་རུ་ལ་བིས་ཞེས་པ་བློ་ལ་

བཟུང་བ་ལ་གློ་དགློས་པ་ཡང་ཡློད། 

དམར་རུག ཟངས་ཀི་བརྡ་རིང་ཡིན་པར་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་

མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས། 

དམར་རེངས། སྐྱ་རེངས་ཐ་མ་སྟེ། ནམ་ལངས་ཁའི་སྐྱ་མདའ་ཐ་མ་ལ་ཟེར། 

དམར་ལམ་པ། འློད་དམར་པློ་བཀྲ་ལམ་མེ་བ། ནམ་མཁར་འློད་དམར་ལམ་པ་ཞིག་མཐློང་བྱུང་། 

དམར་ལམ་མེ་བ། འློད་དམར་པློ་ཁ་ལམ་མེ་བ། ཉི་འློད་དམར་ལམ་མེ་བ། མེ་ལྕེ་དམར་ལམ་མེ་བ། 

དམར་ལམ་ལམ། འློད་དམར་པློ་ཁ་ལམ་མེ་བ། སྒློན་མེ་དམར་ལམ་ལམ་འབར་བ། མེ་མདློག་དམར་

ལམ་ལམ་པ། 

དམར་ལློང་རྒུ་ལློང་། དམར་ཞིང་སྐྱུག་བློ་བ། བཤས་རར་ཁག་དམར་ལློང་རྒུ་ལློང་འདུག་ལ་བུ། 

དམར་ལློང་ལློང་། མདློག་དམར་པློ་ལང་ལློང་དུ་འཕྱུར་བའི་ངང་ཚུལ་དཔེར་ན། ཁག་དམར་ལློང་

ལློང་ཞེས་ལ་བུ། 

དམར་ཤར་ཤར། ཁ་དློག་གམ་ཚོས་མདློག་དམར་སང་སང་། ཆི་བི་ཁ་རྣམས་དམར་ཤར་ཤར། ལི་

ཡི་ཁ་དློག་སེར་ཤར་ཤར། 

དམར་ཤིག་ཤིག དམར་མདངས་ཅུང་ཟད་ལན་པ། སྤུ་ཁ་དམར་ཤིག་ཤིག་ལ་བུ། 

དམར་ཤེད། ཧམ་འདློད། སྐད་ཆ་དམར་ཤེད་ཚ་པློ། བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀི་དམར་ཤེད་བཙན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཛུལ་ལ་སྣ་རྒྱུག་གནད་འཕློད་ཅིག་བཞུས། 

དམར་བཤལ། གཉན་རིམས་རྒྱུ་མར་བབས་ཏེ་ཁག་འདྲེས་པའི་བེ་སྣབས་དམར་པློ་འཁྲུ་བའི་བཤལ་

ནད་ཅིག 

དམར་སིར་སིར། མདློག་དམར་ཞིང་དབིབས་ཆུང་རུང་མངློན་གསལ་དུ་ཐློན་པ། མེ་ཏློག་དམར་

སིལ་སིལ་ལ་བུ། 

དམར་སེང་། དམར་སྐྱ་ལས་དཀར་ཤས་ཆུང་བའི་མདློག གློས་དར་དམར་སེང་། 

དམར་སེར། ལི་ཧང་སྟེ་དམར་པློ་དང་སེར་པློ་བསེས་པའི་མདློག པད་ཁའི་མེ་ཏློག་དམར་སེར། 

ཆློས་གློས་དམར་སེར། མཚམས་སྤིན་དམར་སེར། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གིའུ་ཝང་མདློག་

དང་། ངུར་ཁ། སེར་སྨུག གསེར་མདློག་བཅས་སློ།། 

དམར་སེར་ཅན། [མངློན]① མེ་སྦྲུལ་ལློ། ② ཉི་མ། 

དམར་སེར་ཅན་གི་གཞི། འདུལ་བ་གཞི་བཅུ་བདུན་གི་ནང་གསེས། མི་སྤློ་བ་ནན་ཏུར་གི་ཕིར་

བཅློས་བེད་པའི་གཞི་སྟེ། དམར་སེར་ཅན་སློགས་འཐབ་ཀྲློལ་བེད་པའི་དགེ་སློང་ལ་སིག་པ་

ནན་ཏུར་སློགས་བས་ཏེ། ཕིས་བཅློས་ལ་བཀློད་པས་ཕིར་བཅློས་ཀི་གཞི་ལ་དམར་སེར་ཅན་

གི་མིང་གིས་སྨློས་པའློ།། 

དམར་སེར་རེ། སྤེའུ་རྣམས་སྤུ་མདློག་དམར་སེར་དུ་ཡློད་པས་དམར་སེར་ཅན་ཞེས་བརློད་ཆློག་

ཅིང་། དམར་སེར་རེ་ནི་སྤེའུའི་དབང་པློའམ། སྤེའུའི་རྒྱལ་མློ་ཞེས་པའི་དློན། 

དམར་སེར་ཚོན། [མངློན] ལི་ཁི། 

དམར་བསུར། བློད་ཀི་སངས་རྒྱས་ཆློས་པ་ཚོས་ལྷ་འདྲེ་གདུགས་པ་ཅན་རྣམས་དམིགས་བསལ་

དུ་སྦིན་པ་གཏློང་རྒྱུའི་ཤ་ཚིལ་མེ་ལ་བསེག་པའི་བསུར་མཆློད། 

དམར་གསློད། དམར་རེན་དུ་སློག་གཅློད་པ། བཙན་འཛུལ་མཁན་གིས་ཉེས་མེད་མི་དམངས་

རྣམས་ལ་དམར་གསློད་འཛེམ་བག་མེད་པར་གཏློང་བ། 

དམར་གསློད་གཏློང་བ། མཚོན་གིས་སློག་བཅད་པ། 

དམར་ཧུར་ཧུར། དམར་ཞིང་མདངས་ཆེ་བ་དཔེར་ན། མེ་དམར་ཧུར་ཧུར་འབར་ལ་བུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

དམར་ཧྲང་། [ཡུལ] གློས་མེད་ལུས་རེན། 

དམར་ཧྲེང་། གློས་མེད་ལུས་རེན། 

དམར་ཧྲློག་ཧྲློག མདློག་དམར་ཞིང་དབིབས་རྡློག་ཆུང་ངུ་མང་པློ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་དཔེར་ན། ཐློར་

པ་དམར་ཧྲློག་ཧྲློག་ཁམ་བུ་དམར་ཧྲློག་ཧྲློག་ཅེས་ལ་བུ། 

དམར་ལྷང་ངེ་བ། དམར་མདངས་གསལ་ལྷང་ངེ་བ། མཚན་མློ་གློང་ཁེར་གི་མཐའ་དཀིལ་བར་

གསུམ་དུ་གློག་བཞུ་མང་པློ་དམར་ལྷང་ངེ་བར་འབར་བ། 

དམར་ལྷབ་ལྷབ། མེ་ལྕེ་སློགས་ཁ་དློག་དམར་པློའི་རིགས་ཅན་འགུལ་ཚུལ། ཐབ་མེ་དམར་ལྷབ་ལྷབ་

ཏུ་གཡློ་བ། 

དམས་ཉམས། ① ཉམས་གུད། ② འཕངས་སྨད་པའི་རྣམ་འགྱུར། 

དམས་པ། [ཐ་མི་དད་པ] རྒུད་པ་དང་། འགིབ་པ་དང་། ཉམས་པ། ཉམས་དམས་པ། ལང་ཚོ་དམས་

པ། སྟློབས་ཤུགས་དམས་པ། 

དམས་བེད། [མངློན] སིག་པ། 

དམིག ① བུ་ག་ཆུང་ཆུང་གི་མིང་སྟེ་ཁབ་དམིག་ཅེས་པ་ལ་བུ། ② ལུས་སྟེང་གི་མེ་བཙའ་དང་

གཙག་ཁབ་གདབ་སའི་གསང་མིག་གི་མིང་སྟེ། མེ་དམིག གཟེར་དམིག་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

དམིག་ཁུང་། ཨི་ཁུང་། 

དམིག་གུ བུ་གའི་དློན་དུ་གློ་བའི་དམིག་བུ་དང་འདྲ། 

དམིག་པ། འབུ་སྐྱ་ལེབ་ཀི་མིང་གཞན།

དམིག་བུ། ① བུ་ག་དང་ཁུང་བུ། བག་ལ་དམིག་བུ་བཏློན་པ། ② འབུ་སྐྱ་ལེབ། 

དམིག་གསང་། ① ལུས་ཀི་ཁློང་གསེང་། ② བུག་པའམ་བུ་ག 

དམིགས། ཡུལ་གང་ཞིག་ལ་ཆེད་དུ་བལ་བའམ་བསམས་པ་དཔེར་ན། དགློས་པ་འདི་ལ་དམིགས་

ནས་བ་བ་འདིར་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་སློགས་ལ་བུ། 

དམིགས་ཀིས་དབེ་བ། ན་ཡིག་གི་ཚིག་ཕད་འཇུག་ཚུལ་ཞིག མདློར་བསྡུས་ན། རྒྱས་པར་བཤད་ན། 

དམིགས་སྐློར་རེ། དམིགས་ཐེངས་རེའམ། ཀུན་སློང་སློན་དུ་བཏང་ནས་དློན་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དམིགས་དགློས་བསམ་པ་བཞིན་དམིགས་པའི་བ་བ་མ་རློགས་ཀི་བར་ལ་དམིགས་སྐློར་རེ་

རེར་འཇློག་པ་ཡིན། 

དམིགས་རྐྱེན། རྐྱེན་བཞིའི་ནང་གསེས། ཤེས་པ་ཡུལ་གི་རྣམ་ལན་དུ་སྐྱེད་པ་སྟེ། གཟུགས་སྒ་ལ་

སློགས་པ་ཕི་རློལ་གི་ཡུལ་ལ་དམིགས་ནས་སྐྱེ་བའློ།། 

དམིགས་རྐྱེན་བཅུ་གཉིས། ཡུལ་ཡློངས་སུ་ཆད་པའི་དམིགས་པ། ཡློངས་སུ་མ་ཆད་པ། བཀྲ་འཛིན་

མེད་པ། བཀྲ་བར་དམིགས་པ། དངློས་པློ་དང་བཅས་པ། དངློས་པློ་མེད་པ། དངློས་པློ། ཀུན་

བརགས་པ། ཕིན་ཅི་ལློག ཕིན་ཅི་ལློག་མ་ཡིན་པ། ཐློགས་པ་དང་བཅས་པ། ཐློགས་པ་མེད་

པའི་དམིགས་པའློ།། 

དམིགས་བཀར། ངེས་བཟུང་གིས་ལློགས་སུ་བཏློན་པ། ནང་དློན་བེ་བག་པ་རྣམས་ཀི་ཐད་ལ་

དམིགས་བཀར་གིས་གསལ་བཤད་བས་པ། རྒད་པློ་དང་ནད་པ་རྣམས་ལ་དམིགས་བཀར་

གིས་གཟིགས་སྐྱློང་གནང་བ། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་aiming field ཟེར། 

དམིགས་སློ། གང་ལ་ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་རེན་སློ།། སློད་ཁང་གསར་རྒྱབ་གི་དམིགས་

སློ་ལ་རྡློ་ཤིང་གསློག་པ། དགེ་རྒན་བེད་མཁན་གི་དམིགས་སློར་དགེ་འློས་སློབ་གྲྭ་བཙུགས་པ། 

ཤློག་བུ་དེ་དག་དཔེ་དེབ་འདིའི་གས་པར་འདེབས་རྒྱུའི་དམིགས་སློ་རེད། 

དམིགས་དངློས། ཐློབ་འདློད་དངློས་པློ། ཡང་ན་དམིགས་བའི་དངློས་པློ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

དམིགས་རེན། ① རེ་བ་བེད་སའམ་རྒྱབ་རེན། ② དམིགས་ཡུལ། འཕལ་གི་དམིགས་རེན། ཕུགས་

ཀི་དམིགས་རེན། འཚོ་བའི་དམིགས་རེན། 

དམིགས་རྣམ། ཡུལ་གཟུགས་སློགས་ལ་དམིགས་ནས་ཡུལ་ཅན་སེམས་ལ་མློང་བ་ཤར་བའི་རྣམ་པ། 

དམིགས་པ། ① [ཐ་དད་པ]སེམས་གཏློད་པ་དང་། སེམས་པའམ། སློམ་པ། འགྱུར་ལློག་མྱུར་དུ་

འགློ་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་རིག་པ་བསྒིམས་ནས་དམིགས་པ། མི་དམངས་ཀི་ཁེ་ཕན་ལ་དམིགས་

ནས་དཀའ་ངལ་ལ་མི་འཛེམ་པ་ཞིག་བེད་དགློས། འཆར་གཞི་ཞིག་འདིང་སྐབས་ཁློན་ཡློངས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

ལ་དམིགས་ནས་འདིང་དགློས། ② [ཐ་མི་དད་པ]མཐློང་བ་དང་། འཐློབ་པ། ལས་དློན་དངློས་

སུ་ལག་ལེན་བསྟར་བའི་དགེ་མཚན་དམིགས་པ། འློད་ཟེར་སྟློང་ལན་གི་མདུན་ལམ་དམིགས་

པ། ནང་གི་བསམ་བློའི་དྲན་རློག་དམིགས་སུ་མེད་ཀང་ཕིའི་བ་སྤློད་ལ་བལས་ན་ཤེས་ཐུབ། 

 ③ བསམ་ཡུལ་དང་། གནད་དམ། མློང་བའི་རྣམ་པ། མིག་གཉིས་དམིགས་པར་གཏློད་པ། 

སེམས་དམིགས་པ་ལས་གཞན་དུ་མི་གཡེང་བ། ④ ལློགས་དང་ཟུར། དློན་གནད་འདིའི་སྐློར་

གློས་བསྡུར་བེད་རྒྱུར་དམིགས་སུ་བསལ་བ། ངལ་བསློའི་གུང་སེང་དམིགས་ཀིས་བཀར་བ། 

ནང་ལློགས་ཀི་གནས་ཚུལ་ས་གསང་མེད་པར་དམིགས་ཀིས་བསྟན་པ། 

དམིགས་པ་གཉིས། ཞི་རགས་རྣམ་ཅན་དང་མི་རག་སློགས་བཅུ་དྲུག་རློགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན། 

དམིགས་པ་བརག་པ། སློབ་དཔློན་ཕློགས་གང་གིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་ཞིག 

དམིགས་པ་བརག་པའི་འགེལ་པ། སློབ་དཔློན་ཕློགས་གང་གིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་

ཞིག་གི་འགེལ་པ། 

དམིགས་པ་དག་པ། དག་པ་བཞིའི་ནང་གསེས། དམིགས་པའི་ཡུལ་གང་འདློད་དུ་བསྒྱུར་བ་ལ་

མངའ་དབང་བརེས་པའློ།། 

དམིགས་པ་བཞི། ཞི་གནས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཆློས་བཞི་སྟེ། ཁབ་པའི་དམིགས་པ་

དང་། སྤད་པ་རྣམ་སྦློང་གི་དམིགས་པ། མཁས་པའི་དམིགས་པ། ཉློན་མློངས་རྣམ་སྦློང་གི་

དམིགས་པ་བཅས་བཞི། 

དམིགས་པ་ཡུལ་གི་ཁམས་དྲུག ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། གཟུགས། སྒ། དྲི། རློ། 

རེག་བ། ཆློས་ཏེ་དྲུག 

དམིགས་པ་ལ་ཐློགས་པ། སེམས་སེམས་བྱུང་གིས་ཆློས་གཅིག་ལ་དམིགས་པ་ན་དེ་ལ་ཐློགས་

ནས་ཆློས་གཞན་དམིགས་པ་ལ་གེགས་བེད་པ་ལ་བུའློ།། 

དམིགས་པའི་ཁམས། ཕིའི་ཁམས་སློ།། 

དམིགས་པའི་འདུ་ཤེས་དྲུག མཚན་མ་དང་བཅས་པ། མཚན་མ་མེད་པ། ཆུང་ངུ་། རྒྱ་ཆེན་པློར་

གྱུར་པ། ཚད་མེད་པ། ཅི་ཡང་མེད་དློ་སྙམ་པའི་འདུ་ཤེས་སློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དམིགས་པའི་འབས་བུ་སྐྱེ་བའི་ས། སགས་རིང་མའི་གཞུང་དུ། རྣལ་འབློར་བཞི་པའི་སྐབས་སུ་ཐློབ་

པའི་ས་བདུན་པ་སྟེ། སློམ་ལམ་དུ་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་དློན་དེ་ལ་དམིགས་ཤིང་གློམས་

པས་འབས་བུ་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་འགྲུབ་པས། ས་བདུན་པ་དམིགས་པའི་འབས་བུ་

སྐྱེ་བའི་ས་ཞེས་བའློ།། 

དམིགས་ཕུག་པ། དམིགས་ཀིས་བཀར་བ་དང་། ཆེད་དུ་དམིགས་པ། 

དམིགས་བུ། ལློང་འཁིད་པ། དམིགས་བུ་མེད་པའི་དམུས་ལློང་ཐག་རིང་འགློ་མི་ཐུབ། 

དམིགས་བ། དམིགས་ཡུལ་དང་འདྲ་ལ། ལས་དློན་གི་དམིགས་བ་ལ་བུ། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་target ཟེར། 

དམིགས་འབེད་པ། གཞུང་དློན་ནང་གསེས་དབེ་བ་འབེད་པའམ། གཞུང་གི་མཚམས་སློ་སློར་བཅད་པ། 

དམིགས་མེད། སྟློང་ཉིད། 

དམིགས་བཙུགས་ངློ་ཚབ། དམིགས་བསལ་གིས་ངློ་ཚབ་ཏུ་བཞག་པ། 

དམིགས་བར་ེམ། འད་ིན་ིར་ེཙོང་ཁ་པ་ལ་བསྟློད་བསགས་བེད་པའ་ིཚིགས་བཅད་ཅིག་སྟེ། ཐློག་མར་རང་

ཉིད་ཀི་བ་མ་རེ་བཙུན་རེད་མདའ་བ་ལ་བསྟློད་བསགས་ཚིགས་བཅད་འདི་འབུལ་བར་མཛད་པར་

རེ་བཙུན་རེད་མདའ་བས་བསྟློད་བསགས་འདི་ང་ལ་འློས་པ་མི་འདུག་གསུངས་ནས་ཚིག་རང་རེས་

མ་གཉིས་རེ་ཙོང་ཁ་པར་ཚིག་བསྒྱུར་གནང་སྟེ་ཚུར་འབུལ་བར་མཛད། བསྟློད་བསགས་འདིར་ཤློ་

ལློ་ཀ་གཅིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཡློངས་གགས་སུ་གསློལ་འདེབས་དམིགས་བརེ་མ་ཟེར། 

དམིགས་ཚད་ཨང་ཚབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་object code ཟེར། 

དམིགས་ཚད་མཚོན་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་aiming symbol ཟེར། 

དམིགས་འཛུགས། ① དམིགས་བཀར་གིས་མཛུབ་མློ་འཛུགས་པ། མི་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་ལས་དློན་

ངེས་ཅན་ཞིག་བེད་པར་དམིགས་འཛུགས་བས་པ། ② བུ་ལློན་ལེན་དུས་བཞག་པའི་གཏའ་མ། 
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དབིན་སྐད་དུ་designated ཟེར། 

དམིགས་ཡུལ། ① བསམ་བློ་གཏློང་སའི་གནས། རྒྱང་རིང་གི་དམིགས་ཡུལ། ལས་དློན་གི་

དམིགས་ཡུལ། ② བློས་ཆེད་དུ་དམིགས་པ་གཏད་པའམ་བློ་ཁ་ཕློགས་པའི་ཡུལ་ཏེ། སྒ་ཆེད་

དུ་དམིགས་པ་གཏད་པའམ་བློ་ཁ་ཕློགས་པའི་ཡུལ་ཏེ། སྒ་མི་རག་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་སྒ་

དང་། སྙིང་རེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡིན་པ་ལ་བུའློ།། དབིན་སྐད་དུ་pur-

pose ཟེར། 

དམིགས་ས། ①འདུན་པ་གཏད་སའི་ཡུལ། གང་དུ་འགློ་བའི་ས་ནི་དམིགས་ས་ཡིན། གང་ཞིག་ཐློབ་

པར་དློད་པའི་དློན་དངློས་ཀང་དམིགས་ས་ཡིན། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་

དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་destination ཟེར། 

དམིགས་སུ་ཕུག དམིགས་གསལ་དུ་བ་བ་གང་ཞིག་ཆེད་དུ་བཀར་ནས་བསྒྲུབ་པའི་དློན།

དམིགས་བསལ། བིངས་དང་མི་འདྲ་བ། སློན་ཐློན་ཅན་ལ་དམིགས་བསལ་གི་གཟེངས་བསྟློད་ཐློབ་

པ། རྒན་བིས་ནད་པ་སློགས་ལ་དམིགས་བསལ་གི་གཟིགས་སྐྱློང་གནང་བ། དམིགས་བསལ་

གི་གནས་ཚུལ། 

དམིགས་བསལ་གློང་ཕུད། མང་པློའི་ནང་ནས་བཀར་ཏེ་གློང་དུ་བཀུར་བ། དམིགས་བསལ་གི་བས་

རེས་འཇློག་མཁན་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་གློང་ཕུད་ཀིས་བ་དགའ་གཟེངས་བསྟློད་གནང་བ། 

དམིགས་བསལ་གི་བས་རེས། ཐུན་མིན་གི་བས་རེས། ཡང་ན་བས་རེས་རིམ་པ་དང་པློའི་དང་པློ་

ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

དམིགས་བསལ་གྲུབ་འབས། ① བ་ལས་གང་ཞིག འཁློར་ཡུག་སློགས་ཆ་རྐྱེན་ཞན་པའི་འློག་ཏུ་

གྲུབ་འབས་ལེགས་པར་ཐློབ་པ། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་

པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་special effect ཟེར། 

དམིགས་བསལ་བཙོན་འགློལ་གཏློང་བ། བས་རེས་སློགས་དློན་དམིགས་བསལ་བའི་དབང་གིས་

བཙོན་ཡུན་ཐུང་དུ་གཏློང་བ་དང་བཙོན་འགློལ་བེད་པ། 

དམིགས་བསལ་སིད་འཛིན་ས་ཁུལ། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལམ་ལུགས་དམིགས་བསལ་བ་སྤློད་ཆློག་པའི་
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ས་ཁུལ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། དེང་དུས་ཧང་ཀང་ས་ཁུལ་ལ་བུ།

དམུ། ① སར་བློད་ཀི་རུས་དྲུག་ཏུ་གགས་པའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ་རྨུ་ཡང་སྣང་། ② གདློན་རིགས་

ཤིག [རིང]རྩུབ་པློ་དང་། མ་རུངས་པ། 

དམུ་རྒློད། ① གློང་པློ་དང་། གཏུམ་པློ། ② སྤློ་ཐུང་བ་སྟེ་ཆུང་ངུའི་རྐྱེན་གིས་ཁློ་ཆློག་ཆློག 

དམུ་དགེ་དགློན་ཆེན། སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཟུང་ཆུ་རློང་གི་ཁློངས་གཏློགས། རེ་ཙོང་ཁ་པའི་སློབ་མ་ས་

ཚལ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཚ་ཁློ་ངག་དབང་གགས་པས་དགློན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བཏབ་པའི་ནང་གསེས་

ཀི་དགློན་ཆེན་ཞིག དམར་དམག་རྒྱང་སྐྱློད་སྐབས་དགློན་དེར་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབང་གིས་ཆབ་

སིད་ཅུས་ཀི་གློས་ཚོགས་ཤིག་འཚོག་མློང་། 

དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ། མཁས་དབང་འདི་ཉིད་ནི་རྔ་པ་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཟུང་ཆུ་རློང་གི་

ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་དགེ་བཅུ་ཚང་བའི་ཡུལ་དམུ་དགེ་ཞེས་བ་བའི་དགློན་འློག་སློག་པློ་རུ་

ཟེར་བའི་རློང་སེ་དང་པློ་དེར་གློང་སྨད་ཚང་། ཞེས་ཁིམ་ཚང་གསུམ་ཡློད་པའི་ཡ་གལ་གློང་

སྨད་འཁློར་ལློ་ཚང་དུ་ཡབ་བསློད་དར་དང་ཡུམ་ཨ་ཚེ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་

ཤིང་ཕློ་སྟག་སྤི་ལློ༡༩༡༤ ལློའི་བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཡར་ངློ་ཞིག་ཏུ་སྐུ་བལམས། ཐལ་དགེ་

བཤེས་རེ་བློ་བཟང་ཆློས་ལན་དཔལ་བཟང་པློའི་མདུན་ནས་ཀ་ཁ་སློབ་པའི་མགློ་བཟུང་སྟེ་སྐུ་

ཞང་བདེ་ཆེན་དང་ཡབ་ཀི་དྲུང་ནས་ཀློག་དང་སྐྱབས་འགློ་ལྟུང་བཤགས་སློགས་སྦངས་པ་

མཛད། དགུང་གངས་བཅུ་གཅིག་ཐློག་བདེ་ཚང་ཁི་རྒན་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ལས་རབ་ཏུ་

བྱུང་སྟེ་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་མནློས་ཏེ་མཚན་ལ་བློ་བཟང་བསམ་གཏན་ཞེས་གསློལ། དེ་

མཚུངས་དམུ་དགེ་བཀྲ་ཤིས་འཁློར་ལློ་དགློན་དུ་ཆློས་གྲྭ་དང་ཚོགས་ལ་ཞུགས། དགེ་བཤེས་

ཆེན་པློ་རེ་དཀློན་མཆློག་དགེ་འདུན་ཚང་བསྟེན་ནས་སློབ་གཉེར་མཛད། ཨ་ཁུ་བློ་བཟང་བཀྲ་

ཤིས་ཞུ་བའི་མཁས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་མདུན་ནས་ཡི་གེ་དཀར་ནག་དང་དག་ཡིག་སློགས་

ལ་སྦངས་པ་མཛད། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུར་གཞུང་རྒྱུགས་འབུལ་གནང་མཛད་པ་དང་ཅིག་

འཛིན་གྲྭའི་སྐྱློར་དཔློན་དུ་བསྐློས་པ་སློགས་དང་། མཐར་རབ་གནས་ཆུ་བ་ལློའི་བློད་ཟླ། གསུམ་

པ་ཕི་མ་ཤློལ་ཟླའི་ཚེས་བཅློ་ལྔ་སྤི་ལློ༡༩༩༣ལློའི་ཟླ༥ཚེས༦ ཉིན་ཏེ་རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། རྒྱུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼མ༽

སྐར་ས་རི། ནམ་ལངས་ཀི་དུས་སུ་ཆུ་ཚོད་བདུན་དང་སྐར་མ་ཉེར་ལྔའི་ཐློག་སྐུ་གཤེགས་སློ།། 

དམུ་དགེ་ལྷ་ཁང་། 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། 

དམུ་ཆུ། ནད་བདག་གི་མིང་ནད་ལ་བཏགས་པ་ཞིག་སྟེ། དམུ་ཞེས་ལྷ་སིན་སེ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་གདུག་

པ་ཅན་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་པས་དེས་བཏང་བར་གགས་པའི་ལུས་ལ་ཆུ་བསགས་པའི་ནད་ཅིག 

དམུ་ཆུ་འཁིམས་ཆུ། ཆུ་རིགས་ཤིག ཐུར་སེལ་རླུང་གིས་ལློག་པའི་ལས་བས་དེ་དྲི་ཆུའི་རྒྱུ་ལམ་

བཀག་ནས་དྲི་ཆུ་དྭངས་མའི་རྒྱུ་ལམ་ལ་ཤློར་ནས་ར་ཁ་ལློག་པའི་དློན། 

དམུ་ཆུ་དྲུག བེར་ཆུ། ཟག་ཆུ། འཁིམས་ཆུ། རྒྱུ་མའི་རྡློལ་ཆུ། གདློན་ལས་གྱུར་པ། དུག་ལས་གྱུར་པའློ།། 

དམུ་ཆུ་བེར་ཆུ། ཆུ་རིགས་ཤིག ཁ་ཟས་མ་ཞུ་བ་དྭངས་མའི་རྒྱུ་ལམ་དུ་ཤློར་ནས་ར་ལ་བེར་བའི་

ཆུ་ནད་ཅིག 

དམུ་ཆུ་ཟགས་ཆུ། ཆུ་རིགས་བཅློ་ལྔའི་ནང་ཚན་ཟས་མ་ཞུ་བ་དྭངས་མའི་རྒྱུ་ལམ་བཀག་ནས་དློན་

སྣློད་རང་རང་གི་གནས་སུ་ཆུ་ཟགས་པར་གྱུར་པའི་དློན། 

དམུ་ཆུའི་ནད། དམུ་ཆུ་རིགས་བཅློ་ལྔ། ༡ འཁིམས་ཆུ། ༢ ཁག་བེར། ༣མཁིས་བེར། ༤ དྭངས་

མ་ཆུ་བེར། ༥ ཕློ་བའི་ཟགས་ཆུ། ༦ ལློང་། ༧ མཆིན་པ། ༨མཆེར། ༩ གློ་བའི་ཟགས་ཆུ། ༡༠ 

ར་སྐྲན། ༡༡ ཁག་སྐྲན། ༡༢ ཆུ་སྐྲན། ༡༣རྒྱུ་རྡློལ། ༡༤ གདློན། ༡༥ དུག་བཅས་སློ།། 

དམུ་ཆུའི་རྒྱུ། རླུང་དང་། མཁིས་པ། བད་ཀན། ཆུ་སེར། ཁག་བཅས་དམུ་ཆུའི་དངློས་རྒྱུ་ལྔ་པློ་དེ་ལ། 

རྐྱེན་ཁ་ཟས་མ་ཞུ་བ་དང་། བཤལ་བའི་རེས་ལ་ཟས་སྤློད་ལློག་པ་དང་། ནད་ཚ་བ་བཅློས་པའི་

རེས་སུ་གཏར་ག་དང་། བསིལ་སྦློར་ཐལ་དྲགས་པ་དང་། ངལ་དུབ་ཀིས་མནར་བའི་རེས་ལ་ཆུ་

མང་དུ་བཏུང་བ་དང་། རླན་གི་སྟེང་དུ་ཉལ་བ་ལ་སློགས་པས་ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་ཉམས་པ་ནི་རྐྱེན་

དངློས་ཏེ་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་ཡིན་ཞིང་། གཞན་ཡང་སློན་གི་ལས་དང་ཀླུ་བདུད་སློགས་

གདློན་གདུག་པ་ཅན་གིས་རེན་བས་ནས་དམུ་ཆུ་རུ་འགྱུར་བར་གསུངས། འདི་ལ་དབེ་བ་ཆུ་

རིགས་བཅློ་ལྔ་ཡློད་པ་དེ་དག་མདློར་བསྡུས་ན་ནད་ལས་གྱུར་པ་དང་། གདློན་ལས་གྱུར་པ། དུག་

ལས་གྱུར་པ་གསུམ་གི་ནང་དུ་འདུས་ཤིང་ཡློད་པ་རེད། ནད་ལས་གྱུར་པ་ལའང་ར་ཁ་ལློག་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཁིམས་ཆུ་གཅིག་དང་། ལུས་ཕིར་ལ་བེར་བའི་བེར་ཆུ་གསུམ། ནང་དུ་ཟགས་པའི་ཟགས་ཆུ་

བརྒྱད། རྒྱུ་མའི་ཕིར་རྡློལ་བའི་རྡློལ་ཆུ་གཅིག་བཅས་དབེ་བ་བཅུ་གསུམ་ཕེས་པ་རེད། 

དམུ་ཐག ནམ་མཁའ་འགློ་སའི་དཔྱང་ཐག་གི་མིང་སྟེ། མི་རེ་ལྷ་ཡིས་མཛད་པས་མགློན་སྐྱབས་ཆེ། 

དམུ་ཐག་གནམ་ནས་དྲངས་པས་འཛེགས་སྐས་བཟང་། ཞེས་གསུངས་ལ་འདི་ལ་རྨུ་ཐག་བིས་

པའང་སྣང་ངློ་།། 

དམུ་ཐག་དང་དམུ་སྐས། བློན་པློའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ་དུ་སྟེང་ལྷ་ཡུལ་དང་མི་ཡུལ་བར་

ཡར་མར་བསྐྱློད་ཐུབ་པའི་བརྒྱུད་ལམ་འཇའ་སྐས་སམ་ཐག་སྐས་ལ་བུ་ཞིག་ཡློད་ཅིང་། བློད་

ཀི་རྒྱལ་པློའམ་བཙན་པློ་དང་པློ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་ནི་དམུ་ཐག་ཅེས་པ་དེ་བརྒྱུད་ནས་མི་ཡུལ་

དུ་བབ་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། བློད་རྒྱལ་དང་པློ་དེ་དང་། གཉིས་པ་མུ་ཁི་བཙན་པློ། གསུམ་པ་དིང་ཁི་

བཙན་པློ། བཞི་པ་སློ་ཁི་བཙན་པློ། ལྔ་པ་སིབ་ཁི་བཙན་པློ་བཅས་གནམ་གི་ཁི་བདུན་ཞེས་པ་

དེ་དག་ཚང་མ་འདས་ཁར་དམུ་ཐག་གམ་དམུ་སྐས་དེ་བརྒྱུད་ནས་གནམ་དུ་གཤེགས་ནས་ས་

སྟེང་དུ་བང་སློ་མེད་ཟེར། 

དམུ་བློ། བསམ་པ་ནག་པློའམ་མ་རུངས་པའི་སེམས། 

དམུ་རིང་། ལུས་སྐྲངས་ཤིང་ཆུ་བསགས་ནས་རིང་བུའི་ནང་ཆུས་ཁེངས་པ་ལར་གྱུར་པའི་ཆུ་ནད་ཅིག 

དམུ་འློར། དམུ་ཆུ་དང་། འློར་ནད་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་ཞིག་ཡིན་འདུག 

དམུ་གསལ་སར། དམུ་གསལ་སར་མཚན་པས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྨ་

ལྷློ་རེབ་གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དམུན། [རྒྱན་ཚིག] རིག་པ་གསལ་པློ་མ་ཡིན་པའི་དློན་ཏེ། མི་དམུན་པློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

དམུན་པ། [རིང] བླུན་པློ། 

དམུར། འཕུར་འཕུར་གིས་ཞིབ་མློར་བཟློས་པ་དཔེར་ན། ལག་གཉིས་ཀི་བར་དུ་སྙེ་མ་དམུར་བ་དང་

བཙིར་བའི་དློན་ལའང་། 

དམུར་བ། མུར་བའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

དམུལ་བ། [ཐ་དད་པ] ཅུང་ཟད་དགློད་པ་དང་འཛུམ་མདངས་འབིན་པ། ཡིད་དགའ་ནས་འཛུམ་
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དམུལ་བ། ཁ་དམུལ་བའི་སློ་ནས་བརྡ་བཏང་བ། 

དམུས། ཡིད་སུན་པའི་དློན། ལས་ཀ་དཀའ་ལས་ཆེ་དྲག་པའ་དམུས་སློང་། ང་སློབ་སྦློང་གིས་

དམུས་སློང་། ལ་བུའློ།། 

དམུས་པ། [རིང] ① སྦློ་བ་དང་། ཡི་ཆད་པ། སུན་པ། མཚེར་བ། ② མུན་པར་འགྱུར་བ། 

དམུས་བྱུང་། [རིང] སྤློ་བ་ཤི་བ་དང་། ཚི་ཆད་པའམ་ཡིད་ཆད་པའམ་སུན་པ། 

དམུས་ལློང་། ཁློག་ཞར་ཏེ་སྐྱེ་དུས་ནས་མིག་ལློང་བ། དམུས་ལློང་གིས་དམུས་ལློང་ཁིད་ན་གར་སེབས་

འདིར་སེབས་མི་ཤེས། མིག་སྟློང་ལན་པས་མ་བལས་ན། དམུས་ལློང་ཉིད་དང་ཁད་པར་ཅི། 

དམུས་ལློང་ཐང་འཁམས། ལློང་བ་ཐང་དུ་བདག་མེད་དུ་ལུས་པ་ལ་བུ་བརེན་ཡུལ་ལམ་སྐྱབས་ཡུལ་

མེད་པར་ཐ་ངན་གི་གནས་སུ་གར་བ། 

དམེ། བཙོག་པ། གཙང་དམེ། 

དམེ་ཀྱཱའི་སགས་ཁང་། དམེ་ཀྱཱའི་སགས་ཁང་ཨློ་རྒྱན་སྨིན་གློལ་གིང་། དགློན་པ་འདི་བ་མ་སུས་

བཏབ་དང་དུས་ཚོད་ནམ་ཙམ་ཡིན་པར་སློགས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དམེ་གིབ། ① བཙོག་གིབ། ② ས་དུས་ཀི་ཤློད་སློལ་དུ་རིགས་རུས་གཅིག་པའམ། གཉེན་ཕློགས་

ནང་ཁུལ་ཕན་ཚུན་གསློད་རེས་བས་པ་དང་ཕློ་མློ་བསེབས་པའི་གིབ། 

དམེ་གིབ་ངན་པས་ཡུལ་ཁམས་ཕུང། ཡང་ན་དམེ་མཆེད་ཀུན་ཕུང་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

དམེ་ཆུ། འབབ་ཆུ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་དཔལ་འབར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ཆུ་འགློ་དུང་ལའི་

བང་ངློས་ནས་བྱུང་ཞིང་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུའི་ཡན་ལག་ཅིག་ཡིན། 

དམེ་བློ། རྨེ་བློའང་ཟེར། རུས་གཅིག་པ་གསློད་རེས་བེད་མཁན་ནམ་གཉེན་སློང་མཁན་སྐྱེས་པ། 

དམེ་མ། བ་མ་ཤིང་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

དམེ་མློ། རུས་གཅིག་པ་གསློད་རེས་བེད་མཁན་ནམ་གཉེན་སློང་མཁན་བུད་མེད། 

དམེ་ཡི་རློ་ལྔ། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། ཆུང་མས་ཁློ་ག་བསད་པ་དམེ་ནག་དང་། ཁློ་གས་ཆུང་མ་

བསད་པ་དམེ་ཁ། ཕ་མ་བསད་པ་དང་། སྤུན་མཆེད་བསད་པ་ནང་དམེ། སྦྲུལ་སློགས་སེམས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཅན་གིས་བསད་པའི་དམེ་རློ་བཅས་སློ།། 

དམེ་ཤི ཕ་སྤུན་ནང་འཁྲུགས་བྱུང་བ་ལ་དམེ་འཁྲུགས་དང་། འཐབ་རློད་ཀིས་མི་གསློད་བཏང་བ་ལ་

དམེ་ཤི་ཟེར། 

དམེའ། [རིང] དམེ་དང་འདྲ། 

དམེའ་བྱུང་། ཕན་ཚུན་གསློད་རེས་བས་པའི་དློན། 

དམློད་ངན། མཐུ་བད་གཏད་ངན་པ། 

དམློད་སགས། གཞན་ལ་གནློད་པའི་དྲག་སགས། 

དམློད་བློར་བ། རྒྱབ་ཏུ་ཁ་ངན་བརློད་པ། 

དམློད་པ། ① [ཐ་དད་པ]ཁ་ངན་སྒློག་པ་དང་། སྨློད་པ། དློན་མེད་གཞན་ལ་དམློད་པ། ② སྨློན་ལམ་

ངན་པ་འདེབས་པ་དང་། བདེན་པ་བདར་བ། བདེན་པར་དམློད་པ་གནློད་པ་ཅི། ③ སྨློན་ལློག་

དང་། ངན་སགས། 

དམློད་པ་འདློར་བ། ① གཞན་ལ་གནློད་པའི་སྨློན་ལམ་ངན་པ་འདེབས་པ། ② བདེན་པ་བདར་བ་སྟེ། 

བདེན་ཚིག་བརློད་ནས་ལྷ་རྒྱུད་སྐུལ་བ། 

དམློད་པ་བློར་བ། མནའ་ཆེན་པློ་བསྐྱལ་བ་སྟེ། མནའ་འདི་ལས་འགལ་ན་རང་ཉིད་ལ་ཉེས་ཆད་འདི་

དང་འདི་འདྲ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ངག་ཏུ་སྨས་ནས་མནའ་བསྐྱལ་བ་ལ་ཟེར། 

དམློད་པ་བཙུགས་པ། མཐུ་དང་བད་ཀིས་གཞན་ལ་དམློད་པ་འདློར་བ་དང་དློན་གཅིག 

དམློད་བློར་བ། དམློད་པ་འདློར་བ་དང་དློན་གཅིག

དམློད་མློ། མཐུ་དང་། བད་ཀ 

དམློད་ཚིག གཞན་གནློད་ཀི་སྨློན་ཚིག 

དམློད་ཟློར། གཞན་གནློད་ཀི་སྨློན་ཚིག་ངན་པའི་མཐུ། 

དམློན། རྨློ་ཡི་ད་ལ་བ་ལ་དམློན་འབི་བའང་ཡློད། 

དམལ། ལེབ་མློར་གེབས་པའི་བརྡ་རིང་། 

དམལ་ཁམས་བཅློ་བརྒྱད། ཚ་དམལ་བརྒྱད་དང་། གང་དམལ་བརྒྱད། ཉི་ཚེ་བ། ཉེ་འཁློར་བ་བཅས་
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དམལ་བའི་གནས་བཅློ་བརྒྱད། 

དམལ་གནས། དམལ་ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་གནས། 

དམལ་བ། [ནརཀ]ངན་སློང་གསུམ་གི་ནང་ཚན་ཞིག དམལ་བ་མ་མཐློང་ན། སངས་རྒྱས་ལ་ཡིད་

མི་ཆེས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ངན་འགློའི་མཐིལ་དང་། བདེ་མེད། འདློད་པའི་འབས་བལ། 

སྡུག་བསལ་གཏེར་བཅས་སློ།། 

དམལ་བ་བརྒྱད། གསེག་མ་དང་། བེ་མ། འདམ་ཆུ། དུ་བ། མེ། མུན་པ་ཆེ། ངུ་འབློད་ཆེ། རྡློ་རེའི་

མེ་ལྕེ་ཞེས་བ་བའི་དམལ་བ་སྟེ་བརྒྱད། དམལ་བ་བརྒྱད་པློ་ས་དཀིལ་གི་ཕེད་འློག་མ་ནས་རླུང་

དཀིལ་གི་ཕེད་འློག་མའི་བར་གནས་པར་གསུངས། 

དམལ་བ་ཆུང་བ་གཉིས། ཉེ་འཁློར་དང་། ཉི་ཚེའི་དམལ་བ། 

དམལ་བ་ཆེན་པློ་ཟུང་། ཚ་དམལ། གང་དམལ། ཉེ་འཁློར། ཉེ་ཚེའློ།། 

དམལ་བའི་སློ། དམལ་བར་འགློ་སའི་སློ། 

དམལ་བའི་བུམ་པ། ཁ་ཆུང་ལ་ལློ་བ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་སློགས་ཡློད་པའི་ལྕགས་ཀི་བུམ་པ་བ་ཚྭའི་

ཆུ་ཁློལ་བས་གང་བ་ཞིག 

དམིག [རིང] མིག 

དམིག་སྐྱག མིག་སྐྱག 

དམིག་ལི་གློང་ལློང་པློ། མི་རིལ་ལ་སྐྱློན་ཡློད་པ། 

དམ�ག་རྟུལ། མིག་རྣློན་པློ་མེད་པ། མིག་མི་གསལ་བའམ་རབ་རིབ་ཏུ་གྱུར་པ། 

དམ�ག་སྤིན། མིག་སྤིན། 

དམ�ག་ཟ�་ཟི་པློ། དམ�་དང་དམ�ག་དང་མ�ག་བཅས་མིག་གི་བརྡ་རིང་པ་ཡིན་ཞིང་། དམ�ག་ཟ�་ཟི་པློ་ནི་

མིག་རབ་རིབ་ཟེར་བའི་དློན་ཡིན། 

དམྱུག་པ། ① [ཐ་དད་པ]དམྱུགས་པ། དམྱུག་པ། དམྱུགས། འཇུག་པ། བཀྲུ་རྒྱུའི་གློས་ཆུ་ནང་དུ་

དམྱུག་པ། ② འཚོལ་བ། གཏེར་ཁ་དམྱུག་པ། ③ ཕིར་འདློན་པ། ཟངས་གཏེར་དམྱུག་པ། 

ལྕགས་གཏེར་དམྱུག་པ། ④ [ཐ་མི་དད་པ]དམྱུགས་པ། དམྱུག་པ། འགློ་བ་དང་། འཁམ་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕིར་རློལ་ཏུ་དམྱུག་པ། གློང་མཐར་དམྱུག་པ། 

དམྱུག་དམྱུག ① འཚོལ་ཉུལ། ལྕགས་ཀི་གཏེར་ཁ་གར་ཡློད་དམྱུག་དམྱུག་བེད་པ། ② ཕིར་འདློན། 

ཉ་པ་རྣམས་ཀིས་ཆུ་ནང་ནས་ཉ་རིགས་དམྱུག་དམྱུག་བེད་པ། 

དམྱུགས། ① ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་དམྱུག་པའི་སྐུལ་ཚིག ② [རིང] ཕིར་བཏློན་པ། 

དམྱུགས་པ། དམྱུག་པའི་འདས་པ། 
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༼ཙ༽

ཙ། བློད་ཡིག་གསལ་བེད་བཅུ་འདུན་པ་འདིའི་ང་རློ་འདློན་ཚུལ་ལ་སྐྱེ་གནས་རན་དང་། བེད་པ་ལྕེ་

དབུས། ནང་གི་རློལ་བ་རན་ལྕེ་གཉིས་ཕད་དང་། ཕིའི་རློལ་བ་སློག་ཆུང་སྒ་མེད། མིང་གཞིའི་

ཕློ་ཡིག་ཅིག 

ཙ་ཀ་ལི། [ལེགས]ལྷ་དང་། དཀིལ་འཁློར། གཞན་ཡང་བཀྲ་ཤིས་པའི་རགས་རས་སློགས་མཚོན་

བེད་རི་མློ་བིས་པའི་ཤློག་ལྷེ་ཆུང་ངུ་རྣམས་ལ་ཟེར། 

ཙ་ཀློ་ར། [རིང]བ་གློང་མ་སེག་པ། 

ཙ་གེ་ཙིག་གེ ཙག་ཙིག་ལ་ལློས། 

ཙ་ཏ་ཀ འདི་རྒྱ་གར་སྐད་དེ། བློད་སྐད་ལ་བིའུ་ཁུག་ར་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། དེ་ཆུ་འཐུང་འདློད་ན་ནམ་

མཁའ་ལས་ཆར་འབབ་པའི་ཆུ་འཐུང་བར་བེད་པས། ཆར་སློང་བིའུ་དང་། ཆར་སློད་ཆུ་འཐུང་། 

སྤིན་ལ་སློང་། ཆར་དགའ་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན་ཞེསམངློན་བརློད་འཆི་མེད་མཛོད་དུ་བཤད། 

ཙ་རགས། ཙ་ཡི་སྟེང་དུ་ཡློད་པའི་ཚེག་དང་འདྲ་བའི་རགས་འདི་ཡིན།

ཙ་ཌ། སློ་ཞིག 

ཙ་སེ། ① བློད་ཡིག་གསལ་བེད་ཀི་སེ་པ་ལྔ་པ་སྟེ་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ། ② ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་གསལ་བེད་

ཀི་སེ་པ་གཉིས་པ་སྟེ། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། 

ཙ་ན། ① རྒྱུ་མཚན་སྟློན་པའི་ཕད་ཅིག ཁློ་པ་ན་ཚོད་དར་མ་ཡིན་ཙ་ན་ལུས་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་ཡློད། 

སེར་སེམས་མེད་ཙ་ན་སྙིང་སྟློབས་ཆེན་པློ་ཡློད། ② དུས་སུའམ་སྐབས་སུ། ཕིན་ཙ་ན། ནང་

དུ་བཞུགས་ཙ་ན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཙ་ན་ཀ སན་མ་ཆུང་ངུ་ཞིག 

ཙ་པ། ཙ་ནས་པ་བར་སློ་སློར་བསྡུ་བའི་ལེགས་སྦར་གི་གསལ་བེད་ཡི་གེ ཧ་ས་ལ་ལློས། ཙ་པ། ཙ་

ཊ་ཏ་ཀ་པ། 

ཙ་འཕྲུ། ཙ་ཡིག་གི་ཏློག་གམ་ལག་པ། ཙ་“” 

ཙ་བ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་དབི་མློང་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་རྣམ་གངས་

ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་དབི་མློང་ལློ་མ་ཞེས་འགྱུར་བར་སྨན་མིང་སྒ་སྦློར་ངེས་པའི་མཆན་

འགེལ་ཆློས་རེ་བུ་སྟློན་གིས་མཛད་པ་ལས་གསུངས། 

ཙ་བྱཱ། དབི་མློང་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

ཙ་ར། ① ར་བའམ་རད། ནློར་འཁྲུལ་གི་ཙ་ར་གཅློད་པ། ② ལྕག་གིས་གཞུ་བ། ཙ་ར་བཅད་པ། 

ཙ་ར་ཀ [ལེགས]སྨན་དཔྱད། 

ཙ་ར་ཀ་སེ་བརྒྱད། དྲང་སློང་ཆེན་པློ་རྒྱུན་ཤེས་ཀི་བུ་དང་། མེ་བཞིན་འཇུག ཐང་ལ་འབར། དཀའ་

གཉིས་སྤློད། མུ་ཁྱུད་འཛིན། འགློ་སྐྱློང་གི་བུ། ནབས་སློ་སྐྱེས། བཤློལ་འགློ་སྐྱེས་བཅས་བརྒྱད་

ཀིས་བརྒྱ་བིན་ལས་ཐློས་པའི་ཚེ་ཡི་རིག་བེད་ཀི་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའི་འགེལ་པ་རེ་རེ་བེད་ཀི་

རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའི་འགེལ་པ་རེ་རེ་བ་ལས། དཀློས་སྟློན་པའི་སེ་དང་། གཞི་སྒྲུབ་པའི་སེ། བདུད་

རི་ཆེན་པློའི་སེ། མི་འཇིག་པའི་མཚོན་ཆའི་སེ། བདུད་རི་སྒྲུབ་པའི་སེ། སློག་གི་སྒློལ་བུའི་སེ། 

གསློ་དཔྱད་སྨན་སྦློར་གི་སེ། སྦློང་བེད་ལས་ལྔའི་སེ་བཅས་ལེའུ་བཞི་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་

པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དེ་ལ་ཙ་ར་ཀ་སེ་བརྒྱད་གགས་པའློ།། 

ཙ་ར་ཁུང་། མིའི་བང་རུས་ཀི་རེ་དང་སྒློག་རུས་ཀི་སྣེ་གཉིས་འབེལ་བའི་མཚམས་ཀིས་ཁློག་གམ་

གནས་ཤིག 

ཙ་ར་ར། ཙར་ལ་ལློས། 

ཙ་རི། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀློ་ཡུལ་གི་གནས་རི་ཞིག་ཡིན་པ་འདི་ལ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་

ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེས་སྤེལ་ལློ་ནམ་འཆར་ན་གནས་བསྐློར་དུ་འགློ་བའི་སློལ་རྒྱུན་བཏློད་ཡློད་པ་རེད། 

ཙ་རེ་བ། རྒྱུན་ན་རེ་བ། ཆུ་ཙ་རེ་བར་བབས་པ། ཁག་ཙ་རེ་བར་ཐློན་པ། 
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ཙ་ལག ཅ་དང་མི་ནློར་བའི་རགས་ཀི་ཙ་འཕྲུ། ཙ་“”ཅ། 

ཙཀྲ། [ལེགས]འཁློར་ལློ། སྒ་གཅན་གི་ཙཀྲ། ཆ་ཤས་ཙཀྲ། 

ཙཀྵུ། [ལེགས]མིག 

ཙག ཤིང་གས་པ་ལ་བུའི་སྒ་བེ་བག་པ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། ཁང་བ་ཙག་སྒ་གགས།  

ཙག་གེ་ཙིག་གེ ཆང་ངེ་ཆུང་ངེ་སྟེ་འགངས་མི་ཆེ་བ། ལས་ཀ་ཙག་གི་ཙིག་གི དངློས་པློ་ཙག་གི་ཙིག་གི 

ཙག་གུ། ནློར་དང་མི་ལ་ཁག་གཏར་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཞིག 

ཙག་གེ་ཙོག་གེ དབིབས་མཐློ་དམན་སྣ་ཚོགས་པ། རི་ཆུང་ཙག་གེ་ཙོག་གེ 

ཙག་སྒ། ① མེ་རས་མུ་ཟི། ② ཙག་ཙག་ཟེར་བའི་སྒ་ཙམ། སྣུམ་ཆུ་ཚ་གང་འཐབས་པའི་ཙག་སྒ། 

ཤིང་ལློ་སྐམ་པློ་ཕན་ཚུན་ཐུག་པའི་ཙག་སྒ། ཤློག་བུ་རླུང་གིས་བསྐྱློད་ནས་ཙག་སྒ་ཐློན་པ། 

ཙག་སྒ་དི་རི་བ། ཁ་མང་པློར་སྨ་བ། 

ཙག་སྒའི་འབར་རིས། ཙག་སྒའི་ཚོང་རགས་ལ་ཟེར། དེའི་སྒྱུ་རལ་གི་རྣམ་པ་ནི་རིགས་མང་པློ་ཡློད་

པ་སྟེ། སྣུམ་ཚོན་རི་མློ། སྣག་ཆུ་རི་མློ། ཤིང་བརློས་རི་མློ། ཤློག་དྲས་རི་མློ་སློགས་ཡློད། དེར་

མི་སྣ་དང་ཡུལ་ལློངས། ཚན་རིག་གསར་གཏློད། ལུས་རལ་འགུལ་སྐྱློད། ཡུལ་སློལ་སྣ་ཚོགས་

སློགས་འབི་སློལ་ཡློད་པ་དང་། ཙག་སྒའི་འབར་རིས་དེ་དངློས་ཕན་མཛེས་རལ་གི་རིགས་

གསར་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡློད། 

ཙག་བཅད་པ། མར་ཁུ་ཙག་ཐག་བཅད་པ། མར་ཁུ་བཞུར་ནས་ཙག་བཅད་པ། 

ཙག་བཅད་མར། བསྐློལ་ཏ་ེཙག་ཐག་བཅད་པའ་ིམར་ཁུ། ཙག་བཅད་མར་ད་ེརྒྱུན་རིང་ཞར་ཡང་མ་ིརུལ། 

ཙག་ཙག་ལྷང་ལྷང་། ནད་ཀི་ཟུག་རྔུའི་མངློན་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་

འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཙག་ཙག་ལྷང་ལྷང་ནི། 

ཙག་ཙག་ཅེས་ཚ་འཁྱུག་བས་ནས་ན་ཟུག་འབྱུང་བ་དང་། ལྷང་ལྷང་ཞེས་ན་ཟུག་མི་བརེད་ཙམ་

ན་བའི་དློན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཙག་ཙིག ཙག་གི་ཙིག་གེའི་བསྡུས་ཚིག 

ཙག་ཙིག་དུས་ཚོད། 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།

ཅིགསྟེ། དབིན་སྐད་དུ་miscellaneous time，ཟེར། 

ཙག་ཙོག ཙག་གེ་ཙོག་གེའི་བསྡུས་ཚིག 

ཙག་རང་། [ཡུལ] རེས་རག་དང་ དློན་འདྲ་སྟེ། ཁ་རློད་སང་སྐྱེན་པློའམ་རེད་ཚ་པློ། རླུང་ལང་པློ་

སྟེ་དཔེར་ན། ཨ་ཅེ་ཕ་གི་ཙག་རང་ཚ་པློ་ཞིག་ཡློད་རེད། དློན་དག་ཆུང་ཙག་ལའང་རེས་རྒྱབ་

གི་རེད་ལ་བུ། 

ཙག་བཤགས། [ལེགས]ཤ་ཁློག་སློགས་དཀིལ་ནས་བཤགས་པ། ལུག་ཤ་ཙག་བཤགས་བཏང་

བ། ཚགས་ཤ་ཙག་བཤགས། 

ཙང་ཀུན། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ཕློགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་དབུས་དང་བཅས་པའི་ས་བདག་

གཙོ་བློ་རྣམས་ལས་ལྷློའི་ས་བདག་གཙོ་བློ། གསེར་གི་གློ་ཆ་གློན་ཤིང་རལ་གི་ཐློགས་པ། 

དགུན་ཟླ་བ་ར་བ་ལ་ས་བདག་གི་བེད་ལས་གཙོ་བློར་བེད་མཁན་ཞིག 

ཙད། ཡུལ་སྐལ་ལ་ལར་ཉི་མའི་ཚ་བ་ལ་ཙད་ཟེར་ཏེ། ཚ་བ་ཆེ་ལ་ཙད་ཆེན་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

ཙནྡན། [ཙནྡནཿ]དྲི་བཟང་པློའི་ཤིང་རིགས་ཤིག ཙན་དན་ལ་གློ་ཡློག་དང་། གློས་ཆེན་ལ་ཐབ་ཕིས། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གློས་སློན་དང་། དྲིའི་སྙིང་པློ། དཔལ་གི་དུམ་བུ། མ་ལ་ཡར་སྐྱེས། ཚིམ་

བེད། བཟང་པློའི་དཔལ་བཅས་སློ།། 

ཙནྡན་དཀར་པློ། འདི་ཨ་ཤེ་ཡ་གིང་ཚ་བ་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་དང་། ཁད་པར་རྒྱ་གར་དང་། ཧིན་རྡུ་ཉི་

ཞི་ཡ། ཤིས་ཧྲློང་པ་ན། ཧའེ་ནན་གིང་ཕན། ཐའེ་ཝན་སློགས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་དུ་སྐྱེ་བའམ་

འཛུགས་ཀི་ཡློད། ཤིང་ཕུང་གི་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་6～9ཙམ་ཟིན་པ་དང་ལློ་མ་ལང་གུ་རྒྱབ་སྐྱ་བ་

ལྕང་ལློ་ལ་བུ། མེ་ཏློག་དྲིལ་དབིབས་འདབ་མ་བཞི་ཅན། ཐློག་མར་སེར་སྐྱ་ནས་རིམ་བཞིན་

ཁམ་སྨུག་ཏུ་འགྱུར་བ། ཞིབ་ཅིང་མང་བ། འབས་བུ་རིལ་མློ་སྨིན་ནས་ནག་པློར་འགྱུར་བ་བཅས་

སློང་པློ་ཆེ་བའི་ཤིང་རིགས་ཡིན། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་དེ་ཉིད་ཀི་སློང་པློ་ཡིན། རློ་བསྐ་ལ་ཚ། ཞུ་

རེས་བསིལ། ནུས་པས་གློ་སྙིང་འཁྲུགས་ཚད་སེལ། ལུས་ལ་བྱུགས་ན་ཤ་པགས་ཀི་ཚ་བ་

འཇློམས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གློ་ཤིཪྵ་དང་། ཏིལ་འདབ་ཅན། ཏེ་ལ་པ་རྣི། དྲི་ཞིམ་དཀར་པློ། 

དྲི་ཞིམ་བཏགས། བ་ལང་མགློ དཔལ་གི་དུམ་བུ། མེའི་སྲུབ་ཤིང་། ས་མཆློག་ཙན་དན། ས་
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འདན་ཧ་སར། ཧ་རི་ཙན་དན་བཅས་སློ།། 

ཙནྡན་གློ་ཤིཪྵ། རི་བློ་མ་ལ་ཡར་སྐྱེས་པའི་ཙན་དན་དཀར་པློའི་རིགས་ཤིག 

ཙནྡན་སྒློལ་མ་རང་བྱུང་། སྐུ་ངློ་མཚར་ཅན་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སར་གི་བཤད་སློལ་ལར་

ཙན་དན་གི་སློང་པློའི་ནང་ནས་རང་བྱུང་གི་སྐུ་རེན་ཞིག་སྟེ། བློད་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་

དུས་བལ་བཟའ་ཁི་བཙུན་གི་རེན་སྐལ་དུ་ཁེར་ཡློང་བ་ཕིས་ར་མློ་ཆེར་བཞུགས་པའི་རེན་ཞིག 

ཙན་དན་མཆློག [མངློན]སྦྲུལ་གི་སྙིང་པློ། 

ཙན་དན་ཇློ་བློ། འཕགས་ཡུལ་ནས་བཟློ་སྐྲུན་བས་པ་ཕིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་གདན་དྲངས་ཏེ་རེན་གི་གཙོ་

བློར་བཞུགས་སུ་གསློལ་བའི་ཙན་དན་གི་ཐུབ་པའི་སྐུ་བརན་ཞིག 

ཙན་དན་སྦྲུལ་གི་སྙིང་པློ། དཀློན་ཞིང་རིན་ཆེ་བའི་ཙན་དན་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེ་ཅན་དང་། 

ཁབ་འཇུག་སྐྱེས། སློ་སངས། ཏིལ་འདབ་ཅན། སྟློང་གསུམ་རིན་གིས་གཞལ་མེད་ཤིང་། རྣ་བ་

ནག་པློ། བ་གང་མགློ། བཻཌཱུརྱའི་མདློག་ཅན། རྨ་གསློ།། ལག་འགློའི་སྙིང་པློ་བཅས་སློ།། 

ཙན་དན་མར་ཁུ། ཙན་དན་དང་། ཤུག་པ། སེང་ལེང་རྣམས་ཀི་གཞློག་ཕེ་བ་དམར་ཟལ་གི་མར་ཁུའི་

ནང་བཙོས་ནས་བཏློན་པའི་མར་ཁུའི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་

ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་གཅེས་བསྡུས་ཀུན་གསལ་སྣང་མཛོད་ལས། ལྔ་པ་ཙན་དན་

མར་ཁུའི་སྦློར་བ་ནི། ཙན་དན་དཀར་དམར་ཤུག་པ་དམར་པློ་དང་། སེང་ལེང་རྣམས་ཀི་སློང་

པློ་གཞློག་ཕེ་དེ། དམར་ཟལ་བ་ཡི་མར་ཁུར་བཙོས་ནས་གང་། སྣུམ་ཕིར་སར་ལར་བཏློན་པའི་

མར་ཁུ་དེ། བྱུགས་པས་གཟའ་ནད་རང་འབམ་འབས་སུརྻ། རྨ་རྒན་དྲེག་གྲུམ་ར་དཀར་ཚ་ཤས་

དང་། རླུང་ཤས་ཅན་གི་གློ་བ་སྐྱ་རྦབ་སེལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཙན་དན་དམར་པློ། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཁག་ལ་ཚ་

བ་ཞུགས་པ་དང་། ཁག་ངན་འཕེལ་བ། ཁག་རླུང་འཐབ་པ་སློགས་ལ་ཕན། ཕིར་བྱུགས་ན་ཕན་

ལག་གི་སྐྲངས་པ་འཇློམས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུ་ཙནྡན། རིལ་མར་ཅན། འདབ་མའི་ལུས། 

སྣུམ་ལན། པ་ཏངྒ། ཙནྡན་དམན་པ། ཚོས་བེད། རཀྟ་ཙནྡན། སའི་ཙན་དན་བཅས་སློ།། 

ཙནྡན་སྨུག་པློ། ཙན་དན་དམར་པློ་རིགས་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་མདློག་དམར་སྨུག་ཤས་ཆེ་བ་ཞིག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟེ། ནུས་པ་ཙན་ཅན་དམར་པློ་དང་མཚུངས། 

ཙནྡན་ས་མཆློག ཙནྡན་དཀར་པློ། 

ཙན་དན་སེང་ལེང་། སེང་ལེང་རིགས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་མདློག་ཙནྡན་ལར་དམར་བ། ཆ་མ་འགིག་

པའི་ལློ་ཕན་རེས་མློས་སྐྱེ་བས་སྒློ་དབིབས་སུ་གྲུབ་པ་དང་། མེ་ཏློག་དཀར་པློ་འདབ་མ་ལྔ་ཅན་

མང་དུ་འཆར་ཞིང་། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་སློང་པློ། 

ཙན་སློང་། ཙནྡན་གི་སློང་པློ། 

ཙནྡྲ་པའི་སྒ་མདློ།། རྒྱ་གར་པ་ཙནྡྲ་གློ་མིས་བརམས་པའི་སྒའི་བསྟན་བཅློས་སར་ནས་བློད་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་པ་འདིའི་རྒྱུན་ད་ལའང་དར་ཡློད་པ། 

ཙཎ་ལཱི། [ལེགས]གཏུམ་མློའ ློ།། 

ཙཎ་ལཱི་གསུམ། གཏུམ་མློའི་རྣམ་གངས་གསུམ་སྟེ། རང་བཞིན་ཙཎ་ལཱི་ཞེས་པ་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་

རང་བཞིན་སྟློང་པ་ཉིད་ཕིའི་གཏུམ་མློ་དང་། གཏུམ་མློ་ཙཎ་ལཱི་ཞེས་པ་ལེ་བའི་ཨ་ཐུང་ཉིད་ནང་

གི་གཏུམ་མློ་དང་། ཁ་སྦློར་ཙཎ་ལཱི་ཞེས་པ་རྣམ་ཀུན་མཆློག་ལན་གི་སྟློང་ཉིད་དང་མཆློག་ཏུ་མི་

འགྱུར་བའི་བདེ་ཆེན་ཁ་སྦློར་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཉིད་གསང་བའི་གཏུམ་མློ་རྣམས་སློ།། 

ཙནྡྲ། [ལེགས]ཟླ་བ། 

ཙནྡྲ་པའི་ཡི་གེའི་མདློ།། སློབ་དཔློན་ཙནྡྲ་གློ་མིས་མཛད་པའི་སྒའི་བསྟན་བཅློས་ཤིག 

ཙནྡྲ་གློ་མི། [ལེགས]སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བདུན་པའི་སྐབས་བྱུང་བའི་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་དགེ་

བསྙེན་ཟླ་བ་ཞེས་པ་དེའི་མིང་ཡིན། 

ཙནྡྲ་བདུན། རྒྱ་གར་གི་ལློ་རྒྱུས་སུ། རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་བང་ག་ལ་ཟེར་བར་ཙནྡྲའི་རིགས་ལས་

རྒྱལ་པློ་ཙནྡྲའི་མིང་ཅན་བཅུ་དགུ་བྱུང་བའི་༡ ཧ་རི་ཙནྡྲ། ༢ ཨ་ཀྵ་ཙནྡྲ། ༣ཛ་ཡ་ཙནྡྲ། ༤ ནེ་

མི་ཙནྡྲ། ༥ ཕ་ནི་ཙནྡྲ། ༦ བང་ས་ཙནྡྲ། ༧ ས་ལ་ཙནྡྲ། ༨ཙནྡྲ་གསློ། ༩ ཤི་ཙནྡྲ། ༡༠ དྷརྨ་ཙནྡྲ། 

༡༡ ཀརྨ་ཙནྡྲ། ༡༢ བ�་ཀྵ་ཙནྡྲ། ༡༣པི་ག་མ་ཙནྡྲ། ༡༤ ཀཱ་མ་ཙནྡྲ། ༡༥ བིངྒ་ཙནྡྲ། ༡༦ བཱ་ལ་

ཙནྡྲ། ༡༧ བི་མ་ལ་ཙནྡྲ། ༡༨གློ་བི་ཙནྡྲ། ༡༩ ལ་ལི་ཏ་ཙནྡྲ་བཅས་སློ།། དེ་དག་གི་ནང་ནས། 

གཉིས་པ་ཨ་ཀྵ་ཙནྡྲ་དང་། གསུམ་པ་ཛ་ཡ་ཙནྡྲ། བཅུ་པ་དྷརྨ་ཙནྡྲ། བཅུ་གཅིག་པ་ཀརྨ་ཙནྡྲ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

བཅུ་གསུམ་པ་པི་ག་མ་ཙནྡྲ། བཅུ་བཞི་པ་ཀཱ་མ་ཙནྡྲ། བཅུ་བདུན་པ་བི་མ་ལ་ཙནྡྲ་བཅས་བདུན་

པློ་དེ་རྣམས་སིད་དབང་བཟུང་ཡུན་རིང་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལ་དད་གུས་དང་བས་རེས་

ཆེན་པློ་ཅན་ཡིན་པས་རྒྱ་གར་གི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་གློང་གསལ་རྒྱལ་པློ་བདུན་པློ་དེར་ཙནྡྲ་བདུན་

ཞེས་ཟེར། རྒྱལ་པློ་འདི་རྣམས་དུས་སྐབས་གང་དུ་བྱུང་བ་དང་སིད་དབང་བཟུང་བའི་ལློ་གངས་

བཅས་གསལ་བར་བཤད་པ་མ་མཐློང་ངློ་།། 

ཙནྡྲའི་རྒྱལ་པློ་བཅུ་དགུ། གློང་གི་རྒྱལ་པློ་ཙནྡྲའི་མིང་ཅན་བཅུ་དགུ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

ཙབ་ཀྲློལ། འཁྲུག་རྐྱེན་ནམ་ཕུང་དཀྲུག་གི་བརྡ་རིང་། 

ཙབ་ཏ་ཙུབ་ཏ། [ཡུལ]ཙབ་བེ་ཙུབ་བེ་དང་འདྲ། 

ཙབ་བེ་ཙུབ་བེ། བློ་བག་མི་ཕེབས་པའི་རྣམ་འགྱུར། ལས་ཀ་ཙབ་བེ་ཙུབ་བེ་མ་བེད། སྐད་ཆ་ཙབ་

བེ་ཙུབ་བེ་མ་བེད། སྐད་ཆ་ཙབ་བེ་ཙུབ་བེ་བཤད་ན་ཉན་མཁན་གིས་གསལ་པློར་གློ་མི་ཐུབ། 

ཙབ་ཙབ། བཟློད་གགས་མེད་པའམ། བེལ་ཚུབ་ཆེན་པློ་བེད་པའི་རྣམ་འགྱུར། བེལ་བ་ལངས་ནས་

ཙབ་ཙབ་བེད་ཀིན་འདུག་ལ་བུ། 

ཙབ་ཙུབ། ཙབ་བེ་ཙུབ་བེའི་བསྡུས་ཚིག 

ཙབ་ཙོབ། བེལ་ཟིང་གི་རྣམ་པ། ལས་ཀ་ཙབ་ཙོབ་བས་ན་ནློར་འཁྲུལ་འབྱུང་། 

ཙབ་ཙོབ་བློ་མང་། སེམས་ལ་དྲན་མ་ཐག་ལག་ལེན་བསྟར་འདློད་བས་པ་ལ་ཙབ་ཙོབ་བམ། ཙབ་ཙུབ། 

འཚབ་འཚུབ་དང་། ཁ་སྐད་ལ་ཚ་གི་ཚི་གེ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། བློ་མང་ནི་བསམ་བློ་གཅིག་འཁློར་བ་

དེ་ཕར་བཞག་ནས་ཡང་དེ་མིན་པ་ཅིག་བསམ་བློ་བཏང་བ་སློགས་བློ་རེ་གཉིས་བས་པའི་དློན། 

ཙབ་ལངས་པ། སེམས་ཚབ་པའམ་བེལ་ཚུབ་ལངས་པ། ལས་ཀ་བེད་རྒྱུ་མང་དྲགས་ནས་ཙབ་ལངས་པ། 

ཙབ་ལིང་། བེལ་ཚུབ་ཚུབ། ཙབ་ལིང་ངེ་བར་ལས་དློན་སྒྲུབ་བཞིན་ཡློད་པ། 

ཙབ་ཧྲལ། རབ་ཧྲལ་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ཙབས་རུ་ཚྭ། ལན་ཚྭའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ལན་ཚ་ལ་སྐྱུར། ནུས་པས་ཕློ་བའི་དྲློད་ཉམས་པ་དང་། 

ཟས་མི་འཇུ་བ། ཁློག་པ་སློས་བརྒྱངས་བེད་པ་སློགས་ལ་ཕན། 

ཙམ། ① སྐློར་དང་། ལ་བུ་སྟེ་ཚད་འཛིན་པའི་ཚིག་གློགས་ཤིག དློན་གནད་ཟུར་དུ་བསྟན་པ་ཙམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གིས་རློགས་པ། ན་ཚ་ཅུང་སྡུག་ཙམ་དུ་སློང་འདུག ཁ་དློག་དམར་ཙམ་འདུག སྦློང་བརྡར་ཇི་

ཙམ་མང་བ་དེ་ཙམ་གིས་གློམས་ཤས་ཆེ། ཚོགས་འདུར་གཞུག་མཁན་མི་བརྒྱ་ཙམ་བྱུང་། ཟ་

ཆེ་བ་རི་བློ་ཙམ། འཐུང་མང་བ་རྒྱ་མཚོ་ཙམ། ② ཁློ་ན་སྟེ་དློན་གཞན་འགློག་པའི་ཚིག་གློགས་

ཤིག མིང་ཙམ། སེམས་ཙམ། ཁང་པ་ཙམ་ལས་སློད་མཁན་མེད། 

ཙམ་པ་ཀ ཤིང་སྨན་གི་རིགས་གང་བུ་ནས་ཐློན་པའི་སློན་གཤློག་པ་ཅན་མེ་ཏློག་དཀར་པློ་ལ་བུ་

ཞིག་སྟེ། ནུས་པས་ཚད་པ་སེལ། 

ཙམ་པློ་བ། དངློས་མིན་དང་། ཚད་ལན་མ་ཡིན་པ། གཏན་ཚིགས་ཙམ་པློ་བ། རིགས་པ་ཙམ་པློ་བ། 

ཙམ་འབེའུ། [རིང]བེར་ཟླམ་ལ་བུའི་མིང་། 

ཙར་མ། ལི་ཡུལ་གི་ས་མིང་ཞིག 

ཙར་ཙར། དངློས་པློ་སློགས་ས་ཐློག་ཏུ་སེབ་གཅིག་མིན་པར་ནར་ནར་ཟགས་ཚུལ། ཅ་ལག་ཙར་

ཙར་ཐེབས་ནས་ཟགས་འདུག མི་ཚོ་ཙར་ཙར་ལ་ཡློང་གིན་འདུག 

ཙར་རེ། འཕློ་ཅན་ནམ་ལྷག་ལུས། ལས་ཀ་བེད་འཕློ་ཙར་རེ་བཞག་པ། 

ཙི་གི བི་བ། 

ཙི་གུ། ① ཁམ་བུའི་ཚི་གུ། ② བི་བ། 

ཙི་གེ་དར་མཚོ། མཚོ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཨ་མདློ་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

ཙི་ཏྲ། [ལེགས]བློད་ཟླ་གསུམ་པ། 

ཙི་ཏྲ་ཀ [ལེགས]མེ་ཡི་འཁློར་ལློའམ་བློ་སྐྱློང་སྟེ་ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག རློ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། 

ནུས་པས་སྐྲན་འཇློམས་ཤིང་། མེ་དྲློད་སྐྱེད། འློར་ནད། གཞང་འབྲུམ། སིན་ནད། མཛེ་ནད་

བཅས་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སིཪྤཉྩ་དང་། ཏྲུག་ཏྲུག ཐང་ཤིང་ངར་པ། མེ་སྟློབས། ཚ་

བ། སེག་བེད། མེ་འདྲ། ཚ་དབལ་བཅས་སློ།། 

ཙི་ཐུང་། [ལེགས]ཁློང་ཁློ་ལངས་ས་བའི་མི། 

ཙི་ན། རྒྱ་ནག 

ཙི་པ་ཊ། ཀ་མགློ་སློགས་ཀི་རྒྱན་དུ་བརློས་པའི་བི་ལའི་མགློ་ལ་བུའི་སློག་ཆགས་སྣ་ལེབ་ཅན་གི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

གཟུགས་རིས་ཤིག 

ཙི་ཙི། ① འབྲུའི་རིགས་ཁེ་རྒློད། ② ཙི་ཙི་རམ་པ་ཟ་བར་ཟ་ལུགས་དང་། ཨ་བ་ཐང་ལ་རྒྱུག་ལུགས། 

ཙི་ཙི་སམ་པློ། བི་བའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། འཕུར་ཤེས་ལ་སློ་ཡང་ཡློད་པའི་བ་མིན་མི་མིན་ཞིག 

ཙི་ཙི་ས་འཛིན། སློ་ཞིག 

ཙིག་གུ། ཙི་གུ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ཙིག་གེ་བ། [རིང]ཅུང་ཟད་ཙམ། 

ཙིག་མ། ཚིག་མ། ཚིགས་མའམ་སྙིགས་མ། 

ཙིང་དབང་གི་ལས་ཀ་བས། ཐང་ཐའི་ཙུང་གིས་ཐློག་མར་རང་ཉིད་ཀི་ཕ་གློང་མ་ཐང་ཀའློ་ཙུའི་ལི་

ཡློན་གིས་གློང་མ་བེད་སྐབས་ཆིན་ཝང་གི་གློ་གནས་བཟུང་བ་ལ་ཟེར། 

ཙིཏྟམཎི། ཙིན་ཏ་མ་ཎིའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག 

ཙིཏྟ། རྒྱ་གར་སྐད་དུ་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་སྙིང་དང་། སེམས་གཉིས་ཀར་གློ་བའི་སྐབས་ཡློད་ཅིང་། 

སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ལས་མི་རྣམས་ཀི་སེམས་དེ་དང་པློར་ཆགས་པ་ཡང་སྙིང་ག་ནས་

འགློ་བཙུགས་ཏེ་ཆགས་པ་དང་མཐར་འཆི་བའི་ཚེ་ཡང་རྣམ་ཤེས་སྡུད་པའི་གནས་སྙིང་ཀ་ཡིན་

པ་བཅས་ལ་རྒྱུ་མཚན་མང་པློ་མདློ་སགས། 

ཙིད་བུ། [རིང]ལློ་གཉིས་པར་སེབས་པའི་ར་ཕྲུག 

ཙིན་ཏ་མ་ཎི། [ལེགས]ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་སྟེ་འཇིག་རེན་དུ་ཤིན་ཏུ་འབྱུང་བ་དཀློན་པའི་རིན་པློ་ཆེ་ཞིག 

ནུས་པས་ལུས་ལ་འཆང་བ་ཙམ་གིས་ནད་གདློན་འཇློམས་ཤིང་། བསམ་དློན་འགྲུབ་པར་གགས། 

ཙིན་ཧྥུ་དགློན་པ། ས་སྐྱ་པའི་དུས་རབས་སུ་བཞེངས། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཙིམ། ཁག་དང་གཤེར་ཁུའི་རིགས་གཏིང་ནས་ཡར་ཐློན་པའི་རྣམ་པ་སྟེ། རྨ་ཁ་ནས་ཁག་ཙིམ་ཙིམ་

བག་ངློས་ནས་ཆུ་ཙིམ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཙིའུ། ཙི་གུ་དང་དློན་གཅིག 

ཙུ་ཏ། ① མི་རང་པ་གཅིག་པའི་ཡུལ། ཙུ་ཏའི་ཡུལ་དུ་སེབས་པ་ན། རང་གཉིས་པ་མིར་མི་རི། ② 

རིན་པློ་ཆེའི་བེ་བག་ཅིག 
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ཙུ་ཏ་ཕ་ལ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་སྙིང་ཞློ་ཤའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། 

འཛག་བེད་འབས་བུ་ཞེས་འགྱུར་བར་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་བསྟན་པའི་ཉིན་བེད་ཀིས་མཛད་པའི་

མངློན་བརློད་འཆི་མེད་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་ལས་གསུངས། 

ཙུ་ཏའི་ཡུལ། རང་པ་གཅིག་བཙུགས་ཏེ། འགློ་བ་མི་མ་ཡིན་གི་ཡུལ་ཞིག་སྟེ། ཙུ་ཏའི་ཡུལ་དུ་སེབས་

པ་ན། རང་གཉིས་པ་ལ་མིར་མི་རི་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཙུ་མ་ཏི། ཤ་རློ་དང་། རྒྱུས་པ། རུས་འཛེར་སློགས་འདློན་བེད་ཀིས་སྐམ་པ་འཇབ་རེའ་ིདབིབས་ཅན་ཞིག 

ཙུ་མློ་ཏི། སྨན་དཔྱད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག 

ཙཱུ་ཏ། ཨ་མྲའི་ཤིང་། 

ཙུག ཇི་ལར་དང་། གང་། ཅི་ཙུག་བེད། ཁེད་ཀིས་དེ་སྐད་གསུངས་པ་ཅི་ཙུག་ལགས། 

ཙུག་བེད། གང་བེད་པ། 

ཙུག་ཙུག ཟ་འཐུང་སྐབས་ཁའི་རན་ནས་ཐློན་པའི་སྒའི་ཁད་པར་ཞིག 

ཙུག་ཡིན། གང་ཡིན་པ། 

ཙུག་ལགས། གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་པའི་བརྡ་རིང་། 

ཙུད་ཙུད། ཕུང་གསློག་ཆུང་ཆུང་ངམ་ཉུང་ཉུང་གི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། རམ་པ་ཙུད་ཙུད་ཅིག་བརྒྱབ་

ན་འགིག་པ། མང་པློ་བཟའ་དགློས་མེད་ལ་བུ་དང་། ཞིང་ཁའི་ནང་ལུད་ཙུད་ཙུད་ཅིག་སྤུངས་

འདུག་ལ་བུའློ།། 

ཙུན་ད། ལྷ་མློ་ཞིག་གི་མིང་། 

ཙུབ་འཁིལ། [ཡུལ]སྐྲ་སུ་ལུའམ་སྐྲ་འཁིལ། 

ཙུམ་པ། [རིང]འློ་བེད་པ། 

ཙེ་གུར། ①[རྒྱན་ཚིག]ཉུང་ངུའི་དློན་ཏེ། སྨན་ཁུ་ཙེ་གུར་བསྟེན་བིས་པ་ཙེ་གུར་རེ་འགློ་ཐུབ། འབྲུ་

རིགས་ཙེ་གུར་ཞིག་ཀང་ཆུད་ཟློས་སུ་མ་གཏློང་ལ་བུ། ② སྨན་ཁུ་ལྡུད་བེད་ཀི་སྦུ་གུ་ཆུང་ངུ་

ཞིག་གི་མིང་། 

ཙེ་ནེ། ① སེམས་མི་གཡློ་བར་བརན་པློར་འདུག་ཚུལ། ② [རིང]ཐམས་ཅད། 
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ཙེ་བློ། ① སེ་བློ་ཡི་མིང་གཞན། ② མཚོ་སློན་ཡུལ་སྐད་དུ་ལློ་ཏློག་ཅིག་གི་མིང་སྟེ། མྱུ་གུའི་

དབིབས་འབས་དང་འདྲ་ཞིང་འབྲུ་རྡློག་ཁེ་དང་མཚུངས་ལ་མདློག་སེར་བློ་ཡིན། 

ཙེ་མ། [ཨ་མདློའི་སྐད]ཉུང་ཙམ་གི་དློན་ཡིན། སྐབས་འགར་ཙེ་གུ་ཡང་ཟེར། ད་དུང་ཙེ་མ་ཞིག་

འཐུང་རློགས་གནང་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

ཙེ་ཙེ། ཡུལ་སྐད་ལ་ལར་ཙེ་བློ་ཟེར་བའི་འབྲུ་རིགས་ཀི་མིང་ཞིག་ཡིན་འདུག། 

ཙེ་རེ། ཙེར་ཙེར་ཞེས་པའི་སྒ་སྒློག་ཚུལ་ཞིག ཤིང་ལློའི་གསེབ་ཏུ་བ་བིའུ་མང་པློའི་སྐད་ཙེ་རེ་སྒློག་པ། 

ཙེ་ལུ། སློབ་མང་། 

ཙེག་ཙེག སྒ། 

ཙནེ། ཕན་ཚུན་བརྡབས་པ་ལས་སྒ་འབནི་པའ་ིཟངས་དང་ལའི་ིརློལ་ཆས་སྦུག་ཆལ་ག་ིརགིས་ཤགི་ག་ིམངི་། 

ཙེན་ནེ། [རིང]ཐམས་ཅད། 

ཙེན་མིན། རེན་མིན་དང་འདྲ། 

ཙེའི་ཀློག་ག མཇིང་པའམ་མགློ་ཀློག་ཀློག་ཡིན་པར་དམའ་བའི་ཚིག མི་ཙེའི་ཀློག་ག་ཞིག་འདུག 

ཙེར་ཙེར། སྒའི་ཁད་པར་ཞིག ན་ཟུག་ཆེ་སྐབས་སྐད་ངན་ཙེར་ཙེར་དུ་ཤློར།

ཙོ་ཙ། [རིང]ཤིང་ཐློག་ཀུ་ཤུ། 

ཙོ་ཚ། ཤིང་ཏློག་བིམ་པ། རྒྱ་སྐད་དུ་ཕིན་ཀློ་ཟེར་བའི་ཤིང་ཏློག་གི་མིང་། 

ཙོ་ར། ལློ་མང་སྐྱེ་བའི་རྩྭ་ལྡུམ་ར་བ་སློག་སློ་ཅན་མདློག་དཀར་ལ་དབིབས་འཇློང་བློ་ཞིག་ཡིན། 

ཚོད་མ་བེད་ཆློག་ལ་སྨན་དུའང་བཀློལ་ཆློག མེ་ཏློག་གི་འདབ་མའི་སྟེང་ན་སྟག་གཟིག་གི་

པགས་པའི་ཐློག་གི་ཁ་ཐིག་ལ་བུ་ཡློད་པས། ཡུལ་གྲུ་ལ་ལར་མེ་ཏློག་སྟག་གཟིག་ཀང་ཟེར། 

ཙོག ཙོག་ཙོག་ཅེས་དབིབས་ཀི་བེ་བག་སྟེ། མཐློ་པློར་སྤུངས་པ་ལ་བུ། 

ཙོག་གེ་བ། སློད་སྟངས་སམ་བཟློ་དབིབས་ཀྲློང་ངེ་བའི་རྣམ་པ། མི་ཞིག་ཙོག་གེ་བར་རྣམ་པ། མི་ཞིག་

ཙོག་གེ་བར་བསད་འདུག རི་བློ་ཙོག་གེ་བ་ཞིག་མཐློང་། ཁང་པ་ཙོག་གེ་བ་ཞིག་བརྒྱབ་འདུག 

ཙོག་གེར། སློད་ཚུལ་སློགས་ཙོག་ཙོག་ཏུ་གནས་པ་སྟེ། ཕྲུ་གུ་འདི་ཙོག་གེར་བསད་འདུག་ཅེས་ཟེར་

བ་ལ་བུ། ཁ་སྐད་དུ་མི་འགུལ་བའི་དློན་ལའང་། 
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ཙོག་པ། ཙོག་པུ་དང་འདྲ། 

ཙོག་པུ། གེན་འགེང་གི་བཟློ་དབིབས་ཤིག མི་ཉལ་བར་ཙོག་པུར་སློད་པ། འབྲུ་རིགས་ཙོག་པུར་

སྤུངས་པ། རི་བློང་ཙོག་པུར་སློད་པ། རི་བློ་ཙོག་པུ། མཆློད་རེན་ཙོག་པུ། འགློ་ཞུམ་བུ་ལས་

མཁས་པ་དང་། སློད་རི་བློང་ལས་ཙོག་པ། 

ཙོག་པློ། ① རྡློ། རྡུང་བེད་ཀི་རྡློ་གཏུན་བུ། ② ཙོག་པུ་དང་འདྲ། 

ཙོག་མི་ཚུགས་པ། ཙོག་པུར་སློད་མི་ཐུབ་པ། སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་བིས་པ་ཙོག་མི་ཚུགས་པ། བེ་ཕུང་

གེན་དུ་སྤུངས་ཀང་ཙོག་མི་ཚུགས་པ། 

ཙོག་ཙོག ཀྲློང་ཀྲློང་གི་ཚུལ། རྐུབ་སྟེགས་སྟེང་དུ་ཙོག་ཙོག་བས་ནས་སློད་པ། རི་ཆུང་ཙོག་ཙོག་

ཅིག་ལ་དར་ལྕློག་བཙུགས། ཁང་པ་ཙོག་ཙོག་ཅིག་ལ་དཀར་རི་བཏང་བ། གདན་གི་སྟེང་དུ་

ཙོག་ཙོག་པུར་སློད་པ། ཁང་བརེགས་ཙོག་ཙོག་པུ་ཞིག་བརིགས་འདུག 

ཙོག་ཙོག་པུ། ཙོག་ཙོག་དང་དློན་གཅིག 

ཙོང་། སློག་རིགས་བཙོང་། 

ཙོང་ཁ། སྤིར་མཚོ་སློན་པློའི་ཤར་ཕློགས་ཀི་རྨ་ཆུའི་རྒྱུད་ཀི་ས་མིང་རིང་པ་གི་ཐང་ཟེར་བ་དེ་དང་། 

བེ་བག་ཏུ་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་སྐུ་འབུམ་དགློན་པ་ཡློད་སའི་མིང་། 

ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གགས་པ། བློད་ཀི་དགེ་ལུགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སློལ་གཏློད་པ་པློ་ཡིན་ཞིང་། 

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། སེར་འབས་དང་རྒྱུད་གྲྭ་སྟློད་སྨད་འཛུགས་པའི་བཀློད་པ་མཛད། ལམ་རིམ་

དང་སགས་རིམ་སློགས་ལེགས་བཤད་ཀི་གསུང་རློམ་རྒྱ་ཆེར་སེལ། རྒྱལ་ཚབ་རེ་དང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

མཁས་གྲུབ་རེ། དགེ་འདུན་གྲུབ་སློགས་སློབ་མ་མང་དུ་བསྐྲུན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་ཕག་

སྤི་ལློ་༡༤༡༩ལློར་སྐུ་གཤེགས།

ཙོང་ཁ་པའི་སློབ་མ་སྐལ་ལན་བདུན། རིན་པློ་ཆེ་གསུམ་སྟེ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། འདུ་འཛིན་

གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་། རེ་ཤར་གཉིས་ཏེ། བང་རེ་

ཆློས་སེ་ནམ་མཁའ་དཔལ། ཤར་རེ་ཆློས་རེ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། རློགས་ལན་གཉིས་ཏེ། 

རློགས་ལན་ནམ་མཁའ་ཤློག་རལ་དང་། རློགས་ལན་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ། 

ཙོང་ཆུ། རྨ་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་ཀི་ཆུ་ལག་ཅིག ཆུ་འགློ་མཚོ་སློན་པློའི་བང་འགམ་ནས་བྱུང་སྟེ་ཤར་

ཕློགས་སུ་ཟི་ལིང་གློང་ཁེར་བརྒྱུད་དེ་མཐར་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ནས་རྨ་ཆུར་འབབ། 

ཙོང་ཐར་ར་ིཁློད། དགའ་ལན་ཕློ་བང་ག་ིདུས་སུ་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚ་ོཤར་ལུང་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཙོང་མདའ་དགློན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ༡༢༧༥ལློར་ཀུན་དགའ་འློད་འབར་གིས་བཏབ། 

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

ཙོང་ཙོང་། ཀྲློང་ཀྲློང་། རི་དྭགས་ཀིས་སྐེ་ཙོང་ཙོང་བས་ནས་ལ། 

ཙོབ་སྐྱལ་ཆགས། གློས་ཚང་མ་ཆར་ཆུས་རླློན་པ་བཟློས་པ། ཆར་པ་ཆེ་བས་ང་མགློ་ལུས་ཚང་མ་

ཙོབ་སྐྱལ་ཆགས་སློང་། 

ཙོབ་ཙོབ། དློན་མེད་ཀི་སྒ། 

ཙོར་མློ། སྐུད་པའམ་སྤུ་ཉག་སློགས་དངློས་རས་ཕ་ལ་རིང་བའི་ཕློན་པློའི་མིང་སྟེ། སྐྲ་ཙོར་མློ་ཞིག 

རིད་པ་ཙོར་མློ་རེ་ཙོར་མློ་རེ་བས་ནས་བེག ར་རྔ་ཙོར་མློ་ཞིག་བེག་ཅེས་པ་ལ་བུ། ཚིག་བསྡུས་

ན་ཙོར་ཞེས་འབི་ཆློག་སྟེ། སྐ་རགས་ཙོར་ཅན། ཞྭ་ཙོར་ཅན་ཞེས་པ་སློགས་ལ་བུ། 

ཙོར་ལློ། ཙོར་མློ་དང་འདྲ། 

ར། ① སློག་ཆགས་ཀི་ལུས་ཕུང་གི་ཁག་རྒྱུ་སའི་ལམ་ཡིན་ཞིང་། དབིབས་སྦུ་གུ་མཉེན་མློ་ཞིག་

དང་འདྲ། དེ་ལ་ཕ་སློམ་མང་པློ་གངས་མི་ཟིན་པ་ཡློད་པ་རྣམས་སློག་ཆགས་ཀི་ལུས་ཕུང་གི་སྤི་

བློ་ནས་རང་མཐིལ་བར་ཁབ་སྟེ། ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་སློ་སློར་ཐུངས་ཁག་འདྲེན་པར་བེད། དེ་ལ་

བསྡུས་ན་འཕར་ར་དང་སློད་ར་གཉིས་ཡློད། ②དྲུང་དང་གམ་གི་མིང་ལ་འཇུག་པ་ནི། བག་ར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རི་ར། གང་ར་ཞེས་པ་ལ་བུ། ③ གངས་ཀ་མཚོན་པའི་ཚིག་ཕད་ལ་འཇུག་པ་ནི། ཉི་ཤུ་ར་

གཅིག སྟློང་ར་གཅིག བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཅེས་པ་ལ་བུ། ④ གཉེན་དང་ཉེ་དུའི་མིང་སྟེ། མི་ར་འཇིང་

མང་པློ་ཅན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ར་རྐྱང་མ། [ར་ས་ནཱ] ལུས་ཀི་ར་གསུམ་གི་གཡློན་མ། གསློ་རིག་ལུགས་ཀི་ར་དཀར་ཡིན། 

ར་སྐྱ་གཙང་པློ། གདང་ལའི་ལྷློ་རྒྱུད་ནས་བྱུང་བའི་འབབ་ཆུ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

ཁློངས་ཨ་མདློ་རློང་དང་དཔལ་མགློན་རློང་བརྒྱུད་ནས་སེར་གིང་མཚོར་འབབ། 

ར་སྐྲན། དྭངས་མ་མ་ཞུ་བ་ཁག་རའི་གནས་སུ་འདྲིལ་བའི་སྐྲན་གི་མིང་སྟེ། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་

ལས། དྭངས་མ་མ་ཞུ་ངན་ཁག་རྒྱས་པ་དེ། མཆིན་དྲི་གློ་མཁལ་རྒྱུ་གློག་ཕློ་བའི་རར། འགིམས་

པ་ས་གཅིག་འདྲིལ་བ་ར་ཡི་སྐྲན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ར་སྐྲན་ལིང་པ། ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་རེས་ཀི་ནད་ཅིག 

ར་དཀར། ཀད་པ་ལས་གེས་པའི་ནང་དུ་ཁག་མི་རྒྱུ་བའི་ར་དཀར་པློ་སྟེ། ནུས་པས་མིག་ལ་སློགས་

པའི་དབང་པློ་ལྔའི་ཡུལ་དུ་གཟུགས་ལ་སློགས་པ་རྣམས་བདག་ཏུ་འཛིན་པར་བེད་པའི་ར་ཞིག་

གི་མིང་ཡིན། 

ར་དཀར་ནད། ཀད་པ་ལས་གེས་པའི་ལུས་ཀི་ར་དཀར་རམ་དབང་རའི་ཆ་ཤས་ལ་ཕློག་པའི་ནད་ཅིག 

ར་དཀར་ནད་རིགས་གསུམ། ༡ མགློའི་ར་དཀར། མགློ་དང་རློ་སྟློད་ཕློགས་གང་ལ་ནད་ཕློག་པ་དེའི་

ཕློགས་ཡློན་པློར་གྱུར་པ། མགློ་བློ་འཁློར་བ། ཤེས་པ་མློས་པ། དྲན་པ་ཉམས་པ། ཙོག་པུར་

སློད་མི་ཚུགས་པ། གཉིད་ཆུང་བ། སྐྱུག་པ། ཁ་ལྐུགས་པ། དབང་པློ་འཁྲུལ་བ། ཟ་འཕྲུག་བེད་

པ། སྒ་ཆེན་པློ་ཐློས་ཚེ་མི་བཟློད་པ། ཡན་ལག་སྦྲིད་པ། ༢ བང་ཁློག་ར་དཀར། སྨ་བ་མང་བ། 

ལུས་འདར་བའི་རེས་ལ་སྐློམ་འཐུངས་ཡང་ངློམས་པ་མེད་པ། གཞློགས་གཅིག་བེམས་པ་སྟེ་

ཚོར་བ་དང་བལ་བ། སྐྲངས་སམ་སྙམ་པ། དྲི་ཆུ་དབང་མེད་དུ་ཤློར་བའམ་ཡང་ན་དྲི་ཆེན་དང་

དྲི་ཆུ་གཉིས་ཀ་བསློམ་པ། ལུས་མེ་ལར་ཚ་དྲློད་འབར་བའམ་ཡང་ན་ཆུ་ལར་གང་བ། ཡང་ན་

མདུན་དུ་གུག་པའམ་རྒྱབ་ཏུ་དགེ་བ། ཡང་ན་ཤིང་ལར་ཧྲེང་བ། གློང་ལར་བསྡུས་པ་སྟེ་ཡན་

ལག་འཁུམ་པ། ༣ཡན་ལག་ར་དཀར། ཡན་ལག་རྣམས་སྦྲིད་པ། ཚོར་བ་དང་བལ་བ། གཡློ་བ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

སྟེ་རག་ཏུ་འདར་བ། ཡང་ན་སྐམས་པ་སྟེ་འགུལ་མི་ཐུབ་པ། ཞ་བ། རེངས་པ། འཁུམས་པ། ཡང་

ན་རློ་ལར་ཡན་ལག་འགུལ་སྐྱློད་མེད་པར་འགྱུར། ཡན་ལག་ལ་མཚོན་ཕློག་ན་ར་དཀར་བཅད་

མཚམས་ཀི་སྣེ་གཉིས་སྐྲངས། 

ར་བཀློག ཤིང་སློགས་ར་བ་དང་བཅས་ཏེ་བཀློག་པ། 

ར་ཁ། ལུས་ཀི་ར་ཁ། 

ར་ཁབ། [རིང]གཏར་ཁ་འབེད་པའི་ཁབ། 

ར་ཁུངས། ར་བའི་ཁུངས། གཏམ་བཤད་ན་ར་ཁུངས་འཁློལ་བ་བ་དགློས། 

ར་ཁློག ལུས་ཁག་རྒྱུག་ལམ། 

ར་ཁག་སློམ་པ། ར་ནང་ནས་རྒྱུ་བའི་ཁག་ལམ་འགློག་པ། ར་ཁའི་སྟློད་ཆ་དམ་པློར་བསམས་ནས་ར་

ཁག་སློམ་པ། 

ར་ཁིད། ① ར་གཞུང་རྐྱང་པའི་བཤད་ཁིད། ② ནད་པའི་ར་ལ་ཚུལ་གི་ཁིད། 

ར་ཁིམས། ①རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ར་བར་གྱུར་པའི་ཁིམས་ལུགས་ཤིག་སྟེ། དེ་ལ་ཁིམས་ལུགས་ཀི་ནུས་

པ་བ་ན་མེད་པ་ཞིག་ཡློད་པས། བཅའ་ཁིམས་གཞན་དག་གཏན་འབེབས་བེད་རྒྱུའི་གཞི་འཛིན་

ས་དེ་ཡིན། ② ར་ཁིམས་ཀི་འགན་སྲུང་། ར་ཁིམས་ཀི་འགེལ་པ། ར་ཁིམས་ཀི་ངློ་བློ་ལན་པའི་

ཁིམས། ར་ཁིམས་ཀི་འཆར་ཟིན། ར་ཁིམས་ཀི་ལ་སྐུལ། ར་ཁིམས་ཀི་ར་གནད། ར་ཁིམས་ཀི་

རིགས་དབེ། ར་ཁིམས་ཆེན་མློ། ར་ཁིམས་དང་འགལ་བར་ཞིབ་བཤེར་བེད་པའི་ལམ་ལུགས། 

ར་ཁིམས་གཞིར་འཛིན་པ། 

ར་ཁྲུས། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ར་བཤལ་གི་མིང་སྟེ། ལྷློ་བག་ལྷ་ལུང་མཁན་པློ་

ཀརྨ་བསམ་འགྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་ར་བཤལ་ནད་ཀུན་དྲུང་འབིན་ལས། ར་ཁྲུས་དང་ར་བཤལ་

ར་སྦློང་རྣམས་དློན་གཅིག་སྟེ། ར་ལ་ཞུགས་པའི་ནད་རྣམས་སྨན་གིས་ཁྲུས་པ་ལར་ནད་རློ་ཕིར་

འབིན་པའི་དློན་ནློ།། 

ར་འཁུམས་པ། ལུས་ར་རེངས་པ། གྲུམ་བུའི་ནད་ཀིས་ར་འཁུམས་པ། 

ར་འཁློར། ར་གནས་འཁློར་ལློའི་བསྡུས་ཚིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ར་འཁློར་ལྔ། ར་གནས་འཁློར་ལློ་ལྔ་དང་དློན་གཅིག 

ར་འཁློར་དྲུག ར་གནས་འཁློར་ལློ་བཞིའི་སྟེང་དུ་གསང་གནས་བདེ་སྐྱློང་གི་འཁློར་ལློ་དང་། གཙུག་

གཏློར་ནམ་མཁའི་འཁློར་ལློ་བསྣན་པས་དྲུག 

ར་འཁློར་བཞི། སྤི་བློ་བདེ་ཆེན་འཁློར་ལློ། མགིན་པ་ལློངས་སྤློད་འཁློར་ལློ། སྙིང་ཁ་ཆློས་ཀི་འཁློར་

ལློ། ལེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁློར་ལློ་སྟེ་བཞི། 

ར་འཁློར་གསུམ། སྤི་བློ་བདེ་ཆེན་གི་འཁློར་ལློ། མགིན་པ་ལློངས་སྤློད་ཀི་འཁློར་ལློ། སྙིང་ག་ཆློས་

ཀི་འཁློར་ལློ་སྟེ་གསུམ་མློ། 

ར་མཁིས། དཀར་ནག་གཉིས་ལས་རི་སྐྱེས་ལ་དཀར་པློ་དང་། ཞིང་སྐྱེས་ལ་ནག་པློ་ཟེར། རི་སྐྱེས་

རྩྭ་མཁིས་བ་མློ་ཁ་ནི། བློད་ཡློངས་ཀི་ས་ཆ་རྨེ་ཁི་༤༢༠༠~༥༣༥༠བར་གི་ཁ་མཐློའི་སང་དང་། 

ཤིང་གསེབ། བག་ཁེབ་བཅས་སུ་སྐྱེས་ཡློད། ར་བ་ཐུང་ལ་ཁ་སྤུ་ཅན། ལློ་མ་ལང་ཁུ་རྒྱབ་ལང་

སྐྱ་བ་སྤུ་དཀར་པློས་ཁབ་པ་ཕ་ལ་རིང་བ་དབིབས་སྦྲུལ་ལྕེ་འདྲ་བ། ངར་པ་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་

0.05~0.1ཙམ་ཟིན་པ་ལ་བ་སྤུ་དཀར་པློས་གཡློག་པ། ཟླ་བ་༦~༩པར་རེར་མེ་ཏློག་སློ་

དམར་སྤུ་སུག་དློམ་དློམ་འདྲ་བ། རློ་ཤིན་ཏུ་ཁ་བ། འཕུར་ན་སྤ་བ་འབྱུང་བ། འཁྲུངས་དཔེར། 

མཁིས་ནད་འཇློམས་པའི་བ་མློ་ཁ། །མཐློ་བའི་སང་དང་བག་ལ་སྐྱེ། །ལློ་མ་ཕ་འཇམ་བལ་གིས་

གཡློག །འཕུར་ན་སྤ་བའི་ཕུང་པློར་འགྱུར། །སློང་པློ་མཁིད་རེ་མཛུབ་རེ་ཙམ། །མེ་ཏློག་སྨུག་པློ་

དློམ་དློམ་འདྲ། །རང་གི་ནུས་པས་མཁིས་ཚད་སེལ། ཞེས་གསུངས། 

རྩྭ་མཁིས་ནག་པློ་ནི་ཞིང་སྐྱེས་ཏེ། བློད་ཡློངས་ཀི་ས་ཆ་རྨེ་ཁི་༢༢༠༠~༣༩༠༠བར་གི་ཞིང་སྐམ་

དང་། ཞིང་མུ། ལམ་ཟུར་སློགས་སུ་སྐྱེས་ཤིང་། ར་བ་ཐུང་ལ་རིང་པ་ཕ་བ། ལློ་མ་ལང་སྐྱ་ཕ་ལ་

རིང་བ་འཇམ་མཉེན་བཅད་ཁར་འློ་མ་འཛག་པ་ཕུང་པློར་སྐྱེས་བ། ངར་པ་ཕ་ལ་ལེམ་པ། ཡལ་

ག་མང་བ། མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་0.05~0.1ཙམ་ཟིན། མེ་ཏློག་སེར་པློ་འདབ་མ་ཆུང་ལ་བཅུ་བཞི་

ཙམ་ཡློད་པ་དབིབས་ཁུར་མང་གི་མེ་ཏློག་འདྲ་བ། རྒས་ནས་ས་བློན་སྤུ་དཀར་ཅན་དུ་འགྱུར་

བའློ།། འཁྲུངས་དཔེར། ར་མཁིས་ཞིང་མུ་ཐ་བར་སྐྱེ། །ལློ་མ་སློ་འཇམ་ཕ་བ་ལ། །མེ་ཏློག་སེར་

པློ་འདབ་མ་བཞི། །ཡང་མ་མང་བར་རུང་། །བཅད་ན་འློ་འཛག་རློ་ནི་ཁ། །ནུས་པས་མཁིས་ནད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

མ་ལུས་སེལ། ཞེས་གསུངས། འདི་ལ་མིང་གཞན་རློང་པློ་སྐྱེས་སེར་པློ་དང་། གསེར་མཁིས། 

བཙུན་མློ་ཞིང་སྐྱེས། འློ་འཛིན་བ་སློགས་ཟེར། འདི་གཉིས་ཀ་སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་མེ་ཏློག་སེ་ཚན་

ཡིན་ཀང་ཕག་རྒྱུན་དུ་ལློ་སློང་མེ་འབས་ཡློངས་རློགས་བཏུ་སློལ་ཡློད་པས་ཟླ་བ་༧~༨པར་

བཏུས་ནས་སློ་ཆློལ་དམའ་ཕབ་སྐམ་གསེད་ལེགས་ཚགས་བ། རློ་ཁ་བ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་

པས་མཁིས་པའི་ཚད་པ་སེལ། མཆིན་མཁིས་ཀི་ནད་ཀུན་ལ་ཕན། 

ར་གུད་པ། འཕར་ར་སྟློབས་ཆུང་བ། ལུས་སྟློབས་ཤློར་ནས་ར་གུད་པ། 

ར་གེ་རིག་གེ རིག་པློ་དང་དློན་འདྲ། 

ར་རྒློད་པློ། [ཡུལ]འདློད་ཆགས་ཆེན་པློ། 

ར་སློ། བཤང་ལམ། 

ར་གྲུམ། ནད་ཅིག 

ར་རྒྱུད། ① དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞིའི་ཡ་གལ་དུམ་བུ་དང་པློ་གསློ་བ་རིག་པའི་ར་བ་ལ་བུ་ཐུགས་ཀི་རྒྱུད་

དེ་ལེའུ་དྲུག་ཡློད་པའི་སྨན་གཞུང་ཚད་ལན་ཞིག ② གསང་སགས་བ་མེད་རྒྱུད་སེའི་ར་རྒྱུད། 

ར་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་རྒྱུད་དློན་རབ་གསལ། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ནང་བང་ཏི་དཔལ་ལན་འཚོ་བེད་

ཀིས་མཛད་པའི་ར་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞིག 

ར་རྒྱུད་ཀི་དུམ་བུ་བཞི། རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཀི་ར་རྒྱུད་ཀི་དུམ་བུ་བཞི་སྟེ། རྡློར་དབིངས་དང་། ཁམས་

གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་དང་། ངན་སློང་སྦློང་བ་དང་། དློན་གྲུབ་རྣམས་སློ།། 

ར་རྒྱུད་སློང་འགེམས། དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞིའི་ཡ་གལ་ར་བའི་རྒྱུད་ལ་ར་བ་གསུམ། སློང་པློ་དགུ་

ཡལ་ག་ཞེ་བདུན། ལློ་འདབ་ཉིས་བརྒྱ་དང་ར་བཞི། མེ་ཏློག་གཉིས། འབས་བུ་གསུམ་བཅས་

མ་ངན་མེད་པའི་ཤིང་གི་ཚུལ་དུ་བཀློད་ནས་འགེལ་བཤད་རྒྱབ་ཐབས་ཤིག རྒྱུད་བཞིའི་ནང་

དློན་མདློར་བསྡུས་སམ་དཀར་ཆག་ལ་བུ་ཞིག་ཡིན། 

ར་རྒྱུད་རྣམ་གསུམ། ཕློ་ར། མློ་ར། བང་ཆུབ་སེམས་ར་དང་གསུམ་ཡིན། 

ར་རྒྱུད་ཞར་བ། ལག་པ་གཡས་གཡློན་གང་རུང་ངམ་ཚོན་ཀན་ཆག་གསུམ་འློག་གི་ར་སྟློད་སྨད་

གང་རུང་མི་གསལ་བར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། སྙན་བརྒྱུད་བེ་བུམ་ནག་པློ་ལས། ར་ཞར་བ་ནི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མནན་ན་རབ་རིབ་ཙམ་མི་གསལ་བ་ལའློ།། 

ར་རྒྱུད་ལེའུ་འབུམ་པ། བདེ་མཆློག་ར་རྒྱུད་རྒྱས་པ། 

ར་རྒྱུས། ལུས་ཀི་ར་དང་རྒྱུས་པ། 

ར་སྒེ་མློ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་སྟློད་ལུང་ཕུའི་འབློམ་སྟློན་འཁྲུངས་ཡུལ། 

ར་སྒྲུབ། ར་བའི་ཆློ་ག་ནས་སྒྲུབ་པ། ཐློག་མར་ར་སྒྲུབ་གློང་བཞིན་བ། རེའུ་མིག་འདི་ལར་བཟུང་

བས་ར་སྒྲུབ་བཞིན་འཁྲུལ་མེད་ཤེས། 

ར་དགུ། དབུ་མ་ལ་སློགས་པའི་ར་གསུམ་དབུ་མ། རློ་མ། རྐྱང་མ་དང་འཁློར་ལློ་དྲུག་སྟེ་གཙུག་ཏློར་

ནམ་མཁའི་འཁློར་ལློ། དཔྲལ་བ་ཆུ་ཡི་འཁློར་ལློ། མགིན་པ་མེ་ཡི་འཁློར་ལློ། སྙིང་ཁ་རླུང་གི་

འཁློར་ལློ། ལེ་བ་སའི་འཁློར་ལློ། གསང་གནས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་བདེ་སྟློང་གི་འཁློར་ལློ་

བཅས་བསྣན་པས་ར་དགུ་ཡློད་འདུག 

ར་དགློངས། [ཡུལ]ར་བ་ནས་དགློངས་འཁློལ། ལས་བེད་པ་དེ་གཟུགས་ཁམས་ཧ་ཅང་ཞན་པས་

ར་དགློངས་ཞུ་དགློས་བྱུང་བ་རེད་ལ་བུ། 

ར་དགློས་ལམ་ལུགས། དམངས་ཡློངས་ལ་དབང་བའི་ལམ་ལུགས་དང་ཐུན་མློང་དབང་བའི་ལམ་

ལུགས་ཀི་ཁེ་ལས་དང་། ལས་ཁུངས། བས་ལས་སེ་ཚན་བཅས་ཀི་ལས་བཟློ་པ་ལས་གནས་

ནས་ར་དགློངས་ཞུས་པའི་ལམ་ལུགས་ལ་ཟེར། 

ར་དགློན། ར་བའི་མ་དགློན། ར་དགློན་འབས་སྤུངས་སུ་གྲྭ་པ་བདུན་སྟློང་བདུན་བརྒྱ་ཡློད། 

ར་འགགས་པ། སྐྱག་པ་འགགས་ནས་གཏློང་མི་ཐུབ་པ། ནད་གཞིའི་རྐྱེན་གིས་ར་འགགས་འདུག 

ར་འགང་། ར་བའི་གལ་གནད། ལས་དློན་ར་འགང་ཆེ་བ། རྒྱལ་ཁ་སུ་ལ་འཐློབ་མིན་གི་འགག་གནད་

ར་འགང་ཆེ་ཤློས་ཤིག་དང་ཐུག་པ། ཡིག་རིགས་ར་འགང་ཆུང་བ། 

ར་འགངས། ར་འགང་དང་འདྲ། 

ར་འགློག ① ར་བ་ནས་འབིན་པ། ཤིང་སློང་ར་འགློག་བཏང་བ། ② ར་བ་ནས་བཀག་པ། ཁིམས་

ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའི་མགློ་བདེ་གགས་ཚོང་རྒྱབ་རྒྱུའི་སྤློད་ངན་ར་འགློག་བེད་པ། 

ར་འགེལ། དཔེ་ཆའི་ར་བ་དང་འགེལ་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

ར་བརྒྱད། དབུ་མ། རློ་མ། རྐྱང་མ་དང་། སུམ་སྐློར་མ། འདློད་མ། ཁིམ་མ། གཏུམ་མློ། བདུད་ཕལ་མ། 

དེ་དག་ལས་གེས་པ་ཉེར་བཞི་དང་། དློན་གཉིས་དང་། བདུན་ཁི་ཉིས་སྟློང་ཡློད་པར་གསུངས་སློ།། 

ཡང་དཔྱིད་ཀི་ཐིག་ལེར་སྤི་བློར་དྲུག་དང་ནློར་བུའི་རེར་བརྒྱད་གསུངས་པ་དང་བཅུ་ཡློད། 

ར་བརྒྱུད་བ་མ། ར་བའི་བ་མ། རང་ལ་དངློས་སུ་ཡློན་ཏན་སློབ་མཁན་ལ་ཟེར། བརྒྱུད་པའི་བ་མ། 

རང་གི་བ་མ་དེའི་བ་མ་སློགས་བ་མ་གློང་མ་ཚོར་ཟེར། 

ར་ངེ་རིང་ངེ་། རིང་བློ་ལ་ལློས། 

ར་སགས། ཡི་དམ་རང་རང་གི་ར་བའི་སགས། 

ར་གཅིག གངས་ཀའི་ར་བའི་གཅིག་གི་དློན། གངས་ཀ་བརྒྱ་དང་། སྟློང་སློགས་ཁ་ལློངས་ནས་དེའི་

ཐློག་ཏུ་ལྷག་པློའི་གཅིག་དང་། གཉིས་སློགས་ལ་ར་གཅིག ར་གཉིས་སློགས་ཟེར། དཔེར་ན། 

བརྒྱ་ར་གཅིག་ཅེས་པ་བརྒྱ་དང་གཅིག་ཅེས་པ་དང་། བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཅེས་པ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་

ཅེས་པའི་དློན་ཡིན་ནློ།། དེ་བཞིན་དུ་ར་གཉིས། ར་གསུམ། ར་བཞི། ར་ལྔ། ར་དྲུག ར་བདུན། 

ར་བརྒྱད། ར་དགུ་བཅས་ནི་རིས་གཞི་བརྒྱ་ཁ་དང་། སྟློང་ཁ་ལློངས་པའི་ཁར་ར་བའི་གཅིག་

དང་། གཉིས་སློགས་ཀི་དློན་ཡིན་པར་ཤེས་དགློས། 

ར་ཆག རྦད་དེ་ཆག་པའམ་ར་བ་ནས་ཆག་པ། ཁལ་རིགས་ར་ཆག་གཏློང་བ། བློགས་མ་ར་ཆག་

གཏློང་བ། སྐྱེད་ཀ་ར་ཆག་བས་པ། ཉེས་ཆད་ར་ཆག་བཏང་བ། 

ར་ཆུ། ① བཤང་གཅི། ནད་ཀིས་རྐྱེན་པས་ར་ཆུ་འགགས་པ། ② སྨན་པས་ནད་བརག་ཐབས་ཀི་

ནང་ཚན་ལག་པའི་མཁིག་མའི་འཕར་ར་དང་། ཆུ་ཁམས་ཀི་སྙིགས་མ་དྲི་ཆུ། 

ར་ཆུ་འགགས། ར་ཞེས་འདིའི་སྐབས་སུ་དྲི་ཆེན་གི་མིང་ལ་འཇུག་པས་དྲི་ཆེན་དང་དྲི་ཆུ་གཉིས་ཀ་

མི་འབྱུང་བ་འགགས་པར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། ཁམས་ཕློགས་དང་ཨ་མདློ་ཕློགས་ཀི་ཡུལ་འགར་

དྲི་ཆེན་འགགས་པ་ལ་ར་འགགས་ཞེས་དེང་སང་ངག་རྒྱུན་དུའང་བཤད་སློལ་མཆིས། 

ར་ཆེན། ① ར་བ་ཆེན་པློའམ་ར་འགང་ཆེན་པློ། དངློས་པློ་འདི་ར་ཆེན་ཡིན་པས་བདག་སྤློད་ཡག་

པློ་བེད་དགློས། ② ལུས་ཀི་ར་ཆེ་ཆུང་ནང་གི་ཆེ་བ། 

ར་ཆེན་ཉེར་བཞི། དློན་སྣློད་ནང་འབེལ་གི་སས་པ་ལ་བུའི་ར་ཆེན་བརྒྱད་དང་། ཡན་ལག་ཕི་འབེལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གི་མངློན་པའི་ར་ཆེན་བཅུ་དྲུག་བཅས་དྲིལ་བས་ཉེར་བཞིའློ།། 

ར་ཆེའི་དངློས་རས། རིན་དང་གློང་ཐང་ཆེ་བའམ་ཧ་ཅང་དཀློན་པ། ལློ་ཟླ་དུ་མ་སློང་སྟེ་རིག་དངློས་

ཀི་རིན་ཐང་ལན་པའི་དངློས་རས་ལ་ཟེར། 

ར་ཆེའི་འདབ་ཆགས་དང་རི་དྭགས། ཧ་ཅང་དཀློན་པའམ་ཉུང་དུ་ལས་མེད་ལ་འཛམ་གིང་དུ་རྒྱུན་

འཆད་ལ་ཉེ་བའི་རི་དྭགས་དང་བ། 

ར་ཆེའི་སྨན་རས། རེད་དཀའ་བའམ་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་སྨན་རས། 

ར་ཆེའི་རིག་དངློས། ར་ཆེ་བའི་གནའ་རས་སམ་རིག་དངློས་ཤུལ་བཞག་ལ་ཟེར། 

ར་འཆུས་པ། ལུས་ཀ་ིར་ཡློ་བའམ་འཁློགས་པ། གཟུགས་པློ་འགེལ་བརྡབས་ཤློར་ནས་རང་ར་འཆུས་པ། 

ར་འཇིང་། [ཡུལ]གཉེན་ཉེ་འབེལ། མི་དེ་ལ་ར་འཇིང་མང་པློ་ཡློད་པ་རེད་ལ་བུ། 

ར་འཇིང་ཆེན་པློ།[ཡུལ] སེམས་བརེ་བའི་གཉེན་ཚན་དང་གློགས་པློ། 

ར་འཇུག་བཞི་གསུམ། དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་དང་། དབུ་མ་འཇུག་པ། དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ་བཅས་སློ།། 

ར་ཉློན། ར་བའི་ཉློན་མློངས་པ་སྟེ། ཉློན་མློངས་ཀི་རེན་གཞིའམ་ར་བར་གྱུར་པ། 

ར་ཉློན་བཅུ། ཉློན་མློངས་ཅན་གི་ལ་མིན་ལྔ་དང་། ལ་བ་ལྔ་བཅས་བཅུའློ།། 

ར་ཉློན་དྲུག སེམས་བྱུང་ང་གཅིག་གི་ནང་གསེས། མ་རིག་པ་དང་། འདློད་ཆགས་དང་། ཁློང་ཁློ་

དང་། ང་རྒྱལ་དང་། ཐེ་ཚོམ་དང་། ལ་བ་སྟེ་དྲུག་གློ 

ར་ལ་བ། ལག་པའི་ར་ལ་བ། སྨན་པས་ནད་པའི་ལག་ར་བལས་ནས་ནད་གཞི་ཚ་གང་གང་ཡིན་དབེ་

འབེད་བེད་པ། 

ར་ལྟུང་། སགས་སློམ་ག་ིར་བའ་ིལྟུང་བ་སྟེ། ལློན་ཤིང་ག་ིར་བ་ལར་བསྲུངས་ན་ལམ་དང་འབས་བུའ་ིཡློན་

ཏན་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པའི་ར་བ་ཡིན་ཞིང་། མ་བསྲུངས་ན་ངན་འགློའི་རྒྱུ་དང་སྡུག་བསལ་གི་ར་

བར་གྱུར་པའི་དབང་གིས་ཕི་མ་གནས་འློག་ནས་འློག་ཏུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་བས་ན་ར་ལྟུང་ཞེས། 

ར་ལྟུང་བཅུ་བཞི། 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་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

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།། 

ར་ལྟུང་བཅློ་བརྒྱད། བང་སེམས་ཀི་ར་ལྟུང་བཅློ་བརྒྱད་དེ། བདག་བསྟློད་གཞན་སྨློད་དང་། ཆློས་

ནློར་མི་སྟེར་བ། ཤད་སྦངས་མི་ལེན་ཞིང་གཞན་ལ་འཚོག་པ། ཐེག་ཆེན་སློང་ཞིང་དམ་ཆློས་

འདྲར་སྣང་སྟློན་པ། དཀློན་མཆློག་གི་དཀློར་མ་བིན་པར་ལེན་པ། དམ་པའི་ཆློས་སློང་བ། རབ་

བྱུང་ལ་འཚེ་བ། མཚམས་མེད་བེད་པ། ལློག་ལ་འཛིན་པ། གནས་འཇིག་པ། སྣློད་མིན་ལ་ཟབ་

མློ་བཤད་པ། ཐེག་ཆེན་ལས་བཟླློག་པ། སློ་ཐར་སློང་བ། ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་

པ། མི་ཆློས་བ་མའི་རྫུན་སྨ་བ། དཀློན་མཆློག་གི་དཀློར་བིན་པ་ལེན་པ། ཁིམས་ངན་འཆའ་བ། 

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འདློར་བ་བཅས་བཅློ་བརྒྱད། 

ར་ལྟུང་སྦློར་བ་བདུན། བསམ་པ་ཉློན་མློངས་པས་ཀུན་ནས་བསངས་པ། དེ་ལ་དེ་ཡིན་པར་ཤེས་པ། 

ལུས་ངག་གི་སྦློར་བ་གང་གིས་ཉེས་སྐྱེད་པ་དེ་བརན་པ། བར་བཅད་ཤེས་པ་ལྟུང་བ་སློ་སློའི་

དངློས་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་དང་། འགློད་པ་མེད་པ་ཡི་རང་བ་དང་། སེམས་མ་འཁྲུལ་བ་དང་། བ་

མ་བཞུགས་ན་ལློ་གཅིག་གམ་གསུམ་ཚུན་དུ་མ་བཤགས་ནས་ཚད་ལས་འདས་པ་སྟེ་བདུན་

ཚང་ན་ཕམ་པ་དང་། ཚད་ལས་འདས་པའི་ཡན་ལག་དྲུག་ཚང་ན་ལྟུང་བ་ཞེས་སློ་ཐར་གི་ལྷག་

མ་དང་། དེ་བས་ཀང་སྨད་ན་ལྟུང་བེད་དང་། ཡན་ལག་གཞན་མེད་པའི་གཞིའང་ཉེས་བས་སློ།། 

ར་ལྟུང་བཞི། མི་ཚངས་སྤློད་དང་། མ་བིན་ལེན། རྫུན་སྨ་བ། སློག་གཅློད་པ་སྟེ་ར་བའི་ལྟུང་བ་བཞིའློ།། 

ར་སྟློང་པ། སྤློད་ལམ་དྲག་པློ་མ་བསྟེན་གློང་གི་ར་འཕར་སྟངས། 

ར་སྟློངས། མི་ཕྱུགས་དང་རྒྱུ་དངློས་ཚང་མ་ཟད་པ། འདི་གར་ཆུ་ལློག་ཧ་ཅང་ཆེན་པློ་བྱུང་ནས་ཡུལ་

ལུང་ར་སྟློངས་སུ་གྱུར་པ། 

ར་ཏྲེམ། གྲུམ་བུ་རིགས་ཤིག་སྟེ། རར་བབས་པའི་གྲུམ་ནད་ཅིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་གློ་སྙིང་མི་བདེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བ་དང་དཔྱི་ཡི་སྟ་ཟུར་གི་ཤ་ཆད་སྙམ་བེད་པ། ར་རྣམས་སློས་ལ་ས་ཞིང་ན་བ་ཞིག 

ར་གཏློར། རྦད་དེ་མེད་པ་བཟློ་བ། དག་དཔུང་ར་གཏློར་དུ་བཏང་བ། བཤུ་གཞློག་ལམ་ལུགས་ར་

གཏློར་བེད་པ། 

ར་བརག་པ། སྨན་པས་ནད་པའི་ལག་པའི་མཁིག་མའི་འཕར་ར་ལ་བརག་སྟེ་ལུས་ཕི་ནང་གི་ནད་

གང་བརག་ཐབས། 

ར་ཐག ར་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུད་པ་ལ། 

ར་ཐིག ① ཐློག་མར་བཀློད་པའི་ཐིག་བཅད། ② ར་རླུང་དང་ཐིག་ལེའི་བསྡུས་མིང་། 

ར་ཐིག་དང་འགྱུར་ཐིག སྣང་ཆ་རིག་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། དངློས་པློ་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་དེར་

མཐློ་ཚད་དང་། རིང་ཚད། ཞེང་ཚད་བཅས་མཐའ་ཐིག་ཁག་གསུམ་ཡློད། མཐའ་ཐིག་དེ་ཚོ་དང་

རི་མློའི་ངློས་བར་གི་འབེལ་བ་ནི་ར་ཐིག་དང་འགྱུར་ཐིག་གཉིས་པློ་དེ་ཡིན། སྟབས་བདེ་ཙམ་

བཤད་ན། རི་མློའི་ངློས་དང་མཉམ་གཤིབ་ཏུ་གནས་པའི་ཐིག་ལ་ར་ཐིག་ཅེས་ཟེར། ར་ཐིག་དང་

སྙློམ་ངློས་བར་གྲུབ་པའི་ཟུར་ཚད་དེ་རི་མློའི་ངློས་ཀི་སྟེང་དུ་འགྱུར་བ་མེད། དཔེར་ན། མེ་

འཁློར་ལྕགས་ལམ་གི་སས་ཤིང་དང་། རྒྱུག་སྒློམ་ཀ་བ་རེ་རེ་བཞིན་ཁང་པའི་ཐློག་གི་བསེགས་

མཐའ་སློགས་དང་ས་ངློས་བར་མ་གཞི་ཆུའི་ངློས་སྙློམ་དང་། དྲང་རྐྱང་བསེགས་བཅད་ཀི་

འབེལ་བར་གནས་ཡློད། རི་མློའི་ཐློག་ཏུ་འབི་སྐབས་མིག་སྣང་དུ་སར་བཞིན་ཆུ་ངློས་སྙློམ་ཐིག་

དང་། དྲང་རྐྱང་བསེགས་བཅད་ཡིན། རི་མློའི་ངློས་དང་ངློས་སྙློམ་མིན་པའི་ཐིག་ལ་འགྱུར་ཐིག་

ཟེར་འགྱུར་ཐིག་དང་ཆུའི་སྙློམ་ངློས་བར་གྲུབ་པའི་ཟུར་ཚད་དེ་རི་མློའི་ཐློག་ལ་འགྱུར་ལློག་ཡློད། 

དཔེར་ན། རི་མློའི་ངློས་དང་སྙློམ་ངློས་མིན་པའི་མེ་འཁློར་གི་ལྕགས་ལམ་དང་། ཁང་པའི་མདའ་

གཡབ་སློགས་མ་གཞི་བས་ན་ཕན་ཚུན་སྙློམ་ངློས་ཀི་ཐིག་ཡིན། འློན་ཀང་རི་མློའི་སྟེང་དུ་བིས་

ནས་བལ་སྐབས་སྙློམ་ངློས་མིན་པར་གྱུར་ཏེ། ཚང་མ་ཡལ་ཚགས་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་མཉམ་དུ་

ཡལ་འགློ་བཞིན་ཡློད། 

ར་འཐློར། ལྷག་མ་མེད་པར་འཐློར་ཟིན་པ། དག་བློའི་བཙན་རློང་ལ་མེ་སྒློགས་ཕློག་ནས་ར་འཐློར་དུ་

ཕིན་འདུག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

ར་དློན། ར་བའི་དློན་གནད། 

ར་རྡློལ་བ། ལུས་ཀི་ར་རལ་བ། 

ར་སློམ་ཤུགས་ཆེན། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་དློམ་མཁིས་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། ར་སློམ་ཤུགས་ཆེན་ནི་དློམ་མཁིས་ཀི་གབ་མིང་

སྟེ། ངེས་ཚིག་ནི། དེས་ར་ཁ་སློམ་པར་བེད་ནུས་པས་ན་ར་སློམ་ཞེས་ཟེར། ཞེས་གསུངས་སློ།།

ར་དྲ། མིག་འགིབ། 

ར་དྲེས་མ། ལློ་མང་སྐྱེ་བའི་ར་རིགས་ཤིག་ཡིན། ཨ་ར་འདྲ་བའི་ར་བ་མང་ལ་མཁེགས་པ་ལློ་མ་སྤུངས་

ནས་སྐྱེ་བ། མེ་ཏློག་གི་མདློག་སྨུག་སྐྱ། འདབ་མ་དྲུག་པ། བློད་ཟླ་དང་པློ་ནས་གཉིས་པའི་བར་མེ་

ཏློག་ཤར། རང་ལློངས་ཀི་ཀླུང་ཐང་དང་། རི་ལེབས། ལམ་ཟུར་བཅས་ལ་སྐྱེ་ཞིག་སྟེ། དེའི་ནུས་

པ་ནི་ཚ་བ་དང་དུག་ནད་གཅིན་པའི་ནད། ཁག་མང་པློ་བབས་པ་བཅས་ལ་ཕན་པ་ཞིག་ཡིན། 

ར་གདློང་མཇུག་གསུམ། སྒ་གཅན་གི་ར་བ་ནི་གློ་ལའི་གཞིར་རང་འགློས་གཡས་སྐློར་ཚུལ་གིས་

སྤློད་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ལ། གདློང་ནི་གློ་ལའི་གཞིར་གཡློན་སྐློར་གི་ཚུལ་དུ་སྤློད་པ་སྟེ་

ཉི་ཟླ་གཟའ་འཛིན་ཤེས་པའི་ཆེད་ཉི་ཟླའི་སྤློད་ཚུལ་དང་བསྟུན་པ་ཡིན་པས་ར་གདློང་གཉིས་

དློན་ལ་ཁད་མེད་དློ།། མཇུག་ནི་གཟའ་དུས་མེ་ལ་དེ་ལར་བརློད། 

ར་མདའ། རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་ནུབ་ངློས་དང་གང་ཆེན་ཁ་འབབ་ཀི་ཆུ་རྒྱུད་ན་ཡློད། 

རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་མཐློ་ལིང་དུ་ཡློད། 

ར་མདུད། ལུས་ཀི་ར་ལག་རྣམས་ཕན་ཚུན་མདུད་པ་ལར་བསྣློལ་མར་གྱུར་པའི་མིང་། 

ར་མདུད་མི་གློལ་ཐབས་ལམ། ལུས་ཀི་སྤི་བློ་དང་། མགིན་པ། སྙིང་ཁ། ལེ་བ། གསང་གནས་བཅས་

གནས་ལྔ་ཡི་ར་ལ་མདུད་པ་ཡློད་པས་དེ་མ་གློལ་གློང་དུ་བུད་མེད་བསྟེན་ཐབས་ཀི་ལམ་ལག་ལེན་

བསྟར་ན་དམལ་བར་འགློ་བ་ཡིན་ཟེར་སློལ་དང་། ཐབས་ལམ་ནི་ར་བདུད་ཡློངས་རློགས་གློལ་བའི་

རེས་སུ་ཁབ་བེད་ཀི་རླུང་རྐྱང་པ་སྡུད་པའི་ཐབས་སུ་བུད་མེད་བསྟེན་ཐབས་ཀི་ལག་ལེན་ལ་ཟེར། 

ར་མདུད་མེད་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉློན་མློངས་པའི་མདུད་པ་འགློལ་བ་ཉིད་ཀིས་ར་མདུད་པ་མེད་པ། 

ར་མདློ། ① ར་རྒྱུ་སའི་མདློ་འགག ② གསློ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་ནང་དུ་ར་ལ་སྟངས་བཤད་པའི་ལེའུ་ཞིག 

ར་འདར་ཉག [ཡུལ]ལྷ་མློ་བས་རྣམ་ཐར་ཐློང་ཞིག་ཅེས་པའི་གབ་ཚིག 

ར་བརྡར་གཅློད་པ། རད་གཅློད་པ། བདེན་རྫུན་གི་ར་བརྡར་གཅློད་པ། འཐུས་ཤློར་གི་ཁག་འགན་

སུར་འཁི་ར་བརྡར་གཅློད་པ། 

ར་ནག ① ནང་དུ་ཁག་རྒྱུ་བའི་ལུས་ཀི་ར་སྤི་ལ་ཟེར་ཏེ། དེ་ལ་ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་སྙིང་ནས་ཐུར་

དུ་རྒྱུ་བའི་འཕར་ར་དང་། སྙིང་ལ་ཕློགས་ནས་གེན་དུ་རྒྱུ་བའི་མི་འཕར་བའི་སློད་ར་དང་གཉིས་

མཆིས་སློ།། ② ར་ལམ་ལ་སྐྱློན་ཞུགས་ནས་བྱུང་བའི་ནད་ཀུན། 

ར་ནག་ནད། ཁག་ར་མཁེགས་པློར་གྱུར་པའམ་ར་འབྲུམ་སློགས་སུ་གྱུར་པའི་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། ཕག་

པའི་གཅེས་བསྡུས་རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། གཉིས་པ་ར་ནག་བཅློས་པ་རྣམ་གསུམ་སྟེ། གེས་

ཚུལ་ངློས་བཟུང་བཅློས་པའི་ཐབས་གསུམ་ཡློད། གེས་ཚུལ་བཤད་རྒྱུད་འགེལ་པ་འབུམ་ནག་

གསལ། ངློས་བཟུང་ར་རྒྱུད་གར་ཡློད་གཟེར་བ་དང་། འཁྱུགས་སྦྲིད་ཚ་བེང་བེམ་ཞིང་སམས་

པ་དང་། ཤིག་གིས་རྒྱངས་པ་ལར་དང་ར་འབྲུམ་ཡློང་། དྲེག་པ་ཆགས་ཤིང་ཤིང་ལར་རྒྱངས་

པའློ།། ཁད་པར་འཕར་ར་ལངས་ནས་དྲག་ཏུ་འཕར། ཁག་ར་རྒྱངས་ནས་སློམ་ལ་ལློང་ངློ་ཡློང་། 

མགློ་དང་བང་ཁློག་ཡན་ལག་ར་གང་དག གང་ལ་བབས་ནི་གནས་ཀི་ཤེས་པའློ།། ནད་ནི་རླུང་

མཁིས་བད་ཀན་ཆུ་སེར་དང་། རིམས་དང་དུག་སློགས་ར་རུ་རྒྱུགས་པ་དང་། ར་འཁྲུགས་

འགམས་སློགས་གང་ལ་བྱུང་བའློ།། ཞེས་དང་། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་

འགེལ་ལས། གསློ་རིག་གི་གཞུང་གཞན་དུ་ར་ནག་གི་ནད་ཅེས་ཀང་འབྱུང་བས། ངློ་བློ་ནི་ཁག་

ར་མཁེགས་པློར་གྱུར་པའམ་རའི་བུ་ག་འགགས་ནས་ར་རྒྱུད་སྦྲིད་ཅིང་གཟེར་ལ་རའི་དབིབས་

ཀང་སྦྲུལ་འཁྱུགས་པ་ལར་ཤ་པགས་བར་དུ་འཁློག་པློར་འགྱུར་བའི་ནད་ཀི་མིང་ངློ་།། 

ར་ནད་བཅུ་དྲུག བུད་མེད་ཀི་ཟླ་མཚན་རྒྱུན་ལན་ལར་ཐུར་དུ་མ་བབས་པ་རླུང་དང་ཆུ་སེར་ལྷན་དུ་

བསློངས་ནས་ལུས་ཀི་རའི་ནང་བེར་བ་ལ་ར་ནད་ཅེས་ཟེར་ཏེ། དེ་ཡང་གློ་བ་དང་། སྙིང་། 

མཆིན་པ། མཚེར་པ། མཁལ་མ། མཁིས་པ། རྒྱུ་མ། འློ་ཚབས། ཁག་ཚབས་གློར་པ་བཅས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

ཁག་ཚབས་བཅུ་དང་། མགློ་དང་། རུས་པ། སྙིང་། མཁལ་མ། ཕློ་བ། རྒྱུ་མ་བཅས་ཀི་རླུང་

ཚབས་དྲུག་བཅས་བསློམས་པས་བཅུ་དྲུག་གློ

ར་གནད། གནད་ཆེན་པློར་ཐུག་པའི་དློན་ར། ལུས་ཀི་ར་གནད། ལས་དློན་གི་ར་གནད། 

ར་གནད་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ། ལུས་འདི་ལ་རླུང་སེམས་ཀི་བ་བ་དང་། ཁམས་ཀི་དྭངས་མ་འདྲེན་

པར་བེད་པའི་ནང་དུ་རླུང་གཙོ་བློ་རྒྱུ་བའི་ར་དཀར་དང་། ཁག་གཙོ་བློ་རྒྱུ་བའི་ར་ནག རླུང་ཁག་

གཉིས་ཀ་རྒྱུ་བའི་འཕར་ར་བཅས་ར་རིགས་གསུམ་པློ་འདིས་ལུས་ཀི་ཕི་ནང་ཀུན་ཏུ་དྲ་བ་ལར་

འབེལ་ནས་གནས་པས་དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་གངས་དང་མིང་གི་རྣམ་གངས་མ་ངེས་ཀང་། དེ་

དག་གི་ནང་ནས་གཙོ་ཆེ་ཞིང་ཤིན་ཏུ་གཉན་པའི་གནད་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་འདྲེན་པ་ཡིན་ནློ།། 

ར་གནས་འཁློར་ལློ། དབུ་མ་ལ་བརེན་པའི་ར་འདབ་རྣམས་ཀི་དབིབས་འཁློར་ལློ་ལར་ཡློད་པའློ།། 

ར་གནས་འཁློར་ལློ་ལྔ། ར་གནས་འཁློར་ལློ་བཞིའི་སྟེང་དུ་གསང་གནས་བདེ་སྐྱློང་གི་འཁློར་ལློ་ར་

འདབ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ཅན་བསྣན་པའློ།། 

ར་གནས་འཁློར་ལློ་བཞི། གསང་སགས་སུ་གསལ་བ་ལར་རའི་གཙོ་བློ་གསུམ་ལས་གེས་པའི་ར་

འདབ་རྣམས་ཏེ། སྤི་བློ་བདེ་ཆེན་གི་འཁློར་ལློ་ར་འདབ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང་། མགིན་པ་

ལློངས་སྤློད་ཀི་འཁློར་ལློ་ར་འདབ་བཅུ་དྲུག སྙིང་ག་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་ར་འདབ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་

བཅས་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་ནློ།། 

ར་སློས། རི་ཤིང་དང་སློ་ཚལ་གི་སློན་ར་སློས་པ། ཤིང་སློན་ར་སློས་རྒྱབ་པ། མེ་ཏློག་བཀློག་ནས་

གཞན་དུ་ར་སློས་རྒྱབ་པ། 

ར་དཔྱད་ཉི་འློད་རབ་གསལ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ནང་ཟུར་མཁར་བ་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེས་མཛད་པའི་

ར་བརག་ཐབས་ཀི་སྐློར་བཤད་པའི་སྨན་གི་བསྟན་བཅློས་ཤིག 

ར་ཕན། ལུས་ཀི་ར་ཕ་མློ། 

ར་འཕར། ཁག་རའི་ནང་དུ་རླུང་རྒྱུ་བས་འཕར་འགུལ་བེད་པ། 

ར་འཕར་ཆད་པ། མི་ཤི་བའི་ཚེ་རིམ་བཞིན་འཕར་ར་རྣམ་ས་གཡློ་འགུལ་གི་རྒྱུ་བ་ཆད་པ། 

ར་བ། ① རྩྭ་དང་ཤིང་སློགས་ཀི་རང་པའམ་ས་འློག་ཏུ་ཡློད་པའི་སློང་བུ། ཤིང་གི་ར་བ་སློམ་ཕ་ཚང་



  362  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མ་ས་འློག་ཏུ་བརྒྱུགས་ནས་ཡློད། དུག་རྩྭའི་ར་བ་བཀློག་པ། སློང་པློ་ཁློག་ནང་ནས་རུལ་ན། ར་

བ་རང་བཞིན་གིས་གློག་ཡློང་། ② རེན་གཞིའམ་རྨང་གཞི། དམངས་གཙོ་རིང་ལུགས་ཀི་ར་བ་

བརན་པློ་ཚུགས་ཟིན་པ། དཔློན་རིགས་རྣམས་ཀིས་མི་དམངས་ལ་གཉའ་གནློན་བ་བ་དེ་ནི་སྤི་

ཚོགས་བདེ་འཇགས་མི་ཡློང་པའི་ར་བ་རེད། ③ གཙོ་བློ་དང་། ལེ་བའམ། གནད། བཟློ་ལས་ཀི་

ར་བའི་འཛུགས་སྐྲུན། རྒྱལ་ཕམ་གི་ར་བ། འཆར་གཞིའི་ར་བ། 

ར་བ་བརྒྱ་པ། [མངློན]གུར་གུམ། 

ར་བ་བརྒྱད། ཡབ་ཀི་སྣ་གཡས་པའི་ཁག ཡུམ་གི་པདྨའི་ཁག སིད་པ་ཆགས་པའི་ལེ་ཁག གཡུལ་

དུ་བསད་པའི་དཔའ་བློའི་སྙིང་ཁག་སྟེ་ནང་གི་ར་བ་བཞི་དང་། སྟག་གཟིག་ལ་སློགས་གཅན་

གཟན་གི་ཁག བ་རྒློད་ལ་སློགས་འདབ་ཆགས་ཀི་ཁག ར་བློང་ལ་སློགས་རྨིག་ཟླུམ་གི་ཁག 

གཡག་སློགས་རྨིག་བག་གི་ཁག་སྟེ་ཕིའི་ར་བ་བཞི་དང་བརྒྱད་ལ་ཟེར་སློལ་འདུག 

ར་བ་བརྒྱད་སང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཡན་ལག ཆང་སང་བ་བག་ཡློད་ཀི་ཡན་ལག གར་སློགས་ཕེང་

སློགས་དང་མལ་སྟན་མཐློན་པློ་དང་། ཕི་དྲློའི་ཁ་ཟས་གསུམ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་ཡན་ལག་དང་

བརྒྱད་དློ།། དགེ་འདུན་གི་གཏན་ཁིམས་ལྔ་ནི། གསློད། རྐུ། རྫུན་སྨ། ལློག་གཡེམ། ཆང་ལྔའློ།། 

ར་བ་ལྔ། ར་མཉེ་དང་། ཉེ་ཤིང་། ལྕ་བ། བ་སྤྲུ། གཟེ་མ་ལྔ་ལ་ཟེར། བཅུད་ལེན་སྐབས་སུ་གཟེ་མའི་

ཚབ་ཏུ་དབང་ལག་བསྣན་དགློས། འདིར་ར་བ་ལྔ་ཞེས་པ་སློ་སྡུམ་གི་ར་བ་ཞེས་པའི་དློན་མ་

ཡིན་པ། དྲློད་སྨན་རྣམས་ལས་ནུས་པ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ལྔ་ཡིན་པས་ན་དྲློད་སྨན་གི་ར་བ་ཞེས་

པའི་དློན་ཡིན་པར་ཤེས་དགློས། 

ར་བ་ཆེན་པློ། གལ་ཆེན་ནམ་འགངས་ཆེན། ལས་དློན་ར་བ་ཆེན་པློ། དངློས་ནློར་ར་བ་ཆེན་པློ། 

ར་བ་དྲུག ར་མཉེ་དང་། ཉེ་ཤིང་། བ་སྤྲུ། ལ་ཕུག སྐློག་སྐྱ། གཙོང་ནག་བཅས་ཀི་ར་བ་དྲུག་གི་བསྡུས་

མིང་སྟེ། ཀློང་རློང་སྨན་བ་དློན་གྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་རེག་ཟིག་ནེའུ་ལེའི་རྐྱལ་པ་ཕི་རྒྱུད་རྡློ་རེ་

ཕ་ལམ་གི་ལྷན་ཐབས་རིན་པློ་ཆེའི་འཁློར་ལློ་ལས། གཞན་ཡང་ར་བ་ར་མཉེ་ཉེ་ཤིང་དང་། བ་

སྤྲུ་ལ་ཕུག་སློག་སྐྱ་ཙོང་ར་དྲུག ཅེས་སློ།། 

ར་བ་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན། མདློ་སྨད་བ་ཁྱུང་དགློན་མཁན་རབས་སློ་བརྒྱད་པ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་འབྲུག ༡༧༠༠ལློར་ར་བའི་ཨ་སེ་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། བློ་བཟང་ཆློས་

དབིངས་པའི་དྲུང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། བ་ཁྱུང་དུ་སློབ་གཉེར་མཛད། དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་ཐློག་

དབུས་སུ་ཕེབས་ཏེ་སེར་བེས་སུ་ཟབ་ཆློས་གསན། ལྷ་རམས་མཚན་རགས་བཞེས། དེ་ནས་སྨད་

རྒྱུད་དུ་ཞུགས། རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་དང་། ཁི་ངག་དབང་མཆློག་ལན། བ་མ་བམས་པ་སློགས་

བསྟེན། སེ་དགེའི་བཀའ་འགྱུར་མཚལ་པར་མ་གདན་ཞུ་དག་མཛད། པཎ་ཆེན་དཔལ་ལན་ཡེ་

ཤེས་མཆློག་ལ་ཆློས་སེ་རྒྱབ་རེན་གི་བཀའ་ཤློག་ཞུས། ཐུགས་ཀི་བཞེད་དློན་ཡློད་རྒུ་གྲུབ་ནས་

མཐར་དགུང་ལློ་ག་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པ་ཤིང་སྦྲུལ༡༧༨༥ལློར་མ་ངན་ལས་འདས། 

ར་བ་རད་གཅློད། གནད་དློན་གི་འབྱུང་ས་གཙོ་བློ་གང་ནས་བྱུང་བ་རད་གཅློད་པ་ལ་ཟེར། 

ར་བ་བཞི། སློར་སློམ་གི་ར་བའི་བསབ་བ་སྟེ། སློག་གཅློད་པ་དང་། མ་བིན་ལེན་པ། མི་ཚངས་སྤློད་

པ། མི་ཆློས་བ་མའི་རྫུན་སྨ་བ་བཅས་བཞི་ནི་རབ་བྱུང་གི་སློམ་པའི་ར་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཉམས་ན་

སློམ་པ་ར་བ་ནས་འཇིག་པས་ར་བ་བཞི་ཞེས་བའློ།། 

ར་བ་བཞི་ཡི་ལུམས། ལྕ་བ་དང་། འབམ་པློ། སྤྲུ་དཀར། ཏང་ཀུན་བཞིའི་ར་བའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། སེ་

སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བ་ཻསློན་ལས། ར་བ་བཞི་ཡི་

ཞེས་ལྕ་བ་དང་། འབམ་པློ། སྤྲུ་དཀར་གི་ར་བ། ཏང་ཀུན་གི་ར་བ་བཅས་དང་ཕབས་དྲི་ཆུར་

སྦར་ལ་བསློས་པའི་ལུམས་ཀིས་བདུག ཅེས་གསུངས། 

ར་བ་བཟུང་ས་ཡློད་པ། དློན་གི་འབྱུང་ས་འཛིན་དུ་ཡློད་པ་ལ་ཟེར། 

ར་བ་ལུས་ལ་བུའི་བསྟན་བཅློས་གསུམ། རྒྱས་པ་རྣམ་འགེལ། འབིང་པློ་རྣམ་ངེས། བསྡུས་པ་རིགས་

ཐིགས་སློ།། 

ར་བ་ཤེས་རབ། དབུ་མ་ར་བའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་ཤེས་རབ་ཅེས་བ་བ། ཤེར་ཕིན་དངློས་བསྟན་

གི་སྟློང་ཉིད་དེ། ཟབ་མློ་དབུ་མའི་ལ་བ་རྣམ་དཔྱློད་རིགས་ལམ་གིས་སྟློན་པའི་གཞུང་། རྒྱ་གར་

གི་སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའློ།། 

ར་བ་སུམ་ཅུ་པ། སུམ་ཅུ་པ་དང་དློན་གཅིག 

ར་བ་གསུམ། ར་བ་གསུམ་སྟེ། བ་མ་དང་། ཡི་དམ། མཁའ་འགློ་སྟེ་གསུམ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ར་བ་ལྷ་ཁང་། འབི་གུང་བ་བང་གི་ཁློངས་ར་རློང་མཐིལ་གསུམ་ཞེས་པའི་ཡ་གལ་ར་ཞློལ་ཤང་ཁློངས་

སུ་ཡློད་པའི་ར་བ་ལྷ་ཁང་ནི་བཙན་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་སས་སད་ན་ལེགས་འཇིང་ཡློན་གི་སྐུ་

དུས་སུ་བཞེངས་པའི་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཡིན་སྐད། ཡང་དེ་ཁུལ་གི་བགེས་སློང་འགའ་ཞིག་ནས་དེ་ནི་

སྐར་ཆུང་རྡློ་རེ་དབིངས་ཀི་ལྷ་ཁང་ཡིན་སྐློར་དཀར་ཆག་ཏུ་གསལ་ཚུལ་གསུངས། ཐློག་བརེགས་

བཞི་ལན་གི་ལྷ་ཁང་དེའི་རེན་གཙོ་རྒྱལ་པློ་དློན་གྲུབ་ཅེས་སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དགུང་ལློ་གསུམ་

གི་སྐུ་ཚད་དུ་གགས་པ་ཛྷི་ཀྵ�མ་གི་སྟློན་པ་ལློངས་སྐུའི་སྐུ་བརན་སློགས་རེན་གསུམ་དཔག་མེད་

བཞུགས་ཤིང་། རིག་གནས་གསར་བརེའི་སྐབས་ལྷ་ཁང་རྨང་ནས་བཤིག་དུས་ས་འློག་ནས་རྡུལ་

ཚོན་གི་དཀིལ་འཁློར་ཞིག་ཐློན་པ་སློགས་བྱུང་། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་གང་༡༩༨༥ལློར་

ལྷ་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཉམས་གསློ་ཞུས་པའི་རེན་གཙོར་དེ་སའི་རེན་གཙོ་རྒྱལ་པློ་དློན་གྲུབ་ཀི་སྐུའི་

དུམ་བུ་ཞིག་ནང་བཞུགས་ཀི་འཇིམ་སྐུ་སློགས་བཞེངས་ཡློད་པ་དང་། ར་བ་དགློན་པ་ནས་ཤར་

ཕློགས་ཀི་ལམ་འཕེང་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་མཆློད་རེན་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་ནང་བང་སེམས་ཀི་

རིང་བསེལ་ཡློད་པས་དེ་གར་སྐློར་བ་བརྒྱབ་ན་གཟའ་གིབ་ཀི་ནད་སློགས་ལ་ཕན་ཚུལ་བརློད་

སློལ་ཡློད་པས་བསྐློར་བ་རྒྱབ་མཁན་མང་ཙམ་ཡློད། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་basic action ཟེར། 

ར་བའི་དཀིལ་འཁློར། གཞི་ལྷུན་གྲུབ་ར་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ། ཡེ་ཤེས་འློད་གསལ་གི་འཁློར་ལློ། 

ར་བའི་ཁ་དློག དཀར་པློ་དང་དམར་པློ་སློགས་ར་བར་གྱུར་པའི་མདློག་གློ

ར་བའི་ཁ་དློག་བཞི། སློ། སེར། དཀར། དམར་བཅས་བཞིའློ།། 

ར་བའི་མཁིས་པ་ལྔ། མཁིས་པ་ལྔ་དང་དློན་གཅིག 

ར་བའི་གྲུབ་མཐའ་བཞི། བེ་བག་སྨ་བ་དང་། མདློ་སེ་པ་སྟེ་ཐེག་དམན་གི་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་དང་

སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མ་པ་ནི་ཐེག་ཆེན་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་བཅས་བཞི། 

ར་བའི་བཅའ་ཁིམས། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆེས་མཐློའི་དབང་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀིས་ར་ཁིམས་ནང་དློན་

དང་མཐུན་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཉེས་ཁིམས་ལ་ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

ར་བའི་ཆློས་དྲུག དགེ་སློབ་མའི་བསྲུང་བ་དྲུག་སྟེ། གཅིག་པུར་ལམ་དུ་འགློ་བ་དང་། ཆུར་རྐྱལ་བ་

དང་། སྐྱེས་པ་ལ་རེག་པ་དང་། དེ་དང་ལྷན་ཅིག་འདུག་པ་དང་། ཕློ་མློ་ཕན་ཚུན་སྨན་བས་པ་

དང་། ཟླ་མློའི་ཉེས་པ་འཆབ་པ་སློང་བ་སྟེ་དྲུག་གློ

ར་བའི་ཉློན་མློངས་པ་དྲུག ར་ཉློན་དྲུག་དང་དློན་གཅིག 

ར་བའ་ིདམ་ཚིག་བཞི། རྒྱུད་ས་ེགློང་འློག་ཐམས་ཅད་ཀ་ིཐུན་མློང་བའམ་ར་བར་གྱུར་པའ་ིསགས་ཀ་ིསློམ་

པ་བཞི་སྟེ། འཇིག་རེན་པའི་ཡང་དག་པའི་ལ་བ་དང་། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགློ་བ་

དང་། བང་ཆུབ་ཆེན་པློར་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། དཀིལ་འཁློར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་རྣམས་སློ།། 

ར་བའི་དུད་ཚང་། དེ་ནི། མི་བཟའ་མི་གཉིས། བུ་བུ་མློ་གཉིས། བན་གཡློག་ཕློ་མློ་གཉིས། ཕྱུགས་

ར་བློང་། ར་ལུག བ། མཛོ་བཅས་རེ་རེ། ཁང་པ་ཀ་བ་དྲུག་གི་ས། ས་ཞིང་ཧློར་སློན་ཁལ་བཅུ་

གཉིས་བཅས་ཡློད་པར་དུད་ཆུང་གཅིག་ཡིན། 

ར་བའི་སྡུག་བསལ་གསུམ། སྡུག་བསལ་ཀི་སྡུག་བསལ་དང་། འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ། ཁབ་པ་འདུ་

བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་བཅས་གསུམ་མློ། 

ར་བའི་སེ་དྲུག བེ་བག་པ་དང་། རིག་པ་ཅན་པ་དང་། གངས་ཅན་པ་དང་། དཔྱློད་པ་བ་དང་། གཅེར་

བུ་བ་དང་། རྒྱང་འཕེན་པ་རྣམས་སློ།། འདི་ནི་ཕི་རློལ་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བའི་དབེ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཡློད་

པ་ལས་དབེ་ཚུལ་གགས་ཆེ་བ་ཞིག་གློ 

ར་བའི་སེ་པ་བཞི། ཉན་ཐློས་ཀི་ར་བའི་སེ་པ་སྟེ། འློད་སྲུངས་ནས་བརྒྱུད་པ་ཕལ་ཆེན་སེ་པ་དང་། སྒ་

གཅན་འཛིན་ནས་བརྒྱུད་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡློད་པར་སྨ་བའི་སེ་པ། ཀ་ཏྱཱ་ཡ་ན་ནས་བརྒྱུད་པ་

གནས་བརན་པའི་སེ་པ། ཉེ་བར་འཁློར་ནས་བརྒྱུད་པ་མང་བཀུར་བའི་སེ་པ་བཅས་བཞི། 

ར་བའི་ནད་དྲུག རླུང་དང་། མཁིས་པ། བད་ཀན། ཁག ཆུ་སེར། སིན་བུ་བཅས་དྲུག 

ར་བའི་རྣམ་རློག་བརྒྱད། ཡུལ་དུ་འཛིན་པ་མཚན་མའི་རྣམ་རློག་རྣམ་ཤེས་དྲུག་མཚན་སྣང་བའི་རྣམ་

རློག བདེ་སྡུག་ཚོར་བ་སློགས་མཚན་མ་འགྱུར་བའི་རྣམ་རློག རྣམ་ཤེས་དྲུག་གི་འགྱུར་བ་ལས་

བྱུང་བ་མཚན་མ་སྣང་བར་འགྱུར་བའི་རྣམ་རློག ཆློས་དང་ཆློས་མ་ཡིན་པ་ཐློས་པའི་རེས་སུ་བློ་

གཞློལ་བ་གཞན་གིས་བསྟན་པའི་རྣམ་རློག མི་རག་པ་སློགས་ཚུལ་བཞིན་གི་རྣམ་རློག ལ་ངན་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མངློན་པར་ཞེན་པའི་རྣམ་རློག བདག་ལ་སློགས་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་རློག་རྣམས་སློ།། 

ར་བའི་ཕ་མ། རང་ཉིད་ཀི་ཕ་མ་དངློས། 

ར་བའི་བད་ཀན་ལྔ། བད་ཀན་ལྔ་དང་དློན་གཅིག 

ར་བའི་བ་མ། རང་ལ་དབང་ཁིད་མན་ངག་གནང་བའི་ཐུན་མིན་གི་བ་མ། 

ར་བའི་དབངས་དགུ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ར་བའི་དབངས་ཀི་ཨ་ཨི་ཨུ་ར�་ལ�་ཨེ་ཨ་ཻཨློ་ཨླཽ་བཅས་དགུ། 

ར་བའི་མ། ཨ་མ་དངློས། 

ར་བའི་ཚད་བཀག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་basic constraints ཟེར། 

ར་བའི་ཚོན་མདློག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་basic color ཟེར། 

ར་བའི་རློ་དྲུག མངར་བ་དང་། སྐྱུར་བ་དང་། ཁ་བ་དང་། བསྐ་བ་དང་། ཚ་བ་དང་། ལན་ཚྭ་སྟེ་དྲུག 

ར་བའི་རླུང་། འབྱུང་ལྔའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་རླུང་། 

ར་བའི་རླུང་ལྔ། མིའི་ལུས་ལ་རྒྱུ་བའི་འབྱུང་བ་ལྔའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་རླུང་སྟེ། སློག་འཛིན་གི་རླུང་

དང་། ཐུར་སེལ་གི་རླུང་། གེན་རྒྱུའི་རླུང་། མཉམ་གནས་ཀི་རླུང་། ཁབ་བེད་ཀི་རླུང་བཅས་སློ།། 

ར་བའི་ས། [མངློན]སྐྱེད་མློས་ཚལ། 

ར་བློ་ཆེ། པུས་མློའི་ཚིགས་མཚམས་ནང་ངློས་ནས་གེན་དུ་ཆག་གང་གཞལ་བའི་སར་གནས་པའི་

བརླའི་སློད་རའི་མིང་། 

ར་སྦུག ར་སྦུབས་དང་དློན་གཅིག 

ར་སྦུབས། ལུས་ཁག་རྒྱུག་ལམ། 

ར་སློས་པ། ར་སྐྲངས་པ། 

ར་བེའུ། མཁལ་མ་གཡས་གཡློན་ནས་ལྒང་པར་ཟུག་པའི་ལུས་ཀི་ཆུ་ཁམས་ཀི་སྙིགས་མ་དྲི་ཆུ་རྒྱུ་

བའི་ལམ་རྒྱུ་གློག་རའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

ར་སྦློང་། ① བཤལ་སྨན་བཏང་སྟེ་ཁློག་ནད་ར་མེད་བཟློ་བའི་སྨན་བཅློས་ཤིག ② ཁག་དང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

མཁིས་པ། དུག་ནད་སློགས་ར་ལ་ཞུགས་པའི་ནད་རྣམས་དྲི་ཆུའི་ལམ་ནས་ཕིར་སྦློང་བར་བེད་

པའི་ཐབས་ཤིག 

ར་སྦྲིད་པ། རའི་ཚོར་བ་ཉམས་པ། རང་པ་ཡུན་རིང་བསྐུམས་ནས་བསད་པས་སྒིད་པའི་ར་སྦྲིད་པ། 

གཤགས་ལས་མ་བས་གློང་དུ་སྦྲིད་སྨན་བཏང་བས་ར་སྦྲིད་པ། 

ར་དབང་། [མངློན]རྩྭ་ཀུ་ཤ

ར་དབུ་རྐྱང་རློ་གསུམ། མིའི་ལུས་ཀི་གྲུབ་ཆའི་ར་གཙོ་བློ་གསུམ་སྟེ། ར་དབུ་མ་ནི་དེང་རབས་གསློ་

རིག་ལུགས་ཀི་འཕར་ར་ལ་ཟེར། ར་རྐྱང་མ་ནི་དེང་རབས་གསློ་རིག་ལུགས་ཀི་ར་དཀར་ལ་

ཟེར། ར་རློ་མ་ནི་དེང་རབས་གསློ་རིག་ལུགས་ཀི་སློད་ར་ལ་ཟེར། རག་པ་ཕུང་ཁམས་སློ་དྲུག་

དང༌། ཕ་བ་ར་ལ་སློགས་པ་ལུས་བསྐྱེད་པའི་བཞིར་གྱུར་པའི་ར་དབུ་མ་གང་དེ་ལ། ཁ་ཅིག་གིས། 

སློམ་པའི་དབུ་མ་དང་གནས་པའི་དབུ་མ་གཉིས་ཡློད་པ་ལས། སར་མ་ནི་རྣལ་འབློར་པས་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་སྤློད་ཡུལ་གཟུགས་ཅན་དུ་མཐློང་བ་ཡིན་ཞིང༌། ཕི་མ་ནི་མ་ཤིའི་བར་དུ་ལུས་ཀི་དབུས་

ན་གནས་ཤིང༌། ཤི་ནས་འཇའ་བཞིན་ཡལ་འགློ་བར་བཤད་པ་དང༌། ཡང་ཁ་ཅིག་གིས། སལ་

ཚིག་ནང་གི་གཞུང་པ་ཡིན་པར་འདློད་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་གིས། གཞུང་པའི་དབུས་ན་ཡར་ར་རྔ་ཙམ་

ཞིག་ཡློད་པར་བཤད་པ་སློགས་བླུན་གཏམ་མང་པློ་བཤད་སློལ་བྱུང་ཡང༌། དེ་དག་ནི་རྒྱལ་བ་

ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེ་སློབ་ཚོགས་རེས་འཇུག་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀིས་མདློ་རྒྱུད་ཀི་ལུང་དང་

རིག་པ་གཉིས་ཀི་སློ་ནས་བཀག་ཟིན། འློ་ན་འདིར་འདློད་པའི་དབུ་མ་གང་ཞེ་ན། དབུ་མ་ནི་སར་

བཤད་པའི་སློག་རླུང་དེའི་རེན་བེད་པས་ན་སློག་རླུང་དེ་དང་བཅས་པ། འཁློར་ལློ་དྲུག་གི་དབུས་

ན་དྲང་པློར་གནས་པ་ལས། འཁློར་ལློ་རྣམས་ཀི་བར་ཐག་ནི་རང་སློར་བཅུ་གཉིས་ཕེད་དང་བཅུ་

གསུམ་རེ་ཡློད་ཅིང༌། དེའི་ཡར་སྣར་ཧཾ་གི་རང་བཞིན་གིས་དཀར་ཆའི་དྭངས་མས་བཀག་པའི་

ཚུལ་གི་གནས་ཤིང༌། མར་སྣར་ལེ་བའི་འློག་ཏུ་མ་ལས་ཐློབ་པའི་དམར་ཆ་ཁག་གི་དྭངས་མ་ལ་

ཨ་ཐུང་གི་རྣམ་པར་གནས་ཡློད་པར་བརློད། དེ་གཉིས་ཀི་བར་ན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་རེན་

སློག་རླུང་གི་གང་ནས་གནས་ཏེ་སྟློང་སང་ངེ་བ་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བ་ཡིན། ལེ་འློག་ར་གསུམ་

འདུས་མདློ་མན་ཆད་ཀི་དབུ་མ་ལ་དུང་ཅན་མ་ཞེས་བ་སྟེ། དེ་ལས་དཀར་ཆ་འབབ་པར་བེད་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡིན་ནློ།། ཀེ་རྡློ་རེ་ལས། ཤེས་རབ་ཟླ་བ་འབབ་བཤད་པ། །དེ་ནི་ཀུན་འདར་མར་རབ་གགས། 

ཞེས་དབུ་མ་ལས་ཁུ་བ་འབབ་པར་བཤད་དློ།། དེས་ན་རྒྱལ་བ་རང་བྱུང་རྡློ་རེས་བཞེད་པའི་ར་

དབུ་མ་ནི། མིའི་ལུས་ལ་དངློས་སུ་གནས་པའི་ར་སྟེ། ཟུར་མཁར་བའི་མེས་པློའི་ཞལ་ལུང་དུ་

དབུ་རྐྱང་རློ་གསུམ་བཤད་པར། རློ་མ་དང་འབེལ་བའི་སློག་ར་ནག་པློ་བཤད་པ་དང༌། རྐྱང་མ་

དང་འབེལ་བའི་སློག་ར་དཀར་པློ་བཤད་པ། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། དེའི་འགེལ་བཤད་ལས། 

རློ་རྐྱང་དང་འབེལ་བའི་ར་ནི་གཙོ་བློ་ནང་དུ་རྒྱུ་བའི་ཁམས་དཀར་དམར་གི་དབང་གིས་དཀར་

པློ་དང་ནག་པློ་གཉིས་སུ་ཡློད་པ་དེ་ལས། ཕི་མ་སློག་ར་ནག་པློ་ནི་ཁག་རའི་ཡལ་ག་ཐམས་ཅད་

བསྐྱེད་པའི་གཞི་སློང་པློ་ལ་བུ་ཡིན་པ་དེ་ལས་ཡལ་གའི་ཚུལ་དུ་གེན་ལ་གེས་པའི་ཤ་ཁག་

འཕེལ་བར་བེད་པའི་ར་ཆེན་པློ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ཡློད་པ་ཡིན་ནློ།། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌།  ཡང་

མེས་པློའི་ཞལ་ལུང་ལས། རྐྱང་མའི་ཡར་སྣས་བསྐྱེད་པའི་ཀད་པ་ནི་ར་དཀར་ཐམས་ཅད་

བསྐྱེད་པའི་གཞི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་དང་མཚུངས་པ་དེ་ལས་ར་བ་ལར་བུར་ཁ་ཐུར་བལས་སུ་

ཟུག་པའི་ར་རྒྱུངས་པ་ནི་སློག་ར་དཀར་པློ་སྟེ་གཙོ་བློ་ཡིན་ལ། ཞེས་རྐྱང་མ་ནི་ར་དཀར་ཡིན་

པར་གསུངས་པ་དང༌། དབུ་མ་ནི་སློག་རླུང་རྒྱུ་བའི་གནས་སུ་བཤད་པས་རླུང་གི་ཁམས་དྭངས་

མ་དེ་ཉིད་འཇུག་པའི་ཡུལ་གི་ར་དེ་ལ་ཟེར། དེས་ན་དབུ་མ་ཞེས་པ་ནི་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་སློག་

ར་ཡིན་པ་རྒྱུད་གཞུང་དང་སྨན་གཞུང་གཉིས་ཀར་བཤད་པས་འདིར་དབུ་མ་ཞེས་པ་འཕར་

རའམ་རླུང་ར་དམར་པློ་ ( Aorta ) དེ་ཡིན། རློ་མ་ཞེས་པ་ཁག་རའམ་སློད་ར་ནག་པློ་

(Vena cava ) ཡིན། རྐྱང་མ་ཞེས་པ་ཆུ་རའམ་ར་དཀར་ (Nerve )ལ་ཟེར། མདློར་

ན་དབུ་རྐྱང་རློ་གསུམ་ཞེས་པ་དེ་ནི་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་ལུས་ལ་ཡློད་པའི་སློག་ར་དཀར་ནག་

གཉིས་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཡང་ཞིབ་ཏུ་དབེ་ན་སློག་ར་ནག་པློ་སྟེ་ཁག་ར་ལ་འཕར་ར་དང༌། སློད་ར་

གཉིས་དབེ་བར་དེ་ལས་འཕར་ར་ནི་དབུ་མ་དང༌། སློད་ར་ནི་རློ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་དགློས།  

དེས་ན་ལུས་དངློས་པློའི་གནས་ལུགས་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་ར་ཐིག་རླུང་གསུམ་གི་དབེ་བ་ཕ་

རག་གང་བཤད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཐལ་མ་པའི་ལུས་ལ་དངློས་སུ་བསྟན་རྒྱུ་ཡློད་པ་ཞིག་

དགློས་ཀང༌། སློན་གི་འཆད་གཉེར་བ་ཁག་གཅིག་གིས་རྒྱུད་སེའི་གཞུང་འཆད་སྐབས་ཁིད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

ལུང་ལ་བུས་དཔེ་ཐློག་ནས་ཁིད་མཛད་པ་ཙམ་ལས། ལག་ལེན་དམར་ཁིད་མཛད་མཁན་དང་

ཤེས་མཁན་གཉིས་ཀ་ཉུང་སྟབས་རྒྱུད་ལ་སློབ་གཉེར་བ་མང་པློ་ཞིག་མགློ་རྨློངས་ནས། ལུས་

དངློས་པློའི་གནས་ལུགས་བསྟནཔའི་ར་གནད་རྣམས་ནི་ངག་ཐློག་གི་མིང་ཙམ་ལས་ལུས་ཐློག་ཏུ་

ངློས་བཟུང་བའི་སློལ་ཉམས། དེས་ན་དེང་དུས་ཁ་ཅིག་གིས་རྒྱུད་སེ་རྣམས་སུ་བཤད་པའི་ལུས་

ཀི་རྣམ་བཞག་འདི་དག གསློ་རིག་གི་གཞུང་དང་སྦར་མི་རུང་བར་བཤད་པ་ནི་ཧ་ཅང་བླུན་པློའི་

གཏམ་སྟེ། དེང་དུས་བཤགས་བཅློས་རིག་གཞུང་ལ་མཁས་པར་བསབས་པ་ཞིག་གིས་རྒྱུད་སེ་

རྣམས་སུ་བཤད་པའི་ལུས་དངློས་པློའི་གནས་ལུགས་བཤད་པའི་སྐབས་ཀི་རའི་དབེ་བ་དང་བེད་

ལས་ལ་བལས་ན། རྒྱུད་སེའི་གཞུང་དུ་བསྟན་པའི་ར་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་རང་རེའི་ལུས་ཐློག་ཏུ་

བཙལ་བ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེར་མེད་པར་སེམས། རང་གི་མི་ཤེས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཏུ་བས་ནས་སྦར་

མི་རུང་བར་བཤད་ན། འློ་ན་བཤད་རྒྱུད་དུ། ཤ་གནད་བཞི་ཅུ་ར་ལྔ་ཚིལ་གནད་བརྒྱད། །རུས་

པའི་གནད་ནི་སུམ་ར་གཉིས་ཏེ། །རྒྱུས་གནད་བཅུ་བཞི་དློན་གནད་བཅུ་གསུམ་དང༌། །ར་གནད་

བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་ཐམ་པ་ཡློད། ཅེས་པ་འདི་ནི་ཐ་མ་པའི་ལུས་ལ་གནས་དགློས་ངེས་ཡིན་ཀང༌། 

བློད་ཀི་ལྷ་རེ་རྒན་གཞློན་སུ་ལ་དྲིས་ཀང་འདི་དག་ཆ་ཚང་བ་རེ་རེ་བཞིན་ལུས་ཐློག་ནས་གསལ་

ལྷང་ངེར་སྟློན་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ད་ཕན་མ་མཐློང་བས། འློ་ན་བཤད་རྒྱུད་དུ་བསྟན་པའི་ར་གནད་

འདི་དག་ཀང་ལུས་དང་སྦར་མི་རུང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན་ཅི་སྨ། དུས་ཕིས་བློད་ཀི་རིག་གཞུང་

རྣམས་སློབ་གཉེར་བེད་སྐབས་གློ་ལློ་ཐློས་ལློ་ཙམ་ལས་ལག་ལེན་དམར་ཁིད་ཀི་འཆད་ཐབས་

ཉམས་པས། རྒྱུད་སེ་རྣམས་སུ་བསྟན་པའི་ལུས་དངློས་པློའི་གནས་ལུགས་བཤད་པ་རྣམས་སློ་

སློའི་ལུས་དང་སྦར་ནས་ངློ་སྤློད་བེད་མ་ཐུབ་པ་འདི་བྱུང་བ་རེད། 

ར་དབུ་མ། ལེགས་སྦར་སྐད་དུ། ཨཱ་ཝ་དྷཱུ་ཏི། ལུས་ཀི་ར་ལམ་གཙོ་བློ་ཡར་སྣེ་ལུས་ཀི་སྤི་བློའི་ཚངས་

བུག་ནས་མར་སྣེ་གསང་གནས་བར་ཡློད་པའི་དཀིལ་གི་ར་ཞིག གསློ་རིག་ལུགས་ཀི་འཕར་ར་

དམར་པློའི་མིང་ཡིན། རྒྱས་པ་གློང་གི་ར་དབུ་རྐྱང་རློ་གསུམ་གི་རྣམ་བཤད་ལས་གསལ།

ར་དབུ་མའི་ཁད་པར་གི་ཆློས་བཞི། མདའ་སྨྱུག་ལར་དྲང་པ། ཕྲུས་མ་ཕུས་བཏབ་པ་ལར་སྟློང་པ། པད་

མའི་སྣལ་མ་ལར་གསལ་བ། རྒྱ་སྐྱེགས་ཀི་མེ་ཏློག་ལར་དམར་བ་བཅས་ཀི་ཁད་ཆློས་དང་ལན་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ར་འབློར། ར་བའམ་མ་གཞིའི་ཁློན་འབློར། 

ར་འབས། ① རའི་ཐློག་གམ་ཉེ་སར་སྐྲངས་ཤིང་ཟུག་འབྱུང་བའི་འབས་ཀིས་ནད་རིགས་ཤིག ② 

སྨན་ཞིག 

ར་མི་མངློན་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

ལུས་ལ་སློགས་པའི་ལས་དང་འཚོ་བ་རབ་ཏུ་བསྲུངས་པ་ཉིད་ཀིས་ར་མི་མངློན་པ། 

ར་མི་ཤིང་མི། ཡིག་རིང་མང་པློ་ཞིག་ན་མི་ཉག་ར་མི་ཤིང་མི་ཟེར་བ་མང་པློ་ཞིག་སྣང་བ་འདིའི་དློན་

དངློས་གང་མ་ངེས་ཀང་ཕལ་མི་མང་པློ་ཡློད་པའི་དློན་ཡིན་པར་འདྲ།

ར་མི་སངས་རྒྱས་གགས་པ། ར་མི་ལློ་ཙཱ་བ་སངས་རྒྱས་གགས་པ། ལློ་ཙཱ་བ་འདི་གུང་ཐང་བ་མ་

ཞང་གི་རྣམ་ཐར་ནང་གསལ་བས་ཁློང་དང་དུས་ཐློག་ཕལ་ཆེར་མཚུངས་པར་མངློན། འཁྲུངས་

ཡུལ་མདློ་ཁམས་མི་ཉག་གི་ཡུལ་ར་མིར་འཁྲུངས། ལློ་ཙཱ་མཁས་པར་མཁེན་ཅིང་། མདློ་

སགས་གཉིས་ཀར་མཁས་པས་རྒྱ་གར་རྡློ་རེ་གདན་དགློན་པའི་མཁན་པློ་ཡང་མཛད། ཁེའུ་

གད་པ་འཁློར་ལློ་གགས་དང་། སང་ཞློ་གསལ་བ་གགས་གཉིས་དང་མཉམ་དུ་པཎི་ཏ་ཨ་བ་ཡ་

ཀ་གུཔྟ་བསྟེན་ནས་དུས་འཁློར། ཕེང་བ་སྐློར་གསུམ། ཐུབ་པ་དགློངས་རྒྱན། མན་ངག་སྙེ་མ་

བཅས་བསྒྱུར་བ་དང་། རྒྱ་གར་རྡློ་རེ་གདན་དུ་སྟློན་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཀང་མཛད། 

ར་མིག ལུས་ཀི་ར་ལམ་མམ་ར་སློ། གཟུགས་པློའི་ཁག་རྒྱུན་ཁློག་སྟློད་ཁློག་སྨད་ཀི་ར་མིག་

འགིམས་པ། 

ར་མེད། རྨིང་མེད་དམ་གཏན་མེད། ར་མེད་གཙང་དག་བཟློ་བ། ར་མེད་ཤུལ་མེད་གཏློང་བ། གཉའ་

གནློན་བཤུ་གཞློག་ར་མེད་དུ་བཏང་བ། ནང་འཛུལ་བེད་པའི་དག་བློ་ར་མེད་བཟློས་པ། 

ར་མེད་བཏང་། རྨེག་མེད་བཟློས་པ། 

ར་རྨེན། [ཡུལ]ར་ལ་ཆགས་པའི་རྨེན་ནད། 

ར་སྨློ། [ཡུལ]ཆགས་པ་སྤློད་ཡུལ་མ་རེད་པའི་རྐྱེན་གིས་རིག་པ་སྨློན་པ་ཆགས་པའི་ནད་པ། 

ར་ར་ལློང་ལློང་འདྲི་བ། འདྲི་བ་ཅི་རིགས་བཏློན་ནས་མཐིལ་ཕིན་པ་རློགས་པ་བེད་པ། 

ར་རེ། ར་བ་དང་རེ་མློ། ཤིང་གི་ར་རེ་རྒྱས་པ། ལློ་ཏློག་གི་ར་རེ་སྨིན་པ། གནས་ལུགས་ཡློང་རྐྱེན་



  371  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

གི་ར་རེ་ཁུངས་ཆློད་པ། 

ར་ཚིག ① ཀུན་གི་མཐློང་ཡུལ་དུ་འགེམས་ཡིག སྒིག་ཁིམས་བང་དློར་གི་ར་ཚིག དམངས་སེམས་

བདེ་བར་བེད་པའི་ར་ཚིག ② ར་འགེལ་ཞེས་པའི་ར་བའི་ཚིག 

ར་ཚིག་འགེམས་པ། གནའ་ས་མློ་སིད་གཞུང་གི་ཉེས་ཅན་པ་འཛིན་བཟུང་དང་ཁིམས་གཅློད་

སློགས་བེད་སྐབས་བཀའ་རྒྱ་ར་ཚིག་སློགས་སྦར་བར་བརློད། 

ར་ཚིག་རིམ་སློང་། ར་བའི་དློན་གནད་ཡི་གེར་བཀློད་པའི་བཀའ་ཡིག་རིམ་པ་མང་པློར་བཏང་ཟིན་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་root node ཟེར། 

ར་ཚེམ་གློན་ཚེམ། [ཡུལ]ཉིས་སྲུབ་བམ་ཉིས་ཚེམ་སྟེ། སྦློར་ཚེམ་དང་གནློན་ཚེམ་གཉིས། 

ར་འཛིན། ཚད་དམ་གཞི་འཛིན་ས་སྟེ་མཛུབ་སྟློན་གི་ནུས་པ་ཐློན་པའི་ཡིག་ཆ་ལ་ཟེར། 

ར་འཛིན་རྒྱུན་འཁློངས། ར་བར་བཟུང་ནས་དུས་གཏན་དུ་རྒྱུན་འཁློངས་བེད་པ། ར་ཚིག་གི་ནང་

དློན་རྣམས་ར་རྒྱུན་འཁློངས་བེད་པ། 

ར་འཛིན་དྲུག གནའ་བློའི་རྒྱ་སློལ་རི་མློར་དཔྱད་བརློད་བེད་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། ཆི་ལྷློ་མའི་

སྐབས་ཀི་རི་མློ་མཁས་ཅན་ཞའེ་ཧློ་ཡིས་བིས་པའི་གནའ་རབས་ཀི་རི་མློ་ལེགས་ཉེས་དཔྱད་

ཐློ་ཞེས་པའི་ནང་རྒྱ་སློལ་རི་མློ་གསར་རློམ་བ་ཐབས་ཀི་ར་འཛིན་དྲུག་བཏློན་ཡློད་པ་སྟེ། 

ཉམས་འགྱུར་གསློན་ཉམས་དློད་པ། བཅད་ཤུགས་ལན་པ། དངློས་གཟུགས་ཇི་བཞིན་འབི་བ། 

དངློས་པློའི་ཁ་དློག་ཇི་བཞིན་ཚོན་གཏློང་བ། རི་མློའི་བཀློད་པ་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ། འཕློ་འགྱུར་བློ་

ཐློག་ནས་འབི་བ་བཅས་ཡིན། ལློ་ངློ་ཆིག་སྟློང་ལྷག་ཙམ་གི་སློན་ནས་བཟུང་ད་བར་རི་མློ་

གསར་རློམ་དང་དཔྱད་བརློད་ལ་མ་གཞི་འགེལ་བཤད་རྒྱབ་ཐབས་མི་འདྲ་རུང་། ར་འཛིན་དྲུག་

པློ་དེའི་འཁློར་རྒྱ་ལས་བརྒལ་ཐུབ་མེད། 

ར་འཛིན་གཡློ་མེད། ར་བར་བཟུང་ནས་འགྱུར་བ་མི་གཏློང་བ། 

ར་འཛིན་རླུང་ནད། རླུང་ནད་རིགས་ཤིག སྤི་བློ་འཛིན་པ་ཞེས་པའི་ར་ལ་ཞུགས་པ་ཞིག་སྟེ། ནད་

རགས་སུ་སྤི་གཙུག་གི་ཤ་མདློག་ནག་པློར་འགྱུར་བ་ཞིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ར་འཛུགས། ར་བ་ནས་ཞིབ་འཇུག་ནན་ཏན་བེད་པ། གནད་དློན་རྣམས་ལ་ར་ཞིབ་ནན་ཏན་བེད་པ། 

ར་ཞལ། ལྷ་སྐུ་དབུ་མང་ཅན་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་མགིན་པའི་དབུས་སྟེང་དུ་གནས་པའི་ར་བའི་གདློང་

པར་ཟེར། དེའི་གཡས་གཡློན་གི་ཞལ་ལ་ཟུར་ཞལ་དང་། སྤི་བློའི་སྟེང་དུ་ཡློད་པའི་གདློང་ལ་

སྟེང་ཞལ་ཞེས་ཟེར། 

ར་ཞྭ། རྒྱུ་ར་ལས་བཟློས་པའི་ཞྭ་མློ་ལ་ཟེར། ཡུལ་བསྐློར་སྤློ་ཆམ་ཕེབས་དུས་ར་ཞྭ་གློན་ན་ལེགས། 

ར་གཞུང་། ཚིག་དློན་འགེལ་གཞིའི་ར་གཞུང་། 

ར་ཟླ་ལ། ས་ིཁློན་ཞངི་ཆནེ་ཁློངས་དཀར་མཛསེ་བློད་རགིས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ག་ིདཀར་མཛསེ་རློང་ག་ིལ་ཞགི 

ར་ཡང་། གཏན་ནས་མ་ིདགློས་པར་ཆགས་པ། བུ་ལློན་རིང་པ་ར་ཡང་བཏང་བ། ཉེས་ཆད་ར་ཡང་བཏང་བ། 

ར་ཡི་རྒྱ་མཚོ། རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པ་མང་དུ་འདུས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དློན་སྟེ། དཔེར་ན། ཆུ་མང་དུ་འདུས་

པ་ལས་གཞི་ནས་ཆུ་ཡི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། ཡློན་ཏན་མང་དུ་ཤེས་པ་ལ་གཞི་ནས་ཡློན་

ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལར་འདིའི་སྐབས་གཞུང་ལས། དབང་པློ་ཡུལ་ལ་འཆར་བར་བེད་པའི་

ར། ཀད་པ་ལ་སིད་ར་ཕན་ལྔ་བརྒྱ་བསྐློར། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ར་མང་དུ་འདུས་པའི་དློན་ནློ།། 

ར་གཡློག ① སར་མངའ་བདག་གི་བུ་དང་བུ་མློ་མནའ་མ་དང་མག་པར་གཏློང་དུས་སྟེར་བའི་

གཡློག་པློ་གཡློག་མློ། ② ས་དུས་བན་གཡློག་བདག་པློས་རང་ཁློངས་མི་སེར་གས་ནས་བཀུག་

སྟེ་ཉར་བའི་གཡློག་པློ། 

ར་ར། རད་གཅློད། ཉེས་ཅན་སུ་ཡིན་ར་ར་གཅློད་པ། བློར་སྟློར་སློང་བའི་དངློས་པློ་ར་ར་གཅློད་པ། 

ར་ར་གཏློང་། ཁིམས་འགལ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ལུས་ཐློག་ཏུ་ཚ་འདྲི་བེད་པ། 

ར་ར་ཡན་པློར་མ་སློང་བ། ཁིམས་གཅློད་གུ་ཡངས་པློར་མ་སློང་བ། 

ར་རློ་མ། ལེགས་སྦར་སྐད་དུ་ར་སཱ་ན། ལུས་ཀི་གཙོ་བློའི་ར་ལམ་གསུམ་གི་གཡས་པ། གསློ་རིག་

ལུགས་ཀི་སློད་ར་ཡིན། 

ར་རླུང་སྐབས་ཀི་འཁློར་ལློ་དྲུག གཙུག་ཏློར་ནམ་མཁའི་འཁློར་ལློ། དཔྲལ་བ་ཆུའི་འཁློར་ལློ། མགིན་

པ་མེའི་འཁློར་ལློ། སྙིང་ཁར་རླུང་གི་འཁློར་ལློ། ལེ་བ་སའི་འཁློར་ལློ། གསང་གནས་སུ་ཡེ་ཤེས་

ཁམས་བདེ་སྟློང་གི་འཁློར་ལློའ ློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

ར་རླུང་གི་འཁྲུལ་འཁློར་རྣམ་ལྔ། སྟེང་འློག་རླུང་བཟུང་ནས་ལུས་ཀི་ཡན་ལག་རྣམས་འགུལ་བསྐྱློད་

བེད་ཐབས་ཞིག་སྟེ། ༡ རེད་པ་ཡན་ལ་ཉེར་གཅིག་བསྐློར། ༢ མགློ་ལན་བདུན་སྤྲུག ༣རློ་སྟློད་

ལན་བདུན་ཅུ། ༤ ལག་པ་ཤག་ལེན་བདུན་བ། ༥ སྐེད་པ་བ་མཉེད་བདུན་བ། 

ར་རླུང་གི་གནད་ལྔ། ༡ རེན་པ་ལུས་ཀི་གནད། ༢ གནས་པ་ར་ཡི་གནད། ༣གཡློ་བ་རླུང་གི་གནད། 

༤ འཛིན་པ་སེམས་ཀི་གནད། ༥ གློལ་བ་ཆློས་ཉིད་ཀི་གནད། 

ར་རླུང་བསློམས་པའི་གནད་བཞི། བཅའ་བ་ལུས་ཀི་གནད། སློལ་རློལ་རླུང་གི་གནད། དམིགས་པ་

སེམས་ཀི་གནད། ལུས་སྦློང་འཁྲུལ་འཁློར་གི་གནད་དློ།། 

ར་རླུང་ཐིག་ལེ། ཚེ་མི་འགྱུར་ཞིང་སློག་མི་འགག་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རེན་ཏེ། དེ་ཡང་ར་ཁིམ་

ལ་བུ་དང་། ཐིག་ལེ་ནློར་ལ་བུ། རླུང་སེམས་བདག་པློ་ལ་བུ་དང་གསུམ་མློ། 

ར་བརླག ① གཞི་འཐློར་བ་དང་། མེད་པར་འགྱུར་བ། བཤུ་གཞློག་ལམ་ལུགས་ར་བརླག་གཏློང་

བ། ② སྙིང་དློན་ཤློར་བ། དློན་མེད་ཚིག་ལློ་ལ་ཡེངས་ནས་གཙོ་དློན་ར་བརླག་ཏུ་སློང་བ། 

ར་ལག ① གཉེན་ཉེ་དུ། དག་བློ་ར་ལག་དང་བཅས་པ་ཟིལ་གིས་མནན་པ། ② ར་བ་དང་ཡན་ལག 

③ རྩྭ་ཤིང་གི་ར་ལག 

ར་ལག་མཉམ་བཅློས། ནད་ལ་སློགས་པ་ཕུག་ཀ་ིནད་ར་དང་ཕ་ིཡ་ིནད་རགས་མཉམ་དུ་སྨན་བཅློས་བས་

པར་ཟེར། དཔེར་ན་ཕློ་བ་སྨུག་པློའི་ནད་དེ་བློད་སྨན་གིས་ར་ལག་མཉམ་བཅློས་ཐུབ་ཀི་འདུག 

ར་ལག་འཚོའི་མེ་ཏློག མེ་ཏློག་ནུས་ལན་ནམ། བནྡྷུ་ཛི་བ་ག་ཞེས་པ་མེ་ཏློག་དམར་པློ་ཁག་མདློག་

ལར་འཆར་བ་ཞིག་གི་མིང་། 

ར་ལངས་པ། མཇེ་ལངས་པ། 

ར་ལམ། ① ལུས་ཀི་ར་ལམ། ② བཤང་ལམ། 

ར་ཤུལ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མཇུག་ཙམ་ན་ཀཿཐློག་དགེ་རེ་མ་ཧཱ་པཎི་ཏས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་ཤེ ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་བརམས་པའི་དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀི་བསྡུས་མིང་ཞིག་ཡིན། 

ར་ཤློར་བ། སྐྱག་པ་ཤློར་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ར་བཤད། ① ར་བའི་འགེལ་པ། ② ར་བ་དང་འགེལ་པའི་བསྡུས་མིང་། 

ར་བཤིག ར་བ་ནས་བཤིག་པ། དག་མཁར་ར་བཤིག་བཏང་བ། ལློག་སྤློད་པའི་སྒིག་འཛུགས་ར་

བཤིག་བཏང་བ། 

ར་གཤེར། ར་སྦློང་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། ར་གཤེར་ནི། གཤེར་ཞེས་

སྐམ་གཤེར་གི་ཟླས་ཕེ་བའི་ཆུ་སྐྱེ་སའི་མིང་ཡིན་པས། འདིར་ལས་ལྔའི་བ་བ་བེད་པ་ལ་

བཤལ་སྨན་ཕལ་ཆེར་ཆུའི་ནུས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་རམ་ཆུ་དང་མཐུན་པའི་ལས་བ་བའི་

ཕིར་བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་མིང་བཏགས་པ་ཡིན་ཞིང་དློན་ཆུ་ཁམས་རྒྱུ་བའི་རའི་ནང་ནད་

ཞུགས་པ་རྣམས་སྦློང་བར་བེད་པའི་ར་སྦློང་གི་མིང་ངློ་།། 

ར་གསུམ། ① ལུས་ཀི་ར་རློ་མ་དང་། རྐྱང་མ། དབུ་མ་གསུམ། ② ཆློས་བེད་པ་ལ་ར་བ་གསུམ་

ཡློད་དེ། བིན་རླབས་ཀི་ར་བ་བ་མ་དང་། དངློས་གྲུབ་ཀི་ར་བ་ཡི་དམ་ལྷ། བར་གཅློད་སྲུང་བའི་

ར་བ་མཁའ་འགློ་ཆློས་སྐྱློང་བཅས་སློ།། 

ར་གསུམ་ཀུན་འདུས། བ་མ་དང་། ཡི་དམ། མཁའ་འགློ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་རང་གི་ར་བའི་བ་མ། 

ར་གསུམ་མཐློང་རིས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་3 d views ཟེར། 

ར་གསུམ་པ། [མངློན]རྣམ་ཐློས་སས། 

ར་ཧྲལ། སྤློད་པ་འཆློལ་ཉློག་ཏུ་གྱུར་པ་སྟེ། བག་མེད་ཀི་བ་བས་བཅས་ཁིམས་ལས་འདས་པའམ་

རལ་བའློ།། 

ར་ཧྲེང་། ས་ཆ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་ཧྲེང་བ། ལུས་ཀི་ར་གློང་པློ་ཆགས་པ། 

རག་རྡློག རྡློག་པ་རིམ་པ་མང་པློར་བརེགས་པའི་ལྷམ་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། གཙོ་བློ་ཁམས་ཕློགས་སུ་

གློན་སློལ་ཆེ། ཆབ་མདློ་ནས་བཟློས་པའི་རྡློག་རག་དེ་སྤུས་ཀ་ལེགས་ཤློས་བརི་སློལ་ཡློད་པ་རེད། 

རག་རིག དངློས་པློ་ཆུང་ཆུང་། ལས་དློན་རག་རིག ཚོང་ཟློག་རག་རིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

རག་རི། རག་པ་རིང་པ་གྱུར་པ་ལ་གློ

རགས། ཆློས་ལུགས་རིང་མ་བའི་དགློན་གནས་ཤིག 

རང་། ① ཚེར་མ། ② ཤིང་སྐྱེར་པ་ཕ་མློར་བཤགས་ནས་གཏློར་མའི་མཐའ་སྐློར་དུ་ཁ་མ་ལ་བུར་

བཙུགས་པའི་ཐུར་མ་རྣམས་ཀི་མིང་། ③ [རིང] ༡ རི། ༢ ཆང་། 

རང་ནན། [རིང]བཏུང་བ། 

རང་བ། [རིང]གསང་བ། 

རངས། རང་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

རངས་པ། ① འབུ་རྨིགས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བཀྲ་བ་དང་། ཁིམ་ལན། རྒྱལ་བ་ཐུ་བློ། ཉིན་

སློ་བ། ད་བིད། མདུང་ཅན། མིག་སྨན་རྩྭ། རལ་གི་ཅན། བཤློལ་ལན། སློག་ལེ་ཅན་བཅས་སློ།། 

② ལུས་ནང་གི་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔའི་ཆ་ཤས་ཤིག 

རངས་པ་ཁ་རལ། [ཡུལ]བག་ལ་གནས་པའི་སློག་ཆགས་རྨིགས་པ། 

རངས་པ་རྒྱ་རྒན། [ཡུལ]སློག་ཆགས་རྨིགས་པ། 

རངས་པ་སལ་རལ། [ཡུལ]སློག་ཆགས་རྨིགས་པ། 

རད། ① ར་བ། དུག་གི་སློང་པློ་རད་ནས་གཅློད། ② ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་

བསིལ། ནུས་པས་ཤ་དུག་དང་། སྦྲུལ་དུག་སློགས་དུག་ཚད་ལ་ཕན། 

རད་སྐམ། མི་ཚང་གང་ཞིག་རིགས་རྒྱུད་ར་བ་ནས་མེད་པར་ཆགས་པའི་དློན་ཡིན། 

རད་ཁུངས། ར་བའི་ཕུགས། གནད་དློན་དེ་སྟློར་རད་ཁུངས་མ་ཆློད་པར་ད་བར་ལུས་སློང་། 

རད་གཅློད། ར་བ་ཞིབ་གཅློད། གཏེར་ཁ་རད་གཅློད། རྒྱུ་རྐྱེན་རད་གཅློད། རད་གཅློད་ཐིག་ལེན། 

རད་གཅློད་གཏློང་བ། དངློས་པློ་གང་དང་གང་ལ་ར་ར་བས་པའམ་ཡང་ན་བདའ་འདེད་གཏློང་བ་

ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

རད་གཅློད་མི་བེད་པ། གནད་དློན་གློད་གཞི་གང་རུང་ལ་རད་གཅློད་བེད་རྒྱུ་མཚམས་འཇློག་པ། 

ཡང་ན། བདའ་འདེད་མི་གཏློང་བ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

རད་བཅད་པ། རྒྱུས་མངའ་མེད་པའི་བ་བ་གང་ཞིག་གཞན་ལ་འདྲི་ཞིང་ཤེས་ཐབས་བེད་པ། 
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རད་ཆློད། མི་སྣ་དང་དངློས་རས་གང་ཞིག སར་འབེལ་བ་ཡློད་པ་དང་བདག་ཏུ་ཡློད་པ་དེ་བརླགས་

པ་བརད་ཞིབ་བས་ཏེ་སར་ཡང་རེད་པ། ཡང་ན། སྤི་བདེ་ལས་ཁུངས་སློགས་ནས་རད་ཞིབ་

བས་མཐར་གློད་གཞི་ཞིག་གིས་འབེལ་ཡློད་མི་སྣ་རད་གཅློད་ཐུབ་པ། 

རད་ཆློད་ཐུབ་པ། ལས་ས་མློའི་སློ་ནས་ར་ར་བེད་ཐུབ་པ་ལ་ཟེར། 

རད་ནས་ཕྱུང་བ། ར་བ་ནས་སམ་གཏིང་ནས་ཕིར་བཏློན་པ། 

རད་པ། ① རི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་ས་འློག་ན་ཡློད་པའི་ཁག་ལ་རད་པ་ཟེར་ཞིང་། རི་ཤིང་གི་རད་པས་

ས་ནང་གི་ཆུ་དང་ལུད་རེར་སློན་པ་སློགས་བཞིབས་ནས་རི་ཤིང་ཆེར་སྐྱེ་བ་ལ་ཕན་འདློགས་

ཤིང་། རི་ཤིང་བརན་པའང་བེད་པ་ཡིན། ② བ་དངློས་རྣམས་འབྱུང་བ་དང་གནས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་

ནམ་རྨང་གཞིའི་མིང་སྟེ། ནད་གཞི་རད་པ་ནས་བཏློན་ལ་བུ། ③ ཚིག་བསྡུས་ན། རད་ཅེས་འབི་

ཆློག་སྟེ། ཤིང་རད། རད་ནས་འབིན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

རད་འཚོལ་དང་གློ་བརེ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་find and replace ཟེར། 

རད་འཚོལ་བེད་པ། ར་ར་གཏློང་བ། 

རད་ཞིབ། རད་གཅློད་ཞེས་འཇུག ས་དབིབས་རད་ཞིབ་བེད་པ། རད་ཞིབ་བརག་དཔྱད། 

རད་གཡུང་། སློ་སྨན་ཞིག དེའི་ར་བའི་ནུས་པས་ཟུག་གཟེར་ཞི་བ་དང་། རྔུལ་ཆུ་འབིན་པ། དྲི་ཆུ་

འབེབས་པ་སློགས་ལ་ཕན། 

རབ། ① བར་སྲུབ་འགློག་བེད། འགུལ་སྐྱློད་བེད་པའི་ཅློག་རེའི་འློག་ཏུ་ཤིང་རབ་ཆུག་ཅིག ② 

[ཡུལ]ར་བའི་བསྡུས་མིང་། ར་བ། འབྲུ་དངུལ་ཚང་མ་འགློ་སློང་གིས་རབ་བཅད་འདུག 

རབ་ཏློ། རིང་ཧྲུལ་རྡློལ་པ་མང་བ། གློས་དེ་རབ་ཏློ་སྤློད་གློ་གང་ཡང་མི་འདུག 

རབ་མདངས། མེ་ཏློག་དང་ནློར་བུ་སློགས་ལ་མདངས་རྒྱབ་སྐབས་དང་པློ་ཆུ་མདངས་ཐེངས་གཉིས་

ཙམ་བརྒྱབ་རེས་གིས་རབ་པ་ལ་བུའི་རམ་པ་ཅན་གི་མདངས་རྒྱབ་ཐབས་ཤིག་ཡིན་པར་

བརེན་རབ་མདངས་ཞེས་ཟེར། 

རབ་མློ། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་བཅས་ལན་དགེ་སློང་གིས་ལློངས་སྤད་དུ་རུང་བ་འབས་ཁེ་
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སློགས་བཙོས་ནས་ཕབ་མ་བཏབ་པར་མནན་པའི་ཁུ་བའློ།། 

རབ་རློབ། ལྷིང་པློ་མེད་པ་འཚབ་འཚུབ་ཚ་པློ། 

རབ་རལ། གློས་སློགས་ཧྲུལ་པློ། 

རབ་ཧྲལ། [ཡུལ] ① རང་རྡློལ་ཚབས་ཆེན། གློན་པ་རབ་ཧྲལ། འདློམས་རས་རབ་ཧྲལ། སློ་ཡློལ་

རབ་ཧྲལ། དཔེ་ཆ་རབ་ཧྲལ། ② བཙུན་ཚུགས་ཉམས་ཏེ་སྤློད་པ་གང་བྱུང་བེད་མཁན་ལ་སྨློད་

ཚིག གྲྭ་པ་རབ་ཧྲལ། བཙུན་མ་རབ་ཧྲལ། དགེ་སློང་རབ་ཧྲལ། 

རབས། ཞློའི་རུ་རིའམ་ཆང་གི་ཕབས་རི། 

རབས་བཅད་པ། ཚར་བཅད་པ། 

རབས་གདན། བཙབ་ཡུལ་གི་གདན་ལ་བུར་གྱུར་པ་པང་ལེབ་བམ་ཤིང་དུམ་སློགས། 

རབས་མློ། རབ་མློ་དང་འདྲ། 

རམ་རྐྱལ། རམ་པ་བླུག་སྣློད་རྐྱལ་པ། 

རམ་ཁུག རམ་པ་བླུག་སྣློད་ཁུག་མ། 

རམ་སམ། རམ་པ་བླུག་སྣློད་ཀི་སམ་ཆུང་གི་མིང་། 

རམ་རྒྱུ། ནས་དང་སན་མ་སློགས། 

རམ་འགམས། རམ་པ་སྐམ་པློར་ལྕེ་ཡིས་འགམས་ནས་བཟའ་བ། དེས་རླུང་ནད་ལ་ཕན་པར་བཤད།

རམ་གཉེར། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་རམ་ཁལ་སྡུད་ལེན་བེད་མཁན་གི་ལས་ཁུངས་དང་། དེའི་

ལས་ཚན་པའི་གློ་གནས་ཀི་མིང་། 

རམ་ཐུག རམ་པ་བཏབ་ནས་བསྐློལ་བའི་ཐུག་པ། 

རམ་པ། ནས་སློགས་འབྲུ་རིགས་ལ་ཆུ་བརྒྱབ་ནས་བརྔློས་ཏེ་བཏགས་པའི་ཕེ་མ། སན་རམ། 

དམངས་རམ་རིང་པློ། མཆློད་རམ། 

རམ་པ་སྐམ་གསློབ། འབྲུ་རིགས་ལ་ཆུ་མ་བརྒྱབ་པར་བཏགས་པའི་རམ་པ་སྤུས་ཞན། 

རམ་པ་ལློད། རམ་པ་རིང་པར་ཆགས་ནས་བློ་བ་ཉམས་ཞིང་འཇུ་དཀའ་བར་ཆགས་པའི་མིང་ཡིན། 

རམ་པ་གཤློ་བ། ① རམ་པ་ཕི་ལ་གཤློ་བ། ② ངློ་བསྟློད་བེད་པའི་དཔེ། མི་ལ་ངློ་བསྟློད་ཀི་རམ་པ་
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གཤློ་བའི་སྤེལ་ལད་བེད་པ། 

རམ་ཕློགས། ས་དུས་ཀི་རམ་པའི་ཕློགས། 

རམ་ཕློར། ཤིང་ལས་གྲུབ་པའི་རམ་སྣློད་པར་བུ། 

རམ་བང་། རམ་པ་བླུག་སའི་བང་བ། 

རམ་འབློལ། འབྲུ་རིགས་སྣ་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་བརྔློས་ཏེ་བསེས་ནས་བཏགས་པའི་ཕེའི་མིང་སྟེ། 

རྒྱུན་དུ་ནས་དང་ཟར་མ། ཙེ་བློ་བཅས་བརྔློས་རེས་སིལ་ཏློག་སྐམ་པློ་སློགས་བསེས་ནས་

བཏགས་པ་ཞིག 

རམ་འབྲུ། རམ་པ་འཐག་རྒྱུའི་འབྲུ་རིགས། 

རམ་རི། ① ཐུག་པའི་ཁ་ཐལ། ② གློས་ལ་རམ་པ་འབར་བ་ལ་གློས་ལ་རམ་རི་གློས་པ་ཞེས་ཟེར། 

རམ་བཞེས་པ། རམ་གཉེར། 

རམ་བཞེས་ལས་ཁུངས། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཤིག དེར་དློ་དམ་པ་ལས་ཚན་རིམ་

པ་ལྔ་པ་སེར་སྐྱ་གཉིས་དང་། གཉེར་པ་གཉིས་བཅས་ཡློད། ལས་འགན་ནི། མཆློད་རྒྱུན་ཁག་

ལ་རམ་པའི་དློད་དམ། 

རམ་པ་ངློ་གཏློང་བེད་རྒྱུ། གཞུང་གི་མཛད་སློ་ཆེ་ཁག་ལ་དཀར་སྤློ་གཏློང་རྒྱུ། ལྷ་ལན་སྨློན་ལམ་ཆེན་

མློ་དང་ཚོགས་མཆློད་ལ་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་རམ་པ་ལེན་མཁན་ལ་རམ་པ་དང་རམ་

པ་མི་ལེན་མཁན་ལ་རམ་དློད་སྤློད་རྒྱུ་བཅས་ཡིན། ལས་རྒྱུན་ནི་ལློ་གསུམ་རེ་ཡིན། 

རམ་ཟན། ① རམ་པ་ཟ་མཁན། ② རམ་པས་བཟློས་པའི་ཟན་གི་རིགས། 

རམ་ཟློ། རམ་པའི་སྣློད་ཟློ་ལག རམ་ནི་དཔེའི་སློ་ནས་མིང་གཞན་གི་ཚིག་གློགས་སུ་སྦར་བ་སློང་

རམ་འློ་རམ་སློགས་ལ་བུ། 

རམ་ཟློམ། རམ་པ་བླུག་སའི་སྣློད་ཟློམ། 

རམ་གཟར། རམ་པ་འཇལ་བེད་ཀི་སྐྱློགས། 

རམ་ལློང་། ལློང་ག་གཡས་གཡློན་དབུས་གསུམ་དུ་དབེ་བའི་དབུས་སམ་སྟེང་དུ་ཡློད་པའི་ཆ་ཤས། 

རམ་གསློག སྐམ་བརྔློས་ཀིས་བཏགས་པའི་རམ་པ་སྤུས་ཞན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

རའི་འཁློར་ལློ་ལྔ། སྨན་གཞུང་ལས་བཤད་པ་ལར་མི་ལུས་ཀི་སྤི་བློ་དང་། མགིན་པ། སྙིང་ག ལེ་བ། 

གསང་གནས་བཅས་སློ་སློར་ཡློད་པའི་ར་མདུད་ལྔའློ།། 

རའི་འཁློར་ལློ་དྲུག སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གསང་སགས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་སློལ་ལ། ༡ 

སྤི་བློ་བདེ་ཆེན་གི་འཁློར་ལློ། ཡང་ན་གཙུག་ཏློར་ནམ་མཁའི་འཁློར་ལློ། ༢ མགིན་པ་ལློངས་

སྤློད་ཀི་འཁློར་ལློ། ༣སྙིང་ག་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ། ༤ ལེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁློར་ལློ། ༥ ནློར་བུའི་

དབུས་ཀི་འཁློར་ལློ་ཡང་ན་དཔྲལ་བ་བདེ་བའི་འཁློར་ལློ་དང་དྲུག་གློ 

རའི་དཔེ་བད་གཉིས། དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་གས་ཤིག་སྟེ། ར་མི་མངློན་པ་དང་། ར་མདུད་

མེད་པའློ།། 

རའི་འབློས་མཁང་། ནད་རྐྱེན་གིས་མཁང་པློར་གྱུར་པའི་ར། 

རའི་གཙོ་མློ་གསུམ། རྒྱུད་ལས་ལུས་ཀི་དབུས་ན་རའི་གཙོ་བློ་གསུམ་གནས་པར་གསུངས་པ་དེ་

སལ་ཚིགས་ཀི་འདབས་འབློར་ན་ཡློད་དེ། རློ་མ། རྐྱང་མ། ཀུན་འདར་མའམ་དབུ་མ་ཞེས་བའློ།། 

རར། ར་ལ་ཞེས་ཏེ། འགམ་དུའམ་འཁིས་སུ། 

རར་གཅློད། ར་ར་གཅློད་པ་སྟེ་དྲི་རད་བེད་པ། 

རལ། ནུས་པའམ་སྟློབས། ལུས་རལ་འགན་པ། ངག་རལ་སྦློང་བ། རིག་རལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ། 

གཤློག་རལ་ལན་པ། རང་གི་ནུས་རལ་བཏློན་ནས་རང་འཁིའི་ལས་འགན་སྒྲུབ་པ། 

རལ་ཁ། བསློམ་པའི་ཉམས་རློགས་ཀི་རལ་ལ་རལ་ཁ་ཞེས་གསུང་སློལ་ཡློད། 

རལ་ཆེན་པློ། མཆློང་བ། རྒྱུག་པ། འཛེག་པ་ལ་སློགས་པ་ལུས་ཀི་མཐུ་ནུས་ཆེར་ལན་པ། 

རལ་ཆེན་རློགས་པའི་རྣལ་འབློར། རྣལ་འབློར་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། རིང་གཞུང་རྣམས་སུ། མཐར་

ལམ་དུ་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་ཡློན་ཏན་གི་རལ་མཐར་ཐུག་པ་རློགས་པའི་ཕིར་རལ་ཆེན་

རློགས་པའི་རྣལ་འབློར་ཞེས་བའློ།། 

རལ་སྟློབས། ལུས་སེམས་ཀི་ནུས་རལ་དང་། སྟློབས་ཤུགས། གཟུགས་སྟློབས་ཆེ་ཡང་རལ་

སྟློབས་ཆུང་། 

རལ་བཏློན། ① ནན་ཏན་དམིགས་སུ་བཀར་བ། ཐ་སྙད་ཀི་དབེ་བ་རྣམས་རལ་བཏློན་གིས་བཤད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ། ཡ་རབས་ཀི་བ་བ་རལ་འདློན་བེད། ② ནུས་ཤུགས་འདློན་པ། མི་དམངས་ཀི་བདེ་དློན་དུ་

རང་ནུས་གང་ཡློད་རལ་འདློན་ཞུ་བ། 

རལ་ཐློན་པ། སྦངས་པའི་ལག་རལ་སློགས་མཁས་པར་གྱུར་པ། 

རལ་འདློན། རལ་བཏློན་དང་འདྲ། 

རལ་པློ་ཆེ། ① ནུས་རལ་ཀི་བེ་བག་དཔེར་ན། མཐློན་པློར་མཆློངས་པ། ཤིང་རེར་འཛེགས་པ། 

མགློགས་པློར་རྒྱུག་པ་ལ་བུ། ② ནུས་རལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ། 

རལ་པློ་ཆེ་ཡི་བློན་འབངས་མི་བདུན། བཙན་པློ་ཁི་འདུས་སློང་གི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་བློན་འབངས་

རལ་ཆེན་བདུན་ཡློད། 

རལ་སྦློང་། རལ་ལ་བང་ཆུབ་པ་ཡློང་བར་བ་རྒྱུའི་སྦློང་བརྡར་བེད་མཁན་དང་དེའི་བ་ལས། 

རལ་བཞིར་སྤྲུགས། སྦློར་བ་སྨན་དང་། ཆ་བེད་དཔྱད། འཚོ་བ་ཟས། བ་བ་སྤློད་ལམ་བཅས་བཞི་

པློའི་སྟློབས་སྐྱེད་ནས་བཅློས་དགློས་པའི་དློན། 

རལ་བཟང་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། 

རལ་ལག ལུས་ཀི་ཁད་པར་ཅན་གི་ནུས་པ་དཔེར་ན། མཐློ་པློར་མཆློངས་པ། ཤིང་རེར་འཁྱུད་པ། 

མགློགས་པློར་རྒྱུགས་པ་སློགས་ལ་བུ། 

རལ་ཤུགས། ལུས་སེམས་ཀི་ནུས་ཤུགས། རི་ཆེན་འཛེག་ཅིང་། ཆུ་ཆེན་རྒལ་བའི་རལ་ཤུགས་ཆེ་བ། 

རི། ① ཁ་དློག་དང་། རློ་བཅུད་སློགས་ལ་ཕན་བེད་ཀི་རས་ཤིག ཚོན་རི། བཀྲག་རི། རྒྱ་རི། ཞག་

རི། ཆང་རི། བདུད་རི། སྦྲང་རི། དམར་རི། ②[མངློན]སྨན། 

རི་ཀློར་ཐང་། ས་ཆ་ཞིག ད་ལ་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་གི་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ཁློངས་

ཞིན་ཧའེ་རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གནས་ཡུལ་ཡིན། 

རི་ཀྲློམ་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། 

རི་དཀར། [ཡུལ]གསར་དུ་སར་བའི་དཔེ་ཤློག་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསམས་ནས་ཁློད་སྙློམས་བད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

བརྡར་བས་ཏེ་མཐའ་རི་གཏློང་རྒྱུའི་གེགས་བམ། 

རི་སམ་པང་ལེབ། [ཡུལ]གེགས་བམ་གི་མཐར་ཚོན་རི་གཏློང་དུས་གེགས་བམ་སློམ་བེད་ཀི་པང་ལེབ། 

ར་ིརྒྱང་སློམ་གྲྭ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མ་ིགསལ། ད་ལ་མཚ་ོཤར་ཡ་ར་ིརློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་བཅུད། [མངློན] ① མར། ② སྦྲང་རི། 

རི་བཅུད་སྨན་མར། ཤུག་པ་ལ་སློགས་པའི་བདུད་རི་བཞི་དང་། བག་ཞུན་ལ་སློགས་པའི་དྭངས་མ་

ལྔ་བཅས་ཀི་བཅུད་བངས་པའི་སྨན་མར་གི་སྦློར་སེའི་མིང་སྟེ། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། 

རི་བཞི་དྭངས་མ་ལྔ་ཡི་བཅུད་བངས་པ། ས་ཡི་དྭངས་མ་བག་ཞུན་ཤ་ཡི་གསློས། རྡློ་ཡི་དྭངས་

མ་ཅློང་ཞི་རུས་པའི་གསློས། ཤིང་གི་དྭངས་མ་བུ་རམ་སྟློབས་ཀི་གསློས། མེ་ཏློག་དྭངས་མ་

སྦྲང་རི་མདངས་ཀི་གསློས། རི་ཡི་དྭངས་མ་མར་དཀར་བཅུད་ཀི་གསློས། ཤུག་པ་བ་ལུ་མཚེ་

དང་མཁན་པ་བཞི། དགུན་མི་སྐམས་པ་ཚེ་ཡི་གསློས་སུ་འགྱུར། འདི་དགུའི་བཅུད་ལློགས་

སློག་གཅློད་ནད་དགུ་སློལ། རྒས་པའི་རགས་ནུབ་བཅུ་དྲུག་ལ་བུའི་ལུས། སེང་གེའི་རལ་ལ་

གང་པློ་ལ་བུའི་སྟློབས། རྨ་བའི་མདངས་ལན་མགློགས་པ་ཅང་ཤེས་ར། ཚེ་སློག་ཉི་ཟླ་གཉིས་

དང་མཉམ་པར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས། 

རི་ཆུ། ① ཚོན་རི་དང་། བཀྲག་རི་སློགས་དངློས་རིགས་ཀི་ཁ་དློག་སྒྱུར་བ་དང་། ས་བར་བེད་པའི་

རི་རིགས་ཀི་ཁུ་བ། ② ར་ཆུའི་ཡན་ལག་ཅིག་སྟེ། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་ཡུས་ཤུལ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་སྐྱེ་རྒུ་གློང་རྡལ་གི་ལྷློ་ནུབ་ཕློགས་སུ་ཡློད། 

རི་ཆེན། སྨན་ཤིང་ཀུན་གི་མིང་གཞན་ཞིག སིན་ནད་སེལ། ཁ་ཟས་འཇུ། 

རི་འཇློག རིས་འཇློག་སྟེ་མཐློང་ཆེན་བེད་པ། མི་གཞན་ཀི་བསམ་འཆར་ལ་རི་འཇློག་བེད་པ། 

རི་ཏི་ཛྭ་ལ། [ལེགས]མཛེ་འབར་བ་སྟེ། མཛེ་ནད་ཀི་མིང་གཞན་ཞིག 

རི་ཏློ། རྩྭ་ལྡུམ་རིགས་ཀི་འབས་བུའམ་ས་བློན་གི་མིང་། 

རི་ཏློག རི་ཐློག་དང་འདྲ། 

རི་སྟག་མློ། སྨན་ཞིག་སྟེ་ཆུ་མ་རིའི་མིང་གཞན་ཞིག 

རི་ཐློག རྩྭ་དང་ལློ་ཏློག་སློ་ལྡུམ་སློགས་སྤིའི་རིགས་ཀི་མིང་ཞིག་ཡིན།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རི་ཐློག་ཟླ་བ། [མངློན]བློད་ཟླ་དགུ་པ། 

རི་མཐློང་། མཐློང་ཆེན་པློ་བེད་པ། ངལ་རློལ་གྲུབ་འབས་ལ་རི་མཐློང་བེད་པ། སེར་གི་ཁེ་ཕན་ལའང་

རི་མཐློང་བེད་དགློས་ལ་བུ། 

རི་དུང་སགས་ཁང་། གསར་བཞེངས་དགློན་པ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་

༡༩༨༤ལློར་ཆློས་སློ་ཕེ་རྒྱུའི་ཆློག་མཆན་ཐློག ཆབ་ཆ་རློང་ཐེ་གེ་དགློན་པའི་དགློན་ལག་སྟེ། 

གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆབ་ཆ་རློང་གུང་ཧློ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་དྲུད། [ཡུལ]ག་བ་ཕློའི་མཇུག་མ་བརྡར་བ། ག་བ་ཕློ་འཁློར་ལངས་དུས་རག་ཏུ་ས་ཆ་ངེས་ཅན་

ཞིག་གི་རྡློ་ལ་རྐུབ་བརྡར་བར་བརེན་རྔློན་པས་ཚུལ་དེའི་གཞིར་བཟུང་ནས་དློང་རི་བཙུགས་ཏེ་

འཛིན་པའམ་གསློད་པ། 

རི་གདན། ཚོན་དང་ས་རི་སློགས་དངློས་གཞི་མ་བཏང་གློང་དུ་གཏློང་བའི་རི་ཞིག 

རི་ནང་དགློན་པ། རི་ནང་དགློན་དཔལ་མི་འགྱུར་ངེས་དློན་བདེ་ཆེན་གིང་ཞེས་བརློད། རབ་བྱུང་བཅུ་

གཅིག་པའི་ས་མློ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༤༢༩ལློར་འདྲ་ནང་མཁས་བཙུན་དར་རྒྱས་སང་གིས་རི་ཁློད་

ཅིག་མཛད། རེས་སུ་འབློག་དགེ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་དགློན་སེར་བསྒྱུར། གྲུབ་མཐའ་ཇློ་ནང་པ་

ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་བ། བརིས་པ། བརི་བ། རིས། ① གངས་ཀ་རྒྱབ་པ། བྱུང་སློང་བརི་བ། ཞིང་གའི་རྒྱ་ཁློན་ཞིབ་

ཚགས་སུ་བརིས་པ། ② ཆ་འཇློག་པ་དང་། ལ་བ། རང་གི་སྐྱློན་ཆ་ཡློན་ཏན་དུ་བརིས་ན་མི་

འགིག་པ་དང་། མིའི་ཡློན་ཏན་སྐྱློན་དུ་བརིས་ནའང་མི་འགིག ③ འབྱུང་འགྱུར་བ་བེད་ཀི་

བསམ་བློ་གཏློང་བ། གློང་གསེབ་ལ་འགློ་རིས་ཡློད། ལད་མློ་ལ་རིས་མེད། 

རི་བུ་ཐུང་། རིབ་བུ་ཐུང་། རིབ་མ་ཐུང་ཐུང་། 

རི་བློ། [རིང]སྟློན་ཐློག 

རི་བློ་ཆེ། ཤིང་ཀུན་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། གློང་སྨན་པས། རི་བློ་ཆེ་ནི་ཤིང་ཀུན་ནློ།། ཞེས་

གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྨན་གི་སྦློར་སེའི་སྐབས་སུ་རི་ཞེས་པའི་མིང་རྐྱང་བྱུང་ན་ག་རི་
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དང་ཤིང་ཀུན་གཉིས་ཀི་མིང་ལ་འཇུག་པས། གཉན་ནད་དང་། གང་ཐབས། མཁལ་ནད། མཆིན་

ནད། དུག་ནད་བཅས་ཀི་སྐབས་སུ་ག་རི་དང་། ལློང་གའི་ནད་དང་། རླུང་ནད། སིན་ནད་བཅས་

ཀི་སྐབས་སུ་ཤིང་ཀུན་ལ་འཇུག་པས་སྐབས་ཐློབ་ལར་གློ་བར་བའློ།། 

རི་སྦྲང་། ཚོན་རི་བཏང་བའི་ལྕགས་དང་ཤིང་སློགས་ཀི་དངློས་སྤད་རིགས། ཕློར་པ་རི་མ། ར་ས་རི་

མ། ཅློག་ཙེ་རི་མ། 

རི་མ་གི་ཏ། ག་རིའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་ར་རྒྱུད་ཀི་

འགེལ་པ་བ་ཻཌཱུར་སློན་པློ་ལས། རི་མ་གི་ཏའམ་ཀསྟུ་རའི་འབྱུང་གནས་ག་བ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

རི་མར། རྩྭ་དང་སློ་ལྡུམ་སློགས་རིས་ཐློག་གི་བཅུད་མངས་པའི་ཕྱུགས་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་མར། 

རི་སྨན། ནད་འཇློམས་ཤིང་ལུས་གསློ་བའི་རི་བཅུད་དང་ལན་པའི་སྨན་ཏེ། དེ་ལ་ནང་གསེས་སུ་དབེ་

ན་ག་བུར་ལ་བུ་ཤིང་ལས་བྱུང་བ་དང་། ག་རི་དང་། དློམ་མཁིས། དབང་རིལ་ལ་བུ་སློག་ཆགས་

ལས་བྱུང་བ། གུར་གུམ་ལ་བུ་སློ་ལས་བྱུང་བ། བག་ཞུན་ལ་བུ་རྡློ་ལས་བྱུང་བ་བཅས་མ་ངེས་སློ།། 

རི་དམར། ① ཚོན་རི་དམར་པློ། ② བྱུ་རུའི་མིང་། 

རི་དམར་རང་གཅིག རེ་སྐློན་གི་མིང་གཞན་ཞིག 

རི་དམར་ཟིལ་པ། རེ་སྐློན་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། རི་

དམར་རང་གཅིག་ཟླ་བའི་དུག རི་དམར་ཟིལ་པ་ཕུག་རློན་རང་། རི་མིན་རིའི་མིང་ཅན་རྣམས། 

རེ་སྐློན་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། ཞེས་གསུངས། 

རི་རེ། ལློ་གཉིས་ལློན་པའི་ར་ལ་རི་རེ་ཟེར། 

རི་རི། ཀློ་རུ་དང་དབིབས་འདྲ་བ་དེ་ལས་ཆུང་བ་ཞིག་སྟེ། བལ་སྐུད་འཁེལ་ཡས་ཀི་ཡློ་བད་ཡིན། 

རི་ཤིང་། ① རྩྭ་དང་། ཤིང་སློགས་སྐྱེ་དངློས། ② འབས་བུ་ཅན་གི་ཤིང་། 

རིག རྡློ་སློགས་གཅིག་ཐློག་ཏུ་གཅིག་བཞག་ནས་ཇེ་མཐློར་གཏློང་བའི་དློན་ཏེ། རྡློ་རིག་གིན་འདུག 

རྡློ་རིག་མཁན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

རིག་ཁུག ཁང་པའ་ིཕ་ིནང་གང་རུང་ག་ིརིག་པའ་ིཟུར་ཁུག ཁ་ིརིག་ཁུག་ཏུ་བཀར་ན་ཁ་ལློག་བརྒྱབ་ཡློང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིག་གུ། [རིང]རིག་པ། 

རིག་འགམ། རིག་པའི་ཉེ་འགམ། 

རིག་ངློས། རིག་པའི་ལློགས། 

རིག་རྡློ། རིག་པ་རིག་བེད་ཀི་རྡློ། 

རིག་ལེབས། རིག་ངློས་སམ། རིག་ལློགས། 

རིག་གདློང་། རིག་པའི་ཟུར་གདློང་། 

རིག་པ། ① བརིགས་པ། བརིག་པ། རིགས། རིག་པ་རྒྱབ་པ། རྡློ་གྲུ་བཞི་བརིགས་ནས་ཆུ་རགས་

རྒྱབ་པ། བ་རློག་ཚང་རིག ② མཁར་ཁང་གི་རིག་པ། རྡློ་རིག ཕག་རིག གང་རིག 

རིག་པའི་སྐྱ། ཁང་པའི་ནང་དུ་བཅད་རྒྱབ་པའི་རིག་པ། 

རིག་པའི་གློ་འབུར། རིག་པའི་ཕི་ལློགས་ནས་འབུར་དུ་བཏློད་པའི་རིག་པ། 

རིག་པའི་ངློས་སྣམ། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་འདློད་སྣམ། 

རིག་པའི་ར་སྐློར། རྡློ་བརིགས་ནས་རིག་པས་བསྐློར་བའི་ར་སྐློར། 

རིག་པློ། [ཡུལ]བསྐ་བ། ཐུག་པ་རིག་པློ། 

རིག་བུག རིག་པའི་ངློ་ལ་བུ་ག་ཡློད་པ་ལ་གློ 

རིག་མ། གཤེར་ཁུའི་ནང་གི་སྙིགས་མའམ་དངློས་རས་གཞན་ཏེ། ཐུག་པའི་དྭངས་དང་རིག་མ་མ་

འདྲེས་པ། ཧུབ་ཀི་རིག་མ་ཞེས་པ་ལ་བུ། མིང་བསྡུས་ན། རིག་ཅེས་འབི་ཆློག་སྟེ། ཕེ་ཐུག་གི་

རིག་མ་ལ་ཕེ་རིག་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

རིག་རྨང་། རིག་གདན་ནམ་འགམ་གཞི། 

རིག་ཞལ། རིག་པའི་ངློས་ཀི་ཞལ་བ། རིག་ཞལ་བརྒྱབ་ནས་འཇམ་པློ་བཟློ་བ། 

རིག་གཞི། རིག་པའི་རྨང་གཞི། 

རིག་ཟུར། ཁང་པའི་ཕི་ནང་གང་རུང་དུ་འབུར་ལ་ཐློན་པའི་སྣེའམ་གྲུ། 

རིག་ཡློལ། རིག་པའི་ངློས་ཀི་ཡློལ་བ། 

རིག་ར། རིག་པའི་ར་བ། 
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རིགས། རིག་པའི་སྐུལ་ཚིག 

རིགས་མ། རིག་མ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

རིགས་བཞི། ① ལེའུ་དྲིན་གི་རིས། ② སྐུ་སྲུང་གི་རིས། ③ ལྷ་རིས་ཀི་རིས། ④ སྐུ་རྒྱལ་གི་རིས། 

རིགས་ཤིག རིག་པ་དང་། དློ་པློ་སློགས་བརིག་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་སྐུལ་ཚིག 

རིགས་སུ་བཟུང་བ། གཙིགས་སུ་བཟུང་བ་སྟེ། དློ་གལ་ཆེན་པློར་བཟུང་བ། 

རིང་ཆློས། ཡང་དག་པའི་ཆློས་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའི་ལ་བ་དང་སྤློད་པ། 

རིང་པ། གུ་དློག་པློའི་དློན་ལ་འཇུག་གློ 

རིང་པློ། ཞིབ་མིན་རགས་པ་དང་། རྩུབ་པློ། གློང་པློ། གློ་ཞིབ་རིང་པློ། རིག་པ་རིང་པློ། གཤིས་རྒྱུད་རིང་པློ། 

རིང་སྤློད། སྤློད་པ་གློང་པློའམ་མ་རབས་ཀི་སྤློད་པ། རྒྱུན་དུ་རིང་སྤློད་ཁློ་ན་བེད་མཁན་ཕྲུ་གུ་

རྣམས་ལེགས་པར་གཅུན་ནས་བསབ་བ་སྤློད་དགློས། 

རིང་ཕེ། ཞིབ་ཞིབ་མིན་པའི་རམ་པ་དང་གློ་ཕེ། 

རིང་ཕེ་ཧྲུག་ཧྲུག ཞལ་བ་རྩུབ་ཞལ་སྤློད་པའི་བེ་མ་རྡློ་ཕེ་འདྲེས་པ་ཞིག་གློ

རིང་བ། རིང་པློ་དང་འདྲ། 

རིང་ཞད། མ་ཐུལ་མ་ཞི་བའི་བ་སྤློད་རྩུབ་པློའི་གཡའ་འམ་བག མི་འདི་རིང་ཞད་ཆེ་ཙམ་འདུག 

རིང་ཞིབ། རིང་པློ་དང་ཞིབ་མློ། རམ་པ་རིང་ཞིབ། བློ་གློས་རིང་ཞིབ། 

རིང་བཟློ། རགས་ཙམ་བཟློས་པའི་དངློས་ཟློག 

རིད་སྐུད། རིད་པས་བཟློས་པའི་སྐུད་པ། རིད་སྐུད་ཀིས་རེ་ལེ་འཚེམ་པ། རིད་སྐུད་ཀི་གཡག་རློ་དྲུད། 

རིད་གློག [ཡུལ]ལློ་གཉིས་ལློན་པའི་ར། 

རིད་གི། གཡག་སློགས་ཀི་རིད་པ་འབེག་བེད་ཀི་གི། 

རིད་རྒྱ་བེད། ལྷམ་མཐིལ་ཁུང་བུག་པ་དང་རིད་སྐུད་ཀིས་བཙེམ་ནས་ཁུང་རྒྱ་སྟེ་མེད་པར་བཟློ་བ། 

རིད་འཇམ། གློང་པློ་མིན་པའི་རིད་པ། རིད་འཇམ་ལས་བཟློས་པའི་ཐག་པ། 

རིད་སྟན། རིད་པའི་ནང་ཚངས་ཅན་གི་གདན། 

རིད་ཐག ཕྱུགས་རིད་ཀིས་བཟློས་པའི་ཐག་པ། 
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རིད་པ། འབི་གཡག་སློགས་ཀི་ལུས་ཞློལ་གི་སྤུ་རིང་ཞིང་རྩུབ་པའི་རིགས། འབློང་རིད། གཡག་རིད། 

རིད་ཕར། ཕྱུགས་ཀི་རིད་པའི་ཕར་བ། ཕྱུར་བ་རླློན་པ་ཕར་གི་སྟེང་དུ་ཉི་མར་བསྐམས་པ། 

རིད་ཕིང་། ཕྱུགས་ཀི་རིད་པའི་ཕིང་པ། 

རིད་བུ། ར་ཕྲུག་ལློ་གཉིས་ལློན་པ། 

རིད་མློ། ལློ་གཉིས་ལློན་པའི་མློ་ར། 

རིབ། ① རིབ་མ་སྟེ། མི་ཕྱུགས་ཀི་ལུས་ཁློག་གི་གཡས་གཡློན་ལློགས་གཉིས་ཀི་མིང་སྟེ། རིབ་

གཡས་ས་ལ་ཕབ་ནས་ཉལ་ལ་བུ། ② ཉེ་ལློགས་སམ་འགམ་གི་མིང་སྟེ། ཁང་བའི་རིབ་གང་། 

ཕ་མའི་རིབ་ན་ཡློད་དུས་ལ་བུ། 

རིབ་ཆུང་། ལུས་ཀི་རིབ་མ་ཕ་མློ། 

རིབ་ཐུང་། ① བང་འདབས་ཀི་རིབ་མ་ཐུང་བའི་གས། ② ལུས་ཀི་གསང་གནད་ཅིག 

རིབ་མ། གློ་གཡས་གཡློན་གི་རུས་ཐུར། 

རིབ་མ་བཅག་པ། ① རིབ་མ་དུམ་བུར་བཅག་པ། ② [ཡུལ]དཔློན་པློ་སློགས་ལ་ལློག་རྔན་སྤད་དེ་

འདློད་དློན་འགྲུབ་ཐབས་བེད་པ། 

རིབ་མ་ཧྲང་ཧྲང་། ལུས་ཀི་སྟློབས་ཤློར་ཤ་ཁག་སྐམ་སྟེ་རིབ་མ་འབུར་དུ་ཐློན་པ། ནད་ཀིས་མནར་

ཏེ་ལུས་སྟློབས་ཤློར་ཞིང་རིབ་མ་ཧྲང་ཧྲང་དུ་ཕིར་མངློན་པ། 

རིབ་མའི་གློ་བར། རིབ་རུས་ཕན་ཚུན་གི་བར་མཚམས། 

རིབ་གཟེར། རིབ་མ་ལ་ཟུག་གཟེར་རྒྱབ་པ། 

རིབ་རུས། མི་ཕྱུགས་ཀི་བང་དང་སལ་ཚིགས་སྦྲེལ་བེད་ཀི་རུས་པ་ལེབ་ཤར་ཁ་ཤས་ཡློད་པའི་

མིང་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་རིབ་གུ་ཡང་ཟེར། 

རིབ་ལློགས། ལུས་ཀི་རིབ་མའི་གཡས་གཡློན་གི་འགམ་ལློགས་གཉིས་ཀི་ངློས། 

རིབ་གསེང་། རིབ་མའི་བར་གསེང་། 

རིབས། འཁློར་ལློའི་རིབས་ཏེ། རིབས་སྟློང་ལ་བུ། 

རིབས་ཀི་མུ་ཁྱུད། འཁློར་ལློའི་རིབས་ཀི་ལྕགས་རིའམ། མཐའ་སྐློར། 
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རིབས་ཀི་ལྷ་ཀརྨ་ཡློལ་སེ། ལློ་རྒྱུས་ཡིག་རིང་དག་ན་རྒྱལ་པློ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་ཡར་ལུང་དུ་གདན་

དྲངས་མཁན་ཡིན་ཟེར། 

རིབས་སློ། [ཡུལ]① ཟུར་ཁུག་དློག་པློའི་སློ། ② འཁློར་ལློའི་རིབས། 

རིབས་བརྒྱད་འཁློར་ལློ། ལྷ་ས་ཆགས་ཡུལ་འདི་ལ་ཁད་འཕགས་ཀི་ས་བཀྲ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་

གནམ་ལ་འཁློར་ལློ་རིབས་བརྒྱད། ས་ལ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཡློད་ཟེར། རིབས་བརྒྱད་འཁློར་ལློ་

ནི་ལུང་ཚན་བརྒྱད་གནམ་ཁ་ཤློ་བ་དེ་ཉི་གདུགས་ཀི་ལྕགས་རིབས་ནང་བཞིན་ཕློགས་

མཚམས་སུ་འཁེལ་བ་ལ་བུའི་དབིབས་འདྲ་བ་དང་། ཡང་དེ་ལ་གནམ་སློན་མློ་གཡུ་བའི་

གདུགས་སུ་ཕུབ། རི་ཟུར་གསུམ་བག་གཞུང་གནམ་དུ་མཐློ། ས་རེ་བརྒྱད་ལུང་པ་ཕློགས་སུ་

གེས་ཞེས་སློགས་སློ།། 

རིབས་སྟློང་འཁློར་ལློ། རིབས་མ་སྟློང་ཡློད་པའི་འཁློར་ལློ། 

རིབས་ལན། [མངློན]གཟའ་མིག་དམར། 

རིབས་མ། འཁློར་ལློ་སློགས་ཀི་ལློ་བ་གང་བར་བེད་པའི་ནང་སྒློམ། འཁློར་ལློའི་རིབས། ཉི་གདུགས་

ཀི་རིབས་མ། ཀློ་གྲུའི་རིབས། 

རིབས་བརེགས། [མངློན]ར་གན། 

རིའི་དབང་ཕྱུག [མངློན]ཟླ་བ། 

རིའུ། སྨན་དུ་འགློ་བའི་རྩྭ་ཞིག་གི་མིང་། 

རིས། ① རི་བའི་སྐུལ་ཚིག ② གངས་རི་བེད་ཀི་ཐབས་སམ་རིག་པ། སློན་ཐློན་མི་སྣ་རིས་ལས་འདས་

པ་ཞིག་བྱུང་ཡློད་པ། ཞིང་ལས་ཐློན་སྐློར་གི་རིས་རྒྱབ་པ། ཚོད་རིས་འདེབས་མི་དགློས། རིས་རི་

བ། ལློ་རིས། འབྱུང་རིས། སློན་རིས། ངེས་རིས། གངས་སུ་རི་བའམ་གཏློང་བའི་མིང་། ད་ཡློད་

གནས་ཚུལ་ལ་རིས་ཆེན་ཡང་བེད་དགློས་ལ་སར་བྱུང་ཉམས་མློང་ལའང་རིས་ཆུང་བེད་མི་ཉན། 

རིས་ཀུན་ལས་བཏུས་པ། ཀརྨ་རང་བྱུང་རྡློ་རེས་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་ར་ལློར་བརམས་པའི་རིས་

གཞུང་ཞིག 

རིས་ཀི་ཡི་གེའི་ལས་ལྔ། ཨངྒི། ཕི། བསྣན། བགློད། བསྒྱུར་བཅས། 
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རིས་ཀི་རིག་བེད། རིས་ཀི་གཞུང་ལུགས་སམ་རིས་རིག་སྟེ། བསྒྱུར་བགློ་སྣློན་ཕི་བཞིའི་སློ་ནས་

གངས་སྣ་ཚོགས་བེད་ཀི་ཐབས་སམ་ཤེས་ཡློན། 

རིས་ཁང་། ① ནློར་རས་འགློ་འློང་རིས་རྒྱབ་མཁན་ལས་ཁུངས། ② སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་ས་

མི་ནློར་ཕྱུགས་འབྲུ་དངུལ་ཁལ་བློགས་སློགས་གང་ཅིའི་གཏློང་ཡློང་རིས་རྒྱབ་མཁན་ལས་

ཁུངས་ཆེ་བ་ཞིག དེར་རིས་དཔློན་རིམ་བཞི་བཞི། རིས་པ་བཞི། ཡིག་ཚགས་གཅིག རིས་

ཕྲུག་པ་བརྒྱད་བསྐློས་ཡློད། 

རིས་ཁང་ལས་ཁུངས། འདི་ནི་དེ་ས་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཕློགས་བཞིར་

ཡློད་པའི་ཞི ་རྒྱས་དབང་དྲག་བཞིའི ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཡ་གལ་ཤར་དུ་རྒྱས་པའི་ལས་

ཁུངས“རིས་ཁང་སིད་ཞི་ཕུན་ཚོགས་”བ་བ་དེ་ཡིན་ཞིང་། ལས་ཁུངས་འདི་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་

ཕེང་བདུན་པའི་སྐབས་གསར་དུ་བཙུགས་པའི་སེ་པ་གཞུང་གི་ནང་གི་ཀ་བ་ལ་བུའི་ལས་

ཁུངས་ཤིག་ཡིན་ལ། ཤློད་སྐློར་སྤི་ཁབ་ཀི་ལས་ཁུངས་ཤིག་ཀང་ཡིན། ལས་ཁུངས་འདིར་

གློང་འློག་ལས་བེད་མི་སྣ་རིས་དཔློན་གསུམ། སྐབས་འགར་རིས་དཔློན་ལས་འཕར་གཅིག་

དང་བཞི། རིམ་པ་བཞི་པ་དང་། རིས་པརིམ་པ་དྲུག་པའི་ལས་ཚན་ཆུང་ཁག་གསུམ། ཡིག་

ཚགས་རིམ་པ་བདུན་པ་གཅིག རིས་དྲུག་པ་བཅློ་ལྔ་སྐློར་བཅས་ཡློད། 

རིས་ཁ། རིས་བརྒྱབ་པའི་ཐློ་ཡིག རིས་ཁ་བཤེར་བ། 

རིས་ཁ་དློ་དམ། དཔལ་འབློར་ཡློང་སློ་དང་། འགློ་སློང་ག་ིསྐློར་ཞིབ་ཏུ་བིས་པའ་ིམ་ཡིག་དློ་དམ་བེད་བ་རྒྱུ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་account name ཟེར། 

རིས་ཁ་གཙང་བཤེར། རིས་བརྒྱབ་པའི་ཐློ་ཡིག་ལ་ཞིབ་བཤེར་ཡང་དག་བས་པ། 

རིས་ཁ་ཞིབ་བཤེར། ལས་ཁུངས་དང་ཀུང་སི་སློགས་ཀི་རིས་ཁར་ཞིབ་དཔྱློད་བེད་པ། 

རིས་མཁན་བ་རྡློ་ལྔ། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། རང་འཐག་དང་། ཀ་བ། བློང་བ། སློ་ཡི་ཐེམ་པ་

གཉིས། སྒེད་པློ་དང་ལྔ་ལ་ཟེར་རློ། 

རིས་འཁློར། 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།  ༼ཙ༽

དབིན་སྐད་དུ་computer ཟེར། 

རིས་འཁློར་ཨང་ཚབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་computer instruction code ཟེར། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་computerization ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་computer network ཟེར། 

རིས་འཁློར་བདེ་འཇགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་computer security ཟེར། 

རིས་འཁློར་མ་ལག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་computer system ཟེར། 

རིས་རྒྱབ་པ། གངས་ཀ་རེ་རེ་བས་ནས་བརི་བ། 

རིས་སྒློམ། ཟློན་ཕན། 

རིས་འགློ་བསྟུང་བ། རིས་འཕློ་དང་འདས་ལློ་མང་བའི་ཧློར་ཁློངས་མི་འབྱུང་བ་དང་། རི་མློ་ཐུང་ན་

སྟབས་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན། རིས་འཕློ་དང་འདས་ལློའི་ཐད་ལའང་ལློས། 

རིས་འགློ་ཡན་ལག་ལྔ། གཞུང་འཆད་ཐབས་ཤིག་སྟེ། བསྟན་བཅློས་རྣམས་འཆད་སྐབས། རློམ་པ་

གང་གིས་མཛད་པ། ཁུངས་གང་ལས་བཏུས་པ། ཕློགས་གང་དུ་གཏློགས་པ། དགློས་ཆེད་གང་

ཡིན་པ། དབུ་ནས་ཞབས་སུ་བསྡུ་བའི་དློན་གང་ཡིན་བཅས་ལྔའི་སློ་ནས་འཆད་པའློ།། 

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

དབིན་སྐད་དུ་arithmetic unit ཟེར། 

རིས་འཇློག ཆ་འཇློག་གཙིགས་སུ་བེད་པ། ཐུན་མློང་གི་ཆློད་དློན་ལ་རིས་འཇློག་བེད་པ། དགེ་རྒན་

ལ་ཕ་མ་ལར་གི་རིས་འཇློག་བེད་པ། 

རིས་རློག ཟང་ཟིང་རློག་དྲ་ཡིན་ལ་ཁ་གསལ་མིན་པའི་རིས་ཁ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིས་ར། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གིས་གཞིས་འབངས་སློགས་ལ་འཚོ་རྒྱུར་རིས་སྤད་པའི་ར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་operator ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་compute mode ཟེར། 

རིས་ཐློ། ཞིབ་ཕའི་སློ་ནས་རིས་ཁ་ཅི་རིགས་ཤིག་ཐློ་བཀློད་བས་ཡློད་པའི་ཐློ་དེབ། 

རིས་དག་ཕུད་པ། རིས་རྒྱབ་ལེགས་པར་ཟིན་པ། རིས་དག་ཕུད་པས་ད་ནི་བློ་ཧ་ཅང་བདེ་པློ་འདུག 

རིས་དག་ཞུས་པ། རིས་ལེགས་པར་བརྒྱབ་ཟིན་པ། ལློ་གཅིག་གི་བྱུང་སློང་རིས་དག་ཞུས་པ། 

གཞུང་དློན་དུ་འགློ་བའི་ལམ་དངུལ་རིས་དག་ཞུས་པ། 

རིས་དེབ། རིས་སྤློད་ལེན་གི་ཡིག་དེབ། 

རིས་རྡེལ། གངས་ཀ་འཛིན་བེད་ཀི་རྡེའུ། 

རིས་གདབ་གཏློང་བ། འདློར་ལེན་བེད་པ། ཁེ་གློང་རིས་གདབ་མི་གཏློང་བ། 

རིས་བརྡར་རྒྱབ། བསློམ་རིས་སམ་མཐའ་རིས་བེད་པའི་དློན་ཏེ། ད་ལེན་ང་ཚོ་བེས་བགློད་སྐབས་

ཀི་འགློ་སློང་ཐློག་མར་གཞུང་གིས་དངུལ་བེད་སྤློད་བེད་ཅིང་། ཕིར་རང་ཁིམ་དུ་འབློར་སྐབས་

རིས་བརྡར་རྒྱབ་ཆློག་པ་རེད། ཡང་། མགློན་ཁང་ལ་ཁང་ག་ཅི་བབས་རིས་བརྡར་རྒྱློབ་དང་དེ་

ནས་ང་ཚོ་ཐློན་འགློ་ཆློག་ཆློག་ཡིན་ལ་བུ། ཚོང་ཚོང་རེད། སྦིན་པ་སྦིན་པ་རེད། གློགས་པློའི་

བར་ལའང་རིས་བརྡར་གསལ་པློར་བས་ན་སེམས་པ་བདེ་པློར་ཡློང་གི་རེད།

རིས་འདེབས་པ། ཚོད་རིས་བེད་པ། ཁེ་གློང་ཚོད་རིས་འདེབས་པ། 

རིས་པ། ① གངས་འབློར་རིས་རྒྱབ་མཁན། ② སྐར་རིས་འབྱུང་རིས་རི་མཁན། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་སྐར་དཔྱད་པ་དང་། བསྐལ་པ་ཤེས། གངས་རིག གངས་ཤེས། ལས་མཁན། ལས་

ཤེས། དུས་ཤེས། མཚན་མ་མཁན། གཟའ་སྐར་མཁན། ལློ་ཤེས་བཅས་སློ།། 

རིས་པློ་ཆེ། གཙིགས་པློ་ཆེའམ་མཐློང་ཆེན་པློ། ཕ་ལམ་དང་གསེར་སློགས་དངློས་པློ་རིས་པློ་ཆེ་

རྣམས་མཛོད་དུ་བདག་གཅེས་བས་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

རིས་སྤློད། རིས་འཁིའ་ིདངློས་པློ་ཕར་སྤློད་པ། གཞུང་ག་ིཅ་ལག་རིས་སྤློད་བེད་པ། ལས་འགན་རིས་སྤློད། 

རིས་སྤློད་རིས་ལེན། ཕར་རིས་སྤློད་པ་དང་ཚུར་རིས་ལེན་པ། ས་ཕི་འཁློར་རེས་རིས་སྤློད་རིས་ལེན་

གི་ག་སྒིག་འཐུས་ཚང་བེད་དགློས། རིས་སྤློད་རིས་ལེན་གི་འགློ་ལུགས་གཙང་དག་བེད་པ། 

རིས་དཔེ། རིས་རིགས་ཀི་དཔེ་ཆ། 

རིས་དཔློན། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་རིས་ཁང་གི་ལས་ཀའི་འགློ་དཔློན། 

རིས་ཕྲུག སར་རིས་ཁང་གི་སློབ་གྲྭ་བ། དཔློན་རིགས་སྐྱ་བློ་རྣམས་སློབ་གྲྭ་འདི་ནང་སློབ་གཉེར་

བས་ནས་སློབ་ཐློན་པ་བེད་དགློས། 

རིས་འཕློ། སར་གཟའ་ཚེས་ཀི་ལློངས་སྤློད་སྟློང་པར་ཞུགས་རེས་ངེས་པ་སར་བརམས་པ་ནས་ད་

ལའི་བར་གི་རྒྱུན་མི་འཆད་ཅིང་། དུས་དང་ཡུལ་ལློངས་ལ་འདས་ལློ་མང་བའི་ཧློར་ཁློངས་མི་

འབྱུང་བའི་ཆེད་དུ་བརི་བའི་ཟླ་ཚེས་གང་ཡིན་དེའི་ཐློག་མ་ཡན་གི་འཕློ་བལ་ངྷྷུ་ཝའི་ལློངས་

སྤློད་ཇི་ཙམ་འདས་པ་བསློམས་ཏེ་སྦིན་དགློས་ཤིང་། རྒྱུད་ལས་མ་འློངས་རབ་བྱུང་རེ་རེའི་

འགློར་རིས་འཕློ་སློ་དགློས་པར་གསུངས་སློ།། རིས་མགློ་བསྟུང་བའི་ཐད་ལ་ལློས། 

རིས་མེད། མཐློང་མེད་དམ་ཆ་འཇློག་མེད་པ། རིས་མེད་རྡློག་རློལ། རིས་མེད་སྣང་ཆུང་། འདྲ་མཉམ་

མིན་པའི་ཆིངས་ཡིག་རིས་མེད་དུ་གཏློང་བ། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་revoked ཟེར། 

རིས་ཚང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ༡༦༦༢ལློར་ཧློར་ཆློས་རེས་ངག་དབང་

ཕུན་ཚོགས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རིས་གཞི། ① འབློར་གངས་བརི་རྒྱུའི་རིས་ཀི་དློན་གནད། ② ཇི་བེད་ཀི་བསམ་བློ། འབྱུང་འགྱུར་

གི་རིས་གཞི་ཅང་མེད། 

རིས་གཞུང་། ① རིས་ཐབས་ཀི་དཔེ་ཆ། ② རིས་པའི་ཡིག་ཆ་དང་ཁ་མ། 

རིས་གཞུང་མཁས་པ་དགའ་བེད། བུ་སྟློན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀིས་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

༡༣༢༦ལློར་བརམས་པ་ཞིག 

རིས་གཞུང་ཉིན་བེད་སྣང་བ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༧༡༤ལློར་སྨིན་གིང་ལློ་

ཆེན་ངྷརྨ་ཤིས་བརམས་པ་ཞིག 

རིས་གཞུང་ཉེར་མཁློ་བུམ་བཟང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༧༣༢ལློར་དབློན་པློ་

ཀརྨ་ངེས་ལེགས་ཀིས་བརམས། 

རིས་གཞུང་བ་ཻདཀར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༦༨༧ལློར་སེ་སིད་པ་སངས་རྒྱས་

མཚོས་བརམས་སྒིགས་བས་པའི་རིས་གཞུང་ཞིག 

རིས་གཞུང་ལེགས་བཤད་ཀུན་བཏུས། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༨༥༢ལློར་ཀློང་སྤྲུལ་

ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་བརམས། 

རིས་གཞློང་། རིས་ཀི་ས་རིས་འབི་སྣློད་ཀི་གཞློང་པ་ལ་བུ་ཞིག

རིས་རིག རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག དེ་ལ་སྐར་རིས། བསྟན་རིས། དབངས་འཆར་གི་

རིས། འབྱུང་རིས་སློགས་མང་། 

རིས་རིག་པ། རིག་པའི་གནས་ལྔའི་ཡ་གལ་རིས་རིག་པ་མཁས་པ་ལ་རིས་ན་པ་རིས་མཁན་ཞེས་ཟེར། 

རིས་ལེན། ཅ་ལག་སློགས་དངློས་པློ་ཕན་ཚུན་རིས་ལེན་ཟེར་པ་ལ། རྒྱུ་དངློས་རིས་ལེན། ལས་

འགན་རིས་ལེན། རིས་ལེན་བདག་སྤློད། 

རིས་ལེན་མཁན། རིས་སྤད་པ་དེ་དང་ལེན་བེད་མཁན་གི་གང་ཟག་གི་མིང་། 

རིས་ཤིག གངས་ཀ་བརི་རྒྱུ་དེ་རི་བར་གིས་ཤིག་ཅེས་སྐུལ་ཚིག 

རིས་བཤེར། རིས་ཀི་སྐློར་ལ་བདར་ཤ་བཅད་པའམ་རིས་ཞུས་བཏང་བ། མཛོད་ཁང་དུ་ཡློད་པའི་

དངློས་རིགས་ལ་རིས་བཤེར་གཏློང་བ། ཕིར་གཏློང་ནང་འདྲེན་གི་དངློས་ཟློག་ལ་རིས་བཤེར་

བེད་པ། ཟླ་རེའི་འགློ་སློང་ལ་རིས་བཤེར་ཞིབ་འཇུག་བེད་པ། 

རིས་བཤེར་པ། དངློས་རས་རྣམས་སར་ཡློད་ཉམས་གུད་ཡློད་མེད་རིས་བངས་ནས་ཞིབ་དཔྱློད་

བེད་མཁན། 

རིས་བཤེར་བརག་དཔྱད། རིས་བངས་ནས་ཞིབ་བཤེར་བས་པ་ལ་ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

རྩུབ་འགྱུར་ཚལ། གློང་ཁེར་ལ་ན་སྡུག་པའི་ལྷློ་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་རིང་བུ་ལློ་མ་སློགས་ཀིས་

བརྒྱན་པའི་གནས་སུ་སེབ་པ་ཙམ་གིས་ཤེས་པ་རྩུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཚལ་ཞིག 

རྩུབ་བཅད། བློད་ཀི་སློལ་རྒྱུན་རི་མློའི་བཅད་རྒྱབ་ཐབས་རྣམ་པ་ལྔའི་གས་ཤིག་སྟེ། བག་རྡློ་དང་

ཤིང་སློང་སློགས་ལ་སྤློད་པའི་བཅད་ཡིན། གློ་བུར་སློམ་ཞིང་གློ་བུར་ཕ་བ། རང་བཞིན་རྩུབ་

པའི་ཚོར་སྣང་ལན་པའློ།། 

རྩུབ་བཅློས། ནུས་པ་རྩུབ་པའི་ཟས་བ་བློ་དང་། སན་མ། དར་བ་སློགས་སྣུམ་མེད་རིགས་ཀིས་

བཅློས་དགློས་པ་རླུང་ནད་ཚིལ་ལ་ཞུགས་པའི་སྐབས་ཀི་བཅློས་ཐབས་ཤིག་སྟེ། ཕི་མ་འཕིན་

ལས་རྒྱུད་ལས། གང་ཡང་བཀྲེས་སྐློམ་དུགས་བ་སྐྱུག་ཏུ་གཞུག སན་མ་སློ་བ་དར་སྙིགས་

དྭངས་ཆང་བསྟེན། ཞེས་གསུངས། 

རྩུབ་ཆགས། གེགས་འཚུབ། 

རྩུབ་རྡར། [ཡུལ]གི་སློགས་བརྡར་སའི་རྡར་རྡློ་རྩུབ་པློའི་རིགས་ཤིག་གི་མིང་ཡིན། 

རྩུབ་ལན། [མངློན]གཟའ་ཕུར་བུ། 

རྩུབ་བདུན། རང་ཀེག་རྩུབ་པ། དག་གཤེད་རྩུབ་པ། ཁིམ་མཚེས་རྩུབ་པ། མཐུན་གསུམ་རྩུབ་པ། 

སི་ངན་རྩུབ་པ། བཟའ་ཤུགས་རྩུབ་པ། གསང་ཀེག་རྩུབ་པ། 

རྩུབ་པ། རྩུབ་པློ་དང་འདྲ། 

རྩུབ་པློ། ① འཇམ་པློའི་ལློག་ཕློགས། རས་རྩུབ་པློ། སྣམ་བུ་རྩུབ་པློ། རམ་པ་རྩུབ་པློ། པང་ལེབ་རྩུབ་

པློ། ② ངན་པའམ་མི་བདེ་བ། འགློ་ལམ་རྩུབ་པློ། ས་ལས་རྩུབ་པློ། ③ གཏུམ་པློ་དང་ཡིད་དུ་མི་

འློང་བ། སྐད་ཆ་རྩུབ་པློ། བ་སྤློད་རྩུབ་པློ། གཤིས་རྒྱུད་རྩུབ་པློ། རྩུབ་པློའི་ཚིག་གིས་བསིགས་

པ། ④ སྐྱ་བ་དང་། འབར་བག་མེད་པ། སྨན་གི་ནུས་པ་རྩུབ་པ། སྨན་གི་ཡློན་ཏན་རྩུབ་པློ། 

རྩུབ་སྤློད། དྲག་པློ་བ་སྤློད། བ་སྤློད་རྩུབ་པློ། 

རྩུབ་དཔྱད། ལུས་ཀི་ཕི་ནས་རེག་བ་རྩུབ་མློའི་དཔྱད་གཏར་ཁ་བ་བ་དང་། མེ་བཙའ་འཇློག་པ། ཐུར་

མས་དབུག་པ་བཅས་ལ་ཟེར་ཏེ། བཤད་པ་སྐུའི་རྒྱུད་ལས། རྩུབ་པའི་དཔྱད་ལ་གཏར་བསེག་

དབུག་པ་གསུམ། ཞེས་གསུངས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྩུབ་དཔྱད་གསུམ། གཏར་བ། བསེགས་པ། ཐུར་མ་དང་གསུམ་ལ་ཟེར།

རྩུབ་མློ། རྩུབ་པློ་དང་འདྲ། 

རྩུབ་མློའི་གབ་ཚིག གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་དྲུག་པ། བརྡ་སྤློད་པའི་གཞུང་དུ་བསྟན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡློད་

ཙམ་ཀི་སྒའི་ངེས་ཚིག་འགེལ་རུང་ལ། དློན་མི་གསལ་ཞིང་ཉམས་དང་བལ་བ་རྩུབ་མློའི་ཚིག་

བརློད་པ་ཅན་ནི་རྩུབ་མློའི་གབ་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན། 

རྩུབ་མློས་འགློག་པ། འགློག་པའི་རྒྱན་གི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། དགག་བ་མི་འདློད་པའི་བ་བའི་དངློས་

པློ་ཞིག འགློག་བེད་ཡུལ་ལ་ལློས་མེད་ཀི་ཚིག་རྩུབ་བརློད་པའི་སློ་ནས་འགློག་པའི་རྒྱན་ཞིག 

རྩུབ་ཚིག རྣ་བར་གཟན་པའི་ཚིག 

རྩུབ་ཞལ། ཞལ་བ་རྒྱབ་སྐབས་ཐློག་མར་རིང་ཕེ་ཧྲུག་ཧྲུག་ལ་ས་བསེས་ནས་རྩུབ་ཞལ་རྒྱབ་དགློས། 

རྩུབ་ཧྲལ། རེག་བ་མི་འཇམ་པའམ་རིང་པློ་ལའང་། 

རེ། རེ་མློ་སྟེ། དངློས་པློ་གེན་དུ་འགེང་དང་དངློས་རས་ས་མློ་རིང་བློའི་རིགས་ཀི་ཡར་སྣེའི་ཁག་གི་

མིང་སྟེ། རིའི་རེ་མློ། རི་རེ། གིའི་རེ་མློ། གི་རེ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

རེ་སྐློར། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་རེ་དྲུང་། 

རེ་ཁློག རློང་ཞིག མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་རྨ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ལྷློ་རྒྱུད་ན་ཡློད། 

རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་བ་དིར་དུ་ཡློད། 

ར་ེགུར། དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་མེད་པ་བར་བར་དུ་སྨན་ཉུང་ངུར་བཏང་བའ་ིདློན་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་

བསྟན་འཛནི་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའ་ིརྒྱུད་བཞིའ་ིདཀའ་འགེལ་ལས། ར་ེགུར་ཞེས་པའ་ི

བརྡ་ན་ིདུས་ཚོད་ངེས་མེད་ཀ་ིམཚམས་སུ་སྨན་ཉུང་ངུར་བཏང་བའ་ིདློན་ནློ།། ཞེས་གསུངས། 

རེ་རྒློད། ① གད་མློ་དང་ལྷན་ཅིག་རེད་མློ་རེ་བའི་བག་ཡངས། ན་གཞློན་ཕློ་མློ་རྣམས་རེ་རྒློད་ལ་

རློལ་བ། ② [རིང]ལྷ་འབངས་དང་གཡློག་པློ། 

རེ་ག། མཆློག་གམ་རབ། བས་རེས་རེ་ག། མི་རེ་ག། 

རེ་གས། རབ་ཀི་ཕློགས། ཚོང་ཟློག་རེ་གས། ས་ཞིང་རེ་གས། རས་ཆ་རེ་གས། 

རེ་གི། མེ་མདའི་རེ་ལ་བསར་བའི་གི། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

རེ་སྒློ། ལློ་གསར་སྐབས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རེན་འབེལ་མཚོན་བེད་ངུ་མཆློད་རས་གློ་སློ་ཕེ་མར་སྟེང་

འཛུགས་རྒྱུའི་ཤིང་བང་གི་ངློས་སུ་མར་ཚོན་གི་བཀྲ་ཤིས་རི་མློས་བརྒྱན་པའི་རེ་སྒློ། 

རེ་དགའ། རེད་མློ་རེ་བའི་དགའ་སྟློན། 

རེ་དགའ་མ། [མངློན]བུད་མེད་དར་མ། 

རེ་དགའི་བ་མ། [མངློན]འདློད་ལྷ། 

རེ་དགའི་རི་བློ། [མངློན]ཤར་ཕློགས་རི། 

རེ་དགུ་གཏློར། སར་བློད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་ཉེར་དགུ་ཉིན་རེ་རྣམ་གྲྭ་པས་གར་འཆམ་དང་

འབེལ་ལློ་མཇུག་གཏློར་ཟློར་འཕེན་པའི་དུས་སྟློན། 

རེ་མགློན། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་རེ་འགག་གི་མགློན་གཉེར་གི་གློ་གནས་ཀི་མིང་། 

རེ་འགག སར་རེ་པློ་ཏ་ལའི་གཟིམས་ཆུང་འགག་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་བཀའ་རྣམས་བརྒྱུད་བསྒགས་

དང་། གཤམ་འློག་གི་སྙན་སེང་ཞུ་འབུལ་བེད་མཁན་ལས་ཁུངས་ཤིག དེར་མཁན་ཆུང་མི་

གཅིག་དང་རེ་མགློན་ལས་ཚན་པ་མི་བཅུ་དྲུག གཟིམས་འགག་མི་བཞི་བཅས་ཡློད། 

རེ་འགློ རེ་མློའམ་ཐློག་མ། 

རེ་ལྔ། གཤམ་དུ་རི་བློ་རེ་ལྔ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

རེ་ཅན་མགིན། [མངློན]ཚོན་སང་མ། 

ར་ེགཅགི བློ་ར་ེགཅགི་ཏུ་འཇློག་པ། སམེས་ར་ེགཅགི་ཏུ་བཞག་པ། བསམ་པ་ར་ེགཅགི་གསི་བ་བ་སྒྲུབ་པ། 

རེ་གཅིག་གི་རྣལ་འབློར། བཀའ་བརྒྱུད་ཆློས་ལུགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་ལམ་བགློད་ཚུལ་ལ་

གནས་ཚད་མི་འདྲ་བའི་རྣལ་འབློར་བཞི་གསུངས་པའི ༡ རེ་གཅིག ༢ སྤློས་བལ། ༣རློ་གཅིག 

༤ བློ་འདས་སམ་སློམ་མེད་བཅས་ནང་གསེས་དང་པློ་རེ་གཅིག་གི་རྣལ་འབློར་ནི་རང་གི་

སེམས་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་མ་ཡེངས་པར་དམིགས་འདི་ནི་སེམས་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་གནས་སློམ་

པ་དང་ཁད་པར་ཡློད་མེད་བརག་པ་སྟེ། རེ་རྒློད་ཚང་མས་འདི་མདློ་ལུགས་ཀི་ཚོགས་ལམ་དང་

སྦློར་ལམ་གི་དློད་ཡིན་པར་གསུངས། 

རེ་གཅིག་གུས་གཅིག བློ་རེ་གཉིས་མིན་པའི་དད་གུས་ཡློད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེ་གཅིག་ཏུ། བློ་གཅིག་སེམས་གཅིག་ཏུ། 

རེ་གཅིག་ཏུ་བེད་པ། སེམས་གནས་དགུའི་བརྒྱད་པ། འབད་མེད་དུ་འཇུག་པའི་ཕིར་འབད་པ་རེ་

གཅིག་ཏུ་བེད་པ། 

རེ་ཆུ། རྨ་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་ཀི་ཆུ་ལག་ཅིག ཆུ་འགློ་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་རྨ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་གི་རེ་ཁློག་རློང་ནས་བྱུང་སྟེ་ཧློ་ནན་སློག་རིགས་རང་སྐྱློང་རློང་བརྒྱུད་ནས་རྨ་ཆུར་འབབ། 

རེ་ཆུང་། ① འཇིང་པའི་མིང་། ② སྒློག་རུས་ནས་གེན་དུ་སློར་བཞི་གཞལ་བའི་གནས་སུ་ར་གསུམ་

མཐློང་ན་དབུས་མ་དང་། གཉིས་མཐློང་ན་ཕི་མ་རྣ་ཤལ་གི་རེས་སུ་འབངས་པའི་གཏར་ར་ཞིག་

སྟེ། དེ་གཏར་ན་ཀད་སིན་དང་། གློ་ཚད། སྙིང་ཚད། སློ་ན་བ། བང་ཁློག་སྟློད་དུ་ཁག་རྒྱས་པ་

སློགས་ལ་ཕན། 

རེ་ཆུང་བསྣློལ། བསྣློལ་ཞེས་ཕན་ཚུན་གློ་ལློག་པའི་བརྡ་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་

པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བ་ཻསློན་ལས། གཞློགས་གཡས་གཟེར་ན་རེ་ཆུང་གཡློན་བསྣློལ་

ནས་གཏར་བ་དང་། གཞློགས་གཡློན་གཟེར་ན་རེ་ཆུང་གཡས་བསྣློལ་ནས་གཏར་བར་གསུངས་

ཤིང་། འབི་གུང་དཀའ་མཆན་དུ། དེ་རིང་རེ་ཆུང་གཡས་གཏར་བ་དང་། སང་རེ་ཆུང་གཡློན་

གཏར་ནས་ཕན་ཚུན་བསྣློལ་དགློས་ཞེས་གསུངས་པའང་མཆིས་པས་སད་དཔྱད་པར་བའློ།། 

རེ་ཆེན། རྒྱལ་རེ་རློང་། ལྕང་ར་ཆུས་རེ་ཆེན་གློང་། 

རེ་ཆློས་ཐློག དེ་སློན་བློད་ཀི་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་བློད་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་ཉི་ཤུ་ནས་ཚེས་ཉི་ཤུ་དགུ་

བར་རྒྱུད་སྟློད་གྲྭ་ཚང་གི་བ་མ་གྲྭ་པ་ཡློངས་རློགས་རེ་པློ་ཏ་ལའི་ཕློ་བང་དཀར་པློའི་ཚོམས་

ཆེན་ནང་སིད་གཞུང་གི་སྐུ་རིམ་ལ་གདན་དྲངས་སྐབས། རྒྱུན་དང་འཕར་མའི་གསང་སགས་

ཀི་ཆློ་ག་རྣམས་འདློན་སློལ་ཡློད་ཅིང་། བློད་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་སུམ་ཅུ་ནས་བཅུ་པའི་ཚེས་

བདུན་བར་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི་བ་མ་གྲྭ་པ་ཡློངས་རློགས་གློང་ལར་སིད་གཞུང་གི་སྐུ་རིམ་

ཚོགས་སློལ་ཡློད་པ་དེ་ལ་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་རེ་ཆློས་ཐློག་ཟེར་བའི་མིང་བཏགས་ཡློད། 

རེ་རེ། བློན་པློའམ་རློང་དཔློན་ལ་བུ་དཔློན་རིགས་ཀི་མིང་། 

རེ་འཇིལ་བ། མགློ་གནློན་པ་དང་། རྣློ་གཅློག་པའམ་ནུས་པ་ཉམས་པར་བེད་པ། སྟ་རེའི་རེ་འཇིལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

བ་བརྡེགས་པ། ཁློང་ཁློའི་རེ་འཇིལ་བ། ང་རྒྱལ་གི་རེ་འཇིལ་བ། 

རེ་གཉེར། རེ་པློ་ཏ་ལའི་མཆློད་གཏློང་འདློན་གཤློམ་བེད་མཁན་གི་ལས་ཁུངས་ཤིག་དང་། དེའི་

ལས་ཚན་པའི་གློ་མིང་། 

རེ་གཉེར་ཚང་ལས་ཁུངས། ལས་ཁུངས་འདི་ཚུགས་ཡུལ་རེ་ཕློ་བང་དཀར་པློའི་ནང་ཡིན་ཅིང་། དེ་

ས་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་སྐབས་ནས་བཟུང་འབྲུ་རམ། ཤ་མར། ཇ་འབས། ཚྭ་བུལ། 

སྣུམ་སློགས་ཀི་སྐབས་དེའི་གཏློང་སློའི་ལས་ཁུངས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཕློ་བང་དམར་པློ་

གསར་བཞེངས་སྐབས་ཨར་སྟློན་གཏློང་འགློས་ཆེ་སྐབས་སུ་སེ་སིད་སྐུ་ངློ་མ་ལས་ཁུངས་དེར་

དབུ་འཛིན་དུ་ཕེབས་པའི་བཞུགས་ཁི་ཡང་ཡློད། ཕིས་སུ་ལས་ཁུངས་དེར་དློ་དམ་རེ་དྲུང་

གནས་ལང་པའི་ལས་ཚན་པ་གཉིས་དང་། དྲུང་ཏློག་ཡློད་པའི་དྲུང་ཡིག་གཅིག གཉེར་ནང་

ཞེས་ནང་ཟན་མི་ཉི་ཤུ་བཅས་ཡློད་པ་དེ་དག་གི་ལས་འགན་ནི་རློང་གཞིས་ཁག་ནས་ཡློང་

འབབ་བསྡུ་ལེན་གིས་མཛད་སློའི་དམིགས་སློར་རེ་འགག་ཏུ་རམ་པ་གཏློང་བ་དང་། རེ་དྲུང་

ཁག་ལ་རྒྱུན་ཕློགས་དངུལ་དངློས་སྤློད་རྒྱུ། པློ་ཏ་ལའི་ལྷ་ཁང་ཁག་ལ་དགློས་མཁློ་སྤློད་པ་

སློགས་ཀི་ལས་འགན་སྒྲུབ་ཀི་ཡློད། 

རེ་ཏློག རེ་མློའི་ཏློག གདུགས་ཀི་རེ་ཏློག ཞྭ་མློའི་རེ་ཏློག ལྷ་ཁང་གི་རེ་ཏློག་ལ་བུ།

རེ་ཐློག ཁང་པའི་ཡང་ཐློག ཐློག་བརེགས་ཅན་གི་ཁང་པའི་རེ་ཐློག་ལ་སློད་པ། 

རེ་མཐུན། ཕློགས་མཐུན་པ། ང་གཉིས་གློས་བསྡུར་མ་བས་ཀང་ཁ་རང་བཤད་པའི་བསམ་འཆར་

རེ་མཐུན་རེད། 

རེ་དྲུག་དགློན། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༣༨༢ལློར་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་ལན་སྙིང་པློས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རེ་དྲུང་། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་འཁློར་སེར་མློ་བ་སྤིའི་མིང་། 

རེ་དྲུང་མི་དྲག སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་རེ་དྲུང་ཕ་གཞིས་ཡློད་པའི་རིགས། 

རེ་དྲུང་ལས་ཚན་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ། སྤི་ལློ་༡༨༨༡ལློར་ལྷློ་ཁ་ཨེ་ཁུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁློང་ནི་བིས་པ་

ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་རི་མློ་འབི་བར་ཐུགས་རིག་ཤིན་ཏུ་བཀྲ་བས་ཕློགས་གཅིག་ནས་ཡི་གེ་འབི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀློག་དང་། ཕློགས་གཞན་ཞིག་ནས་རི་མློ་སྦློང་རྒྱུ་ཟུང་དུ་འབེལ་བས་རིང་པློར་མ་ཐློགས་པར་

རི་མློའི་སྒྱུ་རལ་ལ་མངའ་བརེས། སྐུ་གཞློན་ནུའི་དུས་འབས་སྤུངས་དགློན་དུ་ཚོགས་བཞུགས་

མཛད། ཁློང་གི་སློར་མློའི་འདུ་བེད་ལས་ཐློན་པའི་བློ་གསལ་གིང་གྲྭ་ཚང་གི་ཆློས་རྭའི་དམ་ཁིའི་

ལེབས་རིས་ཀིས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཐུགས་ཡིད་ཕློགས་ཏེ། ནློར་གིང་དུ་གམ་

བཅར་རི་མློའི་ཞབས་ཞུ་བ་དང་། བཟློ་ལློངས་ལྷ་བིས་པའི་སྤི་ཁབ་དབུ་ཆེའི་ཐུགས་འགན་

བཞེས། ཁློང་གི་ཕག་བཟློའི་བརམ་བ་ནི་ནློར་གིང་དང་། ཕློ་བང་པློ་ཏ་ལ་སློགས་ལ་མང་པློ་

མཆིས་ཤིང་། ད་ལའང་འདྲེན་བེད་ཀི་ཡུལ་དུ་གནས། 

རེ་གདློང་ཁི་ཆེན་ཀུན་དགའ་བསློད་ནམས། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་

བཅློ་ལྔ་པ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ལྕགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༥༧༡ལློར་རེ་གདློང་དུ་འཁྲུངས། ཐར་

རེ་པཎ་ཆེན་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། ན་ལེནྡྲའི་མཁན་པློ་མཛད། དགུང་ལློ་ཞེ་ལྔ་པ་ཤིང་ཡློས་

༡༦༡༥ནས་ལློ་གསུམ་རིང་གདན་སའི་ཁི་བ་མཛད། དགུང་ལློ་དློན་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་

གཅིག་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༦༤༢ལློར་སྐུ་གཤེགས་པ་ཡིན་ནློ།། 

རེ་གདློང་དགློན། མིང་གཞན་རེ་གདློང་ཆློས་སེ་གསང་ཆེན་སྨ་བའི་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་

ས་བ་སྤི་ལློ་༡༤༨༩ལློར་འཁློན་རིགས་མི་དབང་རྣམ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་རྣམ་གིང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རེ་གདློང་ཆློས་ཀི་སེ་ཆེན་པློ། ས་སྐྱའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་དགློན་པ་གགས་ཅན་མང་པློ་ཡློད་པའི་ནང་

ནས་གཅིག་ཡིན། འདི་ས་སྐྱའི་བ་མ་སུས་བཏབ་པ་ཡིན་མིན་གི་དཔྱད་གཞི་ད་ལ་མ་རེད། 

རེ་མདའ་དགློན། གློ་ལ་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། བཏབ་དུས་མ་གསལ། ཐློག་མར་བཀའ་

བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་ཡིན། དེ་ནས་བ་མ་གྲུབ་དབང་རྡློ་རེ་ཐར་ཞེས་པ་བྱུང་དཔལ་ཡུལ་རིག་

འཛིན་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ཀི་སློབ་མར་གྱུར། དགློན་པ་འདི་ཉམས་གསློ་དང་དར་རྒྱས་བཏང་། 

ཆློས་བརྒྱུད་དཔལ་ཡུལ་བ་ལ་བསྒྱུར། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བག་འགློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རེ་ནག ཨློལ་གློང་ནས་གཡས་གཡློན་དུ་ཚོན་རེ་དང་ཕུན་རེ་གཞལ་བའི་སར་ཡློད་པའི་སྙིང་དང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

འབེལ་བའི་འཕར་ར་གཉིས་ཀི་མིང་སྟེ། བློད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་

མཛད་པའི་ལུས་ཐིག་ཟླ་བ་ནློར་བུའི་མེ་ལློང་ལས། ཨློལ་གློང་པ་ཡི་གཡས་གཡློན་ཚོན་རེ་ན། 

སྙིང་ར་གཉིད་ལློག་རེ་འདྲ་གཉིས་གཉིས་བཞི། དེ་ནས་ཕིར་ལ་ཕུན་རེ་བཅལ་བའི་སར། སྙིང་

ར་རེ་ནག་ཅེས་བ་རྣམ་པ་གཉིས། ཞེས་གསུངས། 

རེ་ནེ། [རིང]ཙེ་ནེ་སྟེ། ཐམས་ཅད། 

རེ་རྣམ་གན་དངུལ་སྐྱེད་ལས་ཁུངས། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་ལུག༡༩༡༩ལློར་སྨན་རིས་ཁང་

སློགས་ཀི་གློན་དངུལ་གཏློང་དམིགས་སུ་རེ་རྣམ་གན་བཀར་ཁློངས་ནས་ཊམ་དཀར་འབློར་

ཆེན་ཞིག་སེར་ཆློས་ཚོང་རིགས་ཁག་ལ་མ་འཛུགས་གནང་བའི་རེ་རྣམ་གན་དངུལ་སྐྱེད་དློ་

དམ་ཞེས་རེ་སྐློར་མཁན་ཆེན་གཅིག་དང་། དྲུང་རིས་གཉིས། རེ་ཤློད་གཟིམ་འགག་གཉིས། རེ་

དྲུང་ལས་ཚན་པ་གཉིས། ཤློད་དྲུང་རིས་པ་གཅིག ལས་བ་རེ་དྲུང་བཅུ་སྐློར་བཅས་བསྐློ་གཞག་

གིས་སྐྱེད་དུས་དུས་བཀག་སློ་སློར་སྐྱེད་འབབ་ཆད་མེད་བསྡུ་ལེན་བས་ནས་ལློ་ལར་བཀའ་

ཤག་ལ་རིས་ཁ་ཕུལ་ཏེ་དག་མཆན་ཞུས་ཐློག་ལློ་འཁློར་རེར་དློ་དམ་ངློས་ལེན་དགློས། 

རེ་རྣམ་གན་ལས་ཁུངས། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་ནས་གཞུང་ཞབས་སེར་སྐྱ་དང་། བ་བང་ཁག ཚོང་

རིགས་ཆེ་ཁག་བཅས་ལ་དངུལ་བུན་གཏློང་ལེན་བེད་མཁན་ལས་ཁུངས་ཤིག 

རེ་པློ་ཏ་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་སའི་རི་བློ་པློ་ཏ་ལའི་ཐློག་ཏུ་ཡློད་ཅིང་། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་

བདུན་པར་ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སྐབས་གནས་དེར་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་ཞིག་གསར་དུ་བཞེངས་

ཏེ་ཕློ་བང་དམར་པློའི་རི་ཞེས་སུ་གགས། དེ་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་བ་ལློ་ནས་རབ་

བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་ཁི་ལློ་བར་ཧ་ལམ་ལློ་ལྔ་བཅུ་རིང་ས་རིང་དུ་བཞེངས་པའི་ད་ལའི་ཐློག་

རེག་རིམ་པ་བཅུ་གསུམ་ཡློད་ཅིང་། ཕློ་བང་དཀར་པློ་དང་དམར་པློ་ཁག་གཉིས་སུ་ཕེས། ཕློ་བང་

དེའི་ནང་དུ་མཉྫུ་གློང་མའི་སྐུ་རེན་བཞུགས་སའི་མཆློད་ཁང་དང་། ཏཱ་ལའི་བ་མའི་གཟིམས་ཤག 

བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་དང་། བཀའ་ཤག ཡིག་ཚང་སློགས་སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་

གི་གཞུང་དློན་དང་། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་ནས་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པའི་བར་གི་སྐུ་གདུང་

མཆློད་རེན། ལྷ་ཁང་། འདུ་ཁང་སློགས་མང་པློ་ཡློད། སྐུ་གདུང་ཁང་སློ་སློའི་ཡང་ཐློག་ཏུ་གསེར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཟངས་ཀི་བ་གམ་མངློན་པར་མཐློ་བ། ལྷ་ཁང་རྣམས་སུ་ར་ཆེ་བའི་ཐང་ག་དང་། མཆློད་རེན། 

དཀིལ་འཁློར་མཛེས་པར་བཤམས་པ། བར་ཁམས་དང་ལྷ་ཁང་རྣམས་ཀི་རིག་ངློས་སུ་རྒྱ་བློད་

འབེལ་བའི་སྐློར་གི་ལློ་རྒྱུས་དང་། བློད་ཀི་རིགས་རུས་འབྱུང་ཁུངས། སྐྱེས་རབས་རློགས་བརློད་

ལ་སློགས་པའི་ལེབས་རིས་ཀིས་བརྒྱན་པས་མི་རིགས་ཀི་ཁད་ཉམས་རྣམ་པར་བཀྲ། ཕློ་བང་

དམར་པློའི་ནུབ་སྣེར་བ་ཆེན་རྣམས་བཞུགས་སའི་གཟིམས་ཤག་མང་ཙམ་ཡློད། 

རེ་སྤློད། ① རེ་མློ་དང་རེ་མློ་གཏུག་པ། རྩྭ་ཕན་ཚུན་རེ་སྤློད་དུ་བཀྲམ་པ། ལྕགས་མདུང་རེ་སྤློད་ཀིས་

འཐབ་འཛིང་བེད་པ། ② [ཡུལ]ཁ་བཏགས་སྣེ་བརྐྱངས་ཏེ་སྤློད་རེས་བེད་པ། ཕན་ཚུན་ཐུག་

ཕད་སྐབས་ཁ་བཏགས་རེ་སྤློད་བེད་པ། 

རེ་དབུས་བསམ་འགྲུབ་གིང་། སློན་བློད་རྒྱལ་ཁི་སློང་གི་དུས་སུ་བློན་ཆློས་བསྣུབས་ཏེ། བློན་པློ་

རྣམས་མདློ་སྨད་དུ་སྤྱུགས་དུས། རེ་ཞིག་ལུ་གུ་དཀར་མགློ་སློགས་ཀིས་མདློ་སྨད་དུ་བློན་ཆློས་

སེལ་སྐབས་བཏབ་པའི་དགློན་རིང་ཞིག་ཡིན་པར་གགས་ཀང་རེས་སུ་ཉམས་ནས་ཡློད་སྐབས། 

རེ་དབུས་གཅློད་རྒན་ཡེ་ཤེས་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་དགློན་པ་སར་

གསློ་བས། འདི་པའི་སྐུ་གློང་མ་གཅློད་རྒན་བློ་བཟང་དར་རྒྱས་ཀིས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་

ཤིང་ཡློས་༡༧༣༥ལློར་ས་འདུལ་བས་སྐད། གྲུབ་མཐའ་ནང་པར་བསྒྱུར། འཆད་ཉན་གསར་རིང་

འདྲེས་མ་བེད། ད་ལའི་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རློང་ཉི་བ་ཤང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རེ་ཕློ་བང་། རེ་པློ་ཏ་ལའི་ཕློ་བང་། 

རེ་ཕག འཕལ་བདེ་ཕག་མཛོད་དེ། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་བ་ཕག་དང་རེ་ཕག་ཟེར་བའི་

མཛོད་ཁང་ཆེན་པློ་གཉིས་ཡློད་པའི་ནང་གི་རེ་ཕག་འདི་ནི་རེ་ཕློ་བང་དུ་བཙུགས་ནས་ཏཱ་ལའི་

བ་མའི་ཉེར་མཁློ་འཕལ་དུ་གཏློང་མཁན་དང་། བུ་ལློན་གཏློང་མཁན་ལས་ཁུངས་ཤིག་དང་། 

དེའི་འགློ་བེད་མཛོད་པ་བཅས་ཀི་མིང་། 

རེ་ཕག་ལས་ཁུངས། འདི་ནི་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཤིག་སྟེ། ཚུགས་ཡུལ་ནི་རེ་

ཕློ་བང་དཀར་པློའི་མདུན་ངློས་ཀི་གཟིམ་ཆུང་ཀ་བརྒྱད་ཅེས་ཚོགས་འདུ་བསྡུ་ས་ཚུགས་ཡུལ་

གི་རབ་གསལ་འློག་མ་དེའི་ནང་ཡིན། རེ་ཕག་ལས་ཁུངས་སམ་རེ་འཕལ་བདེ་ལས་ཁུངས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

ནིརེ་ཕག་ནི་རེའི་ཕག་མཛོད་དང་འཕལ་ཞེས་པ་རེ་ཕློ་བང་ནང་གི་སྐབས་འཕལ་གི་མེ་སྐྱློན་

སློགས་བདེ་འཇགས་སྲུང་རྒྱུའི་འགན་འཁིའི་གློ་དློན་དང་། ཡང་སྐབས་འཕལ་གི་མཁློ་འདློན་

སྟབས་བདེ་བེད་མཁན་ཞེས་པའི་གློ་དློན་ཡློད་ཟེར། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་སྐབས་

ཙམ་ནས་གསར་དུ་བཙུགས། འདིར་དློ་དམ་བེད་མཁན་དང་ལས་བེད་མི་སྣ་ནི། རེ་ཕག་མཁན་

ཆུང་གཉིས་དང་། རིམ་བཞི་ཤློད་དྲུང་གཅིག ཕག་དྲུང་གཅིག དྲུང་ཏློག ཕག་མཛོད་ནང་གཟན་

ཏེ་ཕག་ནང་ཉི་ཤུ་སྐློར། ཕག་ནང་འློས་སྐུག་སྟེ་ཤའློ་ལི་བཞི་བཅས་ཡློད། ལས་ཁུངས་འདིའི་

གཙོ་བློའི་འགན་དབང་ནི། ཏཱ་ལའི་བ་མ་དང་སིད་སྐྱློང་ལ་འབུལ་བ་བྱུང་རིགས་བདག་གཉེར་

དང་། གནང་ཆ་སྤློད་པ། དམིགས་འཛུགས་ཀི་རློང་གཞིས་ཁག་ནས་དངུལ་དང་། ཤ་མར། ཏཱ་

ལའི་བ་མའི་ནམ་རྒྱུ་དབུས་སྣམ་སློགས་བསྡུ་ལེན་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་དང་། སིད་སྐྱློང་རྒྱུན་དུ་

རེ་པློ་ཏ་ལར་བཞུགས་སྐབས་ཀི་དགློས་མཁློ་ནར་གཏློང་། རེ་དང་ནློར་གིང་གི་ལས་ཁུངས་

ཁག་ལ་འཆར་འཕར་གི་གཏློང་སློ་གཏློང་བ། པློ་ཏ་ལ་དང་ནློར་གིང་གི་ཁིམས་འདློམས། ཞློ་སྟློན་

སྐབས་ལྷ་མློ་འཁབ་མཁན་ཁག་ལ་དློ་དམ་རྒྱུགས་ལེན། རྒྱ་གར་ནས་རས་ཆ་སློགས་མཁློ་སྒྲུབ། 

ཚོང་པ་དང་། སྟློད་གསེར་དཔློན། འབི་ཆུ་གསེར་སྡུད་པ་བཅས་ཀི་ལས་འཁུར་ལ་ཕག་ནང་

རེས་འཁློར་གིས་བཏང་སྟེ་གསེར་ཁལ་བསྡུ་བ་དང་། ཇ་སློགས་སྤུས་སྒྱུར་གིས་ཚོང་རྒྱབ་པ། 

འབི་ཆུ་གསེར་སྡུད་པས་རེ་དཀར་སློག་གསུམ་ནས་སྤུས་མར་ཞེས་པ་བསྡུ་ལེན་དང་། ཆབ་

མདློ་ཡན་ཚོང་པ་ཆེད་རློང་གིས་ལམ་འཁེལ་རློང་འགློ་སློ་སློས་རློགས་གང་ལེགས་བེད་དགློས་

པའི་ནང་དློན་འཁློད་པའི་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྦུག་དམ་འབར་མའི་བཀའ་ཡིག་དང་གནང་ཆ་ཇ་སག་

རས་འཐུམ་རེ་ལམ་འཁེལ་རློང་འགློ་ཁག་ལ་སྤློད་པ། དེ་བཞིན་ལྷ་ས་དང་དཔལ་དི་སློགས་ལ་

གཞིས་སློད་ཕག་ནང་རེ་བསྐློ་མངགས་ཀིས་བྱུང་སློང་གཏློང་ལེན་དློ་དམ་བེད་རྒྱུ་བཅས་ཡིན། 

གློང་གསལ་ལས་བེད་དློ་དམ་མི་སྣ་སློ་སློའི་གློ་མིང་ལར་འགན་དབང་སྤློད་ཕློགས་ནི་བ་ཕག་

དང་འདྲ་བས་འདིར་ཞིབ་ཕ་མ་བཀློད་ལ། གློང་འཁློད་མཐློ་རིམ་དབང་འཛིན་ལས་ཁུངས་རྣམས་

ཕུད་དེ་བིངས་འདི་མན་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་མི་དང་གཞི་རའི་འགན་དབང་ཙམ་ལས་རེ་རེ་

བཞིན་འགློད་པའི་ངལ་བ་མ་ཞུས་སློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེ་ཕག་ལས་འཛིན་རིམ་འབློར། རེ་པློ་ཏ་ལའི་ཕག་མཛོད་ཀི་འགན་འཁུར་མཁན་རིམ་འབློར་བྱུང་

རིགས་ཚང་མར་ཟེར། 

རེ་ཕན། དབུ་རྒྱན། 

རེ་འཕློ། རེད་མློ། རེད་འཇློ། 

རེ་འཕལ་བདེ་ལས་ཁུངས། གློང་གི་རེ་ཕག་ལས་ཁུངས་ཞེས་པ་དེར་གཟིགས། 

རེ་བ། བརེས་པ། བརེ་བ། རེས། རློལ་བ་དང་། རེད་འཇློ་བེད་པ། མིག་མངས་རེ་བ། ཤློ་སག་བརེས་

པ། ཆུ་ལ་བརེས་པས་ཆུ་གིར་ཤི་བ། མེ་ལ་མ་རེ། 

རེ་བའི་མཚོ། [མངློན]མཐློ་རིས་ཀི་རྒྱ་མཚོ། 

རེ་བློ། རེ་དགའི་ཆེད་དུ་འཁབ་པའི་བློ། རེ་བློ་མཐའ་ཀས་པ་བརེས་པ། ལློ་ལེགས་བྱུང་བའི་བཀྲ་

ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བར་རེ་བློ་འཁབ་པ། 

རེ་བློ་ཆག རེད་མློ་དང་བློ་བརྡུང་བའི་དུས་ཚོད་མ་བྱུང་བ། 

རེ་སྦློར། མཁེན་གསུམ་བསྡུས་སློམ་རབ་ཏུ་གྱུར་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབློར། 

རེ་མ། ① རབ་བམ་ཡག་ཤློས། སྣམ་བུ་རེ་མ། གློན་ཆས་རེ་མ། ② མཐློ་ཤློས་སུ་ཡློད་པ། ཁང་པ་

རེ་མ། གངས་རི་རེ་མ། 

རེ་མློ། ① སྣེ་མློ་དང་མཐློ་ཤློས་ཀི་འགློའམ་ཟུར། གིའི་རེ་མློ། ཁབ་ཀི་རེ་མློ། རྩྭའི་རེ་མློར་ཟིལ་པ་

ཆགས། ཤིང་གི་རེ་མློར་བ་སློད་པ། རིའི་རེ་མློར་བ་སློད་པ། རིའི་རེ་མློར་འཛེག་པ། རི་སློ་སློའི་

རེ་མློ་མི་གཅིག་རུང་། དེའི་རི་རྒྱུད་བཤད་ན་རི་གཅིག་ཡིན། རེ་མློ་དགུང་སློན་གནམ་ལ་ཟུག་

ར་བ་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ལ་ཆགས། ② མཆློག་གམ་རབ། ཡང་རེར་སློན་པ། ལག་རལ་གི་རེ་

མློར་སློན་པ། ③ [མངློན]སར་གི་མཚོན་ཆ་ཏྲི་ཤུ་ཟེར་བ་ཕལ་ཆེར་རེ་མློ་གསུམ་ཡློད་པས་

གངས་གསུམ་མཚོན། ④ སྦློར་ལམ་ངེས་འབེད་ཆ་བཞིའི་ནང་གསེས། གཟུང་བ་རང་བཞིན་

མེད་པར་རློགས་པའི་སྣང་བ་དེ་ཉིད་གློང་དུ་མཆེད་པའམ་འཕེལ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་

རབ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པ་སྟེ། མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ཀིས་དགེ་ར་གཡློ་བ་རྣམས་ཀི་རབ་

དང་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པས་རེ་མློའ ློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

རེ་མློ་ཅན། [མངློན]① ལློན་ཤིང་། ② མེ། 

རེ་མློ་ཐློབ་རྒྱལ། གསང་སགས་ཀི་ཆློས་ཀི་ཆེ་བ་འདློན་པའི་ཆློས་སྐད་ཅིག 

རེ་མློ་སྣང་བ་ཆེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། དྲློད་སྣང་བ་ཐློབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་སར་ཡང་བསློམས་པས་སར་

གི་སེམས་གསལ་སྣང་ཆེས་ཆེར་མཆེད། སར་ལས་ཡིད་ཆེས་པའི་མློང་བ་གསལ་པློ་བྱུང་བ། 

རེ་མློ་གསུམ་ལ་ཟིན་པ། ལུས་ཀི་རེ་མློ་ལ་བུ་མཐློ་བའི་གནས་གསུམ་ནི་ལུས་ཀི་རེ་མློ་ཀད་པ་དང་། 

དབང་པློའི་རེ་མློ་སྣ། ཡན་ལག་གི་རེ་མློ་སློར་མློ་བཅས་ཡིན་པས་དེ་དག་ལ་མཛེ་ནད་ཀིས་ཟིན་

པའི་རགས་སུ་སྐྲ་བི་བ་དང་། སྣ་ཞློམ་པ། སློར་མློའི་ཚིགས་ཕིར་འགྱུར་བ་བཅས་ཀི་དློན་ཏེ། 

བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཀད་པ་དང་། སྣ། སློར་མློ་རྣམས་

ནི་རིམ་བཞིན་ལུས་དང་། དབང་པློ། ཡན་ལག་བཅས་ཀི་རེ་མློ་ཡིན་པས་གནས་དེ་དག་རྣམས་

སུ་མཛེ་ནད་ཀིས་ཟིན་པའི་རགས་སུ་སྐྲ་བི་ཞིང་། སྣ་ཞློམ་ལ། སློར་ཚིགས་རྣམས་འགྱུར་བ་

བཅས་ཀི་དློན་ནློ།། 

རེ་མློའི་སྦློར་བ། རེ་མློར་ཕིན་པའི་སྦློར་བ་སྟེ། རྣམ་རློགས་སྦློར་བ་ལ་བརེན་ནས་མཁེན་གསུམ་གི་

རྣམ་པ་བསློམ་པ་ལ་རང་དབང་ཐློབ་པའི་སྐབས་ཀི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབློར། ཤེར་ཕིན་དངློས་

པློ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག 

རེ་མློའི་སྤློར་བའི་ཆློས་བརྒྱད། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུ་ལས་སྦློར་བ་བཞིའི་ཆློས་སློ་དྲུག་གི་ནང་

ཚན་རེ་མློའི་སྦློར་བ་མཚོན་བེད་ཀི་ཆློས་བརྒྱད་ནི། དྲློད་རེ་སྦློར་དང་། རེ་མློ་སྦློར་དང་། བཟློད་

པའི་རེ་སྦློར་དང་། ཆློས་མཆློག་རེ་སྦློར་དང་། མཐློང་ལམ་རེ་སྦློར་དང་། སློམ་ལམ་རེ་སྦློར་

དང་། བར་ཆད་མེད་པའི་རེ་སྦློར་དང་། བསལ་བ་ལློག་སྒྲུབ་བཅས་བརྒྱད་དློ།། 

རེ་མློའི་རེ་སྦློར། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། བསྡུས་སློམ་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་གློང་དུ་རྣམ་

པར་འཕེལ་བའི་ཆ་གང་ཞིག་སྦློར་ལམ་རེ་མློས་བསྡུས་པའློ།། 

རེ་ཚོགས་པའི་དགློན་པ། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ནང་ཙམ་དུ་བཞེངས་པར་བཤད། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

ཁློངས་སྣེ་གདློང་རློང་གི་དགློན་པ་ཞིག 

རེ་ཞབས། གློང་འློག རི་བློའི་རེ་ཞབས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེ་ཞློལ། ① སྟེང་གཤམ། ཁང་པའི་རེ་ཞློལ། ② ལྷ་སའི་རེ་ཕློ་བང་དང་། ཞློལ་ལྷ་ས་བཅས་ཀི་མིང་། 

རེ་ཞློལ་དགློན། དགློན་དེ་ནི་ཐློག་མར་ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་གི་སས་མུ་ནེ་བཙན་པློས་ཕག་བཏབ། འབི་

གུང་དགློན་སེ་ཁག་གི་མ་དགློན་དང་། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རེ་ཞྭ། རེ་མློ་རིང་པློ་ཅན་གི་ཞྭ་ཞིག གྲྭ་བ་རྣམས་ཀིས་ཆློས་ཀི་མཛད་སློ་དང་། སེར་ཕེང་སྒིག་པའི་

སྐབས་སུ་གློན་དགློས། 

རེ་གཞིལ་བ། [རིང]མགློ་གནློན་པའམ་ནུས་པ་ཉམས་པར་བེད་པ། 

རེ་གཟིམ་ཆུང་འགག འཚོགས་ཡུལ་རེ་དང་ནློར་གིང་ཉི་འློད་གཟིམ་ཆུང་ཁག་གི་སློ་འགག་ཏུ་ཡིན། 

འདི་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྐུ་མདུན་དུ་རེ་དྲུང་རྣམས་དྲུང་ཇ་དང་མཛད་སློ་ཁག་ལ་འདུ་འཛོམས་བེད་

སའི་རེ་འགག་ཅེས་པ་དེ་ཡིན། འདིའི་འགློ་འཛིན་རེ་མཁན་མགློན་ཆེ་བ་མགློན་གཉེར་ཆེན་མློ་

ཡང་ཟེར་དང་། དེ་འློག་རེ་མགློན་བཅུ་དྲུག་གཟིམ་འགག་བཞི་བཅས་ཡློད། དྲུང་ཇ་འཚོགས་

གློལ་འདི་ཡང་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པའི་སྐབས་གམ་ཞབས་སེར་མློ་བ་ཉུང་ཤས་ལས་མེད་

པ་དེ་རྣམས་རེ་མློ་ཏ་ལར་གཏན་སློད་ཀིས་ཇ་རམ་སློགས་གཞུང་ནས་ནར་གཏློང་བེད་སློལ་

ཡློད་པ་དེ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པའི་སྐབས་ནས་སེར་མློ་བ་རྣམས་དྲུང་འཁློར་དང་འདྲ་

བའི་སིད་ལས་བེད་པློའི་གས་སུ་ཞུགས་ཏེ་རེ་དྲུང་ཞེས་པའི་མིང་ཆགས་རེས་ཀང་མུ་མཐུད་

རྒྱུན་འཛིན་བས་པ་ཞིག་ཡིན། དྲུང་ཇ་འཚོགས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ཙམ་གི་དུས་ཚོད་འདི་ནི་

ཏཱ་ལའི་བ་མས་ཉིན་རེའི་ཆློས་སིད་ཀི་མཛད་སློ་ཅི་རིགས་གནང་བའི་དུས་ཚོད་ཡིན་ཞིང་། ཉིན་

ལར་ཞློགས་པ་ཆུ་ཚོད༡༡ཐློག་རེ་དྲུང་ཡློངས་རློགས་དང་། ཤློད་སྐློར་བཞུགས་བ་བཀའ་བློན། 

ནློར་གིང་དུ་བཀའ་བློན་སློད་རེས་རེ་ཕག ཕེབས་བམས་འགློ་པ་བཅས་དྲུང་ཇ་འཐུང་བར་འདུ་

འཛོམས་ཀིས་མདློ་སྨུག་གལ་གནས་སློ་སློར་འཛོལ་མེད་བསད་ཐློག་གཟིམ་འགག་གིས་ཕེང་

བ་འཛིན་ཞིང་སྒིག་ཁིམས་གནློན་པ་དང་། དེ་བིངས་ཚང་མས་ཕེང་བའང་འཛིན་མི་ཆློག་ཅིང་། 

གེང་མློལ་དང་སྐད་ཅློར་གི་རིགས་མེད་པར་མཛེས་ལམ་གང་ཆགས་ཀིས་སློད་དགློས་པ་ཡིན། 

རེ་འགག་གི་འགློ་འཛིན་དཔློན་རིགས་མགློན་གཉེར་ཆེན་མློ་དང་། རེ་མགློན། གཟིམ་འགག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

བཅས་སློ་སློའི་འགན་དབང་སྤློད་ཕློགས་སློགས་ཀི་སློར་ཀ་མད་གློ་རིམ་ལར་སེ་པ་སློ་སློའི་

ནང་ཡློད་པ་དེར་གཟིགས། 

རེ་འློག ① རེ་ག་ཨང་དང་གི་འློག་མ། གློས་ཆེན་འདི་རེ་འློག་ཙམ་རེད། ② ལུས་ཀི་གསང་གནད་ཅིག 

རེ་ཡིག་ཚང་ལས་ཁུངས། གཤམ་དུ་ཡིག་ཚང་ལས་ཁུངས་ཞེས་པར་གཟིགས། 

རེ་རི་ཁློད། ལི་ཐང་དགློན་ཆེན་གི་རི་ཁློད་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ལི་

ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རེ་རིམ་ཁློངས་མིང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་top-level domain name ཟེར། 

རེ་རེག་ཆེ་བ། རྣམ་རློག་ཆེ་བ་སྟེ་ཕློག་ཐུག་ས་བའི་དློན་ཡིན། མི་ལའི་མགུར་འབུམ་ལས་གསལ། 

རེ་ལ་སང་། མིང་གཞན་རེ་སང་དང་། ཀློང་པློ་རེ་སང་། རེ་ལ་ཡང་ཟེར་སྟེ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་སྨན་

གིང་རློང་གི་མིང་རིང་། 

རེ་ཤློད། ① གློང་འློག་དང་། སྟེང་གཤམ། ② སར་བློད་ཀི་ཏཱ་ལའི་བ་མ་དང་རྒྱལ་ཚབ་གཉིས། 

རེ་ཅློད་ཀི་ལས་ཚན་ཕི་ནང་། རེ་པློ་ཏ་ལའི་ཁློངས་གཏློགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ལ་རེའི་ལས་ཁུངས་

དང་། དེ་མིན་གི་ལས་ཁུངས་ཚང་མར་ཤློད་ཀི་ལས་ཁུངས་ཟེར་བས་བསློམས་ན་རེ་ཤློད་ལས་

ཁུངས་ཟེར། 

རེ་ཤློད་གཉིས། སར་བློད་ཀི་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་དང་རྒྱལ་ཚབ་གཉིས་ལ་ཟེར། 

རེ་ཤློད་དྲུང་འཁློར། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་དྲུང་འཁློར་གྲྭ་པ་དང་སྐྱ་བློ། 

རེ་ཤློད་ཕི་ནང་ལས་ཚན་ཆེ་ཆུང་། སྐྱབས་མགློན་རེ་ཞེས་པ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་དང་། སྐྱབས་མགློན་ཤློད་

ཟེར་བ་སིད་སྐྱློང་ལ་གློ་དགློས་ཤིང་། རེ་ཤློད་གཉིས་ཀི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའི་དྲུང་འཁློར་ལ་

ཕི་ཁློངས་དང་། ནང་ཁློངས་གཉིས་ཡློད། ཏཱ་ལའི་བ་མའི་གཟིམ་ཆུང་ཆེ་བའི་ནང་འློང་ཆློག་པའི་

མཁན་ཆེན་དང་། མཁན་ཆུང་། དྲུང་ཡིག་ཆེན་མློ་སློགས་ནི་དྲུང་འཁློར་ནང་མ་དང་། དེ་རྣམས་

ཕི་ཁློངས་སུ་གཏློགས། 

རེ་ཤློད་ལས་ཁུངས། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཡློད་ཚད་ལ་ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེ་སློར་ལྔ། ལག་སློར་བཞི་བསྐུམས་པའི་སྟེང་མཐེབ་རེ་གེན་འགེང་གི་ཚིགས་སྦར་བའི་རིང་ཚད། 

རེ་སློབ་གྲྭ། རེ་པློ་ཏ་ལར་ཡིག་ཚང་ལས་ཁུངས་བཙུགས་ནས་ལློ་ངློ་གསུམ་ལ་སེབས་པ་ཤིང་

ཁི༡༧༥༤ལློར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་རེ་པློ་ཏ་ལར་རིག་གནས་

སློབ་གྲྭ་ཁང་གསར་པ་ཞིག་བཙུགས་གནང་ཐློག་སློབ་གྲྭ་དེར་ཡིག་གཟུགས་དགེ་རྒན་རེ་དྲུང་

གཅིག་དང་། རིག་གནས། ལཉྫ། ཝརྟུ། ཆག་ལློ་ཡིག་གསར། འགློས་ལློ་ཡིག་གསར་སློགས་

ཡིག་སྣའི་རིགས་དང་། སྒ་སྙན་དངགས། སེབ་སྦློར། སུམ་རགས། རིས་དཀར་ནག་སློགས་ལ་

བང་ཆུབ་པའི་དགེ་རྒན་ཞིག་སྨིན་གློལ་གིང་གི་གྲྭ་ཁློངས་ནས་འདེམས་བསྐློ་གནང་སློལ་ཡློད་

ཅིང་། སློབ་ཕྲུག་ནི་སེར་འབས་དགའ་གསུམ་དང་གཞིས་དགློན་ཁག་བཅས་ནས་གྲྭ་ཆག་

བརྒྱབ་སྟེ་བསྡུས་པར་གཞུང་པ་ཞེས་དང་རེ་དྲུང་ཤག་ཚང་གི་ཁུངས་འཛིན་ལ་སེར་པ་ཞེས་

ཤེས་རིག་འཛོམས་ལ་ཀུན་སྤློད་གཙང་བ་ཞེ་གཅིག་མི་གངས་ལྔ་བཅུ་སྐློར་འདེམས་བསྒྲུགས་

ཀིས་དགེ་རྒན་གཉིས་ནས་འློས་འཆར་ཕུལ་ཐློག་རེ་ཡིག་ཚང་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཆློག་མཆན་

ཕེབས་བསྟུན་འཛུགས་ཇ་དང་བཅས་སློབ་ཞུགས་ཆློག་ཅིང་། སློབ་གྲྭ་ཐློན་རིམ་བཞིན་སིད་

གཞུང་གི་ཞབས་སློད་རེ་དྲུང་བེད་རྒྱུ་རེད། 

རེ་གསུམ་ཅན། [མངློན]]ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

རེ་གསུམ་པ། [མངློན]ལྕགས་རི། 

རེག་པ། བརེགས་པ། བརེག་པ། རེགས། ① གཅིག་གི་སྟེང་ལ་གཅིག་འཇློག་པ། སློ་ཕག་བརེགས་

ནས་རིག་པ་བསངས་པ། བས་རེས་གཅིག་ཐློག་ཉིས་བརེགས་ཀིས་བཞག་པ། ཡག་ཐློག་ཡག་

བརེགས། ② དམ་པློར་མཐུད་པ་དང་། དབུགས་འཚང་བ་ལ་བུ། རི་མཐློན་པློར་འཛེག་དུས་

དབུགས་རེག་པ། ③ སྣློན་པ་དང་། སར་བ། རིན་དངུལ་ཁ་རེག་བེད་པ། འབློར་གངས་

བརེགས་པ། ④ ཁང་པའི་ཐློག་རིམ། ཁང་པའི་ཐློག་རེག ཐློག་རེག་གསུམ་པ། 

རེག་རེག་བེད་པ། ① དངློས་པློ་ཉློ་ཚོང་གི་རིན་ཐང་ཆུང་ངུ་ལ་ཡང་རིས་ཆེ་ཆེ་བེད་པ། ② ཁ་སྣློན་

ཡང་ནས་ཡང་དུ་དགློས་པ། སློམ་ཚོད་ཀིས་ཉློ་ཆ་རྒྱབ་དུས་རེག་རེག་ནན་ཏན་བས་ཡློང་། 

རེག་ལློག [རིང]① སེད་ཞེན་ཆེ་བ། ② ཕན་ཚེགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

རེགས། རེག་པའི་སྐུལ་ཚིག 

རེགས་ཤིག མཐློ་པློར་རེགས་ཤིག་ཅེས་སྐུལ་ཚིག 

རེང་། རེང་རེང་ཞེས་གློང་དུ་འདེགས་པ་དང་འགེང་བ། 

རེང་པློ། ཐུང་ཐུང་། གློས་རེང་པློར་བརེས་ཏེ་གློན་པ། 

རེང་བ། བརེངས་པ། བརེང་བ། རེངས། ར་ེབ། གློས་མཐློན་པློར་བརེངས་ཏ་ེཆུ་བློ་བརྒལ། ཕུ་ཐུང་རེང་བ། 

རེངས། རེང་བའི་སྐུལ་ཚིག 

རེད། རེད་མློའི་རིགས་ཀི་མིང་མཐར་སྦར་བ་ཞིག་སྟེ། རང་རེད། ལག་རེད། ཁེ་རེད། རྒྱུག་རེད་ལ་

བུ་རྣམས་སློ།།

རེད་གློགས། ① རེད་མློ་རེ་རློགས། ② རེད་མློ་རེ་བའི་འགློ་སྟངས། 

རེད་རྒྱན། རེད་མློ་རེ་དུས་ཀི་རྒྱན། 

རེད་འགློས། རེད་མློ་རེ་བའི་འགློ་སྟངས། 

རེད་ཅན། [མངློན]ཤློ། 

རེད་ཆས། རེད་མློ་རེ་བེད་ཀི་ཡློ་བད། 

རེད་འཇློ། རེད་མློ། རེད་འཇློའི་སྒྱུ་རལ་སྦློང་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གར་དང་། འཆམ་པ། བློ། 

ཟླློས་གར། རློལ་རེད་བཅས་སློ།། 

རེད་འཇློའི་ཆུ་བློ། [མངློན]ཆུ་བློ་སིན་དྷུ། 

རེད་སྟློན། རེ་མློ་རེ་བའི་སྟློན་མློ། 

རེད་ཐང་། ས་མིང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྣེ་གདློང་རློང་གི་དབུས་ཁུལ་ཡར་ཀླུངས་གཙང་

པློའི་ལྷློ་ན་ཡློད། འདི་ནི་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་གི་ལེ་གནས་གློང་ཁེར་ཡིན། 

རེད་ཐང་དགློན་པ། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལྕགས་ཡློས་ལློ་ལ་ཏཱའི་སི་ཏུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་

བཏབ་པ་ཞིག གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། 

རེད་ཐེར། བློད་ལྷློ་ཁ་རེད་ཐང་ནས་ཐློན་པའི་ཐེར་མ། 

རེད་མདའ། རེད་མློ་རེ་བེད་ཀི་མདའ་དང་མེ་མདའ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེད་འདུན་པ། རེད་མློར་དགའ་མཁན། 

རེད་སྣ། རེད་མློའི་སྣ་ཁ། 

རེད་སྤད། རེད་མློ་རེ་བར་མཁློ་བའི་ཡློ་བད་ཀི་མིང་། 

རེད་མློ། ① རློལ་རེད་དང་ཀུ་རེ། བིས་པའི་རེད་མློ། གླུ་གར་རེད་མློ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ། བག་

མེད་རེད་མློར་རློལ་ནས་རང་འཁིའི་ལས་འགན་འཐུས་ཤློར་བྱུང་བ། ཙི་ཙི་ཀུ་རེད་རྐྱལ་བའི་

མཐིལ་ལ་གཟན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀལ་ཀ་དང་། རེ་བ། རེ་ཚུལ། རེད་འཇློ། བཞད་གད། 

འཛག་པ་བཅས་སློ།། ② རྒྱན་བཞག་ནས་རྒྱལ་ཕམ་འགན་པའི་ལུགས། 

རེད་ཟླ། རེད་མློ་རེ་གློགས། 

རེད་མློ་རེ་ལེ་ཡིན། ཀུ་རེ་དང་དློན་གཅིག སྤློ་མ་ལངས་ཨ། ངས་རེད་མློ་རེ་ལེ་ཡིན་ལ་བུ། བིས་པས་

རློད་མློ་རེས་ཟིན་པའི་དློན་ལ་གློ 

རེན། རེད་མློར་རློལ་བ། 

རེན་དུས། [མངློན]ཉིན་མློ། 

རེན་གནས། ① རློལ་པའི་གནས་སམ་རེ་བའི་གནས། ②འཁབ་སའི་སྟེགས་བུ། ③[མངློན]ནམ་མཁའ། 

རེན་པ། [རིང]① རློལ་བའམ་རེ་བ། སུམ་རེན་ལྷའི་གནས་ནི་ལྷ་རྣམས་རེན་པས་ན་དེ་ལར་མིང་

ཐློགས་སློ།།② གནས་པ་དང་བསྟི་བ། བསྟི་གནས་སུ་རེན་པ། ③ ཡར་འཕག་པའམ་ལིང་བ། 

རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས་མཁའ་ལ་རེན། 

རེན་མིན། སར་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་དུས་སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་དང་ཧྭ་ཤང་མ་ཧཱ་ཡ་ན་རློད་

སྐབས་ཀ་ཤིས་སེལ་བའི་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག 

རེན་མུན། རེན་མིན་དང་འདྲ། 

རེའུ། རེ་མློ་རྣློ་ཞིང་ཆུང་བ། 

རེའུ་འགེང་། ཁག་རླུང་སྟློད་དུ་འཚངས་ནས་རེ་འབུར་དུ་དློན་པའི་དློན་ལ་བཞེད་པ་ཞིག་དང་། རེ་

ཆུང་རེངས་ནས་སྐེ་འགྱུར་དཀའ་བར་གྱུར་པའི་དློན་ལ་བཞེད་པ་ཞིག་དང་གཉིས་མཆིས་པས་

ས་མ་འབི་གུང་དཀའ་མཆན་དང་། ཕི་མ་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་སློན་ནང་དུ་གསལ་བས་སད་དཔྱློད་ཅིག 

རེར། [ཡུལ]མཇིང་པ། རེར་འཆུས་པ། རེར་རྒྱབ་པ། རེར་བསྒེངས་པ། རེར་ཤློར་བ། 

རེར་རྒྱག ཁ་རློད་རྒྱབ་པ། རེར་རྒྱབ་ཆེ་ཡང་དློན་དག་ཆློད་ཡག་མེད། 

རེར་ཕིབས། [རིང]མཐར་ཕིན། 

རེར་སློན་པ། ① མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ། བརྡ་སྤློད་རིག་པའི་ཤེས་ཡློན་རེར་སློན་པའི་སློབ་མ། ② རེ་

མློར་ཕིན་པ། ཚན་རིག་ལག་རལ་ཡང་རེར་སློན་པ། 

རེལ། [རིང] སྩེལ་ཀི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

རེས། རེད་མློ་རེ་བའི་སྐུལ་ཚིག 

རེས་དང་། རེད་ཐངཡློངས་གགས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་མང་པློ་ཞིག་གི་ནང་སར་བློད་མིའི་མེས་པློ་སྤེའུ་ཕྲུག་

རྣམས་རེད་མློ་རེ་བའི་གནས་ཡིན་ཅིང་། ཕ་མས་སྤེལ་ཕྲུག་རྣམས་གནས་འདིར་ཁིད་ནས་རེད་

མློ་རེས་དང་ཞེས་སྨས་པའི་གནས་ཡིན་པས་རེད་དང་ཞེས་མིང་ཐློགས་པ་ཡིན་ཟེར། 

རློགས་པ། [རིང]འཕེལ་བ། 

རློད། རློད་པའི་སྐུལ་ཚིག 

རློད་གར། རློད་པའི་གནས་སུ་གར་བ། ཁིམས་ཁང་ལ་རློད་གར་བ། 

རློད་གྲྭ། རིགས་ལམ་རློད་པའི་འཛིན་གྲྭ། 

རློད་གེང་། ① གློད་ཁ་མཆུ། ད་ལའི་དུས་ཁིམ་མཆེས་ཕན་ཚུན་ཀི་རློད་གེང་འབྱུང་གཞི་ནི་རྩྭ་རའི་

དློན་ཡིན། ② དློན་གནད་སྐློར་ཕན་ཚུན་བདར་ཤ་གཅློད་པ། ཡིན་མིན་གི་དློན་གནད་སྐློར་ལ་

ཕན་ཚུན་རློད་གེང་བེད་པ། 

རློད་སྒྲུབ་ཀི་དངློས་གཙོ་རིང་ལུགས། མར་ཁེ་སི་དང་ཨེན་ཀེ་སི་རྣམ་གཉིས་ཀིས་གསར་གཏློད་

གནང་ཞིང་། རློད་སྒྲུབ་ཀི་རིག་པ་སྤད་དེ་རང་བྱུང་ཁམས་དང་། མིའི་རིགས་ཀི་སྤི་ཚོགས། 

བསམ་བློའི་འཕེལ་ཚུལ་བཅས་སྤིར་བཏང་གི་ཆློས་ཉིད་བརག་དཔྱད་བེད་པའི་ཚན་རིག་ཅིག 

རློད་སྒྲུབ་ཀི་རིག་པ། དངློས་པློ་རྣམས་ཀི་འགལ་བའི་འགུལ་སྐྱློད་དང་། འཕེལ་རྒྱས། འགྱུར་ལློག་

བཅས་ཀི་ཆློས་ཉིད་སྐློར་གི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་ཞིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རློད་ངག་དྲུག རློད་པའི་སྐབས་ཀི་ངག་གི་དབེ་བ་ལ། གང་ཟག་གསུམ་ལ་བརློད་ཚུལ་དྲུག་ཡློད་དེ། 

ས་རྒློལ་ལ་དློན་གི་དངློས་པློ་འཇློག་པ་དང་། སྐྱློན་སློང་གི་ངག་གཉིས། ཕི་རྒློལ་ལ་འདློད་པ་འདྲི་

བ་དང་། སྐྱློན་བརློད་པའི་ངག་གཉིས། དཔང་པློ་ལ་རེས་སུ་བརློད་པ་དང་། རྣམ་པར་དབེ་བའི་

ངག་གཉིས་བཅས་དྲུག་གློ 

རློད་ཅན། [མངློན]ཆུ་བློ་ཡ་མུ་ན། 

རློད་དུས། རློད་ལན་དུས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

རློད་དུས་ཀི་སྙིགས་མ་ལྔ། ཉློན་མློངས་པའི་སྙིགས་མ། ལ་བའི་སྙིགས་མ། ཚེའི་སྙིགས་མ། དུས་

ཀི་སྙིགས་མ། སེམས་ཅན་སྙིགས་མ་བཅས་སློ།། 

རློད་ལན་དུས། སངས་རྒྱས་པའི་བཤད་སློལ་ལར་འཛམ་གིང་མི་རྣམས་ཀིས་ཆློས་དང་། ནློར། འདློད་

པ། བདེ་བ་བཞི་ལས་ཆ་གསུམ་ཉམས་ནས་ཆ་གཅིག་ལ་ལློངས་སུ་སྤློད་ཅིང་། འཁྲུག་རློད་དར་

བའི་དུས་ཏེ་དེའི་ཡུན་ཚད་ལ་ལློ་གངས་བཞི་འབུམ་སུམ་ཁི་ཉིས་སྟློང་ཡློད་པར་བཤད་དློ།། 

རློད་གནས། ① རློད་པའི་ས་གནས། ② རློད་པའི་ར་བའམ་རློད་པའི་འབྱུང་གཞི། 

རློད་པ། ① བརད་པ། བརད་པ། རློད། ཤགས་འགེད་པ་དང་། རྒློལ་བ། བདེན་རྫུན་རློད་པ། ཕམ་

རྒྱལ་བརད་ཀང་ཐག་མ་ཆློད་པ། ② ཕན་ཚུན་རྒློལ་བའམ། ཁ་ཤགས་བེད་པའི་མིང་། གསར་

རིང་གི་རློད་པ། ཚད་མའི་རློད་པ། མི་སྙན་པའི་རློད་པ་རྒྱབ་པ། 

རློད་པ་ཕིར་བཅློས་ཀི་གཞི། འདུལ་བའི་གཞི་བཅུ་བདུན་གི་ནང་གསེས། རློད་པ་ཕིར་བཅློས་ཀི་

གཞི་གསུམ་གི་ཡ་གལ། དགེ་འདུན་གི་རློད་པ་ཕལ་ཆེར་ཆློས་ཕློགས་སུ་ཞི་བར་བེད་པའི་

རིམ་པ་སྟེ་ཞི་བེད་ཀི་ཆློས་བདུན་རྣམས་སློ།། 

རློད་པ་ཕིར་བཅློས་ཀི་གཞི་གསུམ། འདུལ་བ་གཞི་བཅུ་བདུན་ལས། ཕིར་བཅློས་ཀི་གཞི་བདུན་གི་

ནང་གསེས་རློད་པ་ཕིར་བཅློས་ཀི་གཞི་གསུམ་སྟེ། ལས་ཀི་རློད་པ་ཞི་བེད་དང་། འཁློར་ལློའི་

རློད་པ་ཞི་བེད་དང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་རློད་པ་ཞི་བེད་དེ་གསུམ་མློ། 

རློད་པ་བེད་པའི་རྣམ་གཞག་གསུམ། གང་ལ་རློད་པའི་གནས། ཇི་ལར་རློད་པའི་ཚུལ། རློད་པ་བས་

པའི་འབས་བུའློ།། 



  411  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

རློད་པ་སྨ་བ་པློ་གསུམ། ས་རྒློལ་དང་། ཕི་རྒློལ་དང་། དཔང་པློ་བཅས་གསུམ། 

རློད་པ་ཞི་བེད་ཀི་ཆློས་བདུན། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་རློད་པ་ཕིར་བཅློས་ཀི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། 

མངློན་སུམ་བརྒྱད་ཀིས་ཞི་བ་དང་། དྲན་པས་འདུལ་བ་སྦིན་པ་དང་། མ་མློས་པས་འདུལ་བ་

སྦིན་པ་དང་། གང་མང་གིས་ཞི་བ་དང་། ལྟུང་བའི་ངློ་བློ་ཉིད་འཚོལ་བ་སྦིན་པ་དང་། རྩྭ་བཀྲམ་

པས་ཞི་བ་དང་། ཁས་བངས་པས་ཞི་བ་སྟེ་བདུན་ནློ།། 

རློད་པ་བཞི། འདུལ་བའི་ལུགས་ཀི་རློད་པ་བཞི་སྟེ། འགེད་ཕིར་རློད་པ་དང་། མི་གདམས་པའི་ཕིར་

རློད་པ། ལྟུང་བའི་ཕིར་རློད་པ། བ་བའི་ཕིར་རློད་པ་བཅས་སློ།། 

རློད་པ་རིགས་པ། རློད་པ་རིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་རབ་ཏུ་བེད་པ། རྒློལ་ཕིར་རྒློལ་རློད་པ་དང་། རྒྱལ་

ཕམ་ཚར་བཅད་ཀི་གནས་སྟློན་པ། སློབ་དཔློན་ཆློས་ཀི་གགས་པས་བརམས་པའི་ཚད་མ་སེ་

བདུན་ལས་འཕློས་པ་ཡན་ལག་ལ་བུའི་བསྟན་བཅློས་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག 

རློད་པ་ལྷུར་ལེན། རློད་པ་དང་དུ་ལེན་པ། དློན་ལ་བདར་ཤ་མི་གཅློད་པར་ཚིག་འཁིའི་རློད་པ་ཁློ་ན་

ལྷུར་ལེན་པ་ལ་སྙིང་པློ་རང་མེད། 

རློད་པའ་ིསྐྱློན་གསུམ། དློན་བློ་སྒ་སྐྱློན་ནམ། ངན་གཡློ་དང་། ཁད་གསློད། ཡིད་འཁྲུགས་བཅས་གསུམ་མློ། 

རློད་པའི་རྒྱུ་བཞི། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་རློད་པའི་གཞིའི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་

ལློག་པར་བསྒྲུབ་པ་དང་། གདམས་ངག་སློང་བ་དང་། ལྟུང་བ་དང་བཅས་པ་དང་། ལས་ལ་མི་

མཐུན་པ་སྟེ་བཞིའློ།། རྒྱུ་དེ་དག་གིས་འདུས་བས་རག་མི་རག་ལ་སློགས་པ་རློད་པ་ལ་བུ་འགེད་

ཕིར་རློད་པ་དང་། གདམས་ངག་གསློ་དགག་བཞག་པ་ལ་འཇློག་པ་པློ་དང་གཞག་བ་རློད་པ་ལ་

བུ་མི་གདམས་ཕིར་རློད་པ་དང་། ལྟུང་བ་གེངས་པས་ཁས་མི་ལེན་པ་གེང་བ་གེང་བེད་རློད་པ་

ལ་བུ་ལྟུང་ཕིར་རློད་པ་དང་། རློད་པ་དེ་གསུམ་གི་དབང་གིས་གསློ་སྦློང་སློགས་ཀི་ལས་ལ་

མཐུན་པ་མི་སྦིན་པས་རློད་པར་གྱུར་པ་བ་ཕིར་རློད་པ་བཅས་འབྱུང་བའློ།། 

རློད་པའི་གྲུབ་མཐའ་གསུམ། ཡློད་པ་ལ་མེད་པར་འཛིན་པའི་སྐུར་འདེབས། མེད་པ་ལ་ཡློད་པར་

འཛིན་པའི་སྒློ་འདློགས། ཡློད་མེད་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་འཛིན་པའི་དབུ་མའི་གྲུབ་མཐའ་གསུམ་མློ། 

རློད་པའ་ིརྒྱུ་གསུམ། ཤེས་རབ་ལན་པ་དང་། བློ་སྦངས་པ་དང་། གཞུང་ལུགས་ཤེས་པ་བཅས་གསུམ་མློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རློད་པའི་དུས། རློད་ལན་གི་དུས་ཏེ་བསྐལ་པ་གསུམ་ལན་གི་དུས། 

རློད་པའི་མདུན་ས། གཅིག་གིས་དློན་གནད་གལ་ཆེ་ཞིག་དྲི་བ་བཏློན་ནས་གཅིག་གིས་ལན་

འདེབས། དེ་ལ་ཅིག་ཤློས་ཀིས་དགག་པ་གཏློང་བ་སློགས་བགློ་གེང་བེད་པ་ལ་ཟེར། བློད་དུ་

མཚན་ཉིད་ཀི ་གཞུང་ལ་རློད་པ་བེད་པའི ་ལུགས་སློལ་འདི ་རབ་བྱུང་དང་པློའི ་ཆུ་

གང༡༠༧༣ལློར་ཇློ་བློ་ཨ་ཏི་ཤའི་སློབ་མ་རྔློག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་གསང་ཕུ་ནེའུ་ཐློག་

གི་དགློན་པ་བཏབ་ནས། དེའི་དབློན་པློ་བློ་ལན་ཤེས་རབ་ཀིས་མཚན་ཉིད་ཀི་གཞུང་ལ་རློད་པ་

བེད་ལུགས་འདི་ཐློག་མར་བཙུགས་པ་ཡིན། 

རློད་པའི་དཔེ་དྲུག རབ་པའི་ཚིག་དག་བློས་ཉེ་བར་གཏུགས་པ་ལ་བུ། བཞིན་འགྱུར་བའི་མདློག་

མཚོན་ཆ་ཁ་ཕེ་བ་ལ་བུ། ང་རློ་མི་སྙན་པ་ཤ་ཟས་ཐེབས་པ་ལ་བུ་ངན་པའི་དཔེ་གསུམ་དང་། 

རང་དང་གཞན་གི་གཏི་མུག་གཅློད་པ་འཁློར་ལློ་ལ་བུ། སུན་འབིན་པའི་རླུང་གིས་མི་གཡློ་བ་

ལྷུན་པློ་ལ་བུ། ཚིག་དང་དློན་ལ་མ་རྨློངས་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པློའི་སས་ལ་བུའློ།། 

རློད་པའི་དཔེ་གསུམ། རང་གཞན་གི་གཏི་མུག་གཅློད་པ་འཁློར་ལློ་ལ་བུ། སུན་འབིན་པའི་རླུང་

གིས་མི་གཡློ་བ་ལྷུན་པློ་ལ་བུ། ཚིག་དློན་ལ་མ་རྨློངས་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པློའི་སས་ལ་བུའློ།། 

རློད་པའི་འབས་བུ་དྲུག རང་ཉིད་ཉློན་མློངས་པས་ཡིད་དཀྲུགས་པ། སྐྱེ་བློ་བརྒྱ་ཕག་མང་པློས་སྨློད་

པར་བེད་པ། ཚེ་རབས་གཞན་དུ་རྣམ་སྨིན་ཡིད་དུ་མི་འློང་བ་མློང་བར་འགྱུར་བ་སྟེ་མ་དག་པ་

གསུམ་དང་། རློགས་པ་འཕེལ་བས་རང་རྒྱུད་ཚིམ་པ། སྙན་པའི་གགས་པས་ཕློགས་ཀུན་ཏུ་

ཁབ་པ། བསྟན་པ་སྲུང་བའི་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་སྟེ་དག་པ་གསུམ་རྣམས་སློ།། 

རློད་པའི་འབས་བུ་གསུམ། རློགས་པ་འཕེལ་བས་རང་རྒྱུད་ཚིམ་པ། སྙན་པའི་གགས་པས་ཕློགས་

ཀུན་ཁབ་པ། བསྟན་པ་སྲུང་བ་ལ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློར་འགྱུར་བའློ།། 

རློད་པའ་ིར་བ་ཉེར་ལེན་བཞི། འདློད་པ་དང་། ལ་བ། ཚུལ་ཁིམས་བརྟུལ་ཞུགས། བདག་སྨ་བཅས་བཞིའློ།། 

རློད་པའི་གཞི། འདུལ་བའི་གཞི་བཅུ་བདུན་ལས་ཀླཽ་ཤམྦྷིའི་གཞི་སྟེ། ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པར་སྨས་

པའི་ཚིག་གི་རེས་སུ་སེམས་གཞློལ་བའི་འཁློན་འཛིན་གི་བློ་དང་། བློ་དེས་ཀུན་ནས་བསངས་

པའི་ལུས་ངག་གི་རིག་བེད་དློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

རློད་པའི་ཤིང་། [མངློན]བ་རུ་རའི་ཤིང་། 

རློད་པར་མཛེས་པའི་རྒྱན་བདུན། བཞིན་མདངས་གསལ་བ། ངག་སྙན་ཞིང་འཇམ་པ། ཕ་རློལ་

དམའ་འབེབས་པའི་ཚིག་མདའ་མི་འཕེན་པ། ལུང་རིགས་གསལ་ལ་རྣློ་བ། སྒིད་ལུག་དང་ང་

རྒྱལ་མེད་པ། རིགས་ལམ་འདློར་བའི་གཡློ་སྒྱུ་དང་ཆགས་སང་མེད་པ། རང་གཞན་གི་དློན་དང་

ལན་པ་གཅེས་པར་འཛིན་པ་བཅས་སློ།། 

རློད་བལ། རློད་པ་མེད་པ། དྲང་བདེན་གི་ལས་དློན་ལ་རྒྱལ་ཁ་འཐློབ་རྒྱུ་རློད་བལ་རེད། 

རློད་མེད། བསྙློན་དུ་མེད་པ། ཕན་ཚུན་རློད་མེད་ཡིན། 

རློད་ཚེས། ① ཀུ་ར་ེདང་དློན་གཅིག ② ཟུངས་བྲུ་བའ་ིདློན་སྟེ། ཁློས་ངློ་མ་ལ་རློད་ཚེས་ལ་ེཨ་ེཡིན་ལ་བུ། 

རློད་འཛིང་། འཐབ་འཛིང་། དྲག་པློའི་རློད་འཛིང་། ཁིམས་ཐག་གཅློད་དཀའ་བའི་རློད་འཛིང་། 

རློད་ཞུ། རློད་གེང་བྱུང་ནས་ཕློགས་གཉིས་མ་མཐུན་པ་ཁིམས་སར་ཞུ་གཏུགས་བས་པ། 

རློད་གཞི། ① རློད་པ་ཡློང་རྐྱེན། ② རགས་གསལ་འགློད་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་བསྒྲུབ་པའི་

གཞི་ཆློས་ཅན་ནམ་རྒློལ་ཕི་རྒློལ་གཉིས་ཀིས་རློད་པའི་གཞི། དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་ཅན། ཞེས་

བརློད་པ་ལ་བུའློ།། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རེས་སུ་དཔག་པར་བ་བའི་གཞི། དཔག་གཞི། བསྒྲུབ་

གཞི། ཤེས་འདློད་བློ་ཅན་ཕློགས་ཆློས་ཀི་ཕློགས་རྣམས་སློ།། 

རློད་གཞི་བྱུང་བ། རློད་གཞིའམ་རློག་དྲ་ཞིག་བྱུང་བ། ཡང་ན་རློད་རློག་སློང་བ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་

གངས་ཡིན། 

རློད་ཟིང་། རློད་པ་མང་བའི་ཟང་ཟིང་། མགློ་རེད་ཆེ་བའི་རློད་ཟིང་ཐག་གཅློད་དཀའ། 

རློད་ཟླ། རློད་ཡ་སྟེ། རློད་པ་རྒྱབ་མཁན་ཁ་གཏད། 

རློད་བཟླློག མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

རློད་ཡིག ① ཕན་ཚུན་རློད་པ་བས་པའི་ཡི་གེ ② ཚད་མ་སློགས་རློད་སྒྲུབ་ཀི་ཡིག་ཆ། 

རློད་རིགས། རློད་གཤགས་འགེད་པའི་རིགས་པ། 

རློད་ལན། ཕ་རློལ་པློ་སུན་འབིན་བརློད་པ་ལ། རགས་མ་གྲུབ། མ་ཁབ། འདློད་སློགས་ཀི་ལན་

འདེབས་པའློ།། 



  414  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རློད་ལན་འདེབས་དབང་། རློད་ལན་འདེབས་ཆློག་པའི་དབང་ཆ། 

རློད་ལན་འདེབས་ཚིག མི་གཞན་གི་དློགས་གཅློད་སེལ་ཕིར་རང་གི་ལ་བ་དྲངས་པློར་བེད་པའི་

རློད་ལན་ལ་བརློད། 

རློད་ཤགས། ཁ་རློད་ཀི་ཤགས། གློད་ཡ་ཕན་ཚུན་རློད་ཤགས་རྒྱབ་རེས་བེད་པ། 

རློན་མ། སྐྱུགས་མེར། 

རློམ་མཁན། ① རློམ་ཡིག་གམ་དཔེ་ཆ་རློམ་རྒྱབ་མཁན། ② གློས་དང་། ལས་ཀ་སློགས་ཀི་འགློ་

རློམ་པ་པློ། 

རློམ་རྒྱུགས། རློམ་ཚིག་ལེགས་ཉེས་རློག་བེད་ཀི་རྒྱུགས། རློམ་རྒྱུགས་ལེན་པ། 

རློམ་སྒྱུར། ཡི་གེ་རློམ་པ་དང་སྒྱུར་བ། རློམ་སྒྱུར་གཉིས་ཀར་མཁས་པ། 

རློམ་སྒིག ཡི་གེ་རློམ་པ་དང་སྒིག་པ། ཚིག་མཛོད་རློམ་སྒིག་བེད་པ། 

རློམ་རིང་། གནའ་བློའི་རློམ། 

རློམ་ཐང་། རློམ་པ་བཀློལ་བ་ལ་ཟེར། ཁ་ཤས་ཀིས་འློ་མ་ཅུང་ཟད་བླུགས་ཏེ་བཀློལ་སློལ་ཡློད། 

རློམ་པ། ① བརམས་པ། བརམ་པ། རློམས། དཔེ་ཆ་སློགས་ཀི་ཚིག་སྦློར་སྒིག་པ། གཞུང་ཆེན་

རློམ་པ། སྙན་ངག་བརམས་པ། འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་ལ་མཁས་པ། ②  བ་སྤློད་སྦློར་བ། 

ལས་འགློ་རློམ་པ། དག་བློ་འབློས་པར་བརམས་པ། ③ ཚིག་རྒྱན་གི་རློམ་པ། གསུང་རློམ་

གཅེས་བསྡུས། གློ་བདེའི་ཆེད་དུ་རློམ་གསལ་པློ་ཞིག་བརྒྱབ་པ། 

རློམ་པ་དེས་མི་ཤློམས། བེད་རིས་བེད་མཁན་དེས་ལས་ཀ་དེ་སྒྲུབ་མི་ཐུབ། 

རློམ་པ་པློ། ① དཔེ་ཆ་རློམ་རྒྱབ་མཁན། ② ལས་ཀ་སློགས་ཀི་འགློ་རློམ་པ་པློ། 

རློམ་འཕློ། དཔེ་ཆ་བརམས་པའི་འཕློའམ་ལྷག་མ། 

རློམ་བང་གཏན་འབེབས། དེང་དུས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློ་བ་རྣམས་སློབ་ཐློན་གི་ཆེད་དུ་སློ་སློའི་ཐུན་མིན་

གི་ལ་བ་སྟློན་པའི་དཔྱད་རློམ་རེ་འབི་དགློས་ཤིང་ཡློད་ཅིང་། ཐློག་མར་རང་གི་དགེ་རྒན་དང་

གློས་མློལ་བ་ཞིང་བེ་བག་ཏུ་ཞིབ་འཇུག་བ་ཡུལ་ཡང་ཡིན་གཏན་འཁེལ་བ་བ་ནས་དཔྱད་རློམ་

གི་ཁ་བང་གང་དངློས་སུ་ཁབ་བསྒགས་བ་བ།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

རློམ་བེད་ཀི་སྐྱློན་གསུམ། ཤེས་རབ་དམན་པ་དང་། མང་དུ་ཐློས་པ་བལ་བ་དང་། ལེ་ལློ་སྒིད་ལུག་

བཅས་གསུམ་མློ། 

རློམ་བེད་ཀི་ཆ་རྐྱེན་གསུམ། བ་མ་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་དང་། མཁས་པར་སྦང་བའི་ཤེས་རབ། ཡི་

དམ་ལྷའི་བིན་གིས་བརླབས་པ་བཅས་སློ།། 

རློམ་གཞི། ① དཔེ་ཆ་དང་ལས་ཀ་སློགས་གསར་དུ་འགློ་རློམ་པའི་གཞི་བཅློལ་ས། བསྟན་བཅློས་

རློམ་གཞིའི་བརློད་བའི་སྙིང་པློ། ② ལས་དློན་བ་ཡུལ། བ་བ་རློམ་གཞིའི་ལས་གྲྭ། ③ ཆགས་

པའི་གཞི་ར། རགས་པའི་རློམ་གཞི་རྡུལ་ཆ་མེད་པ་དང་། རྒྱུན་གི་རློམ་གཞི་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་

ཁས་བངས་པ། 

རློམ་ཡིག རློམ་པའི་ཡི་གེ 

རློམས་ཡིག་གཅེས་བསྡུས། རློམ་ཡིག་གི་སྙིང་པློ་བསྡུས་པ། 

རློམ་རིག ཡིག་རློམ་རྒྱབ་བེད་ཀི་ཤེས་རིག་སྟེ། ཟླློས་གར་དང་། སྙན་ངག སྒྲུང་དཔེ། ཚིག་ལྷུག་ལ་

སློགས་པ་བརམ་བ་གང་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པའི་རིག་པའི་གནས། 

རློམ་རིག་པ། ཡི་གེའི་ཚིག་སྦློར་སྒིག་མཁན། 

རློམས། རློམ་པའི་སྐུལ་ཚིག 

རློལ། རློལ་བའི་སྐུལ་ཚིག 

རློལ་སྒྲུབ། འབད་རློལ། ཐབས་ལམ་འགིག་ན་རློལ་སྒྲུབ་ཇ་ིཙམ་བས་པ་ད་ེཙམ་གིས་དློན་འགྲུབ་པ་ཡློང་། 

རློལ་ཅག [ཡུལ]མགློགས་རལ། ལས་ཀའ་ིའཆར་གཞ་ིརློལ་ཅག་གིས་མགློགས་པློ་ཚར་ཐབས་བེད་པ། 

རློལ་བཅགས། ལུས་དལ་བར་སློད་པ་མ་ཡིན་པར་འདློད་དློན་རློལ་བའི་དློན་དུ་འགློ་བ་རྔུལ་ནག་ཐློན་

ཙམ་གློམ་པ་བཅགས་དགློས་པའི་དློན་ཏེ། སྐབས་འདིའི་བཅགས་ནི་འགློ་བའི་བརྡ་ཡིན་ནློ།། 

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

དབིན་སྐད་དུ་power ཟེར། 

རློལ་འདློན། ལས་ཤུགས་སྐྱེད་པ། ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡློན་ཁློང་དུ་ཆུད་རྒྱུ་རློལ་འདློན་བེད་པ། 

དམག་དློན་རློལ་འདློན་གིས་བསབ་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

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

དབིན་སྐད་དུ་function ཟེར། 

རློལ་ནུས་སེ་ཚན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་functional units ཟེར། 

རློལ་ནུས་དབེ་ཞིབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་functional cohesion ཟེར། 

རློལ་པློ། མགློགས་པློའི་ཞེ་ས། ཕག་ལས་རློལ་པློ་གནང་རློགས་གནང་། བཀའ་ལན་རློལ་པློ་ཡློད་

པ་ཞུ། ད་རེས་རློལ་པློ་ཕེབས་བྱུང་། 

རློལ་བ། ① བརལ་བ། བརལ་བ། རློལ། བརློན་པ་དང་འབད་པ། ལས་དློན་ལ་རློལ་བ། བེད་སྟངས་

ནློར་ན་ལས་ལ་བརལ་ཀང་མི་འགྲུབ། ② བརློན་འགྲུས། མུ་མཐུད་རློལ་བ་ཆེན་པློས་དཀའ་

ཚེགས་སེལ་བ། ③ ཡི་གེ་སློ་སློར་ཀློག་སྐབས་ང་རློ་འདློན་པའི་འདུ་བེད། 

རློལ་བ་མེད་པར་འཇུག་པའི་ཡིད་བེད། ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་འཇུག་པའི་ཡིད་བེད་དང་དློན་གཅིག 

རློལ་བྱུང་། རང་བྱུང་མ་ཡིན་པ། རློལ་བྱུང་དངློས་རས། 

རློལ་བྱུང་སྐད་སྒ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་artiicial voice ཟེར། 

རློལ་བྱུང་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་artificial neural network ཟེར། 

རློལ་བྱུང་རིག་ལན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་artificial intelligence ཟེར། 

རློལ་མེད་འགློ་དློན་བེད་པ། འབད་རློལ་བེད་མི་དགློས་པར་ཐ་ན་དབུགས་ཕི་ནང་དུ་རྒྱུ་བ་ཚུན་ཀང་

འགློ་བ་མཐའ་དག་ལ་ཕན་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ། 

རློལ་མེད་རང་ལུགས་གློད་པ། རྣམ་རློག་ངན་པ་སྐྱེ་བ་འགློག་པ་དང་། རྣམ་རློག་བཟང་པློ་སྐྱེ་བ་རྒྱུན་

མཐུད་དུ་འཇུག་པ་སློགས་ཀི་འབད་རློལ་གློད་པ། 
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རློལ་ཤུགས། འབད་རློལ་གི་ཤུགས་ནུས། 

སྩང་གནང་གུམ། སང་གནང་གུམ། སང་ཉིན་དང་གནངས་ཉིན་ལ་ཤི་བ། 

སྩང་མངན། འབྲུ་གཉེར་གི་མིང་། 

སྩང་ཤ ཉིན་ཤ་སྟེ་དེ་རིང་བཤས་ནས་དེ་རིང་ཟ་བའི་ཤའི་མིང་ལ་གློ 

སྩལ་ཏེ། བཅུག་སྟེ། 

སྩལ་བ། སྩློལ་བའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

སྩེལ་བ། [རིང]སེལ་བ། 

སྩློགས་པ། [རིང]སློགས་པ། ལ་སློགས་པ་ལ་སྩློགས་པ། 

སྩློན་པ། སྟེར་བ། སྤློད་པ། 

སྩློལ། སྩློལ་བའི་སྐུལ་ཚིག 

སྩློལ་བ། བསྩལ་བ། བསྩལ་བ། སྩློལ། ① སྤློད་པའི་ཞེ་ས་སྟེ་གནང་བ། བཀའ་སློབ་སྩློལ་དུ་གསློལ། 

བཀའ་ལན་བསྩལ་བ། ② ལས་ལ་སྦློར་བ་དང་བེད་དུ་འཇུག་པ། སློབ་སྦློང་བེད་དུ་སྩློལ་བ། 

ཚུར་ལློག་ཡློང་དུ་བསྩལ་བ། ③ [རིང]སེལ་བ། 

ཙཱ་ཏ། [ལེགས]ཨ་མྲ། 

ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བག མདློ་ཁམས་སེ་དགེ་དཔལ་སྤུངས་དགློན་དུ་ཡློད་པའི་གནས་རི་ཞིག་སྟེ། 

འཇམ་མགློན་ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་གནས་སློ་ཕེས་པ་སྟེ། ལྷློ་གནས་མཆློག་ཙཱ་རི་དང་

མཚན་ཉིད་མཚུངས་པས་ན་ཙཱ་འདྲ་གནས་རི་ཞེས་ཟེར། 

ཙཱ་བྱཱ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་དབི་མློང་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། འཁི་

ཤིང་ཞེས་འགྱུར་བར་དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་

པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས་གསུངས། 

ཙཱ་རི་ཙཱ་གློང་། བློད་དུ་སྐད་གགས་ཡློད་པའི་གནས་རི་ཞིག་སྟེ་དེང་སང་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་

ཁ་ས་ཁུལ་སྣང་རློང་ར་རི་ཆུས་སུ་ཡློད་ཅིང་། བདེ་མཆློག་ར་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་ཡུལ་ཉི་ཤུ་

ར་བཞིའི་ནང་ཚན་ཞིག་ཡིན་པར་བློད་ཀི་མཁས་པ་མང་པློས་ངློས་འཛིན་གནང་གི་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཙཱ་རུ། ཙཱ་རུའི་བཟའ་བའི་བསྡུས་མིང་། 

ཙཱ་རུའི་བཟའ་བ། རབ་གནས་སྐབས་སུ་འབུལ་རྒྱུའི་དཀར་གསུམ་གི་བཞློས་བུ། 

རྩྭ། སྐྱེ་ལན་སློ་རིགས་སྤིའི་མིང་། སློ་རྩྭ། སྐྱ་རྩྭ། ཕྱུགས་རྩྭ། རི་རྩྭ། ཀླུང་རྩྭ། རྩྭ་བཟང་ལ་རི་དྭགས་

དང་། ཆུ་བཟང་ལ་ཁྲུང་ཁྲུང་། 

རྩྭ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ། སློ་སྨན་ལློ་མ་ལང་སྐྱ་ཆེ་ལ་མཐུག་པ། མེ་ཏློག་སེར་པློ་དྲི་ཞིམ་པ་ཞིག་སྟེ། ནུས་

པས་ཕློ་ཚད་དང་། མེ་དབལ། གཉན་རིམས་རྣམས་ལ་ཕན། 

རྩྭ་ཀློ་ཏམ་པ། ཀློཊྚམྦ་ཞེས་པའི་ཟུར་ཆག་སྟེ། ཀློཊྚམྦ་ཞེས་པའི་ཡུལ་དུ་སྐྱེས་པའི་རྩྭ་ཞིག 

རྩྭ་བཀག [ཡུལ]བཀག་རྩྭ་སྟེ་དབར་དང་སྟློན་གི་རྩྭ་ས་རང་རང་གི་བདག་ཐློབ་ཡིན་པས་མི་གཞན་

གི་ཕྱུགས་རིགས་ལ་རྩྭ་ཟ་རུ་མི་འཇུག་པར་བཀག་པ། 

རྩྭ་བཀྲམ་པ། དགག་དབེ་སློགས་ཀི་སྐབས་རྩྭ་ས་ལ་བཀྲམ་པ། འདུལ་བར་རྩྭ་ཕན་ཚུན་རེ་སྤློད་དུ་

ཉལ་བ་འདྲ་བར་ཕློགས་གཉིས་ནས་ཕན་ཚུན་འདུད་པར་གྱུར་པའི་བརྡ་ཐབས་སུ་གནང་བའི་

ཕག་ལེན་ཞིག 

རྩྭ་བཀྲམ་པས་ཞིབ། འདུ་བ་ལས་བཤད་པའི་རློད་པ་ཞི་བེད་ཀི་ཆློས་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

རྩྭ་བཀྲམ་པ་ལ་བུའི་སློ་ནས་ཞི་བར་བེད་པའློ།། 

རྩྭ་ཁ། ① གནག་ཕྱུགས་དང་ར་ལུག་སློགས་འཚོ་ཡུལ་རྩྭ་ཐང་། ཕྱུགས་རིགས་རྣམས་རྩྭ་ཁ་བཟང་

སར་འཚོ་བ། རྩྭ་ཁ་མཐློ་ལ་ཆུ་ཁ་དམའ། མཛོ་རྒན་སློད་པའི་གནས་མ་ཡིན། ② རྩྭའི་རེ་མློ། 

རྩྭ་ཁང་། ① རྩྭ་ལས་བཟློས་པའི་ཁང་པ། ② རྩྭ་འཇློག་སའི་ཁང་པ། 

རྩྭ་ཁའི་ཟིལ་པ། རྩྭ་རེའི་ཆུ་རྡུལ། རྩྭ་ཁའི་ཟིལ་པ་ཕློམ་ཕློམ་དུ་ཆགས་པ། 

རྩྭ་ཁུ་བྱུགས། རྩྭ་ཀུ་ཤ 

རྩྭ་ཁེས། རའི་ཁེས་པློ། རྒྱབ་ལ་རྩྭ་ཁེས་ཁུར་བ། 

རྩྭ་མཁིས། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་མཁིས་པར་ཚ་བ་རྒྱས་

པ་དང་། མིག་དང་པགས་མདངས་སེར་པློར་གྱུར་པ་བཅས་ལ་ཕན། 

རྩྭ་འཁློར་མ། རྩྭས་དཀྲིས་པའི་བུ་རམ་ཞིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

རྩྭ་གི། རྩྭ་གཏུབ་བེད་ཀི་གི། 

རྩྭ་སློར། རྩྭ་དང་ཤིང་ལློས་དཀྲིས་པའི་བུ་རམ་སློར་སློར། 

རྩྭ་སྒེ། ① རྩྭའི་སྒློན་མེ། ② འདྲེ་མེ། 

རྩྭ་ངན། ལློ་ཐློག་སློགས་ལ་གནློད་པའི་རྩྭ། ཡུར་མ་རྒྱབ་དུས་ཞིང་ནང་གི་རྩྭ་ངན་འགློག་པ། 

རྩྭ་སློ་ལྡུམ་བུ། རྩྭ་སློན་པློ་དང་སློ་རིགས་གཞན་རྣམས། 

རྩྭ་སློན། རྩྭ་གསར་པ། 

རྩྭ་བརྔའི་འུལ་མི། སར་མངའ་བདག་གི་བཀག་རྩྭ་བརྔ་དགློས་པའི་ཁལ་ཞིག 

རྩྭ་ལྕློག སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་སྐབས་ཀི་ཧ་རན་སིའི་རི་མློ་མཁས་ཅན་ཏི་ཨང་རླ་ཕ་

རས་སྤི་ལློ་༡༨༧༧ལློར་བིས་པའི་སྣུམ་ཚོན་རི་མློའི་བརམ་བ་གགས་ཅན་ཞིག་ཡིན། རི་མློ་

དེའི་ནང་ཞིང་པ་དབུལ་པློ་བཟའ་ཚང་གཉིས་རྩྭ་ལྕློག་གི་འགམ་དུ་ངལ་གསློ་བརྒྱབ་པའི་རྣམ་པ་

གསློན་ཉམས་ལན་པ་ཞིག་བིས་ཡློད། 

རྩྭ་བཅློས་མ། རྒྱུ་འགིག་ལས་བཟློས་པའི་རྩྭ་རྫུན་མ་ཞིག 

རྩྭ་ཆག ར་སློགས་ཀི་གཟན་པ་དང་འབྲུ་རིགས་ཀི་ཆག 

རྩྭ་ཆུ། རྩྭ་དང་ཆུ། དབར་དུས་རྩྭ་ཆུ་འཛོམས་ལ་དགུན་དུས་གངས་ཆེར་མེད་པ། 

རྩྭ་མཆློག [མངློན]རྩྭ་ཀུ་ཤ 

རྩྭ་མཆློག་གློང་། སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདའ་སའི་རྒྱ་གར་གི་གློང་ཁེར། 

རྩྭ་མཇིང་། གཉེན་ཉེ་འབེལ་གི་མིང་། 

རྩྭ་སྙིགས། ཕྱུགས་ཀིས་བཟས་ཟིན་པའི་ལྷག་རློའི་རྩྭ། 

རྩྭ་གཉེར་ལས་ཁུངས། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཤིག་སྟེ། ལས་འགན་ནི་གཞུང་གི་ར་

དྲེལ་ཁག་ལ་རྩྭ་གཟན་གཏློང་རྒྱུ་སློགས་ཡིན། 

རྩྭ་ཐག རྩྭ་ལས་བཟློས་པའི་ཐག་པ། ར་རྒློད་གློང་པློ་རྩྭ་ཐག་གིས་འདུལ་མི་ཐུབ། 

རྩྭ་ཐང་། རྩྭ་སྐྱེས་ཡློད་པའི་ཐང་། ནློར་ཕྱུགས་རྩྭ་ཐང་སྟེང་དུ་འཚོ། 

རྩྭ་ཐང་གི་བདག་དབང་དང་སྤློད་དབང་། ར་ཐང་གི་བདག་དབང་དང་དེ་ཉིད་བེད་སྤློད་བེད་པའི་དབང་ཆ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྩྭ་ཐང་བཅའ་ཁིམས། ར་ཐང་དང་འབེལ་ཡློད་ཀི་བཅའ་ཁིམས། 

རྩྭ་ཐང་བདག་དབང་སྐློར་གི་རློད་གེང་། ར་ཐང་བདག་དབང་སུ་ལ་དབང་མིན་སྐློར་གི་རློད་གེང་། 

རྩྭ་ཐློའུ། སྟློན་ཀ་རྩྭ་སློ་བཏུ་ཟིན་རེས་སྐུད་པ་ལར་སྒིམས་ནས་སྐམ་པློ་བ་ཐབས་ཞིག་གི་མིང་། རྩྭ་

ཐློའུ་བཅུ། རྩྭ་ཐློའུ་བརྒྱ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

རྩྭ་ད་བིད། དབར་རྩྭ་དགུན་འབུའདི་རང་ལློངས་ཀི་རྨེ་ཁི་4300～5000བར་གི་འབློག་ཁུལ་

གང་དུའང་ཐར་ཐློར་ཡློད་ཅིང་། མང་ཆེ་བ་ཁ་མཐློའི་སིབ་རིའི་སང་དུ་འཁྲུངས་ཤིང་ལློ་གཅིག་

སྐྱེ་བའི་རྩྭ་རིགས་ཏེ་ཐློག་མར་དགུན་དུས་འབུ་མེ་ལྕེབ་ཕེ་ལེབ་རིགས་ཀི་འབུ་ཕྲུག་ས་གཏིང་

དུ་ཡློད་པ་དཔྱིད་དུས་སུ་འབུ་དེ་ཤི་བ་དང་མགློར་ཤ་མློང་རིགས་ཤིག་སྐྱེ་འགློ་ཚུགས་ཚུགས་

ཏེ། ལློ་ལར་སྤི་ཟླ་༥་པའི་ཚེས་༥་ཙམ་ནས་ཤ་མློང་རིགས་ཀི་འབུ་རྭ་དེ་ཕིར་ས་ངློས་སུ་སྐྱེ་འགློ་

ཚུགས་ཤིང་། སྤི་ཟླ་༦པའི་ཚེས་༢༡་ཡས་མས་ན་དབར་ཉི་ལློག་གི་རེས་སུ་ས་འློག་གི་འབུ་

གཟུགས་དེ་ཉིད་རུལ་འགློ་ཚུགས་པ་དང་། འབུ་རྭ་ཡང་རིམ་རིམ་བཞིན་རྒས་ཏེ་ཆེན་པློ་

ཆགས་འགློ་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། ཤ་རྒྱུའི་ར་བ་ཕི་སེར་ལ་ནང་དཀར་བ་འཕེད་གཉེར་དང་ལན་པ། 

མགློ་དང་ཁ་ཡློད་པ་མ་ཟད་ལློ་བར་རང་ལག་ཆ་བརྒྱད་ཡློད་པ་སློགས་འབུ་ཡི་ལུས་ཇི་ལ་བ་ལ། 

ལག་པའི་རྒྱུད་དུ་སྤུ་ཐུང་ནག་ཞིབ་ཐར་ཐློར་ཡློད་པ། ལུས་ཚད་ཕལ་ཆེར་རྨེ་ཁི་0.05

～0.06ཙམ་ཟིན་པ་སའི་ནང་དུ་ཐད་ཀར་ཟུག་པ་དང་། ཟླ་5～6པར་ས་ངློས་སུ་སློང་པློ་ར་

སྨུག་གམ་ཁམ་ནག་སྟློད་སློམ་ཞིང་སྨད་ཕ་བ་ནང་ཤ་དཀར་པློ་ཅན། ཚད་རྨེ་ཁི་0.03

～0.06ཙམ་ཟིན་པ་མངློན་པ་དེ་འབུ་ལ་རྭ་སྐྱེས་པ་དང་འདྲ་བས་ཕལ་གིས་འབུ་རྭ་ཞེས་ཟེར་

ཡང་དློན་དུ་ཤ་མློང་རིགས་ཡིན། རློ་མངར་ལ་ལན་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློ། ནུས་པས་བཅུད་ལེན་

ཟུངས་འཕེལ། ཁད་པར་མཁལ་དྲློད་གསློ་ཞིང་མཁལ་སྟློབས་སྐྱེད། རློ་ཚ་སྐྱེད་ཅིང་ཐིག་ལེ་

འཛག་གཅློད་སྲུང་། གློ་གཅློང་དང་བད་རླུང་གློ་བར་ཞུགས་པ། དབུགས་མི་བདེ་བ་བཅས་སེལ་

ཞིང་། རྒན་བིས་དང་། ཟུངས་ཟད། རླུང་ལན་རྣམས་ལ་བདུད་རིར་མཚུངས། 

རྩྭ་ཐུན། རྩྭ་འཐུ་མཁན་གི་མིང་། 

རྩྭ་དུག ནློར་ལུག་གིས་སློས་ཀ་རྩྭ་གསར་མི་འཕློད་པ་ཟློས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དུག 
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རྩྭ་ལྡུམ། ཟ་མི་ཉན་པའི་སློ་རིགས་ཚང་མར་ལྡུམ་ཟེར། 

རྩྭ་ལྡུམ་མཁན་པ། བསང་ལ་འགློ་བའི་རྩྭ་ཞིག

རྩྭ་གདན། རྩྭ་ལས་བཟློས་པའི་གདན། 

རྩྭ་པདྨ། སློ་སྨན་ཞིག དེའི་ར་བས་ཁག་ཚད་སེལ་བ་སློགས་ལ་ཕན། 

རྩྭ་སྤིལ། རྩྭའི་ཁང་པ། 

རྩྭ་དབི། རྩྭ་ལ་གནས་པའི་གཅན་གཟན་གཡི། 

རྩྭ་འབུ། རྩྭའི་ཁློད་དུ་གནས་པའི་འབུ་སིན། 

རྩྭ་འབློལ། རྩྭའི་ནང་ཚངས་ཅན་གི་འབློལ་གདན། 

རྩྭ་འབྲུ། སློ་སྨན་ཞིག གློ་གསུད་འཇགས་པ་དང་། ལུད་པ་གློག་པ། དྲི་ཆུ་འབེབས་པ་སློགས་ལ་ཕན། 

རྩྭ་ས་ལ། སློ་ཞིག 

རྩྭ་མི་ཤིང་མི། རྩྭ་ཤིང་འཐུ་མཁན་ཏེ་མི་དཀྱུས་མ་ལ་དམའ་འབེབས་བེད་པའི་ཚིག་ཅིག རྩྭ་མི་ཤིང་

མི་ཁ་ཤས་བསད་པ་ལ་བུ། 

རྩྭ་མུན་ཛ། [རིང]① དྲེས་མ། ② སྐྱེར་མ། 

རྩྭ་མེ། རྩྭ་ལ་འབར་བའི་མཆེད་པ། 

རྩྭ་རྨ་མདློངས། སློ་ཞིག 

རྩྭ་རེ། རྩྭའི་རེ་མློ། ནློར་མི་རག་རྩྭ་རེའི་ཟིལ་པ་འདྲ། 

རྩྭ་བཙུགས། རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་ཐབས་རལ་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན། རྩྭ་བཙུགས་དང་སློ་དྲེག་བཙུགས་

པ་གཉིས་གཞི་རའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་འདྲ། གནའ་རབས་ཀི་རི་མློ་མཁས་པ་ཚོས་རྩྭ་འཛུགས་པའི་

ཐབས་ཤེས་མི་འདྲ་བ་ཁག་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཙམ་བསྟན་ཡློད། རྩྭ་འཛུགས་སྐབས་རློབ་རློབ་ཡློད་

ལ། ཐློར་ཐློར་ཡློད་པ། ཚོ་པློ་ཡློད་ལ། སྐྱ་པློ་ཡློད་པ། སྤིར་བཏང་ཐློག་སློན་ལ་སྐྱ་དང་། རེས་ཝ་

ཚོ་རུ་གཏློང་བ། བརེགས་ཐེངས་གཉིས་ནས་གསུམ་བར་འཚམས་ཤློས་ཡིན། 

རྩྭ་ཞིབ། རྩྭ་ཕུབ་མ། 

རྩྭ་ཞྭ། རྩྭ་ལས་བཟློས་པའི་ཞྭ་མློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྩྭ་གཞློན། རྩྭ་ལང་གསར་པ། 

རྩྭ་ཟན། རྩྭ་ཟ་མཁན་གི་རིགས། 

རྩྭ་ཟློར། རྩྭ་རྔ་བེད་ཀི་ཟློར་བ། 

རྩྭ་གཟན། ① རྩྭ་དང་གཟན་པའི་བསྡུས་མིང་། ② ཕྱུགས་རིགས་ཀི་བཟའ་ཆས། 

རྩྭ་གཡབ། རྩྭ་ལས་བཟློས་པའི་ཐློག་གཡབ། 

རྩྭ་ར། ① རྩྭ་འཇློག་སའི་ར་བ། ② སློ་རྩྭ་སྐྱེ་ཡུལ། རྩྭ་རའི་ནང་དུ་སེམས་ཅན་འཚོ་བ། 

རྩྭ་ར་དགློན། འབྲུ་ཚ་སང་རིན་ཆེན་གིས་བཏབ་པར་གསལ། དུས་ཚོད་གསལ་པློར་མ་ངེས་ཡང་

འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ཧློར་ཡུལ་དུ་མ་ཕེབས་གློང་དུ་ཡློད་པར་གསལ། རབ་བྱུང་

བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༤༠ལློར་རྡློ་འག་སྤྲུལ་སྐུའི་བཀའ་བཞིན་རྩྭ་ར་དགློན་

དང་། འབློག་ཁང་དགློན་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསློམས་ནས་དགློན་པ་གཅིག་ཆགས། གྲུབ་མཐའ་

རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྩྭ་ར་རི་ཁློད། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་

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

རྩྭ་རམ་པ། སློ་ཞིག 

རྩྭ་རམ་བུ། རྩྭ་རམ་པ་དང་འདྲ། 

རྩྭ་རའི་རློད་གཞི། ར་ས་རློད་གེང་སྐློར་གི་རློད་གཞི་ལ་ བརློད། 

རྩྭ་རས། རྩྭ་ལས་བཟློས་པའི་རས། 

རྩྭ་རས་སྐུད་པ། སློ་མ་རཱ་ཛའི་སྐུད་པ། 

རྩྭ་རས་ཕད་སྐློགས། རྩྭ་སྐུད་ཀིས་བཟློས་པའི་ཕད་སྐློགས། འབྲུ་མར་དེ་དག་རྩྭ་རས་ཕད་སྐློགས་

ནང་ལ་བརྒྱངས་ཏེ་འཁུར་སློང་། 

རྩྭ་རེས། རྩྭ་སྐམ་པློ་བ་ཡུལ་གི་རྩྭ་རའི་ངློས་སུ་བེས་པའི་ཕམ་ཤིང་གི་མིང་ཡིན། 

རྩྭ་ཤིང་། རྩྭ་དང་ཤིང་། 

རྩྭ་སྨན་གཙོ་བློ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད། མང་ག་བུར། སྟག་ཟིལ་ག་བུར། ཙནྡན་དཀར་དམར་གཉིས། ཨ་ག་
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རུ། གི་ཝང་། ཅུ་གང་། གུར་གུམ། སུག་སྨེལ། ཛ་ཏི། ལི་ཤི། ཀ་ཀློ་ལ། ག་རི། དློམ་མཁིས། 

ཨུཏྤལཱ། ནཱ་ག་པུས། ནཱ་ག་གེ་སར། པད་མ་གེ་སར། ཟི་ར་དཀར་ནག ལ་ལ་ཕུད། སློ་མ་རཱ་ཛ། 

ཐལ་ག་རྡློ་རེ། གསེར་གི་མེ་ཏློག གསེར་གི་ཕུར་བུ། དུག་མློ་ཉུང་། རྒུན་འབྲུམ། འུ་སུ་ལར་བུ། 

བསེ་ཡབ། སེ་འབྲུ། ན་ལེ་ཤམ། པི་པི་ལིང་། སྨན་ས། ས་སྐྱ། ཙི་ཏྲ་ཀ ཤིང་ཚ། ཀ་རཉྫ། ཤིང་

ཀུན། བི་ཏང་ག མ་རུ་ཙེ། གློ་བི་ལ། སློས་དཀར། གུ་། ཤེལ་ཏ། རྒྱ་ཚྭ། རྒྱམ་ཚྭ། ལྕེ་མང་ཚྭ། 

ཁ་རུ་ཚྭ། ཙབས་རུ་ཚྭ། ར་ཚྭ། ཐལ་ཚྭ། མཛེ་ཚྭ། ཚ་ལ། ཨ་རུ་རྣམ་རྒྱལ། ཨ་རུ་བདུད་རི། ཨ་

རུ་འཕེལ་བེད། ཨ་རུ་རྣམ་རྒྱལ། ཨ་རུ་མཆུ་སྙུང་། ཨ་རུ་ནག་ཆུང་། བ་རུ་ར། སྐྱུ་རུ་ར། སྙིང་

ཞློ་ཤ ། མཁལ་མ་ཞློ་ཤ ག་གློར་ཞློ་ཤཨ་འབས། ས་འབས། འཇམ་འབས། འདྲ་གློམ་ནུ་པ་ཏྲ། 

པུཥྐ་ར་མཱུ་ལ། མ་ནུ་སེ་ཤིང་། མ་ནུ་ཤུ་ཟུར། རུ་ར། ཡུང་བ། ཤུ་དག་དཀར་ནག པུ་ཤེལ་རེ། 

ཁྱུང་སེར་དཀར་སྨུག དཔའ་བློ་སེར་དཀར། དཔའ་རྒློད། བློང་ང་དཀར་དམར། ཤིང་མངར་སེ་

ཏྲེས། ཀཎ་ཀ་རི། ག་བ། རྒྱ་ཏིག བལ་ཏིག བ་ཤ་ཀ ། བ་ལེ་ཀ ། ག་དུར། སྟབ་སེང་། སྒློན་

ཤིང་། སྐྱེར་བ། སེ་རྒློད། སེང་ལིང་། སློ་སློ་ཆ། དན་རློག དན་འདྲ། ཤི་ཁཎ། དློང་ག ། ཀ་བེད། 

ད་ཏྲིག སྨག་མློན་ཆ་རའློ།། 

རྩྭ་ལྷམ། རྩྭ་ལས་བཟློས་པའི་ལྷམ། 

རྩྭ་ཨ་ཀྲློང་། ཨ་ཀྲློང་རིགས་ཀི་ནང་ཚན་སང་ལ་སྐྱེ་བ་ཞིག་སྟེ། ནུས་པ་ཨ་ཀྲློང་དང་མཚུངས། 

རྩྭ་ཨ་ཝ། སློ་སྨན་ཞིག་སྟེ། ཨ་ཝ་དང་དློན་གཅིག་ 

རྩྭ་ཨ་ཝའི་ཆློ་ག འཕགས་ཡུལ་གི་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་རྩྭ་ཨ་ཝའི་

ལས་ཆློག་སྣ་ཚོགས་བཀློད་པའི་སྨན་གི་བསྟན་བཅློས་ཤིག 

རྩྭའི་ད་བིད། རངས་པ། 

གཙག ① ཁབ་རེ་སློགས་ཀིས་དབུག་པ་སྟེ་དཔེར་ན། ཁབ་གཙག་བརྒྱབ་པ། རྣག་ཐློག་གཙག་

འཁེལ་སློགས་ལ་བུ། 

གཙག་ཁབ། ཁག་གཏར་བེད་ཀི་གཙག་བུ། 

གཙག་གདན། ལྕེ་རར་གཙག་བུ་རྒྱབ་སྐབས་ར་མི་འགྱུར་བའི་ཆེད་དུ་ལྕེ་གནློན་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཙག་པ། གཙགས་པ། གཙག་པ། གཙོགས། གཤག་པ་དང་། གཏར་བའམ། བཀས་ནས་འདློན་

པ། ཁག་གཙག་པ། གཙག་བུར་ལུས་ལ་གཙགས་ཏེ་ངན་ཁག་བཏློན། 

གཙག་པར། རི་མློའི་ཟིན་བིས་ཀི་མིང་གཞན་ཞིག་ཡིན། ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་ཞྭ་ཝུན་ཡན་གིས་

བིས་པའི་རི་མློར་དཔྱད་བེད་ཀི་ནློར་བུ་ཞེས་པའི་ནང་འཁློད་དུ་གནའ་བློའི་མིས་རི་མློའི་ཟིན་

བིས་ལ་གཙག་པར་ཞེས་ཟེར་གི་ཡློད་ཅེས་དང་། གཙག་པར་བེད་སྤློད་སྟངས་ཐད་བཤད་སློལ་

ཁག་གཉིས་ཙམ་ཡློད་པ་སྟེ། དང་པློ། དང་ཐློག་རི་མློ་མ་བིས་གློང་སྣག་ཚས་བཅད་བརྒྱབ་པའི་

སྟེང་ས་སྨྱུག་གིས་སྣློན་འབི་བས་པའི་རི་མློའི་ཟིན་བིས་དེ་ཤློག་དར་སེང་སྟེང་དུ་བཀབ་ནས་མ་

དཔེ་ལར་འབི་བཞིན་ཡློད། གཉིས་པ། རི་མློའི་ཟིན་བིས་ཀི་སྣག་བཅད་སྟེང་ཁབ་གཙག་བརྒྱབ་

རེས། ཤློག་བུའམ་དར་སེང་གི་སྟེང་དུ་བཀབ་ནས་ས་ཚོན་བླུགས་པའི་རྡེབ་རྐྱལ་བརྒྱབ་ཤུལ་

གི་རི་མློ་ལར་འབི་བཞིན་ཡློད། 

གཙག་བུ། ནད་ཁག་ཕིར་འབིན་པར་བེད་པའི་ལག་ཆ་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་སྟ་རེའི་ཁ་འདྲ་

སློགས་རིགས་མི་འདྲ་བ་དྲུག་མཆིས། རྨ་འབས་སྨིན་པར་གཙག་བུ་རྒྱབ་པ། 

གཙག་བུ་སྟ་རེ་ཁ། མིག་དམར་པློ་ཆགས་པ། མགློ་གཟེར་བ། སྙིང་མི་བདེ་བ། ཕློ་སིན་གང་འཐབ། 

མློ་ནད་ཁག་ཚབས་ན་བ་བཅས་ལ་རུས་སྟེང་དུ་རྒྱབ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག 

གཙག་བུ་འབི་ལྕེ། མཆིན་ཁག་སྨུག་པློ་རྒྱས་པ་དང་། གང་བ་བཅས་ན་བར་ཆུ་རྒྱུས་གསེབ་ཏུ་རྒྱབ་

བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག་གི་མིང་།

གཙགས་པ། གཙག་པའི་འདས་པ། 

གཙང་། ① བློད་དབུས་གཙང་གི་ཟླས་ཕེ་བའི་ནུབ་ཕློགས་ཉང་ལློངས་ཀི་ཡུལ། ② [རིང]ཤིང་

བསྒིགས་ཀི་ར་བ་སྟེ། ཤིང་ཕ་སློམ་རན་པ་འདློམ་དློ་བ་སློགས་མང་པློ་བསྟར་བསྒིགས་སུ་

བསྐློར་བ་ཞིག 

གཙང་སྐད། [ཡུལ]གཙང་ཕློགས་སུ་དར་བའི་ཡུལ་སྐད། 

གཙང་དཀར། དག་སེལ་བེད་མཁན་ནམ། དཀར་འདློན་བེད་མཁན། 

གཙང་ཁང་། འདུ་ཁང་སྦུག་གི་རེན་ཁང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

གཙང་ཁང་སློ་ལྔ། གཙང་ཁང་སློ་ལྔ་སྟེ་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འློག་ཁང་དུ་ལྷ་ཁང་ཁག་ལྔ་ཡློད་པ་

སྟེ། ཤར་ངློས་སུ་ལྷ་ཁང་གསུམ་དང་། ལྷློ་དང་། བང་དུ་རེ་རེ་ཡློད་པ་ལ་ཟེར། 

གཙང་ཁང་བང་། ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འློག་ཁང་གི་བང་ཕློགས་ལྷ་ཁང་དཀིལ་མ། ལྷ་ཁང་

འདིའི་ནང་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་ཐུགས་དམ་རེན་རང་བྱུང་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་བཅུ་

གཅིག་ཞལ་ནང་རེན་དུ་བཞུགས་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློའི་སྐུ་བརན་རྒྱལ་པློ་རང་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཚད་

དང་མཉམ་པ་ཞབས་འློག་ན་གདན་ཁི་མེད་པ་ཞིག་དང་། གཡས་ཕློགས་སུ་སྤན་རས་གཟིགས་

འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་དང་། སྒློལ་མ་ཁློ་གཉེར་ཅན། ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་མ། སློ་འགམ་དུ་ཁློ་བློ་

བདུད་རི་འཁིལ་བ་བཅས་བཞི་དང་། གཡློན་ཕློགས་སུ་སྤན་རས་གཟིགས་ཁ་སར་པཱ་ཎི། རེ་

བཙུན་སྒློལ་མ། ལྷ་མློ་འློད་ཟེར་ཅན། སློ་འགམ་དུ་ཁློ་བློ་ར་མགིན་བཅས་བཞུགས་ཡློད་པ་ཞིབ་

པར་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཀར་ཆག་ནང་གསལ། 

གཙང་ཁང་དབུས་མ། གཙང་ཁང་ཟེར་བའི་གློ་དློན་ནི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཆློས་ཀི་བེད་སློར་འཚོགས་

པའི་ཚོགས་ཁང་གི་སྦུག་ཏུ་ཡློད་པའི་ལྷ་ཁང་གི་དློན་ཡིན། དཔེར་ན། ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་

སྟེང་འློག་བར་གསུམ་དུ་ལྷ་ཁང་མང་པློ་ཡློད་པའི་ནང་གསེས་ཇློ་བློ་ཤཱཀ་མུ་ནེ་བཞུགས་པའི་ལྷ་

ཁང་ལ་བུ་ཡིན་ཞིང་། ལྷ་ཁང་འདིའི་ནང་དུ་རེན་གི་གཙོ་བློ་ཇློ་བློ་རིན་པློ་ཆེ། སྐུ་རྒྱབ་ཏུ་ཇློ་བློ་མི་

འགློ་གསུང་བློན། དེའི་སྐུ་རྒྱབ་ཀི་རེན་གཙོར་ཐུབ་དབང་གངས་ཅན་མཚོ། གཡས་གཡློན་དུ་

ཉེ་བའི་སས་བརྒྱད། སློ་སྲུང་ཁློ་བློ་ར་མགིན་དང་ཕག་རྡློར་བཅས་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་རང་ཉིད་

ཀི་སྐུ་དུས་སུ་བཞེངས་པ་སློགས་ཡློད་པར་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཀར་ཆག་ལས་བཤད། 

གཙང་ཁང་གཡས་མ། ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འློག་ཁང་ཇློ་བློ་ཤཱཀ་མུ་ནེ་བཞུགས་སའི་ལྷ་ཁང་

དབུས་མའི་གཡས་ངློས། ལྷ་ཁང་འདིའི་ནང་རེན་གི་གཙོ་བློ་སངས་རྒྱས་འློད་དཔག་མེད། 

གཡས་གཡློན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉེ་བའི་སས་བརྒྱད་བཅས་བཞུགས་ཡློད་པར་ཞིབ་

ཆ་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཀར་ཆག་ནང་གསལ། 

གཙང་ཁང་ལྷློ། ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འློག་ཁང་ལྷློ་ངློས་སུ་ཡློད་པའི་ལྷ་ཁང་དཀིལ་མ། ལྷ་ཁང་

འདིའི་ནང་རེན་གཙོ་བློ་ཐུབ་པ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེ་དང་གཡས་གཡློན་དུ་སྟློང་ཆེན་རབ་འཇློམས། ལྷ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མློ་སློ་སློར་འབང་མ། ཁློ་བློ་གཤིན་རེ་མཐར་བེད་དང་ཤེས་རབ་མཐར་བེད། པདྨ་མཐར་བེད། 

བགེགས་མཐར་བེད་བཅས་དང་། སློ་འགམ་གཉིས་ན་རྣམ་ཐློས་སས་དང་ཛམ་བ་ལ་བཅས་

བཞུགས་ཡློད་པར་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཀར་ཆག་ལས་བཤད། 

གཙང་ཁྲུས། དྲི་མ་གཙང་སེལ་བེད་པའི་ཁྲུས། ཞློགས་པ་རེ་རེ་བཞིན་གདློང་དང་ལག་པ་གཙང་

ཁྲུས་བེད་པ། 

གཙང་གི་བར་སྣང་སང་། གཙང་གི་ས་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་ས་ཆ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། སྟག་ཚང་དཔལ་

འབློར་བཟང་པློས་བིས་པའི་རྒྱ་བློད་ཡིག་ཚང་ལས་ཤངས་ཀི་ཕློ་བང་སང་ཡིན་ཞེས་པའི་

མཆན་བུ་བཏབ་འདུག་པ་ལར་ན། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་རྣམ་གིང་རློང་

ཁློངས་མདློག་ཆློས་ཆུས་ཕློ་བང་སང་ཟེར་བའི་ས་ཆ་དེ་ཡིན་པར་འདྲ་ཞེས་ཟེར། 

གཙང་སར་གི་འཇམ་དབངས་གསུམ། བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་གི་ས་མློའི་གྲྭ་རྒྱུན་འཇམ་དབངས་ཨ་རིས། 

འཇམ་དབངས་རག་པ། འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེ་བཅས། 

གཙང་དགློན། དློན་གྲུབ་རབ་བརན་གིང་ཡང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་

༡༧༦༥ལློར་སྐྱབས་མཆློག་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་

མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གད་པ་སུམ་མདློ་རློང་ཐུན་ཏ་རློངཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཙང་འགམ། གཙང་སྟློད་རྒྱལ་རེའམ་གཞིས་རེའི་ས་གནས་ཤིག་ཏུ་བཞེངས་པའི་ལྷ་ཁང་སྟེ་སིན་

མློའི་གཟུགས་དབིབས་ཀི་དཔྱི་གཡས་པ་ནློན་པའི་ཆེད་དུ་བཞེངས་པ། 

གཙང་འགམ་ལྷ་ཁང་། སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་བཏབ་པ་གཙང་གཞིས་ཀ་རེའི་ས་ཁུལ་དུ་ཡློད་

པའི་མཐའ་འདུལ་གི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག 

གཙང་ཆ། ཁལ་རིགས་ཁག་རྣམས་སྒྲུབ་མི་དགློས་པའི་ཆློག་མཆན་ཐློབ་ཟིན་པ། 

གཙང་ཆག ཁལ་རིགས་ར་ཆག་བྱུང་བ། ཁལ་རྒྱུག་མི་དགློས་པར་གཙང་ཆག་བྱུང་སློང་། 

གཙང་ཆུ། ① གཙང་པློའི་ཆུ། ② གཙང་གི་ས་ཆ་བརྒྱུད་ནས་འབབ་པའི་ཆུ་བློ། ③ ཆུ་གཙང་མ། 

གཙང་ཆུ་མིག་རིང་མློ། གཞིས་ཀ་རེའི་ནུབ་ངློས་ཀི་ཆུ་མིག་ཆུས་འདི་རང་ཡིན། རྒྱལ་རེའི་ཆུ་མིག་

དེ་གཙང་ཆུ་མིག་རིང་མློ་ཡིན་ཚུལ་རྒྱ་བློད་ཚིག་མཛོད་ཀི་མ་ཟིན་ནང་གསལ་རུང་མཁེན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

བརེའི་གནས་ཡིག་ནང་དེ་མིན་ཚུལ་གསལ་བཤད་བས་འདུག 

གཙང་ཆུང་ཆློས་གགས་རྒྱ་མཚོ། རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་སྐར་རིས་ལ་མཁས་པར་གགས་

ཤིང་། དེའི་སློབ་མ་ནློར་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ཕུག་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་བཅས་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གསུམ་མློ། 

གཙང་ཆེན། སར་བཙན་པློའི་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀི་གློ་གནས་ཆེ་གས་ཤིག་གི་མིང་སྟེ། ཏུན་ཧློང་

གཏེར་ཡིག་ལས། གཙང་ཆེན་མན་ཆད་དང་དམངས་ཐ་མ་ཡན་ཆད་ཅིག་གི་ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

གཙང་མཆློད། ཕུད་མ་ཉམས་ཤིང་བཙོག་པས་མ་སགས་པའི་མཆློད་པ། ལྷ་ལ་གཙང་མཆློད་འབུལ་བ། 

གཙང་ལློངས་ཀི་གཡུལ་གི་ཁ་ལློ་པ། མི་དབང་རློགས་བརློད་ནང་དེ་ལར་ཆེ་བསྟློད་བ་ཡུལ་ནི་གཙང་

མདའ་དཔློན་ནུ་མ་བ་ཡིན་ཅིང་། འདི་པ་ཁང་ཆེན་ནས་ཀི་གཉེན་ཚན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཀང་། 

བཀའ་བློན་ང་ཕློད་པ། ལུམ་པ་བ། སྦར་ར་བ་བཅས་གསུམ་ནས་དའི་ཆིང་བསད་པའི་རེས་སུ། 

བཀའ་བློན་གསུམ་གི་རྒྱུག་ཁི་ནང་རུལ་བ། རེས་སུ་ཕློ་ལྷ་ཐའི་ཇིས་འཛིན་བཟུང་བས་ནས་

རྒྱལ་རེའི་ཕློ་བང་ནས་གཡང་དུ་བསྐྱུར་ཏེ་བསད་པ་དེ་རེད། 

གཙང་རེས་ཆུ། ཁད་ཆློས་བརློད་པའ་ིམིང་། སྙན་ཚགི་སློགས་ཀ་ིསྐབས་སུ་ཆུའ་ིཁད་ཆློས་བརློད་པའ་ིམིང་།

གཙང་ཉ། གཙང་ཆུ་རྒྱུག་པའི་ནང་གནས་པའི་ཉ་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་ཅུང་བསིལ། ནུས་པས་ཟས་

འཇུ། ཡི་ག་འབེད། བད་ཀན་སྨུག་པློ་ལ་ཕན། 

གཙང་སེ་པ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ། གློང་དུ་ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

གཙང་དག ཡློངས་སུ་དག་པའམ་ལྷག་མ་མེད་པ། གད་སྙིགས་རྣམས་ར་མེད་གཙང་དག་བཟློ་བ། 

གཙང་དུས། དུས་ཚོད་རློགས་པའི་སྐབས། གུང་སེང་གཙང་དུས་ཕིར་ལློག་ཡློང་བ། 

གཙང་ན་འགར་འགློས་ཡློལ་གསུམ། ཇློ་བློ་རེ་དཔལ་ལན་ཨ་ཏི་ཤའི་གཙང་ཕློགས་ཀི་སློབ་མ་གཙོ་

བློ་གསུམ་སྟེ། འགར་དགེ་བ་དང་། འགློས་ལློ་ཙཱ་བ། ཡློལ་ཆློས་དབང་དང་གསུམ་ལ་ཟེར། 

གཙང་སྣམ། གཙང་ཕློགས་ནས་བཏགས་པའི་སྣམ་བུ། 

གཙང་གནས། [མངློན]དྲང་སློང་། 

གཙང་གནས་རིགས་ལྔ། མི་ཚ་བ། མི་གདུང་བ། ག་ནློམ་སྣང་བ། ཤིན་ཏུ་མཐློང་བ། འློག་མིན་ནློ།། 

གཙང་པ། གཙང་ཕློགས་ཀི་ཡུལ་མི། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཙང་པ་མཁན་ཆེན་ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབློར། རེ་འདི་ནི་གཙང་རློང་རིན་སྤུངས་ཆློས་རྒྱལ་གི་གདུང་

རྒྱུད་དུ་ཡབ་སགས་འཆང་བློ་བཟང་རྡློ་རེ་དང་། ཡུམ་དཔློན་མློ་ལྷ་དགའ་དགའ་ལན་འཛིན་

གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་ར་༡༩༡༤ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་

ལ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློར་ཆློས་ཞུགས་མཛད། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་ལ་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ཐུགས་

གཉེར་མཛད། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ལ་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་འབས་སྤུངས་སུ་ཆློས་ཞུགས་གནང་། 

དགུང་ལློ་སློ་བདུན་ལློར་ལྷ་ལན་སྨློན་ལམ་ཆེན་མློར་གྲྭ་སྐློར་དམ་བཅའ་བཞེས་ནས་ཨང་དང་

པློ་ཐློབ། དགུང་ལློ་ཞེས་བརྒྱད་ལློར་འབས་སྤུངས་སུ་ཕིར་ཕེབས་ནས་མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་

འཁློར་རྒྱ་ཆེར་བསྐློར། ཕག་རློམ། རེ་བཙུན་བ་མ་དམ་པ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབློར་གི་ཞལ་ས་

ནས་གང་གི་རློགས་པ་བརློད་པ་ངློ་མཚར་ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་པའི་རློལ་མློ་དང་། ཉམས་མགུར་

ཞལ་གདམས་བསབ་བ་གསློལ་འདེབས་སྨློན་ལམ་སློགས་པློད་ཆུང་གཅིག་ཙམ་མཛད། དགུང་

ལློ་བདུན་ཅུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་ཡློས་༡༩༨༣ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེ། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༡༦༡ལློའི་སྣློན་ཟླའི་ཉ་

ལ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཞིར་སློན་པ་དང་ཡི་གེ་ཀློག་འདློན་བསབ། དགུང་ལློ་བརྒྱད་པར་

མ་ཡུམ་དགློངས་པ་རློགས༌། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་སྐབས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ར་ཐང་པ་ལ་

བསྟེན་ནས་གཙུག་ཕུད་བེགས། དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་དང༌། དབང་ལུང་མང་པློ་ཞུས། དགུང་

ལློ་བཅློ་ལྔའི་སྐབས་སུ་མཁར་ལུང་བའི་མདུན་ནས་དབུ་མ་དང༌། ཚད་མ་སེ་བདུན་མདློ་དང་

བཅས་པ། ཤེར་ཕིན། སྤློད་འཇུག་ལ་སློགས་གཞུང་ལུགས་ལ་བསབ་གཉེར་གནང་སྟེ་ལློ་ངློ་

བཅུ་གཅིག་ཙམ་བསྟེན། དགུང་ལློ་ཉེར་གཉིས་བཞེས་པའི་ཚེ་ཡབ་ཀིས་ཆློས་འཁློར་བསྐློར་

བའི་སྦིན་བདག་བས། སློབ་དཔློན་མཁར་ལུང་བ་སྤན་དྲངས། དགེ་སློང་ངུར་སྨིག་འཛིན་པ་

མང་པློ་ཚོགས་པའི་དབུས་སུ་ཆློས་ཀི་ཁི་ལ་བཞུགས་ཏེ། དབུ་ཕར་འདུལ་མཛོད་ཚད་མ་དང་

བཅས་པའི་བཤད་པ་རྒྱ་ཆེར་གནང༌། ཀློག་པ་ཐློས་བསམ་གི་ཤེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་

གྱུར་པ་དང༌། ད་ནི་སློང་བ་བསམ་གཏན་ལ་ནན་ཏན་བ་དགློངས་ནས། རེ་ཉིད་ཀི་འཁྲུངས་ཡུལ་

ར་བཟུང་རི་ཁློད་དུ་བཞུགས་པའི་ཚེ། གིང་རས་པདྨ་རྡློ་རེ་ཡུལ་དེར་ཕེབས་པ་གསན་ནས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

མཇལ་བར་བློན། དམ་པའི་ཆློས་སྐློར་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་འབེལ་མཆིད་མཛད་པས། ལས་སད་

ཅིང་ཤིན་ཏུ་དགེས་པར་གྱུར། དགུང་ལློ་ཉེར་གསུམ་ལློན་སྐབས། རེ་གིང་རས་པ་སྣ་ཕུར་

བཞུགས་པ་དང་མཇལ་ནས་ཆློས་དྲུག་དང༌། མར་ལུགས་རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཀི་དབང་ལུང་ཁིད་

གསུམ་མ་ཚང་བ་མེད་པར་ཞུས། བསྐྱེད་རློགས་ཀི་ཕག་ལེན་འཁྲུལ་མེད་རློགས། ས་སྤེལ་ལློ་

དགུང་ལློ་ཉེར་བརྒྱད་སློན་པ་དང་རི་ཁློད་འགིམ་པར་བརམས་ཚེ། རེ་སྣ་ཕུ་བས་རི་ཁློད་དུ་མ་

འགློ། ཁློད་རང་ངའི་གདན་ས་སྣ་ཕུ་འདི་བཟུང་གསུངས་པ་དང༌། མ་འློངས་པར་འབྲུག་དང་ར་

ལུང་འཛིན་དགློས་པའི་ལུང་བསྟན། དགུང་ལློ་ཉེར་དགུའི་ས་བ་ལློར་རེ་བཙུན་རས་ཆུང་པས་

གཏེར་དུ་སས་པའི་རློ་སྙློམས་སྐློར་དྲུག་བཏློན། དེ་ནས་གཉློས་འགར་ཆློས་གསུམ་དང་ལྷན་ཏུ་

ཙཱ་རི་ལ་ཕེབས་ཏེ་དུས་བབས་ཀི་ལུང་ལར་ཙཱ་རིའི་གནས་སློ་ཕེས། དེ་ནས་སྐྱི་ཤློད་དུ་ཕེབས་

ནས་ཀློང་རྡློལ་དགློན་བཏབས། འབི་གུང་སྐྱློབ་པ་དང་ཞང་འགློ་བའི་མགློན་པློ་རྣམས་ཀང་བ་

མར་བསྟེན་ནས་ཆློས་ཞུས། དགུང་ལློ་སློ་གསུམ་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༡༩༣ལློར་ཞང་གིས་

མཁན་པློ་མཛད་དེ་བསྙེན་རློགས་ཞུས། ཀློང་རྡློལ་ལ་སློགས་དབེན་གནས་དང་དགློན་པ་དག་

ལ་འདག་སྦར་མཛད་ཏེ་སྐུ་མཚམས་ཐེངས་མང་བཞུགས། དེ་ནས་ར་ལུང་དུ་བློན་ཏེ་གཅེན་ལྷ་

གཉན་གི་སས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་མཚན་དར་མ་སེང་གེ་བཏགས། མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལན་གི་

སློབ་མ་མང་པློ་བསྐྱངས། དགུང་ལློ་ཞེ་ལྔ་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༢༠༥ལློར་འབྲུག་དགློན་པ་

བཏབས་ཏེ་ཚོགས་པ་བསྐྱངས། དགུང་ལློ་ཞེ་བདུན་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༢༠༧ལློར་སློབ་

ཚོགས་རྣམས་ལ་ཡུལ་ཉེར་བཞི་དང༌། གནས་སློ་གཉིས་རྣམས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བརློན་དགློས་

པའི་ཞལ་གདམས་མང་པློ་གནང༌། རེ་ཉིད་ཀང་ལློ་གཅིག་གི་བར་དུ་སྟན་གཅིག་ལ་གཡློ་བ་མེད་

པར་སྐུ་མཚམས་བཞུགས། དེ་རེས་སློབ་མ་གསར་པ་ཚུར་འློང་མཁན་དང༌། རིང་པ་ཕར་འགློ་

མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་སྨིན་གློལ་གི་གདམས་ངག་མང་པློ་གསུངས་ཤིང༌། མི་ལ་རས་པའི་བུ་

བརྒྱུད་འདི་སྐྱིད་སྡུག་ལ་རིས་གདབ་མི་གཏློང་བར་བསློམས་པས་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་

གསུངས་ནས་སློབ་བུ་རྣམས་སློམ་ལ་སྐུལ་ཞིང་སར་ཡང་སྐུ་མཚམས་དམ་རྒྱ་གནང༌། སྐལ་བ་

དང་ལན་པའི་ཕྱུགས་རི་དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་སློན་པ་ཞིག་རེས་སུ་བཟུང་ནས་གཙུག་ཕུད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བེགས། མཚན་མགློན་པློ་རྡློ་རེ་ཞེས་གསློལ་དེ་ནི་ཕིས་ཡློངས་གགས་སུ་རྒྱལ་བ་རྒློད་ཚང་པ་

ཞེས་ཟེར། དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་ ༡༢༡༠ ལློར་ར་ལུང་ནས་བུ་སློབ་རྣམས་

ཀིས་གདན་འདྲེན་འབློར་བ་ལར་གཙང་ར་ལུང་དུ་ཕེབས། དེར་མང་སྟློད་ཀི་མི་རྣམས་འདུས་

ནས་འབུལ་བ་དང་བཀུར་བསྟི་རྒྱ་ཆེན་པློ་བས། ཚོགས་པ་གསར་རིང་ཐམས་ཅད་ལ་ཆློས་དང་

ཟང་ཟིང་གིས་ཚིམ་པར་མཛད། དེའི་དུས་སུ་བུ་སློབ་རྣམས་ལ་འབྲུག་གི་གདན་ས་འཛིན་པའི་

སེང་གེའི་མཚན་ཅན་དགུ་དང༌། རིགས་གསུམ་མགློན་པློའི་སྤྲུལ་པ་གསུམ་བློན་པའི་རེས་སུ་

སར་ཡང་རྒྱ་རས་རང་ཉིད་ཐེངས་གཅིག་བློན་པའི་ལུང་བསྟན་གནང་བར། རྣམ་ཐར་ངློ་མཚར་

དད་པའི་རླབས་ཕེང་ལས། ( ཤིང་པར་མ། ཤློག་ངློས་༦༠སིབ་ཕེང་༢པར། ) དེའི་དུས་སུ་བུ་

སློབ་རྣམས་ལ་ཕི་རབས་བསློད་ནམས་བསག་པའི་དློན་དུ་མཆློད་རེན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བཞེངས་

ཤིག་ཅེས་བསློ་བ་ཉན་ཏེ། ཚོགས་པ་ཁི་ཕག་མང་པློས་བརིགས་པས། ཉིན་དེར་མཆློད་རེན་

དགུ་གྲུབ་སྟེ་ཞུས་པར། རེའི་ཞལ་ནས་ད་སང་ཉིན་ཡང་ཁློད་རྣམས་ཀིས་འབད་རློལ་དྲག་ཏུ་

ཐློན་ལ་ཅི་མང་བཞེངས་ཐུབ་པ་གིས་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ལློ། །དེ་ནས་མཚན་མློའི་ཐུན་རློགས་མ་

ཐག་པའི་ཆ་ལ་ཐམས་ཅད་འདུས་ཏེ། ཉིན་ཐློག་ཐག་ཏུ་འབད་ཀང་མཆློད་རེན་གསུམ་ལས་

བཞེངས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། རེ་ལ་གསློལ་བ། ཅི་ཁ་སང་ནི་མཆློད་རེན་དགུ་བཞེངས་པར་ནུས་ལ། 

དེ་རིང་མི་རྣམས་དེ་ལས་ཆེས་མི་ཉུང་བར་སྣང་ཞིང༌། རློལ་བ་དྲག་པློས་བསྒྲུབས་ཀང་གསུམ་

མ་གཏློགས་བཞེངས་མ་གྲུབ་པ་ཇི་ལར་ལས་གྱུར་ཅེས་ཞུས་པ་དང༌། རེའི་ཞལ་ནས་འཕགས་

པའི་ཡུལ་གི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞིའི་ནང་ནས། འདིར་དགུ་སེང་གེའི་མཚན་ཅན་གི་ཚུལ་

བཟུང་སྟེ། བསྒྲུབ་རྒྱུད་ཀི་བསྟན་པ་འཛིན་ཅིང་རྒྱས་པར་བེད་དློ།། དེ་ལས་རིང་མར་ཇི་ཙམ་

ཞིག་འབད་ཀང་གསུམ་ལས་མ་གྲུབ་པ་ནི། དེའི་རེས་སུ་རིགས་གསུམ་མགློན་པློའི་རྣམ་འཕྲུལ་

བློན་ནས་གཞན་དློན་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཛད་དློ།།དེ་དག་གི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་རེན་འབེལ་རྣམས་དེ་ལས་

གྲུབ་པ་ཡིན་ནློ།། དེའི་རེས་ཐློག་ཏུ་ཁློ་བློར་རང་སེབ་དགློས་པའི་དུས་གཅིག་འློང་བར་འདུག་གི་

ཞེས། དཔལ་མཚུངས་མེད་རྒྱལ་བའི་དབང་པློ་འབློན་པ་ལུང་བསྟན་ནློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་

རློ།། ལློ་དེར་ར་ལུང་དུ་གཙུག་ལག་ཁག་བརིགས། བུ་སློབ་རྣམས་ཀིས་རེའི་ཞལ་འབག་སྐུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

ཚད་གཅིག་བཞེངས་པ་ལ་ཉིད་ཀིས་རབ་གནས་མཛད། དེ་ནས་དགུང་ལློ་ང་གཅིག་པའི་

ལྕགས་ལུག་སྤི་ལློ་ ༡༢༡༡ལློར་དབུས་སུ་གདན་འདྲེན་པ་འབློར་བ་ལར་འབྲུག་ཏུ་ཕེབས། སློབ་

མའི་ཚོགས་དགེ་སློང་ཁི་ཕག་མང་པློ་འདུས་པས་དེ་དག་ལ་ཟབ་ཆློས་ཉིན་ཤས་གནང༌། དབར་

དུས་དེར་བསྙུན་གཞི་ཅུང་བཞེས་པར་བུ་སློབ་རྣམས་ཀིས་སྨན་དཔྱད་ལ་འབད་པས་ཅུང་ཟད་

དངས་པའི་ཚུལ་བྱུང་བ་དང༌། བཀའ་ཆློས་དང༌། ཞལ་གདམས། དབང་ལུང་ཁིད་སློགས་གང་

མང་གནང་སྟེ། མཐར་ལློ་དེའི་ཟླ་བ་དགུ་པའི་ཚེས་ཉེར་ལྔའི་དགློང་མློའི་ཐུན་དང་པློ་ལ་དགློངས་

པ་ཆློས་དབིངས་སུ་བསྡུས། མདློར་ན་དམ་པ་འདིའི་སྐུ་ཚེ་གང་པློར་ཐློག་མར་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་ར་ཐང་བ་དང༌། མང་མཁར་བ། སློ་དར་མ་སེང་གེ། ཁུ་ལུང་གི་ལྷ་རེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་

མཚན། འློ་ཐང་གི་སློབ་དཔློན་འདུལ་འཛིན་པ། གིང་རེ་རས་པ། འབི་གུང་སྐྱློབ་པ། ཞང་འགློ་

བའི་མགློན་པློ་ལ་སློགས་པ་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལན་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་པློར་

བསྟེན་ནས་མདློ་ལུགས་ཀི་དབུ་ཕར་འདུལ་མཛོད་ཚད་མ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་མཐའ་དག་

ལ་བསབ་གཉེར་མཐར་ཕིན་པར་གནང་བས་མཁས་པའི་མཚན་སྙན་རྒྱས། སགས་ལུགས་ཟབ་

ལམ་ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག་ལ་སློགས་པ་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་དབང་ལུང་མན་ངག་ཉམས་ཁིད་དང་བཅས་

པ་ཞུས་ཏེ་གདམས་ངག་གིས་རྒྱུད་ཕྱུག་པར་བས། ཁད་པར་གདམས་ངག་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་

ནི་གིང་རེ་རས་པ་ཡིན། བར་དུ་ལྷློ་བག་མཁར་ཆུ་དང༌། སམ་པློ་དང༌། ཙཱ་རིའི་གནས། སྣ་ཕུ། 

ཀློང་རྡློལ། འབྲུག ར་ལུང་ལ་སློགས་སྒྲུབ་གནས་ཁད་པ་ཅན་རྣམས་སུ་མཚམས་སློ་འདག་སྦར་

བས་ཏེ། ལློ་མཚམས་དང༌། ཟླ་མཚམས་ལློ་ལར་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་བཞུགས་པས་གྲུབ་པའི་གློ་

འཕང་བརེས། ཐ་མ་བཤད་སྒྲུབ་ལས་ཀི་སློ་ནས་གདུལ་བའི་སློབ་མ་ཁི་སྟློང་མང་པློ་བསྐྱངས་པ་

རྣམས་ལས་གཙོ་བློ་དང་པློ་ཆེ་བ་ས་རྐྱང་གཉིས་ཞེས་པ་ས་རི་བ་དང༌། རྐྱང་མློ་ཁ་པ་གཉིས། 

བར་དུ་ཆེ་བ་རྒྱ་འབས་གཉིས་ཞེས་པ་རྒྱ་ཡགས་པ་དང༌། འབས་མློ་བ་གཉིས། ཐ་མ་ཆེ་བ་ལློ་

རྒློད་གཉིས་ཞེས་པ་ཆློས་རེ་ལློ་རས་དབང་ཕྱུག་བརློན་འགྲུས་དང༌། རྒྱལ་བ་རྒློད་ཚང་པ་

གཉིས། གཞན་ཡང་དགའ་ཡེས་དང༌། ཇློ་ཡེས་དང༌། བདེ་ཡེས་ཏེ་རྣལ་འབློར་རྣམ་པ་གསུམ། 

གཡག་རས་དང༌། འགན་རས། ལི་རས་ཏེ་རས་པ་རྣམ་པ་གསུམ། ཤངས་ཞིག ཞིག་པློ་དཀློན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཆློག་སེང་གེ ཞིག་པློ་སྐྱེས་མཆློག་སྟེ་ཞིག་པློ་བཞི། དམ་པ་གཏེར་ཁུང༌། དམ་པ་ས་སློ་བ། 

དམ་པ་ཀློ་བག་པ་སྟེ་དམ་པ་རྣམ་གསུམ་བཅས་ཞལ་སློབ་ཤིན་ཏུ་མང་པློ་བློན།

གཙང་པ་རྒྱལ་པློ་ཀརྨ་བསྟན་སྐྱློང་དབང་པློ། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་ཕློ་ར་སྤི་ལློ་༡༦༠༦ལློ་གཟའ་

སྐར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིན། ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་གི་སས་སུ། ཡུལ་སེང་གེ་ལུང༌། 

མཆློད་རེན་རྒྱལ་པློ་སྐྱེས་སུ་སྐུ་བལམས། གཙང་པའི་གདུང་རབས་ལས། སྐུ་ཆུང་ངུ་ནས་གཟི་

བརིད་ཆེ་ཞིང་སྤན་དཔངས་མཐློ་བ། མངའ་ཐང་ཆེ་བ། སྐུ་བིས་པའི་ཚུལ་མི་སྟློན་ཞིང་སམ་པ། 

དགློངས་པ་ཟབ་པ། དཀེལ་ཆེ་བ། བསྟན་པ་ལ་ལྷག་པར་གུས་པ། འབི་ཀློག་ལ་སློག་པའང་བརྡ་

ཙམ་གིས་མཁེན་ཅིང༌། རིག་གནས་ལ་མཁས་པ། འཕློང་དང་སྒྱུ་རལ་གི་རིགས་ལ་གེ་སར་གི་

རྒྱལ་པློ་ལ་བུ། ཆློས་དང་འཇིག་རེན་གི་བ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མཁེན་པ་རྒྱས་ཤིང༌། མངའ་

འབངས་ལ་བརེ་བ། མ་རུངས་པ་འདུལ་ཕློད་པ་ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་དང་མཚུངས་པ་འདི་

ཉིད། དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔ་པ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པློ་བསམ་འགྲུབ་རེའི་གདན་སེང་གེའི་ཁིར་ཕེབས། 

རེ་བཙུན་དམ་པ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པློས་བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསློལ་རེན་འབེལ་མཐའ་དག་བསྒིག་

པར་མཛད། ཀརྨ་པ་ཡབ་སས་ཀིས་བློད་ཆློས་རྒྱལ་གི་ལུང་གནང༌། ཁི་འདློན་མངའ་གསློལ་

བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་མཛད། དབུས་གཙང་གི་ཆེ་དགུ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཞབས་ལ་བཏུད། 

དགའ་སྟློན་ལློངས་སྤློད་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་མཛད་ཅིང༌། སྤི་བློ་གནམ་བསྟན་བློད་རམ་ཟན་

ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱལ་པློར་གྱུར་པའློ།། སར་ཧློར་སློག་གི་དམག་སྐློར་གཅིག་བློད་དུ་ལྷགས་ཏེ་

སྐྱིད་ཤློད་ལུང་པར་གནས་བཅས། ལྷ་ས་ཟིན། ཇློ་ཤཱཀ་རིན་པློ་ཆེའི་མཆློད་སྤིན་ལློ་གཉིས་

བཅག དུས་མ་བདེ་བ་ལ། ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་འདི་ཉིད་ཀིས་དམག་དཔློན་རུ་བཞིའི་ལས་ཀ་

བསྐློས། དཔུང་ཚོགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལན་བཤམས་ཏེ་དབུས་སུ་བརངས། ཆློས་ཀི་རྒྱལ་

པློའི་འདི་ཉིད་རང་ཀ་ཀློ་ཚར་གཙོད་པའི་དགློངས་པ་ལ་ཞུགས་ཏེ། ཞལ་དག་ཕློགས་སུ་བསྒྱུར་

པ་ཙམ་གིས་སྐུ་བསློད་མངའ་ཐང་གི་ཟིལ་མ་བཟློད་པར་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་བློས། འཛམ་བུ་གིང་

ལ་དབང་བསྒྱུར། ཡབ་རྒྱལ་པློའི་དགློངས་པ་རློགས་ཐབས་སུ་རེན་བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་རིས་

མེད་དུ་དུས་མཆློད་དུས་ཇ་སློགས་ཀི་ཐེབས་སུ་ས་ཆ་ཡློང་འབབ་ཁི་ཚོ་འབུམ་ཚོ་སྦར་བ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

གནང༌། ཡབ་རྒྱལ་པློའི་མཛད་པའི་འཕློས་ཞ་ལུ། སྣར་ཐར། ཐར་པ་གིང༌། བསམ་སིངས་

སློགས་བསྟན་པའི་ཞལ་གསློ་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་མཛད། རེ་བཙུན་དམ་པ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པློ་

ལ་ཟབ་གནད་ཀི་ཆློས་སྐློར་རྣམས་ལེགས་པར་གསན་ནས་ཆློས་ཉིད་ཀི་དློན་ཐུགས་སུ་ཆུད། 

སར་ཆེན་འཛམ་གིང་རྒྱན་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པློར་སྤན་དྲངས་ཏེ་ཆིབས་བསུ་སེར་སྦྲེངས་སློགས། 

ཁི་འབུལ་སྟློང་འབུལ་གི་འབུལ་ཞབས་སློགས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པས་མཉེས་པར་མཛད་

ཅིང༌། མཆློད་ཡློན་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་གནམ་ལ་ཉི་ཟླ་ཟུང་གཅིག ས་ལ་མཆློད་ཡློན་རྣམ་

གཉིས་གགས་པར་གྱུར་ཅིང༌། གཞན་ཡང་དཔལ་ལན་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པློའི་ཞལ་ངློ་རྣམས་དང༌། 

དཔལ་སྟག་ལུང་པ་སློགས་བློད་གངས་ཅན་གི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ལའང་བཀའ་ཆློས་ཀི་

གསན་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཅིང༌། མཆློད་གཞིས་དགེ་རྒྱུན་ཡང་བརྒྱ་གངས་མང་པློ་འབུལ་སྦློར་

མཛད་པ་དང༌། ཁད་པར་དུ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་འདི་ཉིད་ཀི་མཛད་ཆེན་ལྔར་གགས་པ། ཞེས་

སློགས་གསལ་བ་ལར་རློ། མདློར་ན། ལློ༡༦༢༡ལློར་ཧློར་སློག་གི་དམག་སྐློར་གཅིག་བློད་དུ་

ལྷགས་ནས་ཇློ་ཤཱཀ་རིན་པློ་ཆེའི་མཆློད་སྤིན་བཅག་པ་སློགས་དུས་མི་བདེ་བ་བྱུང་བར་སར་

ཡང་མཐན་བསྐྲློད། ཁིམས་ཡིག་ཞལ་ལྕེ་བཅུ་དྲུག་གཏན་འབེབས་གནང་། ཁིམས་ཡིག་ནང་དུ་

ཆློས་ཕློགས་ཀི་ཞྭ་རིགས་དང་གྲུབ་མཐའ་བསྒྱུར་མི་ཆློག་པ་དང་། དུས་ཆེན་ལ་རི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་

བསློམས་དགློས་པ། གཏློར་བཟླློག་བེད་དགློས་པ་སློགས་བློད་སྤི་ལ་ཕན་པའི་ལས་དློན་མང་

པློ་གཏན་འབེབས་གནང་འདུག དེ་ནས་དབུས་སློག་གཉིས་མཉམ་འབེལ་གིས་གཙང་པ་རྒྱལ་

པློ་ལ་དམག་འཁྲུག་ཐེངས་གསུམ་བས་མཐར་སློག་པློ་གུ་ཤི་ཧན་གིས་དམག་སྣེ་ཁིད་པའི་

དབུས་སློག་གཉིས་ཀི་དམག་གིས་ གཙང་དམག་དང་འཐབ་པས། ཕློགས་གཉིས་ཀི་དམག་མི་

ཁི་ཕག་ཙམ་ཤི་རྨས་བྱུང་བའི་མཐར་དབུས་སློག་གཉིས་ཀི་དམག་དཔུང་གིས་གཞིས་ཀ་

བསམ་འགྲུབ་རེ་མཐའ་ནས་བསྐློར། གཙང་པ་རྒྱལ་པློ་ཀརྨ་བསྟན་སྐྱློང་དབང་པློ་དཔློན་གཡློག་

ཉུང་བསྡུས་བཅས་ཟུར་བློལ་དུ་ཕིན། འཕློས་ཀི་གཙང་དམག་རྣམས་དབང་མེད་དུ་མགློ་སྒུར་

བས། དེ་རེས་ཀརྨ་པ་དང༌། ས་སྐྱ་པས་དཔང་པློ་མཛད་དེ་གཙང་པ་རྒྱལ་པློས་མགློ་འབུལ་ཞུས་

ན་སློག་ཆད་མི་གཅད་ཅིང་འཚོ་རེན་ཕན་བུ་ཞིག་སྤད་ནས་རང་ཡུལ་དུ་སློད་ཆློག་རྒྱུའི་གན་རྒྱ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཞག གཙང་པ་རྒྱལ་པློས་མགློ་འདློགས་ཞུས་རེས་བཀྲློངས་འདུག

གཙང་པ་རྒྱལ་པློ་ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་ཁིའི་སྤི་ལློ་༡༥༨༦ལློ་ལ་ཀརྨ་

བསྟན་སྲུང་དབང་པློའི་སས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་བསམ་འགྲུབ་རེར་སྐུ་བལམས། མ་མའི་ཚོགས་ཀིས་

སྐུའི་བསྐྱེད་བསིངས། སྐུ་ཆུང་ངུ་ནས་ཐུགས་སམ་ཞིང་མཁེན་པ་རྒྱས་པ་མིའི་དབང་པློར་གྱུར་

པ་ཞིག་ལགས་ཤིང༌། སྐུ་གཞློན་ནུ་ནས་ཡབ་ཡུམ་གནམ་གི་གུང་སྐས་ལ་གཤེགས། དགུང་ལློ་

ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་སྤི་ལློ་༡༦༡༠ལློ་ལ་དམག་དཔུང་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལན་དང་བཅས་ཏེ་དབུས་སུ་

ཕེབས། ཡར་རྒྱབ་དཔློན་ཆེན་སློགས་གཞན་ཕློགས་ཚར་བཅད། དབུས་ལྷློ་བརྒྱུད་རང་ཞབས་

སུ་བཅུག དེ་ནས་དབུས་གཙང་གི་རྒྱལ་ཕན་གདུག་རྩུབ་ཅན་རྣམས་ཚར་བཅད། བཀའ་ཁིམས་

བཟང་པློས་རྒན་མློ་གསེར་ཁུར་གི་དུས་འཇམ་དར་ཡུག་གཅིག་ཏུ་བརྐྱངསདེ་ནས་ས་ཕློ་རའི་

ལློར་ སྤི་ལློ༡༦༡༨ལློར་ཧློར་སློག་ཀ་ཀློའི་དམག་ཚན་པློ་ཆེ་བློད་དུ་ལུད། བང་ཁམས་ཐམས་

ཅད་དམག་གིས་བཅློམ། ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་ཡང་ཧློར་སློག་གིས་བཟུང་ནས་རྒྱ་གར་གི་ཛོ་

ཀིམདློ་ཁམས་བར་དྭགས་ཀློང་གསུམ་དབུས་གཙང་སློགས་དད་ཆེན་གནས་སྐློར་པ་རྣམས་

ཀང་ཇློ་བློ་ཤཱཀ་ལ་གསློལ་བ་རྒྱང་ནས་འདེབས་པ་མ་གཏློགས་སྐློར་བ་སྨློན་ལམ་སློགས་དགེ་

བའི་ལས་རྣམས་བགིད་མ་ཐུབ། ཤར་གི་ཇ་ལའི་འགྲུལ་གི་གསེར་ཟམ་ཡང་ཆད་པ་སློགས་

དུས་ཤིན་ཏུ་མ་བདེ་བའི་མི་ཐམས་ཅད་ཨློ་རྒྱན་གི་སས་ལུང་འབས་མློ་གཤློངས་ཀི་གནས་སློ་

སྒུག་པ་ལས་ཐབས་མ་རེད་པའི་སྐབས། ས་སྐྱློང་མིའི་དབང་པློ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་

ཕས་ཀི་རྒློལ་བ་ཚར་གཅློད་པའི་གཡུལ་ཆེན་པློ་བཤམས་ཏེ་དཔུང་ཚོགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་

ལན་སྟློད་ལུང་མདར་ཕབ། ལྷའི་དམག་ཚོགས་ས་ལ་འཕློས་པ་ལ་བུའི་གཟི་བརིད་ཀིས་མཐའ་

དམག་རྣམས་ཚར་བཅད། དབུས་གཙང་རུ་བཞི། མདློ་ཁམས་སང་དྲུག ལྷློ་མློན་ཁ་བཞི་སློགས་

མདློར་ན་སྟློད་ཛཱ་ཏི་དབྱུག་པས་བརྡུངས་ས་ནས། སྨད་རྒྱ་མློ་དར་ཟབ་འཐག་ས་ཡན་རང་

ཞབས་སུ་བཅུགགཞིས་ཀ་བསམ་འགྲུབ་རེས་གཙོས་པའི་རློང་ཆེན་བཅུ་བཞི། སའི་མེ་བཙའ་

གནློན་པའི་རློང་ཕན་སློགས་ཞལ་འཛིན་གིས་སྐྱློང་བ་རྣམས་མ་གཏློགས། རློང་ས་བཙན་གི་

རིགས་རྣམས་མ་འློངས་པར་དུས་ཟིང་གི་རྒྱུར་འགློ་བར་དགློངས་ནས་ཐམས་ཅད་རྨང་མེད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

པར་བཤིག ཤིང་ཆ་རྣམས་ལྷ་སས་གཙོས་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ཀི་ཞིག་གསློས་དང་གྲུ་ཟམ་

སློགས་ཀི་རྒྱུར་གནང༌། ལྷ་སར་ཇློ་ཤཱཀ་རྣམ་གཉིས་ཀི་དྲུང་དུ་མཆློད་སྤིན་རབ་འབམས་རྒྱ་

མཚོའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཁློར་ཡུག་སྟར་ཆགས་སུ་འཛུགས་པ་མཛད། མཐའ་འདུལ་

ཡང་འདུལ་གི་གཙུག་ལག་ཁང་སློགས་སུའང་མཆློད་པ་རྒྱ་ཆེར་གནང༌། སེར་འབས་དགེ་

གསུམ་གིས་གཙོས་པའི་ཆློས་སེ་རྣམས་ཀི་འབའ་རེངས་པ་བསྟན་བཤིག་རྣམས་གནས་ནས་

དབྱུངས། རབ་བྱུང་གནས་བརན་དགེ་འདུན་མཁས་ཤིང་བཙུན་པ་རྣམས་བསྡུས་ནས་བསྟན་

པའི་གད་བདར་དང་སེ་དགློན་བསྟན་པ་ཉམས་ཆག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀི་ཁ་གསློའི་དབུ་ཚུགས། 

མཐར་གཙང་དམག་རྒྱལ་ཏེ་གཙང་པ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་དབུས་གཙང་ཡློངས་ལ་

དབང་སྒྱུར་བེད་པའི་སིད་དབང་བཙུགས། སྤི་ལློ་༡༦༢༠པའི་ལྕགས་སྤེལ་ལློར་གཙང་པ་རྒྱལ་

པློ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་འབྲུམ་ནད་ཀིས་གློངས། 

གཙང་པ་རྒྱལ་པློའི་དུས་རབས། སྤི་ལློ་༡༦༡༨-༡༦༤༢་ ལློའི་བར་བློད་ཀི་སིད་དབང་གཙང་པ་

རྒྱལ་པློས་བསྐྱངས། བློད་ཀི་རྒྱལ་པློའི་ལམ་ལུགས་བསྐྱར་གསློ་བྱུང་། རྒྱལ་ས་གཞིས་ཀ་

བསམ་འགྲུབ་རེར་ཡློད། 

གཙང་པ་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་། གཙང་པའི་གདུང་རབས་ལས། གདུང་རབས་འདི་ཉིད་རིམ་པར་བློན་

པའི་ཕློ་བང་གི་ལེ་བ་ནི། རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པློ་བསམ་འགྲུབ་རེ་ཞེས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་

དམ་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་ལ་རི་རྒྱལ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་འདྲ་བ་ཕློགས་བཞི་ནས་བག་སེང་གེ་འདྲ་

བ་དྲུག་གིས་བཏེགས་པ། ཕིའི་སློ་ལྕློག་སེང་གེ་སློ་མློ། ལྕགས་རི་འློབས་མུ་ཁྱུད་རྣམས་ནི་སིན་

པློའི་མཁར་ལར་བཙན་ཞིང་རྔམས་པ་དང༌། དག་བློའི་མགློ་བློ་དང་རྒྱུ་མ། མ་རུངས་པ་ཁིམས་

ལས་བསྒལ་པའི་མིག་དང་ལག་པའི་ཕེང་བ་སློགས་འཇིགས་ཤིང་སྐྱི་གཡའ་བ། བར་གི་སློ་

ལྕློག་རྣམ་སས་ཀི་ཁང་བཟང་ལར་འབྲུ་རིན་པློ་ཆེའི་དཀློར་མཛོད་དང༌། རྡློ་ལེབ་ཟླ་བ་ལར་

དཀར་བ་གཅལ་དུ་བཀྲམ་པའི་ར་བ་ཡངས་པ། ཕློགས་བཞིར་སློ་ཁང་བསིལ་ཁང་དང་སྐས་

ཀིས་མཛེས་པ། ཕློ་བང་གི་ལེ་བ་ནི་ལྷའི་ཁང་བཟང་ལར་མཛེས་ཤིང་ལ་བས་མི་ངློམས་པ་

གསེར་གི་རྒྱ་ཕུབས་དང་བེ་འགློགས་ཟ་རམ་བརེགས་ཀིས་མཛེས་པ། གསེར་གི་རྒྱལ་མཚན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དང་གདུགས་དང་འཕན་གིས་བརྒྱན་པ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འཕེལ་

གདུང་རིན་པློ་ཆེ་ལ་སློགས་པ་མཆློད་པའིབེ་བགརློལ་མློའི་སྒས་དཔག་ཚད་ཀི་བར་ཁབ་པ་

སློགས་བདེ་བ་ཅན་ནམ་མངློན་དགའི་ཞིང་ལ་བུ། གསེར་ཁི་དངུལ་ཁིའི་སྟེང་དུ་མི་དབང་ཆློས་

ཀི་རྒྱལ་པློ་བཙུན་མློའི་ཚོགས་དང༌། མདུན་ན་འདློན་དང༌། རྒྱལ་ཕན་ར་པ་དྲུང་འཁློར་བསམ་

གིས་མི་ཁབ་པའི་འཁློར་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་པ་ནི། ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་གི་ཕློ་བང་ལ་

བུ། ཕློགས་བཞིའི་བ་ར་བ་རྣམས་ཀི་བ་མ་རའི་ཚོགས་དང༌། རྒྱ་གར་རྒྱལ་པློ་ཨར་ག་པར་བ། 

རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པློ། ས་ཐང་གློང་མ། སློག་པློ་གཞུང་དྲུག་སློགས་ཀི་གསེར་ཡིག་མི་སྣའི་ཚོགས་

ནི་མེ་ཏློག་ཟིལ་དངར་ལ་བུང་བ་འདུ་བ་བཞིན་འཐིབས་སེ། ཁློར་ཡུལ་ཏུ་འདུ་བ་ཕློ་བང་གི་

ཕློགས་བཞིའི་ཚལ་བཞི། ཤར་རེ་དཀར་ཚལ་ལག་མཐིལ་ལར་སྙློམས་ཤིང་ཉམས་དགའ་བ། 

ལྷློར་བཀྲ་ཤིས་དགེ་བའི་ཚལ་ཁང་བཟང་དང་ཁྲུས་ཀི་རིང་བུ་མེ་ཏློག་སྣ་ཚོགས་སྐྱེ་བའི་ལྡུམ་

རར་བ་སྣ་ཚོགས་སྐད་སྙན་སྒྱུར་ཞིང་སྐྱིད་པ། ནུབ་དགའ་བ་ཚལ་བཟའ་ཤིང་ར་བས་ཡློངས་

སུ་སྐློར་ཞིང་དགེ་འདུན་གི་ཀུན་དགའ་ར་བ་སློགས་བག་ཕེབས་པ། བང་ཆུ་གློང་དང་ཇ་ཚོ་

ཚལ་སྨན་ལློངས་འབབ་ཆུས་བརྒྱན་ཅིང་ཡིད་དུ་འློང་བས་སྐློར་བའི་ཕློ་བང་འདི་ཉིད་ཀི་མ་ལག་

ཏུ་གཏློགས་པ་ཤར་རྒྱལ་མཁར་རེ་སེང་གེ་གནམ་ལ་འཕློ་བ་ལ་བུ། པ་རྣམ་ལྷུན་གྲུབ་རེ་གནམ་

ལ་ཟློ་བ་བཏགས་པ་ལ་བུ། གཞིས་ཀ་རིན་སྤུངས་ལྷུན་ཆགས་པ་སློགས་ཀིས་ཡློངས་སུ་སྐློར་

ཞིང༌། ཕི་ལྕགས་རིའི་ཚུལ་དུ་ཤར་མི་འགྱུར་ཞིང་དྭགས་ཀློང་ནི་ཁ་གནློན་འློལ་དགའ་སྟག་རེ། 

ལྷློ་མི་འགྱུར་ཞིང་ཀློ་མློན་གི་ཁ་གནློན་དློ་བློ་རློང༌། ནུབ་མི་འགྱུར་ཞིང་བལ་པློ་རྒྱ་གར་གི་ཁ་

གནློན་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་རེ། བང་མི་འགྱུར་ཞིང་ཧློར་སློག་རྒྱ་ནག་གི་ཁ་གནློན་གསང་སགས་བདེ་

ཆེན་དང༌། གཞན་ཡང་ས་གནས་མེ་བཙའ་གནློན་པའི་རློང་མཁར་བཙན་མང་པློས་སྐློར་བའི་

དབུས་སུ་བློད་ཀི་རྡློ་རེ་གདན་ལྷ་ས་འཕྲུལ་སྣང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དང༌། དགེ་འདུན་ཁི་ཕག་

འདུ་བའི་ལྷ་སེ། མངའ་ཁུལ་མི་སེ་གློང་ཁེར་གནམ་གི་སྐར་མ་སར་ཆགས་པ་ལ་བུ། དགློས་

འདློད་ཀི་གཞི་རྒྱ་བློད་འཕྲུལ་ཟམ་གི་ཚོང་འདུས་གང་ལ་གང་འདློད་དུ་འདུ་བ། ལློ་ཕྱུགས་རག་

ཏུ་ལེགས་ཤིང་སྐྱ་རྒྱས་པ། བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་འདི་ཉིད་ཀི་སྐུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

བསློད་མངློན་པར་མཐློ་བའི་བཀའ་དྲིན་ལས་བྱུང་བ་འདི་ལགས་སློ།། ཞེས་པ་ནི་གཙང་པའི་

གདུང་རབས་ཀི་མ་ཡིག་ཇི་བཞིན་བཀློད་པའློ།། 

གཙང་པ་རྒྱལ་པློའི་མཛད་ཆེན་རྣམ་ལྔ། གཙང་པ་རྒྱལ་པློ་ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་སིད་

སྐྱློང་རིང་བློད་འབངས་སྤི་ལ་ཕན་པའི་མཛད་ཆེན་རྣམ་པ་ལྔ་གནང་ཡློད་པ་ནི། ༡ སངས་རྒྱས་

ཀི་བསྟན་པ་རིན་པློ་ཆེའི་ཞབས་ནས་འདེགས་པ་དང༌། ཆློས་བཞིན་སྐྱློང་བའི་རྒྱལ་པློའི་ལུགས་

བཟུང་བའི་ཕིར་བན་སེར་མློའི་ཕག་མི་བཞེས་ཤིང༌། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་བན་ཁི་ཚོ་མང་

པློ་རྒྱལ་ཁབ་བསམ་འགྲུབ་རེར་གདན་དྲངས་ནས་སེར་ཚོགས་ཚར་གསུམ་ལ་མང་ཇ་གདན་

ནློན་གི་ཞབས་ཏློག་གསེར་དངུལ། རིན་པློ་ཆེ། རྒྱན་ཆས། གློས་དར། ར་ཁབ། ལྕགས། བུ་རམ། 

བལ། ཚོས། བཙོད། ཚྭ། ནས་སློགས་འདློད་དགུའི་ལློངས་སྤློད་ཐམས་ཅད་སྤུངས་ཏེ་འགེད་

ཆེན་གནང་བས་དགེ་འདུན་རེ་ལ་ལློ་རེའི་རྒྱགས་གློས་ཀིས་འཚོ་བར་མཛད་པ་དང་གཅིག ༢ 

མངའ་འབངས་ཐམས་ཅད་ཀི་བདེ་སྐྱིད་དང་གཉློམ་ཅུང་ཉམ་ཐག་པ་ལ་ཕ་མ་ལར་བརེ་བར་

དགློངས་ཏེ་བློད་ཁིམས་བར་དུ་ལད་པ་རྣམས་གསློར་འཇུག་ཕིར་བཀའ་ཁིམས་ཀི་གའུ་ལེ་

ཆེན་མློ་བསྒིགས་པ་གནང་ནས་མངའ་འབངས་ཐམས་ཅད་ཞློ་ལ་སྤིས་མ་ཆགས་པ་ལར་ཞློད་

འཇགས་ཤིང་ཉིན་མཚན་གི་གཉིད་གློ་མ་ལློག་པར་ཉལ་ཆློག་པ་དང་གཉིས། ༣ མངའ་འབངས་

ཁལ་མི་རྣམས་ངལ་གསློ་ཞིང་སྐྱིད་པ་ལ་སྐྱིད་པ་ངློ་ཤེས་པའི་ཕིར་བརྒྱ་ཚོ་རེར་ལློ་ལློ་བཞིན་ལློ་

རེས་སྐློར་གི་རང་འགློ་ལག་འདློན་གི་ཁལ་རིགས་རྣམས་བཅག་པའི་དར་རྒན་གི་ལུང་གནང་

སྟེ་ལློ་འཁློར་རེར་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་སྐྱིད་སྡུག་ཚར་རེ་སྙློམས་པར་གནང་བ་དང་གསུམ། 

༤ མི་འཇིགས་པ་སྐྱབས་ཀི་སྦིན་པས་སེམས་ཅན་བདག་མེད་ཤ་རུས་པགས་པའི་ཕིར་སློག་

གི་ཉེན་པ་རྣམས་སྐྱློབ་པ་དང་བདེ་བར་འདུག་པའི་ཕིར་ཆློ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན་ནས་ཟླ་བ་བཅུའི་

བར་རི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་བསློམས་པར་གནང་བ་དང་བཞི། ༥ ར་སའི་འཕྲུལ་སྣང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་

ཆེན་པློར་ཇློ་ཤཱཀ་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་ལ་ཐག་རིང་མཐའ་འཁློབ་ནས་མཎལ་ན་བཟའ་འབུལ་བ་

དང༌། ཕ་མ་དྲིན་ཆེན་གི་རུས་པ་སྐྱེལ་བ། ཐློད་པ་གཏུགས་ནས་སྨློན་ལམ་རྒྱག་པ། གྲུབ་མཐའ་

རིས་མེད་ཀི་ཆློས་ཀི་སེ་རྣམས་སུ་འབུལ་སྐྱེལ་སློགས་དགེ་རྒྱུན་གསེར་ཟམ་གི་བདེ་ཐབས་ཀི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕིར། བང་རུ་རིགས་ཀི་ཁིམས་ཁ་བསམས་པར་མཛད་ནས་བཟང་འགྲུལ་མཐའ་འཁློབ་པ་སྤིན་

པ་དཀར་པློ་ལ་ཚད་བཙུགས། གངས་དཀར་པློ་ལ་སྣེ་གཏད། ས་ནག་འདློམ་དུ་བཅལ་ནས་ཉམ་

ཐག་ཅིང་ག་ཆད་པ་རྣམས་ར་ཆད་བང་ཁམས་སུ་གསློ་ཆློག་པ་དང༌། མི་ཆད་ལློགས་འཁགས་

ཀིས་བཙེས་པ་རྣམས་ལ་གློ་ཁ་བང་རུ་རིགས་ནས་གཡག་ལུགདབུས་ཀི་རློང་གཞིས་ནས་

རམ་སན། གློས་རྒྱུའི་སྣམ་ཕྲུག་གནང་སྟེ་བམས་བརེའི་བཀའ་དྲིན་གིས་བསྐྱངས་ཏེ་རང་རང་

འདློད་པའི་བགིད་པ་རྣམས་བསྒྲུབས་ཏེ་རང་རང་གི་ཡུལ་དུ་བདེ་བར་ལློག་ཆློག་པ། རྒྱ་ནག་

པློའི་བང་སློ་སློག་ཡུལ་ནས་དབུས་གཙང་གི་བར་རྒན་མློ་གསེར་འཁུར་ལ་བུའི་དུས་བདེ་བར་

མཛད་པ་དང་ལྔ་བཅས་ཡིན། 

གཙང་པ་དུང་ཁུར། གཙང་པ་དུང་ཁུར་བ་དབང་ཕྱུག་བཀྲ་ཤིས། གུང་ཐང་བ་མ་ཞང་གི་སློབ་མ། 

ཐློག་མར་ཤིས་ཞ་རྒྱལ་པློའི་བ་མར་གདན་དྲངས་ཏེ་མི་ཉག་གི་ཡུལ་དུ་ཚལ་པ་བཀའ་བརྒྱུད་

ཀི་ཆློས་ལུགས་ཐློག་མར་སེལ། རེས་སུ་ཇིང་གེར་ཧན་གིས་ཤིས་ཞ་མི་ཉག་རྒྱལ་ཁབ་གཏློར་

རེས་སློག་ཡུལ་དུ་གདན་དྲངས་ནས་ཇིང་གེར་ཧན་ལ་ཆློས་བཤད་དུ་སློག་ཡུལ་དུ་ཚལ་པ་

བཀའ་བརྒྱུད་གི་ཆློས་ལུགས་ཐློག་མར་སེལ། འདིའི་འཁྲུངས་ལློ་དང་འདས་ལློ་སློགས་ལློ་རྒྱུས་

ཞིབ་པ་མ་མཐློང་། 

གཙང་པ་བདུན་བརྒྱུད། ཙོང་ཁ་པ་གཤེགས་རེས་དགའ་ལན་ཁི་པ་བེད་མཁན་གཙང་པ་ཁློ་ན་ཡིན་

པའི་རྒྱལ་ཚབ་རེ་དང་། མཁས་གྲུབ་རེ། ཞ་ལུ་པ་ལེགས་པ་རྒྱལ་མཚན། བློ་གློས་ཆློས་སྐྱློང་། 

བ་སློ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། བློ་གློས་བརན་པ། སྨློན་ལམ་དཔལ་པ་སྟེ་བདུན། 

གཙང་པ་བློ་གློས་བཟང་པློ། རེ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལྕགས་བི༡༣༦༠ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། བིས་

པའི་དུས་ཡབ་རིན་སྤུངས་ན་བཞུགས་པས་དེར་བརེན་ནས་ཁང་གཉེར་མཛད། དེ་ནས་ཆློས་

ལ་ཞུགས་མློས་པ་ཆེན་པློ་སྐྱེས་ཏེ་བ་མ་ཆློས་དབིངས་པའི་ཞབས་ལ་གཏུགས། དེ་དང་མི་རིང་

བར་ཆློས་རེ་འབའ་ར་བ་བསྟེན་ནས་གདམས་པ་མང་དུ་ཞུས། མཁས་གྲུབ་ཀི་བ་མ་མཐའ་ཡས་

པའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཤིང་ཟབ་ཆློས་མང་དུ་གསན། དེའི་སྟློབས་ཀིས་སློབ་མ་ལ་རིམ་

འབློགས་པ་ཡང་གདམས་ངག་སྣ་མི་གཅིག་པ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཉིས་ཡློད་པར་གགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

གངས་ཏི་སེ་ལ་བློན་ཏེ་སྒྲུབ་པ་མཛད། དེ་ནས་ཆློས་ཀི་ཆེད་དུ་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕློགས་ལྕམ་བེ་དང་

རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་ཤིང་གི་རིར་ཕེབས། ཚུར་བློན་ནས་ལ་སྟློད་ལྷློར་ལློ་ཤས་བཞུགས་ཏེ་སི་

ཏུ་ཆློས་རིན་བསྟེན། ཕིས་སྐྱིད་ཤློད་དུ་སང་པློ་ཁ་དང་ལན་རློང་དུ་བཞུགས། དེ་རེས་གཡློན་

ཕློགས་སུ་ཕེབས་ནས་ཡར་རྒྱབ་པ་དཔློན་ཆེན་དགེ་བསྙེན་པས་བ་མར་བཟུང་། དེ་ལར་ས་

ཡར་མར་དུ་འགློ་དློན་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཛད་ནས་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་ཡློས༡༤༢༣ལློར་ག་ཕི་

འབྲུག་གི་དགློན་པར་སྐུ་གཤེགས། 

གཙང་པ་རིན་ཆེན་ནམ་མཁའ་རྡློ་རེ། འདི་ཉིད་ཡབ་སྣུབས་ཨ་ལ་ལ་བ་བའི་སགས་པ་ཆེན་པློ་ཞིག་

དང་ཡུམ་རལ་རྒྱགས་བཟའ་ལྕམ་མི་བ་བ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་དང་པློའི་མེ་སྦྲུལ་

༡༠༧༧ལློར་གཙང་གི་སྣུབས་ཡུལ་རློང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། རྔློག་ལློ་དང་། གཉན་ལློ། བ་རི་ལློ་ཙཱ། 

རྭ་ལློ། བཙན་ཁ་བློ་ཆེ་སྟེ་བ་མ་ལྔ་ཙམ་གི་ཞབས་ལ་གཏུགས། བཙན་ཁ་བློ་ཆེ་ལས་མདློ་སེ་

རྒྱན་གསན་པས་ཚར་གཅིག་ལ་མཁེན། དེ་རེས་ཐུགས་དགློངས་ལ་རྒྱ་གར་དུ་བློན་ནས་པཎི་

ཏ་གཅིག་གཉིས་ལ་གཏུགས་དགློས་སྙམ་ནས་བློན་པས་དིང་རིར་དམ་པ་དང་མཇལ། དམ་པ་

བཞེངས་པ་དང་སྐབས་འཁེལ་བས་ཀུན་གིས་མི་འདི་བསློད་ནམས་ཆེ་ཟེར། དེ་སྐབས་བལ་

ཡུལ་ལ་མུ་གེ་ཆེ་ཟེར་བས་ཕིར་ལློག་ནས་སྐྱིད་ཤློད་དུ་བློན། དེ་ནས་བ་ཡུལ་མཇལ་དུ་བློན་

ནས་ཆིབས་བེ་ནག་བཟང་པློ་གཅིག་དང་གསེར་སང་གང་ཕག་རེན་དུ་ཕུལ། ཞལ་མཇལ་བ་

ཙམ་གིས་མཆི་མ་འཁྲུག་པའི་དད་པ་སྐྱེས། ཚོགས་ཆློས་ཤིག་ཀང་གསན། ལློ་པ་རྣམས་ཀིས་

སྤན་དྲངས་ནས་ལློའི་གདན་ས་མཛད། ཕིས་བ་ཡུལ་བས་འཕིན་བཏང་བར་མིས་གློ་མ་ཆློད་

པས་འདའ་ཁར་མ་མཇལ་ཡང་བ་ཡུལ་བ་སྐུ་འདས་རེས་ལློ་བ་གཉིས་ཀའི་བདག་མཛད། སློབ་

མ་ནི་གཙང་པའི་བུ་བཞི་ལ་སློགས་པ་བཅུ་བཞི་ཐློན་སྐད། མཐར་དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ར་ལྔ་པ་

རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ༡༡༦༡ལློར་སྐུ་འདས། 

གཙང་པ་སུམ་པ། རས་ཆུང་པའི་སློབ་མ་ཐུགས་ཀི་སས་བཅུ་གསུམ་གི་ཡ་གལ། འདི་ཉིད་ལ་སྟློད་

ཅུང་པའི་སྨད་ཀི་སུམ་པ་ཉེའུ་མཁར་བ་བར་ཡབ་སུམ་པ་དབང་ཕྱུག་དང་ཡུམ་རྨ་མློ་ཁེ་མཁར་

གཉིས་ཀི་སས་ལྔའི་ཆེ་དག་ཏུ་འཁྲུངས། མང་སྟློད་སྟག་ཚལ་དུ་རྒྱ་དམར་བ་དང་རློག་མངློན་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཉིས་ཀི་གྲྭ་སར་བློན་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་ལློ་གཅིག་བཞུགས། དེ་ནས་རེ་རས་ཆུང་པའི་སྤན་

སར་བློན་པས་ཤིན་ཏུ་མློས་པར་གྱུར་ནས་ཕག་གཡས་པའི་སིན་ལག་བཅད་དེ་མར་མེ་བས་

ནས་ཕུལ་སྐད། ཞལ་མཇལ་ཚད་ལ་མཐློང་ཕག་གསུམ་གསུམ་མཛད་པ་དང་། ཞག་རེ་ལ་ཕག་

བརྒྱ་བརྒྱ་མཛད་པར་དམ་བཅས་ཏེ་བཞུགས། རས་ཆུང་པ་སྐུ་གཤེགས་རེས་གདན་ས་བཟུང་། 

དེའི་དུས་ན་ཆུ་བློ་གངྒཱ་ཚུན་ལ་བཟང་བར་གགས། 

གཙང་པློ། ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གིང་ལན་མ་དང་། རྒྱུན་ལན། ངློགས་ལན། ཆུ་

རྒྱུན། ཉ་ལྕིབས་ཅན། འབབ་ཆུ། མཚོར་འབབ། གཡློ་ལན། རླབས་ལན་བཅས་སློ།། 

གཙང་པློ་འཕེད་བཅད། གཙང་པློའི་ཚུ་རློལ་ནས་ཕ་རློལ་ཏུ་ཐད་ཀར་བཅད་པ། མི་རྐྱལ་རལ་ཅན་

གིས་གཙང་པློ་འཕེད་བཅད་ཀིས་འགློ་བ། 

གཙང་སྤློད། ① ཚངས་པར་སྤློད་པའམ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྤློད་པ། ②[ཡུལ]གསང་སྤློད། 

གཙང་སྤློད། བུ་ལློན་སློགས་ཆ་ཚང་འཇལ་བ། གཡར་དངུལ་རྣམས་གཙང་སྤློད་བས་ཟིན། 

གཙང་འཕར། འབྲུ་རླུང་ལ་ཕར་ཏེ་གད་གཙང་བཟློ་བ། 

གཙང་འཕློ་བ། རྦད་དེ་འཕློག་པ། ཡུལ་ལུང་གཙང་འཕློག ཁིམ་ནང་གི་རྒྱུ་ནློར་གཙང་འཕློག་བས་པ། 

གཙང་བ། ① དག་པ། བུ་ལློན་གཙང་བ། དུས་སློ་གཙང་སློང་། ② གཙང་མ་དང་འདྲ། 

གཙང་བེད། [མངློན] ① མེ། ② རྩྭ་ཀུ་ཤ ③ བརྒྱ་བིན། 

གཙང་བིས། ① ཡི་གེའམ་རི་མློ་གཏན་འབེབས་ཀི་གཙང་བཤུས། ཟིན་བིས་ཞུ་དག་བཏང་ནས་

གཙང་བིས་བེད་པ། ② གཙང་པས་འབི་རྒྱུན་གི་རི་མློའམ་ཡི་གེའི་རུས། 

གཙང་སྦློར། [རིང]གྲྭ་པའི་ཟས་ཀི་ཞལ་ཏ་བ། 

གཙང་སྦྲ། ① དྲི་མ་དང་ཉེས་པ་སློགས་ཀི་སྐྱློན་མེད་པ། ས་ཆ་གཙང་མ། སྤློད་པ་གཙང་མ། ལློ་ཆས་

གཙང་མ། སྐྱེས་ཚལ་གཙང་ཞིང་ཡིད་དུ་འློང་བ། སྒིག་ལམ་གཙང་མ་བཟློ་བ། བསམ་པ་གཙང་

མ། ② [མངློན]བློད་ཟླ་ལྔ་པ། 

གཙང་སྦྲ་དགློན། མིང་གཞན་གསེར་གློང་གྲྭ་ཚང་ཟེར། རེ་ཙོང་ཁ་པའི་དངློས་སློབ་ངག་དབང་དློན་

གྲུབ་ཀིས་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་ཁང་དམར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཙང་འབུལ་གེང་མེད་ཞུ་བ། བུ་ལློན་ཡློངས་རློགས་གཙང་མར་འབུལ་རྒྱུ་ཁག་འདློགས་ཀི་གེང་

ཕློགས་ཕན་བུ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་བེད། 

གཙང་དབེ། ① གཙང་མ་དང་བཙོག་པ། ② ཡི་གར་འློང་བ་དང་། ཡི་གར་མི་འློང་བ། 

གཙང་མ། བཙོག་པ་དང་བལ་བ་ལྷད་མེད་པ། 

གཙང་མའི་གནས། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་ལྷ་གནས་རིས་ཤིག་གི་མིང་།

གཙང་མའི་གནས་ལྔ། འཕགས་པ་ཁློ་ན་གནས་པའི་ལྷ་ཡུལ་ལྔ་སྟེ། མི་ཆེ་བ་དང་། མི་གདུང་བ། 

ཤིན་ཏུ་མཐློང་བ། ག་ནློམ་སྣང་བ། འློག་མིན་བཅས་སློ།། 

གཙང་མའི་ཟླ་བ། བློད་ཟླ་ལྔ་པའི་མར་ངློ་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཡར་ངློ་རློགས་པའི་བར་གི་མིང་། 

གཙང་རྨེ། དྲི་མ་མེད་པའམ་གཙང་མ་དང་། དྲི་མ་ཅན་ནམ་བཙོག་པ། 

གཙང་སྨན་ཡེ་ཤེས་བཟང་པློ། ལྷ་ས་ལྕགས་པློ་རིའི་གསློ་རིག་འགློ་ཕན་གིང་གི་སྨན་པ་མཁས་ཆེན་

ཞིག་སྟེ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་སྨད་ཙམ་དུ་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་

མཚོ་དང་། ཕློ་ལྷ་བསློད་ནམས་སྟློབས་རྒྱལ་གཉིས་ཀིས་མདློ་སྨད་དུ་བཏང་བས། ལློ་ཤས་རིང་

བ་སྨན་པ་མཛད་དེ་རེས་སུ་མདློ་སྨད་བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་དུ་ཕེབས་ནས་སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་

བཙུགས། རྡློ་རེ་རབ་འབམས་དང་། སློག་པློ་མེར་གན་ཨེམ་ཆི་བློ་བཟང་དར་རྒྱས་སློགས་སློབ་

མ་མང་པློ་བསྐྱངས། བཀའ་རློམ་ཡང་སྨན་སྦློར་གཅེས་བསྡུས་དང་། བང་ཁློག་གཡུལ་ཐིག་ར་

འགེལ་སློགས་མཛད། གསློ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་ཁིད་རྒྱུན་དང་སྨན་ངློས་འཛིན་གི་སྐློར་སློགས་

ལག་ལེན་དམར་ཁིད་སློལ་གཏློད་པ་སློགས་མདློ་སྨད་བང་རྒྱུད་དུ་གསློ་རིག་ལ་མཛད་རེས་

ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་ད་ལའི་བར་དུ་ཕག་ལེན་དེ་དག་གི་སློལ་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་གནས་སློ།། 

གཙང་སྨློན་ཧེཿརུ་ཀ་རུས་པའི་རྒྱན་ཅན། འཁྲུངས་ཡུལ་གཙང་མང་སྟློད་སྟག་ཚལ་དུ་མང་རལ་པ་

ཅན་དང་ཉི་མ་འློད་ཟེར་སློགས་ཀི་རྒྱུད་པ་ཡབ་སགས་འཆང་སངས་རྒྱས་དཔལ་ལན་དང་། 

ཡུམ་སངས་རྒྱས་འདྲེན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་སྤེལ་༡༤༥༢ལློར་སྐུ་

འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བདུན་པ་ས་སྟག༡༤༥༨ལློར་མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་སངས་རྒྱས་ཀི་དྲུང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་མཚན་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་གསློལ། དེ་ནས་བཟུང་དགུང་ལློ་བཅུ་

བདུན་གི་བར་རང་ཡུལ་དུ་སློབ་གཉེར་མཛད། དགུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་པར་ཙ་རིར་བློན་ཏེ་རེ་

བཙུན་ཤ་ཧ་རབ་འབམས་པ་སངས་རྒྱས་སེང་གེ་དང་མཇལ། རི་ཆློས་སྐློར་གསུམ། ཐར་གྲུ་

སྐློར་གསུམ། ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ལྔ་ལན་ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་སྦློར། དློ་ཧ་སྐློར་གསུམ་

དང་མཛོད་དྲུག་རློ་སྙློམས་སློགས་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་ཆློས་སྐློར་ཕལ་མློ་ཆེའི་ལུང་གསན། རེ་

བཙུན་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་དབང་བསྐུར་ཏེ་གསང་མཚན་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེ་

ཞེས་གསློལ། དེ་ནས་དཔལ་འཁློར་ཆློས་སེར་བློན་ནས་གཡུ་ལུང་བ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་

ནས་ཆློས་མང་པློ་གསན་ཅིང་། དེ་བཞིན་སློབ་དཔློན་ཀུན་དགའ་ཉི་མ་དང་། པཎ་ཆེན་དློན་གྲུབ་

གགས་པ་སློགས་བསྟེན་ནས་གསང་སགས་ཀི་དབང་དང་རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ་བསྐྱེད་རློགས་ཀི་

གདམས་པ་སློགས་མང་པློ་གསན་ནས་ཡུལ་ངེས་མེད་དུ་བློན། ཆ་ལུགས་ཀང་སྐབས་འགའ་

ཞིག་ཏུ་སྐུ་གཅེར་བུ་རུ་ཕེབས་སློགས་ཡ་མ་ཟུང་སྣ་ཚོགས་གནང་། ཕལ་ཆེར་ཧེཿརུ་ཀའི་ཆ་བད་

རུས་རྒྱན་དང་ཐློད་པ། རང་གིང་། ཁ་ཊཱཾ་རྣམས་འཆང་ཞིང་དུར་ཁློད་དང་གློང་གསེབ་ངེས་མེད་དུ་

བློན་ནས་ཐ་མལ་གི་མི་ཆུད་པའི་ཐློ་ཅློའི་སྤློད་པ་སྣ་ཚོགས་མཛད་པས་གཙང་སྨློན་ཞེས་གགས། 

མཛད་པ་ནི་བལ་ཡུལ་གི་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་ཞིག་གསློ་དང་། གྲུབ་གནས་མང་པློར་བཀའ་

བརྒྱུད་ཀི་སྒྲུབ་སེ་བཙུགས། སྙན་བརྒྱུད་གེགས་བམ་དུ་བཀློད་པ་པློ་ཏི་བཅུ་གསུམ་ལ་ཞུ་དག་

གཙང་མ་དང་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་སྤེལ༡༤༨༨ལློར་རེ་བཙུན་མི་ལའི་རྣམ་ཐར་ལགས་རློམ་

མཛད། ཉམས་མགུར་ཕློགས་གཅིག་དུ་བསྒིགས་ཤིང་པར་དུ་བརློས། གྲུབ་པའི་གློ་འཕང་མཐློན་

པློར་གཤེགས་ཀང་ལས་འབས་ལ་རི་འཇློག་ཆེ་བས་དགེ་སིག་ཆུང་ངུ་ཙམ་ཡང་ཁད་དུ་མི་

གསློད། སློབ་མ་གངས་ཀིས་མི་ཆློད་པ་འདུས། ཡློངས་གགས་སུ་ཐུགས་སས་ཞེ་དགུ། ཐུན་མློང་

མ་ཡིན་པའི་ཐུགས་སས་བརྒྱད། བ་ཆེན་བ་ཆུང་དྲུག་ཅུ། རློགས་ལན་ཉེར་བརྒྱད། སྟློན་སློམ་ཉི་

ཤུ། གྲུབ་ཆེན་བཅློ་བརྒྱད་སློགས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་བློན། མཐར་དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་ར་དྲུག་

པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་ཡློས་༡༥༠༧ལློར་རས་ཆུང་ཕུག་ཏུ་སྐུ་གཤེགས་སློ།། 

གཙང་དམེ། གཙང་རྨེ་དང་འདྲ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

གཙང་བཙོག ཡིད་དུ་འློང་བ་དང་། སྐྱུག་བློ་བ། 

གཙང་བཙོག་མེད་པ། གཙང་མ་ཡིན་དང་བཙོག་པ་ཡིན་གི་གནས་ལ་ཇི་མི་སྙམ་པར་བལ་བ། 

གཙང་ཚད། རི་མློའི་ཐློག་ཚོན་གི་ནང་ཐལ་མདློག་མ་འདྲེས་པར་དྭངས་ཤིང་། ལློ་ཁ་ཁེངས་པའི་

ཚད་ལ་ཟེར། ཕི་རློལ་ཡུལ་གི་ཁ་དློག་གི་ནང་ལ་ཐལ་མདློག་མ་འདྲེས་པའི་གཙང་ཚད་ངློ་མ་

ཞིག་མེད་པས། དེར་བརེན་སྣུམ་ཚོན་རི་མློ་འབི་སྐབས་ཚོན་མདློག་རྐྱང་པ་སྤློད་རྒྱུ་འགློག་

དགློས་ཤིང་། རི་མློ་བས་ཕི་རློལ་ཡུལ་མཚོན་པར་བེད་སྐབས་དེའི་དགློས་མཁློར་གཞིགས་ཏེ་

ཚོན་སྣ་ཚོགས་ཕན་ཚུན་འདྲེས་སྦློར་བེད་དགློས་པ་ནི་གནད་ཀི་དམ་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་ཚོན་

གི་གཙང་ཚད་ལེགས་པློ་བྱུང་ན་རི་མློའི་སྟེང་གི་ཚོན་མདློག་རྣམས་སྣེ་ཁ་འཛོམས་ལ་ལློ་ཁ་

ཁེངས་པའི་རྣམ་པ་ཐློན་ཐུབ། 

གཙང་མཚལ། གཙང་ཁུལ་དུ་ཐློན་པའི་ཁ་དློག་ཅུང་ཟད་སྨུག་པའི་མཚལ་ཞིག 

གཙང་ཟློན། གཙང་ནས་བཟློས་པའི་ཟློན་པ། 

གཙང་ཟློམ། གཙང་ཁུལ་ནས་ཐློན་པའི་ལྷམ་ཟློམ་པ། 

གཙང་གཡེར། གཙང་ཆུའི་འགམ་དུ་སྐྱེས་པའི་གཡེར་མའི་མིང་། 

གཙང་རལ་རྒྱ་རིགས་བང་སློ།། རྔ་ཆེན་ཤང་གཙང་རལ་གློང་ཚོའི་བང་ངློས་རི་འདབས་སུ་དེ་ས་

ཆིང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཨམ་བན་གི་དམག་མི་དང་། ལས་བེད་པ་སློགས་འདས་གློངས་སློང་

བའི་སྐུ་ཕུང་སས་ས་ཡིན་པ་དེའི་འགམ་དུ་རྒྱ་མི་ཚང་ཞེས་པའི་ཁིམ་ཚང་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ནི་

བང་སློ་སྲུང་མཁན་རྒྱ་རིགས་ཤིག་གི་ཁིམ་ཡིན་སྐད། ལྷ་སར་གཞིས་ཆགས་རྒྱ་རིགས་ཁག་

གཅིག་གིས་ཀང་དེ་གར་སྐུ་ཕུང་ས་ཡློད་འདུག 

གཙང་རསི། ① གཙང་པའ་ིལག་རྒྱུན་ག་ིཡ་ིག་ེདང་། ར་ིམློ་འབ་ིགཟུགས། ② གནས་གཙང་མའ་ིལྷ་གནས། 

གཙང་རིས་པ། གནས་གཙང་མའི་ལྷ། 

གཙང་རུམ། གཙང་ནས་ཐློན་པའི་རུམ། གཙང་གྲུམ་དང་འདྲ། 

གཙང་རློང་གི་མེས་སྟློན་ཚོན་པློ། མེས་སྟློན་ཚོན་པློ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། འདི་བ་མ་མར་པ་

ལློ་ཙཱ་བའི་སློབ་མ་འློད་གསལ་གི་བཀའ་བབས་ཡིན། འདིའི་ལློ་རྒྱུས་ད་ཕན་མ་མཐློང་ལགས། 



  444  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཙང་ལེགས་གྲུབ། སར་ཆློས་རྒྱལ་ཁ་ིསློང་ལེའུ་བཙན་སྐབས་བློད་ཀ་ིསད་མ་ིམ་ིབདུན་ག་ིཡ་གལ་ཞིག 

གཙང་ཤློག ① གཙང་ནས་ཐློན་པའི་ཤློག་བུ། ② ཤློག་བུ་གཙང་མ། 

གཙང་གཤང་། གད་སྙིགས་སློགས་གཙང་མར་བཤང་བ། ཆུ་སྦུབས་འགགས་པ་གཙང་བཤང་བེད་པ། 

གཙང་བཤལ། ཆུ་གཙང་མས་དྲི་མའི་ལྷག་མ་དག་པར་བཀྲུ་བ། སྐྲ་དང་གློས་བཀྲུས་ཏེ་གཙང་

བཤལ་བཏང་བ། དཀར་ཡློལ་གཙང་བཤལ་བེད་པ། 

གཙང་བཤུས། ཡི་གེ་དང་རི་མློ་དཔེ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་གཙང་མར་བིས་པ། མ་ཟིན་གཞིར་བཟུང་གིས་

གཙང་བཤུས་བས་པ། གཟུགས་རིས་མ་དཔེའི་སྟེང་ནས་གསར་པ་ཞིག་གཙང་བཤུས་བས་པ། 

གཙང་བཤེར། མཐར་ཐུག་པར་བཤེར་བ། མཛོད་ཁང་དུ་ཉར་བའི་དངློས་རིགས་གཙང་བཤེར་བེད་པ། 

གཙང་བཤེར་ཆེ་མློ། གནད་དློན་ཞིག་གསལ་ཐློན་ཡློང་ཆེད་ཞིབ་བཤེར་གཙང་དག་ཅིག་བས་པ། 

གཙང་བཤེར་དག་ཐེར། གཙང་མར་དག་བཤེར་བས་ནས་ནློར་འཁྲུལ་ཡང་དག་པར་བཅློས་པ། 

གཙང་སར་དགློན། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༢༦༩ལློར་བཏབ། བཏབ་མཁན་མ་གསལ་གྲུབ་

མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཙང་སིང་ངེ་བ། རློག་རྡུལ་མི་གཙང་བའི་རིགས་མེད་པ། ས་ཆ་གཙང་སིང་ངེ་བ་ཞིག་ལ་ངལ་གསློ་བ། 

གཙང་སེལ། ལྷག་མ་མེད་པར་བཟློ་བ། སྐྱློན་ཆ་ཚང་མ་གཙང་སེལ་བཟློས་པ། དཀའ་ཚེགས་གཙང་

སེལ། ལུགས་ངན་གཙང་སེལ། བུ་ལློན་གཙང་སེལ། 

གཙངས། ཚང་བར་བས་པ་དཔེར་ན། བུ་ལློན་གཙངས་པ་ཞེས་མ་ལུས་པར་འཕློད་ཟིན་པ། 

གཙབ། གཉིས་ཀི་བར་དུ་བཅུག་ནས་བརྡུང་བ་སྟེ། རྡློ་གཙའ་དང་ཤིང་གཙའ་ལ་བུ། རྡློ་གཙབ་བར་

ལ་ཤིང་གཙབ་མི་འགློ་ལ་བུ།

གཙབ་སྟན། མཚོན་གིས་བཙབ་སའི་མས་གདན། 

གཙབ་གདན། ཤ་རུས་རྩྭ་ཤིང་སློགས་དུམ་བུར་གཏུབ་སའི་ཤིང་སྟན་ལ་བུ། 

གཙབ་པ། བཙབས་པ། བཙབ་པ། གཙོབས། ཞིབ་མློར་གཏུབ་པ། ཤ་གཙབ་པ། ཤིང་བཙབས་པ། 

གཙའ། ལྕགས་ཀི་ལློགས་སུ་བརླན་ཐློག་ནས་སེར་པློའི་གཙའ་ཆགས་པ། གཙའ་ལས་བཙའ་འབི་

བ་ཤིན་ཏུ་མང་།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

གཙི། གཙི་ནི་གནད་ཆེན་པློར་འཛིན་པ། གཅེས་སྤས་དང་གུས་བཀུར་བས་པ་ལའང་འཇུག 

གཙིགས། རིས་མཐློང་ངམ་ར་འགངས། གཙིགས་ཆེན་པློ། གཙིགས་ཆུང་དུ་མཐློང་བ། ལག་རལ་

བསྒྱུར་བཀློད་ལ་གཙིགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པློ་བེད་པ། སྐྱློན་དང་ནློར་འཁྲུལ་ཕན་བུ་ཙམ་གི་རིགས་

ལའང་གཙིགས་ཆུང་མ་བེད། 

གཙིགས་སྣང་། རིས་མཐློང་། བཟློ་ལས་དང་ཞིང་ལས་གཉིས་ཀར་གཙིགས་སྣང་ཆེན་པློ་བེད་པ། 

གཙིགས་པ། མཆེ་བ་ཕིར་གཙིགས་པ། སྟག་མློ་ཁློས་ནས་ཁ་གདངས་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། མཆེ་

གཙིགས་སེར་བགད། 

གཙིགས་བློ། གཅེས་ཤིང་ཕངས་པའམ། ར་བ་ཆེན་པློར་འཛིན་པའི་བསམ་པ། མི་དམངས་མང་

ཚོགས་ཀི་ཧུར་སེམས་ལ་གཙིགས་བློ་དམ་པློར་འཛིན་པ། 

གཙིགས་གཙིགས། གཅེས་གཅེས་ཕངས་ཕངས། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འཛུགས་སྐྲུན་མ་དངུལ་གཙིགས་

གཙིགས་བེད་པ། 

གཙིགས་བཟུང་བ། [རིང] ① གཅེས་པ། ② ཁས་བངས་པ། 

གཙིགས་ལ་འབེབས་པ། [རིང]གཏན་ལ་འབེབས་པ། 

གཙིགས་སུ་ཆེ་བ། རིས་མཐློང་ཆེ་བ། ཕན་ཚུན་དགའ་ཞེན་གིས་གཙིགས་སུ་ཆེ་བ། 

གཙིགས་སུ་བཟུང་བ། ར་ཆེན་དུ་བརི་བའམ་གནད་ཆེན་པློར་བཟུང་བ། 

གཙིང་། ལུས་ཟུངས་ཟད་པའམ་ངལ་ཐང་ཆད་པའི་སློག་ཆགས་གང་ཞིག རང་ནུས་གང་ཡློད་བཏློན་

ནས་རང་གི་དམིགས་པའི་ཡུལ་དུ་སེབས་ཆེད་འབད་ནས་འགློ་བའི་དློན་སྟེ། ནད་པ་དེ་སྨན་ཁང་

ནས་ཚུར་གཙིང་ཡློང་པ་རེད། རྒན་པློ་གཙིང་འགློ་བཞིན་འདུག གཡག་ཆད་གཙིང་ནས་ག་

ལེར་ཡློང་པ་ཡིན་ལ་བུའློ།། 

གཙིར། སྣུམ་སློགས་གཙིར་རྒྱུ་ལའང་། 

གཙུག མགློའི་སྤི་བློའམ་རེ་མློ། སྤི་གཙུག 

གཙུག་འཁིལ། སྤི་གཙུག་གི་སྤུ་འཁིལ། 

གཙུག་གི་ནློར་བུ། ①གཙུག་རྒྱན་གི་ནློར་བུ། ② མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་བ་ན་མེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཙུག་རྒྱན། མུ་ཏིག་ཐློད་སྐློར། སར་བློད་ཀི་བུད་མེད་ཚོས་རྒྱན་གློས་རྒྱས་སྤློས་བེད་སྐབས་མགློ་

བློའི་སྟེང་དུ་མུ་ཏིག་གི་ཕེང་བ་འཁློར་མློར་བཀློད་པའི་ཞྭ་ཐློད་སློར་མློ་ཕློར་པ་ཁ་བུབ་པ་ལ་བུའི་

བཟློ་དབིབས་ཅན་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ཡིན། 

གཙུག་སྒློ། ① བ་བེའུ་སྤི་གཙུག་གི་སྒློ་སྤུ། ② ཞྭ་མློའི་གཙུག་སྒློ། 

གཙུག་ཏུ་ཁུར། སྐྱབས་བཅློལ་བའི་དློན། 

གཙུག་ཏློར། མགློའི་སྤི་བློར་རང་ཆས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཤའི་གཙུག་ཏློར་རམ། སྐྲ་བཅིངས་པ་ལས་བྱུང་

བའི་བཅློས་མའི་གཙུག་ཏློར། 

གཙུག་ཏློར་ཅན། སངས་རྒྱས་དཔའ་བློ་རབས་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

གཙུག་ཏློར་བལར་མི་མངློན་པ། དབུར་གཙུག་ཏློར་ལན་པའི་མཚན་བཟང་དང་དློན་གཅིག 

གཙུག་ཏློར་གདུགས་དཀར་མློ། གདུགས་དཀར་མཆློག་གྲུབ་མ་དང་དེ་ལས་གསུངས་པའི་ལྷ་མློ། 

གཙུག་ཏློར་སེ་ལྔ། གཙུག་ཏློར་གདུགས་དཀར་དང་། གཙུག་ཏློར་དྲི་མེད། གཙུག་ཏློར་རྣམ་རྒྱལ། 

གཙུག་ཏློར་འབར་བ། གཙུག་ཏློར་ཕུར་བུ་རྣམས་སློ།། 

གཙུག་ཏློར་རྣམ་རྒྱལ་མ། རྣམ་རྒྱལ་མའི་གཟུངས་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་མློ། 

གཙུག་ལན། [མངློན]རྨ་བ། 

གཙུག་ན་ཟླ་བ། [མངློན]ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

གཙུག་ན་རིན་ཆེན། [མངློན]ཀླུའི་རྒྱལ་པློ། 

གཙུག་ནློར། ① གཙུག་རྒྱན་གི་ནློར་བུ། ② མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། བ་ན་མེད་པ། དགློས་འདློད་

འབྱུང་བའི་གཙུག་ནློར་དུ་བརིས་པ། 

གཙུག་ནློར་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། 

གཙུག་སྤུ། སྤི་གཙུག་གི་སྐྲ། 

གཙུག་ཕུད། ① སྐྲའི་ཐློར་ཅློག་གི་རེ་དང་རལ་པ་མདུད་པའི་ཟུར་ཕུད། ② སྐྲའི་ལན་བུའི་སྣེ། 

 ③ རབ་བྱུང་གིས་ཐློག་མར་འབེག་རྒྱུའི་སྐྲ་ཕུད། ④ [མངློན]ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 
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གཙུག་ཕུད་འཁིལ་བ། སྐྲ་ལན་བུའམ་ལྕང་ལློ་འཁིལ་མློ་ཅན། 

གཙུག་ཕུད་ལྔ་པ། [མངློན]① འཇམ་དབངས། ② སེང་གེ 

གཙུག་ཕུད་ཅན། [མངློན]① སྐར་མ་དུ་བ་མཇུག་རིང་། ② ཁློན་པ། ③ དྲང་སློང་བེ་བག་པ་ཞིག 

④ མེ། ⑤ རྨ་བ། 

གཙུག་ཕུད་ཕུལ། ཆློས་བེད་འདློད་པ་རྣམས་རང་རང་གིས་དད་པ་བེད་ཡུལ་གི་བ་མའི་དྲུང་དུ་སློང་

ནས་མགློའི་སྤི་གཙུག་ནས་སྐྲའི་ཕུད་ཕུལ། བ་མས་ཀང་སྐྲ་ཕུད་དེ་བཞེས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་

སྐུ་བརན་གི་མདུན་དུ་གཏློར་ཏེ་ཚངས་སྤློད་མཐར་ཕིན་པ་དང་། སློམ་པ་ཆ་ཚང་བར་ཐློབ་པ། 

ཕིས་ཆློས་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་བ་སློགས་ཀི་སྨློན་ལམ་བཏབ་རེས་སར་གི་མིང་དེ་བསྒྱུར་

ནས་བ་མའི་མཚན་གི་ཟུར་ཚང་བའི་མིང་གསར་པ་ཞིག་འདློགས་པ་དེ་ལ་བརེ་བ་རྣམ་པ་

གསུམ་ཟེར། བརེ་བ་གསུམ་ནི། རགས་བརེ་བ། མིང་བརེ་བ། བསམ་པ་བརེ་བ་བཅས་རིམ་

བཞིན་ཡིན། 

གཙུག་འཕྲུ། ① བ་དེའི་མགློ་ཤའི་ཟེ་པྲློག ② ཞྭ་ཡི་ཏློག་གི་མིང་། 

གཙུག་ཞྭ། སྤི་གཙུག་ཙམ་ཁེབས་པའི་ཞྭ་མློ་ཞིག 

གཙུག་འློད་དགློན། བློན་སས་འབིང་བ་གཙུག་འློད་ཀི་ཉི་མའི་རྒྱལ་པློས་བཏབ། བཏབ་དུས་མ་

གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཔལ་ཡུལ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཙུག་གཡུ། སྤི་གཙུག་ཏུ་འདློགས་པའི་གཡུ་རྒྱན། 

གཙུག་གཡུ་ཐག་པ། སར་བློད་ཀི་ལྷ་ལྕམ་གི་མགློ་རྒྱན་བེ་བག་ཅིག 

གཙུག་ལག སེ་སྣློད་དམ་གསུང་རབ། སྨན་གི་གཙུག་ལག འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་གཙུག་ལག 

བརྡ་སྤློད་པའི་གཙུག་ལག 

གཙུག་ལག་ཁང་། གནའ་བློའི་དུས་སུ་རིག་གནས་འཆད་གཉེར་བ་བའི་ཡུལ་སྟེ་དེང་དུས་ཀི་སློབ་

གྲྭ་ཆེན་པློ་ལ་བུ་ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན། གནའ་དུས་སུ་རྒྱ་གར་ན་སྐད་གགས་ཆེ་བའི་སློབ་གྲྭ་ཆེ་

ཁག་གཉིས་ལ་དཔལ་ན་ལེནྡྲ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། བི་ཀྲ་མ་ཤྲི་ལའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཉིས་ཟེར་བ་ལ་བུ་རེད།

གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་ན་གནས་པའི་སེ། སར་རྒྱ་གར་གི་ཉློན་ཐློས་སེ་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག 

གཙུག་ལག་གི་གདློན་བཅུ། ༡ ཤར་ཕློགས་དྲི་ཟའི་གདློན། ༢ ཤར་ལྷློ་མེ་ལྷའི་གདློན། ༣ལྷློ་ཕློགས་

གཤིན་རེའི་གདློན། ༤ ལྷློ་ནུབ་སིན་པློའི་གདློན། ༥ ནུབ་ཕློགས་ཀླུའི་གདློན། ༦ ནུབ་བང་རླུང་

ལྷའི་གདློན། ༧ བང་ཕློགས་གནློད་སྦིན་གདློན། ༨བང་ཤར་དབང་ལན་གི་གདློན། ༩ སྟེང་

ཕློགས་ལྷའི་གདློན། ༡༠ འློག་ཕློགས་ས་བདག་གི་གདློན་ནློ།། ཡང་ན། ༡ ལྷའི་གདློན་དང་། ༢ 

ལྷ་མ་ཡིན་གི་གདློན། ༣གནློད་སྦིན་གི་གདློན། ༤ འབྱུང་པློའི་གདློན། ༥ ལློ་འཕེ་ཆེན་པློའི་

གདློན། ༦ ནམ་མཁའ་ལིང་གི་གདློན། ༧ ཀླུའི་གདློན། ༨སྲུལ་པློའི་གདློན། ༩ དྲི་ཟའི་གདློན། 

༡༠ སིན་པློའི་གདློན་སློགས་སློ།། 

གཙུག་ལག་གི་གནས། གཙུག་ལག་རིག་གནས་ཞེས་པའི་གཙུག་ལག་སྟེ། རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་

དང་། ཆུང་བ་ལྔ་ལ་ཟེར་ཞིང་། སྤིར་གཙུག་ལག་ཅེས་པའི་གློ་དློན་མང་པློ་ལ་འཇུག་པ་ཡློད། 

གཙུག་ལག་དང་པློ། [མངློན]འཁློར་བ། 

གཙུག་ལག་རྣམ་གཉིས། ཆློས་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་སིད་ཀི་གཙུག་ལག 

གཙུག་ལག་བཞི། སིད་སྲུང་དང་། ངེས་བརློད། མཆློད་སྦིན། སྙན་ཚིག་སྟེ་ཕི་རློལ་པའི་རིག་བེད་བཞི། 

གཙུག་ལག་ཡི་གེ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། ནག་རིས་ཀི་སྐློར་སེ་ཚན་མི་འདྲ་བ་ཞིབ་ཏུ་ཕེ་བའི་གངས་

ཡིན་ནམ་སྙམ་སྟེ་དཔྱད་པར་ཞུ། 

གཙུག་ལག་རིག་པ། བརྡ་སྤློད་གཙོས་ཐ་སྙད་ཀི་རིག་གནས་ཚང་མ། 

གཙུག་ལག་སློབ་སེ། གནའ་དུས་སློབ་གཉེར་བ་ཡུལ་གི་མིང་དེ། དབིན་སྐད་དུ། University 

ཟེར་བ་དང་དློན་གཅིག རྒྱ་སྐད་ལར་བསྒྱུར་ན། སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློ་ཟེར།

གཙུག་ལག་གསུམ། སེ་སྣློད་གསུམ། 

གཙུགས། ཤིང་བཙུགས་ཟིན་པ། 

གཙུབ་གཏན། གནའ་དུས་སུ་མེ་གཏློང་བའི་ཆེད་དུ་ཤིང་སྐམ་འབད་རྡར་བེད་སའི་མས་གདན་གི་ཤིང་། 

གཙུབ་སྟན། གཙུབ་གཏན་དང་འདྲ། 
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གཙུབ་པ། གཙུབས་པ། གཙུབ་པ། གཙུབས། འབད་པའམ་རྡར་བ། གཙུབ་གཏན་སྟེང་དུ་གཙུབ་ཤིང་

གཙུབས་ནས་མེ་བྱུང་བ། ཙན་དན་བསིལ་བ་ཡིན་མློད་ཀི། གཙུབ་པར་གྱུར་ན་འབར་བར་འགྱུར། 

གཙུབ་ཤིང་། བརྡར་ནས་མེ་འདློན་བེད་ཀི་ཤིང་ཞིག 

གཙུབ་ཤིང་གཙུབ་སྟན། མེ་འབིན་པའི་ཤིང་གཉིས། 

གཙུབས། གཙུབ་པའི་སྐུལ་ཚིག 

གཙུབས་པ། གཙུབ་པའི་འདས་པ། 

གཙེ་བ། གཙེས་པ། གཙེ་བ། གཙེས། གནློད་པའམ་སུན་པར་བེད་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདེ་འཇགས་

ལ་གཙེས་པའི་ཉེས་པ། མི་དམངས་ཀི་ཁེ་ཕན་ལ་གཙེ་བའི་ལློག་སྤློད་པ། ར་ལུག་ལ་སྤང་ཀིས་

གཙེ་བ། ཚིག་རྩུབ་ཀིས་མིའི་སེམས་གཙེ། 

གཙེའུ། སྨན་དཔྱད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག 

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

དབིན་སྐད་དུ་noise ཟེར། 

གཙེར་བ། རྣ་བ་སུན་པར་བེད་པ། དློན་མེད་ཀུ་ཅློ་མང་པློས་རྣ་བ་གཙེར་བར་བེད་པ། མི་ཚོགས་

མང་དུ་འདུས་ནས་ཅ་ཅློའི་སྒས་གཙེར་བ། 

གཙེར་སུན། རྣ་བ་གཙེར་ཞིང་སེམས་སུན་པར་བེད་པའི་བརྡབས་གསིགས། རང་འདློད་ཁློག་

བཅངས་ཀིས་གཞན་ལ་གཙེར་སུན་བས་པ། ས་བདག་གིས་མི་སེར་རྣམས་ལ་གཙེར་སུན་

ཚད་མེད་བཏང་བ། 

གཙེས། གཙེ་བའི་སྐུལ་ཚིག 

གཙེས་པ། གཙེ་བའི་འདས་པ། 

གཙོ། གཙོ་བློ་སྟེ། གཉིས་སམ་མང་པློའི་ནང་ནས་ངློ་མའམ་གནད་ཆེ་བར་འཛིན་པ་དེ། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་body stub ཟེར། 

གཙོ་སྐྱློང་། ཚོགས་འདུ་སློགས་འཚོག་རྒྱུར་སྐྱློང་བ་པློ་གང་གིས་གཙོ་བློར་འཛིན་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཙོ་ཁིད་པ། སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་སློབ་ཚན་གང་ཞིང་གཙོ་བློར་ཁིད་མཁན།

གཙོ་འཁློར། ལྷ་དང་མིའི་གཙོ་བློ་དང་། དེའི་རེས་འབང་གཉིས་ཀི་མིང་ཡིན།

གཙོ་གལ་ཆེ་བ། གཙོ་གནད་ཆེ་བ། ལས་དློན་གཙོ་གལ་ཆེ་རིགས། 

གཙོ་རྒན། སར་རློང་གཞིས་འློག་གི་ཡུལ་ལུང་སློ་སློའི་འགློ་པའམ་འགློ་བེད། 

གཙོ་འགན། ལས་ཀ་སློགས་ཀི་གཙོ་བློའི་འགན། 

གཙོ་འགན་ལེན་མི། ལས་ཀའི་འགན་ཁུར་རང་འཛིན་བེད་མཁན། 

གཙོ་ཆེ་བ། གལ་ཆེ་བའམ་གནད་ཆེ་བ། ལས་འགན་གཙོ་ཆེ་བ། ཁིམ་པ་ཞིག་གི་ལས་འགན་གཙོ་

ཆེ་བ་དེ་སློ་སློའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་ཡློན་ཏན་བསབ་རྒྱུ་དེ་རེད།

གཙོ་གཉེར་བེད་པ། གལ་ཆེན་དུ་བརི་ནས་བདག་གཉེར་བེད་པ། 

གཙོ་དྲག སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་གཞུང་སེར་ཆློས་གསུམ་གི་གཞིས་ཀ་ཁག་གི་གཞིས་སློད་དང་

བརྒྱ་ཚོ་རྒན་པློ་སྟེ་གློ་གནས་ཀི་མིང་། 

གཙོ་འདློན། དློན་མང་པློའི་ནང་ནས་གཅིག་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་འདློན་པ། སློན་དུ་བསམ་བློའི་

སྐློར་གི་གནད་དློན་གཙོ་འདློན་བས་ནས་ཐག་གཅློད་པ། དེ་རིང་ཉམས་མློང་ཕློགས་སློམ་བ་

རྒྱུའི་ཐད་གཙོ་འདློན་གིས་བཤད་པ། 

གཙོ་ཕལ། དྲག་པ་དང་། དཀྱུས་མ། གལ་ཆེ་བ་དང་། སྤིར་བཏང་པ་གཉིས་ཀི་དབེ་བ་ལ་བུ།། 

གཙོ་ཕལ་གློ་ལློག གཙོ་བློ་དང་ཕལ་པ་གཉིས་ངློས་འཛིན་ནློར་ནས་གློ་ལློག་པ། 

གཙོ་བློ། ① སྤི་ཁབ་དང་། རེ་བློ། ཁློང་གཙོ་བློར་བས་པའི་འཐུས་མི་ཚོགས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་

ལ་ཁད་ཐློན་དང་། མགློ་མ། སློན་མ། མཆློག་གྱུར། མཆློག་ཏུ་བྱུང་བ། དང་པློར་གྱུར་པ། དམ་

པ། དྲག་ཤློས། ཕུལ་བྱུང་། ཕི་ཕེད་མིན་པ། བ་ན་མེད་པ། རེར་ཐློན། རེར་བྱུང་། གཞན་ཁད་

ཅན། རབ། རབ་རློམ་བཅས་སློ།། ② གནད་དམ། སྙིང་པློ། རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བློ་ཁློད་ལ་ཐུག་འདུག 

དློན་གི་གཙོ་བློ་བསྟན་ནས་བཤད་སློང་། ③ ཕི་རློལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའི་མུ་སྟེགས་

གངས་ཅན་པའི་ཐ་སྙད་ཞིག་སྟེ་བདེ་སྡུག་བཏང་སྙློམས་ཆ་མཉམ་པའི་རང་བཞིན་སྣློད་བཅུད་

ཐམས་ཅད་ཀི་བེད་པློ་ཞིག་ལ་འདློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

གཙོ་བློ་དགློན། རབ་བྱུང་སློན་སྤི་ལློ་བདུན་༧༩༦ཙམ་ལ་བ་ཻརློ་ཙ་ནས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་

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

གཙོ་བློ་མི་བདུན། གློས་བེད་པའི་ནང་གི་གཙོ་བློའི་གས་བློན་ཆེན་བཞི་དང་བཀའ་བློན། ནང་བློན། 

ཕི་བློན་བཅས་བསློམས་པའི་མི་གསུམ་བཅས་ལ་ཟེར། 

གཙོ་བློ་སེམས་ཀི་གཞི། རང་གི་འཁློར་དུ་གྱུར་པའི་སེམས་བྱུང་ཡློད་པའི་ཆ་ནས་རང་ཉིད་གཙོ་

སེམས་སུ་བཞག་པ་ཡིན། དབེ་ན་དྲུག་ཡློད་དེ། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནས་ཡིད་ཀི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་བར་དྲུག་གློ

གཙོ་ཚགས། སྙིང་ཚགས་ཀང་ཟེར། དེ་ནི་སྣང་ཆ་རིག་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། མཐློང་ཆའི་སློག་

ཤིང་དེ་རི་མློའི་ངློས་དང་དྲང་རྐྱང་དུ་གནས་ཏེ། རི་མློའི་ངློས་ཀི་ས་ངློས་སྙློམས་ཐིག་གི་དཀིལ་

ཚགས་དང་མཉམ་དུ་འཕད་ས་དེར་གཙོ་ཚགས་ཟེར། ས་ངློས་དང་མཉམ་གཤིབས། རི་མློའི་

ངློས་དང་དྲང་ཟུར་ཆགས་པའི་འགྱུར་ཐིག་ཡིན་ཕིན། ཚང་མ་གཙོ་ཚགས་སྟེང་མཉམ་རུབ་དང་

ཡལ་འགློ་བཞིན་ཡློད། 

གཙོ་བློའི་གདློན་ཆེན་བཅློ་བརྒྱད། ༡ ལྷའི་གདློན། ཚེས༡ ༡༡ལ་འཛིན། སཾ་སྐྲ�་ཏའི་སྐད་སྨ། ཚིག་

སྙན་སྨ། གཉིད་ཆུང་། གཙང་སྦྲ་ཆེ། བཞིན་མདངས་ལེགས། ༢ ལྷ་མིན་གདློན། ཚེས་༡༠ ༢༩ལ་

འཛིན། ཤ་ཆང་ལ་དགའ་བ། ཟུར་མིག་བལ་བ། ཁློ་གཏུམ་དང་ང་རྒྱ་ཆེ། སྤློད་པ་བབ་ཆློལ་བེད། 

༣དྲི་ཟའི་གདློན། ཚེས་༡༢ ༡༤ལ་འཛིན། ལུས་སེག་ཅིང་གློས་དྲི་ཞིམ་པ་ལ་དགའ་བ། རང་ལ་

མགུ་བ། གླུ་གར་དང་རེད་འློ་ལ་དགའ་བ། རྒྱན་དམར་པློ་འདློགས་པ་དགའ་བ། ༤ ཀླུ་གདློན། 

ཚེས་༥ལ་འཛིན། བཞིན་མདངས་དང་ལན་ཞིང་མིག་འབུར་ཚུགས་སུ་བལ་བ། ཟས་དཀར་པློ་

འློ་མའི་རིགས་དང་། དམར་པློ་ཤ་རིགས་ལ་དགའ་བ། ལྕེ་མྱུལ་ནས་ཁ་བུབ་ཏུ་ཉལ་བ། ༥ 

གནློད་སྦིན་གདློན། ཚེས་༧ ༡༡ལ་འཛིན། ནློར་རས་ལ་དགའ་ཞེན་ཆེ་བ། སྐད་ཆུང་ངུས་སྨ་བ། 

སྨན་པ་དང་བམ་ཟེར་ལ་སང་ཞིང་། ཉ་ཤ་ལ་སེད་པ། མགློགས་པློར་འགློ་བ། ༦ ཚངས་པའི་

གདློན། ཚེས་༡༥ ༡༨ལ་འཛིན། འབློད་སྐད་བེད། བསྟན་བཅློས་སློགས་ངག་འདློན་བེད། རང་

ལ་མཚོན་སློགས་བརྡེག་ཅིང་གཞན་ལ་གཤེ་གཤེ་བཏང་། དགློད་ལ་དགའ། ༧ སིན་པློའི་
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གདློན། ཚེས་༡༦ ༢༤ལ་འཛིན། ལུས་སྟློབས་དང་ལན། ཚིག་རྩུབ་སྨ། དམར་སྟེ་ཤ་རིགས་ལ་

དགའ། ༨ ཤ་ཟའི་གདློན། ངློ་ཚ་བེད་པ། སྐད་གདངས་དམའ་བ། སྐབས་སུ་འབློག་ཚུལ་སྟློན་པ། 

དློན་མེད་དུ་ངུ་ཞིང་ས་ལ་འབད་དེ་འབེལ་ཀི་གཏམ་སྨ་བ། ༩ ཡི་དྭགས་ཀི་གདློན། ཡི་དྭགས་ཀི་

སྤློད་པ་དང་མཚུངས་པར་བེད། ཧ་ཅང་སར་བས་མིའམ་སེམས་ཅན་གང་བྱུང་ཡང་སྐྲག་ནས་

འདར་བ། ཟས་མི་འདློད་པ། ༡༠ གྲུལ་བུའི་གདློན། ངློ་གནག་ཅིང་དལ་བུར་འགློ་བ་དང་། རླིག་པ་

སྐྲངས་པ། ༡༡ བད་སྟེམས་ཀི་གདློན། ལག་ཏུ་ཤིང་སློགས་འཛིན་ཅིང་གཅེར་བུར་རྒྱུག་པ་དང་། 

གནས་སྟློང་དུ་འདུག་པ། ༡༢ གཡེང་བེད་ཀི་གདློན། ཆུ་འདློད་པ། སྐྲག་ཚིག་སྨ། ཟས་མི་འདློད། 

༡༣ རློ་ལངས་ཀི་གདློན། བདེན་པར་སྨ་བ། གཉིད་ཆེ། རྒྱན་གི་རིགས་ལ་དགའ། ༡༤ དུར་སིའི་

གདློན། ཚེས་༨༩ ༣༠ལ་འཛིན། ཁ་སྐམ། མིག་འཛུམ། ལག་གཡློན་གིས་གློས་གློན། ༡༥ དམ་

སིའི་གདློན། ཚེས་ ༨༩ མཚམས་ལ་འཛིན། སྨློ་འབློག་བེད། བ་མའི་སྤློད་པ་བེད། ༡༦ རྒྱལ་

པློའི་གདློན། ཚེས་༡༦ ༢༤ལ་འཛིན། སྨློ་འབློག་བེད། བ་མའི་སྤློད་པ་བེད། ༡༧ གཤིན་རེའི་

གདློན། མེ་གདློན་ཡིན། གཤིན་རེའི་སྤློད་པ་དང་མཚུངས་པར་བེད། ༡༨ ཐེའུ་རང་གདློན། སྤློད་

པ་མ་ངེས་པ་སྣ་ཚོགས་བེད། ལྷག་པ་ཤྭློ་དང་རེད་འཇློ་ལ་དགའ། ཡློས་ལ་དགའློ།། 

གཙོ་འཛིན། འགློ་སྐྱློང་མཁན་གཙོ་བློ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་master task ཟེར། 

གཙོ་སེམས། རང་གི་འཁློར་དུ་བྱུང་བའི་སེམས་བྱུང་ཡློད་པའི་རྣམ་རིག རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ལ་

སློགས་པའློ།། 

གཙོག རྐུབ་སྟེགས་སློགས་ཀི་སྟེང་བསད་པ་དང་། མར་ས་ཐློག་ཏུ་ཙོག་པུར་བསད་པའི་དློན། 

གཙོགས། གཙག་པའི་སྐུལ་ཚིག 

གཙོད། རི་དྭགས་ཤིག ལུས་ཆུང་ཞིང་རྭ་ཅློ་རིང་བ། དེའི་རྭ་ཅློ་མེ་མདའ་འདེགས་སྤད་དང་གུར་

ཕུབ་སྤད་བེད་ཆློག་ཅིང་། སྨན་རིགས་ཤིག་ཀང་ཡིན། 

གཙོད་ཁག སློག་ཆགས་གཙོད་ལས་བྱུང་བའི་ཁག་སྨན་ཞིག རློ་མངར་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་སྙློམས། 
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ནུས་པས་འཁྲུ་བ་གཅློད། སྐྱེ་རྒྱུན་འགློག 

གཙོད་དགློན་དགེ་ལན་ཆློས་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༦༧༣ལློར་པེ་ཤད་རབ་

ཆློས་བརན་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་གཙོས་གློང་བརྡལ་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཙོད་མ། རི་དྭགས་གཙོད་ཕྲུག་གི་ཨ་མ། 

གཙོད་གཞུ། གཙོད་ཀི་རྭ་ཅློ་ལས་བཟློས་པའི་གཞུ། 

གཙོད་རུ། སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ལན་ཚ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ཟླ་མཚན་མི་

སྙློམས་པ་དང་། མངལ་དུ་ཁག་སྐྲན་འདྲིལ་བ། བུ་རློ་ལུས་པ། ཁློག་པ་བཤལ་བ་སློགས་ལ་ཕན། 

གཙོབས། གཙབ་པའི་སྐུལ་ཚིག 

གཙོར། གཙོ་ཡིག་ལ་ལ་དློན་གི་ར་སྦར་བ། 

གཙོར་འདློན། གཙོ་འདློན་དང་འདྲ། 

གཙོས་པ། གཅིག་གཙོ་བློར་བཏློན་ཏེ་གཞན་རྣམས་ཞར་ལ་གློ་བའི་བསྡུས་ཚིག་གམ། ཁབ་བེད་ཀི་

ཚིག ནས་ཀིས་གཙོས་པའི་འབྲུ་རིགས། བལ་གིས་གཙོས་པའི་ཡུལ་ཟློག

བཙག ① ས་དམར། ② རྡློ་སྨན་ཞིག ཚོས་ལའང་འཇུག མཚལ་རང་ལ་བཞག བཙག་མི་ལ་རེ། 

བཙག་དང་བསེབས་ན་དམར། རམས་དང་བསྟུན་ན་སློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མེ་ལྕེ་བ་དང་། 

ཚོན་ཆེན། ལེ་བརྒན་མེ་ཏློག་བཅས་རྣམས་གངས་སློ།། 

བཙག་དགློན། འདེབས་ལློ་སློགས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ཇློ་ནང་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་

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

བཙག་བཅད་པ། མར་རམ་སྣུམ་སློགས་བསྐློལ་བ། 

བཙག་བཅད་མར། ལུག་གམ་འབིའི་མར་རིང་པ་མེར་བཞུས་པ་དེའི་སྙིགས་མ་རྣམས་རས་ལ་

བཙག་ཅིང་ཆུ་བཅད་པར་བསྐློལ་བའི་ཞུན་མར་གི་མིང་ངློ་།། 

བཙག་རྡློ། ཚོན་དམར་པློ་ཡློད་སའི་རྡློ། 

བཙག་གདན། ཤིང་ལ་ཚོན་གདན་དང་པློ་བཙག་དང་སྤིན་བསེས་ཏེ་གཏློང་རྒྱུའི་མིང་། 
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བཙག་པ། དྭངས་སྙིགས་འབེད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཚག་པའི་མ་འློངས་པ། 

བཙག་སྦུག སྣུམ་སློགས་འཚག་བེད་སྦུ་གུ་ཅན་ནམ། པི་པི་ཡློད་པའི་མིང་། 

བཙག་ཡུགས། རྡློ་བཙག་དམར་པློ་ཤིང་ཚོན་ཉན་པ་དེ་དང་། གསེར་ཡློད་སའི་ས་འློག་ནས་ཐློན་

པའི་ཡུགས་རྡློ་དང་གཉིས་ཀི་མིང་ངློ་།། 

བཙགས། ཐིགས་པ་སློགས་བཙགས་ཟིན་པ། 

བཙགས་པ། དྭངས་སྙིགས་འབེད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཚག་པའི་འདས་པ། 

བཙགས་བུ། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཁག་གཏར་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཀི་མིང་སྟེ། དཔལ་

སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་བཀའ་

འགེལ་ལས། བཙགས་བུ་ནི། ཁག་རའི་གཏར་དམིགས་སྟེང་ནས་ལུས་ལ་གནློད་པའི་ངན་ཁག་

རྣམས་ཕིར་བཙགས་བེད་ལྕགས་ལས་བཟློས་པའི་ཡློ་བད་ཆུང་ངུ་དྲུག་གི་སྤི་མིང་ངློ་།། 

བཙགས་མ། གཙང་མར་བཙགས་ཟིན་པའི་འབྲུ་རིགས། 

བཙང་བ། བར་གསེབ་ཏུ་འཛུད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཚང་བའི་མ་འློངས་པ། 

བཙངས་པ། བར་གསེབ་ཏུ་འཛུད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཚང་བའི་འདས་པ། 

བཙད། ① གློས་སློགས་ཉི་འཚིགས་ཐེབས་ནས་རང་བཞིན་གིས་རལ་འགློ་བར་བཙད་ཅེས་སློ།། 

བཙད་པློ། [རིང]རེ་བློ། 

བཙན། ལྷ་འདྲེའི་ནང་གསེས་ཤིག བཙན་རྒློད་ཀི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 

བཙན་སྐུལ། ལུས་སློག་ཅི་རིགས་ལ་བཙན་པློ་དབང་ཤེད་ཀིས་ཉེན་ཁ་སྤད་ནས་རང་གི་འདློད་པ་

བསྒྲུབ་དུ་བཅུག་པའི་དློན། 

བཙན་བསྐུལ། དབང་ཤེད་ཀིས་བཀློལ་སྤློད། འུ་ལག་བཙན་བསྐུལ། གྲྭ་འཕགས་བཙན་བསྐུལ། 

བཙན་བསྐུལ་བཀས་བཅད། 

བཙན་ཁང་། བཙན་གསློལ་མཆློད་བེད་སའི་མཆློད་ཁང་། 

བཙན་ཁིད། མི་འདློད་བཞིན་ཁིད་པ། གཞན་གིས་བཙན་ཁིད་བས་ནས་གཞན་ཡུལ་དུ་ཕིན་པ། ཇག་

པས་བཙན་ཁིད་བས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

བཙན་ཁིད་གློད་གཞི། མི་ཇག་རྒྱབ་མཁན་གིས་མི་སྣ་བཙན་བཟུང་བས་པའི་གློད་གཞིར་བརློད། 

བཙན་ཁིད་ནག་ཉེས། མི་ཇག་རྒྱབ་མཁན་གི་བཙན་ཁིད་བས་པའི་ནག་ཉེས། 

བཙན་ཁིད་བེད་པ། དམིགས་ཡུལ་ཅི་རིགས་བསྒྲུབ་ཆེད་མི་སྣ་དློན་མེད་པར་བཙན་བཟུང་བས་

ནས་ཁིད་ཕིན་པ། 

བཙན་གློས། སར་གི་རྨློངས་དད་ལར་བཟློས་པའི་ལྷ་བཙན་གི་གློས། 

བཙན་རྒློད། དྲེགས་པ་སེ་བརྒྱད་ཀི་རིགས་ནང་པའི་བཀའ་སྲུང་ཞིག བཙན་རྒློད་བཀའ་སྲུང་གྱུར་

ཚུལ་ནི། བཀའ་སྲུང་བཙན་རྒློད་ཆེན་པློའི་ལས་བང་ལས། སློན་དུས་ལི་ཡུལ་དགེ་སློང་གིས༔ 

རྨློད་པ་མ་རུང་བློར་བའི་ཚེ༔ ཟངས་ཐང་གདུག་པའི་ཚལ་ཞིག་ན༔ སྨློན་ལམ་ཤུགས་ལས་བྱུང་

བ་ཡི༔ ཁག་གི་སང་ང་དམར་པློ་བདུན༔ དུག་གིས་མཇའ་ཚོན་འཕློ་བ་སིད༔ དུས་བབས་སྨིན་

ཅིང་རྡློལ་བ་ལས༔ བཙན་རྒློད་འབར་བ་སྤུན་བདུན་དེ༔ གློ་མཚོན་ཞློན་པ་དང་བཅས་ཏེ༔ ཤིན་

ཏུ་མི་སྲུན་པར་གྱུར་ནས༔ དྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་འཁློར་དུ་བསྐློར༔ ཉིན་མློ་ནད་མཚོན་ཆར་པ་

འབེབས༔ མཚན་མློ་འཛམ་གིང་ཀུན་དུ་ཉུལ༔ མི་རྣམས་གསློན་པློར་བང་ནས་ཟློས༔ ཁད་པར་

བློད་ཁམས་དབང་དུ་བསྒྱུར༔ དེ་ཚེ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀིས༔ ཡེ་ཤེས་སྤན་གིས་དེ་གཟིགས་

ནས༔ འློད་ཟེར་སྐར་མདའ་ཆད་ལར་འཕློས༔ ཐུགས་རེ་ཆེན་པློའི་ཐུགས་ཀར་ཕློག༔ རྒྱུད་

བསྐུལ་དེའི་ཐུགས་ཀར་ནས༔ འློད་ཟེར་སྤིན་ཟེར་འཇའ་ལར་འཕློས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཐུགས་

ཀར་ཕློག༔ རྒྱུད་བསྐུལ་དེའི་འློད་ཟེར་ནི༔ ནམ་མཁའི་གློག་ཞགས་ལ་བུར་འཕློས༔ དབང་ཆེན་ཧྱ་

གྷི་ཝར་སྤྲུལ༔ བཙན་རྒློད་འཁློར་བཅས་འུབ་ཀིས་བསྡུས༔ རབ་ཏུ་གཟིར་ཞིང་དམ་ལ་བཞགས༔ 

སློག་གི་སྙིང་པློ་དངློས་སུ་ཕུལ༔ ཤན་པ་སློག་ལེན་དམར་པློར་གསློལ༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་

བསྲུངས་བར་བསྐློས༔ དེ་ནས་ཁ་བ་ཅན་ལློངས་འདིར༔ རིག་འཛིན་ཆེན་པློ་ཐློད་ཕེང་རལ༔ ལྷ་

འདྲེ་འདུལ་ཞིང་ཕེབས་པའི་ཚེ༔ བཙན་རྒློད་འཁློར་བཅས་དམ་ལ་བཞགས༔ བསྟན་དག་འདུལ་

བར་ཁས་བངས་ནས༔ ཤློ་བ་སློག་ལེན་མཚན་ཡང་བཏགས༔ ཞེས་གསུངས་བཙན་རྒྱལ་རིང་

ལུགས། དེང་དུས་ཀི་མ་རའི་རིང་ལུགས་ཡིན་ཞིང་། སེར་སློམ་མ་རའི་རིང་ལུགས་ཀང་ཟེར། དེ་

ནི་མ་རའི་རིང་ལུགས་འཕེལ་རྒྱས་ཕིན་ནས་ཚད་མཐློ་ཤློས་དང་དུས་རིམ་མཇུག་ཤློས་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེབས་པ་ཞིག་དང་། སྤི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་གསར་བརེ་འབྱུང་ཉེའི་དུས་ཡིན། 

བཙན་དགག་བརྡ་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་jam signal ཟེར། 

བཙན་འགག ས་བཙན་པློའི་འགག་མགློབཙན་འགག་འདི་ནས་ཅིས་ཀང་བརྒལ་ཐུབ་པ་བེད་དགློས། 

བཙན་ངག ལློག་ཏུ་མེད་པའི་སྐད་ཆ། གཤམ་འློག་ཏུ་བཙན་ངག་ཕབ་པ། 

བཙན་ལྔ། སར་བློད་རྒྱལ་ཉེར་བཞི་པ་ཏློ་རེ་ལློང་བཙན་དང་། ཉེར་ལྔ་པ་ཁི་ནམ་བཙན། ཉེར་དྲུག་པ་

ཁི་སྒ་དཔུང་བཙན། ཉེར་བདུན་པ་ཐློག་རེ་ཐློག་བཙན། ཉེར་བརྒྱད་པ་ཐློ་ཐློ་རི་གཉན་བཙན་ཏེ་

རྒྱལ་རབས་ལྔ་པློའི་སྤིའི་མིང་། 

བཙན་གཅློད། བཙན་ཐབས་ཀིས་ཐག་གཅློད་བེད་པ། རློད་གནད་བྱུང་རིགས་ལ་བདེན་མིན་གསེད་

བཀྲློལ་ཞིབ་ཚགས་བེད་དགློས་པ་ལས་བཙན་གཅློད་བར་མི་རུང་། 

བཙན་འཇིང་། [རིང]གཏན་གློགས། 

བཙན་ཉར་བས་པའི་མི། སྤི་བདེ་ལས་ཁུངས་སློགས་འབེལ་ཡློད་ཚོགས་པས་བཙན་ཉར་བས་པའི་

གློད་གཞི་ཅི་རིགས་དང་འབེལ་ཡློད་ཀི་མི་སྣ། 

བཙན་སྙ། [རིང]བློད་རྒྱལ་གདུང་རབས་སློ་ལྔ་པ་མང་སློང་མང་བཙན་སྐབས་ཀི་བློན་ཆེན་ཞིག་

ཡིན་ཞིང་མགར་སྟློང་བཙན་གི་བུ་ཆེ་བའློ།། 

བཙན་གཏམ། བཙན་ཤེད་ཀི་སྐད་ཆ། 

བཙན་ཐང་། མིང་གཞན་བཙན་ཐང་གཡུ་ཡི་ལྷ་ཁང་ཟེར། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་དུས་མ་

གསལ། དུས་ཕིས་ཙམ་ན་དགེ་ལུགས་པས་བདག་ཉར་བས་ཡློད། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣེ་གདློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བཙན་ཐང་། བཙན་ཐངཁ་འབྲུག་ནས་རིས་པའི་ནུབ་ཕློགས་ཀི་རི་ཟུར་དུ་ཡློད་པའི་བཙན་ཐང་གཡུ་

ཡི་ལྷ་ཁང་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། 

བཙན་ཐང་སློ་བཞི། ཡར་ལུང་རེད་ཐང་གི་ནུབ་ངློས་ནས་འཕློངས་རྒྱས་ཕློགས་སུ་འགློ་བའི་ལམ་ཞློར་

བཙན་ཐང་དུ་སེབས་ཤིང་། ནུབ་ངློས་སུ་བཙན་ཐང་ལྷ་རི་དང་། ཐང་གཞུང་དེར་གཡུ་ཡི་ལྷ་ཁང་
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ཡློད། བཙན་ཐང་གི་ཕློགས་བཞིར་ལུང་ཤུར་ཡློད་པའི་དབང་གིས་སློ་བཞི་ཞེས་འབློད་པ་འདྲ། 

བཙན་ཐབས། ① དབང་ཤེད། བཙན་ཐབས་ཀིས་འཕློག་པ། བཙན་ཐབས་ཆུ་བརྒལ་བེད་པ། དག་

བློ་ལ་བཙན་ཐབས་ཀིས་ཕར་རྒློལ་བས་ནས་མཁར་རློང་བཟུང་བ། ② གློ་བུར། མི་མང་པློ་ད་

ནངས་བཙན་ཐབས་སུ་སེབས་པ། 

བཙན་ཐབས་སུ་བས་པ། དབང་ཤེད་ཀིས་སམ་ནུས་པ་ཇི་ཡློད་ཀིས་བས་པའི་དློན། 

བཙན་ཐློད། [རིང]བཙན་ཐབས། 

བཙན་དུག ① བློང་ང་ནག་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག ② ནད་ཅིག 

བཙན་གདློང་། རི་བློ་ཞིག མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མཚོ་བང་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་རང་

ཚ་རློང་དུ་ཡློད། 

བཙན་མདློས། ས་དུས་འཇིག་རེན་གི་བཙན་ལ་བསློ་བའི་ཡས་མདློས། 

བཙན་བདག བཙན་པློ་དབང་ཡློད་ཀིས་གཞན་སེ་རྣམས་རང་གིས་བདག་གིར་བཟུང་བ། 

བཙན་འདེད། བ་ཐབས་ཅི་རིགས་ཀིས་བ་བ་ཞིག་བསྒྲུབ་པའམ་དང་ལེན་བ་རྒྱུར་བཙན་པློས་བསྐུལ་བ། 

བཙན་གནློད། དབང་ཤེད་ཐུབ་ཚོད་ཀི་གནློད་འཚེ། ཉེས་མེད་བཙན་གནློད་བྱུང་བའི་མི་ལ་རློགས་

རམ་བེད་པ། 

བཙན་པ། བཙན་དང་དློན་གཅིག 

བཙན་པའི་མཁར་བཞི། བང་ར་སློ་གངས་དང་མཚོའི་མཁར། ལྷློ་མློན་ཕུག་བག་དང་ནགས་ཀི་

མཁར། ཤར་ཚ་བ་ར་དང་ཆུ་ཡི་མཁར། ནུབ་འཁྲུལ་ཞག་སྟག་དང་དློམ་གི་མཁར་རློ། 

བཙན་པློ། ① རྒྱལ་པློ། ② གཉན་པློ་སྟེ་བགློད་དཀའ་བ་དང་། འདའ་བའམ། སྒྱུར་མི་ནུས་པ། མཁར་

རློང་བཙན་པློ། ས་ཆུ་བཙན་པློ། ཁང་པ་བཙན་པློ། བཀའ་བཙན་པློ། ཆློད་ཡིག་བཙན་པློ། 

བཙན་པློ་རྒྱལ་འབངས། བཙན་པློ་རྒྱལ་བློན་འབངས་དང་བཅས་པ་ཞེས་པའི་བསྡུས་མིང་། 

བཙན་པློ་དགློན་པ། མིང་གཞན་དུ་དགའ་ལན་དམ་ཆློས་གིང་ཡང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་

ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༥༠ལློར་བཙན་པློ་དློན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཙན་པློ་བདུན། ༡ ཡན་དབང་། ༢ ཆུའུ་དབང་། ༣ཆིན་དབང་། ༤ ཆི་དབང་། ༥ ཇློའུ་དབང་། ༦ 

ཝེའི་དབང་། ༧ ཧན་དབང་བཅས་བདུན། 

བཙན་པློ་དབང་ཡློད། ཁ་དྲག་ཤུགས་གནློན། བེད་མ་ིའདློད་པའ་ིལས་བཙན་པློ་དབང་ཡློད་ཀིས་བསྐུལ་བ། 

བཙན་པློས་ཧམ་ལེན། བཙན་པློ་དབང་ཤེད་ཀིས་རྒྱུ་ནློར་སློགས་ཧམ་པས་ཚུར་ལ་ལེན་པ། 

བཙན་པློ་ཧམ་ཤེད། གནས་ལུགས་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་བཙན་པློ་ཧམ་ཤེད་ཀི་བ་སྤློད། 

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

དབིན་སྐད་དུ་hanetration ཟེར། 

བཙན་ཕྱུག་སེ། སྟློད་ཀི་མགློན་གསུམ་གི་རྒྱུད་པ། འདི་ཉིད་རེ་ལེའི་སས་ཆུང་བ་ནཱ་ག་དེ་ཝའི་སས་

ཡིན་ཞིང་། འདི་ཉིད་ཀིས་ཡ་རེའི་མངའ་བདག་མཛད་པས་དེ་ནས་བཟུང་ཡ་རེའི་རྒྱལ་རབས་

ཞེས་པ་དེ་བྱུང་། 

བཙན་ཕྱུག་འཛོམས་པ། དབང་དང་རྒྱུ་ནློར་གཉིས་ཀ་ཚང་བ། 

བཙན་འཕློག དབང་ཤེད་ཀིས་འཕློག་པ། བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀི་མི་སེར་སེལ་ཡུལ་ནས་རྒྱུ་

དངློས་ཐློན་ཁུངས་བཙན་འཕློག་བེད་པ། 

བཙན་དབང་། བཙན་ཤུགས་ཀི་དབང་ཆ། 

བཙན་དབང་ཁལ་འགེལ། མི་འདློད་བཞིན་དུ་དཔྱ་ཁལ་འགེལ་བ། 

བཙན་དབང་ཆབ་སིད། ཆབ་སིད། དམག་དློན། དཔལ་འབློར་སློགས་ཀི་ནུས་པར་བསྟེན་ནས། 

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་བརས་བཅློས་དང་འཛུལ་སློགས་བས་པའི་དློན། 

བཙན་འབངས་དུས་དྲུག ༡ལློ། ༢ བན་ཀ ༣ས། ༤ ངན་ལམ། ༥ གཤུ་རིངས། ༦ ཕུར་པ། 

བཙན་མློ། རེ་རིགས་ཀི་བུད་མེད། 

བཙན་དམག ལྷ་དང་འདྲེ་ཞེས་པའི་གཟུགས་མེད་ཀི་དམག་དཔུང་། བཙན་དམག་སྟློང་གིས་བསྐློར། 

བཙན་དམར། མི་མིན་གི་འདྲེ་མི་དམར་ར་དམར་གི་བཙན་རིགས། 

བཙན་དམིགས་ཆེ་ངེས་གཞན་འགན་མེད་པ། བཀའ་ཡིག་བཙན་པློ་དཔློན་རིགས་དབང་ཅན་གཞན་

དག་སུས་ཀང་བསྒྱུར་བཀློད་གཏློང་མི་ཐུབ་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

བཙན་རློང་། ནང་དུ་ཐར་དཀའ་བའི་མཁར་བཙན་པློ། 

བཙན་འཛུལ། གཞན་གི་ས་ཆར་དབང་ཤེད་ཀིས་འཛུལ་བ། གཞན་གི་མངའ་ཁློངས་ལ་བཙན་

འཛུལ་བས་པ། 

བཙན་འཛུལ་ཚོད་ལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་penetration testing ཟེར། 

བཙན་ཞྭ། རྒྱལ་བཙན་སློགས་ཁློག་ཞུགས་སྐབས་གློན་རྒྱུའི་ཞྭ་མློ། 

བཙན་བཟུང་། གཞན་གི་ས་ཁང་མི་ཕྱུགས་སློགས་ཤེད་ཀིས་བཟུང་བ། 

བཙན་བཟུང་བེད་པ། དབང་ཤེད་ཀིས་བཙོན་དུས་བཟུང་བ། ཡང་ན་ཧམ་བཟུང་བེད་ཞེས་པ་མིང་

གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

བཙན་གཡེམ། ཚུལ་མིན་གི་སྤློད་པ་སྟེ། བུད་མེད་ལ་མ་འདློད་བཞིན་དུ་འཁིག་སྤློད་བེད་པ། 

བཙན་གཡེམ་གློད་གཞི། བཙན་ཤེད་ཀིས་མ་འདློད་བཞིན་དུ་འཁིག་སྤློད་བས་པའི་གློད་གཞི། 

བཙན་གཡེམ་ཉེས་ཅན། བཙན་གཡེམ་བེད་མཁན་གི་ཉེས་ཅན་པ། 

བཙན་ལས་གདློང་བློལ། བཙན་ཞེས་ལྷ་སིན་སེ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་དམར་པློ་བཙན་གི་སེ་ཞེས་པ་

དེར་འཇུག་ཀང་། སྐབས་འདིར་མིག་གི་ར་དམར་པློ་ལ་བཙན་ཞེས་པའི་དཔེ་དློན་སྦར་བ་ཡིན་

པས་དེའི་གདློང་ལས་བློལ་བ་ལར་གཞན་དུ་ཐུར་རེ་ཕློགས་དགློས་པའི་དློན་ཏེ། སྐྱེམས་པ་ཚེ་

དབང་གིས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་རྣམ་བཤད་བདེ་བའི་འདློད་འཇློ་ལས། 

བཙན་ནི་མིག་ར་དམར་པློ་ལ་གདློང་བློལ་བའི་གསང་སྟེང་ཐུར་རེ་གང་གི་དབུས་སུ་བརྡེག་གློ 

བཙན་ཤུགས། ཁ་དྲག་དབང་ཤེད། བཙན་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་བཙན་འཛུལ་བས་པ། 

བཙན་ཤེད། བཙན་ཤུགས། བཙན་ཤེད་ལློག་གཡེམ། གཞན་ལ་བཙན་ཤེད་ཀིས་ལས་ཀ་བསྐུལ་བ། 

བཙན་ཤེད་འཇིགས་སྐུལ། དྲག་པློའི་བཙན་ཤེད་ཀིས་ཕ་རློལ་ལ་འཇིགས་སྣང་སྐུལ་བ། 

བཙན་ཤེད་གཉེན་སྒིག ཚུལ་མིན་གི་བ་སྤློད་དེ། མ་འདློད་བཞིན་དུ་བཙན་པློས་གཉེན་སྒིག་བེད་པ། 

བཙན་ཤེད་ཐེ་ཇུས། བཙན་པློ་དབང་ཤེད་ཀིས་ཐེ་ཇུས་བེད་པ། 

བཙན་ཤེད་ཐེ་གཏློགས། བཙན་པློ་དྲག་ཐབས་ཀིས་གཞན་གི་གནད་དློན་ལ་ཐེ་ཇུས་བ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཙན་ས། ཉེར་འཚེས་མི་ཚུགས་པའི་སའམ། གནློད་པ་བེད་མི་ཐུབ་པའི་ས་ཆ། 

བཙན་ཧམ། དབང་ཤེད་བསྙློན་ཧམ། 

བཙན་ལྷ། རློང་ཞིག རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ལྷློ་ངློས་དང་རྒྱལ་རློང་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུའི་

སྟློད་རྒྱུད་དུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་གློང་རྡལ་མེ་ཞིང་དུ་ཡློད། 

བཙན་ལྷའི་ཆུ། ཆུ་ཆེན་ཆུའི་ཆུ་ལག་ཅིག རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་བཙན་ལྷ་རློང་དུ་ཡློད། 

བཙབ། གཉིས་ཀི་བར་དུ་བཅུག་ནས་བརྡུང་བའམ་གཏུབས་པ་སྟེ། ཤ་སློགས་ལན་མང་པློར་བསྣུན་

ནས་ཞིབ་མློར་བཟློ་བ་སློགས། 

བཙབ་པ། གཙབ་པའི་མ་འློངས་པ། 

བཙའ། ① ལྕགས་རིགས་ལ་བཞའ་ཚན་སློགས་ཕློག་ནས་ཆགས་པའི་གཡའ་སེར་ཞིག གི་མ་བརྡར་

བས་བཙའ་བརྒྱབ་འདུག ②བཙའ་ཟེར་བ་ཐལ་བ་དམར་པློ་ཞིག་འབབ་ནས་ལློ་ཏློག་སྟེང་དུ་

ཆགས་ཏེ། དེས་སྙེ་མའི་ནང་གི་འབྲུའི་སྙིང་པློ་ཐམས་ཅད་སྐམ་ནས་བཅུད་མེད་པར་བེད་ཀི་ཡློད་

པ་རེད། དེ་ནི་རྩྭ་ཤིང་རིགས་ལ་བྱུང་བའི་ནད་སྐྱློན་ཞིག ལློ་ཏློག་ལ་བཙའ་བརྒྱབ་ནས་ཐློན་འབློར་

ཉུང་དུ་ཕིན་པ། འབས་ལན་ཤིང་ལ་བཙའ་བརྒྱབ་ནས་ཡལ་འདབ་ཚང་མ་སེར་པློར་གྱུར་འདུག 

བཙའ་ཐན། ལློ་ཏློག་ལ་འབྱུང་བའི་བཙའ་དང་ཐན་པའི་གནློད་སྐྱློན། 

བཙའ་ཐབས། བུད་མེད་བཙའ་ཐབས་ཞེས་ཕྲུ་གུ་མེད་མཁན་ལ་སྐྱེ་ཐུབ་པའི་ཐབས་སྦློར་འཛིན་པ། 

བཙའ་བ། ① གཅེས་སྲུང་། ཡློན་ཏན་པ་རྣམས་ཀིས་དཔེ་ཆ་མིག་ལར་བཙའ་བ། བཙས་པ། བཙའ་

བ། མིག་གིས་ཧ་རེ་ལ་བ་དང་བ་ར་བེད་པ། སྤན་རས་བཙའ། སྤུས་ཀར་མིག་བཙས་པ། ཉིན་

མཚན་ལློས་མེད་ས་མཚམས་ཀི་གནས་ཚུལ་མིག་བཙས་པ། ② བཙས་པ། བཙའ་བ། སྐྱེ་བ། 

ཟླ་གངས་ཚང་ནས་བུ་ཕྲུག་བཙའ་བ། 

བཙའ་མ། ལྕགས་རིགས་སློགས་བཙའ་སྐྱློན་ནམ། ལྕགས་བཙའ་མ། 

བཙའ་ཟུག ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་ཟུག ཕྲུ་གུ་སྐབས་བཙའ་ཟུག་ཧ་ཅང་ཆེ། 

བཙའ་ཡ། [ཨ་མདློ་སྐད]ཆེས་ལེགས་པའམ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་དློན། མི་བཙའ་ཡ་ཞིག་རེད་ལ་བུ། 

བཙལ། འཚོལ་ཉུག་བ་བའ་ིལས་ཀའ་ིདུས་འདས་པ། རེད་དགློས་པའ་ིདངློས་པློ་གང་ཞིག་བཙལ་ཟིན་པ། 



  461  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

བཙལ་ཀང་མ་རེད་པའི་སྡུག་བསལ། འདློད་པའི་དངློས་པློ་བཙལ་ཀང་མ་རེད་པའི་སྡུག་བསལ་ཏེ་

སྡུག་བསལ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག 

བཙལ་བ། ① ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་འཚལ་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ② འཚོལ་བའི་འདས་

པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བཙལ་འཚོལ། རད་གཅློད་དམ་འཚོལ་ཞིབ། ① ཕྱུགས་རིས་ར་ལུག་གར་སློང་བཙལ་འཚོལ་བེད་

པ། ② རང་གི་སྐྱློན་དང་ནློར་འཁྲུལ་འབྱུང་ར་གར་ཡློད་བཙལ་འཚོལ་བེད་པ། 

བཙས། ག་ཆ། གྲུ་བཙས། ལ་བཙས། 

བཙས་སྐར། ལློ་ཏློག་ལ་བཙའ་ཡིས་གནློད་སྐྱློན་བཏང་བ། ཞིང་ལ་ས་བློན་འདེབས་སྐློར་བས་ནས་

བཏབ་ན་ལློ་ཏློག་བཙའ་ཡིས་མི་འཁེར་བའི་ཁད་ཡློད། 

བཙས་ཆེན། བཙས་མ་དངློས་གཞ་ིརྔ་བའ་ིསྐབས། བཙས་ཆེན་ལངས་མ་ིརྣམས་བེལ་ཟིང་གིས་མ་ིཁློམ་པ། 

བཙས་སྟློན། ① ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་རེས་གཤློམ་པའི་སྟློན་མློ། ② བཙས་མ་བརྔས་ཚར་བའི་རེས་ཀི་སྤློ་སྐྱིད་

ཀི་སྟློན་མློ། 

བཙས་པ། ① བཙའ་བའི་འདས་པ། ② [རིང]སྐྱག་པ། 

བཙས་པའི་དུས། དུས་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་བཙས་ནས་འཁློགས་པའི་བར་སྤི་ལའློ།། 

བཙས་འཕློག་པ། [རིང]གཡའ་ཆགས་པ། 

བཙས་འཕློག་པ་དང་འདྲ། གཡའ་ཟློས་པ་དང་འདྲ་ཞེས་པ་སྟེ། བཙའ་ནི་ལྕགས་སློགས་ཀི་གཡའ་

ཞེས་པའི་བརྡ་རིང་ངློ་།། 

བཙས་མ། སྨིན་ཟིན་བསྡུས་ཆློག་གི་ལློ་ཏློག སྟློན་དུས་ལློ་ཏློག་བཙས་མ་བརྔ་རྒྱུ་དགློས་ན་དགུན་

དཔྱིད་དབར་གསུམ་ཞིང་ལས་མ་གཡེངས་ཧུར་པློ་གིས། སྟློན་ཐློག་བཙས་མ་མ་ལང་བ། 

བཙས་མ་བརྔས་པའི་ག་ཆ། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་དང་ཉི་ཤུ་འཕད་མཚམས་སྐབས་ཀི་ཧ་

རན་སིའི་རི་མློ་མཁས་ཅན་ལའེ་ཝེར་མི་ཐཱ་ཡིས་བིས་པའི་བརམ་བ་གགས་ཅན་ཞིག་ཡིན། རི་

མློ་དེའི་བརློད་བ་གཙོ་བློ་ནི་ཞིང་པ་མི་ལྔས་ས་བདག་གི་ལག་ནས་བཙས་མ་བརྔས་པའི་ག་ཆ་

ལེན་བཞིན་པའི་སྣང་ཚུལ་གསློན་ཉམས་ལན་པ་ཞིག་བིས་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཙས་ཟླ། ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་པའི་ཟླ་བ། བཙས་ཟླ་ཡློལ་ཟིན་ཀང་ད་དུང་ཕྲུ་གུ་མ་སྐྱེས་པ། 

བཙིགས་དང་མནའ་ཆད་བས། ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་བས་ཏེ་མནའ་བསྐྱལ་བ་སྟེ། སར་བློད་ཀི་རྒྱལ་

བློན་རྣམས་མཉམ་དུ་ཚོགས་ནས་མནའ་བསྐྱེལ་བའི་ཚེ། མནའ་ཆུ་ཞེས་པ་ལྷ་ལ་མཆློད་པ་ཕུལ་

བའི་ཆུ་དང་ཆང་ནས་ཕན་བུ་རེ་བཏུང་། སེམས་ཅན་བསད་པའི་ཁག་བཏུང་བའམ་ཁ་ལ་བྱུགས་

པ་བཅས་བེད་སློལ་ཡློད་པ་ཐང་དེབ་གསར་མ་ནང་དུ་གསལ་བ་ལར་རློ། 

བཙིར། བ་བེད་ཐ་དད་པའི་བ་ཚིག དངློས་པློ་གང་ཞིག་གི་ནང་སྙིང་ཕིར་བཏློན་པའི་དློན། སྨན་པས་

སྐྲང་པ་བཙིར་ནས་རྣག་ཕིར་བཏློན་པ། དབུགས་དགང་ནས་སྐྱག་པ་བཙིར་བ། ཞན་ཀློག་

བཙིར་ནས་སློ་རི་བཏློན་པ་ལ་བུའློ།།

བཙིར་གནློན། ① པད་ཁ་སློགས་ལས་སྣུམ་འདློན་ཐབས་ཤིག ② སར་ཁིམས་ཆད་གཏློང་ལུགས་

ངན་པ་ཞིག 

བཙིར་བ། འཚིར་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བཙིར་རྨས། དངློས་པློ་སློགས་ཀི་བར་ལ་བཙིར་ནས་རྨས་སྐྱློན་བྱུང་བ། 

བཙིར་རུལ་འུ་རིལ། མི་མང་པློ་ཕན་ཚུན་འཚང་ཁ་རྒྱབ་པ། བཀའ་ཆློས་གསུང་སར་ཕེབས་མཁན་

མང་བས་བཙིར་རིལ་འུ་རིལ་རེད་འདུག 

བཙུགས་པ། འཛུགས་པའི་འདས་པ། 

བཙུགས་པའི་གིབ་མ། ཆ་བདུན་ཐུར་མའམ་སྐྱེས་བུ་རང་གཅིག་བཙུགས་པའི་གིབ་མ། 

བཙུགས་ཕྲུག དགུན་དུས་ཀི་མལ་གཟན་སྤུ་རིང་ཅན་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

བཙུགས་ཕྲུག་མཛུབ་བཅད། བཙུགས་ཕྲུག་གི་སྤུ་རིང་ཤློས། 

བཙུགས་ཤིང་། མིས་བཙུགས་པའི་ཤིང་། 

བཙུད་པ། འཛུད་པའི་འདས་པ། 

བཙུན་རྒན། གྲྭ་པ་རྒན་འཁློགས། 

བཙུན་དགློན་མཚམས་ཁུང་། གནའ་དུས་སྐྱིད་ཆུའི་ཆུ་རགས་ཀི་རློང་དུ་བཙན་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་

སྒྲུབ་ཁང་ས་ཕུག་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡློད་སར་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་དངློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

སློབ་ཀུ་ཅློར་རློགས་ལན་གི་སློབ་མ་བཙུན་མ་ཁ་ཤས་སཙྪ་འདེབས་ཤིང་བསད་པ་རིམ་བཞིན་

འཕེལ་ནས་དགློན་པ་ཆགས་པ་དེ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་ཕག་ལློར་བཙུན་མ་༡༡༧སྐློར་

ཡློད་པ་དང་། དགློན་བདག་ལྷ་ས་གཉེར་ཚང་ལས་ཁུངས་ནས་བེད་པས་གཞུང་དགློན་ཡིན། 

བཙུན་ཆུང་། གྲྭ་པ་ཆུང་ངུ་། 

བཙུན་པ། ① སློ་གསུམ་གི་ཀུན་སྤློད་ཞི་ཞིང་དུལ་བའི་གྲྭ་པ་སྤི་དང་། གྲྭ་པའི་ཞེ་ས། ② སློ་གསུམ་

གི་ཉེས་སྤློད་སངས་པ། 

བཙུན་པ་ཁིམས་མེད། གྲྭ་པ་སློམ་པ་མི་སྲུང་མཁན། 

བཙུན་པ་བཅློམ་ལན་འདས། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་ཞིག 

བཙུན་པ་བུད་མེད། བཙུན་མའམ་ཨ་ནེ། 

བཙུན་པ་ར་ཏ། སར་རྒྱ་གར་གི་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་མདློ་སེ་པའི་སློབ་དཔློན་ཞིག 

བཙུན་པ་བསབ་པ་རྒན་པ། སློམ་པ་སློན་ལ་བངས་པའི་བསབ་པ་གཞློན་པ་གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་གློ 

བཙུན་པ་བསབ་པ་གཞློན་པ། སློམ་པ་རེས་ལ་བངས་པའི་གྲྭ་པ། 

བཙུན་པློ། ① ཚུལ་ཁིམས་ལན་པའི་མི། ② རེ་བློ། 

བཙུན་མ། ཨ་ནེའམ་རབ་བྱུང་མ། 

བཙུན་མ་ཕབ་པ། མློ་བཙུན་བཀའ་ཕབ་པ། 

བཙུན་མ་གཡུ་ལྷ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་གང་༡༩༠༡ལློར་ཆབ་མདློ་བག་གཡབ་རློང་འློ་

མདའ་ཁུལ་མཁས་མཐློང་གློང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཨ་འཛོམས་རྒྱལ་སས་འགྱུར་མེད་རྡློ་རེ་དང་། 

རློགས་ཆེན་མཁན་ངག་ཆུང་སློགས་བསྟེན། རྒྱུན་དུ་ལ་སློམ་སྤློད་གསུམ་ལ་འབད་ཅིང་ནད་

པར་ར་ཆུ་གཟིགས་པ་སློགས་གཞན་ཕན་ཆེར་བརློན། ཀུན་གིས་ཨ་ཞེས་གཡུ་ལྷ་ཞེས་གློང་དུ་

བཀུར། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་བཞུགས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་སྤེལ་༡༩༨༠ལློར་སྐུ་

གཤེགས་སྐབས་པུར་འློད་དུ་ཞུ་སྟེ་ཁྲུ་གང་ལས་མ་ལྷག ཞུགས་སུ་འབུལ་སྐབས་འཇའ་འློད་ཀི་

གུར་ཕུབ་པ་ཀུན་གི་མཐློང་ཆློས་སུ་བྱུང་། 

བཙུན་མློ། རྒྱལ་པློའི་ཆེན་མ་དང་ཆུང་མ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེ་རྒུའི་བདག་མློ་དང་། རྒྱལ་མློ། 
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རྒྱལ་ཚིགས་ཆུང་མ། རྒྱལ་རིགས་མ། ཇློ་མློ། རེ་མློ། འདྲེན་པ་མློ། ཕློ་བང་འཁློར་བ། འཕགས་

མ། མི་བདག་མློ། ས་སྤློད་མ་བཅས་སློ།། 

བཙུན་མློ་དམར་ཆ། མུ་ཟི་སེར་པློའི་གབ་མིང་ཡིན་ཞེས་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་

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

བཙུན་མློ་ཚལ། ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྟག་རེ་རློང་ཁློངས་ བཙུན་མློ་ཚལ་དགློན་པའི་རྒྱབ་ངློས་སུ་ཡློད་

པ་ནི་བཻ་སེར་ནང་བིན་ཆེན་ཐུ་མི་སམ་བློ་ཊས་ཡིག་ཕུད་ཕུལ་བས་འཁློར་སྣང་ལྷ་ཁང་དུ་

གགས་པ་སློགས་རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐྱེད་མློས་ཚལ་ཏེ་བཙུན་མློ་རྣམས་རྒྱུན་དུ་བཞུགས་

པས་བཙུན་མློ་ཚལ་དུ་གགས་ཞེས་གསུངས་པ་ལར་སློན་དུས་སློང་བཙན་གི་བཙུན་མློ་རྣམས་

དེར་བཞུགས་ནས་མིང་དེ་ལར་ཆགས་པ་དང་། བག་བརློས་ཡི་གེ་དེ་རིག་གནས་གསར་བརེའི་

གློང་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་སྐད། བཙུན་མློ་ཚལ་གི་དགློན་པ་ནི་དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་རེ་ཙོང་

ཁ་པའི་དངློས་སློབ་འདུལ་འཛིན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཕག་བཏབ་འདུག 

བཙུན་མློ་གཡུ་ཡི་ལྕང་ལློ། ཐ་རམ་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

བཙུན་མློ་རིན་པློ་ཆེ། རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན་གི་གས་ཤིག 

བཙུན་མློ་རེ་རལ། བང་ལུགས་ཀི་བག་སློས་དང་ཟུར་ལུགས་ཀིས་བག་སྐྱ་ཧ་བློ་ལ་ངློས་འཛིན་མཛད། 

བཙུན་མློ་རློལ་སྟབས། ཞབས་གཡས་བསྐུམས་གཡློན་བརྐྱངས་ཀི་བཞུགས་ཚུལ། 

བཙུན་མློ་གསེར་ལན། མུ་ཟི་སེར་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། སྟློད་སྨན་གཞློན་ནུ་རྒྱ་མཚོས་

མཛད་པའི་གྲུབ་པའི་དངུལ་ཆུའི་བསྟན་བཅློས་ལས། བཙུན་མློ་གསེར་ལན་ས་ཡི་བཅུད། ཀུནྡ་

དཀར་དང་སྟློབས་ལན་ཞག མུ་ཟིའི་མིང་དུ་ཤེས་པར་བ། ཞེས་སློ།། 

བཙུན་མློའི་འཁློར་ལ་གཡློལ་བ། བཙུན་མློ་དང་མཉམ་དུ་བསད་རྒྱུ་ར་བ་ནས་བརེད་པ། 

བཙུན་མློའི་རེན་དློག་ལ་མི་འཚེར། བཙུན་མློ་རྣམས་ལྷ་མློ་དང་ཀླུ་མློ་ཤ་སྟག་ཡིན་པའི་དབང་གིས་

འདས་པའི་གདུང་དློག་ལ་མི་ཆགས་པ་སྟེ་དློག་མློ་ནི་ས་གཞིའི་མིང་ཡིན་པ་དང་། གནའ་རབས་

ཀི་ཡུལ་སྐད་ཀང་ཡིན། 

བཙུན་མློའི་སས། བཙུན་མློའི་འཁློར། 
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བཙུན་ཚུགས་མ་དློར་བ། བཙུན་པའི་བ་སྤློད་མ་བློར་བ་རང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་མི། 

བཙུན་གཟུགས། གྲྭ་པའམ་ཨ་ནེའི་ཆ་ལུགས། 

བཙུབ། གཙུབ་ཤིང་གིས་མེ་བཙུབ་ཟིན་པའི་དློན། 

བཙུམ་པ། ཁ་མིག་ཟུམ་པར་བེད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཛུམ་པའི་འདས་པ། 

བཙུམ་པའི་རློལ་བ། ཨ་ཡིག་མགིན་པ་མ་ཕེ་བས་བརློད་པས་བཙུམ་པའི་རློལ་བ་ཅན་ཟེར།

བཙུམས་པ། ཁ་མིག་ཟུམ་པར་བེད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཛུམ་པའི་འདས་པ། 

བཙེངས། ཕན་ཚུན་བརེས་པ། 

བཙེམ་པ། ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་འཚེམ་པའི་མ་འློངས་པའི་བ་ཚིགཅིག 

བཙེམས་པ། ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་འཚེམ་པའི་འདས་བ་ཚིག་ཅིག

བཙེས། གནློད་ཅིང་འཚེ་བར་བས་ཟིན་པ། 

བཙོ་ཁང་། ཚོས་རྒྱབ་སའི་ཁང་པ། 

བཙོ་བ། ① འཚོད་པའི་མ་འློངས་པ། ② ནད་གཞི་བཅློས་ཐབས་ཤིག 

བཙོ་བག ཚོས། 

བཙོ་བག་མཁན། ཚོས་རྒྱབ་མཁན་ནམ་ཚོས་པ། 

བཙོ་སྦང་། གསེར་དངུལ་སློགས་འདུལ་ཐབས། གསེར་བཙོ་སྦང་བས་ནས་ལྷད་བཏློན་པ། 

བཙོ་མ། ① ལི་ཁི་སྐྱེར་ཁ་བསེས་པའི་མདློག ② ཡང་ཡང་བཞུག་བཏུལ་བས་ནས་བྱུང་བའི་དངློས་

རིགས་ལྷད་མེད་ཀི་ཞུན་མ། གསེར་བཙོ་མ། ཟངས་བཙོ་མ། 

བཙོ་ར། ཤ་སློགས་བཙོ་སྣློད་ཀི་ར་མ། 

བཙོ་ལག [རིང]ཚོས། 

བཙོ་ལུམས། སྨན་བཙོག་ལས་བྱུང་བའི་གིབ་ཀི་རྣམ་གངས་ཤིག 

བཙོག སེན་མློས་རུས་འཐློག་རྒྱབ་པའམ་ཡང་ན་བ་བིའི་རིགས་ཀི་མཆུ་ཏློས་ཤ་སློགས་འཐློག་

པའམ་བཟས་པར་བཙོག་བརློད། 

བཙོག་ལ། བཙོག་སྣང་ངམ་མི་གཙང་བར་འཛིན་པ། ཞིང་ལུད་གསློག་འདློན་གི་ལས་ཀ་བེད་དུས་
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བཙོག་ལ་གིབ་དློགས་གང་ཡང་མི་བེད་པ། 

བཙོག་གཏམ། འདློད་ཆགས་སྐློར་གི་སྐད་ཆ། 

བཙོག་བལས་ཆེན་པློ། འཁློར་ཡུག་དང་། ཟས་གློས་སློགས་ལ་གཙང་སྦྲ་ངེས་ཅན་ཞིག་མེད་ན་

འབེལ་བ་བཟློ་འདློད་མེད་པའི་བསམ་བློའི་དློན། 

བཙོག་པ། ① རྡེག་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཚོག་པའི་མ་འློངས་པ། ② མི་གཙང་བར་གློ་བའི་མིང་རྐྱང་

སྟེ་སྐྱག་པ། རང་དབང་མེད་པར་བཙོག་པ་ཤློར་བ། ཁིས་བཙོག་པ་བཏང་བ། བཙོག་པ་རང་གི་

ཨམ་ཕག་ཏུ་ཉར། མི་ལ་དྲི་མ་ཁ་མདློག་བེད ། ③ དབེ་བ་དང་། དམེ་བ་སྟེ་མི་གཙང་བ། གློན་

པ་བཙོག་པ། ལློ་ཆས་བཙོག་པ། ལས་ཀ་བཙོག་པ། སྤློད་པ་བཙོག་པ། སྐད་ཆ་བཙོག་པ། 

བཙོག་པ་བཟློས་པ། ཁློར་ཡུག་དང་ཅ་སྣློད་སློགས་གང་རུང་མི་གཙང་བར་བས་པ། 

བཙོག་པློ། ① [ཡུལ]རྒློད་པློ་དང་། གློང་པློ། ཕློ་བཙོག་པློ། ② མི་གཙང་བ། ③ [མངློན]རྡློ། 

བཙོག་འཕར། འབྲུ་རིགས་རླུང་ལ་རགས་ཙམ་འཕར་བ། ནས་བཙོག་འཕར་བས་ནས་སྙིགས་

རྣམས་འདློན་པ། 

བཙོག་དམེ། བཙོག་པ། གློན་གློས་བཙོག་དམེའི་རིགས་ཆུ་ལ་གཙང་མར་འཁྲུ་བ། 

བཙོག་སེལ། འདློད་གཡེམ་བཙོག་དངློས་གཙང་སེལ་བཟློ་བ། 

བཙོགས་པ། རྡེག་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཚོག་པའི་འདས་པ། 

བཙོང་། ཙོང་དང་འདྲ། 

བཙོང་ཇ། ཕར་འཚོང་རྒྱུའི་ཇ། དར་མདློ་ནས་བཙོང་ཇ་ར་དྲེལ་ལ་བཀལ་ཏེ་ལྷ་སར་འཚོང་དུ་འགློ་བ། 

བཙོང་ནག སློ་བཙོང་གི་རིགས་ཤིག 

བཙོང་བ། འཚོང་བའི་མ་འློངས་པ། 

བཙོང་ར་དཀར་པློ། སྨན་ལ་འཇུག་རྒྱུའི་བཙོང་གི་ར་བ་དཀར་པློ་དེའི་མིང་། 

བཙོང་སློན། བཙོང་གི་ས་བློན། 

བཙོང་གསར། ལློ་དེ་རང་དུ་བཏབ་པའི་བཙོང་གི་མྱུ་གུ་གསར་པར་སྐྱེས་པའི་མིང་། 

བཙོངས་པ། འཚོང་བའི་འདས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

བཙོངས་འབློར། བཙོངས་ཟིན་པའི་ཚོང་ཟློག་གི་འབློར་གངས། 

བཙོངས་འཛིན། ཟ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་སློགས་ཀིས་དངུལ་བངས་ཟིན་པའི་ར་སྤློད་འཛིན་ཤློག་ཅིག 

ཡང་ན་བྱུང་འཛིན་དང་། འཛིན་ཤློག་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

བཙོད། ① ཤིང་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་ཚོས་དམར་པློ་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བཀྲ་བའི་འདབ་ཅན་

དང་། དཔག་ཚད་འདབ། སལ་པའི་ལློ་མ། ལེ་རྒན་བཅས་སློ།། ② ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་

སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་གློ་ཚད་དང་། མཁལ་ཚད། འགམས་ཚད་བཅས་ལ་ཕན། 

བཙོད་མདློག ཚོས་གཞི་དམར་སྨུག 

བཙོན། ཉེས་ཅན་བཀག་འཇུག་བེད་ས། བཟང་བཙོན། ཉེས་བཙོན། ཚེ་བཙོན། 

བཙོན་ཁང་། བཙོན་པ་འཇུག་ཁང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁི་མུན་དང་། འཁྲུལ་འཁློར་ཁིམ། འཆིང་

ཁིམ། ཏིལ་མར་ར་བ། བཙོན་ར་བཅས་སློ།། 

བཙོན་ཁང་ངལ་རློལ། བཙོན་ཁང་ནང་བཙོན་པ་ལས་ལ་བསྐུལ་བའི་ངལ་རློལ་ལ་ཟེར། 

བཙོན་འཁློར། གནའ་ས་མློའི་དུས་བཙོན་པ་སྐྱེལ་འདྲེན་བེད་པའི་འཁློར་སྒློལ་ཞིག ཡང་ན་བཙོན་

འཇུག་འཁློར་སྒློམ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

བཙོན་གློས། བཙོན་པ་རྣམས་གཅིག་ལགྱུར་དུ་གཡློག་པའི་གློན་གློས་ཤིག ཡང་ན་བཙོན་འཇུག་

རླུང་ཙེ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

བཙོན་འགློལ། བཙོན་ནས་གློད་པ། 

བཙོན་འགློལ་བཀའ་རྒྱ། དབང་འཛིན་མི་སྣས་བཙོན་འགློལ་བཏང་བའི་བཀའ་རྒྱ་ལ་བརློད། 

བཙོན་འགློལ་ཆེན་པློ། རྒྱལ་ཁབ་ནས་བཙོན་པ་ཡློངས་རློགས་སམ་མང་ཆེ་བ་གུ་ཡངས་སམ། བབ་

ཡང་གིས་གློད་པ། 

བཙོན་འགློལ་གཏློང་བ། དབང་འཛིན་མི་སྣས་ཉེས་ཅན་པ་གང་རུང་ཞིག་གི་དམིགས་བསལ་གི་སྐུ་

དབང་ལ་གཞིགས་ནས་ཉེས་པ་གུ་ཡངས་བཏང་བའི་དློན། 

བཙོན་འགློལ་སློབ་གསློ།། བཙོན་གློལ་བཏང་ལ་ཉེ་བའི་གློང་གི་སློབ་གསློ།། 

བཙོན་ཆས། ཉེས་ཅན་བཙོན་ཁང་དུ་སློད་རྒྱུན་རིང་གློན་རྒྱུའི་གློས། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཙོན་པས་གློན་པའི་གློས་དེ་ཚུར་བཤུས་ནས་བཙོན་ནས་ཧྲུལ་གར་ཞིག་གཡློག་སློལ་ཡློད། 

བཙོན་འཇུག བཙོན་ཁང་དུ་འཇུག་པ། ནག་ཅན་འཛིན་བཟུང་གིས་བཙོན་འཇུག་བེད་པ། 

བཙོན་ལློ། བཙོན་པའི་བཟའ་བཏུང་། 

བཙོན་དུ་བཟུང་། བཙོན་དུ་བཅུག་པ། 

བཙོན་དུས། བཙོན་ལ་འཇུག་པའི་དུས་ཚོད། བཙོན་དུས་ཚང་ནས་གློད་འགློལ་བཏང་བ། 

བཙོན་དློང་། ས་འློག་ཏུ་ཡློད་པའི་བཙོན་ཁང་། 

བཙོན་འདློན་ཞུ་ལེན། བཙོན་པར་རྡེག་རྡུང་བཏང་ནས་སྡུག་ལ་སྦར་བའི་སྐློར་གི་ནག་ཉེས། 

བཙོན་ནས་བློས་པ། བཙོན་བློས་ཅེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། དཔེར་ན་བཙོན་ནས་བློས་ཏེ་

གློད་དློན་བཟློ་བ། 

བཙོན་ཁང་ནས་བློས་བློ་དུ་སློང་ནས་ཡང་བསྐྱར་དློན་རྐྱེན་ཅི་རིགས་བཟློ་བ། 

བཙོན་པ། དློ་དམ་བེད་ཡུལ་གི་མི། ཉེས་ཅན་བཙོན་པར་ཁིམས་གཅློད་བེད་པ། 

བཙོན་པ་སྐྱེལ་བ། བཙོན་པ་གནས་གཅིག་ནས་གནས་གཞན་དུ་སྐྱེལ་པ། ཡང་ན་བཙོན་པ་རྒྱབ་རི་

སྦྲགས་ཏེ་སྐྱེལ་བ། བཙོན་པ་བཀག་ཉར་བེད་པ། 

བཙོན་པ་ཐུག་འཕད། བཙོན་པ་དང་དེར་བལ་བར་ཡློང་མཁན་གཉིས་ཐུག་འཕད་བས་པའི་དློན། 

བཙོན་པའི་ཁེ་དབང་། རྒྱལ་སྤིའི་ཁིམས་སློལ་ལར་ན། བཙོན་པར་ཡློད་པའི་རང་ཐློབ་ཀི་དབང་ཆ།

བཙོན་པའི་སྨན་ཁང་། བཙོན་པ་ཁློ་ནར་སྨན་བཅློས་བེད་པའི་བཙོན་ཁང་གི་སྨན་ཁང་། 

བཙོན་པའི་ཡིག་འགྲུལ། བཙོན་པ་དང་བཙོན་ཁང་ཕི་ལློགས་ཀི་མི་དབར་གི་འཕིན་ཡིག་འབེལ་བ། 

བཙོན་པའི་ཞུ་འབུལ། བཙོན་པས་ཁིམས་ཆད་དམ་གཞན་ཅི་རིགས་ལ་མ་མློས་པར་ཁིམས་སར་

གཏུག་བཤེར་བས་པ། 

བཙོན་པའི་སྲུང་བ། བཙོན་པས་བཙོན་ཁང་ནང་ནས་འཁུར་དགློས་པའི་བསྲུང་བ། 

བཙོན་བློས་ངན་སྐུལ། བཙོན་ཁང་ནང་ནས་བློས་ཐར་འློང་རྒྱུར་ངན་པས་སྐུལ་སློང་བེད་པ། 

བཙོན་རི། བཙོན་པར་དློ་དམ་བེད་མི། 

བཙོན་ར། བཙོན་པ་སློད་ས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

བཙོན་སྲུང་པ། བཙོན་རི་དང་དློན་གཅིག 

བཙོན་སྲུང་བ། བཙོན་པ་སྲུང་མཁན་གི་དམག་མི་དང་སྤི་བདེ་མི་སྣ། 

བཙོན་གསེང་གཏློང་བ། བཙོན་ཁང་ནང་བཙོན་པ་རྣམས་ཅུང་གུ་ཡངས་དང་། བར་མཚམས་རྣམས་

སུ་ཕི་ཕློགས་སུ་མཁའ་རླུང་གསར་པའི་ནང་བཏང་བའི་དློན། 

བཙོས། བཙོ་རྒྱུའི་ཤ་སློགས་བཙོས་ཟིན་པ་དང་། ཚོས་ཀིས་སྣམ་བུ་སློགས་བཙོས་ཟིན་པ་ལའང་། 

བཙོས་པ། འཚོད་པའི་འདས་པ། 

བཙོས་མ། བཙོས་ཟིན་པའི་དངློས་པློ། ཤ་བཙོས་མ། བཟའ་ཆས་བཙོས་མ། 

བཙོས་ཤ་རེན་ལློག གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པ་འགྱུར་ལློག་མི་བེད་པའི་དཔེ། ཁ་མཆུའི་གློད་གཞི་ཐག་

ཆློད་ཟིན་པས་སད་བཙོས་ཤ་རེན་ལློག་གི་གེང་རློག་བཤད་མི་ཆློག 

བརགས་པ། [རིང]① སིག་པ། ② བསིགས་པ། 

བརང་། དྲི་ཞིམ་བསངས་ཀིས་བརང་རྒྱུ་སྟེ། བསངས་བདུག་རྒྱུ། 

བརངས། བདུག་བའི་བསངས་བརངས་ཟིན་པ། 

བརད། རྒྱུས་མངའ་མེད་པའི་བ་བ་གང་ཞིག་གཞན་ལ་འདྲི་ཞིང་ཤེས་པར་བ་བ། བརད་ཟིན་པ་དང་

རློད་པ་ལའང་། 

བརད་པ། རློད་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བརད་ར། [མངློན]མདའ་ཤུབས་ཀི་མིང་། 

བརམ་པ། རློམ་པའི་མ་འློངས་པ། 

བརམས་ཆློས་ཀི་བདག་པློ། བརམས་ཆློས་ཀི་བདག་དབང་དབང་བའི་མི་སྣ། 

བརམས་པ། ① རློམ་པའི་འདས་པ། ② [རིང]འདུ་བ་ལའང་འཇུག་པ་ཞིག་རེད། 

བརམས་ཡློན། ཡིག་རློམ་བརྒྱབ་པའི་ག་ཆ། 

བརལ་བ། ① རློལ་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ②[རིང] ③སྐྱུགས་པ། ④སྤད་པ། ⑤ གཞློལ་བ། 

བརལ་ཚགས། གསལ་ཚགས། 

བརས། [རིང]རྔན་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརི་བཀུར། མཐློང་ཆེན་བས་ནས་གློང་དུ་བཀུར་བ། སྙིང་ཐག་པ་ནས་བརི་བཀུར་ཞུ་བ། 

བརི་འཁུར། བརི་ཞིང་གློང་དུ་བཀུར་བ། མི་དམངས་སིད་གཞུང་གི་བཀའ་ལ་བརི་འཁུར་ཞུ་བ། 

བརི་འཇློག རིས་འཇློག་སྟེ། བརི་ཞིང་ཆ་འཇློག་པ། ཕན་ཚུན་ཆློད་ཡིག་གན་དློན་ལ་བརི་འཇློག་བེད་པ། 

བརི་བ། རི་བའི་མ་འློངས་པ། 

བརི་ཐབས། གངས་ཀ་རིས་རྒྱབ་པའི་ཐབས་སམ་ཚུལ། སྒྱུར་སྒིལ་གི་རིས་ཐབས། སྒྱུར་འཐེན་གི་

རིས་ཐབས། 

བརི་མེད། བརི་འཇློག་མི་བེད་པ། མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་འཆར་ལ་བརི་མེད་བས་ན་མི་འགིག 

བརི་མེད་གཏློང་བ། བརི་མེད་དང་དློན་མཚུངས། 

བརི་མེད་བཟློ་བ། ཐེམ་ཐློ་དང་། པ་སེ་སློགས་ཅི་རིགས་གཞུང་བཞེས་བཏང་ནས་མེད་པར་བཟློ་བ། 

བརི་བཞག ① ཞིབ་བཤེར། ར་ལུག་ངློ་གངས་ཚང་དང་མ་ཚང་བརི་བཞག་གཏློང་བ། ② གཞུང་

དང་ཡིག་ཆ་རྣམས་བློ་ཐློག་ནས་འཛིན་གྲྭ་སློ་སློར་བའམ་བློ་འཛིན་བས་ནས་རྒྱུགས་སྤློད་པ། 

བརི་ཡས། གངས་གནས་ཤིག 

བརི་སྲུང་། གལ་པློ་ཆེར་འཛིན་ཅིང་དེ་ལས་མི་འདའ་བར་བེད་པ། བརི་སྲུང་ནན་ཏན། མི་དམངས་

སིད་གཞུང་གི་སིད་ཇུས་དང་བཀའ་ཁིམས་ལ་བརི་སྲུང་བེད་པ། 

བརི་སྲུང་ནན་ཏན་ཞུ་བ། ཆེས་ནན་ཏན་གིས་གལ་པློ་ཆེར་ངློས་འཛིན་ནས་བརི་སྲུང་བ་བ། 

བརིག་པ། རིག་པའི་མ་འློངས་པ། 

བརིགས་པ། རིག་པའི་འདས་པ། 

བརིངས། རིང་གི་འདས་པ་ལ་བརིངས་འབི་བའང་ཡློད། 

བརིས་པ། རི་བའི་འདས་པ། 

བརྩུ་བ། [རིང]བསུ་བ། 

བརྩུས། བསུས་ཟིན་པ། 

བརེ། བམས་བརེ་བེད་པ་སྟེ། མ་གཅིག་བུ་གཅིག་ལ་བརེ་བ་ལར་དམངས་ལ་བརེ་དགློས། མས་བུ་

ལ་བརེ་བ་ལར་དཔློན་གིས་དམངས་ལ་བརེ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 
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བརེ་སྐྱློང་། སྙིང་ནས་བརེ་ཞིང་དྲིན་གིས་སྐྱློང་བ། ཕ་མས་ཕྲུ་གུར་བརེ་སྐྱློང་བེད་པ། 

བརེ་ཆེན་ཆློས་གིང་། དུས་ནམ་དང་བ་མ་སུས་བཏབ་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བརེ་དུང་། བརེ་གདུང་དང་འདྲ། 

བརེ་དུང་འབལ་བ། བརེ་དུང་ཡལ་ནས་མེད་པར་ཕིན་པ། 

བར་ེདུང་མེད་པ། བར་ེདུང་མེད་པར་ཕིན་པ། ཡང་ན་མཛའ་བ་ཉམས་པ་ཞེས་པ་མིང་ག་ིརྣམ་གངས་ཡིན། 

བརེ་དུང་མཚོན་པའི་ཟུར་ཟའི་རི་མློ། བསམ་ཚུལ་མཚོན་པའི་ཟུར་ཟའི་རི་མློ་ཡང་ཟེར། རང་རྒྱལ་

གི་རི་མློ་མཁས་ཅན་ཧྥུང་ཙི་ཁའེ་ཡིས་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཟིན་ཐློ་བཀློད་པ་དང་། བདེན་དློན་

ཞིག་ཤུགས་ཀིས་མཚོན་ཞེས་གསུངས་པ་ལར། དེ་ནི་འཕ་སྨློད་བས་མེད་ལ། བསགས་བརློད་

ཀང་བས་མེད་པས། དེ་ནི་འཕ་སྨློད་དང་བསགས་བརློད་གཉིས་ལས་འདས་པའི་ཟུར་ཟའི་རི་

མློའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན། 

བརེ་ལན། བརེ་བ་དང་ལན་པ། 

བརེ་གདུང་། ཤ་ཚ་བའམ་ཆེས་ཆེར་བརེ་བ། ཕན་ཚུན་བསམ་པ་གྲུ་ནང་ལར་བརེ་གདུང་ཆེ་བ། སྤུན་

མཆེད་ལ་བརེ་གདུང་ཧ་ཅང་ཆེ་བ། མ་བུའི་བརེ་གདུང་ཟབ། 

བརེ་བ། ① མི་བཟློད་པ། ཤིང་འབས་མ་སྨིན་པ་ཟློས་ན་སློ་བརེ་ཡློང་། ལྕགས་དྲད་དྲད་བེད་པའི་སྒ་

ཐློས་དུས་རྣ་ཅློག་བརེ་བ། རམ་རིང་གིས་སློ་བརེ་བ། ② རེས་སུ་ཆགས་པའམ་སྙིང་རེ་བ། ནད་

པར་རེས་སུ་བརེ་བ། ཕྲུ་གུ་ལ་བརེ་བ། རྒན་རྒློན་རྣམས་ལ་བརེ་བ། དབུལ་ཕློངས་ལ་བརེ་བ། 

③ སྙིང་རེའི་མིང་། བརེ་བ་ཆེན་པློས་རེས་སུ་བཟུང་བ། བརེ་ལན་གི་སེམས། བམས་བརེ། 

བརེ་མློ། སྙིང་རེའི་མིང་དློན་དུ་གློ་བའི་བརེ་བ་དང་འདྲ། 

བརེ་སེམས། རེས་སུ་ཆགས་པའམ་སྙིང་རེ་བའི་སེམས། 

བརེག་པ། རེག་པའི་མ་འློངས་པ། 

བརེགས་མདངས། བསྐྱར་མདངས་ཞེས་ཀང་ཟེར། དེ་ནི་རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་ཚོན་སྤློད་ཐབས་ཤིག་

ཡིན། སྤིར་བཏང་ཐློག་ཞིབ་བིས་རི་མློར་སྤློད་ཀི་ཡློད། དཔེར་ན་རྒྱ་ཚོས་ཀིས་མདངས་རྒྱབ་



  472  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐབས་པིར་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་ཁེར་ཏེ། ཚོན་པིར་གིས་སློན་ལ་ཚོན་བྱུགས་རེས་སུ་ཧལ་

པིར་གིས་ཆུ་འདྲེས་ནས་ཧལ་མདངས་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ཚོ་ས་ནས་སྐྱ་ས་བར་རིམ་པ་མང་

པློར་དབེ་ཐུབ། གལ་སིད་མདངས་ཐེངས་གཅིག་གིས་སྐྱ་དྲགས་པ་དང་། ཡང་ན་མདངས་རིམ་

ཡག་པློ་མ་བྱུང་ན། ས་མ་སྐམ་པའི་རེས་སུ་ཕི་མ་ཐེངས་ཁ་ཤས་བསྐྱར་དུ་སྣློན་ན་འགིག་པས། 

དེར་བརེགས་མདངས་སམ་བསྐྱར་མདངས་ཞེས་སུ་གགས། 

བརེགས་པ། རེག་པའི་འདས་པ། 

བརེགས་འཕུལ། བརེགས་མ་ཡང་ཡིན་ལ་འཕུལ་ཡང་ཡློད་པའི་མིང་གཞི་བསྐ་ལ་བུ། 

བརེགས་བྱུགས་འབི་ཐབས། ཆུ་ཚོན་རི་མློ་ཧང་ཚོན་དང་། ཆུ་ཚོན་གར་བྱུགས་རི་མློར་བཟང་ཚོན་

སྤློད་པའི་བེད་ཐབས་ཀི་གས་ཤིག་ཡིན། དེར་སྐམ་བརེགས་འབི་ཐབས་དང་རླློན་བརེགས་

འབི་ཐབས་རིགས་གཉིས་ལ་དབེ་ཡློད། སྐམ་བརེགས་འབི་ཐབས་ནི་གཞི་ཚོན་སྐམ་རེས་སུ་

ཐེངས་གཉིས་པ་བྱུགས་དགློས། རླློན་བརེགས་ནི་གཞི་ཚོན་དང་པློ་མ་སྐམ་གློང་ཐེངས་གཉིས་

པ་བྱུགས་དགློས། 

བརེགས་མ། ① མིང་གཞི་མགློ་ཅན་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་གཅིག་བརེགས་པ་དཔར་ན་ར་སྣ་ལ་བུ། ར་

སྣ། ② དངློས་པློ་གང་རུང་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་གཅིག་བརེགས་པའི་མིང་། དབིན་སྐད་དུ་cas-

cade ཟེར། 

བརེང་བ། རེང་བའི་མ་འློངས་པ། 

བརེངས་པ། རེང་བའི་འདས་པ། 

བརེད་པ། ར་དྲེལ་སློགས་ཀི་རྨིག་པ་ཟད་དེ་ཤ་ལ་ཐུག་ཉེར་གྱུར་པ་སློགས་ཀིས་རེག་པར་མི་བཟློད་

པ། ར་དྲེལ་ལ་རྨིག་ལྕགས་མ་བརྒྱབ་པར་ཐག་རིང་དུ་ཕིན་པས་བརེད་དེ་འགློ་མི་ཐུབ་པ། 

བརེས་པ། རེ་བའི་འདས་པ། 

བརློག་པ། [རིང]བཙོག་པའམ་གཙང་མ་མིན་པ། བརློན་སྐྲ་བཞར་ནས་ངལ་བསྒྱུར་བེད་རྒྱུའི་

ཁིམས་ཆད། བཙོན་པའི་སྐྲ་བཞར་ནས་ངལ་རློལ་བསྐུལ་ཏེ་བཟང་བསྒྱུར་བ་རྒྱུའི་ཁིམས་ཀི་

ཆད་པ་ལ་བརློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཙ༽

བརློན་འགྲུས། དགེ་བའི་སེམས་བྱུང་བཅུ་གཅིག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དགེ་བའི་གནས་ལ་སེམས་

མངློན་པར་སྤློ་བས་འཇུག་པ་དང་། དགེ་བའི་ཕློགས་ཡློངས་སུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ། ལས་དློན་

མཐར་ཕིན་འགྲུབ་པར་བརློན་འགྲུས་བརམ་དགློས། མི་དམངས་ཀི་ཕུགས་ཕན་བསྒྲུབ་པར་

བརློན་འགྲུས་ཡུན་རིང་ལ་དློས་དྲག་པ་ཞིག་བེད་དགློས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དགའ་བ་ཆེ་

དང་། རག་འགྲུས། འདློད་དློན་འདུན། སྤློ་བ་ཆེ། རློམ་པ་ཆེ་བཅས་སློ།། 

བརློན་འགྲུས་ཀི་ཆློས་བཞི། བརློན་འགྲུས་ཀི་ཕར་ཕིན་གི་ཁད་ཆློས་བཞི་སྟེ། ལེ་ལློ་སློགས་མི་

མཐུན་ཕློགས་ཉམས་པ་དང་། ཆློས་ཀི་བདག་མེད་རློགས་པའི་རྣམ་པར་མི་རློག་པ། འདློད་པ་

རློགས་པ་བེད་པ། རིགས་ཅན་གསུམ་སྨིན་པར་བེད་པ་བཅས་སློ།། 

བརློན་འགྲུས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན། བརློན་འགྲུས་རྒྱུན་ལན་གི་རག་སྦློར་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་ཏིང་འཛིན། 

བརློན་འགྲུས་ཀི་སྟློབས། ལེ་ལློ་སློགས་ཀིས་མི་རི་བའི་སྟློབས་ཏེ་བང་ཕློགས་སློ་བདུན་གི་སྟློབས་

ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན། 

བརློན་འགྲུས་ཀི་མཐར་གིས་པ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། མཐར་གིས་སྦློར་བ་གང་

ཞིག བརློན་འགྲུས་ཀི་ཕར་ཕིན་རིམ་ལན་དུ་སློམ་པའློ།། 

བརློན་འགྲུས་ཀི་ཕར་ཕིན། ཁད་ཆློས་བཞི་ལན་གི་སྤློ་བའི་སེམས་པ་དགེ་བ་ས་བློན་དང་བཅས་ཏེ། 

ཕིན་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

བརློན་འགྲུས་ཀི་དབང་པློ། བང་ཕློགས་སློ་བདུན་ལས་རྣམ་བང་གི་དབང་པློ་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག་

སྟེ། ཉན་པ་དང་སེམས་པ་དང་བསློམ་པ་ལ་སློགས་པའི་དགེ་བ་རྒྱུན་མི་གཅློད་པའློ།། 

བརློན་འགྲུས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རང་པ། རྫུ་འཕྲུལ་གི་རང་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སློང་བའི་འདུ་

བེད་དང་ལན་པའི་བརློན་འགྲུས་སློ།། 

བརློན་འགྲུས་གློ་ལློག ཚུལ་མིན་གི་ལས་ཀར་འབད་བརློན་ལྷློད་མེད་བེད་པ། 

བརློན་འགྲུས་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། 

བརློན་འགྲུས་ལྔ། ཡློན་ཏན་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་བརློན་འགྲུས་ལྔ་སྟེ། གློ་ཆའི་བརློན་འགྲུས་དང་། སྦློར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བའི་བརློན་འགྲུས། ཞུམ་མེད་ཀི་བརློན་འགྲུས། མི་ལློག་པའི་བརློན་འགྲུས། ཆློག་པར་མི་འཛིན་

པའི་བརློན་འགྲུས་བཅས་སློ།། 

བརློན་འགྲུས་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ། སེམས་ཅན་གཅིག་འབའ་ཞིག་གི་དློན་དུ་ཡང་བསྐལ་པར་

བཤློས་མི་གསློལ་བར་ཆློས་སྟློན་པ་སྟེ། མ་འདྲེས་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག 

བརློན་འགྲུས་གཉིས། གུས་སྦློར་དང་རྒྱུན་སྦློར། 

བརློན་འགྲུས་ཕར་ཕིན་གི་མཐར་གིས་པའི་སྦློར་བ། བརློན་འགྲུས་ཕར་ཕིན་གི་ཉམས་ལེན་གིས་

ཟིན་པའི་སློ་ནས་མཁེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་གློ་རིམ་དུ་བེད་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབློར། 

བརློན་འགྲུས་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག་ངེས་པར་

འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་སྟེ། སློ་སློའི་སྐྱེ་བློའི་གནས་ནས་ངེས་པར་འབྱུང་ཞིང་དེ་ལས་རིང་དུ་

འདའ་བར་བེད་པའི་བརློན་འགྲུས་ཀི་རིགས། 

བརློན་པ། ① འབད་པ། ཐློན་སྐྱེད་ལ་བརློན་པ། སློབ་སྦློང་ལ་བརློན་པ། ② འབད་པའི་མིང་། ལས་

ཀར་བརློན་པ་མེད་ན་འགྲུབ་མི་འགྱུར། 

བརློན་པ་ལ་མ་གཡེལ་བ། འབད་བརློན་ལྷློད་པ་མེད་པ། 

བརློན་པ་ལྷློད་པ། ༡བརློན་པ་ཆུང་དུ་བཏང་བ། འློས་པའི་བ་བ་ལ་བརློན་པ་ལྷློད་ནས་མ་སློད། ༢ 

བརློན་པ་དློར་བ། ཚུལ་མིན་གི་ལས་ལ་བརློན་པ་ལྷློད་པ་ལེགས། 

བརློན་འབུང་བེད། འབད་བརློན་ཧུར་ཐག་བེད་པ། 

བརློན་སེམས། བ་བར་འབད་བརློན་བེད་སེམས། སློབ་སྦློང་ལ་བརློན་སེམས་ཧ་ཅང་ཆེ། 

བསྩགས་པ། [རིང]བསགས་པ། 

བསྩངས་པ། [རིང]བསངས་པ། 

བསྩེ་བ། བརེ་བ། སྙིང་བརེ་བ། 

བསྩལ་བ། སྩློལ་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བསྩློགས། བསགས་པའི་དློན། 
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༼ཚ༽

ཚ། བློད་ཡིག་གསལ་བེད་བཅློ་བརྒྱད་པ་འདིའི་ང་རློ་འདློན་ཚུལ་ལ་སྐྱེ་གནས་རན། བེད་པ་ལྕེ་དབུས། 

ནང་གི་རློལ་བ་མགིན་པ་ཕེ་བ། ཕིའི་རློལ་བ་སློག་ཆེན་སྒ་མེད། མིང་གཞིའི་མ་ནིང་ཡི་གེ 

ཚ་སྐམ། ཐུག་པ་དེར་མེ་ཚ་དྲགས་ནས་ཚ་སྐམ་ཐེབས་འདུག་ལ་བུ། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་thermal printer ཟེར། 

ཚ་སྐྱློབ། [མངློན]ཉི་གདུགས། 

ཚ་ཁ། མེ་མདའ་སློགས་ཀིས་མདེའུས་འབེན་ལ་ཕློག་མི་ཕློག་ལག་རལ་ཆེ་ཆུང་ཚོད་ལའི་ཚ་ཁ། 

མདའ་རལ་ཡུན་རིང་སྦངས་པས་ཚ་ཁ་ལློན་པ། མེ་མདའི་ཚ་ཁ་ལ་བ། 

ཚ་ཁང་། ནང་པའི་ཆློས་པ་ཚོས་འཇིམ་བཟློས་ལྷ་བརན་བཟློས་པའི་ལ་ཟེ་ཚ་ཚ་འཇློག་སའི་ཁང་པ། 

ཚ་ཁམ་ཁམ། ཚ་སློབ་སློབ་སྟེ། དྲློད་ཁང་ལ་སེབས་དུས་ལུས་ཀུན་ཚ་ཁམ་ཁམ་བས་ཡློང་། 

ཚ་ཁུལ། ① ས་ཆ་ཚ་དྲློད་ཆེ་བའི་ཡུལ། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་

པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་hostpotཟེར། 

ཚ་ཁློ། རྒྱལ་མློ་ཚ་བ་རློང་གི་ཚ་ཁློ་འཕན་དཔློན་ཞེས་པའི་བསྡུས་མིང་སྟེ་ཡུལ་དང་དཔློན་མིང་

བསྡུས་ནས་བཏགས་པའི་ཡུལ་སྤིའི་མིང་ཞིག ཁློ་འཕན་ཟེར་བ་ནི་ཞང་ཞུང་སྦྲ་རྒྱལ་གི་རྒྱུད་

ཅིག་ཡིན་པ་དང་། སྦྲ་ཟེར་བ་ནི་བློད་ཀི་རུས་བཞིའི་ཡ་གལ་བསེ་དང་གཅིག་པ་ཡིན་པ་དེས་

སར་རྒྱལ་མློ་རློང་གི་ས་འགག་དློག་མློ་གསུམ་པློ་བཟུང་བས་རྒྱལ་རློང་གི་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀི་

རུས་སྦྲ་ཡིན་པར་བཤད། 



  476  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚ་ཁློ་དགློན། ཚ་ཁློ་དགློན་དགེ་ལན་དར་རྒྱས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། སློན་ཀཿཐློག་པ་ཡིན། རེས་སུ་

རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༤༠༩ལློར་ཚ་ཁློ་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་གགས་པ་དང་རློང་

ཆེན་ལགས་ནག་པ་རྣམ་གཉིས་ནས་སློན་གི་དགློན་ཤུལ་དུ་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཚ་ཁློ་དབློན་པློ་ངག་དབང་གགས་པ། ཁམས་རྒྱལ་མློ་རློང་དུ་ཚ་ཁློ་རྒྱལ་པློའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། 

སེ་སྣློད་དང་རྒྱུད་སེར་སྦངས་པའི་མཁས་པའི་གློ་འཕང་བརེས། རེ་རིན་པློ་ཆེས་བང་ཆུབ་ལམ་

གི་རིམ་པའི་ཁིད་དང་། ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་ཡང་རྒྱལ་སས་འདིའི་དློན་དུ་ཡི་གེར་འགློད་པར་

མཛད། རྒྱལ་སས་འདིས་མདློ་སྨད་དུ་བློན་ནས་རེ་བ་མའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་དགློན་སེ་

མང་དུ་བཙུགས་ཏེ་ཇ་ཕུ་སྟློད་དུ་ད་ཚང་ལྷུན་འགྲུབ་གིང་ཟེར་བའི་དགློན་པ་དང་། ཇ་ཕུའི་རེད་

ན་བ་མགློ་དགློན་པ། ཇ་ཕུའི་སྨད་ན་སུམ་མདློ་དགློན་པ། དམུ་དགེའི་ས་ཆར་བཀྲ་ཤིས་འཁློར་

ཨའི་དགློན་ཟེར་བ་སློགས་པའི་དགློན་པ་མང་པློ་ཕག་བཏབ། མཚན་གཞན་རེ་རིན་པློ་ཆེའི་

ཐུགས་སས་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་གགས་པ་ཡང་ཟེར། 

ཚ་ཁྱུག རླུང་ཁག་གིས་རྐྱེན་པས་ལུས་ཀི་སྟློད་སྨད་སློགས་ལ་སྐབས་སྐབས་ཚ་ཤར་རྒྱབ་སྟངས་

ཤིག རང་ལག་ལ་ཚ་ཁྱུག་རྒྱབ་པ། 

ཚ་མཁིས། ཚ་བ་ཁག་མཁིས་སྣློད་ཀི་མཁིས་པའི་གནས་སུ་ཞུགས་ནས་སྣློད་མཁིས་རྒྱས་པར་གྱུར་

པའི་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་མཛད་པའི་པློད་དམར་ལས། དང་

པློ་ཚ་མཁིས་ནད་ཀི་རགས་བཅློས་བསྟན། ཁག་མཁིས་ཚ་བ་སྣློད་མཁིས་གནས་སུ་ཞུགས། 

སྣློད་མཁིས་ཆེར་རྒྱས་ཁ་ཁ་སྐློམ་དད་ཆེ། ལུས་ཚ་གཉིད་ཆུང་ཁད་པར་བཤང་བ་སེར་ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཚ་འཁིལ་ཅན། མི་གང་ཞིག་སྐྲ་ལུ་གུའི་ཚ་རུའི་དབིབས་ཅན་ཡློད་པ་ལ་སྐྲ་ཚ་འཁིལ་ཅན་ཟེར། འདི་

ལ་སྐྲ་སུ་ལུ་ཅན་ཡང་ཟེར། 

ཚ་འཁྲུ། ཚད་ནས་རྒྱུ་མར་བབ་པའི་འཁྲུ་ནད་ཅིག 

ཚ་གན་བེ་ཤིང་དགློན། མིང་གཞན་ལ་དགའ་ལན་རབ་རྒྱས་གིང་ཟེར། ཀུན་མཁེན་འཇིགས་མེད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

དབང་པློས་བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་བི་ལློ་སྤི་ལློ༡༧༨༠ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། དགློན་པ་གནས་སའི་ རིའི་ངློས་ན། མ་ཎི་ཡིག་དྲུག་དང་། ཨ་ར་པ་ཙ། 

འབྲུ་གསུམ་སློགས་རང་བློན་མཇལ་རྒྱུ་ཡློད། ད་ལའི་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་ 

རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རློང་ཉིན་མ་ཤང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཚ་གི་ཚི་གི ལྷིང་པློ་མེད་པའི་ཚུལ། སྐད་ཆ་ལབ་དུས་ཚ་གི་ཚི་གི་མ་བེད། ལས་ཀ་ཚ་གི་ཚི་གི་

བས་ན་ནློར་འཁྲུལ་འཆློར་ཡློང་། 

ཚ་གློང་། ས་དྲློའི་ཚ་བའམ་ཁ་ལག་མ་ཟློས་གློང་གི་དུས། ཉིན་རེའི་འཆར་གཞི་ཚ་གློང་ནས་བཏིང་བ། 

ཚ་སློ་ཅན། ས་བ་ཚྭ་ཅན་དང་ཞིང་ངན། 

ཚ་ག། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་རམ་བཞེས་ལས་ཁུངས་ནས་སྨློན་ལམ་སྐབས་གྲྭ་པར་གཤློར་སྤློད་

བེད་པའི་རམ་པ། 

ཚ་གང་། ① དྲློ་བ་དང་བསིལ་བ། ལུང་པ་ད་ེགནམ་གཤིས་ཚ་གང་སྙློམ་པློ་འདུག ཚ་གང་སྙློམས་བེད། ཚ་

གང་ལ་ཆས། ② ཚ་ནད་དང་གང་བའ་ིནད། ནད་རིགས་ཀ་ིཚ་གང་ཕ་ེནས་སྨན་བཅློས་བེད་དགློས། 

ཚ་གང་གལ་མདློ། ནད་ཚ་བ་དང་གང་བ་གཉིས་ཀི་ནློར་འཕང་གལ་ཆེ་བའི་མདློ་དློན་རྣམས་གསལ་

བར་སྟློན་པ་པ་ཟེར། དེ་ཡང་ཚ་གང་འཁྲུལ་བའི་གལ་འགག་ལ་རྣམ་པ་བཞི་ཡློད་དེ། ༡ ཕིའི་ནད་

རགས་དང་ནད་ཀི་ངློ་བློ་གཉིས་ཀ་ཚ་བ་ཡིན་པ་དང༌། ༢ ཕིའི་རགས་དང་ནད་ཀི་ངློ་བློ་གཉིས་ཀ་

གང་བ་ཡིན་པ་དང༌། ༣ ཕིའི་རགས་ལ་ཚ་བའི་རྣམ་པ་སྟློན་ཡང་ནང་ནད་ཀི་ངློ་བློ་གང་བ་ཡིན་པ་

དང༌། ༤ ཕིའི་རགས་ལ་གང་བའི་རྣམ་པར་ཡློད་ཀང་ནད་ཀི་ངློ་བློ་ཚ་ཡིན་པ་བཅས་བཞིའློ།

ཚ་གང་ཐུབ་པ། ཚ་ཐེག་གང་ཐེག་སྟེ་སྐྱིད་སྡུག་གཉིས་ཀ་མློང་ཐུབ་པའི་དཔེ། ཚ་གང་ཐུབ་པའི་མི་ཞིག 

ཚ་གྲུམ། གྲུམ་ནད་ཚ་གང་གཉིས་ཀི་ཟླས་ཕེ་བའི་ཚ་བ་ཤས་ཆེ་བའི་གྲུམ་བུའི་ནད་ཅིག 

ཚ་གློག གང་བའི་དུས་སུ་མཁའ་དབུགས་སྙློམ་སྒིག་འཕྲུལ་ཆས་ཀིས་བཏང་བའི་མཁའ་དབུགས་

ཚ་པློ་ལ་ཟེར། 

ཚ་ངད། ཚ་དྲློད་ཀི་ནུས་ཤུགས། ཚ་ངད་ཆེ་བའི་ལུང་པ། 

ཚ་ངམ་ངམ། ཚ་ངད་ཕློག་སྟངས་ཤིག མེ་ཐབ་ཀི་འཁིས་སུ་བསད་པས་གཟུགས་གཞི་ཚང་མ་ཚ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ངམ་ངམ་བས་བྱུང་། 

ཚ་ངར། ཚ་ངད་ཀི་ནུས་ཤུགས། ཉི་འློད་ཀི་ཚ་ངར། 

ཚ་རྔ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༠༢ལློར་ཨ་ལགས་སྨྱུང་གནས་པ་དང་། ལ་མློ་

ཞབས་དྲུང་དཀར་པློ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ་དགེ་འདུན་བསྟན་འཛིན་ནློར་བུ་སློགས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མང་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཚ་རྔ་འགག མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་མངར་རློང་གི་རློང་ཞིག 

ཚ་རྔུལ། སེ་དགེའི་ཁ་སྐད་ལུ་གུའི་ཚ་རུས་བཟློས་པའི་སྟློད་ཐུང་གི་མིང་། 

ཚ་གཅིག་མ། ① ཐེངས་གཅིག་ན་ནས་བསྐྱར་དུ་མ་ིན་བའ་ིནད་ཅིག ② སྤུ་མཐུག་པློ་ཡློད་པའ་ིགདན་ཞིག 

ཚ་གཅུན་གང་འདློམས། ཚ་འཇུན་དྲང་འདློམས་དང་དློན་གཅིག 

ཚ་ལྕིབས། མེ་ཡིས་ལག་པ་མི་འཚིག་པར་བེད་པའི་ལག་ལྕིབས། 

ཚ་ཆས། ལམ་རྒྱགས་སམ་ལམ་ཆས། ལམ་དུ་མ་ཞུགས་གློང་ནས་ཚ་ཆས་བསློགས་པ། 

ཚ་ཆུ། ① ཚ་བའི་ནད་ན་མཁན་གི་གཅིན་པ། ② ཆུ་ཚན། ③ དམུ་ཆུ་ཚ་གང་གཉིས་ཀི་ཟླས་ཕེ་

བའི་ཚ་བ་ཤས་ཆེ་བའི་ལུས་ཀི་དྲི་ཆུ་འགགས་པའི་ཆུ་ནད་ཅིག 

ཚ་ཆུ་ཁ། རང་བཞིན་གི་ཆུ་ཚན་ནམ་ཚ་ཆུ་ཡློད་ས། 

ཚ་ཆུ་ཁ་དགློན་གསང་སགས་ཨེ་ཝཾ་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༩༨༠ལློར་

མཛོ་དགེ་གྲུབ་ཆེན་ཚང་བློ་བཟང་འཇིགས་མེད་དར་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་

མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རི་གློར་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཚ་ཆུ་རྒྱས་ཐེབས། ཚ་བ་ཁག་མཁིས་དང་བསློངས་པའི་ནད་ཀིས་དྲི་ཆུ་འགགས་པ་དེ་ཉིད་ཡུན་ལློན་

པས་སྟློབས་རྒྱས་ནས་ལུས་ཟུངས་ཟིན་པའམ་ཐེབས་ནས་ཟུངས་ཁག་དང་འདྲེས་ཤིང་ལུས་ཀི་

གནས་ཀུན་ལ་ཁབ་ནས་གསློ་དཀའ་བར་གྱུར་པའི་ཆུ་ནད་ཅིག་གི་མིང་སྟེ། ཛི་ན་མི་ཏྲའི་གཞུང་

ལས། དམུ་ཆུ་རྒྱ་ཡིས་ཐེབས་པ་ནི། བཤལ་གིས་མི་འདྲློངས་ཆུ་རྒྱས་ཐེབས། གཙག་ཏུ་མི་བཏུབ་

ལུས་ཟུངས་ཡིན། ཆུ་རྒྱས་ཐེབས་པས་སྐྱེ་ཐག་ཆློད། ཡུན་རིང་གསློ་དཀའ་དེ་ཡིན་ནློ།། 

ཚ་ཇ། ① ཚ་རིང་མའི་ཇ། ② ཚ་ཕློག་གི་ཇ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ཚ་འཇུན་དྲང་འདློམས། སྒགི་ཁམིས་དྲག་པློས་གཅུན་ནས་བསབ་བ་ནན་པློ་རྒྱབ་པ། ཉསེ་པ་ཚབས་ཆནེ་བདེ་

མཁན་རྣམས་ལ་ཚ་འཇུན་དྲང་འདློམས་ཀསི་ཁ་འགུལ་ལག་འགུལ་གང་བྱུང་བདེ་དུ་མ་ིའཇུག་པ། 

ཚ་རགས། ཆ་དང་མི་ནློར་བའི་རགས་ཀི་ཚ་ལག 

ཚ་རིང་། ① ཉི་དྲློས་རྒྱབ་ཙམ་གི་ས་དྲློའི་ལློ་ཟ་བའི་དུས། ཚ་རིང་རྒྱབ་པ། ② སྐྱེ་རྒུའི་སྐད་དུ་ཉིན་

གུང་གི་ཟ་མ་བཟའ་རྒྱུ་ལ་གློ 

ཚ་རིང་མ། ཚ་རིང་དང་འདྲ། 

ཚ་སྟན། ཕྲུ་གུའི་གཅིན་གདན་གི་མིང་། 

ཚ་སྟློད། ལུ་གུའི་ཚ་རུས་བཟློས་པའི་སྟློད་ལ་གློན་རྒྱུ། 

ཚ་ཐབ། ལྕགས་ཀི་ཐབ་ཀ་བཟློས་ཏེ་མེ་གཏློང་བ་དགུན་དུས་ཧ་ཅང་དྲློ་བ་ཞིག 

ཚ་ཐལ་ཤློར་བ། ① མེ་ཤུགས་སམ་དྲློད་ངར་ཆེ་དྲགས་པ། ཟ་མ་ཚ་ཐལ་ཤློར་ནས་འཚིག་པ། ② ཚ་

གཅུན་ཐལ་དྲགས་པ་དང་། ཚད་ལས་བརྒལ་བ། སྐད་ཆ་ཚ་ཐལ་ཤློར་བས་གཞན་ཁློང་ཁློ་ལངས་པ། 

ཚ་ཐུར། ཐུར་མའི་ཆ་བད་མེར་བསེགས་ནས་ནད་ཀི་སྟེང་དུ་འབུག་པ་ལ་ཟེར། 

ཚ་ཐློག ཚ་ངར་མ་ཡལ་བའི་དུས་སྐབས། ལྕགས་ཚ་ཐློག་ཏུ་རྡུང་བ། 

ཚ་ཐློར། པགས་ནད་ཀི་རིགས་ཤིག ངློ་ལ་ཚ་ཐློར་ཐློན་འདུག་པས་སྨན་བཅློས་བ་དགློས་ལ་བུ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་hot key ཟེར། 

ཚ་འཐློར་བ། [ཡུལ]ར་འཐློར་དུ་གྱུར་པའམ་འུབ་མ་འདུས་པ། ལློག་སྤློད་པའི་ར་འཛུགས་ཚ་འཐློར་བ། 

ཚ་དམ། ཆུ་ཡི་དྲློད་ཡུན་རིང་སྲུང་ཐུབ་པའི་ཤེལ་སྣློད་ཆུ་ཁློལ་འཇློག་ས་ཞིག 

ཚ་དར། མེ་མདའི་ཚ་ཁ་ལ་བ་དང་། ཞར་འཕེན་གློད་དེ་འགན་བསྡུར་བེད་པར་རྒྱལ་ཁ་ལློན་མཁན་

ལ་ཐློབ་པའི་ཁ་བཏགས། 

ཚ་དར་མ། [རིང]རྟུལ་ཕློད་ཅན། 

ཚ་རྡུང་ཁས་ལེན། ཉེས་པ་གང་རུང་བསགས་དློགས་ཡློད་པའི་མི་སྣར་ཉེས་རྡུང་དྲག་པློ་བཏང་ནས་

ཉེས་པ་བཙན་གིས་ཁས་ལེན་དུ་བཅུག་པར་ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚ་རྡློར་དགློན་པ། མིང་གཞན་དུ་བཀྲ་ཤིས་བམས་པ་རྣམ་རྒྱལ་གིང་ཟེར། ཧུ་པི་ལེ་དུས་སུ་བཞེངས་

པ་དང་། ཅློ་ནེའི་དགློན་ཆེན་ལྔ་ཡི་གས་ཤིག་ཡིན། ཅློ་ནེ་དབང་ཡུལ་དཔློན་དང་ཅློ་ནེའི་དགློན་

པའི་རྒྱབ་སྐྱློར་ཐློབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ལིང་ཐན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཚ་དྲག ཛ་དྲག་ཆེན་པློ། ལས་བེལ་ཧ་ཅང་ཚ་དྲག་ཆ་ེབ། ཚ་དྲློད། ① ནམ་དུས་ཀ་ིཚ་ངད་དང་། མ་ེཤུགས་

ཀ་ིདྲློད་ངད། ② ཚད་ནད་འབར་བའ་ིདྲློད་ངད། ནད་པ་ཚ་དྲློད་རྒྱས་ནས་རིག་པ་མ་ིགསལ་བ། 

ཚ་གདུག གནམ་གཤིས་ཚ་དྲློད་མི་བཟད་པའམ་མ་རུངས་པ། ཉི་མ་ཚ་གདུག་ཆེ་བ། དེ་རིང་གནམ་

གཤིས་ཚ་གདུག་ཆེ་བ་ལ་ཨང་། 

ཚ་གདུང་། ཚ་ངད་ཀི་གདུང་བའམ་སྡུག་བསལ། དབར་དུས་དྲག་ཆར་འབབ་ཉེའི་སྐབས་ཚ་གདུང་

ཆེན་པློ་སྐྱེ་བ། 

ཚ་གདུང་ཅན། [མངློན]① དཔྱིད་དམ་སློས་དུས། ② མེ། 

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

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

ཚ་འདེད། བུ་ལློན་དང་ཁལ་འུལ་སློགས་འཕལ་མར་དགློས་ཞེས་བཙན་འདེད་བེད་པ། བུ་ལློན་དང་

ཁལ་འུལ་ཚ་འདེད་བེད་པ། 

ཚ་འདེད་ཕིར་ལེན། སར་གཡར་པློ་བཏང་བའི་དངློས་རིགས་ཡང་ཡང་དེད་དེ་ལེན་པ། གཡར་བའི་

དངློས་པློ་ཚ་འདེད་ཕིར་ལེན་མི་བེད་ཀ་མེད་བྱུང་བ། 

ཚ་འདྲི། ཁིམས་ཁང་གིས་ཉེས་ཅན་ལ་དྲག་ཤུགས་ཀིས་ཞུ་བ་ལེན་པ། ར་ལྕག་བཞུས་ནས་ཚ་འདྲ་ིབེད་པ། 

ཚ་འདྲི་གཏློང་བ། ཚ་འདྲི་དང་དློན་གཅིག

ཚ་འདྲི་བས་ནས་ངློས་ལེན་བེད་འཇུག་པ། ཁིམས་ཆས་ཅི་རིགས་བེད་སྤློད་ནས་ཛ་དྲག་གི་ཚ་

འདེད་བཏང་ཏེ་རང་ཉེས་ངློས་ལེན་བེད་དུ་འཇུག་པ། 

ཚ་འདྲི་ཚ་ལེན། ཁིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་མི་སྣས་དློགས་གཞི་ཅན་གི་ཉེས་ཅན་པར་རྡེག་རྡུང་

ཅི་རིགས་ཀིས་ནག་ཉེས་ཁས་ལེན་བེད་བཅུག་པའི་ཁིམས་བརྒལ་གི་བ་ཐབས་ཤིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ཚ་འདྲི་ལེན་པ། རྡུང་རྡེག་སློགས་ལ་བརེན་ནས་གནས་ཚུལ་རློག་ཞིབ་བེད་པ། 

ཚ་ན། ལུས་ཀི་རྨའམ་ནད་ཀི་ཟུག་རྔུ་། 

ཚ་ནག་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༩༣༠ལློར་དཔློན་ཚང་དགེ་བཤེས་དློན་

གྲུབ་གཙོས་སྨྱུང་གནས་པ་བཅློ་ལྔ་ཙམ་གིས་ལྷན་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། 

ཚ་ནད། ཚད་ནད་དང་འདྲ། 

ཚ་ནད་གནས་སྐབས་དབེ་བ་དྲུག མ་སྨིན་ཚ་བ། རྒྱས་པའི་ཚ་བ། སྟློངས་ཚད། གབ་ཚད། སྙིང་

ཚད། རློགས་ཚད་དློ།། 

ཚ་ནད་དབེ་བ་བདུན། རེན། དུས། ཉེས་པ། གནས། རྒྱུད། གནས་སྐབས། རིགས་སློ།། 

ཚ་ནད་རིགས་ཀི་དབེ་བ་བཞི། འགམས་ཚད། འཁྲུགས་ཚད། རིམས་ཚད། དུག་ཚད་དློ།། 

ཚ་ནན། ཚ་དྲག་ནན་ཏན། སྐུལ་ལྕག་ཚ་ནན། སློབ་གསློ་ཚ་ནན། ཁ་རྡུང་ཚ་ནན། ངློ་རྒློལ་ཚ་ནན། 

ཚ་སྣ། མཛོ་གཡག་སློགས་ཀི་སྣ་ཁུང་ཕུག་སྟེ་དེ་ལ་ཐག་པ་རྒྱུ་བའི་མིང་། 

ཚ་གནློན། ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད་དུ་དབུར་ཏིས་ཟེར། གློས་སློགས་ངློ་འཇམ་པློ་བེད་ཆེད་ཡིན། མནའ་

སློན་མློ་མེ་ལ་བསེག་དགློས། ད་ལ་གློག་གི་ཚ་གནློན་ཡློད་དློ།། 

ཚ་པློ། མེ་དང་ཉི་འློད་སློགས་ཀི་དྲློད། ཆུ་ཚ་པློ། ཉི་མ་ཚ་པློ། མེ་ལློང་ལ་ཕུ་ཚ་པློ་འདེབས་པ། 

ཚ་སྤུན། ཚ་བློ་དང་སྤུན། རང་ལ་ཚ་སྤུན་མང་པློ་ཡློད། 

ཚ་སྤུན་ཕི་མ། སྤུན་མཆེད་ཕིས་སྐྱེས། 

ཚ་སྤྲུལ་ངག་དབང་བློ་བཟང་། བློད་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་འབྲུག སྤི་ལློ༡༨༨༠ལློར་གཞིས་རེ་

བདེ་ལེགས་རབ་བརན་པའི་ཁིམ་དུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ཁློང་བིས་པའི་དུས་དགའ་ལན་ཁི་པ་སེར་

སྨད་ཚ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་བཟང་དགེ་ལེགས་ཀི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན་བས་པ་ལར་དགུང་ལློ་ལྔ་ལ་

སེ་རར་ཆློས་ཞུགས་གནང་། ཁློང་གཞློན་ནུའི་དུས་ནས་ཐུགས་རིག་རྣློ་ཞིང་སྤང་གྲུང་འཛོམས་

པས་དགུང་ལློ་དྲུག་ནས་བློད་ཡིག་འབི་ཀློག་གསན་བཞེས་དབུ་བཙུགས་ཏེ་སེར་སྨད་ཡེར་པ་

ཁང་ཚན་གི་དགེ་བཤེས་མིང་འདློགས་ལ་གློ་ལློག་ཞུ་བ་ལས་མཚན་ཉིད་གསན་པ་དང་། དེ་རེས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བློད་ཀི་ས་ཁ་ཤས་ལ་ཕེབས་ཏེ་སར་ཡང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་པློར་བསྟེན་ནས་རིག་

གནས་དང་། ལློ་རྒྱུས། སྙན་ངག་གསློ་རིག སྐར་རིས་སློགས་རིག་གནས་སྣ་ཚོགས་ལ་སྦང་

བརློན་གནང་བས་མཚན་དློན་མཚུངས་པའི་མཁས་དབང་དུ་གྱུར། མདློར་ན་ཁློང་ནི་ཉེ་དུས་བློད་

ཀི་སློབ་གསློ་མཁས་ཅན་དང་། ཆློས་ལུགས་མཁས་ཅན། སྙན་རློམ་མཁས་ཅན་བཅས་ཡིན། བློད་

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ༡༩༥༧ལློའི་སྤི་ཟླ༡༢པའི་ཚེས༡ཉིན་སྐུ་གཤེགས། 

ཚ་ཕློག ལམ་བར་དུ་ངལ་གསློའི་ཆེད་དུ་བཟའ་འཐུང་བེད་པའི་མིང་། ཕློགས་འགྲུལ་རྣམས་ཀིས་

ལམ་ཐག་རིང་ཐུང་འཚམས་པར་ཚ་ཕློག་རྒྱབ་པ། 

ཚ་ཕྱུ་མ། [ཡུལ]ས་དུས་ཀི་སློག་ཆས་ལ་དཔེ་བངས་ནས་བཟློས་པའི་གློན་པ་ཞིག 

ཚ་ཕྱུར་ཕྱུར། [ཡུལ]① ལུས་ལ་ཚ་རེད་ཕློག་ཉམས་ཤིག ཉི་མས་གཟུགས་དྲློས་ཆེས་ནས་མགློ་

ལུས་ཚ་ཕྱུར་ཕྱུར་བྱུང་བ། ② ངློ་ཚ་སྐྱེས་པའི་ཉམས་འགྱུར། མི་མང་པློའི་དཀིལ་དུ་རྫུན་རྐུབ་

རྡློལ་ནས་ངློ་གདློང་ཚ་ཕྱུར་ཕྱུར་དུ་གྱུར་སློང་། ③ འཇིགས་སྐྲག་སྐྱེས་པའི་ཉམས་འགྱུར། མི་

ངན་རང་རགས་ཐློན་ཉེའི་སྐབས་ལུས་པློའང་ཚ་ཕྱུར་ཕྱུར་བེད་ཀི་འདུག་ལ་བུ། 

ཚ་འཕྲུ། ཚ་རགས་དང་དློན་གཅིག 

ཚ་བ། ཟུག་རྔུ་འབར་བ། སྨན་ཁབ་རྒྱབ་རལ་མཁས་པ་ཡིན་པས་ཚ་མི་ཡློང་། རང་མཐིལ་ལ་ཚེར་

མ་ཟུག་ནས་ཚ་བྱུང་། ① ལུས་ཀི་དྲློད་ཁམས་འཕེལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ནད་ཚ་བ། ② ཁར་མློང་

བའི་ཚེ་ཁ་ལྕེ་བསེག་སྙམ་བེད་པའི་རློ་ཚ་བའི་རས། ③ ལུས་རེག་པའི་ཚེ་དབལ་གིས་འཚིག་

པར་བེད་པའི་དྲློད། ལུས་ལ་ཚ་བ་འཕར་ནས་རྔུལ་ནག་ཐློན། ཚ་བས་འཐློམས་ནས་རིག་པ་

གསལ་པློ་མི་འདུག ལུང་པ་དེར་ཚ་བ་ཆེན་པློ་འདུག ④ [མངློན]ལྒ་སྐྱ་དང་། པི་པི་ལིང་། ཕློ་

བ་རིས་གསུམ་ལ་ཚ་བ་གསུམ་ཟེར་བས་གངས་གསུམ་མཚོན། ⑤[རིང]ལློ་ཆས། རློའི་བེ་བག་

ཅིག ལྒ་སྐྱ་རློ་ཚ་བ། སྨན་གི་ནུས་པ་ཚ་བ། 

ཚ་བ་སང་། མདློ་ཁམས་སང་དྲུག་གི་ཡ་ག་ཞིག་སྟེ། ཚ་བ་རྒྱལ་མློ་དངུལ་ཆུའི་ཤར་རྒྱུད་ནས་ཆབ་

མདློ་ར་ཆུའི་ནུབ་རྒྱུད་བར་གི་སང་འདི་ལ་ཟེར། 

ཚ་བ་རྒྱས་པ། ① ནམ་དུས་ཀི་ཚ་བ་རྒྱས་པ། ② རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུ་དང་། ཆབ་མདློའི་ར་ཆུ་གཉིས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

དབར་དུ་ཆགས་པའི་ས་རྒྱུད། དེང་སྐབས་དཔའ་ཤློད་དང་། མཛོ་སང་རློང་སློགས་ཀི་ཡུལ་

ལུང་གི་སྤི་མིང་། 

ཚ་བ་སྒིབ། [མངློན]ཉི་གདུགས། 

ཚ་བ་སྒློལ་མ་ལྷ་ཁང་། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༤༥༧ལློར་རྒྱལ་དབང་བདེ་ཆེན་རྡློ་

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

དཔལ་ཤློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཚ་བ་ལྔ། རློ་ཚ་བ་ཤས་ཆེ་བའི་སྨན་པི་པི་ལིང་དང་། ཕློ་བ་རིས། སྨན་ས དབི་མློང་། ཙི་ཏྲ་ཀ་བཅས་

ལྔའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་

ཤེལ་ཕེང་གི་བསྡུས་དློན་གསལ་བཀྲློལ་ལས། པི་ལིང་ཕློ་རིས་སྨན་ས་གསུམ། ཚ་བ་གསུམ་ཡིན་

དེ་ཡི་སྟེང་། དབི་མློང་ཙི་ཏྲ་ཀ་བསྣན་པ། ཚ་བ་ལྔ་ཞེས་བ་བ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཚ་བ་ཆུང་། དུས་གཟེར་ཉེར་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག བློད་ཟླ་དྲུག་པའི་དབུགས་ལ་ཚ་བ་ཆུང་རིམ་

ནས་འཕེལ་བའི་དུས་སྐབས། 

ཚ་བ་ཆེ། དུས་གཟེར་ཉེར་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག ཟླ་བ་དྲུག་པའི་སང་ལ་ཚ་བ་ཆེ་བའི་དུས་ཚིགས་

ཡིན་པས་ཤིང་གི་འབས་བུ་སྨིན། 

ཚ་བ་རིང་པ། ཟླ་བ་གཅིག་ཕར་འདས་པའ་ིལུས་ལ་ཚ་བའ་ིནད་རློ་ལུས་པ་ལ་ཟེར་ཏེ། ནད་རགས་སུ་ལུས་

སྟློད་ཚ་ཞིང་གློ་སྙིང་འཕར་བ་དང་། སློད་དུས་ན་ཞིང་རྔུལ་ཁ་སྙི་བ་སློགས་འབྱུང་བ་ཞིག

ཚ་བ་མཐུབ། མཐུབ་ནི་འཐིབ་ཀི་བརྡ་རིང་སྟེ་ཏུན་ཧློང་གཏེར་ཡིག་བློད་ཀི་གསློ་རིག་ཡིག་ཆ་ལས། 

བུད་མེད་བུ་བྱུང་བའི་རེས་ལས་རླུང་ཤློར་ཏེ་ཚ་བ་ཐུབ་ནས་ཁློང་སྐྲང་ཤིང་ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

ཚ་བ་སེ་དྲུག མ་སྨིན་པའི་ཚ་བ་དང་། རྒྱས་པའི་ཚ་བ། སྟློང་པའི་ཚ་བ། གབ་པའི་ཚ་བ། རིང་པའི་

ཚ་བ། རློག་པའི་ཚ་བ་བཅས་དྲུག་གློ 

ཚ་བ་དྲངས་པ། [རིང]ལློ་ཆས་དྲངས་པ། 

ཚ་བ་སྤིའི་ནད། ནད་ཐེབས་པའི་ཡུལ་གང་ཟག་མང་བ། ལུས་ཟུངས་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པས་

ནད་སྣ་མང་བ། ནད་ཀི་ངློ་བློ་མི་བརན་ཞིང་འདྲ་འདྲེས་ནད་སྣ་མང་བས་དེ་དག་ཕན་ཚུལ་འཁྲུལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློ་ཆེ་བ། དེའི་ཕིར་ན་ངློས་འཛིན་དང་བཅློས་པ་དཀའ་བ། རང་བཞིན་རྒྱས་ས་བ། མྱུར་དུ་སློག་

འཕློག་པར་བེད་པ་བཅས་ཀི་ཁད་ཆློས་དང་ལན་པར་ཚ་བ་ཡིན་པར་ཤེས་པ་བ་དགློས། 

ཚ་བ་མ། ལུས་ཀི་རའི་བེ་བག་ཅིག 

ཚ་བ་མ་སྨིན་པ། བད་ཀན་དང་རླུང་གིས་ཚ་བ་སྨིན་དུ་མ་སྟེར་བ་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་རང་

བཞིན་རྒྱུ་ཡིས་མ་སྨིན་པ་དང་། ནད་ཁམས་ཀིས་མ་སྨིན་པ། རྐྱེན་གིས་མ་སྨིན་པ་བཅས་

གསུམ་མཆིས། 

ཚ་བ་ཚུགས། ལློ་རེ་བཞིན་དབར་ཉི་ལློག་ནས་བགངས་པའི་ལྕགས་ཕློ་གསུམ་པ་ནས་ཚ་བ་ཚུགས། 

དེ་ཉིད་ནས་བགངས་པའི་བདུན་པའི་དབུགས་ཐློབ་པར་ཚ་བ་ཆེ་ཆུང་འཇློག་པ་ཡིན་ཞིང་མཁའ་

མེ་ཞག་ལ་གསུམ་བཞི་མ་ལང་ཚེ་ལློ་དེ་ཚ་ཆེན་ཡིན་པས་བཟང་ཟེར། བདུན་བརྒྱད་ཆད་ཚེ་ཚ་

འབིང་། དགུ་བཅུ་ཆད་ཚེ་ལློ་དེ་ལ་ཚ་ཆུང་ཟེར། 

ཚ་བ་འཛག་པ། ནད་ཅིག 

ཚ་བ་རི་ཐང་མཚམས། ཚ་བ་རི་ཐང་མཚམས་ཞེས་པའི་དློན་ནི། སྤིར་ཚ་བའི་ནད་རྣམས་གཉེན་

པློས་ཟླློག་ས་ཡང༌། ཚ་བ་བཅློས་པའི་རེས་སུ་ཚ་གང་གི་མཚམས་མ་ཕེད་ན་སར་གང་བའི་ནད་

དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་བསིལ་བཅློས་བས་ན་གཞན་གི་སློག་འདློར་བའི་ཉེན་ཁ་ཡློད་

པས་དེས་ན་ཚ་གང་གཉིས་ཀི་ས་མཚམས་འབེད་དགློས་པ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པློ་ཞིག་རེད། 

རི་ཐང་ཞེས་པ་དཔེས་དློན་འཚོལ་བ་སྟེ། དཔེར་ན། རི་ཟད་ནས་ཐང་དུ་སེབས་མཚམས་ཡིན་

ལ། དེའི་མཚམས་སུ་རི་ཀླུང་གི་བེ་བག་ཕེད་དགློས་པ་ལར་ཚད་པ་ཟད་མཚམས་སུ་གང་རླུང་

སྐྱེ་བས། དེའི་སློ་མཚམས་འབེད་དགློས་པའི་དློན་ནློ། གནད་ཀི་སློ་མཚམས་འདི་ལ་ཉེས་པའི་

འཕེལ་འགིབ་མགློགས་བུལ་ལ་བལློས་ནས་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གི་འཕང་གསུམ་ཡློད་པ་རེད། 

འདི་ནི་དཔེ་དློན་སྦར་ནས་བཤད་པའི་ཚ་བ་ཁག་མཁིས་ཀི་སྟློབས་ཟད་ཅིང་། བད་རླུང་གང་

བའི་ནད་མ་ལངས་པའི་མཚམས་ཀི་མིང་སྟེ། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་

འགེལ་ལས། ཚ་བ་རི་ཐང་མཚམས་ནི། ཚ་བ་ཁག་མཁིས་ནད་ཀི་སྟློབས་ཟད་ཅིང་བད་རླུང་གང་

བའི་ནད་ཀི་མགློ་མ་ལངས་པའི་མཚམས་ཏེ། མཚོན་བེད་དཔེར་ན། རི་ཟད་ནས་ཐང་དུ་མ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

སེབས་པའི་བར་རམ་སློའི་ཐེམ་པའི་སྟེང་དུ་བབས་པའི་བེའུ་ཕི་ནང་གང་དུ་འཕུར་མིན་མི་

འབེད་པའི་མཚམས་ལ་བུ་ལ་ཟེར་རློ། 

ཚ་བ་ལ་འདས། ནད་ཚ་བ་བཅློས་པའི་དུས་ལས་འདས་ཏེ་ལུས་ཟུངས་ཡློངས་ནད་ཀི་གློགས་སུ་

གྱུར་ནས། སྨན་པའི་དབུགས་ཕི་ནང་གི་རྒྱུ་བ་གཅིག་ལ་འཕར་ར་ལན་དགུ་དང་བཅུ་འཕར་བ་

གསློ་དཀའ་བར་གྱུར་པའི་སློག་གཅློད་ནད་རིགས་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག 

ཚ་བ་རིམས། རིམས་ཚད་ཀི་དློན། 

ཚ་བ་ཤིང་། སྨན་གི་ཤིང་ཞིག 

ཚ་བ་གསུམ། སྨན་གི་ཚ་བ་གསུམ་སྟེ་ས་སྐྱ་ས་སྨུག་དང་། པི་པི་ལིང་། ཕློ་བ་རིས་བཅས་གསུམ། 

ཚ་བའི་འགློ་སིགས། ཚ་བའི་འགློ་གང་བས་མནན་པ་ལ་ཟེར་ཏེ། ཟླ་ཟེར་ལས། ཚ་བའི་འགློ་གང་བས་

མནན་པ་གབ་ཚད་ལ་བུ་ལ་ཚ་བའི་འགློ་སིགས་ཞེས་ཀང་ཟེར། ཞེས་གསུངས། 

ཚ་བའི་ནད། མཁིས་པ་རང་གི་ལང་ཚད་ལས་འཕེལ་ཏེ་ལུས་ཟུངས་དྲི་མ་བཅས་ཀི་གནས་སུ་དྲློད་

ཚད་རྒྱས་པར་གྱུར་པའི་ནད། 

ཚ་བའི་ནད་རིགས་ཉེར་གསུམ། ① རེན་གི་སློ་ནས་དབེ་བ། བིས་པ་དང་། དར་མ། རྒན་པློ་རྣམས་

ཏེ་ན་སློའི་རིམ་པས་དབེ་བའི་ཚ་བ། ② དུས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་བ། ཚ་བ་གསར་པ་དང་རིང་པ་

གཉིས་སློ།། ③ ཉེས་པའི་སློ་ནས་དབེ་བ། རླུང་དང་བསློང་པ། གཡལ་མང་། འདར། གཉིད་ཡེར། 

ལུས་བརེ། མཁིས་པ་བསློང་བ། ཁ་ཁ་མིག་དང་ཆུ་སེར་བ། བད་ཀན་བསློང་བ། ལུས་ལྕི། ཤེས་

པ་རྨློངས། ཟས་འཇུ་དཀའ། ཁག་དང་བསློང་བ། མིག་དང་ཆུའི་མདློག་དམར་བ། གཟེར་ཅིང་

འདྲིལ་བ། ཆུ་སེར་བསློང་བ། པགས་པ་གཡློས་ཤིང་སྐྲངས་པ། ཟ་འཕྲུག་བེད། ཤུར་ཐློར་འློང་། 

④ གནས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་བ། ཕི་ཤ་ལྤགས་ལ་གནས་པ། ནང་དློན་སྣློད་ལ་གནས་པ། བར་ར་

རུས་ལ་གནས་པ་བཅས། ⑤ རྒྱུད་ཀི་སློ་ནས་དབེ་བ། རང་རྒྱུད། ནད་གཞན་གློས་མེད་པ་ཚ་

བ་རྐྱང་པའི་ནད། ⑥ གཞན་རྒྱུད་ལན་ཚད་གཉིས། ༡ རླུང་དང་ལན་པའི་ཚད་པ་ནི། གཅིག་

གློགས་གཅིག་གིས་བེད་པ། དཔེར་ན་གཉེན་བཤེས་མཐུན་ལས་བེད་པ་འདྲ། ༢ བད་ཀན་དང་

ལན་པ། ཕན་ཚུན་འཁྲུག་པས་མི་མཐུན་པའི་མི་གཉིས་གནས་གཅིག་ཏུ་འཚོགས་པ་དང་



  486  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདྲའློ།། ⑦ གཞན་རྒྱུད་འདུས་པ། འདུས་པའི་ཚད་པ་ནི། དུས་ངན་ཤར་པློ་སྟེ་ང་རྒྱལ་གི་འགན་

སེམས་བེད་པ་དང་འདྲ་བ། ཁློ་བས་ང་དྲག་བསམ་ནས་གཅིག་འློག་ཏུ་གཅིག་མི་འདུས་པ་དང་

འདྲའློ།། དེ་དག་ལ་བསིལ་དྲློད་ཀི་གཉེན་པློ་གང་ཞིག་བསྟེན་ཀང་དྲློད་ཀི་གཉེན་པློ་གང་ཞིག་

བསྟེན་ཀང་ཐློག་མར་ཕན་སྙམ་བེད་ཅིང་། བསྟུད་ན་གནློད་པས་འདུས་ཚད་ཡིན་པར་ཤེས། ⑧ 

གནས་སྐབས་དབེ་བ། ཚ་བ་སྨིན་པ། གང་ཤུམ་བེད་ཅིང་། ཚིགས་གཞི་སློད་དུས་ན། རྒྱས་

ཚད། ཚད་པའི་རགས་མཐའ་དག་རློགས་པར་ཡློང་། སྟློངས་ཚད། གཉེན་པློ་བསིལ་བ་བསྟེན་

ན་ན་ཚ་ཇེ་འཕེལ་འགྱུར། གབ་ཚད། དྲློད་བཅུད་རིམ་པས་ཡུན་རིང་དུ་བསྟེན་ན་གནློད་པར་

ཤེས་འློང་། རིངས་ཚད། ལློ་ཟླ་སློག་ཡུན་དུ་ལློན་པ་ན་རིངས་ཚད་ཡིན་པ་ཤེས་སློ།། རློགས་

ཚད། རྔུལ་མང་། ལུས་བརེ། སྣ་ཁག་འབྱུང་། གདློང་སྐྲངས་ཞིང་གཡློ། ⑨ རིགས་ཀི་སློ་ནས་

དབེ་བ། རིམས་ཚད། མགློ་ན། ཤེས་པ་ཟ་ཟི་བེད། ལུས་གང་ཤུམ་བེད། འཁྲུགས་ཚད། གཟེར་

ཆེ། ལུད་པ་མང་། དབུགས་མི་བདེ། འགམས་ཚད། སྤློད་ལམ་དྲག་པློ་གང་བས་པའི་རེས་སུ་

ན་བ། དུག་ཚད། ནད་རགས་མ་ངེས་པ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བའློ།། 

ཚ་བའི་སྣུམ་ཅན། སྣུམ་གི་རྒྱུ་པད་ཁ། 

ཚ་བའི་སྤི་ར་དྲུག དྲག རྒྱས། འདྲིལ། མགློགས། གིམས། མཁང་བའློ། འདི་ལ་རའི་ངློ་བློ་དང་འཕར་

ཚུལ་གཉིས་དབེ་དགློས། དེ་ཡང་ཚ་བའི་རའི་ངློ་བློ་ལ། རྒྱས་ཞེས་པ་ཤའི་ཁར་ཡར་དློན་པ། 

གིམས་ཞེས་པ་གཞུ་རྒྱུད་ལར་ཐིང་ངེར་གནས་པ། མཁང་ཞེས་པ་གློང་བའི་དློན་སྟེ་མནན་ན་སྟློང་

སློབ་མི་བེད་པ་བཅས་སློ། །ཚ་བའི་རའི་འཕར་ཚུལ་ནི། དྲག་ཅེས་པ་འཕར་ཤེད་ཆེ་བ། འདྲིལ་

ཞེས་པ་ཤའི་ནང་དུ་འབུར་འབུར་ཀྲིལ་ཀྲིལ་དུ་འཕར་བ།མགློགས་ནི་མྱུར་དུ་འཕར་བ་བཅས་སློ།

ཚ་བའི་དབུགས་ཅན། མུ་ཟི་སེར་པློའི་གབ་མིང་ཞིག་ཡིན་པར་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་

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

ཚ་བའི་དམལ་བ་བརྒྱད། ༡ ཡང་སློས། ༢ ཐིག་ནག ༣བསྡུས་འཇློམས། ༤ ངུ་འབློད། ༥ ངུ་འབློད་

ཆེན་པློ། ༦ ཚ་བ། ༧ རབ་ཏུ་ཚ་བ། ༨མནར་མེད་རྣམས་སློ།། 

ཚ་བའི་ས་རྒྱུད། ཚ་དྲློད་ཆེ་བའི་ཡུལ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ཚ་བས་སྐད་འགགས་པ། ཚ་བའི་ཤུགས་ཀིས་སྐད་གདངས་ཞན་པློར་གྱུར་པའི་ནད། 

ཚ་བིར་བིར། ལུས་ལ་ཚ་དྲློད་སྐྱེ་སྟངས་ཤིག དགུན་དུས་མེ་འཁིས་སུ་བསད་ན་གཟུགས་པློ་ཚ་

བིར་བིར་བས་ཡློང་། 

ཚ་བུན། ནད་ཟུག་གི་ཚ་ཤུགས། རྨ་ནད་འཕར་བའི་ཚ་བུན་ཆེ་ཡང་སྨན་གིས་འཇློམས་ནུས་པ། 

ཚ་བློ། ① མིང་སིང་སྤུན་གི་བུ། ② བུའི་བུ། བུ་ནས་ཚ་བློ་འབྱུང་། ཚ་བློ་ནས་ཡང་ཚ་འབྱུང་། 

ཚ་བློ་ཙོ། [རིང]ཚ་བློ་ཚོའམ་ཚ་བློ་རྣམས། 

ཚ་བ། སྟློན་མློ་དང་གཤིན་པློའི་རེས་དྲན་གི་དུས་སུ་བིན་པའི་ཟས་སྐལ་གི་མིང་། 

ཚ་འབུམ། ① ཚ་ཚ་འབུམ་ཐེར། ② ཚ་ཚ་བླུག་པའི་ཚ་ཁང་ངམ་མཆློད་རེན། 

ཚ་འབློག བེས་བགློད་སྐབས་སུ་ལམ་བར་ཇ་བཀློལ་ནས་བཟའ་བཏུང་བ་ལ་ཚ་འབློག་བེད་ཅེས་

དང་། ཇ་བཀློལ་བ་ལ་ཚ་འབློག་བཀློལ་ཞེས་ཟེར། 

ཚ་འབར། སྨན་བཅློས་བེད་སྟངས་ཤིག 

ཚ་འབབ། [རིང]ཚ་བས་གདུང་བ། 

ཚ་མིག [རིང]ཐུག་པ། 

ཚ་མློ། ① སྤུན་མཆེད་ཚ་མློ། བུའམ་བུ་མློའི་བུ་མློ། ② ཚ་པློ་དང་འདྲ། 

ཚ་རྨུགས། འཁྲུགས་ཚད་གློ་བར་བབས་པའི་མིང་སྟེ། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། ཚ་རྨུགས་དང་པློ་

གློ་བ་ཁག་གིས་རྒྱས། ལུད་པ་གེན་དུ་མ་རྡློལ་དློན་ལ་རྨུགས། མཇུག་ཏུ་ཕལ་ཆེར་རྣག་ཏུ་འགྱུར་བ་

མང་། ཞེས་དང་། གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་མཛད་པའི་པློད་དམར་ལས། ཚ་རྨུགས་

ཞེས་པ་འཁྲུགས་ཚད་བབས་ནས། གློ་བ་ཚ་བས་རྨུགས་ནས་འདྲུལ་བའི་དློན། ཞེས་གསུངས། 

ཚ་མགས། ཚ་དྲློད་ཀིས་རུལ་ཞིང་མགས་པ། ཤིང་ཏློག་འདི་རྣམས་ཡུན་རིང་ཉར་ནས་ཚ་མགས་

ཐེབས་འདུག 

ཚ་དམལ་བརྒྱད། གློང་གི་ཚ་བའི་དམལ་བ་བརྒྱད་ཞེས་པ་དློན་གཅིག

ཚ་ཚ། ① ལྷ་དང་མཆློད་རེན་སློགས་ཀི་གཟུགས་བརན་ཆུང་བའི་བརློས་ཕློར་ནང་ས་སློགས་བླུགས་

ཏེ་བཟློས་པ་ཞིག ②[ཡུལ]ཆུ་འཁློར་ལྕགས་སྟེགས་འློག་གི་རྡློ་ཞིག ③[རིང]ལློ་ཆས་དྲློན་མློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚ་ཚ་འུར་འུར། མེའི་ཚ་ངད་དང་། འབར་ཚུལ། ① མེ་རླུང་འཚུབ་མ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་དུ་འབར་གི་

འདུག་ལ་བུའི་དློན། ② མང་ཚོགས་ལས་འགུལ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་དུ་བེད་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་hot statr ཟེར། 

ཚ་ཞག ལམ་བར་ཉིན་མློའི་ཚ་ཕློག་དང་། མཚན་མློའི་ཞག་སློད། 

ཚ་ཞག་གར་བབས། ལམ་བར་ཉིན་མློ་ཚ་ཕློག་དང་མཚན་མློ་ཞག་སློད་ས་གནས་གང་དུ་སྐབས་

ཁེལ་སར་སློད་པ། 

ཚ་ཞང་། ཚ་བློ་དང་ཞང་པློ། གནས་གཅིག་ཏུ་ཚ་ཞང་རྣམས་མཉམ་དུ་འཛོམས་པ། 

ཚ་གཞའ། གཞའ་ཞེས་བག་ལ་ཉལ་བའམ་མི་མངློན་པའི་དློན་ཡིན་པས་འདིར་རྨ་ལ་ཚ་བ་ཞུགས་

ནས་རྨ་ཁ་ཚོར་བ་མེད་པ་ཤི་ནས་གཞློམས་ལ་རླངས་པ་ཆེར་འབྱུང་བའི་དློན་ཡིན་ཞེས་བཀྲ་

འབུམ་པས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་དཀའ་འགེལ་ལས་གསུངས། 

ཚ་ཟུག ན་ཚའི་ཟུག་རྔུ། ཆམ་པ་ཕློག་པས་མགློ་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཚ་ཟུག་བརྒྱབ་ནས་ན་བ། 

ཚ་ཟེར། ཉི་མའི་འློད་ཟེར། བ་མློ་ལ་ཚ་ཟེར་ཕློག་པ་ཙམ་གིས་ཡལ་འགློ་བ། ཚ་ཟེར་འཕློས་པ། 

ཚ་ཟེར་ཅན། [མངློན]ཉི་མ། 

ཚ་ཟེར་འཇློམས། [མངློན]སྤིན་པ། 

ཚ་ཟླ། སློས་དུས། 

ཚ་གཟིགས། དགློན་ཁག་གི་མཐློ་རིམ་གྲྭ་པ་དམིགས་བསལ་ཅན་ལ་ཇ་ཐུག་གི་སྐལ་བ་གཏློང་བའི་མིང་། 

ཚ་གཟེར། ① ཚ་བའི་ནད་ཀི་གཟེར་ཟུག ② ནད་ཀི་ཟུག་གཟེར། 

ཚ་འུར་འུར། ① དབར་དུས་གནམ་གཤིས་ཀི་དྲློད་ཆེན་ཚ་བའམ། མེ་དང་ཉི་འློད་ཕློག་པའི་ཉམས་

འགྱུར། ལུས་ལ་དྲློད་སྐྱེས་ནས་འུར་འུར་བས་བྱུང་། ② སྐྲག་ནས་སྙིང་ཚ་འུར་འུར་བས་བྱུང་། 

ཚ་འློར། ཚ་བ་ཁག་མཁིས་དང་འདློམས་པའི་འློར་ནད་རིགས་ཤིག 

ཚ་གཡའ་བ། [རིང]ཚད་པ་ཆེ་བའམ་ཚ་པློར་གྱུར་པ། 

ཚ་གཡློལ། ཚ་བ་ཆནེ་པློའ་ིལུང་པ་ནས་བསལི་སར་གཡློལ་བ། དབར་དུས་བསལི་སར་ཚ་གཡློལ་དུ་འགློ་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ཚ་རུ། ① ལུ་གུའི་པགས་པའི་མིང་། ② ལུ་གུའི་པགས་པས་བཟློས་པའི་གློས་ལ་ཚ་རུ་ཟེར། བུ་དང་

བུ་མློ་རྣམས་ཀི་དུས་ཆེན་སྐབས་སུ་གློན་སློལ་ཡློད་པ་ཡིན། ③ མཁེགས་ཤིང་རང་ཕའུ་ཅན་ཞིག 

ཚ་རུ་མགློ སྐྲ་ལུ་གུའི་སྤུ་བཞིན་དུ་འཁིལ་བགི་ཅན་གི་མགློ་ལ་ཟེར། 

ཚ་རུམ། ཡུལ་ཚ་བ་ཆེ་སའི་དབུས་སམ་ཁློད། ས་ཆ་ཚ་རུམ་ཅན་དུ་ཁ་བ་མི་ཆགས། 

ཚ་རེག ཚ་བའི་རེག་བ་སྟེ་ཚ་ངར། མེར་བསེགས་པའི་ལྕགས་ཀི་ཚ་རེག་ལག་པས་མི་ཐེག 

ཚ་རློ། ཚ་བའི་ནད་རློ། ཚད་ནད་ཀི་ཚ་རློ་ལུས་ན་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཚ་བ་ན་ཡློང་། 

ཚ་རློང་། བློད་ལློངས་གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་ས་སྐྱ་རློང་གི་ཁློངས་སུ་གནས་པའི་ལུང་པ་ཞིག་གི་མིང་། 

ཚ་རློང་ཟླ་བཟང་དག་འདུལ། ཚ་རློང་ཟླ་བཟང་དག་འདུལ་ནི་འཕན་པློ་དཔལ་གིང་ཤང་ཁ་སྐློར་གློང་

ཚོའི་མདའ་བཟློ་ཚང་ཞེས་སེ་ར་ཕུར་ལྕློག་བ་བང་གི་མི་སེར་ཞིག་གི་ཁིམ་ནས་ཡིན་ཞིང་། 

ཁིམ་ཚང་ཁལ་བུན་ཆེ་བས་ཁློང་དང་གཅུང་པློ་བསློད་ནམས་དབང་འདུས་གཉིས་ལྷ་སའི་བང་

ཕློགས་དློག་བདེ་ལྷློ་མློས་གཞིས། དེ་ས་ཕུར་ལྕློག་བ་བང་གི་གཞིས་ཀ་ཡིན་པ་དེར། ལུག་རིར་

སློད་སྐབས་སྤང་ཀིས་ར་ལུག་བསད་རྐྱེན་བློས་བློལ་གིས་ལྷ་སའི་ལྷློ་ནུབ་ཏུ་ཡློད་པའི་མཁར་

ནག་གིང་ཁར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་རྔ་མློང་བདག་སྐྱློང་འགློ་པ་ཞིག་གི་སར་བསད་པ་བརྒྱུད་

དེའི་ངློ་ཤེས་རེ་དྲུང་རེ་གཉེར་ཚང་བ་ཞིག་གི་གཡློག་པློར་སློད་སྐབས་བློད་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་

པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༠༤ལློར་དབིན་ཇིས་བློད་དུ་བཙན་འཛུལ་བེད་དུས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་

ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་རྒྱ་སློག་ཡུལ་གྲུར་ཕེབས་སྐབས་རེ་དྲུང་དེ་ཆིབས་ཞབས་སུ་བསྐྱློད་ནས་

ཟླ་བཟང་དག་འདུལ་གཡློག་ཏུ་ཡློད་པ་དེའི་གྲུང་ཤ་དློད་པ་སློགས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ལ་ཏཱ་ལའི་བ་

མ་མཉེས་པློ་བྱུང་ནས་ཆིབས་ཞབས་སུ་ཚུད། ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༩༡༠ལློར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་རྒྱ་

གར་དུ་ཕེབས་པའི་ཆིབས་ཞབས་སུ་བསྐྱློད་དེ་ལྕགས་ཟམ་གྲུ་ཁར་ལུའུ་ཅུན་དམག་གི་རེས་ལ་

འགློག་རྒློལ་བས་ནས་རྒྱབ་སྲུང་ཞུས་རེས་རྒྱ་གར་དུ་བསྐྱློད། ཏཱ་ལའི་བ་མས་གཟིགས་སྐྱློང་

ཆེན་པློ་གནང་སྟབས་སྤན་བསལ་གནམ་གང་ལགས་ཞེས་མིང་གགས། ཏཱ་ལའི་བ་མ་རྒྱ་གར་

དུ་ཕེབས་རིང་བློད་ཀི་སིད་དློན་ལས་འགན་གཙོ་བློ་བཀའ་བློན་ཚ་རློང་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པློར་

བཀའ་མངགས་གནང་བ་བཞིན་བཀའ་བློན་ཚ་རློང་པས་བློད་སེ་པ་གཞུང་དང་ལུའུ་ཅུན་བར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞི་མཐུན་ཡློང་ཐབས་གནང་བ་དེ་མི་ཉུང་ཤས་ཀི་བློར་མ་བབས་རྐྱེན་གེང་ཕློགས་སྣ་ཚོགས་

བཟློས་མཐར་བཀའ་བློན་ཚ་རློང་པ་དང་དེའི་བུ་བཀའ་མགློན་གཉིས་དམར་གསློད་གཏང་སྟབས་

ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༩༡༢ལློར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་ཕིར་ཕེབས་རེས་གཟིམ་དཔློན་མཁན་པློ་ཚ་སྤྲུལ་རིན་པློ་

ཆེའི་ཞུས་ངློ་བཞིན་སྤན་བསལ་གནམ་གང་སེར་ཚ་རློང་པའི་མག་པར་བཏང་ནས་ཤློད་དྲུང་ཞུས་

པ་དང་། དེ་རེས་བཀའ་བློན་དང་བློད་དམག་གི་སྤི་ཁབ་མདའ་དཔློན་དམག་སྤི་བས་ཏེ་དམག་

ཁིམས་དམ་འདློམས་ཚ་ནན་ཐལ་དྲགས་པ་དང་། དམག་ཁིམས་ཐད་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་སྒུག་

མི་དགློས་པའི་སྐློར་སློགས་ལ་དམག་དཔློན་ཁག་ནས་གན་རྒྱ་བཞག་པ་སློགས་ཀི་རྐྱེན་པས་

དམག་སྤི་ཕིར་འཐེན་དང་། དེ་རེས་བཀའ་བློན་ཡང་གནས་དབྱུང་གིས་ཛ་སག་ཏུ་བཞག་མཐར་

བློད་ཀི་གསེར་ཊམ་དང་། བློད་དངུལ་སྣ་ཚོགས། བལ་འཁེལ་འཐག་བཟློ་གྲྭ་སློགས་ཀི་འགན་

འཁུར་བས་ཐློག་ཀརྨ་ཤར་གིང་ཁ་ནས་ནློར་བུ་གིང་ཁ་བར་གི་ཆུ་ཡུར་དང་། ལྕགས་པློ་རིའི་ལྷློ་

ངློས་སུ་སྨློན་ལམ་ཚིགས་ཤིང་གི་དམིགས་སློ་ལྕང་ཤིང་གསར་འཛུགས། སྟློད་ལུང་ཁི་ཟམ་ལ་

ཨར་འདམ་ཟམ་པ་གསར་བཟློ། ཆུ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་གནམ་གི་འཕེང་ལམ་གཏློར་ནས་ལམ་ཆེན་

བཟློ་བ་སློགས་བས་པ་མ་ཟད། ར་མ་སང་གི་རི་ཟུར་ནས་ལྷ་སའི་སྐྱིད་ཆུར་ཟམ་པ་འཛུགས་རིས་

བས་ཀང་དློན་དེ་མ་འགྲུབ། ཚོང་གཉེར་ཤུགས་ཆེ་བས་ནས་རང་ཁིམ་འབློར་པ་ཆེ་གས་སུ་གྱུར་

པ་མ་ཟད། ཁློང་ནི་བློ་རིག་གསལ་ལ་བློ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པས་ཁིམ་ཚང་གི་བེད་སློ་དང་། ཁང་

པའི་བཟློ་བཀློད་སློགས་ཀང་ཞིང་བན་བདག་པློ་གཞན་ལས་ཕི་ལུགས་སམ་སློན་ཐློན་གི་རྣམ་པ་

ཆེ་ཙམ་ཡློད། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༩༦༩ལློར་འདས། 

ཚ་རླངས། ① ཆུ་ཚ་པློ་སློགས་ཀ་ིརླངས་པ། ཆུ་སྐློལ་ག་ིཚ་རླངས་དང་ཐུག་པས་ལག་པར་ཆུ་བུར་ཐློན་

བྱུང་། ② ས་གཞིར་ཚ་དྲློད་སྐྱེས་པའ་ིརླངས་པ། ཞློགས་པ་ས་གཞ་ིནས་ཚ་རླངས་འཕྱུར་གིན་འདུག 

ཚ་རླབས། ཚ་སྟློབས། ལྕི་བའི་མེ་ལས་རྡློ་སློལ་གི་མེ་ཚ་རླབས་ཆེ། 

ཚ་རླུང་། ཚ་བའི་ངད་པ་ཅན་གི་རླུང་། དཔྱིད་དུས་ཚ་རླུང་ལང་བ། 

ཚ་ལ། ① ལན་ཚྭའི་རིགས་ཏེ། དབིབས་ངེས་མེད་ཁ་དློག་སློ་སྐྱ་ཕི་ངློས་ཕལ་ཆེར་དཀར་སྐྱ། 

མཁེགས་ལ་བཅག་ཁ་འློད་དང་ལན་པ། རློ་ལན་ཚ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་རྨ་འབྲུབ། ཁག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ངན་སྐེམ། དམུ་ཆུ་སྦློང་། ②གསེར་དངུལ་ཟངས་སློགས་ཀི་ཚ་ལ། 

ཚ་ལ་དཀར་པློ། བེད་ལས་དང་མདློག་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཚ་ལའི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་

དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། 

ཚ་ལ་དཀར་པློ་ནི། ཟངས་རག་སློགས་ཕན་ཚུན་མཐུད་པའི་ཚེ་དེས་འབར་བ་བེད་ནུས་པས་

ན་ཚ་ལ་ཞེས་དང་། དཀར་པློ་ནི་མདློག་དཀར་པློ་ཤེལ་ལར་དྭངས་པ་ནི་ཚ་ལའི་མཆློག་ཡིན་

པས་དེ་དློན་ནློ།། 

ཚ་ལ་རྒྱབ་པ། གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་སློགས་ལ་ཚ་ལས་སྦློར་མཐུད་པར་བེད་པ། ཟངས་ཀི་

སྐྱློགས་ལ་ཚ་ལ་རྒྱབ་ནས་ལེགས་སྦར་དགློས་ལ་བུ། 

ཚ་ལ་ན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན། ཡུམ་བརན་རྒྱུད་ཀི་རྒྱུད་པ། ཡབ་མགློན་སྤློད་ཀི་སས་སུ་སྐུ་

འཁྲུངས། བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ལམ་མང་པློར་ཡུམ་བརན་རྒྱུད་ཀི་གདུང་རབས་རིམ་པར་བློན་

པའི་ནང་ནས་བློད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་བསྐྱར་དུ་དར་བ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སི་

ཞུ་སློགས་མངའ་བདག་འདི་ཉིད་ཀིས་མཛད་རེས་གཟེངས་སུ་ཐློན་པ་བཞག་ཡློད་པ་མ་ཟད། 

ཁློང་ནི་ལེགས་སྦར་གི་སྐད་ལ་ཤིན་ཏུ་བང་བས་ཁ་རག་སྨློས་ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་ཡང་ཁློང་གི་སློབ་མ་

ཡིན། ཇློ་བློ་རེ་བློད་དུ་མ་ཕེབས་གློང་གི་ལློ་ཉི་ཤུའི་སྐབས་ཙམ་ལ་པཎི་ཏ་པད་མ་གསང་བ་བློད་

དུ་བློན་སྐབས་ཞབས་ལུགས་གློལ་ཐིག་སློགས་བསྒྱུར་བའི་ལློ་ཙཱ་བ་ཡང་མཛད་ཞེས་གསལ། 

ཚ་ལ་ན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གི་སས་ཁི་པ་ཡིན་ཞིང་། ཡབ་སས་འདི་གཉིས་ཀི་རིང་ལ་བསམ་

ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཞབས་ཏློག་མཛད་པ་དང་། དེབ་ཐེར་ལ་ལར་ཁློང་ཡབ་སས་གཉིས་

ཀིས་དབུས་གཙང་མི་བཅུ་མདློ་ཁམས་སུ་བརང་བའི་བདག་རྐྱེན་མཛད་པར་གགས། བློད་མེ་

གང་སྤི་ལློ་༩༧༧ལློའི་ས་ཕི་འདིར་འདས་ཞེས་གསལ། 

ཚ་ལག ཚ་རགས་དང་དློན་གཅིག 

ཚ་ལམ། འགྲུལ་པས་ཚ་ཕློག་རྒྱབ་སའི་བར་གི་ལམ་ཚད། ལྷ་ས་ནས་སྙེ་ཐང་བར་ཚ་ལམ་གཅིག་

གི་ས་ཡློད། 

ཚ་ལུ་མ། ཤིང་ཐློག་གི་བེ་བག མཐློ་ཞིང་གང་བའི་ས་ཁུལ་དུ་ཚ་ལུ་མ་མི་སྐྱེ་ཁ་དློག་ལློ་ཧང་ཅན་གི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤིང་འབས་ཤིག 

ཚ་ལུང་དགློན། སྟག་ལུང་གཡུང་དྲུང་རྣམ་རྒྱལ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་མེ་ཕློ་

ར་སྤི་ལློ་༡༡༨༦ལློར་ཞིག་པློ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་སྣང་ཞིག་གྲུབ་དབང་ཉི་མ་འཛིན་གིས་

ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨེ་བ་ཧུང་ཡློན་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཚ་ལུམ། ཚ་ལུ་མ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ཡིན། 

ཚ་ལུམ་ལུམ། ཚ་པློ་ལློང་ལློང་དུ་འཁློལ་ཚུལ། མེ་སྟེང་དུ་བཞག་པའི་བཟའ་བཏུང་ཚང་མ་ཚ་ལུམ་

ལུམ་དུ་འཁློལ། 

ཚ་ལུམས། སྨན་རིགས་བླུག་པའི་ཆུ་ཚ་པློའི་ལུམས། 

ཚ་ལློག ཇ་བསྲུབས་མ་གང་མློ་ཡང་བསྐྱར་མེ་ལ་བསློས་པའི་ཚ་པློ་ལ་གློ

ཚ་ལློང་ལློང་། ① ཚ་བ་ཆེ་ཙམ་ཞིག ཆུ་ཚ་ལློང་ལློང་ཞིག་གིས་འཁྲུད་པ། ② དངངས་སྐྲག་ཆེ་ཙམ་

བྱུང་ཚུལ། སེམས་ཚ་ལློང་ལློང་བེད་པ། 

ཚ་ཤར། ① རྨ་འབས་སློགས་ན་ཚ་ལ་བརེན་ནས་ལུས་ལ་ཚ་ཟུག་རྒྱབ་ཚུལ། གཟུགས་པློར་ཤུ་ཐློར་

སྐྱེས་ནས་ཚ་ཤར་ཡང་ཡང་རྒྱབ་པ། ཁློག་པའ་ིནང་ལ་ཚ་ཤར་རྒྱབ་པ། ② འཇིགས་སྐྲག་གིས་སྙིང་

ལ་ཚ་ལློང་སྐྱེ་ཚུལ། གློ་བུར་དངངས་སྐྲག་དྲག་པློ་ཞིག་སྐྱེས་ནས་སྙིང་ལ་ཚ་ཤར་བརྒྱབ་བྱུང་། 

ཚ་ཤུགས། ① ཚ་བའི་ནུས་པ། ཚ་ཤུགས་གློག་འདློན་ཁང་། ②མེ་མདའི་ཚ་ཁ་དང་རྒྱང་ཤུགས། 

མེ་མདའ་འདི་ཚ་ཤུགས་གཉིས་ལན་ཡིན། 

ཚ་བཤལ། ① ཆུ་ཚ་པློས་སྣློད་བཤལ་བ། ② ཚ་བའི་ནད་ཀིས་གློད་པ་བཤལ་བ། 

ཚ་ས། ① ཚ་ཕློག་རྒྱབ་པའི་ས་ཆ། ② ཚ་ལམ། ③ ལུས་ཀི་རྨ་སློགས་ཚ་ས། 

ཚ་སུབས། ཁློལ་དྲགས་པའི་སྐྱློན། ཇ་བསྲུབས་མ་ཚ་སུབས་ཐེབས་ནས་བློ་བ་ལློག་འདུག སྨན་ཐང་

བསྐློལ་དྲགས་པས་ཚ་སུབས་ཐེབས་ནས་ནུས་པ་ཉམས་འདུག 

ཚ་སེལ། ཚ་བའི་ནད་སེལ་བ། ཚད་ནད་སེལ་ཆེད་ལ་སྨན་གཏློང་བ། 

ཚ་སེག མེ་ལ་བསེགས་པ། ཤིང་རླློན་ཚ་སེག་བཏང་སྟེ་སློལ་བ་བཟློས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ཚ་སག འདི་ལ［tsatsaG］ཞེས་པའི་སྒ་གདངས་ཀིས་བཀགས་དགློས། ལུ་གུའི་ལྤགས་པས་

བཟློས་པའི་གློས་ཕི་གཡློག་ཅན་གི་མིང་། 

ཚ་གསུར། རམ་པ་དང་དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་རྣམས་སྦར་ནས་མེར་བསེགས་པའི་ལན་

ཆགས་ཀི་མཆློད་སྦིན་ཞིག་ཡིན། 

ཚ་གསེར། གསེར་ཕེ་དངུལ་ཆུའི་ནང་དུ་སྦངས་ཏེ་ལྕགས་རིགས་ལ་བྱུགས་ནས་མེ་ལ་བསེགས་

ན་དངུལ་ཆུ་ཡལ་ཏེ་གསེར་མདངས་འཐློན་པར་འགྱུར་བའི་གསེར་རི། ཟངས་ལ་ཚ་གསེར་

ཡག་པློ་བཏང་ན་གསེར་དངློས་དང་འདྲ། 

ཚ་ཧྲིལ། ར་དྲེལ་བློང་བུ་སློགས་ཀི་ས་གཞུག་གི་རྨེད་ཐག་ཐློག་དྲིལ་བེད་ཀི་རས་སམ་ཕིང་པའི་མིང་། 

ཚག གཟློང་བརློས་ཀི་རི་མློ། སྣློད་སྤད་ལ་གསེར་ཚག་དངུལ་ཚག་བརྒྱབ་ཡློད་པ། ཀ་བར་བརློས་

པའི་རི་མློའི་ཚག་དློད་པ། 

ཚག་གློས། ལྤགས་ཚག 

ཚག་སྒ། ཚག་ཚག་ཅེས་པའི་སྒ། མཁེགས་ཤིང་རླློན་པས་མེ་བཏང་ན་ཚག་སྒ་བརྒྱབ་ཡློང་། 

ཚག་ཐིག དུམ་བུ་སྟར་སྒིག་གི་ཐིག མིང་ཚིག་ས་ཕིའི་བར་གི་སྟློང་ཆ་ཚག་ཐིག་གིས་སྦྲེལ་བ། 

ཚག་ཐུང་། ཡི་གེའི་སྒའི་མཚམས་གཅློད་པའི་ཚག་ཐུང་ངུའི་མིང་། 

ཚག་ཐློ། ཟངས་གསེར་སློགས་ལ་ཚག་རྒྱབ་བེད་ཀི་ཐློ་བ། 

ཚག་འདེབས། དངུལ་སྤད་སློགས་ལ་གཟློང་ཆུང་གིས་བརློས་རིས་འདེབས་པ། 

ཚག་པ། ① གསེར་དངུལ་གི་སྣློད་ཆས་ལ་ཚག་རིས་རྒྱབ་མཁན། ②[ཡུལ]འབུ་ཚག་པ། 

ཚག་པར། ཚགས་པར་དང་འདྲ། 

ཚག་ཚག སྒའི་ཁད་པར་ཞིག 

ཚག་ཚིག ཚ་གི་ཚི་གིའི་བསྡུས་མིང་། 

ཚག་ཚིགས། ལུས་པློའི་རུས་ཚིགས། 

ཚག་ཚེ། འབྲུ་རིགས་རགས་ཙམ་བཏགས་ནས་ཟེགས་མ་ལ་བུ་བས་པའམ་དེ་བསྐློལ་བའི་ཐུག་པའི་

མིང་། ཚིག་བསྡུས་ན་ཚག་ཅེས་འབི་ཆློག་སྟེ། གློ་ཚག སན་ཚག་ཅེས་པ་ལ་བུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚག་གཟློང་། གསེར་ཟངས་སློགས་ལ་ཚག་རྒྱབ་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག 

ཚག་རིས། རློས་བརྒྱབ་པའི་རི་མློ། དངུལ་ཕློར་གི་སྟེང་དུ་འབྲུག་ཁ་སྤློད་ཀི་ཚག་རིས་བཏབ་པ། 

ཚག་ཤ འབི་གཡག་གི་ཤ

ཚགས། ① བར་མཚམས། མི་ཚགས་དམ་པློ། སློན་ཚགས་ཡངས་པློ། ཚགས་སྙློམས་པློ། སམ་གི་

ནང་དུ་ཅ་ལག་ཚགས་ལྷློད་པློར་བསྒིགས་ཏེ་བླུག་པ། ② འཚག་སྤད། ཆུ་ཚགས། ཇ་ཚགས། 

ཁློལ་ཚགས། དར་ཚགས། ཟངས་ཚགས། 

ཚགས་རྐྱན། ཇ་ཚགས་ནང་ནས་ཇ་ཁུ་འབབ་སའི་སྣློད་ཆས་བུ་ག་མང་པློ་ཅན། 

ཚགས་སམ། སྨན་རས་ཞིབ་མློར་འཐགས་རེས་སུ་ཚགས་བརྒྱབ་སྣློད་ཀི་ཤིང་སམ་གི་མིང་། 

ཚགས་གིང་། ཚགས་ཤ་བཞི་གིང་། 

ཚགས་སྒིག་པ། དཔེ་དེབ་སློགས་རིང་ཐུང་ཚགས་སྒིག་པ། དཔེ་ཆའི་མཐའ་སྣེ་རིང་ཐུང་ཆ་སྙློམས་

ཀི་ཚགས་སྒིག་པ། 

ཚགས་མགློ ① གཡག་གི་མགློ ② མི་བླུན་པློར་སྨློད་ཚིག ③ དུ་བ་འཐེན་སྤད་ཀི་མགློ

ཚགས་བཅློས་པ། རིང་ཐུང་སྙློམས་པློ་བཟློས་པ། རིང་ཐུང་མི་སྙློམ་པའི་དཔེ་ཆའི་ལེབ་གངས་

རྣམས་ཚགས་བཅློས་བེད་ནས་སྙློམ་པློར་བ་དགློས། 

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

དབིན་སྐད་དུ་filing ཟེར། 

ཚགས་མཐུག་པློ། ཞིང་སློན་སློགས་ཁ་ཧྲལ་ཧྲལ་མིན་པའི་མང་པློ། 

ཚགས་དམ་པློ། ཚགས་ཞིབ་མློ། ཡི་གེ་ཚགས་དམ་པློ་བིས་ན་ཤློག་བུ་འགློ་སློ་ཆུང་། 

ཚགས་སྣློད། ཇ་སློགས་ཚགས་བརྒྱབ་སའི་སྣློད་ཆས། 

ཚགས་པ། འཚག་སྤད། 

ཚགས་པར། ① ད་ལའི་ལྕགས་རིགས་སློགས་ཀི་ཡིག་གཟུགས་རང་ཚུགས་ཅན་རེ་རེ་བ་བསྒིགས་

པའི་པར་གཞི་དེས་དཔར་བའི་ཡི་གེ་དཔར་མའི་མིང་། ② གསེར་འགྱུར་གི་མིང་། འདིར་ཚག་

པར་འབི་བའང་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ཚགས་པློ། [ཡུལ]① ཤ་རྒྱུར་གསློ་བའི་གཡག ② ཅ་ག་དག་པློ། མི་དེ་ལས་ཀ་ཞིབ་ཚགས་པློ་

བེད་མཁན་ཞིག་རེད་འདུག་ལ་བུ། 

ཚགས་སག སྣ་དུད་དང་སྨན་སློགས་ཚགས་བརྒྱབ་སྣློད་ཀི་ས་རུའི་མིང་། 

ཚགས་སྤད། ཚགས་སག་དང་དློན་གཅིག་ཡིན། 

ཚགས་བུབས། ཚགས་ཤ་ཤ་ཁློག་ཆ་ཚང་། ཚགས་བུབས་གཅིག་ཚགས་གིང་བཞི་ཡློད། 

ཚགས་བེད་པ། དངློས་ནློར་ཉར་ཚགས་བེད་པ། དཔེ་དེབ་ཚགས་བེད་པ། སྤི་རས་ལ་ཚགས་བེད་པ། 

ཚགས་མ། འབྲུ་འཚག་བེད་ཚགས་མ་སྟེ། ཇ་ཚགས་དང་། ཆུ་ཚགས་སློགས་ལ་བུ། 

ཚགས་ཚིགས། ལུས་ཀི་རུས་ཚིགས་ཆེ་ཆུང་སྤི་མིང་། ཆམ་པ་ཕློག་ནས་ལུས་ཀི་ཚགས་ཚིགས་

ཚང་མ་ན་བ། 

ཚགས་ཚུད། ལས་དློན་ག་འགིག་འཐུས་སློ་ཚང་བ། བེད་སློ་ཚང་མ་ཐལ་ལུས་འཐུས་ཤློར་མེད་པར་

ཚགས་ཚུད་བྱུང་འདུག ལས་ཀ་ཚགས་ཚུད་པ་བྱུང་འདུག 

ཚགས་ཚུད་པློ། ཁིམ་གི་འབློར་པ་ལ་སློགས་པའི་བ་བ་གཞི་བརན་ཅིང་འཐུས་སློ་ཚང་པློ་ཡློད་པ། 

ཚགས་འཛུད་པ། ལས་དློན་འགགིས་པློ་བདེ་པ། དཔུང་འཇུག་མ་བདེ་གློང་ནས་ག་སྒགི་ཚགས་ཆུ་འཛུད་པ། 

ཚགས་ཞྭ། སྨྱུག་མའི་ཞྭ་མློ། 

ཚགས་ཞུ། ཚགས་ཞྭ་དང་དློན་གཅིག

ཚགས་བཟང་། ལུས་ཟློར་ཡང་བ་དང་ཚགས་སུ་ཚུད་པ། རྒྱུན་དུ་ལུས་རལ་སྦངས་ན་གཟུགས་པློ་

ཚགས་བཟང་བར་འགྱུར་གི་རེད། 

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

དབིན་སྐད་དུ་archived file ཟེར། 

ཚགས་ར་དགློན། མིང་གཞན་གནམ་ཚངས་གསལ་ར་དགློན་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་བི་

སྤི་ལློ་༡༧༣༢ལློར་ཚངས་གསལ་བ་མ་བསློད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་། རྒྱལ་དབང་བདེ་ཆེན་རྡློ་

རེ་གཉིས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་འབའ་རློམ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚགས་ལིང་། ཚགས་གིང་དང་འདྲ། 

ཚགས་ལུག ① གཡག་ལུག་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། ②[ཡུལ]ཤའི་ཆེད་དུ་གསློ་བའི་བཤའ་ལུག 

ཚགས་ཤ ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད་དུ་གཡག་ཤ་ལ་ཟེར། 

ཚགས་སུ་ཆུད། ག་སྒིག་བས་ཚར་བའི་དློན་ཏེ། དཔྱིད་རྨློད་ཀི་བ་བ་ཚགས་སུ་ཆུད་ལ་བུ། 

ཚགས་སུ་ཚུད་པ། ག་སྒིག་ཡློད་པའི་སློ་ནས་དུས་ཐློག་ཏུ་སྲུང་སྐྱློབ་བས་པ། 

ཚང་། འཇློག་སའམ་སློད་སའི་ནང་ཁིམ། མི་ཚང་། གནས་ཚང་། སྦྲང་ཚང་། ཇག་ཚང་། གཡུལ་

སར་མཆློང་དུས་རྒྱ་སྟག་ཚང་ནས་ཐློན་པ་འདྲ། བེའུས་ཚང་འཆའ་བ། 

ཚང་ཀའི་སྐུ་འབུམ་བཀྲ་ཤིས་ཀུན་འཕེལ་གིང་། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་སུ་དགློན་ལུང་པ་ཚང་

ཀས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ལུང་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཚང་སྐྱེས། [མངློན]བ་སྤིའི་མིང་། 

ཚང་འཁློར། རི་མློ་མཁན་གིས་ཐློག་མར་གསློན་བིས་བས་ཏེ་གཟུགས་བརན་བསྐྲུན་རེས་སུ་སར་

ཡང་གཟུགས་བརན་དེ་ཚང་འཁློར་སློར་མློའི་དབིབས་ཅན་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ་དེར་ཟེར། 

དཔེར་ན། འབྲུག་ཚང་འཁློར་དང་། རྒྱ་བ་ཚང་འཁློར། ཁྲུང་ཁྲུང་ཚང་འཁློར། བ་འབྲུག་ཚང་

འཁློར། ཡུལ་ལློངས་ཚང་འཁློར། མེ་ཏློག་ཚང་འཁློར་སློགས་རིགས་མང་པློ་ཡློད་པའློ།། 

ཚང་སམ། ཚང་རའི་རུས་པ་དང་དཔྱི་རུས་འབེལ་བའི་ཁློག་པའི་མིང་། 

ཚང་འགློ སྐྱེ་ཐེངས་གཅིག་གི་ཁི་ཕྲུག་སློན་སྐྱེས། 

ཚང་ཅིང་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༤༡༢ལློར་ཡུལ་དཔློན་ལི་ནན་ཀློ་

ཡིས་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་སློན་ཟི་ལིང་གློང་ཁེར་ན་ཡློད། 

ཚང་གཅིག་མ། སྐྱེ་ཐེངས་གཅིག་གི་ཁི་ཕྲུག་རྡློག་གཅིག་ཁློ་ནར་སྐྱེས་པའི་མིང་།

ཚང་མཇུག སྐྱེ་ཐེངས་གཅིག་གི་ཁི་ཕྲུག་རེས་སྐྱེས། 

ཚང་ཉལ། ① ཚང་དུ་ཉལ་བ། ②[མངློན]སྦྲུལ། 

ཚང་ཐུར། [རིང]གློས་ཤུབས། 

ཚང་པློ། གངས་ལློངས་པློ་དང་། སྣེ་འཛོམས་པློ། མི་གངས་ཚང་པློ། ཚོང་ཟློག་སྣ་ཁ་ཚང་པློ་འདུག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ཚང་སྤྲུགས། ཡློངས་སུ་རློགས་པ་དང་། ཆ་ཚང་སློགས་དང་དློན་གཅིག བ་མས་གདམ་ངག་ཚང་

སྤྲུགས་གནང་། ལ་བུ།

ཚང་བ། གངས་མ་ཆད་པ་དང་། སྣེ་འཛོམས་པ། མཐུན་རྐྱེན་ཀུན་ཚང་བ། གང་དགློས་མ་ཚང་བ་

མེད་པ། ངན་དགུ་ཚང་བ། 

ཚང་བང་། ཐབ་ཚང་། དགེ་འདུན་པའི་ཚང་བང་དུ་གཡློས་ལེགས་པར་སྦློར་བ། 

ཚང་མ། ① [མངློན]ཐམས་ཅད། ལས་དློན་ཚང་མ་བསྒྲུབས་པ། ཚང་མ་སར་བཞིན་སློར་བཞག མ་ིརིགས་

ཚང་མ་འདྲ་མཉམ་ཡིན། ཚོགས་འདུ་ལ་གཞུག་མཁན་ཚང་མ་གཅིག་མཐུན་ག་ིགློས་འཆམས་ཐག་

ཆློད་བྱུང་སློང་། ② ཕྲུ་གུ་ཆགས་པའ་ིམློ་ཁིའམ། ཕྲུ་གུ་དང་མཉམ་དུ་གནས་པའ་ིམློ་ཁི། 

ཚང་མ་སྟློན་པ། ① རང་ལ་གང་ཡློད་ཐམས་ཅད་གཞན་ག་ིམིག་ལམ་བསྟན་པ། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་

ནང་ག་ིདངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའ་ིཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་show all ཟེར། 

ཚང་མ་དབུ་ཅན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་all caps ཟེར། 

ཚང་མ་གཞུང་བཞེས། དངློས་ཟློག་སློགས་སིད་གཞུང་ནས་མ་ལུས་པར་བཙན་འཕློག་བེད་པ། ཡང་

ན་ཚང་མ་གཞུང་འབུལ་བེད་ཅེས་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཚང་མང་། [མངློན]ཐབ་ཚང་། 

ཚང་མས་མཐློང་གསལ། མི་ཚང་མས་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་དུ་མཐློང་བ་ལ་བརློད། ཡང་ན་མིག་

ལན་ཀུན་གི་མཐློང་ཆློས་སུ་གྱུར་བ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཚང་མལ། བ་ཡི་ཚང་། བ་རྣམས་ཚང་མལ་དུ་ཉལ། 

ཚང་ཚང་རུག་རུག ཆ་ལག་ཡློངས་སུ་རློགས་པའམ་ཡློད་ཚད་འཛོམས་པ། ཁིམ་མི་ཚང་ཚང་རུག་

རུག་ཏུ་ཡློད་པ་བསློད་བདེ་ལགས། 

ཚང་ཚིང་། རི་ཤིང་སློགས་སྟུག་ཅིང་འཛིངས་པ། ཤིང་ནགས་ཚང་ཚིང་འཁིགས་པ། གཞུང་ལུགས་

ངན་པའི་གཏམ་གི་ཚང་ཚིང་ནི་བསེགས། 

ཚང་ཚིང་འཁིགས་པ། དུར་ཁློད་ཆེན་པློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག 



  498  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚང་ཚིང་ཅན། [མངློན]ནགས་ཚལ། 

ཚང་འཛོམས། ཐམས་ཅད་ཚོགས་པའམ་འཛོམས་པ། འཐུས་མ་ིཚང་འཛོམས། མཐུན་རྐྱེན་ཚང་འཛོམས། 

ཚང་ཟླ། སྤུན་ཟླ། ཚང་ཟླ་གཅིག་པ།

ཚང་ར། མཚང་ར་དང་འདྲ། 

ཚང་རག་གཏློང་བ། [ཡུལ]ར་རལ་སྟློན་པ། 

ཚང་རའི་རུས་སྒློམ། གཟུགས་པློའི་སྐེད་སྨད་ཀི་རུས་སྒློམ་གི་མིང་། 

ཚང་རུས། ཚང་རའི་རུས་པ། 

ཚང་ལ་མ་ཚང་། ཅ་ལག་ཚང་པློ་མེད་པ། ཅ་ལག་ཚང་ལ་མ་ཚང་བར་གྱུར་པ་འདི་ནི་བདག་པློ་ཡག་

པློ་མ་བརྒྱབ་པའི་རགས་རེད། 

ཚང་ལེན་པ། མློ་ཁིའི་བུ་སྣློད་འདློན་པ། 

ཚང་ལློག ① སར་ཡང་རང་ག་ིཚང་དུ་ལློག་པ། ར་ིབློང་ཚང་ལློག ②[ཡུལ]མ་ིརྒྱུ་ཚང་མ་མདེ་པར་གྱུར་པ། 

ཚངས། གློས་ཀི་བར་ཚངས། སིན་བལ་གི་བར་ཚངས་པའི་སྟློད་ཐུང་། རྒྱ་གང་ནས་བམ་ཟེའི་

རིགས་ཀིས་གཙང་སྦྲ་ཡི་དློད་དུ་སྐེ་ལ་འདློགས་པའི་སྐུད་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཚངས་སྐུད། དྲང་སློང་རྣམས་ཀི་སྤི་གཙུག་ཏུ་སྐྲའི་ཐློར་ཚུགས་གི་རྒྱན་དུ་འདློགས་པའི་སྐུད་པའི་མིང་། 

ཚངས་སྐུད་མགུལ། [མངློན]བམ་ཟེ། 

ཚངས་སྐྱེས། [མངློན]① གཟའ་སེན་པ། ② བ། ③ བམ་ཟེ། ④ བདུད་ཀི་བུ། 

ཚངས་བཅློམ། [མངློན]འདློད་ལྷ། 

ཚངས་ཆེན། བསམ་གཏན་དང་པློའི་གནས་རིས་གསུམ་པའམ་གློང་མ་སྟེ། ལུས་བཟང་ཞིང་དགེ་ར་

དང་མཐུ་སྟློབས་སློགས་ཚངས་པའི་གནས་འློག་མ་གཉིས་ལས་ཆེ་བས་ཚངས་པ་ཆེན་པློའ ློ།། 

ཚངས་ཐིག དཀིལ་ཐིག 

ཚངས་ཐིག་ཟུར་ཐིག ཕློགས་མཚམས་བརྒྱད་མཚོན་བེད་ཀི་ཐིག་དུས་འཁློར་ལུགས་ལ་ལྷློ་གིང་

དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་རྒྱ་གར་རྡློ་རེ་གདན་གི་སྟེང་ཡིན་ཞིང་། རང་ཅག་གནས་པའི་ས་ཚིགས་

འདི་ནི་ལྷློ་གིང་ཤར་མའི་ཚངས་ཐིག་ནས་ཁིམ་ཞག་བདུན་འདས་པའི་ས་ཚིགས་ཡིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ཚངས་ཐུག ལྷ་ཁང་སློགས་ཀི་ཐློག་ཏུ་འཛུགས་རྒྱུའི་ཐུག་དཀར་པློ། 

ཚངས་གནས་མཚམས་ནག་དགློན། ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་ནློར་བུའི་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་

བྱུང་གསུམ་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༡༨༧ལློར་ཤེས་རབ་རྡློ་རེས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་

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

ཚངས་པ། ① ལྷ་ཚངས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེ་དགུའི་བདག་པློ་དང་། དགའ་བ་བརྒྱ་པ། ངང་

པའི་ཤིང་ར། སློན་སྐྱེས། གདློང་བཞི། བདག་སྐྱེས། རྣ་བ་བརྒྱད་པ། རྣམ་བེད། སྣ་ཚོགས་བེད། 

པད་མའི་སྐྱེ་གནས། དབིག་གི་སྙིང་། སྦིན་བེད། མི་མཇེད་བདག་པློ། མིག་བརྒྱད་པ། མེས་

པློ། རང་བྱུང་། རིག་བེད། རིག་བེད་སྙིང་པློ། རིག་བེད་གདློང་། རིག་བེད་དྲན་པློ། རིག་བེད་

དབང་པློ། གསེར་མངལ་ཅན། ལྷ་ལས་རྒན་བཅས་སློ།། ② བམ་ཟེ། སར་རྒྱ་གར་གི་མི་རིགས་

བཞིའི་ནང་གི་མཐློ་རིམ་ཞིག ③ [མངློན]མང་འདས། ④ ཁམས་གློང་མ་གཉིས་ཀི་གནས་རིས་

ཏེ། འདློད་པའི་ཉློན་མློངས་པས་གཙང་བའམ་དག་པས་ན་ཚངས་པ་ཞེས་བ་ལ། ཁམས་གློང་མ་

གཉིས་ཀི་སས་བསྡུས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཚངས་པའི་སྒས་བརློད་པའློ།། ⑤ གཙང་མ། 

ཚངས་པ་ཀུན་འཁློར་གི་ལྷ། ཚངས་པ་མདུན་ན་འདློན་དང་དློན་གཅིག 

ཚངས་པ་ཆེན་པློ། ① ཚངས་པའི་རྒྱལ་པློ་ལ་བུའི་བསམ་གཏན་དང་པློའི་གནས་རིས་ཤིག ② ལྷ་

རིས་ཚངས་པ་ཆེན་པློའི་གཙོ་བློ་སྟེ་མི་མཇེད་ཀི་བདག་པློ་གདློང་བཞི་ཅན། 

ཚངས་པ་དུང་གི་འཁློར་ལློ། སློག་ར་ལས་བརྒྱུད་པའི་ར་ནག་གཉིས་དང་སྙིང་ནས་བརྒྱུད་པའི་

གཉིས་ལློག་གཉིས་བཅས་ར་བཞི་སྤི་བློ་ཚངས་པའི་བུ་གའི་གནས་སུ་ཚོགས་པ་ལ་ཟེར། 

ཚངས་པ་དུང་གི་ཐློར་ཚུགས་ཅན། གཤམ་གི་ཚངས་པ་དུང་ཐློད་ཅན་ཞེས་པ་དང་དློན་གཅིག་གློ 

ཚངས་པ་དུང་ཐློད་ཅན། འདི་སེ་པ་གཞུང་གིས་བསྟེན་གསློལ་བེད་པའི་སྲུང་མ་གཙོ་ཆེ་བ་ཞིག་སྟེ། 

གནས་པའི་དགློན་པ་ནི་ལ་མློ་དགློན་སྟེ་དེང་དུས་ལྷ་ས་ཁེན་ཀློན་ཆུས་སྟག་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་

ཡློད་པའི་ལ་མློ་དགློན་པ་འདི་ཡིན། ལ་མློ་དགློན་ན་ཡློད་པས་ཡློངས་གགས་སུ་ལ་མློ་ཚངས་

པ་ཡང་ཟེར་ཞིང་། སྤི་གཙུག་ཏུ་ལ་ཐློད་ཀི་ཞྭ་མློ་གློན་པའི་རེར་དུང་དཀར་གི་ཏློག་ཡློད་པས་

དུང་གི་ཐློར་ཚུགས་ཅན་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་དྲག་པློར་ཁློས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ནི་རྒྱལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆེན་བསེ་ཁབ་པ་ཞེས་གསང་ཕུ་དགློན་པའི་གནས་སྲུང་གཙོ་བློ་ཡིན། 

ཚངས་པ་མདུན་ན་འདློན། བསམ་གཏན་དང་པློའི་གནས་རིས་གཉིས་པའམ་བར་མ་སྟེ། ཚངས་པ་

ཆེན་པློའི་མདུན་ན་འདུག་ཅིང་རིམ་གློ་བེད་པའི་ཚིག་འདློན་པའི་ལྷའམ་གནས་སློ།། 

ཚངས་པ་བ། སར་རྒྱ་གར་དུ་དར་བའི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་འདིས་སྣློད་བཅུད་ཀི་འཇིག་

རེན་ཐམས་ཅད་ཚངས་པས་བས་པར་འདློད། 

ཚངས་པ་རླུང་གནློན་ལྷ་ཁང་། སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་བཏབ་པ་སྙེ་ཐང་ས་ཁུལ་དུ་ཡློད་པ་རུ་

གནློན་གཙུག་ལག་ཁང་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག 

ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏློག ① སློ་ཞིག ② ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་གི་མཚན་གི་བེ་བག་ཅིག 

ཚངས་པའི་སྐུད་པ། སྤི་བློ་ཚངས་པའི་བུ་གའི་གནས་སུ་སྐུད་པས་གློས་བཙེམ་པ་ལར་རྒྱ་སྲུབས་

ནས་ཤ་རུས་ཀད་པ་བཅས་ཀི་གནས་སུ་ཕན་ཚུན་འབེལ་བའི་རའི་མིང་ཡིན། 

ཚངས་པའི་འཁློར། ཚངས་པ་མདུན་ན་འདློན་དང་ཚངས་རིས་གཉིས་ཀི་སྤིའི་མིང་། 

ཚངས་པའི་འཁློར་ལློ། ① ལྷ་ཚངས་པའི་ཕག་མཚན། ② སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་འཁློར། 

ཚངས་པའི་འཇིག་རེན། བསམ་གཏན་དང་པློ་མན་ཆད་ཀི་འཇིག་རེན་ཁམས་ཐམས་ཅད། 

ཚངས་པའི་སྙིང་པློ། [མངློན]ལ་ལ་ཕུད། 

ཚངས་པའི་ར། [མངློན]ཉི་མ། 

ཚངས་པའི་ཐེག་པ། མངློན་མཐློའི་ཐེག་པའི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། ཁམས་གློང་མའི་ལམ་ལ་བགློད་པར་

བེད་པའི་ལམ། 

ཚངས་པའི་གནས་པ་བཞི། འཇིག་རེན་ལམ་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་བམས་པ་དང་། སྙིང་རེ་དང་། 

དགའ་བ་དང་། བཏང་སྙློམས་བཅས་བཞི་སྟེ། འདི་བཞི་བསློམས་པས་ཚངས་པའི་འཇིག་རེན་

གི་བདེ་འབས་ཐློབ་པར་བེད་ཅིང་། ཚངས་པ་ཆེན་པློའང་འདི་བཞི་ལ་རག་ཏུ་གནས་པས་

ཚངས་པའི་གནས་པ་བཞི་ཞེས་བའློ།། 

ཚངས་པའི་བུ། [མངློན]① དུག་རིགས་སྤི། ② བམ་ཟེ། 

ཚངས་པའི་བུ་ག སྤི་བློ་ཚངས་པའི་བུ་ག་སྟེ། སྤི་བློའི་གཙུག་གི་སྐྲ་འཁིལ་ཡློད་ས་དེའི་མིང་གི་རྣམ་
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གངས་ཤིག 

ཚངས་པའི་བློ་དང་ལན་པ། འཇིག་རེན་གི་བེད་པློ་ལྷ་ཆེན་ཚངས་པའི་བློ་གློས་དང་མཚུངས་པའི་

མློང་བ་ཅན་གི་རྒན་གས་བློན་པློ་མགར་གི་རྣམ་དཔྱློད་ལ་འགན་བཟློད་པ་མང་པློ་བྱུང་མློང་བ་

དེ་ཚོར་ཟེར། 

ཚངས་པའི་དབངས་ཀི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་

སྟེ། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀི་སེམས་ཅན་ལ་དམ་པའི་ཆློས་གློ་བར་བས་པས་

ཚངས་པའི་དབངས། 

ཚངས་པའི་མེ། ལུས་ཀི་ལེ་བའི་མེ། 

ཚངས་པའི་ཚུལ། ཚངས་པ་མང་འདས་དང་། དེ་ཐློབ་པའི་ཐབས་ཚུལ་ལམ་དགེ་སྦློང་གི་ཚུལ་བར་

ཆད་མེད་ལམ་མློ། 

ཚངས་པའི་ཤིང་། ① ཤིང་ཞིག ② རྒྱ་གར་གི་སིན་ཤིང་གི་མིང་། 

ཚངས་པའི་སས་མློ། [མངློན]དབངས་ཅན་མ། 

ཚངས་པར་མཚུངས། [མངློན]མིང་སིང་། 

ཚངས་སློང་། བདུད་ཀི་བུ། 

ཚངས་སྤློད། ① ཚངས་པར་སྤློད་པ་སྟེ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྤློད་པའམ་ཀུན་སྤློད་གཙང་མ། ② 

[མངློན]དགེ་སློང་། 

ཚངས་སྤློད་དགེ་བསྙེན། ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་ཚངས་པར་སྤློད་པའི་གཞི་དག་ཡློངས་སུ་བངས་

ནས་མི་ཚངས་སྤློད་སློང་བའི་དགེ་བསྙེན། 

ཚངས་སྤློད་ཉེར་གནས་ཀི་སློམ་པ། དགེ་སློང་མའི་སློམ་པ་དངློས་མ་བངས་སློན་ལ་འབློག་པའི་སློམ་

པ་ཞིག་སྟེ། དགེ་སློང་མའི་སློམ་པ་དང་རས་རིགས་གཅིག་པ་བར་མའི་ཚུལ་ཁིམས་སློ།། 

ཚངས་སྤློད་ལན། [མངློན]① སློམ་བརློན་པ། ② གཞློན་ནུ་ཀརི་ཀ་སྟེ་གཞློན་ནུ་གདློང་དྲུག 

ཚངས་སྤློད་བསྲུང་། དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་ལེན་པ། དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་ལ། སློག་གཅློད། མ་

བིན་ལེན། ལློག་གཡེམ། རྫུན་སྨ་བ། ཆང་འཐུང་བ་བཅས་སང་བ་ལྔ་སློང་བར་ཁས་བངས་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལ་དགེ་བསྙེན་ནམ་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་བསྲུང་བ་ཟེར། 

ཚངས་བུག ཚངས་པའི་བུ་ག་དང་འདྲ། 

ཚངས་བྱུང་། [མངློན]བམ་ཟེ། 

ཚངས་དབང་། ལྷ་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བིན། 

ཚངས་དབང་སས་པློ། [མངློན]མེ་ལྷ། 

ཚངས་དབངས། སྙན་ཞིང་བརིད་པའི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ལྷ་ཚངས་པའི་སྒ་དབངས། ཚངས་དབངས་

སྙན་པའི་གདངས་ཀང་ཟིལ་གིས་གནློན། 

ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོ། རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ་ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོའི་མཚན། 

ཚངས་དབངས་དྲུག་ཅུ། གསུང་དབངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་སྟེ། རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་

འདས་ཀི་གསུང་དབངས། 

ཚངས་མ། ① གློང་པའི་ཆློས་ཀིས་མ་གློས་པའི་བུད་མེད་གཙང་མ། ② སྦྲང་བུ། ③ འཇིག་རེན་

པས་མཆློད་པའི་ལྷ་ཚངས་པའི་ཡུམ། 

ཚངས་རིགས། [མངློན]བམ་ཟེ། 

ཚངས་རིས། བསམ་གཏན་དང་པློའི་གནས་རིས་ཀི་འློག་མ་སྟེ། སིག་པས་ཚངས་ཤིང་ཚངས་

གནས་བཞི་ལ་གནས་པ་དང་། ཚངས་པ་ཆེན་པློའི་འཁློར་དང་སེ་རིས་སྐྱེས་པའི་གནས་ཤིག་

ཡློད་པར་བཤད། 

ཚངས་གསལ་དགློན། མིང་གཞན་གནམ་ཚངས་གསལ་དགློན་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་

བི་སྤི་ལློ་༡༧༣༢ལློར་ཚངས་གསལ་བ་མ་བསློད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་། རྒྱལ་དབང་བདེ་ཆེན་

རྡློ་རེ་གཉིས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་འབའ་རློམ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཚངས་ལྷ་ཉེ་ཕན། ཚངས་པ་མདུན་ན་འདློན་དང་དློན་གཅིག 

ཚད། བཅད་མཚམས། འབློར་ཚད། ལློ་ཚད། མང་ཉུང་གི་ཚད་བཟློ་བ། དུས་རིང་ཐུང་གི་ཚད་བཟློ་

བ། དུག་རྩྭ་ཡློད་ཚད་བཀློག་པ། དམག་བརྒྱབ་ཚད་ཚང་མར་རྒྱལ་ཁ་འཐློབ་པ། སྤུས་ཚད་



  503  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ལློངས་པ། གཟུགས་པློའི་རིང་ཚད་དུ་མ་སེབས་པ། ཚད་མེད་པའི་བཀའ་དྲིན་དང་ལན་པ། 

ཚད་སྐམ། འཇིམ་བཟློ་བའི་ཡློ་བད་ཅིག 

ཚད་སྐྱེས། [མངློན]ལུས་རྔུལ། 

ཚད་སྐྱློབ། [མངློན]ཚད་པ་སྐྱློབ་བེད་ཉི་གདུགས་བསིལ་ཡབ་སློགས། 

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

དབིན་སྐད་དུ་restrictions ཟེར། 

ཚད་བཀག་གདློང་ཐུག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་constraint violation ཟེར། 

ཚད་ཁ། ཨང་གངས་ཀི་རི་མློ། གཟའ་ཉི་ཚད་ཁ་ཁ་བང་བཅས་ཚེས་ཁློངས་དེ་ཀ་ཉིད་དུ་འགློད་པ་ལ་བུ། 

ཚད་མཁིས། ཚད་པ་དང་མཁིས་པ་བསློངས་པའི་ནད་རིགས་ཞིག་གི་མིང་།

ཚད་འཁློལ། ཚད་ལློངས་པའམ་ཚད་དུ་སེབས་པ། 

ཚད་འཁྲུ། ཡུལ་དྲློད་རླངས་ཆེ་བའི་སར་ཆུ་མང་པློ་བཏུངས་པ་སློགས་ཀིས་རྐྱེན་བས་ནས་མཆིན་

ཚད་སྐྱེས་ཏེ་ལུས་ཀི་ཆུ་ཁམས་ཐུར་དུ་བསྐྱློད་པའི་འཁྲུ་ནད་ཅིག 

ཚད་གི་མ་རེད། དེ་ལས་མང་བ་ཡློད་ངེས་པ། ད་ལློ་ལྷ་སར་ཡུལ་སྐློར་དུ་འློང་མཁན་མི་གངས་དེས་

ཚད་གི་མ་རེད། 

ཚད་གྲུབ་ཏུ་འདློད་པ། ཚད་མས་གྲུབ་པའི་སློ་ནས་ཐ་སྙད་དུ་ཡློད་པ་ཁས་ལེན་མི་ལེན་གི་ཁད་པར་

ཡིན་ཡང་བདེན་པར་གྲུབ་པ། ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ། དློན་དམ་པར་གྲུབ་པ། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དུ་

གྲུབ་པ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ། ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ། 

རང་ངློས་ནས་གྲུབ་པ་བཅས་བརྒྱད་པློ་ཐ་སྙད་དུ་ཡློད་མེད་ཀི་ཁད་པར་བེ་བག་སྨ་བ་ནས་ཐལ་

འགྱུར་བའི་བར་མི་མཐུན་པ་མང་། 

ཚད་རྒྱབ་པ། ཆ་ཚད་ཐིག་ཚད་ལེན་པ། ས་ཆ་འདིའི་རིང་ཐུང་ཐིག་ཚད་ཅིག་རྒྱབ་དགློས། 

ཚད་དགུང་། དབར་ཚད་ཀི་དཀིལ། 

ཚད་བརྒལ། འློས་པའི་མཚམས་ལས་བལ་བ། སྨན་གི་ཐུན་ཚད་བརྒལ་ནས་མ་གཏློང་། ཨ་རག་འཐུང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚད་བརྒལ་བས་རློ་ལར་བཟི་བ། སློན་བཟློས་འབློར་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ལས་འགན་འགྲུབ་པ། 

ཚད་མཇུག ཚད་ནད་ཕལ་ཆེར་དྲག་པའི་མཇུག་ཚད་མཇུག་རྒྱས་ན་འཆི་ཉེན་ཡློད། 

ཚད་རིང་། ཚ་བའི་ནད་རིང་པ། 

ཚད་རློག ཚད་པའམ། ཚ་དྲློད་ཀིས་གདུངས་པའི་ལུས་སེམས་བིང་རློག ཚ་བའི་ལུང་པར་དབར་

དུས་ཚད་རློག་བྱུང་སྐབས་རིག་པ་དྭངས་པློ་མི་ཡློང་། 

ཚད་ཐུབ། ཚད་མར་འཇློག་འློས་པ། མི་ཚད་ཐུབ་པ། ལས་ཀ་ཚད་ཐུབ། དངློས་པློ་ཚད་ཐུབ། ཡིག་

ཆ་ཚད་ཐུབ། ཚད་མཐུན། 

ཚད་ཐུབ་ཀི་གཞུང་། ཁུངས་ཐུབ་ཀི་གཞུང་། དེ་ཡང་ཚད་མར་གཟུང་འློས་པའི་གཞུང་། 

ཚད་མཐུན། དཔེ་ཚད་དང་མཚུངས་པ། གཟུགས་པློའི་ཚད་མཐུན་གི་གློན་གློས་ཤིག་བདམས་པ། 

ཚད་འཐིབས། ཚ་དྲློད་རྒྱས་ཏེ་ཁམས་མི་གསལ་བར་གྱུར་པ། ནམ་ཟླའི་ཚ་དྲློད་ཀིས་རྐྱེན་པས་རིག་

པ་ཚད་འཐིབས་ཉློག་པློར་གྱུར་པ། 

ཚད་འཐུམས། ཚ་དྲློད་ཧ་ཅང་ཆེས་པས་ཤེས་པ་བཟི་འཐློམས་ལར་གྱུར་པ། ནད་པའི་དབང་ཤེས་

ཚང་མ་ཚད་འཐུམས་ཀིས་དྲན་པ་ཉམས་པ། 

ཚད་དུག ཚ་བའི་ནད་ཀིས་ལུས་མློས་ཤིང་ཤེས་པ་ཟ་ཟིར་འགྱུར་བའི་ནད་དུག་ཅིག ནད་པ་འདི་

ཚད་དུག་གིས་བཟི་བསད་འདུག 

ཚད་ལང་། ཚད་ལློངས་པ། རས་ཁི་ཙི་བརྒྱད་ཀིས་ཕྲུ་གུ་གཅིག་གི་སྟློད་ཐུང་གློས་ཐུང་གི་ཚད་ལང་བ། 

ཚད་ལན། ཚད་དང་ལན་པའམ་ཚུལ་དང་ལན་པ། དཔུང་སེ་ཚད་ལན། འཕྲུལ་འཁློར་ཚད་ལན། ལག་

བཟློ་ཚད་ལན། སྐད་ཆ་ཚད་ལན། མི་སྣ་ཚད་ལན། 

ཚད་ལན་སྒིག་བཀློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་standard configuration ཟེར། 

ཚད་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་standard fonts ཟེར། 

ཚད་སྡུར། འགན་སྡུར་རམ་གློ་སྡུར། སྤུས་ཀ་ཡག་ཉེས་ཀི་རིམ་པ་ཚད་སྡུར་གཏན་འབེབས་བཟློ་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

དཔེ་བཟང་ཚད་སྡུར་འདེམས་སྒྲུག་བེད་པ། 

ཚད་དྲློད། ① ཚ་བའི་ནད་ཀི་དྲློད་ངད། ② བློ་གདེང་ངམ་ཉམས་རློགས། བློ་འདྲི་གློས་བསྡུར་གི་སློ་

ནས་ཁློ་པའི་བློ་ཕུགས་ཀི་ཚད་དྲློད་ཇི་འདུག་ཚོད་ལ་བ་བ། 

ཚད་གདུགས། ཚད་པ་སྐྱློབ་པའི་ཉི་གདུགས། 

ཚད་གདུང་། ཚད་པས་མནར་བའི་སྡུག་བསལ། ལུས་ཚད་གདུང་དྲག་པློས་གཟིར་བ། 

ཚད་འདས། གངས་དང་ཁློན་འབློར་སློགས་ཀི་ཚད་གཞི་ལས་བརྒལ་བ། མི་གངས་ཚད་འདས། 

ཁང་ཁིམ་ཚད་འདས། དངློས་ཟློག་ཚད་འདས། གཟུགས་བློངས་ཚད་འདས། 

ཚད་འདེབས་པ། ཐིག་ཚད་ལེན་པ། ལམ་ཐག་རིང་ཐུང་ལ་ལེ་དབར་གི་ཚད་འདེབས་པ། 

ཚད་བསྡུར། གངས་ཀ་དག་གཉིས་ཕན་ཚུན་བསྡུར་བ། 

ཚད་ནད། ཚད་པ་ཕློག་པའམ་ཚད་པ་རྒྱས་ནས་བྱུང་བའི་ན་ཚ། 

ཚད་པ། ① ཚད་པ། ཚོད། སྡུར་བ་དང་། རིང་ཐུང་སློགས་འཇལ་བ། རིང་ཐུང་འདློམ་ལ་ཚད་པ། 

ལྕི་ཡང་རྒྱ་མར་ཚད། མི་ངན་འདིའི་ཉེས་སྤློད་དེས་མི་ཚད། ② ཚ་བའམ་ཚ་དྲློད་ཀི་ངད་

ཤུགས། དབར་དུས་ཚད་པ་ཕློག་པ། རློང་གི་ས་ཆར་ཚད་པ་ཆེ། ཚད་པ་གསར་པ་བཅློས་ས། 

ཚད་པ་རྣམ་གསུམ། བསིལ་གིས་འདེད་དགློས་པ་རྒྱས་ཚད་དམ་མཁིས་ཚད། སྣུམ་བཅུད་ཀིས་

འདེད་དགློས་པ་སྟློངས་ཚད། ཅིས་ཀང་འཆི་བ་ཟུངས་ཟད་ཚ་བ་དང་གསུམ་མློ། 

ཚད་པ་ཞག་གཉིས་མ། ཞག་གཉིས་ན་ནས་དྲག་འགློ་བའི་ཚད་པ་ཞིག 

ཚད་དཔློག ཚད་ཇི་ཡློད་ཤེས་ཐབས་བེད་པ། རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ཚད་དཔློག་པར་དཀའ། 

ཚད་བལ། ① ཚད་འདས་དང་མཚུངས། ② ཐབས་མེད་དང་ཀ་མེད། ཁེད་རང་གིས་བཀའ་མངགས་

གནང་བ་ལར་དམ་དློན་མ་ཞུས་ཚད་བལ་རེད། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་to quantize ཟེར། 

ཚད་འབས། ཚད་མ་གང་ཞིག་རང་ཡུལ་ལ་མི་བསླུ་བའི་ཆ་ནས་ཚད་མ་དང་རང་ཡུལ་རློགས་པའི་

ཆ་ནས་འབས་བུ་ཞིག་འཇློག་པའི་སྐབས་ཀི་ཐུན་མློང་གི་ཐ་སྐད་ཞིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚད་འབས་གཉིས་པ། གཟུང་རྣམ་གཞལ་བ། འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། རང་རིག་འབས་བུ་ཞེས་སེམས་

ཙམ་པའི་ལུགས་ཀི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་ཞིག 

ཚད་འབས་དང་པློ། ཕི་དློན་གཞལ་བ། གཟུང་རྣམ་ཚད་མ། དློན་རློགས་འབས་བུ་ཞེས་ནང་སེ་མདློ་

སེ་ལུགས་ཀི་ཚད་འབས་འཇློག་ཚུལ་ཞིག 

ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ། ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་སྟེ། ཚད་མ་ནི་རྣམ་པར་འཇློག་བེད་ཀི་

རྒྱུའམ་མཚན་ཉིད་དང་། འབས་བུ་ནི་རྣམ་པར་གཞག་བའི་འབས་བུའམ་མཚོན་བ་དང་། 

གཞལ་བ་ནི་ཚད་མ་དེ་ཡི་ཡུལ་ལ་བེད་པའློ།། 

ཚད་འབས་གསུམ་པ། ཕི་དློན་གཞལ་བ། གཟུང་རྣམ་ཚད་མ། དཔྱད་ན་རང་རིག་འབས་བུ། མ་

དཔྱད་ན་དློན་རིག་འབས་བུ་ཞེས་མདློ་སེམས་ཐུན་མློང་གི་ལུགས་ཀི་ཚད་འབས་གཞལ་

གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་གློ 

ཚད་མ། ① བདེན་པའམ་མི་བསླུ་བ། སྨས་པ་ཚད་མར་བཟུང་བ། རང་ཡུལ་ལ་མ་བསླུ་བའི་ཤེས་

པ་སྟེ་རང་ཡུལ་གསར་དུ་རློགས་པའི་བློ་མངློན་སུམ་ཡང་དག་དང་། རེས་དཔག་ཡང་དག་

རྣམས་སློ།། ② རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ཡ་གལ། ཚད་མ་རིག་པའློ།། 

ཚད་མ་ཀུན་བཏུས། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བ་བ། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཕློགས་ཀི་གང་

པློས་བརམས་པའི་རློག་གེའི་ཚིག་དློན་བརྒྱད་དང་ཁད་པར་དུ་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་དློན་ཚན་

དྲུག་ཏུ་བསྡུས་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བེད་པ་སྟེ། མངློན་སུམ་གི་ལེའུ་དང་། རང་དློན་གི་

ལེའུ་དང་། སེལ་བ་བརག་པ་དང་། གཞན་དློན་ལེའུ་དང་། དཔེ་བརག་པ་དང་། སུན་འབིན་

བརག་པ་བཅས་ལེའུ་དྲུག་གི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཞིག་གློ

ཚད་མ་གཉིས། མངློན་སུམ་ཚད་མ་དང་རེས་དཔག་ཚད་མ་གཉིས། 

ཚད་མ་བརག་པ་ཆུང་བ། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཆློས་མཆློག་གིས་བརམས་པའི་ཚད་མའི་གཞུང་ཞིག 

ཚད་མ་བརག་པ་ཆེ་བ། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཆློས་མཆློག་གིས་བརམས་པའི་ཚད་མའི་གཞུང་ཞིག 

ཚད་མ་སེ་བདུན། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཆློས་ཀི་གགས་པས་བརམས་པའི་རྒྱས་པའི་བསྟན་

བཅློས་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ། འབིང་ཚད་མ་རྣམ་ངེས། བསྡུས་པ་ཚད་མ་རིགས་ཐིགས་ཏེ་ར་བ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ལུས་ལ་བུའི་བསྟན་བཅློས་གསུམ། གཏན་ཚིགས་ཐིགས་པ། འབེལ་བ་བརག་པ། རྒྱུད་གཞན་

སྒྲུབ་པ། རློད་པའི་རིགས་པ་སྟེ་འཕློས་པ་ཡན་ལག་ལ་བུའི་བསྟན་བཅློས་བཞི་བཅས་སློ།། 

ཚད་མ་རྣམ་འགེལ། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ག་ིཚིག་ལེའུར་བས་པ་ཞེས་བ་བ། རང་དློན་ག་ིལེའུ་དང་། ཚད་

མ་གྲུབ་པའི་ལེའུ་དང་། མངློན་སུམ་གི་ལེའུ་དང་། གཞན་དློན་ལེའུ་བཅས་ལེའུ་བཞིའི་བདག་ཉིད་

ཅན། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་དཔལ་ཆློས་ཀི་གགས་པས་བརམས་པའི་ཚད་མའི་གཞུང་རྒྱས་པ་

ཞིག་སྟེ། ཚད་མ་སེ་བདུན་ལས་ར་བ་ལུས་ལ་བུའི་བསྟན་བཅློས་གསུམ་གི་གས་ཤིག 

ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྒྱན་གི་འགེལ་བཤད། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་རྒྱལ་བ་ཅན་གིས་བརམས་པ། 

ཚད་མ་རྣམ་ངེས། ཚད་མ་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཞེས་པ། མངློན་སུམ་དང་། རང་དློན་དང་། གཞན་དློན་བཅས་

ལེའུ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཅན། སློབ་དཔློན་ཆློས་ཀི་གགས་པས་མཛད་པའི་ཚད་མ་སེ་བདུན་གི་

ཡ་གལ། ར་བ་ལུས་ལ་བུའི་བསྟན་བཅློས་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་གི་ནང་ནས་འབིང་པློ། 

ཚད་མ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་འགེལ་བཤད། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བཟང་པློས་

བརམས་པ་དང་ཆློས་མཆློག་གིས་བརམས་པ་གཉིས་ཡློད། 

ཚད་མ་པ། ཚད་མའི་གཞུང་ལ་མཁན། 

ཚད་མ་ཚིག་དློན་རབ་གསལ། བུ་སྟློན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་ཚད་མའི་གཞུང་ཞིག 

ཚད་མ་བཞི། མངློན་སུམ་ཚད་མ་དང་། རེས་དཔག་ཚད་མ། ལུང་ཚད་མ། དཔེ་ཉེར་འཇལ་གི་ཚད་

མ་སྟེ་བཞི། 

ཚད་མ་རིག་པ། གཏན་ཚིགས་རིག་པ་སྟེ་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ཡ་གལ། དློན་གི་གནས་ལ་འཁྲུལ་

བ་ཚར་གཅློད་པར་བེད་པ། གཞལ་བ་ཡུལ་དང་། འཇལ་བེད་ཡུལ་ཅན་དང་། དེ་རློགས་བེད་

ཀི་ཐབས་བཅས་ཞིབ་མློར་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བེད་པའི་རིག་པའློ།། 

ཚད་མ་རིག་གཞུང་རྒྱ་མཚོ། རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཆློས་གགས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་

གི་འགེལ་བཤད་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཚད་མ་རིགས་རྒྱན། རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་སྤི་དློན་ཞིག 

ཚད་མ་རིགས་གཏེར། ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ཞེས་བ་བ། ཚད་མ་སེ་བདུན་གི་དགློངས་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་ཏེ་ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པ། 

ཚད་མ་རིགས་ཐིགས། ཚད་མ་རིག་པའི་ཐིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་རབ་ཏུ་བེད་པ། མངློན་སུམ་དང་། 

རང་གི་དློན་རེས་སུ་དཔག་པ་དང་། གཞན་དློན་རེས་སུ་དཔག་པ་བཅས་ལེའུ་གསུམ་གི་བདག་

ཉིད་ཅན། སློབ་དཔློན་ཆློས་ཀི་གགས་པས་བརམས་པའི་ཚད་མ་སེ་བདུན་གི་ཡ་གལ། ར་བ་

ལུས་ལ་བུའི་བསྟན་བཅློས་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་གི་ནང་ནས་བསྡུས་པའློ།། 

ཚད་མ་གསུམ། མངློན་སུམ་ཚད་མ་དང་རེས་དཔག་ཚད་མ། ལུང་གི་ཚད་མ་བཅས་སློ།། 

ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ། ཀུན་གིས་ཚད་མར་བཟུང་བའི་གང་ཟག ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ་མཐར་ཐུག་དང་དློན་

དམ་པའི་སྐྱབས་གཅིག་པུ། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་ཡིན་ནློ།། 

ཚད་མའི་འགལ་ཟླ་གསུམ། མ་རློགས་པ་དང་། ལློག་རློག ཐེ་ཚོམ་སྟེ་གསུམ། 

ཚད་མའི་རློག་གེའི་ཚིག་དློན་བརྒྱད། མངློན་སུམ་ཡང་དག མངློན་སུམ་ལར་སྣང་། རེས་དཔག་ཡང་

དག རེས་དཔག་ལར་སྣང་། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག སྒྲུབ་ངག་ལར་སྣང་། སུན་འབིན་ཡང་དག སུན་

འབིན་ལར་སྣང་ངློ་།། 

ཚད་མའི་རིགས་པ། འཐད་པ་སྒྲུབ་པ་སྟེ་དློན་ལ་མི་བསླུ་བར་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་སྟེ། དེ་ལ་མངློན་

སུམ་གི་ཚད་མ་དང་། རེས་དཔག་གི་ཚད་མ་དང་། ལུང་གི་ཚད་མ་བཅས་གསུམ་ཡློད། 

ཚད་མའི་ཨཱ་ད་ཤ རྒྱ་གར་སྐད་དེ་ཀུན་གསལ་ལམ་གསལ་བེད་ཅེས་པ་དང་། ཡང་ན་འཁྲུལ་པ་མེད་

པའི་མེ་ལློང་ཞེས་པའི་དློན། 

ཚད་མས་གནློད་འགལ། རང་དངློས་སུ་རློགས་པའི་ཚད་མ་དེས་དེ་དང་འགལ་ཟླར་གྱུར་པའི་བློ་ལ་

གནློད་པ་ཅན་གི་འགལ་བ། དཔེར་ན། བས་རག་གཉིས་ལ་བུ་གཞི་སྒ་དེ་བས་པ་ཡིན་པར་

རློགས་པའི་བློས་སྒ་མི་རག་པར་རློགས་པའི་བློ་སྐྱེད་ཅིང་། སྒ་མི་རག་པར་རློགས་པའི་བློས་སྒ་

རག་འཛིན་ལ་གནློད་པ་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་གི་ཚད་མས་གནློད་འགལ་དང་། དུ་བ་དང་གང་

རེག་གཉིས་ལ་བུ། མེ་ཡློད་པར་ངེས་པའི་ཚད་མས་གཞི་དེར་གང་རེག་ཡློད་པར་འཛིན་པ་ལ་

གནློད་པ་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་ཚད་མས་གནློད་འགལ་ཡིན་ནློ།། 

ཚད་མིན་གི་བློ། ཚད་མིན་གི་ཤེས་པ། རང་ཡུལ་གསལ་དུ་རློགས་པ་མ་ཡིན་པའི་བློ་སྟེ། བཅད་ཤེས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

དང་། ཡིད་དཔྱློད་སློགས་མངློན་རེས་ཚད་མ་གཉིས་མ་གཏློགས་པའི་བློ་རིག་གཞན་ལྔ་པློའ ློ།། 

ཚད་མིན་གི་བློ་ལྔ། ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་བློ་རིགས་ལྔའི་མིང་སྟེ། ཡིད་དཔྱློད་དང་། བཅད་ཤེས། སྣང་

ལ་མ་ངེས་པ། ལློག་ཤེས། ཐེ་ཚོམ་བཅས་ལྔ་ལ་ཟེར། 

ཚད་མིན་གི་ཤེས་པ་ལྔ། ཚད་མ་ས་རབས་པའི་ལུགས་ལ། བཅད་ཤེས་དང་། ལློག་ཤེས། ཐེ་ཚོམ། 

ཡིད་དཔྱློད། སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བློ་རྣམས་སློ།། 

ཚད་མིན་གི་བློ་གསུམ། ས་པཎ་གི་ལུགས། མ་རློགས། ལློག་རློག ཐེ་ཚོམ་བཅས་སློ།། 

ཚད་མེད། གངས་དང་རྒྱ་ཁློན་སློགས་གཞལ་དུ་མེད་པ། དམིགས་པ་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པར་དམིགས་

ཤིང་། འབས་བུ་ཕན་ཡློན་ཚད་མེད་པ་བྱུང་བ། དཔལ་ཡློན་ཏན་ཚད་མེད་བརློད་ཀིས་མ་ིལང་བ། 

ཚད་མེད་གངས་མེད། མཐའ་ཡས་པ། རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་སློག་ཆགས་ཆེ་ཆུང་ཚད་མེད་གངས་མེད་ཡློད། 

ཚད་མེད་དགེ བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་གནས་རིས་བར་མ་སྟེ། གནས་འདིར་སྐྱེས་པའི་ལྷའི་བདེ་

བ་འདི་ཙམ་མློ་ཞེས་ཚད་དུ་གཟུང་དུ་མེད་པས་ཚད་མེད་དགེ།། 

ཚད་མེད་བཞི། ཐེག་ཆེན་པས་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པར་དམིགས་ནས་བསློམས་ཏེ་བསློད་ནམས་

ཚད་མེད་པ་འཕེན་པར་བེད་པའི་སེམས་བཞི་སྟེ། བམས་པ་ཚད་མེད་དང་། སྙིང་རེ་ཚད་མེད། 

དགའ་བ་ཚད་མེད། བཏང་སྙློམས་ཚད་མེད་བཅས་སློ།། 

ཚད་མེད་འློད། བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་གནས་རིས་བར་མ་སྟེ། གནས་འདིར་སྐྱེས་པའི་ལྷ་ནི་ལུས་

ཀི་འློད་འདི་འློད་ཀི་གནས་ཞེས་བའློ།། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་infinite loop ཟེར། 

ཚད་མློས། ཚད་པའི་ནད་ཀིས་མློས་པའམ་བཟི་བ། ནད་པ་ཚད་མློས་ཀི་ཁ་ནས་གང་བྱུང་མང་བྱུང་

བཤད་ཡློང་། 

ཚད་སྨློ། ཚ་བའི་ནད་ཀིས་སེམས་འཁྲུལ་བ། ཚད་སྨློ་ཐེབས་ནས་འཆློལ་བ། 

ཚད་ཚད་བཏང་བ། བ་བ་གང་ཞིག་ལ་འཇུག་པའི་གབས་བེད་པ། 

ཚད་ཚད་བསྡུར་བསྡུར། ཕན་ཚུན་གཉིས་གང་དང་གང་གི་ཆ་ནས་ཀང་ཚད་ཅིང་བསྡུར་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚད་གཞི། ཆ་ཚད་ཀ་ིགཞ་ིམ། བ་བ་གང་བས་ཀང་ཚད་གཞ་ིངེས་ཅན་ཞིག་དགློས། སྤུས་ཀའ་ིཚད་གཞི། 

ཚད་གཞི་ངློ་མ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་actual size ཟེར། 

ཚད་ཡངས་པ། རྒྱ་ཁློན་གི་ཚད་གུ་ཡངས་པའམ་ཁ་ཡངས་པ། 

ཚད་ཡས། གངས་གནས་ཤིག 

ཚད་ཡློད་རྒྱུ་དཔེ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་finite-element modeling ཟེར། 

ཚད་རིམས། ཚ་བ་དང་འདྲེས་པའི་རིམས་ནད། 

ཚད་ལེན། ཚད་ལེན་པ་སྟེ། རིང་ཐུང་ཁི་ཙེས་འཇལ་བ་སློགས་ལ་བུ། ཚད་ཅེས་པ་ཚིག་གློགས་སུ་

སྦར་ནས་བཤད་ཚད་མི་བདེན། བསམ་ཚད་མི་སྒྲུབ་སློགས་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན། 

ཚད་ལེན་པ། ཆ་ཚད་ཐིག་ཚད་ལེན་པ། ཨར་པློ་རྒྱབ་ཡུལ་གི་ས་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ཚད་ལེན་པ། གློན་གློས་

ཀི་ཚད་ལེན་པ། 

ཚད་ལློན་པ། ① ཚད་ཟིན་པ། རས་ཆ་འདིས་གློན་ཆས་ཆ་ཚང་གཅིག་གི་ཚད་ལློན་པ། ② གདེང་

ཚོད་དཔློགས་པ། ཁ་ནས་ཐློན་པའི་ཚིག་ཤུགས་དེས་ཁློའི་བསམ་ཚུལ་གི་ཚད་ལློན་པ་རེད། 

ཚད་ཤིང་། ཚད་རྒྱབ་བེད་ཀི་ཤིང་སྟེ་ཐིག་ཤིང་། 

ཚན། ① རླབས་སམ་ཚད། ཁ་ཚན་ཆེན་པློ། བཞའ་ཚན། ལློ་ཆས་ཟ་ཚན། ཨ་རག་འཐུང་ཚན། ཤེད་

ཚན། ② སྐློར་རམ་ཚོ། སེ་ཚན། གཉེན་ཚན། ལྔ་ཚན། 

ཚན་དཀར། སློ་ཞིག 

ཚན་དཀར་དམན་པ། སློ་ཞིག 

ཚན་ཁ། ནུས་པ། འཕྲུལ་འཁློར་གི་ཚན་ཁ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ། རྣམ་དཔྱློད་ཀི་ཚན་ཁ་ཆུང་བ། ཐབས་

ཤེས་ཀི་ཚན་ཁ་ཆེ་བ། 

ཚན་ཁག སེ་ཚན། ལས་གྲྭའི་ཚན་ཁག ལས་ཁུངས་ཀི་ཚན་ཁག ཚོང་ཟློག་གི་ཚན་ཁག 

ཚན་གངས། དངློས་སྣ་མང་པློའི་རྣམ་གངས། དངློས་རིགས་ཚན་གངས་མང་པློ། ཚན་རིག་དཔྱད་
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གཞི་ཚན་གངས་མང་བ། 

ཚན་གཅིག ① སེ་ཚན་གཅིག གློང་པ་ཚན་གཅིག ② འགའ་ཤས། སྤི་ཚོགས་རིང་པའི་ནང་འབློག་

དུད་ཚན་གཅིག་ལ་ནློར་ཕྱུགས་གཏན་ནས་མི་འདུག 

ཚན་ཆེ་བ། གཏློས་ཆེ་བའམ་མང་པློ་ཡློད་པའི་དློན། 

མི་ཚན་ཆེ་བ། 

ཚན་དེ། ① དྲློན་མློ། མར་ཁུ་ཚན་དེ། ② [མངློན]པི་པི་ལིང་། 

ཚན་དློད། སར་མངའ་བདག་ཆེ་ཁག་ལ་རེན་འབུལ་དུ་འཇལ་རྒྱུའི་དངློས་རས་ཀི་དློད་དང་། སྐབས་

གཞན་དུ་ངལ་རློལ་མི་དམངས་ནས་ཉེས་ཆད་འབུལ་དངློས་ཚན་གངས་ཀི་དློད་དངུལ། 

ཚན་པ། ① དུམ་བུ། ལེ་ཚན། མི་རྣམས་ཚན་པ་བགློས་ནས་ལས་གྲྭར་གཏློང་བ། ②[རིང]བཀྲུ་བ། 

ཚན་པློ་ཆེ། ① ཕློན་འབློར་ཆེན་པློ། སྐྱེ་བློ་ཚན་པློ་ཆེ། ②ཤེད་སྟློབས་ཆེན་པློ། གད་ཚན་པློ་ཆེའི་

སྟློབས་དང་ལན་པ། ཧུར་སེམས་ཚན་པློ་ཆེ་བས་ལས་ཆློད་ཀང་ཆེན་པློ་ཡློད་པ། 

ཚན་པློ་ཆེའི་སྟློབས། མི་དཀྱུས་མ་བཅུའམ། ས་བཅུའི་སྟློབས་དང་ལན་པ། སར་གད་སྟློབས་པློ་ཆེར་

གགས་པ་དེ་འདྲའི་རིགས་ལ་ཟེར། 

ཚན་མློ། ཆུ་སློགས་ཚ་པློའི་མིང་།། 

ཚན་དམར། སློ་ལློ་དམར་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

ཚན་ཚན། ཚན་པ་ཚན་པའམ། ཚན་ཁག་ཚན་ཁག ཐློན་ཟློག་ཚན་ཚན་དུ་བཅད་པ། ཚོགས་ཆུང་

ཚན་ཚན་དུ་འཚོགས་ནས་གློས་སྡུར་བེད་པ། དཔེ་ཆའི་ལེའུ་ཚན་ཚན་དུ་འཐློར་བ། མེ་ཏློག་

ཆུན་པློ་ཚན་ཚན་དུ་བསམས་པ། 

ཚན་ཞློ། དུགས་རྒྱབ་རྒྱུའི་རས་ཀི་མིང་སྟེ། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་དཀའ་

འགེལ་ལས། ཚན་རྡློ་ཞེས་གཡའ་ཚན་དང་། སང་ཚན། གངས་ཚན་གསུམ་གིས་གང་ན་བའི་

གནས་སུ་སྦར་དགློས་པའི་བསིལ་དུགས་བ་རྒྱུའི་རས་ཀི་མིང་ངློ་།། ཞེས་དང་། འབི་གུང་

དཀའ་མཆན་ལས། ཚན་ཞློ་ནི་སློ་ལློ་སྨུག་པློའི་ལློ་མ་གང་ནའི་གནས་སུ་བདུག་རྒྱུའི་དུགས་

རས་ཀི་མིང་ངློ་།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་མཛད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་པློད་དམར་ལས། རྨ་བཅློས་སྐབས་ཀི་ཚན་རྡློ་ཚན་ཞློ་ཞེས། དྲློད་དུགས་བསིལ་དུགས་

རས་ཀི་མིང་ཡིན་པས། དློན་ལ་མ་བརག་སྒ་ལ་ཞེན་པ་འགས། རྡློ་དང་ཞློ་ཡི་མིང་དུ་འཁྲུལ་བ་

ཐློས། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བུའློ།། 

ཚན་ཟླ། སྤུན་ཟླ། 

ཚན་རིག རང་བྱུང་ཁམས་དང་། སྤི་ཚོགས། བསམ་བློ་སློགས་ཀི་ཕི་རློལ་ཡུལ་གི་ཆློས་ཉིད་རྣམས་

སེ་ཚན་སློ་སློར་དབེ་ཞིབ་བེད་པའི་ཤེས་བའི་མ་ལག 

ཚན་ཨའུ་ཙི། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཁ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་རྨ་འབྲུབ། 

སྐྲངས་པ་འཇློམས། 

ཚབ། དློད། ངློ་ཚབ། སློ་ཚབ། རིན་སྐྱིན་ཚབ་གསུམ། ལས་ཚབ། མངའ་ཚབ། རྫུན་ག་ིཚབ་དྲང་པློ་བཟང་། 

ཚབ་སྐྱློང་སློབ་མ། ཕློགས་གཉིས་བར་གན་རྒྱ་བཞག་པར་གཞིགས་ནས་སློབ་གྲྭ་ཆེ་འབིང་དང་ཚན་

ཞིབ་སེ་ཁག་གིས་ཁེ་ལས་དང་བ་ལས་སེ་ཚན་གི་མངག་བཅློལ་བཞིན་དེའི་ཚབ་ཏུ་དམིགས་

འཛུགས་ཀིས་གསློ་སྐྱློང་བས་པའི་མི། 

ཚབ་གངས་སེ་ཚན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་code set ཟེར། 

ཚབ་སྒིག་པ། ① སྐྱིན་པའམ་དློད་སྤློད་པ་གཞན་གི་ཡློ་བད་བརླགས་པའི་ཚབ་སྒིག་པ། ② ངློ་ཚབ་

འཚོལ་བ། ཁློ་རང་ངློ་མ་འགློ་མ་ཐུབ་པས་མི་ཚབ་སྒིག་པ། 

ཚབ་འགན་མཇུག་འགིལ། ངློ་ཚབ་ཀི་ལས་འགན་ནམ་དབང་ཆ་ཡློངས་སུ་མཇུག་འགིལ་བ། 

ཚབ་བཅློལ། ཡང་ན། ཚབ་སྒིག་མངགས་སྐུལ་དང་། མངགས་བཅློལ། བཀློད་མངགས་སློགས་དློན་

གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཚབ་བཅློལ་ཁིམས་རློད་པ། ཁིམས་ས་ཞུ་གཏུགས་བཤེར་སྐབས་ཁིམས་རློད་བེད་མཁན་ཞིག་གློད་

ཡ་དང་། གློད་པ་སློ་སློས་གདན་ཞུས་བས་པའི་མི་སྣ་ཞིག། 

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

དབིན་སྐད་དུ་substitution ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ཚབ་པློ། ① དངློས་པློ་གང་རུང་གི་རིན་དངུལ་མིན་པའི་ཚབ། ② ངློ་ཚབ། རང་མི་ཁློམ་པས་ཚབ་

པློ་ཞིག་བཏང་བ།

ཚབ་སྤློད་པ། གཡར་བརེའི་དློད་དམ་རིན་འཇལ། ཁློའི་ཅ་ལག་གི་ཚབ་སྤློད་པ། 

ཚབ་བེ་ཚུབ་བེ། བེལ་བ་ཚ་པློ། མི་བརན་པ། ལྷློད་ལྷློད་མིན་པར་བེལ་བ་ཚབ་ཚུབ་དེ་འདྲ་མ་བེད། 

ཁློད་ཚབ་བེ་ཚུབ་བེ་དེ་འདྲ་བེད་དློན་ཅི་ཡིན་ནམ། 

ཚབ་བེད་མཁན། ངློ་མའི་དློད་བེད་ཐུབ་པའི་མི། ངའི་ཚབ་བེད་མཁན་ཁློ་ཡིན། 

ཚབ་བེད་དངློས་རིགས། དངློས་པློ་གཞན་ཞིག་གི་ཚབ་བེད་པའི་དངློས་རིགས། 

ཚབ་བེད་པ། མི་སྣ་གང་རུང་གི་ཚབ་བེད་མཁན་།

ཚབ་མ། ཚབ་པློ་དང་འདྲ། 

ཚབ་རིས་སྐད་བརྡ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་algebraic language ཟེར། 

ཚབ་ཚུབ། ཚབ་བི་ཚུབ་བིའི་བསྡུས་ཚིག 

ཚབ་ཚུབ་དངངས་སྐྲག དངངས་སྐྲག་ལངས་ཏེ་སེམས་ཚབ་ཚུབ་བེད་ཚུལ། དངངས་སྐྲག་སྐྱེས་

ནས་ཚབ་ཚུབ་ངང་སློད་པ། 

ཚབ་འཚོང་། མི་གཞན་གི་ཚོང་ཟློག་རང་ཉིད་ཀིས་མི་གང་དེའི་ཚབ་བས་ནས་འཚོང་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་code ཟེར། 

ཚབ་ཨང་སེར་ཚུགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་code-independent ཟེར། 

ཚབས། ཉེས་སྐྱློན་གི་སྟློབས་སམ་ཤུགས། ནད་ཚབས་ཆུང་བ། ཉེས་ཚབས་ཡང་བ། མི་ཚབས་

ཅན། ནློར་འཁྲུལ་ཚབས་ཆེ་བ། གནློད་ཚབས་ཆེ་བ། སྐད་ཆ་ཚབས་ཆེན། 

ཚབས་སྐྲན། བུད་མེད་ཀི་མངལ་དུ་ཟླ་མཚན་ཆུ་སེར་དང་ལྷན་དུ་རླུང་གིས་སྒིལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་

མངལ་སྐྲན་རིགས་དགུའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། ཚབས་སྐྲན་ཆུ་བུར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཅན་དང་ཧྲེམ་པློ་དང་། ར་སྐྲན་ས་བློན་སྐྲན་དང་ཟ་ཁུ་དགུ། ཟླ་མཚན་ཆུ་སེར་རླུང་གི་སྒིལ་བ་

ལ། ཚབས་སྐྲན་ཞེས་བ་དབེ་བ་དགུ་རུ་འགྱུར། ཞེས་དང་། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་

བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཚབས་སྐྲན་ནི། མངལ་གི་ནང་དུ་ཟླ་མཚན་རླུང་གིས་སྒིལ་བ་ལས་

བྱུང་བའི་ནད་ཀི་མིང་ངློ་།། ཞེས་གསུངས། 

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

དབིན་སྐད་དུ་severity ཟེར། 

ཚབས་ཆེན། ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བའི་དློན། ཡང་ན། ཧ་ཅང་ཆེན་པློ་དང་དློན་གཅིག དབིན་སྐད་དུ་se-

vere ཟེར། 

ཚབས་ཆེའི་ཉེས་ཅན། ཚབས་ཆེའི་ནག་ཉེས་གསློག་པའི་བ་སྤློད། ཚབས་ཆེའི་ཉེས་དློན་གི་ནག་

ཉེས་གསློག་མཁན་གི་མི་སྣ། 

ཚབས་ནད། འབས་བུའི་མིང་རྒྱུ་ལ་བཏགས་པའི་བུད་མེད་ཀི་ཟླ་མཚན་ལུས་ལ་བེར་བ་ལས་བྱུང་

བའི་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། ཟླ་མཚན་ཆུ་སེར་རླུང་གིས་བེར་བ་ལས། 

ར་ནད་ཅེས་བ་ཚབས་ནད་བཅུ་དྲུག་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། ནད་དེ་ལ་ཚབས་ནད་

ཅེས་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་

ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཚབས་ནད་ནི་བུད་མེད་ཀི་ཟླ་མཚན་ཆུ་སེར་

དང་ལྷན་དུ་རླུང་གིས་གཏློར་ནས་ལུས་ཀི་གནས་ཀུན་ཏུ་བེར་བ་ལས་བྱུང་བའི་ར་ནད་ཁག་

ཚབས་བཅུ་དང་རླུང་ཚབས་དྲུག་གི་སྤི་མིང་ངློ་།། དེ་རྣམས་ལ་ཅིའི་ཕིར་ཚབས་ནད་ཅེས་

བརློད་དམ་སྙམ་ན། ནད་དེ་བུད་མེད་ཀི་ལུས་ལ་ལློ་ཟླ་དུ་མར་གནས་ཤིང་ལུས་ཟུངས་ཉམས་

པར་བེད་པ་དང་། ལུས་སེམས་ལ་མི་བདེ་བར་བེད་པའི་ནད་ཚབས་ཆེན་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། 

ཞེས་གསུངས། 

ཚམ་ངམ། ཚམ་རྔམ་དང་འདྲ། 

ཚམ་རྔམ། [རིང]འཇིགས་རྔམ་སྟློན་སྟངས། 

ཚམ་མེ་ཚོམ་མེ། ཐག་མ་ཆློད་པའི་བློ་དློགས། ལས་ཀ་བེད་སྟངས་ཐག་མ་ཆློད་པར་ཚམ་མེ་ཚོམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

མེ་བེད་པ། འཐབ་འཛིང་གི་ནང་དུ་ཚམ་ཚོམ་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་ཞུགས་པ། 

ཚམ་ཚོམ། ཚམ་མེ་ཚོམ་མེའི་བསྡུས་ཚིག 

ཚམས་ངམ། ཚམ་རྔམ་དང་འདྲ། 

ཚའུ། ① འབྲུའི་ས་རྡློ་དང་ལྷད་ཞིབ་ཚགས་སྤད་མིག་མང་ཅན་ཞིག ②[རིང]ཚ་བློ། 

ཚར། ① དུས་འདས་མ་ཐག་པའི་ད་ལ་བ་སྟློན་པའི་ཚིག་ཕད་ཅིག ངས་སློབ་སྤློང་བེད་ཚར། ངས་

ཟ་མ་ཟ་ཚར། དེ་རིང་གི་སློབ་ཚན་གློལ་ཚར་སློང་། ལ་སློགས་པ་དུས་འདས་མ་ཐག་པའི་ད་ལ་

བ་སྟློན་པའི་ཕད་ཅིག་ཡིན། ② གལ་དང་ཕེང་བ། ③ ཐེངས་སམ་ལན། ཡང་བསྐྱར་ཚར་གཅིག་

ལྔ་བཀློད། ཚར་དྲུག་སྟེང་འློག་གཉིས་སུ་བཀློད། 

ཚར་རྒྱུག ཚར་པའ་ིཡལ་གས་བཟློས་པའ་ིགཞུ་བདེ་རྒྱུག་པ་དང་། ཐློ་བ་སློགས་ཀ་ིཡུ་བ་བདེ་པའ་ིརྒྱུག་པ། 

ཚར་ལྕློག ཚར་མ་བརིགས་པའི་བམ་གཟུགས། བཙས་མ་བརྔས་རེས་ཞིང་ཁའི་ནང་དུ་ཚར་ལྕློག་

ཁང་པ་ལར་བརིགས་པ། 

ཚར་གཅད་པའི་གནས། ལློག་རློག་རྒྱུད་ལན་གི་གང་ཟག་གམ། དེའི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་འཁྲུལ་

ཤེས་དང་བརློད་པ་སྐྱློན་ཅན། 

ཚར་གཅད་པའི་གནས་གཉིས། ས་རྒློལ་ཚར་གཅད་པའི་གནས་དང་། ཕི་རྒློལ་ཚར་གཅད་པའི་

གནས་ཏེ་གཉིས་སློ།། 

ཚར་གཅློད། ཕམ་པར་བེད་པའམ་འཇློམས་པར་བེད་པ། སྨ་བ་ངན་པ་ཚར་གཅློད་བས་པ། དག་བློ་

ཚར་གཅློད་བེད་པ། 

ཚར་གཅློད་པ། ར་མེད་བཟློ་བ། 

ཚར་བཅད་ཀི་གནས་བཅུ་དྲུག བློད་གངས་ཅན་གི་ཚད་མ་སྨ་བ་ས་རབས་པ་རྣམས་ཀིས་བཞེད་

པའི་ཚར་བཅད་ཀི་གནས་ཀི་རྣམ་གངས་ཏེ། སར་རྒློལ་ལ་ལན་མི་བརློད་པ་དང་སྐྱློན་ཅན་

བརློད་པ། མ་དྲིས་པ་བརློད་པ། སྐྱློན་མི་སློང་བ། ལན་ལར་སྣང་བ། སྐབས་སུ་མ་བབས་པའི་

ལན་བརློད་པ་སྟེ་དྲུག་དང་། ཕི་རྒློལ་ལ་མི་འདྲི་བ། མི་འློས་པ་འདྲི་བ། མ་འབེལ་བ་འདྲི་བ། སྐྱློན་

མི་བརློད་པ། སྐྱློན་ལར་སྣང་བརློད་པ། སྐབས་སུ་མ་བབས་པའི་སྐྱློན་བརློད་པ་སྟེ་དྲུག དཔང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པློ་ལ་ཤན་མི་འབེད་པ། ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་འབེད་པ། སྐབས་མ་ཡིན་པར་འབེད་པ་སྟེ་གསུམ་དང་། 

ཐུན་མློང་དུ་རྣ་བ་མི་གཏློད་པ་བཅས་སློ།། 

ཚར་ཆེན་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོ། ས་ངློར་ཚར་གསུམ་ ལས་འདི་ཚར་ལུགས་གདམས་ངག་གི་སློལ་

གཏློད་པ་པློ་ཡིན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་ཕློ་ཁི་ཡི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༥༠༢ལློར་བང་ལ་སྟློད་དུ་མ་

སངས་གདུང་ལས་མཆེད་པའི་ཡབ་ཆློས་རྒྱལ་རིན་ཆེན་དཔལ་བཟང་དང་། ཡུམ་རེ་བློར་

མཁའ་འགློའི་རིགས་ཅན་བློན་པློ་དབེན་ར་ཁ་པའི་སས་མློ་ཨ་མཚོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་

འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་བཞི་པར་ཡློངས་འཛིན་དམ་པ་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་པའི་དྲུང་དུ་ཚངས་

པར་སྤློད་པའི་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་དང་། དེ་ནས་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་བཞེས་ཏེ་མཚན་བློ་

གསལ་རྒྱ་མཚོར་གསློལ། དགུང་ལློ་སློ་གཅིག་པར་ས་ཆེན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་སློགས་དད་

པའི་དགེ་འདུན་གངས་ཚང་གི་དབུས་སུ་བསྙེན་པར་རློགས་པའི་དགེ་སློང་གི་སློམ་པར་བཞེས། 

དགུང་ལློ་སློ་བརྒྱད་ཀི་བར་དུ་ཕལ་ཆེར་ཐུབ་བསྟན་དགེ་འཕེལ་དུ་སྟན་ཆགས་ཤིང་། སྐྱ་སེར་

མང་པློ་ལ་དབང་ལུང་ཁིད་གསུམ་གིས་བསྐྱངས། གཞན་ཡང་འབས་ཡུལ་སྐྱེད་ཚལ། ཁློ་ཕུ། 

དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན། ཞྭ་ལུ། བློ་དློང་། ཐར་དགློན། ཁའུ་བག་རློང་སློགས་སུ་གནས་མཇལ་

དང་ཆློས་འབེལ་ཞུ་བར་ཕེབས། དགུང་ལློ་ང་བཞི་པ་ཤིང་མློ་ཡློས་ཀི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༥༥༥ལློར་

དཔལ་ཞྭ་ལུ་གསེར་བཀང་གི་ཆློས་གྲྭར་ལློ་གསུམ་ཙམ་བཞུགས། དེ་ནས་མཁེན་བརེའི་དབང་

ཕྱུག་དང་། མེ་ཏྲི་བམས་པ་དློན་འགྲུབ། མཁན་ཆེན་གཞློན་ནུ་བློ་གློས་སློགས་མཁས་ཤིང་གྲུབ་

པའི་སློབ་ཚོགས་དུ་མ་བསྐྱངས། རློམ་པའི་ལེགས་བཤད་ལ། སློ་ཐར་སློམ་རྒྱུན། གསུང་ངག་

སློབ་བཤད། ནི་གུ་ཆློས་དྲུག་སློགས་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་གི་ཁིད་ཀི་སྐློར་དང་། དཔལ་མགློན་

ཞལ་བཞི་པ། རེ་བཙུན་མ་ཀུ་རུ་ཀུ་ལེ་སློགས་ཡི་དམ་ཆློས་སྐྱློང་སློ་སློ་ལ་བསྟློད་པ། སློབ་

དཔློན་བསློད་ནམས་རེ་མློ། བདག་ཆེན་རྡློ་རེ་འཆང་། རེ་བཙུན་རྡློ་རིང་པ་གསུམ་གི་རྣམ་ཐར། 

རེ་ཉིད་དབུས་སུ་ཕེབས་པའི་ལམ་ཡིག་སློགས་ལློ་རྒྱུས་ཀི་སྐློར་དང་། གཞན་ཡང་གསུང་

མགུར། ཆབ་ཤློག་སློགས་གསུང་འབུམ་མཆློག་གསུམ་དམ་པའི་གངས་སུ་རེས་འཇུག་གདུལ་

བའི་གསློས་སུ་བཞག་ཅིང་། མཐར་དགུང་གངས་དྲུག་ཅུ་ར་ལྔ་པ་བློད་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་ཕློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

སྟག་གི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༥༦༦ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཚར་དུ་དངར་བ། གལ་གི་སྟར་འགིག་པློ་བསྒིགས་པ། རུ་སྒིག་སྐབས་རུ་སྟར་ལུགས་ཚར་དུ་དངར་

བ་ཞིག་དགློས། མཁློ་རྒུའི་ཡློ་བད་ཚར་དུ་དངར་བ་བསྟབས། 

ཚར་དུ་གསན། ཚར་རམ་གངས་ཀ་དུ་ཙམ་གསན། ཡང་ན་ཐེངས་དུ་ཙམ་གསན། 

ཚར་པ། ཤིང་གི་བེ་བག་པ་ཞིག 

ཚར་སེ། ཚར་མའི་བམ་རིག་གྲུ་བཞིའི་དབིབས་ཅན། 

ཚར་ཕུང་། སྟློན་ཐློག་གི་ཚར་མའི་ཕུང་པློ། 

ཚར་ཕུད། སྣེ་ཚར་ཆུན་འཕང་། 

ཚར་ཕློན། ཚར་མའི་ཆུན་པློའམ་ཚར་མའི་ཕློན་པློ། 

ཚར་ཕིན་པ། མཐར་ཕིན་པ། ང་ཚོའི་སློན་མའི་ལས་ཀ་ཚང་མ་ཚར་ཕིན་པ་གྲུབ་སློང་། 

ཚར་བ། ཟིན་པ། ད་ེརིང་ཞློགས་པ་ནས་ལབ་ཚར་བ་ཡིན། སློབ་སྦློང་བས་ཚར་བ། ལས་དློན་ཚར་ལ་ཁད། 

ཚར་བུ། ① མཁེགས་ཤིང་ཞིག ② འཛར་བུ། 

ཚར་བློང་། ལློ་མང་སྐྱེ་བའི་ལྡུམ་རིགས་ཏེ་ཐློན་ཚད་འབེལ། སྐྱེ་ཚུལ་རབ་རང་གཅིག་རྒྱུས་ཕན་ཐར་

ཐློར་ཅན་ལས། ངར་པ་ཕ་འཇམ་རིང་ལེམ་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་0.2～0.5 ཙམ་ཟིན་པ་མང་པློ་སྐྱེ་

ཞིང་། ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་ལློ་མ་ལང་འཇམ་བིའུའི་སར་མློ་འདྲ་བ་རན་བ་ནས་ལློ་རང་དང་བཅས་

གེས་པ་དང་། ངར་པའི་ངློས་སུ་ལློ་རང་མེད་པར་རེས་མློས་སྐྱེ་བ། ཟླ་བ་7～8པར་ངར་པའི་

སྟློད་ཆར་མེ་ཏློག་མཁན་འབྲུམ་མ་སྐྱ་ཞིབ་སྙེ་མ་ལར་འཆར་བ། ཚར་བློང་སྨུག་པློ། ་ཞེས་ར་བ་

ནག་པློ་ཆུང་ལ་ཁ་སྤུ་མང་བ། སློང་པློ་ཕ་ལ་གློང་པ་དམར་སྨུག་སྤུ་ཆུང་སྐྱ་བློ་ཅན་ཡལ་ག་དང་

ལན་པ། མཐློ་ཚད་སྨི 0.6～0.7ཙམ་ཟིན་པ་ལློ་མ་ཕ་མཉེན་སྐུད་དབིབས་སྤུ་འཇམ་ཅན་རེས་

མློས་སྐྱེ་བ། ངར་པའི་སྟློད་ཆར་མེ་ཏློག་ལང་སེར་མཁན་འབྲུམ་མའི་སྙེ་མ་འཆར་བ། སྨན་དུ་

སྦར་བ་ནི་ལློ་སློང་མེ་འབས་ཡློངས་རློགས་སྟེ། ཟླ་7～8 པར་བཏུས་ནས་སློ་ཆློལ་དམའ་ཕབ་

བསིལ་སྐམ་ལེགས་ཚགས་བ། རློ་ནུས། རློ་ཁ་ཚ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་གེ་བའི་ཚད་པ་

དང་གློ་བའི་ནད་རིགས་སེལ། ཚ་སྐྲངས་གཞློམས། 
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ཚར་འབྲུམ། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཚར་ལེབ་ཀི་འབས་བུ་སྟེ། རློ་མངར་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་སྙློམས། 

ནུས་པས་དྲེག་གྲུམ་སློགས་ཡན་ལག་གི་ཆུ་སེར་བེར་བ་སྡུད། 

ཚར་མ། ལློ་ཏློག་བརྔས་པའི་ཚར་མ། 

ཚར་ཚར། མཐའ་སྣེ་འཛར་འཛར་གི་རྣམ་པ། རྒྱན་ཆའི་ཕང་ཕྲུལ་ཚར་ཚར་མཛེས། 

ཚར་ཞྭ། ལུ་གུའི་ཚ་རུས་བཟློས་པའི་ཞྭ་མློ། 

ཚར་ལེབ། ཅེས་▲རྨེ་ཁི་3100～3950བར་གི་ཡུལ་བར་སྟློད་གར་ཡང་ས་ཁེབ་དང་བག་གི་

ངློས་བཅས་སུ་སྐྱེ་བ། སློང་པློའི་རིང་ཚད་རྨི་༡་ ཡས་མས་ཟིན་ནང་ས་ངློས་སུ་ཕན་ཚུན་ནས་

སྐྱེ་བ་ལས་གེན་དུ་མི་འཕགས་པ། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་འདི་གསུམ་གི་འབས་བུ་སྟེ། ཟླ་8

～10པར་བཏུས་ནས་སྐམ་གསེད་ལེགས་ཚགས་བ། རློ་ནུས། རློ་མངར་སྐྱུར་བསྐ། ཞུ་རེས་

སྙློམས། ནུས་པས་ཡན་ལག་གི་ལྷུག་ཚིགས་ལ་ཆུ་སེར་བེར་བ་བསྡུ། ཁད་པར་ཚར་ལེབ་ཀི་

འབས་བུས་ཟླ་མཚན་འབམས་པར་ཕན་པའི་སྨན་ཞིག་ཡིན། 

ཚར་ཤས། སར་ཞིང་བདག་ཁག་གིས་ཞིང་སྟེང་ནས་ཞིང་པའི་སྟློན་འབས་ཕེད་ཕད་སློགས་བགློ་

སྡུད་བེད་པའི་ཤས་རྒྱབ་ལུགས་ཤིག 

ཚར་སག ལུ་གུའི་ཚ་རུའི་སློག་པ། 

ཚར་གསེབ་རི་ཁློད། ཨློ་རྒྱན་ཟུར་རེ་གིང་པས་བཏབ། དུས་ཚོད་མ་ངེས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མའི་ཇློ་

དགློན་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ག་ནང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཚལ། ① ལློན་ཤིང་མང་པློ་འཁིགས་པའི་ས། ནགས་ཚལ། སྐྱེད་མློས་ཚལ། ② སློ་ཚལ་གི་ཟས། 

ཚལ་དཀར། གསེར་ཟངས་ཀི་སྐུ་སློགས་བཞེངས་སྐབས་ཚ་ལ་རྒྱབ་དགློས་པས་དེར་སྤློད་བེད་

ཅིག་སྟེ། ཚ་ལ་དཀར་པློ་དང་དློན་གཅིག 

ཚལ་གུང་ཐང་། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་ལུགས་སྤི་ལློ་༡༡༧༥ལློར་ཞང་འགློ་བའི་མགློན་པློ་གཡུ་

བག་པས་བཏབ། བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཚལ་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་མ་དགློན་ཡིན། 

དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་སྐབས་སུ་དགློན་པ་དང་ཆློས་བརྒྱུད་ལ་གནློད་སྐྱློན་ཚབ་ཆེན་ཐེབ། གྲུབ་

མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཚལ་གུང་ཐང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་མེ་ལུག་ལློར་ཞང་གཡུ་བག་པ་དར་མ་

གཞློན་ནུས་ཕག་བཏབ་པའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་པློ་ཞིག 

ཚལ་རྒློད། ཆེད་དུ་མ་བཏབ་པར་སྐྱེས་པའི་བཟའ་རུང་པའི་སློ་ཚལ། 

ཚལ་སྒློག [རིང]བཏུང་བ། 

ཚལ་ལྡུམ། ① སློ་ཚལ། ② ཚལ་ཞིང་གི་ལྡུམ་ར། 

ཚལ་ནན། [རིང]བཏུང་བ། 

ཚལ་པ། ① དུམ་བུ། ཤེལ་སློ་ཚལ་པར་གས་པ། རས་ཚལ་པར་དབལ་བ། ② ཕེད་པ། ཚལ་

བཤགས། ③ བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ས་ཆ་སར་བློད་ཁི་སྐློར་བཅུ་གསུམ་གི་

ཡ་གལ་ཞིག ④ ཚལ་གུང་ཐང་དུ་སློད་པའི་མི། 

ཚལ་པ་ཀུན་དགའ་རྡློ་རེ། ཚལ་པ་སི་ཏུ་ཀུན་དགའ་རྡློ་རེ་སི་ཏུ་དགེ་བའི་བློ་གློསནི་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་

ས་བ༡༣༠༩ལློར་འཁྲུངས། ཡབ་དྲུང་ཆེན་སྨློན་རྡློ་རེ་དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་པ་ཆུ་ཡློས་ནས་སུམ་ཅུ་

སློ་གསུམ་བར་ཁི་དཔློན་བས། དགུང་ལློ་ཞེ་ལྔ་པ། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་འབྲུག༡༣༢༨ལློར་ཇློ་

གདན་མཁན་ཆེན་བསློད་ནམས་དཔལ་བ་དང་། ཡང་དགློན་མཁན་པློ་བང་ཆུབ་དཔལ་བ་

གཉིས་ཀི་དྲུང་ནས་བསྙེན་རློགས་མཛད་ཅིང་། དེབ་ཐེར་དམར་པློ་སློགས་རློམ་ཡིག་ཀང་མང་

པློ་ཡློད། ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་བདག་གཉེར་ཧ་ཅང་ལེགས་པློ་གནང་ཡློད། ཚལ་པ་ཀུན་

དགའ་རྡློ་རེ་ནི་དྲུང་ཆེན་སྨློན་ལམ་རྡློ་རེའི་སས་ཆེ་བ་ཡིན་ཞིང་། དགུང་ལློ་ལྔ་ནས་ཡི་གེ་འབི་

ཀློག་ལེགས་པར་མཁེན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་འབྲུག༡༣༥༢ལློར་སིད་དབང་ཤློར་ཏེ་

རང་ཉིད་ཀི་ལས་རྒྱུན་འཛིན་མཁན་གཅུང་པློ་གགས་པ་ཤེས་རབ་ལ་གཏད་ནས་མཁན་ཆེན་

དློན་ཞགས་པ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གི་དྲུང་དུ་རབ་བྱུང་དང་བསྙེན་རློགས་མཛད། མཚན་

དགེ་བའི་བློ་གློས་སུ་གསློལ། ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་རློལ་པའི་རྡློ་རེ་རྒྱ་ནག་ནས་བློད་དུ་ཕིར་

ཕེབས་གནང་རེས་ཚལ་གུང་ཐང་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་མང་དུ་ཞུས། བློད་ས་

གནས་སུ་སི་ཏུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཞེས་བསྟློད་བསགས་ཆེན་པློ་བེད་པ་ཞིག་བྱུང་། རབ་

བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་སྦྲུལ༡༣༦༤ལློར་སྐུ་གཤེགས། 
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ཚལ་པ་བཀའ་བརྒྱུད། བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞིའི་ཡ་གལ། མཉམ་མེད་དྭགས་པློ་རིན་པློ་ཆེའི་སློབ་མ་

ཞང་བརློན་འགྲུས་གགས་པའི་གདམས་ངག་གི་རྒྱུན་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་ཟེར་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། 

ཚལ་པ་ཁི་དཔློན། གུང་ཐང་བ་མ་ཝང་བརློན་འགྲུས་གགས་པས་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་

ལློ༡༡༧༥ལློར་ཚལ་དང་མེ་ལུག་སྤི་ལློ༡༡༨༩ལློར་གུང་ཐང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་བཏབ་ནས་

གནས་གཞི་བཟུང་སྟེ་ཆློས་བརྒྱུད་སེལ་བས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བདག་པློར་གྱུར་རེས། དཔློན་

རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཁི་དཔློན་གི་འཇའ་ས་ལློན་པ་ནས་དབུ་རུ་སྐྱིད་ཤློད་སྟློད་སྨད་ཀི་

བདག་པློ་བས་ནས་དཔློན་བརྒྱུད་རིམ་པར་བྱུང་ཞིང་། རེས་སུ་དྲུང་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྡློ་རེའི་

དུས་འབི་གུང་པ་དང་གཡའ་བཟང་པ་གཉིས་དང་ངན་མཐུན་བས་ཏེ་ཏའི་སི་ཏུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་

མཚན་དང་འཐབ་པས་མངའ་ཁློངས་ཚང་མ་ཤློར་ཏེ་རང་ཉིད་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་དེ་ནས་རིང་པློ་

མ་སློང་བར་གདུང་རྒྱུད་ཀང་ཆད། 

ཚལ་པ་དགའ་བདེ་དཔལ། བཙན་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་བློན་པློ་མགར་སྟློང་བཙན་གི་རིགས་

རྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་མགར་རྒྱལ་བ་འབྱུང་གནས་དང་གུང་ཐང་བ་མ་ཞང་གཉིས་མཆློད་ཡློན་དུ་

གྱུར། མགར་རྒྱལ་བ་འབྱུང་གནས་ལ་སས་སངས་རྒྱས་དངློས་གྲུབ་འཁྲུངས་པ་དཔློན་ཏུ་

བསྐློས། དགེ་འདུན་ཚལ་པའི་བསྟན་པའི་ར་བ་བཙུགས། དེའི་སས་དཔློན་ཆེན་རིན་ཆེན་རྒྱལ་

གིས་དཔློན་གི་ལས་ཀ་བཟུང་སྟེ་གློང་དུ་བློན། སེ་ཆེན་རྒྱལ་པློས་སྐྱིད་ཤློད་སྟློད་སྨད་དང་སྟློད་

ལུང་། དག་དློལ། འཕློང་པློ། རྒྱལ་སྨན། ཨེ་དྭགས་གཉན་གསུམ་སློགས་ལྷ་ཁང་ཞིག་གསློ་བེད་

པའི་མི་སེ་ཤེས་སུ་ཆུག་གི་འཇའ་ས་གནང་། གུང་ཐང་དུ་བློན་ཏེ་གཟིམ་ཁང་ཤར་དང་། ཁམས་

ར་ཆེན་མློ་བརིགས། དེའི་སས་གཉིས་པ་དགའ་དཔློན་གི་གློ་ས་བཟུང་། ཚལ་པའི་དགློན་སེའི་

དློན་དུ་གློང་མའི་དྲུང་དུ་ལན་བདུན་བློན། མི་ཆེན་ཟམ་ཁ་དང་མ་མཐུན་ནས་ཐློག་མར་ཟམ་ཁ་

དབང་ཆེ་བ་བྱུང་ཡང་རེས་སུ་དགའ་རྒྱལ་ཁ་བངས་ནས། ངེད་རང་གཉིས་པློ་ཁད་པར་ཆེ། ང་

ནི་དགེ་འདུན་ཚལ་པ་ཡིན། དགའ་བདེ་དཔལ། བློ་བདེ་དཔལ། སྐྱིད་བདེ་དཔལ། ད་ལ་ཚལ་

པའི་དགའ་བདེ་དཔལ་ཞེས་གླུ་བངས། དེ་ནས་རྒྱའི་བཟློ་བློ་མཁས་པ་བློས་ཏེ་རྒྱ་ཕིབས་དང་

གསེར་འཕྲུ་སློགས་རེན་དང་བརེན་པ་བཞེངས། ཆློས་འཁློར་གིང་དུ་མཚན་ཉིད་ཀི་བཤད་གྲྭ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

དང་། དབུས་གིང་དུ་སགས་གྲྭ་བཙུགས་པ་སློགས་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་བྱུང་། དགའ་བདེའི་སས་

ཆུང་བ་སྨློན་ལམ་རྡློ་རེའི་དུས་ཆློས་ཕློགས་ཀི་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཐློག་སིད་ཀི་མངའ་ཐང་ཡང་

རྒྱ་ཆེར་འཕེལ། དེའི་སས་ཆེ་བ་དཔློན་ཀུན་དགའ་རྡློ་རེ་ཡིན། 

ཚལ་པ་རློགས་ལན་སློ་ཉལ་མ། ཚལ་པ་ཡུལ་གི་མིང་དང་། རློགས་ལན་སློ་ཉལ་མ་ཞེས་པ་མིང་

འདློགས་ཡིན་འདྲ། མཚན་དངློས་མཁས་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན། 

ཚལ་པ་སི་ཏུ། གློང་དུ་ཚལ་པ་ཀུན་དགའ་རྡློ་རེ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

ཚལ་པའི་དཔློན་རབས་རིམ་བྱུང་། ༡༽ཉེ་གནས་དར་མ་གཞློན་ནུ། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་མེ་ལུག་

སྤི་ལློ་༡༡༨༧ལློར་དཔློན་དུ་བསྐློས་ནས་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༢༠༢བར་ལློ་བཅློ་ལྔ་

རིང་སིད་དབང་བཟུང་། ༢༽ དཔློན་འབྱུང་གནས་བརློན་འགྲུས། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཆུ་

ཕག༡༢༠༣ནས་ཤིང་ཕག༡༢༡༥བར་ལློ་བཅུ་གསུམ་རིང་སིད་དབང་བཟུང་། ༣༽ དཔློན་ཡེ་

ཤེས་གཟུངས། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་ཕག༡༢༡༥ནས་ས་སྟག༡༢༡༨བར་ལློ་ངློ་བཞིར་སིད་

བཟུང་། ༤༽ དཔློན་སངས་རྒྱས་དངློས་གྲུབ། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་ཡློས་༡༢༡༩ལློ་ནས་རབ་

བྱུང་བཞི་པའི་ཆུ་སྟག༡༢༤༢ལློ་བར་ལློ་ཉེར་བཞི་རིང་སིད་དབང་བཟུང་། ༥༽ དཔློན་རྒྱལ་

མཚན་རིན་ཆེན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཆུ་ཡློས༡༢༤༣ལློ་ནས་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་

འབྲུག༡༢༦༨བར་ལློ་ཉེར་དྲུག་རིང་སིད་དབང་བཟུང་། ༦༽ དཔློན་ཉི་མ་ཤེས་རབ། རབ་བྱུང་

ལྔ་པའི་ས་སྦྲུལ༡༢༦༩ལློ་ནས་ས་ཡློས་༡༢༧༩བར་ལློ་བཅུ་གཅིག་རིང་སིད་དབང་བཟུང་། ༧ 

༽དཔློན་དགའ་བདེ་དཔལ། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལྕགས་འབྲུག༡༢༨༠ལློ་ནས་ཆུ་ཁི༡༣༢༢བར་ལློ་

ཞེ་གསུམ་རིང་སིད་དབང་བཟུང་། ༨༽དཔློན་རིན་ཆེན་སེང་གེ གློང་འཕློས་ནས་མེ་

སྟག༡༣༢༦བར་ལློ་བཞི་རིང་སིད་དབང་བཟུང་། ༩ ༽དཔློན་དྲུང་ཆེན་སྨློན་ལམ་རྡློ་རེ། རབ་

བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་ཡློས༡༣༠༣ལློ་ནས་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་ཕག༡༣༢༣བར་ལློ་ཉི་ཤུ་རིང་སིད་

དབང་བཟུང་། ༡༠ ༽དཔློན་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྡློ་རེ། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་ཕག༡༣༢༣ལློ་ནས་

རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལྕགས་སྟག༡༣༥༠བར་ལློ་ཉེར་བདུན་རིང་སིད་དབང་བཟུང་། ༡༡༽སྤན་

ས་གགས་པ་ཤེས་རབ། གློང་འཕློས་ནས་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་ར༡༣༤༢བར་ལློ་ལྔའི་རིང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སིད་དབང་བཟུང་། ༡༢༽ སི་ཏུ་དགེ་ལེགས་བཟང་པློ། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་ར༡༣༤༢ལློ་ནས་

རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་ཁི༡༣༥༨བར་ལློ་བཅུ་བདུན་རིང་སིད་དབང་བཟུང་། ༡༣༽ཏྲེ་ཧློས་

དཔལ་འབློར་བཟང་པློ། གློང་འཕློས་ནས་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་ར༡༣༧༨བར་ལློ་ཉེར་གཅིག་

རིང་སིད་དབང་བཟུང་། ༡༤ ༽དྲུང་སློབ་དཔློན་ལེགས་ལན་པ། གློང་འཕློས་ནས་རབ་བྱུང་

དྲུག་པའི་ཤིང་བི༡༣༨༤བར་ལློ་བདུན་རིང་སིད་དབང་བཟུང་། ༡༥༽ཀྲེ་ཧློས་དགའ་བདེ་

བཟང་པློ། གློང་འཕློས་ནས་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་གང༡༣༩༧བར་ལློ་བཅུ་བཞིའི་རིང་སིད་

དབང་བཟུང་། ༡༦ ༽སྤན་ས་དངློས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན། གློང་འཕློས་ནས་ལློ་གཉིས་ཙམ་སིད་

བསྐྱངས་ནས་ཚལ་པའི་མི་སེ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་བཅས་པ་སྣེ་གདློང་དབང་གགས་པ་རྒྱལ་

མཚན་ལ་ཕུལ་ཏེ་འཛིན་སྐྱློང་དུ་དགེ་རྒྱས་མཁན་པློ་ཆུ་ལུག༡༤༠༣ལློར་འབློར། དེ་ནས་ལློ་ངློ་

དགུ་སློང་བའི་ལྕགས་ཡློས༡༤༡༡ལློར་གུང་ཐང་ལ་དམག་གི་གནློད་པ་བྱུང་ཞིང་། དེ་ནས་རབ་

བྱུང་དགུ་པའི་མེ་ལུག༡༥༤༧ལློར་གུང་ཐང་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་མེ་སྐྱློན་བྱུང་། 

ཚལ་པར་འགས། ཚལ་པ་ཞེས་པ་དུམ་བུའི་མིང་ཡིན་པས། དུམ་བུར་འགས་པ་ལ་ཟེར། 

ཚལ་དབུས་གིང་གྲྭ་ཚང་། ཚལ་དབུས་གིང་། དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་རེ་ཀུན་མཁེན་དད་

པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། དགློན་བདག་སེ་ར་ཧར་གདློང་ཁང་ཚན། 

ཚལ་བུ། དུམ་བུ། རས་ཚལ་བུ། ཤློག་བུ་ཚལ་བུ། 

ཚལ་ཞིང་། སློ་ལྡུམ་མམ་སློ་ཚལ་གི་ཞིང་ག 

ཚལ་གཞ་ིམེའློ་ལྷ་ཁང་། ཚལ་གཞ་ིམེའློ་ན་ིདེང་སྐབས་ལྷ་ས་བར་སྐློར་ཨུ་ཡློན་ལྷན་ཁང་ཁློངས་ཚོས་སྣག་

སང་ལམ་ལ་ཡློད། རྒྱ་སྐད་ལ་ཚའི་ཧྲན་མེའློ་སྟེ་དེའི་གློ་དློན་ནི་ནློར་ལྷའི་ལྷ་ཁང་ཟེར་ཞིང་། ལྷ་ཁང་

དེར་ཐློག་བརེགས་གཉིས་ཡློད་པ་དང་ཡང་སྟེང་དུ་ཤིང་གི་རྒྱ་ཕིབས་ཤིག་ཡློད། ཆུ་བི་དམག་

འཁྲུག་སྐབས་ལྷ་ཁང་ད་ེའཐློར་ཞིག་ཏུ་ཕིན་རེས་སློ་ནམ་ལས་ཁུངས་ནས་ས་ཆ་ད་ེདློ་དམ་བས་སྐད། 

ཚལ་ཡང་དགློན། ལྷ་སའི་ཕར་ཕློགས་ཚལ་དུ་གུང་ཐང་གི་ཡུལ་དུ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་ལུག་

ལློ་ལ་བ་མ་ཞང་གིས་བཏབ་པའི་དགློན་པ་ཞིག 

ཚལ་རིགས་ཤེས་རབ་སྒློལ་མ་ལྷ་ཁང་། སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་བཏབ་པའི་རུ་གནློན་གི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

གཙུག་ལག་ཁང་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག 

ཚལ་ལུགས། གུང་ཐང་བ་མ་ཞང་གི་ལུགས། 

ཚལ་ལེར་དབལ་བ། ཤློག་བུ་སློགས་དུམ་བུར་དབལ་བའི་ངང་ཚུལ། 

ཚལ་སང་། སློ་ཚལ་སློགས་རྔློད་སའི་ས་ང་། 

ཚས། [རིང]དཀྲི་བེད་དམ་འཐུམ་བེད། 

ཚི། ① དཀྲི་བེད་དམ་བག་ཚི། འབར་ཚི། སྤིན་ཚི་དམ་ལྷློད། བལ་ཚི། ② མིའི་སེམས་རྒྱུད་དམ་

ངང་རྒྱུད། ཚི་རིང་པློ། ཚི་ཐུང་བ། 

ཚི་གུ ཤིང་འབས་ནང་གི་རུས་པ། ཁམ་བུའི་ཚི་གུ ལློ་གསུམ་ཁམ་བུའི་ཚི་གུའི་ནང་སྙིང་། 

ཚི་གུའི་ནང་སྙིང་། ཤིང་འབས་ནང་རུས་ཀི་སྙིང་པློ། ཁམ་བུའི་ཚི་གུའི་ནང་སྙིང་། 

ཚི་ཆད་པ། ① དམ་ཚི་ཟད་པ། ② སེམས་རེ་ཐག་ཆད་པའམ་ཡི་ཐང་ཆད་པ། 

ཚི་ཐུང་བ། ① རིང་པློ་ནར་རྒྱུ་མེད་པའི་དམ་ཚི། ② སེམས་ཀི་ངང་རྒྱུད་ཐུང་ཐུང་། 

ཚི་དམ་པློ། ཚི་ཤུགས་ཆེན་པློའམ་ཚི་སྣ་རིང་པློ། སྤིན་ཆུ་ས་དྲགས་པས་ཚི་དམ་པློ་མི་འདུག 

ཚི་བ། ཤིང་གི་ཐང་ཆུང་། གསློམ་ཤིང་གི་ཚི་བ། 

ཚི་རིང་པློ། ① རིང་པློ་ནར་ཏེ་འློང་བའི་དམ་ཚི། ② སེམས་ཀི་ངང་རྒྱུད་རིང་པློ། 

ཚི་རེ་གནློན་པ། དམ་པློར་གནློན་པའམ། རྒྱུན་མི་འཆད་པར་གནློན་ཚུལ་ཞིག རྨློན་མཛོའི་གཉའ་

བར་གཉའ་ཤིང་གིས་ཚི་རེ་གནློན་པ། 

ཚི་ལུ། ལུས་ཀི་ཚིལ། 

ཚིག ① དློན་གི་ངློ་བློ་དང་ཁད་པར་སྦར་ནས་སྟློན་པའི་སྒ སྒ་མི་རག་པ་ཞེས་བརློད་པའི་སྒ་ལ་བུའློ།། 

ཚིག་རྩུབ་སྨ་བའི་གློགས་པློ་དེ། ཤ་ཚ་སྙིང་ནས་གཅེས་པའི་རགས། ཚིག་གསུམ་ཤློད་ལློང་

མེད་པར་ལྕེ་བེགས། གློམ་གསུམ་སློ་ལློང་མེད་པར་ཞྭ་བཏློན། ② བ་བེད་ཐ་མི་དད་པའི་བ་ཚིག་

ཅིག མེས་ཚིག བསེགས་ནས་ཚིག ③ མིང་རྐྱང་། ལློ་ཏློག་གི་དག ཐན་པ་ཤར་བས་ལློ་ཏློག་

ཚིག་ལ་བུ། ཚིག་ཅེས་པ་ལློ་ཏློག་འདེབས་ཚར་བའི་རེས་སུ་ཆར་པ་མེད་པར་ཉིན་རག་པར་ཉི་

མ་ཤུགས་ཆེན་ཤར་བ་ལ་ཟེར། དེས་ནི་ལང་བུའི་སྐབས་སུ་ལང་བུ་རྣམས་ཚིག་སྟེ་ལློ་ཏློག་སྐྱེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བའི་གཞི་མེད་པར་ཆགས་པ་དང༌། སྙེ་མ་བུད་ཟིན་དུས་ཡིན་ན་སྙེ་མའི་ནང་སྙིང་འབྲུ་རིགས་དེ་

སྐམ་ནས་མེད་པ་བེད་ཅིང་ཡློད་པར་དུས་དེར་ཞིང་ལ་ཆ་རྐྱེན་ཡློད་ན་ཆུ་གཏློང་སྟེ་ལློ་ཏློག་སྲུང་

སྐྱློབ་བེད་དགློས་ཀི་ཡློད། ལློ་ཏློག་སྲུང་མཁན་ལ་ཨ་མེ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ནི་ཡི་དམ་གང་

རུང་ཞིག་གི་བསྙེན་པ་བསགས་ནས་ལློ་མང་པློའི་རིང་མཚམས་ལ་བསད་ཅིང༌། བསྙེན་པ་

རགས་ཐློན་ནས་མཚམས་ལས་གློལ་ཏེ་སེར་བ་བཀག་པ་དང༌། ཆར་སློང་བེད་རྒྱུ་སློགས་ལློ་

ཏློག་སྲུང་སྐྱློབ་ཀི་ལས་ཀ་བེད་ཀི་ཡློད་པ་རེད། 

ཚིག་ཀ དློན་ཆ་ཚང་བ་སྟློན་པའི་རློད་བེད་ཀི་སྒ་སྟེ། འབློག་པས་ཕྱུགས་འཚོ་ལ་བུ་ཚིག་ཀ་གཅིག་

ཡིན་ཞིང་། འབློག་པས་ཕྱུགས་འཚོས་ནས་མེས་རྒྱལ་ལ་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་ལ་བུ་ཚིག་ཀ་

གཉིས་ཡིན་པ་ལ་བུའློ།། 

ཚིག་རང་། བློད་ཡིག་རློམ་ལུགས་ལ་ཚིག་ལྷུག་དང་། ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཡློད་པ་ལས། ཚིག་

ལྷུག་ལ་ཚིག་རང་གི་ཐ་སྙད་མེད་ཅིང་། ཚིགས་བཅད་ལ་རང་པ་བཞི་བཞིར་ཤློ་ལློ་ཀ་རེ་རེ་རི་

དགློས་པའི་རང་པའི་ཡ་གལ་རེ་ལ་ཚིག་རང་ཞེས་ཟེར། དེ་ཡང་ཤས་ཆེར་ཡ་ཚིག་གང་ཡིན་

གི་རང་པ་རེ་རེ་ལ་ཡིག་འབྲུ་བདུན་དགུ་སློགས་ཡ་གངས་མང་ཉུང་ཅི་རིགས་ཚིག་རང་དུ་

བསྒིགས་པ་ཡློད་དློ།། 

ཚིག་རང་བཞི། ཚིགས་བཅད་གཅིག་གམ། ཤློ་ལློ་ཀ་གཅིག ཤློ་ལློ་ཀ་གཅིག་ལ་ཚིག་རང་བཞི་ཡློད། 

ཚིག་སྐམ་པློ། དློན་མེད་པའི་སྐད་ཆ། འབློད་ཚིག་སྐམ་པློ། སྙིང་པློ་མེད་པའི་ཚིག་སྐམ་པློ། 

ཚིག་ཀལ་པ། དློན་མེད་ཀི་ཚིག་གང་བྱུང་བྱུང་། གལ་ཆེའི་གློས་མློལ་ནན་པློ་བེད་ཀི་ཡློད་པས་ཚིག་

ཀལ་པ་མ་སྨ།

ཚིག་རྐྱང་ཤན་འབེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་isolated-words recognition ཟེར། 

ཚིག་སྐྱློན། སྐད་ཡིག་གང་རུང་ལ་རློད་ཚིག་ལྷག་ཆད་ནློར་འཁྲུལ་སློགས་ཞུགས་པའི་སྐྱློན། རློམ་

ཡིག་འབི་སྐབས་ཚིག་སྐྱློན་དློན་སྐྱློན་གཉིས་ཀ་མེད་པ་ཞིག་དགློས། 

ཚིག་བསྐུམས་པ། དློན་ཆ་ཚང་མ་བཤད་པ། ཁློའི་སེམས་ལ་དློགས་པ་ཆེན་པློ་ཡློད་པས་སྐད་ཆ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ཤློད་འཕློ་བཞག་ནས་ཚིག་བསྐུམས་སློང་། 

ཚིག་བསྐློར་བ། བསྐློར་བའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བསྐློར་བ་དློན་མི་འདྲ་བའི་གནས་ལུགས་

འགའ་ཞིག སྐློར་བེད་ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་འདྲ་བས་ལབ་སྐྱློར་གི་ཚུལ་དུ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག 

ཚིག་ཁ་སྐློང་བ། ཚིག་ཆ་མ་ཚང་བ་ཁ་སྐློང་བ། ཚིག་རང་རེ་རེའི་ནང་དུ་ཡིག་འབྲུ་གཉིས་རེ་བསྣན་

ཏེ་ཚིག་ཁ་སྐློང་བ། 

ཚིག་མཁེགས་པློ། ཚིག་འཇམ་པློ་མ་ཡིན་པའམ་གློ་དཀའ་བ། ནང་དློན་ཟབ་ཀང་ཚིག་མཁེགས་པློ་

ཡིན་པས་དློན་མ་རློགས་པ། 

ཚིག་འཁི། དློན་ལ་མི་བསམ་པར་ཚིག་རྐྱང་པ་ལ་ཞེན་པ། 

གློས་མློལ་བེད་དུས་དློན་ལ་མི་དཔྱློད་པར་ཚིག་འཁི་ཤ་སྟག་བས་ན་མི་འགིག 

ཚིག་འཁྲུན་ཆློད་པ། ① སྐད་ཆ་ཐག་ཆློད་པ། མགློགས་པློ་འགློ་རྒྱུའི་ཚིག་འཁྲུན་ཆློད་པ། ②ཚིག་

གི་དློགས་པ་ཆློད་པ། ཡིན་མིན་གི་བདར་ཤ་བཅད་ནས་དློན་གནད་ཀི་ཚིག་འཁྲུན་ཆློད་པ། 

ཚིག་གི ཚི་གུ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ཚིག་གི་ཁད་པར། ཚིག་གི་བློ་བའམ་ནུས་པ། མ་བཏབ་གནད་དུ་ཟུག་པའི་མཚོན། མ་འཐུང་ཁློང་དུ་

སློང་བའི་སྨན། མ་ཟློས་ཡིད་འཕློག་སྦྲང་རིའི་རློ། ཚིག་གི་ཁད་པར་རྣམས་ལ་ཡློད་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

ཚིག་གི་གཏང་རག ཚུར་ཕན་འདློགས་བས་པའི་ལན་དུ་ཕར་ལེགས་སློ་ཞུ་བའམ། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་

བའམ། ཡག་བྱུང་ཟེར་བའམ། བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་བརློད་པ་ལ་བུའི་ཚིག ང་ཚོར་རློགས་རམ་

སྐྱབས་འཇུག་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཚིག་གི་གཏང་རག་འབུལ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་

ལ་དགེ་བའི་གཏམ་དང་། མངློན་བསྟློད། འཇམ་སྨ། སྙན་ངག སྙིང་ལ་འབབ། ཚིག་སྐྱེས། ཚིག་

བཟང་། ཞི་སྨ། རློ་ལན། ལེགས་བརློད། ལེགས་བཤད་བཅས་སློ།། 

ཚིག་གི་རེན། ཡི་གེ

ཚིག་གི་དློན་དགུ། སློག ཟག་པ། སློམ་པ། རྒ་བ། འཆིང་བ། ལས། སིག་པ། བསློད་ནམས། ཐར་

བའློ།། ཡང་ན། སློག་ལན། སློག་ལན་མིན་པ། ཟག་པ། སློམ་པ། སློང་བ། མདུད་པ། ཐར་བ། འགློ་

བ། འློང་བའློ།། 



  526  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚིག་གི་བདུད་རི། ཚིག་བདུད་རིའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ་སྟེ་སྙན་ཞིང་རྣ་བར་འཇེབས་པ། 

ཚིག་གི་སྦང་། རང་གི་སྒྲུབ་མ་ནུས་པའི་ལས་དློན་རིམ་པ་གློང་མ་ནས་བཟའ་ཕེབས་ན། དེ་ལར་

སྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་ཏེ་དགློངས་པ་ཞུས་པ་ལ་ཟེར། 

ཚིག་གི་ཚོགས། ཆློས་རྣམས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་བེ་བག་གི་ཚིག་བ་དྭགས་ཏེ། དློན་གི་ཁད་པར་སྟློན་པའློ།། 

ཚིག་གི་གཟུངས། གཟུངས་ཀི་སློ་བཞིའི་ཡ་གལ། ཚིག་ཇི་ཙམ་ཐློས་པ་དེ་ཙམ་དུ་འཛིན་ནུས་པའློ།། 

ཚིག་གིས་ཟུར་ཕིན་པ། རློད་བེད་ཚིག་ག་ིཟུར་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ་མཐར་ཕིན་པའ་ིགློ་རློགས་བྱུང་བ། 

ཚིག་གུ ཚི་གུ་དང་འདྲ། 

ཚིག་གློ་ཕློགས་གཉིས་ལན། གློ་དློན་གཉིས་ཡློད་པའི་གཏམ། ཁ་གདངས་གློ་མཐློང་གི་སྐད་ཆ་

གསལ་པློ་མི་བཤད་པར་ཚིག་གློ་ཕློགས་གཉིས་ལན་གི་ཐློག་ནས་ཤློད་པ་ཅི་ཡིན། 

ཚིག་རྒློལ་བ། ① ཚིག་ལ་དགག་པ་གཏློང་བ། གཙོ་བློ་དློན་ལ་རྒློལ་དགློས་པ་ལས་ཚིག་ལ་རྒློལ་བ་

དེ་དགློས་མེད་ཡིན། ② ཚིག་ལ་དགག་པ་གཏློང་མཁན། 

ཚིག་གློང་པློ། ཉན་མཁན་གི་སེམས་དང་རྣ་བར་མི་འགློ་བའི་ཚིག གཞན་ལ་ཚིག་གློང་པློ་ཤ་སྟག་

བཤད་ན་ཉློན་མཁན་སུའི་རྣ་བར་མི་འགློ

ཚིག་གངས་རིས་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་word count ཟེར། 

ཚིག་གྲུབ། ① སྐད་ཆ་ཚིག་ཆ་ཚང་གཅིག་ལ་ཚིག་གྲུབ་གཅིག་ཟེར། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་

གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་sentence ཟེར། 

ཚིག་གློགས། ཚིག་ལ་རམ་འདེགས་པའི་གློགས་སུ་བེད་པའམ་དློན་དུ་མིང་གི་ཆ་ཤས་སམ་ཡན་

ལག་སྟེ། ལག་པ་ཞེས་པའི་པ་དང་། མཐློན་པློ་ཞེས་པའི་པློ་དང་། ཀ་བ་ཞེས་པའི་བ་དང་། སྐྱ་བློ་

ཞེས་པའི་བློ་དང་། ཐ་མ་ཞེས་པའི་མ་དང་། ཉ་མློ་ཞེས་པའི་མློ་ལ་བུ་བདག་སྒའི་དློན་ལ་མི་སྟློན་

པའློ།། ག་པ། མཐློན་པློ། ཀ་བ། སྐྱ་བློ། ཐ་མ། ཉ་མློ། པ་པློ། བ་བློ། མ་མློ། 

ཚིག་རྒྱག གཞན་སེམས་ལ་ཕློག་པའི་སྐློར་ཚིག་གམ་ཟུར་ཟའི་གཏམ། དྲང་གཏམ་ཐད་ཀར་ཤློད་པ་

ལས་ཚིག་རྒྱབ་ཀློག་གཏམ་མ་ཤློད། གཞས་ཀི་རྣམ་པའི་ཐློག་ནས་ཕན་ཚུན་ཚིག་རྒྱན་རྒྱབ་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ཚིག་རྒྱན། ① སུམ་རགས་ཀ་ིཚིག་རྒྱན་ཀང་ཡང་འང་སློགས། ཀང་ཡང་འང་། ② སྙན་ངག་ག་ིདློན་རྒྱན་

དང་སྒ་རྒྱན་སློགས། ③ ཚིག་ཉམས་འདློན་བེད་ཀི་ཚིག་རྒྱན། རྣམ་པར། རབ་ཏུ། མངློན་པར། 

ཚིག་སྒྲུག་པ། ཚིག་འབྲུ་མང་པློའི་ནང་ནས་མཁློ་ཆེ་བའི་ཚིག་ལེན་པ། མཁློ་ཡློད་ཀི་ཚིག་སྒྲུག་

ཕློགས་སེབ་བས་པ། གཞན་གིས་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་ནང་ནས་ཚིག་སྒྲུག་པ། 

ཚིག་སྒྲུབ། ཐ་སྙད་རློམ་སྒིག 

ཚིག་བརྒྱ་མདློ་གཅིག ཚིག་མང་པློའི་དློན་གཅིག་པ། ཁློས་སྐད་ཆ་མང་པློ་བཤད་ཀང་ཚིག་བརྒྱ་

མདློ་གཅིག་ལ་བསྡུས་ན་རང་འདློད་ཁློ་ན་ལས་མི་འདུག 

ཚིག་བརྒྱའི་དབང་པློ། [མངློན]གཟའ་པ་སངས། 

ཚིག་བསྒིགས་པ། ① སྐད་ཆའི་ཚིག་ལྷུ་བསྒིགས་པ། ② གཞུང་ཚིག་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་པ། 

ཚིག་འགལ་བ། ཚིག་ས་ཕི་འགལ་བ། འགེལ་བཤད་ཀི་ས་ཚིག་དང་ཕི་ཚིག་འགལ་བ་ལག་སྤློད་དུ་

གྱུར་འདུག 

ཚིག་འགེལ། ར་བའི་ཚིག་རང་གི་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་རལ་དུ་བཏློན་ནས་འགེལ་བའི་གཞུང་། ཚིག་ལ་

ཚིག་འགེལ་ཡློད་ན་གློ་བདེ། 

ཚིག་ངན། སྐད་ཆ་རྩུབ་པློའམ་གཞན་སེམས་དཀྲུག་པའི་སྐད་ཆ་གནག་པློ། ཚིག་ངན་ཉུང་ཡང་མི་

སེམས་དཀྲུག རྒྱ་ཁབ་ཆུང་ཡང་རེ་མློ་རྣློ། 

ཚིག་ཆང་། ཕློ་མློ་གཉེན་སྒིག་བེད་སྐབས། བུ་ཕློ་དེས་བུ་མློའི་གློགས་པློ་དང་ན་ཟླ་རྣམས་ལ་ཆང་

སྡུད་པ་ལ་ཟེར། 

ཚིག་འཆལ། ངག་འཁལ་ཏེ་དློན་མེད་ཀི་འཆལ་ལབ། དློན་མེད་ཚིག་འཆལ་ཁློ་ན་བཤད་ནས་ཚིག་

དློན་སྙིང་པློ་བརླག་པ། 

ཚིག་འཇམ། [མངློན]ནེ་ཙོ། 

ཚིག་འཇམ་པློ། ཚིག་སྙིང་རེ་པློའམ། ཚིག་རྣ་བར་སྙན་པློ། གློགས་པློའི་སྐྱློན་ཆ་བརློད་པར་ཚིག་

འཇམ་པློ་སྨ་བ། ཚིག་འཇམ་པློ་བཤད་ན་མི་ཀུན་མགུ ཚིག་རྩུབ་པློ་བཤད་ན་མི་ཀུན་སུན། 

ཚིག་འཇུག་པློ། [ཡུལ] དློན་ག་ིརེས་སུ་ཚིག་འགློ་འཇུག་བད་ེཔློ། རློམ་ཡིག་འདིའ་ིཚིག་འཇུག་པློ་འདུག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚིག་རེས་གཅློད་པ། ཚིག་གི་རེས་ཁློ་ན་གཅློད་པ་སྟེ་ཚིག་འཁི། དློན་ལ་བརག་དཔྱད་མེད་པར་ཚིག་

རེས་གཅློད་པ་ཙམ་ལ་སྙིང་པློ་མེད། 

ཚིག་རེས་དློན་གསབ། ཚིག་ཐློག་དློན་གནས་དང་དློན་གཅིག 

ཚིག་ཉམས། སྐད་རིགས་སློ་སློའི་ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར། སྙན་ཚིག་འདི་ཚིག་ཉམས་ཧ་ཅང་དློད་པློ་འདུག 

ཚིག་ཉམས་པ། ① རློད་ཚིག་ལ་སྐྱློན་ཞུགས་པ། རློད་བེད་ཀི་ཚིག་ཉམས་ན་བརློད་བའི་དློན་མི་

རློགས། ② ལྐུགས་པ། 

ཚིག་ཉུང་དློན་ཚང་། ཚིག་ཉློག་མེད་ལ་དློན་གནད་འདུས་པ། ཡི་གེ་ཚིག་ཉུང་དློན་ཚང་དེ་སུས་

མཐློང་ཡང་གློ་བདེ་པློ་ཡློང་། 

ཚིག་སྙན་དློན་བཟང་། རློད་བེད་ཀི་ཚིག་སྙན་ལ་བརློད་བའི་དློན་བཟང་བ། ཁློང་གིས་བཤད་པའི་

གཏམ་དེ་ཚིག་སྙན་དློན་བཟང་ཞིག་རེད། 

ཚིག་གཉན་པློ། འདའ་བར་མི་ནུས་པའི་ཚིག་བཙན་པློ། 

ཚིག་གཏེར། ཚིག་གི་གཏེར་ཞེས་བ་བ་དློན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་རྣམས་ཚིག་ལེའུར་བས་

པའི་མངློན་བརློད་ཀི་གཞུང་ཞིག་སྟེ། དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པར་ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་

རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པའློ།། 

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

ཀི་སྦར་ཆློས་མང་པློ་རྣམས་སྒ་ཚིག་གཅིག་པ་ཡིན་ཞིང་། གཅློད་མཚམས་ཐ་མི་དད་པས་སྦར་

བའི་རྒྱན་ཞིག 

ཚིག་ཐལ། སྐད་ཆ་ཤློད་ཉེས། སྐད་ཆ་ཚིག་ཐལ་ཤློར་བ། 

ཚིག་ཐློག་དློན་འཁེལ། གང་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་དངློས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་བ། ཁློང་ནི་ཚིག་ཐློག་

དློན་འཁེལ་བེད་མཁན་གི་མི་བརན་པློ་ཞིག་ཡིན། 

ཚིག་ཐློག་དློན་གནས། གང་བཤད་དློན་གནས། མི་འདིས་གང་བཤད་ཚིག་ཐློག་དློན་གནས་ཡིན་

པས་ཡིད་ཆེས་བེད་རིགས། 

ཚིག་མཐའ། ཚིག་གི་མཇུག་མ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ཚིག་མཐློན་པློ། [ཡུལ]གློ་དཀའ་བའི་ཚིག གཞན་གིས་རློགས་དཀའ་བའི་ཚིག་མཐློན་པློ། 

ཚིག་འཐེང་པློ། ① ཡིག་འབྲུ་མང་ཉུང་ཆ་མི་སྙློམས་པའི་ཚིག ངག་རློམ་ཚིག་འཐེང་པློའི་རིགས་

བརློད་མི་བདེ། ② སྐད་ཆ་མི་གསལ་བ། སྨ་བརློད་ཚིག་འཐེང་པློ་དེ་ཤར་མར་གློ་མི་བདེ། 

ཚིག་དན། ཁ་དན་ནམ་ཁ་ཆད། ཕན་ཚུན་གློས་སྡུར་བེད་རྒྱུའི་ཚིག་དན་བཟློས་པ། 

ཚིག་དམ་པློ། རློམ་མཁེགས་པློ། རློམ་ཡིག་འདི་ཚིག་དམ་པློ་ཡིན་པས་གློ་དཀའ། 

ཚིག་དློན། རློད་བེད་ཚིག་དང་། བརློད་བའི་དློན། 

ཚིག་དློན་ཆློས་དྲུག ཉློན་མློངས་པ་ལ་གཏུམ་ཞིང་འཇློམས་པར་བེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདེ་བ་དང་། 

འཁློར་འདས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མའི་ལུས་ཙམ་དུ་སྣང་བ་དང་། འཁྲུལ་ངློར་སྣང་བའི་ཆློས་

ཐམས་ཅད་སྣང་ཡང་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ་རྨི་ལམ་གི་དཔེས་མཚོན་པ་དང་། ཆློས་ཐམས་ཅད་

ཀི་གནས་ལུགས་འློད་གསལ་སྤློས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་དང་། གཉིས་སུ་སྣང་བའི་

འཁྲུལ་རློག་གིས་འཁློར་འདས་ཀི་བར་མ་དློར་འཁམས་པ་དང་། མདློ་རྒྱུད་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པའི་

དམ་ཆློས་ཉམས་སུ་བངས་པས་ས་ལམ་གློང་ནས་གློང་དུ་འཕློ་བ་སྟེ་དྲུག་གློ 

ཚིག་དློན་གཉིས། རློད་བེད་ཚིག་དང་དེའི་བརློད་བ་གཉིས། 

ཚིག་དློན་གཉིས་ཀ་བསྐློར་བ། བསྐློར་བའི་རྒྱན་གི་ཚིག་དློན་དྲ་རྒྱ། ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སྐློར་བེད་

ཚིག་དློན་གཉིས་ཀས་བསྐློར་ཀང་། བསྐློར་བའི་གནས་ཚུལ་མི་འདྲ་བར་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་semantic network ཟེར། 

ཚིག་དློན་དྲུག བེ་བག་པ་དང་རིག་པ་ཅན་པ་གཉིས་ཀིས་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ཚིག་དློན་དྲུག་ཏུ་བསྡུ་

བར་འདློད་ཅིང་། ཚིག་དློན་དྲུག་གི་བྱུང་ཚུལ་ནི། བེ་བག་པའི་སྟློན་པ་འུག་པ་ཞེས་བ་བས་རང་

གི་བསྟི་གནས་སུ་བསམ་གཏན་བསྒྲུབས་པས་བ་འུག་ཞིག་མཐློང་སྟེ། དེ་ལ་ཚིག་གི་དློན་དྲུག་

དྲིས་པས་དྲུག་པ་ཚུན་ཆད་བརྡ་བས་ལ། དེ་ཕིན་ཆད་མ་བྱུང་བས་ཚིག་དློན་དྲུག་ཏུ་རྒྱ་ཆློད་པར་

འདློད་པ་དང་། འུག་པ་ལྷར་འཁྲུལ་ནས་ཚིག་དློན་དྲུག་རེད་པར་རླློམ་པ་ཡིན་ནློ།། དེས་ན་སྟློན་པ་

དེའི་མིང་ལའང་འུག་པ་ཟེར་ཞིང་། དེའི་རེས་འབངས་རྣམས་ལ་འུག་ཕྲུག་པ་ཞེས་ཟེར་རློ། ཚིག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དློན་དྲུག་ནི། རས་དང་ཡློན་ཏན་ལས་དང་སྤི། བེ་བག་འདུ་བ་རྣམ་པ་དྲུག ། ཅེས་གསུངས་པ་

ལར། རས་དང་། ཡློན་ཏན་དང་། ལས་དང་། སྤི་དང་། བེ་བག་དང་། འདུ་བ་དང་དྲུག་གློ 

ཚིག་དློན་དམར་རེན། ཚིག་དློན་གསལ་པློ། གཞན་ལ་རློགས་རམ་བེད་སྐབས་ཚིག་དློན་དམར་རེན་

དུ་བཤད་དགློས། 

ཚིག་དློན་མཛོད། ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། གཞིའི་གནས་ལུགས་ལ་ཞུགས་པ་

ལམ་དུ་གློམས་པས་འབས་བུ་མངློན་གྱུར་གི་བར་ལམ་འཁེར་མན་ངག་གི་ཚུལ་དུ་བཤད་པ་རྡློ་

རེའི་གནས་བཅུ་གཅིག་པ། དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པར་རིང་མའི་སློབ་དཔློན་ཀློང་ཆེན་རབ་

འབམས་ཀིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅློས་ཞིག 

ཚིག་དློར། [རིང]ཡང་དག་མིན་པ། 

ཚིག་ལན། [མངློན]གཟའ་ཕུར་བུ། 

ཚིག་ལབ། ① ཚིག་ཟླློས་སྐྱློན་ཅན། ② ཡང་ཡང་ནན་ཏན་ལབ་པ། 

ཚིག་ལབ་ལིབ། སྐད་ཆ་མི་གསལ་བ། བཤད་པའི་ཚིག་ལབ་ལིབ་ཡིན་ན་གཞན་གིས་གློ་དཀའ། 

ཚིག་སྡུད། མིང་གཉིས་སམ་མང་པློའི་བར་གི་རྣམ་དབེ་རྣམས་བསྡུས་ནས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐའ་

མར་རྣམ་དབེ་གཅིག་སྦར་བའི་མིང་སྟེ་ནང་གསེས་ལ་ལས་འཛིན་དང་། བ་གཉིས། དེའི་སྐྱེས་

བུ། འབྲུ་མང་། ཟླས་དབེ། མི་ཟད་པ་བཅས་དྲུག་ཡློད། 

ཚིག་སྡུད་དྲུག ལས་འཛིན་པའི་བསྡུ་བ་ཙནྡན་དཀར་པློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། བ་གཉིས་པའི་བསྡུ་བ་སློན་

འཇུག་ལྔ་ཞེས་པ་ལ་བུ། དེའི་སྐྱེས་བུའི་བསྡུ་བ་སློན་འགློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། འབྲུ་མང་པློའི་བསྡུ་བ་ཡི་

གེ་བསྡུས་པས་ཡིག་ཅེས་པ་ལ་བུ། ཟླས་དབེ་བའི་བསྡུ་བ་རྒྱ་ཡིག་དང་བློད་ཡིག་ལ་མཁས་པའི་

མི་རིགས་སློ་སློའི་སློབ་གློགས་ཞེས་པ་ལ་བུ། མི་ཟད་པའི་བསྡུ་བ་འདི་བློད་སྐད་ལ་སྦར་རྒྱུ་མེད། 

ཚིག་བདག [རིང]ཡང་དག་མིན་པ། 

ཚིག་བདག [མངློན]① གཟའ་ཕུར་བུ། ② སངས་རྒྱས། ③ འཇམ་དབངས། 

ཚིག་བདེན་པ། བཤད་པའི་ཚིག་ལར་དློན་ལ་གནས་པ། 

ཚིག་མདའ། གནད་ལ་ཕློག་པའི་ངན་ཚིག གཞན་གི་སྙིང་ལ་གཟན་པའི་ཚིག་མདའ་འཕངས་པ། ཕ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

རློལ་པློར་དམའ་འབེབས་ཀི་ཚིག་མདའ་མི་འཕེན་པ་དེ་ནི་རློད་པ་མཛེས་པའི་རྒྱན་ཞིག་ཡིན། 

ཚིག་མདའ་རྒྱན། [མངློན]ལྷ། 

ཚིག་མདའི་མགློན་པློ། [མངློན]བརྒྱ་བིན། 

ཚིག་འདུམ་པློ། ཚིག་ཉུང་དློན་ཚང་། ཚིག་འདུམ་པློ་བྱུང་ན་གློ་བདེ། 

ཚིག་ནན་དློན་དྲང་། ཚིག་འདློམས་ཆེ་ལ། དློན་ཡ་ཡློ་འཁག་འཁློག་མེད་པ། ཚིག་ནན་དློན་དྲང་བྱུང་

ན་གཞན་སེམས་རྣམ་པར་གནློན་ཐུབ། 

ཚིག་གནད། ཚིག་གི་གནད་འགག གསུང་བཤད་ཀི་ཚིག་གནད་རིག་པ་བསྒིམས་ཏེ་ཉན་པ། 

ཚིག་གནད་སྒྲུག་པ། ① སྐད་ཆའི་ཤློད་སྟངས་ལ་བལས་ཏེ་སྙད་འཚོལ་བ། སྐད་ཆ་ནློར་བའི་ཚིག་

གནད་སྒྲུག་པ། ② སྐད་ཆའི་སྙིང་པློ་སྒྲུག་པ། གསུང་བཤད་ཀི་ནང་དློན་གལ་ཆེ་རྣམས་ཀི་ཚིག་

གནད་སྒྲུག་པ། 

ཚིག་སྣག [ཡུལ]སྦང་ཤིང་སྟེང་དུ་ཡི་གེ་འབི་བེད་གློ་ཚིག་མ་དང་ཕྱུར་ཁུས་བཟློས་པའི་སྣག་ཚ་ཞིག 

ཚིག་པ། ① འཚིག་པའི་འདས་པ། ② མི་དགའ་བའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཚིག་པའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

ཚིག་པ་ཟ་བ། ཁློང་ཁློ་སྐྱེ་བ། མི་དེ་སྤློ་ཐུང་ཐུང་ཡིན་སྟབས་ཚིག་པ་ཟ་ཆློག་ཆློག་རེད། རྣ་བར་མི་

འགློ་བའི་སྐད་ཆ་ཐློས་དུས་ཚིག་པ་མ་ཟ། རྒྱུ་མེད་རྐྱེན་མེད་དུ་ཚིག་པ་ཟ་ལློང་ལློང་ཞིག་བྱུང་། 

ཚིག་སྤིའི་བཤད་སྒྲུབ། ཚིག་གི་སྒ་སྤི་ཙམ་གི་རེས་སུ་འབང་བ་ཙམ་ལས། དློན་གི་ཐློག་ནས་ཉམས་

སུ་བངས་མཁན་མ་བྱུང་བའི་དློན་ཏེ། མདློར་ན་ཆློས་བེད་མཁན་གི་མིང་འཁེར་བ་ཙམ་ལས། 

གསུང་རབ་དང་དེའི་དགློངས་འགེལ་བཅས་ཀི་དློན་རློགས་མཁན་དང་། འདུལ་བ་ནས་བཤད་

པའི་སློ་ཐར་གི་སློམ་པ་ཉམས་བཞེས་མཛད་མཁན་མ་བྱུང་བའི་དློན། 

ཚིག་དཔང་། སྐད་ཆ་གཏམ་བརློད་ཀི་དཔང་རགས། 

ཚིག་ཕད། མིང་གཉིས་སམ་དུ་མ་སྦྲེལ་བའི་ཚེ་བར་དུ་མཚམས་སྦློར་བའམ། དློན་གསལ་བ་ལ་ཕན་

འདློགས་པའི་སྒའི་རྣམ་པ་སྟེ་རང་དབང་ཅན་དང་གཞན་དབང་ཅན་གཉིས་སུ་ཕེ་ཡློད། 

ཚིག་ཕད་གཞན་དབང་ཅན། རྣམ་དབེ་མ་ཡིན་པའི་ཕད་རྐྱང་གཞན་དབང་ཅན་ཅིང་ཅེས་ཅེའློ་ཅེ་ན་

ཅིག ཞིང་ཞེས་ཞེའློ་ཞེ་ན་ཞིག ཤིང་ཤེས་ཤེའློ་ཤེ་ན་ཤིག་བཅས་བསློམས་བཅློ་ལྔའློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚིག་འཕད། ཚིག་ཕད་དང་འདྲ། 

ཚིག་འཕློ། ① མེས་ཚིག་པའི་བུད་ཤིང་སློགས་ཀི་ལྷག་མ། བུད་ཤིང་གི་ཚིག་འཕློ། སློལ་བའི་ཚིག་

འཕློ། མེ་སྐྱློན་ཤློར་བའི་ཁང་པའི་ཚིག་འཕློ། ②སྐད་ཆའི་ལྷག་མ། ཁེད་རང་ཏློག་ཙམ་སྒུག་

རློགས་ངའི་སྐད་ཆའི་ཚིག་འཕློ་ཆློད་མ་སློང་། ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་གློ་བུར་དུ་བྱུང་ནས་

འཕློས་མློལ་གི་ཚིག་འཕློ་བཅད་པ། གཞན་གི་ཚིག་འཕློ་ཕློགས་ནས་བཤད་པ། 

ཚིག་སློམ་པློ། ཁ་རྒྱགས་པའམ་ཁེངས་དྲེགས་ཀི་སྐད་ཆ། ནམ་རྒྱུན་སྐད་ཆ་ཚིག་སློམ་པློ་བཤད་ན་

གཞན་གིས་ཡིད་ཆེས་དཀའ། 

ཚིག་བྲུས་པ། སྐད་ཆ་བསློགས་པ། ཁློའི་ཁ་ནས་སྐད་ཆ་བཟང་ངན་གང་ཤློད་ཚིག་བྲུས་པ། 

ཚིག་བ་དྭགས། མིང་དངློས་མ་ཡིན་པར་ཆེད་དུ་བཏགས་པའི་མིང་། དཀྲུག་ཤིང་ཞེས་པ་འདི་ཤིང་

གི་ཚིག་བ་དྭགས་རེད། 

ཚིག་བ་དྭགས་ཀི་རེག་པ། རེག་པའི་ཚོགས་དྲུག་ལས་ཡིད་ཀི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ནི་ཚིག་བ་དྭགས་

ཀི་རེག་པ་ཞེས་བ་སྟེ། ཚིག་བ་དྭགས་ནི་མིང་ཡིན་ལ། ཡིད་ནི་གཙོ་བློར་མིང་ལ་དམིགས་པས་

ཡུལ་མིང་ཡུལ་ཅན་ལ་བཏགས་པའློ།། 

ཚིག་སྦངས་གསེད་བཀྲློལ། ཁེ་ཉེན་གི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་པློར་བཤད་པ། ཁློ་ཚོའི་ལབ་རློག་དབར་

ལ་ཚིག་སྦངས་གསེད་བཀྲློལ་གནང་བས་ལེ་འགིགས་བྱུང་བ། 

ཚགི་སྦློར། མིང་ཚགི་ཡ་ིགེའ་ིསྦློར་བ། རློམ་ཡིག་འད་ིཚགི་སྦློར་མ་ིལེགས་པས་གློ་བརྡ་འཕློད་པློ་མ་ིའདུག 

ཚིག་སྦློར་འདྲ་ཆགས། སྙིང་རློམ་སྒློས་ཡག་པློ། རློམ་ཡིག་འདི་ཚིག་སྦློར་འདྲ་ཆགས་ལ་ནང་དློན་

ཡང་གཏིང་ཟབ་པློ་འདུག 

ཚིག་དབང་། མཆློག་དབང་གློང་མ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དློན་དམ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་

དཀིལ་འཁློར་ལ་བརེན་ནས་སློབ་མའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་བསྐུར་ཏེ་སློ་གསུམ་གི་དྲི་མ་

བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག ལམ་རང་བཞིན་རློགས་པ་ཆེན་པློ་བསློམ་པ་ལ་དབང་། འབས་

བུ་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེ་ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ་ཐློབ་པའི་སྐལ་བ་རྒྱུད་ལ་འཇློག་བེད་ཀི་དབང་། 

ཚིག་འབམས། ① རློད་བེད་ཡི་གེ་མང་དྲགས་པ། དགློས་མེད་ཚིག་འབམས་ཀི་ཡི་གེ་འབི་རློམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

བས་ན་རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་དུས་ཚོད་འཕློ་བརླག་གཏློང་རློགས་རེད། ② སྐད་ཆ་བཤད་

ཡམ་ཆེ་བ། དློན་གནད་ཀི་ཐློག་ཏུ་མི་འཁེལ་བའི་ཚིག་འབམས་ཉག་ཉློག 

ཚིག་འབྲུ། མིང་ཚིག་འདུས་པའི་ཡི་གེའི་འབྲུ། 

ཚིག་འབྲུ་ལྕིབས་པ། [རིང]① ཚིག་བཟློ་བའམ་སྒིག་པ། ② ལན་རྒྱབ་མི་ཐུབ་པ། ③ བློད་ཡིག་གི་

ཚེད་ཤད། ④ ཚིག་དློན་རློགས་པ། 

ཚིག་འབེལ། ① རློད་བེད་ཡི་གེའི་གློང་འློག་གི་འབེལ་བ། ② སྐད་ཆ་ཤློད་སྟངས། ས་ཕིའི་ཚིག་འབེལ། 

ཚིག་མ། ཚིག་རློ། 

ཚིག་མར། ཁློ་ཟངས་ཀི་མཐིལ་དུ་འབས་སློགས་མི་འཚིག་པའི་ཆེད་འདེབས་པའི་མར་ཁུ། 

ཚིག་དམའ་པློ། གློ་བདེ་བའི་སྐད་ཆ། ཡིག་རིགས་རྣམས་ཚིག་དམའ་པློའི་ཐློག་ནས་བསྒྱུར་བ་ཡིན་

པས་གློ་བདེ་པློ་འདུག 

ཚིག་ཙམ་གསློག་པ། དློན་དག་ལ་བསམ་བློ་གཏན་ནས་མ་བཏང་བར་ཁ་ནས་འདློན་པ་གཙོ་བློར་

བས་པའི་དློན། 

ཚིག་རྩུབ། གཞན་གི་སེམས་ལ་ཕློག་ཐུག་ཆེ་བའི་ཚིག 

 ཚིག་རྩུབ་ཁློ་ན་བཤད་པས་དློན་མི་འགྲུབ། ཚིག་རྩུབ་ཚེར་མ་དང་མཚུངས་པ། 

ཚིག་རློད། ཚིག་གི་རློད་པ། དློན་མེད་ཚིག་རློད་མ་རྒྱབ་ཅིག 

ཚིག་བཙན་པློ། བསྒྱུར་བཀློད་གཏློང་མི་ཐུབ་པའི་ཚིག བཀའ་རྒྱ་ཚིག་བཙན་པློ། 

ཚིག་བཙུན་པློ། ཚིག་བརན་པློའམ། བདེན་པ། ཚིག་བཙུན་པློ་བཤད་པས་གཞན་སེམས་སྒུལ། 

ཚིག་ཚོགས། མིང་དང་ཚིག་མང་པློའི་སྤློས་པ། 

ཚིག་མཚམས། རློད་ཚིག་སྤིའི་ཚིག་གི་བར་མཚམས། དློན་ཚན་རེ་རེའི་བར་ལ་ཚིག་མཚམས་

ཀིས་གཅློད་པ། 

ཚིག་མཚོན། ཚིག་གི་མཚོན་ཆ་སྟེ། ཚིག་རྩུབ། གཞན་ལ་ཚིག་མཚོན་འདེབས་པ། 

ཚིག་མཛོད། ཚིག་ཚོགས་མཛོད་ཁང་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། ཚིག་མཛོད་དང་མི་མཛོད་ནི་ཉེར་

བཀློལ་གི་དཔེ་དེབ་རེད། 
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ཚིག་གཞི། ① རློད་བེད་ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར། 

② སློན་རེས་མིང་གསུམ་འདུས་པའི་ཚིག་རེན་གཞི། 

ཚིག་ཟིན། རང་དངློས་སུ་བརློད་པའི་སྒ་ཚིག་གིས་ཟིན་པའམ་དམིགས་ཀིས་བཟུང་ནས་བསྟན་ཏེ་

དློན་གཞན་རྣམ་པར་གཅློད་པའི་ཚིག དཔེར་ན། མངློན་སུམ་ནི་རློག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་

པ་ཡིན། ཞེས་པའི་ཚིག་ཟིན་གིས་རློག་བཅས་དང་འཁྲུལ་ཤེས་རྣམས་བཅད་པ་ལ་བུའློ།། 

ཚིག་ཟུར་རྒྱབ་པ། དངློས་སུ་མ་བཤད་པར་ཟུར་ནས་མཚང་ལ་ཕློག་པའི་གཏམ་ཤློད་པ། ཕན་ཚུན་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཚིག་ཟུར་རྒྱབ་པ། 

ཚིག་ཟུར་ཕུད་པ་མེད། སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཕར་བཞག་ཚིག་གི་ཟུར་ཙམ་ཡང་གེང་བ་མེད་ཅེས་པའི་དློན། 

ཚིག་ཟུར་ཕིན་པ། སྒ་དག་པའམ་སྐད་ཆ་ཞིབ་གསལ་ཐློན་པ། བཀའ་སློབ་གང་གནང་སས་བསྐུངས་

མེད་པར་ཚིག་ཟུར་ཕིན་པ་ཞིག་འདུག 

ཚིག་ཡུལ། བརློད་བའི་ཡུལ། 

ཚིག་རིས། ཚིག་གི་སྤུ་རིས། བཤད་ཁིད་ཚིག་རིས་ཕློགས་འདྲ་བར། གློ་བ་རང་རང་སློ་སློར་ལེན། 

ཚིག་རློ། ① དློན་དག་མེད་པའི་ཚིག སྐད་ཆའི་ཚིག་རློ་རྣམས་བསྒྱུར་ནས་དློན་དག་རྡློག་རྡློག་ཤློད་

དགློས། ②མེས་ཚིག་པའི་རློ་མ། ཤློག་བུ་ཚིག་རློ་དེ་རྣམས་ཕིར་སྐྱུར་ཅིག 

ཚིག་བརླང་པློ། གཞན་གི་སྐྱློན་དང་མཚང་འབྲུ་བའི་གཏུམ་ཚིག 

ཚིག་ལ་མི་རློན་པ། མི་རློན་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ་འཇིག་རེན་པའི་བརྡ་དང་ཐ་སྙད་ཐུན་མློང་པའི་

རིག་གནས་ལ་སློགས་པ་དང་། ཡང་ན་ཆློས་ཀི་སློ་མློ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་གི་བར་དུའང་སྒ་ཚིག་

དང་ཡི་གེ་ཙམ་གི་རེས་སུ་འབང་བ་ནི་དློན་ཆུང་ངུ་ཡིན་པས་དེ་ལ་རློན་པར་མི་བ་བའློ།། 

ཚིགས་ལ་བཙན་ལྔ། སིད་སྐྱློང་གི་དུས་ཚོད་སྤི་ལློ341ནས་སྤི་ལློ་493བར། རྒྱལ་ཏློ་རི་ལུང་

བཙན། ཁི་ནམ་བཙན། ཁི་སྒ་དཔུང་བཙན། ཁི་ཐློག་རེ་བཙན། ལྷ་ཐློ་ཐློ་རི་གཉན་བཙན་བཅས་

སློ།། ཞིབ་པ་སྤུ་རྒྱལ་ལློ་རྒྱུས་ལ་གཟིགས། 

ཚིག་ལན་ཚིག་རྒྱག ① གཏམ་རློད་ཀི་གཤགས་འདེབས། ཕློགས་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཚིག་ལན་ཚིག་

རྒྱབ་གིས་ཐག་གཅློད་རྒྱུ་དཀའ། ② སྤིར་གི་དྲི་བ་དྲིས་ལན། ཚིག་ལན་ཚིག་རྒྱབ་གི་སློ་ནས་
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བརག་དཔྱད་བེད་པ། 

ཚིག་ལས་འདས་པའི་དློན། སེམས་ཀི་ངློ་བློ་སྟློང་པ་ཉིད་དེ་རང་ཉིད་ཀིས་རློགས་པ་ལར་གཞན་ལ་

བརློད་མི་ནུས་པ་བུ་རམ་གི་རློ་དང་འདྲ་བ། 

ཚིག་ལེན་པ། ① དཔེ་ཆ་སློགས་ཀི་ཚིག་བློར་ངེས་པར་བེད་པ། ② དཔེ་དེབ་ཁག་ནས་ཚིག་སྒྲུག་པ། 

ཚིག་ལེའུ། ཚིག་བཅད་ལྷུག་གང་རུང་གི་ས་བཅད་སེ་ཚན་སློ་སློའི་མིང་། རློམ་ཚིག་གི་ཚིག་

ལེའུར་བས་པ། ཟླློས་གར་འཁབ་གཞུང་གི་ལེའུར་བསྒིགས་པ། 

ཚིག་ལེའུར་བས་པ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྟེ། ཚིགས་བཅད་རེ་རེ་ལ་རྒྱ་གར་གི་ཡི་གེ་བརྒྱད་བཞི་

སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང་བློད་ཀི་ནི་ཚེག་བར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཡློད་དློ།། 

ཚིག་ལློ། ཚིག་གི་ལློ་མ་སྟེ་སྙིང་པློ་མེད་པའི་ཚིག་ཉློབ་མན་པློར་བཤད་པ། 

ཚིག་ལློག གཏམ་ཕིན་ཅི་ལློག་པ། ཕ་མ་ལ་ཁ་ལློག་ཚིག་ལློག་བེད་མི་ཉན། 

ཚིག་ཤུགས། སྐད་ཆའི་ཤློད་སྟངས། ཁློང་གི་ཚིག་ཤུགས་ལ་བལས་ན་ངའི་བསམ་འཆར་ལ་

འཐད་པ་འདྲའློ།། 

ཚིག་བཤེར་བ། སྐད་ཆ་བདེན་རྫུན་དག་བཤེར་བེད་པ། རློད་གཞིའི་སྐློར་ལ་ཕན་ཚུན་ཚིག་བཤེར་བ། 

ཚིག་གསལ། དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀི་འགེལ་པ་སློབ་དཔློན་ཟླ་བ་གགས་པས་མཛད་པ་ཞིག 

ཚིག་གསློལ། ཚིག་གི་སློ་ནས་ཞུ་བ། 

ཚིག་ལྷག ① བསྟན་བའི་ཚིག་འཕློ་མ། ② དགློས་མེད་ཀི་ཚིག་ཐལ། 

ཚིག་ལྷད། ངག་ཐློག་གི་སྐད་ཆའམ་ཡིག་ཐློག་གི་རློད་ཚིག་ལ་རང་འདློད་ཀིས་གསར་སྣློན་བཅུག་པའི་

ཚིག་སྐྱློན། གནས་ཚུལ་ངློ་མ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཚིག་ལྷད། རང་བཟློས་སྦར་བའི་ཚིག་ལྷད། 

ཚིག་ལྷུག རློད་བེད་ཀི་ཚིག་རང་བར་མ་བཅད་པའི་ལྷུག་མ། 

ཚིགས། བཅད་མཚམས་སམ་བར་མཚམས། སྨྱུག་མའི་ཚིགས། རུས་ཚིགས། གཏན་ཚིགས། 

དུས་ཚིགས། 

ཚིགས་ཁེབས། སློར་གདུབ། 

ཚིགས་བརྒྱ་པ། [མངློན]① རྩྭ་དུར་བ། ② སྨྱུག་མ་སར་སྦློར་བ། 
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ཚིགས་ས་མ་སློན་དུ་སློང་བ། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ལྔའི་ནང་ནས་བསམ་པའི་

མཐུན་རྐྱེན་ཞིག་སྟེ། དགེ་བསྙེན་དང་བར་མ་རབ་བྱུང་སློན་དུ་སློང་ཞིང་ཆགས་པའློ།། 

ཚིགས་ཅན། [མངློན]རི། 

ཚིགས་བཅད། ཚིག་རང་བཞ་ིརེར་བཅད་པའ་ིཤློ་ལློ་ཀ ཚིག་ལྷུག་འབ་ིདེབ་ཡང་ཚིགས་བཅད་འབ་ིདཀའ། 

ཚིགས་བཅད་གཅིག ཚིག་རང་བཞི། རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཤློ་ལློ་ཀ་གཅིག་ཟེར། 

ཚིགས་བཅད་འབློར་ཚུལ། གློལ་བ། རིགས། མཛོད། འདུས་པའློ།། 

ཚིགས་ཆེན་བརྒྱད། ལག་པའི་དཔུང་མགློ་གཡས་གཡློན་གཉིས་དང་། གྲུ་མློ་གཡས་གཡློན་གཉིས། 

དཔྱི་གཡས་གཡློན་གཉིས་དང་། པུས་མློ་གཡས་གཡློན་གཉིས་བཅས་བརྒྱད། 

ཚིགས་ཆེན་བཅུ་གཉིས། མཁིག་ཚིགས་གཉིས་གྲུ་ཚིགས་གཉིས། ཕག་ཚིགས་གཉིས་བཅད་ལག་

པ་ལ་དྲུག ལློང་ཚིགས་གཉིས། པུས་ཚིགས་གཉིས། དཔྱི་ཚིགས་གཉིས་བཅས་རང་པ་ལ་དྲུག་

སྟེ་བཅུ་གཉིས་སློ།། 

ཚིགས་པ། ལུས་ཀི་རུས་པ་ཕན་ཚུན་འབེལ་བའི་བར་མཚམས་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། ལུས་ཀི་ཚིགས་དང་ནམ་ཟླའི་ཚིགས། སྨྱུག་ཚིགས་རྣམས་ནི་མཚམས་ཀི་

མིང་། ཞེས་གསུངས། 

ཚིགས་པའི་མཁར། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་སལ་པའི་ཚིགས་རུས་འབུར་པློ་རྣམས་

ཀི་སྤི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀི་མཛད་པའི་

རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཚིགས་པའི་མཁར་ནི། སལ་ཚིགས་ཀི་རུས་པ་དབིབས་འཕང་

ལློ་ལ་བུ་བརེགས་མར་གནས་པ་རྣམས་ཀི་སྤི་མིང་སྟེ། དེ་ལ་ཅིའི་ཕིར་ཚིགས་པའི་མཁར་ཞེས་

བརློད་དམ་སྙམ་ན། ཚིགས་པ་དེ་དག་གི་ནང་དུ་སློག་ར་དཀར་པློ་རྒྱལ་པློ་ལ་བུ་དེ་གནས་སའི་

མཁར་ལ་བུ་བེད་པས་ན་མིང་ཡང་དེ་ལར་དུ་གགས་སློ།། 

ཚིགས་པའི་མཁར་མཚམས། སལ་ཚིགས་ཀི་བར་ན་གནས་པའི་རུས་པ་ལེབ་མློ་དབིབས་དློང་ཙེ་

ལ་བུ་རྣམས་ཀི་མིང་སྟེ། དེའི་བེད་ལས་ནི་ལུས་དགེ་སྐུ་སློགས་བེད་སྐབས་མཉེན་པའི་ཆ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

རྣམས་བེད་པར་བཤད་དློ།། 

ཚིགས་པའི་བ་འདབ། དབིབས་འདྲ་བ་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་སལ་ཚིགས་གཡས་གཡློན་

ནས་ཕིར་གེས་པའི་རུས་པ་ཕ་མློ་རྣམས་ཀི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་

འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཚིགས་པའི་བ་འདབ་

ནི། སལ་ཚིགས་ཀི་རུས་པ་གཡས་གཡློན་ལས་ཕིར་གེས་པའི་རུས་པ་ཕ་མློ་དབིབས་བའི་

འདབ་གཤློག་དང་འདྲ་བ་རྣམས་སློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཚིགས་ཕན། ལུས་ཀི་ཚིགས་ཆུང་བ་ཉིས་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ

ཚིགས་ཕན་ཉིས་བརྒྱ་དང་ར་བཅུ། ལུས་འདི་ལ་རུས་པ་ཕན་ཚུན་བར་མཚམས་འབེལ་བའི་ཚིགས་

ཕན་བུའི་རྣམ་གངས་འདྲེན་ན་ཉིས་བརྒྱ་དང་བཅུ་ནི། ལག་པར་སློར་མློ་ལྔ་ལ་གསུམ་རེ་དང་། 

གེ་མློ་མཁིག་མ་གཉིས་ཀི་ཚིགས་ཆེན་ལློགས་ཚིགས་ཆུང་རེ་བཅས་སློ་བཞི། དེ་བཞིན་རང་

པའི་སློར་མློ་རྣམས་ལ་གསུམ་རེ། པུས་ལློང་གཉིས་ཚིགས་ཕན་རེ་བཅས་སློ་བཞི་སྟེ་ཡན་ལག་

བསློམས་པས་རེ་བརྒྱད། ལུས་ལ་རིབ་མ་ཉེར་དྲུག སལ་ཚིགས་ལ་ཉེར་བརྒྱད། ཕག་པ་དང་

མཇིང་པ་ལ་གཉིས་གཉིས་ཏེ་བཞི། ལག་རུས་ལ་གཅིག་སྟེ་ང་དགུ མགློ་ལ་འགམ་པ་ལ་ཡས་

མས་གཉིས་རེ་བཞི། སློ་ར་བར་སློ་གཉིས། མིག་རུས་ལ་བཞི། མཁུར་ཚོས་ལ་རེ་དང་མིག་

སྲུབས་ལ་གཅིག་རྣ་བ་ནས་མིག་གི་བར་རུས་པ་ཉི་ཤུ་ཡློད་པར་ཚིགས་ལློགས་པློ་འགློ་དགློས་

པས་བཞི་བཅུ་སྟེ། མགློ་ཚིགས་ག་གསུམ་འགིག བསྒིལ་བས་ཉིས་བརྒྱ་དང་ནི་ར་བཅུ་ཡློད་

པའློ།། ལྔ་བཅུ་ནི་ཡི་གེ་ཉམས་པ་སྟེ། ཡན་ལག་བརྒྱད་པར། ཚིགས་ནི་ཉིས་བརྒྱ་ར་བཅུར་

འདློད། ཅེས་པ་དང་འགེལ་པ་སློགས་མཐུན་ནློ།། 

ཚིགས་བུད་པ། རང་ལག་སློགས་ཀི་རུས་ཚིགས་ཁ་གེས་པ། ཚིགས་བུད་པ་སྨན་པ་སར་ཡང་བརྒྱུ་བ། 

ཚིགས་སྦུར། ཚིགས་འཆུས་པའི་དློན། 

ཚིགས་སློག ཚིགས་བུད་པའི་དློན། 

ཚིགས་མ། ཚིག་མ་དང་འདྲ། 

ཚིགས་ཚེག 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་node ཟེར། 

ཚིགས་ཚེག་གནས་ཡུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་node address ཟེར། 

ཚིགས་མཚམས། ལྷུ་ཚིགས་ཀི་བར་མཚམས། 

ཚིགས་གཞི། ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་སློགས་ཚིགས་རྣམས་ཀི་སྤི་མིང་། 

ཚིགས་ཟུག ལུས་ཀི་ཚིགས་ན་བའི་ཟུག་རྔུ། 

ཚིགས་བཟང་། [མངློན]ལྷ། 

ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སེ། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་བཞི་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་

ལ་སློགས་པས་དློན་སྟློན་པ་དཔེར་ན། ཚོམས་དང་མདློ་སེ་རྒྱན་གི་ཚིགས་བཅད་ལ་བུ་སྟེ་ཉན་

ཐློས་ཀི་མདློ་སེའི་སྣློད་དུ་གཏློགས་པ་ཞིག་གློ 

ཚིགས་སུལ། ཡན་ལག་སློགས་ཚིགས་གཉིས་བར་གི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་

འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་སློས་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། 

ཚིགས་མཚམས་ཚིགས་སུལ་ཚིགས་ཁ་རྣམས། ཚིགས་གཉིས་བར་གི་མིང་ཡིན་ནློ།། ཚིགས་

གཉིས་བར་གི་མིང་ཡིན་ནློ།། 

ཚིམ་པ། ཚིམས་པ། ཚིམ་པ། ངློམས་པའམ་མགུ་བ། རེ་འདློད་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་པས་བློ་ཁ་ཚིམ་པ། 

ཚིམ་བེད། [མངློན]① བ་རུ་རའི་ཤིང་། ② ཙན་དན། ③ བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པ། 

ཚིམ་བེད་སྐྱེས། [མངློན]གཟའ་ལྷག་པ། 

ཚིམ་བེད་གློས་ཅན། [མངློན]ཙན་དན་སྤི། 

ཚིམ་བེད་བད་ཀན། བད་ཀན་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། བེད་ལས་སྤི་བློར་གནས་ནས་དབང་པློ་རྣམས་

ཚིམ་པར་བེད་པའི་བད་ཀན་གི་རིགས་ཤིག 

ཚིམ་བེད་དམར། [མངློན]གུར་གུམ། 

ཚིམ་བེད་ཤིང་། ① བུད་ཤིང་། ② སྦིན་སེག་གི་ཡམ་ཤིང་། 

ཚིམས་པ། ཚིམ་པའི་འདས་པ། 
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ཚིར། ① འཚིར་བའི་སྐུལ་ཚིག ② མེ་ལ་ཆུ་བཏབ་པའི་སྒ

ཚིར་གིས་བཟུང་བ། ལག་པས་དམ་པློར་བཟུང་བ། ཞུམ་བུ་འདིས་བེའུ་གཅིག་ལག་པས་ཚིར་

གིས་བཟུང་སློང་། གལ་ཆེའི་ལས་དློན་དྲན་པས་ཚིར་གིས་བཟུང་བ། 

ཚིར་ཚིར། མེ་ནང་ཆུ་བློ་བའི་སྒའི་ཁད་པར། 

ཚིལ། ཚི་ལུའི་བསྡུས་མིང་། 

ཚིལ་ཁུ། ཚིལ་བཞུས་ནས་བྱུང་བའི་ཁུ་བ། 

ཚིལ་ཆེན། མིའི་ཚིལ་བུ། 

ཚིལ་སྣློན། ཁ་སྣློན་ཚིལ་བུ་སྟེ་ཤ་ཁློག་སྟེང་ལ་ཚི་ལུ་སྣློན་པ། ད་དུང་དམག་དཔུང་བསྡུ་རྒྱུ་དེ། ཤ་

ཁློག་སྟེང་ལ་ཚིལ་སྣློན་རེད། 

ཚིལ་གནད་བརྒྱད། སྐབས་འདིའི་ཚིལ་གནད་ཅེས་རྨེན་བུའི་གནད་ལ་འཇུག་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་

ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཚིལ་

གནད་ཅེས་རྨེན་གནད་ལ་འཇུག་སྟེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རྨེན་བུ་རྣམས་ཚིལ་བུ་ནས་བྱུང་བས་སློ།། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལར་གི་ཚིལ་གནད་དེ་དག་ངློས་འཛིན་ཐད་སློན་བློན་མཁས་པའི་བཞེད་ཚུལ་

མི་འདྲ་བ་མཆིས་ཀང་སྐབས་འདིར་བློད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་གི་བཞེད་པ་

ལར་བཀློད་པར་བ་སྟེ། རྨེན་བུའི་གནད་ནི་སྐྱློགས་རའི་ཚིགས་མཚམས་ནས། ཕག་གློང་སློར་

བཞི་རྨེན་བུ་མགློ་སློན་གཉིས། ཁི་སློས་སྣ་ནས་གེན་དུ་སློར་ལྔ་ན། དཔུང་པའི་རྨེན་བུ་སྨུག་པློ་

ཞེས་བ་གཉིས། པུས་མློའི་ཕི་ཟུར་ཚིགས་ཀི་མཚམས་ན་ཡར། མཐློ་གང་བཅལ་བར་རྨེན་བུ་

དཀར་པློ་གཉིས། དེ་ནས་སློར་གསུམ་སྦྲུལ་མགློ་གདེངས་པ་གཉིས། ས་མ་གཉིས་ནི་བང་ཁློག་

ཕི་མ་དྲུག ཡན་ལག་ལ་གནས་ཚིལ་གནད་བརྒྱད་ཡིན་ནློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཚིལ་བུ། ཚི་ལུའི་མིང་། 

ཚིལ་རྨེན། ཚི་ལུའི་ནང་གི་ཤ་རྨེན། 

ཚིལ་རློ། ཚིལ་ཁུ་བཏློན་པའི་སྙིགས་མ། 

ཚིལ་ཤུབས་དཀར་ནག གཞང་དཀར་ནག་གཉིས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། གློང་སྨན་དཀློན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཅློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་མཛད་པའི་པློད་དམར་ལས། ཚིལ་ཤུབས་དཀར་ནག་གཞང་གི་མིང་

ཡིན་ཡང་། མཁལ་ཚིལ་སྙིང་ཤུན་ཡིན་ཞེས་ནློར་པ་མཐློང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བུའློ།། 

ཚིས། ① ཕན་གློགས། མཐུན་རྐྱེན་དེ་རིགས་ཚང་མ་ཁློད་ཀི་ཚིས་སུ་འགློ་ངེས་ཡིན་པ། ② ཐབས། 

འཚོ་ཚིས། 

ཚུ་ཁ། ཚུར་ངློས་ཀི་ཉེ་འགམ་མམ། ཚུར་ངློས་ཀི་སྣེ། ཆུ་ཚུ་ཁ་ནས་ཕར་ཁ་ལ་ལ་བ། 

ཚུ་འཇད། ཚུད་ཆད་ཅེས་པའི་དློན། 

ཚུ་རི། འདི་ཕློགས་སམ་ཚུར་ངློས་ཀི་རི། ཚུ་རི་ནས་ཕ་རིའི་བར་དུ་གློག་སྐུད་བཏང་། 

ཚུ་རློལ། འདི་ཕློགས་སམ་རང་ཉིད་ཡློད་སའི་ངློས། རྒྱ་མཚོའི་ཚུ་རློལ། ལྕགས་ལམ་གི་ཚུ་རློལ། 

ཚུ་རློལ་མཐློང་བའི་དངློས་པློ། ཀ་བ། བུམ་པ། ནམ་མཁའ་ལ་བུ་ཀུན་རློབ་པའི་ཆློས་ཤིག་ལ་འཇློག་

པ་ཡིན། ཚུ་རློལ་འཇློག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སེམས་ཅན་རྒྱུད་ཀི་སེམས་ནི་འཕགས་པའི་མཉམ་

བཞག་ཡེ་ཤེས་ཀིས་དངློས་ཡུལ་ལས་ཚུ་རློལ་དུ་གྱུར་པའི་གནད་ཀི་ཡིན། 

ཚུ་རློལ་མཛེས་པ་བ། མུ་སྟེགས་རྒྱང་འཕེན་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། དེ་ཡང་ཚུ་རློལ་ཏེ་ཚེ་

འདིའི་རྣམ་གཞག་ཁས་ལེན་པ་ལས་ཚེ་ས་ཕིའི་རྣམ་གཞག་ཁས་མི་ལེན་པའི་དློན། 

ཚུག མི་ཕྱུགས་སློགས་ཀི་རྨ་ནད་སྐྲངས་གཅློང་ལ་གསེར་ཁབ་མེར་བསེགས་ཏེ་བཙུགས་པའི་

འཆློས་ཐབས་ཤིག 

ཚུགས། ① འཛུགས་པའི་སྐུལ་ཚིག ② ལམ་བར་གི་འབབ་ཚུགས། ས་ཚུགས། རླངས་འཁློར་

འབབ་ཚུགས། 

ཚུགས་ཀ ① བཟློ་ལ། ལུས་ཀི་ཤ་ཚུགས་རྒྱས་པ། ཆེ་ཚུགས། བིས་སྐུའི་རི་མློ་ཚུགས་ཀ་མེད་པ། 

② ཁང་པ་གཅློང་ཅན་ལ་ཀ་བའི་རློགས་སྐྱློར་དུ་བཙུགས་པའི་ཀ་བ་ཕལ་པའམ་ཉེན་ཀ 

ཚུགས་ཁང་། ཚུགས་སའི་སློད་ཁང་། 

ཚུགས་ཆུང་། ཡི་གེ་དབུ་མེད་མེད་ནང་གསེས་ཤིག་ཏེ། ཚུགས་ཐུང་གི་ཕེད་ཚད་ཙམ་ཡློད་ལ་

འཁྱུག་གི་འབེལ་བ་མེད་པའི་ཡིག་གཟུགས། 

ཚུགས་ཐུང་། ཡི་གེ་དབུ་ཀི་ནང་གསེས་ཏེ། ཚུགས་རིང་གི་ཕེད་ཚད་ཙམ་ཡློད་ལ་འཁྱུག་གི་འབེལ་
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བ་མེད་པའི་ཡིག་གཟུགས། 

ཚུགས་ཐུབ་པློ། འགྱུར་ལློག་མེད་པ། མི་ཚུགས་ཐུབ་པློ། 

ཚུགས་དལ། རང་གཤིས་ལྷློད་པློ། ཚབ་ཚུབ་སངས་ནས་ཚུགས་དལ་གིས་ཞིབ་འཇུག་བེད་པ། 

ཚུགས་པ། ① འཚོ་ཟིན་པ། རང་པ་ལྕགས་སྐུད་ཀི་སྟེང་དུ་བཙུགས་ནས་ཚུགས་ཐུབ་པ། ཕྲུ་གུ་སློད་མི་

ཚུགས་པ། གསང་གཏམ་ཕིར་མ་ིཤློད་པའ་ིཁ་ཚུགས་པ། ② གནློད་པ་དང་འཚ་ེབ། རྡློ་བལ་ལ་མེས་

མི་ཚུགས་པ། འགིག་ལ་ཆུས་མི་ཚུགས་པ། གཟུགས་པློ་ཐང་པློར་ནད་ཀིས་མི་ཚུགས་པ། 

ཚུགས་པློ། གཡློ་བ་མེད་པའམ་བརན་པློ། མི་ཚུགས་པློ། ཕྲུ་གུ་སློད་ཚུགས་པློ། ར་འགློས་ཚུགས་པློ། 

ཚུགས་བད། བཟློ་ལའམ་ཤ་ཚུགས་དང་བད་གཟུགས། མི་རྒན་གཞློན་གི་ཚུགས་བད་མི་འདྲ་བ་འདུག 

ཚུགས་འབབ་ས། ཞག་ཚུགས་སློད་ས། ཚུགས་འབབ་སར་ཞག་སློད་བས་པ། 

ཚུགས་གཙང་། ① ཤ་ཚུགས་བློན་གཙང་བའམ་བཟློ་ལ་ལེགས་པ། ② སྤློད་བཟང་། 

ཚུགས་ཚད། ① འགྲུལ་པའི་ཉིན་ལམ་གི་རིང་ཚད། ②ཐུབ་པའམ་ནུས་པའི་ཚད། 

ཚུགས་བཞི། དུས་ཚིགས་ཉེར་བཞིའི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། བློད་ཟླ་དང་པློའི་དབུགས་ཐློབ་ཉིན་དཔྱིད་ཀི་

འགློ་ཚུགས་པ་དང་། བློད་ཟླ་བཞི་པའི་དབུགས་ཐློབ་ཉིན་དབར་ཚུགས་པ། བློད་ཟླ་བདུན་པའི་

དབུགས་ཐློབ་ཉིན་སྟློན་ཚུགས་པ། བློད་ཟླ་བཅུ་པའི་དབུགས་ཐློབ་ཉིན་དགུན་ཚུགས་པ་བཅས་སློ།། 

ཚུགས་ཟིན་པློ། མི་རང་ཚོད་ཟིན་པློ་དང་རང་ཚུགས་ཐུབ་མཁན་དློན་གཅིག མི་དེ་ཚུགས་ཟིན་པློ་

ཞིག་འདུག་པས་བློས་འཁེལ་ཆློག་པ་འདུག 

ཚུགས་ཡིག ཚུགས་རིང་ཚུགས་ཐུང་སློགས་འཁྱུག་ལས་ཆེ་བའི་ཡི་གེ 

ཚུགས་རིང་། ཡི་གེ་དབུ་མེད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཀ་ཁ་ཡིག་གཟུགས་ལས་སུམ་གཅིག་གིས་

ཆུང་བའི་འབྲུ་ཆེན་གི་ཡི་གེའི་གཟུགས་ཤིག 

ཚུགས་ལློག བཟློ་དྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་དབབ་ཕི་ལློག་ཏུ་དྲུབ་ཚུལ་ཞིག་ཡིན། 

ཚུགས་ཤིང་། གུར་ག་ིཕ་ིནང་དུ་བཙུགས་པའ་ིཀར་རྒྱུག སྦྲའ་ིཚུགས་ཤིང་ཁེར་ནས་མང་པློ་རྡེག་ཏུ་བྱུང་། 

ཚུད། འཛུད་པའི་སྐུལ་ཚིག 

ཚུད་དབང་། ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཐང་ཀའློ་ཙུང་གིས་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློར་གློ་སའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མིང་ཐེངས་གཉིས་ཕུལ་བའི་རེས་མ་ལ་ཙུང་ཝང་ཞེས་པའི་ཆློ་ལློ་འདི་ཕུལ་བ་དང་ཕློ་ཉ་ལྷ་སར་

འབློར་སྐབས་སློང་བཙན་སམ་པློ་འདས། 

ཚུད་པ། ① གལ་ལམ་ནང་དུ་སེབས་པ། མཁས་པའི་གས་སུ་ཚུད་པ། ལས་དློན་ཚགས་སུ་ཚུད་པ། 

② ཤློང་བ། ཁང་པ་གཅིག་གི་ནང་དུ་མི་གངས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཚུད་ཐུབ་པ། 

ཚུད་མློ་མཁན། [རིང]རློས་མཁན། 

ཚུན། ཚུན་ཆད་དམ་ཚུ་རློལ། དགུན་དུས་ཤར་ཚུན། བཅིངས་འགློལ་ཐློབ་ཚུན། ནད་པ་དེས་སྨན་

ཐང་འཐུངས་ཚུན་ནད་གཞི་རིམ་དྲག་བྱུང་འདུག 

ཚུན་ཆད། དབེ་མཚམས་ནས་རང་ངློས་སུ་ཕློགས་པ། ས་ཐིག་འདི་ཚུན་ཆད་རང་རེའི་མངའ་ཁློངས་

ཀི་ས་ཆ་བསྙློན་མེད་ཡིན། རང་བཙན་བྱུང་བ་ཚུན་ཆད། 

ཚུན་བུ། ཉུང་ཤས་ཤིག་གི་དློན། ནས་ཚུན་བུ་གཅིག གློ་ཚུན་བུ་གཅིག ང་ད་ལ་ཁློམ་ལ་འགློ་ནས་

འབས་ཚུན་བུ་གཅིག་ཉློ་ནས་སེབས་ཡློང་ལ་བུ།

ཚུབ་མ། འཚུབ་མ་དང་འདྲ། 

ཚུབ་མློ། རྩུབ་མློ། གནམ་གཤིས་ཚུབ་མློ། མི་གཤིས་ཚུབ་མློ། བ་སྤློད་ཚུབ་མློ། 

ཚུབ་ཚུབ། གསལ་ལ་མ་གསལ་གི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། གློག་དེ་བརན་པློ་ཞིག་མི་འདུག་ཚུབ་ཚུབ་

བེད་འདུག ཚོས་གཞི་དེ་སེ་ཚུབ་ཚུབ་ཅིག་འདུག་ལ་བུའློ།། 

ཚུམས། ① ཁ་མིག་ཟུམ་པར་བེད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཛུམ་པའི་སྐུལ་ཚིག ② [རིང]ཅུང་ཟད་

ཙམ། ཚུམས་པློ་གཅིག ང་ལ་རམ་པ་ཚུམས་པློ་གཅིག་གནང་རློགས། རི་འགློ་ཡར་ན་ཤིང་

ཚུམས་པློ་གཅིག་སྐྱེ་འགི 

ཚུའུ། ལློ་ཆས་ཀི་བློ་བ་འདློན་བེད་སློད་རིགས་ཀི་ཆུ་ཞིག 

ཚུར། ཚུ་རློལ་ཟེར་བའི་བསྡུས་ཡིག་སྟེ། འདི་ཕློགས། ཚུ་རློལ། ཕར་སྤློད་ཚུར་ལེན། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་

ནས་ཚུར་ཡློང་བ། དློན་མེད་ཕར་འགློ་ཚུར་འགློ་མ་བེད། ཁློ་ཚོའི་ངན་ཁག་ང་ཚོར་ཚུར་འབློར་བ། 

ཚུར་སྐྱེལ། ① དངློས་པློ་གང་ཞིག ཕ་རློལ་གི་ཡུལ་ནས་རང་གི་འཁིས་སུ་ཚུར་སྐྱེལ་ཡློང་པ། ② 

གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

སྐད་དུ་to return ཟེར། 

ཚུར་དཀར། ལན་ཚྭའི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་བསྐ་སྒྱུར་ལན་ཚ་བ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་

ཁ་ཡི་དྲི་མ་ངན་པ་སེལ། རུས་པའི་ནད་དང་སློ་རིལ་ལ་ཕན། 

ཚུར་རྒློལ་བ། ① ཚུར་གནློད་པ་སྐྱེལ་བ། དག་བློར་ཚུར་རྒློལ་བས་པ་ཕམ་ཉེས་སུ་བཏང་བ། 

 ② ཚིག་གིས་ཚུར་རྒློལ་བར་བེད་པའམ་ས་རྒློལ། 

ཚུར་མཐློང་གི་བློ། སློ་སློ་སྐྱེ་བློ་རང་ག་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཤེས་པའློ།། 

ཚུར་སྤློན། ཚུར་ཕེབས་པར་ཞུ། ཚུར་སྤློན་ཚུར་སྤློན་འབྱུང་པློ་ཆེ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་dial in ཟེར། 

ཚུར་ཕློགས། རང་ཉིད་གནས་སའི་ངློས། 

ཚུར་བྱུང་ཕར་སློང་། སློར་མློ་སློགས། ཚུར་བྱུང་ཕར་སློང་གི་འགློ་གློན་རྣམས་ཞིབ་རིས་རྒྱབ་པ། 

ཚུར་འབློད་པ། ① མི་གང་ཞིག རང་གི་མདུན་དུ་ཚུར་གདན་དྲངས་པ། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་

ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་དང་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་call-

back ཟེར། 

ཚུར་མློ། རས་སློགས་ཁ་སྒྱུར་བེད་ཀི་རས་ཤིག་གི་མིང་། 

ཚུར་ལེན། དངློས་པློ་དང་དབང་ཆ་སློགས་རང་ཕློགས་སུ་བསྡུ་ལེན། དག་བློའི་ལག་ཏུ་ཤློར་བའི་

མངའ་ཁློངས་ས་ཆ་ཚུར་ལེན་པ། 

ཚུར་ལློག རང་གནས་སུ་ཕིར་ཡློང་བ། ལ་སྐློར་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ་སྐློར་ཟིན་ཏེ་ཚུར་ལློག་བྱུང་། 

ཚུར་ལློགས། འདི་ཕློགས། གཙང་ཆུའི་ཚུར་ལློགས། རིའི་ཚུར་ལློགས། 

ཚུལ། ① ཐབས། འཚོ་བ་སྐྱེལ་ཚུལ། ལས་ཀ་བེད་ཚུལ། ② ཚུགས་སམ་སྟངས། འགློ་ཚུལ། སྐད་

ཆ་བཤད་ཚུལ། གནས་ཚུལ། ③ རིགས་པ། ཚུལ་དང་ཚུལ་མིན་འབེད་མཁས་པ། ཚུལ་བཞིན་

བེད་པ། ④ ཁུལ། མི་ཤེས་ཤེས་ཚུལ་མ་བེད། 

ཚུལ་ཁིམས། སློང་བའི་སེམས་པ་སྟེ། ཚུལ་འཆལ་གི་གདུང་བ་སེལ་བའམ། བཅས་རང་གི་ཁ་ན་མ་



  544  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐློ་བ་སློང་བའི་སེམས་པའློ།། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སློམ་ཁིམས་དང་། སློམ་པ། ཚངས་པར་

སྤློད་པ་བཅས་སློ།། 

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཆློས་བཞི། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕིན་གི་ཁད་ཆློས་བཞི་སྟེ། ཚུལ་འཆལ་སློགས་མི་

མཐུན་ཕློགས་ཉམས་པ་དང་། ཆློས་ཀི་བདག་མེད་རློགས་པའི་རྣམ་པར་མི་རློག་པ། ཡློངས་སུ་

སྲུང་བར་བེད་པ། རིགས་ཅན་གསུམ་སྨིན་པར་བེད་པ་བཅས་སློ།། 

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་མཐར་གིས་པ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། མཐར་གིས་པའི་སྦློར་བ་

གང་ཞིག ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕིན་རིམ་ལན་དུ་སློམ་པའློ།། 

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ནློར། འཕགས་ནློར་བདུན་གི་ནང་གསེས། སློ་གསུམ་གི་ཉེས་སྤློད་སློམ་པ་སྟེ། ཡློན་

ཏན་གི་རྒྱན་གིས་ཀུན་ཡིད་འཕློག་པས་བཙུན་མློ་རིན་པློ་ཆེ་དང་ཆློས་མཚུངས་པའློ།། 

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕན་ཡློན་བཞི། མདློ་ལས། ཁྲུལ་ཁིམས་འདི་ནི་བདེ་བའི་མཆློག ཐར་པའི་ལམ། 

ཡློན་ཏན་གི་གཞི། སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུ་ཞེས་པ་ལར་རློ། 

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕིན། ཁད་ཆློས་བཞི་ལན་གི་སློང་བའི་སེམས་ཀིས་ཉེས་པ་སློང་འདློད་ཀི་དགེ་

བ་ས་བློན་དང་བཅས་པ། ཕར་ཕིན་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པློ། ཟག་མེད་ཀི་ཕུང་པློ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག 

ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ། བསབ་སློམ་ཉམས་པ། 

ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བའི་ཉེས་དམིགས་བཅུ། སྟློན་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་སྨད་པ། ལྷ་རྣམས་ཀིས་སྨད་

པ། གློགས་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤློད་པ་རྣམས་ཀིས་སྨད་པ། ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པའི་

ཚེ་བདག་ཉིད་ཀིས་སྨད་པ། ཆློས་ཉིད་ཀིས་སྨད་པར་འློས་པ། ཕློགས་དང་ཕློགས་མཚམས་སུ་

མི་སྙན་པ་འཕེལ་བ། ཆློས་མ་ཐློས་པ་ཐློས་པར་མི་འགྱུར་བ། སར་ཐློས་པ་བརེད་པར་འགྱུར་བ། 

ས་ལམ་གི་རློགས་པ་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་བ། འགློད་བཞིན་དུ་ཤི་ནས་ངན་འགློར་འགློ་བ་རྣམས་སློ།། 

ཚུལ་ཁིམས་རེས་སུ་དྲན་པ། རེས་སུ་དྲན་པ་དྲུག་གི་ནང་གསེས། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཡློན་ཏན་རེས་སུ་

དྲན་པའློ།། 

ཚུལ་ཁིམས་རེས་སུ་དྲན་པའི་མཐར་གིས་པ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། ཀུན་རློབ་ཏུ་
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ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཡློན་ཏན་རིམ་ལན་དུ་དྲན་པའློ།། 

ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པའི་སྡུག་བསལ་བཅུ་གཉིས། ཉློན་མློངས་པས་གདུངས་པའི་སྡུག་བསལ། ཀུན་

ཏུ་འཆློལ་བའི་སྡུག་བསལ། གནློད་པའི་སྡུག་བསལ། འདློད་པའི་སྡུག་བསལ། ཕློངས་པའི་སྡུག་

བསལ། དགློས་པའི་སྡུག་བསལ། གེང་བའི་སྡུག་བསལ། ཀུན་ཏུ་སློང་བའི་སྡུག་བསལ། བཀུར་

སྟི་མེད་པའི་སྡུག་བསལ། རྣམ་པར་སྨད་པའི་སྡུག་བསལ། ཡིད་ལ་བཅགས་པའི་སྡུག་བསལ། 

ཚེ་ཕི་མར་ངན་སློང་དུ་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་སྡུག་བསལ། བདེ་འགློར་ཡང་ཚངས་སྤློད་དགའ་བའི་

རྒྱུ་མཐུན་སྡུག་བསལ་བཅས་སློ།། 

ཚུལ་ཁིམས་གཏེར། [མངློན]ཤཱཀ་ཐུབ་པ། 

ཚུལ་ཁིམས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆློག་འཛིན། ཚུལ་འཆལ་སློང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། ཆ་བད། ཚུལ། 

ལུས་ངག་བཅས་ཀི་འཇུག་པ་ངེས་པར་བེད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་དང་། གང་ལ་བརེན་ནས་དེ་དག་

འབྱུང་བའི་ཕུང་པློར་དམིགས་ནས་སིག་པ་འདག་པ་དང་ཉློན་མློངས་ལས་གློལ་བ་དང་འཁློར་བ་

ལས་ངེས་པར་འབིན་པར་ལ་བའི་ཤེས་རབ་ཉློན་མློངས་ཅན་ཏེ་ལ་བ་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག 

ཚུལ་ཁིམས་ཕར་ཕིན་གི་མཐར་གིས་པའི་སྦློར་བ། ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་དློན་དམ་པར་དྲན་པ་མེད་

པར་ཀུན་རློབ་ཏུ་མཚན་ཉིད་དྲན་པའི་མཁེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་གློ་རིམ་དུ་བསློམ་པའི་སེམས་

དཔའི་རྣལ་འབློར། 

ཚུལ་ཁིམས་ཡློན་ཏན་བཞི། ཕ་རློལ་ལས་ལེགས་པར་ཡང་དག་པར་བངས་པའི་ཡློན་ཏན་དང་། 

བསམ་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡློན་ཏན། ཉམས་ན་ཕིར་གསློ་བའི་ཡློན་ཏན། མི་ཉམས་

པར་བ་བའི་ཕིར་གུས་པ་བསྐྱེད་ནས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གནས་པའི་ཡློན་ཏན་ཏེ་བཞིའློ།། 

ཚུལ་ཁིམས་གསུམ། ① བང་སེམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་སྟེ། ཉེས་སྤློད་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་

དང་། དགེ་བ་ཆློས་སྡུད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས། སེམས་ཅན་དློན་བེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམས་སློ།། ② 

འཇིགས་སྐྱློབ་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། ལེགས་སྨློན་གི་ཚུལ་ཁིམས། ངེས་འབྱུང་གི་ཚུལ་ཁིམས་

བཅས་གསུམ་མློ། 

ཚུལ་འགྱུར། ཕི་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་འགློ་བ་ལས་ནང་དློན་རང་འཇགས་ཡིན་པར་བརློད། ཡང་ན། 
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རྣམ་པ་སྒྱུར་བ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཚུལ་ཅན་གི་རྒྱན། གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན། 

ཚུལ་བཅློས། ཚུལ་འཆློས་དང་འདྲ། 

ཚུལ་འཆློས། ① ཕི་ཚུལ་གི་སྤློད་ལམ་འདྲ་ཆགས་པློ་བཟློ་བ། གཞན་རྣམས་རང་ལ་དད་པའི་ཕིར་

ཚུལ་འཆློས་བེད་པ། ② དགེ་སློང་གི་ལློག་འཚོ་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། རེད་པ་དློན་དུ་གཉེར་

ནས་ཡློན་ཏན་དང་ལན་པ་དང་། ཆློས་དང་མཐུན་པའི་ཕི་ཚུལ་བཅློས་མ་སྟློན་པའློ།། 

ཚུལ་མཐུན། ལུགས་དང་མཐུན་པ། ཚད་ལན་ཚུལ་མཐུན་གི་སྤློད་པ། 

ཚུལ་ལན། ① ཚད་ལན་ནམ་ཚུལ་དང་མཐུན་པ། མི་ཚུལ་ལན་ལ་ཀུན་གིས་བསྟློད། ② ཚུལ་ཁིམས་

ཡག་པློར་སྲུང་མཁན་གི་གྲྭ་པའི་མིང་། 

ཚུལ་སྤློད་བད་ེའཇགས། ཚུལ་དང་མཐུན་པའ་ིབ་སྤློད་ལ་བརནེ་ནས་སྤ་ིཚོགས་བད་ེའཇགས་སུ་གནས་པ། 

ཚུལ་ཕེད་པ། ནད་གང་ཡིན་གི་བེ་བག་གི་རགས་གསལ་པློར་རློགས་པའི་དློན། 

ཚུལ་བད། སྤློད་ཚུལ་དང་ཆ་བད། མིའི་ཚུལ་བད་ཁློ་ན་ལ་བལས་ཏེ་ངློ་བློ་དཔློག་མི་ཐུབ། 

ཚུལ་མིན། ལུགས་དང་མི་མཐུན་པ། ཚུལ་མིན་གི་བ་སྤློད། སྐད་ཆ་ཚུལ་མིན། ཚུལ་མིན་ཡིད་བེད། 

ཚུལ་མིན་ཁེ་ཆེན། ཁིམས་མིན་གི་ཐབས་ལམ་ལ་བརེན་ནས་དུས་ཚོད་ཐུང་ངུའི་ནང་ཁེ་ཕན་ཆེན་

པློ་བངས་པ། 

ཚུལ་མིན་གི་ཁེ་སློགས། ཁིམས་འགལ་གི་ལམ་བརྒྱུད་པའི་ཁེ་ཕན་དང་ནློར་རས་ལ་གློ 

ཚུལ་མིན་གི་འགན་རློད། ཁིམས་བརྒལ་གི་བ་སྤློད་ཅི་རིགས་སེལ་ནས་དཔལ་འབློར་སློགས་ཀི་

འགན་རློད་ཁློད་བཞུགས་པ། 

ཚུལ་མིན་བརེ་འཚོང་། ཚུལ་མིན་ཁིམས་འགལ་གི་དངུལ་དང་དབང་ཆ་ལ་སློགས་བརེ་འཚོང་བེད་པ། 

ཚུལ་མིན་སྤློད་པ། ཡ་རབས་བག་ཡློད་ལ་མི་བརི་བར་ཚུལ་མིན་བ་སྤློད་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སེལ་བ། 

ཚུལ་མིན་སྤློད་ཚུལ། ད་བར་སྟློན་པའི་དཔང་རགས་ཅི་རིགས་ཀིས་རང་གི་ལ་བ་བསྒྲུབ་པའི་ཁུངས་

སྐྱེལ་མི་ཐུབ་པ་ལ་གློ 

ཚུལ་མིན་བ་སྤློད། ཁིམས་དང་མི་མཐུན་པའི་བ་སྤློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ཚུལ་གཙང་བ། ① སྤློད་ལམ་ལེགས་པ། ② ཚུལ་ཁིམས་གཙང་བ། 

ཚུལ་ཞིག་པ། ① རང་ཚུགས་ཤློར་བ། ② ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པར་གྱུར་པ། 

ཚུལ་བཞི། ཡི་གེའི་ཚུལ། སྤིའི་ཚུལ། སས་པའི་ཚུལ། 

མཐར་ཐུག་གི་ཚུལ་ལློ། ཡང་ན་རང་བཞིན་གི་ཚུལ། གབ་པའི་ཚུལ། སས་པའི་ཚུལ། མི་བསྟན་པའི་

ཚུལ་རྣམས་སློ།། ༡ ཡི་གེའི་ཚུལ་ནི། ཨེམེ། དྲག བཾཆུ། དབང་། ལཾས། རྒྱས། 

མ་རླུང་། ཞི། བཞིས་འཁློར་ལློ་བཞི་སྟློན་པ་ལ་བུའློ།། ༢ སྤི་ཚུལ་ནི། ཕར་ཕིན་གི་ལམ་སགས་ཀིས་

ཀང་བརློད་བར་བསྟན་པས་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་པས་སློ།། ༣སས་པའི་ཚུལ་ནི། གློང་མའི་ཡུལ་

དུ་གྱུར་པ་ལ་འློག་མའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ལ་འློག་མའི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའློ།། ༤ མཐར་ཐུག་གི་

ཚུལ་ནི། དེ་ལས་གློང་དུ་བློག་དབྱུང་དུ་མེད་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་སློ།། 

ཚུལ་བཞིན། རང་རང་གི་ལུགས་སློལ་ལར། ལས་དློན་ཚུལ་བཞིན་བེད་པ། ཚུལ་བཞིན་བཤད་པ། 

དེ་ལ་བུའི་གཏམ་སྨ་བ་ནི་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་ནློ།། 

ཚུལ་བཞིན་བགིས་པ། སྤི་ཡློངས་ཀི་ལུགས་སློལ་དང་མཐུན་པར་བེད་དགློས་པ། 

ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ། ཆློས་དེ་དངློས་པློའི་གནས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པར་འཛིན་

པའི་སློ་ནས་བློ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་གྱུར་པ་སྟེ་མི་གཙང་བ་ལ་གཙང་བར་འཛིན་པ་ལ་བུའློ།། 

ཚུལ་གཟློབ། ཚུལ་འཆློས་ཏེ། དློན་དུ་མེད་ཀང་ཕི་ཚུལ་དུ་ཡློད་མདློག་ཁ་པློ་བེད་པ། མི་ཚུལ་གཟློབ་ཅན། 

ཚུལ་བཟུང་བ། ཆ་བད་བཟུང་བ། དྲག་པློའི་ཚུལ་བཟུང་བ། ཞི་དུལ་གི་སྤློད་ཚུལ་བཟུང་བ། 

ཚུལ་ལུགས། ལུགས་སློལ། འཇིག་རེན་གི་ཚུལ་ལུགས་ཇི་བཞིན་དུ་བ་བ་བས་ན་ལེགས། 

ཚུལ་ཤིང་། དགེ་འདུན་གི་ལས་ཆློག་བེད་དུས་གྲྭ་གངས་འདྲེན་བེད་འློམ་བུ་ཤིང་ལས་བཟློས་པའི་

ཐུར་མ་ཞིག 

ཚུལ་གསུམ། གཞལ་བ་ལློག་གྱུར་ཇི་བཞིན་རློགས་བེད་ཀི་རགས་ཡང་དག་འགློད་པའི་ཚུལ་གསུམ་

སྟེ། ཕློགས་ཆློས་དང་། རེས་ཁབ་དང་། ལློག་ཁབ་བློ། 

ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་སྟློན་པ། ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་སྟློན་པར་བེད་པའི་མཚན་ཉིད་གཞན་གི་

དློན་གི་རེས་སུ་དཔག་པའི་སྐབས་སུ་བབ་ནས་བཤད་པ་ཞེས་བ་བ་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆློས་མཆློག་གིས་བརམས་པ་ཞིག 

ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ། འཇམ་མགློན་བ་མས་སྐྱ་པཎ་གི་དགློངས་པ་གཞིར་བཞག་གི་གཏན་ཚིགས་

ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཅིག་སྟེ། དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་ཅན། མི་རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར། ཞེས་

བཀློད་པའི་ཚེ། སྒ་བས་པ་ཡིན་པ་ཚུལ་དང་པློ་ཕློགས་ཆློས། བས་ན་མི་རག་པས་ཁབ་པ། 

མཐུན་དཔེ་བུམ་པའི་སྟེང་དུ་གྲུབ་པ་ཚུལ་གཉིས་པ་རེས་འགློའི་ཚུལ་མི་རག་པ་མ་ཡིན་ན་བས་

པ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་མི་མཐུན་དཔེ་ནམ་མཁའི་སྟེང་དུ་གྲུབ་ལློག་པའི་ཚུལ་ཏེ། ཚུལ་གསུམ་

ལན་པའམ་ཚང་བའི་རགས་དེ་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ཞེས་པའི་དློན། ཕློགས་ཆློས་གྲུབ་ཅིང་

འབེལ་པ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་དང་དློན་གཅིག 

ཚུས། [རིང]ཁ་ཟས། 

ཚེ། ① སློག ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག ② དུས་སམ་སྐབས། ཚེ་རིང་ནད་མེད། 

ཚེ་སྐབས། དུས་ཚོད་དང་གློ་སྐབས། 

ཚེ་སྐབས་ཀི་སྒ། དུས་ཚོད་དང་སྐབས་བབ་ཀི་ཁད་པར་ཉེ་བར་སྟློན་པའི་ཚིག་ཕད་ཅིག་སྟེ། དཔེར་

ན། ཆུ་ཚོད་དང་པློར་ལས་གྲྭ་ཚུགས། ཆུ་ཚོད་དྲུག་པར་ཚོགས་འདུ་འཚོགས། ཉིན་དུས་སུ་

ངལ་རློལ་བས། མཚན་དགུང་དུ་གློག་བརན་བལས། སྐབས་སྐབས་སུ་ལུས་རལ་སྦངས། བར་

བར་དུ་སློབ་སྦློང་བས། ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཚེ་རྐྱང་གི་སྤློད་ལམ། འཇིག་རེན་མི་ཆློས་དང་། དམ་པ་ལྷ་ཆློས་གཉིས་མ་ཡིན་པར་ཚེ་རྐྱང་པ་རིང་

དུ་བསིང་བའི་ཐབས་ཀི་སྤློད་ལམ་ཞིག་གློ 

ཚེ་སྐྲ། སར་ཧློར་མློ་ཚོས་མི་ཚེ་ཧྲིལ་པློའི་རིང་མ་བེགས་པར་འཇློག་པའི་སྒ། 

ཚེ་གང་། མི་ཚེ་ཧྲིལ་པློ། ཚེ་གང་བསགས་པའི་ནློར་རས། 

ཚེ་གློགས། མི་ཚེ་གཅིག་གི་གཏན་གློགས་ཏེ་བཟའ་ཟླ། 

ཚེ་གིང་དློ་དམ། བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་ཡློས་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་རེན་ཙུང་ཆ་ཆིང་

ཁི་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་པའི༡༨༡༩ལློར། སྐབས་དེའི་བློད་ས་གནས་ཀི་སིད་སྐྱློང་དེ་མློ་འཇིགས་

མེད་རྒྱ་མཚོ་འབྲུམ་ནད་ཀིས་འདས་ཚབ་ཏུ་ཚེ་སྨློན་གིང་ཧློ་ཐློག་ཐུ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ་འཇམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

དཔལ་ཚུལ་ཁིམས་སིད་སྐྱློང་དུ་བསྐློས་ཏེ་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔའི་རིང་སིད་དབང་བཟུང་ཞིང་། དེའི་

རིང་ཆློས་ཁིམས་དང་སིད་ཁིམས་གཉིས་ཀར་ཧ་ཅང་དམ་དྲགས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་

ཤག་སློགས་མཐློ་རིམ་དཔློན་རིགས་དང་། ཚེ་སྨློན་གིང་བ་བང་དང་དགློན་པའི་རྒྱུ་ནློར་རྣམས་

དབུས་གཙང་ཁུལ་གི་དགློན་པ་ཁག་ལ་བགློ་བཤའ་དང་། མཆློད་གཞིས་ཁག་རྣམས་གཞུང་

བཞེས་བཏང་སྟེ། དེའི་དློ་དམ་བེད་མཁན་དཔློན་རིགས་ཟུར་དུ་བསྐློས་པ་ལ། ཚེ་སྨློན་གིང་དློ་

དམ་པ་ཟེར་ཞིང་། དློ་དམ་རེ་དྲུང་མཁན་ཆུང་གཅིག་དང་། དྲུང་ཡིག་གཅིག གད་པ་ཁང་གཉེར་

མི་གཉིས་བཅས་ཡློད། 

ཚ་ེསྒྲུབ། འཚ་ིམེད་ཚ་ེདཔག་མེད་ཡ་ིདམ་དུ་བསྟེན་ནས་ཚ་ེགློང་ནས་གློང་དུ་རིང་བ་སེལ་བའ་ིཆློ་ག་ཟེང་། 

ཚེ་འགུགས། ལྷ་དང་དྲང་སློང་བརན་གཡློའི་ཚེ་བཅུད་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་མི་ལ་བསྟིམས་ཏེ་

མིའི་ཚེ་བསིང་བར་བེད་པའི་ཆློ་ག་ཞིག 

ཚེ་འགློ། [མངློན]འཆི་བ། 

ཚེ་ས་མ། སྐྱེ་བ་ས་མ། 

ཚེ་ས་མ་རིག་པ། རང་གི་སྐྱེ་བ་སློན་མའི་གནས་ཤེས་པ། 

ཚེ་སློན། སྐྱེ་བ་གློང་མ། 

ཚེ་གཅིག་སྐྱེ་བ་གཉིས། ཚེ་སྟློད་སྨད་གཉིས་ཀི་སྐྱིད་སྡུག་མི་སྙློམ་པའི་འཚོ་བ་ཟེར། དཔེར་ན། ཚེ་

སྟློད་དཔློན་པློའི་ཐློབ་དང་ཁི་ལ་འདུག་ཅིང་། ཚེ་སྨད་སྐྱེ་བློ་ཕལ་པའམ་བཙོན་པ་ལ་བུ་དང་། ཚེ་

སྟློད་གྲྭ་སེར་མློ་བ་དང་། ཚེ་སྨད་ཕ་རྒན་དུ་གྱུར་པ་ལ་བུའློ།། 

ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པ། འདློད་ཉློན་བདུན་བརྒྱད་གང་རུང་སྦློང་བའི་གཉེན་པློ་ཟག་མེད་ཀི་

དབང་པློ་ཐློབ་ཅིང་། མཐློང་ལམ་ཐློབ་པའི་ལུས་རེན་དང་བཅས་པའི་ཕིར་འློང་གི་འབས་བུ་གང་

ཞིག འདློད་པར་རིགས་མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་གཅིག་བངས་ནས་མང་འདས་མངློན་དུ་བེད་པའློ།། 

ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་པ། ཚེ་མ་བརེས་ལུས་མ་བརེས་པར་སྐྱེ་བ་འདིའི་ལུས་རེན་

ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འའཕང་ཐློབ་པ་ཞེས་པའི་དློན། 

ཚེ་གཅིག་ལུས་གཉིས། ① ལུས་སྟློད་སལ་པ་དང་ལུས་སྨད་ཉའི་རྣམ་པ་ལར་གྱུར་པའི་ལྕློང་མློ་སྟེ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རློ་མངར་ལ་ལན་ཚ། ནུས་པས་གཉན་ནད་འཇློམས། ② སློ་ང་དང་འདབ་ཆགས་ཀི་ལུས་

གཉིས་དང་། ཤ་འབུ་དང་ཤ་སྦྲང་གི་ལུས་གཉིས་ལ་བུ། 

ཚ་ེབཅུད། ཚེའ་ིཟུངས། ལུས་ཟུངས་ཟད་ན་ཚ་ེབཅུད་ཉམས་པ། ལུས་ཟུངས་འཕེལ་ན་ཚ་ེསྟློབས་རྒྱས་པ།

ཚེ་ཆང་། གཞན་ལ་ཚེ་དབང་བསྐུར་སྐབས་ཀི་སྒྲུབ་རས་བདུད་རི། 

ཚེ་ཆུ། སློབ་དཔློན་པད་མ་འབྱུང་གནས་སློགས་ཀིས་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རིར་བིན་གིས་བརླབས་

པའི་ཆུ་མིག 

ཚེ་ཆུ་འབུམ་པ། ཡ་ཀླུངས་རེན་གསུམ་ནང་གི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན། མཆློད་རེན་ལྷ་ཁང་འདི་ཉིད་

འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་མཆློད་ཡུལ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣེ་གདློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཚེ་མཆློག་གིང་། ཚེ་མཆློག་གིང་བཀྲ་ཤིས་བསམ་གཏན་གིང་ནི་ལྷ་ས་སྐྱིད་ཆུའི་ལྷློ་ངློས་གིབ་གློང་ཚོར་

གནས། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་ཁི༡༧༩༠ལློར་གཞུང་ནས་གཙོ་འགན་འཁུར་ཏེ་བཏབ། 

ཚེ་མཆློག་ལྷ་ཉེར་གཅིག རིང་ལུགསགཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་བསློམས་གཅིག ཡུམ་བརྒྱད། མཆློད་པའི་

ལྷ་མློ་བརྒྱད་སློ་སྲུང་བཞི་བཅས་སློ།། 

ཚེ་རེས་མ། སྐྱེ་བ་ཕི་མ། 

ཚེ་བརེས་པ། ཚེ་འཕློས་པ། 

ཚེ་སྙིགས་མ། མི་ཚེ་ཇེ་ཐུང་དུ་འགློ་བ་སྟེ། སྙིགས་མ་ལྔའི་ནང་ཚན་ཞིག 

ཚེ་ཏན་དགློན་པ། དགའ་ལན་བཤད་སྒྲུབ་གིང། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༦༢༣ལློར་ཕག་

བཏབ། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༩༡༠ལློའི་ཟླ༤ཚེས༢༢ཉིན་ཡབ་

གཡང་ཚེའམ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་དང་ཡུམ་ལྷ་མློ་ཐར་གཉིས་ཀི་སས་སུ་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་

ཤུན་ཧཱ་རློང་གི་རྒྱ་ནག་མཁར་མློ་ཆེ་ཡ་རི་ཞེས་པའི་ས་ཆར་སྐུ་བལམས། དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀི་

རིགས་རུས་ཆློ་འབང་ཐད་རང་རྣམ་ལས་བདག་གི་མེས་པློ་གློང་མ་རྣམས་ནི་རིགས་གཞན་གི་

རི་དང་མ་འདྲེས་པའི་རྒྱ་ནག་གི་རིགས་ཡིན་ཞིང་། བདག་གི་ཕ་ནས་བཟུང་རྒྱ་བློད་ཀི་རིགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

འདྲེས་མ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་མ་ཟད། ང་རང་ནི་སྐད་ཡིག་གློམས་སློལ་གནས་ཡུལ་བཞིའི་སློ་ནས་

རིགས་འབེད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན་བློད་ཀི་རིགས་སུ་གཏློགས་ཞེས་དང་། མའི་མཆེད་ཁུངས་

ནི་རྒྱ་ནག་རི་བློ་རེ་ལྔ་དང་ཁད་ཉེ་བའི་ཧྲན་ཤི་ཐའི་ཡློན་གློང་ཁེར་ཆེན་པློའི་བཟང་སྨན་སྣ་

ཚོགས་འཚོང་མཁན་ཞིག་རིམ་གིས་ས་འདིར་སེབས་ནས་གཞིས་ཆགས་པ་ཞིག་གི་རྒྱུད་པ་

ཡིན་ཞེས་གསུངས། དགུང་ལློ་གསུམ་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཞྭ་དམར་པཎི་ཏས་མར་མེའི་བརག་པ་

ལ་བརེན་ནས་ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་སྐུ་གློང་མའི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན་ཞུས་ཏེ་མཚན་བློ་བཟང་

ཆློས་འཕེལ་དུ་གསློལ། དགུང་ལློ་སློ་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་པ་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༩༤༧ལློ་ནས་བ་མ་

རྡློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློའི་བཀའ་འབུམ་སློགས་ཀི་བཤད་ལུང་གི་ཆློས་རྒྱུན་སེལ་གནང་མཛད། 

དགུང་ལློ་ང་དྲུག་བཞེས་པ་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༩༦༥ལློའི་ལློ་མཇུག་ནས་རིག་གནས་གསར་

བརེ་ཞེས་པའི་ལས་འགུལ་ཚུགས་ཏེ་ཉེས་མེད་ཉེས་འགེལ་གིས་ཟི་ལིང་ནན་ཐའན་བཙོན་ཁང་

དུ་ལློ་ངློ་བཅུ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་བཞུགས་དགློས་བྱུང་། དགུང་ལློ་རེ་དགུ་བཞེས་པ་ས་ར་སྤི་ལ་

༡༩༧༨ལློར་ཀྲུང་གུང་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡློན་ལྷན་ཁང་གིས་བཙོན་གློལ་བཏང་བའི་ཆློག་

མཆན་ཐློབ་རེས་ནུབ་བང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློ་ནས་རེ་བསྐུལ་ཞུས་པ་བཞིན་ཕེབས་ཏེ་

སློབ་མ་ཀུན་ལ་མི་ཤེས་པའི་མུན་པ་སེལ་བའི་བློ་གློས་ཀི་སྣང་བ་གང་ལ་ཅི་འདློད་དུ་བསྩལ། 

སྐུ་ཚེ་གཅིག་རིང་མི་རིགས་ཀི་སློབ་གསློའི་བ་གཞག་ལ་ཐུགས་ནུས་ཡློད་རྒུ་འདློན་གནང་

མཛད་དེ་སློབ་མ་བགངས་ལས་འདས་པ་གསློ་སྐྱློང་མཛད་མཐར་དགུང་གངས་དློན་དྲུག་

བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་གང༡༩༨་སྤི་ལློ་༥ལློའི་ཟླ༦ཚེས༣༠ཉིན་གི་ཞློགས་པའི་

ཆུ་ཚོད༥དང་སྐར་མ༥༠ཐློག་ཆློས་སེ་ཆེན་པློ་བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་དུ་དགློངས་པ་རློགས། 

ཚེ་སྟློད། ཚེའི་སྟློད་ཆ། ཁློ་ཚེ་སྟློད་དབུལ་ཡང་ཚེ་སྨད་ཕྱུག་པློར་ཆགས་པ་རེད། 

ཚེ་གཏློར། ཚེ་རྒྱུན་བསིང་བེད་ཀི་སྒྲུབ་རས་རེན་གཏློར། 

ཚེ་བརན། ① ཚེ་སློག་བརན་པློ། ② མི་ཡི་མིང་ཞིག

ཚེ་ཐར། གཞན་གིས་གསློད་རྒྱུའི་སེམས་ཅན་ར་ལུག་སློགས་སློག་བླུ་གཏློང་སློལ་ཞིག བཤས་

ལུག་ཚེ་ཐར་བཏང་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚེ་ཐར་གཏློང་བ། གནག་ལུག་སློགས་མིས་བསད་ནས་ཤ་བཟའ་རྒྱུ་ཁློ་ཐག་ཡིན་པའི་སེམས་ཅན་

སྙིང་རེའི་ཡུལ་དུ་བསམ་ནས་ཚེ་བསླུ་ཞིང་རང་དབང་དུ་བཏང་བ།། 

ཚེ་དང་ལན་པ། ① མི་གསློན་པློ། ② སློབ་དཔློན་གིས་སློབ་མར་འབློད་པའི་ཚིག 

ཚེ་མདློ་ཚེ་གཟུངས། ཚེ་འཕེལ་ཐབས་ཀི་མདློ་སེ་དང་གཟུངས་སགས་ཤིག 

ཚེ་འདས་པ། ཤི་བའམ་ཚེ་འཕློས་པ། 

ཚེ་ལན། ཚེ་དང་ལན་པ་སྟེ་མ་ཤི་བའི་བར་འཚོ་བཞིན་པའི་མི། 

ཚེ་སློང་གནག་སེང་། ཉང་དབས་གནློན་གསུམ་དང་མནའ་མཐུན་བས་ཏེ་རྒྱལ་པློ་སྟག་རི་གཉན་

གཟིགས་དང་ཕན་ཚུན་བར་འཕིན་སྐྱེལ་མཁན་བས་ཤིང་། ཟིང་པློ་རེ་གཏློར་རེས་གནམ་རི་

སློང་བཙན་གི་བློན་པློ་བས་པ་དེ་ཡིན། 

ཚེ་སློངས་བཟའ་དམར་རྒྱན་མེ་ཏློག་སྒློལ་མ། ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་བཙུན་མློ་ཆེ་བ། དེས་བསམ་

ཡས་ཁམས་གསུམ་ཟངས་ཁང་གིང་བཞེངས་པར་བཤད། 

ཚེ་དཔག་མེད། སངས་རྒྱས་ཤིག 

ཚེ་དཔག་ལྷ་ཁང་། ལྷ་སའི་ར་མློ་ཆེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གཞུང་སློའི་ལྷློ་འགམ་དུ་ཡློད་པའི་ཚེ་དཔག་

ལྷ་ཁང་ནི་དུས་སྐབས་གང་དང་ཡློན་བདག་སུས་བསྐྲུན་གི་ལློ་རྒྱུས་གསལ་བ་མ་མཐློང་ཡང་

བཞི་སེའི་དགེ་འདུན་བགེས་པ་འགའི་གསུང་རྒྱུན་དུ་ཚལ་པ་ཁི་དཔློན་དགའ་བདེ་བཟང་པློས་

བཞེངས་པ་ཡིན་ལུགས་གསུང་རྒྱུན་འདུག རེན་གཙོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀི་འཇིམ་སྐུ་ཐློག་ཚད་

སློགས་དང་བདག་འཛིན་བཞི་སེ་གྲྭ་ཚང་ནས་བེད། 

ཚེ་དཔལ་དགློན། ① ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ཚེ་

དཔལ་ཐེག་མཆློག་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། སློན་བློན་པློ་ཡིན་ལ་དེང་དུས་གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། 

ཚེ་དཔལ་དགློན ② ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། སྤི་ལློ་

༡༩༨༢ལློར་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན་པའི་ཆེ་དཔལ་དགློན་ནི། 

ཚེ་ཕིད་པ། ཚེ་འཁློལ་བ། མི་དམངས་ཀི་ཆེད་དུ་ལས་དློན་བས་ནས་མི་ཚེ་ཕིད་ན་དློན་དང་ལན་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ཞིག་རེད། 

ཚེ་འཕེལ་རས། རྩྭ་དུར་བ། 

ཚེ་འཕློ་བ། ཚེ་ལས་འདས་པ། ཚེ་འཕློ་བ་ལློག་མེད་ཆློས་ཉིད་རེད། 

ཚེ་བ། ནང་ཆའི་རིགས་སུལ་མང་ལ་གློའ ློ།། 

ཚེ་བུམ། ① ཚེ་སྒྲུབ་རེན་གི་བུམ་པ། ② ཚེ་དཔག་གི་ཕག་མཚན་བུམ་པ། 

ཚེ་བ་སློག་གསུམ། མར་མེའི་མར་ཁུ་དང་འདྲ་བའི་ཚེ། སློང་བུ་དང་འདྲ་བའི་སློག མེ་ལྕེ་དང་འདྲ་

བའི་བ་སྟེ་དེ་གསུམ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་རེན་གི་དབང་པློ་འཚོ་བར་བེད་པའི་རྐྱེན་གསུམ། 

ཚེ་དབང་། ཚེ་རིང་པློ་ཡློང་ཐབས་ཀི་དབང་ཆློག 

ཚེ་དབང་རབ་བརན། ཨློ་རློད་ཚོ་པ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཀི་ཇུན་གར་གི་འགློ་དཔློན་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་

ཞིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་བ་ལློར་ཁློས་རང་སེའི་དམག་དཔུང་ཁིད་དེ་ལྷ་སར་སློག་

གུ་ཤྲི་ཧན་གི་ཡང་ཚ་ལྷ་བཟང་ཧཱན་བསད་ཅིང་། 

ཚེ་དབང་རིག་འཛིན། ① སགས་རིང་མའི་ས་ལམ་བགློད་ཚུལ་རིག་འཛིན་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། 

མཐློང་བའི་ལམ་བསྡུས་ཏེ་ཆློས་མཆློག་ཐློབ་པའི་རེན་དེ་ཉིད་དྭངས་མའི་ལུས་རྡློ་རེ་མཆློག་ཐློབ་

པའི་རེན་དེ་ཉིད་དྭངས་མའི་ལུས་རྡློ་རེ་ལ་བུར་འགྱུར་ཞིང་། སེམས་ཀང་མཐློང་བའི་ལམ་གི་ཡེ་

ཤེས་སུ་སྨིན་པས་སྐྱེ་འཆི་མེད་པ་ཚེའི་རིག་འཛིན་བརེས་པའློ།། ② གིང་གེ་སར་སྒྲུང་ནང་དུ་

བསྟན་པའི་བློན་པློ་བ་མ་ཞིག་གི་མཚན་ཡིན།

ཚེ་འབར། ཉིན་མཚན་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབར་བའི་མར་མེའི་མིང་། 

ཚེ་འབར་ཀློང་། ཉིན་མཚན་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབར་བའི་མར་མེའི་ཀློང་བུའི་མིང་། 

ཚེ་འབུམ་ཁ་བློ། བློན་གི་སྤློད་པའི་སྐློར་གི་གཞུང་ཞིག 

ཚེ་མ་ཕིད། མི་ཚེ་མ་ཕུད་པ། 

ཚེ་མི་བློན། སར་བློད་དུ་བྱུང་བའི་བློན་ཆློས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག 

ཚེ་མི་གཤེན་གི་རྨུ་རྒྱལ། དགློན་པ་འདི་ནི་ར་མློ་ཆེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནུབ་ངློས་སུ་ཆགས་ཡློད་

པ་དང་། བཞི་སེ་གྲྭ་ཚང་གི་འདབས་འབེལ་ཡིན། ཚེ་སྨློན་གིང་ཟེར་བའི་མིང་དེ་ནི་དགློན་པ་འདི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཏབ་རེས་མན་ཆིང་གློང་མ་ཏཱ་ཀློང་གི་བཏགས་པ་ཞིག་ཡིན། དགློན་པ་འདི་ཚེ་སྨློན་གིང་སྐུ་

ཕེང་གཉིས་པ་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་བློད་ས་གནས་ཀི་སིད་སྐྱློང་གནང་ནས་ལློ་ངློ་

དྲུག་སློང་བའི་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་བ༡༨༢༥ལློར་ཐློག་མར་བཏབ་ཅིང་། འཛུགས་

སྐྲུན་གི་རྒྱ་ཁློན་ནི་སྤི་ཁེ་གྲུ་བཞི་མ༦༢༤༠ཙམ་ཡློད་ལ་ཤར་ནུབ་ལྷློ་གསུམ་གི་ཕློགས་རྣམས་

ཤག་སྐློར་ཡློད་དློ།། 

ཚེ་སྨད། ཚེ་མཇུག ཚེ་སྨད་ལ་བདེ་སྐྱིད་ལན་པའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་རྒྱུ་བྱུང་། 

ཚེ་སྨློན་གིང་། ལྷ་སའི་ནང་དུ་ཡློད་པའི་དགེ་ལུགས་པའི་དགློན་པ་ཞིག་སྟེ། སར་མན་ཇུའི་རྒྱལ་

རབས་ཀི་དུས་སུ་བློད་ཀི་སིད་འཛིན་ལན་གསུམ་བས་པའི་གློ་མིང་ཀྭན་ཏིང་ཤྲི་ཐུ་ནློ་མློན་ཧན་

གིས་འཛིན་བདག་བེད་པའི་དགློན་པ་ཞིག 

ཚེ་བཙོན། མི་བསད་པ་སློགས་ཉེས་པ་ཚབ་ཆེན་བས་རེས་ཁིམས་ཐག་ལ་ཚེ་གང་བློར་བཙོན་ཁང་

དུ་བཅུག་པའི་བཙོན་པ་བས། 

ཚེ་ཚད། ཚེ་རིང་ཐུང་གི་གནས་ཚད། 

ཚེ་ཚེ། ར་ཡི་མིང་། གཡང་དཀར་ལུག་དང་ཚེ་ཚེ་ར། 

ཚེ་ཚེ་ར། རའི་ཚིག་རྒྱན་སྟེ། སྙན་ངག་གི་སྐབས་སུ་ཚེ་ཚེ་ར་དང་། ར་ཚེ་ཚེ་གང་བདེ་སྦར་ཆློག 

ཚེ་མཚམས་པ། མི་ཚེ་གཅིག་ལ་སློའི་ཕིར་མི་ཐློན་པར་མཚམས་བསྙེན་སྒྲུབ་བ་མཁན་གི་བ་མའི་

མིང་ཡིན། 

ཚེ་ཟད། ཚེ་མཇུག་རློགས་པའམ་ཚར་བ། 

ཚེ་ཡི་དུས་བས་པ། ཤི་བའི་དློན། 

ཚེ་ཡི་ར་གསུམ། གཅིག་ནི་མགློ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཁབ་པར་གནས། ཞེས་པ་ལུས་ཀི་མེ་དྲློད་ལ་ཟེར། 

མེ་དྲློད་ནི་ལུས་ཀི་སྟློབས་དང་གཟི་མདངས་འཕེལ་བར་བེད་པའི་རྒྱུ་གཙོ་བློ་ཡིན་ལ། རྒས་

པའི་དུས་སུ་ལུས་ཉམས་ཤིང་མདངས་ཟད་འགློ་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། མེ་དྲློད་དེའི་རེན་གཙོ་བློ་ཕློ་

བ་དང་། གཞན་ཡང་ལུས་ཟུངས་བདུན་པློ་སློ་སློའི་ཆ་དང་། ཁད་པར་ཁག་དང་ལྷན་དུ་ཁག་ར་

རྣམས་ལ་བརེན་ནས། ལུས་ཟུངས་སློ་སློའི་དྭངས་སྙིགས་འབེད་ཅིང་། གཟི་མདངས་འཕེལ་བ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

དང་། ཚེ་སློག་བརན་པར་བེད་པའི་ཆ་ནས་ཚེ་ཡི་ར་ཞེས་མིང་བཏགས་པ་ཡིན། 

གཅིག་དབུགས་དང་འགློགས་ནས་རྒྱུ་བ་ཡིན། ཞེས་པ་དབུགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱུ་བའི་ཡེ་ཤེས་

ཀི་རླུང་གི་དྭངས་མ་སྟེ། དེང་རབ་གསློ་རིག་ལུགས་ཀི་རླུང་གསློས(oxygen )་ལ་ཟེར། 

རླུང་གི་དྭངས་མ་དེ་ཉིད་ར་ལ་བརེན་ནས་སློག་བརེན་པ་བེད་པའི་ཆ་ནས་ཚེ་ཡི་ར་ཞེས་མིང་

བཏགས་པ་ཡིན། 

གཅིག་ནི་བ་དང་འདྲ་སྟེ་འཁམས་པ་ཡིན། ཞེས་པ་ནི་ཁུ་བའི་དྭངས་ལུས་ཀི་སྟློབས་དང་མདངས་

བེད་པ་སྟེ། ངློ་བློ་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་དྭངས་མ་ཁམས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རྒྱས་འགྱུར་གི་

རིགས་དེ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཕློ་མློའི་ཁམས་དཀར་གི་དྭངས་མའི་ཆ་དེ་ཉིད་རློ་རྐྱང་གི་ར་

ལམ་བརྒྱུད་དེ་ལུས་ཀི་སྟློད་སྨད་དུ་ཉིན་རེ་བཞིན་འཕློ་ནས་འགློ་བའི་ལུས་ཀི་བ་གནས་ཞེས་

ཟེར། འདིའང་ཁམས་ཀི་དྭངས་མ་དེ་ཉིད་ཁག་དང་ར་ནས་སློག་བརན་པར་བེད་པའི་ཆ་ནས་ཚེ་

ཡི་ར་ཞེས་མིང་བཏགས་པ་ཡིན། 

ཚེ་ཡི་རིག་བེད། གསློ་བའི་རིག་པ་དང་དློན་གཅིག 

ཚེ་ཡི་རིག་བེད་པ། [མངློན]སྨན་པ། 

ཚེ་ཡློངས་གྱུར་གི་འཕགས་པ། ཕིར་མི་འློང་བའི་འབས་གནས་གང་ཞིག་མཐློང་ལམ་ཐློབ་པ། 

ཚེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་གཉིས། འདློད་པ་ཚེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་དང་། གཟུགས་ཁམས་སུ་ཚེ་ཡློངས་

སུ་གྱུར་པའློ།།

ཚེ་གཡློག ཚེ་གང་གཡློག་རྒྱུག་མཁན། 

ཚེ་ར། ཚེ་ཐར་གཏློང་སྟེ་ཟློག་ལག་སློགས་ཀི་རྣ་ཅློའི་སྟེང་དུ་བ་མའི་ན་བཟའ་དང་རས་དཀར་སེར་

དམར་ལང་བཏགས་ཏེ། རང་ཤུགས་ཀི་མ་ཤི་བར་དུ་མི་བསད་པ་རང་དགའ་དུ་གཏློང་བའི་

སེམས་ཅན། 

ཚེ་རབས། ཚེ་ས་ཕིའི་བརྒྱུད་པ་བར་མ་ཆད་པ། ཚེ་རབས་བརེ་བ། 

ཚེ་རབས་ལས་རིས། ཚེ་ས་ཕི་དང་ད་ལའི་སྐྱིད་སྡུག་ལ་ཚུལ་གི་རིས་འབས། 

ཚེ་རིང་། ① ཚེ་རིང་པློ། ཚེ་རིང་ནད་མེད། ཚེ་རིང་ལློ་བརྒྱ། ②[མངློན]ལྷ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚེ་རིང་སྐྲ་ཕུད། བུ་དང་བུ་མློ་ཚེ་རིང་བའི་ཆེད་དུ་བ་མ་ཁག་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་སྐྲ་ཕུད། 

ཚེ་རིང་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། 

ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ། བཀའ་སྲུང་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་ནི།

རི་བློ་ཇློ་མློ་གང་མའི་ཕློགས་བཞི་དབུས་བཅས་ཀི་རི་རེ་ལྔ་པློ་འདི་དག་ཡིན་ལ། རེ་བཙུན་མི་ལ་

རས་པས་བཀའ་བསློ་དམ་བཞག་བས་པའི་ཕིན་ལས་ཀི་སྲུང་མ་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན། ད་ལ་དིང་

རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། དེ་ཡང་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་རྣམ་པ་བེད་ལས་ནི།[དམ་ཅན་སྤི་གཏློར་

ཁ་འགེངས་]ལས། འློད་གསལ་སྟློང་ཉིད་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ མདུན་དུ་མཐློན་མཐིང་རྒྱལ་

མློའི་གངས་ཀི་རི༔ ལྷུན་སྡུག་མཛེས་ཤིང་བརིད་ཆགས་ནང་ཁློངས་སུ༔ སྨན་ལློངས་མེ་ཏློག་

བཀྲ་བའི་སྐྱེད་ཚལ་དབུས༔ དར་དཀར་ལིང་གུར་ཡངས་པ་པད་ཟླ་དང་༔ སེང་གེ་དཀར་མློ་

དྲེགས་པས་འགིང་པའི་སྟེང༔ ཧྲིཿལས་ཚེ་ཡི་དབང་ཕྱུག་སྐུ་མདློག་དཀར༔ དར་དང་རིན་ཆེན་

རྒྱན་ལན་ཞི་ཞིང་འཛུམ༔ ཕག་གཡས་རྡློ་རེ་དང་བཅས་མདའ་དར་གཡློ༔ གཡློན་པས་འཆི་མེད་

ཚེ་ཡི་བུམ་བཟང་བསྣམས༔ མཐིང་གི་ཞལ་བཟང་འཕྲུལ་གི་མེ་ལློང་ཐློགས༔ མཐིང་གསལ་

རྒྱན་ལན་རྐྱང་བུ་ཁ་དཀར་ཆིབས༔ མི་གཡློ་གང་བཟང་རློ་བརྒྱའི་ཞལ་ཟས་བསྣམས༔ གསེར་

མདློག་བརིད་ཆགས་སྟག་མློ་གྲུས་མ་ཆིབས༔ ཅློད་པན་མགིན་བཟང་འདློད་འབྱུང་ནེའུ་ལེ་

ཐློགས༔ རཱ་གའི་མདངས་འཚེར་ཤ་བ་ཡུ་མློ་ཆིབས༔ ཏལ་དཀར་འགློས་བཟང་བཅུད་མཆློག་

དཱུརྦ་བསྣམས༔ ལང་གསལ་ཁློ་འཛུམ་གཡུ་འབྲུག་སློན་པློ་ཆིབས༔ ཀུན་ཀང་ཕག་གནས་རང་

རང་དངློས་གྲུབ་ཚོགས༔ ཐློགས་མེད་མྱུར་དུ་འགུགས་པའི་མདའ་དར་གཡློ༔ ཞེས་གསུངས་

པ་དང༌། [ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་མཆློད་གཏློར]ལས། ༡ རྡློ་རེ་མི་འགྱུར་དཔལ་གི་ཡུམ། །སྐུ་

མདློག་དཀར་མློ་གཞློན་ཚུལ་ཅན། །ཕག་གཡས་གསེར་གི་རྡློ་རེ་བསྣམས། །གཡློན་པས་ཚེ་ཡི་

བུམ་པ་འཛིན། །བུམ་པའི་སྟེང་ན་དཔལ་བེ ་དང༌། །གཡུང་དྲུང་རིན་ཆེན་འཁིལ་པས་

བརྒྱན། །ལྷབ་ལྷུབ་ན་བཟའི་རྒྱན་དང་བཅས། །སིལ་སྙན་རློལ་མློའི་སྒ་དང་བཅས། །རིན་ཆེན་

དུ་མས་མཛེས་པར་བརྒྱན། །བཀྲ་ཤིས་ཚེ་ཡི་གཙོ་མློ་སྟེ། །ཆིབས་སུ་སེང་གེ་དཀར་མློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ཆིབས། །གངས་དཀར་སྟློད་ན་བཞུགས་པ་མློ། མཆློད་གཏློར་འདི་བཞེས་དངློས་གྲུབ་

སྩློལ། །སིད་སྲུང་རིགས་རྒྱུད་འཕེལ་བའི་དངློས་གྲུབ་སྩློལ། ཞེས་སིད་སྲུང་རིགས་རྒྱུད་སེལ་

པའི་ཕིན་ལས་པ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་ཡི་དབང་ཕྱུག་མའི་རྣམ་པ་བརློད་པ་ཕིན་ལས་བརློད་པ། ༢ ལྷ་

མློ་མཐིང་གི་ཞལ་བཟང་མ། །རྡློ་རེ་ཁློས་མ་ཞེས་སུ་གགས། །སྐུ་མདློག་སློ་བསངས་འཚེར་བག་

ཅན། །ཆིབས་སུ་རྐྱང་བུ་ཁ་དཀར་ཆིབས། །ཕག་གཡས་དངུལ་དཀར་མེ་ལློང་

བསྣམས། །གཡློན་པས་ལྷ་ཡི་བ་དན་ཕར། །སྐུ་ལ་དར་དཀར་ན་གཟའ་གསློལ། །སིལ་སྙན་རློལ་

མློའི་སྒ་དང་བཅས། ། མཆློད་གཏློར་འདི་བཞེས་དངློས་གྲུབ་སྩློལ། །ས་གསལ་བདེན་མཐློང་པྲ་

ཡི་དངློས་གྲུབ་སྩློལ། ཞེས་སྣང་གསལ་བདེན་མཐློང་པྲ་ཡི་དངློས་གྲུབ་ཀི་ཕིན་ལས་མཐིང་གི་

ཞལ་བཟང་མའི་རྣམ་པ་དང་བེད་ལས་བརློད་པ། ༣ ལྷ་མློ་མི་གཡློ་བློ་བཟང་མ། །གསང་མཚན་

རྡློ་རེ་བཞད་པ་མློ། །སྐུ་མདློག་གསེར་མློ་གསེར་གི་མདློག །ཆིབས་སུ་རྒྱ་སྟག་ཁ་བློ་

ཆིབས། །ཕག་གཡས་རིན་ཆེན་སེར་བཟང་ནང༌། །ལྷ་ཡི་ཞལ་ཟས་སྣ་ཚོགས་བསྣམས། །གཡློན་

ན་ནེའུ་ལེའི་རྐྱལ་པ་འཛིན། མཆློད་གཏློར་འདི་བཞེས་དངློས་གྲུབ་སྩློལ། །རྨ་གཡང་རློ་མཆློག་

ཟས་ཀི་དངློས་གྲུབ་སྩློལ། ཞེས་ཟས་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཀི་ཕིན་ལས་པ་མི་གཡློ་བློ་བཟང་མའི་རྣམ་

པ་དང་བེད་ལས་བརློད་པའློ།། ༤ ལྷ་མློ་ཅློད་པན་མགིན་བཟང་མ། །རྡུ་རེ་དཔལ་མློ་ལློངས་སྤློད་

ཡུམ། །སྐུ་མདློག་དམར་གསལ་མདངས་དང་ལན། །ཆིབས་སུ་ཤ་བ་ཡུ་མློ་ཆིབས། །ཕག་

གཡས་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་དང༌། །ཕག་གཡློན་རིན་ཆེན་སྒློམ་བུ་བསྣམས། མཆློད་གཏློར་འདི་

བཞེས་དངློས་གྲུབ་སྩློལ། །བང་མཛོད་འབྲུ་ནློར་འཕེལ་བའི་དངློས་གྲུབ་སྩློལ། ཞེས་བང་མཛོན་

འབྲུ་ནློར་སེལ་བའི་ཕིན་ལས་པ་ཅློད་པན་མགིན་བཟང་མའི་རྣམ་པ་དང་བེད་ལས་བརློད་པའློ།། 

༥ ལྷ་མློ་གཏད་དཀར་འགློ་བཟང་མ། །གསང་མཚན་རྡློ་རེ་གར་མཁན་མ། །སྐུ་མདློག་སློ་ལང་

མདངས་དང་ལན། །ཆིབས་སུ་གཡུ་འབྲུག་སློན་མློ་ཆིབས། །ཕག་གཡས་རྩྭ་མཆློག་དུརྦ་

དང༌། །གཡློན་པས་སྦྲུལ་གི་ཞགས་པ་བསྣམས། ། མཆློད་གཏློར་འདི་བཞེས་དངློས་གྲུབ་

སྩློལ། །རང་བཞི་ར་ཕྱུགས་འཕེལ་བའི་དངློས་གྲུབ་སྩློལ། ཞེས་རའི་དངློས་གྲུབ་ཀི་ཕིན་ལས་པ་

གཏད་དཀར་འགློ་བཟང་མའི་རྣམ་པ་དང་བེད་ལས་བརློད་པའློ།།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚེ་རིང་ལློངས། མིང་གཞན་པདྨ་འློད་ཟེར་ཐེག་མཆློག་གིང་ཟེར། ཀུན་མཁེན་འཇིགས་མེད་གིང་

པས་བཏབ། བཏབ་དུས་མ་གསལ། དགློན་པ་འདི་ཇློ་མློ་དགློན་པ་དང་། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་འཕློངས་རྒྱས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཚེ་རིང་དྲུག་སྐློར། ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་དང་འདྲ། 

ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག ① སར་གི་བཤད་སློལ་ལར་བག་ཚེ་རིང་དང་། ཆུ་ཚེ་རིང་། ཤིང་ཚེ་རིང་། མི་ཚེ་

རིང་། བ་ཚེ་རིང་། རི་དྭགས་ཚེ་རིང་སྟེ་དྲུག ② བག་ས་རིང་དང་། ཆུ་སྣ་རིང་། ཤིང་སྐྱེ་རིང་། 

མི་ཚེ་རིང་། བ་སྐེ་རིང་། ཤྭ་བ་རྭ་རིང་སྟེ་དྲུག 

ཚེ་རིང་གནམ་གི་ཤེ་མློང་། ཚེ་རིང་དུ་གནས་པའི་གནམ་གི་ལྷའི་སྟློབས་ཤུགས་ཟེར་བའི་དློན། ཤེ་

མློང་ནི་སྟློབས་ཤུགས་ཀི་བརྡ་རིང་སྟེ། དེང་དུས་ཀང་འབློག་སྐད་དུ། གཡག་འདི་ཤ་དང་ཤེ་

མློང་རྒྱས་ཡློད། ཅེས་ཟེར་སློལ་ཡློད་པ་ལར་རློ། 

 ཚེ་རིང་པློ། ཚེ་རིང་བ་དང་འདྲ། 

ཚེ་རིང་བ། ཚེ་རིང་པློ་ཡློད་པ། 

ཚེ་རིང་མ་སྤུན་ལྔ། ཇློ་མློ་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ། ༡ ཇློ་མློ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མ། ༢ མཐིང་གི་ཞལ་བཟང་

མ། ༣མི་གཡློ་བློ་བཟང་མ། ༤ ཅློད་པན་མགིན་བཟང་མ། ༥ གཏད་དཀར་འགློ་བཟང་མ་བཅས་

ལྔ་ནི་བཀའ་བརྒྱུད་ཆློས་ལུགས་ཀི་སྲུང་མའི་གཙོ་བློའི་གས་ཤིག་ཡིན། 

ཚེ་རིང་ཞྭ་མློ། བློད་ཀི་ཕློ་མློ་རིས་མེད་ཀིས་གློན་པའི་ཞྭ་མློ་ཞིག 

ཚ་ེརིང་ལྷ་བ། བ་ཚ་ེརིང་ཟེར་བ་ད་ེན་ིགནའ་བློའ་ིངག་རྒྱུན་ལ་བཀྲ་ཤིས་པ་མཚོན་པའ་ིལྷ་བ་ཞིག་ཡིན་ཟེར། 

ཚེ་རིལ། ཚེ་རས་བསྡུས་བསྒྲུབས་ཀི་རིལ་བུ། 

ཚེ་རློགས། མི་ཚེ་གཅིག་གི་གཏན་གློགས། 

ཚེ་ལ་ངེས་པ་མེད་པ། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་བཤད་ཚུལ་ལ། འཛམ་བུ་གིང་གི་མི་རྣམས་ཀི་

ཚེ་རིང་ཐུང་ལ་ངེས་པ་མེད་པ་ནི། སར་བསྐལ་པ་ཡ་ཐློག་རིང་མློའི་སྐབས་མིའི་ཆ་སྙློམས་ཀི་

ཚེ་ཚད་ལློ་གངས་ཁི་མང་པློ་ཐུབ་པ་ཡང་བྱུང་མློང་ཞིང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་འགིབ་སྟེ་ད་ལའི་

སྐབས་ཀི་ཚེ་ཚད་ལློ་གངས་ལྔ་བཅུ་ཡས་མས་ཀི་དུས་ཡིན་ལ། མ་འློངས་པ་ན་མི་རྣམས་ཀི་ཆ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

སྙློམས་ཚེ་ཚད་ལློ་གངས་བཅུ་ལ་སེབས་པ་ཡང་ཡློད་པས་ཚེ་རིང་ཐུང་ལ་ངེས་པ་གཏན་ནས་

མེད་ཅེས་བཤད་སློལ་ཡློད། 

ཚེ་ལ་དབང་བ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དབང་བཅུའི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། བསྐལ་པ་བརློད་དུ་མེད་

པའི་ཡང་བརློད་དུ་མེད་པར་ཚེའི་ཚད་བིན་གིས་བརླབས་པ། 

ཚེ་ལ་གཟན། ཚེ་རིང་ཐློབ་པར་གནློད་པ། སིག་ལས་མང་པློ་བས་ན་དགེ་ར་བཅློམ་ཞིང་ཚེ་ལ་གཟན། 

ཚེ་ལས་འདས་པ། ཚེ་ནི་ཡུན་དང་དུས་ཀི་དློན་ཡིན། དེ་ལས་འདས་པ་ནི་ཚེ་ཟད་ཟིན་པའི་དློན་ཏེ་

ཚེ་ཟད་ནས་ཤི་ཟིན་པའི་དློན།

ཚེ་ལློ། མི་རྣམས་ཀི་ཚེ་ཐུབ་པའི་ཚད། མིའི་ཚེ་ལློ་བརྒྱ་པ། ཚེ་ལློ་བརྒྱད་ཁི་པ། ཚེ་ལློ་བཅུ་པ། 

ཚེ་སིང་བ། ཚེ་རིང་དུ་སེལ་བ། 

ཚེ་སིང་བའི་ཐབས། གནའ་བློའི་བློད་ཀི་གསློ་བ་རིག་པའི་གཞུང་རྣམས་སུ་བསྟན་པའི་ཚེ་སིང་བའི་

ཐབས་ནི། ལུས་བདེ་ཞིང་ཚེ་བསིང་བར་འདློད་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀིས་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་

པའི་འགློ་འདུག་གི་སྤློད་ལམ་གཟབ་དགློས་པར་དློན་ཚན་བདུན་བསྟན་ཡློད་པར། ༡ འགློ་

འདུག་གཟབ་ཚུལ། དུས་རྒྱུན་དུ་འགློ་ན་ལམ་བརག་པ་དང་། འདུག་ན་སློད་སའི་གནས་ལ་

བརག་ནས་ཚེ་སློག་ལ་གནློད་པའི་རྐྱེན་འབྱུང་མིན་དཔྱད་པ། ༢ ན་ཚོད་དང་བསྟུན་པའི་གཉིད་

ཀི་སང་བང་ཚུལ་ལན་བ་བ། ༣ ལུས་སྟློབས་ཀི་ཚད་དང་། དུས་བཞིའི་ཁམས་སློགས་དང་

བསྟུན་ནས་ཉལ་པློའི་སང་བང་བ་ཚུལ་བཞིན་བ། ༤ ན་ཚོད་དང་ལུས་ཁམས་སློགས་དང་

བསྟུན་པའི་བསྐུ་བྱུག་གི་སང་བང་ལག་ལེན་བ་བའི་ཚུལ། ༥ སློ་སློའི་ལུས་ཁམས་དང་བསྟུན་

ནས་རང་བྱུང་ཚུ་ཚན་རིགས་མི་འདྲ་བ་རྣམས་ལ་ཞུགས་དགློས་པའི་ཁྲུས་ཀི་བང་དློར་བསྟན་

པ། ༦ ན་ཚོད་རྒས་པའི་མིག་ལ་སྲུང་སྐྱློབ་བ་ཆེད་དུ་མིག་སྨན་བརེན་དུས་དང་བརེན་ཚུལ་

བཤད་པ། ༧ རྒྱུན་དུ་གློ་བུའི་འདྲེ་གདློན་གིས་གནློད་པ་དང་གློ་བུའི་ནད་རིགས་རྣམས་སྲུང་

བའི་ཆེད་དུ། སྨན་མཆློག་གི་སྲུང་བ། ཨ་རུ་ར་དང་། རིན་ཆེན་ཚ་སྦློར་དང་གང་སྦློར་གི་རིལ་

བུ་རྣམས་དང་། ནག་པློ་དགུ་སྦློར་དང་། ཤུ་དག་དང་། ཡུངས་དཀར་དང་། གུ་གུ་ལ་སློགས་པ་

རྣམས་དཔུང་པ་དང་སྐེ་ལ་འདློགས་པ། དེས་ནི་ཡམས་ནད་དང་རིམས་ནད་རྣམས་འགློག་པར་
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བེད། རིན་ཆེན་གི་སྲུང་བ། རིན་པློ་ཆེན་ཕ་ལམ་དང་། གཟི་དང་། བྱུ་རུ་དང་། གཡུ་དང་། 

བེེཌཱུརྱ་དང་། པདྨ་རཱ་ག་དང་། ནི་ལ་དང་། མར་གད་དང་། ཕ་མན་དང་། མཆློང་ལ་སློགས་པའི་

རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་གསེར་གི་གའུ་ནང་དུ་བཅུག་སྟེ་སྤི་བློ་དང་མགུལ་དུ་འདློགས་པ་དང་། 

ཡང་ན་དེ་དག་གི་ཕེང་བ་སྐེ་ལ་འདློགས་པ། དེས་ནི་གཟའ་གིབ་ལ་སློགས་ར་དཀར་ནག་གི་

རིགས་ལས་བྱུང་བའི་གློ་བུར་བརྒྱལ་གཟེར་གི་ནད་རྣམས་འགློག་ཐུབ།

 གྲུབ་པའི་གསང་སགས་ཀི་སྲུང་བ། རིགས་སགས་བསྒྲུབས་ཏེ་གྲུབ་པའི་ནུས་པ་མངློན་དུ་གྱུར་

པའི་རྣལ་འབློར་པས་བིན་གི་བརླབས་པའི་རས་ཏེ་སྲུང་སྐུད་ལ་སློགས་པ་དང་། གཟུངས་

སགས་བིས་པའི་འཁློར་ལློ་ལུས་ལ་བཅངས་པས། གདློན་བགེགས་ཀིས་གནློད་པ་ཐམས་ཅད་

འགློག་ཐུབ་པར་བཤད། 

ཚེ་སློག མི་སློགས་མི་འཆི་བར་གནས་ཐུབ་པའི་རེན། ཚེ་སློག་གུད་སྲུང་། གུད་སྐྱློབ་མ་ར་ཚོགས་

པའི་ནང་དུ་མ་དངུལ་བཅུག་ནས། རྐྱེན་གང་ཞིག་གིས་མིའི་ཚེ་སློག་ལ་ཉེན་ཁ་དང་། གནློད་

སྐྱློན་སློགས་འཕད་སྐབས་དེ་ལས་སྐྱློབ་པའི་ཆེད་དུ་འགློར་སློང་གི་མ་ར་འཇློགས་པ།

ཚ་ེསློག་རྒྱུ་ནློར་ག་ིབད་ེའཇགས། མ་ིསེར་དང་སྤ་ིཚོགས་ཀ་ིཚ་ེསློག་དང་རྒྱུ་ནློར་ག་ིབད་ེའཇགས་ལ་གློ

ཚེ་སློག ① མི་ཚེ་གཅིག་རིང་ལང་བའི་སློག་པ་སྟེ་པགས་ཚགས། ② ཚེ་སློག་ཞེས་པ་ར་པགས་

ལས་བཟློས་པའི་སློག་པ། 

ཚེ་བསློད། ཚེ་དང་བསློད་ནམས་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། ཚེ་བསློད་དབང་གསུམ་དང་ལན་པ། 

ཚེ་ལྷ་སྐུ་འབུམ། བློད་ལློངས་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ར་ཞློལ་ཁློངས་ཚེ་ལྷ་སྐུ་འབུམ་ཞེས་པའི་

མཆློད་རེན་གགས་ཅན་ཞིག་ཡློད་དློ།། 

ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ། ལྷ་ཚེ་དཔག་མེད་དང་། སྒློལ་དཀར། རྣམ་རྒྱལ་མ་སྟེ་གསུམ། 

ཚེ་ལྷ་མ། ཚེ་དཔག་མེད་ཀི་སྐུ་བརན་ཡློད་པའི

ཚེག ① དབུ་མེད་ཀི་ཡིག་འབྲུའི་བར་བར་དུ་བི་རྒྱུའི་ཚེག་རིས“`”དང་། དབུ་ཅན་གི་ཡིག་འབྲུའི་

བར་བར་བི་རྒྱུའི་ཚེག་རིས“་”འདི་ལ་བུའི་མིང་། ② མེ་འབར་བའི་ཚེག་སྒ། 

ཚེག་ཁིམ། ས་ཕིའི་ཚེག་གི་བར་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ནས་བཞི་བར་གང་ཡློད་ཀི་ས་ཁློངས། མིང་གཞི་སྒྲུབ། 
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ཚེག་གི་རྒྱ། རྒྱ་རིམ་པ་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཚིག་འབྲུ་མི་འཁྲུག་པར་བེད་པའི་རགས“་”ལ་བུ། 

ཚེག་གམ་པར་འཁློར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་dot matrix character generator ཟེར། 

ཚེག་སྒ། ཚག་སྒ་ཚེག་སྒ་ཞེས་རྣ་བས་ཟིན་ཙམ་གི་རང་སྒ་སློགས་ལ་བུ་ཧ་ཅང་ཆུང་བའི་སྒ། 

ཚེག་ཆློམ། སྒ་གག་ཚུལ་གི་ཁད་པར་ཞིག བི་བས་ཟས་དངློས་བརྐུས་ཏེ་ཚེག་ཆློམ་གི་སྒ་གག་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་punctuation ཟེར། 

ཚེག་རགས་ནུས་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་punctuation capability ཟེར། 

ཚེག་ཐིག བར་བར་དུ་མཚམས་བཞག་ནས་འཐེན་པའི་ཐིག་རིས། 

ཚེག་ཐུང་། ཡིག་འབྲུའི་བར་ཚེག་ཕ་མློ། 

ཚེག་དྲག ཡི་གེའི་རེས་སུ་གློར་ཐིག་གཉིས་གློང་འློག་ཏུ་བརེགས་པ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། ཨཿ་ལ་བུའློ།། 

ཚེག་ནས་ཚེག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་point to point ཟེར། 

ཚེག་བར། ཡི་གེའི་ཚེག་གཉིས་བར་གི་ས་ཁློངས། 

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

དབིན་སྐད་དུ་comma ཟེར། 

ཚེག་རིང་། བློད་ཡིག་གི་ཤད། 

ཚེག་ཤད། ཡིག་འབྲུའི་བར་མཚམས་འབེད་བེད་ཚེག་དང་ཤད། 

ཚེག་རིས་དཔེ་རྣམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་stipple pattern ཟེར། 

ཚེག་ཤིང་། ཀློང་པློ་སློགས་ནས་ཐློན་པའི་ལློན་ཤིང་རྒྱ་ཞེས་པ་མེ་ལ་འབུད་སྐབས་ཚེག་སྒ་སྒློག་པ་ཞིག 

ཚེགས། ① དཀའ་ངལ་ལམ་དཀའ་ལམ། དཀའ་ཚེགས། ཚེགས་ཆེ་དློན་ཆུང་། ② ཆུང་བ་དང་ཉུང་
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བ། ཕན་ཚེགས་ལ་བུ།

ཚེགས་མེད་ལྷུན་གྲུབ། དཀའ་ལས་མེད་པར་རང་ཤུགས་ཀིས་གྲུབ་པ། ལས་དློན་གང་འདྲ་ཞིག་

ཡིན་ཀང་འབད་རློལ་མ་བས་པར་རང་བཞིན་གིས་ཚེགས་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བ་མེད་དློ།། 

ཚེགས་ཚེགས་སུ་བསྒྲུབས་པ། དཀའ་ལས་ཡང་ཡང་བརྒྱབ་སྟེ་བསྒྲུབས་པ། ལས་དློན་རྣམ་གངས་

མང་པློ་ཚེགས་ཚེགས་སུ་བསྒྲུབས་ནས་ཚར་སློང་། 

ཚེགས་ཡུས། དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་ཆེན་པློ་བྱུང་ནས་ལས་ཀ་བེད་སྙིང་མི་འདློད་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

ཚེགས་ལེན། དཀའ་ཚེགས་རང་སྟེང་དུ་ལེན་པ། 

ཚེབ། [ཡུལ]སྟློན་འབས་གཡུལ་འདློན་གི་ཡློ་བད་ཅིག 

ཚེམ། བཙེམ་གི་ད་ལ་བ། 

ཚེམ་སྐུད། གློས་སློགས་ཚེམ་བེད་ཀི་སྐུད་པ། 

ཚེམ་དྲུབ། ཚེམ་ལས་ཀི་མིང་། 

ཚེམ་དྲུབ་མ། དར་སྐུད་སྣ་ཚོགས་སེལ་ནས་བཙེམས་པའི་གློས་ཆེན། གློས་ཆེན་ཚེམ་དྲུབ་མ། 

ཚེམ་བུ། བཟློ་ཚེམ་གི་ལས་ཀ ཚེམ་བུ་བརྒྱབ་ནས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བ། ཚེམ་བུའི་འཁློར་ལློ། 

ཚེམ་བུ་ལྕགས་སྒློག སྐུད་པ་འགུག་ནས་འགུག་ཏུ་བཀུག་པ་ཚེམ་བུ་ཞིག

ཚེམ་བུ་བ། གློས་འདྲུབ་མཁན། 

ཚེམ་བུ་ཧྲལ་པློ། ཞིབ་ཚགས་མིན་པར་བར་ཐག་རིང་པློར་འཚེམ་པའི་ཚེམ་བུ། 

ཚེམ་རྨློག་ཚེམ། གནའ་རབས་སུ་དམག་རྒྱབ་དུས་མཚོན་ཆ་སྲུང་བེད་ཀི་ཞྭ་མློ་ལྕགས་ལས་བཟློས་

པ་ཞིག་གློ 

ཚེམ་ཚེམ། [རིང]ཁབ། 

ཚེམ་ཞུ། [རིང]རྨློག 

ཚེམ་ཞྭ། [རིང]རྨློག 

ཚེམ་སྲུབ། ཚེམ་སྲུབས་དང་འདྲ། 

ཚེམ་སྲུབས། ཚེམ་བུའི་བར་མཚམས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ཚེམས། ① ཐ་དད་པར་འཇུག་ཅིང་འདྲུབ་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཚེམ་པའི་སྐུལ་ཚིག ② སློའི་ཞེ་ས། 

ཚེམས་དཀར་དུང་འཕེང་བསྟར་བ་འདྲ། 

ཚེམས་ཀི་དཔེ་བད་ལྔ། དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་གས་ཤིག་སྟེ། མཆེ་བ་ཟླུམ་པ་དང་། མཆེ་བ་

རྣློ་བ་དང་། མཆེ་བ་དཀར་བ་དང་། མཆེ་བ་མཉམ་པ་དང་། མཆེ་བ་བིན་གིས་ཕ་བ་བཅས་ལྔའློ།། 

ཚེམས་དཀར་བའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་པློ་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་

སྟེ་སྐྱེ་བློ་ཐམས་མདློག་ཅན་ལྕགས་རིགས་བཀུར་བ་ལ་སློགས་པས་ཚེམས་དཀར་བ། 

ཚེམས་མཉམ་པའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་

འཚོ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ཉིད་ཀིས་ཚེམས་མཉམ་པ། 

ཚེམས་ཐགས་བཟང་བའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ། བདེན་པའི་ཚིག་ཀུན་ཏུ་སྤད་པས་ཚེམས་ཐགས་བཟང་བ། 

ཚེམས་བཞི་བཅུ་ཚང་བའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ། ཕ་མའི་ཚིག་སངས་པས་ཚེམས་བཞི་བཅུ་མངའ་བ། 

ཚེམས་ཤིང་། སློའི་དྲེག་པ་འདློན་བེད་ཀི་ཤིང་བུ། 

ཚེམས་ཤིན་ཏུ་དཀར་བ། ཚེམས་དཀར་བའི་མཚན་བཟང་དང་དློན་གཅིག 

ཚེའི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ། རེན་འབེལ་བཅུ་གཉིས་ལས། རྣམ་ཤེས་དང་། མིང་དང་གཟུགས་

དང་། སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་དང་། རེག་པ་དང་། ཚོར་བ་དང་། སྐྱེ་བ་དང་། རྒ་ཤི་བཅས་བདུན་ནློ།། 

ཚེའི་འདུ་བེད། གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཚེ་སློག ལན་མིན་འདུ་བེད་ཀི་གས་ཤིག ཚེའི་

འདུ་བེད་ཡལ་བར་མི་མཛད་པ། སྐུ་ཚེའི་འདུ་བེད་གཏློང་བ། 

ཚེའི་མེ་ཏློག ཁམ་བུའི་མེ་ཏློག བློད་ཀི་བཟློ་རལ་ཐློན་རས་ནང་བེད་སྤློད་གཏློང་མང་བའི་རྒྱན་རིས་

ཚེ་རིང་པློ་མཚོན་བེད་ཅིག 

ཚེར་སློན། ཨ་བག་ཚེར་སློན་གི་བསྡུས་ཚིག སྤིར་ར་སྐྱེས་རྒློད་ལ་སང་སྐྱེས་གཡུང་། ར་བ་སློམ་

ལ་རིང་བ་ནང་དཀར་སློབ་རློ་མངའ་བ་ཡུལ་སྐད་དྲེད་མློ་ལྕ་བ་ཞེས་པ། ལློ་མ་ལང་གུ་རྒྱབ་ལང་

སྐྱ་དབིབས་གྲུ་སྐྱལ་འདྲ་བ་དང་ལུག་རྣ་འདྲ་བ་ཅི་རིགས་ལ་ཕི་ནང་ཡློངས་རློགས་ཚེར་མས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁབ་པ་ར་བ་ནས་གེས་པ། མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་0.2～0.4ཟིན་པའི་ངར་པ་ཁློང་སྟློང་བཤད་ན་ཞློ་

རྨང་འཛག་པ་ཚེར་མའི་སྤུ་ཅན། མེ་ཏློག་སློན་པློ་སབ་འཇམ་མཛེས་པ་འདབ་མ་ལྔ་དྲུག་དང་

བདུན་བརྒྱད་ཙམ། ཟེའུ་འབྲུ་སེར་པློ་ཅན་མང་དུ་བཞད་པ། ཚེར་མས་ཁབ་པའི་ཐིའུ་རིམ་

བཞིན་ཁ་བེ་རེས་གློས་ས་མློར་ལྷུང་། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་མེ་ཏློག་སྟེ། ཟླ་བ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་

པར་བཏུས་ནས་དམའ་ཕབ་བས་ལ་སྐམ་གསེད་ལེགས་ཚགས་བ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། 

ནུས་པས་རུས་པ་གས་ཆག་སྦློར་ཞིང་རུས་ཚད་སེལ། ཁད་པར་མགློ་རུས་ཆག་དང་རྨའི་ནད་

ལ་མཆློག ལྷ་བ་གསློ་ཞིང་ཆུ་སེར་འདྲེན། རློ་སྟློད་དང་རིབ་ལློགས་གཟེར་བ་སློགས་ལ་ཕན། 

ཚེར་ཆུང་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། 

ཚེར་སྟར། ཚེར་མ་ཚར་དུ་བསྒིགས་པའི་ར་བ། ཚེར་སྟར་གི་ར་བའི་ནང་དུ་མེ་ཏློག་བཏབ་པ། 

ཚེར་ཐགས། ཚེར་མས་བསྐློར་བའི་ར་བ། 

ཚེར་ཕུང་། ཤིང་ཚེར་མའི་ཕུང་པློ། སློ་ན་ཚེར་ཕུང་གིས་བསྐློར་ཡློད། ཚེར་ཕུང་བསྐློར་ནས་རི་བློང་

ལ་འཇབ་རྡློ་རྒྱག 

ཚེར་མ། ① སྐྱ་ཚེར། དམར་ཚེར། སློ་ཚེར་སློགས་རེག་ན་འབིགས་པའི་ཤིང་རིགས་རེ་རྣློ་ཅན། 

ཚེར་མ་རྣློ་ཡང་བག་རི་འབིགས་མི་ཐུབ། རང་པར་ཚེར་མ་ཟུག་དུས་རྡློག་པ་དྲན། ཁ་སྦྲང་རི་

ལས་མངར་བ། སེམས་ཚེར་མ་ལས་རྩུབ་པ། ② གཟན་པློ། རྣ་བའི་ཚེར་མ་མ་བེད། 

ཚེར་མ་དར་བཏུམས། ཁ་འཇམ་གཏིང་རྩུབ་ཀི་དཔེ། 

ཚེར་མ་འདློམ་གཞལ། དློན་དག་ཆུང་ཆུང་གཞི་ཆེན་པློར་སྒློག་པའི་དཔེ། 

ཚེར་མ་འབིན་པ། རྒློལ་བ་གཉིས་པློ་རློད་པའི་སྐབས་ཕན་ཚུན་ཚར་མ་བཅད་ཀི་རྣམ་གཞག་གསལ་

པློར་འབེད་དེ་སྐྱློན་སློང་མ་སློང་བརག་པའི་དློན། 

ཚེར་མ་ཚང་ཚིང་། འཐུག་ཅིང་འཛིངས་པའི་ཚེར་མའི་ཚལ། 

ཚེར་མ་སྲུང་། [མངློན]ལྷམ། 

ཚེར་མང་སྦུག་དགློན། དགེ་བ་དཔལ་སྦིན་ཞེས་པའི་བ་མ་ཞིག་གིས་བཏབ། ཕལ་ཆེར་སྤི་ལློའི་དུས་
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རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་ཙམ་བཏབ་པར་གསལ། གྲུབ་མཐའ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་

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

ཚེར་མའི་ཁ། ཚེར་མའི་རྣློའམ་རེ་མློ། 

ཚེར་མའི་ཚང་ཅན། [མངློན]བ་ཕློ་རློག 

ཚེར་མློ། ལློ་གསུམ་ལློན་པའི་ལུག་མ་མློ་ལ་ལུག་ཚེར་མློ་ཞེས་ཟེར། 

ཚེར་རང་། ཆློས་ལུགས་པས་གཏློར་ཟློར་ལ་འཛུགས་རྒྱུའི་ཚེར་མ་ཅན་གི་ཤིང་ཕ་ཞིང་རེ་རྣློ་བ་ཞིག 

ཚེར་ཚེར། གད་མློ་ཚེར་ཚེར་ཞེས་འཛུམ་ཤིག་ཤིག 

ཚེར་འཛིན། ཚེར་ལུམ། རི་ཤློ་བ་ཟེར་བའི་ར་ལྡུམ་ཞིག་གི་མིང་། 

ཚེར་ཤིང་། ཚེར་མ་ཅན་གི་ཤིང་། 

ཚེར་ཤུག ཤུག་པ་ཚེར་མ་ཅན། 

ཚེར་གསེབ་དགློན། དགློན་དེ་ཐློག་མར་རྔློག་བློ་ལན་ཤེས་རབ་ཀིས་བཏབ། དུས་ཚོད་ནམ་ཡིན་མ་

གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྟག་རེ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཚེར་ལྷློག ལུས་ཀི་གནས་གང་རེད་དུ་ཚེར་མ་ཟུག་སྟེ་དེའི་སྟེང་གཉན་ནད་དང་མཉམ་དུ་འདློམས་

ནས་གློ་བུར་དུ་སྐྲངས་ཤིང་ཟུག་རྔུ་དྲག་པློ་འབྱུང་བ་ཞིག 

ཚེས། ① ཚེས་གངས། ②ཟླ་བ་འཕེལ་འགིབ་ཀི་སློ་ནས་འཇློག་པའི་ལློ་དང་ཟླ་བ་དང་ཞག་བཅས་

ཀི་ཡུན་འཇལ་བེད་ཀི་ཚད་དེ། ཚེས་ཞག ཚེས་ཟླ། ཚེས་ལློ། ཚེས་ལློངས་ལ་བུ། ③ [མངློན]

རགས་པར་ཟླ་བའི་ཕློགས་རེར་ཚེས་ཞག་དང་ཉིན་ཞག་གཉིས་ཀ་བཅློ་ལྔ་རེ་ཡློད་པས་གངས་

བཅློ་ལྔ་མཚོན། 

ཚེས་ཁ། ཚེས་ཀི་དང་པློ། ཟླ་བ་ཚེས་ཁ་སྟག་གམ་སྤེལ་ནས་འཛིན་པ། 

ཚེས་འཁྱུད། ཉི་སྐར་དག་པ་ལ་ཟླ་སྐར་རག་ལློངས་བིན་ཟིན་པའི་མིང་། 

ཚེས་འཁྱུད་ཟླ་སྐར། དེ་ཉིན་གི་ཚེས་ལློངས་རློགས་པར་སྤློད་པའི་ཟླ་སྐར་རྣམ་དག་ཡིན། འདིར་

འཁྱུད་ཅེས་པ་ནི་ད་ལ་འགློགས་བཞིན་པའི་དློན་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚེས་གངས། ཚེས་གཅིག་ནས་སློ་གཅིག་བར། ཚེས་གངས་རི་བ། ཚེས་གངས་མཐུན་པ། ཚེས་

གངས་མི་མཐུན་པ། ཚེས་གངས་གཏན་འཁེལ། དབིན་སྐད་དུ་date ཟེར། 

ཚེས་གངས་འཇལ་བེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་date unit ཟེར། 

ཚེས་དགེ་བ། ཚེས་གངས་ཀི་གཟའ་སྐར་བཟང་པློ། ཟླ་ཚེས་དགེ་བར་བིས། 

ཚེས་མགློ ཚེས་འགློ་དང་འདྲ། 

ཚེས་འགློ ཚེས་ཤར་གི་ཐློག་མ། 

ཚེས་འགིབ་དུས། ཟླ་བའི་ཕི་རང་ལུགས་ལློག་དུས་སུ་ཟླ་བའི་འཕེལ་འགིབ་མགློགས་པས་ན་ཆུ་

ཚོད་ང་བཞིའི་བར་འབྱུང་བ་ཡིན། 

ཚེས་གཅལ། ཚེས་གཏུགས། ལློ་མཐའ་ལ་གཏུགས་པ། ལློ་ཆེན་པློ། 

ཚེས་བཅུ། ཡར་ངློའི་ཚེས་པ་བཅུ་དང་། མར་ངློའི་ཚེས་བཅུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་ལྔ། ཡར་ངློ་མར་ངློའི་ཚེས་བཅུ་

ལ་ཚོགས་འཁློར་གཏློང་བ། 

ཚེས་བཅུ་དགློན། དཔལ་འཛམ་ཐང་ཚེས་བཅུ་ཕློ་བང་བསམ་འགྲུབ་ནློར་བུའི་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། 

རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༦༣ལློར་ཚེས་བཅུ་སྐུ་འཕེང་དང་པློ་རཏྣ་ཀིརི་དགུང་

ལློ་བཅུ་གསུམ་ཐློག་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་ཇློ་ནང་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་འཛམ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཚེས་བཅུའི་འཆམ་ཡིག ཡར་ངློའི་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་འཆམ་རྒྱབ་སྟངས་ཀི་ཟིན་བིས། 

ཚེས་ཆ། ཚེས་གངས། ཕློགས་སུ་འགློ་རྒྱུའི་ཚེས་ཆ་ད་དུང་གཏན་ཁེལ་མ་སློང་། 

ཚེས་ཆད་ལྷག བློད་ཀི་ལློ་ཐློའི་ནང་དུ་ཚེས་གངས་ཆད་ལྷག་ཡློང་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། བློད་

ལུགས་ཟླ་བ་གཅིག་གི་ཚད་ནི་ཟླ་བས་སའི་གློ་ལ་ལ་བསྐློར་བ་གཅིག་འཁློར་བའི་ཡུན་ཚད་ལ་

བཞེད། དེས་ན་བློད་ཚེ་བཅློ་ལྔ་དང་ཟླ་བ་ཉ་གང་བ་གཉིས་ཏག་ཏག་འགིགས་པ་ཞིག་དགློས་ཀི་

ཡློད་པ་རེད། དེས་ན་ཉི་ཟླ་གློ་ལ་གསུམ་གི་འགློས་ལ་བརེན་ནས་ཉིན་ཞག་དང༌། ཚེས་ཞག 

ཁིམ་ཞག་གསུམ་གི་དབེ་བ་བྱུང་ཚུལ་དང༌། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཚེས་ཞག་ཆད་ལྷག་དང༌། ཚེས་
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ལློ་ལ་ཟླ་བཤློལ་ཡློང་གི་ཡློད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཉིན་ཞག་ཅེས་པ་སའི་གློ་ལའི་རང་འགློས་ཞག་

གཅིག་སྟེ་ཆུ་ཚོད་༢༤ཡློད་པ་དང༌། བློད་ལུགས་རིས་ཀི་ཆུ་ཚོད་༦༠ཡློད་པ་རེད། ཚེས་ཞག་

ཅེས་པ་ཟླ་བའི་འགློས་དང་བསྟུན་དགློས་པས་ན། ཚེས་ཞག་གཅིག་ལ་རི་ཀི་ཆུ་ཚོད་༥༩དང་

སང་༣ཡློད་པ་རེད། ཁིམ་ཞག་གློ་ལས་ཉི་ཁིམ་ལ་བསྐློར་བ་གཅིག་འཁློར་བའི་ཡུན་ཚད་ལ་

ཉིན་ཞག་རེ་ལྔ་ཡློད་པ་དེ་ཞག་གི་ཆུ་ཚོད་ལ་བགློས་ན། ཁིམ་ཞག་གཅིག་ལ་ཆུ་ཚོད་༦༠དང་ཆུ་

སང་༥༢ཡློད་པ་རེད། དེས་ན་ཉིན་ཞག་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་གི་དབང་དུ་བས་ནས་རག་པར་

བརིས་ན། ལློ་གཉིས་དང་ཟླ་བ་དྲུག་གི་མཚམས་ན་ཚེས་བཅློ་ལྔ་ལ་ཟླ་བ་མེད་པ་དང༌། གནམ་

གང་ལ་ཟླ་བ་ཉ་གང་བ་ཅན་འཆར་ཡློང་གི་ཡློད་པ་རེད། དེས་ན་ཉིན་ཚེས་བར་ན་ཚེས་ཆད་

ལྷག་ཡློང་གི་ཡློད་པ་སྟེ། ཉེར་བུམ་ལས། ཉིན་ཞག་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ལ། །རགས་པ་ཚེས་ཟླ་

གཉིས་སུ་འགྱུར། །དློན་དེ་ཉི་ཚེས་བར་ཁད་ཆ། །བསགས་པས་ཉིན་ཞག་ཆད་པ་ཡིན། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཚེས་ཆུ། ལློ་གསར་ཚེས་པ་གཅིག་གི་ཐློ་རེངས་ཀི་ཆུ། 

ཚེས་གཏློར། ས་དུས་བློད་སེ་པ་གཞུང་དང་། དགློན་སེ་ཁག་གིས་བློད་ཟླ་དང་པློའི་ཚེས་གཅིག་

ཞློགས་པ་དཔལ་ལན་ལྷ་མློར་འབུལ་རྒྱུའི་མཆློད་གཏློར། 

ཚེས་བདག [མངློན]ཟླ་བ། 

ཚེས་གནམ་གང་། ཚེས་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཉི་མ་ཟླ་བ་ཡང་དག་འགློགས་དང་། 

གནམ་སྟློང་། ལྷན་ཅིག་མཐློང་བཅས་སློ།། 

ཚེས་པ། ① འཆར་བ། ཟླ་བ་ཚེས་པ། གནམ་ལློ་གསར་ཚེས། ② ཉིན་ཞག་རེ་རེ་བ། ཚེས་པ་གསུམ། 

ཚེས་འཕེལ་དུས། ཟླ་བའི་ས་རང་ལུགས་འབྱུང་དུས་སུ་ཟླ་བའི་འཕེལ་འགིབ་བུལ་བས་ཆུ་ཚོད་རེ་

བཞིའི་བར་འབྱུང་ངློ་།། 

ཚེས་རིས། ཚེས་གངས་གང་ཡིན་ཉིན་མ་རེ་བཞིན་སྦར་ནས་བརི་ཐབས་ཀི་རིག་པ་ཞིག 

ཚེས་ཞག ① ཟླ་བའི་ཆ་ཤས་འཕེལ་འགིབ་ཀི་སློ་ནས་འཇློག་སྟེ་ཡར་ངློར་འཕེལ་ཆ་བཅློ་ལྔ་དང་། 

མར་ངློར་འགིབ་ཆ་བཅློ་ལྔའི་ཆ་རེ་འགིབ་པའམ་འཕེལ་བའི་ཡུན་ཚད་ལ་བརློད། ཚེས་ཞག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཅིག་གི་དུས་ཀི་རག་ལློངས་ནི། ཆུ་ཚོད་ང་དགུ་དང་། ཆུ་སང་གསུམ། དབུགས་བཞི། རི་

མཁའ་རིའི་ཆ་བཅུ་དྲུག་དང་བཅས་ཡིན། དེ་ཡང་ཚེས་ཞག་གཅིག་ལ་ཉི་མ་ཡུལ་གི་ཆུ་ཚོད་

བཞི་དང་ཆུ་སང་ཉེར་གཅིག་དབུགས་ལྔ་རི་རློའི་ཆ་ཞེ་གསུམ་སྤློད་དློ།། ② [མངློན]ཟླ་བའི་

ཕློགས་རེར་ཚེས་ཞག་བཅློ་ལྔ་ཙམ་རེ་ཡློད་པས་གངས་བཅློ་ལྔ་མཚོན། 

ཚསེ་ཞག་དཀལི་འཁློར། ཁམི་ལློ་སྟ་ེཚསེ་ཞག་སུམ་བརྒྱ་དློན་གཅགི་དང་། ཆུ་ཚདོ་གཅགི་ཙམ་ག་ིདུས་ཡུན། 

ཚེས་ཞག་རག་ལློངས། ཚེས་ཞག་རེའི་ཡུན་ཚད་དེ་ཆུ་ཚོད་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་དང་། ཆུ་སང་གསུམ། 

དབུགས་བཞི། ཆ་ཤས་བཅུ་དྲུག་ཙམ་ཡློད། 

ཚེས་བཞི་རིང་མ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་སྦྲུལ༡༢༩༣ལློར་ཡབ་དཔློན་རིན་ཆེན་

སྐྱབས་དང་། ཡུམ་ཞང་ལྕམ་མའི་སས་སུ་སྐུ་བལམས་སྐུ་གཞློན་ནུའི་དུས་སུ་མཁན་པློ་ཚུལ་དར་

དང་། སློབ་དཔློན་ཞང་བཙུན་བུ་ཧྲངས་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དུ་

གསློལ། ལྕགས་ཁི༡༣༡༠ལློར་ཕག་གྲུའི་གདན་སར་ཕེབས་ནས་ལློ་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་བར་

ཚོགས་པ་བསྐྱངས། པྲ་ཏི་བ་དང་ཏི་སེ་བའི་རི་པ་རྣམས་ལ་མངློན་མཁེན་གསུངས། ཁད་པར་ཅན་

གི་སློབ་མ་བཅུ་གཉིས་རིན་པློ་ཆེ་དང་། བ་མ་མཁར་ཐློག་པ། བ་མ་སྣེའུ་བ། རྡློར་འཛིན་སངས་

རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པ་སློགས་མང་དུ་བྱུང་། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་

དྲུག་པའི་ལྕགས་བི༡༣༦༠ལློའི་བློད་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་གསུམ་ལ་སྐུ་གཤེགས། 

ཚེས་ཟླ། ཟླ་བའི་དཀར་ཆ་དང་པློ་ནས་བཅློ་ལྔའི་བར་འཕེལ་བ་དང་དམར་ཆའམ་འགིབ་ཆ་དང་པློ་

ནས་བཅློ་ལྔའི་བར་འགིབ་པ་སྟེ་འཕེལ་འགིབ་པའློ།། དེའི་དུས་ལློངས་ནི། གཟའི་རང་འཁློར་

བཞི་སློང་བའི་འཕློ་ན་གཟའ་གནས་སུ་གཅིག་དང་ཆུ་ཚོད་སློ་གཅིག་ཆུ་སང་ལྔ་བཅུ་རི་རློའི་ཆ་

ཞེ་ལྔ་རི་མཁའ་རིའི་ཆ་སུམ་བརྒྱ་ཞེ་ལྔ་རེ་ཡིན། 

ཚེས་ཟླའི་འགློ འཇིག་རེན་པའི་ལུགས་ལ་ཡར་ངློའི་ཚེས་གཅིག་ལ་འཛིན་པ་ཤས་ཆེ་ཡང་མར་ངློའི་

ཚེས་གཅིག་ལ་འཛིན་པའང་ཡློད་དློ།། ལློ་འགློའི་ཐད་ལའང་ལློས། 

ཚེས་གཟའ། གྲུབ་རིས་ཀི་གཟའ་དག་པའི་རེས་གཟའ། 

ཚེས་བཟང་པློ། ཚེས་དགེ་དུས་བཟང་། ཟླ་༥ཚེས་༡༥བཟང་པློ་ལ་ཕུལ། ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་ལ་བུའློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ཚེས་ལློ། ཟླ་བའི་འཕེལ་འགིབ་ཀི་ཆ་སུམ་ཅུ་ལ་ཚེས་ཟླ། དེ་བཅུ་གཉིས་ལ་ལློར་བས་པའློ།། 

ཚེས་ལློངས། གཟའ་འློག་ཏུ་བཀློད་པའི་ཚེས་ཀི་ལློངས་སྤློད་གང་ཡློད་དེ་ལ་ཟེར། 

ཚེས་ཤར། ཟླ་འགློ་ཤར་བ། ཟླ་བ་རེས་མའི་ཚེས་ཤར་ལ་འགློ་རྒྱུ་གཏན་ཁེལ་སློང་། 

ཚོ། ① ཤློག་ཁ་དང་སེ་ཚན། ② རང་སྐྱ་འཕེར་བའམ་རང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་རེན་གཞི་དང་ནུས་པ། 

ཁིམ་ཚོ། ལུས་ཚོ། སེམས་ཚོ་མི་ཟིན་པས་སྨློན་པར་གྱུར་པ། ③ མློན་ཡུལ་གི་གློང་དུད་ཚོ་

ཁག་གི་མིང་སྟེ་ཡུལ་འགའ་རེར་ལིང་ཡང་ཟེར། ④ གཉིས་ཡན་ཆད་ཀི་མང་ཚིག་ཅིག མི་ཚོ། 

མཚོན་ཆ་དེ་ཚོ། དབིན་སྐད་དུ་group ཟེར། 

ཚོ་ཁག དུམ་བུ་དང་ཚན་པ། འབློག་པ་རྣམས་ཚོ་ཁག་ཚོ་ཁག་བས་ནས་ཡློད། 

ཚོ་ཁུ་མེ་མ་འཕད་པ། རྡློ་ཁློག་མེ་ལ་བསེགས་པ་ཕིར་ཕློག་པའི་ནང་དུ་ཚོ་ཤ་གི་འཐག་བས་པ་དང་། 

ཆུ་ཕན་བུ་གཉིས་མཉམ་དུ་བླུག་པའི་ཁུ་བ་ལ་ཟེར་ཞེས་གློང་སྨན་པས་མཛད་པའི་པློད་དམར་

ལས་གསུངས། 

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

དབིན་སྐད་དུ་complex number ཟེར། 

ཚོ་གྲུབ་བཟློ་རལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་group technology ཟེར། 

ཚོ་གཅིག ཁྱུ་གཅིག་གམ་ཤློག་ཁ་གཅིག

ཚོ་ཆེས་པ། [ཡུལ] ① ལློ་ཆས་ཚིལ་ཞག་མང་དྲགས་པ། ཁ་ཟས་ཚོ་ཆེས་པ། ② འཚག་བཟང་

བའམ། ཤ་རྒྱགས་པ། ཕག་པ་ཚོ་ཆེས་པ། གཟུགས་པློ་ཚོ་ཆེས་པ། 

ཚོ་དྲུག ཆིས་ཀ། ཕློགས་པ། ཟི་ན། ཀླུ་འབུམ། མི་ཉག ཞིང་སྐྱློང་། 

ཚོ་བདུན་དགློན། ཚོ་བདུན་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་འཁློར་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་

ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༨༥༣ལློར་ཅློག་ཙེ་བློན་ཆེན་མཁར་དགུ་ཏཱ་རློ་འཇམ་དབངས་ཀིས་སྦིན་བདག་

མཛད་དེ་ཕ་མཐའ་སྐུ་འཕེང་བཞི་པ་དཀློན་མཆློག་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ནས་ཕག་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཚོ་པ། ཤློག་ཁ། སེ་ཚོ་པ་རེ་ལ་དཔློན་པློ་རེ། 

ཚོ་པ་སེ་བཞི་འཁྲུག་སྐློར། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་པའི་ནང་དབུས་གཙང་གི་མཁས་པ་མི་བཅུ་

དབུས་ནས་ཀླུ་མེས་ཚུལ་ཁིམས་ཤེས་རབ་དང་། གཉལ་པ་འབིང་ཡེ་ཤེས་ཡློན་ཏན། རྦ་ཚུལ་

ཁིམས་བློ་གློས། རག་ཤུལ་ཚུལ་ཁིམས་འབྱུང་གནས། སུམ་པ་ཡེ་ཤེས་བློ་གློས་བཅས་ལྔ་དང་། 

གཙང་ནས་མགུར་མློ་རབ་ཁ་བ་དང་། ལློ་སྟློན་རྡློ་རེ་དབང་ཕྱུག སྟློད་ཀི་ཤབ་སློ་ལྔའི་ཚོང་བཙུན་

ཤེས་རབ་སེང་གེ མངའ་རིས་པ་འློ་བརྒྱད་སྤུན་གཉིས། བློ་དློང་པ་ཨུ་པ་དེ་དཀར་བ་བཅས་ལྔ། 

མདློ་སྨད་དུ་བསྙེན་པར་རློགས་ནས་དབུས་གཙང་དུ་ཕེབས། བསམ་ཡས་དང་ལྷ་སའི་ཉེ་འཁློར་

སློགས་སུ་གནས་གཞི་བཟུང་། དབུས་པ་མི་ལྔའི་སློབ་མ་དང་། ཡང་སློབ་སློགས་ཀི་གནས་གཞི་

བཟུང་ཡུལ་རྒྱ་བསྐྱེད་པས་ཀླུ་མེས་དང་། རྦ། རག འབིང་བཅས་ཀི་ཚོ་པ་བཞི་ཆགས། དུས་

རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་དུས་དཀིལ་དང་། དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་འགློར་ཚོ་པ་བཞི་པློའི་

བར་དམག་འཁྲུག་ཐེངས་མང་ལངས། ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེ་ཆུང་གཉིས་མེ་ལ་བསེགས་ནས་

གཏློར་སྐྱློན་བྱུང་བ་སློགས་བས། དེ་རེས་སློམ་པ་ཚུལ་ཁིམས་སྙིང་པློས་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་

ཆེ་ཆུང་གཉིས་ལ་ཉམས་གསློ་དང་འབེལ་གུང་ཐང་བ་མ་ཞང་ལ་རིས་སྤློད་གནང་། 

ཚོ་པའི་འགློ་དཔློན། སེ་ཚོ་སློ་སློའི་དཔློན་པློ། 

ཚོ་པའི་བརྒྱ་དཔློན། སེ་ཚོའམ་མི་ཁིམ་བརྒྱ་རེའི་དཔློན་པློ། 

ཚོ་པའི་སྟློང་དཔློན། སེ་ཚོའམ་མི་ཁིམ་སྟློང་ཕག་གཅིག་གི་དཔློན་པློ། 

ཚོ་པའི་མནའ་འབེལ། སེ་ཚོ་སློ་སློའི་བར་མཛའ་མཐུན་གི་ཆེད་མཉམ་དུ་སྦྲེལ་བའི་ཚོགས་པ། 

ཚོ་པློ། ཤ་ཚིལ་ཅན་དང་། མི་ཤ་རྒྱག་པ་ལའང་འཇུག 

ཚོ་དཔློན། སེ་ཤློག་གམ་ཚོ་པའི་དཔློན་པློ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་group name ཟེར། 

ཚོ་ཚིག འཚོ་ཚིས། ལློ་གློས་ཀི་འཚོ་ཐབས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ཚོ་ཚོ། ཚང་མ། 

ཚོ་རུབ་ལྷ་ཁང་། ལྷ་ཁང་འདི་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་སྐློར་ནས་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་

ཡིན་ཞིང་། རེས་སུ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར་བར་བཤད། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་

ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཚོ་ཤློག་གཉེན་སྒིག སེ་ཚོ་བར་གཉེན་སྒིག་བེད་པ། 

ཚོག སྣློད་སློགས་ལ་སྐྱློན་མེད་ཅིང་ཆུ་སྐྱློར་བ་སློགས་དངློས་རས་རྣམས་ནང་དུ་འཛིན་པའི་དློན་སྟེ། 

ཤིང་ཟློམ་སྤུས་ལེགས་པས་ཆུ་ཡག་པློར་ཚོག་པ། སྒེ་གསར་པའི་ནང་དུ་རིགས་ཆུང་ཆུང་ཡང་

ཚོག་ཐུབ་པ་ལ་བུའློ།། 

ཚོགས། ① དྭངས་སྙིགས་འབེད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཚག་པའི་སྐུལ་ཚིག ② ཕུང་པློའམ་ལུས་པློ། 

རུ་ཚོགས། སེ་ཚོགས། འདས་པའི་ལློ་ཚོགས་དེ་གཉིས་བཀློད། ཐློབ་ནློར་རིམ་པར་བརེགས་

པའི་ཚོགས། ③ རྣལ་འབློར་པ་དག་གིས་བཟའ་བཏུང་གི་རས་རྣམས་བདེ་སྟློང་གི་ངློ་བློར་བིན་

གིས་བརླབས་ནས་རྒྱལ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་མཆློད་ཅིང་ཚིམ་པ་དྲུག་ལན་གི་ངང་དུ་རློལ་

བའི་རས། ④ དགེ་བའི་ལས། 

ཚོགས་ཀི་འཁློར་ལློ། འདློད་ཡློན་ལྔ་དང་། བེ་བག་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་རས་རྣམས་ཟག་མེད་ཡེ་

ཤེས་ཀི་བདུད་རིར་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་ར་བ་གསུམ་གི་ལྷ་ལ་མཆློད་པ་དང་། རང་ལུས་གདན་

གསུམ་ཚང་བའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་མཆློད་པའི་སློ་ནས་ཚོགས་ཁད་པར་ཅན་གསློག་པའི་ཆློ་ག

ཚོགས་ཀི་དགག་དབེ། དགག་དབེའི་ནང་གསེས། གློ་བུར་དུ་དགག་དབེ་བེད་པ་སྟེ། དམག་འཁྲུག་

ལ་སློགས་པའི་རྐྱེན་གིས་གློ་བུར་དུ་འགེས་དགློས་པ་སློགས་པའི་རྐྱེན་གིས་གློ་བུར་དུ་འགེས་

དགློས་པ་བྱུང་ན་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཚོགས་ཀི་དགག་དབེ་བ་བའློ།། དགེ་སློང་

གང་རུང་རྐྱེན་དབང་གིས་འགློ་དགློས་པ་བྱུང་ནའང་དེ་ལར་རུང་བའློ།། 

ཚོགས་ཀི་མཆློག ཚོགས་བསག་བའི་ཞིང་གི་གཙོ་བློ་སྟེ་བ་མ་དང་དགེ་འདུན་ལ་བུའློ།། 

ཚོགས་ཀ་ིབདག་པློ། [མངློན]སེང་གེ དམར་པློ་སྐློར་གསུམ་ག་ིཡ་གལ་ཚོགས་བདག་གང་སྣ་ཅན་ལ་གློ 

ཚོགས་ཀི་ལམ། ཚོགས་ལམ་དང་དློན་གཅིག 
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ཚོགས་ཀི་ས། ཚོགས་ལམ། 

ཚོགས་ཀི་སད་བུ། [མངློན]ཉ་རྒྱ། 

ཚོགས་ཁང་། ① མི་མང་པློ་འདུ་སའི་ཁང་པ། ② གྲྭ་མང་འདུ་ཁང་། 

ཚོགས་ཁུག གྲྭ་པས་ཚོགས་སུ་འཁེར་རྒྱུའི་རམ་ཁུག་ཆུང་ངུ་ཞིག 

ཚོགས་ཁློ། གྲྭ་པའི་མང་ཇ་སློགས་སྐློལ་སྣློད། 

ཚོགས་འཁློར། ཚོགས་ཀི་འཁློར་ལློའི་བསྡུས་མིང་། 

ཚོགས་གལ། ① ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའི་གལ། ② གྲྭ་པ་འཚོགས་པའི་ཚོགས་གལ། 

ཚོགས་སྒྲུབ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། མཐར་ཐུག་གི་བང་ཆེན་སྒྲུབ་པ་ལ་ནུས་པ་

མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་བང་སེམས་ཀི་ཆློས་མཆློག་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་ཡན་ཆད་ཀི་ཉམས་ལེན་ཞིག་

གློ དབེ་ན་སྙིང་རེ་ཆེན་པློའི་ཚོགས་སྒྲུབ་ནས་གཉེན་པློའི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀི་བར་བཅུ་བདུན་ཡློད། 

ཚོགས་བརྒྱ་རི་ཁློད། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་

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

ཚོགས་བརྒྱད། སྦིན་པའི་ཚོགས། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཚོགས། ཐློས་པའི་ཚོགས། ཞི་གནས་ཀི་ཚོགས། 

ལྷག་མཐློང་གི་ཚོགས། བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས། སྙིང་རེ་ཆེན་པློའི་

ཚོགས་བཅས་སློ།། 

ཚོགས་བསྒྲུབས་བཅུ་གཅིག བརེ་བའི་ཚོགས་ཀི་བསྒྲུབ་པ། སྦིན་སློགས་དྲུག ཞི་གནས། ལྷག་

མཐློང་། ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ། ཐབས་ལ་མཁས་པ། ཡེ་ཤེས། བསློད་ནམས། ལམ། གཟུངས། 

གཉེན་པློའི་ཚོགས་ཀི་བསྒྲུབ་པའློ།། 

ཚོགས་དངུལ། དགེ་འདུན་འཚོགས་པ་ལ་ཕུལ་བའི་དངུལ། 

ཚོགས་ཅན། [མངློན]སན་མ། 

ཚོགས་ཆགས་བར་འགེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་grouping isolation ཟེར། 

ཚོགས་ཆུང་། ཚོགས་ཁག་ཆུང་བ། ཚོགས་ཆུང་ཁག་བགློས་ཀིས་གློས་བསྡུར་བས་པ། 
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ཚོགས་ཆེན། ཚོགས་འདུ་ཆེན་པློ། ཚོགས་ཆེན་ཐློག་གློས་འཆམ་བས་པ། 

ཚོགས་ཆེན་པ། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤི་བློད་དུ་ཕེབས་རེས་དགེ་སློང་གི་སློམ་རྒྱུན་མང་དུ་སེལ་བ་

གནང་བ་ལས་ཚོགས་པ་སེ་བཞི་སྟེ། ༡ ཚོགས་ཆེན་པ། ༢ ཚོགས་པ་བེ་རིང་པ། ༣ཚོགས་

དགེ་འདུན་སང་པ། ༤ ཚོགས་ཆློས་ལུང་པ་བཅས་བྱུང་བའི་ནང་ནས་ཚོགས་ཆེན་པ་ནི་པཎ་

ཆེན་གི་སློབ་མ་གཙང་པ་རྡློ་རེ་དཔལ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཚོགས་པ་ཡིན། 

ཚོགས་ཆེན་ཞལ་ངློ་།། ས་དུས་བློད་ཀི་དགློན་ཆེན་ཁག་གི་སྒིགས་ཁིམས་དབང་འཛིན་ལས་སྣེ། 

ཚོགས་ཆློས། ཁློམ་ཚོགས་ཡློངས་ལ་ཐུན་མློང་དུ་འཆད་རྒྱུའི་ཆློས། 

ཚོགས་མཆློད། ཡི་དམ་རྒྱུད་སེ་གང་རུང་གི་ཆློ་གའི་སློ་ནས་ཚོགས་ཀི་མཆློད་པ་འབུལ་བ། 

ཚོགས་མཆློད་ཆེན་མློ། དེ་ས་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ལློ་ལར་བློད་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅློ་བརྒྱད་

ཉིན་ནས་ཉིན་བཅུ་གཉིས་རིང་ལྷ་ལན་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ལྷ་ས་སྨློན་ལམ་ཆེན་མློ་

དང་འདྲ་བའི་དགེ་འདུན་གི་ཚོགས་འདུ་བ་དང་མཆློད་འབུལ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེན་བེད་སློལ་ཡློད་པ་

དེ་ལ་ཚོགས་མཆློད་ཆེན་མློ་ཞེས་སུ་གགས། 

ཚོགས་མཆློད་སེར་སྦྲེང་། སར་བློད་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་གནམ་གང་ཉིན་ལྷ་ས་ནས་རེ་ཕློ་བང་བར་

དུ་མཆློད་རས་སྣ་ཚོགས་ཐློགས་པའི་སེར་མློ་བའི་ཕེང་བ་སྦྲེང་ཚར་དུ་སྒིག་པའི་དུས་མཆློད། 

ཚོགས་བརློད་ཀི་སྒ། རློད་བེད་ཀི་སྒ་གང་ཞིག་རང་གི་དངློས་ཀི་བརློད་བར་གྱུར་པའི་ཚོགས་སྤི་

ཡློད་པ་སྟེ། རང་གི་ཡན་ལག་དུ་མ་ཚོགས་པའི་སྤི་ཡིན་པ་དཔེར་ན། བུམ་པ་ཞེས་པ་རང་གི་ལློ་

བ་དང་མཆུ་དང་མགིན་པ་ལ་སློགས་པ་ཆ་ཤས་དུ་མ་ཚོགས་པའི་སྤི་ཡིན་པ་ལ་བུའློ།། 

ཚོགས་གཉིས། བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས། 

ཚོགས་གཏམ། ① དགེ་འདུན་པའམ་མི་མང་ཚོགས་པའི་དབུས་སུ་སང་བང་གི་བསབ་བ་འདློམས་

པའི་གཏམ། ② [ཡུལ]གཏློར་མའི་བེ་བག་ཅིག 

ཚོགས་གཏམ་བཏང་བ། དག་ེའདུན་ཚོགས་འཚོགས་པའ་ིདབུས་སུ་ཆློས་ཁིམས་གསལ་བཤད་བས་པ། 

ཚོགས་དྲུག མིག་རྣ་སྣ་ལྕེ་ལུས་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་ལ་ཟེར། 

ཚོགས་དྲུག་ཕིར་མ་སྤློ། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་སྟེ། ༡ མིག་གི་རྣམ་ཤེས། ༢ རྣ་བའི་རྣམ་ཤེས། ༣ 
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སྣ་ཡི་རྣམ་ཤེས། ༤ ལྕེའི་རྣམ་ཤེས། ༥ ལུས་ཀི་རྣམ་ཤེས་བཅས་དབང་པློའི་རྣམ་ཤེས་ལྔ་དང་། 

དེའི་སྟེང་དུ། ༦ ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་བསྣན་པས་དྲུག་པློ་དེ་ཡིན། 

ཚོགས་གདན། ཚོགས་ཁང་དུ་གདིང་རྒྱུའི་བ་གདན་དང་། གྲུམ་ཚེ་སློགས་ཀི་གདན། 

ཚོགས་བདག ① [མངློན]སེང་གེ ② ཚོགས་བདག་ཅེས་པའི་ལྷ་དམར་པློ་སྐློར་གསུམ་ཡ་གལ་

གང་པློ་ཆེའི་གདློང་ཅན་ཞིག 

ཚོགས་འདུ། མི་མང་པློ་འཛོམས་པའི་འདུས་པ། ཚོགས་འདུའི་སློ་དབེའི་མཛད་སློ། ཚོགས་འདུ་

གློལ་བའི་མཛད་སློ། ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ། 

ཚོགས་འདུ་བ། གྲྭ་ཚང་སློ་སློའི་གྲྭ་པས་གྲྭ་པའི་སྤི་དློན་བེད་མཁན་དུ་བདམས་ནས་སྤི་དློན་གི་

ཚོགས་འདུར་ཕིན་ཆློག་པའི་འཐུས་མི། 

ཚོགས་གནས། ཚོགས་ཁང་ངམ་འདུ་ཁང་། 

ཚོགས་པ། ① ཟིན་པ། ར་ཁློག་རྡློལ་ནས་ཆུ་མི་ཚོགས་པ། ཁ་མ་ཚོགས་པར་གསང་གཏམ་ཕིར་

ཤློར་བ།② འཛོམས་པ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། མཐུན་རྐྱེན་ཚོགས་པ། མི་མང་པློ་ཚོགས་པ། 

③ འཐུས་མི་ཚོགས་པ། སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ། ④ ཕུང་པློ། ⑤ རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་རྐྱེན་འདུས་

པའི་གནས་སྐབས། ལན་མིན་འདུ་བེད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག ⑥ [མངློན]ལུས། 

ཚོགས་པ་སྐྱློང་། དགློན་པའམ་སྒྲུབ་སེའི་སློབ་དཔློན་གནང་བའི་ཞེ་ས། 

ཚོགས་པའི་སྒིག་ཡིག ཚོགས་པའི་ཡིག་ཐློག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལམ་ལུགས་

སམ་ལས་དློན་སྒྲུབ་སྟངས། 

ཚོགས་པའི་བུད་མེད། [མངློན]སྨད་འཚོང་མ། 

ཚོགས་སྤི། རྡུལ་ཕན་མང་པློ་ཚོགས་པའི་ཆློས་ལ་འདི་ནི་རགས་པའློ་སྙམ་དུ་མངློན་པར་ཞེན་པའི་

སྒློ་བཏགས་པའི་ཆ། 

ཚོགས་སྤློད་ཀི་རང་རྒྱལ། ཉན་ཐློས་ཀི་སྦློར་ལམ་ཙམ་སློན་དུ་བཏང་ནས་རང་རྒྱལ་དུ་གྱུར་པའློ།། 

ཚོགས་སྤློད་པ། དབང་རྟུལ་སིད་པ་མཐའ་མའི་སློན་སློབ་དཔློན་གཞན་ལ་བརེན་དགློས་པའི་རང་རྒྱལ། 

ཚོགས་ཕློར། ① གྲྭ་པས་ཚོགས་འཚོག་སར་འཁེར་རྒྱུའི་ཕློར་པའི་བེ་བག་ཅིག ② [རིང]རློགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

པའི་བརྡ་རིང་སྟེ་གང་བའམ། མཐར་ཕིན་པའི་དློན། 

ཚོགས་སྦློར། ཚོགས་ལམ་དང་སྦློར་ལམ་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་མིང་། 

ཚོགས་མ་བསགས་པ། ① དགེ་བའི་ལས་མ་བསྒྲུབས་པ། ② སྤློད་པ་རིང་པློའི་མི་ལ་སྨློད་ཚིག 

ཚོགས་མི། ① ཚོགས་འདུར་འགློ་མཁན། ② ཚོགས་ཁག་སློ་སློའི་སྒིགས་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་མི། 

ཚོགས་ཚོགས། མི་མང་པློ་བསྡུ་རུབ་ཀིས་གློས་བེད་པ། 

ཚོགས་ཚོའི་ཕི་འབེལ། ཚོགས་ཚོ་ཡིས་ཕི་རྒྱལ་དང་འབེལ་བ་བེད་པའི་རྒྱུན་ལན་བེད་སློ

ཚོགས་རས། ཚོགས་འཁློར་དུ་འབུལ་རྒྱུའི་བཟའ་བཏུང་གི་རིགས། 

ཚོགས་འཛུགས་རང་མློས། ཚོགས་པ་ཅི་རིགས་འཛུགས་རུང་ཚད་བཀག་མེད་པར་རང་དབང་ཡིན། 

ཚོགས་འཛོམས། ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ། མི་མང་ཚོགས་འཛོམས་ཐློག་ཏུ་གཏམ་བཤད་བས་པ། 

ཚོགས་ཞིང་། སངས་རྒྱས་པ་ཚོས་ཕག་མཆློད་གསློལ་འདེབས་སློགས་དགེ་ཚོགས་གསློག་སའི་

ཞིང་དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་གློ 

ཚོགས་ཞིང་གསུམ། ཚོགས་བསགས་པའི་ཞིང་གསུམ་སྟེ། ཡློན་ཏན་གི་ཞིང་མཁན་སློབ་ལ་བུ་དང་། 

ཕན་འདློགས་པའི་ཞིང་ཕ་མ་ལ་བུ་དང་། སྡུག་བསལ་གི་ཞིང་ནད་པ་ལ་བུ་སྟེ་འདི་དག་བང་

སེམས་རབ་ཏུ་བྱུང་མ་བྱུང་གཉིས་ཀའི་བསློད་ནམས་སྐྱེ་བའི་གཞི་ཡིན་ནློ།། 

ཚོགས་ཟངས། དགེ་འདུན་པའི་ཇ་ཐུག་སྐློལ་སྣློད། 

ཚོགས་བཟླུམས། ① རླབས་ཆེན་དགེ་བའི་ལས་བསགས་པ། ② མི་གངས་མང་པློ་གནས་གཞི་

གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ། 

ཚོགས་རམས་པ། ཚོགས་མཆློད་རབ་འབམས་པ་སྟེ། ས་དུས་ལྷ་ལན་ཚོགས་མཆློད་ཀི་ཚོགས་

དབུས་སུ་མཚན་ཉིད་དམ་བཅའ་འཇློག་མཁན་གི་དགེ་བཤེས། 

ཚོགས་ལངས། དགློན་པ་ཆེ་ཁག་ལ་གྲྭ་པ་སྟློང་ཚོ་འཚོགས་པའི་དབུས་སུ་མི་གཉིས་ཡར་ལངས་ཏེ་

གཅིག་གིས་ས་རྒློལ་དང་གཅིག་གིས་ཕི་རྒློལ་བས་ནས་མཚན་ཉིད་ཀི་རློད་པ་བེད་སློལ་དེའློ།། 

ཚོགས་ལམ། ལམ་ལྔའི་ཡ་གལ། མ་ངན་ལས་འདས་པར་བགློད་པའི་གཞི་གང་ཞིག་ཐར་པ་ཆ་

མཐུན་གི་དགེ་བས་བསྡུས་པའི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པློ་གསློག་པར་བེད་ཅིང་། བདག་མེད་ཐློས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསམ་གི་སློ་ནས་སྒ་སྤི་དང་དློན་སྤིའི་ཚུལ་དུ་རློགས་པ་དང་། དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བཞི་དང་། 

ཡང་དག་སློང་བ་བཞི། རྫུ་འཕྲུལ་རང་པ་བཞི་བཅས་བསློམས་པས། སང་བ་ཤིན་ཏུ་རགས་པ་

འཁློར་བར་སྡུག་བསལ་སྐྱེད་བེད་རྣམས་རྣམ་པར་སུན་འབིན་པའི་ཚུལ་གིས་སློང་ཞིང་། སྤན་

དང་། མངློན་ཤེས། ཆློས་རྒྱུན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡློན་ཏན་ཐློབ་པར་བེད་པའི་ལམ་མློ། 

ཚོགས་ལམ་ཞེས་པའི་དློན་གང་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། དྲློད་ལ་སློགས་པའི་རློགས་པ་སྐྱེ་བའི་

སྣློད་རུང་དུ་བ་བའི་ཕིར་དགེ་བའི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པློ་གསློག་པར་བེད་པའི་ལམ་ཡིན་པས་

ཚོགས་ལམ་ཞེས་བ། ཞེས་སློ། ཚོགས་ལམ་གི་མཚན་གཞི་གང་ཞེ་ན། དང་པློ་བང་ཆུབ་མཆློག་

ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་བཟུང་དྲློད་ཀི་ཡེ་ཤེས་མ་སྐྱེས་བར་གི་ཐློས་བསམ་སློམ་གསུམ་ལ་འབད་

པའི་རློལ་བ་རྣམས་སློ། །ཚོགས་ལམ་ལ་ནང་གསེས་ཀི་དབེ་བ་གང་ཞེ་ན། དབེ་ཚུལ་ཁ་ཤས་

ཡློད་ཀང༌། ཡློངས་གགས་སུ་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་དང༌། ཚོགས་ལམ་འབིང་པློ། ཚོགས་ལམ་ཆེན་

པློ་གསུམ་མློ། དེ་དག་སློ་སློའི་ཁད་ཆློས་གང་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། དྲན་པ་ཉེར་བཞག་

བཞི་སློམ་པ་སྦློར་ལམ་ལ་འཇུག་པར་མ་ངེས་པ་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ༌། ཡང་དག་པར་སློང་བ་བཞི་

སློམ་པ་སྦློར་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་དུས་ངེས་པ་ཚོགས་ལམ་འབིང་པློ། རྫུ་འཕྲུལ་གི་རང་པ་བཞི་

སློམ་པའི་ཚེ་སྦློར་ལམ་དྲློད་སྐྱེ་བར་ངེས་པ་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པློ། ཞེས་གསུངས། 

 འློ་ན་ཚོགས་ལམ་པའི་གང་ཟག་ལ་སང་རློགས་ཀི་ཁད་པར་གང་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། 

རིགས་སེམས་སྤློད་པའི་གཞི་རུ་ཆློས་ལྔ་ལན། །སྤན་དང་མངློན་ཤེས་ཏིང་འཛིན་ཆློས་རྒྱུན་

ཐློབ། ཅེས་གསུངས་པ་ལར། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་སད་པ་དང༌། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གཉིས་

བསྐྱེད་པ། སྤློད་པ་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་པ་གཞིར་བས་པའི་སྟེང་དུ། ཆློས་ལྔ་ལན་པ་སྟེ། སློ་

སློ་སྐྱེ་བློའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་བརེན་པ་དང་གཅིག དབང་པློའི་སློ་སློམ་པ་དང་གཉིས། ཟས་ཀི་ཚོད་

རིག་པ་དང་གསུམ། ནམ་གི་ཆ་སྟློད་སྨད་ལ་མི་ཉལ་བར་རྣལ་འབློར་ལ་བརློན་པ་དང་བཞི། 

ཤེས་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལ་མངློན་པར་དགའ་བ་སྟེ་ཆློས་ལྔ་དང་ལན་པ་ཞིག་དགློས། གཞན་

ཡང་ཚོགས་ལམ་པའི་གང་ཟག་དེའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཡློན་ཏན་སྤན་ལྔ་དང༌། མངློན་ཤེས་ལྔ་

ཐློབ་ཅིང༌། མཐར་ཐུག་པའི་ཁད་པར་གི་འབས་བུ་ཆློས་རྒྱུན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐློབ་པ་ཡིན་ནློ། ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

 ཆློས་ལྔ་ཞེས་པ་གང་ཞེ་ན། ཚོགས་ལམ་གི་གང་ཟག་ལ་ཚང་དགློས་པའི་ཆློས་ལྔ་སྟེ། དང་པློ་

ཚོགས་ལམ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་རེན་སློ་ཐར་རིགས་བདུན་གང་རུང་ཞིག་ཡིན་དགློས། 

གཉིས་པ་དབང་པློ་རྣམས་མི་དགེ་བའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་སློ་སློམ་ཞིང༌། ཟབ་པ་ཤེས་རབ་དང་

རྒྱ་ཆེ་བ་གཞན་དློན་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་འཇུག་དགློས། གསུམ་པ་ཁ་ཟས་ལ་སློགས་དད་

པའི་སློ་ནས་ཕུལ་བ་རྣམས་གནང་བཀག་རིག་པར་བས་ཏེ་མང་ཉུང་ཚོད་ཤེས་པ་དང༌། རང་

ལུས་ལ་གནས་པའི་སིན་བུའི་རིགས་གངས་མེད་གསློ་བའི་ཕིར་དང༌། ཆློས་སྒྲུབ་པའི་རེན་ཡུན་

དུ་གནས་པའི་ཕིར་དུ་བསམ་སྟེ་བཟའ་བ་སློགས་སློ། བཞི་པ་ཐུན་སྟློད་སྨད་ལ་དྲན་པ་དང་ཤེས་

བཞིན་གི་སློ་ནས་འདུ་འཛི་ཆགས་པ་སངས་ཏེ་མི་སྡུག་པ་དང༌། ཚད་མེད་བཞི་སློགས་

བསློམས་ནས་སྒིབ་པ་སྦློང་བའི་རྣལ་འབློར་ལ་བརློན་དགློས། ལྔ་པ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་

བ་བ་གང་ཡིན་རུང་ཤེས་བཞིན་གི་བ་ར་དང་མ་བལ་བའི་སློ་ནས། རུང་བ་ལ་འཇུག་པ་དང་མི་

རུང་བ་སློང་བ་ཤེས་བཞིན་གནས་པ་ལ་དགའ་བ་བཅས་སློ། ། 

ཚོགས་ལམ་གི་ཉམས་ལེན་བཞི། ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་པ་དང་། ལམ་གི་ཆློས་ལ་ཐློས་བསམ་བ་

བ། ལམ་གི་ཆློས་ལ་སློམ་བ་བ། འཕགས་པའི་རིགས་བཞི་ལ་གནས་པ་བཅས་བཞིའློ།། 

ཚོགས་ལམ་གི་ཡན་ལག་ལྔ། སློ་སྐྱེའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་བརེན་པ་དང་། དབང་པློའི་སློ་སློམ་པ། ཟས་

ཀི་ཚོད་རིག་པ། ནམ་གི་ཆ་སྟློད་སྨད་ལ་མི་ཉལ་བར་རྣལ་འབློར་ལ་བརློན་པ། དྲན་ཤེས་ལན་

པས་དགེ་བ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པར་དགའ་བ་བཅས་ལྔའློ།། 

ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་། ཚོགས་ལམ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བཞི་སློམ་པ་

སྦློར་ལམ་ལ་འཇུག་པ་སྟེ་སྐྱེ་བའི་དུས་མ་ངེས་པའློ།། 

ཚོགས་ལམ་ཆེན་པློ། ཚོགས་ལམ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། རྫུ་འཕྲུལ་གི་རང་པ་བཞི་སློམ་པ་སྦློར་

ལམ་དྲློད་ཚེ་འདིར་སྐྱེ་བར་ངེས་པའློ།། 

ཚོགས་ལམ་འབིང་པློ། ཚོགས་ལམ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། ཡང་དག་པར་སློང་བ་བཞི་སློམ་པ་ཚེ་

ཕི་མར་སྦློར་ལམ་ལ་སྐྱེ་བའི་དུས་ངེས་པའློ།། 

ཚོགས་ལམ་གསུམ། ཚོགས་ལམ་ལ་དབེ་ན་གསུམ་སྟེ་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་། ཚོགས་ལམ་འབིང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚོགས་ལམ་ཆེན་པློ་སྟེ་གསུམ་མློ། 

ཚོགས་ཤ ཚོགས་འཁློར་གི་རས་སུ་བཤམས་རྒྱུའི་ཤ 

ཚོགས་བཤད། ① ཚོགས་མང་དབུས་སུ་བཤད་པའི་ཆློས་གཏམ། ② ཚོགས་འཁློར་གི་འགེལ་བཤད། 

ཚོགས་གསུམ། མིང་གི་ཚོགས་དང་། ཚིག་གི་ཚོགས་དང་། ཡི་གེའི་ཚོགས་བཅས་གསུམ་མློ། 

ཚོགས་གསུམ་གསལ་བ། དག་ཡིག་ཚོགས་གསུམ་གསལ་བ་ཞེས་པ། མིང་ཚིག་ཡི་གེ་གསུམ་གི་

ཚོགས་གསལ་བར་བཤད་པའི་གཞུང་། དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པར་དཔང་ལློ་ཙཱ་བ་བློ་གློས་

བརན་པས་མཛད་པའི་བརྡ་སྤློད་པའི་གཞུང་ཞིག་གི་མིང་ཡིནམ།

ཚོགས་གསློག དགེ་བ་སྒྲུབ་པ། 

ཚོགས་བསགས། བསག་བའི་ཚོགས་ཀི་ངློ་བློ་ནི་ཆློས་གཟུགས་ཀི་སྐུ་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་སུ་

གྱུར་པའི་དགེ་བ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཅི་རིགས་ཀིས་བསྡུས་པའློ།། དེ་ལ་དབེ་ན་དམིགས་

བཅས་བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་དང་། དམིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་གཉིས་ཡློད། 

ཚོགས་བསགས་པ། དགེ་བའི་ལས་ཀི་འབས་བུ་བསགས་པའམ་བསློད་ནམས་བསགས་པ་

སློགས་ལ་བུ། 

ཚོགས་བསགས་ཡན་ལག་བདུན་པ། ཕག་འཚལ་བའི་ཡན་ལག་དང་། མཆློད་པའི་ཡན་ལག 

བཤགས་པའི་ཡན་ལག རེས་སུ་ཡི་རང་བའི་ཡན་ལག ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་བར་བསྐུལ་

བའི་ཡན་ལག མ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསློལ་བ་གདབ་པའི་ཡན་ལག དགེ་བ་རློགས་བང་

དུ་བསློ་བའི་ཡན་ལག་བཅས་བདུན་ནློ།། 

ཚོང་། ཁེ་སློགས་སྒྲུབ་པའི་ལས། ཚོང་རྒྱབ་པ། གཞུང་ཚོང་། སེར་ཚོང་། ཚོང་ལས། ངེད་ཚོ་ཚོང་

ལ་འློང་བ་ཡིན། 

ཚོང་སྐད། ཚོང་པའི་སྐད་ཆ་སྟེ་ཚོང་རྒྱབ་སྐབས་ཀི་སྐད་ཆ་ཤློད་སྟངས། ཚོང་སྐད་རྒྱབ་པ། 

ཚོང་སྐུར། ཚོང་ཟློག་གང་རུང་རང་ཉིད་མ་ཕིན་པར་གཞན་ལ་ཚོང་རློགས་ཞེས་སྐུར་བ། ཚྭ་བལ་

ཚོང་སྐུར་བས་པ། 

ཚོང་བཀྲམ། ཚོང་ཟློག་བཏློན་པ། 
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ཚོང་ཁ་རྒྱུག་པློ། ཚོང་ཟློག་ཁློམ་རར་འགློ་རྒྱུག་ཆེ་བ། ད་ཚོང་ཁ་རྒྱུག་པློའི་དུས་སྐབས་རེད། 

ཚོང་ཁ་འགག་པ། ཚོང་འབེལ་བེད་དུ་མ་བཅུགས་པ། ཡང་ན་འགློ་ཁུངས་མེད་པ་བཟློ་བ་ཞེས་པ་

མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཚོང་ཁ་མི་རྒྱུག་པ། ཚོང་ཟློག་ཁློམ་རར་འགློ་རྒྱུག་མེད་པ། པགས་རིགས་དབར་དུས་ཚོང་ཁ་མི་

རྒྱུག་ལ་བུའློ།།

ཚོང་ཁང་། ཚོང་ཟློག་འཚོང་སའི་ཁང་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ངེས་འཇུག་དང་། བརེ་གནས། ཚོང་

ལམ་བཅས་སློ།། 

ཚོང་ཁེ། ཚོང་གི་ཁེ་སེབས། 

ཚོང་ཁལ། ཚོང་ཁེའི་སྟེང་ནས་འཇལ་དགློས་པའི་ཁལ། ཚོང་ཁལ་འཇལ་བ། 

ཚོང་ཁློམ། ཚོང་ཟློག་ཉློ་ཚོང་གི་དློན་དུ་འགེམས་སྟློན་བེད་ས། ཚོང་ཁློམ་དར་རྒྱས་ཆེ་བ། 

ཚོང་འཁློས། ཚོང་ལས་ཀི་ཐབས་ཤེས། 

ཚོང་འཁློས་འཐབ་ལེན། ཚོང་ལས་བེད་པ། མི་དེ་ཚོང་འཁློས་འཐབ་ལེན་ལ་མཁས་པློ་འདུག 

ཚོང་གུན། ཚོང་བརྒྱབ་ནས་ཕློག་པའི་གློང་། ཚོང་བརྒྱབ་ནས་ཚོང་གུན་བྱུང་བ། 

ཚོང་སར། ཚོང་པའི་སློད་སར། མི་འདུ་ཚོགས་ཆེ་སར་ཚོང་སར་བཏབ། 

ཚོང་གྲུ། ཚོང་ཟློག་སྐྱེལ་འདྲེན་བེད་པའི་གྲུ། 

ཚོང་གློགས། ཚོང་རྒྱབ་མཁན་གི་རློགས་པ། 

ཚོང་རྒྱུག ཚོང་ཟློག་བིན་རྒྱུག ཚོང་རྒྱུག་བདེ་བ། ཚོང་རྒྱུག་མགློགས་པ། ཚོང་རྒྱུག་དཀའ་བ། 

ཚོང་རྒྱུག་མི་བདེ་བ། 

ཚོང་རྒྱུག་པློ། ཚོང་ཟློག་བིན་སྐྱེན་པློ། 

ཚོང་སྒྱུར། འཚོང་བ། དངློས་ཟློག་དབློར་འདྲེན་བས་ཏེ་གློང་གསེབ་ཏུ་ཚོང་སྒྱུར་བས། 

ཚོང་བརྒྱབ་པ། ཉློ་འཚོང་གི་ལས་ལ་འཇུག་པ། 

ཚོང་འགིམ་པ། ས་དུས་ཚོང་ཟློག་ཁེར་ཏེ་ཚོང་རྒྱབ་ཏུ་འགློ་བ། ཕློགས་ནས་ཕློགས་སུ་ཚོང་འགིམ་པ། 

ཚོང་འགྲུལ། ①ཚོང་གི་དློན་དུ་ཕར་ཚུར་འགློ་བ། ཚོང་འགྲུལ་གྲུ་ཁ། ② ཚོང་རྒྱབ་པར་འགློ་འློང་
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བེད་མཁན། 

ཚོང་ལྔ། ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་ཀི་དཔློན་རིགས་ཐློན་ཟློག་མི་འདྲ་བའི་ས་གནས་

ཁག་གི་བརེ་ཚོང་གི་ལས་སྒྲུབ་མཁན་ཁག་ལྔ་ཡློད་པ་ནི། རྒྱ་ཇ་ཚོང༌། གྲུ་གུ་གཡུ་ཚོང༌། འ་ཞ་

གི་ཚོང༌། ལན་མ་དར་ཚོང༌། གན་ཚྭ་ཚོང་བཅས་སློ། ། 

ཚོང་བཅློལ་ཁང་། དངློས་རིགས་གང་ཡིན་པ་དེ་གཞན་གི་ལག་ཏུ་བཅློལ་ནས་འཚོང་བ་ལ་ཚོང་བཅློལ་

ཞེས་དང་། དེ་ལ་བུའི་དགློས་པ་ལ་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་ཚོང་ཁང་ལ་ཚོང་བཅློལ་ཁང་ཞེས་ཟེར། 

ཚོང་ཆང་། ཚོང་པ་རྣམས་ཚོང་འགིགས་ཟིན་རེས་འཐུང་བའི་ནས་ཆང་། 

ཚོང་ཆིངས། ཚོང་དློན་དུ་འཇློག་པའི་ཆིངས་ཡིག ཕན་ཚུན་བར་ཚོང་ཆིངས་བཞག་པ་ཇི་བཞིན་

ལག་ལེན་བསྟར་བ། 

ཚོང་ཉེས། ཚོང་ལ་གློང་ཕློག་པ། ཚོང་ཉེས་བྱུང་བ། ཚོང་ཉེས་ལྷ་སའི་ཁློམ་ལ་བརྒྱབ། འགློད་པ་བང་

ཐག་གཅློད་པ། རིན་གློང་གཏན་འབེབས་ཀི་ཚོང་ཐག་གཅློད་པ། 

ཚོང་གཉེར་འགན་གཙང་ལེན་པ། བཟློ་གྲྭ་དང་ཚོང་ཁང་སློགས་ཅི་རིགས་ཀི་ལས་དློན་འཁློར་སྐྱློད་

གཉིས་སྐྱློང་བ་རྒྱུ་ཡློངས་སུ་འགན་གཙང་ལེན་པའི་དློན། 

ཚོང་གཉེར་ལག་ཁེར། ཚོང་གཉེར་གི་ལས་ཀ་བེད་ཆློག་པའི་ལག་ཁེར། ལས་གཉེར་ལག་ཁེར་

ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཚོང་རགས། ཚོང་ཟློག་ཅི་རིགས་མཚོན་པར་བེད་པའི་ཚབ་རགས། དཔེར་ན། ཇའི་ཚོང་རགས་འཁློར་

ལློ་རིབས་བརྒྱད་སློགས་ལ་བུ་ཁ་སྐད་དུ་ཟློག་གི་ལམ་པར་ཞེས་དབིན་སྐད་ཀི་ཟུར་ཆག་པ། 

ཚོང་རགས་བདག་དབང་། ཚོང་རགས་ཆེད་སྤློད་དབང་ཆར་ཟེར། སིད་འཛིན་གཙོ་སྐྱློང་ལས་

ཁུངས་ཚོང་རགས་ཅུས་ཀིས་ཞིབ་དཔྱད་དང་ཆློག་མཆན་གནང་རེས་གང་ལ་བདག་པའི་ཚོང་

རགས་སྤློད་པའི་དབང་ཆར་ཟེར། ཚོང་རགས་ཐློ་འགློད་ཞུས་རེས་ཐློ་འགློད་མཁན་ལ་ཚོང་

རགས་དེ་ཚོང་ཟློག་ཐློག་སྤློད་དབང་ཡློད། 

ཚོང་རགས་ནི་ཚོང་ཟློག་སྤུས་ཀ་དང་ཁེ་ལས་ཀི་ཡིད་རློན་སྙན་གགས་ཀི་མཚོན་རགས་རེད་ལ་རྒྱལ་

ཁབ་བཅའ་ཁིམས་ཀི་སྲུང་སྐྱློང་ཐློབ་ཀི་ཡློད། 
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ཚོང་ཐློ། ཚོང་རྒྱབ་པའི་ཐློ་གཞུང་། ཚོང་ཐློ་ཡག་པློ་བརྒྱབ་ནས་ཁེ་བཟང་གཉེར་དགློས། 

ཚོང་དུས། སྐབས་སྐབས་འཚོག་པའི་ངེས་པ་ཅན་གི་ཚོང་དུས། ཚོང་དུས་གཅིག་ལ་སེ་ཐང་གཉིས་

མི་ཡློང་། 

ཚོང་དློན། ཚོང་ལས་ཀི་བ་བའི་སྤི་མིང་། 

ཚོང་དློན་གྲུ་ཁ། ཕི་རྒྱལ་གི་ཚོང་གྲུ་ཡློང་ཆློག་པའི་རྒྱ་མཚོའི་གྲུ་ཁ་དང་། གཙང་པློའི་གྲུ་ཁ། 

ཚོང་རྡལ། ① ཚོང་ར་ཆུང་གས། ② གློང་། 

ཚོང་བདག ཚོང་ཟློག་གི་བདག་པློ། 

ཚོང་འདུ་ས། ཚོང་པ་དང་ཚོང་ཟློག་རྣམས་འདུ་ས། 

ཚོང་འདུས། ① དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ལ་ཚོང་པ་མང་པློ་གནས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའ་ིདློན། ② ཚོང་ར། མིང་

ག་ིརྣམ་གངས་ལ་ཚོང་ཁློམ་དང་། ཚོང་རྡལ། ཚོང་ཟློང་ར་བ། ཟློང་འགེམས་གནས་བཅས་སློ།། 

ཚོང་འདུས་གྲྭ་ཚང་། མིང་གཞན་རེ་རིང་ཚོགས་པ་ཟེར། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲིས་ཕག་བཏབ། དུས་

ཚོད་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ག་ནང་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཚོང་འདུས་མགུར་མློ། དེ་སློན་དུས་རབས་བཅུ་པའི་དཀིལ་དུ་དབུས་གཙང་གི་མཁས་པ་མི་བཅུས་

མདློ་སྨད་དུ་ཕེབས་ནས་བ་ཆེན་དགློངས་པ་རབ་གསལ་གི་སློབ་མ་གྲུམ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་

གི་དྲུང་དུ་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་ཞུས་རེས་ལློ་ཤས་ནས་བློད་དུ་ཕེབས། དེའི་ནང་ནས་ལློ་སྟློན་རྡློ་

རེ་དབང་ཕྱུག་གི་འཁྲུངས་ཡུལ་གཙང་མགུར་མློ་རབ་ཁ་ནས་ཡིན་པས་ཁློང་གིས་མཆེད་

གློགས་གཞན་རྣམས་ལ། ཁེད་རྣམས་གནས་སྐབས་བློད་དབུས་གཙང་དུ་ལློག་མ་ཕེབས་པར་

མདློ་ཁམས་འདིར་བཞུགས། ངས་སློན་ལ་དབུས་གཙང་དུ་འགློ་བའི་ཚོང་པ་དང་མཉམ་དུ་སློང་

ནས་ཆློས་དར་ནུས་པ་འདུག་ན་ངས་ལློག་མ་ཡློང་བར་དབུས་གཙང་དུ་བསད་ཀིས། དེ་ཙ་ན་

ཁེད་རྣམས་ཡར་ཕེབས་ན་འཐུས། གལ་ཏེ་དབུས་གཙང་དུ་ཆློས་དར་བར་བེད་མ་ནུས་ན་ང་

ཡང་ཚོང་པ་དང་མཉམ་པློར་མདློ་སྨད་དུ་ལློག་ཡློང་རྒྱུ་ཡིན་གསུངས་ནས་ཚོང་པ་དང་མཉམ་

དུ་བློད་ལ་ཕེབས། ཁློང་རྣམས་སུམ་འཕང་དུ་སེབས་མཚམས་ཚོང་པ་རྣམས་དེ་གར་ཚོང་བས་



  582  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཏེ་མདློ་སྨད་དུ་ལློག་རིས་ཡློད་སྐབས་ལློ་སྟློན་གིས་ཁེད་རྣམས་འདི་ནས་མ་ལློག་པར་གཙང་ལ་

སློང་ནས་མགུར་མློ་རབ་ཁར་སེབས་ཚེ་ངའི་ཕ་ལློ་ནད་གཙུག་ན་ཟེར་བ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་ང་

དབུས་ན་འདུག་ཅེས་ལན་སྐྱློལ་ཞེས་མངགས་ཏེ་གཙང་དུ་བཏང་། ཚོང་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་

ཁློང་གིས་གསུངས་པ་ལར་བས་པས་ཚོང་ལེགས་པློ་བྱུང་། དེ་ནས་བཟུང་གཙང་གི་མགུར་མློ་

རབ་ཁར་ཚོང་འདུས་ཆགས་པའི་མིང་དུ་ཚོང་འདུས་མགུར་མློ་ཟེར། དེང་སང་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་གཙང་གཞིས་རེ་གློང་ཁེར་རྒྱ་མཚོ་གཞུང་ཤད་ཚོང་འདུས་གློང་ཚོ་ཡིན། དེ་སློན་བློད་

ཀི་གསེར་དངུལ་གི་ལིད་ཚད་ཐང་གཞི་ཡང་ཚོང་འདུས་མགུར་མློའི་ཁློམ་རའི་རིན་ཐང་གི་

ཚད་གཞིར་བཟུང་ནས་ཆློས་ཁིམས་དང་སིད་གཞུང་གི་ཁིམས་ཡིག་ནང་བརྐུས་པ་འཇལ་གི་

ཁིམས་ཡིག་སྐློར་བཤད་སྐབས་ཚོང་འདུས་མགུར་མློའི་གསེར་དངུལ་དང་འབྲུ་རིགས་ཀི་རིན་

ཐང་གཞིར་བཟུང་བར་བཤད་དློ།། 

ཚོང་འདུས་མགློན་པློ། ① མང་པློ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་མཐར་སློ་སློར་གེས་འགློ་བའི་དཔེ། 

② ཚོང་གི་དློན་དུ་འགློ་མཁན་འགྲུལ་པ། 

ཚོང་འདུས་འགིམ། [མངློན]གསེར་སྤི། 

ཚོང་འདུས་ཉློ་འཚོང་གི་དཔྱ་ཁལ། ཚོང་འདུས་སྐབས་སུ་གཅིག་གྱུར་གིས་གཏན་འཁེལ་བས་པའི་

ཉློ་འཚོང་སྐབས་འཇལ་དགློས་པའི་དཔྱ་ཁལ་ལ་ཟེར། 

ཚོང་པ། ཚོང་རྒྱབ་མཁན། སྐློར་སྐྱློད་ཚོང་པ། མིང་ག་ིརྣམ་གངས་ལ་འགློན་པློ་དང་། འགློན་ལམ་པ། ངེས་

འགློ་ཅན། ཉློ་ཚོང་པ། དེད་དཔློན། ཚོང་དཔློན། ཚོང་བེད་པ། འཚོང་མཁན། ཟློང་གིས་འཚོ་བ། ཟློང་

ཐློགས་པ། ཟློང་དཔློན། ཟློང་བ། ཟློང་ཚོང་བ། ཟློང་འཚོ། ལམ་འགྲུལ་པ། ལམ་པ་བཅས་སློ།། 

ཚོང་པ་ལྔ། ༡ རྒྱ་བེ་ཚོང་། ༢ གྲུ་གུ་གཡུ་ཚོང་། ༣འ་ཞ་གི་ཚོང་། ༤ ལན་མ་དར་ཚོང་། ༥ གན་ཚྭ་

ཚོང་བཅས་ལྔ་ཡློད། 

ཚོང་སློགས། ཚོང་གི་ཁེ་བཟང་མློད་ཉློ་དཀློན་ཚོང་གི་ཚོང་སློགས་སྒྲུབ་པ། 

ཚོང་སྤི། དེང་རབས་ཚོང་པ་དང་། ཁེ་ལས་རྣམས་ཀི་མ་ར་ཕློགས་བསྡུས་བས་ནས་ཚོང་དློན་སྤི་

གཉེར་བ་བའི་སྐབས་སུ། ཚོང་ལས་ཀི་སྒིག་གཞིའི་ར་དློན་གཏན་འབེབས་བས་ཏེ་ཚོང་གཉེར་



  583  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ཁིམས་མཐུན་གི་སེ་ཁག་བཙུགས་རེས། མ་ར་གཏློང་མཁན་ཁག་སློ་སློའི་འགན་འཛིན་པ་

རྣམས་ལྷན་ཚོགས་བས་པའི་མིང་ཡིན།

ཚོང་སྤི་ཁི་པ། ཚོང་སྤི་ལྷན་ཚོགས་དེའི་ནང་ནས་མ་ར་མཐློ་ཤློས་སམ་ཡང་ན་ཚོང་སྤིའི་ལྷན་

ཚོགས་ནང་ནས་འགན་འཛིན་པ་གཙོ་བློ་ཞིག་འདེམས་བསྐློ་བས་པ་དེའི་མིང་ཡིན།

ཚོང་སྤི་ལྷན་ཁང་། སར་བློད་ཀི་གློ་མློ་དང་རྒྱལ་རེ་ས་གནས་སུ་ཡློད་པའི་བློད་ཀི་ཚོང་པ་ཁག་གི་

ས་ནས་ཚོང་ཁལ་སྡུད་མཁན་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཤིག 

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

དབིན་སྐད་དུ་business phone ཟེར། 

ཚོང་དཔློན། ཚོང་ཟློག་གི་བདག་པློ། 

ཚོང་ཕྲུག ཚོང་པའི་གཡློག་པློ་དང་། ཚོང་རྒྱབ་སྟངས་སློབ་མཁན། 

ཚོང་བིན། ཚོང་ཟློག་འགློ་རྒྱུག དེང་སྐབས་ཁློམ་དུ་ཚོང་བིན་ཆེ་ཤློས་ཀི་དངློས་རིགས་གང་དང་གང་

ཡང་འདུག 

ཚོང་སྦྲེལ། ཚོང་པ་གཉིས་སམ་ཁ་ཤས་ཀིས་མ་ར་བསྡུས་ཏེ་མཉམ་དུ་ཚོང་རྒྱབ་པ། ཕན་ཚུན་ཚོང་

སྦྲེལ་གིས་ཁེ་གློང་མཉམ་འཁུར་བེད་པ། 

ཚོང་ར། ཚོང་གི་མ་ར། ཚོང་ར་མཉམ་སྡུད་ཀིས་ཚོང་རྒྱབ་པ་ལ་བུའློ།། 

ཚོང་རིས། ཚོང་གི་ཁེ་གུན་རི་བའི་རིས། ཁེ་སློགས་ཇི་ཐློན་ཚོང་རིས་རྒྱབ་པ། 

ཚོང་ཚབ། སེར་ཚོང་རྒྱབ་མཁན་གི་སྐྱིད་སྡུག 

ཚོང་ཚོགས། ཚོང་པས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་པ། དེར་སྤིར་ལས་རིགས་གཅིག་པའི་ཚོང་པའམ་ཡང་ན་

ཚོང་རགས་གཅིག་པའི་ཚོང་པ་ལས་གྲུབ་པ་དང་། དམིགས་ཡུལ་ནི་རང་ལས་རིགས་དང་རང་

ཚོང་རགས་ཀི་ཚོང་པའི་ཐུན་མློང་གི་ཁེ་ཕན་སྲུང་ཕིར་རེད། 

ཚོང་མཚམས་འཇློག་པ། ཚོང་ལས་མི་བེད་པ། 

ཚོང་རས། བཙོང་བའི་དངློས་པློ། ཚོང་རས་བིན་ཐབས་བེད་པ། 

ཚོང་ཟློག བཙོང་བའི་ཟློག་རིགས། ཚོང་ཟློག་ལློག་འདྲེན། ཚོང་ཟློག་འཁློར་འགིམ། ཚོང་ཟློག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མངགས་གཏམ། ཚོང་ཟློག་མངགས་ཐློ། 

ཚོང་ཟློང་། བཙོང་བའི་ཟློག་རིགས། 

ཚོང་ཟླ། ཚོང་གློགས་ཏེ་རློགས་ཟླ། 

ཚོང་ཡ། ཚོང་བ་ཡུལ་གི་ཁ་གཏད། གཉེན་ཡ་མ་དམའ། ཚོང་ཡ་མ་མཐློ། 

ཚོང་གཡློག ས་དུས་སེར་ཚོང་པའི་གཡློག་པློ། 

ཚོང་ར། ཚོང་འདུས་ཀི་ར་བ། 

ཚོང་རུ་བར་མའི་དགློན། རིག་འཛིན་བདེ་ཆེན་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་ཕློ་ཁི་

སྤི་ལློ༡༨༨༦ལློར་ཀིརི་བློ་བཟང་འཕིན་ལས་མཆློག་གིས་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཚོང་ལམ། ① ཚོང་རྒྱབ་པའི་འབེལ་ལམ། མཐུན་ཕློགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བར་ཚོང་ལམ་ཕེ་བ། ② 

ཚོང་གི་བ་བ་ལམ་འགློའི་བསྡུས་ཚིག ཚོང་ལམ་བདེ་པློ། ཚོང་ལམ་གུད་པ། 

ཚོང་ལས། ཚོང་ཟློག་འགེམས་སེལ་སློ་ནས་ཁེ་སྒྲུབ་ཀི་བ་བ། ཚོང་ལས་སུ་གཞློལ་བ། 

ཚོང་ལས་ལམ་འགློ། ཚོང་ལས་ཇུས་འགློ། ཚོང་ལས་ལམ་འགློ་ལེགས་པློ། 

ཚོང་ཤག ས་དུས་ཉློ་ཚོང་མང་པློ་བས་པའི་གློགས་པློ། སར་ནས་འདྲིས་འགློགས་བས་པའི་ཚོང་ཤག 

ཚོང་སང་། ① ཚོང་གི་འཇལ་བེད་ཉ་གའམ་རྒྱ་མ། ② [རིང]གློང་ཁིམ། 

ཚོང་སློག ཚོང་ཐག་བཅད་ནས་ཁ་དན་རིས་མེད་དུ་གཏློང་བ། ཟློག་རིན་སློན་ལ་སྤློད་ཟིན་ནའང་སར་

ཡང་དངློས་པློ་ཕར་སློག་རྒྱུའི་རེ་བ་བེད་པ། 

ཚོང་ལྷ། ས་དུས་ཚོང་པས་མཆློད་པའི་ནློར་ལྷ། 

ཚོངས། ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་འཚང་བ་དང་འཚོང་བའི་སྐུལ་ཚིག 

ཚོད། ① ཚད་པའི་སྐུལ་ཚིག ② རན་པའི་སྐབས་མཚམས་སམ་རགས་ཙམ་གི་ཚད། བཟའ་ཚོད། 

འཐུང་ཚོད། གདེང་ཚོད། གནམ་གཤིས་བཟང་ངན་གི་ཚོད་ཐིག་པ། ཕ་རློལ་པློས་ཚུར་རྒློལ་

ཟིང་ཆ་ནམ་སློང་ཚོད་མི་ཐིག་པ། ལློ་ཆས་མང་ཉུང་ཟ་ཚོད་རན་པ། ཚོད་མེད་པློ་ལ་གློས་མ་འདྲི། 

ཁ་མང་པློ་ལ་སྙིང་གཏམ་མ་ཤློད། ③ ཚོད་མའི་བསྡུས་ཚིག 
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ཚོད་བགམ་གློད་འགློལ། ཆ་རྐྱེན་ངེས་ཅན་འློག་ཉེས་ཆད་དུས་ཡུན་མི་ཐིམ་པའི་ཉེས་ཅན་པ་སྐབས་

ཤིག་རིང་གློད་བགློལ་བཏང་བར་ཟེར། ཚོད་བགམ་གློད་འགློལ་བཏང་རིང་ཉེས་པ་གསར་པ་མ་

བསགས་ན། སར་གི་ཉེས་ཆད་ལག་བསྟར་ཟིན་པར་བརི་རྒྱུ་དང་། དེ་ལས་ལློག་ན་ཁིམས་ཆད་

ས་ཕི་གཉིས་ཀ་ཆབས་ཅིག་ཏུ་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་རེད། 

ཚོད་བགམ་པ། ཁློག་ཚོད་དམ་ཉམས་ཚད་ལེན་པ། རྐྱལ་རལ་ཇི་འདུག་ཚོད་བགམ་པ། 

ཚོད་བརྒལ། ① དུས་ཚོད་ཡློལ་བ། ② མ་འློས་པ། གཞན་སེམས་སེག་པའི་སྐད་ཆ་དེ་འདྲ་བཤད་

པ་ནི་ཚོད་བརྒལ་ཞིག་མ་རེད་དམ། 

ཚོད་ཉུལ། ཚོད་བརག ཁ་ནས་ཅི་འབྱུང་ཚོད་ཉུལ་བློས། 

ཚོད་ལ་འཆར་གཞི། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་test plan ཟེར། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་test status ཟེར། 

ཚོད་ལ་བ། ① བཟང་ངན་སྐྱློན་ཡློན་ཆེ་ཆུང་སློགས་ལ་རློག་པ། སྤུས་ཀ་ལེགས་ཉེས་ཀི་ཚོད་ལ་བ། 

② ཕ་རློལ་པློའི་རྒྱུད་ཚོད་ལེན་པ། དཔའ་གདེང་ཇི་འདུག་ཚོད་ལ་བ། 

ཚོད་ལའི་ལས་གཞི། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་pilot project ཟེར། 

ཚོད་སྟློན་ཁང་། ཚོད་མའི་ཁ་ལག་བཟློ་སའི་ཁང་པ། 

ཚོད་བལ། ཚན་རིག་ཚོད་བལ་ཞེས་སློགས་ཏེ། དངློས་སུ་དེ་ཡིན་དང་འདི་ཡིན་གི་གཏན་འཁེལ་མི་

སློབས་པའི་སློན་དུ་དེར་ཉམས་སད་པ། 

ཚོད་ད་འློད་ཏློ་དཔགས། ཚོད་དཔག་གི་བརྡ་རིང་། 

ཚོད་རྡློ་དབྱུག ཆུ་མློའི་གཏིང་རིང་ཐུང་ཚོད་ལློན་ཕིར་རྡློ་དབྱུག་པར་ཟེར་ཞིང་། དློན་ལ་ཁློག་ཚོད་

ལེན་པ་དང་ཉམས་ཚོད་ལེན་པར་གློ བ་དློན་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཚོད་རྡློ་དབྱུག་གིན་ཉམས་

ཞིབ་བས་ན་ལམ་ལྷློང་ཡློང་སིད། 
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ཚོད་སེར། སློ་ཚོད་བླུགས་སྣློད་སེར་མ། 

ཚོད་སློར། ① སློ་ཚོད་ཀིས་བཟློས་པའི་ཁ་ལག་ལ་འདེབས་རྒྱུའི་ཤ་ཚིལ་སློགས་ཀི་སློར། ② ཐུག་

པ་སློགས་ལ་འདེབས་རྒྱུའི་སློ་ཚོད་ཀི་སློར། 

ཚོད་དཔག འློལ་ཚོད། རང་གར་ཚོད་དཔག་གི་རིགས་པས་གཏིང་མི་རློགས། རང་ཤེས་ཚོད་དཔག་

གིས་ཐག་བཅད་པ་མིན། 

ཚོད་བེད་པ། ①འློལ་ཚོད་བེད་པ། ② རན་པའམ་འཚམས་པློ་བེད་པ། མང་ཉུང་ཚོད་བེད་པ། 

ཚོད་མ། ① ཟས་ཀི་རྒྱུ་ཆ་སློ་ཚོད། ② རློ་གསལ་བེད་ཀི་རས། ③ སགས་མ། ④ སློ་ཚལ་ཡློད་

པའི་ཐུག་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱློ་ཚ་དང་། བ་ནའློ།། 

ཚོད་མ་མཁན། ཚོད་པ་སྟེ་སློ་ཚོད་སློགས་ཀི་ལློ་ཆས་བཟློ་མཁན། གཡློས་སྦློར་ཁང་དུ་ཚོད་མ་

མཁན་ཅི་ཙམ་འདུག 

ཚོད་རིས། འློལ་ཚོད་བས་པའི་རིས་གཞི། ངས་ཚོད་རིས་བས་ན་སང་ཉིན་ཆར་འབབ་མི་ཡློང་ངམ་

སྙམ་པ་འདུག

ཚོད་ཚོད། ཕློགས་ཙམ་གི་འློལ་ཚོད། དེ་དག་ཚང་མ་ཚོད་ཚོད་བས་ནས་བཤད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན། 

ཚོད་འཛིན། གང་ལ་གང་འཚམ་གི་ཚོད་བེད་པའམ། ཚད་རན་པློར་སྟངས་འཛིན་བེད་པ། གཏློང་

ཡློང་གི་ཚོད་འཛིན་པ། མང་ཉུང་གི་ཚོད་གཟུང་བ། 

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

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་control flow diagram ཟེར། 

ཚོད་ཞློལ། [རིང]ཚོད་མའི་ལྷག་མ། 

ཚོད་ཟིན་པ། གང་ཡང་འཚམས་པའི་ཐློག་ཏུ་གནས་པ། ཆང་འཐུང་ཚོད་མ་ཟིན་པ། རང་ཚོད་རང་

གིས་ཟིན་པ། 

ཚོད་རན་པློ་བེད་པ། བེད་སྟངས་དེ་ཡིས་འགིག་པ་བེད་པ། ཡང་ན་སྟངས་འཛིན་རན་པློ་བེད་ཞེས་

པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཚོད་ལེན་པ། ཉམས་ཚོད་ལ་བའམ་རློག་དཔྱློད་བེད་པ། སེམས་ཤུགས་ཡློད་མེད་ཚོད་ལེན་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ཚོད་ལློངས། ལློག་གྱུར་གི་དློན་ལ་ཚོད་དཔག་བས་ནས་རློགས་པ། ངས་ཁློའི་ཚོད་ལློངས་སློང་། 

ཚོད་ཤེས་པ། དུས་དང་ལས་དློན་སློགས་གང་དང་གང་གི་རན་འཚམས་ཇི་བཞིན་ཚོད་ཐིག་པ། 

ཕར་གཏློང་ཚུར་ལེན་གི་ཚོད་ཤེས་པ། མི་གངས་མང་ཉུང་གི་ཚོད་ཤེས་པ། ཚོགས་འདུ་

ཚོགས་གློལ་གི་དུས་ཚོད་ཤེས་པ། 

ཚོད་བཤད། མཐློང་ཐློས་ཉམས་མློང་མེད་པར་རང་གར་ཚོད་བས་ཏེ་སྨས་པའི་གཏམ། 

ཚོན། ① ཁ་དློག་སྒྱུར་བེད་ཀི་རི་ཞིག ཚོན་འདུལ་བ། ཚོན་བརྡར་བ། ཚོན་སྦློར་བ། ② ༡ སློ་སློའི་

མཐེ་བློང་གི་ཚིགས་བར་ནས་སེན་མློའི་རེ་བར་གི་རིང་ཚད། ཁེ་ཙེ་གང་དང་ཚོན་དློ།། ༢ སྨན་

པའི་མཛུབ་མློའི་མིང་། ཚོན་གི་འློག་ནས་སྙིང་གི་ན་ཚ་ལ་བ། 

ཚོན་ཀན་ཆག སྨན་པས་ནད་པའི་ར་ལ་སྐབས་མཛུབ་མློ་ལ་ཚོན་དང་། གུང་མློ་ལ་ཀན། སིན་ལག་

ལ་ཆག་ཅེས་གནའ་བློའི་ཞང་ཞུང་ཡུལ་གི་བརྡ་རིང་ཞིག 

ཚོན་ཀློང་། ན་དབུར་བ། 

ཚོན་ཀློང་བཏུལ་བ། རི་མློའི་ཡློ་ཆས་ཉར་ཚགས་བེད་ཐབས་ཤིག་ཡིན། དེ་ཡང་ཚོན་ཀློང་རྣམས་

འདུལ་སྦང་བས་རེས་ས་སྨུག་གི་ཁུ་བ་དང་སྐྱློ་མ་བསེས་ནས་ཚོན་ཀློང་གི་མཐིལ་དུ་བྱུགས་ཏེ་

སར་ཡང་མེ་ལ་བསློ་དགློས། དེ་འདྲ་བས་ན་ཚོན་ཀློང་མི་གས་པ་དང་མཁེགས་པློ་ཡློང་གི་ཡློད། 

ཚོན་ཁ་སྒིག ཐང་ལེབ་ས་རིས་སློགས་སྐྱ་རིས་ཚར་རེས་ཚོན་མདློག་སྣ་ཚོགས་གློ་རིམ་བཞིན་

བྱུགས་དགློས་པས་དེར་ཚོན་ཁ་སྒིག་པ་ཞེས་ཟེར། 

ཚོན་ཁ། ཁ་དློག་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པའ་ིཚོན་མདློག གློག་བརན་ཚོན་ཁ། ར་ིམློ་ཚོན་ཁ་ཅན། དར་ཆ་ཚོན་ཁ། 

ཚོན་ཁ་ཅན་གི་ལྒང་བཞུ། བཟློ་བཀློད་མཛེས་རལ་གི་ཐློན་དངློས་གས་ཤིག་ཡིན། དེར་ལློ་རྒྱུས་ཡུན་

རིང་ལན་པ་དང་། མི་རྣམས་ཀིས་དུས་ཆེན་དང་རེན་འབེལ་བེད་པའི་སྐབས་སུ། སློའི་གཡས་

གཡློན་དུ་ལྒང་བཞུ་སྣ་ཚོགས་བཀལ་ཏེ་རེན་འབེལ་མཚོན་པ་བེད་ཀི་ཡློད། ལྒང་བཞུ་བཟློ་

སྟངས་ནི་ལྕགས་སྐུད་དམ་ཟངས་སྐུད་སློགས་ཀིས་ཕི་སྒློམ་བཟློས་ཐློག གྲུ་ཙི་སབ་པློས་

བཏུམས་ནས་མེ་ཏློག་དང་བ་རིགས་སྣ་ཚོགས། སློག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་ཀི་གཟུགས་བརན་རི་

མློའི་ལམ་དུ་བཀློད་དེ་རྒྱན་སྤློས་བས་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚོན་ཁའ་ིསྤིན་ཤློག ཚོན་མདློག་དཀར་དམར་གང་ཡློད་པར་ངློས་སུ་འཆར་ཐུབ་པའ་ིཔར་ལེན་སྤིན་ཤློག 

ཚོན་གང་། མཐེ་བློང་གི་རེ་མློའི་ཚིགས་དང་པློ་ནས་སེན་མློའི་དྲེག་པ་ཡློད་མེད་བར་གི་ཆ་དེའི་གང་

གི་མིང་སྟེ། མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་བང་ཁློག་ཡུལ་ཐིག་ལས། མཐེ་བློང་རེ་མློའི་

ཚིགས་མཚམས་དང་པློ་ནས། སེན་དྲེག་དཀར་ནག་བར་ལ་ཚོན་གང་ཟེར། ཞེས་གསུངས། 

ཚོན་གི་འཁློར་ལློ། རློ་གསལ་བེད་ཅིག་དང་སྨན་ཡང་ཡིན་པའི་སློ་ཞིག 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་color depth ཟེར། 

ཚོན་གིས་མ་བཅལ་བ། [རིང]ཚོན་གིས་ཁ་མ་བསྒྱུར་བ། 

ཚོན་གིས་འཚོ་བ། [མངློན]རི་མློ་མཁན། 

ཚོན་འགེད་པ། ཚོན་མདློག་སྣ་ཚོགས་གཏློང་བ། ཁང་པ་གསར་པར་ཚོན་འགེད་པ། 

ཚོན་སློན། ཚོན་སློན་པློ་སྟེ། མཐིང་དང་རམས་ལ་བུའློ།། 

ཚོན་ཅན། [རིང]དངུལ། 

ཚོན་གཅིག་མ། ཁ་དློག་གཅིག་ཁློ་ན་ལན་པ། 

ཚོན་ཆེན། ①ར་བའི་ཚོན་ཆེན་བཞི་ནི།དཀར་དང༌། སེར། དམར། སློ། ལང་གུ་དང་ལྔ་དང༌། ② 

[མངློན]རྡློ་ཚོན་བེ་བག་ཅིག 

ཚོན་ཆེན་བརྒྱད། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གློས་ཀི་ཁ་དློག་མི་རུང་བའི་ཚོན་ཆེན་བརྒྱད་དེ། ལི་ཁི་དམར་

སེར་དང་། མཐིང་ཤུན་སློ་ནག་འློད་ཅན། རྒྱ་སྐྱེགས་ཚོས་དམར་སྨུག མཚལ་དམར་ཆེན། གུར་

གུམ་སེར་སྨུག བཙོད་གཙང་ཚོས། སྨན་ཤིང་དམར་ནག ལེ་བརྒན་རི་དམར་སེར་འློད་ཅན་

བཅས་སློ།། 

ཚོན་ལང་། ① ཚོན་མདློག་ལང་ཁུ། ② རྡློ་སྨན་ཞིག 

ཚོན་གཉེར། སར་སློལ་དུ་ལེབས་རིས་དང་ཐང་ག་ཤིང་ཚོན་སློགས་ལས་གྲྭ་ཆེན་པློ་ཚུགས་སྐབས་

སུ་ཆེད་དུ་ཚོན་སྦངས་དང་། ཚོན་འདུལ། ཚོན་མཁློ་སྤློད་བཅས་བེད་མཁན་དེར་ཚོན་གཉེར་

ཞེས་ཟེར། དེ་ལའང་ཚོན་གཉེར་དབུ་ཆེན་དང་། དབུ་ཆུང་། བིང་གཞི་ལས་རིགས་ཐློབ་གནས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ཁག་གསུམ་ཡློད། 

ཚོན་བཏང་བ། ཚོན་བྱུགས་པ། 

ཚོན་ལན། ① ཁ་དློག་དང་ལན་པའི་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་color ཟེར། 

ཚོན་གདན། ཚོན་རི་གཏློང་ཡུལ་གང་ཡིན་ལ་ཐློག་མར་གཏློང་བའི་རི་གདན། 

ཚོན་མདངས། ཚོན་གི་ཁ་དློག ཚོན་མདངས་རྣམ་པར་བཀྲ་བ། ཚོན་མདངས་ལེགས་པ། ཚོན་

མདངས་སྣ་ཚོགས།

ཚོན་མདངས་བེད་སྟངས། ཐང་ག་ལ་མཚོན་ན་ཚོན་ཁ་སྒིག་ཚར་རེས་མེ་ཏློག་དང་སྤིན་པ་སློགས་

ཀི་མདངས་རྣམས་སྐམ་མདངས་རྒྱབ་དགློས། ལེབས་རིས་ལ་མཚོན་ན་མདངས་རྣམས་རླློན་

མདངས་རྒྱབ་དགློས་པ་བཅས་སློ།། མདངས་ལའང་བཙག་མདངས་ཡུངས་ཞི་བརྡལ་

འདྲ།འབར་མདངས་ཀུ་ཤའི་རེ་འདྲ། བཤལ་མདངས་འཇའ་ཚོན་ཡལ་འདྲ་བཅས་དགློས།

ཚོན་མདློག ཚོན་གི་ཁ་དློག ཚོན་མདློག་སྣ་ལྔ། ཚོན་མདློག་ཡལ་བ། 

ཚོན་མདློག་གི་མཐུན་འགིག་དང་གཅིག་གྱུར། རི་མློའི་ངློས་སུ་ཚོན་དང་ཚོན་ཕན་ཚུན་དབར་

མཐུན་འགིག་དང་གཅིག་གྱུར་བེད་པར་ཟེར། དཔེར་ན། རིགས་མཐུན་ཚོན་མདློག་དབར་ཁ་

དློག་གི་དྭངས་ཚད་ཉེ་བའི་ཚོན་མདློག་རྣམས་མཐུན་སྦློར་དང་གཅིག་གྱུར་ཡློང་བདེ་པློ་ཡློད་

པ་སྟེ། ལང་གུ་དང་སློན་པློ། སེར་པློ་དང་ལི་ཁི། ལི་ཁི་དང་དམར་པློ་ལ་བུ་ཡིན་རིགས་མཐུན་

ཚོན་མདློག་ལས་ལློག་པའི་བསྡུར་ཚད་ཀི་ཚོན་མདློག་ཀང་མཐུན་སྦློར་བེད་མཁས་པློ་བྱུང་ཚེ་

མཐུན་འགིག་དང་གཅིག་གྱུར་ཡློང་གི་ཡློད། 

ཚོན་མདློག་གི་དྲག་ཞན་འགྱུར་བ། ཕི་རློལ་ཡུལ་གི་ཁློར་ཡུག་གི་ནང་དུ་ཚོན་མདློག་ནི་གཅིག་གྱུར་

དང་ཆ་འགིག་པློ་ཡློད། འློན་ཀང་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ཀི་དབང་གིས་ཚོད་འཛིན་ཡློད་པར་བརེན། 

དྲག་ཞན་གི་འགྱུར་བ་མངློན་པ་ཡིན། གཅིག་ལ་གཅིག་རེན་གི་འབེལ་བ་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་

འློག སྤིར་བཏང་ཐློག་གཤམ་གསལ་གི་ཆློས་ཉིད་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡློད་པ་སྟེ། ༡ དྲློད་མདློག་ནི་

གང་མདློག་ལས་དྲག་པ་ཡིན། གང་མདློག་ནི་བར་གནས་མདློག་ལས་དྲག་པ་ཡིན། ༢ བསྡུར་



  590  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚད་ཤུགས་ཆེ་བའི་ཚོན་མདློག་དྲག་པ་དང་བསྡུར་ཚད་ཤུགས་ཆུང་བའི་ཚོན་མདློག་ཞན་པ་

ཡིན། ༣ཁམས་དྭངས་པའི་ཚོན་མདློག་དྲག་པ་དང་། ཉློག་པའི་ཚོན་མདློག་ཞན་པ་ཡིན། ༤ 

མཐློང་ཚགས་དང་ཉེ་བའི་ཚོན་མདློག་དྲག་པ་དང་། མཐློང་ཚགས་དང་རིང་བའི་ཚོན་མདློག་

ཞན་པ་ཡིན། ༥ ཚོན་གི་དབར་བར་གསེང་ཡློད་པའམ་མཉམ་འགིག་བས་ན་ཚོན་མདློག་དྲག་

པ་དང་། འདྲེས་སྦློར་བས་པའི་ཚོན་མདློག་ཞན་པ་ཡིན། 

ཚོན་མདློག་གི་སྣང་ཆ། ཚོན་མདློག་དེ་རླུང་རིམ་གི་ཁམས་སུ་བརྒྱུད་སྐབས། བར་ཐག་རིང་ཐུང་དང་། 

མཁའ་རླུང་སབ་མཐུག བཞའ་ཚན་ཆེ་ཆུང་སློགས་ཀི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་ཚོན་མདློག་གི་འགྱུར་

བ་ལ་ཚོན་མདློག་གི་སྣང་ཆ་ཞེས་ཟེར། མིང་གཞན་ལ་མཁའ་རླུང་གི་སྣང་ཆའང་འབློད། དཔེར་ན། 

གཞུང་ལམ་གི་ངློས་འགམ་གཉིས་སུ་རིང་ཐུང་མཉམ་པའི་སྐྱེ་ཤིང་རྣམས་མི་རྣམས་ཀི་སྣང་ངློར་

ཐག་ཉེ་སའི་སྐྱེ་ཤིང་རྣམས་ཀི་ལློ་མ་ལང་སེར་དང་། རིམ་བཞིན་ཐག་རིང་དུ་སློང་བ་ན་སང་སྐྱ་

མདློག་ཏུ་མངློན། སར་ཡང་། དེ་ལས་རིང་དུ་སློང་བ་ན་སློ་སྐྱའམ། སྐྱ་མདློག་ཏུ་མངློན་དེར་བརེན་

ཉེ་སར་ཚོན་མདློག་གི་བསྡུར་ཚད་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་། རིང་སར་ཚོན་མདློག་གི་བསྡུར་ཚད་

ཤུགས་ཆུང་དུ་སློང་སྟེ་སྐྱ་མདློག་ཏུ་གྱུར་གི་ཡློད། སྐྱ་མདློག་དེ་རིགས་རྒྱུན་དུ་སློ་སངས་དང་། 

སློན་པློ། མཆིན་ཁ་སློགས་ཀི་ཚོན་མདངས་ཐློན་གི་ཡློད་པ་རེད། 

ཚོན་མདློག་འཆར་འགློད། རི་མློའི་ར་འཛིན་དྲུག་གི་ནང་དུ་འཁློད་པའི་དངློས་པློའི་ཁ་དློག་ཇི་བཞིན་

ཚོན་གཏློང་བ་ཞེས་པར་ཟེར། དེ་ཡང་རི་མློ་མཁས་པ་ཚོས་ཚོན་ལ་བརེན་ནས་རང་གི་བསམ་

པའི་བརེ་དུང་མཚོན་པ་བེད་ཀི་ཡློད་པས། ཚོན་ནི་རི་མློ་འབི་བར་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཆ་རྐྱེན་

གལ་ཆེན་ཡིན་པ་མཚོན་ཡློད། རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་རྒྱུན་སྤློད་ཀི་ཚོན་ཏེ་སྣག་ཚ་དང་། ས་མདློག་

སེར་པློ། བ་བ། ས་མདློག་གི་ཚོས། ཕི་རྒྱལ་གི་རྒྱ་ཚོས། མཚལ། མཚལ་སྐྱ། ཇ་དམར་རམ་

ཇ་ཁ། རྡློ་ཚོན་མཐིང་། མཐིང་ཆེན། མཐིང་། སློ་སངས་དང་རྡློ་ཚོན་སང་མ། སང་ཆེན། སང་སྐྱ་

དཀར་རག་སློགས་ཡློད། ར་བའི་ཁ་དློག་ནི་དམར་པློ་དང་སེར་པློ། སློན་པློ་གསུམ་ཡིན་ནློ།། 

ཚོན་མདློག་བསྡུར་ཚད། ཚོན་མདློག་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་མཉམ་གཤིབ་སྐབས། མངློན་གསལ་

དློད་པློའི་སློ་ནས་མིག་ལམ་དུ་སྐྱེ་བའི་འགྱུར་ལློག་དེར་ཚོན་མདློག་གི་བསྡུར་ཚད་ཟེར། ཚོན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

མདློག་གི་བསྡུར་ཚད་ལ་མཚོན་ན། ཁ་དློག་དྭངས་ཚད་ཀི་བསྡུར་ཚད་རིགས་གཉིས་ལ་དབེ་

ཡློད་པ་སྟེ། ཁ་དློག་དྭངས་ཚད་ཀི་བསྡུར་ཚད་ནི་གསལ་ཆའི་ཁ་དློག་དང་མུན་ཆའི་ཁ་དློག སྐྱ་

ཚོའི་ཁ་དློག་བཅས་ཀི་བསྡུར་ཚད་ལ་བུ་ཡིན། བསྡུར་ཚད་བས་པ་བརྒྱུད་རི་མློའི་ངློས་ཀི་ཁ་

དློག་དྭངས་ཚད་དེ་དེ་བས་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་། གཟུགས་བརན་དེ་བས་གསལ་བར་མཚོན་པ། 

གཙོ་བློའི་བརློད་བ་དེ་བས་མངློན་གསལ་དློད་པ་བཅས་ཡློང་གི་ཡློད། 

ཚོན་མདློག་ཕ་དཀྲུག་འབི་ཐབས། ཧང་ཚོན་རི་མློའི་རླློན་བིས་འབི་ཐབས་ཤིག་ཡིན། དེའི་འབི་ཐབས་

ནི་རི་མློའི་ངློས་ཀི་ཚོན་གདན་མ་སྐམ་གློང་ཚོན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཕ་དཀྲུག་པའི་ཐབས་ཤེས་སྤད་

པ་ཡིན་ན། ཕན་ཚུན་འདྲེས་ལ་ཚོན་སྣ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྣམ་པ་དེ་ཐློན་ཐུབ་ཀི་ཡློད། 

ཚོན་སྣ། ཚོན་མདློག་སྣ་ཚོགས་སམ་ཚོན་གི་སྣེ་རིགས། 

ཚོན་པིར། རི་མློ་མཁན་གི་ལག་ཆ་སྤུ་སྨྱུག

ཚོན་པློ། ཤ་ཁག་རྒྱས་པ་དང་ཞག་ཚི་ཆེ་བ། ཁ་ཟས་ཚོན་པློ། བ་ལང་ཚོན་པློ། 

ཚོན་བྱུགས་དབིབས་སྐྲུན། ཚོན་ལ་བརེན་ནས་བཟློ་དབིབས་མངློན་པའི་མཚོན་བེད་ཀི་བེད་ཐབས་

ཤིག་ཡིན། རི་མློ་དེ་ནི་བཤད་མེད་རི་མློའི་འབི་ཐབས་དང་མཚུངས་པའློ།། 

ཚོན་བིས། ཚོན་མདློག་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བིས་པའི་རི་མློ། 

ཚོན་སྦློར། ར་བའི་ཁ་དློག་དང་། ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་གི་ཁ་དློག་རྣམས་ཕན་ཚུན་སྦློར་བསེབས་

བས་ནས་གྲུབ་པའི་ཚོན་སྦློར་སྦློར་གི་བ་བ་སྤིའི་མིང་། ནང་གསེས་ཀི་ཚོན་སྦློར་མཐའ་ཡས་

པ་འབྱུང་སིད་ཀང༌།མདློར་བསྡུས་ན། སྣུམ་བརིད་བཀྲག་གསུམ་འཛོམས་ན་ཚོན་སྦློར་ལེགས་

པའི་ཚད་དུ་བཤད།

ཚོན་སྦློར་རྒྱས་པ་སློ་གཉིས། ཡན་ལག་ཚོན་སྦློར་རྒྱས་པ་སུམ་ཅུ་སློ་གཉིས་ནི། དཀར་པློ་དཀར་

སེར་དཀར་དམར་ཆུ་ཤེལ་མདློག། །སེར་པློ་སེར་སྐྱ་དམར་སེར་ལི་ཁི་མདློག །དམར་པློ་དམར་

སྐྱ་དམར་སྨུག་རྒྱ་སྐག་མདློག །

སློན་པློ་སློ་སྐྱ་མཐིང་ནག་གཡུ་ཁ་མདློག །ལང་ཁུ་ལང་སེར་ལང་སྐྱ་ལང་ནག་གློ །ཤ་ཁ་ཇ་ཁ་མློན་ཁ་

ཐལ་ཁ་དང༌། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྨུག་པློ་སྨུག་ནག་ན་རློས་གློ་བ་ཁ། །དུད་ཁ་རེ་ཁ་རུས་ཁ་མུན་མདློག་གློ ཞེས་པ་རྣམས་སློ།།

ཚོན་འབིང་དགུ། ཡན་ལག་གི་ཚོན་འབིང་པློ་དགུ་ནི། ལི་ཁི་ཁ་ཤ་ན་རློས་གསུམ། །མློན་མ་དུད་ཁ་

ས་ཁ་གསུམ། །

སྨུག་པློ་རུས་ཁ་གཡུ་ཁའློ།།

ཚོན་མེད་སྐྱ་བིས། ཚོན་མ་བཏང་གློང་དུ་སློལ་པིར་གིས་བིས་པའི་རི་མློ། 

ཚོན་མློ་སྟ། གཤའ་ནག་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། ཚོན་མློ་སྟ་

དང་གཤའ་ཚེ་ནི། གཤའ་ནག་མིང་གི་རྣམ་གངས་སློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། གཞན་ཡང་

ཞ་ཉེ་དཀར་པློའི་མིང་ལ་འཇུག་པའང་མཆིས་པས་སྐབས་ཐློབ་བ་དགློས་སློ།། 

ཚོན་མློ་སྟེང་། [རིང]ཞ་ཉེ་ནག་པློ། 

ཚོན་དམར། ① མདློག་སྒྱུར་བེད་དམར་པློའི་རིགས། ② མཚལ། 

ཚོན་རི། ① ཚོན་མདློག་སྒྱུར་བེད་ཀི་བཀྲག་རི། ② ཚོན། ③ ཚོན་དང་བཀྲག་རི་གཉིས་ཀི་བསྡུས་ཚིག 

ཚོན་ཚོགས། ཚོན་མདློག་སྣ་ཚོགས། 

ཚོན་བཟློ། བློད་ཀི་ཚོན་བཟློ་ནི་ས་གནས་ཀི་ཡུལ་ཐློན་ལག་རལ་ཡིན་ཞིང་དེ་ཡང་སྤི་ལློའི་གློང་གི་

ལློ་ཉིས་བརྒྱའི་སློན་ནས་བྱུང་ཡློད་པ་ནི་བློད་ཀི་ལྷ་བིས་ལློ་རྒྱུས་ནས་མཐློང་ཐུབ་ཅིང་། བློད་ས་

གནས་རང་དུ་ཚོན་སྣ་ལྔའི་ཐློན་ཁུངས་ཧ་ཅང་མང་པློ་ཡློད་པས་མིང་ལ་བློད་ཚོན་ཟེར་བའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་དེ་ཡིན། གཞན་ཡང་སྤི་ལློའི་གློང་ནས་རང་ཉིད་ཀི་ཡུལ་ཐློན་ཚོན་སྣ་ལྔ་བེད་སྤད་

ནས་བལ་ཚོན་སྐུད་པ་སྣ་ལྔ་བཟློ་ཤེས་པ་དང་། བློན་པློའི་ཆློ་ག་བེད་མཁན་ཚོས་བལ་ཚོན་སྣ་

ལྔའི་སྐུད་པ་ལ་བརེན་ནས་མདློས་གཏློང་གི་ཡློད་པ་བློན་གི་ལློ་རྒྱུས་ནང་འདུག བློད་ཚོན་གི་

ཁད་ཆློས་ནི་གཞི་བརན་ཡློད་པ་དང་། དེས་བལ་སྐུད་ལ་ཚོས་བརྒྱབ་ནས་གདན་འཐག་རེས་ཆུ་

ནང་དུ་བཀྲུས་ཀང་ཚོན་མདློག་ཕན་ཚུན་མ་འདྲེས་པར་གནས་ཐུབ་པས་ཕི་རྒྱལ་ནས་ཐློན་པའི་

ཚོན་ལས་སྤུས་ཚད་ཧ་ཅང་ལེགས། ཚོན་གི་རྒྱུ་ཆ་ནི་སེར་པློའི་རྒྱུ་བ་བ། དམར་པློའི་རྒྱུ་བཙག་

དང་མཚལ། སློན་པློའི་རྒྱུ་རམས་དང་མཐིང་། ལང་ཁུའི་རྒྱུ་སང་། དཀར་པློའི་རྒྱུ་དཀར་རག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ནག་པློའི་རྒྱུ་སྒློན་མ་ཤིང་བསེགས་པའི་དུད་དྲེག་བཅས་ཚང་མ་བློད་རང་ནས་ཐློན་པ་དང་། ཚོན་

དེ་དག་སྦློར་སེབ་བས་ནས་ཚོན་མདངས་རིགས་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་བཟློས་ཆློག་པ་རེད། ཚོན་

དེ་རྣམས་ཐློག་མར་སྙིགས་རློ་འདློན་ཆེན་ཚགས་རྒྱབ་དགློས་པ་དང་། དེ་ནས་ཀློ་བ་དང་རྭ་ཅློས་

བཅློས་པའི་སྤིན་ཆུ་བསེས་ཏེ་འདུལ་སྦློང་བེད་དགློས་པ་སློགས་ཚོན་གི་ལག་ལེན་ཉམས་མློངས་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པློ་ཡློད་པ་རེད། བློད་ཚོན་བཟློ་བའི་ལག་ལེན་གི་ཉམས་མློང་སྐློར་སེ་དགེ་དེའུ་

དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་བརམས་པའིབཟློ་རིག་པ་ཏྲ་ལས་གལ།

 ཚོན་རིས། ① ཚོན་མདངས་ཅན་གི་རི་མློ་བིས་པ་ལ་ཟེར། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་

པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་color pattern ཟེར། 

ཚོན་ལས། ཚོན་འདུལ་བ་དང་། ཚོན་བྱུག་པ་སློགས་ཀི་ལས་ཀ་བེད་པ། 

ཚོན་ལས་པ། ཤིང་ཚོན་དང་ཁང་ཚོན་སློགས་གཏློང་མཁན་གི་བཟློ་པར་ཟེར་བ་ལས། ཐང་ཀ་

ལེབས་བིས་འབི་མཁན་གི་རི་མློ་མཁན་ལས་ཚབ་ལམ་ལུགས་ལ་དེ་ལར་ཟེར་སློལ་མེད། 

ཚོན་ལེན་པ། ཚོན་ཀློང་ནང་ནས་པིར་གིས་ཚོན་ལེན་པའམ་ལག་གིས་ཚོན་ལེན་པ་ལ་བུ། 

ཚོན་ལེན་པློ། ཚོན་ཟུག་པློའམ་འཕློད་པློ། རས་གཞི་དཀར་པློའི་སྟེང་དུ་ཚོན་ལེན་པློ་ཡློང་། 

ཚོན་སེར། ཚོན་སེར་པློའི་མདློག་སྟེ། བ་བ་ལ་བུའློ།། 

ཚོབས། ཚབ་ལ་ལློས། 

ཚོམ་པ། སློམ་ཉིའམ་བློ་རེ་གཉིས། བེད་སྟངས་དེ་ཉིད་ཡང་དག་པ་ཡིན་པས་ཚོམ་མི་འཚལ། 

ཚོམ་པ་མེད། ① ཐེ་ཚོམ་མེད། ②[མངློན]དཔའ་བློ། 

ཚོམ་བུ། ① སྤུངས་པའི་ཕུང་པློ། ས་ཚོམ་བུ། རྡློ་ཚོམ་བུ། རྩྭ་ཚོམ་བུ། ② ཆུན་བུ། མེ་ཏློག་ཚོམ་

བུ། སྐར་མ་ཚོམ་བུ། 

ཚོམ་མེ་བ། ① ཐེ་ཚོམ་པ། བེད་ཚོད་མ་ཐིག་པར་ཚོམ་མེ་བར་ལུས་སློང་། ② ཧ་གློ་མ་གློའི་བར་

མཚམས། འགྲུལ་པ་ཡློང་དང་མི་ཡློང་ཚོམ་མེ་བ་ཞིག་འདུག 

ཚོམས། ① ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་འཚམ་པའི་སྐུལ་ཚིག ② ཁང་པ་དཀིལ་མ། ཚོམས་ཀ་བཞི་

གདུང་བརྒྱད། ③ སེ་ཚན་དང་ལེའུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚོམས་ཁང་། གྲྭ་པའི་འདུ་ཁང་ཆུང་གས། 

ཚོམས་ཆེན། བཞུགས་གལ་གསློལ་སྟློན་སློགས་གཤློམ་སའི་ཁང་པ། ཚོམས་ཆེན་ནང་དུ་གསློལ་

སྟློན་བཤམས། 

ཚོམས་ཆེན་གི་ལེབས་རིས། ཕློ་བང་དང་། ཚོམས་ཆེན་སློགས་ཀི་གང་ལེབས་སུ་རྒྱན་སྤློས་ཀི་

ཆེད་དུ་བིས་པའི་རི་མློར་ཟེར། 

ཚོམས་ཆེན་རིང་པ། རེ་པློ་ཏ་ལའི་ཕློ་བང་དཀར་པློའི་ཤློད་དུ་ཡློད་པའི་ཚོམས་ཆེན་ལ་ཟེར། ཚོམས་

ཆེན་འདི་ནི་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་གི་གལ་ཆེའི་མཇལ་ཁ་གནང་ས་དང་གསེར་ཁིར་

མངའ་གསློལ་ཞུ་ས་ཡིན་ཅིང་དེ་སློན་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་འབྲུག༡༩༠༤ལློར་དབིན་ཇི་

བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་པས་བློད་དུ་བཙན་འཛུལ་བས་ཏེ་ལྷ་སར་སེབས་རེས་དབིན་ཇིས་

བཙན་ཤེད་བས་ནས་དབིན་བློད་གཉིས་བར་འདྲ་མཉམ་མིན་པའི་ཆིངས་ཡིག་འཇློག་ཏུ་བཅུག་

ས་ཡང་ཚོམས་ཆེན་འདི་ཡིན། 

ཚོམས་ཆེན་སིད་ཞིའི་ཕུན་ཚོགས། འགའ་ཞིག་གིས་འདི་ཕློ་བང་དཀར་པློའི་ཚོམས་ཆེན་གི་མིང་

ཡིན་ཟེར་བ་དང་། འགའ་ཞིག་གིས་ཕློ་བང་དམར་པློའི་ནང་གི་ཚོམས་ཆེན་གི་མིང་ཡིན་ཟེར་

བའི་ཤློད་ཚུལ་གཉིས་འདུག་ཀང་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་རང་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་

གསེར་གདུང་འཛམ་གིང་རྒྱན་གཅིག་གི་དཀར་ཆག་ནང་ཕློ་བང་དམར་པློའི་ཚོམས་ཆེན་གི་

མིང་ཡིན་པར་གསུངས་པ་ཁུངས་བཙན་པར་སེམས། 

ཚོམས་ཇ། གྲྭ་པའི་ཁང་ཚན་གི་མང་ཚོགས་ལ་གཏློང་རྒྱུའི་ཇ། 

ཚོམས་ཕེ། ནས་དཀར་མེས་མི་ཚིག་པའི་ཆེད་དུ་ཆུ་ལ་སངས་ནས་རླན་ཐག་ཆློད་པར་བརྔློས་པའི་ཕེ་

མ་དེ་ལ་སྐམ་རམ་ཟེར་བས་དེ་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། 

ཚོར། སེམས་ཀིས་ཤེས་པ་སྟེ་དཔེར་ན། དགའ་ཚོར། མློང་ཚོར། ཤེས་ཚོར་སློགས་ལ་བུ། 

ཚོར་སྐྱེན། [རིང]ཚོར་བ་རྣློན་པློ། 

ཚོར་སྐྱེན་ཆ་འཕིན། 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།  ༼ཚ༽

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་sensitive information ཟེར། 

ཚོར་ངད། ཚོར་བའི་ནུས་པ། རྣ་བའི་ཚོར་ངད་ཆེ་བ། སྣའི་ཚོར་ངད་ཞན་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་perceptron ཟེར། 

ཚོར་སྣང་རིང་ལུགས། ཉེ་རབས་ཡློ་རློབ་ཏུ་ཐློན་པའི་རིག་རལ་བསམ་བློའི་རླབས་རྒྱུན་ཞིག་ཡིན། 

དེ་ནི་མ་འློངས་པའི་གྲུབ་མཐའ་མ་ཐློན་གློང་བྱུང་བའི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་དབི་ཐཱ་ལིའི་

སྙན་ངག་པ་མཱ་ལི་ན་ཏིས་སེལ་བའི་ཤེས་ཚོར་དབང་པློའི་སྒྱུ་རལ་ལས་འཕློ་འགྱུར་བྱུང་བ་ཞིག་

ཡིན། དེའི་སྒྱུ་རལ་གི་ཁད་ཆློས་ནི་ཤེས་ཚོར་སྣ་ཚོགས་མཉམ་དུ་བཀློད་ནས་ཀློག་པ་པློའི་སྤློ་

སྣང་འཕེལ་དུ་འཇུག་གི་ཡློད་པའློ།། 

ཚོར་བ། ① རློགས་པ་དང་རེག་སྟེ་ཤེས་པ། ལུས་ཀི་སྡུག་བསལ་ལུས་ཀི་ཚོར་བ། ཁློའི་སྐད་ཆ་ངས་

ཚོར་བྱུང་། ② རེག་པས་ཡུལ་ལློངས་སུ་སྤད་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སིམ་གདུང་བར་མ་གང་རུང་

ཉམས་སུ་མློང་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ཤེས་པའློ།། བདེ་སྡུག་གི་ཚོར་བ། ཚོར་བ་བཏང་སྙློམས། ཉི་

མ་ཚ་དུས་གིབ་ནག་གི་སར་བསད་ན་ཚོར་བ་བསིལ་པློ་ཡློང་། ③ ཀུན་འགློ་ལྔའི་ཡ་གལ། 

ཚོར་བ་ལྔ། ལུས་ཀི་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་གཉིས། ཡིད་ཀི་ཚོར་བ་ཡིད་བདེ་དང་ཡིད་མི་བདེ་གཉིས། 

ཚོར་བ་བཏང་སྙློམས་དང་ལྔའློ།། 

ཚོར་བ་བཏང་སྙློམས། བར་མའི་ཚོར་བ་སྟེ་སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཚོར་བ། 

ཚོར་བ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་པ། དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ནང་དང་ཕི་དང་ཕི་ནང་

གི་ལུས་ལ་དམིགས་ནས་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་དང་། ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་བཏང་སྙློམས་གསུམ་ཡང་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ནི་སྡུག་བསལ་བའི་མཚན་ཉིད་དེ། ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་ལ་སྡུག་བསལ་གི་

སྡུག་བསལ་གིས་ཁབ། ཚོར་བ་བདེ་བ་ལ་ནི་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ་གིས་ཁབ། ཚོར་བ་བཏང་

སྙློམས་ལ་ནི་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་ཀིས་ཁབ་བློ་ཞེས་བརགས་ཤིང་རེ་གཅིག་ཏུ་འཇློག་པ། 

ཚོར་བ་དྲུག མིག་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་ཚོར་བ་དང་། རྣ་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་ཚོར་བ། སྣ་ཤེས་སུ་གྱུར་

པའི་ཚོར་བ། ལྕེ་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་ཚོར་བ། ལུས་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་ཚོར་བ། ཡིད་ཤེས་སུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གྱུར་པའི་ཚོར་བ་བཅས་དྲུག་གློ 

ཚོར་བ་གསུམ། ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་བཏང་སྙློམས་གསུམ། 

ཚོར་བའི་ཕུང་པློ། ཕུང་པློ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སིམ་གདུང་བར་མའི་ཚོར་བ་ལ་བུ་ཉམས་སུ་མློང་

བའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་སེམས་པ་རིགས་མཐུན་དུ་མ་སྤུངས་པའློ།། 

ཚོར་བའི་དབང་པློ་ལྔ། ཚོར་བ་ལྔ་དང་དློན་གཅིག 

ཚོར་བའི་ཟུག་རྔུ། ནད་ཀི་ཟུག་རྔུའི་སྡུག་བསལ། 

ཚོར་བའི་ཟླ་བ། ཉི་མའི་ཀརཊའི་ཁིམ་སྤློད་པའི་ཟླ་བའམ་བློད་ཟླ་དྲུག་པའི་མིང་། 

ཚོར་བའི་ཡན་ལག རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། རེག་པ་ལ་བརེན་ནས་ཚོར་

བ་བདེ་སྡུག་བར་མ་ཉམས་སུ་མློང་བ་སྟེ། དེ་དག་ལ་ཉེ་བར་ལློངས་སུ་སྤློད་པའློ།། 

ཚོར་ཤེས་དབང་པློ་ཉམས་པ། ཤེས་པ་ཉམས་པའམ་དྲན་པ་ཐློར་བ། ཤེས་པ་འཐིབས་པ་ཞེས་པ་

མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཚོལ། འཚོལ་བའི་སྐུལ་ཚིག 

ཚོས། ① འཚོད་པའི་སྐུལ་ཚིག ② མདློག་སྒྱུར་བེད་ཀི་ཚོན་རི། ཤིང་ཚོས། རས་འགྱུར་ཀི་ཚོས། 

② འབུར་དུ་དློད་ཆ། མཁུར་ཚོས། རྐུབ་ཚོས། 

ཚོས་ཁུ། ཚོས་ཆེན་གི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་ཁུ་བ་དང་། ཁ་དློག་སྣ་ཚོགས་པའི་ཚོས་གསར་གི་ཁུ་

བ། སྣམ་རས་དཀར་གཙང་ལ་ཚོས་ཁུ་ལེན་ས། 

ཚོས་ག་མ་སྙློམས་པ། ཚོས་མདློག་སྙློམས་པློ་མ་བྱུང་བའི་སྐྱློན། སྣམ་བུ་ཚོས་ག་མ་སྙློམས་པ། རས་

ཆ་ཚོས་ག་མ་སྙློམས་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་palette knife ཟེར། 

ཚོས་རྒྱུག ཚོས་དཀྲུག་བེད་ཀི་དབྱུག་པ། 

ཚོས་བརྒྱབ་པ། རས་སམ་སྣམ་བུ་སློགས་ལ་ཚོས་ཀིས་ཁ་དློག་བཟློས་པ། 

ཚོས་འགིབ། ཚོས་བརྒྱབ་པ་ལམ་དུ་མ་སློང་བའི་སྐྱློན། ཚོས་རྒྱུས་མེད་མཁན་གིས་བརྒྱབ་ནས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ཚོས་འགིབ་ཡློང་སིད། 

ཚོས་བཅད། ཚོན་རིའི་ཐློག་ལ་རྒྱབ་པའི་ཚོས་རིས། 

ཚོས་ཆེན། ཤིང་ཚོས་ཀི་རིགས། 

ཚོས་ཉིས་མ། ① ཚོས་མདློག་གཉིས་ལས་མེད་པའི་རི་མློ། ② གློས་ཆེན་ཞིག 

ཚོས་ཉེས། ཚོས་རྒྱབ་སྟངས་ལམ་འགློ་མ་བྱུང་བ། ལག་རལ་ཞན་པས་ཚོས་ཉེས་བྱུང་བ། 

ཚོས་ར། ①ཚོས་ལེན་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་ཚོས་དང་མཉམ་དུ་བསེ་རྒྱུའི་སྐྱུར་རི། ② ས་མཚུར། 

ཚོས་རགས། དངློས་རིགས་མི་ནློར་བའི་ཆེད་དུ་བརྒྱབ་པའི་རགས། ལུག་གི་སལ་པར་ཚོས་རགས་

དམར་པློ་བརྒྱབ་པ། 

ཚོས་སྟན། ཚོས་དངློས་གཞི་མ་བརྒྱབ་གློང་དུ་སྟར་ཚོས་སློགས་གཞི་སྟན་དུ་རྒྱབ་པ་དེའི་མིང་། 

ཚོས་ཐེབས། ཚོས་ཟུག་པ། ཤློག་བུ་དཀར་པློར་ཚོས་ཐེབས་ས། 

ཚོས་སེབ་ཇུས་གཞི། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་color schemes ཟེར། 

ཚོས་གདན། ཚོས་གཞི་མི་འགྱུར་བའི་ཆེད་དུ་ཐློག་མར་གཏློང་བའི་ས་མཚུར། 

ཚོས་མདློག ཚོས་དམར་སེར་སློགས་ཀི་ཁ་དློག 

ཚོས་སྣག ཚོས་ལས་བྱུང་བའི་སྣག་ཚ། ཚོས་སྣག་དམར་པློ། 

ཚོས་པ། བཙོས་ཏེ་ཐུལ་བ། འབས་བཙོས་ཀང་མ་ཚོས། 

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

དབིན་སྐད་དུ་color palette ཟེར། 

ཚོས་པློ། ཤ་སློགས་ལེགས་པར་བཙོས་པ། ཤ་བཙོས་ནས་ཚོས་པློ་བྱུང་འདུག 

ཚོས་ཕི་བ། ཚོས་ཀི་མདློག་ཡལ་བ། གློན་པ་ཚོས་བི་བ། 

ཚོས་བེད། ① ཚོས་རྒྱབ་པ། ② [མངློན]ཙན་དན་དམར་པློ། 

ཚོས་མ། ① ཚོས་མཁན། ② ཚོས་བརྒྱབ་པའི་སྣམ་རས་སློགས། 

ཚོས་འཛིན་པ། ཚོས་མདློག་ལེན་པ། སྣམ་རས་དྲེག་པ་ཅན་གིས་ཚོས་མི་འཛིན་པ། རས་དང་སྣམ་
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བུ་སློགས་རྒྱུ་ཆ་དཀར་པློས་ཚོས་འཛིན་ས། 

ཚོས་གཞི། ཚོས་མདློག ཚོས་གཞི་འགྱུར་བ། ཚོས་གཞི་གཅིག་པ། ཚོས་གཞི་ཡལ་བ། རས་འདིའི་

ཚོས་གཞི་ལེགས་པློ་མི་འདུག 

ཚོས་ཟ་བ། ཚོས་ལེན་པ། སྐྱུར་རི་ཅུང་ཟད་བསེས་ན་ཚོས་ཟ་བ་ལ་ཁད་ཆེ། ཚོས་གདན་མ་བཏིང་

བས་ཚོས་མ་བཟས་པ། 

ཚོས་ལངས་པ། ཚོས་ཁུ་བ་བསྙལ་ནས་ལམ་དུ་སློང་བ། 

ཚོས་ལློག་པ། ཚོས་ཡལ་བ། ཉི་སེག་ཆར་རྡུང་བས་ཀང་ཚོས་ལློག་མེད་པ། ཡང་ཡང་བཀྲུས་ནས་

ཚོས་ལློག་པ། 

ཚོས་སར། ཚོས་གསར་དང་འདྲ། 

ཚོས་གསར། དེང་སང་གི་རྒྱ་ཚོས་དམར་སེར་སློ་ལང་སློགས། 

ཚོས་བསང་རྒྱབ་པ། ཚོས་བརྒྱབ་ཟིན་པའི་རེས་སུ་ཆུ་བཤལ་གཏློང་བ། 

ཚྭ། འགྱུར་བེད་དམ་འགྱུར་རྣློན་པློ་སྟེ་རློ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ལན་ཚ་བའི་རས། ཝ་ཟུར། རྒྱ་ཚྭ། 

བློད་ཚྭ། ཁ་རུ་ཚྭ། ཚྭ་ཁ་རུ། ཇ་ལ་ཚྭ་འདེབས་པ། 

ཚྭ་ཁ། ① ཚྭའི་འབྱུང་ཁུངས་སམ་ཚྭའི་ཐློན་ཁུངས་ཀི་ས་ཡུལ་སྤི་མིང་། ② མཚོ་སློན་པློའི་ནུབ་

རྒྱུད་དུ་ཡློད་པའི་ཚྭའི་འབྱུང་ཁུངས་ཆེན་པློ་ཞིག 

ཚྭ་ཁ་རི་ཁློད། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་སྨད་ཙམ་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་བསློད་ནམས་ཆློས་རྒྱལ་གིས་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ལི་ཐང་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཚྭ་ཁ་ལྷློ། ས་མིང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྨར་ཁམས་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དང་ཟླ་ཆུའི་ཤར་འགམ་

དུ་ཡློད། དེ་ཚྭ་ཁ་ཞིག་ཡིན། 

ཚྭ་ཁང་། ཟ་ཚྭ་འཇུག་སའི་ཁང་པ། 

ཚྭ་ཁའི་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༨༠༠ལློར་ཕག་བཏབ་པར་གགས། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ནུབ་དབུས་ལན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཚྭ་ཁུ། ཚྭ་བརྒྱབ་ཆེ་ཐལ་ཤློར་བ། ཇ་ཚྭ་ཁུ་ཆགས་འདུག 

ཚྭ་ཁུག ཚྭ་བླུག་སའི་སྣློད་སྤད། 

ཚྭ་སློ། བ་ཚྭ། 

ཚྭ་སློ་ཅན། བ་ཚྭ་ཅན་གི་གཞི། 

ཚྭ་རྒྱལ། རྒྱ་ཚྭའི་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། ཆུ་ཡི་སྙིང་པློ་ཆུ་ད་བིད། 

ཚྭ་རྒྱལ་རེག་འབིགས་ལྕེ་འབིགས་རྣམས། རྒྱལ་ཚྭའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། ཞེས་གསུངས། 

ཚྭ་རྒྱལ་ཐར་པ་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༦༨༥ལློར་ཉི་ཧ་རི་སྤྲུལ་སྐུས་

ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྨ་ལྷློ་རེབ་གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཚྭ་རྒྱས་གཡུ་འཕྲུལ། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ར་སྟློད་

རློང་གི་ཁློངས་སུ་ལ་ཞིག 

ཚྭ་སྒེ། སྒེ་ཆེན་པློ་དློན་ཡིན། 

ཚྭ་ཅང་། ཚྭ་བརྒྱབ་ཆུང་དྲག་པ། ལློ་ཆས་དེ་ཚྭ་ཅང་དྲག་པས་བློ་བ་མི་འདུག 

ཚྭ་ལས་ལངས། ཚྭ་ཟ་འདློད་ཆེ་བ། དུས་ཡུན་རིང་པློ་ཚྭ་མེད་ལློ་ཆས་བཟས་ན་ཚྭ་ལས་ལངས་ཀི་རེད། 

ཚྭ་དུག་བློ། གཅིན་གི་དྲི་མ་འཁར་བ། འློག་ཏུ་ཚྭ་ཤུལ་བློ་དང་དློན་གཅིག

ཚྭ་དུགས། ཚྭ་ས་ངའི་ནང་དུ་བསློས་ཏེ་རས་ཐུམ་བས་ནས་ན་ས་ལ་སྦློར་བའི་བཅློས་ཐབས་ཤིག 

ཚྭ་སྣ་ལྔ། རྒྱ་ཚྭ་དང་། རྒྱམ་ཚྭ། ཁ་རུ་ཚྭ། ལྕེ་མང་ཚྭ། ཙབས་རུ་ཚྭ་བཅས་ལྔའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། དེའུ་

དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་གི་བསྡུས་དློན་

གསལ་བཀྲློལ་ལས། རྒྱ་ཚྭ་རྒྱམ་ཚྭ་ཁ་རུ་ཚྭ། ཚྭ་སྣ་གསུམ་ཞེས་བ་བ་ཡིན། དེ་སྟེང་ལྕེ་མང་

ཙབས་རུ་ཚྭ། བསྣུ་པ་ཚྭ་སྣ་ལྔ་ཟེར་རློ། ཞེས་གསུངས། 

ཚྭ་བུལ་སྣློད། ཚྭ་དང་བུལ་ཏློག་བླུག་སྣློད། 

ཚྭ་འབློང་དགློན། མིང་གཞན་ཚྭ་འབློང་བདེ་ཆེན་རབ་རྒྱས་གིང་ཟེར། གྲུང་དཔལ་ལན་བཟང་པློས་

བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་
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ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཚྭ་ཚོང་། ① ཚྭ་ཚོང་བེད་པ། ② ཚྭའི་ཚོང་བེད་ལས་བེད་མཁན། 

ཚྭ་ཚོད། ① ཚྭ་ཡློད་པའི་ཚོད་མ་ཞིག ② ཚྭ་མང་ཉུང་གི་ཚོད། ཚྭ་ཚོད་རན་པློ། 

ཚྭ་ཚྭ། ① མེ་སྟག ② ས་ལས་བཟློས་པའི་ལྷའི་གཟུགས་བརན་དང་མཆློད་རེན་ཆུང་ཆུང་། 

ཚྭ་མཚོ། ① ཚྭ་ཡློད་པའི་མཚོ་སྤི། ② བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སེར་རེ་རློང་གི་ཁློངས་ཀི་ལྷློ་རྒྱུད་

ན་ཡློད་པའི་མཚོ་ཞིག་གི་མིང་། 

ཚྭ་རན་བལ་བ། ལློ་དངློས་སུ་མ་བཟས་གློང་ཕན་ཙམ་བཟས་ནས་ཚྭ་མང་ཉུང་འགིག་མིན་བལ་བ། 

ཚྭ་རི་དགློན། གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟློང་རྒྱལ་པློས་བཏབ་པའི་བཤད་སློལ་ཞིག་འདུག གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་

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

ཚྭ་རུ་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། 

ཚྭ་རི་སྤུན་གསུམ། རི་བློ་ཞིག མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་

ཁི་འདུ་རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཚྭ་རྭ། [ཡུལ]རྭ་ཅློས་བཟློས་པའི་ཕྱུགས་ལ་ཚྭ་ལྡུད་བེད་ཀི་མིང་། 

ཚྭ་ཤུལ་བློ། བིས་པ་ཆུང་ངུའི་ཨ་མ་རྣམས་ཀིས་བིས་པས་གཅིན་གཏློང་བ་དེ་དག་དག་པློར་མ་

བཀྲུས་པས། མའི་ལུས་དང་། གློས། ཁིམ་ནང་སློགས་ལ་གཅིན་གི་དྲི་མ་མནམ་པ་ལ་གཅིན་

ཚྭ་བློའམ། ཚྭ་ཤུལ་བློ་ཟེར།

ཚྭ་ཤློ ① ཚྭ་ཚོང་པས་འཇལ་དགློས་པའི་ཚྭའི་ཁལ། ② ཚྭ་ཁལ་སྡུད་མཁན། 

ཚྭ་གསུམ། ཟེ་ཚྭ་དང་། བུལ་ཏློག་བང་ཚྭ་བཅས་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་སྟེ། གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་

བདེ་ལེགས་ཀིས་མཛད་པའི་པློད་དམར་ལས། གཞན་ཡང་སློ་སྦློར་སྐབས་ཀི་ཚྭ་གསུམ་ཞེས། 

ལན་ཚྭའི་སེར་གཏློགས་ཟེ་ཚྭ་བུལ་ཏློག་དང་། བང་ཚྭ་གསུམ་ལ་ཟེར་བས་རྒྱ་ཚྭ་སློགས། ཚྭ་སྣ་

གསུམ་གི་མིང་དང་མ་འཁྲུལ་ཞིག ། ཅེས་གསུངས། 

མཚང་། ཉེས་སྐྱློན་ནམ་ནློངས་པ། སྐྱློན་མཚང་རློལ་བ། མི་ངན་གི་ཉེས་མཚང་བརློལ་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

མཚང་གི་ཐློག་ཏུ་འབེབས། མཚང་ནི་སྐྱློན་གི་མིང་ཡིན་ཅིང་། དཔེར་ན་གདམས་ངག་མཚང་གི་ཐློག་

འབེབས་ཞེས་པ་ན་གདམས་ངག་དང་བསབ་བ་སྐྱློན་ཐློག་ཏུ་རང་དབང་མེད་པར་ཕློག་པའི་དློན། 

མཚང་བརློལ། ཉེས་སྐྱློན་གང་བས་གཞན་གིས་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ཕིར་བཏློན་པ། 

མཚང་ཐློག་ཕློག མི་ལ་སྐྱློན་གང་ཡློད་པ་དེའི་སྐློར་སྣང་མེད་དུ་གེང་པ་དང་། ཁློ་རང་གི་མཚང་ཐློག་

ཏུ་ཕློག་ནས་ཁློ་བ་ལ་བུ། 

མཚང་བྲུས། ངློ་ཚ་དགློས་པ་དང་། སེམས་སྡུག་དགློས་པའི་དློན་རྐྱེན་རྣམས་གང་ཟག་དེའི་མདུན་

དུ་གེང་བའི་དུས་འདས་པ།

མཚང་འབིན་གློད་གཞི། མི་ལ་སྐྱློན་འདློན་པར་བས་པའི་སྐྱེན་གི་བྱུང་བའི་གློད་གཞི། 

མཚང་འབིན་པ། གཞན་གི་སྐྱློན་ཆ་རང་གིས་གེང་འདློད་མེད་པ་རྣམས་སྨ་བ།

མཚང་འབྲུ་བ ངློ་ཚ་དགློས་པ་དང་། སེམས་སྡུག་དགློས་པའི་དློན་རྐྱེན་རྣམས་གང་ཟག་དེའི་མདུན་དུ་

གེང་བཞིན་པའི་བ་བ། ན་མཚང་འབྲུ་བ། ཤི་མཚང་འབྲུ་སློགས་རྣམས་གངས་འགའ་ཞིག་ཡློད།

མཚང་ར། དཔྱི་མགློ་གཡས་གཡློན་ཕན་ཆད་ལུས་ཀི་རྒྱབ་གཞུང་སྨད་ཆའི་ཕློགས། 

མཚང་རུས། རྐུབ་འཕློངས་ཀི་རུས་པ། 

མཚན། ① མིང་ག་ིཞ་ེས། མཚན་འདློགས་པ། ② མཚན་མློའ་ིབསྡུས་ཚིག ③ མཚན་མའ་ིབསྡུས་ཚིག 

མཚན་རྐུན། ནམ་དགུང་རྐུ་བེད་མཁན། 

མཚན་རྐུབ་བར། ལུས་ཀི་གསང་གནད་ཅིག 

མཚན་སྐློར། དགློང་མློ་རྒྱབ་པའི་སྐློར་བ། དགེ་སྐློས་ཀིས་དགློན་ནང་དུ་མཚན་སྐློར་བརྒྱབ་སྟེ་

སྒིགས་ཁིམས་སྲུང་མིན་ལ་བ། 

མཚན་དཀིལ། ① ནམ་ཕེད། ② མཚན་དཔེའི་དཀིལ་འཁློར་རམ་སྐུ་ཁམས། 

མཚན་ཁི། ཉིན་མློའི་མི་དང་མཚན་མློའི་ཁི་ཞེས་ཏེ། ཉིན་མཚན་ལློས་མེད་པ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་

གིས་ཞབས་ཞུ་བགིས་པའི་དློན། 

མཚན་མཁན། མཚན་ལས་མཁན་པློའི་བསྡུས་མིང་། 

མཚན་འཁློངས། མཚན་མློ་ཧྲིལ་པློ་འཁློལ་བ། སློ་ལ་མཚན་འཁློངས་བེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཚན་གང་། མཚན་ཧྲིལ་པློ། 

མཚན་གུང་། མཚན་དགུང་དང་འདྲ། 

མཚན་གི་མེ་ཏློག མིང་མེ་ཏློག་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། དཔའ་བློའི་མཚན་གི་མེ་ཏློག 

མཚན་གགས་ཐློབ་དབང་། ལུགས་མཐུན་གིས་མཚན་སྙན་གགས་ཐློབ་པའི་དབང་ཆ། 

མཚན་རྒྱ་སློམ་པ། མཚན་དུས་འགློ་བཞུད་བཀག་འདློམས་བེད་པ། 

མཚན་རྒྱུ་བ། [མངློན]འུག་པ། 

མཚན་སྒློགས་དགློན། མཚན་སྒློགས་མཁན་སྤྲུལ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་དཀློན་མཆློག་འཕིན་ལས་ཀིས་

བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ༡༨༡༩ལློར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལའི་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རློང་སྨད་མ་ཤང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཚན་དགུང་། མཚན་མློའི་གུང་ངམ་དཀིལ། 

མཚན་འགྱུར་བ། ① མིང་འགྱུར་བ། ② ཕློ་མློའི་མཚན་མ་འགྱུར་བ། 

མཚན་ངུ་། ཕྲུ་གུ་སློགས་མཚན་མློ་ངུ་བ། 

མཚན་གཅིག་པ། ① མིང་འདྲ་བ། ② དྲི་ཆེན་དང་དྲི་ཆུ་གཏློང་སའི་འློག་སློ་གཅིག་ལས་མེད་པ། 

མཚན་བཅས། ལྷའི་རྣམ་པ་བཞིན་བསློམ་པའློ།། 

མཚན་བཅས་ཀི་རྣལ་འབློར། བ་རྒྱུད་དུ་བཟླས་པ་ཡན་ལག་བཞིའི་སློ་ནས་དམ་ཡེ་སྤུན་གློགས་ཀི་

ཚུལ་དུ་བསློམ་པའི་སློམ་ཚུལ་ཞིག 

མཚན་ཇུས། སར་རྒྱལ་རབས་དང་། སིད་གཞུང་། དཔློན་རིགས་སློགས་ཀི་བ་བ་ལམ་འགློའི་ཞེ་ཚིག 

མཚན་མཇུག ① མཚན་མློའི་ནམ་སྨད། ② མིང་གི་མཇུག 

མཚན་ཉིད། རས་ཡློད་ཆློས་གསུམ་ཚང་བ་སྟེ། གདུང་འདེགས་ཀི་དློན་བེད་ནུས་པ་ཀ་བའི་མཚན་

ཉིད་ཡིན་པ་ལ་བུའློ།། མཚོན་བའི་དངློས་པློ་གང་ཞིག དེ་ཉིད་དངློས་པློ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་

པར་སློ་སློར་ཐ་དད་དུ་འབེད་བེད་ཀི་ཁད་ཆློས་གང་དེ་ལ་ཟེར། དློན་དུ་དངློས་པློ་སློ་སློའི་ཐུན་

མིན་གི་ཁད་ཆློས་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། ལློ་ལིར་ཞབས་ཞུམ་ཆུ་སྐྱློར་གི་དློན་བེད་ནུས་པ་དེ་བུམ་

པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་ལ་བུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

མཚན་ཉིད་ཀི་སྐྱློན་ཁབ་ཆེས་པ། མཚན་ཉིད་སྐྱློན་ཅན་ཞིག་སྟེ། མཚོན་འདློད་ལ་ཁབ་པ་མ་ཟད་

མཚོན་འདློད་མེད་པའི་གཞི་ལ་ཡང་ཞུགས་པ། 

མཚན་ཉིད་ཀི་སྐྱློན་མ་ཁབ་པ། མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་པ་གང་ཞིག་མཚན་ཉིད་ཡང་དག་མ་ཡིན་པ་སྟེ་

མཚོན་འདློད་ཀི་གཞི་མཐའ་དག་ལ་མ་ཁབ་པའི་དློན། 

མཚན་ཉིད་ཀི་སྐྱློན་མི་སིད་པ། མཚན་ཉིད་ཕིན་ཅི་ལློག་པ་ཞིག་སྟེ། ཆློས་དེའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་

ཀང་ཆློད་དེའི་སྟེང་དུ་མཚན་ཉིད་དེ་ར་བ་ནས་མི་སིད་པ་སྟེ་དློན་བེད་མི་ནུས་པ་དངློས་པློའི་

མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་པ་ལ་བུའློ།། 

མཚན་ཉིད་ཀི་གྲྭ་ས། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་གཞུང་ཆེན་པློ་ལྔ་སྟེ། ༡ ཚད་

མ། ༢ ཕར་ཕིན ། ༣དབུ་མ། ༤ མཛོད། ༥ འདུལ་བ་བཅས་ལ་སློབ་སྦློང་གཙོ་བློར་བེད་མཁན་

གི་དགློན་པ་ཆེ་བ་རྣམས་ལ་མཚན་ཉིད་ཀི་གྲྭ་ས་ཟེར། 

མཚན་ཉིད་ཀི་སེ་སྣློད། མདློ་སེ་དང་། འདུལ་བ། མངློན་པ་བཅས་མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་ལམ་སྟློན་པའི་

གསུང་རབ་ཀི་མིང་། 

མཚན་ཉིད་སྐྱེ་སློགས་བཞི། སྐྱེ་བ། གནས་པ། རྒ་བ། འཇིག་པ། 

མཚན་ཉིད་མཁན་པློ། བཀའ་པློད་རིགས་ལམ་སློབ་པའི་དགེ་རྒན། 

མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་། བློད་ཀི་དགློན་སེའི་ནང་གཞུང་ཆེན་རློད་རིགས་ཡློད་པའི་གས། 

མཚན་ཉིད་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད། ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་གསུམ་གི་ནང་གསེས། མེད་ལ་ཡློད་པར་

འཛིན་པའི་ཀུན་བཏགས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ཐག་ཁ་སྦྲུལ་དུ་འཛིན་པ་ལ་བུ་དློན་ལ་མ་གྲུབ་པའློ།། 

མཚན་ཉིད་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། 

མཚན་ཉིད་ལྔ། གཞན་དབང་གནས་འགྱུར་གི་མཚན་ཉིད། དཀར་པློའི་ཆློས་ཀི་རང་བཞིན་གི་

མཚན་ཉིད། རྒྱུན་གིས་རག་པའི་མཚན་ཉིད། བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་མཚན་ཉིད་དློ།། 

མཚན་ཉིད་ལྔ་བཅུ། ཆུ་བློ། ཆུ་རྒྱུན། ཆར་བབས། ལེགས་བརྒལ། མིག་བཟང་། འློད་ཅན། འཚེ་

མཐློང་། ཐར་དགའ། ལུས་མཆློག་མགུ་བ་དགུ། གློལ་བ། ལེགས་གློལ། མཐར་ཕིན། དགའ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རབ་དགའ། བ་མ་མགུ་བར་འགྱུར་བ། ཉམས་དགའ། བེད་མིན་གཟིགས། ཚོགས་དྲུག་སེམས་

དང་དགེ་བའི་ས་མང་བཅུ། ཉློན་མློངས་ས་དྲུག་མི་དགེའི་ས་པ་གཉིས། ཆུང་ངུའི་ས་བཅུ་མ་

ངེས་པས་བརྒྱད་དློ།། 

མཚན་ཉིད་ལྔ་ལན་གི་བཏུང་བ། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་སྨན་ཏེ། ཆུས་

བཏབ་པ་དང་། ཚགས་ཀིས་བཙགས་པ། ཤིན་ཏུ་ས་བ། བཞིན་སྣང་བ། འདམ་བུ་ཞག་མའི་

མདློག་ལར་དྭངས་པ་བཅས་ལྔ་དང་ལན་པའློ།། 

མཚན་ཉིད་ཅན། ལུས་ཀི་རའི་བེ་བག་ཅིག 

མཚན་ཉིད་ཆད་པའི་ཀུན་བཏགས། ཀུན་བཏགས་ཀི་ནང་གསེས། དློན་ལ་མ་གྲུབ་ཀང་རློག་པས་

བཏགས་པ་བདག་ལ་དང་རས་གྲུབ་ལ་བུའློ།། 

མཚན་ཉིད་ལེམ་དགློངས། ངློ་བློ་ཉིད་གསུམ་ལ་དགློངས་ནས་ཆློས་ཐམས་ཅད་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་

གསུངས་པ་ལ་བུའློ།། 

མཚན་ཉིད་སེ་གསུམ། རིང་མའི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཉན་ཐློས་དང་། རང་རྒྱལ། བང་སེམས་ཏེ་མཚན་

ཉིད་སེ་གསུམ་ནི། རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་ལས་དང་ཉློན་མློངས་པ་རྣམས་སློང་བར་བེད་པའི་སློ་ནས་

ཐར་པར་འདྲེན་པས་ཀུན་འབྱུང་འདྲེན་པའི་ཐེག་པ་ཞེས་བའློ།། 

མཚན་ཉིད་པ། ① ཚད་ལན། ② གཏན་ཚིགས་ལ་བརེན་ནས་དློན་དཔློག་པར་བེད་པའ་ིརིགས་ལམ་པ། 

མཚན་ཉིད་མེད་པའི་སྐད་ཅིག་མའི་སྦློར་བ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། སྦིན་སློགས་

ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་སྟློང་དུ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་སེམས་དཔའི་

རྣལ་འབློར་མཐར་ཐུག་གློ

མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆློས་འཁློར། སངས་རྒྱས་ཀིས་བསྐློར་བའི་ཆློས་འཁློར་རིམ་པ་གསུམ་གི་བར་

པ་སྟེ། ཆློས་རྣམས་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པར་སྟློན་པའི་བཀའ། 

མཚན་ཉིད་ཡིག་ཆ། མདློ་ཕློགས་ཀི་གཞུང་ཆེན་སྐློར་གི་དཔེ་ཆ། 

མཚན་ཉིད་ཡློངས་སུ་ཆད་པའི་ཀུན་བཏགས། བདག་གཉིས་ལ་བུ་ཡུལ་དུ་མ་གྲུབ་ཀང་རློག་པའི་

དབང་གིས་ཡུལ་དུ་བཞག་པ་རྣམས་སློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

མཚན་ཉིད་རིག་པ། ① འཇིག་རེན་ལ་ཚུལ་སྐློར་གི་གཞུང་ལུགས། ② གཏན་ཚིགས་རིག་པ་དང་

དློན་གཅིག 

མཚན་ཉིད་གསུམ། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མཚན་ཉིད་གསུམ་དུ་བསྡུས་

པ་སྟེ། ཀུན་ཏུ་བཏགས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་། གཞན་གི་དབང་གི་མཚན་ཉིད། ཡློངས་སུ་གྲུབ་

པའི་མཚན་ཉིད་བཅས་སློ། དེའང་ཀུན་བཏགས་ནི་རློག་ངློེར་འཆར་བའི་གཟུགས་སློགས་ཡུལ་

ལྔ་པློ་སྟེ་སྒློ་བཏགས་པའི་གཟུང་བ་གཞན་སེལ་གི་སྣང་བ་དློན་གཅིག གཞན་དབང་ནི། མ་

རིགས་བག་ཆགས་ཀིས་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའི་སྣང་བ་སྟེ་གཟུང་ཡུལ་རང་མཚན་པ་དང་

དློན་གཅིག ཡློངས་གྲུབ་ནི། རང་རིག་རང་གསལ་སྤློས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་དེ་ཡིན། དེས་

ན་ཀུན་བཏགས་དང་གཞན་དབང་གཉིས་བདེན་པ་མེད་མཉམ། འཁྲུལ་པ་ཡིན་མཉམ་ཡིན་ཀང་། 

མཚན་ཉིད་སློ་སློར་དབེ་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཀུན་བཏགས་ཡློད་བཏགས། གཞན་དབང་

རས་ཡློད། ཡློངས་གྲུབ་སྤློས་བལ་ཡིན་ཞེས་ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས་གསུངས། ཞིབ་པ་སློ་སློའི་

འགེལ་བཤད་སྐབས་སུ་གཟིགས།

མཚན་གཉིས་པ། ཕློ་མཚན་དང་མློ་མཚན་གཉིས་ལན། 

མཚན་གཉིས་མ་ནིང་། ཕློ་མློ་གཉིས་ཀའི་མཚན་མ་ཡློད་པའི་མ་ནིང་། 

མཚན་གཉིས་མ་ནིང་གི་འཇུག་ཚུལ། རེས་འཇུག་གི་མ་ནིང་ན་ར་ལ་གསུམ་མིང་གཞི་མློ་ལ་ཡང་

འཇུག་ཞུགས་པ་སྟེ་འཛིནད། འབློརད། རློལད་སློགས་མིང་གཞི་ཞན་ཞིང་། ཡང་འཇུག་དྲག་

པས་མཚན་གཉིས་མ་ནིང་ངློ་།། ད་དྲག་ན་ར་ལ། 

མཚན་སྙན། མཚན་དང་སྙན་གགས་ཀི་བསྡུས་ཚིག 

མཚན་སྙན་གགས། མཚན་སྙན་དང་དློན་གཅིག 

མཚན་སྙན་ཐློབ་དབང་། ལུགས་མཐུན་མཚན་སྙན་ལློངས་སུ་སྤློད་པའི་དབང་ཆ། 

མཚན་སྙན་བརད་པ། མཚན་སྙན་ལ་གནློད་པ་སྟེ་མཚན་ཤས་བཟློ་བ། 

མཚན་རགས། ① རགས་མཚན་མ། ② གྲྭ་སའི་དགེ་བཤེས་ཀི་མིང་བཏགས། 

མཚན་ལས། ① རགས་མཚན་མའི་ལས། ཆར་པ་འབབ་པའི་མཚན་ལས། ན་བའི་མཚན་ལས། ② 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྨི་ལས་ཀི་ཞེ་ས། 

མཚན་ལས་མཁན་པློ། ས་དུས་སུ་ལུས་ཀི་མཚན་མར་བརག་དཔྱད་དང་། སྐར་མ་བརག་དཔྱད། རྨི་

ལས་བརག་དཔྱད་སློགས་ཀི་སློ་ནས་འབྱུང་འགྱུར་ཅི་ཡློང་ལུང་སྟློན་མཁན། 

མཚན་སྟློད། ནམ་སྟློད། 

མཚན་གཏིབ། མཚན་མློ་འཇབ་རྒློལ་གི་དཔུང་འཇུག་སྟེ་མཚན་འགེབས་ཀང་ཟེར། དགློང་མློ་

མཚན་གཏིབ་གཏློང་བས་དག་བློ་འདུལ་ཐུབ་པར་བྱུང་བ་རེད། 

མཚན་ཐུན། ནམ་ག་ིཆ་གསུམ་གང་རུང་། མཚན་ཐུན་གསུམ་དུ་བགློས་པའ་ིཐུན་ཐ་མ་ལ་སྐྱ་རེངས་གཏློང་། 

མཚན་ཐུབ། མཚན་གང་ཐུབ་པའི་མར་མེ། དཀར་མེ་མཚན་ཐུབ། 

མཚན་ཐུབ་ཀློང་བུ། མཚན་གང་ཐུབ་པའ་ིམར་མེའ་ིཀློང་བུ། གསེར་གིས་བཟློས་པའ་ིམཚན་ཐུབ་ཀློང་བུ། 

མཚན་ཐློག་ཐག མཚན་མློ་ཧྲིལ་པློའམ་མཚན་གང་། མཚན་ཐློག་ཐག་རིང་ལ་ལས་གྲྭ་ཚུགས་པ། 

མཚན་ཐློག་ཐག་དགའ་སྟློན་གིས་དུས་འདས་པའི་མཐར་རྒྱུ་སྐར་གི་མདངས་ཉམས་པ། 

མཚན་མཐུན་འདློད་སྦློར། རགས་མཚན་ནམ་ཕློ་མློ་གང་རུང་གི་མཚན་རགས་གཅིག་པས་འདློད་

སྤློད་སྦློར་བ་ལ་ཟེར། 

མཚན་དློད་པའི་དུས། མངལ་གནས་བིས་པར་ཕློ་མློའི་རགས་ཀི་མཚན་མ་ཐློག་མར་ཐློན་པའི་དུས་ཤིག 

མཚན་དློན། ① མཚན་གི་དློན། དཔེ་ཆའི་མཚན་དློན། ② མིང་དང་དློན། མཚན་དློན་གཉིས་མཐུན། 

མཚན་མདློངས། [མངློན]སྒློན་མེ། 

མཚན་ལན། མཚན་ཉིད་དང་ལན་པ། དགེ་རྒན་མཚན་ལན། མཁས་པ་མཚན་ཉིད་དང་ལན་པ།

མཚན་ལན་མ། [མངློན]བུད་མེད་མཛེས་པ། 

མཚན་སྣང་། སྒློན་མེ། 

མཚན་གནས་སྤྲུག་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་phase jitter ཟེར། 

མཚན་པ། མཚན་པ། མཚན་པ། མཚོན། བརྒྱན་པའམ་སྤས་པ། བུམ་པ་པད་མས་མཚན་པ། རི་

བློང་པད་མས་མཚན་པ། རི་བློང་གཟུགས་ཀིས་མཚན་པའི་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

མཚན་པར་རྡློལ། ན་ཚ་ཞིག 

མཚན་སྤློད། [མངློན]① འུག་པ། ② སིན་པློ། 

མཚན་དཔེ། ལུས་ལ་ཡློད་པའི་མཚན་མ་བཟང་པློ་ཕག་དང་ཞབས་མཐིལ་ལ་འཁློར་ལློའི་རི་མློ་

གསལ་བ་སློགས་སུམ་ཅུ་སློ་གཉིས་དང་། ཕག་དང་ཞབས་ཀི་སེན་མློ་ཟངས་ཀི་མདློག་ལར་

དམར་བ་ལ་སློགས་པའི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུ་ཡློད་པ་དེ་དག་ལ་ཟེར། 

མཚན་ཕེད། ནམ་ཕེད། 

མཚན་བར་རྡློལ། ལྷན་སྐྱེས་རྨ་རིགས་ཀི་ནང་ཚན་མཚན་མ་དང་བཤང་ལམ་བར་རྡློལ་ཏེ་རྨ་བྱུང་

བའི་ནད་ཅིག 

མཚན་བ། མཚན་མློའི་བ་འུག་པ། 

མཚན་བང་། ① མིང་བང་སྟེ་ཡི་གེ་སློགས་ཀི་ཁ་བང་། ② མི་ཤི་བའི་མཚན་བང་ངམ་མིང་བང་། 

མཚན་བེད། [མངློན]ཟླ་བ་ཉ་གང་། 

མཚན་མ། རགས་དང་ལས། གཞན་དང་མི་ནློར་བའི་ཆེད་དུ་མཚན་མ་རྒྱབ་པ། དགའ་བའི་མཚན་

མ་སྟློན་པ། བཟང་པློའི་མཚན་མ་ཤར་བ། ཨང་ཡིག་གཞན་དང་མི་འདྲེ་བའི་ཆེད་དུ་དློར་དང་མ་

དློར་མཚན་མ་བཀློད། 

མཚན་མ་ཁད་པར་ཅན། ཡི་དམ་དང་པཎ་གྲུབ་སློགས་ཀི་སྐུའི་སྣང་བ་རྨི་ལམ་དུ་འབྱུང་བ་དང་། 

མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བ། བཀས་གནང་བ་བསྩལ་བ་སློགས་ལ་གློ་དགློས། 

མཚན་མ་སྟློན་པའི་བདུན་པ། མཚོན་བེད་གང་ཞིག་གིས་མཚོན་ནས་མཚན་གཞི་དེ་ཉིད་ཀིས་ཁད་

པར་དུ་བེད་པའི་ཆློས་སྟློན་པའི་རྣམ་དབེ་བདུན་པའི་ནང་གསེས་ཤིག་དཔེར་ན་དར་དམར་སྟེང་

ན་སྐར་ལྔའི་རི་མློ་འདུག་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

མཚན་མ་མེད་པ། སྤློས་མེད་དམ་རང་བཞིན་མེད་པ། 

མཚན་མ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་བའི་སློ། རྣམ་པར་ཐར་བའི་སློ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། ཡློངས་གྲུབ་

འདུས་མ་བས་ཀི་ཆློས་ལ་དབིབས་དང་ཁ་དློག་གི་མཚན་མར་མ་གྲུབ་པ་བསློམ་པའློ།། 

མཚན་མ་རགས་ཕ་བཞི་རེ། སྨིག་རྒྱུ། དུ་བ། མེ་ཁེར། 
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མར་མེའི་ཉམས་དང་ཟླ་ཉིའི་སབ་འཐུག་ནམ་མཁའ་དྭངས་འདྲ་འཆར་བ། 

མཚན་མའི་ཟུག་རྔུ། ཕི་རློལ་གི་ཡུལ་བཟང་ངན་བར་གསུམ་གི་སྣང་བ་འཆར་སྐབས་དེ་དང་དེ་ལ་

བདེན་པར་བཟུང་ནས་འདློད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་སློགས་སྐྱེ་བའི་སེམས་ཀི་ནད། 

མཚན་མའི་གཡེང་བ། རྣམ་གཡེང་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། ཐར་པ་འདློད་པའི་སེམས་མེད་པར་

ཁེ་དང་གགས་པ་འདློད་པའློ།། 

མཚན་མའི་སིན་ནད། ཕློ་མཚན་དང་མློ་མཚན་གི་ནང་དུ་གནས་པའི་སིན་བུའི་ནད། 

མཚན་མའི་ལྷ། རང་ལུས་ལ་སགས་ཀི་བིན་གིས་བརླབས་པས་སྤློད་ལམ་ཀུན་ཏུ་ལྷའི་མཚན་

པའམ་གཟུགས་སྣང་དང་མི་འབལ་བར་བསློམ་པ། བ་རྒྱུད་ཀི་ལྷ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག 

མཚན་མར་འཛིན་པའི་རིག་པ་བཞི། མཚན་མ་ཙམ་དུ་འཛིན་པའི་རློག་མེད་ཀི་འདུ་ཤེས་དང་བཀྲ་

བར་འཛིན་པའི་རློག་བཅས་ཀི་འདུ་ཤེས་གཉིས་ཀིས་མཐློང་བ་དང་། ཐློས་པ་དང་། བེ་བག་ཕེད་

པ། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་དློན་ལ་ཐ་སྙད་འདློགས་པའློ།། 

མཚན་མེད། གློང་གི་མཚན་མ་མེད་པ་དང་དློན་གཅིག 

མཚན་མེད་ཀི་རྣལ་འབློར། བ་རྒྱུད་དུ་འཇུག་གནས་ལང་གསུམ་གི་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་དློན་དམ་

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསློམ་པའློ།། 

མཚན་མེད་མ་ནིང་། ① བཤང་གཅིའི་ལམ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་མི། ② ཕློ་མློའི་མཚན་མ་གང་ཡང་

མེད་པའི་མ་ནིང་། 

མཚན་མེད་མ་ནིང་གི་འཇུག་ཚུལ། རེས་འཇུག་གི་མ་ནིང་ན་ར་ལ་གསུམ་མིང་གཞི་མ་ནིང་ལ་ཡང་

འཇུག་ཡློད་མེད་གང་རུང་སྟེ། ཕིནད། ཐརད། རློལད་སློགས་མིང་གཞི་དྲག་ཞན་གཉིས་ཀ་དང་

མ་ཕད་པས་མཚན་མེད་མ་ནིང་ངློ་།། ན་ར་ལ་ད་དྲག 

མཚན་མེད་ཞི་བའི་རྣམ་པ། མཚན་མ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ཞི་བ་སྟེ་འགློག་བདེན་གི་རྣམ་པ་

བཞི་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞིག་ལ་འཇློག འགློག་བདེན་གི་རྣམ་པ་བཞི་ནི་འགློག་པ། 

ཞི་བ། ག་ནློམ། ངེས་འབྱུང་བཞིར་འཇློག་པ་ཡིན། ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་ནི་སྟློང་པ་ཉིད་ཀི་ཏིང་

ངེ་འཛིན། མཚན་མ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། སྨློན་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་ཡིན། 
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མཚན་མློ། ཉི་ནུབ་ནས་བཟུང་ཐློ་རེངས་བར། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུ་མུད་བཞད་དང་། རྐྱང་ཟླ། 

འཁློར་ལློ་བེད། ངེས་ཉལ། སློ་སངས་མ། ཆགས་དུས། ཉལ་དུས། ཐུན་གསུམ་པ། དལ་སྟེར། 

རྡུལ་ལན། གནས་འཛིན་བུ་མློ། སྣང་མེད། བ་བལ། སྦློར་ལན། མིག་བརྒྱ་མ། མུན་བཅས། མུན་

པ་ཅན། མེལ་ཚེ་ཅན། ཞི་བར་འཇུག ཟླ་འློད་སྣང་ལན་མ། རི་དྭགས་མིག སྲུང་བེད་མ། བསམ་

གཏན་གནས་དུས་བཅས་སློ།། 

མཚན་མློ་སྐད། [མངློན]ཁིམ་བ། 

མཚན་མློ་རྒྱུ་བ། འདི་ནི་འདྲེ་དང་སིན་པློའི་མིང་སྟེ། མཚན་མློ་ཕློགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཞིང་ཤ་ཁག་འཚོལ་

བས་ན་དེ་ལར་བཏགས་ཟེར། 

མཚན་མློ་འཇློམས། [མངློན]ཉི་མའི་འློད་ཟེར། 

མཚན་མློ་འབལ། [མངློན]ངུར་པ། 

མཚན་མློ་མ། ལུས་རའི་བེ་བག་ཅིག 

མཚན་མློ་བཞད། [མངློན]ཀུ་མུད། 

མཚན་མློ་རིག [མངློན]ཁིམ་བ། 

མཚན་མློ་གསུམ། ནམ་སྟློད། ནམ་གུང་། ནམ་སྨད། 

མཚན་མློའི་སྐློར་གཡེང་། མཚན་མློར་ཉེན་ཟློན་གི་བ་ར་སློགས་བས་པའི་དློན། 

མཚན་མློའི་གློས། [མངློན]མུན་པ། 

མཚན་མློའི་མགློན་པློ། [མངློན]ཟླ་བ། 

མཚན་མློའི་ཆ་ཤས་བརྒྱད། ༡ རྒྱུ་སྐར་མ་ཤར་བ། ༢ མཚན་ཐུན་དང་པློ། ༣ཐུན་དང་པློའི་ཕེད། 

༤ གུང་ཐུན། ༥ གུང་ཐུན་གི་ཕེད། ༦ ཐུན་ཐ་མ། ༧ ཐུན་ཐ་མའི་ཕེད། ༨སྐྱ་རེངས་མ་ཤར་

བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ།། 

མཚན་མློའི་ཐུན་ཚོད། ནམ་གི་སྟློད་སྨད་བར་གསུམ་ལ་ཆ་བཞི་རེར་བགློས་པའི་ཆ་ཤས། 

མཚན་མློའི་དུས་ཚོད་དྲུག ༡ ཉི་ནུབ་བ། ༢ ས་སློས་ཁི། ༣སློད་འཁློར་ཕག ༤ ནམ་ཕེད་བི་བ། ༥ 

ནམ་ཕེད་ཡློལ་གང་། ༦ ཐློ་རངས་སྟག་བཅས་སློ།། 
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མཚན་མློའི་སློད་བ། མཚན་མློའི་ལས་བ་པ། 

མཚན་མློའི་བདག་པློ། [མངློན]ཟླ་བ། 

མཚན་མློའི་མདློངས། [རིང]སྒློན་མེ། 

མཚན་མློའི་ན་ཚོད་སྐྱེས། [མངློན]ལྷློ་འུར་མ། 

མཚན་མློའི་ནློར་བུ། [མངློན]ཟླ་བ། 

མཚན་མློའི་སྣང་བེད། [མངློན]སྒློན་མེ། 

མཚན་མློའི་པགས་པ། [མངློན]མུན་པ། 

མཚན་མློའི་འློད་ཅན། དཔེ་རྒྱན་གི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་ཅློང་ཞིའི་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། མཚན་མློའི་འློད་ཅན་ནི་ཅློང་ཞིའི་གབ་མིང་སྟེ། ངེས་ཚིག་ནི་

མཚན་མློའི་འློད་ཅན་ཞེས་ཟླ་བའི་མིང་ཡིན་པས་དེ་དང་ཅློང་ཞི་མདློག་གཉིས་ཆློས་མཚུངས་

ཀི་སློ་ནས་དཔེ་ཟླ་བའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པའློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

མཚན་མློར་རྐུ་མ་ཤློར་བ། མཚན་མློ་མུན་ནག་ལ་བརེན་ནས་རྐུན་མ་བྱུང་སྟེ་དངློས་རས་རྐུ་ལ་ཤློར་བ། 

མཚན་མློར་བེད། [མངློན]ཟླ་བ། 

མཚན་མློར་ཟ། [མངློན]འུག་པ། 

མཚན་སྨད། ནམ་སྨད། 

མཚན་ཚད། མཚན་མློའི་ཡུན་ཚད། དགུན་ཁ་མཚན་ཚད་རིང་། 

མཚན་ཚོགས། མཚན་མློར་འཚོགས་པའི་དགའ་རེད་ཚོགས་འདུ། 

མཚན་མཚོན་གི་ཁབ་པ་སློ་བརྒྱད། མཚན་ཉིད་དང་མཚོན་བ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཡིན་ཁབ་མཉམ་

གཉིས་དང་། མིན་ཁབ་མཉམ་གཉིས་དང་། ཡློད་ཁབ་མཉམ་གཉིས་དང་། མེད་ཁབ་མཉམ་

གཉིས་བཅས་བརྒྱད་དློ།། 

མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ མཚན་ཉིད་དང་། མཚོན་བ། མཚན་གཞི་གསུམ་ལ་ཟེར། རིགས་གཏེར་

ལས། ཤེས་བ་ཀུན་ལ་ཆློས་གསུམ་གིས། །ཁབ་ཕིར་དེ་ཡི་རྣམ་གཞག་བཤད། །མཚན་ཉིད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

གློ་བེད་དློན་གིས་ཆློས། །མཚོན་བ་གློ་བ་བློ་ཡི་ཆློས། །མཚན་གཞི་གློ་བ་རེན་གི་ཆློས། །དེ་

དག་རྣམ་པར་གཞག་འཇློག་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ།།

མཚན་འཚོ། [ཡུལ] ཕློགས་སུ་འགློ་དུས་མཚན་མློ་ར་དྲེལ་རི་ཐང་དུ་འཚོ་བའི་དློན། དློ་དགློང་

མཚན་འཚོ་འགློ་རེས་ཁློད་རང་རེད། 

མཚན་རློགས་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

ཆློས་འདུལ་བ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ཉིད་ཀིས་མཚན་གི་ཆ་ཤས་རྣམས་དག་ཅིང་གསལ་ལ་

ཡློངས་སུ་རློགས་པའློ།། 

མཚན་འཛིན་གི་དམིགས་བཏད། བདེན་འཛིན་ནམ་བདག་འཛིན། བདག་འཛིན་གཉིས་ནི་མཚན་

འཛིན་དང་དེའི་དམིགས་གཏད་ནི་དེའི་ཞེན་ཡུལ་ལམ་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་ལློ། 

མཚན་ཞབས། ① ས་དུས་བློད་ཀི་བ་སྤྲུལ་ཆེ་ཁག་གི་མཚན་ཉིད་ཞབས་ཕི། ② ས་དུས་བློད་ཀི་བ་

ཆེན་ཁག་གི་མིང་གཤམ་འཇུག་ཚིག་ཅིག་སྟེ། དཔེར་ན་དཔལ་བཟང་པློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

མཚན་གཞི། ① མཚན་ཉིད་ཀིས་མཚོན་བ་མཚོན་པའི་གཞིར་གྱུར་པ། ཡུལ་རང་ངློས་ན་གནས་

པའི་དངློས་པློ་རང་མཚན་པ་དེ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། མདུན་གི་ཅློག་ཙེ་དང་དཔེ་ཆ་རང་མཚན་པ་

ལ་བུ། ② མཚོན་བའི་ཁད་པར་རམ་དཔེ། 

མཚན་གཞི་ལ་མི་གནས་པ། ཚད་མ་སྨ་བ་ས་རབས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་སྐྱློན་བེ་བག་པ་ཞིག་གི་བརྡ་

སྐད་དེ། མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་པ་གང་ཞིག་རང་གི་མཚོན་བ་ལ་ཁབ་ཀང་། དེར་བཞག་པའི་

མཚན་གཞི་སྟེང་དུ་མ་གྲུབ་པ་སྟེ་དཔེར་ན། ར་བ་གང་དུ་མཚོན་པ་ལ་ལློག་ལན་པ་བཞག་ན། 

ལློག་ཤལ་དང་ལན་པ་ཞེས་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་མཚོན་བ་བ་གང་གི་སྟེང་དུ་གྲུབ་ཀང་མཚན་

གཞི་རའི་སྟེང་དུ་མ་གྲུབ་པ་ལ་བུའི་དློན། 

མཚན་བཟང་གི་གནས་བདུན་མཐློ་བ། ཕག་གི་བློལ་གཉིས། ཞབས་ཀི་བློལ་གཉིས། དཔུང་མགློ་

གཉིས། ལག་པའི་ཕློགས་མཐློ་བའློ།། 

མཚན་བཟང་པློ། ① རགས་མཚན་བཟང་པློ། ② སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློའི་བསློད་ནམས་ཀི་མཐུ་ལས་གྲུབ་

ཅིང་བསློད་ནམས་དེ་མཚོན་པར་བེད་པའི་ཕག་ཞབས་འཁློར་ལློའི་མཚན་སློགས་སུམ་ཅུ་ར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཉིས་པློ་རྣམས་སློ།། མཚན་བཟང་པློ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས། ཕག་ཞབས་འཁློར་ལློས་མཚན་པ་

དང་། རུས་སལ་ཞབས། ཕག་ཞབས་སློར་མློ་དྲ་བས་འབེལ་བ། ཕག་ཞབས་འཇམ་ཞིང་གཞློན་

ཤ་ཆགས་པ། སྐུའི་གནས་བདུན་མཐློ་བ། ཐློར་མློ་རིང་བ། རིང་པ་ཡངས་པ། སྐུ་ཆེ་ཞིང་དྲང་བ། 

ཞབས་ལློང་བུ་མི་མངློན་པ། བ་སྤུ་གེན་དུ་ཕློགས་པ། བིན་པ་ཨེ་ན་ཡའི་འདྲ་བ། ཕག་རིང་ཞིང་

མཛེས་པ། འདློམས་ཀི་ས་བ་སྦུབས་སུ་ནུབ་པ། པགས་པ་གསེར་མདློག་འདྲ་བ། པགས་པ་

སབ་ཅིང་འཇམ་པ། བ་སྤུ་རེ་རེ་ནས་གཡས་སུ་འཁིལ་བ། ཞལ་མཛོད་སྤུས་བརྒྱན་པ། རློ་སྟློད་

སེང་གེ་འདྲ་བ། དཔུང་པའི་མགློ་ཟླུམ་པ། ཐལ་གློང་རྒྱས་པ། རློ་མི་ཞིམ་པ་རློ་མཆློག་སྣང་བ། 

སྐུ་ནྱ་གློ་དྷ་ལར་ཆུ་ཞེང་གབ་པ། གཙུག་ཏློར་བལར་མི་མངློན་པ། ལགས་རིང་ཞིང་སབ་པ། 

གསུང་ཚངས་དབངས་ལ་བུ། འགམ་པ་སེང་གེའི་འདྲ་བ། ཚེམས་ཤིན་ཏུ་དཀར་བ། ཚེམས་

མཉམ་པ། ཚེམས་ཐགས་བཟང་བ། ཚེམས་གངས་བཞི་བཅུ་ཚང་བ། སྤན་མཐློན་མཐིང་འདྲ་བ། 

སྤན་གི་རི་མ་བ་མཆློག་གི་རི་མ་འདྲ་བ་སྟེ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས། 

མཚན་རངས་པློ། མཚན་མློ་སང་ཚང་། མདང་མཚན་རངས་པློ་གཉིད་ཁུག་མ་སློང་། 

མཚན་ལ་དགུང་འདེགས། མིང་དང་ལ་རྒྱ་མཐློན་པློར་བཀག་པ། དཔའ་བློ་བས་རེས་ཅན་གི་མཚན་

ལ་དགུང་འདེགས་ཞུ་བ། 

མཚན་ལམ། རྨི་ལམ་གི་ཞེ་ས། 

མཚན་ལུང་དགུང་འདེགས། མཚན་སྙན་དང་བཀའ་ལུང་ལ་བརི་བཀུར་ཞུས་ཏེ་མཐློན་པློར་

བཏེགས་པ། 

མཚན་ཤས། མིང་ངན་པ། 

མཚན་ཤས་ཀི་རྒྱུ། མཚན་སྙན་གགས་ཉམས་པའི་རྒྱུ། 

མཚན་ཤས་དམའ་འབིན། མིང་དློན་ལ་གནློད་པའི་སྨད་ར། 

མཚན་བཤད་པ། མིང་གི་དློན་ལ་གནློད་པའི་སྨད་ར། 

མཚན་སློ།། མཚན་སྐློར་གཡེང་རྒྱབ་པ། ཆུ་རགས་ལ་མཚན་སློ་བེད་པ། 

མཚན་གསློལ་བ། ① མིང་འདློགས་པ། ཁློང་ལ་ཕུལ་བྱུང་གི་དཔའ་བློའི་མཚན་གསློལ་བ་རེད། 



  613  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

 ② [རིང]དགློངས་དག་ཐུགས་བདེན་ཞུ་བ། 

མཚམས། ① ཚིགས་དང་། བར་གསེང་། ས་མཚམས་འབེད་པ། དུས་མཚམས། ཆུ་མཚམས། སློབ་

སྦློང་བེད་མཚམས་བཞག་པ། བར་མཚམས་མེད་པ། དཀར་ནག་མཚམས་འབེད། ② ཟུར་དང་

གྲྭ། ཤར་ལྷློའི་མཚམས། ཕློགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད། ③ [མངློན]ལློ་རེར་དཔྱིད་དང་། སློ་ག 

དབར། སྟློན། དགུན་སྟློད། དགུན་སྨད་དེ་མཚམས་ལ་དྲུག་ཡློད་པས་གངས་དྲུག་མཚོན།

མཚམས་ཀི་བེད་པློ། ① ཁ་མཆུ་སྡུམ་མཁན། ②[མངློན]རྐུན་མའམ་ཇག་པ། 

མཚམས་བསྐུམས་པ། [རིང]མཚམས་མ་བཅད་པ་རང་གར་འཇློག་པ། 

མཚམས་ཁང་། མིའི་རྒྱུ་འགྲུལ་གི་མཚམས་བཅད་དེ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་མཁན་སློད་སའི་ཁང་པ། 

མཚམས་ཁུང་དགློན་པ། མཚམས་ཁུང་དགློན་པ་ནི་གློང་ཁེར་ལྷ་སའི་ལྷློ་ཕློགས་རབ་གསལ་གློང་

མི་ཨུ་ཡློན་ལྷན་ཁང་ཁློངས་སུ་ཡློད། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བདུན་པར་གནས་དེར་རང་བྱུང་གི་

ས་ཁུང་ཞིག་ཡློད་པ་ལ་ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློས་དེར་སྐུ་མཚམས་མཛད་ནས་ལྷ་ས་

སྐྱིད་ཆུའི་འཇིགས་ལས་ལློག་པར་མཛད་པས་མཚམས་ཁུང་ཞེས་མིང་དུ་འབློད། 

མཚམས་བརྒལ། ཡུལ་དུས་ཁིམས་སློགས་ཀི་མཚམས་ལས་འདས་པ། 

མཚམས་གཅློད་པ། ① རེ་ཞིག་བར་མཚམས་འཇློག་པ་དང་། འཕློ་རྦད་ཀིས་གཅློད་པ། འགློ་རྒྱུན་

གི་མཚམས་གཅློད་པ། ② བསྙེན་མཚམས་གཅློད་པ། ③ [རིང]ཁིམས་གཅློད་པ། 

མཚམས་གཅློད་མཚོན་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་

སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་separator ཟེར། 

མཚམས་བཅད་དུ་ཡློད་རིགས། དགློན་པའི་ནང་དང་། རི་ཁློད། བག་ཕུག་སློགས་ལ་བསད་ནས་མི་

གཞན་དག་དང་ཐུག་ཕད་མ་བས་པར་ཆློས་བེད་མཁན་གི་གྲྭ་པ། 

མཚམས་བཅད་པ་གགས་པ་བསློད་ནམས། འབི་གུང་གདན་རབས་དྲུག་པ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་བཞི་

པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ༡༢༤༠ལློར་ཡབ་རྡློ་རེ་སེང་གེའི་སས་སུ་ཡུལ་འདན་སྟློད་ཀི་གློང་ཁེར་ཙོང་

ངུ་ན་སྐུ་བལམས། སྐུ་སྐྱེད་བསིངས་པ་ན་ཡི་གེ་སློབ་པའི་གྲྭར་བཞུགས། རིང་པློར་མ་ཐློགས་པར་

ཡིག་རིགས་མི་གཅིག་པ་ཇི་སྙེད་ལ་འབི་ཀློག་མཁས་པར་གྱུར། དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཅེན་ཆློས་རེ་ཐློག་ཁ་བ་རིན་པློ་ཆེའི་སྤན་སར་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་གགས་པ་བསློད་ནམས་

ཞེས་གསློལ། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་བ༡༢༨༥ལློར་འབི་གུང་གི་གདན་ཁིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་ཞེ་

དགུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་བི༡༢༨༨ལློར་མ་ངན་ལས་འདས་སློ།། 

མཚམས་ཆད་པ། བར་མཚམས་ཆད་པ། འགིམ་འགྲུལ་གི་མཚམས་ཆད་པ། 

མཚམས་ཆེན་གཅློད་པ། ① ཕན་ཚུན་འབེལ་མཚམས་རྦད་དེ་གཅློད་པ། ② ཆློས་པ་ཚོ་མཚམས་

དམ་པློར་སློད་པ། 

མཚམས་ཆེན་པློ་གཅད་དློ།། གནློད་པ་ཆེན་པློ་བའློ་ཞེས་པ་ལ་གློ 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་delimiter ཟེར། 

མཚམས་ཐློ། ① ས་མཚམས་ཀི་རགས་ཐློ། ② བསྙེན་མཚམས་ཀི་ཐློ། 

མཚམས་རྡློ། མཚམས་ཀི་རྡློ་སྟེ། བར་མི་མཚམས་རྡློ་ཞེས་གློད་རློད་ཀི་དཔང་པློ་ལའང་། 

མཚམས་ལན་མ། [མངློན]བུད་མེད། 

མཚམས་དྲུག ལློ་རེར་དཔྱིད་དང་། སློ་ག དབར། སྟློན། དགུན་སྟློད། དགུན་སྨད་དེ་མཚམས་ལ་

དྲུག་ཡློད། 

མཚམས་པ་དཔའ་ཆུང་། དགེ་སློང་དཔའ་ཆུང་ངམ་གྲུབ་དབང་དཀློན་མཆློག་འཕིན་ལས་བཟང་པློ་

ནི་འབི་གུང་སྦྲ་ག་ཞེས་པའི་འབློག་སེར་ཡབ་བཅློ་ལྔ་དང་ཡུམ་སྒློལ་མ་ལྷ་གཉིས་ཀིས་སས་སུ་

རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ༡༩༠༠ལློར་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་བཅུ་བདུན་བར་ཁིམ་

དུ་ཕྱུགས་རི་མཛད་སྐབས་རྒྱུན་དུ་ཞལ་འདློན་དགེ་སྦློར་ལ་བརློན་པར་མཛད། དེ་ནས་འབི་

གུང་མཐིལ་དུ་ཆློས་བཞུགས་མཛད་དེ་སྒྲུབ་གྲྭའི་ཁི་དཔློན་གྲུབ་དབང་ཚེ་བརན་རིན་པློ་ཆེའི་

དྲུང་ནས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ལྔ་ལན་གི་གདམས་པ་སློགས་གསན་ཏེ་ཉམས་བཞེས་ལ་འབད། 

ལྕགས་བ་སྤི་ལློ༡༩༨༡ལློར་འབི་གུང་མཐིལ་དགློན་པ་ཉམས་གསློ་བས་རེས་དགློན་པར་

བཞུགས་ཏེ་གྲྭ་གསར་པ་རྣམས་ལ་དགེ་ཚུལ་སློང་གི་སློམ་པ་སློགས་གནང་། འཚོ་བའི་ཐད་

འདློད་ཆུང་ཆློག་ཤེས་ཁློ་ནར་མཛད་དེ་དད་འབུལ་ཞུས་པའི་དངུལ་དངློས་རྣམས་དགློན་པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ཚོགས་ཡློངས་སུ་སྦིན་གཏློང་དང་འབི་གུང་གི་བཤད་སྒྲུབ་འཆད་ཉན་སར་གསློ་མཛད། 

མཚམས་པ་བློ་བཟང་དཀློན་མཆློག རེ་འདི་ཉིད་མཛོད་དགེ་སློ་ཚང་བུམ་པའི་མགློན་པློ་ཟེར་བའི་

སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ༡༧༤༢ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། སགས་རྒྱུད་ཡིན་པས་

ཆུང་དུས་ནས་ཕ་ཆློས་དང་སྨན་ལ་སྦངས། ཡབ་ཡུམ་གིས་ཁིམ་ཐབ་ལེན་རིས་བས་པར་མ་

གསན་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་། དཔློན་སློབ་སྙན་གགས་པ་ལས་བརི་བཞག་གསན། དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་རབ་བརན་རྒྱ་མཚོ་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན་ཏེ་བཀའ་པློད་ཡློངས་རློགས་ལ་སྦངས། མདློ་

སགས་རིག་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས། ཚ་གན་པེ་ཤིང་དང་ཁད་པར་དུ་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་

གི་བཞུགས་སའི་མཐིལ་མཛད་དེ་སྐུ་མཚམས་ཁློ་ནས་དགེ་སྦློར་སྐུ་ཚེ་དང་སྙློམས། ཆློས་རྒྱུན་

མང་དུ་སེལ་བས་དབལ་མང་པཎི་ཏ་ས་ནས་སློགས་སློབ་མའི་ཚོགས་མང་དུ་འདུས། དགུང་ལློ་

བརྒྱད་ཅུ་ལྷག་བཞུགས་ཏེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་སྟློད་ཙམ་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

མཚམས་སྤིན། ས་དྲློ་དང་དགློང་དྲློའི་ཉི་ཟེར་ཕློག་པའི་སྤིན་དམར་སེར། མཚམས་སྤིན་དམར་པློའི་

འློད་མདངས་རྣམ་པ་བཀྲ། 

མཚམས་ཕློགས་གཉིས། མཚམས་དང་ཕློགས། 

མཚམས་སྦློར། ངློ་སྤློད་དང་དློན་གཅིག ཁློང་གཉིས་ངས་མཚམས་སྦློར་བས་ཏེ་ངློ་ཤེས་པ་རེད་ལ་

བུ། རྒྱ་སྐད་དུ། 介绍 ཟེར་བ་དེ་རེད།

མཚམས་སྦློར་ལྔ། སྒ་རིག་པའི་མིང་གི་མཚམས་སྦློར། དབངས་ཀི་མཚམས་སྦློར། རང་བཞིན་གི་

མཚམས་སྦློར། གསལ་བེད་ཀི་མཚམས་སྦློར། རྣམ་བཅད་ཀི་མཚམས་སྦློར་བཅས་ལྔའློ།། 

མཚམས་སྦློར་བ། ① མིའམ་ཡུལ་དང་། དངློས་པློ་གསར་དུ་ངློ་སྤློད་བེད་པ། ②བར་མཚམས་

མཐུད་པ། ས་ཕིའི་མཚམས་སྦློར་བ། ③ ཚིག་ས་ཕི་གཉིས་སྦྲེལ་བའི་ཐབས་ཚུལ། 

མཚམས་སྦློར་ཡི་གེ རྒྱ་གར་གི་དབངས་ཡིག་བཅུ་དྲུག་ལས་རིང་བའི་ཡི་གེ་བཞི་སྟེ། ཨེ་ཨ་ཻཨློ་ཨླཽ་

རྣམས་སློ།། དེ་ཡང་ཨ་དང་ཨི་སྦར་བ་ནི་ཨེ་ཡིན་ནློ།། ཨ་དང་ཨེ་སྦར་བ་ནི་ཨ་ཻཡིན་ནློ།། ཨ་དང་

ཨུ་སྦར་བ་ནི་ཨློ་ཡིན་ནློ།། ཨ་དང་ཨློ་སྦར་བ་ནི་ཨླཽ་ཡིན་པས་དེ་དག་ཕན་ཚུན་སྦར་བ་ལས་

བྱུང་བས་ན་མཚམས་སྦར་བའི་ཡི་གེ་ཞེས་བའློ།། 



  616  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཚམས་སྦློར་ལྷག་བཅས། སུམ་ཅུ་པའི་ཕད་འཇུག་ཚུལ་གི་དཔེར་བརློད་ཅིག མཚམས་སྦློར་

ལྷག་བཅས་ལ་ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་གསུམ་སྟེ། ཚིག་ས་མ་བེད་པ་དང་ཕི་མ་བ་བར་སྦློར་

བས་འདྲེན་བེད་དང་འདྲེན་བ་དུས་རིམ་པར་འཇུག་པ་ཞིག་དང༌། ས་ཕི་གཉིས་ཀ་བ་བར་སྦློར་

ཞིང་དུས་རིམ་གིས་འཇུག་པ་ཞིག་དང༌། དེ་ཉིད་ལ་དུས་ས་ཕི་མེད་པ་ཞིག་སྟེ་གསུམ་འབྱུང་

བའི། ① འདྲེན་བེད་དང་འདྲེན་བ་དུས་རིམ་པར་འཇུག་པའི་དཔེར། འདིར་བ་ཚིག་ས་ཕི་

གཉིས་རྒྱུ་འབས་འབེལ་བ་ཅན་གི་བ་བེད་ཐ་དད་པ་དང་མི་དད་པ་གཉིས་སློ།། དཔེར་ན། མདའ་

འཕངས་ཏེ་ཕློག ལྷ་བསྒྲུབས་ཏེ་གྲུབ། ལ་བུ་དང༌། ② བ་བ་གཉིས་དུས་རིམ་པར་འཇུག་པའི་

དཔེར། འདི་ནི་བ་བེད་ཐ་དད་མི་དད་གང་གི་བ་བ་གཉིས་དུས་རིམ་པ་འཇུག་པ་ཞིག་ཡིན། 

དཔེར་ན། ལྷ་མཆློད་དེ་ལས་བ། ཕག་འཚལ་ཏེ་བཤད། ལ་བུ་དང༌། གཞན་ཡང་། སློབ་གྲྭ་གློལ་

ཏེ་ཁིམ་དུ་འགློ། ཤ་ཟློས་ཏེ་ཤིན་བཅད། འབུ་བཙོང་སྟེ་མློ་ཐློ་ཉློས། ལ་བུ་རྣམས་སློ།། ③ བ་ཚིག་

གཉིས་དུས་ས་ཕི་མེད་པའི་དཔེར། འདིར་བ་བེད་ཐ་མི་དད་པའི་བ་བ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཅར་

དུ་འཇུག་པ། འཛུམ་དམུལ་ཏེ་མདངས་ཕྱུང༌། འཕར་ཏེ་འགློ། ཚེག་སྒ་དང་བཅས་ཏེ་འབར། 

གཤློག་པ་བརྐྱངས་ཏེ་འཕུར། ལ་བུ་སྟེ་དེ་རྣམས་ནི་ནས་དང་ཅིང་སློགས་ཀི་ཕད་དང་ཡང་

འཇུག་པ་མཐུན་ནློ།། 

མཚམས་མིན་རེན། [མངློན]མློ་མཚན། 

མཚམས་མེད། ① བར་གི་དབེ་བ་མེད་པ། དུས་སྐབས་མཚམས་མེད། ས་ཡུལ་མཚམས་མེད། ② 

ཤི་མ་ཐག་དམལ་བར་སྐྱེ་བས་བར་དློ་སློགས་ཀི་མཚམས་མ་ཆློད་པ། 

མཚམས་མེད་ལྔ། ཕ་གསློད་པ་དང་། མ་གསློད་པ། དག་བཅློམ་གསློད་པ། དགེ་འདུན་གི་དབེན་

བེད་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ལ་ངན་སེམས་ཀིས་ཁག་འབིན་པ་དང་ལྔ་ཟེར། 

མཚམས་མེད་ཆ་འདྲ་ལྔ། ༡ མཆློད་རེན་བཤིག་པ་དང་། ༢ དགེ་འདུན་གི་དཀློར་འཕློག་པ་དང་། ༣བང་

སེམས་ངེས་གནས་བསད་པ། ༤ དག་བཅློམ་མ་སུན་པར་བས་པ། ༥ སློབ་པ་བསད་པ། 

མཚམས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་དམལ་བ་ཆེན་པློ། དམལ་བ་མནར་མེད་ཅེས་པའི་དློན་ཏེ། དམལ་

བ་གཞན་རྣམས་ལ་སྐབས་སྐབས་སུ་སྡུག་བསལ་མེད་པར་ཡུན་ཐུང་ངུའི་རིང་ངལ་གསློ་བ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ཡློད་ཀང་། དམལ་བ་མནར་མེད་དུ་དེ་ཡང་མེད་པས་ན་དེ་ལར་བཏགས་ཟེར། 

མཚམས་བཙོས། འདུལ་བའི་བརྡ་ཆད་ཅིག་སྟེ། མཚམས་གཅིག་ཏུ་རུང་ཁང་བིན་གིས་མ་བརླབས་

པར་བཙོས་པའི་ཟས། 

མཚམས་ཚིགས། མཚམས་ཀི་བར་ཚིགས། བ་བ་མཚམས་ཚིགས་ཡློད་པའི་སློ་ནས་སྒྲུབ་བཞིན་

འདུག རས་རྩྭ་མཚམས་ཚིགས་མེད་པར་ཟ། 

མཚམས་མཚམས། བར་བར། མཚམས་མཚམས་ལ་ངལ་རློལ་དང་། མཚམས་མཚམས་སློབ་

སྦློང་བས། སེམས་ཤུགས་མཚམས་མཚམས་ཆེ་བ། མཚམས་མཚམས་ཆུང་བར་འགྱུར་བ། 

མཚམས་བཞག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་disabled ཟེར། 

མཚམས་བཞི། ཤར་ལྷློའི་མཚམས། ལྷློ་ནུབ་ཀི་མཚམས། ནུབ་བང་གི་མཚམས། བང་ཤར་གི་

མཚམས་བཅས་བཞིའློ།། 

མཚམས་ཡས། བར་མཚམས་མེད་པ། ཡུལ་དུས་གློ་སྐབས་མཚམས་ཡས་ལ་ཡ་རབས་ཀི་སྤློད་

པ་སེལ་བ། 

མཚམས་རེ། སྐབས་རེ། 

མཚམས་སྲུང་། ① ས་མཚམས་སྲུང་མཁན། ②ཁབསྙེན་མཚམས་པ་ལ་ཞབས་ཏློག་བེད་མཁན། 

མཚའ། མཚའ་མེས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

མཚའ་མེས། [རིང]གཅན་གཟན་འཕར་བ། 

མཚའ་ལུ། ① ཁིམ་བ་དེ་ཕློ་དམར་པློ། ②[རིང]རིང་པ་དཀར་པློ། ར་དྲེལ་མཚའ་ལུ། 

མཚར། [རྒྱན་ཚིག ]ངློ་མཚར་བ་དང་ཡ་མཚན་པའི་དློན་ཏེ། བ་ནམ་མཁར་འཕུར་བ་ཨེ་མ་མཚར་

སློག་ཆགས་མཚར་བློ་ཞིག་མཐློང་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

མཚར་གི་ལྕག ཤིང་ཚར་བུས་བཟློས་པའི་ལྕག་ཚན། 

མཚར་དགའ། ① ངློ་མཚར་ཏེ་དགའ་བ། འཁབ་སྟློན་ལ་མཚར་དགའ་བེད་པ། ②[མངློན]༡ གའམ་

ཡློན། ༢ བ་དགའ། 
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མཚར་གཏམ། ① ངློ་མཚར་བའི་གཏམ། ② ཀལ་ཀའི་མཚར་གཏམ། 

མཚར་སྡུག ཧ་ཅང་མཛེས་པ། འཇའ་ཚོན་མཚར་སྡུག བུ་མློ་མཚར་སྡུག་དང་ལན་པ། 

མཚར་འདློད། དགློས་དློན་ཆེན་པློ་མེད་པར་ཁད་མཚར་མཚར་གི་བསམ་པ་ལ་ཟེར། 

མཚར་པློ། ① ཡ་མཚན་པའི་དློན་སྟེ། ངའི་གནས་ཚུལ་དེའི་སྐློར་སུ་ལའང་མ་བཤད། མཚར་པློ། 

ཁློས་ག་འདྲ་བས་ནས་དེ་ཤེས་པ་ཡིན་ན། ② ཉམས་མཚར་བའི་དློན། ང་ཚོ་ཟླློས་གར་ཁང་དུ་

ལད་མློ་བལ་སར་སློང་པ་ཡིན། ལད་མློ་མཚར་པློ་བལ་རྒྱུ་འགི་ལ་བུའློ།། 

མཚར་བ། མཛེས་པ་དང་། རྨད་དུ་བྱུང་བ། ཡ་མཚན། ཁད་མཚར། ངློ་མཚར། ཟབ་ཅིང་མཚར་བ། 

མཚལ། ① རྒྱ་མཚལ་ཏེ་རྡློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རྨ་འབྲུབ། 

རུས་ཆག་སྦློར། ར་ནད་སེལ། གློ་བ་དང་། མཆན་པའི་ཚ་བ། མིག་ནད་བར་འགིབ་བཅས་ལ་

ཕན། ② ཁག་གི་ཞེ་ས། ཤངས་མཚལ། སྐུ་མཚལ། 

མཚལ་སྐྱེས། [མངློན]དངུལ་ཆུ། 

མཚལ་དཀར། ① དྲེའུ་སྤུ་མདློག་དམར་ལ་དཀར་ཤས་འདྲེས་པ། ② འདི་རྒྱ་གར་ནག་ནས་ཚོང་

དུ་འློང་ལ་རང་ལློངས་སུའང་བཟློ་བར་གཏུབ་པའི་དབང་ཧཱ་ཆན་ཞེས་པའི་རྡློ་རིགས་ཏེ། དངུལ་

རྡློ་དང་། ཞ་ཉེའི་རྡློ་ཚན་ཆེར་བཞུས་ནས་དངུལ་དང་། ཞ་ཉེའི་ཁུ་བ་འདློན་པའི་སྐབས་སུ་ཐབ་

ཀི་ཞབས་སུ་སྙིགས་པའི་དབང་འགྱུར་དངློས་པློ་ཡིན་པས། འདི་རང་བྱུང་གིས་འབྱུང་བ་

དཀློན། སྤིར་བཏང་དངུལ་དང་། ཞ་ཉེའི་ཞུན་གི་ནང་དུ་ལྕགས་དབྱུག་རིང་པློས་དཀྲུགས་པས་

ཐློགས་པ་དེ་ཆུ་གང་གི་ནང་དུ་སྲུབ་པས་གང་ནས་ས་མཁེགས་ཀི་དངློས་པློ་འདི་གྲུབ་པ་ཡིན། 

དབིབས་དང་ཆེ་ཆུང་ལ་ངེས་པ་མེད་ཅིང་། ཁ་དློག་སེར་སྐྱ་ལང་ཞད་ཡློད་པ་ཕི་ངློས་འཇམ་

ཞིང་། ངློ་བློ་ཧ་ཅང་ལྕི་ལ་ཅུང་ཟད་མཁེགས་པ་སེན་མློས་ཐུབ་པ་ཙམ་དང་། ཕི་ནང་རིམ་པར་

ཆགས་པའི་ཉམས་ཅན་བརྡུང་ན་ཕེ་ཆློག་པ། སློ་སེག་ཅིང་བློ་བ་མེད་པ། མེར་བསེགས་ན་དུ་

བ་དང་དྲི་མ་སློགས་མེད་ཀང་ཞུ་ནས་ཞུན་ཁུ་རང་མདློག་འབྱུང་བ་དེ་གང་ནས་ས་མཁེགས་འློད་

དང་ལན་པའི་དངློས་པློར་འགྱུར་བ་བཅས་སློ།། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་རྨ་ངན་ལ་

སློགས་རུལ་བ་གཅློད། ཆུ་སེར་སྐེམ། དུག་འཇློམས། སིན་གསློད། རེག་དུག་དང་བསེ་དྲི་
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ལའང་ཕན། 

མཚལ་ཁ། མཚལ་ཀི་མདློག་ཅན་ནམ་དམར་པློ། སྟློད་གློས་མཚལ་ཁ་ཞིག་གློན་འདུག 

མཚལ་རྒློད། རྡློ་སྨན་ཞིག་སྟེ་འདུལ་སྦློང་མ་བས་པའི་མཚལ་གི་རིགས། 

མཚལ་ཐང་། གཞི་ཚོན་མཚལ་གི་སྟེང་དུ་གསེར་རམ་བབ་བ་སློགས་ཀིས་བིས་པའི་ཐང་ག་ལ་ཟེར། 

མཚལ་ཐལ། མཚལ་ལས་དངུལ་ཆུ་བཏློན་པའི་ཤུལ་གི་ཐལ་བ་སྟེ། ནུས་པས་རྨ་འབས་དང་། ཤ་

རློ་འཇློམས། 

མཚལ་མདློག མཚལ་དམར་གི་ཁ་དློག 

མཚལ་པར། མཚལ་གིས་བཏབ་པའི་ཡིག་རིས། 

མཚལ་པར་མ། མཚལ་བྱུགས་ཏེ་པར་བཏབ་པའི་དཔེ་ཆ། དཔེར་ན། སེ་དགེའི་བཀའ་འགྱུར་

སར་མ་ལ་བུ།

མཚལ་བིས། ཁག་གམ་མཚལ་དམར་པློས་བིས་པའི་ཡི་གེ་དང་རི་མློ། 

མཚལ་སྦྲམ། མཚལ་གི་ལྕུག་མ། 

མཚལ་མློ། མློ་དྲེལ་སྤུ་མདློག་དམར་པློ། 

མཚལ་སྨུག ཁ་དློག་དམར་སྨུག་གི་དློན་ཏེ་མཚལ་དང་སྣག་ཚ་བསེས་པའི་ཁ་དློག་ལ་གློ་དགློས། 

མཚལ་དམར། ① རྒྱ་མཚལ་ལྕློག་ལ། ② དྲེའུ་སྤུ་མདློག་དམར་ཤས་ཆེ་བ། 

མཚལ་སྨུག ① དྲེའུ་སྤུ་མདློག་དམར་ནག་འདྲེས་པ། ② མཚལ་དང་སྣག་ཚ་བསེས་པའི་མདློག 

མཚལ་ཚྭ། ལན་ཚྭའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ཁ་དློག་དམར་པློ་མཚལ་འདྲ་བ། ཚ་ལའི་བློ་བ་ལན་པ། ཆུར་

འཇུ་བ་ཞིག་ཡློང་དགློས། རློ་ལན་ཚྭ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་སྐྲན་བཤིག་པ་དང་། རྨ་གསློ།། 

འཁྲུ་བར་བེད། 

མཚལ་ཡིག་ཐམ་ག ཐམ་གའི་ཁ་རིས་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་འབུར་ཐློན་དང་། སྟློང་ཆ་རྣམས་ཀློང་ཀློང་

ཡིན་སྟབས། ཐམ་ག་རྒྱབ་སྐབས་སུ་ཁ་རིས་རྣམས་མཚལ་ཡིག་ཐློན་ཡློང་བས་མིང་དེ་ལར་

ཐློགས་པ་ཡིན། 

མཚལ་རིགས་སྒློལ་མ། འདི་ས་གནས་གང་དུ་ཡློད་མེད་ཀི་དཔྱད་གཞི་མ་རེད་ཅིང་། བློད་ཀི་ས་



  620  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབིབས་སིན་མློ་གན་རྐྱལ་འདྲ་བའི་ལག་མཐིལ་གཡློན་པ་ནློན་པའི་ཆེད་དུ་བཞེངས་པ། 

མཚལ་རིས། མཚལ་གི་རི་མློའམ་ཐིག་དམར་པློ། 

མཚལ་ལུ། རིང་པ་དཀར་པློའི་དློན་དུ་གློ་བའི་མཚའ་ལུ་དང་འདྲ། 

མཚུངས་ཆློས་འབེད་བེད་གཉིས་ཀ་སྒས་ཟིན་པའི་ལློག་པ་ཅན། ལློག་པ་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་

གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཀི་ཕན་ཚུན་མཚུངས་ཆློས་དང་། འབེད་བེད་གཉིས་

ཀ་ཚིག་ཟིན་ལ་དངློས་སུ་བསྟན་པའི་སློ་ནས་སློ་སློར་ལློག་པའི་རྒྱན་ཞིག 

མཚུངས་ཆློས་ཤུགས་དང་འབེད་བེད་སྒས་ཟིན་གི་ལློག་པ་ཅན། ལློག་པ་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་

གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་དློན་གཉིས་ཕན་ཚུན་འདྲ་བའི་ཁད་ཆློས་ཤུགས་ལ་བསྟན་ཅིང་། སློ་སློར་

དབེ་བ་འབེད་བེད་ཀི་ཚིག་དངློས་སུ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག 

མཚུངས་འཇུག [མངློན]གཤིན་རེ། 

མཚུངས་རགས། ཕན་ཚུན་གངས་དང་སྟློབས་སློགས་མཚུངས་པ་སྟློན་པའི་རགས་ཞིག 

མཚུངས་རགས་རློལ་ནུས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་equals function ཟེར། 

མཚུངས་ལན། ① མཚུངས་པར་ལན་པ་སྟེ་རིགས་འདྲ་པློ་ཡློད་པ། ② སེམས་བྱུང་རྣམས་ནི་སེམས་

གང་དང་གང་ལ་མཚུངས་པར་ལན་པ། 

མཚུངས་ལན་གི་རྒྱུ། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྣམས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་ལན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངས་

ཏེ། རེན་མཚུངས་པ། དམིགས་པ་མཚུངས་པ། རྣམ་པ་མཚུངས་པ། དུས་མཚུངས་པ། རས་

མཚུངས་པ་སྟེ་མཚུངས་པ་རྣམ་པ་ལྔས་མཚུངས་ལན་གི་རྒྱུ་ཡིན། མཚུངས་ལན་གི་རྒྱུ་ནི་བློ་

གང་ཞིག་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། སློན་པློ་འཛིན་པའི་བློ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་སེམས་དང་སེམས་

བྱུང་གཉིས་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་རེན་དབང་པློ་གཅིག་པ། དམིགས་པའི་ཡུལ་གཅིག་པ། འཛིན་

སྟངས་ཀི་ཡུལ་གཅིག་པ། སྐྱེ་བ་དུས་མཉམ་གནས་པ་དུས་མཉམ་འཇིག་པ་དུས་མཉམ་པས་

དུས་གཅིག རས་གཅིག་པ་སྟེ་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཉིས་རས་གཅིག་པ་ཡིན་པས་ན་

མཚུངས་ལན་གི་རྒྱུ་ཟེར། འདིར་དུས་གཅིག་པས་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་དང་ཁད་པར་ཅི་ཞེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ན།\སེམས་སེམས་བྱུང་རྣམས་ཕན་ཚུན་འབས་བུ་བསྐྱེད་པའི་ཆ་ནས་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་

ཡང་།ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ལ་མཚུངས་ལན་གཞན་རྣམས་མེད་པས་མི་འདྲ་བ་དཔེར་ན། 

འགློན་པློ་གཉིས་ལམ་དུ་འགློ་བའི་ཚེ་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གློགས་བེད་ཅིང་འགློ་བ་

ནི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་དང་། འགློན་པློ་གཉིས་ལམ་དུ་འགློ་བའི་ཚེ་ཕན་ཚུན་གློགས་ཀི་

འགྲུལ་པ་མ་ཟད། ཟས་དང་། སྐློམ་དང་། གནས་མལ་སློགས་ཐུན་མློང་དུ་སྤློད་ཅིང་འགློ་བ་ལ་

བུ་ནི་མཚུངས་ལན་གི་རྒྱུའི་དཔེར་ཡིན། ཞེས་མཛོད་འགེལ་རྣམས་སུ་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

 སྤིར་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ན་མཚུངས་ལན་གི་རྒྱུ་ཡིན་མི་རུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། མི་

བསྐྱློད་རྡློ་རེའི་མཛོད་འགེལ་[གྲུབ་བདེའི་དཔྱིད་འཇློ་] ལས། བེད་རྒྱུ་དང་། རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུ་

གཉིས་མ་གཏློགས་གཞན་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཡིན་མིན་གི་མུ་བཞིར་འཇློག་ཆློག་པ་དཔེར་བརློད་

དང་བཅས་ཏེ་གསུངས་ཡློད་ཀང་། དཔེར་བརློད་དེ་དག་མཐློང་སང་དང་། སློམ་སང་སློགས་ལ་

སྦར་ནས་གསུང་ཡློད་སྟབས་འདིར་དེང་རབས་མཁས་དབང་རྣམས་ཀིས་གློ་དཀའ་བས་རེ་

ཞིག་མ་བཀློད་ཅེས་གསུངས། 

མཚུངས་ལན་གི་འདུ་བེད། འདུ་བེད་ཀི་བེ་བག་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཉིས་ཕན་ཚུན་མི་འབལ་

བར་དློན་རྣམ་པ་ལྔས་ལྷན་ཅིག་མཚུངས་པར་ལན་པ་སྟེ། ཚོར་འདུར་གཉིས་མ་གཏློགས་པའི་

སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་དློ།། 

མཚུངས་ལན་དགུ། ངེས་པའ་ིམཚུངས་ལན། མ་ངེས་པའ་ིམཚུངས་ལན། གནས་སྐབས་ཀ་ིམཚུངས་ལན། 

རྒྱུན་ག་ིམཚུངས་ལན། རྒྱུན་ཆད་པའ་ིམཚུངས་ལན། ཕ་ིརློལ་ཏུ་བལས་པའ་ིམཚུངས་ལན། ནང་དུ་

བལས་པའ་ིམཚུངས་ལན། འདྲིས་པའ་ིམཚུངས་ལན། མ་འདྲིས་པའ་ིམཚུངས་ལན་རྣམས་སློ།། 

མཚུངས་ལན་འདུ་བེད་བཞི་བཅུ། སེམས་པ། རེག་པ། ཡིད་ལ་བེད་པ། འདུན་པ། མློས་པ། དྲན་པ། 

ཏིང་འཛིན། ཤེས་རབ། དད་པ། བརློན་འགྲུས། རྣམ་པར་རློག་པ། དཔྱློད་པ། བག་ཡློད། བག་

མེད། སྐྱློ་བ་དང་། རབ་དགའ། ཤིན་སྦངས། ཤིན་ཏུ་མ་སྦངས་བ། རྣམ་པར་འཚེ་བ། མི་འཚེ་

བ། ངློ་ཚ་ཤེས་པ། ཁེལ་ཡློད་པ། ཁེལ་མེད་པ། བཏང་སྙློམས། རྣམ་པར་གློལ་བ། དགེ་བའི་ར་

བ། མི་དགེ་བའི་ར་བ། ལུང་མ་བསྟན་གི་ར་བ། ཀུན་ཏུ་སྦློར་བ། ངེས་པར་འཆིང་བ། ཕ་རྒྱས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉེ་ཉློན། ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ། ཟག་པ། ཆུ་བློ། སྦློར་བ། ཉེ་བར་ལེན་པ། མདུད་པ། སྒིབ་པ་ཤེས་

པ། བཟློད་པ་བཅས་སློ།། 

མཚུངས་ལན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངས སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྣམས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་ལན་རྣམ་པ་ལྔ་

མཚུངས་ཏེ། རེན་མཚུངས་པ། དམིགས་པ་མཚུངས་པ། རྣམ་པ་མཚུངས་པ། དུས་མཚུངས་

པ། རས་མཚུངས་པ་སྟེ་མཚུངས་པ་རྣམ་པ་ལྔས་མཚུངས་ལན་གི་རྒྱུ་ཡིན། མཚུངས་ལན་མ་

ཡིན་པའི་འདུ་བེད། ལན་མིན་འདུ་བེད། 

མཚུངས་ལན་མིན་པའི་མ་རིག་པ། ཉློན་མློངས་གཞན་དང་མཚུངས་པར་མི་ལན་པའི་མ་རིག་པའློ།། 

མཚུངས་པ། འདྲ་བའམ་མཉམ་པ། ས་བབས་མཐློ་དམན་མཚུངས་པ། མི་གངས་མང་ཉུང་མི་

མཚུངས་པ། ཆེ་ཆུང་མཚུངས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཆ་མཐུན་དང་། མཉམ། དེ་ལ་བུ། དེ་

འདྲ། དེ་མཚུངས། འདྲ་བཅས་སློ།། དབིན་སྐད་དུ་equal ཟེར། 

མཚུངས་པ་མགློ་སྙློམས་ཀི་ལན། ཐལ་འགྱུར་གི་ལན་གང་ཞིག་རྣལ་ལན་མིན་པར་གཞན་གི་རགས་

བཀློད་པ་དེ་ཉིད་ལ་བརེན་ནས་ཕ་རློལ་པློ་སུན་འབིན་པའམ་རློད་པ་བཟླློག་པ་སྟེ། དཔེར་ན། 

ཁློད་རྐུན་མ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་བའི་ལན་དུ། འློ་ན་ཁློད་ཀང་ངློ་ཞེས་པ། 

མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན། དངློས་པློ་གང་དེའི་རང་གི་རིགས་རྒྱུན་སྐད་ཅིག་ས་མ་དེ་ཡིན། 

རྐྱེན་བཞིའི་ནང་གསེས། རིགས་མཚུངས་པ་གང་ཞིག ས་མ་འགག་པ་དང་ཕི་མ་དེའི་རིགས་

འདྲ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་རྐྱེན་རྣམས་ཡིན། དཔེར་ན། མིག་ཤེས་སྐད་ཅིག་དང་པློ་དེ་མིག་ཤེས་

སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་སྐྱེད་པའི་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་ཡིན་པ་དང༌། གཟུགས་སྐད་ཅིག་དང་པློ་དེ་

གཟུགས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་སྐྱེད་པའི་རྐྱེན་ཡིན་པ་ལ་བུའློ།། 

མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་བཅུ་དགུ། མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་སེ་ཚན་བཞི་ཡློད་པའི་

གཉིས་པ་ལ་སྒ་བཅུ་དགུ་ནི། ༡ གཟུགས་བརན། ༢ སློ་སློར་སེབས་པ། ༣གཟུགས་མཚུངས་

པ། ༤ གཟུགས་མཉམ་པ། ༥ ཡང་དག་པར་གཞལ་བ། ༦ མཚན་ཉིད་མཐུན་པ། ༧ མཚན་

ཉིད་འདྲ་བ། ༨མཚན་ཉིད་མཚུངས་པ། ༩ མཐུན་ཕློགས། ༡༠ དཔེར་བས། ༡༡ དཔེ། ༡༢ རློག 

༡༣དམན་པ། ༡༤ ཅུང་ཟད་དམན། ༡༥ རབ་ཏུ་སྨ་བ། ༡༦ སློ་སློར་བཟླློག་པ། ༡༧ རིགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

སུ་མཐུན་པ། ༡༨མཉམ་པར་བས་པ། ༡༩ ཆློས་མཐུན་པ་བཅས་སློ།། 

མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ། དཔེ་དཔེ་ཅན་ཕན་ཚུན་འདྲ་མཚུངས་སུ་དངློས་སུ་གསལ་བའི་ཆེད་

སྦློར་བའི་ཚིག བཞིན། ལར། ལ་བ། ཇི་ལར། མཐུན། མཚུངས། ཡང་དག་མཚུངས། མཉམ། ཡང་

དག་གསལ། ངེས་པར་གསལ། རབ་གསལ། གཟུགས་ཀི་ཟླ། གཉེན་པློ། དག་ཟླ། སློ་སློར་རློག 

འགལ། འདྲ། བལ། བཅས། བས། རིགས་མཐུན། རེས་སུ་སྨ། གཟུགས་བརན། སློ་སློར་སེབ། 

ས་མཚུངས། གཟུགས་མཉམ། ཡང་དག་འཇལ། མཚན་ཉིད་མཐུན། མཚན་ཉིད་འདྲ། མཚན་

ཉིད་མཚུངས། མཐུན་ཕློགས། དཔེར་བས། དཔེ། རློག དམན། ཅུང་ཟད་དམན། རབ་ཏུ་སྨ། སློ་

སློར་བཟླློག རིགས་སུ་མཐུན། མཉམ་པར་བས། འགན། རྒྱལ། སང་། འཁུ། མི་མཐུན་སྒློགས། 

འཐབ། འཕ། དམའ་འབེབས། སྨློད། ཅློ་འདྲི། འགློག དགློད། ཕག་དློག མི་བཟློད། སྐལ་བཟང་

འཕློག་བེད། མཛེས་པ་ཟུམ་བེད། ཚར་གཅློད། རེས་སུ་རང་པ་འཇློག རེས་འགློ། རེས་སུ་འཆིང་། 

ངང་ཚུལ། ངང་ཚུལ་འགློག་པ། རེས་སུ་བེད། རིགས། ཆློས་མཐུན་པ། གིབ་མ་མཚུངས་པ། རེས་

སུ་སྙེག་དབེར་མི་ཕེད། གཉིས་སུ་མེད། རློ་གཅིག་གྱུར་སློགས་ལ་བུ་མང་ངློ་།། 

མཚུངས་པའི་དབངས་བཅུ་བཞི། ལེགས་སྦར་གི་དབངས་ཡིག་ཨ་ཨི་ཨུ་ར�་བཞི་པློ་རེ་རེ་ལ་ཐུང་

ངུ་། རིང་པློ། ཤིན་ཏུ་རིང་པློ་གསུམ་གསུམ་ཡློད་པས་བཅུ་གཉིས་དང་། ལ�་ཡིག་ལ་ཐུང་ངུ་དང་

ཤིན་ཏུ་རིང་པློ་གཉིས་ཡློད་པས་བསློམས་ན་བཅུ་བཞི་ཡློད་དློ།། 

མཚུངས་པའི་ཡི་གེ ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་དབངས་ཡིག་ཨ་ཨི་ཨུ་ར�་ལ�། 

མཚུངས་པར་མངློན་པའི་སྦློར་བ། གཏན་ཚིགས་འདློད་པའི་ཚེ་རགས་ཆློས་དློན་གསུམ་ཐ་དད་དུ་

དགློས་པས་དཔེར་ན། ཤེས་བའི་ལློག་པ་ཆློས་ཅན་ཤེས་བ་ཡིན་ཏེ། བློའི་ཡུལ་དུ་བར་རུང་

ཡིན་པའི་ཕིར་བཀློད་པའི་ཚེ་ཆློས་ཅན་དང་སྒྲུབ་ཆློས་གཉིས་མཚུངས་པ་ལར་མངློན་ཀང་དེ་

གཉིས་ལློག་པ་ཐ་དད་པས་དངློས་སུ་མཚུངས་ལར་སྣང་བས་དེ་འདྲའི་སྦློར་བ་ལ་མ་མཚུངས་

ཀང་མཚུངས་པ་ལར་སྣང་བའི་སྦློར་བ་ཞེས་སློ།། 

མཚུངས་པར་ལན་པའི་རྒྱུ། སེམས་དང་སེམས་གཅིག་པུས་འཇུག་ཅིང་གཅློད་མི་ནུས་ཀི། སེམས་

དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་དུ་མ་ཞིག་ཕན་ཚུན་དུ་གློགས་བས་ནས་མགློ་མཉམ་དུ་འབྱུང་བའློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་translating ཟེར། 

མཚུངས་སྤློད། སྤློད་པ་མཚུངས་པའམ་སྐལ་བ་མཉམ་པ། བདག་གིས་སེ་སྣློད་གསུམ་པློ་བསྡུས་པ་

ན། ཚངས་པ་མཚུངས་སྤློད་སུས་ཀང་ལློག་མི་ནུས། 

མཚུངས་བལ། འགན་ཟླ་བལ་བ། བཀའ་དྲིན་མཚུངས་བལ། བས་རེས་མཚུངས་བལ། 

མཚུངས་སྦློར་གི་རྒྱན། དློན་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བརློད་འདློད་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་

ངློ་བློའི་སློ་ནས་མི་མཚུངས་ཀང་། མིང་ངམ། རྣམ་གངས་ཀི་སློ་ནས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་

སྦློར་བའི་རྒྱན་ཞིག་སྟེ། ནང་གསེས་གཉིས་ནི། བསྟློད་པའི་མཚུངས་སྦློར་དང་། སྨད་པའི་

མཚུངས་སྦློར་རློ། 

མཚུངས་སྦློར་གི་རྒྱན་གཉིས། དློན་རྒྱན་སུམ་ཅུ་སློ་ལྔའི་ནང་གསེས་ཉེར་དྲུག་པ་མཚུངས་སྦློར་གི་

རྒྱན་ནི། བརློད་འདློད་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་ངློ་བློའི་སློ་ནས་མི་མཚུངས་ཀང་མིང་ངམ། རྣམ་

གངས་ཀི་སློ་ནས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་སྦློར་བའི་རྒྱན་ཞིག་སྟེ། དེའི་ནང་གསེས་རྣམ་གངས་

གཉིས་ནི། བསྟློད་པའི་མཚུངས་སྦློར་དང་། སྨད་པའི་མཚུངས་སྦློར་རློ། 

མཚུངས་སྦློར་གི་དཔེ། དཔེའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་ཡློན་ཏན་ལྷག་པ་ཞིག་དང་། དཔེ་

ཅན་ཡློན་ཏན་དམན་པ་གཉིས་ཕན་ཚུན་བ་བ་བེད་ལུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་འདྲ་བའི་སློ་ནས་

རིས་གཅིག་མཚུངས་པར་སྦློར་བའི་རྒྱན་ཞིག 

མཚུངས་མེད། མཉམ་མེད། རིང་སྟློབས་མཚུངས་མེད། བློ་གློས་མཚུངས་མེད། སྟློབས་ལན་

མཚུངས་མེད། 

མཚུངས་མེད་དཀློན་མཆློག་དཔལ་ལན། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་ས་བཅུ་

གཉིས་པ་ཡིན། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༥༢༦ལློར་ས་སྐྱར་འཁྲུངས། འབས་ཡུལ་

སྐྱེད་ཚལ་དུ་ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་འློད་ཟེར་གི་དྲུང་ལློ་བརྒྱད་རིང་མཚན་ཉིད་གསན་སྦློང་

མཐར་ཕིན་པ་མཛད། དགུང་ལློ་ཉེར་དགུ་པར་རེ་དཀློན་མཆློག་ལྷུན་གྲུབ་ལས་བསྙེན་པར་

རློགས། མཁན་པློ་དེ་ཉིད་ལས་གསང་སགས་ཀི་ཆློས་སྐློར་རྒྱ་ཆེར་གསན། ཨེ་ཝཾ་གཟིམས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ཕྲུག་སང་དུ་བཞུགས་ནས་འཆད་ཉན་མཛད། དགུང་ལློ་ཞེ་བཞི་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་སྦྲུལ་

སྤི་ལློ་༡༥༦༩ལློའི་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཚེས་གསུམ་ནས་གདན་ས་ཐེངས་དང་པློ་ལ་ཧྲིལ་པློ་བཅུ་

མཛད། དེ་ནས་ལློ་གསུམ་ཐར་རེ་པཎ་ཆེན་གིས་གདན་ས་མཛད། ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༥༨༢ལློའི་སྟློན་

ནས་ཡང་བསྐྱར་གདན་ས་ཐེངས་གཉིས་པ་ལློ་བརྒྱད་མཛད་དེ་ས་ཕིར་གདན་ས་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་

མཛད། ལམ་འབས་སློགས་ཆློས་འཁློར་རྒྱ་ཆེར་བསྐློར། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ལྕགས་སྟག་ལློ་སྤི་

ལློ༡༥༩༠ དགུང་ལློ་རེ་ལྔ་པར་སྐུ་གཤེགས་པ་ཡིན་ནློ།། 

མཚུངས་མེད་རྡློ་རེ་རྒྱལ་མཚན། རེ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༤༢༤ལློར་

ཆག་སྐྱར་སྐྱའི་ཕུའི་འབློག་གསེབ་ཏུ་སྐུ་བལམས། སྐུ་ཆུང་ངུ་ནས་མངའ་རིས་གུང་ཐང་སྤན་

དྲངས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་པ་ལ་གང་འཁློར་བ་མཉྫུ་ཤྲི་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དགུང་ལློ་དགུ་པ་ལ་

ཤ་ར་བའི་དངློས་སློབ་ཀུན་སྨློན་མཛེས་པའི་དཔལ་གིས་བཏབ་པའི་མུས་སད་གདན་སར་

ཞབས་སློར་འཁློད། ལློ་གསུམ་རིང་ཆློས་རེ་ཡློན་ཏན་མགློན་པློ་ལས་ར་མགིན་ཡང་གསང་

སློགས་གསན། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་པར་གུང་ཐང་ཆློས་གགས་དང་བ་ཆེན་ཆློས་དཔལ་

བཟང་པློར་བསྟེན་ནས་རྒྱུད་གསུམ་གི་གསན་སྦློང་སློགས་དཔལ་ལན་ས་སྐྱའི་གསུང་རབ་

གསན་སྦློང་མཛད། རློམ་པའི་མཛད་པ་ལ། གསལ་བེད་རྣམ་བཞི་དང་། བ་མ་འཕགས་པ། བ་

མ་དམ་པ། ཕག་ལེན། བཀའ་སྒྲུབ། འཁྲུལ་སེལ་རྣམ་བཞི། ཆུ་རྒྱུན་རྣམ་བཞི་སློགས་མང་དུ་

མཛད། བསྟན་འཛིན་ཐུགས་སས་བློན་ཚུལ་ལ། ཆློས་རེ་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན། དཀའ་བཅུ་པ་

དཀློན་མཆློག་བཟང་པློ། ཆེན་པློ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། བང་པ་བདག་ཆེན་བསློད་ནམས་རྒྱལ་

མཚན། མི་ཉག་ཆློས་གགས། བློ་དློང་བཀའ་བཅུ་པ་ཆློས་རིན། ཤངས་པ་ཀུན་དགའ་དཔལ་

ལན། བདག་ཆེན་རྒྱ་གར་བ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། འཛིམ་པ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པློ། མུས་ཆེན་

རྣམ་རྒྱལ་བཟང་པློ་མང་དུ་བློན། དེ་ལར་རང་གཞན་གི་དློན་མཐར་ཕིན་ཏེ་དགུང་གངས་དློན་ལྔ་

ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་ར༡༤༩༨ལློར་ཞི་བར་གཤེགས་སློ།། 

མཚུངས་མེད་ཕུན་ཚོགས་དློན་གྲུབ། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་ཞེ་གཉིས་

པ་ཡིན། མི་ཉག་རྒྱལ་བཟང་དུ་འཁྲུངས། འཇམ་དབངས་དཀློན་མཆློག་གགས་པ་སློགས་དམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་དུ་མའི་མདུན་ནས་ལམ་འབས་སློགས་ཆློས་སྐློར་རྒྱ་ཆེར་གསན། ཨེ་ཝཾ་པའི་ཁིར་ཕེབས། 

མཛད་ཕིན་མཐའ་ཡས་པ་བྱུང་ཞིང་མཐར་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་སློ།། 

མཚུངས་མེད་བསློད་ནམས་དཔལ་ལན། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་ཉེ་

དགུ་པ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༦༦༩ལློར་ཕྱུག་པློ་གཞུང་སེལ་སྐྱར་

འཁྲུངས། འཇམ་མགློན་ལྷུན་གྲུབ་དཔལ་ལན་སློགས་བཤེས་གཉེན་དུ་མར་བསྟེན། དགུང་ལློ་

ཉེར་གཅིག་པ་ནས་ཞེ་གཅིག་ལ་ཕེབས་པའི་བར་གཙོ་ཆེར་སེ་དགེར་བཞུགས། ཉེ་གཉིས་པ་

ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༧༡༠ནས་ལློ་ངློ་བཞིར་གདན་ས་བསྐྱངས། ཞེ་ལྔ་པ་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༧༡༣ 

ལློའི་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་ཉེར་བཞིར་སྐུ་གཤེགས་པ་ཡིན་ནློ།། 

མཚུངས་ཟླ། འགན་ཟླ། མཚུངས་ཟླ་མ་མཆིས་པ། 

མཚུན། ① ཕ་མེས། ② བློན་ལུགས་ལར་ཕ་མེས་ཀི་བའམ་སློག་གི་བཅུད། ③ ཕ་མེས་དུས་ཀི་ལྷ། 

④ གཤིན་པློ། 

མཚུན་ཁང་། ① ཕ་མེས་ཀིས་བསྟེན་པའི་འཇིག་རེན་གི་ལྷ་གནས་ཡུལ། ② གཤིན་པློའི་བང་སློ།། 

མཚུན་གི་ལྷ། [མངློན]གཤིན་རེ། 

མཚུན་མཆློད། བློན་ལུགས་ལར་ཕ་མེས་ཀི་དུར་སར་གནས་པའི་འཇིག་རེན་གི་ལྷར་ཤ་ཁག་གཏློར་

བའི་མཆློད་པ། 

མཚུན་གཏློར། བློན་ལུགས་ལར་ཕ་མེས་དུས་ཀི་ལྷར་བསྟར་བའི་གཏློར་མ། 

མཚུན་འཐློར། ཕ་མེས་དུས་ཀི་ལྷར་ཤ་ཁག་གི་མཆློད་པ་བས་པ། 

མཚུན་ཞལ། ① མེ། ② མེ་ལྷ། 

མཚུན་ལ་རློལ། [མངློན]གཤིན་རེ། 

མཚུན་གསློལ། ཕ་མེས་དུས་ཀི་དུར་ཁློད་དུ་གནས་པའི་ལྷར་ཤ་ཁག་གཏློར་བའི་གསློལ་མཆློད། 

མཚུན་ལྷ། ① ཕ་མེས་ཀིས་བསྟེན་པའི་ལྷ། ② གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པློ། 

མཚུན་ལྷའི་གདློན། མཚུན་ལྷ་ཞེས་བློན་ཆློས་ཀི་བརྡ་ལས་བྱུང་བའི་སར་གི་ཕ་མེས་ཤི་བའི་རྣམ་

ཤེས་དུར་གི་ལྷར་གྱུར་པ་གགས་པའི་མིང་ཡིན་ཀང་། སྐབས་འདིར་ཡི་དྭགས་ལ་ལས་སར་གི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ཕ་མེས་ཤི་བ་དེར་བརྫུས་ནས་དུར་དུ་གནས་པའམ་གཤིན་པློ་དེའི་རགས་དང་ཆ་ལུགས་

བཟུང་ནས་ཉེ་འབེལ་ལ་འབབ་སྟེ་སྨློ་ལབ་སློགས་བེད་པའི་འབྱུང་གདློན་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་པས་

དེས་གཏློང་བའི་གདློན་ནད་ལ་མཚུན་ལྷའི་གདློན་ཞེས་ཟེར་ཏེ། སློབ་དཔློན་དཔའ་བློས་མཛད་

པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྙིང་པློ་བསྡུས་པ་ལས། ཡི་དྭགས་མཚུན་ལྷའི་གདློན་གི་རགས། 

མིག་ནི་གསལ་ཞིང་བཞིན་རས་སྣུམ། རན་ནི་སྐམ་པར་བེད་པ་དང་། མིག་དང་རི་མ་བསྐྱློད་པ་

དང་། གཉིད་ཆེ་མེ་དྲློད་ཆུང་བ་དང་། གཡློན་ཕློགས་ནས་ནི་གློས་གློན་ཞིང་། ཤ་དང་བུ་རམ་

ཏིལ་ལ་དགའ། ཚིལ་འཁུལ་བ་ནི་ཡིན་ཞེས་བེད། ཅེས་གསུངས། 

མཚུར། མཚུར་རིགས་ལ་དཀར་ནག་སློ་དམར་སེར་སློགས་ཡློད་པ་དེའི་སྤི་མིང་། 

མཚུར་དཀར། ཚོས་གདན་དུ་བེད་པའི་ས་དཀར་ཞིག 

མཚུར་སློ། ཚོས་གདན་དུ་བེད་པའི་ས་སློན་ཞིག 

མཚུར་སྟློན་དབང་གི་རྡློ་རེ། མཚན་གཞན་དློལ་གི་མཚུར་སྟློན་དབང་ངེ་ཡང་ཟེར། མར་པའི་སློབ་མ་

ཀ་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གལ་ཤར་གི་ཀ་ཆེན། འདི་ལ་འཕློ་བའི་བཀའ་བབ་ཅེས་ཟེར་ཡང་ཁད་པར་

དུ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རློགས་རིམ་དང་། རྒྱུད་སེ་ཁག་གཅིག་གི་སློལ་འདི་ནས་བརྒྱུད་

པ་ཡིན། འདི་ཉིད་དློལ་གི་མདའ་ན་མཚུར་ཞེས་བ་བའི་རིགས་སུ་སགས་འཆང་གི་རྒྱུད་པར་

འཁྲུགས། ཆུས་དུས་སུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལྕེ་པའི་སར་སློབ་གཉེར་ལ་བློན། ཁློང་གི་ཁིམ་

ཡློ་བད་ཀིས་དབུལ་བས་མས་ཁིམ་དུ་སློད་དགློས་པའི་བཀའ་བཏང་བར། ཁློང་གིས། མཁས་

པ་ཐམས་ཅད་དཀའ་བ་སྤད་ཅིང་། བརློན་འགྲུས་སྐྱེད་པ་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་པས་ཨ་མས་ངའི་

ཆློས་ཀི་བར་ཆད་མ་བེད། འདི་ཉིད་ཀི་འགྱུར་ལ། བསྟན་འགྱུར་ལས། རྡློ་རེ་རྣལ་འབློར་མ་ལ་

མཆློད་པ་མདློར་བསྡུས་པ། རེ་བཙུན་རྡློ་རེ་རྣལ་འབློར་མ་མཆློད་པའི་ཆློ་ག་བཅས་སློ། འདི་ལ་

ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བུ་ཆེན་གསུམ་བློན་པ་ནི། ཁློན་གད་པ་གི་རི། ཁམས་པ་རློ་མཉམ་རྡློ་

རེ། ཕེད་སྟློན་བསློད་ནམས་རྒྱལ་གསུམ་མློ།

མཚུར་སྟློན་དབང་ངེ་། མཚུར་སྟློན་དབང་གི་རྡློ་རེ་དང་མི་གཅིག་ཡིན།

མཚུར་མདློག་སྣ་ལྔ། མཚུར་ལ་དཀར་དམར་སློ་ནག་སེར་ཏེ་ཁ་དློག་སྣ་ལྔ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཚུར་ནག ཚོས་གདན་དུ་བེད་པའི་ས་ནག་ཅིག

མཚུར་ཕུ། མཚུར་ཕུ་དགློན་པའི་བསྡུས་མིང་། 

མཚུར་ཕུ་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པློ་ཆེ། ཀརྨ་པའི་སར་ཆེན་འཛམ་གིང་རྒྱན་གིས་སྐབས་སུ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་

པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར་བའི་བ་མ་ཞིག་གི་མཚན་ཡིན། རྒྱལ་ཚབ་གློ་ཤྲི་དཔལ་འབློར་

དློན་གྲུབ་ནས་ད་ལའི་རྒྱལ་ཚབ་གགས་པ་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་བར་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཉིས་བློན་

ཟིན། འདི་དག་གི་སྤྲུལ་གཞི་ཕག་ན་རྡློ་རེ་ཡིན་པར་ངློས་འཛིན་བེད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། 

མཚུར་ཕུ་རྒྱལ་ཚབ་སྐུ་ཕེང་དང་པློ། གློ་ཤྲི་དཔལ་འབློར་དློན་གྲུབ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་ལུག་

སྤི་ལློ་༡༤༡༥ལློར་སྙེ་བློ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། རེ་ཀརྨ་པ་དྲུག་པ་མཐློང་བ་དློན་ལན་གི་སློབ་མར་

གྱུར། དགུང་ལློ་ལྔ་པའི་ཐློག་མཁར་ཆེན་དཔལ་གི་དབང་ཕྱུག་དང་། རས་པ་ཞི་བ་འློད་ཀི་སྤྲུལ་

སྐུར་ངློས་འཛིན། སྤི་ལློ་༡༤༥༣ལློར་ཀརྨ་པ་དྲུག་པ་མཐློང་བ་དློན་ལན་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་

ཀརྨ་པའི་སར་ཆེན་འཛམ་གིང་རྒྱན་གི་དབུས་སུ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བཞུགས་ནས་

སར་གི་འཛིན་སྐྱློང་གནང་བས་མཚུར་ཕུའི་རྒྱལ་ཚབ་ཞེས་པའི་མཚན་ཐློག རབ་བྱུང་བརྒྱད་

པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༤༧༨ལློར་དགུང་ལློ་རེ་བཞི་པར་སྐུ་གཤེགས། 

མཚུར་ཕུ་རྒྱལ་ཚབ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ། བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ། མཚན་གཞན་གྲུབ་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་

དཔལ་འབློར་ཟེར། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ར་སྤི་ལློ་༡༤༨༦ལློར་སྙེ་མློར་སྐུ་འཁྲུངས། ཀརྨ་པ་

ཆློས་གགས་རྒྱ་མཚོས་རྒྱལ་ཚབ་སྤྲུལ་སྐུར་ངློས་འཛིན། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་

༡༥༡༤ལློར་དགུང་ལློ་ཉེར་དགུ་པར་སྐུ་གཤེགས། 

མཚུར་ཕུ་རྒྱལ་ཚབ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ། གློ་ཤྲི་གགས་པ་དཔལ་འབློར། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་

༡༥༡༦ལློར་ལྷློ་རྒྱུད་སེང་གེ་སང་ཞེས་པའི་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་པར་ཀརྨ་པ་མི་

བསྐྱློད་རྡློ་རེས་མཁན་པློ་དང་། དཔའ་བློ་གཙུག་ལག་ཕེང་བས་སློབ་དཔློན་མཛད་དེ་དགེ་ཚུལ་

བསྒྲུབས། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་ར་སྤི་ལློ་༡༥༤༦ལློར་དགུང་ལློ་སློ་གཅིག་པར་སྐུ་གཤེགས། 

མཚུར་ཕུ་རྒྱལ་ཚབ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ། གློ་ཤྲི་གགས་པ་དློན་གྲུབ། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་

༡༥༤༧ལློར་རུ་མཚམས་སྙེ་མློ་སྟློད་བ་སྐློར་གློང་དུ་འཁྲུངས། ཀརྨ་པ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེས་ངློས་འཛིན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

གནང་། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༦༡༣ལློར་དགུང་ལློ་རེ་བདུན་པར་སྐུ་གཤེགས། 

མཚུར་ཕུ་རྒྱལ་ཚབ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ། གློ་ཤྲི་གགས་དཔལ་མཆློག་དབངས། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་

སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༦༡༧ལློར་གཙང་གི་གཏིང་སྐྱེས་མཁར་ཆེན་དུ་འཁྲུངས། ཇློ་ནང་རེ་བཙུན་ཏཱ་ར་

ན་ཐས་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ཞིག་ཡློང་བར་ལུང་བསྟན། ཞྭ་དམར་དྲུག་པ་ཆློས་ཀི་དབང་ཕྱུག་

གི་མདུན་ནས་དགེ་ཚུལ་ཞུས། དཔའ་བློ་གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚོའི་མདུན་ནས་མདློ་སགས་ཆློས་

སྐློར་ཕལ་ཆེར་ཞུས། ཀརྨ་པ་ཆློས་དབིངས་རྡློ་རེས་ཡློངས་རློགས་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་སྩལ། 

རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༦༥༨ལློར་དགུང་ལློ་ཞེ་གཉིས་པར་སྐུ་གཤེགས། 

མཚུར་ཕུ་རྒྱལ་ཚབ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ། གློ་ཤྲི་དཀློན་མཆློག་འློད་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་

སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༦༨༩ལློར་དབུས་ལྷ་སའི་སྙེ་མློ་ཇ་གློ་ཞེས་པའི་ས་ཆར་འཁྲུངས། ཀརྨ་པ་བཅུ་

གཅིག་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེ་སྐུ་གཤེགས་རེས་སུ་དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔ་པར་མཚུར་ཕུར་དྲུང་པའི་གདན་

སར་སྤན་དྲངས། མཚུར་ཕུའི་རྒྱལ་ཚབ་མངའ་གསློལ། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ཕག་

སྤི་ལློ་༡༧༥༥ལློར་དགུང་ལློ་རེ་བདུན་པར་སྐུ་གཤེགས། 

མཚུར་ཕུ་རྒྱལ་ཚབ་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ། ཆློས་དཔལ་བཟང་པློ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་འབྲུག་

སྤི་ལློ་༡༧༥༦ལློར་འཇང་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཀིས་ངློས་འཛིན་

གནང་། ཀརྨ་པ་བདུད་འདུལ་རྡློ་རེའི་ཞལ་སློབ་གྱུར། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་ལུག་སྤི་

ལློ་༡༨༡༡ལློར་དགུང་ལློ་ང་དྲུག་པ་སྐུ་གཤེགས། 

མཚུར་ཕུ་རྒྱལ་ཚབ་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ། གགས་པ་ཡེ་ཤེས། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་

༡༨༡༢ལློར་ཀློང་པློ་རྒྱལ་སློ་རུ་འཁྲུངས། ཀརྨ་པ་ཐེག་མཆློག་རྡློ་རེ་དང་། སྟག་ལུང་མ་ཆེན་

བསྟན་པའི་ཉི་མ་སློགས་ཀི་སློབ་མ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༨༦༧ལློར་

དགུང་ལློ་ང་དྲུག་པར་སྐུ་གཤེགས། 

མཚུར་ཕུ་རྒྱལ་ཚབ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ། འཇམ་དཔལ་བཟང་པློ། མཚན་གཞན་བསྟན་པའི་ཉི་མའང་ཟེར། 

རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༨༦༩ལློར་ལྷ་ས་སྨིན་དྲུག་སྦུག་ཏུ་འཁྲུངས། སྐབས་

འདིར་ཀརྨ་པ་ཐེག་མཆློག་རྡློ་རེ་སྐུ་གཤེགས་པའི་ཕི་ལློ་དང་། ཞྭ་དམར་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མི་ཆློག་པར་དམ་བསྒགས་བས་ཟིན་པ་དང་། སི་ཏུ་པདྨ་ཀུན་བཟང་ཡང་སི་སྨློན་མ་ཞེས་འགློ་

དློན་ལེགས་པློར་མེད་པ་སློགས་བཀའ་བརྒྱུད་གློང་མ་རྣམས་ཀི་ཕིན་ལས་ཉག་ཕ་བའི་སྐབས་

དང་འཁེལ་སྟབས། རེ་འདི་ལ་བདག་སྐྱློང་བ་མཁན་གང་ཡིན་མ་གསལ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་

ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༨༩༣ལློར་དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་པར་སྐུ་གཤེགས། 

མཚུར་ཕུ་རྒྱལ་ཚབ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅིག་པ། གགས་པ་རྒྱ་མཚོ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་

༡༨༩༤ལློར་དབུས་ལྷ་སའི་ཞློལ་ཡློན་ཁང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁབ་རྡློ་རེའི་ཞལ་སློབ་

ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༥༢ལློར་དགུང་ལློ་ང་དགུ་པར་སྐུ་གཤེགས། 

མཚུར་ཕུ་རྒྱལ་ཚབ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཉིས་པ། གགས་པ་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་

ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༩༥༤་ལློར་དབུས་གཙང་གཉིས་ཀིས་ས་མཚམས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་

བཅུ་དྲུག་པ་རང་བྱུང་རིག་པའི་རྡློ་རེ་དང་། བ་མ་ཀར་ལུ་སློགས་ཀི་ཞལ་སློབ་ཡིན། ད་ལ་འབས་

ལློངས་རུམ་བཏེག་ཀརྨ་པའི་ཆློས་སར་དུ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བཞུགས་པ་འདིའློ།། 

མཚུར་ཕུ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༡༥༡ལློར་དུས་གསུམ་མཁེན་པ་

གནས་འདིར་བཞུགས་ཡློད་པའི་ཚུལ་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་(པེ་ཅིང་པར་མ། སྨད་ཆ། ཤློག་

ངློས་༡༦༣པར)ལས། དགུང་ལློ་ཞེ་གཉིས་ནས་མཁའ་འགློའི་གནས་གཞུ་གྲུ་བཞི་བཟུང་སྟེ་

ཚོགས་པ་བཞི་བཅུ་ཙམ་རེ་བསྐྱངས་། འཚོ་བ་འཛོམ་པློ་མེད་ཀང་ཅི་ཡློད་བཞི་སེ་དང་། ཚོགས་

མཛད་དེ་སྨྱུང་གནས་བཅུད་ལེན་མཁའ་འགློས་ཕུལ་བ་སློགས་བསྟེན་ཏེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་འཚོ་

བ་མཛད་དེ་ལློ་རྒྱབ་ཀི་ཆེད་དུ་སྒྲུབ་པ་གཏློང་མ་མློང་གསུང་སྐད། ཅེས་སློ།། རབ་བྱུང་གསུམ་

པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༡༥༩་ལློར་གནས་འདིར་ཀརྨ་པའི་གཟིམ་སྤིལ་ཆུང་ངུ་ཞིག་བཏབ་པའི་

ཚུལ་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ལས། སྤིར་དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་པ་ཁམས་སུ་ཐེགས་ཀའི་དུས་

མཚུར་ཕུའི་བག་རྒྱབ་ཡློལ་དུ་བློན་ཏེ་གཏློར་མ་དང་ས་གཞི་བིན་རླབས་མཛད། གཟིམས་ལྕིལ་

ཆུང་ངུ་ཞིག་མཛད་དེ་དགློན་གནས་ཀི་རེན་འབེལ་བསྒིགས། ཕིས་བརྒྱད་བཅུ་བཞེས་པའི་ཚེ་

མཚུར་ཕུའི་མཆློད་ཁང་གློང་མཛད། ཞེས་གསུངས། དེས་ན་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་

༡༡༨༩ལློར་མཚུར་ཕུའི་ལྷ་ཁང་བཞེངས་སློ།། ཀརྨ་བཀའ་རྒྱུད་པའི་དགློན་ཆེན་ཞིག་སྟེ། ལྷ་ས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

གློང་ཁེར་གི་ནུབ་བང་གི་ཕློགས་སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཚུར་ཕུའི་རྡློ་རིང་། སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་དགུ་པའི་ནང་བཙན་པློ་

ཁི་རལ་པ་ཅན་གིས་སིད་དབང་བཟུང་བའི་དུས་རྒྱལ་པློས་འུ་ཤང་རྡློའི་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པའི་

རེས་ཙམ་ན་བཙུགས་པར་སྣང་། 

མཚུར་མློ། ཚུར་མློ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

མཚུར་དམར། མཚུར་ཕུ་དློན་གྲུབ་འློད་ཟེར་གིས་ཀརྨ་རང་བྱུང་རྡློ་རེའ་ིརེས་སུ་འབང་བའ་ིརིས་ཀ་ིལུགས། 

མཚུར་ལུགས། མཚུར་ཕུ་འཇམ་དབངས་ཆེན་མློའི་ལུགས་ཀི་སྐར་རིས། 

མཚུར་ལུགས་སྐར་རིས། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ཡློས་ཏེ་སྤི་ལློ་1447ལློར། མཚུར་ཕུ་འཇམ་

དབངས་དློན་གྲུབ་འློད་ཟེར་གིས་རེ་རང་བྱུང་རྡློ་རེའི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་[རིས་ཀི་གཞུང་

ལུགས་ཆེན་མློ་]མཛད། མཚུར་ཕུའི་ལློ་ཐློ་ཞེས་པ་ཐློག་མར་བཏློན། ས་རབས་ཀི་བ་ཞག་རིས་

ལ་སློགས་པའི་དུས་བརག་གནམ་དཔྱད་རྣམས་ཚེས་ཁློངས་སུ་བཀློད་པ་ཟླ་རེའི་གནམ་

གཤིས་འགྱུར་ལློག་དང༌། ཉི་ཟླ་གཟའ་འཛིན། ཚེས་གངས་ཆད་ལྷག བཙའ་ཐན་སད་སེར་

སློགས་རང་བྱུང་གི་གནློད་འཚེ་གང་ཡློད་བཅས་སློན་བརྡ་བསྟན་ཡློད་པས་དུས་ཕིས་བར་

དབུས་གཙང་ཁུལ་དུ་འདི་དར་ཁབ་ཆེ། རིས་ཀུན་བསྡུས་པ་ལ་འཕིན་ལས་པ་ཕློགས་ལས་རྣམ་

རྒྱལ་གི་[རིས་འགེལ་]དང༌། དཔའ་བློ་གཙུག་ལག་ཕེང་བས་[རིས་འགེལ་རིན་ཆེན་གཏེར་

མཛོད་]མཛད་པ་སློགས་ཀིས་དར་སེལ་བཏང་བ་ལ་མཚུར་ལུགས་ཞེས་སུ་གགས། དེའི་རྒྱུན་

ལས་མདློ་ཁམས་སྟློད་དུ་ཀུན་མཁེན་སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཞབས་ཀིས་སར་སློལ་བློད་

ཀི་སྨན་རིས་རིག་པའི་གཞུང་ལག་ལེན་དང་བཅས་པ་འཆད་ཉན་དར་སེལ་ཤུགས་ཆེན་གནང་

བའི་ཁར། རྒྱ་ནག་ནས་གསློ་རིག་སྐློར་དང་མདློ་སེ་སྟག་རྣ། འབྱུང་རིས། རྒྱ་ནག་གང་རིས་

སློགས་རིས་སྐློར་དང༌། ར་མདློ་སློགས་སྨན་དཔྱད་སྐློར་འགའ་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་གནང་བ་

དང༌། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནས་འབས་རིས་མྱུར་བར་རློགས་བེད་སློགས་རིག་པའི་གནས་

ཀི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ཅིག་བངས་ཐློག་ཉི་ཟླ་གཟའ་འཛིན་དང༌། ཉི་ལློག་སློགས་དུས་བརག་

གནམ་དཔྱད་སྐློར་ལ་ཞིབ་འཇུག་མང་དུ་གནང་སྟེ་ཡུལ་གྲུ་སློ་སློའི་ཁད་ཆློས་ཀི་དུས་གཟེར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྣམས་གཏན་ལ་ཕབ། སེ་དགེ་དཔལ་སྤུངས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ཁི་སྟེ་སྤི་ལློ་

1754ལློར་གནས་ལྔ་རིག་པའི་སློབ་གིང་ཞེས་པ་ཞིག་བཙུགས་ནས་སྨན་རིས་རྒྱུན་འཛིན་པ་

མང་པློ་གསློ་སྐྱློང་གནང༌། མཚུར་ལུགས་གཙོ་བློར་བེད་པའི་གཞུང་ལུགས་ལག་ལེན་བཅས་

དར་སེལ་ཤུགས་ཆེན་གནང་སྟབས་མདློ་ཁམས་ཡློངས་སུ་དེའི་སློལ་རྒྱུན་དར་ཁབ་བྱུང་བར་

མ་ཟད། བློད་ཡློངས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གང་རིས་ཀི་ལག་ལེན་གསར་

འགྱུར་མཛད་ནས་རྒྱ་ནག་ལུགས་ཀི་བཀའི་ས་གང་བརག་པའི་རི་སློལ་ཐློག་མར་གསར་གཏློད་

གནང་བ་བློད་ཁམས་ཡློངས་ལ་དར་ཁབ་བྱུང༌། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་བློད་ཀི་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་

ཡློངས་ཀིས་ལློ་རེ་བཞིན་ཐན་ཞློད་ཆེ་ཆུང༌། ལློ་ཕྱུགས་ལེགས་ཉེས། བཙའ་སད་སེར་བ་

སློགས་ཇི་ལར་འབྱུང་བའི་སྐློར་ལ་རིས་འབས་གཞན་དག་ལས་ཀང་ས་གང་གི་འབས་བུ་གཙོ་

བློར་དཔྱད་དེ་གེང་མློལ་དང་དློ་སྣང་བེད་པའི་གློམས་སློལ་ཆགས་ཡློད་སྟབས་སྙན་གགས་ཆེ་

ལ་ཡིད་ཆེས་ཟབ་མློ་ཡློད། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་བི་སྟེ་སྤི་ལློ་1732ལློར་རེ་དབློན་

ཀརྨ་ངེས་ལེགས་བསྟན་འཛིན་གིས་[རིས་ཀི་ལག་ལེན་ཉེར་མཁློ་བུམ་བཟང་]བརམས་པ་

དང༌། [མཚུར་ལུགས་གྲུབ་རིས་དཔལ་སྤུངས་ལློ་ཐློ་]ཞེས་པ་སར་ལས་རྒྱས་པ་ཞིག་བཏློན། 

དུས་ཀི་གཟེར་རྣམས་མཚུར་ཕུ་འཇམ་དབངས་ཆེན་པློ་དང་རེ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེའི་ལུགས་བཞིན་

བཀློད། འབྱུང་རིས་ཀི་ལློ་འགློ་འཛིན་ས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་ལས་ས་བདག་གི་རྒྱུ་ཁ་མི་འདྲ་

བ་དང༌། གློ་ཁང་རེའུ་མིག་ཚེས་ཁློངས་སུ་བཀློད་པ་སློགས་ཕུག་ལུགས་གྲུབ་རིས་དང་བཞེད་

སློལ་ཅུང་ཟད་ཐ་དད་དུ་བས་པ་འདི་ལ་དུས་ཕིས་[མཚུར་ལུགས་ལློ་ཐློ་]ཞེས་གགས་སྟབས་

བཀའ་སློལ་འདི་བཞིན་ལག་ལེན་བེད་མཁན་ཡང་མང་དུ་ཡློད། སྐབས་དེར་དཔལ་སྤུངས་ཀི་

སྨན་གྲྭ་ཞེས་པ་ཤིན་ཏུ་གགས་ཆེ་བ་ཞིག་བྱུང་བ་དེ་ནས་ཐློན་པའི་སློབ་མ་སྨན་རིས་ལ་མཁས་

པ་མང་དུ་ཐློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་བི་སྟེ་སྤི་ལློ་1852ལློར་ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་

མཚོས་རིས་གཞུང་ཉེར་མཁློ་བུམ་བཟང་གི་རིས་འགློ་སློས་ནས། [སྐར་རིས་ལེགས་བཤད་

ཀུན་བཏུས་]བརམས་པ་དེ་ཉིད་དུས་ཕིས་མཚུར་ལུགས་ལག་ལེན་བེད་མཁན་རྣམས་ཀི་ལག་

ལེན་བེད་ཐབས་ཀི་གཞུང་གཙོ་བློ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡློད། 
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མཚུར་སེར། ཚོས་གདན་དུ་བེད་པའི་ས་སེར་ཞིག 

མཚུལ། [རིང]མཛེས། 

མཚུལ་དུ་དཀུ་བ། མཚུལ་པ་སྟེ་སྣར་དྲི་ངན་སློགས་བློ་བའི་དློན་ལ་གློ

མཚུལ་པ། ① མཆུ་དང་སྣ། མཚུལ་ཉག་ཉག མཚུལ་འགགས་པ། ཁ་མཚུལ། སྣ་མཚུལ། ② སློག་

ཆགས་ཀི་སྣ་མདློ་དང་ཆ་མཆུ། ③ སྣའི་བ་གཤློག་གཡས་གཡློན་གི་འགམ་ན་འཕར་བའི་

གཉན་པའི་ར་ཞིག 

མཚུལ་ཤུ། སྣ་བུག་གི་མཚུལ་ཁུང་ནས་ཤུ་འདེབས་པའི་སྒ།

མཚེ། མཚེ་ལྡུམ་དང་འདྲ། 

མཚེ་རྡློ་ཚྭ་ཁ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ནག་ཆུའི་དཔལ་མགློན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཚེ་ལྡུམ། ལྡུམ་བུའི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་མཆེར་

པའི་ཚད་པ་དང་། ཚ་བ་གསར་རིང་སེལ། ཁག་གཅློད། ལུས་སྟློབས་སྐྱེད། 

མཚེ་མ། ① མཉམ་སྐྱེས་ཕྲུ་གུ། ② ཁིམ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག ③ [མངློན]དུས་གཅིག་ཏུ་

ཕྲུ་གུ་གཉིས་མཉམ་དུ་སྐྱེས་པས་གངས་གཉིས་མཚོན། 

མཚེ་གཟུགས། ཕྲུ་གུ་མཚེ་མའི་མིང་། 

མཚེ་ཟློར། མཚེའི་རས་ལ་བརེན་པའི་ཟློར། 

མཚེ་གཟུགས། ཕྲུ་གུ་མཚེ་མའི་མིང་། 

མཚེད་པ། ① དུར་གནས། དུར་མཚེད། ② [རིང]དུར་དུ་འཇུག་པའམ་དུར་དུ་མཚེད་པ། 

མཚེའུ། མཚོ་ཆུང་བའམ་རིང་བུ། ཚྭ་སློ་ཅན་གི་མཚེའུ། ས་མཐློའི་སྟེང་དུ་མཚོ་དང་མཚེའུ་སྐར་

ཚོགས་ལར་ཆགས་པ། 

མཚེར། འབློག་པ་སློད་སའི་གནས། དབར་འཚེར། དགུན་འཚེར། འཚེར་ས་ལ་བུ། 

མཚེར་སྐྱློང་། ཕྱུགས་ལྷས་ཀི་རིང་ཆུ་འཁིལ་བའི་འློག་ཁྲུག་གང་སྟེ་རྨེ་ཁི་0.35ཙམ་བརློས་པའི་ས་

ཆུས་བགྲུངས་པའི་དྭངས་ཀིས་གྱུར་དུག་དང་། གེ་བ་འགག་པར་ཕན་པ་དང་ཁད་པར་ཕྱུགས་

རིགས་ཆུ་དུག་ན་བར་ཕན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཚེར་རྒྱབ་པ། ནློར་ཕྱུགས་ལ་ས་ནད་ཕློག་ཚེ་ཤིང་ཐུར་གིས་མཚེར་པ་འབིགས་པའི་འཆློས་

ཐབས་ཤིག 

མཚེར་རིང་། འབློག་པ་སློད་ས་རིང་པ་དང་། ཕྱུགས་ཀི་ལྷས་ར་རིང་པ། 

མཚེར་ཐློ། འབློག་པའི་རུ་བ་མ་སློས་གློང་སློ་ཡུལ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ས་རྡློ་སློགས་བརེགས་ནས་

བརྒྱབ་པའི་རགས། 

མཚེར་སྣང་། ངློ་ཚ་བའི་སྣང་བ་དང་། ཞུམ་པའི་མཚེར་སྣང་། མཛའ་གློགས་ནང་ཁུལ་ལ་མཚེར་སྣང་

མི་དགློས། མི་མང་གི་དཀིལ་དུ་འགློ་བ་ལ་མཚེར་སྣང་མི་བེད། 

མཚེར་པ། སློག་ཆགས་ཀི་ནང་ཁློལ་དློན་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག ནང་ཁློལ་མཚེར་པ། 

མཚེར་པློ། ངློ་ཚ་པློ། དེ་རིང་གི་ལས་ཀ་ཡག་པློ་མ་བྱུང་བས་ཧ་ཅང་མཚེར་པློ་བྱུང་། 

མཚེར་བ། ① སུན་པ་དང་། བེད་སྙིང་མི་འདློད་པ། དཀའ་བའི་ལས་དློན་ལ་མ་མཚེར་ཅིག སེམས་

མཚེར་བ། ② ངློ་གནློང་བ་དང་། ངློ་ཚ་བ། ཞེད་པ། འགློ་མཚེར། ཤློད་མཚེར། 

མཚེར་བ་རི། མཚོ་སློན་པློའི་ནང་དུ་ཡློད་པའི་རི་ཞིག དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ལས་རྨེ་ཁི་

སུམ་སྟློང་ལྷག་ཙམ་ཡློད་པ་ཞིག་རེད། 

མཚེར་བག ཞེད་པའི་ཉམས། རང་སྐྱློན་དང་གཞན་སྐྱློན་བརློད་ག་པའི་རུ་བ་སློས་པའི་ཤུལ། 

མཚེར་མལ། རུ་བ་སློར་ཚར་བའི་མན་ལ་ཐབ་ཀ་སློགས་ལུས་པ་ལ་ཟེར། 

མཚེར་མློ་ཆེའི་རི་ཁློད། སེ་བ་ཀི་ཞློལ་པ་ཐུབ་བསྟན་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་འབློག་སའི་བཞུགས་ཁང་

ཡིན་ལ་ཕིས་སུ་རི་ཁློད་ཆགས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་བ་ཡན་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཚེར་ར། ནློར་ལུགས་གསློ་སའི་ར་བ་ལ་ཟེར། 

མཚེར་ར་ལྷས་ཁང་། ཞིང་འབློག་དུད་ཁིམ་རྣམས་སློད་གནས་ཀ་ིས་དང་། ཁང་པ། ལྷས་ར་བཅས་ལ་ཟེར།

མཚེར་ཤག་རྡློ་ཁང་སློན་མློ། སེ་སིད་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་ཁི་རབས་བཅུ་གཅིག་པ་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་

པས་འབས་སྤུང་དགློན་པའི་ནུབ་ངློས་སུ་ཡློད་པའི་མཚེར་ཤག་རྡློ་ཁང་སློན་མློ་ཟེར་བ་དེ་ཏཱ་

ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕུལ། རེན་འབེལ་གི་ཆེད་དུ་རྡློ་ཁང་སློན་པློ་
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ལ་དགའ་ལན་ཕློ་བང་ཞེས་བཏགས། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་གཉིས་

བཞུགས་ས་བས་རུང་སྐབས་དེར་ཁང་པ་རྒྱ་ཁློན་ཆུང་ཞིང་གུ་ཡུལ་དློག་པློ་ཞིག་ལས་མེད། 

མཚེར་ཤུལ། དབར་དགུན་སྟློན་དཔྱིད་ཀི་རུ་བ་བསྐལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལ་ཟེར། 

མཚེར་ས། འབློག་པ་སློད་པའི་ས། 

མཚེས། གློགས་སམ་ཟླ་བློ། ཁིམ་མཚེས། ཤག་མཚེས། སྡུམ་མཚེས། གལ་མཚེས། ཁང་མཚེས། 

མཚོ། ① ཆུ་གཏེར། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་ནས་བརློས་དང་། སྐྱེས་བུས་མ་བས་པ། ལྷ་མིན་

བརློས། ལྷ་རིང་། ལྷས་བཀང་། ལྷས་བརློས་བཅས་སློ།། ② ལག་སློར་བཅུའི་རེའི་ཤ་རིས་སློར་

སློར་གི་མིང་། ③[མངློན]རི་རབ་ཀི་མདངས་ཕློག་ལུགས་ཀིས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་ལ་ཁ་དློག་

གིས་དབེ་ན་དཀར་སློན་དམར་སེར་བཞི་ཡློད་པས་གངས་བཞི་མཚོན། 

མཚོ་སྐློར། ① རྒྱ་མཚོའི་སྟེང་དུ་སྐློར་གཡེང་རྒྱབ་པ། ② ཆློས་པ་ཚོས་བ་མཚོ་སློགས་ལ་གནས་

སྐློར་དུ་འགློ་བ། 

མཚོ་སྐྱ་རིང་། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་མཚོ་ཞིག 

མཚོ་སྐྱེས། [མངློན]① མེ་ཏློག་པད་མ། ② ཟླ་བ། 

མཚོ་སྐྱེས་རྡློ་རེ། གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག 

མཚོ་བསྐམས། ཆུ་བསྐམས་ཟིན་པའི་མཚོ་ཤུལ། 

མཚོ་ཁ། མཚོའམ་རྒྱ་མཚོའི་ཁ། 

མཚོ་ཁ་དགློན། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༣༥༨ལློར་གྲུབ་ཐར་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། 

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

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཚོ་ཁ་རལ། ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྟག་རེ་རློང་ཁློངས་ཆློས་ལུང་ཕུར་མཚོ་ཁ་རལ་ཞེས་མགློན་པློ་ཕག་

བཞི་པའི་བ་མཚོ་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་ས་རེ་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ནས་ས་བཅུད་བུམ་པ་དང་མཚོ་རས་

བཅས་འདེབས་སློལ་ཡློད་པར་གགས། 

མཚོ་ཁ་རི་ཁློད། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༩༤༧ལློར་ཀློང་སྤྲུལ་བློ་གློས་རབ་འཕེལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

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

རི་བློ་ཆེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཚོ་ཁའི་བསློད་ནམས་རྣམ་གསུམ། ལྷ་བཙུན་འཇམ་དབངས་རྒྱ་མཚོ། བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་ཁི་ཆེན་

བསློད་ནམས་དབང་རྒྱལ། བསློད་ནམས་གགས་པ། 

མཚོ་ཁུག རྒྱ་མཚོའི་མཚོ་ཁ་ཁུག་ཀློག་ཅན་རྣམས་ལ་ཟེར་ཞིང་། གནས་དེ་རིགས་ཕལ་ཆེ་བར་རྒྱ་

མཚོའི་གྲུ་ཁ་རྣམས་ཆགས་ཡློད། 

མཚོ་འཁློར། གཏིང་ཟབ་ཆུའི་རླབས་འཁློར་བ། ཀློ་གྲུ་མཚོ་འཁློར་དུ་ཐིམ་ཉེར་ཡློད་པ། 

མཚ་ོའཁློར་ར་ིམློ། ལ་ིམའ་ིཡློ་ཆས་སྟེང་ག་ིརྒྱན་རིས་ཤིག་ཡིན། ར་ིམློ་དེའ་ིཁད་རགས་ན་ིསློར་དབིབས་

མུ་འཁྱུད་ཅན་གི་རི་མློ་ཞིག་ཡིན། ཧྲང་དང་ཀྲློའུ་རྒྱལ་རབས་སྐབས་དར་སློལ་ཆེན་པློ་བྱུང་། 

མཚོ་འཁྱུག རྒྱ་མཚོ་འཁྱུག་ཅིང་གཡློ་བ། 

མཚོ་རྒུན། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མཚོ་སྣ་རློང་ནས་ཐློན་པའི་རྒུན་འབྲུམ། 

མཚོ་སློ། གཞིས་ཀ་རེ་དིང་རི་རློང་མཚོ་སློ་ཤང་། 

མཚོ་གྲུ། རྒྱ་མཚོ་ཁློ་ནར་འགློ་འློང་བེད་པའི་གྲུ་གཟིངས་ཆེ་རིགས། 

མཚོ་གང་། རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་སློད་པའི་སློག་ཆགས་ཤིག་སྟེ། ལུས་ཆེ་ཞིང་སྤུ་སྐྱེས་མེད་པ། མདློག་

སྐྱ་བློ། མིག་ཕ་ལ་རྣ་གཤློག་མེད་པ། སློ་ཧ་ཅང་རིང་པློ་གཉིས་ཡློད། སློ་དེ་བ་སློའི་ཚབ་བེད་

དངློས་རས་བ་ཆློག 

མཚོ་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་། གནས་འདི་མཁའ་འགློ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱ་འཁྲུངས་ཡུལ་ཡིན་ཟེར། གྲུབ་མཐའ་

རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ག་ནང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཚོ་དགུ་རྒྱལ་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་རྒྱ་ཚ་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

མཚོ་མགློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༨༨༩ལློར་རློགས་ལན་ཤཱཀ་ཤིས་ཕག་བཏབ། 

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

མཚོ་བརྒྱད་ལ་གནས་པའི་ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད། ཤར་དུ་མཐའ་ཡས་དཀར་པློ། ལྷློར་འཇློག་པློ་སེར་པློ། 

ནུབ་ཏུ་དུང་སྐྱློང་དམར་པློ། བང་དུ་སྟློབས་རྒྱུ་ལང་གུ། ཤར་ལྷློར་པད་མ་ཆེན་པློ་སློན་པློ། ལྷློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

ནུབ་ཏུ་ཧུ་ལུན་སྨུག་པློ། ནུབ་བང་དུ་རིགས་ལན་ལང་ཁུ། བང་ཤར་དུ་ནློར་རྒྱལ་དཀར་པློ། 

ཞེས་སྐུ་སྟློད་ལྷའི་གཟུགས་ཅན་ཐལ་མློ་སྦར་བ་དང་སྦྲུལ་མགློ་བདུན་གི་གདེངས་ཀ་ཅན་པད་

མ་སྦྲུལ་མཇུག་རྒྱ་མཚོར་ནུབ་པའློ།། 

 ཀེ་རྡློ་རེ་ལས། ཤར་དུ་ནློར་རྒྱལ་སེར་པློ། ལྷློར་པདྨ་དཀར་པློ། ནུབ་ཏུ་ཀརློ་ཊ་ནག་པློ། བང་དུ་

འཇློག་པློ་དམར་པློ། བང་ཤར་པདྨ་ཆེན་པློ་དཀར་པློ། ཤར་ལྷློ་རུ་ལུན་སློན་པློ། ལྷློ་ནུབ་ཏུ་རིག་

ལན་ལང་གུ ནུབ་བང་དུ་དུང་སྐྱློང་སེར་པློ།

མཚོ་འགམ། མཚོའི་ཉེ་འགམ། 

མཚོ་འགྲུལ། རྒྱ་མཚོའི་ཐློག་གྲུ་གཟིངས་བཏང་ནས་ཡར་མར་བགློད་འགློས་བེད་མཁན། 

མཚོ་འགྲུལ་སྐློར་གི་ཆིངས་ཡིག མཚོ་ཐློག་འགིམ་འགྲུལ་སྐློར་གི་ཆིངས་ཡིག 

མཚོ་སློ་རིང་། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་མཚོ་ཞིག 

མཚོ་སློན། ① མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་གི་ས་རྒྱུད་ཀི་སྤི་མིང་། ② བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ནག་ཆུ་རློང་

གི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད་པའི་མཚོ་ཞིག 

མཚོ་སློན་གི་ཧློ་ཐློག་ཐུ་ཆེན་པློ་རྣམ་པ་བརྒྱད། ལྕང་སྐྱ། ཨ་ཀ། གསེར་ཁི། སྟློང་སྐློར། ར་ཁློ། སྨིན་

གློལ། ཆུ་བཟང་། ཐུའུ་བཀྭན་ཏེ་བརྒྱད། 

མཚོ་སློན་དགློན། བ་མ་འཇམ་དབངས་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་བཏབ། དུས་ནམ་ཡིན་མ་ངེས། གྲུབ་

མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཚོ་སློན་པློ། སིད་འདིར་ཡློངས་སུ་གགས་པའི་མཚོ་ཆེན་ཞིག་སྟེ་གནའ་དུས་རྒྱའི་ཡིག་ཚགས་

ནང་ཤི་ཧའི་ཟེར་བ་དང་། སློག་སྐད་དུ་ཁུ་ཁུ་ནློའར་ཞེས་ཟེར། མཚོ་འདི་ནི་རང་རྒྱལ་གི་སྐམ་

སའི་ཐློག་ཡློད་པའི་ཚྭ་ཆུའི་མཚེའུ་ཆེ་ཤློས་ཞིག་ཡིན་ནློ།། 

མཚོ་ཆུང་། མཚོ་ཆུང་ཆུང་། 

མཚོ་ཆེན། ① རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ། ② རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད་ཅིང་དེ་

ཁུལ་དུ་བཀྲ་རི་གནམ་མཚོ་ཡློད་པའི་རྐྱེན་གིས་མིང་དེ་ལར་ཐློགས་པ་རེད། རློང་མི་དམངས་

སིད་གཞུང་དེ་སྨན་སྟློང་དུ་ཡློད། 
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མཚོ་ཆེན་བརྒྱད། ༡ ཤར་ཀང་ལའི་མཚོ་དཀར་མློ། ༢ ལྷློར་སིདྷིའི་མཚོ་སེར་པློ། ༣ནུབ་ཏུ་དྷུའི་

མཚོ་དམར་སྐྱ། ༤ བང་དུ་པ་ཤུའི་མཚོ་ལང་ཁུ། ༦ ལྷློ་ནུབ་ཏུ་ཀློ་ལའི་མཚོ་སྨུག་ནག ༧ ནུབ་

བང་དུ་ཟངས་མདློག་གི་མཚོ་ལང་ཁུ་བརྒྱད། 

མཚོ་ཆེན་ཇློ་མློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༨༨༥ལློར་སྒྲུབ་དཔློན་ཤེས་རབ་

ཐློགས་མེད་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་

རིས་ས་ཁུལ་མཚོ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཚོ་ཆེན་པློ་ལྔ། ༡ ཐའི་ཧུ། ༢ ཕློ་ཡང་ཧུ། ༣ཁིང་ཚོ་ཧུ། ༤ ཏན་ཡང་ཧུ། ༥ ཏུང་ཐིང་ཧུ་བཅས་ལྔ། 

མཚོ་མཇལ། སར་བློད་ཀི་བཤད་སློལ་དུ་ལྷ་མློའི་བ་མཚོ་མཇལ་ཁར་ཕིན་ན་མཚོའི་ནང་དུ་

གཟུགས་བརན་སྣ་ཚོགས་མཇལ་རྒྱུ་ཡློད་པའི་བཤད་སློལ་ཞིག

མཚོ་ཉ། རྒྱ་མཚོར་གནས་པའི་ཉ་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཕློ་བའི་དྲློད་སྐྱེད། བད་

ཀན་གི་ནད་སེལ། ལུས་ཟུངས་གསློ།། 

མཚོ་སྙིང་། ①མཚོ་མཐིལ་གཏིང་རིང་གི་བུག་གསང་། ② མཚོ་སློན་པློའི་དཀིལ་དུ་ཡློད་པའི་རི་

ཞིག དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༣༢༦༦ཡློད། 

མཚོ་ར། རྒྱ་མཚོ་ལ་གནས་པའི་ཉ་རིགས་ཤིག དེའི་གདློང་ར་དང་འདྲ་བས་མིང་དེ་ལར་བཏགས། 

ཆེ་གས་རྣམས་སྨན་ར་ཆེན་ཞིག་གློ

མཚོ་ལས། མཚོ་ནང་ནས་སྟློན་པའི་ལས། 

མཚོ་སྟེང་དགློན། ① སྟག་ལུང་ཁི་ཐློག་བདུན་པ་རིན་ཆེན་འློད་ཟེར་གིས་བཏབ། བཏབ་དུས་གསལ་

པློར་མ་ངེས། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

འདབ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཚོ་སྟེང་དགློན། ② དཔལ་གཤེན་བསྟན་ནློར་བུའི་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། ཧ་ལམ་སྤི་ལློ་

༡༠༢༥ལློར་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་ནས་གསར་འདེབས་མཛད་པར་སྣང་། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་

ཡིན། རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆུ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཚོ་ཐློག་ལུང་སགས་ཁང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་སྨད་ཙམ་ལ་ཡུལ་འདིའི་སེ་པ་ཐུན་མློང་ནས་
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བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆབ་ཆབ་རློང་ 

[གུང་ཧློ]ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཚོ་མཐའ། མཚོའམ་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ། 

མཚོ་རྡེའུའམ་རྒྱ་མཚོའི་རྡློ་བ། བྱུང་ན་གནམ་མཚོ་ཕྱུག་མློའི་དློ་སློར་རྡློའི་རིལ་བུ་འློད་ཟེར་འཕློ་བ་

ནག་པློ་ཞིག་འབྱུང་ལ། ཁ་དློག་མ་ངེས་ཀང་དབིབས་ཟླུམ་པློ་དང་། འབུ་འདྲ་བ་སློགས་ཅི་

རིགས་ཡློང་བ་དེས་ཚ་བའི་སིན་ལ་ཕན་པར་བཤད། 

མཚོ་ལན་མ། ① ལློན་ཤིང་ཛཱ་བ་ཀ ②[མངློན]ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་མ། 

མཚོ་དྲུག སྦྲང་རི་དང་། མར་དང་། ཞློ་དང་། འློ་མ་དང་། ཆུ་དང་། ཆང་བཅས་ཀི་མཚོ་དྲུག་གློ

མཚོ་དྲུང་། རྒྱ་མཚོའི་འགམ། 

མཚོ་ནག ① ཚྭ་མཚོ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་དགེ་རྒྱས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ② མཚོ་ཞིག 

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཨ་མདློ་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

མཚོ་ནུབ་སློག་རིགས་བློད་རིགས་ཧ་སག་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་སློན་

པློའི་ནུབ་ཕློགས་སུ་ཡློད་པས་མིང་དེ་ལར་བཏགས། ༡༩༥༤ལློའི་ཟླ་༡ཚེས་༢༥ཉིན་རང་སྐྱློང་

ས་ཁློངས་བཙུགས་ཤིང་། ༡༩༥༥ལློར་མཚོ་ནུབ་སློག་རིགས་བློད་རིགས་ཧ་སག་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་དུ་བསྒྱུར། དེའི་ཁློངས་སུ་ཝུའུ་ལན་དང་། ཐེན་ཅུའུ། ཏུའུ་ལན། ཀེར་མློ་བཅས་རློང་

བཞི་ཡློད། རང་སྐྱློང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་ཏེ་ལིན་ཁ་རུ་ཡློད། 

མཚོ་བདུན། སྦྲང་རི། མར། ཞློ། འློ་མ། ཆུ། ཆང་གི་མཚོ་དྲུག་དང་། ལན་ཚྭའི་མཚོ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་aqua ཟེར། 

མཚོ་སྣ། རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མངའ་རིས་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད་པ་དང་། རློང་མི་དམངས་

སིད་གཞུང་དེ་ཞློལ་ཤར་དུ་ཡློད། 

མཚོ་སྣ་ཆུ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མཚོ་སྣ་རློང་ཁློངས་ནས་འབབ་ཅིང་། དེའི་སྨད་རྒྱུད་ལ་ར་

དབང་ཆུ་ཟེར། 
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མཚོ་སྣ་རློང་ཁློངས་སུ་འཁྲུངས་པ་

དང་། འདུལ་བ་མཚོ་ཊཱིཀ་སྟེ་འདུལ་བ་མདློ་ར་བའི་རྣམ་བཤད་ཉི་མའི་འློད་ཟེར་ཞེས་བ་

བ་རློམ་མཁན་དེ་ཡིན། 

མཚོ་པད་མའི་གཟེ་མ་ར་མགློ མཚེའུར་སྐྱེས་ཤིང་ཟུར་གསུམ་ཅན་གི་སློ་ཞིག སྨན་ལའང་འགློ་བ། 

མཚོ་པྲ། སར་བློད་དུ་མཚོའི་ངློས་སུ་འཆར་བའི་མཐློང་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ལ་བརེན་ནས་མ་འློངས་ཇི་

ཡློང་ཚོད་བཤད་བེད་ཐབས་ཤིག 

མཚོ་དཔྱད། མཚོ་ངློས་ཀི་སྣང་ཚུལ་ལ་རློག་བེད་ཐབས། 

མཚོ་ཕུ་དགློན། ① རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ཙམ་ན་ཀཿཐློག་པ་དྲུང་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཚོ་ཕུ་དགློན། ②འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབའ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཚོ་ཕན། མཚོ་ཆུང་ངུ་། མཚོ་ཆེན་གཅིག་ལ་མཚོ་ཕན་མང་པློས་བསྐློར་བ། 

མཚོ་བར་དཀར་རེའི་རྡློ་ཁ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་སྤི་ལློ་༡༩༥༦ལློར་བསངས་ཁློག་ཕག་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨ་སྟློད་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཚོ་བ། མཚོ་ལ་གནས་པའི་བ་རིགས། 

མཚོ་བང་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ།མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་ཀི་མཚོ་སློན་པློའི་བང་ཕློགས་སུ་

ཡློད་པས་མིང་དེ་ལར་བཏགས། ༡༩༥༣ལློའི་ཟླ་བ་༡༢ཚེས་༣༡ཉིན་རང་སྐྱློང་ས་ཁློངས་

བཙུགས་ཤིང་། ༡༩༥༥ལློར་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དུ་བསྒྱུར། དེའི་ཁློངས་སུ་ཧའེ་ཨན་དང་། རང་ཚ། 

ཆི་ལེན། མློང་ཡློན་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྱློང་རློང་བཅས་རློང་བཞི་ཡློད། རང་སྐྱློང་ཁུལ་མི་དམངས་

སིད་གཞུང་དེ་མློང་ཡློན་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྱློང་རློང་ཁློངས་ཀི་ཧའློ་མློན་ཀྲེན་དུ་ཡློད། 

མཚོ་མ་དྲློས་པ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཁློངས་སྤུ་ཧྲེང་རློང་གི་མཚོ་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་ཞེས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

མངློན་པའི་གཞུང་དུ་མཚོ་འདི་དབིབས་གྲུ་བཞི་ཆུ་ཞེང་གཉིས་ལ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་རེ་ཡློད་

པ་མཐའ་སྐློར་དུ་དཔག་ཚད་ཉིས་བརྒྱ་ཡློད་པ། ཡན་ལག་བརྒྱད་ལན་གི་ཆུས་གང་བ་སྟེ་སློས་

ངད་ལང་བའི་རི་ནས་དཔག་ཚད་བཅུའི་ཚུ་རློལ་ན་ཡློད་ཅེས་གསུངས། 

མཚོ་མ་ཕམ། མཚོ་མ་དྲློས་པ་དང་དློན་གཅིག 

མཚོ་མློ། མཚོ་དང་། མིའི་མིང་ལའང་། 

མཚོ་མློ་གམ་གིང་། མཚོ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གཏིང་སྐྱེས་རློང་གི་ཤར་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

མཚོ་མློ་ངང་ལྷ་རིང་པློ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་རུ་ཐློག་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་ན་ཡློད་པའི་མཚོ་རིང་ཞིག 

མཚོ་སྨད། རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་

གཏམ་ཞློལ་དུ་ཡློད། 

མཚོ་སྨད་མཁན་ཆེན། མཚན་གཞན་སྐ་བ་ཤཱཀ་དབང་ཕྱུག་སྟེ། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ནང་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་མ་བསྟེན་ནས་རིག་གནས་སྤི་དང་ཁད་པར་

གསློ་རིག་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་གྱུར་ཏེ་མཚོ་སྨད་ལྷ་ཁང་གི་མཁན་པློ་མཛད་པས་མཚོ་སྨད་

མཁན་ཆེན་ཞེས་གགས། གསློ་བ་རིག་པའི་བསྟན་པ་སྤི་དང་ཟུར་མཁར་བའི་བསྟན་པ་སེལ། 

གསུང་རློམ་ཡང་གསློ་རིག་ཁློག་འབུབས་ལེགས་བཤད་དངུལ་དཀར་མེ་ལློང་དང་། ཕི་མ་

རྒྱུད་ཀི་དཀའ་གནད་གསལ་སྒློན། ལག་ལེན་དམར་ཁིད་སློགས་མཛད། 

མཚོ་སྨད་དགློན། སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་མཚོ་སྨད་དགློན་པ་ནི་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བདུན་

པའི་ནང་བཙན་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློས་ལྷ་སའི་ཇློ་བློ་རྣམ་གཉིས་བཞུགས་ཡུལ་གཙུག་ལག་

ཁང་གཉིས་བཞེངས་པར་མཛད་རེས་མཚོ་སྨད་དུ་རྣམ་སྣང་གཙོ་གྱུར་གི་རིགས་ལྔའི་ལྷ་ཁང་

ཞིག་ཞལ་ཤར་དུ་གཟིགས་ནས་གསར་བཞེངས་མཛད། བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་འགློར་དབུས་

གཙང་མཁན་པ་མི་བཅུའི་ཡ་གལ་ཀླུ་མེས་ཚུལ་ཁིམས་ཤེས་རབ་ཀིས་དེར་དགེ་འདུན་གི་སེ་

གསར་འཛུགས་གནང་། འདུ་ཁང་ནང་དུ་སྐུ་རྒྱུ་ལི་ལས་གྲུབ་པའི་ཇློ་བློ་ཐློག་ཚད་ཙམ་བིན་ཅན་

སློགས་ཡློད་ལ་གསློ་རིག་མཁས་དབང་ཤཱཀ་དབང་ཕྱུག་གིས་མཁན་པློ་མཛད་སྐབས་དར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱས་ཆེ་ཞིང་མཚོ་སྨད་མཁན་ཆེན་ཞེས་མཚན་སྙན་ཆེ་བ་བྱུང་། རིག་གནས་གསར་བརེའི་

སྐབས་ཉམས་ཆག་ཆེ་ཙམ་བྱུང་ཡང་དེང་སྐབས་དགློན་པར་ཉམས་གསློ་དང་འབེལ་ཆློས་ཀི་

བེད་སློ་རྣམས་ཀང་སྐྱར་གསློ་བྱུང་འདུག 

མཚོ་ཚྭ། འདི་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ལས་བྱུང་བ་དང་། དེ་མིན་ཀི་ཚྭའི་མཚེའུ་ལས་བྱུང་བའི་ཚྭ་དཀྱུས་མ་

སྟེ། སྤིར་ཁ་དློག་དཀར་པློའམ་དྭངས་ཤིང་གྲུ་བཞིར་ཆགས་པ་སློགས་བང་ཚ་ལྷད་མེད་གང་

ཡང་རུང་སྟེ། འདི་དག་གི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བློ་NaCI ཡིན་ཞིང་ལན་ཚྭའི་བློ་བ་དང་ལན་པ་འདི་དྲློ་

བས་བད་རླུང་གི་ནད་ལ་ཕན། 

མཚོ་བཞི། མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ། གནམ་མཚོ། ཡར་འབློག་གཡུ་མཚོ། མཚོ་ཁི་ཤློར་རྒྱལ་མློའམ་མཚོ་

སློན་པློ་བཞི། 

མཚོ་གཟིག རྒྱ་མཚོ་ལ་གནས་པའི་སེམས་ཅན་ཞིག་སྤུ་མདློག་སེར་ནག ལློ་བ་དཀར་བ། དེའི་ཚི་

ལུ་སྣུམ་བཙོ་སྦང་བེད་ཐུབ་པ། 

མཚོ་ར་ཅན། སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་མཛོད་དགེ་རློང་གི་མཚོ་ཞིག 

མཚོ་རག་མཚོ། ཐང་སྐྱ་ཁུལབློད་ལློངས་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ཁློངསགི་གློག་ཕུར། མཚོ་རག་

མཚོ་ཞེས་པ་གགས་ཆེ་ཙམ་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་རྒྱུན་ལར་ན། མཚོ་དེ་སྤན་རས་

གཟིགས་ཀི་བ་མཚོ་ཡིན་པ་དང་མཚོ་དེའི་སྦུག་ཏུ་སྤན་རས་གཟིགས་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གི་རང་

བློན་གི་རི་བློ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་སྐད། 

མཚོ་རིག་ཆློས་སར། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་

མཚོ་སློན་མགློ་ལློག་རྨ་སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཚོ་རླབས། རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས། གྲུ་གཟིངས་ཀིས་མཚོ་རླབས་གཤགས་ཏེ་གཏློང་བ། 

མཚོ་ལག མཚོ་ཆེན་དང་ཆུ་ལམ་འབེལ་བའི་མཚོ་ཆུང་ངུ་། 

མཚོ་ལམ། མཚོ་ཐློག་ཏུ་རྒྱུ་བའི་ལམ། 

མཚོ་ལས་སྐྱེས། [མངློན]པད་མ། 

མཚོ་ལས་པ། མཚོ་ཐློག་འགྲུལ་པ་སྐྱེལ་འདྲེན་གི་ཆེད་ལས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

མཚོ་ལུད་པ། མཚོ་འཁྲུག་པའང་ཟེར། མཚོ་རླབས་དྲག་པློ་ལས་བྱུང་བའི་ཆུ་ཡི་འཇིགས་པ་ཞིག་

སྟེ་རྒྱ་མཚོ་འཁྲུག་ནས་མཚོ་ཚད་རྨེ་ཁི་བཅུ་ཕག་ཟིན་པའི་རྦ་རླབས་དྲག་ཏུ་འཕྱུར་བ་དང་། 

ཤུགས་ནུས་ཆེ་བའི་མཚོ་རླབས་དེ་ཐད་ཀར་སྐམ་སའི་ཐློག་ཏུ་དྲག་ཏུ་འཕྱུར་དུས་སེམས་ཅན་

དང་རྒྱུ་ནློར་ལ་གནློད་པ་ཆེན་པློ་བཟློ་གི་ཡློད། 

མཚོ་ལློང་ཁ། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མཚོ་ནུབ་སློག་རིགས་བློད་རིགས་ཧ་སག་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་གི་ཏུའུ་ལན་རློང་གི་མཚོ་ཞིག 

མཚོ་སློག་ཁ་མི་ཆེ་བ། མཚོའི་དབིབས་མགློ་ཆེ་མཇུག་རིང་ལུག་གི་སློག་པའི་དབིབས་ལ་བུ་རྒྱ་

ཁློན་ཧ་ཅང་ཆེན་པློ་མེད་པ་ཞིག 

མཚོ་བསུབས། ས་རྡློ་སློགས་ཀིས་མཚོ་ཁ་བསུབས་ཏེ་མི་མངློན་པར་བས་པ། 

མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་ཀི་མཚོ་སློན་པློའི་ལྷློ་ཕློགས་སུ་

ཡློད་པས་མིང་དེ་ལར་བཏགས། ༡༩༥༣ལློའི་ཟླ་བ༡༢ཚེས་༡༥ཉིན་རང་སྐྱློང་ས་ཁློངས་

བཙུགས་ཤིང་། ༡༩༥༥ལློར་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དུ་བསྒྱུར། རང་སྐྱློང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་

དེ་ཆབ་ཆ་རུ་ཡློད། 

མཚོག་མདུད་ཀི་སློ། སྤི་གཙུག་ཀ་ལིའི་སྲུབས་སློ། 

མཚོག་གསང་། སྐྲ་མཚམས་ནས་གེན་དུ་སློར་བཞི་གཞལ་བའི་གནས་སུ་ཡློད་པའི་གཏར་ར་ཞིག་

སྟེ། དེ་གཏར་ན་མཚོག་མ་དང་དཔྲལ་བ་གཟེར་བ། མེ་ཉིས་དྲློས་པ་དང་ཆང་བཏུངས་པའི་རེས་

མགློ་བློ་ན་བ་སློགས་ལ་ཕན། 

མཚོགས་མ། སྐྲ་མཚམས་ནས་གེན་དུ་སློར་བཞི་གཞལ་བའི་གནས་དེར་ཐློད་རུས་གསུམ་འདུས་

པའི་མཚམས་ཡིན་པས་དེའི་མིང་ཡིན་ཞིང་དློན་ཚོགས་པ་དང་གཅིག་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་

བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་

དློན་གསལ་ལས། མཚོགས་མ་ཚོགས་པ་དློན་གཅིག་སྟེ། མགློ་བློའི་མཚོགས་དང་མང་དུ་

ཚོགས། སློན་འཇུག་ཡློད་དང་མེད་པའི་ཁད། མི་ནློར་ཕིར་དུ་ཤེས་པར་གིས། ཞེས་དང་། 

གཞན་དུ་མཚོག་མ་ཞེས་ཡང་འཇུག་ས་མེད་པ་ཞིག་ཀང་འབྱུང་བས་ཡིག་སྐྱློན་མིན་ནམ་སྙམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་ལས་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པར་མ་མཐློང་བས་དཔྱད་པར་བའློ།། ཞེས་གསུངས། 

མཚོན། མཚན་པའི་སྐུལ་ཚིག 

མཚོན་སྐྱློབ། [མངློན]ལྕགས་གློས་སམ་ཁབ། 

མཚོན་བསྐལ། མཚོན་གི་བསྐལ་པའི་བསྡུས་མིང་། 

མཚོན་ཁེར་ལག་འཛིངས། མཚོན་ཆ་ཁེར་ཏེ་གདློང་ཐུག་ཏུ་འཐབ་པ། 

མཚོན་ཁག གི་དང་མེ་མདའ་སློགས་ལུས་ལ་ཕློགས་ཏེ་ཐློན་པའི་ཁག 

མཚོན་གང་། ཚོན་གང་གི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད་ཀང་ཡི་གེ་མ་དག་པར་སེམས་ཏེ། 

ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཚོན་ནི་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ཡིན་པར་བཤད་པས་མ་སློན་འཇུག་སྦར་བ་ནི་མི་

འཐད་པའི་ཕིར་རློ། 

མཚོན་གི་བསྐལ་པ། ཚེ་ལློ་བཅུ་པའི་དུས་སུ། མཚོན་བསྐལ་ཞག་བདུན་ལ་གཅིག་གིས་གཅིག་

མཐློང་རི་དྭགས་ལ་རྔློན་པ་ལར་གསློད་འདློད་སྐྱེས་པས་ལག་ཏུ་བློང་བ་སློགས་སེབ་པས་

མཚོན་ཆ་རྣློན་པློར་གྱུར་ནས་ཕན་ཚུན་གསློད་པར་བེད་པའློ།། 

མཚོན་ངར་མ། གཅློད་པའི་ནུས་པ་ཆེ་བའི་མཚོན་ཆ། མཚོན་ངར་མ་དག་བློའི་སྟེང་དུ་ཕར། 

མཚོན་ཆ། གི་མདུང་ལ་སློགས་པའི་མཚོན་ཆ། མཚོན་ཆ་བཟུང་ནས་གཡུལ་འགེད་བེད་པ། ལག་

ན་མདུང་རིང་དང་རལ་གི་ལ་སློགས་པའི་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་བཟུང་བ། 

མཚོན་ཆ་མཁན། [མངློན]མགར་བ། 

མཚོན་ཆ་བེད་པ། [མངློན]ལྕགས། 

མཚོན་ཆའི་ཐང་། ཉེ་འཁློར་གི་དམལ་བ་ཞིག 

མཚོན་ཆའི་གཞི། [མངློན]གི་སྤི། 

མཚོན་ཆའི་ལས་རློམ་པ། དམག་རྒྱབ་པའམ་མཚོན་ཆ་སྤློད་པ། 

མཚོན་ཆས་འཚོ་བ། [མངློན]རང་དམག 

མཚོན་རགས། མཚོན་པར་བེད་པའི་རགས། དབིན་སྐད་དུ་symbol ཟེར། 

མཚོན་རགས་སིབ་བཀློན། 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།  ༼ཚ༽

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་mark scanning ཟེར། 

མཚོན་རེན་བེད། [མངློན]གང་པློ་སྤི། 

མཚོན་དློན། དཔེས་མཚོན་པར་བ་བའི་དློན་གི་དངློས་པློ། ས་བཀྲའི་ནང་གི་ཐིག་དམར་པློའི་མཚོན་

དློན་དེ་ལྕགས་ལམ་ཡིན། ཁ་སེར་དང་ཁ་ཐུར་གི་རི་མློའི་མཚོན་དློན་ནི་ཟས་ཁང་།

མཚོན་ནད། མཚོན་ཆར་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་རྨས་སྐྱློན་སློགས་ཀི་ནད་རིགས། 

མཚོན་བསྣུན་སྐྱེས། [མངློན]ཁག 

མཚོན་པ། རློགས་བེད་དང་སྟློན་བེད་དང་གསལ་བེད། མཚོན་བེད་དཔེ། མཚོན་བ་དློན། ལློ་གློས་

ཀིས་མཚོན་པའི་འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་མ་ཡག་པློ་འདུག 

མཚོན་བ། བཏགས་ཡློད་ཆློས་གསུམ་ཚང་བའམ་ཐ་སྙད་ཆློས་གསུམ་སྟེ་ཤེས་བརློད་འཇུག་

གསུམ་གི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ། དཔེར་ན། ཤེས་བ་དང་། དངློས་པློ། བུམ་པ་ལ་བུའློ།། 

མཚོན་བ་དློན་གི་དགེ་འདུན། བང་སེམས་སློབ་པ་རྣམས་སློ།། 

མཚོན་བེད། དཔེ། ཕན་ཚུན་གློ་བསྡུར་བའི་ཕློགས་གཅིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། སྙན་ངག་ནང་དུ་བུ་མློ་

མཛེས་མ་མཚོན་བེད་མེ་ཏློག་གསར་པ་དང་། ཟླ་བ་དཀར་པློ་སློགས་བཀློད་ཡློད་པ་བཞིན་ནློ།། 

མཚོན་བེད་དཔེའི་དགེ་འདུན། ཞུགས་པ་ནས་ཕིར་མི་འློང་བའི་ཉན་ཐློས་རྣམས་དང་། རང་སངས་

རྒྱས་རྣམས་ཡིན་ནློ།། 

མཚོན་བེད་གསུམ། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་གི་ཀྲུའུ་ཞིའི་ཅང་ཙེ་མིང་གིས་བཏློན་

པའི་སིད་ཇུས་ཞིག མཚོན་བེད་གསུམ་གི་དགློས་དློན་གལ་ཆེན་གི་བསྡུས་མིང་། སློན་ཐློན་

ཐློན་སྐྱེད་ནུས་ཤུགས་གློང་དུ་སེལ་བའི་བང་བ་མཚོན་པ་དང་། སློན་ཐློན་རིག་གནས་ཀི་མདུན་

སྐྱློད་ཁ་ཕློགས་མཚོན་པ། ཀྲུང་གློའི་ཆེས་རྒྱ་ཆེའི་མི་དམངས་ཀི་ར་བའི་ཁེ་ཕན་མཚོན་པ་

བཅས་ལ་ཟེར། 

མཚོན་མ། [རིང]① ས་མཁན། ② དེད་དཔློན། 

མཚོན་ཙམ། ཅུང་ཟད་ཙམ་མམ་མངློན་ཙམ། སྣེ་སེལ་ཙམ། དངློས་རེར་སློན་པ་མཚོན་ཙམ་ཕུལ་

བ། གནས་ལུགས་མཚོན་ཙམ་ཞུས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཚོན་རེ་ནང་དུ་ཕློགས་པའི་སྟ་གློན། ནང་འཁྲུག་རྒྱབ་པར་ཉེ་བ་ཞེས་པའི་དློན། 

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

དབིན་སྐད་དུ་expression ཟེར། 

མཚོན་ལམ། གི་སློགས་ཀིས་རྨས་པའི་རྨ། མཚོན་ཆ་སློགས་ཕློག་ནས་ཤི་བ། 

མཚོན་ལྷ། དག་ལྷ་སྟེ། དམག་འཁྲུག་སྐབས་མཚོན་ཆ་འགློག་སྲུང་བེད་ནུས་པའི་ལྷ་མཐུ་ལན་ཞིག 

མཚོའི་བ། [མངློན]ངང་པ། 

མཚོར། མཚོ་ཡིག་ལ་ལ་དློན་གི་ར་སྦར་བ་སྟེ་དཔེར་ན། ཆུ་ཕན་ཐམས་ཅད་རྒྱ་མཚོར་འབབ་ཅེས་

སློགས་ལ་བུ། 

མཚོར་འབབ། [མངློན]འབབ་ཆུ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་filter ཟེར། 

འཚག་རྒྱས། ལུས་ཀི་ཤ་རྒྱགས་པའམ་ཉམས་རྒྱས་པ། ཕྲུ་གུ་རྣམས་འཚག་རྒྱས་ལུས་མདངས་བཟང་། 

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

དབིན་སྐད་དུ་filter ཟེར། 

འཚག་པ། ① ༡ འཚགས་པ། འཚག་པ། འཚོགས། གསློག་པ་དང་གཉེར་བ། མ་དངུལ་འཚག་པ། 

ཡིག་རིགས་རྣམས་སམ་གི་ནང་དུ་འཚགས་པ། ༢ བཙགས་པ། བཙག་པ། ཚོགས། དྭངས་

སྙིགས་འབེད་པ། ཇ་བཙགས་པ། ར་མའི་ཐིམ་བུ་བརློལ་ནས་ཆང་བཙགས་པ། སྨན་ཁུ་བཙག་

པ། ཆུ་དར་ལ་འཚག་པ། ② རྒྱགས་པ། ལུག་ཤ་འཚག་པ། གཟུགས་སྟློབས་འཚག་པ། ③ 

[རིང]འཛོམ་པ། 

འཚག་བཟང་། ལུས་ཀི་ཉམས་བརིད་པའམ་ཤ་རྒྱགས་པ། ལུས་འཚག་བཟང་པློ། 

འཚགས་པ། གསློག་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཚག་པའི་འདས་པ། 

འཚང་། གློས་སློགས་ཀི་བར་སྲུབ་ཏུ་གཞུག་བ། དགུན་ཆས་ནང་དུ་སིན་བལ་བར་འཚང་བཅུག་པ། 

འཚང་ཁ་བརྒྱབ་པ། མང་པློ་མཉམ་དུ་འདུས་ཏེ། ཕན་ཚུན་བཀག་པས་ཐར་ཐབས་དཀའ་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

འཚང་ག མི་མང་གཞི་གཅིག་ཏུ་སེབ་འཚང་གི་ཚུལ། འཚང་ག་བརྒྱབ་ནས་མ་འགློ། མི་ཚང་མས་

འཚང་ག་ཤིག་ཤིག་གིས་གཞུང་འབྲུ་སྐྱེལ་བ། 

འཚང་རྒྱ་བ། སངས་རྒྱས་པའི་མ་འློངས་པའི་སྟློན་བེད་ཚིག་སྟེ། མངློན་པར་རློགས་པའི་འཚང་རྒྱ་

བར་འགྱུར་རློ། འདི་རུ་འདུག་ནས་འཚང་རྒྱ་བར་བའློ་དགློངས་སློ།། 

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

དབིན་སྐད་དུ་congestion ཟེར། 

འཚང་བ། ①བཙངས་པ། བཙང་བ། ཚོངས། བར་གསེབ་ཏུ་དབང་ཤེད་ཀིས་འཇུག་པའམ། ཤུགས་

ཀིས་འཛུད་པ། རིག་པའི་གསེབ་ཏུ་ས་རྡློ་བཙངས་ནས་ལྷགས་པ་བཀག་པ། མི་མང་པློའི་

དཀིལ་དུ་འཚང་བ། ②༡ འཚངས་པ། འཚང་བ། འཚོངས། ཉུལ་བ་དང་། འཛུལ་བ། གློ་སྐབས་

བྱུང་འཕལ་དུ་དག་བློ་འཚངས་ཡློང་། གློ་སར་འཚངས་པ། ༢ འཚངས་པ། འཚང་བ། དབུགས་

སློགས་གེན་དུ་འཚང་བ། ཆམ་པ་ཕློག་པས་སྣ་ཁུང་འཚང་བ། རི་བློ་མཐློན་པློར་འཛེག་སྐབས་

དབུགས་འཚང་ཡློང་ངམ་མི་ཡློང་། 

འཚང་ར། མཚང་ར་དང་འདྲ། 

འཚངས་པ། ཐ་མི་དད་པར་འཇུག་པའི་འཚང་བའི་འདས་པ། 

འཚབ་པ། འཚབས་པ། འཚབ་པ། འཚོབས། ① འཇལ་བ་དང་། གསློབ་པ། དངུལ་སྐྱིན་ལྷག་མེད་

འཚབས་པ། ② བེལ་བའམ་རབ་པ། སེམས་འཚབས་ནས་ཡིག་རིགས་བིས་ནློར་བྱུ ང་བ། ③ 

སྣློན་པ། ཕན་ཚུན་བརེ་ཚོང་གི་སྣློན་པ་འཚབ་པ། 

འཚབ་འཚབ། སེམས་བེལ་རབ་བྱུང་བའི་རྣམ་པ། སློན་ཚུད་ནས་ག་སྒིག་བས་ཡློད་ན་སྐབས་འཕལ་

དུ་འཚབ་འཚབ་བེད་མི་དགློས། 

འཚབ་འཚུབ། བེལ་ཟིང་། འཚབ་འཚུབ་ངང་དམག་ལན་སློག་པ། 

འཚབ་ཤ་ལངས་པ། སེམས་སུ་བེལ་དངངས་བྱུང་བ། 

འཚབས་པ། འཚབ་པའི་འདས་པ། 

འཚབས་པློ། ལྷིང་ལྷིང་མིན་པ། ཁློ་བེལ་ཞིང་འཚབས་པློར་རང་ཁིམ་དུ་ལློག་སློང་། 



  648  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཚམ། འགིག་པའམ་འློས་པ་དང་མཐུན་པ་སློགས་ཀི་དློན་ཏེ། བློ་དང་འཚམ་པའི་སློབ་ཁིད་བས། 

ལུས་དང་འཚམ་པའི་ལྭ་བ་བཟློས། གང་ལ་གང་འཚམ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འཚམ་སྒིག་ཡློ་བད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་adapter ཟེར། 

འཚམ་འདྲི། ལུས་ཀི་འབྱུང་ཁམས་སམ་ཡུལ་གི་བདེ་དློག་སློགས་འཚམ་པློ་ཡིན་མིན་འདྲི་བ། ཐག་

རིང་ནས་ཕེབས་པའི་མགློན་པློར་འཚམ་འདྲི་ཞུ་བ། 

འཚམ་པ། ① བཙམས་པ། བཙམ་པ། ཚོམས། ཅློ་འདྲི་བའམ་བརས་བཅློས་བེད་པ། གནློད་བེད་

དག་ལ་མཐློ་འཚམ་པ། ② འཚམས་པ། འཚམ་པ། རན་པའམ་མཐུན་པ། བློ་དང་འཚམ་པ། 

གང་ལ་དེ་འཚམས། ཆེ་ཆུང་འཚམ་པ། 

འཚམ་པློ། ① འློས་པློ། བློ་དང་འཚམ་པློ། ② བདེ་པློ། གཟུགས་ཁམས་འཚམ་པློ། ཡུལ་ལུང་འཚམ་པློ། 

འཚམ་ཚོད། འཚམ་འདྲི་དང་འདྲ། 

འཚམས་འདྲི། ལུས་ཁམས་བདེ་དང་མི་བདེ་འདྲི་བ། 

འཚམས་འདྲི་ཞུ་ཚིག ① གློགས་པློ་དང་། ཕན་པར་བེད་མཁན་སློགས་ཀི་མི་ལ་བདེ་འཚམས་ཡློང་

སྨློན་གི་དློན་དུ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་སློགས་ཀི་སྨློན་ཚིག ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་

དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་greeting ཟེར། 

འཚམས་པ། ཐ་མི་དད་པར་འཇུག་པའི་འཚམ་པའི་འདས་པ། 

འཚམས་པློ། འཚམ་པློ་དང་འདྲ། 

འཚམས་སྦློར། མི་གང་ཞིག དློན་གང་ལ་འཚམས་པློ་ཡློད་པའི་ངློས་སྦློར་ཏེ། དཔེར་ན། ལས་

གནས་གང་ལ་མི་གང་འཚམས་པློ་ཡློད་པ་ཆེད་རམས་པས་འཚམས་སྦློར་བས་པ། སློབ་མ་

གང་ཞིག་འབུམ་རམས་པ་སློབ་སྦློང་ཆེད་དུ་དགེ་རྒན་གིས་འཚམས་སྦློར་བས་པ་ལ་བུ། རྒྱ་

སྐད་དུ། 推荐 ཟེར་བ་དེ་ཡིན།

འཚམས་ཞུ། གུས་འདུད་ཞུ་བ། འཚམས་ཞུའི་མཇལ་དར། འཚམས་ཞུའི་སྙན་སེང་། 

འཚམས་ཞུའི་འབུལ་མཚོན། འཚམས་འདྲི་ཞུ་སྐབས་འབུལ་བའི་དངློས་པློ། ཁློང་ལ་དར་དཀར་
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སིད་དུ་རིང་བ་ཞིག་འཚམས་ཞུའི་འབུལ་མཚོན་དུ་ཕུལ། 

འཚམས་ལན། འཚམས་འདྲི་ཞུས་པའི་ལན། འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་ཚུར་འཚམས་ལན་གནང་བ། 

འཚར་བ། ཆེར་སྐྱེ་བ་དང་། འཕེལ་བ། སྐྱེད་ཐློན་པ། ཕྲུ་གུ་འདིའི་གཟུགས་པློ་མྱུར་དུ་འཚར་བ། 

འཚར་ལློངས། ཚེར་ལློངས་པའམ་ཆེར་འགློ་བ། ལློ་ཕྱུགས་ཀི་ཐློན་སྐྱེས་འཚར་ལློངས་ལེགས་པློ་

བྱུང་འདུག 

འཚར་ལློངས་སྟློབས་འཕེལ། ཕྲུ་གུ་རྣམས་སྐྱེ་སྟློབས་ཀི་དཔལ་འབར་བའི་ངང་ནས་འཚར་ལློངས་

སྟློབས་འཕེལ་བྱུང་འདུག 

འཚལ་ནས། འདློད་ནས་ཞེས་པའི་ཞེ་སའི་ཚིག 

འཚལ་བ། ① བཙལ་བ། བཙལ་བ། འཚོལ། བེད་པ། ཕག་འཚལ་བ། ② རུང་བའམ་ཆློག་པ། ཆུའི་

ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་ན་འཚལ་ལམ། འདློད་པ། ནད་གཞི་མགློགས་པློ་དྲག་ཡློང་བར་འཚལ་ལགས། 

③ དགློས་པ། ཁ་སྐློམ་དུས་བཏུང་བ་ཆུ་འཚལ། ཚམ་ཚོམ་མི་འཚལ་བ། ④ མཁེན་པའམ་ཤེས་

པ། ཅི་ཡིན་ཆ་མི་འཚལ་བ། དེ་དློན་དགློངས་དབིངས་སུ་འཇགས་པར་འཚལ་བ། ལས་ཀ་

ཚགས་སུ་འཛུགས་སྟངས་ལེགས་པར་འཚལ་བ། ⑤ [རིང]༡ ཞེན་པ། ༢ འཆད་པ། ༣ ཟ་བ། 

ལློ་མྱུར་དུ་འཚལ་ཅིག 

འཚལ་མ། ཟས་སྤིའི་མིང་། 

འཚལ་མ་ནར་མ། དུས་རྒྱུན་གི་ཟས། 

འཚལ་མ་མི་འཚལ། [རིང]ཟས་མི་ཟས། 

འཚལ་མ་མི་འཚལ། ཟས་མི་ཟ་ཞེས་པའི་དློན། 

འཚལ་སྩལ། ཟས་སྦིན་པ། 

འཚལ་འཚོལ། བཙལ་བར་བ་བའི་མིང་རྐྱང་། 

འཚིག མེ་ཤིང་སློགས་མེས་འཚིག་རྒྱུ་དང་འཚིག་བཞིན་པ། 

འཚིག་པ། ① ཚིག་པ། འཚིག་པ། རང་བཞིན་གིས་སེག་པར་འགྱུར་བ། ཉི་མས་ལློ་ཏློག་འཚིག་པ། 

མེས་བུད་ཤིང་འཚིག་པ། ཆགས་པས་ར་བློང་འཚིག་པ། ཁློང་ཁློས་སེམས་རྒྱུད་འཚིག་པ། ② 
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ཁློ་བ་དང་འཁློན་འཛིན་གི་རྒྱུ་ལས་མི་བཟློད་པར་ཚིག་རྩུབ་སྨ་བར་འདློད་པ་ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་

པ་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས་ཤིག ནད་ཚིག ལློགས་ཚིག 

འཚིག་པ་ཟ་བ། ཁློང་ཁློ་ལངས་པ་དང་སྤློ་ལངས་པ། 

འཚིགས་པ། འཚིག་པའི་འདས་པ་འདྲི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

འཚིགས་མ། [རིང]ཚིག་རློ། 

འཚིང་བ། ཁ་ཟས་མ་ཟློས་ཀང་ཕློ་བ་གང་སྙམ་བེད་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། 

འཚིང་བ་ཟས་སྐློམ་མ་བསྟེན་ཡང་། ཕློ་བ་གང་སྙམ་བེད་པའི་དློན། ཞེས་གསུངས། 

འཚིར་བ། བཙིར་བ། བཙིར་བ། ཚིར། ① བར་གསེབ་ཏུ་གནློན་པ། ཏིལ་བཙིར་ནས་སྣུམ་འདློན་

པ། ② ནན་ཏན་གིས་རད་ཞིབ་གཅློད་པ། མི་དློགས་ཅན་ནན་པློར་བཙིར་བ། 

འཚུག ར་བ་འཚུག་རྒྱུ་དང་འཚུག་བཞིན་པ། 

འཚུད། གས་སུ་འཚུད་པའི་དློན་ཏེ། མི་གལ་དུ་འཚུད་དགློས། མཁས་པའི་གས་སུ་མི་འཚུད་ལ་བུ། 

འཚུབ་སྐློར། རླུང་འཚུབ་འཁློར་བའམ་འདྲེ་རླུང་། 

འཚུབ་ཆ། རྐྱེན་གློད་བར་ཆད་ཡློང་བའི་ས་ལས། བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་འཚུབ་ཆ། དམག་འཁྲུག་ལང་

བའི་འཚུབ་ཆ། 

འཚུབ་པ། ① འཚུབས་པ། འཚུབ་པ། ཟིང་ལློང་ངེར་གཡློ་ཞིང་འཁྲུག་པ། ཐལ་རླུང་འཚུབས་པ། 

གངས་ཆར་བུ་ཡུག་འཚུབས་པ། ② མ་དུལ་བའི་སྤློད་པ་རིང་བ། ཕྲུ་གུ་དེ་དེ་འདྲའི་འཚུབ་པ་

ལ། ③ བར་གཅློད་ཆེ་བ། འགལ་རྐྱེན་གི་འཚུབ་པ་མེད་པར་ལས་དློན་ག་འགིག་བྱུང་སློང་། 

འཚུབ་པློ། ངན་པློ་དང་འཁྲུག་པློ། རྨི་ལམ་འཚུབ་པློ། གནམ་གཤིས་འཚུབ་པློ། ཕི་ཚུལ་འཚུབ་པློ་

ལར་སྣང་བ། 

འཚུབ་མ། ① ཐལ་རླུང་ངམ་ཁ་རླུང་འཚུབ་ལློང་ངེ་བ། ② གེགས་བར་ཆད་ཀི་རྩུབ་ཆ། 

འཚུབ་འཚུབ། གཡློ་བའི་རྣམ་པ་ཞིག མཚོན་རྣློ་བུ་ཡུག་འཚུབ་འཚུབ་རེད། 

འཚུབ་ལྷློང་། འཚུབ་ཆའམ་གེགས་ཀི་ས་ལས། 
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འཚུབས་པ། འཚུབ་པའི་འདས་པ། 

འཚུམ། བཙུམ་གི་ད་ལ་བ། 

འཚུར་ངས། [རིང]ཕློག་ཐུག་ཆེ་བ། 

འཚུལ་བ། མཚུལ་བ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

འཚུས། [རིང]ཟས་སམ་ཞལ་ཟས། 

འཚེ་བ། གནློད་པ། བར་གཅློད་ཀི་འཚེ་བ། གནློད་འཚེ། 

འཚེ་བའི་དབང་ཕྱུག [མངློན]གཤིན་རེ། 

འཚེག དཀའ་སྡུག་བྱུང་བའམ་དཀའ་སྡུག་སྤད་པ། 

འཚེག་པ། [མངློན]གཤག་པ། 

འཚེང་བ། འཚེངས་པ། འཚེང་བ། ① ཚིམ་པའམ་དགའ་བ། འདློད་པ་འཚེངས་པ། བློ་འཚེང་བ། ② 

ཁེ་བཟང་ཐློབ་པ་དང་། རྒྱལ་བ། དག་བློ་ཕམ་པས་རང་ཕློགས་འཚེངས་པར་གྱུར། ཆེ་འབགས་

ཆེ་འཚེངས་དང་། ཆུང་འབགས་ཆུང་འཚེངས། 

འཚེངས་པ། འཚེང་བའི་འདས་པ། 

འཚེད། བཙོ་ཡི་ད་ལ་བར་འཚེད་འབི་བའང་ཡློད། 

འཚེད་མཁན། ལློ་ཆས་བཟློ་མཁན། རུང་ཁང་དུ་འཚེད་མཁན་མཁས་པ་མང་པློ་ཡློད། 

འཚེད་གནས། ཐབ་ཚང་། 

འཚེད་སྣུམ། འཚོད་སྣུམ་དང་འདྲ། 

འཚེད་པ། ཤ་དང་ཚལ་སློགས་སྨིན་པར་བེད་པ། 

འཚེད་པ་མ། ལུས་ཀི་རའི་བེ་བག་ཅིག 

འཚེད་ཤིང་། མེ་ཤིང་། 

འཚེམ་སྐུད། གློས་སློགས་འཚེམ་བེད་ཀི་སྐུད་པ། 

འཚེམ་ཁབ། གློས་སློགས་འཚེམ་བེད་ཀི་ཁབ། 

འཚེམ་དྲུབ། ཕར་ཆིན། འདྲ་སྐུ་འཚེམ་དྲུབ་མ། ཐང་ག་འཚེམ་དྲུབ་མ། 



  652  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཚེམ་པ། ① བཙེམས་པ། བཙེམ་པ། ཚེམས། འདྲུབ་པ། གློན་ཆས་འཚེམ་པ། དམག་ཆས་

བཙེམས་པ། ② འཚེམས་པ། འཚེམ་པ། གངས་འབློར་མ་ཚང་བ། མི་གངས་བརྒྱ་ཐམ་པའི་

ནང་ནས་མི་གཅིག་འཚེམས་པ། 

འཚེམ་ཞུ། [རིང]རྨློག 

འཚེམས་པ། ཐ་མི་དད་པར་འཇུག་པའི་འཚེམ་པའི་འདས་པ། 

འཚེམས་ལུས། གངས་འབློར་མ་ཚང་བའམ་ཆད་པ། ཡློ་བད་ཚང་མ་འཚེམས་ལུས་མེད་པ་ག་

བསྒིགས་ཟིན། 

འཚེར། ① རྒྱན་ཚིག འློད་འཚེར་བ། ② སློད་གནས། འཚེར་ས། འཚེར་ར་ལྷས་ཁང་། ③ བློ་ཞུམས་

པ། འཚེར་སྣང་སྐྱེ་བ། འདུག་འཚེར་བ། ④ ར་སྐད་འཆེར་བ།

འཚེར་སྐད། ར་འཚེར་བའི་སྐད། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་flicker ཟེར། 

འཚེར་འགིབ། [རིང]སེམས་འཚེར་བ། 

འཚེར་སྣང་། མཚེར་སྣང་དང་འདྲ། 

འཚེར་སྣང་མེད་པ། འཛེམ་བག་མེད་པ། 

འཚེར་བ། ① སྐད་སྒློག་པ། འློལ་བ་འཚེར། དྲེལ་འཚེར། མཚན་ལ་ར་སྐད་འཚེར་ནས་གཉིད་

དཀྲློགས་བྱུང་། ② ཉི་འློད་འཚེར་བ། ③ བག་འཁུམས་པ། 

འཚེར་མློ། ལློ་གསུམ་ནས་ཁ་གང་རེག་གི་མ་མློའི་མིང་། 

འཚེར་ས། འབློག་ས། 

འཚེལ་བ། འཚོལ་བའི་ད་ལ་བའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

འཚེས། འཚེ་ཡིག་ལ་བེད་སྒའི་ས་སྦར་བ་སྟེ། གནློད་འཚེས་རྐྱེན་པས་ཞེས་ལ་བུ། 

འཚོ། ① སློ་ཕྱུགས་འཚོ་སྐྱློང་བེད་པའི་དློན་ཏེ། འཚག་བའི་ལུག་ཕྱུགས་འཚོ་བའི་ལས་ཀ འབློག་

པས་ཕྱུགས་འཚོ་བཞིན་འདུག་ལ་བུ། ② ཚེ་སློག་གནས་པའི་དློན་ཏེ། འཚོ་ཐབས། ཆུ་ནང་དུ་
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འཚོ་བའི་སློག་ཆགས། ཟས་སློག་འཚོ་ཙམ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འཚོ་སྐྱློང་། ཟས་གློས་སློགས་སྟེར་ནས་མགློ་ཐློན་ཐབས་བེད་པ། ཕ་མས་ཕྲུ་གུར་འཚོ་སྐྱློང་བེད་པ། 

འཚོ་ཁམས། ལུས་སློག་འཚོ་བེད་འབྱུང་བཞིའི་ཁམས། མི་རྒན་འཁློགས་དེ་འཚོ་ཁམས་བདེ་པློ་

འདུག ཕྱུགས་རིགས་ཀི་འཚོ་ཁམས་རྒྱས་པ། 

འཚོ་མཁློ་ལྷག་པའི་ཡློ་བད། འདུལ་བའི་བརྡ་ཆད་ཅིག་སྟེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀིས་བཅང་བར་བ་བའི་

དངློས་པློ་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་དང་། མཁློ་བའི་ཡློ་བད་དང་། ལྷག་པའི་ཡློ་བད་བཅས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

འཚོ་བཅངས་ཀི་སྨན། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་སྨན་བཞིའི་ནང་གསེས། འདུས་པའི་ནད་སེལ་བ་

ལ་གཙོ་བློར་གནང་བའི་སྨན། བཅས་ལན་དགེ་སློང་གིས་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་བིན་གིས་

བརླབས་ནས་ལློངས་སྤློད་དུ་རུང་བ་འཇིག་རེན་ན་སྨན་དུ་གགས་པའི་ར་བ་སློང་བུ་ལློ་མ་མེ་

ཏློག་འབས་བུ་སྟེ་ཤུ་དག་སློགས་ར་བའི་སྨན་དང་། ཙནྡན་སློགས་སློང་བུའི་སྨན། བ་ཤ་ཀ་

སློགས་ལློ་འདབ་ཀི་སྨན། པདྨའི་ཟེ་བ་སློགས་མེ་ཏློག་གི་སྨན། ཨ་བར་སློགས་འབས་བུའི་སྨན་

ལ་སློགས་པའློ།། 

འཚོ་ཆས། འཚོ་བར་མཁློ་བའི་ཡློ་བད། 

འཚོ་རེན། འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན། ཟས་གློས་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སློ།

འཚོ་རེན་དློད་དངུལ། ཕྲུ་གུ་གསློ་སྐྱློང་བེད་པར་འཕློ་བའི་འཚོ་རེན་དློད་དངུལ། 

འཚོ་ཐབས། ལློ་གློས་འཚོ་བའི་ཐབས་ཤེས། འཚོ་ཐབས་སྐྱེལ་སྟངས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་

ཏུ་འཚོ་དང་། འཇུག་བེད། འཚོ་ཆས། འཚོ་བ། སློ་ནམ། གསློ་བེད། སློག་འཛིན་པ་བཅས་སློ།། 

འཚོ་ཐེབས། འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན། འཚོ་ཐེབས་འབྲུ་དངུལ་སྤློད་པ། 

འཚོ་བ། ① འཚོས་པ། འཚོ་བ། འཚོས། གསློ་བའམ་སྐྱློང་བ། ནློར་ཕྱུགས་རི་སྟེང་དུ་འཚོ་བ། ངལ་

འཚོ་བ། ② གསློན་པ། ནད་མེད་ལུས་སློག་འཚོས་ཏེ་གནས་བཞིན་ཡློད། ཡུན་རིང་དུ་འཚོ་བ། 

③ ལློ་གློས་ཀི་ཆ་རྐྱེན། འཚོ་བའི་གློམས་གཤིས། འཚོ་བའི་འགློ་སློ། ཤིང་བཟློའི་ལས་ཀ་བས་

ནས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བ། 

འཚོ་བ་སྒློལ། [མངློན]གསེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཚོ་བ་པ། ཕི་རློལ་པ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཞིག་གི་མིང་། 

འཚ་ོབ་བ་འཚལོ་བའིུ་འཚལོ། ① ཟས་ངན་ངློན་ཙམ་གསི་འཚ་ོབ། ② ལློ་གློས་གང་བྱུང་གསི་ཆློག་ཤསེ་པ། 

འཚོ་བ་བ་ནས་སྦློར། རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་གི་སྐབས་སུ་བློད་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་

དམིགས་བསལ་གི་ཐློབ་ཐང་ཞིག་སྟེ། སུ་ཞིག་གིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སློམ་པ་བངས་ན་དེ་ལ་

རྒྱལ་པློའི་མཛོད་ནས་འཚོ་ཆས་ཡློངས་རློགས་འབུལ་རྒྱུའི་སིད་ཇུས་ཤིག་ཡིན། དམིགས་

བསལ་གི་ཐློབ་ཐང་དེ་ལ་བརེན་ནས་སྤི་ལློ་༧༨༠ཡས་མས་ཙམ་ནས་སྤི་ལློ་༨༢༠པའི་སྐབས་

ཙམ་ན་ལློ་ངློ་བཞི་བཅུ་ཙམ་གི་དུས་ཚོད་ནང་དུ་བློད་དུ་རབ་བྱུང་སྟློང་ཕག་གསུམ་ཙམ་འཕེལ་

རྒྱས་བྱུང་ཡློད་པ་རེད། སྐབས་དེར་བློད་ཀི་དཔལ་འབློར་འཁློས་ཀ་དེ་ཙམ་སྟློབས་ཆེན་ཞིག་

མིན་སྟབས། རྒྱལ་པློ་ཁི་རལ་པ་ཅན་གིས་རབ་བྱུང་རེ་ལ་མཆློད་གནས་མི་ཚང་བདུན་རེ་

གཏན་འབེབས་གནང་སྟབས། བློད་ཀི་དམག་ཤུགས་དང་སྟློབས་འབློར་ཡར་རྒྱས་གཏློང་རྒྱུ་

ལ་གང་འཚམས་ཀི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཡློད་པ་སྨློས་མ་དགློས་པ་རེད། དེས་ན་རྒྱལ་པློ་གང་

དར་མའི་སྐབས་སུ་རབ་བྱུང་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ཐློབ་ཐང་དེ་མེད་པར་བས་ཤིང་། 

རང་སྟློབས་རང་སེལ་བ་རྒྱུའི་སིད་ཇུས་སེལ་མཐར་ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡློས་ཆབ་སིད་ཀི་དམིགས་

ཡུལ་གང་ཡང་མེད་པ། རབ་བྱུང་རྣམས་ཀི་དམིགས་བསལ་གི་སིད་ཇུས་མེད་པའི་འཁློན་

སེམས་ཁློ་ནའི་ཆེད་དུ་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་ལློག་མདའ་བརྒྱབ་ཏེ་བཀྲློངས། དེ་ནས་བཟུང་བློད་ཆེན་

པློའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་འཐློར་ཞིག་ཕིན་པ་རེད། 

འཚོ་བ་ཟས། ལུས་འཚོ་ཞིང་ཁམས་བརས་ལ་བཀྲེས་སྐློམ་གི་གདུང་བ་སེལ་ནུས་པའི་རས་སྤིའི་

མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་

མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། འཚོ་བར་བེད་པའི་ཟས་ལ་ཡང་། ཁམས་ཀི་ཟས་དང་

རེག་པའི་ཟས། སེམས་པ་རྣམ་ཤེས་ཟས་བཞི་རུ། བཤད་ཀང་སྐབས་འདིར་ལུས་བརས་ཤིང་། 

བཀྲེས་སྐློམ་སེལ་ནུས་རས་སྤིའི་མིང་། ཟས་བཞིའི་ནང་ནས་ཁམས་ཀི་ཁློངས། ཞེས་གསུངས། 

འཚོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་། སྨན་གཞུང་། 

འཚོ་བ་གསུམ། འཚོ་ཞིང་གནས་པའི་རྒྱུ་སྟེ་ཚེ་དང་། བསློད་ནམས། ལས་གསུམ། 



  655  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

འཚོ་བ་གསུམ་ཟད། སློག་འཚོ་བའི་རེན་ཚེ་དང་། ལས་དང་། བསློད་ནམས་གསུམ་པློ་གང་རུང་ཟད་

ན་འབས་བུ་འཆི་བར་གྱུར་བའི་དློན་ཏེ། མངློན་པ་ལས། སེམས་ཅན་དེ་དག་ཚེ་ཟད་ཅིང་བསློད་

ནམས་ཟད་ལ་ལས་ཀང་ཟད་ན་གནས་དེ་ནས་འཆི་འཕློ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཚེ་ཟད་པ་ཇི་ལ་བུ་ཞེ་ན་

འཆི་བའི་དུས་ལ་བབ་པའློ།། བསློད་ནམས་ཟད་པ་ཇི་ལ་བུ་ཞེ་ན། དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་སྟེ། 

སེམས་ཅན་དེ་དག་སྙློམས་པར་འཇུག་པའི་རློ་མློང་བས་བསློད་ནམས་ཟད་པར་འགྱུར། དེས་

ན་དུས་ལ་མ་བབ་ཀང་འཆིའློ།། ལས་ཟད་པ་ཇི་ལ་བུ་ཞེ་ན་སྐྱེས་ནས་མློང་བར་འགྱུར་བ་དང་། 

ལན་གངས་གཞན་ལ་མློང་འགྱུར་གིས་ཡློངས་སུ་བཏུགས་པའློ།། ཞེས་གསུངས། 

འཚོ་བའི་སྙིང་པློ། དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ཇློ་བློ་རེ་དཔལ་ལན་ཨ་ཏི་ཤས་མཛད་པའི་སྨན་

གི་བསྟན་བཅློས་ཤིག 

འཚོ་བའི་མདློ།། སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་ནམ་ཟླ་དུས་བཞིའི་སྤློད་ལམ་དང་། བཅུད་

ལེན་གི་སྐློར་སློགས་རྒྱས་པར་སྟློན་པའི་སྨན་གཞུང་ཞིག 

འཚོ་བའི་དབང་པློ། སློག 

འཚོ་བའི་མ་མ། བུ་རི་མ། 

འཚོ་བའི་ཚད། ① ཚེ་ཚད་དམ། ཚེ་ཡི་ཡུན་ཚད། ② འཚོ་བ་བཟང་ངན་གི་ཚད། 

འཚོ་བའི་ཟླ་བ། ཐ་སྐར་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་དགུ་པ། རྡློ་རེ་གདན་བཞིའི་རྒྱུད་སློགས་ནས་འཚོ་བའི་ཟླ་

བ་ཞེས་འབྱུང་། 

འཚོ་བའི་ཡློ་བད། ① བཟའ་བཏུང་སློགས་འཚོ་བའི་ཡློ་བད། ② རབ་བྱུང་གི་གློས་ཀི་གཞིའི་ནང་

གསེས། ཡློ་བད་གསུམ་གི་འདུལ་བ་དང་མཐུན་པར་ཧ་ཅང་བཟང་བ་དང་ཧ་ཅང་ངན་པའི་

མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་བ་ཆློས་གློས་ཀི་རྒྱུ་བདུན་ལས་བས་ཤིང་། རྔ་མློང་དང་རའི་སྤུ་ལ་

སློགས་པ་མི་རུང་བ་ལས་མ་བས་པར་སྤུ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་དང་ཁ་ཚར་ཕུན་ཚར་བཅད་པ། མི་

རུང་བའི་ཚོན་ཆེན་བརྒྱད་སངས་ཏེ་རུང་བའི་ཚོན་གསུམ་གིས་ཁ་བསྒྱུར་བ། ཚད་དང་མཐུན་

པར་དྲས་དྲུབ་བས་པའི་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་རྣམས་སློ།། 

འཚོ་བའི་ཡློ་བད་བཅུ་གསུམ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ལུས་འཚོ་བའི་ཆེད་དུ་འཆང་བར་གནང་བའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རུང་བ་ཚད་ལན་གི་གློས་ལ། ༡ སྣམ་སྦར། ༢ བ་གློས། ༣མཐང་གློས། ༤ ཤམ་ཐབས། ༥ ཤམ་

ཐབས་ཀི་གཟན། ༦ རྔུལ་གཟན། ༧ རྔུལ་གཟན་གི་གཟན། ༨གདློང་ཕིས། ༩ རྣག་གཟན། ༡༠ 

གཡན་དགབ། ༡༡ སྐྲ་བཟེད། ༡༢ གདིང་བ། ༡༣དབར་གི་གློས་རས་ཆེན་ཏེ་བཅུ་གསུམ་མློ། 

འཚོ་བའི་ཡློ་བད་ཕན་ཚེགས། འདུལ་བ་ལར་དགེ་སློང་གི་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་གས་ལས། ཞྭ། སྐེ་

རགས། ལྷམ་དང་ལྷམ་སྒློ སློང་བ་བསམ་གཏན་པའི་པུས་འཁྱུད། གཏུར་བུ་སྟེ་ཆློས་གློས་ཀི་

ཤུབས་སམ། ཡློ་བད་རྣམས་འཇུག་སྣློད་སློགས་སློ།། 

འཚོ་བའི་རིག་པ། གསློལ་རིག་པ། 

འཚོ་བའི་ཐ་ཆད། [མངློན]བ་གཤློར་བ། 

འཚོ་བའི་ཐ་ཆད། [མངློན]① ཆུ། ② མེ། ③ མེ་ལྷ། ④ སྨན་སྤི་བཞུར། ⑤ སྨན། ⑥ སྨན་པ། ⑦ 

ཟས་གློས། ⑧ ཟླ་བ། ⑨ གཟའ་ཕུར་བུ། ⑩ གཟའ་ལྷག་པ། 

འཚོ་བེད་གཞློན་ནུ། རྒྱ་གར་རིག་གནས་ཀི་བཤད་སློལ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དུས་ཀི་སྨན་པ་ཞིག 

འཚོ་མིང་ཅན། [མངློན]མློན་ལུག་ག་སངསློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག 

འཚོ་ཚིས། ལློ་གློས་ཀི་འཚོ་ཐབས། 

འཚོ་ཚིས་བམས་གཟིགས། འཚོ་བའི་སྐློར་ལ་བམས་གཟིགས་གནང་བ། དུད་ཚང་ངན་ཧྲུལ་ལ་

འཚོ་ཚིས་བམས་གཟིགས་རག་ཏུ་གནང་བ། 

འཚོ་མཛད། [མངློན]སྨན་པའི་མིང་། 

འཚོ་འཛིན། དགློན་པ་སློགས་ཀི་འགློ་འདློན་འཚག་སྐྱློང་བེད་མཁན། 

འཚོ་གཞེས། ཚེ་སློག་གནས་པའི་ཞེ་ས། འཚོ་གཞེས་བཞེད་པའི་དློན་ཀུན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག ཡང་ན། 

འཚོ་ཚིས་འགན་སྲུང་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

འཚོག་རྐྱེན། གློས་བེད་པའི་སྐབས་གློས་མི་རང་རང་གིས་ཁེར་ཡློང་བའི་བཟའ་བཏུང་གི་རིགས། 

འཚོག་ཆས། [རིང]འཚོ་བའི་ཡློ་བད། 

འཚོག་པ། འཚོགས་པ། འཚོག་པ། འཚོགས། སྡུད་པ། ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ། ཆུ་འཚོག་པའི་

སྣློད། གཏམ་འཚོག་མི་ཐུབ་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཚ༽

འཚོག་ཆས། ཡློ་བད་དམ་སྤད་ཆས། 

འཚོགས། ① གསློག་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཚག་པའི་སྐུལ་ཚིག ② འཚོག་པའི་སྐུལ་ཚིག 

འཚོགས་པ།མི་རྣམས་འཚོག་པའི་འདས་པ། 

འཚོང་སྒྱུར་བེད་པ། གཅིག་ནས་ཉློས་ཏེ་གཞན་ལ་འཚོང་ནས་ཁེ་གཙང་ཟ་བའི་ཚོང་ལུགས་ཤིག་

ལ་བརློད། 

འཚོང་འགན་གཙང་ལེན་གན་རྒྱ། ཐློན་སྐྱེད་བས་པའི་ཚོང་ཟློག་དག་ཕིར་འཚོང་བ་རྒྱུའི་ལས་འགན་

ལེན་པའི་གན་རྒྱ་ལ་ཟེར། 

འཚོང་བ། བཙོངས་པ། བཙོང་བ། ཚོངས། དངློས་རས་སྤུས་སྒྱུར་གཏློང་བ། ཤིང་བཙོངས་པ། སལ་

རལ་འཚོང་བ། སྨད་འཚོང་མ། རྒྱལ་བཙོངས་མགློ་བཏགས། ངློ་བསྟློད་གཉེན་ལ་མ་ཆེ། སྡུག་

ཡུས་འབངས་ལ་མ་འཚོང་། 

འཚོངས། ཉུལ་བའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཚང་བའི་སྐུལ་ཚིག 

འཚོད་སྣུམ། སློ་ཚལ་སློགས་རྔློ་བེད་སྣུམ། 

འཚོད་པ། བཙོས་པ། བཙོ་བ། ཚོས། ① ཤ་དང་ཚལ་སློགས་བཙོ་བ། ཤ་བཙོས་ཏེ་བཟས་པ། ② 

གསེར་སློགས་སེག་སྦང་བེད་པ། གསེར་འཚོད་པ། ལྕགས་བཙོ་བར་བེད་པ། ③ ཚོས་རྒྱབ་

པའམ་ཁ་དློག་སྒྱུར་བ། སྣམ་བུ་བཙོས་པ། 

འཚོད་པའི་གནས། [མངློན]མེ་ཁང་ངམ་ཐབ་ཚང་། 

འཚོད་མར། འཁུར་བ་སློགས་འཚོད་བེད་མར་ཁུ། 

འཚོབ། སློར་ཆུད་པའི་དློན་ཏེ། ཤ་ཡིས་ལུས་ཟུངས་གསློ་ཞིང་མཚོན་རྨ་འཚོབ་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

བསབ་ཀི་ད་ལ་བའི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

འཚོབ་པ། འཚོབས་པ། འཚོབ་པ། རུབ་པ། ཕྲུ་གུ་དེའི་མཚོག་མ་འཚོབས་སློང་། རྨ་ཁ་རིམ་གིས་

འཚོབ་ཡློང་། གཙང་པློའི་དར་ཁ་འཚོབ་པ། 

འཚོབས། འཚབ་པའི་སྐུལ་ཚིག 

འཚོབས་པ། འཚོབ་པའི་འདས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཚོམ། དགློངས་པ་འཚོམ་ཞེས་ཁློང་ཁློ་ཟ་བ། 

འཚོར། ཤེས་པས་འཚོར་རྒྱུ་དང་འཚོར་བཞིན་པ། 

འཚོལ། ① བཙའ་བའི་ད་ལ་བ། ངས་ད་ལ་ཐབས་ཤེས་ཞིག་འཚོལ་བཞིན་པ་ཡིན། ཅ་ལག་དེ་གང་

ན་བཞག་པ་ཡིན་ན་རེད་ཅིང་མི་འདུག ངས་ད་ལ་འཚོལ་བཞིན་པ་ཡིན་ལ་བུ། ② ཐ་དད་པར་

འཇུག་པའི་འཚལ་བའི་སྐུལ་ཚིག 

འཚོལ་ཉུལ། འཚོལ་བར་ཕིན་པ། དག་དམག་གར་སློང་འཚོལ་ཉུལ་དུ་ཕིན་པ། 

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

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

དབིན་སྐད་དུ་query ཟེར། 

འཚོལ་བ། བཙལ་བ། བཙལ་བ། ཚོལ། རད་གཅློད་པ། བློར་བའི་དངློས་པློ་བཙལ་ཏེ་རེད་བྱུང་། བློར་

བའི་ནློར་ལུག་རི་བློས་འཚོལ་བ། སྐྱློན་ཆ་འཚོལ་བ། 

འཚོལ་ཞིབ། རེས་སུ་འཚོལ་ཞིང་། ཞིབ་འཇུག་བེད་པ། ས་བབས་གང་ལེགས་འཚོལ་ཞིབ་བེད་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་retrieval ཟེར། 

འཚོས། ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་འཚོ་བའི་སྐུལ་ཚིག 

འཚོས་པ། ① འཚོ་བའི་འདས་པ། ② [ཡུལ]ཉེས་པའམ་རློགས་པ། དློན་དག་གང་ཡིན་མགློ་མཚོས་

པར་བེད་པ། ཁློའི་བེད་སྟངས་ཚང་མ་ངས་མགློ་འཚོལ་བྱུང་། བརག་དཔྱད་བས་མགློ་འཚོས་

པར་འགྱུར་རློ། 
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༼ཛ༽

ཛ། བློད་ཡིག་གསལ་བེད་བཅུ་དགུ་པ་འདིའི་ང་རློ་འདློན་ཚུལ་ལ་སྐྱེ་གནས་རན་དང་། བེད་པ་ལྕེ་

དབུས། ནང་གི་རློལ་བ་རན་ལྕེ་གཉིས་ཕད་དང་། ཕིའི་རློལ་བ་སློག་ཆུང་སྒ་ལན། མིང་གཞིའི་

མློ་ཡིག་ཅིག 

ཛཿཀ་དགློན། ཀློ་མློ་ཆློས་ཉིད་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། དེ་རེས་གཏེར་ཆེན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པློ་དགློན་པ་

དེར་ཕེབས་པའི་སྐློར་གསལ་བ་ལར་ན་ཕལ་ཆེར་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་སྟློད་ཙམ་ན་བཏབ་པར་

སེམས། སེ་དགེ་ཆློས་རྒྱལ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པས་འཁློར་དུད་ཉེར་ལྔ་དང་བཀའ་ཤློག་ལས་

ཐམ་བཅས་གནང་། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

དཔལ་ཡུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཛ་གད། ཤ་ཕུད་དམ་ཆང་ཕུད་སློགས་མཆློད་བེད་ཀི་རས། 

ཛ་འགློ་དགློན། བང་ཆུབ་ཆློས་རློང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ 

༡༨༨༥ལློར་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་མཆློག་འགྲུབ་དང་། ཆློས་རེ་ཀུན་དགའ་མི་ཕམ་འཇིགས་

མེད་དབང་བློ་རྣམ་གཉིས་ནས་གསར་བཏབ་མཛད། གྲུབ་མཐའ་ཇློ་ནང་བ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་

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

ཛ་ཏ་རི། རྒྱ་གར་གི་དབུ་མའི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བའི་སློབ་དཔློན་ཞིག 

ཛ་ཏི། སྨན་བཟང་པློ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག ཛ་ཏིའི་སློང་པློ་ནི་ལློ་མ་མི་ལྟུང་བའི་ཤིང་སློང་གི་རིགས་

ཤིག་ཡིན་ཞིང་། རྒྱ་ནག་གི་ཀློང་ཞི་ཞིང་ཆེན་དང་རྒྱ་གར། སིང་ག་ལ་སློགས་སུ་ཡློད། སྨིན་པའི་

ས་བློན་ནི་ཆེ་ཆུང་བིའུ་སློང་ཙམ་ཡློད་ལ། བཅག་མཚམས་ན་པ་ཏྲ་ལ་བུའི་རི་མློ་ཡློད་ལ། སྤུས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ས་ལ་དྲི་ཞིམ། ས་བློན་ལའང་ཛ་ཏི་ཟེར་ཞིང་སྨན་མཆློག་ཅིག་ཡིན། འདི་ལ་སར་ཛཱ་ཏི་ཞེས་འབི། 

ཛ་རགས། ཇ་དང་མི་ནློར་བའི་རགས་ཀི་ཛ་རགས། ་ 

ཛ་ཐའི། [སློག]ཛ་སག་དང་ཐའི་ཇིའི་གློ་གནས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

ཛ་བརྡུང་། ① རློལ་མློ་བརྡུང་ཚུལ་གི་ཕག་ལེན་གི་ནང་གསེས་ཞིག ② དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་མགློན་

པློ་བེར་ནག་ཅན་གི་སྒྲུབ་ཆེན་ལས་ནང་སྒྲུབ་ཆློ་གའི་ལག་ལེན་ཞིག་གི་མིང་ཡིན།

ཛ་དྲག ① བེལ་འཚབ། དམག་འཁྲུག་ཛ་དྲག་ ཅན། ཛ་དྲག་གི་ཚོགས་འདུ། ② དློ་གལ། ལས་ཀ་

ཛ་དྲག་ཆེ་བ། ཛ་དྲག་པློའི་དུས་སྐབས། དབིན་སྐད་དུ་urgentཟེར། 

ཛ་དྲག་ཆེ་བ། འཕལ་མ་འཕལ་མྱུར་དང་། བེལ་རབ་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་བཀའ་རྒྱ། གློ་བུར་དུ་བཏང་བའི་འགག་གནད་ཆེ་བའི་བཀའ་རྒྱ། 

ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་གནས་ཚུལ། གློ་བུར་དུ་བྱུང་བའི་དགག་གནད་ཆེ་བའི་གནས་ཚུལ། 

ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་བ་སྤློད། གློ་བུར་དུ་བྱུང་བའམ་སེལ་བའི་འགག་གནད་ཆེ་བའི་བ་སྤློད། 

ཛ་དྲག་པློ། འགག་གནད་ཆེན་པློ་པ་གང་ཞིག་རབ་རབ་པློར་བྱུང་བ། 

ཛ་འཕྲུ། ཡི་གེ་ཛའི་ཏློག་སྟེ་ཛ་ལག 

ཛ་བ། [ཡུལ]མཛོ་མློ་ཤིང་སྟེ། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག ཆུར་གདུས་པའི་ཁུ་བ་ཚོས་བས་ཆློག་པ། 

ཛ་བི་ར། སློ་ཞིག 

ཛ་ཡ། [ལེགས]རྒྱལ་བ། 

ཛ་ཡ་དཀར་པློ། སིན་ཤིང་སྣ་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། སྟག་འུ་

ཆུང་དང་སིན་གསློད་དང་། ཛ་ཡ་དཀར་པློ་བ་བ་རྣམས། སིན་ཤིང་སྣ་མའི་མིང་ཡིན་ནློ།། 

ཛ་ཡནྟུ། [ལེགས]རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག 

ཛ་རག ① མཆློད་རས་བ་མ་བུམ། ② དངུལ་གི་དམ་བི་བེ་བག་པ་ཞིག ③ ར་བུམ་ཆུང་ཆུང་། 

ཛ་རེ་ཛོ་རེ། བ་སྤློད་དང་ཆས་དངློས་སློགས་ཟང་ཟིང་གི་ཚུལ། ཛ་རེ་ཛོ་རེའི་ལས་ཀ་སབ་མི་གཙང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

ཛ་ལག ཇ་དང་མི་ནློར་བའི་རགས་ཀི་ཛ་རགས། 

ཛ་ལང་། ① སྤློད་པ་རིང་པློ། ཛ་ལང་གི་སྤློད་ལམ། ② ངན་གློམས། བག་མེད་ཛ་ལང་དུ་ཤློར་བ། 

ཛ་ལན་དྷ་ར། ཆུ་བློ་གངྒཱ་མཚོ་མ་ཕམ་ནས་མངའ་རིས་ཀི་ཡུལ་བརྒྱུད་དེ་ཉིན་འགའ་ཞིག་ལྷློ་ནུབ་

ཕློགས་སུ་ཁ་གཏད་ནས་འབབ་ཅིང་། ཊི་ལིའམ་རྡི་ལིའི་བང་ཕློགས་ཧ་རི་དཱ་ཝ་ནས་ཤར་

ཕློགས་སུ་འཁློགས་ཏེ་འབབ་པའི་བང་ངློས་རྒྱ་གར་དང་ཁ་ཆེའི་བར་གི་གནས་ཛ་ལ་མུག་གམ་

ཛ་ལ་མུ་ཁེ་སྟེ། དེང་སངཀང་ར་ཞེས་འབློད་པའི་གནས་དེ་ཡིན། 

ཛ་སག [སློག]མཉྫུའི་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློ་གནས་ཆེ་གས་ཤིག་སྟེ་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་རིམ་པ་

གསུམ་པ་ཡིན། 

ཛ་སག་ཐའི་ཇི། ཛ་སག་ཅེས་པ་སློག་སྐད་ཀི་ཛ་ས་ཁ་ཞེས་པ་ཟུར་ཆག་སྟེ། དློན་དུ་དློ་དམ་བེད་

མཁན་སར་སློག་པློ་དབང་གུང་ཐའི་ཇི་སློགས་ཛ་སག་གི་གློ་ས་ཡློད་མཁན་རྣམས་ཀི་གཅིག་

གི་མངའ་ཁློངས་དབང་བསྒྱུར་བེད་པའི་འགློ་ཁིད་མཐློ་ཤློས་ཡིན། ཐའི་ཇིའི་ཞེས་པ་སློག་པློའི་

གློ་ས་ཞིག་སྟེ་དང་པློ་ནས་བཞི་པ་བར་ཡློད། དེ་བཞིན་ཐློག་མར་སློག་པློ་དབང་གུང་སས་དང་

བཅས་པའི་སྤི་མིང་ཡིན་ཏེ་ཕིས་སུ་གློ་སའི་མིང་དུ་ཆགས་པ་རེད། 

ཛ་ཧུའི་བུ་མློ། [མངློན]ཆུ་བློ་གངྒཱ་ཛ་ཧུའི་བུ་མློ་ཞེས་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དྲང་སློང་ཛཧྣུས་འཐུངས་

ཤིང་སར་སྐྱུགས་པ་ཡིན་པས་ན་ཛཧྣུའི་བུ་མློ་ཞེས་པའི་མིང་དེ་བྱུང་འདུག དེའི་སྐློར་གི་གཏམ་

རྒྱུད་ནི། ཆུ་བློ་གངྒཱ་དང་འབེལ་པའི་རྒྱ་གར་བ་ལ་གགས་པའི་གཏམ་རྒྱུད། རླུང་ཐློབ་དང༌། སར་

ལན་ཞེས་པའི་ལྷ་མ་ཡིན་བུ་སྤུན་གཉིས་བྱུང་བ་རེད། ཉིན་ཞིག་རླུང་ཐློབ་ཐུག་པ་ལ་སྤྲུལ་པར་

བས། སར་ལན་གིས་དྲང་སློང་རྣམས་མགློན་དུ་བློས་ཤིང༌། རླུང་ཐློབ་བཤས་ནས་བསྙེན་བཀུར་

དང་ཁ་ཟས་དྲངས། དེ་རྣམས་ཀིས་ཟློས་ཚར་པ་དང༌། སར་ལན་ཕི་རློལ་ཏུ་སློང་སྟེ། བུ་རླུང་ཐློག་

གང་ན་ཡློད་པ་ད་ལ་ཚུར་ཤློག ཅེས་བློས་པས། དེ་མ་ཐག་ཏུ་སུ་དང་སུས་ཟློས་པ་དེ་དག་གི་

གསུས་པ་བརློལ་ནས་རླུང་ཐློག་ཕིར་ཐློན་པས་གང་གིས་ཟློས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་འཆི། དེས་བམ་

ཟེ་དང༌། དྲང་སློང་ཉུང་ཤས་ཙམ་ལས་མ་ལུས་པར་བས་ལ། ལྷ་རྣམས་ཀི་མཆློད་སྦིན་བེད་པ་

ཡང་ཟད་པར་གྱུར་ཏློ། དེ་ནས་ལྷ་རྣམས་འདུས་ཏེ་དྲང་སློང་ཆེན་པློ་ཨསྟྱའི་གནས་སུ་སློང་སྟེ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྷ་མ་ཡིན་དེ་གཉིས་གསློད་རློགས་ཞུས། ཉིན་ཞིག་ལྷ་མ་ཡིན་དེ་གཉིས་ཀིས་དྲང་སློང་ཨསྟྱ་

མགློན་འབློད་བས་ནས་སར་ལར་རླུང་ཐློབ་ཟན་དུ་སྤྲུལ་ནས་དྲངས་པ་དེ་དྲང་སློང་གིས་བཟས་

ཟིན་པ་དང༌། སར་ལན་གིས་བུ་རླུང་ཐློབ་གར་ཡློད་ཅེས་བློས་པས། དྲང་སློང་གིས་སྒེགས་པ་

ཞིག་བཏློན་ཏེ། དེ་ནི་ངས་ཟས་པས་ཞུ་ཚར་སློང་ཞེས་སྨས། དེ་ནས་སར་ལན་ཁློས་ཏེ་དྲང་སློང་

དང་འཁྲུགས་པར་སར་ལན་ཡང་ཟློས། ཇི་ཙམ་ཞིག་ན་དྲང་སློང་དེ་ཧ་ཅང་ཁ་སྐློམ་པས་གདུངས་

པ་དང༌། མཚོ་དང༌། རིང་བུ་སློགས་ཆུ་མཐློང་ཚད་ཐམས་ཅད་འཐུངས་ཀང་ངློམས་མ་ཐུབ། དེ་

ནས་སློང་སྟེ་རྒྱ་མཚོ་འཐུངས། སྐབས་དེར་རྒྱལ་པློ་དུག་ཅན་ཞེས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཆུང་མ་

གཉིས་ཡློད། གཅིག་ལ་འཆློལ་པ་ཞེས་བ་བའི་བུ་ཞིག་ཡློད་ལ། གཅིག་ཤློས་ལ་ལྷ་ཆེན་པློ་ལས་

མཆློག་ཐློབ་པས་བུ་དྲུག་ཁི་ཡློད་པར་གྱུར། ཉིན་ཞིག་རྒྱལ་པློས་རའི་ཚིལ་ཞེས་བ་བའི་མཆློད་

སྦིན་བེད་པར་རློམ་པའི་སློམས་པ་བངས། མཆློད་སྦིན་གི་ཡློ་བད་མེ་ཤིང་དང༌། མེ་ཐབ་ཀི་ཁ་

ཁེར་ལ་སློགས་ག་སྒིག་བས་ཤིང༌། མཆློད་རས་ཀི་ར་རྣམས་མཆློད་སློང་ལ་བཏགས་ནས། བུ་

ཁི་དྲུག་པློ་ཐམས་ཅད་ལ་གློ་ཆ་བགློས་ཤིང༌། མཚོན་ཆ་ཐློགས་ནས་མཆློད་རས་དེ་དག་སྲུང་

བཅུག་པ་རེད། དུས་དེར་ཁབ་འཇུག་གིས་བསམ་པར། དྲང་སློང་གིས་རྒྱ་མཚོ་འདི་ཐམས་ཅད་

འཐུངས་ཟིན་ན། སར་ཇི་ལར་དགང་བར་བ། ངས་རྒྱལ་པློ་དུག་ཅན་གི་མཆློད་སྦིན་བ་བའི་

གནས་ནས་ར་ཞིག་རྐུས་ན་རྒྱ་མཚོ་མི་ཟད་པའི་དློན་འདི་འགྲུབ་ཐུབ་པར་སྙམ་ནས། ཁབ་

འཇུག་གི་ར་ཞིག་བརྐུས་ཏེ་ས་འློག་ཏུ་ཞུགས་སློ།། རྒྱལ་པློ་དུག་ཅན་པའི་བུ་རྣམས་ཀིས་གཏམ་

དེ་ཐློས་པ་དང༌། རྒྱ་མཚོ་བརློས་ཏེ་ས་འློག་ཏུ་ཞུགས་བཅུག་པ་དང༌། དེར་ཁབ་འཇུག་དྲང་སློང་

སེར་སྐྱའི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ཏེ། སེང་གེའི་ཁིའི་སྟེང་ན་འདུག་པའི་མདུན་ན་ར་ཐམས་ཅད་ཡློད་

པར་མཐློང་བ་དང༌། རྒྱལ་པློའི་བུ་རྣམས་ར་འཕློག་པར་མཐློང་བའི་ཞེ་སང་གིས་ཁློ་བ་ཤུགས་

ཆེན་པློར་གྱུར་ཏེ། ཁབ་འཇུག་ལ་བརས་སྟབས་ཀིས་ར་རྣམས་འདེད་པར་བརམས་པ་དང༌། 

ཁབ་འཇུག་གིས་རྒྱལ་པློ་དུག་ཅན་པའི་བུ་རྣམས་ཀིས་བརས་པར་ཤེས་ནས་ཁློ་བློའི་སང་མིག་

གིས་དེ་དག་ལ་བལས་པས། བུ་དྲུག་ཁི་པློ་ཐམས་ཅད་ཚིག་སྟེ་ཐལ་བར་བས་ཤིང༌། ཤི་ནས་

དམལ་བར་སྐྱེས་སློ།།  རྒྱལ་པློ་དུག་ཅན་པས་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ཐློས་པ་དང༌། ཆུང་མ་དང་



  663  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

པློའི་བུ་འཆློལ་པ་ར་རྣམས་ཚུར་བངས་པའི་ཆེད་དུ་བཏང་པ་རེད། འཆློལ་པ་དེར་ཕིན་ཞིང་ཁབ་

འཇུག་ལ་བསྟློད་པ་དང༌། མཆློད་པས་མགུ་བར་བས་ཏེ་ར་རྣམས་ཚུར་ལེན་ཐུབ་པར་བྱུང་བ་

དང༌། རང་གི་ཡུལ་དུ་ལློག་ནས་རྒྱལ་པློའི་མཆློད་སྦིན་གི་བ་བ་ཐམས་ཅད་བར་ཆད་མེད་པ་

བེད་ཐུབ་པར་བྱུང་བ་རེད།  དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེ་ཤི་ནས་ལྷ་ཡུལ་དུ་སྐྱེས་ཤིང༌། བུ་འཆློལ་པ་

ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་པློར་གྱུར། དེའི་བུ་མྱུར་བ་ཞེས་བ་བ་རྒྱལ་སིད་ལ་དབང་བསྐུར་བ་དང༌། རྒྱལ་

པློ་མྱུར་བས་བདག་གི་ཁུ་བློ་རྣམས་དམལ་བར་སྐྱེས་པ་ལ། དེ་རྣམས་ཀི་ཕ་རྒྱལ་པློ་དུག་ཅན་

པ་དང༌། ཁློ་བློའི་ཡབ་འཆློལ་པ་གཉིས་ཀས་དེ་དག་དམལ་བ་ལས་ཐར་བའི་ཐབས་གང་ཡང་

བས་མི་འདུག ད་ནི་བདག་གིས་དེ་དག་དམལ་བ་ལས་ཐར་བའི་ཐབས་ཞིག་དགློས་སྙམ་ནས། 

གངྒཱ་མི་ཡུལ་དུ་ཕབ་པའི་ཕིར་དུ་ལྷ་ཡི་ལློ་སུམ་ཁིའི་བར་དུ་དཀའ་ཐུབ་སྤད་ཀང་ཕབ་མ་ནུས་

སློ།། དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་མྱུར་བ་འདས་རེས་སུ། དེའི་སས་ལི་པས་གངྒཱ་དབབ་པའི་ཕིར་ལྷའི་ལློ་

སུམ་ཁིའི་བར་དུ་དཀའ་ཐུབ་སྤད་ཀང་དེས་ཀང་ཕབ་མ་ཐུབ། དེ་རྒྱལ་པློ་ལི་པ་འདས་པའི་རེས་

སུ། དེའི་སས་བ་གློ་ར་ཐས་དཀའ་ཐུབ་ཆེན་པློས་ཚངས་པ་མགུ་བར་བས་ཏེ། མཆློད་སྦིན་རྒྱ་

ཆེན་པློ་ཕུལ་ནས་འཇིག་རེན་མི་ཡུལ་དུ་གངྒཱ་དབབ་པར་ནན་ཏན་དུ་ཞུས་པས། ཚངས་པས་དེ་

བཞིན་ཁས་བངས་ཏེ། གངྒཱ་ལ་ཁློད་མི་ཡུལ་དུ་འབབ་པར་གིས་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་པ་དང༌། 

གངྒཱས་སྡུག་བསལ་གི་སྨེ་སགས་འདློན་ཏེ། གངྒཱའི་བསམ་པ་ལ། ད་ང་དེར་སློང་ན་ཐུན་མློང་དུ་

འགྱུར་ཞིང༌། རིགས་ངན་ལ་སློགས་ཐམས་ཅད་ཀིས་བསྟེན་པར་འགྱུར་ན། འདི་ལ་བུའི་མཐློ་

རིས་ཀི་ཁློར་ཡུག་སྤད་པའི་སྐལ་པ་དང་བལ་བར་ངེས། འློན་ཀང་མེས་པློའི་བཀའ་ལས་འདའ་

བར་ཡང་མི་རིགས་པས། ད་ནི་འདི་ནས་ཤུགས་ཆེན་པློས་ཕིན་ཏེ་ཐད་ཀར་ས་འློག་ཏུ་ཞུགས་

པར་བ་སྙམ་མློ།། ཚངས་པས་དློན་དེ་ཤེས་པ་དང༌། ཅི་ཁློད་ཀིས་མིའི་འཇིག་རེན་དུ་དག་བེད་

མ་བས་པར་ས་འློག་ཏུ་འབབ་པར་བེད་དམ། ཞེས་བཀའ་བཀློན་དང་བཅས་ཏེ། ལྷ་ཆེན་པློ་རང་

གི་རལ་པའི་ནང་དུ་བཞག་གློ དེ་ནས་གངྒཱ་ལྷ་ཆེན་པློའི་རལ་པ་ལས་ཕིར་ཐློན་པའི་ཆེད་དུ་ལྷ་

ཡི་ལློ་སྟློང་གཅིག་གི་བར་དུ་འཁློར་ཞིང་འབབ་ཀང་རལ་པའི་མཐའ་མ་རེད། དེ་ནས་སྐལ་ལན་

ཤིང་རས་དཀའ་ཐུབ་ཆེན་པློས་ལྷ་ཆེན་པློ་དགའ་བར་བས་ཏེ། རལ་པ་བཙིར་བ་དང༌། རི་བློ་ཏི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེའི་ཐློག་ཏུ་ཆུ་ཐིགས་པ་གཅིག་བབ་པར་གྱུར་པ་ལ་སྐད་ཅིག་གིས་དེར་མཚོ་ཆེན་པློ་གཅིག་

ཏུ་གྱུར་པ་གགས་སློ།། དེ་ནི་དེང་དུས་ཀི་ཁ་འབབ་ཀི་ཆུ་བློ་བཞིར་གགས་པ་འདི་དག་ཡིན་ནློ།།  

ཇི་ཙམ་ཞིག་ན་གངྒཱ་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་དེ་འདའ་བར་བའློ་སྙམ་ནས་དྲེགས་པ་དང་

བཅས་པར་རི་ཁ་བ་ཅན་གི་སུལ་ནས་བདེ་བར་འབབ་པའི་ཚེ། རི་དེའི་སུལ་ན་དྲང་སློང་ཛཧྣུ་

ཞེས་པ་དཀའ་ཐུབ་དྲག་པློ་ཅན་ཞིག་ཡློད་པ་དེས་སློམ་ལ་བརློན་ཞིང་བཞུགས་ཡློད་པ་དང༌། ཆུ་

བློ་དེས་ཅ་ཅློའི་སྒ་སྒློགས་ཤིང་སེག་པའི་ཉམས་དང་བཅས་པ་དལ་གིས་འབབ་པར་མཐློང་བ་

དང༌། ཤིན་ཏུ་ཁློས་ཏེ་སྨས་པར། ང་ཡི་གནས་དང་ཉེ་བ་འདིར། །བུད་མེད་འདི་ནི་སེག་པ་

ཡིས། །འཛེམ་པ་མེད་པ་ཅི་ཕིར་འགློ། །སྤློད་ངན་སིག་པ་ཆེན་པློ་ཡིན། ཞེས་སྨས་ཏེ་གངྒཱ་

བངས་ཏེ་འཐུངས་སློ།། དེ་ནས་བ་གློ་ར་ཐས་དྲང་སློང་དེ་དཀའ་ཐུབ་ཀིས་མགུ་བར་བས་པས། 

དྲང་སློང་དེས་གངྒཱ་སྐྱུགས་སློ།། 

ཛམྦུ་ཀ [ལེགས]སྤང་ཀི། 

ཛམ་དྲུག་ཅིག་གི་ཐུག་པ། རམ་པ་ལ་ཤུ་རུས་ཀི་རྡློར་བཏབ་པའི་ཐུག་པ། 

ཛམྦུ་གིང་། [ལེགས]འཛམ་བུ་གིང་། 

ཛམྦུ་ཆུ་བློ། ལེགས] ① རྒྱ་གར་གི་ཆུ་བློ་ཞིག ② གསེར། 

ཛམྦུ་ཆུ་གསེར། གསེར་ལེགས་ཤློས་ཤིག 

ཛམྦུ་པྱ�ཀྵ། མཚོ་མ་དྲློས་པའི་འགམ་དུ་སྐྱེས་པའི་འབས་ལན་ཤིང་ཞིག་ཡིན་པར་གགས། 

ཛམ་བ་ལ། རྨུགས་འཛིན་ཏེ་ནློར་ལྷ་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སློན་གི་གནློད་སྦིན་དང་། ཆུ་ཡི་

དབང་པློ། ཆུ་ལ་གནས། ཆུའི་ཐུབ་པ། ནློར་གི་དབང་ཕྱུག་བཅས་སློ།། 

ཛར་ཛོར། ཛ་རེ་ཛོ་རེའི་བསྡུས་མིང་། 

ཛར་རེ་བ། འཕློ་དང་བཅས་པའམ་འཕློ་ཅན། ལས་འཕློ་ཛར་རེ་བ། 

ཛལ་ཀ གང་པློ་ཆེ། 

ཛི་ན་མི་ཏྲ། [ལེགས]བློད་སྐད་དུ་རྒྱལ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཞེས་སུ་གགས་པ་འདི་ནི་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་

བརྒྱད་པར་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་བྱུང་བའི་ནང་པའི་པཎི་ཏ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། བློད་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

བཙན་གིས་ཁློང་བློད་ལ་གདན་དྲངས་ཏེ་བཀའ་དང་བསྟན་བཅློས་མང་པློ་བསྒྱུར་པ་དང་། འདུལ་

བའི་བསྟན་པ་སེལ་བ་སློགས་བློད་ལ་དྲིན་ཅན་ལློ་པཎ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་དུ་གྱུར་པའློ།། 

ཛི་བད། ཞིང་པའི་ལློ་ཏློག་ནང་རྩྭ་སློ་བསལ་སྐབས་ས་བརློ་ཆས་ཀི་ཤིང་གུག་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

ཛི་ཧ་བིནྡ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་རྒྱ་ཚྭའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། ལྕེ་

འབིགས་ཞེས་འགྱུར་བ་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་བསྟན་པའི་ཉིན་བེད་ཀིས་མཛད་པའི་མངློན་བརློད་

འཆི་མེད་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་ལས་གསུངས། 

ཛིང་གློང་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། 

ཛུས། བྱུང་ཁུངས་གཙོ་བློ་འབར་མ་དང་། ཨུ་རུ་སུ། ཨ་མེ་རི་ཀ པ་ཤིས་སློགས་ནས་ཐློན་ཞིང་ཡློད་

པ་རེད། བློད་ནང་དུ་ཨ་མདློ་མདློ་ས་ཆ་དང་། ཁམས་འཇློ་པའི་ས་ཆ་རྣམས་སུ་ཡང་གཏེར་རྡློ་དེ་

རིགས་ཡློད་འདུག དབིབས་དང་ཆེ་ཆུང་ངེས་པ་མེད་པ། ཁ་དློག་ལང་གུ་ཅུང་ཟད་དྭངས་པ། ས་

ཞིང་མཁེགས་ལ་འློད་དང་ལན་པ། སྤུས་ཞན་པ་འགའ་ཞིག་ལ་དཀར་ཐིག་འདྲེས་པ་ཅན་ཡློད། 

རས་འགྱུར་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བློ་NaA1 [ Si₂O。] ཡིན་པ་དང་། ས་ཚད་ 6.5~7° 

དང་། ལིད་ཚད་ཁེ་ 3.3~3.4 ཡློད་པ། སེལ་རིགས་ཕལ་ཆེར་གཅློད་པར་ནུས་པ། བཀློས་

བཀྲློལ་དང་རྒྱན་ཆས་སློགས་འཆློས་པ་རྣམས་འཇམ་ལ་འློད་འཕློ་བ་དང་། ལེགས་པ་འགའ་

ཞིག་ལ་ཚོས་ཁུ་ལང་ཁུས་ཐིགས་པ་ལར་དྭངས་པ་དང་། འགའ་ཞིག་ལ་དེའི་ནང་ཆུ་བ་འདྲ་བའི་

སྤིན་རིས་ཅུང་ཟད་ཡློད་པ། གཡང་ཊི་ལས་ས་ཞིང་དྭངས་ལ་ཕེ་མ་ཞིབ་པ་ཁློམ་རར་རིན་གློང་

ཤིན་ཏུ་མཐློ་བ་འདི་ཡིན། 

ཛེ་ཏཱ་རེ། དེ་ནི་དག་ལས་རྒྱལ་བའི་དློན་དང་། ཇློ་བློ་རེ་དཔལ་ལན་ཨ་ཏི་ཤའི་བ་མ་ཡིན། འདི་ནི་

འཇམ་དཔལ་དབངས་ལས་དབང་བསྐུར་བ་དངློས་སུ་ནློད་དེ། རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་

ཐློགས་པ་མེད་པའི་བློ་གློས་ཀི་པདྨ་ཁ་ཕེ་སྟེ། མདློ་སགས་ཀི་བསྟན་བཅློས་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཅིང་། 

ཐ་སྙད་དུ་རྣམ་རྫུན་པ་ལར་འདློད་པའི་དབུ་མ་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཛོ་ཀི སར་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བ་ཞིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཛོར་རགས། རྫུན་བཤད་པའམ་ལློག་ལས་བས་པའི་རགས་མཚན་ཕིར་མངློན་པ། སས་སྐུང་བེད་

བསམས་ཀང་ཛོར་རགས་རྦད་དེ་བཤམས་སློང་། 

ཛོར་པློ། གཙང་སྦྲ་མི་བེད་པར་གློན་གློས་ངན་ངློན་གློན་པའམ་ཁློར་ཡུག་གཙང་སྦྲ་དློད་པློ་མེད་པ། 

ཁློར་ཡུག་ཛོར་པློ་འདི་འདྲར་འཚོ་བ་གང་འདྲ་སྐྱེལ་དགློས་སམ། 

ར། ① རི་བློ་མཐློན་པློའི་མིང་སྟེ། ར་རི་བག་རི། ར་ཁའི་ཞིང་། ར་མློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② ར་མ་ཞེས་

པའི་མིང་བསྡུས་པ། ར་ཀཿཐློག་དགློན། མིང་གཞན་ལ་སྟག་དགློན་ཟེར། འདི་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་

ནང་ཙམ་ལ་ཀཿཐློག་པ་གྲུབ་དབང་ཚེ་རིང་རྡློ་རེས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ར་ཀློང་། ར་ལས་བཟློས་པའི་

མར་མེའི་ཀློང་བུ། 

ར་སྐུ། ར་ལས་བཟློས་པའི་འདྲ་བརན། 

ར་ཁང་། ར་ཆས་བཟློ་སའི་ཁང་པ། 

ར་ཁུང་། ར་ས་འདློ་ཡུལ་ས་ཁུང་། 

ར་ཁེབས་རི་མློ། ལི་མའི་ཡློ་ཆས་ཀི་རྒྱན་རིས་ཤིག་ཡིན། དེ་ནི་མཉམ་གཤིབ་ཀི་ཀློང་ཀློང་ལས་

གྲུབ་ཅིང་། དབིབས་ནི་ར་ཁེབས་གལ་སྟར་སྒིག་པ་དང་མཚུངས། རི་མློ་དེ་ཐློག་མར་ཧྲང་རྒྱལ་

རབས་སྐབས་དར་འགློ་ཚུགས་ཏེ་ཀྲློའུ་ནུབ་མ་ནས་ཁྲུན་ཆིའུ་དུས་རབས་བར་ལ་དར་སློལ་

ཆེན་པློ་བྱུང་ཡློད་པ་རེད། 

ར་ཁློག ར་ལས་བཟློས་པའི་སྣློད་ཆས་སློ་བཏང་ཟིན་པ། ར་ཁློག་ཆག་ན་སྤི་གློང་། ཕློར་པ་ཆག་

ན་སེར་གློང་། 

ར་ཁ། གནའ་བློའི་ཚོན་ལན་རི་མློ་ཡློད་པའི་ར་ཆས་ལ་ཟེར། ར་ཆས་དེ་ཚོའི་བརློད་བ་གཙོ་བློ་ནི་

གདློད་མའི་དུས་སྐབས་ཀི་མིའི་ངལ་རློལ་དང་འཚོ་བའི་གནས་ཚུལ་བཀློད་ཡློད་པ་དང་ར་ཆས་

ཀི་རྒྱན་རིས་ལ་སྐྱེ་དངློས་ཀི་རི་མློ་དང་། སས་འཐག་རི་མློ། སློག་ཆགས་རི་མློ་སློགས་ཡློད། 

ད་དུང་སློག་ཆགས་མངློན་བིས་རང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་བཀློད་སྒིག་གི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའི་

རི་མློ་དང་། རྒྱུད་རིམ་ལན་ཞིང་མངློན་བིས་ཀི་སྟངས་སྟབས་འགྱུར་ལློག་ལས་གྲུབ་པའི་རི་མློའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

གྲུབ་ཆའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའི་རིགས་ཀང་ཡློད། དེའི་ཐློག་ནས་སྐབས་དེའི་མིའི་བློ་གློས་

དང་སྤང་གྲུང་། སྒྱུ་རལ་གི་སྙིང་བསྡུས་ནུས་པ་བཅས་མཚོན་ཐུབ་ཀི་ཡློད་པའློ།། 

ར་ཁལ། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་ལ་ར་མཁན་གིས་འབུལ་དགློས་པའི་ར་སྣློད་ཀི་ཁལ། 

ར་མཁན། ར་སྣློད་བཟློ་མཁན། ར་མཁན་གི་འཁློར་ལློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁློར་ལློས་འཚོ་དང་། 

བུམ་མཁན། དབྱུ་གུ་སྒྱུར། ས་ཡི་ལས་བེད་བཅས་སློ།། 

ར་རྒྱལ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ༡༦༧༢་ལློར་ཝ་ཇ་མ་ངག་དབང་བཟང་པློས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུར་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་གི། ར་མཁན་གི་ལག་ཆ་གི་ཞིག 

ར་དགློན་ལག་གྲྭ་ཚང་། མ་ཧྭ་ར་ཁུར་ཞེས་པའི་བ་མ་ཞིག་གིས་བཏབ་ཟེར། བཏབ་དུས་མི་གསལ། 

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

ཁློངས་སུ་ ཡློད། 

ར་དགློན་ཞབས་གྲྭ་ཚང་། འཇམ་དབངས་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་གིས་བཏབ། བཏབ་དུས་གསལ་

པློར་མ་ངེས། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འདབ་

པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་རྔ། མདུན་དུ་བཏགས་ཏེ་གཡས་གཡློན་ནས་དབྱུག་གུས་བརྡུང་རྒྱུའི་རྔ་ཞིག 

ར་རྔ་ཁ་གཅིག་པ། ར་རྔའི་བེ་བག་ཅིག 

ར་ལྕུམ། ར་ཁློད་ལ་སྐྱེས་པའི་ལྕུམ། 

ར་ཆབ། ར་རི་འགམ་ནས་འབབ་པའི་ཆུ་ཕན་ལ་ཟེར། ར་ཆུ་སིལ་མ་ཆང་དྲི་བློ། ཁ་སྐློམ་ཞིང་མེད་

ཀང་འཐུང་ཞིང་འགློ། ཞེས་པའི་གླུ་ལ་བུ། 

ར་ཆས། སས་བཟློས་པའི་ཡློ་བད། 

ར་ཆུ། ① རི་མགློའི་ར་གསེབ་ནས་འབབ་པའི་ཆུ། ② ཆུ་འགློ་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་ཡུལ་ཤུལ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ར་སྟློད་རློང་གི་ནུབ་ཕློགས་ནས་བྱུང་སྟེ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དང་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་བརྒྱུད་དེ་མཐར་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་འབབ། 

ར་ཉུངས། ར་ཡུང་དང་དློན་གཅིག 

ར་སྟེང་ཆེན་དགློན། དགློན་འདི་བཏབ་དུས་རེད། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་སྟློད། རློང་ཞིག མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དང་གདང་

ལའི་བང་ཕློགས་སུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་བ་ཕུག་ཐང་དུ་ཡློད། ར་གཏུགས། ར་

སྣློད་ཀི་གས་ཆག་གསློ་བ། 

ར་གཏུམ་པློ་དགློན། མིང་གཞན་ཐློས་བསམ་བམས་པ་གིང་ཟེར། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་

མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ལྷ་རི་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་དམ། ར་མའི་དམ་བེ 

ར་དང་གཡའ། རྩྭ་ཤིང་སློགས་ཉུང་ངུ་ལས་མེད་ཅིང་ཕལ་ཆེ་བ་ར་རྡློས་གང་ནས་ཡློད་པ་དེ་ལ་ར་

ཟེར་ཞིང་། བག་རི་དང་སང་འདྲེས་མར་ཡློད་པའི་ས་གནས་དེ་ལ་གཡའ་ཟེར། ར་དུག ལ་དུག་

དང་དློན་གཅིག 

ར་སེར། ར་ལས་བཟློས་པའི་སེར་མ། 

ར་མདློག ཚོས་ལི་སྨུག་སྟེ་ལི་ཁི་དང་། སྣག་ཚ། མཐིང་། བ་བ་བཅས་བསེས་པའི་མདློག དབིན་

སྐད་དུ་light brown ཟེར་དེ་ཡིན་འདུག 

ར་ནག་རི། ར་རྡློ་ནག་ཐིབས་བེར་ཡློད་པའི་རི། 

ར་སྣློད། སས་བཟློས་པའི་སྣློད་སྤད། 

ར་པར། སས་བཟློས་པའི་ར་ཁློག་གི་པར། 

ར་སང་། ར་རི་དང་སང་རིའི་བསྡུས་མིང་། 

ར་སང་ཐང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ༡༨༦༤ལློར་ར་དཔློན་མློའི་བུ་བསློད་

ནམས་ཚེ་དབང་གི་ཇློ་དགློན་ཞིག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་དཔལ་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ཆློས་ཀི་དབང་པློ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༨༠༨་ལློར་

ཁམས་བང་འབློག་དགེ་རེ་ར་ཆུ་ཁའི་སེར་གཏློགས་རྒྱལ་ཐློག་ཅེས་པའི་གདུང་ལས་སྐུ་

འཁྲུངས། རྡློ་གྲུབ་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕིན་ལས་འློད་ཟེར་གིས་དཔལ་དགེ་བསམ་གཏན་ཕུན་

ཚོགས་ཀིས་སྤྲུལ་སྐུ་ངློས་འཛིན། ཨློ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆློས་ཀི་དབང་པློ་ཞེས་མཚན་གསློལ། 

སྐུ་ན་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་རྣམས་ཚེགས་མེད་དུ་མཁེན། མཁན་ཤེས་རབ་བཟང་

པློ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། རྡློ་བ་འཇིགས་མེད་སྐལ་བཟང་དང༌། འཇིགས་མེད་ངློ་མཚར། རྒྱལ་སས་

གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་སློགས་ཀི་དྲུང་ནས་ངལ་གསློ་སྐློར་གསུམ་དང༌། སྤློད་འཇུག ར་རྒྱུད་

གསང་བ་སྙིང་པློ་སློགས་མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་མང་པློ་དང༌། རིག་གནས་བཅས་གསན། ཞེ་

ཆེན་དབློན་སྤྲུལ་མཐུ་སྟློབས་རྣམ་རྒྱལ་ལས་བཀའ་འགྱུར་ལུང་དང་སྒ་རིག་པ་གསན། བཀའ་

བསྟན་འགྱུར་རློ་ཅློག་དང༌། རིང་མའི་ཀུན་མཁེན་ཡབ་སས། ས་པཎ། རེ་ཙོང་ཁ་པ་སློགས་

གསར་རིང་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀིས་ལེགས་པར་བཤད་པའི་གནས་མཐའ་དག་ལ་གསན་བསམ་

ཕློགས་མེད་དང་དཔེ་གཟིགས་རག་འགྲུས་སུ་མཛད་པས་མཁས་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན། འཇིགས་

མེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ལས་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་སློན་འགློའི་ལམ་ཁིད་ས་ཕིར་ལན་གངས་ཉེར་

ལྔ་གསན་པ་མ་ཟད། ཁིད་སྦང་དེ་སྙེད་ཅིག་གྲུབ་པར་མཛད། གཞན་ཡང་ར་རླུང་དང་རློགས་

ཆེན་གི་ཁིད་སློགས་དང༌། ས་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆློས་སྐློར་རྣམས་མང་དུ་གསན། མདློ་མཁེན་

བརེ་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེ་ནས་བརྟུལ་ཞུགས་ཐབས་ཀི་སྤློད་པས་རིག་པ་བཅར་ཕློག་གི་ཚུལ་དུ་ངློ་

འཕློད། ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ར་རླུང་གི་ཁིད་སྦང་རྒྱུན་རིང་དུ་བསྐྱངས། རློགས་ཆེན་རིན་པློ་

ཆེ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡློ་རེ་སློགས་ལས་ཆློས་ཀི་བདུད་རི་མཐའ་ཡས་པ་བཞེས། རུ་དམ་

ཡང་དབེན་གཤིན་རེའི་སྒྲུབ་ཕུག་དང༌། ཚེ་རིང་ཕུག་སློགས་སྒྲུབ་པར་ཡུན་རིང་གནང༌། དགུང་

ལློ་སུམ་ཅུའི་ནང་སྐློར་ནས་གསེར་ཐར་ཡར་ལུང་པདྨ་བཀློད་སློགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་སྐལ་ལན་

རིག་པ་འཛིན་པའི་ཚོགས་ལ་རྒྱུད་གསང་བ་སྙིང་པློའི་ལགས་ཁིད་རྒྱས་པར་གནང༌། གསེར་

ཐར་དང་རྡློ་སྟློད་སྨད་ཀི་འདུས་སེ་ཡློངས་ལ་སྤློད་འཇུག་དང༌། མ་ཎི་བཀའ་འབུམ། བདེ་སྨློན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློགས་ཀི་ཆློས་སྦིན་གངས་མེད་བསྩལ། རྐུན་ཇག་གི་རྒྱུན་བཅད། དམར་སྟློན་གི་སློལ་

བསྣུབས། དེ་ནས་ཛམ་ཐང་དུ་ཕེབས་ཏེ་གཙང་པ་ངག་དབང་ཆློས་འབློར་ལས་སྦློར་དྲུག་

གསན། མི་ཉག་གི་ཡུལ་དུ་བློན་ཏེ་འདྲ་དགེ་བཤེས་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ཕར་ཕིན་སྐློར་གི་

དྲི་བ་དང་བགློ་གེང་མང་དུ་མཛད་པ་སློགས་གནས་ངེས་མེད་དུ། ཀུན་སང་བ་བཏང་གི་མཛད་

པས་འགློ་དློན་ཕློགས་མེད་དུ་བསྐྱངས། རློགས་ཆེན་ཤྲི་སེང་གི་ཆློས་གྲྭ་དང༌། པདྨའི་ཐང་

སློགས་སུ་བམས་ཆློས་དང༌། དབུ་མ། མངློན་པ། རྒྱུད་གསང་སྙིང༌། ཡློན་ཏན་མཛོད། སློམ་

གསུམ་རྣམ་ངེས་སློགས་འཆད་ཁིད་ཡུན་རིང་གནང༌། ལྷག་པར་དུ་ལློ་བསྟུད་མར་སྤློད་འཇུག་

ལགས་ཁིད་གནང་བས་རློགས་ཆེན་ཤྲི་སེང་གི་ཉེ་འགམ་དུ་མེ་ཏློག་སེར་ཆེན་འདབ་མ་སུམ་ཅུ་

དང༌། ལྔ་བཅུ་ཅན་མང་དུ་སྐྱེས་པ་ལ་སྤློད་འཇུག་མེ་ཏློག་ཏུ་གགས་པར་བྱུང༌། གཏེར་སྟློན་

མཆློག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གིང་པས་རློགས་ཆེན་གངས་ཁློད་ནས་བདེ་མཆློག་སངས་རྒྱས་མཉམ་

སྦློར་གི་གཏེར་ཁ་བཞེས་སྐབས་རེ་ཉིད་ཆློས་སྐློར་དེ་དང་རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་སློགས་ཀི་

ཆློས་བདག་ཏུ་མངའ་གསློལ་ཞིང་དེ་དག་གི་དབང་ལུང་ཁིད་ཡློངས་རློགས་བརྣློག་ཆློས་སུ་

བསྩལ། ཀཿ་ཐློག་རྡློ་རེ་གདན་དུ་ཕེབས་ཏེ་དམ་གཙང་བམས་གསུམ་གི་གདུང་འབུམ་ལ་ཕག་

སྐློར་མཛད། སི་ཏུ་མཆློག་སྤྲུལ་ཆློས་ཀི་བློ་གློས་སློགས་ཀིས་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ལར་འདུས་

སེ་ཡློངས་ལ་སྤློད་འཇུག་གི་བཤད་ཁིད་རྒྱས་པར་གནང༌། སེར་ཤུལ་དགློན་དང༌། ལབ་ཁི་འདུ་

དགློན། ཆུ་ཧློར་དགློན་སློགས་རི་བློ་དགེ་ལན་པའི་དགློན་ཆེན་དག་ཏུ་བློན་ནས་སྤློད་འཇུག་གི་

བཤད་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཅིང༌། དེ་དག་ཀང་ཞལ་གསལ་བ་སྒ་དག་པ། ཚིག་ཉུང་ལ་དློན་འདུས་

པ། གནད་ཉམས་ལེན་གི་སྟེང་དུ་བསྐློར་ནས་གསུང་པས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་མང་པློས་

ཀང་བསགས་བརློད་ཀི་མེ་ཏློག་འཐློར་ཞིང་གུས་པས་བཏུད། ར་རྒྱལ་དགློན་གི་ཉེ་སྐློར་དུ་ཆློས་

འཁློར་གི་གདན་ས་མཛད། སྐུ་ཐློག་གློང་མ་དཔལ་དགེ་བསམ་གཏན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་

བཞེངས་པའི་རྡློ་འབུམ་ཆེན་མློ་དེར་ཁ་གསློའི་ཚུལ་དུ་སློན་གི་རྡློ་འབུམ་ལས་ཀང་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་

དཔངས་མཐློ་བ། འབློན་སྒློས་ཤིང་སྤུས་ལེགས་པར་ཞིག་བཞེངས་ཏེ་དཔལ་སྤྲུལ་རྡློ་འབུམ་

ཞེས་གགས་པར་བྱུང༌། རེ་འདི་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པློར་རང་དློན་དུ་ཐློས་བསམ་སློམ་གསུམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

དང༌། གཞན་དློན་དུ་འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་གི་མཛད་པ་ཁློ་ནས་རྣམ་ཐར་བསྐྱངས་ཏེ་མདློ་

ཁསམ་སྟློད་སྨད་བར་གསུམ་དུ་སྤློད་འཇུག་དང༌། བམས་ཆློས། སློམ་གསུམ། ཡློན་ཏན་མཛོད་

སློགས་ཀི་འཆད་ཉན་ས་དར་རྡློ་དར་དུ་གྱུར་པ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་རྒྱུད་གསང་བ་སྙིང་པློའི་

བཤད་རྒྱུན་དང༌། ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ར་རླུང་དང་ཁིད་སློགས་ཀི་ཆློས་རྒྱུན་སྣུམ་ཟད་ཀི་

མར་མེ་ལར་བུར་གྱུར་སྐབས། རེ་འདི་ཉིད་ཀི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརེན་ནས་སར་ཡང་ཆེས་ཆེར་

དར་བར་གྱུར་ཏེ་འློད་གསལ་རྡློ་རེ་སྙིང་པློའི་བསྟན་པའི་རིང་ལུགས་འཛིན་སྐྱློང་སེལ་བར་

མཛད་པའི་རེ་ཡི་ཞལ་སློབ་ཏུ་གྱུར་པ་ཀཿ་ཐློག་སི་ཏུ་མཆློག་སྤྲུལ་ཆློས་ཀི་བློ་གློས། རློགས་ཆེན་

སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆློས་རྡློར། རྒྱལ་རློང་ནམ་སྤྲུལ་ཀུན་བཟང་ཐེག་མཆློག་རྡློ་རེ། རྡློ་གྲུབ་

ཆེན་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས། སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་འཇིགས་

མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ། མདློ་མཁེན་བརེའི་སས་བདེ་ཆེན་རིག་པའི་རལ་གི། མཆློག་སྤྲུལ་གཞན་

ཕན་ཆློས་ཀི་སྣང་བ། ཨ་འཛོམ་འབྲུག་སྤྲུལ་འགློ་འདུལ་རྡློ་རེ། གཏེར་སྟློན་ལས་རབ་གིང་པ། 

འཇུ་མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ། མཁན་ཆེན་པདྨ་དམ་ཆློས་འློད་ཟེར། སྨློ་ཤུལ་ལུང་རློག ཨ་

ལག་མདློ་སགས་རྒྱ་མཚོ་སློགས་རིང་མའི་མཁས་གྲུབ་ཀི་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་དང༌། གཞན་ཡང་

སེ་རའི་གྲྭ་སར་མཁས་གགས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ཐློབ་པའི་སེར་ཤུལ་ལྷ་རམས་པ་ཐུབ་བསྟན། 

དཔལ་སྤུངས་བ་མ་བཀྲ་ཤིས་འློད་ཟེར། འཇུ་བ་མ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་སློགས་ས་དགེ་

བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་མཁས་གྲུབ་དེ་དག་གིས་གཙོས་སློབ་མ་བསྟན་འཛིན་གི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མང་

དུ་བསྐྱངས་པའི་མཐར། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་ཕག་ལློའི་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅློ་བརྒྱད་ཉིན་

སྤི་ལློ་༡༨༨༧་ལློར་སྐུ་གཤེགས་སློ།། 

 དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀིས་གདུལ་བ་རང་རང་གི་མློས་ངློར་འགློ་བའི་བློ་དང་འཚམས་པའི་ལགས་

རློམ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་གནང་མློད། དེ་དག་ནི་སློ་སློས་རིས་ཆེན་བས་ཏེ་ཉར་ཚགས་བས་པ་

ལས། རེ་རང་ཉིད་དང༌། ཉེ་གནས་རྣམས་ཀིས་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་ཉར་མ་བས་པས་མང་ཤློས་ཞིག་

འཐློར་ནས་པར་དུ་འཁློད་མ་ཐུབ་པར་སྣང༌། སློན་མར་པར་དུ་འཁློད་ཅིང༌། དེང་སྐབས་མིག་གི་

བདུད་རིར་གྱུར་པ་ནི་གེགས་བམ་དྲུག་བཞུགས་ཡློད་པ་འདི་དག་གློ། གསུང་རློམ་དེ་དག་གི་
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ཁློད་དུ་བམས་ཆློས་དང༌། སྤློད་འཇུག ཡློན་ཏན་མཛོད་སློགས་ཀི་གཞུང་འགེལ་དང་ས་བཅད་

ཡློད་ལ། སློན་འགློའི་ཁིད་ཡིག་ཀུན་བཟང་བ་མའི་ཞལ་ལུང་སློགས་གདམས་ཟབ་གནད་ཀི་

མན་ངག་གི་ཉམས་ཁིད་སྐློར་དང༌། གཏམ་པདྨའི་ཚལ་གི་ཟླློས་གར་སློགས་གཏམ་ཚོགས་དང་

ཞལ་གདམས། བསྟློད་ཚོགས་སློགས་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་མཁས་

ངློམས་ཀི་སྤློས་པ་མ་མཛད་པར་གདུལ་བའི་རྒྱུད་དང་བསྟུན་ནས་གསུངས་པས་ཐུན་མིན་ཁད་

ཆློས་བ་ན་མེད་པ་ཞིག་ཡློད་པ་ནི། རྡློ་གྲུབ་ཆེན་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མས་མཛད་པའི་

དཔལ་སྤྲུལ་རྣམ་ཐར་ལས་འདི་སྐད་ཅེས་གསུངས་ཏེ། “མཁས་པས་བརགས་ན་དློན་བཟང་བ། 

བླུན་པློས་ཉན་ཡང་གློ་ས་བ། གནད་འདུས་ལ་འཛིན་བདེ་བ། རན་ལ་འབེལ་ཆགས་པ། སྙན་ལ་

རློ་ཉམས་དང་ལན་པ། འཇམ་རྩུབ་ཇི་ལར་བཤད་ཀང་གདམ་ངག་གི་རློ་གཅིག་ཏུ་མཐུན་པར་

འབྱུང་བས་མཁས་རྨློངས་བར་མའི་སྐྱེ་བློ་མཐའ་དག་གི་ཡིད་འཕློག་པ་ཡློད།

ར་ཕུ་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། 

ར་ཕག སློ་བཏང་བའི་ས་ཕག 

ར་ཕུར། [ཡུལ]རྡློ་ལ་བཟློ་དབིབས་འདློན་བེད་ཀི་ལྕགས་ཕུར་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

ར་ཕློར། རའི་ཕློར་པའམ་ཁམ་ཕློར། 

ར་བུམ། རའི་བུམ་པ། 

ར་བུམ་རི་མློ་ཅན། ལློ་ངློ་བཞི་སྟློང་ལྔ་བརྒྱའི་སློན་གི་གནའ་བློའི་ར་འབུམ་སྟེ་ཆབ་མདློའི་ཁ་རུབ་ས་

ཁུལ་གི་ས་འློག་ནས་ཐློན་པའི་ར་བུམ་རི་མློ་ཅན་ད་ལ་བློད་ལློངས་རེན་རས་བཤམས་མཛོད་

ཁང་དུ་ཡློད། 

ར་འབུམ་རྨད་དགློན། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ༡༠༩༤ལློར་རྨེའུ་བ་རབས་བཅག་བཞི་

པ་བསློད་ནམས་དབང་གགས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་བེ་རྫུབ་བེ། རབ་ལ་ལློས། 



  673  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

ར་བེ། རའི་ཆུ་སྣློད། 

ར་བ། ར་གསེབ་ཏུ་སློད་པའི་བ་བའམ་ཨ་བ། 

ར་བག ར་རིའི་བག་རྡློ། 

ར་མ། ① ར་མའི་སྣློད་ཆས་སྤིའི་མིང་། ② བེ་བག་ཆུ་ར་དང་། ཆང་ར་སློགས་ཀི་མིང་། 

ར་མི། ར་ཁློད་དུ་སློད་པའི་མི་ཆུང་གི་དབིབས་ཅན་སློག་ཆགས་ཤིག 

ར་མེར་ཆེན་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་ ༡༩༢༤ ལློར་གྲུབ་དབང་བདེ་ཆེན་རྡློ་

རེས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་མློ་དགློན། དགློན་པ་འདི་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ་ཡང་། སྐྱློ་བག་དགློན་གི་རི་

ཁློད་པའི་སྒྲུབ་གནས་ལ་བུ་ཞིག་ཡིན་པར་འདྲ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་

ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་སྨློན་རྒྱལ་དགློན། དགློན་འདི་ཐློག་མར་འདེབས་མཁན་བློན་པློ་ཇ་མ་སྨློན་རྒྱལ་ཚང་གིས་བཏབ་

ཞེས་ཟེར། དུས་ནམ་ཡིན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་དམར་སྒྲུབ་ཆུ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༩༢༥ལློར་མཁས་དབང་འཇམ་

དཔལ་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་

སྙན་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་དམར་ཤར་རི་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་ཙམ་དུ་སྐམ་ས་མ་བསློད་ནམས་གཡུང་དྲུང་

གིས་སློན་མཁན་ཆེན་བསློད་ཇློའི་སྐབས་བཙུགས་པའི་སྨྱུང་གནས་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་རྒྱ་

བསྐྱེད་ཅིང་དགློན་འདི་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་

ཁུལ་སྙན་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་ཚིག་གཡུང་དྲུང་གིང་། མིང་གཞན་མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་གིང་ཟེར། ར་བློའི་རིག་པ་རང་ཤར་བ་བས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློག་བག་རློང་
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ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་རིས། [ཡུལ] ཅུང་ཟད་དམ་ཉུང་ཙམ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། དེ་རིང་ཁ་བ་ར་རིས་འབབ་འདུག་ལ་བུའློ།། 

ར་གཞློང་། ར་མའི་གཞློང་པ། 

ར་གཟློང་། ར་ཁློག་བཟློ་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག 

ར་ཡུང་། ར་རི་མཐློན་པློ་མཚོ་ངློས་ནས་མཐློ་ཚད་རྨི་ཁེ་5000ཡན་ཀི་ར་རྡློའི་ཁློད་དུ་སྐྱེ་བའི་སྨན་

རས་ཞིག སྨན་ཨ་བི་ཥའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

ར་ཡུལ། རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཤར་ལྷློའི་མཚམས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པློའི་ཆུ་ལག་གསང་

ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་དུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་སྐྱིད་སང་དུ་ཡློད། 

ར་ཡུལ་ཆུ། འབབ་ཆུ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ར་ཡུལ་རློང་ཁུལ་གི་འབབ་ཆུ་ཆེ་ཤློས་ཤིག་

ཡིན། དེའི་སྟློད་རྒྱུད་ལ་གསང་ཆུ་ཟེར། ལྷློ་ངློས་རྒྱ་གར་ཕློགས་ལ་འབབ། 

ར་གཡམ། སས་བཟློས་པའི་གཡམ་པ། 

ར་གཡམ་ཐུར་འགློའི་སྒྱུ་རལ། གནའ་བློའི་ཁང་པའི་ར་གཡམ་རྒྱ་ཕིབས་ཀི་ཆུ་འཛར་གི་ཐློད་དུ་ཁ་

ཐུར་དུ་བསྟན་པའི་སློར་དབིབས་ཅན་གི་ར་གཡམ་ཐློག་འཁློད་པའི་རྒྱན་རིས་རི་མློར་ཟེར། དེ་

ནི་ཆིན་དང་ཧན་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀི་སྒྱུ་རལ་གི་རྒྱན་སྤློས་དངློས་པློ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། སྐབས་

དེར་དར་སློལ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པློ་བྱུང་། 

ར་གཡམ་གཡུ་རི་ཅན། ཚོན་མདློག་གང་རུང་གི་རི་བཏང་བའི་ར་ལས་བཟློས་པའི་གཡམ་པ། 

ར་ར། ① ར་མ་འཇློག་སའི་ཡློ་བད་ཅིག ཤིང་ལྕུག་ཕན་གིས་ལྷས་མའམ། ཡང་ན་རེ་དུམ་གིས་གློར་

བུ་ཨ་ལློང་གིས་དབིབས་ཅན་ཞིག་བཟློས་ཏེ་ར་མ་སློགས་སྣློད་སྤད་འློག་ཏུ་འཇློག་པ་ནི། ར་མ་

བརན་པློར་བསད་པ་དང་། ར་མ་ཚ་པློའི་དྲློད་ཀིས་གློར་གཅན་གིས་ཤིང་ལེབ་ལ་སྐྱློན་འགློག་

པའི་ཆེད་དུ་ཡིན། ② ར་བ་དང་དློན་གཅིག 

ར་རི། རྩྭ་ཤིང་མེད་པར་རྡློ་སིལ་མ་དང་། ཕ་བློང་ཆེ་ཆུང་གིས་ཁེངས་པའི་རི། 

ར་རི་ཁ་སྦློར། [ཡུལ] དཀྲུག་ཤིང་བརྒྱབ་ནས་མཐུན་པ་མི་མཐུན་པ་བཟློ་པའི་དཔེ། 

ར་ལ། རའི་མེ་ཐབ་བམ་ཕིས་སུ་ལྕགས་ལས་བཟློས་པའི་སྟབས་བདེའི་མེ་ཐབ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

ར་ལུང་དགེ་མ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་ ༡༨༢༨ལློར་ལྷློ་ནུས་ལན་རྡློ་རེས་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ར་སྟློད་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་ལེགས་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༧༢༤ལློར་འདྲེན་མཆློག་ནམ་མཁའ་

འློད་གསལ་གིས་བཏབ། གིང་ས་སྐྱློང་མགློན་པློ་ལྷུན་གྲུབ་ཀིས་སྦིན་བདག་མཛད། གྲུབ་མཐའ་

རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་ལེབ་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་གློ་མློ་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

ར་ཤློ ཡུང་དང་གློ་མ་སློགས་བཙོ་སྣློད་ཀི་ར་མའི་སྣློད་ཆེན་པློའི་མིང་། 

ར་ས། ར་ཡི་སྣློད་སྤད་བཟློ་བེད་ཀི་ས། 

ར་སློ་བཏང་བ། མེར་བསེགས་པའི་གློ་མློ་དང་ར་ཆས། 

ར་སློ་མ་བཏང་བ། མེར་བསེགས་པའི་གློ་མློ་དང་ར་ཆས་སློགས་ཀི་མིང་ཡིན། 

ར་སློ་བཏང་བ། མེ་ལ་མ་བསེགས་པའི་གློ་མློ་དང་ར་ཆས་སློགས་ཀི་མིང་། 

ར་སློའི་ར་སྐློར། ར་སྣློད་སློ་གཏློང་སའི་ར་སྐློར། 

ར་སང་། ར་ལས་བཟློས་པའི་ས་ང་། 

ར་གསར། ར་ཆས་གསར་པ། 

ར་གསེང་། ར་རིའི་བར་གསེང་། 

ར་གསེབ། ར་རིའི་ཁློད། 

ར་བསམ་འགྲུབ་དགློན། བསམ་འགྲུབ་དགློན་ཡང་འབི་ཟེར། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་

ནང་ཧློར་ཆློས་རེ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ཀི་སྐབས་ཡུལ་འདིར་ས་སྐྱ་དང་། བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་

དགློན་ཁ་ཤས་ཡློད་པ་དེ་དག་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་དགློན་པ་འདིར་བཙུགས། གྲུབ་

མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རག་ཏློ། མང་པློ་ཡློད་པའི་དློན། ཕློ་བང་པློ་ཏ་ལའི་ཐང་ཆེན་དུ་རེན་འབེལ་མཛད་སློ་གཉེར་བའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐབས་སུ་མི་རག་ཏློ་ཁེངས་འདུག རང་། སམ་དང་དློན་གཅིག 

རད། གནློད་རྐྱེན་བཟློས་པ་དཔེར་ན། ཁློས་ང་ཚོའི་མིང་དེ་རད་སློང་ལ་བུ། 

རབ། ① འདམ་ཆུ་ལན་ལིན། འདམ་རབ་ཏུ་ཚུད་པ། ② ཤིང་རིགས་ཀི་སློང་པློ་དང་ར་བ་གང་རུང་

ལ་སྐྱེ་བའི་ལྦ་བ་ཕློར་པ་བཀྲུ་བེད་ལེགས་ཤློས་ཤིག 

རབ་ཆེ་བ། ① འདམ་རབ་ཆེ་བ། ② [ཡུལ] ཡ་མེད་ཚ་པློའམ་ཉེས་པའི་ལས་ཀར་མི་འཇིགས་པ། 

རབ་ཆེན། [ཡུལ]ཡ་མེད་ཚ་པློའམ་ཉེས་པའི་ལས་ལ་མི་འཇིགས་པ། མཁས་རླློམ་རབ་ཆེན། རྐུན་

མ་རབ་ཆེན། 

རབ་རློལ་མཆིན་མ། རབ་ཡ་ཞེས་པ་ཕག་པའི་སྤུ་རིས་ལ་བུ་ཡློད་པའི་ཤིང་གི་ལྦ་བ་ཞིག 

རབ་པ། ཕན་ཚུན་བསེས་ཤིང་ཟླ་འགིལ་བ། 

རབ་ཕློར། རབ་ཡའི་ཕློར་པ། རབ་ཕློར་དངུལ་ཤན་མ། 

རབ་བེ་རློབ་བེ། ① རྫུན་གི་རང་བཞིན། གཏམ་རབ་བེ་རློབ་བེ་མ་ཤློད། ② མི་གཙང་ལན་ལིན་གི་

ཚུལ། ལུད་སྙིགས་རབ་བེ་རློབ་བེ་ཞིང་ཁར་སྐྱེལ། 

རབ་ཚལ། བཟའ་ཚལ་ལྷག་འཕློ་ཕན་ཚུན་བསེས་ཤིང་ཟླ་འགིལ་བ། 

རབ་འཛིན། སར་སྨློན་ལམ་ཚུགས་དུས་ལྷ་ལན་མི་དམངས་ཀི་གློང་ཁིམ་ཕི་ནང་དུ་རབ་ཆུ་རབ་ལུད་

གསློག་ཉར་ཆློག་པ་ཚོགས་ཆེན་ཞལ་ངློར་དགློངས་པ་ཞུས་པའི་འཁློལ་འཛིན། 

རབ་རྫུབ། རབ་བི་རྫུབ་བིའི་བསྡུས་མིང་། 

རབ་རློང་། རབ་བེ་རློབ་བེའི་བསྡུས་མིང་། 

རབ་འུག་སྒློ་མ། རབ་ཡ་རི་མློ་འུག་པའི་སྒློ་རིས་ལ་བུ་ཡློད་པ་ཞིག 

རབ་ཡ། ཕློར་པ་དཀྲུག་བེད་ཤིང་གི་ལྦ་བ་ཞིག 

རབ་ཡ་མེ་འབར་མ། ཕློར་པ་དཀྲུག་བེད་ཤིང་གི་ལྦ་བ་ཡག་ཤློས་རབ་ཡ་ལ་མཚན་མློ་མེ་འློད་འཕློ་སྐད། 

རབ་ཡའི་ཕློར་པ། ཤིང་རབ་ཡ་ལས་བཟློས་པའི་བཏུང་སྣློད། རམ་ཤིང་། དྲེལ་ལ་ས་རྒྱབ་སྐབས་

བརླ་ཤའི་འཕེད་དུ་གཏློང་རྒྱུའི་ཤིང་ཧྲིལ། 

རས། ① ཀ་ཅ། ནློར་རས། དངློས་རས། ② སྒ་དང་རློག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་མིན་པར་དློན་དམ་
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པར་དློན་བེད་ནུས་པའམ་སྐྱེས་བུའི་དགློས་དློན་སྒྲུབ་ནུས་པ། གཟུགས་སྒ་ལ་བུའློ།། ③ འབར་

བེད་ཀི་རས། མེ་མདའི་རས། 

རས་ཀི་དགག་དབེ། དགག་དབེ་དངློས་ཀི་ཆློ་གའི་གས་ཤིག་སྟེ། དབར་ནང་གི་རེད་པ་བགློ་བའི་ཆེད་

དུ། བསྐློས་པའི་དགེ་སློང་གིས་ཁབ་ལ་སློགས་པའི་རས་ཕན་ཚེགས་ཀིས་རས་ཀི་དགག་དབེའི་

སློ་ཕེ་ནས་སྦིན་བདག་གཞན་གིས་རེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་རྒྱ་ཆེན་པློས་མཆློད་པ་བེད་པའློ།། 

རས་ཀི་ཐིག་ལེ། རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་ཁམས་དཀར་དམར་དེ་འཆིང་བེད་ཀི་ཐབས་དང་བཅས་པ། 

རས་ཀི་བ། [རིང]ཁང་སྐྱློང་ངམ་མཁློ་བའི་ཡློ་བད་སྲུང་མཁན། 

རས་ཀི་རིག་འཛིན། གསང་སགས་ཀི་སྤློད་འབས་ཐུན་མློང་བ་ཞིག་སྟེ། རལ་གི་དང་རིལ་བུ་

སློགས་རས་ལ་བརེན་ནས་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབས་པས་ལྷ་དང་མིའི་གནས་རྣམས་སུ་ཐློགས་མེད་

དུ་རྒྱུ་ཞིང་། རིག་སགས་ཀིས་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདློགས་ཤིང་ཚར་གཅློད་པར་ནུས་པའློ།། 

རས་ཀི་ཤན། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་ཤན་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཡློ་བད་ས་མ་ལ་

བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ཞུགས་པའི་ནུས་པས་ཡློ་བད་ཕི་མ་ལ་ཡང་གློས་པར་བས་པའི་སྟློབས་

ཀིས་ལྟུང་བ་གཞན་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའློ།། དེ་ལ་ནང་གསེས་སུ་གློས་ཀི་

ཤན་དང་། སྨན་གི་ཤན་དང་། ལྷུང་བཟེད་ཀི་ཤན་བཅས་གསུམ་ཡློད། 

རས་ཁང་། མེ་རས་དང་མདེལ་གི་མཛོད་ཁང་། 

རས་ཁུག ① དངློས་རས་བླུག་སྣློད་ཁུག་མ། ② བློད་མདའི་འབར་རས་བླུག་སྣློད། 

རས་ཁུང་། ① བག་རྡློ་གཤག་སྐབས་རས་བླུག་སའི་མིག་ཁུང་། ② བློད་མདའི་སྣ་རས་བླུག་སའི་

ལྕགས་ལྷེབ་ཨི་ཁུང་ཅན། 

རས་གི། མེ་མདའི་རས་དབར་དུས་དགློས་པའི་ཤིང་གི་གི་ཆུང་ཞིག 

རས་གྲུབ། བེ་བག་སྨ་བས་ཆློས་ཐམས་ཅད་རས་སུ་གྲུབ་པར་འདློད་དེ། ཆློས་རྣམས་རང་རང་གི་ངློ་

བློ་རས་སུ་མ་གྲུབ་ན་འཇློག་མི་ཤེས་པས་ཐམས་ཅད་རས་སུ་གྲུབ་པར་འདློད་དློ།། 

རས་རྒྱུད་འགལ། ཚད་མ་སྨ་བ་ས་རབས་པའི་བརྒྱུད་འགལ་གི་ཐ་སྙད་ཞིག་སྟེ། མི་རག་པ་དེ་རག་

པ་དང་རས་དངློས་འགལ་ཡིན་པས་མི་རག་པ་དེ་བེ་བག་བུམ་པ་ལ་བུ་དེ་རག་པ་དང་རས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརྒྱུད་ནས་འགལ་ཞེས་པའི་དློན། 

རས་རྒྱུན། རས་ཀི་རྒྱུན་ཏེ། དངློས་པློ་རང་ཉིད་ཀི་སྐད་ཅིག་དུ་མའི་ཡུན། དཔེར་ན། ནས་ཀི་ས་བློན་

ལས་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བའི་བར་གི་རང་ཉིད་ཀི་རྒྱུན་ལ་ནས་ཀི་རས་རྒྱུན་ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

རས་དགུ། ས། ཆུ། མེ། རླུང་། ནམ་མཁའ། དུས། ཕློགས། བདག ཡིད་དློ།། 

རས་འགྱུར། དེང་དུས་ཚན་རིག་གི་ཤེས་བ་རས་རིགས་སྣ་ཚོགས་བསེས་ནས་རས་རིགས་གཞན་

མང་པློ་བཟློ་ཐུབ་པའི་རིག་པ་ཞིག 

རས་འགྱུར་གི་བརག་ཞིབ། དངློས་རས་ཕན་ཚུན་འགྱུར་བ་འགློ་སྟངས་ཀི་བརག་དཔྱད་དང་ཞིབ་

འཇུག ཡང་ན། རས་འགྱུར་གི་དཔྱད་ཞིབ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

རས་འགྱུར་གི་དཔྱད་སློམ། རས་འགྱུར་གི་ཐློག་ནས་གློད་གཞི་གང་རུང་ལ་བརག་དཔྱད་བས་ནས་

ཕློགས་བསམས་དཔྱད་མཚམས་བཞག་པ། 

རས་འགྱུར་ཁག་དཔྱད། རས་འགྱུར་གི་ཐློག་ནས་གློད་གཞི་སློགས་ལས་ཐློན་པའི་ཁག་རིགས་ལ་

བརག་དཔྱད་བ་བ། 

རས་འགྱུར་དུག་རས། རས་སྦློར་རིགས་མི་འདྲ་བསེབས་ནས་བཟློས་པའི་གཞན་གིས་སློག་གཅློད་

པར་བེད་པའི་ཡློ་བད་ཅིག ། 

རས་འགྱུར་གིས་གནློད་བཟློས་ནག་ཉེས། རས་འགྱུར་སྨན་རས་དུག་འགྱུར་གིས་མི་དང་སེམས་

ཅན། རི་ཤིང་སློགས་ལ་གནློད་འཚེ་བཟློས་པའི་ནག་ཉེས། 

རས་འགྱུར་མཚོན་ཆ། རས་འགྱུར་རང་བཞིན་གི་ངློ་བློ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་བཟློས་པའི་ཆེད་

མཐློའི་ཚན་རལ་གི་ཤི་རྨས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་བྱུང་བའི་དེང་དུས་ཀི་མཚོན་ཆ། 

རས་འགྱུར་རིག་པ། དངློས་པློ་ཆགས་བེད་ཀི་རས་དང་དངློས་པློ་འགྱུར་ལློག་བེད་པའི་ཆློས་ཉིད་

ལ་བརག་དཔྱད་བེད་པའི་རིག་པའི་མིང་། 

རས་ངན། རས་དྲི་ངན་པའམ་དུག་ཡློད་པའི་རས་ཆ། རས་ངན་སྦློར་བ། རས་ངན་གཏློང་བ། 

རས་དངློས་འགལ། ཚད་མ་སྨ་བ་ས་རབས་པའི་དངློས་འགལ་གི་འཇློག་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། མི་རག་པ་

དེ་རག་པ་དང་རས་དངློས་སུ་འགལ་ཞེས་པའི་དློན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

རས་གཅིག་པ། རས་ཀི་སློ་ནས་སློ་སློ་བ་མ་ཡིན་པར་སྐྱེས་པའི་ཆློས། བུམ་པ་དང་བུམ་པའི་མཆུ་

ལ་བུའློ།། མེ་དང་མེའི་མཚན་ཉིད་ཚ་བ་གཉིས་རས་གཅིག་པ་རེད། 

རས་ཆློས། ① བློ་ལ་མ་ལློས་པར་རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་གི་དབང་གིས་རས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་ཚུགས་ཐུབ་

ཏུ་གྲུབ་པ་སྟེ། དངློས་པློ་དང་དློན་གཅིག ② རས་ཀི་བདག་ཉིད་ཏུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཀི་ཡློན་

ཏན། དཔེར་ན། གཟུགས་ཀི་མི་རག་པ་ལ་བུའློ།། 

རས་བརློད་པ་ཐློག་མའི་གསལ་བེད། གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཐློག་མར་བཀློད་པའི་

རས་ཀི་གསལ་བེད་དེས་ཕི་མ་ཀུན་གསལ་བར་བེད་པའི་རྒྱན་ཞིག 

རས་ཐ་དད་པ། རས་ཀི་སློ་ནས་སློ་སློ་བར་སྐྱེས་པའི་ཆློས་གཟུགས་ཤེས་གཉིས་ལ་བུའློ།། 

རས་ཐུན། མེ་མདའ་འཕེན་ཐེངས་གཅིག་རེའི་རས་འབློར་གི་ཚད་གཞི། 

རས་དམ། ① སྨན་དང་མངར་ཆ་སློགས་བླུག་སྣློད་ཅིག ② མེ་མདའི་རས་བླུག་སྣློད་དམ་བེ། 

རས་དྲི། འབར་རས་ཀི་དྲི། 

རས་མདེལ། མེ་མདའམ་མེ་སྒློགས་སློགས་ཀི་མདེལ། 

 རས་ཕ་བ། ཤ་མིག་གིས་མཐློང་མི་ཐུབ་པའི་རས་གཟུགས་ཕ་བ། 

རས་འཕྲུལ། རས་རིགས་སྣ་ཚོགས་སྦློར་བསེབས་བས་ཏེ་བཟློས་པའི་ངློ་མཚར་ཅན་གི་དངློས་

རས། དཔེར་ན། དེང་རབས་འཕྲུལ་ཆས་ལ་བུ།

རས་སྦློར། ① སྨན་རས་སྣ་ཚོགས་སྦློར་བ་ལ་བུ། ② འབར་རས་ཀི་སི་ཏི་དང་རས་སློགས་སྦློར་

བ་བས་ནས་འབར་གས་བ་རྒྱུར་ག་སྒིག་བ་བ། 

རས་མ་ཚང་བའི་ཁད་པར་བརློད་པ། ཁད་པར་བརློད་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བརློད་

འདློད་དངློས་པློ་གང་ཞིག་གི་རས་སམ། ཡློ་བད་ཀི་ཆ་ལག་མ་ཚང་ཡང་། ཚང་བ་དང་འདྲ་བའི་

རས་ཀི་བེད་ལས་ཁད་འཕགས་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག 

རས་མ་ཡིན་པ། གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱུའམ་དངློས་པློ་མིན་པ། 

རས་མེ། བག་རྡློ་གཏློར་བེད་སློགས་ཀི་འབར་རས། 

རས་མེ་བརྒྱབ་ནས་གཏློར་བ། འབར་རས་བརྒྱབ་ནས་བག་རྡློ་ཤིང་ས་སློགས་ཅི་རིགས་གཏློར་བར་གློ 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རས་མཚུངས་པ། རྒྱུ་ཆ་འདྲ་བ། ཆང་དང་ཨ་རག་གཉིས་ཀི་རས་མཚུངས་པ། 

རས་རློངས། རས་མདའི་ནང་བརང་བར་བ་བའི་མེ་རས་ཀི་རིགས། 

རས་འཛིན་རློག་པ། རང་ཡུལ་འཛིན་པ་ལ་དམིགས་ནས་ལློངས་སྤློད་བདེན་པར་མངློན་པར་ཞེན་པའ་ིབློ། 

རས་གཞློང་། མེ་མདའི་རས་ལ་མུ་ཟི་སློགས་མང་ཉུང་སེ་ལུགས་ཀི་སྐློར་ཐང་། 

རས་ཡློད། ① རས་སུ་གྲུབ་པ་སྟེ་དངློས་པློར་ཡློད་པ། བུམ་པ་ལ་བུའློ།། ② རང་ཉིད་ངློས་བཟུང་རྒྱུ་

དེ་ཆློས་གཞན་ངློས་བཟུང་བ་ལ་བལློས་མི་དགློས་པའི་དངློས་པློ་ཞིག 

རས་ཡློད་ཀི་ཆློས། དངློས་སྨ་བས་དློན་བེད་ནུས་པའི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་རས་ཡློད་དུ་འདློད་དློ།། 

རས་ཡློད་ཆློས་གསུམ། སྤི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ། རང་གི་མཚན་གཞིའི་སྟེང་དུ་གྲུབ་པ། རང་གི་མཚོན་

བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལས་གཞན་པ་ཞིག་གི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་དང་གསུམ་པློ་དེ་ཡིན། མཚན་

གཞི་ནི། ལློ་ལིར་ཞབས་ཞུམ་ཆུ་སྐྱློར་གི་དློན་བེད་ནུས་པ་དང་། སྨ་ཤེས་དློན་གློ་ལ་བུ་རྣམས་ཡིན། 

རས་ཡློད་བཞི། རས་ཡློད་ལ་སྒས་བརློད་རིགས་ཀིས་དབེ་ན། རིག་པས་གྲུབ་པའི་རས་ཡློད་དང་། 

བརན་པ་མི་འགྱུར་བའི་རས་ཡློད་དང་། དློན་བེད་ནུས་པའི་རས་ཡློད་དང་། རང་རྐྱ་ ཐུབ་པའི་

རས་ཡློད་དེ་བཞིའློ།། 

རས་རགས་པ། ཤ་མིག་གིས་མཐློང་ཐུབ་པའི་རས་གཟུགས་ཆེ་བ། 

རས་རང་བཞིན་བརློད་པ། དངློས་པློ་དང་གང་ཟག་གང་ཞིག་ལ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆློས་ཀི་

རས་གང་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ཉིད་བརློད་པས་བེ་བག་རས་དེ་ལན་གི་གང་ཟག་དེ་མཚོན་པའི་ངག་

སྦློར་ཞིག་ཡིན། འདིར་ཁྱུ་མཆློག་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཡློད་པའི་རས་རྣམས་བརློད་པ་སྟེ། ཁྱུ་མཆློག་

རྒྱལ་མཚན་ལ་རས་གང་ཞིག་ཡློད་ཅེ་ན། མགིན་པར་སློན་པློ་ཡློད་པ། ལག་ན་ཐློད་པ་ཐློགས་

པ། མགློ་ལ་ཟླ་བའི་ཅློད་པན་གིས་བརྒྱན་པ། སྣུམ་ཞིང་དམར་པའི་རལ་པ་ཡློད་ཅན་དེ་ནི་ཁྱུ་

མཆློག་རྒྱལ་མཚན་ཡིན་ནློ།། འློ་ན་ཁྱུ་མཆློག་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པ་གང་ཞེ་ན། སི་ཏུའི་འགྱུར་

ལར་ན་འདི་ནི་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཉིད་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་གསུངས།  འགྱུར་རིང་ལར་ན་ཁྱུ་

མཆློག་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པ་བ་ལང་གི་མགློ་བློས་མཚན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཕག་ན་བསྣམས་སློ།། 

ཞེས་ཁྱུ་མཆློག་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པ་ཡང་རས་ཡིན་པར་བཞེད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

རས་རིགས་གཅིག་པ། རིགས་གཅིག་པའི་ནང་གསེས། རང་གི་ཉེར་ལེན་གཅིག་ལས་སྐྱེས་པའི་ཐ་

དད་པའི་དངློས་པློ། དཔེར་ན། འཇིམ་པ་གཅིག་ལས་གྲུབ་པའི་ར་བུམ་དཀར་ནག་གཉིས་དང་། 

རང་རྒྱུ་ས་མའི་བློ་གཅིག་ལས་སྐྱེས་པའི་སེམས་སེམས་བྱུང་ལ་བུའློ།། 

རས་རིལ། ① མེ་མདའི་རས་འདུལ་བེད་རྡློ་རིལ། ② རས་ཀི་རིལ་བུ། 

རས་རུ། རས་རྭ་སྟེ་རྭ་ཅློ་ལས་བཟློས་པའི་རས་སྣློད། 

རས་རྭ། བློད་སློག་གི་མེ་མདའི་རྣ་རས་བླུག་བེད་རྭ་ཅློ་ལས་བཟློས་པ་ཞིག 

རས་ལས་མ་བྱུང་བའི་བསློད་ནམས་བསགས་པ་བདུན། བཞུགས་དང་གཤེགས་བརློན་ལམ་

ཞུགས་དང་། ཕིན་པ་ཐློས་དང་མཐློང་བ་དང་། ཆློས་ཐློས་བསབ་པའི་གཞི་བཞི་ལ། དགའ་དང་

དད་པ་སྐྱེས་པ་ནི། རས་ལ་མ་ལློས་བསློད་ནམས་བདུན། ཞེས་སློ།། 

རས་ལས་མིན་པ། རས་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་མེད་དངློས་པློ་སེམས་ལ་བུ། རས་ལས་

མིན་པའི་དངློས་པློར་རེས་དཔག་གི་རིག་པས་དཔྱད་དགློས། 

རས་ལུས་ལློངས་སྤློད་ཀི་དངློས་གྲུབ། དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་སྤློད་པ་ཞིག་སྟེ། རས་རལ་གི་དང་

མིག་སྨན་སློགས་ལ་བརེན་ནས་མཁའ་སྤློད་དུ་འགློ་བ་དང་། ལུས་ཕུང་པློ་རགས་པ་སྦངས་

ནས་ཕ་བ་དང་ཡང་བ་སློགས་ཀི་དབང་ཕྱུག་གི་ཡློན་ཏན་བརྒྱད་མངློན་དུ་བས་ཏེ་མཁའ་སྤློད་

དུ་འགློ་བ་དང་། ལློངས་སྤློད་མིའི་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བ་ལ་བུ་ནས་མཁའ་སྤློད་དུ་འགློ་བའློ།། 

རས་སུ་གྲུབ་པ། དངློས་པློ་སྨ་བས་དློན་བེད་ནུས་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་རས་སུ་གྲུབ་པར་འདློད་དློ།། 

རས་སུ་མེད་པ། དངློས་སུ་མེད་པའམ་གཟུགས་སུ་མེད་པ། རས་སུ་ཡློད་པ། དངློས་སུ་ཡློད་པ་སྟེ་

རང་གི་འབས་བུ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡློད་པའི་དངློས་པློའ ློ།། 

རས་གསུམ། རས་ཙམ། རས་རྒྱུན། རས་རིགས་གསུམ། 

རི། ① རིག་ཤེས། ཁི་དེ་རི་ཡག་པློ་འདུག ལུས་སྟློབས་ཉམས་ནས་རིའང་རྡིབ་སློང་། ②[རིང] 

རླུང་། གངས་གནས་ཤིག རླུང་གི་མིང་གཞན་ཏེ། རླུང་དང་འདྲེས་པའི་དྲག་ཆར་ལ་རི་ཆར་དང་

རླུང་ཕློགས་ལ་རི་ཕློགས་ཟེར་བ་ལ་བུ། ③ གཞན་གི་ཟས་སློགས་ལློངས་སྤློད་པར་འཛེམ་

དློགས་དང་ངློ་ཚ་བེད་པའི་བ་སྤློད་ཀི་མིང་སྟེ། རང་ཟས་རང་གིས་ཟ་བར་རི་མི་བེད། མི་རི་



  682  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མེད། མི་རི་ཆེན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

རི་སྐློར། [ཡུལ]① ཕྱུགས་རི་སློད་སའི་ར་སྐློར། ② ཁི་དང་གཅན་གཟན་གིས་རི་སྣློམ་བཞིན་དུ་

གང་སར་སྐློར་བ་རྒྱབ་ཚུལ། 

རི་ཆར། རླུང་ཆར། རི་ཆར་ཟིམ་བུ། 

རི་དུག རླུང་ལ་ར་བས་ནས་བསྐུར་བའི་དུག་གི་མིང་སྟེ། རེ་ཟུར་མཁར་བས་མཛད་པའི་དུག་བཅློས་

འཆི་མེད་སློག་གཏེར་ལས། རི་དུག་ནི་ཕ་རློལ་པློས་བསམ་སྦློར་ངན་པས་དུག་སྦློར་རླུང་ལ་

བསྐུར་བའམ་དུག་སྦློར་གི་དུད་པ་ལྷགས་ཕློགས་སུ་བསྐུར་ནས་སྐྱེ་འགློའི་སློག་འཕློག་པར་

བེད་པའི་ཐབས་ངན་ཞིག་གི་མིང་ངློ་།། ཞེས་གསུངས། 

རི་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་ལྷློ་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་རྡིབ། ལུས་སྟློབས་དང་ཤེས་པ་གཉིས་ཀ་ཉམས་པ། རྒད་པློ་རི་རྡིབ་དེ་ཁ་ཕློ་ཆེན་པློ་འདུག 

རི་བདུན། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་པློའི་གཞུང་བདག་ཕྱུགས་རིགས་དློ་དམ་

བེད་མཁན་གི་དཔློན་རིགས་བདུན་ནི། ༡ ལློ་ངམ་ར་རི། ༢ ལྷམ་པ་འབི་རི། ༣ར་ག་ར་རི། ༤ 

འཁར་པ་ལུག་རི། ༥ འགློས་བློང་རི། ༦ བ་ཁི་རི། ༧ རྔློག་ཕག་རི་བཅས་སློ།། 

རི་རྣློན་པློ། དྲི་ཚོར་སྐྱེན་པློ་དང་གསལ་པློ། སློ་ཁི་རི་རྣློན་པློས་རྐུན་མ་གང་ཡིན་བདེ་བག་གིས་

རད་ཆློད་པ།

རི་ཕློགས། ལྷགས་པ་གང་ནས་ཡློང་བའི་ཕློགས། རྔློན་པས་རི་ཕློགས་ལ་བལས་ཏེ་རི་དྭགས་

གསློད་པར་འཇབ་པ། 

རི་བ། བརིས་པ། བརི་བ། རིས། ① སྣློ་བ་དང་སྦྲུ་བའམ་གཡློས་སྦློར་བེད་པ། ཟན་བརིས་པ། ② 

གནློན་པ། རང་པས་བརིས་པ། མགློ་རྡློག་པས་བརིས་པ། ③ གནློད་པ། གཞན་གིས་མི་བརི། 

ར་ིབློ། ① ནློར་ལུག་འཚ་ོམཁན་ག་ིའབློག་པའ་ིམི། ② དློ་དམ་པའམ་ལ་རློག་བེད་མཁན། བུ་རི། ལུག་རི། 

རི་བློ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། སློན་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་ལ་བཀློད་དེ་

རེས་སུ་རང་ཉིད་འཚང་རྒྱ་བར་བ་སྙམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དེ་དཔེ་མེད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

ཅེས་ཀང་བ། 

རི་བློ་མེ་ཏློག དཔྱིད་བསུ་མེ་ཏློག རི་མ། མིག་ལྤགས་ཀི་མཐའ་ན་ཡློད་པའི་སྤུ། མིག་གི་རི་མ། རི་

མ་འཁབ་པ། རི་མ་སྟུག་པློ། རི་མ་ནང་དུ་ཟུག་པ། 

རི་མ་སྟུག་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སེམས་ཅན་

གི་ཚོགས་དྲངས་པ་ཉིད་ཀིས་རི་མ་སྟུག་པ། 

རི་མེད། ① དྲི་ཚོར་རྒྱུ་མེད་པ། ② སྤང་གྲུང་མེད་པ། ③ སྲུང་མཁན་མེད་པ། ④ མིག་གི་རི་མ་མེད་པ། 

རི་མེད་སྣང་ཆུང་། དློགས་ཟློན་མེད་པ་དང་དློ་སྣང་མེད་པ། 

རི་ཡག་པློ། རི་གསང་པློ། ཁི་རི་ཡག་པློས་གཅན་གཟན་ཡློང་བ་ཤེས་ཡློང་། 

རི་རིག་པ། སྣའི་རི་ཡིས་ཤེས་པ་སྟེ། དློན་གནད་ཀི་ཟུར་ཙམ་ཧ་གློ་བ། 

རི་རླུང་། རླུང་ངམ་ལྷགས་པ། རི་རླུང་འཇམ་པློ། རི་རླུང་དྲག་པ། 

རི་ལི། ཞློ་དང་། འློ་མ་སློགས་འཇློག་སྣློད་ཀི་ར་སྣློད་ཆུང་ངུའི་མིང་། 

རི་ཤ་ལུག་པ། བཤང་ལམ་ནས་རྒྱུ་མ་ཕིར་ལུག་པ། 

རི་གསང་། ① སྣའི་རི། ནློར་སྲུང་རི་གསང་ཅན། ② སྤང་གྲུང་། 

རི་གསང་དློད་པློ། གྲུང་ཤ་དློད་པློ། 

རི་གསང་བ། ① སྤང་གྲུང་འཛོམ་པློ། ②[མངློན]ཁི། 

རིག འཇིགས་སུ་རུང་བའི་གཟུགས་བརན་དང་ཕྱུག་པློ། ཕི་རིག་ནང་སྟློང་། རྒྱུ་རིག་པློ་སློགས། 

རིག་རྔམ། བཞིན་གི་རྣམ་འགྱུར་སློགས་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་རང་བཞིན་ཅན། 

རིག་ཉམས། འདྲ་ཆགས་མདློག་ཁ་པློ། ཁློག་ལ་དཔའ་མེད་ཕི་ལ་རིག་ཉམས་སྟློན། 

རིག་གཏམ། གཞན་ལ་སིགས་མློ་བེད་པའི་སྐད་ཆ། 

རིག་འཐེན། ཉམས་ཀིས་འཕེན་པ། ཁིས་རིག་འཐེན་ཐག་པ་ཆད་ནི་མེད། 

རིག་པློ། ① འདྲ་ཆགས་པློ། གཟུགས་སྟློབས་ཆེ་བའི་མི་རིག་པློ། ཕི་རིག་ནང་སྟློང་། ② ཕྱུག་པློ། 

མི་ཚང་རིག་པློ། 

རིག་རིག ① བཤད་བཤད་གཏློང་བའམ་ཚིག་རྩུབ་བརློད་པ། ཕྲུ་གུར་རིག་རིག་གཏློང་བ། ② 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཇིགས་སྣང་སྐུལ་བ། ང་ཁློད་ཀི་རིག་རིག་འཁུར་མི་མིན། 

རིག་རལ། འཇིགས་སུ་རུང་བའི་རྣམ་འགྱུར། 

རིག་རལ་དློད་པློ། རིག་ཉམས་དློད་ལ་འཇིགས་སྐྲག་ཆེ་བ། དློམ་སེང་དེ་ཚོ་རིག་རལ་དློད་པློ་འདུག 

རིང་། ① གཅིན་གི་མིང་གཞན་ཏེ། ར་རིང་། ར་རིང་། རིང་འདམ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② རིང་བུ་ཞེས་

པའི་བསྡུས་ཚིག

 རིང་སྐྱློར། རིང་གི་ཁའི་མཐའ་སྐྱློར། རྡློ་དང་ཨར་འདམ་མཉམ་བསེས་ཀིས་བཟློས་པའི་རིང་སྐྱློར་

བརན་པློ་འདུག་ཅིག་བཟློས་འདུག་ལ་བུ། 

རིང་དྲུང་སྐྱེས། [མངློན]གུར་ཀུམ། 

རིང་མནན་པ། [རིང]རིང་དུ་ཆུ་བསྐྱིལ་བ། 

རིང་ཕི་དགློན། མིང་གཞན་རིང་ཕི་དགའ་ལན་བམས་པ་གིང་ཟེར། བ་ཆེན་དགློངས་པ་རབ་གསལ་གི་

བཀའ་ལར་ཁམས་ནས་ཕེབས་པའ་ིབ་མ་སར་མ་ིཡློན་ཏན་གཡུང་དྲུང་ཞེས་པས་བཏབ། བཏབ་དུས་

མི་གསལ། སྐབས་དེའི་གྲུབ་མཐའ་གང་ཡིན་ཆ་མ་གསལ། རེས་སུ་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་

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

རིང་བུ། ཆུ་བསྐྱིལ་བའི་ལེང་ཀ རིང་ཆེན། རིང་རིང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཉ་སལ་ཅན་དང་། ལེང་

ཀ ཤང་ཤློང་ཆུ་བཅས་སློ།། 

རིང་བུ་དལ་འབབ། ཤིང་སཱ་ལ་རབ་བརན་དེའི་ཤར་ཕློགས་དཔག་ཚད་ཉི་ཤུ་འདས་པ་ན་རིང་བུ་དལ་

འབབ་ཅེས་བ་བ་རྒྱ་ཁློན་མ་དྲློས་པ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་ཡློད་པ་ལ་འཁློར་དུ་རིང་བུ་བརྒྱ་སྟློང་ཡློད་

པ་དེ་ལ་ཨུཏྤལ་ལ་སློགས་པའི་མེ་ཏློག་སློང་བུ་གཤློལ་མདའ་ཙམ་དང་། མེ་ཏློག་ཤིང་རའི་འཕང་

ལློ་ཙམ། ལློ་མ་བ་ལང་གི་ཀློ་བ་ཙམ། ར་བ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློའི་བརླ་ཙམ་སློགས་པ་ཡློད་པ་ཞིག 

རིང་བུ་རྡློ་རིག་ཅན། རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་བ་རྒློད་ཕུང་པློའི་རི་དང་ཐག་ཉེ་བའི་རིང་བུ་ཞིག་ཡིན་པར་

གཞི་མེད་ཀི་ལྷག་མའི་གེང་གཞིའི་སྐབས་སུ་གསལ། 

རིང་བུའི་མཚན་མ། [མངློན]ཆུ་བའི་རིགས་ཤིག 

རིང་བུར་འཇུག ཀར་མང་རིས་ལས་རིང་བུར་འཇུག་གི་རི་མློ་སྟེ་གཅིག་ཤར་ན་ཐན་པ་འབྱུང་། 
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རིང་དབློལ། [རིང]རིང་བུ་དབལ་བའམ་རིང་ཆུ་ཕིར་འདློན་པ། 

རིང་མཛོད་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༨༣༧ལློར་དཔལ་ལན་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབའ་

ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རིངས། ཤིང་གདུང་མ་བསྒིགས་པའི་གཟིངས། 

རིའུ། ནློར་ཕྱུགས་འཚོ་སྐྱློང་བེད་མཁན་གི་མི། ལུག་རི། ར་རི། ཟློག་རི། ར་རི་ལ་སློགས་པ་ལ་བུ།

རིའུ་འགློ། བ་ཚིག རི་འགློར་ནློར་ཕྱུགས་འཚོ་སར་འགློ་བའི་དློན། 

རིས། རི་བའི་སྐུལ་ཚིག 

རྫུ། མ་ཡིན་པར་ཡིན་པའི་ཚུལ་བེད་པ་དཔེར་ན། ན་རྫུ་བཏབ་པ་ཤི་རྫུ་བཏབ་པ་སློགས། 

རྫུ་འཕྲུལ། ཁད་གཞི་སེམས་ཀི་འཕེན་པའི་ལུས་ཆློས་ནི་རྫུ་བ་དང་། ཁད་ཆློས་ལུས་ཀི་སྤློད་པ་

སེམས་ཆློས་ནི་འཕྲུལ་བ། རྫུ་འཕྲུལ་སྟློན་པ། རྫུ་འཕྲུལ་དུ་སྣང་བ། 

རྫུ་འཕྲུལ་གི་རང་པ། རྫུ་འཕྲུལ་ནི་མངློན་ཤེས་ལྔ་དང་། རང་པ་ནི་ཐློབ་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་ལ་བ་སྟེ་

དཀྱུས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནློ།། 

རྫུ་འཕྲུལ་གི་རང་པ་བཞི། བང་ཕློགས་སློ་བདུན་གི་ནང་གསེས། ཚོགས་ལམ་ཆེན་པློ་ནས་ཐློབ་པའི་

ཆློས་ཤིག་སྟེ། འདུན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སློང་བའི་འདུ་བེད་དང་ལན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རང་པ་དང་། 

སེམས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སློང་བའི་འདུ་བེད་དང་ལན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རང་པ་དང་། བརློན་འགྲུས་

ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སློང་བའི་འདུ་བེད་དང་ལན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རང་པ་དང་། དཔྱློད་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་སློང་བའི་འདུ་བེད་དང་ལན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རང་པ་དང་བཅས་བཞིའློ།། 

རྫུ་འཕྲུལ་གི་བཀློད་པ། མེ་དཔུང་མཚོ་རུ་བསྒྱུར་བ་དང་། བསད་པ་གསློ་ནུས་པ་ལ་སློགས་པའི་

སྤྲུལ་བསྒྱུར་གི་བཀློད་པ། 

རྫུ་འཕྲུལ་གི་མངློན་ཤེས། འབར་བ་དང་། འཕུར་བ་དང་། མང་ཉུང་དང་། བཟང་ངན་དང་། ཆུ་ལ་འགློ་

ཞིང་ས་ལ་བིང་བ་དག་ཤེས་པ་སྟེ་མངློན་ཤེས་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློ་འཕྲུལ། སྐུ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློ་འཕྲུལ་དང་དློན་གཅིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྫུ་འཕྲུལ་གི་བ་བ་ཤེས་པའི་མངློན་ཤེས། རྫུ་འཕྲུལ་གི་མངློན་ཤེས་དང་དློན་གཅིག། 

རྫུ་འཕྲུལ་ལྔ། སློམ་བྱུང་དང་རེས་ཐློབ་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་། གན་དྷིར་ཞེས་པ་སགས་ཀིས་ནམ་མཁར་འགློ་

བ་སློགས་དང་། གཞན་སེམས་ཤེས་པ་དང་། སྨན་ལས་བྱུང་བ་དང་། ལས་ལས་བྱུང་བ་བཅས་ལྔ། 

རྫུ་འཕྲུལ་དང་ངློ་མཚར། རྒྱ་སློལ་རི་མློ་དང་ཡིག་གཟུགས་ལ་དཔྱད་བརློད་བེད་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་

ཡིན། རི་མློའི་སྒྱུ་རལ་ལ་མངའ་བརེས་པའི་མཁས་པ་དེ་ཚོའི་བརམ་བར་མཚོན་ན། གཞན་གི་

བློ་ཡུལ་ལས་འདས་ཤིང་ངློ་མཚར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཉམས་འགྱུར་དེ་ཚོར་མིང་ཚིག་དེ་སྤད་ནས་

བསགས་བརློད་བེད་ཀི་ཡློད། 

རྫུལ་འཕྲུལ་ཕུག་དགློན། དགློན་པ་འདི་རེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པས་ན་རློ་བློན་ཆུང་དང་རྫུ་འཕྲུལ་འགན་

ནས་བཞེངས་པས་ན་མིང་དེ་ལར་བྱུང་བར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྤུ་རང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྫུ་འཕྲུལ་ཡ་མ་ཟུང་། སྐུ་སྟློད་ལ་མེ་འབར་བ་དང་སྐུ་སྨད་ལ་ཆུ་འབིན་པ་ལ་བུའི་ཆློ་འཕྲུལ་ལློ། 

རྫུ་འཕྲུལ་ལ་དབང་བ། གདུལ་བ་འདུལ་བའི་ཕིར་རྫུ་འཕྲུལ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་སྟློན་པའློ།། 

རྫུ་བ། བརྫུས་པ། བརྫུ་བ། རྫུས། སྒྱུར་བ་དང་། མ་ཡིན་པ་ཡིན་པ་ལར་བེད་པ། རི་བློང་རྡློར་བརྫུས། 

རྫུ་བག རྫུའི་ཉམས། མཁས་པའི་རྫུ་བག་བེད་པ། 

རྫུ་བེད་པ། མ་ཡིན་ཡིན་ཁུལ་བེད་པ། ནད་རྫུ་བེད་པ། སམ་རྫུ་བེད་པ། ཟློག་རྫུ་བེད་པ། བཟང་རྫུ་བེད་པ། 

རྫུ་བཟང་། གཡློ་ཐབས་བཟང་པློ། ངན་གཡློ་རྫུ་བཟང་གི་གདློང་འབག་ཡློངས་སུ་བཤུས་པ། 

རྫུད་པ། རིད་པ་སྟེ་ཤ་སབ་ཅིང་སྐམ་པའི་དློན། 

རྫུན་ཀྱུས། [རྔ་པ]རྫུན་ལབ་དང་དློན་གཅིག དཔེར་ན། ད་ཐེངས་གསུམ་པ་ཁློས་ཏན་ཏན་རྫུན་ཀྱུས་

པ་རེད། བདེན་པ་ཡིན་ས་མི་འདུག་ལ་བུའློ།། 

རྫུན་རྐུབ། རྫུན་གི་ཕུག རྫུན་རྐུང་བརློལ་བ། རྫུན་རྐུབ་རྡློལ་བ། 

རྫུབ་རྐུབ་བརྡློལ་བ། བདེན་པ་མིན་པའི་གཏམ་གི་མཐིལ་བརྡློལ་བ། ཡང་ན། རང་མཚང་རྡློལ་བ་

ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

རྫུན་རྐྱལ། རག་ཏུ་རྫུན་ཤ་སྟག་ཤློད་མཁན་གི་ངན་མིང་། མི་དེ་རྫུན་རྐྱལ་ཞིག་ཡིན་པ་གློ་བྱུང་བས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

ཁློས་བཤད་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་མ་བྱུང་། 

རྫུན་གི་ཆར་གཏློགས་བཅུ་གཉིས། དགེ་ཚུལ་གི་བསབ་བ་བངས་འདས་སློ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། 

རྫུན་གི་ཆར་གཏློགས་གཞི་མེད་དང་། བག་ཙམ་གིས་སྐུར་འདེབས། དགེ་འདུན་དབེན། དེ་

རེས་ཕློགས་པ། ཁིམ་སུན་འབིན་པ། ཤེས་བཞིན་རྫུན་སྨ། བཤེས་ངློར་འཕ་བ། ཞལ་ཏ་བར་

འཕ་བ། ཟས་ཅུང་ཟད་ཀི་ཕིར་ཆློས་སྟློན་ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་པ། ལྷག་མའི་སྐུར་འདེབས། 

བསབ་པ་ཁད་གསློད། ལྷག་པློ་ལེན་ཕིར་འབས་ཆན་འགེབས་པ་སྟེ་བཅུ་གཉིས་སློ།། 

རྫུན་རྒྱབ་རྫུན་གནློན། རྫུན་པའི་རྒྱབ་ལངས་རྫུན་པས་བས་པ། 

རྫུན་སྒིག་རང་སྲུང་། གཞན་མགློ་བསྐློར་བའི་གཏམ་དློན་རྫུན་བཤད་ནས་རང་སྲུང་བར་བེད་པ། 

རྫུན་བསྒིགས། མི་བདེན་པའི་སྐད་ཆ་མང་པློ་ལྷུག་བསྒིགས་ཀི་ལློ་རྒྱུས། 

རྫུན་བསགས། སྐྱག་རྫུན་གི་བསགས་བརློད། ངློ་བསྟློད་ཀི་རྫུན་བསགས། 

རྫུན་ཆས། གློན་ཆས་བརྫུས་མ། རྫུན་ཆས་སྤས་པ། 

རྫུན་ཆས་སྤས་པ། ཕློས་མློ་གློས་གློན་པ་ལ་བུར་ལུས་ལ་རང་ཚུལ་མ་ཡིན་པའི་ཆས་གློས་ཀིས་སྤས་པ། 

རྫུན་སྙད་ནློར་གསུམ་གི་གློད་གཞི། མ་ཉེས་ཁ་གཡློགས་དང་རྫུན་མགློ་སྐློར་བའི་ནློར་འཁྲུལ་ཅན་

གི་གློདགཞི། 

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

དབིན་སྐད་དུ་pseubocode ཟེར། 

རྫུན་གཏམ། སྐྱག་རྫུན་གི་སྐད་ཆ། མིག་གིས་མཐློང་བཞིན་དུ་རྫུན་གཏམ་བཤད་པ། 

རྫུན་གཏམ་ཐེར་འདློན། རྫུན་གཏམ་མཐིལ་རློལ། རྫུན་གཏམ་གི་མཐིལ་རྡློལ་བར་བས་པ། ཡང་ན། 

རྫུན་རྐུབ་རློལ་བ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

རྫུན་གཏམ་བཟློ་བ། གཏམ་རྫུན་མ་གསར་བཟློ་བ་བ། ཡང་ན་དཀྲློག་གཏམ་བཟློ་བ་ཞེས་པ་མིང་གི་

རྣམ་གངས་ཡིན། 

རྫུན་གཏམ་བཟློས་པ། མི་བདེན་པའི་སྐད་ཆ་རང་གར་བཟློས་པ། 

རྫུན་པ། མི་བདེན་པ། སྐྱག་རྫུན། རྫུན་དུ་སྨ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྫུན་འབག མ་ཡིན་ཡིན་བཟློ་བེད་པའི་རྣམ་འགྱུར། གདློང་ལ་རྫུན་འབག་གློན་པ། 

རྫུན་མ། ངློ་མ་མིན་པར་ངློ་མའི་ཚུལ་འཛིན་པ། 

རྫུན་མི་སྨ་བ། མི་བདེན་པའི་གཏམ་མི་བཤད་པ། 

རྫུན་སྨ། དྲང་མིན་གཡློ་སྒྱུའི་ཚིག་སྟེ། མི་དགེ་བ་བཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག 

རྫུན་སྨ་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། ཕམ་པ་བཞིའི་ནང་ཚན་གི་

རྫུན་མ་ཡིན་པ་ཤེས་བཞིན་དུ་རྫུན་སྨ་བའློ།། 

རྫུན་ཚིག མི་བདེན་པའི་སྐད་ཆ། 

རྫུན་ཞུ་བེད་པ། རིམ་པ་གློང་མར་ཞུ་སྦློར་རྫུན་མ་བེད་པ། 

རྫུན་ཞུ་གཡློ་ལེན། རིམ་པ་གློང་མར་ཞུ་སྦློར་རྫུན་མ་བས་ནས་རང་གི་ཁེ་ཕན་གཡློ་སྒྱུས་བསྒྲུབ་

པར་བ་བ། 

རྫུན་བཞི། མཐློང་ཐློས། བེ་བག་ཕེད་པ། རྣམ་པར་ཤེས་པ། ལློག་པར་སྨ་བ་བཞི། 

རྫུན་བཟློ། མི་བདེན་པའི་གནས་ཚུལ་བདེན་ཚུལ་དུ་བཟློ་བ་ལ་བུ། 

རྫུན་བཟློ་རྫུན་འཚོང་། དངློས་ཟློག་སློགས་རྫུན་མ་བཟློ་སྐྲུན་བས་ནས་ཕིར་འཚོང་བ་བ། ཡང་ན། 

རྫུན་མ་བཟློ་འཚོང་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

རྫུན་བཟློ་འཁྲུལ་མེད། རྫུན་བཟློ་ཡློངས་སུ་བས་པའམ་རྫུན་བཟློ་ཡིན་པར་དློགས་གཞི་མི་དགློས་པ། 

རྫུན་བཟློ་བེད་པ། གཏམ་དང་དངློས་ཟློག་སློགས་མ་ཡིན་ཡིན་པར་བཟློ་བ། 

རྫུན་བཟློས། རྫུན་མ་བཟློས་པ། རྫུན་བཟློས་དངློས་པློ། རྫུན་བཟློས་སྐད་ཆ། 

རྫུན་བཟློས་དངློས་པློ། བཅློས་མའི་དངློས་པློ། 

རྫུན་བཟློས་བདེན་འགྱུར། བཅློས་མར་བཟློས་པའི་གཏམ་དང་དངློས་པློ་བཅློས་མིན་བདེན་པར་

འགྱུར་བ། གནས་སྐབས་རྫུན་བཟློས་བདེན་འགྱུར་དུ་འགློ་སིད་ཀང་མཐར་གསལ་བར་ངེས། 

རྫུན་བཤད། མགློ་སྐློར་གཏློང་བ། རྫུན་གཏམ་བཤད་ནས་མི་མགློ་སྐློར་བ། 

རྫུན་གསློབ། མ་ཡིན་ཡིན་ཁུལ། དྲང་མིན་རྫུན་གསློབ། 

རྫུབ་པ། [རིང]གཡློ་ཟློལ་ལམ་ཟློག་རྫུ་བེད་པ། སིན་པློ་མིར་རྫུབ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

རྫུབས། རི་ཤིང་སློགས་མང་བའམ་སྟུག་པློ་ཡིན་པའི་དློན་ཏེ། ནགས་རྫུབས། རྩྭ་རྫུབས། རྫུབས་

གསང་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

རྫུམ། [རྔ་པ]① ཁ་ཟུམ་པར་བེད་པར་བེད་པ་སྟེ། དཔེར་ན་རས་ཕད་སློགས་ཁ་རུབ་ཙམ་བསྡུས་

ནས་བཀིགས་པར་ཁ་ཛུང་དང་། ② གློས་སློགས་རལ་པར་ཚེམ་བུ་རློབ་ཙམ་བས་ལ་བུའློ།། 

རྫུས། རྫུ་བའི་སྐུལ་ཚིག 

རྫུས་སྐྱེས། སྐྱེ་གནས་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། མཐློ་རིས་ཀི་ལྷ་རྣམས་དང་འདྲེ་སིན་ཡི་དྭགས་

དམལ་བ་ལ་སློགས་པའློ།། 

རྫུས་མ། རྫུན་མ་སྟེ། ངློ་མ་མིན་པ། 

རྫུས་མ་སྤུས་ཞན། ངློ་མར་བརྫུས་པ་དང་། རྫུན་བཟློ་བས་པ། སྤུས་ཀ་ཞན་པ་བཅས་ཀི་ཚོང་ཟློག་ལ་ཟེར།

ར་ེབ། བརསེ་པ། བར་ེབ། རསེ། གནེ་དུ་ལློག་པ། གློས་བརསེ་ཏ་ེཆུ་བརྒལ། ཕུ་ཐུང་བར་ེབ། སྐྲ་བརསེ་པ། 

རེ་ཐ་གནམ་མཚོ་དགློན། རྒྱལ་རློང་མདློ་སགས་བཤད་སྒྲུབ་ཆློས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་

བདུན་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་ ༡༣༨༧ལློར་ཀུན་བཟང་བང་ཆུབ་ནས་གསར་འདེབས་མཛད་པར་སྣང་། 

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

རེ་མ། [ཡུལ]ཆུ་འཁློར་གི་སློག་ཤིང་གི་ཤིང་ཤུབས་མིང་། 

རེ་མས། ཕློ་བའི་ནང་ལེབས་སུ་ཡློད་པའི་ཟས་སྐློམ་མག་བེད་ཀི་སུལ་ལམ་གཉེར་མ་ལ་བུ་ཞིག 

རེ་ལློ། [ཡུལ]གློས་ཀི་གཤམ་ཐུང་ཐུང་དུ་རེ་བ། ཆུ་ཆེན་རྒལ་དུས་གློས་གཤམ་རེ་ལློ་བེད་པ། 

རེམས། ① གློད་པུའི་ཉག་གི་ར་སྐ་རགས་ལ་བུའི་མིང་། ② ར་ནློར་སློགས་ཀི་སའི་རྨེད་ཐག་རིགས་

ཤིག་གི་མིང་། 

རེམས་འཛིན། ཕློ་བ་དང་མིད་པ་གཉིས་འབེལ་མཚམས་ཀི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་

བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། རེམས་

འཛིན་ནི། ཕློ་སྟློད་མིད་པ་དང་འབེལ་བའི་མཚམས་ཀི་མིང་སྟེ། དེ་ལ་ཅིའི་ཕིར་རེམས་འཛིན་

ཞེས་ཟེར་སྙམ་ན། རེམས་ནི་ཕློ་བའི་མིང་ཡིན་པས་དེ་འཛིན་པར་བེད་པས་ན་རེམས་འཛིན་

ཞེས་ཟེར་རློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེའུ། སྦུ་གུའི་དབིབས་ལ་བུའི་ཆུ་སྣློད་ཆུང་ཆུང་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྤི་མིང་སྟེ། འློ་མ་རེའུ་གང་། ཞློ་རེའུ་

ཞེས་པ་ལ་བུ། ར་མ་ཆུང་བ། 

རེའུ་ཚོས། རེའི་ཚོས་ཁ་ཟས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

རེའུ་ཚོས་ཁ་ཟས། ར་སྣློད་ཆུང་ངུའི་ནང་དུ་བཙོས་པའི་ཁ་ཟས་བློ་བ་ཞིམ་པློ། 

རེས། རེ་བའི་སྐུལ་ཚིག སྟློད་ཐུང་གི་འཕུ་རུང་གཉིས་ཡར་བརེས་ནས་ལས་ཀ་བས་པ་ཡིན།

རློག་ཁུང་། [ཡུལ]རིག་པའི་ཐློད་ནས་ཕིར་རློགས་རྡློ་འཕེན་པའི་ཨི་ཁུང་། 

རློག་མགློ [ཡུལ]ཁུ་ཚུར། 

རློག་རྡུང་།[ཡུལ]ཞིབ་མློར་རྡུང་བ། ས་རྡློ་རློག་རྡུང་གཏློང་བ། 

རློག་སྣློད། [ཡུལ]གཏུན་ཀློང་ངམ་རྡུང་སྣློད། རྡློའི་རློག་སྣློད། ལྕགས་ཀི་རློག་སྣློད། 

རློག་པ། [ཡུལ]① རྡུང་བ། རུས་པ་རློག་པ། ② སྒེལ་བ། ཤིང་སློང་ས་ལ་རློག་སློང་། 

རློགས། བེད་མེད་ལས་ཚིག མཐར་ཕིན་པ་དང་གྲུབ་པའི་དློན་ཏེ། དཔེ་ཆ་མཇུག་རློགས། བ་བ་

ཡློངས་སུ་རློགས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

རློགས་ཅམ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ ༡༧༩༤ ལློར་ལྷའུ་བསློད་ནམས་

བཟང་པློས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་

ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རློགས་ཆེན། བློན་དང་གསང་སགས་རིང་མའི་ཆློས་ཀི་སྙིང་པློ་མན་ངག་རློགས་པ་ཆེན་པློ་ཞེས་ཟེར། 

① རིང་མའི་ལུགས་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་ན། སེམས་སེ། ཀློང་སེ། མན་ངག་གི་སེ་བཅས་

གསུམ་ཡློད། ༡ སེམས་སེ། འདི་ལ་མ་བུ་བསློམས་པས་བཅློ་བརྒྱད་ཡློད་པ་ལས་སེ་ལྔ་ནི་ལློ་ཆེན་

བ་ཻརློ་ཙཱ་ན་དང་། བཅུ་གསུམ་ནི་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་ལས་བརྒྱུད་པ་ཡིན། རློགས་པ་ཆེན་པློ་སེམས་

ཕློགས་སུ་གགས་པ་ནི། ལློ་ཆེན་བ་ཻརློ་ཙ་ན་དང་གཡུ་སྒ་སྙིང་པློ་གཉིས་གཉགས་ཛྙ་ན་ཀུ་མ་ར་ལཱ་

ཞུས། ཁློང་ལ་བཀའ་ཡི་ཆུ་བློ་ཆེན་པློ་བཞི་འདུས་ཤིང་སློབ་མའི་མཆློག་བཅུ་ལ་སློགས་པ་བྱུང་

བ་ནས་སློག་པློ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་སློགས་ལ་བརྒྱུད་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། 

ཡང་ལློ་ཆེན་བཻ་རློ་ཙ་ནའི་སློབ་མ་སངས་སངས་རྒྱས་མགློན་པློས་རྦ་རཀྵ�་ཏ་ལ་གསུངས། དེས་ཡ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

ཟི་དར་མ་ཤེས་རབ་སློགས་ནས་བརྒྱུད་གསུངས། ཡང་། བ་ཻརློ་ཙ་ནས་ཇློ་མློ་སྒེ་མློ་ལ་གསུངས་

སློགས་བརྒྱུད་པ་མི་འདྲ་བ་ཡློད། 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་དེ་ཡིན། 

 ༢ ཀློང་སེ། རློགས་པ་ཆེན་པློ་ཀློང་སེ་ནི་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་ལས་བྱུང་། དེས་དཔལ་ནམ་མཁའ་

དང་མཉམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་དློན་ཀློང་དགུས་བསྟན་པ་དང་ཡེ་ཤེས་གསང་བ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུད་

ལ་བརེན་ནས་རྡློ་རེ་ཟམ་པའི་མན་ངག་རྣམས་བ་ཻརློ་ཙ་ནས་དཔང་མི་ཕམ་མགློན་པློ་ལ་གསུངས་

པ་རྣམས་རིམ་གིས་འཛེང་དྷརྨ་བློ་དྷི་སློགས་ནས་རིམ་གིས་བརྒྱུད་པ་ལས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་། 

འདིའི་ལ་གྲུབ་ནི། སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་འཁློར་འདས་ཀུན་ལ་ཁབ་ཀང་། སྣང་

བ་དངློས་པློར་རྒྱ་མ་ཆད། སྟློང་པ་དངློས་མེད་དུ་རྒྱ་མ་ཆད། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ཟུང་འཇུག་

གི་ཕློགས་སུའང་མར་ལྷུང་ལ། ངློ་བློ་སྟློང་པས་རག་པའི་མཐའ་ལས་གློལ་བས་བ་བལ་བདེ་སྡུག་

ལས་འདས་པའི་ལ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བེད་པ་དེ་ཡིན། 

 ༣ མན་ངག་སེ། སྙིང་ཏིག་གི་སྐློར་རྣམས་ཏེ། སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ནས་བརྒྱུད་པའི་

མན་ངག་མཁའ་འགློ་སྙིང་ཏིག་དང་པཎ་ཆེན་བི་མ་མི་ཏྲ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བི་མ་སྙིང་ཏིག་

སློགས་ཡིན་ཞིང་། འདིའི་ལ་སྒྲུབ་ནི། འཁློར་འདས་སང་བང་དང་བལ་ཞིང་རེ་དློགས་ཕློགས་

ལྷུང་ལས་བརྒལ་ནས་བློ་དང་ཡིད་དཔྱློད་ལས་འདས་པའི་ཆློས་ཉིད་དེ། གཞི་དབིངས་ཀ་དག་

མཁེགས་ཆློད་དང་། ལམ་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་ཐློད་རྒལ་བསློམས་པས་བློ་འདས་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་

སྐད་ཅིག་ལ་འཆར་བར་བེད་པ་དེ་ཡིན། ཡང་དེ་ལས་ཟབ་པའི་རློགས་པ་ཆེན་པློ། སྙིང་ཏིག་ནི་

པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་ས་མ་བློད་དུ་བློན་སྐབས་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་དང་མང་ཏིང་འཛིན་

བཟང་པློ་གཉིས་ལ་གསུངས་ཤིང་། མང་གིས་དབུ་རུ་འབི་གུང་ཞྭ་ཡི་ལྷ་ཁང་དུ་གཏེར་དུ་སས་

ནས། ཆིག་བརྒྱུད་ཀི་མན་ངག་རྣམས་འབློམ་རིན་ཆེན་འབར་ལ་གསུངས་པ་ལས་རིམ་པར་

བརྒྱུད། ལྕེ་བཙུན་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་བར་བྱུང་། དེས་གདམས་ངག་རྣམས་གཏེར་ཁ་གསུམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དུ་སས་པ་ལས། རློང་སྣར་མདའི་ལྕེ་སློམ་ནག་པློ་དང་། མལ་དྲློ་འཆད་པ་སྟག་གི་ཤངས་པ་རས་

པ། ཡར་འབློག་གཡུ་མཚོའི་འགམ་དུ་འཁྲུངས་པའི་ཞང་བཀྲ་ཤིས་རྡློ་རེ་རྣམས་ཀིས་གཏེར་

ནས་བཏློན་ཏེ། མན་ངག་རྣམས་རིམ་བཞིན་ཀུན་མཁེན་ཀློང་ཆེན་པའི་བར་དུ་བྱུང་། ཀུན་

མཁེན་ཀློང་ཆེན་པས་རློགས་པ་ཆེན་པློ་སྙིང་ཏིག་གི་ཆློས་སྐློར་རྣམས་གཞུང་དང་མན་ངག་

གང་ཅིའི་ཐད་ནས་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པས་བློད་ཡློངས་སུ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་ཅེས་གགས་པ་

འདི་བྱུང་། ཡང་མཁའ་འགློ་སྙིང་ཏིག་ནི། སློབ་དཔློན་དགའ་རབ་རྡློ་རེ་ནས་རིག་འཛིན་ཤྲི་སིང་

ཧ་ལ་གནང་། དེ་ལ་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀིས་གསན་ནས་བློད་དུ་མཁའ་འགློ་

ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ་གནང་། དེས་གཏེར་དུ་སས་བེད་སྤློད་ལུགས་མཐུན་རྣམས་གཏེར་སྟློན་

པདྨ་ལས་འབེལ་རལ་གིས་གཏེར་ནས་བཏློན་ཏེ་རྒྱལ་སས་ལེགས་པ་རྒྱལ་མཚན་སློགས་ནས་

རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་དར་རྒྱས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་ནློ།། ② བློན་ལུགས་ལ། ཞང་ཞུང་སྙན་བརྒྱུད་

ཅེས་པ་རློགས་པ་ཆེན་པློའི་གཞུང་དང་མན་ངག་གི་བརྒྱུད་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡློད། འློག་གི་

རློགས་ཆེན་སྙན་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 

རློགས་ཆེན་དགེ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ ༡༩༢༩ ལློར་བ་མ་ཀུན་བཟང་

མགློན་པློ་ཞེས་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། རློགས་ཆེན་དགློན། ① རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་

ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༦༨༤་ལློར་རློགས་ཆེན་པདྨ་རིག་འཛིན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་

ཡིན། ད་ལར་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁུངས་སུ་ཡློད། 

རློགས་ཆེན་དགློན། ② འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ར་སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། མིང་གཞན་དཔལ་དགེ་རྒྱས་རློགས་ཆེན་མདློ་

སགས་བཤད་བསྒྲུབ་ནློར་བུའི་གིང་ཞེས་ཟེར། 

རློགས་ཆེན་སྙན་རྒྱུད། བློན་ལུགས་རློགས་པ་ཆེན་པློའི་ལ་བ་རྣམས་འཕློ་ཆེན་འཇའ་ལུས་ཉེར་

བཞིའི་སྙན་རྒྱུད་ཀི་གདམས་ངག་རྣམས་ཟམ་མ་ཆད་པར་བརྒྱུད་པའི་རློགས་ཆེན་བཀའ་

བརྒྱུད་སྐློར་བཞི་ལ་ཟེར། བཀའ་བརྒྱུད་སྐློར་བཞི་ནི། ཕི་ལ་བ་སྤི་གཅློད། ནང་མན་ངག་དམར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

ཁིད། གསང་བ་རིག་པ་གཅེར་མཐློང་། ཡང་གསང་གནས་ལུགས་ཕུགས་གཅློད་དང་བཞིའློ།། 

རློགས་ཆེན་སྙན་རྒྱུད་ཀི་བ་རྒྱུད། དང་པློ། བདེ་གཤེགས་དགློངས་རྒྱུད་དགུ་ནི། ༡ སྟློན་པ་ཀུན་ཏུ་

བཟང་པློ། ༢ གཤེན་ལྷ་འློད་དཀར། ༣ གཤེན་རབ་མི་བློ། ༤ ཚད་མེད་འློད་ལན། ༥ འཕྲུལ་

གཤེན་སྣང་ལན། ༦ བར་ཀློང་ཁུ་བྱུག ༧ བཟང་ཟ་རིང་བཙུན། ༨ འཆི་མེད་གཙུག་ཕུད། ༩ 

གསང་བ་འདུས་པ། གཉིས་པ། འཇའ་ལུས་ཕློ་ཆེན་ཉེར་བཞི་ནི། ༡༠ ཡློངས་སུ་དག་པ། ༡༡ 

ཀླུ་བློན་བ་རྣམ། ༡༢ ཁི་ལེ་ཟམ་བུ། ༡༣ བ་ནམ་སྐྱློ་པློ། ༡༤ ཁི་ཤློ་རྒྱལ་བ། ༡༥ ར་སངས་

བསམ་འགྲུབ། ༡༦ དར་མ་ཤེས་རབ། ༡༧ དར་མ་བློ་དེ། ༡༨ ཞང་ཞུང་ཁི་འཕེན། ༡༩ མུ་ཡེ་

ལྷ་རྒྱུང་། ༢༠ རྨ་གཤེན་ལེགས་བཟང་། ༢༡ གེར་གཤེན་སྟག་ལ། ༢༢ ར་སངས་གཡུང་དྲུང་། 

༢༣ གསས་ཆེན་གཡུང་འཕེན། ༢༤ དགེ་འབར་དློན་འགྲུབ། ༢༥ གེར་སྤུངས་དགེ་འཕེན། 

༢༦ སས་དགེ་རྒྱས། ༢༧ ཞང་ཞུང་རྣམ་རྒྱལ། ༢༨ མུ་རྒྱུང་དཀར་པློ། ༢༩ ཧློར་ཏི་ཆེན་པློ། 

༣༠ དློན་ཀུན་གྲུབ་པ། ༣༡ ར་སངས་འཕེན་རྒྱས། ༣༢ གུ་རུབ་གསས་དགའ། ༣༣ ཟླ་བ་

རྒྱལ་མཚན།  གསུམ་པ། སྤྲུལ་སྐུ་དྲིན་ཆེན་གཉིས་ནི། ༣༤ ཏ་པི་ཧྲི་ཙ། ༣༥ གེར་སྤུངས་སྣང་

བཞེར་ལློད་པློ།  བཞི་པ། ཞང་ཞུང་གི་གྲུབ་ཐློབ་དྲུག་ནི། ༣༦ རྒྱལ་གཟིགས་སས་ཆུང་། ༣༧ 

དམུ་གཤེན་ཙོ་གེ། ༣༨ གེར་གཤེན་ཛོ་བཏང་། ༣༩ ཤློད་ཁློམ་ཆེན་པློ། ༤༠ དམུ་རྒྱལ་བ་བློ་

གློས། ༤༡ དཔློན་རྒྱལ་བཙན་པློ།  དཔློན་བཙན་པློ་ནས་སྟློད་རྒྱུད་དང་སྨད་རྒྱུད་གཉིས་སུ་

གེས་ནས་བརྒྱུད་པའི་དང་པློ། སྟློད་རྒྱུད་རིག་འཛིན་དྲུག་ནི། ༡ གུ་གེ་བློ་ལན། ༢ པུ་རེང་ཀུན་

དགའ། ༣ རྣལ་འབློར་སས་མཆློག ༤ ཁྱུང་བིད་མུ་ཐུར། ༥ བདེ་བ་རིང་མློ། ༦ རློག་མེད་

ཞིག་པློ། འདི་དྲུག་ལ་བཀའ་རྒྱུད་ཡང་ཟེར། གཉིས་པ། སྨད་རྒྱུད་བློད་ཀི་གྲུབ་ཐློབ་ལྔ་ནི། ༡ 

ལྷུན་གྲུབ་མུ་ཐུར། ༢ གཤེན་རྒྱལ་ལྷ་རེ། ༣ ལྷ་སློམ་དཀར་པློ། ༤ དངློས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན། ༥ 

འློལ་སློམ་ཀུན་འདུས། དེ་ལྔ་ལ་ཉམས་རྒྱུད་ཡང་ཟེར།  དེ་ནས་ཡང་སྟློན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་

གིས། འློལ་སློམ་གི་མདུན་ནས་ཉམས་རྒྱུད་དང་། རློག་མེད་ཞིག་པློའི་མདུན་ནས་བཀའ་རྒྱུད་

རྣམས་ཞུས་ཞིང་བཀའ་ཉམས་ཀི་རྒྱུད་པ་གཅིག་ཏུ་འདུས། ཡང་སྟློན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་

ལས་རློགས་ཆེན་བང་རྒྱུད་དང་། ལྷློ་རྒྱུད་གཉིས་སུ་བྱུང་བའི་ལྷློ་རྒྱུད་ནི། ༡ ཡང་སྟློན་ཤེས་



  694  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རབ་རྒྱལ་མཚན། ༢ དམ་པ་འབུམ་རེ། ༣ བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན། ༤ དབློན་པློ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་

མཚན། ༥ རྒྱལ་མཚན་རིན་ཆེན། ༦ གཅིག་ཆློད་དད་ཤེས། ༧ བྲུ་རྒྱལ་བ་གཡུང་དྲུང་། འདི་

ནས་བརྒྱུད་པ་ཁ་ཤས་བྱུང་བ་ལས། ༨ ཨ་ཐློག་ཡེ་རིན་ལས་བརྒྱུད་པ། ༩ རྣམ་རྒྱལ་ཀ་ར། 

༡༠རིན་ཆེན་བློ་གློས། ༡༡ མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། ༡༢ རྒྱལ་ཚབ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་

མཚན། ༡༣ ནམ་མཁའ་ཡེ་ཤེས། ༡༤ ཀུན་བཟང་རྒྱལ་མཚན། ༡༥རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༡༦ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་མཚན། ༡༧ བསློད་ནམས་ཡེ་ཤེས། ༡༨ བསློད་ནམས་གཡུང་དྲུང་། ༡༩ 

ཤེ་ཙུ་དྲུང་མུ། ༢༠ ཤེས་རབ་འློད་ཟེར། ༢༡ གཙུག་ཕུད་འློད་ཟེར། ༢༢ གཡུང་དྲུང་ཚུལ་ཁིམས། 

༢༣ རིན་ཆེན་འློད་ཟེར། ༢༤ རིན་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ། ༢༥ ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན། ༢༦ ཤེས་

རབ་དབང་རྒྱལ། ༢༧ གཡུང་དྲུང་དབང་རྒྱལ། ༢༨ བསློད་ནམས་བློ་གློས། ༢༩ སྐམ་ཞིག་

མཁས་གྲུབ་ཉི་མ་བསྟན་འཛིན། ༣༠བསློད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། ༣༡ ཤེས་རབ་གཡུང་དྲུང་། 

༣༢ ཚབ་ཤི་ཉི་མ་གགས་པ། ༣༣ བསྟན་པ་བློ་གློས། ༣༤ སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། ༣༥ 

ཡློངས་འཛིན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་ལ་བརྒྱུད་པ་ཡིན་ཞེས་བློན་གི་ཡིག་ཆ་དག་ལས་གསལ། 

རློགས་ཆེན་སེ་གསུམ། སེམས་སེ་དང་། ཀློང་སེ། མན་ངག་གི་སེ་སྟེ་གསང་སགས་རློགས་པ་ཆེན་

པློའི་ཐེག་པའི་ནང་གསེས་སེ་གསུམ་མློ། 

རློགས་མཐའ། ཟད་པའི་མཚམས་སམ་མཐའ། རློག་ག་རློགས་མཐའ་མེད་པ། དུས་སྐབས་རློགས་

མཐར་ཐུག་པ། 

རློགས་ལན། བསྐལ་པའི་དུས་བཞི་དང་བསྟན་པའི་དུས་བཞི་གཉིས་ཡློད་པའི་ནང་ནས་བསྐལ་པའི་

དུས་བཞིའི་ཡ་གལ་གཉིས་ཡློད་པའི་ནང་ནས་བསྐལ་པའི་དུས་བཞིའི་ཡ་གལ་རློགས་ལན་གི་

དུས་ལ་ཟེར། 

རློགས་ལན་དུས། འཛམ་གིང་མི་རྣམས་ཀི་ཆློས་དང་། ནློར། འདློད་པ། བདེ་བ་བཞི་ཡློངས་སུ་ཚང་

བར་ལློངས་སྤློད་པའི་དུས་ཏེ། དེའི་ཡུན་ཚད་ལ་ལློ་གངས་ས་ཡ་གཅིག་དང་། བདུན་འབུམ་ཉི་

ཁི་བརྒྱད་སྟློང་ཡློད་པར་གགས། 

རློགས་པ། ① གང་བ་དང་ཚང་བ། མཐུན་རྐྱེན་གང་དགློས་ཚང་མ་རློགས་པ། ཟླ་བའི་ཆ་ཐམས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

ཅད་རློགས་པར་ཤར་བ། ② ཚར་བ་དང་ཟད་པ། ལས་དློན་ཐག་གཅློད་བ་རྒྱུ་ཚང་མ་རློགས་

སློང་། ཡློ་བད་ཡློད་དགུ་བེད་བཅད་པས་རློགས་སློང་། སྐད་ཆ་རློགས་རྒྱུ་མེད་པ། ③ ཡར་

ངློའི་རློགས་པ་དང་པློ་ཚེས་ལྔ། གཉིས་པ་ཚེས་བཅུ། གསུམ་པ་ཚེས་བཅློ་ལྔ། མར་ངློའི་རློགས་

པ་དང་པློ་ཚེས་ཉི་ཤུ། གཉིས་པ་ཚེས་ཉེར་ལྔ། གསུམ་པ་གནམ་སྟློང་། 

རློགས་པ་ཆེན་པློ། རློགས་ཆེན་དང་དློན་གཅིག 

རློགས་པ་པློའི་སློམ་ཚུལ་གསུམ། སེམས་སེ་རིག་སྟློང་ཆློས་སྐུའི་ངང་དུ་འཇློག ཀློང་སྟེ་ཆློས་ཉིད་

བ་རལ་མེད་པའི་ངང་དུ་འཇློག མན་ངག་སེ་ཡེ་གློལ་སང་བང་དང་བལ་བའི་ངང་དུ་འཇློག་གློ 

རློགས་པ་ཆེན་པློ་དར་ཚུལ། ཀློང་ཆེན་པ་ནམ་མཁའ་ནློར་བུའི་གསུངས་ལས། ཡློངས་གགས་སུ། 

ལྷུན་གྲུབ་རློགས་པ་ཆེན་པློ་ནི། རྒྱལ་བ་ཆློས་ཀི་སྐུ་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློས། ཉིད་ལས་མི་

གཞན་པ་ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་འཁློར་རྣམས་ལ་དུས་བཞི་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་དགློངས་པས་

བརྒྱུད་ཅིང་། དེ་དག་གིས་དུས་སྐབས་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་སྤྲུལ་པའི་འཁློར་རྣམས་

ལ་བརྒྱུད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་མི་མཇེད་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་འདིར་རློགས་ཆེན་གི་སྟློན་པ་བཅུ་

གཉིས་སུ་གགས་པ་རྣམས་བློན་ཏེ་རིམ་པར་བསྟན་པའི་རློགས་ཆེན་གི་རྒྱུད་འབུམ་ཕག་དྲུག་

ཅུ་ར་བཞིར་བཞུགས་པ་དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་གནས་དུས་སྟློན་འཁློར་རྒྱུད་བཅས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ལྔ་ལན་གི་བཤད་པ་རྒྱུད་སློ་སློའི་སྐབས་སུ་མཁེན་དགློས་ཀི་ཡློད་པ་རེད། ང་ཚོས་

ཤེས་ཚོད་ད་དུང་དངློས་ཡློད་ཀི་རློགས་པ་ཆེན་པློའི་བསྟན་པ་དང་། བསྟན་པའི་སྙིང་པློ་རྒྱུད་

ལུང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་འདི་དག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ལ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡློད་པ་རེད། ད་ནས་

མི་ལློ་༣༠༠༠ཙམ་འདས་པའི་སློན། ཞང་ཞུང་གི་ཡུལ། གངས་ཆེན་ཏི་སི་དང་། མཚོ་མ་ཕམ་

གི་མདུན། འློལ་མློ་ལུང་རིང་ཞེས་བ་བ་ན། སྟློན་པ་གཤེན་རབ་མི་བློ་ཆེ་བློན་ཏེ། ལྷ་རབ་འློད་

ཀི་སས་ཡློངས་སུ་དག་པ་སློགས་གདུལ་བ་དབང་པློ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ། ཞང་ཞུང་གི་

སྐད་དུ། “ཨཱི་ཐི་ཀུ་ཡིག་ཁི་རི་ཨུ་པ་ཏན་ཏྲ་ཐད་དློ་ཅི།”བློད་སྐད་དུ། རློགས་པ་ཆེན་པློ་བང་ཆུབ་

སེམས་ཀི་གནད་བང་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཨེ་མ་ཧློ། ཞེས་བ་བའི་སྐློར་གི་རློགས་པ་ཆེན་པློ་

ཚིག་ཉུང་ལ་དློན་འདུས་པ་ཞིག་གསུངས་པ་དེ་ཉིད་རིམ་པར་བརྒྱུད་པའི་བ་རབས་ཉེར་ལྔ་པར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གེར་ཆེན་སྣང་བཞེར་ལློད་པློ་སྐུ་དངློས་བློད་ཡུལ་དབུས་སུ་བློན་ནས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་

མཛད་པ། དེང་དུས་ཞང་ཞུང་སྙན་བརྒྱུད་དུ་གགས་པ་དང་། དེ་དང་འབེལ་བ་རློགས་ཆེན་

བསྒགས་པ་སྐློར་གསུམ་གི་སྐློར་སློགས་ད་ལའི་བར་དུ་བཤད་སློམ་གི་བཀའ་སློལ་མ་ཉམས་

པར་བཞུགས་པ་དེ་ག་རེད། 

 སངས་རྒྱས་ཀི་འདས་ལློ༢༧ནམ། ཡང་ན་དེ་ལས་ལྷག་ཙམ་པ་ན་ཨློ་རྒྱན་རྡ་ན་ཀློ་ཤའི་གིང་དུ་

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དགའ་རབ་རྡློ་རེ་བློན་ནས། སློབ་དཔློན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་སློགས་ལས་

ཅན་གི་འཁློར་ཚོགས་རྣམས་ལ་ལྷུན་གྲུབ་རློགས་པ་ཆེན་པློ་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་བ་དེ་

དག་ཨློ་རྒྱན་གི་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པད་མ་སམ་བ་ཝ་དང་། རིག་འཛིན་བཱི་མ་ལ་མི་ཏྲ། ལློ་ཆེན་

བཻ་རློ་ཙཱ་ན་སློགས་ཀིས་བློད་ཡུལ་དུ་སྤན་དྲངས་པ། རློགས་པ་ཆེན་པློ་ཀུན་བེད་རྒྱལ་པློའི་

རྒྱུད་གཙོར་གྱུར་པ་སེམས་སེའི་རྒྱུད་ལུང་ཉེར་གཅིགད་ང་། ཀློང་ཆེན་རབ་འབམས་རྒྱལ་བུའི་

རྒྱུད་གཙོར་གྱུར་པ་ཀློང་སེའི་རྒྱུད་ཆེན་བཅུ་དང་། སྒ་ཐལ་འགྱུར་ར་བའི་རྒྱུད་ཆེན་པློ་གཙོར་

གྱུར་པ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་བཅུ་བདུན་ཏེ་རློགས་པ་ཆེན་པློ་སེ་གསུམ་དང་། གཞན་ཡང་བཀའ་

གཏེར་གི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་རྒྱ་ཆེ་ལ་གངས་མང་བ་ད་ལའི་བར་དུ་བཤད་སློམ་གི་རྒྱུན་མ་

ཉམས་པར་བཞུགས་པ་དེ་ག་རེད།

རློགས་པ་སྤི་ཆིབས་ཀི་ས། སགས་རིང་མའི་གཞུང་དུ། རྣལ་འབློར་ལྔ་པའི་སྐབས་སུ་ཐློབ་པའི་ས་

བཅུ་པ་སྟེ། མཐར་ལམ་དུ་རལ་སྣང་གཟུགས་སྐུའི་བཀློད་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་

དབིངས་སུ་བང་ཆུབ་པར་ཡློངས་སུ་རློགས་ཤིང་མཐར་ཕིན་པས། ས་བཅུ་པ་ལ་རློགས་པ་སྤི་

ཆིབས་ཀི་ས་ཞེས་བའློ།། 

རློགས་པ་རིན་ཆེན་གསེར་གི་ཕེང་བ། བློན་གི་ལ་བ་སྟློན་པའི་གཞུང་ཞིག 

རློགས་པའི་བང་ཆུབ། སཾབློདྷིཿ་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་། 

རློགས་པའི་བང་ཆུབ་འདློད་བདུན། ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་གནས་པ། དབང་པློའི་སློ་

བསམས་པ་དང་། ཟས་ཀི་ཚོད་ཤེས་པ་དང་། ནམ་གི་ཆ་སྟློད་སྨད་ལ་མི་ཉལ་བར་རྣལ་འབློར་

ལ་བརློན་པ་དང་། བང་དློར་གི་བ་བར་ཤེས་བཞིན་དུ་གནས་པས་དགའ་བ་དང་། དགེ་བ་ལ་མི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

འགློད་ཅིང་ཤིན་ཏུ་སྤློ་བ་དང་། གནས་ལ་དད་ཅིང་ཚུལ་ཁིམས་གཙང་། མང་དུ་ཐློས་ཤིང་གཏློང་

ལ་གློམས། གཞན་ལ་ལློས་ཏེ་ངློ་ཚ་ཤེས། རང་ལ་ལློས་ནས་ཁེལ་འཛེམ་ཆེ་ཞེས་གསུངས་སློ།། 

རློགས་པའི་སངས་རྒྱས། སངས་རྒྱས་སྤི། 

རློགས་བེད། སར་རྒྱ་གར་མུ་སྟེགས་ཀི་སྟློན་པ་ཞིག 

རློགས་བེད་ཀི་ལས། སྐྱེ་བ་དེ་ལ་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་གི་མློང་བ་ཅི་ཙམ་ཡློད་པ་སྐྱེད་ཅིང་

རློགས་པར་བེད་པར་བེད་ལས། 

རློགས་ཚིག སར་བསྡུའམ་ཟླ་སྡུད། རློགས་ཚིག་གི་ཕད་བཅུ་གཅིག སར་བསྡུའི་ཕད་བཅུ་གཅིག་

གམ་ཟླ་སྡུད་ཀི་ཕད་བཅུ་གཅིག་གློ་ངློ་དློ་ནློ་བློ་མློ་འློ་རློ་ལློ་སློ་ཏློ། 

རློགས་མཚམས། ཡུལ་དུས་དངློས་པློ་མིང་ཚིག་བ་བེད་སློགས་གང་དང་གང་གི་མཐའ་ཟད་མཚམས། 

རློགས་འཚང་རྒྱ་བ། སངས་རྒྱས་པ། སད་ནས་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བའློ།། 

རློགས་རིམ། རྡློ་རེའི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ཏེ་ར་ཐིག་རླུང་གསུམ་ལས་སུ་རུང་བ་ལ་བརེན་ནས་

སྟློང་བཞིས་དྲངས་པའི་འློད་གསལ་དང་། དགའ་བཞིས་དྲངས་པའི་འློད་གསལ་དང་། དགའ་

བཞིས་དྲངས་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་མངློན་དུ་བེད་པའི་ཤེས་རབ་ཁད་པར་ཅན། 

རློགས་རིམ་ཁློ་ནའི་རིམ་ལྔ། འཕགས་ལུགས་ལ། ངག་དབེན། སེམས་དབེན། སྒྱུ་ལུས། འློད་གསལ་

ཟུང་འཇུག་བཅས་དང་། ཡང་དྲིལ་བུ་བས་བཞེད་པའི་རང་བིན་རླབས་སྣ་ཚོགས་རྡློ་རེ་ནློར་བུ་

འགེངས་པ་ཛ་ལན་དྷ་ར་བསམ་མི་ཁབ་ཀི་རིམ་ལྔ། ལུས་དབེན་སློགས་དྲུག་ཀང་གསུངས། 

རློགས་རིམ་གི་བརན་པ་ཐློབ་པའི་སྤློད་པའི་དམ་ཚིག་བཅུ། ཟས་ཐམས་ཅད་ནང་གི་སྦིན་སེག་དང་

རག་ཏུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དཀིལ་འཁློར་བཞེངས་པ། གང་ཅི་མཐློང་བ་ཐམས་ཅད་རྡློ་རེ་གསུམ་དུ་

ཤེས་པས་རབ་གནས་བེད་པ། ངག་སགས་སུ་ཤེས་པས་བཟླས་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ། རག་ཏུ་

ཡེ་ཤེས་མི་འབལ་བ། མི་དང་མི་མ་ཡིན་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་གདམས་ངག་སྟློན་པ། ཚར་

གཅློད་རེས་འཛིན་གིས་སེམས་ཅན་གི་དློན་བེད་པ། བདག་ཉིད་མཆློད་པས་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་གི་དློན་བེད་པ། བདག་ཉིད་མཆློད་པས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཉེས་པར་བེད་

པ། འློད་གསལ་གི་གཉིད་ནམ་ཡང་མི་སློང་བ། གློང་བའི་ཆློས་མི་སློང་བ། དབང་པློ་རྣམས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདློད་ཡློན་ལ་མི་དགག་པ་རྣམས་སློ།། 

རློགས་རིམ་གི་དཔྱད་པའི་གནས་བཅུ་གཅིག རློགས་རིམ་དེ་དག་གི་ངློ་བློ་གང་ཡིན་པ། རེན་གང་

ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ། ཚུལ་ཇི་ལར་གནད་དུ་བསྣུན་པ། དེའི་ཉམས་རགས་གང་འབྱུང་བ། དེ་

ལས་ཡློན་ཏན་ཅི་ཞིག་བསྐྱེད་པ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་པ། དངློས་རྒྱུད་ནས་སང་བ་ཅི་ཙམ་

སློང་བ། མཐར་ཕིན་པའི་ཚད་གང་ཡིན་པ། ས་དང་ལམ་གི་མཚམས་གང་ཡིན་པ། གེགས་

སེལ་དང་བློགས་འདློན་ཇི་ལ་བུ་བ་བ། གཙོ་འཁློར་གི་ཁད་པར་གང་ཡིན་པའློ།། 

རློགས་རིམ་དངློས་བརྒྱད། ཞུ་བའི་བདེ་བ་ལྷན་སྐྱེས་ཆེན་པློ། སྒྱུ་མའི་སྐུ། རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས། ཟུང་

འཇུག་གི་སྐུ་རླུང་དབུ་མར་ཐིམ་པའི་མཐར་ཐློབ་པ་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ། རྣམ་པར་བང་བའི་

སྣང་བ་གསུམ། དགའ་བ་གསུམ། དེ་རྣམས་དངློས་སུ་ཐློབ་པའི་ལམ་གང་ཡིན་པ་རྣམས་སློ།། 

རློགས་རིམ་བཏགས་པ་བ་དྲུག རའི་རྣལ་འབློར། རླུང་ཕ་མློ། ཐིག་ལེ། ཕག་རྒྱའི་རིམ་པ་རླུང་དབུ་

མར་འཇུག་པ། གནས་པ། ཐིམ་པར་བེད་པའི་ལས་ཅན་རྣམས་སློ།། 

རློགས་རིམ་དྲུག ལུས་དབེན། ངག་དབེན། སེམས་དབེན། སྒྱུ་ལུས། འློད་གསལ། ཟུང་འཇུག་དྲུག་གློ 

རློགས་རིམ་རྣལ་འབློར་བཞི། ཡི་དམ་རྡློ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་རློགས་རིམ་རྣལ་འབློར་བཞི་སྟེ། 

སགས་ཀི་རྣལ་འབློར་དང་། དམ་ཚིག་གི་རྣལ་འབློར། དབིབས་ཀི་རྣལ་འབློར། ཡེ་ཤེས་ཀི་

རྣལ་འབློར་བཅས་བཞིའློ།། 

རློགས་རིམ་བིན་རླབས་བཞི། ལུས་བིན་རླབས། ངག་བིན་རླབས། ཡིད་བིན་རླབས། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་

ཀི་བིན་རླབས་སློ།། 

རློགས་སློ། རིང རློགས་སློ།། 

རློང་། ① མཁར། བག་རློང་། བཙན་རློང་། ② བར་གསེང་གི་ཚགས། ཀློ་རློང་། གྲུ་རློང་། དློ་རློང་། 

དཔེ་རློང་། ③ སིད་འཛིན་ས་ཁུལ་ཞིག རློང་ཁག་སློ་སློ།། 

རློང་རང་། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་ཁློངས་སུ་འདུ་དགློས་པའི་ཁལ་རང་། 

རློང་སྐྱེལ། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་རློང་ནས་རློང་དུ་འུ་ལག་ཐློག་དློས་དང་ཡི་གེ་སློགས་སྐྱེལ་བ། 

རློང་དཀར་ཕློ་བང་བཀྲ་ཤིས་གིང། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༦༨༣ལློར་སྟི་ཚང་མ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

ཎི་པ་ཤེས་རབ་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་མ་གསལ། ད་ལ་མཚོ་སློན་རེབ་གློང་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རློང་དཀར་ཆློས་སེ། མིང་གཞན་ཆློས་སེ་ཆེན་པློ་མངའ་རིས་ཆློས་རློང་དགའ་ལན་འཕེལ་རྒྱས་གིང་

ཟེར། སྤི་ལློ༩༧༠པའི་ལྕགས་ར་ལློར་བློད་བཙན་པློའི་གདུང་བརྒྱུད་དཔལ་ལེ་མགློན་གིས་རིང་

མའི་དགློན་པ་ཞིག་བཏབ། རེས་སུ་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་གྱུར། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་སྐྱིད་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རློང་ཁང་། རློང་སློད་ཀི་ཁང་པ། 

རློང་ཁིམས་ཁང་། ས་གམས་སློ་སློའི་རློང་གི་ནང་ཡློད་པའི་ཁིམས་ཁང་། 

རློང་མཁར། ས་རྡློ་བརིགས་པའི་མཁར་རློང་། ཉིན་མང་པློའི་རིང་རློང་མཁར་བཙན་པློའི་ནང་དག་

དམག་དང་འཐབས་པ། 

རློང་རྒྱབ་ཀླུ་ཁང་། རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ་ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོས་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་པའི་

ཆེད་དུ་ཀླུ་མཆློད་ཡུལ་གི་ལྷ་ཁང་དེ་བཞེངས། རེ་ཕློ་བང་རྒྱབ་ཀླུ་ཆེན་གཙོ་འཁློར་གནས་པའི་

ཀླུ་ཁང་ཞིག་ཡིན། བློད་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་བཅློ་ལྔ་ཉིན་ཀླུ་ཁང་མཇལ་མཆློད་ཀི་དགའ་སྟློན་བེད་

སློལ་ཡློད། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རློང་རྒྱབ་ཞར་འཕེན། བློད་ཟླ་དང་པློའི་ཚེས་ཉེར་དྲུག་ཉིན་སྨློན་ལམ་གཏློར་མཇུག་དགའ་སྟློན་རློང་

རྒྱབ་ར་རྒྱུག་གི་དུས་སྟློན། 

རློང་མགློ་དགློན། ① བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རློང་མགློ་དགློན། ② རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ༡༨༧༦ལློར་གིང་ཚང་རྒྱལ་པློའི་རིགས་

སས་པདྨ་གར་དབང་འགློ་འདུལ་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལར་དཀར་མཛེས་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རློང་མགློ་རི་ཁློད། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ཆབ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རློང་མགློའི་སགས་ཁང་། ལྷ་ཁང་དང་སགས་ཁང་གི་ཁློངས་གཏློགས་ཡིན། 

རློང་དགའ། ས་མིང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་སྐྱིད་རློང་རློང་གི་མི་དམངས་སིད་

གཞུང་གནས་ཡུལ་ཡིན། 

རློང་དགའ་འཕེལ་རྒྱས་གིང་། མངའ་རིས་ས་ཁློངས་ཀི་རློང་དགའ་རློང་ཁུལ་གི་དགློན་པ་ཞིག་སྟེ། 

བ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ་ ༡༦༥༡ལློར་གསར་དུ་བཏབ་པའི་དགེ་ལུགས་པའི་

སགས་པ་གྲྭ་ཚང་ཞིག 

རློང་དགའ་རློང་། གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་སྐྱིད་གློང་རློང་རློང་དགའ་ཞེས་པའི་རློང་གཞིས་ཀི་མིང་། 

རློང་སློན་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་རློང་། ཀུན་དགའ་ཆློས་འཕེལ་དང་རྡློ་བ་བ་མ་དར་རྒྱས་ཀིས་ཕག་བཏབ། 

ད་ལ་རྨ་ལྷློ་རེབ་གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རློང་ཐུར། [ཡུལ]ལྕགས་སམ་ཤིང་ལས་བཟློས་པའི་བློད་མདའི་མདེའུ་རློང་བེད་དང་། འཕྲུལ་

མདའི་མདེའི་མདེའུ་རློང་དང་། འཕྲུལ་མདའི་མདེལ་ཁློག་འདློན་བེད་ཀི་གསློར་འབིགས། 

རློང་སློད། རློང་དཔློན་ནམ་དེའི་ངློ་ཚབ། 

རློང་དྲུག རེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པས་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའི་གནས་ཕི་ནང་གསང་བའི་རློང་དྲུག 

རློང་བདའ། འགློ་དགློས་པའི་བཀའ་ཕབ་སྟེ་གཏློང་བ། ཁློ་ཚོ་རློང་བདའ་བས་པ་ཡིན། རྒྱལ་བློན་

འབངས་འཁློར་རྣམས་ཀིས་རློང་བདའ་བས་པ་ཡིན། 

རློང་བདའ་རྒྱབ་པ། ① བང་ཆེན་གཏློང་བ། ② མཐའ་འབུད་གཏློང་བ། 

རློང་འདུ། རློང་དང་། རློང་དེའི་འདུ་ཁློངས་ཏེ་ཁལ་པའམ་མི་སེར་བཅས་ཀི་འདུས་མིང་། 

རློང་བརྡ། རློང་བདའ་དང་འདྲ། 

རློང་སྤི་བདེ་ཅུས། རློང་རིམ་པའི་སྤི་བདེ་ལས་ཁུངས། 

རློང་ནང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ ༡༧༩༣ལློར་ར་ཕུག་དཀློན་མཆློག་གི་

ཡང་སིད་ར་ཕུག་བློ་བཟང་དློན་གྲུབ་ཀིས་གནས་སློས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་

མཚོ་སློན་རྨ་ལྷློ་གཅན་ཚ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རློང་དཔློན། རློང་གང་དེའི་སིད་འབློར་རིག་གསུམ་དློ་དམ་བེད་མཁན་དཔློན་རིགས་ཀི་གློ་གནས།



  701  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

རློང་དམར་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་། ཚོགས་ཞློལ་སགས་རམས་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་རྨ་ལྷློ་རེ་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རློང་དམར་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའ་ིམ་ེཁ་ིསྤ་ིལློ ༡༩༤༦ ལློར་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རློང་བ། བརངས་པ། བརང་བ། རློངས། ① འབུད་པ། ནག་ཅན་ས་མཐར་རློང་བ། ② མངགས་པ་དང་

གཏློང་བ། ཐག་རིང་ཕློགས་སུ་མི་གཅིག་བརང་དགློས། ③ འཇུག་པ། སམ་གི་ནང་དུ་བརངས་པ། 

རློང་སྦྲེལ། ① ས་དུས་རློང་ཁག་གཉིས་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་བ། ② ས་དུས་རློང་དཔློན་སེར་སྐྱ་གཉིས་ཟུང་

དུ་སྦྲེལ་བ། 

རློང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས། རློང་རིམ་པའི་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན། 

རློང་ར་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ༡༧༣༣ལློར་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་

ཡིན། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རློང་རེ་དགློན། མིང་གཞན་འབི་གུང་རློང་གསར་བཀྲ་ཤིས་སྟག་རེ་ཟེར། འབི་གུང་ཆློས་རྒྱལ་ཕུན་

ཚོགས་ཀིས་བཏབ། དུས་ཚོད་མ་གསལ། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་མལ་གློ་

གུང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རློང་གཙོ། རློང་དཔློན་དང་འདུ་ཁློངས་ཀི་གཙོ་དྲག་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

རློང་བཙན། གཞློམ་གཞིག་དཀའ་བའི་མཁར་རློང་བཙན་པློ། 

རློང་ཚགས། དངློས་པློ་སྣློད་དུ་འཇུག་སྟངས་དམ་ལྷློད་ཀི་ཚགས། སམ་དུ་གློན་ཆས་རློང་ཚགས་

འགིག་པློ་བྱུང་བ། དཔེ་སྣློད་དུ་དཔེ་ཆ་རློང་ཚགས་དམ་པློར་བཅུག་པ། 

རློང་ཞིབ་དཔྱློད་ཁང་། རློང་རིམ་པའི་ཞིབ་དཔྱློད་ལས་ཁུངས། 

རློང་གཞིས། སར་བློད་ཀི་ཡུལ་དབུས་སུ་རློང་དཔློན་རྣམས་ལ་ཡློད་པའི་གཞིས་ཀ 

རློང་གཞིས་སྣེ་སློད། རློང་དང་གཞིས་ཀའི་ལས་ཀི་སྣེ་མློར་སློད་མཁན། 

རློང་རློ། གནའ་བློའི་རློང་མཁར་གི་གང་རློ། 

རློང་ལློ་དགློན། སྟག་མློ་བཀའ་བཅུ་པས་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་ཙམ་ལ་བཏབ། གྲུབ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་རི་བློ་ཆེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རློང་སར་དགློན། སེ་དགེ་རྒྱལ་པློས་སྦིན་བདག་མཛད་ནས་བཞེངས་བའི་དགློན་པ། 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་

ལློ༡༧༧༤་ལློར་ནས་༡༧༨༦ལློའི་བར་ཡིན། དེས་ན་དགློན་པ་འདི་བཞེངས་དུས་དངློས་ནི་སྤི་

ལློ་༡༧༨༠ལློའི་ནང་ཙམ་ཡིན་ངེས། ཡིན་ནའང་དེའི་གློང་ན་གནས་འདིར་དགློན་པ་ཆགས་མློང་

ཡློད་པ་འདྲ་སྟེ། གནས་འདིར་ཇློ་བློ་བཀའ་གདམས་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡློད་པ་འགློ་མགློན་

འཕགས་པས་ས་སྐྱའི་རིང་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་གནང་བའི་བཤད་སློལ་ཞིག་ཀང་སྣང། རབ་བྱུང་

བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༨༩༠ལློར་འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེའི་དབང་པློས་ཞིག་

གསློས་གནང་། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་བ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་

དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རློང་སིད་གཞུང་། རློང་རིམ་པའི་སིད་འབློར་རིག་གསུམ་དློ་དམ་བེད་པའི་སིད་གཞུང་།

རློང་སྲུང་། རློང་མཁར་སྲུང་མཁན། 

རློངས། རློང་བའི་སྐུལ་ཚིག 

རློངས་བསྐུར་བ། སྐྱེས་བསྐུར་བ། ཐག་རིང་གློགས་པློ་ལ་ཡུལ་མཁློའི་རློངས་བསྐུར་བ། 

རློངས་ཆས། ལམ་དུ་འགློ་བའི་རྒྱགས་ཕེའམ་འགྲུལ་པ་འགློ་ཁར་སྤློད་པའི་དངློས་རིགས། 

རློངས་ཏ། རློངས་སྟ་དང་འདྲ། 

རློངས་སྟ། སྐྱེས་རློངས་ཀི་དངློས་པློ་ཆེད་བསྐུར། ཕློགས་སུ་ཕེབས་སྐབས་རློངས་སྟ་ག་ནློམ་པ་

ཞིག་ཕུལ་བ། 

རློངས་པ། སྐྱེས། སྐལ་རློངས། ཐློན་རློངས་སམ་འགློ་རློངས། 

རློད། རློད་པའི་སྐུལ་ཚིག 

རློད་པ། བརད་པ། བརད་པ། རློད། སྐྱློན་ལྷད་གཏློང་བ། མི་ངན་གིས་བརད་པ། མར་ཁུས་གློན་

ཆས་མ་རློད་ཅིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

རློབ། ① སྤུས་གཙང་མིན་པའི་དློན་ཏེ། ཁང་བར་རློབ་མ་གཡློ། མི་རློབ་རློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

 ② མཁེགས་པློ་མིན་པའི་དློན་ཏེ། ཤིང་རློབ་ཐློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

རློབ་རགས། བླུན་རགས། སང་བང་ནློར་ན་རློབ་རགས། 

རློབ་པ། བརབས་པ། བརབ་པ། རློབས། ① སྣློན་པ། རམ་པ་རློབ་པ། ཇ་མར་རློབ་པ། དངུལ་གིས་

མ་འདངས་ན་དེའི་ཁར་རློབ་ཆློག ② སྒིབ་པ། ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་སར་མློས་རློབ་མི་ཐུབ་པ། 

བདེན་པའི་གནས་ལུགས་རློབ་པ། ཀུན་ཏུ་རློབ་པ། 

རློབ་པློ། རྫུན་ཅན་ནམ་གཡློ་ཅན། 

རློབ་མ། རྫུན་ཤློད་བུད་མེད། 

རློབས། རློབ་པའི་སྐུལ་ཚིག 

ཛཱ་ཏི། [ལེགས] ① སྐྱེ་ལན་ཏེ་རི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་དྲློད་སྐྱེད། 

ཟས་འཇུ། སྙིང་རླུང་སློགས་རླུང་ནད་སེལ་བར་བེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འདབ་བདུན་པ་

དང་། སྣ་མའི་མེ་ཏློག མ་ལ་ཏི། གཞློན་ནུའི་ཕེང་ཅན། ཡིད་བཟང་སྐྱེས་བཅས་སློ།། ② རིན་པློ་

ཆེའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནུས་པས་སིད་སེལ། བིས་པའི་ཆུང་གདློན་སྲུང་བར་བེད། 

ཛཱ་ཏི་ཀློ་ཥ། ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། ཛཱ་ཏིའི་སྦུབས་ཞེས་འགྱུར་བར་

དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་བསྟན་པའི་ཉིན་བེད་ཀིས་མཛད་པའི་མངློན་བརློད་འཆི་མེད་མཛོད་ཀི་

འགེལ་པ་ལས་གསུངས། 

ཛཱ་ཏི་ཕ་ལ། [ལེགས]སྐྱེ་ལན་བཟང་པློ་སྟེ་སྨན་ཛཱ་ཏིའི་འབས་བུ་མཆློག 

ཛཱ་ཏྲི་ཀ སློ་ཞིག 

ཛཱནྟུ་ཕ་ལ། [མངློན]ཨུ་དུམ་བཱ་ར། 

ཛཱནྟུའི་འབས། [མངློན]ཨུ་དུམ་བཱ་ར། 

ཛཱཔཱ [ལེགས]བཟླས་སགས་ཀི་མིང་། 

ཛཱ་ཡ་བློ་བཟང་འཕིན་ལས། སློག་པློ་ཇིང་གེའི་རྒྱུད་ས་མཐར་མིང་ཅན་དང་ཡུམ་ཨློ་ཁི་ཏ་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་ ༡༦༤༢ ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཞིའི་ཐློག་
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འདུལ་འཛིན་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་ནས་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་བཞེས། དགུང་གངས་ལྔ་ནས་

བཅུ་ཡི་བར་སློབ་དཔློན་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་གི་དྲུང་ནས་འཇིགས་བེད་དང་། གདུགས་དཀར། 

གསང་འདུས་སློགས་ཐུགས་འཛིན་མཛད། ལགས་རློམ་ལ་མཚོན་ན་ཤེར་ཕིན་དངློས་བརྒྱད་

དློན་བདུན་ཅུའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སྒློན་མེ། སྐྱེ་བ་ས་ཕིའི་བརག་པ་བསྟན་བཅློས་དངུལ་

དཀར་མེ་ལློང་། རང་གིས་འཁློར་བར་སྤློད་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་སྒློན་མེ། བཅློམ་ལན་

འཕགས་མ་གདུགས་དཀར་གི་མངློན་དཀིལ་དངློས་གྲུབ་གཏེར་མཛོད་སློགས་བསྟན་བཅློས་

པློད་ལྔ་ཙམ་མཛད། དགུང་ལློ་རེ་བདུན་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་ 

༡༧༠༨ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཛཱི་བནི་ཀ ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ཧློང་ལེན་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། 

འཚོ་བེད་ཅེས་འགྱུར་བར་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་བསྟན་པའི་ཉིན་བེད་ཀིས་མཛད་པའི་མངློན་

བརློད་འཆི་མེད་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་ལེགས་བཤད་སློ་བརྒྱ་འབེད་པའི་ལེ་མིག་ལས་གསུངས། 

ཛྙཱ་ན། [ལེགས]ཡེ་ཤེས། 

ཛྙཱ་ན་སུ་ཏྲ། ཡེ་ཤེས་མདློ་སྟེ་བློད་དུ་རློགས་པ་ཆེན་པློའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཆློས་སེལ་བར་མཛད་པའི་རྒྱ་

གར་གི་སློབ་དཔློན་ཞིག 

ཛྷ་བ། [ལེགས]ཛྷ་ནས་བ་བར་སློ་སློར་བསྡུ་བའི་ལེགས་སྦར་གི་གསལ་བེད་ཡི་གེ ཛྷ་ཌྷ་དྷ་ག་བ། 

ཛྷ་ས། [ལེགས]ཛྷ་ནས་ས་བར་སློ་སློར་བསྡུ་བའི་ལེགས་སྦར་གི་གསལ་བེད་ཡི་གེ ཛྷ་ཌྷ་དྷ་ག་བ་

ཛ་ཌ་ད་ག་བ་ཁ་ཕ་ཚ་ཋ་ཐ་ཙ་ཊ་ཏ་ཀ་པ་ཤ་ཥ་ས་བཅས་སློ།། 

ཛྷྷཻ་ཀྵ�མ། [ལེགས]གསེར་སྨུག་སྟེ། གསེར་རིགས་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་གསེར་དམར་གི་ཁློངས་སུ་

གཏློགས་པ་ཞིག 

བརང་། ཕློ་ཉ་སློགས་བརང་རྒྱུ། 

བརང་བ། རློང་བའི་མ་འློངས་པ། 

བརངས་ཐློ། དངློས་ཟློག་བཏང་བའི་ཐློ། དངློས་རིགས་རྣམས་བརངས་ཐློ་ནང་གསལ་ལར་རིས་

ལེན་དགློས་རྒྱུ། 
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བརངས་པ། རློང་པའི་འདས་པ། 

བརད། བཙོག་པ་བ་བ། བློད་ཀི་གཏམ་དཔེར་ལ། བ་མ་བཟང་པློ་གྲྭ་པས་བརད། དཔློན་པློའི་ཆབ་

སིད་གཡློག་གིས་བཙོང་། བུད་མེད་བ་བེད་མང་ན་རང་ལུས་བརད་ལ་བུ་རྣམས་སློ།། 

བརད་པ། རློད་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བརབ། ཕན་ཚུན་མཉམ་པློར་བརབ་རྒྱུ། བསེ་རྒྱུ། 

བརབ་པ། རློབ་པའི་མ་འློངས་པ། 

བརབས་པ། རློབ་པའི་འདས་པ། 

བརི། ཕྱུགས་དང་འདམ་པ་སློགས་བརི་རྒྱུ་དང་རྡློག་པས་བརི་རྒྱུ། 

བརི་བ། རི་བའི་མ་འློངས་པ། 

བརིས་པ། རི་བའི་འདས་པ། 

བརྫུ། འད་ིརྫུན་ག་ིམིང་ག་ིརྣམ་གངས་ལ་འགློ་བ་གཅིག་དང་། སྤྲུལ་པ་ལ་གློ་རྒྱུ་གཅིག་བཅས་གཉིས་ཡློད། 

བརྫུ་བ། རྫུ་བའི་མ་འློངས་པ། 

བརྫུན་ཁག་བཀལ་བ། ནག་ཉེས་ཡློད་པའ་ིདཔང་རགས་བརྫུན་མ་བཟློས་ཏ་ེམ་ཉེས་ཁ་གཡློགས་བཀལ་བ། 

བརྫུན་པ། རྫུན་པ་དང་འདྲ། 

བརྫུན་པ་བཅློས་མའི་སྒློ་བཏགས་ཀི་གཏམ། ཟླློས་གར་འཁབ་པའི་སྐབས་བར་བཅུག་གི་གཏམ་གེང་

ཡ་མཚན་ཞིང་རྒློད་བློ་བ་འགའ་ཞིག་བས་པས་ལད་མློ་བ་ཚོའི་སེམས་ལ་རྒློད་བློ་བའི་ཉམས་

འགྱུར་ཐློན་པར་བེད་ཐུབ་པའི་རིག་རལ་ཞིག 

བརྫུས། སིན་བུ་མིར་བརྫུས། རི་བློང་རྡློར་བརྫུས་སློགས་ལ་བུ་མ་ཡིན་པར་ཡིན་ཚུལ་དུ་བརྫུས་ཟིན་པ། 

བརྫུས་སྐྱེས། རྫུས་སྐྱེས་དང་འདྲ། 

བརྫུས་པ། རྫུ་བའི་འདས་པ། 

བརྫུས་མ། ངློ་མ་མ་ཡིན་པ། མི་བརྫུས་མ། ཡི་གེ་བརྫུས་མ། དངློས་རས་བརྫུས་མ། སྐད་ཆ་བརྫུས་

མ། སྐད་ཆ་བརྫུས་མ། 

བརྫུས་ལེན། ངློ་མ་མ་ཡིན་པ་ལློག་ཏུ་ཡིན་པ་བེད་པ། 
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བརེ། གློས་འདབས་སློགས་ཡར་བཀག་པའི་དློན། ཕུ་རུང་བརེས་ནས་ལས་ཀ་ལས་ལ་བུ། 

བརེ་བ། རེ་བའི་མ་འློངས་པ། 

བརེས་པ། རེ་བའི་འདས་པ། 

མཛངས། རིག་པ་གསལ་བའམ་ཤེས་ཡློན་མང་བའི་དློན་ཏེ་དཔའ་མཛངས་ཀི་འགློ་ཁིད། བུད་མེད་

མཛངས་མ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

མཛངས་པ། ① དཔའ་བློ། སྙིང་སྟློབས་ཟླ་མེད་དཔའ་བློ་མཛངས་པ་ཅན། ② མཁས་པ། ཤེས་རབ་

ཕུལ་བྱུང་གི་སྐྱེ་བློ་མཛངས་པ། ③ ཡ་རབས། དྲང་བདེན་མཛངས་པའི་སྤློད་པ་ཅན། 

མཛངས་པའི་ལས། བློ་གློས་ལན་ཞིང་འཇློན་ཐང་ཆེ་བའི་བས་རེས། 

མཛངས་སྤློད། དཔའ་བློ་དང་། མཁས་པ། ཡ་རབས་རྣམས་ཀི་སྤློད་བཟང་། 

མཛངས་བླུན། མཁས་པ་དང་བླུན་པློ་གཉིས། 

མཛངས་བླུན་ཞེས་བ་བའི་མདློ།། བམ་པློ་བཅུ་གཉིས་དང་ལེའུ་ལྔ་བཅུ་ར་གཅིག་པ་ལློ་ཙཱ་བ་འགློས་

ཆློས་འགྲུབ་ཀིས་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་པའློ།། 

མཛངས་མ། བུད་མེད་བློ་གློས་ཅན་ནམ་སྤློད་བཟང་ཅན། 

མཛངས་ཤིང་བློ་འགྱུ་བ། རང་དང་གཞན་གི་བ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་ཤིང་འཕལ་ཕུགས་ཀི་

འགྱུར་ལློག་སྣ་ཚོགས་དུས་ཐློག་ཏུ་མཐློང་ཐུབ་པ། 

མཛད། བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ་འདས་པ ལས་ཀ་དང་བ་བ་བེད་པའི་ཞེ་ས་

སྟེ། དགེ་རྒན་གིས་སློབ་སྟློན་མཛད། མཛོད། ནི་སྐུལ་ཚིག་སྟེ། རག་ཏུ་སློབ་སྦློང་མཛོད་ལ་བུ། 

མཛད་པ། བ་སྤློད་ཀི་ཞེ་སའི་མིང་སྟེ། མཛད་པ་བཟང་པློ། 

མཛད་བང་། དཔེ་ཆ་བརམས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སློགས་ཀི་གསལ་བཤད་ཀི་ཡི་གེའི་མིང་། 

མཛད་སློ། བེད་སློ། དགའ་བསུ་ཞུ་བའི་མཛད་སློ་ཚུགས་པ། མཛད་སློའི་རིམ་པ། མཛད་སློ་གཟབ་

རྒྱས། མཛད་སློའི་གློན་ཆས། རེན་འབེལ་མཛད་སློ། 

མཛད་བརྒྱ། སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་སྐྱེས་རབས་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་སྟློན་པའི་རྣམ་ཐར། 

མཛད་རེས། བས་རེས། མཛད་སྟབས་མི་བདེ་བ། བེད་སྟབས་མི་བདེ་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

མཛད་པ། ① མཛད་པ། མཛད་པ། མཛོད། བེད་པའི་ཞེ་ས། མཛད་སྟབས་མི་བདེ་བ། གཞན་ལ་

ཕན་པའི་རློགས་སྐྱློར་མཛད་པ། ② སྤློད་པའམ་འཕིན་ལས། མཛད་རེས། མཛད་ཕློགས། 

མཛད་པ་འཕིན་ལས། 

མཛད་པ་བཅུ་གཉིས། སངས་རྒྱས་མཆློག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུས་འཇིག་རེན་དུ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་

ཚུལ་བསྟན་པ་སྟེ། ༡ དགའ་ལན་གནས་ནས་འཕློ་བ་དང་། ༢ ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ་དང་། ༣སྐུ་

བལམས་པ་དང་། ༤ གཞློན་ནུའི་རློལ་རེད་དང་། ༥ བཙུན་མློའི་འཁློར་གིས་རློལ་བ་དང་། ༦ 

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། ༧ བཀའ་བ་སྤད་པ་དང་། ༨བང་ཆུབ་སྙིང་པློར་གཤེགས་པ་དང་། ༩ 

བདུད་བཏུལ་བ་དང་། ༡༠ མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དང་། ༡༡ ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་

བསྐློར་བ་དང་། ༡༢ མ་ངན་ལས་འདས་པ་སྟེ་མཛད་པའི་ཚུལ་བཅུ་གཉིས་སློ།། ཞིབ་པ་འློག་གི་

ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ལ་གཟིགས། 

མཛད་པ་མཐའ་དག་རློགས། མི་ཚེ་གཅིག་གི་བ་བ་མཐའ་དག་ཟིན་པའི་ཞེ་སའི་ཚིག 

མཛད་པས་བསྡུས་པ་གསུམ། སངས་རྒྱས་ཀི་མ་འདྲེས་པའི་ཆློས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན། ལུས་

ཀི་ལས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་སློན་དུ་འགློ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བ་དང་། ངག་གི་ལས་

ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་སློན་དུ་འགློ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བ་དང་། ཡིད་ཀི་ལས་ཐམས་

ཅད་ཡེ་ཤེས་སློན་དུ་འགློ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བ་སྟེ་གསུམ་མློ། 

མཛད་སྤློད། བ་སྤློད། མཛད་སྤློད་བཟང་པློ། 

མཛད་འཕིན། བ་གཞག་གམ་བ་སྤློད་ཀི་ཞེ་ས། 

མཛད་བང་། བསྟན་བཅློས་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་དེའི་མཇུག་ཏུ་རློམ་པ་པློ་སུ་ཡིན་དང་། དུས་ཇི་ཙམ་

ལ་བརམས་པ་ཡིན་སློགས་བཀློད་པ། 

མཛད་གཟིགས། མཛད་སློར་གཟིགས་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་སྐུ་མགློན་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་རང་རྒྱལ་

གི་དུས་ཆེན་རེན་འབེལ་ལ་མཛད་གཟིགས་གནང་བ། 

མཛའ། སྙིང་ཉེ་བའི་དློན་ཏེ་བརེ་བ་དང་དློན་འདྲ། 

མཛའ་མཁན། [མངློན]སྨད་འཚོང་མའི་གཙོ་མློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཛའ་གློགས། ཤིན་ཏུ་མཐུན་པའི་གློགས་པློ། མཛའ་གློགས་ཀི་འབེལ་ལམ། 

མཛའ་གཅུགས། ཕན་ཚུན་བློ་འདྲིས་ཤིང་མཐུན་པ། གློགས་བཤེས་མཛའ་གཅུགས་ལན་པ། 

མཛའ་མཐུན། བློ་སེམས་མཐུན་པློ། མཛའ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། མཛའ་མཐུན་སེལ་མེད། མཛའ་

མཐུན་འཐུས་ཚོགས། མཛའ་མཐུན་རློགས་རེས། 

མཛའ་ན་མློ། སྙིང་བརེ་བའམ་སྙིང་ལ་སྡུག་པའི་རྔ་གི་མཛའ་གློགས་ཀི་བུད་མེད། 

མཛའ་སྤུན། མཛའ་ཞིང་མཐུན་པའི་སྤུན་ཟླ། 

མཛའ་ཕློགས། སེམས་དགའ་བའི་གཉེན་ཕློགས། 

མཛའ་བ། མཐུན་པ་དང་ཉེ་བའམ་གཅུགས་པ། གློགས་པློ་མཛའ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དགའ་

འདུན་དང་། སྙིང་ཉེ། སྙིང་འདློད། བག་ཕེབས། བློ་ཉེ་བ། བློ་མཐུན། མཛའ་གཅུགས། མཛའ་

བློ། ཡིད་གཅུགས། ཡིད་ཉེ། ཡིད་མཐུན། སེམས་མཐུན། སེམས་སྣུམ་བཅས་སློ།། 

མཛའ་བློ། ① གློགས་པློ། གློགས་པློ་སྤི་ཡི་མིང་། དཔེར་ན། མཐུན་པའི་མཛའ་གློགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ། 

གནློད་པའི་དག་བློའི་དཔའ་རལ་བཀུམ། ལ་བུའློ།། ② སྦློར་བ་ཉེར་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག 

མཛའ་བའི་ཚིག་གི་རྒྱུན་བཅད། བརེ་གདུང་ཡློད་པའི་སྐད་ཆ་ཤློད་མཚམས་འཇློག་པ། 

མཛའ་བློའི་ལྷ། [མངློན]དག་བློ། 

མཛའ་བལ། [མངློན]དག་བློ། 

མཛའ་མློ། ① མཐུན་པའི་གློགས་མློ། ②[མངློན]ཆུ་སྐྱར་གི་མིང་། 

མཛའ་བརེ། མཐུན་ཞིང་བརེ་བ། མཛའ་བརེ་ལན་པའི་བློ་མཐུན་རྣམ་པ་ཚོ། 

མཛའ་བརེ་དམ་ཟབ། བརེ་དུང་གི་འབེལ་བ་དམ་ཞིང་ཟབ་པ། འཐབ་གློགས་མཛའ་བརེ་དམ་ཟབ་ ཅན། 

མཛའ་བཤེས། གཉེན་གློགས། རང་གི་མཛའ་བཤེས་ནང་མ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ། མཛའ་བཤེས་གཉེན་

འདུན། མཛའ་བཤེས་བཟང་པློ། 

མཛའ་སེམས། ཕན་ཚུན་དགའ་བའི་སེམས། 

མཛའ་ལྷའི་གློགས་པློ། [མངློན]གཟའ་ལྷག་པ། 

མཛར་ཏེ་དགློན། འགློ་ཕན་ཐུགས་རེ་ཀུན་ཁབ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། ལློ་ངློ་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་གི་སློན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

ཚ་ཆེན་ངག་དབང་གགས་པ་ནས་ཕག་བཏབ་མཛད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་

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

མཛར་བ། ལམ་རྒྱགས་ཀི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཛར་བ་དང་འདྲ། དེ་རིང་ལམ་དུ་འཛར་བ་རྒྱག་ཅིག་

ཟློས་ནས་ཡློང་པ་ཡིན། སློང་ཉིན་ལམ་དུ་མཛར་གཅིག་བེད་ནས་འགློ་དགློས།

མཛི། མཛི་བློ་དང་འདྲ། 

མཛི་བློ། སེམམ་ཅན་གི་ཐློད་པའི་ངློས་སུ་ཡློད་པའི་དཀར་ཐིག་གློར་གློར་གི་མིང་ཡིན་སྟེ། དཔེར་

ན། གཡག་མཛི་བློ་ཞིག་འདུག་ལ་བུའློ།། 

མཛུ་གུ། ལག་པའི་མཛུབ་མློ། 

མཛུག་གུ། ① རང་ལག་གི་སློར་མློ་སྤི། ② ལག་པའི་སློར་མློ་གཉིས་པ། 

མཛུག་གུ་འཛུགས་ས། སློར་མཛུབ་འཛུགས་སའི་དམིགས་ཡུལ། མཛུག་གུ་འཛུགས་ས་ཡློད་པའི་

བས་རེས་ཁད་པར་བ། 

མཛུག་མདུང་སྐྱིལ། [རྔ་པ]རིག་རིག་གམ་ཞེད་སྣང་སྐུལ་བའི་ཚུལ་དུ་དཔྲལ་པའི་སང་ལ་མཛུབ་

མློ་འཛུགས་པ། 

མཛུབ། ① བ་ཻསློན་གི་བཤད་ཚུལ་ལར་སྨན་དཔྱད་ལས་འབྱུང་བའི་ལུས་ཚད་འཇལ་བེད་ཅིག ② 

མིའི་ལག་པ་དང་རང་བའི་མཛུ་གུའམ་མཛུབ་མློའི་མིང་སྟེ། ལག་མཛུབ་རང་མཛུབ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

མཛུབ་དཀྲིས། གསེར་དངུལ་སློགས་ཀིས་བཟློས་པའི་མཛུབ་རྒྱན་ཞིག 

མཛུབ་ཁིད། ① དཔེ་ཐློག་ལ་མཛུབ་མློ་བཙུགས་ཏེ་སློབ་མ་ལ་གློ་དློན་ཁིད་པའི་དློན། ② དློན་གནད་

གང་རུང་འདི་དང་འདི་ཞེས་མངློན་སུམ་མཛུབ་བཙུགས་ཀིས་ཁིད་པ། 

མཛུབ་ཁིད་བཤད་པ། མཛུབ་ཁིད་དང་འདྲ། 

མཛུབ་གང་། ལག་པའི་སློར་མློ་གཉིས་པ་ལ་མཛུབ་མློ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། དེའི་སེན་མློའི་དྲེག་པ་ཡློད་

མེད་མཚམས་ནས་ཚིགས་གསུམ་པའི་བར་གི་ཆ་ཤས་དེ་ལ་མཛུབ་གང་ཟེར་བས་དེ་དང་སློར་

དྲུག་གཞལ་བ་གཉིས་དློན་གཅིག 

མཛུབ་རྒྱུས། [ཡུལ]གསེར་དངུལ་སློགས་ཀི་སློར་རྒྱན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཛུབ་རེས། ལག་པའི་མཛུ་གུ་རྣམས་གང་རུང་ཞིག་གིས་རེག་རེས་ཡུལ་གང་དེའི་ཐློག་ཏུ་དློད་པ།

 མཛུབ་ལྕིབས། ཚེམ་བུ་རྒྱབ་སྐབས་མཛུབ་མློར་གློན་རྒྱུ་ཞིག ཀློ་བའི་མཛུབ་ལྕིབས། རག་ལས་

བཟློས་པའི་མཛུབ་ལྕིབས་སློགས་ཡློད། མིང་གཞན་འཁྱུ་མློ་ཟེར།

མཛུབ་ཆུང་། མཐེའུ་ཆུང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཐ་ཆུང་དང་མཐེའུ་ཆུང་ངློ་།། 

མཛུབ་སྟློན། མཛུབ་སྟློན་གནང་བ། བཀའ་སློབ་མཛུབ་སྟློན་གནང་བ། 

མཛུབ་སྟློན་སློབ་དཔློན། གཙོ་བློ་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་ལ་སློབ་སྦློང་དང་། ཞིབ་འཇུག་བ་ཐབས། 

དཔྱད་གཞི་འཚོལ་ཐབས། བསམ་བློ་བཏང་ཚུལ་ལམ་སྟློན་བེད་མཁན་དང་། ཚན་རིག་གི་

དཔྱད་པ་ལག་ལེན་དམར་ཁིད་བེད་མཁན་གི་དགེ་རྒན་གི་མིང་ཡིན།

མཛུབ་ཐེལ། མཛུབ་གུ་གང་རུང་གིས་བཏབ་པའི་མཐེ་རེས་ཀི་ཐེལ་ཙེ། མཛུབ་ཐེལ་རྒྱབ་པ། 

མཛུབ་མཐློ། མཐེབ་མཛུབ་གཉིས་བརྐྱངས་པའི་བར་གི་རིང་ཚད། 

མཛུབ་དྲུག ལག་པའི་མཐེ་བློང་གི་འགམ་དུ་སློར་མློ་ཆུང་ངུ་ཡློད་པའི་མི། 

མཛུབ་བིས་རི་མློ། རྒྱན་སློལ་རི་མློའི་རྒྱུན་སློལ་གི་དམིགས་བསལ་ཁད་ཆློས་ལན་པའི་རི་མློའི་

རིགས་ཤིག་ཡིན། དེ་ནི་མཛུབ་མློས་སྣག་ཚ་དང་ཚོན་སློགས་འདྲེན་ནས་པིར་གི་ཚབ་བས་ཏེ་

རི་མློ་བིས་པ་དེར་མཛུབ་བིས་རི་མློ་ཞེས་ཟེར། 

མཛུབ་མློ། ① རང་ལག་གཉིས་ཀི་སློར་མློ་གཉིས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྟློན་བེད་དང་། ལག་

པའི་ཡལ་ག སློར་མློ་བཅས་སློ།། ② སློར་མློ། མཛུབ་མློས་གར་བསྟན་ཤར། མཛུབ་མློའི་

ཚིགས་རྡློག་ནང་ལ་བཀུག མཛུབ་གུ་ལྔ་བཅངས་ལྕགས་ཀི་ཁུ་ཚུར། 

མཛུབ་མློ་བཙིར་བ། ལག་པའི་སློར་མློ་དངློས་པློ་སློགས་ཀི་བར་དུ་ཤློར་ནས་བསྣད་པ་ལའློ།། 

མཛུབ་མློ་འཛུགས་པ། འདི་དང་འདིའློ་ཞེས་མཛུབ་སློར་ཐད་ཀར་སྣུན་པ། 

མཛུབ་མློས་ར་ིསྟློན། འློལ་ཚོད་ཀིས་ཕློགས་ཙམ་སྟློན་པ། ཚན་རིག་ག་ིཤེས་བ་མཛུམ་མློ་ར་ིསྟློན་བེད་པ། 

མཛུབ་རེའི་ཤ་འབུར་རི་མློ། ལག་པའི་སློར་རེའི་ནང་ངློས་ཀི་རི་མློ་ལ་ཟེར། 

མཛུབ་བཙུགས། ① དམིགས་ཡུལ་གང་ཡིན་ཐད་བཙུགས་སུ་ངློས་བཟུང་བའི་བརྡ། གནད་དློན་ངློ་

མ་མཛུབ་བཙུགས་ཀིས་ངློ་སྤད་པ། ② མཛུབ་མློས་རེག་པ་སྟེ་ཐེ་གཏློགས་བས་པའི་དཔེ། ཤ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

མ་ཟློས་ཀང་ཤ་ཁུར་མཛུབ་བཙུགས་ཀིས་ཆློག 

མཛུབ་བརེ། མཛུབ་མློའི་རེ་མློ། བ་ཚུགས། མཛུབ་བཙུགས་དང་དློན་གཅིག 

མཛུབ་གཟུགས། [ཡུལ]གཟློང་གི་བེ་བག་ཅིག 

མཛུབ་བཟློ་མགློ་སྐློན། [ཡུལ]མིང་གཞན་མཛུབ་ངློའ་ིམགློ་སྐློན་ཡང་ཟེར་ཏ་ེཟངས་བཟློ་བའ་ིལག་ཆ་ཞིག 

མཛུབ་རིས། ① མཛུབ་རིང་ལ་བརག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཆློད་སློམ་བ་བ། ② མཛུབ་རིས་ཀི་

ཁད་ཆློས། མཛུབ་རིས་ཀི་དཔྱད་སློམ། མཛུབ་རིས་ལ་བརག་དཔྱད་ཆློད་སློམས་བེད་པ། 

མཛུབ་ཤུབས། མཛུབ་མློའི་ཤུབས། 

མཛུབ་ཤུབས་ལྕིབས་མློ། ཀློ་བ་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་མཛུབ་སྐྱློབ། 

མཛེ། རྨ་ཤུའི་ནད་ཅིག མཛེ་ཐློག་ཕློལ་བརེགས། 

མཛེ་སྐྱ། མཛེ་ནད་ཀིས་ཤི་བའི་ཁག 

མཛེ་རྒློད་འབྲུམ། མཛེ་ནད་ཐློར་པ་མང་པློ་ཐློན་པ་ཞིག་པའི་རིགས་ཤིག 

མཛེ་ལྡུམ་བཀྲ་ཤིས། ལྡུམ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཡན་ལག་

སློགས་སུ་མཛེར་པ་སྐྱེས་པར་ཕན། 

མཛེ་ནད། ཆུ་སེར་ནག་པློ་དང་གཉན་སིན་པཪྤ་ཏ་གཉིས་འདློམས་པ་ལ་རྒྱབ་རེན་ཀླུས་བས་པར་

གགས་པའི་ལུས་ཀི་གནས་ཀུན་མ་རུང་བ་རུལ་མག་ལར་འགྱུར་བའི་ནད་དེ། ནང་གསེས་སུ་

དབེ་ན་མཛེ་ནད་རིགས་བཅློ་བརྒྱད་དམ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་མཆིས་སློ།། 

མཛེ་ནད་ཞུགས་པའི་དབེ་བ་བཅློ་བརྒྱད། སྐྱི། ལྤགས། རི། མདློག སྟློབས། དབིབས། ཤ། ཚིལ། 

ཆུ་བ། ར་བ། ཁག ཆུ་སེར། རུས། ཚིགས། ལྷ་བ། ཀད་པ། རང་ཁུ། དློན། ཡང་ན། ནུབ་མློ་ས་

བདག་གི་ཆློ་འཕྲུལ་རྨི། སྙིང་མི་དགའ། ཁམས་མི་བདེ། སྐྱི་གཡའ་ཞིང་བ་སྤུ་ལང་། འཇིགས་

ཆུམ་བེད། ར་ཐམས་ཅད་འདར་ཕིག་ཕིག ཤ་ཕིག་ཕིག ཚ་ཙག་ཙག གཡའ་ཙག་ཙག ན་ཀར་

ཀར། ཚ་ཀར་ཀར། ཚ་བེང་བེང་། གང་ལྷང་ལྷང་། ཚ་བིར་བིར། གཡའ་ཐིར་ཐིར། སྦྲིད་ཆིལ་

ཆིལ། ཟ་ཁློལ་ཁློལ། རེ་ཤུབ་ཤུབ་བློ། 

མཛེ་ཕློ། སྐྱེས་པ་མཛེ་ནད་ཅན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཛེ་མློ། བུད་མེད་མཛེ་ནད་ཅན། 

མཛེ་ཚྭ། ལན་ཚྭའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ལན་ཚྭ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཤ་རློ་གཅློད་པ་དང་། ཁག་

འགགས་པ་རྒྱུ། རྨ་ཡི་ཆུ་སེར་ཕིར་འདྲེན་པར་བེད། 

མཛེ་རིགས་བཅློ་བརྒྱད། རླུང་མཛེ་ཐློད་འདྲ་མཁིས་མཛེ་ཨུ་དུམ་ཝར། བད་ཀན་ལས་གྱུར་ཟླུམ་པློ་

གང་ཤུ་གཉིས། རླུང་དང་མཁིས་པར་ལན་པ་རི་ཤིའི་ལྕེ། བད་རླུང་ལས་གྱུར་ཝ་ལྕགས་མཛེ་

གཅིག་པ། འབྲུམ་ཕན་ཤ་བཀྲ་འབས་ཁེར་སེར་ཁ་དྲུག བད་མཁིས་ལས་གྱུར་ཤུ་བ་རྨ་ཁ་

བརྒྱད། བད་ཀན་འབས་བུ་གཡན་པ་ལྤགས་མག་དྲུག འདུས་པ་ལས་གྱུར་འློལ་མློ་སེ་འདྲའློ།། 

མཛེར་དུམ། ཤིང་གི་མཛེར་པའི་དུམ་བུ། 

མཛེར་པ། ① ཤིང་གི་ལློགས་ནས་སྐྱེས་པའི་འབུར་ཞིག ② ལུས་ཀི་པགས་པའི་སྟེང་དུ་གཟེར་བུ་

གདབ་པ་དང་འདྲ་བའི་པགས་ནད་ཅིག་སྟེ། དེ་ལ་ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན། ར་མཛེར་ལུག་མཛེར་

གཉིས་དང་། རང་མཐིལ་སློགས་སུ་འབྱུང་བའི་མཛེར་ནག་བཅས་རིགས་གསུམ་མཆིས་སློ།། 

མཛེར་ཕན། ཤིང་མཛེར་རམ་ཤ་མཛེར་ཆུང་ངུ་། 

མཛེར་བུ། མཛེར་ཕན་དང་དློན་གཅིག 

མཛེས། མདློག་དབིབས་རྣམ་པ་སྤུས་ཀ་སློགས་ཡིད་དུ་འློངཔའི་དློན་ཏེ། དར་ཆ་རབ་ཏུ་མཛེས། 

རབ་མཛེས་མེ་ཏློག་དམར་པློ། མཛེས་པའི་རྒྱན་གིས་སྤས། བིས་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས། གློས་རྒྱན་

མཛེས་པར་སྤས་སློགས་ལ་བུ། 

མཛེས་ཀློང་། མཁུར་འཛུམ་གི་ཀློང་བུ། 

མཛེས་སྐུ། ལུས་མཛེས་པ། 

མཛེས་བཀྲག གཟུགས་མཛེས་པའི་བཀྲག་མདངས། 

མཛེས་ཁང་དགེ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ ༡༨༤༨ལློར་འབྲུག་པ་སྟློབས་བཅུ་

སྐུ་ཕེང་གཉིས་པས་བཏབ། ཇློ་མློ་དགློན་པ་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་

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

མཛེས་ཆློས། མིག་ལམ་དུ་མཛེས་པར་བེད་པའི་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀི་ལས་ཀའི་རིགས་ཤིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

མཛེས་ཆློས་མཆློར་སེག་ཅན། སེག་ཉམས་ཁེངས་དྲེགས་དང་ལན་པ། 

མཛེས་འཆློས། རྣམ་པའམ་སྤློད་ལམ་མཛེས་པར་བཟློ་བ། སློ་དང་སེ་ཁུང་ལ་མཛེས་འཆློས་བེད་པ། 

མཛེས་ལློངས་སྲུང་ཁུལ། སྲུང་སྐྱློབ་དགློས་པའི་མཛེས་པའི་ཡུལ་ལློངས། 

མཛེས་ཐློག་མཛེས་བརེགས། སར་གཟུགས་མཛེས་པའམ་དློན་ལེགས་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་ལ། རེས་

སུ་དེའི་ཐློག་ཏུ་རྒྱན་ཆ་མཛེས་པློའམ་དགེ་བའི་བ་བ་ལ་བུ་ཞིག་བས་པ་ལ་ཟེར། 

མཛེས་ལན། [མངློན]གཟའ་པ་སངས། 

མཛེས་སྡུག ཡིད་དུ་འློང་བའམ་མིག་ལ་མཛེས་པ། མཛེས་སྡུག་ལན་པའི་ཡུལ་ལློངས། 

མཛེས་པ། བཀྲ་དང་མཚར་བ། ཚོན་རིས་བིས་པའི་རི་མློ་མཚར་ཞིང་མཛེས་པ། གཞློན་ནུའི་ལང་ཚོ་

མཆློག་ཏུ་མཛེས་པ། ཡུལ་ཁམས་མཆློག་ཏུ་མཛེས་པ། ཁི་གདུགས་ཉི་མ་ཀུན་ལ་མཛེས་ཀང་། 

བ་འུག་པའི་མིག་མི་མཛེས། རིན་པློ་ཆེས་མཛེས་པ་ལས་ཡློན་ཏན་གིས་མཛེས་པ་དགའ། 

མཛེས་པའི་རྨ་ཅན། [ཡུལ]ཡློས། 

མཛེས་པར་གཤེགས་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ། མཛེས་པར་མཁས་པ་ཉིད་ཀིས་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འློང་བར་གཤེགས་པ། 

མཛེས་པའི་ཡློན་ཏན། ༡ བེེ་ད་བས་འདློད་པའི་མཛེས་པའི་ཡློན་ཏན་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ཇི་ལར་བརློད་

པའི་དློན་དེ་ཉིད་འཇིག་རེན་ཡློངས་གགས་ཀི་དློན་ལས་མ་འདས་པ་སྐྱེ་འགློའི་མཁས་རྨློངས་ཀུན་

གི་བློ་ལ་འཐད་ཅིང་མཛེས་པ་ཅན་ཡིན་ནློ།། ༢ གློློ་ཌ་བས་འདློད་པའི་མཛེས་པའི་ཡློན་ཏན་གི་

མཚན་ཉིད་ནི། བརློད་འདློད་ཀི་དློན་གང་ཞིག འཇིག་རེན་གགས་ཚོད་ཀི་མཚམས་ལས་རིང་དུ་

བརྒལ་ཏེ་ཤིན་ཏུ་འུད་ཆེ་བའི་ངག་གིས་སྒློ་བཏགས་ཏེ་བཀློད་པའི་ཚིག་སྦློར་དེས་ནི་ཧ་ཅང་ཁད་

འཕགས་བརློད་པའི་ཚིག་ཉམས་ལ་དགའ་བའི་མཁས་པ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་བློ་ཚིམ་པར་འགྱུར་ལ། 

གཅིག་ཤློས་འཇིག་རེན་གགས་ཚོད་འབའ་ཞིག་ལ་ཞེན་པ་རྣམས་ནི་ཚིམ་པར་མི་འགྱུར་རློ། 

མཛེས་པློ། མཛེས་པ་དློན་འདྲ། 

མཛེས་བད། ① མཛེས་པའི་གདློང་། ② མཛེས་པར་བེད་པའི་ཡློ་བད་དམ་རས། 

མཛེས་བེད། ① སེག་འཆློས་བེད་པ། ② རྒྱན་ཆ། ③ [མངློན]ཆུ་ཡློས་ལློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཛེས་སྦར་རི་མློ། གནའ་བློའི་གློང་མའི་ཕློ་བང་ནང་གི་གང་ངློས་སློགས་ལ་སྦར་འགེལ་བེད་པའི་

རྒྱན་སྤློས་རི་མློའི་རིགས་ཤིག་ཡིན། མཛེས་སྦར་རི་མློ་དེ་རིགས་ནི་མང་ཆེ་བ་ཕློ་བང་ནང་གི་

ཆེད་ལས་རི་མློ་བས་བིས་ཤིང་། ནང་དློན་གཙོ་བློ་ནི་རི་ཆུ་དང་། མེ་ཏློག་སྣ་ཚོགས། ཡློ་ཆས་

སྣ་ཚོགས། མི་སྣ་སློགས་ཡིན། རི་མློ་དེ་ཚོའི་ཁད་ཆློས་ནི་གལ་སྒིག་པློའི་ཉམས་འགྱུར་སྟློན་

ནས་མཛེས་ཤིང་བརིད་ཆགས་པའི་ཕློ་བང་གི་རྣམ་པ་དང་གཞི་མཚུངས་པ་ཞིག་བེད་ཀི་ཡློད། 

མཛེས་སྦིན་བེད། [ཡུལ]ཨ་ག་རུ། 

མཛེས་མ། བུད་མེད་བཞིན་བཟང་མ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐེད་མེད་མ་དང་། གང་ཆེན་འགློས། 

སེག་མློ། ཡན་ལག་མཆློག་མ། ལུས་ཕ། རི་དྭགས་མིག་ཅན་བཅས་སློ།། 

མཛེས་མའི་ཡློན་ཏན་བརྒྱད། ༡ སྐྱེས་པ་མེད་ཀང་ཉློན་མློངས་ཀི་དབང་དུ་མི་འགློ་བ། ༢ ཁིམ་ཐབ་

ལ་སྙིང་ཉེ་བ། ༣བུ་མང་དུ་བཙའ་བ། ༤ ལུས་ཚུགས་ཐུབ་པ། ༥ སྨ་བ་མང་པློ་མེད་པ། ༦ 

སེམས་དྲང་བ། ༧ ཕི་ཐག་རིང་བ། ༨ལས་ལ་ཡང་ཞིང་ལག་འབས་གཙང་བ་སྟེ་བརྒྱད། 

མཛངས་པའི་ཡློན་ཏན་བརྒྱད་ཀང་ཟེར། 

མཛེས་རལ། བཟློ་དབིབས་སྐྲུན་པའི་སྒྱུ་རལ་ལམ་བར་སྟློང་སྒྱུ་རལ་བཅས་ཀང་ཟེར། དུས་རབས་

བཅུ་བདུན་པའི་ནང་ཡློ་རློབ་ཏུ་མཛེས་རལ་རིག་པའི་དློན་སྙིང་ལན་པའི་རི་མློ་དང་། འབུར་

བརན། རློལ་མློ་སློགས་མཐའ་དག་ལ་མཚོན་གི་ཡློད། དེ་དང་དློན་དངློས་ཀི་བེད་སྤློད་བེད་པའི་

བཟློ་རལ་མཛེས་རིས་དང་དབེ་བ་ཡློད་པ་ཡིན། དེང་སྐབས་རྒྱུན་དུ་རི་མློ་དང་། འབུར་བརན། 

བཟློ་རལ། མཛེས་རིས། ཨར་སྐྲུན་སྒྱུ་རལ་སློགས་ལ་གློ་བ་ཡིན། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་དུས་

འགློ་ནས་བཟུང་རང་རྒྱལ་དུ་མིང་ཚིག་དེ་རྒྱ་ཁབ་ངང་སྤློད་འགློ་ཚུགས། 

མཛེས་རལ་གློག་བརན་པར་གཞི། མཛེས་རལ་གི་གསར་རློམ་བེད་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་བཟློས་པའི་

གློག་བརན་པར་གཞིར་ཟེར། གློག་བརན་པར་གཞི་དེ་རིགས་ཀིས་རབ་བཏགས་ཀི་ཐབས་ཤེས་

ལ་བརེན་ནས་གཟུགས་དབིབས་བསྐྲུན་ཏེ་ནང་དློན་གི་རྒྱུད་རིམ་བསྟན་གི་ཡློད། དེ་ནི་མི་སེམས་

འགུལ་ལ་འཁྲུག་ཆ་དློད་པློ་ཡློད་པས་བིས་པ་ཚོས་ཧ་ཅང་དགའ་པློ་བེད་ཀི་ཡློད། དཔེར་ན། རི་

མློ་འགུལ་བའི་མུ་འབེལ་པར་གཞི་དང་། གསང་ཐག་འཐེན་པའི་པར་གཞི་སློགས་ཡིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

མཛེས་རལ་ཡིག་གཟུགས། ཡིག་གཟུགས་ལ་མཛེས་རྒྱན་སྤས་ཏེ་འཚོ་བའི་ནང་གི་འདྲ་རིས་དང་རི་

མློའི་དབིབས་ཙམ་དུ་འགྱུར་བའི་ཡི་གེར་མཛེས་རལ་ཡིག་གཟུགས་ཟེར། མཛེས་རལ་ཡིག་

གཟུགས་ནི་མཛེས་པས་མི་སེམས་འགུལ་བའི་གཟུགས་བརན་ལ་བརེན་ནས་ཡི་གེའི་ནང་དློན་

མཚོན་པར་བས་ནས་དྲིལ་བསྒགས་དང་། བརྡ་ཁབ། སྐུལ་མ་བཅས་ཀི་ནུས་པ་ཐློན་ཐུབ། མཛེས་

རལ་ཡིག་གཟུགས་དར་ནས་དུས་ཚོད་ཀང་རིང་པློ་སློང་ཡློད། རི་མློའི་དབིབས་ཀི་ཡི་གེ་དང་། 

གཟུགས་འགྱུར་ཡི་གེ སྒ་སྦློར་ཡི་གེའི་པ་ཏྲ་གཟུགས་ཀི་ཡི་གེ་སློགས་ཀང་མཛེས་རལ་ཡིག་

གཟུགས་ཡིན། འློན་ཀང་དངློས་འབེལ་གི་མཛེས་རལ་ཡིག་གཟུགས་ནི་མ་ར་རིང་ལུགས་ཀི་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཚོང་ལས་བརྡ་ཁབ་ཐློན་པ་དང་དུས་མཚུངས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་ཡིན། རང་རྒྱལ་

དུ་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ནས་འགློ་ཚུགས་ཏེ་ཚགས་པར་དང་བརན་པར་ཐློག་ཐློན་པ་ཡིན། 

མཛེས་མཚོན། གཞན་ག་ིམིག་སར་མཛེས་མཚོན་བེད་པ། ཁའ་ིམཛེས་མཚོན་ཙམ་དུ་འད་ིསྐད་ཞུས་པ། 

མཛེས་མཛེས་བེད། ① འཛེམ་བེད་པ་སྟེ་དབུས་ཀི་ཕལ་སྐད་ལ་མཛངས་བེད་པ། ② མཛེས་པའི་

རྣམ་འགྱུར་མེད་དུ་སྟློན་པ། 

མཛེས་བཟང་། རྣམ་པ་མཛེས་ཤིང་གཤིས་ཀ་བཟང་བ། ཁིམ་ཐབ་མཛེས་བཟང་། 

མཛེས་བཟློ་བ། གཙོ་བློ་ཟླློས་གར་དང་གློག་བརན་གི་མཛེས་རལ་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ལ་ཟེར། དེར་

རྒྱབ་ལློངས་ཀི་འཆར་འགློད་དང་། འཁབ་སྟློན་པར་མཛེས་རྒྱན་སྤློས་པ། དེ་བཞིན་ཞབས་བློའི་

ཡློ་ཆས་དང་ཟླློས་གར་གི་འཁབ་ཆས་འཆར་འགློད་སློགས་ཚུད་ཡློད། ད་དུང་རིག་རལ་གི་བརྡ་

ཁབ་སློགས་ཀི་འཆར་འགློད་དང་འབི་རྒྱུ་དེའང་མཛེས་བཟློ་བའི་ལས་ཀའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས། 

མཛེས་ལམ། མིག་སར་མཛེས་ཆློས། ལར་སྣང་མཛེས་ལམ་གིས་མི་ཕན་པ། ཕི་ཚུལ་ཙམ་དུ་

མཛེས་ལམ་བེད་པ། 

མཛེས་ལམ་གིས་བཏང་སྙློམས་སུ་མི་འཇློག་པ། ངློ་བསྲུང་གིས་བཏང་སྙློམས་སུ་མི་འཇློག་པ་ཞེས་

པའི་དློན་ཡིན། དེ་ཡང་གསུང་རབ་ཀི་དགློངས་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་རིགས་བྱུང་ཚེ་དགག་པ་

མཛད་པ་མ་གཏློགས། ཕ་རློལ་པློས་ཁློང་ཁློ་བཟའ་ཡློང་བསམས་ནས་ངློ་བསྲུངས་ཀིས་བཏང་

སྙློམས་སུ་མི་འཇློག་པའློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཛེས་ལམ་མི་ཆགས་པ། མི་མང་པློས་མཐློང་སར་མཛེས་པློ་མེད་པའི་སྤློད་ལམ། 

མཛེས་ལེགས། གཟུགས་མཛེས་ལ་སྤུ་ཀ་ལེགས་པའི་རྒྱུ་ཆ་དང་། བ་སྤློད་སློགས་སློ།། 

མཛེས་གཤེགས་ཀི་དཔེ་བད། མཛེས་པར་གཤེགས་པའི་དཔེ་བད་དང་དློན་གཅིག

མཛོ། གང་འབ་ིའདུས་པ་ལས་སྐྱེས་པའ་ིསེམས་ཅན་ག་ིརིགས་ཤིག ཕློ་ལ་མཛ་ོདང་། མློ་ལ་མཛ་ོམློ་ཟེར། 

མཛོ་ཁལ་ར་འགེལ། ལས་འགན་སློགས་མི་ཐེག་བཞིན་དུ་དཀྲི་བའི་དཔེ། འཁློས་བབས་དང་མི་

མཐུན་པའི་མཛོ་ཁལ་ར་འགེལ། 

མཛོ་ཁལ་ལུག་ཁལ། མཛོ་ལ་མཛོ་ཁལ་དང་ལུག་ལ་ལུག་ཁལ་ཏེ། ལས་འགན་སློགས་གང་ལ་དེ་

འཚམ་འགེལ་བའི་དཔེ། རང་འཁློས་དང་འཚམས་པའི་མཛོ་ཁལ་ལུག་ཁལ་སློ་སློར་དཀྲི་བ། 

མཛོ་ཁ་བློ། མཛོའི་སྤུ་མདློག་ཁ་བློ་གཟི་བཞིན་དུ་ཡློད་པ་ལ་ཟེར། 

མཛོ་གུ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། བློད་

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

མཛོ་གྭ་པ། མཛོ་གདློང་དཀར་པློ། 

མཛོ་རྒློད། སྣ་ལློ་མ་བཏུལ་པའི་མཛོ་ངར་མ། 

མཛོ་སང་། ཚ་བ་མཛོ་སང་སྟེ་རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཤར་རྒྱུད་དུ་ཡློད་ཅིང་རྒྱལ་མློ་

རྔུལ་ཆུ་རློང་དེ་བརྒྱུད་ནས་འབབ། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་ནི་ཝ་འདའ་རུ་ཡློད། 

མཛོ་སང་དགློན། མིང་གཞན་ཚ་བ་མཛོ་སང་དགློན་ཟེར། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་བློན་དགློན་ཡིན། 

རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༨༧ལློར་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་དགློན་པ་དགེ་ལུགས་

པར་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་མཛོ་སང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཛོ་ལམ་སལ་བས་བཅད་པ། བར་བཅད་པའམ་ལམ་བཀག་པའི་དཔེ། 

མཛོ་གཉའ་སྦྲེལ། རྨློན་མཛོ་གཉིས་གཉའ་སྦྲེལ་བ། 

མཛོ་རྡང། མཛོ་མང་པློ་སྟར་བསྒིགས་ཏེ་འདློགས་བེད་ཀི་ཐག་པ། 

མཛོ་མློ་དྲུས་མ། [ཡུལ]མཛོ་མློ་འློ་མ་བཞློ་རྒྱུ་ཡློད་པ་ལ་ཟེར། 

མཛོ་བདག་ལ་མཛོ་རྒྱུས། ཆ་རྒྱུས་ཆ་ཚང་ཡློད་མཁན་ལ་གཞན་གིས་རྒྱུས་མངའ་ཡློད་ཁུལ་བས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

པའི་དཔེ། ཁློས་ང་ལ་ངའི་ནང་གི་གནས་ཚུལ་བཤད་པ་ནི་མཛོ་བདག་ལ་མཛོ་རྒྱུས་བཤད་པ་

ཞིག་རང་རེད། 

མཛོ་ནག་ཡུ། [ཡུལ]མཛོ་ནག་པློ་རྭ་ཅློ་མེད་པ་ལ་ཟེར། 

མཛོ་སྣ། ① ལྕགས་གཟེར་བུག་ཅན་ནམ་ཁུག་པ་ཅན། ② སྨན་དཔྱད་ལས་བཤད་པའི་ལུས་ཀི་

རུས་པའི་བེ་བག་ཅིག མཛོ་སྣའི་སགས་ཁང་། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ༡༩༢༣ལློར་

ལྷ་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་བཞེངས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ༡༩༣༠ལློར་ཁམས་

སྐུ་ཆེན་ཚང་གིས་འདུ་ཁང་རྒྱ་བསྐྱེད་བས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཛོ་དཔློན། མཛོའི་དློ་དམ་བེད་མཁན། 

མཛོ་སྦྲེལ། ཐག་པས་སྦྲེལ་བའི་མཛོ་གཉིས། 

མཛོ་མློ། གང་དང་འབིའམ། གཡག་དང་བ་མློ་འདུས་པ་ལས་བྱུང་བའི་མློ་ཕྱུགས་རིགས་ཤིག 

མཛོ་མློ་མཁར། ཕག་གྲུའི་དུས་རབས་སུ་ཙོང་ཁ་པའི་སློབ་མ་ཤཱཀ་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་ཕག་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། བམས་ཆེན་

ཆློས་རེ་གནས་འདིར་འདས་ཤིང་སྐུ་གདུང་ཡང་འདི་ན་བཞུགས། 

མཛ་ོམློ་ནུ་རེ། མཚ་ོསློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མཚ་ོལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ག་ིཐུན་ཏ་ེརློང་ག་ིར་ིབློ་ཞིག 

མཛོ་མློ་ཤིང་། འདི་རང་ལློངས་ཀི་ས་ཆ་གར་ཡང་ཐར་ཐློར་ཡློད་པ་དང་▲སྨི3000～3800བར་

གི་ཞིང་ཁུལ་དུ་སྐྱེ་བ་མང་ཞིང་། ཉིན་གི་བག་ནག་དང་གད་ཁེབ་སློགས་སུ་སྐྱེ། སློང་པློའི་རིང་

ཚད་ཧ་ལམ་རྨེ་ཁི་0.7～1.2ཙམ་ཟིན་གི་ཡློད། མདློག་སེར་སྐྱ་ཡིན་པ། སློང་པློའི་ཕི་ངློས་

སེར་སྐྱ་ལ་ནང་སྙིང་དམར་པློ་ས་ཞིང་མཁེགས་པ། ཡལ་ག་ཚང་ཚིང་མང་ཞིང་ལློ་མ་ལང་སྐྱ་སྤུ་

ཆུང་ཅན་སྒློ་དབིབས་ལར་སྐྱེ་བའི་ལློ་རང་རྣམས་རེ་རྣློ་བ་ཚེར་མའི་རང་བཞིན། ཟླ་བ་7

～9པར་འབས་བུ་སན་མའི་གང་བུ་སྤུ་ཆུང་ཅན་འདློགས་པ། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ཤིང་གི་སློང་པློ་

ཡིན་པ་མ་ཟད་དེའི་ནང་ནས་ནང་སྙིང་དམར་པློ་དེ་ལྷག་པར་བཟང་བ་སྙམ། གང་ལར་ཟླ་11པ་

ནས་ཕི་ལློའི་ཟླ་4པའི་བར་སློང་པློ་བཅད་ནས་ཉར་ཚགས་ལེགས་པར་བ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསིལ། ནུས་པས་ཁག་འཁགས་འཇུ་ཞིང་ཁག་ཚད་སེལ། ཁག་གཟེར་གཅློག ཁག་ཚབས་

སེལ་ཞིང་ཟླ་མཚན་སྙློམས། 

མཛོ་མློའི་རློལ། མཛོ་མློའི་ཕྲུ་གུ། 

མཛོ་དམར་རྭ་རིང་། མཛོ་ཡི་མདློག་དམར་པློ་ཡིན་པའི་རྭ་ཅློ་རིང་པློ་ཡློད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

མཛོ་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། 

མཛོ་ཞློ། མཛོ་མློའི་འློ་མ་ལས་བས་པའི་ཞློ། 

མཛོ་གཡུང་པློ། [ཡུལ]བཞློན་པར་འློས་པའི་དུལ་མ། 

མཛོ་ར། མཛོ་དང་མཛོ་མློ་འཇུག་ས། 

མཛོ་ར་ཤེ་མ། ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྐུ་སེར་གསློལ་ཐབ་ཏུ་བེད་སྤློད་བེད་རྒྱུའི་མར་དང་འློ་མ་འཕལ་

འཕལ་དུ་སྐྱེལ་མཁན་མཛོ་མློ་ར་བ་བདག་གཉེར་བེད་མཁན་གི་ཤེ་མ། 

མཛོ་ལུང་དགློན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མཇུག་ཙམ་ལ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། བློད་རང་

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

མཛོ་ཤད། ལློ་གསུམ་ལློན་པའི་མཛོ་ཡི་མིང་། 

མཛོ་ཤིང་། མཛོ་མློ་ཤིང་དང་དློན་གཅིག 

མཛོག རློག་མགློ་དང་འདྲ། 

མཛོག་མགློ ཁུ་ཚུར་རམ་ལག་མགློ 

མཛོག་རུམ། མུར་མཛོག་ཀང་ཟེར། ཁུ་ཚུར་ལ་གློཁ་ལ་མ་ཉན་ན་མཛོམ་རུམ་གིས་སྐད་ཆ་བཤད་ཆློག 

མཛོད། ① མཛད་པའི་སྐུལ་ཚིག ② དངློས་རིགས་གསློག་འཇློག་གམ་འཇློག་སའི་ཡུལ། བང་

མཛོད། ཤློད་མཛོད། ཚིག་མཛོད། དཔེ་མཛོད་ཁང་། ཕག་མཛོད། ③ ཚིགས་བཅད་རློམ་ཚུལ་

ཞིག་སྟེ། བརློད་བ་དུ་མ་དང་ལན་ཞིང་གཅློད་མཚམས་སྣ་ཚོགས་པའི་ངློས་ནས་ཤློ་ལློ་ཀ་དང་། 

བ་ཚིག་མང་ཉུང་ངེས་གཟུང་མེད་པའློ།། ④ ཀློཥའམཀློཤ [ལེགས] ཆློས་མངློན་པ་མཛོད། 

མཛོད་ཀི་འགློ་པ། བང་མཛོད་ཀི་གཉེར་པའམ་ཕག་མཛོད་ཀི་གློ་གནས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

མཛོད་ཀི་ཆློས་བདུན་ཅུ་དློན་ལྔ། འདུས་བས་ཀི་ཆློས་དློན་གཉིས་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆློས་

གསུམ་སྟེ་དློན་ལྔའློ།། དང་པློ་གཟུགས་ཀི་ཆློས་བཅུ། གཅིག་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆློས་

གཉིས། མང་པློ་བའི་ཆློས་བཅུ། གཅིག་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆློས་གཉིས། མང་པློ་བའི་ཆློས་

བཅུ། དགེ་བའི་ས་མང་པློ་བའི་ཆློས་བཅུ། ཉློན་མློངས་པའི་ས་མང་པློ་བའི་ཆློས་དྲུག་མི་དགེ་

བའི་ས་མང་པློ་བའི་ཆློས་གཉིས། ཉློན་མློངས་པའི་ས་ཆུང་ངུ་ཡི་ཆློས་བཅུ། མ་ངེས་པའི་ས་ཡི་

ཆློས་བརྒྱད། མཚུངས་ལན་མིན་པའི་འདུ་བེད་ཀི་ཆློས་བཅུ་བཞི་བཅས་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་

ཆློས་གསུམ་བསློམས་པས་དློན་ལྔའློ།། 

མཛོད་ཀི་གནས་དགུ། ཁམས་བསྟན་པ། དབང་པློ་བསྟན་པ། འཇིག་རེན་བསྟན་པ། ལས་བསྟན་པ། 

ཕ་རྒྱས་བསྟན་པ། ལམ་དང་གང་ཟག་བསྟན་པ། ཡེ་ཤེས་བསྟན་པ། སྙློམས་པར་འཇུག་པ་

བསྟན་པ། གང་ཟག་པ་བསྟན་པའློ།། 

མཛོད་ཁང་། རྒྱུ་ནློར་འཇློག་སའི་ཁང་པ། 

མཛོད་གློས། འབྲུག་ཚང་འཁློར་གི་རི་མློ་ཡློད་པའི་གློས་ཆེན་སེར་པློ་ཞིག 

མཛོད་དགེ རློང་ཞིག སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་བང་ངློས་སུ་

ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་སྟག་ཚ་དགློན་གློང་བརྡལ་དུ་ཡློད། 

མཛོད་འགེལ། ཆློས་མངློན་པ་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ། 

མཛོད་ཅིག གིས་ཤིག་ཅེས་པའི་ཞེ་ཚིག 

མཛོད་ཆུང་མཛོད་སྦུག དེ་ནི་དེ་ས་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་སེར་གི་སྐུ་ཆས་

བདག་གཉེར་བེད་མཁན་ལས་ཁུངས་ཤིག་སྟེ། མཛོད་སྦུག་དང་མཛོད་ཆུང་གཉིས་ཀི་གཙོ་

བློའི་དློ་དམ་ཡིན་ནློ།། 

མཛོད་ཆེན། བང་མཛོད་ཆེན་པློ། 

མཛོད་ཆེན་རྣམ་ལྔ། ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་ཕློགས་སྒིག་དང་ལགས་རློམ་གནང་བའི་བློད་

གངས་ཅན་ལློངས་ཀི་མདློ་སགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་སྙིང་པློ་ཐམས་

ཕློགས་གཅིག་བསྒིགས་ཤིང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་ལུང་ཁིད་རྒྱུན་དང་བཅས་པ་ཆློས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརྒྱུད་སློ་སློའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་རྣམས་ལས་ཞུས་ཤིང་། དེའི་དབང་ལུང་ཁིད་

རྒྱུན་དང་བཅས་པ་གཞན་ལ་ཕར་སེལ་བའི་གཞུང་དང་ལག་ལེན་ཟུང་འགེལ་ཅན་གི་རིག་པའི་

མཛོད་ལ་བུ་ཞིག་ཡིན། དེ་དག་ནི། 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། གསང་སགས་གསར་རིང་གི་

གཏེར་སྟློན་རྣམས་ཀི་གཏེར་ཆློས་ཡློངས་རློགས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་པ་རིན་ཆེན་

གཏེར་མཛོད་པློ་ཏི་རེ་བཞི། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་ར་བརྒྱད་ཀི་གདམས་ངག་གཙོ་བློ་རྣམས་ཕློགས་

གཅིག་བསྒིགས་པ་གདམས་ངག་མཛོད་པློ་ཏི་བཅློ་བརྒྱད། དཔལ་ལན་དྭགས་པློ་བཀའ་བརྒྱུད་

ཀི་གདམས་ངག་རྒྱ་གཞུང་མན་ངག་དང་བཅས་གཙོ་བློ་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་པ་

བཀའ་བརྒྱུད་སགས་མཛོད་པློ་ཏི་གསུམ། བློད་ཀི་ཆློས་དང་རིག་གནས་ཐམས་ཅད་ཀི་བྱུང་

ཁུངས་ལློ་རྒྱུས། ཐུན་མློངས་དང་ཐུན་མིན་གི་རྣམ་གཞག བརློད་བ་བསབ་པ་གསུམ་གཙོ་བློར་

སྟློན་པའི་མདློ་སགས་སློ་སློའི་ས་ལམ་རྣམ་གཞག་དང་དབེ་བ་སློགས་གནད་བསྡུས་སུ་བཀློད་

པ་ཤེས་བ་མཛོད་པློ་ཏི་གསུམ་བཅས་བཞུགས་པ་ལ་མཛོད་ཆེན་རྣམ་ལྔ་ཟེར། 

མཛོད་ཇུས། ཇུས་ཞེས་པའི་ཆློས་ཆེན་བེ་བག་པ་ཞིག 

མཛོད་ལན། [མངློན]① སེའུ་འབྲུའི་ཤིང་། ② གཙུག་ལག་ཁང་གི་གཉྫི་ར། ③ རྒྱ་གར་ཀླཽ་ཤ་ལཱའི་

ཡུལ། མཛོད་བཏགས་ལེགས་པ། གློང་མའི་མཛོད་ནས་བྱུང་བའི་ཁ་བཏགས་ལེགས་པ། 

མཛོད་ལན་ལམ། རི་བིའི་ཆུང་མ། 

མཛོད་སྣ། བཟའ་ཆའི་མིང་སྟེ། གློ་གཟན་རིལ་རིལ་ཞིག་ལ་མཛུབ་མློ་གསུམ་གིས་བཅུར་ནས་

དབིབས་ཟུར་གསུམ་བཟློས་ཏེ་བཙོ་ནས་མར་དང་ཀ་ར་བུ་རམ་སློགས་སྦར་ནས་ཟློས་ན་ལེགས། 

མཛོད་པ། ཕག་མཛོད། 

མཛོད་སྤུ། སྨིན་མཚམས་ཀི་སྤུ། 

མཛོད་དཔློན། བང་མཛོད་ཀི་འགློ་བེད་པློ། 

མཛོད་བུ་ཆུང་། མཐེའུ་ཆུང་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་
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ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། 

མཛོད་བུ་ཆུང་དང་མཛུབ་མློ་ཆུང་། མཐེབ་ཆུང་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། ཞེས་གསུངས། 

མཛོད་བེད། [མངློན]བུར་ཤིང་། 

མཛོད་འཛིན། ① ཕག་མཛོད། ② རྒྱ་གར་ཀླཽ་ས་ལ་ཞེས་པའི་ཡུལ། 

མཛོད་ཞུགས་རྐུ་རྒྱག མཛོད་ཁང་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་རྐུ་རྒྱབ་པའི་བ་སྤློད། 

མཛོད་ལས་བཤད་པའི་རིག་གནས་བཅློ་བརྒྱད། ༡ རློལ་མློ། ༢ འཁིག་འཐབ། ༣སློ་ཚིས། ༤ 

གངས་ཅན། ༥ སྒ། ༦ གསློ་བ། ༧ ཆློས་ལུགས། ༨བཟློ་བློ། ༩ འཕློང་དཔྱད། ༡༠ གཏན་

ཚིགས། ༡༡ སྦློར་བ། ༡༢ རང་གི་བཅས་པ། ༡༣ཐློས་པ་དྲན་པ། ༡༤ སྐར་མའི་དཔྱད། ༡༥ 

རིས། ༡༦ མིག་འཕྲུལ། ༡༧ སློན་རབས། ༡༨སློན་བྱུང་བརློད་པ་བཅས་སློ།། 

མཛོད་ལུགས་ཀི་ལན་མིན་འདུ་བེད་བདུན། ༡ ཐློབ་པ། ༢ མ་ཐློབ་པ། ༣སྐལ་མཉམ། ༤ འདུ་ཤེས་

མེད་པའི་སྙློམས་འཇུག ༥ སློག ༦ མཚན་ཉིད། ༧ མིང་ཚིག་ཡི་གེའི་ཚོགས། 

མཛོད་ལུས། [མངློན]ཆུ་ཤིང་། 

མཛོའི་སྐེ་རྒྱན། གཞི་སྣམ་རས་ཀིས་བཟློས་པའི་དཀིལ་དུ་ཏིང་ཏིང་གཅིག་དང་། མཐའ་སྐློར་དུ་

མགློན་བུའི་ཚོམ་བུ་བསྒིགས་པ་རྨློན་མཛོའི་སྐེ་རྒྱན་ཞིག 

མཛོལ་བུ། ① རི་དྭགས་སློགས་འཛིན་བེད་ཀི་རྒྱ། ② ས་དུས་བི་ཕྲུག་གམ་སྨད་འཚོང་མའི་བུ། 

འཛག བེད་མེད་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། གཤེར་ཁུའི་རིགས་མར་འབབ་པའི་དློན་ཏེ། ལུས་

ནས་རྔུལ་ཆུ་འཛག་ལ་བུ། ཟགས། ནི་འདས་པ་སྟེ། རྔུལ་ཆུ་ཟགས་ནས་ལྭ་བ་བརླན་པར་བས་ལ་བུ། 

འཛག་གེ་འཛོག་གེ རིམ་པ་འཆློལ་བའམ་འཁྲུགས་པའི་ཚུལ། དངློས་རིགས་ལེགས་ཉེས་མང་པློ་

མཉམ་འདྲེས་ཀིས་འཛག་གེ་འཛོག་གེར་སློང་བ། འཛག་འཛོག་སྤུངས་པ། 

འཛག་སྣློད། ① ཐིགས་པ་བཟེད་སའི་སྣློད་སྤད། ② ཐིག་ལེའི་འཛག་སྣློད། 

འཛག་པ། ཟག་པ། འཛག་པ། འབབ་པའམ། ལྷུང་བ། འཛིར་བ། ཆུ་འཛག་པ། ཐིག་ལེ་འཛག་པ། 

མཆི་མ་འཛག་པ། 

འཛག་བེད་ཤིང་། [མངློན]ཨ་མྲའི་ཤིང་ངམ་ཙཱུ་ཏའི་ཤིང་གི་མིང་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཛག་འཛོག འཛག་གེ་འཛོག་གེའི་བསྡུས་མིང་། 

འཛགས། འཁིག་པ་སྤློད་པའི་དློན། བ་མས་ནག་མློ་ལ་འཛགས་ན་སློམ་པ་ཤློར་འགློ་ལ་བུའློ།། 

འཛགས་རེས་བགློ ཕློ་མློ་གཉིས་མཐུན་གིས་འཁིག་པ་སྤློད་པའི་དློན་སྟེ། འཛགས་རེས་བགློ་ཞིང་

སྙིང་གཏམ་བཤད། 

འཛང་འཛང་། [ཡུལ]དངུལ་སློགས་དཀློན་པློ་བྱུང་སྟེ་ལག་ཐློགས་པ། དེང་སང་འཚོ་ཆས་གང་ཅིའི་

ཐད་ནས་ལག་འཛང་འཛང་མེད། 

འཛང་སེ་བ། [ཡུལ]དཀློན་ཙམ། དེང་སང་ངེད་ལ་དངུལ་ལག་འཛང་སེ་བ་ཞིག་ཡློད། 

འཛངས། དཔའ་བའམ་རྟུལ་ཕློད་ཀི་དློན་ཏེ། དཔའ་འཛངས་ལན་ལ་བུ། 

འཛངས་པ། [རིང]ཟད་པ་དང་གཏུགས་པ། 

འཛད། བེད་མེད་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ ཚར་བའམ་རློགས་པའི་དློན་ཏེ། རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་

ལ་འཛད་མཐའ་མེད། ཞིང་བན་གི་སྡུག་ལ་འཛད་དུས་ཡློད་ལ་བུ། ཟད། ནི་འདས་པ་སྟེ། སྟློབས་

ཟད་ཤུགས་རློགས། སྣུམ་ཟད་ཀི་སྒློན་མེ། བ་ཐབས་ཟད་ལ་བུ། 

འཛད་མཐའ་མེད་པ། ཟད་རྒྱུ་མེད་པ། རྒྱུ་དངློས་གང་དགློས་འཛད་མཐའ་མེད་པ་འདློན་རྒྱུ་ཡློད། 

རློག་ག་འཛད་མཐའ་མེད་པ། 

འཛད་པ། ཟད་པ། འཛད་པ། རློགས་པ་དང་གཏུགས་པ། དངློས་པློ་རྣམས་ཟད་པ། སྣུམ་ཟད་མར་

མེ། ཐབས་ཟད་པ། ཟད་མི་ཤེས་པ། དེ་ཙམ་གིས་ཟད། དེར་མ་ཟད། 

འཛད་པ་མེད་པ། རློགས་རྒྱུ་མེད་པ། 

འཛད་སྤློད། བསི་ཚགས་མི་དམ་པའི་བདེ་སྤློད། 

འཛད་སྤློད་ཁང་། མང་ཚོགས་ཚོས་མ་ར་མཉམ་བསྡུས་ཀིས་བཙུགས་པའི་ཚོང་ཁང་། 

འཛད་མེད་རིམ་འབྱུང་། རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབྱུང་བ། བཙན་འཛུལ་ལ་ངློ་རྒློལ་བེད་པའི་འཐབ་

འཛིང་འཛད་མེད་རིམ་འབྱུང་དུ་ཡློད་པ། 

འཛན་དཀའ། [རིང]སྦློར་བཀའ་བ། 

འཛན་པ། [རིང]མཛའ་བ། 
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འཛན་ཕློ། [རིང]བགློད་བེད་དམ་སྐྱེས་པ། 

འཛན་མློ། [རིང]བགློད་བའམ་བུད་མེད། 

འཛབ། ① ལེགས་སྦར་སྐད་ཛཱཔཱའི་ཟུར་ཆག ② རྒྱན་ཆའི་ཕེང་བའི་བར་མཚམས་ཀིས་ལློང་གི་

མིང་། ③ ཚིག་བཟླས་པའི་བརྡ་རིང་། 

འཛབ་ཀི་དགློངས་པ་བཞི། རྒྱལ་པློའི་ཕློ་ཉ་ལ་བུ་དང་། ཟླ་བའི་སྐར་ཕེང་ལ་བུ། མགལ་མེ་ཀད་སྐློར་

ལ་བུ། བུང་བ་ཚང་གློལ་ལ་བུའློ།། 

འཛབ་བཟླས། སགས་བཟླས་པ། 

འཛབ་རིང་པློ། སྟློད་ཐུང་སློགས་ཀི་སབ་གཤམ་རིང་པློ་ཅན་གི་མིང་། 

འཛབས། གློས་རིང་ཐུང་གི་དཀྱུས། ཕྱུ་པ་འཛབས་རིང་བ། 

འཛམ་གགས། བློད་མདའ་ཐུང་ལ་སློམ་པ་ཞིག 

འཛམ་གིང་། ① འཇིག་རེན། འཛམ་གིང་གི་རེ་ཐློག འཛམ་གིང་གི་ཞི་བདེ། འཛམ་གིང་དམག་ཆེན། 

② འཛམ་བུ་གིང་གི་བསྡུས་མིང་། 

འཛམ་གིང་མཁས་པའི་རྒྱན་བརྒྱད། ཟབ་མློ་ལ་བའི་རྒྱན་གྱུར། ༡ ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། ༢ ཨཱརྱ་དེ་བ་ཡབ་

སས། རྒྱ་ཆེན་སྤློད་པའི་རྒྱན་གྱུར། ༣ཐློགས་མེད། ༤ དབིག་གཉེན་སྐུ་མཆེད། རྣམ་དག་རིག་

པའི་རྒྱན་གྱུར། ༥ ཕློགས་ཀི་གང་པློ། ༦ ཆློས་ཀི་གགས་པ། འདུལ་བ་བདུད་རིའི་རྒྱན་གྱུར། 

༧ ཡློན་ཏན་འློད་དང་། ༨ཤཱཀ་འློད་དློ།། 

འཛམ་གིང་གི་ཡུལ་གཉིས། ས་ཚིགས་ཀིས་ཕེ་བའི་ཡུལ་དབུས་དང་མཐའ་འཁློབ། 

འཛམ་གིང་ཆུང་ངུ་། ལྷློ་གིང་དབུས་མ་དེའི་བང་མ། གངས་ལན། ཤམ་བ་ལ། རྒྱ་ནག་ལི་ཡུལ། བློད། 

རྒྱ་གར་བཅས་ཡུལ་དྲུག གཞན་ཡང་རྒྱ་གར། བློད། ལི་ཡུལ། རྒྱ་ནག རྒྱ་ནག་ཆེན་པློ། ཤམ་

བ་ལ་ཞེས་བརི་ལུགས་ཀང་ཡློད། 

འཛམ་གིང་ཆེན་པློ། བསིལ་རིའི་ཕི་རློལ་གི་གིང་བདུན་པ། ཤར་ལྷློ་ནུབ་བང་གི་ཕློགས་རེར་ཤར་

དབུས་གསུམ་ཕེ་བས་བཅུ་གཉིས་སུ་ཡློད་དློ།། 

འཛམ་གིང་གནས་མཆློག་ལྔ། ༡ འཛམ་བུའི་གིང་འདིའི་དབུས་ན་ཐུབ་པའི་བཞུགས་གནས་རྡློ་རེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གདན། ༢ ཤར་ན་འཇམ་དབངས་ཀི་བཞུགས་གནས་རི་བློ་རེ་ལྔ། ༣ལྷློ་ན་སྤན་རས་གཟིགས་

ཀི་བཞུགས་གནས་རི་བློ་གྲུ་འཛིན། ༤ ནུབ་ན་མཁའ་འགློའི་བཞུགས་གནས་ཨུ་རྒྱན། ༥ བང་

ན་རིགས་ལན་གི་བཞུགས་གནས་ཤམ་བ་ལའློ།། གནས་ཆེན་ལྔ་ཡང་ཟེར། 

འཛམ་གིང་སྤི་བསང་། 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་སྐབས། འཛམ་བུ་གིང་གི་གཞི་བདག་

རྣམས་ལ་འཕིན་བཅློལ་གི་ཆེད་དུ་བརམས་པའི་བསངས་དཔེ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། དེ་རེས་སུ་

བློད་ཀི་ཡུལ་གྲུ་སློ་སློར་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ནང་ཡུལ་ལྷ་བསློ་ཞིང་ལྷ་བསངས་བཏང་བའི་དུས་ཆེན་

ཞིག་དར་བ་དང་། ལྷ་བསངས་བཏློང་སྐབས་འཛམ་གིང་སྤི་བསངས་ཀི་དཔེ་ཆ་འདི་འདློན་སློལ་

ཆགས་པར་འཛམ་གིང་སྤི་བསང་ཞེས་རི་ལྷ་བསློ་བའི་དུས་ཆེན་དེའི་མིང་ཆགས་པ་རེད། རི་

ལྷ་བསློ་ཞིང་ལྷ་བསང་བཏང་བའི་དུས་ནི་ཡུལ་སློ་སློའི་ས་བབ་དང་བསྟུན་པའི་དུས་ཚོད་མི་འདྲ་

བ་ཅུང་ཟད་ཡློད་ཀང་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཚེས་གཅིག་ནས་བཅློ་ལྔའི་བར་གང་རུང་ཞིག་ལས་མ་

འདས་པ་ཞིག་ཡིན། དེང་དུས་ཚིག་མཛོད་འགའ་ཞིག་དང་། བློད་ཡིག་དབིངས་ཐེར་དྲྭ་རྒྱ་

སློགས་ཀི་ནང་དུ་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་སྐབས་སུ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀིས་མཛད་

པ་རེད་ཅེས་བིས་འདུག་པ་དེ་ནི་ལྷ་བསང་རྒྱག་བརྔན་དང་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་ངློ་སྤློད་བས་

པར་སེམས། ལྷ་བསང་རྒྱགས་བརྔན་ནི་སློབ་དཔློན་པདྨས་མཛད་ཅིང་གཏེར་སྟློན་རིག་འཛིན་

རྒློད་ལེམ་གིས་གཏེར་ནས་བཏློན་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་དང་འཛམ་གིང་སྤི་བསང་གཉིས་དློན་

གཅིག་མིན་པར་ཤེས་པ་བའློ། འློན་ཀང་སློབ་དཔློན་པདྨས་མཛད་པའི་འཛམ་གིང་སྤི་བསངས་

ཟེར་ནི་ཁུངས་ལན་གི་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་གང་ལའང་མཐློང་རྒྱུ་མི་སྣང་།

འཛམ་གིང་ཚོང་དློན་ཚོགས་པ། འཛམ་གིང་རང་བཞིན་གི་ཚོང་དློན་ཚོགས་པ་སྟེ་དབིན་ཡིག་

བསྡུས་མིང་དུwtoཟེར། སློན་ཆད་ནི་སློ་ཁལ་དང་ཉློ་ཚང་སྤིའི་ཆློད་མཐུན་ཡིན། ༡༩༩༥་ལློའི་

ཟླ་༡པློའི་ཚེས་༡་ཉིན་འཛམ་གིང་ཚོང་དློན་ཚོགས་པ་དངློས་སུ་བཙུགས་པ་དང་སྤི་ཁབ་པུའུ་

ནི་རེ་ནེ་ཝར་ཡློད། དེའི་དམིགས་བ་ནི་རྒྱལ་སྤིའི་ཉློ་འཚོང་བེད་སློ་མཐུན་སྦློར་དང་སྐུལ་འདེད་

བ་རྒྱུ་རེད། འགན་ནུས་ནི་ཉློ་འཚོང་ཚད་ལན་དུ་གཏློང་བ་དང་། སློ་ཁལ་གི་བསྡུར་ཚད་གཏན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

འཁེལ ། ཉློ་ཚོང་གི་རློད་གཞི་ཐག་གཅློད་བ་རྒྱུ་ལ་སློགས་པ་ཡིན། 

འཛམ་གིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དྲུག་མཆློག་གཉིས། གནའ་དུས་རྒྱ་གར་གི་ནང་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པློ་

རྣམས་ལས། རྒྱན་དྲུག་ནི། རྒྱན་དྲུག་ནི། ༡ ཀླུ་སྒྲུབ། ༢ ཐློགས་མེད། ༣ཨཱརྱ་དེ་བ་དང་། ༤ 

དབིག་གཉེན། ༥ ཕློགས་གང་། ༦ ཆློས་གགས་བཅས་སློ།། མཆློག་གཉིས་ནི། ༡ ཡློན་ཏན་

འློད་དང་། ༢ ཤཀྰ་འློད་གཉིས་སློ།། 

འཛམ་གིང་ལས་ཀི་ས་པ། སློན་བསགས་ལེགས་ཉེས་ཀི་འབས་བུ་བདེ་སྡུག་འཚོལ་བ་མེད་པར་

རང་གིར་ལློངས་སྤློད་པའི་རྒྱུ་སྟློབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་མྱུར་བས་ན་ལས་ཀི་ས་ཞེས་བཤད། 

འཛམ་གིང་སེང་ཆེན་རྒྱལ་པློ། གིང་རེ་གེ་སར་རྒྱལ་པློའི་མིང་གི་ཆེ་བ་བརློད་པ། 

འཛམ་གིང་ལྷློ་ཡི་ཕློགས། འདི་ལ་གློ་དློན་གཉིས་ཡློད། ༡ གིང་བཞི་ཡི་ནང་གི་ལྷློ་ཕློགས་འཛམ་བུ་

གིང་། ༢ འཛམ་གིང་ཆེན་པློ་ལ་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ལྷློ་ཕློགས། 

འཛམ་ཐང་། རློང་ཞིག སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ནུབ་ངློས་དང་

རྒྱལ་རློང་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་དུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་ར་མདའ་རུ་ཡློད། 

འཛམ་ཐང་ཆློས་རེ་དགློན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༤༢༥ལློར་དྲུང་བཀའ་བཞི་པ་

རིན་ཆེན་དཔལ་གིས་མདློ་ཁམས་ཛམ་ཐང་དུ་བཏབ། ད་ལར་རྔ་པ་བློད་རིག་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

འཛམ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

འཛམ་ཐང་གཙང་པ་བམས་མདུན་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༣༠ལློར་

གཙང་པ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་གིས་བཏབ། ད་ལར་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་འཛམ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཛམ་བུ། ལྷ་སྒྲུང་དུ་བཤད་པའི་ཤིང་ཏློག་ཅིག་གམ་ཤིང་ཏློག་གི་སློང་པློ་ཞིག ཚིག་བསྡུས་ན། 

འཛམ་ཞེས་འབི་ཆློག་ཅེས་ཟེར། 

འཛམ་བུ་གིང་། ཛམྦུདྭཱཔཿ་གིང་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། རི་རབ་ལྷློ་ངློས་སུ་ཡློད་པའི་གིང་ཆེན། 

འཛམ་བུ་གིང་གི་རི་ཆེན་གསུམ། འཛམ་གིང་འདིའི་རི་ཆེན་གསུམ་ཞེས་པར་གསལ། 

འཛམ་བུ་གིང་གི་ཤིང་ཁད་པར་ཅན་གསུམ། འཛམ་བུ། ཤལ་མ་ལི། ས་ལ་རབ་བརན་ནློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཛམ་བུ་ཏི་བ། ཟས་ཞིམ་པློའི་མིང་། 

འཛམ་བུ་ན་ད། ཛམྦུའི་ཆུ་གསེར་ཏེ་གསེར་མདློག་ལེགས་ཤློག་ཤིག 

འཛམ་བུའི་གིབ་མ་ལ་བཞུགས་པའི་སྐུ་གཟུགས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལང་ཚོ་གསར་པའི་

སྐབས་ཤིང་འཛམ་བུའི་གིབ་མ་ལ་བཞུགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཁ་སྤུ་མ་སྐྱེས་ཤིང་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་

བའི་ཆ་ལུགས་ཅན་ནློ།། 

འཛམ་བུའི་ཆུ་གསེར། གསེར་ལེགས་ཤློས། 

འཛམ་བུའི་ཤིང་། ཤིང་འཛམ་བུ་དང་དློན་གཅིག 

འཛའ། [ཡུལ]དངུལ་དང་དངུལ་བར་གི་ཐང་གཞིའི་ཁད་པར་གི་འཛའ། 

འཛའ་གླུ། ཕློ་མློ་ཕན་ཚུན་འཛའ་བརེ་བཅངས་ཡློད་པར་མཚོན་བེད་ཀི་གླུ་ལ་ཟེར། 

འཛའ་བ། ཟློས་པ། འཛའ་བ། འཕློ་བརླག་ཏུ་འགློ་བ། ཆུད་མི་འཛའ་བ། དློན་མེད་ཆུད་འཛའ་རུ་མ་

འཇུག ལློ་ཏློག་ལ་བི་བ་དང་འབུ་རིགས་ཀིས་འཛའ་བ་འགློག་སྲུང་བེད་པ། 

འཛའ་བློ། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ཕློ་མློའི་བར་གི་བརེ་དུང་འཛིན་པའི་གློགས་པློའི་མིང་། དཔེར་ན། 

ངའི་འཛའ་བློ་དང་། ཁློད་ཀི་འཛའ་མློ་ལ་བུའློ།། 

འཛའ་གཞས། ཕློ་མློ་ཕན་ཚུན་འཛའ་བརེ་བཅངས་ཡློད་པར་མཚོན་བེད་ཀི་གཞས་ལ་ཟེར། 

འཛའ་སྲུང་རིན་གློང་། རྒྱ་ཆེ་ནས་བཤད་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ཐློན་སྐྱེད་སྲུང་སྐྱློང་དང་མི་དམངས་ཀི་

འཚོ་བའི་ཆུ་ཚད་འགན་ལེན་བེད་ཕིར་རིན་གློང་ཚད་བཀག་ཡློད་པ་བཟློས་པར་ཟེར། དེར་བཟློ་

ལས་ཐློན་རས་བིན་འཚོང་གི་རིན་གློང་མཐློ་ཤློས་དང་ཞིང་ལས་ཐློན་རས་བསྡུ་ཉློའི་རིན་གློང་

དམའ་ཤློས་ཚུད་ཡློད། དློག་ས་ནས་བཤད་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ཐློན་སྐྱེད་བེད་མཁན་གི་ཐློན་སྐྱེད་

ཀི་ཧུར་སེམས་སྲུང་སྐྱློང་བེད་ཕིར་ཐློན་རས་ཁག་ཅིག་ལ་གཏན་འཁེལ་བས་པའི་ཚོང་རའི་

རིན་གློང་ལས་སྤིར་མཐློ་བའི་གཅིག་གྱུར་སེབས་ཉློའི་རིན་གློང་ལ་ཟེར། 

འཛར། ① སྐུད་པ་སློགས་ཀི་སྣེ་ནར་ནར་དུ་འཕང་བ། གློར་འཛར། དར་འཛར། རས་འཛར། སྣམ་

འཛར། གཤམ་འཛར། འཛར་དམར་པློ། ② ཕན་ཚུན་སྦར་ནས་འཛར་བའི་དློན། 

འཛར་ཀ་ནར་ཀ ལས་ཀའི་འཕློ་སློགས། འཛར་ཁ་བཞག སྐད་ཆ་དང་ལས་ཀར་ཁ་སྐློར་ས་ཡློད་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

བཞག་པ། ཕི་བཤློལ་བེད་སའི་འཛར་ཁ་བཞག་དགློས། 

འཛར་པང་། [ཡུལ]བུད་མེད་ཀི་པང་ཁེབས་འཛར་ལན་དང་། ལྷ་མློ་འཁབ་དུས་ཀི་པང་གདན་ཞིག 

འཛར་བ། ① ཐུར་དུ་འཕང་བ། གློན་པ་འཛར་བ། འགམ་ཆུ་འདློམ་པ་གང་འཛར་བ། ② ལམ་

རྒྱགས། ③ རིང་བའམ་འཇློལ་བ། སྐྲ་མ་བཅིངས་པར་འཛར་བ། 

འཛར་འཛར། ནར་སྟབས་སུ་འཕང་བའི་ཚུལ། གློས་ཀི་སྣེ་མློ་འཛར་འཛར། སྐེད་རགས་འཛར་

འཛར། དཔྱང་ཐག་འཛར་འཛར། ཁ་ཆུ་འཛར་འཛར། 

འཛར་འཛར་བཏང་བ། རིམ་བཞིན་དུ་བློང་བ། འཛར་རལ། ཨ་ཅློར་རམ་ཁ་དཀྲིས་སློགས་ཀི་སྣེ་

མློའི་སྐུད་འཛར། 

འཛལ་ལེ་འཛི་ལེ། ད་མེ་དུམ་མེར་དང་། དུམ་བུ་དུམ་པ་རྣམས་དང་དློན་གཅིག དངློས་རས་ཆད་པ་

དང་། ཆག་པ། རལ་བ་སློགས་ཀི་དུམ་བུའི་མིང་སྟེ། སྟློད་ཐུང་འཛལ་ལེ་འཛི་ལེར་རལ་འདུག 

དཀར་ཡློལ་ཞིག་འཛལ་ལེ་འཛི་ལེར་ཆག་འདུག ཐག་པ་ཞིག་འཛལ་ལེ་འཛི་ལེར་ཆད་འདུག 

འཛི། ① ཕྱུགས་ཀི་མདློངས་ཆུང་ཆུང་། ② འགློག་སློམ་བེད་པ་སྟེ། ནད་པས་ཆང་དང་དུ་བ་འཛི། 

ཁ་འཛི་ལ་བུ། 

འཛི་སར། གནའ་དུས་ཁམས་སེ་དགེ་རྒྱལ་པློའི་མངའ་ཁློངས་ཀི་ལྷློ་སེ་ཕི་འབློག་ཁག་ལྔ་ཞེས་པ་

འབི་ཆུའི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད་པའི་འབློག་སེ་ཆེ་ཁག་ལྔ་ཡློད་པའི་ནང་ཚན་ཞིག དེང་དུས་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་འཛི་སར་སེ་ཤློག་ཟེར། 

འཛི་སར་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ༡༦༧༠ལློར་དགེ་ལེགས་ཆློས་འགྲུབ་

བསྟན་འཛིན་སང་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་

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

འཛི་སར་རྡློ་རེ་དྲག་དཔལ། བ་མ་འདིའི་འཁྲུངས་འདས་ཀི་ལློ་ཚིགས་མི་གསལ། ཁམས་ཕློགས་བ་

མ་ནུས་ལན་སྐད་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན།

འཛི་ཆུ། གསེར་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་ཀི་མིང་སྟེ། བློད་རང་སྐྱློངས་ལློངས་ཀི་རི་བློ་ཆེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཛི་ཆེན་རི་ཁློད། 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་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཛི་ཕུ་ཁང་། སེ་དགེའི་ཕློ་བང་གི་འཁིས་སུ་ཡློད་པའི་རིག་གནས་བསབ་གཉེར་ཁང་དང་ལྷ་ཁང་

གཅིག་ལྕློག་ཅན་ཞིག་ཡིན། 

འཛི་བློ། དཔྲལ་བར་དཀར་ཐིག་ཡློད་པའི་འབི་གཡག་སློགས་ཀི་མིང་། 

འཛི་རི་དགློན། མིང་གཞན་ངེས་དློན་ཆློས་འཕེལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་

པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༩༡༥་ལློར་བ་མ་ཀརྨ་ཚེ་བརན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་

པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་དཔལ་མགློན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཛི་སིབ་དགློན། འཛི་སིབ་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་སེ་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ 

༡༦༦༩ ལློར་ཡློག་བེ་བ་མ་ཉི་མ་དཔལ་གིས་རི་ཁློད་ཕག་བཏབ་གནང་ནས་ཡུན་རིང་བཞུགས། 

དེ་རེས་རི་ཁློད་དགློན་སེ་ལ་བསྒྱུར་ནས་འདུ་ཁང་སློགས་གསར་བཞེངས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་ཇློ་

ནང་བ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འཛམ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཛིང་། རྡློའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་མདློག་དཀར་སློ་གཉིས་ཡློད་ཅིང་ལྷ་སའི་ཞློལ་གི་རྡློ་

རིང་ཕི་མ་ཡང་རྡློ་འདི་ཡིན་པར་གགས་སློ།། 

འཛིང་ག སྟློབས་ཤུགས་འགན་པ། མི་སྟློབས་ལན་གིས་འཛིན་ག་འགེད་པ། 

འཛིང་བ། ① འཛིངས་པ། འཛིང་བ། འཛིངས། འཐབ་པ། དག་དང་འཛིངས་ནས་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་པ། 

ལག་འཛིང་། དམར་འཛིང་། འཐབ་འཛིང་། དྲག་ཐབས་ཀིས་འཛིང་བ། ② འཛིངས་པ། འཛིང་

བ། འཁྲུགས་པ་དང་འདྲེས་པ། སྐྲ་འཛིངས་པ། སྣེ་མློ་འཛིངས་པ། སྣ་མང་འཚང་འཛིངས། 

འཛིང་ར། དམག་འཐབ་སའི་ར་བའམ། མཁར་རློང་གི་མཐའ་སྐློར་དུ་བསྐློངས་པའི་ར་བ། 

འཛིང་རགས། དམག་འཐབ་སྐབས་དག་བློ་འགློག་སྲུང་བེད་པའི་རགས། 

འཛིང་རེས། འཁློན་འཛིང་བེད་པ། 

འཛིང་རེས་གཏློང་བ། འཁློན་འཛིན་བས་པའི་དློན། ཡང་ན་རྒྱབ་རེས་རྒྱབ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་

གངས་ཡིན། 

འཛིངས། ① འཛིང་བའི་སྐུལ་ཚིག ② ཕན་ཚུན་འདྲེས་པ་དང་བསྣློལ་བའི་དློན་ཏེ། སྣེ་འཛིངས་པ། 
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③ སྐྲ་གེན་དུ་འཛིངས་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འཛིངས་རློགས། འཁྲུགས་ནས་དབེ་སེལ་བེད་དཀའ་བ། ཡིག་ཆ་མང་པློ་འཛིངས་རློགས་ཐེབས་པ། 

ལས་དློན་ཁག་མང་འཛིངས་རློགས་ཐེབས་པ། ཕན་ཚུན་འཛིངས་རློགས་སུ་གྱུར་པ། 

འཛིངས་རྣམ་རྒྱལ་མགློན་ཁང་། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༢༤༤་ལློར་འགློ་མགློན་ས་

སྐྱ་པཎི་ཏ། ཧློར་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པའི་ལམ་བར་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཔལ་ཡུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཛིངས་པ། འཛིང་བའི་འདས་པ། 

འཛིངས་མློ་བགློ རྒྱབ་རེས་བགློ་དང་དློན་གཅིག 

འཛིངས་མགློ་འཕུར། འཁྲུགས་པ་སློང་བ། 

འཛིད། [རིང]དློ་པློའི་སྣློན་མ། 

འཛིན། བདེན་དཔང་གི་ཡི་གེ བྱུང་འཛིན། དངུལ་འཛིན། གཡར་འཛིན། འབློར་འཛིན། 

འཛིན་སྐྱློང་། བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། སྲུང་ཞིང་སྐྱློང་བ། བདག་སྤློད་འཛིན་སྐྱློང་བ། 

འཛིན་ཁི། [མངློན]ཆུ་སིན། 

འཛིན་གྲྭ། སློབ་གྲྭ་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་གི་འཛིན་གྲྭ། དབུ་མའི་འཛིན་གྲྭ། ཚད་མའི་འཛིན་གྲྭ། ཀ་

ཁའི་འཛིན་གྲྭ། འཛིན་གྲྭ་གཅིག་པ། འཛིན་གྲྭ་གློལ་བ། འཛིན་གྲྭའི་གློ་རིམ་སྒིག་པ། 

འཛིན་དངློས་ནང་རས། ཁིམ་དུ་མཁློ་བའི་དངློས་ཟློག འཛིན་དངློས་ནང་རས་ཆ་འགིག་ཙམ་ཡློད་པ། 

འཛིན་ཆ། སྒ་གཅན་གིས་ཉི་ཟླའི་དཀིལ་འཁློར་འཛིན་ཆ་སྟེ་རིལ་འཛིན་ནམ་ཆ་འཛིན་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད། 

འཛིན་ཆགས། ཞེན་ཆགས་སམ་སེར་སྣ། སེར་དློན་ལ་འཛིན་ཆགས་ཆེ་བ། རྒྱུ་དངློས་ལ་འཛིན་

ཆགས་ཆེ་དྲགས་པ། 

འཛིན་ཆས། ཁང་པའི་ནང་གི་ཡློ་བད་དངློས་པློ། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་main control unit ཟེར། 

འཛིན་ཆུ། སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་དཔལ་ཡུལ་རློང་གི་
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འབབ་ཆུ་ཞིག 

འཛིན་ཆློས། བློ་ལ་འཛིན་པའི་ཆློས། དགེ་འདུན་པའི་ཚོགས་དབུས་སུ་འཛིན་ཆློས་རྣམས་ཐློགས་

མེད་དུ་བློ་ལ་འཛིན་སྐྱློར་ཐུབ་པ་བ་དགློས། 

འཛིན་རློག རང་ཡུལ་འཛིན་པ་ལ་དམིགས་ནས་ལློངས་སྤློད་པ་རང་མངློན་པར་ཞེན་པའི་བློ། 

འཛིན་སྟག་མློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ༡༦༣༣ལློར་རིག་འཛིན་ཉི་མ་གགས་

པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཔལ་

ཡུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཛིན་སྟངས། ① ཡུལ་ཅན་གིས་ཡུལ་ཇི་ལར་འཛིན་པའི་ཚུལ། དམིགས་པ་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཁད་

པར། ② ལག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཐབས་ཤེས། 

འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ། བློས་ཇི་ལར་བཟུང་བ་ལར་གི་ཕུལ་ཏེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་ལ་བུ་ནི་བུམ་འཛིན་

མིག་ཤེས་དང་། བུམ་འཛིན་རློག་པའི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་ཡིན་པ་ལ་བུའློ།། 

འཛིན་གཏློར། དགློས་གལ་ཆེ་དུས་འཕལ་དུ་འབུལ་བའི་གཏློར་མ། 

འཛིན་ཐབས། ① བློ་ལ་འཛིན་ཚུལ། ② ལག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཁིབས་ཤེས། 

འཛིན་ཐམ། དངུལ་དང་དངློས་པློ་ཕར་ཚུར་སྤད་པ་དེ་བྱུང་ཞེས་པ་ར་སྤློད་ཡི་གེ 

འཛིན་མཐུ། གཟུང་བ་དེ་དང་དེ་འཛིན་པའི་ནུས་པའམ་སྟློབས། 

འཛིན་དམ། བུན་འཛིན་སློགས་ལ་བརྒྱབ་པའི་ཐེལ་ཙེ། འཛིན་ནློར་གསློད་ནློར་ཤློར་བ། ནློར་འཁྲུལ་

གིས་འཛིན་བཟུང་བས་པ་གང་ཞིག་ནློར་འཁྲུལ་ཀི་སློག་ཐློག་བཏང་བ། 

འཛིན་རྣམ། ཁ་ནང་དུ་ཁློ་ནར་ཕློགས་ནས་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་སྟེ། ཡུལ་ཅན་གི་ཤེས་པ་རང་གི་

བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པ། མིག་ཤེས་ཉམས་མློང་གི་རང་རིག་ལ་བུའློ།། 

འཛིན་པ། ① ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་བེད་པ་པློའམ་ཆློས་དེ་འཛིན་མཁན་གི་ཡུལ་ཅན། ② བཟུང་བ། 

གཟུང་བ། ཟུང་། ③ འཆང་བ། ཁས་བངས་ནས་དམ་པློར་འཛིན་པ། ཁློད་ཀི་ལག་པས་བཟུང་

བ་དེ་དམ་པློར་ཟུང་ཞིག ཉི་འཛིན་དང་ཟླ་འཛིན། བདག་གིར་འཛིན་པ། ④ བློ་ལ་ལེན་པའམ་

འཇློག་པ། ཚིག་དློན་ཚང་མ་བློ་ལ་འཛིན་པ། ཉིན་རེར་དཔེ་ཆ་ཤློག་ལྷེ་ལྔ་རེ་བཟུང་ཡློད། ⑤ 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

ལེན་པ། མིག་གིས་གཟུགས་འཛིན་པ་དང་རྣ་བས་སྒ་འཛིན་པ། རེའུ་མིག་འཛིན་པ། ཐློབ་ནློར་

གིས་ཉི་རང་འཛིན་དགློས། ⑥ ཆགས་པ་དང་ཞེན་པ། ཁློ་ལ་ཕ་ཡུལ་གི་འཛིན་པ་ཆེན་པློ་འདུག 

⑦ ཁ་སྟློད་སང་ལ་སྐྱེ་བའི་བློང་ང་ནག་པློ་མེ་ཏློག་དཀར་ཤས་ཅན་འཆར་བ་ཞིག་སྟེ། ནང་

གསེས་སུ་དབེ་ན་ལློ་རང་མེ་ཏློག་གསུམ་ལ་ཕི་འཛིན་དང་། ར་བ་ནང་འཛིན། འབས་བུ་དང་མྱུ་

གུར་གསང་འཛིན་བཅས་བཞེད། ནུས་པས་རིམས་ནད་དང་། གཞན་ཚད། གག་ལྷློག་བཅས་

འཇློམས། ⑧ དབང་ལག ⑨ སེམས་པ། 

འཛིན་པ་གཉིས། ཕད་ནས་འཛིན་པ། མ་ཕད་པར་འཛིན་པ། ཡང་ན། རང་མཚན་འཛིན་པ། སྤི་

མཚན་འཛིན་པའློ།། 

འཛིན་པའི་ལྔ་ཚན། འདུལ་བ་འཛིན་པ། མདློ་སེ་འཛིན་པ། མངློན་པ་འཛིན་པ། མང་དུ་ཐློས་པ། ཚུལ་

ཁིམས་དང་ལན་པའློ།། 

འཛིན་པའི་ར། ལུས་རའི་བེ་བག་ཅིག 

འཛིན་སྤས། བདག་གཅེས། མི་དེས་དཔེ་ཆ་ལའཛིན་སྤས་ལྷློད་མེད་བེད་པ། 

འཛིན་ཕློགས། ཉི་ཟླ་གཟས་འཛིན་ཕློགས་ཏེ། ཟླ་བ་གཙོ་བློ་ཤར་གི་ཕློགས་དང་། ཉི་མ་གཙོ་བློ་ནུབ་

ཀི་ཕློགས་ནས་འཛིན་པ་ཤས་ཆེ། 

འཛིན་བུ། ① སློ་འཛིམ། ② རྩྭ་འདྲ་བའི་རི་སྐྱེས་ཤ་སྨན་ཞིག་སྟེ་འགའ་རེས་རི་སློག་ཀང་བརློད། 

འཛིན་བེད། [མངློན] ① ལག་པ། ② སྐམ་པ། ③ མེ་བི་ལློ། ④ ལྕགས་ཀྱུ། ⑤ ཚངས་པ། ⑥ ཁབ་

འཇུག ⑦ ཉི་མ། ⑧ རི། 

འཛིན་དབང་། སྤི་དང་སེར་ལ་དབང་བའི་ས་ཁང་ནློར་རས་སློགས། ཉེས་ཅན་གི་འཛིན་དབང་

ཡློངས་རློགས་གཞུང་བཞེས་བཏང་བ། འཛིན་དབང་ར་འབུལ། 

འཛིན་དབང་ར་འབུལ། རང་ཉིད་ཀིས་བདག་བཟུང་བས་པའི་རྒྱུ་དངློས་དང་ས་ཞིང་སློགས་སེམས་

ཐག་གཙང་བཅད་ཀིས་འབུལ་བ། 

འཛིན་མ། [མངློན]① མ་མ། ② ས་གཞི། ③ ཆུང་མ། 

འཛིན་མ་མཁན། [མངློན]རྒྱལ་རིགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཛིན་མེད་རློགས་པའི་ས། འཛིན་པ་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་གསལ་སྣང་ཐློབ་པའི་བང་སེམས་བཟློད་

མཆློག་གང་རུང་གི་བློ། འཛིན་མེད་རང་གསལ། 

འཛིན་གཟུང་། ནང་འཛིན་བེད་སེམས་དང་ཕི་གཟུང་བ་ཡུལ། 

འཛིན་གཟེབ། བ་བེའུ་སློགས་འཇུགས་ར་དང་སྨྱུག་མའི་གཟེབ། 

འཛིན་བཟུང་། ལག་པར་ཐེབས་ཐབས་བེད་པ། ཉེས་ཅན་འཛིན་བཟུང་བེད་པ། འཛིན་བཟུང་དམག་མི། 

འཛིན་བཟུང་འཁློལ་མཆན། འཛིན་བཟུང་ཆློག་མཆན་གནང་བ། འཛིན་བཟུང་ཆློག་མཆན་སྤློད་དབང་། 

འཛིན་བཟུང་བཀའ་རྒྱ། ཉེས་ཅན་པ་གང་རུང་འཛིན་བཟུང་བེད་ཆློག་པའ་ིལག་འཁེར་བཀའ་རྒྱ་ལ་བརློད། 

འཛིན་བཟུང་བེད་པ། ཁིམས་བརྒལ་ཉེས་ཅན་པ་སྤི་བདེའི་མི་སྣ་སློགས་ཀིས་འཛིན་བཟུང་བས་པ། 

འཛིན་ཡིག ① གན་འཛིན་གི་ཡི་གེ འཛིན་ཡིག་ཁག་ལ་ཞིབ་བཤེར་དང་སྦྲགས་ཞིབ་རིས་རྒྱབ་པ། 

② ཕློགས་གཉིས་ཀི་བར་ན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལས་རྒྱུ་དངློས་དང་། སློར་མློ་སློགས་བངས་

པའི་དཔང་རགས་ཀི་ཡི་གེ་ཞིག འདི་རྒྱ་སྐད་དུ། 发票ཟེར། 

འཛིན་ཡིག་ན་གཅིག་མེད་པ། ར་སྤློད་བེད་ཐུབ་པའི་འཛིན་ཡིག་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ཡློངས་པ་ཡང་

སྟློན་རྒྱུ་མེད། འཛིན་རེས། རྒྱག་རེས་བེད་པ། 

འཛིན་ཤློག གན་འཛིན་ཤློག་ལྷེ། 

འཛིན་ཤློག་རྫུན་བཟློ། འཛིན་ཤློག་གང་བྱུང་དུ་རྫུན་མ་བཟློ་བ། 

འཛིན་བཤར། ཚིག་དློན་བློར་འཛིན་པ་དང་བཤར་སྦློང་བེད་པ། སློབ་དེབ་འཛིན་བཤར་བེད་པ། 

འཛིན་གསུམ། ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་ཀི་དཔློན་རིགས་ དམིགས་གསལ་གི་དངློས་

པློ་འཛིན་དུ་ཡློད་པ་སྟེ། གདགས་སྦྲ་འཛིན། མང་པློ་ལྕགས་འཛིན། གློད་བ་འཛིན་བཅས་སློ། 

འཛིན་གསློད། རི་དྭགས་སློགས་འཛིན་གསློད་བེད་པ། འཛིམ་བུ། ① རི་བཙོང་གི་བེ་བག་ཅིག ② 

རིང་བུ། ③ པད་མ། 

འཛིར་བ། འཛག་པ། ར་སྣློད་ནས་ཆུ་ཕྲུམ་ཕྲུམ་དུ་འཛིར་བ། སྣུམ་རྐྱལ་བཙིར་བས་ཁ་ནས་འབུར་

འབུར་འཛིར་བ། 

འཛུགས་སྐྲུན། བཟློ་གྲྭ་འཛུགས་པ། ལམ་བཟློ་བ། ཨར་པློ་རྒྱབ་པ་སློགས་གསར་དུ་སེལ་བའི་བ་བ་
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ཐམས་ཅད་ཀི་སྤི་མིང་ཞིག་ཡིན། 

འཛུགས་སྒིག ཉེར་མཁློའི་ཡློ་བད་སློགས་གཤློམ་སྒིག གློག་ཆས་འཛུགས་སྒིག་བེད་པ། ཆུ་འདྲེན་

ལྕགས་མདློང་འཛུགས་སྒིག་ཟིན་པ། 

འཛུགས་གཏློར། རྒྱུན་དུ་འཇློག་རྒྱུའི་ཕུགས་གཏློར། འཛུགས་སྟློན། ལས་དློན་གང་རུང་འགློ་

འཛུགས་སྐབས་གཏློང་བའི་སྟློན་མློ། 

འཛུགས་པ། བཙུགས་པ། གཟུགས་པ། ཚུགས། ①ཤིང་སློགས་འདེབས་པ་དང་། ཡར་སློང་བ། 

འབས་ཤིང་བཙུགས་པ། དར་ཤིང་བཙུགས་པ། པུས་མློ་ས་ལ་བཙུགས་པ། ② འཇློག་པ། མི་

རེར་དཀར་ཡློལ་རེ་འཛུགས་དགློས། སྐས་འཛུགས་པ། རང་པ་འཛུགས་པ། རྒྱན་བཙུགས་པ། 

འབེན་འཛུགས་པ། ③ སྣུན་པ། གི་འཛུགས་པ། ནག་བཙུགས་པ་དང་བསྙློན་བཙུགས་པ། ④ 

གཏློད་པ། མཛུབ་མློ་འཛུགས་པ། སྐྱློན་བཙུགས་པ། ⑤ འབེད་པ། ལས་ཁུངས་བཙུགས་པ། 

སློལ་བཟང་འཛུགས་པ་ལ་བུ་རྣམས་སློ།། 

འཛུགས་ཞིང་། [ཡུལ]སར་འབྲུ་བུན་ལེན་དུས་གཏའ་མར་འཛུགས་པའི་ཞིང་ཁ། 

འཛུགས་གཞི། གསར་དུ་འཛུགས་རྒྱུའི་ལས་ཀའི་གཞི་རའམ་རྨང་གཞི། ལས་གྲྭའི་འཛུགས་གཞི། 

ནག་ཉེས་འཛུགས་གཞི། 

འཛུགས་ཤིང་། [ཡུལ] ① ལྷ་མློ་འཁབ་སྟེགས་ཀི་དཀིལ་དུ་འཛུགས་པའི་ཤིང་སློང་། ② ཆེད་དུ་

འཛུགས་པའི་ཤིང་། 

འཛུད་པ། བཙུད་པ། གཟུད་པ། ཚུད། ནང་དུ་ཚུད་པར་བེད་པ། གཞུང་དློན་གི་ཁློངས་སུ་སེར་དློན་

འཛུད་པ་མི་རུང་། བཙོན་རར་བཙུད་པ། དཔེ་ཆ་རྣམས་ལྕགས་སམ་གི་ནང་དུ་གཟུད་དགློས། 

བཙན་དབང་གིས་བཙུད་པ། ར་དྲེལ་རྣམས་ར་བར་བཙུད་ཡློད། གཏེ་བར་འཛུད་པ། 

འཛུམ་དཀར། ① བཞིན་ག་ིངློ་འཛུམ། དགའ་ཞིང་མགུ་ནས་འཛུམ་དཀར་སྟློན་པ། ཕན་ཚུན་འཛུམ་དཀར་

ག་ིཕེང་བ་སློན་དུ་འགློ་བའ་ིགཏམ་འདྲེས་པ་དང་བག་ཕེབས་པར་སྨ་བ།② [མངློན]ཆུའ་ིལྦུ་བ། 

འཛུམ་ཆིངས། དཔུང་པའི་རུས་ཆག་ལ་ཆིངས་བ་ཚུལ་གི་མིང་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་

མཛད་པའ་ིམན་ངག་རྒྱུད་ཀ་ིའགེལ་པ་བ་ཻསློན་ལས། སྟག་མློ་འཛུམ་ཆིངས་ན་ིལག་པའ་ིཕུད་བུ་ནས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕག་པར་བསྣློལ་ཏེ་གཅིག་ངློས་ཀི་མཆན་འློག་ནས་བངས། དེ་ནས་དཔུང་སྙིང་ནས་བངས་ནས་

བསས་མ་འཛུམ་ཤིག་གེ་བས་པ་དེ་ལ་འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པའི་བཏགས་མིང་། 

འཛུམ་ཆུང་། ཅུང་ཟད་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར། ཕན་ཚུན་འཛུམ་ཆུང་སྟློན་རེས་བེད་པ། 

འཛུམ་དྲུག གཅན་གཟན་སྟག་གི་རི་མློ། སྟག་ལ་འཛུམ་དྲུག་རྒྱས་པ། ཝ་རྔ་མ་ཤ་ལེར་བློས་པ་ལས། 

སྟག་འཛུམ་དྲུག་ཉིལ་ལེར་ཤི་ན་དགའ། 

འཛུམ་མདངས། གད་མློ་དགློད་པའི་ཉམས། བཞིན་ལས་འཛུམ་གདངས་རྒྱས་པ། ཞལ་གི་འཛུམ་

མདངས་ཕྱུང་བ། དགེས་པའི་འཛུམ་མདངས་མངློན་པར་བཞད་པ། མེ་ཏློག་སྣ་ཚོགས་འཛུམ་

མདངས་བཞད་པ། 

འཛུམ་པ། ① བཙུམས་པ། བཙུམ་པ། ཚུམས། ཁ་མིག་ཟུམ་པར་བེད་པ། མིག་བཙུམས་པ། མིག་

མི་འཛུམ་པར་གཉིད་ཉལ། ② འཛུམས་པ། འཛུམ་པ། འཛུམས། དམལ་བའམ་ཅུང་ཟད་དགློད་

པ། ཞལ་འཛུམ་བཞིན་པར་བསབ་བ་གནང་བ། 

འཛུམ་བག འཛུམ་པའི་ཉམས། དགེས་ཞལ་འཛུམ་བག་དང་ལན་པ། འཛུམ་བག་སྟློན་པ། 

འཛུམ་བུ་ལག་དགེ། ནད་ཀི་རགས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་གཉན་ནད་བརྒྱུང་པར་བབས་པའི་

ནད་ཀི་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་རིམས་བརྒྱུང་བབས་འཛུམ་བུ་ལྷག་དགེའི་

ནད། བཟུང་བས་མི་ཐུབ་ལག་པ་དགེ་དགེ་འགློ། དྲུག་བདུན་ཞག་ལ་འཛུམ་བཅས་འཆི་བ་མང་། 

འཛུམ་མུལ་མུལ། དགའ་བའམ་སེག་ཉམས་ཀི་གད་མློ་ཆུང་ཆུང་དགློད་པའི་རྣམ་པ། བཞིན་རས་

འཛུམ་མུལ་མུལ། འཛུམ་མེར་མེར། དགློད་པའི་རྣམ་འགྱུར། དགའ་ནས་ངློ་གདློང་འཛུམ་མེར་

མེར་བེད་ཀི་འདུག 

འཛུམ་མློ། མི་གཞན་གི་མིག་ལམ་དུ་འློང་བའི་དློན་སྟེ། མི་དེ་མི་དང་འབེལ་བ་མཁས་པ། མི་སུ་

ལའང་འཛུམ་མློ་ཞིག་ཡློད་པ་རེད། 

འཛུམ་མློལ། ཅུང་ཟད་དགློད་ཙམ་གི་ངང་ནས་སྐད་ཆ་ཤློད་པ། འཛུམ་མློལ་གིས་གློས་ཐག་བཅད་པ། 

འཛུམ་དམུལ། གད་མློ་དགློད་ཉམས། འཛུམ་དམུལ་ཏེ་ལག་པ་གཏློང་རེ་བེད་པ། ཡིད་རབ་ཏུ་དགའ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཛ༽

ནས་འཛུམ་དམུལ་བ། 

འཛུམ་དམུལ་དམུལ། ཧ་ཅང་དགའ་བའི་འཛུམ་སྟློན་ཚུལ། ཕན་ཚུལ་འཛུམ་དམུལ་དམུལ་གི་ངང་

ནས་འཚམས་འདྲི་བེད་པ། 

འཛུམ་དམུལ་ལེ། གད་མློ་ཆུང་ངུ་དགློད་པའི་རྣམ་འགྱུར། ཐུགས་མཉེས་ནས་འཛུམ་དམུལ་

ལེར་བཞུགས་པ། 

འཛུམ་འཛུམ། དགའ་བའི་གད་མློ་ཅུང་ཟད་རྒློད་པའི་རྣམ་འགྱུར། 

འཛུམ་ཝང་ཝང་། དགློད་པའི་རྣམ་འགྱུར། ཞལ་འཛུམ་ཝང་ཝང་གནང་ནས་ཕེབས་པ། 

འཛུམ་བཞད། གད་མློ་དགློད་པའ་ིརྣམ་འགྱུར། དཀའ་ཚེགས་གཙང་སེལ་བས་ནས་འཛུམ་བཞད་ཤློར་བ། 

འཛུམ་ཡལ་ཡལ། དགའ་འཛུམ་སྟློན་སྟངས། ཞལ་རས་འཛུམ་ཡལ་ཡལ། 

འཛུམ་ཤིག་ཤིག གད་མློ་ཚེར་ཚེར། 

འཛུམ་ཤློར་བ། གད་མློ་ཅུང་ཟད་ཤློར་བ། ཁློ་དགའ་ནས་འཛུམ་ཤློར་བ། 

འཛུམས། དམུལ་བའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཛུམ་པའི་སྐུལ་ཚིག་ཅིག 

འཛུམས་པ། དམུལ་བའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཛུམ་པའི་འདས་པ། 

འཛུར། ① བེད་མེད་ལས་ཚིག དུས་ཚོད་ཡློལ་བའམ་འདས་པའི་དློན་ཏེ། ལློ་ཏློག་འདེབས་པའི་

དུས་འཛུར་མི་རུང་། ནམ་གུང་འཛུར་ནས་ཉལ། ཉིན་གུང་འཛུར་ནས་ཡུལ་དུ་བསེབས། དུས་

ཆུང་བརྒྱད་པ་མ་འཛུར་བར་སློབ་གྲྭར་བསེབས་ལ་བུ། ② གཟུར་གི་ད་ལ་བ།

འཛུར་བ། བཟུར་བ། གཟུར་བ། ཟུར། འབློལ་བ་དང་གཡློལ་བ། མཚོན་ཆ་ལས་ཟུར་ཅིག ལས་

འགན་ལས་བཟུར་བ། གཞུང་ལམ་ནས་བཟུར་ཏེ་བློས་སློང་། མགློ་གཟུར་བ། རི་མཐློན་པློས་

མགློ་སྒུར། ཆུ་ཆེན་པློས་ལམ་བཟུར། 

འཛུལ་ཁུང་། ཡིབ་སའི་སྦུབས་ཁུང་། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་entry name ཟེར། 

འཛུལ་ཇ། སློབ་གྲྭ་སློགས་ཀི་སྒིགས་ལ་ཐློག་མར་ཞུགས་དུས་གཏློང་བའི་སྟློན་ཇ། 
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འཛུལ་བ། ཞུགས་པ། ས་ཕུག་ཏུ་འཛུལ་སློང་། ཕློ་རློག་གི་ཚང་ལ་ལྕུང་ཀ་མ་འཛུལ། རུམ་དུ་འཛུལ་བ། 

འཛུལ་ས། ① སློ་སློགས་མི་དང་སེམས་ཅན་རྣམས་ནང་དུ་འཛུལ་ས། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་

གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་entry point ཟེར། 

འཛེག རིའམ་སྐས་སློགས་ལ་འཛེག་རྒྱུ་དང་འཛེག་བཞིན་པ། 

འཛེག་སྐས། ཁང་པའི་ཐློག་ཁར་འགློ་བའི་སྐས་ཀ 

འཛེག་པ། འཛེགས་པ། འཛེག་པ། འཛེགས། གེན་དུ་འགློ་བ། རི་བློར་འཛེགས་ཏེ་རི་རེར་སེབས། 

སྤེའུ་ཤིང་རེར་འཛེགས་པ་ལ་བུ། 

འཛེགས། འཛེག་པའི་སྐུལ་ཚིག 

འཛེགས་པ། འཛེག་པའི་འདས་པ། 

འཛེང་། ① རྡློའི་ཚིགས་སམ། ཕ་ལམ་ལར་ཤིན་ཏུ་མཁེགས་པའི་རྡློ་ཞིག་སྟེ་དེས་གཡུ་དང་བྱུ་རུ་

རྣམས་རྡར་ཐུབ་པ་དང་། སྨན་ལའང་འགློ། ② སར་བློད་ཀི་རིགས་རུས་ཤིག 

འཛེངས། ཇེ་མཐློར་བསྟློད་པ། འཛེངས་རིང་ཞེས་དཀྱུས་རིང་བ། 

འཛེངས་རིང་། [རིང]དཀྱུས་སམ་སིད་རིང་བ། 

འཛེད་པ། བཟེད་པ། བཟེད་པ། ཟེད། སྣློད་ཁ་ལུག་སའི་ཕློགས་སུ་སྟློན་པ། ཕུད་བུའི་ཁ་ལེགས་པར་

བཟེད་ནས་ལུ་གུ་བཅུག ཞལ་དཀར་བཟེད་དེ་འབས་བླུག ལག་པ་གཉིས་འཛེད་པ། དག་བྱུང་

ན་མདུང་རེ་མཉམ་གཏད་དང་། གློགས་བྱུང་ན་ཕློར་པ་མཉམ་འཛེད་རེད། 

འཛེད་ཞལ། ཇའི་ཞག་བླུག་སྣློད་བཟེད་ཞལ། 

འཛེམ་མདློག འཛེམ་པའམ་བག་ཟློན་བེད་པའི་ཁུལ། ཆང་འཐུང་བར་འཛེམ་མདློག་བེད་པ། 

འཛེམ་པ། འཛེམས་པ། འཛེམ་པ། འཛེམས། ① བག་ཟློན་ནམ་དློགས་ཟློན་བེད་པ། འགློ་ནད་ལ་

འཛེམ་པ། མི་ཁ་ལ་འཛེམ་པ། ལྷགས་པར་འཛེམ་པ། སྤློད་ངན་ལ་འཛེམ་པ། ཞག་ཚིལ་ལ་

འཛེམ་པ། གཏམ་དློན་ལ་རྒྱ་ལ་གནློད་པར་འཛེམ་པ། ② ངློ་ཚའམ་བག་ཚ། མི་མང་གི་དཀིལ་

དུ་གཏམ་སྨ་བ་ལ་འཛེམ་པ། ཁ་ཆེས་ཕག་ཤ་འཛེམ་ལེ་རེད་ལ་བུ། 

འཛེམ་བག ངློ་ཚ་མཚེར་སྣང་། 
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འཛེམ་བག་ཅན། ངློ་ཚ་ཤེས་མཁན་དང་། སྤློད་ངན་བེད་པ་ལ་མཚེར་སྣང་ཅན། 

འཛེམ་བག་མེད་པ། ངློ་ཚ་མེད་པའི་དློན། 

འཛེམ་མ་གནང་། མཚེར་སྣང་མ་བེད། གསློལ་ཚིགས་ལ་འཛེམ་མ་གནང་། 

འཛེམ་མེད་པ། ངློ་ཚ་དང་ཁེལ་ལ་འཛེམ་པར་མེད་པར་ལུས་གཅེར་བུར་བགློད་པའི་མུ་སྟེགས་

གཅེར་བུ་བའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའི་ནང་ཚན་ཞིག 

འཛེམ་འཛེམ། མཛེར་སྣང་ཆེ་བ། སྐད་ཆ་བཤད་པར་འཛེམ་འཛེམ་བེད་པ། འཁག་ལློགས་ཅི་

རིགས་འཛེམ་འཛེམ་མང་བ། 

འཛེམ་འཛེམ་ཐློགས་ཐློགས། མཚེར་སྣང་ཆེ་བ། 

ཁིམ་གཅིག་གི་མི་ལར་ཡིན་པས་འཛེམ་འཛེམ་ཐློགས་ཐློགས་མི་གནང་རློགས། 

འཛེམ་ཟློན། རང་ཟློན། སྐད་ཆ་གང་བྱུང་འཛེམ་ཟློན་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་བཤད་པ། འཛེམ་ཟློན་མེད་པ། 

འཛེམས། འཛེམ་པའི་སྐུལ་ཚིག 

འཛེམས་པ། འཛེམ་པའི་འདས་པ། 

འཛེམས་མེད། འཚེར་སྣང་མེད་པ། མངློན་སུམ་འཛེམས་མེད། སྐད་ཆ་འཛེམས་མེད་དུ་བཤད་པ། 

འཛེར། ① སྐད་གདངས་དྲག་པའམ་སྐད་འགགས་པའི་དློན་ཏེ། སྐད་འཛེར་འཛེར་དུ་བློས་ཞེས་པ་

ལ་བུ། ② བེད་འབེལ་ལས་ཚིག ཡུལ་སྐད་དུ་འཛེར་མ་གདབ་པའམ་གི་མདུང་སློགས་བསྣུན་

པའི་དློན་ཏེ། ཐུར་མས་འཛེར། མདུང་མགློར་འཛེར་ལ་བུ། ③ མཛེར་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། ④ 

ཟེར་བའི་བརྡ་རིང་། 

འཛེར་སྒ་འཕར་བརྡ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་noise burst signsl ཟེར། 

འཛེར་དུམ། མཛེར་དུམ་དང་འདྲ། 

འཛེར་རྡློ། [ཡུལ]ཉ་འཛིན་དྲ་བའི་མས་ཀི་རྡློ། 

འཛེར་པ། མཛེར་པ་དང་འདྲ། 

འཛེར་བ། ① སྐད་འགག་པའམ་མི་ཐློན་པ། སྐད་འཛེར་བ། གེ་བ་ཧ་ཅང་འཛེར་བས་སྐད་ཇི་བཞིན་
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མི་ཐློན། ② [རིང]༡ ཟེར་བ། ཁློ་ཡློང་གི་ཡིན་འཛེར་བ། འདི་སྐད་འཛེར་བ་ཐློས། ༢ འགེལ་བ། 

ཕུར་གདང་ལ་འཛེར་བ། ༣[ཡུལ]འབིགས་པ། བུ་ག་འཛེར་བ། 

འཛེར་བུ། ཤིང་གི་གཟེར་བུའམ་ལྕགས་གཟེར་ཆུང་ཆུང་། འཛེར་མ། གཟེར་བུའམ་གཟེར་ག 

འཛེར་འཛེར་པློ། གེ་སྐད་འགགས་པའི་སྒ་ངར་ངར་པློ། སྐད་འཛེར་འཛེར་པློ། 

འཛོག ཞིབ་མློར་རྡུང་བཞིན་པ། 

འཛོག་པ། [རིང]ཁུ་ཚུར། 

འཛོག་སྦློར། [ཡུལ]རློག་སྦློར། ར་གན་གསེར་བརྫུས་ཀིས་འཛོག་སྦློར་བས་པ། 

འཛོགས། ཞིབ་མློར་བརྡུངས་ཟིན་པ། 

འཛོང་འཛོང་། ར་བ་ཆེ་ལ་རེ་མློ་ཕ་བའི་དབིབས་ཏེ། མཐློ་བའམ་ཙོག་ཙོག་གི་དབིབས། ཞྭ་འཛོང་འཛོང་། 

རི་འཛོང་འཛོང་། མཁར་འཛོང་འཛོང་། 

འཛོམ་ཉག་དགློན་པ། མིང་གཞན་བསམ་འགྲུབ་བདེ་ཆེན་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་ལུག་

སྤི ༡༤༣༩ ལློར་ས་རབ་འབམས་པ་ཀུན་དགའ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་

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

འཛོམ་ཐློག་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། 

འཛོམ་པ། འཛོམས་པ། འཛོམ་པ། འཛོམས། ① འདུ་བ། མི་མང་འཛོམས་ནས་གློས་སྡུར་བས། ད་

ལན་སློ་སློར་གེས་ན་ཡང་། ཕིན་ཆད་འཛོམས་པའི་སྨློན་ལམ་ཞུ། ② ཚང་བ། རས་སྣ་ཚང་མ་

འཛོམས་འདུག 

འཛོམ་པློ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། མཐུན་རྐྱེན་འཛོམ་པློ། འཚོ་བ་འཛོམ་པློ། 

འཛོམས། འཛོམ་པའི་སྐུལ་ཚིག 

འཛོམས་བཀག ཕེང་བའམ་དློ་ཤལ་གི་མདུད་འཛིན། 

འཛོམས་འཁབ། ཟླློས་གར་ཚོགས་ཁག་མཉམ་སྦྲེལ་གིས་འཁབ་པ། འཛོམས་འཁབ་གཟིགས་ཕུལ། 

འཛོམས་གློས། མཉམ་དུ་འཛོམས་ནས་གློས་མློལ་བེད་པའི་འཚོགས་འདུས་རིགས། 
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འཛོམས་རྒྱན། རྒྱན་ཆའི་ཆ་ལག་ཅིག 

འཛོམས་ཐང་། གཞིས་ཀ་རེ་མང་ར་ཆུས་འཛོམས་ཐང་། 

འཛོམས་པ། འཛོམ་པའི་འདས་པ། 

འཛོམས་པློ། ཆ་ཚང་བའི་དློན་ཏེ། ལློངས་སྤློད་འཛོམས་པློ་བྱུང་ལ་བུ། 

འཛོལ་བ། ནློར་བའམ་འཁྲུལ་བ་དང་འགལ་བ། གློ་འཛོལ། ཁར་སང་བཤད་པ་དེ་འཛོལ་འདུག ང་ཕར་

སློབ་གྲྭ་ལ་འགློ་བ་དང་། དགེ་རྒན་ཚུར་ཡློང་བ་གཉིས་ལམ་བར་དུ་ལམ་འཛོལ་ཏེ་ཐུག་མ་བྱུང་།
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༼ཝ༽

ཝ། བློད་ཡིག་གསལ་བེད་ཉི་ཤུ་པ་འདིའི་ང་རློ་འདློན་ཚུལ་ལ་སྐྱེ་གནས་མཆུ་དང་། བེད་པ་མཆུ། 

ནང་གི་རློལ་བ་མཆུ་གཉིས་ཅུང་ཟད་འཕད་པ་དང་། ཕིའི་རློལ་བ་སློག་ཆུང་སྒ་ལན། ① མིང་

གཞིའི་མློ་ཡིག་ཅིག ② གཅན་གཟན་ཞིག ཝ་འཛུམ་གསློན་ལ་ངློམ་པ་ལས། སྟག་ཤི་རྔ་མ་ངློམ་

པ་དགའ། ③ ཁང་ཐློག་གི་ཆུ་འགློའི་ཤུར། ④[ཡུལ]ར་ཤེད་རྒྱས་པའི་སྐབས་ཀི་དྲུག་མདློའི་

སང་གི་ཤུར། 

ཝ་ཀློ གཡག་དང་འབིའི་ཀློ་བ་གང་རུང་ཆུ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་སང་ནས་སྤུ་རང་བི་སློང་བ་དེའི་ཕིའི་སྐྱི་

པགས་དཀར་པློ་དེ་མ་བསྣད་པར་བ་ཞིང་སྣུམ་བཀུས་ཏེ་མཉེས་ཟིན་པ་ན། ཕིའི་སྐྱི་པགས་ངློས་

སུ་ཚོས་དམར་པློ་དང་། ནག་པློ་སློགས་བྱུག་ཅིང་ཀློ་ལྷམ་དང་གལ་ཏ་དྲུབ་ཆས་བ་ཆློག 

ཝ་སྐད། སེམས་ཅན་ཝ་ཡི་སྐད། 

ཝ་སྐློར། ཝ་ལྤགས་སྦུབས་བཤུས་ལས་བཟློས་པའི་ཞྭ་མློ། 

ཝ་སྐྱེས། གཅན་གཟན་ཝ། ཝ་སྐྱེས་གསློད་པ་པགས་པའི་སད། དློན་མཐུན་བཅློས་པ་ནློར་གི་དློན། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཝ་མློ་དང་ས་མློས་སློ།། 

ཝ་སྐྱེས་སར་མ། བློ་ཁློག་མེད་པའི་མིའི་དཔེ། ཝ་སྐྱེས་དར་མས་སེང་གེ་ལ་འགན་པ། 

ཝ་ཁ། ཁང་ཐློག་གི་ཆུ་འགློ་སའི་ཤུར་བུ། 

ཝ་ཁུང་། ① ཆུ་འགློའི་དབློར་ཁུང་སྟེ། ར་བའི་བརིག་པའི་རིང་མཐའ་ཚད་གང་འཚམས་རེའི་ས་ན་

ཆུ་འགློ་སའི་ཁུང་བཞག་ཡློད་པའི་མིང་ཡིན། ② ཝ་མློ་འཛུལ་སའི་ཁུང་བུ། 

ཝ་ཁུར། ཁུར་མློང་ལ་རྒྱ་ཁུར་དང་། ཝ་ཁུར་གཉིས་དབེ་བའི་རིགས་གཅིག རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། 
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ནུས་པས་ཚ་བ་སེལ། དང་ག་འགགས་པ་འབེད། བད་ཀན་སྨུག་པློ་འཇློམས། གང་ཐབས་ལ་ཕན། 

ཝ་ཁྱུ། ཝ་མློ་ཚོགས་པ། 

ཝ་འཁིལ། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་སྐུ་དྲག་སྐྱ་བློ་རིམ་བཞི་ཡན་ཆད་ཀིས་གློན་རྒྱུའི་ཝ་ལྤགས་

ནག་པློས་བཟློས་པའི་དགུན་ཞྭ་ཏློག་ཅན་ཞིག 

ཝ་འཁྱུག ཝ་མློ་འཁྱུག་སྟེ་འགློ་བ། ལུས་ཟློར་ཡང་བ་ཝ་འཁྱུག་འདྲ་བར་འགློ 

ཝ་གློ་གློ ཝ་མློ་སྤུ་མདློག་ངང་སྐྱ། 

ཝ་དགེ་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། 

ཝ་དགློན་ཕུན་ཚོགས་གིང་། འགློ་མགློན་འཕགས་པའི་དངློས་སློབ་ཞང་སྟློན་ཆློས་རྒྱལ་གིས་བཏབ། 

དུས་ནམ་བཏབ་མ་གསལ། དུས་ཕིས་བར་ས་སྐྱ་ངློར་ལུགས་ཡིན་ཞིང་ཕིས་སུ་ལི་ཐང་ཇློ་

བཟང་དཔལ་འབློར་གིས་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་ལི་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཝ་གློ། སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་གློ་རྣག་སྐེམ། 

གློ་རྡློལ་གསློ།། 

ཝ་རྒྱ། ཝ་འཛིན་བེད་ཀི་རྒྱའམ་རི། 

ཝ་བརྒྱལ་བ། ཝ་མློས་ཆུ་བཏུངས་ནས་སྐད་རྒྱབ་པ། སྐད་ངན་ཝ་བརྒྱལ་བ་བཞིན་དུ་ཤློར། 

ཝ་རྔ། ཝའ་ིརྔ་མ། གནའ་དུས་མ་ིསར་མའ་ིམགློ་ལ་འདློགས་ནས་དམའ་འབེབས་བེད་ཡས་ཀ་ིཡློ་བད་ཡིན། 

ཝ་ཆུ། ① ཁང་ཐློག་གི་ཝ་ཁའི་ཆུ། ② ཆུའི་རའམ་ཡུར་བ་ནས་འབབ་པའི་ཆུ། 

ཝ་མཆུ། ① ཆུ་འགློ་སའི་ཝ་ཁའི་སྣེ། ② སེམས་ཅན་ཝ་མློའི་མཆུ་ཏློ། 

ཝ་སྙིང་། གཅན་གཟན་ཝ་ཡི་སྙིང་སྟེ། རློ་མངར། ནུས་པས་དམུ་ཆུའི་ནད་ཐུར་དུ་སྦློང་བར་བེད། 

ཝ་ཏ། ① རས་དཀར་པློ་ཞིག ② ཐང་ཕློམ་དཀར་པློ་སྟེ། ནུས་པས་སིན་གསློད། གག་ལྷློག་དང་གང་

ཐབས་འཇློམས། ལུས་སྟློབས་བསྐྱེད། 

ཝ་ཏི། [ལེགས] མང་ཡུལ་སྐྱིད་གློང་གི་རེན་གཙོ་འཕགས་པ་མཆེད་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག 
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ཝ་ལར་འཁྱུག་པ། བདེ་ཅག་འཁྱུག་པའི་དཔེ། 

ཝ་བཏགས། ཡི་གེ་རྣམས་ཀི་རང་སྨད་དུ་ཝ་ཡིག་འདློགས་པ། 

ཝ་བཏགས་ཅན་གི་ཡི་གེ་བཅུ་གཉིས། གསལ་བེད་སུམ་ཅུའི་ནང་ནས་ཀྭ་ཁྭ་གྭ་ཉྭ་དྭ་ཚྭ་ཞྭ་ཟྭ་རྭ་ལྭ་

ཤྭ་ཧྭ་བཅས་ཝ་བཏགས་ཅན་བཅུ་གཉིས་སློ།། 

ཝ་ཐང་དགློན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་སྦྲེལ་སྤི་ལློ༡༢༤༨ལློར་འབློང་ངུ་ཆློས་རེ་གློང་མས་ཕག་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་འབི་རུ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཝ་རྡ། ཕློའི་རྣ་རྒྱན་ཕ་ཆེ་བ་གཅིག་ལ་ཆུང་ངུ་གསུམ་ཡློད་པ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

ཝ་ལེམ། [ཡུལ]ཝ་འཛིན་བེད་ཀི་རི། 

ཝ་གདློང་། ལུས་ཀི་ཚང་རའི་མཇུག 

ཝ་གདློང་རུས་པ། ① གཅན་གཟན་ཝ་མློའི་གདློང་རུས། ② ཝ་མློའི་གདློང་རུས་ཀི་དབིབས་དང་

འདྲ་བའི་མཇུག་རུས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

ཝ་ནག ཝ་མློ་ནག་པློ། ཝ་ནག་གི་པགས་པ་རིན་ཐང་ཆེ། 

ཝ་ནག་དགློན། མིང་གཞན་གདློང་རློང་ཝ་ནག་དགློན་ཟེར། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་

ལློ༡༤༣༠ལློར་མཁན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་སློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཝ་ལྤགས། ཝ་མློའི་པགས་པ། ཝ་མློ་རྒྱུག་འདུར་མང་ན་ཝ་ལྤགས་གདང་ལ་འགེལ། 

ཝ་ཕེད། ཝ་འདློགས། 

ཝ་ཕྲུག སེམས་ཅན་ཝའི་ཕྲུ་གུ། 

ཝ་འཕང་། [རིང]སེམས་ཅན་ར། 

ཝ་བ། སྤིར་ཝ་བ་ཞེས་པ་འགློ་སྣམ་དང་ཀམ་པ་ལི་ལ་བུའམ། སྐབས་རེ་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་གློས་བཟང་

པློ་ལ་གློ་དགློས་པའང་ཡློད། 

ཝ་འབློས། ཞེད་ནས་འབློས་འགློ་བའི་དཔེ། དག་དམག་ཕམ་ནས་ཝ་འབློས་བེད། 
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ཝ་མློ། ① སེམས་ཅན་ཝ་མློའི་རིགས། ② སྙིང་སྟློབས་མེད་པ་ཝ་མློ་འདྲ། ཝ་མློ་སྟག་བརྫུས། དག་

ལན་པློ་མེད་ན་ཝ་མློ་ཡིན། གློགས་ལན་པློ་མེད་ན་ཁམ་པ་ཡིན། ཝ་མློ་གཡློ་སྒྱུ་མཁས་ཀང་རྔློན་

པའི་མིག་ལམ་ནས་མ་ཐར། འགློ་ཝ་མློ་ལས་མཁས་ཀང་མཇུག་མ་རིང་བའི་སྐྱློན། སློད་རི་བློང་

ལས་ཙོག་ཀང་ཨམ་ཅློག་རིང་བའི་སྐྱློན། 

ཝ་ཚང་། ཝ་མློ་སློད་སའི་ཚང་། 

ཝ་རློང་། ཝ་ཡིས་བཟློས་པའི་ཞྭ་མློའི་རིགས་གཅིག 

ཝ་རློང་ཆློས་གིང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་ ༡༨༥༠ལློར་ཡས་མས་ཙམ་ན་

སི་ཏུ་པདྨ་ཉིན་བེད་དང་ཀརྨ་པ་ཐེག་མཆློག་རྡློ་རེ་རྣམ་གཉིས་ཀི་སློབ་མ་ནང་ཆེན་བ་དཔལ་

སྤུངས་སྒྲུབ་བ་དར་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་འབའ་རློམ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་

ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ཝ་ཞག ཉི་སྐར་བདུན་དང་

ཆུ་ཚོད་ཞེ་གསུམ་སྟེ། སྤི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་བཅུའི་སྐློར་ནས་ཝ་ཞག་བཅློ་ལྔ་འདྲེན། སྟློན་སད་

ཡློད་མེད་བརག་པའློ།། 

ཝ་ཞྭ། ཝ་ལྤགས་ལས་བཟློས་པའི་ཞྭ་མློ། གློས་ཆེན་གི་རྒྱབ་ཤ་བཏང་བའི་ཝ་ཞྭ། 

ཝ་ཟུར། ཝ་འདློགས། 

ཝ་ཡིས་རྒྱལ་ས་བཟུང་བའི་གཏམ་རྒྱུད། རིགས་རྒྱུད་བཟང་པློ་མེད་པའི་གདློལ་པ་དང་། ཡ་བཤན་

ལ་སློགས་པ་རིགས་ངན་གིས་བས་པའི་སྨན་པ་དང་ཝས་སེང་གེའི་རྒྱལ་ས་བཟུང་བའི་གཏམ་

རྒྱུད་གཉིས་དཔེ་སྦར་བ་ཞིག་སྟེ། སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་

པ་ཚིག་དློན་ཉི་མ་ལས། ཝ་ཡིས་དུད་འགློའི་རྒྱལ་ས་བཟུང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ནི། ཝ་ཞིག་གིས་

འབློག་པ་སྐྱས་ཤུལ་གི་རམས་ཡློ་གཅིག་ཏུ་ལུས་བཅུག་པས་སློན་པློར་སློང་བ་དང་། ཟླ་བློ་

རྣམས་ངློ་མཚར་སྐྱེས་ནས་ཁློད་སུ་ཡིན་དྲིས་པས། དེ་ན་རེ། ང་གཅན་གཟན་གི་རྒྱལ་པློ་གཡུ་

ལློ་ཁ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་སྨས་པ་ལས། དུད་འགློ་ཐམས་ཅད་ཀིས་རྒྱལ་པློར་བསྐློས་པས། དེ་ནི་

ལྷག་པར་ཝ་རང་ལ་སང་བ་ཞིག་བྱུང་བས། ཝ་རྣམས་ཀིས་འདི་ནི་སྤུ་མདློག་མ་གཏློགས་གཞན་

ནི་ངེད་རང་རྣམས་དང་ཁད་མི་འདུག་པས་བརགས་པར་བའློ།། ཞེས་བགློས་ནས་ 
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ཐམས་ཅད་དེའི་མདུན་དུ་བརྒྱལ་བས་དེ་རང་དབང་མེད་པར་ཁི་ལས་བབས་ཏེ་རྒྱལ་བ་དང་། དེར་

བསད་པར་གགས་སློ།། དེ་ལར་ཀུན་གིས་སྤི་བློར་བཀུར་བར་མི་འགྱུར་རློ། ཞེས་གསུངས་པ་

དང་། ས་པཎ་གིས། ཝ་སྐྱེས་རྒྱལ་པློར་བསྐློས་པ་ཡིས། འཁློར་སྡུག་རང་ཡང་བསད་ཅེས་

གགས། ཞེས་སློ།། འདི་ནི་མི་རུས་མེད་དཔློན་ཏུ་གྱུར་ན་ལྷག་པར་རང་རིགས་དང་། རང་འཁློར་

ལ་སང་བར་བེད་པའི་སྒྲུང་ཅིག་ཡིན། 

ཝ་ཡེ། དམའ་བ་དག་འབློད་པའི་སྒ་ཞིག 

ཝ་ར་སྐད་ཆེན། སྐད་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་བློང་བུའི་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། ཝ་ར་སྐད་ཆེན་ནི་བློང་བུའི་གབ་མིང་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ངེས་ཚིག་ནི། བློང་

བུས་རྒྱུན་དུ་ཝ་ར་ཝ་ར་ཞེས་སྐད་ཆེ་བར་འདློན་པས་ན་དེ་ལར་ཟེར་རློ། 

ཝ་ར་ནཱ་སི། བློད་ཡིག་ཏུ་མ་དག་རྒྱུན་འབམས་ཀི་བཱ་ན་ར་སིའི་མིང་བི་སློལ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་གར་གི་

སྐད་ཡིག་གཉིས་ཀའི་ནང་དུ་བཱ་ར་ན་སི་ཡིན་ལ། བློད་ཡིག་བིས་དག་པློ་སེ་དགེའི་བཀའ་འགྱུར་

སློགས་ཀི་ནང་དུ་བཱ་ར་ན་སི་ཞེས་བིས་ཡློད་པ་རེད། 

ཝ་རྭ་དགློན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ༡༢༥༣་ལློར་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཝ་རི་རེས་དློད། ཁ་བ་ཆུང་ངུ་ཝ་དང་རི་བློང་གི་རེས་དློད་ཐུབ་ཙམ་ཆགས་པའི་མིང་། 

ཝ་རུ་ཎ། [ལེགས]① ཀླུ་བེ་བག་པ་ཞིག ② ཆུ་ལྷའི་ཤིང་། 

ཝ་རློག་པློ། ཝ་མློ་ནག་པློ། 

ཝ་ལ། [ཡུལ]བ་འློལ་བའི་མདློག ར་ཝ་ལ། 

ཝ་ལི་གདུང་འབུམ་ལྷ་ཁང་། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཝ་ལམ་ཅན། [རིང]དུར་ཁློད། 

ཝ་ལུང་། ས་མིང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ར་ཡུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཝ༽

ཝ་ལེ། གསལ་ལེའམ་ལྷང་ངེ་། ཡིད་ལ་ཝ་ལེར་ཤར། སེམས་ལ་ཝ་ལེར་དྲན་པ། 

ཝ་ལེ་ཝལ་ལེ། སེམས་ལ་ལམ་ལམ་དུ་ཤར་ཚུལ། ཚིག་དློན་ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ་ཝལ་ཝལ་ཤར། 

བསློམ་པ་བ་མའི་ཞལ་རས། ཡིད་ལ་འཆར་རྒྱུ་མི་འདུག མ་བསློམས་བམས་པའི་ཞལ་རས། 

ཡིད་ལ་ཝ་ལེ་ཝལ་ལེ། 

ཝ་ལློང་། རྣ་རྒྱན། 

ཝ་ཤུར། ཆུའི་འགློ་ལམ་གཤློང་བུ། 

ཝ་ཤུལ། བློད་རིགས་ཀ་ིརུས་མིང་ཞིག་སྟེ། མདློ་སྨད་འབློག་ཁུལ་ག་ིཤུལ་ཆེན་བཅློ་བརྒྱད་ནང་ག་ིགཅིག 

ཝ་ཤུལ་བ་མའི་ཆློས་སར། ལུང་སློན་དགློན་ཐུབ་བསྟན་ཆློས་འཁློར་གིང་། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་སྤི་

ལློ ༡༩༥༨ལློར་ཝ་ཤུལ་བ་མས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་མགློ་

ལློག་རྨ་སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཝ་ས། ཁང་པའི་ཆུ་འབབ་ཀི་ཝ་ཞབས་འདློམ་གང་བརློས་པའི་འློག་གི་ས་ཆུར་བགྲུངས་པའི་དྭངས་

མས་སྨན་ར་བས་ན་རྨ་འབས་དང་ཤ་རློ་གཅློད་པར་བེད། 

ཝ་སི་ལིན། དབིན་སྐད་ཟུར་ཆགས། ངློ་ལ་བྱུགས་བེད་ཀི་ཤ་གསློས་ཞིག 

ཝ་སློག ཝ་མློའི་པགས་པའི་གློན་པ། 

ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི། ཝ་ར་ན་སཱི་དང་དློན་གཅིག 

ཝང་ཀ་དགློན་པ་བདེ་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་གིང་། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་འགློར་བཞེངས་པ་དང་

རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ ༡༨༨༨ལློར་ཉམས་གསློ་བས། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཝང་གིང་། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་རེ་བཞིན་ཕློགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་དུ་བསྐློར་ཞིང་གནས་

པའི་ས་བདག་ཅིག 

ཝང་འགྱུར་མེད་རྣམ་རྒྱལ། གློང་དུ་འགྱུར་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

ཝང་མློ། [རིང]ཤིང་མངར་གི་རིགས་ཤིག 

ཝང་ཝང་། གད་མློའི་སྒ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཝང་ལེ་མློ། སར་བློད་ཀི་སྐུ་དྲག་བེས་སུ་འགློ་མཁན་སློགས་ཀི་ཞྭ་མློའི་བེ་བག་ཅིག 

ཝང་ལློང་། [རིང]རྣ་བའི་རྒྱན་ཆ་ཞིག 

ཝང་ཤུ། [རིང] སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གིས་བློད་བཞུགས་ཨམ་བན་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་སྙན་ཞུའི་མིང་། 

ཝང་ཧློ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ ༡༣༢༤ ལློར་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ལུང་

མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཝརྟུ། སར་རྒྱ་གར་དུ་ཡིག་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་པའི་ནང་གསེས་ཡི་གེའི་གཟུགས་རིས་

ཅུང་ཟད་འཛིང་ཆེ་བ་ནག་ཤས་ཆུང་བ་ཞིག་སྟེ། ལཉྩ་དང་ཝརྟུ་དེ་གཉིས་སྐབས་དེའི་སྐད་རིགས་

བཞིའི་ནང་གསེས་ལེགས་སྦར་གི་ཡི་གེ་དེ་ཡིན་པར་ངེས་ལ། རང་ཅག་བློད་ཀི་མཁས་པའི་རློམ་

ཡིག་གི་འགློ་བརློད་ཀི་རྒྱན་ལ་བུར་གསུམ་བསྒིགས་སུ་འགློད་སློལ་ཞིག་ད་ལའང་ཡློད། 

ཝར། ཨ་མདློ་ས་ཆ་ཁ་ཤས་སུ་བུ་ཕློ་རྣམས་མཚན་མློ་བུ་མློ་བཙལ་བའམ་འདློད་སྤློད་དུ་འགློ་བ་དེར་

ཟེར། དཔེར་ན། ཝར་ལ་འགློ་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

ཝར་ཏི་ཀ [ལེགས]རྣམ་འགེལ 

ཝར་བཏང་། [ཨ་མདློ] སྐྱེས་པ་གང་ཞིག བུད་མེད་བཙལ་ཞིང་འཁིག་པའི་ལས་ལ་ཞུགས་པའི་དློན། 

ཝལ་གིས། ལམ་གིས། ཚིག་དློན་བློ་ལ་ཝལ་གིས་ཤར་བ། 

ཝལ་ཝལ། ཝ་ལེ་ཝལ་ལེའི་བསྡུས་མིང་། 

ཝལ་ལེ། ཝ་ལེ་དང་འདྲ། 

ཝལ་ལེ་བ། རང་ཤུགས་སུ་འཆར་བ། 

ཝལ་ལེ་ཝལ་ལེ། མིག་ལམ་དུ་ལྷམ་ལྷམ་འཆར་བའི་ངང་ཚུལ། 

ཝཾ་ལུང་མདློ་སགས་ཆློས་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ ༡༦༡༢ ལློར་རྒྱལ་དབང་བདེ་ཆེན་

རྡློ་རེས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཝཾ་ཤེ [ལེགས]གིང་བུ། 

ཝམ་པ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་
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རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཝིན་ཀ་དགློན་པ་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་འགློར་ཆློས་བཟང་རིན་པློ་ཆེས་

ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་རློངས་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

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

དབིན་སྐད་དུ་bubble chart ཟེར། 

ཝུག ལློ་ན་རྒས་ཏེ་ཤེས་པ་རྟུལ་པློར་གྱུར་ཏེ་མི་ངློ་མི་ཤེས་པར་གྱུར་པ། 

ཝུན་ཤིང་ཀློང་ཇློ། རྒྱ་རེ་ཐང་ཐེ་ཙུང་གི་སས་མློ། བློད་རེ་བཙན་སམ་པློའི་བཀའ་ལར་བློན་པློ་མགར་

སྟློང་བཙན་སློགས་ཀིས་ཐང་གི་རྒྱལ་ས་ནས་གདན་དྲངས་བའི་བཙུན་མློ་ཞིག 

ཝུན་ཁེན་ཀློང་ཇློ། གློང་གི་ཝུན་ཤིང་ཀློང་ཇློ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཡིན། 

ཝུའུ་ཀ་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། ཝུའུ་ལང་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་

སློན་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཝེ་དགློན། བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་

ཕློ་འབྲུག་སྤི་ལློ་ ༡༦༧༦ ལློར་པདྨ་ནློར་བུ་རྒྱལ་མཚན་ནས་ཕག་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་

རིང་མ་བ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འཛམ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཝེ་ཆེ་རི་མློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་vetch diagram ཟེར། 

ཝེ་མདའ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ༡༨༣༠་ལློར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

རིང་མ་། ད་ལ་མཚོ་སློན་མགློ་ལློག་པད་མ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཝེན་ཚེག སར་ཐང་ཟན་བ་མའི་སློབ་མ་ཁའློ་ཞན་གི་སློབ་དཔློན་ཞིག་ཡིན། ཁློང་གིས་འཕགས་པ་

དགློངས་པ་ཟབ་མློ་ངེས་པར་འགེལ་བའི་མདློ་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་པ་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བརམས། སར་

འགློས་ལློ་ཆློས་འགྲུབ་ཀིས་བློད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར། 

ཝེན་རིས། 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་venn diagram ཟེར། 

ཝེར་མ། ① དག་ལྷའམ་མཚོན་ལྷ། ② འགློ་བའི་ལྷ། 

ཝློ་བརྒྱལ། འློ་བརྒྱལ་དང་དློན་གཅིག
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༼ཞ༽

ཞ། ① བློད་ཡིག་གསལ་བེད་ཉེར་གཅིག་པ་འདིའི་ང་རློ་འདློན་ཚུལ་ལ་སྐྱེ་གནས་རན་དང་། བེད་

པ་ལྕེ་དབུས། ནང་གི་རློལ་བ་མགིན་པ་ཕེ་བ་དང་། ཕིའི་རློལ་བ་སློག་ཆེན་དྲློ་ཞིང་སྒ་མེད་པ། 

མིང་གཞིའི་མློ་ཡིག ② ཡན་ལག་སྐྱློན་ཅན་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། རང་པ་ཞ། རང་པ་ཞ་བའི་སློག་

ཆགས་ལ་བུ། 

ཞ་ཀློག ཡན་ལག་ཞ་ནས་ཀློག་པློར་གྱུར་པ། རང་པ་ཞ་ཀློག ལག་པ་ཡ་གཅིག་ཞ་ཀློག་ཏུ་གྱུར་པ། 

ཞ་སྐུད། ཞ་ཉེ་ལས་བཟློས་པའི་སྐུད་པ། 

ཞ་གད་སེ་གསུམ། འདི་ས་གནས་གང་དུ་ཡློད་མེད་མ་ཤེས་པས་བརག་པར་འཚལ། 

ཞ་སྒེ། [རིང]① རྣ་བ་མེད་པ། ② འློན་པ། 

ཞ་ཆག ① ཉམས་ཆག ② ཆད་ལུས། ཞ་ཆག་འཐེང་འཁུམ་མེད་པ། 

ཞ་ཉེ། ལྕགས་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྨན་སྦློར་གི་ནུས་པས་དངུལ་ཆུའི་དུག་འཇློམས། ཤ་རློ་གཅློད། ཞ་

ཉེ་དཀར་པློ། ཞ་ཉེ་ནག་པློ། ཞ་ཉེའི་གཏིང་རྡློ། 

ཞ་ཉེ་སྐྱེས། [མངློན]ཚོན་ལི་ཁི། 

ཞ་ཐུལ། ཟླ་གམ་མམ་ཕམ་རེ། 

ཞ་འཐེང་། རང་ཀློག་གི་འགློ་སྟངས། ཞ་འཐེང་འཐེང་བས་ནས་ཐག་རིང་འགློ་དཀའ། 

ཞ་རྡློ། ར་ཆས་སློགས་ལ་རི་གཏློང་བེད་ཀི་རྡློ་རིགས་ཤིག དེ་ཞུ་ན་ཞ་ཉེ་འབྱུང་། 

ཞ་སེ། བློད་ཡིག་གསལ་བེད་ཀི་སེ་པ་དྲུག་པ་སྟེ། ཞ་ཟ་འ་ཡ། 

ཞ་ནེ། [རིང]ཞ་ཉེ། 
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ཞ་བ། རང་ལག་སློགས་ལ་སྐྱློན་ཤློར་བ། རང་འཐེང་ལག་ཞ། 

ཞ་བློ། རང་ལག་གང་རུང་ལ་སྐྱློན་ཞུགས་ཏེ་ཉམས་ཤིང་འཁུམས་པའི་མིང་། 

ཞ་སྨྱུག ཞ་ཉེའི་སྨྱུ་གུ རྡློ་ཐུར་ཟེར། 

ཞ་སྨྱུག་རི་མློ། རྒྱུན་དུ་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པའི་རི་མློའི་རིགས་ཤིག་ཡིན།སྤིར་བཏང་ཐློག་ཞ་སྨྱུག་ནག་

པློ་སྤློད་པ་དང་། སྐབས་འགར་ཞ་སྨྱུག་ཚོན་ཕ་ཅན་ཡང་སྤློད་སློལ་ཡློད།དེ་བཞིན་ཞ་སྨྱུག་གི་

རི་མློའི་སྟེང་དུ་ཆུ་ཚོན་གིས་ཧང་ཚོན་གཏློང་སློལ་ཡློད་པས་དེར་ཧང་ཚོན་རི་མློ་ཟེར། ཞ་སྨྱུག་

རི་མློ་ནི་གཙོ་བློ་བཅད་ཀིས་རྨང་གཞི་བེད་པ་དང་ནག་རིས་ཀི་བེད་ཐབས་འགའ་ཞིག་སྤློད་པ། 

དབིབས་གཟུགས་དང་བབ་ཆགས་ཀི་མདངས་རིས་ལ་བརེན་ནས་དངློས་པློའི་བཟློ་དབིབས་

མཚོན་པ་བེད་ཀི་ཡློད། རི་མློ་དེ་གས་ནི་བཟློ་བཅློས་བརྒྱབ་བདེ་ཞིང་ཡློ་ཆས་སྟབས་བདེ་བ། 

ཞིབ་ཚགས་ཤིང་གསློན་ཉམས་དློད་པའི་ཁད་ཆློས་ལན་ཆློས་ལན་ཡློད་པ་རེད།

ཞ་ཞ། སྒུར་སྒུར་རམ་གུག་གུག ཁ་འཕེད་སྒིད་ཞ་ཞ། 

ཞ་ཞི། [ཡུལ]ཕྲུག་གུ་ཆུང་ཆུང་། ཞ་ཞི་ངུ་བ། 

ཞ་བཟང་པློ་ཀ་ཤི་ཀའི་ལ་ཐློད། ཞྭ་བཟང་པློ་ཀ་ཤི་ཀའི་ལ་ཆློད་ཅེས་པར་གཟིགས། 

ཞ་ར། མིག་ཞར་བ། 

ཞ་རིལ། ཡན་ལག་འཁུམ་སྐྱློན་ཤློར་བ། ཞ་རིལ་འཁུམས་པ། གྲུམ་བུའི་ནད་ཀིས་རང་ལག་བཞི་ག་

ཞ་རིལ་དུ་གྱུར་པ། ཞ་རེངས། ཞ་བ་སྟེ་ཆུ་བ་འཁུམས་ནས་ཡན་ལག་ཕར་བརྐྱང་མི་ཐུབ་པར་

གྱུར་པའི་དློན་དང་། རེངས་པ་སྟེ་ཆུ་བ་གློང་པློར་གྱུར་ནས་ཡན་ལག་ཚུར་བསྐུམ་མི་ཐུབ་པར་

གྱུར་པའི་དློན་ཡིན་པས་འདིར་སྒ་བསྡུས་པའློ།། 

ཞ་ལ། [ཡུལ]གང་ལེབས་སློགས་ལ་གཏློང་རྒྱུའི་ཞལ་བ། རིག་པ་ལ་ཞ་ལ་བརྒྱབ་པ། 

ཞ་ལག ཀ་ལག་དང་དློན་འདྲ། 

ཞ་ལུ། ① གཞིས་ཀ་རེ་རློང་གི་ས་ཆ་ཞིག་སྟེ། སར་འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་དུས་བློད་

ཁི་སྐློར་བཅུ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག ② [རིང] པད་ཁ་སློགས་རི་ཤིང་གི་མྱུ་གུ་གསར་པ། 

ཞ་ལུ་དགློན་པ། སྤི་ལློ་༩༨༠པའི་ལྕགས་འབྲུག་ལློར་ལྕེ་བཙུན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཀིས་ཞ་ལུའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

གསེར་ཁང་རེན་བརེན་པ་དང་བཅས་པ་བཞེངས། དེ་ཡང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་མང་ཡུལ་སྟློད་སྨད་བར་

གསུམ་གི་ལློ་རྒྱུས་ལས། མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ཞ་ལུའི་གསེར་ཁང་འདི་ནི། 

ལློ་སྟློན་གི་ཉེ་གནས་ལྕེ་བཙུན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཀིས་ལློ་སྟློན་ལ། བདག་གིས་མདའ་

སྙློབས་པར་གནས་གཞི་ཞྭ་ལུ་ཙམ་གཅིག་བརིགས་པར་ཞུ་ཞུས་པས། དེ་བཞིན་གིས་

གསུངས། དེ་ནས་ཕག་མདའ་གསེར་གིས་བཀང་ནས་ཕུལ་བས། ལློ་སྟློན་གིས་ཕག་བསིར་

བསིར་ལན་གསུམ་མཛད་ནས། ལྕེ་བཙུན་ཤེས་རབ་ཆེ་གསུངས་ནས་མདའ་འཕངས་པས་ད་

ལའི་བཙན་ཁང་རིང་མའི་མདའ་འབུམ་ཞེས་གགས་པ་འདི་ཡིན། དེ་ནས་ལྕེ་བཙུན་རང་གིས་ཞྭ་

ལུའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དབུ་རེ་ནུབ་མ་གཉིས་ཀི་ལྷློ་བང་གཉིས། ཤར་མའི་ཡུམ་ཆེན་མློའི་

སྟེང་མན་དང་འློག་ད་ལ་མགློན་ཁང་བས་པ་འདི་དེ་དུས་བཞེངས་སློ། རྒྱུ་རིན་པློ་སྣ་ཚོགས་

ལས་གྲུབ་པའི་གུ་རུའི་སྐུ་བཞེངས། ད་ལ་རང་བློན་བཞུགས་པའི་ལྷློ་ཕློགས་ན་ཞལ་བང་

གཟིགས་ནས་བཞུགས་པ་དེ་ཡིན། དེ་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་པས། རྒྱ་གར་རྡློ་རེའི་གདན་ན་ཇློ་བློ་

ཁ་ས་པཱ་ཎི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་པའི་སྐུ་ཚད་ཁད་པར་འཕགས་པ་ཞིག་

འབློན་པར་འདུག་པས། གདན་དྲློངས་གསུངས། ལྕེ་བཙུན་གིས་གདན་འདྲེན་པའི་འདུན་པ་

མཛད། དགུང་ལློ་དློན་གཉིས་པར་བློད་ཀི་སློམ་པ་འདི་མ་དག་པར་ཤེས་ནས། ཞྭ་ལུ་དགེ་འདུན་

ཆློས་སེ་དང་བཅས་པ་འགློ་པ་ཡེ་ཤེས་གཡུང་དྲུང་ལ་གཏད། དེ་དུས་ཞྭ་པ་ཀ་བ་བཞི། གདུང་

མ་བརྒྱད་བྱུང་ཟེར། དེ་ནས་ལྕེ་བཙུན་རྒྱ་གར་རྡློ་རེའི་གདན་ལ་བློན་ནས། རྡློ་རེ་གདན་པ་ཆེན་

པློ་སློབ་དཔློན་ཨ་བ་ཡ་ཀ་ར་ལས་སློམ་པ་བངས། ཆློས་མང་པློ་ཞུས། སྤན་རས་གཟིགས་ཁ་ས་

པཱ་ཎིའི་སྐུ་སྤན་དྲངས། ལྕེ་བཙུན་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པའི་རེས་སུ་ལྕེ་བཙུན་གི་ཕ་

ཡུལ་འབུམ་གི་ཇློ་ཇློ་སྟག་གི་རྒྱལ་མཚན་གི་བུ་གཡུ་ཐློག་སྒ་གསེར་བཟང་བ་བ། བཅུན་པར་

བཅུག ཉེ་གནས་བཅློལ་བ་དེ་རེས་སུ་ཞ་ལུའི་མཁན་རབས་གསུམ་པ་བས། གཡུ་ཐློག་སྒ་

གསེར་བཟང་། དེ་ཉིད་བསབ་པ་འཆལ་བ་དཔློན་བརྒྱུད་དུ་སློང་། བསྟན་པ་ཁྱུང་པློ་གགས་སེང་

ལ་གཏད། གཡུ་ཐློག་སྒ་གསེར་བཟང་གི་དུས་སུ་ཞ་ལུའི་ཇློ་བློ་རང་བློན་འདི་རེད། ཞ་ལུའི་རི་

ཕུག་ཏུ་སྤན་དྲངས་ནས་བཞུགས་སུ་གསློལ། དུས་དེར་ཆུ་མིག་པ་དང་། ཞ་ལུའི་བར་དམག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཁྲུག་ལངས། ཆུ་མིག་པས་ཇློ་བློ་རང་བློན་བརྐུས་ཏེ་ཕིན་པས། ཇློ་མློ་རི་ཕུག་པས་ཇག་འཆིང་

བརྒྱབ་ནས་གར་ཡང་བགློད་མ་ཐུབ། མི་འཇིགས་པ་རྡློ་རེིའི་སྐུར་བིན་གིས་བརླབས་ནས་ཁུར་

ཀང་མ་ཐེག བཅག་ཀང་མ་ཆག་པ་འདུག དེ་དུས་རྒྱ་གར་དང་། བལ་པློ། དབུས་གཙང་བཅས་

ཀི་ཡློན་བདག་མང་པློ་བྱུང་བའི་ནང་ནས་བལ་པློའི་ཡློན་བདག་རྣམས་ཀིས་རྒྱན་བཟང་དང་། ཞ་

ལུའི་རི་ཞློལ་རྣམས་སུ་མཆློད་རེན་བཞེངས་པ་དེང་ས་ཡང་བལ་པློའི་མཆློད་རེན་དུ་གགས་པ་

རྒྱན་གློང་གི་ནུབ་སྟློད་ན་ཡློད་དློ། དེ་ནས་ཞ་ལུ་པ་དང་རི་ཕུག་པ་བཀའ་བགློས་ཏེ། ཇློ་བློ་རང་

བློན་ཞ་ལུར་འགློ་དློན་ཆེ་བ་ཡློད་སྙམ་ནས་ཇློ་བློ་ཞ་ལུར་སྤན་དྲངས་ཏེ་བཞུགས། སྐབས་དེར་

ཇློ་བློ་གཙང་ཁང་དུ་བཞུགས་སུ་གསློལ་སྙམ་པ་དང་། ང་མའི་པང་ན་བུ་སློད་པ་བཞིན་ཡིན་

ཞེས་གསུང་འབློན་པས། ས་སློར་རྒྱ་གར་ནས་གདན་དྲངས་པའི་སྤན་རས་གཟིགས་ཁ་སར་པཱ་

ཎི་དེའི་སྐུ་པང་དུ་བཞུགས་པ་འདི་ཡིན། ཞེས་གསུངས་སློ། ཞ་ལུའི་མཁན་རྒྱུད་ནི། དང་པློ་ལྕེ་

བཙུན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས། དེ་ནས་གཅུང་ལྕེ་བཙུན་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས། ཁུ་བློ་གཡུ་ཐློག་

སྒ་གསེར་བཟང་། ཁྱུང་པློ་གགས་སེང་། མཁན་པློ་མངློན་པ་བ། ཞ་ལུ་གཞློན་བརློན་པ། ཝ་ཆློས་

བང་པ། ཨ་མེས་ཆེན་པློ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀི་དུས་སུ་མཁས་པ་ཆེན་པློ་དབུས་སྟློན་སེང་

གེའི་འློད། མཁན་པློ་འདུལ་འཛིན་པ། མཁན་པློ་གགས་གཞློན་པ། ཁློ་ཕུའི་བུ་སྟློན་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་དགུང་ལློ་སློ་གཅིག་པ་ཞ་ལུའི་གདན་སར་སྤན་དྲངས་ནས་མཁན་པློ་ལློ་སློ་བདུན་

མཛད། དེ་རེས་ཐུགས་སས་ལློ་ཙཱ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་གིས་མཁན་པློ་ལློ་གསུམ་མཛད། དེ་

རེས་འཇམ་དབངས་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཁན་པློ་ལློ་ང་གཉིས་མཛད། དེ་རེས་མཁས་

གྲུབ་སངས་རྒྱས་དཔལ་རིན་པས་ལློ་བརྒྱད། དེ་རེས་འཁྲུལ་ཞིག་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་བས་ལློ་

ཉེར་བདུན། དེ་ནས་ཀུན་མཁེན་ཆློས་ཀུན་དཔལ་བཟང་གིས་ལློ་བཅུ་བདུན། དེ་ནས་ཆློས་རེ་

བཤེས་གཉེན་བཟང་པློ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ལློ་བཅུ་གཅིག་གནང་བ་སློགས་རིམ་བཞིན་ད་ལའི་

བར་མཁན་རབས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འཕེལ་ལློ། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་

༡༣༢༠ལློར་ཞ་ལུ་དགློན་པ་ཉམས་གསློ་བས། ཁློ་ཕུ་དགློན་ནས་བུ་སྟློན་རིན་པློ་གདན་དྲངས། 

སྐབས་དེར་ཞ་ལུ་རི་ཕུག་བདེ་ཆེན་ཆློས་ཀི་ཕློ་བང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པློ་དགེ་འདུན་སེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

དང་བཅས་པ་གསར་སྐྲུན་མཛད། གྲུབ་མཐའ་ཞ་ལུའི་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

གཞིས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། སློན་ཞ་ལུའི་ཆློས་རྒྱུད་ལ་ཀ་བཞི། གདུང་མ་བརྒྱད། བང་དུ་སེང་

གེ་རལ་པ་ཅན་དང་དགུ ལྕམ་བདུན་ཅུ་ཐམ་པ་ཞེས་ཡློངས་སུ་གགས་པའི་ཆློས་སེ་འགའ་ཞིག་

བྱུང་ཡང་། དེང་དུས་ནི་ཞ་ལུ་རང་ཉིད་མ་གཏློགས་དགློན་ལག་གཞན་ཉམས་པར་འདྲ། དེ་ཡང་

ཀ་བ་བཞི་ནི། དགའ་སློང་དམ་པ་ཆློས་ཀི་ཀ་བ། ཀུ་རི་བ་སྐྱུས་ཁ་དྲག་དཔུང་པའི་ཀ་བ། གཡུས་

སྒྱུ་མ་ནློར་གི་ཀ་བ། ནེ་སེར་མཐུའི་ཀ་བ་བཅས་སློ། 

ཞ་ལུ་པ། ལྕེ་བཙུན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཀིས་སྤི་ལློ་བཅུ་གཅིག་པའི་དུས་དཀིལ་ཙམ་དུ་དར་

སེལ་གནང་བའི་གདམས་ངག་གི་རྒྱུན་ཏེ། ཆེ་བ་བཞི་ལན་གི་ཞ་ལུ་པ་ཞེས་ཟེར། ཞ་ལུ་པའི་ཆེ་

བ་བཞི། ལས་ཀ་བཞི་ཡིན་པས་ཆེ་བ། ཡློན་བདག་བཙད་པློ་ཡིན་པས་ཆེ་བ། སློམ་པ་རྒྱ་གར་

བ་ཡིན་པས་ཆེ་བ། རུས་པ་ལྕེ་ཡིན་པས་ཆེ་བ་བཅས་སློ། 

ཞ་ལུ་ལློ་ཆེན། མཚན་གཞན་ལ་ཞ་ལུ་ལློ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་ཆློས་སྐྱློང་བཟང་པློ་ཟེར། རབ་བྱུང་བདུན་

པའི་ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་༡༤༤༡ལློར་ཡབ་བསམ་འགྲུབ་དཔལ་བཟང་དང་། ཡུམ་རིན་ཆེན་ཆློས་

འཛོམས་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་ཆློས་སྐྱློང་འབུམ་ཞེས་གསློལ། སྐུ་ཆུང་དུས་

ནས་བློ་རིག་བཀྲ་བ། སྐུ་རེད་ཀི་ཚེ་ཡང་ཆློས་འཆད་པ་དང་། སྒ་བསྒྱུར་བ། ཡི་གེ་འབི་བ་

སློགས་ཆློས་དང་རིག་གནས་ལ་མློས་སྟློབས་ཆེ་བ་ཞིག་བྱུང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཀྲ་

ཤིས་དཔལ་ལན་གི་མདུན་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་སློགས་སྦངས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་པར་རྒྱལ་རེ་

སེ་པ་དང་། རིན་སྤུངས་སེ་པ་གཉིས་དམག་འཁྲུག་ལངས་བས་ཡབ་རྒྱལ་རེའི་དམག་དཔློན་དུ་

ཕེབས་པ་དམག་ཐློག་ཏུ་བཀྲློངས། དེ་ནས་རྒྱལ་ཆློས་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས་འཕགས་པའི་ཞབས་

འབིང་དུ་མངགས། དེའི་རིང་ལ་སློབ་སྦློང་འབད་བརློན་ཆེན་པློར་གནང་། དགུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱུད་

པར་ཆློས་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས་འཕགས་པས་གནང་བ་ཐློབ་པ་ལར། རྒྱལ་རེ་དཔལ་འཁློར་ཆློས་སེར་

མཁན་ཆེན་དཀློན་མཆློག་བཟང་པློའི་མདུན་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་རིན་ཆེན་ཆློས་སྐྱློང་

བཟང་པློ་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་ཉེར་དྲུག་པར་རེ་དློན་གྲུབ་གགས་པས་མཁན་པློ་དང་། བཀའ་

བཅུ་པ་བསློད་ནམས་གགས་པས་ལས་སློབ། མཁར་གགས་པ་བསློད་ནམས་བློ་གློས་ཀིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསང་སྟློན་གནང་སྟེ་བསྙེན་པ་རློགས། དེ་ནས་སྐུ་ཞང་མཁན་ཆེན་ཆློས་གྲུབ་དང་། བག་དམར་

རབ་འབམས་པ་བ་དློན་རིན་པ་སློགས་ཡློངས་འཛིན་བཅུ་ཕག་ལྔ་ཙམ་བསྟེན་ནས་མདློ་སགས་

ཐམས་ཅད་ལ་ཐློས་བསམ་མཐར་ཕིན་པར་བསབས། ཁད་པར་དུ་སྒ་རམས་པ་གནས་བརན་

ལེགས་པ་རྒྱལ་པློ་དང་། དཔལ་ལིངས་སྒ་རམ་པ། ལློ་ཆེན་གགས་པ་རྒྱ་མཚོ། སྒ་སྟློན་ལྕགས་

རི་བ་ཐར་པ་བཟང་པློ། སྟག་ཚང་ལློ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་ལ་བསྟེན་ནས་སྒ་དང་། སྙན་ངག་

ལ་སློགས་པ་ཐུན་མློང་གི་རིག་གནས་དང་། ཡིག་བསྒྱུར་སློགས་ལ་མཁས་པའི་མཚན་སྙན་

རྒྱས། སར་བསྒྱུར་ཟིན་པའི་བསྟན་བཅློས་རྣམས་ལ་ཞུ་དག་དང་། གསར་འགྱུར། འགྱུར་བཅློས་

སློགས་མང་དུ་གནང་། དགུང་ལློ་བཞི་བཅུ་པར་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་སྟག་ལུང་ཆློས་རེ་དང་། 

ཀརྨ་པ་ཞྭ་དམར་ནག་གཉིས་བཅས་ལ་སྒ་དང་། སྙན་ངག་གི་བཤད་ཁིད་ལེགས་པར་གནང་། 

དགུང་ལློ་ང་གསུམ་པར་རྒྱ་སྟློན་ལྕགས་རི་བའི་གདན་སར་དབང་བསྐུར། དགུང་ལློ་ང་ལྔ་པར་

གྲྭ་ཐང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དབང་བསྐུར་བས་ཕིས་སུ་བཞུགས་ཡུལ་གཙོ་བློར་དེར་མཛད། 

དགུང་ལློ་རེ་གཅིག་པའི་ལྕགས་བ་ལློར་ཞ་ལུའི་གདན་སར་ཕེབས དགུང་ལློ་དློན་དྲུག་པ་སེ་པ་

ཡར་རྒྱབ་པས་གདན་ཞུས་ལར་གྲྭ་ཐང་དུ་ཕེབས་ནས་བཞུགས། དགུང་གངས་ག་གདུན་པ་

རབ་བྱུང་དགུ་འི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༥༢༧ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཞ་ལུ་བསློད་ནམས་མཆློག་གྲུབ། ཁློང་ནི་བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་ཕློ་སྟག་གི་ལློ་སྟེ་སྤི་

ལློ༡༦༠༢ལློར་ཡབ་སངས་རྒྱས་གགས་པ་དང་། ཡུམ་ཡེ་ཤེས་འཚོ་རྒྱལ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་

སྐུ་འཁྲུངས། ཐློས་བསམ་སློམ་གསུམ་མཛད་དེ་སེམས་ཅན་གི་དློན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད། 

མཐར་དགུང་གངས་བདུན་ཅུ་པ་བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་ཕློ་ར་ཡི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ་

༡༧༠༢ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཞག ① མར་དང་ཚིལ་སློགས་བཞུས་པའི་དྭངས་མར་ཆགས་པ། ② ཆུ་ཁློལ་མའི་ཁར་སྣུམ་རི་

ཆགས་མིང་། ཤ་ཁུའི་ནང་དུ་ཞག་ཆགས་པ། ③ ཉི་མ་སྣང་བའི་ཆ་ནས་ཉིན་དང་། ནུབ་པའི་ཆ་

ནས་མཚན་ཞེས་ཉིན་མཚན་བསློམས་པའི་ཆ་ལ་བཏགས་པའི་མིང་། ④ དངློས་པློའི་རུས་སམ་

སྤུས་ཀ་ཧ་ཅང་ཞན་པའི་དློན། ཀྲུང་གློའི་འཕྲུལ་ཆས་རྣམས་སྤུས་ཀ་ཞག་ཚར་ལེ་རེད། འཛིན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

གྲྭ་འདིའི་སློབ་མ་ཁ་ཤས་སློང་ཞག་ཚར་འདུག

ཞག་ཀག ཉིན་ཞག་གི་འཚུབ་ཆའམ་བར་ཆད། 

ཞག་ཀེག ཞག་ཀག་དང་འདྲ། 

ཞག་སྐག ཞག་ཀག་དང་འདྲ། 

ཞག་གི་ཕུང་པློ། [མངློན]དུས་ཀི་ཟླ་བ། 

ཞག་གི་ཤན། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་ཤན་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཞག་ས་མ་ལ་རེད་

པའི་ཡློ་བད་ལ་བདག་འཛིན་ཞུགས་པའི་ནུས་པས་ཞག་ཕི་མ་ལ་རེད་པའི་ཡློ་བད་གསར་པ་ལ་

གློས་པར་བེད་པའློ།། ནང་གསེས་སུ་གློས་ལ་བརེན་པའི་ཞག་ཤན་དང་། ལྷུང་བཟེད་ལ་བརེན་

པའི་ཞག་ཤན་དང་། སྨན་ལ་བརེན་པའི་ཞག་ཤན་དང་གསུམ་ཡློད་དློ།། 

ཞག་གངས། ཞག་པློའི་གངས་ཀ 

ཞག་རྒྱགས། ལམ་བར་ཞག་པློར་སློད་རིང་གི་ཟ་ཆས། ལམ་བར་དུ་ཞག་གངས་མང་པློ་འགློར་བས་

ཞག་རྒྱགས་རློགས་པ། 

ཞག་འགའ། ཞག་པློ་ཁ་ཤས། 

ཞག་གཅིག ཉིན་མཚན་རིལ་པློ་གཅིག་དང་ཡུད་ཙམ་སུམ་ཅུའམ་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་དང་དེང་

སང་གི་ཆུ་ཚོད་ཉི་ཤུ་ར་བཞི། 

ཞག་ཆེན། མིའི་རུས་པའམ་ཚིལ་བུ་བསྐློལ་བའི་ཞག 

ཞག་ཉབ་བདློ་ཙ་ན། [རིང]ཞག་མང་འདས་པ། 

ཞག་རིང་མ། ཞག་གངས་རེས་མ། 

ཞག་ཐིག སེམས་ཅན་སློགས་འཛིན་བེད་ཀི་ཐག་པའི་མིང་སྟེ། ཞགས་འཕེན་ནས་གཡག་བཟུང་

དགློས་ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། ཞག་ཐུབ་པ། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་གསློ་སྦློང་བཅློ་ལྔ་པ་རྣམས་

ནི་ཚེས་ཞག་གིས་ཉིན་ཞག་གི་དློད་ཐུབ་པའི་དུས་སུ་བས་པའི་གསློ་སྦློང་ཡིན་པས་ཞག་ཐུབ་

པ། ཞག་ལན། [མངློན]ས་གཞི། 

ཞག་སློད། འགྲུལ་པ་མཚན་མློར་སློད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞག་དྲི། ཞག་གི་དྲི་མ། མི་འདིའི་ལུས་ནས་ཞག་དྲི་འཚུབ་འཚུབ་ཏུ་བློ་ཡི་འདུག 

ཞག་བདུན་པའི་སྨན། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་སྨན་བཞིའི་ནང་གསེས་རླུང་ནད་སེལ་བ་ལ་གཙོ་

བློར་གནང་བའི་སྨན་ཏེ། བཅས་ལན་དགེ་སློང་གིས་ཞག་བདུན་པའི་མཐའི་བར་བིན་གིས་

བརླབས་ནས་ལློངས་སྤད་དུ་རུང་བ་མར་དང་། ཞུན་མར་དང་། འབྲུ་མར། ཕེ་ཧྭག ལི་ཁར། 

བདུད་རི་ཞག་ལ་སློགས་པ་དེ་དག་ནི་ཞག་བདུན་གི་བར་དུ་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བས་ན་

ཞག་བདུན་པ་ཞེས་བ་བའློ།། 

ཞག་པ། [རིང]རལ་བ། གློས་རིང་པ་དུམ་བུར་ཞག་པ། རྡློ་ཞག་པ། པང་ལེབ་ཞག་པ། 

ཞག་པར། ཇ་ཞག་བླུག་སྣློད། 

ཞག་པློ། ① ཉིན་མཚན་ཕྲུགས་གཅིག ཉིན་ཞག ཚེས་ཞག ཁིམ་ཞག ཞག་གཅིག་པློ་དེ་ལློ་གསུམ་

ཙམ་གི་སྣང་བ་བྱུང་། ② མཚན་མློ་གཅིག ཞག་པློ་གཉིས། བཞུགས་ཞག 

ཞག་སགས། ཇ་ཡི་ཁ་ཞག་བླུགས་ནས་གཡློས་པའི་སགས། 

ཞག་ཕློར། ཇ་ཞག་སློགས་གསློ་སའི་ཕློར་པ། 

ཞག་འཕུལ། ཉི་མ་སྐྱེལ་བ། དློན་མེད་ཉིན་འཕུལ་ཞག་འཕུལ་གིས་དུས་ཚོད་སྟློང་ཟད་དུ་གཏློང་བ། 

ཞག་འཕུལ་ཉིན་འགངས། ཉིན་ཞག་ཟད་དུ་འཇུག་པ། 

ཞག་མ། ཉིན་མཚན་ཕྲུགས་གཅིག 

ཞག་མལ། ཞག་སློད་བེད་ས། ར་དྲེལ་འགློ་མ་ཐུབ་པས་ལམ་བར་དུ་ཞག་མལ་བེད་དགློས་བྱུང་བ། 

ཞག་མི་ཐུབ་པ། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་གསློ་སྦློང་བཅུ་བཞི་པ་རྣམས་ནི། ཚེས་ཞག་གིས་ཉིན་

ཞག་གི་དློད་མ་ཐུབ་པའི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་གསློ་སྦློང་ཡིན་པས་ཞག་མི་ཐུབ་ཅེས་བ་སྟེ། 

ཚེས་ཞག་དེ་ཉིན་ཞག་ལས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་གིས་དམན་པ་དང་། ཉིན་ཞག་ནི་ཚེས་ཞག་ལས་ཆུ་

ཚོད་གཅིག་གིས་ལྷག་པ་ཡིན་ལ། དེ་འབྱུང་བའི་དུས་ནི། དགུན་སྟློད་སྨད། དཔྱིད་སྟློད་སྨད། 

དབར་སྟློད་སྨད་དེ་དུས་ཚིགས་དྲུག་ལ་ཟླ་བ་གཉིས་ཡློད་པའི་ཕེད་དང་གཉིས་འདས་ཕེད་ལུས་

པའི་ཚེ་ན་ཞག་མི་ཐུབ་རེ་རེ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནློ།། 

ཞག་རི། མར་ཚིལ་སྣུམ་སློགས་ཀི་རི། ཤ་ཁུའི་ཁ་ལ་ཞག་རི་འཁིགས་པ། ཁ་ལག་ཞག་རི་ཅན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

ཞག་རི་འཐུག་པློ། 

ཞག་ཚར། དངློས་རས་ཀི་སྤུས་ཀ་དང་། སྤི་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་སློགས་ཧ་ཅང་སྐྱློ་པློ་ཡིན་པའི་

དློན། གནའ་བློའི་མཚོན་ཆ་རྣམས་སྤུས་ཀ་ཞག་ཚར་ལེ་རེད། དེང་དུས་ཨ་ཧི་རི་ཁའི་ལུང་པ་

མང་པློ་ཞིག་ན་འཚོ་བ་ཞག་ཚར་འདུག་ལ་བུ།

ཞག་ཚིལ། ཞག་དང་ཚི་ལུ་གཉིས་བསྡུས་ཚིག། 

ཞག་ཞིག ཞ་གི་ཞི་གིའི་བསྡུས་ཚིག 

ཞག་ལེན། ཇ་བསྲུབས་མ་དང་ཤ་ཁུ་སློགས་བཅློས་པའི་ཁ་ནས་ཞག་ཟུར་དུ་འདློན་པ། 

ཞག་ལློན། ① ཞག་པློ་གཅིག་འདས་པ། ② བཙོས་ནས་ཞག་པློ་འདས་པའི་ཟས། 

ཞག་ས། ཞག་པློར་སློད་ས། 

ཞག་གསུམ། ཁིམ་ཞག་དང་། ཉིན་ཞག ཚེས་ཞག་སྟེ་ལློ་ལ་ཁིམ་ལློ་གཙོ་བློར་བས་པ་དང་། ཟླ་བ་

ལ་ཚེས་ཟླ་དང། ཞག་ལ་ཉིན་ཞག་དབང་བཙན་པ་སྟེ་གཙོ་ཆེ་བ་ཡིན་ཞེས་གགས། ཞག་གསུམ་

ནང་གསེས་མཉམ་ཚད་ནི། ཁིམ་ཞག་རེ་ལྔ་དང་ཚེས་ཞག་རེ་བདུན་གཉིས་མཉམ་པ་ཡིན། 

ཁིམ་ཞག་དུས་མདའ་མཁའ་རི་ཡིད་༡༤༧༠༥༦་དང་ཉིན་ཞག་བུག་མཁའ་མིག་བུག་ཡིད་

༡༤༩༢༠༩་གཉིས་མཉམ་པ་ཡིན། ཚེས་ཞག་ཉི་འདློད་ཟླ༡༡༣༡༢དང་ཉིན་ཞག་མདའ་འདློད་

དྲག་༡༡༡༣༥་གཉིས། ཡུལ་ལློངས་དང་དུས་ལློངས་གང་གི་དབང་དུ་བས་ནའང་མཉམ་པ་ཡིན། 

དེ་དག་གི་དུས་ལློངས་དང་ཡུལ་ལློངས་ནི་སློ་སློའི་ཐད་ལ་ལློས། 

ཞག་གསུམ་རྣམ་དབེ། ཁིམ་ཞག་ཉིན་ཞག་ཚེས་ཞག་སྟེ་ཞག་གསུམ་གི་རྣམ་པར་དབེ་བ། 

ཞགས་གློལ། [མངློན]ཆུ་བློ་སི་ཏཱ། 

ཞགས་ཐག ཐག་པའི་ཞགས་པ། ར་རྒློད་ཀི་སྐེ་ལ་ཞགས་ཐག་བསྐློན་ཏེ་འཐེན་པ། 

ཞགས་པ། འགུགས་བེད་ཀི་ཐག་པའམ། འཆིང་བེད་ཞགས་པའི་ཨ་ལློང་། གཡག་ལ་ཞགས་པ་

བརྒྱབ་ནས་འཛིན་པ། ཞགས་པ་འཕངས་པ། ར་ལ་ཞགས་པ་བརྒྱབ་པ། སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་

ནས་འབྲུག་སྒ་དྲག་པློ་འུ་རུ་རུ་བསྒགས་ཤིང་། གློག་དམར་གི་ཞགས་པ་བར་སྣང་ལ་ཚུབ་ཚུབ་

འཁྱུགས་ཤིང་བྱུང་བ། སྐེ་ཁེར་ནས་ཞགས་པ་འཛེད་པ། རླུང་བསེར་བུ་ཞགས་པས་མི་ཟིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆུ་གཙང་པློ་རྡློ་ཡིས་མི་ནློན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྒིམ་བ་དང་། སྒིལ་མ། བཅིངས་ཐག་ཐག་

པ། འཕེན་ཐག་བཟུང་བཅས་སློ།། 

ཞགས་ཐིག ཞགས་པ་དང་འདྲ། 

ཞགས་པ་ཅན། [མངློན]① གང་པློ་ཆེ། ② ཆུ་ལྷ། 

ཞགས་པ་མ། སློ་མ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག 

ཞགས་པ་འཛིན་པ། [མངློན]ཆུ་ལྷ། 

ཞགས་ལུང་། [ཡུལ]ཐག་པའི་སྣེ་ལ་ལྕགས་ཀི་ཨ་ལུང་བཟློས་ཡློད་པ་ལ་ཟེར། 

ཞང་། ① སར་བློད་ཀི་རུས་ཤིག་གི་མིང་། ② ཞང་བློ་སྟེ། རང་གི་མའི་ཕུ་ནུ་ནི་རང་གི་ཞང་བློ་ཡིན། 

དཔེར་ན། ཨ་ཞང་། མ་ཞང་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཞང་དཀློན་མཆློག་དཔལ། དཔལ་ས་སྐྱའི་ལམ་འབས་བ་མ་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་ཡིན། ཁློང་ནི་བློད་རབ་

བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་ཕློ་ཁི་ཡི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༢༥༠ལློར་ར་ས་འཚལ་ཁུང་ཞེས་བ་བའི་ཡུལ་གི་

དགེ་བཅུ་ཚང་བའི་གནས་སུ་རིགས་རུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་མངློན་པར་མཐློ་བ་ཆེན་པློ་

ཞང་གི་རུས་སུ་ངློ་མཚར་བའི་དགེ་མཚན་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ན་ཆུང་ངུའི་དུས་

ནས་གཞུང་ལུགས་དུ་མ་ལ་ཐློས་བསམ་མཛད་ཅིང༌། དེ་ནས་དཔལ་ལན་ས་སྐྱ་པའི་ཆློས་རྒྱུད་

དྲི་མ་མེད་པ་ལ་སློན་གི་བག་ཆགས་སད་པས་མི་ཕེད་པའི་དད་པ་ཆེན་པློས་གསུང་ངག་རིན་

པློ་ཆེ་ཞུ་བར་དགློངས་པ་ལ།དེ་ཙམ་ན་འགློ་མགློན་ཆློས་ཀི་ལ་ནི། པ། གདུང་རུས་ཞང་པ་ཡིན་

ལ། ས་སྐྱ་པའི་ཆློས་རྒྱུད་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་སློན་གི་ལས་སད་པས་མི་ཕེད་པའི་དད་པ་ཆེན་པློས་

གསུང་ངག་རིན་པློ་ཆེ་ཞུ་བར་དགློངས་པ་ལ། དེ་ཙམ་ན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་འཕགས་པ་ཉིད་

བསྟན་པ་སྤི་དང༌། བེ་བག་ས་སྐྱ་པའི་ཆློས་རྒྱུད་ཀི་བདག་པློར་བཞུགས་ན་ཡང་བློད་དུ་མི་

བཞུགས་ཏེ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བློན་ནས། བློད་དུ་འབློན་གིན་ཡློད་ཟེར་བ་གསན་པས་ས་དང་པློ་ལ་

བུའི་སྤློ་བ་སྐྱེས་ཏེ། གློགས་མཆེད་དགེ་སློང་ཀུན་བློ་ཟེར་བ་ཅིག་དང༌། གཉིས་པློས་གསུང་ངག་

རིན་པློ་ཆེ་ཞུ་བ་ལ་མདློ་ཁམས་རམ་མདློའི་བར་དུ་ཞབས་ཐང་དུ་བློན་སྟེ། གསུང་ངག་རིན་པློ་

ཆེ་ཞུ་བ་ལ་འློངས་པ་ལགས་པས། བ་མ་འཕགས་པས་དུས་ད་ལ་ངའི་གམ་དུ་རྒྱ་བློད་ཧློར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

གསུམ་གི་མི་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་མང་པློ་འློང་གིན་འདུག་སྟེ། ཆློས་ཁློ་ན་དློན་དུ་གཉེར་བ་ལ་

ས་ཐག་རིང་ནས་འློངས་པ་ཁེད་གཉིས་ཙམ་ལས་མ་བྱུང༌། དེ་བཞིན་བ་དགློས་གསུངས་ནས་

ཐུགས་ཤིན་ཏུ་མཉེས། ཐུགས་ཀི་སས་ཀི་ནང་ནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་བ་མ་ཞང་དཀློན་མཆློག་

དཔལ་བ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཆློས་ལུགས་འཛིན་པ་ཀུན་གི་ནང་ནས་ཞང་པ་ཁློ་ན་མཆློག་གཅིག་

པུ་ཡིན་གསུང༌། མདློ་ཁམས་ནས་ས་སྐྱའི་བར་ལ་ལློ་གསུམ་འགློར། མཐར་དགུང་གངས་དྲུག་

ཅུ་རེ་བརྒྱད་པ་བློད་རབ་བྱུང་ལྔ་པ་མེ་མློ་སྦྲུལ་གི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༣༡༧ལློར་གདུལ་བ་རག་

འཛིན་ཅན་རྣམས་ལ་དགློངས་ཏེ་བདེ་བར་གཤེགས་སློ།། 

ཞང་གློ[ཡུལ]བ་རྒན་ཕལ་བར་འབློད་པའི་ཞེ་མིང་། 

ཞང་གློ་ཤིང་གཉེར། སར་ལྷ་སའི་སྨློན་ལམ་ལས་བེད་ཤིང་གཉེར་བའི་འགློ་པ་ཞིག 

ཞང་གློ་ལུང་པ་བློ་གློས་འབྱུང་གནས། རྔློག་ལློ་ཙཱ་ཆེན་པློ་བློ་ལན་ཤེས་རབ་ཀི་སློབ་མ་ཡིན། 

ཞང་འགློ་བའི་མགློན་པློ་གཡུ་བག་པ། མཚན་གཞན་ཞང་ཚལ་པ་བརློན་འགྲུས་གགས་པ་ཡང་ཟེར། 

ཚལ་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་ལུགས་སློལ་ཐློག་མར་གཏློད་མཁན་དེ་ཡིན། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་

སྟག་ སྤི་ལློ་༡༡༢༢ལློར་སྐྱིད་ཤློད་དུ་འཁྲུངས། མཚན་དར་མ་གགས་ཞེས་བཏགས། རབ་བྱུང་

གསུམ་པའི་ས་འབྲུག་ལློར་བསྙེན་པར་རློགས་ཏེ་བརློན་འགྲུས་གགས་པར་བཏགས། ཆུ་སྤེལ་

ལློར་ཕག་མློ་གྲུ་པ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་པློ་དང་ལྷན་དུ་དྭགས་པློ་ལྷ་རེ་དང་མཇལ། དེའི་དབློན་པློ་སློམ་པ་

ཚུལ་ཁིམས་སྙིང་པློ་ལས་ཆློས་མང་དུ་གསན་ཏེ་གདན་ས་མཐིལ་དུ་ཡུན་རིང་བཞུགས། རབ་

བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་ལུག་ལློར་ཚལ་གཞིས་བདག་པློ་མགར་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀིས་

ཡློན་བདག་བས་ཏེ་ཚལ་ཡང་དགློན་ཟེར་བའི་དགློན་པ་དང་། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་མེ་ལུག་

ལློར་ཚལ་གུང་ཐང་གི་ལྷ་ཁང་དགློན་པ་བཅས་བཏབ། དེ་ནས་བཟུང་ཚལ་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཟེར་

བའི་ལུགས་སློལ་ཐློག་མར་བྱུང་། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༡༩༣ལློར་འདས། 

ཞང་འགློ་བའི་མགློན་པློ་རིན་པློ་ཆེ། གློང་དུ་ཞང་འགློ་བའི་མགློན་པློ་གཡུ་གགས་པ་དང་མི་གཅིག་ཡིན། 

ཞང་ལྕམ། ཞང་པློ་དང་དེའི་བཟའ་ཟླ། 

ཞང་ཉེ། ཨ་མའི་རིགས་དང་འབེལ་བའི་མི། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞང་སྟློན་མཆློད་ཁང་། སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་གནས་ཆུང་གློང་རྡལ་ཁློངས་ཞང་སྟློན་གློང་ཚོའི་ལྷློ་

ངློས་རི་ལེབས་སུ་མཆློད་ཁང་ཞེས་པའི་གང་རློ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ནི་གནའ་དུས་གཉའ་ཁི་

བཙན་པློའི་སྐུ་དུས་སུ་བྱུང་བའི་བློན་གི་ཤེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉིས་གས་མཁས་པ་སྨེའུས་ཕག་

བཏབ་པའི་སྟློད་ལུང་ཞང་སྟློན་འཕགས་པའི་གདན་ས་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། དེ་གར་བློན་མདློ་དང་

སགས་ཀི་བསྟན་པའི་གནས་གཞི་བཟུང་ནས་དར་བ་མཛད། གི་གུམ་བཙན་པློས་བློན་བསྣུབས་

སྐབས་སྨེའུ་སྟློན་གིམ་བུ་ཐེལ་རྒྱལ་གིས་བློན་གི་རིག་གཞུང་གི་ར་བ་བཀའ་བློན་སློ་བཞི་སྲུང་

སྐྱློབ་གནང་སྟེ་རྒྱལ་སས་སྤུ་དེ་གུང་རྒྱལ་གི་རིང་ལ་བློན་གི་རིག་གཞུང་གློང་འཕེལ་བཏང་། 

སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་ཞང་ཞུང་སྨེའུ་སྟློན་གི་གདུང་རྒྱུད་ནས་ཇི་སིད་བར་ལྷ་ས་གཙུག་

ལག་ཁང་གི་སྟེང་དུ་སིད་པའི་རྒྱལ་མློའི་བསྐང་གསློ་གཏློང་དགློས་པའི་བཀའ་གཏན་གསེར་

ཡིག་བསྩལ་བ་སློགས་གཟིགས་མཐློང་ཚད་མེད་གནང་། བཙན་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གིས་བློན་

བསྣུབས་སྟབས་སྨེའུ་སྟློན་གི་རྒྱུད་པ་མཁས་པ་གཡུ་གཤེན་གིས་བག་ལ་ཞབས་རེས་བཞག་

པ་སློགས་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་པས་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་ངློ་མཚར་སྐྱེས་ཏེ་སར་གི་བཀའ་གཏན་སློར་

གནས་བྱུང་། བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་སྐབས་བློན་ཆློས་གཉིས་ཀ་དར་བས་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་

དུ་སིད་རྒྱལ་གསློལ་མཆློད་བསྐྱར་གསློ་བྱུང་། དགའ་ལན་ཕློ་བང་པའི་དབང་བསྒྱུར་སྐབས་ལྷ་

སའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བ་བང་སྟེང་དུ་ས་མའི་ཕུང་གསློག་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེར་ལློ་ལར་

བློད་ཟླ་བཅུ་པའི་ནང་ས་མ་ཁ་གསློས་རྒྱབ་པ་དང་འབེལ་སིད་པའི་རྒྱལ་མློ་གསློལ་མཆློད་དང་། 

གཡང་སྐྱབས་ཉིན་གསུམ་བེད་མི་ཞང་སྟློན་ཁུལ་ནས་ཞང་སྟློན་སྨེའུའི་གདུང་རྒྱུད་གཅིག་ཡློང་

དགློས་པར་བ་བང་ཕག་མཛོད་ནས་གཏློང་སློ་ལེན་རྒྱུ་ཡློད། ཞང་སྟློན་འཕགས་པའི་གདན་ས་

ཞེས་པ་དེ་སློག་པློས་གཏློར་སྐད་ཀིས་དགློན་ཤུལ་གང་རློ་ཡིན་ཡང་། སིད་རྒྱལ་གི་མགློན་

ཁང་ཞིག་དང་མཁས་པ་གཡུ་གཤེན་གིས་བག་ལ་ཞབས་རེས་བཞག་པ་དེ་ད་ལ་ཡློད། 

ཞང་སྟློན་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ། མདློ་ཁམས་སྨད་ཀི་སའི་ཆར་གཏློགས་པ་རེ་གཞུང་དུ་གགས་པ་ཁེབ་

ཐི་ཞེས་བ་བའི་ཡུལ་དུ་ཡབ་སྙིང་དཀར་འབུམ་དང་ཡུམ་ཨ་རིག་བཟའ་ཚེ་རིང་སྒློལ་མ་གཉིས་

ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་ ༡༨༢༥ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་པདྨ་འབུམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

དུ་བཏགས། དགུང་ལློ་ལྔ་ཙམ་གི་སྟེང་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་བསབས་པས་ཚེགས་མེད་པར་

མཁེན། དགུང་གངས་བདུན་པ་ལྕགས་ཡློས་ལློར་རེ་དཀློན་མཆློག་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་དུ་ཁིམ་ནས་

ཁིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་མཚན་དཀློན་མཆློག་ཐབས་མཁས་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་བཅུ་

གཅིག་པ་ཤིང་ལུག་ལློར་གདན་ས་ཆེན་པློ་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་དུ་ཕེབས་ཤིང་། དགུང་ལློ་བཅུ་

གསུམ་ལ་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་དུ་ཆློས་ཞུགས་མཛད་ནས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པློད་ལྔར་གསན་

བཞེས་མཛད། དགུང་ལློ་རེ་བརྒྱད་པར་གདན་སར་ཕེབས་ནས་གཞན་དྲིང་མི་འཇློག་པའི་

མཁེན་རབ་ཀི་རལ་ལས། བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་ཞང་སྟློན་རྡློ་རེ་འཆང་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་

དཔལ་བཟང་པློའི་ཞལ་ས་ནས་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པ་གཟུར་གནས་མཁས་པའི་གཙུག་ནློར། བང་

ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་གདམས་པ་རང་རྒྱུད་གང་སྨློན་འདུལ་བའི་ལྕགས་ཀྱུ། བ་མའི་རྣལ་

འབློར་བརྒྱུད་འདེབས། རྡློ་རེ་འཆང་ཞང་སྟློན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློའི་བཀའ་འབུམ་ལས་ཆབ་ཤློག་

གི་སྐློར། རེ་བཙུན་ནཱ་རློ་མཁའ་སྤློད་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པ། རེ་བཙུན་སྒློལ་མའི་ལྷ་ཆློས་ཀི་

ལློ་རྒྱུས་གཡུ་ལློ་བཀློད་པའི་དགའ་ཚལ་སློགས་ཕག་རློམ་པློད་འབིང་བཞི་ཙམ་མཛད་པ་

ཐམས་ཅད་བརློད་བ་ཟབ་ཅིང་གློ་བདེ་བ། རློད་བེད་སྙན་ཞིང་འཇེབས་པ། ཁ་གསལ་ཞིང་དློན་

གི་གནད་འདུ་བ་ཞིག་ཡིན་པས། མདློ་སགས་ཀི་བསྟན་པ་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་སིད་རེ་

བར་དུ་བསྒེངས་པའི་བཀའ་དྲིན་གིས་ཁབ་པར་གྱུར། དགུང་ལློ་དློན་གསུམ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་

བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ ༡༨༩༧ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཞང་མདའ། ལྷློ་ཁའི་ས་གནས་ཞིག་ཏུ་ཡློད་པ་འདྲ་ཡང་གང་དུ་ཡློད་མིན་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་རྣམས་

ལས་མི་གསལ། 

ཞང་སྣ་ནམ་རྡློ་རེ་དབང་ཕྱུག ཀླུ་མེས་ཀི་སློབ་མ་ཀ་བ་བཞིའི་ཡ་གལ། རེ་འདི་ཉིད་ཡབ་སྣ་ནམ་ཇློ་སས་

དང་ཡུམ་ཞང་ལྕམ་སྒློལ་མའི་སས་སུ་བློད་མེ་བི་སྤི་ལློ་ ༩༧༦ ལློར་ཉམས་དགའ་བར་སྐུ་

འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་ལློར་ར་བ་ཟླུམ་པློར་ཀླུ་མེས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དེ་རེས་ཡབ་ཀིས་

ར་ཚག་བརིགས། དགུང་ལློ་སློ་བདུན་ལློར་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་བཞེངས། ད་ལ་འཕན་པློར་ཡློད། དེ་ནས་

རྒྱ་གར་དུ་འདུལ་བའི་བཤད་པ་འཚོལ་དུ་བློན་པས་རྡློ་རེ་གདན་པ་དང་། མཇལ་ནས་འདུལ་བ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསན་ཅིང་གཞན་ལ་ཡང་འདུལ་བ་གསུངས། དེ་ནས་ཞང་གིས་འབློམ་སྟློན་པ་ལ་དགེ་བསྙེན་གི་

སློམ་པ་གནང་ནས་མཚན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་སུ་གསློལ། ཞང་གིས་ཇློ་བློ་རེ་དབུས་གཙང་

དུ་གདན་འདྲེན་པར་མངའ་རིས་མང་ཡུལ་བར་དུ་བློན། ཇློ་བློ་རེའི་དངློས་སློབ་གགས་ཆེ་བའི་

གས་སུ་གྱུར། མཐར་དགུང་ལློ་ག་ལྔ་པ་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་ ༡༠༦༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཞང་པློ། ཨ་མའི་སྤུན་ཕློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མ་ཡི་སྐྲ་ཉེ་དང་། མ་ཡི་སྤུན་ཟླ། མ་ཡི་ཚང་མཚུངས། 

ཨ་ཞང་བཅས་སློ།། 

ཞང་བློན། ① མའི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་བློན་པློ། ② སྲུང་མ་བེ་བག་པ་ཞིག ཞང་བློན་གིས་ཤེས། 

ཞང་བློན་དམ་ཅན་སེ་དགུ། གསློ་བ་རིག་པའི་དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞི་དང་། གཡུ་ཐློག་སྙིང་ཐིག་གི་

བཀའ་སྲུང་དུ་གགས་པའི་ཞང་བློན་ཆེན་པློ་རྡློ་རེ་བདུད་འདུལ་དང་། སགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛ་ཏི། 

གཟའ་བདུད་ཁབ་འཇུག་ར་ཧུ་ལ། མཁའ་འགློ་ལྕེ་སྤང་མཆུ་དམར། གནློད་སྦིན་བཤན་པ་

དམར་པློ། བདུད་མློ་ཝནི་རློ་ཟན། དམ་ཅན་སློག་གི་སྤུ་གི། སིན་པློ་དག་དུར་འཇིགས་བེད། 

སློག་བདག་ཧབ་སེ་ནག་པློ་བཅས་ཀི་མཚན་བསྡུས་པ། 

ཞང་དབློན། ཚ་བློ་དང་ཞང་པློའི་དློན་དུའཇུག 

ཞང་བཙུན་རྡློ་རེ་འློད་ཟེར། འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་ ༡༡༢༢ ལློར་ཤབ་སྟློད་དར་

ལུང་གི་ར་ཞགས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། གདུང་རུས་ཞང་ཡིན། དགེ་བཤེས་གང་རི་ཐང་པའི་སྐུའི་སྐྱེ་

བར་གགས། གཏུམ་སྟློན་དང་རྡློ་སྟློན་ཆེན་པློ་གཉིས་ཀིས་ལེགས་པར་བསྐྱངས། བཀའ་

གདམས་པའི་རྣམ་ཐར་དྲི་མ་མེད་པ་འཛིན་ཅིང་སེལ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཆེ་ན་པློ་ཞིག་ཡིན། ལློ་བརྒྱད་

རིང་སྣར་ཐང་གི་གདན་ས་བསྐྱངས། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་ ༡༡༩༧ལློའི་སྣློན་

ཟླའི་ཚེས་བཅུ་བཞི་ཉིན་མ་ངན་ལས་འདས། གདུང་རེན་མཁན་རབས་གདུང་རེན་བཞུགས་

ཡུལ་དགའ་ལན་བདེ་ཆེན་ཐར་པ་གིང་ནུབ་ནས་བརིས་པའི་དང་པློ་ན་བཞུགས་སློ།། 

ཞང་ཚང་། ཨ་མའི་ཕློགས་ཀི་གཉེན་ཚན། 

ཞང་ཚལ་པ་བརློན་འགྲུས་གགས་པ། ཞང་འགློ་བའི་མགློན་པློ་གཡུ་གགས་པ་དང་མི་གཅིག་ཡིན། 

ཞང་ཚེ་སློང་ཆློས་ཀི་བ་མ། རྔློག་ལློ་ཙཱ་བ་བློ་ལན་ཤེས་རབ་ཀི་སློབ་མ། འདིས་ཚད་མ་རིག་པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

འགེལ་པ་འགའ་ཞིག་མཛད་ཡློད། 

ཞང་ཞུང་། གནའ་བློའི་དུས་སུ་སྟློད་མངའ་རིས་བསྐློར་གསུམ་གི་ཡུལ་སྤིའི་མིང་། ཆློས་རྒྱལ་སློང་

བཙན་སམ་པློའི་དུས་སུ་ བཙན་པློས་མངའ་འབངས་སུ་བཅུག གཡུང་དྲུང་བློན་ལུགས་ཐློག་

མར་དར་བའི་ཡུལ་དུ་གགས། དེབ་སློན་དུ་གུ་གེའི་ཡུལ་འདི་ཉིད་ཡིན་གསུངས། ད་ལ་སྟློད་

མངའ་རིས་ར་མདའ་རློང་དང་པུ་རངས་རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཞང་ཞུང་ཆློས་དབང་གགས་པ། སྟློད་མངའ་རིས་སྐློར་གསུམ་ཞེས་པའི་ཆར་གཏློགས་པ། བློད་ཆློས་

རྒྱལ་ཀི་གདུང་གིས་བཟུང་བའི་ཡུལ་གྲུ་ཞང་ཞུང་ཞེས་པར་གགས་པ་ལ་ཡབ་ཡུམ་རིགས་

རུས་ཆློ་འབང་ཕུལ་དུ་ཕིན་པའི་རྒྱུད་དུ་རེ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་ 

༡༤༠༤ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ཡི་གེའི་ཕི་མློ་སློབ་པ་ནས་བཟུང་བསབ་པར་བ་བའི་ཆློས་

གང་དང་གང་ལའང་སློབ་དཔློན་གི་ཞལ་ནས་ལན་རེ་གཉིས་ཐློས་ཙམ་གིས་ཚེགས་ཆུང་ངུས་

ཐུགས་སུ་ཆུད། དེ་རེས་དབུས་སུ་བློན་ཏེ་རེ་རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་གསུམ་དང་མཚུངས་མེད་ཆློས་

རེ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་མདློ་རྒྱུད་ཀི་བཤད་ལུང་དང་ཟབ་མློའི་དབང་ཁིད་

རེས་གནང་བུམ་པ་གང་བློའི་ཚུལ་གིས་གསན་ནློ།། 

ཞང་ཞུང་རེ། ཞང་ཞུང་ནི་གནའ་རབས་བཙན་པློའི་དུས་སྐབས་མ་བྱུང་གློང་དུ་རྒྱལ་ཕན་བཅུ་གཉིས་

དང་། སིལ་མ་བཞི་བཅུའི་ནང་གི་རྒྱལ་ཕན་ཞིག་ཡིན་པར་ཏུན་ཧློང་ནས་ཐློན་པའི་བློད་ཀི་ལློ་

རྒྱུས་ཡིག་རིང་དང་། ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ནང་བཤད་དློ།། 

ཞང་ཞུང་སྟློད་ཀི་སྟློང་སེ་ལྔ། བློད་དང་གྲུ་གུ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཡློད་པའི་འློ་ཅློ་དང་མང་མ་གཉིས། 

གཉེ་མ་དང་ཙ་མློ་གཉིས། བ་ག་སྟློང་བུ་ཆུང་བཅས་ལྔ་ཡིན་པར་གསུངས་འདུག་པ་འདི་ཞང་

ཞུང་སྨད་ཀི་ས་ཆ་དང་ཕན་ཚུན་ནློར་བ་མིན་ནམ་སྙམ། 

ཞང་ཞུང་བློན་ཡུལ། ཞང་ཞུང་གི་ཁློངས་གཏློགས་གཡུང་དྲུང་བློན་པློ་ཐློག་མར་དར་བའི་ཡུལ། 

ཞང་ལུང་སྨད་ཀི་སྟློང་སེ་ལྔ། བློད་དང་སུམ་པའི་མཚམས་སུ་ཡློད་པའི་གུ་གེ་དང་ཅློག་ལ་གཉིས། 

སྤི་གཙང་དང་ཡར་གཙང་གཉིས། ཅི་དི་སྟློང་བུ་ཆུང་དང་ལྔ་ཡིན་པར་གསུངས་སློ།། 

ཞང་ཞུང་བཟའ། འདི་ཞང་ཞུང་བཟའ་ལི་ཐིག་སྨན་དང་དློན་གཅིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞང་ཞུང་བཟའ་ལི་ཐིག་སྨན། ཞང་ཞུང་བཟའ་ཁི་བཙུན་ཡང་ཞུ། སློང་བཙན་གི་རིགས་མཐུན་བཙུན་མློ་

གསུམ་གི་ཡ་གལ། མློང་བཟའ་ཁི་བཙུན་དང་། ཞང་ཞུང་བཟའ་ཁི་བཙུན། མི་ཉག་རུ་ཡློང་བཟའ་

བཅས་ལ་ཇློ་མློ་བློད་མློ་ཞེས་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་ནང་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་གསུངས་པ་

ལར་དེ་དག་བློད་མིའི་རིགས་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་དབང་གིས་ཡིན། འདི་ཉིད་ཞང་ཞུང་གི་རྒྱལ་པློ་ལི་

མིག་རྐྱའི་སས་མློ་ཡིན་ཞིང་། ཕག་རེས་སུ་ཐིམ་བུ་ལློག་གི་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ཞེས་གགས། འློན་ཀང་

ལྷ་ཁང་འདིའི་ཆགས་ཡུལ་ས་ཆ་འདི་ཡིན་ཞེས་ད་ལ་ངེས་བཟུང་དཀའ་བའི་གནས་སུ་གྱུར། 

བློན་གི་ལློ་རྒྱུས་འགར་དེ་ནི་གཡུང་དྲུང་བློན་གི་ལྷ་ཁང་ཡིན་ཞེས་འཁློད་འདུག 

ཞང་ཞུང་ཡུལ། ཆེས་གནའ་བློའི་དུས་སུ་བློད་ཀི་ཡུལ་འདིར་རྒྱལ་ཕན་སིལ་མ་བཅུ་གཉིས་དང་། 

སིལ་མ་བཞི་བཅུ་རྣམས་སུ་དུས་དེང་དུས་མངའ་རིས་པུ་རངས་རློང་གི་ཉེ་སྐློར་འདི་དག་ཏུ་

གནས་པའི་རྒྱལ་ཕན་ཞིག་ཡིན། སྤི་ལློའི་སློན་གི་༣༦༠ལློར་ཙམ་ན་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་དང་པློ་

གཉའ་ཁི་བཙན་པློས་དབུས་གཙང་མན་དང་མདློ་ཁམས་ཡན་གཅིག་གྱུར་བེད་པའི་སྐབས་སུ། 

ཞང་ཞུང་རྒྱལ་པློས་ཀང་སྟློད་མངའ་རིས་བསྐློར་གསུམ་ཐམས་ཅད་གཅིག་གྱུར་བས་ནས་ཞང་

ཞུང་གི་ཡུལ་གྲུ་རྒྱ་བསྐྱེད་བས་པ་ལ་དེང་དུས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་དང་། ལ་དྭགས། ས་ཏི། 

ཟངས་དཀར། སི་ཏི་ལ་སློགས་པའི་ཡུལ་གྲུ་འདི་དག་ཡིན།

ཞང་ཡེ་ཤེས་སེ། མཚན་གཞན་སློབ་དཔློན་བེེ་རློ་ཙྰ་ན་ཟེར། རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་སྐབས་བྱུང་

བའི་ལློ་ཙཱ་བ་སྐ་ཅློག་ཞང་གསུམ་དུ་གགས་པའི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཁློང་གིས་ལ་བའི་ཁད་

པར། བཟང་སྤློད་ཀི་འགེལ་པ་བཞིའི་དློན་བསྡུས། འཇིག་རེན་ཕ་རློལ་སྒྲུབ་པ། དགློངས་ལེམ་

དགློངས་བཞིའི་བརེད་བང་སློགས་བསྒྱུར། 

ཞང་ལགས། མའི་ཕློགས་ཀི་སྤུན་མཆེད། 

ཞང་གསུམ། ༡ སྣ་ནམ། ༢ མཆིམས། ༣འབློ། ཞང་གསུམ་བློན་བཞི། སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་

སུ་མདུན་འདུག་གི་བློན་པློ་གཙོ་བའི་སྐློར་རྣམས་ཡིན་ལ། དེ་དག་གང་ཞེ་ན། [མཁས་པའི་

དགའ་སྟློན་] ལས། “སྟློད་ན་འབློ་རྒྱལ་མཚན་སེང་གེ སྨད་ན་མཆིམས་ སྐྱེས་བཟང་སྟག་སྣ། 

བར་ན་སྣ་ནམ་སྣ་ནམ་རྒྱལ་རྒན་དང་གསུན་ལ་ཞང་གསུམ་དང་། བློན་པློ་སས་སྐྱེས་བཟང་སྟག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

སྣ་རྣམས་ལ་ཞང་གསུམ་བློན་བཞི་ཟེར་”ཞེས་གསལ། 

 ཡང་[ལེའུ་ཆློས་འབྱུང་]ནང༌། ཞང་གསུམ་བློན་བཞིས་དབུས་ཀི་འདུན་ས་འཛིན། ཞེས་འབྱུང་བའི་

ཞང་གསུམ་ནི། སྣ་ནམ། མཆིམས། འབློ། །བློན་བཞི་ནི། ཁུ་དང༌། མགར། སས། འགློས་བཅས་

ཡིན་ཞེས་གསལ། 

ཞད། བག་དང་དྲི་མའམ་གཡའ། ངན་གློམས་ཀི་ཞད། དུས་ཚོད་ཅུང་སར་ཞད། གེན་ཞད། ཇ་ལ་ཚྭ་

ཆེ་ཞད་རེད་འདུག སྨན་ལ་ག་རི་ཞད་ཙམ་བསེབས་ལ་བུ། 

ཞན་ཆ། སྐྱློན་ཆའམ་ངན་པའི་ཆ། ཅ་ལག་འདི་ལ་ལེགས་ཆ་དང་ཞན་ཆ་གཉིས་ཀ་འདུག 

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

དབིན་སྐད་དུ་weak bit ཟེར། 

ཞན་པ། དམན་པའམ་ངན་པ། སྤུས་ཚད་ཞན་པ། ལུས་སྟློབས་ཞན་པ། སློབས་པ་ཞན་པ། གློན་རྒྱུ་ཞན།

ཞན་པའི་འཇུག་ཚུལ། སློན་འཇུག་གི་མློ་ཡིག་འ་དང་། རེས་འཇུག་གི་མློ་ཡིག་ང་མ་འ་བཅས་རང་

རང་འཇུག་ཡུལ་གི་མིང་གཞི་དག་ལ་སྒ་དང་རློལ་བ་ཞན་པར་འཇུག་པ། ཞབས། ① རང་པའི་

ཞེ་ས། ཞབས་མཐིལ། ཚོགས་འདུར་ཞབས་བཅགས་པ། ② མིང་འགའ་ཞིག་གི་སློན་དུ་འཇུག་

པའི་ཞེ་ས། ཞབས་ཕི། ཞབས་བློ། ཞབས་ལྷམ། ③ སྣློད་དང་གནས་སློགས་ཀི་ཆེས་དམའ་སའི་

མིང་སྟེ། དློང་ཞབས། ཟློ་བའི་ཞབས། སམ་ཞབས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཞབས་བཀློད། སེབས་པའི་ཞེ་ས། རྒྱལ་བའི་དབང་པློ་ཕློ་བང་དུ་ཞབས་བཀློད་ལ་བུ། 

ཞབས་ཀག སློད་སའི་རྐུབ་ཀག་གི་ཞེ་ཚིག 

ཞབས་ཀི་དཔེ་བད་གསུམ། དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་གས་ཤིག་སྟེ། ཞབས་ལློང་བུ་མི་མངློན་

པ་དང་། ཞབས་མཉམ་པ་དང་། ཞབས་གློམ་པ་ཆེ་སྙློམས་པ་སྟེ་གསུམ། 

ཞབས་ཀིས་བཅགས་པ། ཕེབས་པ། ལྷ་གཅིག་ཆུའི་པད་མས་བིན་གིས་བརླབས་ཤིང་། བརྟུལ་

ཞུགས་པད་མ་རྒྱལ་པློའི་ཞབས་ཀིས་བཅགས་པ། 

ཞབས་ཀྱུ། ཨུ་ཡིག་མཚོན་བེད་ཀི་བརྡ། 

ཞབས་སྐྱེས། [མངློན]བན་གཡློག 
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ཞབས་རྐྱེན། ཞེ་ཚིག འཕློངས་རྐུབ་ལ་གློ 

ཞབས་དཀར་པ་ཚོགས་དྲུག་རང་གློལ། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་མཆློག་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་

ལྕགས་གང་སྤི་ལློ་ ༡༧༨༡ལློར་མདློ་སྨད་རེབ་གློང་གསེར་མློ་ལློངས་ཀི་ཆར་གཏློགས་ཞློ་འློང་

གཉན་རྒྱ་ཞེས་པའི་གློང་སེར་ཡུམ་བཀྲ་ཤིས་བརེགས་པ་ཞེས་པའི་སས་སུ་འཁྲུངས། མཚན་

ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཞེས་བཏགས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཀི་སྟེང་ཨ་མེས་ངག་དབང་གི་མདུན་དུ་

ཡི་གེ་སྦློར་ཀློག་སྦངས་ཤིང་ཚེགས་མེད་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད། དགུང་ལློ་བཅུ་པར་ཞློ་འློང་

སགས་མང་ཆློས་ཐློག་གི་གལ་དུ་ཞུགས། བཅུ་བདུན་སྟེང་གིང་རྒྱའི་ལྷ་བཟློ་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་

ལས་ལྷ་བིས་བསབས་པས་རི་མློ་ལེགས་པློ་འབི་ཤེས་པ་བྱུང་། ལགས་རློམ་རེ་ཞབས་དཀར་

པའི་རང་རྣམ་སློགས་པློད་ཉེར་ལྔ་ཡློད་པར་གགས། དགུང་ལློ་དློན་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་

བཞི་པའི་ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ་ ༡༨༥༡ལློར་རང་ཡུལ་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

ཞབས་བཀག འཕློངས་སྟེགས་སམ་འདུག་སྟེགས། 

ཞབས་བསྐུལ། བརེད་བསྐུལ་ལམ་དྲན་བསྐུལ། མི་བསྙེལ་བའི་ཆེད་དུ་ཞབས་བསྐུལ་ཞུ་བ། མྱུར་དུ་

ཕེབས་དགློས་པའི་ཞབས་བསྐུལ་ཞུ་བ། 

ཞབས་གློམ་པ་སྙློམས་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ། ཐམས་ཅད་ལ་ཐུགས་སྙློམས་པའི་ཕིར་གློམ་པ་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་སྙློམས་པའློ།། 

ཞབས་གས། གཡློག་པློའི་གས། 

ཞབས་གས་ཀི་ཁལ། རློང་དཔློན་ལ་གཡློག་པློ་གཏློང་དགློས་པའི་ཁལ། 

ཞབས་ག། ག་ཕློགས། 

ཞབས་རྒྱན། ཕློར་པའི་ཞབས་ར་སློགས་གཏུབ་བེད་ཕློགས་གཉིས་ཀར་སློ་ཅན་གི་ལག་ཆ། 

ཞབས་འགེད། རང་པ་འགེད་པ། དཀན་གཟར་པློར་ཞབས་འགེད་ཤློར་བ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་grip ཟེར། 

ཞབས་བཅག་པ། ཕེབས་པའམ་སེབས་པ། 
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ཞབས་ཆགས། ལྷམ་གི་ཞེ་ཚིག་ཞབས་ཕགས་ཀང་རུང་། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་footnote ཟེར། 

ཞབས་རེན་པ། རང་རེན་མ། ལྷམ་མ་གློན་པའི་དློན། 

ཞབས་རེས། རང་པའི་རེས། 

ཞབས་རློངས་པ། [རིང]རང་པ་འཁུམས་པའམ་རིད་པ། ཞབས་རློངས་པ་མེད་པ། 

ཞབས་མཉམ་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

བགློད་བཀའ་བའི་གནས་ཐམས་ཅད་ལས་སྐྱེ་བློ་སྒློལ་བར་མཛད་པ་ཉིད་ཀིས་ཞབས་རིང་ཐུང་

མེད་པར་མཉམ་པ། 

ཞབས་ཏློག ① བསྙེན་བཀུར། ཞབས་ཏློག་ཞུས་པ། ② འབུལ་མཚོན་གི་སྐྱེས། 

ཞབས་ཏློག་རྣམ་གསུམ། ར་བའི་བ་མ་མཉེས་པར་བེད་པའི་ཞབས་ཏློག་ཞུ་ཚུལ་གསུམ་སྟེ། རབ་སྒྲུབ་

པའི་མཆློད་པ། འབིང་ལུས་ངག་གི་ཞབས་ཏློག་ཐ་མ་ཟང་ཟིང་གི་འབུལ་བ་བཅས་གསུམ་མློ། 

ཞབས་ཏློག་པ། གཡློག་པློ། 

ཞབས་རེན། ① རང་པ་འཇློག་སའི་རེན། ② ལྷམ། 

ཞབས་སྟེགས། རང་སྟེགས་སློགས་རང་པ་འཇློག་སའི་སྟེགས་བུ་ལ་བུའི་རེན། 

ཞབས་གཏིང་། ཉལ་བའི་དུས་སུ་འློག་གཏིང་རྒྱའི་གདན། བལ་སྟན་གི་ཞབས་གཏིང་། འབློལ་གི་

ཞབས་གཏིང་ལ་བུ། 

ཞབས་བརན། སྐུ་རིམ་མམ་རིམ་གློའི་ཞེ་སའི་མིང་། ཞབས་བརན་སྒྲུབ་པ། ཞབས་བརན་ཞུ་བ། 

ཞབས་བརན་དགློན། མིང་གཞན་ཞབས་དགློན་འགློ་འདྲེན་སྐྱིད་གིང་ཟེར། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་རབ་

བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ༡༧༤༤ལློར་འགློ་བཙུགས་ཏེ་ལློ་ལར་འཆར་ཅན་གི་ཞབས་

བརན་རིམ་གློ་སྒྲུབ་ཡུལ་ཆློས་སར་ཞིག་བཏབ། སྐབས་དེའི་ཆ་རྐྱེན་ལ་གཞིར་བཟུང་ནས་ཚོགས་

ཁུར་དང་། ཐབ་ཚང་སྦྲ། གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཀི་སློད་གུར་སློགས་ག་སྒིག་བས་ནས་སྦྲ་དགློན་ཞིག་

ཆགས། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༨༡༥ལློར་སྒྲུབ་ཁང་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་ཚུལ་ཁིམས་
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བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གིས་དགློན་པའི་འདུ་ཁང་གསར་དུ་བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ནག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཞབས་བརན་ལས་ཁུངས། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་སྐབས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཞབས་བརན་སྒྲུབ་མཁན་

རྣམས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའི་ལས་ཁུངས་ཤིག 

ཞབས་ཐག ཆང་སློགས་བཏུང་བ་གཙང་མར་བཏུང་བའི་དློན། 

ཞབས་ཐང་། རང་ཐང་། ཁློང་དགུང་ལློ་བགེས་པས་ཞབས་ཐང་ལ་ཕེབས་མི་ཐུབ། 

ཞབས་ཐློ། རྡློག་ཐློའི་ཞེ་ས། ཁློད་རང་ལ་ནློར་ཡློད་ན་ཁེར་ཤློག་དེ་མིན་ངའི་དབང་གལ་དུ་མ་སློད་

གསུང་གིན་བཞེངས་ནས་བཀའ་བཀློན་མང་པློ་གསུངས་ཤིང་། ཞབས་ཐློས་བརྡུངས་ནས་བཏློན། 

ཞབས་ཐློག ཞབས་ཏློག་དང་འདྲ། 

ཞབས་དག ཕློར་ནང་གི་ཇ་ཆང་གཙང་མར་འཐུང་བ། ཁེད་ལ་བཀག་པའི་མཆློད་ཆང་ཞབས་དག་

གཙང་བཞེས་གནང་རློགས། 

ཞབས་རྡློལ་བ། རང་པའམ་སྣློད་ཀི་མཐིལ་ལ་ཨི་ཁུང་རྡློལ་བ། ཐག་རིང་དུ་ཕིན་པས་ཞབས་རྡློལ་བ། 

སྣག་བུམ་ཞབས་རྡློལ་བ། 

ཞབས་སློད་པ། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་དཔློན་རིགས་རིམ་པ་དམའ་ཤློས་ཀི་གས་སུ་སློད་མཁན། 

ཞབས་དྲུང་། ① ལུས་ཀི་མདུན་ནམ་རང་པའི་འཁིས། ② བ་ཆེན་གི་དྲུང་དུ་འཁློད་མློང་བའི་སེར་

མློ་བ། ③ བ་ཆེན་གི་ཞབས་འབང་སེར་མློ་བའི་སྐྱེ་སིད། 

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་གགས་པ། ཕག་གྲུ་སེ་སིད་ཁི་རབས་ཐ་མ། འདིའི་སྐབས་ཕག་གྲུའི་སིད་

དབང་ཉམས་པའི་འགློ་ཚུགས། 

ཞབས་དྲུང་དུ། གམ་དུའམ་འཁིས་སུ་ཞེས་ཏེ། གཏློང་ཡིག་སློགས་ཀི་འབི་སློལ། དགློས་པའི་བརྡ་ཡིན། 

ཞབས་དྲུང་གནས། ཉེ་འཁློར་གི་གཡློག་མློའམ། ཞབས་འབིང་བ། ཞམ་རིང་བ་ཞེས་པ་རྣམས་དློན་

གཅིག་ཡིན། ཞབས་གདུབ། རང་པའི་གདུ་བུའི་ཞེ་ས། 

ཞབས་འདེགས། གཞན་གི་དློན་དུ་བེད་པའི་པའི་ལས་ཀ་སྟེ། ཞབས་འདེགས་ལས་རིགས། མི་

དམངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ་ལ་བུ།
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ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ། མི་དམངས་སམ་ཕ་མ་སློགས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་ལས་ཀ་བསྒྲུབ་པ། 

ཞབས་འདྲེད། རང་གཞན་གི་རང་པ་ནས་མར་འཐེན་པ་ལ་བུའི་མིང་གགས་གནློད་སྐྱློན། ཞབས་

འདྲེན་ཞུ་བ། 

ཞབས་འདྲེན་པ། རང་གི་སྙན་གགས་རང་ཉིད་ཀིས་མེད་པ་བཟློ་མཁན་ནམ་གགས་པ་ངན་པ་བཟློ་

མཁན། མི་རིགས་ཀི་ཞབས་འདྲེན་པ། སྤློད་པ་ངན་པའི་བུ་རྒྱུད་ནི་ཕ་མའི་ཞབས་འདྲེན་པ་རེད། 

ཞབས་གནློན། ཡི་དམ་ལྷའི་ཞབས་འློག་ཏུ་གནློནན་པ། ཞབས་མནན་དང་དློན་གཅིག 

ཞབས་མནན། ལྷ་ཁློ་བློ་རྣམས་ཀི་ཞབས་འློག་ཏུ་མནན་པའི་གདློན་བགེགས་ལ་བུ། འདི་ནི་རང་

སེམས་རིག་པའི་གསལ་རིག་གིས་ངར་འཛིན་འགློང་པློ་བཅློམ།

ཞབས་པད། ① ཞབས་ཀི་པདྨ་སྟེ་རང་པ་པད་མའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། ② སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་

གི་བཀའ་བློན་གི་ཆེ་མིང་། 

ཞབས་པད་བརན་པ། ཚེ་རིང་པློར་སློད་པ། 

ཞབས་པད་དྲུང་། སྐུ་མདུན། 

ཞབས་པད་གསེར་ཁི་མངློན་མཐློའི་དྲུང་དུ། གློང་རིམ་གི་ཞབས་གཉིས་མེ་ཏློག་པདྨའི་གཟུགས་སུ་

བཀློད་པ་དང་། གཤམ་འློག་ནས་འབུལ་བའི་སྙན་ཞུ་རྣམས་ལྕློག་རེའི་སྟེང་དང་ཞབས་ཀི་པུས་

མློའི་སྟེང་དུ་བཞག་པ་ལ་བུ། ཞབས་འློག་གི་ཧ་ཅང་དམའ་ས་གསེར་ཁིའི་མདུན་དུ་ཕུལ་བའི་དློན། 

ཞབས་སྤི་བློར་བངས། བ་མའི་ཞབས་རང་གི་མགློ་ཐློག་ཏུ་བངས་པ། ཆློས་པ་རྣམས་ཀིས་རང་གི་

བ་མའི་ཞབས་སྤི་བློར་བངས་ཏེ་བ་མས་བཀའ་ཅི་བསྩལ་ལར་ཁས་ལེན། 

ཞབས་ཕག རང་པ་དང་ལག་པའི་ཞེ་ས། 

ཞབས་ཕགས། ལྷམ་གི་ཞེ་སའི་ཚིག ཞབས་ཕགས་ཕུད་ནས་གཟིམས་པ། 

ཞབས་ཕི། ① ཕན་རློགས་བེད་པའི་ལས་ཀ ཞབས་ཕི་ཞུ་བ། ② གཡློག་པློ། འགློ་གཙོའི་ཞབས་

ཕིར་འབང་བ། 

ཞབས་ཕི་དཀྱུས་མ། ཕིའི་ལས་དློན་བེད་མཁན་གཡློག་པློ། 

ཞབས་ཕི་ནང་མ། བློས་འཁེལ་བའམ་ནང་གི་ལས་དློན་བེད་མཁན་གཡློག་པློ་གཙོ་བློ། 
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ཞབས་འཕེན། [རིང]རྒྱུག་པ། 

ཞབས་འཕེལ་བཏང་། བང་རྒྱུགས་པའི་དློན། རྒྱུགས་ཤར་ལེན་པའི་ཞེ་ས། 

ཞབས་འཕློངས། རྐུབ་ཀི་ཞེ་ཚིག་སྟེ། གཞང་འཕློངས་ཞེས་བིས་ན་དག་པ་མིན་ནམ་སྙམ། 

ཞབས་བློ། རང་བློ་སྟེ་རང་པའི་སྟངས་སྟབས། ཞབས་བློ་རྒྱབ་པ། 

ཞབས་བློ་ཁང་། རང་བློ་འཁབ་སའི་ཁང་པ། 

ཞབས་འབམ། རང་པར་དློན་པའི་འབམ། 

ཞབས་འབུར་མི་མངློན་པའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་པློ་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་

གསེས་ཤིག་སྟེ། དགེ་བའི་ཆློས་ཡང་དག་པར་བངས་པས་ཞབས་ལློང་བུ་མི་མངློན་པ། 

ཞབས་འབང་། གང་གི་ཕི་རེས་སུ་འགློ་བ། 

ཞབས་འབིང་། འཁློར་གཡློག 

ཞབས་འབིང་སེར་སྐྱ་དྲག་ཞན། སྐྱབས་མགློན་རྒྱལ་པའི་ཞབས་རེས་སུ་འབང་བའི་དཔློན་རིགས་

སེར་མློ་བ་དང་། སྐྱ་བློའི་དྲུང་འཁློར་དྲག་གས་དང་ཞན་གས་ཚང་མ། 

ཞབས་མ། གཤམ་མའམ་འློག་མ། རིམ་པ་ཞབས་མ། ཁང་པ་སྟེང་མ་དང་ཞབས་མ། 

ཞབས་འཛུགས་དགའ་སྟློན། ཕྲུ་གུའི་རང་པ་ས་ལ་ཐློག་མར་འཛུགས་པའི་སྟློན་མློ། 

ཞབས་ཞུ། ① གཞན་ལ་རློགས་པ་དང་གཡློག་པློར་བེད་པ། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་

དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་service ཟེར། 

ཞབས་ཞུའི་ལས་ཆློག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་ service routine program ཟེར། 

ཞབས་གཞས། བློ་དང་གཞས། 

ཞབས་ཟུར། སར་གི་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ། 

ཞབས་ར། སྣློད་ཆས་ཀི་མཐིལ་སྐྱློར། དཀར་ཡློལ་གི་ཞབས་ར། ར་བུམ་གི་ཞབས་ར། 

ཞབས་ལ་གཏུགས་པ། ① རང་པར་མགློ་བློས་གཏུགས་པ། ② བསྟེན་པ། དགེ་རྒན་གི་ཞབས་

ལ་གཏུགས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

ཞབས་ལ་འདུད་པ། རང་པར་ཕག་འཚལ་བའམ་གུས་པས་བཀུར་བ། 

ཞབས་ལློང་བུ་མི་མངློན་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ་ཤིན་ཏུ་སས་པའི་ཆློས་ཀི་བློ་གློས་ཅན་ཉིད་ཀིས་ལློང་བུ་མི་མངློན་པ། 

ཞབས་ཤློག དཔེ་ཆའི་གཤམ་ཤློག དཔེ་ཆ་འདིའི་ཞབས་ཤློག་ཚང་མི་འདུག 

ཞབས་སློར་བཀློད། ཕེབས་པ་དང་འབློར་པ། ཞབས་སློར་ནི་རང་པའི་ཞེ་ས་ཡིན། 

ཞབས་བསིལ། ① རང་པ་བཀྲུས་པའམ་འཁྲུད་པ། ② རང་པ་འཁྲུད་ཆུ། 

ཞབས་ལྷ་ཁང་གཉེར། རེ་ཕློ་བང་ནང་གི་ཁང་གཉེར། 

ཞབས་ལྷམ། ལྷམ་གི་ཞེ་ཚིག། 

ཞམ་ཆུ། ①གཟར་ས་ནས་དལ་བུར་མར་འབབ་པའི་ཆུ། ② ལུས་ཚ་བས་རྔུལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཆུ། 

ཞམ་འབིང་། ཞབས་ཕི་ཡི་བརྡ་རིང་། 

ཞམ་མེ་ཞློམ་མེ། ①ས་ཁློད་མི་སྙློམས་པའི་འབར་འབུར། ② སྣློད་སློགས་རྡིབ་ཞློམ་གི་ཚུལ། 

ཞམ་ཞམ། རྔུལ་ནག་གི་ཆུ་སློགས་ཁྲུམ་ཁྲུམ་དུ་འབབ་ཚུལ་ཞིག ལུས་པློ་ཡློངས་རློགས་ནས་རྔུལ་

ནག་ཞམ་ཞམ་དུ་ཐློན་པ། 

ཞམ་ཞློམ། ཞམ་མེ་ཞློམ་མེའི་བསྡུས་ཚིག 

ཞམ་ཞར། ཞློར་དང་འདྲ། 

ཞམ་རིང་། [རིང]འཁློར་གཡློག ཞམ་རིང་པ་དག་གི་གས་སུ་བ་བའི་ཁུར་འཛིན་པ། ཞབས་འདེགས་

པའི་གས་སུ་ཞུགས་པ་དེ་རྣམས་ཀིས་བ་དགློས་པའི་ལས་འགན་སྒྲུབ་པ། 

ཞར། མིག་ཞར་བ་ཞེས་མིག་ལློང་བ་དང་། གཙོ་བློ་མིན་པའམ་ཆེད་མངགས་མིན་པ། 

ཞར་གློག ལློང་བ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་note ཟེར། 

ཞར་ལ། ① མིག་ལློང་བའི་ལ་ཚུལ། ② མིག་གི་རྒྱལ་མློ་འཁློག་པློར་ལ་བ། མིག་ཞར་ལ་བས་ནས་

སྐད་ཆ་ཅང་མི་ཤློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞར་དང་ཞློར། ཟུར་དང་། གཙོ་ཆེ་བ་དང་ཆབས་ཅིག ལས་ཀའི་ཞར་དང་ཞློར་ལ་སློབ་སྦློང་བེད་པ། 

ཕར་ཕིན་པའི་ཞར་དང་ཞློར་དུ་བརྡ་ལན་གཏློང་བ། 

ཞར་འཕེན། [ཡུལ]རྒྱུག་ཤར་ཏེ་མགློགས་མྱུར་གི་འགློ་སྟབས། ཞར་འཕེན་གློད་པ། 

ཞར་བ། ① མིག་ལློང་བ་དང་། མིག་ཡ་གཅིག་ཤློར་བའམ་སྐྱློན་ཞུགས་པ། མིག་གཡློན་པ་ཞར་བ། 

② ༡ མིག་གཉིས་ཀའམ་ཡ་གཅིག་ལ་སྐྱློན་ཤློར་བའི་མི། མིག་ཞར་བ། ཁི་ཞར་བ། ༢ ཞན་པ། 

ར་འཕར་སྟངས་ཏེ་གཡས་གཡློན་ནམ་ཡང་ན་སྟློད་སྨད་གང་རུང་ནས་མནན་ན་མི་གསལ་བ་

དང་། རབ་རིབ་ཙམ་ལས་མི་གསལ་བ། 

ཞར་བྱུང་། ① ཞློར་དང་ཟུར་དུ་བྱུང་བ། དཔུང་གི་ཚོགས་ཆེན་པློ་ཉེ་བར་བཏེག་ནས་ཤུལ་ལམ་དུ་

ཞུགས་པའི་ཞར་བྱུང་ཙམ་དུ་ར་བང་བཀྲ་ཤིས་སང་ངར་ཤུགས་ཀིས་དབང་དུ་བསྒྱུར། ཚད་

མའི་གཞུང་དློན་འཆད་པའི་ཞར་བྱུང་དུ་དབུ་མའི་སྤི་དློན་ཙམ་ཡང་བཤད་སློང་། ② དཔེ་དེབ་

སློགས་ཀི་ཟུར་རམ་འཕློས་ལ་བཀློད་པ། 

ཞར་མ། མིག་མེད་ལློང་བ་མློའི་མིང་། དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བློའི་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་བར་དུ་བ་བ་གཞན་

སྒྲུབ་པའི་དུས་ཚོད་དམ་ཁློམ་ལློང་གི་མིང་སྟེ། འཕགས་ཡུལ་ནས་བློད་ལ་འགློ་བའི་ཞར་ལ་བལ་

ཡུལ་སློང་ལ་བུ། 

ཞར་ཞློར། ཆེད་དུ་མ་ཡིན་པའི་དམིགས་བཀར་མིན་པར་ཞར་དུ་བྱུང་བ། སེར་དློན་ཞར་ཞློར་དུ་བེད་པ། 

ཞར་ཞློར་དུ་ལ་ཙམ་བས་པ། ཁེད་ཀིས་བརམས་པའི་དཔེ་ཆ་དེར་ངས་ཞར་ཞློར་ལ་ཆ་ཚང་ཞིག་ལ་

རིས་ཡིན། ཞར་ལ་བྱུང་བ། ཞློར་དུ་བྱུང་བ། སྐད་ཆ་དེ་ཚོ་ནི་ཆེད་དུ་བཤད་པ་ཞིག་མིན་པར་

ཞར་ལ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། 

ཞལ། ① ཁའི་ཞེ་ས། ཞལ་ནས་གསུངས་པ། ཞལ་གིས་བཞེས་པ། ② གདློང་གི་ཞེ་ས། ཞལ་ནག་པློ་

བསྟན་པ། ③ མིང་འགའ་ཞིག་གི་སློན་དུ་འཇུག་པའི་ཞེ་ཚིག ཞལ་དཀར། ཞལ་སློབ། ④ བེད་

འབེལ་ལས་ཚིག འདམ་སློགས་མཐུག་པློ་བྱུགས་པའི་དློན་ཏེ། རིག་ངློས་ལ་ཨར་འདམ་ཞལ། 

ཞལ་ཞལ་བས། ཞལ་བ་བས་སློགས་ལ་བུ། 

ཞལ་ཀལ། ཁ་རེད། ཞལ་ཀང་གནང་བ་མིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

ཞལ་སྐློམ་པ། ཁ་སྐློམ་པ། ཞལ་སྐློམ་པ་ལ་ཚད་མེད་པ་མེ་འབར་བ་ལ་བུ་བྱུང་ངློ་།། 

ཞལ་སྐྱིན། ① ཚབ་ཀི་ཞེ་ས། ② ལྷའི་འདྲ་སྐུ། 

ཞལ་སྐྱུག སྐྱུག་པའི་ཞེ་ས། 

ཞལ་སྐྱེམས། ཇ་ཆང་སློགས་བཏུང་བའི་རིགས། ཞལ་སྐྱེམས་མཉེས་དག ཞལ་སྐྱེམས་བཞེས་པ། 

ཞལ་དཀར། དཀར་ཡློལ། ཞལ་དཀར་རིང་མ། 

ཞལ་དཀར་ཕློགས་གཅིག བློ་སེམས་མཐུན་པའི་མི་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་གནས་པ། 

ཞལ་བཀློད། ཁ་ནས་བཀློད་པ་བཏང་བ། ཞལ་བཀློད་ཞིབ་གསལ། 

ཞལ་བཀློད་མཛད། བར་འདུམ་མམ་ངག་ཐློག་ནས་བཀློད་སྒིག་བེད་པའི་ཞེ་ས། 

ཞལ་དཀིལ། ཞལ་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་བསྡུས་ཚིག 

ཞལ་བཀག དཀར་ཡློལ་འཇུག་སའི་སྟེགས། 

ཞལ་ཁེབས། ① ཁ་ཁེབས་སམ་ཁ་ལེབ། ཕག་སམ་གི་ཞལ་ཁེབས། ② ཐང་ག་སློགས་ལ་གཡློག་

བའི་དར་རས། 

ཞལ་ཁིམ། བཞིན་རས་སམ་གདློང་། ཞལ་ཁིམ་མཛེས་པ་ལྷ་ཡི་བུ་མློ་འདྲ། 

ཞལ་ཁིད། དཔེ་ཆའི་དློན་ངག་ནས་བཤད་པའི་ཞེ་ས། 

ཞལ་མཁན། ཞལ་བ་མཁན་དང་དློན་གཅིག 

ཞལ་ག་ིདཀིལ་འཁློར། གདློང་པ། ཞལ་ག་ིདཀིལ་འཁློར་མཇལ་བྱུང་། དངློས་སུ་ཞལ་དཀིལ་མ་མཇལ་སྐྱློ། 

ཞལ་གི་ག་ཟུར། ལྷ་སྐུའི་ཞལ་གི་ཟུར་གཉིས་ལ་གློ 

ཞལ་གི་དཔེ་བད་གཉིས། དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་གས་ཤིག་སྟེ། ཞལ་ཧ་ཅང་མི་རིང་བ་དང་། 

མཆུ་ཤིང་ཐློག་བིམ་པ་ལར་དམར་བ། 

ཞལ་གི་ལུང་། ཞལ་ལུང་སྟེ་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་ལུང་ངམ་ཞལ་ནས་བྱུང་བའི་ལུང་ཟེར། 

ཞལ་གིས་བཞེས། ཁས་བངས་པ། རེ་ཞིག་འབློན་པར་ཞལ་གིས་བཞེས། 

ཞལ་གེས། ཁ་སློ་སློར་བལ་བ། ཞལ་གེས་གསློལ་སྟློན། 

ཞལ་གངས། ཁ་གངས་ཀི་ཞེ་ས། མིའི་ཞལ་གངས་མ་ཚང་བ། དགེ་འདུན་པའི་ཞལ་གངས་ཅི་ཙམ་འདུག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞལ་རྒྱན། ཁ་སྤུ་ཡི་ཞེ་སའི་ཚིག 

ཞལ་རྒྱས། ལྷན་རྒྱས། 

ཞལ་རྒྱུག འཁར་རྒྱུག་གམ་འཁར་བ། 

ཞལ་རྒྱུན། ངག་རྒྱུན། འདི་ནི་སར་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་ཞལ་རྒྱུན་དྲི་མ་མེད་པ་ཡིན། 

ཞལ་བགད་པ། ཁ་འཕེད་འཕེད་བེད་པ། ཞལ་བགད་ནས་བཞད་མློ་བཞད་པ། 

ཞལ་འགྱུར་བ། གདློང་གི་རྣམ་པ་འགྱུར་བ། དགློངས་པ་འཁྲུགས་ནས་ཞལ་འགྱུར་བ། 

ཞལ་བརྒྱ། རེད་མློའི་གཏམ། ཞལ་བརྒྱ་བིན་ཆགས་པློ་ཞིག་གནང་བ། 

ཞལ་ངློ་།། ① ཁ་ངློ་།། ② དགེ་འདུན་སྤིའི་དགེ་སྐློས། ཚོགས་ཆེན་ཞལ་ངློ་།། ③ དམག་མིའི་ཞལ་

ངློ་སྟེ་དམག་མི་ཉི་ཤུ་ར་ལྔའི་འགློ་པ། 

ཞལ་ངློ་གཉན། ངློ་ལློག་མ་ནུས་པའམ་ངློ་གཅློག་མ་ནུས་པའི་དློན། 

ཞལ་ས། སྤན་ས་སྟེ། སྐུ་དངློས་ཀི་དྲུང་། ཞལ་ས་ནས་ཕེབས་པ། ཞལ་ས་ནས་གསུངས་པ། 

ཞལ་དངློས། དགློང་དངློས་སམ་སྐུ་ངློ་མ། ཞལ་དངློས་མཇལ་བ། 

ཞལ་ཅེ། [རིང] ཞལ་ལྕེ་སྟེ་ཁིམས། 

ཞལ་ཅློར། གདློང་འཕིད་ཨ་ཅློར། 

ཞལ་ལྕེ། ཁིམས། ཞལ་ལྕེ་གཅློད་པ། ཞལ་ལྕེ་གཅློད་མཁན། 

ཞལ་ལྕེ་བཅུ་གཉིས། སར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་ལྔ་པ་ནས་བློད་ལ་དབང་སྒྱུར་བེད་སྐབས་ཞལ་ལྕེ་བཅུ་

གསུམ་ནང་གི་སྣེ་མློ་ལས་འཛིན་གི་ཞལ་ལྕེ་དློར་ནས་ཞལ་ལྕེ་བཅུ་གཉིས་སུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་

ཁིམས་ལུགས་དློན་ཚན་བཅུ་གཉིས། 

ཞལ་ལྕེ་བཅུ་དྲུག སར་གཙང་པ་སེ་སིད་ཀརྨ་བསྟན་སྐྱློང་དབང་པློས་བློད་ལ་དབང་སྒྱུར་བེད་སྐབས་

སེལ་སེལ་བ་སྒིག་ཏུ་བཅུག་པའི་ཁིམས་ཡིག་ནང་གསལ་ཁིམས་ཀི་དློན་ཚན་བཅུ་དྲུག་སྟེ། 

དང་པློ་དཔའ་བློ་སྟག་གི་ཞལ་ལྕེ། གཉིས་པ་སར་མ་ཝའི་ཞལ་ལྕེ། གསུམ་པ་སྣེ་མློ་ལས་འཛིན་

གི་ཞལ་ལྕེ། བཞི་པ་ཞུ་བཞེས་བདེན་རྫུན་གི་ཞལ་ལྕེ། ལྔ་པ་བཟུང་བཀིགས་ཁིམས་རའི་ཞལ་

ལྕེ། དྲུག་པ་ནག་ཆེན་ཁག་སྦློར་གི་ཞལ་ལྕེ། བདུན་པ་དྲན་འཛིན་ཆད་ལས་ཀི་ཞལ་ལྕེ། བརྒྱད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

པ་ཧློར་འདྲ་ཟ་རང་གི་ཞལ་ལྕེ། དགུ་པ་བསད་པ་སྟློང་གི་ཞལ་ལྕེ། བཅུ་པ་རྨས་པ་ཁག་གི་ཞལ་

ལྕེ། བཅུ་གཅིག་པ་བསྙློན་ཧམ་མནའ་དག་གི་ཞལ་ལྕེ། བཅུ་གཉིས་པ་བརྐུས་པ་འཇལ་གི་ཞལ་

ལྕེ། བཅུ་གསུམ་པ་ཉེ་འབེལ་འབལ་འདུམ་གི་ཞལ་ལྕེ། བཅུ་བཞི་པ་བི་བས་བི་རིན་གི་ཞལ་ལྕེ། 

བཅློ་ལྔ་པ་ནམ་ཕར་ཚུར་གི་ཞལ་ལྕེ། བཅུ་དྲུག་པ་ཀ་ཀློ་མཐའ་འཁློབ་ཀི་ཞལ་ལྕེ་རྣམས་སློ།། 

ཞལ་ལྕེ་བཅུ་གསུམ། གཙང་སེ་སིད་ཀརྨ་བསྟན་སྐྱློང་དབང་པློས་བློད་ལ་དབང་སྒྱུར་བེད་སྐབས། 

ཞལ་ལྕེ་བཅློ་ལྔ་ནས་དཔའ་བློ་སྟག་གི་ཞལ་ལྕེ་དང་། སར་མ་ཝའི་ཞལ་ལྕེ་གཉིས་དློར་ནས་ཞལ་

ལྕེ་བཅུ་གསུམ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁིམས་ལུགས་དློན་ཚན་བཅུ་གསུམ། 

ཞལ་ལྕེ་བཅློ་ལྔ། སེ་སིད་ཕག་གྲུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བློད་ལ་དབང་སྒྱུར་བེད་སྐབས། ཞལ་

ལྕེ་བཅུ་དྲུག་ནས་ཀ་ཀློ་མཐའ་འཁློབ་ཀི་ཞལ་ལྕེ་དློར་ནས་ཞལ་ལྕེ་བཅློ་ལྔར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་

ཁིམས་ལུགས་དློན་ཚན་བཅློ་ལྔ། 

ཞལ་ལྕེ་བ། གཟུ་དཔང་བེད་མཁན་ཁིམས་གཅློད་མཁན། 

ཞལ་གཅློད།ཁ་གཅློད་དམ་ཁ་ལེབ། དངུལ་གི་ཞལ་གཅློད། 

ཞལ་བཅུ་གཅིག་པ། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ལ་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་ཡློད་པའི་

ནང་གསེས་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

ཞལ་བཅློས། བཀློད་ཇུས། འློ་ན་མཁར་གི་ཞལ་བཅློས་མཛད་པར་ཞུ། 

ཞལ་ཆད། ཁ་དན་ནམ་ཁ་ཆད། ཕེབས་རྒྱུའི་ཞལ་ཆད་མཛད་པ། ཞལ་ཆད་གསལ་པློར་མཛད་པ། 

ཞལ་ཆེ་ན་ལྔ། ༡ མི་སྟློང་དགེའི་ཞལ་ཆེ། ༢ གཉེན་བེད་ཚིས་ཀི་ཞལ་ཆེ། ༣སྨློན་ཐློལ་དཀར་གི་

ཞལ་ཆེ། ༤ མདློ་ལློན་ཞུ་བཅད་ཀི་ཞལ་ཆེ། ༥ ཉེ་དུ་ལྷུམ་ཆློས་ཀི་ཞལ་ཆེ་བཅས། 

ཞལ་ཆེམས། མི་ཤི་ཁར་མངགས་པའི་སྐད་ཆ། འདའ་ཁར་ཞལ་ཆེམས་བཞག་པ། 

ཞལ་ཆེའི་བང་བུ་གསུམ། ༡ ཟངས་ཡག ༢ སྐེད་ཁ། ༣ཁ་དམར་རྒྱ་བང་། 

ཞལ་ཆློར། [སློག]གདློང་ཕི་རས། 

ཞལ་མཆུ། ཁའི་མཆུ་ཏློ། 

ཞལ་འཆེས། ཁས་ལེན་པ། 



  776  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞལ་མཇལ། གདློང་ཐུག་པ། ཞལ་མཇལ་གནང་བ། ཞལ་མཇལ་ཞུ་བ། 

ཞལ་འཇམ། སྐད་ཆ་འཇམ་པློ། ཐུགས་དྲང་ཞལ་འཇམ་གི་སློ་ནས་བཀའ་སློབ་གནང་བ། 

ཞལ་ཏ། སློབ་སྟློན། དགེ་རྒན་གིས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཞལ་ཏ་གནང་བ། 

ཞལ་ཏ་བ། ① གཡློག་པློ། ② དབར་གནས་སྐབས་དགེ་འདུན་པ་སྤི་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་མཁན། 

ཞལ་ཏ་མ། གཡློག་མློ། བཙུན་མློའི་ཞལ་ཏ་མ། 

ཞལ་ཏློག ཞིམ་ཟས་སྣ་འཛོམས་ཀི་ཁ་ཟས། 

ཞལ་ཐང་། ཐང་ག་སྟེ་ལྷ་སྐུ་རི་མློར་བིས་པ་ཞིག 

ཞལ་མཐུན། ཁ་གཅིག་མཐུན། བློད་ཀི་ལློ་ཙཱ་ཞལ་མཐུན་དུ་བསྒྱུར་པའི་གཞུང་ནི་ཁུངས་དག་ཡིན་

པས་ཅིས་ཀང་གང་བྱུང་དུ་བཅློས་མི་ཆློག 

ཞལ་མཐློང་མཆློད་པ། ལྷ་ཁང་གི་སློ་རྒྱ་བསམས་པ་བཀྲློལ་ནས་ལྷ་སྐུ་རྣམས་ཐློག་མར་ཞལ་མཇལ་

བའི་དུས་མཆློད། 

ཞལ་དན། གཏན་འཁེལ་བའི་ཁ་དན། 

ཞལ་དྲློ་བ། བཀྲ་ཤིས་པའམ་ཁ་དྲློ་བ། 

ཞལ་གདངས་པ། ① ཁ་གདངས་པ། ② གཞན་གི་ནློར་རས་ལ་ཧམ་སེམས་བེད་པ། 

ཞལ་གདམས། གདམས་ངག་གམ་སློབ་སྟློན། ཞལ་གདམས་བསབ་བ། ཁེད་ཀིས་གསུངས་པའི་

ཞལ་གདམས་རྣམས་སེམས་ལ་བཅངས་ཡློད། 

ཞལ་བདག དགློན་སེ་ཁག་གི་མཛོད་སློགས་ལ་བདག་སྤློད་དམ་འཛིན་བེད་མཁན། 

ཞལ་མདངས། གདློང་གི་གཟི་མདངས། 

ཞལ་འདེབས། གཞན་གིས་གཏློང་བའི་འགློ་སློང་ལེ་བའི་ཐློག་ལ་བརྒྱབ་པའི་ཁ་སྣློན། ལས་བཟློ་བའི་

འགློ་སློང་ལ་ཞལ་འདེབས་རྒྱབ་པ། 

ཞལ་འདེབས་རྒྱབ་པ། གནློད་འཚེ་ཕློག་ཡུལ་སློགས་ཉམ་ཐག་ཅན་ལ་རློགས་པར་དམིགས་ནས་

དངུལ་དང་རྒྱུ་ནློར་སྦིན་པ། 

ཞལ་འདློན། ཁ་འདློན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

ཞལ་བརྡ། ཁ་བརྡ། དགེ་རྒན་ནས་དཔེ་ཆ་ཁིད་ཚར་རེས་རང་གར་ཞལ་བརྡ་མཛད་དེ་བཞུགས་པ། 

ཞལ་ནས་སྐྱེས། [མངློན]བམ་ཟེ། 

ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་བཀའ། སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། མདློ་སྡུད་པ་ལ་

བུ་སྟློན་པ་དངློས་ཀི་ཞལ་ནས་གསུངས་པའློ།། 

ཞལ་དཔློན། ཁང་པའི་ནང་ཞལ་བ་གཏློང་མཁན་གི་ལས་དཔློན། 

ཞལ་ཕློ་གསུང་། ཁ་ཕློ་བཤད་ཅེས་པའི་ཞེ་ས། 

ཞལ་ཕགས། རུ་ཐློག་ཁུལ་གི་ཁ་སྐད། གད་སྙིགས། 

ཞལ་འཕངས། ① གཞན་དུ་ཡློད་ཅེས་པ་སྟེ་དེ་ནི་སི་ཏུའི་འགེལ་ཆེན་ལ་ལློས་ཟེར་བ་ལ་བུ། ② ཁག་

དཀྲི་བའམ་གཞན་ལ་ཁག་བཏང་བ། ཞལ་འཕངས་མཛད་སྙིང་འདློད་པ། རང་བས་ལས་ཀའི་

འགན་འཁི་དེ། གཞན་ལ་ཁ་འཕངས་ག་ལ་འློས། 

ཞལ་བ། སྐྱང་ནུལ་ཏེ་ཁང་པའི་སྐྱ་དང་མཐིལ་གི་ངློས་འཇམ་མློ། ཞལ་བ་གློག་པ། མཐིལ་ཞལ། རྩུབ་

ཞལ། ཨར་ཞལ། 

ཞལ་བ་མཁན། རིག་པ་དང་གང་སློགས་ལ་ཞལ་བ་གཏློང་མཁན། གང་ལེབས་སུ་ཞལ་བ་མཁན་

མཁས་པས་ཞལ་བ་གཏློང་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྡློ་ཐལ་ཉལ་དང་། བ་རྔས་འཚོ། ཞལ་བ་

མཁན་པློ། ཞལ་ཞལ་མཁན་བཅས་སློ།། 

ཞལ་བུ། ཕློར་པ་ཆུང་ཆུང་ངམ་མེས་པློ་ལ་གློ་དགློས། 

ཞལ་བང་། དཔེ་ཆའི་ཁ་བང་། 

ཞལ་བང་བ། དཔེ་ཆ་ཀློག་འཆད་སློགས་ཁར་གློམས་པའམ་བདེ་བ། དཔེ་ཆ་ཀློག་པ་ལ་ཞལ་བང་བ། 

ཞལ་འབག གདློང་གི་འདྲ་འབག 

ཞལ་འབུག་པ། སྐད་ཆ་བཤད་པའམ་ཁ་གག་པ། ཁློང་ལ་ཞལ་འབུག་རྒྱུ་མེད་པ། 

ཞལ་འབེད་པ། ཁ་འབེད་པ། 

ཞལ་རྦད། ① ཀུ་རེའམ་རེད་མློ་རེ་བའི་སྐད་ཆ། ② ཁ་ཤློབ་ཚ་པློ། 

ཞལ་མི་གསལ་བ། ཁ་མི་གསལ་བ། རློམ་འདི་ཞལ་མི་གསལ་བ་ཞིག་རེད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞལ་ཚུས། [རིང]① ཞལ་ཟས། ② ལྷ་བཤློས། 

ཞལ་ཚོམ། ཨློག་ཚོམ་མམ་ཁ་སྤུ། 

ཞལ་ཚོར་བ། ངློ་ཤེས་པའི་ཞེ་ས། ངས་ཁེད་རང་གཞི་ནས་ཞལ་ཚོར་བྱུང་། 

ཞལ་འཚུས། ཞལ་ཚུས་དང་འདྲ། 

ཞལ་འཚེར་འཚེར། ཁ་དང་ངློ་གདློང་འཛུམ་མེར་མེར། གློགས་པློ་སུ་དང་ཐུག་ཀང་ཞལ་འཚེར་

འཚེར་གནང་གི་འདུག 

ཞལ་རྫུན། ① རྫུན་དང་ཧམ་བཤད། ② ཀུ་རེ་བེད་པའམ་རེད་མློ་རེ་བའི་དློན། 

ཞལ་མཛོད་སྤུས་བརྒྱན་པའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ། མཁན་སློབ་ཕ་མ་སློགས་གློང་མ་ཐམས་ཅད་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཞིང་རིམ་གློ་བསྒྲུབས་

པས་ཞལ་མཛོད་སྤུས་བརྒྱན་པའློ།། 

ཞལ་འཛུམ་པ། གད་མློ་ཅུང་ཟད་དགློད་པ། མཉེས་ནས་ཞལ་འཛུམ་པ། 

ཞལ་འཛོམས། ① ཕན་ཚུན་གདློང་འཕད་པ། ② ཚང་འཛོམས། 

ཞལ་ཞལ་མཁན། ཞལ་བ་མཁན་དང་དློན་གཅིག 

ཞལ་ཞལ་བས། འདམ་བག་བྱུགས་པ། 

ཞལ་ཞློལ། ཞལ་ལེ་ཞློལ་ལེའི་བསྡུས་ཚིག 

ཞལ་བཞུགས། མི་མ་ཤི་བར་གསློན་པློར་བསད་པའི་ཞེ་ས། ཁློང་ཞལ་བཞུགས་སྐབས། 

ཞལ་བཞེས། ཁས་ལེན་པའི་ཞེ་ས། ཞལ་བཞེས་གཙང་མ་གནང་བ། 

ཞལ་བཞེས་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། 

ཞལ་ཟས། ① ཞལ་ཚུལ། ② ལྷ་བཤློས། 

ཞལ་གཟིགས། ཡི་དམ་ལྷ་སློགས་ཀི་ཞལ་གཟིགས་བྱུང་བ་སྟེ། ཞལ་དངློས་སུ་བསྟན་པ། 

ཞལ་བཟེད། ལུད་ཕློར། 

ཞལ་གཟེར་པློ། སྐད་ཆ་གཟེར་པློ་བཤད་པ་སྟེ་གཞན་ལ་ཕློག་ཆེ་བའི་སྐད་ཆ་གནག་པློ་བཤད་པར་གློ 
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ཞལ་ཡམ། རེད་མློའམ་ཀུ་རེ། ཁློང་གིས་གསུངས་པ་དེ་ཞལ་ཡམ་ཙམ་ལས་ངློ་མ་མ་རེད། 

ཞལ་གཡློགས། ① གཞན་ལ་ཁག་འགེལ། ②[མངློན]མཆུ། 

ཞལ་རས། ངློ་གདློང་། ཞལ་རས་མཇལ་བ། ཞལ་རས་མཚར་བ། ཞལ་རས་ནག་ཐིང་ངེ་བ། ཞལ་

རས་དམར་མདངས་བཀྲ་བ། ཤར་ཕློགས་རི་བློའི་རེ་ནས། དཀར་གསལ་ཟླ་བ་ཤར་བྱུང་། མ་

སྐྱེས་ཨ་མའི་ཞལ་རས། ཡིད་ལ་འཁློར་འཁློར་བས་བྱུང་། 

ཞལ་རུབ། རུབ་བརྒྱབ་ནས་ཁ་རྡུང་བཏང་བ། 

ཞལ་རློག ① ཁ་བཙུམས་ནས་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མི་ཤློད་པ། ② གདློང་ནག་རློག་གེ་བ། 

ཞལ་ལ། ཞལ་བ་དང་འདྲ། 

ཞལ་ལ་བྱུག གང་དང་རིག་པའི་ངློས་སུ་འདག་ཞལ་བྱུག་ནས་ངློས་འཇམ་པློར་བེད་པའི་དློན། 

ཞལ་ལག ཁ་ལག་གམ་གསློལ་ཚིགས། 

ཞལ་ལག་གཏློང་བ། ཞལ་ལག་ཕུལ་བ། 

ཞལ་ལུ། སྐློལ་སྣློད་དམ་ཕློར་པ། ཐུག་པ་ཞལ་ལུ་གང་བསྐློལ་ནས་ལྷ་གཅིག་ཀློང་ཇློ་ལ་འདྲེན་པ། 

ཞལ་ལུང་། ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་མན་ངག་གམ་གསུང་རྒྱུན། ཀུན་བཟང་བ་མའི་ཞལ་ལུང་། 

ཞལ་ལེ་ཞློལ་ལེ། འབི་གཡག་གི་སྤུ་རིད་སློགས་ཐུར་དུ་འཕང་བའམ་ཉལ་ཉིལ་དུ་ཡློད་པའི་རྣམ་པ། 

དུག་ལློག་ཞལ་ལེ་ཞློལ་ལེ་གློན་པ། 

ཞལ་ཤུལ་དགློན། མིང་གཞན་དགའ་ལན་བཤད་སྒྲུབ་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་གནས་གིང་། ཞལ་ཤུལ་སྐུ་

ཕེང་དང་པློ་ཁེ་ཐལ་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་ཕློ་བི་བའི་སྤི་ལློ་༡༨༥༢ ལློར་

ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལའི་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨ་ཆུ་

རློང་སྨད་མ་ཞང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཞལ་ཤེས། བ་མ་སློགས་ཀི་ཞལ་གསུང་ལ་བརེན་ནས་ཤེས་དགློས་པའི་མན་ངག་སྙིང་པློར་དྲིལ་

བའི་གཞུང་། སྨན་གི་གཅེས་བསྡུས་ཕན་བདེའི་སྙིང་པློའི་ཞལ་ཤེས། 

ཞལ་ཤློབ། ཀུ་རེའི་རྫུན་ནམ་རེད་མློའི་གཏམ། ཁློང་གིས་ཞལ་ཤློབ་གནང་བ་རེད། 

ཞལ་བཤུས། ཡི་གེའི་ངློ་བཤུས། རྡློ་རེ་གཅློད་པའི་དཔེ་ཆ་ཞིག་ཞལ་བཤུས་བས་པ་ཡིན། 
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ཞལ་སློབ། དངློས་སློབ། མི་ལ་རས་པ་ནི་མར་པ་ལློ་ཙཱའི་ཞལ་སློབ་གཙོ་བློའི་གས་རེད། 

ཞལ་གསང་ཐུགས་དྲང་། སྐད་ཆ་མ་སས་པར་ལབ་པ་དང་བསམ་བློ་དྲང་པློ་ཡིན་པ། 

ཞལ་གསང་བ། སྐད་ཆ་མ་སས་པར་བཤད་པ། 

ཞལ་གསལ་འཁློད་པ། ཁ་གསལ་པློ་འཁློད་ཡློད་པ། དེ་རིང་ཆུ་ཚོད་གསུམ་པར་ཚོགས་འདུ་འཚོག་

རྒྱུ་ཞལ་གསལ་འཁློད་པའི་བརྡ་ཐློ་འབློར་བྱུང་། 

ཞལ་གསེར། ལྷའི་བཞིན་རས་ལ་གཏློང་རྒྱུའི་གང་གསེར། ལྷ་སའི་ཇློ་བློ་ལ་ཞལ་གསེར་བསྒློན་པ། 

ཞལ་གསློ།། ཉམས་པ་གསློ་བ་དང་ཉུང་བ་ལ་སྣློན་པ་བརྒྱབ་སྟེ་གསློ་བ། སྤི་རས་ལ་ཞལ་གསློ་མང་

ཙམ་ཕུལ་བ། 

ཞལ་བསིལ། ① གདློང་འཁྲུད་བེད་ཀི་ཆུ་ཡི་ཞེ་ཚིག ② ཁ་བཤལ་བེད་ཀི་ཆུ། 

ཞལ་བསློ། ① སྤན་དབེ་སྟེ་རབ་གནས། ② རྨང་གཞི་བཙུགས་པའམ་གཞི་བཙུགས་པ། 

ཞལ་ཧ་ཅང་མ་ིརངི་བའ་ིདཔ་ེབད། སངས་རྒྱས་ཀ་ིདཔ་ེབད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའ་ིནང་གསསེ་ཤགི་སྟ།ེ བསབ་

པ་རབ་ཏུ་མང་པློ་ཀུན་སྟློན་པར་མཛད་པ་ཉདི་ཀསི་ཞལ་ཧ་ཤང་མ་ིརངི་བར་ཆ་ེཆུང་འཚམས་པ། 

ཞི། མེད་པར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། ནད་ཡམས་ཞི། འཁྲུག་སློང་ཞི། ཁློང་ཁློ་ཞི། མེ་ཞི། འཁྲུག་སློང་ཞི་

བའི་དུས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཞི་རང་དྲག་དལ། ཞི་གཉིས་རང་འཛིན་དང་། དྲག་གསུམ་དལ་བར་གཉིས་ཀི་བསྡུས་ཚིག དེ་དག་

གི་ཐད་ལ་ལློས། 

ཞི་ཁློ་བསྐང་བཤགས། བསྐང་བཤགས་ལ་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་ལས། ཕིའི་བསྐང་བཤགས་ན་

རག་དློང་སྤྲུགས། ནང་གི་བསྐང་བཤགས་སྨན་རག་གཏློར་གསུམ། གསང་བའི་བསྐང་བཤགས་

ལ་བའི་ཀློང་བཤགས་བཅས། 

ཞི་ཁློ་སྦྲགས་སྒྲུབ། རྡློ་རེ་འཇིགས་བེད་དང་འཇམ་དཔལ་སྦྲགས་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་བུའློ།། 

ཞི་ཁློ་རིགས་བརྒྱ། ཞི་ཁློ་རིགས་བརྒྱ་ལ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ལས། ① དཀིལ་ཆློག་ནློར་བུའི་ཕེང་བ་

ལས་བཤད་པའི་དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་ལ་ལྷ་གློ་བདུན་ཡློད་དེ་དབུས་དང་ཕློགས་བཞིར་རྒྱལ་བ་

རིགས་ལྔ། ཕློགས་བཞིར་ཡུམ་བཞི། ཤར་ངློས་སུ་རྡློ་རེ་སེམས་དཔའ། རྡློ་རེ་རྒྱལ་པློ། རྡློ་རེ་
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ཆགས་པ། རྡློ་རེ་ལེགས་པ་བཞི། ལྷློ་ཕློགས་སུ་རྡློ་རེ་རིན་ཆེན། རྡློ་རེ་གཟི་བརིད། རྡློ་རེ་རྒྱལ་

མཚན། རྡློ་རེ་བཞད་པ་བཞི། ནུབ་ཕློགས་སུ་རྡློ་རེ་ཆློས། རྡློ་རེ་རྣློན་པློ། རྡློ་རེ་རྒྱུ། རྡློ་རེ་སྨ་བ་

བཞི། བང་ཕློགས་སུ་རྡློ་རེ་ལས། རྡློ་རེ་སྲུང་བ། རྡློ་རེ་ཁུ་ཚུར་བཞི། ཟུར་བཞིར་སེག་མློ་མ་དང་། 

ཕེང་བ་མ། གླུ་མ། གར་མ་བཞི། ཁམས་དང་པློ་ལ་བསྐལ་བཟང་གི་སེམས་དཔའ་བཅུ་དྲུག 

ཁམས་བར་པ་ལ་དཔེ་བལ་གི་སེམས་དཔའ་བཅུ་དྲུག ཁམས་བར་པའི་ཟུར་བཞིར་བདུག་

སློས་མ། མེ་ཏློག་མ། མར་མེ་མ། དྲི་ཆབ་མ་བཅས་བཞི། ཁམས་ཕི་མ་ལ་ཉན་ཐློས་བཅུ་དྲུག་

དང་། རང་རྒྱལ་བཅུ་གཉིས། སློ་བཞིར། རྡློ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་མ། རྡློ་རེ་ཞགས་པ་མ། རྡློ་རེ་ལྕགས་

སྒློག་མ། རྡློ་རེ་དྲིལ་བུ་མ་བཅས་བཞི་སྟེ་ལྷ་གློ་བདུན་ཡློད། ② གསང་སགས་ས་འགྱུར་རིང་མའི་

གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་ཞི་ཁློའི་ལྷ་ཚོགས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡློད་པ་ཞིག་སྟེ། ཞི་བ་བཞི་བཅུ་ཞེ་

གཉིས། ཁག་འཐུང་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་དེ་བརྒྱ། དེའི་སྟེང་དུ་ཆློས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་ཡབ་ཡུམ་

དང་། སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡློ་རེ་སེམས་དཔའ་གཉིས་བསྣན་པས་ལྷ་ཚོགས་བརྒྱ་དང་གཉིས། 

ཞི་ཁློ་ལྷ་ཁང་། ལྷ་ཁང་འདི་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་

ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཞི་ཁློའི་ལྷ་ཚོགས། ཞི་བ་རྡློར་དབིངས་དང་ཁག་འཐུང་ཁློ་བློའི་ལྷ་རྣམས་སློ།། 

ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག ཞི་བ་དང་རྒྱས་པ་དང་དབང་དང་དྲག་པློའི་ལས་རྣམ་བཞིའློ།། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་electrostatic printer ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་electrostatic storage ཟེར། 

ཞི་ཆིངས། ཞི་བའི་ཆིངས་འགིགས་ཏེ། འཁྲུག་རློད་ཀི་ཕློགས་གཉིས་ཐད་ནས་དྲག་ལས་སངས་ཏེ་

འཇམ་ཐབས་གློས་མློལ་གི་སློ་ནས་ཕན་ཚུན་མཐུན་འགིགས་ཡློང་ཐབས་བེད་པ། 

ཞི་ཆེད། ར་མེད་དུ་འགློ་བའི་ཆེད་དུ། 

ཞ་ིཆློས། འཇམ་པློའ་ིབེད་ཐབས། ཕློལ་མིག་བསེགས་དང་བཅད་པས་གདློན། ཞ་ིཆློས་ད་ེཡ་ིདུག་ཏུ་འགྱུར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞི་འཇགས། ཞི་བདེ་ལྷིང་འཇགས། འཇགས་སུ་བཏང་བ། ཕན་ཚུན་ཞི་འཇགས་སུ་གནས་པ། 

ཞི་འཇམ། རྣམ་འགྱུར་རམ་གཤིས་པ་འཇམ་པློ། 

ཞི་ཉིད་རིག་ཅིང་གཟིགས། འཁློར་བ་དང་ངན་སློང་གི་སྡུག་བསལ་གཏན་དུ་ཞི་བའི་ཐར་པ་དང་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ལམ་གསལ་པློར་མཁེན་པ་དང་། ཆ་ཚང་ཞིང་མ་ནློར་བར་མཁེན་པ། 

ཞི་གཉིས། ① རྣམ་འགྱུར་རམ་གཤིས་ཀ་འཇམ་པློ། ② ཞི་གཟའ་གཉིས་ཏེ། གཟའ་ལྷག་པ་དང་པ་

སངས་གཉིས། 

ཞི་གཉིས་རང་འཛིན། དེ་ལ་དལ་དག་གིས་སྦངས་ན་མྱུར་རང་རེའུ་མིག་འཛིན་བེད་ཡིན་པས་ན་

དེ་ལར་གགས། 

ཞི་གཉིས་དལ་བར། ཞི་གཟའ་གཉིས་ཀི་དལ་བར་ཏེ་ཉི་བར་དང་དློན་གཅིག 

ཞི་མཐར་བེད། [མངློན]འདློད་ལྷ། 

ཞི་དང་རྒྱས་པའི་ལས། གསང་སགས་ཆློས་ལུགས་ཀི་ཆུ་ཚད་མཐློན་པློར་སེབས་ན་ནད་ཡམས་

དམག་འཁྲུག་མུ་གེ་སློགས་ཞི་བ་དང་། ཚེ་རིང་བ། བསློད་ནམས་འཕེལ་བ་སློགས་སགས་ཁ་

ནས་བགངས་པ་ཙམ་གིས་ནུས་པ་ཐློན་ཞེས་ཟེར། 

ཞི་དར་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་ལི་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཞི་དུལ། རྒྱུད་བཟང་ཞིང་སྤློད་ལམ་འཇམ་པློ། 

ཞི་དུལ་གཞུང་དྲང་། གཤིས་རྒྱུད་འཇམ་ཞིང་རང་བཞིན་དྲང་མློ་ཅན། 

ཞི་སེ་ལྷ་སེ་དགློན། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་ཙམ་ན་བཞེངས་པར་བཤད། འདེབས་

མཁན་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྤུ་

རངས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཞི་དྲག ཞི་བ་དང་དྲག་པློ། ཞི་དྲག་གཉིས་ལན། ཞི་དྲག་གི་བ་གཞག ཞི་དྲག་གཉིས། ལྷ་སྐུ་ཞི་བ་དང་

དྲག་པློ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

ཞི་དྲག་གཉིས་སྤློད། ① ཞི་བ་དང་དྲག་པློ་གཉིས་ཀ་བེད་སྤད་པ། ② འཇམ་རྩུབ་གཉིས་སྤློད་ཞེས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཞི་དྲག་གཉིས་འཇློན། ཞི་བ་དང་དྲག་པློའི་ལས་དློན་གཉིས་འཕེར། 

ཞི་དྲག་དཔློན་རིགས། དཔློན་རིགས་ཞི་བ་ཐུགས་རྒྱུད་འཇམ་པ་ཅན་དང་དྲག་པློ་གདུགས་རྩུབ་ཅན་

རྣམས་ལ་ཟེར། ཞི་བ་སློབ་གསློའི་དཔློན་རིགས་དང་། དྲག་པློ་དམག་གི་དཔློན་རིགས་ལ་བུ།

ཞི་དྲག་བ་བའི་སྣེ་སེབས། ཞི་བ་སིད་འཛིན་གི་ལས་དློན་དང་། དྲག་པློ་དམག་གི་ལས་དློན་བེད་

མཁན་འགློ་པ་དཔློན་རིགས་ཡློད་ཚད། 

ཞི་བདེ། ཟིང་འཁྲུག་མེད་པའི་བདེ་སྐྱིད། 

ཞི་བདེ་མཉམ་གནས། སྤི་ཚོགས་ཀི་ལམ་ལུགས་མི་འདྲ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་བར་ཞི་བའི་ཐབས་ཤེས་

ལ་བརེན་ནས་ཕན་ཚུན་བར་གི་རློད་གཞི་ཐག་གཅློད་དང་། འདྲ་མཉམ་གཉིས་ཕན་གི་གཞི་རའི་

ཐློག་ཕན་ཚུན་བར་གི་དཔལ་འབློར་དང་། རིག་གནས་ཀི་འབེལ་བ་འཕེལ་རྒྱས་གཏློང་བ་ལ་

ཟེར། ཞི་བདེའི་ཕུག་རློན། ཉེ་རབས་ཀི་སི་ཕན་ཡའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་རི་མློ་མཁས་ཅན་སི་སློ་

ཡིས་འཛམ་གིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་མཇུག་འགིལ་རེས། འཛམ་གིང་ཞི་བདེའི་ཚོགས་ཆེན་

གི་ཆེད་དུ་བིས་པའི་རི་མློ་ཞིག་ཡིན། 

ཞི་བདེའི་བསམ་པ། རང་ཉིད་གཅིག་པུ་འཁློར་བ་ནས་ཐར་འདློད་ཀི་བསམ་བློ། 

ཞི་གནས། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤི་ཆིངས་སམ་རྒྱུ་ཞིག་སྟེ། ཕི་རློལ་གི་ཡུལ་ལ་སེམས་

གཡེང་བ་ཞི་བར་བས་ནས་བསམ་གཏན་གང་སློམ་པ་དེ་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའློ།། 

ཞི་གནས་ཀི་སྟློབས་དྲུག ཐློས་པའི་སྟློབས་དང་། བསམ་པའི་སྟློབས། དྲན་པའི་སྟློབས། ཤེས་བཞིན་

གི་སྟློབས། བརློན་འགྲུས་ཀི་སྟློབས། འདྲིས་པའི་སྟློབས་རྣམས་སློ།། 

ཞི་གནས་ཀི་སྤད་པ་རྣམ་སྦློང་གི་དམིགས་པ་ལྔ། མི་སྡུག་པ། བམས་པ། རེན་འབེལ། ཁམས་ཀི་

རབ་དབེ། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་སློམ་པ། 

ཞི་གནས་ཀི་མློང་བ་ཁད་པར་ཅན། ཕི་རློལ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཞི་གནས་ལ་བུ་མ་ཡིན་པར་གསུང་རབ་

དང་ཤིང་ར་ཆེན་པློའི་གཞུང་ལ་དཔྱད་པར་རྣམ་སྦློང་གི་དམིགས་པ། མཁས་པའི་དམིགས་པ། 

ཉློན་མློངས་རྣམ་སྦློང་གི་དམིགས་པ་རྣམས་སློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞི་གནས་ཀི་དམིགས་པ་བཞི། ཁད་པའི་དམིགས་པ་དང་། དཔྱད་པ་རྣམ་སྦློང་གི་དམིགས་པ། 

མཁས་པའི་དམིགས་པ། ཉློན་མློངས་རྣམ་སྦློང་གི་དམིགས་པ་རྣམས་ཡིན་ནློ།། 

ཞི་གནས་ཀི་ཚོགས། མཐུན་པའི་ཡུལ་ན་གནས་པ་དང་། འདློད་པ་ཆུང་བ། ཆློག་ཤེས་པ། བ་བ་

མང་པློ་ཡློངས་སུ་སངས་པ། ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ། འདློད་པ་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་པར་

རློག་པ་ཡློངས་སུ་དག་པ་སྟེ་དྲུག་གློ 

ཞི་གནས་ཀི་ཡིད་བེད་བཞི། བསྒིམས་ཏེ་འཇུག་པའི་ཡིད་བེད་དང་། ཆད་ཅིང་འཇུག་པའི་ཡིད་བེད། 

ཆད་པ་མེད་པར་འཇུག་པའི་ཡིད་བེད། རློལ་བ་མེད་པར་འཇུག་པའི་ཡིད་བེད་བཅས་བཞིའློ།། 

ཞི་གནས་ཀི་བཤད་པ། ཞི་གནས་དང་པློར་བསྒྲུབ་ཚུལ། བར་དུ་བསློམ་ཚུལ་སློགས་ཀི་དློན་ལ་

བཤད་པ་གནང་བའི་དློན། 

ཞི་གནས་ཀི་གསློ་སྦློང་། གསློ་སྦློང་གི་ནང་གསེས། སློན་བསགས་ཀི་ལས་སྒིབ་སྦློང་ཕིར་གཞི་

ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་བརེན། ལམ་ནང་རིག་པའི་སེ་སྣློད་ལ་ཐློས་བསམ་ཚུལ་བཞིན་

དུ་བས་ནས་དེའི་དློན་བསློམ་པས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་སྟེ། སེམས་གནས་པའི་ཐབས་དགུས་ཞི་

གནས་བསྒྲུབ་ཅིང་། དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བཞི་སློགས་ཀིས་ལྷག་མཐློང་གི་ཤེས་རབ་བསྐྱེད་ལ་

ལམ་ལྔ་བང་ཕློགས་སློ་བདུན་གིས་བགློད་ནས་འབས་བུ་བཞི་འཐློབ་པར་བེད་པའློ།། 

ཞི་གནས་སྐབས་ཀི་ཉེས་པ་ལྔ། ལེ་ལློ་དང་། བརེད་ངས། བིང་རྒློད། འདུ་མི་བེད་པ། འདུ་བེད་པ་

བཅས་ལྔའློ།། 

ཞ་ིགནས་རེས་མཐུན་པ། ཤིན་སྦངས་ཀ་ིབད་ེབས་ཟིན་པའ་ིསེམས་གནས་དགུ་པ་ཞ་ིགནས་ཆ་འདྲ་བའློ།། 

ཞི་གནས་མཚན་ཉིད་པ། བསམ་གཏན་དང་པློའི་ཉེར་བསློགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཞི་གནས་དངློས་སློ།། 

ཞི་གནས་ལྷག་མཐློང་བརེན་པའི་ལམ་བཞི། ཞི་གནས་ལ་བརེན་ནས་ལྷག་མཐློང་འཚོལ་བ། ལྷག་

མཐློང་ལ་བརེན་ནས་ཞི་གནས་འཚོལ་བ། གཉིས་ཀ་མ་ཐློབ་པ་འཐློབ་པར་བ་བའི་ཕིར་འཚོལ་

བ། གཉིས་ཀ་ཐློབ་པ་བྱུང་འབེལ་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བརློན་པའློ།། 

ཞི་དཔློན། ཞི་བའི་ལས་དློན་བེད་མཁན་རྣམས་ཀི་ལས་སྣེ་ཁིད་མཁན་གི་མིང་། 

ཞི་བ། ① ཐ་མི་དད་པ ཡལ་བ། རླུང་འཚུབ་ཞི་བ་། ཚ་བ་ཞི་བ། གང་བ་ཞི་བ། ཁློང་ཁློ་ཞི་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

②[མངློན]༡ ས་མློ་བ་ལློ། ༢ འགློག་བདེན་གི་རྣམ་པའི་གས་ཤིག་སྟེ། མ་ཞི་བར་བེད་པ་འདུ་

བེད་སྡུག་བསལ་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པློ་རྣམས་དང་བལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཏེ། བདེན་བཞི་རྣམ་

པ་བཅུ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་གློ ༣ ལས་བཞིའི་ཡ་གལ། ནད་གདློན་སློགས་འཇིགས་པ་ཉེ་བར་

ཞི་བ། ༤ཐར་པ་དང་མང་འདས། ③ དྲག་པློའི་ཟླློག་ཟླ། སེམས་རྒྱུད་ཞི་བ། རང་བཞིན་ཞི་བ། 

ཞི་བ་དང་དྲག་པློའི་ལས་ཀུན་ལ་འགན་པའི་ཟླ་ཐམས་ཅད་བལ་བ། 

ཞི་བ་སྐྱེས་པ། [མངློན]ཚངས་བདག 

ཞི་བ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྟློད་ཙམ་ཀཿཐློག་དྲི་མེད་ཞིང་སྐྱློང་དཔལ་ཆློས་ཀི་རྡློ་རེས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཞི་བ་སྙིང་པློ། ཤིནཾགརྦྷ། ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་དུས་སུ་བློད་དུ་གདན་དྲངས་པའི་རྒྱ་གར་གི་

པཎི་ཏ་ཞིག འདིས་བསམ་ཡས་ཀི་རབ་གནས་མཁན་པློ་བས་པར་བུ་སྟློན་བཞེད། 

ཞི་བ་པ། སེམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པའམ་སེམས་ཞི་ཞིང་དུལ་བར་གནས་པ་ཞེས་པའི་དློན། 

ཞི་བ་མང་འདས། ཉློན་མློངས་སངས་པའི་འགློག་བདེན། 

ཞི་བ་འཚོ། ཤནརཀྵ�ཏ། སར་བངྒ་ལའི་ཡུལ་དུ་ཟ་ཧློར་རྒྱལ་པློའི་སས་སུ་འཁྲུངས། དཔལ་ན་ལེནྡྲར་

སློབ་དཔློན་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པློ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙེན་པར་རློགས། རྒྱ་གར་གི་དབུ་མ་རང་

རྒྱུད་པའི་སློབ་དཔློན་ཞིག་དང་། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་ཤར་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན། དབུ་མ་

རྒྱན་ལ་སློགས་པའི་བསྟན་བཅློས་བརམས། ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་དུས་སུ་བློད་དུ་

ཕེབས། བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པའི་བཀློད་པ་མཛད། སད་མི་མི་བདུན་རབ་ཏུ་

བྱུང་ནས་དགེ་འདུན་གི་སེ་བློད་དུ་ཐློག་མར་བཙུགས། འདུལ་བ་དང་དབུ་མ་སེལ། མཚན་

གཞན་བློ་དྷི་སཏྭ་ཞེས་གགས། མཁན་ཆེན་འདི་དང་། སློབ་དཔློན་པད་མ་འབྱུང་གནས། ཆློས་

རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གསུམ་ལ་མཁན་སློབ་ཆློས་གསུམ་དུ་གགས། ས་ཕིར་བློད་དུ་ལློ་བཅུ་

ལྷག་ཙམ་བཞུགས་ཏེ་གཤེགས། 

ཞི་བ་ལྷ། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བདུན་པའམ་བརྒྱད་པ་ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་པློ་དགེ་བའི་གློ་ཆའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སས་སུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ན་ལེནྡྲར་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་སྤློད་འཇུག་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

བསབ་བཏུས་སློགས་བརམས། 

ཞི་བའི་གློང་། ①[མངློན]རི་ཁློད་དགློན་གནས་དབེན་ས། ② ཐར་པའི་གློ་འཕང་། 

ཞི་བའི་འགློས། ① དལ་བའི་འགློ་སྟངས། ②[མངློན]ཆུ་བ་ངང་པ། 

ཞི་བའི་ཆིངས་ཡིག དྲག་པློའི་ལས་མཚམས་འཇློག་ནས་ཞི་བར་འཇུག་ལ། ཞི་བ་སྲུང་བར་བེད་

པའི་སྐློར་གི་ཆིངས་ཡིག གཙོ་བློ་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་ལ་བརློད། 

ཞི་བའི་རྡློ་རེ། ལྷའི་ཕག་མཚན་གི་བེ་བག་ཅིག 

ཞི་བའི་སྣང་བརན། ལྷ་སྐུ་ཞི་དྲག་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ཞི་བའི་སྐུ་བརན་ལ་ཟེར། 

ཞི་བའི་དབང་ལ་ཆས་བཅུའི་དབང་། ༡ སྤི་བློ་འཁློར་ལློ། ༢ རིན་ཆེན་རེ་ཕན་ལྔ། ༣རྣ་ཆ་གཡས་

གཡློན། ༤ མགུལ་གི་ཕེང་བ་དང་། ༥ ཚངས་སྐུད། ༦ ཕག་གདུབ། ༧ དཔུང་རྒྱན། ༨སྐེ་

རགས་དང་། ༩ རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག ༡༠ སྟློད་གཡློགས་ཆས་བཅུའི་དབང་ཞེས་སློ།། 

ཞི་བའི་ཚུལ་དགུ། ༡ སྐྱེ་བ་གནས་སུ་དག་པས་མཉེན་པ། ༢ ན་བ་གནས་སུ་དག་པས་ལྕུག་པ། ༣འཆི་

བ་གནས་སུ་དག་པས་འཁིལ་བག་ཆགས་པ། དྲང་ཞིང་ལེམ་པ། ༤ རྒ་བ་གནས་སུ་དག་པས་

གཞློན་ཚུལ་ཅན། ༥ མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པ། ༦ གསལ་བ། ༧ ཟད་པར་རློགས་པས་འཚེར་བ། 

༨ཡིད་དུ་འློང་བས་ལྷུན་སྡུག་པ། ༩ འགློ་བ་ཟིལ་གིས་གནློན་པས་གཟི་བརིད་དང་ལན་པ། 

ཞི་བའི་གནས། [མངློན]དུར་ཁློད་དམ་དུར་ས། 

ཞི་བའི་ཕློགས། [མངློན]ཟླ་བའི་ཡར་ངློའམ་དཀར་ཕློགས། 

ཞི་བའི་སྦིན་སེག ནད་གདློན་སློགས་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ཞི་བའི་སེག་ཆློག 

ཞི་བའི་ཚིག ཚིག་འཇམ་པློ། 

ཞི་བའི་རློ། ཞི་བ་ནི་ཐར་པའི་བདེ་བ་ཐློབ་པའི་ཚོར་སྣང་གི་མིང་ཡིན། 

ཞི་བའི་ལས། ནད་གདློན་བར་ཆད་ཞི་བར་བེད་པའི་ལས། འཇམ་པློའི་ལས། 

ཞི་བའི་སིང་མློ། [མངློན]མཚན་མློ། 

ཞི་བར་གནས་པ། [མངློན]དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 
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ཞི་བར་བེད་པ། སེམས་གནས་དགུའི་དྲུག་པ། རྣམ་གཡེང་ལ་སྐྱློན་དུ་བལས་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་

མི་དགའ་བ་ཞི་བར་བེད་པའློ།། 

ཞི་བར་གཤེགས་པ། ① ཐར་པ་ཐློབ་པ། ② སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་པ། 

ཞི་བེད། ① སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་འགློར་ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་སློལ་གཏློད་པའི་

ཤེར་ཕིན་ཉམས་ལེན་གིས་སིད་ཞིའི་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བེད་པའི་ཆ་ནས་མིང་

བཏགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག ②[མངློན]༡ སྐྱུ་རུ་རའི་ཤིང་། ༢ གཤིན་རེ། ༣ ཨ་རུ་རའི་ཤིང་། 

ཞི་བེད་ཀི་སྨན། ནད་ཞི་བར་བེད་པའི་སྨན་ཏེ། ནང་གསེས་ཐང་དང་། ཕེ་མ། རིལ་བུ། ཁཎ། སྨན་

མར་རྣམས་ལ་ཟེར་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། 

ཞི་བེད་བརྒྱུད་སློལ་ས་མ། དམ་པས་ཁ་ཆེ་ཛྙཱ་ན་གུ་ཧྱ་ལ་གསུངས་པའི་ཞི་བེད་སྒློལ་མའི་སྐློར་

གསུམ་དང༌། གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་སློགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་ཏེ། དེ་རྣམས་དམ་པ་དང༌། ཁ་

ཆེ་ཛྙཱ་ན་གུ་ཧྱ་གཉིས་ཀས་ཨང་པློ་ལློ་ཙཱ་བ་ལ་བཤད། དེས་ལློ་བཙུན་ཆུང་དང༌། བ་ཆུང་འློད་

ཟེར་ལ་བཤད། བ་ཆུང་འློད་ཟེར་གིས་བཙུན་པ་དར་ཆུང་ལ་བཤད། དེས་འཆུས་པ་བརློན་སེང་

ལ་བཤད། དེས་རློག་ཤེས་རབ་འློད་ལ་བཤད་དློ།། 

ཞི་བེད་བརྒྱུད་སློལ་བར་པ། གཙོ་བློ་རྨ་སློ་ཀཾ་གསུམ་བརྒྱུད་ཕན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཏེ། རྨ་ཆློས་

ཀི་ཤེས་རབ་སྟེ། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༠༥༥ལློར་འཁྲུངས། དེ་ལ་ཚིག་བརྒྱུད་

སེམས་བསྐྱེད་གཏང་ཐུན་ཁ་འཐློར་ཁ་ཕློག་སྣར་ཕློག དློན་བརྒྱུད་ལག་ཁིད་བཅུ་དྲུག་རྣམས་

གནང༌། སློ་ཆུང་དགེ་འདུན་འབར་ཏེ། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་ ༡༠༦༠ལློར་འཁྲུངས། 

དེ་ལ་གྲུབ་ཐློབ་ཕློ་མློ་ལྔ་བཅུ་ར་བཞིའི་གདམས་པ་སློགས་ཚིག་བརྒྱུད་དང་དློན་བརྒྱུད་ཀི་ཆློས་

ཀི་རྣམ་གངས་མང་པློ་ཞིག་བརྒྱུད། ཀཾ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ས་ར་སྤི་ལློ་

༡༠༧༨ལློར་འཁྲུངས། དེ་ལ་ཤེར་ཕིན་གི་གདམས་ངག་གནང་བ་བཅས་རྨ་སློ་ཀཾ་གསུམ་ལས་

བརྒྱུད་པ་དང༌། གཞན་ཡང་བརྒྱུད་ཕན་ལུགས་གསུམ་ནི། དགེ་བཤེས་གྲྭ་པ་ལ་ཞི་བེད་སྒློན་

མ་དགུ་སྐློར། ལྕེ་བཙུན་ཀིརི་ལ་མདློ་སྡུད་པ་དང་མཚན་བརློད་སྦར་བའི་མདློ་རྒྱུད་ཞལ་སྦློར་

གི་གདམས་པ་དང༌། ལང་བཀའ་གདམས་པ་ལ་ཤེར་ཕིན་ཡི་གེ་མེད་པའི་གདམས་པ་གནང་
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བ་དེ་གསུམ་ཀ་ཡང་རློག་ཤེས་རབ་འློད་ལ་བརྒྱུད་དློ།། ཐློར་བུ་སྣ་ཚོགས་ནི། འབློ་སློམ་ལ་

མཚན་བརློད་གསེར་གི་ཐུར་མ། འགུ་སློམ་ལ་ལས་རྒྱའི་གདམས་ངག ལབ་སྒློན་ལ་གཅློད་ཀི་

གདམས་པ་སློགས་སློ།། 

ཞི་བེད་བརྒྱུད་པ་ཕི་མ། ཕ་དམ་པ་རྒྱ་ནག་ནས་བློད་དུ་ཕེབས་ཏེ་དིང་རི་རུ་གཏན་བཞུགས་མཛད་

པའི་རེས་སུ་གསུང་པའི་གདམས་པ་དང་སློབ་མ་རྣམས་ཡིན། དེ་ཡང་དེབ་ཐེར་སློན་པློ་ལས། 

དམ་པ་དིང་རིར་མེ་གང་གི་ལློ་ནས་མེ་མློ་བའི་བར་དུ་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་བཞུགས་ནས་མི་

རིགས་མི་གཅིག་པ་མང་པློའི་དློན་མཛད་དེ་གཤེགས། ཞེས་གསུངས་པ་སྤི་ལློ་༡༠༩༧ལློའི་མེ་

གང་ནས ༡༡༡༧ལློའི་མེ་བའི་ཡིན་འདུག དུས་དེར་དམ་པའི་སློབ་མ་སློ་བའི་རྣལ་འབློར་པ་

བཞི། ཁད་འཕགས་ཀི་བུ་ཆེན་བརྒྱད། འཁྲུལ་ཞིག་ཉེར་དྲུག གདན་ནློན་བཅུ་གཉིས་རྣམས་

དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་དགས་བློ་གཏད་ཀི་མ་ཇློ་ཉེར་བཞི་རྣམས་བྱུང་བ་རྣམས་

ལས་གཙོ་བློར་གྱུར་པ་སློ་བའི་རྣལ་འབློར་པ་བཞིར་གགས་པ་སྟེ། ཤར་ན་དམ་པ་ཕར་ཆེན་

གིས་བཀའ་མདློ་སྦློར་གི་སྐློར། ལྷློར་བཛྲ་ཀྲློ་དྷས་རིན་ཆེན་དློན་སེབ་ཀི་སྐློར། ནུབ་ན་ཕར་ཆུང་

གིས་དུམ་དུམ་ཁིད་ཀི་སྐློར། བང་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་དགའ་ཡིས་བཀའ་ཆློ་ལུའི་

སྐློར་རྣམས་བཀའ་བསྡུ་མཛད་ཅིང་ཡི་གེར་བཀློད་པ་དང༌། གཞན་དག་ལ་གནང་བའི་ཞལ་

གདམས་སྣ་རེ་ཙམ་ཡང་ཡི་གེར་བཀློད་པ་སློགས་སྨིན་གློལ་གདམས་ངག་གི་རྒྱུན་ནམ་མཁའི་

སྐར་མ་ཙམ་བྱུང་བར་གགས་སློ།། 

ཞི་བེད་སྨན་ལྔ། ཐང་དང་། ཕེ་མ། རིལ་བུ། ལེ་གུ། སྨན་མར་ལྔའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་

པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཞི་བེད་ལྔ་ནི། སྨན་ཁློང་དུ་བསྟེན་པའི་ཚེ་ལུས་ཕི་ནང་གི་ནད་

ཞི་བར་བེད་པའི་ཐང་དང་། ཕེ་མ་དང་། རིལ་བུ་དང་། ལེ་གུ་དང་། སྨན་མར་དང་བཅས་ལྔའློ།། 

ཞི་བེད་མངློན་སུམ་བརྒྱད། རྒློལ་ཕི་རྒློལ་གི་མངློན་སུམ། གཟུ་བློའི་མངློན་སུམ། དགེ་འདུན་གཞི་

བློའི་མངློན་སུམ། གསལ་བའི་མངློན་སུམ། གསལ་བས་གསལ་བའི་མངློན་སུམ། གནས་བརན་

དང་བཅས་པའི་དགེ་འདུན་གཞན་མངློན་སུམ། སེ་སྣློད་འཛིན་པའི་མངློན་སུམ། གནས་བརན་

མཐུ་དང་ལན་པའི་མངློན་སུམ་མློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

ཞི་བེད་པ། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་ར་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་གི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག ཞི་བེད་པའི་གདམས་ངག་ནི་

ཐློག་མར་ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་བློད་དུ་སེལ་བའི་དམ་ཆློས་སྡུག་བསལ་ཞི་བེད་ཅེས་པ་

དེའི་བརྒྱུད་པ་ལ་ཟེར། དེ་དག་གི་བརྒྱུད་ཚུལ་ལ། ས་ཕི་བར་གསུམ་དུ་གགས་པ་བྱུང་བ་དེ་

དག་སློ་སློའི་འགེལ་བཤད་ཐད་ལ་གཟིགས། 

 དེ་དག་ལས་བརྒྱུད་པ་བར་པ་ནི་གཙོ་བློར་ངེས་དློན་གི་མདློ་སེ་རྣམས་དང་མཐུན་ལ། ཐ་མ་ནི་གཙོ་

བློར་སགས་ཀི་ལམ་དང་མཐུན་ཤས་ཆེ་བ་ཡིན་ནློ།། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལས་སྨིན་གློལ་ཆ་ལག་

དང་བཅས་པའི་ལམ་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་གདམས་ངག་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ནི། ཕ་དམ་

པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞལ་ནས། ང་དང་མཉམ་པ་ཀུན་དགའ་ཙམ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར། སྐྱེ་བ་

ལྔར་རེས་སུ་བཟུང་ཞིང་དམ་པ་ཉིད་དང་དགློངས་པ་མཉམ་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་

དགའི་ལུགས་སློལ་འདི་ཉིད་ཡིན་ལུགས་འདི་ལ་ཐུན་མློང་དང༌། ཐུན་མིན་གཉིས་ལས། ཐུན་

མློང་ལ་མདློ་རྒྱུད་ཕག་ལེན་དང༌། བཀའ་བབས་སྙན་བརྒྱུད་གཉིས། ཐུན་མིན་ལ་རྒྱུད་སྟློང་ཐུན་

དང་བཅས་པ། དབང་ལམ་ཁིད་དང་བཅས་པ། གསང་མཛོད་གསུམ། ལམ་སྐློར་ལྔ། བེའུ་བུམ་

བརྒྱད་རྣམས་སློ།། དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བརྒྱུད་དེ་མཐར་གདམས་ངག་འདི་ཉག་ཕ་བར་

གྱུར་པའི་ཚེ། རློག་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་བག་ཆགས་སད་པ་སྨིན་གིང་ལློ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲིས་

ཐུགས་བརློན་ཆེན་པློས་སྨིན་གློལ་གི་རྒྱུན་གསན། དབང་ཁིད་ཀི་ཡིག་ཆ་བཀགས། ཆློ་ག་

མཛད་ཅིང་འཆད་སེལ་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་གིས་ད་ལའང་བེང་མ་ཆད་ཙམ་དུ་གནས་སློ།།

ཞི་བེད་པའི་དཔེས་མཚོན་གདམས་ངག་ལྔ། ཞི་བེད་བཀའ་བབས་དང་པློ་ཁ་ཆེའི་ལུགས་ནི། ཕ་

དམ་པས་གྲུབ་ཐློབ་ཕློ་མློ་ལྔ་བཅུ་ར་བཞིའི་གདམས་པ་ཐམས་ཅད་དཔེ་ལྔས་མཚོན་པའི་

གདམས་པའི་གནད་ལྔར་བསྡུས་ནས་གསུང་པ་ནི། ནམ་མཁའ། རྡློ་རེ། པདྨ། བདུད་རི། འཁློར་

ལློ་ལ་བུ་བཅས་ལྔ་ཡིན། དཔེ་ལྔ་པློ་དེའི་དློན་གང་ཞེ་ན། 

 ༡ ནམ་མཁའ་ལ་བུའི་གདམས་ངག ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། མཚན་ཉིད་སྒ་དང་རིག་པའི་

བརྒྱུད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀླུ་སྒྲུབ་ནས་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ནི། ནམ་མཁའ་ལ་བུའི་གདམས་ངག་ལ་

འདུས་ཏེ། སྒྱུ་མ་ལ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་ཕིའི་སྣང་བ་ལ་ཞེན་པ་ལློག་སྟེ་ཀུན་རློབ་ལ་སྦངས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐྱེ་མེད་སྤློས་བལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་ནང་གི་སེམས་སུ་ཞེན་པ་ལློག་ནས་དློན་དམ་པ་ལ་བསབ། 

བསམ་བརློད་དང་བལ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་རིག་པ་ལ་བཟླ་ཞིང་ཟུང་འཇུག་ལ་བསབ། 

བསམ་བརློད་དང་བལ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་ཁས་ལེན་ཀུན་དང་བལ་ནས་རབ་ཏུ་མི་གནས་

པ་ལ་བསབ་པའློ། 

 ༢ རྡློ་རེ་ལ་བུའི་གདམས་ངག ཕ་རྒྱུད་བིན་རླབས་རླུང་གི་བརྒྱུད་པ་བཅུ་གཅིག་བུདྡྷ་ཛྙ་ན་ནས་

བརྒྱུད་པའི་རྡློ་རེ་ལ་བུའི་གདམས་ངག་ཏུ་འདུས་ཏེ། ལུས་འཁྲུལ་འཁློར། ངག་རྡློ་རེའི་བཟླས་པ། 

སེམས་སྐྱེ་མེད་དུ་གཏད་པས་རླུང་བཟུང་ཞིང་། དེའང་འློད་གསལ་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་སྐྱེལ་བའློ།

 ༣ པདྨ་ལ་བུའི་གདམས་ངག མ་རྒྱུད་བདེ་བ་ཉམས་ཀི་བརྒྱུད་པ་བཅུ་གཅིག་མཚོ་སྐྱེས་ནས་

བརྒྱུད་པ་ལ་བུའི་གདམས་ངག་ཏུ་འདུས་ཏེ། འློག་གི་བདེ་བ་སར་བ། སྟེང་གི་བདེ་བ་འཛགས་

པ། བསྐྱིལ་ཟླློག་དགམ་དང་བསྟིམ་པ་ལ་མཁས་པ། དེའང་སྐྱློན་གིས་མ་གློས་པར་བེད་པའློ།

 ༤ བདུད་རི་ལ་བུའི་གདམས་ངག ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་བརྡ་ཡི་བརྒྱུད་པ་བཅུ་གཅིག་ས་ར་ཧ་ནས་

བརྒྱུད་པ་བདུད་རི་ལ་བུའི་གདམས་ངག་ཏུ་འདུས་ཏེ། ར་བའི་སྤློད་ལམ་བཞི་ལ་ཡན་ལག་ལྔར་

ཕེ་བའི་བརྡ་ཉི་ཤུ་བསྒྱུར་བས་དབང་བསྐུར། བརྡ་དེ་དག་དང་སྙིང་པློ་བློས་མ་རེག་པ། དློན་སྐྱེ་

མེད་མ་ཡེངས་པ་དྲི་མ་མེད་པའི་བརྡ་རྣམས་ཀིས་མཉམ་རེས་རློ་སྙློམས་ལ་ངློ་སྤད། ཡུལ་མཐུན་

མི་མཐུན་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་ལ་དཔང་པློ་བཅློལ་ནས་བརྡ་ལམ་དུ་ཁེར། མ་སྐྱེས་པའི་འགེང་

གཏམ་ཚིག་གཅིག་གིས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་ངང་དུ་འཇློག་གློ། ༥ འཁློར་ལློ་ལ་བུའི་གདམས་ངག 

མཁའ་འགློའི་བརྡ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་བརྒྱུད་པ་བཅུ་གཅིག་ཡི་དམ་གི་ལྷ་ནས་བརྒྱུད་པ་འཁློར་ལློ་ལ་

བུའི་གདམས་ངག་ཏུ་འདུས་ཏེ། མདའ་ལར་བསིང་བ། ཐློག་ལར་དབབ་པ། འཁློར་ལློ་ལར་བསྐློར་

བ། མར་མེ་ལར་བཞག་པས་ར་བ་མཐློང་བ་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་བཅུ་མཐར་ཕིན། མཆློག་ཏུ་

གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་ནས་སྐུ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ།

ཞི་བེད་སྨན་གི་མདློ།། ཕི་མ་རྒྱུད་ཀི་མདློ་བཞིའི་ནང་ཚན་སྨན་ཁློང་དུ་བཏང་ནས་ནང་གི་ནད་ཞི་

བར་བེད་པའི་ཐབས་སྟློན་པའི་མདློ་སྟེ། ཐང་དང་། ཕེ་མ། རིལ་བུ། ལེ་གུ། སྨན་མར། ཐལ་སྨན། 

ཁཎ། སྨན་ཆང་། རིན་པློ་ཆེའི་སྦློར་བ། སློ་སྦློར་བཅས་སློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

ཞི་སྦློང་། སྨན་ཁློང་དུ་བཏང་བའི་ཚེ་ཉེས་པ་རང་གནས་སུ་ཞི་བར་བེད་པ་ལ་ཞི་བེད་ཅེས་དང་། 

གཞན་གནས་སུ་འཁྲུགས་པ་ཕིར་འབིན་ཅིང་སྦློང་བར་བེད་པ་ལ་སྦློང་བེད་ཅེས་ཟེར་བས་

འདིར་སྒ་བསྡུས་པ་སྟེ། སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་ཕི་མ་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་ལག་ལེན་

གསལ་བེད་ལས། དེ་ཡང་སྨན་ལ་ཉེས་པ་རང་གནས་སུ་ཆ་སྙློམས་པར་བེད་པ་ཞི་བེད་དང་། 

གཞན་གནས་སུ་འཁྲུགས་པ་ཕིར་འབིན་ཅིང་ཁམས་སྙློམས་པར་སྦློང་བེད་དང་གཉིས། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཞི་སྦློང་གཉིས། སྨན་ཁློང་དུ་བཏང་ནས་ནད་རང་བཞིན་དུ་ཞི་བར་བེད་པ་ལ་ཞི་བེད་ཅེས་དང་། 

ལུས་ཀི་གེན་ཐུར་གི་གནས་ནས་སྦློང་བར་བེད་པ་ལ་སྦློང་བེད་ཅེས་ཏེ་གཉིས་སློ།། 

ཞི་མ། [མངློན]① ལྷ་མློ་ཨུ་མ། ② རེ་བཙུན་སྒློལ་མ། 

ཞི་མི། [མངློན]བི་ལའམ་ཞུམ་བུ། 

ཞི་མློ། [མངློན]བུ་མློ། 

ཞི་འཚོལ། [མངློན]ཉན་ཐློས། 

ཞི་འཛིན་པ། [མངློན]འཁློར་བ། 

ཞི་ཞི་ལྷིང་ལྷིང་། འཁྲུག་རློད་ཁློང་ཁློ་སློགས་མེད་པར་ལྷིང་འཇགས་པློར་གནས་པ། 

ཞི་ཞི་ལྷློད་ལྷློད། ཞི་ལྷློད་དེ་ཧ་ཅང་ཞི་འཇམ་ལྷློད་ཡངས་ཆེ་བ། ཡང་ན་ཞི་ཞིང་འཇམ་པ་ཞེས་པ་མིང་

གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཞི་ཞིང་དུལ་བ། ང་རྒྱལ་མེད་ཅིང་ཁློང་ཁློ་མེད་པའི་རང་བཞིན་འཇམ་པློ། 

ཞི་གཟའ་གཉིས། གཟའ་ལྔའི་ནང་གི་ལྷག་པ་དང་པ་སངས་གཉིས། 

ཞི་གཟའ་བཞི། ཟླ་བ་དང་། ལྷག་པ། པ་སངས། མཇུག་རིང་སྟེ་བཞི་ནི་ཉི་མའི་གཡློན་ནས་འཆར་

ནུབ་བེད་ཅིང་། གཡློན་གི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བས་ན་ཞི་གཟའ་ཞེས་བའློ།། 

ཞི་རགས་རྣམ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་ལམ། སློམ་ལམ་པའི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་གི་དངློས་གཞི་ཐློབ་ནས་

ཁམས་གློང་མར་ཡློན་ཏན་ནམ་ཞི་བར་ལ་བ་དང་། འློག་མར་སྐྱློན་ནམ་རགས་པར་ལ་བའི་བློ་ཞིག་

ཡློད་པ་དེ་ལ་ཟེར་ཞིང་དེ་ནི་དམིགས་པའི་སློ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་པ་ཡིན་པས་ཟག་བཅས་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞི་ལ། བི་ལ་ཡི་མིང་གཞན། 

ཞི་ལུ། [འབློག]བུ་ཡི་མིང་། 

ཞི་ལློ་དགློན། ཧ་ལམ་སྤི་ལློ་ ༡༧༩༢-༡༧༩༤ ལ་བུ་ལ་གསར་དུ་བཏབ་པར་འདྲ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བཙན་ལྷ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཞི་ལྷག ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐློང་གཉིས་ཀི་བསྡུས་ཚིག 

ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ། སེམས་རེ་གཅིག་པའི་ཞི་གནས་དང་། སློ་སློར་རློག་པའི་ལྷག་མཐློང་ཟུང་དུ་

འབེལ་བའློ།། 

ཞི་ལྷག་གསར་སྐྱེས་ཀི་རེན་དུ་མི་རུང་བ་ལྔ། ངན་འགློ་བ། སྒ་མི་སྙན་པ། ཉློན་མློངས་ཤས་ཆེ་བ། 

མཚམས་མེད་ལས་བས་པ། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སེམས་ཅན། 

ཞིག ① ང་ན་མ་འ་ར་ལ་དང་མཐའ་མེད་བཅས་ཀི་རེས་སུ་སྦློར་རྒྱུའི་ཕད་གཞན་དབང་ཅན་ཞིག མི་

ཞིག གང་ཞིག སྨན་ཐུན་ཞིག བ་བ་ཞིག ཡུལ་ཞིག ② སྐུལ་ཚིག་སྟློན་བེད་ཀི་ཚིག་གློགས་

ཤིག འདིར་མ་ཡློང་ཞིག 

ཞིག་ཀ ར་སྣློད་ལས་ཆློག་པའི་ས་ཞིག་གི་མིང་། 

ཞིག་ནས་མེད་པའི་བེད་རྒྱུ། རྒྱུའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིང་སྟེ། སར་ཡློད་ཞིག་ནས་མེད་པའི་དངློས་

མེད་ཀི་རྒྱུ་དེས་འབས་བུའི་དངློས་པློ་གཞན་ཞིག་བསྐྱེད་པ་སྟློན་པའི་རྒྱུའི་རྒྱན། 

ཞིག་པ། ① ཐ་མི་དད་པར་འཇུག་པའི་འཇིག་པའི་འདས་པ། ②[མངློན]འཆི་བ། 

ཞིག་པ་དངློས་པློ། དགེ་ལུགས་པའི་ལ་བ་ཞིག་སྟེ། ལས་འབས་ཀི་རེན་དུ་ཞིག་པ་དངློས་པློར་ཡློད་

པར་འདློད་པའི་ལུགས། 

ཞིག་པློ། ① ཆག་དུམ། རྐུབ་སྟེགས་ཞིག་པློ། དཔེ་སྒློམ་ཞིག་པློ། ཀློ་སམ་ཞིག་པློ། ② བདེན་འཛིན་

དང་གཅེས་འཛིན་ཐུལ་བའི་གང་ཟག ③ སློམ་པ་ལྷློད་པའི་ངན་སྤློད་ཅན། 

ཞིག་པློ་བདུད་རི། གསང་སགས་རིང་མའི་བ་མ་མཚན་སྙན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། རབ་བྱུང་

གསུམ་པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་ ༡༡༤༩ ལློར་ཡབ་སངས་རྒྱས་དྭགས་ཆུང་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། 

དགུང་ལློ་གཉིས་ཙམ་ནས་ཡབ་གཤེགས་ཏེ་ཡུམ་གིས་བསྐྱངས། ཆེར་སྐྱེས་པ་དང་གློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

བཅློས་པ་ཐམས་ཅད་ལམ་ཟན་པ་སྙིང་རེ་བ་ཞིག་ཡློད་པ་ལ་བིན། ཡུམ་གིས་འབར་བས་ཀང་

མ་ཕན། ་དམ་པ་སེར་སྦྲག་པའི་སར་ལློ་གསུམ་ཙམ་སློབ་གཉེར་གནང་ནས་རློགས་ཆེན་རློང་

ལུགས་ཀི་ཆློས་སྐློར་རྣམས་གསན། རྡློ་རེ་གདན་ལ་མཆློད་པ་ལན་གསུམ་བསྐྱལ་བ་དང་། ལྷ་

སའི་ཇློ་བློ་རྣམ་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཏློག་ལན་བཞི་མཛད། ལྷ་སའི་རྡློ་རགས་ལན་བཞི་མཛད་ནས་

ཕི་མར་སྐུ་གཤེགས། 

ཞིག་རལ། ཆག་གྲུམ་གློག་ཧྲུལ། ཁང་རིང་ཞིག་རལ། སྤློད་ལམ་མི་བཙུན་པའི་ཞིག་རལ། 

ཞིག་པློ་རིན་ཆེན་ཤེས་རབ། རློག་ཤེས་རབ་འློད་ཀི་གཅུང་པློ་འདི་ཉིད་ཡབ་བཀྲ་ཤིས་གགས་པ་

དང་ཡུམ་ཆློས་ཀི ་དགེ་གཉིས་ཀི ་སས་སུ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ ་ 

༡༡༧༡ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། ལློ་གསུམ་ལློན་ཙམ་ནས་འཁློར་བའི་སྡུག་བསལ་དྲན། ལློ་ལྔ་དྲུག་ལ་

ཡུམ་གིས་ཀློག་ཡློན་གསློལ་བས་ཀློག་ལེགས་པར་མཁེན། དགུང་ལློ་བདུན་པ་ནས་གསང་

སྤློད་མཛད་དེ་ལྐུགས་རྫུ་བཞེས། བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ཡབ་གཤེགས་པས་གསང་སྤློད་གློལ་ཏེ་གློང་

ཆློག་མང་དུ་གནང་ཞིང་ཡུམ་གི་ཞབས་ཏློག་མཛད། བཅློ་བརྒྱད་ལློན་པའི་ཚེ་ཕུག་པ་གཅིག་ཏུ་

སྒྲུབ་པ་ལ་གཅིག་པུར་བཞུགས་པ་ན། མཐར་དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་དློན་ལྔ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་

བཞི་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་ ༡༢༤༥ལློའི་དགུན་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་ཉེར་གཉིས་ཉིན་བསྙུན་གི་གནློད་

པ་མེད་པ་ལར་སྐུ་བསང་སྟེ་ཞི་བར་གཤེགས་སློ།། 

ཞིག་གསློ་འཛིན་ཕད། སྐྱློན་ཆ་བྱུང་བའི་ཁང་པ་སློགས་ལ་ཉམས་གསློ་དང་བདག་པློའི་འདུ་ཤེས་

ཡློད་པའི་སློ་ནས་དློ་དམ་ཡག་པློ་བས་པ། 

ཞིག་གསློའི་ཕན་ཡློན། ཆུ་རགས་དང་གཙུག་ལག་ཁང་སློགས་ལ་ཞིག་གསློ་བས་པའི་ཕན་ཡློན། 

ཞིག་གསློ།། ཉམས་གསློ།། གཞུང་ལམ་ཞིག་གསློ།། འཇག་སྤིལ་ཞིག་གསློ།། འཕྲུལ་འཁློར་ཞིག་གསློ།། 

ཞིག་གསློ་འཛིན་སྤས། ཉམས་གསློ་དང་བདག་གཅེས་ཡག་པློ་བེད་པ། 

ཞིང་། ① ཡུལ་ལུང་དང་རྒྱལ་ཁམས། ཞིང་ཆུང་། ཞིང་ཆེན། དག་པའི་ཞིང་། བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་

ཁམས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་། འདུལ་ཞིང་། བསློད་ནམས་ཀི་ཞིང་། སྙིང་རེའི་ཞིང་། ཚོགས་

ཞིང་། ཞིང་ལ་ཕེབས་པ། ཞིང་ལ་གཤེགས་པ། ② ང་ན་མ་འ་ར་ལ་མཐའ་མེད་རྣམས་ཀི་མཐར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྦློར་རྒྱུ་མཚམས་སྦློར་ཚིག་ཕད་གཞན་དབང་ཅན་ཞིག འློན་ཞིང་བླུན། བདེ་ཞིང་སྐྱིད། ནློར་

ཞིང་འཁྲུལ། ཇ་དཀར་ཇ་དྭངས་ཀིས་བཀང་ཞིང་སར་བཞག་པ། 

ཞིང་སྐལ། ས་ཞིང་གི་སྐལ་བ། 

ཞིང་སྐྱེས་ཀི་ཕློ་ཉ་མློ། མཁའ་འགློ་མའི་རིགས་ལ་གནས་པ་ཡིན་ཀང་བསྐྱེད་རིམ་གི་རློགས་པ་མ་

རེད་པའི་བུད་མེད་ཞིག་གློ 

ཞིང་སྐྱེས་མ། ཡུལ་ཉེར་བཞིར་སྐྱེས་པའི་ཕློ་ཉ་མློའམ་སློ་སྐྱེའི་རློགས་རིམ་གི་རྣལ་འབློར་མ། 

ཞིང་སྐྱློང་། ① ཡུལ་ཁམས་སམ་གནས་ར་ིསྐྱློང་མཁན་ག་ིསྲུང་མ། ② ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀ་ིསྲུང་མ་ཞིག 

ཞིང་སྐྱློང་མཁའ་འགློ་བརྒྱད། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཕི་རློལ་དུ་དུར་ཁློད་ཆེན་པློ་བརྒྱད་ཀི་དབུས་ན་

སྐྱེས་པའི་ཤིང་བརྒྱད་ལ་སྐུ་རྒྱབ་བཏད་ནས་བཞུགས་པའི་ཞིང་སྐྱློང་གི་མཁའ་འགློ་བརྒྱད་ནི། 

༡ ཤར་དུ་གནས་འཕློ་དཀར་པློ་གང་གདློང་ཅན། ༢ ལྷློར་ནག་པློ་མ་ཧེའི་གདློང་ཅན། ༣ནུབ་དུ་

དྲེག་བེད་དམར་པློ་ཆུ་སིན་གི་གདློང་ཅན། ༤ བང་དུ་དྲག་པློ་ལང་ཁུ་རའི་གདློང་ཅན། ༥ ཤར་

ལྷློར་ནག་པློ་རིབ་མདློག་ར་སྐྱེས་ཀི་གདློང་ཅན། ༦ ལྷློ་ནུབ་ཏུ་མི་སྡུག་པ་སློན་པློ་མིའི་གདློང་

ཅན། ༧ ནུབ་བང་དུ་ལློ་འཕངས་ལང་ཁུ་ཤ་བའི་གདློང་ཅན། ༨བང་ཤར་དུ་ལློག་འདྲེན་དུད་ཁ་

ཅེ་སྤང་གི་གདློང་ཅན་རྣམས་གི་ཐློད་འཛིན་ཞིང་རུས་པས་བརྒྱན་པ། སྐེད་པ་མན་ཆད་ཤིང་

ལློའི་ནང་དུ་ནུབ་པའློ།། 

ཞིང་སྐྱློང་གགས་པ་བཀྲ་ཤིས། མདློ་སྨད་བ་ཁྱུང་དགློན་གི་མཁན་རབས་ཉེར་གསུམ་པ་འདི་ཉིད་རབ་

བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་ལུག་སྤི་ལློ་ ༡༦༣༡ལློར་སྐུ་འབུམ་མཆློད་གཞིས་ཞིང་སྐྱློང་ཀྲ་ག་

སེ་ཞེས་བ་བར་སྐུ་འཁྲུངས། རེ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པློ་

ལས་དབང་རྡློ་རེ་ཕེང་སློགས་མང་དུ་ཞུས། དེ་ནས་སར་སྐུ་འབུམ་དུ་ཕེབས་ནས་རྒྱུད་གྲྭར་ཞུགས་

ཤིང་རྒྱུད་པའི་མཁན་པློ་མཛད། མཐར་དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་

ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༦༩༠ལློར་ཡ་མཚན་གི་ལས་དང་བཅས་མ་ངན་ལས་འདས་སློ།། 

ཞིང་ཁ། ལློ་ཏློག་འདེབས་སའི་ས་ཞིང་། རི་ཞིང་། ཐང་ཞིང་། ནས་ཞིང་། ཚལ་ཞིང་། འློང་ཞིང་། ཆུ་

ཞིང་། ས་ཞིང་། ཞིང་ཁང་ནློར་གསུམ། ཞིང་རྨློ་བ། ཞིང་ལ་ལུད་བཀྲམ་པ། ཞིང་ག་འདེབས་པ། 
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ཞིང་ག་བློགས་མར་གཏློང་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འབྲུ་སྐྱེ་ས་དང་། འབྲུ་ཡི་སྐྱེ་གནས། འབྲུ་

ཡི་ཞིང་། འབྲུ་ས། མུ་ཚིགས་ཅན། རྨློ་ས། ཞིང་ས། ས་ཞིང་བཅས་སློ།། 

ཞིང་ཁ་ཆུ་མ། ཆུ་གཏློང་རྒྱུ་ཡློད་པའི་ཞིང་ཁ། 

ཞིང་ཁ་ཐ་གློག འབྲུ་རིགས་མ་བཏབ་པར་བཞག་པའི་ཞིང་ཁ། མི་ཚང་དེ་ཉམས་གུད་དུ་གྱུར་ཏེ་ཞིང་

ཁ་རྣམས་ཐ་གློག་ཏུ་ལུས་པ། 

ཞིང་ཁ་སེར་ལངས། ས་ཞིང་རྨློ་སློག་བརྒྱབ་སྟེ་ཞིང་ཆུ་བཏང་རེས་ས་བློན་འདེབས་རན་པ། 

ཞངི་ཁམས། ① ཡུལ་སྤའི་ིམངི་། ② སངས་རྒྱས་བང་སམེས་ཀ་ིགནས་ཡུལ་དག་ཞངི་བད་ེབ་ཅན་ལ་བུའློ།། 

ཞིང་ཁམས་རབ་འབམས་རྒྱ་མཚོ། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ཏུ་གཞི་དང་སྙིང་པློ་མེ་ཏློག་གིས་བརྒྱན་པའི་

ཞིང་ཁམས་ཀི་ཚད་གཞི་ལར་ན། ཞིང་ཁམས་རབ་འབམས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པ་གིང་བཞི་པའི་

འཇིག་རེན་གི་ཁམས་དུང་ཕྱུར་སྟློང་ལ་ཁློར་ཡུག་གཅིག་གིས་བཅད་པའི་ཞིང་ཁམས་དེ་ལ་ཞིང་

ཁམས་རབ་འབམས་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་ཞེས་གསུངས། 

ཞིང་ཁམས་གསུམ་བརེགས། ཆློས་སྐུའི་དུས་ན་འློད་གསལ་རྡློ་རེ་སྙིང་པློའི་ཞིང་ཁམས། 

ཞིང་ཁལ། ས་ཞིང་གི་ཁལ་རིགས། 

ཞིང་ག ཞིང་ཁ་དང་འདྲ། 

ཞིང་གི་བཀློད་པ། བདེ་བ་ཅན་སློགས་ཞིང་གི་ཆགས་ཚུལ་དང་དབིབས་བཀློད། 

ཞིང་གི་ཐ་གྲུ། ① ཞིང་གི་རྒྱ་ཁློན། ② ཞིང་ཁམས་ཀི་རྒྱ་ཁློན། 

ཞིང་གི་ཐློག་ཤས། ① སྟློན་ཐློག་གི་ཕུད་ནས་སྤློད་པ་ཞིང་ཁལ། ②[རིང]ས་ཞིང་གི་འབྲུ་སྐལ། 

ཞིང་གི་ལྷུ། ཞིང་ཁའི་སློན་འགློར་དཔགས་ནས་ས་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་རི་སློལ་ཏེ་མངའ་བདག་ཁི་རལ་

གི་སྐབས་ནས་གསར་གཏློད་བས་པའི་ལློ་རྒྱུས་འདུག 

ཞིང་གློང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ༡༦༥༤ལློར་འབྲུག་ཆེ་གང་རིགས་རྡློ་རེས་

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

དཔལ་ཤློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཞིང་རྒློད། ཞིང་ས་གློང་པློའམ་དུལ་བ། ཕན་མེད་ཀི་ཞིང་རྒློད་རྣམས་ཞིང་ས་གཤིན་པློར་སྒྱུར་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞིང་ག། ཞིང་བདག་ལ་སྤློད་པའི་ཞིང་བློགས། 

ཞིང་གློང་། སློ་ནམ་པའི་གློང་། 

ཞིང་གློང་ལྷ་ཁང་། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་

ལ་མཚོ་ཤར་སྐུ་འབུམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཞིང་བགེགས། སད་སེར་བཙའ་ཐན་སློགས་ལློ་ཏློག་ལ་གནློད་བེད། 

ཞིང་ངན།ས་རྒྱུ་ངན་པའམ་སྟློན་ཐློག་སྐྱེ་དཀའ་བའི་ཞིང་། 

ཞིང་བཅུ། ཞིང་བཅུ་ཚང་བའི་བསྟན་དག་ལ་ཚང་བའི་དློན་ཚན་བཅུ་དང་དློན་གཅིག 

ཞིང་བཅུ་ཚང་བའི་བསྟན་དག། རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་བསྒལ་བར་གྱུར་པའི་བསྟན་པའི་དག་བློ་ལ་

རྐྱེན་བཅུ་ཚང་དགློས་པ། བསྟན་པ་བཤིག་པ་དང་། དཀློན་མཆློག་ལ་སྨད་པ། དགེ་འདུན་གི་

དཀློར་འཕློག་པ། ཐེག་ཆེན་ལ་སྨློད་པ། བ་མའི་སྐུ་ལ་བསློ་བ། རྡློ་རེ་སྤུན་གློགས་སུན་འབིན་པ། 

སྒྲུབ་ལ་བར་གཅློད་བེད་པ། དམ་ཚིག་སློམ་པ་དང་བལ་བ། ལས་འབས་ལ་ལློག་ལ་སྟེ་བཅུའློ།། 

ཞིང་ཆས། སློ་ནམ་ཡློ་བད། 

ཞིང་ཆུ། ཞིང་ཁར་གཏློང་རྒྱུའི་ཆུ། ཞིང་ཆུ་འདྲེན་པ། ཡུར་བུ་བཟློས་ནས་ཞིང་ཆུ་འགེམས་གཏློང་བེད་པ། 

ཞིང་ཆུ་མ། ཞིང་ལ་ཆུ་འདྲེན་ས་ཡློད་པ། ཞིང་ཆུ་མའི་ནང་ནས་ས་ལུ་སྐྱེ། 

ཞིང་ཆེན། རྒྱལ་ཁབ་གང་གི་ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱློང་རིམ་པ་གཉིས་པའི་ས་ཁུལ་གི་མིང་། དབིན་སྐད་

དུ་province ཟེར། 

ཞིང་ཆེན་པགས་པ། ཞིང་བཅུ་ཚང་བའི་དགའི་མི་ལྤགས་ཡན་ལག་ལྔ་ཚང་བ། 

ཞིང་མཆློག དག་ཞིང་གི་མཆློག 

ཞིང་བརེ་བ། མི་ཤི་བའི་ཞེ་མིང་། 

ཞིང་བརེས། ཚེ་ལས་འདས་པའི་ཞེ་ས། 

ཞིང་གཉེར། ཞིང་ཁ་ལ་མཁན་འགློ་བེད་པ། 

ཞིང་ཐ་ཆད། ལློ་ཏློག་ཡག་པློ་མི་སྐྱེ་བའི་ཞིང་ས། 

ཞིང་དག་པའི་སྦློར་བ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། རང་སྣང་ལ་སྣློད་བཅུད་ཐམས་ཅད་
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དག་པ་རབ་འབམས་འབའ་ཞིག་འཆར་བའི་ཆེད་དུ་མ་དག་པའི་སྣློད་བཅུད་ཀི་ཞིང་སྦློང་བར་

བེད་པའི་དག་པའི་རྣལ་འབློར། 

ཞིང་དུད། སློ་ནམ་པའི་གློང་ཁིམ། ས་ཆ་འདིར་ཞིང་དུད་ཅི་ཙམ་འདུག 

ཞིང་བདག ས་ཞིང་བདག་ཏུ་བཟུང་ཞིང་། རང་ཉིད་ཀིས་ངལ་རློལ་མི་བེད་པར་ས་ཞིང་བློགས་མར་

བཏང་ནས་ཞིང་པར་བཤུ་གཞློག་བེད་པ་དེ་འཚོ་བའི་ཡློང་ཁུངས་གཙོ་བློར་བེད་མཁན་ལ་ཟེར། 

ཞིང་བདག་གལ་རིམ། ས་ཞིང་བཟུང་ཞིང་། རང་ཉིད་ཀིས་ངལ་རློལ་མི་བེད་པར་ཞིང་པར་བཤུ་

གཞློག་བེད་པར་བརེན་ཏེ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་མཁན་གལ་རིམ་དེ་ལ་ཟེར། ཞིང་བདག་གལ་རིམ་གིས་

ཞིང་པར་བཤུ་གཞློག་བེད་སྟངས་གཙོ་བློ་ནི་ས་བློགས་བསྡུ་བ་དེ་རེད། 

ཞིང་འདེབས། ཞིང་ཁར་ས་བློན་འདེབས། ཞིང་འདེབས་ས་མ། ཞིང་འདེབས་ཕ་ིམ། ཞིང་འདེབས་བར་མ། 

ཞིང་སེ། སློ་ནམ་པའི་སེ་ཚོའམ་གློང་ཚོ། 

ཞིང་འདློར་ནགས་གསློ།། ས་ཆུ་འཛད་ཤློར་ཆེ་བའམ་ཡང་ན་འབྲུ་རིགས་ཐློན་འབབ་དམའ་ལ་བརན་

པློ་མེད་པའི་ལེབས་ཞིང་དང་བེ་འགྱུར་ས་ཞིང་དེ་བཞིན་སྐྱེ་ཁམས་ཀི་གནས་བབ་གལ་འགངས་

ཆེ་བའི་ས་ཞིང་དག་ལ་འབྲུ་རིགས་རྨློ་འདེབས་མ་བས་པར་རི་ཤིང་འདེབས་འཛུགས་བས་

པར་ཟེར། དེ་ནི་ཁློར་ཡུག་སྲུང་སྐྱློང་བེད་ཐབས་ཤིག་རེད། 

ཞིང་པ། སློ་ནམ་བེད་མཁན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཞིང་ལས་པ་དང་། སློ་ནམ་བཅས་སློ།། 

ཞིང་པ་ལས་མི། གློང་ཁེར་དུ་ག་པ་བེད་པར་འློང་པའི་ཞིང་པ། ཡང་ན་ཞིང་ལས་མཁན། 

ཞིང་དཔྱ། [རིང]ཞིང་ཁའི་ཁལ། 

ཞིང་ལྤགས། ཞིང་ཆེན་པགས་པ། 

ཞིང་བན། བཀས་བཀློད་རྒྱུད་འཛིན་སྤི་ཚོགས་ནང་བན་བདག་གམ་བཀས་བཀློད་རྒྱུད་འཛིན་

བདག་པློའི་མངའ་འློག་ཏུ་ཡློད་པའི་ཞིང་ལས་ཐློན་སྐྱེད་བེད་མཁན་དཔལ་འབློར་ཐློག་བཤུ་

གཞློག་མློང་ཞིང་། རང་དབང་དང་ཆབ་སིད་ཀི་དབང་ཆ་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག 

ཞིང་བན་ལམ་ལུགས་ཀི་བཅའ་ཁིམས། བན་བདག་དང་བན་གཡློག་ལམ་ལུགས་ཀི་ཁིམས། 

ཞིང་འབུ།སྟློན་ཐློག་ལ་གནློད་སྐྱློན་བེད་པའི་འབུ་རིགས 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞིང་འབློག་ཁལ་བསྡུ། ཞིང་པ་དང་འབློག་པ་ནས་བསྡུ་བའི་དཔྱ་ཁལ། 

ཞིང་མིག ཞིང་ཁའི་ངློ་གངས། མི་ཚང་འདི་ལ་ཞིང་མིག་ཆེ་ཆུང་སློམ་བདུན་འདུག 

ཞིང་མུ། ཞིང་གི་མཐའ་མཚམས། 

ཞིང་སྨན། ཞིང་གའི་གནློད་འབུ་གསློད་བེད་སྨན་རིགས། 

ཞིང་སྨན་གི་དུག་ཕློག་པ། ཞིང་སྨན་མང་ནས་ཞིང་ལ་གནློད་པ་དང་། ཡང་ན་ཞིང་སྨན་གིས་རི་ཤིང་

གཞན་ལ་གནློད་པ། 

ཞིང་ཚན། ཞིང་ཁའི་ལེ་ཚན། 

ཞིང་ཚིགས། ཞིང་ཁའི་མཚམས། 

ཞིང་མཚམས། ཞིང་ཁའི་མཚམས་སམ་མུ་ཚིགས། 

ཞིང་ཟློག་ཚོང་འདུས། ས་ཞིང་དང་ནློར་ཕྱུག་ཚོང་ར་རྣམས་འདུས་པ་ལ་གློ 

ཞིང་བཟང་། ལློ་ཏློག་ཡག་པློ་སྐྱེ་བའི་ཞིང་ས། ཞིང་བཟང་ལ་སློན་བཟང་འདེབས་པ། 

ཞིང་ཡན། བེད་མེད་དུ་སྟློང་པར་ལུས་པའི་ས་ཞིང་། བདག་མེད་ཞིང་ཡན་གི་ནང་དུ་རྩྭ་ངན་

གིས་ཁེངས་པ། 

ཞིང་ཡུར། ཞིང་ཁའི་ནང་གི་ཆུ་འཁིད་ལམ་གི་ར། 

ཞིང་ར། འཕྲུལ་འཁློར་བེད་སྤློད་ཀིས་ཞིང་ལས་ཐློན་སྐྱེད་རྒྱ་ཆེན་བེད་པའི་ཁེ་ལས་སེ་ཚན་ལ་ཟེར། 

ཡང་ན་ཞིང་གི་ར་བའི་དློན། 

ཞིང་རིན། ཞིང་གའི་རིན་ཐང་། 

ཞིང་རེངས། ཞིང་ཁ་ཐ་རྒློད་དམ་ཐ་གློག 

ཞིང་རློལ། ཞིང་རྨློས་པའི་ཤུལ། 

ཞིང་ལ་ས་ཆུ་གཏློང་བ། ཞིང་ལ་ཆུ་ས་མ་གཏློང་བའི་དུས་སུ་སེབས་པ། 

ཞིང་ལ་དློར་ཁ་བརིས། ས་ཞིང་ཐློག་རྨློ་ཕྱུགས་བེད་སྤད་ནས་ས་ཞིང་འདེབས་སྐབས་ས་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་

འཇལ་བེད་ཀི་ཚད་གཞི་ལ་དློར་གཅིག་ཟེར། དེ་ཡང་རྨློན་ཕྱུགས་གཉིས་ཀིས་ཉིན་གཅིག་ལ་

ས་ཞིང་ཇི་ཙམ་རྨློས་ཐུབ་པའི་རྒྱ་ཁློན་ལ་དློར་གཅིག་ཟེར་བས་བཙན་པློའི་དུས་སྐབས་སུ་ཞིང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

ལ་དློར་བརིས་ཀིས་འབངས་ལ་དཔྱལ་ཁལ་བཀློད་པའི་སློལ་ཐློག་མར་ས་ཡི་ལེགས་དྲུག་གི་

སྐབས་སུ་བྱུང་ཡློད་པ་གསལ། དེང་དུས་ཀི་ས་ཞིང་འཇལ་བེད་མུའུ་དང་བསྡུར་ན། ཞིང་དློར་

ཁ་གཅིག་ལ་རྒྱ་ལུགས་ཀི་མུའུ་བཅུ་ཙམ་ཡིན།

ཞིང་ལས། སློ་ནམ་གི་ལས་ཀ ཞིང་ལས་ཐློན་སྐྱེད། ཞིང་ལས་ཐློན་དངློས། ཞིང་ལས་ཀིས་འཚོ་བ། 

སློ་ནམ་པ། 

ཞིང་ལས་བཅའ་ཁིམས། སིད་གཞུང་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཞིང་ལས་སྐློར་གི་བཅའ་ཁིམས། 

ཞིང་ཤག་པ། རིན་སྤུངས་པའི་སེ་པ་ཞིང་ཤག་པ་ཚེ་བརན་རྡློ་རེས་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་གང་ལློར་

འབངས་གེན་ལློག་གི་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་མངའ་ཐང་བཟུང་། དེའི་ཚ་བློ་ཕུན་ཚོགས་རྡློ་རེས་

རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་ར་ལློར་ལྷ་སར་འཛུལ་བའི་སློག་དམག་གཏློར་ཏེ། གཙུག་ལག་ཁང་དང་

ར་མློ་ཆེ་སློགས་རེན་གནས་ཞིག་གསློ་བས། དབུས་གཙང་མཐའ་དག་རིམ་གིས་ཆབ་འློག་ཏུ་

བཅུག གཙང་སྟློད་རྒྱལ་པློར་གགས། དེའི་བུ་ཀརྨ་བསྟན་སྐྱློང་དབང་པློ་སྟེ་རྒྱའི་དེབ་ཐེར་དུ་

གཙང་པ་ཧན་ཞེས་གགས་པ་དང་ཇློ་ནང་པ་ཏཱ་ར་ན་ཐ་མཆློད་ཡློན་དུ་འབེལ། རབ་བྱུང་བཅུ་

གཅིག་པའི་ལྕགས་ར་ལློར་གཙང་ལ་འཛུལ་བའི་ལ་དྭགསས་ཀི་དམག་གཏློར། ཆུ་ར་ལློར་གུ་

ཤྲི་བསྟན་འཛིན་ཆློས་རྒྱལ་གིས་བཀྲློངས། 

ཞིང་ཤག་པ་ཚེ་བརན་རྡློ་རེ། བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་སྙན་གགས་ཡློད་པའི་གཙང་ཁུལ་གི་དཔློན་

རིགས་ཞིག་ཡིན། འདི་ཉིད་རིན་སྤུངས་པའི་གཉེན་ཚན་དུ་གཏློགས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེས་རིན་

སྤུངས་པ་དང་སྣེ་གདློང་པ་གཉིས་ཀའི་ཞབས་འབིང་རང་པ་གཉིས་འཛུགས་བས། སས་དགུ་

ཙམ་ཞིག་བྱུང་བའི་ནང་ནས་གགས་ཆེ་བ་ནི་ཀརྨ་མཐུ་སྟློབས་རྣམ་རྒྱལ་དང༌། ཀུན་སངས་ལྷ་

དབང་རེ། ཀརྨ་བསྟན་སྐྱློང་དབང་པློ་བཅས་ཡིན། ཞིང་ཤག་པ་ཚེ་བརན་རྡློ་རེས་རིན་སྤུངས་ངག་

དབང་རྣམ་རྒྱལ་གི་སྐབས་སུ་རིན་སྤུངས་པའི་ཆིབས་དཔློན་གི་ལས་ཀ་དང༌། དེ་ནས་རིམ་

པས་ཤངས་དང་མང་སྨད་ཁུལ་གི་ཁལ་སྡུད་པ་ལློ་མང་བས། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་

༡༥༤༨ལློར་རིན་སྤུངས་པས་གཞིས་ཀ་བསམ་འགྲུབ་རེའི་རློང་དཔློན་དུ་བསྐློས། ཞིང་ཤག་པ་

ཚེ་བརན་རྡློ་རེ་ནི་སྙིང་སྟློབས་དང་འཇློན་ཐང་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན་པས་རིམ་བཞིན་སྟློབས་འབློར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དང་དབང་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་སློང་སྟེ་རིན་སྤུངས་ངག་དབང་འཇིགས་གགས་ཀི་དུས་སུ་སེབས་

སྐབས་རིན་སྤུངས་པའི་ཁ་གཏད་དུ་ལངས། ལྷག་པར་སྤི་ལློ་༡༥༥༧པའི་མེ་སྦྲུལ་ལློར་ཤངས་

དློན་རབ་པའི་ས་སེའི་སྐློར་རིན་སྤུངས་པ་དང༌། ཞིང་ཤག་པ་གཉིས་བར་དྲག་དཔུང་གི་སྦློར་བ་

བརམས་སྐབས་འབྲུག་པ་ཀུན་མཁེན་པདྨ་དཀར་པློས་བར་འདུམ་གནང་བར་ཕེབས་ནའང་

དློན་རབ་པའི་སློག་ལ་ཉེན་ཁ་མ་བྱུང་བ་ཙམ་ལས་ས་མི་དབང་རིས་ཞིང་ཤག་པར་རིས་སྤློད་

གནང་དགློས་བྱུང༌། སྤི་ལློ་༡༥༦༣པའི་ཆུ་ཕག་ལློར་ས་སྐྱ་པའི་རྒྱབ་ཏུ་རིན་སྤུངས་ངག་དབང་

འཇིགས་གགས་ཀི་དམག་དཔུང་གཡས་རུ་བང་པའི་ཕློགས་སུ་བཏེགས་པའི་ཚེ། ངག་དབང་

འཇིགས་གགས་རང་ཡང་དམག་རྒྱབ་ཏུ་ཕེབས། སྐབས་དེར་བསམ་འགྲུབ་རེའི་རློང་དཔློན་

ཞིང་ཤག་པ་ཚེ་བརན་རྡློ་རེས་ངག་དབང་འཇིགས་གགས་ཀི་སས་པ་དཀར་པློ་བཀྲློངས་པ་དང་

འབངས་གེན་ལློག་བས་ཏེ་གགས་མ་རེད་པའི་ཁར། གཙང་རློང་ཕློགས་སུ་དམག་འཁྲུག་

ལངས་པ་དང༌། དེ་རེས་རིན་སྤུངས་པས་རྒྱལ་རེ་པ་དང༌། འབློང་རེ་པ། སྣར་ཐང་པ་སློགས་

ལའང་དཔུང་འཇུག་བས་ཀང༌། ཕ་རློལ་པློའི་ཕློགས་སུ་ཞིང་ཤག་པས་རྒྱབ་སྐྱློར་བས་པ་

སློགས་གཡུལ་འགེད་དེ་དག་ན་རིན་སྤུངས་པར་ཕམ་ཁ་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་དུ་ཕློག་སྟེ་

ངག་དབང་འཇིགས་གགས་ཀི་མངའ་ཐང་ཕལ་ཆེར་ཤློར། དུས་དེར་ཕི་ལར་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་སེ་

སིད་ཀི་རྣམ་པ་ལ། ནང་དློན་དངློས་སེ་པ་རིན་སྤུངས་པས་བློད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བེད་པའི་སིད་

དབང་དེ་ཉམས་པའི་འགློ་ཚུགས། སྤི་ལློ་༡༥༦༥པའི་ཤིང་གང་ལློར་ཞིང་ཤག་པ་རང་གི་དམག་

སྣེ་ཁིད་དེ་པ་རྣམ་ལྷུན་གྲུབ་རེ་བསྐློར་པ་དང༌། རློང་གསར་ཕག་རི་བཅས་བངས་པར་མ་ཟད། 

ལྷུན་གྲུབ་རེ་པ་སང་ཤློར་གནང་ཤློར་དང༌། མང་སྟློད་པ་རྣམས་སུ་ཡི་ཕློགས་སུ་འགློ་ངེས་

གཏན་མེད་པའི་ཁར། རིན་སྤུངས་པ་ལའང་ཉེན་ཁ་ཆེན་པློ་ཆགས་པའི་མཚམས་སུ་སེབས་ཚེ། 

རིན་སྤུངས་པས་འབྲུག་པ་པད་མ་དཀར་པློ་སར་ཡང་རིན་གཙང་གཉིས་ལ་བར་འདུམ་གནང་

བར་གདན་ཞུས་བས་མཐར། པ་རྣམ་པ་ཡློངས་རློགས་ཞིང་ཤག་པར་སྤད་ནས་འཐུས་ཙམ་

བྱུང་བ་བཅས་སྐབས་དེར་ཡང་ཞིང་ཤག་པར་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ། དེའི་དུས་བང་བདག་ནམ་མཁའ་

རིན་ཆེན་གི་སས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དང༌། བང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟློབས་རྒྱས་སྐུ་མཆེད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

བགེས་གཞློན་གཉིས་ནང་མ་འཆམས་པའི་བར་དུ་ཞིང་ཤག་པའི་སས་ཀུན་སངས་ལྷ་དབང་རྡློ་

རེ་བཙངས་ཐློག་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གི་ཕློགས་སུ་ལངས་ཏེ་བང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟློབས་

རྒྱས་རང་གི་སེར་གཞིས་སུ་བཞུགས་མི་ཆློག་པར་དབུས་ཕློགས་སུ་རྒྱང་ཕུད་ལ་བུར་ཕེབས་

དགློས་པའི་ཆད་པ་ཕློག་པར་མ་ཟད། ཞིང་ཤག་པས་བང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟློབས་རྒྱས་ལ་འཕ་

སྨློད་སྒློག་པ་ཐུགས་ལ་ཕློག་ཆེ་བས། བཀྲ་ཤིས་སྟློབས་རྒྱས་ཀིས་མངློན་སྤློད་ཀི་ལས་སྦློར་

མཛད་པས་ཞིང་ཤག་ཚེ་བརན་རྡློ་རེ་གཟའ་ནད་ཀིས་གློངས་པ་རེད་བཤད་སློལ་བྱུང་འདུག 

ཞིང་གཤིན་པློ། ས་རྒྱུ་བཟང་པློ་ཡློད་པའི་ཞིང་ཁ། 

ཞིང་གཤེགས། དག་པའི་ཞིང་དུ་གཤེགས་པ་སྟེ་འདས་པློ། 

ཞིང་ས། སློ་ནམ་གི་བ་བའི་ཡུལ་གི་ས་གཞི། 

ཞིང་གསུམ་གནད་དློན། ཞིང་ལས་དང་། ཞིང་སེ། ཞིང་པ་བཅས་གསུམ་གི་གནད་དློན་ལ་ཟེར། 

ཞིང་ལྷ། ཞིང་ཁར་གནས་པའི་ལྷ། 

ཞིབ་ཁང་ལས་ཁུངས། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཞིག་སྟེ། ལས་འགན་ནི་ལས་ཁུངས་ཁག་

གིས་ལློ་རེའ་ིབྱུང་སློང་རིས་ཁ་ཕུལ་བ་རྣམས་འགིགས་དང་མ་འགིགས་ཞིབ་གཅློད་བེད་རྒྱུ་ད་ེཡིན། 

ཞིབ་ཁུག རམ་ཁུག 

ཞིབ་འགེལ། ཚིག་དློན་ཞིབ་ཚགས་སུ་བཀྲློལ་པའི་འགེལ་བཤད། 

ཞིབ་རྒྱས། ཞིབ་ལ་ཆ་ལག་ཚང་བ། ཕག་བིས་ཞིབ་རྒྱས། འགེལ་པ་ཞིབ་རྒྱས། གནས་ལུགས་རྒྱུ་

རྐྱེན་ཞིབ་རྒྱབ་སུ་ཞུ་བ། 

ཞིབ་གཅློད། ① ཡིན་མིན་གི་མཐའ་ཞིག་ཏུ་གཅློད་པ། ཡང་དག་ཡིན་མིན་ཞིབ་གཅློད་བས་པ། ② 

བརག་དཔྱད་ཞིབ་མློར་བས་ནས་ཐག་གཅློད་པ། གནས་ལུགས་ཞིབ་གཅློད། ཞིབ་ཆ། ཞིབ་ཏུ་

ཕེ་བའི་ཆའམ་ཕ་ཞིང་ཞིབ་པ། དློན་ཚན་ཞིབ་ཆ་རྣམས་གཞན་དུ་གསལ་བ། ཞིབ་ཆའི་གནས་

ཚུལ། བསམ་བློ་ཞིབ་ཆ་གཏློང་བ། ཞིབ་ཆའི་ལམ་སློལ། 

ཞིབ་འཇུག རློག་དཔྱློད་དམ་བརག་དཔྱད། ཞིབ་འཇུག་ནན་ཏན་བེད་པ། ལློ་རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག 

ཞིབ་འཇུག་བེད་པ། རློག་དཔྱློད་ཟབ་ཞུགས་ནན་དུ་བེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞིབ་འཇུག་རད་གཅློད། ཞིབ་རད་གཅློད་པ། གནད་དློན་བྱུང་རྐྱེན་གང་ཡིན་པ་ཞིབ་འཇུག་རད་

གཅློད་བེད་པ། གཏེར་ཁའི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ལ་ཞིབ་འཇུག་རད་གཅློད་ལེགས་པར་བེད་པ། 

ཞིབ་འཇུག་རིས་ལེན། ཞིབ་འཇུག་བས་ཏེ་རིས་ལེན་པ། ཐློན་རས་ཞིབ་འཇུག་རིས་ལེན་བེད་པ། 

ཞིབ་འཇུག་ཚད་ལེན། ཞིབ་འཇུག་བས་ནས་ཐེག་ཚད་ལེན་པ། ལམ་གཞི་འཁེལ་ཕློགས་ལ་ཞིབ་

འཇུག་ཚད་ལེན་བེད་པ། 

ཞིབ་འཇུག་བཟློ་བཅློས། འཕྲུལ་འཁློར་རམ་ཁང་པ་སློགས་ལ་ཞིབ་བས་ནས་སྐྱློན་ཆ་བཅློས་པ། 

ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ། སློབ་གྲྭ་ཆེན་པློའི་དངློས་གཞིའི་སློབ་ཐློན་བྱུང་རེས་མུ་མཐུད་ནས་ཤེས་རིག་

བེ་བག་པ་ཞིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བེད་མཁན་གི་སློབ་མ། དེ་ལ་དབེ་ན་རབ་འབམས་པ་དང་། 

འབུམ་རམས་པ་སྟེ་རིམ་པ་གཉིས་སློ།། 

ཞིབ་ཏིག ཕ་ཞིང་ཞིབ་པ། ལས་སྟངས་ཞིབ་ཏིག 

ཞིབ་ཏིག་ཞིག རམ་པ་སློགས་རིང་པློ་མིན་པ། 

ཞིབ་ལ། གཟབ་ནན་གིས་ལ་བ། འགློ་མཇུག་བར་གསུམ་དུ་ཞིབ་ལ་བས་པ། 

ཞིབ་ཐལ། ཐུག་པར་རྒྱབ་རྒྱུའི་ཕེའམ་རམ་པ། ཞིབ་པར་འཐག་པའི་རམ་ཕེ་གློ་ཕེ་སློགས་དང་ཕེ་

ཐལ་གཞན། 

ཞིབ་ཐློ། ① རིས་ཕ་ཞིབ་ཏུ་བིས་ཐློ་དེབ། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་

པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་inventory ཟེར། 

ཞིབ་འཐག ཕེ་མར་ཞིབ་ཏུ་འཐག་པ། སྨན་ཕེ་ཞིབ་འཐག 

ཞིབ་འཐེམས། ཞིབ་ཅིང་ཆ་ཚང་བ། དྲི་བ་ཞིབ་འཐེམས། ཟིན་བིས་ཞིབ་འཐེམས་སུ་འགློད་པ། 

ཞིབ་དློན་ཡློངས་བསྒགས། ཞིབ་རད་བས་པའི་དློན་འབས་གསལ་བསྒགས་བེད་པ། 

ཞིབ་རྡུང་། ཕེ་མར་རློགས་པ། རྡློ་གཏུན་གི་ནང་དུ་སྨན་རྣམས་ཞིབ་རྡུང་བས་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་checking ཟེར། 

ཞིབ་འདྲློང་། ཞིབ་པ་དང་དྲང་པློ། གནས་ཚུལ་རྣམས་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་འདྲློང་བྱུང་མཚམས་ཐག་
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གཅློད་བས་ཆློག 

ཞིབ་བསྡུར། གློས་བསྡུར་ཞིབ་མློར་བེད་པ། 

ཞིབ་ནན། ཞིབ་ཅིང་ནན་པ། 

ཞིབ་པ། རགས་པའི་ལློག་ཟླ། ཕེ་མ་ཞིབ་པ། རམ་པ་ཞིབ་པ། རིང་ཞིབ་རན་པ། ཞིབ་ཞིབ་ཏུ་དབུར་

བ། ཞིབ་མློར་གཏུབ་པ། བསམ་བློ་ཞིབ་པ། ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་པ། 

ཞིབ་པློ། རིང་པློ་མིན་པ་སློགས་ཀི་མིང་རྐྱང་། 

ཞིབ་དཔྱད། ཡང་ན། ཞིབ་བཤེར་དང་། དཔྱད་བསྡུར་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། ཞིབ་དཔྱད་

སྙན་ཞུ་འདློན་པ། ཞིབ་དཔྱད་བརན་ཕབ། ཞིབ་དཔྱད་པར་ལེན། ཞིབ་དཔྱད་ཡི་གེ ཞིབ་དཔྱད་

རགས་ཙམ་བེད་པ། ཡང་ན། ཐློག་མའི་ཞིབ་དཔྱད་ཅེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཞིབ་དཔྱློད། ① དློན་ར་རད་གཅློད་དང་བརག་དཔྱད་བེད་པ། ② རློག་དཔྱློད། 

ཞིབ་དཔྱློད་ཁང་། ཞིབ་དཔྱློད་ཁང་གི་འཛུགས་ཁིམས། ཞིབ་དཔྱློད་ལ་སྐུལ་བེད་པ། ཞིབ་དཔྱད་

གཏན་འཁེལ། ཞིབ་དཔྱློད་མཐའ་བཅད། ཞིབ་དཔྱློད་ནན་སྐྱློང་། 

ཞིབ་དཔྱློད་ཁང་། འཛིན་བཟུང་བ་རྒྱུའི་བཀའ་བཏང་བའི་ སྤི་པའི་ཚབ་བས་ནས་ཁིམས་ཁང་དུ་

ཁིམས་རློད་བེད་པ་སློགས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལས་ཁུངས་ཤིག 

ཞིབ་དཔྱློད་མཐའ་བཅད། ཞིབ་ཏུ་རློགས་ཞིབ་བས་ནས་ཐག་བཅད་པ། 

ཞིབ་དཔྱློད་པ། ལས་དློན་བཟང་ངན་དབེ་འབེད་མཁན། ཞིབ་དཔྱློད་པ་ཆེ་མློ། 

ཞིབ་དཔྱློད་པའི་ངློ་ཚབ། ཞིབ་དཔྱློད་པ་སྐུ་ངློའི་ཚབ་པ། 

ཞིབ་དཔྱློད་དཔློན། ཞིབ་དཔྱློད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཞིབ་དཔྱློད་དཔློན་པློ། ཞིབ་དཔྱློད་དཔློན་ཞེས་པ་

ཞིབ་དཔྱློད་སྐློར་གི་དབང་ཆ་ཡློད་པའི་མི་གཙོ་བློ་དང་མགློ་དཔློན་ལ་ཟེར། 

ཞིབ་དཔྱློད་ཡིག་རིགས། ཞིབ་དཔྱློད་སྐབས་གནས་ཚུལ་བཀློད་པའི་ཡིག་ཆ། 

ཞིབ་དཔྱློད་རགས་རམ་བེད་པ། གློད་དློན་ཞིག་ལ་ཐློག་མའི་ཞིབ་དཔྱད་རགས་ཙམ་བས་པའི་དློན། 

ཞིབ་དཔྱློད་ཨུ་ཡློན་ལྷན་ཁང་། ཞིབ་དཔྱློད་ལས་དློན་ར་འཛུགས་དང་དློ་དམ་བེད་པའི་ཚོགས་པ། 

ཞིབ་ཕློར། རམ་པ་བླུག་སྣློད་པར་བུ། 
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ཞིབ་ཕ། ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ། ལ་རློག་ཞིབ་ཕ། 

ཞིབ་ཕའི་བཀློལ་སྤློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་verbose operation ཟེར། 

ཞིབ་ཕའི་ཆ་འཕིན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་detail info ཟེར། 

ཞིབ་བིས། རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་སློལ་རྒྱུན་གི་འབི་ཐབས་ཤིག་ཡིན། དེ་ནི་དློན་བིས་ལ་ལློས་ནས་བཤད་

པ་ཞིག་ཡིན། ཞིབ་བིས་ཚགས་པ། ཚོན་གཏློང་སྟངས་ནི་ཐེངས་ཁ་ཤས་བརེགས་ནས་ས་མ་

སྐམ་རེས་ཕི་མ་བསྐྱར་དགློས་པ། ཆུང་ངུའི་རིགས་ཀང་གསལ་ཞིང་མ་ལུས་པ། པིར་རེས་ཞིབ་

ཚགས་པློ་བཅས་ཀིས་བིས་ཡློད་པར་བརེན་ཞིབ་བིས་ཞེས་པའི་མིང་ཐློགས་པ་ཡིན། 

ཞིབ་བིས་མདུན་ཤློག་རི་མློ། བར་འཇུག་རི་མློའི་མིང་གཞན་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ནག་གི་མིང་ཆིང་རྒྱལ་

རབས་ནས་བཟུང་སྤིར་བཏང་ཐློག་གློ་བདེའི་སྒྲུང་གཏམ་གི་ཁ་ཤློག་ནང་མའི་མདུན་ངློས་སུ་

རྒྱུན་དུ་དེབ་ནང་འཁློད་པའི་མི་སྣའི་རི་མློ་བིས་ཡློད་པས་དེར་ཞིབ་བིས་མདུན་ཤློག་རི་མློ་ཞེས་

ཟེར། དེ་ནི་བིས་ཆ་གལ་སྒིག་ལ་ཞིབ་ཚགས་པའི་ཁད་ཆློས་ལ་བརེན་ནས་མིང་དེ་ཐློགས་པ་

ཡིན། དེ་མིན་སྒྲུང་གཏམ་སློ་སློའི་ནང་དློན་ལ་གཞི་བས་ནས་རི་མློ་ཁ་ཤས་བཀློད་པ་དེར་ཚང་

འཛོམས་རི་མློ་ཞེས་ཟེར། ཞིབ་བིས་མདུན་ཤློག་རི་མློ་དང་ཚང་འཛོམས་རི་མློ་གང་ཡིན་རུང་

ཚང་མ་དེབ་ནང་གི་བར་འཇུག་རི་མློ་ཡིན། 

ཞིབ་འབེད་ཞིབ་བརློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་diseriminant description ཟེར། 

ཞིབ་མ། སྨྱུག་མ་སློགས་ལས་བསས་པའི་འབྲུ་རིགས་བཀྲབ་བེད་དམ་འཕར་བེད་ཀི་སྣློད་ཆས་ཤིག 

ཞིབ་མློ། ཞིབ་པ་དང་འདྲ། 

ཞིབ་མློ་རྣམ་འཐག འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་

སྟེ། བདེན་དངློས་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་འགློག་བེད་ཀི་བསྟན་བཅློས་ཤིག 

ཞིབ་མློལ། ཞིབ་ཆའི་གེང་མློལ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

ཞིབ་མྱུལ། ཞིབ་རད་འཚོལ་མྱུལ། དག་བློའི་གནས་ཚུལ་ལ་ཞིབ་མྱུལ་བས་པ། 

ཞིབ་རིང་། ཞིབ་མློ་དང་རིང་པློ། རམ་པ་ཞིབ་རིང་གཉིས་ལས་ཞིབ་པ་ཞིམ། 

ཞིབ་རིས། ཞིབ་ཕའི་རིས། ཞིབ་རིས་རྒྱབ་པ། 

ཞིབ་རིས་རྒྱབ་པ། ཞིབ་ཕས་རིས་རྒྱབ་པ། 

ཞིབ་རློད། དློགས་གནད་ཡློད་རིགས་ལ་ཕན་ཚུན་འདྲི་ཞིབ་ཟབ་གསལ་བེད་པ། 

ཞིབ་ཚགས། རགས་ཙམ་མིན་པ་གཏན་གཏན་དུ་བེད་པ། བརྡ་དློན་ཞིབ་ཚགས་སུ་བཀྲློལ་བ། ལས་

དློན་ཞིབ་ཚགས། བརག་དཔྱད་ཞིབ་ཚགས། 

ཞིབ་ཚད། ① ཞིབ་ཆའི་ཚད་གཞི། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་

ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་precision ཟེར། 

ཞིབ་ཞིབ། ① ཧྲློབ་ཧྲློབ་མིན་པའམ་རིང་པློ་མིན་པའི་ཕེ་མ། ② ཧ་ཅང་གལ་དག་པ་དང་ལ་མཛེས་པློ། 

ཞིབ་གཟིགས། རེ་རེ་བཞིན་ལ་བ། འཆར་གཞི་ཞིབ་གཟིགས་མཛད། ཕིའི་སྣང་ཚུལ་ལ་ཞིབ་

གཟིགས་གནང་བ། 

ཞིབ་ལས། ① མགར་དང་ཤིང་ལས་སློགས་རགས་ལས་གྲུབ་ནས་མཛེས་ཆ་དང་ཞིབ་ཆ་བཏློད་པ་

ལ་ཞིབ་ལས་ཟེར། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་elaboration ཟེར། 

ཞིབ་བཤེར། རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་ཏུ་བརི་བ། སྤུས་ཚད་ལློངས་མིན་ཞིབ་བཤེར་གཏློང་བ། འགྲུལ་པ་

ཞིབ་བཤེར། དབིན་སྐད་དུ་checkingཟེར། 

ཞིབ་བཤེར་འཁྲུན་གཅློད། ཞིབ་ཏུ་རིས་བཤེར་གིས་ཐག་གཅློད། གློད་གཞིར་ཞིབ་བཤེར་འཁྲུན་

གཅློད་བེད་པ། 

ཞིབ་བཤེར་གཏན་འཁེལ། ཞིབ་ཏུ་རིས་བཤེར་དང་དཔྱད་བསྡུར་བས་ཏེ་གནས་ཚུལ་ཕློགས་སློམ་བེད་

པ། ཡང་ན།ཞིབ་གཏན་འཁེལ་བ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། ཞིབ་བཤེར་རིས་ལེན། དངློས་

པློ་ཞིབ་ཏུ་བཤེར་ནས་རིས་ལེན་པ། འཛུགས་སྐྲུན་ཟིན་མཚམས་ཞིབ་བཤེར་རིས་ལེན་བེད་པ། 

ཞིབ་བཤེར་ཟིན་ཐློ། ཞིབ་བཤེར་གི་གནས་ཚུལ་བཀློད་པའི་ཟིན་ཐློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞིབ་སློལ། ཞིབ་ཅིང་ཕ་བའི་སློལ། 

ཞིབ་གསལ། གནས་ཚུལ་སློགས་ཞིབ་ཅིང་གསལ་བ། 

ཞིབ་ལྷིང་། ཞིབ་ཆ་ཆེ་ཞིང་བརན་པ། བ་སྤློད་ཞིབ་ལྷིང་། བང་དློར་ཞིབ་ལྷིང་། ལས་དློན་རྣམས་ཞིབ་

ལྷིང་གི་སློ་ནས་སྒྲུབ་པ། 

ཞིབ་ལྷུག ཕ་ཞིབ་སས་གསང་མེད་པ། འཕློས་མློལ་ཞིབ་ལྷུག་བེད་པ། འགེལ་བཤད་ཞིབ་ལྷུག གློས་

བསྡུར་ཞིབ་ལྷུག 

ཞིམ། བློ་བ་ཡག་པློ་དང་། དྲི་མ་ཡག་པློ་དང་ཞིམ་དགུ། ཟས་ཞིམ་པློ་ཡློད་ཚད། 

ཞིམ་ལློ། ཟས་ཞིམ་པློ། 

ཞིམ་ཐིག་པ། འདི་ལ་རིགས་འདྲ་མིན་དང་ངློས་འཛིན་ལུགས་མང་ཡང་། འདིར་དྲུག་ལས། དང་པློ་

འདི་དཀར་པློ། ལློ་མང་སྐྱེ་བའི་སློ་རིགས་ཡིན། ར་བ་རང་གཅིག་ཕ་ལ་རིང་བ། རྒྱུས་ཕན་དང་

ཡན་ལག་མང་བ་ལས། སློང་པློ་གྲུ་བཞི་ཕ་རིང་ལེམ་པ། སྤུ་ཆུང་རྩུབ་མློས་ཁབ་པ། མཐློ་ཚད་རྨེ་

ཁི་0.2～0.6ཙམ་ཟིན་པ། ཚིགས་མཚམས་རེ་ནས་ལློ་མ་ལང་རྩུབ་ཉ་ག་ཅན་སར་དབིབས་

སློར་མློ་གཉིས་གཉིས་ཁ་སྤློད་དུ་སྐྱེ་བ་དང་། མེ་ཏློག་དཀར་པློ་མཆུ་དབིབས་མ་གློས་སྨུག་རྩུབ་

ལ་དྲིལ་ཆུང་འདྲ་བ་ཅན་དྲུག་གམ་བཅུ་རེ་ཙམ་གིས་བསྐློར་ནས་འཆར་བ། མེ་ཏློག་ཡལ་རེས་

གློས་ཀི་སྦུབ་ནས་འབས་བུ་ཁམ་ནག་ས་མཁེགས་ཏིལ་འབྲུ་འདྲ་བ་བཞི་རེ་འདློགས་པ། 

ཞིམ་ཐིག་སེར་པློ། སློང་པློ་ཁློང་སྟློང་གྲུ་བཞི་མཚོ་ཚད་སྨི0.3～0.7ཙམ་ཟིན་པ། ཚིགས་མཚམས་

རེ་ནས་ཡལ་ག་གཉིས་རེ་གེས་པ་དང་། དུས་མཚུངས་ལློ་མ་ལང་རྩུབ་ཟུར་གསུམ་དབིབས་

རྒློད་ཀི་ལློ་མ་འདྲ་བ་ཁ་སྤློད་རེ་གེས་པ་མེ་ཏློག་སེར་སྐྱ་མཆུ་དབིབས་མ། གློས་འབས་སློགས་

ཕལ་ཆེར་གློང་དང་འདྲ། 

ཞིམ་ཐིག་དཀར་པློ། སློ་སྨན་ཞིམ་ཐིག་ལེའི་རིགས་མེ་ཏློག་དཀར་པློ་འཆར་བ་ཞིག 

ཞིམ་ཐིག་ནག་པློ། སློ་སྨན་ཞིམ་ཐིག་ལེ་མེ་ཏློག་ནག་པློ་འཆར་བ་ཞིག 

ཞིམ་ཐིག་དམར་པློ། བར་པ་ཁློང་སྟློང་གྲུ་བཞི་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་0.2～0.4ཙམ་ཟིན་པའི་ཚིགས་

མཚམས་རེ་ནས་ལློ་མ་ལང་རྩུབ་སྙིང་དབིབས་རེ་མློ་རྣློ་བ་ཁ་སྤློད་དུ་སྐྱེ་བ་དང་། སྟློད་ཆའི་
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ཚིགས་མཚམས་རེ་ནས་མེ་ཏློག་དམར་སྐྱ་མཆུ་དབིབས་མ་ནང་དུ་སྐག་ཐིག་ཅན་འཆར་བ། 

ཞིམ་ཐིག་དམར་པློ་དམན་པ། སློ་ཞིག 

ཐིམ་ཐིག་སློན་པློ། སློང་པློ་ཁློང་སྟློང་གྲུབ་བཞི་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་0.3～0.7ཙམ་ཟིན་པ། འགའ་ཞིག་

སྟློད་ཆ་ནས་ཡལ་ཕན་ཁ་སྤློད་རེ་གེས་པ། ཚིགས་མཚམས་རེ་རེ་ནས་ལློ་མ་ལང་འབློལ་གཉེར་

ཞིབ་རིས་འཇློང་དབིབས་རེ་མློ་རྣློ་བ་ཁ་སྤློད་དུ་སྐྱེ་བ། རེར་མཆུ་དབིབས་ཀི་མེ་ཏློག་སློ་སྐྱ་

དམར་མདངས་ཅན་ལ་གློས་སྨུག་པློ་སྤུ་འཇམ་ཡློད་པའི་སྙེ་མ་འཆར་བ་ཞིག་ཡློད་པ་རེད། 

ཞིམ་ཐིག་ལེ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་རིགས་དྲུག་ཙམ་མཆིས། རློ་

མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་མིན་ལ་ལིང་ཐློག་སྐྱེས་པ་དང་དམར་ཚག་སློགས་ལ་ཕན་

པའི་སློ་སྨན་ཞིག་ཡློད་པ་རེད། 

ཞིམ་ཐིག་སངས་རྒྱས་ཆུ་འཇིབ། ངར་པ་གྲུ་བི་ཡལ་ག་ཀ་སྤློད་སྐྱེ་བ། མཉེན་ལྕུག་ཕན་ཚུན་འཛིང་

པ། ཚིགས་མཚམས་རེ་ནས་ལློ་མ་འཇློང་དབིབས་རེ་རྣློ་བ་རྒྱབ་ལང་སྐྱ་རི་སྒློ་བསེག་མ་ཁ་

སྤློད་དུ་སྐྱེ་བ་ལ། མཆུ་དབིབས་ཀི་མེ་ཏློག་དཀར་སྐྱ་གློས་སྤུ་རྩུབ་ཅན་འཁློར་ནས་འཆར་བ། 

ཞིམ་ཐིག་སྨུག་པློའམ་མ་མ་འཇིབ་འཇིབ། སློང་པློ་ཁློང་སྟློང་གྲུ་བཞི་སྨུག་མ་པ་སྤུ་འཇམ་ཅན། མཐློ་

ཚད་རྨེ་ཁི་0.3～0.7ཙམ་ཟིན་པ། ལློ་མ་ལང་རྩུབ་འཇློང་དབིབས་རེ་མློ་རྣློ་བ། ལློ་རང་སྨུག་

པློ་ཅན་མང་ཆེ་བ་ར་བ་ནས་གེས་པ། ངར་པའི་སྟློང་ཆའི་ཚིགས་མཚམས་རེ་ནས་མཆུ་

དབིབས་ཀི་མེ་ཏློག་གློས་སྨུག་པློ་ཅན་བཞི་ལྔ་ཙམ་འཁློར་ནས་འཆར་བ། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ལློ་

སློང་མེ་འབས་ཡློངས་རློགས་ཡིན་པས་ཟླ་བ་7～8པར་བཏུས་ནས་སློ་ཆློལ་དམའ་ཕབ་སྐམ་

གསེད་ལེགས་ཚགས་བ། རློ་མངར་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་མིག་གི་ནད་རིགས་སེལ་

ཞིང་སིན་ལ་ཕན། 

ཞིམ་པ། ཞིམ་པློ་དང་འདྲ། 

ཞིམ་པློ། རློ་ལེགས་ཤིང་དྲི་བཟང་བ། བློ་བ་ཞིམ་པློ། དྲི་མ་ཞིམ་པློ། ཟས་ཞིམ་པློ། ཆང་ཞིམ་པློ། ཞིམ་

པློའི་ཆང་དེ་མང་དུ་འཐུང་ན་དུག ཞིམ་བུ། [ཡུལ]བི་ལའམ་ཞུམ་བུ། 

ཞིམ་ཞིམ་མངར་མངར། ཞིམ་མངར་གི་ཟས་ཅི་རིགས་པ་དེ་རྣམས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞིམ་ཤིང་། ① ལྕུམ་ར། ② རློ་མངར་ལན་པའི་ཤིང་ཞིག 

ཞིལ། བིལ་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ཞུ། ① ཞྭ་མློ། ཐང་ཞུ། ཝ་ཞུ། པད་ཞུ། ② བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། ①གློང་

རིམ་ལ་རེ་འདུན་སློགས་བཤད་པའི་དློན་ཏེ། གནང་བ་ཞུ། གནས་ཚུལ་ཞུ། ཞུ་འབུལ། ཞུ་ཡིག 

② བེད་མེད་ལས་ཚིག་འདས་པ། ཟས་མ་བ། མ་ཞུ་བའི་མར། ཟས་ཞུ་རེས་སྨན་བསྟེན་ལ་བུ། 

ཞུ་ཁ། ཁ་མཆུའི་སྐློར་ཡར་ཕུལ་ཞུ་བ་དང་། མར་གནང་བའི་བསྡུས་མིང་། 

ཞུ་མཁན། ① དློན་གནད་གང་རུང་ཡར་ཞུ་མཁན་ནམ་ལབ་མཁན། ཞུ་མཁན་གིས་ཞུ་མ་ཤེས་

ཀང་། གསན་མཁན་གིས་གསན་ཤེས་པ་དགློས། ② ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་

རེས་སྙློམས། ནུས་པས་གློ་ཚད་དང་། མཁལ་ཚད། འགམས་ཚད་བཅས་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་དམར་པློ་ལེན་པའློ།། 

ཞུ་གེང་། ངག་ཐློག་ནས་ཞུ་ཚིག་འབུལ་བ། 

ཞུ་རྒྱ། ཞུ་ཡིག་དམ་འབར་མ། 

ཞུ་ངློ་།། ཞུས་ངློ་དང་འདྲ། 

ཞུ་ངློ་མགློན་བརྒྱུད། རེ་དློན་མགློན་གཉེར་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་བ། 

ཞུ་ངློ་བེད་པ། དློན་དག་གང་ཞིག་གློང་དུ་ཞུ་བ་ལ་གཞན་གིས་ངློ་ཆེན་གི་གློགས་བེད་པ། 

ཞུ་ཆག ཞུ་བ་འཐེན་རྒྱུ་དང་ཆག་གཏློང་རྒྱུ། དློ་བདག་གཉིས་ཀ་ཁ་འཆམས་ནས་ཞིང་ཁང་ནློར་

གསུམ་ཤློའི་རྒྱལ་དུ་བཙུགས། ཞུ་ཆག་མེད་པར་འབའ་ཡི་གེས་བསམས། 

ཞུ་ཆས། ཞུ་རེན་དངུལ་དངློས། 

ཞུ་ཆེན། ཞུ་དག་གཏློང་མཁན་གཙོ་བློ། ཞུ་ཆེན་ལློ་ཙཱ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་

གཏན་ལ་ཕབ་པ། 

ཞུ་ཆེན་ཚུལ་ཁིམས་རིན་ཆེན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་གང་ལློ་སྤི་ལློ་༡༦༩༧ལ་ཁམས་སེ་

དགེའི་མངའ་ཁློངས་ལན་ཁློག་གསེར་ལན་ས་དཀར་གི་ཡུལ་དུ་ཡབ་ཀུན་དགའ་འཕེལ་ལམ་

མིང་གཞན་ལྷ་ངག་དབང་ཆློས་འཕེལ་དང་ཡུམ་བུ་ཆློག་ཅེས་པ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་བལམས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

སྐུ་ཆུང་ངའི་དུས་སུ་མཚན་ལ་ར་མགིན་གཟུངས་ཞེས་གསློལ།དགུང་ལློ་བདུན་དུ་ཕེབས་པར་

ཁུ་བློ་ལ་གཞི་མ་གཟབ་གཤར་གི་ཡིག་ཀློག་བསབ།སར་ཡང་བློན་པློ་ཁློ་བློ་མགློན་དང་ཀུན་

དགའ་བསམ་འགྲུབ་གཉིས་ཀི་མདུན་སགས་ཀློག་དང་།ཡབ་ལ་སྐུ་དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་པ་མེ་

ཕག་སྤི་ལློ་༡༧༠༧དྲུང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་དུ་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་བཞེས།མཚན་

ཀུན་དགའ་བསློད་ནམས་གསློལ།དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་པར་རག་ཆུ་རྣམ་རྒྱལ་དགློན་པའི་བ་

མ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ཀི་མདུན་བདེ་མཆློག་གི་དབང་སློགས་དབང་ལུང་དུ་མ་དང་།ཀརྨ་

བསྟན་འཕེལ་དང་རབ་འབམས་པ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་མདུན་སུམ་རགས་དག་གསུམ་དཔེ་

བརློད་བཅས་ལེགས་པར་སྦངས།སངས་རྒྱས་ཆློས་ཆློས་འཕེལ་སྐྱློང་ལ་རིས་དཀར་ནགའཚོ་

བེད་ཀརྨ་ངག་དབང་ལ་སྨན་སྐློར་བཅས་ཞིབ་ཁིད་ཞུས།ཚེ་ཧ
ྰུ
་དགློན་ཀརྨ་མཐུ་སྟློབས་ནི་མདློ་

ཁམས་ཀི་ཕློགས་འདིར་བཅུ་ཕགས་རིག་གནས་ལ་མཁས་པ་ཀུན་གིས་ཐམས་ཅན་མཁེན་པ་

གཉིས་པ་ལ་བུར་བསགས་པས། དེར་བཤེས་གཉེན་དུ་བསྟེན་པའི་རེན་འབེལ་ལེགས་པར་

འགིགས། སྒ་ཀ་ལྰ་པ་དང་། ཙནྡྲ་པ་སློགས་ཀརྨ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེའི་རྒྱས་འགེལ་ཐློག་ནས་གསན། 

སེབ་སྦློར་རིན་འབྱུང་།སྙན་འགེལ་དབངས་ཅན་དགེས་གླུ་སློགས་ལ་རི་མློའི་ཐློག་ནས་རློམ་

རྒྱུག་ཕུལ། རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམད་བསྟན་པ་ལ་བསྡུས་གྲྭ་རྣམ་འགེལ་སློགས་ཚད་མའི་

སྐློར་གསན་ནས། ཐུན་མློང་རིག་པའི་གནས་ཀུན་ལ་གློ་བ་གཏིང་ཚུགས་པ་རེད་པས་གཞན་

དྲིང་མི་འཇློག་པའི་སློབས་པ་སྐྱེས་ཤིང་། མདློ་ཁམས་སུ་མཁས་པའི་གགས་པ་ཐློབ། དགུང་

གངས་ཉེར་དགུ་སློན་པའི་དུས་སུ་ས་སྐྱའི་འབུལ་ས
ྡྭ
ད་པ་དང་ལྷན་དུ་ཟླ་བ་བཞི་པ་ནས་བཏེག་

སྟེ། ས་སྐྱར་ནང་དློན་རིག་པ་སློབ་གཉེར་དུ་ཕེབས། ངློར་མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁིམས་ལྷུན་གྲུབ་དང་

མཁན་རིང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་སློགས་ཀི་མདུན་ནི་གུ་ཆློས་དྲུག་དང་ཀེ་རྡློར་ལམ་དབང་རྒྱུད་

དབང་། གསུང་ངག་ལམ་འབས་སློགས་གསང་ཆེན་རྡློ་རེ་ཐེག་པའི་དབང་ལུང་མན་ངག་ཡན་

ལག་དང་བཅས་པ་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ་གསན་པས། རྒྱུད་སེ་རྒྱ་མཚོ་ལ་བུ་ལ་མངའ་དབང་འབློར། 

དེར་སེ་ར་རབ་འབམས་པ་སློགས་ལ་སུམ་རགས་དག་གསུམ་དང་། ལྔ་བསྡུས་ཀེག་རིས་སེབ་

སྦློར་སྐློར་བཤད་ཁིད་གནང་། ངློར་དུ་ལློ་གཉིས་ཀི་རིང་ལ་ཁང་གསར་མཁན་ཆེན་གི་དྲུང་ཡིག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཛད། རྨློར་དགློན་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ་དང་ཆློས་འབེལ་བཞག ལྷ་ལན་དུ་

མཇལ་ཕགས་དང་མཆློད་འབུལ་བསྟབས་ཏེ་མེ་ལུག་ཟླ་བ་བཞི་པར། ལྷ་ལན་ནས་སེ་དགེར་

བློན། ལྷ་བིས། སྒ་ཀ་ཙན་སྙན་ངག་སློགས་སློབ་བུ་རྣམས་ཀི་དགློས་འདློད་བསྐངས། མཁན་

ཆེན་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་དང་ཆློས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་ཟུང་གིས་བསྐུལ་ཏེ་ས་སྐྱའི་གློང་མ་

རྣམ་ལྔའི་བཀའ་འབུམ་ཞུ་དག་བེད་པར་ཕེབས། དེ་ཡང་བཀའ་འབུམ་པར་མི་འདྲ་བ་ཆ་ཚང་ལྔ་

དང་ཐློར་བུ་དཔེ་ཁུངས་དག་བིས་མ་འགའ་བསགས་ཏེ་བརློད་བའི་དློན་ལ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་

གི་དགློངས་པ་དང་མི་འགལ་བར་ཞུ་དག་ལེགས་པར་མཛད། སར་ཡང་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་

༡༧༣༧ལློར་པར་བརློས་གྲུབ་ནས་ཆློས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་གི་བཀའ་ལར་བསྟན་འགྱུར་གི་

པར་གསར་བསྐྲུན་མཛད་པའི་ཞུ་དག་པ་གནང་།དེ་དུས་ཡིག་མཁན་མཁས་པ་མང་པློའི་ཁློད་

ནས་བདམ་པ་ཡིག་མཁན་བཅུ་དྲུག་དང་ལྷ་བིས་མཁས་པ་གཅིག པར་བརློས་མཁས་བཏུས་

མི་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་བཀྲབས་ཏེ་ལས་ག་བས་ཕུན་ཚོགས་པར་བསྒིགས།པར་གཞི་མ་ཕི་ཡང་

རྒྱལ་པློ་སད་ན་ལེགས་མཇིང་ཡློན་གི་སྐུ་རིང་ལ་བཞེངས་པའི་དཀར་ཆག་[འཕང་ཐང་མ་]དང་

[ལན་དཀར]མ་སློགས་བཅུ་ཕག་གཅིག་ལྷག་མ་དཔེ་བསྡུར་བའི་སྐབས་ཀུན་མཁེན་སི་ཏུ་ཆློས་

ཀི་འབྱུང་གནས་ཀིས་དབུས་སུ་བཞེངས་པ་དེ་ཉིད་ཆ་ཚང་ཞིང་རྒྱས་ལ་ལེགས་ཆ་མང་བར་

མཐློང་ནས་གཙོ་བློར་བཟུང་།ཚིག་ས་ཕིའི་ཁད་པར་ཡློད་པ་དང་ཚིག་ཟླློས་པ་གློང་འློག་འཁྲུག་

པ་སློགས་ལ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་དགློངས་འགེལ་སློ་སློའི་གཞུང་དང་བསྟུན་ནས།རྣམ་དཔྱློད་

ཞིབ་མློས་དཔྱད་དེ་འཐློར་བ་རྣམས་སྡུད།འཁྲུགས་པ་བསེབས།ནློར་བ་བཅློས།སགས་ཀི་ཚིག་

འབྲུ་རྣམས་ལ་ལེགས་སྦར་ཡིན་ངེས་རྣམས་ལས་གཞན་དློགས་སེལ་མ་བཟློད་པ་ཀུན་རགས་

དང་མཆན་བུས་མཚན་པར་གནང་ཟུར་ཆག་གི་སྐད་དང་རང་བཞིན་པའི་སྐད་ཤ་ཟའི་སྐད་

རྣམས་བཅློས་ལྷད་མེད་པར་སློར་བཞག་མཛད། སྐབས་དེར་མདུན་བློན་རྨློངས་པ་འགས་ཞུ་

དག་ལ་བར་ཆད་བས་པའི་རྐྱེན་གིས་[སྐྱེ་རབས་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་]ང་ལ་ཞུ་དག་མཐར་

ཕིན་མ་ཐུབ།སྐབས་དེར་ལན་ཡུལ་ནས་མ་ཡུམ་གཤེགས།གཉིས་དགློན་པ་དང་དམ་པའི་སྐྱེས་

བུ་རྣམས་ལ་ལམ་སྟློན་སྨློན་ལམ་ཞུས།མི་རིང་བར་ཆློས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་།མཁན་ཆེན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་གཉིས་ཀང་དགློངས་པ་རློགས།

 རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༧༣༩ལློར་མདློ་ཕློགས་དང་། རིག་གནས་སྐློར་གི་

བསྟན་བཅློས་གེགས་བམ་བརྒྱ་དང་ཉེར་བབརྒྱད་ཞུ་དག་དང་། པར་དུ་འཁློད། སགས་ཕློགས་

རྣམས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༧༤༣ལློ་གསར་ཚེས་ཉིན་ལེགས་པར་

གྲུབ།སེ་དགེ་ས་སྐྱློང་བ་མས་བསྐུལ་ཏེ་བསྟན་འགྱུར་དཀར་ཆག་བརམས།ས་སྐྱློང་བ་མ་དང་

ཀུན་གཟིགས་སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་ལ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་པས་ལེགས་བརློད་ཀི་མེ་

ཏློག་འཐློར། འཕགས་པའི་གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་གི་རློགས་བརློད་སར་བརླཽས་ཀི་ཤིང་པར་

གཞིར་བཞག་སྟེང་ཅུང་ཟད་བཟློ་བཅློས་དང་དེར་མེད་པའི་དགེ་བསྙེན་ངྷརྨ་ཏ་ྰདང་། ཧ་ཤང་གི་

བཀློད་པ་གསར་བིས་མཛད། དེ་ནས་བཟུང་དབུས་གཧང་ཁམས་གསུམ་དུ་གནས་ལྔ་རིག་

པའི་པཎི་ཏ་ཞུ་ཆེན་ཚུལ་ཁིམས་རིན་ཆེན་ཞེས་མཚན་སྙན་ཕློགས་ཀི་བུ་མློའི་རྣ་བར་སྤུད། ལན་

ཤློད་དཔློན་གིས་བསྐུལ་བ་ལར་[སྐྱེ་རབས་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་]ཐང་ཁའི་སྐྱ་རིས་

མཛད།ཁམས་ཕློགས་ཀི་བ་སྤྲུལ་ཕལ་མློ་ཆེ་དང་ཁད་པར་ས་སྐྱའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་ཀུན་ལ་

གསུང་ངག་རིན་པློ་ཆེ་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པའི་དབང་ལུང་ཁིད་རྒྱབ་ཆློས་དང་བཅས་པ་

འཆད་སེལ་གནང་།རིས་མེད་ཀི་མཁས་པ་དང་།དད་འདུན་ཅན་གི་སློབ་མ་བཙུན་པ།མི་དཔློན་

སློགས་ལ་སྒ་ཀ་ཙན་དབངས་གསུམ་དང་སྙན་ངག་སུམ་རགས་དག་གསུམ་གསློ་རིག་

དང་།ཁད་པར་བཟློ་རིག་བིས་འབུར་སློགས་རྒྱུད་དང་གཞུང་གི་དགློངས་པ་མ་ནློར་བ་དཔྱད་

གསུམ་གིས་དག་པར་མཛད་དེ་བཟློ་རིག་གི་ལག་རལ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་གསར་དུ་སེལ།དབུ་ཅན་

དང་དབུ་མེད།ལཉྫ།ཝརྟུལ་སློགས་ཡིག་གཟུགས་ལེགས་པར་འབི་པའི་སློལ་དར་སེལ་

མཛད།བློད་ཕི་རབས་དག་ལ་ཕན་པའི་ཆེད་དུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པས་གསུང་རློམ་མང་

པློ་བཞག་པ་རྣམས་ཀང་བསྟློད་པའི་ཚོགས་དང་གཏམ་ཚོགས།ཆློ་ག་ཕག་ལེན་གི་སྐློར་

དང་།ཆབ་ཤློགབསབ་བ།ལློ་རྒྱུས་སློགས་ཀང་སེབ་སྦློར་ལེགས་ཞིང་ཚིགས་བཅད་ལྷུག་གང་

ལའང་རང་ཤུགས་ཀིས་སྙན་ངག་ཉིད་དུ་འཆར་བ་ཁློ་ན་དང་།དློན་གི་ཆ་ལ་དཔྱད་པ་གསུམ་

གིས་ནློངས་པ་མེད་པས་མཁས་པར་རྣམས་མགུ་བ་སྐྱེད་ཐུབ་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་ནློ།། ཁློང་ནི་སྐུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚེའི་སྨད་ཀི་དུས་ཕལ་མ་ཆེ་སེ་དགེར་བཞུགས་ཤིང་སེ་དགེ་པར་ཁང་ཆློས་མཛོད་ཆེན་མློར་

ཞུ་དག་མཁན་པློ་ཡུན་རིང་མཛད་པས་ཞུ་ཆེན་པའི་མཚན་སྙན་ཐློབ། བློད་ཀི་རིག་གནས་སྤིའི་

དློན་ཁློ་ན་དགློངས་པ་གཞེས་པ་ལས་གྲུབ་མཐའི་ཕློགས་ཞེན་གཏན་ནས་མེད་པར་བརེན། དེང་

སང་སེ་དགེ་པར་ཁང་དུ་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་མཁས་དབང་མང་པློའི་གསུང་རབ་དང་བློད་

ཀི་རིག་གནས་ཆེ་ཕན་ཚང་མའི་པར་ཤིང་ཁི་བཅུ་ཕག་གསུམ་ལ་ཉེ་བར་བཞུགས་ཤིང་འཛམ་

གིང་དུ་སྙན་གགས་ཀིས་ཁབ་པ་འདི་ཡང་ཁློང་གི་མཛད་སྤློད་བཟང་པློ་དང་འབལ་ཐབས་མེད་

པ་ཡིན། ལྷག་པར་ས་སྐྱ་བཀའ་འབུམ་དང་བསྟན་འགྱུར་གི་པར་ཤིང་ཚིག་དག་ལ་ཡིག་

གཟུགས་ལེགས་པ། ཆད་ལྷག་མེད་པ་འདི་དག་ཁློང་གི་དྲིན་ཡིན་པར་མ་ཚད་བསྟན་འགྱུར་གི་

དཀར་ཆག་ཞིབ་ཅིང་གསལ་བ་མཐློང་ན་དགའ་བ་དེའང་ཁློང་གིས་ཐུགས་རློལ་མཛད་པའི་

འབས་བུ་རེད། དེའི་ཕིར་ང་ཚོས་ཁློང་གི་བཀའ་དྲིན་ནམ་ཡང་བརེད་མི་རུང་ངློ། རབ་བྱུང་བཅུ་

གསུམ་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ༡༧༧༤ལློ་ལ་སྐུ་གཤེགས། སློབ་མའང་རབ་འབམས་པ་བསློད་

ནམས་རབ་བརན་སློགས་དགེ་ལན་པ་དང་ངག་དབང་དགེ་ལེགས་ལྷུན་གྲུབ་སློགས་དཔལ་ལན་

ས་སྐྱ་པ། སེ་དགེའི་ས་སྐྱློང་བ་མ་སློགས་དཔློན་ཆེན་བཅས་རིས་མེད་ཀི་མཁས་གྲུབ་མང་དུ་

སེལ། གསུང་ཆློས་ནི་སེ་དགེའི་པར་མ་པློད་བཅུ་བཞུགས་སློ།།

ཞུ་མཆིད། འཕིན་ཡིག་གམ་གེང་མློའི་གཏམ། 

ཞུ་རེས། ① སྨན་ཟློས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ནུས་སྟློབས། ② ཟས་འཇུ་བའི་རེས། ཞུ་རེས་ན། ཁ་ཟས་

ཞུ་བའི་རེས་སུ་ནད་ལང་བའི་རླུང་གི་ནད་ཀི་རགས་ཤིག 

ཞུ་རེས་གསུམ། རློ་དྲུག་ཏུ་གཏློགས་པའི་རས་གང་བསྟེན་པ་རྣམས་ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་གསུམ་གིས་

མག་བཞུག་བས་ཚར་བའི་རེས་སུ་སར་གི་རློའི་ངློ་བློ་དེ་འགྱུར་བ་ལས་བྱུང་བའི་མངར་བ་དང་། 

སྐྱུར་བ། ཁ་བ་གསུམ་གི་མིང་སྟེ། བཤད་པ་སྐུའི་རྒྱུད་ལས། ཞུ་རེས་ཕློ་བའི་མེ་དང་འཕད་པའི་

ཚེ། བད་མཁིས་རླུང་གི་རིམ་པར་ཞུ་བ་ལས། མངར་དང་ལན་ཚའི་ཞུ་རེས་མངར་བ་དང་། སྐྱུར་

བ་རློ་མཚུངས་ཁ་ཚ་བསྐ་གསུམ་ཁ། ཞེས་དང་། བློད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་

གིས་མཛད་པའི་སྨན་གི་རློ་ནུས་ཞུ་རེས་བཤད་པ་བ་ཻཌཱུརྱའི་མེ་ལློང་ལས། ཞུ་རེས་མངར་དང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

ལན་ཚའི་ཞུ་རེས་མངར། སྐྱུར་བ་རློ་མཚུངས་ཁ་ཚ་བསྐ་གསུམ་པློ། ཕལ་ཆེར་ཁ་བ་དག་ཏུ་ཞུ་

བར་བཤད། ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཞུ་རེན ། སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བེད་ཀི་འབུལ་རེན། 

ཞུ་གཏུག ཁིམས་གཏུག ཁིམས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུག་བེད་པ། ཞུ་གཏུག་བེད་མཁན། 

ཞུ་གཏུག་འདྲི་གཅློད་ཁང་། ཞུ་གཏུག་གི་གློ་རིམ་དང་ཐབས་ལམ་འདྲི་གཅློད་བེད་སའི་ལས་ཁུངས། 

ཞུ་གཏུག་བེད་རྒྱུ་ལུས་པ། ཁིམས་ལ་ཞུ་གཏུགས་བེད་དགློས་ངེས་དེ་འདྲ་ཞུ་གཏུགས་བ་རྒྱུར་

ལུས་ནས་ཞུ་གཏུག་མ་ཐུབ་པ། 

ཞུ་གཏུག་བེད་པ། གནློད་འཚེ་ཕློག་མཁན་གིས་ཁིམས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུགས་བེད་པ། 

ཞུ་གཏུག་ཡི་གེ ཞུ་གཏུག་བེད་པའི་ཡི་གེ 

ཞུ་གཏུགས། དཔློན་ནམ་ཁིམས་ཀི་སར་གཏུགས་ནས་གློད་རློད་ཀི་གནས་ལུགས་གསློལ་བ། 

ཞུ་ཐློ། ① རང་གི་ལས་ཀའི་སྐློར་རྣམས་གློང་ལ་སྙན་ཞུ་བས་པའི་ཐློ་ཡིག ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་

ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་report ཟེར། 

ཞུ་དག ཡི་གེའི་ཚིག་དློན་མ་དག་པ་རྣམས་དག་པར་བེད་པའི་ལས་དློན། ཡི་གེར་ནློར་འཁྲུལ་ཡློད་

མེད་ཞུ་དག་གནང་བ། རློམ་ཡིག་མ་ཕི་ལ་ཞུ་དག་ཞིབ་ཚགས་བཏང་བ། 

ཞུ་དློན། བརློད་བའི་དློན་སྙིང་། རེ་བ་ཞུ་དློན། དྲི་བ་ཞུ་དློན། སྙན་སེང་ཞུ་དློན། ཞུ་དློན་གསློལ་བ། 

ཞུ་ལེབ། ཞུ་ཡིག་དངློས་གཞི་མིན་པའི་ཟུར་ཤློག 

ཞུ་བདེ། བང་སེམས་དཀར་པློ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ། 

ཞུ་འདེགས། ཡི་གེ་དང་མཉམ་དུ་བསྐུར་བའི་རེན། ཞུ་འདེགས་ལྷ་རེག་བཅས་ཟླ་ཚེས་བཟང་པློར་

ཕུལ། ཞུ་ནློར་ཐེབས་པ། ཞུ་བའི་དློན་ལ་ནློར་འཁྲུལ་བྱུང་བ། 

ཞུ་སྣ། ① དློན་དག་ཞུ་བའི་མགློ་འདྲེན་པའམ་སྣེ་འཁིད་མཁན། ② ཞུ་ཡིག་སློགས་ལ་མིང་ཐློག་མར་

འགློད་མཁན་ནམ། དློན་གནད་ཞུ་མཁན་གི་གཙོ་བློ། 

ཞུ་ཕློད་ཆེ་བ། རང་འདློད་ཞུ་བར་སློབས་པ་ཆེ་བའམ་ཧམ་ཤུགས་ཆེ་བ། 

ཞུ་འཕིན། འཕིན་ཡིག་གི་ཞེ་ས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞུ་བ། ① རེ་འདུན་རློད་པ། ཞུ་བདེ་མ་བྱུང་བ། རེ་བ་ཞུ་བ། གནས་ཚུལ་ཞུ་བ། སྙན་ཞུ། འཚམས་

འདྲི་ཞུ་བ། ② བླུག་པ་དང་། ལེན་པ། བེད་པ་སློགས་ཀི་ཞེ་ས། གསློལ་ཇ་ཞུས། མཆློད་ཆང་

ཞུས་པ། ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ། ངས་རློགས་རམ་ཞུས་ཆློག བསྟློད་བསགས་ཞུ་བ་པློ། ③ མར་

སློགས་གློང་བུ་རང་བཞིན་དུ་ཁུ་བའི་རྣམ་པར་གྱུར་པ། ཚྭ་རྣམས་ཆུའི་ནང་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ལས་སྣུམ་

གི་ནང་དུ་ཞུ་དློགས་མེད། ཉི་མ་ཤར་བ་དང་བ་མློ་ཞུ་བ། མར་ཞུ་བ། འློད་དུ་ཞུ་བ། ④ ཐ་མི་དད་

པར་འཇུག་པའི་འཇུ་བའི་འདས་པ། 

ཞུ་བ་འབུལ་བ། ཞུ་བ་གསློལ་བ། 

ཞུ་བ་འཐེན་པ། ལུས་སེམས་གང་རུང་གི་སྐྱློ་བའི་རྣམ་པས་གཞན་གི་རློགས་རམ་ཞུས་པ། 

ཞུ་བ་ཕིར་སློག ཞུ་བཏགས་བ་རྒྱུ་ཙམ་བཞག་བས་པ། ཞུ་བ་འབུལ་བ། ཞུ་བ་བེད་པ། ཞུ་བ་འཐེན་

པ་དང་། རེ་བ་ཞུ་བ་སློགས་མིང་གི་རྣམས་གངས་ཡིན། 

ཞུ་བ་ཞུ་ལན། སློ་སློས་ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ལ་ཁ་གཏད་ཕློགས་ནས་ལན་བརྒྱབ་པའི་ཞུ་ལན། 

ཞུ་བ་ལེན་པ། ཞུ་བ་དང་ལེན་བས་པ། འདྲི་ཞིབ་བེད་པ་དང་། དྲི་བ་ལེན་པ་སློགས་མིང་གི་རྣམ་

གངས་ཡིན། 

ཞུ་བ་སློང་འབེབས། ཁིམས་ཁང་ལ་གཏུགས་བཤེར་བས་པའི་རེ་ཞུས་ཕིར་འཐེན་བ་བ། རྒྱ་སྐད་དུ། 

撤诉  ཞེས་ཟེར།

ཞུ་བའི་ཁམས། ① ཞུ་བའི་ཁུ་བ། ② ལུས་ཀི་ཁམས་དཀར་པློའམ་ཐིག་ལེ། 

ཞུ་བེད་ཀི་སྨན། ཟས་འཇུ་བེད་ཀི་སྨན། 

ཞུ་སྦློར་བེད་པ། འབེལ་ཡློད་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་སྦློར་གཏུག་བཤེར་བེད་པ། 

ཞུ་འབུལ། ① སྙན་སེང་འབུལ་བ། ② ཞུ་བ་འཐེན་པ། ③ ཞུ་འབུལ་བདག་སྤློད་བེད་པ། 

ཞུ་འབློད། ཞུ་ཡུལ་གི་མཚན་བློས་ནས་བདེ་སྡུག་ཞུ་བ། ཞུ་འབློད་མཛེས་མཚོན་འབློར་བ། 

ཞུ་འབློད་པ། ཁ་མཆུའི་ཞུ་ཚིག་འབུལ་མི། 

ཞུ་མར། སྒློན་མེ། 

ཞུ་ཚིག འདྲི་གཅློད་བ་ཡུལ་གིས་གློད་དློན་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ངག་ཐློག་ནས་བརློད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

ཞུ་ཚིག་རྫུན་བཟློ་བེད་པ། ཞུ་སྦློར་གི་ཚག་དང་སྐད་ཆ་རྫུན་བཟློ་བེད་པ། 

ཞུ་འཛོལ་ཤློར་བ། ཡར་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ནློར་འཁྲུལ་ཤློར་བ། 

ཞུ་ཚང་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། 

ཞུ་བཞེས་བདེན་རྫུན་གི་ཞལ་ལྕེ། ཞལ་ལྕེ་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས། ཁིམས་འགལ་སུ་བྱུང་གི་ཉེས་

ཅན་སློ་སློའི་ས་ནས་ཞུ་ཚིག་བངས་ཏེ་བདེན་རྫུན་དག་བཤེར་གཏློང་བའི་ཁིམས། 

ཞུ་ཡིག འཕིན་ཡིག་གི་ཞེ་ས། ཞུ་ཡིག་ཕུལ་དློན། 

ཞུ་ཡིག་དཀྱུས་མ། སྤིར་བཏང་གི་ཞུ་ཡིག 

ཞུ་ཡིག་གི་ཆིངས། ཞུ་ཡིག་གི་དཀྲིས་ཤློག 

ཞུ་ཡིག་མགློ་མཆན། ཞུ་ཡིག་གི་མགློ་ཤློག་ཏུ་བིས་པའི་ལན་དམ་འབར། 

ཞུ་ཡིག་ཆེ་ཐང་མ། ཞུ་ཡིག་དློན་གནད་ཆེ་བ། 

ཞུ་ཡིག་སྦྲགས་དངློས། འབེབས་རེན་ཡང་ཟེར། འཕིན་ཡིག་དང་སྦྲགས་ནས་བསྐུར་བའི་ཕག་རགས། 

ཞུ་ཡིག་ཚབ་འབི། ཡིག་ཐློག་ན་མི་གཞན་གིས་ཚབ་བས་ནས་ཞུ་ཡིག་འབི་བར་བེད་པ་ལ་གློ 

ཞུ་རལ། གློས་ཀི་མཐའ་རལ་བ། 

ཞུ་རེ་ཀ་ཀློར་མེད་པ། ཕིས་འགངས་ཞུ་རྒྱུའི་རེ་བ་སློགས་གེང་ཕློགས་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཀ་རེ་ཀློ་རེ་མེད་པ། 

ཞུ་རུ་མཚོ། ཚྭ་མཚོ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ངམ་རིམ་རློང་གི་བང་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

ཞུ་ལན། ① ཡིག་ལན་དང་། གཏམ་ལན། ② གློད་ཡས་གློད་ཡ་ལ་སྨས་པའི་ལན། 

ཞུ་ལེན་ཐག་གཅློད། ངག་ཐློག་དང་ཡིག་ཐློག་གང་རུང་གི་སློ་ནས་ཞུས་པའི་ལན་ཐག་གཅློད་པ་ལ་གློ 

ཞུ་ལེན་ཐློ་ཡིག ཞུ་ལེན་ཟིན་ཐློ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཞུ་ལེན་པ། ངག་ཐློག་དང་ཡིག་ཐློག་གང་རུང་གི་སློ་ནས་ཞུ་བ་ལེན་མཁན། 

ཞུ་ཤློག ཡི་གེར་བཀློད་པའི་ཞུ་བ། 

ཞུ་བཤེར། གློད་ཡ་ཕན་ཚུན་གི་ཞུ་ཚིག་བདེན་རྫུན་ཞིབ་བཤེར་བེད་པའི་ལས། 

ཞུ་སློག ཞུས་དློན་བདག་སྤློད་མ་བས་པར་སྙན་ཞུ་ཕིར་སློག་པའི་དློན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞུ་གསློལ། ① ཞུ་དློན། སྐབས་བབས་ཞུ་གསློལ། ② རེ་འདློན་བརློད་པ། ཡང་ཡང་ཞུ་གསློལ། ཞུ་

གསློལ་ནན་ཏན་འདེབས་པ། 

ཞུ་གསློལ་འདེབས་སྙིང་། ཞུ་བ་ཕུལ་བའི་དློན་གི་སྙིང་པློ་ནི་ཞེས་པའི་དློན། 

ཞུ་ཧམ། ① ཧམ་པ་ཆེ་བའི་ཞུ་བ། ② རྫུན་ཞུ། 

ཞུགས། ① ཐ་མི་དད་པར་འཇུག་པའི་འཇུག་པའི་སྐུལ་ཚིག ② མེའི་ཞེ་ས། སྐུ་གདུང་ཞུགས་ལ་

བཞུས་པ། ③ མེ་དང་འབེལ་གནས་ཡློད་པའི་དངློས་པློའི་མིང་གི་སློན་དུ་སྦར་ནས་ཞེ་ཚིག་

སྒྲུབ་པའི་ཚིག་གློགས་ཤིག ཞུགས་མེ། ཞུགས་ཉི། ཞུགས་ཤིང་། ཞུགས་སང་། ④ ཚོགས་པ་

སློགས་ཀི་ཁློངས་སུ་ཆུད་པར་བེད་པ་སྟེ། དམག་ལ་ཞུགས། ཚོགས་འདུས་ལ་ཞུགས་ལ་བུ། 

ཞུགས་ཀི་དུམ་བུ། [མངློན]མེ་སྟག 

ཞུགས་ཀི་ཤིང་། [མངློན]སྦིན་སེག་གི་ཡམ་ཤིང་། 

ཞུགས་ཏློག [མངློན]མེ་ཏློག་གི་མིང་། 

ཞུགས་ཉི། ཉི་མའི་ཞེ་ཚིག 

ཞུགས་གནས་བརྒྱད། དགེ་སྦློང་གི་འབས་བུ་བཞི་པློ་རེ་རེ་ལ་ཞུགས་གནས་གཉིས་སུ་ཕེ་བས་

བརྒྱད་དེ། ཞུགས་པ་བཞི་དང་། གནས་པ་བཞི་སྟེ་བརྒྱད་དློ།། 

གཞུགས་གངས་ཡི་གེ གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་parameter word ཟེར། 

ཞུགས་པ། ① ཐ་མི་དད་པར་འཇུག་པའི་འཇུག་པའི་འདས་པ། ② ཉན་ཐློས་ཀི་འབས་བུ། དབིན་

སྐད་དུ་attended ཟེར། 

ཞུགས་པ་བཞི། ཞུགས་གནས་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། དགེ་སྦློང་གི་འབས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་བཞི་སྟེ། 

རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་དང་། ཕིར་འློང་ཞུགས་པ་དང་། ཕིར་མི་འློང་ཞུགས་པ་དང་། དག་བཅློམ་

ཞུགས་པ་རྣམས་སློ།། 

ཞུགས་འབུལ། མེ་ནང་དུ་སེག་པ། སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ། སྐུ་པུར་ཞུགས་འབུལ། 

ཞུགས་མར། མར་མེའི་སྒློན་མེ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

ཞུགས་མེ། མེ། ཞུགས་ལམ། འགློ་བའི་ལམ། 

ཞུགས་ལིང་། [རིང]མེ་འཇློག་སའི་གློ་མློ་སློགས་ཀི་སྣློད། 

ཞུགས་ཤིང་། མེ་ཤིང་། 

ཞུགས་སང་། མེ་སྣློད་དེ་རྒྱ་སྐད་དུ་ཧློ་ཕིན་ཞེས་པ་དང་དློན་གཅིག འདི་ལ་ཞུགས་ལིང་འབི་བའང་ཡློད། 

ཞུང་ཟུང་། གངས་གནས་ཤིག 

ཞུད། ① བེད་མེད་ལས་ཚིག རིད་པའམ་ཆུང་ངུར་གྱུར་པ་སྟེ། ལུས་ཀི་ཤ་ཞུད། སྐྲངས་ཞུད་ལ་བུ། 

② ལྭ་བ་ཞུད་ཞུད་བས་ནས་གློན་ལ་བུ། ③ བལ་སྐུད་འཁེལ་ཡས་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག་སྟེ། དབིབས་

འཕང་དང་འདྲ་བ། ཤིང་ལེབ་མློ་སློར་མློར་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་དཀིལ་དུ་ཨི་ཁུང་ཡློད་ལ་ཤིང་གི་ཡུ་

བ་ཞིག་སྤས་ཏེ་བལ་སྐུད་འཁེལ་ཆློག་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཞུད་ཐག གློང་ནས་འློག་ཏུ་དཔྱང་བའི་ཐག་པ། 

ཞུད་པ། ① ཐུར་དུ་དཔྱང་བ་དང་། མར་གུག་པ། མགློ་བློ་ཞུད་པ། གཞུག་གུ་ཞུད་ཞུད་ཞུམ་ཞུམ་

བས་ནས་བློས་པ། སབ་མདའ་དགེད་ཞུད་མེད་པ། ལམ་དྲན་རི་རའི་བར་དུ་ཞུད་པ། ② ཉམས་

པ་དང་། རྒུད་པ། སྟློབས་ཤུགས་ཞུད་པ། ལུགས་རིང་ར་མེད་དུ་ཞུད་པ། ཁིམ་ཚི་ཞུད་པ། 

③[ཡུལ]གཅུ་བ་དང་། སྒིམ་པ། སིད་སྐུད་ཞུད་པ། བལ་སྐུད་ཞུད་པ། 

ཞུད་མ། སྣམ་བུའི་གས་ཤིག་སྟེ། སྣམ་བུ་སྤུ་ཕྲུག་ལེགས་གས་ཤིག 

ཞུད་འློག སྣམ་བུའི་གས་ཤིག་སྟེ། སྣམ་བུ་འབིང་ཙམ། 

ཞུན། བཞུ་སྦང་བས་སྙིང་བློའི་དངློས་རས་ཀི་མིང་སྟེ། ཞུན་མར། གསེར་ཞུན། གསེར་ཞུན་མ་

ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཞུན་ཁུ། ལྕགས་སམ་མར་སློགས་བཞུས་ཟིན་པའི་ཁུ་བ། 

ཞུན་འཁན། རིའི་སྟེང་དུ་སྐྱེས་པའི་སློ་རིགས་ཤིག་སྟེ། དེའི་ཁུ་བས་སྤིན་པ་ལང་སྤིན་གི་མདངས་

རྒྱབ་བེད་ཀི་ཡློད། 

ཞུན་ཐར། ① བརྡར་ཤ་དང་བཞུས་ནས་སྦང་བརྡུང་བེད་པའི་མིང་། ལྕགས་ཞུན་ཐར་གཅད་པ་སྤུས་

ལེགས། བསེགས་བཅད་བརྡར་གསུམ་གིས་ཞུན་ཐར་བེད་པ། ② བརག་དཔྱད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞུན་ཐར་ཆློད་པ། ① ཐེ་ཚོམ་ཆློད་པ། ② ལྕགས་རིགས་བཞུགས་ནས་བརྡུང་ཐར་བས་ཟིན་པ། 

ཞུན་ཐིག རྩྭ་སྨན་རིགས་ཤིག་གི་མིང་སྟེ། ཞུན་ཐིག་དཀར་དམར་སློ་སློགས་རིགས་མང་པློ་ཡློད། 

ཞུན་ཐིགས། ① བཞུས་ནས་བྱུང་བའི་ཐིགས་པ། སྨྱུག་མའི་ཞུན་ཐིགས། ལྕགས་ཀི་ཞུན་ཐིགས། སྐུ་

གདུང་གི་ཞུན་ཐིགས། ② སྙིང་པློའི་ཡང་སྙིང་། མན་ངག་གི་ཞུན་ཐིགས། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཞུན་ཐིགས། 

ཞུན་བརྡར་ཆློད་པ། བརྡར་ཤ་ཆློད་པ། 

ཞུན་ནན། རྨའི་སྟེང་དུ་སྨན་བྱུག་ཚུལ་གི་མིང་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་

ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་བ་བཻ་སློན་ལས། ཞུན་ཞེས་སྨན་རྣམས་ཞིབ་བཏགས་ཚོས་པར་བཙོས་པ་

བསྐ་ས་ཟན་ཙམ་འདག་པ་ལར་བྱུགས་ལ་ཧེལ་སབ་སློགས་ཀི་སྟེང་དཀྲིས་མས་དཀྲི་བ་བ་དང་། 

ནན་ནི་སྨན་རྣམས་ཞིབ་བཏགས་བས་པའི་བསྐ་ས་ལུག་ཞློ་ཙམ་རེ་འཇམ་བསློས་པ་བྱུགས་

སྟེང་ཤློག་དེབ་བམ་སྤུ་དེབ་བཏང་བ་ཤིས་པ་ཡིན་པས་འློག་ཏུ་འཆད་པ་རྣམས་ཀི་ཞུན་ནན་

སྦློར་ལུགས་ཀང་འདི་ལར་རློ། 

ཞུན་མ། མེར་བསེགས་ནས་བཞུགས་པའི་ཁུ་བ། གསེར་ཞུན་མ། དངུལ་ཞུན་མ། མར་ཞུན། 

ཞུན་མར། ① བ་འབི་སློགས་ལས་བྱུང་བའི་རི་མར་བཞུག་མེར་བསྐློལ་ནས་བཙག་བཅད་ཅིང་སྤུ་

སྙིགས་ཕྱུང་བ་ཞིག ② མར་སྣུམ་སློགས་ལས་སར་བའི་སྣང་གསལ། ཞུན་མར་གསློད་པ། 

ཞུན་རེ། བྱུ་རུའི་མིང་། 

ཞུན་གཟུང་། གངས་གནས་ཤིག 

ཞུབ། གློ་ཁབ་ཀི་བརྡ་རིང་། 

ཞུབ་ཅན། [རིང]གློ་ཆ་གློན་པའི་མི། 

ཞུབ་པ། [རིང]གློ་ཁབ་བམ་ལྕགས་གློས། 

ཞུམ། ① དཔའ་ངར་གི་ལློག་ཟླ་སྟེ། འཇིགས་ཤིང་ཞུམ། ཞུམ་ཞུམ་པློར་གནས། ཞུམ་སྐད་ཤློར་ལ་

བུ། ② བེད་མེད་ལས་ཚིག ངུ་བའི་ཞེ་ས་སྟེ། ཁློང་ཞུམ་ནས་སྤན་ཆབ་བསིལ་ལ་བུ། འདི་ལ་

ཤུམ་འབི་བའང་ཡློད། 

ཞུམ་སྐད། དངངས་སྐྲག་གིས་གློ་བུར་དབང་མེད་དུ་ཤློར་བའི་སྐད། 
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ཞུམ་རྒློད་ཀི་སྒིབ་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྐྱློན་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་སེམས་འཕང་དམའ་བའི་རྣམ་

པ་ཅན་དང་སེམས་རྣམ་པར་གཡེང་བའི་སྒིབ་པའློ།། 

ཞུམ་རགས། སེམས་ཞུགས་འཁུམས་པའི་རྣམ་འགྱུར། དག་དང་ཐུག་དུས་ཞུམ་རགས་སྟློན་མི་རུང་། 

ཞུམ་པ། ① བ་ཚིག དཔའ་འཁུམས་པའམ། སློབས་པ་ཉམས་པ། དཀའ་ལས་ལ་ཡིད་མ་ཞུམ་ཞིག 

རང་འགན་ལེན་པར་ཞུམ་པ། ② འཇིགས་སྐྲག སེམས་ལ་ཞུམ་པ་ར་ནས་མེད། ཞུམ་པ་མི་

མངའ་བ། ཞུས་མེད་མདུན་སྐྱློད། ཞུམ་བཅས་རློལ་བ་དློར་བ་ལ། ཕློངས་ལས་ཐར་བ་ཡློད་དམ་

ཅི། ③ བིང་བ། ཞུམ་པ་སེལ་བར་སེམས་གཏློད་པ། 

ཞུམ་བུ། བི་ལའམ་ཞི་མི། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁྲུས་མཁན་དང་། གློང་གི་སྤེའུ། རྣམ་གློལ་མིག བི་

ཟ། འབར་བའི་མིག ལུས་བསྐུམ། བཤང་བ་སེད་བཅས་སློ།། 

ཞུམ་མཚེར། མཚེར་སྣང་། 

ཞུམ་ཞུམ། ① ཞི་མིས་བིའུ་དང་། ཙི་ཙི་འཛིན་པར་འགློ་ཚུལ། འཇབས་ཏེ་ཞུམ་ཞུམ་དུ་འགློ་བ། ② 

འཇིགས་སྐྲག་སྐྱེས་པའི་ཚུལ། ཁ་འཚེར་འཚེར་སྒིད་པ་ཞུམ་ཞུམ། 

ཞུར། [ཡུལ]ཕློགས་གཞན་དུ་མ་ཡློ་བའི་སང་པློའམ་དྲང་པློ། རྒྱུག་ར་ཞུར་གིས་འགློ་བ། 

ཞུར་བློ། མགློའི་ལག་པ་ནས་སྨིན་མའི་དཀིལ་བར་ཞེང་སློར་བཞི་ཙམ་གི་གནས་མིང་སྟེ། ལག་པ་

སྨིན་དཀིལ་སློར་བཞི་ཞུར་བློ་སང་། ར་དཀར་ཞུར་ཅན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཞུལ། སྐྲངས་ཞུལ། སློས་པ་ཞུལ་ལ་བུ། 

ཞུལ་བ། [ཡུལ]① བྱུལ་བ། སྐྲ་ཞུལ་བ། སྨ་ར་ཞུལ་བ། ② ཉུང་བའམ། མར་ཆག་པ། འབློར་ཚད་

ཞུལ་བ། གཙང་ཆུ་ཅུང་ཟད་ཞུལ་བ། 

ཞུལ་ཞུལ། བྱུལ་བྱུལ། མགློ་བློ་ལ་ཞུལ་ཞུལ་བེད་པ། 

ཞུས། ཞུ་བའི་སྐུལ་ཚིག 

ཞུས་འཁློལ། ཡར་ཞུས་ནས་མར་བཀའ་འཁློལ་བ། ད་རེས་ང་གཞིས་སྐློར་ལ་དགློངས་པ་ཞུས་

འཁློལ་བྱུང་སློང་། 

ཞུས་ངློ་།། དློན་གནད་ཞུས་པའི་ངློ་སློ།། ཞུས་ངློ་གཏློང་བ། ཇི་ཙམ་ཞུས་ཀང་ཞུས་ངློ་མི་འདུག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞུས་ཆེན་ལློ་ཙཱ་བ། ① གཞུང་སྒྱུར་མཁན་གི་ལློ་ཙཱ་བ། ② གཞུང་སྒྱུར་ཚར་བའི་དཔེ་ཆ་ལ་ཞུས་

དག་གཏློང་མཁན་ལློ་ཙཱ་བའི་མིང་ཡིན། 

ཞུས་དག ཞུ་དག་དང་འདྲ། 

ཞུས་དག་གཏན་འབེབས། ཞིབ་འཇུག་བས་ནས་གཏན་འཁེལ་བཟློ་བ། 

ཞུས་པ། ཞུ་བའི་འདས་པ། 

ཞེ། ① བློ་སེམས། ཞེ་ནས་འཁུ་བ། ཞེ་གཏིང་ན་དགའ་བ། ཞེ་ལ་འབློར་བ། ཞལ་ཚིལ་ལ་ཞེ་ལློག་

པ། གཞན་གི་ཞེ་གནློན་པ། ② རིགས། ལས་རིགས་ཞེ་མཚུངས་པ། སེང་གེ་དང་སྟག་གཟིག་

ཞུམ་བུ་ཚང་མ་ཤ་ཟ་གཅན་གཟན་ཞེ་གཅིག་ཡིན། 

 ③ གངས་ཀ་བཞི་བཅུ་དང་དེའི་གཅིག་ནས་དགུའི་བར་མཚམས་སྦློར་བེད་པའི་ཚིག་གློགས་ཤིག 

ཞེ་བཀློན་པ། ཁློང་ནས་ཁློས་པ། སར་མློང་མུན་ནག་སྡུག་སྦློང་གི་སྣང་ཚུལ་དྲན་ཏེ་སྤི་ཚོགས་རིང་

པར་ལྷག་པར་ཞུ་ཞེ་བཀློན་པ། 

ཞེ་ཁམས་པ། [རིང]ཁློང་ཁློ་བ། 

ཞེ་ཁློན། མི་ཕན་ཚུན་དབར་སྙིང་ནད་ཀི་ཁློན་འཛིན། 

ཞེ་ཁེལ། ① གཏིང་ནས་མི་དགའ་བ་སྐྱེས་པ། ② སྐྱློན་མཐློང་ནས་ཞེན་པ་ལློག་པ། ③ སྐྱློན་མཐློང་

ནས་བློ་མི་བདེ་བ་བེད་པ། 

ཞེ་འཁམ་པ། ཁློང་ཁློ་བ། 

ཞེ་འཁུ། [རིང]ཞེ་སང་། 

ཞེ་འཁློན་པ། སེམས་ཀི་གཏིང་ནས་འཁློན་ཞུགས་པ། ཞེ་འཁློན་སྙིང་བཅངས། 

ཞེ་རྒློད། སེམས་ཀི་རང་གཤིས་ངར་པློ། ཞེ་རྒློད་སྟག་མློའི་ངར་གླུ་ལེན། 

ཞ་ེསྒུག ① མ་འློངས་བཟང་ངན་གང་ཡློང་སྒུག་སློད་པ། ② འཁློན་ཞ་ེལ་བཞག་སྟ་ེགནློད་སྐྱེལ་རྒྱུ་སྒུག་པ། 

ཞེ་གློང་། སེམས་གློང་པློ། 

ཞེ་དགུ གངས་ཀའི་མིང་། བཅུ་ཕག་ལྔ་པའི་དགུ་པ། 

ཞེ་དགུ་རློགས་པ། མི་ཤི་ནས་ཉིན་ཞག་བདུན་བདུན་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་ཚང་བ། 
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ཞེ་འགང་། ① ཡིད་ཚིམ། ② མི་དང་མིའི་བར་མི་མཐུན་པའི་འཁྲུག་རློད་ཡུན་རིང་ཕིན་པ་ན་སར་

གསློ་ཐབས་མེད་པའི་བརེ་སེམས་ཉམས་པའི་མིང་། 

ཞེ་འགས་པ། ཕན་ཚུན་དགར་འཛིན་གི་བསམ་བློ་སྐྱེས་པ། ཕ་དང་བུའི་བར་ལའང་ཞེ་འགས་ན་

མཐུན་དཀའ། 

ཞེ་བརྒྱད། གངས་ཀའི་མིང་། བཅུ་ཕག་ལྔ་པའི་བརྒྱད་པའི་མིང་། 

ཞེ་ངན། བསམ་པ་གནག་པའམ་ནག་པློ། ཞེ་ངན་དུག་ཆུ་ཁློལ་མ། 

ཞེ་ལྔ། གངས་གནས་ཀི་མིང་། བཅུ་ཕག་ལྔ་པའི་ནང་གི་ལྔ་པའི་མིང་། 

ཞེ་བསགས། [རིང]ཡིད་སྨློན། 

ཞེ་ཅིག ཁློ་ནའམ་ཤ་སྟག་སྟེ། གིང་ག་འདིར་སྦར་པ་ཞེ་ཅིག་ལས་ལྕང་མ་མེད་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

ཞེ་གཅིག ① རིགས་མཐུན་ནམ་ཤ་སྟག ནད་པ་ཞེ་གཅིག མི་རྒན་པ་ཞེ་གཅིག ཁློ་ཚོ་ཧུར་བརློན་

ཆེན་པློ་ཞེ་གཅིག་རེད། ② བཞི་བཅུ་ཞེ་གཅིག 

ཞེ་གཅིག་བྱུང་བ། རིགས་མཐུན་ནམ་ཤ་སྟག་བྱུང་བ། 

ཞེ་གཅློད་པ། སེམས་རྒྱུད་དཀྲུག་པ། འཕིན་ངན་ཐློས་པས་ཞེ་གཅློད་པ། 

ཞེ་གཅློད་པའི་ཚིག [རིང]ཚིག་རྩུབ། 

ཞེ་བཅད་དྲག་པློ། སེམས་ཐག་བཅད་པའམ་དམ་བཅའ་བརན་པློ། དག་བློ་ར་མེད་གཏློང་རྒྱུའི་ཞེ་

བཅད་དྲག་པློ་བཞག་པ། 

ཞེ་ཆེན་དགློན། འབི་སྟངས་གཞན་ཞིག་ལ“ཟེ་ཆེན་དགློན”འབི་སློལ་སྣང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་

པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༧༣༤ལློར་ཞེ་ཆེན་རབ་འབམས་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ་འགྱུར་མེད་ཀུན་

བཟང་རྣམ་རྒྱལ་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ། རེ་འདི་ནི་ཡབ་ཨ་གློའི་རུས་སུ་གཏློགས་པ་ཤེས་རབ་

དང་ཡུམ་ནམ་མཁའ་སྒློལ་མའི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༧༡ལློའི་

བློད་ཟླ༡༢ཚེས༡༩ཉིན་ལྷ་ཐློག་དང་སེ་དགེའི་ཆར་གཏློགས་མཚོ་ལུང་ཞེས་པའི་གནས་སུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཁྲུངས། འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེའི་དབང་པློས་ཨློ་རྒྱན་རབ་བྱུང་རྡློ་རེའི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་

འཛིན་མཛད། མཚན་འགྱུར་མེད་པད་མ་བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་སེ་ཞེས་གསློལ། 

ཞེ་ཆེན་དགློན་པ་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གིང་གི་རྒྱལ་ཚབ་བཞི་པར་མངའ་གསློལ། རེ་ཉིད་ཀི་

ཁུ་བློ་སྐྱིད་གཡང་དྲུང་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་དང་། སྙན་གཞུང་མེ་ལློང་མ། སྒ་རིག་ཀ་ཙན་

དབངས་གསུམ། སེབ་སྦློར་རིན་འབྱུང་། རིས་དཀར་ནག་གི་གཞུང་སློགས་ལ་གསན་སྦློང་

མཛད། བསློ་སྨློན་ཤིས་བརློད་ཀི་སྐློར་སློགས་ཕག་རམ་གནང་བ་གེགས་བམ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་

བཞུགས། དེ་ལར་རེ་འདི་ཉིད་ཀིས་རང་དློན་དུ་ཐློས་བསམ་སློམ་གསུམ་དང་། གཞན་དློན་དུ་

འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་གི་མཛད་པ་ལྷུར་བཞེས་ཏེ་དགུང་གངས་ལྔ་བཅུ་ར་དྲུག་བཞེས་པ་རབ་

བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ༡༩༢༦ ལློའི་བློད་ཟླ༥ཚེས༡༨ཉིན་སྐུ་གཤེགས། 

ཞེ་སྙློམས། ① སེམས་སྙློམས་པ། ② རིགས་མཐུན་པའམ། ཕན་ཚུན་འདྲ་བ། 

ཞེ་གཉིས། གངས་ཀའི་མིང་། པཅུ་ཕག་ལྔ་པའི་གཉིས་པ། 

ཞེ་ཐག་པ། སེམས་ཀི་གཏིང་ངམ་བསམ་པའི་ར་བ། ཞེ་ཐག་སྙན་ཞུ། ད་ནས་བཟུང་བ་བ་ངན་པ་མི་

བེད་རྒྱུ་ཞེ་ཐག་པ་ནས་ཁས་ལེན་ཞུས་པ་ཡིན། 

ཞེ་མཐུན། བསམ་པ་མཐུན་པ། ཞེ་མཐུན་པའི་མི་ལ་སྙིང་གཏམ་བཤད། 

ཞེ་ལློག་པ། འདློད་པ་ལློག་པ། 

ཞེ་སང་། ཁློང་ཁློ་དང་ཚིག་པ། འདློད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་གསུམ། ཞེ་སང་བསྐྱེད་པ། ཞེ་སང་

གི་བསམ་པ་དྲག་པློ། ཞེ་སང་ཆེ་ཞིང་ཕག་དློག་མང་བ། ཞེ་སང་ལས་བྱུང་བའི་བརྣབ་སེམས། 

ཞེ་སང་འདུལ་བ། བརས་ཆེ་ན་ཞེ་སང་གཏིང་ནས་འཁྲུག ཟ་ཆེ་ན་སྦྲང་དཀར་མཆིན་ཁ་ན། ཡུན་

རིང་ན་བུ་མློ་མ་ལ་འཁློན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁློང་ཁློ་དང་། ཁློ་བ། འཁློན། འཁློན་འཛིན། 

འཁྲུག་པ། འགས་གཞི། གཏུམ་པློ། གདུག་སེམས། སང་བ། སང་སེམས། མནར་སེམས། རྣམ་

པར་སང་། སྣ་ཐུང་བ། བརྣག་པ། མ་རུངས་པ། མི་བཟློད་སེམས། མིག་རུས་མནན་། ཚིག་ཟ། 

ཞེ་བརྣག བརླང་པློའི་སེམས་བཅས་སློ།། 

ཞེ་སང་མེད་པ། དགེ་བའི་སེམས་བྱུང་བཅུ་གཅིག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སེམས་ཅན་དང་སྡུག་བསལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

གི་ཆློས་ལ་ཀུན་མནར་སེམས་མེད་པ་ཉེས་སྤློད་ལ་མི་འཇུག་པར་བེད་པའློ།། 

ཞེ་སང་ཚིལ་བུ། སྦྲུལ་གི་ཚིལ་བུའི་གབ་མིང་ཞིག 

ཞེ་སང་ལས་གྱུར་རློག་པ་སློ་གསུམ། ཨཱརྱ་དེ་བའི་སྤློད་བསྡུས་ལས། འདློད་ཆགས་དང་བལ་བ། 

འདློད་ཆགས་དང་བལ་བ་བར་མ། ཤིན་ཏུ་འདློད་ཆགས་དང་བལ་བ། ཡིད་ཀི་འགློ་འློང་། མ་

ངན། མ་ངན་བར་མ། ཤིན་ཏུ་མ་ངན། ཞི་བ། རྣམ་རློག འཇིགས་པ། འཇིགས་པ་བར་མ། ཤིན་

ཏུ་འཇིགས་པ། སེད་པ། སེད་པ་བར་མ། ཤིན་ཏུ་སེད་པ། ལེན་པ། བཀྲེས་སྐློམ་གིས་ཡིད་མི་

བདེ་བ། ཚོར་བ། ཚོར་བ་བར་མ། ཤིན་ཏུ་ཚོར་བ། རིག་པ་པློ། རིག འཛིན་པའི་གཞི། སློ་སློར་

རློག་པ། ངློ་ཚ་ཤེས་པ། ཁེལ་ཡློད་པ། སྙིང་རེ། བརེ་བ། བརེ་བ་བར་མ། ཤིན་ཏུ་བརེ་བ། དློགས་

པ། སེར་སྣ། ཕག་དློག་བཅས། ཞེ་དྲག [ལྷ་སའི་སྐད]ཧ་ཅང་། ཡག་པློ་ཞེ་དྲག་ཡློང་། སེམས་

བཟང་པློ་ཞེ་དྲག་འདུག 

ཞེ་དྲུག གངས་གནས་ཀི་མིང་། བཅུ་ཕག་ལྔ་པའི་ནང་གི་དྲུག་པའི་མིང་། 

ཞེ་འདློད། བསམ་པའི་འདློད་པའམ། སྙིང་ནས་འདློད་པ། ཞེ་འདློད་དང་ལག་ལེན་གཅིག་མཐུན་ཡློང་

རྒྱུ་དཀའ་བ། 

ཞེ་བདུན། གངས་གནས་ཀི་མིང་། བཅུ་ཕག་ལྔ་པའི་ནང་གི་བདུན་པ། 

ཞེ་འདློད་རྡློ་ཡི་རི་མློ། རེ་འདུན་ལ་མནར་སེམས་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སེམས་བྱུང་། 

ཞེ་ན། ང་ན་མ་ར་ལ་དང་མཐའ་མེད་བཅས་ཀི་རེས་སུ་སྦར་རྒྱུ་ཟེར་ན་དང་དློན་གཅིག་པའི་ཕད་

གཞན་དབང་ཅན་ཞིག ང་ན་མ་འ་ར་ལ སྒ་རག་པ་ཡིན་ནློ་ཞེ་ན། 

ཞེ་ནེ། ཞ་ཉེའི་མིང་གཞན་ཞིག་ཡིན། 

ཞེ་ནད། འཁློན་འཛིན་དམ་པློ། ཁློ་དང་ང་གཉིས་བར་ལ་ཞེ་ནད་གཏན་ནས་མེད། 

ཞེ་གནག་ཁློག་བཅངས། གཞན་ལ་གནློད་པ་བེད་རྒྱུ་སེམས་ལ་བཞག་པ། 

ཞེ་གནག་སྦློར་རྩུབ། གཞན་ལ་གནློད་པའི་སྦློར་བ་རྩུབ་པློ། 

ཞེ་གནག་དམུ་རྒློད། འཁློན་ལན་རྡུང་རྡེག་དང་། གཏིང་ནད་འཁློན་སློག་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཞེ་གནློང་བ། རང་སྐྱློན་མཐློང་ནས་གཞན་ལ་ངློ་ཚ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞེ་མནའ། ཡིད་ཀི་གནའ་སྟེ། གཏིང་ནས་དམ་བཅའ་བའི་མནའ་ཚིག ཞེ་མནའ་སྐྱེལ་བ། 

ཞེ་བློ་བདེ་བ། བསམ་པ་སྐྱིད་པློ། ཞེ་བློ་བདེ་ཞིང་སེམས་ཁལ་མེད་པ། 

ཞེ་མེར། སྐྱུག་ལློག་ལང་བ། ལློ་ཆས་མ་ཞུ་བས་ཞེ་མེར་རྒྱབ་པ། ཞེ་མེར་ལངས་པ། 

ཞེ་ར། སྙིང་རའམ་སེམས་ར། དཔའ་བློའི་ཞེ་ར་འཁྲུགས་ནས་བྱུང་། 

ཞེ་ར་བ། བསམ་པའི་གཏིང་། ཞེ་ར་བ་ནས་གློང་བཀུར་ཞུ་བ། ཞེ་ར་བ་ནས་དགའ་བ། 

ཞེ་རིས། ① ཡིད་ཀི་གཙིགས་མཐློང་། སློབ་སྦློང་ལ་ཞེ་རིས་བེད་པ། ② ཁློག་རིས། སློབ་སྦློང་བེད་

རྒྱུའི་ཞེ་རིས། ཁློ་ལ་དེ་ལར་བེད་པའི་ཞེ་རིས་འདུག 

ཞེ་རྩུབ། སེམས་གནག 

ཞེ་གཙང་བ། བསམ་པ་དཀར་པློ། མི་འདི་ཁ་ངན་ཡང་ཞེ་གཙང་བ་ཞིག་རེད། 

ཞེ་བརློན། སྙིང་ཐག་པ་ནས་བརློན་པ། རྒྱུན་དུ་ཞེ་བརློན་ལྷློད་མེད་བས་ན་བ་བ་གང་ཡང་འགྲུབ་ཐུབ། 

ཞེ་ཚིག ཞེ་སའི་ཚིག 

ཞེ་ཚིམ། གཏིང་ནས་ཡིད་དགའ་བའམ་མགུ་བ། འདློད་དློན་ལེགས་པར་གྲུབ་པས་ཞེ་ཚིམ་པ། 

ཞེ་མཚེར། སེམས་འཚེར། 

ཞེ་འཛིན། གཞན་གིས་གནློད་པ་བས་པ་སེམས་ལ་བཞག་པ། མི་དགའ་ཞེ་འཛིན་གིས་དག་ལ་

འཁློན་ལན་སློག་པའི་བསམ་བློ། 

ཞེ་བཞག ① ཡིད་འཇློག ② འཁློན་འཛིན། 

ཞེ་བཞི། གངས་གནས་ཀི་མིང་། བཅུ་ཕག་ལྔ་པའི་ནང་གི་བཞི་པ། 

ཞེ་ཟློན། དློགས་ཟློན། ཉེན་ཁ་ཡློད་སར་ཞེ་ཟློན་བེད་དགློས། 

ཞེ་རུས། རློལ་བ་དང་བརློན་འགྲུས། ཞེ་རུས་ཆེན་པློས་སློབ་སྦློང་ལ་བརློན་པ། 

ཞེ་ལུ། དཔྱིད་དུས་ཡུང་ཞིང་ནང་དུ་ཡུང་ལློ་ཐློག་མར་འབུར་བའི་འདབ་ལློ་ཆུང་ཤློས་ཀི་མིང་ཡིན། 

ཡུང་འབྲུ་ཐློག་མར་ཁ་གས་ནས་ལློ་མ་སྐྱེ་བ་ལ་ཞེ་ལུ་རྡློལ་ཟེར། 

ཞེ་ལློག་པ། དང་ག་འགས་པའམ་འདློད་པར་མི་འགློ་བར་གྱུར་པ། མཁིས་ནད་ཅན་ལ་བཙོག་ཟན་

བིན་པ་ལར་ཞེ་ལློག་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

ཞེ་ས། ① མློས་གུས་དང་ལན་པའི་མིང་དང་ཚིག་དང་ཡིག་ཚོགས། རྣ་བའི་ཞེ་ས་ནི་སྙན། རྣ་བ། 

སྙན། བེད་པའི་ཞེ་ས་མཛད་པ། བེད་པ་མཛད་པ། ② བཀུར་བའམ་གུས་འདུད། ཞེ་ས་མི་བེད་

པ། ཞེ་སར་བ་བ། ཞེ་སའི་རྣམ་འགྱུར། ཞེ་ས་མི་ཤེས་པ། 

ཞེ་སུན། དགའ་སྣང་མི་སྐྱེ་བ། 

ཞེ་སུན་ཏེ། ཡིད་ཐང་ཆད་པ། དམག་ལ་ཞེ་སུན་པ། ཆང་འཇུང་བར་ཞེ་སུན་པ། ཚང་བརྒྱ་བལས་

ཀང་ཞེ་མི་སུན། ཞེ་གསུམ། གངས་གནས་ཀི་མིང་། བཅུ་ཕག་ལྔ་པའི་ནང་གི་གསུམ་པ། 

ཞེ་བསམ་རེད་པ། བསམ་བློ་འཁློར་ཤེས་པ། ཞེ་བསམ་མ་རེད་པའི་བིས་པས་གང་ཡང་མི་ཤེས། 

ཞེ་ཧློར་པློ་ཏ་ལ། མན་ཇུ་རྒྱལ་རབས་ཀི་ལྷ་སྐྱློང་རྒྱལ་པློས་ཞེ་ཧློར་ཞེས་པའི་ས་ཆར་རེ་པློ་ཏ་ལར་

དཔེ་བངས་ནས་བཏབ་བཅུག་པའི་ལྷ་ཁང་ཞིག 

ཞེ་ལྷློད། སེམས་ཀི་ལྷློད་ཡངས། ཞེ་ལྷློད་ངང་རིང་། 

ཞེང་། འཕེད་དང་ཞེང་ཚད་འཇལ་བའི་དློན། རས་འདི་ཞེང་ཧ་ཅང་ཆེ། ས་ཆ་འདི་ཁ་ཞེང་ཤིན་ཏུ་

ཡངས། མི་སློག་ཞེང་ཅན། མི་འདི་ངློ་ཞེང་ཆེ། ར་འདི་ཐློང་ཞེང་ཆེ་ལ་བུ། 

ཞེང་དཀྱུས། འཕེད་དང་གཞུང་། 

ཞེང་ཁ། ཞེང་ག་དང་འདྲ། 

ཞེང་ག འཕེད་ཀི་རིང་ཚད་དམ་རྒྱ་ཁློན། ཆུ་ཞེང་། དཀྱུས་ཞེང་། ཞེང་ག་ཆེ་བ། ཞེང་ཚད། ཞེང་ཕ་མློ། 

ཞེང་ཆེ་ཤློས། ① རས་དང་སྣམ་བུ་སློགས་ཞིང་ཚད་ཆེ་ཤློས་ཀི་རིགས། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་

ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་largest 

width ཟེར། 

ཞེང་ཚད། ① དངློས་པློ་གང་ཞིག་གི་ཞེང་གི་རྒྱ་ཚད། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་

དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་width ཟེར། 

ཞེང་ཚད་ཆུང་ཤློས། ① རས་དང་སྣམ་བུ་སློགས་དངློས་པློ་གང་ཞིག་གི་ཁ་ཞེང་ཆུང་ཤློས། ② གློག་

ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་

དུ་smallest width ཟེར། 
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ཞེད་སྐྲག་ཚ་པློ། [ལྷ་སའི་སྐད]འཇིགས་སྣང་ཆེན་པློ། དགེ་རྒན་དེ་ཞེད་སྐྲག་ཚ་པློ་ཞེ་དྲག་འདུག 

ཞེད། ཞེད་པ་དང་འདྲ། 

ཞེད་སྣང་། མདངས་སྐྲག་འཆར་ཚུལ། ཞེད་སྣང་སྐུལ་བ། ཞེད་སྣང་སྐྱེས་པ། 

ཞེད་པ། ① འཇིགས་པ། བས་ཉེས་ལ་ཞེད་ནས་བློས་པ། བི་བ་བི་ལར་ཞེད་པ། དཀའ་ཚེགས་ལ་

མི་ཞེད་པ།② [རིང]ཞེན་པའམ་ལེན་པ། 

ཞེད་པློ། [ཡུལ]རབ་དང་ཤིན་ཏུ་ཧ་ལས་པ། བས་རེས་རླབས་ཆེན་ད་ེའདྲ་འཇློག་ཐུབ་པ་ན་ིཞེད་པློ་བྱུང་། 

ཞེན། ① བེད་མེད་ལས་ཚིག ཡུལ་ལ་ཞེན་པ། ཆགས་ཤིང་ཞེན་པ། ཆགས་ཞེན་ཞེས་པ། ② དྲི་

སློགས་ཡལ་དཀའ་བར་གྱུར་པ་སྟེ། ལུས་ལ་དྲི་ཞིམ་ཞེན། རླངས་འཁློར་ལ་རྡློ་སྣུམ་གི་དྲི་ཞེན་

ཞེས་པ། ③ གཅེས་འཛིན་དང་འདློར་མི་ཕློད་པ་བེད་པའི་སེམས་དང་སྤློད་ཚུལ་གི་མིང་སྟེ། 

རང་དློན་ལ་ཞེན་པ་མ་ཆེ། ཆང་ལ་ཞེན་པ་ལློག གློགས་ངན་ལ་ཞེན་པ་ལློག ཐུན་མློང་གི་དློན་

ལ་ཞེན་པ་ཆེ་དགློས། མེས་རྒྱལ་ལ་ཤ་ཉེན་ཆེ། 

ཞེན་ཁ། ① འདློད་བློ་དང་། ཆགས་པའི་སེམས། སྙན་གགས་ལ་ཞེན་ཁ་ཆེར་མེད། སྤློད་པ་རིང་པློ་

ལ་ཞེན་ཁ་ལློག་པ། ② དང་ག ཕློ་ནད་ན་ནས་ཁ་ཟས་ལ་ཞེན་ཁ་ལློག་པ། 

ཞེན་འཁིས། འདློད་ཞེན། 

ཞེན་ཆགས། ཕངས་སེམས་སམ་བརམ་ཆགས། ཞེན་ཆགས་གཅློད་པ། ངན་གློམས་ལ་ཞེན་ཆགས་

ལློག་པ། ཞེན་ཆགས་ནས་འབལ་མི་ཕློད་པ། 

ཞེན་དློན། བཞེད་དློན་ནམ་བསམ་འདུན། ཁློ་རང་ག་ིཞེན་དློན་ངློ་མ་གང་ཡིན་རློགས་དཀའ་བ་ཞིག་མ་རེད། 

ཞེན་པ། ① དགའ་བའམ། ཆགས་པ། བཟའ་བཏུང་དང་རེད་མློར་ཞེན་པ། ② འདློད་ཆགས། ཞེན་པ་

འགློག་པ། སར་གི་ཞེན་པ་འགགས་ནས་མི་འདུག ཞེན་པ་ལློག་པ། ③ དང་ག ཞེན་པ་ཉམས་པ། 

ཞེན་པ་གཏིང་ལློག བསམ་པའི་གཏིང་ནས་ཞེན་པ་ལློག་པ། ཚུལ་མིན་གི་སྤློད་པ་ལ་ཞེན་པ་གཏིང་

ལློག་བྱུང་། 

ཞེན་པ་བཞི་བལ། ① ས་སྐྱའི་གདམས་ངག་ཅིག་སྟེ། ཚེ་འདི་ལ་ཞེན་ན་ཆློས་པ་མིན། འཁློར་བ་ལ་

ཞེན་ན་ངེས་འབྱུང་མིན། བདག་དློན་ལ་ཞེན་ན་བང་སེམས་མིན། འཛིན་པ་བྱུང་ན་ལ་བ་མིན་
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ཞེས་པ་ལར་བཞིའློ།། ② ཡློངས་གགས་ཀི་བློ་སྦློང་ཞེན་པ་བཞི་བལ། 

ཞེན་པ་ལློག་པ། ① ལློ་ཆས་ཟ་འདློད་མེད་པར་འགྱུར་བ། ② སེམས་མི་དགའ་བར་འགྱུར་བ། 

བམས་པློ་བས་ན་དག་ཡང་གཉེན་དུ་འགློ། 

ཞེན་འཛིན། འདློད་པས་དམ་དུ་འཛིན་པ། མིང་དློན་གཉིས་ཀར་ཞེན་འཛིན་བེད་པ། 

ཞེན་འཛིན་རང་སར་གློལ་བ། ཆགས་སང་རྨློངས་གསུམ་སྐྱེ་བའི་ཡུལ་ལ་བདེན་འཛིན་གི་རྣམ་རློག་

རང་སར་གློལ་བ། 

ཞེན་ཡུལ། མངློན་ཞེན་ཅན་གི་བློས་འདི་དང་འདིའློ་སྙློམ་པའི་སློ་ནས་འཛིན་པར་བ་བའི་ཡུལ། 

ཞེན་ཡུལ་གཉིས། སྐྱེས་བུའི་ཞེན་ཡུལ། རློག་པའི་ཞེན་ཡུལ་ལློ། 

ཞེན་རིག རང་གི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་བློས་ནན་གིས་འཛིན་པ། དཔེར་ན་བུམ་འཛིན་རློག་པས་

བུམ་པ་ནན་གིས་འཛིན་པ་ལ་བུའློ།། 

ཞེན་ལློག ཞེན་པ་ལློག་པའི་བསྡུས་ཚིག 

ཞེན་ས། ཞེན་པ་སྐྱེས་པའི་ཡུལ་གི་མིང་སྟེ། སེམས་ཀི་ཞེན་ས། 

ཞེའུ་མཛངས་དགློན། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་ ༡༣༣༢ ལློར་བ་ཕུག་པ་ཀརྨ་ཕིན་ལས་

དགུང་ལློ་བཞི་བཅུ་པར་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཞེའློ།། ང་ན་མ་འ་ར་ལ་དང་། མཐའ་མེད་བཅས་ཀི་རེས་སུ་སྦར་རྒྱུ་ཟེར་རློ་དང་དློན་གཅིག་པའི་

ཚིག་མཚམས་སྟློན་བེད་ཕད་གཞན་དབང་ཅན་ཞིག དྲང་པློའི་གཏམ་ལ་ཡིད་ཆེས་བེད་དགློས་

པ་ཡིན་ཞེའློ།། 

ཞེར། སིགས་མློ་དང་གཤེ་གཤེའི་བརྡ་རིང་སྟེ། སིགས་མློ་བེད་པ་ལ་ཞེར་འདེབས་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

ཞེར་འདེབས། གཞན་གི་ཞེ་གཅློད་པ། 

ཞེར་པློ། སྤུས་ཀ་ལེགས་པློ་མེད་པ། སྤུས་ཀ་ཞེར་པློ། 

ཞེར་བ། སྤུས་ཀ་སློགས་དམན་པའམ་ཞན་པ། 

ཞེལ། ཐ་མའམ་ཞན་པ། 
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ཞེས། ང་ན་མ་འ་ར་ལ་དང་། མཐའ་མེད་བཅས་ཀི་རེས་དང་། རློགས་པའི་དློན་གི་ཤེས་པ་དང་མི་

ནློར་བའི་ཆེད་དུ་དམིགས་བསལ་ས་མཐར་ཡང་སྦར་རྒྱུ་ཚིག་གཞན་འདྲེན་བེད་ཀི་ཕད་གཞན་

དབང་ཅན་ཞིག ང་ན་མ་འ་ར་ལ། ཤེས་པ། ལྕགས་ལམ་ཞེས། བློན་པློ་མགར་གིས་རྒྱལ་པློའི་

དྲུང་དུ་ཕིན་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི་ལྷ་ཅིག་དེའང་གདན་འདྲེན་པས་བཀའ་གནང་བར་ཞུ་ཞེས་ཞུས་སློ།། 

ཞེས་བགི་བ། ཞེས་བ་བ་དང་དློན་འདྲ་ཞིང་། ཚིག་གི་སྦློར་ཡུལ་གང་ཟག་ལ་འཇུག་པ་གཙོའློ།། 

ཞེས་བ་བ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བ། མཁན་པློ་ཤེས་རབ་ཅེས་བགི་བ། 

ཞློ། ① འློ་མར་སྐྱུར་རི་བརྒྱབ་ནས་བསྙལ་བའི་བཏུང་བ་ནུར་མློ། ཞློ་དང་འློ་མ་དཀྲློགས་ནས་མར་འདློན་

པ། ཞློ་ཆགས་པ། ཞློ་བསྙལ་ནས་ལངས་པ། ཞློ་ཤ་ིནས་དར་བ་ལར་གྱུར་པ། ཞློ་བསྲུབས་མར་བཏློན། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ནུ་སྐྱེས་དང་། འློ་མ། རབ་ཆགས་བཅས་སློ།། ② གསེར་དངུལ་སློགས་ཀི་

འདེགས་ཚད་ཅིག ཞློ་གང་། ཞློ་དློ།། སང་གང་ལ་ཞློ་བཅུ་ཡློད། ③འབྲུ་རིགས་འཇལ་བེད་ཀི་ཚད་

གཞི་ཞིག ནས་ཞློ་གཅིག་དེ་འདློང་བཅུ་ཡིན་པས་དེང་དུས་ཀི་རྒྱ་མ་བཅུའི་ཚོད་ཡིན། 

ཞློ་སྐ་བ། ཞློ་གར་པློ། 

ཞློ་སྐྱ། དར་བའམ་ད་ར་ལ་བུ་ཞློ་ཕྲུམ། 

ཞློ་སྐྱེད། ཟླ་སང་ཞློ་སྐྱེད་དེ། ཟླ་གཅིག་ལ་སང་གང་རེར་སྐྱེད་ཞློ་རེ་འཁི་བའི་དངུལ་སྐྱེད་རི་སྟངས་ཤིག 

ཞློ་སྐྱེས། ① སློ་ཕྱུགས་རྣམས་ཀི་ལུས་ལ་སྐྱེས་པའི་ཁག་འཇིབ་འབུ་ཞིག ② བ་སེག་པའི་མིང་། 

ཞློ་སྐྲློག་པ། འློ་མ་སྒློག་པ། 

ཞློ་བཀྲ། མའི་ནུ་ཞློ་ལ་བལས་ནས་བིས་པའི་ཞློ་རས་ཀི་ནད་ངློས་འཛིན་བེད་ཐུབ་པའི་བརག་ཐབས་

ཤིག་གི་མིང་སྟེ། འབེ་ལློ་ཙཱ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁབ་ཀིས་མཛད་པའི་ཐློར་བུའི་སྐློར་ཉེར་མཁློ་སྣ་

ཚོགས་བསྡུས་པ་ལས། ཞློ་བཀྲ་ནི། མའི་ནུ་ཞློ་ལ་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གསུམ་པློ་གང་རུང་

གིས་སྐྱློན་ཞུགས་ནས་ནུ་ཞློ་རས་པའི་རྐྱེན་གིས་བིས་པ་འཁྲུ་སྐྱུག་བེད་ཅིང་ལུས་མི་བདེ་བར་

གྱུར་པའི་ཚེ། ནད་གང་ཡིན་རློག་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་མའི་ནུ་ཞློར་བརག་ནས་ནད་ངློས་འཛིན་ཐུབ་

པའི་ཐབས་ཤིག་གློ འགའ་ཞིག་གིས་བིས་པའི་ནད་ཐམས་ཅད་ནུ་ཞློའི་སློ་ནས་བརག་དགློས་

པར་བཤད་ཀང་རྒྱུ་མཚན་ལན་པར་མ་མཐློང་སྟེ། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཞློ་བཀྲ་ནི་མའི་ནུ་ཞློ་རས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

པར་གྱུར་པ་དེའི་སྐྱློན་བུ་ལ་ཞུགས་ནས་ན་བ་དེ་བརག་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཏེ། མན་ངག་ཡློན་ཏན་

རྒྱུད་ལས། ཞློ་རས་ནད་ལ་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གདློན། རླུང་གྱུར་ནུ་ཞློ་ལྦུ་བཅས་ཆུ་སྟེང་འཕློ། 

དེ་ཡིས་ཕློ་བ་སློ་སྐྱུག་བཤང་གཅི་སི། མཁིས་གྱུར་སེར་སྣང་རློ་སྐྱུར་ཚད་པ་སྐྱེ། བད་ཀན་སློ་

ནལ་ཆུར་འབིང་མ་ཞུས་སྐྱེད། ཚོམ་བུར་ཆད་ན་གདློན་ངློ་ཡློད་པ་ཡིན། ཞེས་དང་། ནུ་ཞློ་སྐྱློན་

མེད་ཀི་དློན་རྒྱུད་ལས་དངློས་སུ་མ་བསྟན་ནའང་། བརྒྱད་པའི་སྙིང་པློ་བསྡུས་པ་ལས། གང་

ཞིག་ཆུ་ནང་གཅིག་ཏུ་འདྲེས། ཉེས་པ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འློ་མ་དེ་ནི་སྐྱློན་མེད་ཡིན། ཞེས་པའི་

དློན་འདི་ཙམ་ཡང་མ་རློག་པར་དཔལ་ལན་རྒྱུད་ཀི་དགློངས་པར་འློལ་ཚོད་དང་། མི་ལུས་རིན་

ཆེན་གི་སློག་ལ་ཚོད་ལེན་མི་མཛད་པར་གལ་ཆེའློ།། 

ཞློ་ཁ། ས་མིང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཀློང་པློ་རྒྱ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཞློ་གང་། ནས་ཞློ་གང་། འདློང་བཅུའི་ཚད་ཡིན། དེང་དུས་ཀི་འདེགས་ཚད་ལ་རྒྱ་མ་བཅུ་དང་། སྤི་

རྒྱ་ཙམ་ཡིན། 

ཞློ་གློད། ཞློ་བླུག་སྣློད་གློད་པ། 

ཞློ་འགེད། ཞློ་འདྲེན་པའི་སྟློན་མློ། དབར་ཁ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་ཞློ་འགེད་གཏློང་བ། 

ཞློ་ངན། མར་མ་བཏློན་འློ་མས་བཟློས་པའི་ཞློ་ལ་ཟེར། 

ཞློ་ཅན། [རིང]སྣུམ་ཅན་ནམ་ཚི་ཅན་ཞེས་པ་སྟེ། འདིའི་ཞློ་ནི་ས་རི་དང་ཐང་ཆུ་ལ་བུ་ལ་ཟེར། 

ཞློ་ཆ། ① ཞློའི་བཅུ་ཆ་གཅིག་སྟེ། སྐར་མ། ② གསེར་དངུལ་སློགས་ཀི་ལྕི་ཡང་འཇལ་བེད་རྒྱ་ཐུར་

གི་སྟེང་གི་ཁམ་རིས་ཤིག 

ཞློལ་གཉེར་ལས་ཁུངས། སར་ལྷ་ས་ཞློལ་ལས་ཁུངས་ཀི་གཉེར་པ་སྟེ། མིང་བསྡུས་ན། ཞློལ་གཉེར་

ཟེར་ཞིང་། ལྷ་སའི་གིང་བསྐློར་ཕིའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའི་རྐུན་མ་མི་གསློད་སློགས་ཀི་

ཁིམས་གཅློད་བེད་པ་པློ་ཡིན། 

ཞློ་ར། ཞློ་བསྙལ་བའི་སྐྱུ་རི་རྒྱབ་རྒྱུའི་ཞློ་ཉུང་ངུ་ཞིག 

ཞློ་སྟློན། དབར་དུས་ཀི་དགའ་སྟློན་ཞིག་སྟེ། བློད་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་གནམ་གང་ཉིན་འབས་སྤུངས་

སུ་ལྷ་མློ་འཁབ་ནས་གཟིགས་ཕུད་འབུལ་བ་དང་། སེ་རར་སྐློར་བ་བ་དང་རགས་རྒྱབ་པས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཆམ་རྒྱབ་པ། དེ་བཞིན་ཚེས་གཅིག་ནས་ཚེས་བཞིའི་བར་ནློར་བུ་གིང་ཁར་ལྷ་མློའི་གཞུང་

རྣམ་ཐར་མང་པློ་འཁབ་པ་དང་། ཚེས་ལྔ་ནས་དྲུག་བདུན་བར་ལྷ་སའི་སྐུ་དྲག་ཆེ་ཁག་གི་སེར་

ཤག་ཏུ་ལྷ་མློ་འཁབ་པ་བཅས་ཀི་རིང་ལ་ཞློ་སྟློན་ཟེར། མིང་དེའི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་ཟླ་བ་བདུན་

པར་བློད་དུ་ཞློ་ལེགས་པའི་སྐབས་ཡིན་པས་ཞློའི་སྟློན་མློ་གཏློང་སློལ་ཡློད་པ་དེར་ཟེར། 

ཞློ་འཐུང་། [མངློན]བིས་པ་ཆུང་ངུ་། 

ཞློ་བདུན་སློར་མློ། རྒྱ་སྐད་དུ་ཏཱ་ཡང་ཞེས་པར་ཁམས་ཕློགས་སུ་ཞློ་བདུན་སློར་མློ་ཞེས་ཟེར། 

ཞློ་སྣློད། ཞློ་བླུག་སའི་སྣློད་ཆས། 

ཞློ་དཔྱང་། དར་བ། 

ཞློ་སྤིས། ཞློའི་ཁར་ཆགས་པའི་སྣུམ་ལན་གི་སྤིས་མ། 

ཞློ་བ། རི་བློ་ཞིག་སྟེ། སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ནན་ཕེང་རློང་དུ་ཡློད། 

ཞློ་བླུག ལས་ཚིག སྣློད་དུ་ཞློ་བླུག་པ། 

ཞློ་འབས། ཞློའི་ནང་དུ་འབས་བཙོས་མ་བླུག་པའི་ཟས།

ཞློ་རབས། འློ་མ་ཞློར་སྒྱུར་བེད་ཀི་རུ་མ། 

ཞློ་རི། འློ་མ་བསྙལ་ནས་ཞློ་བཟློ་སྐབས་འློ་མ་ལ་བླུག་རྒྱུའི་རུ་མའམ་རུ་རི། 

ཞློ་ཟློ། ཤིང་གིས་བཟློས་པའི་ཞློ་བླུག་སྣློད་ཀི་ཟློམ་ཆུང་། 

ཞློ་ར། བློད་ཀི་རུས་ཤིག 

ཞློ་རལ། འློ་མ་ཤི་བ་དང་། ཞློ་རུལ་བ། 

ཞློ་རས། མ་ཡི་ནུ་ཞློ་ལ་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གང་ཡིན་གི་སྐྱློན་ཞུགས་ནས་ནུ་ཞློ་སྐྱུར་པློར་གྱུར་

པའི་དློན་ཡིན་ཞེས་དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་

པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས་གསུངས། 

ཞློ་ལུག ཉློ་བསྙལ་སྣློད། 

ཞློ་ཤ ①[རིང]སྟློབས་སམ་ནུས་པ། ② གའམ། རྔན་པ། ③ དཔྱ་ཁལ། 

ཞློ་ཤ་རྣམ་བདུན་པ། [མངློན]དེད་དཔློན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

ཞློ་ཤ་བཞི། མཁལ་མ་ཞློ་ཤ་དང་། མཆིན་པ་ཞློ་ཤ སྙིང་ཞློ་ཤ ཟླ་གློར་ཞློ་ཤ་སྟེ་བཞི། 

ཞློ་ཤ་སར་འབུལ། རང་ལུས་ཀི་སྟློབས་ཤུགས་གང་ཡློད་བཏློན་ནས་འདེགས་སྒྲུབ་པ། 

ཞློ་ཤ་གསུམ། མཁལ་མ་ཞློ་ཤ་དང་། མཆིན་པ་ཞློ་ཤ སྙིང་ཞློ་ཤ་སྟེ་གསུམ། 

ཞློ་ཤློང་། མར་བཏློན་ཟིན་པའི་འློ་མས་བཟློས་པའི་ཞློ་ལ་ཞློ་ཤློང་［huong］ཟེར། 

ཞློ་ཤས་འཚོ་བ། རང་གི་སྟློབས་སམ་ནུས་པས་འཚོ་བ་སྤློད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ། 

ཞློ་སྲུང་བེད། [མངློན]བ་དྲུས་མའམ་བ་བཞློན་མ། 

ཞློག གནས་སུ་གཏློད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཇློག་པའི་སྐུལ་ཚིག ཞློག་ཁློག [ཡུལ]གཙང་དང་ཨ་

མདློའི་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ཀིས་རྒྱ་གློ་མ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། 

ཞློག་ཅེས་བ་བ་ཚིག་ཡིན། སེམས་མི་རློག་པ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པར་བའློ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་ནི་

ཚིག་ཙམ་དང་སྒ་སྤི་ཙམ་དུ་ཞེན་པ་ཡིན་པ། 

ཞློག་མ། ཞློགས་མ་དང་འདྲ། 

ཞློགས། ① བཞུར་བ་དང་གཤེག་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཇློག་པའི་སྐུལ་ཚིག ② ཞློགས་པ་སྟེ། ནངས་

ས་མློའི་དུས་ཀི་མིང་སྟེ། ཞློགས་པའི་ཉི་གཞློན། ཞློགས་པ་ཉི་མ་འཆར་ཁ། ③ བེད་མེད་ལས་

ཚིག སློག་ཆགས་མང་པློ་འདྲློགས་ནས་བློས་པ་སྟེ། ལུག་ཁྱུ་ཞློགས། ཞློགས་པའི་ར་ཁྱུ་ཞེས་པ་

ལ་བུ། ④ དགའ་སྤློ་ཆེན་པློ་སྐྱེས་པའམ་འཕློ་བའི་རྣམ་པ་སྟེ། མི་མང་པློ་ཞློགས་ལངས་ལ་བུ། 

ཞློགས་ཀ ནམ་ལངས་དུས། 

ཞློགས་གུར་སྨློན་གི་འདུས་པའི་སེ། འདི་ལྷ་སའི་ཉེ་འདབས་སྟག་རེ་རློང་ཐང་དཀར་ཆུས་ཁློངས་

ཞློགས་ཤང་དུ་ཡློད། འདི་སར་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་གི་སློབ་མ་མ་རྒ་ལློ་ཙཱ་བ་རྣམ་རྒྱལ་རྡློ་རེས་རབ་

བྱུང་བཞི་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་ ༡༢༣༧་ལློ་ནས་ཁློང་གཤེགས་ལློའི་བར་གང་རུང་ཞིག་ལ་བཏབ་

པར་ངེས་ཅིང་། རེས་སུ་རིམ་བཞིན་ཉམས་ཏེ་ནང་པ་གུར་སྨློན་པ་ཟེར་བའི་ཁིམ་གློང་ཞིག་ཏུ་

གྱུར་པ་ལས་དགེ་འདུན་གི་སེ་མེད་ཁར། རིན་ཆེན་སང་ཞེས་པའི་དགེ་ལུགས་པའི་དགློན་པའི་

ཞིག་དམག་འཁྲུག་གི་རྐྱེན་གིས་མེར་བསེགས། གྲྭ་པ་རྣམས་འཐློར་བའི་ལྷག་མ་བཅུ་ཙམ་ཞིག་

འཕན་པློ་ཞློགས་ཕུའི་ས་ཁུག་སློགས་ལ་སློད་དགློས་བྱུང་བར་བརེན དགའ་ལན་ཁི་ཐློག་ཉེར་ལྔ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་རྒྱལ་ཁང་རེ་པ་དཔལ་འབློར་རྒྱལ་མཚོ་དགའ་ཁི་པ་ལས་འཆུར་བའི་རེས་སུ་དགློན་པ་མང་

པློ་ཞིག་གསློ་གནང་སྐབས་སར་གི་ཁིམ་གློང་དེ་གནས་གཞན་དུ་སློས་ཏེ། རིན་ཆེན་སང་གི་གྲྭ་

པ་ལྷག་འཕློས་ལ་གཞི་བས་ཏེ། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༥༩༧ལློའི་ཡས་མས་སུ་

བཏབ་ཅིང་། དགེ་ལུགས་ཀི་སགས་པ་གྲྭ་ཚང་ཞིག་ཡིན། 

ཞློག་དགློན། དགློན་འདི་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྟག་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཞློགས་རྒྱུགས། རྡབ་ཞློགས་ཏེ། བེལ་འཚབ་བམ། གློ་བུར་འུར་འདྲློག 

ཞློགས་ཉུག ཞློགས་པར་རི་དྭགས་གསློད་དུ་འགློ་བའི་མིང་། 

ཞློགས་ཇ། བློད་ལུགས་ལ་ཉིན་རེ་ལ་བཟའ་བཏུང་ཐེངས་ལྔ་རེ་བཞེས་སློལ་ཡློད་པའི་ཞློགས་པའི་

བཟའ་བཏུང་གི་མིང་། 

ཞློགས་ལློ། ཞློགས་དྲློའི་ཟས། 

ཞློགས་དློན་ཡློད་མཁས་གྲུབ། འཕན་ཡུལ་སྨད་ཅུང་པ་ཆུ་སྐློར་ཞེས་པའི་ཁིམ་དུ་ཡབ་ཚེ་རིང་ལྷ་

སྲུང་དང་ཡུམ་ཨ་སང་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ་

༡༦༧༡ལློར་འཁྲུངས། མཚན་ཚེ་དབང་ལན་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་བདུན་ལ་དགའ་ལན་ཁི་

ཆེན་བློ་བཟང་དློན་ཡློད་ཀི་དྲུང་དུ་དགེ་བསྙེན་དང་བར་མ་རབ་བྱུང་སློན་དུ་འགློ་བའི་དགེ་ཚུལ་

གི་སློམ་པ་བཞེས། མཚན་ལ་དློན་ཡློད་མཁས་གྲུབ་ཅེས་གསློལ། དགེ་སློང་ཆློས་གྲུབ་བསྟེན་

ནས་ཀློག་སློབ་ལ་སྦངས་པ་མཛད། དགུང་ལློ་རེ་བདུན་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་

འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༧༣༧ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཞློགས་པ། ནམས་ལངས་ནས་ཉི་དྲློས་བར་གི་དུས་ཚོད། ཞློགས་པ་ས་མློ། ཞློགས་པའི་ལུས་སྦློང་། 

ཞློགས་མ། ཤིང་བཞློགས་པའི་ཚལ་བུ། 

ཞློགས་འུར། རྡབ་ཞློགས་ཀི་འུར་འདྲློག གློ་བུར་འཇིགས་སྐྲག་ཞློགས་འུར་ཟིང་ཆ་བྱུང་། 

ཞློགས་ལས། ཞློགས་དྲློའི་དུས་ཚོད་ནང་འཆར་ཅན་དུ་བེད་པའི་ལས་ཀ 

ཞློང་། ① མཐའ་མཐློ་ལ་དཀིལ་དམའ་སའི་མིང་སྟེ། སང་ཞློང་། ཞློང་ལ་ཆུ་འཁིལ། ལུས་ཀི་བང་ཞློང་། 
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② མར་བརྡིབས་པའི་དབིབས་ཏེ། འབར་འབུར་ཞང་ཞློང་། ས་ཞློང་ཞློང་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཞློང་ཞློང་། ས་དམའ་པློའམ་ཀློང་ཀློང་། 

ཞློང་གཞློང་དགློན། མིང་གཞན་ཤངས་ཀི་གཞློང་གཞློང་དགློན་དང་། གཞློང་གཞློང་རྡློ་རེ་གདན་

བཅས་ཟེར། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ༡༠༦༡ལློར་མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པློ་རྣལ་འབློར་

གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་

ས་ཁུལ་རྣམ་གིང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཞློད། ① ཆར་ཆུའི་རྒྱུན། ཆར་ཞློད་ཆེ་བའི་དུས། ཆར་ཞློད་ཆུང་བའི་དུས། ② དྲག་ཆར་དང་། ཡུན་

རིང་པློར་འབབ་པའི་ཆར་པ། 

ཞློད་ཀི་གེགས། ཆར་ཞློད་ཆེ་དྲགས་པའི་གནློད་པ། 

ཞློད་སྐྱློན། ཆར་ཆུ་མང་དྲགས་པའི་གནློད་སྐྱློན། 

ཞློད་ཆར། ཆར་ཆུའི་རྒྱུན། 

ཞློད་ཆུ། ① ཆར་པ། ② ཆར་པ་བཏང་རེས་བྱུང་བའི་ཆུའི་མིང་ཡིན། 

ཞློད་འཇགས། ཟིང་ལློང་མེད་པའི་ལྷློད་འཇགས། དུས་བདེ་ཞློད་འཇགས། 

ཞློད་འཇགས་གཏློང་བ། ལྷློད་འཇགས་སུ་གཏློང་བ། 

ཞློད་ལ་ཕུའི་གངས་རི། རི་བློ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་བཞད་མཐློང་སྨློན་རློང་གི་དབུས་རྒྱུད་

དུ་ཡློད། དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༦༣༡༠ཡློད། 

ཞློན། ① ཞློན་པའི་སྐུལ་ཚིག ② ར་ནློར་ལྕགས་ར་སློགས་ལ་ཞློན་པ་སྟེ། ར་ལ་ཞློན་མཁན། ར་ལ་

ཞློན་སྐབས། ར་ལ་ཞློན་ཅིག་ལ་བུ། 

ཞློན་ཅིག ར་སློགས་ལ་བཞློན་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་སྐུལ་ཚིག 

ཞློན་ར། ཅ་ལག་ལ་དགལ་ཡུལ་སློགས་མིན་པ་བཞློན་པར་བ་བར་ཆེད་དུ་སྤློད་པའི་ར། 

ཞློན་སྟེགས། བཞློན་པ་ཞློན་སའི་འཛེག་སྟེགས། 

ཞློན་པ། བཞློན་པ། ཞློན། འཆིབ་པ། ར་བཞློན་ཏེ་ཕིན་པ་ཡིན། ཤིང་ར་འཁློར་ལློ་བཞློན་ནས་ཕེབས་

པ། གྲུ་གཟིངས་ལ་ཞློན་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པློ་ཞློན་མཁན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། དབང་ཤེད་ཅན་
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ལ་ཁློ་བའི་སང་མིག་ལ། བིས་པས་བཞློན་པའི་བ་གང་བེད་པར་མློས། 

ཞློམ། བེད་མེད་ལས་ཚིག དབིབས་འབུར་བློ་ཅན་མར་ཉིལ་བའམ་རྡིབ་པ་སྟེ། གད་པ་ཞློམ། རི་མར་

ཞློམ། སྣ་ཞློམ་སློང་། མགློ་ཆག་རུས་པ་ཞློམ་པ་སློང་ལ་བུ། 

ཞློམ་པ། སྣློད་སྤད་ལ་རྡིབ་སྐྱློན་བྱུང་བ། སྣ་ཞློམ་པ། ཆུ་ཟངས་ཅུང་ཟད་ཞློམ་པ་ད་ེལེགས་པར་བསང་དགློས། 

ཞློམ་པློ། སྣ་ཞློམ་པློ་ཞེས་སྣ་རྡིབ་པློ། 

ཞློའུ་ཁ་སྤུ། [རྔ་པ]ཞློའི་སྤིས་མ་ལ་གློ་དགློས། 

ཞློར། ཟུར་དང་ཆབས་ཅིག ལས་ཀའི་ཞློར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ། བཟང་པློའི་ཞློར་ལ་ཇ་ཆང་དང་། 

ངན་པའི་ཞློར་ལ་རྒྱུག་རྡུང་། 

ཞློར་སྐྱློང་། ལས་འགན་རང་གཅིག་ཡློད་ཐློག་ཞློར་དུ་ལས་འགན་གཞན་ཞིག་སྒྲུབ་པ། 

ཞློར་སྐྱློན། གཞན་གི་ཞར་ལ་བྱུང་བའི་སྐྱློན། དབིན་སྐད་དུ་side effect ཟེར། 

ཞློར་ཁིད། ཞློར་ཆློས་སམ་ཞློར་ལ་ཁིད་པ། 

ཞློར་ཅིག གཞར་རྒྱུའི་སྐྲ་གཞར་བར་གིས་ཤིག་ཅེས་སྐུལ་ཚིག 

ཞློར་འདྲུད། ནག་ཉེས་ཅན་གི་མི་ཞིག་ཁིམས་ལ་ཐུག་ཚེ་འབེལ་བ་ཡློད་ལ་ནག་ཉེས་མེད་པའི་མི་

གཞན་ཡང་དེའི་ཞློར་དུ་ཚུད་པ་ལ་བུ། 

ཞློར་འདྲུད་ཆད་འཁེལ། རང་དངློས་སུ་ལས་དེར་ཞུགས་མེད་ཀང་གཞན་གི་ཞློར་དུ་ཆད་པ་ཕློག་པ། 

ཞློར་འདྲུད་ཐེབས་པ། རང་དངློས་སུ་ལས་དེར་ཞུགས་མེད་ཀང་གཞན་གི་ཞློར་དུ་འདྲུད་པ། 

ཞློར་འབབ་ཡློང་སློ། ཞློར་ལས་ཀི་ཡློང་འབབ། 

ཞློར་བཙུགས། ལས་ཀ་རང་བེད་རྒྱུ་དེའི་ཞློར་ལ་བཙུགས་པའམ་ལློགས་སུ་བཙུགས་པ། ཞློར་

བཙུགས་ལས་ཁུངས། ཞློར་བཙུགས་སྨན་ཁང་། 

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

དབིན་སྐད་དུ་tribytay station ཟེར། 

ཞློར་འཛིན། འགན་ཁུར་བའི་ལས་ཀ་ལེ་བ་དེའི་ཞློར་ལ་ལས་ཀ་གཞན་དག་འཛིན་པ། ཞློར་འཛིན་

ལས་འགན། 
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ཞློར་ཟས། བཟའ་བཅའ་ཤ་དང་སློ་ཚལ་རིགས། 

ཞློར་ལས། རང་གི་ཆེད་ལས་མིན་པར་དེའི་ཞར་ཞློར་དུ་བེད་པའི་ལས་ཀ་དཔེར་ན། ཞིང་པས་ཞར་

ཞློར་དུ་ཐགས་ལས་བེད་པ་ལ་བུ། 

ཞློར་གསློག་ཉེས་ཁློངས། ཐློག་མར་བློ་ངློར་ཉེས་གསློག་གི་ཀུན་སློང་ར་བ་ནས་མེད་རུང་བ་སྤློད་

སེལ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་རང་བཞིན་གིས་ཉེས་པ་གང་རུང་བསགས་པར་གྱུར་བ། 

ཞློལ། སྨད་ཆའམ་ཤློད། རིའ་ིཞློལ། ཕློ་བང་ག་ིཞློལ། རློང་ཞློལ། མཐློ་བ་ལ་ར་ེདང་། མདའ་བ་ལ་ཞློལ་ཟེར། 

ཞློལ་ཁང་། རིའི་གཤམ་དུ་ཆགས་པའི་ཁང་པ། 

ཞློལ་ཁལ་འུ་ལུག སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས། ཞློལ་དུ་སློད་པའི་མི་དམངས་རྣམས་ཞློལ་ལས་

ཁུངས་སུ་བསྡུས་ནས་ག་ཕློགས་མེད་པའི་ལས་ཁལ་སྣ་ཚོགས་སྐུལ་སློལ་ཞིག 

ཞློལ་ཆིབས་ར་ལས་ཁུངས། དེ་ས་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཞློལ་ཆིབས་ར་ལས་ཁུངས་ཞེས་དློ་དམ་

ཆིབས་ཆེ་ཤློད་དྲུང་ གནས་ལྔ་པའམ་དྲུག་པའི་ལས་ཚན་པ གཉིས་དང་། ཆིབས་དྲུང་ཞེས་དྲུང་

ཡིག་ནང་ཟན་གཉིས། ཞློལ་ཆིབས་ར་མདློ་སྦུག་གི་ཞལ་ངློ་གསུམ། གཟིམ་ལ་ཞལ་ངློ་།། རྒྱུགས་

མ་ཞལ་ངློ་བཅས་ཡློད་པ་འདི་དག་གིས་རྣམ་ཀུན་གཞུང་ར་གཞུང་དྲེལ་ལ་གསློ་ཚགས་དང་། ར་

དྲེལ་རྣམས་རིན་སྤུངས་ཁུལ་དང་ཡར་འབློག་དཀར་མློ་གིང་དུ་རྩྭ་གསློས་སུ་གཏློང་རྒྱུ། བཀའ་

ཤག་ཤློད་པས་བཏང་བའི་ཐློང་འཛིན་ལར་ར་འུལ་གཏློང་རྒྱུ། རློང་གཞིས་ཁག་ནས་ར་དྲེལ་གི་ས་

དང་ས་གདན་སློགས་ཀི་ཁལ་བསྡུ་ལེན་བེད་རྒྱུ། ཀློང་ཁུལ་རློང་ཁག་བཞི་ལ་གཟིམ་དྲེལ་གི་མ་ར་

རིས་སྤློད་ཡློད་པ་ལར་ལློ་ལར་དྲེལ་ཕྲུག་བསྡུ་ལེན་བེད་རྒྱུ། ཆིབས་སྒྱུར་སྐབས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་

ཆིབས་ར་ས་སྟློང་རྒྱན་གིས་སྤས་པ་སྟློང་ཁིད་བེད་རྒྱུ་སློགས་ཀི་ལས་འགན་ཡློད། 

ཞློལ་ཆིབས་རའི་རྩྭ་བཟའི་སྐློར། སྣེའུ་རློང་ཁུལ་དུ་ཞློལ་ཆིབས་ར་སྦུག་གི་ཆིབས་གདང་ཞེས་སྟློན་

དུས་འགློ་ཡུལ་ཞིག་བེད་ཀི་ཡློད་པ་ལློ་ལར་བློད་ཟླ་བདུན་པའི་ཟླ་མཇུག་ཙམ་ལ་ར་མ་སང་ཀློ་

སར་མི་ཧྲེང་བཅློ་ལྔ་སྐློར་དང་ཀློ་པ་བཅས་སྒུག་སློད་ཀིས་ཆིབས་ཆེན་ལེགས་པ་རྣམས་ཆུ་

སྒློལ་སྐབས་ཆིབས་ཆེན་གཉིས་རེ་ཙམ་བས་ཏེ་ཀློ་ཁིད་བརྒྱབ་ནས་འདློན་དགློས་པ། ཞེར་བ་

རྣམས་ཆུ་ལ་སྤིར་བཏང་བས་ནས་འདློན་དགློས་པ་དང་། དེ་ནས་ལེགས་པ་རྣམས་མི་ཧྲེང་གིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དལ་པློར་ཁིད་ནས་འགློ་དགློས་པ། ལམ་གཡས་གཡློན་དུ་རྡློ་བསྟར་དང་། དཀར་ཐིག བསངས་

བཅས་གཏློང་སློལ་ཡློད་པ། དེ་བཞིན་ར་རྣམས་ཉིན་མློ་རྩྭ་བཀག་ཅེས་པར་མི་ཧྲེང་ལྔ་དྲུག་ཙམ་

ནས་འཚོ་དགློས་པ་དང་། མཚན་མློ་གློང་གསལ་ཆིབས་ར་ལེགས་པ་རྣམས་ཆིབས་རར་འཇུག་

དགློས་ལ་དེ་དག་ལློ་མཚན་མློ་སྟེར་བེད་རྩྭ་ཡང་རྔ་དགློས་ཀི་ཡློད། བིངས་རྩྭ་བཀག་ནང་

མཚན་མློ་མི་བཞིས་ཟུར་བཞིར་ཞལ་ནས་སྲུང་དགློས་ཀི་ཡློད། དེ་ནས་ལློ་ཏློག་སྨིན་མཚམས་

མང་ཚོགས་རྣམས་བཙས་མ་བརྔས་ཟིན་རིམ་བཞིན་སྣློར་ཤུལ་དུ་ཉིན་མློ་ཆིབས་ར་ཡློངས་

རློགས་གཏློང་གློལ་ཡློད་པ་དེའི་སྐབས་བཙས་མ་མཇུག་སྒིལ་གཙང་མ་མ་ཟིན་པའམ་ཡང་ན་

སྙེ་སྒྲུག་གཙང་མ་མ་ཟིན་གློང་ཆིབས་ཆེན་ཞལ་ངློའི་སར་བསྐྱློད་ནས་ཉིན་ཤས་འགངས་ཐབས་

ཞེས་ཞུ་ངློ་བེད་དགློས་ཀི་ཡློད་པ་དང་། དེ་ནས་སྣློར་ཤུལ་དུ་བསྐྱློད་སྐབས་ཆིབས་རའི་ལག་དློ་

མི་གཉིས་རེ་རེས་བསྐློར་གིས་བསྐྱློད་དགློས་པར་མང་ཚོགས་ནས་དེ་ཉིན་ཟ་འཐུང་སྟེར་

དགློས་ཀི་ཡློད། དེ་བཞིན་མཚན་མློ་སྟེར་བེད་གསན་སློང་ཞེས་ར་གཉིས་འཁིད་དེ་གཟན་སྒེ་

དྲུག་བདུན་ཙམ་འཁེར་ནས་ལག་དློ་གློ་ཐང་གཅིག་གཏློང་སློལ་གིས་རེས་སུ་གཟན་རྩྭ་ཁང་པ་

གཅག་གཉིས་ཙམ་ཚོང་སྒྱུར་བེད་ཀི་ཡློད་པས་དེའི་སྐབས་དངུལ་རྡློ་ཚད་དྲུག་ཅུ་སྐློར་ཡློང་བ་

དེ་དག་ཆིབས་ཆེན་ཞལ་ངློར་བདག་གི་ཡློད། བློད་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་བཅློ་ལྔ་ཉིན་ཞློལ་ཆིབས་

རྭར་འཆར་ཅན་ལློག་སྐབས་ར་མ་སང་ཀློ་ས་བར་གློང་གསལ་ནས་སྐྱེལ་སྒློལ་དགློས་པ་ཡིན། 

ཞློལ་ཆེན། སྤུ་རིད་རིང་བའི་གཡག་ཁྱུ་པ། 

ཞློལ་གཉེར། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་རེ་པློ་ཏ་ལའི་ཞློལ་ལས་ཁུངས་ཀི་འགློ་བེད་མཁན། 

ཞློལ་གཉེར་ལས་ཁུངས། བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཞློལ་གཉེར་ལས་ཁུངས་ཞེས་རེ་ཕློ་བང་གི་འློག་

ཞློལ་དུ་ཡློད་ཅིང་། འདིར་ལས་བེད་དློ་དམ་མི་སྣ་ནི། ཞློལ་གཉེར་རེ་དྲུང་མཁན་ཆུང་གཅིག་

དང་། ཤློད་དྲུང་རིམ་བཞི་གཉིས། དེ་ས་གནས་ལྔ་པའི་ལས་ཚན་པ་ཡིན། གཉེར་ཆུང་གསུམ། 

ཞློལ་དྲུང་བཅློ་ལྔ་སྐློར་བཅས་ཡློད། ལས་ཁུངས་འདིས་གཏློང་སློ་དང་ཁིམས་ལུགས་ལག་

བསྟར་གི་འགན་དབང་ཟུང་འབེལ་དུ་སྤློད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ལྷ་སའི་གིང་སློར་ཕིའི་ཞློལ་འློག་

གཞིས་ཁག་བཅློ་བརྒྱད་ལ་ཁལ་བསྡུ་ཁིམས་གནློན་བེད་ལུགས་མི་དཔློན་དང་འདྲ་བ་དང་། ཉེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

འཁློར་གི་ཆུ་འཁློར་ཡློད་ཚད་ལ་ལགས་སྨིན་ཟེར་བའི་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་གསློལ་ཞིབ་འཐག་ལས་

ཀིས་རེ་གསློལ་ཐབ་དང་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་གཏློང་བ། ལགས་གློ་ཞེས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་བཞེས་

གློ་དང་། གསློལ་མར་བསྡུ་ལེན་བ་མི་གཉེར་ནང་ཆེད་འཛུགས་ཐློག་ཉིན་གནངས་ཆགས་ཀིས་

མར་གསར་བངས་ཏེ་སྤློད་གཏློང་བེད་རྒྱུ། འབི་ཁུང་ནས་སློལ་བ་དང་ཡངས་ཅན་ནས་ས་ཀར་

གི་ཁལ་བསྡུས་ཏེ་གཞུང་ལས་བཟློ་རིགས་ལ་སློལ་བ་མཁློ་འདློན་དང་རེ་ཕློ་བང་སློགས་ལ་

དཀར་རག་མཁློ་འདློན་དང་། གསློལ་རྒྱུའི་དློ་དམ། ཞློལ་དཔལ་ལིང་ཞེས་པའི་བཙོན་ཁང་ལ་དློ་

དམ་དང་ཁིམས་འགལ་ཉེས་ཅན་རྣམས་ལ་ཁིམས་གཅློད་བེད་རྒྱུ་བཅས་ཡིན། 

ཞློལ་རྡློ་རིང་ཕི་མ། ཞློལ་གཞུང་སློའི་མདུན་གཞུང་ལམ་གི་ལྷློ་ངློས་སུ་ཡློད། རྡློ་རིང་ཕི་མ་ནི་སྤི་ལློའི་

དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་བཙན་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་སྐུ་དུས་སུ་བཙུགས་པ་དེའི་རིང་ཚད་སྤི་

ཁེ་བདུན་སྐློར་དང་། ཞབས་སྟེགས་རྡློ་རིག་བང་རིམ་གསུམ། རེ་མློར་ཆར་ཁེབས་གྲུ་བཞི་བང་

རིམ་ཅན་ཏློག་དང་བཅས་པ་དེའི་ངློས་སུ་བཙན་པློས་བློན་པློ་སྟག་སྒ་ཀླུ་ཁློང་ལ་གནང་བའི་

བཀའ་གཙུགས། ཞལ་བཞེས་ཀི་ཡི་གེ་འཁློད་ཡློད་པ་ལས་ནུབ་ཏུ་ཡིག་ཕེང་དྲུག་ཅུ་དང་། ཤར་

དུ་ཡིག་ཕེང་བཅུ་དྲུག ལྷློར་ཡིག་ཕེང་བདུན་ཅུ་དློན་བཞི་བཅས་ཡློད་ཅིང་། བང་དུ་ཡི་གེ་མེད། 

ཞློལ་འདློད་དཔལ། བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ལས་ཁུངས་འདི་རེ་ཞློལ་འདློད་དཔལ་ནང་ཡློད་ཅིང་། 

འདློད་དཔལ་བ་བའི་ཁང་པ་འདི་ནི་ཐློག་མར་མཚུར་ཕུ་བཀའ་རྒྱུད་ཞྭ་དམར་བའི་དགློན་པ་ཐློག་

བརེགས་བཞི་ལན་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ཡིན་ལ། ཕིས་ཉིས་ཐློག་ཏུ་ཕབ་སྟེ་བཟློ་ཁང་དུ་བསྒྱུར་བ་ལ་

འདློད་སྤུས་ལེགས་ཚོང་ཟློག་གགས་ཅན་ལས་ཁུངས་ཞེས་གགས་པ་ཡིན་འདུག ལས་ཁུངས་

འདི་ནི་ལག་ཤེས་བཟློ་ལས་པའི་འགློ་འདློམས་དློ་དམ་བེད་མཁན་དང་། ལག་ཤེས་བཟློ་གྲྭ་ཞིག་

ཡིན་པ་འདིར་དློ་དམ་རེ་དྲུང་། གནས་དྲུག་པ། གཉིས་དང་། བཟློ་རིགས་ཁློངས་སུ་ལག་རལ་

མཐློ་དམའི་གློ་རིམ་གི་དྲུང་ཏློག་གདན་ཐློབ་ཡློད་པའི་དབུ་ཆེ་ཆུང་སློགས་རིམ་པ་ཡློད། 

ཞློལ་པ། དགློན་པའམ་རིའི་འདབས་སུ་སློད་མཁན། 

ཞློལ་པློ། ① འབི་དང་། མཛོ་མློའི་ཕ་གཡག ② ལྷ་གཡག ཞློལ་སློས་བཟློ་ཁང་། དེ་ས་བློད་སེ་པ་

གཞུང་སྐབས་ཞློལ་སློས་བཟློ་ཁང་ཞེས་པར་དློ་དམ་རེ་དྲུང་གཅིག་དང་། རེ་ཕག་ནང་གཅིག རེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཉེར་ནང་གཉིས་བཅས་ཡློད་པ་དེའི་ལས་འགན་ནི་ཙནྡན་དཀར་དམར་གིས་མཚོན་སློས་རྒྱུ་

གང་དགློས་རེ་ཕག་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུ་དགློས་པ་དང་། སློས་བརྡུང་ལས་མི་སར་ལམ་ཡར་

འབློག་གིང་གཞིས་འློག་ནས་རང་འདློན་ཆ་གསེས་ཀིས་མི་གངས་སུམ་ཅུ་སྐློར་ལློ་ལར་ཟླ་བཅུ་

གཉིས་པ་ནས་ཞློལ་ཤར་སློའི་ལྕློག་ཏུ་སློས་བརྡུང་ལས་འགློ་བཙུགས་ཏེ་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་ཤར་

བར་སློས་བཟློའི་ལས་གྲྭ་དེ་ནས་གཙོ་བློར་གཟིམ་ཆུང་གཟིམ་སློས་དང་། གཟིམ་འདྲ། དཀྱུས་

སློས་བཅས་ཨང་གངས་གསལ་སྤུས་འབློར་ལས་ཁུངས་སུ་རིས་འབུལ་ཞུ་དགློས་པ་ཡིན། 

ཞློལ་སྤི་ཕློགས་ཁང་། ལས་ཁུངས་འདིར་ལས་བེད་དློ་དམ་མི་སྣ་ཛ་ཐའི་མཁན་ཆུང་རིམ་བཞི་གང་

རུང་གཅིག་དང་། རེ་མགློན་གཅིག་ཡློད། འདིས་རྒྱ་འབྲུ་ཞེས་འབྲུ་ཁལ་དང་། མདློ་སྨད་མེ་ཤེ་

ཟེར་བའི་མར་ཁལ་བསྡུ་ལེན་ཐློག་ཡས་མས་རློང་གཞིས་ཁག་ནས་ཕློགས་འབྲུ་འདློན་འདྲེན་

གིས་ལྷ་སར་བཅའ་སློད་དམག་སར་ཁག་ལ་ཕློགས་སྤློད་རྒྱུའི་འགན་དབང་སྤློད། 

ཞློལ་ཕློ། བ་དང་། རིད་པ་མ་བེགས་པའི་གཡག་སྟེ་ཁྱུ་པ། 

ཞློལ་ཕློགས་ཁང་། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་དམག་ཕློགས་འབྲུ་རིགས་སྤློད་རྒྱུ་དང་ལས་ཁུངས་ཁག་

གི་ལས་བེད་པའི་ཕློགས་འབྲུ་སྤློད་རྒྱུ་སློགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཤིག 

ཞློལ་མློ། འབི་ཁྱུའི་ནང་གི་བཞློན་མ་བཟང་ཤློས། 

ཞློལ་ཞློལ། འཇློལ་འཇློལ། གློན་པ་ཞློལ་ཞློལ་སར་དྲུད་པ། འབློང་བརིད་ཅིང་རྔམས་པ་རིད་པ་

ཞློལ་ཞློལ་ཅན། 

ཞློལ་གཡག འབས་བུ་མ་བཅད་པའི་གཡག 

ཞློལ་རློང་གཙང་པློ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་དུ་ཡློད་པའི་འབབ་ཆུ་ཞིག་

དང་། སྐྱིད་ཆུའི་ཡན་ལག་ཅིག་ཡིན། 

ཞློལ་ལས་ཁུངས། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་རེ་ཕློ་བང་བདག་གཉེར་བེད་ཆེད་ཞློལ་དུ་བཙུགས་པའི་

གཏློང་ཡློང་དློ་དམ་དང་། ལྷ་སའི་ཉེ་འདབས་ཀི་ཁིམས་གཅློད་སློགས་བེད་མཁན་ལས་ཁུངས་ཤིག 

ཞློས། ① འཇློ་བའི་སྐུལ་ཚིག་གི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག ②[རིང]སེམས་གསློའི་མིང་། 

ཞློས་ཆེན་ཁ། སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་འཛམ་ཐང་རློང་གི་ལ་ཞིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

ཞྭ། མགློ་ལ་གཡློགས་བེད་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྤི་མིང་། 

ཞྭ་དཀར། ① ཞྭ་དཀར་པློ། ② སར་བློད་ཀི་རེ་དྲུང་གིས་མཛད་སློར་གློན་རྒྱུའི་དབར་ཁའི་ཞྭ་མློ་

ཞིག ③ [རིང]གྲྭ་པས་དབར་ཁ་གློན་རྒྱུའི་ཞྭ་མློ་ཞིག 

ཞྭ་ཁ། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་རྣམས་ལ་ཞྭ་དམར་ནག་ཁ་གསུམ་ཞེས་ཡློད་ལ་ལས། གནས་ནང་

དཔའ་བློ་རིན་པློ་ཆེས་བཞེས་ཡས་ཀི་དབུ་ཞྭ་ལ་ཟེར། 

ཞྭ་གློས། ཞྭ་མློ་དང་གློན་པ་གཉིས་བརློད་བདེ་བའི་དབང་གིས་ཟེར། ཞྭ་གློས་བཟང་པློས་ཀླུབས་

པ། ཞྭ་གློས་ཡ་མ་གཟུགས། མགློ་ལ་གློན་པའི་ཞྭ་མློ་དང་། ལུས་ལ་གློན་པའི་གློས་གཉིས་ཆ་

མཐུན་པློ་མེད་པ། 

ཞྭ་སམ། བ་མའི་དབུ་ཞྭ་འཇུག་སྣློད་ཀི་སམ་ཞིག་ཡིན། 

ཞྭ་རྔ་མ་ཅན། ཞྭ་ཐློག་ཏུ་གཅན་གཟན་ཝ་མློའི་རྔ་མའི་འཕྲུ་བཙུགས་པ། 

ཞྭ་ཏློག ཞྭ་རེའི་ཏློག 

ཞྭ་སྟེགས། ཞྭ་མློ་འཇློག་སའི་སྟེགས་བུ། 

ཞྭ་ཐེབ། ཞྭ་མློའི་བེ་བག་གཅིག་སྟེ། བསེ་ཐེབ། 

ཞྭ་ཐློད་རིང་པློ། དེང་སང་མཚོ་སློན་པློའི་འབློག་པ་ཚོས་གློན་པའི་ཞྭ་མློ་རེ་རིང་པློ་ཕྱུ་པའི་ཕུ་ཐུང་གི་

རེ་བསྡུས་ནས་བསམས་སེ་མགློར་གློན་པ་ལ་བུ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

ཞྭ་མདའ་རུ་ཅན། [ཡུལ]སྤི་བདེ་ལས་ཁུངས་མི་དང་དམག་མིས་གློན་རྒྱུ་ཞིག 

ཞྭ་ནག ① མགློ་ལ་རྨ་བའི་ཏློག་དང་། ཐློད་སྐམ་དང་རས་ནག་པློས་རྒྱན་པ་ཞིག་ཡློད། དགློན་པའི་

གར་འཆམ་སྐབས་སློགས་ཀི་སགས་པ་ཕུར་ཐློགས་ཅན་གི་ཞྭ་མློ། ② ཀརྨ་པའི་དབུ་ཞྭ་ནག་པློ། 

③ ཉེས་མིང་ངམ། མིང་ངན་གཟུགས་སུ་བཀློད་པའི་དློན། 

ཞྭ་ནག་པ། ① དྭགས་པློ་རིན་པློ་ཆེས་གྲུབ་ཐློབ་ཁམས་པ་མི་གསུམ་ལ་རེན་འབེལ་བརགས་ཕིར་

ཞལ་བསློས་གནང་བར། ཀརྨ་པ་དང་པློ་དུས་གསུམ་མཁེན་པས་ཞྭ་ནག་པློ་འདབ་སྒློ་ཅན་འདི་

བཟློས་པས་དེ་ཕིན་གི་སྐྱེ་བརྒྱུད་རྣམས་ལ་ཞྭ་ནག་ཅན་དུ་གགས། དེའི་བརྒྱུད་པ་ད་ལའི་བར་

སྐུ་ཕེང་བཅུ་བདུན་ཕིན་ཡློད། ② ཞྭ་ནག་གློན་ཏེ་འཆམ་རྒྱབ་མཁན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞྭ་རྣ་རིང་། ཞྭ་མློ་རྣ་བ་རིང་པློ་སྟེ་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་དབུ་ཞྭ་ལ་བུའློ།། 

ཞྭ་སྣེ། ཞྭ་མློའི་སྣེ་མློ། ཁློད་རྣ་བ་ཞྭ་སྣེས་མ་བཀབ་པར། ང་དཔའ་བློའི་གླུ་འདི་ལེགས་པར་ཉློན། 

ཞྭ་པར། ཞྭ་མློའི་སྦུབས་དབིབས་འདློན་བེད་ཀི་ཤིང་། 

ཞྭ་དཔེ། ཞྭ་བཟློ་བའི་སྐབས་སུ་ཞྭ་མློ་དང་འདྲ་བ་དྲས་པ་ལ་གློ་དགློས ། 

ཞྭ་དཔེ་ལྷམ་འགེབས། དཔེ་དློན་རྣམ་པ་འགལ་བ། ཕློགས་ཙམ་གི་ཉམས་མློང་ལ་བརེན་ནས་ཡློངས་

ཁབ་ལ་ཞྭ་དཔེ་ལྷམ་འགེབས་ཀིས་བེད་སྤློད་བཏང་ན་ནློར་འཁྲུལ་ཡློང་སིད་པ་རེད་ལ་བུ། 

ཞྭ་འབློག སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་ལས་ཀི་སྣེ་མློར་འཁློད་པ་རིམ་པ་ལྔ་མན་གིས་གློན་རྒྱུའི་ཞྭ་མློ་

སེར་པློ་སློར་སློར་ཞིག ཞྭ་མློ། མགློ་བློར་གཡློག་རྒྱུའི་གློས། ཕིང་ཞྭ། ར་ཞྭ། སློག་ཞྭ། དགུན་ཞྭ། 

ཆར་ཞྭ་གློན་པ། དབུ་ཞྭ་འབུད་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེ་བློའི་ཅློད་པན་དང་། མགློ་བློའི་

གློས། མགློ་བློའི་ཞྭ། མགློ་རེག ཆུ་སྐྱློབ་བཅས་སློ།། 

ཞྭ་མློ་ལྕགས་མདའ། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་རིམ་པ་བཞི་པ་ཡན་གིས་གློན་ཆློག་པའི་དབར་ཞྭ་ཞིག 

ཞྭ་མློ་ཚེ་རིང་ལྕེ་འགག རྒྱ་གསེར་ལ་སྐྱི་འགག་གིས་སྒིལ་ བཟློས་པའི་ཞྭ་མློ་ཞིག་ཡིན། མཛེས་

ཆས་སྤད་ཆས་ཡིན། ཞྭ་མློ་གཡློག འདི་ལ་གློ་དློན་གཉིས་ཡློད། ༡ ཕྲུ་གུ་སློགས་ལ་ཞྭ་མློ་

གཡློག-་རློགས་བེད་པའི་དློན་ཡིན། ༢ མི་ལ་མ་ཉེས་ཁ་ཡློག་བས་པའི་དློན་སྟེ། མི་དཀར་པློ་

ལ་ཞྭ་མློ་ནག་པློ་གཡློག་ཅེས་པ་མི་ཉེས་མེད་ལ་ཉེས་ལྷློང་གཡློག་པའི་དློན་ཡིན། 

ཞྭ་རྨློག ཧློར་སློག་ལུགས་ཀི་དམག་ཞྭ། 

ཞྭ་དམར། རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའི་འཕིན་ལས་ཀི་བེད་པློ་ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་ནི་སངས་རྒྱས་འློད་

དཔག་མེད་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ངློས་འཛིན་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། ཞྭ་དམར་པ་ཞེས་པའི་མཚན་དློན་

ནི། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་བིས་པ་ཐུན་མིན་གྲུབ་རགས་ལན་པ་ཞིག་བྱུང་། ར་རླུང་ཉམས་ལེན་

བས་པས་དགུང་ལློ་བདུན་སྐབས་ནས་དྲློད་རགས་རློགས། འབང་འགུ་རས་པ་ཞེས་པའི་མཚན་

སྙན་རྒྱས། དེ་ནས་དགུང་ལློ་ཉེར་གསུམ་པར་སྟློད་ལུང་མཚུར་ཕུར་ཕེབས། རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་

རང་བྱུང་རྡློ་རེའི་ཞབས་ལ་བཏུད་ནས་ཡུན་ཏུ་བསྟེན། ཁམས་ཀི་ཀཾ་པློ་གནས་ནང་དུ་བློན་ན་

འགློ་དློན་འཕེལ་པའི་ལུང་བསྟན་ཡློད་ཀང་ཕེབས་མ་གྲུབ། ཀརྨ་པས་རེ་ཉིད་ཀི་དབུ་ཞྭ་དང་རྣམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

པ་འདྲ་པའི་དབུ་ཞྭ་དམར་པློ་ཞིག་གནང་ཞིང་། ད་དགློན་པ་ཞིག་ཐློབ་ལ་ཁིད་མ་བཏབ་ན་དམ་ཚིག་

མེད་ཅེས་གསུངས་པར། བ་མའི་བཀའ་བཞིན་དགུང་ལློ་ང་གཅིག་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ༡༣༣༣ལློར་

མཚུར་ཕུ་དགློན་དང་མི་རིང་བའི་གནས་དེར་དགློན་པ་ཞིག་བཏབ་སྟེ། ཁམས་གི་ཀཾ་པློ་གནས་ནང་

དུ་ཕེབས་མ་ཐུབ་ཡང་རེན་འབེལ་གི་ཆེད་དུ་དགློན་པ་དེ་ལ་མཚུར་གནས་ནང་ཞེས་མིང་བཏགས། 

གནས་དེར་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་གི་གྲྭ་པ་མང་པློ་འདུས། ཟས་ནློར་ཆློས་གསུམ་ཆར་ལར་

དུ་བབ་པར་དེ་ནས་བཟུང་བ་མ་ཞྭ་དམར་རིན་པློ་ཆེ་ཞེས་མཚན་སྙན་རྒྱས། གྲུབ་ཐློབ་ཀརྨ་པཀྵ�འི་

ལུང་ལས། ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕེང་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་བར་བློན། དེ་ནས་ད་ལའི་བར་རློགས་ལན་གགས་པ་

སེང་གེ་ནས་མི་ཕམ་ཆློས་ཀི་བློ་གློས་བར་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཉིས་ཕེབས་ཟིན། འློན་ཀང་ཆབ་སིད་ཀི་

དབང་གིས་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅིག་པར་ཞྭ་དམར་གི་མཚན་གནས་ཐློབ་མེད། 

ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕེང་དང་པློ། རློགས་ལན་གགས་པ་སེང་གེ མཚན་གཞན་འབང་འགུག་རས་པ་ཟེར། 

རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༢༨༣ལློར་ཁམས་མདློ་ཁམས་ཕག་ཕེང་ཡུལ་དུ་ སྟློད་ཤིས་

ཞེས་བ་བར་ཡབ་སྟག་ཆུང་དང་། ཡུམ་དབ་རྒློད་བཟའ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་

གགས་པ་སེང་གེ་ཞེས་གསློལ། བ་མ་བློ་གློས་སེང་གེ་ཞེས་གསློལ། བ་མ་གློ་གགས་པའི་

མདུན་ན་ལློ་བརྒྱད་བཞུགས། སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་ཡུམ་གིས་ཞིང་གི་ལློ་ཐློག་ལ་བེའུ་བཀག་

བཅློལ་བ་ན་བིའུ་མ་དཀྲློག་པས་ཡུམ་གིས་རྒློལ་ཚེ་རྡློ་བ་ལ་ཞབས་རེས་བློན། བིའུ་ལ་ཉིན་རེ་

ཟས་ལན་རེ་ལས་ཟར་མི་འློང་བའི་བཀའ་བསློས་པས་དེང་སང་ཡུལ་གློང་དེར་བིའུ་བཀག་མི་

དགློས་པའི་ངློ་མཚར་ཡློད། སྟག་ལུང་བའི་ཆློས་སེ་ར་ཁློལ་བ་བློ་གློས་གགས་ལ་དགེ་བརེས་

ཞུས། དུས་མཁེན་དངློས་སློབ་རྒྱ་ཕློ་བ་ལུང་པའི་སློབ་མ་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། 

ཉེར་དྲུག་ལ་མཚུར་ཕུར་ཕེབས། སློབ་དཔློན་ཚུལ་རིན་དང་། སློབ་དཔློན་ཤྰཀ་རྒྱལ་སློགས་

བསྟེན་ནས་སེ་སྣློད་མདློ་རྒྱུད་སློགས་ལ་གསན་བསམ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པས་མཁས་པའི་ཕུལ་ཏུ་

ཕིན། གཞློན་ནུ་བང་ཆུབ་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། ཉེར་བརྒྱད་ལ་རེ་རང་བྱུང་བ་མཇལ་ནད་

བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པློ་ཆེའི་གདམས་པ་མ་ལུས་པ་གསན་ནས་བསྟན་པའི་བདག་པློར་གྱུར། རྡ་

སློ་མདློར་འཁྲུངས་ཤིང་ཇློ་ནང་པའི་གློང་མ་བང་སེམས་རྒྱལ་བ་ཡེ་ཤེས་ལ་སྦློར་དྲུག་དང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིག་འཛིན་ཀུ་མ་ར་ཛ་བ་རློགས་ཆེན་གསན། རེ་རང་བྱུང་བས་ཀམ་པློ་གནས་ནང་དུ་འབློན་

དགློས་ཞེས་ཞུང་བསྟན་ཀང་འབློན་མ་གྲུབ། ཕིས་ཞྭ་དམར་བའི་སྐྱེ་ཕེང་ལ་འདིའི་རེན་འབེལ་

གིས་ཅུང་ཞིག་གནློད་པར་སེམས། མཚུར་གནས་ནང་དུ་བ་མའི་བཀའ་མི་བཅག་ཕིར་གནས་

ནང་ཞེས་མིང་བཏགས་ནས་དགློན་པ་བཏབ། རེ་རང་བྱུང་བས་རྒྱ་ཡུལ་ནས་བཀའ་ཤློག་དང་

ཞྭ་དམར་གནང་། དགུང་ལློ་རེ་བདུན་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༣༤༩ལློར་དགུང་

ལློ་རེ་བདུན་པར་སྐུ་གཤེགས། 

ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ། མཁའ་སྤློད་དབང་པློ། རབ་དྲུག་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ༡༣༥༠ལློར་བང་

གནམ་གཞུང་གི་བེ་མ་ལུང་ན་ཡབ་ལྷ་རྒྱལ་དང་། ཡུམ་འབློག་མློའི་སས་སུ་སྐུ་བལམས། བིས་

པའི་དུས་ནས་དག་པའི་གཟིགས་སྣང་མཐའ་ཡས། དགུང་ལློ་བདུན་པ་ལ་རེ་རློལ་པའི་རྡློ་རེ་ལས་

དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་མནློློས་པ་ནས་བཟུང་བཀའ་ཆློས་མ་ལུས་པ་གསན། དབུ་ཞྭ་དམར་པློ་

གནང་། གཞན་ཡང་བ་མ་མང་དུ་བསྟེན། མཁེན་རློགས་ཕུལ་དུ་བྱུང་། དགུང་ལློ་ཉེར་དགུ་པ་ས་

ར་ལ་སྟག་རེ་རྣམ་རྒྱལ་དགློན་བཏབ། དགུང་ལློ་སློ་བདུན་པའི་ཤིང་སྟག་ལ་དགའ་ལན་ལ་མློ་

དགློན་བཏབ། རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བ་མར་གྱུར། རེ་འདིས་མ་འློངས་སྤྲུལ་བརྒྱུད་སློགས་

ཀི་ལུང་བསྟན་གང་བསྩལ་ཞློག་ཏུ་བབས་པ་སློགས་ཡ་མཚན་དུ་མ་མངའ། དགུང་ལློ་ང་དྲུག་པ་

རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ༡༤༠༥ལློར་ཟླ་བ་བདུན་པའི་ཉེར་དགུ་ལ་གཤེགས།

ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ། ཆློས་དཔལ་ཡེ་ཤེས། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ༡༤༠༦ལློར་ཉང་

པློའི་ཡུལ་གི་ཁེ་བག་མདློར་ཀློང་པློ་རྒྱ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ ཡབ་བསམ་འགྲུབ་དང་ཡུམ་བར་

བཟའ་ལས་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་པར་ཀརྨ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཞྭ་དམར་སྤྲུལ་

སྐུར་ངློས་འཛིན་གནང་ཞིང་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་གནང་། གཞན་ཡང་ཆློས་གདམས་ངག་ཐམས་

ཅད་གནང་། ཏ་ྰམིང་རྒྱལ་པློས་ལྰ་ཏ་ཧུང་ལས་བཟློས་པའི་དབུ་ཞྭ་དམར་པློ་མུ་ཏིག་སློགས་ཀིས་

བརྒྱན་པ་ཕུལ། མཁན་ཆེན་བསློད་ནམས་བཟང་པློ་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། སློག་དབློན་རིག་

རལ་སློགས་བ་མ་མང་དུ་བསྟེན། རེ་མཐློང་བ་དློན་ལན་ལ་བཀའ་ཆློས་ཕུལ། དགུང་ལློ་ཞེ་བདུན་

པར་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༤༥༢་ལློའི་སྟློན་ར་ལ་སྐུ་གཤེགས།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ། ཆློས་གགས་ཡེ་ཤེས། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་སྤི་ལློ༡༤༥༣ལློར་ཤར་

ཕློགས་མདློ་ཀྲེ་ཤློད་ཁང་དམར་སྟེ་དེང་དུས་དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཟླ་བ་

བདུན་ཟིན་པ་དང་ར་ར་གདན་ས་པས་སྤྲུལ་སྐུ་ངློས་འཛིན་གནང་ཞིང་། ཁང་དམར་དགློན་དུ་

གདན་དྲངས། དགུང་ལློ་བཅུ་པར་རྒྱལ་ཚབ་དཔལ་འབློར་དློན་གྲུབ་ཀི་ཞྭ་དམར་ཆློས་དཔལ་

ཡེ་ཤེས་ཀི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན་གནང་། ཀརྨ་པ་ཆློས་གགས་རྒྱ་མཚོས་གཙུག་ཕུད་བཞེས། 

ཀརྨ་པས་དབུ་ཞྭ་དམར་པློ་གནང་ནས་ཆློས་ཀི་གགས་པ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བཟང་པློའི་མཚན་

གསློལ། གཞློན་ནུ་དཔལ་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། གཞན་དུ་ཡང་བ་མ་མང་དུ་བསྟེན། ཟབ་

ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་མཁེན་རབ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་ཕློགས་དང་རིས་སུ་མཆད་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་

ཅད་ཀི་གཙུག་གི་ནློར་བུར་གྱུར། དཔལ་མཁའ་སྤློད་པས་རེ་བཙུན་བཛྲ་རཱ་ཛའི་དགློངས་པ་

སྒྲུབ་པར་དགའ་བས་དེའི་གནས་དང་ཉེ་བར་ཀུན་ཏུ་རྒྱུའི་སྤློད་པས་འཇུག་གློ། ཞེས་ལུང་བསྟན་

པ་ལར་གདན་པ་མཐིལ་གི་སྤན་ས་མཛད་པས་ལུགས་གཉིས་ཀའི་བསྟན་པ་ནམ་མཁའ་དང་

མཉམ་པར་བྱུང་། དེ་དུས་རྒྱལ་བ་ཞྭ་དམར་ནག་གཉིས་ཀའི་བསྟན་པས་ས་ཆེན་པློ་ཁབ་པས་

ཕན་ཚུན་འགན་པ་ལ་བུའི་འཕིན་ལས་ལ། དྲུང་སྐློར་རྣམས་ཀིས་མ་བཟློད་པས་རྒྱལ་བ་ཡབ་

སས་ཀི་བར་དུ་སྙན་ཕ་ཞུ་བ་སློགས་དཀྲུག་གཞི་མང་པློ་ཞིག་བྱུང་ཚུལ་རྣམ་ཐར་རྒྱས་བསྡུས་

རྣམས་ལས་མི་གསལ་ཀང་། རེ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེའི་གསུང་ལློག་གྱུར་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་

བསྟན་པའི་ཟུར་པ་ཞིག་མཆིས་པ་ལ་ཞིབ་པ་འདུག དགུང་ལློ་ང་གཅིག་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་

༡༥༠༣ལློར་ཡངས་པ་ཅན་དགློན་པར་གསར་དུ་བཏབ། བཀའ་འགྱུར་ལ་སློགས་གསེར་བིས་

ཅན་གི་བསྟན་བཅློས་མང་པློ་བཞེངས། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་པ་ས་སྤེལ་ལློར་དཔའ་བློ་གཙུག་ལག་

ཕེང་བ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་གནས་ནང་གི་གདན་སར་བཀློད། དགུང་ལློ་དློན་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་

དགུ་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ༡༥༢༤་ལློའི་ ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཉེར་ལྔ་ལ་ སྐུ་གཤེགས། 

ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ། དཀློན་མཆློག་ཡན་ལག རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ༡༥༢༥ལློར་ཁྲུམས་

ཟླར་ཀློང་པློའི་ས་སྟློད་དགའ་ལན་ཁང་གསར་ཞེས་པ་རེ་སམ་པློ་པའི་ཚེམས་ཀི་མཆློད་རེན་

བཞུགས་པའི་ཡུལ་དེར་ཡབ་རྒྱལ་པློ་མཚན་ལན་དང་ཡུམ་བསློད་ནམས་སྒློལ་མའི་སས་སུ་སྐུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཁྲུངས། རེ་ཀརྨ་པ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེས་ཞྭ་དམར་པའི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན་མཛད་དེ་གཙུག་ཕུད་

བཞེས། དེ་སྐབས་སྤྲུལ་སྐུ་གཞན་ཞིག་ཀང་བྱུང་ཡློད་འདུག་པར་རློད་གཞི་ཅུང་ཟད་བྱུང་། མི་

བསྐྱློད་རེས། ཞྭ་དམར་པ་ཡི་ཆར་པ་བབས་གྱུར་ཀང་། ། ང་ཡི་ཞྭ་དམར་དཀློན་མཆློག་ཡན་ལག་

ཡིན། ། ཞེས་ཐག་གཅིག་ཆློད་མཛད། ཕི་རུ་གྲུབ་མཐའ་གཞན་གི་མཁས་པ་དག་སྤྲུལ་སྐུ་ནི་

གཅིག་ཤློས་ཡིན་ཅིང་དཀློན་མཆློག་ཡན་ལག་ནློར་བའློ།། ཞེས་གསུངས་ཀང་། མཁས་པ་ནི་རང་

གི་དཔྱད་ཤེས་པ་ཡིན་པས་མཛད་པ་དང་ཕིན་ལས་ལ་གཟིགས་ཤིག རེ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེ་ར་བའི་

བ་མར་བསྟེན། གཙུག་ཕུད་ཕུལ་ནས་བཟུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་གདམས་པར་མ་ལུས་པ་གསན། 

རེ་ཀརྨ་པས་ཉིད་ཀི་རྒྱལ་ཚབ་དུ་དབང་བསྐུར། དཔའ་བློ་གཙུག་ལག་ཕེང་བ་སློགས་ལས་ཀང་

བཀའ་ཆློས་མང་དུ་གསན། རེ་དབང་ཕྱུག་རྡློ་རེའི་རིགས་བདག་ཏུ་གྱུར། རེ་འདི་ནས་བཟུང་ཞྭ་

དམར་རིམ་བློན་གི་གདན་ས་ཡངས་ཅན་དགློན་པར་གྱུར། དགུང་ལློ་ང་དགུ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་

པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ༡༥༨༣ལློའི་གློ་བཞིན་ཅན་གི་ཉེར་གསུམ་ལ་གཤེགས་སློ།། 

ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ། ཆློས་ཀི་དབང་ཕྱུག དཀློན་མཆློག་ཡན་ལག་གིས་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་ཡུལ་

ཕག་བིས་གནང་བ་ལར། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༥༨༤་ལློར་འབི་གུང་ཞློལ་ལུང་

པ་སྤློ་ལུང་ཞེས་པར་ཡབ་འབི་ཁུང་ཆློས་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས་དང་། ཡུམ་ལློང་མློ་བཟའི་སས་སུ་

ཤིང་སྤེལ་ཧློར་ཟླ་དགུ་པའི་གནམ་གང་ལ་བལམས། ། དགུང་ལློ་ལྔ་པར་ཀརྨ་པ་དབང་ཕྱུག་རྡློ་

རེས་ཞྭ་དམར་པའི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན་གནང་ཞིང་སེང་ཁིར་མངའ་གསློལ་ཏེ། གཙུག་ཕུད་

བཞེས་པ་ནས་བཀའ་ལུང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་གནང། གཞུང་མང་པློ་ཐུགས་ལ་འཛིན་པ་དང་

འཆད་རློད་རློམ་པ་སློགས་འཇམ་དཔལ་དང་མཚུངས། རེ་ཆློས་དབིངས་རྡློ་རེ་ངློས་འཛིན་པ་

ལ་ཁམས་སུ་ཕེབས་ནས་ཆློས་དབིངས་རྡློ་རེའི་ར་བའི་བ་མར་གྱུར་ཀང་། ལྕགས་མློ་གློ་ཤི་དང་

ཡང་དྲུང་སློགས་དྲུང་སྐློར་འགར་དམ་སི་ཞུགས་པས་ཡབ་སས་རེ་ཞིག་བེར་དགློས་པ་བྱུང་། 

དཔལ་མཁའ་སྤློད་དབང་པློས། གནས་དང་ཉེ་བའི་གནས་བགློད་ཅིང་བདུད་རི་འཐུང་བར་

དགའ་བས་ལན་བཞིར་རྒྱུད་མར་ཁློ་ནར་བརེ་ཞིང་ཕློགས་ཐམས་ཅད་དུ་འགློའ ློ།། ཞེས་

གསུངས་པ་བཞིན། ཀམ་པློ་གནས་ནང་དུ་ལློ་བཞུགས་མཛད་ཅིང་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

བརྒྱབ། རི་བློ་བ་རང་ཡན་དང་རྒྱ་བལ་གི་བར་ཞབས་ཀིས་བཅགས། སར་རེ་ཆློས་དབིངས་རྡློ་

རེ་ལ་ཟབ་ཆློས་མ་ལུས་པ་ཕུལ། དགུང་ལློ་ཞེ་བདུན་པར་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་ར་

སྤི་ལློ༡༦༣༠ལློའི་དབློ་ཟླའི་ཚེས་བཞིར་སྐུ་གཤེགས། 

ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ། དཔལ་ལན་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པློ། རེ་ཆློས་དབིངས་རྡློ་རེ་ལ་གར་དབང་དྲུག་

པས་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་བཞིན།རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༦༣༡ལློར་

མགློ་ལློག་སྨར་སྨད་ཅེས་པར་ཡབ་ཚེ་རྒྱལ་འབུམ་དང་། ཡུམ་ལུ་གུ་སྒློན་གི་སས་སུ་སྐུ་

འཁྲུངས། རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཆློས་དབིངས་རྡློ་རེས་ཞྭ་དམར་པའི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན་གནང་། 

རློགས་ཆེན་ཀ་དག་ཐློད་བརྒལ་གི་ལམ་རགས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་

བསྙེན་རློགས་ནས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རློ་འཚལ་གི་ལགས་ལུང་སློགས་གསན་པ་རྒྱ་ཆེ། 

ཡུན་ནན་དང་འཇང་ཡུལ་ཕློགས་སུ་ཕེབས།རྒྱལ་དབང་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེ་ངློས་འཛིན་དང་བ་མ་

མཛད། ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་ཁློ་ནས་དུས་འདའ་བར་མཛད་ཅིང་། དགུང་ལློ་རེ་བཞི་པ་

རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༦༩༤་ལློའི་དབློ་ཟླའི་ཉེར་བདུན་ལ་གཤེགས་སློ།།

ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ། དཔལ་ཆེན་ཆློས་ཀི་དློན་གྲུབ།རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་

ལློ༡༦༩༥ལློའི་ཐ་སྐར་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུར་སློབ་དཔློན་པདྨའི་སྒྲུབ་གནས་བལ་ཡུལ་ཡློ་མློ་

གངས་ར་རུ་ཡབ་ལྷ་གཟིགས་གང་གི་གདུང་སགས་འཆང་ཀརྨ་གུ་རུ་དང་། ཡུམ་སྦིན་པ་བཟང་

མློའི་སས་སུ་འཁྲུངས། ཀརྨ་པ་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེས་ཞྭ་དམར་པའི་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན་གནང་ཞིང་

གཙུག་ཕུད་བཞེས། ཏྲེ་ཧློ་བསྟན་འཛིན་དར་རྒྱས་དང་། གློ་ཤ
ྰ
ི་དློན་ཡློད་སྙིང་པློ་སློགས་ལས་

བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་ཟབ་ཆློས་མ་ལུས་གསན། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆློས་རྒྱ་མཚོ་ལ་མངའ་བརེས། 

རྒྱལ་དབང་བང་ཆུབ་རྡློ་རེ་དང་སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་སློགས་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་མཆློག་

བགང་ལས་འདས་པའི་བ་མར་གྱུར། རེ་འདི་ལ་སློབ་དཔློན་མངའ་བས་མ་འློངས་པར་བསྟན་

པའི་བདག་པློར་འགྱུར་ཞེས་སགས་རིང་མའི་བསྟན་འཚིན་ཆེད་བརློད་མངའ་བས་མ་འློངས་

པར་བསྟན་པའི་བདག་པློར་འགྱུར་ཞེས་སགས་སྙིང་མའི་བསྟན་འཛིན་དག་གིས་གསུངས། 

བལ་ཡུལ་མན་ཆད་དུ་འགློ་དློན་བསམ་གི་མི་ཁབ་པ་མཛད། དགུང་ལློ་སློ་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༧༣༢་ལློའི་མགློ་ཟླའི་ཚེས་གཉིས་ལ་ཀརྨ་པ་བང་ཆུབ་རྡློ་རེ་དང་

ཉིན་ས་ཕི་རུ་རྒྱ་ནག་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ། དཀློན་མཆློག་དགེ་བའི་འབྱུང་གནས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་གང་སྤི་

ལློ་༡༧༣༣་ལློར་མློན་ས་གློའི་ཕློགས་སུ་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་

ལློ༡༧༤༠ལློར་ཞྭ་དམར་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན་མཛད་ནས་ཁི་སྟློན་མཛད། ལློ་དེར་སྐུ་གཤེགས། 

ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ། མི་ཕམ་ཆློས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ༡༧༤༢་

ལློར་གཙང་བཀྲ་ཤིས་རེར་པཎ་ཆེན་དཔལ་ལན་གི་སྐུ་ཡི་གཅུང་པློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ལྔ་

པར་ཀརྨ་པ་བདུད་འདུལ་རྡློ་རེ་དང་སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས། ཀ་ཐློག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་

ནློར་བུ། དཔའ་བློ་གཙུག་ལག་དགའ་བའི་དབང་པློ། འབི་གུང་ཡབ་སས། ས་སྐྱ་བདག་ཆེན། 

འབྲུག་པ་ཡབ་སས་རྣམས་ཀིས་དགློངས་པ་གཅིག་དང་མགིན་གཅིག་ཏུ་ཞྭ་དམར་པའི་ཡང་

སིད་དུ་ངློས་འཛིན་གནང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་མློ་ཕག་སྤི་ལློ༡༧༩༡ལློར་གློ་

བློད་ཟིང་འཁྲུགས་ལློང་པའི་སྐབས་སུ། ཞྭ་དམར་རིན་པློ་དང་བལ་པློ་རྒྱལ་པློའི་བར་ཡློན་

མཆློད་འབེལ་བ་ཡློད་སྟབས་བཀའ་བློན་ར་ཚག་བསྟན་པའི་མགློན་པློས་ཞྭ་དམར་རིན་པློ་ཆེ་

བལ་ཡུལ་དུ་གློར་བློད་ཆིངས་སྒིག་གི་ཆེད་དུ་བཏང་། གློ་དམག་བློད་དུ་འཛུལ་བ་དང་། རེ་ཉིད་

བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པའི་ལམ་ཁ་འཛོལ་སྟབས་གཞུང་གི་བཀའ་བཞིན་མ་འགྲུབ། དེའི་རྐྱེན་

གིས་ཞྭ་དམར་བ་ལ་གློར་དམག་ནང་ཁིད་བས་པའི་ཁ་ཡློག་ཕློག་སྟེ། བློད་རྒྱ་གཉིས་ཀིས་

དམག་གིས་བལ་པློ་ལ་འཇིགས་སྣང་བསྐུལ་བས་ལར་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་

༡༧༩༢ལློར་དགུང་ལློ་ང་གཅིག་པར་བལ་ཡུལ་དུ་སྐུ་གཤེགས་པ་དྲིལ་བསྒགས་ནས་ཞྭ་དམར་

པའི་གདུང་ཡིན་པའི་ཚུལ་གིས་མི་རློ་ཞིག་རིས་སྤློད་བས་པས་བལ་བློད་ཀི་འཁྲུག་རློད་རིམ་

བཞིན་ཞི། དེ་འཕལ་ཞྭ་དམར་པའི་གདན་ས་ཡངས་ཅན་དགློན་སློ་ཐེལ་བརྒྱབ། ཡང་སིད་ངློས་

འཛིན་བ་མི་ཆློག་པའི་བཀའ་རྒྱ་བསྒགས། དེ་རེས་ལློ་ཤས་ཤིག་ནས་འགའ་ཞིག་གིས་ཟས་

དུག་དྲངས་པར་བཤད་པ་དང་། ཡིག་ཆ་འགའ་ཞིག་ལས། ནང་འཁློར་ལ་ལློག་རྔན་བིན་ནས་

མགུལ་བསམས་ནས་བཀྲློངས་པར་བཤད། གང་ལར་ཡུན་རིང་མ་བཞུགས་པ་སྐུ་གཤེགས་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

མངློན། དེ་ནས་ལློ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་ལྷག་ཙམ་གི་བར་ཡློངས་གགས་ཀི་ཞྭ་དམར་པའི་ཡང་སིད་

མེད་པར་ཆགས། [ཀཾ་ཚང་ཡབ་སས་དྲུག་གི་རྣམ་ཐར་]ཀརྨ་པ་བཅུ་བཞི་པ་ཐེག་མཆློག་རྡློ་རེ་

དང་དུས་མཉམ་པའི་ཀརྨ་གཞན་ཕན་རྒྱ་མཚོས་བརམས་པ་ལས། “གར་དབང་དྲུག་པ་དང་

བརྒྱད་པའི་གདུལ་བ་ལྷག་མར་དགློངས་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས། དེ་སྐབས་རྒྱུ་མཚན་ཆེ་ཕ་

སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་གི་རྐྱེན་གིས་བལ་བློད་གཉིས་ཅུང་མ་མཐུན་པ་ཡློད་པ་ལ། གཞུང་སས་སྐུ་

ཚབ་འགའ་བལ་ཡུལ་དུ་བཏང་བ་བལ་པློས་བཙོན་དུ་བཟུང་། རེ་འདི་བློན་འཕལ་བཀའ་བསྩལ་

ཏེ་དེ་རྣམས་བཙོན་ལས་བཏློན། བལ་པློའི་སྙིང་ནད་ཞི་ཕིར་བློད་ལ་བཀའ་བཀློན་པའི་ཚུལ་

མཛད་དེ་སར་སྡུམ་ཡང་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་བཀའ་བཀློད་དང་བཅས་བློད་དུ་བརངས་པས། 

འཇམ་དབངས་ས་པཎ་གིས། སྐྱེ་བློ་ངན་པ་སང་མདའ་བཞིན། ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་མཐློ་དམན་

བེད། །ཅེས་པ་ལར་བཀའ་བཀློན་གི་ཚིག་དེ་རྣམས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཟུང་སྟེ་གཞུང་སར་

ཞུས་ནས་རྒྱ་ཡུལ་དུ་སྙན་ཕ་ཕུལ། རྒྱ་དམག་ལྷགས་པ་ན་བལ་པློས་ཀང་དམག་གཙང་དུ་སྤློས་

པ་སློགས་འཁྲུག་གཞི་ཆེན་པློ་དེ་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། བར་གི་བང་མི་ངན་པ་དེ་དག་བདུད་རིགས་

ཀི་ཆློ་འཕྲུལ་དངློས་སུ་ཡིན་ཞེས་གློ་ཤ
ྰ
ི་བརྒྱད་པས་གསུངས་སློ།། སར་བལ་པློ་རྒྱ་འློག་ཏུ་

བབས་ཚེ་སྐུ་གདུང་ཡིན་རྒྱུ་བའི་ཚུལ་ཞིག་སྤད་པ་དེ་གས་འཁྲུག་པ་བདེ་འཇམ་དུ་སློང་། སྤིར་

རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀི་མཛད་པ་ནི་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་ཐབས་ཁློ་ན་ཏེ། རྒྱལ་དབང་བདུད་

འདུལ་རྡློ་རེས་ཐུགས་རེའི་སྟློབས་ཀིས་བལ་དམག་བཟླློག་ཅིང་འཁྲུག་པ་གཏན་ཞིར་བྱུང་བ་

སློགས་ནི་ཕིན་ལས་ཀི་སློ་གཅིག་གློ། དེ་དག་ནི་རེ་འདིས་འཁྲུག་པ་མཛད་པའི་ལློག་རློག་

བསལ་ཕིར། གློ་ཤ
ྰ
ི་བརྒྱད་པའི་གསུངས་འཕློས་དང་། དེ་སྐབས་བལ་ཡུལ་དུ་དམག་མིར་ཡློད་

པའི་སྐྱེ་བློ་ཤེས་ལན་དག་གི་ངག་རྒྱུན་ཁུངས་ཐུབ་བིས་པ་ཡིན་ནློ།། འདས་ལློ་ནི་མེ་འབྲུག་ཙམ་

ཡིན་ནམ་ ངེས་པ་ཅན་ཞིག་མ་ངེས་སློ།། ” ཞེས་གསུངས་སློ།།

ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅིག་པ། འཇམ་དབང་རིན་པློ་ཆེ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་

ལློ༡༨༩༢ལློར་སྟློད་ལུང་མཚུར་ཕུ་རུ་ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁབ་རྡློ་རེའི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཀརྨ་

མཁའ་ཁབ་རྡློ་རེའི་མངློན་ཆུང་གི་སློ་ནས་ཞྭ་དམར་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པར་ངློས་བཟུང་པ་ཙམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལས། ཞྭ་དམར་པའི་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན་མི་ཆློག་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་དམ་བསྒགས་ཡློད་སྟབས་

ཁབ་བསྒགས་མངའ་གསློལ་བ་བའི་ཐབས་ཤེས་བལ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ཁི་སྤི་

ལློ༡༩༤༦་ལློར་དགུང་ལློ་ང་ལྔ་པར་སྐུ་གཤེགས། 

ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཉིས་པ། མི་ཕམ་ཆློས་ཀི་བློ་གློས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་

ལློ༡༩༥༢་ལློར་སེ་དགེའི་འདན་ཁློག་ཏུ་ཨ་སྡུག་ཚང་གི་ཁིམ་ཚང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅུ་

དྲུག་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ༡༩༦༣ལློར་ཀརྨ་པས་ངློས་འཛིན་སྙན་གསན་ལར་གློང་ས་རྒྱལ་བའི་

དབང་པློ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་བཀའ་ཡི་གནང་བ་དང་ངློས་འཛིན་ཐློབ། གཙུག་ཕུད་བཞེས་

ཞིང་མཚན་ཞྭ་དམར་མི་ཕམ་ཆློས་ཀི་བློ་གློས་ཞེས་གནང་བ་རེད། 

ཞྭ་ཙོག སར་སེར་འབས་དགེ་གསུམ་གི་གྲྭ་ཚང་མཁན་པློའི་གསློལ་དཔློན་གི་ཞྭ་མློ། 

ཞྭ་ཚད་མ་ལློངས་པའི་འབློག་ཐློ། དེ་ས་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་དྲུང་འཁློར་སྐྱ་བློའི་རིགས་ཀིས་གློན་

པའི་གཏན་འབེབས་ཚད་གཞི་མ་ལློངས་པའི་ཞྭ་མློ་འབློག་ཐློ། 

ཞྭ་དམར་ཚུགས། པཎ་ཞྭ་ད་ལ་རིས་མེད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་མང་ཆེ་བས་གློན་སློལ་ཡློད། 

ཞྭ་ཟེ། ཞྭ་མློའི་ཟེ་སྒློ། 

ཞྭ་ཟླུམ། ཨ་མདློའི་གྲྭ་པས་གློན་པའི་བཙུན་ཞྭ་ཞིག 

ཞྭ་བཟང་པློ་ཀ་ཤི་ཀའི་ལ་ཐློད། དེ་སློན་སེ་སིད་ཕག་མློ་གྲུ་པ་དང་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་གཞུང་གི་

དྲུང་འཁློར་སྐྱ་བློ་ཚོས་རྒྱ་ལུ་ཆས་སྤས་དུས་མགློ་ལ་གློན་པའི་ཞྭ་མློ་ཨར་ཀློང་ཟེར་བ་རས་

དཀར་པློ་ལས་བཟློས་པའི་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

ཞྭ་གཡློག ཞྭ་གཡློག་ཆེད་ཀི་རས་སློགས་ལ་གློ་དགློས། ཞྭ་སེར། ཞྭ་སེར་འདི་ཐློག་མར་ཁློ་ཕུ་བཀའ་

བརྒྱུད་ཀི་མཁས་བཙུན་ཆེན་པློ་བུ་སྟློན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀིས་མནབས་སློལ་བྱུང་བའི་མཁས་པ་

དང་བཙུན་པ་མཚོན་བེད་ལ་བུའི་ཞྭ་མློ་ཞིག་ཡིན་འདུག་ལ། རེས་སུ་རེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་

གགས་པས་བཞེས་པས་དགེ་ལུགས་པའི་ཕློགས་སུ་དར་ཁབ་ཕིན་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག 

ཞྭ་སེར་ཅློད་པཎ་འཆང་བའི་ལུགས། ནང་པའི་གྲུབ་མཐའི་ནང་གསེས་དགེ་ལུགས་པ་ལ་ཟེར། 

ཞྭ་སེར་ཆློས་འབྱུང་བཻ་སེར། དཔལ་མཉམ་མེད་རི་བློ་དགའ་ལན་པའི་བསྟན་པ་ཞྭ་སེར་ཅློད་ པན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

འཆང་བའི་རིང་ལུགས་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་གསལ་བར་བེད་པ་བ་ཻཌཱུརྱ་སེར་པློའི་མེ་ལློང་

ཞེས་བ་བ་འདི་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་སྤེལ་ནས་ས་སྟག་

ལློ་བར་ལ་བརམས། དགེ་ལུགས་པའི་ལློ་རྒྱུས་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་དང་། ཞྭ་སེར་གི་དགློན་མ་

ལག་སློ་སློའི་འདེབས་པ་པློ། བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་རིམ་བློན། གྲྭ་རྒྱུན་མང་ཉུང་དང་བཅས་པ་

ཕ་ཞིང་ཞིབ་པར་བཀློད་ཡློད་པས་ལློ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་གི་ཁློད་དུ་གནད་ཆེ་བ་ཞིག་གློ 

ཞྭ་སེར་བ། རེ་ཙོང་ཁ་པས་དབུ་ཞྭ་སེར་པློ་མནབས་པར་བརེན་དགེ་ལུགས་པ་ལ་ཞྭ་སེར་བ་ཡང་ཟེར། 

ཞྭ་ལྷ་ཁང་། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་། ཞྭ་ལྷ་ཁང་ལ་དབུས་སྟློད་ཞྭ་ལྷ་ཁང་ཡང་

ཟེར། ད་ཡློད་རྒྱ་ཁློན་སྤི་ཁེ་གྲུ་བཞི་མ༡༦༨༠ཟིན། དེ་ནི་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་

བཙན་པློ་ཁི་ལེ་སློང་བཙན་གི་བའི་མཆློད་གནས་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲའི་དངློས་སློབ་མང་

ཏིང་འཛིན་བཟང་པློས་ཕག་བཏབ་ཅིང་། པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་རྒྱ་ནག་དུ་ཕེབས་ནས་ལློ་ལྔ་

བཅུ་སློང་བའི་སྐབས་མང་ཏིང་འཛིན་བཟང་པློས་དམ་ཅན་རྡློ་རེ་ལེགས་པ་བན་ཏུ་བཀློལ་ནས་

གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པར་བརམས་པ་ན། རྡློར་ལེགས་ཀིས་མདློ་ཁམས་སུ་སེར་བ་ཕབ་

སྟེ་འབྲུ་རྔ་མློང་གི་རྒྱབ་ཁལ་ལྔ་བརྒྱ་ལློངས་པ་དྲངས། དངློས་གྲུབ་ལློངས་ཤིག་ཟེར་བ་ན། མང་

བན་ཆེན་པློས་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ཞྭ་ནམ་མཁའ་ལ་གཟེད་པས་རྡློར་ལེགས་ཀིས་ལན་གསུམ་

བསྐངས་ཀང་མ་ཁེངས་པ་སློགས་ལ་བརེན་སྣློད་ཀི་མིང་ལས་ཞྭ་ལྷ་ཁང་ཞེས་གགས་ཀང་དློན་

ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་ཀིས་གང་རུ་ལུང་བསྟན་ནས་བང་ཕློགས་སུ་ཡུལ་ཤེ་སྣ་ཞྭ་ཞེས་

བ་བའི་ས་འློག་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཟུགས་བརན་བྱུང་ནས་ཡུལ་གི་ས་མཚམས་

སྲུང་བར་བེད་དློ་ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་ལར་ཡུལ་དེའི་ཉེ་ལློག་ཤེ་སྣ་ཞྭ་ཞེས་པ་ནས་མང་བན་ཉིད་

ཀིས་ཐུབ་དབང་བང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་མ་གཏེར་ནས་བཞེས་པ་སྟེང་ཁང་གི་ནང་རེན་དུ་བཞུགས། 

ས་མཚམས་སྲུང་ཞེས་པ་ནི་དབུས་སྟློད་འདི་དབུས་གཙང་རུ་བཞིའི་ཟད་མཐའ་ལ་ཉེ་བ་ཡིན་

པས་སློ་ཞེས་སློགས་རེན་དང་བརེན་པའི་སྐློར་དང་། དར་གུད་བྱུང་ཚུལ་དང་དུས་རབས་བཅུ་

བཞི་པའི་ནང་ཀློང་ཆེན་རབ་འབམས་པས་ཉམས་གསློ་གནང་བ་སློགསའཇིགས་མེད་གིང་པའི་

གཏམ་ཚོགས་ལེའུ་སློ་ལྔ་པ་དབུ་རུ་ཞྭ་ལྷ་ཁང་གི་གཏམ་ཞེས་པར་གསལ་ལ། རེས་སུ་དགློན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བདག་སེ་ར་བེས་གྲྭ་ཚང་ནས་གནང་། རིག་གནས་གསར་བརེའི་སྐབས་ས་རྡློའི་ཕུང་པློར་སློང་

ཡང་། བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་ ༡༩༨༦ལློར་དགློན་པའི་མདུན་དུ་ཡློད་པའི་

ཁི་ལེ་སློང་བཙན་གིས་མང་བན་ལ་གནང་བའི་ཞལ་བཞེས་ཡི་གེ་འཁློད་པའི་རྡློ་རིང་གཉིས་

ནས་གཅིག་བཅག་པའང་ད་ལ་ལྷུ་སྒིག་བས་ནས་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད། 

ཞྭ་ལྷ་ཁང་གི་རྡློ་རིང་གཉིས། བློད་ལློངས་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་རློང་ཞློལ་ཤང་གི་ཞྭ་ལྷ་ཁང་གི་སློ་

འགམ་དུ་རྡློ་རིང་གཉིས་ཡློད་པ་དེ་གཉིས་ནི་བློད་ཀི་བཙན་པློ་ཁི་ལེ་སློང་བཙན་ནམ་མིན་གཞན་

སད་ན་ལེགས་འཇིང་ཡློན གིས་རང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་བློན་པློ་ཆེན་པློ་བན་དེ་མང་ཏིང་ངེ་འཛིན་

བཟང་པློ་ལ་བས་རེས་གཟེངས་སུ་བསྟློད་པའི་ཞལ་བཞེས་བཀའ་གཙིགས་ས་རེས་གཉིས་

གནང་བའི་མདློ་དློན་རྡློ་རིང་དུ་བཀློད་པ་ཞིག་ཡིན། རྡློ་རིང་སློན་མ་དེ་སྤི་ལློ༧༩༨ ནས་

༨༡༢བར་གི་ལློ་ལ་བཙུགས་པ་དང་། རྡློ་རིང་རེས་མ་དེ་ནི་སྤི་ལློ༨༡༣ལློར་བཙུགས་པར་

མངློན། བན་དེ་མང་ཏིང་འཛིན་བཟང་པློ་ནི་ཆློས་ཕློགས་ནས་སྙན་གགས་ཆེ་བ་མ་ཟད། སིད་

ཕློགས་ནས་ཁི་ལེ་སློང་བཙན་གི་བློན་པློ་འཇློན་ཐང་ཅན་ཞིག་ཡིན། ཁློང་གིས་ཁི་ལེ་སློང་བཙན་

སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་སུ་ཡབ་ཡུམ་གི་ཚབ་བས་ཏེ་ལེགས་ཕློགས་ཀི་གསལ་འདེབས་ཞུ་བ་དང་། 

རྒྱལ་བློན་འབངས་བཅས་མཛའ་ཞིང་མཐུན་པ་སློགས་འཕལ་ཕུགས་གཉིས་ཀར་ཕན་པ་ཆེ་

བའི་གློས་བཏློན་ནས་ཟིང་ཆ་མེད་པར་བཟློས་པ་བཅས་ཀིས་གློང་འློག་ཀུན་གི་སློག་ཤིང་ལ་

བུར་གྱུར་པར་བརེན་ཁི་ལེ་སློང་བཙན་ཁི་ལ་འཁློད་རེས་སིད་ཀི་བློན་པློ་ཆེན་པློར་བསྐློས་པའི་

རེས་སུ་སར་ལས་ལྷག་པར་བ་བ་བཟང་པློ་ཤ་སྟག་བསྒྲུབས་པ་བཅས་ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་

དུ་བཙན་པློར་ལྷག་བསམ་དག་ཅིང་བས་རེས་ཆེན་པློ་བཞག་ཡློད། དེར་བརེན་ཁི་ལེ་སློང་

བཙན་གིས་བན་དེ་མང་ཏིང་འཛིན་བཟང་པློར་བས་རེས་དྲིན་གསློལ་བེད་ཕིར་བཀའ་

གཙིགས་ཐེངས་གཉིས་གནང་ནས་ཁློང་གི་ཕ་མེས་རྒྱུད་བཅས་ལ་བཙན་པློའི་གདུང་རྒྱུད་དང་

བཅས་པས་དྲིན་གིས་བསྐྱངས་ཤིང་ལ་རློག་བེད་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་མཛད། རྡློ་རིང་གཉིས་ཀ་

བན་དེ་མང་ཏིང་འཛིན་བཟང་པློར་ཞལ་བཞེས་བཀའ་གཙིགས་གནང་བ་ཆ་འདྲ་ན་ཡང་། རྡློ་

རིང་ས་མའི་ནང་དློན་ཅུང་རྒྱས་པ་དང་། ཕི་མ་དེ་ནི་ས་མའི་ནང་དློན་ལ་ཁ་སྣློན་མཛད་པ་ཞིག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

ཡིན། རྡློ་རིང་ས་མ་དེར་བན་དེ་མང་ཏིང་འཛིན་བཟང་པློའི་མེས་པློ་སྣང་བཟང་འདུས་ཀློང་གི་བུ་

ཚ་རྒྱུད་བཅས་ལ་བཙན་པློ་དགུང་རབས་རིམ་བརྒྱུད་ནས་ལ་རློག་གཟིགས་བསྐྱངས་ཀིས་ཁློ་

ཚོའི་ནང་ནས་འཇློན་ཐང་ཆེ་བ་གཅིག་ཞབས་འབིང་དུ་བཅུག་ནས་རང་གི་ནུས་པ་དང་བསྟུན་

པའི་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་ཏུ་བཅུག་པ། དུས་རག་ཏུ་གློང་ནས་འགློ་འདློན་མཛད་དེ་བཙན་པློར་

རྒྱབ་གཏློད་བས་པ་ལ་སློགས་པའི་ཉེས་འཛོལ་བྱུང་བའི་ཚེའང་ཉེས་ཅན་དེ་རང་ལ་ཆད་པ་

གཅློད་པ་ལས་གཉེན་ཉེ་ལ་ལེ་ཁག་མི་དཀྲི་བ་དང་ཁེ་དབང་གཞུང་བཞེས་མི་མཛད་པ་སློགས་

ཀི་ནང་དློན་འཁློད་ཡློད། རྡློ་རིང་གཉིས་པ་དེའི་ནང་དུ་སར་ཡང་བློན་སྣང་བཟང་འདུས་ཀློང་གི་

བུ་རྒྱུད་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དེའི་གཉེན་ཚན་དུ་གཏློགས་པ། གཙང་དང་སྟློད་ལ་སློགས་པར་གནས་

པའི་མི་སེར་ཕལ་པ་ལའང་ཞང་ལློན་ཡི་གེ་པའི་ཐློབ་ཐང་གནང་རྒྱུ་དང་། གལ་ཏེ་ཉེས་པ་མེད་

བཞིན་དུ་ཁློ་ཚོའི་དབང་ལ་གནློད་འཚེ་བེད་མི་བྱུང་ན་མཐློ་དམན་སུ་ཡིན་ལ་མ་ལློས་པར་ཆད་

པ་གཅློད་རྒྱུ། སྣང་བཟང་འདུས་གློང་གི་བུ་ཚ་རྒྱུད་བཅས་ནམ་ཡང་བཙན་པློའི་ཆབ་འློག་ཏུ་

བསྐྱངས་ནས་གཞན་གིས་དབང་ཡློད་བེད་དུ་མི་འཇུག་པ་བཅས་ཀི་ནང་དློན་ཁ་སྣློན་མཛད་

ཡློད་པ་རེད། རྡློ་རིང་དེ་ནི་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་དང་མུ་ནེ་བཙན་པློ་སྐུ་གཤེགས་རེས་བཙན་པློ་ཁི་

ལེ་སློང་བཙན་གི་དུས་སྐབས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་དང་། རྒྱལ་བློན་བར་གི་འབེལ་བ། དེ་བཞིན་བཙན་

པློ་དེའི་གཅེན་པློ་མུ་རུག་བཙན་པློའི་ལློ་རྒྱུས་བཅས་ཀི་ཐད་དཔྱད་གཞི་མི་ཉུང་བ་བཏློན་ཡློད་

པས་ལློ་རྒྱུས་དློན་སྙིང་ཆེན་པློ་ལན་ཡློད

གཞག ① འཇློག་གི་མ་འློངས་པ། ② བློད་ཀི་རུས་ཤིག གཞག་པ། གནས་སུ་འཇློག་པའམ་སྒིག་

པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཇློག་པའི་མ་འློངས་པ། 

གཞགས་པ། བཞག་པ་དང་འདྲ། 

གཞང་། བཤང་ལམ་མམ། འློག་སློ་དང་མློ་མཚན། གཞང་དཀར་ནག ཨ་ལློང་ཁ་ནས་གེན་དུ་སློར་

བཞིར་གཞལ་བ་ལ་གཞང་དཀར་པློ་དང་། དེ་ནས་སློར་བཞི་གཞལ་བ་གཞང་ནག་པློ་ཞེས་ཟེར་

ཏེ། རློང་འཕང་འཕྲུལ་གི་ལེ་མིག་ལས། གཞང་དཀར་ནག་ནི། ཨ་ལློང་ཁ་ནས་གེན་དུ་སློར་

བརྒྱད་གཞལ་བས་དང་པློ་བཞི་ནི་གཞང་དཀར་པློ་དང་། ཕི་མ་བཞི་ནི་གཞང་ནག་པློའ ློ།། ཞེས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གཞང་ཁང་། བུད་མེད་ཀིས་ཚུལ་མིན་གི་གཞང་འཚོང་བར་བེད་སའི་གནས་ཁང་ལ་བརློད། 

གཞང་ཁང་གི་ཨ་མ། གཞང་ཁང་བདག་མློ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

གཞང་གིབ། སྨད་འཚོང་མ་ལས་གློས་པའི་བཙོག་གིབ། 

གཞང་འཕློངས། རྐུབ་ཀི་ཞེ་ས། 

གཞང་འབློག ཞེ་ཚིག་སྟེ། འཕློངས་རྐུབ་ལ་གློ 

གཞང་འབྲུམ། དྲི་ཆེན་འབབ་པའི་ལམ་ཨ་ལློང་ཁ་ནས་གེན་དུ་སློར་ཕེད་དང་ལྔ་གཞལ་བ་ལ་གཞང་

ཞེས་ཟེར་བས། དེར་ཕློག་པའི་ནད་འབྲུམ་པ་ཁག་བཅས་པའི་ལྷན་སྐྱེས་རྨ་ཡི་ནང་ཚན་ཞིག 

གཞང་འབྲུམ་ཁག་ལས་གྱུར་པ། འབྲུམ་པ་དམར་པློ་བྱུར་རུ་དང་། འློལ་ཟེར་འདྲ་བ། ཤིན་ཏུ་ཚ་ཞིང་

ན་ལ་ཁག་མང་འཛག་པའློ།། 

གཞང་འབྲུམ་མཁིས་པ་ལས་གྱུར་པ། ཚ་བ་སྐྱེ་ཞིང་སྐློམ་དད་ཆེ། ལུས་རྔུལ། གཞང་ཁ་ནག་པ། མདློག་

དམར་པློ་དང་ཡང་ན་སེར་པློ་དྲི་མ་ཅན་འཁྲུ་བ། འབྲུམ་པ་དམར་རམ། སེར་པློའམ། སློན་པློ་རྣམས་

དློན་ལ་ཁག་ས་པློར་འཛག་པ། པགས་པ་སློ་བ། སེན་མློ་སེར་བ། མིག་ཆུ་ལང་བ་བཅས་སློ།། 

གཞང་འབྲུམ་གི་ནད། གཞང་འབྲུམ་སྤིའི་སློང་རྐྱེན་ནི། ལློ་བ་འཁྲུ་དྲགས་པ་དང་། བཤང་ལམ་གཅེའུ་

བཅུག་པས་བསྣད་པ། སྟན་སབ་པློར་ཙོག་པུར་འདུག་དྲགས་པ། བཤང་གཅི་དང་འཕེན་འགག་

པ་བཙིར་དྲགས་པ། ར་སློགས་ཞློན་པ་བསྟེན་དྲགས་པ། ཐུར་སེལ་གི་རླུང་འཁྲུགས་པ་བཅས་

ཀིས་སློང་གི་ཡློད་པ་རེད། 

གཞང་འབྲུམ་བད་ཀན་ལས་གྱུར་པ། ལློ་བ་སློ། མེ་དྲློད་ཆུང་། ཡི་ག་འཆུས། ཆམ་པ་མང་པློ་ཕློག 

མཆིལ་མ་མང་བ། གཅིན་སི་བ། ཆུ་སློ་ལ་ན་ཟུག་ཐློན་པ། འཁྲུ་མདློག་སྐྱ་ཞིང་དེའི་ནང་དུ་བད་

ཀན་དང་བེ་སྣབས་མང་བ། ཁག་དང་ཆུ་སེར་སློགས་མི་འཛག་པའི་འབྲུམ་པ་དམར་པློར་ཟ་

འཕྲུག་འདློད་པ་ཅན་འབྱུང་བ། སྙིང་དུ་ཚོར་བ་ཆུང་བ། པགས་པ་དང་། སེན་མློ། མིག་སྤིན། 

གདློང་པ་བཅས་མདློག་སྐྱ་བ་གྱུར་པའི་བད་ཀན་གི་ནད་རིགས་ཤིག 

གཞང་འབྲུམ་རིགས་བཞི། ༡ བད་ཀན་ལས་གྱུར་པ། ༢ རླུང་ལས་གྱུར་པ། ༣ཁག་ལས་གྱུར་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

༤ མཁིས་པ་ལས་གྱུར་པ་བཞིའློ།། གཞློང་འབྲུམ་རླུང་ལས་གྱུར་པ། དྲི་མ་སྐམ་ཞིང་གཏློང་བའི་

ཚེ་འློག་སློ་ཚ་བ། ཡང་ན་ཚག་སྒ་དང་བཅས་ཏེ་སྐ་ས་འདྲེས་མར་འཁྲུ་བ། མགློ་དང་། ཕག་པ། 

རིབ་ལློགས། ཆུ་སློ་བཅས་ན་ཟུག་ཐློན་པ། དབུགས་རྒློད་པ། ལུས་དྲློད་ཆུང་བ། པགས་པ་དང་། 

སེན་མློ། ངློ་གདློང་། མིག་སྤིན་རྣམས་ནག་པློར་ཆགས་ཤིང་འབྲུམ་པ་ནག་པློར་ཐློན་པ། 

གཞང་བཙོང་མ། བུད་མེད་གང་ཞིག དཔལ་འབློར་ག་ིཆ་རྐྱེན་དབུལ་ཞིང་རྒྱུན་ལན་ག་ིའཚ་ོབའ་ིཡློ་བད་

ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཚེ། འདློད་ལན་སྐྱེས་པ་རྣམས་དང་ལུས་འབེལ་བེད་ཅིང་གཞང་ག་ལེན་ནས་

འཚོ་སྐྱེལ་བའི་བུད་མེད། གཞང་འཚོང་མ། སྨད་འཚོང་མ་རྣམས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་ནློ།།

གཞང་འཚོང་མ། གཞང་བཙོང་མ་དང་དློན་གཅིག 

གཞང་ལུག་པ། བཤང་ལམ་རྒྱུ་མ་ཕིར་ལློག་པ། 

གཞང་སིན། བཤང་ལམ་དུ་སིན་བུས་ཟ་འཕྲུག་སྐྱེད་པའི་ནད་རིགས་ཞིག་ཡིན། 

གཞན། གཞན་པ་དང་འདྲ། གཞན་ལས་སྐྱེ་བར་འདློད་པའི་ལ་བ་སྟེ་གངས་ཅན་པའི་གྲུབ་མཐའི་

འདློད་ཚུལ་ལ་བུའློ། 

གཞན་རྐྱེན་ཤི་ཆད། གཞན་རྐྱེན་དབང་གི་ཤི་གློད་བྱུང་བའི་དློན། ཡང་ན། རྐྱེན་གློ་བུར་དུ་བྱུང་ནས་

འཆི་རྐྱེན་བྱུང་བའི་དློན། 

གཞན་སྐྱློན། མི་གཞན་གི་སྐྱློན། གཞན་སྐྱློན་ལ་བའི་མེ་ལློང་། གཞན་དག་གི་སྐྱློན་ལ་བེད་ཀི་མེ་ལློང་

ཞེས་པའི་དློན། གཞན་སྐྱློར་ངློ་སྲུང་། ངློ་སྲུང་གིས་རྒྱབ་སྐྱློར་བེད་པ། ཁིམས་སར་མི་ཚང་མ་

འདྲ་མཉམ་ཡིན་པས་གཞན་སྐྱློར་ངློ་སྲུང་བས་མི་ཆློག 

གཞན་སྐྱློར་རློ་བསྲུང་སང་བ། ཉེས་པ་ཅན་གཞན་དག་ལ་རྒྱབ་སྐྱློར་བེད་པ་དང་། ཉེས་པ་ཅན་ཡིན་

ཀང་རང་གི་དགའ་ཉེའི་རིགས་གི་ངློ་ལ་བལས་ནས་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་མི་ཆློག 

གཞན་ཁག་རང་འཁུར། གཞན་གི་འགན་ཁག་རང་གིས་ཁུར་བ། 

གཞན་ཁློངས་ཟུར་འབུད། རང་དང་གཏམ་སྤློད་ཆ་ལུགས་སློགས་མི་འདྲ་བ་ཟུར་འབུད་བས་ནས་

ཁ་ཡ་མ་བས་པ། 

གཞན་གི་ངློ་བློ་སྟློང་པ་ཉིད་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས། སྟློང་ཉིད་ཉི་ཤུ་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ནང་གསེས་
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ཤིག་སྟེ། ཆློས་ཀི་གཞན་གི་ངློ་བློ་ཉིད་ནི་གཞན་གིས་མ་བས་པའི་ངློ་བློ་སྟེ། ཚུལ་རློལ་མཐློང་

བ་ལས་གཞན་ཕ་རློལ་གཟིགས་པའི་སྤློད་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཉིད་ལ་བདག་གཉིས་གི་སྟློང་

པར་རློགས་པའི་མཁེན་པ། 

གཞན་གི་དངློས་པློ་སྟློང་པ་ཉིད། འཇིག་རེན་པ་ལས་གཞན་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་རྣམ་པར་མི་

རློག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་རློགས་པར་བ་བའི་ཆློས་ཉིད། 

གཞན་གི་ལྕེ་རེན། གཞན་གི་བསབ་བ། 

གཞན་དབང་གི་མཚན་ཉིད། མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་ནང་གསེས། རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་གི་དབང་ལས་

སྐྱེས་པ་རས་སུ་ཡློད་པའི་དངློས་པློ་སྟེ། ཀུན་བཏགས་ཀི་གདགས་གཞིར་གྱུར་ཅིང་ཀུན་གཞིའི་

ཆ་ཡིན་པ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་རློག་ཁམས་གསུམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་རྣམ་པར་

རིག་པ་ཙམ་ངློ་བློ་རས་སུ་གྲུབ་ཅིང་འཁྲུལ་ངློར་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བ། 

གཞན་གི་གཞི། སྤློད་རྒྱུད་ཀི་བཟླས་པ་ཡན་ལག་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། མདུན་བསྐྱེད་

བསློམས་ནས་དམ་ཡེ་སྤུན་གློགས་ཀི་ཚུལ་དུ་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའློ།། 

གཞན་གི་ལློག་སྒྲུབ་བཟློད་པའི་བཟློད་པ། གཞན་གིས་རང་ལ་རྡུང་རྡེག་བེད་པ་དང་ཚིག་ངན་སྨ་བ་

སློགས་ཀི་ལན་དུ་ཞེ་སང་མི་བ་བར་བམས་སྙིང་རེ་བསྐྱེད་ནས་དེར་ཕན་འདློགས་པ། 

གཞན་གིས་རྒྱས། [མངློན]ཁུ་བྱུག 

གཞན་གིས་ལྕེས་རེན་པ། གཞན་གིས་སྙད་འདློགས་པ། 

གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པ། ① ཕ་རློལ་པློས་གནློད་མི་ནུས་པ། ② ལྷ་ཁློ་བློ་ཞིག་གི་མཚན། ③ 

[མངློན]སང་རྒྱན། 

གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པ་དཀར་པློ། [མངློན]ཤུ་དག་དཀར་པློ། 

གཞན་གིས་མི་བརི་བ་ལྔ། སྣའི་འཚབ། མ་ཉློས་པའི་བུ། གཡར་པློའི་རྒྱན། བརྐུས་པའི་ནློར། སློབ་

དཔློན་མེད་པའི་རིག་པ། 

གཞན་གིས་གསློས། [མངློན]ཁུ་བྱུག 

གཞན་རྒྱུད། མི་གཞན་གི་སེམས་རྒྱུད། གཞན་རྒྱུད་ལ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་པ། གཞན་རྒྱུད་ལ་ཡློད་
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པའི་རྣ་བའི་དབང་པློ་ལ་བུ། 

གཞན་རྒྱུད་ཅན་གི་ནད། ནད་གཞན་གིས་རྒྱུད་བསད་པ་འདྲེས་པའི་ནད་དེ་དཔེར་ན། བད་མཁིས་

དང་། བད་རླུང་། མཁིས་རླུང་ལ་བུའློ།། 

གཞན་འགའ་ཞགི གཞན་དག་ཁ་ཤས། མ་ིགཞན་འགའ་ཞགི དུས་གཞན་འགའ་ཞགི ཡུལ་གཞན་འགའ་ཞགི 

གཞན་འགྱུར་བཞི། སེམས་བྱུང་ང་གཅིག་གི་ནང་ཚན། གཉིས་དང་། འགློད་པ་དང་། རློག་པ་དང་། 

དཔྱློད་པ་བཅས་བཞི་སྟེ། དེ་རྣམས་ཀུན་སློང་དང་། བསམ་པའི་ཁད་པར་གིས་དགེ་མི་དགེ་

ལུང་མ་བསྟན་ཅི་རིགས་པར་འགྱུར་བས་གཞན་འགྱུར་བཞི་ཞེས་བའློ།། 

གཞན་འགན་ནད་ལངས། གཞན་ལ་འགན་སེམས་སྐྱེ་བ་ནད་ལངས་པའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། 

གཞན་ངེས་ཚད་མ། ཚད་མ་གང་ཞིག རང་ཉིད་རང་གི་གཞལ་བ་ལ་མི་བསླུ་བ་ཡིན་པར་ངེས་པ་

རང་སྟློབས་ཀིས་འདྲེན་མི་ནུས་པར་ཚད་མ་གཞན་གིས་སྟློབས་ཀིས་འདྲེན་དགློས་པ། 

གཞན་ངློ་།། མི་ཕ་རློལ་པློའི་ངློ་ལ་རིས་མཐློང་བེད་པ། གཞན་ངློར་ལ་བ། 

གཞན་ངློས། ཕ་རློལ་གི་ཕློགས། 

གཞན་གཅེས་འཛིན། རང་ལས་གཞན་ལ་དེ་བས་དགའ་ཞིང་གཅེས་པར་བེད་པ། 

གཞན་ཉེས་གློང་ཞུ། སྤ་ིབད་ེལས་ཁུངས་དང་ཁིམས་ཁང་སློགས་ལ་གཞན་ག་ིནག་ཉེས་ཐེར་འདློན་བེད་པ་

དང་། ཡང་ན་ཐེར་འདློན་སྙན་སེང་ཞུ་བ་དང་། ཁིམས་སར་སྐྱེལ་བ་སློགས་མིང་ག་ིརྣམ་གངས་ཡིན། 

གཞན་བསྙེམས་བཟློད། [མངློན]བརྒྱ་བིན། 

གཞན་སྟློང་། ཇློ་ནང་པས་འདློད་པའི་ལ་བ་སྟེ། ཡུལ་གཟུང་བ་དང་ཡུལ་ཅན་འཛིན་པ་གཉིས་སུ་མེད་

པ་རློགས་པའི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡློངས་གྲུབ་ཡིན་ལ། དེ་གཞན་དབང་

དང་ཀུན་བཏགས་སློགས་ཀུན་རློབ་པའི་ཆློས་གཞན་གིས་སྟློངས་པས་ན་གཞན་སྟློང་ཞེས་ཟེར། 

གཞན་སྟློང་གི་ལ་བའི་མདློ་དློན། རྒྱུད་བ་མ་ལས། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་

སྙིང་པློ་སངས་རྒྱས་བཞུགས་ཏེ། དཔེར་ན་ས་ལ་གསེར་དང༌། འློ་མ་ལ་མར། ཏིལ་ལ་སྣུམ། 

བུད་མེད་ངན་པའི་ལློ་བར་རྒྱལ་པློ། གློས་ཧྲུལ་ནང་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ཡློད་བཞིན་ཏེ། ཀ་ཻརྡློར་

ལས། སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད། འློན་ཀང་གློ་བུར་དྲི་མས་སྒིབ། དེ་བསལ་ནས་



  856  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད། ཞེས་དང༌། རྡློ་རེ་གུར་ལས།རིན་ཆེན་སེམས་ལས་ཕིར་གྱུར་པའི། སངས་

རྒྱས་མེད་ཅིང་སེམས་ཅན་མེད། ཞེས་དང༌། དབུས་མཐའ་ལས། མ་དག་དག་དང་མ་དག་

ཉིད། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་གློ་རིམ་བཞིན། །སེམས་ཅན་འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཡིན། ཞེས་

གསུངས་པ་ལ་དང༌། ས་བུམ། ཟངས་བུམ། གསེར་བུམ་གསུམ་གི་ནང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ཁད་

པར་མེད་པ་ལར། སེམས་ཅན། གྲུབ་ཐློབ། སངས་རྒྱས་ཀི་སྙིང་པློ་ཆློས་ཀི་དབིངས་ལ་བཟང་

ངན་མེད་པའི་དཔེར་མཛད། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་སྙིང་པློ་སངས་རྒྱས་བཞུགས་པ་དེའི་དྲི་མ་

སྦངས་ཚུལ་གི་དཔེ། གཟུངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་རྒྱ་མཚོར་ཞུས་པའི་མདློར།ནློར་བུ་སྦང་བའི་

དཔེར་གསུངས་པ་ནི།རྡློའི་དཀིལ་ན་ཡློད་པའི་ནློར་བུ་དེ། དང་པློ་རེ་རྩུབ་སློགས་ཀི་སྦངས་པ་

དང་མཚུངས་པར་བེ་མདློའི་ལུགས་ཀི་ལས་འབས་ཀི་བང་དློར་བེད། རས་དཀར་པློ་དང་ཆུ་

གཙང་གིས་སྦང་བ་ལར་འཁློར་ལློ་བར་པ་ལར་ཐལ་རང་གིས་སྦངས། དར་དཀར་པློས་ཕི་བ་

ལར།རང་ངློ་རང་ཤེས་རང་རིག་རང་གསལ་དུ་ཤེས་པས་འཁློར་ལློ་ཐ་མ་ལར་སྦངས།མདློ་སེ་

དགློངས་པ་ངེས་འགེལ་དུ།བཀའ་འཁློར་ལློ་དང་པློ་དྲང་དློན་ཁློ་ན་དང༌། འཁློར་བར་པ་དྲང་ངེས་

ཟུང་དང་འབེལ།འཁློར་ལློ་ཐ་མ་ངེས་དློན་མཐར་ཐུག་ཡིན།ཞེས་པ་འདི་དང་གནད་གཅིག་པ་

ཡིན། ཞེས་འབེ་ལློ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁབ་ཀིས་གསུངས་སློ། 

གཞན་བརེན་འཚོ་སྐྱེལ། གཞན་ལ་བཤུ་གཞློག་བས་པ་ཁློ་ནར་བརེན་ནས་རང་གི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བ། 

གཞན་བརེན་འཚོ་བ། རང་ལ་ནུས་པ་མེད་པར་གཞན་གི་གཡློག་པློ་དང་གཞན་གི་དབང་ལ་བརེན་

ནས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བ། 

གཞན་དག ཕ་རློལ་པློའི་ཉིས་ཚིག་གམ་མང་ཚིག གནས་ལུགས་གཞན་དག་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་

པ། མི་གཞན་དག་གིས་དློ་ཟླར་མི་སློབས་པ། 

གཞན་དུ་ན། དེ་མ་ཡིན་ན། མེ་ཏློག་ལ་ཆུ་རྒྱབ་དགློས་ཀི། གཞན་དུ་ན་སྐམ་འགློ། གཞན་དུ་ན་ནི་

ངེས་པ་མེད། 

གཞན་དུ་སགས་པ། [རིང]གནས་གཞན་དུ་སློས་པ། གཞན་དུ་བློས་པ། ཡུལ་གཞན་ལ་སས་ནས་བློས་པ། 

གཞན་དུ་མི་འཐད་པའི་ཡན་ལག མུ་སྟེགས་ཀི་སྟློན་པ་སྣློད་ཀི་རེས་འདློད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

དག་གི་མཚན་ཉིད་དེ་སྒྲུབ་བ་དེ་གློ་བར་བེད་པ་ལས་གཞན་དུ་མི་འཐད་པ་སྟེ་མ་གྲུབ་པའི་ཡན་

ལག་གམ་ཁད་ཆློས་ཅན། ཞེས་པའི་དློན། 

གཞན་དློན། ① གཞན་དག་ལ་ཕན་པའི་དློན། གཞན་དློན་ལ་རློལ་བ། གཞན་དློན་མ་ཕེར་བ། སློན་

ལ་གཞན་དློན་དང་། རེས་ལ་རང་དློན། ② གཞན་གི་དློན་དག གཞན་དློན་ལྷུར་ལེན། 

གཞན་དློན་གི་རགས། རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག་ས་རྒློལ་གིས་ཕིར་རྒློལ་གི་དློན་དུ་བཀློད་པ། 

དཔེར་ན། རྒློལ་བས་ཕིར་རྒློལ་ལ་བས་པས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་བས་པ་ལ་བུའློ།། 

གཞན་དློན་རེས་དཔག རང་ཉིད་ཀིས་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་རློགས་པའ་ིདློན་ད་ེཕིར་རྒློལ་

གཞན་གིས་རློགས་པའ་ིཆེད་དུ་བརློད་པའ་ིངག་རྣམ་དག་སྟེ། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང་དློན་གཅིག 

གཞན་དློན་རློགས་པའི་ཤེས་རབ། ཕིའི་ནད་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞིའི་སྨན་དཔྱད་ལ་མཁས་པ་དང་། ནང་གི་

ནད་འདློད་ཆགས་ཞེ་སང་ལ་སློགས་པའི་གཉེན་པློ་བམས་པ་དང་སྙིང་རེ་ལ་སློགས་པ་སྟློན་པའི་བློ། 

གཞན་དློན་འཕིན་ལས་ཕུན་ཚོགས། རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཆློ་

འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པས་གདུལ་བ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་དློན་འབད་མེད་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་

དང་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་གྲུབ་པས་ན་གཞན་དློན་འཕིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་ཞེས་བརློད་དློ།། 

གཞན་དློན་མི་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ལྔ། སྦློར་བ་ལེ་ལློ་ཆེ། གཞན་མི་དད་པའི་སྤློད་པ། དངློས་ལ་ཕན་མི་

ཐློགས་པ། འདློགས་ཀང་ཆློས་མིན་པས་འདློགས་པ། རེས་ལ་ལམ་གློལ་བར་སྦར་བ། 

གཞན་དློན་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཉིས། དམ་ཚིག་ས་མ་ཡ་འབུམ་སེ་བསྡུ་ན། བདག་དློན་ཉེར་གཅིག གཞན་

དློན་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཉིས་སུ་འདུས་པར་བཤད་དེ། དམ་ཚིག་རྡློ་རེ་གསལ་བཀྲ་ལས། ཀུན་གི་

བདག་ཉིད་ཁུར་བར་འགྱུར། ཕ་རློལ་ཕིན་དྲུག་ཆློས་སྤློད་བཅུ། རྣམ་བཞི་ལས་ཀི་སྤློད་པ་དང་། 

མཐུན་འཇུག་ཐབས་ཀི་སྤློད་པ་ནི། ཐེག་པ་དགུ་དང་མེ་ཏློག་དགུ། འགློ་བ་དྲུག་གི་སྤློད་པ་

རྣམས། འཛིན་དང་ཉམ་ང་མེད་པར་སྤློད། དློན་འགྱུར་ཅི་ཡང་ཉམས་སུ་བང་། ཅེས་གསུངས་

སློ།། གསང་སགས་ནང་རྒྱུད་གསུམ་གི་དམ་ཚིག་ལ། སྤི་དང་ཁད་པར་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་

གསུམ་ལས། སྤི་ལ་ར་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དམ་ཚིག་གློ 

གཞན་དློན་རང་འཕུང་། གཞན་དློན་ལ་འབད་ནས་རང་ཉིད་ཀི་དློན་མང་པློ་བསྐྱུར་བ། ཡང་ན། ཉེས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚབ་བེད་མཁན་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

གཞན་དློར་གཉེན་ལེན། དཔློན་པློའམ་སེ་བློ་གང་ཞིག་གིས་རང་དང་རྒྱང་བའམ་འབེལ་བ་མེད་པའི་

མི་ཟུར་དུ་བཞག་པ་དང་རང་དང་ཉེ་བའམ་འབེལ་བ་ཟབ་པའི་མི་ལས་གནས་གལ་ཆེ་སར་

བསྐློས་པའམ་རང་གི་དཔུང་རློགས་སུ་བསྡུ་བར་ཟེར། 

གཞན་རྡུགས། ཐབས་གཞན་ཟད་པ། 

གཞན་ལན་རྣམ་གཅློད། ༡ ཆློས་དེའི་ཁད་ཆློས་དེ་ཆློས་གཞན་ལ་ལན་པ་རྣམ་པར་བཅད་ནས་ཆློས་

དེ་ཁློ་ན་ལ་ཡློད་པར་སྟློན་པ། ༢ རྣམ་གཅློད་ཀི་སྒའི་ནང་གསེས། ཆློས་དེ་གཞི་གཞན་ལ་ལན་

པ་རྣམ་པར་བཅད་ནས་གཞི་དེ་ཁློ་ན་ལ་ལན་པར་སྟློན་པའི་སྒ་དཔེར་ན། སྒ་ཁློ་ན་མཉན་བ་ཡིན་

ཞེས་པ་ལ་བུ། རྣམ་གཅློད་ཀི་སྒའམ་ཚིག་ཕད་དེ་ཁད་གཞིའི་འློག་དེ་མ་ཐག་པར་སྦར་ནས་རློད་

པར་བེད་པའློ།། 

གཞན་སྡུག་སྙིང་ཚིམ། གཞན་ལ་སྡུག་བསལ་འབྱུང་ན་དགའ་ཚོར་བེད་པ། 

གཞན་སེ་པ། ཕི་རློལ་པ། 

གཞན་དྲིང་། གཞན་གི་སྟློབས་སམ་དྲིན་ཤུགས། གཞན་དྲིང་ལ་ལློས་པ། གཞན་དྲིང་མི་འཇློག་པ། 

སློབས་པ་གཞན་དྲིང་མི་འཇློག་པ། སྐད་གཉིས་སྨ་བ་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇློག་པའི་བང་ཆུབ་པ། 

གཞན་དྲིང་མི་འཇློག་པ། གཞན་ལ་རེན་མི་དགློས་པའི་དློན་ཏེ། རིག་པའི་གནས་ལ་གཞན་དྲིང་མི་

འཇློག་པའི་མཁས་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གཞན་བདེ་རང་སྐྱིད། རང་གཞན་གཉིས་ཀ་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ། གཞན་བདེ་རང་སྐྱིད་ཡློང་རྒྱུ་ནི་མི་

ཚང་མའི་འདློད་བློ་རེད། 

གཞན་འདྲེན་ལྷག་བཅས། སུམ་ཅུ་པའི་ལྷག་བཅས་ཀི་ཕད་འཇུག་ཚུལ་གི་དཔེར་བརློད་ཅིག གཞན་

འདྲེན་ལྷག་བཅས་དཔེར་བརློད། གཞན་འདྲེན་ནི་མཚམས་སྦློར་དང་དམ་བཅའ་གཉིས་སུ་མི་

གཏློགས་པའི་ལྷ་མ་ཡློད་པ་ཙམ་སྟློན་པའི ་སྒ་གཞན་རྣམས་ཏེ། ཤར་གི་ཕློགས་ན་དབང་པློ་

སྟེ། །ལྷློ་ཡི་ཕློགས་ནི་འཆི་བདག་གློ ཁློད་ནི་དཔལ་ཏེ་ཁློད་ནི་མགློན། ལ་བུ་རྣམས་སློ།། ཞེས་

གསུངས་སློ།། གཞན་ཡང་། ཤར་གི་ཕློགས་ན་པེ་ཅིན་ཏེ། ལྷློ་ཡི་ཕློགས་ན་གྲུ་འཛིན་རི། ང་ནི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

ཡི་གེ་ཤེས་ན་དགའ་སྟེ་ཁློང་རྣམས་ཀང་དེ་དང་འདྲ་བ་སེམས་སློ།།

གཞན་གནློད་ཀི་ཉེས་པ། གཞན་ལ་ངན་བས་པའི་སིག་ཉེས། 

 གཞན་གནློད་གཞི་བཅས་སློང་བ། སློ་ཐར་སློམ་པའི་ངློ་བློ་སྟེ། གཞན་ལ་གནློད་པ་ནི་ལུས་ངག་གི་

མི་དགེ་བ་བདུན་དང་། གཞི་ནི་འདིར་རྒྱུའི་དློན་ཏེ་ཡིད་ཀི་མི་དགེ་བ་གསུམ་བཅས་པ་སློང་

བའློ།། དེའང་ལེགས་སྨློན་དང་འཇིགས་སྐྱློབ་ཙམ་མིན་པར་འཁློར་བ་མཐའ་དག་ལས་ངེས་པར་

འབྱུང་བའི་བསམ་པས་རིས་ཟིན་པ་ནི་སློར་སློམ་མཚན་ཉིད་པའློ།། 

གཞན་གནློད་རང་ཕན། གཞན་ལ་གནློད་ཀང་རང་ལ་ཕན་པ། 

གཞན་པ། ① ལློགས་སུའམ་ཐ་དད་པ། མི་གཞན་པ། གློ་སྐབས་གཞན་པ། མིང་གཞན་པ། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་ཅིག་ཤློས་དང་། ཐ་དད། དབེ་བ། གཞན། གཞན་དག་ལ་ལ་བཅས་སློ།། ② བདག་མིན་

པའི་ཕ་རློལ་པ་ཐམས་ཅད། གཞན་ལ་འཁང་བ། གཞན་ལ་བསློ་བ། གཞན་པས་འཕ་བ་དང་སྨློད་པ་

ལ་མི་འཛེམ་པ། གཞན་གི་བསབ་བར་མ་ཉན་ན། དེ་ལས་འློན་པ་སུ་ཞིག་ཡློད། ལྷག་བསམ་དཀར་

པློའི་བསམ་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་ཁེར་ནས་བློ་མཐུན་གཞན་པ་རྣམས་ལ་རློགས་རམ་བེད་པ། 

གཞན་ཕན། སྐྱེ་བློ་གཞན་ལ་ཕན་གདགས་རྒྱུའི་བ་བ་སྟེ་དཔེར་ན། ཕློ་འདིས་རང་དློན་སངས་ཤིང་

གཞན་ཕན་འབའ་ཞིག་དློན་དུ་གཉེར་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གཞན་ཕན་བརློན་འགྲུས། སེམས་ཅན་རྣམས་ཐབས་ཀིས་བསྡུས་ཏེ་དགེ་བ་ལ་འགློད་པ། 

གཞན་ཕློགས། ① ཕ་རློལ་པའི་གྲུབ་མཐའ། ② རང་ཕློགས་ཀི་ལློག་ཟླ། 

གཞན་འཕྲུལ།གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་དང་དློན་གཅིག 

གཞན་དབང་། ① བ་སྤློད་གང་ལ་གཞན་གིས་དབང་བསྒྱུར་བས་ནས་རང་དབང་མེད་པར་གྱུར་

པའི་དློན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གཞན་རྒྱུད་དང་། གཞན་ལློས། གཞན་ལ་རག་ལས་པ། རང་

དབང་མིན་པ། རང་དབང་མེད་པ། དབང་མེད་བཅས་སློ།། ② མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་ནང་གི་

གཞན་དབང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་མིང་། དེའི་དློན་ནི། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། གཞན་དབང་རྒྱུ་

རྐྱེན་ལས་སྐྱེས་རྣམ་རིག་ཙམ། །ཀུན་ཉློན་ས་བློན་ཀུན་བང་གཉིས་ཀའི་ངློར། །མ་གྲུབ་གཉིས་

སམ་ཡང་ན་དྲུག་ཏུ་དབེ། གཞན་དབང་ནི་རང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་སྐྱེས་པའི་རྣམ་པ་རིག་པ་ཙམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡིན་ལ། རང་གི་ཞེས་པ་རྣམ་པ་རིག་པའི་ཤེས་པ་དེ་དང་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་མཐུན་པའམ་རུང་བ་

ལས་འབྱུང་བའི་དློན་ཡིན་ནློ།། དེའང་གཞན་ཞེས་པ་ནི་ཀུན་གཞིའི་སྟེན་དུ་བཞག་པའི་སྣ་ཚོགས་

པའི་བག་ཆགས་རྣམས་ཡིན་ལ། བག་ཆགས་དེའི་དབང་ལས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམ་

རིག་དང་བཅས་པ་སྣང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ།། དེ་ལ་རྣམ་ཤེས་གསལ་རིག་ཙམ་ཞིག་བག་

ཆགས་ཀི་དབང་དུ་མ་གྱུར་ན། རྣམ་པ་རིག་པ་སྣ་ཚོགས་པར་མི་འགྱུར་བར་རང་ཚུགས་སུ་

གནས་པ་ཡིན་པས། བག་ཆགས་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པས་རྣམ་པར་རིག་པ་སྣ་ཚོགས་གྱུར་པ་

ཡིན་ནློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། འདིའི་དློན་མདློར་བསྡུས་ན། ང་ཚོའི་ཤེས་པའི་ངློར་སྣང་བའི་

དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསལ། མཛེས་པ་དང་མི་མཛེས་པ། སྣང་བ་དང་མུན་པ། 

དྲློ་བ་དང་གང་བ་ལ་སློགས་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་སྣང་ཚུལ་འདི་དག་སློ་སློའི་བག་ཆགས་ཀིས་དབང་

གིས་སྣང་བ་ཡིན་པས། ཤེས་པ་རང་ལ་སྣང་དང་མི་སྣང་པའི་རང་དབང་མེད་པ་བག་ཆགས་ཀི་

གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པས་ན་གཞན་དབང་གི་བློ་ཟེར། སེམས་ཙམ་པའི་སྐབས་འདིར་སྣང་ཡུལ་

ཐམས་ཅད་ནང་སེམས་ཀི་རྣམ་པ་ཙམ་ལས་ཕི་རློལ་གི་དློན་ཡློད་པ་ཁས་མི་ལེན་ནློ།། 

གཞན་དབང་ཁད་པར་གསུམ་ལན། ༡ རྣམ་རློག་གི་སྤློད་ཡུལ། རང་འཛིན་རློགས་ཞེན་ཡུལ ༢ ཀུན་

བཏགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་གནས། ཀུན་བཏགས་འདློགས་གཞི་ཡིན་པ ༣ འདུ་བེད་ཀི་

མཚན་མ། འདུས་བས་རྣམས་རང་རང་གི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་མཚན་མ་དང་འདུས་མ་བས་

རྣམས་སྤིའི་རྣམ་པ་ཡིད་ལ་ཤར་བའི་སློ་ནས་ངེས་དགློས་པ། 

གཞན་དབང་གི་ངློ་བློ་ཉིད། གཞན་གི་དབང་གི་མཚན་ཉིད་དང་དློན་གཅིག 

གཞན་དབང་གིས་འགློག་པ། འགློག་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དགག་བ་མི་འདློད་པའི་བ་

བ་ཞིག་སྒྲུབ་པར་རློམ་པ་ལ། འགློག་བེད་གཞན་དབང་ལ་ཁག་བཞག་ནས་ཟུར་གིས་འགློག་

པའི་རྒྱན་ཞིག 

གཞན་དབང་སློན་ལས་ཀི་ནད། སྨན་དཔྱད་ཀིས་བཅློས་ཀང་འཚོ་མི་ནུས་པ་འཆི་བར་འགྱུར་བའི་

ནད་ཀི་མིང་སྟེ། འབེ་ལློ་ཙཱ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁབ་ཀིས་མཛད་པའི་ཐློར་བུའི་སྐློར་ཉེར་མཁློ་སྣ་

ཚོགས་བསྡུས་པ་ལས། གཞན་དབང་སློན་ལས་ཀི་ནད་ནི། སྐྱེ་བ་གངས་མེད་ཀི་སློན་དུ་གཞན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

ལ་ཕན་གནློད་ཀི་ལས་གང་དང་གང་བསགས་པ་དེ་དང་དེའི་དབང་གིས་ད་ལའི་ལུས་ལ་ཡང་

དེ་ལར་དུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚེ་རིང་ཐུང་སློགས་སློན་གི་ལས་ཇི་བཞིན་ལས་སྨན་

དཔྱད་སློགས་རྐྱེན་གང་གིས་ཀང་བཟླློག་ཏུ་མེད་པ་འཆི་བར་འགྱུར་བའི་ནད་ཀི་མིང་ངློ་།། 

གཞན་དབང་གཉིས། མ་དག་གཞན་དབང་དང་། དག་པ་གཞན་དབང་སྟེ་གཉིས་སློ།། 

གཞན་དབང་གཉེན་སྒིག ཕློ་མློའི་བར་གི་གཉེན་སྒིག་དེ་གཉེན་རྒྱབ་མཁན་གི་ཕློ་མློ་གཉིས་དང་

གློས་བསྡུར་གེང་མློལ་མ་བས་པར་ཕ་མ་སློགས་མི་གཞན་གིས་ཐག་བཅད་པར་གློ 

གཞན་དབང་དུ་འདུས་མི། གཞན་དབང་དུ་སློང་བའི་མི། 

གཞན་དབང་བདེན་གྲུབ། མདློ་སེ་པའི་ལུགས་ལ་གཞན་དབང་། ཡློངས་གྲུབ། ཀུན་བཏགས་བཅས་

མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་ནང་ནས་གཞན་དབང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དང་། ཕི་མ་གཉིས་བདེན་པར་

མ་གྲུབ་པ་ཁས་བངས་ཤིང་། དངློས་པློ་དང་གཞན་དབང་དློན་གཅིག་པ་དང་། མིག་གིས་མཐློང་

བའི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་གཞན་དབང་ཡིན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡློངས་གྲུབ་དང་། ནམ་

མཁའ་སློགས་ཀུན་བཏགས་སུ་ཁས་བངས་པ་ཡིན། 

གཞན་དབང་ཚིག་ཐློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

གཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་passive vocabulary ཟེར། 

གཞན་དབང་ཡློངས་གྲུབ་གཉིས། སེམས་ཙམ་པས་དངློས་པློ་རྣམས་གཞན་དབང་དང་། སྟློང་ཉིད་

རྣམས་ཡློངས་གྲུབ་ཏུ་ཁས་བངས་པ་ཡིན། 

གཞན་དབང་རྣམ་རིག་བཅུ་གཅིག རྣམ་ཤེས་ཙམ་བག་ཆགས་ཀི་གཟུགས་སྣང་བ་ལུས་ཀི་དབང་

པློར་སྣང་བའི་རྣམ་རིག མིག་ཤེས་དབང་པློར་སྣང་བ་ལུས་ཅན་གི་རྣམ་རིག ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་

ཟབ་མློའི་རྣམ་རིག ཡུལ་དྲུག་ཏུ་སྣང་བ་ཉེ་བར་སྤད་བའི་རྣམ་རིག མིག་ཤེས་སློགས་ཉེ་བར་

ལློངས་སྤློད་པའི་རྣམ་རིག་ལློ་དང་ཟླ་བ་སློགས་དུས་སུ་སྣང་བའི་རྣམ་རིག གཅིག་བཅུ་བརྒྱ་

སྟློང་སློགས་གངས་སུ་སྣང་བའི་རྣམ་རིག ཐ་སྙད་མིང་ཚིག་ཡི་གེ་གསུམ་དུ་སྣང་བའི་རྣམ་རིག 

གློང་དང་གློང་ཁེར་ནགས་ཚལ་དང་རི་ལ་སློགས་པ་ཡུལ་གི་སྣང་བའི་རྣམ་རིག རང་གི་ལུས་

ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་དམིགས་ནས་བདག་ཏུ་སྣང་བའི་རྣམ་རིག གཞན་གི་ལུས་ངག་ཡིད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསུམ་ལ་དམིགས་ནས་གཞན་དུ་སྣང་བའི་རྣམ་རིག་གློ 

གཞན་དབང་ས་ཚིགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་གཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་passive station ཟེར། 

གཞན་འབློར་ལྔ། འབློར་པ་བཅུའི་ནང་གསེས། ཆ་རྐྱེན་གཞན་ལ་ལློས་ནས་ཚང་དགློས་པ་གནས་

པ། སངས་རྒྱས་བློན་དང་ཆློས་བསྟན་དང་། བསྟན་པ་གནས་དང་དེའི་རེས་འཇུག གཞན་ཕིར་

སྙིར་ནི་བརེ་བའློ།། 

གཞན་མ། གཞན་པ་དང་འདྲ། 

གཞན་རློད་འཐེན་འཁེར། མི་གཞན་ལ་རློད་པ་བརྒྱབ་སྟེ་རང་འདློད་ཕློགས་ཞེན་བེད་པ། གནད་དློན་

དངློས་ལ་མ་བལས་པར་རང་འདློད་ཁློ་ནས་གཞན་རློད་འཐེན་འཁེར་བེད་པ། 

གཞན་མིང་ཁ་འཁེར། མི་སྐུ་ངློའི་ཆློག་མཆན་མ་ཐློབ་པར་གང་བྱུང་དུ་དེའི་མིང་བེད་སྤད་པ། ཡང་

ན། མིང་གཞན་བརྫུས་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

གཞན་སྨློན། གཞན་སྨློན་པ་ཞེས་ཏེ། རང་སྐྱིད་གཞན་སྨློན་གི་ཕུན་ཚོགས་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

གཞན་གཙེས་རང་འཕུང་། རང་གཞན་ཚང་མ་ལ་མི་ཕན་པ། ཡང་ན། རང་མགློ་ཆུ་འདྲེན་ཞེས་པ་

མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

གཞན་འཚེ། [མངློན]རྐུན་མ། 

གཞན་ཞློར་རང་དྲུད། གཞན་གི་ཞློར་ལ་རང་ཡང་ཚུད་པ། 

གཞན་ཡང་། ① དེ་མིན་པ་གཞན་དག་ཀང་། ལས་དློན་གཞན་ཡང་། ② བཤད་ཚུལ་སློན་མའམ་

བཤད་ཟིན་པ་ལས་གཞན་པ་སྟེ། རློམ་དེ་ཚིག་སྦློར་ལེགས་པ་བཤད་ཟིན་ཅིང་། གཞན་ཡང་

བརློད་བ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གཞན་གཡམ། གཞན་གི་ཞློར། རང་ཉིད་ཀིས་རློག་དཔྱློད་མི་བེད་པར་གཞན་གཡམ་དུ་འབངས་ཏེ་

སྐད་ཆ་གང་རུང་བཤད་པ། 

གཞན་རིག ཡུལ་ཅན་རང་ལས་གཞན་པའི་ཕི་རློལ་གི་གཟུགས་ལ་སློགས་རྣམས་ལ་འཇུག་པར་

བེད་པའི་ཤེས་པ། དབང་ཤེས་ལ་བུའློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

གཞན་རིག་ཚད་མ། རང་ཡུལ་རང་དང་རས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆློས་དེ་མངློན་ལློག་ཅི་

རིགས་པའི་སློ་ནས་རློགས་པའི་ཚད་མ། 

གཞན་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར། སྒྲུབ་བེད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་གང་ཞིག བཟླློག་པ་རང་དང་

རིགས་ཐ་དད་པ་གཞན་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་འབས་བུའི་གཏན་ཚིགས་འཕེན་པའློ།། 

གཞན་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་བཅུ་བཞི། བཟླློག་པ་གཞན་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་

དབེ་ན། རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་། འབས་བུ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་། ལྷན་

ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་ཐལ་འགྱུར་དགུ་དང་། ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་གི་ཐལ་འགྱུར་དགུ་

དང་། ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་གི་ཐལ་འགྱུར་དང་། ཁབ་མེད་མ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་། 

རང་བཞིན་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་བཅས་བཅུ་བཞིའློ།། 

གཞན་ལ་ཁག་དཀྲི་བ། རང་གིས་བས་པའི་ནག་ཉེས་མི་གཞན་ལ་ཁ་ཡློག་རྒྱབ་པ། 

གཞན་ལ་ཉེས་འགེལ། གཞན་ལ་སྐྱློན་འཛུགས་པ། གཞན་ལ་མེད་པའི་ཡིག་དཔེ་ཁད་པར་ཅན། 

སྣར་ཐང་པཎ་ཆེན་སངྒ་ཤིས་མཛད་པ། ལཉྫ་སློགས་ཀི་ཡིག་དཔེ། མཆན་འགེལ་དབུ་ཅན་དུ་

བཀློད་པ་ཤློག་ས་དྲུག་ཡློད་པ་ཞིག་རེད་ཐང་དགློན་གི་དཔར་རིང་ནང་ཡློད། 

གཞན་ལ་སེམས། [མངློན]བ་ཁུ་བྱུག 

གཞན་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ། ཚད་མ་གང་ཞིག་རང་ཉིད་ཚད་མ་ཡིན་པར་གཞན་སྟློབས་ཀིས་ངེས་

པ་འདྲེན་པ། དཔེར་ན། ཨུཏྤལ་ངློ་མི་ཤེས་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་ཨུཏྤལ་འཛིན་པའི་དབང་

མངློན་དང་། ཚད་མའི་བརྡ་ལ་མ་བང་བའི་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མ་ལ་བུའློ།། 

གཞན་ལས་ངེས་པ་གསུམ། གཞན་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་ཚུལ་གིས་དབེ་ན་དློན་ལ་

ཨུཏྤལ་ཡིན་ཀང་རྒྱང་རིང་པློ་ནས་ཁ་དློག་ཙམ་ལས་གང་ཡིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་དུས་ཀི་མིག་ཤེས་ལ་

བུ་སྣང་བ་རང་ལས་ངེས་ཤིང་བདེན་པ་གཞན་ལས་ངེས་པ་དང་། དློན་ལ་ཤུག་པ་ཡིན་པ་ལ་

རྒྱང་རིང་པློ་ནས་ཡལ་འདབ་ཅན་དུ་ངེས་ཀང་གང་ཡིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་དུས་ཀི་མིག་ཤེས་ལ་བུ་སྤི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རང་ལས་ངེས་ཤིང་ཁད་པར་གཞན་ལས་ངེས་པ་དང་། རྒྱང་རིང་པློ་ནས་འློད་དམར་ཙམ་ངེས་

ཀང་མར་མེ་དང་ནློར་བུ་སློགས་གང་གི་འློད་ཡིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་དུས་ཀི་མིག་ཤེས་ལ་བུ་ཡློད་པ་

རང་ལས་ངེས་ཤིང་བདག་ཉིད་ཀི་སྤི་དང་ཁད་པར་གཞན་ལས་ངེས་པ་སྟེ་གསུམ། 

གཞན་ལུགས། རང་གི་འདློད་ལུགས་ལ་ལློས་པའི་གཞན་གི་ལུགས་ཏེ་གྲུབ་མཐའ་གཞན། 

གཞན་སེམས། མི་ཕ་རློལ་པློའི་འདློད་པ། གཞན་སེམས་སྲུང་བ། 

གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངློན་ཤེས། གཞན་གི་སེམས་འདློད་ཆགས་ཡློད་མེད་སློགས་མངློན་སུམ་

དུ་ཤེས་པ་ཡང་དག་པར་འབློར་བར་གྱུར་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཤེས་རབ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས། 

གཞན་སེལ། རློག་པའ་ིསྣང་ངློར་ཆློས་ད་ེམ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་ནས་ཆློས་དེར་སྣང་བའ་ིསྒློ་བཏགས། 

གཞན་སེལ་གསུམ། དློན་རང་མཚན་ག་ིགཞན་སེལ། བློའ་ིགཞན་སེལ། མེད་དགག་ག་ིགཞན་སེལ་ལློ། 

གཞན་གསློ།། [མངློན]བ་ཁྭ་ཏ། 

གཞན་གསློ་རབ་དགའ། [མངློན]བ་རློག 

གཞན་གསློས། [མངློན]①ཁུ་བྱུག ② བན་གཡློག 

གཞབ། ① བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། ཆུ་ཁར་གཡེང་བའི་དངློས་རས་ཕ་མློ་

མང་པློ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་ལེན་པའམ་དེ་དང་མཚུངས་པའི་ལས་ཀ་བེད་པ་སྟེ། འློ་

མའི་ཁ་ནས་མར་གཞབ་པ། འློ་ཟློའི་ཁ་ནས་མར་གཞབ་མཁན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གཞབ་པ། [རིང]འཇབ་པ། 

གཞབས་པ། [རིང] ① ཐབས་ཀིས་བརགས་པ། ② བཞགས་པ་དང་འདྲ། 

གཞམ། འཇམ་པློར་བས་པ། 

གཞམ་ནི། རྣམས་ནི་ཞེས་པའི་དློན། 

གཞམས། [རིང]འཇམ་པློའི་སློ་ནས་བསློ་བ་ བཤད་པ ལ་གཞམས་བསློ་བེད་ཟེར་བ། 

གཞའ། ① བེད་མེད་ལས་ཚིག རྨ་ཁ་སློས་དཀའ་བ་སྟེ། གཞའ་བ་ལ་ཤ་རུས་ཚ་གང་རྣམ་པ་བཞི། 

ཤ་གཞའ་བ་ནི་ཤ་རུས་སྐྱེར་མི་འདློད། རུས་གཞལ་རུས་པའི་སྟེང་ནས་ཤ་མི་སྐྱེ། ཚ་གཞའ་རྨ་

ཁ་ཤི་ལ་རླངས་པ་ཆེ། གང་གཞའ་དྲློད་བལ་རྨ་ཁ་ཤི་བའློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

གཞའ་གནའ། གནའ་ས་མློ་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། གཞའ་གནའ་ཧློར་གི་རྒྱལ་པློ་བཀའ་བསྩལ་ཏེ། ཞེས་

པ་ལར་རློ། 

གཞའ་བ། [རིང]① སྐུང་བའམ་ཡིབས་པ། ② མགུ་བ། ③ གབ་པ། 

གཞའ་ཚོན། འཇའ་ཚོན། 

གཞའ་རིས། འཇའ་ཚོན་གི་རི་མློ། 

གཞའ་གསང་། [རིང]① འཕིན་ལས། ② གཡུང་དྲུང་། ③ ཕི་ནང་གཉིས། 

གཞར་བ། ① སྐྲ་སློགས་བེག་པ། སྐྲ་གཞར་ཁང་། ② འབེད་པ། རིག་ངློས་ཀི་དྲེག་པ་གཞར་བ། ③ 

[རིང]ཉེ་བའམ་མཐུན་པ། 

གཞར་ཡང་།[རིང] ① དུས་ནམ་ཡང་། ② སར་ཡང་། 

གཞར་ལ། [རིང]ཞློར་ལ། 

གཞལ། འཇལ་གི་མ་འློངས་པ་དང་དངློས་པློ་གཞན་སྟློན་པའི་ལས་ཚིག། གཞལ་བའི་གངས་ལ་བུ། 

གཞལ་དཀའ་བ། ཚད་ཀིས་དཔློག་དཀའ་བ། 

གཞལ་འཁློར། གངས་གནས་ཤིག 

གཞལ་ཐག གངས་གནས་ཤིག 

གཞལ་ཐིམ། གངས་གནས་ཤིག 

གཞལ་དུ་མེད་པ། ཡློན་ཏན་ནམ་དགེ་མཚན་སློགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཚད་ཀིས་དཔློག་མི་ཐུབ་པ་ལ་

བུར་ཡློད་པ། 

གཞལ་བ། འཇལ་བའི་མ་འློངས་པ། 

གཞལ་བ། ཚད་མས་རློགས་པར་བ་བའམ་འཛིན་པར་བ་བའི་ཡུལ་ཏེ་ཆློས་མཐའ་དག་ལ་གློ དེ་དང་

ཡློད་པ། གཞི་གྲུབ། ཤེས་བ། ཡུལ་བཅས་དློན་གཅིག 

གཞལ་བ་གཉིས། རང་མཚན་དང་སྤི་མཚན་གཉིས། 

གཞལ་བའི་གནས་གསུམ། མངློན་གྱུར་དང་། ལློག་གྱུར་དང་། ཤིན་ཏུ་ལློག་གྱུར་ཏེ་གསུམ་མློ། 

གཞལ་བེད་བཅུ་དྲུག མངློན་པ་མཛོད་དུ་གཟུགས་ཕ་རགས་འཇལ་བེད་ཀི་ཚད་ཅིག་སྟེ། རྡུལ་ཕ་
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རབ། རྡུལ་ཕན། ལྕགས་རྡུལ། ཆུ་རྡུལ། རི་བློང་གི་རྡུལ། ལུག་རྡུལ། གང་གི་རྡུལ། ཉི་ཟེར་གི་

རྡུལ། སློ་མ། ཤིག་ནས། སློར་མློ། ཞེང་བཅས་རིམ་བཞིན་བདུན་འགྱུར་དང་། སློར་ཚིགས་

ཉེར་བཞིར་ཁྲུ་གང་། ཁྲུ་བཞི་ལ་འདློམ་གང་། འདློམ་ལྔ་བརྒྱ་ལ་རྒྱང་གགས། དེ་བརྒྱད་ལ་དཔག་

ཚད་གཅིག་བཅས་སློ།། 

གཞལ་བེད་ཆ་བཅུ་གཅིག དུས་འཁློར་ལུགས་ཀི་གཟུགས་ཕ་རགས་འཇལ་བེད་ཀི་ཚད་གཅིག་

སྟེ། རྡུལ་ཕ་རབ། རྡུལ་ཕ་མློ། སྐྲ་རེ། སྐེ་ཚེ། ཤིག་ནས། སློར་མློ་རྣམས་རིམ་བཞིན་བརྒྱད་

འགྱུར་དང་། སློར་ཉི་ཤུ་ལ་ཁྲུ། ཁྲུ་བཞི་ལ་འདློམ། འདློམ་ཉིས་སྟློང་ལ་རྒྱང་གགས། འདི་བཞི་ལ་

དཔག་ཚད་གཅིག་བཅས་སློ།། 

གཞལ་བེད་ཚད་མ་གསུམ། མངློན་སུམ་དང་། རེས་དཔག ཡིད་ཆེས་ཚད་མ་བཅས་གསུམ་མློ། 

གཞལ་བླུགས། འཇལ་བེད་ཀི་འབློ། 

གཞལ་མེད། ① འཇལ་དུ་མེད་པ། ཕ་མའི་བཀའ་དྲིན་གཞལ་དུ་མེད། ② གངས་གནས་ཤིག 

གཞལ་མེད་ཁང་། གཞལ་ཡས་ཁང་དང་དློན་གཅིག གཞལ་མེད་ཅན། [མངློན]ལྷ་སྤི། 

གཞལ་མེད་ཕློ་བང་རི་རབ་ཀི་རེ་མློ། ལྷ་ཡུལ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ལ་བརྒྱ་བིན་གི་ཕློ་བང་ལ་ན་སྡུག་

ཟེར་བ་ཞིག་ཡློད་ཟེར་རློ། 

གཞལ་ཚད། རིང་ཐུང་དང་། ཆེ་ཆུང་སློགས་གཞལ་བའི་ཚད་ཀི་མིང་། 

གཞལ་ཡས། ① ཚད་ལས་འདས་པ། ②གངས་གནས་ཤིག་གི་མིང་། 

གཞལ་ཡས་ཁང་། ① རྒྱུ་དང་རྒྱ་ཁློན་སློགས་ཀི་ཚད་དང་ཡློན་ཏན་འཇལ་མི་ནུས་པའི་ལྷའི་ཁང་

བཟང་། ② རིའི་དབང་པློ་རི་རབ། 

གཞས། མིང་ཚིག གཞས་ཚིག་གང་ཞིག ཚིག་དྲུག་ཅན་ཡིན་པ། གདངས་དལ་ལ་རིང་བ། དབུས་

གཙང་ཕློགས་སུ་དར་ཁབ་ཆེ་བའི་ཕློ་མློ་གཞློན་ནུ་རྣམས་ཀི་འཛའ་བརེའི་རྣམ་པ་མཚོན་བེད། 

གཞས་དང་། གླུ་ཡི་ཁད་པར་དྲུག་ཚིག་དང་བརྒྱད་ཚིག་གི་ཁད་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག ལེན་ཚུལ་

གི་སྒ་གདངས་མཐློ་ཞན་གི་ཁད་པར་ཡློད་པ་མ་ཟད། གཞས་ནི་དབུས་གཙང་སློགས་ཞིང་པའི་

ས་ཁུལ་དུ་དར་ཁབ་ཆེ་ལ། གླུ་དང་ལ་ཡི་ནི་མདློ་ཁམས་སློགས་འབློག་པའི་ས་ཁུལ་རྣམས་སུ་
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དར་ཁབ་ཆེ། 

གཞས་འགློ གཞས་ཀི་འགློར་ངག་གི་གདངས་རིང་པློར་གཏློང་བ་ཞིག 

གཞས་ཆེན། སར་བློད་ཡུལ་གི་མི་ཆེན་སྐུ་དྲག་དག་གིས་ཆང་ས་རྒྱབ་སྐབས་སྐྱེས་པ་ཕློས་རེན་

འབེལ་མཚོན་བེད་དུ་སྒ་གདངས་དམའ་ཞིང་རིང་བར་གླུ་བངས་ནས་གཞས་གཞུག་ལ་རང་

འགློས་མགློགས་མྱུར་གིས་ཞབས་བློ་རྒྱབ་པ་ཞིག 

གཞས་རིང་། གླུ་གཞས་ཀི་ཚིག་དང་གདངས་རིང་པ། 

གཞས་གཏློང་། བ་ཚིག ཕློ་མློ་མང་པློ་མཉམ་དུ་འདུས་ནས་གཞས་གཏློང་། གཞས་འཐེན་ཡང་ཟེར། 

གཞས་ལེན་ཟེར་སློལ་མེད། 

གཞས་མདངས། གླུ་སློགས་ཀི་དབངས་སམ་གདངས། 

གཞས་དཔློན། གཞས་གཏློང་བའི་འགློ་གེང་མཁན་ནམ་དགེ་རྒན། 

གཞས་མ། གཞས་གཏློང་མཁན་གི་བུད་མེད། 

གཞས་མ་འཆལ་མློ།གཞས་གཏློང་བའི་སྨད་འཚོང་མ། གཞས་མ་རྣམ་ཐར། གདངས་རིང་མདངས་

ཐུང་གི་གཞས་དང་། གཞས་མ་རྣམ་ཐར་བཏང་ནས་དགའ་དགའ་སྐྱིད་སྐྱིད་བེད་པ། 

གཞས་ཚིག གླུ་གཞས་ཀི་ཚིག་འབྲུ། 

གཞས་གཞུག གཞས་ཀི་མཇུག་བསྡུ་ས་ནི་གཞས་གཞུག་སྟེ་འཁྱུག་གཞས། 

གཞས་ར། གཞས་གཏློང་བའི་ས་ཆ། ཆློས་རར་ཆློས་དང་། གཞས་རར་གཞས། 

གཞས་ཤགས། གདློང་ཐུག་རེད་འགན་གིས་གཞས་གཏློང་བ། ཕར་ཚུར་གཞས་ཤགས་རྒྱབ་པ། 

གཞི། ① ས་ཆ་དང་། གནས་ཡུལ། ཁིམ་གཞི། ས་གཞི། ཡུལ་གཞི། གནས་གཞི། ②ར་བ་དང་། ངློ་མ། 

རྨང་གཞི། རེན་གཞི། མ་གཞི། ཆློས་གཞི། དངློས་གཞི། གཞི་གཅིག་དུ་མར་སྤློ་བ། གཞི་འཆའ་བ། 

③ དངློས་པློ་དང་། ཆློས། ཁད་གཞི། བསབ་གཞི། རློད་གཞི། གློད་གཞི། ④ རྒྱུ་དང་། ས་བློན། ནད་

གཞི། ཡློང་གཞི། འབྱུང་གཞི། གཞི་ཅི་ལས་གྱུར་པ། གཞི་མེད་པར་འབས་བུ་མི་ཡློང་། 

གཞི་རང་། རའམ། མ་མློ། མ་གཞི། གཞི་རང་ཐློག་ནས་གྲུབ་པ། 

གཞི་དཀར་པློ། གཞི་དཀར་པློའི་སྟེང་མེ་ཏློག་དམར་ལང་སློགས་རི་མློ་ཡློད་པ། 
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གཞི་ཁུངས། ཁིམ་ཚང་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཏེ། ཞིང་འབིང་ཞིང་དབུལ་སློགས། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་data ཟེར། ། 

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

གཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་data network ཟེར། 

གཞི་གངས་ཨང་ཚབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་གཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་data code ཟེར། 

གཞི་གྲུབ། ཚད་མས་གྲུབ་པ་སྟེ། ཀ་བུམ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་གང་དང་གང་ཡིན་ཀང་དེ་ཡློད་མེད་

དང་ཡིན་མིན་སློགས་བློ་ཚད་མས་བརགས་ནས་དེ་ལར་གྲུབ་པའློ།། 

གཞི་རྒྱ། ཐ་གྲུའི་ཁློན་ཡློངས། གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་། ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ། 

གཞི་རྒྱུགས། སློབ་སྦློང་གི་འཛིན་གྲྭ་གང་ཞིག་ལ་ཞུགས་རྒྱུ་དང་། ལས་ཀ་བཙལ་མཁན་སློགས་ལ་

ཆེས་ཐློག་མའི་རྨང་གཞི་བརག་དཔྱད་ཀི་ཆེད་དུ་ལེན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རྒྱུགས་ཚད་རགས་པ་ཞིག

གཞི་དགློན། གཞིས་དགློན་དང་འདྲ། 

གཞི་ལྔ། བེ་བག་སྨ་བས་ཤེས་བའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་གཞི་ལྔའི་ནང་དུ་འདུས་པར་འདློད་ལ། དེ་ནི་

སྣང་བ་གཟུགས་ཀི་གཞི་དང་། གཙོ་བློ་སེམས་ཀི་གཞི། འཁློར་སེམས་བྱུང་གི་གཞི། ལན་མིན་

འདུ་བེད་ཀི་གཞི། འདུས་མ་བས་པའི་གཞི་སྟེ་ལྔའློ།། 

གཞི་སློན་སྐྱེས། [མངློན]གློག 

གཞི་གཅིག ར་བ་གཅིག་སྟེ། ར་བའི་ཆ་ལ་མི་འདྲ་བ་མེད་པ། 

གཞི་གཅིག་གི་རས་ཆློས་དུ་མ་འགལ་བ། འགལ་བའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བརློད་འདློད་

ཀི་དངློས་པློ་གཞི་གཅིག་གི་ཁད་ཆློས་མང་པློ་འགལ་བ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག 

གཞི་གཅིག་གི་རས་དང་ལས་འགལ་བ། འགལ་བའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བརློད་འདློད་ཀི་

དངློས་པློ་གཞི་གཅིག་ལ་ཁད་ཆློས་ཀི་རས་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་ཚོགས་པ་དང་། དེའི་བེད་ལས་

ཀང་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག 
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གཞི་གཅིག་གི་ཡློན་ཏན་འགལ་བ། འགལ་བའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བེད་པློའི་དངློས་པློ་

གཞི་གཅིག་གི་ཡློན་ཏན་གི་ཁད་པར་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

གཞི་གཅིག་གི་ལས་འགལ་བ། འགལ་བའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བེད་པློའི་དངློས་པློ་གཞི་

གཅིག་གི་བེད་ལས་འགལ་བ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག 

གཞི་བཅུ་བདུན། རབ་བྱུང་གི་བསྒྲུབ་པའི་བསབ་བ་ལ། སློམ་པ་མ་ཐློབ་པ་འཐློབ་པར་བེད་པ་རབ་

བྱུང་གི་གཞི་གཅིག་དང་། ཐློབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསབ་བསྲུང་བའི་གཞི་དགུ་དང་། ཉམས་པ་

ཕིར་བཅློས་ཀི་གཞི་བདུན་ཏེ་བཅུ་བདུན་ནློ།། 

གཞི་བཅློ་ལྔ། ༡ སྣློད་དག་པའི་གཞི། ༢ བཅུད་དག་པའི་གཞི། ༣ཉེར་སྤློད་དག་པའི་གཞི། ༤ རྣམ་

པར་འགྱུར་བ་དག་པའི་གཞི། ༥ རང་བཞིན་དག་པའི་གཞི། ༦ འཁློར་བའི་གཞི། ༧ མ་ངན་

ལས་འདས་པའི་གཞི། ༨རང་བཞིན་གི་གཞི། ༩ རྣམ་གངས་ཀི་གཞི། ༡༠ མཐར་གཏུགས་པའི་

གཞི། ༡༡ དློན་དམ་པའི་གཞི། ༡༢ རགས་པའི་གཞི། ༡༣ཕ་བའི་གཞི། ༡༤ ཀུན་རློབ་ཀི་གཞི། 

༡༥ ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་གཞིའློ།། 

གཞི་ཆེན་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ ༡༦༦༤ ལློར་ཨློ་རྒྱན་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་

མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཞི་ཆློས་གཅིག་པ། ལློག་པ་གཅིག་པས་མ་གྲུབ་པ་གསུམ་གི་ཡ་གལ། གཞི་ཆློས་ཐ་དད་མེད་ནས་

མ་གྲུབ་པ་སྟེ། དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་ཅན། སྒ་ཡིན་ཏེ། བས་པའི་ཕིར། 

གཞི་ཆློས་ཉེར་གཅིག ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གཅིག་བསྡུས་རེ་རེར་ཡང་། འབྱུང་ཁུངས་སྣློད་བཅུད་

སེམས་ཡིད་རྣམ་པར་ཤེས། མཚན་གཞི་མཚན་ཉིད་དངློས་མེད་གསུམ་གསུམ་དབེ། མཚན་

གཞི་མཚན་ཉིད་དངློས་མེད་གསུམ་གསུམ་དབེ། མཚན་གཞི་ཚོར་བ་འདུ་ཤེས་འདུ་བེད་

གསུམ། མཚན་ཉིད་ཡུལ་དུས་དངློས་པློར་བཏགས་པ་གསུམ། གཞན་འགྱུར་དངློས་བརེན་མི་

སིད་དངློས་མེད་དློ།། 

གཞི་ཇི་བཞིན་པ། སྦངས་པའི་ཡློན་ཏན་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། མལ་ལ་ཆགས་པའི་གཉེན་པློ་
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དབེན་སར་གནས་གར་བབ་བབ་ཏུ་འདུག་ཅིང་བདེ་བ་མི་འདམ་པར་འདུག་པ། 

གཞི་ལིད་པློ། ནད་སློགས་ཚབས་ཆེན་པློ། 

གཞི་བསྙེན། ར་བའི་བསྙེན་ཚད་ཀི་གངས། 

གཞི་རགས་ཀི་འབེལ་བ་མ་གྲུབ་པ། དློན་ལ་མ་གྲུབ་པའི་རགས་དྲུག་གི་ནང་གསེས། གཞི་རགས་ཀི་

འབེལ་བ་མི་སིད་ནས་མ་གྲུབ་པ་སྟེ། དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་ཅན། མི་རག་སྟེ། མིག་གིས་གཟུང་བ་ཡིན་

པའ་ིཕིར།ཞེས་པ་ལ་བུ་སྒྲུབ་བེད་དང་བསྒྲུབ་གཞ་ིགཉིས་ཀ་ིའབེལ་བ་མེད་པས་རགས་མ་གྲུབ་པའློ།། 

གཞི་རགས་ཀི་འབེལ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པ། བློ་ངློར་མ་གྲུབ་པའི་རགས་གསུམ་གི་ཡ་

གལ། ཆློས་ཅན་དང་རགས་གཉིས་ཀི་བར་ལ་ཁབ་འབེལ་ཡློད་མེད་མ་ངེས་པའི་རྐྱེན་གིས་མ་

གྲུབ་པ་སྟེ། དཔེར་ན། རྨ་བའི་སྒ་རི་སུལ་གསུམ་པློ་གང་ནས་གག་པར་མ་ངེས་པའི་ངློར། རི་

སུལ་གསུམ་གི་དབུས་ན་ཆློས་ཅན། རྨ་བ་ཡློད་དེ། རྨ་བའི་སྒ་གག་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

གཞི་རགས་གཅིག་པ། ལློག་པ་གཅིག་པས་མ་གྲུབ་པ་གསུམ་གི་གས། གཞི་རགས་ཐ་དད་མེད་ནས་

མ་གྲུབ་པ་སྟེ། དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་ཅན། མི་རག་སྟེ། སྒ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

གཞི་ཐ་དད་པའི་བ་བ་འགལ་བ། འགལ་བའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བེད་པློའི་དངློས་པློ་གཞི་

མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀི་བ་བ་མི་མཐུན་པ་འགལ་བ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག 

གཞ་ིཐམས་ཅད་ཡློད་པར་སྨ་བ་བདུན། ཐེག་དམན་ས་ེཔ་བཅློ་བརྒྱད་ཀ་ིགས་ཤིག གཞ་ིཐམས་ཅད་ཡློད་

པར་སྨ་བ་དང་། འློད་སྲུང་བ། ས་སྟློན་པ། ཆློས་སྲུང་བ། མང་ཐློས་པ། གློས་དམར་བ། རྣམ་པར་ཕེ་

སྟེ་སྨ་བ་སྟེ་བདུན། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡློད་པར་སྨ་བའི་སེ། ཡློད་པར་སྨ་བའི་སེ་དང་དློན་གཅིག 

གཞི་ཐིག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་གཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་baseline ཟེར། 

གཞི་མཐུན། ཐ་དད་པའི་ཆློས་གཉིས་ཀ་གཞི་གཅིག་ཏུ་མཐུན་པའམ། གཉིས་ཀ་ཡིན་པ། དཔེར་ན། 

གསེར་བུམ་དེ་གསེར་ཡང་ཡིན་ལ་བུམ་པའང་ཡིན་པ་ལ་བུའློ།། 

གཞི་མཐུན་གི་དྲུག་པ། རྣམ་དབེ་དྲུག་པའི་ནང་གསེས་རས་སུ་གྲུབ་པ་གཉིས་མེད་ཀི་དངློས་པློ་

གཅིག་གི་སྟེང་དུ་གཞི་མཐུན་སྦློར་བ། ཟླ་བའི་དཀར་མདངས། གསེར་གི་རྒྱན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

གཞི་མཐུན་པ། འགལ་མེད་གཅིག་ཏུ་འདུ་བ། སྒ་དེ། ཤེས་བ་དང་། དངློས་པློ་གཉིས་ཀའི་གཞི་

མཐུན་ཡིན་པ། 

གཞི་དང་སྙིང་པློ་མེ་ཏློག་གིས་བརྒྱན་པའི་ཞིང་ཁམས། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། ཡེ་ཤེས་གངས་

ཆེན་མཚོ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དེའི་ཕག་མཐིལ་གི་རྡུལ་ཕན་གཅིག་གི་ནང་དུ་འཇིག་རེན་གི་

ཁམས་རྒྱ་མཚོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཕག་མཐིལ་གི་སྙིང་པློ་རབ་ཏུ་གནས་པ་ཞེས་བ་བར། 

སྟློན་པའང་ཡེ་ཤེ་གངས་ཆེན་མཚོ་ཉིད་དུ་བསྟན་ཏེ་རྣམ་པ་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་

གཅིག་གིས་སྤློད་ཡུལ་ལློ། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་དེའི་ནང་དུ་ཆུད་པའི་འཇིག་རེན་གི་

ཁམས་ཤིན་ཏུ་མང་པློའི་དབུས་སུ་སངས་རྒྱས་རྣམ་པ་སྣང་མཛད་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་གཞི་

དང་སྙིང་པློ་མེ་ཏློག་གིས་བརྒྱན་པའི་ཞིང་འདི་གནས་པར་གསུངས་སློ།། 

གཞི་སྙིང་མེ་ཏློག་གིས་བརྒྱན་པའི་ཞིང་ཚད། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། དེའང་གིང་བཞི་རི་རབ་ཁློར་

ཡུག་དང་བཅས་པ་རླུང་དཀིལ་ནས་སིད་རེའི་འློག་མིན་ལ་ཐུག་གི་བར་གི་གནས་དེ་ལ་གིང་

བཞི་པའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཞེས་བ། དེ་འདྲ་བ་སྟློང་གཅིག་ལ་ཁློར་ཡུག་གཅིག་གིས་བསྐློར་

བ་སྟློང་དང་པློ། དེ་དག་བསློམས་པ་གཅིག་ཏུ་བརིས་པ་སྟློང་ལ་མུ་ཁྱུད་གཅིག་གིས་བསྐློར་བ་

སྟློང་གཉིས་པ། དེ་སྟློང་ལ་ཁློར་ཡུག་ཆེན་པློས་བསྐློར་བ་སྟློང་གསུམ་པ་སྟེ། གིང་བཞི་པའི་

འཇིག་རེན་གི་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ལ་སྟློང་གསུམ་གི་སྟློང་ཆེན་པློ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་གཅིག་ཅེས་

བ། དེ་ནས་རིམ་པས་གློང་ནས་གློང་དུ་དུང་ཕྱུར་ཕག་བཅུ་བཅུར་བསྒེས་པས་འཇིག་རེན་གི་

ཁམས་གི་གངས་རློགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའང་སྟློང་དང་པློ་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་རབ་འབམས་

མཚམས་སྦློར་གི་འཇིག་རེན། དེ་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་རབ་འབམས་རྒྱུད་ཀི་འཇིག་རེན། དེ་བེ་བ་

ཕག་བརྒྱ་རབ་འབམས་རྒྱ་མཚོའི་འཇིག་རེན། དེ་ལ་བུ་དུང་ཕྱུར་ཕག་བཅུར་ལངས་པ་ན་གཞི་

དང་སྙིང་པློ་མེ་ཏློག་གིས་བརྒྱན་པའི་ཞིང་གཅིག་ཡིན། དེ་ནི་མཆློག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་གཅིག་གི་

གདུལ་ཞིང་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སློ།། 

མདློར་སྡུས་ན། གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་དུང་ཕྱུར་ཁི་གཅིག་ལ་གཞི་དང་སྙིང་པློ་མེ་ཏློག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གིས་བརྒྱན་པའི་ཞིང་ཁམས་གཅིག་ཟེར། 

གཞི་དུས་ཀི་བར་དློ།སིད་པ་བར་དློ་སྟེ་བར་དློ་དངློས། 

གཞི་དུས་ཀི་འློད་གསལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པ་

རང་བཞིན་གིས་འློད་གསལ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཏེ། གཞི་རྒྱུད་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པློ། 

གཞི་དུས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལྔ། ཉློན་མློངས་པ་ལྔ་པློ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་གནས་འགྱུར་བ་སྟེ། ཞེ་སང་རང་གློལ་མེ་

ལློང་ཡེ་ཤེས་དང་། ང་རྒྱལ་རང་གློལ་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་། འདློད་ཆགས་རང་གློལ་སློར་རློགས་

ཡེ་ཤེས། ཕག་དློག་རང་གློལ་བ་གྲུབ། གཏི་མུག་རང་གློལ་ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བཤད་དློ། 

གཞི་དེབ། མ་དེབ། 

གཞི་ལློག རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མཚོན་པའི་གཞི་སྟེ། དངློས་པློ་བེ་བག་པའི་དློན་ཡིན་ཏེ། མཚན་

གཞི་གློ་བ་རེན་གི་ཆློས། ཞེས་པ། དཔེར་ན། བུམ་པའི་གཞི་ལློག་གང་ཞེ་ན། བེ་བག་གསེར་གི་

བུམ་པ་ལ་བུའམ། གློག་ཀད་ཀི་གཞི་ལློག་གང་ཞེ་ན། བེ་བག་ངའི་ལག་པའི་མཐེ་འཕུལ་ཐེབ་ཕུ་

ལ་བུའློ།། མཚན་གཞི་གློ་བ་རེན་གི་ཆློས། 

གཞི་གདན། འློག་སྟན། 

གཞི་བདག ཡུལ་དེར་བདག་ཏུ་བཟུང་མཁན་གི་འབྱུང་པློ་མི་མ་ཡིན་པའི་རིགས་ཞིག་ཡློད་པ་

གནའ་མི་རྣམས་ཀི་འདློད་སློལ་ཞིག་ཡིན། ཡུལ་སློ་སློའི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ནི་ཡུལ་དེར་ཡློད་

པའི་རི་བློ་མཐློ་ཤློས་དང་། ཡང་ན་དམིགས་གསལ་གི་བག་རི་དང་། སང་རི། ར་རི། ནགས་རི་

སློགས་ཐུན་མིན་གི་ཁད་ཆློས་ཡློད་པ་རྣམས་ཡིན་འདུག་ལ། གཞི་བདག་དེའི་ཆས་གློས་ཀང་

གནའ་བློའི་ཡུལ་དེའི་དཔློན་རིགས་རྣམས་ཀིས་ཆས་གློས་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་འདུག

གཞི་བདག་གཉུག་མར་གནས་པ། ཡུལ་གང་དེར་རག་ཏུ་གནས་ཤིང་སྐྱློབ་པའི་འཇིག་རེན་པའི་ལྷ། 

གཞི་བདེན་པ་གཉིས། ཐ་སྙད་ཀུན་རློབ་བདེན་པ་དང་། ཐབས་བྱུང་དློན་དམ་བདེན་པའློ།། 

གཞི་བསྡུ་བ། སློབ་དཔློན་ཐློགས་མེད་ཀིས་མཛད་པའི་ས་སེ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། རློད་བེད་ཀི་

གཞུང་རྣམས་སེ་སྣློད་གསུམ་དུ་བསྡུ་བར་བསྟན་པའློ།། 

གཞི་ནག་པློ། ཚོས་གཞི་དཀར་པློའི་ལློག་ཟླ། གཞི་ནག་པློ་ལ་ཡིག་འབྲུ་དཀར་པློའི་རི་མློ་ཤིན་ཏུ་གསལ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

གཞི་ནས། ར་བ་ནས། ལས་དློན་གཞི་ནས་རང་ཡག་པློ་ཚུགས་པ། 

གཞི་པ། གནས་གཅིག་ཏུ་གཏན་སློད་བེད་མཁན་གི་མི། 

གཞི་པང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་གཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་base board ཟེར། 

གཞི་སྤིལ་བ། [རིང]ས་གཞི་ཁློད་སྙློམས་པློ་བཟློས་པ། 

གཞི་ཕན་ཚེགས། ① གཞི་ར་ཆུང་ཆུང་། ② འདུལ་གཞུང་གི་བེ་བག་ཅིག 

གཞི་བ། གནས་གཅིག་ཏུ་གཏན་སློད་བེད་མཁན་གི་མི། 

གཞི་བློ། རྒྱན་དུ་སློད་མཁན། 

གཞི་བེས། གཞིས་བེས་དང་འདྲ། 

གཞི་མ། གཞི་ར། 

གཞི་མ་གྲུབ་པ། ① ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ། ② མེད་པ། ③ གཤིས་ཀ་ཡག་པློ་མིན་པ། 

གཞི་མེད། ① སྟློང་པ་ཉིད། ② ར་བ་མེད་པ། གཞི་མེད་སྐུར་འདེབས། གཞི་མེད་སྒློ་འདློགས། 

གཞི་མེད་ཀི་ལྷག་མ། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་ལས། གནློད་པ་ལས་གྱུར་པ་གཉིས་ཀི་ཡ་

གལ། དགེ་སློང་གཞན་ལ་བརློད་པའི་གཞི་མཐློང་ཐློས་དློགས་གསུམ་མེད་བཞིན་དུ་ཕམ་བཞི་

གང་རུང་གི་སློ་ནས་གཞན་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའློ།། 

གཞི་ར། དློན་གི་གཞིའམ་ར་བ། གཞི་ར་བཙུགས་པ། 

གཞི་ར་རྣམ་གཞག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

གཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་basic format ཟེར། 

གཞི་རའི་དབང་ཆ། ཆེས་རྨང་གཞིའམ་གཞི་རའི་དབང་ཆ། 

གཞི་ཚུགས། ར་བ་ཚུགས་པ། 

གཞི་མཚུངས། འདྲ་བ། 

གཞི་རློགས་པ་ཆེན་པློ། སགས་རིང་མའི་ཆློས་སྐད་དེ། གཞི་གནས་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་སློ།། དེ་

ཡང་རིག་པའི་ངློ་བློ་ལ། འཁློར་འདས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་རློགས་པ་སྟེ། འཁློར་བའི་ཆློས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་ལར་མེད་སྣང་ཉག་གཅིག་ཡིན་ཀང་རིག་རལ་བདག་ཏུ་བཟུང་བ་ལས་

གཞན་མེད་པ་དང་། མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་ཉི་མ་དང་འློད་ཟེར་བཞིན་ལྷུན་

གིས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་དུ་རློགས་པ་དེ་ཉིད་སིད་ཞི་ཀུན་ཁབ་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པས་ཆེན་པློའློ།། 

གཞི་འཛིན། གནས་བཅའ་བ་དང་ཁིམ་གཞི་འཛུགས་པའི་དློན། གཞི་འཛིན་ཁུངས་སྐྱེལ་བེད་ས་ཡློད་

པ། ཁུངས་ལུང་དང་རྒྱབ་རེན་ཡློད་པ། ཁུངས་ལུང་འདྲེན་རྒྱུ་ཡློད་པ་ཞེས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

གཞི་འཛིན་པ། ར་བར་འཛིན་པའམ་ཁུངས་ལུང་དུ་འཛིན་པ། 

གཞི་འཛིན་ས། ལ་བ་ཅི་རིགས་ཤིག་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཁུངས་དང་ལུང་ཡློད་པ། 

གཞི་རིམ། རྨང་གཞིའམ་རིམ་པ་འློག་མ། 

གཞི་རིམ་ཁིམས་ཁང་། གཞི་རིམ་གི་ས་ཁུལ་ལ་གནས་ཡློད་པའི་ཁིམས་ཁང་ལ་བརློད། 

གཞི་རིམ་ཞིབ་དཔྱློད་ཁང་། གཞི་རིམ་གི་ས་ཁུལ་ལ་གནས་ཡློད་པའི་ཞིབ་དཔྱློད་ཁང་ལ་བརློད། 

གཞི་ལ་གཞློལ་བ། གཞློལ་བ་གསུམ་གི་བཟླས་པའི་ཡ་གལ་ཏེ། བདག་མདུན་ལྷར་གསལ་བའློ།། 

གཞི་ལམ་འབས་གསུམ། ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ལ་སློམ་འབས་གསུམ་ལ་སྦར་བ་སྟེ། གཞི་ལ་བ་གཏན་

ལ་ཕབ་པ་དང་། ལམ་སློམ་པས་ཉམས་སུ་བངས་པ། འབས་བུ་བང་ཆུབ་ཐློབ་པ་བཅས་གསུམ། 

གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་གི་ཆློས་སྐུ། འདི་ལ་གཞི་དུས་ཀི་ཆློས་སྐུ་ནི། གཞི་དུས་ཀི་སེམས་ཉིད་

ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཆ་དེ་ལ་ཟེར། གལ་སིད་ང་རང་ཚོ་ཆློས་སློར་ཞུགས་ནས་

ལམ་བསློམས་ཏེ་སེམས་ཀི་ངློ་བློ་སྒིབ་བེད་ཉློན་མློངས་པའི་དྲི་མ་དེ་དག་སྦློང་བའི་ཐབས་ལ་

བརློན་པའི་སྐབས་སུ་ལམ་ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་ཟེར། གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ཀི་སེམས་ཉིད་དེའི་

དག་ཆ་དེ་ལ་ལམ་དུས་ཀི་ཆློས་སྐུ་ཟེར། ལམ་སྦློང་པ་མཐར་ཐུག་ཅིང་ཉློན་སྒིབ་དང་ཤེས་སྒིབ་

ཐམས་ཅད་དག་པ་ན་འབས་བུ་ཐློབ་ཟེར། འབས་བུའི་སྐབས་ཀི་སེམས་ཉིད་ལྷན་སྐྱེས་དེ་ལ་

འབས་དུས་ཀི་ཆློས་སྐུའམ། གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་གི་སྐུ་རྡློ་རེ་སེམས་དཔའི་ངློ་བློ་མངློན་

དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ།

གཞི་ལེན། མགློན་པློ་སྣེ་ལེན་བ་བའི་ལས། སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་གི་རྣམ་ཐར་ན་གསལ། 

གཞི་ལེན་པ། མགློན་པློ་སྣེ་ལེན་བེད་མཁན་ཏེ། དེང་དུས་རྒྱ་སྐད་དུ་ 接待员 ཟེར་བ་དེ་ཡིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

གཞི་ཤེས། གཞི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་ཐེག་དམན་གི་རློགས་རིགས་སུ་གནས་པའི་རྒྱུད་ཀི་མཁེན་པ། ཤེར་

ཕིན་དངློས་པློ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག 

གཞི་ཤེས་ཀི་ཆློས་དགུ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུ་ལས་མཁེན་པ་གསུམ་གི་ཆློས་སུམ་ཅུའི་ནང་

ཚན། གཞི་ཤེས་མཚོན་བེད་ཀི་ཆློས་དགུ་སྟེ། ཤེས་པས་སིད་ལ་མི་གནས་པའི་གཞི་ཤེས་

དང་། སྙིང་རེས་ཞི་ལ་མི་གནས་པའི་གཞི་ཤེས་དང་། རིང་བའི་གཞི་ཤེས་དང་། ཉེ་བའི་གཞི་

ཤེས་དང་། མི་མཐུན་ཕློགས་ཀི་གཞི་ཤེས་དང་། གཉེན་པློའི་ཕློགས་ཀི་གཞི་ཤེས་དང་། གཞི་

ཤེས་ཀི་སྦློར་བ་དང་། བང་སེམས་ཀི་སྦློར་བའི་མཉམ་ཉིད་དང་། གཞི་ཤེས་ཀི་མཐློང་ལམ་

བཅས་དགུའློ།། 

གཞི་ཤེས་ཀི་མཐློང་ལམ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། སྤློས་བལ་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་

པའི་མཐློང་ལམ་གང་ཞིག ཐེག་དམན་གི་མཐློང་ལམ་ཤུགས་ལ་འཕེན་བེད་གཞི་ཤེས་ཀི་

སྐབས་ནས་དངློས་སུ་བསྟན་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་བདེན་པ་མངློན་རློགས་སློ།། 

གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ། ཉན་རང་གིས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས། 

གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་ཉེར་བདུན། མེད་པ། མི་སྐྱེ ། དབེན་པ། མི་རི་བ། གནས་མེད་པ། ནམ་མཁའ། 

བརློད་དུ་མེད་པ། མིང་མེད་པ། འགློ་བ་མེད་པ། མི་འཕློག་པ། མི་ཟད་པ། སྐྱེ་བ་མེད་པ། བེད་

པ་པློ་མེད་པ། འཕློ་བ་པློ་མེད་པ། འདུལ་བ་པློ་མེད་པ། ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ། མ་སྐྱེས་པ། མ་

འགགས་པ། གཟློད་མ་ནས་ཞི་བ། རང་བཞིན་གིས་མ་ངན་ལས་འདས་པ། ཀུན་ནས་ཉློན་

མློངས་མེད་པ། རྣམ་པར་བང་བ་མེད་པ། ཤེས་པ་པློ་མེད་པ། གློས་པ་མེད་པ། སྤློས་པ་མེད་པ། 

རླློམ་པ་མེད་པ། མི་གཡློ་བའི་རྣམ་པའློ།། 

གཞི་ཤེས་ཀི་སྦློར་བ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། གཞི་གཟུགས་སློགས་ལ་ཞེན་པ་བཀག་

ནས་བསློམས་པས་ཉན་རང་གི་སྦློར་བ་ཤུགས་ལ་འཕེན་བེད་ཀི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབློར། 

གཞི་གསུམ་གི་ཆློ་ག གསློ་སྦློང་དང་། དབར་གནས། དགག་དབེ་གསུམ་གི་ལག་ལེན་དངློས་སུ་

བེད་པའི་སྐློར་གི་གཞུང་། དེ་ཡང་ཟླ་བ་རེ་རེ་བཞིན་ཚེས་བཅློ་ལྔ་དང་། གནམ་གང་གཉིས་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསློ་སྦློང་རེ་དང་། དབར་ཁ་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་ཟླ་བ་བདུན་པའི་ཚེས་ཉེར་

དགུའི་བར་དབར་ཁིམས་ཁས་བངས་པས་དབར་གནས་དང་། དེ་ཟླའི་སུམ་ཅུ་ཉིན་དབར་

གནས་གློལ་སྐབས་དགག་དབེ་བཅས་ཡིན། 

གཞི་གསུམ་ཉམས་ལེན། གསློ་སྦློང་། དབེར་གནས། དགག་དབེ་གསུམ་ཡློད། ཟླ་བ་རེ་རེ་བཞིན་

ཚེས་བཅློ་ལྔ་དང་གནམ་སྟློང་གཉིས་ལ་གསློ་སྦློང་རེ་དང་། དབར་ཁ་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅུ་

དྲུག་ནས་ཟླ་བདུན་པའི་གནམ་སྟློང་གི་བར་དབར་ཁིམས་བསྲུང་བའི་དབར་གནས། ཟླ་བདུན་

པའི་གནམ་སྟློང་གི་ཉིན་དབར་གནས་གློལ་བའི་མཇུག་བསློམས་ཀི་དགག་དབེ། 

གཞི་གསུམ་གསལ་བེད། དབར་གནས་དང་གསློ་སྦློང་དགག་དབེ་སྟེ་གཞི་གསུམ་བེད་ཚུལ་

གསལ་བར་སྟློན་པའི་གཞུང་ཞིག དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པར་དཀའ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་

མཚན་གིས་མཛད་པའློ།། 

གཞིག བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ་སྐུལ་ཚིག དཔྱད་པ་གཏློང་བའི་དློན་ཏེ། 

གཞུང་དློན་ལ་གཞིག་པར་བ། བདེན་བརྫུན་ལ་གཞིག་མཁན། གཞིག་ཅིག་ལ་བུ། 

གཞིག་པ། གཞིགས་པ། གཞིག་པ། གཞིགས། དཔྱློད་པ་དང་རློག་པ། རྔ་རྡུང་སྟངས་ལ་གཞིགས་

པའི་འཆམ། འདིའི་དློན་ནི་གཞིག་དཀའ་བའློ།། ལེགས་ཉེས་ཀི་བ་བར་རང་བློ་གཞིགས་ཤིག 

གནས་ཚུལ་དེ་ལ་གཞིགས་ནས་ཤེས་ཐུབ་པ། 

གཞིགས། གཞིག་པའི་སྐུལ་ཚིག 

གཞིགས་པ། གཞིག་པའི་འདས་པ། 

གཞིབ་འཐུང་། ① འཇིབ་པ་དང་འཐུང་བ། ②[མངློན]བིས་པ། 

གཞིབ་པ། འཇིབ་པའི་མ་འློངས་པ། 

གཞིབས་སྦུབས། འློ་མ་གཞིབ་སྦུབས། 

གཞིབས། འཇིབ་ཀི་ད་ལ་བ་ལ་གཞིབས་འབི་བའང་ཡློད། 

གཞིབས་པ། [རིང]① སྒིག་པ། མི་མང་པློ་གལ་གཞིབས་ཏེ་བསད་པ། ② གཞིབ་པ་དང་སེབ་པ། 

ཁང་པ་གུ་དློག་པློ་ཡིན་སྟབས་ཚང་མ་གཞིབས་ནས་བཞུགས་དགློས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

གཞིའི་ཀུན་རློག་བརྒྱད་ཅུ། འདློད་ཆགས་ལས་གྱུར་པའི་རློགས་པ་བཞི་བཅུ། ཞེ་སང་ལས་གྱུར་པའི་

རློགས་པ་སློ་གསུམ། གཏི་མུག་ལས་གྱུར་པའི་རློགས་པ་བདུན་ནློ།། 

གཞིའི་སྐུ་གསུམ། ཐ་མལ་བའི་སྐྱེ་བ་གཞིའི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། ཐ་མལ་གི་འཆི་བ་གཞིའི་ཆློས་སྐུ ཐ་མལ་

གི་བར་དློ་གཞིའི་ལློངས་སྐུ་བཅས་གསུམ། 

གཞིའི་དཀིལ་འཁློར་བཞི། ས། ཆུ། མེ། རླུང་སྟེ་བཞིའློ།། 

གཞིའི་རྒྱུད། གཞིའམ་ཐབས་ཀི་རྒྱུད་ནི། སྒ་ཡངས་པར་ན་རིགས་སད་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་བར་དུ་

བགློད་པར་བེད་པའི་ལམ་གི་རྣམ་པ་སིད་དློ་འཚལ་ཐམས་ཅད་དང་དློག་པར་ན་སྨིན་བེད་ཀི་

དབང་དང་གློལ་བེད་ཀི་ལམ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ལ་གཞི་ཞེས་བའློ།། 

གཞིའི་ཆློས། འཁློར་བའི་བསྡུས་པའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་སློ།། 

གཞིའི་གཉེན་པློ། གཉེན་པློ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གིས་སངས་པའི་བལ་

ཐློབ་འཛིན་པ་སྟེ།བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་དང་པློ་མ་གཏློགས་པ་སྡུག་བསལ་ལ་ཆློས་ཤེས་པ་

ལ་སློགས་པ་རྣམ་པར་གློལ་བའི་ལམ་མློ། 

གཞིའི་རྡློར་བཟླས། སྐྱེས་ནས་མ་ཤི་བར་དུ་རླུང་འབྱུང་འཇུག་བེད་པ། 

གཞིའི་གནས་ལུགས། བློན་གི་བཤད་ཚུལ་ལར། འློད་གསལ་སྟློང་པ་བློན་སྐུའི་ངློ་བློ་རང་བཞིན་རྣམ་

དག་རློལ་མེད་ལྷུན་གྲུབ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡློད་པའི་གཞིའི་གནས་

ལུགས་ཏེ་ནང་པའི་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པློ་དང་འདྲ་བ་ཞིག 

གཞིའི་ཟུང་འཇུག བར་དློའི་སེམས་དང་དེའི་ལུས་ཚོགས་པ་གཉིས། 

གཞིའི་འློད་གསལ། འཆི་བ་འློད་གསལ། 

གཞིའི་སེམས་དབེན། འཆི་བ་འློད་གསལ་གི་ས་ལློགས་ཀི་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ། 

གཞིར། གཞི་ཡིག་ལ་ལ་དློན་གི་ར་སྦར་བ། 

གཞིར་བཅས། ཡིན་ཤག་ཤག་གམ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ། གཟུགས་པློ་བདེ་ཐང་ཡིན་པ་གཞིར་བཅས། 

ཕག་ལ་འབློར་པ་གཞིར་བཅས། 

གཞིར་བཞག ར་བར་གཟུང་བ། སིད་ཇུས་གཞིར་བཟུང་སྟེ་ལས་དློན་སྒྲུབ་པ། འཆར་གཞི་གཞིར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཟུང་གིས་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པ། 

གཞིར་བཟུང་བ། རྒྱུ་མཚན་སློགས་གཞི་རར་བཟུང་བའམ་ཁུངས་ལུང་དུ་བཟུང་བ། 

གཞིལ་བ། ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་འཇིལ་བའི་མ་འློངས་པའི་ལས་ཚིག 

གཞིས་ཀ སར་མངའ་བདག་ཚོས་བདག་བཟུང་བས་པའི་མི་སེར་དང་། ས་ཞིང་སློད་ཁང་བཅས་

པའི་རེན་གཞི། ཕ་གཞིས། གཞུང་གཞིས། སེར་གཞིས། ཆློས་གཞིས། དབང་ཨ་ཕ་ཆེ་སྟེ། 

གཞིས་ཨ་མས་བདག 

གཞིས་ཀ་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརན། གཙང་སྟློད་ས་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་གཞིས་ཀ་ཞིག་གི་མིང་། 

གཞིས་ཀ་དགློན། དགློན་འདི་བཏབ་དུས་ནམ་ཡིན་མ་གསལ། གཙང་ངློར་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལ་ནས་

ཕེབས་པའི་བ་མ་གཉིས་ཡུལ་འདིར་ཕེབས་ནས་རི་ད་ཞིག་བཏབ། རིམ་བཞིན་སྙན་གགས་དང་

དད་པ་བེད་མཁན་ཇེ་མང་ཕིན། ཡུལ་མི་ཚོས་བ་མ་གཉིས་ལ་ངློར་ཆེན་དང་ངློར་ཆུང་ཞེས་

འབློད། དེ་ནས་རི་ཁློད་དེ་དགློན་པ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡིན་པས་མཐར་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཞིས་ཀ་རེ། ① གཞིས་ཀ་བསམ་འགྲུབ་རེའི་བསྡུས་ཚིག་སྟེ་རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ནུབ་

གཞུང་རྒྱུད་དུ་ཡློད། རློང་འདིའི་འགམ་དུ་མང་ཆུ་དང་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པློ་འདྲེས་ཡློད། ② ས་

ཁུལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གཙང་ཁུལ་དུ་ཡློད་གཞིས་ཀ་རེ་ནི། འདིའི་ཁློངས་སུ་གཞིས་

ཀ་རེ་དང་། རྣམ་གིང་། གཏིང་སྐྱེས། ས་སྐྱ། ལྷ་རེ། དིང་རི། གཉའ་ནང་། སྐྱིད་རློང་། བཞད་མཐློང་

སྨློན། ངམ་རིང་། འབློང་པ། རྒྱལ་རེ། ཁང་དམར། རིན་སྤུངས། གློ་མློ། པ་སྣམ། གམ་པ། ས་དགའ་

བཅས་རློང་ཁག་བཅློ་བརྒྱད་ཡློད། ཀྲློན་ཆུས་ཀི་ལས་ཁུངས་དེ་གཞིས་ཀ་རེར་ཡློད། 

གཞིས་ཀ་བསམ་གྲུབ་རེའི་ཕློ་བང། དེང་སང་གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་ཡློད་སའི་

རྒྱབ་རི་དེ་ཡིན། རློང་འདི་སྣེ་གདློང་ཏཱའི་སི་ཏུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་

ས་གང་སྤི་ལློ ༡༣༤༩ ལློར་ས་སྐྱ་པའི་ལག་ནས་བློད་ཀི་སིད་དབང་བངས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་

རློང་མང་པློ་བརིགས་པའི་གས་ཡིན། རེས་སུ་གཙང་པ་རྒྱལ་པློས་བློད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་བའི་

སྐབས་སུ་འདི་ལ་བསམ་འགྲུབ་ཕློ་བང་ཞེས་གཙང་པ་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་ཡིན་འདུག སློག་པློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

གཙང་པ་རྒྱལ་པློའི་སིད་དབང་འཕློག་ནས་རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པློ་ཆློས་སིད་གཉིས་ཀི་ཁི་ལ་

བཞུགས་སྐབས། ཁི་སྟློན་གི་མཛད་སློ་སེལ་ཡུལ་ཡང་ཕློ་བང་དེ་ཡིན་འདུག

གཞིས་སྐྱ་བ། ཁིམ་སློ་བ། 

གཞིས་སྐྱེལ། གཞིས་ཀ་ཞིག་ནས་གཞིས་ཀ་གཞན་ཞིག་ཏུ་སྐྱེལ་དགློས་པའི་དབློར་འདྲེན་གི་ཁལ། 

གཞིས་ཁག གཞིས་ཀ་ཁག 

གཞིས་ཁང་། ① སེར་པའི་ཁང་ཁིམ་ལེ་བ། ② ས་གནས་ཀི་གཞིས་གཉེར་སློད་། 

གཞིས་རྒྱལ་དིང་གསུམ། ཡུལ་གཞིས་རེ་དང་། རྒྱལ་རེ། དིང་རི་གསུམ། 

གཞིས་དགློན། གློང་དུ་ཡློད་པའི་ལྷ་ཁང་དང་དགློན་པ་ཆུང་ངུའི་རིགས་ཀི་མིང་། 

གཞིས་མགློན། ① ཕ་ཡུལ་ནས་ཡློང་བའི་འགྲུལ་པ། ② ཁིམ་ཚང་ནང་ལ་སློད་མཁན་དང་། ཕློགས་

ནས་ཡློང་བའི་མགློན་པློ། 

གཞིས་བསྒིལ། ཁིམ་ཚང་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་བ། 

གཞིས་བཅས་པ། གནས་བཅས་ཏེ་རྒྱུན་སློད་སློ་བ། 

གཞིས་ཆགས་གཏན་ཆགས། ཕར་ཚུར་སློ་འགྱུར་མི་བེད་པར་ས་གཅིག་ཏུ་གཏན་སློད་བེད་པ། 

གཞིས་ཆགས་པ། ① ས་ཆ་གཅིག་ཏུ་རྒྱུན་སློད་བེད་པ། གློང་ཁེར་ནང་དུ་གཞིས་ཆགས་པ། ཞིང་

གློང་དུ་གཞིས་ཆགས་པ། འབློག་ལྷས་གཞིས་ཆགས། ② ས་གནས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་གཞིས་

ཆགས་ནས་སློད་མཁན། 

གཞིས་གཉེར། གཞིས་ཀའི་གཉེར་པ། 

གཞིས་དུད། གཞིས་ཀའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའི་དུད་ཚང་ཆུང་ཆུང་ཁལ་རེན་ས་ཞིང་མེད་པ། 

གཞིས་དེབ། གཞིས་ཀི་ས་ཁང་མི་གསུམ་ཇི་ཡློད་པ་དང་ཕར་འགློ་ཚུར་ཡློང་གི་དེབ་ཡིག 

གཞིས་སློད། གཞིས་སུ་གཏན་སློད་ཀི་ལས་བེད་གཙོ་བློའམ། གཞིས་སུ་བསད་ནས་མངའ་བདག་

གི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་གི་འགློ་གཙོ། 

གཞིས་པ། གཞིས་ཐློག་གམ་ཁིམ་དུ་སློད་མཁན། 

གཞིས་སློ་བ། སློད་གནས་སློ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཞིས་དཔློན། དེ་སློན་གཞིས་ཀ་སློ་སློའི་འགློ་དཔློན་ཏེ། གཞིས་སློད་པའང་ཟེར། 

གཞིས་དཔློན་གི་ཕློགས་ཤིང་། དེ་ས་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་སེར་པ་ཁག་སློགས་མཐློ་རིམ་པ་

ཚོས་རང་གི་ཕ་གཞིས་ཐློག་ཏུ་དློ་དམ་བེད་པློར་མངགས་པའི་གཞིས་སློད་པ་རྣམས་ལ་གཞིས་

ཀ་འཛིན་སྐྱློང་བེད་རིང་གཞིས་ཀའི་ས་ཞིང་ཕན་བུ་ཞིག་ཁློ་ཚོའི་ཐབ་རེན་དུ་སྤད་ནས་ཡློང་

འབབ་རྣམས་གཞིས་སློད་ལ་བབས་པ་ཡིན་པས་ས་ཞིང་དེ་རིགས་ལ་ཕློགས་ཞིང་ཟེར། གཞིས་

སློད་མང་ཆེ་བས་ཕློགས་ཞིང་དེ་རིགས་འུལ་མི་བསྐུལ་ནས་འདེབས་སྐྱློང་བེད་པ་དང་ཉུང་

ཤས་ཀི་བློགས་མར་བཏང་ནས་ས་བློགས་བསྡུ་ཀི་ཡློད། 

གཞིས་བེས། གཞིས་ནི་གནས་མལ་དང་། བེས་ནི་ཕློགས། 

གཞིས་བེས་ཞལ་འཛོམས། ཁིམ་གཞིས་སུ་སློད་མཁན་དང་། ས་ཕློགས་བེས་སུ་འགློ་མི་གཉིས་

མཉམ་འཛོམས་བྱུང་བ་ལ་གཞིས་བེས་ཞལ་འཛོམས་ཐློག་གསུང་གེང་ཞིབ་རྒྱས་གནང་སློང་། 

གཞིས་འབབ། གཞིས་ཀའི་ཡློང་འབབ། 

གཞིས་འབྲུ། གཞིས་ཀའི་སྟློན་ཐློག་འབྲུ་རིགས། གཞིས་འབྲུ་འབེབས་འདྲེན་བེད་པ། 

གཞིས་འབློག ① གཞིས་པ་དང་འབློག་པ། ② མངའ་བདག་གསུམ་གི་གཞིས་ཀའི་ཁློངས་གཏློགས་

ཀི་འབློག་པ། 

གཞིས་མ་ལག གཞིས་གཙོ་བློ་དང་། དེའི་ཡན་ལག 

གཞིས་ར་ལེན། གཞིས་ཀ་ར་བ་དང་ལེན་པ་སྟེ་གཞུང་བཞེས་བཏང་བ། 

གཞིས་རེ། གཞིས་ཀ་རེའི་བསྡུས་ཚིག 

གཞིས་འློག གཉིས་ཀའི་ཁློངས་གཏློགས་མི་སེར། 

གཞིས་གཡློག གཞིས་ཀའི་ལས་གཡློག 

གཞིས་ལག གཞིས་ཀའི་ཡན་ལག་སྟེ། མ་གཞིས་ལེ་བའི་ཁློངས་གཏློགས་གཞིས་ཆུང་། 

གཞུ། ① མདའ། གཞུ་འཐེན་མདའ་འཕེན། གཞུ་ལ་མདའ་སྦར་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མདའ་

སྐྱློད་དང་། མདའ་སྟན། མདའ་ལློ་བ། མདའ་སྣུན་བེད། མདའ་འཕེན། མདའ་ཟ། མདའ་ཟས་ཅན། 

གནམ་རུ་བཅས་སློ།། ② ཀ་བའི་བེ་སྟེང་དུ་ཡློད་པའི་གཞུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

གཞུ་ཀུན་དགའ་ར་བ། དུས་རབས་བཅུ་པའི་མཇུག་ཏུ་རྔློག་བང་ཆུབ་འབྱུང་གནས་ཀིས་སྙེ་མློ་གཞུ་

ནང་དུ་བཏབ་པའི་དགློན་པ་ཞིག 

གཞུ་ཀྲད། གཞུ་རྒྱུད་དེ་གཞུ་འགུགས་བེད་ཀི་རྒྱུན་བུ། 

 གཞུ་བཀང་། གཞུ་ལ་མདའ་སྦར་ནས་བཀང་བའམ་འཐེན་པ། 

གཞུ་ཁིམ། ཉི་ཁིམ་དགུ་པ། ཁིམ་ཞག་ཉི་བར་སྐབས་གནས་བཅློ་བརྒྱད་ཤར་ཚེ་ཉི་མ་གཞུ་ཁིམ་ལ་

སེབས། ལྷློ་གིང་ཤར་མའི་ཚངས་ཐིག་སྟེང་དགུན་ཉི་ལློག་འཆར། དེའི་མིང་དློན་ཁིམ་བཅུ་

གཉིས་ཀི་ཐད་ན་གསལ། 

གཞུ་ཁིམ་ཅན། [མངློན]མགློ་ཟླ་བའམ་བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པ། 

གཞུ་གང་ཚད། འདློམ་པ་གང་གི་ཚད། 

གཞུ་གུ། ① མཇུག་མ། རི་བློང་གི་གཞུ་གུ ② ཐ་མ། ལས་དློན་གི་གཞུ་གུ་བསྒིལ་བ། གྲུའི་གཞུ་གུ 

གཞུ་རྒྱལ། [མངློན]ལྷ་མ་ཡིན། 

གཞུ་རྒྱལ་གནམ་ལྕགས་བིན་པར་གྱུར། ས་བའི་གཞུ་རྒྱུད་བརྡུངས་ཏེ་མདའ་འཕངས་པའི་དློན་ཏེ། 

གཞུ་ལས་རྒྱལ་བའི་གནམ་གི་མདའ་ཞེས་པའློ།། 

གཞུ་རྒྱུད། གཞུ་འགུགས་བེད་ཀི་རྒྱུན་བུ། གཞུ་རྒྱུད་འཐེན་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འགུགས་

བེད་རྒྱུད་དང་། གཞུ་ཀྲད་ཀང་ཟེར་རློ། 

གཞུ་སྒ། གཞུ་བཀང་ནས་གློད་སྐབས་བྱུང་བའི་སྐད། 

གཞུ་ཆེན་དགློན། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་

པའི་ལྕགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༩༩༡ལློར་གྲུབ་དབང་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོས་ཨ་འཛོམ་འབྲུག་པ་རིན་

པློ་ཆེའི་བཀའ་ལུང་ལར་གཡའ་ལུང་འབུམ་བརིགས་ཆློས་ཁི་ཐང་དུ་སློས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་

པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གསེར་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཞུ་མཆློག ① གཞུ་ལེགས་པའི་མིང་། ② གཞུའི་སྣེ་མློ། 

གཞུ་མཆློག་སྣ། འདྲ་བའི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་གྲུ་མགློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་

དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཞུ་མཆློག་ཅེས་གཞུ་ཡི་རེ་མློའི་མིང་ཡིན་པས་འདིར་དེ་དང་འདྲ་བའི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་

གྲུ་མགློའི་མིང་ངློ་།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གཞུ་ཐུང་། ① མདའ་སྟན་ཐུང་བ། ② ཀ་སྟེང་གི་གཞུ་ཆུང་གི་མིང་ལའང་འཇུག 

གཞུ་བདུང་བ། [རིང]གཞུ་འཐེན་པ། 

གཞུ་འདློམ། འདློམ་པ་གང་། དེ་ལ་ཁྲུ་བཞི་ཡློད། སྐྱེལ་མར་གཞུ་འདློམ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་གི་སར་བློན། 

གཞུ་སྤན། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་སྤན་གི་དབིབས་ནི་གཞུ་

དབིབས་ལ་བུ་ཞིག་དགློས་པར་བཤད། 

གཞུ་བ། བཞུས། གཞུ་བ། གཞུས། འཕེན་པའམ། སྣུན་པ་དང་། རྒྱག འགམ་ལྕག་བཞུས་པ། ར་

བཟང་པློར་ལྕག་ཚན་བཞུས་པ། རྡློ་བཞུས་པ། གི་བཞུགས་ནས་བསད་པ། མུར་མཛོག་བཞུས་

པ། གཞུ་རེས་རྡེག་རེས་མ་བེད། སྟ་རེ་རྡློ་ལ་བཞུས་ན་སྐུ་གློང་ལྕགས་ལ་ཕློག་སློང་། བཞུས་

པའི་གཞུ་ལན་མ་བསློགས་ན། གཞུ་མཁན་མང་དུ་མང་དུ་འགློ 

གཞུ་དབིབས། གཞུ་དང་འདྲ་བའི་བཟློ་དབིབས། 

གཞུ་མློ། གཞུ་དང་འདྲ། 

གཞུ་ར། གཞུའི་དབིབས་དང་འདྲ་བའི་ལུས་ཀི་རའི་བེ་བག་ཅིག 

གཞུ་རིང་། ① མདའ་སྟེན་གི་གཞུ་རིང་བ། ② ཀ་སྟེང་གི་གཞུ་རིང་། 

གཞུ་ལས་སྐྱེས། [མངློན]ལྷ་མ་ཡིན། 

གཞུ་ཤུབས་དགློན། སྒྲུབ་སེ་བསམ་གཏན་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལྕགས་ཕློ་

སྟག་སྤི་ལློ་༡༤༡༠་ལློར་ཚ་ཁློ་ངག་དབང་གགས་པས་ག་གྱུའི་དགློན་གསང་སགས་དར་རྒྱས་

གིང་གསར་དུ་བཏབ། རེས་སུ་སེར་སྐྱེ་སྐུ་ཕེང་བཞི་བ་ངག་དབང་ཆློས་འཛིན་ནས་དགློན་ས་

སློས་ཏེ་གཙང་དགློན་རབ་བྱུང་བཙུན་པའི་སེ་ལ་གསར་དུ་བསྒྱུར། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློངས་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཞུ་ཤུབས། གཞུ་འཇུག་སྣློད། 

གཞུག ① རེས་མའམ་འཇུག་མའི་མིང་སྟེ། ཚིག་གཞུག་དློན་གིས་བསུབས། ཁབ་གཞུག་སྐུད་པས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

བསུབས། དམག་ཕར་འགློའི་སློན་མ། ཚུར་འློང་གི་གཞུག་མ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གཞུག་གུ མཇུག་མ། ར་མགློ་ལུག་གཞུག མགློ་མེད་གཞུག་མེད། མགློ་གཞུག་ལློག་པ། ཁི་ཉལ་

སར་གཞུག་གུ་མ་ལུས་པ་དགློས། 

གཞུག་ཆུང་། ① རྒྱབ་ཀི་མེ་བཙའི་གསང་སལ་ཚིགས་ཉི་ཤུ་པ་མན་ཆད་ཀི་རུས་པ་ཝ་གདློང་ཡང་

ཟེར་བ་དེའློ།། ② མཇུག་མ་ཐུང་བའམ། གཞུག་གུ་ཆུང་བ། 

གཞུག་ཏློ། ① སལ་ཚིགས་མཇུག་གི་རུས་པ་གཞུག་གུ་ཆུང་ཟེར་བ་དེའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

② མཇུག་མ་ཐུང་བའམ། གཞུག་གུ་ཆུང་བ། 

གཞུག་ཐུང་། ① སལ་རུས་ཀི་མཐའ་མ་གསུམ་པློ། ② མཇུག་མ་ཐུང་ཐུང་། ③ ཕི་ཐག་ཐུང་བ། 

གཞུག་པ། ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་མ་འློངས་པ། 

གཞུག་པ་ལེམ་དགློངས། ལེམ་དགློངས་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། བསྟན་པ་ལ་གཞུག་པའི་དློན་དུ་

གང་ཟག་གི་བདག་ཡློད་པར་གསུངས་པ་ལ་བུའློ།། 

གཞུག་མ། གཞུག་གུ་དང་འདྲ། 

གཞུག་འཛར། མཇུག་བསྡུ་བ། ལས་ཀའི་གཞུག་འཛར་དེ་གཙང་མར་བས་ཚར་ན་བློ་བདེ། 

གཞུག་རིལ། མཇུག་མ་འཁིལ་རིལ་ཏེ་ཁི་གཞུག་ལ་བུ། གཞུང་། ① སར་གི་དཔློན་ཚང་ངམ་གློང་

མ་ཚང་དང་ད་ལའི་སིད་གཞུང་སྟེ། སིད་དབང་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་བའི་ལས་ཁུངས། སིད་

གཞུང་། རྒྱལ་པློའི་གཞུང་། སེ་པ་གཞུང་། བློད་གཞུང་། ② སྤིའམ་ཐུན་མློང་སྟེ། རྒྱལ་ཁབ་བམ། 

ལས་ཁུངས། ཁེ་ལས། ཚོགས་ཁག་བཅས་གང་རུང་ལ་ཟེར་ཞིང་། སེར་གི་ལློག་ཟླ། གཞུང་

ཡིག སེར་དློན་དློར་ནས་གཞུང་དློན་སྒྲུབ་པ། ③ བསྟན་བཅློས་སློགས་དཔེ་ཆའི་རིགས། ཚད་

ལན་གི་གཞུང་། གཞུང་ཤིན་ཏུ་ངན་པ། གཞུང་རིང་། སྨན་གཞུང་། འཁབ་གཞུང་། ④ བསྟན་

བཅློས་སློགས་ཀི་ར་བའི་ཚིག་དློན། གཞུང་གློ་བདེ་པློ། བསྟན་བཅློས་ཀི་གཞུང་རློགས་དཀའ་

བ། གཞུང་གི་ར་བའི་ས་བཅད། གཞུང་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་དློན་རྣམ་པར་འགེལ་བ། ⑤ སིད་དམ་

དཀྱུས། འཕེད་གཞུང་། ཆུ་གཞུང་། གཞུང་རིང་། ⑥ དཀིལ་ལམ་དབུས། མཚོ་གཞུང་། གཙང་

པློའི་གཞུང་། ལྕེ་གཞུང་། ⑦ ངང་རྒྱུད་གཤིས་ཀ སེམས་ཀི་གཞུང་། 



  884  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཞུང་ཀློ ཆུ་བློའི་གཞུང་ཆེན་པློ་ནང་དུ་གཏློང་བའི་ཀློ་བ། གཞུང་ཀློ་བཏང་ནས་འཕུར་བ་ལར་འགློ་བ། 

གཞུང་རྐྱང་། མི་ཚང་མི་རྒྱུ་གཉིས་འཛོམས་ལ་རང་ཁློངས་ནས་འབློད་པའི་ཞེ་ཚིག གཞུང་རྐྱང་གི་

གཏློང་ཡློང་རྒྱུ་ནློར། གཞུང་རྐྱང་གི་འཚོ་ཚིས། 

གཞུང་ཁློངས་ཁེ་ལས། རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའི་ཁེ་ལས་ལ་ཟེར། 

གཞུང་ཁ། གནའ་དུས་གཞུང་གི་ལས་དློན་གི་ཟིན་ཐློ་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ཡིག་ཆ། 

གཞུང་སེར། སྤི་དང་སེར་གཉིས། དཔེར་ན་གཞུང་སེར་གཉིས་ལ་དང་གཞུང་སེར་གཉིས་ཕན། 

གཞུང་སེར་མི་དབེ་བ། གཞུང་དང་སེར་ཞེས་དབེ་བ་མི་ཕེ་བ་ལ་གློ 

གཞུང་སེར་ཆློས་གསུམ། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་སིད་གཞུང་དང་། སེར་པ་མི་དྲག དགློན་སེ་

ཁག་བཅས་ཏེ་མངའ་བདག་གསུམ། 

གཞུང་སེར་མཉམ་གཉེར། བཟློ་ལས་སམ་ཚོང་ལས་གང་ཞིག་ལ་སིད་གཞུང་དང་སེར་མི་ཐུན་མློང་

གིས་བདག་འཛིན་བེད་པ་ཞིག་སྟེ། དེ་ནི་སྤི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་བསྒྱུར་བཀློད་གཏློང་བའི་

བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་ཡིན། 

གཞུང་སློ། རྒྱ་སློ་སྟེ་སློ་ཆེན་གཙོ་བློ། 

གཞུང་སློ་ཕན་ཚུན། རེ་པློ་ཏ་ལ་ཕློ་བང་གི་མདུན་ངློས་སུ་གཞུང་སློ་ཤར་ནུབ་གཉིས་ཡློད། ཤར་གི་

གཞུང་སློ་ལ་ཕུན་ཚོགས་འདུ་ལམ་ཟེར་ཞིང་། ནུབ་ཀི་གཞུང་སློ་ལ་བང་ཆུབ་ཐར་ལམ་ཟེར། 

གཞུང་གློན། རྒྱལ་ཁབ་བམ་ཚོགས་ཁག་གིས་བཏང་བའི་འགློ་གློན། 

གཞུང་རྒྱུ་སེར་བདག གཞུང་གི་རྒྱུ་དངུལ་རང་སེར་ལ་བདག་པ། 

གཞུང་རྒྱུག སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་རང་ལ་ཁལ་འུལ་རྒྱུག་མཁན་མི་སེར། 

གཞུང་རྒྱུག་འཁེར་ཞན། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་རང་ལ་གཏློགས་པའི་མི་ར། 

གཞུང་རྒྱུག་མི་ར། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་རང་ལ་གཏློགས་པའི་ཁལ་རྒྱུག་མི་སེར། 

གཞུང་རྒྱུག་ས་འཛིན། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་རང་ལ་ཁལ་རྒྱུག་མཁན་གི་ཁལ་པ། 

གཞུང་ཐམ་སེར་རློ། གཞུང་ག་ིམིང་རགས་བཀློད་ཡློད་པའ་ིཐེལ་ར་ེལློག་ཏུ་མ་ིསེར་གིས་རྫུན་བཟློ་བས་པ།

གཞུང་བསྒིགས་པ། དཔེ་ཆའི་ཚིག་དློན་གི་གློ་རིམ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་པའམ་བསེབས་པ། 
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གཞུང་འགེལ། དཔེ་ཆ་གཞུང་ཆེན་མློའི་འགེལ་པ། 

གཞུང་ངན་པློ། ཕི་ཐག་མེད་པ། 

གཞུང་དངུལ། གཞུང་ངམ་སྤི་པའི་དངུལ་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་དང་། ལས་ཁུངས། ཁེ་ལས། ཚོགས་ཁག་

བཅས་ལ་དབང་བའི་དངུལ། 

གཞུང་དངུལ་ལློག་ཟློས། གཞུང་གི་རྒྱུ་དངུལ་རང་སེར་རམ་ཚོགས་པས་ལློག་ཏུ་ཟ་བ། 

གཞུང་དངུལ་སེར་སྤློད། གཞུང་གི་རྒྱུ་དངུལ་རང་སེར་གི་ཆེད་དུ་སྤློད་པ་ལ་ཟེར། 

གཞུང་དངུལ་ཧམ་ཟ། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཚོགས་པ་སློགས་གི་དངུལ་སློར་རང་གི་སྤློད་པ་ལ་གློ ཡང་

ན། སྤི་དངུལ་ཧམ་ཟ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

གཞུང་དངློས། བཤད་རྒྱུའི་གཞུང་དངློས་གཞི། 

གཞུང་བཅད། ① དར་གློས་སློགས་གཞུང་ནས་བཅད་པ། ② དཀྱུས་རིང་བའ་ིཕློགས་བརྒྱུད་ནས་ཕིན་པ། 

གཞུང་བཅད་རིན་གློང་། སིད་གཞུང་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་རིན་གློང་། 

གཞུང་ཆུ། ① ལུང་པའི་དཀིལ་ནས་རྒྱུག་པའི་ཆུ། ② བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷ་རི་རློང་ཁློངས་ཀི་

ཆུ་བློ་ཞིག་དང་། ཡིད་འློང་གཙང་པློའི་ཡན་ལག་ཅིག་ཡིན། 

གཞུང་ཆེན་མློ། རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པློ། 

གཞུང་གཉིས། མདློ་དང་སགས་ཀི་སེ་སྣློད། དེས་སྟློན་ཚུལ་གཉིས་ནི། གཙོ་བློ་དང་། ཕལ་པ་གཉིས། 

དངློས་བསྟན་དང་ཤུགས་བསྟན་གཉིས། 

གཞུང་གཉེར། གཞུང་གིས་བདག་གཉེར་བེད་པ། 

གཞུང་གཏུག མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱློད་ཁང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་གཏུག་པའི་ཐློབ་ཐང་ཐློག་ནས་མི་

དམངས་ཁིམས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུག་བེད་པ་ལ་གློ 

གཞུང་གཏུག་ལས་ཁུངས། གཞུང་གཏུག་བེད་སའི་ལས་ཁུངས། 

གཞུང་བཏང་མི་སྣ། སིད་གཞུང་ནས་ཕློགས་ལ་བཏང་བའི་མི་སྣ། 

གཞུང་ཐག གུར་གི་གཞུང་ཐག 

གཞུང་ཐམ། གཞུང་གི་ཐམ་ག་ལ་གློ 
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གཞུང་ཐམ་སེར་རློ། ཁིམས་མིན་གི་གཞུང་ཐམ་རློ་བ་ལ་ཟེར། 

གཞུང་ཐམ་བརྫུས་སྤློད། གཞུང་ཐམ་ལུགས་མཐུན་མིན་པར་སྤློད་པ། 

གཞུང་ཐིག ① དཀིལ་ཐིག ② གཞལ་བ་གང་དེའི་དཀིལ་ནས་བཏབ་པའི་ཐིག་སྟེ་ཚངས་ཐིག་དང་

དློན་གཅིག གཞུང་དློན། ① དཔེ་ཆའི་ནང་དློན་གཙོ་ཆེ་བ། གཞུང་དློན་ལྕིགས་པ། ② རྒྱལ་

ཁབ་དང་སིད་གཞུང་གི་ལས་དློན། གཞུང་དློན་ཕློགས་འགློ གཞུང་དློན་གཙོ་བློར་བཟུང་ན། 

རང་དློན་ཤུགས་ལ་བྱུང་བ། 

གཞུང་དློན་རྒྱ་འཁུར་ཁང་། སིད་གཞུང་གིས་སྐུ་མགློན་ལ་སྣེ་ལེན་ཞུ་བེད་འཁུར་བ་དང་བག་ལེབ་

བཟློ་སའི་ཁང་པ། 

གཞུང་དློན་སི་ཞུ། སིད་གཞུང་གི་ལས་དློན་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བེད་པ། 

གཞུང་དློས། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་ཁལ་གི་དློ་པློ། 

གཞུང་ལན། གཤིས་རྒྱུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མི། 

གཞུང་དྲང་སྤློད་གཙང་། སེམས་རྒྱུད་དྲང་བདེན་དང་སྤློད་པ་གཙང་བར་གློ 

གཞུང་དྲང་སྤློད་གཙང་གི་དཔློན་པློ། གཞུང་དྲང་ལ་ཟ་རྔམ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྤློད་པ་གཙང་བའི་

དཔློན་པློ། ཡང་ན། གཟུ་དཔློན་ཡང་ཟེར། 

གཞུང་ནག ① སེམས་ཀི་གཤིས་རྒྱུད་ནག་པློ། ②[མངློན]རི་དྭགས་ཤིག 

གཞུང་སྣེ། སིད་གཞུང་གི་ལས་སྣེ་སྟེ། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་ལས་བེད་དཔློན་རིགས། གཞུང་

སྣེ་སེབས་པ། 

གཞུང་གནས། ① སིད་གཞུང་། གཞུང་གནས་སུ་བདག་གིར་བཞེས། ② སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་

སྐབས་སིད་གཞུང་ལ་གཞུང་གནས་ཀང་ཟེར། 

གཞུང་པའི་སྐྱ་བློ་ལྷ་ཁང་། ལྷ་ཁང་འདི་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་དགེ་རྒྱས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཞུང་པ། གནས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་རྒྱུངས་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བཀྲ་འབུམ་

པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། གཞུང་པ་ནི། རྒྱུངས་པའློ།། དེ་ནི་སལ་ཚིགས་
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ཀི་དཀིལ་ལམ་གཞུང་དུ་གནས་པའི་ཕིར་གཞུང་པ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནློ།། 

གཞུང་པློ་ཏི་ལྔ། མདློ་ཕློགས་ཀི་རྒྱ་གཞུང་གཙོ་བློ་ལྔ་སྟེ། ཕར་ཕིན་དང་། དབུ་མ། ཚད་མ་རྣམ་

འགེལ། འདུལ་བ། མཛོད་དང་ལྔ། 

གཞུང་ཕློགས། ① སིད་གཞུང་གི་ཕློགས་སམ་ངློས། ② རྒྱུན་ཕློགས་སམ་དཀྱུས་ཕློགས། 

གཞུང་བུན། ① སིད་གཞུང་གིས་སེར་སློ་སློར་བཏང་བའི་བུ་ལློན་ལ་ཟེར། ② དེང་སྐབས་ནི་རྒྱལ་

ཁབ་ཀིས་སྤི་དམངས་སམ་ཕི་རྒྱལ་ནས་གཡར་བའི་ བུ་ལློན་ལ་ཟེར། 

གཞུང་བིན་པློ། དཔེ་ཆའི་གཞུང་ཡློངས་རློགས། 

གཞུང་བིས། གཞུང་རིས་དང་འདྲ། 

གཞུང་བ་མ། འདུལ་བ་ལུང་སེ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག གཞུང་འབུལ། རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བདག་དབང་

བས་པའི་འབྲུ་རིགས། 

གཞུང་འབྲུ་སྤི་མཛོད་ཁང་། དེ་ས་བློད་སེ་པ་གཞུང་འློག་གི་ལས་ཁུངས་ཤིག་སྟེ། བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་

དྲུག་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ ༡༩༥༧ལློར་གཞུང་འབྲུ་སྤི་མཛོད་ཁང་བཙུགས་པ་དེར་དློ་དམ་པ་ཐློག་

མ་སིད་ཟུར་གང་མདུན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག གུང དང་། ཛ་ཐའི་གཉིས། མཁན་རིམ་གཉིས། 

ལས་བ་སེར་སྐྱ་ཉི་ཤུ་སྐློར། དྲུང་ཡིག་གསུམ་བཅས་ཡློད་ཅིང་། ལས་ཁུངས་དེ་བཙུགས་རེས་

དེ་སའི་རློང་གཞིས་ཁག་གི་གཞིས་འབྲུའི་འབབ་དེབ་ཚང་མ་རིས་ཁང་ལས་ཁུངས་དང་འབབ་

ཞིབ་ལས་ཁུངས་སུ་ཡློད་པ་རྣམས་དང་། སློ་ནམས་ལས་ཁུངས་དང་། རེ་ཤློད་གཉེར་ཚང་ལས་

ཁུངས ། ཞློལ་གཉེར། ཞློལ་སྤི་ཕློགས་ཁང་། ལྷ་ས་ཚེ་གིང་དློ་དམ། དབུས་གཙང་འབྲུ་རིགས་

བསྡུ་གཏློང་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཁློངས་ནས་ཞློལ་གཉེར་ནས་རེ་ཤློད་གསློལ་ཐབ་ཏུ་ལགས་གློ། 

ལགས་སྨིན་ཕུག་དཀར་འབུལ་དགློས་པ་སློགས་རང་འཇགས་སུ་བཞག་པ་ཕུད། དེ་བིངས་

འབྲུ་རིགས་ལས་ཁུངས་ཚང་མ་ཟླ་བསྒིལ་ནས་གཞུང་འབྲུ་སྤི་མཛོད་ཁང་ནས་སར་ལམ་

མཆློད་རྒྱུན་ཁག་དང་། གཞུང་ཞབས་སེར་སྐྱ། རེ་ཤློད་ནང་གཟན། གད་ཁང་ཁག་གི་ཕློགས་

ཐློབ། དམག་ཕློགས། གཞན་ཡང་ཨར་ལས་དགློས་འབྲུ་སློགས་འཆར་འཕར་གི་འབྲུ་རིགས་

གཏློང་གཞི་གང་ཡློད་ནར་གཏློང་དགློས་པ་ཡིན། 



  888  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཞུང་མ། དབུ་མའམ། དཀིལ་མ། 

གཞུང་བཙུགས་ཁིམས་རློད་ཁང་། སིད་གཞུང་གིས་བཙུགས་པའི་ཁིམས་རློད་མཁན་གི་ལས་ཁུངས། 

གཞུང་ཚབ། གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ། 

གཞུང་ཚབ་ཁང་། རྒྱལ་ཁབ་བམ་སིད་གཞུང་ཞིག་གི་མངའ་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་བམ་

སིད་གཞུང་གཞན་གི་སྐུ་ཚབ་ཀི་གཞུང་ལས་ཁང་། 

གཞུང་ཚབ་ཆེན་མློ། རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློའི་སིད་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཆེན་མློ། 

གཞུང་ཚབ་དློན་གཅློད་ཁང་། རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་གི་ཕི་རྒྱལ་གི་གློང་ཁེར་ཆེ་ཁག་ཏུ་གནས་སློད་བས་

པའི་གཞུང་ཚབ་པ། 

གཞུང་ཚབ་ལས་བ། གཞུང་གི་ཚབ་བེད་པའི་ལས་བེད་མི་སྣ། 

གཞུང་ཚིག དཔེ་ཆའི་ར་བའི་ཚིག 

གཞུང་ཚོང་། གཞུང་གི་ཚོང་ལས། 

གཞུང་ཚོང་པ། སིད་གཞུང་གི་ཚོང་ལས་བེད་མཁན། གཞུང་ཞག ཉི་སྐར་བརྒྱད་དང་ཆུ་ཚོད་ང་བརྒྱད། 

སྤི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་ཉེར་བདུན་སྐློར་ནས་གཞུང་ཉག་ཉེར་གཅིག་འདྲེན། 

གཞུང་ཞབས། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་དཔློན་རིགས་སེར་སྐྱ་སྤིའི་མིང་། 

གཞུང་ཞབས་པ། སིད་གཞུང་གི་སྒིག་གཞིའི་ནང་ལས་ཀ་གཉེར་བཞིན་པའི་ལས་བེད་པ། 

གཞུང་གཞིས། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་ལ་དབང་བའི་གཞིས་ཀ 

གཞུང་བཞེས། ཁིམས་འགལ་གིས་ཐློབ་པའི་རྒྱུ་ནློར་རྣམས་གཞུང་གིས་བངས་ཏེ་སེར་གི་བདག་

དབང་འཕློག་པའི་དློན་ཡིན། 

གཞུང་བཟང་། ཕི་ཐག་རིང་བ། 

གཞུང་བཟློ་བ། གཞུང་གི་བཟློ་བ། 

གཞུང་ཡིག ① གཞུང་དློན་གི་ཡི་གེ ② ཡིག་གཟུགས་གཞུང་རིས་ཀི་རུས་དབིབས། 

གཞུང་རིང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིསཔའི་ལྕགས་ལུག་སྤི་ལློ༡༦༩༡ལློར་བློན་བཤེས་གཡུང་

དྲུང་བསྟན་འཛིན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

སྐྱློང་ཁུལ་བག་འགློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཞུང་རིས། སར་ལྷ་སའི་རེ་སློབ་གྲྭ་བ་རྣམས་ཀིས་འབི་བའི་ཡིག་གཟུགས། 

གཞུང་རུ། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་ལ་གཏློགས་པའི་རུ་བ། 

གཞུང་ལ་གྲུབ་པ་སེ་བདུན། མཚོ་སྐྱེས་ཀི་གསང་བ་གྲུབ་པ། ཡན་ལག་མེད་པའི་རྡློ་རེའི་ཐབས་དང་

ཤེས་རབ་གྲུབ་པ། ཨིནྟྲ་བྷཱུ་ཏིའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ། ལཀྵིམ་ཀའི་གཉིས་མེད་གྲུབ་པ། ཌློམྦྷི་ཧེ་རུ་

ཀའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་གྲུབ། ད་རི་ཀ་བའི་གསང་བ་ཆེན་པློའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་གྲུབ་པ། རྣལ་འབློར་མ་

ཙི་ཏློས་མཛད་པའི་དངློས་པློ་གསལ་བའི་རེས་སུ་འགློ་བའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་གྲུབ་པའློ།། 

གཞུང་ལམ། ལམ་ཆེན། མློ་ཊའི་ལམ་སློགས། 

གཞུང་ལམ་བཅའ་ཁིམས། རྒྱལ་ཁབ་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་གཞུང་ལམ་བདག་སྐྱློང་བེད་

སྤློད་སྐློར་གི་བཅའ་ཁིམས། 

གཞུང་ལས། ① སེར་དློན་གི་ལློག་ཕློགས། ② སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གིས་ལག་ཤེས་བཟློ་པ་

བཀློལ་སྤློད་ཀིས་རྒྱུག་འཇུག་པའི་ཁལ་འུལ་གི་སྤིའི་མིང་། 

གཞུང་ལས་ཆེན་མློ། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས། ལག་ཤེས་བཟློ་ལས་མི་མང་བསྐློངས་བསྡུས་

ཀིས་དུས་ཡུན་རིང་པློའི་བར་ག་ཕློགས་སྣེ་སེལ་ཙམ་སྤད་ནས་གཞུང་ལས་སྣ་ཚོགས་བེད་དུ་

འཇུག་པའི་ཁལ་ཆེན་ཞིག 

གཞུང་ལས་པ། གཞུང་འགན་སྒྲུབ་པ་ལ་ ཟེར། 

གཞུང་ལུགས། ① གཞུང་ཆེན་པློའི་ཚིག་དློན་གི་བཤད་ལུགས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བས་མཐའ་

དང་རློད་ལན་ནློ།། ② སིད་གཞུང་གི་ལས་དློན་ལུགས་སློལ། 

གཞུང་ལུགས་འཛིན། [མངློན]བློན་པློ། 

གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད། དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པར་ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་

གིས་མཛད་པའི་ཕི་རློལ་མུ་སྟེགས་པ་དང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ཀི་འདློད་

ཚུལ་རྣམས་གསལ་བར་སྟློན་པའི་གཞུང་གགས་ཅན་ཞིག 

གཞུང་ལུས། དཔེ་གཞུང་གི་བརློད་བ་དངློས་གཞི། གཞུང་ཤིང་། ཁང་པ་དང་། སྦྲ་གུར་སློགས་ཀི་
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གཞུང་དུ་བཏང་བའི་གདུང་མ་དང་། སློག་ཤིང་། 

གཞུང་ཤེར་ཕིན། ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་སྟློན་པའི་གསུང་རབ། 

གཞུང་གཤག ① དཀྱུས་སུ་གཤག་པ། དག་བློའི་དམག་དཔུང་གཞུང་གཤག་གིས་དཔའ་བློ་རྣམས་

མདུང་མཆློངས་བེད་པ། ② དཀིལ་དུ་གཤག་པ། 

གཞུང་ས། སིད་གཞུང་། གཞུང་ས་དགའ་ལན་ཕློ་བང་། གཞུང་ས་ཆེན་པློ། སྤི་ཡློངས་ཀི་ལས་དློན་

སྒྲུབ་མཁན་སིད་གཞུང་ཞེས་པའི་དློན། 

གཞུང་སེམས། སྤི་པ་ལ་ཕན་པའི་བསམ་བློ། གཞུང་སེམས་འགྱུར་མེད། གཞུང་སེམས་རྣམ་དག 

གཞུང་སློང་བ། ① ལྷ་མློ་བས་འཁབ་གཞུང་གི་ལློ་རྒྱུས་ཤློད་པ། ② གཏམ་དང་ལས་དློན་གི་གཞུང་

དྲང་པློར་སློང་བ། ③ ཉེར་ཕློགས་མེད་པར་བདེན་པ་གང་ཡིན་དེ་བཞིན་སྐྱློང་བར་ཟེར། 

གཞུང་བསིངས། རྒྱུན་ཡུན་རིང་དུ་བཏང་བ། གཞུང་བསིངས་ནས་མཐུན་སྒིལ་དམ་ཟབ་བས། 

མཛའ་མཐུན་འབེལ་བ་གཞུང་བསིངས་བེད་པ། 

གཞུངས། གཡློ་སྒྱུ་མེད་ཅིང་ཁློངས་ཡངས་པའི་དློན་ཏེ། ཡིད་གཞུངས་གློགས་པློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གཞུངས་བརྒྱུངས། གཞུངས་པའམ་བརྒྱུངས་པ་སྟེ། སལ་ཚིགས་ནང་གི་ཀད་པ། 

གཞུངས་པ། ① སལ་རྣག ② བློ་གསལ་བའམ་མཁས་པ། ཡིད་གཞུངས། 

གཞུངས་རིང་། ཕི་ཐག་རིང་བ། གཞུངས་རིང་གི་གློགས་པློ། 

གཞུད། ལམ་དུ་གཞུད་ཅེས་འགྲུལ་པ་སློགས་ལམ་དུ་འགློ་བའི་དློན་ལ་འཇུག 

གཞུན་པློ། ① ལེགས་པ་དང་། ཡིད་དུ་འློང་བ། གསེར་གཞུན་པློ། སྟློན་ཐློག་གཞུན་པློ། ② ཧུར་

བརློན་དང་ལས་ལ་བཀློལ་བདེ་བ། ལས་ཀ་གཞུན་པློ། 

གཞུམ་པ། འཇུམ་པའི་མ་འློངས་པ། 

གཞུའུ། གཞུ་ཆུང་ཆུང་། 

གཞུར། ① [རིང]གཞུང་། ② བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་ད་ལ་བ་དང་མ་འློངས་པ། ར་ལྕག་གཞུར་དགློས། 

རྐུན་མ་ལ་ཆད་པ་ར་ལྕག་གཞུར་དགློས་ལ་བུ། ཕྲུ་གུ་ལ་འགམ་ལྕག་གཞུར་བཞིན་འདུག སློབ་

གྲྭའི་ནང་དུ་སྒིག་ལམ་མ་སྲུང་ན་ཀློ་ལྕག་གཞུར་རྒྱུ་རེད། 
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གཞུར་བཏགས་པ། ཟུར་ཟ་བས་པ། 

གཞུར་བརག [རིང]ཟུར་ཟ། 

གཞུར་བ། གཞུར་བའི་མིང་རྐྱང་། ར་ལྕག་གཞུར་བཞིན་འདུག འགམ་ལྕག་གཞུར་བ།

གཞུར་མེད། [མངློན]གཞློམ་མེད། 

གཞུས། གཞུ་བའི་སྐུལ་ཚིག དབྱུག་པ་སློགས་ཀིས་བརྒྱབ་པའི་དློན་ཏེ། ར་ལ་ལྕག་གིས་གཞུས་

ནས་བརྒྱུགས། ལྕག་གཞུས་ཤིག་ལ་བུ། གཞུ་ནི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ་སྟེ། ཁི་ལ་དབྱུག་པ་

གཞུ་དགློས། དབྱུག་པ་གཞུ་མཁན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གཞེ་ནིང་། ལློ་སློན་མའི་སློན་པ་སྟེ། ད་ལློ། ན་ནིང་། གཞེ་ནིང་ལློ་ཞེས་པ་འདས་པའི་ལློ་གསུམ་པ་ཡིན། 

གཞེན་བསྐུལ། ལེགས་པའམ། ཕན་པ་ལ་བསྐུལ་བའི་དྲན་བསྐུལ། བློ་མཐུན་གི་བསམ་བློ་འཁློག་

འགློ་བ་ལ་དྲང་པློར་སློང་བའི་གཞེན་བསྐུལ་བེད་པ། 

གཞེན་འདེབས། དྲན་སྐུལ། འཕལ་འཕལ་གཞེན་འདེབས་བེད་པ། 

གཞེན་པ། [རིང]བསྟེན་པ། ནད་པས་སྨན་པ་གཞེན་ནས་ནད་ལས་གློལ། 

གཞེར་བ། བསྟེན་པ། 

གཞེས། ① ལག་པས་ལེན་པའི་དློན། ཕག་གིས་གཞེས་སློ།། ② འདུག་པའམ་གནས་པའི་ཞེ་ས་སྟེ། 

སློག་འཚོ་བ་ལ་འཚོ་གཞེས་པ་ཟེར་བ། གཞེས་ཀི་ལྷ་ཉིན་དཀར་པློ། 

གཞེས་ཉིན། མ་འློངས་པའི་ཉིན་གསུམ་པའི་མིང་སྟེ། སང་ཉིན་གཟའ་ཟླ་བ། གནངས་ཉིན་གཟའ་

མིག་དམར། གཞེས་ཉིན་གཟའ་ལྷག་པ་ལ་བུའློ།། 

གཞེས་འཇགས། ① གཞེས་ཉིན་ནམ་ཤར། ② བཞུགས་གདན་འཇགས། 

གཞེས་ཉིན། གནང་ཉིན་གི་རེས་མ། 

གཞེས་ནིང་། འདས་ལློ་ས་མའི་ས་མ། གཞེས་ནིང་ལློ། 

གཞེས་པ། [རིང]གནས་པའམ་བཞུགས་པ། འཚོ་ཞིང་གཞེས་པ། 

གཞེས་ཕློད། གནང་ཕློད་ཀི་ལློའི་རེས་མ། 

གཞློག བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། གི་སློགས་ཀིས་དངློས་རས་ཕི་རིམ་ནས་
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ལེབ་མློ་རེ་རེ་གཅློད་པ་སྟེ། ཤིང་གཞློག་པར་བ། ཤིང་གཞློག་གིན་འདུག 

གཞློག་རྒྱབ་པ། སྟེའུ་རག་གིས་ཤིང་གཞློག་པ། 

གཞློག་སྟེགས། འཕློར་སེག་ཅན་ནམ་ཀུན་ཏུ་རེ་བ་ལ་སློགས་པའི་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་ཀི་མིང་ངློ་།། 

གཞློག་པ། བཞུར་བ་དང་གཤེག་པའི་དློན་དུ་གློ་བ་འཇློག་པའི་མ་འློངས་པ། 

གཞློགས། ཉེ་བ་དང་། གློ་དང་། ཟུར། གཡས་གཡློན་གཞློགས་གཉིས། སྐུ་གཞློགས། ལམ་གཞློགས། 

གཞློགས་འགེལ། [ཡུལ]ཚེམ་བུ་གཅིག་བརྒྱབ་ནས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བལབས་པའི་ཚེམ་སྲུབ་ཀི་མིང་། 

གཞློགས་འགད། རྡློག་སྣ་ཐུར་དུ་ཤློར་བ། 

གཞློགས་བརེ། ལས་ཚིག མི་སློགས་སློག་ཆགས་གང་ཞིག ཉལ་བའི་སྐབས་སུ་ཕློགས་སྟེང་འློག་

བརེ་རེས་ཀི་ཉལ་བ་ལ་བུ་སྟེ། དཔེར་ན། ནད་གཡློག་གིས་ནད་པའི་གཞློགས་བརེ་རློགས་བེད་

ཅིང་འདུག ལ་བུའློ།། 

གཞློགས་བསྙེས་པ། ཟུར་ཕབ་པའི་སློད་སྟངས། སྙེ་འབློལ་ལ་གཞློགས་གཡས་བསྙེས་པ། 

གཞློགས་སྟེགས། སེག་ཆློས་སམ་སེག་ཉམས། 

གཞློགས་དྲུང་། ཟུར་རམ། འཁིས་སམ། འགམ ། ཕན་གི་གཞློགས་དྲུང་དུ་བཞུགས་པ་འདི་སློབ་

གྲྭའི་དགེ་རྒན་རེད། 

གཞློགས་འདེགས། ཕན་ཚུན་རློགས་རམ། གཡས་གཞློགས་གཡློན་འདེགས་སུ་ཡློང་བ་ཡིན། 

གཞློགས་འདེགས་མཉམ་འཐབ། རློགས་རམ་བས་ནས་མཉམ་དུ་འཐབ་པ། སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་འཁུར་

ཞེས་པའི་དློན། 

གཞློགས་འདེགས་མཉམ་རུབ། གཞློགས་འདེགས་མཉམ་འཐབ་དང་དློན་འདྲ། ལས་གང་ཞིག་ཕར་

བ་གྲུ་འདེགས་ཀིས་མཉམ་རུབ་ཐློག་བས་པ། 

གཞློགས་འདེགས་དམ་ཟབ། ཕན་ཚུན་རློགས་འདེགས་གང་ལེགས་བས་པ། 

གཞློགས་འདྲིད། ཟུར་རབ་ཐབས་མཁས་ཀིས་བླུ་བ། གཞློགས་འདྲིད་ཀི་ཚིག 

གཞློགས་ཕེད། ① ལུས་ཀི་གཞློགས་ཕེད། གཞློགས་ཕེད་སྐམ་པ། ② ཁང་པ་སློགས་ཀི་ལློགས་ཕེད། 

གཞློགས་འཕས། ཟུར་ནས་འཕ་སྨློད། 



  893  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

གཞློགས་སྨས། ཟུར་ནས་འཕ་སྨློད། 

གཞློགས་ཟུར། ཟུར་ནས་སྨས་པ། 

གཞློགས་ཟུར། ལློགས་སམ་ཟུར། 

གཞློགས་གཡས། ① ལུས་ཀི་གཞློགས་སམ་གློ་གཡས་པ། ② ཁང་པ་སློགས་ཀི་ལློགས་གཡས་པ། 

གཞློགས་གཡློན། ① ལུས་ཀི་གཞློགས་སམ་གློ་གཡློན་པ། ②ཁང་པ་སློགས་ཀི་ལློགས་གཡློན་པ། 

གཞློགས་བཤལ། ལུས་གཞློགས་དྲུད་ནས་འགློ་བ། 

གཞློགས་སློག་པ། ལུས་པློའི་གཡས་ལློགས་སམ་གཡློན་ལློགས་སུ་ཕློགས་པ་སྟེ། གཞློགས་

བསློགས་ནས་ཉལ། གཞློགས་བསློགས་ནས་བཞག གཞློགས་ལློག་པ་སློགས། 

གཞློགས་སློང་། ལློག་འཚོ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་གཞན་ནློར་འཐློབ་ཕིར་དེའི་དངློས་རས་ལ་བསྟློད་

བསགས་བེད་པ། 

གཞློང་ཁུང་། གཞློང་པ་དང་འདྲ། 

གཞློང་སློར། ཤིང་སློགས་ཀི་གཞློང་པ་ཟླུམ་པློ། 

གཞློང་ཐློགས། ར་ིརབ་ཀ་ིབང་རམི་ལ་གནས་པའ་ིགནློད་སྦནི་རགིས་ལག་ན་གཞུང་ཐློགས་ཀ་ིབསྡུས་མངི་། 

གཞློང་པ། ཤིང་སློགས་ཀི་སྣློད་བེ་བག་པ་ཞིག ཁི་གཞློང་། ར་གཞློང་། 

གཞློང་པ་ལྷ་ཆུ། ལྷ་སའི་ནུབ་ངློས་ཀི་སྐྱློར་མློ་ལུང་དུ་ཡློད་པའི་སློབ་དཔློན་པདྨ་ཕག་འཁར་གིས་

གཏེར་དུ་བཏློན་པར་གགས་པའི་ཆུ་མིག་ངློ་མཚར་ཅན་ཞིག དེའི་རེས་སུ་ལྷ་ཁང་འདི་བཞེངས། 

དུས་ཚོད་ནམ་ཡིན་ཁ་མ་བསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་སྟློད་

ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཞློང་བུ། ཤིང་སྣློད་གཞློང་པ་ཆུང་ཆུང་། 

གཞློང་དབིབས་ས་ཁུལ། གཞློང་པའི་དབིབས་འདྲའི་ས་ཕློགས། 

གཞློང་ཞུང་། གཞློང་པ། 

གཞློངས། [རིང]ཡུལ་ལློངས། 

གཞློངས་སྤློད། ལློངས་སྤློད་པའམ་ལློངས་རྒྱུ་བ། 



  894  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཞློན། ལློ་ཚད་ཆུང་བའི་དློན་ཏེ། ལློ་ན་གཞློན་པའི་སང་། ལུས་ལ་གཞློན་ཤ་ཆགས། 

གཞློན་ཁལ། གྲྭ་པ་གསར་པ་བས་ནས་ལས་སྣེ་ཞིག་མ་བྱུང་བར་ཆུ་ལེན་རྒྱུ་དང་རྡློག་ཁེས་དབློར་རྒྱུ། 

ཇ་བླུག་རྒྱུ། སྤི་ཁང་ལ་གད་ཕིས་བེད་རྒྱུ་སློགས་ཀི་བ་བ་བེད་དགློས་པར་གཞློན་ཁལ་ཟེར། 

གཞློན་ཉམས། ན་ཚོད་གཞློན་ནུའི་རྣམ་པ། གཞློན་ཉམས་དློད་པློ། 

གཞློན་ནུ། ① བིས་པའི་ན་ཚོད་ཡློལ་ནས་དར་མར་མ་སེབས་བར་གི་ལློ་ཆུང་ཕློ་མློ་རྣམས། རིག་

པ་གཞློན་ནུའི་དུས་སུ་བསབ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཐློར་བུ་དང་། ལང་ཚོ་ཅན། ②[མངློན]

མིག་དམར། ③ གསར་པ། རྩྭ་གཞློན་ནུ། ཤིང་གཞློན་ནུ། ཟླ་བ་གཞློན་ནུ། ཉི་མ་གཞློན་ནུ། 

གཞློན་ནུ་སྐྱེས། [མངློན]བཻཌཱུརྱ་ཕལ་པ། 

གཞློན་ནུ་གདློང་དྲུག དབང་ཕྱུག་གི་བུ་ཆུང་བ། གཞློན་ནུ་བུམ་སྐུ། གསང་སགས་རིང་མའི་ཆློས་

སྐད་ཅིག་སྟེ། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། སིད་ཞི་ཡློངས་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་སྟློན་པ་ཀུན་

ཏུ་བཟང་པློ་ཉིད་དབིངས་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་བདེ་བ་གཤེགས་པའི་སྙིང་པློ་གདློད་མའི་གཞི་

ལས་གཞི་སྣང་དུ་ཤར་ཏེ་གཞི་ལས་འཕགས་པའི་སྐད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ་རང་སྣང་དུ་ངློ་ཤེས་པས་

རང་བྱུང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་གཞི་ཐློག་ཏུ་རང་སར་གློལ་ཏེ། སངས་པ་དང་། རློགས་པ་དང་། 

སེམས་ཆེན་པློ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ལན་ཞིང་། འཁློར་འདས་ཀུན་བདག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་ཞེས་

བ་བ། རྒྱུའི་ཐེག་པ་བ་དག་གིས་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དབིངས་སུ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་འགློག་པ་

ལ་གནས་པར་བཤད་པའི་སྟློང་པ་སྟློང་རྐྱང་ཙམ་ལས་རིང་དུ་འདས་པའི་ཚུལ་གིས། ལྷུན་གྲུབ་

རིན་པློ་ཆེའི་སྦུབས། གདློད་མའི་ཟད་ས་ཀ་དག་ཆེན་པློ། གཞློན་ནུ་བུམ་པ་སྐུའི་བཙན་ས་ཟིན་

ཏེ་ཕིར་སྣང་གི་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་མཆེད་པའི་གཞིའམ་རྒྱུར་གྱུར་པ། ནང་གསལ་ཕ་བའི་ཡེ་

ཤེས་ཐིམ་ལ་མ་རྨུགས་པ་ཤེལ་འློད་ནང་དུ་བསྡུས་པའི་ཚུལ་ཅན་ཆློས་ཀི་སྐུའི་རང་བཞིན་དུ་

བཞུགས་སློ།། ཞེས་གསུངས། ཐེག་པ་ཐུན་མློང་བ་ལར་ན་གཞློན་ནུ་བུམ་སྐུ་ཞེས་པ་ནི་ཆློས་

སྐུ་དང་དློན་གཅིག་སྟེ། དེ་གདློད་མ་ནས་དག་ཅིང་། རྒྱུ་རྐྱེན་གིས་མ་གྲུབ་པ་དང་། ལློངས་སྐུ་

ལ་སློགས་པ་ཕིར་སྣང་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤྲུལ་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། 

གཞློན་ནུ་མ། བུད་མེད་གཞློན་ནུ་མ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

གཞློན་ནུའི་དུས། འགློ་བ་དང་རེ་ནུས་ལ་འདློད་པ་སྤློད་མི་ནུས་པའི་བར། 

གཞློན་ནུའི་དཔེའི་མདློ།། རྒྱལ་རིགས་གཞློན་ནུ་དང་། བང་འགློ་གཞློན་ནུ་དང་། མེ་ཆུང་ངུ་དང་། དགེ་

སློང་གཞློན་ནུ་སྟེ་བཞི་ཁ་ཁད་གསློད་མི་བ་ཞེས་དཔེ་བས་ཏེ་གསུངས་པའི་མདློ་ལ་དེ་སྐད་བརློད། 

གཞློན་ནུའི་ཕེང་བ། [མངློན]ཛཱ་ཏིའི་མེ་ཏློག 

གཞློན་ནུའི་ལང་ཚོའི་ལྕགས་ཀྱུ། སྐྱེས་བུ་གཞློན་ནུའི་གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་ལྕགས་ཀྱུའི་གཟུགས་

སུ་བཀློད་པ་སྟེ། མཁེན་པ་སྟེ་སྐྱེས་བུའི་ལང་ཚོ་དང་། དེ་སར་ཡང་ལྕགས་ཀྱུའི་གཟུགས་སུ་

བཀློད་པ་འདི་འདྲའི་རིགས་ལ་གཟུགས་ཅན་འཕར་མ་ཟེར། 

གཞློན་ནུ་བློ་གློས། རབ་བྱུང་དགུ་པའ་ིམ་ེམློ་ཕག་ག་ིལློ་སྟ་ེསྤ་ིལློ༡༥༢༧ལློར་ཡབ་ནང་པ་དབློན་པློ་མཚ་ོ

སྐྱེས་རྡློ་ར་ེདང་། ཡུམ་ཨ་སས་མ་རྒྱལ་གཉིས་ཀ་ིསས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་དཔལ་འབློར་གསློལ། 

དགུང་ལློ་བདུན་པར་ར་ེཕིན་ལས་པའ་ིདྲུང་དུ་སྐྱབས་གསུམ་འཛིན་པའ་ིདག་ེབསྙེན་ག་ིསློམ་པ་ནློད་ད་ེ

མཚན་གཞློན་ནུ་བློ་གློས་གསློལ། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་པར་ཐུབ་བསྟན་ཕློགས་བརྒྱར་སེལ་བའ་ིཆློས་

གྲྭ་སྐྱེད་ཚལ་འློག་ཏུ་ཕེབས་ཏེ། སློབ་དཔློན་རིག་པའ་ིདབང་ཕྱུག་ལས་ཕར་ཕིན། སློམ་གསུམ་བཅས་

ཀ་ིཁིད་དང་། ཐེག་པ་ཆ་ེཆུང་ག་ིབསབ་བ། བམས་ཆློས་ས་ེལྔ། ས་སྐྱའ་ིལེགས་བཤད་སློགས་ཀ་ིལུང་

རྒྱུན་མང་པློ་གསན། ཚོགས་ཆེན་མཁན་པློ་ནམ་མཁའ་བཀྲ་ཤིས་སློགས་དད་པའ་ིདག་ེའདུན་གངས་

ཚང་གི་དབུས་སུ་བསྙེན་པར་རློགས། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་སློམ་པ་མིག་འབས་བཞིན་དུ་གཅེས་པར་

བསྐྱངས་ཤིང་། བད་ེཡངས་ཀ་ིཆློས་ཁ་ིམཐློན་པློ་ལ་མངའ་གསློལ་ཏ་ེལློ་བཅློ་ལྔ་གདན་ས་བསྐྱངས་ཏ་ེ

མཚན་ཉིད་གྲྭ་སར་སློབ་གཉེར་ལ་ཡློད་པ་རྣམས་ལ་བདེ་ཡངས་ཀི་ཚོགས་སྐལ་གཏློང་བའི་སློལ་

གསར་བཙུགས་དང་། སློ་ཐར་རིགས་བདུན་གི་སློམ་པ་འབློགས་ཆློག གཞི་གསུམ་གི་ཕག་ལེན་

རྣམས་ལ་དག་སྦློར། གཞན་ཡང་པར་ཕུ་དང་། འདར་ག་ིགདན་ས། རྡློ་མཐློང་སྨློན་དགློན་སློགས་སུ་

བློན་ནས་མདློ་རྒྱུད་རྒྱུད་ས་ེརབ་འབམས་ཀ་ིཆློས་ཀ་ིའཁློར་ལློ་བར་མེད་དུ་བསྐློར་ཞིང་། སྐལ་ལན་ག་ི

ལས་སློབ་རྣམས་ལ་གསུང་ངག་རིན་པློ་ཆེ་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་སློབ་བཤད་ཀི་དབང་ལུང་

མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཚར་དུ་མ་བསྩལ། མཐར་དགུང་གངས་བདུན་ཅུ་དློན་གསུམ་པ་བློད་རབ་བྱུང་

བཅུ་པའ་ིས་མློ་ཕག་ག་ིལློ་སྟ་ེསྤ་ིལློ་༡༥༩༩ལློར་དགློངས་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་གཤེགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཞློན་པ། ① སྐྱེས་པ་ལློ་ན་དར་མ། གཞློན་པའི་ཤུགས་ལས་རྒད་པློའི་ཇུས་བཟང་། ལློ་ན་ཕ་བ། ན་

ཚོད་གཞློན་གཞློན། ② གསར་པ། བསབ་པ་གཞློན་པ། འཁི་ཤིང་གཞློན་པ། ཟླ་བ་གཞློན་པ། 

ཕག་མཛོད་གཞློན་པ། 

གཞློན་མ། གཞློན་ནུ་མ་སྟེ། མློ་གཞློན། 

གཞློན་རབས། མི་རབས་གཞློན་པ། 

གཞློན་ཤ། གཞློན་ཉམས། གཞློན་ཤ་ཆགས་པ། 

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་དུ་ཤིན་ཏུ་གཞློན་ཤ་ཅན། 

གཞློན་ཤ་དློད་པློ། གཞློན་ཉམས་ལན་པ་སྟེ། ལློ་ན་རྒས་རུང་ལུས་སྟློབས་གཞློན་ནུའི་ཚུལ་དང་ལན་

པ། གཞློན་སློ་དཀར། ལློ་ཆུང་སློ་དཀར་པློའི་དུས། གཞློན་སློ་དཀར་དུས་ནས་མ་བརློན་ན། 

རྒས་གཉེར་མས་ཁེངས་དུས་འགློད་ཀང་ཕི། 

གཞློབ། བེད་འབེལ་ལས་ཚིག སྤུ་རིགས་མེས་ཚིག་པའི་དློན་ཏེ། མེ་ལྕེས་བལ་སྤུ་གཞློབ། གཞློབ་

དྲེག་ཆགས། གཞློབ་དྲི་འཐུལ་ལ་བུ། 

གཞློབ་དྲི། སྤུ་དང་ཤ་རུས་སློགས་མེས་ཚིག་ནས་བློ་བའི་དྲི་ངན། 

གཞློབ་པ། ① འཚིག་པ། མར་མེའི་མེ་ལྕེས་སྐྲ་གཞློབ་ཡློང་། ② སྤུ་རིགས་མེས་ཚིག་པའི་དྲི་ངན། 

ཐབ་གཞློབ། རུས་དང་རྭ་ཅློ་བསེགས་ན་གཞློབ་དྲི་ཁ་ཡློང་། 

གཞློབ་བློ་བ། སྤུ་དང་ཤ་རུས་སློགས་མེས་ཚིག་ནས་བློ་བའི་དྲི་ངན། 

གཞློབ་གསུམ། གང་ནག་པློའི་རྭ་དང་། རའི་རྨིག་པ། རྨ་བའི་མདངས་གསུམ་པློ་མེར་བསེགས་པའི་

དུད་པའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། གློང་སྨན་པས། གང་ནག་རྭ་དང་རའི་རྨིག་པ། རྨ་བའི་མདངས་བཅས་

བསེགས་པའི་དུད། གཞློབ་གསུམ་ཞེས་སུ་བཤད་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གཞློབ་བསུར། སྤུ་རིགས་དང་། ཀློ་བ། རུས་པ་སློགས་དངློས་རས་དྲི་ངར་བ་ཅན་མེ་ལ་བསེགས་པ། 

གཞློབས། གཞབ་ལ་ལློས། 

གཞློམ་པ། འཇློམས་པའི་མ་འློངས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

གཞློམ་མེད་ཚེ་ཡི་གཡུང་དྲུང་། འཆི་བདག་གི་བདུད་ཀིས་ཚུར་གཞློམ་མི་ནུས་པའི་འཆི་མེད་ཚེ་

ཡི་དངློས་གྲུབ་བམ་ཚེ་ལ་དབང་ཐློབ་པ། 

གཞློམ་གཞིག འཐློར་ཞིག གཞློམ་གཞིག་མེད་པ་རྡློ་རེའི་བག་ལར་བརན། 

གཞློམས། སྐྲངས་པློའམ་ནད་སློགས་གཞློམས་ཟིན་པ། 

གཞློར། ① གཞར་བའི་སྐུལ་ཚིག ②[རིང]འཇློར་རམ། ཏློག་ཅེ། 

གཞློར་བུ། འཇློར་བུའམ། ཏློག་ཙེ་ཆུང་བ། 

གཞློལ། བ་བ་སློགས་ལ་འཇློལ་བ་པློས་གཞློལ་རྒྱུ་སྟེ། གཞུག་རྒྱུ། ཆིབས་ལས་གཞློལ་ཞེས་ར་ནས་

བབས་པ་དང་། སེམས་གཞློལ་བ་ནི་བློ་ཕློགས་པ། 

གཞློལ་འགློ་བ། ① ཐུར་བབས་ཀིས་འགློ་བ། ཆུ་བློ་ཐམས་ཅད་རྒྱ་མཚོར་གཞློལ་འགློ་བ། ②[མངློན]ཆུ། 

གཞློལ་འགློ་མ། ཆུ་རྒྱུན་གི་མིང་། 

གཞློལ་བ། ① འབད་པ། ལས་ཀར་གཞློལ་བ། སློབ་སྦློང་ལ་གཞློལ་བ། ② འཇུག་པ་དང་། གནས་

པ། བློ་རིག་ཡློད་དགུ་རེ་གཅིག་ཏུ་གཞློལ་བ། གཞློལ་བའི་སེམས། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གཞློལ་བ། 

རང་དློན་ཙམ་དུ་གཞློལ་བར་མི་བེད་པ། ③ དམའ་སར་འབབ་པ་དང་། ཕློགས་པ། གནམ་ནས་

ཐློག་གཞློལ་བ། ར་ལས་གཞློལ་བ། ས་བབས་ལྷློ་གཞློལ་བ། ཉི་མ་མེ་ཏློག་རག་ཏུ་ཉི་མར་གཞློལ། 

ཉི་མ་ནུབ་གཞློལ། 

གཞློལ་བ་གསུམ་གི་བཟླས་པ། བ་རྒྱུད་ཀི་བཟླས་བརློད་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་གསུམ་སྟེ། གཞི་ལ་གཞློལ་

བ། སེམས་ལ་གཞློལ་བ། སྒ་ལ་གཞློལ་བའློ།། 

གཞློལ་འབབ། [མངློན]ཆུ། 

གཞློལ་མ། ལུས་ཀི་རའི་བེ་བག་ཅིག 

གཞློལ་ལློ། བཅློལ་ལློ་ཞེས་པའི་དློན། 

གཞློས། འཇློ་ཡི་སྐུལ་ཚིག 

བཞག ① གནས་སུ་འཇློག་པའི་འདས་ཚིག དཔེ་ཆ་དེ་ཉལ་ཁིའི་འགམ་དུ་བཞག་ཡློད། ཕློར་རུ་ཅློག་

རེའི་ཐློག་ཏུ་བཞག་ཡློད་ལ་བུ། ② བརླ་ཁུག ③ སློག་ཆགས་ཀི་སལ་ཚིགས་ནང་ངློས་ཀི་ཤའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མིང་སྟེ། བཞག་ཤ་ནང་བཤག་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བཞག་སློ། རྒྱུ་མ་ཞིག 

བཞག་པ། གནས་སུ་འཇློག་པའམ་སྒིག་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཇློག་པའི་འདས་པ། 

བཞག་བག་བློ། [དབུས]ཁ་ནས་བཤད་པ་ལས་དློན་མི་སྒྲུབ་པའི་མི། བཀྲ་ཤིས་ནི་བཞག་བག་བློ་དེ་

འདྲ་ཡིན་པས་ཁློའི་སྐད་ཆར་བརི་རྒྱུ་མེད། 

བཞག་བ། མི་ཉག་ཤར་སྟློད་བཞག་བ་དཀར་པློ་ཞེས་པ། སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་དར་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་

ཡློད་པའི་གངས་རི་མཐློན་པློ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། འདི་ལ་བཞག་ར་ལྷ་རེ་ཡང་བིས་ཡློད་འདུག

བཞག་མ་ཐང་དགློན། དུས་ནམ་བཏབ་མ་གསལ། བ་མ་བློ་བཟང་དཔལ་བ་ཞེས་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

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

བཞག་འློག མཆན་ཁུང་། 

བཞག་ཤ བཤུལ་ཤ་སྟེ། བརླའི་ནང་ལློགས་ཀི་ཤའི་མིང་། 

བཞག་ཤུལ། དངློས་པློ་བཞག་པའི་ཤུལ་རེས། 

བཞགས་པ། [རིང]གཞགས་པའམ་གཞབས་པའང་ཟེར། བརྒྱན་པའམ་མཛེས་པ། 

བཞད། རྒྱ་གར་གི་བའི་བེ་བག་ཅིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མགིན་རིང་དང་། སྒ་འབིན། ཆུའི་མིང་

ཅན། རིང་བུའི་མཚན་མ་བཅས་སློ།། 

བཞད་ཁ་མ། མེ་ཏློག་ཁ་འབུས་ལ་ཁད་པ། 

བཞད་གད། གད་མློ། བཞད་གད་ཤློར་བ། བཞད་གད་ཆེན་པློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུ་རེ་དང་། 

ཀུན་ནས་རྒློད། ག་ཆད་རྒློད། གད་མློ་འབིན། བདེ་འབྱུང་། བར་མར་བཞག ཡིད་རྒློད། གཡེར་

བག རློལ་རེད་བཅས་སློ།། 

བཞད་གད་ཀི་ཉམས། ཉམས་ལན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སྐྱློན་ལན་གི་ཡུལ་མཐློང་བའི་

རྐྱེན་གིས་ནང་དུ་དགློད་བློ་འཕེལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་བཞད་གད་ཀི་ཉམས་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག 

བཞད་གད་ཆ་ིལ།ི གད་མློ་དརི་དརི། མགི་འཕྲུལ་ལད་མློ་མཐློང་བ་དང་། ཚགོས་མང་བཞད་གད་ཆ་ིལརེ་སློང་། 

བཞད་གད་པ། གད་མློ་དགློད་མཁན་ནམ་རེ་དགློད་སློང་མཁན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

བཞད་མཐློང་སྨློན། རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གཙང་གཞིས་ཀ་རེའི་ནུབ་ཕློགས་དང་ཡར་

ཀླུངས་གཙང་པློའི་བང་རྒྱུད་ན་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་དགེ་སིང་དུ་ཡློད། 

བཞད་ལན་མ། [མངློན]པདྨ་ཅན་གི་མཚོ། 

བཞད་པ། ① བཞད་པ། བཞད་པ། བཞློད། དགློད་པའི་ཞེ་ས། ཐུགས་དགེས་ཏེ་བཞད་མློ་བཞད། 

② ཁ་འབེ་བ། མེ་ཏློག་ཁ་བཞད་པ། གནམ་ལློ་གསར་དུ་བཞད་པ། 

བཞད་པ་མློ། [མངློན]ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་མ། 

བཞད་འཕ། འཕ་ལད་དང་བཅས་པའི་གད་མློ། བླུན་པློས་མཁས་མཁས་བས་པ་བཞད་འཕའི་རྒྱུ། 

བཞད་མློ། གད་མློའི་ཞེ་ས་སྟེ་དགའ་བའི་སྒ་དང་རྣམ་འགྱུར། བཞད་མློ་ཆེས་ཆེར་བཞད་པ། 

བཞད་འཛུམ། ཞལ་འཛུམ་སྟེ། བཞིན་འཛུམ་པ། 

བཞབ། ལློག་ཏུ་འཇབ་པ་པློས་བཞབ་རྒྱུ། 

བཞབས་ཏེ། འཇབ་སྟེ་ཞེས་པའི་བརྡ་རིང་ངློ་།། 

བཞབས་པ། [རིང]འཇབས་པ། 

བཞམས། [རིང]བསྡུས་པ་པའི་དློན་སྟེ། འློ་མའི་སྤིས་མ་རྣམས་བཞམས་ཏེ་སྣློད་དུ་བཞག་པ། 

བཞམས་བསློ། ① བསབ་བ་འཇམ་པློར་བེད་པ། ② དྲན་བསྐུལ་ལམ་གཞེན་འདེབས་པ། 

བཞམས་ཏེ་བསློ་བ། གསང་སྟེ་བསློ་བའམ་ཤུབ་བུས་བསློ་བའི་དློན། 

བཞམས་པ། བཞམས་པློ་དང་འདྲ། 

བཞམས་པློ། འཇམ་པློ། ཚིག་བཞམས་པློས་སློབ་གསློ་བས་པ། 

བཞའ། གཤེར་བའམ་རླློན་པ། བཞའ་ས། འབྲུ་ལ་བཞའ་འདུག་ལ་བུ། 

བཞའ་ཁུག་པ། རླན་ཞུགས་པ། རྨློ་སློག་བརྒྱབ་ནས་བཞའ་ཁུག་པ། 

བཞའ་བརྒྱབ་པ། ཕིས་རས་སམ་ཨ་ཅློར་སློགས་ཆུའི་ནང་སངས་ནས་རླློན་པ་བཟློས་པ། 

བཞའ་ཐེབས། རླན་ཕློག་པ། ཆར་པ་ཆེ་བས་འབྲུ་རིགས་ལ་བཞའ་ཐེབས་འདུག 

བཞའ་སབས། རླན་ཆུང་ངུ་། བཞའ་སབས་ཅན་གི་ཤློག་བུ་ལ་ཡི་གེ་འབི་དཀའ། 

བཞའ་ཚན། རླན་ངར། བཞའ་ཚན་ཆེན་པློ། བཞའ་ཚན་སློན་འགློག 
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བཞའ་རླན། རླློན་པ། 

བཞར། གཞར་གི་འདས་པ། 

བཞར་རྒྱབ། ① པང་ལེབ་ཀི་ངློ་འཇམ་དུ་གཏློང་བ། འབུར་ལེན་གིས་ཤིང་ལེབ་ལ་བཞར་བརྒྱབ་པ། 

② [ཡུལ]པར་ཤིང་བཟློས་ཚར་བར་གིས་འཇམ་དུ་གཏློང་བ། ཀློ་བའི་སྐྱི་ལྤགས་བཞར་ནས་

མཉེ་དགློས། 

བཞར་བ། ① བཞར་བ། བཞར་བ། བཞློར། འབེག་པ། སྐྲ་བཞར་བ། ཁ་སྤུ་བཞར་བ། ཀློ་སྐྱི་བཞར་

བ། ② གཞར་བའི་འདས་པ། ③ [རིང]༡ མཐུད་པ། ༢ སབ་པ། 

བཞི། གངས་ཀ་བཞི། གསུམ་ལ་གཅིག་བསྣན་ན་བཞི། ནམ་དུས་བཞི། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒྱ་

མཚོ་དང་། ཆུ་བློ། ཆུ་གཏེར། བདུད། སེ་བ། རིག་བེད་བཅས་སློ།། 

བཞི་ཀ ཁ་གངས་བཞི་ཡློད་པ་ཚང་མ། 

བཞི་སྐློར། ཞིང་སློན་ཁལ་གཅིག་འགློ་བར་ཐློན་འབབ་ཁལ་བཞི་ཐློན་པ། 

བཞི་བཀྲམ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༧༥༦་ལློར་རིན་ཆེན་ལེགས་པའི་ལྷུན་

གྲུབ་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་

ཁུལ་ལྷློ་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བཞི་གིང་། བཞི་ལིང་ཡང་ཟེར། ཚོ་བཞིར་བགློས་པའི་གིང་གཅིག ཚགས་ཤ་བཞི་གིང་གཅིག 

བཞི་བརྒྱ་པ། དངློས་བསྟན་སྟློང་ཉིད་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་གཞུང་། སར་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་

འཕགས་པ་ལྷས་མཛད་པའི་དབུ་མའི་བསྟན་བཅློས་ཞིག 

བཞི་ལྔ་འགློ། སར་བློད་ཀི་སྐྱེད་ཀའི་ཚད་གཞི་ཞིག་སྟེ། 

དཔྱིད་ཀ་འབྲུ་ཁལ་བཞི་བུ་ལློན་བངས་པའི་ཚབ་སྟློན་ཁ་འབྲུ་ཁལ་ལྔ་སྤློད་པ། 

བཞི་བཅུ། བཅུ་ཕག་བཞི་པའི་ཐ་མའི་གནས། བཞི་བརྒྱ། བཞི་སྟློང་། བཞི་ཁི། བཞི་འབུམ་སློགས་

རིགས་བསྒེ་བར་བ། 

བཞི་བཅུ་ཐམ་པ། བཞི་བཅུ་ཏག་ཏག་ཟེར་བའི་དློན། 

བཞི་ཆ། དུམ་བུ་བཞི་རུ་བགློས་པའི་ཆ་གཅིག བཞི་ཆ་གསུམ། བཞི་ཆ་གཅིག་ལ་བུ།
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བཞི་མཆློད། བློད་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་ཉེར་བཞི་ཉིན་སེ་ར་དགློན་པ་ཕག་འདེབས་མཁན་བམས་ཆེན་

ཆློས་རེ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་དུས་མཆློད། 

བཞི་མཉམ། [རིང]བཤང་བ་སྨིན་པའམ་མི་གཙང་བ། 

བཞི་ཐིག ཐང་ག་དང་ལེབས་རིས་ཀི་ཐློག་ཏུ་ལྷ་སྐུ་ཆུང་ངུ་རྣམས་ཀི་ན་བཟའི་ཐློག་ཏུ་གསེར་རིས་

བཞི་ཐིག་ཚོམ་བུ་ཞེས་པ་ཞིག་རྒྱབ་སློལ་མཆིས། 

བཞི་སེ་གྲྭ་ཚང་། སར་མངའ་བདག་ཁི་རལ་པ་ཅན་གི་སྐབས། ལྷ་སར་བཏབ་པའི་དགློན་པ་ཞིག་སྟེ། 

དགློན་བདག་རྭ་སྒེང་ཧློ་ཐློག་ཐུའམ། ཨ་ཆི་ཐུ་ནློ་མློན་ཧན་སྐུ་ཕེང་ས་ཕི་རིམ་པ་གཉིས་ཀིས་

བློད་ཀི་རྒྱལ་ཚབ་བས་ཡློད། 

བཞི་སེ་སྙུང་གནས་ལྷ་ཁང་། བཞི་སེ་དགློན་པའི་ཤར་ལྷློའི་མཚམས་སུ་ཡློད་པའི་སྙུང་གནས་ལྷ་ཁང་

ནི་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་ནང་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་

མཚོའི་ཡློངས་འཛིན་ཚེ་ཆློག་གིང་དཀའ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གི་སློབ་མ་སྙུང་གནས་བ་མ་

ཡེ་ཤེས་བཟང་པློས་བཞེངས་ཤིང་། རེན་གཙོ་སྤན་རས་གཟིགས་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ཕག་སྟློང་སྤན་

སྟློང་གི་སྨན་སྐུ་ཐློག་ཚད་སློགས་ཡློད་པའི་ལྷ་ཁང་ཀ་བརྒྱད་མ་དེར་བློད་ཟླ་བཞི་པའི་ནང་ལྷ་ས་བ་

ཚོས་སྙུང་གནས་ཚུགས་སློལ་ཡློད་ཅིང་། ལྷ་ཁང་དེའི་འཛིན་བདག་བཞི་སེ་གྲྭ་ཚང་ནས་བེད། 

བཞི་སེ་བསམ་གཏན་གིང་། དེ་ནི་ལྷ་ས་ར་མློ་ཆེའི་ལྷློ་ནུབ་ཕློགས་རྒྱང་ཐག་ལེ་དབར་གང་ཙམ་

སར་གནས་ཡློད། 

བཞི་མདློ།། ལམ་ག་བཞི་འདུས་པའི་མདློ།། 

བཞི་མདློ་བ། [མངློན]བམ་ཟེ། 

བཞི་ནམ། [རིང]བཞི་ཆ་གཅིག 

བཞི་སྣ། དེ་སའི་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་སེར་པ་དང་། ཆློས་གཞིས་མི་སེར་འདློན་བཞི་ནས་དམག་

མི་རེ་གཏློང་དགློས་པའི་དམག་ཁལ་ལ་ཟེར། 

བཞི་པ། ① གངས་རིམ་ཞིག ②[ཡུལ]ཆུ་འཁློར་ནང་གློ་ཐེངས་བཞི་པ་བཏགས་པའི་མིང་། 

བཞི་པ་སྒྲུབ་པ། འཕགས་པ་བཞི་པ་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་མདློ།། ཤློ་ལློ་ཀ་ཉིས་བརྒྱ་
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དྲུག་ཅུ་པ། འགྱུར་བང་མེད་པ། 

བཞི་པའི་གནས་སྐབས། [མངློན]རྒན་པའམ་རྒད་པ། བཞི་པློ། བཞི་རང་། ཁློ་ཚོ་མི་བཞི་པློ། 

བཞི་མློ། [ཡུལ]ལློ་བཞི་ལློན་པའི་མློ་ར་ལ་བཞི་མློ་ཟེར། 

བཞི་བློ། [ཡུལ]ལློ་བཞི་ལློན་པའི་ར་ཟེར། 

བཞི་ཟུར། དུར་བུ་བཞི་རུ་བགློས་པའི་ཆ་ཤས། 

བཞི་ལིང་། བཞི་གིང་དང་འདྲ། 

བཞི་ཤད། ཡི་གེའི་ཤད“། ། ”འདི་ལ་བུའི་མིང་སྟེ། ཚིགས་བཅད་དང་ཚིག་ལྷུག་གང་རུང་གི་དློན་

ཚན་ཆེན་པློ་རློགས་མཐའ་དང་ལེའུའི་མཚམས་སུ་བི་རྒྱུའི་ཤད་ཅིག 

བཞི་གཤེད། ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་པློའི་རང་རང་གི་ཡས་མས་ཀི་བཞི་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཞི་

གཤེད་ཅེས་བ་བ་སྟེ། དེ་ཡང་དཔེར་ན། བི་བའི་མས་ཀི་བཞི་གཤེད་ཡློས་དང་ཡས་ཀི་བཞི་

གཤེད་བ་བ་ཡིན་པ་བཞིན་ནློ།། 

བཞིན། ① ངློའམ་ངློ་གདློང་། བཞིན་སྐྱ་ཐལ། བཞིན་རྒྱས་པ། འཇིགས་སུ་རུང་བའ་ིབཞིན། བཞིན་འཛུམ་

སྟློན་པ། བཞིན་གི་གཟི་བརིད་འབར་བ། ② བེད་མུས་སུ་ཡློད་པའི་བ་བ་སྟློན་རློགས་ཀི་ཚིག་

གློགས་ཤིག སྐད་ཆ་ཤློད་བཞིན་དུ་གད་མློ་བགད་པ། མི་ཤེས་བཞིན་དུ་ཤེས་ཁུལ་བེད་པ། ཐུགས་

མཉེས་བཞིན་པའི་ངང་ནས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ། རེ་རེ་བཞིན། ③ དཔེ་དློན་མཚུངས་པ་གསལ་

བེད་ཀི་ཕད་རང་དབང་ཅན་ཞིག ངློ་མ་བཞིན། ཡིད་བཞིན། གཟུགས་དང་གིབ་མ་བཞིན་དུ་

འགློགས་པ། ས་མ་ནང་བཞིན། སྐམ་སར་ཐློན་པའི་ཉ་བཞིན། དེ་བཞིན་ཉིད། འདི་བཞིན། ཇི་ལར་

གློང་དུ་བཤད་པ་ནང་བཞིན། ཀ་བ་བཞིན་དུ་དྲང་དགློས། ཀ་གདན་བཞིན་དུ་བརན་དགློས། 

བཞིན་དཀར་བ། དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཅན། 

བཞིན་ཁིམ། ཞལ་རས་ཀི་དཀིལ་འཁློར། 

བཞིན་གི་དཀིལ་འཁློར། གདློང་། 

བཞིན་གི་འཁློར་ལློ། བཞིན་གི་དཀིལ་འཁློར་དང་དློན་གཅིག 

བཞིན་གི་འགྱུར་ལློག གདློང་གི་རྣམ་པའི་འགྱུར་ཚུལ། བཞིན་རས་ནི་གདློང་པ། བཞིན་ནག་པ་ནི་
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ངློ་ནག་པ་སྟེ། མི་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར། བཞིན་བཟང་མ་ནི་བུད་མེད་མཛེས་མ། 

བཞིན་འགྱུར། གདློང་གི་རྣམ་འགྱུར་ལློག་པ། 

བཞིན་སྒ་ཅན་གི་རབ་རློག རབ་རློག་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཏིང་འཛིན་རབ་རློག 

བཞིན་ངན། ① གདློང་མི་མཛེས་པ། ②[མངློན]སྤེའུ། 

བཞིན་སྟབས། ཞལ་རས་ཀི་ཉམས་འགྱུར་རམ། གདློང་གི་རྣམ་པ། 

བཞིན་ལློག་པ། གདློང་འགྱུར་བ། བཞིན་མདངས་དཀར་པློར་ལློག་པ། བཞིན་མདངས་ནག་པློར་ལློག་པ། 

བཞིན་སྡུད། ① སེམས་སྡུག་གི་རྣམ་པ་སྟློན་པ། ② ཁློང་ཁློ་ཟ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ངློ་ནག ཡབ་ཀི་དྲུང་

དུ་བཞིན་ནག་སྟེ་འདུག་པ། 

བཞནི་མདངས། གདློང་ག་ིམདངས། བཞནི་དམངས་འཛུམ་པའ་ིདག་ཟླ་ཡསི། རང་ལ་རག་ཏུ་གནློད་ཉནེ་ཆ།ེ 

བཞིན་གནག་པ། བཞིན་ནག་པ་དང་འདྲ། 

བཞིན་སྣུམ་པ། ངློ་མདངས་དང་ལན་པ། 

བཞིན་སྣློད། [མངློན]མེ་ལློང་། 

བཞིན་པ། ད་ལ་བ་སྟློན་པ་དཔེར་ན། ལས་ཀ་བེད་བཞིན་པ། སྐད་ཆ་ཤློད་བཞིན་པ། ལམ་དུ་འགློ་

བཞིན་པ། ཉི་མ་འཆར་བཞིན་པ་སློགས་ལ་བུ། 

བཞིན་སྨད་པ། ངློ་ཚ་ནས་གདློང་ཐུར་དུ་གུག་པ། 

བཞིན་འཛུམ། ཅུང་ཟད་དགློད་པའི་རྣམ་འགྱུར། 

བཞིན་བཟང་། བཞིན་རས་ལེགས་པ། 

བཞིན་བཟང་མ། བུད་མེད་མཛེས་མ། 

བཞིན་རས། ངློའམ་གདློང་། གཟིགས་པ་གཞན་དུ་མ་ིགཡློ་བར་མ་ིདེའ་ིབཞིན་རས་ལ་མངློན་པར་གཏད་པ། 

བཞིན་ལག གཟུགས་དབིབས། 

བཞིན་ལེགས། ① གདློང་མཛེས་པ། ② ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ཞིག བཞིབས། འཇིབ་ཀི་འདས་པ། 

བཞིར། བཞི་ཡིག་ལ་ལ་དློན་གི་ར་སྦར་བ། 

བཞུ། བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། ས་འཐས་ཀི་རིགས་གཤེར་ཁུར་བསྒྱུར་བ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟེ། ཉི་མའི་དྲློད་ཀིས་གངས་རི་བཞུ་ལེ་རེད། མར་ཁུ་བཞུ་བཞིན་འདུག་ལ་བུ། 

བཞུ་བརྟུལ། ལྕགས་བཙོག་སྦང་བས་པ། 

བཞུ་དྲི། [དབུས]མེས་བསེགས་ནས་ཚིག་པའི་དྲི་མ་ཁ་བ། ཐབ་ཚང་ནས་བཞུ་དྲི་ཁ་ཡི་འདུག་པས་

གཅིག་གཟིགས་ཙམ་གནང་དང་། 

བཞུ་འདུལ། མེ་ལ་བཞུས་ནས་འདུལ་བ། གསེར་བཞུ་འདུལ་ལན་མང་བས་པ། 

བཞུ་བ། བཞུས་པ། བཞུ་བ། བཞུས། མེ་ལ་བསེགས་ནས་ཁུ་བ་ལར་སྒྱུར་བའམ་སྐློལ་བ། མར་ཁུ་

བཞུས་པ། ཟངས་ཞུ་བ། བ་མློ་ཉི་མས་བཞུས་དང་འདྲ། 

བཞུ་བའི་ཁམས། རིན་པློ་ཆེ་བཞུ་བའི་ཁམས་ནི་མེར་བསེགས་པའི་ཚེ་འཇུ་བ་གསེར་དང་དངུལ་ལ་

བུ་དང་། དེ་བཞིན་རྡློ་ལ་བཞུ་བཏུབ་པ་དངུལ་རྡློ་དང་ཟངས་རྡློ་ལ་བུ་ལ་སློགས་རིགས་འགེའློ།། 

བཞུ་བ། [མངློན]ར་གན། 

བཞུ་མར། ཞུགས་མར་ཏེ་འློད་གསལ་བེད་ཀི་སྒློན་མེ། 

བཞུགས། སློད་པ་དང་གནས་པ་འཚོ་བ་བཅས་ཀི་ཞེ་ས་སྟེ། གདན་ལ་བཞུགས། ཞལ་བཞུགས། སྐུ།

བཞུགས་ཁང་། སློད་ཁང་། 

བཞུགས་ཁི། ཤིང་དང་རིན་པློ་ཆེ་ལས་བསྐྲུན་ཅིང་བ་དཔློན་བཞུགས་སའི་སྟེགས་བུའི་ཁི་སྟན་

མཐློན་པློ། བཞུགས་ཁིའི་རྒྱབ་ཡློལ། 

བཞུགས་སར། ① འགྲུལ་པས་ལམ་དུ་བརྒྱབ་པའི་སར། ② སར་དམག་སྤི་རྣམས་ཕློགས་ལ་འགློ་

སྐབས་སློད་གནས་ཁང་པའམ་གུར་སློགས། 

བཞུགས་གལ། སློད་སའི་གལ། 

བཞུགས་གློགས། བཟའ་ཟླའམ་མཉམ་དུ་སློད་རློགས་ཕློ་མློ་གང་རུང་། 

བཞུགས་གིང་། གིང་ག བཞུགས་གིང་གཏློང་བ། ཛབཞུགས་སྒློམ། སློད་སའི་ཤིང་སྒློམ། 

བཞུགས་སྟངས། འདུག་ཚུལ། 

བཞུགས་གདན། སློད་སའི་གདན། བཞུགས་གདན་སྒློན་པ། བཞུགས་གདན་འཇགས། 

བཞུགས་གདན་འཇགས། མགློན་པློ་གདན་དུ་བཞུགས་སུ་གསློལ་ཞེས་པའི་བརློད་སློལ། 
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བཞུགས་གནས། སློད་གནས། 

བཞུགས་གནས་བརྒྱད། མངྒ་དྷ་རུ་བཞུགས། རྡློ་རེ་གདན་དུ་བཞུགས། དགའ་བའི་ཚལ་དུ་

བཞུགས། སློ་སའི་གིང་དུ་བཞུགས། སིངྒ་ལ་རུ་བཞུགས། ལྕང་ར་སྨུག་པློར་བཞུགས། ཡང་

ལེ་ཤློད་དུ་བཞུགས། བསམ་ཡས་དབུ་རེར་བཞུགས་པ། 

བཞུགས་པ། ① སློད་པ་དང་། འདུག་པ་དང་། གནས་པའི་ཞེ་ས། གདན་ལ་བཞུགས་ཏེ་བཀའ་མློལ་

གནང་། བསྟན་བཅློས་དེ་དང་དེ་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སློ།། ② མིང་གི་སློན་དུ་སྦར་ནས་ཞེ་ཚིག་

བཟློ་བའི་ཚིག་གློགས་ཤིག བཞུགས་ཁང་། བཞུགས་གུར། བཞུགས་སྟན། བཞུགས་སྟེགས། 

བཞུགས་བང་། བཞུགས་གནས། 

བཞུགས་མློལ། མར་བཞུགས་ཏེ་གཏམ་མློལ་བ། བཞུགས་མློལ་ཚོགས་འདུ། 

བཞུད་པ། འབློན་པ་དང་། ཕབེས་པ་སྟ།ེ འགློ་བ་དང་འློང་བའ་ིཞ་ེས། རང་རང་ག་ིགནས་སུ་བཞུད་ད་ེབད་ེབར་

གནས་སློ།། ཉ་ིམ་ལར་བཞུད་ཁར་ལམ་དུ་བཞུད་པ། གཡུལ་སར་བཞུད་པ། ཕར་བཞུད་ཚུར་འབློན། 

བཞུད་པློ། གློང་པློ་མིན་པ་སྟེ། སེམས་ར་འཁློལ་པློའམ་ཁ་ལློར་འགློ་པློ། 

བཞུན། ① ལས་ཀ་ལ་བང་ཆ་ཡློད་པ་སྟེ། མི་བཞུན་མློ། ལག་བཞུན་མློ། ② ཞིབ་ཚགས་ཐློབ་པའམ་

ཡིད་དུ་འློངས་པ་སྟེ། ཤིང་ཆ་བཞུན་མློ། ཅ་ལག་བཞུན་མློ་ཞེས་པ། ③ གཞུན་པློ་ལ་ལློས། 

བཞུན་ཐུད་དཀར་པློ། མར་འཆུར་བརིས་པའི་ཐུད་དཀར་པློ། 

བཞུན་བརྡར་བཅད་པ། མགར་བས་གསེར་མགར་ཚུལ་ཞིག་སྟེ་གསེར་བཙོ་སྦང་བེདཔ་ལ་ཟེར། 

བཞུན་པློ། གཞུན་པློ་དང་འདྲ། 

བཞུན་མློ། ཨ་མདློ་སྐད་དེ། ལེགས་པར་ཡློད་པའམ་བརན་པློ་མི་གཡློ་བར་གློ 

བཞུར། ① བེད་མེད་ལས་ཚིག གཅེར་ཁུའི་རིགས་འབབ་པའམ་འཛག་པ་སྟེ། ཆུ་བཞུར། ཁག་

བཞུར་ལ་བུ། ② གཞུར་ལ་ལློས། 

བཞུར་བ། ① བཞར་བ་དང་། བཞློགས་པ། སྐྲ་བཞུར་བ། ཤིང་གི་པགས་པ་བཞུར་བ། ཡལ་ག་

བཞུར་བ། ②དྭངས་སྙིགས་འབེད་པ། འློ་མ་བཞུར་བ། ③ བཞུ་བའི་འདས་པའི་འབི་ཚུལ་

གཞན་ཞིག འབི་ཚུལ་འདི་སི་ཏུའི་སུམ་རགས་འགེལ་ཆེན་ཁློ་ནར་གསལ། 
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བཞུས། བཞུག་བའི་སྐུལ་ཚིག 

བཞུས་པ། གཞུ་བ་དང་བཞུ་བའི་འདས་པ། 

བཞུགས་ཤེལ། མིས་བཟློས་ཆུ་ཤེལ། 

བཞེ། བརེ་བའི་དློན། 

བཞེང་། བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། བཟློ་སྐྲུན་བེད་པ་སྟེ། ཁང་བ་གསར་བ་ཞིག་

བཞེང་གིན་འདུག བཞེང་བའི་ཁང་པ་ཞེས་པ། 

བཞེང་བ། ཐ་མི་དད་པར་འཇུག་པ་བཞེངས་པའི་ད་ལ་བ་དང་མ་འློངས་པའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

བཞེངས་སྟབས། འགེང་ཏེ་སློད་ཚུལ་ལམ་ལངས་སྟངས། སྤན་རས་གཟིགས་བཞེངས་སྟབས་

ཀིས་བཞུགས་པ། 

བཞེངས་པ། ① གསར་དུ་བཟློ་བ་དང་། སྐྲུན་པའི་ཞེ་ས། ཐློག་རེག་ཅན་གི་ཁང་ཆེན་བཞེངས་པ། 

འཇིམ་སྐུ་བཞེང་པ། རྡློ་རེ་སྐུ་བཞེངས་པ། ② སློང་བ་དང་། འཛུགས་པའི་ཞེ་ས། ཀ་བ་བཞེངས་

པ། རྡློ་རིང་བཞེངས་པ། དར་པློ་ཆེ་བཞེངས་པ། ③ གླུ་ལེན་པའི་ཞེ་ས། དབངས་སུ་གེར་ནས་

མགུར་དབངས་བཞེངས། ④ ཡར་ལང་བའི་ཞེ་ས། སྐུ་བཞེང་གནང་ཨ། ཞློགས་པར་སྐུ་བཞེང་

གནང་མི་འདུག མ་བཞེང་མ་བཞེང་། བཞུགས་གལ་ལས་བཞེངས་པ། 

བཞེངས་བཞུགས། ལངས་འདུག 

བཞེད། རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་སློགས་ཀི་ཐད་རང་རང་གི་ལ་ཚུལ་ལམ་འདློད་ཚུལ་འཛིན་པ། 

བཞེད་སྐློང་། རེ་བ་སྐློང་བའི་ཞེ་སའི་ཚིག

བཞེད་དགློངས། རེ་འདློད། 

བཞེད་དློན། ① བསམ་བློ་གཏློང་ཡུལ་ཏེ་ཁས་བངས་པའི་དློན་སྙིང་། ② འདློད་དློན་དང་རེ་དློན། 

བཞེད་དློན་ལྷུན་གིས་གྲུབ་སློང་། 

བཞེད་དློན་སྒྲུབ་བེད། བདག་མེད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་ཐེག་ཆེན་སྐྱེ་བུའི་རྒྱུད་ཀི་མཁེན་པ། 

ཡང་ན། བདག་མེད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་སློ་ནས་རང་རྒྱུད་ལན་ཀི་འཕགས་པའི་བཞེད་

དློན་གི་གཙོ་བློ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་མཁེན་པ། 
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བཞེད་པ། ① ཁས་ལེན་པའི་ཞེ་ས། རག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་དུ་བཞེད་པ། གང་ཞུས་དེ་བཞེད། 

② འདློད་པའི་ཞེ་ས། འབློན་པར་བཞེད་པ། གཟིགས་བཞེད་པ། རང་བདེ་བཞེད་པ། གཏམ་དློན་

བཞེད་པར་མི་མཛད་པ། ③ དགློངས་པ། གཞན་གི་བཞེད་པ། རང་གི་བཞེད་པ་དང་འགལ་བ། 

བཞེད་པ་མི་མཐུན་པ་མང་པློ། 

བཞེད་ཚུལ། འདློད་ཚུལ། མཁས་པ་སློ་སློའི་བཞེད་ཚུལ་མི་མཐུན་པ། 

བཞེད་ཚུལ་མཐའ་ཀས། འདློད་པ་མི་འདྲ་བ་ཡློད་པའི་ཞེ་ས། 

བཞེད་གཞི། དགློངས་གཞི། 

བཞེད་ལུགས། འདློད་ལུགས་སམ་འདློད་སྟངས། 

བཞེད་སློལ། བཞེད་ཚུལ་དང་དློན་གཅིག 

བཞེན། [རིང]བསེགས་པ། སྐུ་གདུང་ཞུགས་ལ་བཞེན། 

བཞེས། བ་བ་བེད་པའི་ཞེ་སའི་ཚིག བཟའ་བཏུང་སློགས་ལློངས་སུ་སྤད་བའི་རྒྱུ་ཆས་རིགས་ཀི་

མིང་འགའི་སློན་དུ་སྦར་ནས་ཞེ་ཚིག་བཟློ་བེད་ཚིག་གློགས་ཤིག བཞེས་ཁམ། བཞེས་སློང་། 

བཞེས་བག བཞེས་ལུམ། བཞེས་ཅན། བཞེས་ཐུར། བཞེས་ཐ་བཞེས་པ་མ་གནང་། བཞེས་

རག་མཉེས་དག 

བཞེས་ཁྲུང་། བཏུང་བའི་ཆང་། 

བཞེས་སློ། ཡློང་སློ 

བཞེས་གློ། མིང་གཞན་ལ་ཁུ་ར་ཡང་ཟེར། དེ་ནི་གློ་ཞིབ་སློགས་ལས་བས་པའི་བག་ལེབ་བརླན་པ་

སྣུམ་བསེགས་བཏང་རེས་ཐློན་པའི་བཟའ་ཆ་ཞིག་ཡིན། 

བཞེས་ཅན། ལློ་སྣློད་ཕློར་པ། 

བཞེས་ཐག དྲི་ཟས་ཐ་མག 

བཞེས་ཐུག ཟས་ཀི་བེ་བག་ཐུག་པ། 

བཞེས་ལན། ཆང་གི་ཐུག་པ་སྟེ། བསྐློལ་ལན། 

བཞེས་སློར། ཐུག་པའི་སློར། 
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བཞེས་པ། ① གསློལ་བ་སྟེ་ལློངས་སུ་སྤློད་པའི་ཞེ་ས། གསློལ་ཚིགས་བཞེས་པ། ན་བཟའ་བཞེས་

པ། དབུ་ཞྭ་བཞེས་པ། གསློལ་སྨན་བཞེས་པ། སྙུང་གཞི་ཡུན་རིང་བཞེས་པ། དགུང་ལློ་མཐློན་

པློ་བཞེས་པ། ②འཁེར་བ་དང་ལེན་པའི་ཞེ་ས། ཕག་འཁར་བཞེས་པ། ཞལ་གིས་བཞེས་པ། 

སྙན་གསན་བཞེས་པ། ཕག་བཞེས་བསྟར་བ། ③ བསམ་བློ་གཏློང་བའི་ཞེ་ས། དགློངས་པ་

བཞེས་པ། བཟློད་སློམ་བཞེས་སུ་གསློལ། 

བཞེས་སྤློ། མར་ཁུ་དང་སྣུམ་ལ་བཙོས་པའི་ཁ་ཟས། 

བཞེས་སྤློ་བ། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་སེར་དང་སེ་པ་གཞུང་གི་བཞེས་བཟས་བཟློ་མཁན། 

བཞེས་ཕློར། རམ་ཕློར། 

བཞེས་བག ཟས་ཀི་བེ་བག་བག་ལེབ་དང་། གཡློས་ཟིན་པའི་གློ་ཞིབ་ལའང་། 

བཞེས་མློག མློག་མློག་གི་ཞེ་ས། བཞེས་མློག་མཆློད་དང་། སྐྱེ་རྒུའི་སྐད་ལ་མློག་མློག་ཟེད 

བཞེས་ཚལ། པད་ཚལ་ཆིན་ཚལ་སློགས་བཟའ་བའི་ཚལ་རིགས་རྣམས་ཀི་ཞེ་སའི་ཚིག 

བཞེས་ཞློ། དཀར་ཟས་ཀི་བེ་བག་ཞློ། 

བཞེས་ཞློག ཞློག་གློག 

བཞེས་རག ཨ་རག་གི་ཞེ་ཚིག 

བཞེས་ལབ། ལ་ཕུག 

བཞེས་ཟས། མར་སྣུམ་སློགས་ཀིས་བསེགས་པའི་ཁ་ཟས། 

བཞློ། ནང་ནས་ཕིར་འབིན་པའམ་འདློན་པ། སྐབས་རེ་དལ་པློ་དང་བེལ་བ་མེད་པ་ལ་གློ་བ་ཡང་ཡློད། 

བཞློ་སྟེགས། འློ་མ་འཇློ་མཁན་གི་སློད་སྟེགས། 

བཞློ་ཐག འློ་མ་འཇློ་སྐབས་བཞློ་ཟློག་གམ་བཞློན་མའི་ལག་པ་གཉིས་སློམ་བེད་ཀི་ཐག་པ། 

བཞློ་བ། འཇློ་བའི་མ་འློངས་པ། 

བཞློ་འབི་མ། འབི་འློ་མ་བཞློ་རྒྱུ་ཡློད་པའི་རིགས་ལ་འབི་མ་ཟེར། བཞློ་མ། འབི་མློ་འློ་མ་བཞློ་རྒྱུ་ཡློད་

པའི་རིགས།

བཞློ་ཟློ། འློ་མ་བཞློ་སའི་ཟློ་ལག་ཆུང་ངུ་ཞིག 



  909  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཞ༽

བཞློག ཤིང་སློགས་གིས་གཞློག་རྒྱུ། 

བཞློག་སྤད། བཞློག་རྒྱབ་བེད་ཀི་ཡློ་བད། 

བཞློགས་པ། བཞུར་བ་དང་གཤེག་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཇློག་པའི་འདས་པ། 

བཞློད། བཞད་པའི་སྐུ་ཚིག 

བཞློན། ① དཀར་ཆུ། ད་ལློ་ལློ་འབློག་ཁུལ་དུ་ཆར་ཆུ་ལེགས་པས་བཞློན་ཡག་པློ་བྱུང་འདུག 

 ② ཞློན་གི་མ་འློངས་པ་དང་འདས་པ། 

བཞློན་ཁལ། བཞློན་ར། 

བཞློན་པ། ① ཞློན་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ② ར་དྲེལ་སློགས་བཞློན་བ། བཞློན་པ་ཞློན་པ། 

བཞློན་པ་བཟང་པློ་ལ་བརེན་ནས་ལམ་དུ་ཞུགས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འགློགས་བེད་དང་། 

རྒྱུ་བེད། ལམ་འདེགས་བཅས་སློ།། 

བཞློན་པ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་དག་པ་ས་གསུམ་ལ་

གནས་པའི་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་སྙིང་རེ་ལྷག་མཐློང་དང་ལན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནི་འཁློར་

འདས་ཀི་མཐའ་གང་དུ་ཡང་མི་ལྷུང་བས་མི་གནས་པའི་སར་བདེ་བག་ཏུ་འགློ་བས་ན་བཞློན་པ་

བཟང་པློ་ལ་བུའློ།། 

བཞློན་མ། ① འློ་མ་བཞློ་རྒྱུ་ཡློད་པའ་ིམཛ་ོམློ་དང་། བ་མློ། ར་ལུག་སློགས། ② འློ་མ་འཇློ་མཁན་ག་ིབུད་མདེ། 

བཞློར། བཞར་བའི་སྐུལ་ཚིག 

བཞློལ། བཤློལ་ལ་ལློས། 

བཞློས་ཏེ་སྨ་བ། མ་ལུས་པར་སྨ་བ། 

བཞློས་ཐློག བཞློས་མ་ཐག་གི་དློན་ཏེ། བཞློས་ཐློག་འློ་མ་དྲློན་མློ་ཞེས་པ། 

བཞློས་པ། ① འཇློ་བའི་འདས་པ། ② [རིང]སེམས་གསློ་བས་པ། སྙིང་བཞློས་པ། 
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༼ཟ༽

ཟ། བློད་ཡིག་གསལ་བེད་ཉེར་གཉིས་པ་འདིའི་ང་རློ་འདློན་ཚུལ་ལ་སྐྱེ་གནས་སློ་དང་། བེད་པ་ལྕེ་

རེ། ནང་གི་རློལ་བ་མགིན་པ་ཕེ་བ་དང་། ཕིའི་རློལ་བ་སློག་ཆེན་དྲློ་ཞིང་སྒ་མེད་པ། མིང་གཞིའི་

མློ་ཡིག་ཅིག 

ཟ་ཀློང་བ། རྨ་ཁའམ་ཐློར་པ་སློགས་ཟ་བ། 

ཟ་རང་། སར་དཔློན་ཁུངས་ཀི་ངློ་ཚབ་མི་སྣ་ལ་ཁལ་ལར་སྤློད་པའི་ག་ལློ། 

ཟ་རང་བསྐློས་པ། ཁལ་བསྡུ་མཁན་ངན་པ་ཟ་འདློད་ཧམ་པ་ཅན་གཏློང་བ། 

ཟ་རློང་། བ་སྤུ་བི་ཞིང་གཡའ་ཟ་བེད་པ་དང་། ཤ་མདློག་སློན་པློར་འགྱུར་ཞིང་གཞན་ལ་འགློ་བར་

འགྱུར་བའི་པགས་ནད་ཅིག 

ཟ་སྐལ། ལློ་ཆས་ཐློབ་ཐང་། 

ཟ་ཁ། ཆ་ཤས་ཕན་ཚུན་གི་སྦྲེལ་མཚམས་སམ་སྦར་མཚམས་ཏེ། ཁའི་ཟ་ཁ་འབེད། ལྷམ་གི་ཟ་ཁ་

བལ་སློགས་ལ་བུ། 

ཟ་ཁ་བུད་པ། ལློ་ཆས་ཀིས་འདང་ཙམ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། ཟ་ཁ་བུད་མིན། ཟ་ཁ་བུད་ཙམ་བྱུང་བ། 

ཟ་ཁང་། ཟ་མ་ཟ་སའི་ཁང་པ། 

ཟ་ཁུ། ཁ་ཟས་ཀི་དྭངས་མ་ལུས་ཟུངས་སུ་མ་གྱུར་ནས་དྲི་ཆུ་དང་ལྷན་དུ་ཕིར་བབ་པའི་གཅིན་སྙིའི་

ནད་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག་ཡིན། 

ཟ་ཁལ། མི་ཕལ་པ་ཤི་ནས་ལློ་རེ་འཁློར་བའི་ཉིན་དེར་གཤིན་པློ་རེས་དྲན་གི་ཆློ་ག་མཆློད་འབུལ་

བ་སློལ་ཞིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

ཟ་མཁས་འཐུང་མཁས། གནའ་དུས་མི་རྣམས་འཚོ་བའི་ཁ་སྟབས་ཞན་པའི་སྐབས་སུ་དུས་རྒྱུན་

བཟའ་བཏུང་གློན་བསི་བེད་མཁས་པ་ལ་ཟེར། 

ཟ་གུ གང་བ་དཀར་པློའམ་ཟླ་མཚན་དཀར་པློ་འཛག་པའི་ནད་ཞིག་ལ་ཟེར། 

ཟ་སློ ཟས་ནློར་ཡློང་སློ 

ཟ་གི ཤ་གཏུབ་བེད་ཀི་གི་ཆུང་ཟ་གློགས། བཟའ་བཏུང་བེད་མཁན་གི་རློགས་པ། 

ཟ་རྒྱློ་སྤློད་གསུམ། ལུགས་དང་མི་མཐུན་ཞིང་གང་བྱུང་གིས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས། 

ཟ་རྒྱན། [མངློན]ཤློ་བག 

ཟ་འགམ། ཁའི་འགམ་པ། 

ཟ་ངེ་ཟིང་ངེ་། ① འཆློལ་བའམ་རིག་པ་ཉམས་པ་སྟེ། སེམས་ཟ་ངེ་ཟིང་ངེ་། ཚིག་ཟ་ངེ་ཟིང་ངེ་མ་

བཤད་ལ་བུ། ② བེལ་བའམ་འཚུབ་ཆ་ལློང་པའི་དློན། 

ཟ་རྔམ། ལློགས་རྔམ། ལློ་ལ་ཟ་རྔམ་མ་བེད། 

ཟ་རྔམ་མི་བེད་པ། དཔློན་རིགས་སློགས་དབང་ཆ་ཡློད་མཁན་གི་སྤི་ནློར་སྤི་དངུལ་སློགས་ཟ་རྔམ་

གི་ལས་ལ་མི་འཇུག་པ། 

ཟ་བཅའ། ཟས་ཀི་སྤི་མིང་། 

ཟ་ཆས། ཟས། 

ཟ་ཆེ་བ། ལློ་ཆས་ཚོད་ལས་འདས་པ་ཟློས་པ། 

ཟ་ཆློག་འཐུང་ཆློག གཡློ་བསྐློལ་བས་ཟིན་པའི་བཟའ་བཏུང་གི་རས། ངའི་ཁིམ་དུ་མགློན་པློ་ནམ་

ཡློང་ཡང་ཟ་ཆློག་འཐུང་ཆློག་བས་ནས་བསད་ཡློད། 

ཟ་འཆའ། ཟ་བཅའ་དང་དློན་གཅིག་སྟེ། ཟས་ཀི་སྤི་མིང་། 

ཟ་ཉལ། ལློ་ཟ་བ་དང་གཉིད་ཉལ་བ། ཟ་ཉལ་འགློ་འདུག་སྤློད་ལམ་རྣམ་པ་བཞི། 

ཟ་ཉེས། ① ཚོད་མ་བཟུང་བར་གང་བྱུང་ཟ་བའམ་ཟ་མི་རུང་བ་ཟ་བ། མཐློང་ཚད་ཟ་ཉེས་ཀིས་གློད་

ཁློག་ན་བ། ② འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་མི་ཤེས་པ་སྟེ། མི་འདིས་ཟ་ཉེས་འཐུང་ཉེས་ཁློ་ན་བས་ཏེ་

སྤང་པློར་གྱུར་པ་རེད། 
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ཟ་ཉེས་པ། ལློ་ཆས་ཟ་སྟངས་ཡག་པློ་མ་བྱུང་བའམ་ཟ་ནློར་བ། 

ཟ་སྙད། ལློག་རྔན་ཟ་འདློད་ཀིས་སྙད་འཚོལ་བ། གཞན་ལ་ཟ་སྙད་བེད་པ། སར་དཔློན་ངན་གིས་མི་

སེར་ལ་ཟ་སྙད་བེད་རྒྱུ་ཁློ་ན་ལས་གཞན་གང་ཡང་མི་ཤེས། 

ཟ་བཏུང་རྒྱན་རེད་འཆལ་སྤློད། ཟ་རྔམས་བཏུང་རྔམས་དང་རྒྱན་རེད་འཆལ་སྤློད་སློགས་ཐ་ཤལ་

གི་སྤློད་པ་ཚུལ་ལ་འཇུག་པ། 

ཟ་ཐང་། ལློ་ཆས་ཐློབ་སྐལ་གི་ལམ་འགློ། ཟ་ཐང་མེད་ན་འབད་བརློན་ཁློ་ནས་ཅི་ལ་ཕན་ལ་བུ། 

ཟ་ཐུར། [ཡུལ]ཟ་སྤད་ཐུར་མའམ་ཁེམ་བུ། གནའ་ས་མློ་བློད་མིས་ཟ་ཐུར་འཁུར་སློལ་མེད་པ་མ་

ཟད་འཛེམ་སློལ་ཡློད། ད་ལ་མང་ཆེ་བས་ཟ་ཐུར་གིས་ཟ་མི་མང་། 

ཟ་འདྲེ། ལློགས་བེད་ཀི་འདྲེ། 

ཟ་ཕ། ཁིམ་བདག 

ཟ་ཕློད་པ། ཟས་ཟ་ནུས་པ། མིའི་ནང་དུ་འབློར་པ་ཆེ་ཆུང་གཅིག་པ་ཡིན་ཡང་ཟ་ཕློད་པ་དང་མི་ཕློད་

པ་སྣ་ཚོགས་ཡློད། 

ཟ་ཕྲུག གཡན་པ། སྐེ་ལ་སྐློགས་སྐྱི་ཆགས་ཏེ་ཟ་ཕྲུག་ལངས་པ། གཟུགས་པློར་ཚ་ཐློར་སྐྱེས་ནས་

ཟ་ཕྲུག་ལངས་པ། 

ཟ་འཕྲུག ཟ་ཕྲུག་དང་འདྲ། 

ཟ་འཕློ། ① ལློ་ཆས་བཟས་པའི་ལྷག་མ། ཟ་འཕློ་འཐུང་འཕློ། ལློ་ཆས་ཟ་འཕློ་ཡུན་རིང་དུ་འཇློག་མི་རུང་། 

② ཟས་ཟ་བཞིན་པའི་མཚམས་བཞག་པ། ཁློ་ཚོ་ལློ་ཆས་ཟ་འཕློ་བཞག་ནས་ཕི་ལ་ཕིན་སློང་། 

ཟ་འཕློ་འཐུང་སྙིགས།ཟ་མ་ཟས་རེས་ཀི་ལྷག་མ་གང་ཞིག་ཡློད་པ་ད་དུང་བེད་སྤློད་བ་ཆློག་པའི་

རིགས་ལ་ཟེར།

ཟ་བ། ① བཟས་པ། བཟའ་བ། ཟློ། ཟ་མ་ཟ་བ། མངར་ཆ་ཟ་བ། ཟ་ཟ་འཐུང་འཐུང་། ② ཟ་ཕྲུག ཟ་བ་

ཕྲུགས་པ། ཟ་ཕྲུག་ལངས་པ། གཟུགས་པློ་ཟ་བ། རྨ་ཁ་ཟ་བ། ③ བཟས་པ། ཟ་བ། སྐྱེ་བ་དང་། 

འབྱུང་བ། ཁློང་ཁློ་ཟ་བ། གཡང་ཟ་བ། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ། རྣམ་རློག་ཟ་བ། དློགས་པ་ཟ་མི་དགློས། 

ཚིག་པ་བཟས་པ། ལློགས་ཚིག་ཟ་བ། 
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ཟ་བ་པློ། འབས་བུ་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་ཟ་བ་པློ་ཞེས་གང་ཟག་གི་བདག་གི་རྣམ་གངས་སུ་གངས་

ཅན་པས་འདློད། 

ཟ་བབས། གློས་ཆེན་བེ་བག་པ་ཞིག གློས་ཆེན་ཟ་བབས་ཀི་ཕྱུ་པ་འཚེམ་པ། 

ཟ་བེ་ཟློ་བེ། ནན་ཏན་མེད་པ། མི་འགའ་ཞིག་ལས་དློན་ཟ་བེ་ཟློ་བེ་བེད་མཁན་ཡློད་པ་རེད་ལ་བུ། 

ཟ་བེད། མི་སེར་གི་ས་ནས་ཧམ་ཟ་བེད་པ། 

ཟ་བེར་བ། ཟ་ཕྲུག་ལངས་པ། གདློང་ལ་དུག་སྦྲང་གིས་སློ་བཏབ་པས་ཟ་བེར་བ་བས་བྱུང་། 

ཟ་བློག ཟ་འློག་གམ་དར་དང་གློས་ཆེན། 

ཟ་བེད། [མངློན]༡ ཁ། ༢ བརྒྱ་བིན་གི་རྡློ་རེ། ༣གདློང་། ༦ མེ། ༥ མེ་ལྷ། ༦ སིན་པློ། 

ཟ་བེད་རྡློ་བརྒྱད། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་དངུལ་ཆུའི་དུག་རྣམས་ཟ་བར་བེད་པའི་

ཆུ་སྐྱུར་རྡློ་དང་། ལྷང་ཚེར་དམར་པློ། གསེར་རྡློ། བ་བ། ཁབ་ལེན། ཕ་བློང་ལློང་བུ། ལློང་རློས། 

དངུལ་རྡློ་བརྒྱད་ཀི་བསྡུས་མིང་སྟེ། སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་བ་ལི་པས་མཛད་པའི་དངུལ་ཆུ་གྲུབ་

པའི་བསྟན་བཅློས་ལས། སློན་ཆད་སྐམ་པའི་ཆློ་གས་སྨན། དངུལ་ཆུ་ཡི་ནི་བཅུ་དྲུག་འགྱུར། 

བཏུལ་བའི་ལྕགས་རྣམས་གཞུག་པར་བ། ཐམས་ཅད་དངུལ་ཆུ་ཟ་བར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་

པ་དང་། ཀརྨ་ངག་དབང་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་མློའི་སྦློར་

བས་གྲུབ་པའི་བཅུད་ལེན་དུ་བསྒྱུར་བའི་ལག་ལེན་ལས། ཐབས་མཆློག་ལྕགས་ཀིས་སིད་པའི་

འཕློ་བ་འཆིངས། ཡེ་ཤེས་ཁམས་ཀིས་ཀུན་ཉློན་དུག་རིགས་ཟ། ཞེས་དང་། འབིགས་བེད་དུག་

ཀང་ཟ་ཞིང་འཆིངས་ནུས་ལ། ཞི་བེད་ཀུན་གི་ལློག་གནློན་ཁད་པར་ཅན། ཞེས་གསུངས་པ་

ལར་གི་ཟ་བེད་རྡློ་དེ་ལ་ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་བརྒྱད་མཆིས་ཏེ། དངུལ་ཆུ་གྲུབ་པའི་བསྟན་

བཅློས་ལས། ཆུ་སྐྱུར་རྡློ་དང་ལྷང་ཚེར་དམར། གསེར་རྡློ་བ་བ་ཁབ་ལེན་དང་། ཕ་བློང་ལློང་རློས་

དངུལ་རློད་རྣམས། ཞིབ་པར་བཏགས་ལ་དངུལ་ཆུར་བསྣན། ཞློ་ལར་བེར་རྒ་འཛིན་པར་

འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཟ་འབྲུ། ཟ་རྒྱུའི་འབྲུ་རིགས། ① ལློ་ཆས། ② བུད་མེད། ③ ལློ་ཡུན་ཏེ། ལློ་ཐེངས་གཅིག་ཟ་བའི་དུས་

ཡུན། ཞག་དང་ཟ་མ་ཙམ་ཡང་མ་འགངས་པ། ④ མ་ནིང་། 
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ཟ་འབེ་སློང་། གཞན་ལ་བཟློད་དཀའ་འདློད་པའི་ཚོར་བ་སྟེར་བའི་དློན། ངར་སློང་དང་དློན་གཅིག 

དཔེར་ན། ལློག་པའི་མིའི་མདུན་དུ་ཟས་བསྟན་པ། འདློད་ལན་ཅན་ལ་ལུས་ཀི་གསང་བའི་ཆ་

རྣམས་སྟློན་པ་ལ་བུ། དབིན་སྐད་དུ་ stimulate ཟེར། 刺激

ཟ་མ། མ་ནིང་ངམ་དུས་ཀི་བེ་བག་གཅིག་གི་མིང་། 

ཟ་མ་ཉིས་ཟ། ལས་ཀ་གཅིག་བས་པར་ག་འབབ་ཁག་གཉིས་ནས་འབྱུང་བ་སློགས་ལ་བུ། 

ཟ་མ་ཏློག ① ཡློ་བད་འཇུག་སྣློད། ཟས་འཇློག་བེད་ཀི་སྒློམ་ཆུང་ངུ་། ② མདློ་སེ་ཞིག 

ཟ་མ་ཏློག་བཀློད་པ། སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་མདློ་སེ་ཞིག བམ་པློ་ཕེད་དང་ལྔ་ལེའུ་གཉིས་པ། པཎི་

ཏ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་སློགས་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པའློ།། 

ཟ་མ་ཏློག་ཅན། [མངློན]① འགློན་བུ། ② སིན་བུ་པད་པ། 

ཟ་མ་མ་ནིང་། ཕློ་མློ་གང་རུང་འདློད་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྤློད་མི་ནུས་པ་ཞིག 

ཟ་མ་མློ། བུད་མེད་སྤིའི་ ཁད་ཆློས་བརློད་པའི་མིང་། 

ཟ་རར། ངློ་གདློང་གི་གམ་པ། ཁློས་ངའི་ཟ་རར་ལ་བཞུས་བྱུང་ཡང་ངས་བཟློད་པ་བསློམས་པ་ཡིན་ལ་བུ།

ཟ་ཚན། ལློ་ཆས་མང་ཉུང་ཟ་ཐུབ་པའི་འབློར་ཚད། ཟ་ཚན་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པློ། 

ཟ་ཚོ། བཟའ་ཚོ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཏེ་བཟའ་ལ་བལློས། 

ཟ་ཚོད། ཟས་ཟ་འབློར་མང་ཉུང་གི་ཚོད། ལློ་ཆས་ཟ་ཚོད་རན་པ། 

ཟ་ཟ། ཨ་མའི་མིང་གཞན། 

ཟ་ཟི། འདུ་ལློང་སྟེ་ལས་དང་སྐད་ཆ་མང་པློའི་བེལ་ཟིང་། མི་མང་འདུ་འཛོམས་ཟ་ཟིའི་ཁློད་དུའང་

མནློ་བསམ་གཏློང་ཐུབ་པ། སྨིག་རྒྱུ་ཟ་ཟིས་མགློ་རྨློངས་ཏེ་ཤར་དང་ནུབ་ལ་སློགས་པའི་

ཕློགས་ཀང་མཚོན་པར་མི་ནུས། 

ཟ་ཟེད། མི་མང་པློས་བེལ་འཚུབ་བེད་པ་ལ་བུ་སྟེ། འཁྲུག་སློང་ཟ་ཟེད་ཞི། 

ཟ་ཟློ། ཟ་བེ་ཟློ་བེ་ཞེས་སློབ་སློབ་བམ་བརན་པློ་མེད་པ། ནན་ཏན་མེད་པ་ལའང་། 

ཟ་འློག དར་སྐུད་སྣ་ལྔ་དང་གསེར་སྐུད་སློགས་བསེས་ནས་བཏགས་པའི་གློས་ཆེན་ཞིག 

ཟ་ཡློན། ① ཁིམ་བདག་ཨ་ཕ། ② གཞན་བསེས་ནས་བཏགས་པའི་གློས་ཆེན་ཞིག 
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ཟ་ར་ཚགས། ཆུ་འགློ་སའི་ཝ་ཁ། 

ཟ་རང་བཀྲ་ཆློས་གིང་། དགློན་པ་འདི་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མི་གསལ། སར་གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་པ་ཡིན་ཡང་ད་ལ་རིང་མར་གྱུར་ཟིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་

ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཟ་རི་ཟི་རི། ① མི་གསལ་བའི་ཚུལ། ནམ་ཟ་རི་ཟི་རིའི་དུས། དྲན་པ་ཟ་རི་ཟི་རི། ཆང་གིས་བཟི་ན་

སེམས་རྣལ་དུ་མི་གནས་པར་ཟ་རི་ཟི་རི་བེད་ཡློང་། ② དློན་མེད་དུ་གཡེང་བའི་ཚུལ། དློན་

མེད་ཟ་རི་ཟི་རིའི་ལས་ཀིས་བེལ། ③ སྒ་མཚོན་པའི་ཚིག མེ་ཏློག་གི་ཁློད་ནས་བུང་བའི་སྒ་ཟ་

རི་ཟི་རི་སྒློག་པ། 

ཟ་རུ། ཤིང་སྐྱློགས། དཀའ་ལས་ཟ་རུས་སྤད་ན། འབས་བུ་ཟ་རུར་འཁློར་ཡློང་། ཁློག་མ་ལ་མེད་ན། 

ཟ་རུ་ལ་གང་ནས་ཡློང་། 

ཟ་རེམ་ལག་དགེ། རགས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་དུག་ནད་རྒྱུངས་པར་བབས་པའི་མིང་སྟེ། 

འབི་གུང་ཚེ་དབང་བརན་པས་མཛད་པའི་དུག་ནད་ཀི་བཅློས་གཞན་ཕན་ཟླ་བའི་འཛུམ་ཟེར་

ལས། ཟ་རེམ་ལག་དགེ་ནི། དུག་ནད་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་ཟས་ལ་འཁེན་ཞིང་ལློ་བ་ཆེ་བ་དང་། 

ནད་རགས་མཇིང་པ་རེངས་ནས་ལག་པ་དགེ་བའློ།། 

ཟ་རློ། ལློགས་གིར་འཆི་བའི་ཕུང་པློ་སྟེ་དམའ་འབེབས་པའི་གཤེ་ཚིག 

ཟ་ལས་བེད། ཆབ་མདློའི་ཡུལ་སྐད་དུ། དབར་དུས་རི་ལ་སྤློ་འཁམས་འགློ་བའི་དློན། 

ཟ་ལུང་། གཙང་སྟློད་བློན་པློའི་གནས་ཤིག 

ཟ་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་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཟ་ཤེད། ཟས་ཟ་ཤུགས་སམ་ཟས་ཟ་འབློར་མང་ཉུང་གི་ཚོད། ཟ་ཤེད་ཆེ་བ། ཟ་ཤེད་ཆུང་བ། 

ཟ་བསློད། ལློ་ཆས་ཟ་བའི་སྐལ་བའམ་ལམ་འགློ འབློར་པ་ཆེ་ཡང་ཟ་བསློད་མེད་པ། 

ཟ་ཧམ། ལློགས་རྔམ། ཟ་ཧམ་འཐུང་ཧམ་བེད་པ། 

ཟ་ཧློར། རྒྱ་གར་སྐད་ཟ་ཧློར་རའི་ཟུར་ཆག་སྟེ། དེ་སློན་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་རྒྱ་གར་བངྒ་ལ་ཟེར་
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བའི་ཡུལ་གི་མིང་སྟེ། དེང་སང་མེང་ཅ་ལར་ཟེར། 

ཟ་ཧློར་ཀུ་ཤུ ཤིང་འབས་ལེགས་གས་ཤིག 

ཟ་ཧློར་གི་རྒྱལ་པློ། བངྒ་ལའི་རྒྱལ་པློ། སར་གི་བློད་ཡིག་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་སྐབས་རེ་ཟ་ཧློར་གི་རྒྱལ་

པློ་དང་། སྐབས་རེ་བངྒ་ལའི་རྒྱལ་པློ་ཞེས་མིང་འདློགས་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བྱུང་། དློན་དུ་

དེང་སང་གི་མེང་ཅ་ལའི་རྒྱལ་ཁབ་གི་རྒྱལ་པློ་ལ་ཟེར། 

ཟག ཟག་པ་སྟེ། མ་དག་པའི་དྲི་མའམ་སྐྱློན་གི་མིང་སྟེ། ཟག་པ་ཟད་པ། སྐྱློན་བཙལ་བ་ལ་ཟག་བཙལ་

ཟེར་བ་ལ་བུ། 

ཟག་ཁུ། ཆུ་མ་བརྒྱབ་པའི་ཆང་གི་སྙིང་ཁུ། 

ཟག་མགློ [ཡུལ]ཁ་ལ་དུ་བ་འཐེན་བེད་ཀི་ཡློ་སྤད་ཅིག 

ཟག་བཅས། ཉློན་མློངས་ཅན་ཏེ། དམིགས་པ་དང་མཚུངས་ལན་གང་རུང་གི་སློ་ནས་ཟག་པའམ་ཉློན་

མློངས་རྒྱས་འགྱུར་གི་ཆློས། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པློ་ལྔ་ལ་བུའློ། འབེ་ལློ་ཚེ་དབང་ཁབ་ཀིས། ཟག་

བཅས་རྣམས་གང་ཞེ་ན། ཕག་བསྐློར་སཱཙྪ་ཡན་ཆད་ནས། ཏིང་ངེ་འཛིན་བསློམ་པ་ཕིན་ཆད་

ལམ་བདེན་ཡིན། དེ་མ་གཏློགས་ཞིང་ལས་ཚོང་ཁེ་སློག་སློགས་འདུས་བས་ཀི་ཆློས་ཐམས་

ཅད་ཟག་བཅས་ཡིན། 

ཟག་བཅས་ཀི་མངློན་ཤེས། ཉློན་མློངས་དུག་གསུམ་མ་སངས་ཀང་བསམ་གཏན་གི་སེམས་ལ་

བརེན་ནས་མངློན་ཤེས་ཅུང་ཟད་ཐློབ་པ་ཡློད་པ་དང་། མངློན་ཤེས་དེ་རིགས་ལ་ཟག་བཅས་ཀི་

མངློན་ཤེས་ཟེར། 

ཟག་བཅས་ཀི་ཆློས། ཉློན་མློངས་པའི་ཟག་དང་བཅས་པའི་ཆློས་རྣམས། 

ཟག་བཅས་ཀི་ཕུང་པློ་ལྔ། རང་རྒྱུ་ལས་ཉློན་གིས་བསྐྱེད་པའི་གཟུགས་དང་། ཚོར་བ། འདུ་ཤེས། 

འདུ་བེད། རྣམ་པར་ཤེས་པ་བཅས་ཀི་ཕུང་པློ་ལྔའློ།། 

ཟག་བཅས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ། ཉློན་མློངས་དུག་གསུམ་གི་བག་ཆགས་ར་བ་ནས་མ་སངས་ཀང་ནམ་

མཁའ་ལ་འཕུར་བ་དང་། ཆུ་ལ་མི་བིང་བར་འགློ་བ་ལ་བུའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅུང་ཟད་སྟློན་ཐུབ་པ། 

ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པློ། རང་རྒྱུ་ལས་ཉློན་གིས་བསྐྱེད་པའི་གཟུགས་དང་། ཚོར་བ། འདུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

ཤེས་འདུ་བེད། རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ་ཕུང་པློ་ལྔ་པློ་དེའི་སྐད་ཅིག་མའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སིད་

པའི་ཕུང་པློ་ཕི་མ་ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྒྱུ་བེད་པས་ན་ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པློ་ཞེས་ཟེར།

ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་བ། འདུས་བས་ཀི་ཆློས་ལ་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་གཉིས་

ཡློད་པའི་ཟག་མེད་རྣམས་ནི་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་དང་ངློ་བློ་དང་འབས་བུས་མ་བསྡུས་པའི་ཕིར་

སྡུག་བསལ་མིན་ཡང་། ཆློས་གང་ལ་དམིགས་ན་ཉློན་མློངས་ཉེ་བར་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་

ཐམས་ཅད་ནི་ཟག་བཅས་ཡིན་ཅིང་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ནི་སྡུག་བསལ་

བ་ཉིད་དུ་གནས་དེ། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྐྱེས་ཙམ་ནས་སྡུག་བསལ་གི་ངློ་བློའམ་སྡུག་

བསལ་དང་འབེལ་བ་དང་། སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཆ་ནས་སྡུག་བསལ་གསུམ་གི་རང་

བཞིན་གིས་དེ་དག་ཡློངས་སུ་བསྡུས་པ་ཡིན་ནློ།། དཔེར་ན་ཟག་བཅས་ཀི་བདེ་བ་ནི་ཕུལ་དུ་

བྱུང་བ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་སྐད་ཅིག་གཅིག་སློང་གཉིས་སློང་གིས་རྒྱུན་མྱུར་དུ་ཟད་ཅིང་། 

གང་བདེ་བ་ཟད་པ་ནི་སྡུག་བསལ་བ་ཉིད་དེ། ཇི་སྐད་དུ། སིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་མི་རག་མི་བརན་

པས། སྙིང་པློ་མེད་པ་སྡུག་བསལ་རང་བཞིན་ཏེ། དེ་བས་རག་བརན་ཐར་པའི་བདེ་བ་ལ། དློན་

དུ་གཉེར་བ་སྐལ་བཟང་སྐྱེ་བློའི་ལུགས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་ཀི་བདེ་བ། ཉློན་མློངས་ཡློད་པའི་བདེ་བ་ལ་ཟག་བཅས་ཀི་བདེ་བ། ཉློན་མློངས་

མེད་པའི་བདེ་བ་ལ་ཟག་མེད་ཀི་བདེ་བ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། དེ་ནི་གློ་བ་སྟབས་བདེ་ཙམ་ཞིག་གློ

ཟག་བདེ། ཟག་བཅས་ཀི་བདེ་བ་སྟེ་ཉློན་མློངས་པའི་བདེ་བ། ཡུན་རིང་ཟག་བདེ་སྤད་པ། 

ཟག་པ། ① ཟགས་པ། ཟག་པ། ལྷུང་བ། གཡང་སར་ཟགས་པ། ཁང་པའི་ནང་ལ་ཐིགས་པ་ཟག་གི་

འདུག ཁང་ཐློག་ནས་ཟགས་སློང་། མཆི་མ་ཟགས་པ། ② འཛག་པའི་འདས་པ། ③ ཉློན་མློངས། 

④ བཤང་གཅི་མཆི་མ་སྣབས་སློགས་ལུས་ལས་བྱུང་བའི་མི་གཙང་བའི་རས། 

ཟག་པ་ཀུན་ཟད། ཟག་པ་ནི་ཉློན་མློངས་ཀི་མིང་དང་དེ་ལ་བརེན་ནས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་ཉེས་

སྤློད་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་དང་འཕེལ་བར་བེད་པས་ཟག་པ་ཞེས་བཏགས་པ་དང་། ཉློན་མློངས་

ཀུན་སངས་པའི་དག་བཅློམ་པ་རྣམས་ལ་ཟག་པ་ཟད་པའི་དག་བཅློམ་པ་ཞེས་ཟེར། 

ཟག་པ་དང་འབེལ་བ། ཟག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་སེམས་བྱུང་དང་བདག་རྐྱེན་མིག་དབང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློགས་ཏེ། ཟག་པའི་སློ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཞིག 

ཟག་པ་བཞི། འདློད་པའི་ཟག་པ་དང་། སིད་པའི་ཟག་པ། མ་རིག་པའི་ཟག་པ། ལ་བའི་ཟག་པ་སྟེ་སིད་

པའི་ཆུ་བློ་བཞི་ལ་ཟག་པ་བཞི་ལ་ཟག་པ་བཞི་ཞེས་པའློ།། 

ཟག་པ་ཟད་པ། ཉློན་མློངས་ཟད་པ། 

ཟག་པ་ཟད་པ་མཁེན་པའི་སྟློབས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟློབས་བཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སེམས་

ཅན་འདི་དག་ནི་ཉློན་མློངས་པ་ལ་སློགས་པའི་ཟག་པ་ཟད་དློ་ཞེས་བའི་བེ་བག་ལ་མཁས་པ། 

ཟག་པ་ཟད་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ། སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་མི་འཇིགས་པ་དང་དློན་གཅིག 

ཟག་པ་ཟད་པའི་མངློན་ཤེས། མངློན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། མཐློང་བ་དང་བསློམས་

པས་སངས་པའི་ཉློན་མློངས་པ་གང་སངས་མ་སངས་པའི་རིམ་པ་ཤེས་ནས་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་

བའི་ཡེ་ཤེས་ཐློབ་པ་ཤེས་པའློ།། 

ཟག་པ་ཟད་པའི་རིག་པ། རང་རྒྱུད་ལན་གི་ཉློན་མློངས་ཟད་པ་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་ཆ་ནས་

བཞག་པའི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གི་ཤེས་པ་སྟེ་རིག་པ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

ཟག་པ་གསུམ། འདློད་པའི་ཟག་པ་དང་། སིད་པའི་ཟག་པ། མ་རིག་པའི་ཟག་པ་སྟེ་གསུམ། 

ཟག་པ་གསློག་པ། གཞན་ལ་ཞེ་སུན་སྐྱེད་པའམ་ཁློང་ཁློ་སློང་བ། དློན་མེད་སྐད་ཆ་རྩུབ་པློས་མི་

གཞན་ལ་ཟག་པ་གསློག་པ། 

ཟག་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ། ཟག་པའི་འབས་བུ་རྣམས་ཏེ། ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པློ། 

ཟག་པའི་སློ་དྲུག ཀུན་ཉློན་རྒྱས་པའམ་འཕེལ་བར་རུང་བའི་སློ་དྲུག་སྟེ། ཟག་པས་བཅིངས་པ། ཟག་

པའི་རེས་སུ་མཐུན་པ། ཟག་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་བཅས་སློ།། 

ཟག་པའི་རེས་སུ་མཐུན་པ། ཟག་པའི་ཡུལ་གཟུགས་ལ་སློགས་པ་ཅི་རིགས་པ་སྟེ། ཟག་པའི་སློ་

དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཞིག 

ཟག་པའི་རེས་སུ་འབེལ་བ། ཟག་པའི་གནས་ངན་ལེན་དང་ལན་པ་སྟེ། ལམ་བདེན་མ་གཏློགས་པའི་

འདུས་བས་ཀི་ཆློས་རྣམས་སློ།། ཟག་པའི་སློ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཞིག 

ཟག་པའི་བདག་ཉིད། ཟག་པའི་སློ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཏེ། ར་ཉློན་དང་ཉེ་ཉློན་རྣམས་སློ།། 
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ཟག་པའི་གནས་ངན་ལེན། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དགེ་བ་ལ་བཀློལ་དུ་མི་རུང་བའི་གནས་ངན་ལེན། 

ཟག་པས་བཅིངས་པ། ཁམས་གསུམ་གི་དགེ་བ་ཟག་བཅས་རྣམས་དེས་སིད་པའི་རྒྱུར་ཀུན་ནས་

བཅིངས་པ་སྟེ། ཟག་པའི་སློ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཞིག 

ཟག་ཕུང་། ལུས། ཟག་ཕུང་བདེ་ཐང་། 

ཟག་བེད། [མངློན]ཕློ་དབང་དང་མློ་དབང་། 

ཟག་མེད། དམིགས་པའམ་མཚུངས་ལན་གང་རུང་གི་སློ་ནས་ཀང་ཟག་པ་རྒྱས་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཆློས་

ལམ་བདེན་དང་འགློག་པ་ལ་བུའློ། འབེ་ལློ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁབ་ཀིས། ཟག་མེད་གང་ཞེ་ན། ནམ་

མཁའ་དང༌། སློ་སློར་བརགས་འགློགས་ཏེ་ཉློན་མློངས་པ་རད་ནས་འགློགས་པ་སྟེ། སྐྱེ་བ་གཏན་དུ་

གེགས་བེད་པའློ། སློ་སློར་བརགས་མིན་འགློགས་ནི། ཉློན་མློངས་པ་འཕལ་དུ་འགློགས་པའློ། 

ཟག་མེད་ཀི་ཆློས། ལམ་བདེན་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆློས་རྣམས་སློ།། 

ཟག་མེད་ཀི་སློམ་པ། ཁམས་གསུམ་ལས་འདས་ཤིང་འཕགས་པའི་སས་བསྡུས་པའི་སློམ་པའློ།། 

ཟག་མེད་ཀི་ཕུང་པློ་ལྔ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པློ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཕུང་པློ། ཤེས་རབ་ཀི་ཕུང་

པློ། རྣམ་པར་གློལ་བའི་ཕུང་པློ། རྣམ་པར་གློལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐློང་བའི་ཕུང་པློ་བཅས་ལྔའློ།། 

ཟག་མེད་ཀི་དབང་པློ་གསུམ། འཕགས་ལམ་གི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཟག་པ་དང་བལ་བའི་དབང་

པློ་སྟེ། ཀུན་ཤེས་བེད་པའི་དབང་པློ་དང་། ཀུན་ཤེས་པའི་དབང་པློ་དང་། ཀུན་ཤེས་ལན་པའི་

དབང་པློ་སྟེ་གསུམ་མློ། 

ཟག་མེད་ཀི་ཚོགས་གསུམ། བསློད་ནམས་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཏེ་གསུམ་མློ། 

ཟག་མེད་ཀི་ལམ་ལྔ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཟག་མེད་ལམ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཟག་མེད་ལམ། ཤེས་

རབ་ཀི་ཟག་མེད་ལམ། རྣམ་པར་གློལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཟག་མེད་ཀི་ལམ། རྣམ་པར་གློལ་བའི་

མཐློང་བའི་ཕུང་པློའི་ཟག་མེད་ལམ་སྟེ་ལྔ། 

ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག ཡེ་ཤེས་ཆློས་སྐུའི་ཡློན་ཏན་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་ནི། བང་

ཕློགས་སློ་བདུན། ཚད་མེད་བཞི། རྣམ་ཐར་བརྒྱད། མཐར་གནས་སྙློམས་འཇུག་དགུ ཟད་པར་

བཅུ། ཟིལ་གནློན་བརྒྱད། ཉློན་མློངས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། སྨློན་གནས་མཁེན་པ། མངློན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤེས་དྲུག སློ་སློ་ཡང་དག་རིག་པ་བཞི། དག་པ་བཞི། དབང་བཅུ། སྟློབས་བཅུ། མི་འཇིགས་

པ་བཞི། བསྲུང་བ་མེད་པ་གསུམ། དྲན་པ་ཉེར་གཞག་གསུམ། བསྙེལ་བ་མི་མངའ་བའི་ཆློས་

ཉིད། བག་ཆགས་ཡང་དག་བཅློམ་པ། ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ། སངས་རྒྱས་ཀི་མ་འདྲེས་པའི་ཆློས་

བཅློ་བརྒྱད། རྣམ་མཁེན་བཅས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག 

ཟག་རས། བཤང་གཅི་མཆིལ་སྣབས་སློགས། ཟག་རས་བཙོག་པ། 

ཟག་ཟད། ཟག་པ་ཟད་པའི་བསྡུས་ཚིག 

ཟག་ཟད་ཀི་མངློན་ཤེས། མཐློང་བ་དང་བསློམ་པས་སངས་པའི་ཉློན་མློངས་པ་ཅི་སངས་ཅི་མ་སངས་

པའི་རིམ་པ་ཤེས་བཞིན་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཐློབ་པ་ཤེས་པའློ།། 

ཟག་ཟད་མཁེན་པའི་མངློན་ཤེས། ཟག་པ་ཟད་པའི་ངློ་བློའམ་ཐབས་མངློན་དུ་ཤེས་པ་ཡང་དག་པར་

འབློར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཤེས་རབ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པའློ།། 

ཟག་ཟློག གཡློ་སྒྱུའམ་ཟློག་རྫུ། 

ཟགས། ལྷུང་བ། 

ཟགས་པ། ཟག་པའི་འདས་པ། 

ཟང་རྐྱང་། [རིང]ཁ་རྐྱང་ངམ་འབའ་ཞིག 

ཟང་ངི་ཟིང་ངི་། ① ཁ་ཁུ་སིམ་པློ་མིན་པའམ་ལྷིང་མི་འཇགས་པ་དང་བེལ་བ་ཚབ་ཚུབ། སེམས་ཟང་

ངི་ཟིང་ངི་བེད་པ། ཟང་ཟིང་གིས་སུན་པ། ② གློ་རིམ་འཁྲུགས་པ། མི་ནློར་མང་པློ་ཟང་ངི་ཟིང་

ངི་། ལུང་པར་ཟང་ངི་ཟིང་ངི་བྱུང་བ། 

ཟང་ཐལ། བར་མཚམས་མེད་པའམ། ཐློགས་རྡུགས་མེད་པ། ཡར་གི་ཟང་ཐལ་དུ་འགློ་བ། མར་གི་

ཟང་ཐལ་དུ་འགློ་བ། ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་དྲག་དང་རིག་པ་ལ་ཟང་ཐལ་དུ་འགློ་བ། སྒློགས་

ཆེན་འཕངས་པའི་མདེའུ་དག་མཁར་ལ་ཟང་ཐལ་དུ་འགློ་བ། 

ཟང་མ། རེན་པའམ། ཐད་ཀ་དང་མངློན་སུམ། ཟེར་རྒྱུས་ཕློངས་པའི་རགས་ཟང་མར་སྟློན་པ། ཆང་

གིས་ཧ་ཅང་མློས་པའི་རང་རགས་ཟང་མར་ཐློན་པ། 

ཟང་རིས། ཇ་བསྐློས་པའི་སྣློད་ཆས་ཞིག་ཡིན། 
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ཟང་ཟང་། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀ་ིས་ཆ་ཞིག་ག་ིམིང་། གཞིས་ར་ེས་ཁུལ་ངམ་རིང་རློང་ག་ིཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཟང་ཟིང་། ① ཟང་ངི་ཟིང་ངིའི་བསྡུས་ཚིག ② རྒྱུ་ནློར་དང་ལློངས་སྤློད་དམ་དངློས་རས། 

ཟང་ཟིང་གི་རློགས་རམ། ཟང་ཟིང་གིས་འབློར་པ། 

ཟང་ཟིང་གི་སྦིན་པ། སྦིན་པ་བཞིའི་ནང་ཚན། གནས་ལུས་ལློངས་སྤློད་ཀི་སྦིན་པ། 

ཟང་ཟིང་ཕན་ཕུན། [རིང]ཟང་ཟིང་དམ་དུམ། 

ཟང་ཟིང་མེད་པ། ① ནློར་རས་མེད་པ། ② འདུ་འཛི་མེད་པ། 

ཟང་ཡག གངས་ཀི་གནས་དྲུག་ཅུའི་རི་སྟངས་ཁག་གཅིག་ནང་ཡློད་པའི་གངས་ཀའི་མིང་ཞིག 

ཟངས། ① རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རང་བྱུང་དང་རྡློ་ལས་བྱུང་བ་གཉིས་བཅས་མཆིས། རློ་

མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་གློ་རྣག་དང་། ཆུ་སེར། ཚ་ཆུ་སློགས་སྐེམ། དངུལ་ཆུའི་

ནུས་པ་སྲུང་། ལྕགས་རྡུང་སར་ལྕགས་དང་། ཟངས་རྡུང་སར་ཟངས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

ཀ་ཀློ་ཁ་དང་། ལྕགས་དམར། ཟངས་མ། ཟངས་དམར་བཅས་སློ།། ② ཟངས་ལས་བཟློས་པའི་

ཆུ་སྣློད་དམ་ཐབ་ཆས། དཀིལ་ཟངས། ཁམས་ཟངས། ཆུ་ཟངས། 

ཟངས་སྐུད། ཟངས་ལས་བཟློས་པའི་སྐུད་པ། 

ཟངས་ཀི་གའུ། ཟངས་ཀིས་བཟློས་པའི་སམ་ཆུང་ཡས་ཐློད་མས་ཐློད་ཁ་སྦློར་བས་པ་ཞིག་གི་མིང་། 

ཟངས་ཀི་གེགས་བུར་བིས། ཟངས་ཤློག་གི་སྟེང་དུ་བཀའ་ཆེམས་རྣམས་ཡི་གེར་བརློས་པ། 

ཟངས་ཀི་ཐམ་ག ཐམ་ག་བཟློ་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཟངས་ལས་གྲུབ་པས་མིང་དེ་ལར་ཐློགས། ཐམ་ག་དེ་

རིགས་ནི་སེར་གཞུང་ཚང་མས་བེད་སྤློད་བེད་ཀི་ཡློད། 

ཟངས་ཀི་དློང་ཙེ། ཟངས་ཀི་ཊམ་ཀ 

ཟངས་ཀི་མེ་ཏློག ① ཟངས་ལས་བཟློས་པའི་མེ་ཏློག ② མེ་ཏློག་གི་རིགས་ཀི་བེ་བག་པ་ཞིག 

ཟངས་ཀི་གཙུག་ཕུད། [མངློན]ཁིམ་བ་དེ་ཕློ། 

ཟངས་ཀི་ལྷ་སྐུ། སྐུ་རྒྱུ་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་ལྷ་སྐུའི་སྣང་བརན། 

ཟངས་རྐྱན། ཟངས་ལས་བཟློས་པའི་ཇ་ཆང་ཐུག་པ་སློགས་བཏུང་བ་འདྲེན་བེད་ཀི་སྣློད་ཅིག 

ཟངས་སྐྱེས། ལྕགས་རིགས་འཁར་བའི་མིང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཟངས་སྐྱློགས། ཟངས་ལས་བཟློས་པའི་སྐྱློགས། རག་སྐྱློགས་ལས་ཟངས་སྐྱློགས་ཞན། 

ཟངས་དཀར། སྟློད་མངའ་རིས་སྐློར་གསུམ་གི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ་རབ་བྱུང་དང་པློའི་དཀིལ་ལ་ཟངས་

དཀར་ལློ་ཙཱ་བ་འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཡུལ་ལུང་དེར་འཁྲུངས། ཟངས་དཀར་ལློ་ཙཱ་བ་འཕགས་

པ་ཤེས་རབ། འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་དང་པློའི་དཀིལ་དུ་མངའ་རིས་ཟངས་དཀར་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། 

མར་པ་ལློ་ཙཱ་བ་དང་དུས་མཚུངས། ཁ་ཆེ་དགློན་པ་བ་དང་། ཁ་ཆེ་ཛྙཱ་ན་ཤྲི་སློགས་བསྟེན། རྣམ་

སས་ཀི་ཆློས་སྐློར་རྒྱ་གར་ནས་སྤན་དྲངས། ལྷ་སའི་གློང་ཁེར་ནང་སློད་པའི་སྤང་པློ་ཚོར་སྤང་

ཚང་ཟེར་བའི་ཁང་པ་ཟུར་དུ་བརིགས་པ་གནང་། ལྷ་ས་དང་བསམ་ཡས། མཐའ་འདུལ་གི་

གཙུག་ལག་ཁང་བཅློ་ལྔ་ཙམ་ལ་ཞིག་གསློ་ཕུལ་ཕིན་མཛད། རབ་བྱུང་དང་པློའི་མེ་འབྲུག་སྤི་

ལློ་༡༠༧༦ལློར་མངའ་བདག་རེ་ལེས་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་གི་སེ་སྣློད་འཛིན་པ་ཕལ་

ཆེར་མངའ་རིས་སུ་འདུས་ཏེ་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་རྒྱ་ཆེར་བསྐློར་བའི་དུས་དེར་འདི་ཉིད་ཀིས་

ཚད་མ་རྒྱན་བསྒྱུར། སྣུར་ཉི་མ་དང་སལ་ཏི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་སློགས་ཟངས་དཀར་གི་བུ་

བཞི་བྱུང་། ཕིས་ཆུ་མིག་རིང་མློར་འདས་ཞེས་གགས། 

ཟངས་བསྐློལ་བ། ཟངས་བཞུ་བ། 

ཟངས་ཁློག ① ཟངས་ལས་བཟློས་པའི་ཁློག་མ། ② སྐྲ་བི་བའི་མགློ་དམར་པློའི་མིང་ངན། 

ཟངས་ཁློལ། ཟངས་ཞུ་བའི་ཁུ་བ། ཟངས་ཁློལ་ལུགས་སུ་བླུག་པ། 

ཟངས་ཁབ། ཟངས་ཀིས་བཟློས་པའི་གློ་ཁབ། 

ཟངས་ཁློ། ① ཟངས་རག་ལུགས་སུ་བླུག་པའི་ཁ། ② ལུགས་སུ་མ་བླུགས་པའི་ཟངས་རག་མཉམ་

བསེས་ཀི་ལྕགས་རིགས་ཤིག 

ཟངས་མཁན། ཟངས་རྡུང་མཁན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཟངས་མགར་དང་། ཟངས་རྡུང་བ། ཟངས་

བཟློ་བ་སློགས་ཟེར་སློལ་ཡློད་འདུག

ཟགས་གི། ① མགློན་པློའི་བསྐངས་གསློལ་དུ་གསལ་བའི་ཟངས་གི་ཞེས་པ་ནི་བལ་པློའི་བཟློ་བློ་

རྣམས་ལ་ཡློད་པའི་ཟངས་གཅློད་བེད་ཀི་གི་རྒུར་པློ་དེ་ཡིན་གི་ཟངས་ལས་བས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། 

ཞེས་འབེ་ལློ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁབ་ཀིས་གསུངས། ② ཟངས་ལས་བཟློས་པའི་གི་ལའང་འཇུག་ཆློག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

ཟངས་གིང་། འཛམ་གིང་གི་གིང་ཕན་ཞིག་འགའ་ཞིག་གིས་ད་ལའི་གིང་ཕན་ཙའློ་ཝ་ཡིན་ཟེར། 

འགའ་ཞིག་གིས་ད་ལའི་སི་ལི་ལན་ཁ་ཡིན་ཟེར། 

ཟངས་མགར། ཟངས་སྤད་བཟློ་མཁན། 

ཟངས་རྔ་། རྔ་ཡི་བེ་བག་ཅིག 

ཟངས་ཅློར་བེད། ངློམས་སློ་བས་པའི་དློན། 

ཟངས་ཆེན་དགློན། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་བློད་ཆློས་རྒྱལ་གི་གདུང་བརྒྱུད་སྙིང་ཐིག་ཆློས་འབར་

ཞེས་པའི་བ་མ་ཞིག་གིས་བཏབ། གཉལ་སེ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན། སྐབས་དེར་སྙིང་ཐིག་

ཉམས་ལེན་བེད་མཁན་གི་ཇློ་དགློན་ཞིག་ཡིན། རེས་སུ་དགེ་བཤེས་པློ་ཏློ་བའི་ཐུགས་སས་བ་

མ་བསློད་ནམས་འབྱུང་གནས་ཀི་གདན་ས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་གདམས་པ་ཡིན། བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ལྷུན་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཟངས་ཆས། རྒྱུ་ཟངས་ལས་བས་པའི་ཁིམ་ཆས་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྤི་མིང་། 

ཟངས་ཆུང་། ཟངས་ལས་བཟློས་པའི་ཇ་སྐློལ་སྣློད། 

ཟངས་མཆློག ① ས་འློག་ནས་ཐློན་པའི་རང་བྱུང་ཟངས། ② [མངློན]གསེར། 

ཟངས་ཏིག ཏིག་རིགས་ཏེ་ཏློག་དམར་པློ་འཆར་བ་ཞིག་སྟེ། ནུས་པས་མཁིས་ནད་དང་། རླུང་འདྲེས་

པའི་ཚ་བ་རིང་པ་སེལ། 

ཟངས་ཏེལ། ཟངས་ལས་བཟློས་པའི་ཏེལ་བ་སྟེ། འབས་དང་ལྷློག་པ་སློགས་ཀི་ནད་དམིགས་སེག་

བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག

ཟངས་གཏེར། ཟངས་འབྱུང་སའི་གཏེར་ཁ། 

ཟངས་ཐ་བ། ཟངས་གློང་པློའམ་མ་ཐུལ་བ། 

ཟངས་ཐལ། ① ཟངས་འཕྲུལ་མེར་བསེགས་པའི་ཐལ་བ་སྟེ། ནུས་པས་དངུལ་ཆུ་བཙོག་བཀྲུ་ཆེན་

མློའི་ནུས་པ་སྐྱེད་ཅིང་ལུས་ལ་དངུལ་ཆུའི་ནུས་པ་ཡུན་རིང་དུ་སྲུང་། དམུ་ཆུ་དང་། གློ་རྣག ཆུ་

སེར་བཅས་སྐེམ། ② ཟང་ཐལ་དང་འདྲ། 

ཟངས་ཐེར། སྐྲ་མེད་པ་དམར་མགློའམ་སྤི་ཐེར། 
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ཟངས་དུང་། ཟངས་ལས་བཟློས་པའི་དུང་ཆེན། ཟངས་དུང་འབུད་པ། 

ཟངས་རྡིག ཟངས་སྣློད་ཀི་བེ་བག ཟངས་ཀིས་བཟློས་པའི་ཇ་དང་ཆུ་བསྐློལ་བའི་སྣློད། རྒྱུ་ཟངས་

ལས་བས་པའི་བསྐློལ་སྣློད། ཟངས་མཁར་གི་ངློ་ལ་རི་མློ་བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་སློགས་ཡློད།

ཟངས་རྡུང་བ། ① ཟངས་ཆས་བཟློ་བ། ② ཟངས་ཐློ་བས་རྡེག་པ། 

ཟངས་རྡློ། ཟངས་འབྱུང་སའི་རྡློ། 

ཟངས་དྲེག ① ཟངས་ལ་ཆགས་པའི་དྲེག་པ། ② ཟངས་མགར་བས་མེར་བསེགས་ཏེ་བརྡུངས་པའི་

དྲེག་པ་སྟེ། ནུས་པས་འློར་ནད་དང་། དམུ་ཆུ། གློ་རྣག ཆུ་སེར་བཅས་ལ་ཕན་པའི་སྨན་ཞིག་ཡིན། 

ཟངས་མདློག ཁ་དློག་དམར་མདངས་ཅན། 

ཟངས་མདློག་དཔལ་རི། སློབ་དཔློན་པད་མ་འབྱུང་གནས་བཞུགས་པའི་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ཤིག 

ཟངས་པ། ཟས་གཡློ་སྐློལ་བེད་པའི་ལྕགས་སྣློད་ཀི་མིང་སྟེ། ས་ང་དང་དློན་གཅིག ཚིག་བསྡུས་ན་

ཟངས་ཞེས་འབི་ཆློག་སྟེ། ཁློ་ལྕགས་ཀི་ཟངས་པ་ལ་ཁློ་ཟངས་དང་། འཁར་བའི་ཟངས་པ་ལ་

འཁར་ཟངས་ཟེར་བ། 

ཟངས་པར་རི་མློ། བརློས་རིས་ཀི་གས་ཤིག་ཡིན། དེའི་རྒྱུ་ཆ་ཟངས་ལེབ་སྤད་པར་བརེན་མིང་དེ་ལར་

ཐློགས། ཟངས་པར་བཟློ་ཐབས་ཁག་གསུམ་ཡློད་པ་སྟེ། རུལ་བཟློས་ཐབས་དང་། སྐམ་བརློས་ཐབས། 

རྡུལ་སྟློར་ཐབས་བཅས་ཡློད་རུང་། གཙ་ོབློ་ན་ིརུལ་བཟློས་ཐབས་ད་ེརྒྱ་ཁབ་ཏུ་སྤློད་ཀ་ིཡློད། 

ཟངས་ཕློར། ནད་འཆློས་པའི་དཔྱད་ཐབས་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག 

ཟངས་ཕློར་རྒྱབ་པ། སྨན་པས་ཟངས་ཀི་ཕློར་པ་ཚ་པློ་བཟློས་ནས་ནད་གར་ཡློད་ལ་རྒྱབ་པའི་སྨན་

བཅློས་བེད་སྟངས་ཤིག 

ཟངས་བན། ཟངས་ཀི་ཆུ་སྣློད་དང་ཆང་སྣློད། 

ཟངས་བུམ། ཟངས་ཀི་བུམ་པ། 

ཟངས་མ། ① རང་བྱུང་ཟངས། ② ཟངས་དཀྱུས་མ། 

ཟངས་མ་གཞུག་རལ་ཅན། ཡབ་འབངས་ཀིས་བརམས་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཏེ། དགུང་ཕུབ་ཀི་བ་ན་འབློ་

རེ་ལེགས་པ། གནམ་ཕུབ་ཀི་བ་ན་གནམ་ལྷ་དཀར་གསུམ། སྤིན་ཕུབ་ཀི་བ་ན་སྐར་མ་ཡློལ་སེ། 
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སྒུང་གཡེལ་གི་བ་ན་རྒྱ་ལྷ་འབློང་ནམ་གནམ་ཡེལ་གི་བ་ན་འློ་དེ་གུང་རྒྱལ། སྟེང་མེར་གི་བ་ན་

ཡབ་ལྷ་བརྡལ་དྲུག སྤིན་ཕུབ་ཀི་བ་ན་བདུད་རེ་ཆེན་པློ། ཁ་ཡེལ་གི་བ་ན་ལེ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློ། 

རྨུ་ཟིལ་གི་བ་ན་རྨུ་རེ་བཙན་པློ། དློག་མེར་གི་བ་ན་སྟང་པ་མགློན། ཟློ་རེ་ཆེན་པློའི་བ་ན་དློག་ལྷ་

སྨིན་བུ། ས་མེར་གི་འློག་ན་མེར་ལྷ་རྨློངས་བུ། ས་ལྷགས་ཀི་འློག་ན་ས་ལྷ་འཁློར་མློ། རིང་རུམ་

གི་འློག་ན་རིང་ལྷ་གར་ཆེན། གསང་འགག་གི་བ་ན་གསང་ལྷ་དེ་པ། བར་སྣང་གི་བ་ན་བདུད་རེ་

ཆེན་པློ་བཞུགས་པ་སྟེ་བ་ན་བཞུགས་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་བཤད་ཚུལ་དེ་ཡིན། 

ཟངས་མིག [མངློན]བ་ཁུ་བྱུག 

ཟངས་དམར། ཟངས། 

ཟངས་རི། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་ཚ། ནུས་པ་སྙློམས། ཟངས་རི་དཀར་པློས་ཁག་

གཅློད། ཁུ་བ་འཛག་པ་ལ་ཕན། ཟངས་རི་ནག་པློས་མཁིས་ནད་མིག་སེར་ལ་ཕན། 

ཟངས་རི་དཀར་པློ། ཤིང་སློང་སློགས་ལ་འཁིལ་ནས་སྐྱེ་ཞིང་འབས་བུ་སྨིན་ཚེ་སྨུག་པློ་སན་མ་ཙམ་

ཡློད་པ་འློ་མར་བཏབ་ན་ཞློ་ཆགས་པའི་རྩྭ་ལྡུམ་ཞིག་ཡིན། 

ཟངས་རི་ནག་པློ། དྲི་ཤིན་ཏུ་ཁ་བ་བློ་བའི་མཁན་པའི་རིགས་ཤིག་ཡིན། 

ཟངས་རིས། ཚ་ལ་དཀར་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། རེ་ཟུར་མཁར་བ་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེས་

མཛད་པའི་མན་ངག་བེ་བ་རིང་བསེལ་ལས། ཟངས་རིས་ནི་ཚ་ལའི་མིང་ངློ་།། ཞེས་གསུངས་

པ་ལར་དང་། གཞན་ཡང་ས་མཐའ་ཡློད་མེད་དབང་གིས་ལྡུམ་བུ་ཟངས་རི་དང་ནློར་དློགས་

མཆིས་ཏེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་

གཅེས་བསྡུས་ལས། ཟངས་རིས་ཚ་ལའི་མིང་ཡིན་ས་མཐའ་ཅན། ཟངས་རི་ས་མཐའ་མེད་པའི་

ལྡུམ་དང་ནློར། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཟངས་ཚ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། དཔལ་ཆེན་འློད་པློའི་བུ་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གི་གཅུང་པློ་ཆློས་

རྒྱལ་འཕགས་པའི་ཡབ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་ཕློ་འབྲུག་ལློ་ལ་འཁྲུངས། ང་དྲུག་པ་ས་མློ་

ཕག་ལློར་འདས། 

ཟངས་ཚགས། ཟངས་ཀི་ཇ་ཚགས་སློགས་ཚགས་སྤད། 
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ཟངས་ཞུན། ཟངས་ཞུ་བའི་ཁུ་བ། 

ཟངས་ཟེ་ཅན། [མངློན] ① ཁིམ་བའམ་བ་དེ་ཕློ། ② འབྲུ་རིགས་ཤིག 

ཟངས་བཟློ། ཟངས་བཞུག་བཏུལ་བས་ཏེ་བརྡུང་བ་དང་། ཚགས་རྒྱབ་པ། ལུགས་སུ་བླུགས་པ། ཟངས་

ཤློག་དང་ཟངས་ཕེ་བཟློ་བ་བཅས་ཀི་ལག་རལ་ལ་ཟེར། བློད་ཀི་ཟངས་བཟློའི་ལག་རལ་ནི་ད་ཡློད་

ཀི་དཔྱད་གཞི་ཡིག་རིགས་འགའ་ཞིག་དང་། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་དང་པློའི་ཡས་མས་སུ་རྒྱལ་པློ་

གི་གུམ་བཙན་པློ་དང་བློན་པློ་ལློ་ངམ་གཉིས་འཐབ་ནས་རྒྱལ་པློ་ཕམ་སྟེ་བློན་པློ་ལློ་ངམ་གིས་

བཀྲློངས་ཐློག་རྒྱལ་པློའི་སྤུར་ཟངས་ཀི་སམ་དུ་བཅུག་སྟེ་ལྕགས་གཟེར་བཏབ་ནས་ཉང་ཆུའི་ནང་

བསྐྱུར་བ་དང་། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་དུས་བློན་པློ་རིམ་པ་བཞི་པ་ལ་ཟངས་ཀི་བང་བུའི་

ཡི་གེ་བ་དགར་གནང་བ། སྐུ་གཤེགས་ཁར་ཞལ་ཆེམས་བཞག་པ་རྣམས་ཟངས་ཀི་བང་བུའི་ཐློག་

ཡི་གེར་བིས་ནས་བང་མཛོད་དུ་བཅུག་པ་དེ་རྒྱལ་པློ་ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་གིས་གཟིགས་ནས་

སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་དར་སེལ་བཏང་བ་སློགས་བཤད་པ་དེས་ས་རབས་བློད་དང་མི་རིགས་

གཞན་དག་བར་འབེལ་བ་མ་བྱུང་བའི་ལློ་ཆིག་སྟློང་ལྷག་གི་གློང་ནས་བློད་ཀི་མིས་ཟངས་བཟློའི་

ལག་རལ་ཤེས་ཟིན་པར་ར་སྤློད་བེད་ཐུབ། དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པ་དང་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་

བློད་ཀི་ཟགས་བཟློའི་ལག་རལ་ཆུ་ཚད་མཐློན་པློར་སེབས་ཡློད་པ་མཚུར་ཕུ་དང་། གདན་ས་

མཐིལ། འབི་གུང་། འབྲུག་ར་ལུང་། ཚལ་གུང་ཐང་བཅས་ཀི་དཀར་ཆག་ནང་བློད་རིགས་ཟངས་

བཟློ་བ་འགའ་ཞིག་གི་མིང་འཁློད་འདུག་པ་དེ་དག་ཏུ་གཟིགས་ན་གསལ། 

ཟངས་བཟློ་བ། ཟངས་ཆས་བཟློ་མཁན། 

ཟངས་ཡག་དགློན། མིང་གཞན་བག་དམར་ཟངས་ཡག་ནམ་མཁའ་རློང་ཟེར། གནས་འད་ིརུ་པདྨ་འབྱུང་

གནས་ཟླ་བ་གསུམ་སྒྲུབ་པར་གནང་བའི་བཤད་སློལ་ཡློད། དགློན་འདི་ཐློག་མར་བདེ་ཆེན་ཆློས་

འཁློར་དགློན་ག་ིཡློངས་འཛིན་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་གིས་བཏབ། དུས་ཚོད་ནམ་ཡིན་མ་གསལ། 

གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ཆུ་ཤུར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཟངས་ཡིག ཟངས་གེགས་དང་ཟངས་ཆས་ལ་ཚག་བརྒྱབ་པའི་ཡི་གེ

ཟངས་གཡའ། ཟངས་རླན་གིས་ཟློས་པའི་གཡས་ལང་གུ ཟངས་གཡའ་དུག ལྕགས་གཡའ་སྨན། 
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ཟངས་རི། རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་རྒྱུད་ཡར་ཀླུང་གཙང་པློའི་ཆུ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

ཟངས་རི་མཁར་དམར། ལྷློ་ཁ་ཟངས་རིའི་གནས་དགློན་གི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་

ལྕགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༠༩༡ལློར་མ་གཅིག་ལབ་ཀི་སྒློལ་མས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་གཅློད་ཡུལ་བ་

ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ཟངས་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཟངས་རུ་བཞི་མ། ཟངས་ལུང་བཞི་མའང་ཟེར། ཟངས་སྣློད་ཀི་བེ་བག་ཅིག 

ཟངས་ལུང་བཞི་མ།ཟངས་རུ་བཞི་མ་དང་དློན་གཅིག 

ཟངས་ཤན། ཟློ་བ་སློགས་སློམ་བེད། 

ཟངས་ཤློག ཟངས་ཆས་བཟློ་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཆ་སབ་པློ་ཞིག 

ཟངས་ས་ལེ་སྦྲམ། ཟངས་སྤུས་ལེགས་ཤློས། 

ཟངས་སེར། ཁ་དློག་སེར་པློ་ཡིན་པའི་ཟངས། 

ཟངས་ཧྲུག ཟངས་རྡློག་ཆུང་ངུ་རིགས། 

ཟད་བསྐལ། འཇིག་པའི་བསྐལ་བ། 

ཟད་གློན། འགློ་སློང་། 

ཟད་སློ། འགློ་གློན་གི་གཞི་མ། 

ཟད་ཏློ། ཕགས་མ་ཟད་ཏློ་ཞེས་པ་སློགས་ལ་བུ་རློགས་པར་གྱུར་པའི་དངློས་པློ། 

ཟད་སྟློངས། ཟད་ཟིན་སྟློང་པ་སྟེ་ལྷག་མེད་དུ་སློང་བ། ཁིམ་ནློར་སྟློངས་སུ་ཕིན་པ། 

ཟད་མཐའ། རློགས་མཚམས་ཀི་མཐའ། ནམ་མཁའི་ཁམས་ལ་ཟད་མཐའ་མེད་པ། 

ཟད་འཐུད། ① རྒྱུ་དངློས་བེད་སྤློད་ཀིས་ཟད་པའི་གུན་གསབ་དངློས་སྐྱིན། གློན་ཆས་ཟད་འཐུད། 

འཕྲུལ་འཁློར་ཟད་འཐུད། ② གློན་ཚབ་བསྒིག་རྒྱུའི་ཆ་ཤས། 

ཟད་པ། ① འཛད་པའི་འདས་པ། ② རློགས་རྒྱུ་དང་། ཚར་རྒྱུ། ཤེས་བའི་རྣམ་གངས་ལ་ཟད་པ་

མེད་པ། དཔལ་འབློར་ལློངས་སྤློད་ཟད་མི་ཤེས་པ། བ་བ་ཟད་པར་མཐའ་འཁློལ་བ། རྐྱེན་ཟད་

པ་དང་ནུས་ཤུགས་ཉམས་པ་དུས་མཉམ་ཡིན། བ་རྒས་སྒློ་ཟད། ② [མངློན]མེ་ཕློ་སྟག

ཟད་པར་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན། གང་གི་སློ་ནས་ཟད་པར་དུ་འཇློག་པའི་སྣང་བ་དེས་རང་ཡུལ་གི་ཤེས་
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བའི་སྣང་བ་ཁབ་པར་སྤློ་ནུས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། 

ཟད་པ་བཅུ། འབྱུང་བ་བཞི། འབྱུང་འགྱུར་སློ་སེར་དཀར་དམར་བཞི། ནམ་མཁའ། རྣམ་ཤེས་ལ་དམིགས། 

ཟད་པ་ཤེས་པ། ཤེས་པ་བཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ་རང་ཉིད་སང་བ་ཐམས་ཅད་སངས་ཟིན་པའི་གདེང་

འཐློབ་པར་བེད་པའི་ཤེས་པའློ།། 

ཟད་པའི་སྟློངས་པ། བསྒྱུར་བགློད་ཀི་གནས་རྣམས་ཟད་དེ་ཐིག་ལེ་སྟློང་པར་གྱུར་པ། དཔེར་ན། 

བསྒྱུར་བ་སྟློངས་པར་བསྒྱུར་རྒྱུ་མེད། སྒྱུར་མེད་སྟློངས་ན་བསྒྱུར་གཞི་དབེ། བསྒྱུར་བགློད་བར་

སྟློངས་ཐིག་ལེས་འཛིན། 

ཟད་པར། མཐའ་དག་དང་ཐམས་ཅད། 

ཟད་པར་གི་སྐྱེ་མཆེད། བསམ་གཏན་ལ་དབང་ཐློབ་པའི་རྣལ་འབློར་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྟློབས་

ཀིས་འབྱུང་བ་བཞི་སློགས་གང་ལ་དམིགས་པ་དེ་ཇི་ལར་འདློད་པ་བཞིན་དུ་བསྒྱུར་བ་སྟེ། ཟད་

པར་ཞེས་པ་རྒྱ་ཁློན་ཚད་མེད་པའི་དློན་ནློ།། 

ཟད་པར་གི་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ། ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བ་བཞི་དང་། སློ་སེར་དཀར་དམར་ཁ་དློག་བཞི་

དང་། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་དང་། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་བཅས་བཅུའློ།། དེ་ལ་ཟད་པར་སའི་

སྐྱེ་མཆེད་ཅེས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྟློབས་ལས་ས་ལ་དམིགས་པ་ན་ཕློགས་ཐམས་ཅད་སའི་

ཕུང་པློར་བསྒྱུར་ནུས་པའློ།། དེ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བ་གཞན་དང་ཁ་དློག་སློགས་ལ་རིགས་འགེའློ།། 

ཟད་པར་བཅུ། ཟད་པར་གི་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་དང་དློན་གཅིག་ཏུ་སྣང་། 

ཟད་པར་ཟིལ་གནློན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན། གསང་སགས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་ཚུལ་ལ། རང་གི་ལུས་

ལ་གནས་པའི་འབྱུང་བ་བཞི་ལ་རང་དབང་ཐློབ་ན། ཕིའི་འབྱུང་བ་བཞི་ཡིས་གནློད་མི་ནུས་པར་

མ་ཟད། རང་ཉིད་ཀི་ལུས་ཀང་འབྱུང་བ་བཞི་སློ་སློར་སྤྲུལ་ཐུབ་ཅེས་བཤད་སློལ་ཡློད། 

ཟད་ཕློགས། [མངློན]མར་ངློ་།། 

ཟད་མི་སྐྱེ་བའི་ཡེ་ཤེས། སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་ཤེས་པ་བཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཟད་པ་ཤེས་པ་དང་

མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་གཉིས་སློ།། དང་པློ་ནི་ཉློན་མློངས་ཟད་པ་ལ་ཟད་པར་ཤེས་པ། གཉིས་པ་ནི་

སྡུག་བསལ་མི་སྐྱེ་བ་ལ་མི་སྐྱེ་བར་ཤེས་པ་ལ་བུའློ།། མདློར་ན། ཟད་པའམ་སངས་ཟིན་པའི་ཉློན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

མློངས་དང་སྡུག་བསལ་སར་རང་རྒྱུད་ལ་མི་སྐྱེ་བར་བེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཟད་མི་སྐྱེ་བའི་ཡེ་

ཤེས་ཞེས་བ་སྟེ་དེ་ནི་རང་ལམ་གི་རྡློ་རེ་ལ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རེས་ཐློགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཐློབ་

ཅིང་། དེ་ཐློབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཐེག་པ་རང་ལམ་གི་མི་སློབ་ལམ་མངློན་དུ་བས་པ་ཡིན། 

ཟད་མི་ཤེས་པ། ① ཚར་རྒྱུ་མེད་པ་སྟེ། མི་དམངས་ལ་སྟློབས་ཤུགས་ཟད་མི་ཤེས་པ་ཡློད། ② དངློས་

རས་ཀི་ཐློག་ལ་བཀློལ་ཤུལ་བབས་པའི་དློན་ཏེ། སློང་ནས་ལྷམ་མཐིལ་ཟད། བརྡར་ནས་གི་ཁ་ཟད། 

ཟད་ཟད། མ་ཟད་བར་དུ། མདའ་རྒློད་ཉག་མ་ཟད་ཟད་འཕངས། 

ཟད་ཟད་དུ་བཅློམ་འདློད། ར་མེད་མ་སློང་བར་དུ་གཏློར་རྒྱུའི་འདློད་པ་ཡློད་པ། 

ཟད་རློ། ཡློ་བད་སློགས་བཀློལ་ནས་ཤུལ་བབས་པའི་རིགས་ཏེ། གི་ཟད་རློ། ལྕགས་ཁེམ་ཟདརློ་

ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཟད་ལེན། ས་མ་ཟད་པ་དང་ཕི་མ་ལེན་པ། དགློས་མཁློ་ཟད་ལེན། 

ཟད་སློང་། འགློ་སློང་། ཟད་སློང་གི་སློམ་རིས་རྒྱབ་པ། 

ཟད་ཧྲུལ། རིང་ཧྲུལ། འཛིན་ཆས་ཟད་ཧྲུལ། 

ཟན། ① རམ་པ་བརིས་པའི་གློང་བུ་སྟེ་དབུས་གཙང་དུ་སག་ཟེར། ཕློར་པའི་ནང་དུ་ཟན་བརིས། 

 ② བཟའ་བཅའ། 

ཟན་ཀ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༧༤ ལློར་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་སློན་

རྨ་ལྷློ་ཁུལ་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཟན་ཁམ། ཁ་ལ་ཤློང་ཙམ་གི་སག

ཟན་གློང་། སག་རྡློག་རྡློག སྐྱུགས་ནད་ཅན་གིས་ཟན་གློང་མཐློང་བ་དང་མཚུངས། 

ཟན་སྒིལ་གང་ཐློན། གནད་དློན་ཆེ་རིགས་ཐག་མ་ཆློད་པའི་སྐབས་སུ་སག་ལས་བཟློས་པའི་རིལ་

བུའི་ནང་དུ་བརག་དཔྱད་བེད་རྒྱུའི་ཤློག་ལྷེ་བཅུག་ནས་དཀར་ཡློལ་ནང་དུ་བླུགས་ཐློག ལྷ་རེན་

གི་མདུན་དུ་བསྐློར་ནས་ཕི་རློལ་དུ་གང་ཐློན་བལ་བ། 

ཟན་བསློངས། སག་བརིས་ཏེ་གློང་བུ་བཟློས་པ། 

ཟན་གཅློད་དུ་འཇུག་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། གནློད་སེམས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀི་སློ་ནས་གློགས་དགེ་སློང་ལ་ཁིམ་བདག་གིས་དུས་རུང་གི་ཟས་འདྲེན་པ་བཀག་པའློ།། 

ཟན་ཆང་། ① ཆང་ལར་བསྙལ་ཏེ་ལངས་པའི་སག ② སར་མློར་བཅངས་པའི་ཟན་གི་ཆང་བུ། 

ཟན་དྲློན། རམ་པ་བརིས་པའི་ཟན་ཚ་པློ། 

ཟན་རྡློག སག་གློང་། 

ཟན་སྣློག་པ། [རིང]ཟས་ཞིམ་ལ་ག་ནློམ་པ། 

ཟན་ཕེ། སག་གི་ཕེ་མ། 

ཟན་སྤུས། ཟན་བརིས་པ། 

ཟན་བཙོས། སག་བཙོས་མ་དང་ཟན་དྲློན་མློ། རླུང་ནད་འཆློས་ཐབས་ཟན་བཙོས། 

ཟན་ཚོས། རློམ་པ་མནློས་ཏེ། དེ་བཙོས་པ་ལ་ཟན་ཚོས་ཞེས། རླུང་གི་ནད་ལ་ཕན། 

ཟན་ཡང་། བསམ་ཡས་ཟན་ཡང་མི་འགྱུར་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མིང་སྟེ། ཟན་ཡང་ནི། 

རྒྱ་སྐད་ལ་ལུགས་གསུམ་ཟེར་ཏེ་རྒྱ་གར་རྒྱ་ནག་བློད་རྣམས་ཀི་མཁར་རིག་ལུགས་གསུམ་མློ། 

ཟན་གཡློ། སག་བརི་བ། 

ཟན་རིལ། སག་གློང་། 

ཟབ། ① ཁ་ནས་ཞབས་བར་གི་བར་ཐག་རིང་བ་སྟེ། ལུང་པ་གཏིང་ཟབ་པ། རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ཟབ། 

ཆུ་གཏིང་ཧ་ཅང་ཟབ་མློ་ཞེས་པ། ② གཞུང་ལུགས་ཀི་ནང་དློན་གློ་ས་བ་མིན་པའམ་དཀྱུས་མ་

མ་ཡིན་པའི་དློན་ཏེ། མཚན་ཉིད་རིག་པའི་གཞུང་དློན་ཟབ་མློ། དློན་ཧ་ཅང་ཟབ་ཞེས་པ། 

ཟབ་སྐུད། དར་ཟབ་བམ་གློས་ཆེན་གི་སྐུད་པ། 

ཟབ་ཁད་ཐློན་པ། རང་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆློས་ཐློན་པའི་དློན་ཡིན། 

ཟབ་ཁིད། སློ་སློ་དད་པ་ཡློད་པའི་ལྷ་དེའི་དབང་ཐློབ་ཚར་རེས། ལྷ་དེ་བསློམ་སྟངས་དང་། བསློམ་པའི་

སྐབས་སུ་བར་ཆད་བྱུང་ན་བཟླློག་ཐབས། བསློམ་པའི་རེས་སུ་ནུས་པ་གང་ཐློན་དང་། གྲུབ་འབས་

གང་བྱུང་བ་བཅས་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་ལག་ལེན་ཟུང་འབེལ་བས་ཏེ་སློབ་ཁིད་བས་པ། 

ཟབ་རྒུའི་གདམས་ངག སྤིར་ཟབ་པ་ཞེས་པ་གཏིང་རིང་པློ་དང་གློ་དཀའ་བ་གཉིས་ལ་བ་དགློས། འདི་

ནི་གནད་ཆེ་སར་ཕན་པའི་གྲུབ་འབས་ཐློན་ངེས་སམ། དློན་ཐློག་ཏུ་འཁློལ་ཐུབ་ངེས་ལ་གློ་དགློས། 
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ཟབ་བགང་། གངས་གནས་ཤིག 

ཟབ་མགློན། གློས་ཆེན་དང་མགློན་བུ། 

ཟབ་མགློན་ཐལ་བ། གློས་ཆེན་ཟབ་ཆེན་དང་། རྒྱ་མཚོའི་མགློན་བུ་གཉིས་མེར་བསེགས་པའི་ཐལ་བ།

ཟབ་བཅགས་རྒྱུན་འཁློངས། ཟབ་ཟབ་ཏན་ཏན་གི་སློ་ནས་ཉི་མ་རེ་གཉིས་ཙམ་མིན་པར་རྒྱུན་དུ་

མཐའ་འཁློངས་དགློས་པ། 

ཟབ་ཆེན། གློས་ཆེན། 

ཟབ་གཏེར། བློད་ཀི་གསང་སགས་ས་འགྱུར་རིང་མའི་ཆློས་ལ་བརྒྱུད་པ་མི་འདྲ་བ་གསུམ། ༡ རིང་

བརྒྱུད་བཀའ་མ། ༢ ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མ། ༣ཟབ་མློ་དག་སྣང་གི་བརྒྱུད་པ་ཡློད་པའི་ནང་གི་ཉེ་

བརྒྱུད་གཏེར་མ་ལ་ཡང་གཏེར་ཁ་གློང་མ་དང་འློག་མ་གཉིས་ཡློད། 

གཏེར་ཁ་གློང་མ་ནི། མངའ་བདག་ཉང་ཉི་མ་འློད་ཟེརརབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཤིང་འབྲུག༡༡༢༤ལློ་

ནས་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་བི་༡༢༠༤ལློ་བར གིས་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་

ཆ་ཚང་བ་གཏེར་ནས་བཏློན་པ་དེའི་ཆློས་བརྒྱུད་ལ་ཟེར་ཞིང་། 

གཏེར་ཁ་འློག་མ་ནི། མངའ་བདག་ཉང་གི་སློབ་མ་གཏེར་ཆེན་གུ་རུ་ཆློས་དབང་གིས་བཀའ་བརྒྱད་

གསང་བ་ཡློངས་རློགས་གཏེར་ནས་བཏློན་པ་དང་། རིག་འཛིན་རྒློད་ཀི་ལེམ་ཕྲུ་ཅན་གིས་རབ་

བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༣༣༧ལློ་ནས་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༤༠༦ལློ་བར 

གིས་བཀའ་བརྒྱད་རང་བྱུང་རང་ཤར་གཏེར་ནས་བཏློན་པ་བཅས་ཀི་ཆློས་བརྒྱུད་ལ་ཟེར། 

ཟབ་ཐལ། གློས་ཆེན་དར་ཟབ་མེར་བསེགས་པའི་ཐལ་བ། 

ཟབ་པ། ཟབ་མློ་དང་འདྲ། 

ཟབ་པློ། ཟབ་མློ་དང་འདྲ། 

ཟབ་ཕུ་ལུང་། གཙང་ཁུལ་ཤངས་ཀི་ཕུར་ཡློད་པའི་སློབ་དཔློན་པདྨའི་སས་ལུང་ཞིག 

ཟབ་བེ་ཟློབ་བེ། ① བློ་མི་སྒིམ་པའི་ཚུལ། ཟབ་བེ་ཟློབ་བེར་ཉན་ན་ཧ་གློ་འདི་གློ་མི་ཡློང་། རིག་པ་

ཟབ་བེ་ཟློབ་བེ། ② ཚགས་ལྷློད་པ། ཐག་པ་ཟབ་བེ་ཟློབ་བེ་བས་ནས་བསམས་པ། སྐེ་རགས་

ཟབ་ཟློབ་ཏུ་ལྷློད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཟབ་དབངས། ནང་དློན་གཏིང་ཟབ་པའི་སྒ་དབངས། 

ཟབ་འབློལ། གློས་ཆེན་གི་འབློལ་གདན། 

ཟབ་མློ། ① གཏིང་རིང་པློ། ཆུ་ཟབ་མློ། བརེ་དུང་ཟབ་མློ། རྒྱ་ཆེ་གཏིང་ཟབ་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མློ། ② 

རློགས་དཀའ་བ། དློན་ཟབ་མློ། དགློངས་པ་ཟབ་མློ། བློ་རིག་ཟབ་མློ། ③ ཕ་ཞིབ། ཟབ་མློའི་སྟློང་

པ་ཉིད། ཐབས་ལམ་ཟབ་མློ། རྒྱ་ཆེ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་པ། ④ སྤུས་ལེགས་པའམ། དག་ཅིང་གཙང་

བ། དར་ཟབ། གློས་ཟབ། 

ཟབ་མློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༨༡༤ལློར་རློགས་ཆེན་བ་མ་བ་བལ་རིག་

འཛིན་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་

དཔལ་མགློན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཟབ་མློ་ལ་བརྒྱུད། རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ནས་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་སློགས་ལ་རིམ་

གིས་བརྒྱུད་པའློ།། 

ཟབ་མློ་སྟློང་པ་ཉིད། ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་ངློ་བློ་མ་གྲུབ་པ་ལ་སྟློང་པ་ཉིད་ཀི་དློན། 

ཟབ་མློ་དག་སྣང་གི་བརྒྱུད་པ། ལྷག་པའི་ལྷས་ཞལ་བསྟན་ནས་དངློས་སུ་གསུངས་པའི་གདམས་པའློ།། 

ཟབ་མློ་དབུ་མ་པ། སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་སློལ་ཕེ་བའི་མཐའ་བཞི་སྤློས་བལ་གི་ལ་བ་ཞིག་ཡིན། 

ཟབ་མློའི་ལ་བ། འདི་ནི་བདག་མེད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་གློ་བ་ཡིན་པས་གློང་དུ་བདག་མེད་པའི་

ལ་བ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

ཟབ་མློའི་དློན། གཏིང་དཔློག་དཀའ་བའི་དློན་ཏེ་ཟབ་མློ་སྟློང་པ་ཉིད། 

ཟབ་མློའི་དློན་ལ་མི་སྐྲག་པའི་བཟློད་པ། ཆློས་ལ་ངེས་ཤེས་ཀི་བཟློད་པ་དང་དློན་གཅིག 

ཟབ་མློ་རི་ཁློད། མཁས་དབང་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ། བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་

མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཟབ་ཞི། ① སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་འློད་གསལ་ཆློས་སྐུ། ② ཟབ་པ་ནི་གཏིང་རློགས་དཀའ་བ་དང་། 

ཞི་བ་ནི་འགློག་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པ། 

ཟབ་ཞི་སྤློས་བལ། སྤློས་པའི་མཐའ་བརྒྱད་དང་བལ་བའི་ཟབ་མློ་སྟློང་པ་ཉིད། 
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ཟབ་བཞེས། ལག་ལེན་ནན་ཏན་བསྟར་བའི་ཞེ་ས། 

ཟབ་ཟློབ། ཟབ་བེ་ཟློབ་བེའི་བསྡུས་ཚིག 

ཟབ་བརླིང་། གཏིང་རིང་ཞིང་འགྱུར་བ་མེད་པ། གཏམ་ཟབ་བརླིང་། 

ཟབ་ལག་ཅན། ① ཆུ་རྩྭ། ② ཆུ་རྩྭའི་ར་བ། 

ཟབ་ལམ་རིམ་ལྔ། གསང་སགས་ཀི་རིམ་པ་ལྔ་སྟེ། ངག་དབེན་དང་། སེམས་དབེན། སྒྱུ་ལུས། འློད་

གསལ། ཟུང་འཇུག་ལྔའློ།། 

ཟབ་ལུང་རི་ཁློད། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༧༧༡ལློར་རྒྱ་ཏིག་དཔློན་སློབ་དཀློན་

མཆློག་ཡར་འཕེལ་གིས་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་སློན་དགློན་ལུང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཟབ་བཤེར་ནན་དཔྱད། ཏན་ཏིག་གིས་ཞིབ་བཤེར་བས་ལ་ནན་ཏན་གིས་བརག་དཔྱད་བ་བ། 

ཟབ་སློག འདི་གཙང་སྟློད་ཤངས་ཀི་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀི་སྒྲུབ་གནས་

གགས་པ་ཅན་ཟབ་ཕུ་ལུང་དང་དེ་ཡི་ཉེ་འདབས་སུ་སློག་པློ་འཛུལ་ཁུལ་ཞེས་སློབ་དཔློན་ཆེན་

པློ་པདྨ་མའི་སྒྲུབ་གནས་ཤིག་ཡློད་པ་དེ་གཉིས་ཀི་མིང་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསློམས་པ་ཡིན། 

ཟབ་གསང་རློགས་པ་ཆེན་པློ། རློགས་པ་ཆེན་པློའི་ཁད་ཆློས་བརློད་པ་སྟེ། ཆློས་འདི་ནི་གཏིང་ཟབ་

དང་། དློན་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆ་ནས་བཏགས་པ་ཞིག་ཡིན།

ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་ཀི་རྣལ་འབློར། སྟློང་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྣལ་འབློར། 

ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས། ངེས་ངློར་སྟློང་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་དང་། སྣང་ངློར་ལྷའི་རེན་

བརེན་པའི་སྣང་བ་འཇའ་ཚོན་ལར་གསལ་བར་འཆར་བའི་ཡེ་ཤེས། 

ཟབ་ལྷིང་བརན་གསུམ། གཏིང་དཔག་དཀའ་བས་ཟབ་པ། འཚབ་འཚུབ་མེད་པས་ལྷིང་བ། འགྱུར་

ལློག་མེད་པས་བརན་པ་སྟེ་གསུམ། ལས་དློན་ཟབ་ལྷིང་བརན་གསུམ་གི་སློ་ནས་སྒྲུབ་པ། 

ཟབས། གཏིང་ངམ། དློང་གི་དཔངས། གློག་རློང་ཟབས་སུ་རིང་བ། ཆུ་ཡུར་ཟབས་སུ་ཐུང་བ། 

ཟམ། རྒྱུད་དམ། རྒྱུན། ལས་ཀ་ཟམ་ཆད་པ། རླངས་འཁློར་ཟམ་མི་འཆད་པར་འགློ་བ། ཆུ་ཀླུང་ཉིན་

མཚན་ཟམ་མི་འཆད་པར་འབབ་པ། 

ཟམ་ཀླུའི་གུན་མིན་དབང་ཧུའི། ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་སྐབས་མི་སེར་གི་དཔློན་པློ་ལ་རིམ་པ་དམའ་



  934  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤློས་དུད་ཆུང་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ལ་དུད་ཆེན་གཅིག་དང་དེའི་འགློ་བེད་དཔློན་ལ་བཅུ་དཔློན་ཟེར། 

དུད་ཆེན་གཉིས་ལ་ར་མགློ་གཅིག་ཟེར་བ་དེར་དུད་ཆུང་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ཡློད་པ་དེའི་དཔློན་ལ་ལྔ་

བཅུ་དཔློན་ཟེར། དུད་ཆུང་བརྒྱ་ཐམ་པ་ལ་བརྒྱ་སྐློར་གཅིག་ཟེར་ཞིང་དེའི་དཔློན་ལ་བརྒྱ་དཔློན་

ཟེར། དུད་ཆུང་ཁི་ལ་ཁི་སྐློར་གཅིག་དང་དེའི་དཔློན་ལ་ཁི་དཔློན་ཟེར། ཁི་སྐློར་བཅུ་ལ་ཀླུའི་

གཅིག་དང་། དེའི་དཔློན་ལ་ཀླུའི་ད་ར་ཁ་ཆེ་ཟེར། ཀླུའི་གསུམ་ལ་དབང་བེད་པའི་དཔློན་ཡིན་ན་

ཟམ་ཀླུའི་གུན་མིང་དབང་ཧུའི་གློ་གནས་དང་ཤེལ་གི་དམ་ཁ་སྟེར་སློལ་ཡློད་པས། བློད་ལ་ཁི་

སྐློར་སུམ་ཅུ་ཐམ་པའི་གངས་དངློས་སུ་མེད་ཀང་ས་སྐྱའི་དཔློན་ཆེན་ཤཱཀ་བཟང་པློ་ལ་

དམིགས་བསལ་གིས་རིམ་པ་དེ་དང་མཚུངས་པའི་གློ་གནས་སྤད་པ་ཡིན་ནློ།། 

ཟམ་ཆུ། ཟམ་པའི་འློག་ལ་ཡློད་པའི་ཆུ། བཏུང་ཆུ་ལེན་དུས་ཟམ་ཆུ་ལེན་མི་རུང་། 

ཟམ་རེན། ཟམ་པ་འཛུགས་སའི་གཞི་རེན། 

ཟམ་སྟེགས། ཟམ་པ་འདེགས་པའི་ས་རྡློ་སློགས་ཀི་འློག་སྟེགས། 

ཟམ་ལེམ། ① ཟམ་པ་ཀློག་པློ། ② ཟམ་པའི་སྐེད་པ་ལེམ་ལེམ་དུ་གཡློ་བ། ཟམ་ལེམ་གི་སྟེང་དུ་འགློ་

དུས་ལྷློད་ཡངས་མ་བེད། 

ཟམ་སྣ། ཆུའི་ཟམ་པའི་སྣ་གདློང་། 

ཟམ་པ། ཆུ་སྟེང་བགློད་ལམ། རྡློ་ཟམ། ཤིང་ཟམ། ལྕགས་ཟམ། ལྕུག་ཟམ། འབེང་ཟམ། དཔྱང་ཟམ། 

རང་ཟམ། ཟམ་པའི་ཀ་བ། ཟམ་པའི་རང་པ

ཟམ་མི་འཆད་པ། རྒྱུན་མི་འཆད་པ། 

ཟ་མེ་ཟིམ་མེ། ① མིག་གདང་འཛུམ་མྱུར་པློར་བེད་ཚུལ། མིག་ཟ་མེ་ཟིམ་མེར་ལ་བ། ② ཆར་པ་

འབབ་ཚུལ་ཞིག

ཟམ་མིག ཟམ་པའི་ཆུ་འགློའི་ཁུང་བུ། ཟམ་མིག་དགུ་ལན་གི་ཟམ་ཆེན། 

ཟམ་མེ་ཟློམ་མེ། ལས་ཀ་ཞིབ་ཚགས་མེད་པའི་ཚུལ། ལས་ཀ་ཟམ་མེ་ཟློམ་མེ་བས་ན་མི་འགིག 

ཟམ་ཟིམ། ① ཟམ་མི་ཟིམ་མིའི་བསྡུས་ཚིག ② གངས་གནས་ཤིག 

ཟམ་ཟློམ། ཟམ་མེ་ཟློམ་མེའི་བསྡུས་ཚིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

ཟམ་ལུང་། ཆུ་འཁུར་སྣློད་ཀི་ཟློམ་གི་ལུང་ལ་ཟེར། 

ཟམ་སྲུང་སློ་ལ་ཁང་། ཟམ་པ་སྲུང་མཁན་གི་མི་སྣ་གནས་བཅའ་ནས་སློ་ལ་བེད་སའི་ཁང་པ། 

ཟར་ལྕ། སློ་སྨན་ཞིག 

ཟར་མ། སྣུམ་རྒྱུ་དང་། སློ་སྨན་ཞིག 

ཟར་མའི་འབྲུ། ཞིང་སྐྱེས་ལློ་ཐློག་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་རླུང་སེལ། 

ཟར་ཟིང་། ཟ་རི་ཟི་རིའི་བསྡུས་ཚིག 

ཟར་ཟིར། ཟ་རི་ཟི་རི་ཞེས་ཤེས་པ་མི་གསལ་བ་ར་བཟི་བ་ལ་བུ། 

ཟར་གཡུང་། སློ་སྨན་ཞིག 

ཟར་རས། ཟར་མའི་སློང་བུའི་ཤུན་པས་བཏགས་པའི་རས་ཆའི་རིགས་ཞིག 

ཟལ་ཐློན། གཟེངས་ཐློན་པའམ་ངློ་སློ་ཐློན་པ། བས་རེས་ཟལ་ཐློན་པ་ཞིག་བཞག་པ། 

ཟལ་པ། ར་ཟལ་པ་ཞེས་སྤུ་མདློག་དཀར་ནག་འདྲེས་མ། 

ཟལ་པློ། ① ཁ་བློ། གཞི་དཀར་པློར་ནག་ཐིག་ཡློད་པ་ལ་དཀར་ཟལ་དང་། གཞི་ནག་པློར་དཀར་ཐིག་

ཡློད་པ་ལ་ནག་ཟལ་ཟེར། ② མཛོ་གཡག་ཟལ་པློ། གཡག་དང་གང་ཟེ་དང་སལ་གཞུང་དཀར་

པློ་ལ་ཟལ་ཕློ་དང་། འབི་དང་བ་ཕྱུགས་ཟེ་དང་སལ་གཞུང་དཀར་པློར་ཟལ་མློ་ཟེར། 

ཟལ་མློ། སྤུ་མདློག་ཁ་བློ་ཡིན་པའི་མློ་ཕྱུགས། 

ཟལ་མློ་སང་། འབི་ཆུ་ཤར་རྒྱུད་ནས་ཟླ་ཆུའི་བར་གི་སང་འདི་དག་ལ་ཟེར། 

ཟས། བཟའ་བཅའ་སློགས་ལུས་ཟུངས་གསློ་བར་ཕན་བེད་ཀི་རྒྱུ། འཁག་དུས་གློས་དང་ལློགས་དུས་

ཟས། མིད་པ་ཟས་ཀིས་བརྣངས། སློ་ཕྱུགས་ཟས་ཀི་གསློ་བ། ཟས་ལ་བཅག་བཅག་བས་ན་ཞིམ་

པློ། གཏམ་ལ་ཉན་འཇློག་བས་ན་སྙན་མློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁ་ཟས་དང་། ལློ་ཆས། གདུགས་

ཚོད། འཚལ་མ། བཞེས་པ། ཟ་མ། ཟན། བཟའ་བ། རབ་དང་བེད། གསློལ་དགློངས་བཅས་སློ།། 

ཟས་ཀི་རྣལ་འབློར། ① ཁ་ཟས་སྨན་དང་འདྲ་བར་རིག་པར་སྤློད་པ། ② རང་ཉིད་ཀིས་ཁ་ཟས་ཟློས་

པ་རྣམས་ནང་སྦིན་སེག་གི་ཚུལ་དུ་ལློངས་སྤློད་པ། 

ཟས་སྐློམ། བཟའ་བཏུང་སྟེ། ཟ་རྒྱུ་དང་འཐུང་རྒྱུ་གཉིས་བསློམས་པའི་སྡུས་མིང་། ཟས་སྐློམ་ལྷག་མ། 
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ཟས་སྐློམ་ཡློ་བད། ཟས་སྐློམ་གིས་ངློམས་པ། 

ཟས་དཀར། ① དཀར་སློར་ཅན་ག་ིཟས། ② ཤཱཀའ་ིརྒྱལ་པློ་ཟས་གཙང་ག་ིམཆེད་བཞིའ་ིཡ་གལ་གཅིག 

ཟས་དཀར་གསུམ། ཞློ་འློ་མ་མར་ཏེ་དཀར་གསུམ་སྦར་བའི་ཟས། 

ཟས་ཁ། བཟའ་བཅའ་མང་ཉུང་གི་འབློར་ཚད། གློད་ཁློག་ན་བས་ཟས་ཁ་ཕི་བ། དང་ག་ཉམས་ནས་

ཟས་ཁ་བི་བ། 

ཟས་གློས། བཟའ་བ་དང་གློན་བ། 

ཟས་གློས་བཟང་འབློལ། ལློ་གློས་བཟང་ཞིང་མང་བ། མི་ཚང་མར་ཟས་གློས་བཟང་འབློལ་ཡློད་པ། 

ཟས་གློགས། སློད་སྨན། 

ཟས་གློན། ལློ་ཆས་སམ་ཟ་མའི་འགློ་སློང་། ཟས་གློན་ཆེ་དྲགས་སློང་། 

ཟས་ངན། ① དུག་དང་འདྲེས་པའི་ཟས། ② ཟས་དམན་པ་རློ་བཅུད་དང་གཙང་སྦྲ་ཞན་པའི་རིགས། 

ཟས་མངར། རློ་མངར་བའི་ཟས། 

ཟས་གཅློད་པ། ① གཟུགས་པློར་གནློད་པའི་ཟས་སློང་བ། འཇུ་དཀའི་ཟས་གཅློད་པ། ② ལློ་མི་ཟ་བ། 

ཟས་བཅུད། ཟས་ཀི་སྙིང་པློའམ་ནུས་པ། ཟས་བཅུད་རློ་བདའ་བ། 

ཟས་བཅུད་གཉིད་བལ། བཟས་ན་ཟས་ཀི་བཅུད་མི་ཚོར། ཉལ་ན་གཉིད་མི་ཁུག་པ། སྡུག་བསལ་ཆེ་

དྲགས་པའི་རྐྱེན་གིས་ཟས་བཅུད་གཉིད་བལ་ལ་བུའི་དཀའ་གནས་སུ་གར་བ། 

ཟས་མཆློག རློ་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཟས། 

ཟས་འཇུ་བ། ཟས་ཁློང་དུ་ཞུ་བ། གུང་ཟློས་ཀི་ཟས་འཇུ་བ། ཆང་ཕབས་དང་སྐྱུ་རུ་ར་སློགས་ཀིས་

ཟས་འཇུ་བར་བེད། 

ཟས་སྙློག་པ། ཟས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བ། 

ཟས་སྙློད་པ། ཟས་ཁ་ནས་ཁར་འཇུག་པའམ་ལྡུག་པ། བིས་པ་ཆུང་ངུ་ལ་ཟས་སྙློད་པ། 

ཟས་འཐུ་བ། ① ཟས་སྒྲུག་པའམ་ལེན་པ། ② ཟས་བསྡུ་ཆ་རྒྱབ་པ། 

ཟས་དུག མི་འཕློད་པའི་ཟས་བཟས་ནས་གྱུར་པའི་དུག ཁ་ཟས་ཟ་ཉེས་ཀིས་ཟས་དུག་བྱུང་བ། 

ཟས་དུག་ཕློག་པ། བཟས་ཟ་ཉེས་བྱུང་ནས་ཟས་དུག་ཕློག་ཏེ་ན་བར་བ་བ། 
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ཟས་བདའ་བ། ཟས་ཞིམ་པློ། 

ཟས་འདྲེན་པ། ཟས་བླུག་པའམ་སྤློད་པ། བློས་པའི་མགློན་ལ་ཟས་འདྲེན་པ། 

ཟས་བསམས་པ། ཟས་བཅད་པའམ་ཟས་མི་ཟ་བ། དམར་ཟས་བསམས་པ། 

ཟས་ནློར། ཟས་དང་ནློར་རས། ཟས་ནློར་གློས་ཀི་ལློངས་སྤློད་འཛོམས། 

ཟས་རྣློག་པ། [རིང]ཟས་ཞིམ་ལ་ག་ནློམ་པ། 

ཟས་སྣ། ① ལློ་ཆས་ཀི་རྣམ་གངས། སྟློན་གལ་ལ་ཟས་སྣ་སྒིག་པ། ② ཟ་མ་སྣ་ཚོགས། 

ཟས་སྤློད། ① ཁ་ཟས་དང་སྤློད་ལམ། ཟས་སྤློད་མཐུན་པ། ② ལློ་ཆས་ཟ་བ། ལློགས་དུས་སུ་ཟས་སྤློད་པ། 

ཟས་ཕུད། ཟས་ཀི་འགློ་མ། 

ཟས་ཕིར་ཆློས་སྟློན་ཟེར་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། ཕག་དློག་

གི་སློ་ནས་དགེ་སློང་མའི་སྟློན་པར་བསྐློས་པའི་དགེ་སློང་ལ་ཁ་ཟས་ཅུང་ཟད་ཀི་ཕིར་ཆློས་སྟློན་

ནློ་ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་པའློ།། 

ཟས་ཕིས་མི་ལེན་པ། སྦངས་པའི་ཡློན་ཏན་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་ཏེ། ཕི་དྲློའི་ཁ་ཟས་མི་ཟ་བའློ།། 

ཟས་བིམས་པ། ① གལ་རིམ་བཞིན་དུ་ཟས་སྟློན་འགེད་པ། ② ལློ་ཆས་དངློས་སུ་བཤམས་པ། 

ཟས་འབེལ། བ་མ་དང་མཆློད་གནས་ལ་ཟས་སམ་བཟའ་ཕུལ་བ། དགེ་འདུན་གི་སེ་ལ་ཟས་འབེལ་

ཅུང་ཟད་འཇློག་ཐུབ་བྱུང་། 

ཟས་སྦིན་པ། ལློ་ནས་སྟེར་བ། 

ཟས་སྦློར་དུ་འཇུག་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། ཉེ་དུ་མ་ཡིན་

པའི་དགེ་སློང་མ་བརྒྱུད་ནས་ཁིམ་བདག་ལ་རང་གི་བཟའ་བཏུང་སྦློར་དུ་བཅུག་པའློ།། 

ཟས་མང་གློས་མང་། ཟས་གློས་འབློལ་ལྷག མི་ཚང་མར་ཟས་མང་གློས་མང་གང་ལ་ཅི་དགློས་བྱུང་བ། 

ཟས་གཙང་། ① ཟ་མ་དངློས་གཙང་བ། ② སར་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་པློ་ཟས་གཙང་མ་སྟེ་ཤཱཀ་ཐུབ་

པའི་ཡབ་ཀི་མཚན། ③ [མངློན]ཡུངས་དཀར། 

ཟས་གཙང་སས། རྒྱལ་པློ་ཟས་གཙང་མའི་སས་སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ། 

ཟས་ཚོད། ཟས་མང་ཉུང་གི་ཚོད། རྣམ་ཀུན་ཟས་ཚོད་མང་ཉུང་རན་པར་ཟ་བ། 
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ཟས་ཚོད་རན་པ། ཟས་དང་སྐློམ་ནི་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་མིའི་ལུས་ཁམས་ལ་མེད་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་

ཡིན་སྟབས། ལུས་ཁམས་བདེ་ཐང་ཡློད་མིན་གི་གནད་དློན་དང་ཐད་ཀར་དུ་འབེལ་བ་ཡློད་པ་

ཞིག་རེད། དེས་ན་ཟས་ཀི་ཚུལ་དང་ཟས་ཚོད་ཤེས་པར་བ་རྒྱུ་ནི་ལུས་ནད་མེད་བདེ་བར་

གནས་པའི་ཐབས་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་མེས་པློའི་ཞལ་ལུང་ལས། ནད་མེད་ཅིང་བདེ་བར་

གནས་པར་འདློད་པའི་སྐྱེ་བློ་བློ་དང་ལན་པ་རྣམས་ཀིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ནི་ཁ་ཟས་ཀི་

ཚོད་རན་པར་བཟའ་བར་བ་ཞིང་། དེའང་ཇི་ལར་ཞེ་ན། ཟས་རྣམས་ཀི་ནུས་པ་ལྕི་བ་དང་ཡང་

བར་གནས་པའི་ཚད་ལ་རེས་སུ་དཔག་པར་བ་དགློས་པ་ཡིན་ཏེ། སྐམ་སའི་ནས་བརྔློས་པ་

ལས་བྱུང་བའི་རམ་པ་དང་། སྐམ་ས་ལ་གནས་པའི་རི་དྭགས་ཀི་ཤ་བཙོས་པ་སློགས་ཡང་ཞིང་

དྲློ་བ་རྣམས་ལ་འགང་བར་བཟའ་ཞིང་། དེ་ལས་གློ་ལློག་པའི་ཁ་ཟས་ལྕི་ཞིང་བསིལ་བ་རྣམས་

ལ་ཕེད་འགང་ཙམ་བཟའ་བར་བ་བ་ཡིན་ལ། མདློར་ན་ས་དྲློ་ཟློས་པ་དགློང་ག་དང་། ཕི་དྲློ་ཟློས་

པ་ཐློ་རངས་ཀི་དུས་སུ་བདེ་བག་ཏུ་འཇུ་ས་བར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཟས་ཚོད་ཟིན་པ་

ཞེས་སུ་བཤད་པ་ཡིན་པས། དེ་ལ་བུ་དེ་ནི་ལུས་ཡུན་རིང་དུ་འཚོ་བར་བེད་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་

ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཟས་ཚོད་ཟིན་པ་དེ་ཡིས་ཞིང་ས་དང་འདྲ་བའི་ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་སྐྱེད་

པར་བེད་ཅིང་། མེ་དྲློད་དེ་སྟློབས་དང་ལན་ན་གཅློང་ནད་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་རྒྱུ་མ་ཞུ་བ་སློགས་

མི་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། གལ་ཏེ་ཟས་ཀི་ཚོད་མ་ཟིན་པར་ཆུང་བར་གྱུར་ན་ནི་ལུས་ཀི་

སྟློབས་དང་། མདངས་ལ་སློགས་པ་མི་འཕེལ་ཞིང་རྒྱུ་དེས་ལུས་ཉམས་པར་འགྱུར་ལ། ཁད་

པར་དུ་རླུང་ནད་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བར་བེད་པ་དང་། ཡང་ན་ཁ་ཟས་ཚད་ལས་ཐལ་ན་ནི་མ་ཞུ་

བེ་སྣབས་བསྐྱེད་ནས་དེ་ཡིས་མེ་དང་མཉམ་པའི་རླུང་རྒྱུ་བའི་ར་སྦུབས་བཀག་སྟེ་མེ་སར་བའི་

རྒྱུན་ཆད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་ཉམས་པས་གསུས་ནད་དང་། ཤིང་རེངས་ལ་སློགས་

པའི་ཉེས་པ་རྣམས་དང་གཅློང་ནད་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པར་བེད་ན་ཁློ་ན་ཡིན་པ་དེའི་

ཕིར་ན་ཁ་ཟས་ཡང་ལྕི་དང་ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་ཆེ་ཆུང་འགངས་ཚོད་རྣམས་གཅིག་ཏུ་སྦར་ཏེ་

ལློངས་སྤློད་པ་བའློ།། འློ་ན་ཟས་བཟའ་ཚོད་ཇི་ལར་བ་ཞེ་ན། བཤད་རྒྱུད་ལས། ལློ་བའི་ཆ་

གཉིས་ཟས་ལ་ཆ་གཅིག་སྐློམ། །ཆ་བཞི་པ་ནི་རླུང་གི་གནས་སུ་བཞག ཅེས་གསུངས་པ་ལར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

ནད་མེད་ཅིང་ངལ་རློལ་མིི་བེད་པའི་ལུས་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ལློ་བའི་ཆ་གཉིས་ཟས་ཀིས་དགང་ལ། 

ཆ་གཅིག་སྐློམ་གིས་དགང་། ཆ་གཅིག་ནི་རླུང་གི་གནས་ཏེ་སྟློང་པ་འཇློག་དགློས་སློ།། འློན་

ཀང་དར་མ་མེ་དྲློད་སྟློབས་ཆེ་བ་དང་ངལ་རློལ་བེད་མཁན་རྣམས་ལ་ནི་དེ་ལར་མ་ཡིན་པ། དེ་

ལས་ཅུང་ཟད་འགངས་བར་བཟའ་ཆློག

ཟས་བཞི། ཁམ་གི་ཟས་དང་། རེག་པའི་ཟས་དང་། སེམས་པའི་ཟས་དང་། རྣམ་ཤེས་ཀི་ཟས་ཏེ་བཞི་

སྟེ། ཚེ་འདི་ལ་གནས་དབང་པློ་རྒྱས་པའི་དློན་དུ་ཁམ་ཟས་དང་། བརེན་པ་རྣམ་ཤེས་རྒྱས་པའི་

དློན་དུ་ཁམ་ཟས་དང་། བརེན་པ་རྣམ་ཤེས་རྒྱས་པའི་དློན་དུ་རེག་པའི་ཟས་ཏེ་གཉིས་དང་། ཕི་

མར་སིད་པ་གཞན་འཕེན་པའི་དློན་དུ་སེམས་པའི་ཟས་དང་། སིད་པ་གཞན་འགྲུབ་པའི་དློན་དུ་

རྣམ་ཤེས་ཀི་ཟས་དང་གཉིས་ཏེ་བསློམས་ན་བཞིའློ།། 

ཟས་ཟ་ཉེས་པ། ཟ་མ་ཟ་སྟངས་མ་ལེགས་པ། 

ཟས་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། ཉེ་མིན་ཁིམ་པ་མུ་སྟེགས་

པ་འདུག་པའི་སར་ཞག་གཅིག་ལས་ལྷག་པར་བསད་དེ་ཟས་ཟ་བའློ།། 

ཟས་བཟའ་བའི་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག ཟས་ལེགས་པར་མ་ཟློས་པ། ཁམ་ཧ་ཅང་ཆུང་བ། ཁམ་ཧ་ཅང་

ཆེ་བ། ཁམ་རན་པ་མིན་པར་ཟློས་པ། ཟས་མ་འློངས་པར་ཁ་གདངས་པ། ཁ་ཁམ་གིས་བཏང་

སྟེ་སྨ་བ། ཙུག་ཙུག་ཟེར་ཞིང་ཟ་བ། ཅག་ཅག་ཟེར་ཞིང་ཟ་བ། ཧུ་ཧུ་ཟེར་ཞིང་ཟ་བ། ཕུ་ཕུ་ཟེར་

ཞིང་ཟ་བ། ལྕེ་ཕིར་ཕྱུང་སྟེ་ཟ་བ། འབྲུ་རེ་རེ་ནས་ཐ་དད་དུ་བེད་ཅིང་ཟ་བ། ཟས་ལ་འཕ་སྨློད་བེད་

ཅིང་ཟ་བ། མཁུར་བ་གཅིག་ནས་གཅིག་སློ་ཞིང་ཟ་བ། རན་གཏློག་ཅིང་ཟ་བ། ཁམ་འཕློ་སློས་

བཅད་ཅིང་ཟ་བ། ལག་པ་ལྕེས་ལག་པ། ཟས་སྣློད་ལྕེ་དང་སློར་མློས་འབློག་པ། ལག་པ་ལ་ཟས་

ཆགས་པ་སྤྲུག་པ། ཟས་དང་བཅས་པའི་སྣློད་བསྐྱམ་པའམ་ཡང་ན་སང་ལ་གདབ་པ། ཟས་ལ་

མཆློད་རེན་གི་དབིབས་བས་ཏེ་གཞློམ་ནས་ཟ་བ་བཅས་སློ།། 

ཟས་ཡློན། ལློ་ཆས་ཀི་རིན་འབབ། 

ཟས་ལེན་པའི་ཚུལ་བརྒྱད། ཉེས་བས་ཀི་སེ་ཚན་བཞི་པ། ཟས་ལེན་པའི་སེ་ལ། ཟས་ལྷུང་བཟེད་ཀི་

ཁ་ལས་མཐློ་བར་ལེན་པ་དང་། འབས་ཆན་དང་ཚོད་མ་མཉམ་པར་ལེན་པ། གལ་རིམ་མཐར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆགས་སུ་མི་ལེན་པ། ལྷུང་བཟེད་ལ་ཟུར་མིག་བལས་ཏེ་ལེན་པ། ཟས་མ་བྱུང་གློང་ནས་ལྷུང་

བཟེད་བཟེད་ས་བ། ཚོད་མ་འདློད་ནས་འབས་ཆན་གིས་ཚོད་མ་འགེབས་པ། འབས་ཆན་འདློད་

ནས་ཚོད་མས་འབས་ཆན་འགེབས་པ། བཟའ་བཅའི་སྟེང་དུ་སྣློད་གཞན་བཟེད་པ་སྟེ་བརྒྱད་དློ།། 

ཟས་ལ་འཁེན། ཟས་ཟ་འདློད་ཀི་སེད་ཞེན་སྐྱེ་བའི་དློན་ཏེ། དར་མློ་སྨན་རམས་པ་བློ་བཟང་ཆློས་

གགས་ཀིས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་ལེགས་བཤད་གསེར་རྒྱན་ལས། ཟས་ལ་

འཁེན་ནི། ཁ་ཟས་ལ་ཆགས་ནས་ཟས་འདློད་སྐྱེ་བའི་དློན་ནློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཟས་སློང་བའི་སེ་ཚན་བརྒྱད། ཟས་ལེགས་པར་མ་བངས་པ། མུ་དང་ཁ་ད་ཆད་དུ་བངས་པ། བ་ན་

དང་ཟན་ཕེ་སློགས་མཉམ་པློར་བངས་པ། ལྷུང་བཟེད་ལ་ཡིད་མ་དད་པར་བངས་པ། གལ་

མཐར་ཆགས་སུ་མིན་པར་བངས་པ། ཟས་མ་འློངས་པར་ལྷུང་བཟེད་བཟེད་པ། བ་ན་ཕེ་སློགས་

གཅིག་གིས་གཅིག་བཀབ་པ། ཟས་ཀི་སྟེང་དུ་ཟས་སྣློད་བཟུང་བའློ།། 

ཟས་བསློད་པ། ཟས་བཟང་པློའམ་ཞིམ་པློ། 

ཟས་བསློད་པ་སློང་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་

ཁིམ་པ་ལས་ཁ་ཟས་བཟང་པློ་ཅ་ིབདེར་མ་བསྟབས་ཀང་། ཆློག་མ་ིཤེས་པར་བསངས་ཏ་ེཟློས་པའློ།། 

ཟས་ལྷག བཟས་པའ་ིའཕློ་མ། མིང་ག་ིརྣམ་གངས་ལ་སེར་ཞབས་དང་། ཕ་ལ། ཟ་འཕློ། ལྷག་མ་བཅས་སློ།།

ཟི་ཁིམ། ① རང་བྱུང་ཟངས། ② རིན་པློ་ཆེ་དུ་མ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བཞུས་པ། 

ཟི་ལི་རི། [ཡུལ]སྦྲང་བུའི་རིགས་ཆེན་པློ་ཞིག

ཟི་སེར། སེང་ལེང་གི་ལློ་མར་ཆགས་པའི་རས་སྨན་དུ་བེད་ཆློག་པ་ཞིག 

ཟི་ལིར། སྐད་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་དབར་ཁ་ཉི་མ་ལློག་དུས་འབྱུང་བའི་འབུ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། 

བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཟི་ལིར་ནི། དབར་ཁ་ཉི་མ་ལློག་

དུས་འབྱུང་བའི་འདབ་གཤློག་ལན་པའི་འབུ་སེར་ཆེ་ཆུང་མཐེབ་ཆུང་གི་མགློ་ཙམ་མེ་བ་

སློགས་ཤིང་ཕུང་ལ་འཁློག་རིག་གནས་ས་ཚིགས་གནས་པ་ཞིག་དང་། དེ་ལས་ཆེ་བ་མདློག་

ནག་པློ་མཐེབ་ཆེན་གི་མགློ་ཙམ་མཚན་མློ་ལྕང་མ་སློགས་ཤིང་སློང་ལ་འཁློར་ནས་གནས་པ་

ཞིག་དང་རིགས་གཉིས་མཆིས་སློ།། འབུ་འདི་གཉིས་འཕུར་བའི་ཚེ་ཟི་ཟི་ཞེས་པའི་སྐད་ལིར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

བས་མིང་ཡང་དེ་ལར་བཏགས་པའློ།། 

ཟི་ན་བསམ་འགྲུབ་གིང་། རབ་བྱུང་ བདུན་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༢༧ལློར་ཆློས་འཕགས་རྒྱལ་

མཚན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་སྐུ་འབུམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཟི་ནའི་ལ་སར་རི། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་

ལ་མཚོ་ཤར་སྐུ་འབུམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཟི་བེར། ངེས་མེད་ཀི་སྒ་ཟར་ཟིར་མང་པློ། ཁིམས་རྔ་སློགས་ཀི་སྒ་དང་ཟི་བརར་མང་དུ་བྱུང་ངློ་།། 

ཟི་མ། [ཡུལ]① མིག་གི་རི་མ། ② བུ་བལ་གི་མིང་གཞན། ③ བློད་ཀི་རུས་ཞིག 

ཟི་ར། ① མེ་སྟག ལྕགས་དམར་ལ་ཐློ་བ་རྒྱབ་དུས་ཟི་ར་འཚུབ་པ། ② སློ་སྨན་ཟི་ར་དཀར་པློ་དང་

ཟི་ར་ནག་པློའི་སྤི་མིང་། 

ཟི་ར་དཀར་པློ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ་ལ་ཅུང་སྐྱུར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་གློ་ཚད་ཀི་

ནད་དང་། ཁ་ཟས་མི་འཇུ་བ། དང་ག་འགག་པ་བཅས་ལ་ཕན། 

ཟི་ར་ནག་པློ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་ཅུང་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་མཆིན་ནད་གང་

བ་དང་ཕློ་བའི་དྲློད་ཉམས་ནས་ཟས་མི་འཇུ་བ་ལ་ཕན། ཡི་ག་འབེད་པར་བེད། 

ཟི་ར་སེར་པློ། སློ་སྨན་ཞིག་ཚད་པ་སེལ་བར་ཕན། 

ཟ་ིར་ིབ་ིརི། [ཡུལ] ལུས་སེམས་མ་ིབརན་པའ་ིབཟ་ིཁློམ་ཁློམ། ཆང་གིས་བཟ་ིནས་ཟ་ིར་ིབ་ིར་ིབས་སློང་། 

ཟི་རི་རི། སྒ་སྐད་སྒློག་ཚུལ་ཞིག སྦྲང་མ་མང་པློས་སྒ་ཟི་རི་རིར་བསྒགས་ཏེ་འཕུར་ལིང་བེད་པ། རླུང་

ཟི་རི་རིར་རྒྱབ་པ། 

ཟི་རུ། [ཡུལ]ལྕུག་མས་བཟློས་པའི་ས་སློགས་འཁུར་སྣློད་ཀི་ཕློགས་བཞིའི་རུ་ཤིང་། 

ཟི་ལ། འདི་གཤའ་དཀར་དང་ཞ་ཉེ་གཉིས་བསེས་པའི་འདྲེས་སྦློར་ལྕགས་རིགས་ཏེ། དེང་དུས་བཟློ་

ལས་ཐློག་འཕྲུལ་འཁློར་ཆུང་རིགས་རྣམས་ལ་ཚ་ལ་བེད་པར་སྤློད་ཀི་ཡློད་པས། མཚན་ཉིད་

ཕལ་ཆེར་གཤའ་དཀར་འདྲ་བ་དཀར་ཞིང་མཉེན་ལ་སྣག་པ་གཤའ་ལས་འཇུ་ས་ཞིང་ཤ་ཉེ་ལས་

ས་བ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རེག་དུག་དང་། རྨ་ཤུལ་སློགས་འཇློམས། 

ཟི་ལིང་། མཚོ་སློན་པློའི་བང་ཤར་ཕློགས་ཙོང་ཆུའི་ཆུ་སྐེད་ཀི་ལྷློ་འགམ་ན་ཆགས་པའི་གློང་ཁེར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞིག་སྟེ། ད་ལ་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གི་གནས་ཡུལ་ཡིན། ཞིང་ཆེན་

ཡློངས་ཀི་ཆབ་སིད་དང་། དཔལ་འབློར། འགིམ་འགྲུལ། རིག་གནས་སློགས་ཀི་ལེ་གནས་ཡིན། 

ཟི་ལིང་ས་དམར། ས་རིགས་མདློག་དམར་ཤས་ཆེ་བ་ཞིག་སྟེ། ནུས་པས་དྲློད་སྐྱེད་ཅིང་། བད་རླུང་

སེལ་བར་བེད། 

ཟི་ལིང་ལྕགས་ཁ། བློད་མདའ་བེ་བག་པ་ཞིག་གི་མིང་། 

ཟི་ལིང་མཚོ། སེར་གིང་མཚོའི་མིང་གཞན་ཞིག 

ཟི་ཧུན། ཟིང་སྐྱའི་མདློག་ལས་ཅུང་ཟད་དམར་བ། ཁམ་བུའི་མདློག་དང་མཚུངས། 

ཟིང་། འཆློལ་བའམ་འཁྲུག་པ་སྟེ། སེམས་ཟིང་ངེ་སློང་། ཟིང་འཁྲུག་ཞི་བར་བས། 

ཟིང་སྐྱ། ཁ་དློག་དམར་སྐྱ། གློས་དར་ཟིང་སྐྱ། 

ཟིང་དཀར། ཁ་དློག་དམར་ལ་དཀར་ཤས་ཆེ་བ། 

རས་ཟིང་དཀར། 

ཟིང་འཁྲུག དམག་འཁྲུག ཟིང་འཁྲུག་ལྷིང་ཆགས། ནང་ཁུལ་གི་ཟིང་འཁྲུག 

ཟིང་ངེ་བ། ① ཀྲློང་ངེར་ལངས་ཚུལ། རི་རེ་མང་པློ་ཟིང་ངེ་བར་གེན་དུ་བསྟན་པ། ② ལྷིང་འཇགས་

མེད་པའམ་ཟང་ཟིང་། ལས་དློན་ཟིང་ངེ་བ། ཡུལ་ལུང་གི་སྒིག་ལམ་ཟིང་ངེ་བ། 

ཟིང་ཆ། འཁྲུགས་ཟིང་། ཟིང་ཆ་ལངས་པ། ཟིང་ཆ་སློང་བ། ལུང་པར་ཟིང་ཆ་མེད་པ། ངེས་མེད་ཟིང་

ཆ་ལངས་པ་ཤར་ན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཞློད་འཇགས་གཏློང་བ། 

ཟིང་ཆ་ཡློང་གཞི། ཟིང་འཁྲུག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན། 

ཟིང་ར། རའི་བེ་བག་སྟེ། ཡུལ་ཟི་ལིང་ནས་ཐློན་པའི་ར། 

ཟིང་པློ། ① ལང་བ། སྤུ་ཟིང་བ། བ་སྤུ་ཟིང་བ། ② ལྷིང་མི་འཇགས་པ། དུས་ཟིང་། སེམས་ཟིང་བ། 

ཟིང་པློ་མགློ་སློན་ཅན། ལློ་རྒྱུས་ཟང་ཟིང་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པ་ལ་ཟེར། 

ཟིང་པློ་རེ། སར་བློད་ཀི་བཙན་པློ་སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་ཀི་དུས། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་ལྔ་པའི་

མཇུག་དང་དྲུག་པའི་མགློ་ཙམ། ཡུལ་ཡེལ་རབ་སེ་བཞི་དང་། ཀླུམ་ཡ་གསུམ་ནི་དེང་སང་གི་

འཕན་པློར་ཡིན་པ་དེ་ན་ཟིང་པློ་རེ་སྟག་སྐྱ་བློ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡློད་པ་དེས་མངའ་འློག་གི་མི་དྲང་



  943  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

པློར་སྨ་མཁན་ལ་ཆད་པ་གཅློད་པ་དང་། ངློ་དགའ་སྤེལ་ལད་བེད་མཁན་ལ་གློ་གནས་སར་བ་དང་

ཡིད་ཆེས་བེད་པའི་རྐྱེན་གིས་སིད་དབང་ཉམས་རྒུད་དུ་སློང་ཆེས་བེད་པའི་རྐྱེན་གིས་སིད་

དབང་ཉམས་རྒུད་དུ་སློང་ཉེ་བའི་སྐབས་བློན་པློ་གཉན་འཛི་ཟུང་གིས་གློས་བཏབ་ཀང་མ་ཉན་པའི་

ཐློག་འཛི་ཟུང་བློན་པློའི་གློ་གནས་ནས་ཕབ། དེའི་རྐྱེན་གིས་འཛི་ཟུང་ཁློས་ནས་ཟིང་པློ་རེ་ཁི་པང་

གསུམ་ལ་མགློ་བཏགས་ཏེ་ཟིང་པློ་རེ་སྟག་སྐྱ་བློ་ལ་དམག་དྲངས་ནས་སིད་དབང་ཕློགས། སྟག་

སྐྱ་བློའི་ཡུལ་ཡེལ་རབ་སེ་བཞི་ཀླུམ་ཡ་གསུམ་དང་བཅས་པ་ཁི་པང་གསུམ་ལ་ཕུལ། དེའི་བ་

དགར་ཀླུམ་ཡ་གསུམ་གི་སྨད་ནས་བན་གཡློག་ས་ཆ་འགའ་ཤས་སྤད། རེས་སུ་ཟིང་པློ་རེ་ཁི་པང་

གསུམ་ཡང་སྟག་སྐྱ་བློ་དང་ཁད་པར་མེད་སྟབས་འཛི་ཟུང་གི་བན་གཡློག་མང་ཙེང་སྐུ་དང་། 

དབས་དབི་ཚབ། དེའི་བུ་བང་སུམ་འགློན་པློ། ཚེས་སློང་ནག་སེང་དང་བཞི་ཟིང་པློ་རེ་ཁི་པང་

གསུམ་ལ་ངློ་ལློག་ནས་ལྷློ་ཁར་སློང་སྟེ་རྒྱལ་པློ་སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་ལ་མགློ་བཏགས་རེས་

རིང་པློར་མ་སློང་བར་རྒྱལ་པློ་སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་འདས་ནས་ཁློང་གི་སས་གནམ་རི་སློང་

བཙན་གི་དུས་སུ་ཁློ་ཚོ་བཞིའི་རློགས་རམ་འློག་ཟིང་པློ་རེ་ཁི་པང་སུམ་ལ་དམག་དྲངས་ཏེ་མངའ་

འློག་ཏུ་བཅུག མང་དང་དབས་གནློན་གསུམ་ལ་སློ་སློར་འཕན་པློ་དང་མལ་དྲློ་ས་ཁུལ་གཉིས་

ནས་བན་ཁིམ་དུད་སྟློང་ལྔ་བརྒྱ་རེ་དང་། ཚེས་སློང་ནག་སེང་ལ་འློན་གི་སྨློན་མཁར་ནས་བན་

ཁིམ་སུམ་བརྒྱ་ཐམ་པ་གནང་ཐློག སར་ཡུལ་ངས་པློ་ཟེར་བ་མིང་བསྒྱུར་ནས་འཕན་པློ་ཞེས་

བཏགས་པ་དང་། དེའི་གློ་དློན་ཡང་མཐའ་ཡས་པ་དང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དློན་ཡིན། 

ཟིང་པློ་རེའི་མཁར་ཤུལ་དང་ཟིང་པ་ཁིམ་ཚང་། བློད་ལློངས་འཕན་པློ་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་ལྕང་ར་

ཤར་ཤང་ཁློངས་ཟིང་པ་གློང་ཚོའི་ཉེ་འདབས་སུ་ཟིང་པ་ཞེས་པའི་ཁིམ་ཚང་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་

གནའ་དུས་ཀི་ཟིང་པློ་རེའི་མཁར་ཡིན་པ་དང་། དེའི་བང་ངློས་ཀི་རི་སྟེང་དུ་ཟིང་པ་སྟག་དགློན་

པ་ཟེར་བའི་གང་རློ་ཞིག་ཡློད། ཟིང་པ་ཞེས་པའི་ཁིམ་ཚང་དེའི་མི་རྒྱུད་རྣམས་ཟིང་པློ་རེའི་མི་

རྒྱུད་ཡིན་སྐད་འདུག བཤད་རྒྱུན་ལར་ན་ཁང་པ་ཐློག་བརེགས་ལྔ་ཅན་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ཏཱ་ལའི་

བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པའི་སྐུ་དུས་སུ་གཞུང་ནས་ཉམས་གསློ་ཐེངས་གཅིག་གནང་སྐད། ཟིང་པ་སྟག་

དགློན་པ་ཞེས་པ་དེ་འབི་གུང་གི་ཁློངས་ཡིན་པ་དང་། དགློན་པ་དེ་བར་སྐབས་ཤིག་ནས་འཐློར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞིག་སློང་འདུག་ཀང་། ཟིང་པའི་ཁང་པ་དེ་བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་

༡༩༧༠ལློ་བར་ཡློད་ཀང་དེ་རེས་མ་ཡུར་བཟློ་སྐབས་ཁང་པ་དེ་བཤིག་ནས་ད་ཆ་ས་ངློ་ཆློད་

ཙམ་ཞིག་ལས་མེད་ཀང་། རི་སྟེང་དུ་ཡློད་པའི་ཟིང་པ་དགློན་པའི་ཤུལ་དེ་དང་གནས་སློས་བས་

པའི་ཁིམ་ཚང་གི་མི་བརྒྱུད་ད་ལ་བསད་ཡློད། 

ཟིང་སྨུག མདློག་ཟིང་སྐྱ་ཅུང་ཟད་སྨུག་པ། 

ཟིང་དམར། ཟིང་སྐྱ་དམར་ཤས་ཆེ་བ། 

ཟིང་འཚུབ། འཁྲུག་ལློང་གི་རྣམ་པ། 

ཟིང་ཞུགས་པ། ཟིང་འཁྲུག་ནང་ཞུགས་མཁན་གི་འབེལ་ཡློད་མི་སྣ། 

ཟིང་ཟིང་། སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་སློགས་ཟིང་བ། འབུ་སིན་ཟིང་ཟིང་བེད་པ། མགློ་སྐྲ་ཟིང་ཟིང་། 

ཟིང་ལློང་། ① དམག་འཁྲུག ② འདུ་ལློང་། 

ཟིང་ལློང་ལློང་། ཟང་ཟིང་ཚུབ་ཚུབ་ཀི་རྣམ་པ། ལས་ཀ་བེལ་བ་ཟིང་ལློང་ལློང་། དམག་འཁྲུག་ཟིང་

ལློང་ལློང་། ཕར་འགློ་ཚུར་འགློ་ཟིང་ལློང་ལློང་། 

ཟིངས། ཟིངས་ཤིག་ཅེས་སྐྲ་སློགས་ཟིང་ཟིང་གིས་ཤིག་ཅེས་སྐུལ་ཚིག 

ཟིད་ཐུང་བ། ཉི་མ་འཁློལ་ས་བའམ་མགློ་འཁློར་པློ། སློབ་གཉེར་བས་པས་དཔེ་ཆ་ལེགས་པློ་མ་ཤེས་

ཀང་སེམས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕན་པ་དང་ཟིད་ཐུང་བ་ཞིག་བྱུང་། 

ཟིན། ① བ་བེད་ཐ་མི་དད་པའི་ལས་ཚིག བཟུང་སྟེ་ཟིན་ལ་བུ། ཉེན་རློག་པས་རྐུན་མ་ཟིན་འདུག ངས་

དཔེ་ཆ་བློ་ལ་ཟིན་སློང་། ② 【དུས་འདས་པ་སྟློན་པའི་ཚིག་གློགས།】 དུས་འདས་པའི་བ་ཚིག་

དང་། ཡིན་དང་རེད་གང་རུང་གཉིས་ཀི་བར་སྦར་བའི་ཚིག་ཕད་ཅིག ངས་ཟ་མ་ཟས་ཟིན་ཡིན། 

ད་ཟ་དགློས་མ་གགས། ང་ཁ་སང་གློག་བརན་ཁང་ལ་སློང་ཟིན་ཡིན། ལད་མློ་བལས་ཟིན་མིན། ལ་

བུ་སྐྱེས་བུ་དང་པློ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་དང་ལྷན་ཏུ་འཇུག་པ། ཁློས་ད་ནང་ས་དྲློ་ཡིག་རྒྱུགས་སྤད་

ཟིན་རེད། ད་ལློ་དབར་ཀ་བློད་ལ་སློང་ཟིན་རེད། ཡིན་ནའང་བློད་སྐད་སྦངས་ཟིན་མ་རེད། རྒྱལ་

པློ་སློང་སམ་པློས་མནའ་མ་ལྔ་ཐམ་པ་བངས་ཟིན་རེད་ལ་བུ་སྐྱེས་བུ་གསུམ་པ་ལ་རེད་དང་ལྷན་ཏུ་

འཇུག་དགློས་པ་ལ་བུའློ།། འདི་དགག་སྒ་དང་ལྷན་ཏུ་སྦར་ཚེ་ངེས་པར་དུ་ཟིན་སྒའི་རེས་སུ་དགག་



  945  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

སྒའི་ཕད་དེ་སྦར་དགློས། དཔེར་ན། ལས་ཚིག+ཟིན+དགག་སྒ+རེད། དེ་བཞིན་དུ། སློབ་སྦློང་

བས་ཟིན། སློབ་གྲྭ་ཐློན་ཟིན་ལ་བུ། ③ འབྱུང་རིས་ཀི་སར་ཁ་བརྒྱད་ཀི་བདུན་པ། 

ཟིན་ཆུ་རྒྱ་ཡི་ཚོང་དུས། འདི་ནི་སར་རྒྱ་བློད་མི་རིགས་གཉིས་བར་ཉློ་ཚོང་གི་འབེལ་བ་བེད་སའི་

ས་གནས་ཤིག་གི་མིང་ཡིན་ཚོད་འདུག་ཀང་། ས་གནས་དེ་གང་དུ་ཡློད་མེད་ཀི་སྐློར་དཔྱད་

གཞི་ཁུངས་བཙན་མ་རེད་པས་ཞིབ་འཇུག་བ་དགློས། 

ཟིན་ཏིག ① ནད་བཅློས་ཐབས་རྣམས་གསལ་བར་འཁློད་པའི་ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་

པའི་སྨན་གཞུང་གཅེས་བཏུས་ཤིག ② སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་ཚ། ཞུ་རེས་

སྙློམས། ནུས་པས་གཉན་ནད་དང་། གཟའ་ནད། སིན་ནད་བཅས་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་

དཀར་མློ་མཁར་ཐབས་སློ།། 

ཟིན་ཐུན། རེག་ཟིག་གམ་ཟིན་བིས། བརེད་བང་ཟིན་ཐུན། བ་རིམ་ཟིན་ཐུན་དུ་བིས་པ། 

ཟིན་ཐློ། ཚིག་དློན་བློ་ལ་ཟིན་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་བིས་པའི་ཡི་གེ དབིན་སྐད་དུ་recotd ཟེར། 

ཟིན་ཐློ་འགློ་འཚེམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་notebook ཟེར། 

ཟིན་ཐློའི་ཆེ་ཆུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་record size ཟེར། 

ཟིན་ཐློའི་བར་གསེང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་interrecord gap ཟེར། 

ཟིན་ཐློའི་རིང་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་record length ཟེར། 

ཟིན་དེབ། ① ཟིན་བིས་འབི་སའི་དེབ་ཆུང་། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་

སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་notepad ཟེར། 

ཟིན་པ། ① ངེས་པ། དཔེ་ཆ་ཟིན་པ། གསུང་པ་རྣམས་བློར་ཟིན་པ། ཚིག་དློན་བཟུང་ཡང་མ་ཟིན་པ། 

② ཐེབས་པ། རྐུན་མ་ལག་པར་ཟིན་པ། བ་བ་བེད་སྐབས་ཚང་མ་གཞན་ཕན་གི་བསམ་པས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིས་ཟིན་དགློས། ཕབས་ཀི་རིས་ཟིན་པ། ③ ཚར་བའི་དློན་སྟློན་པའི་ཚིག་གློགས་ཤིག ལས་

ཀ་བས་ཟིན་པ། ཚོགས་འདུ་གློལ་ཟིན་པ། སྐྱེས་ཟིན་མ་འགག་པ། 

ཟིན་པ་དང་མ་ཟིན་པའི་སྒ། སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་སྒ་ལ་ཟིན་པའི་སྒ་ཟེར། རྒྱུད་ཀིས་མ་

བསྡུས་པའི་སྒ་ལ་མ་ཟིན་པའི་སྒ་ཟེར། དེ་ཡང་གཏམ་སྨ་བའི་སྒ་དང་ལག་པ་བརྡབ་པའི་སྒ་ལ་བུ་

ནི་མིའི་ལུས་ཤེས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡློད་པས་ཟིན་པའི་སྒ་དང་། མེ་འབར་བའི་སྒ་དང་

རླུང་གཡློ་བའི་སྒ་ལ་བུ་ནི་མིའི་དབང་པློ་ལྔ་དང་འབེལ་བ་མེད་པས་ན་མ་ཟིན་པའི་སྒ་ཞེས་

བརློད་པ་ཡིན།ཞིབ་པར་སུམ་རགས་ཀི་གཞུང་དང་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་ལས་གསལ། 

ཟིན་པའི་འབྱུང་ཆེན། གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ས་ཁམས་སློགས། 

ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་བའི་སྒ། སྐྱེས་བུའམ་གང་ཟག་གི་ཚོར་བས་ཟིན་པའི་སྒ། དེ་ལ་དབེ་ན། 

སེམས་ཅན་ལ་སྟློན་པའི་སྒ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་མི་སྟློན་པའི་སྒ་གཉིས་ཡློད། 

ཟིན་པའི་གཟུགས། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་གཟུགས། 

ཟིན་ཕུང་། འདི་ལ་ས་བདག་ཟིན་ཕུང་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 ལློའི་ཟིན་ཕུང་ནི་ལློ་ལར་ཕློགས་མཚམས་རྣམས་སུ་བསྐློར་ཞིང་གནས་

པ་ཞིག་ཡློད་པར་འདློད།

ཟནི་བསི། ① ཚགི་དློན་བློ་ལ་ཟནི་རམི་བཞནི་དུ་བསི་པའ་ིཡ་ིག་ེཟནི་བསི་བཀློད་དབེ། ② ཐློག་མའ་ིམ་ཡགི 

ཟིན་བིས་ཡིག་ཁུག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་draft folder ཟེར། 

ཟིན་མེད་སློ་ནམ། ཚར་རྒྱུ་མེད་པའི་ལས་ཀི་འཁློར་ལློ། 

ཟིན་རིས་པ། ཡི་གེ་པའམ་བརེད་ཐློ་འབི་མཁན། 

ཟིན་ཤིང་། འབྱུང་རིས་སར་ཁ་བརྒྱད་ཀི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། སར་ཁ་ཟིན་དང་། འབྱུང་བ་ཤིང་། 

ཟིན་ཤློག ཟིན་བིས་རྒྱབ་པའི་ཤློག་བུ། 

ཟིམ། རྒྱན་ཚིག ཞི་བའམ་ཆུང་བའི་དློན་ཏེ། ཆར་ཐིམ་བབས། རླུང་ཟིམ་ལང་ལ་བུ། 
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ཟིམ་བུ། ① ཐགས་མཁན་གི་ཡློ་བད་ཅིག ② ཚད་ཆུང་ཙམ་ཞིག ཆར་ཟིམ་བུར་འབབ་པ། མིག་

ཟིམ་བུར་བས་ཏེ་ཉི་མར་ལ་བ། 

ཟིམ་མེ། མིག་འབེད་འཛུམ་རན་པའི་ལ་སྟངས། སྤན་ཟིམ་མེར་གཟིགས་པ། 

ཟིམ་ཟིམ། ① མིག་འབེད་མ་འཛུམ་གི་ལ་སྟངས། ② ཆར་པ་ཆུང་ངུའམ་འཇམ་ཆར། འཇམ་ཆར་

ཟིམ་ཟིམ་འབབ། གངས་ཟིམ་ཟིམ་དུ་འབབ། 

ཟིར། མདའ་འཕངས་པའི་སྒ་ལ་བུའི་སྒའི་བེ་བག་སྟེ། མདའ་ཟིར་སྒ་གགས། བུང་བ་ཟིར་བུ། བུང་

བའི་གཤློག་སྒ་ཟིར་ཟིར་དུ་སྒློག་པ། 

ཟིར་པློ། འབེན་གི་གནད་ལ་འཕེན་ཐུབ་མཁན། མི་དེ་མེ་མདའ་ཟིར་པློ་འདུག 

ཟིར་བུན། གནས་ཚུལ་རློག་དྲ་ཅན་མང་པློར་འདུས་ནས་སྤི་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་ཉློག་པློར་བེད་

འི་དློན། གནས་ཚུལ་ཟང་ཟིང་དང་བན་བུན་གི་ནང་དུ་ཚུད་པ། 

ཟིར་ཟིར། སྒ་ཟིར་ཟིར་ཏེ། སྦྲང་མ་འཕུར་བའི་སྒ་ལ་བུ། 

ཟིལ། གཟི་བརིད་དམ་ནུས་པ། རྔམ་ཟིལ། ཟིལ་ཆེ་བ། སྙན་ཟིལ་སིད་རེའི་བར་དུ་ཁབ་པ། 

ཟིལ་གིས་གནློན་པ། གང་ཟག་སློ་སློའི་རང་གི་དབང་ཐང་གི་ཁམས་ཀི་ནུས་པས་གཞན་སེ་ཞུམ་

པར་བེད་པ། དཔའ་བློ་ཆེན་པློས་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནློན་པ། ཕ་རློལ་པློ་ཟིལ་གིས་མི་

གནློན་པ། བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་དེ་དག་ནི། ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུ། སིད་གསུམ་ཟིལ་གིས་

གནློན་ཐུབ་པ་ཤ་སྟག་བྱུང་ཡློད།

ཟིལ་གིས་གནློན་པའི་སྐྱེ་མཆེད། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབས་པས་དབིབས་དང་ཁ་དློག་ཇི་

ལར་དམིགས་པ་ལར་སྣང་བས་གཞན་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་རང་ཡིད་མི་འཕློག་པར་བེད་པའློ།། 

ཟིལ་གིས་གནློན་པའི་སྐྱེ་མཆེད་བརྒྱད། དབིབས་ཀི་ཟིལ་གནློན་བཞི་དང་། ཁ་དློག་གི་ཟིལ་གནློན་

བཞི་བཅས་བརྒྱད་དེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརེན་ནས་དབིབས་དང་ཁ་དློག་ཇི་ལར་དམིགས་པ་ལར་

སྤྲུལ་བསྒྱུར་ལ་དབང་བས་གཞན་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་རང་གི་ཡིད་མི་འཕློག་པར་བེད་པའློ།། 

ཟིལ་གིས་གནློན་པའི་གད་མློ། ཡི་དམ་ལྷའི་བཞད་པ་བརྒྱད་ཀི་བེ་བག་ཅིག 

ཟིལ་དངར། ཟིལ་མངར་དང་འདྲ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཟིལ་མངར། བདུད་རིའམ་སྦྲང་རི། 

ཟིལ་མངར་གི་གཅིན་པ། [རིང]སྦྲང་རིས་སྦྲུས་པའམ་སགས་པ། 

ཟིལ་ཆགས་པ། གཟི་བརིད་ལན་པ། 

ཟིལ་ཆགས་པློ། རྔམ་ཟིལ་ཅན། འདྲ་སྐུ་ཟིལ་ཆགས་པློ། བས་རེས་ཟིལ་ཆགས་པློ། 

ཟིལ་ཉམས། རྔམ་ཞིང་བརིད་པའི་ཉམས། 

ཟིལ་གནློན། ① རང་ཡུལ་ཇི་ལར་འདློད་པ་བཞིན་དུ་དབང་བསྒྱུར་བའི་སློ་ནས་ཟིལ་གིས་གནློན་

པར་ནུས་པའི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འཇུག་གློ ②[མངློན]མེ་ཕློ་ར། 

ཟིལ་གནློན་བརྒྱད། ཟིལ་གིས་གནློན་པའི་སྐྱེ་མཆེད་བརྒྱད་དང་དློན་གཅིག 

ཟིལ་པ། རྩྭ་ཤིང་མེ་ཏློག་སློགས་ཀི་རེར་ཆགས་པའི་ཆུ་ཐིགས། ཟིལ་པའི་འློད་འཚེར་བ། རྩྭ་རེར་ཟིལ་

པ་སྐྱ་ཕློམ་མེ་བར་ཆགས་འདུག མེ་ཏློག་གི་འདབ་ལློའི་ཟིལ་པ། ནློར་མི་རག་རྩྭ་ཁའི་ཟིལ་པ་འདྲ། 

ཟིལ་པ་དཀར་པློ། ① ཟླ་ཐློ་ནས་བཤད་པའི་དུས་ཚིགས་སྟློན་བེད་ཅིག ② རྩྭ་དང་མེ་ཏློག་སློགས་

ཀི་རེར་ཆགས་པའི་ཟིལ་པའམ་ཆུ་ཐིགས་དཀར་ཧྲིལ་ལེ་བ། 

ཟིལ་ཤུགས། རྔམ་ཟིལ་གི་ཤུགས་སམ་ནུས་པ། 

ཟིས་ཟློར་རི་ཁློད། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

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

ཟུ་གུ་པ། ཤློ་ཁལ་སྡུ་མཁན་ནམ་ས་ཚུགས་ཀི་མིང་། 

ཟུག ན་ཚ། གང་རླུང་གིས་གནློད་རྐྱེན་བས་ནས་ལུས་ཟུག་ལངས་པ། རུས་ཚིགས་ལ་ཟུག་བརྒྱབ་

ན་སྤྲུ་དཀར་དང་བློང་ང་སློགས་ཀི་འཇློམས་སྨན་གཏློང་བ། 

ཟུག་གེ་བ། ① ན་ཚ་མངློན་གསལ་ཐློན་པའི་ཉམས། ལུས་ན་ཟུག་གེ་བ་ཞིག་འདུག གཟུགས་གཞི་

ཚ་ཟུག་གེ་བར་བདློག ② བློ་ལ་བབ་པའི་ཚུལ། མིག་ལམ་དུ་ཟུག་གེ་བ་ཞིག་མཆིས། ཡུལ་

བཟང་པློ་སེམས་ལ་ཟུག་གེ་བ། 

ཟུག་བརྒྱབ་པ། ལུས་པློར་ན་ཚ་བཏང་བ། 

ཟུག་རྔུ། ① ན་ཚའི་ཟུག་གཟེར། མ་ངན་གི་ཟུག་རྔུ་ཟུག་པ། གློ་བུར་གློ་བུར་དུ་ལུས་ལ་ཟུག་རྔུ་
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རྒྱབ་པ། རླུང་སྟབས་ཀིས་ཟུག་རྔུ་ལངས་པ། ཉིན་མཚན་མེད་པར་ཟུག་རྔུ་འབིན་པ། ② སྦློར་

བ་ཉེར་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག ③ ངན་འགློའི་སྡུག་བསལ། 

ཟུག་རྔུ་ཅན། ནད་པ། 

ཟུག་རྡེ། ལྒང་པའི་གཅིན་ལམ་བཀག་ཅིང་དྲི་ཆུ་སློམ་ནས་ན་ཟུག་དྲག་པློར་འབྱུང་བའི་རྡེ་ནད་ཀི་

མིང་སྟེ། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། ཟུག་རྡེ་ཁ་ལ་ཟུག་ན་རྒྱུན་དུ་སློམ། གཏིང་དུ་ཟུག་ན་ན་

གཟེར་ཆུ་མི་འགག ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཟུག་རྡེལ། རྡེལ་འགགས་ནད་ཀི་ནང་ཚན་རྡེའུ་ལྒང་པའི་ཁ་ལ་ཟུག་ནས་ཆུ་ཐིགས་ཐིགས་ཙམ་ལས་

མི་ཐློན་པ་རྒྱུན་དུ་སློམ་ཞིང་གཏིང་དུ་ཟུག་ན་ན་ཞིང་གཟེར་ལ་དྲི་ཆུ་གཏན་འགགས་མ་ཡིན་པ་

ཐློན་དཀའ་བ་ཞིག 

ཟུག་ནུས། ཕར་འབིགས་པའམ་ཟུག་པའི་ནུས་པ། 

ཟུག་པ། ① འབིགས་པའམ་འཛུལ་བ། ར་བ་གཏིང་རིང་དུ་ཟུག་པ། རང་པ་གཅིག་ལ་ཚེར་མ་བརྒྱ་

ཟུག མགློ་ལ་སྐྱེས་པའི་རྭ་ཅློ་མིག་ལ་ཟུག ངློ་མཚར་གི་རྣམ་པ་མིག་ལ་ཟུག་པ། བུ་ལློན་མང་

པློ་ཟུག་པ། ② ཁིས་འཆའ་བ། མཚན་མློར་ཁིས་ཟུག ཤ་ཁིས་རི་དྭགས་འདེད་སྐབས་ཟུག་པ། 

ཟུག་གཟེར། ནད་ཀི་ཟུག་རྔུའི་གཟེར། ང་ཡི་ལུས་ལ་ཟུག་གཟེར་ཤིན་ཏུ་ཆེ། 

ཟུག་ལངས། ལུས་ལ་ཟུག་གཟེར་རྒྱབ་པ། གློ་བུར་དུ་མགློ་ལ་ན་ཟུག་ལངས་ཏེ་སྨན་ཁང་ལ་ཕིན་པ། 

ཟུང་། ① འཛིན་པའི་སྐུལ་ཚིག ② གཉིས། དགེ་སློང་ཟུང་གིས་བརག་དཔྱད་བས་པ། ཕྲུ་གུ་མཚེ་

མ་ཟུང་གཅིག མི་ཟུང་གིས་འདེགས་པ། ཟུང་དུ་བགང་བ། ཟུང་དུ་བྱུང་བ། ③[མངློན]ཟུང་དུ་

འབེལ་བ་ལ་ཡ་གཉིས་དགློས་པས་གངས་གཉིས་མཚོན། 

ཟུང་གི་སྒ་སྒློག [མངློན] ཁིམ་བ། 

ཟུང་ང་། ① ཆ་འགིག་པ། སློ་གེགས་ཟུང་ང་། ② སློའི་དཀྲི་ལྕགས་བཀན་སའི་མཛོ་སྣ། ③[རིང]༡ 

ཕུར་པ། ༢ གློས་སློགས་འགེལ་སའི་ཐག་པའི་གདང་བུ། 

ཟུང་ཅེའུར། ཐང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀི་ཀྲའུའམ་ས་ཁུལ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། ཐང་ཨུརྡི་ཁི་ལློ་དང་པློ་

སྤི་ལློ་༧༡༨ལློར་བཙུགས་ཤིང་། ས་གནས་ནི་ད་ལའི་ཟི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་གི་ཟུང་ཆུ་བརྒྱུད་དུ་
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ཡིན་པ་དང་། སར་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་དམག་མི་ཁི་ཉི་ཤུ་བཏང་ནས་འ་ཞ་ལ་

དམག་དྲངས་པའི་རེས་སུ་ཟུང་ཅེའུ་མཁར་དེ་བཅློམ་ཚུལ་ཐང་དེབ་རིང་པ་ནང་གསལ། 

ཟུང་གཅིག ཆ་གཅིག 

ཟུང་ཆུ། ① རློང་ཞིག རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ཤར་ཁུལ་དུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་

གཞུང་དེ་ཅིན་ཨན་ཀྲེན་དུ་ཡློད། ② ཆུ་བློ་ཞིག་རྨིན་ཅང་གཙང་པློའི་ཡན་ལག་ཅིག 

ཟུང་འཇུག ① མི་འདྲ་བ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་སྦློར་བའི་དློན་ཏེ། ཞི་ལྷག་ཟུང་འཇུག བདེ་སྟློང་ཟུང་

འཇུག ② རློགས་རིམ་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཤེས་རབ་སྟློང་པ་ཉིད་དང་ཐབས་སྙིང་རེ་

ཆེན་པློ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའམ། ཐབས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པློ་དང་ཤེས་རབ་འློད་གསལ་

གི་སྟློང་པ་ཉིད་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཡུལ་རྣམ་ཀུན་མཆློག་ལན་གི་སྟློང་ཉིད་དང་ཡུལ་ཅན་མི་

འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་ པློའ ློ། 

ཟུང་འཇུག་སྐུ་བཞི། ཡ་མ་བལ་བའི་ཟུང་འཇུག་སྐུ་བཞི་ནི། ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ་དང་། ཆློས་སྐུ། ལློངས་སྐུ། 

སྤྲུལ་སྐུ་སྟེ་བཞིའློ།། 

ཟུང་འཇུག་གི་གློ་འཕང་། སྐུ་གཉིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་རྡློ་རེ་འཆང་གི་གློ་འཕང་། 

ཟུང་འཇུག་བཞི། སྣང་སྟློང་ཟུང་འཇུག་དང་། རིག་སྟློང་ཟུང་འཇུག བདེ་སྟློང་ཟུང་འཇུག གསལ་

སྟློང་ཟུང་འཇུག་བཅས་བཞིའློ།། 

ཟུང་འཇུག་ཡངས་པའི་ལམ། སྐུ་དང་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་གློ་འཕང་སྟེ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་ཐློབ་བེད་ཀི་ལམ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞེས་པའློ།། 

ཟུང་ལན། གངས་གཉིས་དང་ལན་པའམ་ཡློད་པ། ཕ་མ་ཟུང་ལན་གི་ཕྲུ་གུ། 

ཟུང་ལན་གི་རྒྱན། ཡིག་གཟུགས་འདྲ་བ་ཚིག་རང་གི་ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བཀློད་པའི་སློ་ནས་

མཐའ་ཐློག་སྦར་བ་དང་། བར་དུ་ཆློད་པ་དང་མ་ཆློད་པ་སློགས་ཟུང་ལན་གི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་

སྒ་ཁློ་ནས་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག 

ཟུང་སེབ། གཉིས་མཉམ་དུ་ཡློད་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཆ་དང་། གཉིས་གཉིས། གཉིས་སེབ། 

དློར། ཟུང་བཅས་སློ།། 
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ཟུང་སྦློར། ① དངློས་པློ་རིགས་གཉིས་མཉམ་དུ་བསེབས་པ་ལ་ཟུང་སྦློར་ཟེར། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་

འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་cou-

pling ཟེར། 

ཟུང་འབེལ། གཉིས་མཉམ་དུ་གཤིབས་པ། རྒྱ་བློད་ཟུང་འབེལ། ཆློས་སིད་ཟུང་འབེལ། ཞ་ིདྲག་ཟུང་འབེལ། 

ཟུང་སྦྲེལ། གཉིས་སེབ། 

ཟུང་བསེགས་ཐལ་བ། གནའ་དུས་བལ་ཡུལ་སློགས་སུ་དར་བའི་གཟའ་མི་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་

གཅིག་ཤི་བའི་ཚེ་ཅིག་ཤློས་མ་ཤི་བ་དེ་ཡང་ཤི་བའི་རློ་དང་ལྷན་དུ་མེར་བསེགས་པའི་ཐལ་བ་

ལ་ཟེར་ཞེས་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་

ཕེང་ལས་གསུངས། 

ཟུངས། སྟློབས། ལུས་ཟུངས། 

ཟུངས་ཁག ལུས་ཟུངས་སྐྱེད་པའི་ཁག 

ཟུངས་རྒྱག གཟུངས་རྒྱབ་ཀང་ཟེར། ཚེམ་སྐུད་ཀིས་ཟུངས་རྒྱབ་པའམ་ལེན་རྒྱབ་པ། 

ཟུངས་ངན། 

ཟུངས་ཞན་དང་དློན་གཅིག 

ཟུངས་གདབ། ཁབ་ཚུགས་རིང་ལེན་བས་པའི་ཚེམ་བུའམ་རྒྱབ་པ། 

ཟུངས་བདུན། དྭངས་མ་དང་། ཁག ཤ། ཚིལ། རུས་པ། 

རང་མར། ཁུ་བ་དཀར་དམར་བཅས་ལུས་ཀི་ཟུངས་བདུན་གི་བསྡུས་མིང་། 

ཟུངས་བྲུ། རློད་པ་སློང་བའི་དློན་སྟེ། མི་ཁམ་པ་ལ་ཟུངས་མ་བྲུ་ལ་བུ། 

ཟུངས་ཞན། ལུས་སྟློབས་ཀི་ཞན་པའང་སྐྱློ་བ། 

ཟུངས་ཟད། ལུས་སྟློབས་ཟད་པ། 

ཟུངས་བཟང་། ལུས་ཀི་ཟུངས་སྟློབས་རྣམས་འཕེལ་ནས་ཤ་རྒྱབ་ཅིང་ཤུགས་དང་ལན་པའི་མི། 

ཟུངས་ཤིག གཟུང་བར་གིས་ཤིག་ཅེས་སྐུལ་ཚིག 

ཟུངས་ཤློར། ལུས་སྟློབས་ཉམས་པ། 



  952  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཟུངས་གསུམ་ཤློར། མུར་གློང་གི་ཤ་སློགས་སྐམ་པ་ཕི་ཤ་ཡི་ཟུངས་ཤློར་བ་དང་། ཁ་ཟས་མི་འཇུ་

བ་སློགས་ནང་གི་མེ་དྲློད་ཀི་ཟུངས་ཤློར་བ། འཕར་རའི་རྒྱུ་བ་ཉམས་པ་སློགས་གསང་བའི་

རླུང་ཁག་གི་ཟུངས་ཤློར་བ་གསུམ་མློ། 

ཟུད། བཙུད་ཀི་སྐུལ་ཚིག་ལ་ཟུད་འབི་བའང་ཡློད། 

ཟུན།[རིང]གཉེན། དག་ཟུན་གཉིས་ཀི་དབེ་བ་འབེད་ཤེས་པ་བ་དགློས་ལ་བུ། 

ཟུབ་པ། རིམ་བཞིན་ཡལ་བའམ་མེད་པར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། གནའ་དུས་ཀི་རྡློ་ངློས་སུ་བིས་པའི་རི་མློ་

རྣམས་རིམ་བཞིན་ཟུབ་པ། སྲུབས་ཀ་ཟུབ་པ། མི་འཛད་རྒྱ་མཚོའི་གཉེར་མ། མི་ཟུབ་རྡློ་ཡི་རི་མློ། 

ཟུབ་ཤེ ཁ་བཏགས་ཀི་བེ་བག་ཅིག 

ཟུམ། ① བེད་མེད་ལས་ཚིག མེ་ཏློག་གི་འདབ་མ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་དློན། ② བསུམ་

གི་ད་ལ་བ་ལ་ཟུམ་འབི་བའང་ཡློད། 

ཟུམ་པ། ཁ་རུབ་པ། མིག་ཟུམ་པ། རྨ་ཁ་ཟུམ་པ། མཚན་མློའི་དུས་སུ་མེ་ཏློག་རྣམས་ཁ་ཟུམ་པ། 

ཟུམ་པའི་བུ་ལས་ཆློག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་closed subroutine ཟེར། 

ཟུར། ① ལློགས་དང་གཞློགས། ལམ་ཟུར། མཚོ་ཟུར། གཡས་ཟུར་དུ་སློད་པ། གཡློན་ཟུར་དུ་

ལངས་པ། ཟུར་དུ་བཟུར་བ། ཟུར་གསལ། ② མཐའ་གཉིས་འབེལ་སའི་གྲྭའམ་སྣེ། ཟུར་

གསུམ། ཟུར་ལྔ། རི་ཟུར། ཁ་ཟུར། མིག་ཟུར། རིག་ཟུར། ③ ཆ་ཤས། སུམ་ཟུར་གཅིག ལྔ་

ཟུར་གཉིས། ཟུར་གཏློགས། ④ དངློས་སུ་མ་ཡིན་པའི་ཞློར། ཟུར་གིས་བརློད་པ། ཟུར་གིས་

སྨློད་པ། ཟུར་གིས་སྟློན་པ། ཚིག་ངན་ཟུར་མདའ་འཕེན། 

ཟུར་བཀར། ཟུར་དུ་བཀར་བ་སྟ་ེལློགས་སུ་བཏློན་པ། འགློ་ནད་ཅན་ཟུར་བཀར་གསི་སྨན་ཁང་དུ་བསྐྱལ་བ། 

ཟུར་བཀློད། ཟུར་དུ་བཀློད་པ་སྟེ། ལློགས་སུ་བིས་པ། བརེད་ཐློ་ཟུར་བཀློད། 

ཟུར་བཀློད་རེའུ་མིག ཟུར་དུ་བཀློད་པའ་ིརེའུ་མིག ཞར་བྱུང་རེའུ་མིག་ཅེས་པ་མིང་ག་ིརྣམ་གངས་ཡིན། 

ཟུར་བཀློལ། ཟུར་དུ་བཀློལ་བ་སྟེ། ལློགས་སུ་ཕེ་བའམ་བཏློན་པ། ཁ་ཚ་དགློས་གཏུགས་རིགས་

ཟུར་བཀློལ་བས་ནས་བཞག་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

ཟུར་ཁ། ཟུར་གི་ཕི་འབུར་དུ་ཐློན་པའི་ཆའི་མིང་སྟེ། རྡློ་ཟུར་ཁ་ཅན། གང་གི་ཟུར་ཁ་ཞེས་པ། 

ཟུར་མཁར། བློད་ཡུལ་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་ས་ཆའི་མིང་ཞིག

ཟུར་མཁར་རྡློ་ཡི་མཆློད་རེན། སར་བློད་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་གི་སྐབས་སུ་ཟུར་མཁར་གི་ཡུལ་

དུ་ཡློད་པའི་རྡློ་ཡི་མཆློད་རེན་ཞིག་སྟེ། བློན་ཆེན་པློ་འགློས་ཀིས་དགའ་གསུམ་གི་ཁིམས་

གཅློད་ཀི་ཆློད་དློན་དྲིལ་བསྒགས་ཀི་ཡི་གེ་སྦར་ས་དེ་ཡིན། སྐབས་དེར་མཆློད་རེན་གློང་འློག་

བར་གསུམ་ཡློད་པར་གསལ།

ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེ། མཚན་གཞན་དྷརྨ་སྭ་མི་དང་ཨ་བློ་ཆློས་རེ་ཡང་ཞུ། རབ་བྱུང་བདུན་

པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༣༩ ལློར་ཤར་དྭགས་པློའི་ས་ཆའི་ཐློག་ཟུར་མཁར་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། 

ཐུན་མིན་དང་ཐུན་མློང་གི་རིག་གནས་སྤི་དང་གསློ་བ་རིག་པ་རལ་དུ་ཐློན་པར་སྦངས། གསུང་

རློམ་དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞིའི་འགེལ་ཆེན་པློད་ཤལ་ཁ་མློ། རྒྱུད་ཀི་དཀའ་གནད་རྣམས་ལ་དྲི་

ཚིག་དངུལ་དཀར་མེ་ལློང་སློགས་མང་དུ་མཛད། ཤར་ཕློགས་མངློན་དགའ་ཞེས་བར་གཉལ་

ལློར་བར་གསུམ། ཨེ་ཉང་ཀློང་གསུམ་བཅས་ཀི་སྨན་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་རིན་ཆེན་

འཁྲུངས་དཔེའམ་སྨན་ངློ་གསལ་བེད། རློ་སྐློར་ལྕགས་ཀི་ཕེང་བ། བདུད་རིའི་གཏེར་མཛོད་

སློགས་སྨན་གི་རློ་དང་། ནུས་པ། ཞུ་རེས། ངློ་བློ། ངེས་ཚིག བེད་ལས་བཅས་གཏན་ལ་

འབེབས་པའི་བསྟན་བཅློས་བརམས། དགུང་ལློ་སུམ་ཅུ་སློ་བདུན་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་

༡༤༧༥ལློར་འདས། 

ཟུར་མཁར་བློ་གློས་རྒྱལ་པློ། ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེ་དང་གདུང་རྒྱུད་གཅིག་སྟེ། རབ་བྱུང་དགུ་

པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༥༠༩ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་ཐུན་མིན་དང་ཐུན་མློང་གི་

རིག་གནས་རྣམས་གསན། ཁད་པར་དུ་གསློ་བ་རིག་པར་འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་གང་ལའང་

ཐློགས་པ་མེད་པར་གྱུར་ཏེ། ཟུར་མཁར་གློང་མའི་བཞེད་པ་གཙོ་བློར་བསྟན་ནས་ར་རྒྱུད་དང་། 

བཤད་རྒྱུད། ཕི་མ་རྒྱུད་ཀི་ཆུ་མདློ་ཡན་གི་འགེལ་པ་མེས་པློའི་ཞལ་ལུང་ཞེས་པ་མཛད། 

གཞན་ཡང་རེ་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེའི་རྣམ་ཐར་དང་། རྒྱུད་བཞི་བཀའ་བསྟན་གི་འགལ་སློངས་ལ་ཕི་

ལར་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ། ནང་ལར་ན་པཎི་ཏའི་བསྟན་བཅློས། གསང་བ་ལར་ན་བློད་ཀི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྟན་བཅློས་སུ་བཞེད་པ་སློགས་གསློ་དཔྱད་སྐློར་ལ་གསུང་རློམ་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་། སྙན་ངག་

མེ་ལློང་མའི་མེ་ལློང་ཞེས་པ་སློགས་རིག་གནས་གཞན་སྐློར་ལའང་སྣ་ཚོགས་མཆིས། གཡུ་

ཐློག་ཕག་བིས་མའི་རྒྱུད་བཞི་གསེར་མཆན་སློགས་གནའ་རབས་ཀི་ཚད་ལན་ཡིག་ཆ་རྣམས་

ལ་ཁུངས་བཅློལ་ཏེ་རྒྱུད་བཞི་ལ་ཞུས་དག་མཛད་ཅིང་ནང་སློ་ཡར་རྒྱབ་པ་སྦིན་བདག་ཏུ་

བསྐུལ་ནས་པར་དུ་བརློས་པའི་ག་ཐང་པར་མ་ཞེས་རྒྱུད་བཞིའི་པར་ས་ཤློས་སུ་གྱུར་པ་དེའི་

བདག་རྐྱེན་མཛད་པ་སློགས་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པློར་གསློ་བ་རིག་པའི་བསྟན་དློན་ཁློ་ན་མཛད། དགུང་

ལློ་བདུན་ཅུ་ལྷག་ཙམ་བཞུགས་པར་གགས། 

ཟུར་གློན་རྒྱག ཞྭ་མློའམ་གློས་སློགས་ཡློ་བར་གློན་པ། བསྟན་བཤིག་བེད་པའི་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་གིས་

ཞྭ་མློ་ཟུར་གློན་བེད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད།

ཟུར་གི་མཆློད་ཁང་། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༤༡༩ ལློར་ཟུར་ཚང་གིས་ཕག་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་སྐུ་འབུམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཟུར་གི་ཐློག་ཕིབས། ཁང་པའི་ཐློག་ཀའི་ཟུར་གི་གཡབ་ཕིབས། 

ཟུར་གི་ཕ་མློ། ཕ་མློའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བསམ་བློ་སློན་བཏང་གི་སློ་ནས་གློ་བའི་ནང་

དློན་བརྡ་ཐབས་ཟུར་གིས་སྟློན་པའི་ཕ་མློའི་རྒྱན་ཞིག 

ཟུར་གིས་སྟློན་མ། [མངློན]བུད་མེད་རྣམས་ཀིས་སེག་པའི་ཉམས་སྟློན་པའི་མིང་།

ཟུར་གྲུབ་སྣང་ཆ། ཟུར་ལྷག་གི་སྣང་ཆའང་ཟེར། དེ་ནི་སྣང་ཆ་རིག་པའི་གས་ཤིག་ཡིན། དངློས་པློའི་

དློ་མཉམ་གི་མཐའ་ཐིག་འགའ་ཞིག་རི་མློ་དང་དྲང་རྐྱང་མི་ལན་པར་ཉེ་ཆེ་རིང་ཆུང་གི་སྣང་ཆའི་

ར་བའི་རིག་པར་གཞི་འཛིན་ཏེ། དློ་མཉམ་གི་མཐའ་ཐིག་དེ་རྣམས་རི་མློའི་ངློས་ཀི་ལེ་བའི་གཙོ་

ཐིག་གི་ཕིའི་མིག་ལམ་སྙློམ་ཐིག་སྟེང་གི་ཚགས་ཐིག་གང་རུང་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ཡལ་འགློ་ཡི་

ཡློད་པས་ཡལ་ཚགས་དེ་ལ་ལྷག་ཚགས་ཟེར་གི་ཡློད། ལྷག་ཚགས་ནི་མིག་ལམ་སྙློམ་ཐིག་

སྟེང་གི་གནས་ས་དེ་མཐའ་ཐིག་དང་རི་མློའི་ངློས་གཉིས་འཕད་མཚམས་སུ་ཆགས་པའི་ཟུར་

ལ་བརེན་ནས་གཏན་འཁེལ་དགློས་དློ་མཉམ་ཐིག་ཁག་གཅིག་ཡལ་ཐིག་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་ཡལ་

འགློ་བའི་ར་དློན་ལ་བརེན་ནས་ཁག་གཉིས་སམ་ཁག་གཉིས་ཡན་ཆད་ཀི་དློ་མཉམ་ཐིག་དེ་ཚོ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

མིག་ལམ་སྙློམ་ཐིག་སྟེང་དུ་ལྷག་ཚགས་གཉིས་སམ། ཡང་ན་གཉིས་ཡན་ཆད་ཐློན་གི་ཡློད། 

དཔེར་ན། རྒྱུན་དུ་མཐློང་བའི་ཁང་པ་དང་དེབ། སམ་ཆུང་གྲུ་བཞི་མ། ཀློ་སམ་གྲུ་བཞི་ཅན་གི་

སྒློག་ཙེ་དང་རྐུབ་སྟེགས་སློགས་ནས་མངློན་གི་ཡློད། སྣང་ཆའི་སྣང་ཚུལ་དེ་ཚོར་ཟུར་གྲུབ་སྣང་

ཆ་ཟེར་གི་ཡློད། ཟུར་གྲུབ་སྣང་ཆའི་ནང་གི་དངློས་པློ་ཉུང་ཤློས་ལའང་ཡལ་ཚགས་གཉིས་

སམ། ཡང་ན་གཉིས་ལས་མང་བ་ཡློད། 

ཟུར་རྒྱུགས། ཆེད་གཉེར་གང་དེའི་ཡློན་ཏན་གི་ཚད་མཚོན་བེད་དངློས་མ་ཡིན་པ། སྤིར་ཆེད་གཉེར་

གང་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡློད་རིགས་ཀི་ཤེས་བ་འགའ་ཞིག་གི་སྐློར་ལ་ཡིག་ཚད་གཏློང་རྒྱུ་ཞིག

ཟུར་སྒློན། ཟུར་དུ་འབུལ་བ། སྙན་ཞུ་ཟུར་སྒློན། མཇལ་དར་ཟུར་སྒློན་ཞུ་བ། 

ཟུར་ལྔ་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་དགེ་རྒྱས་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

ཟུར་ལྕམ། ① གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཟུར་ལྕམ་ཕའུ་ཟེར་བ། ② ཁང་པའི་ཐློག་ཟུར་དུ་འཁེལ་བའི་ལྕམ། 

ཟུར་ལྕློག ཁང་པའི་ཐློག་ཟུར་ལ་ཡློད་པའི་ཁང་ཆུང་། 

ཟུར་གཅིག ཆ་ཤས་གཅིག སློར་མློའི་ཟུར་གཅིག་ལ་མློའློ་ཙེ་གཅིག་རེད། 

ཟུར་ཆག སྐད་ཡིག་ཟུར་ཆག་པ་སྟེ་ཟུར་ཉམས་པ། 

ཟུར་ཆས། ① དམིགས་བསལ་ཅན་ལ་སྤློད་རྒྱུའི་དངློས་སྐྱེས། ② ལློགས་སུ་ཡློད་པའི་དངློས་ཆས། 

ཟུར་ཆུང་ཤེས་རབ་གགས་པ། གསང་སགས་རིང་མའི་སློབ་དཔློན་ཟུར་མེས་དབློན་རྣམ་གསུམ་གི་

ཡ་གལ། རབ་བྱུང་དང་པློའི་གློང་གི་ལློ་བཅུ་བཞི་པ་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༠༡༤ལློར་འཁྲུངས། ཟུར་

པློ་ཆེས་གསློས་པའི་བུ་དློད་ཡིན་ལ། བག་རྒྱ་བློད་དགུ་འདུས་ཀི་རེར་སྒྲུབ་པ་མཛད་དེ་རློགས་

ཆེན་མངློན་པར་གྲུབ་ཅིང་སློབས་པ་མཐའ་ཡས་པར་གྱུར་པས་བདེ་གཤེགས་རྒྱ་བློ་པར་

གགས། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༠༧༤ལློར་འདས། 

ཟུར་ཆློས་པ། ར་བའི་སློབ་ཁིད་གནང་མཁན་མིན་ཀང་ཟུར་དུ་དློགས་གཅློད་དང་བསྐྱར་ཁིད་རློགས་

རམ་གནང་མཁན་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

ཟུར་ཆློས་དབིངས་རང་གློལ། ཏཱ་ལའི་བ་མ་ལྔ་པ་ཆེན་པློའི་དབུ་བ་གསང་སགས་རིང་མའི་མཁས་

གྲུབ་སྙན་གགས་ཅན་ཞིག་ཡིན། ཡབ་ཟུར་གི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གདུང་རབས་ཟུར་ཆེན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཞློན་ནུ་དློན་གྲུབ་དང་ཡུམ་མཚན་ལན་ཡིད་འཛིན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་

འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༦༠༤ ལློར་འབློམ་ཐློད་ལག་ཚང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་དྲུང་པ་དཀློན་མཆློག་རིན་ཆེན་

གི་སྐུ་སྐྱེར་ངློས་འཛིན་མཛད་དེ་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་དང་། འཕགས་ཡུལ་གི་ཡིག་རིགས་རྣམས་

ཀང་དཀའ་ཚེགས་ལ་མ་ལློས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད། དགུང་ལློ་དགུ་ནས་བང་པ་རིག་འཛིན་ངག་

གི་དབང་པློ་ལས་ལྷ་བིས་དང་། རིས་རིགས། དྲག་སགས་ཀི་སྐློར་སློགས་གསན། དགུང་ལློ་

བཅུ་གཉིས་ཙམ་ནས་སྣང་གསལ་རིན་པློ་ཆེ་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་ཞབས་སུ་བཅར་ཏེ་

བཀའ་བརྒྱད་བདེར་འདུས་སྐློར་དང་། མཁའ་འགློ་སྙིང་ཐིག་བཀའ་གཏེར་གཉིས། བ་མ་ནློར་བུ་

རྒྱ་མཚོ་དང་། ཀར་གིང་ཞི་ཁློ་དགློངས་པ་རང་གློལ་སློགས་ཀི་དབང་ལུང་དང་ཉམས་ཁིད་

མཐར་ཕིན་པ་གསན། དགུང་ལློ་རེ་དྲུག་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་

༡༦༦༩ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཟུར་མཆན། ཡི་གེའི་ར་བའི་ཟུར་ལ་བཏགས་པའི་འགེལ་མཆན། 

ཟུར་མཇལ། ལློགས་སུ་འཕད་པའམ་ཐུག་པ། 

ཟུར་འཇུག་དུས་ཡུན། ཟུར་དུ་བཀར་ཉར་བས་པའི་དུས་སྐབས་སུ་ཞེས་པའི་དློན། 

ཟུར་འཇུག་བེད་པ། ཟུར་དུ་བཀག་ཉར་བས་པ། 

ཟུར་ཉན། ཟུར་ནས་ཉན་པ། 

ཟུར་ཉམས། ① སྣེ་མློ་ཆག་པའམ་ཟད་པ། སློ་ཕག་གི་ཟུར་ཉམས་པ། ② སྒ་ཟུར་ཉམས་པ། སྐད་

དང་ཡི་གེའི་ཟུར་ཉམས་ན་གློ་བརྡ་མི་འཕློད། 

ཟུར་ལའི་སློབ་དེབ། ཆེད་གཉེར་གང་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡློད་པ། སྐབས་དེའི་བསབ་གཞི་དངློས་ཡང་

མ་ཡིན་པའི་འབེལ་ཡློད་ཀི་དཔེ་ཆ།

ཟུར་ལ་མ། [མངློན]བུད་མེད། 

ཟུར་བལ། གཞུང་ལུགས་སློགས་ཀི་ཁུངས་གཏུགས་ས་བེད་མི་རུང་ཡང་དློན་གློ་བ་ལེན་པར་ཕན་

པ་ཡློད་པའི་རློམ་དང་དཔེ་ཆ་སློགས་ཀི་མིང་། 

ཟུར་བཏློན། ཟུར་འདློན་དང་འདྲ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

ཟུར་བསྟན་ལེབ་མཐློང་། བརྡ་ཙམ་བསྟན་ནས་ཡློངས་རློགས་ཤེས་པའི་དཔེ། 

ཟུར་ཐློག ཁང་པའི་ཟུར་གི་ཐློག་ཀ 

ཟུར་རྡློ། ① རིག་པའི་ཟུར་གི་རྡློ། ② ཁང་པའི་ར་བའི་ཟུར་གདློང་དུ་བསངས་པའི་རྡློ་ནར་མློ། 

ཟུར་གདློང་། ཟུར་སྣེ། རིག་པའི་ཟུར་གདློང་། རིའི་ཟུར་གདློང་། 

ཟུར་འདེབས། ① ཟུར་སྣློན་རྒྱབ་པ། དྲན་གསློའི་ཟུར་འདེབས། ② ཁ་སྐློང་། ཚིག་དློན་གི་ཟུར་

འདེབས། ནློར་རས་ཀི་ཟུར་འདེབས། འཚོ་ཆས་ཀི་ཟུར་འདེབས། 

ཟུར་འདློན། ལློགས་སུ་འདློན་པ། མཁློ་ཆེའི་དངློས་རས་ཚོང་ཁློམ་ཟུར་འདློན་བེད་པ། 

ཟུར་སྣློན། ཁ་སྣློན། མི་གངས་ཟུར་སྣློན་རྒྱབ་པ། དབིན་སྐད་དུ་append ཟེར། 

ཟུར་སྣློན་ཆ་འཕིན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་attach info ཟེར། 

ཟུར་བསྣན་རྔན་པ། ཚོང་པས་བིན་འཚོང་ཐུབ་ཕིར་འཛད་སྤློད་པས་ཚོང་ཟློག་ཉློས་རེས་སྟེར་བའི་

རྔན་པར་ཟེར། 

ཟུར་པ། ① ལས་འགན་འཕློས་ཚར་བའི་ཟུར་པ། མཁན་ཟུར། བཀའ་ཟུར། ② ལེ་བ་མ་ཡིན་པ་

ལློགས་སུ་སློད་མཁན། ཧློར་ཟུར། 

ཟུར་པ་ས། ས་སྨུག་རྒློད་གཡུང་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་རྒློད་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། ཞིབ་པར་

རློགས་འདློད་ན་མ་ནུ་ཤུ་ཟུར་གི་ཐད་དུ་བཀློད་ཡློད་པས་དེར་གཟིགས་ཤིག 

ཟུར་པ་མ་ནུ། ས་སྨུག་རྒློད་གཡུང་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་རྒློད་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། དཔལ་

སྤུངས་ས་ིཏུ་བསྟན་པའ་ིཉིན་བེད་ཀིས་ཞལ་ཁིད་ལས། ཟུར་པ་སར་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 

ཟུར་པློ་ཆེ་ཤཱཀ་འབྱུང་གནས། སགས་རིང་མའི་སློབ་དཔློན་ཟུར་མེས་དབློན་རྣམ་གསུམ་དུ་གགས་

པའི་ཟུར་པློ་ཆེ་ཤཱཀ་འབྱུང་གནས། རབ་བྱུང་དང་པློའི་གློང་གི་ལློ་ཉེར་ལྔ་པ་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་

༡༠༠༢ ལློར་འཁྲུངས། ཚངས་སྤློད་ཀི་དགེ་བསྙེན་དུ་བཞུགས། འུག་པ་ལུང་གི་ལྷ་ཁང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཞེངས་པས་འུག་པ་ལུང་པ་ཞེས་གགས། ར་རྒྱུད་བཤད་རྒྱུད་འགེལ་པ་སྒྲུབ་ཐབས་སློ་སློར་

ཕེ་སྟེ་བཤད། སློབ་མ་རེ་མློ་བཞི་དང་སམ་ཆེན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་སློགས་མང་། མཐར་སྒློ་ཕུག་གི་

ལྷ་ཁང་བརིགས། དྲུག་ཅུ་ར་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༠༦༢ལློར་གཤེགས། 

ཟུར་ཕུད། ① སྐྲའི་རེ་མློ་ནང་དུ་བཀུག་སྟེ་བཅིངས་པའི་ཟུར་ཕུད། ② གལ་ནས་ཕྱུང་བ། ནད་པ་

རྣམས་ཟུར་ཕུད། ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པའི་གས་ཟུར་ཕུད། 

ཟུར་ཕུད་སྐྱང་བུ་ཚལ། དེང་སང་གི་མལ་དྲློ་གཟི་ཅན་ཐང་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། 

ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ། [མངློན]འཇམ་པའི་དབངས། 

ཟུར་ཕུད་ཅན། [མངློན]ཟུར་ཕུད་ལྔ་པའམ་འཇམ་དཔལ་དབངས། 

ཟུར་ཕིན། མཐར་ཕིན། བ་བ་ཟུར་ཕིན་པར་བེད་པ། 

ཟུར་འཕློང་རབ་གསལ། ཁང་པའི་ཟུར་དུ་བསྟན་པའི་དཀར་གསལ། 

ཟུར་འཕད། ལློགས་སུ་འཕད་པའམ་སེར་ལ་གཏུག་པ། 

ཟུར་སྦློང་། ཤེས་རིག་གང་ཞིག རང་གི་ཆེད་ལས་འབེལ་བ་ཡློད་པའི་ཤེས་བ་ཁག་གི་བས་གཞི་

ཁག་འགའ་ཞིག སློན་སྦློང་མ་མློང་བ། རང་གི་ཆེད་སྦློང་དེའི་ཆེད་དུ་ངེས་པར་དུ་སྦློང་དགློས་

པ་བསབ་གཞི་འགའ་ཞིག་འཛིན་གྲྭ་གཞན་དང་ལྷན་ཏུ་སྦློང་བ་ལ་ཟེར།

ཟུར་འབུལ། ལག་རགས་ག་རྔན་སློགས་སེར་དུ་སྟེར་བ། 

ཟུར་འབེན། ཤིང་གི་ཟུར་ལ་རྒྱབ་བེད་ཀི་འབུར་ལེན་ཞིག 

ཟུར་མ། ཟུར་སྣེ་གནས་པའི་རིགས། 

ཟུར་མང་རྣམ་རྒྱལ་རེ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༤༢༣ལློར་དྲུང་རྨ་སེར་རློག་

ལན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཟུར་མང་བདུད་རི་མཐིལ། དྲུང་རྨ་སེའི་ཞལ་སློབ་དྲུང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་རབ་བྱུང་

བརྒྱད་པའི་འགློ་ཙམ་ན་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

ཟུར་མིག ཆགས་པའི་ཉམས་སམ་སེག་ཆློས་ཀིས་མིག་གིས་ཡློན་པློར་ལ་ཚུལ་ཞིག 

ཟུར་མིག་མ། [མངློན]བུད་མེད། 

ཟུར་མེད། ① ཟུར་ཆ་མེད་པ། ②[མངློན]སློར་སློར་རམ་ཟླུམ་པློ། 

ཟུར་མེས་དབློན་རྣམ་གསུམ། གསང་སགས་རིང་མའི་སློབ་དཔློན་ཟུར་མེས་དབློན་རྣམ་གསུམ་ནི། 

དང་པློ་ཟུར་པློ་ཆེ་ཤཱཀ་འབྱུང་གནས་ཏེ། ཁློང་གིས་བསྟན་པ་ཕི་དར་ལ་ས་འགྱུར་གི་བསྟན་པའི་

ར་བ་བཙུགས། གཉིས་པ་ཟུར་ཆུང་ཤེས་རབ་གགས་པའམ་བདེ་གཤེགས་རྒྱ་པློ་པས་ཡལ་ག་

བསྐྱངས། གསུམ་པ་རེ་སྒློ་ཕུག་པ་ཆེན་པློ་ཤཱཀ་སེང་གེས་ལློ་འབས་རྒྱས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནློ།། 

ཟུར་ཙམ། ཕློགས་ཙམ་དང་ཆ་ཙམ། མང་པློ་ཤློད་མི་དགློས་པར་ཟུར་ཙམ་གིས་གློ་བ། ཟུར་ཙམ་

རློགས་པ། དློན་སྙིང་ཟུར་ཙམ་སྡུད་པ། 

ཟུར་འཚོགས། ལློགས་སུ་འཛོམས་པ། ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཚོགས་ཀིས་གློས་སྡུར་བེད་པ། 

ཟུར་ཞལ། ར་ཞལ་གི་གཡས་གཡློན་དུ་གནས་པའི་ཞལ་རས་དང་། དེ་བཞིན་མདུན་ངློས་སུ་བསྟན་པའི་

ཞལ་རས་མ་ཡིན་པར་ཟུར་ལ་གཟིགས་པའི་ཞལ་རས་ཏེ། ཟུར་ཞལ་དང་། ཟུར་ཞལ་ཕེད་ཙམ་པ། 

ཟུར་ཞལ་ཕེད་ཙམ་པ། ལྷ་སྐུའམ་མི་སྣའི་ཞལ་རས་རྦད་དེ་ཟུར་དུ་གཟིགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཅུང་ཟད་

ཟུར་ཙམ་གཟིགས་པའི་ཞལ་དབིབས། 

ཟུར་ཞུ། དློན་དག་ལློགས་སུ་སྨ་བ། དགློངས་སྐློར་སྙན་སེང་ཟུར་ཞུ་བེད་པ། 

ཟུར་ཞུགས། ལློགས་སུ་འཛུལ་བ། འབེལ་ཡློད་ཀ་ིམ་ིསྣ་གཞན་རྣམས་ཚོགས་འདུར་ཟུར་ཞུགས་བེད་པ། 

ཟུར་བཞུགས། ཟུར་དུ་སློད་པ། 

ཟུར་ཟ། ཚིག་ཟུར་གིས་ཁ་གཏློང་བའམ། གློ་རྒྱུ་ཅན་བཤད་པ། ཁེལ་དགློད་ཟུར་ཟ། ཟུར་ཟའི་

གཏམ། ཟུར་ཟ་ངན་སྨས། ཟུར་ཟའི་རི་མློ། 

ཟུར་ཟའི་མགློགས་བིས། མགློགས་བིས་རི་མློའི་རིགས་ཤིག་ཡིན། མགློགས་བིས་ལ་བརེན་ནས་གློ་

དློན་ཤུགས་བསྟན་གི་རྣམ་པ་ལན་པའི་མི་དང་བ་དངློས་བརློད་བ་བས་ཏེ། སྤི་ཚོགས་ཐློག་གི་

སྣང་ཚུལ་ངན་པ་སྣ་ཚོགས་ལ་ཟུར་ཟའི་བ་ཐབས་སྤད་དེ་སྐྱློན་བརློད་དང་ཐེར་འདློན་བེད་ཀི་ཡློད། 

ཟུར་ཟའི་རི་མློ། འཕ་སྨློད་རི་མློ་ཡང་ཟེར། དེ་ནི་ཆབ་སིད་དང་སྤི་ཚོགས་ཐློག་གི་གནས་ཚུལ་སྣ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚོགས་ཀིས་བརློད་བ་བས་ཏེ་འཕ་སྨློད་དང་། དགག་པ་རྒྱབ་པ། ཡང་ན་སྐུལ་སློང་བེད་པ་

སློགས་དགློད་བློའི་རང་བཞིན་ལན་པའི་རི་མློ་ཞིག་ཡིན། རི་མློ་དེ་གས་བཀློད་སྒིག་བེད་སྐབས་

བློ་ཁློག་ཆེན་པློས་རབ་བཏགས་དང་། དཔེ་མཚོན། གློ་དློན་ཤུགས་བསྟན་བཅས་ཀི་བ་ཐབས་

སྤད་དེ་རི་མློ་དགློད་བློ་ལ། ཟུར་ཟ་ལན་པ་བཅས་ཀི་ནུས་པ་ཐློན་པ་ཞིག་འབི་དགློས། 

ཟུར་ཡིག མ་ཡིག་གི་ལློགས་སུ་བཀློད་པའི་ཁ་སྐློང་ཡི་གེ 

ཟུར་ལུགས། ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེའི་དགློངས་བཞེད་ལར་རྒྱུད་ཀི་བཤད་སྒློས་དང་། སྨན་གི་

ངློས་འཛིན་སློགས་སློལ་རྒྱུན་མ་ཉམས་པ་འཛིན་མཁན་གི་བརྒྱུད་འཛིན་སྤི་ལའློ།། 

ཟུར་ལུགས་ཆབ་འདྲེན། ཟུར་མཁར་བའ་ིལུགས་ཀ་ིལུས་ཀ་ིདྲ་ིཆུ་འགགས་པ་ཕིར་འདྲེན་པའ་ིསློ་སྨན་ཞིག 

ཟུར་ལུགས་ཆུ་རི། ཟུར་མཁར་བས་ངློས་བས་པའི་ཆུ་མ་རི་ཞིག 

ཟུར་ལུགས་སྙི་བ། ཟུར་མཁར་བའི་ལུགས་ཀི་སྨན་སྙི་བའི་རིགས་ཤིག 

ཟུར་ལུགས་བློང་དཀར། ཟུར་མཁར་བའི་ལུགས་ཀི་བློང་ང་དཀར་པློའི་རིགས་ཤིག

ཟུར་ལུགས་གསློ་རིག དེའང་ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རེའམ་ཨ་བློ་ཆློས་རེ་ནི། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་

ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༣༩་ལློར་དྭགས་པློ་ལ་ཐློག་ཟུར་མཁར་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་རང་

གི་ཡབ་དང༌། ཤ་ར་རབ་འབམས་པ། སྨན་སྟློན་དབང་ཕྱུག་བཟང་པློ་སློགས་ལ་བསྟེན་ནས་རིག་

གནས་མཐའ་དག་དང༌། ཁད་པར་གསློ་བ་རིག་པ་ལ་རལ་དུ་སྟློན། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་པར་

གསློ་རིག་གི་བསྟན་བཅློས་མན་ངག་བེ་བ་རིང་བསེལ་བརམས། དེ་རེས་རྒྱུད་བཞིའི་འགེལ་

ཆེན་པློད་ཤེལ་ཕ་མློ། རྒྱུད་ཀི་དཀའ་གནད་རྣམས་ལ་འདྲི་ཚིག་དངུལ་དཀར་མེ་ལློང༌། སྨན་ངློ་

གསལ་བེད་རིན་ཆེན་འཁྲུངས་དཔེ། རློ་སྐློར་ལྕགས་ཀི་ཕེང་བ། བདུད་རི་གཏེར་མཛོད་སློགས་

བརམས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་འབྱུང་བ་གཉིས་གཉིས་སེབ་པའི་སྨན་རས་རྣམས་ཀི་རློ་ནུས་

ཡློན་ཏན་གང་ཡློད་ཀི་རྒྱུ་འབས་རེའུ་མིག་ཞེས་པ་གསར་གཏློད་གནང༌། ཁློང་ལ་སློབ་མ་མང་

པློ་བྱུང་བ་ལས་མཐར་ཕིན་གི་སློབ་མ་བཞི་ཞེས་པ། མན་ངག་མཐར་ཕིན་མི་འགྱུར་ཚེ་བརན་

དང༌། འཕིན་ལས་མཐར་ཕིན་ཕག་དབློན་བསློད་ནམས་བཀྲ་ཤིས། ལག་ལེན་མཐར་ཕིན་ཚེ་

འབུམ་རྡློ་རེ། བཤད་པ་མཐར་ཕིན་ལི་ཆུང་པ་སྐྱབས་བཅས་དང༌། གཞན་ཡང་བིན་རླབས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

ཞུགས་པའི་སློབ་མ་བརྒྱད། ཤེས་རབ་ཅན་གི་སློབ་མ་བཅུ་དྲུག གགས་པ་ཐློབ་པའི་སློབ་མ་ཉི་

ཤུ་སློགས་བྱུང་བ་དེ་དག་སྙན་གགས་ཆེ་ཞིང་ཟུར་ལུགས་ཀི་འཕིན་ལས་སེལ་བ་པློ་གཙོ་བློར་

ཆགས། དགུང་གངས་སློ་བདུན་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༧༥་ལློར་སྐུ་

གཤེགས། མཐར་ཕིན་གི་སློབ་མ་བཞིའི་རྒྱུན་ལས། ཀློང་སྨད་རྐྱེན་པ་བ་ར་ཚེ་དབང༌། མཚོ་

སྨད་མཁན་ཆེན། བར་པློ་པཎ་ཆེན་སློགས་མཁས་པ་མང་པློས་ཡིག་ཆ་སེལ། ལྷག་པར་ཟུར་

མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེའི་ཚ་བློ་ཟུར་མཁར་བློ་གློས་རྒྱལ་པློས་ རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་

ལློ་1509ལློར་འཁྲུངས་ཤིང༌། དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་ལྷག་ཙམ་བཞུགས རྒྱུད་བཞིའི་འགེལ་པ་

མེས་པློའི་ཞལ་ལུང་དང༌། རྒྱུད་བཞི་བཀའ་བསྟན་འགའ་སློང༌། སྨན་གི་ནུས་པ་དང་ཡློན་ཏན་

རྒྱུ་འབས་རེའུ་མིག་གངས་ཡིག་བཅས་གསར་དུ་བིས། གཡུ་ཐློག་ཕག་བིས་མའི་རྒྱུད་བཞི་

གསེར་མཆན་སློགས་གནའ་རབས་ཀི་ཚད་ལན་ཡིག་ཆ་རྣམས་ལ་ཁུངས་བཅློལ་ཏེ་རྒྱུད་བཞི་

ཞུ་དག་མཛད་ཅིང་རྒྱུད་བཞི་ཤིང་པར་བརློས་པ་ལ་ག་ཐང་པར་མ་ཟེར་བ་དེ་རྒྱུད་བཞིའི་ཤང་

པར་ཐློག་མ་ཡིན། ལུགས་འདིའི་འཕིན་ལས་ཀི་རྒྱུན་སེལ་བ་པློ་གཙོ་བློ་དེ ་དམར་བསྟན་འཛིན་

ཕུན་ཚོགས་དང༌། སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་རྣམ་གཉིས་ཡིན་ལ། དེ ་དམར་བསྟན་འཛིན་

ཕུན་ཚོགས་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་1672ལློར་ཁམས་གློ་འཇློ་རུ་འཁྲུངས། 

ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་སློབ་གཉེར་ལ་གྲུབ་འབས་ཆེན་པློ་ཐློབ། སྐུ་ནར་སློན་པ་དང་ཕློགས་མེད་བ་

བལ་གི་སྤློད་པས་རྒྱལ་ཁམས་འགིམས། བློད་ཁམས་ཡློངས་དང་རྒྱ་དཀར་ནག འཇང་ཡུལ་

སློགས་སུ་སྐྱེས་པའི་རྩྭ་ཤིང་སློ་ལྡུམ་ཐམས་ཅད་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང༌། ཚོད་ལ་མཛད་དེ་རབ་

བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་1727ལློར་སྨན་རས་སྣ་གངས་ཉིས་སྟློང་ཉིས་བརྒྱ་གློ་

བཞི་ཙམ་ངློས་འཛིན་གནང་བ་དང༌། དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་རློ་དང༌། ནུས་པ། ཞུ་རེས། ཡློན་ཏན། 

སྐྱེ་བའི་ཡུལ། འདྲ་བའི་དཔེ་སློགས་རྒྱས་པར་བཤད་པའི་གསློ་རིག་གི་བསྟན་བཅློས་ཤེལ་

གློང་དང༌། ཤེལ་ཕེང་གཉིས་བརམས་པར། གངས་ཅན་གསློ་རིག་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚད་

མར་འཛིན། གཞན་ཡང་གཏར་ཀ་དང་མེ་བཙའི་གསང་དམིགས། རློ་ནུས་ཞུ་རེས་ཀི་རེའུ་མིག་

སྨན་རས་ནུས་པ་མཚུངས་པའི་རིགས་རྣམས་གཏློང་ཚུལ་གི་ཚབ་ཡིག་སློགས་གསློ་རིག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐློར་གི་བསྟན་བཅློས་མང་པློ་བརམས་ཡློད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སར་མེད་པའི་ལེགས་བཤད་

གསར་དུ་བརམས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན། སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་

འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༧༠༠ནལློར་འཁྲུངས་ཤིང༌། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༧༧༤་ལློར་

འདས ཀིས་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་1754ལློར་སེ་དགེ་དཔལ་སྤུངས་དགློན་

དུ་གནས་ལྔ་རིག་པའི་སློབ་གིང་བཙུགས་ཏེ་དེའི་ནང་དུ་གསློ་རིག་སེ་ཚན་བཙུགས་པར་བློད་

ཁམས་ཡློངས་ལ་ཤར་དཔལ་སྤུངས་པའི་སྨན་གྲྭ་ཞེས་སྙན་གགས་རྒྱས་པ་ཞིག་བྱུང༌། སློབ་གྲྭ་

དེར་ས་ཕི་སློབ་གཉེར་བས་ནས་ཐློན་པའི་སྨན་པ་སྐད་གགས་ཅན་དབློན་པློ་ཀརྨ་ངེས་ལེགས། 

ཀརྨ་ངེས་དློན། གིང་སྨན་བཀྲ་འབུམ། ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། འཇུ་མི་ཕམ། གནས་གསར་

བཀྲ་འཕེལ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སློ།། དེ་ཡང་དབློན་པློ་ཀརྨ་ངེས་ལེགས་ཀིས་བརམས་པའི་སྨན་

བསྡུས་ཨེ་ཝཾ་དང༌། ཀརྨ་ངེས་དློན་གིས་སྨན་རས་བསྡུ་སྦློར་བེད་པའི་སྐབས་སུ་གཙོ་བློ་དཔེ་ཆ་

འདི་དག་ལ་བརེན་ནས་བསྡུ་སྦློར་བེད་སློལ་བྱུང་འདུག ཁད་པར་དུས་ཕིས་སུ་བསྡུ་དཔེ་འགའ་

ཞིག་གསར་སྒིག་བས་འདུག་ཀང་དློན་དུ་དཔེ་ཆ་འདི་གཉིས་ནས་ཉེར་མཁློ་རྣམས་བཏུས་པ་ཤ་

སྟག་སྣང༌། ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་ཟིན་ཏིག་ནི་རྒྱུད་ཀི་སྙིང་དློན་ཐམས་ཅད་

བསྡུས་ཤིང་གློ་བདེ་བའི་ངག་ནས་བརློད་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་སྨན་པ་མཆློག་དམན་ཐམས་ཅད་ལ་

དགློས་གལ་ཆེ་བའི་གདམས་ངག་གི་མཛོད་ལ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཡློད་པ་རེད། 

ཟུར་གཤམ་དགློན། དགློན་འདི་འདེབས་མཁན་དང་། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། ཐློག་མར་བཀའ་

བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་ཡིན། རེས་སུ་དགེ་ལུགས་དང་བཀའ་བརྒྱུད་གཉིས་འདྲེས་མར་ཡིན། 

དེང་དུས་བཀའ་བརྒྱུད་གཙོ་བློ་ལ་བུ་ཆགས་ཡློད། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་སློག་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཟུར་བཤད། ① སེར་རམ་ལློགས་སུ་བཤད་པ། ② ཞློར་གི་འགེལ་བཤད། 

ཟུར་སློང་རིས་ལེན། ཟུར་དུ་བཏང་བའི་དངློས་པློ་དེ་རིས་ལེན་དགློས་ཟེར་བའི་དློན། 

ཟུར་གསུམ། ① གྲུ་གསུམ། དབིབས་ཀི་རྣམ་པ། ② དབིབས་ཟུར་གསུམ་ལན་གི་གཟློང་། 

ཟུར་གསུམ་མ། དབིབས་གྲུ་གསུམ་ཅན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

ཟུར་གསུམ་རེ་ཐུར་བསྟན། ཆ་ཚད་གཞུང་ལུགས་ནང་གསལ་བའི་ལྷ་སྐུའི་ཐིག་འདེབས་སྟངས་ཏེ། 

ཟུར་གསུམ་རེ་ཟུར་དུ་བསྟན་པ་ཞིག 

ཟུར་གསུམ་རིག་པ། རིས་རིག་གི་ཚན་པ་ཞིག་གི་མིང་། ① རིས་རིག་པའི་མིང་བརྡ་ཞིག་སྟེ། རྣློ་

ཟུར། རྟུལ་ཟུར། དྲང་ཟུར་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② ཆ་ཤས་ཆུང་ངུའི་མིང་སྟེ། སིད་ཇུས་ཟུར་མ་

ཉམས་པ། སྐད་ཆའི་ཟུར་ཙམ་ཐློས། ཚིག་ཟུར། བློད་སྐད་ཀི་ཟུར་ཆག་པ་ཞེས་པ། ③ ལློགས་

དང་འགམ་གི་མིང་སྟེ། ཟུར་ནས་བལས་ན་གེན་པ་མཁས། 

ཟུར་གསློལ། ལློགས་སུ་སྤློད་པའི་གསློལ་རས། 

ཟུལ། ཟུར་དང་དློན་གཅིག་སྟེ། མང་བ་འཕན་ཡུལ་གི་སྐད་དུ་སྣང་། 

ཟུས། [ཡུལ]ཤློང་བ་དང་། ཆུད་པའི་དློན། དངུལ་ཁུག་ནང་དུ་དངུལ་མང་པློ་ཟུས་སློང་། ཅ་ལག་

ཚང་མ་སམ་ནང་དུ་ཟུས་སློང་ལ་བུའློ།།

ཟེ། ① སྣེའམ་མཐའ། རིའི་ཟེ། བག་གཡང་གི་ཟེ་ནས་རའི་ཁ་བསྐྱློགས་པ། ② རྐྱེན། ཁ་མཆུའི་ཟེ། 

③ རྔློག་མ། 

ཟེ་དཀར་དགློན། ① དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་དུས་འགློར་གངས་ཅན་དགློན་གི་ཁི་ཐློག་གསུམ་པ་

བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱལ་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་དིང་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཟེ་དཀར་དགློན། ② རབ་བྱུང་བཞི་པའི་དཀིལ་ཙམ་དུ་འབི་གུང་སྤན་ས་གགས་པ་འབྱུང་གནས་ཀི་

སློབ་མ་ལེགས་པ་དློན་ལན་ཞེས་པས་བཏབ་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། སྤི་ལློ་

༡༦༤༢ལློར་དགའ་ལན་ཕློ་བང་བཙུགས་རེས་སློག་དམག་གིས་དགློན་པར་གཏློར་བཤིགས་

ཚབ་ཆེན་བས། སྤི་ལློ་༡༨༣༠ལློར་ཙམ་ན་ཆབ་མདློའི་ལྕགས་མཆློག་ངག་དབང་ཆློས་དབིངས་

ཀིས་དགློན་པ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆུ་དམར་

ལེབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཟེ་དཀར་རབ་བརན་གིང་། དགློན་ཐློག་མར་འཚེར་མ་ལེགས་པ་དློན་ལན་གིས་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་

ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༢༤༤ལློར་ལྷ་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་བཞེངས། སྐབས་དེར་གྲུབ་མཐའ་བཀའ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརྒྱུད་པ་ཡིན། སྤི་ལློ་༡༦༣༩ལློར་སློག་དམག་གིས་ཁམས་ཕློགས་སུ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་

སེ་རྣམས་གཏློར་བཤིགས་བས་སྐབས་དགློན་པ་འདི་ཡང་གཏློར་བརླགས་སློང་། དེ་ནས་རིམ་

བཞིན་བཀའ་དགློན་རྣམས་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར་སྐབས་དགློན་པ་འདི་ཡང་གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཟེ་ཁ། རིའི་སང་ཟུར། རི་བློ་མཐློན་པློའི་ཟེ་ཁ་ནས་བལས་ན་མཐློང་རྒྱ་ཆེ། 

ཟེ་ཁེབས། ས་དུས་བློད་ཀི་བ་ཆེན་མི་ཆེན་སློགས་ཀི་རའི་ཟེ་བ་གཡློག་བེད་ཀི་རྒྱན། 

ཟེ་ཁག ཁིམ་བའི་གཙུག་ཁག 

ཟེ་སྒློ། ① ཟེ་བ་དང་སྒློ། ② རེ་ཞྭའི་ཟེ་སྒློ། 

ཟེ་རྔློག ར་དྲེལ་གི་སྐེའི་ཟེ་བའམ་རྔློག་མ། 

ཟེ་ཆེན་དགློན། ཞེ་ཆེན་དགློན་པའི་ལློ་རྒྱུས་ལ་གཟིགས། 

ཟེ་མཇུག རྔློག་མ་དང་རྔ་མའི་བསྡུས་མིང་། ར་དྲེལ་གི་ཟེ་མཇུག་གཞུར། 

ཟེ་པྲློག ① བ་དེའི་མགློའི་ཤ་འཕྲུ། ② སློ་ལྕགས་ཀི་ནང་རིབ། སློ་ལྕགས་ཀི་ཟེ་པྲློག་བཙན་པློ། 

 ③ [རིང]བདར་བ། གཡེར་པློ། 

ཟེ་བ། ① རྔློག་མ། རའི་ཟེ། ཕག་ཟེ། དེ་ཕློའི་ཟེ་བ། ② མེ་ཏློག་གི་གེ་སར། པད་མའི་ཟེ་བ། 

ཟེ་བུན། དུས་ཟིང་འཁྲུགས་པའི་མིང་། 

ཟ་ེའབུག སྐྱུགས་ལད་བདེ་པའ་ིསློག་ཆགས་རགིས་ཀ་ིཕློ་བའ་ིཆ་ཤས་ཤགི་སྟ།ེ ཡུལ་སྐད་དུ་ཕློ་ཟ་ེཡང་ཟརེ། 

ཟེ་འབྲུ། ཟེའུ་འབྲུ་དང་འདྲ། 

ཟེ་མ། གཟི་མ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ཟེ་མ་རུའི་གཟེར། ཤིང་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། ཕལ་ཆེར་སྨྱུག་མ་ལ་བུ་གཟེར་བུ་བཟློས་ཆློག་པ་ཞིག 

ཟེ་མློ། ཟེ་མློང་དང་འདྲ། 

ཟེ་ཚ། ཟེ་ཚྭ་དང་འདྲ། 

ཟེ་ཚའི་སྐྱུར་རི། ཟེ་ཚའི་ཁ་སྒྱུར་གི་སྐྱུར་རི། 

ཟེ་ཚྭ། ལན་ཚྭའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ལན་ཚྭ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་རྡློ་སྐྲན་དང་། ལྒང་པའི་རྡེའུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

མ་ཞུ་བའི་ནད་རྣམས་ཞུ་བར་བེད། 

ཟེ་གཞུག ར་དྲེལ་སློགས་ཀི་རྔློག་མ་དང་རྔ་མ། 

ཟེ་ཟེ། འདློད་པ་སློང་བའི་ཉམས་དང་བ་སྤློད།

ཟེ་ལ། བློད་རང་སྐྱློངས་ལློངས་ཀི་མཚོ་སྣ་རློང་ཁློངས་ཡློན་ཡུལ་དུ་ཡློད། 

ཟེ་ལངས་པ། ① ར་དྲེལ་གི་ཟེ་བའི་སྤུ་ལངས་པ། ② ཁ་མཆུ་སློགས་ཀི་རྐྱེན་ལངས་པ། 

ཟེག་པ། སྤུ་མདློག་དམར་པློ་ཞིག ར་འློལ་བ་དང་ཟེག་པ། 

ཟེགས། ① བེད་མེད་ལས་ཚིག བྲུལ་བའམ་ཆ་ཤས་ཆུང་ངུ་རྣམས་སློ་སློར་འཐློར་བའི་དློན་ཏེ། 

ཨུཏྤལ་སློན་པློ་ཟེགས་པར་གྱུར་པ། ② བེད་འབེལ་ལས་ཚིག ཁ་ཟས་ནང་གི་ས་རྡློའི་ཟེགས་

མས་སློ་ལ་ན་ཟུག་བསྐྱེད་པའི་དློན་ཏེ། སློ་ཟེགས། བེ་མས་སློ་ཟེགས། 

ཟེགས་པ། ① ལྷུང་བ། ཡིག་རིགས་བློར་ཟེགས་སུ་མ་སློང་བ། ② རིང་པ། གློས་ཧྲུལ་ཟེགས་པ། 

ཟེགས་མ། ཟེགས་མའང་ཟེར། ཆུའི་ཐིགས་པའམ་ཆུ་རྡུལ། ཆུ་ཐིགས་ཀི་ཟེགས་མ། ཆར་པའི་

ཟེགས་མ། ཆུ་གཏློར་རླངས་འཁློར་གིས་ཟེགས་མ་མང་དུ་འཐློར་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཆུ་

ཐིགས་དང་། ཆུའི་ཟེགས་མ། ཐིགས་པ་བཅས་སློ།། 

ཟེགས་མ་ནག་མློ། [མངློན]ཟས་ཀི་རློ་འགུགས་བེད་སློད་སྨན་གི་བེ་བག་ཅིག 

ཟེགས་མ་གཡློ་བེད། [མངློན]སྨན་པི་པི་ལིང་། 

ཟེགས་མའི་ལེ། [མངློན]འཁློར་ཆུ། 

ཟེང་པ། གེན་དུ་ཟིང་ཟིང་དུ་ལངས་པ་སྟེ། མགློ་སྐྲ་ཟེང་པ། གཡས་ཟེང་གཡློན་ཟེང་སློགས་ལ་བུ། 

ཟེད། ① འཛེད་པའི་སྐུལ་ཚིག ② འདུ་འཛིའི་མིང་སྟེ། ཟེད་ཟེད་ལིང་ལློང་ལ་བུ། 

ཟེད་ཙམ། ཅུང་ཟད་ཙམ། 

ཟེམ། བེད་འབེལ་ལས་ཚིག སེམས་ཆུང་བེད་པའི་དློན་ཏེ། སྨན་པས་ནད་པར་གཤག་བཅློས་བེད་

པའི་སྐབས་ནད་པའི་ཤ་རུས་ར་ཡི་གནད་ལ་ཟེར། 

ཟེམ་འཇློག་པ། བག་ཚ་བ། 

ཟེམ་རིན་པློ་གགས་པ་སེང་གེ འདི་ཉིད་ཡབ་རེ་བློ་དང་ཡུམ་ཇློ་བཙུན་མ་བཀྲ་ཤིས་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་
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སས་སུ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་ཕག༡༡༩༡ལློར་ཧམ་མདློའི་དེར་གློམ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། 

བིས་པའི་དུས་ཉིད་ནས་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ངང་གིས་འཇུག་དགུང་ལློ་བཅུ་

དྲུག་ལ་ཕེབས་སྐབས་སངས་རྒྱས་སློམ་པ་བ་ཚུར་བློན་པ་དང་མཇལ། རབ་ཏུ་བྱུང་བར་ཞུས་

པས། གློ་སར་གིས་གསུངས་ནས་མཁན་པློ་རྣལ་འབློར་བང་སེང་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་

གགས་པ་སེང་གེར་གསློལ། འདུལ་བ་བསབས། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུར་ཕེབས་སྐབས་མཁན་

པློ་རྣལ་འབློར། ལས་སློབ་ཞློགས་པ་གནས་བརན། གསང་སྟློན་པ་ཟེམ་ཆེན་མློས་མཛད་ནས་

བསྙེན་པར་རློགས། བ་ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་སློམ་པའི་སྤན་སར་བློན་པས་ཐུགས་ཀིས་བཟུང་

ནས་གདམས་པ་ཚང་བར་གནང་། སངས་རྒྱས་སློམ་པ་གཤེགས་རེས་གདན་ས་བ་གཞན་ཞིག་

བྱུང་བའི་མཚན་ནི་མ་ཤེས། ལློ་བ་ཡུལ་བ་རྣམས་བརྒྱུད་རིམ་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་སློམ་པ་ནས་

ཟེམ་གི་བར་དུ་གཞན་མི་འཇུག་པར་འདུག ཕིས་དཔལ་ལྷ་མློའི་བཀའ་བྱུང་ནས་ཟེམ་གིས་

གདན་ས་མཛད། མཐར་དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་ར་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་འབྲུག༡༢༥༦ ལློར་

སྐུ་གཤེགས། འདིའི་སློབ་མ་མང་དུ་བློན་པའི་ནང་ནས་འློད་གསལ་བ་ཆེན་པློས་ཞློགས་ཀི་ཕུར་

འློད་གསལ་དགློན་པ་བཏབ། རི་མེར་བ་ཆེན་པློས་ལྷློ་བག་ཤར་དུ་རི་མེར་བཏབ། 

ཟེའུ། ཟློ་བ་ཆུང་ངུ་། 

ཟེའུ་འབྲུ། མེ་ཏློག་འདབ་མའི་དབུས་ཀི་གེ་སར། 

ཟེའུ་འབྲུ་དགློན། མིང་གཞན་རློང་ལྷ་དགློན་ཟེར། བཀའ་བཞི་པ་རིན་ཆེན་པས་བཏབ། 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། 

ཟེའུ་འབྲུ་ཅན། [མངློན]པད་མ། 

ཟེར། ① འློད་ཀི་ཟེར་མདངས། ཉི་ཟེར། ཆུ་ཟེར། ཚ་ཟེར། ② མི་འདློད་པ་དང་། མ་རངས་པའི་ཚིག་

ཤུགས་སྟློན་བེད་ཕད་ཅིག ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་ངློས་ནས་བདེན་པར་གྲུབ་ཟེར། དེ་སྐད་ཟེར། 

སྐབས་དེར་འཇིག་རེན་པ་རྣམས་ཞིང་ལ་སློ་ནམ་བེད་པའི་སློལ་དར་ཞིང་། བསློད་ནམས་ཀི་

མཐུ་ལས་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་གསུམ་ཡང་ཐློན་ཟེར། 
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ཟེར་སྐད། ① ངེས་གཏན་མེད་པའི་དློན། འབྱུང་ཁུངས་ཀླུ་ཡིན་འདུལ་བེད་ཁྱུང་། གཉེན་པློ་རླུང་ཡིན་

ཟླློག་ཐབས་མང་། འཕལ་དུ་འཚུབས་ཀང་ཕུགས་མི་སྐྱློན། ཟེར་སྐད། ② གཞན་གི་སྐད་ཆ་ལ་

ཅུང་ཟད་ཟུར་ཟ་བའི་ཚིག 

ཟེར་དགུ་ཅློག ཟེར་ཚད་ཐམས་ཅད། 

ཟེར་སྒློས། བཤད་སྒློས་དང་དློན་གཅིག་ གཏམ་ལ་སྒློས་ཀ་ཕུད་ནས་བཤད་པ། གཏམ་མཛེས་པློའི་

སྙན་པའི་བེད་དློན། 

ཟེར་ཅི་དགློས། བཤད་མི་དགློས་པ་ལག་ལེན་བེད་དགློས་པའི་དློན་ཏེ། ཟེར་ཅི་དགློས་ཏེ་སློབ་གྲྭར་

སེབས་དུས་སློབ་སྦློང་ཡག་པློར་བ་དགློས་རེད། 

ཟེར་གཏམ། ① སྐད་ཆ་གཅིག་ཐད་ཀར་བཤད་པའི་ནང་དུ་དློན་གཞན་ཞིག་གློ་རྒྱུ་ཡློད་པ་སྟེ། དཔེར་

ན། ཁློང་གི་སྒིག་ལམ་སྐློར་མང་པློ་ཞིག་བཤད་པ་དེ་དློན་དུ་ང་ལ་ཟེར་གཏམ་ཡིན་པར་འདྲ་ལ་

བུ། ② བརྡ་བཏང་ནས་དློན་གློ་བར་བ་བ་སྟེ། ཁློས་ང་ལ་མིག་བརྡ་བཏང་ནས་མ་ཟེར་ཟེར་

གཏམ་བས་བྱུང་། ཁློང་གིས་ཕག་གཡུག་གཡུག་བ་སྟེ་ང་ལ་མ་འགློ་ཟེར་གཏམ་བེད་ཅིང་འདུག 

ཅེས་པ་ལ་བུ། 

ཟེར་དུག སྦང་དུག་གི་ནང་ཚན་ཉི་མའི་ཟེར་ལ་ར་བས་ནས་བསྐུར་བའི་དུག་ཅིག 

ཟེར་སྤློས། ཤློད་སློལ་ལམ་ཟེར་རྒྱུན། དེ་ལ་བུའི་ཟེར་སྒློས་གཏན་ནས་མེད། སིར་གཏམ་ཚང་མ་རང་

གར་གི་ཟེར་སྒློས་ལས་མི་བདེན། སྒྲུང་གཏམ་ཟེར་སྒློས། ཟེར་སྒློས་ཉན་པར་ཆ་བཞག་པ། ཟེར་

སྒློས་ཙམ་ལས་མེད། 

ཟེར་འཕློ་དགློན། བ་མ་གཡུང་དྲུང་རྣམ་རྒྱལ་གིས་བཏབ། བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་

པློ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་དུ་ཡློད། 

ཟེར་བ། ① རློད་པ། སྐད་ཆ་དེ་འདྲ་ཟེར་བའི་དློན་གང་ཡིན། ཅི་ཟེར་བ་ལ་ཉན། ② ངེས་གཟུང་གི་

སྒ། ཁམ་བུ་ཟེར་བ་ཧ་ཅང་མངར་མློ་ཞིག་ཡློད། 

ཟེར་མ། ① ཟེགས་མ། ཆུའི་ཟེར་མ། ② རླུང་། ཟེར་མ་རླུང་དང་མཉམ་འགློ་ཡིན། 

ཟེར་མློ། ① སེམས་ཅན་གཟུགས་མློའམ་སང་། ② བ་པུ་ཤུད་ཀི་མིང་གཞན། 
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ཟེར་ཞིང་། ཟར་མ་འདེབས་པའི་ཞིང་ས། 

ཟེར་རིགས། ཤློད་སློལ་ལམ་ཟེར་རྒྱུན། གཞན་གི་ཟེར་རིགས་བདེན་མིན་སྣ་ཚོགས་འདུག 

ཟེར་རིས། འློད་ཟེར་ལ་བུའི་རི་མློ། 

ཟེར་ལློ། ① མ་རངས་པའི་ཚིག་སྟེ། གཞན་གི་འདློད་པའམ་ཟེར་ཚུལ་ལ་ཟུར་ཚིག ཕི་རློལ་པས་

འཇིག་རེན་གི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ལྷ་ཚངས་པས་བསྐྲུན་པའློ་ཞེས་ཟེར་ལློ། དེ་འདྲ་ཟེར་ལློ་

ཙམ་ཐློས་པ་ལས་ཁུངས་བཙན་པ་ཞིག་མ་རེད། ② བཤད་པ་ཙམ། ཁ་ནས་ཟེར་ལློ་ཙམ་མིན་

པར་ལག་ལེན་བསྟར་དགློས། 

ཟེར་སློལ། བཤད་སྒློས། སར་གི་ཟེར་སློལ་ལ་དེ་ལར་འདུག 

ཟེལ། ཉག་མ་དང་དུམ་བུ་ཆུང་ངུའི་མིང་སྟེ། ཟེལ་ལངས། མཛུབ་མློར་ཤ་ཟེལ་ལངས། གཡག་རྔ་

ཟེལ་སློག་སློག ཟེལ་ལེ་ལེ་ཞེས་པ། 

ཟེས་དཀར་འབི། ཚིག་རྒྱན འབིའི་ཚིག་རྒྱན་སྟེ། སྙན་ངག་གི་སྐབས་སུ་ཟེས་དཀར་འབི་དང་འབི་

ཟེས་དཀར་གང་བདེ་འབི་ཆློག

ཟེས་བློ། འབི་དང་གཡག་སློགས་སལ་གཞུང་ནས་ཟེ་བའི་གློང་བར་སྤུ་དཀར་པློ་སྐྱེས་པ་ལ་འབི་

ཟེས་བློ་ཟེར། 

ཟེས་མློ་སང་སས། འུར་རྡློ་དང་། ར་ཐུར་སློགས་བཟློ་ཡས་ཀིས་སྐུད་པ་སས་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་

བ་ཞིག་སྟེ། དབིབས་གྲུ་བཞི་ཡིན་པ། གྲུ་དཀར་པློ་གཉིས་ཁ་གཏད་དུ་ཡློད་པ་དང་། ནག་པློ་

གཉིས་ཁ་གཏད་དུ་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཟློ། ① ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་ཟ་བའི་སྐུལ་ཚིག ② [རིང]ཁམས་དང་རང་བཞིན། 

ཟློ་ཆགས། ཟློ་ཤེ

ཟློ་ཆུན། ཟློ་ཆུན་འཁློར་ལློའི་བསྡུས་ཚིག 

ཟློ་ཆུན་འཁྱུད་མློ། ཆུ་གེན་ལ་འདྲེན་བེད་ཀི་འཁློར་ལློ། 

ཟློ་ཆུན་རྒྱུད་མློ། ཟློ་ཆུན་འཁྱུད་མློ་དང་འདྲ། 

ཟློ་ཐློན་ནས་མཆི། [རིང]མནའ་བསྐྱལ། 
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ཟློ་དང་གློང་པློ་རི། དེང་སང་ལྷློ་ཁ་རེད་ཐང་གི་ཤར་ཕློགས་ཀི་རི་དེ་ཡིན་ཅིང་། རི་དེའི་ཤར་ལྷློའི་

མཚམས་དེར་བློད་མིའི་མེས་པློ་རྣམས་ཀིས་ཐློག་མར་ས་ཞིང་འདེབས་སའི་གནས། ཟློ་དང་

དང་། ཟློ་ཐང་ཡང་ཟེར་བའི་ཞིང་ཁ་གྲུ་ནར་ཅན་ཞིག་མཐློང་རྒྱུ་འདུག 

ཟློ་དློར། ཡུལ་འཁློར་སྐྱློང་བའི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་གི་གཙོ་བློའམ་གགས་ཆེ་ཟེས། 

ཟློ་མདློག ལུས་ཀི་གཟི་མདངས། ལུས་ཀི་ཟློ་མདློག་རྒྱས་པ། ཟློ་མདློག་བདེ་བ། 

ཟློ་མདློག་ཡང་བ། ① ཁམས་བད་ེཞངི་ལས་སུ་རུང་བ། ② བཞནི་མདངས་གསལ་བ། ③ བརློན་འགྲུས་ཅན། 

ཟློ་བ། ① འཇལ་བེད་ཤིང་སྣློད། མདའ་ཟློ། ② འློ་ཞློ་ཐུག་པ་སློགས་ཀི་སྣློད་ཅིག འློ་ཟློ། ཐུག་ཟློ། 

ཟློ་བའི་ལྕུག་དཀྲིས། ཟློ་བའི་སྣློད་དཀྲི་བེད་ལྕུག་ཐག 

ཟློ་མར། ཟློ་བའི་ནང་དུ་ཆགས་པའི་སྤིས་མ། 

ཟློ་མློ། ཡུན་རིང་སྤད་པའི་འློ་ཞློ་བླུག་སྣློད་ཤིང་ཟློའི་ནང་ལ་ཆགས་པའི་མར་དང་འློ་སྤིས། 

ཟློ་ཞིག བཟའ་རྒྱུའི་ཟས་ཟློ་ཞིག་སྟེ། སྐུལ་ཚིག 

ཟློ་བཟང་། གཤིས་ཀ་བཟང་པློ། 

ཟློ་རིས། ① བྱུག་རས་ཁད་པར་ཞིག ② མཁུར་ཚོས་སློགས་ལ་བསྐུས་པའི་རི་མློ། 

ཟློ་ལག ཟངས་རག་ཤིང་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་འློ་ཞློ་ཐག་པ་སློགས་ཀི་སྣློད་ཅིག

ཟློ་ལུང་། ཞློ་སློགས་བསྙློལ་སའི་སྣློད་ཀི་ལུང་ལ་ཟེར། 

ཟློ་ཤེ ཟློ་བའི་ནང་ལྕུག་མ་སིལ་བུ་བསྐློར་ཏེ་བཞག་པར་འློ་མ་བླུགས་ཏེ་ཆགས་པའི་བཅུད་ལན་གི་

རི་སྡུག་པློ་ཞིག 

ཟློག ① བཙོང་བའི་རས། དངློས་ཟློག ཟློག་གློང་། ཟློག་སམ། ཟློག་གློང་ཆུང་ན་རྒྱུ་སྤུས་ཞེར་པློའི་

རགས། ཟློག་ལེགས་གློང་ཁེ། ② སློ་ཕྱུགས། གཡག་དང་འབི་སྤིའི་མིང་ཡིན། ཟློག་གི་ཚོས་

གཞི་ཕི་ནས་མཐློང་། དག་བློའི་ལློག་ཇུས་ཁློག་ན་ཡློད། ③ གཡློ་སྒྱུ། ཟློག་ཆེན་གིས་རྒྱུ་ཟ་བ། 

ཟློག་ཁྱུ། ཟློག་མང་པློའི་ནང་ནས་ཚོ་གཅིག ནློར་ཁྱུ་གཅིག་དང་དློན་འདྲ། 

ཟློག་ཁལ། ① ཚོང་ཟློག་ག་ིགངས་ལ་བརེན་ནས་འགེལ་བའ་ིཁལ། ② ཕྱུགས་རིགས་ལ་འགེལ་བའ་ིཁལ། 

ཟློག་གི་ལློ་བརི་སྟངས། ལློ་གཅིག་པར་བི་ལི། ལློ་གཉིས་པར་དབར་གཉིས། ལློ་གསུམ་པར་དབར་
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གསུམ། ལློ་བཞི་པ་ལ་སློ་གཉིས་ཟེར་བ་ཁ་ནང་དུ་སློ་ཆེན་པློ་གཉིས་སྐྱེས་ཡློད། ལློ་ལྔ་པ་ལ་སློ་

བཞི་ཟེར་སློ་ཆེན་པློ་བཞི་སྐྱེས་ཡློད། ལློ་དྲུག་པ་ལ་སློ་དྲུག་ཅེས་སློ་ཆེན་པློ་དྲུག་སྐྱེས་ཡློད། ལློ་

བདུན་པ་ལ་ཁ་ཚང་། ལློ་བརྒྱད་པ་ལ་གྲུས་གཅིག་ཟེར་རྭ་དཀྲིས་རི་མློ་གཅིག་དློད་ཡློད། ལློ་

དགུ་པ་ལ་གྲུས་གཉིས་ཞེས་རྭ་དཀིལ་རིས་གཉིས་དློད་ཡློད་པ་སློགས་རིགས་འགེ

ཟློག་སྒློམ། དངློས་ཟློག་འཇུག་སའི་སྒློམ། 

ཟློག་སྙིགས། མ་བིན་པའམ་ཕན་མི་ཐློགས་པའི་ཟློག་རློ། 

ཟློག་སྟློང་། གཡློ་རྫུའི་གཏམ་སྟློང་། 

ཟློག་ཐང་། དངློས་ཟློག་གི་རིན་ཐང་། 

ཟློག་ཐློ། དངློས་ནློར་གི་ཐློ་ཡིག 

ཟློག་བདག ① ཚོང་ཟློག་གི་བདག་པློ། ② ཕྱུགས་ཟློག་གི་བདག་པློ། ③ [ཡུལ]བལ་པློའི་ཚོང་པ། 

ཟློག་ནག ཕྱུགས་ཀི་མིང་དང་། ཕིས་སུ་ལློག་འཚོང་བེད་པའི་ཟློག་གི་མིང་ལའང་། 

ཟློག་པློ། གཡློ་ཁམ་མཁན་ནམ་ཟློལ་མ། དམ་པ་མི་བིན་ཟློག་པློ་བིན་པའི་དུས། ཟློག་པློ་ཕལ་ཆེར་

མཁས་པའི་གལ་དུ་བཞག 

ཟློག་པློ་ཁི་དཀྲློག་མཁན། གཡློ་སྒྱུས་མི་གཞན་ལ་ཟིང་འདྲློག་སློང་བ་པློའི་དཔེ། 

ཟློག་སྤུ་ནག ཟློག་སྤུ་ནག་པློའི་རིགས་ལ་གློ

ཟློག་སྤུས། དངློས་པློའི་རྒྱུ་དག་གམ་སྤུས་ཀ 

ཟློག་མ། ① གཡློ་སྒྱུ་རྫུན་ཅན་གི་བུད་མེད། ② རྫུན་ནམ་གཡློ་སྒྱུའི་མིང་། 

ཟློག་མློ། གཡློ་ཁམ་ཅན་གི་མི་མློ། 

ཟློག་ར་རྔ་མ། ཚོང་གི་མ་ར། 

ཟློག་རྫུ། ཟློག་རྫུན་དང་འདྲ། 

ཟློག་རྫུན། ཅ་ལག་རྫུན་མ། དེང་དུས་ཚོང་རའི་ནང་གི་ཅ་ལག་ཕལ་ཆེར་ཟློག་རྫུན་རེད་ལ་བུ།

ཟློག་བརྫུས། ཚོང་ཟློག་བརྫུས་མ། 

ཟློག་རིན། དངློས་ཟློག་གི་རིན་ཐང་། 
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ཟློག་རློ། མ་བིན་པའམ་མཁློ་མེད་ཀི་དངློས་ཟློག

ཟློག་རློང་བུད། ཟློག་ཤ་ཤེད་མེད་པ་རྣམས་དམིགས་བསལ་དུ་ར་སློ་ཡློད་ས་འགློ་བ་ལ་ཟེར། 

ཟློང་། དངློས་པློའམ་ཚོང་ཟློག སྨར་མིན་ཟློང་ཐློག་ནས་རིས་རྒྱབ་པ། ཟློང་དུ་བེད་པ། ཟློང་དུ་མི་བེད་པ། 

ཟློང་ཁལ། ཚོང་ཟློག་གི་ཁལ། 

ཟློང་གིས་འཚོ་བ། [མངློན]ཚོང་པ། 

ཟློང་འགེམས་གནས། [མངློན]ཚོང་འདུས་སམ་ཁློམ་ར། 

ཟློང་ཅུ། རྒྱ་ནག་པས་འབློད་པའི་གནའ་རབས་ཀི་ས་མིང་། དེང་སང་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ཟུང་ཆུ་ས་ཁུལ་མིང་རིང་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཟློང་ཆུ། ཟློང་ཅུ་དང་འདྲ། 

ཟློང་དྲུས་ཐམ་ག མིང་གཞན་ལ་འཕལ་བཟློས་ཐམ་གའང་ཟེར། ཧན་དང་ཝུའི་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀི་

དཔློན་ཚང་གི་ཐམ་གའི་རིགས་ཤིག་ཡིན། དེ་ནི་གཙོ་བློ་གཡུལ་འགེད་སྐབས་དམག་དཔློན་

གསར་བསྐློ་བེད་པར་སྤློད་པའི་སྐབས་འཕལ་དུ་ཐམ་ག་མྱུར་བཟློ་བེད་པའི་དློན་དུ་གློ 

ཟློང་གསར་པ། ཁློམ་རར་བརེ་འཚོང་བེད་སྐབས་ཚོང་ཟློག་གི་ཚབ་བེད་དངློས་ཟློང་གསར་པ་སྟེ། 

དངུལ་གསར་པ། 

ཟློན། ① དློགས་ཟློན་གི་མིང་སྟེ། དག་ལ་ཟློན་བ་དགློས་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② སར་ཁ་བརྒྱད་ཀི་བརྒྱད་པ། 

ཟློན་སྐྱློར། བག་ཚ་བར་བ་བའི་རློགས་སྐྱློར། 

ཟློན་གབས་བེད། དློགས་ཟློན་གི་གབས་བེད་པ། 

ཟློན་པ། བློད་རིགས་ཀི་ལྷམ་རིགས་ཤིག་སྟེ། ཕལ་ཆེ་བ་སྐུད་པས་བསས་པ་ཡིན། 

ཟློན་ཛུང་། ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མི་རབས་ཉི་ཤུ་པ་ཞློན་ཙུང་ལི་ཁིན། དེང་སང་རྒྱ་ཡིག་གི་སྒ་

ཞློན་ཟེར་བ་རྣམས་སར་གི་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་རྣམས་སུ་ཟློན་ཞེས་འབློད་པ་དུས་སྐབས་སློ་སློའི་

སྒ་གདངས་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་ངེས། 

ཟློན་རླུང་། སར་ཁ་ཟློན་དང་འབྱུང་ཁམས་རླུང་། 

ཟློབ། [རིང]གཡློ་སྒྱུའམ་རྫུན། ལྷ་མཐློང་འདྲེ་མཐློང་གི་ཟློབ་རྫུན་བཤད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཟློབ་ཟློབ། བཅག་པློའམ་མཁེགས་པློ་མིན་པ་དང་དཔེའི་སློ་ནས་ནན་པློ་མིན་པ་ལའང་། 

ཟློམ། ① སྣློད་སྤད། ཆུ་ཟློམ། འློ་ཟློམ། ཤིང་ཟློམ། ② རི་ཟློམ། སྤིན་པའི་ཟློམ། རི་བློའི་ཟློམ་ནས་

འབབ་པའི་ཆུ། 

ཟློམ་སྐྱློན། ཧེ་བག་དང་བར་གསེང་གི་སྐྱློན་ཆ། བྱུང་སློང་གི་རིས་ལ་ཟློམ་སྐྱློན་ཆེར་མེད་པ། 

ཟློམ་བསྐྱུར། བར་ལངི་དུ་ལྷློད་བསྐྱུར་བཏང་བའམ་བཞག་པ། ཕར་ཁག་ཚུར་དཀྲསི་ཀསི་ཟློམ་བསྐྱུར་བཞག་པ། 

ཟློམ་ཁློག ཟློམ་ནང་གི་སྟློང་ཆ། 

ཟློམ་མགློ [ཡུལ]ལྷམ་ཟློམ་པའི་མགློ་རྐྱང་པའི་མིང་། 

ཟློམ་རྔ། ཕློགས་གཉིས་ཀར་རྡུང་དུ་རུང་བའི་ཟློམ་དབིབས་ཅན་གི་རྔ། 

ཟློམ་འཇློག ཉེས་སྐྱློན་རྒྱ་ཡན་དུའམ་རང་གར་འཇློག་པ། རང་གར་ཟློམ་འཇློག ཉེས་ཅན་ལ་ཆད་པ་

མི་གཅློད་པར་ཟློམ་འཇློག་བེད་མི་རུང་། 

ཟློམ་མཐིལ། སྐུད་པས་བཙེམས་པའི་ལྷམ་མཐིལ། 

ཟློམ་རི། འློ་སྣློད་ཟློའི་ནང་དུ་ཡུན་རིང་ཆགས་པའི་རི་སྟེ་ཟློ་ཤེའམ་ཟློ་མར་དང་དློན་གཅིག 

ཟློམ་ལྷམ། བློད་ལྷམ་སྣམ་བུའི་ཡུ་ཅན། 

ཟམ་ལྷམ་མཐིལ་གཅིག་མ། བློད་ཀི་སྐྱེས་པའི་ལྷམ་གི་བེ་བག་ཅིག

ཟློར། ① མཐུ། སགས་ཟློར། གཏློར་ཟློར། མདའ་ཟློར། དམག་ཟློར། ཡུངས་ཟློར། མཚེ་ཟློར། ② ལྕི་

ཡང་གི་ཁད་པར། ཡིག་ཟློར་ཡང་བ། ལུས་ཟློར་ཡང་པློ། ལུས་ཟློར་ལིད་པློ། 

ཟློར་ཁ། གཏློར་ཟློར་འཕེན་པའི་ཕློགས། 

ཟློར་མདའ། རས་འཐུམ་ནང་པད་ཀ་བསྒིལ་ཏེ་དེ་ལ་མཐུ་དང་སགས་བརྒྱབ་ནས་མེ་འབར་བཞིན་

དུ་ཁ་གཏད་ཀི་སློ་འགམ་མམ་ཕློགས་ལ་འཕངས་པ་ལའང་། 

ཟློར་འཕེན་པ། གདློན་བགེགས་ལ་གཏློར་ཟློར་རྒྱབ་པ། 

ཟློར་བ། རྩྭ་སློགས་རྔ་བེད་ལྕགས་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག རྩྭ་རྔ་བའི་ཟློར་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྔ་བེད་

དང་གཅློད་བེད་ཀང་ཟེར། 

ཟློར་བུ། རྩྭ་ཤིང་རྔ་བེད་ཀི་ཟློར་བ་ཆུང་ངུ་། 
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ཟློར་མ། བཀྲ་ཤིས་ཤིང་རེན་འབེལ་བཟང་བའི་ཚིག མདའ་དར་བཟུང་ནས་ཟློར་མའི་གླུ་དབངས་ལེན། 

ཟློར་མའི་གླུ་དབངས། དགའ་སྟློན་རེན་འབེལ་བེད་སྐབས་ཀི་གླུ་དབངས་ཤིག 

ཟློར་ཡང་བ། ① གུ་ཡངས་པའི་དློན་ཏེ། ཁང་པའི་ནང་དུ་ཅ་ལག་མང་པློ་མེད་ན་ཟློར་ཡངས་པློ་དང་

སྟབས་བདེ་པློ་ཡློད་པ་རེད།② ཚིག་ཚོགས་ཉུང་བའམ་སྟབས་བདེ་བ། 

ཟློར་ར། བློད་ཀི་རུས་ཞིག

ཟློལ། བསླུ་བའམ་གཡློ་སྒྱུ། གཏམ་ལ་ཟློལ་འདེབས་པ། གཡློ་ཟློལ། ཁ་ཞེ་མཐུན་པའི་ཟློལ་མེད་སྙིང་

གཏམ། དགའ་བའི་ཟློལ་གིས་འཛུམ་བསྟན། 

ཟློལ་གིས་བཅློས་པ། གཡློ་སྒྱུའི་རྣམ་འགྱུར་ཅན། གཡློ་སྒྱུར་ཚུལ་ཙམ་དུ་བས་པ། 

ཟློལ་སྒབི། སྐྱློན་ཆ་གཡློ་ཟློལ་གསི་སྒབི་པ། རྣམ་འགྱུར་ཟློལ་སྒབི་སྤུ་ཙམ་ཡང་མདེ་པའ་ིགསལ་ཞངི་དྭངས་པ། 

ཟློལ་བཅློས། རྫུན་བཅློས་དང་དློན་འདྲ། གཡློ་བཅློས་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཟློལ་འཇློག རྒྱ་ཡན་དུ་འཇློག་པ། 

ཟློལ་བསྟློད། ངློ་དགའི་ཆེད་དུ་བསྟློད་བསགས་བེད་པ། སྤེལ་ལད་ཟློལ་བསྟློད། 

ཟློལ་བསྟློད་ཀི་རྒྱན། དློན་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བརློད་འདློད་ཀི་ཡུལ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་

ལ་རྣམ་པ་སྐྱློན་བརློད་ཀི་སྨད་ཁུལ་བས་ནས། དློན་གི་ངློ་བློ་ཡློན་ཏན་གི་ཆེ་བ་བརློད་པའི་རྒྱན་

ཞིག་སྟེ། ནང་གསེས་རྣམ་གངས་གསུམ་ནི། མཐུ་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཟློལ་བསྟློད། དཔའ་བ་ཕུན་

ཚོགས་ཀི་ཟློལ་བསྟློད། སྟློབས་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཟློལ་བསྟློད་རྣམས་སློ།། 

ཟློལ་མཐུན། གཡློ་ཟློལ་གི་མཐུན་འཇུག 

ཟློལ་པློ། གཡློ་སྒྱུ་ཅན། 

ཟློལ་བུ། ཟློལ་པློ་དང་འདྲ། 

ཟློལ་སྦློར། གཡློ་ཁམ་གི་བ་བ་སྤློད་པ་ཟློལ་སྦློར་བེད་པ། ཟློལ་སྦློར་སེ་ལྷད། ཡིད་རེ་གཅིག་གི་སློ་

ནས་ཟློལ་སྦློར་གི་བ་སྤློད་སངས་པ། 

ཟློལ་མ། ① རྫུན་མ། དངློས་རས་ཟློལ་མ་ཡིན་མིན་བརག་དཔྱད་དགློས། ② གཡློ་སྒྱུ་ཅན་གི་བུད་མེད། 

ཟློལ་མེད། གཡློ་ལྷད་མེད་པ། ལྷག་བསམ་ཟློལ་མེད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཟློལ་ཚིག གཡློ་ཟློལ་གི་གཏམ། རྫུན་དང་ཟློལ་ཚིག 

ཟློལ་ཟློག གཡློ་སྒྱུ། 

ཟློས། ཟ་ཡི་འདས་པ། འཛའ་ཡི་འདས་པ། 

ཟློས་དང་མ་ཟློས། གཟས་རང་ལློངས་སྤད་ཟིན་དང་མ་ཟིན་ཏེ། ས་རང་ཟློས་ཟིན་བསམ་བ་ཞིང་། ཕི་

རང་ལ་ནི་ཟ་རྒྱུ་སློམ་པ་ཞེས་པ་ལར་རློ། 

ཟློས་བདེ་གུ་ཡངས། ① བསུན་པློ་མེད་པའི་བག་ཕེབས། ཟློས་བདེ་གུ་ཡངས་ལ་གནས་པ། ② 

དམིགས་བསལ་གུ་ཡངས། ཟློས་བདེ་གུ་ཡངས་སུ་བཞག་ཆློག 

ཟློས་བདེ་བ། བསུན་གཙེར་དང་གནློད་འཚེ་མེད་པ། སློད་ཟློས་བདེ་བ། སྐྱིད་ཟློས་བདེ་བ། དབུགས་

དབྱུང་རྔུབ་དཀའ་བའི་ཟློས་མི་བདེ་བ། 

ཟློས་པ། ① ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་ཟ་བའི་འདས་པའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག ② ཐ་མི་དད་པར་

འཇུག་པའི་ཟ་བའི་འདས་པའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག ③ འཛའ་བའི་འདས་པ། 

ཟློས་པློ་ཁ་བརློགས། ཟས་ནློར་ལ་སྤད་དྲགས་པའི་ལང་ཤློར། རི་རྩྭ་ལ་ཟློས་པློ་ཁ་བརློགས། བཀས་

བཀློད་རྒྱུད་འཛིན་གི་བདག་པློ་ཟློས་པློ་ཁ་བརློགས་ཅན། 

ཟློས་མ་བདེ། བློ་བདེ་པློར་སློད་དུ་མ་བཅུག་པ།

ཟླ། ［སྒ་གཉིས་ལན་ཅན་］འདི་ལ［dda］/［dza］གཉིས་ཀའི་སྒ་གདངས་ཀློག་ཆློག 

ཟླ་རང་། ཟླ་བ་སྐར་མའི་གནས་སུ་འགློ་བའི་བགློད་པ་ལ་ལློས་ནས་འཇློག་ལ། དེ་ཡང་རང་པ་བཅུ་

བཞི་ཚེས་ཟླ་རེ་ལ་ལན་གཉིས་རེ་འགློ་བས་རང་པ་ཉེར་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་ཞིང་། འགློས་མྱུར་

བུལ་གི་དབང་གིས་ཆུ་ཚོད་ང་བཞི་ནས་རེ་བཞིའི་བར་མི་འདྲ་བ་ཡློད། 

ཟླ་སྐར། རྒྱུ་སྐར་ག་ིབ་ེབག་ཅིག་སྟེ། ཟླ་བ་རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་ག་ིགཞ་ིཁློན་གང་དུ་གནས་པའ་ིསྐར་མ་ཞིག 

ཟླ་སྐྱེས། [མངློན]གཟའ་ལྷག་མ། 

ཟླ་དཀར། ① ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར། ② ཟླ་བའི་འློད། 

ཟླ་དཀིལ། ① ཚེས་གངས་གཅིག་ནས་གནམ་གང་བར་གི་སྐེད་པའི་ཆའམ་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་ཡས་

མས། ② ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར། 



  975  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

ཟླ་བཀྲག ཟླ་བའི་འློད་མདངས། མཚན་མློ་ཟླ་བཀྲག་ཤར་བ་དང་མེ་ཏློག་ཀུ་མུ་ད་ཁ་བེ་བ་དུས་མཉམ། 

ཟླ་འཁིམས། ཟླ་བ་འཁིམས་པ་སྟེ། ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་འློད་ཀློར་རམ་འཇའ་གུར་ཕུབ་པ། 

ཟླ་གང་། ① ཟླ་བ་གང་བ་སྟེ། ཟླ་བའི་ཆ་ཤས་ཡློངས་སུ་རློགས་པའམ་ཚེས་པ་བཅློ་ལྔའི་ཟླ་བའི་

དཀིལ་འཁློར། ② མདའ་གང་དང་འདྲ། 

ཟླ་གམ། ① སློར་མློ་ཕེད་པའི་དབིབས་སམ་ཚེས་པ་བརྒྱད་ཀི་ཟླ་བའི་དབིབས། ② གྲྭ་པའི་ཆློས་

གློས་ཤིག་སྟེ། གཙོ་བློ་ཚོགས་ཆས་ཤིག་ཡིན། 

ཟླ་གམ་མ། ཟླུམ་པློ་གཤགས་པའི་ཕེད་དབིབས་ཅན། 

ཟླ་གམ་གཟུགས། སློར་སློར་ཕེད་གཏུབས་ལ་བུ་དབིབས་གཟུགས། 

ཟླ་གུར། ཟླ་བ་འཁིམས་དང་དློན་གཅིག 

ཟླ་གློར་ཞློ་ཤ། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་མཚེར་པའི་ཚ་

བ་སེལ། ས་བློན་འཕེལ། གློ་ནད་ལ་ཕན། 

ཟླ་གགས། ཟླ་བ་གགས་པའི་བསྡུས་ཚིག 

ཟླ་གློགས། ① ཡིད་མཐུན་པའི་གློགས་པློ། ② སྤུན་ཟླ་གཉེན་འབེལ། ③ འགློ་རློགས་དང་ལས་

རློགས། ④ གཡློག་འཁློར། ⑤[མངློན]རྒྱ་མཚོ། 

ཟླ་ག་པ། ཟླ་བ་རེ་རེའི་ག་བངས་ཏེ་ལས་ཀ་བེད་མཁན། 

ཟླ་རྒྱགས། ཟླ་བ་རེ་རེའི་ལློ་ཕློགས་སམ་བཟའ་བཏུང་། 

ཟླ་སང་ནག་པ། ནག་རིས་ཀི་ཟེར་སློལ་ལ་ལློ་རེའི་ནམ་དུས་སློ་སློའི་ཟླ་བ་བར་མའི་ཞག་པློ་བཅུ་

ཕག་གཉིས་པའི་རིང་འཕློད་སྦློར་ངན་པ་ཡིན་པ། 

ཟླ་སྒིག རློགས་པ་སྒིག་པ། ལས་རློགས་ཟླ་སྒིག དབིན་སྐད་དུ་match ཟེར། 

ཟླ་སྒིལ། མང་པློ་མཉམ་སེབ། ནློར་ཕྱུགས་མང་པློ་ཁྱུ་གཅིག་ཏུ་ཟླ་སྒིལ་གཏློང་བ། བཟའ་བཏུང་སྣ་

ཚོགས་སྣློད་གཅིག་ཏུ་ཟླ་སྒིལ་གཏློང་བ། དམག་མི་མང་པློ་དཔུང་སེ་གཅིག་ཏུ་ཟླ་སྒིལ་གཏློང་

བ། དབིན་སྐད་དུ་to merge ཟེར། 

ཟླ་དགུ་ངློ་བཅུ། ཟླ་བ་དགུ་དང་ཉིན་བཅུ་སྟེ་བུ་ཕྲུག་མའི་མངལ་དུ་སློད་པའི་དུས་ཡུན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཟླ་འགིལ། ① མང་པློ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ། ཆུ་ཕན་མང་པློ་ཆུ་ཀླུང་གཅིག་ཏུ་ཟླ་འགིལ་བ། ② 

གཉིས་ཟུང་དུ་འབེལ་བ། ལས་ཁུངས་ཁག་གཉིས་ལས་ཁུངས་གཅིག་ཏུ་ཟླ་འགིལ་བཏང་བ། 

ཟླ་གཅིག་དྲུང་འཁློར། དབང་ཆའམ་གློ་མིང་ཡུན་རིང་པློར་གནས་མི་ཐུབ་པའི་དློན། 

ཟླ་ཆུ། ① ཆབ་མདློའི་ར་ཆུ་ལ་སྟློད་ཕློགས་སུ་ར་ཆུ་དང་། སྨད་ཕློགས་སུ་ཟླ་ཆུ་ཞེས་ཟེར། དེང་དུས་ཀང་

ཡུལ་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཟླ་ཆུ་ཞེས་པར་ཀློག་སློལ་ཡློད། ཆུའ་ིསྟློད་རྒྱུད་ར་ཆུ་དང་ངློམ་ཆུ་ཞེས་པ་གཉིས་

ཡློད་པ་གཉིས་ཀ་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་གི་ཁློངས་གདང་ལ་རི་རྒྱུད་ཀི་བང་ངློས་ནས་བྱུང་ཞིང་། བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གློང་ཁེར་ཆབ་མདློའི་འགམ་དུ་ཆུ་བློ་དེ་གཉིས་འདྲེས་རེས་བག་གཡབ་དང་། 

མཛོ་སང་། སྨར་ཁམས། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གི་བདེ་ཆེན་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ། ཞིང་ཆེན་དེའི་

ནུབ་རྒྱུད་བཅས་བརྒྱུད་ད་ེརྒྱལ་མཚམས་ཀ་ིཕ་ིརློལ་ཏུ་འབབ་སྐབས་མིང་ལ་སྨ་ེཀུང་གཙང་པློ་ཟེར་

བ་དེ་མཐར་ཡློན་ནན་གི་ལྷློ་རྒྱུད་ནས་ལྷློ་མཚོར་འབབ། རྒྱ་སྐད་དུ། 澜沧江 ཟེར། 

ཟླ་ཆུ། ② ［སྒ་གཉིས་ལན་ཅན］ ཟླ་ཆུ་ཁ་ནས་དཀར་མཛེས་། ཉག་རློང་བརྒྱུད་འབབ་པའི་ཆུ་བློ་

དེའི་སྟློད་ཕློགས་ལ་ཟླ་ཆུ་དང་། སྨད་ཕློགས་ལ་ཉག་ཆུ་ཟེར། འདི་ལ［dzachu］ཞེས་ཀློག་

སྐབས་ཆབ་མདློའི་ར་ཆུ་དང་ནློར་བའང་སིད། རྒྱལ་སྐད་དུ། 雅砻江ཟེར། 

ཟླ་ཆུ་ཁ། དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་གི་ཡུལ་མིང་། འདི་ལ་ཕལ་ཆེར་

བས་［dzachuka］ཞེས་བཀགས། 

ཟླ་འཆར་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། 

ཟླ་མཇུག ཟླ་བ་སློ་སློའི་ཚེས་ཉི་ཤུའི་སྐློར་རེས་ལ་ཟེར། 

ཟླ་འཇློག་གི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས། ཆློས་གློས་རྣམ་གསུམ་གང་རུང་མེད་པས་

ཆློས་གློས་ཀི་རྒྱུར་བསློས་པ་ཁྲུ་ཚད་དུ་ལློངས་ཤིང་། འཁློར་གསུམ་སྟེ་ལེ་བའི་འཁློར་ལློ་པུས་

མློའི་འཁློར་ལློ་གཉིས་དང་བཅས་པ་ལ་མི་ཁེབས་པའི་གློས་བིན་གིས་མ་བརླབས་པར་ཟླ་བ་

གཅིག་གི་བར་དུ་འཆང་བའློ།། 

ཟླ་ལར། ① ཟླ་བ་ནང་བཞིན། ② ཟླ་བ་རེ་རེ་བཞིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

ཟླ་སྟློད། ཟླ་བ་ཡར་ངློའི་དུས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དཀར་ཕློགས་དང་། གང་ཕློགས། རྒྱས་ཕློགས། 

ཕློགས་ས་མ། ཞི་ཕློགས། ཡར་ངློ་བཅས་སློ།། 

ཟླ་སྟློད་ནག་པློ། ནག་རིས་ཀི་བཤད་སློལ་དུ་ནམ་དུས་སློ་སློའི་ཟླ་བ་དང་པློའི་ཞག་པློ་བཅུ་ཕག་དང་

པློའི་རིང་འཕློད་སྦློར་ངན་པ་ཡིན་ཟེར། 

ཟླ་གཏུགས་པློ། ① དགློས་མཁློ་ཉུང་ཉུང་ལས་མེད་པ། ཉིན་མཁློའི་དངློས་རས་ཟླ་གཏུགས་པློ་མི་

འདུག ② ལག་ཐློགས་པློའམ་ལག་འཛངས་པློ། ལག་སྣེ་ཟླ་གཏུགས་པློ། 

ཟླ་ཐུང་ཐུང་། མཁློ་ཆས་སམ་ཡློ་བད་ཟད་ཆློག་ཆློག་གམ་ཉུང་ཉུང་། འཚོ་ཆས་ཟླ་ཐུང་ཐུང་མེད་པ། 

ཟླ་ཐློ། ཚེས་གངས་དང་གཟའ་སྐར་ལ་བེད་ཀི་ལློ་ཐློ། 

ཟླ་མཐློང་། [མངློན] ཟླ་བ་མཐློང་བའི་དུས། 

ཟླ་དག གཟའ་རྣམས་རང་རང་གི་ཚེས་ཟླའི་དཀིལ་འཁློར་དང་། ཉིན་ཟླའི་དཀིལ་འཁློར། ཁིམ་ཟླའི་

དཀིལ་འཁློར་བཅས་ལས་སྐབས་དེའི་ཚེས་ཟླ་སློགས་ཅི་ཙམ་ཞིག་འཁློར་ཟིན་པའི་མཚམས་

རྣམ་པར་དག་པ་དེའི་ནང་གསེས་ཀི་ཚེས་ཟླ་དག་པ་ལ་གནས་གཉིས་ལས་སྟེང་མ་ཟླ་གངས་

དང་། འློག་མ་ཚེས་ཟླ་གཅིག་རེ་ལྔའི་ཆར་བས་པའི་ཆ་གངས་ཡིན། དེ་ལ་ཟླ་འཕློ་དང་མདའ་

རློའི་ལྷག་མ་ཞེས་ཀང་ཟེར། ཁིམ་ཟླ་དག་པ་ནི་འདས་ལློ་ཁིམ་གིས་བསྒྱུར། འདས་ཟླ་བསེ་བ་

ཙམ་གིས་འགྲུབ། ཟླ་འཕློ་བརི་མི་དགློས། 

ཟླ་དུམ། ① དབིབས་ཟླ་ཕེད། ② ཟླ་གློགས་དུམ་པའློ་མཐུན་པློ། 

ཟླ་དུས། ཉིན་སུམ་ཅུའི་དུས་ཡུན། ཟླ་དུས་རློགས་པ། ཟླ་དུས་ཐེམས་པ། 

ཟླ་སྡུད། སུམ་ཅུ་པའི་སར་བསྡུའམ་རློགས་ཚིག 

ཟླ་སྡུད་ཀི་ཕད་བཅུ་གཅིག སར་བསྡུའི་ཕད་བཅུ་གཅིག་གམ་རློགས་ཚིག་གི་ཕད་བཅུ་གཅིག་སྟེ་གློ་

ངློ་དློ་ནློ་བློ་མློ་འློ་རློ་ལློ་སློ་ཏློ་བཅས་སློ།། 

ཟླ་སེབ། མཉམ་དུ་འགློགས་པ། 

ཟླ་སློང་། དཔུང་རློགས། རྒྱབ་རློགས་ཟླ་སློང་། 

ཟླ་གདན། ལྷ་ཞ་ིབ་རྣམས་པད་མ་དང་ཟླ་བའ་ིདཀལི་འཁློར་ག་ིསྟངེ་དུ་གནས་པས། དརེ་ཟླ་གདན་ཞསེ་ཟརེ། 



  978  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཟླ་འདྲེས། གཉིས་སམ་མང་པློ་མཉམ་པློར་འདྲེས་པ། ཁ་དློག་དཀར་ནག་ཟླ་འདྲེས་ཀང་། དབེ་བ་

འབེད་པ་ས་བ་ཡིན། རང་གི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་གཞན་གི་དཔེ་ཆ་ཟླ་འདྲེས་བྱུང་བ། 

ཟླ་ནག ① ཞག་སུམ་ཅུའི་ཟླ་བ་ཧྲིལ་པློ་ནག་པ་སྟེ། གནམ་ལློ་འདིའི་ལློ་རགས་ནས་ལུགས་ལློག་ཏུ་

བརིས་པའི་གངས་བཅུ་པའི་ལློ་རགས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཟླ་བར་སྦར་ཏེ། གནམ་ལློ་འདིའི་ཟླ་

ནག་ཏུ་རི་བའློ།། དཔེར་ན་བི་བའི་གནམ་ལློ་ཤར་ཚེ་ལློ་དེའི་ཡློས་ཟླ་དང་། གང་ལློ་ཤར་སྐབས་

འབྲུག་ཟླ་ལ་ཟླ་ནག་ཅེས་སུ་བརི་བ་ལ་བུའློ།། ② གནམ་ལློའི་བཞི་གཤེད་དུ་གྱུར་པའི་ཟླ་བ་ལ་

ཟླ་ནག་ཅེས་བ་ལ་དེ་ཡང་ར་བ་བཞིའི་སྟློད་ནག འབིང་བཞིའི་སང་ནག་ཐ་ཆུང་བཞིའི་སྨད་ནག་

ཅེས་བརློད་དེ། དཔེར་ན་བི་བའི་གནམ་ལློ་ཤར་ཚེ། ཡློས་ཟླ་དང་བ་ཟླ་གཉིས་ལ་ཟླ་ནག་ཅེས་

བརློད་ཅིང་ཁད་པར་སང་ནག་ཅེས་བརློད་པ་བཞིན་ནློ།། 

ཟླ་ཕློགས། ཟླ་བ་གཅིག་གི་ལས་ཀ་བས་པའི་ཟླ་ཕློགས་ལློ་གློས་ཀི་རེན། 

ཟླ་ཕེད། ① ཞག་བཅློ་ལྔ། ② དབིབས་ཟླ་གམ། 

ཟླ་ཕེད་རྐྱང་པ། སྣ་ལན་མཚོན་བེད་ཀི་རགས། 

ཟླ་ཕེད་ཐིག་ལེ། སྣ་ལན་མཚོན་བེད་ཀི་རགས། 

ཟླ་ཕེད་རྡློ་རེ། དབིབས་ཟླ་བ་ཕེད་པའི་སྟེང་དུ་རྡློ་རེ་རེ་ལྔ་ཕེད་པ་གེན་འགེང་ཡློད་པ་ཞིག 

ཟླ་འཕུལ། ཟླ་ཡུན་ཕིར་བཤློལ་བ། ཉིན་འཕུལ་ཟླ་འཕུལ་ཁློ་ནས་དུས་ཚོད་ཕི་བཤློལ་བེད། 

ཟླ་འཕློ། ཚེས་ཟླ་གཅིག་གིས་ཁིམ་ཟླའི་དློད་མི་ཐུབ་པས་མདའ་རློའི་ཆ་གཉིས་ལྷག་པས་ན་མདའ་

རློའི་ལྷག་ཀང་ཟེར། དེ་ནི་དབུགས་སང་ལློག་གཉིས་སློགས་དུས་གཟེར་བརག་པའི་གཞི་ཡིན། 

ཟླ་བ། ① སྐར་ཁིམ་དུ་རྒྱུ་བའི་གཟའ་ཟླ་བའི་གློ་ལ་སྟེ་ནམ་མཁའི་རི་བློང་ཅན། མིང་གི་རྣམ་གངས་

ལ་ཀུ་མུད་གཉེན་དང་། ག་བུར་དབང་། རྒྱ་མཚོ་སྐྱེས། རྒྱ་མཚོ་དགའ། རྒྱ་མཚོའི་མར་གསར། 

ཆུ་སྐར་བདག་པློ། རྒྱ་སྐར་གཙོ། བཅུ་དྲུག་ཆ། ཆ་གཏེར། ཆགས་སྐྱེད། ཆུ་ལས་སྐྱེས། གཉིས་

སྐྱེས་རྒྱལ་པློ། སྟེང་འཕུར། ཐློས་ལན་དབང་། བདུད་རི་སྤློ། བདུད་རིའི་འབྱུང་གནས། བདུད་

རིའི་འློད་ཅན། བདུད་རིའི་འློད། བདུད་རིས་མཚན། བདེ་འབྱུང་གཙུག་རྒྱན། ནམ་མཁའི་རྣ་བ། 

པད་མའི་དག། མུན་འཇློམས། དབང་ཕྱུག་གཙུག་རྒྱན། ཚེས་བདག མཚན་མློའི་བདག་པློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

མཚན་མློའི་ནློར་བུ། མཚན་མློར་བེད། འློད་དཀར་ཅན། རི་དྭགས་མཚན་མ། རི་བློང་ཅན། རི་བློང་

འཛིན། ཤར་གི་ཐིག་ལེ། བསིལ་བེད། བསིལ་སྦིན་མཁན། བསིལ་ཟེར་ཅན་བཅས་སློ།། ② དུས་

ཀི་ཟླ་བ། སྤིར་ཟླ་བའི་དཀར་ཆ་དང་དམར་ཆ་འཕེལ་འགིབ་བཅློ་ལྔ་རེ་སྟེ་ཞག་སུམ་ཅུར་ལློངས་ཚེ་

ཟླ་བའི་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་དེ་ཚེས་ཟླ་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་ཉིན་ཟླ་དང་ཁིམ་ཟླ་ཞེས་པའང་ཡློད། ཟླ་

བ་ངློ་ར་ེབཞིན། ཟླ་ཐློག་ལློ་བཞག ལློ་ཁར་ཟླ་མཐུད། ③ རེས་གཟའ་བདུན་ག་ིགཉིས་པ། ④ [མངློན] 

༡ ཟླ་བ་གཅིག་ལས་མེད་པས་གངས་གཅིག་མཚོན། ༢ ཁུ་བ། ⑤ སྒ་གཉིས་ལན་ཅན། འདི་ལ་ཚེས་

པ་བཅློ་ལྔའི་ཟླ་བ། ［ddawa］ཞེས་ཀློག་པ་དང་། ཡང་། ཚེས་པ་བཅློ་ལྔའི་ཟླ་བ་ལ［dza-

wa］ར་བ ཞེས་པའི་སྒ་གདངས་དང་འདག་བར་ཀློག་སློལ་ཡློད། ཟླ་བ་དང་པློ། ཟླ་བ་གཉིས་པ་

ཞེས་པ་ལ། ཁམས་ཕློགས་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་ཡུལ་སྐད་ཕལ་མློ་ཆེར་［dzawa］ཞེས་

བཀགས་ཀི་ཡློད་སྟབས། ར་བ་ཞེས་པའི་སྒ་དང་འདྲ་པློར་ཡློད་པ་རེད། 

ཟླ་བ་སྐྱེས། [མངློན]ཆུ་བློ་སུནྡྷུ། 

ཟླ་བ་གློང་མ། ཟླ་བ་སློན་མ། 

ཟླ་བ་གགས་པ། རྒྱ་གར་གི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་སློབ་དཔློན་ཞིག་སྟེ། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བདུན་

པ་ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་ལྷློ་རྒྱུད་ཀི་བམ་ཟེའི་ཁིམ་ཞིག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ན་ལེནྡྲའི་

མཁན་པློ་མཛད་ཅིང་། དབུ་མའི་གཞུང་ཚིག་གསལ་དང་། དབུ་མ་འཇུག་པ་སློགས་མཛད་དེ་

སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀི་བརྒྱུད་པ་བཟུང་ནས་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་སློལ་བཏློད། 

ཟླ་བ་རྒྱས་པ། ① ཟླ་བ་ཉ་གང་བ། ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

ཟླ་བ་སྒློན་མེ། མདློ་འདི་རྒྱལ་པློ་ཁི་ལེ་སློང་བཙན་སྐབས་ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་ཞང་ཡེ་ཤེས་སེས་བློད་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་ཞེས་འཁློད་འདུག 

ཟླ་བ་དགློན། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་དཔལ་

འབར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཟླ་བ་ས་མ། ཟླ་བ་འདིའི་སློན་མ། 

ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀི་དུས་ཚིགས། ༡ གཅན་གཟན་ག་ཐློན་པས་སྟག་ཟླ། ༢ རི་བློང་འཁམས་ཤིང་ས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁ་འབེད་པས་ཡློས་ཀི་ཟླ། ༣འབྲུག་རང་སྐད་འདློན་སྒློག་པས་འབྲུག་ཟླ། ༤ སྦྲུལ་ཤུབས་ནང་

ལངས་པས་སྦྲུལ་ཟླ། ༥ ར་སྤུ་འཐུལ་བས་ར་ཟླ། ༦ ལུག་པློས་སང་ལ་གམ་པས་ལུག་ཟླ། ༧ 

སྤེའུས་ཤིང་ཐློག་བསྙབས་པས་སྤེའུ་ཟླ། ༨བ་མ་བུ་མཉམ་པས་བ་ཟླ། ༩ ཁི་ར་ལངས་པས་ཁི་

ཟླ། ༡༠ ཕག་སྣ་རྒྱང་པས་ཕག་ཟླ། ༡༢ གང་བེས་ན་འཁུན་པས་གང་གི་ཟླ་བའློ།། 

ཟླ་བ་ཆ། ཟླ་བ་ཡ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་ཟླ་བ་གཉིས་པ། བཞི་པ། 

དྲུག་པ་ལ་བུ། 

ཟླ་བ་ཆ་འཛིན། ཟླ་བ་ཆ་འགིབ་སྟེ། ཟླ་འཛིན་བྱུང་སྐབས་ཟླ་བའི་ཆ་ཤས་གཟས་ཟིན་པ། མིང་གི་

རྣམ་གངས་ལ་ཆ་ཉམས་པ་དང་ཟླ་བ་ཉམས་སློ།། 

ཟླ་བ་འཇློམས་པ། [མངློན]སྒ་གཅན། 

ཟླ་བ་ཉ་གང་། ཚེས་བཅློ་ལྔའི་ཟླ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཉ་མཉམ་དང་། འཇལ་བེད་གང་བ། རེས་

འགློ་གང་བ། མཚན་བེད ། ཟླ་བ་ཉ་བཅས་སློ།། 

ཟླ་བ་ཉམས། [མངློན]ཟླ་བའི་ཆ་འགིབ་པའི་དུས། 

ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་། མིག་ལ་ནད་གློས་པའི་དབང་གིས་མིག་བཙིར་བ་སློགས་ཀི་རྐྱེན་མེད་ཀང་ཟླ་བ་

གཅིག་ལ་བལས་ཀང་དེ་གཉིས་སུ་སྣང་བའི་ཡུལ། 

ཟླ་བ་རིང་མ། ཟླ་བ་རེས་མ། 

ཟླ་བ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་

ཆེན་པློ་བའི་རྒྱུད་ཀི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་ལན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནི་ཕློགས་མཐུན་སློ་

བདུན་སློགས་ཀི་དགེ་བའི་ཆློས་མཐའ་དག་གློང་ནས་གློང་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བས་ན་ཟླ་བ་

ལ་དཔེར་བས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ཀི་ཆློས་ཞིག

ཟླ་བ་གདུབ་འཛིན། ཟླ་དཀིལ་གཟས་བཟུང་བས་དཀར་ཆ་གདུ་བུ་ལར་ལུས་པའི་མིང་། 

ཟླ་བ་ནློར་བུ། [མངློན]ཆུ་ཤེལ། 

ཟླ་བ་ཕི་མ། ཟླ་བ་རེས་མ། 

ཟླ་བ་བྱུང་ངློ་ཅློག ཟླ་བ་རེ་རེ་བཞིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

ཟླ་བ་འབྱུང་ངློ་ཅློག་གི་དུས་བཟང་བཞི། ཟླ་བ་རེ་རེ་བཞིན་གིས་ཚེས་བརྒྱད་ནི་སྨན་གི་བ་མའི་དུས་

ཆེན། ཚེས་བཅུ་ནི་གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེའི་དུས་ཆེན། ཚེས་བཅློ་ལྔ་སངས་ཀི་དུས་ཆེན། གནམ་གང་

ནི་སངས་རྒྱས་འློད་དཔག་མེད་ཀི་དུས་ཆེན་བཅས་ཡིན། 

ཟླ་བ་སས་པ། ① སྤི་ལློའི་སློན་གི་ལློ་༣༢༡ཙམ་ལ་བྱུང་བའི་རྒྱ་གར་གི་རྨ་བ་རྒྱལ་རབས་འཛུགས་

མཁན་རྒྱལ་པློ་ཞིག ② སར་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཞིག་ཡིན་པ་དེས། འཇམ་དཔལ་དབངས་

ཤེས་རབ་འཁློར་ལློའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཞེས་པ་བརམས། 

ཟླ་བ་མར་ངློ་།། ཟླ་བ་འགིབ་པ་སྟེ། ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་གནམ་གང་གི་བར་ལ་ཟླ་བ་ཉི་མ་དང་ཐག་

ཇེ་ཉེར་སློང་བས་ཉི་མའི་འློད་ཟེར་ཟླ་བ་ལ་ཕློག་ནས་ཕར་ཕློགས་སུ་ཟླ་བའི་གིབ་མ་ཟེ་ཆེར་

འབབ་པ་དང་། གནམ་གང་ལ་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦློར་དུ་གྱུར་པས་ཕར་ཕློགས་སུ་ཟླ་བའི་གིབ་མ་མཐའ་

དག་འབབ་པས་ཕར་ཕློགས་སུ་ཟླ་བའི་གིབ་མ་མཐའ་དག་འབབ་པས་ཟླ་བ་མ་ལུས་པ་གིབ་

མས་བསྒིབ་པར་སྣང་བའློ།། 

ཟླ་བ་མློག་པ། ཟླ་བའི་འློད་འགིབ་སྟེ་ནག་པློར་གྱུར་པ། 

ཟླ་བ་ཚང་བ། ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བ་དང་བུ་ལློན་སློགས་སྤློད་རྒྱུའི་ཟླ་གངས་ཚང་བ། 

ཟླ་བ་ཚལ། ལྷ་སའ་ིནུབ་ཕློགས་ལྕགས་པློ་རིའ་ིལྷློ་ཕློགས་ཀ་ིར་ིགཤམ་དུ་ཡློད་པའ་ིནགས་ཚལ་སྟེ། དེང་

སང་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་སིད་གཞུང་གི་ཐློག་བརེགས་ཅན་གི་ཁང་ཆེན་ཡློད་སའི་ས་ཁུལ་དེ་ཡིན། 

ཟླ་བ་ཚེས་པ། ཚེས་པ་གསུམ་བཞིའི་ཟླ་གཟུགས། 

ཟླ་བ་འཛིན་པ། ① ཟླ་འཛིན་དང་འདྲ། ②[མངློན] སྐྲ་མཁན། ③ དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

ཟླ་བ་འཛུམ་བེད། [མངློན]རལ་གི། 

ཟླ་བ་གཞློན་ནུ། ཟླ་བ་ཚེས་པ། 

ཟླ་བ་ཟ་བ། [མངློན]སྒ་གཅན། 

ཟླ་བ་ཡ། ཟླ་བ་ཆ་མིན་པ་སྟེ་ཟླ་བ་གསུམ་པ། ལྔ་པ། བདུན་པ་ལ་བུ། 

ཟླ་བ་ཡར་ངློ་།། ཟླ་བ་འཕེལ་བ་སྟེ། ཚེས་གཅིག་ནས་བཅློ་ལྔའི་བར་ལ་ཟླ་བ་ཉི་མ་དང་ཐག་ཇེ་རིང་

དུ་སློང་བས་ཉི་མའི་འློད་ཟེར་ཟླ་བ་ལ་ཕློག་སྟེ། ཕར་ཕློགས་སུ་ཟླ་བའི་གིབ་མ་འབབ་ས་ཇེ་ཆུང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དུ་སློང་ཞིང་། ཚེས་བཅློ་ལྔར་ཟླ་བའི་གིབ་མ་ཕར་ཕློགས་སུ་མི་འབབ་པས་ཟླ་བའི་དཀིལ་

འཁློར་ཡློངས་སུ་སྣང་བའློ།། 

ཟླ་བ་རིལ་པློ། ཞག་སུམ་ཅུའི་ཟླ་བ་གང་པློ། 

ཟླ་བ་རིལ་འཛིན། ཟླ་དཀིལ་ཡློངས་གཟས་འཛིན་པ། 

ཟླ་བ་བསིལ་བའི་བདུད་རི། སྨན་གི་ནུས་པ་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་གཡའ་ཀིའི་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། ཟླ་བ་བསིལ་བའི་བདུད་རི་ཞེས་གཡའ་ཀི་

མའི་གབ་མིང་སྟེ། དེ་ལ་ཅིའི་ཕིར་དེ་ལར་ཞེ་ན། དཔེ་ཆུ་ཤེལ་གི་དབང་པློ་མཁའ་ལམ་དུ་འཕློ་

བའི་ཚེ་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་བསིལ་བར་བེད་པ་ལར། གཡའ་ཀིས་ཀང་ཚ་བའི་ནད་ཐམས་ཅད་

འཇློམས་ཤིང་གསློད་པའི་ཕིར་བསིལ་བའི་བདུད་རི་ཞེས་བཤད་དློ།། ཞེས་གསུངས། 

ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར། ཟླ་བའི་ཁང་བཟང་ངམ་ཟླ་བའི་གཟུགས། 

ཟླ་བའི་གློ་ལ། ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར། 

ཟླ་བའི་གློགས་པློ། [མངློན]རྒྱ་མཚོ། 

ཟླ་བའི་རྒྱབ་སུས་མཐློང་། ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་གི་རྒྱབ་སུས་མཐློང་སྟེ་མདུན་གི་ཆ་མཐློང་བས་དགའ་

བ་ལར། གང་ཕད་པ་འདི་འདི་དགའ་བས་བང་གི་ཕིས་ཅིར་འགྱུར་མི་དཔྱློད་ཅེས་པའི་དློན་ནློ།། 

ཟླ་བའི་རྒྱལ། [མངློན]སློ་མ་རཱ་ཛཱ། 

ཟླ་བའི་དག། [མངློན]སྒ་གཅན། 

ཟླ་བའི་མགུལ་པ་ཅན། [མངློན]སྨན་གི་བེ་བག་ཅིག 

ཟླ་བའི་ཅློད་པན། [མངློན]བདེ་མཆློག་དང་ཚོགས་བདག་གི་མིང་གི་མངློན་བརློད་ཅིག་ཡིན།

ཟླ་བའི་ལྕུག་མ། [མངློན]སློ་མ་རཱ་ཛཱ། 

ཟླ་བའི་བཅུད། [མངློན]སྨན་ག་པུར། 

ཟླ་བའི་འཇིག་རེན། ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་རམ་ཟླ་བའི་གློ་ལ། 

ཟླ་བའི་ཉིན་ཞག་དཀིལ་འཁློར། ཟླ་བའི་ཉིན་ཞག་རག་ལློངས་སྒྲུབ་གཞིའི་ཨང་གངས། ཟླ་བའི་ཐལ་
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བ། [མངློན]ག་པུར། 

ཟླ་བའི་ཐུན་མིན་ལློངས་སྤློད། རྒྱུ་སྐར་ཆུ་ཚོད་༡༦༢༠མཁའ་མེས་བགློས་ཏེ་༥༤དེ་ཉི་མ་དང་ཐུན་མློང་

མ་ཡིན་པའི་རག་ལློངས་ཡིན་ལ། དེ་སྟེང་ཉི་མའི་ཚེས་ལློངས་བསྣན་པས་ཟླ་བའི་ཚེས་ལློངས་གྲུབ། 

ཟླ་བའི་ཐློག་མ། ① ཟླ་བ་དང་པློ། ② ཚེས་གཅིག ③ སྐར་མ་ནག་པས་མགློ་བཟུང་བའི་དུས། 

ཟླ་བའི་དུག སྨན་གི་ནུས་པ་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་རེ་སྐློན་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། 

གཟའ་ལས་ནམ་རྒྱལ་དུ། སྟློང་རི་ཟིལ་པ་ཉི་མའི་དུག་རི་དམར་རང་གཅིག་ཟླ་བའི་དུག ལློ་

བཙན་འཐིང་པློ་མིག་དམར་དུག པྲི་ཡང་ཀུ་ནི་ལྷག་པའི་དུག སྟག་ཤ་བ་ནི་ཕུར་བུའི་དུག ཟིན་

ཏིག་པ་ཝ་སངས་ཀི་དུག པཪྤ་ཏ་ནི་སེན་པའི་དུག ལྕགས་ཀྱུ་བ་ནི་སྒ་གཅན་དུག ར་དུག་དུ་བ་

མཇུག་རིང་དུག ཅེས་དང་། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་

པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། རི་དམར་རང་གཅིག་ཕུག་རློན་

རང་། རི་དམར་ཟིལ་པ་ཟླ་བའི་དུག རི་མིན་རི་ཡི་མིང་ཅན་རྣམས། རེ་སྐློན་མིང་གི་རྣམ་གངས་

ཡིན། ཞེས་གསུངས། 

ཟླ་བའི་དྲི། [མངློན]མེ་ཏློག་ཨུཏྤལ་དཀར་པློའམ་ཀུ་མུ་ད་དཀར་པློའི་མིང་། 

ཟླ་བའི་བདག་གཟའ། ཉི་མ་ལུག་སློགས་ལ་སེབས་པའི་ཉིན་གི་རེས་གཟའ་གང་ཡིན་དེ་ནི་ཟླ་བ་དེའི་

བདག་པློའི་གཟའ་ཡིན། ཁིམ་གཟའ་དང་དློན་གཅིག 

ཟླ་བའི་ཕེང་བ། [མངློན]ལློའི་མིང་། 

ཟླ་བའི་བུ། [མངློན]གཟའ་ལྷག་པ། 

ཟླ་བའི་བེ་མ། [མངློན]ཀ་ཀློ་ལ། 

ཟླ་བའི་བ་མཁེན། རིས་པ། 

ཟླ་བའི་མིང་ཅན། ① ཟླ་བའི་མིང་ཅན་གི་གང་ཟག ②[མངློན]སྨན་ག་པུར། 

ཟླ་བའི་ར། ལུས་ཀི་རའི་བེ་བག་ཅིག 

ཟླ་བའི་གཞལ་མེད་ཁང་། ཟླ་བའི་ཕློ་བང་སྟེ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར། 

ཟླ་བའི་གཞློན་ནུ་མ། [མངློན]སྨན་ཀ་ཀློ་ལ། 
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ཟླ་བའི་འློད་ཟེར། ① ཟླ་བ་ཤར་བའི་འློད་ཟེར། ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

ཟླ་བའི་ཡལ་ག [མངློན]སློས་ཀི་བེ་བག་ཅིག 

ཟླ་བའི་ཡུལ་ལློངས། ཁིམ་ལློངས་ཡུལ་གི་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་དང་ཆུ་སང་དགུ་དབུགས་བཞི་མདའ་

འབྱུང་མེད་ཆུའི་ཆ་དྲུག་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ཡིན། ཚེས་ལློངས་སྐར་ཐིག་ཆུ་ཚོད་ང་བརྒྱད་ཆུ་སང་

ཉེར་གཅིག་དབུགས་ལྔ་རི་རློའི་ཆ་ཞེ་གསུམ་ཡིན། ཉིན་ལློངས་སྐར་ཐིག་ཆུ་ཚོད་ང་དགུ་ཆུ་

སང་བཅུ་བདུན་དབུས་གསུམ་རི་མློའི་ཆ་ཞེ་གཉིས་འཁློར་ལློ་ལག་མིག་གི་ཆ་ཆིག་སྟློང་བརྒྱད་

སློ་གསུམ་ཡློད། 

ཟླ་བའི་ར་རི། ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ངློས་ཀི་རི་མློ་ནག་ནློག རང་སྐྱློན་མི་མཐློང་ཟླ་བའི་ར་རི་མཐློང་། 

ཟླ་བའི་རླུང་། ལེ་འློག་གི་རློ་རྐྱང་གི་ར་བརྒྱུད་དེ། རླུང་སྣ་བུག་གཡློན་པ་ནས་འབྱུང་བ་འཕེལ་རིམ་

གིས་རྒྱུ་བས་བདུད་རི་སྟེ། ཤེས་རབ་ཀི་རང་བཞིན་སྐུ་རྡློ་རེའི་ངློ་བློ་ཞག་རེ་བཞིན་ཆིག་ཁི་བཞི་

བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་གཉིས་ཕེད་དང་བཅས་རྒྱུ་བའློ།། 

ཟླ་བའི་ལག་པ། [མངློན]འབབ་ཆུ། 

ཟླ་བའི་ལློ་མ། [མངློན]མེ་ཏློག་ཅིག 

ཟླ་བའི་སིང་མློ། [མངློན]ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་མ། 

ཟླ་བས་དགའ། [མངློན] ① ཀུ་མུ་དའམ་ཨུཏྤལ་དཀར་པློ། ② ཉལ་བ། 

ཟླ་བས་འཇུག [མངློན]གསེར་བཟློ་བ། 

ཟླ་བ་འཕེལ། [མངློན]]རྒྱ་མཚོ། 

ཟླ་བས་བཞད། [མངློན]མེ་ཏློག་ཀུ་མུ་ད། 

ཟླ་བུ། གཟའ་ལྷག་པ། 

ཟླ་བློ། གློགས་པློ། བཟའ་ཟླ། འགན་ཟླ། ན་ཟླ། མཚན་གུང་ཕར་ཚུར་འགྲུལ་བཞུད་ཀི་ཟླ་བློ། 

ཟླ་བློ་དངློས་པློའི་དཔེ། དཔེའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་ཅན་དློན་གི་ངློ་བློའི་གནས་ཚུལ་

ཞིག་སར་བཀློད་ནས། དེ་དང་འདྲ་བའི་དཔེ་ཞིག་ཟླ་བློའམ་རློགས་ཀི་ཚུལ་དུ་ཕིས་བཀློད་དེ་

ཤུགས་ཀིས་མཚུངས་པར་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག 
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ཟླ་བལ། འགན་མདེ། སྙངིས་སྟློབས་ཟླ་བལ། ཤསེ་ཡློན་ཟླ་བལ། དཔུང་སྟློབས་ཟླ་བལ། ཐུགས་ཁུར་ཟླ་བལ། 

ཟླ་མེད་པ། ① གཞན་ལས་ཁད་དུ་འཕགས་པ། ② [མངློན]སངས་རྒྱས། 

ཟླ་མེད་བློ། ① བློ་གློས་སམ་ཤེས་རབ་འགན་ཟླ་མེད་པ། ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

ཟླ་མློ། གློགས་མློ། 

ཟླ་སྨད། མར་ངློའི་དུས། ཟླ་སྨད་ཟླ་བའི་ཞལ་རས་ཉམས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དྲག་པློའི་ཕློགས་

དང་། ནག་ཕློགས། ཕློགས་ཕི་མ། དབང་ཕློགས། མར་ངློ་།། དམར་ཆ་བཅས་སློ།། 

ཟླ་སྨད་ནག་པློ། ཟླ་མཇུག་ནག་པློ་སྟེ། ནག་རིས་ཀི་ཟེར་སློལ་ལ་ལློ་རེའི་ནམ་དུས་སློ་སློའི་ཟླ་བ་ཐ་

མའི་ཞག་པློ་བཅུ་ཕག་གསུམ་པའི་རིང་འཕློད་སྦློར་ངན་པ་ཡིན་པ། 

ཟླ་ཚེས། ① ཟླ་གངས་ཚེས་གངས་ཟེར་བའི་བསྡུས་ཚིག ② དབིབས་ཟླ་བ་ཕེད་པའི་དབུས་ཀི་དཀར་

ཆ་མི་གསལ་བ། ③ ཧཱུྃ་ཡིག་དང་། མཆློད་རེན་སློགས་ཀི་རེའི་ཟླ་ཚེས་མཚོན་པའི་རི་མློ། 

ཟླ་ཚེས་ཕློགས་ཀི་དང་པློ། ཟླ་སྟློད་ཀི་ཚེས་པ་གཅིག 

ཟླ་མཚན། བུད་མེད་ལློ་བཅུ་གསུམ་ནས་ལྔ་བཅུའི་བར་ཟླ་བ་རེ་བཞིན་མངལ་གི་སློ་འབེད་པའི་རགས་

མཚན་སྟློན་བེད་མངལ་ཁག་སྙིགས་མ་ཐུར་སེལ་རླུང་གི་ཞག་གསུམ་གི་བར་མཚན་ལམ་ནས་

ཕིར་འཛག་པ་དེའློ།། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དུས་ཚིག་ཅན་དང་། རྡུལ། མེ་ཏློག་བཅས་སློ།། 

ཟླ་མཚན་འཁིལ་བ། བུད་མེད་ཀི་ཟླ་མཚན་དུས་ཚིགས་སུ་མ་བབས་ཏེ་འགག་པར་གྱུར་པའི་

ཚབས་ནད་ཅིག

ཟླ་མཚམས། ཟླ་བ་རེ་རེའི་མཚམས། 

ཟླ་མཛེས། [མངློན] ① དབངས་ཅན་ལྷ་མློ། ② མེ་ཏློག་ཀུ་མུད། 

ཟླ་འཛིན། ཟླ་བ་འཛིན་པ་སྟེ། བཤད་སློལ་རིང་པ་ལར་ན། སྒ་གཅན་གི་ཟླ་བ་འཛིན་པ། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་ཉེར་སྒྱུར་དང་། ཉེར་འཚེ། བ་བེད་སངས་པ། མེ་ཏློག་ལན། མེ་ཡིས་བསེགས། གཟའ་

ཡིས་བཟུང་། རང་བཞིན་སྒྱུར་བཅས་སློ།། 

ཟླ་ཞག ཟླ་བ་དང་ཞག་མ། 

ཟླ་ཞལ། ① [མངློན]མཛེས་མ། ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཟླ་ཞལ་མ། ① མཛེས་མ། ② དབངས་ཅན་མ། 

ཟླ་གཞློན་འཁློར་ལློ། ཟླ་བ་གཞློན་ནུ་ནི་ཤར་མ་ཐག་པའི་ཟླ་བ་དང་། འཁློར་ལློ་ནི་ཟླུམ་པློ་སྟེ། ཟླ་བ་

ཉ་གང་བ།

ཟླ་ཟེར། ཟླ་བའི་འློད་ཟེར། 

ཟླ་ཟློ། འབྲུ་དང་རམ་པ་སློགས་འཇལ་སྣློད་ཅིག 

ཟླ་ཟླུམ། ཟླ་བའི་དབིབས་རིལ་རིལ། 

ཟླ་འློད། ① ཟླ་བའི་འློད་ཟེར། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བདུད་རིའི་ཟེགས་མ་དང་བསིལ་ཟེར་རློ། 

 ② [མངློན]ཆུ་ཤེལ། ③ སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

ཟླ་འློད་ཀི་རློགས་བརློད། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་དྷརྨ་ཤྲི་བ་དྲ་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་ཤེས་རབ་

ལེགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་། རིན་ཆེན་བཟང་པློས་བཅློས་པའློ།། 

ཟླ་འློད་དགློན། བློན་སས་ཟླ་འློད་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པློས་བཏབ། བཏབ་དུས་གསལ་པློར་མ་ངེས། 

རྒྱལ་རློང་ཁློ་སྐྱབས་རྒྱལ་པློའི་དགློངས་རློགས་སུ་ལྷ་ཁང་གི་ཐེབས་ར་རུ་གསེར་འབློང་ར་གློང་

ཕུལ་ཚུལ་གསལ་བ་ལར་ན། ཕལ་ཆེར་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་དུས་དཀིལ་ཙམ་

ཡིན་ངེས། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཔལ་ཡུལ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཟླ་འློད་ཅན། [མངློན]མཚན་མློ། 

ཟླ་འློད་འཐུང་། [མངློན]བ་ཙ་ཀློ་ར། 

ཟླ་འློད་སྣང་ལན་མ། [མངློན]མཚན་མློ། 

ཟླ་འློད་མ། [མངློན]མཚན་མློ། 

ཟླ་འློད་ཟས་ཅན། [མངློན]བ་ཙ་ཀློ་ར། 

ཟླ་ཡ། དག་ཡའམ་འཐབ་ཡ། 

ཟླ་རིས། ཟླ་བའི་ར་རིའི་བསྡུས་ཚིག ཡང་ན་ཟླ་བའི་དབིབས་ལ་གློ 

ཟླ་རེ་ངློ་རེ། ཟླ་བ་སློ་སློ།། ཟླ་རེ་ངློ་རེ་བཞིན་དཔྱད་བསྡུར་ལན་གཅིག་རེ་གཏློང་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

ཟླ་རེའི་སྙན་ཐློ། ཟླ་རེ་བཞིན་སློབ་སྦློང་དང་ལས་དློན་གི་གནས་ཚུལ་ཡར་ཞུའི་ཐློ་འགློད། 

ཟླ་རེའི་ཕློགས་གཉིས། ཡར་ངློ་དཀར་ཕློགས་དང་། མར་ངློ་ནག་ཕློགས། 

ཟླ་རློགས། ཆུང་མའམ། གློགས་པློ། ལམ་རློགས་སློགས། 

ཟླ་ཤུལ་བློན་དགློན། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༣༨༢ལློར་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་ལན་སྙིང་པློས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་ངམ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཟླ་བཤློལ། ཟླ་ལྷག་གི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས།

ཟླ་སང་སྐར་སྐྱེད། ས་དུས་སང་གང་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་ལ་སྐྱེད་ཀ་སྐར་མ་ལྔ་རེ་འཁི་བའི་བུ་ལློན་

གཏློང་སློལ་ཞིག་གི་མིང་། 

ཟླ་སང་ཁ་སྐྱེད། ས་དུས་སང་གང་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་ལ་སྐྱེད་ཀ་སྐར་ཕེད་གསུམ་རེ་འཁི་བའི་

དངུལ་བུན་གཏློང་སློལ་ཞིག

ཟླ་སང་ཞློ་སྐྱདེ། ས་དུས་སང་གང་ལ་ཟླ་བ་གཅགི་རངི་ལ་སྐྱདེ་ཀ་ཞློ་གང་ར་ེའཁ་ིབའ་ིབུ་ལློན་གཏློང་སློལ་ཞགི 

ཟླ་བསིལ་འཆི་མེད། སྨན་གི་བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཕི་མ་རྒྱུད་ཀི་ག་བུར་བདུན་

པའི་སྦློར་སེའི་མིང་ཡིན་པར་སློག་པློ་ལུང་རིགས་བསྟན་དར་གིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་བརྡ་

བཀྲློལ་རྣམ་རྒྱལ་ཨ་རུའི་ཕེང་བ་ལས་གསུངས། 

ཟླ་ལྷག ཟླ་ལྷག་ནི་ཚེས་ཞག་དང་ཁིམ་ཞག་བར་གི་ཧེ་བག་གིས་ཡློང་གི་ཡློད་པ་རེད། མདློར་བསྡུས་

ན། བློད་ལུགས་ལློ་གསར་ནི་ཉིན་ཞག་སུམ་བརྒྱ་ང་བཞིའམ་ང་ལྔ་ཡློད་པ་རེད། དེ་ནི་ཚེས་ལློའི་

ལློ་གཅིག་ཡིན། ས་གློ་ལས་ཉི་དཀིལ་ལ་བསྐློར་བ་གཅིག་འཁློར་བའི་ཡུན་ལ་རགས་པ་ཉིན་ཞག་

༣༦༥ཡློད་ཅིང༌། ཚེས་ལློ་གཅིག་ལ་ཉིན་ཞག་༣༥༤འམ་༣༥༥ལས་ཡློད་པ་མ་རེད། དེས་ན་

བློད་ཀི་ལློ་གསར་སྐབས་དློན་དུ་སའི་གློ་ལས་ཉི་ཁིམ་ལ་བསྐློར་བ་གཅིག་མ་འཁློར་བ་ད་རུང་ཉིན་

༡༠ལྷག་ཙམ་ལུས་ཡློད་པ་རེད། དེས་ན་ལློ་གསུམ་རེའི་ནང་ཟླ་ལྷག་རེ་མ་བཏློན་ན་དབར་དགུན་

གློ་སློག་འཆར་ཡློང་གི་ཡློད་པ་རེད། དེས་ན་ཉེར་མཁློ་བུམ་བཟང་ལས། ལློ་ནི་ཁིམ་ལློ་དབང་ཆེ་

ཞིང༌། །ཟླ་བ་ལ་ནི་ཚེས་ཉིད་དབང༌། །ཞག་ནི་ཉིན་ཞག་དབང་ཆེ་ཞེས། །ལུགས་འགའ་འགློག་ཕིར་

ཁློ་བློས་སྨ།ཞེས་གསུངས་སློ།། དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་གཞུང་བློད་དུ་བསྒྱུར་ནས་བཟུང་བློད་ཀི་ལློ་
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ཐློ་དེ་ཉིན་ཞག་དང༌། ཚེས་ཞག ཁིམ་ཞག་གསུམ་ཀའི་ལུགས་སྦྲགས་ནས་ལག་ལེན་བེད་སློལ་

དར་བ་རེད། དེའི་གློང་ན་སྤི་ལློའི་སློན་ནས་བློད་དུ་བློན་དར་བའི་སང་དུ་ལློ་ཐློ་བརི་སློལ་བྱུང་ཡང་

གཙོ་བློ་ཉིན་ཞག་༣༠ལ་ཟླ་བ་གཅིག་དང༌། ལློ་གཅིག་ལ་ཞག་༣༦༠བཅས་པའི་ལུགས་དེ་ཡིན་

འདུག ལུགས་དེས་བརིས་པའི་ལློ་ངློ་སྟློང་ཚོ་ལ་ཉེ་བའི་ལློ་ཐློ་རིང་པ་དེང་དུས་ཀང་ཁ་ཤས་མཐློང་

ཡས་ཡློད་པ་རེད། གཞན་ཡང་ལློ་ངློ་སུམ་སྟློང་ལ་ཉེ་བའི་དུས་ནས་བློད་ཀི་མི་དམངས་ཚོས་

གནམ་གི་སྐར་མ་ལ་བརག་པའི་རིས་དང༌། བར་སྣང་གི་སྤིན་དང་རླུང་ལ་བརག་པའི་རིས། བ་དང་

ཤང་ལ་བརག་པའི་རིས། མཚོ་དང་ཆབ་རློམ་ལ་བརག་པའི་རིས་སློགས་དུས་བཞིའི་འགྱུར་བ་

དང༌། གནམ་གཤིས་སློན་བརྡ། ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་འཁློར་བགློད་ཀི་ཆློས་སློགས་ལ་བརག་པའི་

རིས་འབས་མང་པློ་དེང་དུས་བར་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པ་རེད།

ཟླས། ངག་ནས་ཡང་ཡང་སྐྱློར་བའི་མིང་རྐྱང་། 

ཟླས་དབེ་བའི་བསྡུ་བ། ལ་དློན་སློགས་བར་གི་རྣམ་དབེ་རྣམས་བསྡུས་ནས་མཐར་རྣམ་དབེ་གཅིག་

སྦར་བའི་བསྡུ་བ་སྟེ་རྒྱ་གར་ཁ་ཆེ་བལ་ཡུལ་སློགས་སུ་འགློ་ཞེས་བརློད་པ་བཞིན་ནློ།། 

ཟླས་འབེད་པ། ཕན་ཚུན་ལློས་ནས་དབེ་བ་འབེད་པ། དཀར་པློའི་ཟླས་དབེ་བ་ནག་པློ་དང་། ནག་

པློའི་ཟླས་དབེ་བ་དཀར་པློ། རིང་པློའི་ཟླས་དབེ་བ་ཐུང་ངུ་དང་། ཐུང་ངུའི་ཟླས་དབེ་བ་རིང་པློ། 

ཟླུག [རིང]① གནང་བའམ་ཁས་བངས་པའི་བརྡ། ② བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་ད་ལ་བ། ཞུ་བའམ་སྦྲན་

པའི་བརྡ་རིང་སྟེ། མ་འློངས་པར་བཟླུག་དང་འདས་པར་བཟླུགས། སྐུལ་ཚིག་ལ་ཟླུགས་འབི། 

ཟླུག་པ། བཟླུག་པ། བཟླུག་པ། ① བླུག་པ། དཀར་ཡློལ་ནང་དུ་བཟླུགས་པ། ཕིར་བྱུགས་ནང་དུ་

བཟླུགས་ཀང་ཅང་མ་ཕན་པ། གཏམ་རྣ་བར་བཟླུགས་ཀང་དློན་མ་རློགས། ② དྲི་བ་དང་རྨེད་

པའམ་ཞུ་བ། དློན་གནད་ཡང་ཡང་བཟླུགས་པ། ③ [རིང]གནང་བ། 

ཟླུགས། ཟླུག་པའི་སྐུལ་ཚིག 

ཟླུགས་པ། [རིང]ལས་ཀ་བེད་པ། 

ཟླུམ། ① སྡུམ་དང་དློན་འདྲ་སྟེ། མ་འློངས་པར་བཟླུམ་དང་འདས་པར་བཟླུམས། སྐུལ་ཚིག་ལ་

ཟླུམས་འབི། ② ཟླུམ་པློ་ཡི་ཚིག་བསྡུས་པ། 
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ཟླུམ་སྐློར། ① ར་ིམློ་སློར་སློར། ② ར་ིམློ་སློར་སློར་འབ་ིབ། ③ བསྐློར་ནས་ར་ིམློ་འབ་ིབེད་ཀ་ིཡློ་བད་ཅིག 

ཟླུམ་འཁློར། ① རིལ་རིལ་སློར་མློའི་དབིབས་ཅན། ② སློར་འཁིལ་འཁིལ་དུ་མཐུན་ཐབས་ཀི་བར་

འདུམ་བེད་པ། ③ དབིབས་གཟུགས་གློར་གློར་རམ་རིལ་པློར་བཟློ་བ། 

ཟླུམ་ཐིག སློར་ཐིག 

ཟླུམ་པ། ① བཟླུམས་པ། བཟླུམ་པ། ཟླུམས། སྒིལ་བ། ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཤིང་བཟླུམས་པ། 

② མཐུན་པར་བེད་པ། འཁློན་བཟླུམས་ཏེ་མཐུན་པར་བས། དབེན་བཟླུམས། 

ཟླུམ་པློ། དབིབས་ཀི་ཁད་པར་གློར་གློར་དང་རིལ་རིལ། མགློ་ཟླུམ་པློ། གཏློར་མ་ཟླུམ་པློ། ཤིང་ལེབ་

ཟླུམ་པློར་གཏུབ་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སློར་མློ་དང་། ཟུར་མེད། རིལ་པློ་བཅས། 

ཟླུམ་པློ་འཛིན། [མངློན]ཉི་མ། 

ཟླུམ་ཞྭ། ཞྭ་མློ་སློར་སློར་རམ་རིལ་རིལ། 

ཟླུམས། ཟླུམ་པའི་སྐུལ་ཚིག 

ཟླློ་བ། ［duo］དང་། ［dzuo］གཉིས་ཀ་བཀག་ཆློག ① ཡང་ཡང་འདློན་པ། ངག་ནས་ཡིག་

དྲུག་བཟླས་ཀང་སངས་མ་རྒྱས། ② སྒློལ་བའམ་འདའ་བར་བེད་པ། སྡུག་བསལ་བཟླས་པ། 

མ་ངན་བཟླ་བ། ③ འཆད་པའང་ཤློད་པ། །མཆློག་དམན་ཀུན་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་དག་བཟླ་བ། 

ཟླློག ① བ་བེད་ཐ་དད་པའི་བ་ཚིག འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ་གཉིས་ལ་བཟླློག་ཅེས་འབི། ［སྒ་

གཉིས་ལན་ཅན］༡འདི་ལ［duok］ཞེས་ཀློག་པ་དཔེར་ན། ལས་ངན་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅིག་

ཟླློག །ཡེ་འགློགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་ཟླློག །བགེགས་རིགས་སྟློང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ཟླློག །བིས་

པའི་གདློན་ཆེན་བཅློ་ལྔ་ཟླློག །ཅེས་པ་ལའློ།། ②［dzuok］ཞེས་པ་དཔེར་ན། སྟློད་ཐུང་

འདིའི་རིན་གློང་སློར་བདུན་ཅུ་རེ་འདུག ངས་སློར་བརྒྱ་སྤློད་པ་ཡིན། ཁློས་ང་ལ་སློར་སུམ་ཅུ་

ཚུར་ཟླློག་བྱུང་། རློག དང་སྒ་གཅིག་ཀློག་དགློས། 

ཟླློག་སྒྱུར། གེགས་བར་ཆད་རིགས་ཕིར་ཟླློག་ཐབས་ཤིག 

ཟླློག་ཐབས། འགློག་བེད་ཀི་ཐབས་ཤེས། རྐྱེན་མ་ཡློང་གློང་གི་ཟླློག་ཐབས། 

ཟླློག་ཐབས་མེད་པ། འགློག་ཐབས་མེད་པའི་དློན། 
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ཕར་ལློག་པ། 

ཟླློག་པ། བཟླློག་པ། བཟླློག་པ། ཟླློག འགློག་པའམ་ཕིར་ལློག་པར་བེད་པ་དང་ཁ་སྒྱུར་བ། གཡུལ་

ཟླློག། དག་བཟླློག་པ། རྐྱེན་ར་ཆུང་ཟླློག རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཕིར་བཟླློག་པ། མི་ཁ་

བཟླློག་པ། དབིན་སྐད་དུ་deny ཟེར། 

ཟླློག་པ་ལྔ། བཞམས་བསློ་དང་། གསློལ་བ། བརློད་པ་དང་པློ། གཉིས་པ། གསུམ་པ་བཅས་སློ།། 

ཟླློག་པ་གསུམ། བཞམས་བསློ་དང་། གསློལ་བ། ལས་བརློད་པ་བཅས་གསུམ་མློ། 

ཟླློགས། སྐུལ་ཚིག་སྟེ། དག་དམག་ཕར་ཟླློགས་ཤིག་ལ་བུ། 

ཟླློས། ①［dzei］ཟླློ་བའི་སྐུལ་ཚིག ཁློད་ཕ་ཡུལ་དུ་སློང་ན་ངའི་སྤུན་མཆེད་ཚོ་ལ་ང་བདེ་མློ་རེད་

ཟླློས་ཤློག སློབ་མ་ཚོ་ལ་སློབ་སྦློང་གིས་ཟླློས། ②［dei］ བེད་མེད་ལས་ཚིག བསྐྱར་བའི་

དློན་ཏེ། ཚིག་ས་ཕི་ཟླློས་པ། བསྐྱར་ཟླློས། ཚིག་ལ་ཟླློས་སྐྱློན་མེད། 

ཟླློག་སྐྱློན། བཤད་ཟིན་པའི་ཚིག་དེ་དགློས་པ་མེད་བཞིན་སར་ཡང་བཤད་པའི་སྐྱློན། གཏམ་ས་ཕི་

ཟླློས་སྐྱློན་མེད་པ། 

ཟླློས་གར། རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔའི་ནང་གསེས་ཏེ། ངག་ནས་གླུ་ཚིག་ཟླློས། ལག་པས་རློལ་མློ་

འཁློལ། ལུས་ཀིས་གར་འཁབ་པ་བཅས་ཀི་མིང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གར་འཆམ་དང་། གར་

རེད། བློ། བློ་གར། ཞབས་བློ། རློལ་རེད་བཅས་སློ།། 

ཟླློས་གར་གི་རྣམ་འགྱུར་དགུ། ༡ མཛེས་ཤིང་སེག་པའི་ཉམས། ༢ བརིད་ཅིང་དཔའ་བའི་ཉམས། 

༣ ཡིད་དུ་མི་འློང་ཞིང་མི་སྡུག་པའི་ཉམས། ༤ ཡ་མཚན་ཞིང་རྒློད་བློ་བའི་ཉམས། ༥ དབང་

བཙན་ཞིང་དྲག་ཤུལ་གི་ཉམས། ༦ མཐློང་བ་དང་ཐློས་པ་ཙམ་གིས་དངངས་ཤིང་འཇིགས་

པའི་ཉམས། ༧ སྡུག་བསལ་གིས་ཉམ་ཐག་ཅིང་སྙིང་རེ་བའི་ཉམས། ༨འདློད་པ་ལ་རྔམས་ཤིང་

ཆགས་པའི་ཉམས། ༩ དུལ་ཞིང་འཇམ་ལ་ཞི་བའི་ཉམས་བཅས་དགུ་ཡློད་པའི་ནང་ཚན། དང་

པློ་གསུམ་ནི། ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་རྐྱང་པ་དང་། རེས་མ་དྲུག་པློ་དེ་ལ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་

ཀའི་རྣམ་འགྱུར་ཡློད། 

ཟླློས་གར་ཁང་། ཟླློས་གར་འཁབ་སའི་གནས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

ཟླློས་གར་མཁན། ① ཟླློས་གར་འཁབ་མཁན། ② [མངློན]རྨ་བ། 

ཟླློས་གར་གི་བསྟན་བཅློས། ལློ་རྒྱུས་སློགས་ཀི་གཏམ་སྙན་པློ་དྲི་རྨེད་ཀི་སློ་ནས་གར་དང་རེད་མློ་

བེད་ཚུལ་སྟློན་པའི་དཔེ་ཆ། 

ཟླློས་གར་ག་ིམཚམས་སྦློར་ལྔ། མཚམས་སྦློར་ལྔ་ན།ི སློ། ལན་ག་ིསློ། སྙངི་པློ། མ་ིབཟློད་པ། ངསེ་ཐུབ་བློ། 

ཟླློས་གར་གི་ཡན་ལག་བཅས་ང་བཞི། ༡ ཉེ་བར་ལེན་པ། ཉེ་བར་མཁློ་བ། ཡློངས་སུ་འཇློག་པ། རྣམ་

པར་སེད་པ། རིག་པ། ཐློབ་པ། མཉམ་པར་འཇློག་པ། སྒྲུབ་པ། བརེས་པ། དབེ་བ། དབེ་བར་

བེད་པའློ།། ༢ ཡློངས་སུ་འགློ་བ། རྣམ་པར་འདར་བ། གདུང་བ། རེད་མློ། རེད་མློའི་མདངས། 

རབ་ཏུ་འགློ་བ། འགལ་བ། ཉེ་བར་གནས་པ། མ་དག་པ། སྐྱེ་བློ་འགློད་པར་རློམ་པ། ཡི་གེ་བསྡུ་

བའློ།། ༣མ་བྱུང་བ། དཔེར་བརློད་པ། ལམ་གི་རང་བཞིན་དཔེར་བརློད་པའི་རིམ་པ་བསྡུ་བ། 

རེས་སུ་དཔག་པ། སློང་བ། བརག་དཔྱད། གཟེར་བ། སྟློབས་ལྷག་པ། ཡིད་འབྱུང་བ། འཚབ་

པའློ།། ༤ རྒློལ་བ། འཐློར་བ། འཛག་པ། ནུས་པ། ཕན་ཚུན་དུ་གནས་པ། འགློ་བ་པ་གསལ་བ། 

འབེད་པ། འགློག་པ། འགལ་བ་ལེན་པ། འདྲིད་པ། རབ་ཏུ་སེད་པ། ༥ མཚམས་སྦློར། འགློག་

པ། སེལ་བ། གཏན་ལ་ཕབ་པ། སྨློད་པ་གསལ་བ། རབ་དྭངས། ཀུན་དགའ། དུས། ཉེས་པར་

སེད་པ། བསམ་པ་ས་མ་འཆད་པ། སྙན་ངག་བསྡུ་བ། རང་གིས་སྟློན་པ་བཅས་སློ།། 

ཟླློས་གར་གི་ཡན་ལག་ལྔ། ཟླློས་གར་པ་དང་། མདློ་འཛིན་པ། རློལ་མློ་བ། ཆས་གཞུག་པ། བཞད་

གད་པ་བཅས། 

ཟླློས་གར་ཚོགས་པ། གླུ་གཞས་གར་རེད་རེད་མཁན་སེ་པའམ་ཤློག་ཁག 

ཟླློས་གར་མཛེས་རལ། གླུ་གཞས་ཟླློས་གར་དང་། གཏམ་བརློད་ཟླློས་གར། ཞབས་བློའི་ཟླློས་གར། 

གསང་ཐག་ཟླློས་གར་སློགས་ལ་སྤློད་པའི་གཟུགས་བརན་སྐྲུན་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་རྣམ་པ་ཞིག་སྟེ། 

གར་སྟེགས་ཀི་རྣམ་པ་ཞིག་སྟེ། གར་སྟེགས་ཀི་འཆར་འགློད་དང་། རྒྱབ་ལློངས་ཀི་རི་མློ། མི་

སྣའི་གདློང་གི་མཛེས་བཟློ། ཁབ་ཆས། གསང་ཐག་བཟློ་བ། གིབ་གཟུགས་ཀི་གཟུགས་བརན་

བཟློ་བ། གློག་སྒློན། གློག་འློད་སློགས་ཀང་འདུས་ཡློད། 

ཟླློས་གར། རློད་པའི་གནས་སུ་གར་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཟླློས་སྒ་ཅན། ཡི་གེ་རེ་རེ་ནས་ཚིག་དློན་གསལ་པློར་སྟློན་མི་ནུས་ཤིང་འདི་ཞེས་ངེས་གཟུང་མེད་

པར་ནམ་རྒྱུན་ཡི་གེ་དང་། ངག་ཐློག་ཏུ་བཀློལ་བའི་སྒ་ཚིག་བསྐྱར་ལབ་ཅན་ཞིག་སྟེ་ཞག་ཞིག 

ཆང་ཆུང་། ཡང་ཡེང་། སབ་སློབ་ཅེས་པ་ལ་བུའློ།། 

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

དབིན་སྐད་དུ་frequencyཟེར། 

ཟླློས་གཏམ། ཡང་ཡང་ལབ་སྐྱློར་བེད་པའི་གཏམ། 

ཟླློས་གཏམ། ཡང་ཡང་ལབ་སྐྱློར་བེད་པའི་གཏམ། 

ཟླློས་པ། ① འཆར་བའམ་འཕློ་བ། སར་ཡང་མིའི་གཟུགས་སུ་ཟླློས་པ། ② བསྐྱར་ལབ་པ། ཡང་

ཟླློས་བསྐྱར་ཟླློས། ཉིས་ཟླློས་སུམ་ཟླློས་བས་ནས་ལབས་པ། གཞན་གི་ལད་ཟླློས་མ་བེད། ཁློད་

ཀི་སྐད་ཆ་དེ་དག་ཟླློས་པ། 

ཟླློས་བུ། སྐད་ཆ་ཡང་ཡང་ཟླློས་ཏེ་སྨ་བའི་མིང་། 

ཟླློས་རློད། ཁ་མཆུའི་རློད་ཤགས། ཁིམས་སའི་ཟླློས་རློད། 

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

དབིན་སྐད་དུ་channelཟེར། 

ཟླློས་ཤིག ཡི་གེ་སློགས་ངག་ནས་ཡང་ཡང་བཟླ་བར་གིས་ཤིག་སྟེ། སགས་ཟླློས་ཤིག

ཟླློས་ཧྲལ། བརེགས་འདློགས་ཅན་གི་ཡིག་ཆེན། ཀ་མེད་སུམ་ཅུའི་ཡིག་གཟུགས་ལེགས་པར་

སྦངས་རེས་གཞི་ནས་ཟླློས་ཧྲལ་སློབ་དགློས།

ཟྭ་ཁམ། ཟྭ་ཕི་ཨ་ཡའི་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། ཨ་ཡ་ཟྭ་

དང་ཟྭ་འི་ཕི་མློ། ཟྭ་ཁམ་ཟྭ་འདྲ་ཕག་དུག་པ། འབློག་ཟྭ་ཡུ་མློ་རྣམས་དློན་གཅིག་ཟྭ་ཕི་ཨ་ཡའི་

མིང་ཡིན་ནློ།། 

ཟྭ་རྒློད། ཟྭ་རྒློད་གཡུང་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་རི་སྐྱེས་ཤིག་སྟེ། ནུས་པ་ཟྭ་འབྲུམ་དང་མཚུངས། 

ཟྭ་རྒྱག 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།  ༼ཟ༽

དབིན་སྐད་དུ་lock ཟེར། 

ཟྭ་པློ། སློ་ཚོད་ཀི་བེ་བག་སྟེ། ལློ་མའི་ལློགས་སུ་སྤུ་དང་འདྲ་བའི་ཚེར་མ་ལན་པ། 

ཟྭ་ཕི་ཨ་ཡ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་ཚ། ནུས་པས་དམུ་ཆུ་དང་རྨ་ལ་ཕན། 

ཟྭ་འབྲུམ། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཟྭ་པློའི་འབས་བུ་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཕློ་བའི་དྲློད་

ཉམས་པ་དང་། རླུང་ནད་འདྲེས་པའི་ཚ་བ་རིང་པ་སློགས་ལ་ཕན། 

ཟྭ་ཚོད། སློ་ཚོད་ཚེར་ལན་ཞིག 

ཟྭ་ར་བ་སྐལ་ལན་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ ཟྭ་ར་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ་དང་མི་གཅིག་ཡིན།

ཟྭ་ར་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ། མཚན་གཞན་སྐལ་ལན་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ་ཡང་ཞུ། མློན་འགར་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། 

འཁྲུངས་ལློ་མི་གསལ། ཆུང་དུས་ར་རི་མཛད། ར་འཚོ་བའི་ཚེ་རི་ཁ་ནས་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་དགློན་

པའི་རི་མཐློང་བ་ཙམ་གིས་སློམ་རང་བྱུང་དུ་ཤར། སློམ་ཆེན་གཉིས་ཀིས་སློམ་གི་སྐློར་གེང་

མློལ་གནང་བ་ཐློས་པས། དེ་སློམ་ཡིན་ན་ངས་ཀང་སློམ་ཤེས་པར་འདུག་སྙམ་ནས། ཕག་གྲུའི་

དགློན་པར་བློན་ནས་རེ་ཕག་མློ་གྲུ་པ་དང་མཇལ། བ་མའི་ཞལ་ནས། ཁློད་ཚེ་ས་མ་སློམ་ཆེན་

བཟང་པློ་ཅིག་ཡིན་པར་འདུག་པ་ལ་དམ་ཚིག་གི་སེལ་ཅིག་ཀང་ཡློད་པར་འདུག སློམ་ཆེན་

བཟང་པློ་ཡིན་རགས་སུ་ཁློད་རང་མའི་ལུས་ལ་ཡློད་པའི་ཚེ་མ་ཡང་ལུས་སེམས་བདེ་བ་དང༌། 

ཁློད་རང་ལ་སློམ་རང་བྱུང་དུ་ཤར་བ་ཡིན། དམ་སེལ་ཡློད་པའི་རགས་སུ་ཁ་བུབ་མིན་ཉལ་མི་

ཤེས་པ་ཡིན་གསུངས་ནས། ངློ་སྤློད་ཅིག་གནང་བས་རློགས་པ་ཁད་པར་ཅན་འཁྲུངས། མིང་

ཡང་སྐལ་ལན་ཡེ་ཤེས་སེང་གེར་བཏགས། དུས་ཕིས་ག་རབས་སུ་ཟྭ་ར་དགློན་པ་བཏབ། 

གཟིམས་ཁང་གི་རིག་ངློས་སུ་ཁློང་རང་གི་སྐྱེས་རབས་མང་པློ་ཡང་བིས། གདན་ས་ཕག་མློ་

གྲུར་ཡང་སྤིལ་མློ་ཆེ་རིག་པ་སློགས་གུས་ཞེན་ཆེ་བར་མཛད། སློབ་མ་གཡའ་བཟང་པ་ཆློས་

སྨློན་ལམ་སློགས་མང་དུ་བསྐྱངས། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༢༠༧ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཟྭང་བ། རྨྱངས་པ། རྨྱང་བ། ཟྭངས། རྐྱློང་བ། རང་ལག་རྨྱངས་ནས་མལ་དུ་ཉལ་འདུག 

ཟྭངས། ཟྭང་བའི་སྐུལ་ཚིག 

གཟག་རྒྱུ། ལྷུང་རྒྱུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཟག་པ། གཟགས་པའི་ད་ལ་བ་དང་མ་འློངས་པའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

གཟགས་པ། གཟགས་པ། གཟགས་པ། གཟློགས། གཡུག་གཡུག་བས་ནས་ཤུགས་ཀིས་ཕིར་

འདློན་པ་དང་། གཏིག་པ། མདློང་མློའི་ནང་གི་ཇ་གཟགས་པ། ཆུ་ཐིགས་ས་ལ་གཟགས་པ། 

སྨྱུག་མདློང་ནང་ནས་སན་མ་གཟགས། 

གཟང་། རེ་མློའམ་རྣློ། གཟང་ཐག དཔྱང་ཐག་ལ་བུ། 

གཟང་རིང་། ར་ེརྣློ་ཞིང་རིང་བ། ཚེར་མ་གཟང་རིང་། སྙུང་བུ་གཟང་རིང་། མདུང་གཟང་རིང་། ག་ིབཟང་རིང་། 

གཟད། ཡུལ་གི་མིང་། 

གཟན། ① དགེ་སྦློང་གི་ཡློ་བད་བཅུ་གསུམ་གི་གས་ཤིག རྔུལ་གཟན། ② སེམས་ཅན་གི་ཟ་མ། 

སྤང་ཀི་གཟན་ལ་འདུར་འདྲ། དགློང་མློར་ར་ལ་གཟན་པ་སྤད་དགློས་ལ་བུ།

གཟན་སྐྱུར། གྲྭ་པའི་གཟན་གི་སྣེ་མློ་ཐུར་དུ་འབེབས་པའི་གུས་ཚུལ་ཞིག གྲྭ་པ་ཚོས་གཟན་སྐྱུར་

ཕབ་ནས་དགའ་བསུ་གུས་འདུད་ཞུས་པ། 

གཟན་དཀར་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༩༤༣ལློར་མི་ཉག་ལྷ་སང་

འབློག་སེ་རུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཞི་པར་མདློ་མཁེན་བརེ་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེའི་ཡང་སིད་ངློས་

འཛིན། རྒྱལ་རློང་མ་ཧཱ་སྐྱིད་ལུང་དགློན་པའི་བསྟན་བདག་ཏུ་དབང་བསྐུར། ཡི་གེ་སྦློར་ཀློག་

ནས་བརམས་ཏེ་སློབ་གཉེར་གནང་། དགུང་ལློ་བཅུ་པར་སེ་དགེའི་རློགས་ཆེན་དང་། རློང་

གསར་བཤད་གྲྭ་སློགས་ཕེབས་ནས་ཐློས་བསམ་གནང་། སྤི་ལློའི་ལློ་རབས་དྲུག་ཅུ་པ་ནས་

བདུན་ཅུ་པའི་མཇུག་བར་དར་མདློ་རློང་སིད་གློས་ནང་དུ་བཞུགས། ཀྲུང་གློའི་བཅློས་བསྒྱུར་

དང་སློ་འབེད་ཀི་སིད་ཇུས་དང་བསྟུན་ནས། སྤི་ལློ་༡༩༧༨་ལློར་འབའ་པ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་

གིས་དབུ་ཁིད་པའི་བློད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ་རློམ་སྒིག་གི་ལས་སློའི་ནང་ཞུགས། སྤི་ལློ་

༡༩༨༡ལློར་སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་མི་རིགས་དློན་གཅློད་ལས་ཁུང་གིས་སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་བློད་ཡིག་

སློབ་གྲྭ་འཛུགས་པའི་བློ་འདློན་གནང་ཞིང་སློབ་སྤི་གཞློན་པའི་འགན་བཞེས་པ་དང་། བློད་ཀི་

སློལ་རྒྱུན་རིག་གནས་མྱུར་སྐྱློབ་དང་དར་སེལ་གི་ཆེད་དུ་དགེ་རྒན་ཡང་གནང་། དུས་མཚུངས་

སུ་སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་མི་རིགས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དུ་ཕག་ལས་གནང་། སྤི་ལློ་༡༩༨༧ལློར་བཀའ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

བསྟན་དཔེ་བསྡུར་གི་ཕག་ལས་གཙོ་འགན་བཞེས་ཏེ་དེང་དུས་ཀི་རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསྟན་དཔེ་

བསྡུ་སྤུས་ལེགས་མ་འདི་ཡློངས་སུ་གྲུབ། སྤི་ལློ་༡༩༨༩ལློ་ནས་རྒྱལ་ཡློངས་མི་དམངས་འཐུས་

མི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བདུན་པའི་མཇུག་གི་འཐུས་མིར་གདམས་ཐློན་བྱུང་། དེ་ནས་སྐབས་

བརྒྱད་པ་དང་། སྐབས་དགུ་པ་དང་། སྐབས་བཅུ་པ་བཅས་ཀི་འཐུས་མི་གནང་། དེ་ནས་སྤི་ལློ་

༡༩༩༠ལློར་དབིན་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་ཨློ་ཁི་སི་ཧློ་ཏིའི་སྐད་ཡིག་སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་བཞུགས་

ནས་དབིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་སློབ་གཉེར་གནང་། སྤི་ལློ་༡༩༩༢ལློར་བློད་དབིན་ཚིག་མཛོད་ཆེན་

མློ་རློམ་སྒིག་གི་ཐུགས་འགན་གཙོ་བློར་བཞེས། ད་ལ་དཔལ་བརེགས་བློད་ཡིག་དཔེ་རིང་ཞིབ་

འཇུག་ཁང་བཙུགས་ནས། འཇིག་རེན་ཐློག་གི་བློད་ཡིག་དཔེ་རིང་དཔེ་དཀློན་ཐམས་ཅད་བསྡུ་

རུག་གནང་ཞིང་ཉམས་གསློ་དང་། སར་སྐྲུན་གནང་སྟེ་དཔེ་རིང་པློ་ཏི་སྟློང་ཕག་ལ་ཉེ་བ་ཞིག་

འགེམས་སེལ་གནང་དང་གནང་མུས་སུ་མཆིས། ཁློང་གིས་ཐུགས་འགན་གཙོ་བློར་བཞེས་

ནས་གྲུབ་པའི་བསྟན་བཅློས་«བློད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ་»དང་། «བློད་དབིན་ཚིག་མཛོད་

ཆེན་མློ་»གཉིས་ཡིན་ཞིང་། གཞན་ཡང་དཔྱད་རློམ་དང་། དཀའ་འགེལ་རིགས་འགའ་ཞིག་

བཞུགས་ཡློད། དུས་རྒྱུན་དུ་ཨ་རི་དང་། དབིན་ཡུལ་གཙོ་བློར་བས་པའི་ཕི་རྒྱལ་གི་སློབ་གྲྭ་

ཆེན་མློ་ཁག་དང་། ཞིབ་འཇུག་ཁང་རྣམས་ལ་བློད་ཀི་ཤེས་རིག་སྐློར་གི་བཀའ་སློབ་གནང་

ཞིང་། ཕི་རྒྱལ་གི་བློད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་གྲུབ་འབས་རྣམས་བློད་དུ་ནང་འདྲེན་གི་གནང་

ཞིང་ཡློད། རིག་པའི་གནས་ཀུན་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅིང་བློད་རྒྱ་དབིན་གསུམ་གི་སྐད་ཡིག་ལ་

ཐློག་པ་མེད་པའི་ཁློང་ལ་བུའི་མཁས་པ་ནི་མང་དུ་ཡློད་སིད་ཀང་། དེང་གི་དུས་འདིར་ཆློས་

བརྒྱད་ལམ་ཁའི་རྩྭ་བཞིན་དློར་ནས། སར་གི་བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

རྣམས་ཀི་རྣམ་ཐར་ཇི་བཞིན་བསྐྱངས་པའི་བ་མ་ནི་རེ་འདི་ཉིད་ལས་མཐློང་བ་དཀའློ།།

གཟན་གློད། ཆུད་ཟློས་སུ་སློང་བ་དང་ཟད་པ། གློན་པ་གཟན་གློད་ཆེན་པློ་འདུག 

གཟན་གློས། གློས་སྤིའི་མིང་སྟེ། ཉལ་གཟན་རྔུལ་གསན་སློགས་བགློ་བ་སློ་སློ་ལའང་། 

གཟན་སློ། ཟད་གློན་ཆེ་ཆུང་སྟེ། གཟན་སློ་ཆེན་པློ་གཟན་སློ་ཆུང་ཆུང་སློགས་ལ་བུ། 

གཟན་རྒྱག ཆུད་ཟའ་ིགནློད་པ་དང་གློན། ནློར་རས་ལ་གཟན་རྒྱབ་མ་བེད། གཟན་རྒྱབ་ཆེན་པློ་བྱུང་འདུག 



  996  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཟན་སྒློག གྲྭ་གཟན་སློམ་བེད་ཀི་ཐག་པ། གཟན་ཐག་ཀང་ཟེར། 

གཟན་ཆག གཟན་པ་དང་ནག་གི་བསྡུས་མིང་། 

གཟན་ཆུང་། ཕྲུ་གུ་སྒིལ་བེད་ཀི་སྣམ་གཟན་ཆུང་ཆུང་། 

གཟན་སྙིགས། གནག་ཕྱུགས་ཀིས་རྩྭ་བཟས་པའི་སྙིགས་རློའམ་འཕློ་མ། 

གཟན་སྟན། རབ་བྱུང་གི་གཟན་དང་གདན། 

གཟན་པ། ① གཟློན་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ② གནློད་པའམ་གཙེས་པ། ཚེར་མ་རང་པ་

ལ་གཟན་པ། སྙན་ལ་གཟན་པ། སྤློད་པ་མི་བཟང་བས་གློགས་ལ་གཟན་པ། ③[རིང]གསན་པ། 

དློན་མེད་གློན་ཆེ་བ། ཟས་གློས་གཟན་པ་ལ་ཚོད་མི་འདུག ④ ར་དྲེལ་ལ་སྟེར་རྒྱུའི་རྩྭ་དང་སློག་

མ། བ་ཕྱུགས་ནང་ལ་བཞག་གཟན་ཕི་ལ་བརྒྱབ། 

གཟན་པ་རྒྱབ་པ། ར་དྲེལ་སློགས་ལ་ཆུ་བླུད་ནས་གཟན་པའམ་རྩྭ་སྟེར་བ། 

གཟན་པློ། ① གློན་ཆེ་བ། ཟས་ལ་གཟན་པློ་ཡློང་། ལྷམ་ལ་ཤིན་ཏུ་གཟན་པློ་བྱུང་། ② གནློད་པློའམ་

རྩུབ་པློ། ཚིག་རྩུབ་མློས་རྣ་བར་གཟན་པློ་བས། 

གཟན་རྩྭ། ར་ཟློག་ར་ལུག་སློགས་གསློ་བེད་ཀི་རྩྭ། 

གཟན་ཤམ། བློད་ཀི་གྲྭ་པའི་གཟན་དང་ཤམ་ཐབས་ཀི་བསྡུས་མིང་། ལུས་སྟློད་དུ་གློན་ཆས་ལ་

གཟན་དང་ལུས་སྨད་ལ་གློན་ཆས་ལ་ཤམ་ཐབས་ཟེར།

གཟན་ཤིང་། གཟན་པ་དང་མེ་ཤིང་། 

གཟབ། བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་ད་ལ་བ། རིག་པ་བསྒིམས་པ་དང་དློགས་ཟློན་བེད་པའི་དློན་ཏེ། ནད་པས་

ཟས་སྤློད་གཟབ། དག་ལ་གཟབ། རྒྱན་དུ་ཁ་ཚིག གཟབ་གློས། གཟབ་སྤློས་རྒྱབ་བེད་ཀི་གློས། 

གཟབ་རྒྱས། གཟབ་གཟབ་ཀི་རྒྱས་སྤློས། གསློལ་སྟློན་གཟབ་རྒྱས་གཤློམ་པ། 

གཟབ་ཆེན་ལ་གཅེས་པ་བརྒྱད། སྣ་ལམ་ཟླུམ་ལ་སྒློས་ཆགས་གཅེས། གཅིག་པུར་སྐྱེས་ལ་དཔུང་

ཐུང་གཅེས། གདགས་པ་ཅན་ལ་ཟུར་ཐིག་གཅེས། སྟློད་ཕུབས་ཅན་ལ་ཕློ་བ་གཅེས། སྨད་

ཕུབས་ཅན་ལ་ཁློང་འདྲེན་གཅེས། རང་པར་རར་ཞློན་ཕི་འབང་གཅེས། ། ཡར་ཕུལ་མཐར་རྒྱས་

སྒློས་གནློན་གཅེས། མིག་ཅན་དག་ལ་སྐེ་གཙང་གཅེས་སློ།། 
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གཟབ་ཆེན་ལ་འདློན་པ་བཞི། དབུ་ཅན་གཟབ་མ་འབི་བའི་ཁད་ཆློས་ལ། ༡ བཟང་མགློ་ལ་འདློན། ༢ 

འཁང་དཔུང་པ་ལ་འདློན། ༣ སྒློས་སློ་ཐམ་ལ་འདློན། ༤ ཤད་མར་འཐེན་ལ་འདློན། ༥ སྤང་

ཁློག་པ་ལ་འདློན། ༦ ཧུམ་སྣག་སྣ་ལ་འདློན། ༧ གཡེར་ཡར་འཕུལ་ལ་འདློན། ༨ ཡང་ཡ་

བཏགས་ལ་འདློན། ༩ གྲུང་ཟག་མཆུ་ལ་འདློན། ༡༠ བཟང་མགློ་དཔུང་ལ་འདློན། ༡༡ འཛུམ་

དཀར་ནག་སྣ་ལ་འདློན། ༡༢ མཉེན་བསྙློལ་མཚམས་སུ་འདློན། ༡༣ ཧུར་མིག་ལ་འདློན། ༡༤ 

འཁྱུག་ཡན་ལག་ལ་འདློན་ནློ།། 

གཟབ་མཆློར། རྒྱན་གློས་ཡག་པློ། གཟབ་མཆློར་སྤས་པ། 

གཟབ་འཆློས། གཟབ་ནན་བརན་པློ། མནློ་བསམ་གཟབ་བརན་གཏློང་བ། 

གཟབ་ནན། གཟབ་གཟབ་ནན་ནན། གློས་སྡུར་གཟབ་ནན་བེད་པ། གཟབ་ནན་གིས་ཉན་པ། 

གཟབ་པ། ① བཟབས་པ། གཟབ་པ། གཟློབས། བཟབ་བཟབ་བེད་པ། ཟས་སྤློད་ལ་གཟབ་པ། 

མགློན་ལ་བཟབ་པ། སྣེ་ལེན་གཟབ་དགློས། ② གཟློབ་ཀི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

གཟབ་སྤས། གློས་རྒྱན་སློགས་ལེགས་པར་བགློས་པའི་སྤློད་ལམ་སྟེ། གར་པས་གཟབ་སྤས་བས། 

གཟབ་སྤློས། རྒྱན་གློས་གཟབ་མཆློར་བས་པ། 

གཟབ་མ། ཡི་གེ་དབུ་ཅན་ནམ་ཡིག་དཀར། 

གཟབ་བཞེས། ① འཁི་ཁུར་དང་སྤློད་ལམ་གི་གཟབ་བརློན། ཐུགས་ཁུར་གཟབ་བཞེས། འཕློད་

བསྟེན་གཟབ་གཞེས། ② གཟབ་མཆློར་སྤས་པ། 

གཟབ་གཟབ། ནན་ཏན་གི་དློ་འཁུར་རམ་སྤློད་ལམ་སྒིམ་པློ། བསམ་བློ་གཟབ་གཟབ་གཏློང་བ། ལས་

འཕང་དློག་སར་འགློ་དུས་གཟབ་གཟབ་བེད་དགློས། 

གཟབ་གཟབ་ནན་ནན། རིག་པ་བསྒིམས་པའི་བེད་སྟངས། དློན་གནད་ཚང་མ་གཟབ་གཟབ་ནན་ནན་

གིས་ཐག་གཅློད་བེད་པ། 

གཟབ་གཟབ་གཟེངས་གཟེངས། དགའ་དགའ་གུས་གུས་སམ་དང་དང་དློད་དློད། ངལ་རློལ་གཟབ་

གཟབ་གཟེངས་གཟེངས་ཀིས་བས་པ། གཟབ་གཟབ་གཟེངས་གཟེངས་ཀིས་སྣེ་ལེན་ཞུས་པ། 

གཟབ་ཡིག བློད་ཡིག་དབུ་མེད་ཀི་ཡིག་གཟུགས་ཀི་ནང་ནས་འབི་ཚུལ་གཞན་ཤིག་སྟེ། བཀའ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤློག་སློགས་ལ་གཟབ་ཡིག་འབི། 

གཟབ་བཤད། དཔེ་ཆ་འཁིད་སྐབས་འགེལ་བཤད་གཏིང་གཟབ་པློར་བརྒྱབ་ཏེ་བཤད་པའི་དློན་ཡིན། 

གཟབས། གཟབ་གཟབ་བས་ཟིན་པ། གཟབ་ཀི་དུས་འདས་པ། 

གཟའ། ལྷག་པ་ཕུར་བུ་པ་སངས་སློགས་ནམ་མཁའི་གཟའ་དང་། དུས་ཚོད་བདུན་ཕག་བརི་བའི་

གཟའ་དང་། ལུས་པློའི་ཚོར་བ་ཉམས་པའི་ནད་སློགས་ལ་ཟེར། 

གཟའ་སྐར། གཟའ་དང་སྐར་མ་སྟེ། བུ་མློ་ཨ་མའི་ས་རུ་ལློག་རྒྱུར་གཟའ་དང་སྐར་མ་བལ་མི་དགློས་

ཟེར་བ་ལ་བུ། 

གཟའ་སྐར་བཟང་པློ། གཟའ་སྐར་གི་འཕློད་སྦློར་བཟང་པློ། 

གཟའ་སྐྱེ། འཇློན་ཐང་མེད་པའི་མི། 

གཟའ་ཁིམ། རྒྱུ་སྐར་གཟིའི་སློད་གནས། 

གཟའ་འཁློར། གཟའ་བདུན་རེས་མློས་ཀིས་འཁློར་བ། 

གཟའ་རྒློད། [མངློན]གཟའ་སྒ་གཅན། 

གཟའ་སྒ་གཅན། སར་གི་བཤད་སློལ་ལར་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ཟ་མཁན་ཏེ་ལྷ་མ་ཡིན་གི་དབང་པློ། 

གཟའ་གིབ། སར་གི་བཤད་སློལ་སྒ་གཅན་གདློང་ཐུག་གི་གནློད་པ། 

གཟའ་རྒྱག བཤད་སློལ་ལ་སྒ་གཅན་གདློང་ཐུག་གི་གནློད་པ་བྱུང་ནས་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་འགུལ་མེད་

དམ་ཁ་གགས་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར་པ། དེང་སྐབས་གསློ་རིག་ལས་ཁག་ར་འགག་པའམ་ཀད་ཁག་

ཤློར་བའི་ནད་ཀི་བེ་བག་ཅིག 

གཟའ་དགུ། ཉི་མ་དང་། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། ཕུར་བུ། པ་སངས། སེན་པ། སྒ་གཅན། མཇུག་

རིང་བཅས་སློ།། 

གཟའ་དགུ་པ། སྐར་མ་དུ་བ་མཇུག་རིང་། 

གཟའ་བརྒྱད་པ། རཱ་ཧུ་ལའམ་གཟའ་སྒ་ གཅན། སར་གི་བཤད་སློལ་ལ་ཉི་མ་ཟླ་བ་ཟ་མཁན་གི་

གཟའ་ལ་ཟེར། 

གཟའ་ངན་པ། ནག་རིས་ཀི་བཤད་སློལ་ལ་གཤེད་གཟའ་སློགས་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་གཟའ་ལ་ཟེར། 
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གཟའ་ལྔ། མིག་དམར་དང་། ལྷག་པ། ཕུར་བུ། པ་སངས། སེན་པ་སྟེ་ལྔ། 

གཟའ་བཅུ། ཉི་མ་དང་། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། ཕུར་བུ། པ་སངས། སེན་པ། སྒ་གཅན། དུས་

མེ། མཇུག་རིང་བཅས་བཅུ། 

གཟའ་མཇུག་རིང་། སྐར་མ་དུ་བ་མཇུག་རིང་། 

གཟའ་ཉི་མ། ① སྐར་རིས་ལུགས་ཀི་རེས་གཟའ་བདུན་གི་ནང་ཚན་ཐློག་མར་ཉི་མ་ནས་འགློ་འཛིན། 

ཉི་མ་ཐློག་མར་སྐྱེས་པའམ། སྟློང་པར་ཞུགས་རེས་ཐློག་མར་ཉི་མ་ནས་འགློ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་ཡིན། སྐྱེས་ཁིམ་ཀརཊ། སྐར་དྲུག་སྟེ་ནབས་སློའི་ཆུ་ཚོད་ཞེ་ལྔ། ཉི་མའི་ཞག་

གསུམ་དཀིལ་འཁློར་དང་ཡུལ་ལློངས་ཀི་ཐད་ལའང་ལ། ② གཟའ་འཁློར་རེའི་ཞག་བདུན་པ། 

གཟའ་གཏད། ༡ ཉི་མ་དང་། ༢ ཟླ་བ། ༣མིག་དམར། ༤ ལྷག་པ། ༥ ཕུར་བུ། ༦ པ་སངས་། ༧ 

སེན་པ། ༨སྒ་གཅན། ༩ དུས་མེ། ༡༠ མཇུག་རིང་བཅས་བཅུ། 

གཟའ་དག རེས་གཟའ་དག་པ་སྟེ་ལྔ་བསྡུས་ཀི་ནང་གསེས། ཚེས་ལློངས་རློགས་མཚམས་ཀི་རེས་

གཟའ་དང་། ཆུ་ཚོད། ཆུ་སང་སློགས་གསལ་བར་སྟློན་པའློ།། 

གཟའ་དུག སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་གཟའ་དུག་གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་དང་། 

འཁློར་གཟའ་དུག་དགུ་སློགས་མཆིས། ནུས་པས་གཟའ་ནད་སྤི་ལ་ཕན། 

གཟའ་ངྷྷུ། གཟའི་ཟླ་ལློངས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བ་ལ་གཟའི་ངྷྷུ་ཝ་ལ་བརི་བའི་ཟླ་བ་ས་མའི་གནམ་

སྟློང་གི་རེས་གཟའ་དང་། ཚེས་ཞག་དེ་རློགས་མཚམས་ཀི་ཆུ་ཚོད་རྒྱུན་དང་བཅས་པ། 

གཟའ་གདློན། སར་ག་ིབཤད་སློལ་རཱ་ཧུ་ལ་སྟ་ེགཟའ་གིབ་ཀ་ིནད་གཏློང་མཁན་གདློན་འདྲ་ེབ་ེབག་པ་ཞིག 

གཟའ་གདློན་གི་ནད། དེ་ཡང་རྒྱུ་སྐར་བིཥི་སྟེ་མཇུག་ཡློད་རྒྱུ་བའི་དུས་སུ་གཟའ་ནད་ཡློང་བའི་ཉེན་

ཁ་ཡློད་པའི་དུས་ཡིན་པར། བློད་ལུགས་ཚེས་བཞི་དང་། བརྒྱད། བཅུ་གཅིག བཅློ་ལྔ། བཅློ་

བརྒྱད། ཉི་ཤུ། ཉེར་གཉིས། ཉེར་ལྔ། ཉེར་དགུ་བཅས་ལ་ཡིན། བློད་ཀི་ཚེས་ཞག་གི་རིས་ལ་

ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་ཡློད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་བིཥི་ས་ཆ་ལ་རྒྱུ་ན་གཟའ་འློག་ཆུ་

ཚོད་༡-༣༠བར་རྒྱུ་བ་དང་། ཕི་ཆ་ལ་རྒྱུ་ན་གཟའ་འློག་ཆུ་ཚོད་༣༡-༠བར་རྒྱུ། ཞིབ་པ་བློད་

ལུགས་ལློ་ཐློའི་ནང་དུ་བལ་དགློས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཟའ་བདུད་དཀར་པློ། གཟའ་དུག་མ་ེཏློག་དཀར་པློ་འཆར་བ་ཞིག་སྟེ། ནུས་པ་གཟའ་དུག་དང་མཚུངས། 

གཟའ་བདུད་མགློ་དགུ། སློ་སྨན་གཟའ་དུག་སློང་པློ་གཅིག་ལ་མེ་ཏློག་དགུ་འཆར་བ་ཞིག་སྟེ། ནུས་

པ་གཟའ་དུག་དང་མཚུངས། 

གཟའ་བདུད་ནག་པློ། གཟའ་དུག་མེ་ཏློག་སློ་ནག་འཆར་བ་ཞིག་སྟེ། ནུས་པ་གཟའ་དུག་དང་མཚུངས། 

གཟའ་བདུན། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། ཕུར་བུ། པ་སངས། སེན་པའློ།། 

གཟའ་ནད། གཟའ་བདུན་རཱ་ཧུ་ལས་གཏློང་བར་གགས་པའི་ནད་དེ། ཀད་སྟེང་ཁག་ར་རྡློལ་ནས་ཁ་

ལྐུགས་ཤིང་མིག་སེ་བ་དང་། གཞློགས་བཤལ་བ། ཚོར་བ་ཉམས་པ། དྲི་ཆེན་དང་དྲི་ཆུ་དབང་

མེད་དུ་འཆློར་བ་བཅས་འབྱུང་བའི་ནད་ཅིག དློན་དངློས་ཀད་ར་ཁག་གིས་འགགས་པའམ། 

ཡང་ན་ཀད་ར་འགད་ནས་ཀད་པའི་ནང་དུ་ཁག་ཤློར་ཏེ་ཚོར་བ་དང་དྲན་པའི་དབང་པློ་ཉམས་

པའི་ནད་ལ་ཟེར། རྒྱ་སྐད་དུ། 脑溢血 ཟེར་བ་དེ་ཡིན།

གཟའ་གནས་དྲུག གཟའ་གནས་དང་། ཆུ་ཚོད། ཆུ་སང་། དབུགས། རི་རློའི་ཆ་ཤས། རི་མཁའ་རིའི་

ཆ་ཤས་ཏེ་དྲུག 

གཟའ་པ་སངས། ① རེས་གཟའ་བདུན་གི་དྲུག་པ། ② གཟའ་འཁློར་རེའི་ཞག་ལྔ་པ། 

གཟའ་པློ། མི་བླུན་པློའི་མིང་གཞན་སྟེ། མི་བླུན་པློ་དང་། མི་འཇབ་པློ། མི་གཟའ་པློ་རྣམས་དློན་གཅིག 

ལྷ་སའི་སྐད་དུ་མི་ལྐུགས་པ་ཡང་ཟེར། 

གཟའ་སེན་པ། ① རེས་གཟའ་བདུན་གི་ནང་ཚན་བདུན་པ། དེ་ནི་སྐར་མ་འློད་ཆུང་དཀར་ཤམ་མེ་

བ་ཞིག་ཡིན་ཡང་འགློས་དལ་བས་ཕིར་ལློག་ལ་བརེན་ནས་ཞིབ་བརག་བས་ན་ངེས་ཐུབ་པ་

ཞག་ཡིན། སྐྱེས་ཁིམ་སྣྲུབས་ཀི་ཆུ་ཚོད༠། ཉིན་དཀིལ་ཆིག་ཁི་བདུན་བརྒྱ་རེ་དྲུག ཚེས་དཀིལ་

ཆིག་ཁི་དགུ་བརྒྱ་སློ་བདུན་མདའ་འདློད་དྲག་ཆ་ཆིག་སྟློང་བཞི་བརྒྱ་གློ་བདུན། ② གཟའ་

འཁློར་རེའི་ཞག་དྲུག་པ། 

གཟའ་ཕུར་བུ། ① རེས་གཟའ་བདུན་གི་ནང་ཚན་ལྔ་པ། དེ་ནི་སྐར་མ་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་

ཅན་ཞིག་ཡིན། སྐྱེས་ཁིམ་མེ་བཞིའི་ཆུ་ཚོད་ཐིག་ཉིན་དཀིལ་བཞི་སྟློང་བཞི་བརྒྱ་མདའ་འདློད་

དྲག་ཆ་དགུ་སྟློང་ལྔ་བརྒྱ་ག་བཞི། ② གཟའ་འཁློར་རེའི་ཞག་བཞི་པ། ③ ལྷའི་བ་མ། དེ་ལྷ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

རྣམས་ལ་སྒ་རིག་པ་སློབ་མཁན་དགེ་རྒན་ཡིན་སྐད། 

གཟའ་ཕློག་པ། གཟའ་ནད་ཐེབས་པ། 

གཟའ་ཕེད་དག་པ། གཟའ་དག་གི་ཆེད་དུ་གཟའ་བར་ལ་ཟླ་རང་གིས་སྣློན་འཕི་བས་ནས་ཉི་རང་

གིས་ད་དུང་སྣློན་འཕི་མ་བས་པས་ན་ཕེད་དག་ཟེར། 

གཟའ་བར་བ། གཟའ་ངྷྷུ་ལ་རག་ལློངས་བིན་པས་གཟའ་བར་གྲུབ་ཀང་རང་ལློངས་སྣློན་འཕི་མ་བས་

པས་ཉིན་ཞག་དེའི་རེས་གཟའ་དངློས་སུ་འགྱུར་མི་འགྱུར་ལ་ངེས་པ་མེད་པས་ན་བར་བ་སྟེ་

ཕུང་གསུམ་པ་ཞེས་པའི་དློན་ནློ།། 

གཟའ་མིག་དམར། ① རེས་གཟའ་བདུན་གི་ནང་ཚན་གསུམ་པ། དེ་ནི་སྐར་མ་དམར་པློ་འློད་དམར་

གསལ་ལེ་བ་ཞིག་ཡིན། སྐྱེས་ཁིམ་མཆུའི་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུ། ཉིན་ཞག་དཀིལ་འཁློར་དྲུག་བརྒྱ་

ག་བདུན། ཚེས་ཞག་དཀིལ་འཁློར་དྲུག་བརྒྱ་གློ་བདུན་མདའ་འདློད་དྲག་ཆ་ཆིག་ཁི་ཉིས་བརྒྱ་

ཞེ་དགུ། ② གཟའ་འཁློར་རེའི་ཞག་གཉིས་པ། 

གཟའ་ཚེས། གཟའ་དང་ཚེས་པ། 

གཟའ་འཛིན། ཉི་ཟླ་གཟས་སྒིབ་པ། སྤིར་གནམ་སྟློང་སྟེ་ཉི་ཟླ་གཉིས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་འཆར་བའི་

དུས་དེར་སྒ་གཅན་གདློང་མཇུག་གང་རུང་དང་གསུམ་འཛོམས་ཚེ་ཉི་འཛིན་འབྱུང་སིད་ལ། ཉ་

གང་སྟེ་ཟླ་གཉིས་ཁ་གཏད་དུ་འཆར་བའི་དུས་དེར་སྒ་གཅན་གདློང་མཇུག་དང་ཟླ་བ་གཉིས་

འཛོམས་ཚེ་ཟླ་འཛིན་འབྱུང་སིད་ཀང་། དེ་གསུམ་རླུང་འགློས་ཀི་བགློད་པ་མྱུར་དལ་དང་ལྷློ་

དབུས་བང་གསུམ་གང་ལ་སྤློད་པ་མཐུན་ནམ་མི་མཐུན། སྐར་མ་གང་དང་གང་ལ་གནས་པ་

སློགས་ལེགས་པར་བརག་དགློས་ཏེ། ས་ཚིགས་སློ་སློའི་དབང་གིས་འཛིན་ཆ་ཆེ་ཆུང་དུས་ས་

ཕི་མཐློང་མི་མཐློང་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་ངློ་།། 

གཟའ་ཟླ་བ། ① རེས་གཟའ་བདུན་གི་གཉིས་པ། ② གཟའ་འཁློར་རེའི་ཞག་དང་པློ། 

གཟའ་ཡི་རེན། [མངློན]སྒ་གཅན། 

གཟའ་ཡི་མུ་ཁྱུད། [མངློན]གནམ་གི་དགུ་ཚིགས་སམ་གནམ་གི་སྐེ་རགས། 

གཟའ་ཡིས་བཟུང་། ① [མངློན]ཟླ་བ་གཟས་བཟུང་བ། ② སེམས་ཅན་ལ་གཟའ་ནད་ཕློག་པ། 
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 ③ གཟའ་ནད་ཕློག་པ་ལར་རིག་པ་རློག་པ་ལ་གློ

གཟའ་རུ་དགློན། བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ཕློ་ཁི་

སྤི་ལློ་༡༧༣༠ལློར་ཀིརི་རིན་པློ་ཆེ་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། 

གཟའ་རློ། ① གཟའ་ནད་ཕློག་པའི་མི་ལ་སྨློད་པའི་ཚིག ② གཟའ་པློ་དང་དློན་གཅིག

གཟའ་རཱ་ཧུ་ལ། གཟའ་དགུའི་བརྒྱད་པ་སྒ་གཅན། 

གཟའ་ལྷག་པ། ① རེས་གཟའ་བདུན་གི་ནང་ཚན་བཞི་པ། དེ་ནི་སྐར་མ་དཀར་གསལ་གསེར་འློད་

ཅན་ཞིག་ཡིན། ཉིན་དཀིལ་ག་བདུན་དང་བརྒྱ་ཆ་གློ་བདུན། ཚེས་དཀིལ་ག་དགུ་དང་བརྒྱ་ཆ་

སློ་དྲག་མདའ་འདློད་དྲག་ཆ་དགུ་སྟློང་སུམ་བརྒྱ་དང་བཞི། སྐྱེས་ཁིམས་ས་གའི་ཆུ་ཚོད་སུམ་

ཅུ། ② གཟའ་འཁློར་རེའི་ཞག་གསུམ་པ། 

གཟའི་ཁམས། ཉི་མ་མིག་དམར་མེ་ཡི་ཁམས། ཟླ་བ་ལྷག་པ་ཆུ་ཡི་ཁམས། པ་སངས་སེན་པ་ས་ཡི་

ཁམས། ཕུར་བུ་སྒ་གཅན་རླུང་གི་ཁམས། ཞེས་པ་ལར་སྐར་རིས་པ་དང་། ནག་རིས་པ་རྣམས་

ཀིས་ཕུར་བུ་ཤིང་དང་། པ་སངས་ལྕགས་ཡིན་པར་འདློད་པ་མ་གཏློགས་གཞན་འདྲའློ།། 

གཟའི་རག་ལློངས། དེ་ལ་ཞག་གསུམ་གི་རག་ལློངས་གསུམ་ཡློད་ཅིང་། དེ་ལས་ཚེས་ཞག་ནི་ཚེས་

ཞག་གཅིག་གི་ཡུན་ཚད་ཆ་མཉམ་ན་ཆུ་ཚོད་ང་དགུ། ཆུ་སང་གསུམ། དབུགས་བཞི་རི་མཁའ་

རིའི་ཆ་ཤས་བཅུ་དྲུག 

གཟའི་རེན། གཟའ་ཡི་རེན་དང་དློན་གཅིག 

གཟའི་ངྷྷུ་བ། གཟའ་ངྷྷུ་དང་དློན་གཅིག 

གཟའི་བདག་པློ། [མངློན]ཉི་མ། 

གཟའི་ནང་གསེས་ཀི་བགློད་པ། ཟླ་བའི་རང་འགློས་མྱུར་བས་ཉི་མའི་མདུན་ནས་འཆར་ཏེ་རྒྱབ་ཏུ་

ནུབ། ལྷག་སངས་མཇུག་རིང་གསུམ་ཉི་མ་དང་ཉེ་བར་འགློགས་ཤིང་རང་འགློས་ཚུལ་གིས་ཉི་

མའི་མདུན་རྒྱབ་ཅི་རིགས་ནས་འཆར་ནུབ་བེད་པས་སློད་དང་ཐློ་རེངས་ཙམ་མ་གཏློགས་མི་

མཐློང་ལ། དྲག་གཟའ་གསུམ་རང་འགློས་བུལ་བས། ཉི་མའི་རྒྱབ་ནས་འཆར་ཏེ་མདུན་དུ་ནུབ་
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པས་མཚན་ཕེད་ལའང་མཐློང་ངློ་།། 

གཟའི་མུ་ཁྱུད། གཟའ་ཡི་མུ་ཁྱུད་དང་དློན་གཅིག 

གཟར། ས་འློག་གི་སྟན་གི་བེ་བག་ཅིག 

གཟར་མགློ ཐུར་པ་དྲངས་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཤིང་གིས་བཟློས་པའི་སྐྱློག་རིགས་ཞིག 

གཟར་ཆེན། ར་སའི་འློག་ཏུ་འདིང་རྒྱུའི་སྟན་ཞིག 

གཟར་ཆེན་གཟར་ཆུང་གཉིས། གཟར་ཆེན་ནི་ར་སའི་འློག་ཏུ་འདིང་བེད་ཀློ་བ་ལས་བཟློས་པའི་ཀློ་

གཟར་ཆེ་བ་དེ་ཡིན་ཅིང་། གཟར་ཆུང་ནི། ཡློབ་གདན་ཟེར་བ་ཡློབ་ཐག་གཡས་གཡློན་གི་སྟེང་

ནས་ཁེབས་ལ་བུར་གཡློགས་པའི་ཀློ་གཟར་ཆུང་བ་གཉིསལ་ཟེར། 

གཟར་ཆློས་འཁློར་དགློན། མིང་གཞན་ཆློས་འཁློར་བདེ་ཆེན་གིང་ཟེར། རེ་བཙུན་ཏ་ར་ན་ཐས་ཕག་

བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་བློད་རངསྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་གཏིང་སྐྱེས་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཟར་སྟན། ས་འློག་གི་སྟན། 

གཟར་ཐག ཡློ་བད་འགེལ་སའི་ལུང་ཐག

གཟར་པློ། ཐུར་དུ་གཞློལ་པློ། གེན་ཐུར་གཟར་པློ། རི་གཟར། གཟར་པློའི་ལ་ལ་མ་འཛེགས་ན། བདེ་

མློའི་ཐང་ལ་སེབས་ལེ་མིན། ཁ་མློའི་སྨན་སྦློར་མ་ཟློས་ན། ཐུ་མློའི་ནད་གཞི་དྲག་ལེ་མིན། 

གཟར་བ། འགེལ་བ། བ་གློས་ཕག་པར་གཟར། འབེན་གཟར་བ། 

གཟར་བུ། ཐུག་པ་སློགས་བླུག་བེད་ཤིང་ལས་བཟློས་པ་ཞིག དཀའ་ལས་སྐྱ་བས་བརྒྱབ་ནས་

ལློངས་སྤློད་གཟར་བུས་བས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱློགས་དང་། ལག་སྐྱློགས། ཤིང་

སྐྱློགས་བཅས་སློ།། 

གཟར་བུ་མགློ [མངློན]སྦྲུལ། 

གཟར་མློ། གཟར་པློ་དང་དློན་གཅིག 

གཟར་ཞིང་། ལེབས་ཞིང་ཡང་ཟེར། རི་ལེབས་གཟར་པློར་བཅློས་པའི་ཞིང་ཁར་ཟེར། 

གཟར་ཡུ། ཐ་མག་འཐེན་བེད་དགང་གཟར་གི་ཀན་ཙེའམ་མདའ། 
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གཟར་རུ། [ཡུལ]ཤིང་སྐྱློགས། རམ་པའི་གཟར་རུ། ཐུག་པའི་གཟར་རུ། 

གཟལ་བ། [རིང]བཀས་པ། 

གཟལ་པ། ཁ་འགས་པར་བེད་པ། 

གཟས། བེད་མེད་ལས་ཚིག དམིགས་ཡུལ་གཅིག་ལ་གཏད་པའི་དློན་ཏེ། གཟས་ནས་སློབ་གྲྭར་

སློང་ལ་བུ། 

གཟས་པ། ① ཁ་གཏློད་པ་དང་རྡེག་པ་དང་རློམ་པ། མདའ་འབེན་ལ་གཟས་པ། རྡུང་རྡེག་བེད་པར་

གཟས་པ། བ་བར་གཟས་པ། དེ་ལ་རལ་གི་བརྡེག་པར་གཟས་པ་ན། ཐད་དུ་གཟས་པ། 

 ② མངའ་རིས་སྐད ཁ་གཏད་པའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། སྒེ་མློའི་ཁ་གཟས་དང་ངས་འབྲུ་བླུག་ལ་

བུའློ།། 

གཟས་འཛིན། གཟའ་འཛིན་དང་དློན་གཅིག 

གཟས་ས། [ཡུལ]འབློག་པའི་ར་ནློར་ར་ལུག་སློགས་འཚོ་ཡུལ་གི་རྩྭ་ས། 

གཟི། ① འདིའི་བྱུང་ཁུངས་སྐློར་ལ་ཚན་རིག་དང་པའི་ངེས་གཏན་ཞིག་ད་བར་ཤེས་རློག་བྱུང་མེད། 

འགའ་ཞིག་གིས་རང་བྱུང་གི་རྡློ་རིགས་ཤིག་ཡིན་པར་འདློད། འགའ་ཞིག་གིས་ཆེས་གནའ་

བློའི་དུས་སུ་བློད་ཀི་ལག་རལ་གིས་བཟློས་པར་འདློད། དམངས་ཁློད་བཤད་སློལ་ཞིག་ནི་མི་

མ་ཡིན་པས་བཟློས་པར་འདློད། གང་ལར་གང་བློད་ཀི་ཡུལ་ལས་སའི་གློ་ལའི་ཟུར་གཞན་ན་

མཐློང་རྒྱུ་མེད་པའི་རྡློ་རིགས་ཤིག་ཡིན། བཅག་ན་བཅག་འཕློས་ནས་བལས་ན་ཕིའི་ཁ་དློག་

དང་རི་མློ་ནང་དུ་མེད་ཅིང་། ཅུང་ཁློབ་པ་བཏུལ་ས་བ་ལ་དཔྱད་ན་མིས་བཟློས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་

ངེས། འློན་ཀང་འགའ་ཞིག་ལ་ཕློགས་གཅིག་གཟི་ཡིན་པ་དང་། ཕློགས་གཞན་ཞིག་མཆློང་ཡིན་

པ་དེ་གཉིས་ཀི་བར་མཐུད་མཚམས་མེད་པ་ཅན་ཡང་ཡློད་འདུག ཆེ་ཆུང་ངེས་མེད་ཅན། 

དབིབས་ཕལ་ཆེར་ནར་མློ་དང་། གཟི་སྟག་རླློག་ཅེས་པ་རིལ་རིལ་ཅན་ཡང་ཡློད། ཁ་དློག་ནག་

པློ་ལ་རི་མློ་དཀར་པློ་ཁྱུ་མིག་ཅན་དང་། ཆུ་རིས་ཅན། རེད་དཀྲིས་ཅན། ཁ་དཀྲིས་ཅན་སློགས་

སྣ་ཚོགས་ཡློད། རིགས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་ན། ཟླུམ་པློ་སྟག་རླློག་དང་། རང་རིང་ཁ་ཆུང་། གཟི་ར་

སློ་མ། ནག་ཁ། སེར་ཁ། ཁམ་ཁ། ཁྱུ་མིག་གཅིག་པ། ཁྱུ་མིག་གཉིས་པ། ཁྱུ་མིག་དགུ་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

སློགས་ཡློད། ཞིབ་པར་བལས་ན་མཆློང་སློགས་རིན་ཆེན་རིགས་གཞན་ལ་མེད་པའི་ཁ་ས་

ཞེས་པའི་སེན་རིས་ལ་བུའི་རི་མློ་མང་པློ་ཞིག་ཡློད། ས་ཚད་6.5~7℃ ཡློད་པས་ཤེལ་

རིགས་སྤིར་བཏང་པས་བཅད་ནུས་ཀང་། མཁེག་ཚད་ཆུང་ཞིང་ཁློ་པས་བརྡུང་ན་ཆག་ས་བ། 

ཕིའི་ཁ་དློག་ལར་ཡློད་མེད་ལ་མ་ལློས་པར་བཅག་ཁ་ཁམ་སྐྱའམ་འློ་ཁ་ཡིན། བསྡུར་ལིད་ཁེ་ 

2.6 ~2.8ཡློད་པ་བཅས་ངློས་ཟིན་ས། ཤེལ་ཕེང་དུ། སྲུང་བའི་མཆློག་ནི་སྟ་ལློག་ཟླུམ་པློ་

དང་། ཁྱུ་མིག་དགུ་པ་ཅན་གཉིས་ཡིན་གསུངས། དུག་འདློན་རིན་ཆེན་སྤི་ལར་བ། རློ་མངར། 

ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ཇློམས། ལུས་ལ་འཆང་བས་སྟེང་གདློན་གཟའ་ནད་སྲུང་། ཞེས་ཟེར། 

གཟི་རྒྱབ་པ། གསེར་རིས་ལ་གཟི་ཡིས་བརྡར་ཏེ་འློད་འདློན་པར་བེད་པ། 

གཟ་ིརྔམ། གཟ་ིབརིད་དང་ཟིལ་ཤུགས། སེང་གེས་གཅན་གཟན་དང་ར་ིདྭགས་གཞན་ལ་གཟ་ིརྔམ་སྟློན་པ། 

གཟི་བརིད། ཉམས་དང་བཀྲག་མདངས། མི་གཟི་བརིད་ཅན། སློལ་རྒྱུན་གཟི་བརིད་ཅན། ཁང་བཟང་

གཟི་བརིད་ཅན། གཟི་བརིད་ཁློག་སྟློང་། གཟི་བརིད་བ་ན་མེད་པ། 

གཟི་བརིད་སྐྱེས། [མངློན]གསེར། 

གཟི་བརིད་ཅན་གི་རྒྱན། དློན་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། འགའ་ཞིག་དཔའ་བའི་རྒྱན་གིས་རང་

ཉིད་གཟི་བརིད་ཆེ་ཆེ་དང་གཞན་དག་ཉམ་ཆུང་ཆུང་ལར་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག 

གཟི་བརིད་ཆེ་བ། ① བཀྲག་མདངས་སམ་རྔམ་ཟིལ་ཆེ་བ། ②[མངློན]གཞློན་ནུ་གདློང་དྲུག 

གཟི་བརིད་ཆེན་པློ། ① རྔམ་ཟིལ་ཆེ་བའམ་བཀྲག་མདངས་ཆེན་པློ། ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

གཟི་རིང་། རྡློ་སྨན་ཞིག 

གཟི་མཐུ། གཟི་བརིད་ཀི་ནུས་པ། གཟི་མཐུ་ཉིན་རེ་ལས་ཉིན་རེ་ཇེ་ཆེར་འགློ་བ། 

གཟ་ིདློམ། གདློན་གནློད་སེལ་ཞིང་མིག་ཁག་འཇློམས་པ་དང་གཟ་ིབིན་སྐྱེད་པའ་ིདློམ་ར་ཁད་པར་བ་ཞིག 

གཟི་རྡློ། ① རྡློ་སྨན་ཞིག ② རྡློ་སྨན་ཞིག ནུས་པས་བུ་སྣློད་ཀི་དྲློད་སྐྱེད། 

གཟི་མདངས། ① ལུས་ཀི་བཀྲག་མདངས། ② ཉི་ཟླ་སློགས་ཀི་འློད་ཟེར། ནུབ་ཕློགས་གངས་རི་

དཀར་པློ་གཟི་མདངས་རྒྱས། ③ སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

གཟི་མདངས་མེད། སད་ནག་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། སྟློད་སྨན་གཞློན་ནུ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་གྲུབ་པའི་དངུལ་ཆུའི་བསྟན་བཅློས་ལས། སྨན་མཆློག་སློང་པློ་གཟི་མདངས་མེད། སད་མ་

ནག་པློའི་མིང་དུ་བཤད། ཅེས་གསུངས། 

གཟི་པང་། གསེར་རིས་ལ་གཟི་འློད་འདློན་དུས་ལག་གདན་གི་པང་ལེབ་བམ་ཤིང་ལེབ། 

གཟི་བིན། བཀྲག་མདངས། གཟི་བིན་གི་དཔལ། གཟི་བིན་ཆེན་པློ། 

གཟི་མ། མིག་ལྕིབས་ཀི་མཐར་སྐྱེས་པའི་སྤུའི་མིང་། 

གཟི་མིག་དགུ་པ། རིན་ཆེན་གཟི་མཆློག་ཆུར་མིག་དགུ་པ་ཅན། 

གཟི་དམར། རྣམ་སས་གཟི་དམར་ཞེས། རུས་མཆློང་ལར་ཅུང་དྭངས་ཉམས་དམར་མདངས་ཅན་

ལ། རི་མློ་གཟི་རིས་ཆུ་མིག་གཉིས་པ་སློགས་སྤི་ལར་ཡློད་པ། ཁ་དློག་ནག་པློ་དང་། རང་བྱུང་

གི་ཆུ་རིས་དཀར་པློ་ཅན། དབིབས་ཟླུམ་པློ་དང་། ཟླུམ་རིང་ཅི་རིགས་འཆློས་པ་འབྱུང་བས། 

སྨན་དུ་སྦར་སྐབས་འདི་རྣམས་ཀང་གཟིའི་ཁློངས་སུ་གཏློང་དུ་རུང་བར་གསུངས། རློ་ནུས། རློ་

མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་གཟའ་ནད་སྲུང་ཞིང་། གདློན་གཟེར་འཇློམས། ཀད་སྐྱློན་ར་

དཀར་གི་ནད་རྣམས་སེལ། ལུས་ལ་འཆང་བས་སྟེང་གདློན་གཟའ་ནད་སྲུང་། 

གཟི་རྫུས། རིན་པློ་ཆེ་ཁ་བློ་ཞིག་ལ་གཟི་ཞེས་དང་དེ་རས་སུ་བཟློས་པ་ལ་གཟི་རྫུས་ཞེས་ཟེར། 

གཟི་ཞགས། རིན་ཆེན་གཟིའི་ཕེང་བ། 

གཟི་འློད། གཟི་བརིད་དང་འློད་ཟེར། ཉི་ཟླའི་གཟི་འློད། གློག་གི་གཟི་འློད། 

གཟི་ཡིག གནའ་རབས་ཞང་ཞུང་ཁུལ་དུ་སྟག་གཟིག་སྤུངས་ཡིག་དར་བའི་དུས་སུ་བྱུང་བའི་བློད་

ཡིག་ཅིག་ཡིན་པར་མཁས་དབང་འགས་གསུངས། 

གཟི་འློད། དཔལ་དང་གཟི་བརིད་རྣམ་པར་རྒྱས་པ་བཀྲ་བའི་འློད་འཕློ་བ་ལ་བུ། 

གཟི་རིལ། དབིབས་རིལ་རིལ་ཡིན་པའི་རིན་ཆེན་ཁ་བློ། 

གཟི་རིས། ① གསེར་ཆུ་བྱུགས་པའི་སྟེང་དུ་གཟི་ཡིས་བིས་པའི་རི་མློ། ② གཟི་ཡི་རི་མློ། 

གཟི་རློང་དགློན། གཟི་རློང་གཞུ་ཤུབས་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་

༡༣༨༦ ལློར་བ་མ་ཆློས་དབིངས་རང་གློལ་ནས་ཕག་བཏབ་གནང་བར་སྣང། གྲུབ་མཐའ་རིང་

མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆུ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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གཟི་ལློག མིག་ཞར་ལ། ཕྲུ་གུ་དེའི་མིག་གཟི་ལློག་རེད། 

གཟི་ཤལ། རིན་པློ་ཆེ་ཁ་བློ་ལས་བས་པའི་དློ་ཤལ། 

གཟིག གཅན་གཟན་ཞིག གཟིག་ནག གཟིག་དམར། གཟིག་ཚང་གི་སློ་འགམ་ལ། ག་བའི་འཕག་འཚག 

གཟིག་ཁ། ཚོན་མདློག་གི་བེ་བག་སྟེ། གཅན་གཟན་གཟིག་གི་སྤུའི་རི་མློ་དང་འདྲ་བའི་ཁ་ཁ། 

གཟིག་སམ། [ཡུལ]གཟིག་འཛིན་བེད་ས་དློང་ནང་གི་རྡློ་སམ། 

གཟིག་ཐིག་མ། གཟིག་ལྤགས་ཀི་ཐིག་ལེའི་རིས་ཅན། སྣམ་བུ་གཟིག་ཐིག་མ། རུམ་གདན་གཟིག་

ཐིག་མ། 

གཟིག་གདན། གཟིག་ལྤགས་ལས་བས་པའི་གདན། 

གཟིག་ལྤགས། གཟིག་གི་པགས་པ། གཟིག་ལྤགས་བཀབ་པའི་བློང་བུ་ཡིས། ལློ་ཐློག་ཟློས་མཐར་

གཞན་གིས་བསད། 

གཟིག་ཚང་། གཟིག་ཉལ་སའི་ཚང་། 

གཟིག་རིས། གཟིག་ལྤགས་ཀི་ཐིག་རིས། 

གཟིག་ཤུབས། གཟིག་ལྤགས་ཀིས་བཟློས་པའི་མདའ་ཤུབས་རིགས་ཅིག 

གཟིག་སློག གཟིག་ལྤགས་ཀི་གློན་པ་ཞིག 

གཟིག་ལྷས་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། 

གཟིགས་སྐྱློང་། བརེ་བས་སྐྱློང་བ། ནད་པར་གཟིགས་སྐྱློང་། སློན་གཤེགས་དཔའ་བློའི་ཁིམ་མི་དང་

དམག་མིའི་ནང་མི་རྣམས་ལ་གཟིགས་སྐྱློང་གནང་བ། 

གཟིགས་བསྐློར། བལ་བསྐློར་ཏེ། ཡུལ་གཞན་ནམ་གནས་གཞན་ལ་བལ་ཞིང་བསྐློར་བ། 

གཟིགས་མཁེན་སྤིང་ཡིག རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་རང་གི་བསམ་ཆར་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་ལ་བཏང་

བའི་ཕི་འབེལ་ཡི་གེ 

གཟིགས་མཆན། དཔེ་ཆའི་ར་བ་ཡིག་ཆེན་ལ་ཡིག་ཆུང་གི་མཆན་ཡློད་པ། 

གཟིགས་རེན། ཞུ་ཡིག་དང་མཉམ་དུ་འབུལ་རྒྱུའི་ཁ་བཏགས་དང་དངློས་རས། གཟིགས་རེན་སྟློང་མིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཟིགས་རློག གཙོ་བློ་མཐློ་གས་སློགས་དམག་དཔུང་དང་མི་མང་གི་སྔུན་དུ་ཕེབས་ནས་ལ་རློག་

བེད་པའི་དློན། 

གཟིགས་སྣང་རང་དགའ་བ་མིན། རང་ཉིད་ལ་ཡི་དམ་གི་ཞལ་གཟིགས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་། 

གསློལ་བ་བཏབ་ནས་རང་གི་དབང་པློའི་མངློན་སུམ་ལ་སྐུའི་སྣང་བ་སློགས་བྱུང་ན་ཡི་དམ་དེའི་

གཟིགས་སྣང་བྱུང་བའི་དློན་སྟེ། སྐབས་དློན་འཇམ་དབངས་ཀི་སྐུའི་སྣང་བ་ཡིན་པས་སྣང་བ་

ཁད་པར་ཅན་ཡིན་པ་ལས་འཁྲུལ་སྣང་རང་ག་བ་ལ་བུ་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། 

གཟིགས་པ། ① མཐློང་བ་དང་ལ་བའི་ཞེ་ས། ར་ཐློག་ནས་གློག་མ་གཟིགས་པ། བློང་བ་གསེར་གཟིགས། 

སྤན་གིས་གཟིགས་ནས་ཞལ་ནས་འདི་སྐད་གསུང་། གཟིགས་མློར་གཟིགས་ཤིག གཟིགས་

འཚལ། ② རློགས་པའི་ཞེ་ས། གསར་བརེའི་བདེན་དློན་ཡང་དག་པར་གཟིགས་པ། ཐུགས་རེས་

གཟིགས་རློགས་གནང་། ③ ཉློ་བའི་ཞེ་ས། ཐུགས་མཁློ་ཡློ་བད་ཚང་མ་གཟིགས་གྲུབ་བམ། 

གཟིགས་པ་སྒིབ་མེད་དག་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་

གསེས་ཤིག་སྟེ། ཚིག་གི་དློན་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་སྟློན་པས་སྤན་གི་གཟིགས་པ་རབ་རིབ་

མེད་ཅིང་རྣམ་པར་དག་པ། 

གཟིགས་པ་ལྔ་ལན། རྒྱལ་བ་དམ་པ་ཏློག་དཀར་གི་གཟིགས་པ་ལྔ་སྟེ། ཡུལ་སེར་སྐྱ་དང་། རིགས་

རྒྱལ་པློ། རུས་བུ་རམ་ཤིང་པ་ཤཱཀའི་རྒྱུད། ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས། དུས་སྙིགས་མ་ལྔ་བདློ་

བཅས་ལ་གཟིགས་པ་ལྔའློ།། 

གཟིགས་པ་ཆེན་པློ། ① མཐློང་ཆེན་པློའམ་གཙིགས་ཆེན་པློའམ་ཧ་ཅང་དགའ་པློ་བེད་པ། 

 ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

གཟིགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ། གཟིགས་པ་ལྔ་དང་ལན་དང་དློན་གཅིག 

གཟིགས་པ་བཞི། གིང་། དུས། ཡུམ། རིགས་སློ།། 

གཟིགས་པ་གཡློ་རེན། ཞུ་ཡིག་དང་མཉམ་དུ་འབུལ་རྒྱུའི་ཁ་བཏགས་དང་དངློས་རས། ཞུ་ཡིག་ལ་

གཟིགས་པ་གཡློ་རེན་མཚོན་ཙམ་བཅས་གུས་པས་ཕུལ། 

གཟིགས་སྤློ་དགློན། གཟིགས་སྤློ་བཀྲ་ཤིས་སང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་
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༡༣༩༦ལློར་སྤྲུལ་སྐུ་ཚེ་རིང་ནློར་བུ་ནས་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་ཇློ་ནང་པ་ནས་

བཀའ་བརྒྱུད་པ་འགྱུར། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཟིགས་བང་། ཡི་གེའི་ཁ་བང་། 

གཟིགས་བེད། [མངློན]མིག

གཟིགས་འབུལ། ① གཟིགས་ཞིབ་ཏུ་འབུལ་བ། ②གཟིགས་མློ་འབུལ་བ། ③ གཟིགས་ཕུད་འབུལ་

བ། དཔེ་དེབ་གསར་བསྐྲུན་སྣ་ཚོགས་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་བ། 

གཟིགས་མློ། ལད་མློ། 

གཟིགས་ཚུལ། ལ་སྟངས་སམ་མཁེན་ཚུལ། གཟིགས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་སིད། དགློངས་དློན་

ཟབ་མློར་གཟིགས་ཚུལ་ཅི་ཞིག་བྱུང་ངམ། 

གཟིགས་འཚལ། གཟིགས་པར་མཛོད། 

གཟིགས་ཞིབ། མིག་གིས་བལས་ཏེ་ཞིབ་འཇུག་བེད་པ། གཟིགས་ཞིབ་སིངས་ཆ། 

གཟིགས་བཟློས། བས་རེས་ཀི་ལེགས་སྐྱེས། 

གཟིགས་བཟློས་སྐུལ་ལྕག གཟི་བརིད་མཚན་སྙན་ནམ་ལེགས་སྐྱེས་གནང་སྟེ་སྐུལ་ལྕག་གཏློང་བ། 

གཟིགས་བཟློས་ཉེས་འགེལ། བས་རེས་བདག་རྐྱེན་སྤློད་པ་དང་བས་ཉེས་ལ་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ། 

གཟིགས་བཟློས་རགས་མ། བས་རེས་འཇློག་མཁན་ལ་གནང་བའི་རགས་མ། 

གཟིགས་བཟློས་ཡིག་རིགས། བས་རེས་ཀ་ིཆེད་དུ་བསྟློད་བསགས་མཚོན་པའ་ིལེགས་སྐྱེས་ཀ་ིཡིག་ཆ། 

གཟིང་། གཟེང་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

གཟངི་བ། གཟངིས་པ། གཟངི་བ། ཟང་ཟངི་དུ་ལངས་པ། སྤུ་གཟངིས་པ། སྨ་ར་དང་སྨནི་མ་གནེ་དུ་གཟངི་བ། 

གཟིངས། ① ཆུ་ཐློག་ཏུ་ཤིང་གདུང་མའམ་སྨྱུག་མ་བསྒིགས་ཏེ་བརིགས་ནས་འདྲེན་པ། ཤིང་རྣམས་

ཆུ་ཐློག་གཟིངས་བཅས་ཏེ་དྲངས་པ་ཡིན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཆུ་གཏེར་ལམ་དང་། གཟིངས་

ཆེན་ནློ།། ② གྲུ་གཟིངས་སམ་གྲུ་རིངས་གཉིས་ཀ་འབི་སློལ་འདུག 

གཟིངས་འགུལ་དགློན། དགློན་པ་འདི་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ནང་ཙམ་ནས་ཐློག་མར་བཏབ་དུས་

གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། དེ་རེས་བ་མ་འཇམ་དབངས་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་ཆུ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཟིངས་པ། གཟིང་པའི་འདས་པ། 

གཟིམ་ཁང་། ཁང་པའམ་ཁིམ། 

གཟིམ་ཁང་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། སྟློད་ལུང་གད་ཁ་སར་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་

༡༦༡༧ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། འབས་སྤུངས་བློ་གསལ་གིང་དང་། སྐྱློར་མློ་ལུང་སློགས་སུ་མཚན་

ཉིད་ལ་གསན་སྦློང་མཛད། རི་བློ་དགེ་འཕེལ་སློགས་སུ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་བརློན་པས་གགས་པ་

ཆེ་བ་བྱུང་། དུས་དེར་གགས་རྒྱན་འབས་སྤུངས་བ་བང་གློང་མའི་བ་མ་དང་། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་

ཕེང་ལྔ་པ་བ་བང་འློག་མའི་བ་མ་ཡིན། རྒྱུན་དུ་འབས་སྤུངས་གཟིམ་ཁང་གློང་འློག་ཅེས་འབློད་

ཅིང་། ཁམས་སློགས་ཀི་འགྲུལ་པ་གཏློས་ཆེ་ལྷ་སར་ཡློང་སྟེ་གཟིམ་ཁང་གློང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་

རྒྱན་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུ་མཁན་ནི་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་ལས་ལྷག་པར་བྱུང་བ་སློགས་རྒྱུ་རྐྱེན་

དུ་མར་སེ་སིད་བསློད་ནམས་ཆློས་འཕེལ་གིས་གཙོ་མཛད་དགའ་ལན་ཕློ་བང་སྟེ་གཟིམ་ཁང་

འློག་གི་ལས་བེད་རྣམས་ཕག་དློག་གིས་གགས་རྒྱན་སྐུ་བཀྲློང་རྒྱུའི་སྐབས་འཚོལ་བའི་དུས་

དེར་དགུང་གངས་སློ་བརྒྱད་ལ་སློན་སྐབས་གགས་རྒྱན་གི་འཁྲུངས་ཁང་གད་ཁ་ས་པའི་མག་

པ་ནང་སློ་ནློར་བུ་ཞེས་སེ་སིད་བསློད་ནམས་ཆློས་འཕེལ་གི་སྐུ་མཆེད་ཡིན་པ་དེས་མེ་སྤེལ་སྤི་

ལློ་༡༦༥༦ཟླ༥ཚེས༡༣ཉིན་མགུལ་མགིན་ནང་དར་བརངས་ནས་བཀྲློངས་རེས་གདུང་རེན་

དངུལ་གདུང་བཞེངས་ཏེ་འབས་སྤུངས་གཟིམ་ཁང་གློང་དུ་བཞག་ཀང་རེས་སུ་སྤྲུལ་སྐུ་དྲེགས་

པར་བཞེངས་ཚུལ་གི་གེང་བརློད་འདི་བྱུང་བར་བརེན་གདུང་རེན་ཁང་པ་དང་བཅས་པ་

བཤིགས་ཏེ། དངློས་རས་རྣམས་ལྷློ་ཁ་དློལ་ཆུ་མིག་ཁར་སྐྱེལ་སྐད། 

གཟིམ་ཁུག་དགློན། མིང་གཞན་ཀརྨ་གིང་ཟེར། དགློན་འདི་ཐློག་མར་ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁེན་

པས་བཏབ། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་སྐབས་སུ་སློ་མློ་དགློན་དུ་བསྒྱུར། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་

པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཟིམ་སློ སློའི་ཞེ་ཚིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

གཟིམ་འགག སར་བློད་ཀི་བ་ཆེན་རྣམས་ཀི་བཞུགས་གནས་གཟིམ་ཆུང་གི་སློ་འགམ་དུ་ལ་སྲུང་

བེད་མཁན། ཕལ་ཆེ་བ་མི་བིངས་ལས་གཟུགས་སྟློབས་ཆེ་བ་ཤ་སྟག་ཡློད། 

གཟིམ་ཆས། མལ་ཆས། 

གཟིམ་ཆུང་། སློད་སའི་ཁང་མིག་ཆུང་གས། 

གཟིམ་ཆུང་དགའ་ལན་ཡང་རེ། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པའི་སྐབས་པློ་ཏ་ལའི་ཤར་རྒྱུད་དུ་

གསར་རྒྱབ་བས་པའི་གཟིམ་ཆུང་ཞིག 

གཟིམས་ཆུང་སར་པའི་རང་དམག དེ་སློན་བློད་ས་གནས་སིད་གཞུང་གི་གཟིམས་ཆུང་པའམ་

གཟིམས་པ་ཞེས་པའི་རང་དམག མདའ་པ་དང་། མདུང་པ། མེ་བདའ་པ། གི་ཐློགས་པ་བཅས་

གནའ་རབས་ཀི་དམག་ཆས་སྤས་པའི་དཔུང་སེ་ཞིག

གཟིམ་ཆུང་བ། སར་བློད་ས་གནས་ཀི་རྒྱལ་པློའི་སྐུ་སྲུང་དམག་མི་ཡིན་ཞིང་། ཉེ་དུས་སྨློན་ལམ་

ཆེན་པློའི་སྐབས་རུ་སྒིག་ཏུ་ཡློང་བའི་དམག་མིའི་གས་བློད་ས་རབས་པའི་ཆས་གློས་ཅན་གི་

དམག་ཁག་ཅིག 

གཟིམ་ཏློག གཅིན་སྣློད་ཆབ་ཏློག ཆབ་ར་ཡང་ཟེར། 

གཟིམ་དྲེལ། ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྐུ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་བེད་མཁན་ཁལ་དྲེལ། 

གཟིམ་པ། གཟིམས་པའི་ད་ལ་བ་དང་མ་འློངས་པའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག 

གཟིམ་སྤློད། གསང་སྤློད་ཀི་ཞེ་ཚིག 

གཟིམ་དཔློན། སར་སྐུ་དྲག་སློགས་ཀི་མདུན་གཡློག་བེད་མཁན། 

གཟིམ་མལ་བརིགས། དེ་ནི་རྒྱལ་པློའི་སེར་གི་ན་བཟའ་དང་གཟིམ་ཆས་སློགས་གསར་བཟློ། འཁྲུ་

བཤལ། བརེ་ལེན་སློགས་ཀི་འགན་ཁུར་མཁན་ཞིག་སྟེ། ཡློངས་གགས་སུ་གཟིམ་དཔློན་ཟེར་

བ་དེ་དང་འདྲ། 

གཟིམ་དམག གཟིམ་ཆུང་བ་སྟ་ེསར་ས་རེན་ལ་འཁ་ིབའ་ིབློད་ས་རབས་པའ་ིཆས་གློས་ཅན་ག་ིདམག་མི། 

གཟིམ་བཞུ། གསལ་བེད་བཞུ་མར། 

གཟིམ་ཡློལ། སློ་ཡློལ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཟིམ་གཡློག སར་སྐུ་དྲག་གི་མདུན་ལ་རྒྱུད་དུ་གཡློག་རྒྱུག་མཁན། 

གཟིམ་ཤག ཁང་ཁིམ། 

གཟིམ་ས། མལ་ས། 

གཟིམས། གཟིམ་ལ་ལློས། 

གཟིམས་ཁང་། མལ་སའི་ཁང་པའམ་སློད་སའི་ཁང་པ། 

གཟིམས་ཁེབས། ཉལ་ཆས་འགེབས་བེད། 

གཟིམས་ཁི། ཉལ་ཁིའི་ཞེ་ཚིག 

གཟིམས་གུར། ཉལ་སའམ་སློད་སའི་རས་གུར། 

གཟིམས་སློ་མཚན་འབར་མ། ཁང་པའི་སློ་མིང་བང་ཅན། 

གཟིམས་ཆས། མལ་ཆའམ་ཉལ་ཆས། 

གཟིམས་ཐུལ། ཟླ་གམ་མམ་ཐུལ་བ། 

གཟིམས་པ། ① ཉལ་བའི་ཞེ་ས། མཚན་མློར་གཟིམས་པ། མལ་དུ་གཟིམས་པ། ② ཉལ་འདུག་དང་

འབེལ་བའི་མིང་འགའི་སློན་དུ་སྦར་ནས་ཞེ་སའི་མིང་བཟློ་བའི་ཚིག་གློགས་ཤིག གཟིམས་སློ། 

གཟིམས་ཁང་། གཟིམས་ཆས། 

གཟིམས་ཕུག་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཤན་ར་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཟིམས་ཕྲུག ཉལ་གཟན་སྤུ་རིང་ཅན། 

གཟིམས་འབློག ① མལ་ཆས་བླུག་སྣློད་འབློག་འཇློལ། ② སར་བློད་ས་གནས་སིད་གཞུང་སྐབས་

དབང་སྒྱུར་གས་སྐུ་དྲག་མི་ཆེན་གི་གཡློག་པློས་རྒྱབ་ཏུ་འཁེར་རྒྱུའི་འབློག་སྒིལ། 

གཟིམས་མལ། ཉལ་གནས་སམ་ཉལ་ས། 

གཟིམས་མལ་བ། སར་བློད་རྒྱལ་པློའི་ཉལ་ཁང་རང་ལ་གཡློག་བེད་མཁན་ཏེ་ཕིས་ཀི་གཟིམ་དཔློན་

དང་འདྲ་བ་ཞིག གཟིམ་དཔློན། 

གཟིམས་ལམ། རྨི་ལམ་གི་ཞེ་ས། གཟིམས་ལམ་བརག་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

གཟིམས་ཤག ཁང་ཁིམ་གི་ཞེ་ས། 

གཟིམས་ས། ཉལ་སའི་ཞེ་ས། 

གཟིར། མནར་བ་དང་ཨར་ལ་གཏད་པ་སྟེ། ལུས་སེམས་གདུང་བས་གཟིར། ནད་ཀིས་གཟིར། སློན་

ཆད་དབུལ་བློ་བུ་ལློན་གིས་གཟིར་ལ་བུ། 

གཟིར་བལས། སིགས་སྟངས་ཀིས་བལས་པའམ་ཁློས་པའི་ལ་སྟངས། 

གཟིར་བ། ① མནར་བ་དང་གདུང་བ། གདུང་བས་གཟིར་བ། ནད་ཀིས་གཟིར་བ། སྡུག་བསལ་མང་

པློས་གཟིར་བ། ② གཟས་པ་དང་ཁ་གཏློད་པའམ་སྣུན་པ། འབེན་ལ་གཟིར་ནས་མེ་སྒློགས་

རྒྱབ་པ། དག་བློའི་སྙིང་ཁར་མཚོན་ཆས་གཟིར་བ། 

གཟིར་བུན་པ། སྤུ་ཟིང་ཟིང་དུ་འཛིངས་པ། 

གཟུ། ① ཕྱུགས་འདློགས་བེད་དང་ས་མཚམས་ཀི་རགས་སློགས་བེད་པའི་ཀ་བ་ལ་བུའི་མིང་། 

 ② གཟུ་བློ་ཡི་མིང་མཐའ་བསྡུས་པ། 

གཟུ་པ། དཔང་པློའམ་འདུམ་པ། 

གཟུ་དཔང་། ཤན་འབེད་དམ་བར་གི་དཔང་པློ། 

གཟུ་བློ། ① རློད་གེང་བར་འདུམ་བེད་མཁན། ② དྲང་པློ། བློ་གཟུ་བློར་གནས་པ། གཟུ་བློའི་ཚིག་

ལ་བརི་བཀུར་བེད་པ། གཟུ་བློའི་བ་བ་བེད་པ། གཟུ་ལློག་ཁིམས་ལློག

གཟུ་བློར་གནས་པ། དྲང་པློར་གནས་པ། 

གཟུ་བློ། སེམས་དྲང་པློ། བདག་བསྟློད་གཞན་སྨློད་མ་ིབེད་པར། གཟུ་བློའ་ིགཏམ་གིས་ཐམས་ཅད་དགའ། 

གཟུ་བློན། བདེན་རྫུན་དབེ་བའི་བློན་པློ་དྲང་པློ། 

གཟུ་མས་བཀློད། གཤམ་འློག་ནས་ཐག་གཅློད་པ། ལུགས་དང་འགལ་བའ་ིགཟུ་མས་བཀློད་བས་མ་ིཆློག 

གཟུ་འཚོ་མ། [རིང]སྨད་འཚོང་མ། 

གཟུ་བཟང་། རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་པློ་ཞིག་གི་མིང་། 

གཟུ་རུ་དགློན། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༥༥༠ལློར་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེའི་

སློབ་མ་གཟུ་རུ་དར་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། མཚན་གཞན་ཀརྨ་ཀུན་ཁབ་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ར་

སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཟུ་ལུམ། ① ཚུལ་འཆློས། ② རང་བཟློ། གཟུ་ལུམ་སྨ་བ། སུམ་རགས་དློན་གི་བརྡ་སྤློད་དང་། 

འབེལ་མེད་གཟུ་ལུམ་ནློར་བ་རེད། ③ ས་བརགས་པའི་སྤློད་པ། 

གཟུ་ལུམ་ཅན། ① བརག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་མ་བས་པར་སྐད་ཆ་ཤློད་མཁན་དང་ལས་ཀ་བེད་

མཁན། ② རང་བཟློ་ཅན། 

གཟུ་ལུམ་དུ་སྨ་བ། གང་དྲན་དྲན་བཤད་པའི་དློན། 

གཟུག ① ཕྱུགས་སློགས་ཀི་ཤ་རིལ་བློ་སྟེ། ཤ་གཟུག་གཅིག ལུས་ཤ་ཤ་གཟུག་གཅིག་ཅེས་པ་

ལ་བུ། ② བཙུགས་ཀི་མ་འློངས་པ། 

གཟུག ཤ་ཁློག་གཅིག་ཆ་བཞིར་བགློས་པའི་ཆ་གཅིག ཤ་ཁློག་གཅིག་ལ་སྟློད་གཟུག་གཉིས་དང་

སྨད་གཟུག་གཉིས་ཡློད། 

གཟུགས། ① གཟུགས་སུ་རུང་བའི་དངློས་པློ་སྟེ། རེག་པས་གཟུགས་སུ་ཡློད་པ་དང་། ཡུལ་སྤད་

པས་གཟུགས་སུ་ཡློད་པའི་ཆློས། གཟུགས་ཕུང་དང་དློན་གཅིག་གློ ། དབིབས་གཟུགས། ཁ་

དློག་གི་གཟུགས། རྣམ་པར་རིག་པར་བེད་པའི་གཟུགས། གཟུགས་དང་གིབ་མ་འབལ་མེད་

འགློགས་པ་བཞིན། གཟུགས་མེད་ན་གིབ་ནག་ཡློང་དློན་མེད། ② ལུས་པློ། གཟུགས་པློ་ཆེ། 

གཟུགས་མཛེས་ཤིང་སྤློད་ལམ་ཁད་དུ་འཕགས་པ། ③ [མངློན]

གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པས་གངས་གཅིག་མཚོན། 

གཟུགས་སྐུ། དམིགས་བཅས་བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་མཐར་ཕིན་པས་གདུལ་བ་དག་པ་མ་དག་

པ་རྣམས་ཀི་སྣང་ངློར་གཞན་དློན་དུ་ལློངས་སྐུ་ཆགས་ཅན་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་ཆགས་བལ་གི་

གཟུགས་སྣང་སྟློན་པའི་སྐུའློ།། 

གཟུགས་སྐུ་གཉིས། ལློངས་སྐུ་དང་སྤྲུལ་སྐུ། 

གཟུགས་སྐུའི་བཀློད་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་བསྡུ། རང་གི་བ་མའམ་དེ་མིན་གི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་སྐུ་

གཤེགས་པ་ལ་ཞེ་ས་བེད་ཚེ་གསང་གསུམ་གི་བཀློད་པ་ཆློས་ཀི་དབིངས་སུ་བསྡུ་བ་ཞེས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

སློགས་བརློད་སློལ་ཡློད་པ་དེའི་གློ་དློན་ནི། དེ་འདྲའི་བ་མ་སློགས་ཕིའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྣམ་

པ་ནི་ཆློས་སྐུའི་ངང་ནས་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་པར་བསྟན་པའི་བཀློད་པ་ཡིན་ལ། སྐུ་གཤེགས་པ་དེ་ནི་

སྤྲུལ་པའི་བཀློད་པ་དེ་ཆློས་སྐུའི་ངང་དུ་ཕར་བསྡུས་པའམ་ཐིམ་པ་ལ་བུ་ཡིན་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན། 

གཟུགས་སྐུའི་བཀློད་པ་བསྡུས། གློ་དློན་ནི་ཆློས་སྐུའི་ངང་ནས་གཟུགས་སྐུའི་སྤྲུལ་པ་མི་འདྲ་བའི་

བཀློད་པ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པ་དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་སྟེ་སྐུ་གཤེགས་པའི་ཞེ་སའི་ཚིག་ཡིན་ཅིང་། 

ཚིག་འདི་བ་མ་དགེ་བཤེས་སློགས་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་རིགས་སྐུ་གཤེགས་པ་ལ་བེད་སྤློད་

གཏློང་སློལ་མེད། 

གཟུགས་ཀི་སྐུ། ཆློས་སྐུ་དང་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ལས་གཟུགས་ཀི་སྐུ་སྟེ་ལློངས་སྐུ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་

གཉིས་ལ་འཇུག་དློན་ནི་གདུལ་བ་བློ་ལ་སྣང་ནུས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ། བེ་བག་སྨ་བས་སངས་

རྒྱས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་སངས་རྒྱས་དཀློན་མཆློག་ཏུ་མི་འདློད་དེ། དེ་སང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ་དེ་

སར་གི་བང་སེམས་སྦློར་ལམ་པའི་ལུས་རེན་དང་ཚེ་གཅིག་གིས་བསྡུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་

སྟེ་བང་སེམས་སྦློར་ལམ་པའི་ལུས་རེན་དེ་ས་མའི་ལས་ཉློན་གིས་འཕངས་པའི་ཕུང་པློ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་ཕུང་སྡུག་བདེན་དང་བེམ་པློར་འདློད་པ་ཡིན་ནློ།། 

གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད། ཕིའི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། མིག་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་

དབིབས་དང་ཁ་དློག་གིས་བསྡུས་པའི་གཟུགས་རྣམས་སློ།། 

གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་གཉིས། མདློག་དང་དབིབས་སམ་ཡང་ན་འབྱུང་བ་འབྱུང་འགྱུར། བསྟན་དུ་

ཡློད་མེད། ཐློགས་བཅས་ཐློགས་མེད་བཅས་སློ།། 

གཟུགས་ཀི་ཁམས་བཅུ། ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་ལས་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློའི་ཆར་གཏློགས་པ་བཅུ་སྟེ། 

མིག་གི་ཁམས་ནས་ལུས་ཀི་ཁམས་བར་གི་ཡུལ་ཅན་དབང་པློ་ལྔ་དང་། གཟུགས་ཀི་ཁམས་

ནས་རེག་བའི་ཁམས་བར་གི་ཡུལ་དློན་ལྔ་སྟེ་བཅུའློ།། 

གཟུགས་ཀི་གླུད། ནད་པའི་སློག་ཚབ་ཏུ་གླུད་དུ་གཏློང་བའི་འདྲ་གཟུགས། 

གཟུགས་ཀི་ཆུང་མཐའ། རྡུལ་ཕ་རབ། 

གཟུགས་ཀི་ཆློས་བཅུ་གཅིག མིག་དང་། རྣ་བ། སྣ། ལྕེ། ལུས། གཟུགས། སྒ། དྲི། རློ། རེག་བ་སློགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཟུགས་ཀི་འཇིག་རེན། གཟུགས་ཁམས་གནས་ཀི་སྣློད་བཅུད་གཉིས་ཀི་མིང་། 

གཟུགས་ཀི་ཉི་མ། སར་གི་གཏམ་རྒྱུད་དུ་དྲང་སློང་ཞིག་གི་བུ་མློ་གཟུགས་ཀི་ཉི་མ་ཟེར་བ་དེ་རྒྱལ་

པློས་བཙན་ཤེད་བས་ནས་བཙུན་མློར་ཁིད་སྐབས་ཕ་རྒན་གི་བསབ་བ་བརེད་ཅིང་། མི་ངན་

དང་འགློགས་ཏེ་དློགས་ཟློན་མ་བས་པས་མགློ་སྐློར་ཐེབས་རྐྱེན་རྒྱལ་པློས་རྒྱང་འབུད་བཏང་བ་

དང་ཕིས་སུ་མི་ངན་དེ་རྣམས་འགློད་སེམས་སྐྱེས་ཏེ་སར་བས་གཡློ་སྒྱུའི་སིག་པ་མཐློལ་

བཤགས་ཀིས་བུ་མློ་ལ་བཟློད་གསློལ་ཞུས་པ་ལར་ཡང་བསྐྱར་ཕློ་བང་དུ་ལློག་པའི་སྒྲུང་གི་ལློ་

རྒྱུས་གཞིར་བཞག་གིས་བསྒིགས་པའི་བློད་ཀི་ཟླློས་གར་ལྷ་མློའི་འཁབ་གཞུང་ཞིག 

གཟུགས་ཀི་སྙེ་མ། [མངློན]སྨད་འཚོང་མའི་གཙོ་མློ། 

གཟུགས་ཀི་མཐའ། དེ་ཡང་སའི་ཆ་ལས་བྱུང་བའི་སྤིན་འདྲ་བ་རྡུལ་ཕན་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ལྕགས་

རྡུལ་དང་། སྤུ་རེའི་རི་བློང་གི་རྡུལ་དང་། ལུག་གི་སྤུ་རེའི་རྡུལ་དང་། གང་གི་སྤུ་རེའི་རྡུལ་དང་། 

ཉི་ཟེར་གི་རྡུལ་དང་། སློ་མ་དང་། ཤིག་དང་། ནས་དང་། སློར་ཚིག་རྣམས་ནི་གློང་ནས་བདུན་

བདུན་དུ་བསྒྱུར་བར་ཤེས་ལ། སློར་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ལ་ཁྲུ་དང་། ཁྲུ་བཞི་ལ་གཞུ་སྟེ་འདློམ་གང་། 

གཞུ་ལྔ་བརྒྱ་ལ་རྒྱང་གགས་ཏེ། དེ་ནི་དགློན་པའི་གནས་སུ་འདློད་དློ།། རྒྱང་གགས་བརྒྱད་ལ་

དཔག་ཚད་ཅེས་བ་བ་དང་། དུས་འཁློར་དུ། གཞུ་ཉིས་སྟློང་ལ་རྒྱང་གགས་དང་། དེ་བཞི་ལ་

དཔག་ཚད་དུ་གསུངས། དེ་ལས་ཉེ་བ་རྒྱང་གགས་ཕེད་ལ་ས་མཐའ་ཞེས་བའློ།། 

གཟུགས་ཀི་རྡུལ་ཕ་རབ། གཟུགས་ཅན་རྣམས་ཀི་རློམ་གཞིའི་ཕ་རྡུལ། 

གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ། རློམ་རིག་སྒྱུ་རལ་གི་བརམ་བའི་ནང་གསར་རློམ་བས་ནས་ཐློན་པའི་

གཟུགས་དབིབས་དང་འགིངས་སྟབས་ངེས་ཅན་ལན་པའི་འཚོ་བའི་ལློངས་རིས་ལ་ཟེར། གཙོ་

བློ་ནི་མི་སྣའི་སེམས་ཁམས་ལས་བྱུང་བའི་ངློ་གདློང་གི་རྣམ་འགྱུར་དང་གཤིས་ཀའི་ཁད་

རགས་དེ་ཡིན། འློན་ཀང་ཞིབ་ཕའི་ཡུལ་ལློངས་བིས་པའི་རི་མློའང་ཚུད་ཡློད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་

འཚོ་བའི་དཔེ་མཚོན་རགས་བསྡུས་བས་ཡློད་པའི་རྐྱེན་གིས་ཡིན། དེར་བརེན་གཟུགས་ཀི་

རྣམ་པ་དེ་ཡག་པློ་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། གསློན་ཉམས་ལན་པ་དང་མཛེས་སྡུག་ལན་པ་ཞིག་

ཡློང་བ་མ་ཟད། མི་རྣམས་ཀི་བསམ་པའི་བརེ་དུང་དང་། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བསམ་པའི་



  1017  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

བཀློད་པ། འཚོ་བའི་གཅིག་རེན་གཅིག་དྲན་བཅས་ཡློང་ཐུབ་པའློ།། 

གཟུགས་ཀི་རྣམ་པའི་རང་བཞིན། རློམ་རིག་སྒྱུ་རལ་ལ་ངེས་པར་དུ་ཞིབ་ཅིང་ཕ་ལ་གསློན་ཉམས་

ཀི་དངློས་ཚོར་ལན་པ་དང་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པའི་རང་བཞིན་ལ་བརེན་ནས་མི་རྣམས་ལ་གློ་སྐློན་

དང་སེམས་འགུལ་ཐེབས་སུ་འཇུག་གི་ཡློད། གཟུགས་ཀི་རྣམ་པའི་ལེགས་ཉེས་ནི་བརམ་བར་

ཚད་ལེན་བེད་པའི་གལ་ཆེའི་ཚད་གཞིའི་ནང་གི་གཅིག་ཡིན། རློམ་རིག་སྒྱུ་རལ་གི་ཐག་གཅློད་

རང་བཞིན་ལན་པའི་ཁད་ཆློས་ནི་དེའི་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པའི་རང་བཞིན་ལ་རག་ལས་ཡློད། དེ་

ནི་སྒྱུ་རལ་གི་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པའི་ཐློག་ནས་དངློས་དློན་ལ་ཚུར་སྣང་གི་ཡློད། སྤི་ཚོགས་ཀི་

འཚོ་བའི་ནང་དུ་སྤློད་པའི་དམིགས་བསལ་གི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་རིགས་

ཤིག་ཡིན། དེར་བརེན་སྒྱུ་རལ་གི་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་ནི་མཛེས་རལ་བརམ་བའི་ནང་ཞིབ་ཕ་

དང་། མི་སེམས་འགུལ་བ། མི་རྣམས་ལ་མཛེས་འཆློས་ཚོར་སྣང་ཐློབ་པའི་འཚོ་བ་དངློས་

མཚོན་པའི་བརམ་བ་ཞིག་ཡིན་དགློས། 

གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ། ཕུང་པློ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། རྒྱུ་གཟུགས་དང་འབས་གཟུགས་སློགས་

གཟུགས་སུ་རུང་བའི་དངློས་པློ་དུ་མ་སྤུངས་པའམ་འདུས་པའློ།། 

གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་བཅློ་ལྔ། རྒྱུ་གཟུགས་བཞི་དང་། འབས་གཟུགས་བཅུ་གཅིག་གློ 

གཟུགས་ཀི་དབེ་བ་ཉེར་ལྔ། སློན་པློ། སེར་པློ། དམར་པློ། དཀར་པློ། རིང་པློ། ཐུང་ངུ་། ལྷམ་པ། 

ཟླུམ་པློ། རྡུལ། ཕ་མློ། རགས་པ། ཕལ་ལེ་བ། ཕལ་ལེ་བ་མ་ཡིན་པ། མཐློན་པློ། དམའ་བ། ཉི་

འློད། གིབ་མ། སྣང་བ། མུན་པ། སྤིན། དུ་བ། ཁུག་སྣ། མངློན་པར་སྐབས་ཡློད་པ། རྣམ་པར་

རིག་བེད། ནམ་མཁའ་དང་ཁ་དློག་གཅིག་པའི་གཟུགས་སློ།། 

གཟུགས་ཀི་ཟླ་བློ། མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་ཞིག་སྟེ་འདྲ་བ། 

གཟུགས་ཀི་ལྷ། ཟླ་དཀིལ་སགས་ཕེང་དང་བཅས་པ་ལས་འློད་ཟེར་སྤློ་བསྡུས་སངས་རྒྱས་ཀི་

མཛད་པ་བསྒྲུབས་ཏེ་ཟླ་བ་སགས་དང་བཅས་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྤན་ལ་སློགས་པས་

ཕེ་བའི་ཞལ་ཕག་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་རིགས་ཀི་ལྷ་དེ་དང་དེའི་གཟུགས་སུ་བསློམ་པ། བ་

རྒྱུད་ལྷ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཟུགས་ཀིས་འཚོ། [མངློན]སྨད་འཚོང་མ། 

གཟུགས་ཁམས། ① ལུས་ཁམས། ② རི་རབ་ཀི་སྟེང་གི་བར་སྣང་ལ་གནས་བཅས་པའི་བསམ་གཏན་

དང་པློ་ནས་བཞི་པའི་བར་གི་གནས་རིས་རྣམས་ཏེ། དྭངས་པའི་རང་བཞིན་གི་འློད་ལུས་དང་ལན་

པ་དང་། འདློད་པ་ལས་འདློད་ཆགས་དང་བལ་ཞིང་གཟུགས་ལ་འདློད་ཆགས་དང་བཅས་པ། 

གཟུགས་ཁམས་ཀི་སློམ་སང་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ། གཟུགས་ཁམས་ཀི་སློམ་སང་ལྔ་པློ་དེ་བསམ་གཏན་

བཞི་པློ་རེ་རེ་ནས་ཆེན་པློའི་ཆེན་པློ་སློགས་སློམ་སང་སྐློར་དགུས་ཕེ་བས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ། 

གཟུགས་ཁམས་ཀི་སློམ་སང་ལྔ། གཟུགས་ཀི་ཁམས་སུ་སློམ་ལམ་གིས་སང་བར་བ་བ་མ་རིག་པ་

དང་། འདློད་ཆགས། ང་རྒྱལ། འཇིག་ལ། མཐར་ལ་བཅས་སློ།། 

གཟུགས་ཁམས་ཀི་སློམ་སང་གསུམ། གཟུགས་ཀི་ཁམས་སུ་སློམ་ལམ་གི་སང་བ་མ་རིག་པ་དང་། 

འདློད་ཆགས། ང་རྒྱལ་བཅས་གསུམ། 

གཟུགས་ཁམས་ཀི་མཐློང་སང་ཉེར་བརྒྱད། གཟུགས་ཁམས་སུ་ཁློང་ཁློ་མེད་པས། འདློད་ཁམས་

ཀི་མཐློང་སང་སློ་གཉིས་ལས་བདེན་བཞིའི་སང་བ་ཁློང་ཁློ་བཞི་དློར་བའི་ལྷག་མ་ཉེར་བརྒྱད། 

གཟུགས་ཁམས་ཀི་གནས་བཞི། གཟུགས་ཁམས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀི་གནས་བཞི་སྟེ། བསམ་གཏན་

དང་པློའི་གནས་དང་། བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་གནས་དང་། བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་གནས་

དང་། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་གནས་ཏེ་བཞིའློ།། 

གཟུགས་ཁམས་ཀི་ས་བཞི། གཟུགས་ཁམས་ཀི་གནས་བཞི་དང་དློན་གཅིག 

གཟུགས་ཁམས་བཅུ་དྲུག དུས་འཁློར་གི་ལུགས་སུ། རི་རབ་ཀི་དཔྲལ་བའི་ཆ་བཞི་ལ། འློག་མིན་

དང་། ཤིན་ཏུ་མཐློང་། མི་གདུང་བ། མི་ཆེ་བ་བཅས་བཞི་གནས། སྣ་ཡི་ཆ་བཞིར། འབས་བུ་

ཆེ། བསློད་ནམས་སྐྱེས། སྤིན་མེད། དགེ་རྒྱས་བཅས་བཞི་གནས། ཀློས་ཀློའི་ཆ་བཞི་ལ། ཚད་

མེད་ད གེདགེ་ཆུང་། འློད་གསལ། ཚད་མེད་འློད་བཅས་བཞི་གནས། མགིན་པའི་སུམ་ཆ་ཡན་

ལ། འློད་ཆུང་། ཚངས་ཆེན། མདུན་ན་འདློན། ཚངས་རིས་བཅས་བཞི་གནས། 

གཟུགས་ཁམས་གནས་རིས་བཅུ་བདུན། བསམ་གཏན་དང་པློའི་གནས་རིས་གསུམ་དང་། བསམ་

གཏན་གཉིས་པའི་གནས་རིས་གསུམ་དང་། བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་གནས་རིས་གསུམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

དང་། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་གནས་རིས་བརྒྱད་དེ་བཅུ་བདུན་ནློ།། 

གཟུགས་ཁམས་བཞི། བསམ་གཏན་དང་པློ་དང་། གཉིས་པ། གསུམ་པ། བཞི་པ་བཅས་ཀི་གནས་བཞི། 

གཟུགས་གྲུབ་རགས་མཚན། མདློག་དབིབས་ཅན་གི་རྣམ་འགྱུར་རབ་ཡློངས་མཐློང་གི་རགས་མཚན། 

གཟུགས་རྒྱན། ① ཚིག་རྒྱན་རིག་པར་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་ལ་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་

སྦར་མེད་པའི་རྒྱན་གི་རིགས་ལ་གཟུགས་རྒྱན་ཟེར། གཟུགས་ངན། ② བཙུགས་ཀི་མ་འློངས་

མ་ལ་གཟུགས་འབི་བའང་ཡློད། 

གཟུགས་རྒྱུན་པར་ཆས། དེང་རབས་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་ཀི་མིང་སྟེ། གཟུགས་བརན་གི་གཡློ་འགུལ་

སློགས་རྒྱུན་མཐུན་ནས་བརན་ཐག་དང་། བརན་ཁར་སློགས་ཀི་ནང་དུ་བཅུག་ཡས་ཀི་འཁྲུལ་

ཆས་ཞིག རྒྱ་སྐད་དུ་摄像机 ལ་ཟེར། 

གཟུགས་འགྱུར་རི་མློ། བརློད་བ་གཙོ་བློ་དང་ནང་དློན་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ལ། གྲུབ་ཆ་དང་བཀློག་

སྒིག་བེད་ཐབས་མི་འདྲ་བར་བརེན་ནས་རི་མློ་ཁ་ཤས་ཤིག་བིས་པར་ཟེར། དེའི་ནང་རང་གི་

འདློད་པ་ཁེངས་ཤློས་ཀི་རི་མློ་གཅིག་ཕུད། དེ་བིངས་རྣམས་རི་མློ་འདིའི་གཟུགས་འགྱུར་རི་

མློ་ཡིན། བརློད་བ་གཙོ་བློའི་བསམ་བློ་གང་ལེགས་མཚོན་བེད་དུ་རི་མློ་མཁན་མང་པློས་ནང་

དློན་གཅིག་མཚུངས་ཞིག་ལ་བརེན་ནས། ཆེ་སར་འདྲ་ལ་ཆུང་སར་ཁད་པར་ཡློད་པའི་

གཟུགས་འགྱུར་རི་མློ་འགའ་ཞིག་བིས་ཡློད་པ་སྟེ། དཔེར་ན། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་

པའི་ནང་ཨུ་རུ་སུའི་རི་མློ་མཁས་ཅན་ཏློ་ཐློ་ཧྥུས་བིས་པའི་ཧྲའློ་དམག་དཔློན་གིས་མནའ་མ་

སློང་བ་ཞེས་པ་དང་། ལའེ་པིང་གིས་བིས་པའི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཕིར་ལློག་ཅེས་པ་

སློགས་ལ་གཟུགས་འགྱུར་རི་མློ་མང་པློ་སྤད་ཡློད། 

གཟུགས་ངན། ཡིད་དུ་མི་འློང་བའི་གཟུགས། 

གཟུགས་ཅན། གཟུགས་དང་ལན་པ་ཐམས་ཅད་། 

གཟུགས་ཅན་རྒྱན། གཟུགས་ཅན་རྒྱན་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ཚིག་སྦློར་གང་ཞིག དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་

ཐ་དད་དུ་མ་བས་པ་དློན་དེ་ཉིད་དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པའི་ངག་གློ ཁམས་སྤྲུལ་སྙན་འགེལ་

ལས། “དཔེ་དཔེ་ཅན་ཐ་དད་དུ་བཀློད་ནས་དེ་གཉིས་འདྲ་བ་ཙམ་བརློད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐ་དད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དུ་སྣང་བ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་དཔེའི་རྒྱན་དེ་ལ་ནི་དཔེ་ཅན་དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པས་

གཟུགས་ཅན་དང༌། དཔེ་ཅན་དཔེའི་ངློ་བློར་བཀློད་པས་ངློ་བློ་ཅན་ནམ་དཔེའི་ཚུལ་དུ་བཀློད་

པས་ཚུལ་ཅན་གི་རྒྱན་ཞེས་ཀང་བ་སྟེ་སྦློར་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་དཔེ་རྒྱན་གི་སེ་ཚན་ལློགས་པ་

ཞིག་གློ ཞེས་གསུངས། 

གཟུགས་ཅན་རྒྱན་ཉི་ཤུ། དཔེ་དང་དློན་གི་དངློས་པློ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་གཟུགས་

གཅིག་གི་ངློ་བློར་དབེར་མེད་དུ་སྦློར་བའི་རྒྱན་ཞིག་སྟེ། ནང་གསེས་རྣམ་གངས་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ་

ནི། བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན། མ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན། བསྡུས་ཤིང་མ་བསྡུས་པའི་

གཟུགས་ཅན། མཐའ་དག་གཟུགས་ཅན། ཆ་ཤས་གཟུགས་ཅན། ཆ་ཤས་ཅན་གི་གཟུགས་

ཅན། ཡན་ལག་གཅིག་པའི་གཟུགས་ཅན། ལན་པའི་གཟུགས་ཅན། ལན་མིན་གཟུགས་ཅན། 

མི་མཉམ་པའི་གཟུགས་ཅན། ཁད་པར་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན། འགལ་བའི་གཟུགས་ཅན། རྒྱུའི་

གཟུགས་ཅན། སྦར་བའི་གཟུགས་ཅན། དཔེའི་གཟུགས་ཅན། ལློག་པ་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན། 

འགློག་པའི་གཟུགས་ཅན། མཉམ་འཇློག་གི་གཟུགས་ཅན། གཟུགས་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན། 

བསྙློན་དློར་གི་གཟུགས་ཅན་རྣམས་སློ།། 

གཟུགས་ཅན་གི་དངློས་པློ། རེག་རྒྱུ་དང་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པ་མཐའ་དག 

གཟུགས་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན། གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་ཅན་དློན་གི་

དངློས་པློ་ཞིག་དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་ཅིང་། དེ་ཉིད་ཀང་དཔེ་གཞན་གི་གཟུགས་ཅན་དུ་

སྦློར་བའི་རྒྱན་ཞིག 

གཟུགས་ཅན་སྙིང་པློ། སངས་རྒྱས་དང་དུས་མཉམ་པའི་རྒྱལ་པློ་ཞིག 

གཟུགས་ཅན་མ། [མངློན]མཛེས་མ། 

གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ། དབིབས་དང་ཁ་དློག་གི་རྣམ་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་སྟེ་མིག་གིས་མཐློང་རྒྱུ་

མེད་པའི་གས། 

གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕུང་པློ། ཚོར་བ་དང་། འདུ་བེད། འདུ་ཤེས། རྣམ་ཤེས་ཏེ་བཞི། 

གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ལ་ལ་བའི་རྣམ་ཐར། རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བདག་
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རང་གི་གཟུགས་སར་མ་བཤིག་པར་ཕི་རློལ་གི་གཟུགས་སྟློང་པར་འཇིག་ཅིང་སུན་འབིན་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནློ།། 

གཟུགས་བཅློས། ① ལྷ་སྐུ་སློགས་བཟློས་པ། ② དངློས་གནས་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས། 

གཟུགས་མཆློག ① གཟུགས་བཟང་པློ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ། ②[མངློན]ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུ། 

③ སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

གཟུགས་འཆར་བེད། [མངློན]མེ་ལློང་། 

གཟུགས་རེས་གིབ་འབང་། ཕན་ཚུན་མ་ིའབལ་བའ་ིདཔེ། ལྷ་སྲུང་རྣམས་གཟུགས་རེས་གིབ་མ་ལར་འབང་།

གཟུགས་འཇལ་བེད་ཀི་ཚད་བདུན། རྡུལ་ཕ་རབ་གཅིག རྡུལ་ཕ་མློ་གཅིག སྐྲ་རེ་གཅིག ཀེ་ཚེ་

གཅིག ཤིག་གཅིག ནས་གཅིག སློར་མློ་གཅིག་རྣམས་སློ།། 

གཟུགས་མཉམ། མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་ཞིག་སྟེ་ཕན་ཚུན་འདྲ་བ། 

གཟུགས་བརན། ① སྐུ་འདྲ། གཟུགས་བརན་གསློན་ཉམས་ལན་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐུ་བརན་

དང་། སྐུ་འདྲ། འདྲ་སྐུ། འདྲ་དབིབས། ལེར་བཟློ། སྣང་བརན། གཟུགས་དབིབས་བཅས་སློ།། 

② མེ་ལློང་ནང་གི་འཆར་གཟུགས། ཁློན་པ་ཤིན་ཏུ་གཏིང་རིང་བ་ཞིག་གི་ཁར་སེང་གེ་སློང་བ་

ན་ཆུ་ནང་དུ་རང་གི་གཟུགས་བརན་མཐློང་བ་དག་བློར་བསམ། ③ མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་

སྒ་ཞིག་སྟེ་འདྲ་བ། དབིན་སྐད་དུ་image ཟེར། 

གཟུགས་བརན་སྐྱེ་གནས། [མངློན]མེ་ལློང་། 

གཟུགས་བརན་གི་དཀིལ་འཁློར། གསང་སགས་སྒྲུབ་པའི་བ་བའམ་རྒྱུད་ཀི་དངློས་པློ་ཞིག་སྟེ། རེན་

གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སློ་བཞི་ར་བབས་ཁང་བརེགས་ཏློག་དང་བཅས་པ་དང་། བརེན་པ་ལྷའི་

ས་བློན་དང་། ཕག་ཤན་ཞལ་ཕག་སློགས་རྡུལ་ཚོན་དང་། རས་བིས། ཚོམ་བུའི་རྣམ་པར་

བཀློད་པའི་གཟུགས་སློ།། 

གཟུགས་བརན་གི་དགའ་བ། དགའ་བའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དགའ་བ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་དངློས་

གཟུགས་མཐློང་བ་མ་ཡིན་པར་གཟུགས་བརན་ཙམ་མཐློང་བ་ལས་དགའ་བ་སྐྱེས་པར་སྟློན་

པའི་རྒྱན་ཞིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཟུགས་བརན་འཆར་བེད། [མངློན]མེ་ལློང་། གཟུགས་སྟློན་འཁློར་ལློ། བརན་ཐག་སྟློན་ཡས་ཀི་

འཕྲུལ་ཆས་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། རྒྱ་སྐད་དུ་录像机 ལ་ཟེར། 

གཟུགས་སྟློབས། ལུས་ཀི་སྟློབས། ཁློའི་གཟུགས་སྟློབས་ང་ལས་ཆེ། གཟུགས་སྟློབས་ཆེ་བ། 

གཟུགས་ཐུང་། གཟུགས་དཀྱུས་ཐུང་ཐུང་། 

གཟུགས་དང་བ། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རེན་ཅན་གི་དབང་པློ། 

གཟུགས་དང་གཟུགས་འཛིན་ཚད་མ་རས་གཞན་གིས་སྟློངས་པ། སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀིས་

གཞུང་འཛིན་རས་གཞན་འགློག་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བློ་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རགས་ལ་

བརེན་ནས་སློན་པློ་དང་། སློ་འཛིན་ཚད་མ་གཉིས་རས་གཞན་མ་ཡིན་པར་བསྒྲུབ་སྟེ། ཇི་སྐད་

དུ། ལྷན་ཅིག་དམིགས་པ་ངེས་པའི་ཕིར། ། སློ་དང་དེ་བློ་ལས་གཞན་མིན། ཞེས་པ་ལར་རློ། 

རགས་ནི་སློན་པློ་དང་སློ་འཛིན་ཤེས་པ་ཆློས་ཅན། རས་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། ལྷན་ཅིག་དམིགས་

ངེས་ཡིན་པའི་ཕིར་དཔེར་ན་ཟླ་བ་གཉིས་སུ་སྣང་བ་བཞིན་ནློ།། སྤློར་བ་དེ་ཡི་བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་

ཀི་དློན་ནི་རས་གཞན་བཀག་པ་ཙམ་དང་། རགས་ཀི་དློན་ལྷན་ཅིག་པ་ནི་དུས་གཅིག་པ་དང་། 

དམིགས་པ་ནི་རློགས་པ། ངེས་པ་ནི་གཅིག་དམིགས་ན་གཅིག་ཤློས་དམིགས་པས་ཁབ་པའློ།། 

གཞན་ཡང་སྦློར་བ་དེ་ཡི་ཕློགས་ཆློས་བསྒྲུབ་པ་ནི། སློན་པློ་ཆློས་ཅན། སློ་འཛིན་ཤེས་པ་དང་

ཐ་དད་གང་ཞིག ཁློད་དམིགས་ན་སློ་འཛིན་ཤེས་པ་དམིགས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་སྐྱེས་པས་

ཁབ། སློ་འཛིན་ཤེས་པ་དམིགས་ན་ཡང་ཁློད་དམིགས་བེད་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་སྐྱེས་པས་ཁབ་

པའི་ཕིར། སྦློར་བ་དེ་ཡི་ཁབ་པ་བསྒྲུབ་པ་ནི། གང་ཞིག་གང་དང་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་

ན་རས་གཞན་མ་ཡིན་པས་ཁབ་སྟེ། རས་གཞན་ལ་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཁེགས་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན་སློ་སེར་བཞིན། སློ་སེར་ལའང་ལྷན་ཅིག་དམིགས་པ་ཙམ་ཡློད་ཀང་དམིགས་པའི་

ངེས་པ་མེད་དློ།། དེས་ན་སྒ་དང་མཉན་བ་བཞིན། སློན་པློ་དང་སློ་འཛིན་མིག་ཤེས་གཉིས་ཀང་

ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པས་རས་གཞན་གིས་སྟློངས་པ་ཡིན་ནློ།། 

གཟུགས་དང་སེམས། རི་མློའི་ཐློག་གཟུགས་དང་སེམས་ཀི་རློད་སྒྲུབ་ཀི་གཅིག་སྡུད་མ་ལག་ཡིན། 

སེམས་ནི་མིའི་གཤིས་ཀ་དང་། བསམ་པའི་རྣམ་པ། དེ་བཞིན་དམིགས་བསལ་གི་ཁློར་ཡུག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

འློག་མཚོན་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་གཤིས་ཀ་དེ་ཡིན།གཟུགས་ནི་མིའི་གཟུགས་དབིབས་ཀི་

གྲུབ་ཆ་དང་། གནས་སྟངས། བསྡུར་ཚད། དེ་བཞིན་གཤག་ལས་དང་། སྣང་ཆ། བར་སྟློང་། ལིད་

ཚོར། སྤུས་ཚོར་སློགས་ཀི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་ཟེར། 

གཟུགས་དྭངས་པ། དབང་པློའི་ཁམས་དྭངས་པ། 

གཟུགས་སྡུག་པ། གཟུགས་མཛེས་པ། 

གཟུགས་པ། འཛུགས་པའི་མ་འློངས་པ། 

གཟུགས་པློ། ལུས་སམ་ཕུང་པློ། གཟུགས་པློ་ཐང་པློ། གཟུགས་པློ་སྐྱློ་པློ། གཟུགས་པློ་འློར་ལྷུང་། 

གཟུགས་ཁློག་རྒས་པ། གཟུགས་པློ་ལ་བདག་གཅེས་ལེགས་པློ་བེད་པ། 

གཟུགས་པློ་འཁློར་བ། [ཡུལ]མའི་མངལ་དུ་ཕྲུ་གུ་ཆགས་པ། 

གཟུགས་ཕུང་། ① མིའི་རློ། ② གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློའི་བསྡུས་མིང་། 

གཟུགས་ཕ་བ། རྡུལ་ཕ་རབ། 

གཟུགས་ཕ་མློ། ① ལུས་པློ་ཕ་མློའམ་ཆུང་ཆུང་། ② རྡུལ་ཕན་ལ་བུའི་གཟུགས་ཕ་བ། ③ བར་དློའི་

ཡིད་ལུས་ལའང་འཇུག ④ འློད་ཀི་ལུས། 

གཟུགས་བློང་། གཟུགས་པློའི་ཆེ་ཆུང་། 

གཟུགས་བད། གཟུགས་པློ་དང་གདློང་། གཟུགས་བད་མཛེས་པ། གཟུགས་བད་ངན་པ། 

གཟུགས་བད་ཁད་ཆློས། གཟུགས་པློ་དང་གདློང་ལ་སློགས་པའི་ཐུན་མིན་ཁད་ཆློས་ལ་ཟེར། 

གཟུགས་དབིབས། ① ཐློགས་རེག་བར་རུང་བའི་དབིབས་གཟུགས་ཏེ། གྲུ་བཞི་དང་ཟླུམ་པློ། ལེབ་

ལེབ། རིལ་རིལ་སློགས། ② ལུས་པློའི་བཟློ་ལ་སྟེ། ལུས་རིང་པློ་དང་ཐུང་ཐུང་། མཛེས་པ་དང་

མི་མཛེས་པ་སློགས། 

གཟུགས་འབྱུང་བ་བཞི། ས། ཆུ། མེ། རླུང་། 

གཟུགས་མང་། [མངློན]① ཁབ་འཇུག ② ཉི་མ། ③ འདློད་ལྷ། ④ སྤན་རས་གཟིགས། ⑤ དབང་

ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

གཟུགས་མངས། [མངློན]སློས་དཀར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཟུགས་མི་སྡུག་པ། ལུས་མི་མཛེས་པ། ནང་ལ་ཡློན་ཏན་ཡློད་ན་ཕིའི་གཟུགས་མི་སྡུག་ཀང་སྐྱློན་མེད། 

གཟུགས་མིན་རིག་གནས། མི་རིགས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་དང་འབེལ་བའི་རིག་གནས་དེང་གི་དུས་འདིར་ཞིབ་

འཇུག་གི་རིན་ཐང་ལས་དློན་དངློས་ཀི་སྤློད་སློ་ཆེར་མེད་པའི་རིག་གནས་སྐློར་རྣམས་ཡིན།

གཟུགས་མིན་རིག་དངློས་ཤུལ་བཞག མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སློ་གསློའི་ཚན་ཁག་གིས་

གཏན་འབེབས་བས་པའི། གཟུགས་མེད་རིག་དངློས་ཤུལ་བཞག་སྲུང་སྐྱློབ་བ་རྒྱུའི་གན་རྒྱའི་

དློན་ནི། ཚོགས་པ་དང་། སེ་ཁག སྐབས་འགར་མི་སེར་བཅས་ཀིས་ཤུལ་བཞག་བས་པའི་རིག་

གནས་ཀི་ལག་ལེན་དང་། འཁབ་སྟློན། རྣམ་འགྱུར་སྟློན་སྟངས། ཤེས་རིག་མ་ལག་དང་ལག་

རལ། གཞན་ཡང་དེ་དག་འབེལ་ཡློད་ཀི་ཡློ་བད་དང་། དངློས་རས། མཛེས་རལ་གི་དངློས་པློ་

དང་། རིག་གནས་ཀི་ཤུལ་རེས་སློགས་ལ་ཟེར་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། དེས་ནས་གཟུགས་མེད་

རིག་དངློས་ཞེས་པའི་མིང་འདི་ཧ་ཅང་གི་འློས་ཤིང་འཚམས་པློ་ཞིག་མིན་ཀང་། རྒྱ་སྐད་ཀི་རྨང་

གཞི་ལར་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ནས་དློན་དེ་མཚོན་པར་བས་ནའང་མི་འགིགས་པ་ཆེར་མེད་པར་

སེམས་ཏེ། སྒ་ནི་བརློད་འདློད་རེས་འབང་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ།།

གཟུགས་མེད་ཀི་དངློས་གཞི། འདུ་ཤེས་ཀི་སློ་ནས་འློག་ས་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་སེམས་རེ་

གཅིག་པ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པའི་རིས་སུ་གནས་པ། 

གཟུགས་མེད་ཀི་རྣམ་ཐར་བཞི། གཟུགས་མེད་སྐྱེ་མཆེད་མུ་བཞིའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཤེས་རབ་

མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པ། གཟུགས་ཁམས་དང་རང་ས་འློག་མའི་ཟག་བཅས་ཀི་ཆགས་པ་

ལས་ཐར་བར་བེད་པའི་སྙློམས་འཇུག་བཞི་སྟེ། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་རྣམ་ཐར་

དང་། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་རྣམ་ཐར་དང་། ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་རྣམ་

ཐར་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་གི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་རྣམ་ཐར་རྣམས་སློ།། 

གཟུགས་མེད་སྐྱེ་མཆེད་མུ་བཞི། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་དང་། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་

མཆེད། ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད་དེ་བཞི། 

གཟུགས་མེད་ཁམས། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་ནས་སིད་པའི་རེ་མློའི་བར་གི་སྐྱེ་མཆེད་མུ་བཞི་སྟེ། 

དེ་དག་ལ་ཡིད་གཟུགས་དྭངས་པ་ཙམ་ལས་རགས་གཟུགས་མེད་ཅིང་། འདློད་གཟུགས་ལས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

འདློད་ཆགས་དང་བལ་ཞིང་གཟུགས་མེད་ལ་འདློད་ཆགས་དང་བཅས་པའློ།། 

གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀི་སློམ་སང་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ། གཟུགས་ཀི་སློམ་སང་ལྔ་པློ་དེ་གཟུགས་ཀི་ས་

བཞི་པློ་རེ་རེ་ནས་ཆེན་པློའི་ཆེན་པློ་སློགས་སློམ་སང་སྐློར་དགུས་ཕེ་བས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ། 

གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀི་སློམ་སང་ལྔ། གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀི་སློམ་ལམ་གིས་སང་བར་བ་བ་མ་

རིག་པ་དང་། འདློད་ཆགས། ང་རྒྱལ། འཇིག་ལ། མཐར་ལ་བཅས་ལྔ། 

གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀི་སློམ་སང་གསུམ། གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་སློམ་ལམ་གི་སང་བ་མ་རིག་

པ་དང་། འདློད་ཆགས། ང་རྒྱལ་བཅས་གསུམ། 

གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀ་ིམཐློང་སང་ཉེར་བརྒྱད། གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་ཁློང་ཁློ་མེད་པས། འདློད་ཁམས་

ཀ་ིམཐློང་སང་སློ་གཉིས་ལས་བདེན་བཞིའ་ིསང་བ་ཁློང་ཁློ་བཞ་ིདློར་བའ་ིལྷག་མ་ཉེར་བརྒྱད་དློ།། 

གཟུགས་མེད་ཁམས་བཞི། གཟུགས་མེད་སྐྱེ་མཆེད་མུ་བཞི་དང་དློན་གཅིག 

གཟུགས་མེད་གིབ་བཟློ། སྐྱློན་མེད་སྐྱློན་འདློགས། 

རང་གིས་མངློན་སུམ་མཐློང་ཐློས་མེད་པར་གཟུགས་མེད་གིབ་བཟློ་མ་བེད། 

གཟུགས་མེད་ཅི་ཡང་མེད་པའི་དངློས་གཞི། སྦློར་བའི་དུས་སུ་གཟུང་བ་ཅི་ཡང་མེད་དློ་སྙམ་དུ་

ཡིད་ལ་བས་པས་དངློས་གཞིའི་དུས་སུ་དེ་ཉིད་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མཚུངས་ལན་

དང་བཅས་པའི་རིས་སུ་གནས་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན། 

གཟུགས་མེད་ཉེར་འགློ། གཟུགས་ལ་འདློད་ཆགས་དང་བལ་བའི་འདློད་པ་ཅན་གི་ཕིར་མི་འློང་

འབས་གནས་ཁད་པར་ཅན་གང་ཞིག གཟུགས་མེད་ཁློ་ནར་སྐྱེ་བ་བངས་ནས་མང་འདས་

མངློན་དུ་བེད་པ། 

གཟུགས་མེད་སྙློམས་འཇུག དམིགས་པའི་སློ་ནས་འློག་ས་ལས་འདས་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་

དགེ་སེམས་རེ་གཅིག་པའློ།། 

གཟུགས་མེད་སྙློམས་འཇུག་བཞི། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས། ཅི་ཡང་མེད་

པའི་སྐྱེ་མཆེད། སིད་རེའི་སྙློམས་འཇུག་སྟེ་གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀི་སྙློམས་འཇུག་བཞིའློ།། 

གཟུགས་མདེ་གཉསི། རྒྱུ་སྙློམས་འཇུག་ག་ིགཟུགས་མདེ། འབས་བུ་སྙློམས་འདུག་བཞ་ིདང་དློན་གཅགི ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཟུགས་མེད་དུ་ཉེ་བར་འགློ་བ། ཕིར་མི་འློང་འབས་གནས་ཁད་པར་ཅན་གི་ནང་གསེས། གཟུགས་

ཁམས་སུ་མི་འཇུག་པར་གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེས་ནས་འདའ་བའློ།། 

གཟུགས་མེད་དུ་ཉེ་བར་འགློ་བ་བཞི། སྐྱེས་ནས་འདའ་བ། འདུ་བེད་མེད་པར་འདའ་བ། འདུ་བེད་

དང་བཅས་ཏེ་འདའ་བ། གློང་དུ་འཕློ་བའློ།། 

གཟུགས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་གི་དངློས་གཞི། སྦློར་བའི་དུས་སུ་འདུ་ཤེས་

རགས་པ་ནི་ནད་དང་། འབས་དང་། ཟུག་རྔུའློ།། འདུ་ཤེས་མེད་པ་ནི་ཀུན་ཏུ་རྨློངས་པའློ།། འདུ་

ཤེས་ཡློད་མིན་མེད་མིན་ནི་ཞི་བའློ་སྙམ་དུ་ཡིད་ལ་བས་པས་དངློས་གཞིའི་དུས་སུ་དེ་ཉིད་

མངློན་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་རབ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པའི་རིས་སུ་གནས་པ། 

གཟུགས་མེད་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་ཀི་དངློས་གཞི། སྦློར་བའི་དུས་སུ་གཟུགས་དང་ཐློགས་པའི་འདུ་

ཤེས་རྣམ་པར་བཤིག་ནས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སློ་སྙམ་དུ་ཡིད་ལ་བས་པས། དངློས་གཞིའི་

དུས་སུ་དེ་ཉིད་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་རིས་སུ་གནས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པ། 

གཟུགས་མེད་རྣམ་ཐར། ཀུན་དཀྲིས་མངློན་གྱུར་པ་བལ་བར་མཐུན་པར་གནས་པའི་ལམ་གི་རང་

བཞིན་ལ་གཟུགས་མེད་པའི་སྙློམས་འཇུག་བཞིའློ།། 

གཟུགས་མེད་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་ཀི་དངློས་གཞི། སྦློར་བའི་དུས་སུ་ཡུལ་ནམ་མཁའི་འདུ་ཤེས་

བསལ་ནས་ཡུལ་ཅན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་མཐའ་ཡས་སློ་སྙམ་དུ་ཡིད་ལ་བས་པས་དངློས་

གཞིའི་དུས་སུ་དེ་ཉིད་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཤེས་རབ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པའི་

རིས་སུ་གནས་པ། 

གཟུགས་མེད་པའི་ས་བཞི། གཟུགས་མེད་སྐྱེ་མཆེད་མུ་བཞི་དང་དློན་གཅིག 

གཟུགས་མེད་གཟུགས་ལ་ལ་བའི་རྣམ་ཐར། རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། བདག་རང་གི་

གཟུགས་ཆ་ཤས་ཀིས་སྟློང་པར་བཤིག་པ་ནི་ནང་གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པ་དང་། ཕི་

རློལ་གི་གཟུགས་སྣམ་བུ་དང་བུམ་པ་ལ་སློགས་པ་སྟློང་པར་སུན་འབིན་པའློ།། 

གཟུགས་མེད་རིགས་བཞི། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་དང་། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས། ཅི་ཡང་མེད། སིད་

རེ་བཅས་བཞིའློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

གཟུགས་མློ། བི་ཐུར་ཅན་ཏེ་སང་གཟུགས་སམ་ཟེ་མློ། 

གཟུགས་མློ་བི་ཐུར། སྤུ་ཁབ་ལར་རྣློ་བའི་སློག་ཆགས་ཟེ་མློ་སང་ཐུར། 

གཟུགས་བཙུན་གི་སེ། གློང་དུ་ཁིམ་བཙུན་ཞེས་པ་དང་དློན་གཅིག 

གཟུགས་ཚད། གཟུགས་པློ་རིང་ཐུང་ཇི་ཙམ་ཡློད་པ་འཇལ་བའི་ཚད། 

གཟུགས་མཚུངས། མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་ཞིག་སྟེ་འདྲ་བ། 

གཟུགས་འཚོང་མ། [མངློན]སྨད་འཚོང་མ། 

གཟུགས་མཛེས། ཡིད་དུ་འློང་བའི་གཟུགས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྙིང་དུ་སྡུག་པ་དང་། སྙིང་དུ་

འབབ་པ། སྙིང་པློ་ལན། བལ་བས་ཆློག་མི་ཤེས་པ། བལ་བས་མི་ངློམས། ཐུན་མློང་མིན་པ། 

མཐློང་ན་དགའ། སྡུག་གུ། མིག་ཏུ་འཐད། མིག་ལ་མངར། མཚར་བ། མཚར་སྡུག མཛེས་སྡུག 

གཟུགས་བཟང་བ། ཡན་ལག་མཆློག་ལན། ཡིད་གར་འློང་། ཡིད་དགའ། ཡིད་འཕློག ཡིད་འློང་། 

ལུས་མཆློག་ལན། ལུས་མཛེས་པ། ལེགས་པ། ཤིན་ཏུ་སྡུག ཤིན་ཏུ་མཛེས་བཅས་སློ།། 

གཟུགས་འཛིན། [མངློན]མིག 

གཟུགས་འཛིན་གི་ནུས་པ་ཤློར་བ། ཕི་རློལ་གཟུགས་མཐློང་གི་ནུས་པ་ཉམས་པ། 

གཟུགས་འཛིན་པ། མཛེས་མི་མཛེས་ཆེ་ཆུང་སློགས་གཟུགས་ཀི་ཁད་པར་མིག་ཤེས་ཀིས་ལ་བ། 

གཟུགས་འཛིན་དབང་མངློན། གཟུགས་འཛིན་པའི་དབང་པློའི་མངློན་སུམ་སྟེ། རང་གི་བདག་རྐྱེན་

མིག་གི་དབང་པློ་ལས་དངློས་སུ་སྐྱེས་པའི་གཞན་རིག་ཤེས་པ་རློག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ། 

གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངློན། གཟུགས་འཛིན་པའི་ཡིད་ཀི་དབང་པློའི་མངློན་སུམ་སྟེ། རང་གི་བདག་

རྐྱེན་གཟུགས་འཛིན་ཡིད་ཀི་དབང་པློ་ལས་དངློས་སུ་སྐྱེས་པའི་གཞན་རིག་གི་ཤེས་པ་རློག་

བལ་མ་འཁྲུལ་བ། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངློན་སྐད་ཅིག་ཕི་མ་ལ་བུ་སྟེ། རང་གི་གཟུགས་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།། 

གཟུགས་གཞི། མི་སློགས་ཀི་ལུས་པློའམ་ཕུང་པློ། བདག་ཅག་གཟུགས་གཞི་བདེ་པློ་ཡིན། 

གཟུགས་གཞལ་བེད་བཅུ་དྲུག རྡུལ་ཕ་རབ། རྡུལ་ཕན། ལྕགས་རྡུལ། ཆུ་རྡུལ། རི་བློང་། ལུག གང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གི་སྤུ་རྡུལ། ཉི་ཟེར་གི་རྡུལ། སློ་མ། ཤིག ནས། སློར་མློའི་ཞེང་། རིམ་བཞིན་བདུན་འགྱུར་དང་། 

སློར་ཚིགས་ཉེར་བཞི་ཁྲུ་གང་། ཁྲུ་བཞི་ལ་འདློམ་གང་། འདློམ་ལྔ་བརྒྱ་ལ་རྒྱང་གགས། དེ་

བརྒྱད་ལ་དཔག་ཚད་གཅིག འདི་དག་གིས་རླུང་དཀིལ་ནས་འློག་མིན་བར་གི་གཟུགས་ཕ་

རགས་ཐམས་ཅད་གཞལ་ནུས། 

གཟུགས་བཟང་། ཡིད་དུ་འློང་བའི་བད་གཟུགས། 

གཟུགས་ཡས། གངས་གནས་ཤིག་སྟེ་གངས་ཀི་གནས་དྲུག་ཅུའི་རི་སྟངས་གཞན་ཞིག་གི་མིང་། 

གཟུགས་རགས་པ། ① ཤ་ཁག་ཡློད་པའི་གཟུགས་ཕུང་། ② ས་རྡློ་སློགས་མིག་གིས་མཐློང་ཐུབ་

པའི་དངློས་པློ། 

གཟུགས་གཤིས། དངློས་གཟུགས་རང་ངློས་ཀི་གཤིས་ཀ 

གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། སྙན་ངག་གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་སྦར་བ། བརན་པ་རིའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་

པ། ཟབ་པ་རྒྱ་མཚོའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། རྒྱ་ཆེ་བ་ནམ་མཁའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། 

གཟུགས་སུ་ཉེ་བར་འགློ་བ། ཕིར་མི་འློང་འབས་གནས་ཁད་པར་ཅན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

འདློད་པའི་རེན་ཅན་གི་ཕིར་མི་འློང་གང་གཟུགས་ཁམས་སུ་ངེས་པར་སྐྱེ་བ་བངས་ནས་མང་

འདས་ཐློབ་པའློ།། 

གཟུགས་སུ་ཉེ་བར་འགློ་བ་གསུམ། ཕིར་མི་འློང་འབས་གནས་ཁད་པར་ཅན་ལས་གཟུགས་སུ་ཉེ་བར་

འགློ་བ་གསུམ་སྟེ། བར་དློར་འདའ་བ་དང་། སྐྱེས་ནས་འདའ་བ་དང་། གློང་དུ་འཕློ་བ་རྣམས་སློ།། 

གཟུགས་སུ་ཉེར་འགློའི། མཐློང་ལམ་ཐློབ་པའི་ལུས་རེན་དང་བཅས་པའི་ཕིར་མི་འློང་འབས་གནས་

ཁད་པར་ཅན་གང་ཞིག གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བ་བངས་ནས་མང་འདས་མངློན་དུ་བེད་པའློ།། 

གཟུགས་སུ་ཉེར་འགློའི་སྐྱེ་འདའ་བ། གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བ་གཅིག་ཁློ་ནར་བངས་ནས་དེའི་རེན་ལ་མང་

འདས་མངློན་དུ་བེད་པའི་གཟུགས་སུ་ཉེར་འགློ། འདི་ལ་སྐྱེས་ཙམ་ནས་འདའ་བ། མངློན་པར་

འདུ་བེད་མེད་པར་འདའ་བ་དང་། མངློན་པར་འདུ་བེད་དང་བཅས་པར་འདའ་བའློ།། 

གཟུགས་སུ་ཉེར་འགློའི་གློང་འཕློ། གཟུགས་ཀི་ལན་གངས་གཞིར་ལ་མློང་གི་ལས་ཅན་གི་

གཟུགས་སུ་ཉེར་འགློ་གང་ཞིག གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བ་རྒྱུད་མར་བངས་ནས་མང་འདས་མངློན་དུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

བེད་པའི་རིགས་ཅན་ནློ།། 

གཟུགས་སུ་དློད་པ། གཟུགས་ཅན་དུ་གྱུར་པ། གློས་ཆེན་གི་རི་མློ་སྤིན་འབྲུག་གི་གཟུགས་སུ་དློད་པ། 

གཟུགས་སུ་རུང་བ། མཐློང་ཐློས་སློགས་དབང་ཤསེ་ཀ་ིཡུལ་དུ་གྱུར་པ། གཟུགས་སྒ་དྲ་ིརློ་རགེ་བ་ལ་བུའློ།། 

གཟུགས་སློགས་དློན་ལྔ། ཕི་རློལ་དློན་དུ་སྣང་བའི་གཟུགས། སྒ། དྲི། རློ། རེག་བ་ལྔའློ།། 

གཟུང་ཐག་རྡློ་རེ། སགས་ཆློག་བུམ་སྒྲུབ་སློགས་ལ་དགློས་པའི་ཡློ་བད་ཅིག་སྟེ། ཚོན་སྣ་ལྔ་ལན་གི་

ཐིག་སྐུད་རྡློ་རེར་དཀྲིས་པ་ཞིག 

གཟུང་དང་འཛིན་པའི་འཕྲུལ་འཁློར། གཟུང་བ་ཡུལ་དང་། འཛིན་པ་སེམས་གཉིས་དམ་པློར་འབེལ་

བ་ལ་བརེན་ནས་སེམས་ཀི་གནས་ལུགས་ངློ་མ་འཕློད་པའི་མི་རྣམས་བློ་འཁྲུལ་དུ་འཇུག་པ། 

གཟུང་དློན། རང་འཛིན་དབང་པློའ་ིམངློན་སུམ་གིས་གཟུང་བར་བ་བའ་ིདློན་གཟུགས་སྒ་ལ་སློགས་པའློ།། 

གཟུང་རྣམ། ① ཁ་ཕིར་ཕློགས་ཏེ་གཟུང་བ་ཡུལ་གི་རྣམ་པར་སྐྱེ་བ་སྟེ། ཤེས་པས་འཛིན་པར་བ་

བའི་ཡུལ་ལམ་གཟུང་བར་བ་བའི་ཡུལ། ② འཛིན་པའི་མ་འློངས་པ། ③ ཡུལ་ཏེ་གཟུགས། སྒ། 

དྲི། རློ། རེག་བ། ཆློས་བཅས་དྲུག་ལ་ཟེར། ④ [མངློན]བུ་ལློན། 

གཟུང་བ་བདག་མེད། ཡུལ་རང་ངློས་ནས་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ། 

གཟུང་བ་རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད། ཡུལ་གི་དངློས་པློའི་ཆུང་མཐའ་ཕློགས་མཚམས་ཀི་ཆ་དབེ་མི་ཐུབ་པ་

ཞིག་སྟེ། བེ་བག་སྨ་བས་འདློད་པའི་ཕི་དློན་རློམ་བེད་དློ།། 

གཟུང་བ་ཡུལ། ཕི་རློལ་ཡུལ་དུ་ཡློད་པའི་དངློས་པློ། 

གཟུང་བའི་ར། ལུས་ཀི་རའི་བེ་བག་ཅིག 

གཟུང་བ་གཉིས། གསློ་བ་པློ་སྨན་པས་དུས་རག་ཏུ་བློ་ལ་དམ་པློར་གཟུང་བར་བ་དགློས་པའི་དམ་

ཚིག་གཉིས་ཏེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་སློན་

ལས། གཟུང་བ་གཉིས་ནི། སྨན་གི་བརྒྱུད་པའི་རིག་འཛིན་རྣམས་བཀའ་སྲུང་དུ་བཟུང་ལ་

གསློལ་མཆློད་དང་རེ་ལློས་བ། ཆ་བད་རྣམས་ཡི་དམ་གི་ཕག་ཆ་ལར་བཟུང་སྟེ་མི་འབལ་བར་

བཅང་ངློ་།། ཞེས་གསུངས། 

གཟུང་མ། ཆུང་མ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཟུང་མློ། [རིང]གཟུགས་མློ་དང་དློན་གཅིག 

གཟུང་འཛིན། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་བསྡུས་པའི་མིང་ཡིན། 

གཟུང་འཛིན་གངས་མཉམ་པ། གཟུང་བ་ནི་ཡུལ་དང་། འཛིན་པ་ནི་ཡུལ་ཅན་ལ་གློ་དགློས། ཁ་བློ་

ལ་བུ་རང་གི་ཚོགས་པ་ན་སློ་སེར་སློགས་གངས་ཇི་ཙམ་ཡློད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཡུལ་ཅན་དབང་

ཤེས་ཀང་དེ་དང་གངས་མཚུངས་པ་སློ་སེར་སློ་སློ་ནས་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བར་ཁས་

བངས་པས་གནས་ཀིས་གཟུང་འཛིན་གངས་མཉམ་དུ་འཇློག་པ་པའི་ལ་བ་ཞིག་ཡིན། 

གཟུང་འཛིན་རློག་པ། ཆློས་དང་གང་ཟག་གཉིས་ཀི་བདག་འཛིན་ནམ་ཡུལ་དང་ཡུལ་གཉིས་སུ་

བདེན་པར་ཞེན་པའི་རྣམ་རློག 

གཟུང་འཛིན་རློག་པས་ཉམ་ང་མེད། གཟུང་བ་ཞེས་པ་ཡུལ་དྲུག་སྟེ། གཟུགས། སྒ། དྲི། རློ། རེག་

བ། ཆློས་བཅས་ཡིན་ལ། འཛིན་པ་ཞེས་པ་ཡུལ་དྲུག་པློ་དེ་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་དྲུག་སྟེ། མིག་

གི་རྣམ་ཤེས། རྣ་བའི་རྣམ་ཤེས། སྣའི་རྣམ་ཤེས། ལྕེའི་རྣམ་ཤེས། ལུས་ཀི་རྣམ་ཤེས། ཡིད་ཀི་

རྣམ་ཤེས་ཏེ། མདློར་བསྡུས་ན། གཟུང་བ་ཡུལ་དྲུག་པློ་དེ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་རློག་པ་ལ་སྐྲག་

མི་དགློས་ཞེས་པའི་དློན། 

གཟུང་འཛིན་སྣང་བ་བཅློ་བརྒྱད། གཟུགས། སྒ། དྲི། རློ། རེག་བ། ཆློས་བཅས་གཟུང་བ་ཡུལ་དྲུག་

དང་། མིག་གི་རྣམ་ཤེས། རྣ་བའི་རྣམ་ཤེས། སྣའི་རྣམ་ཤེས། ལྕེའི་རྣམ་ཤེས། ལུས་ཀི་རྣམ་

ཤེས། ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་བཅས་འཛིན་པ་སེམས་དྲུག མིག་གི་དབང་པློ། རྣ་བའི་དབང་པློ། སྣའི་

དབང་པློ། ལྕེའི་དབང་པློ། ལུས་ཀི་དབང་པློ། ཡིད་ཀི་དབང་པློ་བཅས་བདག་རྐྱེན་དབང་པློ་དྲུག་

བཅས་བཅློ་བརྒྱད་དློ།། 

གཟུང་འཛིན་མཚན་མ་ཞིག ཕི་གཟུང་བ་ཡུལ་ལ་བདེན་འཛིན་གི་བློ་དང་། ནང་འཛིན་པ་སེམས་

ལ་བདེན་འཛིན་གི་བློ་གཉིས་རང་སར་ཞིག་པ། 

གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྟློང་པ། གཟུང་བ་ཡུལ་དང་འཛིན་པ་ཡུལ་ཅན། དེ་གཉིས་རས་

གཞན་མ་ཡིན་པའི་གནད་ཀིས་རས་གཞན་གིས་སྟློང་པར་འཇློག་པ་ཡིན། སྤིར་སྟློང་པ་ཞེས་

པར་གློ་རྒྱུ་གཉིས་ཡློད། ས་ཕློགས་བུམ་པས་སྟློང་པ་ལ་བུ་ཡློད་པའི་སྟློང་པ་དང་། དགག་བ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

བདག་གིས་སྟློང་པ་ལ་བུ་ཡིན་པའི་སྟློང་ཚུལ་གཉིས་ལས། འདིར་ཕི་མའི་དབང་དུ་བས་པའི་

སྟློང་པ་ལ་གློ་དགློས། སློན་པློ་ལ་བུ་སློ་འཛིན་མིག་ཤེས་དང་རས་གཞན་ནམ། རས་ཐ་དད་ཡིན་

པས་སྟློང་པ་དེ་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་ཕ་མློར་འཇློག་པ་ནི་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ཡིན་ནློ།། 

གཟུང་འཛིན་རློལ་པ། ཕི་རློལ་ཡུལ་གི་སྣང་བ་བཟང་ངན་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་འཆར་བ་དེ་རྣམས་རང་

སེམས་ཀི་སྣང་བ་དག་དང་མ་དག་གཉིས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་འཆར་སྣང་ཞིག་ཡིན་པས། 

གཟུང་བ་ཡུལ་གི་ངློ་བློ་ཇི་བཞིན་དུ་མ་རློགས་པ་དེ་སིད་དུ་རང་སེམས་ལ་སྣང་ཚུལ་གང་དང་

གང་ཡང་འཆར་བའི་འཁྲུལ་སྣང་སྣ་ཚོགས་ཡློང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། རང་གི་སེམས་ལ་འཆར་སྣང་

བཟང་ངན་འབིང་གསུམ་གང་བྱུང་བ་རྣམས་ཕི་རློལ་ཡུལ་གི་བག་ཆགས་ལ་བརེན་ནས་འཆར་

སྣང་དེ་དག་ཕི་རློལ་ཡུལ་དེ་རང་གི་ཐློག་ཏུ་ཡློད་པ་ལ་བུར་འཆར་བ་ཡིན་ཅིང་། རྣམ་ཤེས་

ཚོགས་དྲུག་གམ་རང་གི་སེམས་ལ་ཕི་རློལ་ཡུལ་གི་སྣང་བ་ཤར་བ་ཐམས་ཅད་གཟུང་བ་ཡུལ་

གི་སྣང་ཆ་དང་རང་སེམས་སློ་སློར་འཆར་བའི་རེས་སུ་བྱུང་བའི་སེམས་རྣམ་པ་བརྒྱད་བྱུང་བ་

ཡིན་པས་ཐམས་ཅད་གཟུང་འཛིན་གཉིས་ཀི་རློལ་པ་སྟེ་རྣམ་འགྱུར་ཡིན། 

གཟུང་ཡུལ། འཛིན་བེད་ཀི་བློས་བཟུང་བར་བ་བའི་ཡུལ་ཏེ། བློ་ངློར་སྣང་བའི་ཆློས་བུམ་པ་དང་། 

བུམ་པའི་དློན་སྤི། 

གཟུང་ཡུལ་ནི། དློན་རིག་མངློན་སུམ་མམ། སློ་ལྔའི་རིག་པ་ཡང་དག་པ་དང་དེའི་རེས་འབངས་ཡིད་

ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་གཉིས་ཀིས་གཟུང་བར་བ་བའི་ཡུལ། 

གཟུངས། ཆློས་ཀི་ཚིག་དློན་མི་བརེད་པར་འཛིན་པའི་དློན་ཏེ། ངློ་བློ་དྲན་པ་དང་ཤེས་རབ་ཁད་པར་

ཅན་གིས་བེད་ལས་དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་འཛིན་ཅིང་མི་དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་སེལ་བའི་མཐུ་

དང་ལན་པའློ།། 

གཟུངས་ཀི་སློ་བཞི། བཟློད་པའི་གཟུངས་དང་། སགས་ཀི་གཟུངས། ཚིག་གི་གཟུངས། དློན་གི་

གཟུངས་བཅས་བཞིའློ།། 

གཟུངས་ཀི་སྟློབས། ཆློས་ཀི་ཚིག་དློན་མི་བརེད་པར་འཛིན་པའློ།། 

གཟུངས་ཀི་ཚིག མདློ་དང་རྒྱུད་སེ་སློགས་ནས་ཕྱུང་བའི་གཟུང་སགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཟུངས་ཀི་ཚོགས། བསམ་གཏན་གི་དངློས་གཞིའི་སེམས་ལ་བརེན་ནས་དམ་པའི་ཆློས་འཛིན་

ནུས་པའི་དྲན་པ་ཤེས་རབ་མཚུངས་ལན་ནློ།། ཆློས་ཀི་གཟུངས། དློན་གི་གཟུངས། བཟློད་པའི་

གཟུངས། གསང་སགས་ཀི་གཟུངས་དང་བཞིའློ།། 

གཟུངས་ཁེབས། གཟུང་སགས་ཀི་ཤློག་དྲིལ་ལ་གཡློག་རྒྱུའི་དར་གློས། 

གཟུངས་རྒྱག གློས་ཀི་ཐློག་ལ་ལྷན་པ་རྒྱབ་སྐབས་སློན་ལ་ལྷན་པའི་སྟེང་དུ་སྐུད་པས་གཤའ་རྒྱབ་པ། 

གཟུངས་ལྔ། ཟུང་འཇུག་འབུལ་རྒྱུའི་གཟུངས་ལྔ་སྟེ། གཙུག་ཏློར་རྣམ་རྒྱལ་དང་། གཙུག་ཏློར་དྲི་

མེད། གསང་བ་རིང་བསེལ། བང་ཆུབ་རྒྱན་འབུམ། རེན་འབེལ་སྙིང་པློ་རྣམས་ཡིན་ནློ།།

གཟུངས་སགས། ལྷའི་སྐུ་དང་གསུང་རྡློ་རེ་གཙོ་བློར་སྒྲུབ་བེད་བདེ་སྟློང་ཡི་གེར་ཤར་བའི་སགས། 

གཟུངས་ཆེན་གྲྭ་ལྔ། སྟློང་ཆེན་རབ་འཇློམས་མ་དང་། རྨ་བ་ཆེན་མློ། གསང་སགས་རེས་འཛིན་མ། 

བསིལ་བའི་ཚལ་ཆེན་མློ། སློ་སློར་འབང་མ་བཅས་ཀི་གཟུངས་སགས། 

གཟུངས་ཆེན་སེ་ལྔ། གཙུག་ཏློར་རྣམ་རྒྱལ། གཙུག་ཏློར་དྲི་མེད། གསང་བ་རིང་བསེལ། བང་ཆུབ་

རྒྱན་འབུམ། རེན་འབེལ་སྙིང་པློའ ློ།། 

གཟུངས་ཆེན་པློ། གཟུངས་ཀི་རྣམ་གངས་ཤིག

གཟུངས་རེན། སྐུ་འདྲའི་ནང་དུ་འཇུག་རྒྱུའི་གཟུངས་སགས་སློགས་ཀི་ནང་རེན། 

གཟུངས་ཐག གཟུང་ཐག་རྡློ་རེ་དང་དློན་གཅིག 

གཟུངས་ཐློབ་པ། མི་བརེད་པའི་གཟུངས་ཐློབ་པའམ་དབང་ཐློབ་པ། 

གཟུངས་འདུས། ཇློ་ནང་ཏཱ་ར་ན་ཐས་མདློ་རྒྱུད་ཁག་ནས་བཏློན་པའི་གཟུངས་སགས་དང་ཆློས་ཚན་

གི་གེགས་བམ་ཆེན་པློ་ཞིག 

གཟུངས་འདེབས། ① སགས་ཕེང་གི་སྐུད་པས་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་བིན་གིས་རླློབ་པ། ② གཟུངས་

སགས་བཟླས་པའི་ཕུལ་འདེབས་པ། 

གཟུངས་སློབས། སར་ཐློས་པའི་ཚིག་དློན་མི་བརེད་པར་འཛིན་པ་ནི་གཟུངས་དང་། ཆློས་ཀི་ཚིག་

དློན་བཤད་པ་ལ་ཐློགས་པ་མེད་པ་ནི་སློབས་པའློ།། 

གཟུངས་སྦིན། ① གངས་གནས་ཆེན་པློ་ཞིག ② གཟུངས་ཀི་ལུང་འབློག་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

གཟུངས་མ། ཕག་རྒྱ་མ་སྟེ་ཤེས་རབ་མ། 

གཟུངས་མེད་རློགས་པའི་ས། བང་སེམས་ཀི་དྲློད་རེ་གང་རུང་གི་བསྡུས་པའི་གཟུང་བ་རང་བཞིན་

མེད་པར་རློགས་པའི་བློ། 

གཟུངས་གཞུག མཆློད་རེན་དང་སྐུ་འདྲའི་ནང་ལ་འཇུག་རྒྱུའི་རིང་བསེལ་དང་གཟུངས་སགས་

སློགས་རེན་གི་སྙིང་པློ། 

གཟུངས་གཞུག་འབུལ་བ། ① མཆློད་རེན་ནམ་སྐུ་འདྲ་ནང་དུ་རིང་བསེལ་སློགས་འཇུག་པ། 

 ②  མགློ་བསྐློར་བཏང་ནས་ཁློག་པ་བརྒྱངས་པ། 

གཟུངས་བཞི། ཆློས་ཀི་གཟུངས། དློན་གི་གཟུངས། སགས་ཀི་གཟུངས། བཟློད་པའི་གཟུངས། 

གཟུངས་གཟེར། སློའི་མཇློ་སྣ། 

གཟུངས་རིང་། གཟུངས་སགས་རིང་བའི་གས་ཏེ་རྣམ་རྒྱལ་མའི་གཟུངས་རིང་ལ་བུའློ།། 

གཟུངས་སུ་བཟུང་བ། ཚིག་དློན་མ་བརེད་པར་བས་པ། བསབ་བ་ཚང་མ་གཟུངས་སུ་བཟུང་བ། 

གཟུངས་གསུམ། རྣམ་སྨིན་གིས་ཐློབ་པའི་གཟུངས། ཐློས་བསམ་གློམས་པས་ཐློབ་པའི་གཟུངས། 

སློམ་བྱུང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་ཐློབ་པའི་གཟུངས་བཅས་གསུམ་མློ། 

གཟུད་པ། འཛུད་པའི་མ་འློངས་པ། 

གཟུམ། བཙུམ་ལ་གཟུམ་འབི་བའང་ཡློད། 

གཟུར། བེད་མེད་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ། མདའ་སློགས་ལ་འབློལ་བའི་དློན་ཏེ། གཟུར་བའི་མདའ། 

གཟུར་བར་བ་ཞེས་པ། 

གཟུར་གནས། ཕློགས་སུ་མ་ལྷུང་བར་དྲང་པློར་གནས་པའམ་གཟུ་བློར་གནས་པ། བློ་གཟུར་གནས་

ཀི་སློ་ནས་ལས་དློན་བེད་པ། གཟུར་གནས་སྐྱེས་བུ་ཉིན་གི་སྐར་མ་ལར་དཀློན། 

གཟུར་གནས་དྲང་འབེལ། ཕློགས་རིས་མེད་པ། 

གཟུར་བ། ① འཛུར་བའི་མ་འློངས་པ། ② [རིང]ལུད་པའི་མིང་། 

གཟུར་ལྷ་འབུམ་དགློན། དགློན་པ་ཐློག་མར་ལྕགས་བདུད་རྡློ་རྒྱལ་པས་བཏབ་པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་

རིང་མ་པ་ཡིན།ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཟུས། བློད་ཀི་རུས་ཤིག 

གཟུས་རྡློ་རེ་རྒྱལ་མཚན། ཐློག་མར་ཀླུ་མེས་ཀི་དངློས་སློབ། རེས་སུ་ཇློ་བློ་རེ་ལས་ཆློས་མང་དུ་

གསན་ཞེས་བཀའ་གདམས་ཆློས་འབྱུང་ལས་གསལ། 

གཟེ། ① སློད་གནས་དང་ཚང་གི་མིང་ལ་འདུག་སྟེ། སྟག་ཚང་ལ་སྟག་གཟེ། ② ཁལ་ར་ལ་འགེལ་

རྒྱུའི་སེ་བློའི་མིང་དུ་བཤད་པའང་ཡློད། 

གཟེ་ཆུང་། རྣློ་མེད། སྙུང་བུ་གཟེ་ཆུང་། 

གཟེ་ཆེ་བ། ཐུབ་ཆེ་བ། 

གཟེ་མ། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་མཁལ་ནད་དང་། གཅིན་

འགག་པ། གྲུམ་བུ་བཅས་ལ་ཕན། ལུས་སྟློབས་སྐྱེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་

ཅན་དང་། ངུ་བེད་མ། ཆུ་མེད་སྐྱེས། མཐའ་རེད་དཀའ། རེག་པ་དཀའ། རེག་བ་ངན་བཅས་སློ།། 

གཟེ་མ་ར་མགློ གཟེ་མ་དང་དློན་གཅིག 

གཟེ་མའི་ཆང་། གཟེ་མ་དང་ནས་བསེས་པའི་གླུམ་གི་ནང་དུ་གཟེ་མ་ཆུར་བསྡུས་པའི་ཁུ་བས་

བསིངས་པའི་ཆང་གི་མིང་སྟེ། ཕི་མ་འཕིན་ལས་རྒྱུད་ལས། གཟེ་ཆང་གཟེ་མ་ནས་བསེས་གླུམ་

ནང་དུ། གཟེ་མ་ཆུར་བསྡུས་ཁུ་བས་བསིངས་པ་ནི། རུས་ཚིགས་མཁལ་མའི་རླུང་དང་ཆུ་སེར་

འཇློམས། ཁད་པར་རླུང་ཚབས་མཁལ་མར་བབས་པ་འདློན། ཞེས་གསུངས། 

གཟེ་མའི་འབྲུ། ཚེར་མ་གཟེ་མ་ར་མགློའི་འབས་བུ། 

གཟེ་མློ། [ཡུལ]གཟུགས་མློ། 

གཟེ་ཚོང་། [རིང]ཚོང་ལས། 

གཟེ་རུ། གཟེར་བུ། 

གཟེག འཛེག་གི་མ་འློངས་པ་ལ་གཟེག་འབི་བའང་ཡློད། 

གཟེག་ཆ། བཟློད་བསན། 

གཟེགས་མ། ཟེགས་མ་དང་འདྲ། 

གཟེགས་ཟན་པ། ① སར་རྒྱ་གར་གི་དྲང་སློང་ཞིག་སྟེ། དེ་གཞན་གིས་བློར་བའི་གཟེགས་མ་ཟ་ཞིང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

བརྟུལ་ཞུགས་ལ་སྤློད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས་མིང་དེ་ལར་གགས། ② འགེལ་ཚུལ་གཞན། རློག་

གེའི་ཚིག་དློན་དྲུག་ཁས་ལེན་པ་པློའི་མུ་སྟེགས་བེ་བག་པ་སྟེ་མིང་གི་རྣམ་གངས་འུག་ཕྲུག་པ་

རིགས་པ་ཅན་པ་བཅས་སློ།། 

གཟེང་། བེད་མེད་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། སྤུ་སློགས་གེན་དུ་ལང་བ་སྟེ། སྐྲ་ཁམ་སེར་

གེན་དུ་གཟེང་། སྤུ་གཟེང་བ། སྐྲ་གཟེང་བ་ཞེས་པ། 

གཟེངས། དཔངས། དཔྲལ་བའི་དབེས་ཆེ་ཞིང་ཤངས་ཀི་གཟེངས་མཐློ་བ། 

གཟེངས་ཅན། དྲང་སློང་ཞིག་གི་མིང་། 

གཟེངས་བསྟློད། བསགས་བརློད་དང་། གཟིགས་བཟློས། གཟེངས་བསྟློད་འཕར་མ། འློས་བབས་ཀི་

གཟེངས་བསྟློད། གཟེངས་བསྟློད་ལག་ཁེར། 

གཟེངས་མཐློ་བ། གཞན་ལས་ལྷག་པའམ་ལེགས་པ། བས་རེས་གཟེངས་མཐློ་བ། བཞུགས་ཁི་

གཟེངས་མཐློ་བ། འབུལ་བ་གཟེངས་མཐློ་བ། 

གཟེངས་པ། ① གེན་དུའམ་ཡར་འདེགས་པའམ་རྐྱློང་བ། སྦྲུལ་མགློ་གེན་དུ་གཟེངས་པ། རལ་གི་

གནམ་དུ་གཟེངས་པ། ② [མངློན]གཟི་བིན། 

གཟེངས་པློ། ① དཔངས་མཐློ་པློ། རི་བློའི་རེ་མློ་གཟེངས་པློ་གནམ་ལ་སྙེག ② ཕུལ་བྱུང་དང་ཁད་

འཕགས། བས་རེས་གཟེངས་པློ། ཡློན་ཏན་གཟེངས་པློ། 

གཟེངས་ཞྭ། ཞྭ་རེ་མློ་རིང་པློ་ཞིག 

གཟེངས་གཟེངས། འགེང་འགེང་ངམ་ཡར་ཟིང་ཟིང་། སྨིན་མ་གེན་དུ་གཟེངས་གཟེངས་བས་ནས་ལ་བ། 

གཟེངས་སུ་ཐློན་པ། གཞན་ལས་ཁད་དུ་ཐློན་པ། 

གཟེད། བེད་མེད་ལས་ཚིག སྣེ་གཅིག་ཡར་བཀལ་ནས་སྣེ་གཞན་ནམ་ཁུག་སློ་མར་འཕང་བའི་དློན་

ཏེ། སློག་པའི་ཐུ་བ་གཉིས་གཡས་གཟེད་དང་གཡློན་གཟེད་བས། མཛོའི་སྣ་ཐིག་རྭ་མགློར་

གཟེད་ལ་བུ། 

གཟེད་པ། ① འཛེད་པ་པློས་སྣློད་གཟེད་པར་བ་དང་ལག་པ་གཟེད་ཟིན་པ། སྐེ་ཁེར་ནས་ཞགས་པ་

གཟེད་པ། ② [རིང]སྐས། 



  1036  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཟེབ། ① གུར། ② ལྕུག་མ་ལས་བསས་པའི་སྒློམ་ཁ་སྦར་ཞིག 

གཟེབ་ཀི་སྤློག་མ། སྨྱུག་མ་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་གཟེབ་སྣློད། 

གཟེབ་སྣློད། སྨྱུག ་མའམ་ཤིང་གི་ལྕུག་མའི་སམ་སྒློམ་ཁ་སྦར་ལ་བུའི་སློ་མ། 

གཟེབ་མ། ① སྨྱུག་མས་བཟློས་པའི་སྣློད་དབིབས་གྲུ་བཞི་ཞིག ནེ་ཙོ་སྨ་བས་གཟེབ་མར་ཚུད། 

 ② གཟེབ་སྣློད་དང་འདྲ། 

གཟེམ། འཛེམ་གི་མ་འློངས་པ། 

གཟེམ་པ། འཛེམ་པའི་ད་ལ་བའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག 

གཟེར། ① ནད་ཀི་ཟུག་རྔུ་ཆེ་བ། མགློ་གཟེར། ཟུག་གཟེར། གྲུམ་ནད་ཀི་གཟེར། ② འློད་གཟེར། 

③ ལྕགས་ཀིས་བཟློས་པའི་འཛུགས་བེད་རྣློན་པློ་ཞིག ལྕགས་གཟེར། གཅུས་གཟེར། སྨྱུག ་

གཟེར། གཟེར་གིས་འདེབས་པ། 

གཟེར་ཀ ན་ཟུག 

གཟེར་ཀར། གཟེར་རུ་བའམ་ལྕགས་གཟེར་ལ་ཟེར། 

གཟེར་ཁ། ན་ཟུག རིག་ནད་ཀི་གཟེར་ཁ་རྒྱབ་པ། 

གཟེར་མགློ གཟེར་གི་མགློ 

གཟེར་འཇློམས། སྨན་གི་མིང་། 

གཟེར་ཐུང་། ① ཡུན་ཐུང་ནད་ཀི་གཟེར། ② སྟློད་གཟེར་གློ་ཚད་ཅེས་པ་གཉན་རིགས་བཅློ་བརྒྱད་

ཀི་ནང་གསེས་ཤིག ③ལྕགས་གཟེར་ཐུང་ཐུང་། 

གཟེར་ཐེབས། གཟེར་བུ་བཏབ་ནས་ཟུག་པ། ལས་དློན་མི་འགྱུར་བའི་གནད་གཟེར་ཐེབས་པ། 

གཟརེ་སློམ། གཟརེ་གསི་མཉམ་དུ་སློམ་པ། ཤློག་ལྷ་ེམང་པློ་བརགེས་པའ་ིམཐའ་སྣརེ་གཟརེ་སློམ་བརྒྱབ་པ། 

གཟེར་གདན། གཟེར་དང་འློག་གཞིའི་བར་གི་གདན། 

གཟེར་མདུན་ལུང་དགློན། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༣༧༤ལློར་སྐྱིལ་ཚང་བ་མ་སྐུ་ཕེང་

གསུམ་པ་སྐྱིལ་ཚང་བ་མ་དུང་གི་ཞལ་སློ་ཅན་ནམ་མཚན་གཞན་ངག་དབང་རིག་གློལ་ཕིན་

ལས་ཀིས་བཏབ། སྐབས་དེར་གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་ཡིན། དུས་ཕིས་ཉི་གགས་ལུགས་ཀི་རིང་མར་
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གྱུར། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཟེར་འདེབས། ① གཟེར་ཁ་རྒྱབ་པ། ཤིང་ལ་ལྕགས་ཀི་གཟེར་འདེབས་པ། ② ན་བའམ་ནད་གློས་

པ། ལུས་ལ་ནད་ཀི་གཟེར་འདེབས་པ། 

གཟེར་ནད། གཟེར་ཟུག་རྒྱབ་པའི་ན་ཚ། གློ་བུར་གཟེར་ནད་བྱུང་བ། 

གཟེར་ནད་ཆུ་འགགས། རགས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་དུག་ནད་རྒྱུ་མ་དང་མཁལ་མར་བབས་

པའི་མིང་སྟེ། འབི་གུང་ཚེ་དབང་བརན་པས་མཛད་པའི་དུག་ནད་ཀི་བཅློས་ཐབས་གཞན་ཕན་

ཟླ་བའི་འཛུམ་ཟེར་ལས། གཟེར་ནད་ཆུ་འགགས་ནི། དུག་ནད་རྒྱུ་མ་དང་མཁལ་མ་ལ་བབས་

པས་རྒྱུ་གཟེར་གི་ནད་ལར་ལང་དུབ་བས་ནས་རྒྱུ་ཞབས་གཟེར་ཞིང་། ར་མིག་ན་ལ་དྲི་ཆུ་མི་

འབྱུང་བ་འགགས་པའི་དུག་ནད། ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གཟེར་བ། [ཡུལ]སྐློན་པ་དང་། འགེལ་བ། འཛུགས་པ། སྐེད་པར་གི་གཟེར། གློང་བར་ཁབ་གཟེར། 

རྣ་བར་སྨྱུ་གུ་གཟེར། ཕུ་དུང་གེན་དུ་གཟེར། 

གཟེར་བུ། གཟེར་ཆུང་ངུ་། 

གཟེར་མ། ལྕགས་ཀིས་བཟློས་པའི་འཛུགས་སྤད་དམ་འདེབས་སྤད་རྣློན་པློ་ཞིག གཟེར་མ་རྒྱབ་པ། 

གཟེར་མིག ① ན་ཟུག་གི་གནད། ② གཟེར་བུ་རྒྱབ་ཡུལ་ཨི་ཁུང་། 

གཟེར་སྨན་ཟེར་པློ། ནུས་པ་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་མིང་ཆེན་སེར་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་

ཤིག་སྟེ། གློང་སྨན་པའི་པློད་དམར་ལས། གཟེར་སྨན་སེར་པློ་ནི། སྟློད་འཚངས་ཀི་གཟེར་

འཇློམས་པའི་སྨན་སེར་པློ་སྟེ་མིང་ཆེན་སེར་པློའི། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གཟེར་སྨན་གསུམ། ཨ་བག་གཟེར་འཇློམས་དང་། ཡ་ཕག་ཚེར་སློན། མིང་ཆེན་སེར་པློ་གསུམ་གི་

བསྡུས་མིང་ཞིག་སྟེ། སེ་དགེ་དྲུང་འཚོ་བ་གུ་རུ་འཕེལ་གིས་མཛད་པའི་སྨན་གི་བརྡ་བསྡུས་

དང་གབ་མིང་འགའ་ཞིག་བཀྲློལ་བ་བློ་གསལ་མགིན་པའི་རྒྱན་ལས། གཟེར་སྨན་གསུམ་ནི་ཨ་

བག་གཟེར་འཇློམས། ཨ་བག་ཚེར་སློན། མིང་ཆེན་སེར་པློ་གསུམ་གི་བརྡ་བསྡུས་པའི་མིང་

ངློ། ཞེས་གསུངས། 

གཟེར་དམིགས། ན་ཚ་ཡློད་སའི་གནད་གསང་། 
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གཟེར་ཚོམ། སྐུད་པས་ཚེམ་སྟངས་ཤིག 

གཟེར་ཟུག ① ནད་ཀི་ཟུག་རྔུ། ② གཟེར་བུ་ཟུག་པ། རང་པར་གཟེར་བུ་ཟུག་པ། 

གཟློ་བ། དྲིན་འཇལ་བའམ་གསློ་བ། བས་པ་གཟློ་བ། བཀའ་དྲིན་གཟློ་བ། གཟློ་ཞིང་བས་པ་ཤེས་པ། 

དྲིན་ཅན་ལ་དྲིན་གཟློ་བའི་བློ་མེད་པ། 

གཟློགས། གཟགས་པའི་སྐུལ་ཚིག 

གཟློང་། ① ཤིང་དང་རྡློ་སློགས་ལ་ཨི་ཁུང་འབིགས་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག ② ལྕགས་གཏུབ་བེད་ཀི་

ལག་ཆ་ཞིག 

གཟློང་ཁ། ཨི་ཁུང་འབིགས་བེད་ལག་ཆའི་སློ།། 

གཟློང་ཆག ཤིང་བཟློ་བའི་གཟློང་གི་བེ་བག་ཅིག 

གཟློང་བུ། ཤིང་བཟློ་བས་ཤིང་འབིགས་བེད་ཀི་གཟློང་ཆུང་ཆུང་། 

གཟློང་རིལ། ལྕགས་རིགས་ལ་ཨི་ཁུང་འབིགས་བེད་ཀི་གཟློང་རིལ་དབིབས་ཅན་ཞིག 

གཟློད། རྒྱུན་དུ་ད་གཟློད་ཅེས་བཀློལ་བ་ཁབ་ཆེ་ཞིང་རྒྱུ་མཚན་སྟློན་པའི་ན་ཡིག་དང་འབེལ་ནས་

བཀློལ་ཏེ། བས་ན། ད་གཟློད་ཐུབ། འཐབ་རློད་བས་ན་ད་གཟློད་དག་བློ་ཕམ་པར་བེད་ཐུབ། 

གཟློད་མ། གདློད་མའམ་ཐློག་མ། ནམ་མཁའ་གཟློད་མ་ནས་སྟློང་པ་རེད། གཟློད་མའི་དུས་ནས་མི་སྐྱེ་བ། 

གཟློན། གཟློན་པའི་སྐུལ་ཚིག 

གཟློན་པ། ① གཟན་པ། གཟློན། ཆུད་ཟློས་པ། རྒྱུ་དངློས་རྣམས་ཆུད་གཟློན་པར་ངློ་རྒློལ་བེད་པ། 

 ② [རིང]མི་ཉན་པ་དང་ཉན་འདློད་མེད་པ། བསློ་བ་རྣར་གཟློན་པ། 

གཟློབ། གཟབ་ཀི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

གཟློབ་པ། གཟབས་པ། གཟབ་པ། གཟློབས། བློ་བསྒིམས་ནས་བག་ཟློན་བེད་པ། བརགས་ཏེ་གཟབ་

པ། ལས་སྟབས་གཟློབ་པར་བེད་པ། རིག་པ་གཟློབ་གཟློབ་པ། བློན་པློར་མངའ་གསློལ་བ་ཤིན་

ཏུ་གཟབས་པ། 

གཟློབ་པློ། ཡིད་གཟབ་དང་བདག་གཅེས་བེད་པ། རང་གི་ལུས་ལ་གཟློབ་པློ་བེད་ཨང་། 

གཟློབས། གཟབ་པ་དང་གཟློབ་པའི་སྐུལ་ཚིག 
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གཟློལ་བ། [རིང]བཀས་ནས་གས་པ། 

གཟློས། གཟློ་ཡི་འདས་པ་དང་སྐུལ་ཚིག 

བཟང་། ① ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་སྟེ། མི་བཟང་ར་བཟང་། མ་བཟང་མློའི་བུ་མློ། བསྐལ་བ་བཟང་

བློ། ར་བཟང་བློ། བུ་བཟང་བློ་ཞེས་པ། ② ཕན་པའི་དློན་ཏེ། གུར་ཀུམ་མཆིན་ནད་ལ་བཟང་། 

རལ་སྦང་བས་ན་ལུས་ཁམས་ལ་བཟང་ལ་བུ། ③ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དློན་ཏེ། ཇེ་བཟང་ཇེ་

ལེགས། ལློངས་སྤློད་ཧ་ཅང་བཟང་ལ་བུ། ④ རྩུབ་མློ་མ་ཡིན་པའི་དློན་ཏེ། བཟང་བཙོན། བཟང་

འགློག ཁ་ཡག་ཚིག་བཟང་། དགེ་རྒན་ཡློན་ཏན་ལན་ན་སློབ་མ་བཟང་ལ་བུ། ⑤ མཐུན་པའི་

དློན་ཏེ། ངེད་གཉིས་ཧ་ཅང་བཟང་། ཁློད་བཟང་ང་བཟང་བེད། ⑥ སྤུས་ཀ་ལེགས་པའམ་མཛེས་

པའི་དློན་ཏེ། གློས་བཟང་པློ་དབར་གསུམ་ཆར་གིས་ཟག མི་བཟང་པློ་དྲུག་ཅུ་ལློ་ཡིས་ཐུབ། ཅ་

ལག་བཟང་པློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བཟང་སྐྱློང་། བང་སེམས་ཤིག་གི་མཚན། 

བཟང་སྐྱློར་ངན་འཇློམས། བཟང་པློ་འདབས་ནས་སྐྱློར་ཞིང་ངན་པ་ཀད་ནས་འཇློམས་པ་ལ་ཟེར། 

བཟང་ཁི། ལུས་བློངས་ཆེ་ཞིང་སྐད་སློམ་པ་ཞིག

བཟང་ཁག ནད་མེད་སྟློབས་ལན་གི་མི་ཕྱུགས་ཀི་ཟུངས་ཁག བཟང་ཁག་བླུག་པ། 

བཟང་མཁན། [མངློན]གློས་བཟློ་བ། 

བཟང་གློམས། སྤློད་བཟང་གི་གློམས་འདྲིས། 

བཟང་གློས། ① ཆས་གློས་བཟང་པློ། ② གློས་ཆེན་སྤུས་དག 

བཟང་གློས་ཡུག་བམ། དར་འབུ་ལས་བཟློས་པའི་གློས་ལ་བཟང་གློས་ཟེར་ཞིང་། ཡུག་བམ་ནི་ཁ་

ཚལ་གི་སྣེ་ཕན་ཚུན་མ་བཅད་པར་ཡློད་པ་སྟེ། ཡློངས་གགས་སུ་ལེབས་སྒིལ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། 

གློས་ཆེན་དང་ཁྲུའུ་རི་ལ་ཡུག་དང་ལེབས་སྒིལ་ཞེས་གཉིས་ཀར་འབློད་སློལ་ཡློད་ཀང་། རས་

སློགས་ལ་ཁ་ཚར་མ་བཅད་པ་ལ་ཡུག་ཅེས་འབློད་པ་ལས། ལེབས་སྒིལ་ཞེས་འབློད་སློལ་མེད། 

བཟང་དགུ། བཟང་པློ་ཐམས་ཅད། 

བཟང་འགློ། བདེ་འགློ། 
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བཟང་ངན། བཟང་པློ་དང་ངན་པ། བསམ་པ་བཟང་ངན། རྣམ་འགྱུར་བཟང་ངན། བས་རེས་བཟང་

ངན། སྦངས་འབས་བཟང་ངན་འབིང་གསུམ་དུ་ཁད་འབེད་བེད་པ། དུག་སྦྲུལ་ངློ་མ་ཡིན་པས་

ན། ཕ་སློམ་གང་ཡིན་བཟང་ངན་མེད། 

བཟང་ངན་འབིང་གསུམ། མཆློག་དམན་བར་གསུམ་དང་དློན་གཅིག 

བཟང་ངན་མེད་པ། རྣམ་རློག་བཟང་ངན་རིས་སུ་མ་བཅད་པར་ཆ་མཉམ་དུ་འཇློག་པ། 

བཟང་ངན་མེད་པའི་དབིངས། རང་སེམས་གསལ་ཞིང་རིག་པ་དེ་ལ་ཉློན་མློངས་དུག་གསུམ་ལ་

སློགས་པའི་དྲི་མས་གཡློགས་པ་ཙམ་ལས། རང་གི་ངློ་བློ་ཐློག་མ་ཉིད་ནས་དྭངས་ཤིང་གསལ་

ལ་དྲི་མས་མ་གློས་པ་ཡིན་ཅིང་དེ་ཉིད་སངས་མ་རྒྱས་ཀི་བར་དུ་རྒྱུན་མཐུད་ནས་འགློ་བས་

ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བཟང་པློར་གནས་པ་ཡིན་པ། 

བཟང་ཆུ། འབབ་ཆུ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ར་ཡུལ་རློང་གི་བང་རྒྱུད་ནས་འབབ་ཅིང་། དངུལ་

ཆུ་དང་འདྲེས་རེས་ར་ཡུལ་ཆུ་ཞེས་ཟེར། 

བཟང་ཉམས། ① བཟང་པློའི་ཚུལ་ལམ་བཟང་མདློག་ཁ་པློ། རང་བཞིན་བཟང་པློ་མེད་ཀང་བཟང་

ཉམས་སྟློན་པ། ② ལེགས་པའི་རགས་མཚན། 

བཟང་ལན། འཁློར་ལྔ་སེའི་ནང་ཚན་ཞིག

བཟང་ལན་དགློན། མིང་གཞན་བཟང་ལན་བམས་པ་ཐུབ་བསྟན་གིང་ཟེར། བང་སེམས་ཟླ་བ་རྒྱལ་

མཚན་གིས་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་ངམ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བཟང་དྲུག ཟང་པློ་དྲུག་དང་དློན་གཅིག 

བཟང་པློ། ① སྦློར་བ་ཉེར་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་ལས་ཆུ་བློ་ཡ་མུ་ནའི་

གིང་ན་བཞུགས་པའི་གནས་བརན་ཞིག ② [མངློན]དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། སྨན་བཟང་ལ་ཀ་ཀློ་

ལ་དང་། ཅུ་གང་། སུག་སྨེལ། ཛཱ་ཏི། ལི་ཤི། གུར་གུམ་བཅས་སྣ་དྲུག་ཡློད་པས་གངས་དྲུག་

མཚོན། ཡར་ངློའི་བཟང་པློ་དང་པློ་ཚེས་གཉིས། གཉིས་པ་ཚེས་བདུན། གསུམ་པ་ཚེས་བཅུ་

གཉིས། མར་ངློའི་བཟང་པློ་དང་པློ་ཚེས་བཅུ་བདུན། གཉིས་པ་ཚེས་ཉེར་གཉིས། གསུམ་པ་
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ཚེས་ཉེར་བདུན། ③ ལེགས་པ་དང་མཛེས་པ། ཁང་བཟང་། གློས་བཟང་། དྲི་བཟང་། ཟས་བཟང་

པློ། ཀུན་བཟང་། སྤློད་བཟང་། སེམས་བཟང་། ཚེས་བཟང་པློ། ཇེ་བཟང་ཇེ་ལེགས། བསྐལ་པ་

བཟང་པློ། མི་བཟང་དློན་བཟང་། 

བཟང་པློ་བཅུ་འཛོམས། བློད་ཀི་ཡུལ་སློལ་ལ་བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་དྲུག་གི་ཉིན་ཕེད་ནས་

བདུན་གི་ཉིན་ཕེད་བར་ངན་པ་དགུ་འཛོམས་ཀི་ཕི་ཉིན་འཆར་བའི་དུས་ཚོད་བཟང་པློ་ཞིག 

བཟང་པློ་དྲུག ཛཱ་ཏི་སྙིང་གི་བཟང་པློ། ཅུ་གང་གློ་བའི་བཟང་པློ། གུར་གུམ་མཆིན་པའི་བཟང་པློ། ལི་ཤི་

སློག་རའི་བཟང་པློ། སུག་སྨེལ་མཁལ་མའི་བཟང་པློ། ཀ་ཀློ་ལ་མཚེར་པའི་བཟང་པློ་བཅས་དྲུག 

བཟང་པློ་སྤློད་པའི་སྨློན་ལམ། འཕགས་པ་བཟང་པློ་སྤློད་པའི་སྨློན་ལམ་གི་རྒྱལ་པློ་ཞེས་པ་མདློ་

ཕལ་པློ་ཆེའི་སེར་གཏློགས་པའི་སྨློན་ལམ་ཞིག་སྟེ། གཞློན་ནུ་ནློར་བཟང་ལ་འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་

བཟང་པློས་གསུངས་པའི་སྨློན་ལམ་ལར། རང་གཞན་གི་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དགེ་བ་

རྣམས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་སྤློད་པ་ལར་འགྱུར་བའི་ཕིར་བསློ་བ་དང་སྨློན་པའི་ཐབས་ཁད་པར་

ཅན་སྟློན་པའི་མདློ་ཞིག 

བཟང་པློ་མ། [ཡུལ]རང་བཞིན་བཟང་པློ་ཅན། 

བཟང་པློ་བཞི། ཛཱ་ཏི་དང་། ལི་ཤི། ཀ་ཀློ་ལ། སུག་སྨེལ་བཞི་པློའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། གཡུ་ཐློག་ཆ་ལག་

བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་མིང་དློན་བརྡ་སྤློད་རྣམ་ལྔ་ལས། ཛཱ་ཏི་ལི་ཤི་ཀ་ཀློ་ལ། སུག་སྨེལ་བཞི་པློ་

བཟང་པློ་བཞི། ཞེས་སློ།། 

བཟང་པློ་གསུམ། ཛཱ་ཏི་དང་། སུག་སྨེལ། ཀ་ཀློ་ལ་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་སྟེ། གཡུ་ཐློག་ཆ་ལག་

བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་མིང་དློན་བརྡ་སྤློད་རྣམ་ལྔ་ལས། ཛཱ་ཏི་སུག་སྨེལ་ཀ་ཀློ་ལ། དྲློད་གསུམ་

བཟང་པློ་གསུམ་ཞེས་བ། ཞེས་སློ།། 

བཟང་པློའི་འདུག་སྟངས། རྒྱལ་བ་བམས་པའི་བཞུགས་སྟངས། 

བཟང་པློའི་དཔལ། [མངློན]ཙན་དན། 

བཟང་པློའི་ཟླ་བ། བློད་ཟླ་གཉིས་པ་ལ་རྡློ་རེ་མཁའ་འགློའི་རྒྱུད་སློགས་ནས་བཟང་པློའི་ཟླ་བ་ཟེར། 

བཟང་སྤློད། ① སྤློད་ཚུལ་བཟང་པློ། ཡ་རབས་བཟང་སྤློད་ལན་ལ་བཀུར་བསྟི་བེད། ② འཕགས་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཟང་པློ་སྤློད་པའི་སྨློན་ལམ་གི་རྒྱལ་པློ་སྟེ་མདློ་སེ་ཞིག ཨ་ནིའི་ཁློག་པར་བཟང་སྤློད་མི་ཆུད། 

བཟང་སྐྱློད་དགློན། མིང་གཞན་བཟང་སྤློད་གྲྭ་ཚང་ཡང་ཟེར། དུས་ནམ་དང་བ་མ་སུས་བཏབ་མ་

གསལ། གཡློན་རུ་དགློན་པའི་དགློན་ལག་དང་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

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

བཟང་སྤློད་འཆི་བླུ། བཟང་སྤློད་སྨློན་ལམ་གི་མདློ་ཚར་བརྒྱ་ར་དང་མཆློད་པ་བརྒྱ་ར་ལ་བརེན་ནས་

འཆི་བླུའི་ཆློ་ག་ཞིག 

བཟང་བ། བཟང་པློ་དང་འདྲ། 

བཟང་འབེལ། ཡག་པློའི་འབེལ་བ། བཟང་འབེལ་ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་པ། 

བཟང་མློ། [མངློན]① ཁུག་ར། ② སྒློལ་མ། 

བཟང་མློའི་རྣམ་ཐར། བློད་ཀི་ལྷ་མློ་འཁབ་སྐབས་མློ་སྐད་ཐློག་ནས་གཏློང་བའི་རྣམ་ཐར། 

བཟང་བཙོན། གུ་ཡངས་ཀི་བཙོན་བཅུག་པ་སྟེ། ཕི་རློལ་ཏུ་གང་འདློད་འགློ་མི་ཆློག་ཀང་བཙོན་ཁང་

ནང་གུ་དློག་པློ་མེད་པར་བདེ་བདེ་བསད་ཆློག་པ། 

བཟང་ཚོན། ཐང་ག་དང་ལེབས་རིས་རྣམས་ལ་ཚོན་གར་བཏང་སྟེ་གཞི་ཚོན་སྙློམས་ལ་བྱུགས་རིས་

མེད་པ་ཁ་བ་བབས་པ་ལ་བུ་ཞིག དེ་དང་ཧང་ཚོན་གཉིས་ཀི་འབི་ཐབས་ཐ་དད་ཡིན། 

བཟང་ཚོན་རི་མློ། ཆུ་བསེས་སྐྱ་ཚོན་རི་མློ་ཞེས་ཀང་རུང་། དེ་ནི་ཆུ་དང་ཀ་རག་ལ་ཚོན་བསེས་ནས་

བཟློས་པའི་ཚོན་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན། ཚོན་འདིར་རྒྱུན་དུ་ཆུ་བསེས་ཏེ། ཤློག་བུའམ། རས་

གཞི། པང་ལེབ། གང་ལེབས་སློགས་ཀི་སྟེང་དུ་སྤད་ན་འགིག་བཟང་ཚོན་རི་མློ་ནི་ལློ་རྒྱུས་

ཡུན་རིང་ལན་རུང་མིང་དེ་ཉེ་རབས་ལློ་བཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་ཀི་སློན་ཙམ་ལ་གཞི་ནས་བྱུང་། 

བཟང་ཚོན་གི་ཁ་དློག་ནི་ཧར་ལ་བཀྲག་མདངས་ཆེ་བ་དང་། གཞི་རའི་ཆར་དྭངས་གསལ་མེད་

ལ་འབར་ཤུགས་མེད་པ། ཐིམ་མི་འགློ་བ་རི་མློ་ཞིབ་ཚགས་ལ་གཏིང་ཟབ་འབི་ཐུབ་པ། རྒྱ་ཁློན་

ཆེ་བའི་རི་མློར་སྤད་ན་ཕན་འབས་ལེགས་ཤིང་། མཚོན་བེད་ཀི་ནུས་པ་གང་ལེགས་ལན་པ། 

ལག་ཆ་སྟབས་བདེ་བ་འགློ་གློན་ཆུང་བ། གསར་རློམ་དང་། དངློས་བིས་གང་ལའང་སྤློད་ཆློག་

པ་དང་། པིར་སྤློད་ཐབས་འཚམ་པློ་བྱུང་ན་སྣུམ་ཚོན་རི་མློའི་མཐུག་པློའི་ཉམས་དང་ཧང་ཚོན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

རི་མློའི་སབ་པའི་ཉམས་གཉིས་ཀི་ཐུན་མློང་གི་དམིགས་བསལ་ཁད་ཆློས་འདློན་ཐུབ་ཀི་ཡློད། 

འློན་ཀང་དེའི་སྐྱློན་ཆ་ནི་ཚོན་གི་ཁ་དློག་སྣུམ་པློ་མེད་པ། ཉི་འློད་ཀི་འློག་ཏུ་མདློག་འགྱུར་བ། ད་

དུང་ཚོན་སྤློད་སྐབས་བཟློ་བཅློས་དང་འཕུར་འཕུར་མང་དྲགས་ན་ཐལ་མདློག་དང་། བཙོག་

དྲེག་སློགས་ཐློན་གི་ཡློད་པས་དློ་སྣང་མཛད་གལ་ཆེ། 

བཟང་འཛོམས། ལེགས་པ་མང་པློ་འདུས་པ། 

བཟང་ཟླ། [མངློན]བློད་ཟླ་བརྒྱད་པ། 

བཟང་ཟླ་དགློན། ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། འདེབས་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་

ས་སྐྱ་ཡིན། དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བཟང་བཟང་། ངམ་རིང་རློང་བཟང་བཟང་ཆུས། བཟང་བཟང་གློང་སེ། 

བཟང་རི་དགློན། མིང་གཞན་ལྷུན་གྲུབ་མཐློང་སྨློན་ཟེར། དགློན་འདི་ཐློག་མར་འདེབས་མཁན་བ་

གུར་ཞློགས་པ་ཞེས་པས་བཏབ། དུས་ཚོད་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྙེ་མློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བཟང་ལན། ཚུར་བཟང་པློ་བས་པའི་དྲིན་ལན། བཟང་ལན་ངན་འཇལ། བཟང་ལན་གན་པ། 

བཟང་ལས་བློལ། [མངློན]སིག་པ། 

བཟང་ལེན་ངན་འདློར། བཟང་བའམ་ཡག་པློ་ལེན་པ་དང་ངན་པ་དློར་བའློ།། 

བཟང་ལློབས། ༡ གློམས་གཤིས་སློགས་བཟང་པློར་གྱུར་པ་སྟེ། མི་དང་སྐད་ཆ་བཤད་སྐབས་ཚིག་

དློན་རྣམས་གསལ་པློར་བཤད་རྒྱུ་བཟང་ལློབས་ཡློད། དུས་རྒྱུན་གཙང་སྦྲ་བ་རྒྱུ་བཟང་ལློབས་

འདུག ༢ བསབས་པའི་འབས་བུ། ཡློན་ཏན་བསབས་ནས་ལློབས་འདུག 

བཟང་སློབ། བསབ་བ་ལེགས་པ། 

བཟང་བསབ། བཟང་པློའི་བསབ་བ་སྟེ། ཕན་འདློགས་པར་བེད་པའི་ཁ་ཏ། ཕྲུ་གུ་ལ་བཟང་བསབ། 

རང་གིས་རང་རང་ལ་བཟབ་བསབ། 

བཟངས། ཁང་བ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་མིང་སྟེ། ཁང་བཟངས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བཟད་པ། ① དུལ་བ་དང་། བསྲུན་པ། ཀུན་སྤློད་བཟད་པ། རྣམ་འགྱུར་བཟད་པ། མི་བཟད་པའི་
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འབས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ། ② [རིང]ཞི་བ་དང་། ཐུལ་བ། གཤིས་རྩུབ་བཟད་པ། གཅན་གཟན་

བཟད་པ། སྤློད་ངན་ཚང་མ་བཟད་པར་གྱུར་པ། སྡུག་བསལ་མི་བཟད་པ། 

བཟབ། བག་ཡློད་པའི་མིང་དང་བཀུར་སྟི་ལའང་འཇུག་པར་སྣང་ངློ་།། 

བཟབས་པ། གཟབ་པའི་འདས་པ། 

བཟའ། ① བུད་མེད། རྒྱ་བཟའ། བལ་བཟའ། ② མ་འློངས་པ་སྟེ། བཟའ་བཏུང་། བཟའ་བར་བ་ལ་བུ། 

བཟའ་གློགས། ཁློ་ཤུག་གམ་བཟའ་མི་གཉིས་ཀ 

བཟའ་རྒྱགས་སྤློད་གསུམ། བཟའ་བཏུང་རེད་གསུམ་གིས་དུས་འདའ་བ། 

བཟའ་མགློ ཤིང་གིས་བརློས་པའི་བཟའ་བཏུང་དྲངས་བད་ཀི་སྐྱློགས་རིགས་ཤིག དགློང་ཐུག་

དྲངས་བད་བཟའ་མགློ་ལེགས། 

བཟའ་གཅག་བརྒྱབ་པ། བུ་ལློན་སློགས་གངས་ཁློངས་ནས་ཕི་བ། 

བཟའ་བཅའ། ཟས་སྤི། བཟའ་བཅའི་བཟློ་ལས། བཟའ་བ་ལྔ་དང་བཅའ་བ་ལྔ། 

བཟའ་ཆས། བཟའ་རྒྱུའི་མཁློ་ཆས། བཟའ་ཆས་གཙོ་བློ། 

བཟའ་བཏུང་། བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ། ཉིན་ལར་བཟའ་བཏུང་མང་ཉུང་རན་པློ་བསྟེན་པ། 

བཟའ་གཏློར། ཕློ་མློ་གང་ཞིག བཟའ་མིའི་བར་དུ་འཛུལ་ནས་ཕློ་མློའི་འབེལ་བ་བེད་ཅིང་ཁིམ་ཚང་

ཁ་གཏློར་བའི་ལས་ལ་བརློན་བའི་བ་ལས།

བཟའ་དམ་མཁར་ཤུལ། བློད་ལློངས་འཕན་པློ་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས། དེ་སའི་བཟའ་དམ་རློང་གནས་

ཡུལ་གི་མཁར་ཤུལ་དེ་ནི་སློན་དུས་བཙན་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློ་སྐུ་འདས་ས་འཕན་ཡུལ་ཟལ་

མློ་སང་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་སྐད་དང་། བློད་སིལ་བུའི་དུས་སུ་ཟ་དང་དློམ་པ་བཙན་པའི་མཁར་ལ་

བརེན། ཞེས་པའི་མཁར་ཡང་བཟའ་དམ་གི་མཁར་དེ་ཡིན་ཟེར། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གིས་དབང་

བསྒྱུར་སྐབས་བཟའ་དམ་རློང་གནས་ཡུལ་ཐློག་མར་རི་སྟེང་མཁར་རློང་དེར་བས་ཤིང་རེས་སུ་

རི་གཤམ་དུ་རློང་གསར་རྒྱབ་བས་ཀང་རི་སྟེང་མཁར་ཤུལ་དེར་དར་ལྕློག་འཛུགས་སློལ་འདུག 

བཟའ་སྣུམ། ཟ་མ་བཟློ་བེད་ཀི་སྣུམ། 

བཟའ་སྣློད། བཟའ་བཏུང་བེད་སའི་སྣློད། 
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བཟའ་པ། ཁིམ་ཚང་ནང་གི་པ་ཕ། 

བཟའ་དཔློན། ནང་མི་བཟའ་ཚང་གི་གཙོ་བློའམ་ཁིམ་བདག བཟའ་མི་གཉིས་པློའི་སྤི་མིང་སྟེ་ཆ་

གཅིག་གི་དློན། 

བཟའ་ཕན། ཁློ་ཤུག 

བཟའ་བ། ① ཟ་བའི་མ་འློངས་པ། ② ཟ་མའམ་ལློ། བཟའ་ལས་རེས་འབངས། ③ བཟའ་ཚང་། བཟའ་

སྐྱློན་བཟའ་བས་ཤེས། ནད་སྐྱློན་སྨན་པས་ཤེས། 

བཟའ་བ་ལྔ། འདུལ་བ་ལས་གསུངས་པའི་དུས་རུང་གི་སྨན་གི་ཆར་གཏློགས་པ་ཞིག་སྟེ། སྣ་ཚོགས་

འབས་ཆེན་དང་། ཟན་དང་། ཤ་དང་། ཕེ་དང་། སྣུམ་ཁུར་བཅས་ལྔའློ།། 

བཟའ་བའི་དམ་ཚིག སགས་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའི་ཤ་ལྔ་བདུད་རི་ལྔ་སློགས་བསྟེན་

པའམ་གཙང་དམེའི་རྣམ་རློག་སངས་པའློ།། 

བཟའ་བེའི་ལག་ཁེར། བཟའ་ཚང་ཐ་དད་བས་ཟིན་པའི་དཔང་རགས་ལག་ཁེར། 

བཟའ་དབར་ཚང་དཀྲུག སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་གང་ཞིག བཟའ་ཚང་གི་བར་ན་འཛུལ་ཏེ་ཕློ་མློའི་

ལུས་འབེལ་བས་པ་དང་། དེ་ལ་ཚོད་འཛིན་མེད་པ་ཕློགས་གཞན་པ་དེས་དློན་དེ་ཤེས་རློགས་

བྱུང་རེས་འཐབ་འཛིང་གི་རྐྱེན་ཆེན་པློར་བས་པའི་དློན།

བཟའ་དབར་འཛུལ། སྐྱེས་པ་དང་བུཅ་མེད་གང་ཞིག བཟའ་མི་གཉིས་ཀི་བར་དུ་འཛུལ་ནས་ཕློ་མློའི་

ལུས་འབེལ་བེད་མཁན། 

བཟའ་འབྲུ། བཟའ་ཆས་ཀི་འབྲུ་རིགས། 

བཟའ་མ། ཟ་ཆས། 

བཟའ་མ་བུ་ཕྲུག ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་ཁིམ་མི་ཚང་མ་ཞེས་པའི་དློན། 

བཟའ་མང་། ནང་མི་མང་པློ། 

བཟའ་མི། ཁློ་ཤུག བཟའ་མི་ཁློ་ཤུག བཟའ་མི་བེ་བལ། བཟའ་མི་བེད་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

ཁིམ་ཐབས་དང་། ཁློ་ཤུག བཟའ་ཚོ་བཅས་སློ།། 

བཟའ་ཚང་། ཁློ་ཤུག བཟའ་ཚང་ཁ་བལ། བཟའ་ཚང་རྒན་རྒློན། 
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བཟའ་ཚང་ཁ་ཕལ་གཏློང་བ། བཟའ་ཚང་ཕན་ཚུན་ཁ་བལ་དགློས་བཟློས་པ། 

བཟའ་ཚང་ཁ་བལ་བ། བཟའ་ཚང་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅི་རིགས་ཀི་རྐྱེན་པས་ཕན་ཚུན་ཁ་བལ་བ། ཡང་ན་བཟའ་

ཚང་ཐ་དད་བེད་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

བཟའ་ཚང་ཁིམ་ཐབས། ཁློ་ཤུག 

བཟའ་ཚང་ལམ་ཕད། སྟེར་སློང་སློགས་ཆང་སའི་ཆློ་ག་མ་བས་པའི་བཟའ་ཚང་། འདློད་དང་འདློད་

མཐུན་གིས་བཟའ་ཚང་ལམ་འཕད་བྱུང་བ། 

བཟའ་ཚོ། ① ཁློ་ཤུག ② ཁིམ་གཅིག་གི་མི་རྣམས། 

བཟའ་ཟླ། ཁིམ་ཐབས་སམ་བཟའ་རློགས། བཟའ་ཟླ་མློ། 

བཟའ་ཟླ་གཉིས་བརེན། བཟའ་ཟླ་གཅིག་དང་ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཁ་བལ་མེད་པར་ཡང་བསྐྱར་གཞན་

གཅིག་བརེན་པའི་དློན། ཡང་ན་གཉེན་སྒིག་གཉིས་སྦློར་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

བཟའ་ཟླས་ཤུལ་འཛིན་བེད་དབང་། གཉེན་སྒིག་ཀི་བཟའ་ཟླ་ལས་གཅིག་ཚེ་འདས་ན་གཞན་གཅིག་

དེའི་ཁང་གཞིས་རྒྱུ་ནློར་སློགས་ཤུལ་དུ་འཛིན་པའི་དབང་ཆ། 

བཟའ་ཤིང་། འབས་ལན་ཤིང་། 

བཟའ་ཤིང་ར་བ། འབས་བུ་ཅན་གི་ཤིང་སྣ་བཏབ་པའི་ར་སྐློར། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་དགའ་

ར་བ་དང་། སྐྱློ་སངས་གནས། ངལ་གསློའི་འདུན་ས། འབས་ལན་ནགས་བཅས་སློ།། 

བཟའ་བཤིགས། བཟའ་གཏློར་དང་དློན་གཅིག

བཟར། འཛར་གི་འདས་པ། 

བཟས་པ། ཟ་བའི་འདས་པ། 

བཟི་ཁློམ་ཁློམ། རང་ཚོད་མི་ཟིན་པའི་འདར་ཡློམ་ཡློམ། མགློ་ཡུ་འཁློར་ཏེ་བཟི་ཁློམ་ཁློམ་བེད་པ། 

བཟི་འཐློམ་འཐློམ། ལུས་སེམས་ཁམས་དྭངས་པློ་མེད་པའི་ཟ་རི་ཟི་རི། མགློ་བློ་བཟི་འཐློམ་འཐློམ་

བེད་པ། ཁག་ཁ་མཐློ་བས་མགློ་བློ་བཟི་འཐློམ་འཐློམ་བེད་པ། 

བཟི་དྭངས་པ། ཆང་ཨ་རག་གིས་བཟི་བ་ལས་སངས་པ། 

བཟི་བ། ར་རློ་བའམ་མློས་པ། ཆང་རག་གིས་བཟི་བ། སྨན་གི་ནུས་པས་བཟི་བ། མཚན་མློའི་ཐུན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

མཚམས་སུ་གཉིད་ཀིས་བཟི་བ་ལ་བུ། 

བཟི་བེར། ཅུང་ཟད་བཟི་བ། ཆང་མང་རབ་བཏུངས་པས་བཟི་བེར་ཙམ་བྱུང་། 

བཟི་ཡློམ་ཡློམ། ལུས་ཀི་རང་ཚོ་ཤློར་བའི་འདར་ཚུལ། ནད་པ་བཟི་ཡློམ་ཡློམ་དུ་འགློ་བ། 

བཟུག་པ། [ཡུལ]ལློ་ལྔ་ལློན་པའི་ལུག་ཕློ་ལ་ཟེར། འབློག་པ་རྣམས་ཀིས་དམིགས་བསལ་གི་ལློ་

བརི་ལུགས་ཡིན། 

བཟུང་། འཛིན་གི་འདས་པ། 

བཟུང་སྐྱེལ་ཁིམས་སྦློར། འཛིན་བཟུང་བས་ནས་ཁིམས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུགས་བས་པ། 

བཟུང་བཀིགས། འཛིན་བཟུང་དང་བསམས་བཀིགས། ཉེས་ཅན་བཟུང་བཀིགས་བས་པ། 

བཟུང་བཀིགས་ཁིམས་རའི་ཞལ་ལྕེ། ཞལ་ལྕེ་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་ཚན། ས་དུས་ཁིམས་འགལ་ནག་

ཉེས་ཆེ་རིགས་འཛིན་བཟུང་དང་། བསམས་བཀིགས། རྡེག་རྡུང་སློགས་གང་འློས་བབས་

བསྟུན་གིས་བེད་པའི་ཁིམས། 

བཟུང་འཇློམས་བརྐུས་བསད། ཇག་རྐུན་སློགས་ཀིས་ནློར་འཕློག་མི་གསློད་ཀི་སིག་ཉེས་བས་པ། 

བཟུང་ནས་ཁིམས་སར་སྐྱེལ་བ། ཡང་ན་ཁིམས་སར་བཟུང་སྐྱེལ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

བཟུང་བ། འཛིན་པའི་འདས་པ། 

བཟུང་དམག དམག་རྒྱབ་སྐབས་འཛིན་བཟུང་བས་པའི་དག་དམག 

བཟུར། གཟུར་གི་འདས་པ། 

བཟུར་བ། འཛུར་བའི་འདས་པ། 

བཟེ་རེ། བཟློད་བསན་ཆུང་བའམ། སྡུག་རུས་ཕ་མློ་ཡང་བཟློད་མི་ཐུབ་པ། བཟེ་རེ་ཆེ་བ། བཟེ་རེ་

ཆུང་བ། ལུས་པློ་བཟེ་རེ་ཅན། དཀའ་ཚེགས་དངློས་སུ་བྱུང་ན་བཟེ་རེ་ཆེ་ཆུང་ཧ་གློ་ཡློང་། 

བཟེ་རེ་ཅན། ཁློང་ཁློ་དང་ཞེ་སང་ལང་ས་བའི་མི་རྣམས་ཀི་མིང་ཡིན། 

བཟེག འཛེག་གི་མ་འློངས་པ་ལ་བཟེག་འབི་བའང་ཡློད། 

བཟེད་པ། འཛེད་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བཟེད་ཞལ། ཞག་སློགས་བླུག་སྣློད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ཚོལ་ཟངས་དང་། མཆིལ་མའི་སྣློད། ལུད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕློར་བཅས་སློ།། 

བཟློ། བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། བཟློ་སྐྲུན་བེད་པ་སྟེ། ལྭ་བ་བཟློ། ཤིང་སམ་

བཟློ། རྡློ་རིང་བཟློ་ཞེས་པ། 

བཟློ་སྐྲུན། དངློས་རིགས་གསར་བཟློ། ཉེར་མཁློའི་ཡློ་བད་སྣ་ཚོགས་བཟློ་སྐྲུན་བེད་པ། 

བཟློ་བཀློད། དབིབས་གཟུགས་སྒིག་སྟངས། དངློས་རས་བཟློ་བཀློད་ཐློན་པློ། ཁང་ཁིམ་བཟློ་

བཀློད་ལེགས་པློ། 

བཟློ་བཀློད་མཛེས་རལ། མཛེས་རལ་གི་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་བཟློས་པའི་ཉེར་སྤློད་དངློས་རས་

དང་། དེ་དང་འབེལ་བ་ཡློད་ལ་མློང་རློལ་གི་རིན་ཐང་ཡློད་པའི་བཟློ་རལ་དངློས་པློར་ཟེར། དེ་

ནི་མི་རྣམས་ཀི་འཚོ་བའི་དགློས་མཁློ་དང་རེ་འདུན་ལས་ཐློན་པའི་སྒྱུ་རལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། 

དེར་ར་བའི་ཆ་ནས་རིགས་བདུན་ལ་དབེ་ཆློག་པ་སྟེ། དང་པློ། ར་རི་བྱུགས་ནས་བཟློས་པའི་

བཟློ་བཀློད་མཛེས་རལ་དངློས་པློ། བདུན་པ། དམངས་ཁློད་ལས་བྱུང་བའི་བཟློ་བཀློད་མཛེས་

རལ་བཅས་ཡིན། 

བཟློ་ཁང་། ① ལག་ཤེས་བཟློ་ལས་བེད་ས། ② སར་གཞུང་ལས་བེད་མཁན་ཚེམ་བུ་བའི་ཚོགས་པ། 

བཟློ་མཁན། དངློས་རས་དང་དློན་རྐྱེན་གསར་སྐྲུན་བེད་མཁན།

བཟློ་གྲྭ། བཟློ་རིགས་ཀི་ལས་གྲྭ་ཁང་སྟེ་བཟློ་ལས་ཐློན་སྐྱེད་ཀི་བ་གཞག་ཐད་ཀར་བེད་མཁན་སེ་ཚན། 

བཟློ་གྲྭ་འདློད་འཇློའི་དཔལ་འཁིལ། བསྡུས་མིང་དུ་ཞློལ་འདློད་དཔལ་ཡང་ཟེར། དེ་ནི་རྒྱལ་བ་སྐུ་

ཕེང་བདུན་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་ལགས་བཀློད་ལར་ཕློ་བང་དམར་པློའི་ཞློལ་དུ་བཟློ་རལ་

སློབ་གྲྭ་དང་བཟློ་གྲྭ་གཅིག་ལྕློགས་ཡིན་པའི་བཟློ་གྲྭ་འདློད་འཇློའི་དཔལ་འཁིལ་ཞེས་པ་ཞིག་

གསར་དུ་བསྐྲུན། དེའི་ནང་གསེར་ཟངས་དང་། ལི་མ། འཇིམ་སྐུ། དངུལ་སྐུ་སློགས་དང་། 

མཆློད་པའི་ཡློ་ཆས། ཁིམ་པའི་འཛིན་ཆས་སློགས་བཟློ་སྐྲུན་བེད་པའམ་སློབ་སྦློང་བེད་སའང་

ཡིན། བཟློ་གྲྭ་དེའི་ནང་ལག་རལ་རྣམ་གངས་ལ་མཚོན་ན། ཟངས་བཟློ་བ། ལུགས་པ། ཚག་པ། 

རི་མློ་བ། འཇིམ་བཟློ་བ། གསེར་བཟློ་བ། ལྕགས་བཟློ་བ་བཅས་ལས་རིགས་མི་འདྲ་བ་བདུན་

ཙམ་ལས་གྲུབ་ཡློད། 



  1049  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

བཟློ་གི [ཡུལ]འཚེམ་པློ་བེད་མཁན་གིས་ཀློ་ཆས་དྲ་བེད་ཀི་གི་རེ་རྣློན་པློ་ཡློད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

བཟློ་གྲྭའི་བཅའ་ཡིག བཟློ་གྲྭའི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བེད་ཚུལ་གི་བཅའ་ཁིམས། 

བཟློ་བཅློས། སར་ཡློད་གསར་དུ་བཅློས་པ། ཁང་རིང་ལ་བཟློ་བཅློས་རྒྱབ་པ། ཡི་གེའི་ཚིག་དློན་ལ་

བཟློ་བཅློས་རྒྱབ་པ། 

བཟློ་བཅློས་རིང་ལུགས། ཀྲུང་གློ་གུང་ཁན་ཏང་གིས་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ལློ་རབས་དྲུག་ཅུ་

པའི་ནང་དུ་སུའུ་ལེན་ལམ་ལུགས་ལ་སྨད་པའི་གཏམ་སྟེ། རྒྱལ་སྤིའི་གུང་ཁན་རིང་ལུགས་ཀི་

ལས་འགུལ་ནང་དུ་མར་ཁེ་སིའི་རིང་ལུགས་ཀི་ཕི་གློས་གློན་ཏེ་མར་ཁེ་སིའི་རིང་ལུགས་ལ་

བཟློ་བཅློས་བེད་མཁན་ཟེར་བའི་དློན་ཡིན། 

བཟློ་བཅློས་རུང་བ། དངློས་པློ་གང་ཞིག སྣད་སྐྱློན་ཐེབ་ཀང་སར་བསྐྱར་གསློ་རུང་པའི་སྐྱློན། 

བཟློ་བཅློས་ལག་ཆ། སྣད་སྐྱློན་ཐེབ་པའི་དངློས་པློ་བཟློ་བཅློས་བེད་ཡས་ཀི་ཡློ་བད་དཔེར་ན། ཀམ་

པ་དང་། གཅུས་གཟེར་ལ་བུ། 

བཟློ་ཆུང་། སར་བློད་ཀི་ལྷ་བིས་པའི་སྐྱིད་སྡུག་ཚོགས་ཆུང་ཞིག 

བཟློ་ལློངས། ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༦༩༠ལློར་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་གཙོ་སྐྱློང་དང་སྤིའི་འཆར་

འགློད་མཛད་པའི་འློག་ཕློ་བང་དམར་པློ་དང་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པློའི་སྐུ་གདུང་གསར་

བཞེངས་མཛད་སྐབས་སུ་ལེབས་རིས་དང་ཚོན་རིའི་ལས་ཀ་རྣམས་འཐུས་ཚང་དང་ཕུན་སུམ་

ཇེ་ཚོགས་ཡློང་བའི་ཕིར་དུ་སེ་སིད་མཆློག་ནས་སྨན་ལུགས་དབུ་ཆེན་ལྷློ་བག་བསྟན་འཛིན་

ནློར་བུ་དང་མཁེན་ལུགས་དབུ་ཆེན་གསང་སགས་མཁར་པའི་ཚེ་འཕེལ་གཉིས་ཀིས་འགློ་ཁིད་

དང་གཙོ་སྐྱློང་བེད་པའི་འློག་ཐང་ག་དང་ལེབས་རིས་འབི་མཁན་གི་སྒིག་འཛུགས་ཏེ་བཟློ་

ལློངས་དང་ཤིང་ཚོན་སློགས་ཚོན་རི་གཏློང་མཁན་གི་སྒིག་འཛུགས་ཏེ། སེར་པ་ཞེས་པ་

འཛུགས་རྒྱུའི་བཀའ་བཀློད་མཛད། རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་ཚོན་རི་ལེབས་

རིས་ཀི་ལས་ཀར་བཀློད་འདློམས་གནང་བདེའི་ཆེད་དུ་“བཟློ་ལློངས་”དང“སེར་པ”གཉིས་ཟླ་

སྒིལ་ནས་སྐྱིད་སྡུག་གཅིག་ཏུ་གྱུར། དམངས་གཙོའི་བཅློས་བསྒྱུར་མ་བས་གློང་“བཟློ་

ལློངས”ལ་ཐང་ག་དང་ཤིང་ཚོན་གཏློང་མཁན་བསློམས་མི་གངས་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཟློ་ཉེས་དྲས་ཐལ། ཐལ་ཆེ་བའི་དཔེ། ལས་དློན་བཟློ་ཉེས་དྲས་ཐལ་དུ་མ་སློང་བ་བེད་དགློས། 

བཟློ་ཏ། བཟློ་ལ་དང་འདྲ། 

བཟློ་རགས། བཟློ་གྲྭ་སློ་སློ་རང་རང་གི་ལས་རགས། 

བཟློ་ལ། ① དབིབས་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པའི་དབིབས་ཚུགས། ཁང་པའི་བཟློ་ལ། དངློས་རས་ཀི་བཟློ་

ལ། ཡི་གེའི་བཟློ་ལ། རི་མློའི་བཟློ་ལ། བཟློ་ལ་བཟློ་བ། ② རྣམ་འགྱུར། དགའ་བའི་བཟློ་ལ། ཁློས་

པའི་བཟློ་ལ། ཞེད་པའི་བཟློ་ལ། མིའི་བཟློ་ལ། བཟློ་ལ་ངན་པ། དབིན་སྐད་དུ་style ཟེར། 

བཟློ་ལ་འཆློས་པ། དབིབས་གཟུགས་བཟློ་པ། 

བཟློ་ལ་ཐློན་པ། དབིབས་དློད་པ། རི་མློ་བཟློ་ལ་ཐློན་པ། འབུར་བརློས་ཀི་བཟློ་ལ་ཐློན་པ། ལས་དློན་

འགྲུབ་པའི་བཟློ་ལ་ཐློན་པ། 

བཟློ་ལ་སྤད་པ། [ཡུལ]ཧ་ཅང་ཁག་པློའི་གནས་སུ་གར་བཅུག་པ། གཞན་ལ་བཟློ་ལ་སྤད་ནས་འགློ་

སློད་མི་ཤེས་པ་བཟློས་པ། 

བཟློ་ལ་ཤློར་བ། ཉམས་ཉེས་པའམ་བཟློ་དབིབས་སྐྱློ་པློ་ཆགས་པ། རྡུང་རྡེག་གཟེད་ནས་དག་བློའི་

བཟློ་ལ་ཤློར་བ། 

བཟློ་སྟེགས། ལྕགས་རྡུང་སའི་འློག་གཞི། 

བཟློ་གཏེར། བཟློ་གྲྭ་དང་གཏེར་ཁ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་མིང་ཡིན།

བཟློ་ཐབས་མེད། ཀ་མེད་ཀི་དློན་ཏེ། ཤི་ཡང་བཟློ་ཐབས་མེད་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

བཟློ་ཐློན་པ། དབིབས་ཚུགས་ཡག་པློ་དློད་པ། ། 

བཟློ་འདྲ། དབིབས་གཟུགས་ཕན་ཚུན་འདྲ་བ། ཆ་ལུགས་བཟློ་འདྲ་པློ་འདུག 

བཟློ་སྣ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་དཔེ། དེ་ནི་རྒྱ་ནག་ཏུ་དར་བའི་བཟློ་རལ་སྣ་ཚོགས་ཏེ་དཔེར་ན། ཤློག་བུ་དང་། 

ཤེལ། དཀར་ཡློལ། འཐག་ལས་སློགས་ཀི་བཟློ་རལ་རིག་པའི་དཔེ་དེབ་ལ་ཟེར། 

བཟློ་གནས། ① བཟློ་ལས་བེད་པའི་ར་བ། ② བཟློ་ལས་ལག་རལ། 

བཟློ་གནས་ཀི་རིག་པ། བཟློ་རིག་པ། 

བཟློ་གནས་སྐྲ་རེའི་ཆུ་ཐིགས། བསྟན་བཅློས་འདི་ནི་དེང་གི་བཟློ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་མཁས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

ཅན་དཀློན་མཆློག་བསྟན་འཛིན་ཞེས་པས་མཛད། 

བཟློ་གནས་ཉེར་མཁློའི་ཟ་མ་ཏློག བསྟན་བཅློས་འདི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་སྐབས་སུ་འཇུ་མི་

ཕམ་རྣལ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའློ།། 

བཟློ་པ། ག་ཆར་བརེན་ནས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་མཁན་ངལ་རློལ་པ། གཙོ་བློ་ལུས་ཀི་ངལ་རློལ་བར་ཟེར། 

ཤིང་བཟློ། རྡློ་བཟློ། ལྕགས་བཟློ། བཟློ་པ་བུད་མེད། བཟློ་པར་ག་མེད་སྐུད་པ་འཕར་འདློན། 

བཟློ་པློ། [ཡུལ]གཟན་གློན་ཆུང་བའམ་སྐྱློན་མ་ཤློར་བ་བེད་པ། བེད་སྤློད་གཏློང་ཐངས་བཟློ་པློ་བེད་པ། 

བཟློ་དཔློན། ① བཟློ་རིག་ལ་མཁས་པ། ② ལས་ཀའི་འགློ་བེད་མཁན། 

བཟློ་བ། ① བཟློས་པ། བཟློ་བ། བཟློས། དབིབས་འདློན་པ། ཁང་པ་བཟློ་བ། དངློས་སྤད་བཟློ་བ། འགློ་

ས་བཟློ་བ། འགལ་རྐྱེན་གཟློ་བ། ② གློན་ཆུང་བའམ་སྐྱློན་མ་འབྱུང་བ། ཟ་འབྲུ་ལ་བཟློ་བ། གཟུགས་

པློ་ལ་བཟློ་བ། ས་རུ་ར་ལ་བཟློ་བ། ཕི་རུ་ས་ལ་བཟློ་བ། ③ ཞི་ཞིང་དུལ་བ། འགློ་ཚུལ་བཟློ་བ། 

བཟློ་བློ། ① བཟློ་པ་དང་འདྲ། ② གློས་སློགས་ཚེམ་དྲུབ་བེད་མཁན་གི་མི་ལ་བཟློ་བློ་ཟེར། དཔེར་

ན་མི་དེ་བཟློ་བློ་མཁས་པ་རེད། གློས་ཡག་པློ་དྲུབ་ལེ་རེད་ལ་བུའློ།། 

བཟློ་བློ་སྤྲུལ་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་གི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་གདུལ་

བ་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་བཟློ་བློ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྤྲུལ་པ་དཔེར་ན་དྲི་ཟ་རབ་དགའ་འདུལ་བའི་

ཕིར་དྲི་ཟའི་པི་ཝང་གཏློང་བར་སྤྲུལ་པ་ལ་བུའློ།། 

བཟློ་བློའི་སྐྱློན་བཅུ་གསུམ། ཡློན་ཏན་མི་མཁས་ང་རྒྱལ་ཆེ། འགློགས་ན་མི་བདེ་བཀུར་སྟི་འདློད། 

འཕལ་དུ་ཚིག་རྩུབ་ཕུགས་འདློད་ཆེ། ། ཡློན་རྒྱགས་ག་ཐང་ཚད་མེད་འབེབས། ། དེས་ཀང་མི་

ཚིམ་རྒྱུ་ཆ་རྐུ། ཅུང་ཟད་ཙམ་ལ་བཟློ་འཕློ་འཇློག འགློ་སིགས་བེད་ཅིང་ཆང་ནག་འཚོལ། དགེ་

ལས་སིག་པར་སྒྱུར་མཁན་ནློ།། 

བཟློ་བེད་ཀི་སྐྱློན་བཅློ་བརྒྱད། ཨློས་ཀློ་མགིན་པ་བིན་པ་གསུམ་རིང་བའི་སྐྱློན། སྣ་དང་རྣ་བ་སློར་

མློ་གསུམ་ཐུང་བའི་སྐྱློན། བིན་པ་ཞབས་སློགས་མཁུར་བ་གསུམ་སློམ་པའི་སྐྱློན། འགམ་པ་

བང་དང་རིབས་སློགས་གསུམ་ཞློམ་པའི་སྐྱློན། ནུ་མ་རྣ་བ་དཔྲལ་བ་གསུམ་འཁློག་པའི་སྐྱློན། 

ང་ནམ་ཚོང་དང་བརླ་དང་དཀུ་གསུམ་ཞློམ་པའི་སྐྱློན་བཅས་སློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཟློ་སྦངས་བཅློ་བརྒྱད། ཚོང་ར་ཕེང་མཁན་ཆང་འཚོང་དང་། ཕྱུགས་འཚོ་འདྲེག་མཁན་འབྲུ་མར་

འཚིར། མགར་བ་ཤིང་བཟློ་ཕ་པློ་མཁན། ཐག་མཁན་པློ་པགས་རྒྱལ་ཆེན་པ། བཙོག་ལག་སྨིག་

མ་མཁན་བཤན་པ། གདློལ་པའི་ཤིང་ར་མཁན་བཅློ་བརྒྱད། ཅེས་པ་ལར་རློ། 

བཟློ་སྦངས་ལས་སྣ་ཚོགས་པ། སངས་རྒྱས་ཆློས་གཞུང་ནས་བཤད་ཚུལ་ལ། ལྷ་ཡི་བཟློ་བློ་བི་ཤྭ་

ཀརྨ་ཞེས་པ་བཟློ་རལ་སྣ་ཚོགས་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཡློད་ཅེས་བཤད་སློལ་ཡློད་པ་དེ་ཡིན། 

བཟློ་དབིབས། དབིབས་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ། གྲུ་བཞིའི་བཟློ་དབིབས་གྲུབ་པ། བ་འབྲུག་གི་བཟློ་

དབིབས་དློད་པ། རི་མློའི་བཟློ་དབིབས། 

བཟློ་མློ། བུད་མེད་བཟློ་ལས་བེད་མི། 

བཟློ་རལ། ① མ་བཅློས་རྒྱུ་ཆའམ་ཕེད་བཟློས་དངློས་རས་རྣམས་གྲུབ་རས་སུ་བསྒྱུར་བའི་ལས་ཀ་

དང་། ཐབས་ཤེས། ལག་རལ་སློགས་ལ་ཟེར། ② ལག་ཤེས་ཀི་རལ། 

བཟློ་ཚོགས། བཟློ་པའི་གལ་རིམ་གི་མང་ཚོགས་ཀི་རང་བཞིན་ལན་པའི་ར་འཛུགས་ཤིག 

བཟློ་ཚོང་ཁལ་ཁིམས། བཟློ་ཚོང་མཁན་གི་དཔྱ་ཁལ་རྒྱབ་པའི་སྐློར་གི་ཁིམས་སློལ། 

བཟློ་ཚོང་ལག་ཁེར། བཟློ་ཚོང་ལས་གཉིས་བེད་ཆློག་པའི་ལག་འཁེར། 

བཟློ་ཚོད། དངློས་སུ་བཟློ་རྒྱུ་ཡློང་མི་ཡློང་བའི་ཚོད་ལ་བ། འཁྲུལ་འཁློར་བཟློ་ཚོད་བལས་པ། 

བཟློ་ཞིང་མནའ་འགེལ། བཟློ་པའི་གལ་རིམ་གི་ཏང་སིད་ཀི་འགློ་ཁིད་འློག་བཟློ་པའི་གལ་རིམ་དང་

ངལ་རློལ་ཞིང་པའི་གསར་བརེའི་མཉམ་འབེལ་ལ་ཟེར། རང་རྒྱལ་ལ་ཆ་མཚོན་ན་བཟློ་ཞིང་

མནའ་འབེལ་ནི་འབློར་མེད་གལ་རིམ་གི་གསར་བརེར་རྒྱལ་ཁ་འཐློབ་རྒྱུའི་འགན་ལེན་མེད་དུ་

མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། འབློར་མེད་གལ་རིམ་གིས་སིད་དབང་སེར་འཛིན་བེད་རྒྱུའི་གལ་རིམ་

གི་རྨང་གཞི་ཞིག་ཀང་ཡིན། 

བཟློ་ཞིང་དམག བཟློ་པ་དང་ཞིང་པ་དང་དམག་མི་བཅས་གསུམ། 

བཟློ་རིག་གི་སྒྱུ་རལ་སུམ་ཅུ། སྒྱུ་རལ་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞིའི་ནང་གསེས་རིགས་ཤིག་སྟེ། ༡ ཡི་ གེ༢ 

ལག་རལ། ༣གངས། ༤ རིས་ཆེན། ༥ ཐློར་ཚུགས། ༦ གློམ་སྟབས། ༧ ལྕགས་ཀྱུས་སྒྱུར་

ཐབས། ༨རལ་གིའི་ཐབས། ༩ ཞགས་པས་གདབ་པ། ༡༠ མདའ་བློ་ཆེ་འཕེན་པ། ༡༡ མདུན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

དུ་བསྣུར་བ། ༡༢ ཕིར་བསྣུར་བ། ༡༣བཅད་པ། ༡༤ དྲལ་པ། ༡༥ དབུག་པ། ༡༦ རྒྱང་ནས་

འཕློག་པ། ༡༧ སྒ་གག་པར་འཕློག་པ། ༡༨གནད་དུ་འཕློག་པ། ༡༩ མི་འཆློར་བར་འཕློག་པ། 

༢༠ ཚབས་ཆེ་བར་འཕློག་པ། ༢༡ མཆློངས་པ། ༢༢ གད་ཀི་འཛིན་སྟངས། ༢༣བང་འགློས། 

༢༤ རྐྱལ། ༢༥ བརྒལ་བ། ༢༦ གང་པློ་ཆེའི་གཉར་ཞློན་པ། ༢༧ ར་ལ་ཞློན་པ། ༢༨ཤིང་རའི་

བཟློ་ཐབས། ༢༩ མདའ་གཞུའི་བཟློ་ཐབས། ༣༠ གད་སྟློབས་དང་སུམ་ཅུའློ།། 

བཟློ་རིག་པ། བློད་ཀི་སློལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀི་རིག་པའི་གནས་ཆེན་ལྔའི་ཡ་གལ་བཟློ་རིག་པ་ཞེས་

པ་ནི། ལག་རལ་ལ་བརེན་ནས་གསར་སྐྲུན་བེད་ཐབས་ཀི་རིག་གནས་མཐའ་དག་ལ་ཟེར། 

གནའ་དུས་ཁང་པ་བཟློ་བའི་ལག་རལ་དང་། གཞན་ཡང་རྡློ་དང༌། རུས་པ། ཟངས། ར་མ་ལ་

སློགས་པའི་འཚོ་བའི་ཉེར་སྤློད་དང༌། རྒྱན་ཆས་སྣ་ཚོགས་བཟློ་རྒྱུའི་ལག་རལ། དེ་ན་བློད་ཀི་

རྡློ་བཟློ་དང༌། ཤིང་བཟློ།མགར་བ། ར་མཁན། འཐག་མཁན། འཚེམ་བཟློ་ལ་སློགས་པའི་ལག་

ཤེས་སྐློར། དེང་རབས་ཀི་ཨར་ལས་དང༌། བཟློ་བཀློད། མཛེས་རལ། ལག་བཟློ་ལ་སློགས་བཟློ་

རིག་ཐམས་ཅད་བཟློ་རིག་པའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་ཡློད་པ་ཞིེག་རེད། འློན་ཀང་ནང་ཆློས་གཙོ་

བློར་བ་བའི་དབང་དུ་བས་ན་ནང་ཆློས་དང་འབེལ་བ་ཡློད་པའི་ལས་རིགས་ཐམས་ཅ་ལ་

མཆློག་གི་བཟློ་རིག་དང༌། ནང་ཆློས་དང་འབེལ་བ་མེད་པའི་ལག་རལ་གལ་ཆེན་རིགས་དེ་དག་

ལའང་ཕལ་པའི་བཟློ་རིགས་ཞེས་དབེ་བ་ཕེས་ཡློད་པ་རེད། ནང་ཆློས་དང་འབེལ་བ་ཡློད་པའི་

མཆློག་གི་ལུས་བཟློ། ལྷ་སྐུ་རེན་གསུམ་གསར་སྐྲུན་ལ་བུ། མཆློག་གི་ངག་བཟློ། ཆློས་ཀི་

དབངས་གདངས་ལ་བུ། མཆློག་གི་ཡིད་བཟློ་དགེ་སྒྲུབ་སིག་སློང་གི་ཐབས་ལ་བསམ་པ་ལ་བུ་

རྣམས་སློ།། ཕལ་བའི་ལུས་བཟློ་ཁང་པ་དང་། ལག་ཆས། མཚོན་ཆ་ལ་སློགས་འཇིག་རེན་ཉེར་

སྤློད་རྣམས་དང་། ཕལ་པའི་ངག་བཟློ་གཏམས་དང་། ཁ་ཤག་ལ་སློགས་པ་དང་། ཕལ་པའི་ཡིད་

བཟློ་དཔལ་འབློར། དམག་དློན། འཛུགས་སྐྲུན་སློགས་འཇིག་རེན་སྐྱློང་བའི་ཐབས་ལ་དཔྱད་

པའི་རིགས་རྣམས་སློ།། བཟློ་རིག་མཆློག་ཕལ་གི་ཁད་པར་ཞིབ་པ་དེ་དག་སློ་སློིའི་འགེལ་

བཤད་ཐད་དུ་གཟིགས་ཆློག

བཟློ་ལ་ལ། གནས་ཚུལ་གི་འགྱུར་ལློག་ལ་ལ་བ། ཁློང་ཚོའི་བཟློ་ལ་ལ་ཀིན་ལ་ཀིན་བེད་དློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཟློ་ལ་སློགས་པར་གཏློགས་པ་སུམ་ཅུ། གནའ་རབས་ཀི་གཞུང་གིས་བཤད་སློལ་ཞིག་སྟེ། གློང་

གི་བཟློ་རིག་ལ་གཏློགས་པའི་ལུས་ཀི་སྒྱུ་རལ་སུམ་ཅུ་ཞེས་པ་དང་དློན་གཅིག དེ་རྣམས་རྒྱ་

གར་གི་རིག་གཞུང་ལས་བཤད་པའི་རིག་རལ་གི་གས་ཡིན་ཅིང་། ཕལ་ཆེ་བའི་དློན་གློ་ས་

ཡང་། གངས་ཅན་དང་། འཛིན་སྟངས། ཐློར་ཚུགས་ཞེས་པ་གསུམ་གི་གློ་དློན་གང་ཡིན་གི་

འགེལ་བཤད་ད་ཕན་མ་མཐློང་བས་མཁས་དབང་རྣམས་ཀིས་དཔྱད་པར་འཚལ། 

བཟློ་ལས། བཟློ་རིགས་ཀི་ལས་དློན། ལྕགས་བཞུའི་བཟློ་ལས། བཟློ་ལས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ། 

བཟློ་ལས་བཅའ་ཁིམས། བཟློ་ལས་འགིམ་འགྲུལ་སྐློར་གི་བཅའ་ཁིམས། 

བཟློ་ཤེས། བཟློ་རིག་པའི་གནས་ཤེས་པ། 

བཟློ་གསུམ། ལུས་བཟློ་དང་། ངག་བཟློ། ཡིད་བཟློ་བཅས་གསུམ་མློ། 

བཟློད། ① བེད་འབེལ་ལས་ཚིག སྡུག་བསལ་སློགས་བསན་ཐུབ་པ་སྟེ། དབུལ་པློས་བཀྲེས་སྐློམ་གི་

སྡུག་བསལ་མ་བཟློད་པར་ས་ཆ་སློ་སློར་འཁམས་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② བཟློད་བསན་བེད་པའི་བསམ་

པ་དང་བ་སྤློད་ཀི་མིང་སྟེ། བཟློད་གགས་མེད། བཟློད་སློམ་བེད། བཟློད་པ་སློམ་དཀའ་ལ་བུ། 

བཟློད་དཀའ་བ། སྡུག་འཁུར་བེད་ཁག་པློ། 

བཟློད་དཀའ་རེངས། [མངློན]བརྒྱ་བིན། 

བཟློད་གགས་མེད་པ། བསན་ཐབས་མེད་པ། སྡུག་བསལ་བཟློད་གགས་མེད་པ། 

བཟློད་སློམ། བཟློད་པ་སློམ་པའི་བསྡུས་ཚིག 

བཟློད་བསློམ། གཞན་གིས་རང་ལ་གནློད་ཅིང་འཚེ་བ་གང་བས་རུང་དེར་ངན་ལན་དང་ཁློང་ཁློ་མི་བ།

བཟློད་ཐབས་བལ་བ། སྡུག་བསལ་བཟློད་ཐབས་མེད་པ་ལ་གློ

བཟློད་སློམ་དགློན། བཟློད་སློམ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། ཐློག་མར་གྲུབ་

ཐློབ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ནས་རི་ཁློད་ཅིག་བཏབ། རེས་སུ་རབ་བྱུང་གཅིག་པའི་ས་ཕློ་འབྲུག་

སྤི་ལློ་༡༠༢༨ལློར་བཟློད་སློམ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གིང་འདི་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་

བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆུ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བཟློད་ལན། [མངློན]① དྲེའུ། ② ས་གཞི། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

བཟློད་ལན་མ། [མངློན]① མགློ་ཟླ་བའམ་བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པ། ② ས་གཞི། 

བཟློད་པ། ① བསན་པ་དང་། ཐེག་པ། ནུས་པ། ཕློད་པ། མ་ཉེས་ཁག་གཡློགས་ཀི་གཏམ་ངན་བཟློད་

པར་དཀའ། ཟུག་རྔུ་ཟི་ཙམ་ཆེའང་བཟློད་ཐུབ་པ། ② སྦློར་ལམ་ངེས་འབེད་ཆ་བཞིའི་ནང་

གསེས། གཟུང་བ་རང་བཞིན་མེད་པར་རློགས་པའི་གསལ་སྣང་ཆེན་པློ་ཐློབ་ཅིང་འཛིན་པ་དང་

རང་བཞིན་མེད་པར་རློགས་པའི་གསལ་སྣང་ཆུང་ངུ་ཐློབ་པས་བདེན་པའི་ཕློགས་གཅིག་ལ་

ཞུགས་ཤིང་རེས་སུ་སློང་བའི་ཏིང་འཛིན་ཤེས་རབ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པ་སྟེ། བདེན་པ་

མཐློང་བའི་ལམ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་སྟློང་ཉིད་ལ་མི་སྐྲག་པའི་བཟློད་པ་ཐློབ་པའློ།། 

བཟློད་པ་སློམ་པ། བསན་ཐུབ་ཐབས་བེད་པ། དེ་ལ་བཟློད་པ་སློམ་ཐུབ་ན། བཟློད་སློམ་མི་ཐུབ་

གཞན་ཅི་ཡློད། དཀའ་ངལ་ཇི་ཙམ་བྱུང་ཡང་བཟློད་སློམ་བེད་པ། དབུ་ཕློག་ཞབས་ཕློག་གི་ཚིག་

ཐལ་ཇི་ཤློར་བཟློད་པ་སློམ་དུ་གསློལ། 

བཟློད་པ་གསུམ། སྡུག་བསལ་དང་ལེན་གི་བཟློད་པ་དང་། གནློད་བེད་ལ་ཇི་མི་སྙམ་པའི་བཟློད་པ། 

ཆློས་ལ་ངེས་ཤེས་ཀི་བཟློད་པ་བཅས་གསུམ་མློ། 

བཟློད་པའི་སྟློབས། ① བསན་ཐུབ་པའི་ནུས་པ། ② བཟློད་པའི་ཕ་རློལ་སློན་པའི་མཐུ། 

བཟློད་པའི་མཐར་གིས་པ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། མཐར་གིས་པའི་སྦློར་བ་གང་

ཞིག བཟློད་པའི་ཕར་ཕིན་རིམ་ལན་དུ་སློམ་པའློ།། 

བཟློད་པའི་ཕར་ཕིན། ཁད་ཆློས་བཞི་ལན་གི་མི་འཁྲུག་པའི་སེམས་དགེ་བ་ས་བློན་དང་བཅས་པ་

སྟེ། ཕིན་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

བཟློད་པའི་ཕར་ཕིན་གི་མཐར་གིས་པའི་སྦློར་བ། མཁེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་གློ་རིམ་དུ་སློམ་པར་

བེད་པའི་སེམས་པའི་རྣལ་འབློར། 

བཟློད་པའི་མུ་ཁྱུད། [མངློན]བློང་བུ། 

བཟློད་པའི་རེ་སྦློར། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། མཁེན་གསུམ་གི་དློན་མི་གཏློང་བ་ལ་

བརན་པ་ཐློབ་པའི་རེ་མློ་གང་ཞིག་སྦློར་ལམ་བཟློད་པས་བསྡུས་པའློ།། 

བཟློད་པའི་གཟུངས། ཡི་གེ་ཨ་མངློན་དུ་བསློམ་ཞིང་དེ་ལ་ཆ་ཤས་སུ་བཤིག་སྟེ་སྟློང་པ་ཉིད་དུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རློགས་ནས་ཡི་གེ་གཞན་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་གྱུར་པས་ན་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་བསྒེས་ཏེ། 

སྟློང་པ་ཉིད་དུ་རློགས་པའི་སློ་ནས་དགའ་བ་ནི་བཟློད་པ་ཐློབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའློ།། 

བཟློད་སྤློ། [རིང]སྡུག་ཁུར་དང་དུ་ལེན་པ། 

བཟློད་ཡས། གངས་གནས་ཤིག གངས་ཀི་གནས་དྲུག་ཅུའི་རི་སྟངས་གཞན་ཞིག་ནང་ཡློད་པའི་

གངས་ཀའི་མིང་། 

བཟློད་སེམས། བསན་ནུས་པའི་བློ། 

བཟློད་གསློལ། བཟློད་པར་མཛོད་ཅེས་པའི་ཞུ་འབུལ། ཚིག་ཐལ་དགློངས་འགལ་བྱུང་ན་བཟློད་

གསློལ་ཞུ་བ། 

བཟློད་བསན། དཀའ་སྡུག་འཁུར་ཐུབ་པ། དཀའ་ངལ་ལ་བཟློད་བསན། 

བཟློད་བསན་སློམ་པ། སྡུག་བསལ་ལམ་དཀའ་ངལ་ཐེག་པའི་ནུས་ཤུགས་སྐྱེད་པ། 

བཟློའི་བསྟན་བཅློས། བཟློ་རིག་པའི་དཔེ་ཆ། 

བཟློའི་བེ་བག་བཅློ་བརྒྱད། ༡ སྨན་མཁན། ༢ རིས་མཁན། ༣གསེར་བཟློ་མཁན། ༤ རི་མློ་མཁན། 

༥ ར་མཁན། ༦ ཀློ་ལྤགས་མཁན། ༧ ཚོས་མཁན། ༨སེན་མློ་འབེག་མཁན། ༩ སློས་ཚོང་མཁན། 

༡༠ ཤིང་མཁན། ༡༡ རིག་མཁན། ༡༢ བཙོག་བག་མཁན། ༡༣ཐགས་མཁན། ༡༤ ཚེམ་བུ་

མཁན། ༡༥ གུར་མཁན། ༡༦ ཆང་ཚོང་མ། ༡༧ རིན་ཆེན་བཟློ་མཁན། ༡༨མགར་བའློ།། 

བཟློས་པ། བཟློ་བའི་འདས་པ། 

བཟློས། བཟློ་བའི་སྐུལ་ཚིག 

བཟློས་སློ། གཟེངས་བསྟློད་པའི་གཟིགས་བཟློས། བས་རེས་ཅན་ལ་བཟློས་སློ་ཐློབ་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་default ཟེར། 

བཟློས་ལམ། བས་རེས་གཟིགས་བཟློས་ཀི་ལམ་སློལ། 

བཟླ། བཟླ་བའི་ཡི་གེ་སློགས་ངག་ནས་ཡང་ཡང་བཟླ་རྒྱུ་སྟེ། ཟ་ལ་བཏགས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒ་

གཉིས་ལན་ཅན་ཏེ་［da］དང་［dza］གཉིས་ཀར་བཀག་ཆློག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

བཟླ་བ། ཟླློ་བའི་མ་འློངས་པ། 

བཟླས། ［སྒ་གཉིས་ལན་ཅན］འདི་ལ［dai］／［dzai］བཀགས་ཆློག འདི་བཤད་པའི་དློན་

ཏེ། དཔེར་ན། ༡སགས་བཟླས། བསློམ་བཟླས་བེད། ལ་བུའློ།། ༢ ཁམས་སྐད་དུ། ངས་སུ་

གཅིག་ལའང་མ་བཟླས［dzai］ཁློས་ཀང་སུ་ལ་མ་ཟླློ། ཞེས་འབི་ཆུ་ནུབ་བརྒྱུད་ཕི་འབློག་

སེ་པའི་ཁ་སྐད་དང་། ཤར་བརྒྱུད་པས་ཁློས་ཀང་སུ་གཅིག་ལ་མ་ཟེར། ཞེས་པ་ལ་སྟེ་འདི་ལ་

རས་དང་རློ་ཞེས་པའི་སྒ་དང་གཅིག་པར་བཀགས་དགློས། ངས་སུ་གཅིག་ལའང་བཤད་མེད། 

ཁློད་རང་ཡང་མ་ཟེར། ཞེས་པ་དང་དློན་གཅིག ༣ སྐུལ་ཚིག་སྐབས་སུ། ཁློད་ལྷ་སར་སློང་ན་

ངའི་ཤ་ཉེ་ལ་ན་བདེ་མློ་འཚམས་པློ་རེད་འགི་ཟླློས་ཤློག ཨ་མ་ལ་སློབ་གྲྭའི་གུང་གསེང་སྐབས་

ང་ཡར་འློང་ལེ་ཡིན་ཟླློས་ཤློག་ལྟུ་བུ་རྣམས་［dzei］ཞེས་པའི་སྒ་རུ་བཀག་དགློས། འདི་ནི་

བ་བེད་ཐ་དད་པའི་ལས་ཚིག་སྟེ། འདས་པ་ལ་བཟླས། ད་ལ་བ་ལ་ཟླློ། མ་འློངས་པ་ལ་བཟླ། 

སྐུལ་ཚིག་ལ་ཟླློ། ཞེས་སློ།།

བཟླས་བརློད། སགས་བཟླ་བའམ་ངག་ནས་འདློན་པ། 

བཟླས་བརློད་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད། བ་རྒྱུད་ཀི་སློམ་པ་དེ་ཉིད་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། གཞློལ་བ་གསུམ་

གི་སློ་ནས་སློག་རློལ་བསམས་ཏེ་བཟླས་པར་བ་བའློ།། 

བཟླས་བརློད་ལ་ལློས་པའི་བསམ་གཏན་བརྒྱད། རིགས་སྤིའི་སགས་རྒྱ་བཅད་པ། རྒྱལ་བ་སས་

བཅས་ལ་ཕག་འཚལ་ཞིང་བདག་ཉིད་དབུལ་བ། སྐྱབས་སུ་འགློ་ཞིང་སེམས་སྐྱེད་པ། སགས་

དང་ཕག་རྒྱས་བསྲུང་བ། གནས་ཁང་གི་ཕི་རློལ་དུ་ཕིན་ཏེ་ཁྲུས་བ་བ། ནང་དུ་འློང་ནས་ཆློས་

སུ་ཞུགས་ཏེ་སྟན་ལ་འཁློད་པ། མཆློད་པ་བིན་གིས་བརླབ་པ། བདག་དང་གནས་བསྲུང་བའློ།། 

བཟླས་པ། ཟླློ་བའི་འདས་པ། 

བཟླས་པ་ཁག་གསུམ། ངློ་བློ་ལ་བཟླས་པ་བཞི། བ་བ་ལ་བཟླས་པ་བཞི། བ་བའི་འབས་བུ་ལ་བཟླས་

པ་བཞིའློ།། 

བཟླས་པ་བཅུ་གཉིས། འཁློར་ལྔ་སེ་བཟང་པློ་ལ་བདེན་པ་བཞིའི་ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བའི་སྐབས་ཀི་

བཟླས་པ་བཅུ་གཉིས་ནི། སྡུག་བསལ་འཕགས་པའི་བདེན་པའློ།། འདི་ནི་ཀུན་འབྱུང་འཕགས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་བདེན་པའློ།། འདི་ནི་འགློག་པ་འཕགས་པའི་བདེན་པའློ།། འདི་ནི་ལམ་འཕགས་པའི་བདེན་

པའློ།། ཞེས་ངློ་བློ་ལ་བཟླས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་ཤེས་པར་བ་སྟེ་ཤེས་པར་བར་མེད། ཀུན་འབྱུང་

སང་བར་བ་སྟེ་ཤེས་པར་བར་མེད། འགློག་པ་མངློན་དུ་བ་སྟེ་མངློན་དུ་བར་མེད། འགློག་པ་

མངློན་དུ་བ་སྟེ་མངློན་དུ་བར་མེད། ལམ་སློམ་པར་བ་སྟེ་སློམ་པར་བར་མེད་ཅེས་བ་བ་འབས་བུ་

དང་བཅས་པ་ལ་བཟླས་པ་རྣམས་སློ།། འདི་ནི་སྡུག་བསལ་འཕགས་པའི་བདེན་པའློ་ཞེས་ཚུལ་

བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ན་མིག་སྐྱེས་སློ།། ཤེས་པ་སྐྱེས་སློ།། རིག་པ་སྐྱེས་སློ།། བློ་སྐྱེས་སློ་

ཞེས་གསུངས་པ་ལར་མིག་སློགས་སྐྱེས་ཤིང་། དེ་བཞིན་དུ་བཟླས་པ་གཞན་གཉིས་ལ་འདི་འདྲ་

བའི་བློ་བཞི་བཞི་སྐྱེས་པས་ན་བཟླས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་དློན་དུ་འཇློག་པའི་ཕིར་དང་། སློ་

སློར་ཕེ་ན་ཞེ་བརྒྱད་དུ་ཡང་འགྱུར་རློ། འཇམ་དཔལ་མཚན་བརློད་ལས། བདེན་དློན་རྣམ་པ་བཅུ་

གཉིས་ལན་ཞེས་པ་ཡང་བཟླས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་པློ་འདི་ཉིད་བེད་པར་སྣང་ངློ་།། 

བཟླས་པ་བ་ཚུལ་གཉིས། ཡི་གེའི་གཟུགས་ལ་དམིགས་པའི་བཟླས་བརློད། ལྷའི་སྐུ་ལ་དམིགས་

ནས་སགས་བཟླས་བརློད་བ་བ་གཉིས་སློ།།

བཟླས་པ་ཡན་ལག་བཞི། སྤློད་རྒྱུད་ཀི་བཟླས་པ་དངློས་ཀི་ཡན་ལག་བཞི་སྟེ། བདག་གི་གཞི། 

གཞན་གི་གཞི། སེམས་ལ་གཞློལ་བའི་ཡན་ལག སྒ་ལ་གཞློལ་བའི་ཡན་ལག་བཅས་བཞིའློ།།

བཟླས་པ་ཡིན་ནའང་། དེ་སློན་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཀའ་ཕི་འབེལ་སིད་ཇུས་ཡློད་ཀང་ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

བཟླས་པའི་སྐྱློན་དྲུག ༡ ཧ་ཅང་རིང་བ། ༢ ཧ་ཅང་ཐུང་བ། ༣ཧ་ཅང་མགློགས་པ། ༤ ཧ་ཅང་བུལ་

བ། ༥ ཧ་ཅང་དྲག་པ། ༦ ཧ་ཅང་ཞན་པའློ།། 

བཟླུག སྣློད་དུ་བཟླུག་རྒྱུ་སྟེ། བླུག་རྒྱུ། 

བཟླུག་པ། ཟླུག་པའི་མ་འློངས་པ། 

བཟླུགས་པ། ༡ཟླུག་པའི་འདས་པ། ༢་ཞུས་པ་དང་དྲིས་པའི་བརྡ་རིང་བ་ལའང་གློ 

བཟླུམ་པ། ཟླུམ་པའི་མ་འློངས་པ། 

བཟླུམས་པ། ཟླུམ་པའི་འདས་པ། 

བཟླློ། སྒ་གཉིས་ཅན་ཏེ། ［duo］／［dzuo］ བཟླློ་རྒྱུ་སྟེ། སར་གི་བཀའ་ཤློག་རིང་པ་དག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཟ༽

ལས། མངའ་འློག་གི་འབངས་མི་ཡློངས་ལ་བཟླློ་བ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བཟླློ་བ། བཀའ་ཕབ་པ། 

བཟླློག་པ། ① ཟླློག་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ② [རིང]གཤིན་པ། 

བཟླློག་པ་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ། རྒྱུའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། རྒྱུ་དངློས་མེད་ལས་འབས་བུ་དངློས་

མེད་བསྐྱེད་པ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག 

བཟླློག་པ་བསློ་གྱུར་བེད་པའི་ལས་བཅུ། དགེ་འདུན་གི་དབེན། དེ་རེས་ཕློགས་པ། ཁིམ་སུན་འབིན་

པ། བཀའ་བློ་མི་བདེ་བ། སིག་ལ་མི་གཏློང་བ། གནས་ནས་ཕྱུང་བའི་རེས་སུ་ཕློགས་པའི་དགེ་

སློང་མ། དཀློན་མཆློག་གཏློང་བའི་དགེ་སློང་མ། འཐབ་བཀྲློལ་བེད་པ། བདེ་ཞིང་གནས་པ། 

བདེ་ཞིང་གནས་སུ་འཇུག་པ་རྣམས་སློ།། 

བཟླློག་པའི་དཔེ། བཟླློག་པའི་དཔེའི་ཁད་ཆློས་ནི། སྐབས་ཐློབ་ཀི་བརློད་བ་དཔེ་ཅན་གང་དེ་དང༌། 

དེ་ལ་མཚུངས་གསལ་གི་སྒ་སྦར། དེ་ནས་དཔེ་དང་མཚུངས་ཆློས་བཅས་པ་སྟློན་པ་ཞིག་

དགློས། འདིར་བཟླློག་པའི་དཔེ་ཞེས་པའི་དློན་ནི། འཇིག་རེན་ན་ཡློངས་གགས་སུ་དཔེས་དློན་

འཇལ་དགློས་ལ། འདིར་ཡློངས་གགས་ལས་བཟླློག་སྟེ་དཔེ་ཅན་གིས་དཔེ་ལ་གཞལ་པའི་

བརློད་ཚུལ་ཞིག་ཡིན།

བཟླློག་པའི་ཟུང་ལན་གསུམ། བ་ས་བ་ཐློག་མའི་ཟུང་ལན་གི་ནང་གསེས་དྲུག་པ་བཟླློག་པའི་ཟུང་

ལན་ལ་དབེ་བ་གསུམ་ནི། ཚིགས་བཅད་ཀི་རང་པ་གཅིག་བཟླློག་པ་དང་། ཚིགས་བཅད་ཕེད་

བཟླློག་པ། ཚིགས་བཅད་རིང་པློ་བཟླློག་པ་བཅས་སློ།། 

བཟླློགས། ཟླློག་གི་འདས་པ། 

བཟླློས། གཞི་གཅིག་ཁློ་ན་བསྐྱར་ནས་བསྐྱར་དུ་བྱུང་བའམ་འདྲ་བའི་ཕློགས་གཉིས་དབེ་བ་གཅློད་

མི་ཐུབ་པ་སྟེ། ཚིག་བཟླློས་པ། གཅེན་གཅུང་བཟླློས་པ་སློགས་ལ་བུ། 

བཟླློས་གར་སློང་འབེབས་ཞུས་པ། ཁིམས་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུགས་བེད་མི་དློ་བདག་ཁག་གཉིས་ཀི་རློད་

གེང་སྐློར་ཁིམས་ཁང་ནས་ཐག་གཅློད་རྒྱུ་དེ་བར་འདུམས་བེད་མཁན་གིས་འདུམས་བེད་ཆློག་

པར་གསློལ་རས་ཞུས་པའི་མིང་། 
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༼འ༽

འ། བློད་ཡིག་གསལ་བེད་ཉེར་གསུམ་པ་འདིའི་ང་རློ་འདློན་ཚུལ་ལ་སྐྱེ་གནས་མགིན་པ་དང་། བེད་

པ་མགིན་པ། ནང་གི་རློལ་བ་མགིན་པ་ཕེ་བ་དང་། ཕིའི་རློལ་བ་སློག་ཆུང་སྒ་ལན། ① མིང་

གཞིའི་མློ་ཡིག་ཅིག ② སློན་འཇུག་མློ་ཡིག་ཅིག ③ རེས་འཇུག་གི་ཤིན་ཏུ་མློ་ཡིག་ཅིག ④ 

དབངས་ཡིག་གི་རིང་ཆ་སྟློན་བེད་བརྡ་ཞིག 

འ་ཅག [ཡུལ]རང་ཅག་གམ་བདག་ཅག 

འ་ཆ། འཕ་སྨློད་དང་འུར་རྒྱབ་པ། ཚོགས་ཆེན་དུ་འགློ་ཁིད་ཀིས་མི་འཚམས་པ་བཤད་པས་མང་

ཚོགས་ཀིས་འ་ཆ་བརྒྱབ་སློང་། 

འ་ཆད། འ་ཆད་འུ་ཐུག་ཅེས་ཐབས་ཟད་ཀ་མེད་ཀི་དློན། 

འ་ཆད་འུ་ཐུག ཐང་ཆད་ནས་ཐབས་ཟད་པ། སྤི་ཚོགས་རིང་པའི་སྐབས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གི་སྡུག་

བསལ་མང་མློང་བ། 

འ་ཆུང་། ཨ་ཆུང་ཡང་སྣང་སྟེ། དབངས་ཀི་རིང་ཆ་སྟློན་བེད་འ་ཡིག་གི་མིང་། 

འ་བ། ཨ་ཕ་ཞེས་པའི་བརྡ་རིང་། 

འ་བེ་འུབ་བེ། ཟིང་ཆའི་ནང་དུ་འ་བེ་འུ་བེ་ཞིག་གིས་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་ཚང་མ་བརེད་ནས་དུས་ཚོད་

འགློ་ཚར་བཞག་ལ་བུ།

འ་འབེའི་སེ་གཉིས། དབུས་གཙང་མི་བཅུའི་ཁློངས་སུ་མི་ཐེ་བ་འ་འབེའི་སེ་གཉིས་བྱུང་ཞིང་། དེ་ཡང་

འ་ཞ་མགློ་བློ་ཆེའི་བུ་འ་ཡེ་ཤེས་གཡུང་དྲུང་གིས་ཁམས་ལ་སློམ་པ་ལེན་དུ་ཕེབས། ཁློང་གིས་

ཁམས་སུ་བ་ཆེན་གི་མཁན་བུ་ཀྲེ་པློ་མཆློག་བ་མར་སློམ་པ་ཞུས་པར་ངས་ཆུ་གཏློར་བཏང་
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ནས་ཡློང་ཆློག་གསུངས་ཏེ་མཁན་པློ་དེ་ཁར་སྐུ་འདས། མཁན་པློའི་གསུང་དེ་ཀ་ལ་སློམ་པ་ཐློབ་

པར་བཟུང་བས་དགེ་ཚུལ་ཆུ་གཏློར་མ་གགས། འ་ཞ་དེས་སྣ་ནམ་འདྲེ་བརྔས་དང་འུ་ཡུག་

མདའི་ར་ཤག་དང་དེའི་ལམ་སྟེགས་སྟག་གི་གནས་པློ་ཆེ་བཟུང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་བརྒྱུད་

པ་རྣམས་ལ་འ་ཚོའི་སྐློར་ཟེར་སློལ་བྱུང་ཡློད། 

འ་མློ་ཉིད། བློན་པློའི་སྟློང་ཉིད་ཀི་མིང་། 

འ་ཙི། ཡ་མཚན་དང་འཇིགས་པ་སློགས་སྟློན་པའི་སྒ། 

འ་ཝང་། ཨ་ནེའི་ཁློ་བློའམ་སྲུ་མློའི་ཁློ་བློར་གཉེན་འབློད་བེད་སྟངས་ཤིག་གློ

འ་ཞ། ① བློད་ཀི་རུས་ཤིག ② ས་མིང་ཞིག 

འ་ཞྭ། ཝ་ཞྭ། 

འ་ཞའི་སྨན་པ། འ་ཞ་རེ་ཞེས་པའང་། རྒྱལ་ཕན་འ་ཞའི་ཡུལ་གི་སྨན་པ་མཁས་པ་ཞིག འདི་ཉིད་ཀིས་

བློད་རྒྱལ་སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་ཀི་སྤན་གཟེར་གི་ཐུར་མས་ཕེས་པར་ཞེས་གགས། 

འ་ཞའི་ཡུལ། བཙན་པློའི་དུས་སྐབས་སུ་བློད་ཀི་རྒྱལ་ཕན་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའི་འ་ཞ་ནི་མདློ་

ཁམས་ཀི་ཤར་ཕློགས་ཀི་མཐའ་ཁུལ་གནས་པའི་སེ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད། དེས་བློད་ཀི་

ཤར་མཐར་གཞུ་དབིབས་ལར་བསྐློར་ནས་ཡློད་པ་དང་། དེའི་རྒྱ་ཁློན་ལ་ལེ་དབར་སྟློང་ཕག་

ཙམ་ཡློད་པས་དེ་དང་ཉེ་བའི་བློད་ཀི་ཁབ་ཁློངས་སུ་གནས་པའི་རྒྱལ་ཕན་ལ་བློད་རྣམས་ཀིས་

འ་ཞ་ཞེས་འབློད་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་གསུངས། 

འ་འུར། [ཡུལ] ① སྐད་སྒ་སྣ་ཚོགས་འདྲེས་པ་སྟེ། འ་འུར་གི་སྒ་ཆེན་པློ་གགས་ལ་བུ། ཁ་སྐད་དུ་

འ་རེ་འུར་རེ་ཟེར་ཏེ། སྒ་འ་རེ་འུར་རེ་མང་པློ་གགས། ② བ་བ་ཕན་ཚེགས་ཏེ། འ་འུར་ཟང་ཟིང་

གི་བ་བ་ཞེས་པ། 

འ་ཡློ། ཁི་ཆུང་ངུའི་མིང་། 

འ་རི་འུ་རི། ཞིབ་ཚགས་མེད་པའི་ལས་ཀ་བེད་སྟངས། ལས་ཀ་འ་རི་འུ་རི་བས་པ། 

འ་རེ་འུར་རེ། འ་འུར་ལ་ལློས། 

འ་ལེ་འློལ་ལེ། འལ་འློལ་ལ་ལློས། 
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འང་། མིང་མཐའ་འ་དང་། མཐའ་མེད་གཉིས་སུ་སྦློར་བའི་རྒྱན་སྡུད་ཀི་སྒའི་རྐྱེན་ཞིག རིག་མ་མྱུར་

པློའང་ཡིན་ལ། ཟབ་པློའང་ཡིན་། རི་བློ་མཐློའང་ཤིང་ནགས་མི་འདུག མེ་མདའང་མ་རྒྱབ་

གིའང་མ་རྒྱག ཁེད་ནི་སྐྱེ་དགུ་ཀུན་ལ་མཉེན་གཤིན་པའི་བསམ་པ་དགེ་བ་ཅན་ཡིན་ནའང་། དེ་

ལ་བུར་ཀུན་གིས་ཀང་དང་བ་མི་སྟློན་ནློ།། 

འང་ཀ [ཡུལ]ཕུག་རློན། 

འང་གུ། [ཡུལ] འདབ་ཆགས་ཕུག་རློན། 

འང་པ། ཆུ་བ་ངང་པ། 

འང་འང་། ཆུ་བ་ངང་པའི་སྐད་ལ་བུའི་སྒ། 

འན་ནེ་འློན་ནེ། [ཡུལ] རྣ་བ་གསང་པློ་མེད་པའམ་བསྐུལ་བ་ལ་དང་དུ་མི་ལེན་པའི་ཚུལ། འན་ནེ་

འློན་ནེའི་མི་ལ་ལས་ཀ་བསྐུལ་བ་དཀའ། 

འབ་བསྡུས། [ཡུལ] མེས་འཚིགས་པའི་རྨ་ཤུལ་ལ་བུ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་ཁ་རུབ་པའི་རང་བཞིན་ཅན། 

འབ་པ། [ཡུལ]ཁིས་རྨུག་པའམ་ཟུག་པ། 

འབ་བེ་འློབ་བེ། [ཡུལ]ཧང་རྒྱབ་གི་ལས་ཀ་བེད་སྟངས། ལས་ཀ་འབ་བེ་འློབ་བེ་བས་ན་ག་

འགིག་པློ་མི་ཡློང་། 

འབ་འུབ། [ཡུལ] གཅིག་ཆློད་མིན་པ། འབ་འུབ་མ་བསྡུས་པ། 

འབ་རས་རྒྱག [ཡུལ] རུས་འཐློག་རྒྱབ་པར་གློ རུས་པར་འབ་རས་བརྒྱབ་ནས་དཀར་སང་སང་

བཟློས་འདུག 

འབ་སུ། [ཡུལ]ལས་ཀའི་ཁློན་ནམ་གཞི་རྒྱ། མི་གཅིག་གིས་ཕི་ནང་གི་ལས་དློན་སྣེ་མང་འབ་སུ་

འདུས་པ་དཀའ། 

འམ། ① མིང་མཐའ་འ་དང་། མཐའ་མེད་ཀི་རེས་སུ་སྦློར་བའི་འབེད་སྡུད་སྒའི་རྐྱེན་ཞིག དགའམ། 

མགུའམ། ཡི་རང་བའམ། འཆད་པའམ། རློད་པའམ། རློམ་པའམ། ② མིང་མཐའ་འ་དང་མཐའ་

མེད་ཀི་རེས་སུ་སྦློར་བའི་ཐེ་ཚོམ་སྟློན་བེད་ཀི་སྒའི་རྐྱེན་ཞིག མཛད་བེལ་ཆེའམ། ཁློད་ལ་

གསར་དུ་བཀུམས་པའི་ཤ་རླློན་པ་སྦིན་ན་ཟའམ། 
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འར། ①[ཡུལ]ཤློ་བརྒྱབ་པ་ལ་འར་བརྒྱབ་པ་ཞེས་པ། ② [རིང]ཁློང་ཁློ་ལངས་པ་ལ་འར་ལངས་པ་ཟེར་བ། 

འར་ཉག་ཆད། དེའི་ཡིན་ལ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན། 

འར་འདེད། [ཡུལ]ཁལ་དང་བུ་ལློན་སློགས་ཚ་འདེད་བེད་པའི་བཙན་ཤེད། 

འར་པློ། [ཡུལ]རྩུབ་སྤློད། འར་པློ་བས་ན་གཞན་རྣམས་དགའ་མི་འགྱུར། 

འར་ཡང་། [ཡུལ] དེ་བཞིན་ནམ་དེ་བས། 

འར་འུར། [ཡུལ] འ་རི་འུ་རིའི་བསྡུས་ཚིག 

འར་བཤད་པ། [ཡུལ] ཧམ་པ་བཤད་པ། 

འལ་འློལ། རྒྱན་ཚིག གཡེང་ཞིང་བག་མེད་པའི་ལམ་ནློར་ལ་མ་འགློ་ལ་བུ། ཁ་སྐད་དུ་འ་ལེ་འློལ་ལེ་

ཟེར་བ་དང་དློན་འདྲ་སྟེ། སློབ་སྦློང་བེད་ན་དཔེ་ཆར་འ་བེ་འློལ་ལེ་ཙམ་བལས་པས་མི་ཆློག་ལ་བུ། 

འལ་འློལ་ཕར་འགངས། འདི་བས་མེད་པར་དུས་ཚོད་འཕློ་བརླག་བཏང་བ། ལས་རེས་སྟློན་རྒྱུ་མེད་

པའི་འལ་འློལ་ཕར་འགངས་བེད་པ། 

འས་འཕུལ། སློན་འཇུག་འ་ཡིག་འཇུག་རུང་བའི་ཡི་ གེ 

འི། རྣམ་དབེ་དྲུག་པའི་རྐྱེན་ཞིག་སྟེ་འ་དང་མཐའ་མེད་ལ་འཐློབ་པའི་འབེལ་སྒ། དེ་ལ་བུའི་སྐྱེད་མློས་

ཚལ་དེ་ན་བུང་བའི་ཚོགས་དུ་མ་འཕུར་ལིང་གཡློ་ཞིང་རེ་བ། 

འིས། རྣམ་དབེ་གསུམ་པའི་རྐྱེན་ཞིག་སྟེ་འ་དང་མཐའ་མེད་ལ་འཐློབ་པའི་བེད་སྒ། 

འུ། ① མིང་མཐར་སྦར་ན་ཆུང་ངུའམ་དམན་པའི་དློན་སྟློན་པའི་སྒ་ཞིག རེའུ། བེའུ། རྡེའུ། ②[རིང]འདི། 

འུ་གུ། [ཡུལ]གང་ཟག་ཚོགས་པ་ཞིག་མཚོན་པའི་མིང་སྟེ། ངེད་གཉིས་ལ་འུ་གུ་གཉིས་དང་། ངེད་

ཚོ་ལ་འུ་གུ་ཚོ་ཟེར་བ་ལ་བུ། དེ་རིང་ཁློད་དང་འུ་གུ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགློ། 

འུ་གུ་ཆུང་། སིན་བུ། 

འུ་གུ་ཚོ། [ཡུལ] ང་རང་ཚོ་དང་དློན་གཅིག 

འུ་ཅག [ཡུལ]རང་ཅག་གམ་བདག་ཅག

འུ་ཆུ། འུ་ཆུ་ཁམས་པ་སྟེ། རུས་ཁམས་འབྱུང་བ་ཆུ་ཡིན་པའི་གང་ཟག་གི་ཁད་རགས་ནི། སྐད་ཆ་

བཤད་པའི་ཚེ་མཆུ་སྡུད་ཅིང་ཁ་ཆུ་མང་པློ་འཐློར་བ་དང་། འགམ་ཁུག་ཏུ་འཛུམ་ཡློད་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིགས་ཤིག་ཡིན། 

འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད། ཐབས་ཤེས་གང་ཡང་མེད་ཅིང་བ་ཐབས་མེད་པའི་གནས་སུ་འཁར་བ། 

འུ་ཐུག་པ། ཅི་བ་གཏློལ་མེད་དུ་གྱུར་པའམ་ཐབས་ཟད་པ། འུ་ཐུག་ཀ་མེད། འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད། 

འུ་ཐུག་པའི་མཐར་ལྷུང་། འུ་ཐུག་བཟློད་བལ། འུ་ཐུག་པའི་ཁི་རྒན་གང་ལ་མཆློང་། ཕློ་རྒློད་

ནས་བས་པ་མིན། འུ་ཐུག་ནས་བས་པ་ཡིན། སློས་དལ་དུས་མཆློད་པ་མི་འབུལ་བར། འུ་

ཐུག་དུས་ལྷ་འབློད་ཀླུ་འབློད་བེད། 

འུ་ཐུག་ཞུ་འབློད། རང་ལ་ཐབས་ཟད་དེ་གང་བེད་མེད་སྐབས་གཞན་གིས་སྐྱབས་དང་རློགས་བེད་

པར་རེ་བའི་འབློད་བརྡ། 

འུ་ཐུག་བཟློད་བལ། སྡུག་བསལ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་དབང་གིས་བཟློད་མ་ཐུབ་པ། 

འུ་དུམ། ཚག་གྲུམ། 

འུ་དུམ་བཙན། རྒྱལ་པློ་གང་དར་མ། 

འུ་ནི། [རིང]འདི་ནི། དེར། བུ་ཁློད་འུ་ནིར་མ་འདུག་པར་འདིར་ཤློག 

འུ་བུ། [རིང]རང་རེ། 

འུ་ཚོ། [ཨ་མདློའི་སྐད]ང་ཚོ་ཟེར་བ་དང་དློན་གཅིག སྐབས་འགར་འུ་ཚོ་ཡང་ཟེར། 

འུ་ཛི་ཐེན། ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་དྲུག་པ་རྒྱལ་མློ་འུ་ཛི་ཐེན༦༢༤ནས༧༠༥ ཀྲུང་གློའི་ལློ་

རྒྱུས་ཐློག་བུད་མེད་ཀིས་རྒྱ་ནག་གློང་མ་བས་པའི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། སྤི་

ལློ༦༩༠ནས༧༠༥ལློ་བར་སིད་དབང་བཟུང་ཧྲན་ཤིས་ལེན་ཧྲུའི་ཏུང་གི་མི་ཡིན། ལློ་བཅུ་བཞི་

ལ་སེབས་སྐབས་གློང་མ་ཐང་ཐའི་ཙུང་གི་ཕློ་བང་ནང་གི་བཙུན་མློའི་འཁློར་བས། གློང་མ་ཐང་

ཀའློ་ཙུང་གིས་སིད་དབང་བཟུང་རེས། སྤི་ལློ༦༥༥ལློར་གློང་མའི་བཙུན་མློ་བས། སྤི་

ལློ༦༨༣ལློར་གློང་མ་ཐང་ཀྲུང་ཙུང་གློང་མ་བས་ནས་ཟླ་བ་གཉིས་ལས་མ་སློང་བར་གློ་གནས་

ཕབ་སྟེ། ཐང་སུད་ཙུང་གློང་མར་བསྐློས་ཤིང་དེ་ཡང་ལློ་བདུན་ལས་མ་སློང་བར་གློ་གནས་ཕབ་

སྟེ་སྤི་ལློ༦༩༠ལློ་ནས་རང་ཉིད་ཀིས་དངློས་སུ་གློང་མ་བས། རྒྱལ་ཡློངས་སུ་གསང་བའི་ཉེན་

རློག་པ་མང་པློ་དང་། བཙོན་ཁང་ཆེན་པློ་མང་པློ་བཙུགས་པ་སློགས་བས་རྐྱེན་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་



  1065  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼འ༽

སུ་རྒྱལ་མློ་འུ་ཛེ་ཐན་ནི་གདུག་རྩུབ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་གས་སུ་རིས་ཀི་ཡློད། 

འུ་ཛུང་། ཐང་མུའུ་ཙུང་གི་བུ་དང་ཅིང་ཙུང་གི་གཅུང་པློ་ཡིན་ཞིང་། སྤི་ལློ༨༠༩ལློར་སྐྱེས། སྤི་

ལློ༨༤༠ལློར་འདས། སྤི་ལློ༨༢༧ནས་སྤི་ལློ༨༤༠བར་སིད་དབང་བཟུང་། 

འུ་ཟི། ཇའི་རིགས་ཤིག 

འུ་ཟུབ། ཁློག་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་དང་ཡི་མུག་པ། ནང་ལ་འུ་ཟུབ་ནས་མ་སློ། 

འུ་ཡུག གཙང་གི་ཡུལ་ཞིག 

འུ་ཡུག་གིང་དཀར། 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་

ཅེས་དེབ་ཐེརདཔྱིད་ཀི་རྒྱལ་མློའི་གླུ་དབངས་ལས་གསལ། 

འུ་རུ། བློད་ཀི་རུས་ཤིག 

འུ་རུ་རུ། རླུང་སྒ་དང་ཆུ་སྒ་སློགས་སྒློག་སྟངས་ཤིག ལྷགས་འཚུབ་འུ་རུ་རུ་བརྒྱབ་ནས་སྤིན་ནག་

གཏློར་བ། མེ་འུ་རུ་རུ་འབར། རླུང་སྒ་འུ་རུ་རུ་གགས། 

འུ་རེ་འུར་རེ། གསལ་ལ་མི་གསལ་བའི་དློན་ཏེ། གནས་ཚུལ་དེ་འ་རེ་འུར་རེ་ཞིག་གློ་བྱུང་ཡང་

གསལ་པློ་མ་གློ་ལ་བུ། རིག་པ་རྣལ་དུ་མི་གནས་པ་བེལ་བར་བེད་པའི་དློན་ཏེ། ཁློ་ཚོ་འ་རེ་འུར་

རེ་ཞིག་གིས་རི་འགློར་ཕིན་སློང་ལ་བུའློ།། 

འུ་ལག མི་ཕྱུགས་གང་ཅིས་དངློས་སུ་རྒྱུག་དགློས་པའི་ཁལ་རིགས། ས་ཚིགས་ཀི་ར་ཁལ་འུ་ལག་

དང་། ཁལ་མི་འུ་ལག འུ་ལག་སྐུལ་སྤློད། འུ་ལག་རྒྱུག་པ། 

འུ་ལུ། སློན་སྨན་ཞིག་སྟེ་གཅིན་འབབ་བེད་དང་ཚད་འཇགས་བེད་ཀི་ནུས་པ་ཡློད། 

འུ་ཤ [རིང]འབས་བཙོས་པའི་ཁུ་བ། 

འུ་ཤ་ཁུ་ཚན། [རིང]འབས་བཙོས་པའི་ཁུ་བ་ཚ་པློ། 

འུ་ཤང་རྡློའི་ལྷ་ཁང་། འུ་ཤང་རྡློ་དཔེ་མེད་བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ་གི་གཙུག་ལག་ཁང་། བློད་རེ་ཁི་

རལ་པ་ཅན་གིས་བཏབ་པའི་ལྷ་ཁང་ལྷ་སའི་ལྷློ་ནུབ་སྐྱིད་ཆུའི་ཉེ་འགམ་དུ་ཡློད་པ་ཞིག 

འུ་སུ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཚ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་བད་ཀན་སྨུག་པློ་
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དང་། ཚ་ཆུའི་ཁ་ལྕེ་སྐམ་པ། སིབ་ཐློར་མ་སྨིན་པ་བཅས་ལ་ཕན། 

འུག ① འུག་པ་ཞེས་པའི་བ་ཞིག ② དེ་འདྲ་ཞེས་པའི་དློན། འུག་འཚར་པློ་གསའ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འུག་སྒློ། འུག་པའ་ིསྒློ་སྟ།ེ ད་ེམརེ་བསགེས་པའ་ིཐལ་བས་དམུ་ཆུ་སྐམེ་པ་དང་། གློ་རྣག་ཕརི་འདྲནེ་པར་བདེ། 

འུག་ཆུང་། སིན་བ། 

འུག་པ། ཉིན་མློ་མིག་ལློང་བའི་བ་ཞིག བ་རློག་དང་འུག་པ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་གནས། འུག་

པས་མུན་པ་རུབ་ན་འདློད། བ་ཕློས་ནམ་མཁའ་ལངས་ན་འདློད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བརྒྱ་

བིན་བཞད་དང་། ཉིན་མློ་འཇིག སྟེང་གི་སྣ་ཅན། སྣ་འཁློག སྣ་རིང་། འཕློག་བེད་མིག བ་རློག་

དག། བ་རློག་འཇིགས་བེད། མཚན་མློ་སྤློད། མཚན་མློར་ཟ་བཅས་སློ།། 

འུག་པ་ཁ་གཅིག སྐད་ཆ་ཤློད་ཐེངས་གཅིག་གིས་ཐག་གཅློད་པའི་དཔེ། 

འུག་པ་མཆློད་བེད། [མངློན]སམ། 

འུག་པ་ཐུག་འཕད། ཟུར་མ་གཡུག་ཐབས་ཀི་དཔེ་དློན་སྦར་བ་ཞིག་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་

བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། འུག་པ་ཐུག་

འཕད་ནི། འུག་པ་མཚན་མློ་ཟས་འཚོལ་བར་འགློ་བའི་ཚེ་སྟབ་སྟློབ་ཏུ་སུ་དང་ཐུག་འཕད་བྱུང་མ་

ཐག་སེམས་ཐག་ཆློད་པློས་གནས་དེར་འཛིན་པ་ལར་གི་དཔེ་ཞིག་སྟེ། དེ་བཞིན་དུ་ཐུར་གསང་

ལེགས་པར་རེད་པའི་ཚེ་ཐག་ཆློད་པའི་སློ་ནས་གནས་དེར་བརྡེག་དགློས་པའི་དློན་ནློ།། ཞེས་སློ།། 

འུག་པ་ལག་པ། འདྲ་བའི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་མིང་ཆེན་སེར་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། 

འཁྲུངས་དཔེ་ལས། མིང་ཆེན་བག་ཁེབ་སིབ་ལ་སྐྱེ། མེ་ཏློག་སེར་པློ་ལུག་མིག་དབིབས། སློང་པློ་

འུག་པའི་ལག་པ་ལར། སྤུ་ཡིས་ཁབ་པས་འུག་ལག་ཟེར། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། སྐབས་

འགར་ཨ་བག་གཟེར་འཇློམས་ལ་ཡང་འུག་པ་ལག་པ་ཞེས་འབྱུང་བས་སྐབས་ཐློབ་བ་དགློས། 

འུག་པ་ལུང་པ། སགས་རིང་མའི་བ་མ་ཞིག་སྟེ། འུག་བ་ལུང་པ་ཡང་ཟེར། ཟུར་པློ་ཆེ་ཤཱཀ་འབྱུང་

གནས་ཀི་མཚན་གི་བེ་བག་ཅིག 

འུག་པའི་རན་གི་སྒ། འུག་པའི་སྐད་སྒའམ་ངར་སྐད། 

འུག་པའི་བདག་པློ། [རིང]བ་ཁྱུང་། 
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འུག་ཕྲུག་པ། ཕི་རློལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་ཞིག་སྟེ་འུག་པ་ལྷ་རུ་འཁྲུལ་ནས་སྐྱབས་སུ་འཛིན་

པའི་མུ་སྟེགས་པ་གང་ཞིག བེ་བག་པ་དང་དློན་གཅིག 

འུག་བ་ལུང་པ། འུག་པ་ལུང་པ་དང་དློན་གཅིག 

འུག་ཏློ། མི་གྲུང་པློ་ལས་གློ་ལློག་པ་སྟེ། བློ་ཐབས་མང་པློ་དྲན་མི་ཐུབ་པའི་མི་བླུན་པློའི་རིགས་ཀི་མིང་། 

འུང་། འདི། 

འུང་ཏེ། [རིང]འློན་ཀང་། 

འུང་ཏེང་། འུང་ཏེ་དང་འདྲ། 

འུང་སྟེ། འུང་ཏེ་དང་འདྲ། 

འུང་ནས། [རིང]འདི་ནས། 

འུད། ① ཁ་ཤློབ་བམ་ཆུང་ངུ་ཆེར་སྤློས་ཏེ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་དང་དངློས་དློན་དང་མི་མཐུན་པའི་

གཏམ། འུད་ཆེར་སྨ་བ། འཆལ་གཏམ་འུད་སྒློག་བེད་པ། བས་རེས་ཆུང་ལ་བས་ཡུས་ཀི་

གཏམ་འུད་ཆེན་པློ་བཤད་པ། གྲུབ་འབས་འུད་བརློད། ② ཡུད་ཙམ། ③ ཤུགས། 

འུད་སྒློག་ཚད་མེད། སྒློ་བཏགས་ཆེན་པློའི་དློན། 

འུད་གཏམ། དློན་ངློ་བློའི་གནས་ཚུལ་ལས་འདས་པའི་སྐད་ཆ། 

འུད་བསྟློད། རབ་བཏགས་དང་ཟློལ་བསྟློད་ཀི་སློ་ནས་བསྟློད་པ། སྤེལ་ལད་འུད་བསྟློད། 

འུད་བརློད་པ། ① སར་གི་ཚད་ལས་བརྒལ་བར་བེད་པ་སྟེ། གྲུབ་འབས་འུད་བརློད་ནས་མ་བཤད། 

 ② ཚིག་རྒྱན་གི་རྣམ་པ་ཞིག་སྟེ། ཉན་པ་པློ་དང་ཀློག་པ་པློའི་བློ་ལ་འཆར་བདེ་བ་དང་སྐད་ཆའི་

ནུས་པ་ཇེ་ཆེར་གཏློང་བའི་ཆེད་དུ་ཚད་ལས་འདས་པའི་ཚིག་གིས་བ་དངློས་མཚོན་པ་ཞིག་ཡིན། 

དཔེར་ན། ཁློ་རང་གི་སྐད་ནི་ཅློང་སྒ་དང་འདྲ་བར་ལེ་བར་བཅུ་ཡི་ལམ་ནས་ཀང་ཐློས་ཐུབ་ཅེས་པ། 

འུད་པློ་ཆེ། ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེ་བའི་གཏམ། 

འུད་ཤློབ། ཁ་ཤློབ་བམ་ཐལ་ཆེ་བའི་གཏམ། ཁེལ་མེད་འུད་ཤློབ། འུད་ཤློབ་ཆེན་པློ་ཤློད་པ། འུད་

ཤློབ་དཔེ་མི་སིད་པ་ཤློད་པ། 

འུན་ཤངི་། གནའ་བློའ་ིབློད་ཀ་ིརྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའ་ིབཙུན་མློ་རྒྱ་བཟའ་ཀློང་ཇློའ་ིམངི་ཟུར་ཆག་པ། 
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འུན་ཤིང་ཀློང་ཇློ། [རྒྱ]ཝུན་ཤིང་ཀློང་ཇློའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

འུབ་ཀིས། རིལ་བློའམ་ཆ་ཚང་བ་སྟེ། ལམ་འཕག་འཁྲུལ་འཁློར་གིས་ས་རྡུལ་རྣམས་འུབ་ཀིས་

བསྡུས། མི་རྣམས་ཁང་བར་འུབ་ཀིས་འདུས་ལ་བུ། འདི་ལ་འུབས་ཀིས་འབི་བའང་ཡློད། 

འུབ་པ། [ཡུལ]འདུ་བ། མི་མང་པློ་འུབ་སྟེ་དབང་བསྡུས་པ། བུད་ཤིང་ཕུང་པློ་ཆེན་པློ་ཞིག་འུབ་སྟེ་

བཞག་འདུག ཉི་མར་བཀྲམ་པའི་ཅ་ལག་རྣམས་འུབ་སྟེ་བསྡུས་སློ།། 

འུབས། གྲུ་ཁུག་ཏུ་བཅིངས་པའམ་བང་ལ་སྦར་ནས་ལག་པས་བཅིངས་ཏེ་ཡར་འགློགས་པའི་

འགུལ་སྟངས་ཀི་མིང་སྟེ། ཨ་མས་བུ་ཆུང་འུབས་བཏབ། འུབས་འདེབས། འུབས་ཐློབ་ཅེས་

པ་ལ་བུ། འདི་ལ་འབུབས་པས་བཏབ་དང་། འབུབས་པ་བཏབ་ཟེར་བའང་ཡློད། 

འུབས་བསྡུས། ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའམ་བཅུམས་པ། བརྔས་པའི་ལློ་ཐློག་ཚང་མ་ལློགས་

ཤིག་ཏུ་འུབས་བསྡུས་ནས་རིག་པ། 

འུབས་པ། འུབ་པ་དང་འདྲ། 

འུབས་སུ་མ་བསྡུས་པ། བ་བ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་ནས་ནུས་པས་ཁབ་མི་ཐུབ་པ། 

འུར། ① སྒ་སྒློག་ཚུལ་ཞིག ཁློམ་དཀིལ་དུ་མི་མང་འུར་རྒྱབ་བཞིན་འགློ་བ། ལམ་གི་སུམ་མདློར་

འཚོགས་ནས་འུར་སྒ་སྒློག་པ། ② སྒློ་འདློགས་པ་སྟེ་ཆུང་ཆུང་ཆེན་པློ་བཟློ་བ། ལས་དློན་སྣ་ཚོགས་

གཅིག་ལས་མེད་པར་མང་པློ་ཡློད་ཅེས་འུར་ཤློད་པ། ③ གློ་བུར། ར་འུར་འདྲློག་གིས་རྒྱུག་པ། 

འུར་རྡློ། འུར་རྡློ་ནི་ཕློ་འུར་དང་། མློ་འུར་གཉིས་སུ་ཡློད་པའི་རྡློ་འཕེན་བེད་ཀི་ཐག་པ་ཞིག འུར་

ཐག་ཉིས་བཀུག་བས་པའི་དཀིལ་དེ་རྡློ་འཇློག་ས་ལ་འུར་མཐིལ་ཟེར། མློ་འུར་གི་སྣེ་ལ་ཐག་

ཁུག་ཅིག་ཡློད་ཡློད་པ་དེར་མཛུབ་མློར་བསྐློན་ནས་འུར་རྡློ་འཛིན་ས་ཡིན། ཕློ་འུར་གི་སྣེ་ལ་

སྦར་བའི་སྣེ་མློ་ལ་ཚར་ལྕེ་ཟེར། འདི་ཉིད་བློད་དབང་མཛད་བཅུ་གཉིས་ལས་ལྔ་པ་སིན་པློས་

བཟུང་པའི་སྐབས་སུ་བྱུང་ཡློད་པ་གཡུང་དྲུང་བློན་གི་བསྟན་འབྱུང་ལས། སིན་མློའི་རང་དང་

འུར་རྡློ་ལག་ཆ་བྱུང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། གིང་གེ་སར་རྒྱལ་པློའི་སྒྲུང་ལས། ཁློང་སྐུ་ན་

ཆུང་དུས་རྨ་སྨད་གཡུ་ལུང་སུམ་མདློ་ན། འུར་རྡློས་བདུད་བཏུལ་ཚུལ་དང་ཨ་བ་བསད་ཚུལ་

སློགས་ཡློད་པ་མ་ཟད། འདི་ཉིད་དག་ལྷའི་གློ་མཚོན་སྣ་དགུ་ལས་གཅིག་ཡིན། གེ་སར་གིས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼འ༽

འུར་རྡློའི་རྣམ་བཤད་ལས། མཚོན་ཆ་ནང་གི་ས་བ་ཡིན། མགློགས་གང་གི་ཚ་བ་ཡིན། ཐང་

ལྷློད་ནང་གི་རན་པ་ཡིན། རིག་སྟློབས་ནང་གི་ཆེ་བ་ཡིན། ཞེས་སློགས་གསུངས་སློ།། 

འུར་སྐད། ① ཅ་ཅློ་སྒློག་པའི་སྐད། ② ལྷགས་འུར་སློགས་ཀི་སྒ། 

འུར་བསྐྱློད། འུར་ལངས་ཏེ་ཕིན་པའི་དློན། ཁྱུག་ཙམ་ཞིག་བསད་ནས་འཕལ་དུ་འུར་བསྐྱློད་བས་པ། 

འུར་རྒྱབ་པ། འཚངས་ཀ་བརྒྱབ་སྟེ་ཅ་ཅློ་སྒློག་པ། 

འུར་རྒྱུག བེལ་ཚུབ་ཀིས་འུར་ལངས་ཏེ་འགློ་བ། 

འུར་སྒ། འུར་འུར་ཟེར་བའི་སྒ། འབྲུག་གི་འུར་སྒ། རྣ་བའི་འུར་སྒ། ཆར་སྤིན་འཁིགས་ཏེ་འབྲུག་

གིས་འུར་སྒ་སྒློག་པ། འུར་སྒ་རྒྱག ཆུ་བློ་ཆུང་ཆུང་འུར་སྒ་ཆེ། ཡློན་ཏན་ཆུང་ཆུང་ང་རྒྱལ་ཆེ། 

རླུང་ལ་ར་བ་མེད་ཀང་ནམ་མཁའ་འུར་སྒས་གང་། ཚིག་ལ་མཚོན་ཆ་མེད་ཀང་མེད་ཀང་མི་

སེམས་ཚལ་བར་གཏློང་བ། 

འུར་སྒ་ཅན། [མངློན]མདའ། 

འུར་སྒློག རྫུན་ནམ་ཐལ་ཆེ་བའི་གཏམ་སྒློག་པ། ཁ་བཤད་སྟློང་པའི་འུར་སྒློག་པ་ལ་ཡིད་བརན་མེད། 

འུར་འགློས། འུར་ལངས་ཏེ་བེལ་ཚུབ་ཀི་འགློ་སྟངས་ཤིག ར་ཁྱུ་འུར་འགློས་སུ་བརྒྱུགས་སློང་། 

འུར་བཅློམ་བདེ་པ། ①འུར་ཟངི་ཆནེ་པློས་གཞན་སྨད་པའ་ིཚུལ། ② འུར་ཟངི་བཅློམ་པའམ་ཞ་ིབར་བདེ་པ། 

འུར་ཆ། ཕྱུགས་རིས་རྡློ་འཕེན་བེད་ཐག་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡློ་བད་ཅིག་གི་མིང་། 

འུར་ཆིལ་ཆིལ། མི་མང་པློ་འདུས་ཤིང་འུར་འུར་གི་སྒ་འབིན་པ། དཔེའི་སློ་ནས་ལས་ཀ་ཤུགས་

ཆེན་པློ་བས་པའི་དློན་ལའང་། 

འུར་ཆིལ་ཆེ། སྒ་སྒློག་ཚུལ་ཞིག དམག་བརྒྱ་ཚོ་མང་པློ་འུར་ཆིལ་ལེར་འབློར་བ། 

འུར་ཆློམ། སྒ་སྐད་ཆེན་པློ། འུར་ཆློམ་གི་སྒ་དང་བཅས་ཏེ་ས་གཡློ་བ། 

འུར་གཏམ། དློན་མེད་སྟློང་པའི་གཏམ། རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་འུར་གཏམ་ཤློད་པ། 

འུར་ཐིང་ངེ་། སྒ་སྐད་འུར་དིང་དིང་། ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་སྐད་ཆ་འུར་ཐིང་ངེ་ཤློད་ཀིན་འདུག 

འུར་མཐིལ། འུར་ཁའི་ནང་དུ་རྡློ་རིལ་བཏུང་སྣློད་ཡིན། 

འུར་དིར་དིར། མི་མང་པློའི་སྐད་སྒ། མི་མང་པློས་སྐད་སྒ་འུར་དིར་དིར་འདློན་བཞིན་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འུར་རྡློ། མི་ལློ་སྟློང་དྲུག་བདུན་ཙམ་གི་གློང་ནས་བློད་ཀི་མེས་པློས་བཟློས་པའི་ཡློ་བད་ཅིག་སྟེ་དེང་

དུས་ཀང་བློད་པའི་འཚོ་བའི་ནང་དུ་བེད་སྤློད་གཏློང་བཞིན་ཡློད་པ་རེད། དེ་ཡང་རིད་སྐུད་

དཀར་ནག་གཉིས་བསས་པའི་རིང་ཐུང་རྨེ་ཁི་གང་ལྷག་ཙམ་གི་སྣེ་གཅིག་ལ་ཐག་ཁུག་ཅིག་

བཟློས་པ་དེ་ལག་པའི་མཛུབ་གུ་བཀློན་ས་དང་། སྣེ་གཅིག་ལ་ཐག་ཁུག་གཞན་ཞིག་ཡློད་པ་

དེའི་མཐིལ་དུ་ཀློ་བ་དང་། ཕིང་པ་སློགས་ཀིས་བཟློས་པའི་མཐིལ་གྲུ་བཞི་རྒྱ་གམ་གི་སྣེ་གཉིས་

རིང་ཞིང་། སྣེ་གཉིས་ཐུང་བས་གྲུ་བཞི་ཟུར་གསུམ་གི་དབིབས་ལ་བུ་ཞིག་སྤད་ཅིང་། དེའི་སྣེ་

གཅིག་ལ་ཀློ་རྒྱུན་རིང་ཐུང་མློ་འུར་དང་མཚུངས་ཞིག་སྦར་བ་དེ་ལ་ཕློ་མློ་འུར་ཟེར། དེའི་སྣེ་

ལ་བལ་སྐུད་ཀིས་བསས་པའི་ལྕེ་ལེབ་མློ་རིང་ཚད་མཐློ་གང་ཙམ་ཞིག་སྦར་བ་དེ་ཚ་ལྕེ་ཟེར། 

འུར་མཐིལ་དུ་རྡློ་བཞག་ཅིང་ཕློ་འུར་དང་མློ་འུར་གཉིས་སྦར་ཞིང་ཀད་དུ་བསྐློར་ཐེངས་ཁ་

ཤས་དབྱུགས་པའི་རེས་སུ་ཕློ་འུར་གི་སྣེ་ལག་པའི་ནང་ནས་བཏང་ན་རྡློ་དེ་ཐག་རིང་ཙམ་

གཡུག་ཐུབ་པ་མ་ཟད། གང་གཏད་པའི་དམིགས་འབེན་དེ་ལ་ཕློག་ཐུབ་ཀི་ཡློད་པ་རེད། གཙོ་

བློ་འབློག་པའི་རིའུ་རྣམས་ཀིས་ཟློག་འཚོ་བེད་ཡིན། གནའ་དུས་སུ་ཕན་ཚུན་དམག་འཁྲུག་

སྐབས་སུ་ཡང་བེད་སྤློད་བེད་མློང་ཡློད་པ་མ་ཟད། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་འི་པའི་དུས་

འགློར་བློད་དབིན་དམག་འཁྲུགས་སྐབས་སུ་བློད་དམག་གིས་འུར་རྡློ་ཁེར་ཏེ་དབིན་དམག་

འགློག་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད་འདུག 

འུར་རྡློ་ཆུ་མིག་དགུ་སྒིལ། སྐུད་པ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀིས་ཁ་བསྒིགས་ནས་བསས་པའི་ཁྱུ་མིག་

མང་པློ་ཡློད་པའི་འུར་རྡློ་བས་ཚུལ་ཞིག 

འུར་རྡློའི་ཁལ། བློད་ཀི་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་འབྲུག་ལློར་འབིན་དམག་གིས་བློད་ལ་བཙན་

འཛུལ་བེད་སྐབས་བློད་ས་གནས་སིད་གཞུང་གིས་བློད་དམག་གི་ལག་ཆར་འུར་རྡློ་དང་རྡློ་

ཁུག་གི་ཁལ་བསྐུལ་བ་ལ་བུ་ལ་ཟེར། 

འུར་པ། ①འབུ་ཆ་ག་པ། ② བེའུ་ཅློ་ག 

འུར་པློ། [ཡུལ]མྱུར་ལ་ངར་ཆེ་བ། ཚང་མས་ལས་ཀ་འུར་པློ་བས་སློང་། 

འུར་བ། [ཡུལ] ① འདྲློག་པའམ་མི་མང་པློ་སེབ་གཅིག་ཏུ་འགློ་བ། ཁློམ་གློ་བུར་དུ་འུར་བ། དུད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼འ༽

འགློའི་ཁྱུ་འདྲློག་ཏེ་འུར་བ། ཕློགས་ཐམས་ཅད་ནས་རླུང་འུར་བ། ② ཅུང་ཟད་མཐློན་པློར་

འཕུར་ཐུབ་ཅིང་འཕུར་ཚེ་གཤློག་སྒ་ཆེན་པློ་འབིན་པའི་འབུ་ཆ་ག་བའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། བིའུ་

འུར་བ་ཡང་ཟེར། 

འུར་མ། ཁུག་སྣའམ་ས་ཐལ། 

འུར་ཞང་ལྷ་ཁང་། མིང་གཞན་འུ་ཤང་ལྷ་ཁང་དང་། འུར་ཞང་རྡློ་ཡི་ལྷ་ཁང་། རྡློ་དཔེར་མེད་ཀི་ལྷ་

ཁང་བཅས་ཟེར། བློད་རྒྱལ་ཞེ་གཅིག་པ་མངའ་བདག་ཁི་རལ་ཅན་གིས་བཞེངས། དུས་ཚོད་

སྤི་ལློ༨༡༥-༨༣༥བར་ལ་བཞེངས་ངེས། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ཆུ་ཤུར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འུར་ཞློགས། དཀྲློག་གཏམ། འུར་ཞློགས་བཤད་དེ་འདྲློག་མགློ་བསངས་པ། 

འུར་ཟིང་། མི་མང་པློའི་ཅ་ཅློའམ་ཀུ་ཅློ། སློང་ཁང་དུ་འུར་ཟིང་བེད་པ། 

འུར་འུར། ཆུ་རླུང་སློགས་ལས་བྱུང་བའི་འུར་སྒ། བང་ལྷགས་འུར་འུར་སྒློག་པ། ཚ་ཚ་འུར་འུར། 

འུར་འུར་ཆིལ་ཆིལ། ཆུ་རླུང་འཐབ་པའི་སྒ། 

འུར་འུར་ཆེམ་ཆེམ། རྔ་རློལ་མང་པློ་དཀྲློལ་རྡུང་གི་སྒ་གདངས། རྔ་སྦུབ་ཀི་སྒ་དང་བཅས་ཏེ་བློ་གར་

འུར་འུར་ཆེམ་ཆེམ་དུ་འཁབ་པ། 

འུར་འུར་སིལ་སིལ། འུར་སིལ་གི་སྒ་སྒློག་ཚུལ། རློལ་མློའི་སྒ་དབངས་མང་པློ་འུར་འུར་སིལ་

སིལ་དུ་སྒློག་གིན་འདུག་ལ་བུ།

འུར་རུ་མཚོ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཤན་ར་རློང་གི་དབུས་ཁུལ་དུ་ཡློད། 

འུར་རུ་རུ། འུ་རུ་རུ་དང་འདྲ། 

འུར་ལངས་པ། ① གློ་བུར་དུ་བེལ་འཚབ་ལངས་པ། ལས་ཀ་བེལ་བ་ཆེ་བས་འུར་ལངས་པ། ② མི་

དཀྲློག་དཀྲློག་བེད་མཁན། 

འུར་ཤློབ། ཧར་ཆེ་བའི་གཏམ་མམ་འབློར་ཤློབ། 

འུར་བཤད་པ། སྒློ་བཏགས་ཀི་གཏམ་བཤད་པའ་ིདློན། འུར་སིལ། འུར་འུར་སིལ་སིལ་གི་བསྡུས་ཚིག 

འུལ། ཁལ་འུལ་ར་འུལ་སློགས་དེ་སློན་གི་ཁལ་རིགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འུལ་བུ། སྣམ་བུའི་སྐྱློན་ཞིག 

འུལ་མི། ས་དུས་ཁལ་རྒྱུག་མཁན་གི་མི། 

འེ། གཞན་ལ་འབློད་པའི་སྒ་སྐད་མཚོན་བེད་ཅིག ཁམས་སྤྲུལ་སྙན་འགེལ་ལས། ཞི་བ་རྣམས་ཀང་

ཡིད་སྲུབས་ཀི། །ཟུར་མིག་ལྷུང་བས་རྨློངས་བེད་ན། །འེ་ཞེས་བློས་ནས་གློགས་མློ་ལ། །ཡློ་ཛ་

ན་སེམས་སྨློས་ཅི་དགློས། །རི་དྭགས་ལ་བུར་བག་ཡངས་སུ། །ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀི་འཆིང་བ་

བཏང༌། །ཤེས་པས་འདློད་པ་དེར་སྤད་ན། །སློས་ཀ་འདིས་ཀང་བང་ཆུབ་སྟེར། ཞེས་གཞན་ལ་

འབློད་པའི་སྒ་མཚོན་བེད་དུ་བཀློད་འདུག

འློ།། ① མཐའ་མེད་ལ་སྦར་རྒྱུའི་སར་བསྡུའི་ཕད་ཅིག ② འབློད་པའི་སྒ་ཞིག འློ་ཡློང་ངློ་།། འློ་ལགས་

སློ།། འློ་ཡག་པློ་བྱུང་། ③[རིང]འདི། 

འློ་རྐྱལ། ཀློ་བས་བཟློས་པའི་འློ་མ་དཀྲློག་སྣློད། 

འློ་སྐློལ། [རིང]① རང་རེའམ་རང་ཅག བག་ཕེབས་ཡུལ་འདིར་འློ་སྐློལ་ཅི་དགར་རྒྱུ། ② ང་ཚོ་དང་། 

ང་ཅག འློ་ཅག ཞེས་པ་རྣམས་དང་དློན་གཅིག

འློ་ཁ་མདློག ཡན་ལག་གི་ཚོན་མདློག་གས་ཤིག་སྟེ། འློ་མའི་མདློག་དང་མཚུངས་པའི་ཚོན། 

འློ་ཁྲུས། འློ་མས་གདློང་འཁྲུད་པ། མཛེས་འདློད་གདློང་ལ་འློ་ཁྲུས་བས། མ་ིམཛེས་མིག་ལ་ལིང་ཏློག་སྐྱེས། 

འློ་རྒྱང་། བློད་ཀི་རུས་ཤིག

འློ་བརྒྱལ། ① དཀའ་ལས་ཁག་པློ་དང་ཐང་ཆད་པ། འློ་བརྒྱལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ། འཚོ་བའི་འློ་བརྒྱལ་

མི་འདུག ལམ་ཐག་རིང་པློར་འློ་རེ་བརྒྱལ། ནར་ནར་ལྕེ་ལ་བདག་པློ་མ་བརྒྱབ་ན། རིལ་རིལ་

མགློ་ལ་འློ་བརྒྱལ་བཟློས་ཡློང་ངློ་།། ② ལམ་ཞུགས་ཀི་མགློན་པློ་སེབས་པར་ཁམས་བདེ་ཞུ་

བའི་ཞེ་ཚིག་གམ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བ། ཁེད་འློ་བརྒྱལ་ཆེ་བྱུང་ངམ། ངས་ཁེད་ལ་འློ་བརྒྱལ་ཞིག་

ཞུ་རྒྱུ་ཡློད། རློགས་གནང་བ་ལ་འློ་བརྒྱལ་ཆེ་ཞུ་བ་ཡིན། 

འློ་བརྒྱལ་ཐང་། སར་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློ་སྐུ་འདས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀིས་

ཐློས་རེས་བློད་ལ་དམག་བཏང་སྟེ་ལྷ་སར་སེབས། རྭ་མློ་ཆེར་བཞུགས་པའི་ཇློ་བློ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་

རེ་དེ་རྒྱ་བཟའ་ཝུན་ཁེན་ཀློང་ཇློས་གདན་དྲངས་པའི་ཇློ་བློ་ཡིན་པར་བསམས་ནས་ཉིན་ལམ་
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གཅིག་གི་བར་དུ་ཁེར་ནས་རེས་སུ་བལ་བཟའི་རེན་སྐལ་གི་ཇློ་བློ་དང་ནློར་བར་ཤེས་ནས་

བསྐྱུར་བས་ལྷ་སའི་ཤར་ཕློགས་དློ་མའི་ཐང་དུ་ཞག་བདུན་ལུས་པར་བརེན། ཐང་དེ་ལ་ཇློ་བློ་འློ་

བརྒྱལ་ཐང་ཞེས་འབློད་པ་ཡིན་ཟེར་སློལ་འདུག 

འློ་མངར། [ཡུལ]མར་མ་བཏློན་པའི་འློ་མ། 

འློ་ཅག [རིང]རང་ཅག་གམ་བདག་ཅག

འློ་ཅློག [རིང]ཐམས་ཅད་དམ་མ་ལུས་པ། གདའློ་ཅློག མདའློ་ཅློག 

འློ་ཆུ། འློ་མ་དང་ཆུ། འློ་ཆུ་འདྲེས་པ་ལར། མི་རིགས་ཕན་ཚུན་འློ་ཆུ་གཅིག་འདྲེས་ལར་གྱུར་པ། 

འློ་ཆུ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབ་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་དཔལ་ཤློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འློ་ཆུ་མཉམ་འདྲེས། དབེར་མེད་དུ་འདྲེས་པ་སྟེ་ཕན་ཚུན་བར་འབེལ་བ་དམ་ཟབ་ཏུ་གྱུར་པའི་དཔེ། 

འློ་ཇ། འློ་མ་བླུག་པའི་ཇ། 

འློ་རེན། འློ་གསར་རམ་མ་བསྐློལ་བའི་འློ་མ། 

འློ་སྙིགས། འློ་མའི་སྙིགས་མ། 

འློ་དློད་འབློད་པ། སྡུག་སྐད་རྒྱབ་པ། 

འློ་ཐག་གཅློད་པ། ཕྲུ་གུ་ལ་ཨ་མས་ནུ་ཞློ་སྟེ་འཚམས་འཇློག་པ། 

འློ་ཐང་མཚོ། ལྷ་ས་ཆགས་ཡུལ་ས་ཆ་དེའི་སར་གི་མིང་ལ་འློ་མ་ཐང་ཟེར་ཞིང་། དེར་མཚོ་ཞིག་ཡློད་

པ་དེའི་མིང་ངློ་།། རེས་སུ་བལ་བཟའ་ཁི་བཙུན་གིས་མཚོ་དེ་བསུབས་ཏེ་དེའི་སྟེང་དུ་ད་ལའི་

གཙུག་ལག་ཁང་འདི་བཞེངས་པར་གགས། 

འློ་ཐུག འློ་མའི་ནང་བཟློས་པའི་ཐུག་པ། 

འློ་འཐུང་། [མངློན]ཕྲུ་གུའམ་བིས་པའི་མིང་། 

འློ་ད། ད་ལ། 

འློ་དེ་གུང་རྒྱལ། ལྷློ་རྒྱུད་འློལ་དགའི་ཕློགས་ཀི་གངས་རིའམ་གཞི་བདག་ཅིག 

འློ་དློ་འབློད་པ། ངུ་འབློད་བེད་པའི་མིང་། 
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འློ་དློད། སྡུག་བསལ་བའི་གཅློང་སྐད། ནད་པ་གློད་པ་ན་ནས་མི་བཟློད་པའི་འློ་དློད་འབློད་པ། ཕ་མ་

ཤི་རེས་ཕྲུ་གུས་འློ་དློད་འབློད་པ། 

འློ་རྡློག ནུ་མའི་རེ་རྡློག 

འློ་སེ། བློད་ཀི་རུས་ཤིག 

འློ་མདློང་། ཤིང་ལས་བཟློས་པའི་འློ་མ་དཀྲློག་སྣློད། 

འློ་དྷི་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་སྟློད་ཙམ་ན་སློ་ཁློ་བ་མ་ཆུ་འབྲུག་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་

མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློང་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འློ་ན། རྒྱུ་མཚན་གི་སྒ། དེ་མིན། འློ་ན་ག་འདྲ་ཡིན་ཤློད་ཅིག 

འློ་ནི། [རིང] ① འདི་ནི། ② ཁློ་བློ་ནི། 

འློ་སྣློད། འློ་མ་བླུག་སྣློད། 

འློ་སྤིས། འློ་མའི་ཁར་ཆགས་པའི་སྤིས་མ། 

འློ་ཕེ། འློ་མའི་རླན་གཤེད་མེད་པར་བཟློས་པའི་ཕེ་མ། 

འློ་ཕེང་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། 

འློ་བམས་པ། [ཡུལ]གཅེས་པར་བ་བ། 

འློ་བེད། ཕན་ཚུན་བརེ་གདུང་དབང་གིས་ཁ་དང་ཁ་སྦར་བའི་དབུས་གཙང་སྐད་ཀི་བརྡ་ཞིག་སྟེ། 

བཀྲ་མ་པས་མཛད་པའི་རློ་ཙའི་གདམས་པ་དགའ་བཞི་རབ་འཕེལ་ལས། འློ་བེད་ཅེས་གཉིས་

ཁ་སྦར་བའི་བརྡའློ།།དེ་ནི་དབུས་གཙང་གི་སྐད་དློ།། 

འློ་བེད་པ། ཁ་དང་ཁ་སྦློར་བ། 

འློ་འབློམ་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། 

འློ་བན། བློད་ཀི་རུས་ཤིག 

འློ་མ། བ་སློགས་ལས་བཞློས་པའི་འློ་མ། འློ་མ་འཇིབ་པ། འློ་མ་འཇློ་བ། འློ་མ་སྙློལ་བ། འློ་མ་དཀྲློག་
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པ། འློ་མ་སྟེར། ཁ་འློ་མ་ལས་དཀར། ཁློག་ཚེར་མ་ལས་ནག འློ་མའི་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ལ། ཁག་

གི་ཐིགས་པ་མ་འཕེན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ནུ་སྐྱེས་དང་ནུ་ཞློ། བཞློས་པ་བཅས་སློ།། 

འློ་མ་འཆིང་། [མངློན]བ་དྲུས་མའམ་བཞློན་མ། 

འློ་མ་སྙིང་ཁག་ཅན། ཐར་ནུའི་གབ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

འློ་མ་ཐང་། འློ་ཐང་མཚོའི་མིང་གཞན་ཞིག 

འློ་མ་དང་པློ། [མངློན]འློ་སྤིས། 

འློ་མ་སེལ་པློ། [མངློན]བ་དྲུས་མའམ་བ་བཞློན་མ། 

འློ་མ་འཛིན། [མངློན]① ནུ་མ། ② བུར་ཤིང་། ③ བ་ཕྱུགས། 

འློ་མ་བཞུར་བ། རྐྱལ་བའམ་མདློང་མློའི་ནང་དུ་འློ་མ་དཀྲློགས་ཏེ་མར་དང་དར་བ་དབེ་གསལ་བེད་པ། 

འློ་མ་རུལ་བ། འློ་མ་ཡུན་རིང་ནས་སྐྱུར་སྐྱློན་གིས་རུལ་ཏེ་བཟའ་ཆས་མི་རུང་བར་གྱུར་པ། 

འློ་མ་ཤིང་། བཅད་ཁ་ནས་འློ་མ་ལ་བུ་ཞིག་འབྱུང་བའི་ཤིང་ཞིག 

འློ་མའི་མགིན་ཅན། [མངློན]སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་ཕྲུ་གུའི་མིང་། 

འློ་མའི་ཁ་སྤིས། འློ་མ་བཀློལ་ནས་ཅུང་གང་བའི་དུས་སུ་འློ་མའི་ཁ་ཆག་པའི་སྤིས་མ་ལ་ཟེར། 

འློ་མའི་འཆུར་ར། འློ་མ་འཁློལ་ཐག་བས་ནས་ཐློན་པའི་དངློས་པློར་ཟེར། 

འློ་མའི་རྒྱ་མཚོ། ① རི་རབ་ཀི་ཕིའི་རྒྱ་མཚོ་ཞིག ② སྙན་ང་ག་ནང་གི་ཚིག་རྒྱན་འབི་སློལ་ཞིག 

འློ་ཇ། འློ་མ་བླུགས་པའི་ཇ་ལ་ཟེར། 

འློ་མའི་སྙིང་པློ། [མངློན]མར། 

འློ་མས་བན། འློ་མ་གཏློར་བ། 

འློ་ཙི། ལྷ་སའི་ཡུལ་དུ། ཧ་ལས་པའི་སྒ། 

འློ་ཚབས། མློ་ནད་ཁག་ཚབས་རིགས་ཤིག་ཟླ་མཚན་འློ་ཁའི་ཆུ་དང་འདྲ་བ་འཛག་ཅིང་། ཆུ་སློ་ན་

ཞིང་སྐྱུག་སྙམ་བེད་པ་ཞིག 

འློ་མཚོ། ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་མ་འཁྲུངས་སའི་ལྷློ་ཕློགས་འློ་མ་ཅན་གི་རྒྱ་མཚོའི་བསྡུས་མིང་། སྒྲུང་

གཏམ་ནང་གི་བཤད་སློལ་ཞིག་ཡིན།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

 འློ་འཛིན་གི་ཏློག [མངློན]ནུ་མའི་རེ། 

འློ་འཛིན་ཅན་མ། [མངློན]བུད་མེད། 

འློ་ཞློ། ① མར་མ་བཏློན་པའི་འློ་མ་བསྙལ་བའི་ཞློ། ② འློ་མ་དང་ཞློ་གཉིས། 

འློ་ཟི། [རིང]སྐྱ་རེངས་ཐ་མའི་དུས་ཙམ་གི་འློད་ཟེར་ཆུང་ངུའི་དློན་ཡིན། 

འློ་ཟློ། འློ་མ་བླུག་སྣློད་ཀི་ཟློ་བ། 

འློ་ཟློམ། འློ་མ་བླུག་སྣློད་ཀི་ཟློ་བ་ཆེ་གས། 

འློ་གཟི། བ་བ་སྒིན་པློ་དང་ཆ་ལུགས་མཛེས་པའི་མིང་ངམ་འགློ་འདུག་ཡང་ཞིང་སྒིན་པློའི་དློན། 

འློ་བཟེ། [རིང]① བ་བར་བསྒིན་ཅིང་མྱུར་བ། ② སྤློད་ལམ་ཆ་ལུགས་མཛེས་པ། 

འློ་འློ། ལན་བརྡ་སྤློད་པའི་སྒ། 

འློ་ཡ། ① འབློད་སྒ། སྐད་ཆ་བཤད་པའི་ཚིག་སྟེགས་ཤིག་སྟེ། འློ་ཡ་ད་ཁློད་ཀིས་ཉློན་དང་ངས་ཁློད་

ལ་བཤད། ② དགེ་རྒན་གིས་སློབ་མ་ལ་སང་ཉིན་ཁློད་སློབ་གྲྭར་འློངས་དུས། བསབ་དེབ། ཁེར་

ཡློང་དགློས་ཟེར་བ་ལ། སློབ་མས་འློ་ཡ་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

འློ་གཡུག་འཕྲུལ་འཁློར། དེང་དུས་འབློག་པའི་འློ་མ་ཧྱུག་བེད་ཀི་འཕྲུལ་འཁློར་ཞིག འློ་ཧྱུག་འཁློར་

ཡང་ཟེར། 

འློ་རང་ཀུན། [རྔ་པ]ང་ཚོ་ཚང་མ་ཞེས་པའི་དློན། 

འློ་རླློན། འློ་མ་བཞློས་ནས་ཞག་གཅིག་ལློན་པའི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་

ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་གློང་ལས། བཞློས་ནས་ཞག་གཅིག་ལློན་པ་འློ་རླློན་ཞེས། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལར་ལས་འདིའི་སྐབས་ཀི་རླློན་ཞེས་ནུས་པ་ལྕི་བའི་དློན་ནློ།། 

འློ་ལགས་སློ།། དེ་ལར་ཡིན་པར་ཁས་འཆེས་པའམ་བརྡ་ལེན་པ། 

འློ་ཤི། རུལ་བའམ་ཤི་བའི་འློ་མ། 

འློ་ཤློག་ཤློག འབིའམ་གཡག་སློགས་ཀི་ཕྱུགས་འབློད་པའི་སྒ་ཞིག 

འློ་ཤློང་། མར་བཏློན་ཟིན་པའི་འློ་མ་སྐྱུར་མློ་མ་ཡིན་པའི་རིགས་དེ་ལ་འློ་ཤློང་ཟེར། འདི་ལ་ཁམས་

སྐད་དུ［ཤློང huong］ཅེས་པའི་སྒ་གདངས་སུ་ཀློག་དགློས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼འ༽

འློ་སེ། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། འབས་བུ་རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་གློ་ནད་སེལ། 

ལུད་པ་ཕིར་འདྲེན། 

འློ་སེ་ཤིང་། ཤིང་ཞིག 

འློ་ཟེའི་འབས་བུ། འདི་བློད་ལློངས་ཀི་ཉིང་ཁི་དང་། སློ་བློ། ཆབ་མདློ།། ལྷ་ས་སྐྱིད་གློང་སློགས་ས་

ཁུལ་རྣམས་ཀི་མཚོ་ངློས་མཐློ་ཚད་སྨི3360མན་གི་རློང་དང་། ཀླུང་ཤློད་ཕལ་མློ་ཆེའི་རི་དང་། 

ཞིང་མུ། གློང་འདབས་སློགས་སུ་སྐྱེ་བའི་ཤིང་ཕུང་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་12ཙམ་ཟིན་པ། སློང་པློ་

སློམ་ལ་རྒྱས་ཤིང་ཡལ་ག་མང་བ། ཚེར་མ་སློམ་པློ་ཐར་ཐློར་ཡློད་པ། ཤིང་ལྤགས་ཁམ་སྐྱ་དང་། 

ཡལ་ཕན་གསར་པ་སློ་ཞིང་སྨུག་ལ་སྤུ་འཇམ་ཡློད་པ། ཟླ་བ་4～6པར་མེ་ཏློག་དཀར་པློའམ་

ཟིང་དམར་འདབ་མ་ལྔ་ལན་འཆར་ཞིང་། ཡལ་རེས་སློང་དབིབས་ཀི་ལློ་མ་མཐར་སློག་ལེའི་ཁ་

ཞིབ་ཅན་རེ་མློ་རྣློ་ཞིང་ལློ་རང་ཡློད་པ་ཅུང་ཟད་རེས་མློས་ཀི་ཚུལ་དང་ཡལ་ཕན་གི་རེ་ནས་སྐྱེ་

བ། ཟླ་བ8～10པར་འབས་བུ་ཟླུམ་རིལ་སྨིན་ནས་དམར་པློར་འགྱུར་བ་འདློགས་པ། འབས་

བུའི་ཁད་པར་མ་གཏློགས་ཕལ་ཆེར་ཁམ་བུའི་ཤིང་འདྲ་བ་ཞིག་གློ སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་དེའི་

འབས་བུ། ཟླ་བ་8～10 པར་སྨིན་རེས་བཏུས་ཏེ་སྐམ་གསེད་བ་བ་ཡིན་པས། རློ་མངར་སྐྱུར། 

ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་གློ་ནད་སེལ་ཞིང་ལུད་པ་འདྲེན། 

འློ་གསར། ① བཞློས་མ་ཐག་པའི་འློ་མ། ② ལྷའི་བདུད་རིའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཞིག 

འློ་བསྲུ། [ཡུལ]བག་མ་གཏློང་ཡུལ་གི་ཨ་མས་སྐས་མགློར་བག་མ་ལ་འློ་ཕུད་མཆློད་བཅུག་ནས་

འློ་མ་དེ་གཉེར་ཚང་དུ་འཇློག་པ། 

འློག ① ཤློད་དང་། གཤམ། ཆུ་འློག ས་འློག གདན་འློག རང་འློག གཤམ་འློག འློག་ཁང་། འློག་

ངློས། མི་ས་འློག་ལ་ཕིན་ཀང་གཏམ་ས་སྟེང་དུ་སློད། ཆུ་ཆེ་ཡང་ཟམ་པའི་འློག་རེད། ལ་ཆེ་ཡང་

རང་པའི་འློག་རེད། ② ལློག་དང་། མངློན་ཆུང་བ། འློག་གབས། འློག་འགིམ། འློག་བསློགས། 

③ ལུས་ཀི་སྨད་ཆ། འློག་སློ། འློག་འཁྲུ་བ། འློག་ཅན། འློག་ཕྱུང་། འློག་རླུང་། ④ ཁློངས། མངའ་

འློག སྐྱབས་འློག འགློ་ཁིད་འློག གནས་ཚུལ་དེའི་འློག ཁིམས་འློག་ཏུ་མ་ཚུད་པ། 

འློག་སྐ། སྐེད་རགས། 
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འློག་སྐས། ཤློད་ཀི་སྐས་འཛེག

འློག་ཁང་། ཤློད་ཁང་། 

འློག་ཁིམས། ལློག་ཏུ་བཟློས་པའི་ཁིམས། 

འློག་འཁྲུ་བ། གློད་ཁློག་བཤལ་བ། 

འློག་གི་བཙན་བཞི། འདི་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བློན་རྒྱལ་བཞི་ཡར་འབློད་སློལ་འདུག སིད་སྐྱློང་

གི་དུས་ཚོད་སྤི་ལློ་493ནས་སྤི་ལློ་629བར། ཁི་གཉན་བཟུང་བཙན། འབློང་གཉན་ལེའུ། སྟག་

རི་གཉན་གཟིགས། གནམ་རི་སློང་བཙན་བཅས་སློ།། ཞིབ་པ་སྤུ་རྒྱལ་ལློ་རྒྱུས་ལ་གཟིགས། 

འློག་གློས། གློས་ནང་མ། འཇམ་ཞིང་སབ་པའི་འློག་གློས། 

འློག་སློ། བཤང་ལམ་མམ་རྐུབ་ཀི་བུ་ག 

འློག་གབས། སྟ་གློན་ནམ་ག་སྒིག ལས་གྲྭ་གསར་འཛུགས་ཀི་འློག་གབས་བེད་པ། 

འློག་རྒྱུ་བ། [མངློན]ན་མ། 

འློག་སློ། ལུས་ཀི་འློག་ངློས་སུ་ཡློད་པའི་སློ་སྟེ་གཙོ་བློར་བཤང་ལམ་གི་མིང་།

འློག་སློ་གཉིས། ལུས་ཀི་འློག་ངློས་སུ་ཡློད་པའི་བུ་ག་གཉིས་ཏེ་གསང་གནས་དང་། བཤང་ལམ་གཉིས། 

འློག་འགྱུ། ① རང་གིས་ཀང་མ་ཚོར་བར་ཤེས་པ་རྒྱ་ཡན་དུ་འཕློ་བའི་རྣམ་རློག རློག་པ་འློག་འགྱུ། 

② གཡློ་སྒྱུ། 

འློག་འགྱུ་དམར་པློ། དློགས་པ་ཟ་པློ། 

འློག་ཅན། རླིག་འབས་མ་ཕྱུང་བའི་ར་གསེབ་དང་ལུག་ཐུག་སློགས། 

འློག་གཅིན། དྲི་ཆུ། གཅིན་པ། 

འློག་འཇུག [ལྷ་ས] ཕྱུ་པའི་འློག་ཏུ་གློན་རྒྱུ་ཞིག 

འློག་ར། བཞློན་ར། 

འློག་སྟན། རྨང་གཞིའམ་ར་བ་འཇློག་སའི་གདན། ཁང་པ་གསར་པ་རྒྱབ་གྱུར་འློག་སྟན་འདིང་བ། 

འློག་ཐིག ཡི་གེའི་འློག་ནས་ཕེད་དུ་ཐིག་བཏབ་པ་ལ་ཟེར། 

འློག་ཐིག་ཉིས་རེག ཡི་གེའི་འློག་ཏུ་ཕེད་ཐིག་གཉིས་གཤིབ་ཅན་བཏབ་པ་ལ་ཟེར། 
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འློག་ཐློག ཁང་པའི་འློག་ཁང་། 

འློག་ཐང་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་མཛོ་སང་རློང་ཁློངས་འློག་ཐང་གློང་བརྡལ་འློག་

ཐང་གློང་དུ་ཡློད། 

འློག་ཐང་དགློན། ② ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་མཛོ་སང་རློང་ཁློངས་ཞ་གིང་གློང་

བརྡལ་གུག་པ་གློང་དུ་ཡློད་པའི་ཐློག་ཐང་དགློན་ནི་འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

འློག་གདན། ① སློད་གནས་སམ་འཇློག་གནས་ཀི་འློག་གཞི། ② འློག་རྡློ། 

འློག་གདློན། ཀླུ་གདློན་གི་མིང་གཞན་ཞིག 

འློག་འདྲི། ཚོད་བགམ་པའམ་གཞན་གི་བསམ་ཚུལ་ལ་མངློན་ཆུང་གི་སློ་ནས་བརག་པ། 

འློག་རྡློ། ① ལྕགས་བཟློ་བའི་ལྕགས་དམར་པློ་རྡུང་གཞིའི་འློག་གདན། ② རང་འཐག་གི་འློག་རྡློ། ③ 

རིག་རྡློ་འློག་མ། སྟེང་རྡློ་མནན་ན་འློག་རྡློ་འཕར། 

འློག་ལན། རླིག་འབས་མ་བཏློན་པའི་ར་གསེབ་དང་བ་གང་སློགས། 

འློག་བསློགས། མངློན་ཆུང་བའི་ག་སྒིག འཐབ་འཛིང་བེད་རྒྱུའི་འློག་བསློགས་བས་པ། 

འློག་འདེད། འཁིག་པ་སྤློད་པའི་སྐབས་ཀི་ལུས་ཀི་གཡློ་འགུལ་གི་རྣམ་པ་ཞིག་སྟེ་ཡར་རྒྱབ་དང་

དློན་གཅིག

འློག་གནློན། ཡི་དམ་གི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་ཞབས་འློག་ཏུ་གནློན་པའི་གཟུགས་བརན། 

འློག་པག འློག་ལྤགས་ཀི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

འློག་ལྤགས། ལྷའ་ིརྒྱན་དྲུག་ག་ིནང་གསེས་སྐེད་དཀྲིས་ཀ་ིམཐའ་བསྐློར་དུ་དྲྭ་བ་དུས་པའ་ིརྒྱན་ཆས་ཞིག 

འློག་ཕྱུང་པ། རླིག་འབས་བཏློན་པ། 

འློག་ཕློགས། ཕློགས་བཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག 

འློག་དབང་སྐྱེས། [མངློན]ཁབ་འཇུག 

འློག་མ། ① རེས་མ་དང་། མཇུག་མ། མི་རབས་འློག་མ། དློན་ཚན་འློག་མ་གསུམ། ས་བཅད་འློག་
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མ་རྣམས། ཞིབ་གསལ་འློག་མར་འཁློད་པ། ② གཤམ་མ་དང་། ཐ་མ། རིམ་པ་འློག་མ། ཕློགས་

སྟེང་འློག་དང་ཐད་ཀ་ཐམས་ཅད། ཁམས་འློག་མ། ས་གློང་འློག ཞིང་འབིང་འློག་མ། ཁང་པ་སྟེང་

འློག་བར་གསུམ། ③ དམན་པ་དང་། ཞན་པ། དབང་རིག་འློག་མ། སྤུས་ཀ་འློག་མ། 

འློག་མའི་ཁམས། འདློད་ཁམས། 

འློག་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ། འདློད་ཁམས་ཀི་འདློད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་། འཇིག་ཚོགས་ལ་ལ་བ། ཚུལ་

ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆློག་ཏུ་འཛིན་པ། ཐེ་ཚོམ་བཅས་ལྔའློ།། 

འློག་མའི་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 down ཟེར། 

འློག་མིག་ལ་བ། གདློང་ཕབ་ནས་ཡར་ལ་བ། 

འློག་མིན། ① བསམ་གཏན་བཞི་པའི་གནས་རིས་བརྒྱད་པའི་གློང་མ་སྟེ། གནས་འདིར་སྐྱེས་པའི་

ལྷ་ནི་གཟུགས་ཁམས་ཀི་མཐར་ཐུག་ཅིང་། དེ་ཡན་ཆད་གཟུགས་ཅན་གཞན་མེད་པས་ཀུན་

གི་གློང་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་འློག་མིན་ཞེས་བ་སྟེ་གཙང་མའི་གནས་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག ② འློག་

མིན་སྟུག་པློ་བཀློད་པའི་ཞིང་། 

འློག་མིན་གི་མཐར་ཐུག་པར་འགློ་བ། གློང་དུ་འཕློ་བ་གང་འློག་མིན་གི་རེན་ལ་མང་འདས་འཐློབ་

པའི་རིགས་ཅན་ནློ།། 

འློག་མིན་གི་གནས་ཉེར་བཞི། ༡ ཛ་ལན་དྷ་ར~ཁ་ཆེ་དང་རྒྱ་གར་བར་རྡློ་ལ་མེ་འབར། ༢ པུརྣ་གི་

རི། ༣ ར་མེ་ཤྭ་ར། ༤ དེ་ཝི་ཀློ་ཏ~ལྷ་མློ་མཁར། ༥ ཀློ་ས་ལ~རྒྱལ་པློ་གསལ་རྒྱལ་གི་ཡུལ། 

༦ ཀ་ལིང་ཀ~ལྷློ་ཕློགས་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་སེང་གེ་གིང་། ༧ ཨ་ཡ་ན། ༨ ཀློ་ཏ་སི་ར་~ལྷློ་

ཕློགས་དཔལ་གི་རི། ཞེས་མཁའ་སྤློད་བརྒྱད་དློ།། ༩ ཨ་བུར་ཏ། ༡༠ མ་ཧ་ཝ་ངྷློ ~ འཇློག་

ལམ། ལྷློ་ཕློགས་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་གིང་ཕན་ནུབ་ཕློགས། ༡༡ལམ་པ། ༡༢ ཀ་ཨློ་ཊེ། ༡༣ ཀ་

མ་རུ~ཤིང་གི་རི་སྟེ་ཀཾ་པློ་གནས། ༡༤ ཀཎི་ཙ་ན~རྡློ་རེ་གནས་ཀི་ལྷུན་པློ། ༡༥ཏྭི་ཤ་ཀུ་

ནེ~སློ་སློ།། ༡༦ སློ་སློ་རཥ་ཏུ་རུ་ཀའི་ས། ཞེས་ས་སྤློད་བརྒྱད། ༡༧ ཧི་མ་ལ་ཡ~བློད་ཙ་

རིའམ་གངས་ཏི་སེ། ༡༨ པྲེ་ཏ་པུ་རི~བློད་ཡུལ། ༡༩ གིགྷི་ཧ་དྷི་ཝ། ༢༠ སུ་ལ། ༢༡ སུ་ཝ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼འ༽

གིང་རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་གསེར་གིང་། ༢༢ སིནྟུཆུ་བློ་སིནྟུ་འབབ་པའི་རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས། ༢༣ 

མ་རུ། ༢༤ ནཱ་ག་རནཱ་ག་རའི་ཡི་གེ་འབྱུང་བའི་ཡུལ། ཞེས་ས་འློག་སྤློད་པ་བརྒྱད། 

འློག་མིན་སྟུག་པློ། འློག་མིན་དང་འློག་མིན་སྟུག་པློ་གཉིས་དློན་མི་གཅིག་སྟེ། འློག་མིན་ནི་ཐེག་དམན་

འཕགས་པ་རྣམས་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་གནས་ཤིག་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་མདློ་ལས་གསུངས་པའི་

འློག་མིན་ཆེན་པློ་རྒྱན་སྟུག་པློ་བཀློད་པ་ཞེས་ས་བཅུ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་སྐྱེ་བའི་གནས་

རིགས་བཅློ་བརྒྱད་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ལང་གཤེགས་ལས། འདློད་པ་ཁམས་

དང་གཟུགས་མེད་དུ། སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སངས་མི་རྒྱ། གཟུགས་ཀི་ཁམས་ཀི་འློག་མིན་དུ། 

འདློད་ཆགས་བལ་ཁློད་འཚང་རྒྱའློ།། ཞེས་གསུངས་སློ།། འློན་ཀང་ཐེག་དམན་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བ་

གཉིས་ཀིས་འློག་མིན་སྟུག་པློ་བཀློད་པའི་ཞིང་ཁམས་ཁས་མི་ལེན་ནློ།། 

འློག་མིན་རྣམ་པ་དྲུག སྒྱུ་འཕྲུལ་ལ་སློགས་པར་འློག་མིན་རྣམ་པ་དྲུག་གསུངས་པ་ནི། ༡ དློན་གི་

འློག་མིན། ༢ རགས་ཀི་འློག་མིན། ༣རིག་པའི་འློག་མིན། ༤ གསང་བའི་འློག་མིན། ༥ རློགས་

པའི་འློག་མིན། ༦ གནས་ཀི་འློག་མིན་གསུམ་ནི་རིང་མ་ལར་ན། ལྷ་གནས་དང་པློ་སུམ་ཅུ་ར་

གསུམ་དགའ་ལན་ལྷའི་ཡུལ། རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་དུ་ཁེའུ་སྣང་བ་དམ་པ། ལྷ་གནས་

གཉིས་པ་གསང་ཆེན་རློལ་པའི་དུར་ཁློད། མེ་རི་འབར་བའི་རེ་མློར་གཞློན་ནུ་དཔའ་བློ་སྟློབས་

ལན། ལྷ་གནས་ཐ་མ་བ་རྒློད་ཕུང་པློའི་རི་ལ་སངས་རྒྱས་འློད་སྲུང་བློན་པའློ།། གསང་སགས་

གསར་མའི་ལུགས་ལ། འློག་མིན་དུ་ཡློ་ག་ར་བའི་རྒྱུད་གསུངས། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་རྒྱུད་ཕི་

མ་གསུངས། ལྕང་ལློ་ཅན་དུ་རྒྱུད་ཉེ་བར་བསྡུས་པས་ན་ལྷ་གནས་གསུམ་དུ་གགས་སློ།། 

འློག་མིན་མཐར་ཐུག་འགློ། གཟུགས་སུ་ཉེར་འགློའི་གློང་འཕློ་གང་ཞིག བསམ་གཏན་སེལ་སློམ་

ལས་ཉམས་པ་སྟེ། གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བ་རྒྱུད་མར་བངས་ནས་འློག་མིན་གི་རེན་ལ་མང་འདས་

མངློན་དུ་བེད་པའི་རིགས་ཅན། 

འློག་མིན་ཨློ་རྒྱན་སྨིན་གློལ་གིང་། སྨིན་གློལ་གིང་དགློན་པ་དང་གཅིག་ཡིན། 

འློག་མེད། [མངློན]ར་སློགས་རླིག་འབས་བཏློན་ཟིན་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཉུག་རུམ་དང་རལ་

གུ་ཅན་ནློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འློག་བརེགས། ལྕགས་རྡུང་སའི་འློག་གི་ལྕགས་གདན་ནམ་འློག་རྡློ། 

འློག་ཚ། [ཡུལ]གསེར་སྤད་རྡུང་གཞིའི་ཐློ་བའི་རེན་ཞིག་སྟེ་མགར་བ་སློགས་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག 

འློག་གཞི། ① ས་གཞི། ② རེན་གནས་འཆའ་སའི་འློག་གི་གཞི། 

འློག་གཞི་མི་རིག [མངློན]ཆུ་གཏིང་ཟབ་པ། 

འློག་གཞིའི་དཀིལ་འཁློར་བཞི། ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་བཞིའློ།། 

འློག་གཟུ། [རིང]① ཡུལ་མིའི་ཚོགས་ས། ② ཡུལ་དཔློན་གི་མིང་། 

འློག་རློལ། རེས་དང་། སད་དང་། གཤམ། དམངས་གཙོའི་བཅློས་བསྒྱུར་གི་འློག་རློལ་ཏུ་རྒྱ་ཆེའི་

ས་ཁུལ་མང་པློར་ཐློན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་སེལ་བ། 

འློག་རླུང་། རྟུག་དྲི། 

འློག་ལམ། བཤང་ལམ། 

འློག་ལུད། ཞིང་ག་མ་རྨློས་གློང་དུ་རྒྱབ་པའི་ལུད། 

འློག་ལེན་པ། ① ཚོད་བགམ་པར་བེད་པ། ② ར་གསེབ་སློགས་ཀི་རླིག་འབས་འདློན་པ། 

འློག་ཤག ཤློད་ཀི་ཁང་མིག 

འློག་ཤལ། ① བ་དེའི་ཨློག་མའི་ཤ་ཕྲུལ་ཕྲུལ། ② བ་ལང་གི་ལློག་ཤལ། 

འློག་གཤམ། སྟེང་ངམ་གློང་གི་ལློག་ཟླ། 

འློག་སློ།། ཁའི་མས་སློ།། 

འློང་། ཚུར་རང་གི་ཕློགས་སུ་གློམ་པ་སློར་བའི་བ་བ་སྟེ། དེ་ཁློ་ཚུར་འློང་གི་རེད།

འློང་སྐློར། དབར་དུས་ཞིང་པའི་སྐྱེ་བློ་ཕློ་མློས་རྒྱན་གློས་བཟང་པློ་སྤས་ཤིང་མདའ་དར་རྔ་རློལ་

སློགས་ཐློགས་ཏེ་གླུ་གཞས་དང་བཅས་འློང་ཞིང་གི་མཐའ་ནས་བསྐློར་ཏེ་རེན་འབེལ་དགའ་སྟློན་

བེད་པའི་ཡུལ་སློལ་ཞིག 

འློང་སྐློར་དུས་ཆེན། བློད་ལློངས་ཀི་ཞིང་ཁུལ་དུ་དར་ཁབ་ཆེ་བའི་དབར་དུས་ཀི་དུས་ཆེན་ཞིག་

ཡིན། དེ་ཡང་གློང་ཚོའི་ནང་གི་ཁིམ་ཚང་སློ་སློའི་སྐྱེས་པ་ཕློ་རབ་རྣམས་རར་བཅིབས་ནས་སྙེ་

མའི་རླབས་རྒྱུན་འཕློ་བའི་ཞིང་པ་ཡློངས་ལ་བསྐློར་བ་བེད་པ་དང་། ཆློས་པ་ཚོས་ཆློས་འདློན་
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པ་སློགས་བེད་ལ། དེའི་རེས་ཀི་གཟའ་འཁློར་གཅིག་ཡས་མས་སུ་གིང་ཁའི་སྤློ་སྐྱིད་གཏློང་

སློལ་ཡློད། གློང་ཚོ་སློ་སློའི་ལློ་ཏློག་སྨིན་ལུགས་དང་ཚེས་ཆ་བཟང་ཞན་གིས་རྐྱེན་པས་དུས་

ཚོད་གཏན་འཁེལ་ཞིག་མེད། 

འློང་ཁ། ཞིང་ག་མང་པློ་ཡློད་པའི་ས་ཆའི་མིང་། 

འློང་ག འློང་ཁ་དང་འདྲ། 

འློང་ཅི་གས། [ཡུལ]ཡློང་བ་འདུག་གམ་ཞེས་ཏེ། དཔེར་ན། ཁློད་གཅིག་པུས་འློང་ཅི་གས་རློགས་

པ་མི་དགློས་སམ། 

འློང་ཅིས། [ཡུལ]ཡློང་ཆློག་གམ་ཡློང་ན་འགིགས་གམ་ཞེསཔའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། ང་ཁློད་ཚོ་དང་

མཉམ་འློང་ཅིས་ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

འློང་ཐང་ན། འློང་བར་ངེས་ན་ཞེས་པའམ་འློང་དགློས་ན་ཞེས་པའི་དློན་གཉིས་ཀར་གློ་ཆློག 

འློང་འཕར་བ། སྟློན་བསྡུའི་ཚེ་ན་བརྡུངས་ཟིན་པའི་ལློ་ཏློག་རྣམས་རླུང་དུ་འཕར་ཞིང་འབྲུ་ལེན་པ། 

འློང་བ། ① འློངས་པ། འློང་བ། ཡློང་བ། འློང་དློན། རང་ཁིམ་དུ་འློང་། ཕར་འགློ་ཚུར་འློང་། མ་འློངས་

པ། འདིར་མ་འློང་། ཕིར་མི་འློང་། མིག་ལམ་ལ་མ་འློང་བ། ② འབྱུང་འགྱུར་སྟློན་བེད་ཀི་ཚིག་

གློགས་ཤིག སེབ་འློང་། ལན་གཏང་འློང་ ། ཡིད་ཆེས་མི་འློང་། གཅིག་མིན་ཀང་གཅིག་ཡིན་

ཏེ་འློང་། རུང་བ་དང་། འགིག་པ། 

ཡུལ་དུ་ལློག་པ་མི་འློང་། ཡང་ཡང་འགློ་བར་མི་འློང་། དེ་ལ་བཞག་ན་འློང་། 

འློང་དབྱུག [ཡུལ]གཡུལ་ལས་གཏློང་སྐབས་སྙེ་མ་རྡུང་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག 

འློང་ཞིང་། སྟློན་ཐློག་ཡློང་ཁུངས་ཀི་ས་ཞིང་། 

འློང་ར། ① དབར་དུས་ཞིང་གསེབ་ཀི་འློང་རའམ་ཞིང་ར། ② གཡུལ་ཁའི་ནང་འབྲུ་འདློན་སའི་འློང་ར། 

འློང་སྲུང་བ། ཞིང་ག་སྲུང་མཁན། 

འློངས་པ། འློང་བའི་འདས་པ། 

འློད། ① ཉི་ཟླ་སྒློན་མེ་གློག་ཞུ་སློགས་ལས་འཕློས་པའི་འློད་སྣང་། ཉི་འློད། ཟླ་འློད། མེ་འློད། གློག་

འློད། སྤིན་མེད་ནམ་མཁར་ཉི་མའི་འློད་ཆེན་སྣང་བ། འློད་སྟློང་འབར་བ། འློད་སྤློ་བ། འློད་བཀེ་
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བ། འློད་འཚེར་བ། ཤེལ་སྤད་ཀི་དངློས་པློ་འློད་ཁློམ་ཁློམ། མིའི་བད་བཞིན་འློད་ཚིར་ཚིར། 

གསེར་མ་འློག་ཡློད་ན་འློད་ནམ་མཁའ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འགློ་སྣང་དང་། འཇལ་འགློ། 

འདེད་བེད། གནས་བེད། སྣང་བ། ཕློགས་འགློ། འློད་མདངས། འློད་འབར། འློད་ཟེར། སིན་བུ་

འཇློམས་བཅས་སློ།། ② ཡུལ་སྐད། ཡློད་པའི་དློན་ཏེ་དཔེར་ན། ཁློད་ཚོ་ག་རུ་འློད། ངེད་ཚོང་

ཁང་ནང་ལ་འློད་ལ་བུའློ།། 

འློད་ཀློར། འློད་སྐློར་དང་འདྲ། 

འློད་སྐུར་གློལ། ཤ་རུས་རྡློས་བཅས་ཀི་ལུས་འདི་སངས་ནས་འཇའ་ཚོན་ལ་བུའི་ལུས་སུ་འགྱུར་

བའི་དློན་ཏེ། བཀའ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀི་གསུང་སློལ་བཞིན། 

འློད་སྐློར། ཉི་ཟླ་སློགས་ཀི་མཐར་འློད་ཟེར་ཟླུམ་པློར་འཁིལ་བ། ཉི་ཟླའི་མཐའ་ལ་འཇའ་ཚོན་གི་འློད་

སྐློར་འཁིལ་འདུག 

འློད་ཀི་སྐྲ་ཅན། [མངློན] ① ཉི་མ། ② མེ། ③ མེ་ལྷ། 

འློད་ཀི་རྒྱུན། [མངློན]ཉི་མ། 

འློད་ཀི་ཆར་པ། [མངློན]ཉི་མའི་འློད་ཟེར། 

འློད་ཀི་བདག་པློ། [མངློན]ཉི་མ། 

འློད་ཀི་སེ། [མངློན]ཁིམ་བ། 

འློད་ཀི་ནློར་ཅན། [མངློན]① ཉི་མ། ② མེ། ③ མེ་ལྷ། 

འློད་ཀི་ཕུང་པློ། ① འློད་ཀི་ཀློང་ངམ་གློང་བུ། ②[མངློན]ཉི་མ། 

འློད་ཀི་མཚན་མ། ① འློད་ཀི་སྣང་བ། ② འློད་བཟང་ངན་གི་རགས་མཚན། 

འློད་ཀི་ཤིང་ར། [མངློན]① མེ། ② མེ་ལྷ། 

འློད་ཀི་ས་བློན། [མངློན]སིན་བུ་མེ་ཁེར། 

འློད་ཀློག ལྷ་སྐུའི་རྒྱབ་ཡློལ་དུ་གསེར་གིས་འློད་ཟེར་རང་བགློད་གཉིས་རེའི་བར་དུ་འློད་ཟེར་ཀློག་

རིས་ཅན་ཞིག་འབི་སློལ་མཆིས། 

འློད་སྐྱེས་མ། [མངློན]ཉི་མའི་ཆུང་མ། 
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འློད་དཀར་ཅན། [མངློན]① ཟླ་བ། ② ག་བུར། 

འློད་བཀེ་བ། འློད་འཚེར་བའམ་འཕློ་བ། 

འློད་བཀྲ་བ། འློད་གསལ་བའམ་འཚེར་བ། 

འློད་བཀྲག བཀྲག་མདངས། མིག་གིས་བལ་བར་མི་བཟློད་པའི་འློད་བཀྲག ཉི་མའི་འློད་བཀྲག་

ཕློགས་ཀུན་ཏུ་འཚེར་བ། 

འློད་བཀྲའི་ཡན་ལག [མངློན]མེ་ལྕེ། 

འློད་ཁིམ། འློད་འཁིམས་དང་འདྲ། 

འློད་ཁྱུག་ཁྱུག འློད་ཀི་ཐག་པ་ལ་བུ་ཕར་གཡློ་ཚུར་གཡློ་བེད་པ། སྤིན་གསེབ་ནས་གློག་གི་འློད་

ཁྱུག་ཁྱུག་གཡློ་བ། 

འློད་འཁིམས་པ། ཉི་མ་དང་ཟླ་བའི་མཐའ་སྐློར་དུ་འློད་ཀི་གུར་ཁིམ་བྱུང་བ། 

འློད་གུར། འློད་ཀི་གུར་ཁང་། 

འློད་འགེད། [མངློན]ཉི་མ། 

འློད་འགློ་བ། [མངློན]ཉི་མ། 

འློད་ལྔ་པ། [མངློན]འཇའ་ཚོན། 

འློད་ལྔས་བསྐློར་བ། [མངློན]ཉི་མའི་མཐའ་ལ་འློད་ཀི་གུར་ཁིམ་བྱུང་བ། 

འློད་ལྔས་ཡློངས་སྐློར། [མངློན]ཉི་ཁིམ། 

འློད་སློན། ① འློད་ཟེར་སློན་པློ། ② སྐྱ་རེངས་སམ་སྐྱ་རེངས་དང་པློ་ཤར་བ། 

འློད་ཅན། བཀྲག་མདངས་དང་ལན་པ། [མངློན]གཟའ་པ་སངས། སྐར་མ་སྤི། སིན་བུ་མེ་འཁེར། 

འློད་ཆགས། [མངློན]ཉི་མའི་འློད་ཟེར། 

འློད་ཆགས་པ། མདངས་མཛེས་པ་དང་ལན་པ། ཁང་པའི་ནང་གློག་གི་འློད་ཆགས་པ། 

འློད་ཆུ། འབབ་ཆུ་ཞིག་ཆུ་འགློ་ཡིག་དྲུག་ལ་ནས་བྱུང་ཞིང་ཚ་བ་སང་མདའ་དང་ཚ་བ་མཛོ་སང་

བརྒྱུད་ནས་ར་ཡུལ་དུ་སེབས་དུས་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུར་འབབ། 

འློད་ཆུང་། བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་གནས་རིས་འློག་མ་སྟེ། གནས་འདིར་སྐྱེས་པའི་ལྷ་ནི་རང་ས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློང་མ་གཉིས་ལས་གཟི་བིན་དང་འློད་མདངས་ཆུང་བས་འློད་ཆུང་གི་གནས་ཞེས་བ། 

འློད་ཆེམ་ཆེམ། འློད་ཁ་ལམ་ལམ་དུ་འཕློ་ཚུལ་ཞིག ཤེལ་ལ་ཉི་མ་ཕློག་པས་འློད་ཆེམ་ཆེམ་བེད་པ། 

འློད་འཇློ་བ་ཞབས་དྲུང་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་རྒྱལ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་

༡༦༦༠ལློར་ཡབ་ག་ཟིའི་གདུང་ལས་འཁྲུངས་ཤིང་། གློང་ས་ལྔ་པ་ལས་དགེ་ཚུལ་སློང་

བསྒྲུབས་པའི་མཚན་ཀུན་དགའ་བསློད་ནམས་མཆློག་གྲུབ་ཅེས་གསློལ། ས་བ་སྤི་ལློ་༡༦༦༩ 

ལློ་ནས་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༦༧༩ ལློ་བར་སྟག་ལུང་གི་ཁིར་བཞུགས། 

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

དབིན་སྐད་དུ་cyrsor ཟེར། 

འློད་སྟློང་། འློད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ། འློང་སྟློང་རབ་ཏུ་འབར་བ། གཟུགས་བརན་འློད་སྟློང་འབར་

བ། གཟུགས་བརན་འློད་སྟློང་འབར་བ། 

འློད་སྟློང་ཅན། [མངློན]ཉི་མའི་མིང་། 

འློད་སྟློང་ལན་པ། [མངློན]ཉི་མའི་མིང་། 

འློད་སྟློང་འཛིན་པ། [མངློན]ཉི་མའི་མིང་། 

འློད་སེར། དེང་དུས་ལས་ཀའི་ཡློ་བད་ཅིག་སྟེ། གློག་ཀད་ནང་། གཟུགས་རྒྱུན་པར་ཆས་སློགས་ཀིས་

བསྡུ་ལེན་བས་པའི་གཟུགས་བརན་དང་། ཡི་གེ་སློགས་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་ལ་ཉེར་མཁློའི་

རྒྱུ་ཆ་རྣམས་ཉར་ཚགས་བ་ཡུལ་གི་འློད་ལན་རས་འཁློར་ཞིག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་

དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་optical diskཟེར། 

འློད་ལན། ① འློད་ཟེར་དང་ལན་པ། ② འདློད་ཆགས་ཅན། ③ [མངློན]གཟའ་པ་སངས། ཉི་མ། སྐར་མ། 

འློད་ལན་དཀར་པློ། ཞེས་པ་ར་བ་རྒྱུས་ཕན་ཕ་ལ་སྤུན་པ། ངར་པ་དམར་སྨུག་སྤུ་འཇམ་འབར་བག་

ཅན་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་0.06～0.12ཙམ་ཟིན་པ། ལློ་མ་མཐུག་འཇམ་ལྕེ་དབིབས་ར་བ་ནས་

འཁློར་ཏེ་གེས་པ། ཟླ་བ་8པར་མེ་ཏློག་དཀར་པློ་འདབ་ལྔ་ཅན་འཆར་བ། འདབ་མ་རེའི་ནང་

ངློས་སུ་སེར་ཐིག་གཉིས་རེ་དང་ཟེའུ་འབྲུ་དམར་སྨུག་ཡིན་པ། འདབ་མ་ཡལ་རེས་འབས་བུ་

སྙིང་གི་དབིབས་ལར་འདློགས་པ། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ར་ལློ་མེ་འབས་ཡློངས་རློགས་ཏེ། ཟླ7
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼འ༽

～9པར་བཏུས་ནས་སློ་ཆློལ་དམའ་ཕབ་སྐམ་གསེད་ལེགས་ཚགས་བ། རློ་མངར་ཁ། ཞུ་རེས་

སྙློམས། ནུས་པས་ཁག་མཁིས་སློགས་ལ་མི་གནློད་ཅིང་། བཅུད་ལེན་གི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པས་

ཚེ་རིང་ཞིང་དབང་པློ་དང་མདངས་གསལ། སྟློབས་དང་ལན་པར་འགྱུར་རློ། 

འློད་ལན་འཁི་ཤིང་། སྨན་ལ་འགློ་བའི་སློ་ཞིག 

འློད་ལན་སེར་པློ། རིགས་དཀར་སེར་གཉིས་ལས་འདི་སེར་པློ་སྟེ་བློད་ལློངས་ཡློངས་ཀི་མཚོ་ངློས་

མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་2700～4200ཡུལ་གར་ཡང་ཡློད་ཅིང་། མང་ཆེ་བ་ནགས་ཚལ་དང་ཤིང་

ཕན་གི་གསེབ། བག་ཁེབ། ལྡུམ་གསེབ་སློགས་ཉི་ལེན་ཆུང་སར་འཁྲུངས་ཤིང་། ངར་པ་ཤིན་

ཏུ་ཕ་ཞིང་མཉེན་པ་འབར་བག་སྤུ་ཆུང་དང་བཅས་པ་སུམ་ཏིག་གི་སློང་པློ་དང་འདྲ་བ་ལ་ལློ་མ་

ལང་འཇམ་སློར་མློ་སྙིང་དབིབས་སམ་ར་རྨིག་འདྲ་བ། རྒྱབ་ལང་དཀར་ཅན་ལློ་རང་ཕ་ལ་རིང་

ཞིང་ཤིན་ཏུ་སྙི་བ་དང་། ངར་པའི་ངློས་སུའང་ལློ་ཕན་རེས་མློས་སྐྱེ་བ། ཟླ7～8པར་མེ་ཏློག་

སེར་ཞིབ་འདབ་ལྔ་མདངས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་འཆར་བ། རློ་ནི་མངར་ལ་ཁག་མཁིས་འཇློམས། ། 

བཅུད་ལེན་བསྟེན་ན་ཚེ་རིང་ཞིང་། ། དབང་པློ་མདངས་གསལ་སྟློབས་རལ་ལན། 

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

དབིན་སྐད་དུ་rasterཟེར། 

འློད་བདག [མངློན]ཉི་མ། 

འློད་བདུན་པ། [མངློན]① མེ། ② མེ་ལྷ། 

འློད་མདངས། འློད་ཟེར་གི་བཀྲག་མདངས། མཚམས་སྤིན་གི་འློད་མདངས་ཕློགས་བཞིར་འཕློ་བ། 

འློད་འདུས་དགློན། བཀྲ་ཤིས་གིང་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། ལློ་ངློ་༢༠༠༠ལྷག་གི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད་པར་

བཤད། འདེབས་མཁན་སློགས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་བ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་

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

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་optical fiberཟེར། 

འློད་ནློར་ཅན། འློད་ཀི་ནློར་ཅན་དང་དློན་གཅིག 
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འློད་སྣང་། [མངློན]① ཉི་མ། ② སྐར་མ། 

འློད་སྣང་དགློན། དགློན་འདི་ཐློག་མར་གཡག་སེ་པཎ་ཆེན་གིས་སློབ་མ་ཞིག་གིས་ཕག་བཏབ་པར་

བཤད། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་མལ་གློ་

གུང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འློད་པ། ① ཤྭ་འློད་དང་ཆུ་ལློག དག་ཆར་བཏང་བའི་རེས་སུ་རི་ནས་འློད་པ་རྒྱུག་པ། ②[རིང]ཡློད་

པ། ཡུར་བ། 

འློད་པློ་ཆེ། འློད་ཆེ་བ། 

འློད་དཔག་མེད། བདེ་ལན་ཞིང་གི་མགློན་པློ་སངས་རྒྱས་འློད་དཔག་མེད། 

འློད་དཔག་མེད་ཀི་ཐློད་ཅན། [མངློན]སྤན་རས་གཟིགས། 

འློད་དཔག་མེད་ཀི་གཙུག་ཏློར། སློང་བཙན་གི་དབུའི་གཙུག་ཏློར། 

འློད་ཕེང་ཅན། [མངློན]ཉི་མ། 

འློད་འཕུར་བེད། [མངློན]ཉི་མ། 

འློད་འཕློ། ① སྐུ་འདྲའི་རྒྱབ་ཡློལ་གི་ནང་གི་འློད་ཟེར་གི་རི་མློ། ② འློད་མདངས་འཕློ་བ། ③ སངས་

རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

འློད་འཕློ་བའི་ས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུའི་བཞི་པ། ས་འདིར་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་བང་ཆུབ་ཕློགས་མཐུན་གི་ཤེས་རབ་ཀི་མེས་སྒིབ་གཉིས་སེག་པར་བེད་པས་ས་

བཞི་པ་འློད་འཕློ་བ་ཞེས་བའློ།། 

འློད་བེད། [མངློན]① ཉི་མ། ② གསེར། 

འློད་བེད་པའི་ས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུའི་གསུམ་པ། ས་འདིར་གནས་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྟློབས་ཀིས་ཆློས་ཚད་མེད་པ་འཚོལ་ཞིང་། གཞན་དག་

ལ་ཆློས་ཀི་སྣང་བ་ཆེན་པློ་བེད་པས་ས་གསུམ་པ་འློད་བེད་པ་ཞེས་བའློ།། 

འློད་འབར། འློད་ཟེར་འཕློ་བ། 

འློད་འབར་གེན་ལློག གཡློ་རུའི་དཔློན་གསས་སྣེ་བཙན་གིས་ཁུལ་དེའི་རིའི་མགུལ་ནས་ཞིང་ཆུ་
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འདྲེན་པའི་ཡུར་བ་གསར་བཟློ་བེད་བཅུག་པའི་ཁལ་འུལ་གིས་མི་སེར་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་

ཆེན་པློ་བྱུང་སྟེ་ཅི་བ་གཏློལ་མེད་ཀི་གནས་ཚུལ་དེ་འབེ་བཟས་མཐློང་བ་དང༌། མློས་ཞང་རེ་

གསས་སྣེ་ལ་འཁློན་ལན་གན་པའི་ཆེད་དུ་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ། རི་མགུལ་གཅློད་པ་ལས་མི་

མགུལ་གཅློད་པ་ལས་ས། དེ་བས་དཀའ་སྡུག་དེ་འདྲ་མློང་མི་དགློས་པའི་ཐབས་ཤེས་བཟང་

ཤློས་སམ་ལས་ས་ཤློས་ནི། ཞང་རེ་གསས་སྣེ་བཙན་གི་མགུལ་བཅད་ན་རིའི་ངློས་ཡུར་བ་བཟློ་

མི་དགློས་པ་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་ཐུབ་ཅེས་ཇུས་གཞི་བཏློན། ཁློང་རྣམས་ཁ་འཆམས་ཏེ་

གེན་ལློག་གི་མགློ་གཙོ་མཆིམས་ཀློང་གི་མི་དྲུག་སྟེ། སྐྱེ་ཚེ། ཚེ་བརན། སེའློ་ལྷ་ལ་བསྟེན། སྙེ་

བ་བསྟན་ནམ། མློན་ཕྲུག་ཐློང་ཆུང༌། གཡུ་ནེ་མང་བཅས་ཀིས་བས་ཏེ། ལྷའི་གློང་གསུམ་བ་བའི་

ས་གནས་དེར་སྟར་སློང་ཞིག་གི་འློག་ཏུ་གེན་ལློག་བེད་རྒྱུའི་གློས་བསྡུར་བས་ཐློག དེ་ཡང་སྟར་

ཁའི་མེ་ཏློག་སློད་ལ་འཆར་བའི་ཚུལ་བལ་བར་བསྙད་ནས་དཔལ་འབར་གི་སྒློན་མེ་ཐློགས་ཏེ་

གེན་ལློག་བས་པས་མིང་ཡང་འློད་འབར་གེན་ལློག་ཏུ་གགས། 

འློད་འབར་མ། [མངློན]སྨན་རུ་ར། 

འློད་འབིན། [མངློན]ཉི་མ། 

འློད་མ། [མངློན]ཉི་མ། 

འློད་མ། [རིང]① ཤིང་སྨྱུག་མ། ② ས། 

འློད་མའ་ིམྱུ་གུ། ① སྨྱུག ་མའ་ིལང་པ། ② སའ་ིནགས་ཚལ། ③ སར་རྒྱ་གར་ག་ིཡུལ་བ་ེཊུ་བ་ན་ཾཞེས་པ། 

འློད་མིག [མངློན]སྐར་ཁུང་། 

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

དབིན་སྐད་དུ་lightpenཟེར། 

འློད་དམར། ① འློད་དམར་པློ། ② སྐྱ་རེངས་བར་མ་ཤར་བ། 

འློད་དམར་སྒིག་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་infrared adapter ཟེར། 

འློད་གཙང་བ། [མངློན]ཉི་མ། 
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འློད་འཚེར་བ། འློད་འཕློ་བ། 

འློད་འཚེར་འཚེར། འློད་ལྷམ་ལྷམ། ཕག་ཏུ་ཤེལ་དཀར་གི་ཕེང་བ་འློད་འཚེར་འཚེར་ཞིག་ཐློགས་པ། 

འློད་མཛེས། གངས་གནས་ཤིག 

འློད་མཛེས་ཆེན་པློ། གངས་གནས་ཤིག 

འློད་ཞགས། ཞགས་པའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པའི་འློད་ཟེར། ནམ་མཁར་གློག་གི་འློད་ཞགས་

འཁྱུགས་སེ་འཁྱུག 

འློད་ཞུ། འློད་དུ་འགྱུར་བ། 

འློད་ཟེར། ཉི་མ་སློགས་མུན་པ་སེལ་བའི་ནུས་པའི་དངློས་པློ་ལས་འཕློས་པའི་མདངས་ཀི་མིང་སྟེ། 

སྣང་ཞིང་མུན་པ་སེལ་བ་ལ་འློད་དང་། འཕློ་ཞིང་སྡུད་པ་ལ་ཟེར། འློད་ཟེར་སྤློ་བ། འློད་ཟེར་ལྷམ་

ལྷམ་འཕློ། འློད་ཟེར་སྟློང་ལན། འློད་ཟེར་དཔག་མེད། 

འློད་ཟེར་དགློན། ① རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༤༤༤ ལློར་ཀུན་མཁེན་བང་ཆུབ་བུམ་

པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྨར་

ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ② ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་

སུ་ཡློད་པའི་འློད་ཟེར་དགློན་ནི། འདེབས་ལློ་སློགས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། 

འློད་ཟེར་དགུ་པ། [མངློན]གཟའ་མིག་དམར། 

འློད་ཟེར་ཅན། [མངློན]ཉི་མ། 

འློད་ཟེར་དམ་པའི་ཕློ་བང་། ཡང་རྦ་བཞེད་ཆེན་མློའི་ནང་སྤི་ལློ༨༤༡ལློར་རྒྱལ་པློ་ཁི་རལ་པ་ཅན་

མལ་གློའི་འློད་ཟེར་དམ་པའི་ཕློ་བང་དུ་འབས་ཆང་མློས་པར་བཞེས་ཏེ་གཟིམས་པའི་སྐབས་

དང་བསྟུན་ནས། བློན་པློ་སས་སྟག་སྣ་དང་། ཅློག་རློ་ལྷ་ལློད། ལེགས་སྡུག་བཙན་གསུམ་གིས་

མགུལ་གཅུས་ཏེ་བཀྲློངས་ཐློག གང་དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་ལ་སིད་དབང་བཟུང་དུ་བཅུག་ཅིང་། 

སས་སྟག་སྣས་བློན་པློ་བས་ཞེས་འཁློད་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་ཁི་རལ་པ་ཅན་མགུལ་གཅུས་ཏེ་

བཀྲློངས་ས་འློད་ཟེར་དམ་པའི་ཕློ་བང་དེ་ནི་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་འློད་ཟེར་རྐྱང་ཟེར་བའི་ས་

གནས་དེར་དེ་ས་ཚེས་བཅུ་ལྷ་ཁང་ཞེས་ལྷ་ཁང་ཀ་བཞི་མ་ཞིག་དང་ཁང་བན་འགའ་ཞིག་ཡློད་
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པ་དེ་ཡིན་པར་སྣང་། 

འློད་ཟེར་ལེ། ཡབ་སྨད་ཀི་ལེ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་དཔལ་ལེ་དང་ཡུམ་ཅློག་རློ་བཟའ་འབའ་རེ་གཉིས་

ལ་སས་གཉིས་འཁྲུངས་པའི་རྒན་པ། དེ་སྐབས་གུང་ཐང་གི་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀིས་འུ་ཅག་ཐུན་

མློང་སྐྱློང་བའི་རེ་བློ་ཞིག་དགློས་པ་འདུག་ཅེས་བགློས་ནས་མེས་པློ་སྟློད་ཀི་ཁི་རེ་དང་། ཞང་

བརིད་ལན་རིང་མློ་བ་བ་གཉིས་ཕིན་ཏེ་འློད་ཟེར་ལེ་མང་ཡུལ་གུང་ཐང་དུ་གདན་དྲངས། ཐང་

སྟློད་ཐློ་ལེ་ཞེས་པར་གདན་ཕབ་ནས་སྐུ་མཁར་བརིགས་ཤིང་། སྤན་འདྲེན་མཁན་གཉིས་ཀིས་

བློན་པློ་བས་ཏེ་ཆབ་སིད་བསྐྱངས་པ་དེ་ནས་གུང་ཐང་གི་རྒྱལ་རབས་བྱུང་ངློ་།། 

འློད་ཟེར་བདུན་པ། [མངློན]གཟའ་སེན་པ། 

འློད་ཟེར་ཕློག་པའི་ལྷ་བརྒྱད། བཙན་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློ་སྐུ་འདས་ཁར་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་

ལྷ་སྐུ་བརྒྱད་ལས་འློད་ཟེར་འཕློས་ཏེ་ལྷ་ཁང་གི་ནང་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བས་པའི་དབང་

གིས་ཡློངས་གགས་སུ་འློད་ཟེར་འཕློས་པའི་ལྷ་བརྒྱད་ཟེར། དེ་ཡང་གཙང་ཁང་དབུས་ཀི་ཇློ་བློ་

མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེ་དང་། གཙང་ཁང་གཡློན་ན་བཞུགས་པའི་བམས་པ་ཆློས་འཁློར་མ་སྟེ་ལི་སྐུ་

གཉིས། གཙང་ཁང་དབུས་ཀི་ཇློ་བློའི་སྐུ་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་མི་འགློ་གསུང་བློན། གཙང་ཁང་

གཡས་ཀི་སངས་རྒྱས་མར་མེ་མཛད་དང་། ཁློ་བློ་སྨེ་བརེགས་ཏེ་དར་སྐུ་གསུམ། གཙང་ཁང་

ཤར་ལྷློའི་གཡུང་དྲུང་སྦུག་ཏུ་བཞུགས་པའི་ར་མགིན་དང་སྒློལ་མ། སྨན་ལྷ་བཅས་སློ།། 

འློད་གཟེར། [རིང]འློད་ཟེར། 

འློད་ཡངས། དྲང་སློང་ཞིག 

འློད་ཡངས་སྐྱེས། [མངློན]སིན་པློའི་རྒྱལ་པློ། 

འློད་ཡངས་ཚ་བློ། [མངློན]① བ་ཙ་ཀློ་ར། ② ལྷ་བ་གློང་མློ། 

འློད་ལུང་དགློན། ཧྭ་ཧུང་བ་མའི་དགློན་དང་བ་མའི་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། སྤི་ལློ་༡༦༥༨ ལློར་

བསྐྱར་བཞེངས་བས། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཝུན་ཁློན་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འློད་ལམ་མེ། འློད་འཚེར་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འློད་སྲུང་། ① བསྐལ་བཟང་དཔའ་བློ་བདུན་གི་དྲུག་པ། ② འློད་སྲུང་ཆེན་པློའི་བསྡུས་མིང་། ③ དྲང་

སློང་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། ④ ཉི་མའི་ཁ་ལློ་པ་སྟེ་སྐྱ་རེངས། 

འློད་སྲུང་སྐྱེས། [མངློན]བ་ཁྱུང་། 

འློད་སྲུང་རྒྱུད། [མངློན]སྐྱ་རེངས། 

འློད་སྲུང་ཆེན་པློ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཉན་ཐློས་ཉེ་འཁློར་བཅུའི་ནང་གསེས། སྦངས་པའི་

ཡློན་ཏན་གི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་དང་། ཆློས་མངློན་པའི་སེ་སྣློད་ཀི་བཀའ་བསྡུ་དང་པློ་བེད་

མཁན་གཙོ་བློ། གཏད་རབས་བདུན་གི་དང་པློ། 

འློད་སྲུང་བའི་སེ། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡློད་པར་སྨ་བ་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

འློད་སྲུང་བིན། [མངློན]ས་གཞི། 

འློད་སྲུང་གསུམ། སར་རྒྱ་གར་གི་མ་ག་དྷ་རུ་མེ་ལྷར་བསྟེན་པའི་མུ་སྟེགས་གཅེན་གཅུང་གསུམ་པློ་

དེ་དག་འཁློར་དང་བཅས་པས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་ཉན་ཐློས་སུ་གྱུར་པ། 

འློད་གསལ། བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་གནས་རིས་གློང་མ་སྟེ། གནས་འདིར་སྐྱེས་པའི་ལྷ་ནི་ལྷ་

གཞན་གི་གནས་སུ་ཡང་འློད་གསལ་བར་བེད་པས་འློད་གསལ་གི་གནས་ཞེས་བ། 

འློད་གསལ་སྒྱུ་མ། སྒྱུ་ལུས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། རློགས་རིམ་སློམ་སྟློབས་ལས་བྱུང་བའི་སྟློང་

གཟུགས་པྲ་ཕབ་པ་ལ་བུ། 

འློད་གསལ་གིང་། མིང་གཞན་ཟངས་འློད་གསལ་གིང་། ཝ་ར་དཔལ་ལན་ཡེ་ཤེས་ཀིས་བཏབ། 

འདེབས་ལློ་མི་གསལ། ཇློ་མློའི་དགློན་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་

སྨར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འློད་གསལ་འགློ་འློང་མེད་པར་མཐློང་། སེམས་ཀི་ངློ་བློ་མཐློང་ན་སྟློང་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་

པར་མ་ཟད། འློད་གསལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་འགློ་འློང་མེད་པའམ་སྐྱེ་འགག་མེད་པ་དེ་

ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་། ཞེས་ཟེར་ཞིང་། དེ་ལ་བུའི་སེམས་ཀི་ཀུན་རློབ་པའི་ངློ་བློ་དེ་དང་

སགས་ཀི་འློད་གསལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཁད་པར་མེད་པར་འདློད། 

འློད་གསལ་བ། མུན་པ་སེལ་ཐུབ་པའི་འློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼འ༽

འློད་གསལ་རློགས་འབེལ་མཚན་ཉིད་བརྒྱད། མཉམ་པ། ཟབ་པ། རག་པ། གཅིག་པ། ཡང་དག་པ། 

གཙང་བ། འློད་གསལ། ལློངས་སྤློད་རློགས་པ་དང་འབེལ་བའློ།། 

འློད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ར་རླུང་། འློད་གསལ་སྟློང་པ་ཉིད་སློམ་མི་ཤེས་པའི་ར་དང་རླུང་རྐྱང་པ་བསློམ་

པ་ཙམ་གིས་སངས་རྒྱས་རྒྱུ་ཕར་བཞག་འཁློར་བ་དང་ངན་སློང་གི་སྐྱེ་སློ་གཅློད་མི་ཐུབ་ཟེར། 

འློད་གསལ་བཤད་སྒྲུབ་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་དཀིལ་ཙམ་དུ་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། 

འློད་གསལ་སེམས་སྒིབ་བེད་ལྔ། འདློད། འདུན། གནློད་སེམས། ལེ་ལློ་རྒློད་པ། ཐེ་ཚོམ་དེ་རྣམས་

ཀི་དཔེ་ལྔ་ནི། སྤིན། ཁུག་སྣ། དུ་བ། སྒ་གཅན། བདུད་སློགས་ཀིས་ཉི་ཟླ་སྒིབ་པ་བཅས་སློ།། 

འློད་གསུམ། དཀར་དམར་སློ་གསུམ། 

འློད་སིབ་བཀློན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་optical scannerཟེར། 

འློད་ལྷ་བརྒྱད། ཆུ་དང་བརན་པ་ཟླ་བ་དང་། འཛིན་བེད་རླུང་དང་མ་ེདང་ནི། ནམ་ཡང་འློད་བེད་ཅེས་བའློ།། 

འློད་ལྷག་གེ འློད་ལྷམ་ལྷམ་ལར་འཕློ་ཚུལ་ཞིག མཚན་མློ་ཟླ་འློད་ལྷག་གེ་བ། 

འློད་ལྷག་ལྷག འློད་ལྷམ་ལྷམ་དུ་འཚེར་སྟངས་ཤིག དུག་སྦྲུལ་ཆེན་པློ་འློད་ལྷག་ལྷག་པ་ཞིག་དེར་བྱུང་ངློ་།། 

འློད་ལྷབ་ལྷབ། འློད་ཁ་ལམ་ལམ་དུ་འཕློ་ཚུལ་ཞིག 

འློན། འློན་མདའ་མངའ་རིས་གྲྭ་ཚང་ཆགས་སའི་ས་གནས་དེ་ཡིན་པར་ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀི་

ཉི་མའི་གྲུབ་མཐའ་ལས་གསལ་ཞིང་དེ་ནི་དེང་སང་ལྷློ་ཁ་སྣེ་གདློང་རློང་ཁློངས་འློན་ཆུས་སུ་ཡློད། 

གཞན་ཡང་འློན་ཞེས་པ་བརྡ་རིང་གི་སྐབས་སུ་སྟློན་པའམ་བིན་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ཡིན། 

འློན་ལྐུགས་ཀིས་ཉེས་པ་གསློག་པ། ཐུགས་རྣལ་དུ་མ་ཕབ་པའམ་ཟང་ཟིང་དབང་གིས་འཛིན་བཟུང་

བ་རྒྱུར་ལུས་པ། 

འློན་ལྐུགས་ཅན། རྣ་བ་འློན་ལ་ཁ་ཡང་ལྐུགས་པ་ཡིན་པར་ཟེར། 

འློན་ཀང་། ཡིན་ཡང་ངམ་ཡིན་ནའང་། དེ་མ་ཐག་ཏུ་མི་ཡློང་མློད། འློན་ཀང་བརློན་པ་བསྐྱེད།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འློན་གློག [ཡུལ]འློན་པ་སྟེ། རྣ་བའི་དབང་པློ་ཉམས་པའི་མི། འློན་ཏློའང་ཟེར། 

འློན་རྒྱལ་སས་སྐལ་བཟང་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ། རེ་འདི་ནི་དབུས་སྟློད་ལ་མློར་ཡབ་ཆློས་རེ་

བསློད་ནམས་དབང་འདུས་དང་ཡུམ་ཉི་མ་བདེ་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་

པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༧༤༣ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཞི་ལ་འློན་ངེས་གསང་དར་རྒྱས་གིང་

དུ་གདན་དྲངས། དགུང་ལློ་ལྔ་ལ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་དུ་

གཙུག་ཕུད་ཕུལ། མཚན་བསྐལ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གནང་། དགེ་

སློང་རྒྱ་ཚོ་རྡློ་རེ་བསྟེན་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་དང་ཆློས་སྤློད་སློགས་གསན་སྦློང་མཛད། དགུང་

ལློ་བཅུ་ལ་རྒྱལ་བ་རིན་པློ་ཆེའི་དྲུང་དུ་རབ་བྱུང་བསྒྲུབས། དགློན་ལུང་བཀའ་བཅུ་གགས་པ་

ཡར་འཕེལ་བསྟེན་ནས་བསྡུས་གྲྭ་བློ་རགས་བཅས་གཞུང་ཆེན་ལ་སློབ་གཉེར་མཛད། དགུང་

ལློ་བཅློ་ལྔ་ལ་རྒྱལ་དབང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་གཤེགས། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ལ་ཕུར་ལྕློག་ངག་

དབང་བམས་པའི་དྲུང་དུ་བསྙེན་རློགས་བསྒྲུབས། དེའི་ལློར་རྒྱལ་དབང་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་

གསེར་ཁི་ལ་མངའ་གསློལ་གི་མཛད་སློར་ཕེབས། དགུང་ལློ་ཉེར་བཞི་ལ་ལྷ་ལན་སྨློན་ལམ་

ཆེན་མློར་གྲྭ་སློར་དམ་བཅའ་མཛད། དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་ལ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློར་པཎ་ཆེན་རིན་པློ་

ཆེ་མཇལ་བར་ཕེབས། རེ་འདིས་ཕུར་ལྕློག་ངག་དབང་བམས་པ། པཎ་ཆེན་དཔལ་ལན་ཡེ་

ཤེས། ལྕང་སྐྱ་རློལ་པའི་རྡློ་རེ་སློགས་བསྟེན་ནས་མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་མང་དུ་གསན། དགུང་

ལློ་ཉེར་དྲུག་ནས་མི་ལློ་ང་གསུམ་ཙམ་རིང་འློན་ཕུར་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གཞློལ། 

གསུང་རློམ་ཡང་། ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་རེས་གནང་ཚེ་སྒྲུབ་རབ་གནས་སྦིན་སེག་

ཡུལ་ཁྲུས་བསངས་མཆློད་སློགས་འདློད་དགུའི་ཆར་འབེབས་ཞེས་བ་བ་དང་། སེབ་སྦློར་དང་

དཎིའི་གཞུང་ལས་ལེའུ་གཉིས་པའི་དཔེར་བརློད་ཀུན་འཁློར་སྨན་བཤད་དབངས་འཆར་ལུང་

གསལ་བའི་སྒློན་མེ། མི་ཏྲ་བརྒྱ་རའི་དཀིལ་འཁློར་གི་མངློན་རློགས་བློ་གསལ་མགུལ་རྒྱན། 

འཕགས་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་དཔལ་མློ་ལུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གི་ས་ཆློག་གི་ངག་འདློན་བདེ་

ལེགས་ཀུན་འབྱུང་གི་དགློངས་པ་རབ་གསལ་སློགས་པློད་འབིང་གསུམ་ཙམ་མཛད། མཐར་

དགུང་ལློ་རེ་དགུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པ་ལྕགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༡༡ ལློར་གཤེགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼འ༽

འློན་རྒྱལ་སས་འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་གགས་པ། རེ་འདི་ནི་ལྷ་ལུང་རིང་པར་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་

པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༦༩༦ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཞི་ལ་འློན་ཆློས་སིངས་ངེས་གསང་དར་

རྒྱས་གིང་དུ་གདན་དྲངས། དེའི་ལློར་རྒྱལ་དབང་ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོར་དབུ་སྐྲའི་གཙུག་

ཕུད་ཕུལ། མཚན་བློ་བཟང་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཅེས་བསྩལ། མཁས་གྲུབ་བསྟན་དར་བའི་

སྐུ་སྐྱེ་མདློ་སྨད་པ་དགེ་སློང་ངག་དབང་རབ་བརན་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག 

ཆློས་སྤློད། རྒྱན་འཇུག སགས་སྐློར་བཅས་གསན་བཞེས་མཛད། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ལ་འློན་

མངའ་རིས་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆློས་ཞུགས་མཛད། གསུང་རློམ་ཡང་རང་ལ་གློས་འདེབས་དང་སྙན་

བསྐུལ་གི་རིམ་པ་ཞེས་པ་དང་། རེ་བཙུན་སྒློལ་དཀར་ལ་བརེན་པའི་བརན་བཞུགས་དང་དེའི་

བ་རྒྱུད་གསློལ་འདེབས་སྨློན་ལམ་ཤིས་བརློད། ལྷློ་སློའི་ཆློ་ག དཔལ་སྣར་ཐང་། རྭ་སྒེང་། 

དགློན་ལུང་བམས་པ་གིང་དགློན་མ་ལག་བཅས་ཀི་བཅའ་ཡིག སྤན་རས་གཟིགས་ཕག་སྟློང་

སྤན་སྟློང་གི་ཆློ་ག་སློགས་དུ་མ་མཛད། དགུང་ལློ་ང་གཉིས་ལ་རྒྱུད་གྲྭར་བཞུགས། སྐུ་ཚེ་གང་

པློར་ཆློས་འཁློར་རྒྱ་ཆེར་བསྐློར་ནས་དགུང་ལློ་ང་ལྔ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་

ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༧༥༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

འློན་ཅང་དཔེ་མེད་བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ་ལྷ་ཁང་། དུས་རབས་དགུ་པའི་དུས་འགློར་བཙན་པློ་ཁི་

གཙུག་ལེ་བཙན་རལ་པ་ཅན་གིས་བློད་ཀི་བཟློ་རིག་མཁས་པ་ཡློངས་རློགས་སྐློང་འདུ་བས་

ཐློག་ད་དུང་རྒྱ་ནག་དང་། རྒྱ་གར་། བལ་ཡུལ་བཅས་ནས་བཟློ་རིག་མཁས་པ་མང་པློ་གདན་

དྲངས་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་ཐློག་ས་དགུ་པ་སྟེ། འློག་ཐློག་གསུམ་རྡློ་ལས་བརིགས། བར་ཐློག་

གསུམ་སློ་ཕག་གིས་བརིགས། སྟེང་ཐློག་གསུམ་ཤིང་གིས་བསྐྲུན་ཡློད་པའློ།། 

འློན་ཅིག [རིང]འློན་ཀང་ངམ་ཡིན་ནའང་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། 

འློན་ཏང་། འློན་ཀང་ཞེས་པ་དང་དློན་གཅིག་ཏེ་ཚིག་ཁ་བལ་ན་འློ་ན་ཡིན་ཀང་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། 

འློན་ཏེ། ཡིན་ན་ཡང་། 

འློན་ཏློ། རྣ་བའི་དབང་པློ་ཉམས་པའི་མི། 

འློན་སྣ་ལྕགས་ཟམ། བློད་ལློངས་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ཐང་སྐྱའ་ིཁློངས་འློན་སྣ་དགློན་པ་དང་རློང་ཞློལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བར་རྒྱུགས་པའི་ལྷ་ས་གཙང་པློར་འློན་སྣ་ལྕགས་ཟམ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ནི་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟློང་

རྒྱལ་པློས་བཙུགས་པར་གགས། ལྕགས་ཟམ་དེས་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་ལློ་བརྒྱ་ཕག་འགའ་ཤས་རིང་མང་

ཚོགས་ཕན་ཚུན་འགློ་འློང་བ་རྒྱུར་ཕན་ནུས་ཐློན་པའ་ིའགིམ་འགྲུལ་ག་ིཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་ཡློད་ཅིང་། ད་ེ

ནི་ས་རབས་བློད་རིགས་མི་དམངས་ཀི་ངློ་མཚར་ཆེ་བའི་ལག་རལ་རེས་ཤུལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། 

དེང་སྐབས་སུའང་ཟམ་པ་དེའི་ཐློག་ཕར་ཚུར་འགློ་ལམ་བེད་མུས་ཡིན་འདུག 

འློན་པ། ① སྒ་ཐློས་མི་ཐུབ་པ། མེ་སྒློགས་ཀི་སྒས་རྣ་བ་འློན་པ། ② རྣ་བ་མི་གསང་བ། ③ [རིང]

སྟློན་པ་དང་ལེན་པ། བུམ་པ་འློན་གིས། 

འློན་པ་བཞི། སྒ་བཅས་བཏློན་པ། རྣ་སབས་འགགས་པ། མ་རླུང་བུ་ལ་ཤློར་བ། སྐམ་འློན་ནློ།། 

འློན་རྫུ། རྣ་བ་མ་འློན་ཀང་འློན་ཁུལ་བེད་པ། སྐད་ཆ་ཉན་འདློད་མེད་པས་འློན་རྫུ་བེད་པ། 

འློན་ལློང་། རྣ་བ་འློན་པ་དང་མིག་ལློང་བ་གཉིས་བསྡུས་པའི་མིང་། 

འློན་སངས། རྣ་བ་འློན་ནས་བསྐྱར་དུ་གསློས་པ། 

འློན་སངས་བེད་པ། རྣ་བའི་གཏད་ས་གཞན་དུ་མ་གཡེངས་པར་གཅིག་ཏུ་འགིམས་པའི་དློན། 

འློན་སེང་། ཉན་རྣའམ་རད་གཅློད། དག་བློ་ཡློང་མིན་ལ་རློག་འློན་སེང་ནན་ཏན་བེད་པ། 

འློན་གསེང་། འློན་སེང་དང་འདྲ། 

འློབ། དློང་སྟེ། མེའི་འློབ་ཏུ་ལྷུང་ཞེས་ལ་བུ། 

འློབ་ཆེན། ཡློབ་ཆེན་གི་འབི་སློལ་གཞན། 

འློབ་དློང་། ཀློང་དློང་། 

འློབས། ① དློང་ངམ་ས་ཤུར། འློབས་སུ་ལན་གཅིག་ལྷུང་ན་ཤེས་རབ་ལན་གཅིག་འཕེལ། ཆུ་འགློའི་

འློབས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མཐའི་མུ་ཁྱུད་དང་། འློབས་ཚལ། འློབས་རིང་། ཡློངས་བརློས་

བཅས་སློ།། ② རགས་པའམ་ཧ་ལམ། འཆར་གཞི་འློབས་ཙམ་བཀློད་པ། 

འློབས་ལྕགས། ཞིང་ག་དང་ལྕང་གིང་སློགས་ཀི་མཐའ་ལ་ཡློད་པའི་འློབས་དང་ལྕགས་རི། 

འློབས་རིག [ཡུལ]རློབས་ཙམ་བརྒྱབ་པའི་ར་བ། 

འློམ་བུ། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་དུག་ནད་བསྡུ། ཚད་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼འ༽

སེལ། ཆུ་སེར་སྐེམ། 

འློམ་བུ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༨༩༠ལློར་ཕག་བསློད་ནམས་གཡུང་དྲུང་གི་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཉ་ིམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འློར། ཆུའི་ནད་སྐྲང་འབུར་ཐློན་པ་ཞིག 

འློར་ཁུང་། ཆུ་འགློ་སའི་བུ་ག འློར་ཁུང་བརློལ་བས་འཁིལ་ཆུ་ཤ་ར་རར་རྒྱུག་པ། 

འློར་སློ། ཆུ་སེར་གི་ནད་དང་། འློར་ནད་ཀི་ཤ་པགས་བར་ཆུ་རྣམས་ཕིར་འབབ་པའི་སློ་ལ་བུའི་

གསང་སྟེ།རྒྱབ་ཀི་ཚིགས་པ་བཅུ་དྲུག་པ་དང་། རང་པའི་མཐེ་བློང་ཕར་ཕུད་པའི་མཚམས་དེ་

ནས་གེན་ཚོན་གང་བཅལ་བའི་གནས་ཀི་མིང་། 

འློར་འགའ། [རིང]རེས་འགའ། 

འློར་ཆེ་བ། [རིང]སྐུ་དྲིན་ནམ་བཀའ་དྲིན། 

འློར་ཆེ་མ་འདློད། བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་བའམ་ལེགས་སློ་ཟེར་ཡློང་སྙམ་པའི་རེ་བ་མི་བེད་པ། 

འློར་ཏེ། [རིང]མ་གཏློགས། 

འློར་ཐུའི་བམས་པ་མཆེད་བརྒྱད། ཁ་སར་པཱ་ཎི་བམས་པ་ཆློས་འཆད་དང་། མི་ཆུ་སམ་བློ་སས་

མཆློག་ནློར་བུ་འཛིན། ཁློ་རྒྱལ་མི་གཡློ་བ་དང་བདུད་རི་འཁིལ། གུར་གི་མགློན་པློ་ཡི་གེ་དྲུག་

པ་བརྒྱད་དློ།། 

འློར་རྡུང་། ས་ཐློ་སློགས་རྡུང་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག འབྱུག་པའི་མགློར་ཤིང་དུམ་ཅུང་སློམ་པློ་ཞིག་

བཏགས་ཡློད། 

འློར་འདྲེན། དབློར་འདྲེན་ཡང་ཟེར། ཅ་ལག་སློགས་ཕར་ཚུར་སྐྱེལ་འདྲེན། 

འློར་ནད། ཁ་ཟས་མ་ཞུ་བ་དྭངས་སྙིགས་འདྲེས་པ་དྭངས་མའི་ལམ་དུ་ཤློར་བས་དེས་ཁག་ངན་རྒྱས་

ཏེ་ཤ་ལྤགས་ལ་བེར་བས་ཆུ་སེར་འཕེལ་བར་གྱུར་པ་དང་། ཆུ་སེར་དེ་ཉིད་ཐུར་དུ་བབས་ནས་

ལུས་གཡློ་བར་འགྱུར་བའི་ཆུ་ནད་ཅིག 

འློར་པ། ཆུ་ལམ་ཨློར་པ། 

འློར་བ། ① སྐྱེལ་འདྲེན་བེད་པའམ་དབློར་བ། དངློས་ཟློག་འློར་བ། ཅ་ལག་འློར་མཁན། ② [རིང]
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབློར་བ། སྐྱློབ་པ། 

འློར་བ་ལྔ། རླུང་། མཁིས། ཁག བད་ཀན། གནད་དུག་གློ བསྡུ་ན་ཚ་འློར་དང་གང་འློར་གཉིས་སློ 

འློར་མ། [ཡུལ]ཐེངས་སམ་ལན། འློར་ཅིག འློར་ལློག་རྒྱབ་པ། ང་ལུང་པ་དེར་འློར་མ་གཅིག་ལས་

འགློ་མ་མློང་། 

འློར་ལ་ཚོགས་ཤིག བློར་ལ་ཆུ་ཚགས་ཀིས་བཙག་པར་གིས་ཞེས་པའི་སྐུལ་ཚིག་གློ 

འློར་ལྷུང་། ① འློར་ནད་རྒྱུ་མའི་ནང་དུ་བབ་པ། ② གསློ་དཀའ་བའམ་ཉམ་ཐག་པ། 

འློལ་ཀ ཆུ་འགློའི་ར། འློ་འགློའི་འློལ་ཀ 

འློལ་སྐློམ་སྦར། མར་དང་རམ་པ་གཉིས་བསེས་ཏེ་གར་ས་ཟ་རུང་ཙམ་བས་ནས་སྦར་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། 

འློལ་ཁ། ① བ་འློལ་བའི་ཁ་དློག་གམ་ཁམས་ནག ② དབུས་ཀི་ལྷློ་ཁའི་ས་གནས་ཤིག 

འློལ་ཁ་བསྒྱུར། རིང་ཆུ་འློལ་ཁའམ་འློལ་ཀའི་ནང་དུ་དྲངས་ནས་གཞན་དུ་ཁ་བསྒྱུར་པ་ལར་བ་

དགློས་པའི་དཔེ་དློན་སྦར་བའི་ནད་བཅློས་ཐབས་ཤིག་གི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་

བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། འློལ་ཁ་

བསྒྱུར་ནི། གཞན་དུ་ཁ་བསྒྱུར་བའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན་རིང་བུའི་ཆུ་སྐེམ་མ་ཐུབ་ན་འློལ་ཁའི་ནང་

དུ་དྲངས་ནས་གཞན་དུ་ཁ་བསྒྱུར་དགློས་པ་ལར་དམུ་ཆུའི་ཆུ་འདྲེན་མ་ཐུབ་པ་ལ་ཕློ་བའི་མེ་

དྲློད་གསློ་བ་དང་། སྣ་ཁག་མ་ཆློད་པ་ལ་རེའུ་ཆུང་གཏར་བ། ར་ལ་མཚོན་ཕློག་ནས་ཁག་མ་

ཆློད་ན་དེའི་ར་རྒྱུད་གློང་འློག་ལ་གཏར་ག་བ་བ་ལ་བུ་ལའློ།། ཞེས་སློ།། 

འློལ་དགའ་ཆློས་ལུང་། དགློན་པ་འདི་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ལ་འློལ་དགའ་རློང་དཔློན་གིས་སྦིན་བདག་

གནང་སྟེ་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། 

འློལ་རྔམས། ཆུ་རའི་ཆུ་འབབ་སའི་ཐེམ་པའི་མིང་སྟེ། ཡུལ་སྐད་དུ་ཡློལ་རྔམས་ཀང་ཟེར། 

འློལ་ཆུང་། [རིང]རློལ་བ་ཆུང་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼འ༽

འློལ་མདུད། ཨློལ་མདུད་དང་འདྲ། 

འློལ་ནད། གཅློང་ནད་ཀི་གས་ཤིག 

འློལ་སྤི། རགས་རིམ་དང་ཧ་ལམ། འློལ་སྤི་ཙམ་དུ་དུས་མཉམ་ཡིན། སློབ་སྦློང་ཡང་ཡང་བས་པས་

ནང་དློན་འློལ་སྤི་ཙམ་གློ་བ། 

འློལ་སྤློད། བརག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་མ་བས་པར་བས་པའ་ིལས་ཀ་དང་བ་སྤློད། རང་མཚམས་འློལ་སྤློད། 

འློལ་ཕུ་སང་མཁར། འདི་འློལ་ཁ་རྒྱུད་ཀི་ས་ཆ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

འློལ་ཕློད། གངས་གནས་ཤིག གངས་གནས་དྲུག་ཅུའི་གས་ལ་མེད། 

འློལ་བ། ① བ་ནེ་ལེའམ་པིང་ཀྱུར་མ། ② བ་འློལ་བའི་མདློག་ཅན་གི་ར། 

འློལ་བ་སྨུག་ཆུང་། བ་ཞིག་སྟེ། ལྷ་སའི་ཁ་སྐད་ལ་པིང་ཀྱུར་མ་ཞེས་པ་དེ་དང་། ཁམས་སྐད་ལ་འློལ་

ལེ་མ་ཞེས་ཟེར། 

འློལ་བ་ལྷ་རེ། བསྟན་པ་ཕི་དར་འགློ་ཚུགས་པའི་སྐབས་ཙམ་ལ་སྨད་ཀི་ལེ་གསུམ་གིས་ལྷ་རེ་ཁུལ་

འདི་ལ་རེན་གཞི་བས། འབློག་མི་ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས་སློགས་རྒྱ་གར་དུ་སློབ་གཉེར་ལ་བཏང་། དེ་

ནས་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ནང་ལ་གྲུབ་ཐློབ་ཐང་སྟློང་རྒྱལ་པློ་སློགས་འཁྲུངས། དུས་ཕིས་གློང་མ་

གཡུང་ཌིང་སྐབས་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལ“ལྷ་ངམ་ཕུན་སུམ”སྟེ་ལྷ་རེ། ངམ་རིང་། ཕུན་

ཚོགས་གིང་བཅས་རློང་ཁག་གསུམ་གསར་སྦློར་བས། 

འློལ་མ་མཆིས་པ། སྤློད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པ། 

འློལ་མློ། ① འློལ་མློ་ལུང་རིང་གི་བསྡུས་མིང་། ② སློ་སྨན་ཞིག 

འློལ་མློ་ལུང་རིང་། ཞང་ཞུང་འློལ་མློ་ལུང་རིང་ཞེས་པ་གངས་ཏི་སེའི་ཞློལ། མཚོ་མ་ཕམ་པའི་འགམ་

ཏུ་ཡློད་པ་བློན་གི་སྟློན་པ་གཤེན་རབ་འཁྲུངས་ཡུལ་ཡིན་པར་བཤད། ཡུལ་དེ་དེང་དུས་མངའ་

རིས་ས་ཁུལ་སྤུ་ཧྲེང་རློང་གི་ཉེ་སྐློར་འདི་དག་གི་སྤི་མིང་ལ་བུ་ཞིག་ཡིན།

འློལ་མློ་སེ། སློ་སྨན་འབས་བུའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ཁག་ནད་ཀི་

མངལ་སྐྱློན་སྦློང་། བུ་དང་ཤ་མ་འགགས་པ་འདློན། བྱུགས་ན་རྒྱ་རྔློ་པགས་ནད་སློགས་ལ་ཕན། 

འློལ་ཚོད། རགས་རིས་སམ་སློས་ཚོད། ཁུངས་ལུང་འཛིན་ས་མེད་པར་འློལ་ཚོད་ཀིས་ཐག་གཅློད་མ་ིབེད། 
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འློལ་ཚོད་ཀིས་ཁ་ཚོན་གཅློད་པ། དློན་དངློས་མ་ཤེས་པར་འློལ་ཚོད་ཀིས་ཚིག་ཐག་བཅད་པ། 

འློལ་སེ། ① བློད་ཀི་རུས་ཤིག ② སྨན་འློལ་མློ་སེའི་བསྡུས་མིང་། ③ ཤིང་ཐློག་མདློག་གཞི་སེར་

པློ་ལ་དམར་ཞད་ཡློད་པ། རློ་མངར་སྐྱུར་དང་ལན་པ་ཞིག 

འློས། ① ལས་ཚིག་གི་མཐར་སྦར་ན་རུང་བའམ་ཆློག་པའི་དློན་ཏེ། བསྟློད་པར་འློས་པའི་ལས་དློན་

བཟང་པློ། བསགས་འློས་པའི་གྲུབ་འབས། གཅེས་པར་འློས་པའི་མེས་རྒྱལ། དགའ་བར་འློས་

པའི་གཏམ་སྙན་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② བེད་མེད་ལས་ཚིག མིང་ཚིག་གི་མཐར་སྦར་ན་འཚམས་

པའི་དློན་ཏེ། ལུས་ལ་འློས་པའི་ལྭ་བ། མགློ་ལ་འློས་པའི་ཞྭ། 

འློས་ཁློངས། བབས་འློས་ཡློད་པའི་གས། 

འློས་འཁབ། དྲང་བདེན་ནམ་སྤི་ཕན་གི་བ་གཞག་ལ་ཞལ་འདེབས་སྒྲུབ་ཆེད་གཉེར་བའི་འཁབ་སྟློན་

ལ་ཟེར། ཉམ་ཐག་མི་སེར་དང་དབང་པློ་སྐྱློན་ཅན། ནད་པ་རས་མ་སློགས་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་

བའི་ཐློབ་ཆ་གང་ཡང་མི་ལེན་པའི་འཁབ་སྟློན་ལ་ཟེར། 

འློས་སྒུག དཔློན་གནས་བསྐློ་གཞག་གཏན་འཁེལ་མ་ཟིན་པའི་གློང་བསྐློ་གཞག་བ་ཡུལ་གི་གས་སུ་

བཞག་ནས་བཏློན་པའི་མིའི་མིང་གངས། 

འློས་འགན། ① འློབ་བབས་ཀི་ལས་ཀའི་འགན། ② ཕློགས་ཐློབ་མི་དགློས་པར་རང་མློས་ཀིས་དང་

དུ་བང་བ། འློས་འགན་གི་ངལ་རློལ། 

འློས་འགབ། འློས་བབས་སམ་འློས་འཚམས། 

འློས་འཆར། ལས་ཚན་བསྐློ་རྒྱུ་སློགས་ཀི་འློས་མིང་གི་འཆར་གཞི། 

འློས་ཐང་། འློས་པའི་རིན་ཚད། ཅ་ལག་དེའི་རིན་གློང་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལར་

འློས་ཐང་ཞིག་རེད། 

འློས་ཐློ། ① བབས་འློས་ཡློད་པའི་མིའི་མིང་ཐློ། ② འློས་ཁློངས་འཁློད་པའི་མིང་ཐློ། 

འློས་ཐློབ། བབས་འློས་ཀི་ཐློབ་ཐང་། 

འློས་དང་པློ། བསྐློ་གཞག་བེད་རྒྱུའི་མིང་ཐློའི་དང་པློ། 

འློས་པ། ① རུང་བ་དང་འཐད་པ། ཟ་འློས་པ། བེད་འློས་པ། འློས་ཤིང་འཚམས་པ། འློས་ཚོད་བས། 
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དེ་ལར་འློས་མིན་བཀའ་གསལ་ཡློད་པ་ཞུ། སྐྱབས་སུ་འློས་པ། ཆད་པ་ཕློག་པ་ལས་འློས་མེད། 

གཅེས་པར་འློས་པ། སྐྱེ་བློ་མི་བསྲུན་པ་དག་ལ། འཇམ་པློ་བ་བ་འློས་མ་ཡིན། རི་ལ་འློས་པ་

རློང་དང་། ཐང་ལ་འློས་པ་ཞིང་། ② ཕི་རློལ་གཅེར་བུ་བ། 

འློས་པའི་ཆ། ཆའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བསྒིབ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག སྒིབ་བེད་འློས་

པས་སྒིབ་པར་སྟློན་པའི་ཆའི་རྒྱན་ཞིག 

འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ། དློན་གཞན་བཀློད་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། འློས་པའི་

རྒྱུས་འབས་བུ་མི་འློས་པ་སྐྱེད་པ་བསྒྲུབ་བར་བཀློད་ནས་དེའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འློས་པའི་བེད་ལས་

དང་ལན་པའི་དློན་གཞན་ཞིག་བཀློད་པའི་རྒྱན། 

འློས་པར་དཀའ་བ། འབྱུང་མི་སིད་པའི་དློན། ཚིག་ཕད་ཀི་ནའི་འཇུག་ཚུལ་ཞིག ཆུ་ཅི་ཙམ་བསྐློལ་

ནའང་མེ་རུ་འབར་བ་ནི་དཀའ་བའློ།།མི་རྒན་པ་ཡང་ངུ་ན་ཕྲུ་གུ་ལ་ཅི་སྨློས། 

འློས་པློ། འློས་ཤིང་འཚམ་པློ། སྨན་པའི་ལས་དེ་ཁློང་འློས་པློ་ཞིག་འདུག་ 

འློས་བབ། འློས་བབ་ཀ་ིཁ་ེདབང་། འློས་མཚམས། ཁློང་འཐུས་མིར་འདམ་རྒྱུའ་ིའློས་བབ་ཡློད་ངེས་རེད། 

འློས་སྦློར། མི་གང་ཞིག་ལས་གནས་དང་། སློབ་གསློ་གང་ཞིག་གི་ཐློབ་ཐང་སྤློད་པར་འློས་པའི་

བསམ་འཆར་ངློ་སྤློད། 

འློས་སྦློར་འགན་ལེན་ཞུ་བ། རིམ་པ་གློང་མའི་ཚོགས་པ་དང་མི་སེར་སློགས་ལ་མི་སྣ་གསར་པ་འློང་

སྦློར་བེད་པར་བརློད། 

འློས་འབབ། ཐློབ་འློས། ཐློབ་ཐང་གི་ཡློང་འབབ། 

འློས་འབུལ། འློས་ཐློ་འབུལ་བ་སྟེ། ལས་བེད་པ་བསྐློ་གཞག་བེད་སྐབས་གློང་ལ་འློས་མིའ་ིམིང་ཐློ་འབུལ་བ། 

འློས་འབློར། མི་དང་དངློས་པློ་གང་རུང་འློས་ཁློངས་སུ་ངློ་སྤློད་བེད་པ། 

འློས་ཚོད། ཕལ་ཆེར་འགིག་ཡློད་ཡློང་བསམ་པའི་ཚོད་དཔག་མེད་པ། དབིན་སྐད་དུ་guessཟེར། 

འློས་མཚམས། བབས་འློས་དང་འཚམས་པ། 

འློས་འཚམས། ཚད་རན་པའི་དློན་ཏེ། ཟས་འློས་འཚམས་ཟ། ངལ་རློལ་འློས་འཚམས་བེད་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

འློས་ལངས། ལློག་སྤློད་དབང་སྒྱུར་ལ་རྒློལ་བའི་ཆེད་དུ་དྲག་ཆས་ཀི་གསར་བརེ་སློང་བ། སྐབས་
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རེར་ལློག་སྤློད་ཚོགས་ཁག་གི་དྲག་པློའི་སྟློབས་ཤུགས་ཀིས་རང་ཉིད་ཀི་ཚོགས་ཁག་དེ་ལ་ངློ་

ལློག་བས་ནས་གསར་བརེའི་ཕློགས་སུ་ལངས་པར་ཡང་ཟེར། 

འློས་ཤིང་མི་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ། དློན་གཞན་བཀློད་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

བསྒྲུབ་བ་འློས་པ་དང་མི་འློས་པའི་དངློས་པློ་བེ་བག་པ་གཉིས་བཀློད་ནས། དེའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་

འློས་པ་དང་མི་འློས་པའི་དློན་སྤི་ཁབ་པ་གཞན་ཞིག་བཀློད་པའི་རྒྱན། 

འློས་ཤློག འདམ་ཤློག་གམ་འདེམས་ཤློག ཚོགས་ཆེན་ཐློག་འློས་ཤློག་འཕངས་ཏ་ེའཐུས་མ་ིབདམས་པ། 

འློས་སུ་ཆེ། ① འློས་བབས་ཆེན་པློ་ཡློད་པ། ② ངེས་པར་དུ་བེད་དགློས་པ། 

འློས་སུ་འཐད། འློས་བབས་ཡློད་པ། 

འློས་སུ་མ་མཆིས་པའི་བ་བ་བེད་པ། རང་ལ་བབ་མེད་པའི་བ་བ་སློགས་བསྒྲུབ་པར་ཟེར། 
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༼ཡ༽

ཡ། བློད་ཡིག་གསལ་བེད་ཉེར་བཞི་པ་འདིའི་ང་རློ་འདློན་ཚུལ་ལ་སྐྱེ་གནས་རན་དང་། བེད་པ་ལྕེ་དབུས། 

ནང་ག་ིརློལ་བ་རན་ལྕ་ེཅུང་ཟད་ཕད་པ་དང་། ཕིའ་ིརློལ་བ་སློག་ཆུང་སྒ་ལན། ① མིང་གཞིའ་ིམློ་ཡིག་

ཅིག ② མིང་གཞི་འགའ་ཤས་ཀི་མས་ནས་གདགས་བའི་སྨད་འདློགས་བཞིའི་ཡ་གལ། ཡ་

བཏགས་ཀང་ཟེར། ③ གློང་དང་སྟེང་། ཡ་སློ།། ཡ་མཆུ། ཡ་རན། ཡ་མགལ། ཡ་གི་གངས་རི་དཀར་

པློ། ④ ཆ་མིན་པ། ལྷམ་ཡ་གཅིག དློ་པློ་ཡ་གཅིག ⑤ ཟླ། དག་ཡ། འཐབ་ཡ། འགན་ཡ། གཉེན་ཡ། 

ཡ་མེད་པ། ⑥ འགློད་ཉམས་ཀི་ཚིག ཡ། དེ་འདྲ་མ་བས་ན་ཆློག་པ་ལ། ཡ། དེ་འདྲའི་ཕངས་པ་ལ། 

ཡ། དློན་དག་གཅློད་རྒྱུ་གཅིག་བརེད་བཞག ⑦ ཡ་མཚན་པའི་དློན་ཅན། ཡ། བདེན་པ་ཡིན་ནམ། 

⑧ གློ་རློགས་ཤར་བའི་ཚིག ཡ། ཚིག་དེའི་དློན་འདི་འདྲ་ཡིན་པ་རེད་ཨང་། 

ཡ་རན། ཁའི་ཡ་རན། 

ཡ་རྐྱང་། ཆ་མིན་པ། དཀར་ཡློལ་སློན་པློ་ཡ་རྐྱང་གཅིག 

ཡ་དཀྲིས་ལྕགས་ཟམ། བདེ་ཆེན་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབའ་ལུང་རློང་ཁློངས་སུ་ཟླ་ཆུའི་ཐློག་

ལ་བཙུགས་པའི་ལྕགས་ཟམ་ཞིག 

ཡ་ཁ། ① ཡ་རན་སྟེང་ཕློགས་ཡློད་པ་ལ། ② ཡས་ཕློགས། འགམ་པའི་ཡ་ཁ། མཆིག་གི་ཡ་ཁ། 

ཡ་ཁུང་། མིག་དང་རྣ་བའི་བར་གི་སིན་ཚང་ཤ་ཀློང་ཀློང་ཡློད་ས། 

ཡ་ཁློག མི་དང་ཕྱུགས་སློགས་ཀི་ཁློག་པའི་སྟློད་ཀི་ཆ་སྟེ་གློ་བ་དང་སྙིང་ཡློད་ས། ཡ་ཁློག་ནང་ལ་གློ་བ་

མེད། བརླ་རུས་ནང་ལ་རང་མར་མེད། ཡ་ཐློད་ནང་གི་མིག་འདྲ་འདྲ། ཡ་ཁློག་ནང་གི་སྙིང་འདྲ་འདྲ། 

ཡ་མཁལ། མི་ཕྱུགས་ཀི་ཡ་སློ་སྐྱེ་སའི་རུས་པའི་མིང་སྟེ། ཡ་མགལ་ཡང་ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡ་ག ① འཕ་ལད། ཡ་ག་སྒློག་པ། ཡ་ག་ངན་པ། ② ངན་སྨས་སམ་ཚིག་རྩུབ་པློ། མི་ཡ་ག་ཅན། 

ཡ་ག་ཅན། ཤིན་ཏུ་བཀའ་གཉན་ཞིང་གདུག་རྩུབ་ཅན་གི་ལྷ་སིན་གི་རིགས་དང་། བན་བློན་དང་

སགས་པ་མཐུ་ནུས་ལན་ཞིང་གགས་པ་ཅན་གི་སྤི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་

འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། 

ཡ་ག་ཅན་ཞེས་གདུག་ཅན་གི། ལྷ་སིན་རིགས་དང་ནུས་ལན་གི། བན་བློན་སགས་མཐུ་ཅན་

གི་མིང་། ཞེས་གསུངས་སློ།། 

ཡ་གང་། གངས་ཀི་གནས་ཤིག 

ཡ་གད། [རིང] སྐས་སམ་རང་རེན། 

ཡ་གི། ཡས་ཀི་སྟློད་ཕློགས་སམ་སྟེང་མ། རི་འགློ་ཡ་གིར་རློང་གཅིག་འདུག ཡ་གིའི་སྟེང་ཕློགས་

ལྷ་ལ། སྐྱིད་པློ་རང་དང་ཨེ་ཡློད། 

ཡ་གེས་ཕིར་མཆུ། [ཡུལ] མི་གཞན་དང་ལ་སྤློད་མི་གཅིག་པའི་རློད་པ་རྒྱུན་འཁློངས་བེད་པ། 

དཔེར་ན། ང་ཚོ་གུང་གསེངས་ལ་རྒྱ་ནག་ཏུ་སྤློ་འཁམས་འགློ་བསམ་བྱུང་། འློན་ཀང་དགེ་རྒན་

ཁ་ཤས་ཀིས་ཡ་གེས་ཕིར་མཆུ་བཤད་ནས་འགློ་ཐུབ་མ་སློང་། 

ཡ་རྒྱས་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་

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

ཡ་གལ། ནང་ཚན་ནམ་ནང་གསེས་དང་བེ་བག་ཅིག་དཔེར་ན་རིག་པའི་གནས་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞེས་

པ་ནི་རིག་པའི་གནས་ལྔའི་གས་ཀི་གཅིག་ལ་ཟེར། ཀར་ཊ་ནི་ཁིམ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ། 

ཡ་གངས། ཆ་མིན་པའི་གངས་ཀ གཅིག་གསུམ་ལྔ་བདུན་སློགས་ཆ་མིན་གི་གངས་ཀ་གང་ཡིན་

ཡ་གངས་རང་རེད། ཡ་གངས་ཀི་ཚེས་པ་ནམ་ཤར། 

ཡ་མགལ། ཡ་རན་ཡློད་ཕློགས། 

ཡ་ང་སྙིང་རེ། ཧ་ཅང་ཉམ་ཐག་པ་ལ་སྙིང་རེ་སྐྱེ་བའི་དློན། ཡང་ན་སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་ཞེས་པ་མིང་

གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཡ་ང་སྙིང་རེ་མེད་པ། དྲག་ལས་སློགས་ལ་ཚོད་འཛིན་དང་ཉམ་ཐག་ལ་སྙིང་རེ་མི་སྐྱེ་བའི་དློན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཡ་ང་བ། ① འཇིགས་སྐྲག གདློང་ཐུག་དག་བློའི་མདུན་དུ་སེམས་ལ་ཡ་ང་བ་ར་བ་ནས་མེད། ཡ་ང་

བ་མ་སངས་བ། ཡ་ང་བ་སྤློད་པ། ② སྙིང་རེ། ཡ་ང་སྙིང་རེ་མེད་པ། ཡ་ང་མེད་པའི་ཉེས་རྡུང་

གཏློང་བ། དག་བློར་ཡང་སྙིང་རེ་བེད་མི་དགློས། ③ འཇིགས་སུ་རུང་བ། སྡུག་བསལ་ཡ་ང་བ། 

ལམ་འཕང་ཡ་ང་བ། ④ ཉམ་ཐག་པ། བཤུ་གཞློག་མློང་མཁན་རྣམས་ཀི་འཚོ་བ་ཤིན་ཏུ་ཡ་ང་

བ། ནད་ཀིས་མནར་བས་ཧ་ཅང་ཡ་ང་བ། ⑤ ཤ་ཚ་བའམ། སྙིང་རེ་སྐྱེས་ནས་སེམས་མི་བཟློད་

པའི་སྣང་ཚུལ། སྣང་བ་ཡ་ང་བ། ནད་པ་མཐློང་ནས་སྨན་པ་ཡ་ང་བ། 

ཡ་ང་བའི་དློན་རྐྱེན། ཧ་ཅང་འཇིགས་དྲག་ཅན་གི་དློན་རྐྱེན། 

ཡ་ང་བའི་གནས་ཚུལ། ཉམ་ཐག་པའི་གནས་ཚུལ། ཡང་ན་སྐྱི་གཡའ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞེས་པ་

དློན་གཅིག་ཡིན། 

ཡ་ང་བའི་གཡང་ས་གསུམ། ཉློན་མློངས་དུག་གསུམ་གིས་རང་གཟུགས་ལས་གཡང་ས་ཆེན་པློ་

དཀར་དམར་ནག་གསུམ་དུ་ལྷུང་བའི་སྡུག་བསལ་འབྱུང་བའློ།། 

ཡ་ང་བ་འདའ་དགློན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༤༨༨ལློར་མཁའ་འགློ་བསློད་ནམས་

དཔལ་འདྲེན་དང་དེའི་སས་དྲུང་ཆེན་བསློད་ནམས་དློན་གྲུབ་གཉིས་ཀིས་རིང་མའི་ཇློ་མློ་དགློན་

པ་ཞིག་བཏབ། རེས་སུ་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་འགྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་

ས་ཁུལ་འབི་རུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡ་ངར། ཡ་ངར་ཞེས་སྒ་ལྕི་བ་ངར་ཐློག་འཇློག་ནས་ཀློག་ཚེ་མིང་ཚིག་ཡིན། དཔེར་ན། ཕན་ཚུན་ཡ་

འགན་པའི་བསམ་བློ་སྟེ། ཁློས་ང་དང་བློ་སྦློང་ཐད་ཡ་ངར་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་རེད། ཁིམ་མཚེས་

བར་ལ་ཡ་ངར་དང་ཕག་དློག་བ་མི་རུང་། 

ཡ་གཅིག ཆ་རེ་རེ་ལས་དེའི་ཡ་གལ་སློ་སློ་སྟེ། ལྷམ་ཡ་གཅིག་བརླགས། མིག་ཡ་གཅིག་ལློངས་

སློགས་ལ་བུ། 

ཡ་གཅློག ཡ་ལན་སྤློད་ཐུབ་པ། 

ཡ་ཆམ། ཆམ་ནད་ཀི་བེ་བག་སྟེ། སྣ་ཆུ་མང་དུ་འཛག་པ་སློགས་ཀི་ནད་རགས་ལན་པ། 

ཡ་མཆིག མཆིག་ཀི་ཡ་ཁློད་དང་དློན་གཅིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡ་མཆུ། ཁའི་ཡ་མཆུ། 

ཡ་མཆློག གཞུ་ཡི་ཡ་མཆློག 

ཡ་མཆློར། འགན་ཟླ་འཕེར་བ། 

ཡ་ཉག་པ། ① དམན་པར་གྱུར་པ། མཐློ་ས་དམའ་རུ་ཉག་པ། ② ཕྱུག་པློ་དབུལ་པློར་གྱུར་པ། 

ཡ་གཉག [ཡུལ]རིའི་ཡ་གཉག 

ཡ་གཉིས་མ་གཉིས། ལློ་བཞི་ལློན་པའི་ར་དྲེལ། 

ཡ་ཏློག ① རེ་མློ། ② [རིང]འབས་བུ། 

ཡ་སྟགས། བློན་པློའི་མདློས་གླུད་དམ་གཏློ་མདློས་ཀི་རས། 

ཡ་སྟེངས། བློད་ཀི་རུས་ཤིག 

ཡ་བཏགས། བློད་ཀི་ཡི་གེ་ལས་གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་ཀི་འློག་ཏུ་འདློགས་ཡས་ཀི་ཡ་ར་ལ་

གསུམ་གི་ཡི་གེ། 

ཡ་བཏགས་ཅན་གི་ཡེ་གེ་བདུན་བརྒྱད། གསལ་བེད་སུམ་ཅུའི་ནང་ནས་ཀ་ཁ་ག་པ་ཕ་བ་མ་ཧ་

བཅས་བདུན་ནི། ཡ་འདློགས་ཅན་གི་ཡི་གེ་སྟེ། ཀ་ཁ་ག་པྱ་ཕ་བ་མ་ཧྱ། བཅས་སློ།། 

ཡ་ཐེམ། སློའི་ཡ་ཐེམ། 

ཡ་ཐློག ①བསྐལ་པ་ཐློག་མའི་དུས། ② ཆེས་ས་བའི་དུས། བསྐལ་པ་ཡ་ཐློག 

ཡ་ཐློག་རིང་མློའི་དུས། གནས་བསྐལ་གི་ཡ་ཐློག་གམ་བར་བསྐལ་དང་པློ་ཚེ་ལློ་དཔག་མེད་ནས་ཚེ་

ལློ་བཅུ་པའི་བར་དུ་མར་བི་བའི་བར་བསྐལ། 

ཡ་ཐློད། ①མགློའི་ཐློད་པ། ② སློའི་ཡ་ཐློད། 

ཡ་མཐའ། ཐློག་མའི་མཐའ། མ་མཐའི་ཟླློག་ཕློགས། དྲློད་ཚད་ཀི་ཡ་མཐའ། 

ཡ་གདན། འབློག་པས་ཡ་བརེགས་ཀི་གདན་རྡློ་བརེགས་པ་ལ་གློ ཁ་ཤས་ཀིས་གཞིས་རྡློ་ཡང་ཟེར། 

ཡ་པ། ལེགས་སྦར་གསལ་བེད་ཡ་ནས་པ་བར་གི་ཡི་གེ་སྟེ། དྲློ་བ་བཞི་སངས་པའི་སེ་པ་དང་། 

མཐར་གནས་ཀི་ཡི་གེ་ཡ་ར་ལ་ཝ་རྣམས་སློ།། 

ཡ་པད། པདྨ་ཡ་ལློག་སྟེ། འདབ་རེ་གེན་ལའི་པད་དབིབས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཡ་པློ། ① འགན་ཟླ། མི་དམངས་ལ་ཡ་པློ་གཏན་ནས་བེད་མི་ཉན། ཁློ་རང་གི་ཡ་པློ་མ་ཡིན་པ། ② 

རི་དྭགས་སློགས་བསད་ནས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་མཁན། ③ འཁམས་པློ། 

ཡ་ཕུབ། ① ཁང་ཐློག་གཡློག་བེད་ཀི་འདམ་རྩྭ་སློགས། ② [མངློན]ཁང་པའི་ཡང་ཐློག 

ཡ་ཕུབས། ཡ་ཕུབ་དང་འདྲ། 

ཡ་འཕང་། ས་ཆའི་མིང་ཞིག དཔྱིད་ཀི་རྒྱལ་མློའི་གླུ་དབངས་ནང་ཡ་ཚངས་ཞེས་འཁློད་འདུག 

ཡབཀྵ་ར། འདི་ལློངས་ཡློངས་ཀི་ཡུལ་གང་ནས་ཀང་ཐར་ཐློར་ཐློན་ཞིང་། ཕལ་ཆེར་ཉི་མ་རྒྱལ་ཆེར་

མི་འཆར་བའི་བག་ཕུག་གམ། ས་དློང་སློགས་སུ་ཆགས་ཤིང་། སའི་ཁར་ཡློད་པ་རྣམས་མཁའ་

རླུང་རྒྱུན་རིང་ཕློག་པས་དཀར་ཕེ་བ་ཚྭ་ལ་བུར་གྱུར་པ། ཁད་རགས་བཅང་ན་གངས་ཀི་རྡློག་པློ་

བཅངས་པ་ལར་ཁྲུག་ཁྲུག་གི་སྒ་སྒློག་པ། ས་ཚད་༡.༥དང་བསྡུར་ལིད་ཁེ་༡.༤༨ཡློད་པ། ཆུར་

འཇུག་ས་ཞིང་། ཨ་རག་ཉིང་ཁུའི་ནང་དུ་མི་འཇུ་བ། མཁའ་རླུང་ནང་ཡུན་དུ་བཞག་ན་སར་ཆུ་

མེད་པའི་ཕེ་མ་དཀར་པློར་འགྱུར་བ། མང་ན་ཁ་ཞིང་ལན་ཚ་ལ་བསིལ་ཉམས་ཅན་ཁར་འཇུ་བ་

བཅས་སློ།། རློ་མངར་ཁ་ལན་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཕློ་བའི་དྲློད་སྐྱེད། ཟས་འཇུ། སྐྲན་

བཤིག དྲི་མ་འགགས་པ་འབིན་ཞིང་ནད་རྣམས་སྦློངས། 

ཡ་བ་ཏི། སྲུང་མ་ཆློས་རྒྱལ་གི་འཁློར་ཞིག 

ཡ་བི། ཡ་གེ་ཞེས་པའི་དློན། 

ཡ་བེ་ཡློ་བེ། [ཡུལ]དློ་དློ་ཏན་ཏན་མེད་པ། ལས་ཀ་ལ་སེམས་ཤུགས་ཧུར་སྐྱེད་མེད་པའི་ཡ་བེ་ཡློ་བེ་

བེད་མི་རུང་། ལག་རལ་སློབ་སྦློང་ཡ་བེ་ཡློ་བེ་བས་ན་དུས་ཡུན་རིང་པློ་སློང་ཡང་ཤེས་མི་ཡློང་། 

ཡ་བློ། ① ཡ་པློ་དང་འདྲ། ② [རིང]ཡ་གལ། ③ ཕློ་རྐྱང་འཁམས་པློའམ་སྤློད་པ་འཆལ་བའི་སྐྱེས་པ། 

ཡ་བས་པ། ཁ་ཡ་བས་པ་སྟེ། ཕ་རློལ་གི་མིས་བས་པའི་བ་བའམ་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ལ་ལན་བས་པ། 

ཡ་བེད། ལན་བེད་པ། ཡ་མི་བེད། ཡ་མ་བེད། གཏམ་བཟང་ཤློད་པའི་ཡ་བེད་གཏམ་སྙན་ཤློད། 

གཏམ་ངན་ཤློད་པའི་ལན་དུ་རློད་ཡ་བེད། 

ཡ་བལ། ཁ་བལ་བ། ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ། རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་དློན་དངློས་ཀི་གནས་

ལུགས་གཉིས་ཡ་བལ་དུ་སློང་བ། སློ་སློར་ཡ་མ་བལ་བའི་མཐུན་སྒིལ་དམ་པློ་གིས་ཤིག མ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བུ་ཕན་ཚུན་ཡ་མ་བལ། 

ཡ་འབློག་གངས་ཁིམ། ཡར་འབློག་གི་ས་ཁུལ། 

ཡ་འབློག་སྟག་ལུང་། ཡར་འབློག་སྟག་ལུང་། སར་ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་སྐབས་ཡར་འབློག་སྟག་ལུང་

ཁློངས་གཏློགས་སུ་ཁི་སྐློར་གཅིག་དང་ཁི་དཔློན་ཡློད་ཅིང་། ས་སྐྱའི་དཔློན་ཆེན་ཨང་ལེན་ནི་

ཡར་འབློག་ཁི་དཔློན་གི་དཔློན་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན། 

ཡ་འབློག་མཚོ། ཡར་འབློག་གཡུ་མཚོའི་མིང་དངློས། 

ཡ་མ། ① མིག་དང་རྣ་བའ་ིབར་ག་ིསིན་ཚང་། ② ཁག་རའ་ིནང་དུ་གནས་ཏ་ེཆ་ཤས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བར་བེད་

པའ་ིསིན་འབུ་ཕ་མློ་ཞིག་ག་ིམིང་། ③ ལེགས་སྦར་ག་ིཡ་ིགེའ་ིསྡུད་ཚིག་ཡ་ནས་མ་བར་ལ་ཟེར། 

ཡ་མ་དཀར་པློ། རླུང་དང་བད་ཀན་གི་སློང་ཟླ་ལན་པའི་སིན་ནད་ཟུག་རྔུ་ཅུང་ཆུང་ཞིང་གང་བ་ཤས་

ཆེ་བ་ཞིག

ཡ་མ་ནག་པློ། ཁག་དང་མཁིས་པའི་སློང་ཟླ་ལན་པའི་སིན་ནད་ཟུག་རྔུ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་འབྱུ་འབྱུང་ཞིང་

ཚ་བ་ཤས་ཆེ་བ་ཞིག

ཡ་མ་གནྡིའི་འབག ལྷ་མློ་འཁབ་དུས་གློན་རྒྱུའི་བུད་མེད་ཀི་འབག་ཕེད་དཀར་ཕེད་ནག་ཅིག

ཡ་མ་ཟིན། འགན་པའམ་རྒློལ་བའ་ིཡ་བས་ཀང་མ་ཐུབ་པ། མདའ་མདུང་མཚོན་གིས་རྒློལ་ཡང་ཡ་མ་ཟིན། 

ཡ་མ་ཟུང་། ཆ་མིན་ཡ་མིན། ཚོས་གཞི་ཡ་མ་ཟུང་། གློན་ཆས་ཡ་མ་ཟུང་། རྫུ་འཕྲུལ་ཡ་མ་ཟུང་། 

ཡ་མ་གཟུགས། ཆ་ལུགས་རིགས་མི་མཐུན་པའམ་བཟློ་ལ་ཐུན་མློང་དང་མི་འདྲ་བ། འཕེལ་རྒྱས་

ཡ་མ་གཟུགས། ཡ་མ་གཟུགས་སུ་འགྱུར་བ། 

ཡ་མའི་ནད། ཉུང་ཀི་སིན་བུ་འཁྲུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ནད་མགློ་དང་། མུར་འགམ། སློ།། རྣ་བ་

སློགས་ཀི་གནས་སུ་ན་ཟུག་དྲག་པློ་འབྱུང་ཞིང་ལང་དུབ་བེད་པ་ཞིག

ཡ་མུ་ན། [ལེགས]རྒྱ་གར་གི་ཆུ་བློ་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཉི་མའི་བུ་མློ་དང་། 

ཡ་མུ་ནའི་སྤུན། [མངློན]གཤིན་རེ། 

ཡ་མེད། ① དློ་ཟླའམ་འགན་ཟླ་མེད་པ། དཔའ་མཛངས་ཡ་མེད། དཔའ་ཡ་མེད་དམག་དཔློན་གཡུལ་

ལས་རྒྱལ། ② ཁེལ་དང་དམ་རི་མེད་པ། ཡ་མེད་ཚ་པློ། སྒིག་ཁིམས་ལ་ཡ་མེད་བཙོངས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཡ་མེད་དློ་མེད། འགན་ཟླ་དང་བལ་བ། འཛམ་གིང་ཡློངས་ལ་ཡ་མེད་དློ་མེད་ཡིན། སྟློབས་ཤུགས་

ཡ་མེད་དློ་མེད་ཞེས་པའློ།། 

ཡ་མློན། སློན་བློད་སློད་ཨམ་བན་གི་གཞུང་ལས་ཁང་གི་མིང་ཡིན། 

ཡ་མློན་འཕྲུལ་བཟློ་ཁང་། བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཀི་དམག་མཁློའི་ཡློ་བད་ཐློན་སྐྱེད་བེད་སའི་བཟློ་

གྲྭ་ཞིག་སྟེ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༡༤ལློར་གསར་དུ་བཙུགས་ཏེ་དློ་དམ་

མཁན་དྲུང་རྨེ་རུ་ཏཱ་བ་མ་དང་བྷྲུམ་པ་སས་གཉིས་བསྐློ་གཞག་ཐློག་ལས་བ་མགློན་ལས་གཉིས་

དང་དྲུང་དཀྱུས་སེར་སྐྱ་གཉིས། རེ་ཤློད་གཉེར་ནང་དྲུག་ཡློད་པ་དང་། ལྕགས་ཤིང་གཉིས་ཀི་

དབུ་ཆེན་དབུ་ཆུང་གཙོས་ལག་ཤེས་བཟློ་ལས་ཁློངས་ནས་ཞློལ་འདློད་དཔལ་གི་དབུ་ཆེ་ཆུང་

ཕུད་དེ་བིངས་ལག་ཤེས་དྲག་གས་མི་གངས་བརྒྱད་ཅུ་སྐློར་ནས་གིབ་མདར་བཟློ་གྲྭ་ཁག་

གཅིག་བཙུགས་ཏེ་ཐློག་མར་བློད་རས་དང་། མདེའུ། སྟྭ་རེ། མདུང་སློགས་བཟློ་པ་མ་ཟད། 

ཤིང་འབྲུག་དབིན་འགློག་དམག་འཁྲུག་གི་སྐབས་སུ་སྤློད་པའི་འཕྲུལ་མདའ་གིབ་ཡང་ཆང་ཟེར་

བ་དང་མེ་སྒློགས་འཁློར་ལློ་ཅན་ཡང་བཟློ་གྲྭ་འདིས་བཟློས་པ་ཡིན་འདུག རེས་སུ་ལྕགས་སྤེལ་

སྤི་ལློ༡༩༢༠ལློར་གློ་སྟློད་ནློར་བུ་མཚོ་སྐྱིད་དུ་འཕྲུལ་འཁློར་འདློན་འདྲེན་གིས་བཟློ་གྲྭ་ཁག་

གཅིག་བཙུགས་ཏེ་ཟངས་ཀི་པད་ཤག་ཞློ་གང་དང་། སྐར་ཕེད་བརྒྱད། སྐར་ལྔ། སྐར་ཕེད་

གསུམ་སློགས་དང་། ཟངས་དང་ལྕགས་ཀི་དངློས་རས་སྒིག་སྦློར་པར་འདེབས་དང་འཇམ་ཧྲློམ་

ཚགས་སློགས་བརྒྱབ་སྟེ་མཁློ་འདློན་བེད་མློང་ཡློད་ལགས། 

ཡ་རེ་ཛུམ་ལང་གི་རྒྱལ་རབས། ན་ག་ལེའི་སས་བཙུན་ཕྱུག་ལེས་ཡ་རེའི་མངའ་བདག་མཛད་པ་

ནས་ཡ་རེ་ཛུམ་ལང་གི་རྒྱལ་བརྒྱུད་བྱུང་། དེང་སང་བལ་པློའི་མངའ་ཁློངས་སུ་ཡློད། ཏཱ་ལའི་

བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་ཆེན་པློའི་སྐབས། རྒྱལ་པློ་བི་ཀྲ་མ་ཤ་དང་དེའི་སས་ན་ར་སིང་ཧ་ཞེས་པའི་

བར་ལློ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་གི་རིང་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་སྤི་བློར་མཆློད། འདི་ལའང་ཛུམ་ལང་རཱ་ཛ། 

ནར་ལང་རཱ་ཛ། ཁ་ལློ་རཱ་ཛ། གུ་ཡེ་རཱ་ཛ་སློགས་སྤུན་མཆེད་ལྔ་ལས་རྒྱལ་རྒྱུད་གེས་པ་རྣམས་

སྤིར་ནང་བསྟན་དང་། སློས་སུ་འབི་གུང་པའི་སྦིན་བདག་གཙོ་བློ་ཡིན་ཅིང་། རྒྱལ་པློ་ན་ར་སིང་

ཧས་ཀང་ནང་བསྟན་ལ་མཆློད་བཀུར་ཆེ། དེ་རེས་རྒྱལ་པློ་ཀཉྫ་དང་། བི་ཎཱཾ་རྭ་ཛ་ཞེས་སློགས་
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བྱུང་བ་རྣམས་ལྷ་དབང་ཕྱུག་དང་། ལྷ་མློ་ཨུ་མ། ཁབ་འཇུག་སློགས་ལྷར་བསྟེན་ནས་མུ་སྟེགས་

པའི་ཆློས་ལུགས་བཟུང་སྟེ་འབངས་ལ་མནར་གཅློད་ཆེ། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་བ་

སྤི་ལློ༡༨༠༡ལློར་བལ་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པློ་གློར་ཥ་རཱ་ཛ་ནན་བ་དུར་གིས་ཛུམ་ལང་བཙན་བཟུང་

བས་ཏེ་འབངས་སུ་བཙུད། རྒྱལ་པློའི་དབང་ཆ་ཤློར་ཡང་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཙམ་ད་ལའང་ཡློད་སྐད། 

ཡ་བརེགས། གློ་ནས་སློགས་སྒློ་བ་ནང་དུ་བླུག་སྟེ། དེ་རྣམས་གཅིག་ཐློག་གཅིག་ཏུ་བརེགས་པ་ལ་

གློ གཞན་ཡང་ཡ་གཞི་ཀང་ཟེར། 

ཡ་ཚ་བ། སྐྱི་གཡའ་བའམ། འཇིགས་རུང་གི་རྣམ་པ། མཐློང་ནས་ཡ་ཚ་བ། སེང་གེ་མཐློང་བས་གང་

ཆེན་ཡ་རེ་ཚ། 

ཡ་ཚད། ① ཡ་ཕློགས་ཀི་ཐག་ཉེའི་ས། ལུང་པ་ཡ་ཚད་ཙམ་ལ་གློང་པ་ཁ་ཤས་ཡློད། ② ཆེ་མཐློའི་

ཚད། ཁློང་དགུང་ལློ་ཡ་ཚད་ལ་སེབས་ཚར་བ་རེད། ཆབ་སིད་ཀི་གློ་རློགས་ཡ་ཚད་ཐློབ་པ། ③ 

འགན་སྡུར་རམ་ཡ་ལན་སྤློད་པ། དག་ལ་ཕན་རྒློལ་གིས་ཡ་ལན་ཚད་པ། ཕན་ཚུན་རེད་མློ་རེ་

རེས་ཀིས་ཡ་ཚད་པ། 

ཡ་མཚན། ངློ་མཚར། ཡ་མཚན་ཆེ། སྐད་ཆ་ཡ་མཚན་པློ། དློན་དག་ཡ་མཚན་ཅན། ཧ་ཅང་ཡ་མཚན་པློ། 

ཡ་མཚན་ཅན། ① སྤིར་བཏང་དང་མི་མཐུན་པའི་ཁད་མཚར་ཅན་ནམ་ཕུལ་བྱུང་གི་དངློས་པློ། ལ་

བ་ཡ་མཚན་ཅན། ཡ་མཚན་ཅན་གི་སྤློད་པ། ཐབས་འཕྲུལ་ཡ་མཚན་ཅན། ② [རིང]མུ་སྟེགས་

པའི་རབ་བྱུང་སྤིའི་མིང་། 

ཡ་མཚན་པ། ངློ་མཚར་བ་དང་ཁད་མཚར་བ། སྣང་ཚུལ་ཡ་མཚན་པ། ཐབས་འཕྲུལ་ཡ་མཚན་ཆེ་བ། 

ཡ་ཞར། མིག་ཡ་གཅིག་ཞར་བ། 

ཡ་ཟད། ཡར་ཐག་རིང་ཙམ། ཡ་ཟད་ཅིག་ན་མཚེའུ་ཞིག་འདུག ཡ་ཟད་ཐག་རིང་པློ་ཞིག་ན་འབློག་

སེ་ཞིག་འདུག 

ཡ་ཟི་མཁར་དམར། བློད་སྒྲུང་དུ་བཤད་པའི་ཧློར་གུར་དཀང་རྒྱལ་པློས་ཕློ་བང་ལ་ཟེར། 

ཡ་ཟུང་། ཁ ཤས དང་། འགའ་ཞིག རེ་ཟུང་། འགའ་རེ་རྣམས་སྤི་དློན་གཅིག་ཀང་སྐབས་ཐློབ་ཀི་

གློ་དློན་མི་འདྲ་བ་ཡང་ཡློད་པ་རེད། དཔེར་ན། ཚོགས་འདུའི་ནང་དུ་མི་ཡ་ཟུང་གཅིག་གིས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

སྐད་ཆ་བཤད་སློང་། ཁློས་ཆང་ས་བརྒྱབ་ནས་ལློ་ཡ་ཟུང་ཞིག་རེད། ད་ནས་ཟླ་བ་ཡ་ཟུང་ཞིག་

གིས་སློབ་གྲྭ་གུང་གསེང་བཞག་གི་རེད། 

ཡ་ཟླ། འགན་ཟླ། 

ཡ་བཟུང་། དག་ཡར་ལ་བའམ་ཁ་གཏད་དུ་འཛིན་པ། ཚུར་རྒློལ་ལ་ཡ་བཟུང་བེད་པ། 

ཡ་འློ།། འབི་ཡ་མའི་འློ་མ་དེ་འློ་མ་གཞན་ལས་བཅུད་ཆེ་བ། ཡ་འློ་ཡང་ཟེར། 

ཡ་འློང་། བློད་ཀི་རུས་ཤིག 

ཡ་ཡ། ① ཁས་བངས་པའི་ཚིག ཡ་ཡ། ལགས་སློ།། ཡ་ཡ། དློན་དེ་འགིག་སློང་། ② ནན་ཏན་གི་

དློན་ཅན། ཡ་ཡ། དློན་དེ་ངའི་འགན་ཡིན། ③ ཅུང་མ་རངས་པའི་རྣམ་པ། ཡ་ཡ། ང་འགློ་ལ་བུ། 

④ འཁློན་འཛིན་སྟློན་པའི་བརྡ་ཚིག ཡ་ཡ། ཨ་འུ་ཙི་སྒུགས་ཤིག སྒུགས་ཤིག མགློགས་པློ་

མཇལ་ཡློང་། 

ཡ་ཡ་བློ། ① སེམས་དབང་མེད་དུ་གཡློས་ནས་བརན་མི་ཚུགས་པ། ཕམ་ཉེས་མུ་མཐུད་བྱུང་ནས་

སེམས་ཡ་ཡ་བློར་གྱུར་པ། ② ཆ་མིན། ཐ་དད། གློགས་མེད་ཡ་ཡ་བློར་གྱུར་པ། 

ཡ་ཡུག ① ག་ཚོམ་དང་། བབ་ཅློལ། ② སློམ་ཉི་བལ་བ། སློབས་པ་ཆེ། 

ཡ་ཡུད། ཐལ་ཆའམ་གནད་འགག ཏན་ཏན་མ་བས་ན་ཡ་ཡུད་ཧང་ཟློམ་ཆེན་པློ་ཡློང་། སྐད་ཆ་དེ་

འདྲ་བཤད་པ་ནི་ཡ་ཡུད་ཆེན་པློ་རེད། མི་དམངས་ཀི་དློན་དུ་རང་སློག་འདློར་དགློས་བྱུང་ཡང་

ཡ་ཡུད་མེད། 

ཡ་ཡུས། [མངློན]ཡ་ཡུད་དང་འདྲ། 

ཡ་ཡློ། སློང་པློའམ་དྲང་པློ་མེད་པ། 

ཡ་ཡློ་བ། ① བ་སྤློད་རྒྱབ་མདུན་མི་མཚུངས་པའི་དྲང་མིན་གཡློ་སྒྱུ། གཏམ་ཡ་ཡློ་བ། ལས་ཀ་ཡ་

ཡློ་བས་པས་ཁུངས་ཐུབ་པར་དཀའ། ལུས་སེམས་ཀི་སྤློད་ཚུལ་ཡ་ཡློ་ཁློ་ན་ཡིན་པ། ② ཐད་

ཀ་མིན་པ་དང་། ཀག་ཀློག ཀ་བ་ཡ་ཡློ་མེད་པ། རིག་རྨང་ཡ་ཡློ་བའི་ཐློག་ལ་རིག་པ་བརན་པློ་

བརིག་མི་ཐུབ། རྒྱུག་པ་ཡ་ཡློ་སྙློམས་ཤིག སྦྲུལ་ཡ་ཡློར་འགློ་བ། 

ཡ་ཡློར། [རིང]ཐགས་འཐག་པའི་ཚེ་བར་བར་དུ་སྤུན་མ་བཅུག་པའི་དབང་གིས་ཧྲལ་ཧྲལ་ཆགས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡ་ར་དགློན། མིང་གཞན་བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆེན་གིང་ཞེས་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་ 

༡༧༦༦ལློར་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་རློང་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡ་རབས། ① སར་རིགས་རུས་མཐློ་བའི་མི་ལ་ཟེར། རིགས་རྒྱུད་ཡ་རབས། ཡ་རབས་རིགས་

བཟང་། ཡ་རབས་ཀི་འཚོ་བ། ② རང་བཞིན་ནམ་སྤློད་པ་བཟང་བ། ས་དུས་ཀི་ཡ་རབས་གློང་

མ། ཡ་རབས་སྤློད་བཟང་། ཡ་རབས་ཚུལ་མཐུན། ཡ་རབས་གཤིས་བཟང་། ཡ་རབས་སློལ་

བཟང་། ཕློ་ཡ་རབས་མ་རབས་སྤློད་པས་ཤེས། 

ཡ་རབས་ཀི་རྐྱེན། སྤློད་བཟང་ལན་པའི་ཡ་རབས་ཡིན་པའི་མཚོན་རགས་སུ་ཆློས་བེད་པ། 

ཡ་རེ། བེའུ་ལློ་གཉིས་ལློན་པ་ལ་ཡ་རེ་ཟེར། 

ཡ་རེ་ཡེར་རེ། ཡེར་ཡེར་གི་ཁ་སྐད་དེ། ཡེར་ལ་ལློས། 

ཡ་རེ་ཡློ་རེ། གཡས་གཡློན་དུ་ཡློ་ཞིང་བརན་པློ་མེད་པའི་ཚུལ་ཞིག 

ཡ་ལ། ཉེས་སྐྱློན་ནམ་ནག་ཉེས། གཟུགས་མེད་གིབ་བཟློའི་ཡ་ལ་བསྙློན་འཛུགས་བས་པ། དཀྲློག་

གཏམ་ཆེད་བཟློས་ཀིས་ཡ་ལ་མཚན་ཤས་བཟློ་བ། དློན་མེད་དུ་ཡ་ལ་བཟེད་པ། མི་ལ་ཡ་ལ་

དཀྲིས་པ། བློང་བུ་བསངས་པ་ལ་དགའ་ཚོར་མེད་པར་མཇུག་མ་བཀློག་པའི་ཡ་ལ་འཛུགས་པ། 

ཡ་ལ་དཀྲ་ིབ། ཉེས་སྐྱློན་ནམ་ནག་ཉེས་དཀྲ་ིབ། ཡང་ན་ཉེས་ཁག་དཀྲ་ིབ་ཞེས་པ་མིང་ག་ིརྣམ་གངས་ཡིན། 

ཡ་ལ་ཕློག་པ། མ་ཉེས་ཁ་གཡློགས་ཐེབས་པ། ཡང་ན་ཁག་གཡློགས་བྱུང་བ་ཞེས་པ་མིང་གི་

རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཡ་ལ་འཛུགས་པ། ཉེས་སྐྱློན་འཛུགས་པའི་དློན། ཡང་ན་ཉེས་མེད་ཉེས་འགེལ་ཞེས་པ་མིང་གི་

རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཡ་ལད། གློ་ཆ་དང་རྨློག ཡ་ལད་བཙན་པློ་ལུས་ལ་གློན། 

ཡ་ལན། ① རྒློལ་ལན་ནམ་དག་ལན། ཐབས་མཁས་ཀི་སློ་ནས་དག་ལ་ཡ་ལན་སྤློད་པ། བཙན་

འཛུལ་པ་ལ་ཡ་ལན་མི་སྤློད་ཀ་མེད་བྱུང་བ། འགམ་ལྕགས་བརྡེགས་པའི་ཡ་ལན་ཀད་འགེམས་

ཐུབ་ཐབས། ② དྲི་ལན་ནམ་གཏམ་ལན། སྐད་ཆ་ཇི་ཙམ་འདྲི་བར་ཡ་ལན་དེ་ཙམ་སྤློད་པ། ③ 
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གཏམ་ལན་གནད་དུ་ཕློག་པ། 

ཡ་ལེ། [ཡུལ]ཡ་རན། 

ཡ་ལེ་མ་ལེ། [ཡུལ]སྟློད་སྨད་སློ་སློར་ཁ་བལ་བ་སྟེ། གདློང་གི་ཡ་རན་ཡློད་ཕློགས་དང་ཨློལ་སྐློ་

ཡློད་ཕློགས་གཉིས་སློ་སློར་ཁ་བལ་བ་ལ་བུའི་དཔེ། ཡ་ལེ་མ་ལེ་བལ་བ། 

ཡ་ལེ་ཡློ་ལེ། ① ཉི་མ་གང་འཁློལ། ② ཁུར་མེད་སྣང་ཆུང་གི་ཚུལ། ལས་དློན་ཡ་ལེ་ཡློ་ལེ་བས་པར་

ལག་རེས་ཐློན་པ་དཀའ། 

ཡ་ཤེར། གློས་ཆེན་རི་མློ་མེད་པ་ཞིག 

ཡ་བཤའ་བ། [རིང]བཞད་གད་དང་རྫུན་སློགས། 

ཡ་སེ་ཡློ་ལངས། ཁེ་གློང་གང་ཡློང་ལ་བསམ་བློ་མ་བཏང་བར་ཐལ་དྲགས་པའི་ལས་ཀ་བེད་སྟངས། 

ཡ་སེ་ཡློ་སེ། འཚམ་ཚོད་མི་ཟིན་པ། བ་བ་ཧ་ཅང་ཚོད་མེད་ཡ་སེ་ཡློ་སེ་མ་བེད། 

ཡ་སློ།། ཁའི་ཡ་སློ།། 

ཡ་སློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ༡༧༣༧ལློར་སྟག་བ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབའ་ཐང་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡ་སློར་ཁི་པ། སར་ལྷ་ལན་སྨློན་ལམ་གཏློར་རྒྱབ་གི་དམག་རུའི་སྤི་ཁབ་པའི་གློ་གནས་ཀི་མིང་། 

ཡ་སིན། ཡ་མའི་ནད་འབྱུང་རྐྱེན་འབུ་ཕ་མློ་ཞིག

ཡཱ་ས། [ལེགས]གཟེ་མ་ར་མགློ 

ཡག ① བཟང་བའི་དློན་ཏེ། ལློ་ཡག གནམ་གཤིས་ཡག མི་གཤིས་ཡག་པློ། ② མཛེས་པའི་དློན་

ཏེ། བུ་མློ་སྐྱེ་ལློ་ཡག་མློ། མེ་ཏློག་ཁ་དློག་ཡག་མློ། ③ བ་བ་གང་ཞིག མ་ལུས་པའམ་ཡློངས་

སུ་རློགས་པར་བས་པའི་དློན་ཏེ། ཟ་མ་འདི་རྣམས་ཟ་ཡག་ཟ་རྒུ་གིས། སྐད་ཆ་བཤད་ཡག་

བཤད་རྒུ་བས་ཡློད། གནས་ཚུལ་བལ་ཡག་ལ་རྒུ་གིས་ལ་བུ་རྣམས་སློ།

ཡག་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་དཔལ་ཤློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡག་ཆུ། འབི་ཆུའི་ཡན་ལག་ཅིག མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

གི་འབི་སྟློད་རློང་དུ་ཡློད། 

ཡག་ཉེས། བཟང་ངན་དང་། ལེགས་ཉེས། ཡག་ཉེས་ཀི་དབེ་བ་འབེད་པ། མིག་ཡློད་ཀང་ཡག་ཉེས་

ངློ་མི་ཆློད། 

ཡག་ཉེས་མི་ཤེས་པ། བཟང་ངན་ཡག་ཉེས་ཀི་དབེ་བ་འབེད་མི་ཤེས་པ་སྟེ། ཁེལ་མེད་པའི་དློན། 

ཡག་ཐློག་སམ་བཞག དློན་གང་ཡིན་རུང་ཡག་པློ་བྱུང་དུས་ཚད་ཚོད་ཡློད་པའི་སློ་ནས་འཚམ་པློར་

འཇློག་དགློས་པ་སྟེ། ཚད་ཟིན་པ། 

ཡག་ཐློག་ཡག་བརེགས། བཟང་པློའི་སྟེང་དུ་བཟང་པློ་སྣློན་པ། 

ཡག་པ། ཡག་པློ་དང་འདྲ། 

ཡག་པློ། ལེགས་པློའམ་བཟང་པློ། སྤུས་ཀ་ཡག་པློ། འཚོ་བ་ཡག་པློ། གནམ་གཤིས་ཡག་པློ། ཚོང་

ཟློག་ཡག་པློ། རིས་ཡག་པློ་རྒྱབ་པ། སྤློད་པ་ཡག་པློར་བརིས་པ། 

ཡག་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་བྱུང་ཟེར་བ་ལ་དེ་ཙམ་མ་གུས་པའི་ཤློད་སྟངས། 

ཡག་མ། ① སའི་འློག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུའི་གདན་མཐུག་པློ། ② གསར་པ། ③ ཡག་པློའི་གས། 

ཡག་མློ། ཡག་པློ་དང་འདྲ། 

ཡག་ཡག ① བཟང་བཟང་། གང་ཡག་ཡག་བས་འདུག ② གངས་གནས་དྲུག་ཅུའི་རི་སྟངས་གཞན་

ཞིག་ནང་ཡློད་པའི་གངས་ཀའི་མིང་ཞིག ③ མཛེས་མཛེས་བེད་པའི་དློན། 

ཡག་ཡུག་ཙམ། [རིང]རབ་རིབ་ཙམ་མམ་ཕར་འགློ་ཚུར་འགློ་ཙམ། 

ཡག་རིགས་ཡག་ཚད། མང་པློའི་ནང་ནས་ཡག་ཤློས། 

ཡག་ཧཱ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ༡༧༣༠ལློར་ཕག་བཏབ། བཞེངས་

མཁན་མི་གསལ། ཡག་ཧཱ་རི་ཁློད་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་ལ་དཔེ་བངས་ནས་བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབྲུག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡགས། འདས་མཆློད་འབུལ་རེན། 

ཡང་། ① མིང་མཐའ་ང་ན་མ་ར་ལའི་རེས་སུ་སྦློར་བའི་རྒྱན་སྡུད་ཀི་སྒའི་རྐྱེན་ཞིག རིན་གློང་ཆུང་
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ལ་དངློས་པློ་ཡང་ལེགས། ཕྱུགས་རིགས་ཡར་རྒྱས་རེས་སུ་འཚོ་བ་ཡང་ལེགས་སུ་ཕིན་པ། 

དག་ངན་གདློང་གཏུག་བས་ཀང་དཔའ་ཞུམ་གི་རྣམ་པར་སྤུ་ཙམ་ཡང་སྟློན་མི་རུང་། ② བསྣན་

པའི་ཕད་རང་དབང་ཅན་ཞིག ཡང་གཅིག ཡང་ཁློང་གིས་བཤད་དློན། ཡང་དང་ཡང་དུ། ཡང་

ན། ཡང་མིན་ན། ཡང་ནས་ཡང་དུ། 

ཡང་བསྐྱར། སར་ཡང་ངམ་བསྐྱར་མ་། ཡང་བསྐྱར་གསལ་པློར་བཤད་པ། ཨ་བསྐྱར་ཡང་བསྐྱར། 

ཡང་བསྐྱར་ཐློ་འཇུག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཞིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་ log on againཟེར། 

ཡང་བསྐྱར་ཚོད་ལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཞིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་try again ཟེར། 

ཡང་ཁུ། ཉིང་ཁུ་སྟེ་ཁུ་བའི་སྙིང་པློ། འློ་མའི་ཡང་ཁུ། ཨ་རག་ཡང་ཁུ། 

ཡང་ཁེང་། གཡློག་པློའི་གཡློག་པློ། 

ཡང་ཁེང་གི་རྒྱབ་བརེན། སེ་འབངས་རྣམས་བམས་གིས་སྐྱློང་བའི་བརེན་ས་ཡློད་པ། 

ཡང་རྒློད། ཧ་ཅང་རྒློད་པློ། ཕློ་རྒློད་པློའི་ནང་ནས་ཡང་རྒློད་རེད། 

ཡང་སློས། ཁད་པར་དང་། ལྷག་པར་ཏེ། སྤིའི་ཟླས་དབེ། སྤིར་ཇ་འཐུང་བར་དགའ་བ་དང་། ཡང་

སློས་བློད་ཇ་འཐུང་བར་དགའ་བ། 

ཡང་སློས་སུ། བསྣན་ཚིག ལྷག་པར་ནན་ཏན་བེད་པའི་དློན་ཏེ། ཕློ་ནད་ཅན་གིས་ཟས་འཁགས་པའི་

རིགས་ལ་འཛེམ་དགློས། ལྷག་པར་དུ་ཟས་སྣུམ་ཅན་འཁགས་པའི་རིགས་ལ་འཛེམ་དགློས། 

ཡང་སློས་སུ་ཟས་རུལ་སྐྱུར་ལ་འཛེམ་དགློས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཡང་རྒྱུའི་ཆུ་ཚོད། ཡང་དག་རྒྱུ་བའི་ཆུ་ཚོད་དེ་རང་ལློངས་བརི་བའི་སྐབས་མདའ་ཡློན་ཟླས་ཐློབ་

པའི་ཆུ་ཚོད་རེས་འབང་དང་བཅས། 

ཡང་རྒྱུའི་དབྱུག ཡང་རྒྱུའི་ཆུ་ཚོད་དང་འདྲ། 

ཡང་དགློན་པའི་རི་ཆློས་སྐློར་གསུམ། རྒྱལ་བ་ཡང་དགློན་པའི་རི་ཆློས་སྐློར་ནི། སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་

གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་སྟློན་པའི་དགློས་པ་ཀུན་འབྱུང་གི་སྐློར། རྡློ་རེའི་ལུས་ཀི་གནད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལུགས་གསལ་བར་སྟློན་པ་སས་བཤད་ཀི་སྐློར། འཆི་བ་ལམ་དུ་བེད་པ་བར་དློ་འཕང་སྒློལ་གི་

སྐློར་གསུམ་བཅས་ཡིན། དེ་ལས་དང་པློ་དགློས་པ་ཀུན་འབྱུང་གི་སྐློར་ལ་ནང་གསེས་སུ་ར་བ་

ལུས་ལ་བུའི་ཆློས་གསུམ། གེས་པ་ཡན་ལག་ལ་བུའི་ཆློས་དྲུག ཟབ་པ་དློན་སྙིང་ལ་བུའི་ཆློས་དྲུག 

གཅེས་པ་སློག་ལ་བུའི་ཆློས་དྲུག དམར་ཁིད་དབང་པློའི་སློ་ལྔ་ལ་བུའི་ཆློས་རྣམས་ཡློད་དློ།

ཡང་འགེལ། འགེལ་པ་བསྐྱར་བཟླློས། མཁས་པའི་མློང་ཁིད་གདམས་ངག་དང་། རེས་ཟླློས་ཡང་

ནས་ཡང་འགེལ་གཉིས། འདྲ་དང་འདྲ་སྟེ་ནློར་དློགས་ཡློད། 

ཡང་ངེ་ཡེང་ངེ་། ① སེམས་བག་མེད་དུ་གང་ཟད་དུ་གཏློང་བ། ② ཉིན་འགངས་ཞག་འཕུལ། ཡང་

ངེ་ཡང་ངེས་ཉི་མ་སྟློང་ཟད་གཏློང་བ། ③ སེམས་ཡེངས་པ། 

ཡང་ལྕི། ཡང་བ་དང་ལྕི་བ་གཉིས་བསྡུས་པའི་མིང་། ཡང་ལྕི་བཀག་པ། ཡང་ལྕི་མེད་པ། ཡང་ལྕི་

ཤློར་བ། མང་ཉུང་བེ་ལ་འཇལ། ཡང་ལྕི་སང་ལ་འདེགས། 

ཡང་ཆ། གུ་ཡངས་དང་ཁུར་ཆུང་བ། ཁལ་རིགས་ཡང་ཆ་བེད་པ། ཡང་ཆ་དང་ཁློལ་ཆ་སྟེར་བ། 

ཡང་ཆས། ཡང་བའི་ཡློ་བད། ཡང་ཆས་སྤས་ནས་ཕློགས་ལ་འགློ་བ། 

ཡང་ཆིན། [རྒྱ]སྒ་སྙན་གི་བེ་བག་ཅིག 

ཡང་ལིད། ཡང་ལྕི་དང་འདྲ། 

ཡང་འཇུག རེས་འཇུག་ན་ར་ལ་གསུམ་གི་མཐར་འཐློབ་པའི་ད་དྲག་དང་། རེས་འཇུག་ག་ང་བ་མའི་

མཐར་འཐློབ་པའི་ས་ཡིག་གཉིས་ལ་ཟེར། རབ་བྱུང་དང་པློའི་འགློ་མ་བཙུགས་པའི་གློང་གི་ལློ་

ཉིས་བརྒྱ་བཅུ་མེད་གཅིག་བརིས་པའི་མེ་སྤེལ་ལློར་རྒྱལ་པློ་ཁི་རལ་པ་ཅན་གིས་ཡིག་ཟློར་

ཡང་པློ་བཟློ་ཆེད་ད་དྲག་འབི་མི་དགློས་པར་གཏན་འབེབས་བས། 

ཡང་བརློད་ཀི་ཚར་བཅད། རློད་པའི་སྐབས་སྦློར་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་པློ་འགློད་པའི་ཚེ་དློན་དང་ཚིག་

དག་བསྐྱར་ཟླློས་བས་པའི་ཚེ་ཡང་ཡང་བརློད་པའི་ཚར་བཅད་དུ་སློང་བའི་དློན། 

ཡང་སྙིང་། ① སྙིང་པློའི་སྙིང་པློའམ་ལེ་བའི་ལེ་བ། ② དློན་སྙིང་ངློ་མ། གཡུལ་འགེད་བས་པའི་

མཐའ་མ་ལ། ཡང་སྙིང་སུ་ཡིས་རྒྱལ་ཁ་ལློན། 

ཡང་ཏིག ① སྙིང་པློའི་སྙིང་པློ། ② ངེས་གཏན་ནམ་ཏན་ཏན། ཡང་ཏིག་ཡློད་དམ། རིན་གློང་ཡང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཏིག ཡང་ཏིག་བསྒིག་རྒྱུ་ཕན་བུ་ཡློད། ཡང་ཏིག་ཕར་ཚུར་བསྒིག་པ། ③ མཚོ་སློན་ཧྭ་ལུང་རློང་

ན་ཡློད་པའི་གྲུབ་པའི་གནས་ཆེན་ཞིག་སྟེ། དན་ཏིག་དང་ཁད་ཉེ་བའི་ས་ན་སློབ་དཔློན་པདྨ་

འབྱུང་གནས་དང་ཏཱ་ལའི་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་རྒྱལ་བ་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ཕེབས་མློང་བ་ཞིག 

④ ཟབ་པའི་ཟབ་པ་སྟེ་རིང་མའི་ཆློས་སྐློར་ཞིག 

ཡང་ཏིག་སྙིང་པློ། དློན་དག་ཡང་སྙིང་། སྐད་ཆ་མང་པློ་བཤད་ཀང་ཡང་ཏིག་སྙིང་པློ་འདི་ལས་མེད། 

ཡང་ཏིག་ར་ིཁློད་དང་ཤིས་མ་ར་ིཁློད། ཕག་གྲུའ་ིདུས་སུ་ཏཱ་ལའ་ིབ་མ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་བསློད་ནམས་རྒྱ་

མཚོ་གནས་སློ་ཕེ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡང་སྟེང་དགློན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ༡༤༡༥ལློར་བློ་རྣམ་རྒྱལ་གིས་བཏབ། གྲུབ 

མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འདབ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡང་གཏེར། གཏེར་ཆློས་ཀུན་ག་ིནང་ནས་ཟབ་པ་ལས་ཀང་ཆེས་ཟབ་པའ་ིཡང་གསང་སྙིང་པློའ་ིགཏེར་ཁ། 

ཡང་ཐ། ཐ་མའི་ཐ་མ། 

ཡང་ཐློག ① ཁང་པའི་ཐློག་བརེགས་སྟེང་མ། ② ཁང་པ་ཐློག་བརེགས་དུ་མ་ཅན། 

ཡང་དག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཞིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་accuracy ཟེར། 

ཡང་དག་ཀུན་རློབ། ཀུན་རློབ་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཕི་ནང་གི་རེན་འབེལ་ལ་ཡང་དག་

པར་བརགས་ཏེ་དགེ་བ་བཅུ་ལ་སློགས་པས་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་རྣམས་སློ།། 

ཡང་དག་རྒྱུ་བ། [མངློན]རླུང་། 

ཡང་དག་མངློན་འགྱུར། བསྙེན་པར་རློགས་པའི་མངློན་གྱུར་བཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། བར་ཆད་ཀི་

ཆློས་བཞི་སློགས་དང་མི་ལན་ཞིང་དེ་བཞིན་དགེ་འདུན་གིས་ཀང་ཁློང་དུ་ཆུད་པའློ།། 

ཡང་དག་འགློགས་དུས། [མངློན]ཚེས་གནས་གང་། 

ཡང་དག་ཐློས། ① ལེགས་པར་ཐློས། ② [མངློན]གྲུབ་མཐའ། ③ ཁས་ལེན། 

ཡང་དག་མཐའ། ཁབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་དབིངས་དེ་ཉིད་དམ་སྟློང་ཉིད། 

ཡང་ན་ཆློས་རྣམས་ཀི་གནས་ལུགས་སམ་སྤློས་པ་མཐའ་དག་བཀག་པའི་འགློག་པའློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡང་དག་མཐའ་མངློན་དུ་བས་པའི་ཚད། ཆློས་གསུམ་མ་བས་པར་མངློན་དུ་བས་པ་དང་། ཆློས་

གསུམ་བས་ནས་མངློན་དུ་བས་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། དག་པར་དགློས་པ་མེད་བཞིན་དུ་

ཡུན་རིང་དུ་མཉམ་པར་གཞག་པའི་ཉེས་པ་དང་བཅས་པའློ།། གཉིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་

སར་གཞན་དློན་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བཞིན་དུ་ཆློས་ཉིད་ལ་དུས་རག་ཏུ་མཉམ་པར་

བཞག་པ་ལས་མ་གཡློས་པའློ།། 

ཡང་དག་དམ་པ། ཡང་དག་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་སྟེ་བམས་སྙིང་རེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཐུགས་རྒྱུད་

ལ་མངའ་བའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་། སློབ་དཔློན་རྣམས་རང་ཉིད་ལམ་མ་ནློར་བར་འཁིད་

པར་མཛད་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཡིན། 

ཡང་དག་པ། ① དག་པའི་དག་པ་སྟེ། བདེན་ཐློག་དྲང་བཞག་དང་། དམ་པ་མཐར་ཕིན་པ། རྒྱུ་མཚན་

ཡང་དག་པ། བསམ་ཚུལ་ཡང་དག་པ། འགློ་ལམ་ཡང་དག་པ། ཡང་དག་པའི་རེ་འདློད། ཡང་དག་

པའི་གནས་ཚུལ། ཡང་དག་པར་ལ་བ། ལ་སྟངས་ཡང་དག་པ་འཛིན་པ། ཡང་དག་པ་ཇི་ལ་བ་

བཞིན་དུ་ཞུས་པ། ② མཆློག་དང་རབ། ཡང་དག་པར་འགློག་པ། ཡང་དག་རྒྱས་པ། ཡང་དག་

པར་མགུ་བ། ཡང་དག་པ་ཆགས་པ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་རློབ། ཕི་ནང་གི་རེན་ཅིང་

འབེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཆློས་ལ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་བརགས་ཤིང་བསྒྲུབས་ཏེ་བསྐྱེད་པ་རྣམས་སློ།། 

ཡང་དག་པའི་ཀུན་རློབ། ཡང་དག་ཀུན་རློབ་དང་དློན་གཅིག 

ཡང་དག་པའི་དགེ་སློང་། བསྙེན་པ་རློགས་པའི་དགེ་སློང་ངློ་།། 

ཡང་དག་པའི་ངག རྒློལ་བ་དང་ཐེ་ཚོམ་འདྲི་བའི་ལན་མ་ནློར་བར་འབེལ་བའི་གཏམ་སྨ་བས་ན་འདི་

ནི་ཤེས་རབ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཡིད་ཆེས་པར་བེད་པ་སྟེ། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་

བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག 

ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། མངློན་ཤེས་སློགས་ཡློན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་སྒྲུབ་པ་ལ་གེགས་བེད་པའི་

སྒིབ་པའི་གཉེན་པློར་སློམ་པར་བེད་པ་སྟེ། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག 

ཡང་དག་པའི་རློག་པ། མདློ་སེ་ལ་སློགས་པ་གསུང་རབ་ཀི་དློན་ལ་འཇུག་པར་བེད་པ་སྟེ། འཕགས་

ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཡང་དག་པའི་ལ་བ། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ས་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ཀི་རྣམ་

པར་མི་རློག་པའི་ཡེ་ཤེས་རེས་ལས་ཐློབ་པ་དག་པའི་འཇིག་རེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། དེ་ཆློས་ཀི་

དབིངས་ལ་རྣམ་པར་མི་རློག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་འདི་ལར་མཐློང་ངློ་སྙམ་དུ་དམིགས་ཤིང་

གཅློད་པས་ན་ཡློངས་སུ་གཅློད་པའི་ཡན་ལག་གློ 

ཡང་དག་པའི་དྲན་པ། ཞི་གནས་དང་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་དང་བཏང་སྙློམས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་མ་

བརེད་པས་ན་ཞི་ལྷག་གི་ལམ་མངློན་དུ་བ་བའི་སྒིབ་པའི་གཉེན་པློར་བེད་པ་སྟེ། འཕགས་ལམ་

ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན།

ཡང་དག་པའི་སློང་བ་བཞི། ཡང་དག་སློང་བ་བཞི་དང་དློན་ཅིག

ཡང་དག་པའི་རློལ་བ། ཡུན་རིང་པློར་མི་སྐྱློ་བར་ཤེས་སྒིབ་བམ་སློམ་སང་གི་གཉེན་པློར་སློམ་པར་

བེད་པ་སྟེ། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག 

ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ། ཚུལ་འཆློས་ལ་སློགས་པ་ལུས་ངག་གཉིས་ཀའི་ལས་རྣམ་པར་དག་པར་

བེད་པ་སྟེ། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག 

ཡང་དག་པའི་ལས་ཀི་མཐའ། སློག་གཅློད་པ་ལ་སློགས་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་ཅུང་ཟད་མི་

བེད་པར་སངས་པས་འདི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཡིད་ཆེས་པར་བེད་པ་སྟེ། 

འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག

ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ། བ་བེད་ལས་གསུམ་གི་སློ་ནས་ཡུལ་ལ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་སྟེ། ཚད་མ་

དང་དློན་གཅིག 

ཡང་དག་པར་སློང་བ། དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་གཉེན་པློར་བསྟེན་ནས་མི་དགེ་བ་རྣམས་སློང་བའློ།། 

ཡང་དག་པར་བངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་གཟུགས། ཆློས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་པའི་གཟུགས་ལྔའི་གས། རྣམ་

པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་སློ།། 

ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ། ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་དློན་གཅིག 

ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆེ་བའི་ཡློན་ཏན་ཞིག་སྟེ། ཚུལ་ཇི་ལ་བ་

བཞིན་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་དང་། མཐའ་གཉིས་ལ་མི་གནས་པའི་མང་འདས་ཆེན་པློ་ཐློབ་པ། 
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སྒིབ་གཉིས་ཀི་མུན་པ་སངས་ཤིང་། མཁེན་པའི་པད་མློ་རྣམ་པར་རྒྱས་པའློ།། 

ཡང་དག་པར་བསབ་པའི་གཞི། ཆློས་འདུལ་པའི་སང་བང་གི་ཁིམས། 

ཡང་དག་སློང་བ་བཞི། བང་ཕློགས་སློ་བདུན་གི་ནང་གསེས་སེ་ཚན་ཞིག་སྟེ། མི་དགེ་བ་སྐྱེས་པ་

སློང་བ་དང་། མི་དགེ་བ་མ་སྐྱེས་པ་མི་བསྐྱེད་པ། དགེ་བ་མ་སྐྱེས་པ་མི་བསྐྱེད་པ། དགེ་བ་སྐྱེས་

པ་སེལ་བ་སྟེ་བཞི། 

ཡང་དག་ར་སྤློད། ① དློན་དངློས་གང་ཞིག བདེན་དཔང་དང་བཅས་ཏེ་གསལ་བཤད་བེད་ཐུབ་པར་

བྱུང་པ། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཞིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་correctness proving ཟེར། 

ཡང་དག་རིག་པ། ① ལེགས་པར་མཐློང་བ། ② སྟློང་ཉིད་རློགས་པ། ③ སངས་རྒྱས། 

ཡང་དག་ལྷག་ལན། ལྷག་ལན་གི་མ་ངེས་པའི་རགས་གང་ཞིག གང་ལ་རགས་སུ་སློང་བའི་རྒློལ་

བས་མཐུན་ཕློགས་ལ་མཐློང་། མི་མཐུན་ཕློགས་ལ་མ་མཐློང་ཡང་མེད་པར་མ་ངེས་པ། དཔེར་

ན་སྐྱེས་བུ་འདི་ཆློས་ཅན། ཀུན་མཁེན་མ་ཡིན་ཏེ། ངག་སྨ་བའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

ཡང་དག་ལྷག་ལན་གི་མ་ངེས་པ། མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་ནང་ཚན་གང་ཞིག་རགས་དེ་དང་

དེ་སྐློར་གི་མཐུན་ཕློགས་དང་མི་མཐུན་ཕློགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཞུགས་ཀང་། མཐུན་ཕློགས་ལ་

མཐློང་ལ་མི་མཐུན་ཕློགས་ལ་མ་མཐློང་བའི་གཏན་ཚིགས། 

ཡང་དང་ཡང་། ཡང་ཡང་དང་དློན་གཅིག 

ཡང་འདུལ་གཙུག་ལག་ཁང་། བློད་རེ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་བློད་ཆགས་ཡུལ་གི་ས་དག་སིན་མློ་

གན་རྐྱལ་དུ་ཉལ་བ་ལ་བུའི་གྲུ་མློ་གཡས་གཡློན་དང་། པུས་མློ་གཡས་གཡློན་ཁ་གནློན་དུ་བཞེངས་

པ་ཀློང་པློ་བུ་ཆུ། ལྷློ་བག་མཁློ་མཐིང་། བམས་སྤིན་དགེ་རྒྱས། བང་པྲ་དུམ་རེ་སྟེ་ལྷ་ཁང་བཞི། 

ཡང་འདུལ་བཞི། བློད་ཀི་ས་དབིབས་སིན་མློ་གན་རྐྱལ་འདྲ་བའི་གྲུ་མློ་གཡས་གཡློན་གཉིས་དང་། 

པུས་མློ་གཡས་གཡློན་གཉིས་བཅས་ཚིགས་ཆུང་བཞི་ནློན་པའི་ཆེད་དུ་བཞེངས་པའི་ལྷ་ཁང་

བཞི་སྟེ་ཀློང་པློ་བུ་ཆུ། ལྷློ་བག་མཁློ་མཐིང་། བམས་སྤིན་དགེ་གནས། བང་པྲ་དུམ་རེའློ།། 

ཡང་ན། གདམ་གསེས་ཀི་དློན། ཡང་ན་དེ་རིང་འགློ ཡང་ན་སང་ཉིན་འགློ་ལ་བུ། 
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ཡང་ནས་ཡང་དུ། བསྐྱར་ནས་བསྐྱར་དུ། 

ཡང་པློ། ལྕི་བའི་ལློག་ཕློགས་ཀི་དློན་དུ་གློ་བའི་ཡང་བ་དང་འདྲ། 

ཡང་སློ། རང་གི་ཕ་མའི་སློ་བློ། 

ཡང་སྤྲུལ། སྤྲུལ་པའི་སྤྲུལ་པ། 

ཡང་ཕི། ཨ་ཕིའི་ཨ་མ། 

ཡང་ཕི་ཡང་མེས། ① ཨ་མའི་ཨ་མའི་རབས་དང་། མེས་པློའི་རབས་གཉིས་བསྡུས་པའི་མིང་། ② 

ཨ་མེས་ཡང་མེས་ཞེས་པ་དང་འདྲ། 

ཡང་བ། ① ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་རབ་སྦློར་དང་རྣམ་བཅད་དང་ང་རློ་མེད་པའི་ཡི་གེ་ཐུང་ངུ་། ② ལྕི་

བའི་ལློག་ཕློགས། ཁུར་པློ་ཡང་བ། ཁུར་པློ་ཡང་དུ་གཏློང་བ། གཟུགས་པློ་ཡང་བ། སྨན་ནུས་

ཡང་བ། སྨན་གི་ཡློན་ཏན་ཡང་བ། ཡང་མློ་ཕག་ལ་མི་ལློན། འཇམ་པློ་གི་ཡིས་མི་ཆློད། 

ཡང་བའི་འློད་ཅན། [རིང]སྨན་ག་བུར། 

ཡང་བན། ཡང་གཡློག་དང་དློན་གཅིག 

ཡང་སྦློང་། རང་གི་ཆེད་གཉེར་གི་བཟླབ་གཞི་གང་ཞིག སར་སྦློང་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཡློན་ཚད་མ་ལང་

པར། སར་ཡང་འཛིན་གྲྭ་གཞིན་ཞིག་གི་བསབ་གཞིའི་སྐབས་སུ་སར་ཡང་དེ་དག་དང་མཉམ་

དུ་སྦློང་བ་ལ་ཟེར།

ཡང་དབེན་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའ་ིནང་ཙམ་ན་ལྕགས་མདུད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡང་འབད་བསྐྱར་འབད། སར་འབད་པར་མ་ཟད་ད་དུང་བསྐྱར་སྐློར་ཡང་སྐློར་དུ་འབད་པ། 

ཡང་མ་གངས་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གཏིང་སྐྱེས་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། དེའི་མཐློ་

ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༥༡༨༢ཡློད། 

ཡང་མིག ① [རིང]ཨ་ལློང་། ② སློའི་རུ། 

ཡང་མེས། མེས་པློའི་ཕ། 

ཡང་མློ། ཡང་བ་དང་འདྲ། 



  1122  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡང་རྨློ། རང་གི་ཕ་དང་མའི་རྨློ་བློ། 

ཡང་རལ། ལུས་ཡང་ཞིང་བདེ་བའི་རལ། འཕློང་སྐྱེན་ལ་ལུས་ཀི་ཡང་རལ་ཆེ། 

ཡང་རལ་བ་ལ་བུ། ཐག་རིང་ལེ་དབར་མང་པློར་གློམ་འགློས་ལ་བརེན་ནས་རྒྱུགས་པ་དང་། རིག་པ་

དང་ལྕགས་རི་སློགས་མཐློན་པློར་མཆློངས་པ། གཅློང་རློང་གཡང་གཟར་ཆེ་བར་ཐག་ཤུར་ལ་

བརེན་ནས་བགློད་པ། ར་རྒྱུགས་ཞློར་དུ་མདའ་གི་མདུང་སློགས་འཕངས་པ་དང་། གྲུ་གུ་རེ་བ་

སློགས་ལུས་རལ་རིགས་སྣ་ཚོགས་བང་ཆུབ་པ། 

ཡང་རེ། རེ་མློའི་རེ་མ། རིའི་ཡང་རེ། མཁས་པའི་ཡང་རེར་སློན་པ། ཡང་རེ་ལྷུར་ལེན། 

ཡང་རེ་བ། ཡང་རེ་བ་རིན་ཆེན་སེང་གེ་མར་པ་ལློ་ཙཱ་བ་དང་། དློ་ལློ་ཙཱ་བ་གཉིས་ནས་བརྒྱུད་པའི་

བདེ་མཆློག་ར་བརྒྱུད་ཀི་ལུང་དང་བཤད་པ་ཁློང་ལ་མངའ་བ་ཡིན། 

ཡང་ཚ། ① རང་གི་བུ་རྒྱུད་ཀི་མི་རབས་བཞི་པ། ② རང་གི་སྤུན་བརྒྱུད་ཀི་མི་རབས་གསུམ་པ། 

③སློབ་མའི་སློབ་མ་དེའི་སློབ་མ། 

ཡང་ཞིང་གཡློ་བ། རླུང་གི་མཚན་ཉིད། 

ཡང་ཟབ། ཟབ་མློ་ལས་ཀང་ཟབ་མློ་སྟེ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་མློ། 

ཡང་ཟློར་ཅན། ཡང་རལ་ཅན། སྐྱེས་བུ་ཡང་ཟློར་ ཅན། 

ཡང་བཟློས། ཉེས་ཆད་ཡང་གཏློང་བ། 

ཡང་ཡང་། ཐེངས་མང་ངམ། རྒྱུན་དུ། བརག་དཔྱད་ཡང་ཡང་བེད་པ། སྐུལ་ལྕག་ཡང་ཡང་གཏློང་བ། ཡང་

ཡང་བསམ་བློ་གཏློང་བ། བསམ་བློ་ཡང་ཡང་མ་བཏང་ན། གཏམ་བཤད་ཆུ་ཁའི་ལྦུ་བར་འགྱུར། 

ཡང་ཡང་གི་སེ་ཚན་བཅུ། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུ་ལས། བཅུ་ཚན་བཞི་པ་ལ། ཡང་ཡང་

ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་དང་། ཟས་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་དང་། ལྷག་པ་ལེན་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། སངས་པ་

ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་དང་། སངས་པ་སྟློབ་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། འདུས་ཤིང་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་དང་། 

དུས་མ་ཡིན་པར་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་དང་། གསློག་འཇློག་བས་པ་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་དང་། བིན་ལེན་

མ་བས་པར་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་དང་། ཟས་བསློད་པ་སློང་བའི་ལྟུང་བེད་དེ་བཅུའློ།། 

ཡང་ཡང་ཉིང་མཚམས་སྦློར་བའི་སྡུག་བསལ། སིད་པར་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་སྡུག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

བསལ་ཏེ་སྡུག་བསལ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཞིག 

ཡང་ཡང་མཐློ་དམན་དུ་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ། སིད་པར་མཐློ་དམན་རེས་མློས་སུ་འགྱུར་པའི་

སྡུག་བསལ་ཏེ་སྡུག་བསལ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཞིག 

ཡང་ཡང་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཁིམ་

པ་ལ་དུས་རུང་གི་ཁ་ཟས་ཀི་བསློད་སྙློམས་ཉིན་གཅིག་ལ་གཉིས་གསུམ་བསངས་ཏེ་ཟ་བའློ།། 

ཡང་ཡེང་། ཡང་ངེ་ཡེང་ངེའི་བསྡུས་ཚིག 

ཡང་གཡློག གཡློག་པློའི་གཡློག་པློ། 

ཡང་རི་སར། ཐློག་མར་འབི་གུང་པ་རྒྱལ་དབང་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་ཕག་བཏབ་གནང་། 

བཏབ་དུས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། 

ཡང་ལར། སར་བའི་བཞུ་མར་གི་བེ་བག་སྟེ། རྒྱ་སྐད་ཟུར་ཆག་པ། 

ཡང་ལཱ། ཚིལ་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་ཞུགས་སྒློན། ལཱ་སྒློན་ཡང་ཟེར། 

ཡང་ལློག་ཀུན་རློབ་གཉིས། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས། ཤེས་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་སྣང་

བ་ནི་སྣང་བ་ལར་དུ་གྲུབ་པར་འདློད་པས་ཤེས་པ་ཡིན་ན་ཡང་དག་ཀུན་རློབ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཡུལ་ཅན་ལ་ཡང་ལློག་གཉིས་སུ་མི་ཕེ་ཡང་། ཡུལ་ལ་སྣང་བ་ལར་དློན་བེད་ནུས་དང་མི་ནུས་

ཀི་སློ་ནས་ཡང་ལློག་གཉིས་སུ་འབེད་དློ།། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ། ཀུན་རློབ་པའི་ཡུལ་

ཡུལ་ཅན་གང་དུའང་ཡང་ལློག་གཉིས་སུ་མི་འབེད་དློ།། 

ཡང་ཤ་དློད་པློ། གཟུགས་པློ་ཡང་ཤ་དློད་པློ་ཞེས་གྲུང་ཉམས་དློད་པློ། 

ཡང་ཤར་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༤༢ལློར་རློགས་ཆེན་རིན་པློ་ཆེ་སྐུ་

ཕེང་གསུམ་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ཁི་འདུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡང་ཤིག་ཤིག ལིད་པློ་མེད་པ་ཆགས་ཚུལ་ཞིག བསམ་དློན་འགྲུབ་ནས་སྣང་བ་ཡང་ཤིག་ཤིག་བྱུང་བ། 

ཡང་སེ། ཡང་ཡང་སྟེ། བསྐྱར་ནས་བསྐྱར་དུའམ་དུས་རག་པློ། 

ཡང་སློན། སྟློན་འབས་སྨིན་མྱུར་བའི་སློན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡང་སློས། ཚ་དམལ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ལྕགས་བསེགས་ཀི་ས་གཞིའི་སྟེང་ལ་མདག་

མེ་འབར་བའི་ཀློང་དུ་དམལ་བའི་སེམས་ཅན་གངས་མེད་དུ་འདུས་ནས་ཕན་ཚུན་ཁློང་ཁློའི་

སེམས་ཀིས་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་པས་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྡེགས་ནས་ཤི་བ་དང་། ནམ་མཁའ་

ལས་ཡང་སློས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་པའི་སྒ་གག་མ་ཐག་ཡང་སློས་ཏེ་སར་བཞིན་འཐབ་པ་

སློགས་ཤི་སློས་རེས་མློས་བེད་པས་སྡུག་བསལ་བའློ།། 

ཡང་སིད། ① སྐྱེ་སིད་དམ་སྐྱེ་བ། ② བ་མའི་སྤྲུལ་སྐུ། 

ཡང་སིད་ཅན། [མངློན]① སེན་མློ། ② འཁློར་བ། 

ཡང་སིད་ཕི་མ། སྐྱེ་བ་ཕི་མ། 

ཡང་སིད་མེད། [མངློན]ཐར་པ། 

ཡང་སློབ། སློབ་མའི་སློབ་མ། 

ཡང་གསང་། ① གསང་བའི་གསང་བ། ② རློགས་པ་ཆེན་པློ། 

ཡང་གསང་ཆུ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་ཡུལ་ས་ཁུལ་གི་འབབ་ཆུ་ཞིག 

ཡང་གསང་མི་མིན་ལུགས། འདི་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་གི་ནང་མིང་འདློན་བས་པ་ཙམ་ལས་དེའི་

ནང་དུ་རྒྱལ་པློ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློའི་ལློ་རྒྱུས་གང་འདྲ་བཤད་ཡློད་མེད་སྐློར་བཀློད་མི་འདུག་པ་

དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་གསལ་པློར་མ་བཤད་ཀང་། དེ་ནི་རྒྱལ་པློ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་སློ་བློའི་

ཡུལ་ནས་བྱུང་བའི་བཤད་ཚུལ་དེ་ཡིན་ཅིང་། དེ་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་གསལ་བར་བཀློད་ན་དུས་

སྐབས་དེར་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་སྨ་བ་མང་ཆེ་བས་རྒྱལ་པློ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་རྒྱ་གར་ནས་བློད་དུ་

བློས་བློལ་དུ་ཡློང་བའི་རྒྱལ་པློ་རུ་པ་ཏི་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་པ་དང་རྒྱལ་པློ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་ནི་

ཤཱཀ་མུ་ནེའི་རུས་རྒྱུད་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ཟེར་བའི་བཤད་ཚུལ་དེ་ཁས་ལེན་གི་ཡློད་པར་བརེན། 

བཤད་ཚུལ་དེ་དང་མི་མཐུན་པའི་ལློ་རྒྱུས་བཀློད་ན་ཚང་མས་ཁློང་ཁློ་ཆེན་པློ་བེད་ངེས་ཡིན་

པར་བསམས་ནས་རློམ་པ་པློས་གསལ་པློར་བཀློད་མ་ནུས་པ་ཡིན་ཚོད་འདུག 

ཡངས། རྒྱ་ཁློན་ཆ་ེབའ་ིདློན་ཏེ། ཁང་བ་ཡངས་མློ། རབ་ཡངས་ནམ་མཁའ། མ་ིཁློག་ཡངས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཡངས་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

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

ཡངས་ཅན་ཀ་རག ལྷ་སའ་ིནུབ་བང་ཁུལ་དུ་གནས་པའ་ིཡངས་པ་ཅན་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའ་ིས་དཀར་ཞིག 

ཡངས་ཅན་ལ་ཐློག་ཁ། དེང་སྐབས་འདམ་གཞུང་རློང་ཁློངས་ཡངས་པ་ཅན་གི་ལ་ཐློག་ཁ། 

ཡངས་འཇློ་མ། [མངློན]བ་དྲུས་མའམ་བཞློན་མ། 

ཡངས་དློག① གུ་ཡངས་པློ་དང་དློག་པློ། ②རྒྱ་ཁློན་གི་ཚད། ཁང་པའི་ཡངས་དློག ཁློག་པ་ཡང་དློག 

ཡངས་ལན། [མངློན]ས་གཞི། 

ཡངས་པ། ཡངས་པློ་དང་འདྲ། 

ཡངས་པ་ཅན། ①དགའ་ལན་དགློན་པའི་ལྷ་ཁང་ཞིག ② རྒྱ་གར་གི་གློང་ཁེར་ཞིག ③ ས་མིང་ཞིག 

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་འདམ་གཞུང་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

ཡངས་པ་ཅན་དགློན་པ། དགློན་པ་འདི་ནི་ཞྭ་དམར་བ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་ཆློས་གགས་ཡེ་ཤེས་ཀིས་

རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༥༠༣ལློར་ཕག་བཏབ། དགློན་པ་འདིར་ཡངས་པ་ཅན་

ཞེས་ཐློགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རྒན་རབས་ཚོའི་ངག་རྒྱུན་ལ། དེ་སློན་རྒྱ་གར་ཁུལ་དུ་ཡངས་པ་

ཅན་ཞེས་མིང་ཐློགས་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་འཐློར་ཞིག་ཏུ་སློང་བའི་རྒྱ་ཕིབས་དུམ་བུ་

ཞིག་བློད་དུ་དབློར་ནས་བཟློ་བཅློས་བརྒྱབ་རེས་དགློན་པའི་ཁང་ཐློག་ལ་བཀབ་པར་བརེན་

དགློན་པའི་མིང་ལ་ཡངས་པ་ཅན་ཞེས་ཐློགས་པ་ཡིན་ཟེར་སློལ་འདུག གྲུབ་མཐའ་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་འདམ་གཞུང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡངས་པ་དང་དྲི་མ་མེད་པ་ལན་པ། ཡངས་པ་དང་དྲི་མ་མེད་པ་ལན་པ་ཞེས་བ་བ་ཚད་མ་ཀུན་ལས་

བཏུས་པའི་འགེལ་བཤད་ཅེས་པའི་བསྡུས་མིང་།རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་བའི་དབང་པློ་བློ་གློས་ཀིས་

བརམས་པའི་ཚད་མའི་གཞུང་ཞིག 

ཡངས་པའི་གཙང་པློའི་ལྕགས་ཟམ། ཡངས་པའི་གཙང་པློའི་ལྕགས་ཟམ་ནི་བློད་རྒྱ་དམག་འཁྲུག་

སྐབས་སུ་བློད་དམག་འཇང་ཡུལ་དུ་སེབས་ཏེ་འཇང་ཏ་ལིའི་མཚོ་ཁའི་ས་ལེན་པའི་སྐབས་སུ་

ཡངས་པའི་གཙང་པློ་བརྒལ་བའི་ཆེད་དུ་བཙུགས་ཤིང༌། འཇང་ཡུལ་དུ་བློད་རྒྱ་དམག་འཁྲུག་

བེད་པའི་དུས་སྐབས་ནི[ཀུན་སྐྱློང་གསལ་མེའི་བློད་སྐློར་]ལས། ཡུང་ཁང་ཁི་ལློ་དང་པློ་སྟེ་སྤི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལློ་689ལློར་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་

དང༌། [ཐང་ཡིག་གསར་མའི་བློད་སྐློར་]ལས། ཁང་ཨན་ཁི་ལློ་གསུམ་པ་སྟེ་སྤི་ལློ་703པའི་

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་703པའི་ཆུ་ཡློས་ལློ་ཡིན། [ཐང་ཡིག་གསར་མའི་ཀྲུང་ཙུང་གི་རྣམ་ཐར་]

ལས། ཅིན་ལློང་ཁི་ལློ་དང་པློའི་ཟླ་བ་དྲུག་པ་སྟེ་སྤི་ལློ་707ལློར་ཐང་ཅི་ཀྲེན་གིས་ཡའློ་ཤིས་

ས་ཁུལ་གི་དམག་དཔློན་བས་ནས། བློད་དམག་དང་ཡའློ་ཁློན་མཐའ་ཁུལ་གི་མི་རིགས་རྣམས་

ཕམ་པར་བས། ཐང་ཅི་ཀྲེན་གིས་ཡའློ་ཤིས་ས་ཁུལ་གི་དམག་དཔློན་བས་ནས་དམག་དྲངས་

ཏེ། བློད་དང་གཡུལ་འགེད་པའི་སྐབས་སུ། བློད་ཀིས་ཡངས་པའི། ་གཙང་པློ་བརྒྱུད་དེ་ཏ་ལིའི་

མཚོ་ཁར་བགློད་བེད་ཀི་ལྕགས་ཟམ་དང༌། ཆགས་ར་རྣམས་གཏློར་ནས། ཟམ་པའི་ལྕགས་ཐག་

རྣམས་བཞུས་ཤིང་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་རགས་སུ་ལྕགས་ཀི་ཀ་བ་ཞིག་བརྡུངས་ཏེ་ཏེན་ཁིའི་

ཡུལ་དུ་བཙུགས་སློ།། ཞེས་སློགས་གློང་གསལ་གི་ཡིག་རིང་ཁག་ཏུ་འཁློད་པ་ལར་ན། བློད་

ཀིས་ཡངས་པའི་གཙང་པློའི་ཐློག་ཏུ་ལྕགས་ཟམ་བཙུགས་པའི་དུས་ནི་སྤི་ལློ་703པའི་ཆུ་

ཡློས་ལློ་ནས་༧༠༧པའི་མེ་ལུག་ལློའི་བར་གི་ལློ་གང་རུང་ཞིག་ཏུ་ཡིན་དགློས་ཏེ། ལྕགས་ཟམ་

གཏློར་བའི་དུས་ནི་[ཐང་ཡིག་གསར་མའི་ཀྲུང་ཙུང་གི་རྣམ་ཐར་] ལས། ལྕགས་ཟམ་གཏློར་

བའི་ལློ་ནི་ཐའེ་ཅིའི་ཁི་ལློ་དང་པློ་སྟེ་སྤི་ལློ༧༡༢པའི་ལློ་ཡིན་པ་འཁློད་འདུག་ཅིང༌། [ཏེན་གི་

གདུང་རབས་]ནང་དུ་ལྕགས་ཟམ་གཏློར་བའི་ལློ་ཚིགས་སྤི་ལློ་༧༠༧པའི་ལློ་དང༌། ༧༡༢པའི་

ལློ་ཡིན་པ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་འཁློད་འདུག དེས་ན་ཡངས་པའི་གཙང་པློའི་ལྕགས་ཟམ་གིས་རེས་

ཤུལ་དེ་ཨེ་ཧེའི་མཇུག་སྟེ་འགག་སློ་འློག་མའི་（下关）ཉེ་འཁློར་ཞིག་སྟེ། དེང་སང་ལྕགས་

བཞུ་（炼铁）དང༌། ཕན་ཕློ་（平坡）བར་གི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན་དགློས། དེང་སང་ཡངས་པའི་
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རློང་（漾濞县）གི་ཉེ་འཁློར་གི་གཙང་པློའི་སྟེང་དུ། དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་དུ་བཙུགས་

པའི་ལྕགས་ཟམ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ། ཕལ་ཆེར་བློད་ཀིས་ལྕགས་ཟམ་བཙུགས་པའི་ཤུལ་དེར་

བཙུགས་ཡློད་པ་འདྲ། མ་གཞི་བློད་དམག་གིས་བཙུགས་པའི་ལྕགས་ཟམ་དང༌། དམག་མཁར་

རྣམས་ནི། ཐང་ཅི ་ཀྲེན་གིས་ར་བ་ཤུལ་མེད་དུ་གཏློར་ནས་མི་རབས་མང་པློས་བར་དུ་ཆློད་

ཅིང༌། ལློ་རྒྱུས་ཀི་ཡིག་ཆ་རྣམས་སུ་གསལ་པློར་མ་འཁློད་པའི་སྟབས་ཀིས་ལྕགས་ཟམ་གི་

རེས་ཤུལ་དེ་ཕློགས་ཙམ་ཞིག་ལས། འདི་རེད་ཅེས་ཁ་ཚོན་གཅློད་དཀའ་བ་ཞིག་རེད། 

ཡངས་པློ། རྒྱ་ཆེ་བ། ས་ཆ་གུ་ཡངས་པློ། བློ་རྒྱ་ཡངས་པློ། ཁློག་ཡངས། སྤན་ཡངས་པློ། སྐུ་ཁློ་

ལག་ཡངས་ཤིང་བཟང་བ། ཡངས་པའི་བསམ་པ། བག་ཡངས་པློ། བློ་ཡངས་ཁློག་གསལ། མི་

སེམས་བདེ་ན་བཟང་། མེ་ཁློག་ཡངས་ན་བཟང་། སེ་དློན་ཤློད་ན་ཁློག་པ་ཡངས་དགློས། ར་རྒློད་

ཁིད་ན་མཐར་མདའ་རིང་དགློས། 

ཡངས་མ། [མངློན]ས་གཞི། 

ཡངས་བསལ། ཁིམ་ནང་གི་ཅ་ལག་རྣམས་གལ་འགིག་པློར་འཇློག་ཅིང་གུ་ཡངས་པློར་བེད་པའི་དློན། 

ཡད་དེ་ཡུད་དེ། ① གསལ་པློ་མེད་པ། སར་གི་གནས་ལུགས་ཡད་དེ་ཡུད་དེ་དྲན་པ། བསམ་བློ་

ཡད་ཡུད་ཙམ་ལས་མ་བཏང་བ། ② ཁེ་ཉེན་ལ་མི་ལ་བའི་གཏམ་དང་བ་བ་རྔམ་ཆེན། ཁེ་ཉེན་

ཇི་བྱུང་མི་བརི་བར་ཡད་ཡུད་བ་རྒྱུ། 

ཡད་ཡུད། ཡད་དེ་ཡུད་དེའི་བསྡུས་ཚིག 

ཡན། ཡས་མཚམས་འབེད་པའི་ཚིག རི་སྐེད་ཡན་དུ་སློང་བ། རང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་ཡན་ལ། 

ཡན་ཀ་འཕང་བ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ༡༩༣༠ལློར་ཕག་བཏབ། ད་ལ་

མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡན་ཁ། ཡང་དག་པ་མིན་པའི་དློན། 

ཡན་ཁར་བ། ཟུར་དུ་ཁ་འཐློར་བའམ། ཐློར་བུ་བའམ། ཡན་གར་བ། དཀར་ཡློལ་ཡན་ཁར་བ། 

ཡན་གར། ལློགས་སུ་ཐློན་པའམ་ཟུར་པ། 

ཡན་རྒྱུག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཞིག་སྟེ། 
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དབིན་སྐད་དུ་flooding ཟེར། 

ཡན་ཆད། ཡ་ཚད་དམ་ཡས་མཚམས་འཛིན་པའི་ཚིག བསམ་འཆར་འདིར་ཡིད་མཐུན་པ་བརྒྱ་ཆ་

དགུ་བཅུ་ཡན་ཆད་ཟིན་འདུག 

ཡན་ཆློད། ཡན་ཆད་དང་དློན་གཅིག 

ཡན་པ། ① འཁམ་པ། གང་ས་གང་ལ་ཡན་དུ་འཇུག གཞན་ཡུལ་དུ་ཡན་ནས་ཕིན་པ། ② བརླག་

པ། དངློས་པློ་འདི་མ་ཡན་པ་ཞིག་གནང་དགློས། ③ སྣང་མེད། ཡན་པར་བཞག་པ། ཡན་པར་

གཏློང་བ། བདག་མེད་རྒྱ་ཡན་དུ་འཇློག་པ། ④ གཞན་པ། འདི་མིན་ཡན་པ་ཅི་ཞིག་ཡློད། ⑤ 

བདག་ཏུ་མ་བཟུང་བ་དང་བདག་པློ་མེད་པ། ཁི་ཡན། ས་ཞིང་ཡན་པ། 

ཡན་པ་བ། བེ་བག་པའམ་ལློགས་གར་བ། ལག་ཆ་ཡན་པ་བ། མི་རིགས་ཡན་པ་བ། 

ཡན་པློ། ཡན་པློར་སློང་བའམ་ཡན་པློར་བཏང་བ་ཞེས་ལྷློད་ཡངས་པར་བས་པའམ་རང་དགར་དུ་བཏང་བ། 

ཡན་མན། ཡན་ཆད་དང་མན་ཆད་དེ། ཧ་ལམ་མམ་རགས་ཙམ། རྒྱ་མ་ལྔ་བཅུ་ཡན་མན་ཙམ། ལློ་

ཉི་ཤུ་ཡན་མན། 

ཡན་ལག ① ལུས་ལས་ཡན་པར་གེས་པའི་ལག་པ་གཉིས་དང་། རང་པ་གཉིས། མགློ་བཅས་ལྔའི་

སྤིའི་མིང་། ལུས་ཀི་ཡན་ལག ཡན་ལག་ཉམས་པ། ② ཆ་ཤས་སམ། ཡན་ལག ཚུལ་ཁིམས་

ཀི་ཡན་ལག ལུས་དང་ཡན་ལག ར་བ་དང་ཡན་ལག གཙོ་བློ་དང་ཡན་ལག ཡན་ལག་དང་ཉིང་

ལག ཡན་ལག་དང་ཉེ་བའི་ཡན་ལག ཡན་ལག་དངུལ་ཁང་། ཡན་ལག་ཚོང་ཁང་། ཡན་ལག་

མ་ཚང་བ། དབིན་སྐད་དུ་branchཟེར། 

ཡན་ལག་སྐྱེས། ཕློ་མཚན་གི་མིང་གཞན། 

ཡན་ལག་སྐྱློན་ཅན། རང་ལག་སློགས་ལ་སྐྱློན་དང་ལན་པ། 

ཡན་ལག་དཀར་ཆག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཞིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་sub-directory ཟེར། 

ཡན་ལག་གི་ཁ་དློག སྤིན་དང་དུ་བ་སློགས་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་མདློག་གློ 

ཡན་ལག་ག་ིཁ་དློག་བརྒྱད། སྤིན་དང་། དུ་བ། རྡུལ། ཁུག་རྣ། གིབ་མ། ཉ་ིའློད། སྣང་བ། མུན་པ་བཅས་སློ།། 
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ཡན་ལག་གི་ལྟུང་བེད་བརྒྱད། དམ་ཉམས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྟེན་པ། ཚོགས་འཁློར་གི་གལ་དུ་མི་མཐུན་

པར་རློད་པ། གསང་སགས་ཀི་ཆློས་སྣློད་མིན་ལ་སྟློན་པ། དད་ལན་ལ་ཆློས་ལར་བཅློས་པ་སྟློན་

པ། ཉན་ཐློས་ལ་སློགས་ཐེག་པ་འློག་མའི་ནང་དུ་ཞག་བདུན་ལངས་པར་བསད་པ། མ་སྨིན་པ་

ལ་གསང་བ་ཟབ་མློ་སྟློན་པ། ཕག་རྒྱའི་དློན་ལ་མི་མཁས་པ་ལ་ལུས་ཀི་ཕག་རྒྱ་སྟློན་པ། བསྙེན་

པར་མ་བས་པར་དཀིལ་འཁློར་གི་ལས་རབ་འབམས་དབང་དང་རབ་གནས་སྦིན་སེག་ལ་

སློགས་བེད་པའློ།། 

ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ། བསྐྱེད་པ་མ་ཧཱ་ཡློ་ག་ལ། འདློད་ཆགས། ཞེ་སང་། གཏི་མུག ང་

རྒྱལ། ཕག་དློག་སྟེ་མི་སང་བའི་དམ་ཚིག་ལྔ། དྲི་ཆེན། དྲི་ཆུང་། རཀྟ། བང་སེམས་དཀར་དམར་

ཏེ་དང་དུ་བངས་པ་ལྔ། སློག་གཅློད། མ་བིན་པར་བངས། མི་གཙང་སྤློད་པ། རྫུན་དུ་སྨ་བ། ངག་

འཁལ་བ་སྟེ་སང་བར་བ་བ་ལྔ། ཕུང་པློ་འབྱུང་བ་རྣམ་ཤེས་རྣམས་ཡབ་ལྔ་ཡུམ་ལྔར་གསལ་

པློར་ཤེས་པར་བ་བ་ལྔ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས། རྡློ་རེའི་རིགས། རིན་པློ་ཆེའི་རིགས། 

པདྨའི་རིགས། ལས་ཀི་རིགས་ཏེ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལྔ་དང་ཉི་ཤུ་ར་ལྔའློ།། 

ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ལས་སུ་རུང་བར་བས། རང་ཉིད་ཀི་སྐྱེས་པའི་དབང་པློ་ལ་རང་གི་ལག་པས་

བཟུང་ནས་ཆགས་པ་སྤད་པ། 

ཡན་ལག་གི་ཚོན་མདློག ར་བའི་ཚོན་མདློག་བཞི་ཕན་ཚུན་བསེས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚོན་མདློག་

སྟེ། ཡན་ལག་རྒྱས་པ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ནི། དཀར་པློ་དཀར་སེར་དཀར་དམར་ཆུ་ཤེལ་མདློག 

སེར་པློ་སེར་སྐྱ་དམར་སེར་ལི་ཁིའི་མདློག དམར་པློ་དམར་སྐྱ་དམར་སྨུག་རྒྱ་སྐག་མདློག སློན་

པློ་སློ་སྐྱ་སློ་ནག་གཡུ་ཁ་མདློག ལང་གུ་ལང་སེར་ལང་སྐྱ་ལང་ནག་གློ ཤ་ཁ་ཇ་ཁ་མློན་ཁ་ཐལ་

ཁ་དང་། སྨུག་པློ་སྨུག་ནག་གློ་བ་ཁ། དུད་ཁ་རེ་ཁ་རུས་ཁ་མུན་ཁ་མདློག་ཅེས་སློ།། 

ཡན་ལག་གི་རླུང་། འབྱུང་འགྱུར་གི་ཆློས་ལྔ་བསྐྱེད་པ་ལས་གྱུར་པ། 

ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ། ལུས་ལ་གནས་པའི་འབྱུང་གྱུར་གི་རླུང་སྟེ། ཀླུའི་རླུང་ས་ཁམས། རུས་སལ་

གི་རླུང་རླུང་ཁམས། རངས་པའི་རླུང་མེ་ཁམས། ལྷས་བིན་གི་རླུང་ཆུ་ཁམས། ནློར་རྒྱལ་གི་

རླུང་ས་ཁམས་རྣམས་སློ།། རྒྱུད་སེའི་དགློངས་པར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

 ༡ ཀླུ་ཡི་རླུང་། གནས་པའི་ཡུལ། ར་སུམ་སྐློར་མ་སྟེ། རྒྱུ་བའི་ཕློགས་ར་དབུ་མའམ་ཀད་པའི་

གཡས་ངློས་ལྷློ་ནུབ་རྒྱལ་གི་ར་འདབ་ནས་རེ་མློ་མིག་ལ་ཟུག་པ། བེད་ལས། མིག་གི་

གཟུགས་མཐློང་བར་བེད། རེ་མློ་གཞན་རྣམས་ལུས་ལ་ཁབ་པས་ལུས་སེག་པར་བེད། དེང་

དུས་ཚན་རིག་པས་འདློད་པའི་ནུབ་ལུགས་པའི་ཀད་པའི་ར་ཨློ་ཕུ་ཐི་ཁི་ (Optic) དང་བེད་

ལས་མཚུངས། 

 ༢ རུས་སལ་གི་རླུང་། གནས་པའི་ཡུལ། རྒྱལ་བའི་ར། རྒྱུ་བའི་ཕློགས་ནི་ཀད་པའི་རྒྱབ་ཕློགས་

ནས་རྣ་བ་དང་འབེལ་བ། བེད་ལས། རྣ་བས་སྒ་ཐློས་པར་བེད་པ། རེ་མློ་གཞན་རྣམས་ཀིས་

ལུས་ཀི་ཡན་ལག་རང་ལག་རྣམས་འགུལ་བསྐྱློད་བེད། དེང་དུས་ནུབ་ལུགས་ཀད་ར་བ་སི་ཐེ་

བྷུའུ་’ལ་ཁ་ཁི་ལེ་ཡེ (Vestibulocochlear) དང་བེད་ལས་མཚུངས།

 ༣ རངས་པའི་རླུང་། གནས་པའི་ཡུལ་ར་ཁིམ་མ། རྒྱུ་བའི་ཕློགས། ཀད་པའམ་དབུ་འི་ནུབ་

བང་མཚམས་ནས་ཀུན་འཕང་པའི་ར་ལས་རྣ་བུག་དང་འབེལ་ནས་རྒྱུ་བ། བེད་ལས། དྲི་འཛིན་

པར་བེད་ཅིང་། རེ་མློ་གཞན་རྣམས་ཀིས་ཁློང་ཁློ་འཁྲུག་པར་བེད། དེང་དུས་ནུབ་ལུགས་ཀི་

ཀད་ར་ཨློལ་ཧས་ཁི་ཐློ་རློས (Olfactory) དང་བེད་ལས་མཚུངས། 

 ༤ ལྷས་བིན་གི་རླུང་། གནས་པའི་ཡུལ། ར་གཏུམ་མློ་མ་ལ་གནས། རྒྱུ་བའི་ཕློགས། གཡློན་

བང་ཕློགས་དབང་པློ་ར་ནས་ལྕེ་དང་འབེལ་ཏེ་རྒྱུ། བེད་ལས། རློ་འཛིན་པར་བེད། རེ་མློ་གཞན་

རྣམས་ཀིས་གལ་བ་བེད། དེང་དུས་ནུབ་ལུགས་ཀད་ར་གི་ལློ་སློ་’བིས་རེན་རྒྱལ (Glos-

sopharyngeal) དང་བེད་ལས་མཚུངས་སློ། 

 ༥ ནློར་རྒྱལ་གི་རླུང་། གནས་པའི་ཡུལ། ར་བདུད་བལ་མ། རྒྱུ་བའི་ཕློགས། ཀད་པའི་གཡློན་

བང་ཤར་གི་ཕློགས་ནས་ཚུལ་འཆློས་པའི་ར་དང་འབེལ་ནས་ལུས་ཀི་བ་སྤུའི་སློ་ཡློངས་རློངས་

དང་འབེལ་ནས་རྒྱུ། བེད་ལས། རེག་བ་འཛིན་པ་བེད། ལུས་འདི་ཤི་ནས་ཆ་ཤས་སུ་མ་འཐློར་

གི་བར་དུ་གནས་ཤིང་ལུས་ས་བའི་ཁམས་ཡིན། དེང་དུས་ནུབ་ལུགས་ཀི་ལུས་ལ་འབེལ་བའི་

ར་དཀར་གི་ཡན་ལག་རྣམས་ཀི་བེད་ལས་དང་མཚུངས་སློ།

ཡན་ལག་གློག་ཐག 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།  ༼ཡ༽

ཞིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་drop cable ཟེར། 

ཡན་ལག་བརྒྱད། དཔལ་ལན་གསློ་བ་རིག་པའི་ལུས་ཅན་ནད་གསློ་བའི་སྐབས་ལ་ཡན་ལག་མི་འདྲ་

བ་བརྒྱད་མཆིས་ཏེ་ལུས་སྤིའི་ནད་ཀི་ཡན་ལག་བིས་ནད་ཀི་ཡན་ལག མློ་ནད་ཀི་ཡན་ལག 

གདློན་གི་ཡན་ལག མཚོན་གི་ཡན་ལག དུག་གི་ཡན་ལག རྒས་པ་གསློ་བའི་ཡན་ལག རློ་

ཙའི་ནད་གསློ་བར་བ་བའི་ཡན་ལག་བཅས་བརྒྱད་དློ།། 

ཡན་ལག་བརྒྱད་ལན། [མངློན]ཆུ་བློ་གངྒཱ། 

ཡན་ལག་བརྒྱད་ལན་གི་ཆུ། མངར་བ་དང་། བསིལ་བ། འཇམ་པ། ཡང་བ། དྭངས་པ། གཙང་བ། 

མགིན་པ་ལ་མི་གནློད་པ། ལློ་བར་ཕན་པ་སྟེ་བརྒྱད། 

ཡན་ལག་བརྒྱད་ལན་གི་བསྙེན་གནས། བསྙེན་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་སྟེ། སློག་གཅློད་པ་དང་། 

མ་བིན་པ་ལེན་པ། དུས་མ་ཡིན་པའི་ཁ་ཟས་ཟ་བ། ཕེང་སློགས་གར་སློགས་གཅིག་ཏུ་བས་པ། 

མལ་ཆེ་མཐློ་བཅས་སློང་བའློ།། 

ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ཁིམས། ཡན་ལག་བརྒྱད་ལན་གི་བསྙེན་གནས་དང་དློན་གཅིག 

ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྙིང་པློ་བསྡུས་པ། འཕགས་ཡུལ་གི་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་དཔའ་བློས་མཛད་

པའི་སྨན་གི་བསྟན་བཅློས་ཚད་མ་ཞིག 

ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་རང་འགེལ། འཕགས་ཡུལ་གི་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་དཔའ་བློ་རང་ཉིད་ཀིས་

མཛད་པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལ། སར་རང་ཉིད་ཀིས་འགེལ་བ་མཛད་པའི་སྨན་གི་བསྟན་

བཅློས་ཚད་མ་ཞིག 

ཡན་ལག་ངན། [མངློན]རྐུན་པློའམ་ཇག་པ། 

ཡན་ལག་ལྔ། ① རང་ལག་བཞི་དང་མགློ ཡན་ལག་ལྔ་ས་ལ་གཏུགས་ནས་ཕག་བ་བ། ② སྐར་

རིས་སྐབས་ཀི་ལྔ་བསྡུས། 

ཡན་ལག་ལྔ་ལན་གི་སྦློར་བ། འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ལུགས་ཀི་ཕག་ཆེན་ཁིད་པའི་སློན་འགློའི་

སྦློར་བ་ཡན་ལག་ལྔ་སྟེ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསློམ་པ་དང་། རང་ལུས་ལྷར་བསློམ་པ། བ་མ་ལ་

མློས་གུས་བསློམ་པ། མི་རག་པའི་ལ་བ་བསློམ་པ། བསློ་སྨློན་གིས་རྒྱས་འདེབས་པ་བཅས་སློ།། 
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ཡན་ལག་ལྔ་པ། [མངློན]རུས་སལ། 

ཡན་ལག་ལྔ་སས་པ། [མངློན]རུས་སལ། 

ཡན་ལག་ལྔ་འཛིན་མའི་གཞིར་ཕབ་པའི་ཕག ཡན་ལག་ལྔ་ས་ལ་ཕབ་པའི་ཕག་སྟེ། སྤིར་སངས་

རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་ཕག་འཚལ་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟེ། ① ལག་པ་གཉིས་སྙིང་ཁར་ཐལ་མློ་སྦློར་

བ་ཙམ་གི་ཕག་འཚལ་ཚུལ་དང་། ②ཡན་ལག་ལྔ་ས་ལ་རེག་པའི་ཕག་འཚལ་ཚུལ་ཏེ་དེང་སང་

བསྐུམས་ཕག་ཏུ་གགས་པ། ③ ལུས་ཐམས་ཅད་ས་ལ་ཕབ་པའི་ཕག་སྟེ་དེང་སང་བརྐྱངས་

ཕག་ཏུ་གགས་པ་དང་བཅས་གསུམ་ཡློད་པའི་ནང་ནས་སྐབས་འདིའི་ཡན་ལག་ལྔ་འཛིན་མའི་

གཞིར་ཕབ་པའི་ཕག་ཅེས་པ་ནི་གཉིས་པ་དེ་ཡིན་ནློ།། 

ཡན་ལག་ལྔ་ས་ལ་ཕབ་པའི་ཕག ཡན་ལག་ལྔ་ས་ལ་རེག་པ་དང་དློན་འདྲ། 

ཡན་ལག་ལྔ་ས་ལ་རེག་པའི་ཕག དཔྲལ་བ། ལག་མཐིལ་གཉིས། པུས་མློའི་ལྷ་ང་གཉིས་བཅས་ས་

ལ་གཏུག་པ་ཡིན། 

ཡན་ལག་ཅན། ① ཆ་ཤས་འདུས་པའི་ཚོགས་པ། ② [མངློན]ཟླ་བ། 

ཡན་ལག་གཅིག་པའི་གཟུགས་ཅན། གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་ཅན་དློན་

གི་ཡན་ལག་གཅིག་ཁློ་ན་དཔེའི་ཡན་ལག་གཅིག་གི་གཟུགས་ཅན་དུ་བས་ཤིང་། ཡན་ལག་

ལྷག་མ་དང་། ཡན་ལག་ཅན་གཟུགས་སུ་མ་བཀློད་པའི་རྒྱན་ཞིག་སྟེ་འདིས་ཡན་ལག་གཉིས་

གཟུགས་སློགས་ཀང་མཚོན། 

ཡན་ལག་བཅུ་ཆློག བ་རྒྱུད་ཀི་བསྙེན་སྦློར་ཡན་ལག་བཅུའི་ཆློ་ག་སྟེ། གང་དུ་སྒྲུབ་པའི་གནས་དང་། 

དེ་ཉིད་གསུམ། བསམ་གཏན་གསུམ། སགས་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཆློ་ག སྦིན་སེག་གི་ཆློ་ག 

དབང་བསྐུར་གི་ཆློ་ག་སྟེ་བཅུའློ།། 

ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་རྣམ་ཤེས། ལས་ཀི་བག་ཆགས་འཛིན་པར་བེད་པའི་ཀུན་གཞི་

ས་བློན་གི་ཆའམ། ལས་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེ་གནས་སུ་དང་པློར་གྲུབ་པའི་རྣམ་ཤེས། 

ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་མ་རིག་པ། ཡུལ་མི་གསལ་བའི་རྣམ་པས་འཇུག་པའི་སེམས་

བྱུང་གང་ཞིག འདུ་བེད་ཀུན་སློང་དུ་གྱུར་པ། 
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ཡན་ལག་མཆློག [མངློན]མགློ 

ཡན་ལག་མཆློག་ལན་མ། [མངློན]བུད་མེད་མཛེས་མ། 

ཡན་ལག་འཇུག ཀར་མང་རིས་སུ་ཡན་ལག་འཇུག་གི་རི་མློ་སྟེ་གཉིས་ཤར་ན་ཡུལ་གྲུ་ལ་ལར་ཆར་

འབབ་ཅིང་། ལ་ལར་མི་འབབ། འབྲུ་ཚོགས་ཉམས། 

ཡན་ལག་ལ་བུའི་བསྟན་བཅློས་བཞི། དཔལ་ལན་ཆློས་གགས་པས་མཛད་པའི་ཚད་མ་སེ་བདུན་

ལས་གཏན་ཚིགས་ཐིགས་པ། རློད་པའི་རིགས་པ། འབེལ་བ་བརག་པ། རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པའློ།། 

ཡན་ལག་སྟློང་། ༡ ཆུ་ལས་བྱུང་བ་བརྒྱ། ༢ རླུང་གིས་དེད་པ་བརྒྱ། ༣རི་སྨན་བརྒྱ། ༤རྡློ་སྨན་བརྒྱ། 

༥ སློ་སྨན་བརྒྱ། ༦ ཤིང་སྨན་བརྒྱ། ༧ གཤློག་པ་ཅན་བརྒྱ། ༨གདློང་པ་ཅན་བརྒྱ། ༩ སེར་མློ་

ཅན་བརྒྱ། ༡༠ མཆེ་བ་ཅན་བརྒྱ་སྟེ་སྟློང་ངློ་།། ཡང་ན། ༡ རྨིག་པ་ཁ་དབག་ཅན་བརྒྱ། ༢ རྨིག་

ཟླུམ་བརྒྱ། ༣དུག་དང་སྨན་མི་འབེད་དློ།། འགློ་བ་གཟུགས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་། ས་གཞི་རི་

བཅུད་ཐམས་ཅད་དློ།། 

ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན། ཁད་གཞི་འཁྲུལ་འཁློར་ཡན་ལག་མང་པློ་ཚོགས་པ་ཞིག་ལ་དཔེར་

མཚོན་ན་རང་ཉིད་ཡན་ལག་ཅན་དེ་ལ་ཡློད་པའི་འཁློར་ལློ་དང་། སློག་ཤིང་སློགས་དེའི་ཡན་

ལག་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་ཐུན་མློང་གི་ཐ་སྙད་ཞིག 

ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་གི་འབེལ་བ། རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་འབེལ་སྒའི་ནང་གསེས། ཤིང་གི་ཡལ་

ག ལག་པའི་སློར་མློ། མེ་ཏློག་གི་འདབ་མ། 

ཡན་ལག་སེ་ཚན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཞིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་subunit ཟེར། 

ཡན་ལག་དྲ་རྒྱ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཞིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་subnet ཟེར། 

ཡན་ལག་དྲུག་པ། [མངློན]བ་སྤིའི་མིང་། 

ཡན་ལག་བདུན་པ། ཆློས་སྒྲུབ་པའ་ིསློན་འགློའ་ིསྦློར་བའ་ིཆློས་བདུན་ཏ་ེཚོགས་བསགས་ཡན་ལག་བདུན་

པ་དང་། རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་། སགས་ཕློགས་ཀ་ིཡན་ལག་བདུན་པ་ལ་བུའློ།། 
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ཡན་ལག་དབེ་ས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཞིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་branchpointཟེར། 

ཡན་ལག་འབྱུང་། གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སྟློན་པའི་བཀའ་བསློས་ལར་རི་བློ་

གངས་ཅན་ན་གནས་ནས་བསྟན་པའི་གཉེར་འཛིན་པ། 

ཡན་ལག་མ་ངན་ལས་འདས་པ། བསམ་གཏན་གི་དངློས་གཞི་མངློན་དུ་བས་པ་ན། འདས་པའི་ཡན་

ལག་ལས་གློལ་བའི་དློན། 

ཡན་ལག་དམར། [མངློན]གཟའ་མིག་དམར། 

ཡན་ལག་ཚིགས་ཆེན་བཅུ་གཉིས། དཔྱི་ཚིགས་གཉིས་དང་། དཔུང་ཚིགས་གཉིས། པུས་ཚིགས་

གཉིས། གྲུ་ཚིགས་གཉིས། མཁིག་ཚིགས་གཉིས། ལློང་ཚིགས་གཉིས་བཅས་བཅུ་གཉིས་ལ་

ཟེར་ཏེ། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། ཚིགས་ཆེན་བཅུ་གཉིས་དཔྱི་དང་དཔུང་པ་དང་། པུས་

མློ་གྲུ་མློ་མཁིག་མ་ལློང་ཚིགས་རྣམས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཡན་ལག་བཞི། གཟུགས་སྒྲུབ་ཡན་ལག སློག་སྒྲུབ་ཡན་ལག བདེ་སྒྲུབ་ཡན་ལག བདེ་བ་འགྲུབ་

པའི་ཡན་ལག་བཅས་སློ།། 

ཡན་ལག་བཞི་པ། [མངློན]དམག་དཔུང་བཞི། 

ཡན་ལག་བཞི་པའི་དཔུང་། ར་དམག་དང་། གང་པློ་ཆེའི་དམག ཤིང་རའི་དམག རང་ཐང་གི་དམག་

བཅས་བཞི་ཡློད་པའི་དམག་དཔུང་། 

ཡན་ལག་རླུང་ལྔ། དུས་ཀི་འཁློར་ལློ་ནས་གསུངས་པའི་ར་བའི་རླུང་དང་། ཡན་ལག་གི་རླུང་གཉིས་

དབེ་བའི་ཡ་གལ་ཀླུ་དང་། རུས་སལ། རངས་པ། ལྷས་སྦིན། ནློར་རྒྱས་བཅས་ཡན་ལག་གི་

རླུང་ལྔའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེས་མཛད་པའི་ཟབ་མློའི་ནང་གི་དློན་ལས། 

བདེན་བལ་རྒྱབ་ཕློགས་རླུང་མཚམས་དང་། གཡློན་ཕློགས་དབང་ལན་རིམ་པ་ལར། ཀླུ་སློགས་

ཡན་ལག་རླུང་ལྔ་སྟེ། ཀླུ་ཡི་གཟུགས་འཛིན་ལུས་སེག་བེད། རུས་སལ་སྒ་འཛིན་རང་ལག་

བསྐྱློད། རངས་པས་དྲི་འཛིན་ཁློ་འཁྲུག་བེད། ལྷས་སྦིན་རློ་འཛིན་གལ་བ་བེད། ནློར་རྒྱས་རེག་

འཛིན་ལུས་འདི་ལ། ཤི་ནས་མ་འཐློར་བར་དུ་གནས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཡན་ལག་ལས་ཆློག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཞིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་subprogram ཟེར། 

ཡན་ལག་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་འབེས་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་བཅུའི་

ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་ཕེ་བ་སྟློན་པར་མཛད་པ་

ཉིད་ཀིས་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་འབེས་པ། 

ཡན་སློང་མེད་པ།གུ་ཡངས་སུ་མ་སློང་བའི་དམ་འཛིན། 

ཡན་ཧྥུའུ་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ལུང་མདློ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡབ། ① ཕའི་ཞེ་ས། ② སྐྱིབས། བསིལ་ཡབ། མདའ་ཡབ། ③ ཕློ་རྒྱུད་ཀི་ལྷ། 

ཡབ་ཀི་མཁས་ལས་གསུམ། སྐྱེད་བེད་མ། འབེབ་བེད་མ། བསྐུལ་བེད་མའློ།། 

ཡབ་ཀི་གློ་བགིས། ཡབ་འདས་པློའི་ཚབ་བས་ཏེ་རང་ཉིད་གསློ་སྐྱློང་བེད་པ། 

ཡབ་ཀི་རྒྱུ་བཞི། གསང་བ་ར་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ས་མ་སྟེ་ཐིག་ལེའི་བཞུགས་གནས་ཀད་པ། རྒྱུ་

བའི་ལམ་རྒྱུངས་པ། གཤེགས་ཤུལ་རྡློ་རེ་ཆུ་བ།སྣློད་ཡུམ་གི་མཁའ་གསང་སྟེ་བཞིའློ།། 

ཡབ་ཀི་ཕག་རྒྱ་དྲུག དབུ་རྒྱན་དང་། རྣ་རྒྱན། མགུལ་རྒྱན། གདུ་བུ། མཆློད་ཕིར་ཐློགས། ཐལ་ཆེན་

གི་ཚོམ་བུ་དྲུག་གློ 

ཡབ་ཀི་འབག ཡབ་རྒྱལ་པློའི་འབག 

ཡབ་རྒྱལ་པློ། ཡབ་ཀང་ཡིན་ལ་རྒྱལ་པློའང་ཡིན་པ། 

ཡབ་གཅིག རང་གི་ཕའི་ཞེ་སའམ་བརི་བཀུར་ཆེ་བའི་མིང་། 

ཡབ་ཆེན། ས་དུས་མི་དྲག་སྐུ་དྲག་གི་ཕྲུ་གུའི་ཕ་ཡི་ཆེ་མིང་ངམ་ཞེ་ས། 

ཡབ་རེ། རང་གི་བུ་སློགས་ཉེ་འཁློར་གིས་རྒྱལ་པློ་ལ་འབློད་པའི་ཞེ་ས། ས་སྐྱློང་ཡབ་རེ་རྒྱལ་པློ། 

ཡབ་རེ་བ་མ་སྐལ་ལན་རྒྱ་མཚོ། གཤམ་དུ་ཤར་སྐལ་ལན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

ཡབ་པ། [རིང]རློགས། 

ཡབ་འབངས། ཕ་ཕློགས་ཀི་མི་སེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡབ་འབངས་རུས་དྲུག སར་བློད་རྒྱལ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློས་བློད་ལ་དབང་སྒྱུར་སྐབས་རྒྱལ་རིགས་

སུ་གཏློགས་པའི་རུས་ཏེ། ལྷློ། གཉགས། ཁྱུང་། སྣུབས། སེ། སློ་བཅས་དྲུག 

ཡབ་མེས། ① ཕ་དང་མེས་པློ། ② མེས་པློ་ས་རབས། 

ཡབ་གཞིས།གནའ་དུས་བློད་ཀི་བ་ཆེན་རྣམས་ཀི་འཁྲུངས་པའི་ཁིམ་ཚང་ལ་ཟེར། 

ཡབ་ཡབ་པློ། སེམས་རང་སར་གནས་མི་ཐུབ་པ། 

ཡབ་ཡུམ། ① ཕ་མ་གཉིས། ② ཁློ་ཤུག་གཉིས། 

ཡབ་ཡློབ། ཡ་བེ་ཡློ་བེའི་བསྡུས་ཚིག 

ཡབ་ཤེར་ནག་པློ། ལྷ་སིན་སེ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ནས་བདུད་རིགས་སུ་གཏློགས་པ་ཞིག 

ཡབ་སས། ① ཕ་དང་བུ། ② སློབ་དཔློན་དང་སློབ་མ། 

ཡབ་སས་ལྔ། ཀླུ་སྒྲུབ། ཨཱརྱ་དེ་བ། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས། ཀླུའི་བང་ཆུབ། ཟླ་བ་གགས་པ་བཅས་ཡིན། 

ཡབ་སས་མཇལ་བའི་མདློ།། ཡབ་སས་མཇལ་བ་དེ་ཁློ་ན་ངེས་པར་བསྟན་པའི་བམ་པློ་བཅློ་ལྔ་པ་

ལེའུ་ཉེར་དྲུག་དང་། ཤློ་ལློ་ཀ་བཞི་སྟློང་ལྔ་བརྒྱ་ཡློད་པ། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་ཤཱི་ལེནྡྲ་བློ་དྷི་

དང་། ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་

གསར་བཅད་ཀིས་བཅློས་པའློ།། 

ཡབ་ལྷ་བརྡལ་དྲུག་གི་སས་ལྷ་རབས་མཆེད་བདུན། ༡ ལྷ་རློང་རློལ་པློ། ༢ ཁི་བ་སྟག་གཟིག ༣ཐེན་

ཚོ་ཟློ་འབལ་བཅས་གཅེན་གསུམ། ༤ལྷེའུ་རེ་གུང་བཙན། ༥ ལྷེའུ་རེ་ཡང་བཙན། ༦ ལྷེའུ་རེ་

ཟིན་བཙན་གསུམ་སྟེ་གཅུང་གསུམ། ༧ བར་གི་རེ་ཁི་ནེ་རྒྱལ་བ་བཅས་སློ།། 

ཡབ་ལྷ་སེ་དྲུག བློད་ཡུལ་སྐྱློང་བའི་གདློད་མའི་ལྷ་རིགས་ཞིག 

ཡམ། ① ཡམས་དང་འདྲ། ② བློད་ཀི་རུས་ཤིག 

ཡམ་བུ། ནཻ་པཱ་ལའི་རྒྱལ་ས་ཀ་ཏེ་མ་གྲུ། 

ཡམ་མེ་བ། ཧ་ལམ་མམ་རགས་ཙམ། སློབ་སྦློང་ཡམ་མེ་བ་ཞིག་ལས་བེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་། 

ཡམ་མེ་ཡློམ་མེ། ① འགུལ་སྟངས་སམ་གཡློ་ཚུལ་ཞིག ཤིང་འགློ་རླུང་གིས་བསྐྱློད་དེ་ཡམ་མེ་ཡློམ་

མེ་བེད། ཟམ་པ་ཡམ་ཡློམ་བེད་པ། ② ཚིག་དློན་རགས་རིས་ཙམ། ཡམ་ཡློམ་ལ་ལུས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

གསལ་པློ་མེད་པའི་འགེལ་བཤད་ཡམ་མེ་ཡློམ་མེ་ཞིག་གིས་གློ་རློགས་ལ་ཕན་མི་ཐློགས། 

ཡམ་ཡློམ། ཡམ་མེ་ཡློམ་མེའི་བསྡུས་ཚིག 

ཡམ་ཤིང་། སགས་ཀི་སྦིན་སེག་གི་རས་འློམ་བུ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཕ་མློའི་ཤིང་དང་། བུད་

ཤིང་། བིན་ཟའི་ཤིང་། སྦིན་སེག་ཤིང་། ཚིག་བེད་ཤིང་། ཞུགས་ཀི་ཤིང་། ཤིང་བུ། སེག་ཤིང་། 

ཧློམ་ཤིང་བཅས་སློ།། 

ཡམ་ཤུད་དམར་པློ། བཙན་རྒློད་འབར་བ་སྤུན་བདུན་གི་ནང་ཚན་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད། 

ཡམས། ①རིམས་ནད། དལ་ཡམས། ② རྒྱུ་མཚན་ཏན་ཏན་བཤད་རྒྱུ་མེད་པའི་ཚོད་བཤད། 

མཁས་རླློམ་བཤད་ཡམས། ན་ཡམས་སུ་བཤད་པ། བཤད་ཡམས་འབམས་པ། 

ཡམས་ནད། འགློ་བའི་རིམས་ནད། ཡམས་ནད་ཀིས་ལུས་ཅན་གི་སློག་ཕློགས་པ། 

ཡམས་རེ། འགའ་རེའམ་ཁ་ཤས་དང་། ཉུང་ཤས་ཀི་དློན། 

ཡའི་བ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༩༥༡ལློར་ལབ་བསློད་ནམས་རེ་

མློས་བཏབ། ཇློ་མློ་དགློན་པ་དང་། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡར། ① ཡས་མས་གཉིས་ཀི་ཡས། ཡར་འཁམ་མར་མྱུལ། ཡར་བཤད་མར་བཤད། ཡར་རླངས་

ཤློར་དང་། མར་ཐིགས་ཤློར་མེད་པ། ② འཐར་བའམ་འཐློར་བ། ཁློང་གི་མགློ་ལ་ཡར་རྡློ་ཕློག་

ནས་རྨ་བཟློས་འདུག དབིན་སྐད་དུ་upཟེར། 

ཡར་ཀླུངས། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྣེ་གདློང་རློང་ཁློངས་ཡར་ལྷ་ཤམ་པློའི་ཆུ་རྒྱུད་ཀི་སྤི་མིང་། 

ཡར་ཀླུངས་བཀྲ་ཤིས་ཞློལ་པ། སར་འཕློངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་ཞློལ་པའི་རེས་སུ་བཙུགས་པའི་བློད་

ཀི་ཟླློས་གར་ཚོགས་པ་ཞིག་གི་མིང་། 

ཡར་ཀླུངས་ཁ་རིལ། ཡུལ་ཡར་ཀླུངས་ནས་བཟློས་པའི་ལྷམ་ཟློན་པའི་མཐིལ་ཞིག 

ཡར་ཀླུངས་གཙང་པློ། བློད་དུ་ཡློད་པའི་གཙང་པློ་ཆེ་ཤློས་ཤིག་གི་མིང་། གཙང་པློ་དེ་མངའ་རིས་

ས་ཁུལ་སྤུ་ཧྲིང་རློང་གི་མཚོ་མ་ཕམ་ཤར་རྒྱུད་ནས་འབབ་ཅིང་། གཙང་པློ་དེའི་སྟློད་རྒྱུད་ལ་ར་

མཆློག་ཁ་འབབ་ཟེར། དེ་ནས་གཙང་གི་ས་ཆ་བརྒྱུད་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ཁློངས་སྣེ་གདློང་རློང་གི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡར་ཀླུངས་ཡུལ་དུ་འབབ་སྐབས་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པློ་ཟེར། དེ་ནས་མུ་མཐུད་ཀིས་ཤར་

ཕློགས་སུ་བབ་སྟེ། ཀློང་པློ་ཉིང་ཁི་ས་ཁུལ་མེ་ཏློག་རློང་གི་ཉེ་འདབས་ནས་ཁ་ལྷློ་ཕློགས་ལ་

གཏད་ནས་ཧིན་རྡུ་དང་། བང་ག་ལ་བརྒྱུད་ཧིན་རྡུ་རྒྱ་མཚོར་འབབ་གིན་ཡློད། གཙང་པློ་འདིའི་

རྒྱུད་ཀི་བློད་ཡུལ་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ཐློན་ཁུངས་ཕུན་ཚོགས་ཤིང་གནམ་གཤིས་ཡག་པློ་ཡློད་

པས། བློད་ཀི་མི་རིགས་ཐློག་མར་ས་ཁུལ་དེ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་དང་། གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་

ནས་སློང་བཙན་སམ་པློའི་བར་གི་སིད་དློན་ལེ་གནས་ཤིག་རེད། 

ཡར་སྐྱེད། གློང་འཕེལ་ལམ་འཚར་ལློངས། 

ཡར་དཀན། གེན་གཟར་པློ། 

ཡར་ཁམས་བང་མ་རི་བརྒྱད། བློད་ཡུལ་བང་ཐང་གི་འབློག་སེ་སྤིའི་མིང་སྟེ། དེང་དུས་ནག་ཆུ་ས་

ཁུལ་གི་བང་ཤར་ཕློགས་ཀི་རློང་ཁག་རྣམས་དང་། ར་སྟློད་རློང་དང་། འབི་སྟློད་རློང་གི་བང་

ཕློགས་ཀི་ས་ཁུལ་འདི་དག་གི་མིང་ཡིན། 

ཡར་ཁུང་། ཡ་མ། སྐུ་ཤ་རིད་པའི་རྒན་པློ་ཚོ་ཡར་ཁུང་ཡང་རྡིབ་འདུག 

ཡར་གར། གནས་མཐློ་སའི་ཕློགས་ཀི་མིང་སྟེ། ཡར་གའི་རི། ཁིམ་ཡར་ག་མར་ག་ཞེས་པ། 

ཡར་རྒྱབ། ① ཕློགས་སྟློན་པའི་ཚིག སྟློད་སྨད་གཉིས་སུ་དབེ་བའི་སྨད་མ། གློང་འློག་གཉིས་སུ་

དབེ་བའི་གློང་མའི་ཕློགས་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། དར་རེ་མདློའི་ཡར་རྒྱབ་ལ་མི་ཉག་ར་རྔ་ཁ་ཡློད་

པ་རེད་ལ་བུ། ② སློན་དུས་བློད་ཀི་དཔློན་རིགས་ཞིག་སྟེ། སེ་པ་ཡར་རྒྱབ་པ་ཞེས་དེང་ལྷློ་ཁ་

ས་ཁུལ་འདིར་ཡློད་པ་མངློན། 

ཡར་རྒྱས། ཉུང་བ་ནས་མང་བར་འཕར་བའི་ཆ་སྟེ། སྟློབས་འབློར་ཡར་རྒྱས་སུ་སློང་། བཟློ་ལས་

ཡར་རྒྱས་སུ་བཏང་། ཡར་རྒྱས་གློང་འཕེལ་བྱུང་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཡར་རྒྱབ། འཁིག་པ་སྤློད་པའི་སྐབས་ཀི་ལུས་ཀི་གཡློ་འགུལ་གི་རྣམ་པ་ཞིག ཕློ་མློ་འཁིག་པ་སྦློད་

པའི་སྐབས་སུ་ཆགས་པའི་བདེ་བའི་ཚོར་བ་མློང་བའི་ཆེད་དུ་བུད་མེད་ཀིས་འློག་ནས་ཡར་

འགུལ་བསྐྱློད་བ་བའི་ལས།

ཡར་འགློ་དགློན། ཡར་འགློ་དགློན་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་སང་ཞེས་ཀང་གགས། བ་མ་དཔལ་མཆློག་གིས་



  1139  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

གསར་འདེབས་མཛད། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ཇློ་ནང་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡར་འགིལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཞིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་scroll ubཟེར། 

ཡར་འགློ་སྦྲེལ་ལམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཞིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་uplinkཟེར། 

ཡར་མགློན། འདི་ནང་པའི་ཆློ་ག་རྣམས་སུ་མགློན་རིགས་བཞི་དང་། མགློན་རིགས་དྲུག་བཅས་དབེ་

སློལ་མི་འདྲ་བ་ཡློད་པ་ལས་འདིར་ཡར་མགློན་གི་རིགས་རྣམས་ཡིན།

ཡར་མགློན་གཉིས། དཀློན་མཆློག་སི་ཞུའི་མགློན་དང་། མགློན་པློ་ཡློན་ཏན་གི་མགློན་གཉིས་ལ་ཟེར། 

ཡར་མགློན་གསུམ། དཀློན་མཆློག་ས་ིཞུའ་ིམགློན། བ་མ་ཡ་ིདམ་ག་ིམགློན། ཆློས་སྐྱློང་ཡུལ་ལྷའ་ིམགློན།

ཡར་ངློ་།། ཟླ་བའི་དཀར་ཆ་ཡར་འཕེལ་བ་དང་། དཀར་ཕློགས་ཀི་དུས་ཚེས་གཅིག་ནས་བཅློ་ལྔའི་

བར། ཡར་ངློའི་ཚེས་བརྒྱད། ཡར་ངློའི་ཟླ་བ་ལར་གློང་ནས་གློང་དུ་འཕེལ་བ། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་དཀར་ཕློགས་དང་། གང་ཕློགས། རྒྱས་ཕློགས། ཕློགས་ས་མ། འཕེལ་ཕློགས། ཞི་

ཕློགས་བཅས་སློ།། 

ཡར་ངློ་སློན་འགློ། ནག་པ་ཟླ་བའི་ཡར་ངློ་ལ་ཁིམ་དུ་སེབས་ན་ཡར་ངློ་སློན་འགློ་ཞེས་བ། 

ཡར་བཅད་པ། གློང་དུ་ཕུད་པ་སྟེ་དམིགས་བསལ་བཏང་བ། ལློ་ན་རྒན་པློ་དང་བིས་པ་ནད་པ་ཉམ་

ཆུང་བ་བཅས་ཡར་བཅད་ནས་ཚང་མ་ལས་ཀར་ཞུགས་པ། 

ཡར་བཅུག་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཞིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་loadedཟེར། 

ཡར་ཆབ་གཙང་པློ། ཡར་ཀླུངས་གཙང་པློ་སྟ་ེའཕློངས་རྒྱས་རློང་དང་སྣ་ེགདློང་རློང་བརྒྱུད་སྐབས་ཀ་ིམིང་། 

ཡར་ཆུ། ལྷློ་ཁའི་ཆུ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། ཡར་ལྷ་ཤམ་བུའི་ཆུ་ཞེས་བསྡུས་ནས་ཡར་ཆུ་ཞེས་ཟེར། 

ཡར་ཆློབ་ཆློབ། ① ཡར་འཕར་བ། ② སྤུང་བ། 

ཡར་མཆློད་མར་སྦིན། ཡར་དཀློན་མཆློག་ལ་མཆློད་པ་འབུལ་བ་དང་། མར་ངན་སློང་ལ་སྦིན་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཏློང་བ་སྟེ། དཀློན་མཆློག་སི་ཞུའི་མགློན་དང་མགློན་པློ་ཡློན་ཏན་མགློན་ཏེ། ཡར་མགློན་

གཉིས་དང་། རིགས་དྲུག་སྙིང་རེའི་མགློན་དང་གདློན་བགེགས་ལན་ཆགས་མགློན་ཏེ། མར་

མགློན་གཉིས་བཅས་མགློན་ཚན་བཞི་ལ་མཆློད་འབུལ་སྦིན་གཏློང་། 

ཡར་ལ། ལེགས་པའ་ིཕློགས་ལ་སློབ་པའ་ིབ་སྤློད་ཀ་ིམིང་སྟེ། མ་ིབཟང་པློར་ཁ་མིག་ཡར་ལ་གིས་ཞེས་པ། 

ཡར་ལློས། ལེགས་པའམ་བཟང་བར་མིག་དཔེ་ལ་བ། 

ཡར་སྟེང་དགློན། འདི་ཇློ་མློ་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མཇུག་ཙམ་ན་བག་དཀར་

བ་མ་བློ་བཟང་དཔལ་ལན་གི་སློབ་མ་འཇམ་དབངས་ཞུ་བའི་བ་མ་ཞིག་གིས་བཏབ། སྐབས་

དེར་ཆློས་སར་རི་ཁློད་ཟེར། དེ་རེས་བ་མ་འཇམ་དབངས་ཀི་སློབ་མ་ཨ་ནེ་ཚེ་རིང་དཔལ་མློ་

དང་། བློ་བཟང་ཆློས་སྐྱིད་སློགས་ཀིས་ཆློས་སར་དེ་རི་འདབས་སུ་སློས་ནས་ལྷ་ཁང་ཞིག་

བཞེངས། དམངས་གཙོ་བཅློས་བསྒྱུར་སྐབས་དགློན་པ་དེ་ར་བ་ནས་བརླགས་པའི་ཤུལ་ན་

དཀར་རག་སེ་ལུང་བསྟན་བཞིན་ཡར་སྟེང་དགློན་པ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

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

ཡར་སྟློད་སྤྲུལ་སྐུ་རིང་ཁ་བ། དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་དུ་ལྷློ་ཁ་ཡར་སྟློད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁློང་

ནི་རིག་གནས་སྤི་དང་ཁད་པར་འཇིམ་བརན་བཟློ་སྐྲུན་ལ་ཁད་དུ་འཕགས་པའི་མཁས་པ་ཞིག་

ཡིན། ཁློང་གི་ཕག་བཟློའི་བརམ་བ་ནི་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློ་དང་། འབས་སྤུངས་སློགས་དགློན་པ་

མང་པློར་ཡློད་པར་གགས། 

ཡར་སྟློད་སྤྲུལ་སྐུ་ནམ་མཁའ་བཀྲ་ཤིས། དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་དུས་འགློ་ཙམ་ལ་ལྷློ་ཁ་ཡར་

སྟློད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་ཆློས་དང་རིག་གནས་ལ་སྦངས། སྐུ་

གཞློན་ནུའི་དུས་ཨེ་ལ་བློན་ནས་སྐལ་ལན་ཤར་ཕློགས་པ་དཀློན་མཆློག་ཕན་བདེ་བ་བ་སློབ་

དཔློན་དུ་བསྟེན་ནས་སྨན་བིས་ཀི་ལག་རྒྱུན་བསབས་ཤིང་བིས་ལ་མངའ་བརེས། ཀརྨ་ སར་

བིས་ཞེས་པའི་རི་མློའི་གྲུབ་མཐའ་གསར་པ་ཞིག་སློལ་བཏློད་པློའི་གས་ཤིག་ཡིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཡར་སྟློད་བག་ལ།ལྷློ་ཁ་ཡར་ཀླུང་ཕུའི་ལ་ཞིག་གི་མིང་། ཡར་གཏློག ཡུལ་སྐད་ལ་ལར་ལེགས་པའི་

རིགས་བེད་པར་སྐུལ་བའི་བ་སྤློད་ཀི་མིང་སྟེ། རང་ཉིད་ལློ་རྒས་ཀང་ན་གཞློན་ཚོར་རིག་

གནས་སློབ་པར་ཡར་གཏློག་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ཞེས་པ། 

ཡར་ཐློན། སློན་ལས་གློང་དུ་འཕགས་པའི་ཆ་སྟེ། ལག་རལ་ཡར་ཐློན་བྱུང་། ཡར་ཐློན་པ་ཞེས་པ། 

ཡར་དར། གློང་ནས་གློང་དུ་འཕེལ་བ། 

ཡར་རྡློ། དམིགས་སར་མ་ཕློག་པར་གཞན་དུ་འཁློགས་པའི་རྡློ། དམིགས་པའི་གནད་ལ་མ་ཐེབས་

པར་ཡར་རྡློ་གཞན་ལ་ཕློག་ནས་བསྣད་སྐྱློན་བཟློས་པ། 

ཡར་ལང་། ཉལ་ས་སློགས་ནས་ཡར་ལང་བ། 

ཡར་ལིང་། སྟེང་དུ་འཕློ་བའམ་འཕུར་བ། ལྒང་བུ་ཚོན་ཁ་རྣམས་མཁའ་ལ་ཡར་ལིང་བ། 

ཡར་ལློག གེན་ལློག བཀའ་ལ་ཡར་ལློག 

ཡར་ནང་། ལུང་པའམ་གློང་ཚོའི་ཡར་ཕློགས། རི་ཆེན་པློ་དེའི་ཡར་ནང་ན་གློང་ཚོ་མང་པློ་ཡློད་ཅིང་

མར་ནང་ན་ནགས་ཚལ་སྟུག་པློ་ཡློད། 

ཡར་ནང་གྲུབ་པ་ཐློབ་པའི་གནས་བརྒྱད། ༡ རློང་ཉིན་བག་ཕུག ༢ མར་ནང་བག་དཀར། ༣གཉའ་

གློང་བག་དཀར། ༤གཤག་རལ་གློང་འློག ༥ ཇི་གིན་སམ་བག ༦ སྟག་ཚང་ལྷ་མློ། ༧ ཉང་

ཚང་སྟག་ལུང་བག ༨ཤིས་དགེ་ལུང་བ་བརྒྱད། 

ཡར་སྣེ། ཡས་ཀི་རེ་མློ། 

ཡར་སྣློན་སྦྲ་སྟློད་ཚལ། རྒྱ་མ་ཡར་སྣློད་སྦྲ་སྟློད་ཚལ། ལྷ་ས་སྐྱིད་ཆུ་བརྒལ་ནས་ཤར་ཕློགས་སུ་ར་

པའི་ཉིན་ལམ་ཕེད་དང་གཉིས་ཀི་ས་ན་རྒྱ་མ་ཁི་སང་དེང་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ཁློངས་ཡློད་

པའི་གློང་ཚོ་ལློན་ཤིང་ནགས་ཚལ་མང་པློས་ཁེངས་པ་ཞིག་ཡློད། དེ་ནི་སར་བློད་ཀི་བཙན་

པློའི་ནང་ནས་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་རེས་ཆེ་བ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་འཁྲུངས་ཡུལ་ཡིན། 

ཡར་སློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཞིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་up moveཟེར། 

ཡར་ཕར། ནས་སློགས་ཅ་ལག་མང་པློ་བརིགས་པར་འགེབ་རྒྱུ་ལ་ཟེར། 



  1142  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡར་འཕགས་པ། ① སྟེང་དུ་ཐློན་པའམ་མཐློན་པློར་གྱུར་པ། ② ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ། 

ཡར་འཕར་དུས་ཚོད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཞིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་rise timeཟེར། 

ཡར་འཕར་བ། ① མང་དུ་སློང་བ། མཚོ་ཆུ་ཡར་འཕར་བ། ཁློམ་ཆུ་ཡར་འཕར། ② གེན་དུ་འཕར་

བ། ས་ནས་ཡར་འཕར་བ། སྤེའུ་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ལ་ཡར་འཕར་བ། 

ཡར་བ། འཁར་བ། ཁ་འཐློར་བ། ཁྱུ་ནས་ཡར་བ། རྡློ་བཅག་པའི་དུམ་བུ་རྣམས་རིང་དུ་ཡར་བ། མེ་

སྟག་ཡར་བ། 

ཡར་བེའུ། ལློ་གཅིག་ལློན་པའི་བེའུ་སྟེ་ཡུལ་སྐད་ལ་ལར་ཡ་རུ་ཟེར། 

ཡར་འབློག རྒྱལ་རེ་ས་ཁུལ་ཁློངས་སྣ་དཀར་རེ་རློང་གི་ས་ཆ་ཞིག 

ཡར་འབློག་ཁི་དཔློན། སར་ས་སྐྱས་བློད་ལ་དབང་བཟུང་བའི་སྐབས། ཁི་སྐློར་བཅུ་གསུམ་སློ་སློར་

ཁི་དཔློན་རེ་བསྐློས་པ་ལས། སེ་པ་སྣ་དཀར་རེ་པར་ཡར་འབློག་ཁི་དཔློན་གི་གློ་གནས་ཐློབ་པ་

ནས་སྣ་དཀར་རེའི་རློང་འདི་ཕློ་བང་ལ་བུ་བས་ཤིང་། ས་སྐྱའི་དཔློན་ཆེན་ཨང་ལེན་ཞེས་འབི་

གུང་པར་དམག་དྲངས་པ་པློ་དེ་དང་། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པའི་ཡུམ་ཡང་མི་ཚང་འདིའི་མི་

རྒྱུད་ཡིན་ཚུལ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་རང་ཉིད་ཀི་རྣམ་ཐར་ནང་གསལ། 

ཡར་འབློག་གི་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པློ། ཡར་འབློག་གཡུ་མཚོ། བློད་ལློངས་སུ་ཡློངས་སུ་གགས་པའི་

མཚོ་ཆེན་བཞིའི་ནང་གསེས་ཡར་འབློག་གཡུ་མཚོ་སྟེ་དེང་སང་སྣ་དཀར་རེ་རློང་དཔལ་སེའི་

ས་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡར་འབློག་སྟག་ལུང་། སྣ་དཀར་རེ་རློང་གི་ས་ཆ་སར་བློད་ཁི་སྐློར་བཅུ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

ཡར་འབློག་གཡུ་མཚོ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་རྒྱུད་དང་གཙང་པློའི་ལྷློ་ངློས། སྣ་དཀར་རེ་རློང་

གི་བང་རྒྱུད་དུ་ཡློད། དེའི་འཁློར་རྒྱ་སྤི་ལེ་གྲུ་བཞི་༦༧༨དང་མཚོའི་ངློས་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་

ངློས་ལས་སྨི༤༤༤༡ཡིན་པ། གཏིང་ཟབ་ཤློས་ཀི་སར་རྨེ་ཁི་༥༩ཡློད་པ། མཚོའི་ནང་དུ་ཉ་

རིགས་འབེལ་བ། མཚོ་འགམ་དུ་རྩྭ་སྣ་ཆུ་སྣ་འཛོམས་པས་འབློག་ས་ཡག་པློ་ཞིག་རེད། མཚོ་

དེའི་ནུབ་བང་གི་མཚོ་སྣེར་མཚོ་ཆུ་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པློར་རྒྱུག་སའི་ལམ་ཞིག་ཡློད་ཀང་། ད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ལ་བེ་འདམ་གིས་བཀག་ནས་ཆུ་རྒྱུག་ས་མེད་པའི་སྐམ་སའི་ནང་ཁུལ་གི་མཚོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། 

ཡར་མ། བེའུ་སྐྱེས་ནས་ལློ་གཅིག་ཁློག་སྟློང་དུ་བསད་དེ་འློ་མ་ཕེད་ཙམ་བཞློ་རྒྱུ་ཡློད་པའི་འབི་སློགས། 

ཡར་མར། ① འབི་ཡར་མའི་འློ་མ་ལས་བཏློན་པའི་མར། ② ཕློགས་ཡས་མས་འགློ་བའི་ལམ་ཕློགས།

ཡར་མློ་ཀླུངས། ཡར་ཀླུངས་ཀི་མིང་རིང་། 

ཡར་ཚེས། ཟླ་བ་ཡར་ངློའི་ཚེས་གངས། ཆུ་སྟློད་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་བཅློ་ལྔ། 

ཡར་ཞློ། འབི་སློགས་ཡར་མའི་འློ་མས་བཟློས་པའི་ཞློ། 

ཡར་ཟ་མར་ལུག ཟས་མ་ཞུ་བར་ཐུར་དུ་འབྱུང་བ། 

ཡར་བཟེད། ① ཡས་སྒློན་དང་དློན་གཅིག ② སྣློད་ཀི་ཁ་གེན་དུ་ཡར་བཟེད་པ། 

ཡར་ཡར། ① གློང་ནས་གློང་དུ་འགློ་བ། ང་ཚོ་ཡར་ཡར་འགློ་དུས། ཁ་བ་མར་མར་བབ་བྱུང་། ② 

ཆད་པའམ་འཕར་བ། མདུང་ཁ་རིང་སྐར་མདའ་ཡར་མར་རེད། 

ཡར་རི་ཁློད། བཏབ་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་

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

ཡར་རིམ་སྒིག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཞིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་up sort ཟེར། 

ཡར་རེ། བེའུ་ལློ་གཉིས་ལློན་པ་ལ་ཟེར། ཕློ་ཡར་མློ་ཡར་ཞེས་ཡར་རེ་ཕློ་མློ་གཉིས་ཀི་ཁད་པ། 

ཡར་རེ་ཡློར་རེ། ཁར་ཁློར། གློམ་པ་ཡར་རེ་ཡློར་རེ་སློས་པ། གློམ་པ་ཡར་རེ་ཡློར་རེ་སློས་ཏེ་འགློ་བ། 

ཡར་ལངས་པ། ① ཉལ་བ་དང་བསད་པ་ལས་ལང་བ། ཡར་ལངས་ནས་བ་རྨྱང་བེད། ② ལློག་སྤློད་

དབང་སྒྱུར་གི་འློག་ནས་ཐར་གློལ་ཐློབ་པ། ངལ་རློལ་མི་དམངས་རྣམས་ཡར་ལངས་ཟིན། 

ཡར་ལུང་། ཡུལ་གི་མིང་། 

ཡར་ལུང་དགློན། རྡློ་གྲུབ་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་འཇིགས་མེད་འཕིན་ལས་འློད་ཟེར་གིས་བཏབ། དུས་ཚོད་

མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། 

ཡར་ལུང་ཐུར་ཆེན་དགློན་པ། མིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློ་ཤི་བློ་བཟང་བསྟན་པ་ཆློས་ཀི་ཉི་མས་ཐློག་

མར་ཕག་བཏབ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ༡༧༢༧ལློར་བསྐྱར་བཞེངས་བས། 
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གྲུབ་མཐའ་སློན་བཀའ་བརྒྱུད་པ་དང་ཕིས་དགེ་ལུགས་པར་སྒྱུར། ད་ལ་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཔའ་རིས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡར་ལུང་འཕློང་པློ། ཡར་ལུང་རེད་ཐང་གི་ལྷློ་ནུབ་ཕློགས་སུ་གནས་པའི་འཕློང་པློའི་ཡུལ་ཏེ་དེང་

སང་འཕློང་རྒྱས་རློང་ཡློད་ས་དེ་ཡིན། 

ཡར་ལུང་བང་སློའི་རྡློ་རིང་གི་ཡི་གེ རྒྱལ་པློ་སད་ན་ལེགས་མཇིང་ཡློན་ནམ་ཡློངས་གགས་སུ་མུ་

ཏིག་བཙན་པློ་ཞེས་འབློད་པ་དེ་ཡི་བང་སློའི་རྡློ་རིང་ཡར་ལུང་དུ་ཡློད་པ་སར་གི་ལློ་རྒྱུས་

མཁས་པ་མང་པློའི་རྣམ་ཐར་ནང་འཁློད་ཀང་། རྡློ་རིང་གི་ཡི་གེ་ཆ་ཚང་བཤུས་པའི་དཔྱད་

གཞིའི་ཡིག་རིགས་ད་ཕན་མ་མཐློང་ལགས། 

ཡར་ལུང་སློག་ཁ། ཡར་ལུང་གི་ཡུལ་གི་དབིབས་ནི་ལུག་དང་གཡག་གི་སློག་པའི་དབིབས་དང་

འདྲ་བར་བང་ཕློགས་རེད་ཐང་གི་ངློས་རི་གཉིས་ཀི་སྣེ་མློར་ཆགས་པས་ཞེང་ཆུང་ཞིང་ཤར་ལྷློ་

ཕློགས་ཕློ་བང་ཡུམ་བུ་བ་སང་ནས་ལྷློ་ནུབ་ཀི་ཕློགས་འཕློང་རྒྱས་སུ་མདའ་བཅས་བར་ཁ་ཞེང་

ཆེ་བ་ཡློད་པས་སློག་པའི་དབིབས་དང་འདྲ། 

ཡར་ལུང་ཇློ་བློའི་ཆློས་འབྱུང་། བློད་ཀི་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར་འདི་ཡར་ཀླུངས་རེ་རྒྱུད་ཤཱཀ་རིན་

ཆེན་སེས་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་འབྲུག་ལློར་བརམས། མཇུག་ཏུ་རྔློག་ལློ་དང་ས་སྐྱའི་གདན་

རབས་འཁློད་ཡློད། 

ཡར་ལློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ༡༦༡༧ལློར་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་ལན་བཟང་པློས་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་དཔལ་ཤློད་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡར་ལློག་པ། ① གེན་ལློག་བེད་པ། ② ཁ་ཡར་ཕློགས་པ། མེ་ཏློག་གི་འདབ་མ་ཡར་ལློག་པ། ③ 

ཐུར་ནས་གེན་དུ་ཡློང་བ། ལུང་པའི་མདའ་ནས་ཕུ་ལ་ཡར་ལློག་པ། 

ཡར་ལློག་བ་མ། གྲྭ་པ་སྐྱ་སར་བབས་ནས་སར་ཡང་གྲྭ་པ་བས་པ། རྒས་པའི་སྐབས་ཡར་གྲྭ་པ་བས་

པ་ལའང་གློ 

ཡར་ལློགས། ཕློགས་སྟློན་པའི་ཚིག སྟློད་སྨད་གཉིས་སུ་དབེ་དབེ་བའི་སྟློད་ཕློགས་ཀི་དློན། དཔེར་
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ན། རའུ་རློང་གི་ཡར་ལློག་ལ་བག་འགློ་རློང་ཡློད་པ་རེད་ལ་བུ། 

ཡར་ས་མར་སྐྱེལ། ཡར་དཀྲུག་མར་དཀྲུག་གམ་གློང་འློག་བརེ་བ། 

ཡར་སེམས། ལེགས་པའི་ཕློགས་ལ་བརློན་པའི་སེམས་ཏེ། བསམ་པ་ཡར་སེམས་དྲན། མི་ཡར་

སེམས་ཅན་ནི་ལུང་པ་སྤི་ལ་ཕན་ཐློགས་ཀི་རེད།

ཡར་ལྷ་ཤམ་པློ། ཡར་ཀླུངས་ཕུར་ཡློད་པའི་གངས་རི་ཞིག་མཐློན་པློ་ཞིག 

ཡར་ལྷ་ཤམ་པློའི་ཆུ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྣེ་གདློང་རློང་ཁློངས་ཡར་ཀླུངས་ནས་འབབ་པའི་

འབབ་ཆུ་ཞིག་སྟེ་ཆུ་འགློ་སྨད་རློང་ཁློངས་ཁ་གློད་ཀི་ཕུ་ནས་བྱུང་ཞིང་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པློའི་

ཡན་ལག་ཅིག་ཡིན། མི་ཁ་ཤས་ཀིས་ཡར་ཀླུངས་ཆུའམ་ཤམ་པློ་ཆུའང་ཟེར། 

ཡར་ལྷ་ཤམ་བུ། ལྷློ་ཁ་ཁུལ་གི་རི་ཞིག་གི་མིང་། 

ཡལ མིག་ལམ་དུ་མི་མངློན་པར་གྱུར་པ། སྐད་ཅིག་གིས་འཇའ་ཡལ་བ་ལར་མེད་པར་གྱུར་སློང་།

ཡལ་ག སློང་པློ་ནས་སྐྱེས་པའི་ལྕུག་ཕན། ལྕང་མ་སྐྱེ་ལུགས་ལེགས་ཀང་། ཡལ་ག་མེད་ན་མི་

མཛེས། ཁམ་བུ་ཟ་འདློད་མ་རེད། ཡལ་ག་གཅློད་འདློད་རེད། ཡལ་ག་གེས་པ། 

ཡལ་ག་ལྔ་པ། [མངློན]ལག་པ། 

ཡལ་ག་ཅན། [མངློན]ལློན་ཤིང་། 

ཡལ་ག་འཆང་། [མངློན]སློང་པློ། 

ཡལ་ག་བེས། [མངློན]ལློན་ཤིང་། 

ཡལ་གའི་མེ་ཏློག [མངློན] མེ་ཏློག་ཅིག་གི་མིང་། 

ཡལ་གའི་རལ་པ། [མངློན]འཁི་ཤིང་། 

ཡལ་གའི་རི་དྭགས། [མངློན]སྤེའུ། 

ཡལ་གས་ལྷག [མངློན] ལློན་ཤིང་། 

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

དབིན་སྐད་དུ་pruning;cut-off ཟེར། 

ཡལ་ཐིག སྣང་ཆ་རིག་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། སྙློམ་ངློས་ཀི་ཐློག་ནས་རྒྱང་ཐག་རིང་པློར་རྒྱ་སྐྱེད་
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ནས་མཐར་དྲང་ཐིག་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་ཡལ་འགློ་བས་དྲང་ཐིག་དེར་ཡལ་ཐིག་ཟེར། ཡལ་ཐིག་

ནི་ཁག་གསུམ་ལ་དབེ་ཡློད་པ་སྟེ་ཆུ་ངློས་ཡལ་ཐིག་སྟེང་འློག་བསེགས་ངློས་ཀི་ཡལ་ཐིག སྟེང་

འློག་གཞུང་ཐིག་གི་ཡལ་ཐིག་བཅས་གསུམ་མློ། 

ཡལ་སློང་། ཡལ་ག་དང་སློང་པློ། 

ཡལ་འདབ། ཡལ་ག་དང་ལློ་མ། 

ཡལ་འདབ་ཅན། [མངློན]ལློན་ཤིང་། 

ཡལ་མདངས་འབི་ཐབས། ཧང་ཚོན་རི་མློ་དང་བཟང་ཚོན་རི་མློར་སྤློད་པའི་བེད་ཐབས་ཀི་གས་

ཤིག་ཡིན། བེད་ཐབས་དེ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཚོན་མདློག་གཉིས་ཡན་གི་དངློས་པློར་སྤློད་པ་སྟེ། བིས་

པའི་དཀར་དམར་ལན་པའི་གདློང་དང་། ཤིང་འབས་ཀི་ལང་དམར་མདློག་གམ་ཤིང་འབས་སྣ་

ཚོགས། རས་ཁ། ནམ་མཁའ་སློགས་སློ།།

ཡལ་ཕློང་། གངས་གནས་དྲུག་ཅུའི་རི་སྟངས་གཞན་ཞིག་གི་ནང་ཡློད་པའི་གངས་ཀའི་མིང་། 

ཡལ་བ། མཐློང་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར་པ། ཚོན་མདློག་ཡལ་བ། དྲློད་ཡལ་བ། སྤིན་ནག་ཡལ་ནས་གནམ་

གཤིས་དྭངས་པློར་གྱུར་པ། ལྷགས་པ་བརྒྱབ་ནས་ན་བུན་ཡལ་བ། དུ་བ་ཡལ་བ་ལར་མེད་པར་

གྱུར་པ། ཁ་གཏམ་གཡུ་འབྲུག་སྐད་ལས་ཆེ། ལག་ལེན་ནམ་མཁའི་འཇའ་ལར་ཡལ། 

ཡལ་བར་འདློར་བ། གཅེས་སྤས་མི་བེད་པའམ་དང་ལེན་མི་བེད་པ། ཉམ་ཆུང་ཡལ་བར་འདློར་བ་

མི་རིགས་སློ།། 

ཡལ་མ་ཡློལ། ཐལ་མ་ཐལ། ཉིན་ཕེད་ཡལ་མ་ཡློལ་ཙམ། ན་ཚོད་ཡལ་མ་ཡློལ། 

ཡལ་མེ། ①[རིང]མེ་སྟག ② མེ་ལྕེ། 

ཡལ་འཛུགས་པ། ① མངློན རྒྱལ་ལམ་སྐུགས་འཛུགས་པ། ② ནག་བཙུགས་པ། 

ཡལ་ཟུག [རིང]རྒྱལ་བཙུགས་པ། 

ཡལ་ཡལ། ① གངས་གནས་ཤིག ② དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་སྟློན་ཚུལ་ཞིག སྤློ་སྣང་དགའ་ཡལ་

ཡལ། ཁ་འཛུམ་ཡལ་ཡལ། 

ཡལ་ཡུལ། ཡུད་ཙམ་དུས་ཐུང་ངུ་། ཉ་ིམ་ཤར་ནས་སྨུག་པ་སྟུག་པློ་རྣམས་ཡལ་ཡུལ་དུ་མདེ་པར་གྱུར་སློང་། 
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ཡལ་ཡློལ། ཡ་ལེ་ཡློ་ལེ་དང་ཡལ་ལེ་ཡློལ་ལེའི་བསྡུས་ཚིག 

ཡལ་ལ་ེཡློལ་ལེ། དུས་དང་། བ་བ། དངློས་པློ་སློགས་དློན་མེད་དུ་འདའ་བའམ་སྙིང་པློ་མེད་པར་འཛད་པ། 

ཡལ་ཡློལ་དློར་བ། ཡལ་ལེ་ཡློལ་ལེའི་ངང་ནས་ཉི་མ་གང་འཁློལ་བེད་པ། ཁག་འདློགས་ཅི་རིགས་

ཀིས་ཡལ་ཡློལ་ཕར་འགངས་བེད། ནད་ཀི་ཡློང་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་ཡལ་ཡློལ་ཆ་མེད་དུ་ཐལ། 

སར་གི་གགས་པ་ཅལ་ཅློལ་ཐམས་ཅད་ཡལ་ཡློལ་ཆ་མེད་དུ་ཐལ། 

ཡས། ① སྟློད་དང་ཡན། མིག་བཙུམས་སྐབས་མིག་པགས་སྟེང་ནས་ཡས་འགེབས་བེད་པ།②བློན་

པློའི་གླུད་རས་མདློས་གཏློར་སློགས། དམིགས་བསལ་ཏུ་ཡས་ཞེས་པ་མི་ཕྱུགས་སློགས་ཀི་

གཟུགས་ཚབ་ཏུ་གཏློང་བའི་རས་རིགས་ཀི་དློན།

ཡས་ཁློད། ① རང་འཐག་གི་ཡས་རྡློ། ② ཡས་གཏུན། 

ཡས་གུང་། སྟློད་གློས་སམ་སྟློད་ཐུང་། 

ཡས་གླུད། ལན་ཆགས་གདློན་བགེགས་ལ་བསློ་བའི་ མི་ཕྱུགས་སློགས་ཀི་གཟུགས་ཚབ་དང་། 

བསློ་བའི་རས་རིགས་གཞན་བཅས་པ་ལ་ཟེར། 

ཡས་རྒྱག [ཡུལ]སློག་གཏུན་གི་ཡས་རྡློ། 

ཡས་སྒློན། བློད་ལུགས་རེན་འབེལ་བེད་སྐབས་ཆང་སྣློད་སློགས་ཀི་ཁར་མར་རམ་གི་མཛེས་རྒྱན་

སྦར་བའི་མིང་། ཡང་རེའི་སང་ལ་ཡས་སྒློན། 

ཡས་འགེམ། ཡ་ཁས་མ་ཁ་འཇློམས་པའམ་གནློན་པ། 

ཡས་འགམ། ཡ་མགལ་གི་འགམ་པ། 

ཡས་ཅག ཁེད་ཅག་ཅེས་པའི་དློན། 

ཡས་བཅུག་པ། གཅེས་སྐྱློང་ཆེ་དྲག་པ། ཕྲུ་གུ་གཅེས་དྲག་པས་ངན་ལློང་ཤློར་བཅུག་པ།

ཡས་གཅློད། ཁ་གཅློད། 

ཡས་མཆིག ① རང་འཐག་གི་ཡས་རྡློ། ② ཡས་གཏུན། 

ཡས་མཆུ། སྟེང་གི་མཆུ་ཏློ། 

ཡས་གཉིས་མས་གཉིས། ལློ་བཞི་ལློན་པའི་ར་དྲེལ། 
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ཡས་སྟགས། བློན་ལུགས་ལས་བཤད་པའི་ལྷ་འདྲེ་ལ་བརྔན་པའི་གླུད་གཏློར་ཆ་ཞིག 

ཡས་གཏུན། ① རང་འཐག་གི་ཡས་རྡློ། ② སློག་གཏུན་གི་ཡས་རྒྱག 

ཡས་གཏློང་བ། མདློས་གླུད། ཆློས་ལུགས་ཀི་བེད་སློ་ལ་བརེན་ནས་གདློན་འདྲེའི་གནློད་པ་བཟླློག་པའི་

ཐབས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་བཤད་སློལ་ལ། རྒྱལ་པློ་པུ་དེ་གུང་རྒྱལ་གི་དུས་སུ་འབས་

བུའི་བློན་རིགས་ལྔ་དང་རྒྱུའི་བློན་རིགས་བཞི་དར་བའི་ནང་ནས་འཕྲུལ་གཤེན་བལ་ཚོན་ཅན་

གིས་མི་ཕྱུགས་ལ་གནློད་པ་གཏློང་བའི་གདློན་འདྲེར་མི་ཕྱུགས་ཀི་སློག་ཚབ་ཏུ་བལ་སྐུད་ཚོན་སྣ་

ལྔ་པ་ལས་བསས་པའི་ཁང་བཟང་གི་ནང་དུ་བག་ཟན་ལས་བཟློས་པའི་གླུད་ལ་ཆས་གློས་

གཡློགས་ཏེ་བཏང་བའི་བ་ཐབས་ཤིག་ཡློད་པ་རེས་སུ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་པས་ནང་དློན་

བསྒྱུར་ནས་རྣམ་པ་རང་སློར་བཞག་ཏེ་རང་རང་སློ་སློའི་ཆློས་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་རྒྱལ་

མདློས། བཙན་མདློས། སིད་པའི་མདློས་ཆེན་སློགས་ཀི་གཞུང་མང་པློ་བརམས་ཡློད། 

ཡས་ཐགས། ཡས་སྟགས་དང་འདྲ། 

ཡས་ཐིག ཉ་འཛིན་བེད་ཀི་ཐག་པ་ཞིག 

ཡས་ཐེམ། སློའི་རུ་བཞིའི་ཐློད་ཀི་འཕེད་ཤིང་། 

ཡས་རྡློ། ཆུ་འཁློར་གི་ཡས་རྡློ། ཆུ་འཁློར་ཡས་རྡློ་འཁློར་ཡློང་། མས་རྡློ་བེལ་བ་མ་བེད། 

ཡས་སྣློད། མར་མེ་ཀློང་བུའི་བེ་བག་ཅིག 

ཡས་པ། ཀས་པ་དང་འདས་པ་དང་མདེ་པ། མཐའ་ཡས་པ། བགང་ཡས་པ། དཔག་ཡས་པ། གཞལ་ཡས་པ། 

ཡས་ཕིན། གློང་འློག 

ཡས་ཕྲུག ཕྲུ་གུ་གཅེས་ལློང་ཤློར་ནས་སྒིག་ལམ་མེད་པར་གྱུར་པ་ལ་ཡས་ཕྲུག་ཟེར། བློད་ཀི་

གཏམ་དཔེ་ལ། ཕྱུག་པློའི་ར་ཡས། སྦྲང་པློའི་བུ་ཡས། ཞེས་ཟེར།

ཡས་བབ། ① ཆུ་སློགས་སྟེང་ནས་མར་བབས་པ། ② ཉམས་པ། 

ཡབ་བབ་ཀི་དགའ་བཞི། བ་མེད་མ་རྒྱུད་ཀི་རློགས་རིམ་ལས་བཤད་པའི་རླུང་གནད་དུ་ཚུད་པའི་

གཏུམ་མློའི་རློགས་པ་ཞིག་སྟེ། བང་སེམས་སྤི་བློ་ལས་བབ་པས་དགའ་བ་དང་། མགིན་པར་

བབ་པས་མཆློག་དགའ་དང་། སྙིང་གར་དགའ་བལ་དང་། ལེ་བར་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའ་སློགས་
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འཁློར་ལློ་བཞིར་བབ་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་བཞིའློ།། 

ཡས་བབ་མས་བརན། བང་སེམས་སྤི་བློ་ནས་གསང་གནས་སུ་ཡས་ནས་མར་བབ་པ་ལ་ཡས་

བབས་དང་། ནློར་བུ་ནས་ལེ་བ་སློགས་གནས་བཞིར་ཡར་བཟླློག་པ་ལ་མས་བརན་ཞེས་བའློ།། 

ཡས་མར་ཞུང་གིས་བྱུང་བ། [རིང]སྟེང་ནས་མར་ཤར་ཏེ་བྱུང་བ། 

ཡས་མས། སྟློད་སྨད་དམ་གློང་འློག གློང་ཡས་མས། མི་གངས་སུམ་ཅུ་ཡས་མས་ཙམ། ཚེས་པ་

ལྔའི་ཡས་མས། 

ཡས་མཚམས། ཡས་ཀི་མཚམས་སམ་ལག་མའི་བར་མཚམས། 

ཡས་རློང་། མདློས་གླུད་གཏློང་བ། 

ཡས་བཟེད། ཡས་སྒློན་དང་དློན་གཅིག 

ཡས་ལ། [རིང]ཉིད་ལའམ་ཁེད་ལ། 

ཡས་སློ།། ཁའི་སྟེང་གི་སློ།། 

ཡས་བསུ་མས་སྐྱེལ། མང་ཉུང་། བཟང་ངན། ལེགས་ཉེས། མཐློ་དམན་སློགས་མགློ་སྙློམས་པས་

ཆ་མཉམ་པར་བེད་པ། ཐུང་ཡས་བསུ་མས་སྐྱེལ་གིས་གཅིག་པ་བཟློ་བ། མི་གངས་མང་ཉུང་

ཡས་བསུ་མས་སྐྱེལ་བེད་པ། 

ཡས་བསུ་མས་འགེབས། ཡས་བསུ་མས་སྐྱེལ་དང་དློན་གཅིག 

ཡི། ① ཡིད། ཡི་རང་བ། ཡི་གུ་དློག ཡི་བེལ་བ། ② རྣམ་དབེ་དྲུག་པའི་རྐྱེན་ཏེ་འ་དང་མཐའ་མེད་

ལ་འཐློབ་པའི་འབེལ་སྒ། 

ཡི་ག ① སེམས། ② ཟས་ཀི་དང་ག ཡི་ག་གེན་དུ་འཕྱུར་བ། ཡི་ག་འགགས་པ། ཡི་ག་འཆུས་པ། 

ཡི་ག་འབེད་པ། 

ཡི་ག་འཆུ་བ། ཟས་ཀི་དང་ག་འགག་པ། 

ཡི་ག་འཆུས། ཟས་ཀི་དང་ག་མི་བདེ་བའི་ནད་ཅིག 

ཡི་གར་འཕློད་པ། ① དང་ག་དང་འཕློད་པ། ནད་པས་ཡི་གར་འཕློད་པའི་ལློ་ཆས་བཟའ་དགློས། ཚྭ་

མང་བས་ཡི་གར་མི་འཕློད་པ། ② ཡིད་ལ་འློང་བའམ། སེམས་ལ་བབ་པ། བསམ་འཆར་དེ་



  1150  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ངའི་ཡི་གར་འཕློད་བྱུང་། 

ཡི་གར་འློང་བ། ① ཟས་ལ་དང་ག་ཡློད་པ། ② ཡིད་དུ་འློང་བ། ③[མངློན]ཆུ་དྭངས་མ། 

ཡི་གེ ① མིང་དང་། ཚིག་དང་། བརློད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞིར་གྱུར་པ་ཞིག་སྟེ། སྐད་ཀི་སྒ་གདངས་

ཀི་གཞི་ར་མཚོན་བེད་ཀི་བརྡ། བློད་ཡིག་ལ་དབངས་ཀི་ཡི་གེ། གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེ། རྐྱེན་

གི་ཡི་གེ། མིང་གཞིའི་ཡི་གེ། སློན་འཇུག་གི་ཡི་གེ། རེས་འཇུག་གི་ཡི་གེ་བཅས་ཀི་དབེ་བ་

ཡློད་པ་རེད། ཡི་གེ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གཉིས། ཨཱ་ལི་གསལ་བེད་ཨི་སློགས་བཞི། ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུ་ཐམ་

པའློ།། ② ཚེག་བར་གི་དབར་དུ་ཡློད་པའི་མིང་དང་ཕད་དང་རྣམ་དབེ་སློ་སློར་སྟློན་བེད་ཀི་

ཡིག་འབྲུ ཡི་གེ་སྦློར་ཀློག ཡི་གེའི་དག་ཆ། ཡི་གེ་དག་པ། ཡི་གེ་མ་དག་པ། ཡི་གེའི་རིག་པ། 

③ རློད་པ་སྟེ། ཡིག་འབྲུ་དུ་མ་སྦར་ནས་གྲུབ་པའི་ཡིག་ཚོགས། རྒྱའི་ཡི་གེ བློད་ཀི་ཡི་གེ ཡི་

གེ་རློམ་པ། ཡི་གེ་འབི་བ། ཡི་གེ་ཀློག་པ། ཡི་གེར་བཀློད་པ། ④ ཡིག་ཆའམ། ཡིག་རིགས་སྤི། 

གཞུང་སའི་ཡི་གེ ཁུངས་སྐྱེལ་ཡི་གེ དཔང་རྒྱའི་ཡི་གེ ལག་འཛིན་ཡི་གེ གློས་ཆློད་ཡི་གེ གློ་

བསྡུར་ཡི་གེ ⑤གཏློང་ཡིག ཡི་གེ་བསྐུར་བ། ཡི་གེ་བསིངས་པ། ཡི་གེའི་འབུལ་རེན། ཡི་གེ་

སྐྱེལ་བ། ཡི་གེའི་ལན། དབིན་སྐད་དུ་ literal ཟེར། 

ཡི་གེ་ཀེ་ཤ་ཅན། ལེགས་སྦར་གི་ཡི་གེ་འགེང་བུ་དང་རྣ་རུ་ཉིས་བརེགས་ཅན། 

ཡི་གེ་རྐྱང་པ། ① ཡིག་འབྲུ་རེ་རེ་བ། ② མགློ་ཅན་གསུམ་དང་འཕུལ་མེད་ཀི་ཡི་གེ 

ཡི་གེ་མཁན། ཡི་གེ་པ་དང་དློན་གཅིག 

ཡི་གེ་སྒྱུར་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་translator ཟེར། 

ཡི་གེ་བརྒྱ་པ། ཡིག་འབྲུ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡློད་པའི་གཟུངས་སགས། རྡློར་སེམས་ཀི་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ། ཧེ་

རུ་ཀའི་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ། གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་ཡིག་བརྒྱ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡིག་བརྒྱ། ཡི་

གེ་བརྒྱ་པའི་འགེལ་པ། 

ཡི་གེ་གཅློད་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་word processor ཟེར། 
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ཡི་གེ་ཆུང་བ་དྲུག དངུལ་གི་ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་ཡློད་པ་རྣམས་མཐའི་སློ་མཚམས་སྲུང་མཁན་

དང་། སྐུ་མཁར་གི་རེ་རེ་རྣམས་ལ་གནང་། 

དྲུག་རྣམས་ལ་གནང་། མཁར་བའི་ཡི་གེ་ནི་འབངས་མཁན་དགུ་དང་རི་བདུན་ལ་གནང་། ཟངས་

ཡིག་བརྒྱ་ར་གཅིག་ཡློད་པ་ནི་སྟློང་དཔློན་དང་སེ་དཔློན་རྣམས་ལ་གནང་། ལྕགས་ཀི་ཡི་གེ་ནི་

དཔའ་བློ་རྣམས་ལ་གནང་། ཤིང་སྐྱ་ཆུ་རིས་ཀི་ཡི་གེ་ནི་འབིག་ཏློ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང་། མློན་

སེ་བཞི་སློགས་འབངས་ཕལ་པ་རྣམས་ལ་གནང་བ་བཅས་ཡིན། 

ཡི་གེ་ཆེ་ཆུང་། ① སྤི་ཡིག་གཟུགས་ཀི་ཚད་གཞི། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་

དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་font size ཟེར། 

ཡི་གེ་ཆེ་བ་དྲུག གཡུ་ཡིག་ཆེ་ཆུང་གཉིས། གསེར་ཡིག་ཆེ་ཆུང་གཉིས། ཕ་མེན་གི་ཡི་གེ་ཆེ་ཆུང་

གཉིས་བཅས་དྲུག་ཡིན། སྐུའི་སགས་མཁན་དང་། བཀའ་ཡློ་གལ་འཆློས་པ། གནས་བརན་ཆེན་

པློ། ཆློས་གྲྭའི་སློབ་དཔློན། སྟློད་སྨད་ཀི་དབང་བློན། དབུས་ཀི་དགུང་བློན་ཆེན་པློ་བཅས་དྲུག་

ལ་གནང་སློལ་ཡློད། 

ཡི་གེ་མཆན་བཀློད། གློ་དཀའ་བའི་དློན་གནད་རྣམས་བཀྲལ་བའི་ཡིག་ཆུང་བཀློད་པ། 

ཡི་གེ་འཇུག་པའི་གནས་བརྒྱད། ཐ་སྙད་ཞེས་པ་ནི་ཡི་གེ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ཏེ་བ་དངློས་སྣ་ཚོགས་

པའི་མིང་རྣམས་ལ་ཟེར་ཞིང༌། མིང་ཚིག་དེ་དག་ཡི་གེའི་ལམ་དུ་བཀློད་ནས་གཞན་ལ་དློན་སྟློན་

པར་བེད་ནུས་པས་ན་ཡི་གེ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ཅེས་ཟེར། དེ་ཡང་ངློ་བློ་མིང་རྐྱང་གཅིག་ཉིད་ལ་

བེད་ལས་ཀི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་སློ་ནས་དབེ་པ་བརྒྱད་དུ་ཕེས་ཡློད་པ་སྟེ། སྒ། སྐད། མིང༌། 

མཚན་མ། བརྡ། ཐ་སྙད། ཚིག དློན་བཅས་སློ།། ༡༽སྒ་ལ་ཟིན་མ་ཟིན། ལུང་བསྟན་མ་བསྟན་

སློགས་ཀི་དབེ་བ་ཡློད་ཀང་འདིར་སྐབས་ཐློབ་ཀི་གློ་བ་ནི་ཟིན་ལ་ལུང་དུ་བསྟན་པའི་སྒ་ཡིན། 

དེ་ཡང་ཟིན་ལ་ལུང་དུ་བསྟན་པའི་སྒ་ཞེས་པ་ནི། སྒ་འབྱུང་གཞི་གང་ཟག་གི་ཤེས་རྒྱུད་ཀིས་

ཟིན་པ་སྟེ་ལུས་ཀི་ཆ་གང་རུང་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། སྒ་དེས་དློན་གི་ངློ་བློ་ཞིག་གཞན་ལ་སྟློན་

ནུས་པས་ན་ལུང་དུ་བསྟན་པའི་སྒ་ཞེས་ཟེར། དློན་དུ་དངློས་པློ་གང་རུང་གི་མིང་བརློད་པའི་སྒ་

ཡིན་ནློ།། ༢༽ སྐད་ཅེས་པ་རྒྱ་སྐད་དང་བློད་སྐད་དབིན་ཇིའི་སྐད་སློགས་སྐད་རིགས་མི་འདྲ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བ་རྣམས་སློ།། ༣༽ མིང་ནི་ངློ་བློ་ཉིད་ཚིག་བ་དྭགས་ཏེ། ཀ་བ་དང་བུམ་པ། ར་དང་གཡག 

བརན་འཕིན་དང་འཁགས་སམ་ལ་སློགས་པ་བརློད་པ་དེས་བློ་ཡུལ་དེ་དག་ལ་ཕློགས་པའམ་

འཇུག་པར་ནུས་པའི་ཆ་དེ་ལ་མིང་ཞེས་ཟེར། ༤༽ མཚན་མ་ཞེས་པ་མིང་དེ་བརློད་པ་ན་དློན་

དེའི་རྣམ་པ་བློ་ཡུལ་དུ་ཚུར་འཆར་བའམ་སྣང་བར་ནུས་པའི་ཆ་དེ་ལ་ཟེར། ༥༽ བརྡ་ཞེས་པ་

དུས་ཀི་ཆ་སྟེ་དློན་ནམ་དངློས་པློ་དེ་ལ་ཐ་སྙད་བ་བའི་ཕིར་ཐློག་མར་མིང་བཏགས་ཏེ་སྨ་ཞིང་གློ་

བར་བེད་པའི་དུས་ཀི་ཆ་དེ་ལ་ཟེར། ༦༽ ཐ་སྙད་ཅེས་པ་ཤེས་བརློད་འཇུག་གསུམ་གི་རང་

བཞིན་ཅན་ཏེ། དེའང་གདུང་འདེགས་ཀི་ཤིང་ལ་འདི་ཀ་བ་ཡིན་ནློ་སྙམ་པའི་ཤེས་པ་ནི་

བཏགས་པའི་ཤེས་པ། དེ་ལ་ཀ་བ་ཞེས་ངག་ནས་སྨ་བ་བརློད་པ། ཀ་བ་དེ་འློས་འཚམས་སུ་

བེད་སྤློད་བེད་པ་ནི་འཇུག་པ་ཞེས་ཟེར། སྤིར་དངློས་པློ་ལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཐ་སྙད་

མེད་ཀང་འཇུག་ལློག་བེད་པའི་ཕིར་དུ་ནན་ཏན་གིས་མིང་བཏགས་པ་དེ་ལ་ཐ་སྙད་ཅེས་ཟེར། 

༧༽ ཚིག་ཅེས་སྤི་མིང་མང་དུ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཞིག་ལ་ཟེར་ཡང༌། འདིར་དློན་གི་

ངློ་བློ་དང་ཁད་པར་སྟློན་པའི་མིང་ཞིག་སྟེ། འདིའི་རིགས་ལ་མིང་ཚིག་ཅེས་ཟེར། དཔེར་ན། མི་

ཆེན་པློ། ར་དཀར་པློ། གཡག་རློག་པློ། འབི་སེ་བློ། རི་མཐློན་པློ། ཐང་ཡངས་པ་ལ་སློགས་པ་

ལ་བུ་རྣམས་སློ།། ༨༽ དློན་ཞེས་པ་དངློས་པློ་དེའི་ངློ་བློའམ་གནད་ལུགས་ལ་ཟེར། དེའང་[ཤེས་

བ་ཀུན་ཁབ]ལས། དེ་དག་ཀང་དློན་དེའི་ངློ་བློ་ཙམ་བརློད་པའི་ཆ་ནས་མིང་དང༌། དློན་དེ་

མཚོན་པར་བེད་པས་མཚན་མ། ཐ་སྙད་ཀི་ཕིར་སར་མེད་པར་གློ་བུར་དུ་འདློད་པས་སྦར་བ་

བརྡ་དང༌། དེ་ཉིད་འཇུག་ལློག་བེད་པའི་ཕིར་བརློད་པས་ཐ་སྙད་དློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

མདློར་ན་གློང་གསལ་གི་དབེ་བ་དེ་དག་ནི་མིང་ངམ་ཐ་སྙད་ཀི་བེད་ལས་མི་འདྲ་བའི་ཆ་ནས་

དབེ་བ་ཙམ་ལས། དློན་གི་ངློ་བློ་ནི་མིང་ཁློ་ན་ཡིན་ནློ།། 

ཡི་གེ་རེས་མ་དེ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་next mail ཟེར། 

ཡ་ིག་ེཉམས་པ། ཡིག་ནློར་བྱུང་བའམ་ཡང་ན་མ་དཔ་ེཡ་ིག་ེམ་དག་པ་ལས་མ་དག་རྒྱུན་འབམས་བྱུང་བ། 

ཡི་གེ་གཉིས། དབངས་དང་། གསལ་བེད་གཉིས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཡི་གེ་རགས་འབར་མ། ཐེའུ་བརྒྱབ་པའམ་ཕབ་ཡློད་པའི་ཡི་གེ

ཡི་གེ་དྲུག་པ། ① ཨློཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། ཞེས་པའི་གཟུངས། ② སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་མཚན་གཟུངས་

ཀི་བེ་བག་ཅིག 

ཡི་གེ་དྲུག་མའི་རིག་སགས། སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་གཟུངས་ཀི་སྙིང་པློ། 

ཡི་གེ་བསྣློལ་བ། ས་མའི་གསལ་བེད་ཕི་མར་སློས་ལ་ཕི་མའི་གསལ་བེད་ས་མར་སློས་པ། ཧིང྄། 

ཧ
྄
ཨིང྄། ས྄ཨ། ས྄ཨིང྄། ཧ

྄
ཨ། སིདྷ། སིདྷི། སེངྒེ། 

ཡི་གེ་པ། ① ཡིག་མཁན། ② [མངློན]ཤིང་གི་སིན་བུ་ཞིག 

ཡི་གེ་དཔློད་རློམ། ཡིག་ཚིག་གཞན་ལ་དཔློད་བཞིན་དུ་རློམ་པ། 

ཡི་གེ་བལ་བ། [མངློན]སྟློང་ཉིད་ཀི་དློན། 

ཡི་གེ་སྦློར་བ། མིང་གཞིར་རེས་སློན་དབངས་སློགས་སྒིག་པའི་སྦློར་སྟངས་ཀི་གློ་རིམ། 

ཡི་གེ་དབུ་ཅན། ཡིག་དཀར་རམ་གཟབ་མ། 

ཡི་གེ་དབུ་ཆེན། ཡི་གེ་དབུ་ཅན་དང་འདྲ། 

ཡི་གེ་དབུ་མེད། ཡིག་ནག་གམ་གཤར་མ་འདིའི་ཁློངས་སུ་ཡིག་གཟུགས་ཀ་ཁ་དང་། ཟླློས་ཧྲལ། 

ཚུགས་རིང་། ཚུགས་ཐུང་། ཚུགས་ཆུང་ངམ་འཁྱུག་མ་ཚུགས། འཁྱུག་ཡིག་བཅས་ཆེ་ཆུང་མི་

འདྲ་བ་ཁག་དྲུག་ཡློད། 

ཡི་གེ་འབིང་པློ་དྲུག སྐུ་འཚོ་བའི་བློན་པློ་དང་། གཟིམས་མལ་བ། ཆིབས་ཁ་བ། ནམ་ཕེད་ཀི་སློ་སྲུང་པ། 

དབེ་མཁར་བའི་མཛོ་འགེལ་བ། བང་ཐང་གི་ལམ་མཁན་བཅས་ལ་གནང་སློལ་ཡློད་པར་བཤད། 

ཡི་གེ་འབེབས་འཇློག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་ wprd wrabཟེར། 

ཡི་གེ་མེད་པའི་ཟ་མ་ཏློག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སྙིང་པློ། གཟུངས་ཀི་སེ་ཚན་ཞིག 

ཡི་གེ་གཙོ་བློ་ཉི་ཤུ། ཀ་ཁ་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཏ་ཐ་པ་ཕ་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་ཡ་ཤ་ཧ་ཨ་ཉི་ཤུ། 

ཡི་གེ་ར་ཡི་བུ་གཉིས། གསལ་བེད་ཙ་དང་ཛ་གཉིས། 

ཡི་གེ་ལ་ཡི་བུ་གཉིས། གསལ་བེད་ཅ་དང་ཧ་གཉིས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡི་གེ་ལ་ཡི་མ་བཞི། གསལ་བེད་ཀ་ག་བ། ཟ་བཅས་བཞི་པློ་ཡིན། 

ཡི་གེ་ཤ་ཆེན། ཡིག་རུས་ཡག་པློའམ། ཡིག་གཟུགས་སློམ་ཤས་ཆེ་བ། 

ཡི་གེ་བཀགས་ཐབས། བློད་ཀི་དབངས་གསལ་སློ་སློའི་ཡི་གེ་རྣམས་རང་རང་གི་སྒ་ཡི་སྐྱེ་གནས་

དང་། རྐྱེན་གི་བེད་རློལ། སློག་ཆེན་དང་སློག་ཆུང་། སྒ་ལན་དང་སྒ་མེད་སློགས་ཀི་སྒ་ཇི་ལར་

འབིན་པའི་ཐབས་བསྟན་པའི་གཞུང་ལུགས་ཞིག་ཡིན། 

ཡི་གེའི་བཀགས་ཐབས་བིས་པ་བདེ་འཇུག་པ། ས་ཆེན་བ་མ་བསློད་ནམས་རེ་མློས་མཛད་པ་དབུ་

མེད་དཔེ་ཚུགས་བིས་མ་དཔེ་ཐུང་ཞིག་གློ

ཡི་གེའི་སྐྱེ་གནས་བརྒྱད། ལེགས་སྦར་སྐད་དུ། མགིན་པ། སྣ། སྤི་བློ་སྟེ་གསུམ་པློ་དློག་པའི་གནས། 

ཁློག་པ། རན། ལྕེ། སློ།། མཆུ་སྟེ་ལྔ་པློ་ཡངས་པའི་གནས་སློ།། བློད་ཡིག་ལ་སྐྱེ་གནས་མགིན་

པ། རན། སློ།། མཆུ། ལྕེ། སྣ་བཅས་དྲུག་ཏུ་འདུས་ཞེས་སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་གིས་གསུངས།

ཡི་གེའི་གློ་ཡུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་text area ཟེར། 

ཡི་གེའི་རྒྱུ་ལྔ། སྒ་རིག་པ་ལས་གསལ་བའི་སྒའི་གཞི་ཡི་གེའི་རྒྱུ་ལྔ་སྟེ་བརློད་འདློད་དང་། རླུང་། 

གནས། བེད་པ། རློལ་བ་བཅས་སློ།། 

ཡི་གེའི་ཆ་ཚད་བསྟན་བཅློས། དབུ་མེད་བིས་མ་དཔེ་རིང་ཤློག་གངས༡༢ཡློད་པ་ཞིག་སྟེ། སུམ་པ་

གནློད་སྦིན་གི་སློབ་མ་རློང་པློས་མཛད་པ། 

ཡི་གེའི་རགས་གསུམ། ཕློ་དང་། མློ། མ་ནིང་གི་རགས་སློ།། 

ཡི་གེའི་སྟེང་གི་ལིང་བ་གསུམ། ན་རློ་དང་། གི་གུ། འགེང་བུ་གསུམ། 

ཡི་གེའི་འཇུག་པའི་གནས་བརྒྱད། སྒ། སྐད། མིང་། མཚན་མ། བརྡ། ཐ་སྙད། ཚིག དློན་ནློ།། 

ཡི་གེའི་གནས་ཚད། སྤིར་བཏང་ཡི་གེ་རེ་རེ་བའི་སྒ་འབིན་པའི་ཡུན་ཚད་མིག་འཛུམ་གི་ཚད་དུ་བཤད། 

ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག ① སྤིར་བཏང་ཡི་གེ་ལ་ཨཱ་ལི་དང་ཀཱ་ལི་གཉིས་ཀི་དབེ་བ་དང་ཀཱ་ལིའི་ནང་

གསེས་ཀི་དབེ་བ་མཐའ་དག ②ཡི་གེ་སྦློར་ཚུལ་སློགས་བཤད་པའི་གཞུང་། 

ཡི་གེའི་ཕི་མློ། ① ཡི་གེའི་ར་བའམ། ཀ་སློགས་སུམ་ཅུ། ② ཡི་གེ་འབི་ཀློག་གང་བེད་ཀི་མ་དཔེ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཡི་གེའི་སྦློར་བ། མིང་ཚིག་ཡི་གེ་སློགས་ཀི་སེབ་སྦློར་བེད་སྟངས་ཤིག

ཡི་གེའི་སྦློར་བ་ཆ་ཚད། ཁྱུང་པློས་མཛད་པ་མན་ངག་སྟློང་ཐུན་དང་ཡིག་བཤད་ལག་ལེན་སློགས་

དློན་ཚན་བཅུ་གསུམ་ཡློད་པ། དབུ་མེད་བིས་མའློ།། 

ཡི་གེའི་དབངས། ཨ་སློགས་དབངས་ལྔ། 

ཡི་གེའི་མ་དཔེ། ① མ་གཞིའི་ཟིན་བིས། ② ཀ་དེབ་བམ་ཡི་གེ་གཟབ་གཤར་གི་མ་ཡིག་ཡག་པློ་

དཔེར་ལ་ས། 

ཡི་གེའི་ཚོགས་པ། སློན་རེས་མིང་གསུམ་འདུས་པའི་མིང་ཚིག་གཉིས་ཀི་རློམ་གཞིར་གྱུར་པའི་ཡི་

གེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕི་མློ་ཨ་དང་ཀ་ལ་སློགས་པ་མང་པློ་འདུས་པ་ལན་མིན་འདུ་བེད་ཀི་ནང་

གསེས་ཤིག 

ཡི་གེའི་ཚོགས་གསུམ། མིང་གི་ཚོགས། ཕད་རྣམ་དབེའི་ཚོགས། བ་བའི་ཚོགས་སློ།། 

ཡ་ིགེའ་ིགཞི། ① དབངས་དང་གསལ་བེད་ཀ་ིཡིག་གཟུགས་དང་སྒ། ② ཤློག་བུ་དང་ཤིང་བང་སློགས། 

ཡི་གེའི་གཞི་ཅན། [མངློན]ཤིང་སྟག་པ། 

ཡི་གེའི་གཟུངས། སགས་ཀི་ཡིག་འབྲུ། 

ཡི་གེའི་འློག་གི་མཛེས་པ་གསུམ། ཡ་བཏགས་དང་། ར་བཏགས། ཞབས་ཀྱུ་གསུམ། 

ཡི་གེའི་རིགས། ཡི་གེའི་ནང་ཡིག་རིགས་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་དང་དྲུག་ཅུ་ར་བདུན་སློགས་བཤད་ཚུལ་

མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་དང་། དེ་འདྲེན་ཚུལ་ལ་ཡང་། བཀའ་འགྱུར་རྒྱལ་རེ་ཐེམ་སངས་མ་དང་། 

ཚལ་པ་བཀའ་འགྱུར། སྟག་ཚང་ལློ་ཙཱ་བའི་རིག་གནས་ཀུན་ཤེས། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པས་

མཛད་པའི་རིས་དཀར་ནག་གི་དྲིས་ལན་སློགས་ལས་གསུང་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡློད་པ་དང་། 

ཡིག་རིགས་དྲུག་ཅུ་ར་བཞིའི་ནང་ནས་དེང་སང་བིས་རྒྱུན་ཡློད་པ། ལཉྪར་ཁློང་སེང་མ་དང་

ཤ་ཆེན་གཉིས། དྷ་རི་ཀ་ལ་ཡིག་གཟུགས་མི་འདྲ་བ་ལྔ། ན་ག་རའི་ཡི་གེ་རིགས་མི་འདྲ་བ་དྲུག 

ཝརྟུལ་དང་། རྒྱ་མཚོ་མཐའ། ཀརྨི་རའི་ཡི་གེ་སློགས་སློ།། 

ཡི་གེའི་ལྷ། སྟློང་ཉིད་དེ་ཀུན་རློབ་ཟླ་དཀིལ་གི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་ནས་སགས་ཀི་ཡིག་འབྲུ་ས་བློན་

བསློམ་པ། བ་རྒྱུད་ལྷ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡི་ཆད་པ། སེམས་སྐྱློ་བ་དང་ཞུམ་པ། ལན་བརྒྱར་ཕམ་ཡང་ཡིད་ཐང་མི་འཆད་པ། བཟང་བསྟློད་

ངན་སྨད་མེད་པ་དང་། གློ་ལློག་བས་ཚེ་བཟང་པློ་རྣམས་ཀང་ཡི་ཆད་པར་འགྱུར་བ་ངེས་སློ།། 

ཡི་ཐང་ཆད་པ། ཡི་ཆད་པ་དང་དློན་གཅིག 

ཡི་དམ། ① རྒྱུད་སེ་ལས་བཤད་པའི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་བསྟེན་བའི་ལྷ་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་

རྣམས། ཡི་དམ་གི་ལྷ། ② དམ་བཅའ་དང་། ཁས་ལེན། ཡི་དམ་བཅའ་བ། ཡི་དམ་བརན་པ། 

ཡི་དམ་གི་སགས། རྒྱུད་སེ་རང་རང་གི་ལྷའི་ར་སགས་དང་ཉེ་སྙིང་སློགས། 

ཡི་དམ་གི་ལྷ། རང་ཉིད་ཀིས་དད་གུས་དང་ཡིད་ཆེས་བ་ཡུལ་གི་ལྷ་སྟེ། སྐྱབས་སུ་བཟུང་འློས་པའི་ལྷ 

འགློ་བ་རིགས་དྲུག་ནང་གི་ལྷ་རྣམས་འདིར་མི་གཏློགས ནི་སངས་རྒྱས་ཀིས་སྤྲུལ་པའི་ཡི་དམ་

ཞི་བ་དང་ཁློ་བློ་སྣ་ཚོགས་ཡློད་ཅིང་། བློད་དུ་ཆློས་ལུགས་ཁག་ཚང་མས་ཐུན་མློང་དུ་ཁས་ལེན་

པའི་ཡི་དམ་གི་ལྷ་ཡློད་ལ། ཆློས་ལུགས་སློ་སློའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཡི་དམ་གི་ལྷ་ཡང་ཡློད། 

ཡི་དྭགས། ངན་འགློ་གསུམ་གི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། ཟས་སྐློམ་ཡིད་ལ་བཏགས་པས་ན་ཡི་དྭགས། ཡི་

དྭགས་ཀི་འཇིག་རེན། ཡི་དྭགས་ནང་སྒིབ་ཅན། ཡི་དྭགས་ཕི་སྒིབ་ཅན། ཡི་དྭགས་ལྦ་བ་ཅན། མིང་

གི་རྣམ་གངས་ལ་ངན་ཁབ་དང་། ཆུ་བློ་རབ་མེད། དཔལ་མིན། ཕུན་ཚོགས་མིན་བཅས་སློ།། 

ཡ་ིདྭགས་གློང་ཁེར། ཡ་ིདྭགས་འཇིག་རེན་ནམ་སྐྱ་ེགནས་ཏ་ེཡ་ང་ཞིང་ཡིད་ཆད་པའ་ིརྣམ་པ་ཅན་ག་ིཡུལ།

ཡི་དྭགས་གཏེར་སྲུང་། རྒྱུ་ནློར་ཡློད་ཀང་བེད་སྤློད་མི་ནུས་པའི་དཔེ། 

ཡི་དྭགས་གདློན། ཡི་དྭགས་ཞེས་པའི་ངེས་ཚིག་ནི་ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་པྲེ་ཏ་ཀའི་སྒ་ལས་དྲངས་

པས། ཤིན་ཏུ་ཕིར་མི་ལློག་པར་སློང་བས་སམ་བཀྲེས་སྐློམ་གིས་ཤིན་ཏུ་ནློན་པས་ཡི་དྭགས་

དང་། ཡང་ན་ཡིད་ལ་རག་ཏུ་ཟས་བཏགས་པས་ཡི་དྭགས་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་སའི་འློག་ཏུ་དཔག་

ཚད་ལྔ་བརྒྱའི་སར་གནས་ཤིང་། མིད་པ་ཁབ་མིག་ལར་ཕ་བ་དང་། ལློ་བ་ཆེ་བ། ཡན་ལག་ཤིན་

ཏུ་ཕ་བ། རག་ཏུ་ཟས་སྐློམ་འཚོལ་ཞིང་བཀྲེས་སྐློམ་གིས་མནར་བ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་པས་དེས་

གནློད་པ་གཏློང་བའི་ནད་ལ་ཡི་དྭགས་ཀི་གདློན་ཞེས་ཟེར་ཏེ། སློབ་དཔློན་དཔའ་བློས་མཛད་

པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྙིང་པློ་བསྡུས་པ་ལས། ཡི་དྭགས་གདློན་གིས་ཟིན་པའི་རགས། 

སྤློད་ཚུལ་དྲི་ནི་ཡི་དྭགས་འདྲ། འདར་ཞིང་ཟས་ལ་མི་དགའ་དང་། རད་གཅློད་བེད་པ་ཡིན་ཞེས་
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བ། ཞེས་གསུངས་སློ།། 

ཡི་དྭགས་ནང་གི་སྒིབ་པ་ཅན། ཡི་དྭགས་ཁ་དང་མིད་པ་ཧ་ཅང་ཕ་ཞིང་ལློ་བ་ཆེ་བའི་རིགས་ཤིག 

ཡི་དྭགས་ཕིའི་སྒིབ་པ་ཅན། ཡི་དྭགས་ཟས་སྐློམ་མི་རེད་པའམ། རེད་ཀང་ལློངས་སྤློད་མི་ནུས་པའི་

རིགས་ཤིག 

ཡི་དྭགས་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་བ། ཡི་དྭགས་སྟློབས་ཆེན། 

ཡི་དྭགས་ཟུང་། བིངས་ན་གནས་པ་དང་། ཁ་འཐློར་བ་གཉིས་སློ།། 

ཡི་དྭགས་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་རློང་ཁློངས་རྒྱལ་མློ་རྔུ་ཆུའི་འགམ་དུ་ཡློད། 

ཡི་དྭགས་གསུམ། ཕིའི་སྒིབ་པ་ཅན་དང་། ནང་གི་སྒིབ་པ་ཅན། གཉིས་ཀའི་སྒིབ་པ་ཅན་ཏེ་གསུམ། 

ཡི་ཕ་དུང་ངེ། སེམས་སྐྱློ་ལྷང་ངེ་། 

ཡི་ཕ་མློ། ཉམས་ཐག་ཅིང་སྙིང་རེའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ། རྒྱ་སྐད་དུ། 可怜 ཞེས་པའི་དློན་དང་གཅིག་ཡིན།

ཡི་འཕིག་པ། [རིང]དློགས་པའམ་རྣམ་རློག་ཟ་བ། 

ཡི་མི་རང་བ། མི་བརི་བ་དང་། དང་དུ་མི་ལེན་པ་སློགས་དློན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཡི་མ་རང་། ཡིད་ཀི་འདློད་མ་ཚིམ་པ། བློ་བདེ་པློ་མེད་པར་གྱུར་པ། 

ཡི་མུག་པ། སེམས་སྡུག་པའམ་སེམས་ཕམ་པ། 

ཡི་རྨློ། [རིང]དགའ་བ། 

ཡི་ཙི། དྲེག་པ་འཁྲུད་བེད་འདག་རས་ཤིག འཁྲུད་བེད་ཀི་དག་རས་ཏེ

ཡི་རང་བ། སེམས་དགའ་བ་དང་མློས་པ། གཞན་གི་བདེ་བ་ལ་ཡི་རང་བ། གཞན་གི་གསུངས་པ་

ལ་ཡི་རང་བ། ཡི་མི་རང་བ། ལས་འགན་ཁུར་དུ་ལེན་པ་ཡི་རང་བ། དགའ་མགུ་ཡི་རང་། ཡི་

རང་གློང་བཀུར། 

ཡི་རེ་མུག ཡི་མུག་པ་དང་དློན་གཅིག 

ཡི་ཤི་བ། ཡི་ཆད་པ་སྟེ་སློ་ཤི་བའང་ཟེར། ཡུལ་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་ཅི་རིགས་ལ་དམིགས་

ནས་ངས་མི་ནུས་སློ་སྙམ་སྟེ་སེམས་ཀི་སློ་ཤི་བའམ་ཆག་ནས་སེམས་ཤུགས་ཉམས་པ། 

དཀའ་ལས་བྱུང་ཡང་ཡི་མི་ཤི་བ། 
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ཡིག ཡི་གེའི་བསྡུས་མིང་། ཀ་ཡིག ག་ཡིག་གིས་འཕུལ། རློམ་ཡིག ཆད་ཡིག ཆིངས་ཡིག བསྐུར་

ཡིག བཏང་ཡིག ལམ་ཡིག འཁྲུག་ཡིག དྲུང་ཡིག ཡིག་ཁག ཡིག་བསྟར། 

ཡིག་སྐད། ཡི་གེ་འབི་སློལ་ལར་གི་སྐད་ཆའམ་ཡིག་ཐློག་གི་སྐད་ཆ། 

ཡིག་སྐློགས། འཕིན་ཡིག་འཇུག་སྣློད་ཀི་ཕི་ཤུབས། 

ཡིག་རྐྱང་། ① སློན་འཇུག་རེས་འཇུག་མགློ་ཅན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཡིག་འབྲུ་རྐྱང་པ། ② འབུལ་

རེན་དངློས་པློ་སློགས་མེད་པའི་བསྐུར་ཡིག དབིན་སྐད་དུ་text ཟེར། 

ཡིག་རྐྱང་རློམ་སྒིག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་text editing ཟེར། 

ཡིག་སྐློགས། ① ཡི་གེ་བླུག་སྣློད་ཤློག་ཁུག་སྟེ་ཡིག་ཤུབས་ཀང་ཟེར། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་

གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་envelope ཟེར། 

ཡིག་སྐྱློན། ① ཡི་གེ་མ་དག་པ། ② ཡིག་གཟུགས་མ་ལེགས་པ། ③ ཚིག་དང་དློན་ལ་སྐྱློན་ཡློད་

པའི་ཡི་གེ

ཡིག་དཀར། དབུ་ཅན། 

ཡིག་དཀྱུས། ① ཡིག་ཕེང་གི་དཀྱུས་ཚད། ② ར་བ་དང་མཆན་བུ་གཉིས་ཀི་ར་བ། ③ ཡིག་

གཟུགས་ལ་ཕལ་པ། 

ཡིག་བརློས་པ། ཡི་གེའི་པར་བརློས་རྒྱབ་མཁན། 

ཡིག་བསྐུར། བསྐུར་ཡིག ཡིག་བསྐུར་གཏློང་བ། ཡིག་བསྐུར་ཐློག་གི་སློབ་ཁིད། 

ཡིག་བསྐུར་ངློ་གཏུག སྤི་དམངས་དང་། ཁིམས་མི། ར་འཛུགས་དག་བཅས་ཀིས་འཕིན་ཡིག་དང་། 

ཁ་པར། ངློ་གཏུག་སློགས་པའི་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་རིམ་པ་ཁག་གི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་

དང་ལ་གནས་ཚུལ་ཞུ་བ་དང་། བསམ་འཆར་དང་། གློས་འགློ རེ་བ་བཏློན་ཞིང་། འབེལ་ཡློད་

སིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཁིམས་ལར་ཐག་གཅློད་བེད་པའི་བེད་སློར་ཟེར། 

ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག འཕིན་ཡིག་འབི་བའི་ཐབས་ལམ་དང་བསྐུར་ལུགས་ཀི་བཤད་པ། 

ཡིག་བསྐྱུར། [ཡུལ] འབི་མཁན་རང་མིང་འགློད་མི་ནུས་པའི་གཏམ་འཆལ་ཡི་གེ
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཡིག་ཁུག ① ཡི་གེ་བླུག་སའི་ཁུག་མ་ཆེ་ཆུང་མ་ངེས་པའི་རིགས་ཀི་སྤི་མིང་། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་

འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་folder 

ཟེར། ཡིག་སྒིལ་དང་། ཡིག་ཚགས་སློགས་དློན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཡིག་ཁུག་གདམ་ཚན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་folder options ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་create folders ཟེར། 

ཡིག་ཁ། རློད་པ་ཐག་བཅད་ཀི་དཔྱད་མཚམས་ཡི་གེ

ཡིག་མཁན། ① ཡི་གེ་པའམ་དྲུང་ཡིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དྲུང་ཡིག་དང་། འབི་མཁན། སྨིག་

ཅན། སྨྱུ་གུ་ཅན། ཡི་གེ་པ། ཡི་གེའི་མཁན་པློ་བཅས་སློ།། ② [མངློན]ཤིང་གི་སིན་འབུ་ཞིག

ཡིག་འཁློད་ཁིམས་ལུགས། ཡིག་ཐློག་ཏུ་གསལ་དུ་བཀློད་ཡློད་པའི་ཁིམས་ལུགས་ལ་ཟེར། 

ཡིག་འཁློད་ར་ཁིམས། ཡིག་ཐློག་ཏུ་གསལ་དུ་བཀློད་ཡློད་པའི་ར་ཁིམས་ལ་ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་mailbox ཟེར། 

ཡགི་རྒྱ། ① ཡ་ིག་ེའཇུག་སའ་ིཕའི་ིརྒྱ། ② སློ་ཐལེ་ལ་བུའ་ིབཀག་ཡགི ③ ཡགི་སྐློགས་ལ་བརྒྱབ་པའ་ིཐལེ། 

ཡིག་རྒྱུགས། ཡི་གེ་བིས་གཟུགས་ལེགས་ཉེས་ཀི་ཚད་གཞི། ཡིག་རྒྱུགས་ལེན་པ། 

ཡིག་སྒྱུར། ① ཡིག་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཕར་ཚུར་དུ་སྒྱུར་བ། ② ཡིག་རིགས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་

བསྒྱུར་མཁན། དབིན་སྐད་དུ་to translate ཟེར། 

ཡིག་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་ ཟེར། 

ཡིག་སྒྱུར་ལས་ཆློག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་translation program ཟེར། 

ཡིག་མགློ སྟེ། དབུ་ཅན་གི་ཡི་གེའི་ཐློག་མར་བི་རྒྱུའི་མགློ་རིས༄༅། འདི་ལ་བུའི་མིང་། 



  1160  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡིག་བརྒྱ། ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་བསྡུས་ཚིག 

ཡིག་བསྒིལ། རས་དང་ཤློག་བུ་སློགས་ཀི་ཁུད་དུ་བསྒིལ་བའི་ཡི་གེ

ཡིག་ཆ། དཔེ་ཆ་དང་ཡིག་རིགས་སྣ་ཚོགས། ཚད་ལན་ཡིག་ཆ། མི་རིགས་སིད་ཇུས་ཀི་ཡིག་ཆ། 

མཚན་ཉིད་ཡིག་ཆ། 

ཡིག་ཆ་སྐུར་བ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་mail file ཟེར། 

ཡིག་ཆ་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 document ཟེར། 

ཡིག་ཆ་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 files ཟེར། 

ཡིག་ཆ་སྒྱུར་བ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་convert fileཟེར། 

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་དུreplace file ཟེར། 

ཡིག་ཆ་ཉར་ཚགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ file save ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ file sharing ཟེར། 

ཡིག་ཆ་དློ་དམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ manage documentsཟེར། 

ཡིག་ཆ་གདམས་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ select fileཟེར། 

ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན། 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 downloading fileཟེར། 

ཡིག་ཆ་སྲུང་སྐྱློབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ file protectionཟེར། 

ཡིག་ཆའི་གདམ་བང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ file menusཟེར། 

ཡིག་ཆས། ཡི་གེའི་ཡློ་བད། 

ཡིག་ཆུང་། ① ཚུགས་ཐུང་ལས་ཅུང་ཟད་ཆུང་བ་གི་གུ་གེན་དུ་བསངས་པའི་ཡིག་གཟུགས། ② 

སིད་གཞུང་རིང་པའི་སྐབས་བརྡ་གཏློང་གི་ཡིག་ཆུང་། ③ དཔེ་ཆའི་ཡིག་ཆེན་མཚམས་ཀི་

མཆན་བུ་ཡི་གེ་ཆུང་བ། ④ གླུ་གཞས་ཀི་ནང་དུ་འཕིན་ཡིག་ལ་གློ་རྒྱུ། 

ཡིག་ཆེན། ① ར་བའི་ཡིག་འབྲུ། ② ཡིག་གཟུགས་ཆེན་པློ། 

ཡིག་ཆེན་ཚགས་པར། རང་གི་བསམ་འཆར་རམ་ཆབ་སིད་ཀི་འདློད་ཚུལ་སློགས་ཡིག་ཆེན་དུ་

བཀློད་ནས་གང་ངློས་སུ་སྦར་བར་བ་བའི་ཡིག་རིགས་དེའི་མིང་། 

ཡིག་མཆན་འགློད་པ། གན་རྒྱ་སློགས་ཡིག་ཆ་ཅ་ིརིགས་ལ་མློས་མཐུན་བས་པའ་ིམིང་རགས་བཀློད་པ། 

ཡིག་མཇུག ཡི་གེའི་གཤམ་མམ་མཐའ། 

ཡིག་འཇློག་མཛད། གསུང་རློམ་མང་དུ་མཛད་པ། 

ཡིག་ཉློག ཕན་མི་ཐློགས་པའི་ཡི་གེ

ཡིག་རིང་། གནའ་བློའི་ཡིག་རིགས། 

ཡིག་རློག གློ་མི་ཆློད་པར་སློང་ཟིན་པའི་ཡིག་རིགས་མང་པློ་འདུས་པ། 

ཡིག་གཉེར། ཡིག་ཆ་དློ་དམ་བེད་མཁན། 

ཡིག་རགས་ཤན་འབེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་character recognitionཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་upon textཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡིག་རེན། ཡི་གེ་དང་མཉམ་དུ་འབུལ་རྒྱུའི་དངློས་རིགས། 

ཡིག་ཐློག ཡི་གེར་བཀློད་པ། ཡིག་ཐློག་འཁློལ་པློ། ཡིག་ཐློག་རྒྱུགས་སྤློད། ཡིག་ཐློག་གཏམ་བཤད། 

ཡིག་ཐློག་བསམ་འཆར། 

ཡིག་ཐློག་ཞུ་ཚིག སྨྱུ་གུས་ཡི་གེར་བབ་པའི་ཞུ་ཚིག་ལ་བརློད། 

ཡིག་ཐློག་གསལ་བཤད། ཡི་གེའི་ལམ་ནས་གསལ་བཤད་བས་པའི་ཡིག་ཆ། 

ཡིག་དན། ① གཉིས་མློས་ཀིས་བཞག་པའི་ཡི་གེ ② ཚགས་ཡིག 

ཡིག་དན་འཇློག་པ། རྒྱལ་ཁབ་བམ་སིད་དབང་གཉིས་དབང་ལ་ཆིངས་ཡིག་བཞག་པར་གློ ཡང་ན་

ཆིངས་ཡིག་འཇློག་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཡིག་དུག [ཡུལ]མི་མངློན་པར་ཚིག་དློན་ལ་སྐྱློན་གཏློང་བའི་ཡིག་དུག 

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

དབིན་སྐད་དུ་fieldཟེར། 

ཡིག་དྲུག ཡི་གེ་དྲུག་མའི་བསྡུས་ཚིག 

ཡིག་དྲུག་རང་བྱུང་། མ་ཎི་ཡིག་དྲུག་བག་གི་ལེབས་སུ་མ་བརློས་པར་རང་བྱུང་དུ་ཐློན་པ་ལ་ཟེར། 

ཡིག་དྲུག་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་རི་བློ་ཆེ་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དང་། ལྷློ་རློང་རློང་གི་བང་

ཤར་མཚམས། དཔལ་ཤློད་རློང་གི་བང་ངློས་བཅས་ཀི་བར་དུ་ཡློད། དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་

ངློས་ནས་སྨི༤༩༩༨ཡློད། 

ཡིག་གདང་། ཡི་གེ་འགེལ་སའི་གདང་བུ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་text colorཟེར། 

ཡིག་ནག དབུ་མེད་ལ་ཟེར། 

ཡིག་ནག་ཆུ་བཤལ། གཉིས་མློས་ཀིས་བཞག་པའི་ཡིག་རིགས་རི་མེད་རྡློག་རློལ་དུ་བཏང་བའི་དཔེ། 

ཡིག་ནློར། ཡི་གེ་མ་དག་པ། 

ཡིག་པར། ཤིང་སློགས་ལ་ཡི་གེ་བརློས་པའི་པར་གཞི། 
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ཡིག་དཔར། ཡིག་པར་དང་འདྲ། 

ཡིག་དཔེ། འབི་ཀློག་སྦང་གཞིའི་མ་དཔེ། 

ཡིག་དཔློད། མི་གཅིག་གིས་བཀགས་ཏེ་མི་གཞན་ཞིག་གིས་འབི་བའི་མིང་། ཁློད་ཀིས་ཡིག་དཔློད་

གནང་དང་། ངས་བིས་ཆློག 

ཡིག་ཕུད། སར་ཐུ་མི་སམ་བློ་ཊས་བློད་ཡིག་གསར་དུ་བརམས་རེས་ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་

པློར་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སློ་ནས་ཡིག་ཕུད་ཕུལ་བའི་ཚིག་རང་དང་པློ་བཞིར་གུག་ཀེད་ཀི་

དབངས་བཞི་མ་འབེལ་བའི་ཨ་ངེས་རྐྱང་པ་དང་། ཚིག་རང་ལྔ་པར་འགེང་བུ། ཚིག་རང་དྲུག་

པར་གི་གུ། ཚིག་རང་བདུན་པར་ན་རློ། ཚིག་རང་བརྒྱད་པར་ཞབས་ཀྱུའི་ངེས་པ་བཅས་སྙན་

ངག་གི་གཞུང་བཞིན་སྦར་ཏེ་ཕུལ་བའི་སྒ་རྒྱན་ངློ་མཚར་ཅན་ཞིག 

ཡིག་ཕེང་། ཡི་གེའི་ཕེང་སྟར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་top rowཟེར། 

ཡིག་འཕིན། གནས་ཚུལ་གང་ཞིག་ཕན་ཚུན་ཡིག་ཐློག་ཏུ་བཏང་བའི་ཆ་འཕིན། 

ཡིག་བར། ① ཡིག་འབྲུ་དང་ཡིག་འབྲུ་བར་གིས་སྟློང་ཆ། ② ཡིག་ཕེང་དང་ཡིག་ཕེང་བར་གི་སྟློང་ཆ། 

ཡིག་འབུལ་ཞུ་བཅར། ཡི་གེ་སྐུར་ཡློང་བ་ལ་སྐུ་ངློ་མ་བཅར་འདྲིར་ཡློང་བ། ཡང་ན་ཡིག་འབུལ་ངློ་

བཅར་ཅེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཡིག་འབྲུ། ① དབངས་གསལ་གི་ཡི་གེ་སློ་སློ་སྟེ། གཟུགས་ཞེས་པར་ཡིག་འབྲུ་བཞི་ཡློད་པ་ལར་

རློ། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་wordཟེར། 

ཡིག་རྨློངས། ཡི་གེ་མི་ཤེས་མཁན། 

ཡིག་རིས། ①ཡི་གེ་དང་རིས། ཡིག་རིས་ལ་མཁས་པ། ② ཡིག་ཐློག་ནས་བརྒྱབ་པའི་རིས། 

ཡིག་ཚགས། ཡིག་རིགས་བདག་གཉེར། དབིན་སྐད་དུ་archive fileཟེར། 

ཡིག་ཚང་། ① ཡིག་ཚང་ལས་ཁུངས་ཀི་བསྡུས་མིང་། ② ཡིག་རིགས་ཉར་ཚགས་བེད་ས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡིག་ཚང་གཉེར་པ། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཡིག་ཚང་ལས་ཁུངས་ཀི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མློ་

བཞིའི་འློག་གི་ལས་བེད་གཙོ་ཆེ་བ་ཞིག 

ཡིག་ཚང་དྲུག རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་གློ་གནས་དང་བ་དགར་གནང་བའི་བང་བུ་ཡི་

གེ་འཁློད་པ་སྟེ། ༡ གཡུ་ཡིག ༢ གསེར་ཡིག ༣དངུལ་ཡིག ༤ཕ་མེན་གི་ཡི་གེ ༥ ཟངས་ཀི་

ཡི་གེ ༦ ལྕགས་ཀི་ཡི་གེ་བཅས་དྲུག་པློ་རེ་རེ་ལ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་རེ་ཡློད་ཅིང་། ཡི་གེ་དེ་དག་

ནི་བློན་པློ་རབ་ལ་གསེར་གཡུ་གཉིས་ཀི་ཡི་གེ་དང་། བློན་པློ་འབིང་བར་དངུལ་དང་ཕ་མེན་

གཉིས་ཀི་ཡི་གེ བློན་པློ་ཐ་མར་ཟངས་དང་ལྕགས་ཀི་ཡི་གེ་བཅས་སྤློད་སློལ་ཡློད། དེ་ཡང་

[ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་]ལས། ཡིག་ཚང་ནི་རབ་གསེར་གཡུ་གཉིས། འབིང་

དངུལ་དང་ཕ་མན་གཉིས ། ཐ་མ་ཟངས་ཡིག་ལྕགས་ཡིག་སྟེ་དྲུག་པློ་རེ་རེ་ལ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་

རེ་དབེ་བས་བཅུ་གཉིས་སློ། དེ་ཡང་གུང་བློན་ཆེན་མློ་ལ་གཡུ་ཡིག་ཆེན་མློ་གནང༌། གུང་བློན་

འབིང་དང་ནང་བློན་ཆེན་པློ་ལ་གཡུ་ཡིག་ཆུང་ངུ༌། གུང་བློན་ཐ་ཆུང་དང་ནང་བློན་འབིང་པློ། 

བཀའ་ཡློ་གལ་འཆློས་པ་ཆེན་པློ་གསུམ་ལ་གསེར་ཡིག་ཆེན་པློ། ནང་བློན་ཐ་ཆུང་དང་བཀའ་

བློན་འབིང་ལ་གསེར་ཡིག་ཆུང་ངུ༌། བཀའ་བློན་ཐ་ཆུང་ལ་ཕ་མན་གི་ཡི་གེགནང༌། གཞན་ཡང་

ཆློས་གྲྭའི་སློབ་དཔློན། སྐུའི་སགས་མཁན། སྟློད་སྨད་ཀི་དབང་བློན་རྣམས་ལ་དངུལ་གི་ཡི་གེ་

ཆེན་པློ་བིན སྐུ་འཚོ་བའི་བློན་པློ། གཟིམ་མལ་བརིགས་ཁབ། བང་ཐང་གི་ས་མཁན། མཐའི་

སློ་ཁ་སྲུང་བ་དང༌། སྐུ་མཁར་གི་རེ་སྲུང་སློགས་ལ་དངུལ་ཡིག་ཆུང་བ། ཡབ་འབངས་རུས་

དྲུག་སློགས་ལ་འཁར་བའི་ཡི་གེ། སྟློང་དཔློན་རུ་དཔློན་སློགས་ལ་ཟངས་ཡིག གཡུལ་དུ་དཔའ་

བ་ལ་ལྕགས་ཡིག ཡང་ཐ་ཤིང་སྐྱ་ཆུ་རིས་ཀི་ཡི་གེ་འབངས་ཕལ་པ་ལ་གནང་སྐད། 

ཡིག་ཚང་ལས་ཁུངས། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཤིག་སྟེ། དེའི་ལས་འགན་ནི་དགློན་

པ་ཁག་གི་ཆློས་ཁིམས་གནློན་རྒྱུ་དང་། དགློན་པའི་འགློ་བེད་བསྐློ་འཐེན། རེ་དྲུང་གི་གློ་གནས་

སློར་འཇློག་སློགས་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ནང་སྙན་ཞུ་འབུལ་མི་རྣམས་ཀི་གནད་དློན་རྣམས་ཡར་ཞུ་

མར་ལན་བེད་མཁན་ཡིག་ཚང་གཉེར་པ་གཅིག་ལས་བེད་པ་རེ་དྲུང་དཀྱུས་མ་བཅུ་གཉིས། རི་

མློ་བ་གཅིག ཡིག་ཚང་སློབ་ཕྲུག་ཅེས་པ་ཡིག་ཚང་འཚོགས་སྐབས་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མློ་བཞི་ལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

གསློལ་ཇ་འབུལ་མི་བཞི། ཨེ་པ་ཡློན་བདག་ཟེར་བ་གཅིག་བཅས་ཡློད། 

ཡིག་ཚངས། སར་ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་གིས་བློན་པློ་རྣམས་ལ་བ་དགའ་གནང་བའི་ཡིག་ལམ། 

ཡིག་ཚད། ① ཡིག་གཟུགས་སྦངས་འབས་ཆུ་ཚད། ② ཡིག་རྒྱུགས། ཡིག་ཚད་རྫུས་མ། ཡིག་

ཚད་ལེན་པ། 

ཡིག་ཚུགས། ཡིག་གཟུགས་ཞེས་པའི་དློན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་

སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་font styleཟེར། 

ཡིག་ཚུགས་སྤི་ཁློག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་font style outlineཟེར། 

ཡིག་ཚོགས། ཡི་གེའི་ཚོགས་པའི་བསྡུས་ཚིག 

ཡིག་མཛོད། ཡིག་རིགས་མང་པློ་འཇློག་སའི་ཁང་པ། 

ཡིག་འཛིན། ནློར་སྤློད་ལེན་སློགས་བིས་ཏེ་ཐེལ་ཙེ་བཏབ་པའི་ཡི་གེ ཡིག་འཛིན་བཞག་པ། 

ཡིག་ཟམ། འཕིན་ཡིག་སྐྱེལ་འདྲེན། 

ཡིག་ཟློར། ཡིག་ཚོགས་མང་ཉུང་གི་འབློར་གངས། ཡིག་ཟློར་ཡང་བ། ཡིག་ཟློར་རློབ་དློགས་ཀིས་

རེ་ཞིག་བཞག་པ། 

ཡིག་གཟུགས། ཡི་གེའི་བཟློ་དབིབས། ཡིག་གཟུགས་མཛེས་ཀང་དག་ཆ་མེད་ན་ཕན་ཐློགས་ཆུང་། 

དབིན་སྐད་དུ་fontཟེར། 

ཡིག་གཟུགས་ཀི་ཁ་དློག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་font colorཟེར། 

ཡིག་གཟུགས་འབི་རལ། ཡིག་གཟུགས་མཛེས་པློར་འབི་ཚུལ་གི་ལག་རལ་ལ་དགློས་པའི་

གཞུངས་ལུགས། 

ཡིག་རིགས། བརློད་པ་སྣ་ཚོགས་བཀློད་པའི་ཡི་གེ་རྣམས། ཡིག་རིགས་ཉར་སྐློགས། ཡིག་

རིགས་འདྲ་གཉིས། 

ཡིག་རིགས་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི། མདློ་རྒྱ་ཆེ་རློལ་པ་ལས་བཤད་པ་ལར་ན། ༡ ཚངས་པའི་ཡི་གེ ༢ ཁ་
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རེ་ཤྚའི་ཡིག་གེ ༣པདྨའི་ཡི་གེ ༤ ཨངྒའི་ཡི་གེ ༥ པངྒའི་ཡི་གེ ༦ མཱ་ག་དྷའི་ཡི་གེ ༧ བཀྲ་

ཤིས་པའི་ཡི་གེ ༨སློར་གདུབ་ཀི་ཡི་གེ ༩ ཤཱ་ཀཱ་ནའི་ཡི་གེ ༡༠ སཱ་དྷ་ནའི་ཡི་གེ ༡༡ ཨ་ཧུ་

བའི་ཡི་གེ ༡༢ རྩུབ་མློའི་ཡི་གེ ༡༣འགློ་ལིང་བའི་ཡི་གེ ༡༤མློན་ཡུལ་གི་ཡི་གེ ༡༥ ལྷློ་ཕློགས་

པའི་ཡི་གེ ༡༦ དྲག་པློའི་ཡི་གེ ༡༧ གངས་ཀི་ཡི་གེ ༡༨སྤི་གཙུག་གི་ཡི་གེ ༡༩ རེས་སུ་

མཐུན་པའི་ཡི་གེ ༢༠ དྷ་རི་ཀའི་ཡི་གེ ༢༡ ཁྱཱསྱའི་ཡི་གེ ༢༢ རྒྱ་ནག་གི་ཡི་གེ ༢༣ཧུ་ནའི་ཡི་

གེ ༢༤དབུས་ཀི་ཡི་གེ ༢༥ རྒྱལ་གི་ཡི་གེ ༢༦ ཀླུའི་ཡི་གེ ༢༧ ལྷའི་ཡི་གེ ༢༨གནློད་སྦིན་

ཡི་གེ ༢༩ དྲི་ཟའི་ཡི་གེ ༣༠ མིའམ་ཅིའི་ཡི་གེ ༣༡ ལློ་འཕེ་ཆེན་པློའི་ཡི་གེ ༣༢ ལྷ་མ་ཡིན་

གི་ཡི་གེ ༣༣ནམ་མཁའ་ལིང་གི་ཡི་གེ ༣༤རི་དྭགས་འཁློར་ལློའི་ཡི་གེ ༣༥ བ་རློག་སྐད་ཀི་

ཡི་གེ ༣༦ སའི་ལྷའི་ཡི་གེ ༣༧ བར་སྣང་ལྷའི་ཡི་གེ ༣༨བང་སྒ་མི་སྙན་གི་ཡི་གེ ༣༩ ནུབ་

བ་ལང་སྤློད་ཀི་ཡི་གེ ༤༠ཤར་ལུས་འཕགས་པློའི་ཡི་གེ ༤༡ འདེགས་པའི་ཡི་གེ ༤༢ བཞག་

པའི་ཡི་གེ ༤༣རབ་ཏུ་བཞག་པའི་ཡི་གེ ༤༤ རྒྱ་མཚོའི་ཡི་གེ ༤༥ རྡློ་རེ་ཡི་གེ ༤༦ སྤིང་

ཡིག་གི་ཡི་གེ ༤༧ རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཡི་གེ ༤༨ཕུན་སུམ་ཡིན་པའི་ཡི་གེ ༥༠ བསྟན་

བཅློས་བསྐློར་བའི་ཡི་གེ ༥༡ རིས་བསྐློར་བའི་ཡི་གེ ༥༢ འདེགས་པ་བསྐློར་བའི་ཡི་གེ 

༥༣རང་པས་བིས་པའི་ཡི་གེ ༥༤ ཚིག་ཕི་མ་གཉིས་གྲུབ་པའི་ཡི་གེ ༥༥ ཇི་སིད་ཚིག་ཕི་མ་

བཅུ་གྲུབ་པའི་ཡི་གེ ༥༦ བར་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཡི་གེ ༥༧ སྒ་ཐམས་ཅད་ཀུན་བསྡུས་པའི་ཡི་གེ 

༥༨རིག་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཡི་གེ ༥༩ རྣམ་པར་བསེས་པའི་ཡི་གེ ༦༠ དྲང་སློང་དཀའ་

ཐུབ་ཀིས་གདུང་བའི་ཡི་གེ ༦༡ གསལ་བའི་ཡི་གེ ༦༢ ས་རབ་ཏུ་ལ་བའི་ཡི་གེ ༦༣སྨན་

ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུ་མཐུན་པའི་ཡི་གེ ༦༤ སྙིང་པློ་ཐམས་ཅད་ཀུན་བསྡུས་པའི་ཡི་གེ་སློགས། 

ཡིག་རིས། ཡིག་རུས་དང་དློན་གཅིག 

ཡིག་རུས། ཡི་གེ་འབི་ཚུལ་ལག་རྒྱུན་གི་རིགས། ཡིག་རུས་ལ་དབུས་རུས། གཙང་རུས། ཁམས་

རུས། གཞུང་རུས། ཨེ་རུས་སློགས་ཡློད། 

ཡིག་ལན། ཡིག་ཐློག་ན་བཏང་བའི་འཕིན་ལན། ཡིག་ལན་སློག ཡིག་ལན་འབློར་བ། 

ཡིག་ལམ། ① བ་དགའི་ཡི་གེ ② ཡི་གེ་ལམ་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ་སྟེ་དློན་དུ་ཡིག་ཐློག་དང་
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འདྲ། ཁློང་ལ་ཡིག་ལམ་ནས་ལན་བཏང་བ་ཡིན། 

ཡིག་ལློང་། ① ཡི་གེ་མི་ཤེས་མཁན། ② དཀར་ཆ་ཟུབ་པའི་ཡི་གེ 

ཡིག་ཤུབས། འཕིན་ཡིག་བསྐུར་བར་ཕིར་གཡློག་བེད་ཤློག་བུའི་ཁུག་མ། 

ཡིག་ཤློག ཡི་གེ་འབི་སའི་ཤློག་བུ། 

ཡིག་གསར། ལློ་རྒྱུས་ཐློག་ལློ་པཎ་རིམ་བློན་ནས་བཏློད་པའི་བློད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཁད་པར་

ཅན་དཔེར་ན་སྐྱློགས་ལློའི་ཡིག་གསར་དང་། འགློས་ལློའི་ཡིག་གསར། ཆག་ལློའི་ཡིག་གསར། 

རྡློར་གདན་ཡིག་གསར་སློགས། 

ཡིག་ཧྲུལ། ① ཕན་མི་ཐློགས་པའི་ཡི་གེ་ཧྲུལ་ཧྲུལ། ② ཤློག་བུ་རལ་བའི་ཡི་གེ་རིང་ཧྲུལ། 

ཡིག་ལྷད། ① ཡིག་ནློར་རམ་ཡིག་སྐྱློན།  ② ཡི་གེའི་ཚིག་དློན་གི་ལྷད། 

ཡིད། ① ཡུལ་ཤེས་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་རྣམ་ཤེས་ཏེ། སེམས་རྣམས་སློ།། ཡིད་འཐད་པ། ཡིད་

ལ་བབ་པ། ཡིད་ཀི་དློགས་པ། ཡིད་འཕློ་བ། ཡིད་འཁྲུལ་བ། ཡིད་འཁྲུགས་པ། ཡིད་དཔའ་ཞུམ་

པ། ཡིད་ཀི་ཟུག་རྔུ། ཡིད་ཀིས་གངས་བཤེར་བེད་པ། ཡིད་ལ་སྐློར་བ། ཡིད་ལ་སློང་བ། ཡིད་

ལ་ལྷག་གེར་སྣང་བ། ཡིད་ལ་འཚེར་སྣང་ཡློད་པ། ②ཡིད་ཅན་ནམ་སེམས་ཅན་གི་སིད་པ་བཅུ་

བཞི་ཡློད་པས་གངས་བཅུ་བཞི་མཚོན། 

ཡིད་ཀ སེམས་པ། 

ཡིད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད། རང་རང་གི་ཡུལ་འཛིན་བེད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ། རྣམ་ཤེས་ཁམས་བདུན་པློའློ།། 

ཡིད་ཀི་ཁམས། ཡིད་ཀི་དབང་པློའ ློ།། 

ཡིད་ཀི་དགུ། ཡིད་ཀི་གཏིང་ངམ་ཡིད་ཀི་ཀུན་སློང་། 

ཡིད་ཀི་མངློན་སུམ། ① མངློན་སུམ་བཞིའི་ནང་གསེས། རང་འདྲེན་བེད་ཀི་དབང་མངློན་ལས་བྱུང་

ཞིང་དེའི་གཟུང་དློན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་འཛིན་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་རློག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་

གཞན་རིག དཔེར་ན། བུམ་འཛིན་མིག་ཤེས་འགག་མ་ཐག་ཏུ་དེའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་ཡིད་

མངློན་དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་མའི་ཡུན་ཚད་སྐྱེ་བ་ལ་བུ། དབང་མངློན་སྐད་ཅིག་ཕི་མའློ།། 

 ② རང་གི་བདག་རྐྱེན་ཡིད་དབང་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་རློག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་གཞན་རིག 
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དཔེར་ན་གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངློན་ཤེས་ལ་བུའློ།། ③ བདག་རྐྱེན་ཡིད་དབང་ལ་བརེན་

ནས་རང་ཡུལ་ཕི་རློལ་གི་ཡུལ་གཟུགས་སྒ་སློགས་དབང་མངློན་དང་དུས་མཉམ་དུ་མངློན་ཞེན་

མེད་པའི་སློ་རྣམ་པ་གསར་པ་གཏློད་པ་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་ཚད་མ། 

ཡིད་ཀི་མངློན་གསུམ་གི་ཚད་མ། ཡིད་མངློན་འདློད་ཚུལ་ཡང་གྲུབ་མཐའ་གཞན་དང་མི་མཐུན་ཏེ། 

རང་ཡུལ་གསལ་བར་རློགས་པའི་རློག་བལ་མི་དགློས་པར་རློག་པར་གྱུར་པའི་ཡིད་མངློན་

བཞེད་དེ། དྲན་ཤེས་རྣམས་དང་རེས་དཔག་གིས་དྲངས་པའི་བཅད་ཤེས་དང་། དབང་མངློན་

གིས་དྲངས་པའི་ཡིད་ཤེས་ཚད་མ་སློགས་དུ་མ་ཡློད། 

ཡིད་ཀི་འཆར་སློ། བསམ་ཚུལ། 

ཡིད་ཀི་ཉེ་བར་རྒྱུ་བ། ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་བཏང་སྙློམས་ཀི་དབང་གིས་ཡིད་གཟུགས་སྒ་སློགས་ལ་

ཡང་དང་ཡང་དུ་རྒྱུ་བར་བེད་པའློ།། 

ཡིད་ཀི་ཉེས་པ། བརྣབ་སེམས། གནློད་སེམས་ལློག་ལ་བཅས་ཡིད་ཀི་ཉེས་པར་སྤློད་པ་གསུམ། 

ཡིད་ཀི་སློམ་པ། ཡིད་ཀི་མི་དགེ་བ་ཉེ་བར་སློང་བའི་སེམས་པ། 

ཡིད་ཀི་འདུ་བེད། སེམས་ཀི་ལས་སམ་བ་བ། 

ཡིད་ཀི་འདུས་ཏེ་རེག་པ།ཡིད་ཚོར་བསྐྱེད་པའི་རྐྱེན། 

ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས། ཡིད་ཤེས་དང་དློན་གཅིག 

ཡིད་ཀི་སྤློད་ཡུལ། ཡིད་ཀི་ཡུལ་ཏེ་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད། 

ཡིད་ཀི་དབང་པློ། ཡིད་དབང་དང་དློན་གཅིག

ཡིད་ཀི་མི་དགེ་བ་གསུམ། ༡ བརྣབ་སེམས། ༢ གནློད་སེམས། ༣ལློག་ལ་བཅས་ཡིན། དེ་ཡང་

གཞན་གི་ནློར་ལ་བརྣབ་སེམས་སྐྱེས་པས་དེའི་འབས་བུ་རང་གི་རེ་བ་རྣམས་འགྲུབ་ལ་ཁད་དུ་

མི་འགྲུབ་པར་འགྱུར། གཞན་ལ་གནློད་སེམས་སྐྱེས་པས་རང་ཉིད་ས་ཕློགས་གང་དུ་གནས་

ཀང་འཇིགས་སྐྲག་གི་ངང་དུ་གནས་དགློས་པ། ལས་འབས་དང་དཀློན་མཆློག་ལ་ལློག་ལ་སྐྱེས་

པས་ཡུལ་དེར་རང་བྱུང་གི་གནློད་འཚེ་མང་བ་སློགས་ཡིན། 

ཡིད་ཀི་རལ་གསུམ། ཕློ་རལ་སྣ་དགུའི་ནང་གསེས། མཛངས་ལ་བློ་འགྱུ་བ་དང་། དཔའ་ལ་བསན་
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ཚུགས་པ། ཁ་གསལ་ཞིང་གཏིང་མི་དཔློག་པ་སྟེ་གསུམ། 

ཡིད་ཀི་ཟེའུ་འབྲུ། ① སྙིང་གི་དཀིལ། ② མཐུན་པའི་སྙིང་གློགས་སམ་མཛའ་གློགས། 

ཡིད་ཀི་ཟླ་གསར། གློགས་པློ། 

ཡིད་ཀི་ལས། ཡིད་ཀི་སློ་ནས་བསགས་པའི་ལས་ཏེ། བརྣབ་སེམས་སློགས་ཡིད་ཀི་ལས་མི་དགེ་

བ་དང་། བརྣབ་སེམས་སངས་པ་སློགས་ཡིད་ཀི་ལས་དགེ་བ་ལ་བུའློ།། 

ཡིད་ཀི་ལས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་སློན་དུ་འགློ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བ། ཐུགས་ཀི་ཕིན་

ལས་ཏེ། རྣམ་པར་རློག་པ་དང་སྤློས་པ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀི་སློན་དུ་སངས་ནས་དློན་དམ་པའི་

རེས་སུ་ཞུགས་ཤིང་ཆློས་ཀི་དབིངས་ལ་ཡིད་འཇུག་པ་སྟེ་མ་འདྲེས་པའི་ཆློས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་

ནང་གསེས་ཤིག 

ཡིད་ཀི་ལུས། སྦང་གཞི་བར་དློའི་ལུས་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཤི་ནས་སྐྱེ་བ་མ་བངས་

བར་གི་སིད་པ་བར་དློ་ནི་ཟས་སུ་དྲི་ཟ་ཞིང་སེམས་སྒྱུ་མ་ལ་བུ་དབང་པློ་ཚང་ཞིང་ཐློགས་པ་

མེད་པས་ཡིད་ཀི་ལུས་ཞེས་བའློ།། 

ཡིད་ཀི་ཤིང་ར། ① སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། ②[མངློན]འདློད་ཆགས། 

ཡིད་ཀི་ཤེས་པ། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐྱེན་ཡིད་དབང་ལས་བྱུང་བའི་རིག་པ། 

ཡིད་ཀི་སྲུང་ཤིང་། བདུད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག 

ཡིད་སྐྱེས། [མངློན]① འདློད་ལྷ། ② མི། 

ཡིད་སྐྱློ་བ། སེམས་སྡུག་པའམ་བློ་ཕམ་པ། ཡིད་སྐྱློ་བའི་ལམ་ལ་མ་སློང་ན།སེམས་དགའ་བའི་

གློགས་དང་མི་འཕད་དློ།། 

ཡིད་དཀེལ། ཁློག་པའམ་བློ་རྒྱ། 

ཡིད་ཁམས། མིག་ག་ིརྣམ་ཤེས་ལ་སློགས་པ་དྲུག་པློ་ད་ེདག་ཉིད་འདས་མ་ཐག་པའ་ིགནས་སྐབས་ཀ་ིརྣམ་

ཤེས་གཞན་གིས་བར་དུ་མ་ཆློད་པའ་ིརྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐྱེད་པའ་ིདབང་པློ་སྟ་ེཡིད་ཀ་ིདབང་པློའློ།། 

ཡིད་ཁེངས་པ། ① འདློད་པ་ཚིམས་པ། ② ང་རྒྱལ་སྐྱེས་པ། 

ཡིད་འཁུ་འཕིག སེམས་ཀི་ཐེ་ཚོམ་གི་མཐའ་མ་ཆློད་པར་ཡིད་གཉིས་སུ་གྱུར་པའི་དློན། 
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ཡིད་འཁུལ་པ། སེམས་རྒྱུད་འབློངས་པའམ་ཐུལ་བ། སེམས་འཁུལ་ཐེབས་པ། 

ཡིད་འཁློལ་བ། ① སེམས་འཚབ་པ། ② སེམས་དགའ་བའི་རྣམ་པ། 

ཡིད་རྒློད་པློ།སེམས་ལ་སྣ་ཚོགས་དྲན་ནུས་པའམ་བློ་གཡེར་པློ། 

ཡིད་དགའ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡིད་དགའ་ཆློས་འཛིན་གིང་། དེ་ཐློག་མར་རིང་མ་བ་ལེགས་པའི་རྒྱ་གློས་རྒྱས་པ་ཡི་སློམ་གནས་ཡིན་

མློད། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༦༨༥ལློར་རམ་གགས་པ་རིན་ཆེན་གིས་ཕག་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་རྨ་ལྷློ་རེབ་གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡིད་དགའ་བ། སེམས་དགའ་བ། 

ཡིད་དགའི་ལློན་པ། ལྷ་ཤིང་། 

ཡིད་མགུ་བ། ཡིད་ཚིམས་པའམ་ཡི་རངས་པ། མི་རྣམས་ཀི་ཡིད་མགུ་ཐུབ་པ། 

ཡིད་མགློགས། [མངློན]ཉི་མའི་ཤིང་ར་འདྲེན་པའི་ར་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

ཡིད་འགློགས། སྙིང་གློགས། 

ཡིད་ངློ་།། སེམས་ཀི་ནང་ངམ་བློ་ཡུལ། ཡིད་ངློར་གང་སྣང་། ཡིད་ངློར་གསལ་ལེར་དྲན་པ། 

ཡིད་ངློམས་པ། བློ་ཚིམས་པའམ་འདློད་པ་གང་བ། ཕློགས་གཉིས་ཀ་ཡིད་ངློམས་པ་བྱུང་བ། 

ཡིད་མངློན། ཡིད་ཀི་མངློན་སུམ་གི་བསྡུས་མིང་། 

ཡིད་མངློན་རྒྱུན་མཐར་སྐྱེ་བ། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་སས་པའི་ལུགས་ཀི་

ཡིད་མངློན་སྐྱེ་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། དང་པློར་དབང་མངློན་སྐད་ཅིག་ལྔ་དྲུག་སློགས་སྐྱེས་ནས་དེའི་

རྒྱུན་རློགས་པའི་རེས་ཡིད་མངློན་གཅིག་སྐྱེ་བའི་དློན། 

ཡིད་མངློན་ལྔ། ཡིད་ཀི་མངློན་སུམ་ལ་རེན་གི་སློ་ནས་དབེ་ན། གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངློན་དང་། 

སྒ་འཛིན་ཡིད་མངློན་དང་། དྲི་འཛིན་ཡིད་མངློན་དང་། རློ་འཛིན་ཡིད་མངློན་དང་། རེག་འཛིན་

ཡིད་མངློན་ཏེ་ལྔའློ།། 

ཡིད་མངློན་སེལ་མར་སྐྱེ་བ། ཚད་མ་སྨ་བ་ས་རབས་པ་འགའ་ཞིག་གི་ཡིད་མངློན་སྐྱེ་ཚུལ་ཏེ། དང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

པློར་དབང་མངློན། གཉིས་པར་ཡིད་མངློན། གསུམ་པར་དབང་མངློན། བཞི་པར་ཡིད་མངློན་

སྐྱེ་བའི་ཚུལ་ལློ། 

ཡིད་མངློན་ཚད་མ། ཚད་མ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། རང་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐྱེན་ཡིད་

དབང་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་རློག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ། དཔེར་

ན། མངློན་ཤེས་སྐད་ཅིག་དང་པློ་ལ་བུའློ།། 

ཡིད་ཅན། སེམས་ཅན་སྤིའི་མིང་། 

ཡིད་ཅན་བཅུ་བཞི། སིད་པ་བཅུ་བཞི་དང་འདྲ་བའི་ཡིད་ཅན་ནམ་སེམས་ཅན་བཅུ་བཞིའློ།། འདློད་

ལྷ་རིགས་དྲུག་གཟུགས་མ་ཕེ་བས་ལྷ་བརྒྱད། དུད་འགློ་ལ་སྐྱེ་གནས་ཀིས་དབེ་བས་བཞི། མི་

དང་དམལ་བ་དང་བཅུ་བཞིའློ།། 

ཡིད་གཅུགས། སེམས་མཐུན་པློ་ཡློད་པ་ཙམ་མིན་པར། གཅིག་མེད་ན་གཅིག་སློད་མི་ཕློད་པའི་

སྙིང་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་དློན། 

ཡིད་གཅུགས་པ། མཛའ་བའམ་ཡིད་མཐུན་པ། སེམས་མཐུན་པ། མཆློག་ཏུ་ཡིད་གཅུགས་པ། ཡིད་

བཅུགས་གློགས་པློ་ལྷན་ཅིག་འདུས་ཏེ་ཕན་ཚུན་སྙིང་ལ་འབབ་པའི་གཏམ་གེང་བས་པ་ལ་བུ། 

ཡིད་བཅད་པ། ཡིད་ཆད་པར་བེད་པའམ་བློ་ཞུམ་པར་བེད་པ། དག་མ་ཐུབ་གློང་ལ་ཚིག་ངན་གིས་

ཡིད་བཅད་པ་དེར་དགློས་པ་ཅི་ཡློད། 

ཡིད་ཆགས་པ། ཡུལ་ཡིད་འློང་ལ་སེམས་ཆགས་པ། འཚོ་བ་སྐྱིད་པློར་ཡིད་ཆགས་པ། གཞན་གི་

འབློར་པ་ལ་ཡིད་ཆགས་པ། 

ཡིད་ཆད། ཡུལ་གང་ཞིག་ལ་རེ་བ་ཆེན་པ་ཞིག་བཅས་ཀང་རེ་བ་བཞིན་མ་འགྲུབ་པ་བློ་ཕམ་ཞིང་རེ་

བ་ཆད་པའི་དློན། རུལ་སུན་ཅན་གི་གཞུང་ལ་མི་དམངས་རྣམས་ཡིད་ཆད་པ། ཁ་ལ་མི་ཉློན་

པའི་ཕྲུ་ལ་ཕ་མ་ཡིད་ཆད་པ་ལ་བུ།

ཡིད་ཆེས། བློས་འཁེལ། ཡིད་ཆེས་བརན་པློ། ཡིད་ཆེས་བློ་སྨློན། ཡིད་ཆེས་རེད་པ། ཡིད་ཆེས་བློ་

འགེལ། ཡིད་ཆེས་ལ་མ་ཆེས། མང་ཚོགས་ལ་ཡིད་ཆེས། 

ཡིད་ཆེས་ཀི་རགས། རགས་ཡང་དག་གསུམ་གི་གནང་གསེས། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་



  1172  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལུང་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀློད་ནས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་སྟེ། དཔེར་ན། སྦིན་པས་ལློངས་སྤློད་

ཁིམས་ཀིས་བདེ་ཞེས་པའི་ལུང་ཆློས་ཅན། རང་གི་བསྟན་དློན་ལ་མི་བསླུ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔྱད་པ་

གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་ས་འློག་གི་གཏེར་དང་། ཞིང་ཁམས་

ལས་འབས་ཀི་རྣམ་བཞག་སློགས་གཞལ་བ་ཤིན་ཏུ་ལློག་གྱུར་མཇལ་བེད་ཀི་རགས་སློ།། 

ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ། དད་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ལས་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་དང་དཀློན་མཆློག་

ལ་ཡིད་ཆེས་ནས་དང་བ་སྐྱེས་པའློ།། 

ཡིད་ཆེས་ཀི་ཚད་མ། ཡིད་ཆེས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་བློ་རེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་པ། 

ཡིད་ཆེས་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའ་ིཆུ་ར་སྤ་ིལློ༡༥༨༣ལློར་གྲུབ་ཐློབ་རྣམ་རྒྱལ་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་དཔལ་ཤློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག རེས་དཔག་གསུམ་གི་ནང་གསེས། རང་གི་རེན་ཡིད་ཆེས་ཀི་རགས་ཡང་

དག་ལ་བརེན་ནས་གཞལ་བ་ཤིན་ཏུ་ལློག་གྱུར་ལ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་སྟེ། དཔྱད་པ་གསུམ་གི་

དག་པའི་ལུང་བརེན་ནས་རློགས་པའི་རེས་དཔག་ལ་བུའློ།། 

ཡིད་ཆེས་པ། བློ་འཁེལ་བའམ་ཡིད་བརན་ཐློབ་པ། 

ཡིད་ཆེས་པའི་ལུང་། གཞལ་བ་ཤིན་ཏུ་ལློག་གྱུར་དཔློག་པར་བེད་པའི་གཞི་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་

དག་པའི་ལུང་སྟེ། གྲུབ་མཐའ་སློ་སློའི་རང་ལུགས་ཀི་ལུང་རྣམས་དཔེར་ན། ནང་པའི་ངློར་

སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ལུང་ལ་བུ།

ཡིད་འཆུས་པ། སེམས་གཞན་དུ་འཁློགས་པའམ་བློ་ཁ་འགྱུར་བ། སེམས་གཅིག་ཏུ་བརན་པས་ཡིད་

མི་འཆུས་པ། 

ཡིད་འཇགས། ཡིད་ལ་ངེས་པ། དེ་དློན་ཡིད་འཇགས་ཡློད་པ་འཚལ། 

ཡིད་འཇུག་བུ་ག རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་རྒྱུ་བའི་སྙིང་གི་བུ་ག་བཞིའམ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་འློག་ཏུ་ཡིད་

ཀི་རྣམ་ཤེས་རྒྱུ་བའི་བུ་གའི་མིང་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་

ཀི་འགེལ་པ་བཌཱཻུར་སློན་པློ་ལས། སྙིང་པད་མ་འདབ་བརྒྱད་ཀི་དབུས་སུ་རའི་རྒྱལ་པློ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་

ཏཱི་ར་རྔ་ཙམ་གནས། དེའི་ཚོགས་བཞིའི་ར་འདབ་བཞི་དང་སྟེང་འློག་གི་དྷཱུ་ཏཱི་གཉིས་ཏེ་དྲུག་གི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ནང་སྟློང་པར་གནས་པ་ལ་སྟེང་ལང་། འློག་སློ། ཤར་ནག ལྷློ་དམར། ནུབ་སེར། བང་དཀར་

པློར་གནས་པའི་ཤར་མདུན་གི་འདབ་མར་རྣ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། ལྷློ་གཡས་སུ་མིག་

ནུབ་རྒྱབ་ཏུ་སྣ། བང་གཡློན་ལྕེ། སྟེང་གི་དྷཱུ་ཏཱི་ལུས། འློག་གི་དྷཱུ་ཏཱི་ཡིད་དེ་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་

དྲུག་རྒྱུ་ཞིང་གནས། ཞེས་དང་། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་

ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཡིད་འཇུག་བུ་ག་ནི། སྙིང་ལ་དྷཱུ་ཏཱི་སྟེང་འློག་

གཉིས་དང་། ཤར་ལྷློ་ནུབ་བང་གི་བུ་ག་བཞི་ཡློད་པས་དེ་རྣམས་སུ་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་རྒྱུ་

བའི་ལམ་མམ་གནས་ཡིན་པས་འདིར་འློག་གི་དྷཱུ་ཏཱིའི་བུ་གའི་མིང་ངློ་།། ཞེས་གསུངས་སློ།། 

ཡིད་འཇློག བློའམ་སེམས་ལ་འཇློག་པ། ལས་ཀ་བེད་སྟངས་ཡིད་འཇློག་བེད། 

ཡིད་ཉེ། [མངློན]མཛའ་བློ། 

ཡིད་གཉིས། ཐེ་ཚོམ་མམ་སློམ་ཉི། ཡང་དག་ཡིན་མིན་ལ་ཡིད་གཉིས་བེད་པ། 

ཡིད་རློན། ཆ་འཇློག ཐབས་ལམ་ཡིད་རློན་རུང་བ། གང་བཤད་ཚང་མར་ཡིད་རློན་ཐུབ་པ། གཡློ་ཅན་

འཇམ་སྨ་བ་ལ། མཁས་པས་ཡིད་རློན་ཅི་ལ་བེད། དྲང་ཞིང་ཡིད་རློན་རུང་བ། འདྲ་སྐུ་ལ་ཡིད་རློན་པ། 

ཡིད་གཏད་པ། ① མི་གཞན་ལ་བློས་བཀལ་བ། ② དམིགས་ཡུལ་ལ་བསམ་བློ་གཏད་པ། 

ཡིད་བརན། ཡིད་ཆེས་དང་། བློས་བཀལ་བ། ཡིད་བརན་འཁེལ་བ། ཡིད་བརན་འཕེར་བ། ཡིད་

བརན་འཕེར་བ། ཡིད་བརན་བེད་པ། ཡིད་བརན་པ་ལ་མ་འཁུ་བ། ཡིད་བརན་དུ་མི་རུང་བ། 

མཆློག་ཏུ་ཡིད་བརན་པར་གྱུར་པའི་གློགས་པློ། 

ཡིད་བསྟུན་པ། གཞན་བློ་དང་མཐུན་པར་བེད་པ། ཕན་ཚུན་ཡིད་བསྟུན་མི་བེད་པ། ནློར་འཁྲུལ་གི་

ཤློད་སྟངས་ལ་ཡིད་བསྟུན་ཐབས་མེད་པ། 

ཡིད་མཐུན་པ། ① ཕན་ཚུན་བློ་མཐུན་པ། ② བློ་དང་མཐུན་པའི་གཉེན་ཉེ། ཡིད་མཐུན་རློགས་རམ། 

ཡིད་འཐད་ལ་མི་འཐད། སེམས་ལ་མཐུན་དང་མི་མཐུན་ཞེས་པའློ།། 

ཡིད་དང་ཤེས་པ་གཉིས་ཀི་མུ་བཞི། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་བུ་རྣམ་ཤེས་ཡིན་ལ་ཡིད་ཤེས་

མ་ཡིན་པའི་མུ། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་འཁློར་དུ་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་ལ་བུ་ཡིད་ཤེས་ཡིན་

ལ་རྣམ་ཤེས་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་བུ་ཡིད་དང་རྣམ་ཤེས་གཉིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀ་ཡིན་པའི་མུ། སློ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་འཁློར་དུ་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་ལ་བུ་ཡིད་དང་རྣམ་ཤེས་

གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུའློ།། 

ཡིད་དལ་བ། སེམས་ལྷློད་པ། 

ཡིད་དུང་ངེ་བ། བརེ་གདུང་རེ་གཅིག་ཏུའམ་རློལ་མེད་ཤུགས་འབྱུང་། སྐློམ་པས་གཟིར་བ་རྣམས་

ཆུ་འདློད་ཀིས་ཡིད་དུང་ངེ་བར་སློད། 

ཡིད་དུང་དུང་། སེམས་སྡུག་པའམ་སེམས་སྐྱློ་བ། ཡིད་དུང་དུང་ངང་ནས་ངུས་པ། 

ཡིད་དུངས་པ། ① སྙིང་བརེ་བ། ② འདློད་ཡློན་ལ་ཞེན་པ། 

ཡིད་དྭངས་དགློན་པ། ཡིད་དྭངས་ཨན་གསང་སགས་རབ་བརན་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང 

དང་པློའི་ནང་སྤི་ལློ་ ༡༠༣༤ ཙམ་ལ་གཡུང་དྲུང་བསྟན་རྒྱས་གིང་ཞེས་པ་ཚུགས། དེ་རེས་

རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་གྲུབ་ཐློབ་དློན་འགྲུབ་འློད་ཟེར་ནས་གསང་སགས་རིང་མའི་

དགློན་སེར་བསྒྱུར། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འཛམ་ཐང་

རློངས་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡིད་ལན། [མངློན]མི། 

ཡིད་ལློག སེམས་ལློག་པའམ་འགྱུར་བ། བསམ་སྦློར་རྩུབ་པས་གཞན་ཡིད་ལློག 

ཡིད་གདུངས་པ། སེམས་སྡུག་པ། རང་གི་འདློད་དློན་མ་འགྲུབ་ནས་ཡིད་གདུངས་པ། 

ཡིད་བདེ་བ། ① སེམས་སིམ་པ། ཡིད་མི་བདེ་བ། ② བག་ཕེབས་པ། 

ཡིད་བདེ་བའི་དབང་པློ། དབང་པློ་ཉེར་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སེམས་ཀི་ཚོར་བ་བདེ་བའློ།། 

ཡིད་འདུན། སེམས་ཀི་མློས་པ། བདེན་དློན་འཐློབ་པར་ཡིད་འདུན་བེད། 

ཡིད་འདློམས། ཡིད་ལ་བརེད་མེད་དུ་འཇགས་པ། གློང་གསལ་བཀའ་དགློངས་རྣམས་ཡིད་འདློམས་གིས། 

ཡིད་བསྡུས། འདི་སྙན་ངག་གི་འགེལ་པ་འགའ་ཞིག་ཏུ་རྒྱལ་པློ་རཱ་མ་ཎའི་གཅུང་པློ་དེའི་མིང་ཡིན་

པར་བཤད་ཅིང་། འགའ་ཞིག་ཏུ་བསམ་གཏན་ལ་གནས་པའི་དློན་དུ་བཤད་འདུག་པ་དེ་གཉིས་

གང་བས་ཀང་འགལ་བ་མེད། 

ཡདི་ནང་དུ་ཆུད་པ། ① སམེས་སྐྱློ་བ། སྡུག་བསལ་བྱུང་ནས་ཡདི་ནང་དུ་ཆུད་པ། ② [མངློན]སྡུག་བསལ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཡིད་སྤྲུལ། དངློས་སུ་མེད་ཀང་རང་གིས་གང་འདློད་པ་ལར་བསམ་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

ཡིད་དཔྱློད། བློད་ཀི་ཚད་མ་སྨ་བ་ས་རབས་པས་འདློད་པའི་ཚད་མིན་གི་བློ་ཞིག་སྟེ་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་

དག་ལམ་བརེན་པར་ལློག་གྱུར་གི་དློན་གསར་དུ་རློགས་པའི་བློ་ཞིག 

ཡིད་དཔྱློད་ལྔ། གློང་དུ་ཡིད་དཔྱློད་ཅེས་པར་གཟིགས། 

ཡིད་དཔྱློད་གཉིས། རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་ཡིད་དཔྱློད། རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་ཡིད་དཔྱློད་དློ།། 

ཡིད་ཕངས་པ། གཅེས་སྤས་བེད་པ། སྤི་ནློར་ལ་ཡིད་ཕངས་བེད་པ། 

ཡིད་ཕངས་པློ། གཅེས་སེམས་ཀི་བློ། 

ཡིད་ཕམ་པ། ཡི་ཆད་པའམ་ཡི་མུག་པ། 

ཡིད་ཕེབས། ཡིད་ཆེས་སུ་རུང་བ་དང་། བློ་དང་འཚམ་པ། གཞན་ལ་གཏམ་ཡིད་ཕེབས་པར་སྨས་

ཏེ་བློ་འགུགས་པ། 

ཡིད་ཕྱུང་བ། སྐྱློ་བ་བསྐྱེད་པ། 

ཡིད་ཕློགས་པ། སེམས་ཤློར་བ། 

ཡིད་འཕློ། གངས་གནས་ཤིག 

ཡིད་འཕེང་བ། སེམས་ཆགས་པའམ་དུང་སེམས་ཀིས་འདློར་མི་བ་བ། ཕ་ཡུལ་ལ་ཡིད་འཕེང་བ། 

ཡུམ་སས་གཉིས་ལ་ཡིད་འཕེང་སྟེ་སློག་གི་ཐག་པས་སྦྲེལ་བ་ལར་གྱུར་ཏེ་གློམ་རེའི་མཚམས་

ནས་ཕི་མིག་རེ་ལ། 

ཡིད་འཕློག་པ། སེམས་འགུགས་པར་བེད་པ། ཡིད་འཕློག་པའི་སྐྱེད་མློས་ཚལ། ཡློན་ཏན་གིས་

ཡིད་འཕློག་པ། མཐློང་བ་ཙམ་གིས་ཡིད་འཕློག་པ། 

ཡིད་འཕློག་མ། བུད་མེད་མཛེས་མ། ཡིད་འཕློག་ལྷ་མློ། 

ཡིད་བག་ཕེབས་པ། སེམས་ཀི་ཚུགས་ཀ་ལྷློད་པློར་གནས་པ། 

ཡིད་བེད། དམིགས་པར་བ་བའི་ཡུལ་ལ་སེམས་གཏློད་ཅིང་མངློན་དུ་ཕློགས་པར་བེད་པའི་ཤེས་པའློ།། 

ཡིད་བེད་བཞི། ཏིང་ངེ་འཛིན་སློམ་སྐབས་སེམས་དམིགས་པར་འཇུག་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པའི་བཞི་

སྟེ། བསྒིམས་ཏེ་འཇུག་པ་དང་། ཆད་ཅིང་འཇུག་པ། ཆད་པ་མེད་པར་འཇུག་པ་དང་། ལྷུན་གིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གྲུབ་པའི་ཡིད་བེད་དེ་བཞི། 

ཡིད་བློང་བློང་བ། ① བློ་རིག་མི་གསལ་བ་མློག་མློག་པློར་གྱུར་པ། ② སེམས་མི་བདེ་ཞིང་བརན་

པློར་མི་གནས་པ། ③ སེམས་ཅི་བ་གཏློལ་མེད་དུ་གྱུར་པ། 

ཡིད་དབང་། ① ཡིད་ཤེས་ཀི་བདག་རྐྱེན་ནམ། སེམས་ཀི་རློལ་བ་ནུས་ལན། བརེ་བ་ཆེན་པློས་

ཡིད་དབང་འཕློག་པ། ལད་མློ་ངློ་མཚར་ཅན་གིས་ཡིད་དབང་འཕློག་པ། ② ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་

ཤེས་པའི་བདག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའམ་དེའི་ཉེར་ལེན་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པ། ཡང་ན། ཡིད་ཀི་དབང་

པློ་སྟེ། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་གང་ཡང་རུང་བ་འགག་མ་ཐག་པ་ཡིད་ཤེས་སྐྱེ་བའི་རེན་དུ་གྱུར་

པ། དཔེར་ན་བུམ་འཛིན་མིག་ཤེས་སློགས་གང་ཡང་རུང་བ་འགག་མ་ཐག་པ་ནི་བུམ་འཛིན་

ཡིད་ཤེས་སྐད་ཅིག་དང་པློའི་ཡིད་དབང་ཡིན་ཞིང་། ཡིད་ཤེས་སྐད་ཅིག་དབང་པློ་འགག་མ་

ཐག་པ་ནི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པའི་ཡིད་དབང་ཡིན་པ་ལ་བུའློ།། 

ཡིད་དབང་འཕློག་པ། མཛེས་པའམ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཡུལ་གང་ཞིག་གིས་མིའི་སེམས་

དབང་མེད་དུ་གཡློ་བ། 

ཡིད་འབློད་མ། [མངློན]ལློང་རློས། 

ཡིད་འབྱུང་། ① ལུས་དང་ལློངས་སྤློད་དེ་དག་ལ་སྤློད་ཅིང་གནས་པའི་མཐའ་སྐྱེ་བ་དང་། རྒ་བ་དང་། 

ན་བ་དང་། འཆི་བ་ལ་སློགས་པའི་སྡུག་བསལ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་ཞིང་འཕེལ་བར་རིག་ནས་སློང་

ཞིང་དེ་ལ་མི་འཇུག་པའློ།།② སེམས་སྐྱློ་བ། 

ཡིད་མ་བློང་བ། [རིང]ཡིད་མ་མུག་པའམ་ཡིད་མ་ཆད་པ། 

ཡིད་མི་བདེ་བ། ① སེམས་ལ་སྡུག་བསལ་ཡློད་པ། ② སེམས་སྨློས་པ། 

ཡདི་མ་ིབད་ེབའ་ིདབང་པློ། དབང་པློ་ཉརེ་གཉསི་ཀ་ིནང་གསསེ་ཤགི་སྟ།ེ སམེས་ཀ་ིཚོར་བ་སྡུག་བསལ་བ། 

ཡིད་མི་ནུར། [རིང]ཡི་མི་ཞུམ། 

ཡིད་མུག་པ། ཡིད་རྨུགས་པ་དང་འདྲ། 

ཡིད་མློས། ① [མངློན]སེམས་འཐད་པ། ② ཨུཏྤལ་དཀར་པློ། 

ཡིད་མློས་ཚལ། ཀུ་མུད་ཚལ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཡིད་མློས་པ། སེམས་སྡུག་པས་ཡིད་མློས་པ། ང་རྒྱལ་གི་ཡིད་མློས་པ། 

ཡིད་རྨུགས་པ། སེམས་མི་གསལ་བ། ཆང་གིས་བཟི་ནས་ཡིད་རྨུགས་པར་གྱུར། 

ཡིད་རྨུས་པ། ཡིད་སུན་པའམ་སེམས་སྐྱློ་བ། ཡིད་རྨུས་ཏེ་མཆི་མ་ཤློར་བ། 

ཡིད་སྨློན་པ། ① དགའ་ཞིང་གུས་བཀུར་རམ་རེ་འདུན་ཡློད་པ། སློན་གཤེགས་དཔའ་བློ་རྣམས་ལ་ཡིད་

སྨློན་པ། ② ལེགས་ཚོགས་རང་ལ་འཐློབ་པར་རེ་བའི་བློ་སྟེ། ཡློན་ཏན་ལ་ཡིད་སྨློན་སྐྱེས་ཞེས་པ། 

ཡིད་རལ། སེམས་ཀི་ནུས་ཤུགས། 

ཡིད་ཚིམ། བློ་ངློམས་པའམ་འདློད་པ་གང་བ། ཡིད་ཚིམ་བློ་དགའ། ཡིད་ཚིམ་བློ་བབ། གནས་

སྐབས་ཡིད་ཚིམ་པ། དགའ་མགུ་ཡིད་ཚིམ། 

ཡིད་ཚོད། ཚོད་དཔག དློན་གསལ་པློ་མ་རློགས་པར་ཡིད་ཚོད་བེད་རྒྱུ་མང་དྲགས་པ། 

ཡིད་ཞུམ་པ། ① སེམས་དཔའ་འཁུམས་པ། ཡིད་ཞུམ་ནས་མདུན་སྐྱློད་མི་ཐུབ་པ། ② སེམས་སྡུག 

བཀའ་བཀློན་འཁེལ་བས་ཡིད་ཞུམ་པ། 

ཡིད་གཞུང་། [མངློན]ནེ་ཙོ། 

ཡིད་གཞུངས། ①བློ་གསལ་བའམ་མཁས་པ། ② དྲན་སྐྱེན་པ། 

ཡིད་གཞློ་བ། [རིང]སེམས་གསློ་བ། 

ཡིད་བཞིན། བསམ་པ་ནང་བཞིན། དློན་ཀུན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ། 

ཡིད་བཞིན་འཁློར་ལློ། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ལ་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་ཡློད་

པའི་ནང་གི་རིགས་གཅིག་སྟེ། སྐུ་མདློག་སློགས་རིན་འབྱུང་བརྒྱ་རའི་ནང་དུ་གསལ། 

ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ། ལྷ་ཀླུ་སློགས་ཀི་ཁད་ནློར་ཏེ་སེམས་གང་ལ་གང་འདློད་པ་ལར་འབྱུང་བའི་རིན་

པློ་ཆེ་ཞིག མི་ལུས་རེད་དཀའ་དློན་ཆེ་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་འདྲ། རྒྱ་མཚོའི་གིང་དུ་མ་ཕིན་པས། 

ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་ག་ནས་རེད། 

ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། ས་བརྒྱད་

པའི་རྒྱུད་ཀི་སྨློན་ལམ་གི་ཕར་ཕིན་དང་ལན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནི་གནས་ཀི་དབང་དུ་བས་

པའི་ཡིད་ལ་ཇི་ལར་སྨློན་པའི་འབས་བུ་འགྲུབ་པས་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་ལ་བུའློ།། 
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ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པློ། ནློར་བུའི་མཆློག་ཏུ་གགས་པ་ཞིག 

ཡིད་བཞིན་སྩློལ་བའི་ནློར་བུ། ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་དབང་གི་རྒྱལ་པློ། 

ཡིད་བཞིན་མཛོད། ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། རྒྱུ་འབས་ཐེག་པའི་གནས་རྣམས་

གསལ་བར་སྟློན་པ་ལེའུ་ཉེར་གཉིས་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་ར་འགེལ་གཉིས་ལན་གི་གཞུང་། དུས་

རབས་བཅུ་བཞི་པར་རིང་མའི་སློབ་དཔློན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབམས་ཀིས་མཛད་པའློ།། 

ཡིད་བཞློ་བ། སེམས་གསློ་བེད་པ། 

ཡིད་བཞློས་ཏེ་སྨ་བ། [རིང]སྙིང་གཏམ་མ་ལུས་པ་སྨ་བ། 

ཡིད་གཟབ། བློ་གཞན་ལ་མི་གཡེང་བ། 

ཡིད་བཟང་། [མངློན] ① ལྷ། ② མེ་ཏློག ③ ཟེའུ་འབྲུ། ④ མེ་ལྷ། ⑤ གློ། 

ཡིད་བཟང་སྐྱེས། [མངློན]ཛཱ་ཏིའི་ཤིང་། 

ཡིད་བཟང་མ། ① བསམ་པ་བཟང་བའི་བུད་མེད། ② བདག་འཛིན་སློགས་སེམས་ཀི་དྲན་པའི་

དབང་པློ་གསལ་བར་བེད་པའི་ར་ཐམས་ཅད་ཀི་རེན་ལ་བུ་བེད་པའི་སྙིང་གི་ར་ཞིག 

ཡིད་བཟློ། རློམ་པ་པློ་དང་སྒྱུ་རལ་མཁས་པ་ཚོས་རློམ་རིག་སྒྱུ་རལ་གསར་པའི་སྐབས་ཀི་བསམ་

བློ་གཏློང་སྟངས་དང་། འཆར་འགློད་བེད་སྟངས། བརློད་བ་རྒྱབ་སྟངས། གྲུབ་ཆ་བཀློད་སྒིག་

པིར་རལ་སྤློད་སྟངས།ཚོན་མདངས་བེད་སྟངས། བརློད་བ་གཙོ་བློ་མཚོན་ཐབས་བཅས་ཚུད་

ཡློད། དེ་དག་ནི་སློན་འགློའི་བསམ་གཞིགས་ལ་བརེན་ནས་འཆར་འགློད་ཀི་རྒྱུད་རིམ་དང་སྒྱུ་

རལ་གི་ཐག་གཅློད་བ་ཐབས་ལ་ཟེར། 

ཡིད་བཟློ་མཆློག ཐློས་བསམ་སློམ་གསུམ་གི་ཤེས་རབ་དང་རིག་གནས་ལ་མཁས་ཤིང་བང་ཆུབ་

པས་གཞན་ལ་ལེགས་པར་བསྟན་ཤེས་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་། ཡིད་བཟློ་ཕལ་བ་ནི། ས་གཞི། རིན་པློ་

ཆེ། ལློན་ཤིང་། གློས། གང་པློ་ཆེ། ར། སྐྱེས་པ། བུད་མེད་བརག་པ་བཅས་བརྒྱད་བཤད་པ་ནི་

དུས་སྐབས་དེའི་མི་རྣམས་ཀིས་བརགས་དཔྱད་བེད་ཐུབ་པའི་ཁབ་ཁློངས་ཁག་གི་ཞིབ་འཇུག་

སེ་ཚན་ཡློད་ཚད་བརྒྱད་པློ་དེར་འདུས་པར་བཤད་པ་མིན། 

ཡིད་བཟློ་གསུམ། ཡིད་ཀི་རལ་གསུམ་ཡང་ཟེར། དེ་ནི་སེམས་ཕློགས་ལྷུང་མེད་པའི་དྲང་པློར་
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གནས་ཤིང་སྐྱིད་སྡུག་ཀུན་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་བློ་བརན་པ་དང་། ཤེས་བ་ཀུན་ལ་བློ་གློས་

གསལ་ཞིང་བློ་རྒྱ་ཆེ་བ། སེམས་ཀི་འཇུག་སློ་ཟབ་ཅིང་སུས་ཀང་གཏིང་མི་ལློན་པ་བཅས་སློ།། 

ཡིད་བཟློའི་བརག་པ་རྣམ་བརྒྱད། སྐྱེས་པ་བརག་པ། བུད་མེད་བརག་པ། རི་དང་ཤིང་བརག་པ། རྒྱ་

མཚོ་དང་ཆུ་བརག་པ། གློས་བརག་པ། ནློར་བུ་བརག་པ། ར་བརག་པ། གང་པློ་ཆེ་བརག་པའློ།། 

ཡིད་འློང་། ① སེམས་ལ་བབ་པ། ཡུལ་ལུང་ཡིད་འློང་། མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འློང་བ། ཡིད་འློང་ལློན་

ཤིང་འདབ་མའི་རེ་ལ། སྙན་སྙན་སྒློག་པའི་གཡུ་བ་ཁུ་བྱུག ཆར་སྤིན་འབློད་པའི་སྐད་གཏློང་

ཡིན་སྐད། འདི་ལ་བརྔན་ན་གསུང་ངག་བསམ་འགློ། ② ས་མིང་ཞིག སློ་བློ་ཡིད་འློང་སྟེ། བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་སློ་བློ་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། ③ [མངློན]གསེར། 

ཡིད་འློང་མ། ① བུད་མེད་མཛེས་མ། ② ལྷ་མློའི་རིགས། 

ཡིད་འློང་གཙང་པློ། འབབ་ཆུ་ཞིག་ཆུ་འགློ་ཤར་གངས་ལ་དང་ནུབ་གངས་ལ་ནས་འབབ་ཅིང་། སྟློད་རྒྱུད་

ལ་ཤར་ཆུ་ཟེར། ཕར་ལུང་གཙང་པློ་དང་འདྲེས་རེས་ལྷློ་ངློས་ཡར་ཀླུས་གཙང་པློའི་ནང་དུ་འབབ། 

ཡིད་ཡུལ་དུ་འདློམས་པ། སེམས་ལ་ངེས་པ། 

ཡིད་ཡུལ་དུ་འདློམས་པ་གིས། སེམས་ལ་བཞག་ནས་མ་བརེད་པ་བེད་དགློས་པ། 

ཡིད་རེ། ཡིད་ཀི་རེ་བ། ཡིད་རེ་སྐློང་བ། 

ཡིད་ལ་འཆང་བ། སེམས་འཇློག་པ། བཀའ་ཤློག་ལག་ཏུ་འཆང་། བཀའ་མངགས་ཡིད་ལ་འཆང་། 

ཡིད་ལ་བརློད་པ། ཡིད་ལ་བརློད་འདློད་ཡློད་པ། 

ཡིད་ལ་ཉལ། [མངློན]འདློད་ལྷ། 

ཡིད་ལ་འཐད་པ། དློན་རྐྱེན་གང་ཞིག སློ་སློའི་འདློད་བློ་དང་མཐུན་པར་གྱུར་པ། 

ཡིད་ལ་མནགས་པ། ཡིད་ལ་བརྣགས་པ་དང་འདྲ། 

ཡིད་ལ་བརྣགས་པ། ཡིད་ལ་བཟློད་པའམ་བསམ་པ། 

ཡིད་ལ་བེད་པ། ① སེམས་ལ་དྲན་པར་བེད་པ། ② བསམ་གཞིགས། 

ཡིད་ལ་བེད་པ་བདུན། མཚན་ཉིད་སློ་སློ་རབ་ཏུ་རིག་པའ་ིཡིད་ལ་བེད། མློས་པ་ལས་བྱུང་བ། རབ་ཏུ་དབེན་

པ། དགའ་བ་སྡུད་པ། དཔྱློད་པ། སྦློར་བའ་ིམཐའ། སྦློར་བའ་ིམཐའ་ིའབས་བུ་ཡིད་ལ་བེད་པའློ།། 
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ཡིད་ལ་བེད་པའི་གཡེང་བ། རྣམ་གཡེང་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་རིགས་ཅན་

དག་འཁློར་བའི་སྡུག་བསལ་གིས་སྐྱློ་ཞིང་མི་བཟློད་ཅིང་། ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པ་ཡིད་ལ་བེད་ན་

ཐེག་པ་ཆེན་པློ་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཕིར་སེམས་རྣམ་པར་འཕློ་བ་ཞིག 

ཡིད་ལས་སྐྱེས། ① [མངློན]མི། ② བདུད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག 

ཡིད་ལས་བྱུང་། ① བར་སིད་ཀི་མིང་སྟེ་འབྱུང་བ་ལ་མི་ལློས་པར་ཡིད་ཙམ་ནས་བྱུང་བ། ② ཡིད་

ལས་སྐྱེས་དང་དློན་གཅིག 

ཡིད་ལེགས་པ། [མངློན]གློ། 

ཡིད་ལློག་པ། བློ་འགྱུར་བ། 

ཡིད་ཤི་བ། ཡི་ཐང་ཆད་པ་དང་། ཁློང་ཁློ་ཞི་བ། 

ཡིད་ཤེས། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ། རང་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐྱེན་ཡིད་དབང་ལ་

བརེན་ནས་བྱུང་བའི་རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཆློས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ངློ་བློ་རང་སྟློབས་ཀིས་མཐློང་

བའི་རིག་པ། དཔེར་ན་བུམ་འཛིན་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ལ་བུའློ།། 

ཡིད་ཤེས་ལློག་ཤེས། རློག་མེད་ལློག་ཤེས་ཀི་ནང་གསེས། ཡིད་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་ལློག་ཤེས། 

དཔེར་ན་རྨི་ལམ་གི་ར་དེ་ར་ཡིན་པར་སྣང་བའི་རྨི་ལམ་གི་ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་ལ་བུའློ།། 

ཡིད་ཤེས་བསད་པ། མངློན་ཞེན་མེད་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་གློ་བུར་གི་རྐྱེན་

ལས་རང་ཡུལ་དློན་ལ་མེད་ཀང་ཡློད་པ་ལར་འཛིན་པའི་ཤེས་པ། 

ཡིད་སློད། རང་དང་མི་མཐུན་ཕློགས་གང་དེའི་བ་བ་ལེགས་ལམ་དུ་མི་འགློ་བ་ལ་དགའ་བ་སྐྱེས་

ཤིང་ཡིད་ཚིམ་པའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། ཁློས་ཅ་ལག་དེ་ང་ལ་མ་བཙོང་ནས་ཚོང་པ་གཞན་པ་

ཞིག་ལ་བཙོང་སློང་། འློན་ཀང་རིན་གློང་ཆེན་པློ་ཁུག་ཡློད་བ་མ་རེད། ང་ཡིད་སློད་བྱུང་། ལ་བུ། 

ཡིད་སྲུབ་པ། སེམས་དཀྲུགས་པ། 

ཡིད་སྲུབས། [མངློན] ① བདུད། ② འདློད་ལྷ། ③ བློད་ཟླ་གསུམ་པ། 

ཡིད་སྲུབས་གློགས། ཡིད་སྲུབས་གློགས་དང་ཡིད་སྲུབས་གཉེན་ཞེས་པ་ལ་གློ་རྒྱུ་འདྲ་མིན་ཡློད་

ཅིང་། སྐབས་རེ་ཡིད་སྲུབས་ཀི་གློགས་པློ་སྟེ་འདློད་ཆགས་ལ་གློ་དགློས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཡིད་སྲུབས་བདག་པློ། [མངློན]འདློད་ལྷ། 

ཡིད་གསློད་པ། སེམས་སྐྱློ་རུ་འཇུག་པའམ། ཕམ་དུ་འཇུག་པ། མིའི་ཡིད་གསློད་པ། 

ཡིད་བསྲུང་བ། སེམས་བསྲུང་བ། 

ཡིན། ① གཏན་འཁེལ་བའི་ཚིག སང་ཉིན་འགློ་རེས་ང་རང་ཡིན། ཁློད་སུ་ཡིན། པད་མ་དཀར་པློ་ནི་

འདམ་ལས་སྐྱེས་ཀང་འདམ་གི་དྲི་མས་མ་གློས་པས་པད་མའི་མཆློག་ཡིན། ② འ་དང་མཐའ་མེད་

ཀི་རེས་སུ་སྦར་རྒྱུ་དང་བཞིན་ཞེས་པ་དང་གཅིག་པའི་ད་ལ་བའི་ལས་སྟློན་བེད་ཕད་གཞན་དབང་

ཅན་ཞིག ཁ་ཤས་དགའ་ཡིན་འདུག གནས་འཆའ་ཡིན་འདུག སློད་ས་བཟློ་ཡིན་འདུག 

ཡིན་སྐད། ཡིན་ཟེར། གནའ་རབས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ལ་དེ་ལར་ཡིན་སྐད། མཚེར་སྐད་སྒློག་པའི་འློལ་བ་

སྨུག་ཆུང་། མཁའ་ལིང་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་ཉ་ཡིན་སྐད། 

ཡིན་ཁུལ། མ་ཡིན་ཡང་ཡིན་པ་ལར་བས་པའི་ཟློལ་ཉམས། དཔའ་བློ་ཡིན་ཁུལ་གིས་གཡུལ་སར་

ཕིན་པ། རང་ཉིད་ནི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ཁུལ་བེད་པ། 

ཡིན་ཁབ་མཉམ། ཕན་ཚུན་གཅིག་ཡིན་ན། ཅིག་ཤློས་ཀང་ཡིན་དགློས་པའི་དློན་དེ། དཔེར་ན། བས་

པ་དང་དངློས་པློ་གཉིས་ཡིན་ཁབ་མཉམ་ཡིན་པས། བས་པ་ཡིན་ན་དངློས་པློ་ཡིན་པས་ཁབ། 

དངློས་པློ་ཡིན་ན་བས་པ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་ལ་བུའློ།། 

ཡིན་གློ་ལེ་ཤློག [ཡུལ]ཡིན་པར་ཤློག 

ཡིན་གི་རེད། [ཡུལ]ཕལ་ཆེར་ཡིན་ཏེ་འློང་། ཡི་གེ་དེ་ཚོ་ཁློས་བིས་པ་ཡིན་གི་རེད། 

ཡིན་གང་། ཡིན་རུང་། ལློ་རྒྱུས་བདེན་པ་ཡིན་གང་། ཨེ་བདེན་མི་ཤེས། 

ཡིན་གང་ན། ཡིན་ན་ནི། དེ་ལར་ཡིན་གང་ན་ང་ཚོའི་བར་བསམ་འཆར་མི་མཐུན་པ་མི་འདུག 

ཡིན་རྒྱུ་དག [ཡུལ]ཡིན་པ་དག་གམ་ཡིན་པ་སྟེ་དློན་ངློ་མ་ནི། ཡིན་རྒྱུ་དག་ཚོང་པ་རེད་དེ་དེང་སང་

ཞིང་ལས་བེད་ཀི་ཡློད་པ་རེད། མི་དེ་ཡིན་རྒྱུ་དག་ཡག་པློ་ཞིག་མ་རེད། འློན་ཀང་ཉེ་ཆར་ཁློས་

བ་བ་ངན་པ་གང་ཡང་བས་མེད། 

ཡིན་དགློས་བྱུང་། ① ཡིན་ཤག་གམ་ཡིན་བདེན་རེད། མཁས་པ་ཡིན་དགློས་བྱུང་། ཡློན་ཏན་ཚང་

མ་ཤེས་པས་སློ།། བདེན་པ་ཡིན་དགློས་བྱུང་། རྫུན་པ་སངས་པའི་ཕིར་རློ། ② ངློ་མ་མིན་ཡང་། 



  1182  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐབས་མེད་ཀིས་ཡིན་ཟེར་དགློས་བྱུང་བ། ཁློ་དེའི་བུ་མིན་ཡང་རྒྱལ་པློས་དེའི་བུ་ཡིན་པ་

གཞིར་བཞག་གིས་བཀའ་བབས་སྟབས། དེའི་བུ་ཡིན་དགློས་བྱུང་བ་རེད་ལ་བུ། 

ཡནི་བརྒྱ་མནི་སྟློང་། ཡནི་པ་བརྒྱ་དང་མནི་པ་སྟློང་ཞསེ་སྐད་ཆ་བདནེ་པ་དང་མ་ིབདནེ་སྣ་ཚོགས་བཤད་པ། 

ཡིན་འགློ། [ཡུལ]ཕལ་ཆེར་ཡིན་ཏེ་འློང་། ཡི་གེ་འདི་ཕལ་ཆེར་ཁློས་བིས་པ་ཡིན་འགློ། 

ཡནི་གཅགི་མནི་གཅགི ཅ་ིནས་ཀང་ངམ་ངསེ་པར། ང་གཉསི་ཡནི་གཅགི་མནི་གཅགི་མཉམ་དུ་འགློ་དགློས། 

ཡིན་ཆག་ཡིན། ཡིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་། ཁློང་མཁས་པ་ཡིན་ཆག་ཡིན། བུ་མློ་འདི་བློད་རིགས་

ཡིན་ཆག་ཡིན། ང་ལམ་འགློ་ཡློད་པ་དེ་དཀློན་མཆློག་གི་བཀའ་དྲིན་ཡིན་ཆག་ཡིན།

ཡིན་ཐག་ཆློད། ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ། ཁེད་ཀིས་གསུངས་པ་དེ་ཡིན་ཐག་ཆློད་རེད། 

ཡིན་ཐང་། ཡིན་འློས་པའམ་ཡིན་མདློག་ཁ་པློ། ཁློའི་བས་རེས་དགའ་མློ་ཡིན་ཐང་སྙམ། 

ཡིན་དུ་ཆུག ཡིན་ཁུལ་དུ་ཆ་ཞློག ཁློས་དེ་ལར་བཤད་པ་ལར་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀང་། བདེན་པ་རང་ཨེ་

ཡིན་མི་ཤེས། ཁློས་བཤད་པ་ལར་བདེན་མིན་མི་ཤེས་ཀང་། ད་རེས་དེ་བཞིན་ཡིན་དུ་ཆུག

ཡིན་དུ་གཤའ་བ། ཡིན་ཚོད་རེད་དམ། ཡིན་མདློག་ཁ་པློ་རེད། ཁེད་རང་སྐུ་ཁམས་བདེ་པློ་ཡིན་དུ་

གཤའ་བ་ལ་རབ་ཏུ་སྤློ། 

ཡིན་མདློག་ཁ་པློ། ① མིན་ཡང་ཡིན་ཁུལ། མཁས་པ་ཡིན་མདློག་ཁ་པློ་བས་པ། ② ཕལ་ཆེར་ཡིན་

གི་རེད། མི་འདི་མཁས་པ་ཡིན་མདློག་ཁ་པློ་རེད། 

ཡིན་མདློག་ཁ་མློ། ཡིན་མདློག་ཁ་པློ་དང་འདྲ། 

ཡིན་འདྲས། ཡིན་འགློ ཡིན་ནམ་ཞེས་སེམས་ལ་དློགས་འཆར་སྐྱེས་པའི་དློན་ཡིན། དཔེར་ན། དེ་འདྲ་

རང་དེ་ཡིན་འདྲས་ཞེས་དེ་འདྲ་རང་ཨེ་ཡིན་ཕལ་ཆེར་ཡིན་མི་སིད་ཅེས་པའི་དློན་བསྟན་ནློ།། 

ཡིན་ན་མིན་ན། གང་ལར་ཡང་། 

ཡིན་ནམ་མིན་ནམ། ཡིན་མིན་འདྲ་ིབ་ཐ་ེཚོམ་ག་ིཚིག དེང་སང་གཟུགས་པློ་བད་ེཐང་ཡིན་ནམ་མིན་ནམ། 

ཡིན་ནའང་། འློན་ཏེ། རྒད་པློ་ཡིན་ནའང་གཟུགས་པློ་ཐང་པློ་འདུག 

ཡིན་ནློ་ཅློག ཡིན་པ་ཐམས་ཅད། སྐྱེས་པ་ཡིན་ནློ་ཅློག གཞུང་དློན་ཡིན་ནློ་ཅློག 

ཡིན་པ་སྒྲུབ་པ། ཡིན་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་བའམ་རྒྱུ་མཚན་བརློད་པ། 
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ཡིན་པ་འདྲ། ཡིན་མདློག་ཁ་པློའམ་ཕལ་ཆེར་ཡིན་པ། མདང་དགློང་གཉིད་ཡག་པློ་མ་ཁུག་པ་ཡིན་

པ་འདྲ། དེ་རིང་ཆར་འབབ་རྒྱུ་ཡིན་པ་འདྲ། 

ཡིན་པ་མ་ིསིད་པའ་ིཤེས་བ། ཡིན་པ་མ་ིསིད་པའ་ིབློའ་ིཡུལ་དུ་བ་རུང་། ཀ་བུམ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ལ་བུའློ།། 

ཡིན་པ་ཡློད། [ཡུལ]ཕལ་ཆེར་ཡིན། ཁེད་རང་ཞལ་ལག་མཆློད་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཡློད། 

ཡིན་པ་རེད། [ཡུལ]ཡིན་པར་གློ་བའི་ཚིག དེ་ག་རང་ཡིན་པ་རེད། 

ཡིན་པ་སིད་པའི་ཤེས་བ། ཡིན་པ་སིད་པའི་བློའི་ཡུལ་དུ་བ་རུང་། ཀ་བ་ལ་བུའློ།། 

ཡིན་མིན། ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པ། ཡིན་མིན་གློ་ལློག ཡིན་མིན་མཉམ་བསེ། ཡིན་མིན་གསལ་འབེད། 

ཡིན་མིན་གློ་ལློག དཀར་ནག་ཕིན་ཅི་ལློག་པའམ་ཡིན་མིན་ཡློངས་སུ་ཟླློག་ནས་བརློད་པ། ཡང་ན་

བདེན་རྫུན་གློ་ལློག་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཡིན་མིན་ཆེན་པློ། ཡང་དག་པའི་བ་བ་དང་། ནློར་འཁྲུལ་གི་བ་བ་ཤན་འབེད་པའི་བང་དློར་གི་

གནད་ཆེན་པློ། 

ཡིན་མློད། ཡིན་ནའང་ངམ་ཡིན་རུང་། ཁློ་འཕད་པར་ཕིན་པ་ཡིན་མློད་ཐུག་མ་སློང་། ལ་བར་ཕིན་

པ་ཡིན་མློད་ཀང་གསལ་པློ་མཐློང་མ་བྱུང་། ཁློད་ཀིས་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་ཞིང་ཐློས་ན་དེ་ཉིད་

ཁློ་ན་ཚད་མ་ཡིན་མློད་ཀི། འློན་ཀང་ད་དུང་ཅུང་ཟད་བརག་དཔྱད་བའློ།། 

ཡིན་ཚད། ཐམས་ཅད། མི་ཡིན་ཚད་སྤང་པློ་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མེད། 

ཡིན་ཚུལ། མ་ཡིན་ཡང་ཡིན་པ་ལར་བས་པའི་ཟློལ་ཉམས། 

ཡིན་ཟློལ་བེད་པ། མ་ཡིན་ཡིན་ཁུལ་བེད་པ། 

ཡིན་ཡང་། འློན་ཏེ། ཚིག་ལ་དེ་ལར་ཡིན་ཡང་དློན་ལ་ངེས་པ་མེད། 

ཡིན་ཡིན་པ། མ་གཞི་ནས་ཡིན་པ། 

ཡིན་ར་ེསྐན། ད་ེལར་མིན་ཞེས་དམ་བཅའ་བའམ་མནའ་སྐྱེལ་བ། བ་བ་ངན་པ་བེད་མཁན་ད་ེང་ཡིན་ར་ེསྐན། 

ཡིན་རེ་ཤི། གནའ་ཚིག་ཅིག 

ཡིན་ལ་མིན་ལ། ཡིན་མིན་ཐེ་ཚོམ་གི་གཞི། 

ཡིན་ལུགས། ① རྒྱུ་མཚན། ཡིན་ལུགས་མིན་ལུགས། ② སྟློང་པའི་གཤིས་ལུགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡིན་ལུགས་ངློ་ཐློག རང་བཞིན་ནམ་གནས་ཚུལ་དངློས་གནས། 

ཡིན་ལློ། ཡིན་ཁུལ། ཡིན་ལློ་མིན་ལློ་བས་ཀང་ཡིད་མི་ཆེས། 

ཡིན་ལློག ཡིན་པ་ལས་ལློག་པ་ཞེས་པ་ཡིན་པའི་ལློག་ཟླ་སྟེ། མ་ཡིན་པའློ།། དཔེར་ན། ཀ་བ་ཡིན་

པ་ལས་ལློག་པ་ཀ་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་བུའློ།། 

ཡིན་ཤག ཡིན་པར་ངེས། ཁློང་གིས་ཟེར་བ་དེ་ག་ཡིན་ཤག་རེད། ལས་དློན་ལེགས་གྲུབ་ཡིན་ཤག 

ཡིན་ཤས་ཆེ། ཡིན་ལས་ཆེའམ་ཡིན་འགློ་སྙམ། ཁེད་རང་གིས་བཤད་པ་ལར་ཡིན་ཤས་ཆེ། 

ཡིན་གཤིས། ཡིན་པས་ནའམ་ཡིན་ཕིར། 

ཡིན་ས་མིན་སྐྱེལ། བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་མཐའ་སྐྱེལ། 

ཡིབ་པ། ཡིབས་པ། ཡིབ་པ། ཡིབས། གབ་པ། གཞན་གིས་མི་མཐློང་བའི་ས་ཁུང་དུ་ཡིབས་ནས་

བསད་པ། ས་ཆ་ཀློང་པློར་ཉལ་ནས་ཡིབ་པ། 

ཡིབ་མ། ཉག་ཐག་གི་དློན། 

ཡིབ་ཞུ། མགློ་ནས་གཟུགས་པློར་མར་བསྐློན་རྒྱུའི་ཀློང་ཡུལ་དང་སློ་ཡུལ་གི་ཕློ་མློའི་གློས་ཆས་ཕུ་

མེད་ཅིག་སྟེ་མགློ་ཤུབས་ཀང་ཟེར། 

ཡིབ་རི་དགློན། དགློན་པ་འདེབས་མཁན་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་ཆློས་རེ་རི་པའི་སློབ་མ་

ཆློས་རེ་ཁམས་ཕྲུག་པས་བཏབ། འདེབས་དུས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡིབ་ཤིང་། སྒིབ་ཤིང་སྟེ། འུག་པའམ་སྐྱ་གའི་ཚང་གི་ཤིང་སློགས་ལུས་ལ་བཏགས་ན་ཕ་རློལ་པློས་

མི་མཐློང་བར་སྒིབ་ནུས་པ་ཞིག 

ཡིབ་ས། གབ་ས། 

ཡིབས། ① ཡིབ་པའི་སྐུལ་ཚིག ② སྐྱིབས། ཆར་ཡིབས། [རིང]དབིབས། 

ཡིབས་པ། ཡིབ་པའི་འདས་པ། 

ཡིས། རྣམ་དབེ་གསུམ་པའི་རྐྱེན་ཞིག་སྟེ་འ་དང་མཐའ་མེད་ལ་འཐློབ་པའི་བེད་སྒ། 

ཡུ། མེད་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པའི་དགག་སྒའི་རིགས་ཞིག་སྟེ། གཡག་རྭ་ཅློ་མེད་པ་ལ་གཡག་ཨ་ཡུ་



  1185  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཞེས་དང་། བུད་མེད་མགློ་ལ་རྒྱན་ཆ་མེད་པ་ལ་ནག་མློ་མགློ་ཡུ་མ་ཞེས་ཟེར།

ཡུ་ག གཙུབ་ཤིང་སྟེ་ཕན་ཚུན་བརྡར་ནས་མེ་འབར་བའི་ཤིང་ཞིག 

ཡུ་གུ། རྩྭའི་ལང་པ་འབྲུ་ལན་ཞིག་སྟེ་ཡུག་པློའང་ཟེར། ཞིང་ནང་གི་ཡུ་གུ་འདྲ་འདྲ། ལུག་ནང་གི་སྤང་

ཀི་འདྲ་འདྲ། 

ཡུ་གུ་ཤིང་། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རྨ་སྦློར། པགས་ནད་

འཇློམས། དུག་ཚད་སེལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རང་གཙོ་དང་། གློས་མ། བཅད་འབློར་རྒྱལ་

པློ། བཅད་འབློར་གཙོ་བློ། ཆུ་ར་མློ། ཆུ་འཐུང་། ཏྲེ་ཏྲེ་ཤིང་། ཏྲེ་རེ་ཤིང་། ནམ་མཁའ་སློ་ལེ། ཕག་

གདློང་བཅད་འབློར། ཕག་ལང་བ། བ་སེ་བ། དབྱུ་གུ་ཤིང་། མྱུ་གུ་ཤིང་། ར་རང་པ། འུག་པ་

བཅད་འབློར། ཡིབ་ཤིང་། གསང་བའི་སྨན་གཅིག་བཅས་སློ།། 

ཡུ་གུ་ཤིང་དཀར་པློ། རང་ལློངས་ཀི▲སྨི༢༩༠༠～༣༥༠༠བར་གི་ཀློང་པློ་དང་། དཀར་མཛེས། 

དཔའ་ཤློད། གློ་འཇློ་སློགས་ཡུལ་འགའ་ཤས་ཀི་གད་ཁེབ་དང་། ཤིང་འགམ། ལམ་ཟུར་བཅས་

སུ་འཁྲུངས་ཤིང་། མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་༠.༣～༠.༩ཙམ་གི་ལྡུམ་བུའི་ཕུང་པློ་རེ་ལ་ངར་པ་མང་པློ་

དྲང་པློར་སྐྱེ་བ། ངར་པའི་སྨད་ཆུར་ཡལ་ག་མེད་ཅིང་། ལློ་མ་གློང་ལ་མཐའ་རྩུབ་པ་གེན་དུ་

འཛེག་པ་ལར་རེས་མློས་སྐྱེ་བ། ཡལ་གའི་རེ་སྟློད་དུ་འཛེག་པ་ལར་རེས་མློས་སྐྱེ་བ། ཡལ་གའི་

རེ་སྟློད་དུ་ཡལ་ཕན་ཕ་མློའི་ཐློག་མེ་ཏློག་དཀར་སྐྱ་ཕ་མློ་སྤུ་སེར་སྐྱ་ཅན་མང་པློ་སྐྱེས་པ། རྒྱང་

ནས་བལས་ན་སྙ་ལློའི་ཕུང་པློ་དང་འདྲ་བ། 

ཡུ་གུ་ཤིང་ནག་པློ། ཤིང་མ་ལྡུམ་གི་ཕུང་པློ་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་༠.༣～༡.༢ཙམ་ཟིན་པ། སློང་པློ་དམར་སྨུག་

ཡལ་ག་མང་ལ་ཡལ་ཕན་གསར་པ་ལང་གུའི་ཐློག་ལློ་མ་ནར་མློ་ཕ་ལ་འཇམ་པ་རེས་མློས་སྐྱེ་བ། 

ཡལ་ཕན་རེ་རེའི་རེར་མེ་ཏློག་སློ་དམར་འདབ་མ་ཁ་ཙར་ཟེའུ་འབྲུ་སེར་པློ་ལུག་མིག་གི་དབིབས་

ཅན་ཆུང་ངུ་༥～༡༠ཙམ་བཞད་པ། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ལློ་སློང་མེ་འབས་ཡློངས་རློགས་ཡིན་པས། 

ཟླ་བ་༧～༨པར་བཏུས་ནས་ལློ་མར་སློ་ཆློལ་དང་། སློང་པློ་གཙབ་ནས་སྐམ་གསེད་ལེགས་ཚགས་

བ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རྨ་གསློ།། རུས་ཆག་སྦློར། དུག་ཚད་སེལ། ཁད་པར་ནག་

པློའི་ཁཎ་བྱུགས་པས་པགས་ནད་དང་ཤུ་ཐློར་སློགས་ལ་མཆློག་ཏུ་བསགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡུ་གུར། བློད་དང་། ཞིན་ཅང་། ཨ་མདློའ་ིས་འབེལ་ཡུལ་ལུང་ག་ིམིང་རིང་། མང་ཆ་ེབ་ཞིན་ཅང་ཡུ་གུར་རང་

སྐྱློང་ལློངས་སུ་གནས་ཡློད། ༡༩༨༢ལློའ་ིསློམ་རིས་ལར་མ་ིགངས་ཁ་ིཕག་༥༩༤ལྷག་ཙམ་ཡློད། 

ཡུ་མགློ ཡུ་བ། 

ཡུ་ནུ། འབློག་པའི་རེ་བ་འཐག་བེད་ཀི་ལག་ཆས་ཞིག་སྟེ། ཤིང་དབྱུག་བཞི་སྒློམ་ཅན་ཞིང་ལ་ལི་

རྨི༧༠ཙམ་དང་། དཔང་ལ་ལི་རྨི་༣༠ཙམ་ཡློད་པ་ཞིག

ཡུ་བ། ① ལུང་དང་རང་པ་སྟེ་འཆང་ཟུངས། གིའི་ཡུ་བ། ལྷམ་གི་ཡུ་བ། གདུགས་ཡུ། རྒྱལ་མཚན་

གི་སློག་ཤིང་ལ་རྒྱལ་མཚན་གི་ཡུ་བ་ཟེར། སྟ་ཡུ་བས་ན་སྟ་ཡུ་མི་ལློ། འཇློར་ཡུ་བས་ན་འཇློར་

ཡུ་མི་ལློ། ② རྩྭའི་ཆུ་བ། པད་མའི་ཡུ་བ། ལློ་ཏློག་གི་རང་ཡུ། དབིན་སྐད་དུ་handles ཟེར། 

ཡུ་བ་ཅན།①ཡུ་བ་ཅན་གི་དངློས་པློ་སྤི། ② [མངློན]བརྒྱ་བིན་རྡློ་རེ། 

ཡུ་བུ། [རིང]ང་རང་། ཡུ་བུ་ཅག 

ཡུ་བུ་ཅག རང་རེའམ་ངེད་ཅག་ཅེས་པའི་དློན། 

ཡུ་བློ། རྭ་ཅློ་མེད་པའི་གནག་ཕྱུགས་ཕློ་དང་ར་ལུག་ཕློ། གཡག་ཡུ་བློ། 

ཡུ་མ། གནག་ཕྱུག་རྭ་ཅློ་མེད་པ་ཨ་ཡུ་མའི་བསྡུས་མིང་། 

ཡུ་མེད། ར་མེད། སང་དག་ཡུ་མེད་བཟློས་པ། འབུ་གནློད་ཡུ་མེད་གཏློང་བ། 

ཡུ་མློ། ① རྭ་ཅློ་མེད་པའི་གནག་ཕྱུགས་མློ་དང་ར་ལུག་མློ། ② ཤ་བ་མློ། ③ ཁ་ཤ་མློ། 

ཡུ་མློ་མདེའུ་འབིན། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་བུ་དང་ཤ་མ་

མ་ཐློན་པ་དང་། ཁློང་པའི་ནང་ལློགས་སུ་མདེའུ་སློགས་ཟུག་རྔུ་ལུས་པ་ཕིར་འབིན་པར་བེད། 

ཡུ་མློ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེ། རབ་བྱུང་དང་པློའི་དུས་སུ་བློན། དང་པློ་རྣལ་འབློར་པ། ཕིས་རབ་ཏུ་བྱུང་

ནས་མཚན་དད་པ་རྒྱལ་པློར་བཏགས། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཟླ་བ་མགློན་པློ་ནས་དུས་འཁློར་རྒྱུད་

འགེལ་ཞིབ་ཏུ་གསན་ཏེ་བསློམས་པས་རློགས་པ་བརེས། གཞན་སྟློང་གི་ལ་བའི་སློལ་ཕེས། 

ཡིག་ཆ་འགའ་ཞིག་མཛད་པས་ལུགས་དེའི་བ་མ་གློང་མར་བཀུར། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ག་

གཉིས་པར་འདས། དེའི་སློབ་བརྒྱུད་རེ་བརློན་འགྲུས་དང་དློལ་བུ་བས་ཇློ་ནང་དགློན་པ་བཏབ་

སྟེ་གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་ཆེར་སེལ། དེ་ནས་བཟུང་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས་ལ་ཇློ་ནང་པ་ཞེས་གགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཡུ་མློ་རུ་ར། རུ་ར་ཕློ་མློ་རིགས་གཉིས་སུ་དབེ་བའི་ནང་ཚན་མློ་རིགས་ལའློ།། 

ཡུ་རིང་། འཆང་ཟུངས་རིང་པློ། ལྷམ་ཡུ་རིང་། དཀར་ཡློལ་ཡུ་རིང་། 

ཡུ་ལུ་མ། [ཡུལ]རྭ་ཅློ་མེད་པའི་གནག་ཕྱུགས་དང་ར་ལུག རྭ་ཅན་བརྒྱ་ཐར་སར་ཡུ་ལུ་མ་གཅིག་

མི་ཐར་བ་མེད། 

ཡུ་ལིམ་གཙུག་ལག་ཁང་། ཀྭ་ཅུ་ན་ཡློད་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

ཡུ་ཤ ཐུག་པ་ས་པློའི་མིང་། 

ཡུག ① དར་གློས་རས་སློགས་མ་བཅད་པའི་ཁ་ཚར་ཚང་བའི་བུབས་གཅིག རས་ཡུག་ཅིག ② 

ཁློན་ནམ་མུ་ཁྱུད། གློང་ཁེར་གི་ཁློར་ཡུག ར་བའི་ཁློར་ཡུག ཡུག་གཅིག་ཏུ་འབེལ་བ། 

ཡུག་གཅིག གཞི་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ས་ཁློན་དང་། རས་ཆ་སློགས་ཡུག་གཅིག་ལའང་། 

ཡུག་ཆློད་པ། ས་ཐག་གམ་དུས་འགངས་སམ་གངས་འབློར་སློགས་ཧེ་ཁད་རིང་པློར་ཆློད་པ། 

ཡུག་རྡློ། གསེར་ཡློད་སར་འབྱུང་བའ་ིརྡེའུ་དམར་སྨུག་འློད་འཕློ་བ་ཞིག་ག་ིམིང་སྟེ། འད་ིལ་ཡུག་རྡློ་ཟེར་

བའི་རྒྱུ་མཚན་གསེར་འབྱུང་བའི་ས་ཕློགས་བརློས་འཕློ་ལ་ཡུག་ཟེར་ཅིང་རྡེའུ་འདི་གར་ཡློད་དུ་

གསེར་ཡློད་པར་ངློས་འཛིན་པས་ཡུག་རྡློ་ཟེར་ཞེས་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའ་ི

དངུལ་ཆུ་བཙ་ོབཀྲུ་ཆེན་མློའ་ིལག་ལེན་འཚ་ོབེད་མཁས་པའ་ིསྙིང་བཅུད་ལས་གསུངས། 

ཡུག་རྡློག[ཡུལ]ལྷམ་མཐིལ་ཁེབས་པའི་རྡློག་པ། 

ཡུག་རྣམ། རྡློ་སྨན་ཡུ་ག་དང་། རྣམ་པ་སྟེ་ཡུག་གུ་ཤིང་གི་མིང་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

ཡུག་སྣམ། ① སྣུམ་བུ་བུབས་ཚང་། ②བཙག་རྡློ། 

ཡུག་པ། [རིང་]① ཞེན་པའམ་ཆགས་པ། ② རང་པ། 

ཡུག་པ་ཅིག་སྟློན། [རིང]རིབ་ཙམ་ཞིག་སྟློན། 

ཡུག་པློ། ① རྩྭའི་ལང་པ་འབྲུ་ལན་ཞིག ② ལློ་གཅིག་གམ་ལློ་གཉིས་སྐྱེ་བའི་འཚོ་རྩྭ་བཟང་པློ་ཞིག་

ཡིན་ལ་འབྲུ་མིས་ཟློས་ཀང་ཆློག 

ཡུག་ཕློ། རང་གི་བཟའ་ཟླ་བུད་མེད་ཤི་བའི་ཁློ་ག 

ཡུག་ཕན། ཡུག་ཆུང་ངམ་ལེབ་ཧྲིལ་ཆུང་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡུག་འབེལ། གཞི་གཅིག་ཏུ་འབེལ་བའི་མུ་ཁྱུད། 

ཡུག་ཚང་། བུབས་ཚང་། 

ཡུག་ཚར། ཆློས་ཆེན་དང་། དར་ཁ། རས། ཐེར་སྣམ་སློགས་ཡུག་ཚང་ཁ་ཚར་ཅན། 

ཡུག་ཡུག ཕར་ཚུར་གཡློ་བར་བེད་ཚུལ་ཞིག ལག་པ་ཡུག་ཡུག་བས་ནས་ཕིན་སློང་། 

ཡུག་གཡུང་བ། [རིང]ཞེན་པ། 

ཡུག་ཤིང་། ཡུ་གུ་ཤིང་གི་བསྡུས་མིང་འབི་སློལ་ཞིག 

ཡུག་ཤུད། [སློག]གློ་སའི་ཆློ་ལློ་ཞིག 

ཡུགས། འདི་བློད་ལློངས་ཀི་ས་ཆ་གར་ཡང་ཐར་ཐློར་ཡློད་པ་དང་། སྤིར་བཏང་ཉིན་རིའི་གམ་ཁེབ་

ཀི་རྡློ་གསེབ་ནས་རེད་པ་མང་ཞིང་། རླུང་ཁམས་ཆེན་པློ་དང་། ཆུ་ཞུགས་ལ་སློགས་པས་བཟློ་

དབིབས་རློལ་མློར་གྱུར་པའི་ལྕགས་རྡློ་སྨུག་པློ་ཡིན། དབིབས་ལ་ངེས་པ་ཆེར་མེད་ཀང་ཕལ་

ཆེར་རིལ་མློ་དང་། ལེབ་འཇློང་ཅི་རིགས་མང་ཞིང་བ་ལུག་མཁལ་ཙམ་ནས་ཆུང་བ་སན་མ་

ཙམ་བར་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ། ཁ་དློག་སྨུག་ནག་ལྕི་མཁེགས་འློད་དང་ལན་པ། གྲུབ་ཆ་གཙོ་བློ་

Feཡིན་པ་དང་། ས་ཚད་ཏུའུ་༥.༥～༦དང་། བསྡུར་ལིད་ཁེ་༥～༥.༣ཡློད་པ། བཅག་ཁ་

མཁེགས་ལ་འློད་ཙིག་ཙིག་ཅན། རྡློ་ལ་རི་མློ་སྨུག་པློ་དློད་པ། གལ་ཏེ་གསེར་རྡློ་མ་རེད་ཚེ་

འདིས་ཆློག་པར་མཁས་པ་མང་པློ་ཞལ་མཐུན། མིང་གཞན་ཡུགས་རྡློ། ཡུག་རྡེའུ། རྡེའུ་ཁག་

ལག་བཅས་སློ།། རློ་ནུས། རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་མིག་ནད་དང་རུས་པའི་ཚད་

པ་སེལ། རྨའི་ཆུ་སེར་སྐེམ། 

ཡུགས་རྡློ། ཡུགས་དང་དློན་གཅིག་ཡིན།

ཡུགས་མློ། བཟའ་ཟླ་ཤི་བའི་བུད་མེད། ས་ཆ་ལ་ལའི་ཡུལ་སྐད་དུ་བཟའ་ཟླ་ཤི་བའི་ཕློ་ལ་ཡུགས་ཕློ་

ཟེར། ཚིག་བསྡུས་ན་ཡུགས་ཞེས་འབི་སྟེ། ཡུགས་མློའི་ཁིམ་ལ་ཡུགས་ཚང་ཟེར་བ། 

ཡུགས་ས་མ། ཁློ་ག་གློངས་པའི་བུད་མེད། 

ཡུང་ང་། ཡུང་བ་དང་འདྲ། 

ཡུང་མདློག ཡུང་བ་སྟེ་ས་སེར་གི་མདློག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཡུང་རྡློག ཡུང་མའམ་ཉུངས་མ་དང་འདྲ། 

ཡུང་བ། ས་སེར། 

ཡུང་བ་ཆེ་ཆུང་། འདི་ནི་འཕན་པློའི་ཡུལ་གི་ནང་གསེས་ལུང་ཚོ་ཞིག་སྟེ་བན་ཀའི་རུས་རྒྱུད་ཀིས་

བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་ས་ཆ། 

ཡུང་བ་དང་རྨ། [རིང]འཕན་པློ་ཡུང་བ་དང་རྨ་ཟེར་བའི་ལུང་པ་ཁག་གཉིས། 

ཡུང་མ། ཉུངས་མ། དག་མདློ་ཡུང་མ་སྤུང་སྤུང་བེད། 

ཡུང་གཞི། ཡུང་གི་ས་བློན་གི་མིང་སྟེ་ཡུང་འབྲུ་དང་དློན་གཅིག་ཡིན། 

ཡུངས་ཀར། འབྲུའི་རིགས་ཤིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དློན་གྲུབ་དང་། འབྱུང་པློ་འཇིགས་བེད། 

ཟས་གཙང་བཅས་སློ།

ཡུངས་ཀར་རྒྱལ་པློ། [མངློན]སྐེ་ཚེ། 

ཡུངས་དཀར། ཡུངས་དཀར་དང་འདྲ། 

ཡུངས་ཐུན། ཡུངས་ཀར་ལ་སགས་བརྒྱབ་སྟེ་འབབ་བེད་ཀི་ཐུན་རས། 

ཡུངས་ནག སྣུམ་ནག་འབྱུང་བའི་འབྲུ་རིགས་པད་ཁ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་པད་ཁང་དང་། ཚ་བའི་

སྣུམ་ཅན། ཚོགས་མ་ཅན་བཅས་སློ།། 

ཡུངས་འབྲུ། ཡུངས་དཀར་ནག་གི་འབྲུ། ཡུངས་འབྲུ་ཙམ། 

ཡུངས་མར། ཡུངས་དཀར་ནག་གི་སྣུམ། 

ཡུངས་ཟློར། ཡུངས་དཀར་གི་གང་བུ་བཙུགས་པའི་གཏློར་ཟློར། 

ཡུད། དབུགས་ཐེངས་གཅིག་གི་ཡུན་ཚད། ཁློ་ཚུར་སེབས་ནས་ཡུད་ཀིས་ཕར་སློང་། 

ཡུད་མཁེན་ཆློས་ཀློང་ཆེན་པློ། དགློངས་པ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་པ། 

ཡུད་ཅིག ཡུད་ཙམ་ཞིག 

ཡུད་པ། [རིང]ལིད་དང་ལྕི་བ། 

ཡུད་ཙམ། ① སར་རྒྱ་གར་གི་དུས་ཡུན་བརི་ལུགས་སུ་ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་ཆ་སུམ་ཅུའི་ཟུར་

གཅིག ② འཁྱུག་ཙམ་སྟེ། དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་ཐུང་ངུ་ཞིག གློད་འློད་ཡུད་ཙམ་གིས་གསལ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྤིན་གསེབ་ནས་ཟླ་དཀར་ཡུད་ཙམ་འཆར་བ། ནར་འགངས་ཡུད་ཙམ་ཡང་མེད་པ། 

ཡུད་ཙམ་གཅིག ཐང་གཅིག་སུམ་ཅུ་ལ་ཡུད་ཙམ་གཅིག་ཟེར།

ཡུད་ཡུད་པ། [ཡུལ]བསྟློད་བསགས་བེད་པ། བཟློ་པ་དང་ཞིང་པ་དམག་མི་རྣམས་ལ་ཡུད་ཡུད་བེད་པ། 

ཡུན། དུས་ཚོད་ཀི་རིང་ཐུང་། ཡུན་རིང་། ཡུན་ཐུང་། ཡུན་གཏན། ཡུན་འགློར་བ། ཡུན་ནས་ཡུན་

དུ། ཡུན་ཅི་སིད་བར་དུ་གནས་པ། ཡུན་ནས་ཡུན་རིང་པློ། ཡུན་དུ་ཐློགས་མི་དགློས་པ། འཆི་

མེད་ཡུན་གནས། 

ཡུན་གིས། དུས་རིམ་གིས། ཕྲུ་གུའི་ལུས་སྟློབས་ཡུན་གིས་རྒྱས་པ། ཡུན་གིས་དམིགས་ཡུལ་

བཟང་པློར་འཇུག་པ། 

ཡུན་ཅིག དར་ཅིག་གམ་ཡུད་ཙམ། ལམ་ཁར་ཡུན་ཅིག་འགློར་བ། 

ཡུན་བརན། དུས་ཡུན་རིང་པློའི་བར་དུ་བརན་པ། རྒྱལ་སིད་ཡུན་བརན། 

ཡུན་ཐུང་། དུས་ཡུན་མི་རིང་བ། 

ཡུན་དུ། གཏན་དུ། 

ཡུན་ནན་ལྷ་ཁང་། ཡུན་ནན་ལྷ་ཁང་ནི་ལྷ་ས་སྐྱིད་རས་ཨུ་ཡློན་ལྷན་ཁང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ལྷ་ཁང་དེ་ནི་

སར་གི་རྒན་རབས་ཚོའི་བཤད་སློལ་ལ་དེ་སློན་ཡུན་ནན་ནས་ལག་རལ་པ་ཁག་གཅིག་ལྷ་སར་

ཡློང་ནས་ཀློ་བ་བསེགས་ཏེ་མཐིལ་ཀློ་དང་། རྒྱ་ཀློ་བཅས་བཟློ་བའི་ལག་རལ་དེ་དར་རྒྱས་སུ་ཕིན་

པར་བརེན་བློད་སེ་པ་གཞུང་ནས་ལག་རལ་བསབས་པའི་བས་རེས་ལ་ཡུན་ནན་ལྷ་ཁང་རྒྱ་སའི་

ས་ཆ་དེ་སྤད་པ་དང་། དེ་ནས་བཟུང་ཡུན་ནན་པ་ལྷ་སར་གཏན་སློད་ཚོང་རིགས་ཆེ་འབིང་ཆུང་

གསུམ་མཉམ་རུབ་ཀིས་ལྷ་ཁང་གསར་རྒྱབ་བས་པ་དེར་ཀློན་ཏིས་དང་། གཞིས་བདག སེའི་ཡློ་

ལྷ་སྐུ་བཅས་ཡློད་པར་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་ཕག་ལློ་བར་ལྷ་གསློལ་བེད་མཁན་ཡློད། 

ཡུན་ནས་ཡུན་དུ། བསྐལ་པ་ཇི་སིད་ཀི་བར། 

ཡུན་ཚད། ① དུས་རིང་ཐུང་གི་ཚད། ② མིག་འཛུམ་གི་ཡུན་ཚད། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་སྒ་རིང་

ཐུང་གི་དབེ་ཚུལ་བཞི་ཡློད་པ་སྟེ། མིག་འཛུམ་ཡུན་ཕེད་ལ་གསལ་བེད་དང་། མིག་འཛུམ་ཡུན་

གཅིག་ལ་དབངས་ཐུང་ངུ་། མིག་འཛུམ་ཡུན་གཉིས་ལ་དབངས་རིང་པློ། མིག་འཛུམ་ཡུན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

གསུམ་ལ་དབངས་ཤིན་ཏུ་རིང་པློའློ།། 

ཡུན་རིང་། དུས་ཡུན་རིང་པློ། ལམ་ཐག་རིང་ན་ར་ཤུགས་ཤེས། ཡུན་རིང་གཤིབས་ན་མི་རྒྱུས་ལློན། 

ཡུན་རིང་བདེ་འགློད། རྒྱལ་ཐབས་བཟང་པློ་བསྐྱངས་པས་ཡུན་རིང་དུས་བདེ་ཞློད་འཇགས་སུ་

གནས་པའི་དློན། 

ཡུན་རིང་ནད་པ། ན་ནས་དུས་རིང་སློང་བའི་ནད་པ། ཐག་རིང་གི་མགློན་པློ་དང་། ཡུན་རིང་གི་ནད་པ། 

ཡུན་རིང་བཙོན་འཇུག དུས་ཡུན་རིང་པློ་བཙོ་འཇུག་བས་པའི་ཁིམས་ཆད། 

ཡུན་རིང་ཡིབ་སློད་པ། ན་ཚ་སློགས་མངློན་གསལ་མེད་པར་ཡུན་རིང་ཡིབས་ནས་སློད་པའི་དློན་ཡིན། 

ཡུན་རིང་ལྷ་ཁང་། ལྷ་ས་སྦྲ་ནག་ཞློལ་དུ་ཡློད་པའི་ཡུན་རིང་ལྷ་ཁང་ནི་དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་ནང་

ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་གློང་མ་ཁང་ཤིས་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་བསྟན་

པའི་ཆེད་དུ་བཞེངས་ཤིང་། རེན་གཙོ་ཇློ་བློ་ཤཱཀ་མུ་ནི་ཡློད་པའི་ལྷ་ཁང་སློ་ཤར་བལས་ཞིག 

ཡུམ། ① མའི་ཞེ་ས། ② ཡི་དམ་གི་ཤེས་རབ་མཚོན་པའི་ཆ། ③ བུད་མེད་ཀི་ཞེ་ས། གསང་ཡུམ། 

ཡུམ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ། ④ ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མདློ།། ཡུམ་འབུམ་པ། 

ཡུམ་ཀ རྡློ་རེ་རྣལ་འབློར་མ་རྒྱུད་ཡུམ་རྐྱང་པ་སྒྲུབ་ཐབས། 

ཡུམ་སྐབས་བུམ་དབང་གི་ཆས་བཅུ། ཡུམ་གི་སྐབས་སུ་བུམ་དབང་ཆས་བཅུ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། བུམ་

དབང་ཆས་བཅུ་མ་འཛོམས་ན། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཕེབས་མི་འགྱུར། རྒྱུའི་རྣམ་པར་མི་

རློག་པས། སགས་སློ་ཅུང་ཙམ་མ་མཐློང་ངློ་།། ༡ ། གྲུབ་པར་བེད་པ་ཚོགས་འཁློར་ཆས། ༢ ། 

བཀློལ་ཉན་དུས་རུང་འཁློར་གི་ཆས། ༣། བར་ཆད་བསྲུངས་པ་མཚམས་ཀི་ཆས། ༤ ། ལ་ཉེ་

བརགས་པ་སྟ་གློན་ཆས། ༥ ། དམིགས་རེན་བཅའ་བ་དམ་གི་ཆས། ༦ ། ཞུ་སློབས་ལན་པ་

ལས་ཀི་ཆས། ༧ ། ཡློན་ཏན་འཛོམས་པ་ཡུམ་གི་ཆས། ༨། ཕག་རྒྱ་བསྒྱུར་བ་གར་གི་ཆས། 

༩ ། སྟངས་སྟབས་འགིང་བ་གིང་གི་ཆས། ༡༠ ། བེ་བག་ཕེད་པ་རློལ་མློའི་ཆས། ཐློས་ཆུང་

རྨློངས་པས་གནད་མི་ཤེས། གསང་སགས་མཁན་པློ་ལག་ལེན་རྡུག་ཞེས་གསུངས་སློ།། 

ཡུམ་གི་རྐྱེན་བཞི། གསང་བ་ར་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཕི་མ་སྟེ། པདྨ་རཀྵ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ནི་མཆིན་པ། 

བཞུགས་གནས་ཆློས་འབྱུང་ག་ིརྣམ་པ་བུ་སྣློད། རྒྱུ་བའ་ིལམ་བ་ག ལན་པའ་ིལམ་ཟེའུ་འབྲུ་སྟ་ེབཞིའློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡུམ་གི་འབག ཟླློས་གར་འཁབ་དུས་ཡུམ་ཨ་མས་གློན་རྒྱུའི་གདློང་འབག 

ཡུམ་གི་ཕག་རྒྱ་ལྔ། བ་མེད་ལས་འབྱུང་བའི་ཡུམ་གི་ཕག་རྒྱ་ལྔ་ནི། དབུ་རྒྱན་དང་། སྙན་རྒྱན། 

མགུལ་རྒྱན། གདུ་བུ། སྐ་རགས་རྣམས་སློ།། 

ཡུམ་རྒྱས་བསྡུས། ཤེར་ཕིན་གི་མདློ་འབུམ་དང་བརྒྱད་སྟློང་པ། 

ཡུམ་རྒྱས་པ། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཤློ་ལློ་ཀ་སྟློང་ཕག་བརྒྱ་པའམ་འབུམ་ཞེས་བ་བའློ།། 

ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ། ཤེར་མདློ་འབུམ་དང་། ཉི་ཁི། བརྒྱད་སྟློང་པ་སྟེ་གསུམ། 

ཡུམ་བརྒྱད། ༡ ནློར་རྒྱུན་མ། ༢ ཟླ་འློད་མ། ༣དབངས་ཅན་མ། ༤ འཕགས་མ། ༥ སས་མ། ༦ 

སྦིན་མ། ༧ རབ་སྦིན་མ། ༨མཛེས་མའམ་རབ་བཟང་མ། ཡང་ན། ༡ ཟླ་འློད་མ་དང་། ༢ རབ་

སྦིན་མ། ༣འཕགས་མ། ༤ སས་མ། ༥ རབ་བཟང་མ། ༦ དུང་ཅན་མ། ༧ ལྷ་མློ་དཔལ། ༨ 

དབངས་ཅན་མ་ཟེར་བ་ཞིག་སྣང་ངློ་།། 

ཡུམ་ངློས་བཟུང་། རང་ཉིད་སྐྱེས་པའི་མ་སུ་ཡིན་བུ་ངློ་མས་ངློས་འཛིན་བས་པའི་ཞེ་ས། 

ཡུམ་ཆེན། ཨ་མ། 

ཡུམ་ཆེན་མློ་ཙ་མུ་ཊི། དམ་ཆེན་ཆློས་རྒྱལ་གི་ཡུམ་མ་མློ་ཙ་མུ་ཊི་ཟེར་བ་དེའློ།། 

ཡུམ་འདུས་དགློན། འདེབས་ལློ་སློགས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ཇློ་ནང་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་

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

ཡུམ་དུམ་པ་བཅུ་དྲུག ① ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ། ②ཨ་མདློ་དང་ཁམས་ཕློགས་འབློག་

པ་སློགས་ཀི་གནའ་ཚིག་ཅིག 

ཡུམ་དྲུག ཡུམ་སས་བཅུ་བདུན་ནང་གི་ཡུམ་དྲུག

ཡུམ་མདློ།། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་དུ་ཕིན་པའི་མདློ།། 

ཡུམ་བསྡུས་པ། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཤློ་ལློ་ཀ་སྟློང་ཕག་བརྒྱད་ཡློད་པ་ཞིག 

ཡུམ་བུ་བ་མཁར། མིང་གཞན་ཕློ་བང་ཡུམ་བུ་བརླ་སང་ཟེར། བློད་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣེ་གདློང་

རློང་གི་ཉེ་འདབས་སུ་གནས་ཡློད། ཕློ་བང་འདི་ནི་སྤི་ལློའི་སློན་གི་ལློ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གློང་

བློད་རེ་ཐློག་མ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་བཞུགས་གནས་ཀི་ཕློ་བང་ཡིན་པ་མ་ཟད། མཁར་གི་དང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

པློའང་ཡིན་པར་གགས། སྐབས་དེར་བློད་མི་རང་ཉིད་ཀི་ཤིང་བཟློ་བ་དང་། རྡློ་བཟློ་བ། ལྕགས་

བཟློ་བ། ཟངས་བཟློ་བ། རི་མློ་མཁན་བཅས་སྐུལ་ཏེ་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀི་ཁད་ཆློས་ལན་པའི་

ཕློ་བང་ཞིག་བསྐྲུན་ཡློད། ལྷག་པར་དུ་ནང་གི་ལེབས་རིས་ལ་རྒྱལ་པློ་གཉའ་བར་བཏེགས་ནས་

ཁི་བེད་པ་དང་། རྒྱལ་པློར་མངའ་གསློལ་བའི་མཛད་སློའི་རྣམ་པ་གསལ་བར་བིས་ཡློད། དེ་ནི་

བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་གི་ལེབས་རིས་ཨང་དང་པློ་ཡིན་པར་གགས། 

ཡུམ་བུ་བ་སང་། ཡུམ་བུ་ལྷ་མཁར་དང་དློན་གཅིག

ཡུམ་འབངས། ཡུམ་གི་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་མི་སེར། 

ཡུམ་འབུམ་པ། ཤེར་ཕིན་གི་མདློ་རྒྱས་པ་ཞིག 

ཡུམ་འབིང་བ། ཤློ་ལློ་ཀ་སྟློང་ཕག་ཉེར་ལྔའམ་ཉི་ཁི་ལྔ་སྟློང་ཡློད་པ་ཞིག 

ཡུམ་བཙུན་མློ། ① རྒྱལ་པློའི་བཙུན་མློ། ② མ་ཡུམ་ཡང་ཡིན་ལ་བཙུན་མློའང་ཡིན་མཁན། 

ཡུམ་སས། ཨ་མ་དང་བུ། 

ཡུམ་སས་བཅུ་བདུན། དེ་ལ་ཡུམ་དྲུག་ནི། ༡ སྟློང་ཕག་བརྒྱ་པ་དང་། ༢ སྟློང་ཕག་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་པ། ༣ཁི་

བརྒྱད་སྟློང་པ་སྟེ་རྒྱས་པ་སྐློར་གསུམ་མློ། ༤ ཤེས་རབ་ཁི་པ་དང་། ༥ བརྒྱད་སྟློང་པ། ༦ ཡློན་

ཏན་རིན་ཆེན་སྡུད་པ་སྟེ་བསྡུས་པ་སྐློར་གསུམ་མློ། སས་བཅུ་གཅིག་ནི། ༧ ཤེར་ཕིན་བདུན་བརྒྱ་

པ་དང་། ༨ཤེར་ཕིན་སུམ་བརྒྱ་པ། ༩ ཤེར་ཕིན་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ། ༡༠ ཤེར་ཕིན་བརྒྱ་པ། ༡༡ ཤེར་

ཕིན་ལྔ་བཅུ་པ། ༡༢ སློ་ཉེར་ལྔ་པ། ༡༣བར་རལ་རྣམ་གནློན་གིས་ཞུས་པ། ༡༤ ཀློའུ་ཤི་ཀས་

ཞུས་པ། ༡༥ ཡི་གེ་ཉུང་ངུ་མ། ༡༦ རྡློ་རེ་གཅློད་པ། ༡༧ ཤེས་རབ་སྙིང་པློའ ློ།། 

ཡུར། ① བེད་འབེལ་ལས་ཚིག ཞིང་ནང་གི་རྩྭ་ལྡུམ་འབལ་བའི་དློན་ཏེ། ཞིང་ལ་ཡུར་མ་ཡུར་ཞིག་

ཞེས་པ། ② བེད་མེད་ལས་ཚིག གཉིད་ལློག་པའི་དློན་ཏེ། བིས་པ་གཉིད་དུ་ཡུར་ལ་བུ། ③ 

ཡུར་བ་ཡི་ཚིག་བསྡུས་པ། ④ ཡུར་བ་ཚིག་བསྡུས་པ། 

ཡུར་ཆུ། ཆུ་རའམ་ས་ཤུར་ནས་ཞིང་ལ་དྲངས་པའི་ཆུ། ཡུར་ཆུ་འཁི་ཤིང་དམུས་ལློང་སློགས་གར་

འཁིད་དུ་འགློ། 

ཡུར་པློ། ཡུར་བུ་སྟེ། ཆུ་འདྲེན་པའི་ཆུ་ལམ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡུར་བ། ① གཉིད་ཁུག་པ། གཉིད་ལ་ཡུར་བ། ཕྲུ་གུ་གཉིད་ཡུར་དུ་འཇུག་པ། ② ཞིང་ལ་ཆུ་འདྲེན་

བེད་ཀི་ས་ཤུར། སྦུབས་ཡུར། ཡུར་པློ་ཆེ། མ་ཡུར། ཡུར་ཕན། 

ཡུར་བུ། ཆུ་ཡུར་ཆུང་ཆུང་། ཡུར་ཕན་ཡང་ཟེར། ཆུ་ཆེན་ཡུར་བུར་མི་ཤློང་། 

ཡུར་མ། ཞིང་ནང་ཕན་མི་ཐློགས་པའི་རྩྭ་ལྡུམ་ཞིག ཡུར་མ་རྒྱབ་པ། 

ཡུར་མའི་སྐབས། ① ཡུར་མ་རྒྱབ་པའི་དུས་ཆེན། ② ཡུར་མ་རྒྱབ་རན་པའི་དུས། 

ཡུར་རྩྭ། ① ལློ་ཏློག་གི་ལྷད་འདློན་ཡུར་མ་བརྒྱབ་པའི་རྩྭ་ངན། ② ཡུར་ཆུའི་འགམ་གི་རྩྭ་སློགས། 

ཡུལ། ① གང་ཟག་འཚོ་སློད་བེད་པའི་འདུག་གནས་ཏེ། དཔེར་ན། བློད་ཡུལ་དང་། རྒྱ་ཡུལ་ཞེས་

པ་ལ་བུ་དང་། ② ཚད་མ་ལས་གསུངས་པ་ལར་ན་ཚད་མས་རློགས་པར་བ་བའི་ཆློས་སམ། 

ཚད་མའི་བ་བ་བེད་པའི་གནས་ཏེ་ཆློས་མཐའ་དག་ལ་གློ ③ ས་ཆའང་ལུང་པ། སྐྱེ་ཡུལ། སློད་

ཡུལ། ལས་ཡུལ། ཕ་ཡུལ། ཡུལ་གཤེད། ཡུལ་གི་ཡས་མས། ཡུལ་ཁད་པར་ཅན། ཡུལ་གི་

མཐིལ། ཡུལ་གི་ལེ་བ། ཡུལ་གི་གཤེད་མ། ཡུལ་རྒྱང་རིང་བ། ཡུལ་གིས་བསྐལ་བ། ཡུལ་

འཁམས། ཡུལ་གར། ཡུལ་བློལ། ཡུལ་ཐློན་པ། ཡུལ་བུད་པ། གནས་མེད་ཡུལ་འཁར་དུ་འགྱུར་

བ། ཡུལ་ཕྱུང་བ། ཡུལ་འབུད་གཏློང་བ། ཡུལ་གཞན་དུ་མཐར་སྐྲློད་གཏློང་བ། རང་ཡུལ་ན་ར་

བརྒྱ་ཡློད་ཀང་། མི་ཡུལ་ལ་འགློ་དུས་རང་ཐང་རེད། ④ རྒྱ་ཁློན། མཐློང་ཡུལ། བསམ་ཡུལ་

ལས་འདས་པ། ཡུལ་ལས་འགློང་བ། ⑤ ཞིང་ལས་ས་ཁུལ། རློང་ཡུལ། ཡུལ་འབློག ཡུལ་མ་

འབློག ཡུལ་མ་འབློག ཡུལ་ར། ཡུལ་བལ། ⑥ བློས་རིག་པར་བ་བ་སྟེ། བློས་མཐློང་བར་བ་

བའམ་རློགས་པར་བ་བ། དཔེར་ན། བེམ་ཤེས་ལན་མིན་གི་དངློས་པློ་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་

སློགས་པའི་དངློས་མེད་ཀི་ཆློས་རྣམས་ཏེ། ཤེས་བ་དང་དློན་གཅིག་པའློ།། དམིག་ཡུལ། བ་

བའི་ཡུལ། སྐྱེ་བློ་སྟློང་གིས་སིགས་པའི་ཡུལ། ནད་མེད་རང་བཞིན་འཆི་བར་འགྱུར། ⑦དབང་

པློ་དང་ཤེས་པའི་གཟུང་བ། དཔེར་ན། གཟུགས་སྒ་དྲི་རློ་རེག་ཆློས་ལ་བུ་ཡུལ་ཅན་རྣམས་ལས་

གཞན་པའི་ཆློས་ཏེ། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ཀི་ཟླས་ཕེ་བའི་ཡུལ་ལློ། ཕི་རློལ་གི་ཡུལ། གཟུང་

ཡུལ། རྣ་བའི་ཡུལ་སྒ། སྣའི་ཡུལ་དྲི། མངློན་གྱུར་གི་ཡུལ། ལློག་གྱུར་གི་ཡུལ། ཡུལ་ལློག་ཏུ་

གྱུར་པ། ⑧ [མངློན]ཕི་ནང་གི་ཡུལ་སློ་སློར་ཉེར་བཞི་རེ་ཡློད་པས་གངས་ཉེར་བཞི་མཚོན། 



  1195  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཡུལ་ཀན་ཀུཛཾ། བུ་མློ་གྱུར་མློའི་ཡུལ། 

ཡུལ་ཀགེ འབྱུང་རསི་ཀ་ིཐ་སྙད་ད།ེ གང་ཟག་གང་དའེ་ིབབས་སྨ་ེགཉསི་ནག་ལ་བབས་ན་ཡུལ་ཀགེ་ཟརེ། 

ཡུལ་སྐད། ཡུལ་སློ་སློའི་སྐད་ཆ། 

ཡུལ་སྐབས། ཡུལ་དང་སྐབས་ཏེ། གནས་དང་དུས། 

ཡུལ་སྐློར། ཡུལ་ལུང་ཉུལ་བ། ཡུལ་སྐློར་བརེད་ཐློ། 

ཡུལ་སྐྱློང་། རྒྱལ་པློའི་དློན་དུ་གློ་བའི་ཡུལ་འཁློར་སྐྱློང་གི་བསྡུས་ཚིག 

ཡུལ་བཀློད། ཡུལ་བཀློད་ཅེས་པ་ཐང་ཀ་འབི་ཚུལ་གི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་ཡིན། ཡུལ་བཀློད་ཀི་

ཁད་པར། བློད་ཀི་ལྷ་བིས་པ་རྣམས་ཀིས་སློ་སློའི་ཉམས་མློང་དང་གསར་གཏློད་གནང་བའི་

ཡུལ་བཀློད་ཀི་རི་མློ་འབི་ཚུལ་ནི། ར་བའི་པ་ཏྲ་རིགས་བརྒྱད་དང༌། མེ་རི་རིགས་གསུམ་ཐུན་

མློང་གི་ལུགས་འགའ་ཞིག་ཕུད། སློ་སློའི་ཡུལ་བཀློད་ཀི་ཁད་པར་ནི། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། 

ཁང་བཟང་ལ་སློགས་བང་ཆུབ་ཤིང༌། །མེ་ཏློག་སྣ་ཚོགས་མཆློད་པའི་སྤིན། །རེན་འབེལ་རི་མློ་

རེན་ཆེན་ཕེང༌། །བཟློ་མཐའ་མ་འདྲེས་རང་རང་བརྒྱུད། །རྒྱ་གར་བཟློ་ཡི་ཁད་ཆློས་

ཡིན། །མཛེས་ལན་རི་མློ་མདངས་ལན་པ། །བཀྲ་ཤིས་གཟུགས་བརན་གློས་ཀི་རྒྱུད། །ཁི་དང་

མཚར་བའི་བེ་བག་རྣམས། །རྒྱ་ནག་བཟློ་ཡི་ཁད་ཆློས་ཡིན། །ཆུ་གནས་སློག་ཆགས་མཚོ་དང་

རིང༌། །དྲི་ཞིམ་ནགས་ཚལ་ཀླུ་ཡི་རས། །སྨན་སློས་ལྷབ་ལྷུབ་རི་མློ་རྣམས། །ཁ་ཆེ་བཟློ་ཡི་ཁད་

ཆློས་ཡིན། །འབྱུང་བཞི་པ་ཏྲ་འཇའ་དང་སྤིན། །ལློན་ཤིང་རིན་ཆེན་སྣལ་རིས་རྒྱན། །བལ་པློའི་

བཟློ་ཡི་ཁད་ཆློས་ཡིན། །བག་དང་སང་རི་རི་དྭགས་དང༌། །བ་བེ་ཆུན་འཕང་མཛེས་པའི་

རྒྱན། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་དང་གངས་རིའི་ཁློད། །གངས་ཅན་བཟློ་ཡི་ཁད་ཆློས་ཡིན། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། གནའ་ནས་ད་བར་བློད་ཀི་རི་མློ་འབི་ཚུལ་ལ་གསར་དར་རིང་བརླག་གི་

ལློ་རྒྱུས་མང་པློ་བྱུང་ཡློད་པ་ལས། དེང་དུས་ཡློངས་གགས་དར་སློལ་ཆེ་ཤློས་ལ་སར་ལུགས་

དང༌། སྨན་ལུགས་གཉིས་ཡིན། སར་ལུགས་ལའང་གསར་རིང་གཉིས་དང༌། སྨན་ལུགས་ལའང་

གསར་རིང་གཉིས་བཅས་བྱུང་ཡློད་པ་དེ་དག་གི་ཁད་ཆློས་སློ་སློའི་གཞུང་ལུགས་དག་ཤེས་

པར་གིས་ཤིག།གཞན་ཡང༌།བི་སང་པའི་ལུགས་དང༌། མཁེན་ལུགས་སློགས་ཀང་འགའ་རེ་



  1196  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཙམ་དེང་དུས་ཐློང་རྒྱུ་ཡློད་འདུག

ཡུལ་ཁམས། ལུང་པ། བཀྲ་ཤིས་སྣང་བས་ཡུལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཁབ། 

ཡུལ་ཁལ། [ཡུལ]སར་གཙང་ཁུལ་དུ་འབྲུ་རིགས་སློགས་འཇལ་བེད་ཀི་འབློ་ཞིག་སྟེ་ཆེ་ཆུང་རུའི་

ཁལ་གི་ཕེད་ཙམ་ཞིག 

ཡུལ་ཁིམས། ལུང་པ་སྤིའི་ཡུལ་སློལ་གི་ཁིམས། ཡུལ་ཆུ་བཏུངས་ནས་ཡུལ་ཁིམས་འཁུར་དགློས། 

ཡུལ་ཁིམས་སྤི་ཁུར་གིས་འགློ་བཟློ་སློད་མཁས་བེད་པ། 

ཡུལ་འཁློར། ① གློང་འབུམ་ཕག་ཡློད་པའི་ས་གནས། 

ཤེས་རབ་མེད་ན་བམས་པ་ཙམ་གིས་ཡུལ་འཁློར་སྐྱློང་མི་ནུས། ② ས་ཆའམ་ལུང་པ། ཡུལ་འཁློར་

གཞན་གི་སྐྱེ་བློ་ཡང་། གང་འཚམ་ཐབས་ཀིས་བསྐྱང་བར་བ། 

ཡུལ་འཁློར་སྐྱློང་། ① རྒྱལ་པློ། ② སངས་རྒྱས་བཞུགས་དུས་ཀི་འཕགས་པ་ཞིག 

ཡུལ་འཁློར་སྐྱློང་གིས་ཞུས་པ། མདློ་ས་ེབམ་པློ་གསུམ་དང་ལེའུ་གཉིས་པ། རྒྱ་གར་ག་ིམཁན་པློ་ཛ་ིན་མ་ི

ཏྲ་སློགས་དང་ལློ་ཙཱ་བ་བནྡ་ིཡ་ེཤེས་སེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏ་ེསྐད་གསར་བཅད་ཀིས་བཅློས་པའློ།། 

ཡུལ་འཁློར་ཆེན་པློ་བཅུ་ཕག་ལྔ་བཅུ། འདི་འཛམ་གིང་གི་ཡུལ་ཡློངས་རློགས་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་

ནམ་སྙམ་ཡང་། ཡུལ་སློ་སློའི་མིང་འདི་ཞེས་ངློས་འཛིན་གསལ་བར་འཁློད་པའི་དཔེ་སློན་ཆད་མ་

མཐློང་བས་རེས་སུ་བརག་དཔྱད་ཡློད་པར་ཞུ་ཞིང་། མངློན་པ་མཛོད་ཀི་གནས་གསུམ་པའི་འཇིག་

རེན་ཆགས་ཚུལ་ག་ིསྐབས་ཀ་ིམཆིམས་མཛོད་འགེལ་པ་མངློན་པའ་ིརྒྱན་ག་ིཤློག་གངས༡༦༠ནས་

ཡུལ་ཕན་སྟློང་ཞེས་བཤད་ཀང་གང་དང་གང་ཡིན་གི་ངློས་འཛིན་བེད་པ་མི་སྣང་ངློ་།། 

ཡུལ་འཁློར་དབང་པློ། རྒྱལ་ཕན་གི་བདག་པློ། 

ཡུལ་འཁློར་འཛིན། [མངློན]① ངང་པའི་རྒྱལ་པློ། ② ཀླུ་རྒྱལ་ཞིག 

ཡུལ་འཁློར་སྲུང་། རྒྱལ་ཆེན་རིགས་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་རི་རབ་ཀི་བང་རིམ་བཞི་པའི་ཤར་

ཕློགས་སྐྱློང་བའི་རྒྱལ་ཆེན་ཞིག 

ཡུལ་འཁར་བ། རང་ཡུལ་དུ་དམག་འཁྲུག མུ་གེ ནད་ཡམས་སློགས་ཅི་རིགས་བྱུང་ནས་གཞན་

ཡུལ་དུ་འཁམས་མཁན་གི་མི་ལ་བརློད། ཡང་ན་སྐྱབས་བཅློལ་བ་ཞེས་པ་དློན་གཅིག་ཡིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཡུལ་ག་ཤེད་དུ་སློང་བ། ས་གནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་སློང་བ། 

ཡུལ་གངས་ཅན། བློད་ཀི་ཡུལ་གི་མིང་། དུས་བཞིར་ཁ་བའི་རྒྱུན་མི་ཆད་པས་ན་དེ་ལར་ཟེར།

ཡུལ་གནྡྷར། ཡུལ་དབུས་ནས་རིས་པའི་བང་ཕློགས་སུ་ཡློད་པར་གསུངས། 

ཡུལ་གཱནྡྷིར། དྲི་ཟའི་ཡུལ། རྡློ་འཇློག་གི་མིང་རིང་པློ། 

ཡུལ་གློང་། ས་གནས་སློ་སློར་ཡློད་པའི་དངློས་ཟློག་གི་རིན་ཐང་། 

ཡུལ་གློམས་གཤིས་ལུགས། ཡུལ་ལུང་སློ་སློར་སར་ནས་དར་ཞིང་ཆགས་པའི་ལུགས་སློལ། 

ཡུལ་གར་སིད་གཞུང་། རང་ཡུལ་དུ་སིད་ཀི་དབང་ཆ་ཤློར་ནས་ཡུལ་གཞན་དུ་སློན་མའི་སིད་

དབང་གི་འཕློར་སྐྱེད་མ་ལག་ཇི་བཞིན་བཙུགས་པའི་སིད་གཞུང་། 

ཡུལ་གི་བསྐལ་དློན། བསྐལ་དློན་གསུམ་གི་ནང་གསེས། ཡུལ་ཐག་རིང་པློས་བར་དུ་ཆློད་པས་

རློགས་མི་ཐུབ་པ། དཔེར་ན། བང་སྒ་མི་སྙན་གི་འབས་སཱ་ལུ་ལ་བུའློ།། 

ཡུལ་གི་བསྐལ་པའི་གནས། ས་ཐག་ཧ་ཅང་རིང་བ་སྟེ་གློ་ལའི་ཤར་ནུབ་ལ་བུ། ཆློས་གཞུང་རྣམས་

སུ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་གཞན་དང་གཞན་གི་ཡུལ་ལ་ཟེར། 

ཡུལ་གི་དགེ་བརྒྱད། སའི་དགེ་ཐང་ཆེན་ཐང་ཆུང་ཁང་ས་དང་ཞིང་སར་བཟང་། ཆུའི་དགེ་མཚོ་ཆེན་

མཚོ་ཆུང་། འཐུང་ཆུ་དང་ཞིང་ཆུ་རུ་བཟང་། ཤིང་གི་དགེ་ཤིང་ནགས་ཁང་ཤིང་དང་བུད་ཤིང་

དུ་བཟང་། རའི་དགེ་གམ་འབློག་དང་རྒྱང་འབློག་ཟེར་བ་རུ་ས་བཟང་བ་བཅས་བརྒྱད་དློ།། 

ཡུལ་གི་དགེ་བཅུ། ཁང་ས་ཞིང་ས་ས་ཡི་དགེ། འཐུང་ཆུ་ཞིང་ཆུ་ཆུ་ཡི་དགེ། གམ་འབློག་རྒྱབ་འབློག་

རྩྭ་ཡི་དགེ། ཁང་ཤིང་འབུད་ཤིང་ཤིང་གི་དགེ། ཁང་རྡློ་ཐབ་རྡློ་རྡློ་ཡི་དགེ།

ཡུལ་གི་ཆུ་ཚོད། རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་རེ་རེའི་ས་ཁློན་ཆ་མཉམ་དྲུག་ཅུར་བས་པའི་ཆ་གཅིག་ལ་

ཡུལ་གི་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཅེས་བཏགས། རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་གི་སྐར་ཁློན་རེ་ལ་ཡུལ་གི་ཆུ་ཚོད་

ཆིག་སྟློང་དྲུག་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ། 

ཡུལ་གི་རག་ལློངས། གཟའ་སློ་སློས་རྒྱུ་སྐར་གི་ཡུལ་ལ་སྤློད་སའི་ཡུན་ཚད། 

ཡུལ་གི་ལེ་བའི་མདུད། ལུང་པའི་ས་གནས་ཆེ་ས་སྟེ། ལུང་པ་གཡས་གཡློན་གང་ས་ནས་ཡློང་བའི་

འགྲུལ་པ་རྣམས་འཛོམས་སའི་འགག་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡུལ་གི་སྤི་ལུགས། དེང་སང་ཡུལ་གློམས་གཤིས་ལུགས་སུ་གགས་པ་དང་དློན་གཅིག 

ཡུལ་གི་དབང་རིས། སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་བློད་ཀི་ས་མི་དང་བཅས་པ་བློན་པློ་ཆེ་ཁག་

རྣམས་ལ་བགློ་བཤའ་བརྒྱབ་སྟེ་སྤད་པའི་མངའ་ཁློངས་དབེ་མཚམས། དབུ་རུ་ཤློད་ཆེན། ཕློ་

བང་སྣེ་ཆེ། ཡར་ཀླུངས། འཆིང་ང་། བ་འུག བད་དང་ཞློང་པ། བག་རུམ་སྟློད་སྨད། གང་སྟློད་

སྨད། ཀླུང་ཤློད་ནམ་པློ། འཕན་ཡུལ། ཉང་རློ་གམ་པ། ཤངས་དང་གེ་ཕི། ཡུང་བ་ཆེ་ཆུང་། ཞ་

ག་སེ་གསུམ། ནམ་ར། ཆག་གློང་། འདམ་ཤློད་དཀར་མློ། མདློ་ཁམས་བཅས་བཅློ་བརྒྱད། 

ཡུལ་གི་དབང་རིས་རྣམ་པ་བཅློ་བརྒྱད། རྒྱལ་པློའི་འློག་གི་བློན་པློ་དང་། རུས་རྒྱུད་མི་འདྲ་བའི་

དཔློན་རིགས་རིང་པ་རྣམས་ལ་ས་ཞིང་སེར་ལ་དབང་ཆློག་པར་བས་པ་ཞིག་སྟེ། ཡུལ་གི་དབང་

རིས་རྣམ་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ནས་དབུ་རུ་དང་ལྷློ་ཁའི་ཕློ་བང་ཉེ་འཁློར་གི་དབང་རིས་གཉིས་

བཙན་པློའི་ཐད་གཏློགས་ཡིན་པ་དང་། དེ་མིན་གི་ཁུལ་བཅུ་དྲུག་ནི་ཁུ་དང་གཉགས་ལ་སློགས་

པའི་རུས་རྒྱུད་ཚོ་པ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་སློ་སློས་སེར་བཟུང་བེད་པའི་ཡུལ་ཡིན་པརཆློས་འབྱུང་

མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ནང་གསལ་ཞིང་ཏུན་ཧློང་ནས་ཐློན་པའི་ཤློག་དྲིལ་ཡི་གེ་འགའ་ཞིག་གི་

ནང་བློན་པློ་དང་རུས་རྒྱུད་ཚོ་པའི་དཔློན་རིགས་རྣམས་ཀིས་སེར་དབང་ས་ཁུལ་དེ་ཁློ་ཚོར་

བས་ཉེས་མ་བྱུང་ན་ཕ་ཚ་བུ་རྒྱུད་ལ་འཇགས་ཆློག་པ་དང་། གལ་ཏེ་ཉེས་ཁིམས་ཕློག་པའམ་མི་

རྒྱུད་ཆད་ན་ས་ཞིང་ བཙན་པློས་ཕིར་ལེན་བེད་པའི་དབང་ཆ་ཡློད་པའི་དཔེ་མཚོན་ལློ་རྒྱུས་

མང་པློ་འཁློད་ཡློད། མངའ་ཁློངས་ས་ཁུལ་བཅློ་བརྒྱད་ནི། ༡ དབུ་རུ་ཤློད་ཆེན། ༢ ཕློ་བང་སྣེ་

ཆེན། ༣ཡར་ལུང་། ༤ འཆིང་ང་། ༥ བ་འུག ༦ བད་དང་ཞློང་པ། ༧ བག་རུམ་སྟློད་སྨད། 

༨གཙང་སྟློད་སྨད། ༩ ཀླུང་ཤློད་ནམ་པློ། ༡༠ འཕན་ཡུལ། ༡༡ ཉང་རློང་གམ་པ། ༡༢ ཤངས་

དང་གེ་ཕི། ༡༣ཡུང་བ་ཆེ་ཆུང་། ༡༤ ཞ་ག་སེ་གསུམ། ༡༥ ནམ་ར། ༡༦ ཆག་གློང་། ༡༧ 

འདམ་ཤློད་དཀར་མློ། ༡༨མདློ་ཁམས་བཅས་སློ།། 

ཡུལ་གི་དབེ་བ་དྲུག སྣང་ཡུལ། ཞེན་ཡུལ། འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ། འཇུག་ཡུལ། དངློས་ཡུལ། 

དམིགས་ཡུལ་ལློ། 

ཡུལ་གི་ཚུགས་པ། ཤློ་གམ་པའམ་སློ་ཁལ་སྡུད་མཁན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཡུལ་གི་འློད་གསལ། འདུས་མ་བས་ཆློས་སྐུ། 

ཡུལ་གི་གཤེད་མ། ① ཡུལ་གང་དུ་གནས་པའི་ཤི་གཤེད་སློགས། ② ཡུལ་ཁམས་དཀྲུག་མཁན། 

ཡུལ་གིས་བསྐལ་པ། ཕན་ཚུན་རྒྱང་ཐག་རིང་པློ་གནས་པ། 

ཡུལ་གྲུ། ལུང་པ། ཡུལ་གྲུ་སློ་སློའི་སྐད་མི་འདྲ་བ། 

ཡུལ་གློང་། ཡུལ་གི་གློང་ཁིམ། 

ཡུལ་གླུ། ལུང་པར་གགས་པའི་གླུ་དབངས་ཏེ། དམངས་ཁློད་ཀི་གླུ་གཞས། 

ཡུལ་བགློད་པ། རུ་ཆེན་ཁག་སློ་སློའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའི་ས་གནས་ཆ་བགློས་བེད་པ། 

ཡུལ་འགུགས་ཁུངས་འཇུག སར་མི་ར་གཞན་འཁར་རང་ཡུལ་དུ་བཀུག་སྟེ་ཁལ་ཁུངས་སུ་འཇུག་པ། 

ཡུལ་ངན། ① ཡུལ་ལུང་དབུལ་ཕློངས། ② ཉིན་མློར་ཐལ་ཆར་སློགས་ཀིས་མུན་འཐིབས་པའི་

གནམ་གཤིས། དེ་རིང་ཡུལ་ངན་བསྟན་པས་ཕི་རློལ་ཏུ་འགློ་ཐུབ་མ་སློང་། ③ མུ་གེ། ཡུལ་

ངན་ཆེན་པློ་བྱུང་བས་བཟའ་འབྲུ་ཆད་པ། 

ཡུལ་ངན་འབློད། [མངློན]བ་སྐྱུང་ཀ 

ཡུལ་ངེས་ལྔ། སེམས་བྱུང་ང་གཅིག་གི་ནང་གསེས། ཡུལ་ངེས་བེད་ཀི་ཤེས་པ་ལྔ་སྟེ། འདུན་པ་

དང་། མློས་པ་དང་། དྲན་པ་དང་། ཏིང་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་རྣམས་སློ།། 

ཡུལ་ལྔ། གཟུགས་སྒ་དྲི་རློ་རེག་བ་སྟེ་ལྔ། 

ཡུལ་ལྔ་འབབ་པའི་ར། སྙིང་ཁའི་ར་འདབས་ཤིག 

ཡུལ་ཅང་ཅང་། སྟློང་ཧང་ཧང་ངམ་སྐྱློ་ལྷང་ལྷང་། མ་ིནློར་གང་ཡང་མདེ་སར་ཡུལ་ཅང་ཅང་ཞགི་ཡློང་ག་ིའདུག 

ཡུལ་ཅན། ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་བེད་པའམ། ཡུལ་འཛིན་པའི་ཆློས། ཡང་ན། རང་ཡུལ་ལ་འཇུག་

པའི་ཆློས་ཏེ། རང་ཡུལ་ཅི་རིགས་དང་ལན་པའི་དངློས་པློ། རློད་བེད་ཀི་སྒ་དང་། བློ་དང་། དབང་

པློ། གང་ཟག་རྣམས་སློ།། 

ཡུལ་ཅན་གི་སྤློད་ཡུལ་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག གཟུགས་སྒ་སློགས་སྐྱེ་མཆེད་ལྔ་དང་།ཆློས་ཀི་

ཁམས་སྐྱེ་མཆེད། 

ཡུལ་ཅན་གི་འློད་གསལ། ཡུལ་ཅན་སེམས་ཀི་ངློས་ནས་འཆར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡུལ་ཅན་དྲུག ༡ གཟུགས་ཀི་ཡུལ་ཅན་མིག་དང་། ༢ སྒའི་ཡུལ་ཅན་རྣ་བ། ༣དྲིའི་ཡུལ་ཅན་སྣ། 

༤རློའི་ཡུལ་ཅན་ལྕེ། ༥ རེག་བའི་ཡུལ་ཅན་ལུས། ༦ ཆློས་ཀི་ཡུལ་ཅན་སེམས། 

ཡུལ་ཅན་དབང་པློ་ལྔ། ཡུལ་ལྔ་འཛིན་པར་བེད་པའམ། ཡུལ་ལྔར་འཇུག་པར་བེད་པའི་རེན་གི་

དབང་པློ་ལྔ་སྟེ། མིག་དང་། རྣ་བ། སྣ། ལྕེ། ལུས་ཀི་དབང་པློའ ློ།། 

ཡུལ་ཅན་མི་བསླུ་བ། ཡུལ་མི་བསླུ་བ་དེ་བློས་ཡིད་དཔྱློད་ཙམ་མིན་པར་ཚད་མས་ངེས་པའི་ཤེས་

པ་དང་། དེ་ལར་རློགས་པའི་གང་ཟག་དང་། མ་འཁྲུལ་བའི་དབང་པློ་རྣམས་སློ།། 

ཡུལ་ཅན་གསུམ། རློད་བེད་ཀི་སྒ་དང་དབང་པློ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བུ་གཟུགས་སུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་

ཅན་དང་། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ལ་བུ་ཤེས་པར་གྱུར་པའི་ཡུལ་ཅན་དང་། གང་ཟག་ལ་བུ་

ལན་མིན་འདུ་བེད་དུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་ཅན་ཏེ་གསུམ་མློ། 

ཡུལ་བཅུ་དྲུག གཤམ་གི་ཡུལ་ཆེན་བཅུ་དྲུག་ཞེས་པར་གཟིགས། 

ཡུལ་ཆེན་བཅུ་དྲུག ༡ ཨངྒ་དང་། ༢ མ་ག་དྷ། ༣ཀློ་སཱ་ལ། ༤ ཀཱའི་ཤི་ཀ ༥ པྲི་ཛི། ༦ མ་ལ་ཡ། 

༧ པུན། ༨སེག་པ། ༩ ཀཱ་མ། ༡༠ ཨ་བནི། ༡༡ ཀུ་རུ། ༡༢ ལྔ་ལེན། ༡༣པ་ས་ཏ། ༡༤ དཔལ་

དྷི། ༡༥ ཡ་བ་ན། ༡༦ ཀམྦློ་སྟེ་ཡུལ་ཆེན་བཅུ་དྲུག 

ཡུལ་ཆློས། ཡུལ་ལུགས་སམ་ཡུལ་ཁིམས། 

ཡུལ་ལློངས། ① ས་ཆའམ་ལུང་པ་མི་གློང་མང་པློ་ཡློད་ས། ② ཡུལ་གི་བཀློད་པ། ཡུལ་ལློངས་ཀི་

བཀློད་པ། ཡུལ་ལློངས་མཛེས་སྡུག་ཅན། 

ཡུལ་ལློངས་རི་མློ། ཁང་པའི་ཕི་རློལ་ཏུ་གནས་པའི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་བཀློད་པ་ནང་དློན་བས་ནས་

བིས་པའི་རི་མློ་ལ་ཟེར། བི་བའི་ཡུལ་ནི་རི་བག་དང་། སྨྱུག་ཤིང་། ཨར་ལས་བཟློ་སྐྲུན། ལམ་

དང་ལམ་ཆུང་། ཁང་ཆེན། ཤིང་ནགས། རྩྭ་ཐང་། ལུང་སྟློང་། གནམ། སྤིན་པ། གངས་ཆར། 

སྨུག་པ། གཙང་པློ། མཚོ་དང་མཚེའུ། རྒྱ་མཚོ་སློགས་ཡིན། ཡུལ་ལློངས་རི་མློ་ས་ཤློས་ནི་

གནའ་རབས་ཀི་བག་ཕུག་ལེབས་རིས་ཐློག་ཏུ་བིས་ཡློད། འློན་ཀང་དེ་དག་ནི་མི་སྣའི་རི་མློའི་

རྒྱབ་ལློངས་ཙམ་གི་ནུས་པ་ལས་ཐློན་མེད། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་རེས་སུ་ཧ་རན་སིའི་པ་

པི་སུང་རི་མློའི་གྲུབ་མཐའ་དང་། འཆར་སྣང་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་ཐློན་པར་བརེན། ཡུལ་ལློངས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

རི་མློ་དེ་རང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་རི་མློའི་རིགས་ཤིག་ཆགས་ནས་གློང་འཕེལ་ཆེན་པློ་བྱུང་བ་དང་

ཆབས་གཅིག་རྒྱལ་སྤིའི་རི་མློའི་གར་སྟེགས་ཡློངས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པློ་ཐེབས་ཡློད། ཉེ་

རབས་འཛམ་གིང་ཐློག་ཡུལ་ལློངས་རི་མློ་མཁས་ཅན་ནི་དབིན་ཇིའི་ཁང་སི་ཐའེ་པློ་དང་། ཐུའློ་

ན། ཧ་རན་སིའི་ཁའེ་ལློ་དང་པ་པི་སུང་གྲུབ་མཐའི་ལློ་སློའ ློ།། ཨུ་རུ་སུའི་ཤི་ཧྲི་ཅིང་དང་ལེ་ཐུའི་

ཏན་སློགས་ཐློན་ཡློད། 

ཡུལ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི། འདི་ནང་པའི་སགས་ཀི་གཞུང་མང་པློ་ནས་མིང་ཙམ་འབྱུང་ཞིང་། བུ་སྟློན་རིན་

ཆེན་གྲུབ་ཀི་གསུང་བདེ་མཆློག་ཆློས་འབྱུང་དང་པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏེ་ནི་དཔལ་ལན་ཡེ་ཤེས་ཀི་

གསུང་ཤམ་བ་ལའི་རྣམ་བཤད་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས་གུང་བསྒིགས་ནས་དློན་བསྡུས་

ཏེ་བཀློད་པར། ༡ པཱུ་ལི་ར་མ་ལ་ཡ། རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་བང་ག་ལཱ་ཡི་ལྷློ་ངློས་མ་ལ་ཡའི་ཆུ་

ཀླུང་འབབ་པའི་གནས། ༢ ཛ་ལནྡྷར། ཆུ་བློ་གངྒཱ་མཚོ་མ་ཕམ་ནས་མངའ་རིས་ཀི་ཡུལ་བརྒྱུད་

ཉིན་འགའ་ཞིག་ལྷློ་ནུབ་ཕློགས་སུ་ཁ་གཏད་ནས་འབབ་ཅིང་། ཊི་ལིའམ་དྷི་ལིའི་བང་ཕློགས་ཧ་

རི་དྷ་ལར་ནས་ཤར་ཕློགས་སུ་འཁློགས་ནས་འབབ་པའི་བང་ངློས། ཛཱ་ལ་མུག་གམ། ཛ་ལ་མུ་

ཁེ་སྟེ་རྡློ་ལ་མེ་འབར་བའི་གནས། ༣ཨླཽཊི་ཡ་ན། ཨློ་རྒྱན་གི་ཡུལ། ༤ ཨརྦུ་ཏ། རྒྱ་གར་ལྷློ་

ཕློགས་ཀི་རི་དབུས་མཐློ་ལ་མཐའ་དམའ་བ་འབུར་རྒྱས་སམ་སྙིང་གི་གཟུགས་ཅན་ཞིག་གི་

མིང ༥ གླཽ་ད་ཝ་རི། བལ་པློའི་ཡུལ་གི་བང་ངློས་རང་རྒྱལ་གི་གཉའ་ནང་རློང་གི་ཉེ་འདབས་ལ་

ཕི་གངས་རི་ཞེས་གངས་རི་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པར་བཤད་པ་ལར་ན། དེང་སང་གི་ས་བཀྲའི་

ཐློག་ཏུ་སློ་ས་ཡིན་ཐན་རི་བློ་ཞེས་སམ་ཡློངས་གགས་སུ་ཤིས་ཤ་པང་མའི་རི་བློ་ཞེས་པ་དེ་

ཡིན་ནམ་སྙམ་སྟེ་བརག འདི་རེ་བཙུན་མི་ལའི་རྣམ་ཐར་དུ། སྟློད་གཉའ་ནང་དུ་ཡློད་པའི་ལ་ཕི་

གངས་རི་ཞེས་གསལ་ཞིང་། ལ་ཕི་གངས་རི་ཞེས་པ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་གཅིག་ཡིན་པས་ས་

བཀྲའི་ནང་སློ་ས་ཡིན་ཐན་ཞེས་གསལ་ཞིང་། དེང་སང་ཡློངས་གགས་རྒྱ་སྐད་དུ་ཤིས་ཤ་པང་

མ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ནམ། དེ་མིན་ལ་ཕི་གངས་རི་ཞེས་པ་ལློགས་སུ་ཡློད་མེད་བརག་དགློས། ༦ 

ར་མེ་ཤཱ་རི། རྒྱ་གར་གི་ས་དབིབས་གྲུ་གསུམ་དུ་ཆགས་པའི་རེ་མློ་རྣློ་ཤློས་ལྷློ་ཕློགས་སུ་

གཏད་པའི་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་གི་སྣེ་དེར་ཡློད། འདི་ནས་ཤར་ལྷློའི་ཕློགས་སུ་གྲུ་བཏང་ནས་སློང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནས་ལང་ཀའི་གློང་ཁེར་རམ། ལང་ཀའི་གིང་ཕན་ཞེས་རྒྱལ་པློ་ར་མཱ་ཎས་སིན་ཡུལ་དུ་དམག་

དྲངས་པར་བཤད་པའི་ཡུལ་དེ་ཡིན་པས། དེང་སང་སིང་ག་ལའམ། ཤིན་ལན་ཟེར། ༧ དེ་ཝི་

ཀློ་ཏྲི། འདི་བློད་སྐད་དུ་ལྷ་མློའི་མཁར་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། འདི་ལ་ངློས་འཛིན་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་

གཉིས་སྟེ། གཅིག ཀློང་པློའི་ཡུལ་དང་། དྭགས་པློ། ཀློ་ཡུལ་གསུམ་གི་མཚམས་སུ་ཡློད་པའི་

ཙ་རི་ལ་ངློས་འཛིན་པ་གཅིག་དང་། གཉིས། རྒྱ་གར་ཨ་སམ་གི་ཤར་ཕློགས་ཀང་ཚ་རངྒ་ཞེས་

པའི་ནང་ཚན་ཏི་ར་ཕུར་ཞེས་པའི་རི་བློ་དེར་ངློས་འཛིན་པ་ཡང་ཡློད། ༨མཱ་ལ་ཝ། རྒྱ་གར་ནུབ་

ཕློགས་རྒྱ་མཚོའི་གིང་ཕན་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད། ༩ ཀཱ་མ་རུ་པ། བལ་ཡུལ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་

གངས་རྒྱལ་མློ་མཐློན་མཐིང་གི་འགམ་ནས་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཆུ་བློ་ལློ་ཧི། རྒྱ་སྐད་དུ་མཱ་ཆློན་ཧཱློ་

བློད་སྐད་དུ་ར་མཆློག་ཁ་འབབ་ཏུ་གགས་པ་དེ་ཉིད་གཞིས་ཀ་རེ་ནས་ཉང་ཆུ་དང་འདྲེས། ལྷ་

སའི་ལྷློ་ནུབ་ཆུ་ཤུལ་ནས་སྐྱིད་ཆུ་དང་འདྲེས་ནས་ཡར་ལུང་རྒྱུད་དུ་འབབ་པ་ལ་ཡར་ལུང་

གཙང་པློ་ཟེར། དེ་ཉིད་ཀློང་པློའི་ཡུལ་ནས་ཁ་ལྷློར་བལས་ནས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་སུ་ཐློན་པའི་

ས་དེར་ངློས་འཛིན། དེ་ནས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་ཨ་སམ་གི་ཡུལ་བརྒྱུད་བང་ག་ལའི་བང་ནས་

ཁ་ལྷློར་བལས་ནས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློར་འབབ་པས། གློང་གསལ་ཆུ་བློ་དེའི་དུམ་བུ་ལ་རྒྱ་གར་

བ་རྣམས་ཀིས་བ་རམ་པུ་དྷ་ཟེར། ༡༠ ཨློ་ཏྲེ། རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་རྒྱལ་པློ་ཤིང་ར་བཅུ་པའི་ཡུལ་

ལ་ངློས་འཛིན་པར་བཤད་ཀང་ས་གནས་ངློས་མ་ཟིན། ༡༡ ཏྲེ་ཤ་ཀུ་ནི། རྒྱ་གར་ནུབ་ཕློགས་

ཆུ་བློ་གངྒ་དང་གན་ཏི་སུ་རུ་པ་གསུམ་གི་འདུས་མདློ་དེར་ཡློད། ༡༢ ཀློ་ས་ལ། རྒྱ་གར་ཡུལ་

དབུས་མཉན་ཡློད་ཅེས་པ་དེ་ཡིན ༡༣ཀ་ལིངྒ། རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་གི་ཡུལ་

ལ་ཏྲི་ལིངྒ་ལ་སློགས་པའི་ལིངྒའི་མིང་ཅན་བརྒྱད་ཙམ་ཡློད་པར་བཤད་པའི་ནང་ནས་གཅིག་

ཡིན། ༡༤ལམ་པ་ཀ ཨློ་རྒྱན་གི་ཡུལ་གི་ཤར་ཕློགས་སུ་ཡློད་པ་བཤད། ༡༥ ཀཉྩི། རྒྱ་གར་

ལྷློ་ཕློགས་ཀི་དཀིལ་ཏྲི་ལུང་ཀ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་པར་བཤད། ༡༦ ཧི་མ་ལ་ཡ། འདིའི་དློགས་

གཅློད་འློག་གི་ཧི་མ་ལ་ཡ་ཞེས་པར་གསལ། ༡༧ པྲེ་ཏ་པུ་རི། མངའ་རིས་གུ་གེའི་ཡུལ་དུ་ཡློད། 

༡༨གི་ཧ་དེ་ཝ་ཏ། ལི་ཡུལ་ལྕང་ར་སྨུག་པློའམ་དེང་སང་ཤིན་ཅང་དུ་འབློད་པའི་གནས་ཀི་ནུབ་

ངློས་སུ་ཡློད་པར་བཤད། ༡༩ སློ་ར་ཤྚ། འདི་བློད་སྐད་དུ་བཟང་པློ་ཅན་ཟེར་ཞིང་། རྒྱ་གར་ནུབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཕློགས་ཀི་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད་པ་ལར། རྒྱ་ཡིག་གི་ས་བཀྲའི་ནང་དུ་རྒྱ་གར་ནུབ་

ཕློགས་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་གི་ཡུལ་ཞིག་ལ་སུ་ལ་ཐའློ་ཞེས་འཁློད་པ་དེ་ཡིན་ནམ་སྙམ། ༢༠ སུ་

ཝརྣ་དཱི་པ། འདི་བློད་སྐད་དུ་གསེར་གིང་ཟེར་ཞིང་། དེང་སང་ཨིན་རྡུ་ནེ་ཤེ་ཡའི་རྒྱལ་ས་ཅ་ཁར་

ཐ་ཡི་ནུབ་བང་ངློས་ཀི་གིང་ཕན་ཆེ་བ་སུ་མན་ཏ་ལ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ཞེས་རྒྱ་རིགས་ཀི་མཁས་

པའི་དབང་པློ་འགའ་ཞིག་གིས་གསུངས་པ་ཐློས། ༢༡ ནཱ་ག་ར། རྒྱ་གར་བང་ཕློགས་བལ་ཡུལ་

དང་ཁད་ཉེ་སར་ཆུ་བློ་གངྒའི་འགམ་དུ་གློང་ཁེར་པ་ཏྲ་ལི་པུ་ཏྲའམ། བློད་སྐད་དུ་སྐྱ་བློའི་བུ་ཟེར། 

པ་ཋ་ནཱ་ཞེས་ནཱ་ག་རའི་ཡི་གེ་འབྱུང་བའི་ཡུལ་དེ་ཡིན་པར་བཤད། ༢༢ སིན་དྷཱུ། གངས་རི་ཏི་

སེའི་བང་ངློས་ནས་འབབ་པའི་ཆུ་བློ་སིན་དྷཱུ་ཞེས་པ་རྒྱ་སྐད་དུ་ཧྲི་ཆློན་ཧློ་དང་བློད་སྐད་དུ་སེངྒེ་

ཁ་འབབ་ཟེར། དེ་མངའ་རིས་ཀི་ཡུལ་བརྒྱུད་དང་པློར་བང་དང་། དེ་ནས་པ་ལི་ཅ་སིའི་ལྷློ་ངློས་

ནས་རེ་ཞིག་བར་ནུབ་དྲང་པློ་དང་། དེ་ནས་ཀརྨི་རའམ། ཁ་ཧྲི་སྨིར་གི་ཤར་ངློས་ནས་ནུབ་བང་

བར་འཁློགས་ནས་མཐར་ཧིན་རྡུ་ཆུ་བློར་འབབ་པར་བཤད། ༢༣ མ་རུ། ཀརྨི་རའི་བང་ཕློགས་

ཛ་ལནྡྷ་རའི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡློད་པར་བཤད། ༢༤ཀུ་ལུ་ཏ། ཀརྨེ་ཁི་རའི་བང་ཕློགས་ཀི་མཐའ་

མཚམས་མངའ་རིས་ཀི་ཡུལ་དང་ཐག་ཉེ་སར་ཡློད་པ་དང་། མངའ་རིས་པ་རྣམས་ཀིས་ཉུང་

དྷའི་ཡུལ་ཞེས་འབློད་པའི་ནང་ཚན་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད་ཡློད་པ་རེད། 

ཡུལ་ཉེར་བཞིའི་ར། ལུས་ཀི་གནས་ཉི་ཤུ་ར་བཞིའི་ར་མིང་མི་འདྲ་བ། ཟབ་མློ་ནང་དློན་དུ་

གསལ་བ་ལར་རློ། 

ཡུལ་གཉིས། མངློན་གྱུར་དང་ལློག་གྱུར། 

ཡུལ་ར། ལུང་པ་སློ་སློ་རང་གི་ས་གནས་སུ་སྐྱེས་པའི་ར། 

ཡུལ་རགས་ཀི་ཕག་རྒྱ། ཡུལ་སེའམ་གློང་སེ་མང་པློ་ཡློད་པའི་གློང་ཁེར་གི་མཚོན་རགས་སུ་སྐུ་

མཁར་སྟེ་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་། 

ཡུལ་སྟློད་ལུང་། ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ནུབ་ངློས་སུ་ཡློད་ཅིང་ལུང་ཚན་རྒྱ་ཆེ་ལ་ཕུ་ཐག་རིང་བའི་ས་

ཁུལ་ཞིག་ཡིན། 

ཡུལ་ཐང་། ཡུལ་ལུང་སློ་སློའི་དངློས་ཟློག་གི་རིན་གའི་ས་གནས་སློ་སློའི་སློལ་རིན་ཐང་ལར་སྤློད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཁན་གིས་སྤློད་པ་དང་ལེན་མཁན་གིས་ལེན་པ། 

ཡུལ་ཐང་པློ་ཆེ། འདི་ལ་མིང་གཞན་སློལ་ནག་ཐང་པློ་ཆེ་ཡང་ཟེར། ལྷ་ས་ནས་རིས་པའི་ལྷློ་ཕློགས་

ལྷློ་ཁར་མ་སེབས་ཙམ་ལ་གྲྭ་ཕི་ནང་ཞེས་པའི་ལུང་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེར། བསྟན་པ་ཕི་དར་

སྐབས་སུ་དབུས་གཙང་གི་མཁས་པ་མི་བཅུས་ཁམས་སུ་ཕེབས་ནས་བ་ཆེན་དགློངས་པ་རབ་

གསལ་ལ་བསྙེན་རློགས་བས་ཏེ། བློད་དུ་འདུལ་བའི་ཆློས་རྒྱུན་སར་ཡང་གསློ་བར་མཛད་པའི་

ནང་ཚན་དབུས་པ་ལྔའི་གས་ཀླུ་མེས་ཚུལ་ཁིམས་ཤེས་རབ་ཀི་སློབ་མ། གྲུ་མེར་ཚུལ་ཁིམས་

འབྱུང་གནས་ཀིས་བཏབ་པ་ཡིན་ཞེས་གསལ་ལ། ཐང་པློ་ཆེ་འདི་རབ་བྱུང་དང་པློ་མ་ཤར་གློང་

གི་དྲུག་ཅུ་སྐློར་ཐ་མའི་ནང་ཚན་གི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ ༡༠༡༧ལློར་བཏབ་པར་གསལ། འདི་སར་

བློད་དུ་བཀའ་གདམས་ཀི་ཆློས་བརྒྱུད་མ་བྱུང་གློང་གི་མཚན་ཉིད་པའི་སེ་དགློན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་

བའི་གས་ཡིན་ལ། གྲུ་མེར་གཤེགས་རེས་དེའི་སློབ་མ་ཁུ་སྟློན་བརློན་འགྲུས་གཡུང་དྲུང་གིས་

གདན་ས་བསྐྱངས་སྐབས། ཇློ་བློ་རེ་ཨ་ཏི་ཤ་གདན་དྲངས་པ་ཡིན། 

ཡུལ་ཐབས། ཡུལ་སློལ་གི་ཐབས་ཤེས། 

ཡུལ་ཐབས་འཁློབ། ① འཁློར་བཞ་ིམ་ཚང་བའ་ིས་ཆ། ② སློལ་བཟང་ངམ་ཆློས་ལུགས་མ་དར་བའ་ིལུང་པ། 

ཡུལ་དུས། ས་ཡུལ་དང་དུས་སྐབས། 

ཡུལ་དུས་སྐྱ་ཕམ། ཡུལ་འགའ་ཞིག་ལ་ལློ་ཉེས་བྱུང་བའི་དུས། 

ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་འདྲེས་པ། གཞི་གཅིག་ལ་གནས་དང་དུས་ངློ་བློ་བཅས་ལློག་པའི་ཁད་པར་སློ་

སློར་ཡློད་པ། དཔེར་ན་ཡུལ་བུམ་པ་ལ་བུ་ཤར་ནུབ་གཉིས་ཀ་ན་ཡློད་ཀང་ཤར་ལ་ཡློད་པའི་ཆ་

དེ་ནི་ནུབ་ལ་ཡློད་པ་མིན་ལ་ནུབ་ལ་ཡློད་པའི་ཆ་དེ་ཤར་ལ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་ཡུལ་མ་

འདྲེས་པའི་དློན་དང་། བུམ་པ་དེ་ས་དྲློ་ཕི་དྲློ་གཉིས་ཀ་ན་ཡློད་ཀང་བུམ་པ་ས་དྲློ་ཡློད་པའི་ཆ་དེ་

ཉིད་ཕི་དྲློ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་དུས་མ་འདྲེས་པའི་དློན་དང་། བུམ་པ་དེ་གསེར་བུམ་ཟངས་

བུམ་གཉིས་ཀ་ལ་རེས་སུ་སློང་བ་ཡིན་ཀང་གསེར་བུམ་ལ་རེས་སུ་སློང་བའི་ཆ་དེ་ཉིད་ཟངས་

བུམ་ལ་རེས་སུ་སློང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་ཟངས་བུམ་ལ་རེས་སུ་སློང་བའི་ཆ་དེ་ཉིད་གསེར་བུམ་

ལ་རེས་སུ་མ་སློང་པ་ནི། རང་བཞིན་མ་འདྲེས་པའི་དློན་ཡིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཡུལ་སྡུད་པ། རྣམ་དབེ་ལྔ་པའི་ནང་གསེས། ལྷ་ས་ནས་པེ་ཅིན་བར། 

ཡུལ་སེ། ① ལུང་པའི་མི་གློང་། ② ལུང་པ་སློ་སློའི་སེ་བའམ་ཚོ་བ། ཡུལ་སེ་འཁློམས་པ། 

ཡུལ་དྲུག གཟུགས་སྒ་དྲི་རློ་རེག་བ་ཆློས་ཏེ་དྲུག 

ཡུལ་བདག ཡུལ་ལྷ་སྟེ། ཁིམ་ཚང་དང་། སེ་བ་སློགས་ཀིས་སྲུང་མར་བསྟེན་པའི་གཞི་བདག 

དུམ་བུ་དྲུག སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་དུས་འཁློར་ར་རྒྱུད་དང་དེའི་འགེལ་པ་བཅས་ནས་བཤད་

སློལ་ལ། རང་ཅག་གནས་ཡུལ་གི་འཛམ་གིང་འདིར་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་ཡློད་པའི་དུམ་བུ་

དཀིལ་མ་ལ་ནང་གསེས་དུམ་བུ་དྲུག་སྟེ། རྒྱ་གར། བློད། ལི་ཡུལ། རྒྱ་ནག རྒྱ་ནག་ཆེན་པློ་སྟེ་

སློག་པློ། ཤམ་བ་ལ་བཅས་ཡློད་པ་ལས། བློད་ཀི་དབུས་གིང་དུམ་བུ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཡིན་

ཟེར་སློལ་ཡློད། 

ཡུལ་ནག་ཚང་། ① བློད་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ཁློངས་ཀ་ིའབློག་ས་ེཞིག ② འད་ིལུང་པ་རྒྱ་ཆེན་པློ་

ཞིག་ག་ིམིང་སྟེ། དེང་སང་ནག་ཆུ་ནུབ་བརྒྱུད་ནས་མངའ་རིས་ཀ་ིཤར་ཁུལ་བར་ག་ིས་ཆ་ཡིན། 

ཡུལ་ནད། ས་ཁུལ་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་བྱུང་ཞིང་ས་ཁམས་ཁློར་ཡུག་ངེས་ཅན་ཞིག་དང་འབེལ་བ་

ཡློད་པའི་ནད་རིགས་ལ་ཟེར། 

ཡུལ་རྣམ་མེད་རེན་ཆར་དུ་འཛིན་པ། ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་ནང་ཚན་བེ་བག་ཏུ་སྨ་བའི་ཤེས་

པས་ཡུལ་འཛིན་ཚུལ་གི་ཐ་སྙད་ཞིག་སྟེ། ཡུལ་ཅན་གི་ཤེས་པ་ཡུལ་དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཡུལ་

དེའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་མ་སྐྱེས་པར་ཐད་ཀར་འཇུག་པའི་སྐབས་ཀི་གློ་དློན་ཞིག 

ཡུལ་གནློན་པ། ① བཙན་འཛུལ་གིས་གཞན་ཡུལ་ལ་དབང་སྒྱུར་བ། ② སློད་གནས་སྐྱས་སློས་

ཀིས་ཡུལ་གཞིས་འཛིན་པ། 

ཡུལ་པ། ① ཞིང་ལས་བར་རུང་བའི་ས་ཆར་གཞིས་ཆགས་པའི་མི། ② བེས་པ་དང་ཡུལ་པ་གཉིས་

སུ་ཕེ་བའི་ཡུལ་པ། 

ཡུལ་པློ། སེམས་སྟློང་ལྷང་ལྷང་། ཚོགས་སྤི་དང་བལ་ན་མི་གཅིག་པུར་འཚོ་བ་ཧ་ཅང་ཡུལ་པློ་ཡློང་། 

ཡུལ་སློང་བེད། ཆུ་ཀླུང་ཡིད་འློང་ལན་གི་འགམ་དུ་ཡློད་པའི་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་པར་སློག་གཅློད་ཀི་

གེང་གཞིའི་ནང་དུ་གསལ། རྫུན་སྨ་བའི་ཕམ་པའི་གེང་གཞིའི་ནང་ཡུལ་ཡངས་པ་ཅན་གི་མིང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གི་རྣམ་གངས་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད། 

ཡུལ་དཔློན། ཡུལ་གི་དཔློན་པློ། 

ཡུལ་དཔློན་ཚན་བཅུ་དྲུག བློད་ཀི་རུ་བཞི་ལ་ཡུལ་དཔློན་ཚན་པ་བཅུ་དྲུག་རེ་ཡློད་པ་ལ་ཟེར། རུ་

ལག་གི་ཡུལ་དཔློན་ཚན་པ་བཅུ་དྲུག་ནི། ༡ མང་ཡུལ། ༢ སྙེ་ནམ། ༣དཔའ་ཆད། ༤ དྲངས་

ས། ༥ བློམ་ལུང་། ༦ ཤབ་ལུང་། ༧ སད་ལུང་། ༨མང་མདའ། ༩ ཁི་ཐང་། ༡༠ ཐང་འབང་། 

༡༡ ནུལ་པློ། ༡༢ གཡུ་ལུང་། ༡༣དུང་ལུང་། ༡༤ མང་སྟློད། ༡༥ གད་སམ། ༡༦ ས་རློང་

བཅས་བཅུ་དྲུག་དང་། 

གཡས་རུའི་ཚན་པ་བཅུ་དྲུག་ནི། ༡ བང་ཕུག ༢ ཟགས་ཟང་། ༣ཟགས་དཀར། ༤ དུང་ལུང་། ༥ གདེག་

ལུང་། ༦ བགིག་ལུང་། ༧ ཤག་ལུང་། ༨འབད་ལུང་། ༩ ར་ནག ༡༠ ཞན་ཐག ༡༡ མཚོ་ཉང་། ༡༢ 

ར་ནུ། ༡༣གཙང་ཤློད། ༡༤ འློ་ཡུག ༡༥ སྙེ་མློ། ༡༦ དག་ཡག་བཅས་བཅུ་དྲུག་པློ་ཡིན། དབུ་རུའི་

ཡུལ་དཔློན་ཚན་པ་བཅུ་དྲུག་ནི། ༡ སྟློད་ལུང་། ༢ འཕགས་རྒྱལ། ༣ཀླུང་ཤློད། ༤ མལ་གློ ། 

༥ འདམ་ཤློད། ༦ ཟ་གད། ༧ རག་ཤ ༨བ་ལམ། ༩ ངན་ལམ། ༡༠ བང་ཡུལ། ༡༡ དབུལ་སེ། 

༡༢ ཟད་ཆུ་ཤུལ། ༡༣འཕང་པློ། ༡༤ གནློན་ལུང་། ༡༥ གསང་། ༡༦ བག་རུམ། ༡༧ འཕན་

ཡུལ་བཅས་བཅུ་བདུན་ཡིན། 

གཡློ་རུའི་ཚན་པ་བཅུ་དྲུག་ནི། ༡ ང་རབ། ༢ གུང་པློ། ༣གངས་བར། ༤ཡར་མདའ། ༥ འཆིངས་

ལུང་། ༦ གློང་ང་། ༧ རློག་པ། ༨བ་ལམ། ༩ ངན་ལམ། ༡༠ གཏམ་ཤུལ། ༡༡ ཁློ་མཐིང་། ༡༢ 

བག་ལུང་། ༡༣དློལ་གཞུང་གཉིས། ༡༤ག་ལུང་། ༡༥ཁབ་སློ།། ༡༦ཡར་འབློག་རྣམ་གསུམ་

བཅས་བཅུ་དྲུག་ཡིན། 

ཡུལ་ཕག གློང་ནང་དུ་སློད་པའི་ཕག་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གློང་པའི་ཕག་པ་དང་། བཤང་བ་ཟའློ།། 

ཡུལ་ཕློགས། ① རང་རང་སློད་གནས་སམ་ལྷློ་བང་ཤར་ནུབ་ཀི་ཡུལ་ཕློགས། ② ཕ་ཡུལ། ཡུལ་

ཕློགས་གཅིག་པ། 

ཡུལ་ཕློགས་མཚོན་པའི་སྒྱུ་རལ། སྒྱུ་རལ་དེ་ཉིད་བྱུང་སའི་ས་ཁུལ་ལམ་ཡུལ་ཕློགས་ཀི་གློམས་

སློལ་མཚོན་པའི་བརློད་བའི་སྒྱུ་རལ་ལ་ཟེར། དེས་ས་གནས་ཀི་ཡུལ་ལློངས་དང་། ཉམས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

འགྱུར། དམིགས་བསལ་གི་གློམས་སློལ་སློགས་སྒྱུ་རལ་གི་ལམ་ནས་མཚོན་པར་བས་ཡློད། 

དེ་བཞིན་སྒྱུ་རལ་གི་བརམ་བར་ས་གནས་ཀི་ངློ་བློ་དང་། ས་གནས་དེ་གའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཚོ་

བ་གསློན་ཉམས་དློད་པློས་མཚོན་པར་བེད་པ་དེར་ས་གནས་ཀི་ཉམས་འགྱུར་ཡང་ཟེར། 

ཡུལ་ཕ་བ། དངློས་པློ་ཕ་ཞིབ། 

ཡུལ་བབ་དམངས་འདུན། ལུང་པའི་གནས་བབ་དང་དམངས་ཀི་འདློད་འདུན། 

ཡུལ་བབས། ལུང་པའི་གནས་བབས། ཡུལ་བབས་དང་བསྟུན་པ། ཡུལ་བབས་ཀི་རློགས་རམ། 

ཡུལ་བལ། ཞིང་པའི་ལུག་ལས་ཐློན་པའི་བལ། 

ཡུལ་དབང་ལན། དབང་ལན་བར་ཚ།ོ དངེ་སང་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ས་སྐྱ་རློང་རྨ་བ་ཆུས་ཀ་ིཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡུལ་དབུས། ① ཡུལ་གང་རུང་གི་མཐའ་མིན་དབུས། ② བློད་ཀི་ལྷ་སའི་ཕློགས་སམ་དབུས་ཆུའི་

རྒྱུད་ཀི་ས་གནས། ③ རྒྱ་གར་རྡློ་རེ་གདན། 

ཡུལ་དབུས་སུ་སྐྱེས། ① [མངློན]པི་པི་ལིང་། ② སར་རྒྱ་གར་མ་ག་དྷར་སྐྱེས་པའི་མི། 

ཡུལ་དབུས་ལྷ་ལན་གནྡྷློ་ལ། བློད་ས་གནས་ཀི་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་འདི་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་

དར་བའི་ཡུལ་གི་ལེ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་སྐུ་དངློས་དང་ཁད་པར་མེད་པའི་ཇློ་བློ་ཤཱཀ་མུ་ནེའི་

སྐུ་རྣམ་པ་གཉིས་བཞུགས་པའི་གནས་ཡིན་པ། བློད་དུ་དགེ་སློང་མ་མེད་ཀང་དགེ་སློང་ཕ་ཡློད་

པ་བཅས་ལ་བརེན་ནས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ལ་ཡུལ་དབུས་ཞེས་ཟེར་སློལ་ཡློད་པ་དང་། ལྷ་ལན་

ཞེས་པ་ལྷ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་རང་བྱུང་ལྔ་ལན་བཞུགས་པའི་ཆ་ནས་ལྷ་ལན་དང་ལྷ་ས་ཞེས་དང་། 

གནྡྷློ་ལ་ཞེས་པ་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་དྲི་གཙང་ཁང་ཞེས་པ་སྟེ། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ཀའི་རེན་

བཞུགས་པའི་གནས་ལ་ཟེར་ཞིང་།སྐབས་འདིར་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་གློ་དགློས། 

ཡུལ་མ་ག་དྷའི་བམ་ཟེ་སྤུན་གསུམ། བཟློའི་གནས་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པའི་བུ་སྤུན་གསུམ་ཡློད། བུ་

རྒན་པས་ཝ་ར་ནཱ་སིར་རིན་ཆེན་རིགས་ཀི་རྡློ་ལས་བས་པའི་སྟློན་པའི་སྐུ་བརན་བཞེངས། 

འབིང་བས་མཉན་ཡློད་ཀི་རྒྱལ་པློའི་ཁབ་ཏུ་གནས་ཆེན་བརྒྱད་ཀི་ས་ལས་སྐུ་རྒྱུ་བས་ཏེ་སྟློན་

པའི་སྐུ་གཟུགས་བསྐྲུན། ཆུང་བས་རྡློ་རེ་གདན་དུ་སྐུ་རྒྱུ་ཙན་དན་གློ་ཤིཪྵ་དང་རིན་ཆེན་ཕེ་མ་

བསེས་པ་ལས་སྟློན་པ་དགུང་ལློ་སློ་ལྔ་པའི་ཚད་ལར་བསྐྲུན་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡུལ་མ་རེད་པའི་ཤེས་པ། ཡུལ་ཅན་ཤེས་པས་རང་ཡུལ་ལ་སྒློ་འདློགས་ཆློད་པའི་སློ་ནས་ཡུལ་ལ་

འཇུག་ཀང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་རང་ཡུལ་གསར་པ་མ་རེད་པར་ཚད་མ་ས་མས་གཟུང་ཟིན་

གི་དློན་ལ་འཇུག་པའི་ཤེས་པ། 

ཡུལ་མ་རློགས་པའི་བློ། ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གིས་ཡུལ་དེར་དཔྱློད་པར་ཞུགས་

ཀང་ཡུལ་ལ་དཔྱད་པ་མ་རློགས་པར་རང་ཉིད་རྒྱུན་ཆད་པའི་ཤེས་པ་སྟེ། ཐེ་ཚོམ་ལ་བུའློ།། 

ཡུལ་མི། ཡུལ་སློ་སློའི་གཏན་སློད་ཀི་མི་སྟེ། ས་གཞན་ནས་ཡློང་བའི་འགྲུལ་པ་ལ་ཕློགས་མི་ཞེས་ཟེར། 

ཡུལ་མི་བསླུ་བ། རང་འཛིན་གི་བློས་ཇི་ལར་བཟུང་བ་ལར་དློན་དུ་ཡློད་པ། དཔེར་ན་བུམ་པ་དང་

བུམ་པས་ཆུ་སྐྱློར་བ་ལ་བུ་དློན་རང་མཚན་དུ་གྲུབ་པའློ།། 

ཡུལ་མེད། ① ཤུལ་མེད་དང་། གཏན་ནས་མེད་པ། ② གནས་སམ་གློ་སྐབས་མེད་པ། 

ཡུལ་མློ་ངན། ས་གཤིས་ཞན་པ་སློགས་ཀི་ཡུལ་སྐྱློ་པློ། ཕུ་དབག་ཡུལ་མློ་ངན་རྣམས་ཞིང་ལས་

ཐློན་ཚད་དམའ། 

ཡུལ་མློ་ལ་ཏཱ་ན། འདི་གློང་ཁེར་པཱ་ག་ཏ་ན་རྒྱལ་པློ་སྟག་གཟིག་ཏུ་ཥྐའི་རྒྱལ་སའི་མིང་ལ་པཱ་ག་ཏ་ཟེར་

བར་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་མཛད་པའི་སློབ་དཔློན་པདྨའི་རྣམ་ཐར་ཡིད་ཆེས་གསུམ་ལན་ལས་གསུངས། 

ཡུལ་རྨུས། གནམ་གཤིས་ངན་པ། 

ཡུལ་ཙམ་པ། རྒྱ་གར་ཆློས་འབྱུང་ལས། རྒྱལ་པློ་མ་ངན་མེད་ཀི་ཕ་རྒྱལ་པློ་ནེ་མི་ཏའི་ཡུལ་ཡིན་

པར་གསུངས། 

ཡུལ་ཚོ། གློང་ཚོ། 

ཡུལ་རས། རང་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་དངློས་རས། 

ཡུལ་འཛིན། ① ཡུལ་ཅན་གིས་ཡུལ་འཛིན། ② ཡུལ་འཁློར་སྲུང་བ། ③ ངང་པའམ་ངང་པའི་རྒྱལ་པློ། 

ཡུལ་འཛོལ་བའི་ནློར་འཁྲུལ། རང་གི་བ་བ་གཉེར་པའི་མིའམ་ཡུལ་གང་རུང་གློ་འཛོལ་བྱུང་བ་ལ་བརློད། 

ཡུལ་ཝ་རེནྡྲ། བཙན་པློ་པཎི་ཏས་མཛད་པའི་འཛམ་གིང་རྒྱས་བཤད་ལས། རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་

བངྒ་ལའམ་གློང་ཁེར་ཏཱ་ཁ་ཡློད་སའི་ཡུལ་དེ་ལ་ཟེར། གློང་ཁེར་གི་རྒྱ་ཁློན་རྒྱང་གགས་བཅུ་

གཉིས་ཀི་ཚད་ཙམ་དང་། འདི་དང་ཉེ་བའི་མཚོ་ཞིག་ཏུ་དཔལ་ཚ་བ་གསུམ་གི་ལྷ་ཁང་ཡློད་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

དེར་དེང་སང་ཡང་ད་དུང་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་དགེ་འདུན་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་ཡློད་པ་ཕི་རྒྱལ་གི་མི་

ཞིག་ལས་གློ་ཐློས་བྱུང་ཞེས་གསུངས། 

ཡུལ་གཞིས། ལུང་པ་དེར་ཡློད་པའི་ཁིམ་གཞིས། 

ཡུལ་གཞློངས། [རིང]ཡུལ་ལློངས། 

ཡུལ་ཟློག ཡུལ་རས་དང་དློན་གཅིག

ཡུལ་བཞི། སྣང་ཡུལ། གཟུང་ཡུལ། ཞེན་ཡུལ། འཇུག་ཡུལ། 

ཡུལ་བཟང་། རྩྭ་ཆུ་ཤིང་གསུམ་སློགས་འཛོམས་པའི་ས་གནས་སྐྱིད་པློ། 

ཡུལ་ཡར་མློའི་ལུང་། ཡུལ་ཡར་ལུང་། ཡར་ཆབ་གཙང་པློ་འབབ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཡུལ་ལུང་སྟེ། བློད་

ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་བཤད་སློལ་ལ། སར་བློད་ཀི་མིའི་མེས་པློ་སྤེའུ་དང་སྤ་རིགས་རྣམས་འདུས་

པའི་ཡུལ་ཡིན་པ་དང་། བློད་མི་འཕེལ་རྒྱས་ཐློག་མར་བྱུང་བའི་གནས་དང་། རེས་སུ་རྒྱལ་པློ་

གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་ནས་གནམ་རི་སློང་བཙན་བར་གི་རྒྱལ་རབས་སུམ་ཅུ་སློ་གཉིས་རིང་སིད་

དབང་བཟུང་བའི་གནས་དང་། དེ་རེས་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གིས་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་

ཁང་བཞེངས་ཏེ་རབ་བྱུང་གི་སེ་བཙུགས་ཤིང་། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་

པའི་གནས་ཡིན་པས་ཡར་ལུང་ནི་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་གལ་ཆེའི་གློ་གནས་བཟུང་བའི་ས་ཆ་

ཞིག་ཡིན། གཞན་ཡང་ཡུལ་འདི་ལ་ད་དུང་ཡང་ཀླུང་དང་། ཡར་ལུངས། ཡར་ཀླུངས་སློགས་

འབི་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཞིག་སྣང་། 

ཡུལ་ཡུལ་པློ། ① ངློ་ཚ་བའམ་མཚེར་མཚེར་པློའམ་ཞུམ་ཞུམ་པློ། རློད་ལན་མ་ཐེབས་པས་ཡུལ་

ཡུལ་པློར་གྱུར། ② གང་ལ་གཅེས་པ་དེ་དང་བལ་བས་སེམས་འཕེང་འཕེང་པློར་གྱུར་པ། མཁློ་

གནད་ཆེ་བའི་ཡློ་བད་དེ་བརླག་སློང་བས་སེམས་ཡུལ་ཡུལ་པློ་བེད་པ། 

ཡུལ་ཡེར་ཁིན། སར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པའི་སྐབས་བློད་ཀི་མངའ་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་ཞིག་

སྟེ། དེང་སང་ཤིང་ཅང་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཁུལ་དུ་སྐད་གགས་ཡློད་པའི་ཐ་ལི་མི་ཧློའུ་ཞེས་

པའི་གཙང་པློའི་ནུབ་རྒྱུད་ཡེའིར་ཆང་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ནམ་སྙམ། 

ཡུལ་ཡློངས་སུ་གཅློད་པ། ཡུལ་གཞལ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡུལ་གཡློར་པློ་ག། བློད་དབུས་གཙང་རུ་བཞིར་ཕེ་བའི་གཡློ་རུའི་ནང་ཚན་ག་ཕི་ནང་ཞེས་པའི་

ལུང་པ་གཉིས་ཡློད་པའི་སྤི་མིང་། 

ཡུལ་རགས་པ། དངློས་པློ་རགས་པ། 

ཡུལ་རིང་ལྷ་ཁང་། དགློན་འདི་བློད་བཙན་པློའི་དུས་སུ་ཡློད་པར་བཤད་སློལ་ཡློད་ཀང་ད་ལ་ཉམས་

གསློ་བྱུང་མེད། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡུལ་རུབ་བརྒྱབ་པ། ཡུལ་མི་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསེབས་ནས་རྒློལ་བ། 

ཡུལ་ལ་བསྙློན་པ། བསྙློན་དློར་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དབང་ཡུལ་སློ་སློའི་རང་གི་བེད་

ལས་དངློས་ལ་བསྙློན་ནས་དེ་མིན་བེད་ལས་གཞན་ཞིག་སྟློན་པའི་རྒྱན། 

ཡུལ་ལ་ཐློགས་པ། མིག་གིས་སློན་པློ་ལ་བུ་གཅིག་ཡུལ་དུ་བས་པ་ན་དེ་ལ་ཐློགས་ནས་ཆློས་གཞན་

ཡུལ་དུ་བེད་པ་ལ་གེགས་བེད་པའློ།། 

ཡུལ་ལ་མ་ཞུགས་པའི་བློ། ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་ཕིན་ཅི་ལློག་གང་ཞིག་གིས་ཡུལ་གཟུགས་སྒ་ལ་

སློགས་པར་མ་འཇུག་པར་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་སྒ་རག་པ་རི་བློང་གི་རྭ་ལ་བུ་ལ་འཇུག་པའི་ཤེས་པ། 

ཡུལ་ལ་གཡང་བབས། ཡུལ་ཕློགས་འདི་ལ་བཀྲ་ཤིས་པ་དང་དཔལ་འབློར་གློང་འཕེལ་ཡློང་བའི་

རང་བྱུང་གི་ནློར་གཡང་ཆགས་པ་སྟེ་ཡུལ་གི་དགེ་བཅུ་མ་ལུས་པ་ཚང་བ་ནི། ༡ ཞིང་ས་དང་། 

༢ ཁང་པ་སྟེ་ས་ཡི་དགེ་གཉིས། ༣ཞིང་ཆུ་དང་། ༤ འཐུང་ཆུ་སྟེ་ཆུ་ཡི་དགེ་གཉིས། ༥ ཁང་

ཤིང་དང་། ༦ བུད་ཤིང་སྟེ་ཤིང་གི་དགེ་གཉིས། ༧ ཁང་རྡློ་དང་། ༨འཐག་རྡློ་སྟེ་རྡློ་ཡི་དགེ་

གཉིས། ༩ གམ་འབློག་དང་། ༡༠ རྒྱང་འབློག་སྟེ་འབློག་གི་དགེ་གཉིས་བཅས་ཡིན། 

ཡུལ་ལག ཡུལ་ཆུང་ངུ་། 

ཡུལ་ལུ་ལུ་རྒྱུ་བ། [རིང]འཕལ་འཕལ་དུ་འགློ་བ། 

ཡུལ་ལུག ལུག་རྒྱུད་ཀི་བེ་བག་སྟེ། བློད་ལྷློ་རྒྱུད་ཀི་ལུག་ལ་ཡུལ་ལུག་དང་བང་རྒྱུད་ལུག་ལ་བང་

ལུག་ཅེས་ཟེར། 

ཡུལ་ལུགས། ཡུལ་རང་རང་གི་གློམས་སློལ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཡུལ་ལུགས་ཀི་བང་དློར་སྟློན་པའི་གློགས། ལུང་པའི་ནང་གི་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་མེད་པའི་མི་ལ་རྒྱུས་

ཡློད་བས་ནས་རློགས་རམ་བེད་མཁན་སྟེ། སར་སིད་གཞུང་རིང་པའི་སྐབས་སྣེ་ཤན་ཟེར། 

དཔེར་ན་གློང་མའི་སྐུ་ཚབ་ཨམ་བན་དང་། སློག་པློ། མཚོ་སློན། ཕི་རྒྱལ་གི་འགྲུལ་པ་སློགས་

ལ་སེ་པ་གཞུང་ནས་སྣེ་ཤན་ཞེས་སྐུ་དྲག་གཅིག་གཉིས་རེ་བཙུགས་པ་ལ་བུ། 

ཡུལ་ལུང་། ལུང་པའམ་ཡུལ་གྲུ། 

ཡུལ་ལློག་འཐེབས་པ། ཡུལ་གཞན་ནས་སེབས་པའི་མི་དག་ཡུལ་གཞན་ཞིག་གི་ས་ཆུ་མ་འཕློད་

པའི་སྟབས་ཀིས་ནད་ཅི་རིགས་པ་འབྱུང་བ། ཡུལ་སྒ་ཚིག་གི་གློགས་སུ་སྦར་ཏེ་བ་བ་གང་ཞིག་

འཇུག་པའི་གནས་སམ་གཞི་སྟློན་པ་དཔེར་ན། བ་བའི་ཡུལ། སྙིང་རེའི་ཡུལ། བཞད་གད་ཀི་

ཡུལ་སློགས་ལ་བུ། 

ཡུལ་ཤུལ་གི་སེ། མདློ་ཁམས་ས་སྟློད་སྐྱེ་རྒུ་མདློའི་གློང་སེ་ཞིག་ཡིན། དེང་སང་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་

གི་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆགས་སའི་ས་དེ་ཡིན། 

ཡུལ་སུམ་ཅུ་སློ་གཉིས། སྤློད་པ་བེད་པའི་གནས་དྲུག་ཉམས་སྐྱློང་བའི་གནས་བཅུ་བཞི། དམ་ཚིག་

སྐྱློང་བའི་གནས་བརྒྱད། འདློད་ཅིང་འདུན་པ་སྐྱེ་བའི་གནས་བཞི་སྟེ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་བཞེད་

དློ།། ཁ་གཅིག་ཧེ་རུ་ཀའི་གནས་བཅུ་གཉིས། གནས་ཉི་ཤུ་ར་བཞི། གིང་བཞི་གིང་ཕན་བརྒྱད་

གཅིག་ཏུ་དྲངས་པ་དང་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ནློ།། 

ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་ཀི་ལྷློ་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། སྤི་ལློ་

༡༩༥༢ལློའི་ཟླ་༢ཚེས་༡༢ཉིན་རང་སྐྱློང་ས་ཁློངས་བཙུགས་ཤིང་། སྤི་ལློ་༡༩༥༥ལློར་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་དུ་བསྒྱུར། དེའི་ཁློངས་སུ་ནང་ཆེན་དང་། ཆུ་དམར་ལེབ། ཡུལ་ཤུལ། ཁི་འདུ། ར་སྟློད། 

འབི་སྟློད་བཅས་རློང་དྲུག་ཡློད། རང་སྐྱློང་ཁུལ་མི་དབང་སིད་གཞུང་དེ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་

ཀི་སྐྱེ་རྒུ་མདློ་ལ་ཡློད། 

ཡུལ་སློ་གཉིས་ཀི་ར། གསང་སགས་ཀི་གཞུང་རྣམས་སུ་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་གནས་ཆེན་ཡུལ་སློ་

གཉིས་ཡློད་པ་དེ་དག་གང་ཟག་གི་ལུས་ཀི་ར་གནས་སློ་གཉིས་དང་སྦར་ནས་འགེལ་སློལ་ཞིག 

ཡུལ་སིད་ཀི་ཁིམས། ཡུལ་གློམས་གཤིས་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་སིད་དབང་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁིམས་སློལ། དེ་ཡང་ཁིམས་སློལ་དེ་གཞི་རའི་ཐློག་སྐབས་དེའི་ཡུལ་གློམས་གཤིས་ལུགས་

གཞིར་བཟུང་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཡིན་ཀང་། ཡུལ་གློམས་གཤིས་ལུགས་མ་ཡིན་པའི་

ཁིམས་སློལ་མང་པློ་ཞིག་སྐབས་དེའི་དབང་བསྒྱུར་གལ་རིམ་གིས་གཏན་འབེབས་བས་ཡློད། 

ཡུལ་སྲུང་། ཡུལ་སྲུང་བ་པློ། 

ཡུལ་སློལ། ཡུལ་ལུང་སློ་སློར་དར་བའི་ལམ་ལུགས། 

ཡུལ་སློལ་མཚོན་པའི་རི་མློ། རྒྱུན་གཏན་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཚོ་བའི་གནས་ཚུལ་བརློད་བ་བས་ཏེ། རི་

མློ་མཁན་གིས་རང་ཉིད་གནས་པའི་དུས་རབས་འདི་དང་མི་སེར་གི་རྒྱུན་གཏན་འཚོ་བ། ཁློར་

ཡུག་གི་རྣམ་པ། གློམས་སློལ་སློགས་འབི་བཞིན་ཡློད། ཡུལ་སློལ་མཚོན་པའི་རི་མློ་ཞེས་ཟེར་

དློན་ནི་ཆློས་ལུགས་ཀི་རི་མློར་ལློས་ནས་བཤད་པ་ཞིག་ཡིན། ཆློས་ལུགས་རི་མློས་དབང་

སྒྱུར་གི་གློ་གནས་བཟུང་བའི་དུས་རབས་དཀིལ་མའི་སྐབས་ཡུལ་སློལ་མཚོན་པའི་རི་མློ་དེ་

མཛེས་རིས་སྒྱུ་རལ་གི་ནང་དུ་ཆ་ཚང་པ་འཛུགས་ཐུབ་མེད། ཡིན་ནའང་དེར་ལློ་རྒྱུས་ཡུན་

རིང་ཡློད་པ་སྟེ། ཨེ་འཇིབ་དང་། ཨེ་ཤེ་ཡུ་ནུབ་ཁུལ་གི་གནའ་རབས་བང་སློའི་ལེབས་རིས་དང་

རྒྱ་གར་གི་བག་ཕུག་ལེབས་རིས་ནང་བརམ་བ་དེ་རིགས་ཡློད་པ་ཡིན། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་

བཅློ་ལྔ་པ་ནས་བཅུ་དྲུག་པའི་བར་གི་ཡློ་རློབ་གི་རིག་རལ་བསྐྱར་དར་དུས་སྐབས་སུ་ཡུལ་

སློལ་མཚོན་པའི་རི་མློར་སར་བྱུང་མློང་མེད་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཕིན་ཏེ། རང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་

རི་མློའི་རློམ་ལུགས་ཤིག་ཆགས་ཐུབ་པ་བྱུང་། དབི་ཐཱ་ལིའི་ཐི་ཤང་དང་། ཉི་ཏ་ལན་གི་པུ་མུའུ་

ཀའེར་སློགས་ཀིས་གློང་མིའི་འཚོ་བ་དང་ཞིང་པའི་འཚོ་བ་མཚོན་པའི་བརམ་བ་མང་པློ་བིས་

ཡློད། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་ནས་བཅུ་དགུའི་བར་ཉི་ཧློང་གི་ཅང་ཧུའུ་དུས་རབས་ཀི་

ཧྥུ་ཧྲི་རི་མློ་ཡང་འཛམ་གིང་ཐློག་སྐད་གགས་ཡློད་པའི་ཡུལ་སློལ་མཚོན་པའི་རི་མློའི་གྲུབ་

མཐའ་ཞིག་ཡིན། དེའི་རི་མློའི་ཉམས་འགྱུར་གིས་དེང་རབས་ཀི་ཡློ་རློབ་རི་མློར་ཤུགས་རྐྱེན་

ངེས་ཅན་ཞིག་ཐེབས་ཡློད། 

ཡུལ་གསུམ། སྣང་ཡུལ་དང་། ཞེན་ཡུལ། དམིགས་ཡུལ་ཏེ་གསུམ། 

ཡུལ་གསུམ་གསལ་བ། དང་པློ་ཡིད་ཀི་ཡུལ་དུ་གསལ། གཉིས་པ་དབང་པློའི་ཡུལ་དུ་གསལ། དེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ནས་ལུས་ཀི་ཡུལ་དུ་གསལ་བའློ།། 

ཡུལ་ལྷ། ཡུལ་སློ་སློར་གནས་པའི་ལྷ། 

ཡུལ་ལྷ་ལན། ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ནི་ལྷ་ཇློ་ཤག་རྣམ་གཉིས་དང་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་རང་བྱུང་ལྔ་ལན་

བཞུགས་སའི་གནས་ཡིན་པ་དང་། བློད་ཀི་རིག་གནས་དང་ཆློས་ལུགས་ཀི་ལེ་བ་ཡིན་པ་

བཅས་ལ་བརེན་ནས་མིང་དེ་ལར་བརློད་སློལ་ཡློད་དློ། 

ལུག་ལྷའི་ལྷ་ཁང་། ཁི་ཀའི་ཡུལ་ལྷ་གཉན་པློ་གསེར་ཞལ་ཅན་གི་ལྷ་ཁང་ཡིན། ཕལ་ཆེར་སྤི་ལློའི་

དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་ནང་ཙམ་བཞེངས་པར་བཤད། དེང་དུས་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡུལ་ཨསྨ་པ་རན་ཏ། རྒྱ་གར་ཆློས་འབྱུང་ལས། ཡུལ་དབུས་ནས་རིས་པའི་ནུབ་བང་མཚམས་སུ་

ཡློད་པར་གསུངས་ཤིང་། འློག་ཏུ་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པའི་འགློར་བང་ཕློགས་ཨ་སྨ་པ་རན་ཞེས་

ཁ་ཆེའི་ནུབ་ཐློ་གར་དང་ཉེ་བ་ཞེས་གསལ། 

ཡུས། བས་དྲིན་ནམ་བདེན་པ། ལློ་ཡུས་འདྲེན་པ། བས་ཡུས་ཧམ་ཆེ་བཤད་པ། ཧམ་ཡུས་ཤློད་པ། 

སྡུག་ཡུས་ཤློད་པ། ཡུས་ཀིས་བརྣངས་པ། གཞན་ལ་ཕན་མ་བཏགས་པར་ཡུས་བེད་པ། ང་

བདེན་ང་ཡུས། བདེན་ཡུས་ཤློད་པ། ཆློས་འདློད་ན་ཡུས་མ་ཆེ་བར་མཁར་ལས་ཀི་འཕློ་གིས། 

སིག་པློ་ཆེ་ཡིན་པའི་ཡུས་ང་ལ་མི་འགློ། བ་མ་ལ་གཟིགས་ཕུལ་རུང་བཀློན་པ་ལས་མི་འློང་། 

ཡུམ་ལ་གཟིགས་ཕུལ་རུང་ལས་ཡུས་སུ་འགློ་བར་འདུག ཇི་ལར་གསུངས་པ་དེ་བཞིན་དུ་

ཐུགས་ཡུས་ལགས། བས་རེས་ཡུས་པ། བས་ཡུས་རང་ཁེངས། དྲིན་གིས་བསྐྱངས་ཞེས་ཡུས་

བཤད་པ། གནམ་ལ་ཡུས་ཤློད་པ་དང་མི་ལ་ཁ་གཏློང་བ། ལས་ལ་བས་ཡུས་ཆེ་ན་ངློ་སློ་ཆུང་། 

ཡུས་ཀི། བདེན་གི་ཞེས་པ། 

ཡུས་ལྕེ་འཕློ་བ།བ་བེད་ཐ་དད་པའི་བ་ཚིག རང་ལ་བབས་འློས་ཐློབ་ཐང་ཡློད་པ་དེ་ཇི་བཞིན་མ་ཐློབ་

པའི་དབང་གིས་སྡུག་གཏམ་མང་པློ་བཤད་པ་ལ་ཡུས་ལྕེ་འཕློ་ཟེར། 

ཡུས་ཏེ། བདེན་ཏེ་ཞེས་པའི་དློན། 

ཡུས་བཤད་པ། ① རང་བདེན་ཚུལ་བརློད་པ། ② ངློ་བློ་བཏང་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡེ། ① ཐློག་མ་དང་། གདློད་མ། ར་བ། ཡེ་ནས་བཟང་པློ། ཡེ་ནས་མེད་པ། ཡེ་ནས་དག་པ། ཡེ་ནས་

ཡློད་པའི་ཡློན་ཏན། ཡེ་ནས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ། ② གཏན་དང་། ནམ་རྒྱུན། ཡེ་མི་བེད་པ། ཡེ་

མིག་མི་ཡེངས་པ། ③ ངེས་པར་དང་། མཐའ་གཅིག ཡློངས་ཡེ། ཡློད་ཡེ། ཡེ་མི་ཡློང་བ། 

ཡེ་མཁེན། ① ཐློག་མ་ནས་ཤེས་པ། ② བློན་གི་ལྷ་ཞིག ③ [མངློན]སྐར་རིས་མཁན། 

ཡེ་གློལ། གློལ་ལུགས་ཆེན་པློ་བཞིའི་ནང་གསེས། རང་བྱུང་གི་རིག་པ་དེ་ཉིད་ཐློག་མ་མེད་པ་ནས་

རང་ངློ་ལ་འཁློར་བའི་ཆློས་གང་གིས་ཀང་མ་གློས་པས་སིད་པའི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་ཟད་པས་ཡེ་

གློལ་ཞེ་བའློ།། 

ཡེ་རྒྱ། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་སྟེ། 

ཡེ་འགློགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། ལུས་ཀི་ར་ཕན་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ལས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ལྷ་འདྲེ་

གཞི་མཐུན་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རང་ཆས་སུ་ཡློད་པར་བཤད་པས་དེ་དག་གི་བསྡུས་མིང་སྟེ། སེ་

སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བ་ཻསློན་ལས། ཡེ་འགློགས་སུམ་

བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ནི། ལུས་འདིར་འདྲེས་པའི་ར་ཕན་ལས་གེས་ཕི་ནང་བར་གསུམ་སུམ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་སྟེ་

ར་ཕན་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུར་བཤད་པ་དེ་དང་ཆ་མཐུན་པར་དང་པློའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་དུས་ཀི་

འཁློར་ལློ་འགེལ་པ་དང་བཅས་པ་ལས། ཚེས་ར་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུར་བཤད་ཅིང་། དེ་དག་ལ་དློན་

དམ་སྒིབ་བལ་གི་དབང་གིས་ར་རེ་ལ་ལྷག་པའི་ལྷའི་ས་བློན་གི་ཡི་གེ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུར་བརེན་

ཚེས་ལྷ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུར་དག་པར་བཤད་པ་དང་། གློ་བུར་སྒིབ་བཅས་ལས་ཉློན་གི་དབང་

གིས་ཡིད་དངངས་པ་ལ་སློགས་པའི་ཡིད་དུ་མི་བདེ་བ་སྟེར་བའི་ཡེ་འགློགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུར་

བཤད་ལ། དློན་དམ་ར་ཕན་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ལས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ལྷ་འདྲེ་གཞི་མཐུན་སུམ་

བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཡློད་པ་དེ་ཡེ་འགློགས་ ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཡེ་ཆུ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྦྲ་ཆེན་རློང་ཁློངས་ཡེ་ཐ་ཁུལ་དུ་འབབ་པའི་ཆུ་བློ་ཞིག་དང་སློག་

ཆུའི་ཡན་ལག་ཅིག 

ཡེ་སྟློང་། ཡེ་ནས་སམ་གདློད་མ་ནས་སྟློང་པ། 

ཡེ་ཐིག དཀིལ་འཁློར་གི་སྟེང་གི་བར་སྣང་ལ་བཏེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཐིག་སྟེ། ཐིག་སྐུད་ཀི་རྒྱུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

དང་གངས་དང་ཁ་དློག་དང་བིན་རླབས་དང་སློད་པ་དང་རང་སྟབས་དང་སྐློར་ཕློགས་ལ་

སློགས་པའི་ཁད་པར་ཆློ་གའི་ཚུལ་བཞིན་གདབ་པའི་ཐིག་ཞིག 

ཡེ་ན་དགློན། དགློན་འདི་བཏབ་དུས་གསལ་པློར་མ་ངེས། སྤི་ལློ་༡༨༦༣ལློར་ཉག་དམག་གིས་

གཏློར་བཤིགས་ཅུང་ཟད་ཐེབས་པར་བཤད། གནས་འདིར་ཐློག་མར་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་

ཀི་ས་སེར་བ་མ་ཞེས་པས་བཏབ་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡློད་པར་གསལ། དེ་དང་ད་ལའི་དགློན་

འདི་གཉིས་གཅིག་པ་ཡིན་མིན་མ་གསལ། ད་ལ་གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། དཀར་མཛེས་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡེ་ནས། ཐློག་མ་ནས། ཡེ་ནས་མ་བཅློས་མཛེས་སྡུག་ལྷ་མློའི་གཟུགས། 

ཡེ་ནས་མེད་པ། ར་བ་ནས་མེད་པ། 

ཡེ་འབམས། [མངློན]སྟློང་ཉིད། 

ཡེ་འབློག ཡེ་འདྲློག་གི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

ཡེ་མི་བ་བ། གཏན་ནས་མི་ཕློད་པ། 

ཡེ་སྨློན་ནག་པློ། སར་བློད་ཀི་རིགས་རྒྱུད་ཅིག་གི་མིང་། 

ཡེ་རློགས། ཐློག་མ་ནས་འབད་རློལ་ལ་ལློས་མ་དགློས་པར་ཚང་བ། 

ཡེ་བཟང་རེ་བ། འགློས་ལློ་གཞློན་ནུ་དཔལ་གི་མཚན་གཞན་ཞིག 

ཡེ་རང་། བལ་ཡུལ་ལམ་ནེ་པ་ལའི་གློང་ཁེར་རིང་པ་ཞིག 

ཡེ་རེ། ཐེངས་གཅིག་གམ་ཚར་ཅིག ལུང་པ་དེར་ཡེ་རེ་ལས་འགློ་མ་མློང་། 

ཡེ་རེ་བུད། མང་པློའི་ནང་ན་ལྷང་ངེར་མངློན་ཚུལ་ལམ་གསལ་ཚུལ་ཞིག དཔའ་བློ་མི་བརྒྱའི་ནང་

ནས་ཡེ་རེ་བུད། 

ཡེ་རེ་རེ། དངློས་གཟུགས་ཆེན་པློའི་གཡློ་འགུལ་བེད་པའི་རྣམ་པ་སྟེ། མེ་འཁློར་སློང་ན་ས་གཞི་ཡེ་

རེ་རེ་བེད་ལ་བུ། 

ཡེ་རེ་ལྷློད་དེ། མངློན་གསལ་ཆེ་ཞིང་བེལ་བ་མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར། ཆིབས་གལ་བསྟར་ལ་བསྒིགས་

ཏེ་ཡེ་རེ་ལྷློད་དེ་བག་ཕེབས་བརིད་ཆགས་པར་བཞུད་དློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡེ་ཤེས། ① ཡེ་ནས་གནས་པའི་ཤེས་པ་སྟེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་རང་བཞིན་གིས་

གནས་པའི་སྟློང་གསལ་གི་རིག་པ། ② འཕགས་པའི་མཁེན་པ། 

ཡེ་ཤེས་ཀི་མཁའ་འགློ་མ། ཡེ་ཤེས་ཀི་མཁའ་འགློ་དང་དློན་གཅིག 

ཡེ་ཤེས་ཀི་ཐིག་ལེ། སྙིང་དབུས་མི་ཤིག་པའི་ཐེག་ལེ། 

ཡ་ེཤེས་ཀ་ིརྡློར་དྲིལ། ནང་ག་ིཐབས་ཤེས་སམ་བད་ེསྟློང་དང་། ད་ེམཚོན་བེད་ཀ་ིརྡློ་ར་ེརྭ་དགུ་དང་དྲིལ་བུ། 

ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་བ། སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་སློགས་དག་པའི་སྣང་བའློ།། 

ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤན། ཇི་ལ་ཇི་སྙེད་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངློན་དུ་ཕློགས་པར་བང་

ཆུབ་པ་སྟེ་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས། 

ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ། ཕར་ཕིན་བཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཆློས་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྟློང་

པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའློ།། 

ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ། ཡེ་རྒྱ་དང་དློན་གཅིག 

ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས། ཚོགས་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ། དམིགས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཏེ་སྟློང་

ཉིད་བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་རིས་ཟིན་པའི་འབས་བུ་ཡེ་ཤེས་ཆློས་སྐུ་ཐློབ་པར་བེད་པའི་ཟག་མེད་

ཀི་དགེ་བའི་ཚོགས། 

ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་། མི་ཡི་ལུས་ཁམས་ལ་བ་བ་བེད་པའི་ར་བའི་རླུང་ལྔ་དང་། ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་

བཅས་བསློམས་པས་རླུང་བཅུ་ཡློད་པ་དེ་དག་ངློ་བློ་སློ་ནས་ལས་ཀི་རླུང་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་

སྟེ་རིགས་གཉིས་སུ་ངེས་ཤིང་། དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་ཞེས་པ་ནི། རླུང་གང་དེ་དྭངས་སྙིགས་

གཉིས་སུ་དབེ་བའི་དྭངས་མའི་ཆ་དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་ཟེར། ནང་པའི་ཆློས་ཀི་བཤད་ཚུལ་

ལར་ན་དེ་ནི་གང་ཟག་སློསློའི་སངས་རྒྱས་པའི་རྒྱུའམ་ས་བློན་ཡིན་པར་འདློད། འློ་ན་ཉིན་ཞག་

གཅིག་ལ་རྒྱུ་བའི་དབུགས་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟློང་དྲུག་བརྒྱ་རྒྱུ་བའི་ནང་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་ཇི་ཙམ་

འདྲེས་ཡློད་ཅེ་ན། ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་ཡེ་རླུང་དྲུག་བརྒྱ་བདུན་བཅུ་ར་ལྔ་ (675) ཡིན་ལ། དེ་

ཡང་འཕློ་ཆེན་རེའི་མཐར་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུག་དང་བཞི་ཆ་གཅིག་ (56.25)རྒྱུ་བ་དང༌། དབྱུག་

གུའི་དཀིལ་འཁློར་གཅིག་སྟེ་འབྱུང་བ་ལྔའི་རླུང་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་རྒྱུ་བའི་ཡུན་ལ་ཡེ་རླུང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

བཅུ་གཅིག་དང་བཞི་ཆ་གཅིག་ (11.25) རྒྱུ། མདློར་ན་དབུགས་གཅིག་ཆ་སློ་གཉིས་སུ་

བགློས་པའི་ཆ་རྣམས་བསགས་པས་དེ་ལར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནློ།། འདི་དེང་དུས་ཆུ་ཚོད་འཁློར་ལློ་

དང་སྦར་ན་ཉིན་ཞག་གཅིག་སྟེ་ཆུ་ཚོད་ཉེར་བཞི་ལ་ཡེ་རླུང་བརྒྱ་དང་དློན་ལྔ་རྒྱུ་བ་དང༌། ཆུ་

ཚོད་རེ་ལ་ཡེ་རླུང་ཉེར་བརྒྱད་དང་བཞི་ཆ་གཅིག་ (28.25) རྒྱུ་བའློ།། 

ཡེ་ཤེས་སྐུ། [མངློན]འཇམ་དབངས། 

ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགློ། ཡེ་ཤེས་ཀི་མཁའ་འགློ་མ་སྟེ། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་མཁའ་འགློ་མའམ། 

འཕགས་མའམ་རྡློ་རེ་རྣལ་འབློར་མ། 

ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ། སྒྱུ་ལུས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་གསང་གསུམ་མི་

ཟད་རྒྱན་གི་འཁློར་ལློ་རྣམས་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་མའློ།། 

ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་རློལ་པའི་ཟླློས་གར། རང་དབང་ཡློད་པའི་སློ་ནས་བསམ་བཞིན་དུ་སྤྲུལ་པ་བསྟན་པ། 

ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་གཟུགས་ལས་སྤྲུལ་པ་མི་

འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྟློན་པ་ནི་སྒྱུ་མ་མཁན་གི་མིག་འཕྲུལ་བསྟན་པ་དང་འདྲ་བ། 

ཡེ་ཤེས་དགློན། རྨ་གསང་བདག་ནམ་མཁའ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པས་དགློན་པ་འདི་བཏབ། ས་མའི་

མཚན་ལས་དྲངས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་དགློན་ཞེས་བཏགས་པར་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་ལྕགས་

གང་སྤི་ལློ་ ༡༨༤༡ལློར་གྲུབ་ཆེན་པདྨ་བདུད་འདུལ་གདན་དྲངས་ནས་ས་འདུལ་མཛད་ཅིང་ལྷ་

ཁང་ཀ་རིང་བཞི་པ་ཞིག་གསར་བཞེངས་གནང་། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་

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

ཡེ་ཤེས་ལྔ། མེ་ལློང་ལ་བུ་དང་། མཉམ་ཉིད། སློར་རློག བ་གྲུབ། ཆློས་དབིངས་ཏེ་ལྔའློ།། 

ཡེ་ཤེས་ཆློས་སྐུ། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུའི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་གནས་ཡློངས་སུ་གྱུར་

པའི་མཐར་ཐུག་པའི་ཡེ་ཤེས་གང་ཞིག་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་གི་རེན་དུ་གྱུར་

པ་ཇི་ལ་ཇི་སྙེད་ཀི་ཤེས་བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མ་འདྲེས་པར་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས། 

ཡེ་ཤེས་མཆློད་རེན། ཆློས་འཁློར་མཆློད་རེན། 

ཡེ་ཤེས་འཇུག་པ། ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་པ་དང་འདྲ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡེ་ཤེས་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ། དང་པློ་ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་། གཉིས་པ་མེ་ལློང་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་། གསུམ་

པ་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ལྔ། བཞི་པ་སློར་རློག་ཡེ་ཤེས་ལྔ། ལྔ་པ་བང་ཆུབ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་བཅས་ལས། 

དང་པློ་ལ། ༡ དབིངས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པློ། ༢ ཆློས་དབིངས་འཁིལ་བའི་ཡེ་ཤེས། ༣རྣམ་པ་

དབིངས་ཀི་ཡེ་ཤེས། ༤ དབིངས་ཆེན་བདལ་བའི་ཡེ་ཤེས། ༥ འཁློར་འདས་དབིངས་ཆེན་

ཡེ་ཤེས་སྟེ་ཆློས་དབིངས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལྔ། 

གཉིས་པ། ༦མེ་ལློང་གསལ་མདངས་ཡེ་ཤེས། ༧ མེ་ལློང་ཀུན་འཆར་ཡེ་ཤེས། ༨རློག་མེད་ཀུན་

གསལ་ཡེ་ཤེས། ༩ རགས་མེད་རློལ་བའི་ཡེ་ཤེས། ༡༠ གསལ་ལ་འཛིན་མེད་ཡེ་ཤེས་སྟེ་མེ་

ལློང་ཡེ་ཤེས་ལྔ། 

གསུམ་པ་ལ། ༡༡ མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས། ༡༢ མ་འགག་ལྷུན་མཉམ་ཡེ་ཤེས། ༡༣མི་གཡློ་

མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས། ༡༤ མཉམ་ཉིད་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས། ༡༥ ཅི་ལ་ཅི་གནས་ཡེ་ཤེས་ཏེ་མཉམ་

ཉིད་ཡེ་ཤེས་ལྔ། 

བཞི་པ་ལ། ༡༦བ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས། ༡༧ བ་བ་བེད་པའི་ཡེ་ཤེས། ༡༨བ་བ་མི་གནས་ཡེ་ཤེས། 

༡༩ བ་བ་བཏང་བའི་ཡེ་ཤེས། ༢༠ སྒློ་འདློགས་ཆློད་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་ལྔ། 

ལྔ་པ་ལ། ༢༡ སློ་སློར་རློག་པའི་ཡེ་ཤེས། ༢༢ དློན་རྣམ་འབེད་པའི་ཡེ་ཤེས། ༢༣རློགས་པ་སྐད་

ཅིག་ཡེ་ཤེས། ༢༤ རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པློ། ༢༥ གློང་བ་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་དང་ལྔའློ།། 

ཡེ་ཤེས་གཉིས། མཉམ་བཞག་གི་ཡེ་ཤེས་དང་རེས་ཐློབ་ཀི་ཡེ་ཤེས་གཉིས། 

ཡེ་ཤེས་སྙིང་པློ། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བདུན་ནམ་བརྒྱད་ཙམ་ལ་འཁྲུངས་པའི་རྒྱ་གར་གི་སློབ་

དཔློན་ཞིག་ཡིན་པ་དེས་དབུ་མ་བདེན་གཉིས་མཛད་ཅིང་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་འཛིན་

མཁན་ཞིག་ཡིན། 

ཡ་ེཤསེ་དག་པ། དག་པ་བཞའི་ིནང་གསསེ། ཤསེ་བའ་ིཆློས་ཀུན་ལ་ཆགས་ཐློགས་མ་ིམངའ་བར་མཁནེ་པའློ།། 

ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེ། སྙིང་གའི་མི་འཇིག་པའི་ཐིག་ལེ། 

ཡེ་ཤེས་དྲུག ༡ ཆློས་དབིངས། ༢ མེ་ལློང་། ༣མཉམ་ཉིད། ༤ སློར་རློག ༥ བ་གྲུབ། ༦ རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་དྲུག་གློ
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཡེ་ཤེས་དྲུག་གི་ཕག་མཚན། རིགས་ལྔ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཕག་མཚན་དང་པློ་གཉིས་མེ་ལློང་ཀུན་མཁེན་

ཡེ་ཤེས། བར་མ་གཉིས་ཆློས་དབིངས་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས། ཐ་མ་གཉིས་སློར་རློག་བ་གྲུབ་ཡེ་

ཤེས་མཚོན་ནློ།། 

ཡེ་ཤེས་ནང་ནས་བརྡློལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཤ་རུས་གདློས་བཅས་ཀི་ཕུང་པློ་

རགས་པ་འདིའི་ནང་ནས་བརྡློལ་བ། 

ཡེ་ཤེས་པ། ① མདུན་དུ་བསྐྱེད་ཅིང་བསློམ་པའི་ལྷ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། ② གདློད་ནས་

གྲུབ་པའི་ལྷ་སྤན་དྲངས་ནས་བསྟིམས་པའི་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ལྷ། 

ཡེ་ཤེས་པའི་དཀིལ་འཁློར། ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་ལས་གྲུབ་པའི་དཀིལ་འཁློར། 

ཡེ་ཤེས་དབབ་པ། ནང་འཇུག་གི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། སློབ་མའི་རྒྱུད་ལས་རུང་དུ་དངློས་སུ་སྨིན་ཕིར་

མ་དག་པའི་སྣློད་བཅུད་རྣམས་མི་དམིགས་པར་སྦངས་ནས་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་

རེན་དང་བརེན་པར་བཅས་པར་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་ལས་འློད་ཟེར་འཕློས་པས་རང་

བཞིན་གི་གནས་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དྲངས་ཏེ་རང་ལ་བསྟིམས་པས་དམ་ཡེ་དབེར་མེད་དུ་

རྒྱས་འདེབས་པའློ།། 

ཡེ་ཤེས་འབེབས་པའི་སགས། ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་འདྲེན་པའི་ལྔགས། 

ཡེ་ཤེས་མ་འདྲེས་པ་གསུམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་འདས་པ་དང་། མ་འློངས་པ་དང་། ད་ལར་

བྱུང་བའི་དངློས་རྣམས་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐློགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་གཟིགས་པ་འཇུག་པའློ།། 

ཡེ་ཤེས་མེ་ལློང་། [མངློན]འཇམ་དབངས། 

ཡེ་ཤེས་གཙུག་ཕུད། བློན་སྟློན་པ་གཤེན་རབས་ཀི་སློབ་མ་ཞིག 

ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས། འདུས་པ་ལུགས་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་

ཡེ་ཤེས་ཞབས་ནས་བརྒྱུད་པའི་གསང་བ་འདུས་པ། 

ཡེ་ཤེས་བཞི། ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ནང་གསེས་ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ལས་གཞན་པའི་ཡེ་ཤེས་བཞིའློ།། 

ཡེ་ཤེས་འློད། གང་དར་མ་ནས་བརིས་པའི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀི་མི་རབས་ལྔ་པ་སྟེ་ཇློ་བློ་རེ་བློད་དུ་གདན་

འདྲེན་གི་གབས་གཤློམ་བས་པའི་རྐྱེན་ལ་བརེན་ནས་གར་ལློག་གིས་བཀྲློང་པའི་སྟློད་མངའ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིས་ཀི་ལྷ་བ་མའི་མིང་། 

ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་གི་སྤློད་པ། རང་སེམས་ལ་གཉེན་པློ་བསྟེན་མི་དགློས་པར་རྣམ་རློག་ངན་པ་ཐམས་

ཅད་གློལ་ཏེ་གང་ཤར་ཆློས་སྐུའི་ངང་དུ་གཡློ་བ་མེད་པ། 

ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་པ། བསྟན་བཅློས་ཤིག མངློན་པ་སེ་བདུན་གི་ནང་གསེས། འཕགས་པ་ཀ་ཏ་ཡ་

ནས་མཛད་པའི་མངློན་པའི་གཞུང་། 

ཡེ་ཤེས་ལ་རློན་པ། རློན་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་ལུགས་དློན་དམ་

པར་སྐྱེ་འགག་ལ་སློགས་པའི་སྤློས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བར་ཤེས་པ་དང་། བདག་

མེད་པ་གཉིས་ཇི་བཞིན་མཁེན་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། དེ་ལ་ཡིད་རློན་པར་བ་བའློ།། 

ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དབང་བཅུའི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་སྟློབས་དང་། མི་འཇིགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་འདྲེས་པ་དང་། མཚན་དང་། 

དཔེ་བད་བཟང་པློ་དང་། མངློན་པར་རློགས་པར་བང་ཆུབ་པ་ཀུན་ཏུ་སྟློན་པའློ།། 

ཡེ་ཤེས་ཤེས་རབ། གགས་ཅན་ཀི་སྒྱུ་རལ་པ་ཞིག་ཡིན། སྤི་ལློ་༡༩༢༧ལློར་འཕན་ཡུལ་ཞློག་ཁུལ་

དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་གངས་བཅུ་གཅིག་ལ་བློན་སྐབས་འབས་སྤུངས་དགློན་དུ་ཚོགས་

བཞུགས་མཛད་དེ་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པློད་ལྔ་ལ་ཐུགས་གཞློལ། ཆབས་ཅིག་བིས་འབུར་གི་སྒྱུ་

རལ་ལའང་སློབ་སྦློང་གནད་སྨིན་མཛད་དེ་མཁས་པའི་གགས་པ་རྒྱས། སྤི་ལློ་༡༩༥༩ལློར་

བློད་ལློངས་ཚགས་པར་ལས་ཁུངས་ཀི་མཛེས་རལ་རློམ་སྒིག་པའི་ཐུགས་འགན་བཞེས། ཁློང་

ནི་བིས་འབུར་གཉིས་ཀའི་ཕག་རལ་ལ་འགན་ཟླ་བལ་ཞིང་། རི་མློའི་བརམ་བར་མཚོན་ན་འགློ་

མགློན་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པ་དང་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པློ་གཉིས་མཇལ་འཕད་གནང་བ་ཞེས་པ་དང་། 

འབུར་གི་བརམ་བ་ནི་བག་ཡེར་པའི་རྒྱལ་བ་བམས་པ་ཐློག་བརེགས་གསུམ་ལན་གི་སྣང་

བརན་ལ་བུའློ།། 

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། བསྐྱེད་རིམ་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དམ་

ཚིག་པའི་ཐུགས་ཀར་པད་ཉི་ལ་སློགས་པའི་གདན་ལ་དམ་ཚིག་པ་དང་འདྲ་བའི་ལྷ་བསློམ་པ་

དང་། དམ་ཚིག་པ་དང་སྐུ་མདློག་ཞལ་ཕག་མི་འདྲ་བ་བསློམ་པ་དང་། ས་བློན་ལས་བྱུང་བའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཕག་མཚན་བསློམ་པ་སློགས་སློ།། 

ཡེ་གཤེན། སངས་རྒྱས་ཏེ་བློན་ལུགས་ཀི་ཐ་སྙད་ཅིག 

ཡེ་གཤེན་བཀློད་པ་དློན་གི་འབུམ། བློན་གི་སྤློད་པའི་སྐློར་གི་གཞུང་ལུགས་ཤིག 

ཡེ་སང་དཀར་པློ། ① བློད་ཀི་གནའ་རབས་པའི་རུས་རྒྱུད་ཅིག ② བློན་པློའི་ལྷ་ཞིག 

ཡེ་གསང་ཆློད། ཚིག་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་སྨས་པར་གསང་རྒྱ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བེད་དགློས་པ། 

ཡེག ཡེགས་ཀི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ཡེགས་པ། ཟིང་པ། སེང་སེང་པློ། སྐྲ་ཡེགས་པ། 

ཡེང་། ཡེངས་ཀི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ཡེང་ངེ་བ། སེམས་ཡང་ངེ་ཡེང་ངེ་བ། བློ་ཡེང་ངེ་བ་བས་ན་སྟློབས་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་སྒིལ་མི་ཐུབ། 

ཡེང་བ། ཡེངས་པ། ཡེང་བ། རིག་པ་སློར་མི་གནས་པར་གཞན་དུ་འཕློ་བ། རིག་པ་མི་ཡེང་བ། བློ་

གཞན་དུ་ཡེངས་ནས་བལས་ཀང་མི་མཐློང་བ། ཁ་ཡེངས་མིག་ཡེངས། 

ཡེང་ཡེང་། སེམས་གཞི་གཅིག་ཏུ་མི་གནས་པར་དབང་མེད་དུ་གཡློ་ཚུལ། དློན་མེད་ཡེང་ཡེང་ངང་

ནས་ཉི་མ་འཕུལ། 

ཡེང་ཡེང་གཏིབ་གཏིབ། [རིང]སེམས་གཡེང་གཡེང་དང་བརབ་བེལ་ཆེ་བ། 

ཡེངས། གཡློ་བའི་རྣམ་པ་ཞིག་སྟེ། བ་རྒློད་ཡེངས་ཡེངས་འཕུར། བ་སྒློ་ཡེངས་ཡེངས་རླུང་གིས་

བསྐྱློད་ལ་བུ། 

ཡེངས་པ། ཡེང་བའི་འདས་པ། 

ཡེངས་མ་གཏམ། སེམས་ཡེངས་པའི་སྐབས་ཁ་ནས་ཤློད་ཐལ་བའི་སྐད་ཆ། 

ཡེངས་མ་ལམ། རྣམ་གཡེང་གི་ངང་ཚུལ། ཡེངས་མ་ལམ་དུ་མི་ཚེ་སྟློང་པར་ཟད། 

ཡེན། རྒྱན་ཚིག བཅུད་མེད་པའི་དློན་ཏེ། ཟས་ཡེན་ལ་གཏད་ན་ལུས་ཁམས་ཉམས་ལ་བུ། 

ཡེན་པ། གཡེང་པ། གླུ་སྐད་ཡེན་ཞིང་ལམ་དུ་འགློ་བ། 

ཡེའུ། [རིང]ཡི་མུག 

ཡེར། བེད་མེད་ལས་ཚིག ཡར་འཕར་བའ་ིདློན་ཏེ། ཆུ་ཟེགས་ཡེར། གྲུ་གུ་ས་ལ་བརྒྱབ་ན་གནམ་ལ་ཡེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡེར་གིས། མགློགས་པློ་སམ། མངློན་གསལ་ཆེན་པློས། གློག་ཞུ་ཡེར་གིས་གསལ་བ། དར་དམར་

ཡེར་གིས་བཏེག་པ། རི་རེ་ནས་ཡེར་གིས་བཏེག་པ། རི་རེ་ནས་ཡེར་གིས་བློན་པ། 

ཡེར་པ། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་དུས་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྒྱབ་གནློན་དུ་བཞེངས་པ་

བག་ཡེར་པའི་ལྷ་ཁང་། དེང་སང་ལྷ་སའི་ཤར་ཕློགས་ཡེར་པ་གློང་ཚོལ་ཡློད 

ཡེར་པ་དགའ་ལན་རི་ཁློད། དེ་ཡང་ཚལ་པའི་དེབ་དམར་ནང་བང་ཆུབ་དཔལ་བཟང་པློས་ཡེར་པ་

དགའ་ལན་གི་རི་ཁློད་བཏབ་པར་གགས་པ་དེ་ཚལ་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་

ལས། རྒྱལ་རེ་སེ་སིད་རབ་བརན་ཀུན་བཟང་འཕགས་པས་རྒྱལ་རེ་དཔལ་ཆློས་དགློན་པའི་ཉེ་

འདབས་སུ་བཏབ་པའི་རི་ཁློད་དེ་མིན། 

ཡེར་པ་གསང་སགས་གིང་། ལྷ་སའི་བང་ཤར་མཚམས་སུ་ཡེར་པ་ལྷ་རི་སྙིང་པློར་ཡློད་པའི་རི་ཁློད་

ཅིག་སྟེ། སར་ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སློམ་པློའི་བཙུན་མློ་མློང་བཟའ་ཁི་ལྕམ་གིས་བཏབ་པ་ཞིག་

དེ་སྐབས་ཀི་རྡློ་རིང་དང་ཅློང་ཆེན་ད་ལའི་བར་བཞུགས། བག་ཡེར་པའང་ཟེར། 

ཡེར་པའི་དཀར་ཆག བག་ཡེར་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལློ་རྒྱུས་དང་། ལྷ་ཁང་ནང་གི་རེན་གསུམ་

བཅས་བྱུང་ཚུལ་བཤད་པའི་དཔེ་ཆའི་མིང་། ཡེར་པའི་དཀར་ཆག འདི་ལ་མི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་

ཡློད་པ་སྟེ། ལ་སྟློད་པ་དམ་པ་དམར་པློས་གཏེར་ནས་བཏློན་པའི་ཡེར་པའི་དཀར་ཆག་དང་། བ་

མ་ཟངས་རི་བས་བག་ཡེར་པ་ཉམས་གསློ་གནང་སྐབས་སེའུ་སེར་པློའི་ནང་ནས་ཐློན་པའི་ཡེར་

པའི་དཀར་ཆག་ཡེར་པའི་དཀར་ཆག་ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡློར་མ་ཡེར་པའི་དཀར་ཆག་བསྟན་པ་

རྒྱས་བེད་བཅས་ཡློད་པའི་ནང་ནས། དཀར་ཆག་དང་པློ་དང་གཉིས་པའི་ནང་གི་ལློ་རྒྱུས་དུམ་

བུ་འགའ་ཞིག་ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ནང་དུ་དྲངས་འདུག 

ཡེར་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་། གློང་དུ་བག་ཡེར་པ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

ཡེར་བ། ① འདེགས་པ། ལག་པས་ཕློར་པ་བཀག་སྟེ་གེན་དུ་ཡེར་བ། ② དྭངས་པ་དང་སད་པ། རྨི་

ལམ་འཚུབ་པློ་བཏང་ནས་གཉིད་ཡེར་བ། ③ སྐྲག་པ། ④ མྱུར་བ། གཉིད་ཡེར་ཏེ་སད་པ། ཡེར་

ཏེ་ལློག་པ། ⑤ གཡེར་བ་དང་འདྲ། ⑥ བློད་ལློངས་ཀི་ས་ཆ་ཞིག་གི་མིང་། 

ཡེར་བ་བསམ་འགྲུབ་གིང་། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ༡༡༤༦ལློ་ཡས་མས་སུ་བཞེངས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

པར་གགས་པ་དང་། ཡང་ཧུ་པི་ལེས་དམག་འཐབ་ནང་ཤི་བའི་འགློ་བ་ཡར་འདྲེན་དློན་དུ་ཏ་

ཏུའུ་ནས་བློད་ཀི་མཐའ་མཚམས་བར་དུ་དགློན་པ་༡༠༨བཞེངས་པའི་གས་ཤིག་ཡིན་པར་

བཤད། ད་ལ་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ལིང་ཐན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡེར་བུ། རླུང་རིམས་ཤིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་གཉིད་ཡེར་ཞིང་ལུས་སངས་པ་སློགས་འབྱུང་བ་ཞིག 

ཡེར་མློ། ཆུ་རླབས་ཆུང་ངུའམ་ཆུའི་ཟེགས་མའི་མིང་། 

ཡེར་ཡེར་བ། གེན་དུ་གཡློ་བའི་རྣམ་པ་ཞིག མེ་སྒློགས་སྒས་ས་གཞི་ཡེར་ཡེར་དུ་བསྒུལ་སློང་། 

ཡེར་རེ། ལྷང་ངེར་མངློན་པའི་རྣམ་པ་སྟེ། རི་རེ་མཐློ་ཡེར་རེ་འདུག སེམས་འཇིགས་ཡེར་རེ། སྟག་

ཅིག་མཐློང་ནས་འཇིགས་ཡེར་རེ་སློང་ལ་བུ། 

ཡེར་རེ་སེང་ངེ་བ། ① རིག་པ་གསལ་ཞིང་དྭངས་པ། གཉིད་སད་དེ་བློ་ཡེར་རེ་སེང་ངེ་བར་གྱུར་སློང་། 

ཡེལ། ① ཚད་ཆུང་བའམ་ཡུན་ཐུང་བ་སྟེ། དགའ་སྣང་ཡེལ་ཡེལ་ཙམ་ཞིག་སྐྱེས། སྐྱློ་བ་ཡེལ་ལེ་བ་

ཞིག་སྐྱེས། ② གཡེལ་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ཡེལ་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། 

ཡེལ་པ་བཀའ་བརྒྱུད། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ནང་གསེས་ཤིག་ཡེལ་པ་གྲུབ་ཐློབ་ཡེ་ཤེས་བརེགས་པས་

ཡེལ་ཕུག་དང་། བང་ར་རྣ་སློགས་ཕག་བཏབ། ཕིས་སུ་ར་རྣ་ཀཾ་ཚང་གི་ཆློས་བརྒྱུད་ཅེས་སུ་གགས། 

ཡེལ་འཕློས། [རིང] ① ཟུང་འཇུག ② སེམས་པ་གནམ་ལ་བཀག་པ་ལ་བུ། 

ཡེལ་བ། གཡེལ་བ་དང་འདྲ། 

ཡེས་བཀལ། བདལ་བཀལ་དང་དློན་གཅིག 

ཡློ། ① ཀློག་ཀློག ② [རིང]ཚང་མའམ་ཐམས་ཅད། 

ཡློ་ཀློག འཁློག་པློ། རྒྱུག་ཆུ་ཡློ་ཀློག ལམ་ཀ་ཡློ་ཀློག བསམ་བློ་ཡློ་ཀློག 

ཡློ་འཁློག ཡློ་ཀློག་སྟེ་འཁློག་པློར་གྱུར་པ། དློན་དངློས་ཡློ་འཁློག་བས་པ། ཤེལ་སྦུབས་ཡློ་འཁློག་

ཏུ་གྱུར་པ། ཡློ་འཁློག་འདུག་ན་དྲང་པློར་བསང་། སང་གཤློང་འདུག་ན་ཁློད་ལ་སྙློམས། རིང་

ཐུང་འདུག་ན་ར་རེ་བསྒིག 
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ཡློ་འཁློམས། འཁྲུགས་པའམ་གནློད་རྐྱེན། མི་ངན་དེ་ཚོས་སྤློད་ངན་བས་ཏེ་མང་ཚོགས་ཁློད་དུ་ཡློ་

འཁློམས་ཆེན་པློ་བཟློས་སློང་། 

ཡློ་ག [ལེགས]རྣལ་འབློར། 

ཡློ་ག་རྣམ་གསུམ། ལུང་ཨ་ནུ་ཡློ་ག བསྐྱེད་པ་མ་ཧཱ་ཡློ་ག རློགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཡློ་གའློ།། 

ཡློ་ག་པ། [ལེགས]རྣལ་འབློར་པ། 

ཡློ་ག་མ། [ལེགས]རྣལ་འབློར་མ། 

ཡློ་ག་ཡློག བལ་སྐུད་དང་རིད་སྐུད་སློགས་སྒྲུང་ཆེད་ཐུར་མ་རིང་ཙམ་ཞིག ཀློ་རུ་ཡློ་ག་ཨི་ཤེས་ལ། 

ཡློ་ག་ལྷ་གེས་ཅན་གི་ལུགས། བློན་པློའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་གཞུང་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་ནམ་སྙམ། གློ་དློན་ནི་

རྒྱལ་པློ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་ལྷ་ཡུལ་ནས་མི་ཡུལ་དུ་བབས་པར་བཤད་པ་སྟེ། གནམ་གི་ལྷ་ལས་

མི་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པློར་བློན་པ་ཡིན་ཟེར་སློལ་ཡློད་འདུག 

ཡློ་གའི་རྒྱུད། ནང་གི་སློམ་པ་གཙོ་བློར་སྟློན་པ་སྟེ་རྣལ་འབློར་གི་རྒྱུད། 

ཡློ་གི་ནི། [ལེགས]རྣལ་འབློར་མ། 

ཡློ་གཱི། [ལེགས]རྣལ་འབློར་པ། 

ཡློ་གལ། ཕློགས་རིས་མེད་པའི་དློན། 

ཡློ་ལྕགས། བློད་ཀི་རུས་ཤིག 

ཡློ་ཆས། མཁློ་བའི་ཡློ་བད། 

ཡློ་འཇུག [རིང]ཀུན་འཇུག

ཡློ་བཏང་། [རིང]ཐམས་ཅད་བློས་བཏང་སྟེ་བདག་འཛིན་དློར་བའི་སེམས། 

ཡློ་དློག སྣ་ཁུག་ཆེན་པློ་ཅུང་ཡློར་བར་བཏགས་པའི་མིང་འདློགས། མི་ཡློ་དློག་དེ་ཞེས་པ། 

ཡློ་སྣང་། [རིང]① ཐམས་ཅད་འདུག ② ཐམས་ཅད་མཐློང་བའི་དློན། 

ཡློ་སྤད། ཡློ་བད་དང་འདྲ། 

ཡློ་བ། ① ཕློགས་སུ་ལྷུང་བ། གཏམ་ཅི་བཤད་ཀང་རང་གི་ཉེ་ཕློགས་སུ་ཡློ་བ། ② ཡློན་པློ། ཀ་བ་

ཡློ་བ། གཏམ་ཡློ་བ། འགློ་ལམ་ཡློ་བ། མགློ་ཡློ་བ། 
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ཡློ་བད། མཁློ་ཆས་ཀི་ནློར་རས། ཡློ་བད་ཀིས་མི་དབུལ་བ། ཡློ་བད་ལྷག་པ། ཐློན་སྐྱེད་ཡློ་བད། 

ཟས་སྐློམ་ཡློ་བད། ཡློ་བད་ག་ནློམ་པ་བསྟབས་པ། 

ཡློ་བད་མངློན་གྱུར། བསྙེན་པར་རློགས་པའི་མངློན་གྱུར་བཅུའི་ཡ་གལ། སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བེགས་ཤིང་

ཁྲུས་བས་པ་ལུས་ཀི་བད་ཀི་རགས་ཁད་པར་འཕགས་པ་དང་། ཆློས་གློས་རྣམ་གསུམ་མཁན་

པློས་བིན་གིས་བརླབས་ནས་གནང་བ་དེ་ཉིད་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འཆང་ཞིང་། གདིང་བ་མཁན་

པློས་གནང་བ་ལར་དུ་འཆང་བ་གློས་ཀི་རགས་ཁད་པར་འཕགས་པ་དང་། རུང་བ་ཚད་ལན་གི་

ལྷུང་བཟེད་དང་ཆུ་ཚགས་མཁན་པློས་གནང་བ་འཆང་བ་སྣློད་སྤད་ཀི་རགས་ཁད་པར་འཕགས་

པ་སྟེ་ཁིམ་པ་དང་མུ་སྟེགས་པ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པའི་རགས་གསུམ་དང་ལན་པའློ།། 

ཡློ་བད་བཅུ་གསུམ། དགེ་སློང་གི་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་བཅུ་གསུམ་སྟེ་སྣམ་སྦར་དང་། བ་གློས་དང་། 

མཐང་གློས་དང་། ཤམ་ཐབས་དང་། ཤམ་ཐབས་ཀི་གཟན་དང་། རྔུལ་གཟན། རྔུལ་གཟན་གི་

གཟན་དང་། གདློང་ཕིས་དང་། རྣག་གཟན་དང་། གཡན་དགབ་དང་། སྐྲ་གཟེད་དང་། གདིང་བ་

དང་། དབར་གི་གློས་རས་ཆེན་རྣམས་སློ།། 

ཡློ་བད་དྲུག དགེ་སློང་གི་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་དྲུག་སྟེ། ཆློས་གློས་རྣམ་གསུམ་དང་། ལྷུང་བཟེད། ཆུ་

ཚགས། གདིང་བ་སྟེ་དྲུག་ལ་ཟེར། 

ཡློ་བད་བིན་རླབས། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་འཚོ་མཁློ་ལྷག་གསུམ་གི་ཡློ་བད་རྣམས་འཆང་

འཇློག་གི་ལྟུང་བ་སེལ་ཕིར་བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་བ་སྟེ། ཡློ་བད་རྣམས་ལག་ཏུ་ཐློགས་ཏེ། 

དགེ་སློང་ཞིག་གི་སྤན་སར་ཡློ་བད་གསུམ་པློའི་བིན་རླབས་ཀི་སགས་ཚིག་ལན་གསུམ་བརློད་

པ་དང་། དགེ་སློང་གིས་ཐབས་ལེགས་བ་བའློ།། 

ཡློ་བད་འཚོག་ཆས། མཁློ་ཆས་ཀི་མཐུན་རྐྱེན། 

ཡློ་བད་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་བདུན། ༡ གསེར། ༢ དངུལ། ༣བཻཌཱུརྱ། ༤སྤུག ༥ ཤེལ། ༦ རྡློའི་སྙིང་པློ། 

༧ མུ་ཏིག་དམར་པློ་བཅས་བདུན་ལ་ཟེར།། 

ཡློ་བད་ལ་ཆགས་པའི་ལྷག་མ་གཉིས། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། ཁང་པའི་

ལྷག་མ་དང་། ཁང་ཆེན་གི་ལྷག་མ་གཉིས་ནི་ཡློ་བད་ལ་ཆགས་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྷག་མའློ།། 
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ཡློ་བད་ལ་དབང་བ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དབང་བཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། འཇིག་རེན་གི་

ཁམས་ཐམས་ཅད་རྒྱན་བཀློད་པ་དུ་མས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པའི་བིན་གིས་བརླབས་ནས་ཀུན་ཏུ་

སྟློན་པའམ། ནློར་གི་ཆར་འབེབས་ནུས་པའློ།། 

ཡློ་འབློག ཤིང་སྨན་ག་ིརིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རིང་ཚད་དང་། རྨ་ཚད་ལ་ཕན། 

ཡློ་མ། ར་རྒློད་མ་རེའུའི་མིང་། 

ཡློ་ཛི་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། 

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

དབིན་སྐད་དུ་bias ཟེར། 

ཡློ་འཛོལ་ཧེ་བག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་bias errorཟེར། 

ཡློ་རེ་བ། གཟུགས་དབིབས་ཁད་པར་སྟློན་བེད་ཀི་ཚིག་གློགས་ཤིག མགློ་སྐྱ་ཡློ་རེ་བ། མི་ནག་ཡློ་

རེ་བ། ལྕི་ཡློ་རེ་བ། མཐློ་ཡློ་རེ་བ། 

ཡློ་རློབ་གིང་། འཛམ་གིང་གིང་ཆེན་ལྔའི་ཡ་གལ་ནུབ་ཕློགས་ཀི་གིང། 

ཡློ་རློབ་མནའ་མཐུན་ཚོགས་པ། དབིན་ཡིག european unionསྟེ་བསྡུས་ནeuརེད། སྤི་

ཁབ་ལས་ཁུངས་ནི་རྦེ་ལམ་རྒྱལ་ས་པུའུ་ལུའུ་སེར་ལ་བཙུགས་ཡློད་པ་དང་འཛམ་གིང་ཐློག་

གི་གཞི་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཚད་ཆེ་ཤློས་ཀི་ས་ཁློངས་ཆབ་སིད་དང་དཔལ་འབློར་ཚོགས་པའི་ར་

འཛུགས་པ་ཞིག་རེད། 

ཡློ་ལང་། ① ཟང་ཟིང་ངམ་ལང་ལློང་། འགིམ་འགྲུལ་ཡློ་ལང་ཆེ་བ། ཡློ་བད་དང་བ་བེད་མང་པློའི་

སྤློས་པའི་ཡློ་ལང་མཐའ་ཡས་པ་འདུག ② མང་པློའམ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས། ཚོང་ར་དར་རྒྱས་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡློད་པ་དང་། དངློས་རས་མི་འདྲ་བ་ཡློ་ལང་འདུག རྒྱུ་ནློར་གཏློང་ཡློང་ཡློ་

ལང་ཆེ་བ། ③ གཤློམ་ཆེ་བ། 

ཡློ་ལང་ཆེན་པློ། བརན་ལྷིང་མེད་པ་དང་། དུས་ཟིང་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 



  1227  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཡློ་ལེ། རྒྱན་ཚིག ཡ་ལེ་ཡློ་ལེ་སྟེ། འགློ་ཐབས་འདུག་ཐབས་བེད་པའི་དློན། 

ཡློ་ལེ་ཕློད་དེ། ① ཀློག་པློའམ་ཟློལ་ཟློག་གི་སྤློད་པ། གཞན་ལ་འཁློག་སྤློད་ཡློ་ལེ་ཕློད་དེ་བས་པ། 

② འགློ་ཐབས་འདུག་ཐབས། 

ཡློ་ལློ། [རིང]ཐམས་ཅད་ཕན་ཐློགས་སམ་གློ་ཆློད་པ། 

ཡློ་ལློག མི་དགའ་བ། བློད་འབངས་རྣམས་ཡློ་ལློག་ནས་ཨཱ་ཙརྱ་བལ་པློར་བཏང་། 

ཡློ་བསང་། འཁློག་པློ་འདྲློང་པློ་བཟློ་བ། ཡློད་ན་ཡློ་བསང་དང་མེད་ན་དློགས་ཟློན་བེད་དགློས། སྐྱློན་

དང་ནློར་འཁྲུལ་ཡློ་བསང་བེད་པ། ཡློ་བསང་ཐལ་ཆེ་བ། ཡློ་བསང་ལེགས་བཅློས། 

ཡློག བ་སྟློན་པའི་ཚིག་སྟེ། འབློག་པ་རྣམས་ཀིས་ཤིང་ཐུར་རེར་བལ་དང་། གཡག་རིད་སློགས་སྤུ་

རིགས་འདློགས་ཤིང་སྐུད་པ་བཟློ་ཐབས་ཞིག བལ་གི་ཡློ་ག་ཡློག་ནས་བལ་སྐུད་བཟློ་དགློས། 

ཡློག་ག སྐུད་པ་སྒིམ་བེད་ཀི་ཤིང་ཐུར། 

ཡློག་མགློ ① ཕན་ཚུན་དཀྲུག་ཤིང་བེད་པའི་མིའི་མིང་འདློགས། མི་དེ་ཡློག་མགློ་ཚ་པློ་འདུག② 

སེ་ནེ་སློགས་ཤིང་ཕན་གིས་བས་པའི་ཡློས་བརྔློ་ཆས་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག་གི་མིང་། 

ཡློག་ཆེན། སློ་སྨན་ཞིག་སྟེ་ཚད་པ་སེལ་བ་དང་དྲི་ཆུ་འབབ་པར་ཕན། 

ཡློག་ཐློད། ཡློས་རྔློས་བེད་ཀི་ཡློག་པ། 

ཡློག་འཐུང་། རང་ཉིད་ཀི་འདློད་པ་ཁེངས་བར་ཚིམས་པར་འཐུང་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། ཡློག་འཐུང་ཚིམས་པར་འཐུང་བའི་དློན། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བུའློ།། 

ཡློག་པ། ① ཡློག་པ། ཡློགས། འཁལ་བའམ་སྒིམ་པ། སྐུད་པ་ཡློགས་ནས་ཐག་པ་བཟློ། ② དབྱུག་

པ། ③ རྩྭའི་འབས་བུ་སྟེ་ནློར་ཕྱུགས་ཀིས་ཟ་ཆས་ཤིག 

ཡློག་པ་གཟན་བསྒིལ། རྩྭ་འབྲུ་ཅན་གི་ཡློག་པ་དེ་གཟན་པ་འབྲུ་མེད་ཀི་ནང་དུ་ཟླ་བསྒིལ་བཏང་ན་

གཟན་པ་དང་ཆག་གཉིས་ཀི་གློ་ཆློད་པ་ལར་དློན་ཚན་ཁག་གཉིས་ཁག་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་བའི་

དློན། ག་དང་ལློ་དློད་ཡློག་པ་གཟན་བསྒིལ་གིས་སྤད་པ། 

ཡློག་པློ། ① མེ་དཀྲུག་བེད་ཤིང་རྒྱུག ② འཕང་ལློའི་སློག་ཤིང་དང་སྐུད་པ་དཀྲི་སའི་ཤིང་རྒྱུག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡློག་བུ། ཞིང་ནང་སྐྱེ་བའི་རྩྭ་ངན་གི་བེ་བག་ཅིག 

ཡློག་མློ། ལྡུམ་བུའི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་རྨ་འབས་འདུལ། 

རྣག་ཆུ་སྐེམ། 

ཡློག་ཡློག [ཡུལ]མང་ཞིང་མཐུག་པའི་ཁབ་ཚུལ། ཤིང་ལ་འབས་བུ་ཡློག་ཡློག་བཏགས་པ། ནང་

ལ་རམ་པ་མེད་ཀང་སེའུ་ཁུང་རམ་རལ་ཡློག་ཡློག 

ཡློག་རིག་སྲུམས། མལ་ཆས་ཀ་ིགཡས་གཡློན་མདློ་ཕློགས་ཚང་མ་ཡག་པློར་བསུམ་པར་བརློད། དཔེར་

ན། ཡློག་ར་ིཡག་པློ་སྲུམས་ན་མ་གཏློགས་འཁག་ག་ིརེད་ལ་བུའློ།། བསམ་ག་ིའབ་ིཚུལ་གཞན་ཞིག

ཡློག་ལི། རང་ཚུགས་མི་ཟིན་པར་གཞན་ལ་ངློ་དགའ་བེད་པའི་བ་སྤློད་ཀི་མིང་སྟེ། ཡློག་ལི་ཤ་དར་

ཁག་དར་གི་འཕུར་མ་ལིང་ཁློད་ང་ལ་ཉློན། མི་ཡློག་ལི། བཙན་པློ་ལ་ཡློག་ལི་མ་བེད། 

ཡློག་ཤིང་། ལུག་བལ་དང་། འཁི་ལུ་སློགས་སེམས་ཅན་གི་སྤུ་རིགས་རྣམས་ཤིང་ཐུར་ཞིག་གིས་

ལག་པ་སྐློར་ཡློག་ནས་སྐུད་པ་བེད་པའི་དློན།

ཡློགས། ཡློག་པའི་སྐུལ་ཚིག 

ཡློགས་པ། ① ཡློག་པའི་འདས་པ། ② [རིང]ཁབ་པ་དང་ཁེབས་པ། 

ཡློང་རྐྱེན། འབྱུང་གཞི། ན་ཚའི་ཡློང་རྐྱེན། གློད་གཞིའི་ཡློང་རྐྱེན། 

ཡློང་ཁང་། གློང་ཁེར་ནང་གི་ཟ་ཆས་ཚོང་པ་ཆུང་ཁག་ས་ནས་ཁལ་བསྡུ་མཁན་གི་ལས་ཁུངས་ལ་

ཡློང་ཁང་ཟེར། 

ཡློང་ཁུངས། འབྱུང་ཁུངས། ར་བ་ཡློ་བསང་བེད་ཅིང་ཡློང་ཁུངས་གཙང་མ་བཟློ་བ། ཡློང་ཁུངས་

གསར་གཏློད། དཔལ་འབློར་ལློངས་སྤློད་ཀི་ཡློང་ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། 

ཡློང་སློ། ཚུར་ཡློང་བའི་རྒྱུ་དངློས་སམ་ཚུར་འབབ་པའི་རྒྱུ་དངློས། ཡློང་སློ་སྡུད་པ། 

ཡློང་ཉག་འཁེལ། ཡློང་བ་སྟབས་འཁེལ་བ། དེ་རིང་ཡློང་ཉག་འཁེལ་འདུག་མ་གཏློགས་སྤིར་བཏང་

མཇལ་ཀང་ཐུབ་པ་མི་འདུག 

ཡློང་ཐང་། འབབ་སློ། ལློ་ལེགས་བྱུང་སྟེ་འབྲུ་རིགས་ཀི་ཡློང་ཐང་འཕར་བ། 

ཡློང་དེབ། ཡློང་སློའི་རིས་དེབ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཡློང་མདློག་ཁ་པློ། ① སེབ་རྒྱུའི་བཟློ་ཐློན་པློ། ② ཕན་ཐློགས་པའི་གནས་ཡློད་པ། ཁང་པ་དེ་ཡློང་

མདློག་ཁ་པློ་ཞིག་འདུག 

ཡློང་སྡུད། ཚུར་ཡློང་རྒྱུའི་དངློས་པློའི་སྡུད་ཚགས། 

ཡློང་སྡུད་པ།ས་དུས་བཀར་རྒྱའི་ཡློང་འབབ་ལེན་མཁན། 

ཡློང་ཕུར། མཆློད་རེན། 

ཡློང་ཕི་སྐློར། དེང་སང་ཕི་རབས་ཀི་དུས་སུ་ཞེས་པའི་བརྡ་རིང་ལ་གློ 

ཡློང་བ། ① ཚུར་འློང་བ། ཡློང་རན་པ། ཡློང་ཉེ་བ། ཡློང་འདློད་མེད་པ། ཡློང་ཁུལ་བེད་པ། ཁློ་རང་

ཡློང་དང་མི་ཡློང་། གཞས་ལ་ཡློང་རྒྱུ་ཞློ་གང་། གཞས་གློས་གཡར་ག་སང་གང་། ② འབྱུང་བ་

དང་། འགྱུར་བ། བརློན་འགྲུས་མ་བས་པར་གྲུབ་འབས་བཟང་པློ་ཡློང་མི་སིད། ལག་པ་གཅིན་

པས་བཀྲུས་པའི་གཙང་མ་ཡློང་མི་ཤེས། གནས་ཚུལ་ཡག་པློ་ཡློང་བཟློ་འདུག ③ དུས་སྐབས་

མ་འློངས་པ་སྟློན་བེད་ཀི་ཚིག་ཕད་ཅིག དེ་ལར་བས་ན་འགིག་མི་ཡློང་། རེས་མ་མཇལ་ཡློང་། 

ཆར་པ་འབབ་ཡློང་། འདྲེད་བརྡབ་ཤློར་ཡློང་། 

ཡློང་འབབ། ཚུར་ཡློང་སློའི་འབབ། སྤི་པ་ཞིག་ཡློང་འབབ་ཁེར་གཙང་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་ཡློད་ན་ཁེ་སྐྱེད་

ཆེན་པློ་རེད། 

ཡློང་རིས། ① ཚུར་ཡློང་སློའི་རིས། ② ཚུར་འློང་རྒྱུའི་གབས་སམ་འདུན་པ། 

ཡློང་གཞི ཡློང་རྐྱེན་དང་འབྱུང་ཁུངས། འཁྲུག་རྐྱེན་ཡློང་གཞི། 

ཡློང་ཡེ། [རིང]① ངེས་པར། ② རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ། ③ ར་བ་ནས་སམ་གཏན་ནས། 

ཡློང་ལས་ཆེ། འབློར་ཤས་ཆེའམ་འཐློབ་ཤས་ཆེ་བ། སློབ་མ་མང་ཤློས་འདིར་ཡློང་ལས་ཆེ། 

ཡློང་སློང་། ཚུར་ཡློང་གི་འབབ་དང་ཕར་སློང་གི་གློན། 

ཡློངས། ① ཀུན་ནས་ཐམས་ཅད། དམངས་ཡློངས། འཛམ་གིང་ཡློངས། མི་དམངས་ཡློངས་ལ་

དབང་བའི་ལམ་ལུགས། ② ཡི་གེ་འདིའི་མཐར་སུ་སྦར་ན་ཐམས་ཅད་དུའམ་ཚང་མར་ཞེས་པ་

དང་མཚུངས་པའི་དློན་སྟློན་པའི་ཚིག་རྒྱན་ཞིག ཡློངས་སུ་བསྐློར་བ། ཡློངས་སུ་ཁབ་པ། 

ཡློངས་སུ་གྱུར་པ། ཡློངས་སུ་གགས་པ། ཡློངས་སུ་གྲུབ་པ། ཡློངས་སུ་མཐུན་པ། ཡློངས་སུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྨིན་པ། ཡློངས་སུ་བདག་བཟུང་མ་བས་པ། ཡློན་ཏན་ཡློངས་སུ་རློགས་པ། མིང་ཡློངས་སུ་

གགས་པ། མིང་ངན་ཡློངས་སུ་གགས་པ། ས་ཆེན་པློ་ནློར་དང་སྐྱེ་བློས་ཡློངས་སུ་གང་བ། 

ཡློངས་སུ་དག་པའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས། 

ཡློངས་སྐྱློབ། [མངློན]ཤིང་ར། 

ཡློངས་ཁབ། ཚང་མའམ་རྒྱ་ཁབ། ཡློངས་ཁབ་བདནེ་དློན། ཡློངས་ཁབ་འདམེས་བསྐློ། ཡློངས་ཁབ་བརྡ་ཡགི 

ཡློངས་ཁབ་ཏུ་སྤློད་གློ་ཆློད་པ། ཁིམས་ལུགས་སློགས་ཁློན་ཡློངས་རྒྱ་ཁབ་དུ་བེད་སྤློད་བེད་པ། 

ཡློངས་ཁབ་འདེམས་བསྐློ། འདེམས་བསྐློ་བེད་སྟངས་ཤིག་སྟེ། འདེམས་བསྐློའི་དབང་ཆ་ཡློད་པའི་

སྤི་འབངས་མང་ཆེ་བས་རྒྱལ་ཁབ་དབང་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་འཐུས་མི་འདེམས་བསྐློའི་ནང་

བཞུགས་པ་ལ་བརློད། 

ཡློངས་གགས། ① ཐུན་མློང་དུ་ཟེར་བའི་རིགས། ② ཀུན་གིས་ཤེས་པའམ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཤེས་པ། 

ཡློངས་གྲུབ། མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཡློངས་སུ་གྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་བསྡུས་མིང་། འདིའི་

དློན་ནི། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། དློན་དམ་ཆློས་ཉིད་ཡློངས་གྲུབ་དེ་བཞིན་ཉིད། །རང་བཞིན་

དག་པ་གློ་བུར་དྲི་མེད་དང་། །ལམ་ཤེས་གསུང་རབ་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་པ་བཞི། གདློད་མའི་

དློན་དམ་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆློས་ཉིད་ནི་ཡློངས་གྲུབ་ཅེས་བ་ཞིང་། དེ་ལ་ངློ་བློའི་སློ་ནས་དབེ་

བ་མེད་ཀང་། ཆློས་ཅན་སློ་སློ་དང་འབེལ་བའི་ཚུལ་གིས་དབེ་བ་མང་པློར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། 

གཟུགས་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ཚོར་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཅེས་པ་ལ་སློགས་པ་གསུངས་པ་

རྣམས་སློ།། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ཀིས། རང་བཞིན་གིས་དག་པའི་ཆ་དང་། གློ་བུར་གི་དྲི་

མ་མེད་པ་དང་། ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་ལམ་སློམ་པའི་དམིགས་

ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་བཞི་ལ་དགློངས་ནས་དངློས་བཏགས་ཀི་དབེ་བ་མ་ཕེས་པར། རང་བཞིན་

ཡློངས་གྲུབ། དྲི་མེད་ཡློངས་གྲུབ། ལམ་ཡློངས་གྲུབ། དམིགས་པ་ཡློངས་སུ་གྲུབ་པ་བཞིར་

གསུངས་པ་དང་། དབུས་མཐའ་རྣམ་འབེད་དུ། འགྱུར་མེད་ཡློངས་གྲུབ་དང་། ཕིན་ཅི་མ་ལློག་

པའི་ཡློངས་གྲུབ་གཉིས་སུའང་བསྟན་པར་མཛད་དློ།། ཞེས་གསུངས་སློ།། འདིའི་དློན་མདློར་

བསྡུས་ན། ཆློས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་གི་གནས་ལུགས་གང་ཡིན་པ་དེ་རློགས་པ་ལ་ཟེར། དེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཡང་བདེན་པའི་རང་བཞིན་དེ་ཉིད་རློགས་པའི་ཚུལ་དང་། གློ་རིམ་ལ་བརེན་ནས་ནང་གསེས་ཀི་

དབེ་བ་དེ་དག་ཕེས་པ་རེད། སློ་སྐྱེའི་བློ་ཡིས་ཡློངས་གྲུབ་ཀིས་མཚན་ཉིད་དངློས་མི་རློགས་

ཤིང་། ཡློངས་གྲུབ་ཀིས་མཚན་ཉིད་རློགས་ཟིན་པའི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སློ་སྐྱེའི་ཐ་སྙད་ཀང་མི་འཇུག་

པ་གང་ཟག་དེ་གནས་འགྱུར་འགློ་བའི་ཚུལ་ཤེས་དགློས། འློན་ཀང་དཔེར་བརློད་ཙམ་བཤད་ན། 

དཔེར་ན། བརྡ་སྤློད་རིག་པ་མི་ཤེས་པའི་སློབ་མ་ཞིག་ལ། བརྡ་སྤློད་རིག་པའི་གཞུང་གི་གནས་

ལུགས་རྣམས་བསབས་ཤིང་། ཡི་གེ་སློ་སློའི་སྒའི་སྐྱེ་གནས་དང་། རྐྱེན་གི་བེད་རློལ། སློག་ཆེན་

དང་སློག་ཆུང་། སྒ་ལན་དང་སྒ་མེད། ཕློ་མློ་མ་ནིང་གི་རགས་ཀིས་འཇུག་ཚུལ་རྣམས་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་བསབ་པའི་སྐབས་ཀི་སློབ་མ་དེ། བརྡ་སྤློད་རིག་པའི་ཡློངས་གྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད་མ་

རློགས་པའི་བློ་ཅན་གི་གང་ཟག་ཅིག་རེད། ནམ་ཞིག་བརྡ་སྤློད་རིག་པའི་གནས་ལུགས་རྣམས་

བང་ཆུབ་པར་ཤེས་ཤིང་། བརྡ་སྤློད་རིག་པའི་ཆེད་རམས་པ་ཆགས་པ་དང་། དེར་བརྡ་སྤློད་རིག་

པའི་ཡློངས་གྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད་རློགས་པའི་བློ་ཅན་གི་གང་ཟག་ཟེར་ཆློག་པ་ལ་བུ་རེད།

ཡློངས་གྲུབ་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད། ཡློངས་སུ་གྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་དང་དློན་གཅིག 

ཡློངས་གྲུབ་ཀི་རེན། ཡློངས་གྲུབ་ཀི་རེན་དུ་གྱུར་པ་ནི་གཞན་དབང་སྟེ་སྟློང་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་

པའི་གཞིའློ།། 

ཡློངས་གྲུབ་གཉིས། འགྱུར་མེད་ཡློངས་གྲུབ་དང་། ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པའི་ཡློངས་གྲུབ་སྟེ་གཉིས་སློ།། 

ཡློངས་གྲུབ་རྣམ་དགུ། ཡུམ་རྒྱས་པ་ལས། དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། མ་ནློར་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད། གཞན་

མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་ཉིད། ཆློས་ཉིད། ཆློས་ཀི་དབིངས་དང་། ཆློས་གནས་པ་ཉིད། ཆློས་སྐྱློན་

མེད་པ་ཉིད། ཡང་དག་པའི་མཐའ་དང་། བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་དབིངས་རྣམས་ནི་རིམ་པ་

ལར་འཇིགས་པ་མེད་པ་ཡློངས་སུ་གྲུབ་པ། དེ་བཞིན་དུ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་དང་། འགྱུར་བ་མེད་

པའློ།། ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ། རྣམ་པར་བང་བའི་ཆློས་ཀི་རྒྱུ་ཉིད། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཕིར་མི་ལློག་

པ་དང་། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དུ་རློག་གེའི་ལམ་ལས་འདས་པར་ཡློངས་སུ་གྲུབ་པ་རྣམས་སུ་སློབ་དཔློན་

དབིག་གཉེན་གིས་གསུངས་སློ།། 

ཡློངས་གྲུབ་ཚེ་ཡི་ནད། སྨན་དཔྱད་ཁློ་ན་ལ་བསྟེན་ནས་བཅློས་དགློས་པའི་ལུས་ཀི་འབྱུང་ཁམས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཕེལ་ཟད་འཁྲུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། ཕི་མ་འཕིན་ལས་རྒྱུད་ལས། བརྒྱ་དང་

ར་གཅིག་ཡློངས་གྲུབ་ཚེ་ཡི་ནད། མ་བཅློས་འཆི་ལ་བཅློས་ན་འཚོ་བ་ཡློད། དེ་ཡང་དང་པློ་བར་

དང་ཐ་མ་གསུམ། ཚ་བའི་མངློན་ཚུབས་ལམ་ནས་མི་ཟླློག་པ། གཉེན་པློ་གློགས་ཀིས་ལེན་དུ་

མི་སྟེར་ཕིར། སྟློབས་ཆུང་གློགས་མེད་གསར་དུས་མི་ཟླློག་མེད། བར་དུ་ནད་རྒྱས་གཉེན་པློས་

ཆློམས་པ་དཀའ། དཔེར་ན་ཤྭ་ཡི་གདློང་དུ་རགས་བརེགས་པ། ཞར་ལ་ཁེར་ཡང་ཞར་ལ་

བསྣན་པ་ཡིས། ཆུ་ཤུགས་ཟད་ནས་རགས་ཀིས་ཐུབ་པར་སྣང་། དེ་བཞིན་ནད་རྒྱས་གཉེན་པློ་

འཐབས་པ་ཡིས། མི་ཆློམས་འདྲ་ཡང་བསྟུན་ན་ནུས་པ་ཐློན། གང་རྒྱས་ལྕི་བ་གཉེན་པློས་

ཆློམས་དཀའ་སྟེ། གློ་མཚོན་བཅས་པའི་ཚོང་པ་དཔུང་བཅས་འདྲ། དེ་ལ་གཉེན་པློ་ཚན་ཆེ་དར་

དྲག་དགློས། ཞེས་དང་། འབེ་ལློ་ཙཱ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁབ་ཀིས་མཛད་པའི་ཐློར་བུའི་སྐློར་ཉེར་

མཁློ་སྣ་ཚོགས་བསྡུས་པ་ལས། ཡློངས་གྲུབ་ཚེ་ཡི་ནད་ནི། ནད་ཀི་རྒྱུ་ཡློངས་རློགས་གྲུབ་པ་

ལུས་ཀི་ཁམས་ཟུངས་དང་། དྲི་མ། ཉེས་པ་བཅས་འཕེལ་ཟད་འཁྲུགས་པ་ཁློ་ན་ལས་བྱུང་ཞིང་

སྨན་དཔྱད་མ་བསྟེན་ན་ཚེ་ཡི་འདུ་བེད་ལྟུང་བའི་ནད་ཀི་མིང་ངློ་།། ཞེས་དང་། 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། ཡློངས་གྲུབ་ཚེ་ནི། རང་ཉིད་འཆི་བར་མ་ངེས་པའི་ལས་དང་

འཕལ་རྐྱེན་གཉིས་སྟློབས་ཆེ་ཆུང་གང་རུང་ལས་འབྱུང་ཞིང་རང་ཉིད་གསློ་བ་གསློ་དཔྱད་ལ་

བལློས་དགློས་པའི་ནད། ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཡློངས་བགང་། [མངློན]ལློ། 

ཡློངས་བསྒགས། ཡང་ན། མངློན་གསལ་དང་། ཡློངས་ཁབ། ཁློམ་བསྒགས། མངློན་མཚན་སློགས་

དློན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཡློངས་བསྒགས་མི་བེད་པའི་འདྲི་གཅློད། དམིགས་བསལ་གི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་རིགས་ཀི་རྐྱེན་པས་

ཡློངས་བསྒགས་མིན་པའི་འདྲི་གཅློད་བེད་པ། 

ཡློངས་འགིབ། [མངློན]ཟླ་བ། 

ཡློངས་བསློ། དགེ་བ་ཡློངས་སུ་བསློ་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཡློངས་གཅློད། བློས་རགས་ཚུལ་གི་ཁད་པར་ཞིག་སྟེ། གཞི་དེ་ཆློས་དེ་ཡིན་པར་ཡློངས་སུ་གཅློད་

པ་སྟེ་ཚུར་སྒྲུབ་པའི་སློ་ནས་རློགས་པའམ་དགག་བ་བཀག་པའི་ཤུལ་དུ་ཆློས་གཞན་སྒྲུབ་པ། 

དཔེར་ན། གཞི་བུམ་པ་ལ་བུ་དེ་བློས་རག་པ་ཡིན་པ་ཕར་རྣམ་པར་བཅད་པའམ་རག་པ་མ་ཡིན་

པར་ངེས་པའི་སྟློབས་ཀིས། དེ་མི་རག་པ་ཡིན་པ་ཚུར་ཡློངས་སུ་གཅློད་པའམ་གྲུབ་པ་ལ་བུ། 

ཡང་དཔེར་ན། ཐག་ཁ་སྦྲུལ་འཛིན་ལ་མཚོན་ན། ཐག་ཁ་སྦྲུལ་ཡིན་པ་བཀག་པ་རྣམ་བཅད། ཐག་

ཁ་ཐག་ཁར་སྒྲུབ་པ་ཡློངས་གཅློད་དློ།། 

ཡློངས་འཇློ་མ། [མངློན]བཞློན་མའམ་འློ་མ་བཞློ་རྒྱུ་ཡློད་པའི་མློ་ཕྱུགས། 

ཡློངས་འཇློམས། [མངློན]བསྐལ་པ། 

ཡློངས་བརེས་ཀི་རྒྱན། དློན་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བརློད་འདློད་ཀི་དངློས་པློ་གང་རུང་གི་

ཡློན་ཏན་དང་བ་བ་ལ་སློགས་པ་ཕར་ཚུར་བསྣློལ་ཏེ་གློ་བརེས་བས་པའི་རྒྱན་ཞིག་ལ་ཟེར། 

ཡློངས་རློགས། དློན་ཡློངས་རློགས་ཤེས་པ། དམ་པའི་དློན་གནད་ཡློངས་རློགས་བེད་པ། 

ཡློངས་ཐློས། [མངློན]ཆང་། 

ཡློངས་འཐློར། [མངློན]མློན་ལུག་ག་སང་། 

ཡློངས་དག་འབུལ་བ། གསློ་སྦློང་སློགས་ཀི་ལས་གལ་དེར་དངློས་སུ་ཞུགས་མ་ཐུབ་ཀང་བདག་

ཉིད་ཀིས་གསློ་སྦློང་ཉམས་སུ་མློང་བར་བ་བའི་ཕིར་རམ། བདག་ཉིད་ཡློངས་སུ་དག་པར་བ་

བའི་ཕིར། ཡུལ་ལས་བེད་པའི་དགེ་འདུན་དང་། དགེ་འདུན་གིས་ཡློངས་སུ་དག་པ་ལེན་པ་ལ་

བསྐློས་པའི་དགེ་སློང་ལ། ལས་གལ་དེར་འདུ་བའི་རྐྱེན་མ་ཚང་ཞིང་ལྟུང་བས་རྒྱུད་ཡློངས་སུ་

དག་པའི་གང་ཟག་གིས་གསློ་སྦློང་དང་དགག་དབེའི་ལས་ཁློ་ནར་ཡློངས་དག་འབུལ་བའི་

སགས་ཚིག་ལན་གསུམ་བརློད་པའློ།། 

ཡློངས་དག་བཞི། དག་པ་བཞི་དང་དློན་གཅིག

ཡློངས་གདམ། 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། 

ཡློངས་འདུ། ① ཐམས་ཅད་འདུ་བའམ་འཛོམས་པ། ② [མངློན]དཔག་བསམ་ཤིང་། ③ ལྷའི་རེད་ས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡློངས་འདུ་ཅན། [མངློན]རི་བློ་སློས་ངད་ལན། 

ཡློངས་འདུ་ས་བརློལ་ལློན་ཤིང་། གློང་ཁེར་ལ་ན་སྡུག་དེའི་ཕི་རློལ་གི་བང་ཤར་མཚམས་ན་དཔག་

བསམ་གི་ཤིང་ཡློངས་འདུ་ས་བརློལ་ཞེས་བ་བ། ར་བ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ཐུར་དུ་ཟུག་པ། སྟེང་

དུ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་འཕགས་པ། ཡལ་ག་དང་ལློ་འདབ་ཀིས་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུར་ཁབ་པས་ཆུ་

ཞེང་དུ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་སྟེ་མཐའ་སྐློར་དུ་དཔག་ཚད་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཡློད་པ། དེའི་མེ་

ཏློག་དང་འདབ་མ་རྒྱས་པའི་དྲི་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུར་ལང་བ། 

ཡློངས་འདུས་དགློན། ཤར་བམས་པའི་གནས་ཆེན་ཡློངས་འདུས་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། 

འདེབས་ལློ་སློགས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ཇློ་ནང་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡློངས་འདྲེན། [མངློན] ① རྒྱན་འཇློག་གི་རེད་མློ། ② སངས་རྒྱས། ③ བརྒྱ་བིན། 

ཡློངས་འདྲེས། གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་གི་ས་བཅད་དང་པློ་ནས་བཅློ་ལྔ་བར་གི་མཚན་ཉིད་སྣ་ཚོགས་

འདྲེས་པའི་གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་ཞིག་རེད། 

ཡློངས་ལན་མ། [མངློན]ས་གཞི། 

ཡློངས་སྤློད་པ། ① ལློངས་ཡློངས་སུ་སྤློད་པ། ② [མངློན]བན་གཡློག

ཡློངས་སྤློད་དྲུག་ཅུ། རྒྱུད་བ་མ་ར་འགེལ་དུ་གསུངས་པ་ལར། རྒྱན་བཞི། སྣང་བ་བརྒྱད། སྙིང་རེ་

ཆེན་པློ་བཅུ་དྲུག བང་སེམས་ཀི་ལས་སློ་གཉིས་དེ་རྣམས་བསློམས་པ། 

ཡློངས་ཕློགས། [མངློན]ཤིང་ར། 

ཡློངས་འཕློག་གབ་ཚིག གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་བཅུ་གསུམ་པ། གབ་བ་གང་ཞིག བརློད་བའི་དློན་དང་

འབེལ་བའི་མིང་གི་སྦློར་བ་མང་པློ་ཞིག་ཕེང་བ་ལར་སྒིག་པས་ས་མ་ས་མའི་དློན་ཕི་མ་ཕི་མས་

རིམ་བཞིན་འཕློགས་པ་ལར་དུ་གབ་པ་ཡློངས་འཕློག་གབ་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད། 

ཡློངས་དབང་། [མངློན]སེང་གེ

ཡློངས་འབབ། [མངློན]ཆང་། 

ཡློངས་རློགས། ཚང་མའམ་ཆ་ཚང་། སྐྲ་རང་གཅིག་འཐེན་ན་གཟུགས་པློ་ཡློངས་རློགས་འགུལ་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

བ་བ་ཕ་མློ་དག་ཀང་ཡློངས་རློགས་གྲུབ། 

ཡློངས་རློགས་དགེ་བསྙེན། ར་བ་བཞི་དང་ཆང་བཅས་ལྔ་གང་སྲུང་བའི་དགེ་བསྙེན། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་wide area network ཟེར། 

ཡློངས་རློགས་རབ་དགའི་ལྷ་ཁང་། སར་ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐུ་དུས་རྒྱ་ཕློགས་སུ་སློ་

མིག་བསྟན་ཏེ་ལྷ་ཁང་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཕག་བཏབ་པའི་མཐའ་མདློ་སྨད་མི་ཉག་ས་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་

ལྷ་ཁང་ཞིག་སྟེ། ད་ལ་མི་ཉག་ལྷ་སང་དགློན་པ་ཞེས་སུ་འབློད་པ་དར་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡློངས་འཛིན། ① སིད་ཞིའི་མཐའ་གཉིས་ལས་ཡློངས་སུ་སྐྱློབ་པའམ་འཛིན་པའི་སློབ་དཔློན་ཏེ། བ་

སྤྲུལ་ཆེ་ཁག་གི་དགེ་རྒན། ② ཡློངས་སུ་འཛིན་པའི་དངློས་པློ། ③ [མངློན]ཆུ་བི་ལློ། ④ བང་

སེམས་སྦློར་ལམ་པ་ཐེག་ཆེན་དུ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པར་བེད་པའི་ཁད་ཆློས། 

ཡློངས་འཛིན་འབློང་རེ་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས། རེ་འདི་ནི་ཉང་སྟློད་གམ་བུ་ཞེས་པར་ཡབ་དཔལ་ལན་

སི་ཆློད་དང་ཡུམ་མཆློག་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་

༡༧༤༥ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་ལ་འབློང་རེ་ཆློས་ལན་གི་དྲུང་དུ་གཙུག་ཕུད་

ཕུལ། མཚན་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་ང་གཅིག་པར་པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་

ཉི་མ་མཆློག་གི་ཡློངས་འཛིན་མཛད། ལློ་གཉིས་སློང་རེས་སྐུ་གཟུགས་ཐང་མིན་གིས་ཡློངས་

འཛིན་དགློངས་ཞུ་གནང་ནས་བདེ་ཆེན་ཆློས་འཁློར་རི་ཁློད་དུ་སྒྲུབ་པར་གཞློལ། བཀའ་རློམ་

ལ། བཤེས་གཉེན་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རློགས་པ་བརློད་པ་དད་ལན་རེ་སྐློང་ནློར་བུའི་དློ་

ཤལ་ཞེས་བ་བ་དང་། རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློའི་བསྙེན་སྒྲུབ་བ་བའི་རིམ་པ་བ་མའི་བིན་

རླབས་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ། བཅློམ་ལན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་བསྙེན་ཡིག ཤེར་

སྙིང་གི་མདློའི་སས་དློན་མངློན་རློགས་གསལ་བའི་ཉི་མ། བཟང་སྤློད་སྨློན་ལམ་གི་དློན་འགེལ་

ཀུན་བཟང་དགློངས་རྒྱན། གྲུབ་མཐའ་གིང་བཞི་གསལ་བའི་ཉི་མ་སློགས་མང་དུ་མཛད།དགུང་

ལློ་ང་དྲུག་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༨༠༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཡློངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན། རེ་འདི་གཙང་སྟློད་སྐྱེད་གློང་པད་ཁུད་ནང་པའི་རིགས་སུ་ཡབ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚངས་པ་དཀར་པློ་དང་ཡུམ་ཚེ་རིང་དཔལ་འཛོམས་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་

པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༧༡༣་ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བདུན་ཐློག་ཐློས་བསམ་གིང་གི་ཆློས་རེ་

ཚེ་བརན་རྣམ་རྒྱལ་གི་དྲུང་དུ་དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་ཏེ་མཚན་དབུ་རྒྱན་ཆློས་འཕེལ་ཞེས་

བསྩལ། ཨ་ནེས་ཀློག་བསབས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་པར་བཀྲས་ལྷུན་དྲུང་རམས་པ་ནས་ཆློས་སྤློད་

འཛིན་སྐྱློར་གནང་དུ་བཅུག དགུང་ལློ་བཅུ་ཐློག་བཀྲས་ལྷུན་གི་ཆློས་སློར་ཞུགས། དེའི་ལློར་པཎ་

ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཀི་དྲུང་ནས་རབ་བྱུང་གི་སློམ་པ་བཞེས། མཚན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་

ཞེས་འདློགས་པར་གནང་། དགུང་ལློ་རེ་གཉིས་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོའི་ཡློངས་འཛིན་དང་པཎི་ཏའི་མཚན་བསྟློད་བཞེས་

ནས་ཕློ་བང་ཆེན་པློ་ཏ་ལར་བཞུགས་ཏེ་དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་བར་ཡློངས་འཛིན་མཛད། བ་མ་

མཆློད་པའི་ཁིད་ཡིག་དང་། སྐྱེས་རབས་སློ་བཞིའི་རྣམ་བཤད་ཐེག་ཆེན་གསལ་བའི་སྒློན་མེ། 

ཤེར་ཕིན་སྟློང་ཕག་བརྒྱད་པ། མངློན་རློགས་རྒྱན་སྦར་ཏེ་བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་གནད་

རྣམས་གསལ་བར་སྟློན་པའི་ཤེར་ཕིན་གསལ་བའི་སྒློན་མེའི་ལེགས་བཤད། དམ་ཚིག་རྡློ་རེའི་

སློམ་བཟླས་དངློས་གྲུབ་ཀུན་བྱུང་། ལམ་རིམ་བ་རྒྱུད་སློགས་མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་དཔེ་པློད་

འབིང་བཅུ་དགུ་ཙམ་མཛད། དབུས་གཙང་གི་ཆློས་སེ་ཆེ་ཆུང་ཚང་མར་འདུལ་བའི་ཕག་ལེན་དང་

ལམ་རིམ་གི་འཆད་སེལ་ནར་མར་བསྐྱངས།དགུང་ལློ་དློན་བདུན་སྐབས་རྒྱལ་བ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་

མཚོའི་ཐུགས་མློས་བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་གིབ་ཚེ་མཆློག་གིང་དགློན་པ་ཕག་བཏབ། དགུང་ལློ་

ག་གཅིག་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༧༩༣ལློར་སྐུ་གཤེགས།

ཡློངས་ཟླུམ་མིག [མངློན]ཁིམ་བ། 

ཡློངས་བཟང་ཅན། [མངློན]ཤུག་པ། 

ཡློངས་ཤེས། ① ཐམས་ཅད་ཤེས་པ། ② མཐློང་སང་སངས་པའི་ཡློངས་ཤེས། 

ཡློངས་སུ། ལེགས་པར་རམ་ཆད་པ་མེད་པའི་དློན་ཏེ། ད་ལློའི་འཆར་གཞི་ཡློངས་སུ་གྲུབ་ཡློད་

འདུག ལས་འགན་ཡློངས་སུ་གྲུབ་ལ་བུ། 

ཡློངས་སུ་གྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད། མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་ནང་གསེས། གནས་ལུགས་སུ་གྱུར་པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཆློས་ཉིད། དློན་དམ་པར་ཡློད་པ་སྟེ། བཏགས་ཡློད་ཀི་དགག་བ་ཀུན་བཏགས་ཀིས་སྟློང་པའི་

འདུས་མ་བས་དང་། གཟུང་འཛིན་གཉིས་སྟློང་གི་ཤེས་པ་རྣམ་པར་མི་རློག་པ་རྣམ་པར་དག་

པའི་དམིགས་པ་དེ་ལས་གཞན་དུ་མེད་པར་ཡློངས་སུ་གྲུབ་པ། 

ཡློངས་སུ་བསློ་བའི་འཁློར་ལློ། འཕགས་པ་ཡློངས་སུ་བསློ་བའི་འཁློར་ལློ་ཞེས་བ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་

པློའི་མདློ།། ལིའི་དགེ་སློང་ཤཱིལ་དྷརྨ་དང་། བློད་ཀི་བན་དེ་རྣམ་པར་མི་རློག་པས་བློད་ཡིག་ཏུ་

བསྒྱུར་པ་རྣམས་སློ།། 

ཡློངས་སུ་ཉམས་པའི་རྒ་བ་བདུན། གཟུགས་འགྱུར་བ། སྟློབས་འགྱུར་བ། ཤེས་རབ་འགྱུར་བ། དྲན་

འགྱུར་བ། ལློངས་སྤློད་འགྱུར་བ། དབང་པློ་འགྱུར་བ། ཚེ་འགྱུར་བའློ།། 

ཡློངས་སུ་ཉམས་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་མཐློང་བའི་ཆློས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་ལས་ཡློངས་

སུ་ཉམས་པར་འགྱུར་པའི་སྐལ་བ་ཅན། 

ཡློངས་སུ་ཐློས། [མངློན]ཆང་། 

ཡློངས་སུ་དག་པ། ཟག་མེད་ཀི་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་གི་ནང་གསེས་རེན་ཡློངས་དག་སློགས་ལ་དབང་

བསྒྱུར་བའི་རང་གཞན་གི་དློན་སྒྲུབ་པའི་སེམས་རེ་གཅིག་པ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པའློ།། 

ཡློངས་སུ་དག་པ་གསུམ། དགེ་བའི་ར་བ་དང་སྨློན་ལམ་དང་ལ་བ་སྟེ་གསུམ་པློ་དག་པ། 

ཡློངས་སུ་འདྲེས་པའི་གབ་ཚིག གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་བཅུ་དྲུག་པ། གབ་ཚིག་གང་ཞིག སར་བཤད་

ཟིན་པའི་དེ་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྣ་ཚོགས་ཅི་རིགས་པར་འདྲེས་པ་ཡློངས་འདྲེས་གབ་ཚིག་

གི་མཚན་ཉིད། 

ཡློངས་སུ་སྤློད་པ། ཡློངས་སྤློད་པ་དང་དློན་གཅིག 

ཡློངས་སུ་མ་ཤེས་པ་ཤེས་པའི་དབང་པློ། ཀུན་ཤེས་བེད་པའི་དབང་པློ་དློན་གཅིག 

ཡློངས་སུ་མི་ངལ་བའི་བརློན་འགྲུས། ལེ་ལློའི་གཉེན་པློར་གྱུར་པའི་སེམས་བྱུང་། 

ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བ། སིད་ཞི་གཉིས་ཀི་མཐའ་ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བའློ།། 

ཡློངས་སུ་འཛིན་པ། སྤིར་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་ཞེས་པ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་། རང་ལ་ཆློས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀི་འབེལ་བ་ཐློབ་པའི་བ་མ་ལ་ཟེར་ཞིང་། སྐབས་འགར་བ་མ་ཚོའི་དགེ་རྒན་ལ་ཡློངས་འཛིན་

ཟེར་བ་ཡང་ཡློད། 

ཡློངས་སུ་འཛིན་པའི་དགེ་བ། བསློད་ནམས་བ་བའི་དངློས་པློས་མཐློ་རིས་དང་བང་གློལ་སྐྱེད་པ། 

ཡློངས་སུ་འཛིན་པའི་མི་དགེ་བ། སློ་གསུམ་གི་ཉེས་སྤློད་ཀི་འབས་བུ་མི་འདློད་པ་འབིན་པའློ།། 

ཡློངས་སུ་འཛིན་པའི་ལུང་མ་བསྟན། བཟློ་གནས་གློམས་པས་སད་མའི་ཚེ་དེ་ལ་གློམས་པ་མྱུར་དུ་

རློགས་པ་ལ་བུའློ།། 

ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་རློགས་པའི་དབང་པློ། ཀུན་ཤེས་ལན་པའི་དབང་པློ་དང་དློན་གཅིག 

ཡློངས་སུ་ཤེས་པའི་དབང་པློ། ཀུན་ཤེས་པའི་དབང་པློ་དང་དློན་གཅིག

ཡློངས་ལྷུངས། [མངློན]དྲག་ཆར། 

ཡློད། ① གཏློགས་པ་དང་དབང་བའི་དློན་ཏེ། ང་ལ་ལྕགས་ར་གཅིག་ཡློད། ② འཛོམས་པའམ་མང་

བའི་དློན་ཏེ། ཞིང་པ་ལ་ཞིང་འདེབས་པའི་ཉམས་མློང་ཡློད། ཁློ་ལ་ཡློན་ཏན་ཡློད། ③གནས་པའི་

དློན་ཏེ། ནགས་ན་རི་དྭགས་ཡློད། མཚོ་ན་མང་པློ་ཡློད། ④ལས་ཚིག་འདས་པའི་མཐར་སྦར་ན་

ཚིག་ཐག་བཅད་པའི་དློན་ཏེ། ལག་ལ་མེ་མདའ་བཟུང་ཡློད། སེམས་ལ་མི་དམངས་བཅངས་ཡློད། 

ཡློད་སྐད། ཡློད་པ་རེད་ཟེར། ལུང་པ་འདིར་གཏེར་ཁ་མང་པློ་ཡློད་སྐད་འདུག 

ཡློད་རྒུ། ཡློད་དགུ་དང་འདྲ། 

ཡློད་རྒྱུའི་ཀུན་བརགས། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ཀི་ཡློད་པ་ཡིན་པའི་ཀུན་བཏགས་ཏེ་གཟུང་

འཛིན་རས་གཞན་དུ་སྒློ་འདློགས་པའློ།། 

ཡློད་དགུ། གང་ཡློད་ཐམས་ཅད། 

ཡློད་དགུ་རལ་སྤྲུག ནུས་པའམ་ལློངས་སྤློད་སློགས་ཡློད་ཚད་འདློན་པ། ལས་དློན་ལ་ཐབས་ཤེས་

ཡློད་དགུ་རལ་སྤྲུག་གིས་འབད་པ། ནུས་ཤུགས་ཡློད་དགུ་རལ་སྤྲུག་གིས་ངལ་རློལ་བས་པ། 

སྟློབས་ཤུགས་ཡློད་དགུ་རལ་སྤྲུག་གིས། ནམ་འཚོའི་བར་དུ་ཞབས་ཞུར་བརློན། 

ཡློད་འགློ། ཡློད་པའི་བཟློ། ཁློ་ལ་ལས་ཀའི་བསམ་འཆར་ཡློད་འགློ། 

ཡློད་རློགས། ཡློད་པར་རློགས་པའི་ཚད་མ་སྟེ། མེད་པར་འཛིན་པའི་སྒློ་འདློགས་བཅད་དེ། ཡློད་པ་
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ལ་ཡློད་པར་ངེས་པའི་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པའློ།། 

ཡློད་ཐང་། ① ཡློད་ལས་ཆེ། ཡློད་དགློས་སམ་ཡློད་ཆློག ཁློ་ལ་བསམ་འཆར་ཡློད་ཐང་། ② ཡློད་

སྟངས་སམ་ཡློད་པའི་འཁློས་ཀ ང་རང་གི་ཡློད་ཐང་ནི་ད་ལའི་དཔལ་འབློར་འདི་རང་ཡིན། 

བདག་གཉེར་དློ་དམ་ལེགས་བཅློས་བས་རྐྱེན་ཐློན་སྐྱེད་ཀི་འཁློས་ཀ་ཡར་རྒྱས་ཡློད་ཐང་འདུག 

ཡློད་མཐའ། དློན་དམ་པའམ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡློད་པར་འཛིན་པའློ།། 

ཡློད་དང་མེད་པའི་ཕློགས། བདེན་པར་ཡློད་པ་དང་ཐ་སྙད་དུ་མེད་པའི་མཐའ་གཉིས་ཀི་ཕློགས་

སེལ་ཏེ་དབུ་མ་པའི་ལུགས་སློལ་ལམ། ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པའི་ཕློགས་གསལ་བར་སློལ་གཏློད་

པའི་དློན་ཡིན། 

ཡློད་དློ་ཅློག གང་ཡློད་ཚང་མ། 

ཡློད་མདློག་ཁ་པློ། ① མེད་བཞིན་དུ་ཡློད་ཁུལ་བེད་པ། ② ཕལ་ཆེར་ཡློད་འགློ། 

ཡློད་འདུག མེད་པའི་ལློག་ཕློགས། ད་ལློ་ལྷག་པར་དུ་ལློ་ཐློག་ཡག་པློ་ཡློད་འདུག 

ཡློད་ན་མེད་ན། ར་བ་ཆ་ེཤློས། རྒྱུ་མཚན་ཡློད་ན་མེད་ན་འད་ིརེད། མཁས་པ་ཡློད་ན་མེད་ན་ཁློ་རང་ཡིན། 

ཡློད་པ། ① མཆིས་པ་སྟེ་མེད་པའི་ལློག་ཕློགས། ཡློད་པར་ངེས་པ། ཡློད་པའི་དངློས་པློ། དངློས་སུ་

ཡློད་པ། ནམ་མཁར་ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་ཡློད། ནམ་མཁར་ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་ཡློད། ② འདས་

ཚིག་གི་རེས་སུ་སྦར་ནས་བྱུང་ཟིན་པའམ། བྱུང་ནས་གནས་བཞིན་པའི་དློན་སྟློན་པའི་ཚིག་

གློགས་ཤིག ཅློག་ཙེ་འདི་ངས་འློད་ཐིང་ཐིང་དུ་ཕིས་ཡློད། ངས་ཁམ་བུ་ཉློས་ཡློད། ཁློ་ལ་ལན་

བཞག་ཡློད། ③ ཚད་མས་དམིགས་པ་སྟེ། ཀ་བུམ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་རྣམས་བློ་ཚད་མས་

ཡློད་པར་དམིགས་པ། 

ཡློད་པ་གཉིས། ཡློད་པ་ལ་ངློ་བློའི་སློ་ནས་དབེ་ན་། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན། བརློད་བ་དང་རློད་བེད། 

རང་མཚན་དང་སྤི་མཚན། སྤི་དང་བེ་བག་བཅས་དྲུག་ཡློད། 

ཡློད་པ་གཞན་སེལ། རློག་པའི་སྣང་ངློར་ན་བེད་མི་ནུས་པ་རྣམ་པར་བཅད་ནས་སྒྲུབ་པའམ་དངློས་

པློར་སྣང་བའི་སྒློ་བཏགས་ཏེ། དངློས་པློའི་གཞན་སེལ། མ་ཡིན་དགག་གི་གཞན་སེལ་གཉིས་

དང་དློན་གཅིག 
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ཡློད་པའི་ཀུན་བཏགས། རྣམ་གངས་པའི་ཀུན་བརགས་སློ།། 

ཡློད་པའི་དངློས་པློ་ལ་ལློག་ལ། དག་བཅློམ་པ་སློགས་མེད་པར་ལ་བ་ལ་བུའི་སྐུར་འདེབས་སློ།། 

ཡློད་པའི་སྟློང་པ་ཉིད། ཇློ་ནང་པའི་གསུང་སྒློས་སུ། གཟུང་འཛིན་གི་དངློས་པློར་སྣང་བའི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ཙམ་སྟེ། མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་ཀི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའི་སྣང་བ་རྣམས་ཀུན་རློབ་

ཏུ་ཡློད་པས་གཞན་དབང་ནི་ཡློད་པའི་སྟློང་པ་ཉིད་དློ།། 

ཡློད་པར་སྨ་བའི་སེ། ཉན་ཐློས་ཀི་ར་བའི་སེ་པ་བཞིའི་ནང་གསེས། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡློད་པར་སྨ་བ་

ཞེས་བ་བ་ནི་སེ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་ཡིན་པ་དང་ཤེས་བའི་གཞི་ལྔ་རས་ཡློད་དུ་སྨ་བས་དེ་

ལར་གགས་ལ། མདློ་འདློན་པའི་ཚེ་སཾ་སྐྲ�་ཏའི་སྐད་དུ་འདློན། མཁན་པློ་རྒྱལ་རིགས་སྒ་གཅན་

འཛིན་ལས་བརྒྱུད། སྣམ་སྦར་སྣམ་ཕན་དགུ་ཡན་ཉེར་ལྔ་མན་ལ་རགས་འཁློར་ལློ་དང་པད་མ། 

དགེ་སློང་གི་མིང་དཔལ་དང་བཟང་པློ་དང་སྙིང་པློའི་མཐའ་ཅན། གྲུབ་མཐའ་དུས་གསུམ་རས་

སུ་ཡློད་པ་དང་། འདུས་བས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་མ་དང་། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་དང་

གངས་མེད་གསུམ་གིས་འཚང་རྒྱ་བར་འདློད་པའི་སེ་པའློ།། 

ཡློད་པློ། ཕྱུག་པློ་དང་རྒྱུ་ནློར་ག་ནློམ་པ་ཡློད་པའི་དློན། མི་ཕྱུག་པློ་ཞིག་རེད་ལ་བུ། 

ཡློད་མིན་མེད་མིན། གཟུགས་མེད་བཞིའི་ནང་གསེས། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་ཏེ་སིད་

པའི་རེ་མློའ ློ།། 

ཡློད་མིན་མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད། ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ལས་ལངས་ནས་འདུ་ཤེས་འདི་ནི་ནད་

དང་ཤུ་བ་དང་ཟུག་རྔུ་ལ་བུའློ་ཞེས་བརགས་ཏེ་འདུ་ཤེས་བཀག་ནས་ཇེ་ཕ་ཇེ་ཕར་གྱུར་པ་དང་། 

འདུ་ཤེས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་སྟེ། འདུ་ཤེས་རགས་པ་ཡློད་པ་ཡང་མ་ཡིན་

ལ་གཏན་ནས་མེད་པའང་མ་ཡིན་པ་ཞིག 

ཡློད་མེད། ཡློད་པ་དང་མེད་པའི་བསྡུས་མིང་། 

ཡློད་མེད་སྐྱེ་འགློག་གི་གཏན་ཚིགས། གཏན་ཚིགས་ཆེན་པློ་ལྔའི་ནང་གསེས། འབས་བུ་ལ་དཔྱློད་

པ་ཡློད་མེད་སྐྱེ་འགློག་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སློ་སྨློན་པ་མེད་པ་སྟློན་པའི་གཏན་ཚིགས་ཏེ། མྱུ་གུ་

ལ་བུའི་དངློས་པློ་ཆློས་ཅན། བདེན་པར་མེད་དེ། རང་རྒྱུའི་དུས་ན་ཡློད་པ་དང་མེད་པ་དང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

གཉིས་ཀ་དང་གཉིས་མིན་ལས་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར། ཞེས་མི་སྣང་བའི་འབེལ་ཟླ་རྒྱུ་མ་དམིགས་

པའི་རགས་སློ།། 

ཡློད་མེད་སྐྱེ་འགློག་མུ་བཞི། རང་རྒྱུ་དུས་ན་ཡློད་པ་དང་། མེད་པ་དང་། གཉིས་ཀ་དང་། གཉིས་ཀ་

མ་ཡིན་པ་ལས་འབས་བུ་སྐྱེ་བའློ།། 

ཡློད་མློད་ཀི། ཡློད་ཀང་ངམ་ཡློད་ནའང་། སར་ལློ་རྒྱུས་མང་པློ་ཡློད་མློད་ཀི། ད་ལ་གགས་ཆུང་། ཕི་

རློལ་རིག་པློ་ཡློད་མློད་ཀི་ནང་དློན་སྟློང་པ་རེད། 

ཡློད་སྨ། ཐམས་ཅད་ཡློད་པར་སྨ་བའི་སེ། 

ཡློད་སྨའི་སེ་པ་བདུན། ཉན་ཐློས་སེ་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། ཡློད་པར་སྨ་བའི་སེ་པ་ལ་གཞི་ཀུན་

པའི་སེ་པ་དང་། འློད་སྲུང་གི་སེ་པ་དང་། ས་སྲུང་གི་སེ་པ་དང་། ཆློས་སྲུང་གི་སེ་པ་དང་། མང་ཐློས་

ཀི་སེ་པ་དང་། གློས་དམར་བའི་སེ་པ་དང་། རྣམ་པར་ཕེ་སྟེ་སྨ་བའི་སེ་པ་དང་བདུན་ནློ།། 

ཡློད་ཚད། གང་ཡློད་ཐམས་ཅད། སེམས་ཤུགས་ཡློད་ཚད་འདློན་པ། མི་ཤུགས་ཡློད་ཚད་མཐའ་

དག་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་འཛོམས། ལད་མློ་ཡློད་ཚད་ཚང་མ་བསྟན་སློང་། 

ཡློད་ཞན་འདྲ། ཡློད་པ་འདྲ། སྣང་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཤས་ཡློད་ཞན་འདྲ། 

ཡློད་རེ་སྐན། ཡློད་པའི་རེ་བ་མེད་དེ་མེད་ངེས་ཡིན་ཟེར་བའི་མནའ་ཚིག

ཡློད་རེ་ཤི། མནའ་ཚིག་སྟེ་མེད་ངེས་ཡིན་ཟེར་བ། 

ཡློད་ཤག ཡློད་པ་གཞིར་བཅས། རང་བཞིན་དུ་སྐྱེས་པའི་རི་ཤིང་གི་རིགས་ལ་སྐྱེ་སྟློབས་ཆེན་པློ་

ཞིག་ཡློད་ཤག་རེད། 

ཡློན། ① རིན་ནམ་ག་ཆའི་ཞེ་ས། ཡློན་འབུལ་བ། སྨན་ཡློན། བླུ་ཡློན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ག་

རྔན་དང་བ་དགའློ།། ② སྦིན་པའམ་གཏློང་སློ། ཡློན་སྟློབ་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མཆློད་པ་

དང་མེ་ཏློག་གློ ③ ཡློན་ཏན་ཞེས་པའི་བསྡུས་མིང་ཡིན། 

ཡློན་ཀློག ཡློན་པློའམ་ཀློག་པློ། ཀ་བ་ཡློན་ཀློག གདུང་མ་ཡློན་ཀློག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀློག་

ཀློག་དང་། ཀློག་པློ། འཁློག་པློ། སྒུར་པློ། དགེ་སྒུར་ཅན། གཅུ་པློ། འཆུས་པློ། མི་དྲང་བ། ཡློན་

པློ་བཅས་སློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡློན་ཁར། [རིང]ཡང་དག་མིན་པ། 

ཡློན་གི་གནས་ལ་ཡློན་སྦློར་བ། སྐབས་འདིར་ཡློན་ནི་བསློད་ནམས་ཀི་དློན་ཡིན་པས། བསློད་

ནམས་ཀི་ཞིང་ལ་བསློད་ནམས་གི་ཚོགས་གསློག་ཚུལ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། བསློད་ནམས་

ཞིང་ནི་དཀློན་མཆློག་གསུམ་དང་། འཕགས་པ་དང་། བ་མ་དང་ཕ་མ་དང་། ནད་པ་དང་། ཆློས་

སྨ་བ་པློ་དང་། སིད་པ་ཐ་མ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟེ་དེ་དག་ལ་བསློད་ནམས་བསགས་

ན་འབས་བུ་བཟང་པློ་ཚེ་འདིར་སྨིན་པར་འགྱུར་ཟེར། 

ཡློན་བསློ་བ། ནློར་སྤད་པའི་དློན་དུ་བསློ་སྨློན་བེད་པ། 

ཡློན་ཆབ། ཆུའི་མཆློད་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མཆློད་ཡློན་དང་འཐློར་འཐུང་ངློ་།། 

ཡློན་མཆློད། ཡློན་བདག་དང་མཆློད་གནས། 

ཡློན་ཏན། ① རིག་གནས་ཤེས་པའི་ཁད་ཆློས། ཡློན་ཏན་ཁད་པར་ཅན། ཡློན་ཏན་གི་ནུས་པ། ཡློན་ཏན་

སློབ་པ། ཡློན་ཏན་སྦློང་བ། ཡློན་ཏན་ལ་མངའ་བརེས་པ། དྲན་རྒྱ་ཆ་ེཡང་ཡློན་ཏན་ཆུང་བ། ཡློན་ཏན་

ཡློད་ཀང་མེད་མདློ་བེད་པ། ཡློན་ཏན་ཡློད་པས་མ་སྤད་ན། ཞིང་ལ་སློ་ནམ་མ་བས་འདྲ། ② [མངློན]

རྡུལ་དང་། མུན་པ། སྙིང་སྟློབས་ཀི་ཡློན་ཏན་གསུམ་ཡློད་པས་གངས་གསུམ་མཚོན། 

ཡློན་ཏན་ཀུན་རློགས། སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

ཡློན་ཏན་གི་ཁད་པར་ལྔ། སྐུ་སྟློད་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ། གསུང་བརློད་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ། འབད་

རློལ་གི་མངློན་འདུ་བེད་པ། སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ཡང་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ། 

ཡློན་ཏན་རང་བཞིན་བརློད་པ། ཆློས་དངློས་གང་ཞིག་གི་རང་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ནུས་པ་དེ་

བརློད་པས་དངློས་པློ་དང་གང་ཟག་གང་གི་ཡློན་ཏན་ནམ་ནུས་པ་ཡིན་པ་གློ་ཐུབ་པའི་ངག་

སྦློར་ཞིག་ཡིན། སྐབས་འདི་ཡློན་ཏན་ཞེས་པ་དངློས་པློའི་ནུས་པ་ལ་གློ་དགློས་པ་ལས་སྐྱློན་

ཡློན་གཉིས་སུ་དབེ་བའི་ཡློན་ཏན་དེ་མིན། དེས་ན་མེ་ཡི་ཚ་སེག ཆུ་ཡི་བརླན་གཤེར། མཐློ་

རིས་ཀི་བདེ་བ། ངན་སློང་གི་སྡུག་བསལ་ལ་སློགས་པ་དངློས་པློ་དེ་དག་གི་ནུས་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ཉིད་ལ་ཡློན་ཏན་ཟེར་བ་ཤེས་དགློས།

ཡློན་ཏན་རྒྱས་པའི་དྲི་ཆུ། བིས་པ་ལློ་བརྒྱད་ལློན་པའི་སྐབས་ཡློན་ཏན་སྦློང་བའི་རིག་པའི་རལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

རྒྱས་པའི་དུས་ཡིན་པས་དེའི་སྐབས་ཀི་དྲི་ཆུ་ལའློ།། 

ཡློན་ཏན་དགློན།སྤི་ལློ་༡༩༤༨ལློར་བཏབ་པ། འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་

ཡིན། ད་ལ་བདེ་ཆེན་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མ་རློང་ཤང་དུ་གནས་ཡློད།

ཡློན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉིས། མཐློང་ལམ་གི་སྐབས་སུ་ཐློབ་པའི་ཡློན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉིས་

ཏེ། དུས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་བརྒྱའི་ཞལ་མཐློང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་བརྒྱས་

བིན་གིས་བརླབས་པར་ཤེས་པ་དང་། སྤྲུལ་པ་བརྒྱ་འགེད་པ་དང་། དུས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་

ལ་བསྐལ་པ་བརྒྱར་སྟློན་པ་དང་། སློན་དང་དུས་ཕི་མའི་མཐའ་བརྒྱ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་གཟིགས་པ་

འཇུག་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྒྱ་ལ་སྙློམས་པར་འཇུག་ཅིང་ལང་བ་དང་། སེམས་ཅན་བརྒྱ་

སྨིན་པར་བེད་པ་དང་། ཞིང་ཁམས་བརྒྱ་གཡློ་བར་བེད་པ་དང་། ཞིང་ཁམས་བརྒྱ་འློད་ཀིས་

གསལ་བར་བེད་པ་དང་། ཆློས་ཀི་སློ་མློ་བརྒྱ་འགེད་པ་དང་། རང་གི་ལུས་བརྒྱར་སྟློན་པ་དང་། 

ལུས་རེ་རེ་ལ་ཡང་འཁློར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བརྒྱས་བསྐློར་བར་སྟློན་པའློ།། 

ཡློན་ཏན་བརྒྱད། ༡ སའི་ཡློན་ཏན་གིས་སེད་མེད་བུའི་སྟློབས། ༢ ཆུ་ཡི་ཡློན་ཏན་གིས་མེས་མི་

ཚིག ༣མེའི་ཡློན་ཏན་གིས་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་དབེ་སྡུད་ནུས་ཤིང་ཆུས་མི་འཇིགས། ༤ 

རླུང་གི་ཡློན་ཏན་གིས་འཕུར་བ་དང་བསྐལ་པར་གནས་ནུས་པ། ༥ ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་སློན་

པའི་ཡློན་ཏན་གིས་སྐུའི་སློ་དགུ་འགགས་པས་བུ་ག་དགུའི་རྒྱུ་བ་ཆད། ༦ གསུང་གི་སློ་བཞི་

འགགས་པས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་དབངས་ཐློབ། ༧ ཐུགས་ཀི་སློ་གཉིས་ཕེ་བས་དཔྲལ་བའི་

མཛོད་སྤུ་ནས་ཇི་སྙེད་མཁེན་པ། ༨ཐུགས་ཀི་སློ་སྙིང་ཁ་ནས་ཇི་ལ་བ་རློགས་པ་སྟེ། དབང་ཕྱུག་

གི་ཡློན་ཏན་བརྒྱད། ཁ་སྦློར་གི་ཡློན་ཏན་བདུན་སློགས་བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འློད་ཀི་ས་ལ་རེག་

པ་སློགས་ལམ་རློགས་པའློ།། 

ཡློན་ཏན་ལྔ། སངས་རྒྱས་ཀི་འབས་ཆློས་ཉེར་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག རིང་མའི་གཞུང་དུ། རྣམ་པར་

དག་པའི་ཞིང་ཁམས། རྒྱ་ཚད་བལ་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་། གསལ་ཞིང་དག་པའི་འློད་ཟེར། 

ཁད་དུ་འཕགས་པའི་གདན་ཁི། དགེས་རྒུར་སྤློད་པའི་ལློངས་སྤློད་དེ་སངས་རྒྱས་ཉིད་ལ་

རློགས་པའི་ཡློན་ཏན་ལྔའློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡློན་ཏན་མངློན་པར་བསྒྲུབ་པའི་བསམ་གཏན། དཔའ་བར་འགློ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆེ་བའི་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཐློབ་པར་བེད་པ། 

ཡློན་ཏན་ཅན། ① རིག་གནས་ལ་མཁས་པའི་གང་ཟག ② སྐྱེས་བུ་དམ་པ། 

ཡློན་ཏན་ཅན་གི་དཔེ་ལྔ། གསེར་བཟང་། དཔའ་བློ། ར་བཟང་། སྨན་པ་བཟང་པློ། རྒྱན་བཟང་པློ་

བཅས་སློ།། 

ཡློན་ཏན་བཅུ་བདུན། འབྱུང་ལྔས་སྐྱེད་པའི་སྨན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་གནས་པའི་རླུང་སེལ་བའི་

ཡློན་ཏན་ལྔ་དང་། མཁིས་པ་སེལ་བའི་ཡློན་ཏན་དྲུག བད་ཀན་སེལ་བའི་ཡློན་ཏན་དྲུག་བཅས་

སྨན་གི་ཡློན་ཏན་བཅུ་བདུན་གི་བསྡུས་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་

ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཡློན་ཏན་བཅུ་བདུན་ནི། སྤིར་

སྨན་གི་ཡློན་ཏན་ཞེས་འབྱུང་ལྔས་སྐྱེད་པའི་རས་གང་ཁློང་དུ་བསྟེན་པའི་ཚེ་རང་རང་གི་མཚན་

ཉིད་དང་མཐུན་པའི་ལུས་ཀི་འབྱུང་ཁམས་གསློ་སྐྱེད་བེད་ཅིང་རང་དང་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་

པ་རྣམས་འཇློམས་པར་བེད་པའི་ནུས་པ་དེ་ལ་ཟེར་བ་དང་། བེ་བག་ཏུ་དབེ་ན་འབྱུང་བ་ས་ཡི་

ཁམས་ཀིས་ཤས་ཆེར་སྐྱེད་པའི་སྨན་ལ་འཇམ་པ་དང་། ལྕི་བ། དྲློ་བ། སྣུམ་པ། བརན་པ་བཅས་

རླུང་སེལ་བའི་ཡློན་ཏན་ལྔ་དང་། འབྱུང་བ་ཆུ་ཡི་ཁམས་ཀིས་ཤས་ཆེར་སྐྱེད་པའི་སྨན་ལ་གང་

བ་དང་། བརྟུལ་བ། བསིལ་བ། མཉེན་པ། ས་བ། སྐམ་པ་བཅས་མཁིས་པ་སེལ་བའི་ཡློན་ཏན་

དྲུག འབྱུང་བ་མེ་ཡི་ཁམས་ཀིས་ཤས་ཆེར་སྐྱེད་པའི་སྨན་ལ་སྐྱ་བ་དང་། ཚ་བ། ཡང་བ། རྣློ་བ། 

རྩུབ་པ། གཡློ་བ་བཅས་བད་ཀན་སེལ་བའི་ཡློན་ཏན་དྲུག་བཅས་བཅུ་བདུན་ནློ།། 

ཡློན་ཏན་བརློད་པ་ཐློག་མའི་གསལ་བེད། གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཐློག་མར་

བཀློད་པའི་ཡློན་ཏན་གི་གསལ་བེད་དེས། ཕི་མའི་ཡློན་ཏན་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་གསལ་བར་བེད་

པའི་རྒྱན་ཞིག

ཡློན་ཏན་ཉི་ཤུ་ར་བཞི། གཟུགས། རློ། དྲི། རེག་བ། སྒ། གངས། བློང་ཚོད། སློ་སློ་བ། འདུ་བ། གཞན། 

གཞན་མ་ཡིན་པ། བློ་ལྔ། བདེ་བ། འདློད་པ། སྡུག་བསལ། ཞེ་སང་། བག་ཆགས། གནས་པ། 

འཇིག་པ། འབད་པའློ།། འདི་ལྕི་བ། གཤེར་བ། སྣུམ་པ། བས་པའི་ཤུགས་འདྲེན་པ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཡློན་ཏན་ཉེར་གཅིག འདུས་མ་བས། ལ་དཀའ་བ། གཡློ་བ་མེད་པ། མདུད་པ་མེད་པ། འཆི་བ་མེད་

པ། ཟག་པ་མེད་པ། གནས། གིང་། སྐྱློབ་པ། མགློན། དཔུང་གཉེན། འཆི་འཕློ་མེད་པ། རིམས་

མེད་པ། ཡློངས་སུ་གདུང་བ་མེད་པ། བདེ་བ། ཞི་བ། བདེ་བའི་གཞི། བདེ་བར་འགྱུར་བ། ནད་

མེད་པ། མི་གཡློ་བ། མ་ངན་ལས་འདས་པ་བཅས་སློ།། 

ཡློན་ཏན་དྲུག ལེགས་པའི་ཡློན་ཏན་དྲུག་དང་དློན་གཅིག་ཡིན་ནློ།། 

ཡློན་ཏན་པ། སྤིར་ཤེས་བའི་གནས་ལ་མི་རྨློངས་པའི་མཁས་པར་བསབས་དང་སློབ་བཞིན་པ་

རྣམས། རྒྱ་སྐད་དུ། 学者 ཟེར།

ཡློན་ཏན་སྤིའི་ཐར་གཅློད་ང་འདུན། ཁློ་བ། འཁློན་འཛིན། འཆབ་པ། འཚིག་པ། གཡློ། སྒྱུ། ཕག་དློག 

སེར་སྣ། ངློ་ཚ་མེད་པ། ཁེལ་མེད། ཁེངས་པ། ཉེས་རམ། རྒྱགས་པ། བག་མེད། ང་རྒྱལ་བདུན། 

ལློག་འཚོ་ལྔ་གཉེར་བ། སྐྱློན་ཟླློས། སྤུངས་མེད། ལེ་ལློ་ཅན་གི་ཀུན་ཆགས། ཐ་དད་འདུ་ཤེས། 

སེམས་ལ་ལ་བ་མེད་པ། ཆློས་མཐུན་གི་བ་ཉམས། ལེ་ལློ་བཀུར་བསྟི་ཉམས། སྐྱེ་བློ་ངན་པའི་

བ་བ་ཚུལ་མིན། ཞེན་པ། ཡློངས་ཞེན། ཆགས་པ། མི་རིགས་ཆགས་པ། ཆློས་མིན་འདློད་

ཆགས། སིག་འདློད། འདློད་ཆེན། ཐློབ་འདློད། མི་བཟློད་པ། ཚུལ་མེད། བཀའ་བློ་མི་བདེ་བ། 

ཉེ་དུ་དང་འབེལ་བའི་རྣམ་རློག ཡུལ་སེད་པ། མི་འཆིར་རློག་པ། རེས་སུ་རྣམ་རིག་དང་ལན་པའི་

རློག་པ། གཞན་རེས་ཆགས་ལན་རྣམ་རློག གནློད་སེམས་རེག་པས་ཕན་མི་ཕན་སེམས་པ། མི་

དགའ་བ། ཕད་འདློད། སྙློམས་ལས། ལུས་ངན་འགྱུར་བ། ཟས་མི་འདློད་པ། ཞུམ་པ་དང་། འདློད་

འདུན། གནློད་སེམས། རྨུགས། གཉིད། རྒློད། འགློད་པ། ཐེ་ཚོམ་སྟེ་སྒིབ་པ་ལྔ་དང་བདུན་ནློ།། 

ཡློན་ཏན་ཕུན་ཚོགས། ཀློང་སྤྲུལ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པའི་གསློ་སྨན་པ་ཡློན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་ནི། རབ་

བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༡༦ལློར་སེ་དགེ་རྨེ་ཤློད་དུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་སུ་གྲྭ་སར་

ཞུགས་ནས་སློབ་གཉེར་གནང་། ལྷག་པར་དུ་ཇ་ཡློག་བསྟན་འཕེལ་གི་མདུན་ནས་གསློ་བ་རིག་

པའི་གཞུང་ལུགས་དང་ལག་ལེན་ཐམས་ཅད་མཐར་ཕིན་པར་བསབས་པས་སྨན་པ་མཁས་

པའི་སྙན་པ་རྒྱས། ཀློང་སྤྲུལ་རིན་པློའི་ཆེའི་གསློ་སྨན་པ་དང་ཕག་མཛོད་གཅིག་ལྕློག་ཏུ་གྱུར། 

དམངས་གཙོ་བཅློས་བསྒྱུར་སྐབས་སུ་མནར་གཅློད་ཀི་སྡུག་བསལ་མློང་། དེ་རེས་སར་ཡང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔལ་སྤུངས་སེ་ཤློག་གི་གློང་པའི་སྨན་པ་བེད་ཆློག་པར་བྱུང་། རིག་གནས་གསར་བརེ་ཆེན་

པློ་མཇུག་བསྒིལ་བ་དང་སེ་དགེ་རློང་བློད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པའི་ལས་ཀ་ཐློབ་ཅིང་དེར་ལྷ་རེ་

ཆེན་མློའི་ལས་ཐློབ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་ཆེད་རམས་པ་བཅས་ཀི་གློ་གནས་བཞེས། ་རེན་

བརེན་པ་དང་བཅས་པ་བསྐྱར་བཞེངས་མཛད། རྒན་ཡློལ་རེས་སུ་སར་ཡང་འཇམ་མགློན་ཀློང་

སྤྲུལ་རིན་པློ་ཆེའི་གདན་ས་དཔལ་སྤུངས་རི་ཁློད་ཁང་དུ་བཞུགས་ཅིང་མཚམས་བསྙེན་སྒྲུབ་

མཛད་དེ་སྐུ་ཚེའི་མཐར་ཕིན། དགུང་ལློ་ག་དགུ་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༢༠༠༤ལློར་སྐུ་

གཤེགས། ཁློང་ནི་དུས་ཕིས་ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལས་བརྒྱུད་པའི་གསློ་རིག་རྒྱུད་

བཞིའི་ཁིད་རྒྱུན་དང་ལུང་རྒྱུན་སེལ་མཁན་ཉག་ཅིག་ལ་བུར་གྱུར་པས་གསློ་རིག་བསྟན་པ་ལ་

མཛད་རེས་ཆེ། གཡུ་ཐློག་ཡློན་ཏན་མགློན་པློ་ནས་ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་བར་གི་གསློ་

རིག་རྒྱུད་བཞིའི་ཁིད་རྒྱུན་བརྒྱུད་ཚུལ་ཀློང་སྤྲུལ་གསན་ཡིག་ལས་གསལ་བར་ལར་དང་། ཀློང་

སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་གནས་གསར་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་འཕེལ་ལ་གནང་། དེས་ཇ་ཡློག་བསྟན་

འཕེལ་ལ་གནང་། དེས་ཡློན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་ལ་བརྒྱུད་དློ།། 

ཡློན་ཏན་འབྱུང་རྒྱུ་བརློན་འགྲུས་ལྔ། གློ་ཆའི་བརློན་འགྲུས། སྦློར་བའི་བརློན་འགྲུས། ཞུམ་མེད་ཀི་

བརློན་འགྲུས། མི་ལློག་པའི་བརློན་འགྲུས། ཆློག་པར་མི་འཛིན་པའི་བརློན་འགྲུས་བཅས་སློ།། 

ཡློན་ཏན་མ་ཚང་བའ་ིཁད་པར་བརློད་པ། ཁད་པར་བརློད་པའ་ིརྒྱན་ག་ིནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བརློད་འདློད་

དངློས་པློ་གང་ཞིག་ག་ིཡློན་ཏན་ཆ་ལག་ཆ་ཚང་ཡང་། བེད་ལས་ཁད་འཕགས་སྟློན་པའ་ིརྒྱན་ཞིག 

ཡློན་ཏན་མཛོད། ཡློན་ཏན་རིན་པློ་ཆེའི་མཛོད་དགའ་བའི་ཆར་ཞེས་བ་བ་ར་བ་དང་། འགེལ་པ་ས་

དུམ་བདེན་གཉིས་ཤིང་ར་དང་། ཕི་དུམ་རྣམ་མཁེན་ཤིང་ར་ཞེས་བ་བ། དལ་འབློར་རེད་དཀའ་

དང་། འཆི་བ་མི་རག ། ལས་རྒྱུ་འབས། འཁློར་བ་སྡུག་བསལ། འཁློར་ལློ་ཆེན་པློ་བཞི། སྐྱབས་

སུ་འགློ་བ། ཚད་མེད་བཞི། བང་སེམས་ཡློངས་བཟུང་། སྨློན་འཇུག་གི་བསབ་བ། རིག་པ་

འཛིན་པའི་སེ་སྣློད། གཞིའི་བཞུགས་ཚུལ། རློགས་པ་ཆེན་པློའི་ལམ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ། 

འབས་བུ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཏེ་ཚོམ་བཅུ་གསུམ་གེགས་བམ་གཉིས་ལན་གི་གཞུང་འདི་ནི། དུས་

རབས་བཅུ་དགུ་པར་རིང་མའི་སློབ་དཔློན་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གིང་པས་མཛད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཡློན་ཏན་འློད། སར་རྒྱ་གར་གི་འདུལ་བའི་སློབ་དཔློན་ཞིག་སྟེ། ཡུལ་བཅློམ་བརླག་གི་བམ་ཟེའི་

རིགས་ཀི་ཁིམ་ཞིག་ཏུ་འཁྲུངས་ཤིང་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡློད་པར་སྨ་བའི་སེ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་

བསྙེན་པར་རློགས། དབིག་གཉེན་བཤེས་གཉེན་དུ་བསྟེན་ནས་སེ་སྣློད་གསུམ་དང་ལྷག་པར་

འདུལ་བ་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ཏེ་འདུལ་བ་རང་ལས་མཁས་པར་གགས་པའི་སློབ་དཔློན་ཞིག 

ཡློན་ཏན་གསུམ། ཕི་རློལ་གངས་ཅན་པའི་རྡུལ་གི་ཡློན་ཏན། མུན་པའི་ཡློན་ཏན། སྟློབས་ཀི་ཡློན་

ཏན་རྣམས་སློ།། རྣ་རྒྱན་ལས། གཙོ་བློ་རང་བཞིན་ཁད་པར་དང་། དུས་བྱུང་གནས་སྐབས་ཡློན་

ཏན་ཏེ། སྐྱེ་བ་གནས་པ་ཐིམ་པ་ཡི། སྙིང་སྟློབས་རྡུལ་མུན་ཡློན་ཏན་གསུམ། ཞེས་པ་ལར་རློ། 

ཡློན་ཏན་བསབ་ན་འཕེལ་བའི་དཔེ་ལྔ། གློག་མཁར་བ། སྦྲང་རི། ཡར་ངློའི་ཟླ་བ། རྒྱལ་པློའི་མཛོད། 

སྤང་པློའི་ནློར་ཅུང་ཟད་རེ་བསགས་པས་འཕེལ་བ་དང་འདྲ། 

ཡློན་ཏན་ལྷན་ཅིག་བརློད་པ། ལྷན་ཅིག་བརློད་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བརློད་འདློད་

དངློས་པློ་གང་ཡང་རུང་བའི་དཔེ་དློན་གི་ཡློན་ཏན་རྣམས་ས་ཕི་མེད་པར་དུས་མཉམ་དུ་སྟློན་

པའི་རྒྱན་ཞིག 

ཡློན་ཐུང་པློ་ཧློ་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་

ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཡློན་བདག ① སྦིན་བདག་སྟེ་ལས་ཀ་བས་པར་ག་ལློའམ་ཡློན་སྟེར་མཁན། ② ཟས་ནློར་སྦིན་པར་

གཏློང་མཁན། ③ ཆློས་ཀི་ཆློ་ག་སྒྲུབ་སྐབས་ཀི་དུད་ཚང་གང་དེར་ཡློན་བདག་ཡིན། 

ཡློན་གནས། ① མཆློད་ཡུལ་གི་གནས་ཏེ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་བུ། ② ཡློན་བདག་དང་མཆློད་

གནས། ③ ཡློན་ཏན་ཅན། 

ཡློན་གནས་རྣམ་བཞི། ཡློན་ནམ་མཆློད་པ་འབུལ་བའི་གནས་བཞི་སྟེ། བ་མ་དང་། འཇམ་པའི་

དབངས། དབངས་ཅན་མ། སྲུང་མ་བཅས་སློ།། 

ཡློན་པློ། ཀློག་ཀློག་གམ་དྲང་པློ་མིན་པ། དབུ་ཡློན། མཇིང་ཡློན། སྐད་ཆ་ཡློན་པློ། མགློ་ཡློན་པློ། 

ཡློན་པློར་འགློ། ཡློན་པློར་ལ་བ། ཡློན་པློར་དཔྱློད་པ། 

ཡློན་ཕུལ་བ། ཆློས་སློགས་བཏློན་པའི་ག་ཆ་སྟེར་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡློན་ཚད། ① ཤེས་ཡློན་གི་ཆུ་ཚད། ཡློན་ཚད་ལ་བལས་ནས་ལས་ཀ་སྤློད་པ། ② གའམ་ལས་དློན་

གི་ཐློབ་ཚད། 

ཡློན་ཟློང་། དགེ་འདུན་པ་སློགས་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་དངློས་རས་རྣམས་ལ་ཟེར། 

ཡློན་བཤད། མཆློད་སྦིན་གི་ཕན་ཡློན་དང་དགེ་རའི་བསློ་བ་བཤད་པ།

ཡློན་བཤད་པ། སྦིན་པའི་ཕན་ཡློན་བཤད་ཅིང་དགེ་བ་བསློ་བའི་དློན། 

ཡློན་སློབ། ཡློན་བདག་དང་སློབ་མ། 

ཡློབ། ར་སའི་གཡས་གཡློན་དུ་བསར་བའི་ར་ཆིབས་པའི་སྐབས་སུ་རང་པ་འཇློག་རེན། ར་རྒྱུག་དུས་

ཡློབ་རྡེབ་བེད། ར་བཟང་ཡློབ་ཀིས་བསྐྱློད་ནས་བེའུ་འཕུར་བ་ལར་ཤར་གིས་རྒྱུག་པ། ར་ཅང་

ཤེས་ཡློབ་ཀིས་བརྡུངས་ཏེ་བསྐུལ། 

ཡློབ་གློང་། རང་པའི་བློལ་གློང་ནས་འཕེད་དུ་རྒྱུག་པའི་མཁལ་མ་དང་འབེལ་བའི་གཏར་ར་ཞིག་སྟེ། 

དེ་གཏར་ན་བློལ་སྐྲངས་པ་དང་། རུས་ཚིགས་ན་བ། མཁལ་ཚད་སློགས་ལ་ཕན་པར་བཤད། 

ཡློབ་རྒྱན། ཡློབ་ཀི་སྟེང་གི་རི་མློ་སློགས། 

ཡློབ་ཆེན། ར་སའི་ཡློབ་དང་དློན་གཅིག

 ཡློབ་སྟན། ར་སའི་ཡློབ་གཉིས་ཀི་ཐད་དུ་རའི་སྤུ་སྲུང་བེད་ཕིང་པ་སློགས། 

ཡློབ་ཐག ཡློབ་ཀི་ལུང་ཐག 

ཡློབ་མཐིལ། ཡློབ་ཆེན་ཞབས་ཀི་རང་པ་འཇློག་ས། 

ཡློབ་ཡློབ། [རིང] ① གང་བ། ② རང་པ། ③ ཡམ་ཡློམ། 

ཡློབ་ལང་། རང་པ་ཡློབ་ལ་བརེན་ནས་ར་ཐློག་ཏུ་ལང་པ། ཡློབ་ལང་བརྒྱབ་སྟ་ེདཔའ་ངློམ་ག་ིགཏམ་བཤད། 

ཡློབ་ལུང་། ① ཡློབ་ཐག ② ཡློབ་ཀི་ཨ་ལུང་། ཡློམ། ཕར་ཚུར་དུ་གཡློ་བ་སྟེ། ཡམ་ཡློམ་དང་། ས་

ཡློམ་སློགས་ལ་བུ། 

ཡློམ་ཁློམ། གཡློ་ཞིང་འཁྲུགས་པ་སྟེ། དེང་ཡློ་ཁློམ་ཞེས་འབི་བ་མང་། 

ཡློམ་བརྒྱབ་པ། ཕར་ཚུར་ཡམ་ཡློམ་དུ་གཡློ་བ་སྟེ། མགློ་ཡློམ་བརྒྱབ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཡློམ་པ། འགུལ་སྟངས། དར་ཆ་དམར་པློ་གཡས་གཡློན་ཡློམ་པར་བེད། རླུང་ཆེན་ལངས་པས་ལློན་
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ཤིང་ཡློམ་པར་བེད། 

ཡློམ་འབློག ཤུན་པས་འདག་རས་ཡློང་བའི་ཤིང་ཞིག 

ཡློམ་ཡློམ། ཆལ་ཆིལ་གིས་འགུལ་སྟངས་ཤིག མཚོ་ཆེན་ཡློམ་ཡློམ་དུ་འཁློམ། ས་ཡློམ་ཡློམ་བས་པ། 

ཤིང་སློང་བསེར་བུས་བསྐྱློད་དུས་མགློ་ལིང་ཡློམ་ཡློམ་དུ་གཡློ་བ། སྙིང་ར་ཡློམ་ཡློམ་བེད་པ། 

ཡློར། ① བློངས་ཆེ་བའི་དངློས་པློ་གཡློ་བའི་རྣམ་པ་སྟེ། བལ་ཁལ་ཡློར་ཡློར་བེད། ② བློངས་ཆེ་

ཞིང་མཐློ་བའི་རྣམ་པ་སྟེ། རགཟུགས་ཡློར་ཡློར་བློ་ཞིག ཁང་རལ་ཡློར་ཡློར་བློ་ཞིག་ཅེས་པ་ལ་

བུ། ③ དབྱུག་པ་སློགས་ཀི་སྟེང་ལ་རྩྭ་དང་རས་སློགས་བཏགས་ནས་མི་གཟུགས་ལ་བུ་བཅློས་

པའི་ཐློའི་མིང་སྟེ། གིབ་ཡློར། ཐློ་ཡློར་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཡློར་པློ། ཡློར་ཡློར་པློའི་བསྡུས་ཚིག 

ཡློར་བ། ཡློ་བ། དློན་ངློ་མ་ཕར་ཚུར་ཡློར་ནས་བཤད་པ། ཁང་པ་ཡློར་བ་ལ་འཇའ་བརྒྱབ་སྟེ་དྲང་

པློར་སློང་བ། 

ཡློར་ཡློར་པློ། འགུལ་ཚུལ། དར་ཆེན་ཡློར་ཡློར་བ། རང་པ་ཡློར་ཡློར་འགློ་བ། 

ཡློར་ཤིང་། ① རྒྱ་ལྕང་། ② འློམ་བུ། 

ཡློལ། སྣློད་དང་། སྒིབ་བེད་ཀི་རས་དང་། དུས་ལས་འདས་པ་བཅས་ལ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་full screenཟེར། 

ཡློལ་གློ སྣློད་སྤད། དཀར་ཡློལ། བཟའ་བཏུང་གི་ཡློལ་གློ་གཏིང་ཟབ་པ་ཞིག་བསྩལ། 

ཡློལ་བ། ① འདའ་བ། དུས་ཚོད་ཡློལ་བ། ན་ཚོད་ཡློལ་བ། ཉིན་གུང་ཡློལ་བ། དབར་ཕ་མ་འདྲ་བ་

དེ་གར་སློང་མི་ཤེས། དགུན་དག་ནག་འདྲ་བ་དེ་ཡློལ་རྒྱུ་མི་འདུག ② སྒིབ་བེད་ཀི་རས་

སློགས། དར་ཡློལ། སློ་ཡློལ་རྒྱློབ། རས་ཡློལ་འཐེན། ཡློལ་ནག ཡློལ་དཀར། ཡློལ་བ་བེས་པ། 

ཡློལ་བས་གཅློད་པ། ཡློལ་བས་འབེལ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྒིབ་བེད་དང་མི་སྣང་བེད་

དློ།། ③ སེམས་ཅན་གི་ཡས་ཁློག་དང་མས་ཁློག་བར་གི་ཤའི་ཡློལ་བ། 

ཡློལ་བ་ཅན། [མངློན]སློ་སྨན་ལ་ལ་ཕུད། 
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ཡློལ་བ་འཐེན་པ། ① རས་སློགས་ཀི་སྒིབ་བེད་བེ་བའམ་བཀལ་བ། ② རས་སློགས་ཀི་སྒིབ་བེད་

ཡར་མར་རམ་ཕར་ཚུར་འཐེན་ནས་ཁ་འབེད་སྡུད་བེད་པ། 

ཡློལ་ར། ཤིང་དང་རས་སློགས་ཀིས་བས་པའི་ཡློལ་བ། ཡློལ་ལ་ཡང་ཟེར། 

ཡློལ་ལེ་ཕློད། གཡེལ་བ། གཅིག་ཏུ་མི་གནས་པ། 

ཡློས། ① བརྔློས་པའི་འབྲུ། ནས་ཡློས། གློ་ཡློས། སན་ཡློས། འབས་ཡློས། ཡློས་རྔློ་བ། ཡློས་འཐག་

པ། ཡློས་བཀྲ་བཅས་སློ།། ② རི་བློང་གི་མིང་དློད། ③ ལློ་འཁློར་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག 

མེ་མློ་ཡློས། ཡློས་ལློ་པ། ④ གཡག་གི་ཁུར་པློའི་མིང་། གཡག་ལ་ཡློས་བཀལ་ནས་རུ་བ་སློར་

འགློ་ལ་བུ། ལློ་ཆུང་ཡང་གཡག་ལ་རྒྱབ་ཡློས་སྦར་ཐུབ་ཅིང་འདུག་ལ་བུ།

ཡློས་ཀི་དུས་ཚོད། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། ནམ་ལངས་ཡློས་ཀི་དུས་ཚོད་སྟེ། ཡུལ་གང་དེའི་

ཞློགས་པ་ཆུ་ཚོད་༠༥-༠༧བར་གི་དུས་ཚོད་ལ་ཟེར། 

ཡློས་བཀལ། བ་བེད་ཐ་དད་པའི་བ་ཚིག གཡག་ལ་དློ་པློ་བཀལ་བའི་ལས་བ་བའི་དློན། 

ཡློས་དཀྲུག ཡློས་རྔློད་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག 

ཡློས་བཀྲ། མེའི་ཚ་ངད་ཀིས་ཁ་གས་པའི་འབྲུ་རིགས། 

ཡློས་ཁུར། [ཡུལ]ཤིང་གི་ལྕུག་མས་བསས་པའི་ཡློས་ལྤགས་བགྲུས་རྒྱབ་པའི་སྣློད་ཅིག 

ཡློས་སྒེ། ཡློས་བླུག་སའི་སྒེ་མློ། 

ཡློས་འགློ། [ཡུལ] ཆུ་འཁློར་གི་ཡློས་འགློ་སའི་ཁུང་བུའི་མིང་། 

ཡློས་རྔློ། ས་ངའི་ནང་དུ་ནས་སློགས་རྔློ་བ། 

ཡློས་ཆང་། ནས་བརྔློས་མ་ལ་ཆང་རི་བཏབ་སྟེ་བསྙལ་བའི་ཆང་། 

ཡློས་ཐུག གློ་སློགས་བརྔློས་ཏེ་བསྐློལ་བའི་ཐུག་པ། 

ཡློས་བུ། ① ཁིམ་ཕྱུགས་རི་བློང་། ② ལློ་རགས་རི་བློང་། 

ཡློས་ཟླ། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་དཔྱིད་འབིང་པློ་འབྲུག་གི་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་

ཟླ་གཉིས་པ་དང་། ཞིང་འབློག་རྒན་པློའི་ལུགས་ཀི་དབར་ཐ་མ་སྟེ་བློད་ཟླ་དྲུག་པ་ལ་ཟེར། 

ཡློས་ར། ཤིང་ལས་བཟློས་པའི་གཞློང་པ། 
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ཡློས་རལ། ལག་བསྐློར་རང་འཐག་ཏུ་བཏགས་པའི་རམ་པ་ཧྲློབ་པློ་ཞིག 

ཡློས་ལློ། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། ལློ་འཁློར་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་རི་བློང་ལ། 

ཡློས་ཧྲལ། ཧྲློབ་རམ་བཏགས་པའི་ཡློས། 

གཡག ① སློ་ཕྱུགས་ཀི་རིགས་ཤིག མདློ་དབུས་མཐློ་སང་ཁློ་ནར་གནས་པའི་འློ་འཐུང་སློག་

ཆགས་ཀི་རིགས་ཤིག མངལ་སྦྲུམ་གི་ཡུན་ཚད་ཟླ་བ་དགུ་ཡིན། གཟུགས་བློང་ཆེ་ལ་གང་

ལྷག་ཐུབ་པ། ཤེད་ཤུགས་ཆེ་བ། སྤུ་རིང་ཐུང་རིགས་གཉིས་ཡློད་པ་རིང་ལ་རིད་པ་དང་། ཐུང་

བ་ལ་འཁི་ལུ་ཟེར། འབློག་པའི་སྐྱེལ་འདྲེན་གི་རེན་གཞི་གཙོ་བློ་ཡིན། མློ་རིགས་ལ་འབི་ཟེར། 

དགུན་དུས་འབློག་པའི་བཟའ་ཆས་ཀི་ཤའི་རྒྱུ་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན། ② [མངློན]འློག་རླུང་། 

གཡག་ཀློ གཡག་གི་པགས་པ་ལ་ཀློ་བ་ཟེར། སྒློ་བ་སློགས་ཁུག་སྣློད་དང་། ལྷམ་གི་རྡློག་པ། ཀློ་བའི་

གདན་སློགས་ཀི་རྒྱུ་ཆ་ཡིན། 

གཡག་བཀལ་མཚོ། མཚོ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་དཔལ་མགློན་རློང་གི་དབུས་ཁུལ་དུ་ཡློད། 

གཡག་འཁབ་དགློན། མིང་གཞན་གཡག་འཁབ་རི་བློ་མདངས་ལན་ཟེར། དགློན་པ་འདེབས་མཁན་

དང་འདེབས་ལློ་མ་གསལ། ཡི་དམ་འཛོག་བ་ཕ་མཆློག་དང་། ཆློས་སྐྱློང་ཕག་བཞི་པ་ཡིན་

འདུག་པས་གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན་ངེས། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་

འབི་རུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཡག་གུ། གཡག་ལློ་ཆུང་ག་ིསྤ་ིམིང་སྟེ། གཡག་སློ་གཉིས་དང་སློ་བཞ་ིསློ་དྲུག་བཅས་ཀ་ིསྤ་ིམིང་ཡིན། 

གཡག་རྒློད། ① འབློང་། ② གཡག་མ་དུལ་བ། 

གཡག་ས། གཡག་ལ་བསྟད་རྒྱུའི་ཁལ་ས། གཡག་ས་འཁློར་བཅས། 

གཡག་གློད། ① གཡག་གི་གློད་པ་ལ་ཟེར། ② མི་ལློ་ངན་བཟའ་བཏུང་མང་པློ་བེད་མཁན་ལ་མིང་

ངན་དུ་གཡག་གློད་ཟེར། 

གཡག་གློ། གནག་ཕྱུགས་གཡག་གི་གློ་བ་དང་། བིས་པའི་གློ་ཚད་ཅིག་གི་མིང་དང་གཉིས་ལ་

འཇུག་པས་སྐབས་ཐློབ་ཏུ་ཤེས་པར་བའློ།། 

གཡག་གྭ་པ། གཡག་གདློང་དཀར་པློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཡག་རྒྱུག བློད་ལློངས་ཀི་འབློག་ཁུལ་ལམ་ས་གནས་འགའ་ཤས་སུ་བློད་ཀི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་

པའི་གཡག་རྒྱུག་འགན་བསྡུར་བེད་ཀི་ཡློད། དེ་ནི་ར་རྒྱུག་ལར་རྒྱུག་ལམ་ངེས་གཏན་ཐློག་

གཡག་ལ་ བཞློན་ནས་རྒྱུག་པ་དང་། གཙོ་བློ་རྒྱུག་པའི་མགློགས་ཚད་འགན་པ་ཞིག་རེད། དེང་

སྐབས་བློད་ལློངས་རྒྱལ་རེ་རློང་དུ་དབར་དུས་ཀི་མདའ་མང་དུས་ཆེན་ལ་ས་སློལ་རྒྱུན་འཛིན་

གི་གཡག་རྒྱུག་འགན་སྡུར་བེད་ཀི་ཡློད་ཅིང་། རྒྱུག་མཁན་གཡག་ལ་རྣ་རྒྱན་དང་སྐེ་རྒྱན་

སློགས་སྤས་ཡློད་པས་དམིགས་བསལ་ལད་མློ་ཡློད་པ་ཞིག་རེད། 

གཡག་མགློ་རླུང་ཚུབ། རེས་འགའ་ནུབ་ནས་འཆར་བའི་གཟའ་ཞིག་གི་མིང་། སྒ་གཅན་གིས་སྤྲུལ་

བར་གགས། 

གཡག་རྔ། ① གཡག་གི་རྔ་མ། ② སློག་བཞིན་སྲུང་བའི་གངས་གཡག་གི་རྔ་མ། 

གཡག་ཅློ། གཡག་གུ་དང་དློན་གཅིག 

གཡག་ཆད། གཡག་ལ་ཁལ་བཀལ་ཏེ་ཐག་རིང་དུ་འགློ་སྐབས་གཡག་དཀའ་ཆེ་ནས་ཐང་ཆད་དེ་

འགློ་མི་ཐུབ་པར་གྱུར་པའི་དློན། 

གཡག་ཆད་ལ རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ཁློ་ཆུ་རློང་དུ་ཡློད་པའི་ལ་ཞིག 

གཡག་རློལ། ཕ་གཡག་དང་མ་རློལ་ལེ་ཡིན་པའི་བུ་ལ་གཡག་རློལ་ཟེར། 

གཡག་སྟག་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། གཡག་ཐེར། 

གཙང་ཁུལ་གི་ས་གནས་སྟློད་གཡག་སེ་ས་ཁུལ་ནས་ཐློན་པའི་ཐེར་མ། 

གཡག་ཐློད་ཁ་ལེབ། ལྷ་སའི་ཉེ་འདབས་བང་ཁུལ་ཀི་ས་ཆ་ཞིག་གི་མིང་། 

གཡག་སེ། གཙང་ཁུལ་གི་ས་གནས་གཡག་སེ། 

གཡག་སེ་པཎ་ཆེན། གཡག་སེ་པཎ་ཆེན་བརློན་འགྲུས་དར་རྒྱས་ནི། གཙང་གཡག་སེ་བེ་མ་ལུང་

གི་ཡུལ་དུ་ཡབ་དཀློན་མཆློག་དཔལ་དང་ཡུམ་ཆློས་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་བློད་རབ་བྱུང་ལྔ་

པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༢༩༩ལློ་ལ་སྐུ་བལམས། ཡུམ་གིས་གཅེས་པར་བསྐྱངས་ནས་དགུང་ལློ་

ལྔ་པར་ཕེབས་པ་ན་ཆློས་ཁི་སང་དུ།འབན་པློ་ཆློས་དབང་པའི་སྤན་སར་ངན་སློང་སྦློང་བའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

རྒྱུད་ཀི་ཆློས་ཐུན་གཅིག་ཞུས་པ་དེ་ནི་ཆློས་ཐློས་པའི་ཐློག་མ་ཡིན།དེ་ནས་རིམ་བཞིན་རློགས་

ལན་རིན་སྨློན་པའི་མདུན་ནས་བློད་ཡིག་མ་ཕི་ཀ་ཁ་སློགས་སྦློང་བའི་འགློ་ཚུགས།ཇློ་གདན་པ་

དར་བརློན་གི་མདུན་དུ་བློད་ཡིག་སྦློར་སེབ་དང་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརློད།འཇམ་དབངས་

བསྟློད་པ།གཏློར་མ་བརྒྱ་ར་སློགས་སྦངས་པར་མ་ཟད།འདུལ་མཛོད་ཀི་གཞུང་རྣམས་ཀང་ཅི་

རིགས་ཤིག་ཐློས།མཁན་ཆེན་འློད་འབྱུང་གི་སྤན་སར།ཁ་ཆེན་རིན་འབྱུང་གིས་ལས་སློབ་དང་

ལུང་ཀྲིག་པས་གསང་སྟློན།དེ་མིན་དགེ་འདུན་གངས་ཚད་དབུས་སུ་བསྙེན་པར་རློགས་པ་དགེ་

སློང་གི་སློམ་པ་ལེགས་པར་མནློས་ཏེ་བསྲུང་བ་མཐའ་དག་མིག་འབས་ལར་བསྲུངས།མཁན་

ཆེན་དེ་ཉིད་ཀི་མདུན་མི་གཡློ་བ་དཀར་པློའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་འདུལ་བའི་སྐློར་བཅས་ཟབ་ཆློས་

མང་པློ་ཞུས།གཞན་ཡང་བག་ར་ཚུལ་རིན་དང་།གགས་པ་རྒྱལ་མཚན།ཇློ་གདན་གཞློན་ཚུལ་

སློགས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཅུ་ཕག་འགར་བསྟེན་ནས་མངློན་པ་གློང་འློགབང་ཆུབ་

སེམས་པའི་སྤློད་འཇུག ཕར་ཕིན།དབུ་མའི་བསྟན་བཅློས་སློགས་མདློའི་སྐློར་མང་པློ་གསན་

ཅིང་། གསང་སགས་སྐློར་ཡང་བིན་རླབས་འཕློ་བ། མཁའ་འགློ་རྡློའི་བཅུད་ལེན། གུ་རུ་ར་

མགིན་དབང་བསྐུར་སློགས་དབང་ལུང་ཁིད་མཐའ་ཡས་པ་ཞུས། ཁད་པར་དུ་ཀརྨ་པ་གསུམ་

པར་རང་བྱུང་རྡློ་རེ་ནི་ཁློང་གི་བ་མ་གཙོ་བློ་ཡིན་ཞིང་། རེ་རང་བྱུང་རྡློ་རེའི་བསྟློད་པ་སྙན་ངག་

གིས་བརྒྱན་པ་ཚིགས་བཅད་ཤིན་ཏུ་སྙན་པ་དང་རང་བྱུང་རྡློ་རེའི་སྒྲུབ་ཐབས་དངློས་གྲུབ་རྒྱ་

མཚོ་ཞེས་པ་བརམས། ཁློང་གི་སྤན་སར་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཟབ་ཆློས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ། ཕག་

མློ་བདེ་མཆློག་དང་རྡློ་རེ་འཇིགས་བེད། ན་ྰརློ་ཆློས་དྲུག་དང་ཕག་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦློར་

སློགས་ཀི་དབང་ལུང་ཁིད་ཆ་ཚང་ཞུས་ཤིང་བ་མའི་ཐུགས་ཀི་ཡློན་ཏན་བུམ་པ་གང་བློའི་ཚུལ་

གིས་མནློས། ད་དུང་བརྡ་དློན་རཏྣ་ལ་རིང་མའི་ཆློས་སྐློར་དང་། རཏྣསིང་ཧའི་མདུན་ས་སྐྱ་བའི་

ཆློས་སྐློར། རྒྱ་སློམ་རི་པའི་མདུན་གཅློད་ཀི་སྐློར་བཅས་ཞུས་པར་མ་ཚད། དགུང་ན་མཐློན་

པློར་ཕེབས་སྐབས་ཀང་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་ཆློས་གསན་པའི་ཆེད་དུ་བློ་དློང་ཕློགས་ལས་

རྣམ་རྒྱལ་དང་རེ་བློ་བཟང་གགས་པ་བཅས་ལའང་ཆློས་འབེལ་འགའ་གསན། མདློར་ན་དེ་དུས་

ཀི་བློད་ན་མཁས་དབང་མཆིམས་དགུའི་ཞབས་པད་བསྟེན་ཏེ་སྙན་ངག གསློ་རིག ཚད་མ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིས་དང་སྒ་བཅས་རིག་གནས་ཀུན་ལ་སྦངས་པ་མཐར་ཕིན་ཏེ་མཁས་པའི་ཡང་རེར་སློན། 

དབུས་གཙང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་མཁས་པའི་གགས་པས་ཁབ། སྤིར་ཁློང་དཔལ་ལན་ས་སྐྱའི་རིང་

ལུགས་འཛིན་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཉམས་ལེན་ནི་གཙོ་བློར་བཀའ་བརྒྱུད་དང་རིང་མ་ལ་ཤུགས་

ཆེར་མཛད་པ་དང་། སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པློར་འཆད་ཉན་ཉམས་ལེན་ཁློ་ནས་དུས་འདའ་བར་མཛད་དེ་

དབུས་གཙང་གི་གནས་ཆེན་དཔལ་བསམ་ཡས་དང་། གསང་ཕུ་སློགས་སུ་བློན་མློང་བ་མ་

གཏློགས་དེ་མིན་ཐག་རིང་ལ་མ་ཕེབས་པར་མངློན། སཀྦས་དེར་རློགས་ཆེན་པ་ཀློང་ཆེན་རབ་

འབམས། ཇློ་ནང་པ་དློལ་པློ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། ཁློ་ཕུ་བ་བུ་སྟློན་རིན་ཆེན་གྲུབ། དགེ་ལྔན་

པའི་སློལ་གཏློད་པ་པློ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གགས་པ། བློ་དློང་པ་ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་སློགས་

གྲུབ་མཐའ་སློ་སློའི་མཁས་དབང་སྙན་གགས་ཅན་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་། ཁློང་ནི་མཁས་པ་དེ་དག་

གི་དབུས་སུ་གགས་ཅན་ཡིན་ཡང་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཁློ་ན་མཛད་པ་རེད། དེའི་ཕིར་གསུང་

འབུམ་དུ་གྲུབ་མཐའི་རློད་པ་སློགས་ཀི་གནས་ཚུལ་གཏན་ནས་འཁློད་མེད་ཅིང་། གློང་གསལ་

མཁས་དབང་ཕལ་ཆེ་བའི་མདུན་ནས་ཆློས་འབཆལ་ཞུས་ཡློད་པར་བལས་ན་གྲུབ་མཐའ་རིས་

མེད་ལ་དག་སྣང་མཛད་མཁན་ཞིག་ལས་ཕློགས་རིས་ཅན་རློད་ཉློག་ཤ་སྟག་གིས་ཉི་མ་འཁློལ་

ཐབས་མཛད་མཁན་གཏན་ནས་མིན་པར་གསལ་ལློ། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུར་སློན་པ་རབ་བྱུང་

དྲུག་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༣༧༨ལློ་ལ་སྐུ་གཤེགས། ཁློང་གི་གསུང་ནི། རྣམ་ཐར་དང་། ཞལ་

གདམས། སྙན་ངག་གི་ལམ་ནས་དྲངས་པའི་བསྟློད་པ་སྣ་ཚོགས། ཆབ་ཤློག སྒྲུབཐབས། བསློ་

སྨློན་སློགས་ཆློས་ཚན་ཆིག་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ལྷག་ཡློད་པའི་པློ་ཏི་དབུ་མེད་བིས་མ་ཆེ་ལེགས་

ཤིག་མི་རིགས་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བཞུགས་ཡློད་ཅིང་ཆློས་ཚན་ཚང་མ་ཚིག་ཉུང་ལ་དློན་

གསལ་བ། སྙན་ཆ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། བརྡ་རིང་དང་མངློན་བརློད་ཡློངས་གགས་མིན་པ་ཉུང་

བ། སུས་བལས་ཀང་གློ་ས་བ་ཤ་སྟག་གློ 

གཡག་སེ་རམ་པ་བ། གཙང་རློང་ཁུལ་གཡག་སེར་ཡློད་པའི་མི་ཚང་སྟློབས་འབློར་ཆེ་བ་ཞིག རེས་

སུ་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་དཔློན་རིགས་སུ་གྱུར་པ། དེ་སློན་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ལྷློ་ཕློགས་སྐློར་

ལམ་འགམ་དུ་རམ་པ་ཞེས་པའི་ཁང་པ་ཡང་ཡློད་པ་དེའློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

གཡག་པ། གཡག་འཚོ་རི་བེད་མཁན་གི་མི། 

གཡག་ཕྲུག་སངས་རྒྱས་དཔལ། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ ༡༣༥༠ལློར་ས་སྐྱ་འཕང་

པར་སྐུ་འཁྲུངས། བང་ཆུབ་རིན་ཆེན་གི་ཉེ་གནས་གཡག་ཡུ་ཞེས་པའི་སས་སུ་ངློས་བངས་

པས་ན་གཡག་ཕྲུག་ཅེས་གགས། ཐློག་མར་དཔལ་ལན་ས་སྐྱ་དང་རེད་ཐང་སློགས་སུ་གསན་

སྦློང་མཛད། དེ་ནས་ས་སྐྱའི་མཁས་དབང་བརློན་འགྲུས་དཔལ་གཙོ་བློར་བསྟེན་ནས་མདློ་ལ་

སྦངས་ཤིང་། གློན་གློ་ཡེ་ཤེས་ལ་གསུང་ངག་སློགས་གསན། བུ་དློལ་གི་སློབ་མ་ཉ་བརློན་

གཉིས། ཉ་བརློན་གཉིས་ཀི་སློབ་མ་གཡག་གཞློན་རྣམ་གཉིས་ཞེས་བསྟན་པའི་གསལ་བེད་

དམ་པར་འགྱུར། དབུས་གཙང་གི་མཁས་གྲུབ་གློང་མའི་བསྟི་གནས་སློ་སློར་སློབ་མ་འདུས་ཏེ་

འཆད་ཉན་བསྐྱངས། རྒྱུན་འཛིན་མཁས་པ་རློང་སྟློན་སྨ་བའི་སེང་གེ་དང་། རེད་མདའ་བ་ཆེན་

པློ། གཞློན་ནུ་རྒྱལ་མཆློག་སློགས་བསམ་གི་མི་ཁབ་པ་ཞིག་བློན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་

ར་སྤི་ལློ༡༤༡༤ལློར་གཤེགས་པར་གགས། 

གཡག་ཟེ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༦༨༧ལློར་སེ་རེའི་བ་མ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་

མཚོ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཡག་ཡུ་བློ། རྭ་ཅློ་མེད་པའི་གཡག

གཡག་ར་ནག་སར། རབ་བྱུང་དྲུག་པ་སྤི་ལློ༩༤༨ལློར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་

མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མགློ་ལློག་གཅིག་སྒིལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཡག་རུ། གཡག་གི་རྭ་ཅློ། 

གཡག་རུ་དག་ཆློས། གཡག་རྭ་གཡློན་མ་ཞིག་གི་ནང་དུ་མནན་གཏད་ཀི་རས་རྣམས་བཅུག་སྟེ་

དག་བློར་མནན་གཏད་བེད་པའི་དྲག་པློའི་ལས་སྦློར་གི་ཆློ་ག་ཞིག

གཡག་རློག་ཞློལ་ཆེན། སྤུ་རིད་རིང་པློ་ཞློལ་ལེར་ཡློད་པའི་གཡག་ནག་པློ་འློག་ཅག་ནམ་ཁྱུ་པ། 

གཡག་རློང་གཉིས། ས་སྐྱ་པའི་མདློ་ཕློགས་ཀི་བསྟན་འཛིན་གཡག་ཕྲུག་སངས་རྒྱས་དཔལ་དང་། 

རློང་སྟློན་ཤེས་བ་ཀུན་གཟིགས་གཉིས། 
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གཡག་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཁང་དམར་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

གཡག་ལག ཕློགས་འགློ་སྐབས་གཡག་པ་མི་གཅིག་གིས་བདག་བཟུང་བེད་རྒྱུའི་གནག་ཕྱུགས་ཉི་

ཤུ་ཐམ་པ། 

གཡག་རྭ། གཡག་གི་རྭ་ཅློ། 

གཡག་ཤ གཡག་བསད་པའི་ཤ། འབློག་པའི་བཟའ་ཆས་ཙོ་བློ་ཞིག 

གཡག་ཤད། ལློ་གསུམ་ལློན་པའ་ིགཡག ལུང་པ་ཕུ་ཐུང་ག་ིཚད་ཙམ་ལ། ཨ་བ་གཡག་ཤད་ཙམ་ག་ིཚད། 

གཡག་ཤི་འབློང་ཆད། ཨུ་ཚུགས་མཐར་སྐྱེལ་བས་པའི་དཔེ། 

གཡག་ཤུག སློང་པློ་ཐུང་ཞིང་ཚེར་མ་ཅན་གི་ཤུག་པ། 

གཡག་བཤར། གཡག་བསད་པའི་དློན། བློད་སྐད་ཡློངས་གགས་གཡག་བཤར་ཟེར་བ་ལས་གཡག་

བསད་ཟེར་སློལ་མེད། 

གཡག་བཤས། དགུན་དུས་བཟའ་ཆས་ཀི་ཆེད་དུ་བཤར་རྒྱུའི་གཡག་ལ་གཡག་བཤས་ཟེར། 

གཡག་ཨ་ཡུ། རྭ་ཅློ་མེད་པའི་གཡག 

གཡང་། ① དཔལ་འབློར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཕྱྭའམ། བཅུད་དམ། བསློད་ནམས། གཡང་

འགུགས་པ། གཡང་ཤློར་བ། གཡང་བཀུག་སྟེ་ཁུག་པ། གཡང་འབློད་ཆློ་ག གཡང་སྒྲུབ་པ། ཁ་

སྟློང་པའི་གཡང་འབློད། ལག་སྟློང་པའི་ཕག་རྒྱ། ② གློག་རློང་གཟར་པློ་སློགས་ལྷུང་ཉེན་ཆེ་བ་

ཡློད་ས། ཉེས་ཅན་གཡང་སྐྱུར། མིག་ལན་གཡང་མཆློང་། 

གཡང་སྐར་གཉིས། དཔྱིད་ཚུགས་དང་སྟློན་ཚུགས་རེས་ཀི་ས་ཕློ་ལྔ་པའི་ཉིན་ཏེ། ཞིང་ཕར་འདེབས་

དང་སྟློན་ཐློག་ཚུར་སྡུད་ཀི་རེན་འབེལ་སྒིག་པའི་ཉིན། 

གཡང་སྐྱུར། གནའ་བློའི་ཁིམས་གཅློད་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། མི་གསློན་པློ་གཡང་ས་ནས་གཡུགས་པ། 

གཡང་དཀར། ①[མངློན]ལུག ② ལུག་གི་ཚིག་རྒྱན་སྟེ། སྙན་ངག་གི་སྐབས་སུ་གཡང་དཀར་ལུག་

དང་ལུག་གཡང་དཀར་གང་བདེ་སྦར་ཆློག

གཡང་ཁ། ① གཡང་གཟར་པློའི་མཐའ། ② གཡང་སམ་གི་ཁ། གཡང་ཁ་བསམས་པ། ③ བསློད་

ནམས་སམ་བཅུད་ཀི་ཚད། 
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གཡང་ཁང་། གཡང་སྒྲུབ་བེད་པའི་ཁང་པའམ་གཡང་སམ་འཇུག་པའི་ཁང་པ། 

གཡང་ཁུག ① གཡང་བཀུག་ནས་ཁུག་པ་སྟེ་བསློད་ནམས་སམ་བཅུད་འཕེལ་བ། ② གཡང་རས་

བླུག་པའི་ཁུག་མ། 

གཡང་ཁེའུ། རྒྱ་ནག་སྐད་ཀི་རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་གཡང་ཊིའི་མིང་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། 

ལུག་ཚིལ་ཞེས་འགྱུར་ཏེ། སློབ་དཔློན་ཧཱུཾ་ཆེན་ཀ་རས་མཛད་པའི་རིན་ཆེན་བརག་ཐབས་པད་

དཀར་ཆུན་པློ་ལས། དཀར་པློ་ཤས་ཆེར་གཡང་ཁེའུ་ཞེས་འདློད་དེ། དེ་ཉིད་བསྒྱུར་ན་ལུག་གི་

ཚིལ་བུར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གཡང་མཁར་མློ། རིན་སྤུངས་རློང་ལ་ཡློད་པའི་བ་འདུལ་འཛིན་གི་འཁྲུངས་ཡུལ་གཡུང་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། 

གཡང་རྒན། ① གཡང་མ་ཉམས་པའི་རྒན་པློ། ཁ་དྲློ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པའི་མིའི་དློན། ② ཡུལ་སྐད་དུ་

བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་བ་དང་དློན་གཅིག་ཡིན།

གཡང་སམ། གཡང་འབློད་བ་མས་གཡང་འགུགས་བཏློན་ནས་གཡང་རས་རྣམས་སམ་ནང་དུ་རྒྱས་

བཏབ་སྟེ་རྒྱུ་ནློར་འཕེལ་ཐབས་བེད་པར་དམིགས་ནས་ཡར་རེན་མཆློད་པའི་གནས་སུ་བཞག་

པའི་སམ་ཞིག 

གཡང་གློད་རལ་བ། [ཡུལ]བསློད་ནམས་ཅན་གི་མི་རྒན་ཤི་བ། 

གཡང་སྒློམ། གཡང་སམ་དང་འདྲ། 

གཡང་འགུགས། ཟས་ནློར་ལློངས་སྤློད་འགུགས་བེད་ཀི་ཆློ་ག་ཞིག 

གཡང་འགློས། བེའུ་ཆུང་བཏགས་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཞིག 

གཡང་ཆགས་པ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བཅུད་དང་ལན་པ། གཡང་ཆགས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ནློར་བུ་འདྲ། 

གཡང་མཆློངས། མིག་ལན་གཡང་མཆློངས་ཞེས་ཤེས་བཞིན་དུ་ལས་ངན་པའི་རིགས་ལ་འཇུག་པ། 

གཡང་ཊི། ① རྡློ་རིགས་རིན་པློ་ཆེའི་གས་ཤིག གཡང་ཊི་དཀར་པློ། གཡང་ཊི་སློ་ཟླུམ། གཡང་ཊི་

སློན་པློ། གཡང་ཊི་ལང་གུ། གཡང་ཊི་ནག་པློ། གཡང་ཊི་ཡག་པློ། གཡང་ཊིའི་དཀར་ཡློལ། ས་

ཕག་རིལ་པློ་ལས། གཡང་ཊི་དུམ་བུ་དགའ། ② ལུག་གི་ཚུལ་བུ་ཡང་ཟེར། སྨན་རིགས་ཤིག 

ནུས་པས་གཟའ་ནད་དང་། ར་དཀར་གི་ནད་ལ་ཕན། 
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གཡང་རེན། ཕུན་ཚོགས་སམ་བསློད་ནམས་ཀི་བཅུད་འཁློར་སའི་རས། རྒྱལ་པློ། མི་ཆེན། བ་

དཔློན་སློགས་མི་བསློད་ནམས་དང་དབང་ཐང་ཅན་གི་ལག་ནས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རས། 

གཡང་ཏྲི། གཡང་ཊིའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག 

གཡང་དར།① གཡང་མདར་གདགས་བའི་ཁ་བཏགས། གཡང་དར་ཁ་བཏགས། ② གཡང་རས་

ཀི་གློར་དར། 

གཡང་འདྲ། ཅུང་ཟད་ལེགས་པློའི་དློན་སྟེ། ལས་ཀ་གཡང་འདྲ་ཐློན། ཚོང་པ་དེས་ཚོང་གཡང་འདྲ་

ཕློག་འགི། མི་དེ་ལ་ཡློན་ཏན་གཡང་འདྲ་འགི། ཞིང་ནང་ལློ་ཏློག་གཡང་འདྲ་སྐྱེ་འགི་ལ་བུ། ལྷ་

སའི་ཡུལ་སྐད་ཨློབ་ཙམ་འདུག་ཟེར་བ་དང་དློན་གཅིག

གཡང་མདའ། གཡང་རས་ཀི་མདའ། 

གཡང་བུམ། ① ས་བཅུད་བུམ་པ། ② གཡང་རས་འཇུག་སྣློད་དམ། ནློར་གཡང་བསྒྲུབས་ཏེ་རྒྱ་

བསམས་ཟིན་པའི་བུམ་པ། 

གཡང་ལྦ། ལུས་ལ་མི་གནློད་པའི་སྐེའི་ལྦ་བ། 

གཡང་བེ། གཡང་རས་ཀི་བེ། 

གཡང་མློ། གཡང་དཀར་དང་དློན་གཅིག 

གཡང་རེ། གཡང་གི་རེ་མློ་སྟེ་ཧ་ཅང་ཡག་པློ། གཡང་རེའི་སང་ལ་ཡས་སྒློན། 

གཡང་རས། རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་དང་འབྲུ་སྣ་སློགས་གཡང་རས་སྤིའི་མིང་། ཞིབ་པ་ལྷ་མློ་དཔལ་

ཆེན་མློའི་གཡང་སྐྱབས་ཆློ་ག་ལས་གསལ། 

གཡང་གཞི། ① གཡང་སྐྱབས་ཀི་ཆློ་ག་གཏློང་སྐབས་མཆློད་ཁིའི་ཐློག་ཏུ་གཏིང་ཡས་ཀི་གློས་ཆེན་

སློགས་རས་གཞིའི་རིགས་ཀི་མིང་། ② སློག་ཆགས་ཀི་མགློ་སུག་གི་པགས་པ་ཆ་ཚང་ཡློད་

པའི་པགས་གདན། ③ གསང་སགས་ཀི་ཡློ་བད་མི་ལྤགས་སྦུབས་བཤུས་ཆ་ཚང་གི་མིང་། 

གཡང་བཞག གཡང་ཤ་དང་འདྲ། 

གཡང་ཟ་བ། འཇིགས་སྣང་སྐྱེ་བ། ཉེན་ཁའི་གནས་དང་འཕད་དུས་གཡང་ཟ་བའི་རྣམ་པ་མི་སྟློན་པ། 

གཡང་གཟའ། གཟའ་སེན་པ། 
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གཡང་གཟར། བག་རི་སློགས་མཐློ་ཞིང་གཟར་བ། 

གཡང་རློང་། གཡང་གཟར་པློའི་གློག་རློང་། 

གཡང་ལུག གཡང་རེན་གི་ལུག དེས་མི་ཕྱུགས་གཉིས་འཕེལ་མཚོན་པ་དང་། ནམ་ཡང་མི་གསློད་

ཅིང་། དེའི་རྭ་དང་སྐེད་པ་སློགས་རག་ཏུ་དར་ཚོན་གིས་བརྒྱན་ནས་འཇློག་པ་ཞིག 

གཡང་ལུགས། ལྭ་བ་སྐ་རགས་སློགས་མ་བཅིངས་པར་རྒྱབ་ལ་བཀབ་ནས་གློན་པའི་སྤློད་ལམ་གི་

མིང་སྟེ། ལྭ་གཡང་ལུགས་སུ་གློན་ལ་བུ། འདི་ལ་གཡང་ཤམ་ཡང་ཟེར། 

གཡང་ཤ གཡང་རས་ལུག་ཤ་ལག་གཡས། 

གཡང་ཤློར་བ། མཐློ་ཞིང་དཀན་གཟར་བའི་གནས་ཏེ། གཡང་ས་ནས་ར་ཁ་འཐེན་དགློས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གཡང་ས། གཅློང་རློང་། གཡང་ས་ལས་འཛིན་པ། གཡང་སར་ར་ཁ་བཀག་པ། 

གཡང་གསློལ། གཡང་ལྷ་གསློལ་བའི་ཆློ་ག 

གཡང་ལྷ། ① གཡང་གི་ལྷའམ་ནློར་ལྷ། ② ནློར་ཕྱུགས་ལ་བམས་པློ་བེད་པའི་ཚིག 

གཡན་སྐྱློ་བ། [རིང]འཛེམ་མེད་དུ་སྤློད་པའམ་ཅློ་འདྲི་བའི་དློན། 

གཡན་རྒན་རི་ཁློད། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་སྐུ་འབུམ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཡན་དགབ། འཚོ་བའི་ཡློ་བད་བཅུ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། གཡན་པའི་ནད་ཅན་གིས་ཤ་ལ་སྦར་

ནས་གློན་པར་བ་བ། ཚད་སིད་དུ་ཁྲུ་དྲུག་དང་ཞེང་དུ་ཁྲུ་གསུམ་ཡློད་པའི་ཡློ་བད་ཅིག 

གཡན་དགབ་ཚད་ལས་ལྷག་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། 

གཡན་པ་དགབ་སིད་དུ་ཁྲུ་དྲུག་དང་ཞེང་དུ་ཁྲུ་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་འཆང་བ། 

གཡན་པ། ཟ་འཕྲུག་འབྱུང་ཞིང་ཆུ་སེར་འཛག་པའི་པགས་ནད་ཅིག་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་ཚ་

གང་གཉིས་མཆིས། གཡན་པ་ཟ་བ། གཡན་པ་འཕྲུག་པ། 

གཡན་པ་དགབ་པ། གཡན་དགབ་དང་དློན་གཅིག 

གཡན་པ་རྒྱ་ཐློར། ཟ་འཕྲུག་ཅན་གི་ཤུ་ཐློར། 

གཡབ། ① རླུང་འགུགས་ཡློ་བད་ཅིག སྦྲང་གཡབ། བསིལ་གཡབ། རླུང་གཡབ། ② སྐྱིབས། བ་
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གཡབ། གསེང་གཡབ། མདའ་གཡབ། གཡབ་སྟེང་། ③ འགུལ་བསྐྱློད་བ་བའི་དློན་ཏེ། ཕྲུ་གུ་

རྣམས་ཐལ་བའི་ནང་དུ་གཡབ་ནས་གློས་བཙོག་པར་བས་འདུག འབུ་དྲློད་རྡློལ་རྣམས་འདམ་

རབ་ཀི་ཁློད་དུ་གཡབ་ཅིང་འདུག་ལ་བུ། དར་སློགས་གཡུག་ནས་འགུགས་པའི་དློན། དཀར་

དཀར་གཡབ་ཀིས་སྤན་འདྲེན་ན་ལ་བུའློ།། 

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

དབིན་སྐད་དུ་sector ཟེར། 

གཡབ་ཁུལ་ཆག་ གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་bad sectoring ཟེར། 

གཡབ་འཁློར། བ་གཡབ་འློག་གི་བར་ཁམས། ཕློ་བང་ཕློ་ཏ་ལའི་ཐློག་རེའི་གཡབ་འཁློར་ན་ལེབས་

བིས་མང་པློ་བིས་འདུག 

གཡབ་དར། ① གཡློབ་པའི་མ་འློངས་པ། ② [ཡུལ]འབྲུ་སློགས་འཕག་སྟེ་རུག་རུག་བཟློ་བེད་ཅིག 

གཡབ་མློ། འདི་རུ་ཤློག་ཅེས་པའི་བརྡ་གཏློང་བའི་དར་ཆ་དང་ལག་པ་སློགས། གློད་ལ་གཡབ་མློ་

འདེབས་མི་རེད། ཆགས་སློ་རིན་གིས་ཉློ་མི་རེད། 

གཡབ་གཡུག ① གཡབ་མློ་གཡབ་ཅིང་གཡུག་པ། ལག་པས་མེ་ཏློག་གི་ཆུན་པློ་བཟུང་ནས་གཡབ་

གཡུག་རྒྱབ་པ། ② ཚུར་ཤློག་ཅེས་པའི་ལག་བརྡ། 

གཡབ་གཡློབ། གཡབ་མློ་གཡློབ་ཚུལ། 

གཡབས། སྐྱིབས་ཀི་དློན་དུ་གློ་བའི་གཡབ་ཀི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག 

གཡབས་ཆུང་། མཐློང་ཆུང་ངམ་སྣང་ཆུང་སྟེ། ལྷ་སའི་ཕལ་སྐད། 

གཡབས་པ། གཡློབ་པའི་འདས་པ། 

གཡམ། ཞར་རམ་ཞློར་རམ་རེས། གཞན་གི་གཡམ་ལ་རྒྱུག་པ། ཚིག་གི་གཡམ་ལ་རྒྱུག་པ། ཚིག་

གི་གཡམ་ལ་མི་རྒྱུག་པར་དཔྱད་པར་བ། 

གཡམ་རྒྱུག མ་རག་པ་རང་ག་དུ་རྒྱུག་པ། 

གཡམ་པ། རང་བཞིན་གིས་ཆགས་པའི་རྡློ་ལེབ། གཡམ་སྒློམ། རྡློ་གཡམ་པའི་སྟེང་ལ་མ་ཎི་བརློས་པ། 



  1261  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

གཡམ་བ་ཆེན་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། 

གཡའ། ① དྲི་མ་སྟེ། ལྕགས་ཟངས་སློགས་ཀི་ངློས་ལ་ཆགས་པའི་ནག་ནློག དཀར་གཡའ། གཡའ་

བརྒྱབ་པ། གཡའ་ཆགས་པ། གཡའ་ལང་བ། ཧ་ཡང་གི་གཡའ་བསངས་པ། ལྕགས་གཡའ་སྨན། 

ཟངས་གཡའ་དུག ནམ་མཁའ་གཡའ་དག ② བག་གམ་ཞད། འཁློར་གཡློག་གི་གཡའ་དྲི་བློ་བ། མི་

ངན་རྒྱལ་པློར་བསྐློས་ན་སྤེའུའི་གཡའ། ཆམ་པ་ཕློག་པའི་གཡའ་བྱུང་བ། གནམ་དྭངས་པློ་ཡློང་

གཡའ་འདུག ཐན་པ་གཏང་གཡའ་གསལ་པློ་ཤར་བ། འཆི་འགློ་བའི་གཡའ། ③ ར་རིའི་མིང་། 

གཡའ་སྐུད། ལྕགས་རིགས་ཀི་ཡློ་བད་སྟེང་དུ་བསྐུས་པའི་སྣུམ་གི་མིང་སྟེ། ཁློ་ཟངས་ལ་གཡའ་སྐུད་

བཏང་ཞེས་པ། 

གཡའ་ཀི། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་སྣློད་མཁིས་རྒྱས་པ་ཞི། 

མཁིས་ནད་གེན་དུ་སྐྱུག་པ་དང་། ཐུར་དུ་བཤལ་བ་སློགས་བེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁག་

དར་ཡ་ཀན་དང་། གངས་ཀི་ལྷ་མློ། རྒྱལ་པློ་ཟླ་བསིལ། དར་ཡ་ཀན། བདུད་རི་རབ་བསིལ། 

གཡའི་བཅུད་བཅས་སློ།། 

གཡའ་ཀི་མ། མཁིས་ཚད་སེལ་བའི་སློ་སྨན་ཞིག 

གཡའ་ཀི་མློ། ཁ་མཐློའི་བང་ལས་ཀི་ར་དང་རྡློ་གསེབ་ཏུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ར་བ་ཕ་ལ་ཞིབ་པ་རྒྱུས་

ཕན་ཅན། ཕ་ཞིང་མཉེན་ལ་སྙི་བའི་ངར་པ་ལང་དཀར་ཆུན་པློར་སྐྱེ་བའི་ངློས་ལློ་མ་ལང་སྨུག་

དང་ལང་སེར་ཅི་རིགས་ཆུང་ངུ་མཐུག་ཅིང་འཇམ་ལ་འློད་དང་ལན་པ། མཐར་ཉག་ཆུང་ཅན་

ཕློགས་གསུམ་ནས་རེས་མློས་སྐྱེ་བས་ངར་པའི་རེར་མེ་ཏློག་བཞད་པ་ལ་བུའི་དབིབས་སུ་གྲུབ་

པ། མེ་ཏློག་སེར་པློ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བ། འདབ་མ་ཐུང་ལ་མཐུག་པ་བཞི་རེ་ཅན། རློ་ཤིན་ཏུ་ཁ་བ་

འདི་ལ་མེ་ཏློག་གི་ཁ་དློག་མི་འདྲ་བ་རིགས་ལྔ་ཡློད་པར། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ལློ་མ་སྟེ། ཟླ་བ་

 ༧～༨པར་བཏུས་ནས་སློ་ཆློལ་དམའ་ཕབ་དང་བསིལ་སྐམ་ལེགས་ཚགས་བ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་

བསིལ། ནུས་པས་མཁིས་ཚད་སེལ་ཞིང་མཁིས་པ་རྒྱས་པ་ཞི་བ་དང་། ཐུར་དུ་སྦློང་ཞིང་ཡང་

ན་སྐྱུགས་པར་བེད། འདི་མཁིས་པའི་སྨན་མཆློག་ཟླ་མེད་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཡའ་ཁློད། རྡློ་གཡམ་ཡློད་པའི་རིའི་ཁློད། གཡའ་ཁློད་དང་གངས་ཁློད་འགིམས། 

གཡའ་མཁང་བ། ཟ་འཕྲུག་གི་ནད་ལ་ཕུར་ཕུར་བཏང་ནས་མཁེགས་པློ་ཆགས་པ། 

གཡའ་གློ། ཨ་བི་ཥ་ཡི་མིང་གཞན་ཞིག 

གཡའ་སློག ① རེག་ནས་གད་མློ་སློང་བ་དང་ག་ག་ཚིལ་སློག་པ། ② གཡའ་ར་ིལས་སྐྱེས་པའ་ིསློག་པ། 

གཡའ་བརྒྱབ་པ། ཟངས་ཀི་ལློགས་སུ་དྲེག་སློན་པློ་ཆགས་པ་དང་། ལྕགས་ཀི་ལློགས་སུ་དྲེག་

དམར་པློ་ཆགས་པ་ལ་བཙའ་ཞེས་སློ་སློར་དབེ་དགློས་ཀང་། གཡའ་ཞེས་ལྕགས་རིགས་སྤིའི་

དྲེག་གི་སྤི་མིང་ལའང་གློ དཔེར་ན། ལྕགས་གཡའ་སྨན། 

གཡའ་ཆུ། ① གཡའ་རི་ལས་འབབ་པའི་ཆུ། ②འདློད་པའི་ཆགས་པ་རྒྱས་ཏེ་མཚན་མའི་ཁར་ཆུ་

ལངས་པ། འདློད་ཆགས་འཁྲུགས་ཚེ་འདློམས་ནས་གཡའ་ཆུ་ཁློལ། 

གཡའ་དག་པ། ① ཟངས་ལྕགས་སློགས་ཀི་གཡའ་དག་པ། ② གློ་བུར་གི་སྒིབ་བེད་དག་པ། 

 ③ ནམ་མཁའ་ལ་དུ་བ་དང་སྤིན་པ་ཐལ་བ་སློགས་མེད་པ། 

གཡའ་དང་སང་གི་མཚམས། གཡའ་རི་དང་སང་རིའི་མཚམས་ཞེས་པའི་དློན། བློད་རིགས་ཀིས་

ས་གཤིས་ངློ་བློའི་རྣམ་གངས་འབེད་པའི་ཐབས་ཤེས་སྟབས་བདེ་བ་ཞིག་སྟེ། རི་ལ་ར་རི། 

གཡའ་རི། སང་རི། ནགས་རི། བག་རི། གངས་རི་སློགས་ཀི་དབེ་བ་ཡློད། མགུར་མ་ཁ་ཤས་

ནང་ལ་ཚིག་སྦློར་སྙན་པ་འདི་ལར། བཏུང་བ་འབབ་ཆུ་བསིལ་མ་དེ། ། འབད་ཅིང་རློལ་བ་མི་

དགློས་པར། གཡའ་སང་མཚམས་ནས་རང་རྡློལ་བྱུང་། སློས་འཐུང་སྐློམ་པའི་གདུང་བ་སེལ། 

ཞེས་དང་ཡང་། ལྷ་བ་གློང་མློ་ཡིད་འློང་གིས། ། གཡའ་སང་ཁློད་ནས་རྩྭ་ཆུང་བཙལ། རྒྱུན་དུ་

གངས་གཡའི་མཚམས་ན་བསད། ན་བུན་ཁློད་ན་སྐད་སྙན་བསྒྱུར། ། ཞེས་སློ།། 

གཡའ་དུག ཟངས་གཡའ་སློགས་ལས་བྱུང་བའི་དུག 

གཡའ་རྡློ། རི་ལ་གངས་རི། གཡའ་རི། ར་རི་སློགས་ཡློད་པ་རྡློ་གཡམ་ཡློད་པའི་རི་ལ་གཡའ་རི་དང་

རང་གྲུབ་ཀི་རྡློ་གཡམ་ལ་གཡའ་རྡློ་ཟེར། 

གཡའ་དྭངས་པ། ནམ་མཁའ་གཡའ་དྭངས་པ་ཞེས་གནམ་གཡེར་བ། 

གཡའ་ནད། ① གཡན་པའམ་ཟ་འཕྲུག་གི་ནད། ② ཟངས་གཡའ་སློགས་ཀིས་བསྐྱེད་པའི་ཕློ་ནད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

གཡའ་སང་། གཡའ་རི་དང་སང་རི། གཡའ་སང་ལ་གནས་པའི་རི་དྭགས། 

གཡའ་ཕག་འགལ་བ། གཡའ་བཟང་པ་ནི་སར་རྒྱལ་བུ་ཧུ་ལ་ཧུའི་དུས་སུ་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་སྟློང་སྐློར་

ལ་གཏློགས་ཀང༌། རེས་སུ་གཡའ་བཟང་པ་ཕག་གྲུའི་བཀློད་འློག་ཏུ་མི་སློད་པར། མློན་ལུག་

མགློ་སྟེང་ཚུན་ཆད་གཡའ་བཟང་པས་བདག་ཏུ་བཟུང་བར་ཁི་དཔློན་རྡློ་རེ་དཔལ་གི་སྐབས། 

དཔློན་རྒན་ཨ་བློ་དང༌། དཔློན་གཞློན་ཚུལ་གིས་འགློ་ཁིད་པའི་ཕག་གྲུའི་དམག་དཔུང་གིས་

མློན་ལུག་མགློ་སྟེང་ཚུན་ཞི་འཇགས་གཏློང་དགློས་བྱུང༌། དེ་ནས་བཟུང་གཡའ་ཕག་གཉིས་

འགལ་བར་གྱུར། བར་སྐབས་སུ་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་ཁི་དཔློན་མང་པློ་ཞིག་ནག་ཆང་དློན་དུ་གཉེར་

བ་ཁློ་ནའི་དབང་དུ་སློང་སྟེ། ཕག་གྲུའི་སེ་འགློ་འཛིན་ཚུལ་ཡག་པློ་མ་བྱུང་བའི་སྐབས་དང་

བསྟུན་ནས། གཡའ་བཟང་པས་ཁིམས་མཐུན་དང་དཔུང་ཤེད་ཉིས་སྦྲགས་ཀིས་ཕག་གྲུའི་

ཁློངས་ནས་ཟུར་འབུད་བས་ཏེ་རང་རྐྱ་འཕེར་བའི་ཁི་དཔློན་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཐུབ་པར་བས་པ་

མ་ཟད། ད་དུང་ཕག་གྲུའི་མངའ་ཁློངས་ནས་ཡུལ་གཞིས་འཕློག་གང་ཐུབ་བས། ལྷག་པར་ཁི་

དཔློན་རྒྱལ་མཚན་སྐྱབས་ཀི་སྐབས་སུ་ཕག་གྲུའི་ཁློངས་ཀི་ས་གནད་ཆེ་བ་གློ་མལ་བསྒེལ་བ་

དང༌། འབས་མློ་ལ་སློགས་པ་གཡའ་བཟང་པས་འཕློག་པ་བཅས་གཡའ་ཕག་གཉིས་པློ་འགལ་

བ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ཞིག་བྱུང་ཡློད་པ་དེར། ཏ་སི་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ཡན་ལ་གཡའ་བཟང་པ་

ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་པ་ཞིག་དང༌། ཕག་མློ་གྲུ་པ་ཕམ་ཉེས་སློང་བ་ཞིག་བྱུང་ཡློད། བང་ཆུབ་རྒྱལ་

མཚན་ཕག་གྲུའི་ཁི་དཔློན་བས་པ་ནས་ཕག་མློ་གྲུ་པ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་པའི་ཚུལ་ལ། སྐབས་དེར་

ཁློང་གི་ཨ་ཁུ་རྒྱལ་མཚན་སྐྱབས་ཀིས་ཁིམས་དཔློན་གི་ལས་གནས་འཛིན་ནའང་ལུགས་

གཉིས་ཀི་བ་བ་གང་གི་ཐད་ནས་ཀང་འཇློན་ཐང་ཞན་པ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་རང་ཉིད་ཀི་དབང་ཆ་

སྤློད་ཚོད་མི་ཟིན་པར་བཀའ་གཏན་ཡིག་རིགས་གང་ལའང་མ་བརིས་པར་རང་སྣང་གང་ཤར་

བས་པ་སློགས་ལ་བརེན་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༣༢༢ལློའི་ཟླ་བ་བརྒྱད་པར་ཁི་དཔློན་

གནས་དབྱུང་བཏང༌། དེ་ནས་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ཁི་དཔློན་གི་གློ་སར་བསྐློ་བཞག་དང་

འབེལ། ཙན་དན་དམར་པློའི་ལས་ཐམ་ཡང་ཐློབ། ལློ་དེའི་ཟླ་བ་དགུ་པའི་ཚེས་བཅུ་ཉིན་སྣེ ་

གདློང་རིས་བངས། འཕློངས་རྒྱས་པ་ཧློར་གཞློན་ནུ་བཟང་པློ་གཉེར་པ་བསྐློ་བཞག་བས། རང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉིད་ཀི་མངའ་ཁློངས་གཞིས་ཀ་རྣམས་ཉམས་གསློ་དང༌། ཡུལ་སློ་སློར་སློང་བུ་བཙུགས་ནས་

སྐྱེད་ཚལ་བཟློ་བ་དང༌། གམ་ཆུའི་སྟེང་ལ་ཟམ་ཆེན་འཛུགས་པ། མཁར་རློང་རིང་པའི་ཉམས་

གསློ་བ་དང་སྣེ ་གདློང་རེའི་ཕློ་བང་རྒྱ་བསྐྱེད་བཅས་བས། དུས་མཚུངས་སུ་ཁལ་ཞིབ་བས་ཏེ་མི་

སེར་གི་ཁུར་པློ་ཡང་དུ་གཏློང་བ་སློག་གསར་བཅློས་ཀི་བ་བ་མང་ཙམ་བས། ལུགས་གཉིས་ཀི་

མཁེན་དཔྱློད་རབ་ཏུ་ཡངས་ཤིང༌། ཞི་དྲག་གི་ཐབས་ཤེས་གང་ལའང་ཐློགས་པ་མེད་པའི་ཁི་

དཔློན་དེ་ཉིད་ལྷག་པར་དུ་སིད་ཀི་ལས་དློན་ལ་འཇློན་ཐང་ཧ་ཅང་ལན་པས། ཁིམས་དཔློན་གློང་མ་

རྒྱལ་མཚན་སྐྱབས་ཀི་དུས་སུ་གཡའ་བཟང་པས་དྲག་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་ཕག་གྲུའི་མངའ་

འབངས་ཁིམ་དུད་ཉིས་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་དང༌། དེ་རྣམས་ཀི་ས་ཞིང་བཅས་ཧམ་བཟུང་བས་པ་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ཁི་དཔློན་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ཁི་ལ་འཁློད་མ་ཐག་ཏུ་རང་ཉིད་ཀི་མངའ་འབངས་

ས་ཞིང་དང་བཅས་པ་ཚུར་བངས་པས་སར་ཡང་གཡའ་ཕག་བར་ཁ་མཆུ་ལངས། དུས་དེར་ཚལ་

པ་ཁི་དཔློན་གིས་གཡའ་བཟང་པའི་རྒྱབ་སྐྱློར་བས་པ་དང༌། ས་སྐྱ་དཔློན་ཆེན་གིས་དྲང་བདེན་མ་

བས་པར་མངའ་འབངས་དང་ས་ཞིང་རྒྱུ་ནློར་རྣམས་གཡའ་བཟང་པ་ལ་ཕིར་སྤད་དགློས་པའི་

བཀའ་ཐག་བཅད། གཡའ་ཕག་བར་གི་གློད་གཞི་ཐག་མ་ཆློད་པར། བར་ཐང་དུ་གཡུལ་བཀེས་

པས་ཕག་གྲུ་པ་ཕམ། སྟློན་པ་གཞློན་ནུ་འློད་སློགས་འགློ་པ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་དམག་འློག་ཏུ་ཤློར། 

བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་དང་ཧློར་གཞློན་ནུ་བཟང་པློས་གཙོས་མི་གངས་བཅློ་ལྔ་ཙམ་མ་གཏློགས་

ཕལ་ཆེར་བློས། དེ་ནས་དཔློན་ཆེན་དབང་ཕྱུག་དཔལ་པའི་དྲུང་དུ་གཡའ་བཟང་པ་དང་ཕག་གྲུ་

གཏུག་གཤེར་བས། ས་སྐྱའི་དཔློན་ཆེན་གིས་གཡའ་བཟང་གི་ཕློགས་བས་ནས་ཁིམས་ཐག་

འཁློག་གཅློད་བས་པས་གཡའ་བཟང་པ་རྒྱལ། མདློར་ན་གཡའ་བཟང་པ་དང་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་བར་

གི་འགལ་བ་ནི་ས་ཆ་དང་ཡུལ་སེའི་དབང་རིས་འཕློག་རེས་ཀི་འགལ་བ་ཞིག་ཡིན།

གཡའ་བ། ① ཟ་འཕྲུག་ལང་བ། ལུས་ཀི་པགས་པ་གཡའ་བ། ② འདར་སྙམ་བེད་པ། སྐྱི་གཡའ་བ། 

③ ཉེ་འཁློར། 

གཡའ་བག ① ལྷང་ངག་བག་ཆགས་ཀི་གཤིས། ② ལྕགས་རིགས་ཀི་གཡའ། 

གཡའ་བག གཡའ་རི་དང་བག་རི། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

གཡའ་མ། རྡློ་གཡའ་མ་སྟེ་བསྡུས་ན་རྡློ་གཡམ། གཡའ་མ་ཉིལ་བ་ར་ནས་ཉིལ། ར་མེད་ན་གཡའ་མ་

ཉིལ་དློན་མེད། 

གཡའ་མ་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ། དགེ་འདུན་བསྟན་པའི་ཉི་མས་ཐློག་མའི་གཞི་ཚུགས། གྲུབ་མཐའ་རིང་

མ་ཡིན། ད་ལ་རེབ་གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཡའ་མ་རི་ཁློད། མིང་གཞན་གཡའ་རི་མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་གིང་ཟེར། ཐློག་མར་འབིང་རེ་ཉེར་

བརྒྱད་པ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་པློས་དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུའི་སྐབས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཡའ་མ་ལུང་། ཐློག་མར་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀིས་ཚེ་སྒྲུབ་གནང་ཡུལ་ཡིན། རེས་སུ་བློད་ཀི་

རིས་མེད་བ་མ་མང་པློའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་གྱུར། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

ཀི་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ག་ནང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཡའ་མློ་ཐང་པ། རླན་གཤེད་ཆེ་བའི་སང་ལློངས་སློགས་སུ་འཁྲུངས་ཤིང་། བློངས་ཚད་ཤིན་ཏུ་

ཐུང་བ་རྨེ་ཁི་༠.༠༡～༠.༠༢ ཙམ་ལ། ལློ་མ་ལང་འཇམ་མཐུག་པ་ལྕེ་དབིབས་གསུམ་བཞི་ཙམ་

ར་བ་ནས་གེས་པ། ར་བ་ཕ་ལ་ཐུང་བ་རྒྱུས་ཕན་ཐར་ཐློར་ཡློད་པ། མེ་ཏློག་ཟིང་དམར་དཀིལ་

དུ་སེར་ཐིག་ཅན་དྲིལ་དབིབས་ཁ་གཡེལ་ལ་སྦུབ་ནས་གེ་སར་ཆུང་ངུ་མངློན་པ། འདབ་མ་ལྔ་

རེ་ཡློད་པ་བཞི་ལྔ་ཙམ་བཞད་སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་མེ་ཏློག་སྟེ། ཟླ་༥～༦བཏུས་ནས་སློ་ཆློལ་

དམའ་ཕབ་སྐམ་གསེད་ལེགས་ཚགས་བ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་རྨ་གསློ།། 

སྐྲངས་པ་འདུལ། 

གཡའ་མཚམས། གཡའ་རི་དང་སང་རིའམ་གངས་རིའི་མཚམས། 

གཡའ་བཟང་། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ཁློངས་སྣེ་གདློང་རློང་གི་ལུང་པ་སར་བློད་ཁི་

སྐློར་བཅུ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

གཡའ་བཟང་བཀའ་བརྒྱུད། བཀའ་བརྒྱུད་ཆུང་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ། འགློ་མགློན་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་སློབ་

མ་ཟྭ་ར་སྐལ་ལན་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ་དང་དེའི་སློབ་མ་གཡའ་བཟང་ཆློས་རེ་ནས་རིམ་བཞིན་

བརྒྱུད་པའི་བཀའ་བརྒྱུད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཡའ་བཟང་དགློན་པ། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༢༠༦ལློར་གཡའ་བ་ཆློས་བཟང་གིས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣེ་གདློང་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཡའ་བཟང་ཆློས་རེ་ཆློས་ཀི་སྨློན་ལམ། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༡༦༩ལློར་གཙང་

ཞལ་གི་དམར་མློར་སྐུ་འཁྲུངས། གཞློན་པའི་དུས་བ་ཞིང་དུ་བསྐྱལ་བ་ལ་དཀློན་མཆློག་མཆློད་

པ་ལ་མཁས་པ་ཅིག་བྱུང༌། གནས་པློ་ན་རེ། ཁློད་རང་བཙུན་པ་བས་ན་འཐད་པར་འདུག་ཟེར་

བས། སྒིན་མཁན་པློ་ཆློས་སྟློན་བ་བ་གཙང་པ་ཅིག་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། མཚན་ཆློས་སྨློན་ལམ་

དུ་བཏགས། དེ་ནས་འཆང་དཀར་དུ་སློབ་དཔློན་རྣམས་ལ་འདུལ་བ་དང་བཀའ་གདམས་གསན། 

དེ་དུས་སློམ་རང་འཁྲུངས་སུ་བྱུང་བས། སློབ་དཔློན་ན་རེ། བཙུན་ཆུང་འདི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཟང་

པློ་འདུག་གསུངས། དེ་ནས་དགེ་སློང་མཛད་པར་དགློངས་ཏེ་རྒྱ་དུར་དགློན་པར་དགུང་ལློ་བཅློ་

བརྒྱད་པར་ཀླུབས་དཀར་བས་མཁན་པློ་དང༌། གློང་གད་པ་གཉལ་དར་མ་གཟི་བརིད་ཀིས་སློབ་

དཔློན། སློབ་དཔློན་མེ་ཆ་བས་གསང་སྟློན་མཛད་དེ་བསྙེན་པར་རློགས། ལློ་ལྔ་དྲུག་གི་བར་དུ་

མཁན་པློའི་དྲུང་དུ་བཞུགས་ནས་འདུལ་བར་བསབས་པས་བསྣུབས་འདུལ་བ་འཛིན་པར་

གགས། དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་པར་ཉི་ཟླ་སང་དུ་མཁན་པློ་ཀླུབས་དཀར་བས་ཆློས་གསུང་སྐབས་

ཞར་ཆློས་པ་མཛད་ནས་མདློ་ར་བ་ཐུགས་ཐློག་ནས་འཆད། མཁན་པློ་ལ་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་གི་སློ་ནས་མཉེས་པར་བསྒྲུབས། དགུང་ལློ་ཉེར་བརྒྱད་པར་མཁན་པློ་ཀླུབས་དཀར་བ་

སྐུ་གཤེགས་པའི་མ་ངན་སྐྱློ་བསངས་ལ་བློས། དེར་རི་པ་རྣམས་དང་འགློགས་ནས་འཚོགས་

གར་ཕེབས་ཚེ། ཟྭ་ར་ན་རེ་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་སློབ་ཆེན་སྐལ་ལན་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ་བ་བ་སངས་

རྒྱས་དངློས་དང་མཚུངས་པ་ཞིག་བཞུགས་པར་ཐློས་པས་དད་པ་སྐྱེས་དེ་ཟྭ་རར་བློན། ཞལ་

མཇལ་བ་ཙམ་གིས་བ་མའི་ཐུགས་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རློགས་པ་འཁྲུངས། དེ་ནས་གཙང་

དུ་བློན་པས་ཞིག་པློ་བདུད་རི་དང༌། སློབ་དཔློན་དབ་སང༌། རྒྱང་རློ་དར་མགློན་རྣམས་དང་

མཇལ། སར་དབུས་སུ་བློན། བ་མ་ཞང་གིས་འཁྲུགས་པ་མང་པློ་མཛད་པ་ཐློས་པས་ཅུང་ཟད་

མ་དད་ནས་མ་མཇལ། ཕིས་མློས་གུས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྐྱེས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

འཕན་ཡུལ་བག་དཀར་བ་དང༌། བ་ཡུལ་བསྣུབས་སློམ་པ། རེ་འབི་གུང་པ་སློགས་ལས་གདམས་

ངག་མང་པློ་ཞུས། དགུང་ལློ་སུམ་ཅུ་པ་འབུམ་ཞིང་དུ་འཇིག་རེན་བློས་བཏང་གི་སྒྲུབ་པ་མཛད། 

དེའི་ཕི་ལློ་ཟྭ་ར་བའི་སྤན་སར་བློན། ཁློད་ལ་དབང་ཐློབ་བམ་གསུངས་པས། མ་ཐློབ་ཞུས་པར། 

ཟྭ་ར་བས་དབློན་པློ་ལ་བཀའ་གནང་ནས་རྣལ་འབློར་མའི་དབང་གནང༌། དེ་སློམ་པས་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཁད་པར་ཅན་འཁྲུངས། དེ་ནས་སར་རེ་བཙུན་མི་ལ་དང༌། རས་ཆུང་པ་རྣམས་ཀི་སྒྲུབ་

གནས་སུ་ཕིན་ནས་སྒྲུབ་པ་མཛད། སར་ཡང་ཟྭ་ར་བའི་དྲུང་དུ་བློན་པས་སྙིང་པློའི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་

པློ་དང༌། ཁད་པར་སྙན་བརྒྱུད་ཀི་ངློ་སྤློད་ཐབས་ལམ་ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག་སློགས་གནང་ནས། ད་ཁློ་

བློ་རབས་མི་ཆད་པར་འདུག་གསུངས་ནས་ཐུགས་མཉེས་པར་མཛད། དུས་དེར་འབུམ་ཞིང་

དུ་དགུན་དུས་སུ་སེ་བ་ལ་མེ་འཆར་བས་ཀླུས་མེ་ཏློག་ཕུལ་བའི་སྙན་གགས་བྱུང༌། སློབ་དློན་

གཉགས་སློམ་ལ་ལློ་རློ་རས་པའི་ཆློས་དྲུག་དང༌། ཁམ་བུ་ཡ་ལེ་ལ་གཅློད་སྤན་གཅིག་མ་རྣམས་

ཞུས། དགུང་ལློ་སློ་བརྒྱད་པའི་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་1206ལློར་ལྷློ་ཁ་སྣེ་

གདློང་རློང་ཁློངས་སུ་གཡའ་བཟང་དགློན་པ་བཏབ། དེར་ཚོགས་པ་སྐྱློང་སྐབས་གཉལ་སྟློད་

སྨད་དང༌། མཚོ་སྣ། ལྷློ་བག ཡར་ཀླུང་ཤར་ནུབ་རྣམས་སུ་ཡློན་བདག་སློ་སློས་གདན་དྲངས་

ཏེ་ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བའི་ཆློས་ཁི་ཡང་ལྷློ་བག་ཏུ་བཞི་ཅུ་ཞེ་ལྔ། གཉལ་དུ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བདུན་

བྱུང༌། དུས་དེར་གཡའ་བཟང་པའི་ཚོགས་པ་ལ། སྦྲ་དཀར་ནག་ཕེད་དང་བཞི་བརྒྱ། རབ་བྱུང་

ཁི་ཚོ་ཕེད་དང་གཉིས། མཁན་པློ་དང་དབུ་མཛད་ཀི་ཐློབ་ཁུར་པ་སུམ་བརྒྱ། གཡའ་བཟང་པའི་

རི་པ་བརྒྱ་ཚོ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་ཅེས་གགས་པར་བྱུང༌། བང་ཨློག་ཨློག་ཡན། ས་འདྲ་མན། དྭགས་

པློ་ཀྲློངས་ཁ་ཅན། མློན་འགར་མགློན་པློ་གདློང་མན། གློ་ཤུལ་ཆ་ཁློད་ཚུན། གངས་པར་གསེར་

ཆུ་ཁ་ཡན། ལྷློ་བག་གཏམ་ཤུལ་ཚུན། ཡར་ཀླུངས་བ་སའི་བར་གཡའ་བཟང་པའི་འཁློར་སློབ་

ཀིས་གང་བར་མཛད་དེ། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༢༣༣ལློར་སྐུ་གཤེགས། རེ་

འདིས་གདུལ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསྐྱངས་པའི་ནང་ནས། སློབ་མ་སློམ་བཞིར་གགས་པ་ནི། 

གཉལ་སྨད་དཔལ་རི་བ་སངས་རྒྱས་བ་སློམ། གློར་གདློང་པ་སངས་རྒྱས་ལྷ་སློམ། གསེར་ལེ་

བ་སངས་རྒྱས་ལེ་སློམ། དགློན་གསེར་པ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་སློམ་རྣམས་སློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཡའ་བཟང་སེ་པ། འགློ་མགློན་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་སློབ་བརྒྱུད་གཡའ་བཟང་པ་ཆློས་ཀི་སྨློན་ལམ་གིས་

རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༢༠༦ལློར་གཡའ་བཟང་དགློན་པ་བཏབ་ཏེ། ཡར་ལུང་

ཤར་ནུབ། གཉལ་སྟློད་སྨད། མཚོ་སྣ། གློ་ཤུལ། བར་སློགས་པའི་ས་གནས་རྣམས་ལ་ཆློས་

གསུངས་ཏེ་སློབ་བརྒྱུད་མང་དུ་བྱུང་ཞིང་། དེའི་ཉེ་གནས་ལ་ཁི་དཔློན་གི་འཇའ་ས་ལློན་པ་ནས་

སེ་ཚུགས་ཆེ། བར་སྐབས་ནས་ཕག་གྲུ་སེ་སིད་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་དང་འཐབ་པས་ཁི་སྐློར་

རྣམས་ཤློར། མི་རྒྱུད་ཡར་ལུང་བརྒྱུད་དུ་ཡློད། 

གཡའ་རི། རྡློ་སློ་མདློག་ཅན་དང་གཡའ་མ་ལེབ་མློས་གྲུབ་པའི་རི་བློ། 

གཡའ་རུག་མ། ཧློང་ལེན་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་

ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། བ་

རྒན་སུག་པ་ཁའི་སེར་མློ། མ་མློ་ཀ་ལ་སྤུ་ཙེ་ཤེལ། ག་བུར་ཟིལ་གནློན་གཡའ་རུག་མ། བདུད་

རི་ཀ་བེ་ཏ་རྣམས་ནི། ཧློང་ལེན་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

གཡའ་ལེབ། རྡློ་གཡའ་མ་ལེབ་མློའི་རིགས། ས་ལ་ཆེ་བའི་རིགས་ལ་ཁང་པའི་བད་རྡློ་དང་། སློ་རའི་

རྡློ་གཅན་ཡང་བེད་ཆློག སྙི་ལ་ཆུང་བའི་རིགས་རྣམས་བེད་སྤློད་ཆེན་པློ་མེད།

གཡའ་ཤིང་། སློའི་གཏན་ཤིང་ངམ་ཨ་ཤིང་། སློ་འདན་ཡང་ཟེར། 

གཡའ་སེལ། ལྷད་ཞུགས་པ་སེལ་བ། བསྟན་འགློར་གཅེས་ན་གཡའ་སེལ་སློགས། 

གཡར། ①[རིང]ཞལ་ཏེ། ཁའམ་ངློ་གདློང་གི་ཞེ་ས། གཡར་ཚ་བ། གཡར་གཟིགས་པ། གཡར་གིས་

ལེན་པ། ② སྤན་ཏེ་མིག་གི་ཞེ་ས། གཡར་འདྲེན་པ། གཡར་བསྟར་ཞུ་བ། ③ བེད་འབེལ་ལས་

ཚིག་མ་འློངས་པ་དང་འདས་པ། གཞན་གི་དངློས་རས་གནས་སྐབས་སུ་བེད་སྤད་པ་སྟེ།ངས་

དགེ་རྒན་གི་དཔེ་ཆ་གཡར་ནས་བལས། གཡར་བའི་དཔེ་ཆ་ཞེས་པ། 

གཡར་སྐྱི། ཕར་ཚུར་གཡར་བ་དང་སྐྱ་ིབ། རང་ལ་དངུལ་མེད་ཀང་གཞན་ག་ིས་ནས་གཡར་སྐྱ་ིབས་ཆློག 

གཡར་ཁང་། ① གཡར་པློའི་ཁང་པ། ②[མངློན]ལུས། 

གཡར་ཁམས། སྐུ་ཁམས། གཡར་ཁམས་བདེ་བ། 

གཡར་ཁལ། ངློ་ཁལ་ལམ། ཁ་ཁལ་ཏ།ེ མ་ིགཞན་ག་ིངློ་མ་བཟླློག་པར་བས་པའ་ིལས་ཀ གཡར་ཁལ་སྤློད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

གཡར་ག། དངློས་པློ་གཡར་སྐབས་དངློས་བདག་ལ་སྤློད་དགློས་པའི་དངུལ། ཁང་པ་གཡར་ག། 

འཛིན་ཆས་གཡར་ག། 

གཡར་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༧༣༨ལློར་བ་མ་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལར་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཡར་ངློ་།། [ཡུལ] ཁའམ་གདློང་། 

གཡར་ས་བིམ་པར་བགི། གདློང་བསྟན་པའམ་གཟིགས་པར་མཛོད་ཅེས་པའི་དློན། 

གཡར་སར། [རིང] ① ལག་རགས། ② སྐུ་དྲུང་དུ། 

གཡར་དངློས། ཚུར་གཡར་པློ་བངས་པའམ་ཕར་གཡར་པློ་བཏང་བའི་དངློས་པློ། 

གཡར་ཆབ། [རིང]ཆུ། 

གཡར་བཏང་། གཡར་པློ་བཏང་བ། 

གཡར་བཏང་ཆློག་འཐུས་ཕེབས་པ་བཞིན། གཡར་པློ་བཏང་ཆློག་པའི་མཆན་ཕེབས་པ། 

གཡར་དམ། [རིང]ཁས་ལེན་བས་པའི་དམ་བཅའ། 

གཡར་འདྲེན། སྤན་འདྲེན་ཞུ་བའི་བརྡ་རིང་། 

གཡར་པློ། བརན་པློ། ཕར་གཡར་པློ་ཕུལ། ཚུར་གཡར་པློ་ཞུ། གཡར་པློ་བདག་རེངས། གཡར་པློ་

རིང་ཐུང་བེད་པ། གཡར་པློ་ཡུན་རིང་ན་བདག་པློའི་ཚུལ། 

གཡར་པློ་བདག་རེངས། གཡར་བའི་དངློས་པློ་ཕིར་མི་སྤློད་པ་སྟེ་ཧམ་བཟུང་བེད་པའི་དཔེ། 

གཡར་བ། གཡར་བ། གཡར་བ། གཡློར། ཕར་ཚུར་བརན་པ། དངུལ་གཡར་བ། བུ་ལློན་གཡར་བ། 

རང་མེད་གཞན་ནས་གཡར་ཐབས། ཁ་གཡར་བ། གནས་ཚང་གཡར་བ། 

གཡར་མ། གཡར་བའི་དངློས་པློ་སྟེ། ར་གཡར་མ། དཔེ་ཆ་གཡར་མ་ཞེས་པ། 

གཡར་མློ་ཐང་། ① སློ་སྨན་མེ་ཏློག་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ཁ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་

རྨ་གསློ།། སྐྲངས་པ་འཇློམས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གཡར་མློ་ཐང་པ་དང་། ལུ་གུ་མེ་ཏློག 

བསིང་མ་དམར་པློ་བཅས་སློ།། ② གཡེར་མློ་ཐང་གི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག 
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གཡར་ཚ། ངློ་ཚའི་ཞེ་ས། 

གཡར་ཚ་བ། [རིང] ངློ་ཚ་བ། 

གཡར་ཚུས། [རིང]ཞལ་ཚུས་སམ་ཁ་ཟས། གཡར་ཚུས་འདྲེན་པ། 

གཡར་ཚུས་དང་གཡར་གཟིགས། ཁ་ཟས་ཏེ། གཡར་ནི་ཁ་དང་གདློང་དང་། མདུན་སློགས་ལ་

འཇུག་པའི་བརྡ་རིང་ངློ་།། 

གཡར་འཛིན། དངློས་པློ་གཡར་སྐབས་བཞག་པའི་འཛིན་ཡིག 

གཡར་ཞལ། ཞལ་རས། 

གཡར་གཟིགས། [རིང] ① ཟས། ② གཟིགས་མློ། ③ ཁ་ངློ་ལ་ལ་བ། 

གཡར་ལམ། [རིང]① རྨི་ལམ། ② སྤན་ས་དང་མདུན། 

གཡར་ལེན། ཁས་ལེན་བས་པའི་དློན། 

གཡལ། གཡལ་བའམ་གལ་བ་སྟེ། ཁ་སྐད་དུ་ཨ་སྟློང་བརྒྱབ་པ་ཞེས་ཟེར། 

གཡལ་སྐྱིགས། གཡལ་བ་དང་། སྐྱིགས་བུ་བས་པ་གཉིས་ཀི་སྒ་བསྡུས་པ། 

གཡལ་སྟློང་། གལ་བའམ་གཡལ་བ་ཨ་སྟློང་། 

གཡལ་བ། དློན་མེད་དུ་ཁ་གདངས་ཏེ་སྐད་སྒ་དང་བཅས་དབུགས་ཕིར་འབིན་པའི་རླུང་ནད་ལང་

བའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག

གཡལ་རྨྱློང་། དློན་མེད་དུ་ཁ་གདང་ཞིང་སྐད་འབིན་པ་གཡལ་བ་དང་། རང་ལག་རྣམས་ཤད་དུ་

བརྐྱང་དགློངས་པ་བ་རྨྱློང་བེད་པ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

གཡལ་ཟྭང་། དློན་མེད་དུ་ཁ་གདང་ཞིང་སྐད་འབིན་པ་གཡལ་བ་དང་། རང་ལག་རྣམས་ཤད་དུ་

བརྐྱང་དགློས་པ་བ་ཟྭང་བེད་པ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

གཡལ་ཞིང་འདར་བ། ནད་ཅིག

གཡས། མིའི་གཞློག་ཕློགས་ལ་གཡས་གཡློན་གཉིས་སུ་དབེ་བའི་གཡས་ངློས། མཆིན་པ་གནས་

ཕློགས་ཀི་ངློས། 

གཡས་སྐློར། ① ཞབས་བློ་འཁབ་དུས་གཡས་ཕློགས་སུ་བསྐློར་བའི་གློམ་སྟངས། ② རང་ལུས་ཀི་
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གཡས་ངློས་ལེ་གནས་དང་ཉེ་བར་སྦར་ནས་སྐློར་བ། ③ ཡིག་ཕེང་དང་། རིས་ཐིག་སློགས་

འགློ་གཡློན་ནས་ཚུགས་ཏེ་གཡས་སུ་བིས་པའི་ཕློགས། 

གཡས་དཀར་གཡློན་ནག དྲང་པློ་མིན་པ་ཕློགས་རིས་ཀི་དཔེ། 

གཡས་ཁག་གཡློན་དཀྲི། སློ་སློའི་བ་ངན་གི་ཁག་གཞན་ལ་དཀྲི་བ། 

གཡས་ཁིམ་གི་ནུ་བློ། [རིང]མ་མི་གཅིག་པའི་སྤུན་མཆེད་ཀི་ནུ་བློ། 

གཡས་འཁིལ། ཆུ་དང་རི་མློ་དབིབས་སློགས་གཡས་སྐློར་དུ་འཁིལ་བའི་མིང་། དུང་དཀར་གཡས་

འཁིལ། གློང་པའི་ཕི་རློལ་ཏུ་རྒྱུག་ཆུ་གཡས་འཁིལ་འབབ་པ། 

གཡས་གལ། གཡས་ངློས་སུ་བསྒིགས་པའི་གལ། 

གཡས་ཆུང་། སྣང་ཆུང་ངམ་མཐློང་ཆུང་། 

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

དབིན་སྐད་དུ་to right-justifyཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་upper rightཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་right marginཟེར། 

གཡས་རྡར་གཡློན་རྡར། གཟློང་གི་བེ་བག་ཅིག 

གཡས་སེ། ཡུལ་གི་གཡས་སུ་ཡློད་པའི་སེ་ཁག 

གཡས་སློད། [རིང]ཤིང་རའི་ཁ་ལློ་པ། 

གཡས་པ། ① ཁ་ཤར་ཕློགས་སུ་གཏློད་སྐབས་ཀི་ལྷློ་ངློས། ཁང་མིག་གཡས་པ། ལག་གཡས་

བརྐྱངས་པ། རང་གཡས་བསྐུམ་པ། གཡས་འཁློར་གཡློན་འཁློར། གཡས་ཕག་རྒྱ་བེད་དུས། 

གཡློན་བུམ་པ་ཤློར། གཡས་ལློག་གཡློན་ལློག ②[རིང]གཡར་བའམ་བརན་པ། སྐྱེད་ལྕིའི་བུ་

ལློན་གཡས་པ། ཆང་གཡས་ཆུས་འཇལ། 

གཡས་སྤན་གཡློན་མིག གཡས་པར་སྤན་དང་གཡློན་མར་མིག་ཅེས་དྲང་པློ་མིན་པ་ཕློགས་སུ་ལྷུང་
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བའི་དཔེ། 

གཡས་ཕློགས། ① ལག་པ་གཡས་པའི་ཟུར། ② ཤློག་ཐློག་གི་གཡས་ཕློགས་དང་གཡློན་ཕློགས་

ངློས་འཛིན་བེད་སྟངས་ལ་རྒྱ་ལུགས་དང་བློད་ལུགས་གཉིས་མི་འདྲ་བ་ཡློད་དེ། རྒྱ་ལུགས་ལ་

དཔེ་ཆ་དང་རི་མློ་ལ་མཁན་གི་ལུས་པློ་གཙོ་བློར་བཞག་ནས་དེའི་ལག་པ་གཡས་གཡློན་ཤློག་

ཐློག་གི་གཡས་གཡློན་དུ་བརི་རྒྱུ་དང་། བློད་ལུགས་ལ་ནི་དཔེ་དེབ་དང་ཐང་ག་ཉིད་གཙོ་བློར་

བཞག་ནས་དེ་དག་གི་གཡས་ཟུར་དང་། གཡློན་ཟུར་ཤློག་ཐློག་གི་གཡས་གཡློན་དུ་བརི་རྒྱུ།

གཡས་ཕློགས་སུ་ལློག་ཅིང་གཤེགས་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་

ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སྐློར་ཕློགས་ཀི་ལམ་དང་མཐུན་པར་གཤེགས་པ་ཉིད་ཀིས་གཡས་

ཕློགས་སུ་ལློག་ཅིང་གཤེགས་པ། 

གཡས་མ། [མངློན]རྐུན་པློའམ་ཇག་པ། 

གཡས་གཞློགས་གཡློན་འདེགས། ཕན་ཚུན་རམ་འདེགས་སམ་རློགས་རམ། ལས་དློན་འདི་ང་ཚོ་

ཐུན་མློང་གིས་གཡས་གཞློགས་གཡློན་འདེགས་བས་ཏེ་ས་ཙམ་འགྲུབ་ཐུབ་བེད་དགློས། 

གཡས་འློག ① ལག་པ་གཡས་པའི་འློག ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་

སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་lower rigtཟེར། 

གཡས་གཡློན། སྐབས་འགར་ཕན་ཚུན་ནམ་ཅིག་ཤློས་སུའང་གློ་རྒྱུ། གཡས་གཡློན་ལ་ལ་བ། 

གཡས་གཡློན་དུ་འཁློར་བ། གཡས་འཇགས་གཡློན་ལངས། གཡས་འགློ་གཡློན་སྐྱློད། གཡས་

བསྐུམ་གཡློན་བརྐྱང་། གཡས་བས་གཡློན་ཤློར། གཡས་ལེན་གཡློན་འཇལ། གཡས་ལེན་

གཡློན་འཇློག གཡས་བཤད་གཡློན་བཤད། ཞབས་བློ་འཁབ་དུས་ཁ་གཡས་ཕློགས་གཡློན་

ཕློགས་སུ་སྐློར་བ། རང་མགློགས་ཀི་བློན་པློ་དེས་ཐུ་བ་ནག་པློ་གཡས་བརེས་དང་གཡློན་

བརེས་བས། གི་གུ་ནག་པློ་གཡས་འདློགས་དང་གཡློན་འདློགས་བས། གློམ་ལ་རིང་ཐུང་མེད་

པ་བརྒྱབ་སྟེ་སློང་ངློ་།། 

གཡས་གཡློས། གཡས་གཡློན་གི་བརྡ་རིང་པ། 

གཡས་རུ། ① ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་སུ་གཏན་འབེབས་བས་པའི་བློད་ཡུལ་རུ་ཆེན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ལྔའི་ཡ་གལ། བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ལེ་བ་ཤངས་ཀི་གཞློང་པ་ཚལ་

ལ་བཞག་ནས་ཤར་པྲགས་ཀི་གང་མ་གུར་ཕུབ་དང་། ལྷློ་གཉའ་ནང་གཡག་པློའི་སྣ། དེང་དུས་

གཉའ་ནང་རློང་ཁློངས། ནུབ་བེ་མ་ལ་དགུ། དེང་དུས་ངམ་རིང་རློང་ཁློངས་བེ་མ་ལ། བང་སྨི་ཏི་

ཆུ་ནག་བཅས་སློ་སློའི་བར་དུ་ཡློད་པའི་ས་ཡུལ་གི་མིང་རིང་པ་རྣམས་ཡིན། ② རུ་གཡས་

གཡློན་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ནང་ནས་གཡས་རུ། དམག་གི་གཡས་རུ། གཡས་རུའི་ཤློག་ཁ། 

གཡས་རུ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་

ལར་བློད་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད་ཁློངས་སུ་ཡློད། གཡུ། 

གཡས་རུ་གཙང་པློ། འབབ་ཆུ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གཏིང་སྐྱེས་རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། དེའི་

ཆུ་འགློ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བང་ངློས་ནས་བྱུང་ཞིང་དིང་རི་རློང་གི་ཁུལ་དུ་བུམ་ཆུའི་ནང་དུ་འབབ། 

གཡས་རུའི་སྟློང་སེ་བཅུ། ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ནང་གསལ་བར། སྟློང་ཆེན་དང་

ཤངས་ཆེན གཡས་རུའི་ཤངས་རྣམ་གིང་ཁུལ། ལང་མི་དང་ཕློད་དཀར་གཉིས། ཉེན་ཀར། འདི་

ལ་འགའ་ཞིག་གིས་བཙན་པློ་རིམ་བློན་བཞུགས་མློང་བའི་ཕློ་བང་ཉེན་ཀར་ཟེར་བ་འདིར་ཡློད་

གསུངས། ཏུན་ཧློང་ནས་ཐློན་པའི་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ལེའུ་གསུམ་པར་ཉེར་ཀར་རིང་པ་

ན། ཟིང་པློ་རེ་སྟག་སྐྱ་བློ་མཆིས་ཞེས་གསལ་བ་ལར་ན། རིང་པ་ཞེས་པ་རེས་དང་རྒྱབ་དང་། 

འློག་བཅས་གསུམ་ཀར་གློ་རུང་བས་ཉེན་དཀར་རིང་པ་ནི་གཙང་གི་སྙེ་མློ་དང་འཕན་པློའི་བར་

དུ་ཡློད་པའི་ལུང་པ་ཞིག་ཡིན་པར་སྣང་བས་དེའི་ནང་སྟློད་ལུང་དང་འདམ་གཞུང་སློགས་ཚུད་

ཡློད་སྙམ། འབང་མཚམས་གཉིས། སློ་རབ་གཟློང་སེ་གཉིས། ཤངས་ཀི་སྟློང་བུ་ཆུང་བཅས་

ཡིན་པར་གསུངས། 

གཡས་ལློགས། གཡས་ཀི་ཕློགས། 

གཡས་ཤློག གཡས་རུ། 

གཡས་ལྷུང་།རིང་ཞེན་གི་བསམ་བློའམ་ལློག་སྤློད་དབང་ཤུགས་ལ་འློས་མེད་འགིག་ཐབས་སམ་

མགློ་འདློགས་པ། 

གཡི། གཟུགས་དབིབས་ཕལ་ཆེར་གཟིག་དང་འདྲ་བའི་གཅན་གཟན་ཞིག གཡི་དཀར། གཡི་སེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཡི་ལྤགས། རི་དྭགས་གཡིའི་པགས་པ། 

གཡི་སྤང་། གཡི་དང་སྤང་ཀིའི་བསྡུས་མིང་། 

གཡི་སྦུག་ཚྭ་ཁ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཤན་ར་རློང་གི་དབུས་ཁུལ་དུ་ཡློད། 

གཡིག་པ། གཡིགས་པ། གཡིག་པ། སྒེགས་པའམ་སྐྱིགས་བུ་བེད་པ། མིད་པ་གཡིགས་ནས་ཟས་

རྣམས་ཡར་ལློག་སྟེ་སྐྱུག་གབས་བེད་པ། 

གཡིགས། གཡེར་མ་བཟས་པས་ཁ་ལྕེ་སྦྲིད་པ། 

གཡིགས་པ། ① གཡིག་པའི་འདས་པ། ②[རིང]བདར་བ། 

གཡིགས་བུ། སྐྱིགས་བུ། 

གཡིའུ། གཡག་ཆུང་བ། 

གཡིས། [ཡུལ]འབྲུ་མར། ཟར་གཡིས། ལློག་གཡིས། གཡིས་སྣློད་ཅེས་པ། 

གཡུ། ① རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་ཀི་རྡློ་ཞིག་སྟེ། དེའི་ནང་གསེས་སུ་དྲུག་དཀར་དང་དྲུག་དམར་སློགས་

ཁ་དློག་དང་། ལེགས་ཉེས་ཀི་དབེ་བ་མང་པློ་ཡློད། རྒྱ་གཡུ། བློད་གཡུ། གཡུ་ཕལ་པ། གཡུ་

དཀྱུས་མ། གཡུ་ཕེང་། གཡུ་གཞློངས། གཡུའི་རིལ་བུ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྡློ་ཡི་རྒྱལ་པློ་

དང་རིན་པློ་ཆེའི་རྒྱལ་པློའ ློ།། ② སྨན་རིགས་ཤིག་སྟེ། གཡུ་རིང་དང་། བར་གཡུ། གཡུ་གསར་

བཅས་གསུམ་མཆིས། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་མཆིན་ཚད་དང་། དུག་ཚད་སེལ། 

གཡུ་བཀྲ་ལྷ་སྟེང་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། 

གཡུ་མཁར་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་ཙམ་ན་རྒྱ་སྤྲུལ་ལུང་རིག་གིས་ཐུགས་བཞེད་

ལར་གཡུ་ཁློག་དཔློན་ཝ་ཤུལ་ཀརྨ་ཉི་གགས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། འདིའི་གློང་

ལ་བློན་པློའི་རི་ཁློད་ཅིག་ཡློད་པར་གགས། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཡུ་ཆུང་། རྒྱན་དུ་འདློགས་པའི་གཡུའི་མིང་སྟེ། འདི་བློངས་ཆེར་མེད་པས་སློ།། 

གཡུ་ཐློག གཡུའི་རྒྱ་ཕིབས་ཏེ་གཡུ་རི་ཅན་གི་ཐློག་ཕིབས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

གཡུ་ཐློག་སང་། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཡུ་ཐློག་རིང་མ་ཡློན་ཏན་མགློན་པློ། སྤི་ལློ་༧༠༨པའི་སྤེལ་ལློར་སྟློད་ལུང་སྐྱིད་སྣ་རུ་ཡབ་གཡུ་

ཐློག་ཁྱུང་པློ་རྡློ་རེ་དང་། ཡུམ་རྒྱ་པ་ཆློས་སྒློན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྤེལ་ཟླའི་ཚེས་བཅློ་ལྔ་ཉིན་སྐུ་

འཁྲུངས། དགུང་ལློ་གསུམ་གི་ཐློག་རང་གི་ཡབ་ལས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་དང་། དགུང་ལློ་ལྔ་པར་

ཡབ་ལས་བདུད་རི་སྨན་སྒྲུབ་དང་། གསློ་དཔྱད་ཀི་གཞུང་ལུགས། སྨན་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་རེས་

གནང་དང་བཅས་པ་ཞུས། ཆློས་རྒྱལ་མེས་ཨག་ཚོམ་དང་། ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གཉིས་ཀི་བ་སྨན་

པ་མཛད། དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་ཐློག་རྒྱ་གར་དུ་ཐེངས་དང་པློ་ཕེབས་པ། དགུང་ལློ་ཞེ་ལྔ་པར་གསློ་

རིག་འབུམ་བཞི་གཏེར་ནས་བཏློན། དགུང་ལློ་ང་ལྔ་པར་ཀློང་པློ་སྨན་ལུང་དུ་གསློ་རིག་

བཙུགས། སློབ་ཡུན་ལློ་བཅུ། སློབ་མ་སུམ་བརྒྱ་བསྡུས། སློབ་མའི་ཡློན་ཏན་གི་ཚད་གཞི་དང་

བསྟུན་ནས་འབུམ་རམས་པ་དང་། རབ་འབམས་པ། བཀའ་བཅུ་པ། བསྡུས་ར་བ་བཅས་ཡློན་

ཚད་ཀི་རིམ་པ་བཞི་གཏན་འབེབས་གནང་། བློན་གི་གསློ་རིག་འབུམ་བཞི་ལེགས་བཅློས་

གནང་ནས་རྒྱུད་བཞི་ཞེས་མཚན་གསློལ་ནས་འཆད་ཉན་གི་རྒྱུན་སེལ། གདུང་རྒྱུད་འཛིན་པའི་

སས་འབུམ་སེང་དང་། དཔལ་འབུམ། དགའ་དགའ་གསུམ་འཁྲུངས། ཀློང་པློ་བདེ་རྒྱལ་སློགས་

སློབ་མའི་ཚོགས་ཀིས་བློད་ཡུལ་གི་ས་ཆེན་པློ་འདི་གང་བར་བསྐྲུན། དགུང་ལློ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་

ར་ལྔའི་ཐློག་འདས། 

གཡུ་ཐློག་རིང་མའི་འཁྲུངས་ཁང་། ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ཁློངས་སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་བདེ་ཆེན་ཆུས། 

ཆུ་ཚན་གློང་ཚོ་རུ་ཁག་དང་པློའི་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་གཡུ་ཐློག་སང་། གནའ་དུས་སུ་སྟློད་ལུང་

སྐྱིད་སྣ་ཞེས་ཟེར། གློང་ཚོ་དེའི་ཕུར་གཡུ་ཐློག་པའི་སྨན་ཐློག་པ་དང་སྐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས་

ཡུལ་སྨན་ལུང་པ་ཞེས་སྨན་རྩྭ་སྣ་ཚོགས་སྐྱེས་ཡུལ་དང་། ཤར་དུ་ར་རི་ནག་པློ་རེ་མློར་སེ་

བརྒྱད་ཕློ་བང་ཡློད་ཅེས་པ་དེའི་སེ་བརྒྱད་ཀིས་ཡུལ་དེར་སེར་བ་དྲག་ཏུ་བབ་པས། སགས་

འཆང་གིས་ཐུན་ཟློར་འཕངས་སྟབས་སེ་བརྒྱད་ལ་རྨས་སྐྱློན་བྱུང་བ་དེ་བཅློས་པར་གཡུ་ཐློག་

པ་གདན་དྲངས་ཏེ་ར་བཅློས་མཛད་པའི་ལེགས་སྐྱེས་སུ་བུད་མེད་ཀི་ཕུང་པློ་གཡུ་ཡིས་སྤས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་ཞིག་ཆུ་ཐློག་ནས་ཕུལ་སྟབས། གཡུ་དེ་དག་ཐློག་སྟེང་དུ་སྐམ་པས་གཡུ་ཐློག་པ་ཞེས་གགས་

ཏེ་གནས་འདི་བྱུང་བ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་སློལ་འདུག 

གཡུ་ཐློག་ལྡུམ་བཞི། གང་ཟག་གི་མཚན་རས་ལ་སྦར་བའི་གང་ག་ཆུང་དང་། སྟློང་རི་ཟིལ་པ། 

ལྕགས་ཏིག་གམ་སང་རི་དློ་བློ། འཛིན་པ་བཅས་བཞིའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། རེ་ཟུར་མཁར་བ་མཉམ་

ཉིད་རྡློ་རེས་མཛད་པའི་མན་ངག་བེ་བ་རིང་བསེལ་ལས། གང་ག་ཆུང་ནི་གཡའ་དང་སང་ལ་སྐྱེ། 

སྟློང་རི་ཟིལ་པ་ཆུ་ཡི་ནང་དུ་སྐྱེ། ཏིག་ཏ་ལྕགས་མགློ་ན་བའི་ནང་དུ་སྐྱེ། འཛིན་པ་ཞེས་བ་རྒྱ་

ཤློད་གར་ཡང་སྐྱེ། བཞི་ག་ཆ་མཉམ་ག་བ་ཞད་ཙམ་འདེབས་རིམས་ལ་གང་ཐང་གཉན་ཚད་ལ་

སློགས་པར། གམ་ཕེ་ཆུས་འཕུལ་ནད་ཀི་ཚབས་དང་བསྟུན། གདམས་པ་ཚེགས་ཆུང་དློན་ནི་

འདི་ལ་བུ། རིན་ཆེན་གསེར་དང་བརེ་བར་ག་ལ་ཕློད། མཁའ་འགློའི་གསང་སྨན་གཡུ་ཐློག་ལྡུམ་

བཞི་ཡིན། འཆི་བདག་གཤིན་རེ་བཟླློག་པའི་མན་ངག་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེའུ་

དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས། སྟློང་

ཟིལ། འཛིན་པ་གང་ག་ཆུང་། སང་རི་དློ་བློ་བཞི་པློ་ལ། གཡུ་ཐློག་ལྡུམ་བཞི་ཞེས་སུ་བཤད། 

ཅེས་གསུངས་ཤིང་དེ་གཉིས་ཀི་ནང་ཏིག་ཏ་དང་སང་རི་གཉིས་ཞལ་མི་མཐུན་པ་མཆིས་པས་

གང་ཡིན་ཚོད་མ་ཐིག་པས་སད་དཔྱློད་ལན་དག་གིས་དཔྱློད་ཅིག

གཡུ་ཐློག་ཟམ་པ། སར་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནུབ་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་ཟམ་པ་རྒྱ་ལུགས་གློ་

རི་ལང་གུའི་རྒྱ་ཕིབས་ཅན་ཞིག 

གཡུ་ཐློག་གསར་མ་ཡློན་ཏན་མགློན་པློ། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་མེ་ར་སྤི་ལློ་༡༡༢༦ལློར་གཙང་ཉང་

སྟློད་སློ་བཞི་རེ་ཐང་དུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཀི་སྟེང་གསློ་རིག་ལ་ཐུགས་གཞློལ་ཏེ་གསན་

བསམ་མཛད་པས་མཁས་པར་གྱུར། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་ཐློག་མང་མཁར་ཚ་ལུང་བ་རློག་

སྟློན་དཀློན་མཆློག་སྐྱབས་སློ་བཞི་རེ་ཐང་དུ་ཕེབས་སྐབས། ར་ས་སབ་དང་བཅས་པ་ཞིག་ཡློན་

དུ་ཕུལ་ནས་དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞི་རློགས་པར་ཞུས། དགུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་པ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་

རིམ་བཞིན་ཐེངས་དྲུག་ཕེབས་ཏེ་མཁའ་འགློའི་གཙོ་མློ་དཔལ་ལན་ཕེང་བ་དང་། དྲང་སློང་ཙ་ར་

ཀ་སློགས་བསྟེན་ནས་དཔྱད་ཀི་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་གསན་པས་
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མཁས་པའི་གགས་པས་ཕློགས་ཀུན་ལ་ཁབ་པར་གྱུར། རྡློ་རེ་གདན་དུ་པཎ་ཆེན་བརྒྱ་ཕག་དུ་

མའི་ཚོགས་དཔློན་མཛད། སར་བློད་དུ་ཕེབས་ནས་ལུས་ཅན་དུ་མ་ན་བ་དང་འཆི་བ་ལས་སྐྱློབ་

པར་མཛད་ཅིང་། དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞི་གསེར་མཆན་དང་། ཟློང་མཆན་གཉིས་བཏབ། གཞན་

ཡང་ཡུལ་དུས་སློགས་དགློས་ཁད་ཀི་དབང་གིས་སྐབས་སུ་བབ་པའི་ཞལ་སྐློང་ཅི་རིགས་

མཛད། རྒྱུད་ཀི་གཞུང་འགེལ་མན་ངག་ཁ་སྐློང་དང་བཅས་པའི་གློ་ཆློད་དུ་ཆ་ལག་བཅློ་བརྒྱད་

ལེགས་པར་བསྒིགས་ནས་སྐལ་ལན་གི་ཐུགས་སས་ཡེ་ཤེས་གཟུངས་ལ་གདམས། རེ་འདི་

ཉིད་ལ་རྒྱུད་འཛིན་གི་བུ་སློབ་གངས་ལས་འདས་པ་བྱུང་བའི་གཙོ་བློ་ནི་སུམ་སྟློན་ཡེ་ཤེས་

གཟུངས་ཀིས་དབུ་མཛད་པའི་ལང་སྨན་ལེབ་སེ་དང་། འབལ་སྨན་ཉི་མ། སྟློན་པ་ཨ་ཚེས། ཤ་

རམས་པ་ཉི་མ་དཔལ། གཡུ་ཐློག་བསློད་ནམས། སེང་གེ དགེ་བཤེས་རློག་ཆུང་སློགས་མཁས་

པ་མིང་དློན་མཚུངས་པ་སུམ་བརྒྱར་ཉེ་བ་བྱུང་། དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་ར་བདུན་སྟེང་དུ་ཕེབས་

པའི་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༢༠༢ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

གཡུ་དྲུག་དམར། དམར་མདངས་ཅུང་ཟད་ཡློད་པའི་གཡུའི་རིགས་ཤིག 

གཡུ་མདློག གཡུའི་ཁ་དློག ལློ་མ་གཡུ་མདློག་ཅན། 

གཡུ་རྣ། བུད་མེད་ཀི་རྒྱན། རྒྱུ་དངུལ་ལས་གྲུབ་པ། ཨ་ལློང་གི་མཇུག་ཏུ་བྱུ་རུ་གཅིག་ལ་སྟེང་འློག་

གཉིས་སུ་གྱུ་གཉིས་རབ་བརྒྱབ་པ་ཞིག

གཡུ་སྤུར། གཡུ་ཡི་རྣ་རྒྱན། 

གཡུ་ཕ། གཡུའི་ཕ་རྒྱན། 

གཡུ་བ། ཁམས་ཕློགས་ཀི་ཡུལ་སྐད་དུ་ལས་ཀའི་དློན་ཏེ། ང་སང་ཉིན་ཁིམ་མཚེས་ཚང་སར་གཡུ་

བ་འགློ་དགློས་ཟེར། ལས་རློགས་འགློ་དགློས་ཟེར་བ་དང་དློན་གཅིག

གཡུ་བ་རྒྱབ། [ཁམས་སྐད]ལས་ཀ་ལ་འབད་རློད་ཆེན་པློ་བེད་པའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། ང་ཚོ་བཟའ་

མི་ཚང་མས་གཡུ་བ་བརྒྱབ་ཏེ་ཁང་པ་འདི་བཟློས་པ་ཡིན། ཡང་། ཁློས་ལས་ཀ་ལ་གཡུ་བ་ཆེན་

པློ་རྒྱབ་ཐུབ་སྟབས་ག་ཆ་མང་པློ་ལློན་ལེ་རེད་ལ་བུ། 

གཡུ་བད། ཕ་གུའི་སྟེང་དུ་གཡུ་མདློག་ལར་སློ་བའི་བད་དང་བད་ཕུར། ཆུ་སྐྱློར་བཅས་ཡློད་པ་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཟེར། འདི་ཡང་ཡིག་ཐློག་ནས་ངློ་སྤློད་བེད་དཀའ་བར་སྣང་། 

གཡུ་བུན་དགློན། མིང་གཞན་དྭང་ར་བུན་དགློན་ཟེར། བློན་རིག་འཛིན་བརྒྱད་ཅུ་ནང་གི་སློ་པའི་སད་

ནེ་གའུས་བཏབ། བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཉི་མ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཡུ་བུར། ① གཡུ་དང་བྱུར། ② རྣ་བར་རྒྱན་བེད་ཀི་གཡུ་རྡློག་ཆུང་ངུ་། 

གཡུ་བེར་གསེར་རྒྱན། བག་སློས་སམ་བེ་གུ་གཟེར་ཐིག་གི་གབ་མིང་ཞིག 

གཡུ་བྱུར། གཡུ་དང་བྱུ་རིའི་བསྡུས་མིང་། 

གཡུ་སྦྲང་། གཡུ་མདློག་ཅན་གི་སྦྲང་བུ། 

གཡུ་འབྲུག འབྲུག་གི་མིང་། གཡུ་འབྲུག་འཁིལ་བསད། གཡུ་འབྲུག་སློན་མློ། རྒྱ་སྟག་དང་གཡུ་

འབྲུག་ལ་བུ། གཡུ་འབྲུག་ནམ་མཁར་ལིང་ཡང་། སར་རྡློ་ས་ལ་མི་ལྷུང་། 

གཡུ་འབྲུག་ཟེ་བ། དཔེ་རྒྱན་གི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་ཤུག་པ་ཚེར་ཅན་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། གཡུ་འབྲུག་ཟེ་བ་ནི་ཤུག་ཚེར་གི་མིང་སྟེ། ངེས་

ཚིག་ནི་ཤུག་པ་ཚེར་ཅན་གི་ལློ་མ་ཟེ་བ་ལར་ཕློགས་ཕློགས་སུ་གེས་པས་དཔེ་འབྲུག་གི་

གཟུགས་སུ་བཀློད་པའློ།། ཞེས་གསུངས་སློ།། 

གཡུ་རི། རྒྱ་ཕིབས་དང་ཁློག་མ་སློགས་རའི་རིགས་ལ་གཏློང་རྒྱུའི་རི། 

གཡུ་རའི་སགས་ཁང་། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་དུས་དཀིལ་སྤི་ལློ་༡༨༩༠ཡས་མས་ཞིག་ནས་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཡུ་ཚ་དགློན་པ། སློ་ཚང་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་བ་ཡན་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཡུ་མཚོ། གཡུ་མདློག་ཅན་ལས་མིང་ཐློགས་པའི་མཚོ། ཡར་འབློག་གཡུ་མཚོ། མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ། 

གཡུ་མཚོ་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། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

གཡུ་ཞགས་སློར་མློ། མིག་ཁུང་འཁློག་པློར་ཡློད་པའི་གཡུ་རྡློག 

གཡུ་ཡི་གཡུང་དྲུང་། གཡུ་ལ་གཡུང་དྲུང་བརློས་པའི་བང་བུ་སྟེ། བཙན་པློའི་དུས་སྐབས་སུ་བ་

དགའི་རགས་མར་གནང་བའི་བང་བུ་ལ་རིམ་པ་མཐློ་དམན་བདུན གཡུ། གསེར། དངུལ། ཕ་

མེན། ཟངས། ལྕགས ཡློད་པའི་ནང་ནས་མཐློ་ཤློས་ནི་གཡུ་ཡི་བང་བུ་ཡིན་ཅིང་། དེ་ནི་རྒྱལ་

པློའི་བ་མཆློད་དང་། དགུང་བློན་ཆེན་པློ་ལ་མ་གཏློགས་གནང་སློལ་མེད། 

གཡུ་རལ། རལ་པ་སློན་པློ། 

གཡུ་རལ་ཅན། [མངློན]སེང་གེ

གཡུ་ལུང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༩༢༥ལློར་དཔའ་བློ་ལས་ཀི་རྡློ་རེས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རི་གློར་ཐང་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཡུ་ལློ། གཡུ་མདློག་ཅན་གི་ལློ་མ། 

གཡུ་ལློ་བཀློད་པའི་ཞིང་ཁམས། རེ་བཙུན་སྒློལ་མའི་ཞིང་ཁམས། 

གཡུ་གཤློངས། སློ་ཐིང་ངེར་ཆགས་པའི་ལློངས། 

གཡུ་བཤད། སར་བག་མ་གཏློང་ཡུལ་གི་མ་ཡིས་མནའ་མའི་མགློར་གཡུ་བཏགས་ཏེ་མི་གཞན་

ཞིག་གིས་བཤད་པ་རྒྱབ་པ། 

གཡུག་པ། གཡུགས་པ། གཡུག་པ། གཡུགས། ① འཕེན་པའམ་སྐྱུར་བ། རལ་གི་གནམ་གཡུགས། 

ཕི་ལློགས་ལ་གཡུགས་ཤློག ཐག་རིང་དུ་གཡུགས་པ། མི་ཆུ་ལ་གཡུག་པར་རང་ཆུ་ཕེད་

བརྒལ་དགློས། ② བསྐྱློད་པའམ་གཡློ་བ། ལག་པ་གཡུགས་ནས་འགློ་བ། རླུང་ཤར་ནས་

གཡུག་ན་འབབ་རགས་རེད། རླུང་ནུབ་ནས་གཡུག་ན་ཐང་རགས་རེད། ③ བློར་བརླག་ཏུ་

འཇུག་པ། རྒྱུ་ནློར་ཚང་མ་གཡུགས་ནས་མི་འདུག དབིན་སྐད་དུ་delete ཟེར། 

གཡུགས། གཡུག་པའི་སྐུལ་ཚིག 

གཡུགས་པ། གཡུག་པའི་འདས་པ། 

གཡུང་། ① དམག་དློན་མིན་པའི་ལས་བེད་འབངས་མིའམ་བན་གཡློག ② རྒློད་པའི་ལློག་ཟླ་སྟེ། ར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཡུང་མློ། ར་རྒློད་གཡུང་ལ་ཕབ་ལ་བུ། ③ གནའ་བློའི་རྒྱ་གར་གི་གལ་རིམ་མམ་མི་རིགས་

ཤིག་གི་མིང་། གཡུང་པློའི་རིགས་ཟེར། ④ གཡུག་པའི་འདས་པ། 

གཡུང་གི་མི་སེ། སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་པློའི་སྐབས་ཀི་འབངས་མི་ཕལ་པའི་མིང་ཡིན། 

གཡུང་གི་མི་སེ་ཁེང་དང་ཡང་ཁེང་། གཡུང་གི་མི་སེ་ཁེང་དང་ཡང་ཁེང་འབེད་པ་ཞེས་པའི་དློན་ནི་

[ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་]ལས། གཡུང་གི་མི་སེ་འབེད་པ་ནི་གཡུང་ངམ་ཁེང་ཞེས་པ་

འབངས་ལས་བེད་ཀི་མིང་ཡིན་ལ། ཡང་ཁེང་ཞེས་པ་ཡང་བན་དང་ཉིང་གཡློག་གི་མིང་ཡིན་ནློ། 

གཡུང་དགློན། གཡུང་ཧློ་ཀློང་དགློན་པ་སྟེ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་ཁི་ལློར་བཞེངས། ཐློག་

མར་གློང་མ་གཡུང་ཀྲེང་རྒྱལ་སས་སྐབས་ཀི་བཞུགས་ཤག་ཡིན་ཞིང་། ཤིང་སྦྲུལ་ལློར་དགློན་

པར་བསྒྱུར། འདི་ནི་པེ་ཅིན་ས་ཁུལ་དུ་ད་ལར་ཡློད་པའི་དགློན་པ་ཆེ་ཤློས་ཤིག་ཡིན། 

གཡུང་སྟློན་རྡློ་རེ་དཔལ། གསང་སགས་རིང་མའི་བ་ཆེན་མཚན་སྙན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་སྟེ་རབ་བྱུང་

ལྔ་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༢༨༤ནས་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༣༦༥ལློ་བར་དགུང་

ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཉིས་བཞུགས། གསང་སགས་གསར་རིང་དང་ལྷག་པར་རིང་མ་དང་དུས་

འཁློར་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས། དགུང་ལློ་ཉེར་བདུན་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༢༩༨ལློར་ཡློན་

རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཡློན་ཝེན་ཙུང་ཐུག་ཐེའི་མུར་གིས་གདན་དྲངས། ལློ་བཅུའི་བར་རྒྱལ་

པློའི་མཆློད་གནས་སུ་བཞུགས་ཏེ་རྒྱལ་པློ་གློངས་པ་དང་བློད་དུ་ཕིར་ཕེབས། 

གཡུང་ཐག འབིའི་འློ་མ་བཞློ་སྐབས་རང་པ་སྒློག་བེད་ཀི་ཐིག་གུ་ཐུང་ངུ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

གཡུང་དྭགས། ར་ཕྱུགས་སློགས་མི་ལ་འཁློར་བའི་སེམས་ཅན་སྤིའི་མིང་། 

གཡུང་དྲུང་། གནའ་བློའི་བློད་ཀི་མཚོན་རགས་རིང་པ་ཞིག་སྟེ། བློན་ཆློས་ནང་དུ་རག་པའམ་འགྱུར་

བ་མེད་པ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རི་མློའི་བེ་བག་ཅིག་ཡིན། 

གཡུང་དྲུང་སྐུ། རག་པའམ་འགྱུར་མེད་ཀི་ལུས། 

གཡུང་དྲུང་ཁུག ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འློག་ཁང་ཤར་ལྷློའི་ཟུར་ཁུག་འློག་ཁང་ནས་བར་ཁང་དུ་

འགློ་བའི་སྐས་ཁུང་ཡློད་ས་དེའི་མིང་། 

གཡུང་དྲུང་འཁིལ་བ། [མངློན]རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པློ། གཡུང་དྲུང་བློན་གི་རེ་འདི་ཉིད་མདློ་སྨད་དངུལ་ར་སང་

སྟློད་ཀི་སེར་གཏློགས་ཡུལ་ས་བ་ལུང་ནང་ཟེར་བར་ཡབ་བསློད་ནམས་བསྟན་དར་དང་ཡུམ་

བསློད་ནམས་གནམ་མཚོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༨༩༧ལློར་

འཁྲུངས། མཚན་བསློད་ནམས་བསྟན་འཛིན་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་བདུན་པ་ལ་བ་བལ་དྲང་

སློང་རྒྱལ་བ་ཚུལ་ཁིམས་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་ལ་སྦངས། ཚོགས་འདློན་

བརྒྱུད་རིམ་བ་མའི་གསློལ་འདེབས། དཔྱད་གསུམ་འབས་རིས་ར་ཎི་བང་མཛོད། གསློ་རིག་

བསྟན་བཅློས་གཞུང་ཆེན་མློ། སགས་འབུམ། ཀེག་རིས་རྡེའུ། དཀིལ་འཁློར་ཐིག་ར། མིང་གཞི་

དང་བརྡ་སྤློད་ར་འགེལ། དབངས་ཅན་སྒ་མདློའི་འགེལ་པ་སློགས་གེགས་བམ་བཅུ་གསུམ་

བཞུགས། ཐུགས་སས་དཔལ་ཚུལ། མཁས་མཆློག རྒྱ་མཚོ། དར་པློ། རྒྱལ་མཚན། བདེ་

མཆློག གསང་སགས། གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མཚན། བསྟན་པ་ཚུལ་ཁིམས་སློགས་མང་དུ་བྱུང་། 

དེ་བཞིན་བློན་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་དང་རེ་ཉིད་ཀི་ལགས་རློམ་གེགས་བམ་དུ་མ་དཔར་དུ་

བསྐྲུན་ཡློད། མཐར་དགུང་ལློ་ང་དགུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་

༡༩༥༥ལློར་ཞི་བར་གཤེགས། 

གཡུང་དྲུང་དགའ་འཁིལ། དགའ་འཁིལ་ནི་བློད་ཀི་རི་མློ་རིང་ཤློས་ཞིག་ཡིན། འདི་ནི་གཡུང་དྲུང་

གི་བེ་བག་གཅིག་ཡིན་སྟབས། མིང་ཡློངས་རློགས་ལ་གཡུང་དྲུང་དགའ་འཁིལ་ཟེར། བློན་གི་

ཡིག་ཆ་ནང་དུ་གཡུང་དྲུང་ནི་བརན་པ། ས་བ། མི་འགྱུར་བ། བཀྲ་ཤིས་པ་བཅས་ཀི་དློན་མཚོན་

བེད་དུ་བཞེད་སློལ་འདུག བློད་ཀི་ལློ་གསར་སྐབས་སུ་ཁིམ་ཚང་སློ་སློའི་ནང་དུ་གློ་ཕེས་

གཡུང་དྲུང་དགའ་འཁིལ་ལ་སློགས་པའི་དཀར་རགས་ཀིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རི་མློ་སྣ་ཚོགས་

འབི་སློལ་ཡློད་པ་ནི་ལློ་གསར་པའི་ནང་དུ་རང་རང་གི་ཁིམ་དུ་ཚེ་བསློད། དབང་ཐང༌། ཕྱྭ་

གཡང་སློགས་འདྲེན་པའི་རེན་འབེལ་མཚོན་བེད་ཅིག་རེད། དེ་བཞིན་དུ་བ་ཆེན་དང༌། མི་

དཔློན། བག་མ་གསར་པ་བཅས་གདན་དྲངས་པའི་ལམ་དུ་ས་དཀར་དང༌། གློ་ཕེ་སློགས་ཀིས་

གཡུང་དྲུང་དང༌། གཡུང་དྲུང་དགའ་འཁིལ་སློགས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རི་མློ་འབི་ནས་ཕེབས་བསུ་

བེད་པ་ཡང་འགལ་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་མཐུན་རྐྱེན་འཛོམས་པའི་རེན་འབེལ་གི་ཆེད་དུ་སེལ་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཛད་སློ་ཞིག་རེད་ལ། རེས་སུ་ནང་པའི་ཆློས་ལུགས་དར་རྒྱས་ཕིན་པའི་སྐབས་སུ་སར་

ལུགས་ཀི་གཡུང་དྲུང་གཞི་བཞག་གི་ཐློག་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་དང༌། རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན་

གི་རི་མློ་འབི་སློལ་ཡང་ཆགས་ཡློད་པ་རེད། ནང་ཆློས་བློད་དུ་དར་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་དམངས་

ཁློད་དུ་སར་དར་སློལ་ཆེ་བའི་རིགས་གནས་རིང་པ་དེ་དག་སློར་བཞག་བས་ཏེ་གཡུང་དྲུང་ནི་ས་

བ་དང༌། བརན་པའི་དློན་མཚོན་བེད་དུ་འཇློགས་ཡློད་པ་སྟེ། གཡང་སྐྱབས་དར་དཀར་མའི་ནང་

དུ་ཚེ་གཡང་འགུག་པའི་སྐབས་སུ། ཚེ་མི་འགྱུར་བ་གཡུང་དྲུང་ལ་བུར་ཤློག་ཅིག ཚེ་ཤིག་པ་རྡློ་

རེ་ལ་བུ་ཤློག་ཅིག ཅེས་གསུངས་ཡློད་ཅིང༌། ནང་པའི་ལུགས་སློལ་དུ་གགས་པའི་རྡློ་རེ་དང་རྡློ་རེ་

རྒྱ་གམ་རྣམས་ཀི་རི་མློ་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་རྡློ་རེའི་ལེ་བ་ལ་དགའ་འཁིལ་བིས་ཤིང༌། དེ་ལ་རྡློ་རེའི་

རྭ་རྣམས་སྦར་ནས་འབི་སློལ་བྱུང་ཡློད་པ་འདིས་ཀང༌། དགའ་འཁིལ་ནི་བན་བློན་གཉིས་ཀས་མི་

འགྱུར་བ་དང༌། བརན་པ་མཚོན་པའི་རི་མློ་ཞིག་ངློས་འཛིན་བེད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། 

 སྤིར་བློད་ཀི་རིག་གནས་རིང་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང་ཧ་ཅང་གི་འབེལ་བ་ཆེན་པློ་

ཡློད་པ་ཞིག་རེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་བློད་ཀི་སྨན་རིས་གཉིས་ཀི་གཞུང་ལུགས་དེ་ལ་གཙོ་བློ་

མཚན་ཉིད་རིག་པའི་བསམ་བློ་ཤུགས་ཆེན་པློར་ཡློད་པ་ཞིག་རེད། བློད་ཀི་རིག་གནས་ནང་

དུ་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་འཇིགས་དང༌། འཕློ་འགྱུར་གི་སྐབས་སུ་ར་བའི་གློ་རིམ་གསུམ་

བརྒྱུད་དགློས་པ་ནི། སྐྱེ་གནས་འཇིག་གསུམ། ཆུང་འབིང་ཆེ་གསུམ། གཞློན་དར་རྒན་གསུམ། 

ཚ་འཇམ་གང་གསུམ་སློགས་དངློས་པློའི་འགྱུར་བའི་གློ་རིམ་ནང་དུ་ར་བའི་གློ་རིམ་གསུམ་པློ་

འདི་ནི་ངེས་པར་བརྒྱུད་དགློས་པའི་ར་དློན་གཙོ་བློར་ཞིག་རེད། ༡༽ དགའ་འཁིལ་གི་རི་མློ་

འདི་ཡང་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་གི་འབྱུང་བའི་ཁམས་དང་སྦར་ནས་བཤད་ན། ཕི་སྣློད་ཀི་

འབྱུང་བའི་ཁམས་དང་སྦར་བར། དགའ་འཁིལ་ནང་གི་རི་མློ་གསུམ་ནི། ངད་ཅན་གང་བ་རླུང་

གི་ཡུལ་དང༌། སྐམ་ས་ཚ་གདུང་ཆེ་བ་མཁིས་པའི་ཡུལ། བརླན་ཅན་སྣུམ་པ་བད་ཀན་གི་ཡུལ་

གསུམ་སྟེ་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དང་སྦར་ཆློག་པ་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་ངད་ཅན་གང་བ་

རླུང་གི་ཡུལ་ཏེ་སྟློད་མངའ་རིས་བསྐློར་གསུམ་གི་ཡུལ་ཁམས་མཚོན་བེད། ཁ་དློག་ལང་ཁུ། 

སྐམ་ས་ཚ་གདུང་ཆེ་བ་མཁིས་པའི་ཡུལ་ཏེ་བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞིའི་ཡུལ་ཁམས་མཚོན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

བེད། ཁ་དློག་སེར་པློའམ་དམར་པློ། བརླན་ཅན་སྣུམ་པ་བད་ཀན་གི་ཡུལ་ཏེ་སྨད་མདློ་ཁམས་

ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་གི་ཡུལ་ཁམས་མཚོན་བེད། ཁ་དློག་སློན་པློ་བཅས་ཡིན། ༢༽ ནང་ལུས་

ཁམས་དང་འབེལ་ནས་བཤད་ན། དགའ་འཁིལ་ནང་གི་རི་མློ་གསུམ་ནི། མིའི་ལུས་ཁམས་

ཆགས་པའི་ར་བའི་གྲུབ་ཆ་གསུམ་སྟེ། རླུང་དང༌། མཁིས་པ། བད་ཀན་གསུམ་པློ་མཚོན་བེད་

ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཡང་རླུང་ནི་མིའི་ལུས་ཁམས་ཀི་གཡློ་འགུལ་བེད་པའི་ནུས་པ་དབུགས་ཀི་ཆ་

ཐམས་ཅད་མཚོན་བེད། ཁ་དློག་ལང་གུ མཁིས་པ་ནི་མིའི་ལུས་ཁམས་ཀི་མེ་དྲློད་མཚོན་བེད། 

ཁ་དློག་དམར་པློའམ་སེར་པློ། བད་ཀན་ནི་མིའི་ལུས་ཀི་བརླན་གཤེར་ཏེ་ཆུ་ཁམས་མཚོན་

བེད། ཁ་དློག་དཀར་པློའམ་སློན་པློ་ཡིན། ༣༽ གསང་བའི་ཁམས་དང་སྦར་ན། དགའ་འཁིལ་

ནང་གི་རི་མློ་གསུམ་ནི། ཚེ་བསློད་དབང་ཐང་གསུམ་སྟེ། ཚེ་ཡི་རྒྱུན་ཆུ་བློ་ལར་རིང་བ་མཚོན་

བེད་ཁ་དློག་སློན་པློ། བསློད་ནམས་ལློན་པའི་ཡལ་འདབ་རྒྱས་པར་མཚོན་བེད་ཁ་དློག་ལང་ཁུ། 

དབང་ཐང་གི་མེ་དཔུང་དྲག་ཏུ་འབར་བར་མཚོན་བེད་ཁ་དློག་དམར་པློ་བཅས་སློ།། 

གཡུང་དྲུང་དགློན། ལློ་ངློ་༢༠༠༠ ལྷག་གི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད་པ་ལས་འདེབས་ལློ་སློགས་ཁ་མི་གསལ། གྲུབ་

མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཡུང་དྲུང་ཅན། [མངློན]ཁབ་འཇུག 

གཡུང་དྲུང་ཆློས་འཁློར་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་ཙམ་ན་གྲུབ་ཐློབ་ཀུན་ལན་བསློད་ནམས་

བློ་གློས་ཀིས་བཏབ། རེས་སུ་གཙང་སྨན་རིའི་མཁན་ཆེན་ཤེས་རབ་དགློངས་རྒྱན་དུ་གགས་

པ་དེ་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློང་བག་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཡུང་དྲུང་ལྟུང་བཤགས། བློན་གི་ལྟུང་བཤགས། 

གཡུང་དྲུང་བདུད་འདུལ་གིང་། བློན་བ་བདུད་ར་ིརྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། འདེབས་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་

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

གཡུང་དྲུང་པ། བློན་པློ། 

གཡུང་དྲུང་དཔལ་རི་དགློན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་ཕློ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༤༣༤་ལློར་གྲུབ་བ་དབང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གགས་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་

ཁུལ་སྟེང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཡུང་དྲུང་བ་མེད་ཀི་ཐེག་པ། འབས་བུའི་བློན་ལྔ་ཡི་ནང་གསེས་ལྔ་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

གཡུང་དྲུང་ལག་འཁྱུད། རྒྱན་རིས་ཀི་གས་ཤིག་སྟེ། གཡུང་དྲུང་ཕན་ཚུན་ལག་པ་འབེལ་ནས་བསད་

པའི་རི་མློ་ཞིག་གི་མིང་། 

གཡུང་དྲུང་ལམ། བློན་ལུགས་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས། 

གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ། བློན་པློའི་བང་སེམས་ཀི་མིང་། 

གཡུང་དྲུང་ལྷ་སེ་དགློན། བལ་མ་གཡུང་དྲུང་སྐྱིད་ཀིས་ཕག་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་

མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་གློ་མློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཡུང་དྲུང་ལྷ་ལིང་དགློན། བསྟན་འཕེལ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས་། ཧ་ལམ་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་གཉིས་

པ་ཙམ་གི་ནང་སྨློན་རྒྱལ་ཀུན་གློལ་ཡབ་སས་ཀིས་རྒྱལ་རློང་འདིར་རེས་སུ་བཟུང་ནས་བློན་

གི་བསྟན་པའི་དབུ་བཙུགས་ཏེ་དར་བར་བས། རེས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་

ལློ ༡༧༧༦ ལློར་ཆན་ལུང་གིས་དམག་རྒྱབ་སྐབས་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར་བ་དང་བསྟན་

འཕེལ་གིང་ཞེས་དགློན་མིང་བཏགས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལར་རྔ་པ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆུ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཡུང་པློ། ① གདློལ་རིགས་ཏེ། སར་རྒྱ་གར་གི་རིགས་དམན་པ་ཞིག ② སིག་སིན་དང་སལ་པ་ལྕློང་

མློ་སློགས་ཟལ་མཁན་གི་མི་རིགས་ལ་དམའ་འབེབས་བས་པའི་མིང་། ③ གཡུང་བ་དང་འདྲ། 

གཡུང་པློའི་རྐྱེན། འབངས་མི་ཡིན་པའི་མཚོན་རགས་ཐགས་པ་དང་བློན་ཞེས་ཆློས་འབྱུང་མཁས་

པའི་དགའ་སྟློན་ནང་གསལ་ཞིང་། ཐགས་འཐག་པ་དང་བློན་བེད་པ་གཡུང་པློ་ཡིན་པའི་རྐྱེན་དུ་

འགློ་དགློས་དློན་གང་ཡིན་རགས་དགློས། 

གཡུང་བ། ① སྐྲུན་པའམ་ཐུལ་བ། མི་འདྲློག་པ་དང་བརླིང་པློའམ་འདྲིས་གློམས་ཐློན་པ། ར་གཡུང་

བ། མཛོ་གཡུང་མ། རྒློད་གཡུང་། ② གཟུགས་པློ་ཞན་པ། ③ དངློས་རིགས་ཞན་པ། གཡུང་

བའི་དངློས་པློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

གཡུང་བབ་པ། ① ཐུལ་བའམ་ལྷིང་བབ་པ། ར་བཏུལ་ནས་གཡུང་བབ་པར་གྱུར་པ། ② ཆུ་རྒྱུན་

དལ་བུས་བབ་པ། གཡུང་བའི་ཆུ། ཆུ་གང་ཞིག གཡུང་བ་སྟེ་ཤིན་ཏུ་དལ་གིས་འབབ་པའི་ཆུ་

ཡིས་ལས་གློང་དང་འདྲ།

གཡུང་མ། གཡུང་བ་དང་འདྲ། 

གཡུང་མློ། ① སར་རྒྱ་གར་གི་བཤན་པའི་རིགས་ཀི་བུད་མེད། ② བུད་མེད་རིགས་ངན་ནམ་

འཆལ་མློ། ③ གཡུང་བ་དང་འདྲ། 

གཡུང་མཚོ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྣ་དཀར་རེ་རློང་ཁློངས་ཡར་འབློག་གཡུ་མཚོའི་ལྷློ་ནུབ་ངློས་

སུ་ཡློད། 

གཡུང་ཟ། [རིང]① རུས། ② མི་དང་འདྲིས་པའི་རི་དྭགས་ཀི་རིགས། 

གཡུང་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་རྒྱལ་རེ་རློང་གི་བང་ངློས་ན་ཡློད་ཅིང་། དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་

ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༤༧༢༠ཡློད། 

གཡུའི་ཡི་གེ གཡུས་བཟློས་པའི་བང་བུའི་ཐློག་གློ་གནས་སློགས་བཀློད་པའི་ཡི་གེ་གཡུའི་ཡིག་ཚང་། 

ཡིག་ཚངས་ནི་རབ་གསེར་གཡུ་གཉིས། འབིང་དངུལ་དང་ཕ་མེན། ཐ་མ་ཟངས་ཡིག་ལྕགས་

ཡིག་སྟེ་དྲུག་པློ་རེ་རེ་ལ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཕེ་བས་བཅུ་གཉིས་སློ།། དེ་དང་དགུང་བློན་ཆེན་པློ་ལ་

གཡུ་ཡིག་ཆེན་པློ་གནང་། དགུང་བློན་འབིང་དང་ནང་བློན་ཆེན་པློ་ལ་གཡུ་ཡིག་ཆུང་ངུ་། བཀའ་

བློན་ཐ་ཆུང་དང་བཀའ་ཡློ་གལ་འཆློས་པ་ཆེན་པློ་གསུམ་ལ་གསེར་ཡིག་ཆེན་པློ། ནང་བློན་ཐ་ཆུང་

ལ་ཕ་མེན་གི་ཡི་གེ་གནང་། གཞན་ཡང་ཆློས་གྲྭའི་སློབ་དཔློན་དང་། སྐུའི་སགས་མཁན། སྟློད་སྨད་

ཀི་དབང་བློན་རྣམས་ལ་དངུལ་གི་ཡི་གེ་ཆེན་པློ་བིན། སྐུ་མཚོ་བའི་བློན་པློ། གཟིམ་མལ་

བརིགས་ཁབ། བང་ཐང་གི་ས་མཁན། མཐའི་སློ་ཁ་སྲུང་བ་དང་སྐུ་མཁར་གི་རེ་སྲུང་སློགས་ལ་

དངུལ་ཡིག་ཆུང་བ། ཡབ་འབངས་ལ་རུས་དྲུག་སློགས་ལ་མཁར་པའི་ཡིག སྟློང་དཔློན་སློགས་

ལ་ཟངས་ཡིག གཡུལ་དུ་དཔའ་བ་ལ་ལྕགས་ཡིག ཡང་ཐང་ཤིང་སྐྱ་ཆུ་རུས་ཀི་ཡི་གེ་ནི་འབངས་

ཕལ་པ་རྣམས་ལ་གནང་ཚུལ་བཅས་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ནང་གསལ། 

གཡུར་བ། ཡུར་བའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག 
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གཡུར་ཟ་བ། འབས་བུ་ཤིན་ཏུ་སྨིན་པར་གྱུར་པའམ་ལེགས་པར་སྨིན་ཟིན་པ། ཤིང་ཏློག་གཡུར་ཟ་

བ། གཡུར་ཟ་སྙེ་མ། སྟློན་ཐློག་གཡུར་དུ་ཟ་བ། 

གཡུལ། ① དམག གཡུལ་བསེས་པ། གཡུལ་སྤློད་པ། གཡུལ་ལེགས་པ། གཡུལ་བཟླློག་པ། 

གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ། གཡུལ་ལས་ཕམ་པ། གཡུལ་དུ་ཆས་པ། གཡུལ་བཤམས་རྔམ་

སྟློན། ② ལློ་ཏློག་དང་སྟློན་ཐློག་ཚར་མའི་ལས། གཡུལ་ཐློན་སགས་ཆད། འབྲུ་ཁལ་གཡུལ་སྟེང་

ནས་འཇལ་བ། 

གཡུལ་ཁ། ① དམག་འཁྲུག་རྒྱབ་ས། དཔུང་གི་ཚོགས་བགང་དུ་མེད་པ་གཡུལ་ཁར་ཆས། ② སྟློན་

ཐློག་ཚར་མའི་ལས་ཀ་བེད་ས། གཡུལ་ཁ་གཅློག་པ། གཡུལ་ཁ་གང་བསྐློངས། གཡུལ་ཁ་སྲུང་བ། 

གཡུལ་འཁྲུག དམག་འཁྲུག 

གཡུལ་གི་ཁ་ལློ་པ། དམག་འཐབ་བཀའ་བཀློད་པ། 

གཡུལ་གི་ངློ་།། ① དམག་ས། ② དམག་འཁྲུག་ཡློང་བའི་ས་ལས། 

གཡུལ་གྲུ། དམག་གྲུ། 

གཡུལ་རྒྱགས། དམག་མཁློའི་བཟའ་བཅའ། 

གཡུལ་རྒྱལ་ཕིར་ལློག དམག་ལ་རྒྱལ་ཁ་ལློན་ནས་རང་གནས་སུ་ལློག་པ། 

གཡུལ་འགདེ། དམག་འཐབ། གཡུལ་འགདེ་ལས་རྒྱལ་བ། དམག་གསློ་ཉནི་སྟློང་། གཡུལ་འགདེ་དུས་གཅགི 

གཡུལ་ངློ་།། དམག་ས། གཡུལ་ངློར་འདློང་བ། གཡུལ་ངློར་ཞུགས་པ། གཡུལ་ངློར་ལྷུང་བའི་རལ་

གི་དེ། སུ་ཡི་གློགས་འགྱུར་ངེས་པ་མེད། གཡུལ་ངློར་ཡང་ཡང་འཐབ་པའི་མི། དཔལ་རལ་སྙིང་

སྟློབས་ལན་པར་གྱུར། 

གཡུལ་ངློར་འགློ་ཁའི་ཁ་ཆེམས། དམག་ལ་ཞུགས་ནས་འཆི་བར་དློགས་ནས་དམག་སར་འགློ་ལ་

ཁད་དུ་རེས་འཇུག་དང་བསམ་འདུན་ལ་སློགས་པའི་བ་དློན་སྐློར་ཁ་ཆེམས་སུ་བཞག་པ། 

གཡུལ་ངློར་བརེན། [མངློན]དཔའ་བློ། 

གཡུལ་ཆས། དམག་མཁློའི་དངློས་རས། 

གཡུལ་ཐང་། ① དམག་རྒྱབ་ཡུལ་གི་ཐང་། ② སྟློན་ཐློག་གཡུལ་ལས་བེད་སའི་ཐང་། 
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གཡུལ་ཐློན། ① གཡུལ་ལས་བཏང་ཚར་བའི་སྟློན་མློ། ② དམག་ལ་ཆས་པ། 

གཡུལ་དུ་འཛིན། [མངློན]མཚོན་ཆ། 

གཡུལ་དུས། ① སྟློན་ལས། ② དམག་ལས་ཀི་དུས་སམ་དམག་འཐབ་ཀི་དུས། 

གཡུལ་ན་བརིད། [མངློན]དཔའ་བློ། 

གཡུལ་སྤློད། དམག་རྒྱབ་པ། 

གཡུལ་བེས། གཡུལ་སྤློད་དང་དློན་གཅིག 

གཡུལ་གཞི། ལློ་ཏློག་རྡུང་སའི་གཞི་སྟེ་ཕལ་སྐད་དུ་གཡུལ་ཁ་ཟེར། 

གཡུལ་བཟླློག ཚུར་རྒློལ་བེད་མཁན་གི་དག་བློ་ཕམ་པར་བས་པ། 

གཡུལ་ལས། ① དམག་གི་ལས་ཀ གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བ། 

② གཡུལ་ཁའི་སྙེ་མ་བརྡུང་བསལ་གི་ལས་ཀ གཡུལ་ལས་བེད་པ། 

གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ། དམག་འཁྲུག་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་པ། 

གཡུལ་ལློག ཕ་རློལ་གི་དག་དམག་ལློག་པ། 

གཡུལ་གཤློམ། དམག་ག་དངློས་སུ་སྒིག་པ། དག་བློས་བདག་ཅག་ལ་ནས་ཡང་དུ་གཡུལ་གཤློམ་བས། 

གཡུལ་བཤམས་པ། དམག་བརྒྱབ་པའམ་དཔུང་འཇུག་བས་པ། 

གཡུལ་ས། དམག་ས། 

གཡུལ་བསེས་པ། དམག་བརྒྱབ་པ།

གཡེ། མི་མེད་ས་སྟློང་གི་མིང་། 

གཡེ་ཐང་། དབེན་གནས་ཐང་གི་མིང་སྟེ་གློང་ལས་འདློམ་ལྔ་བརྒྱ་ཕན་ཆད་སློང་བའི་ས་ཆར་དགློན་

པ་དང་། དེ་ལས་རིང་བར་བརྒལ་བ་ནས་གཡེ་ཐང་ཟེར། 

གཡེ་བས་པ། ཨ་མདློའི་ཁ་སྐད་དུ་མི་ཤི་ནས་དུར་ཁློད་དུ་བསྐྱལ་བའི་དློན། 

གཡེ་མློ་ཡུལ་དྲུག འདི་ལ་སར་གི་ཡི་གེ་རིང་པའི་ནང་། དབེ་དང་ཨེ། གཡེ་བཅས་བི་སྟངས་མི་འདྲ་

བ་གསུམ་འདུག་ཅིང་། དློན་དུ་དེང་སང་ཨེ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ནམ་སྙམ། 

གཡེ་དམར་དགློན། ཁ་ཆེ་ཆློས་བཟང་གིས་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་
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ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་ཁང་དམར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཡེ་ལུ། རེ་ཕར་གིས་དྲུབ་པའི་སྣློད་ཁུག་ཅིག སྒེ་ལུ་དང་གཅིག་ཡིན། དཔེར་ན། ནས་གཡེ་ལུ་གང་

ལ་རྒྱ་མ་བརྒྱ་ཡློད་རྒྱུ་རེད་ལ་བུ། མིའི་རྒྱབ་ཏུ་ཁེར་རྒྱུའི་གཡེ་ལུ་ཆུང་ངུ་ལ་རྒྱབ་གཡེ་ཟེར།

གཡེང་འགུལ་མཐློ་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་flying heightཟེར། 

གཡེང་གཏམ། དློན་མེད་ངག་འཁལ། གཡེང་གཏམ་ལབ་ཏུ་ཁློམ་པ་མེད། 

གཡེང་བ། ① གཡེངས་པ། གཡེང་བ། འཕློ་བའམ་རྒློད་པ། སེམས་གཡེང་བ། བག་མེད་དུ་གཡེང་

བ། ཁ་གཡེང་མིག་གཡེང་། སེམས་རྣམ་རློག་གིས་གཡེང་བ། ② ལེ་ལློ། གཡེང་བ་ཁློ་ནས་

དུས་འདས་པ། སྐད་ཅིག་ཀང་མ་གཡེང་བར་ལས་ཀ་བེད་པ། མི་ཚེ་གཡེང་བས་མི་འཁེར་བར་

དམངས་ཀི་དློན་ལ་ནན་ཏན་གིས། ③ འདུ་འཛི། གཡེང་བར་གྱུར་པའི་རིག་པ། ཟང་ཟིང་གཡེང་

བའི་ཁློད་དུ་བློ་བག་ཕེབས་པློ་མི་ཡློང་། ④ བེད་མེད་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། ཆུའི་

གཏིང་དུ་མི་ནུབ་པར་ཆུ་ངློས་སུ་གནས་པ་སྟེ། ཤིང་ཆུ་ཁར་གཡེང་ཞེས་པ། 

གཡེང་བག རྣམ་གཡེང་དང་བག་མེད་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

གཡེང་རེད། རྣམ་གཡེང་དང་རེད་མློའི་བསྡུས་མིང་། 

གཡེང་གཡེང་བ། བག་མེད་བེད་བཞིན་པ། སེམས་དང་དབང་པློ་ཕི་ནང་གི་ཡུལ་ལ་ཡང་ཡང་

གཡེང་གཡེང་བ། 

གཡེངས་པ། གཡེང་བའི་འདས་པ། 

གཡེད། ཤུགས་ཀིས་ནང་དུ་བརངས་བའི་དློན། ལག་གདུབ་ཆུང་ངུའི་དེའི་ནང་དུ་ལག་མགློ་ཤུགས་

ཀིས་གཡེད་པས་འཛུལ་སློང་། ལ་བུ། ཕན་ཚན་འབུད་པའི་རེས་བས་པའི་དློན་ཏེ། ཁློམ་མང་

ནང་དུ་གཟེབ་རེས་གཡེད་རེས་བས་ནས་ཡར་ལྷ་ཁང་དུ་འཛུལ་སློང་པ་ཡིན་ལ་བུ་རྣམས་སློ།

གཡེན། དབེན་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

གཡེན་པ། [རིང]① བསིགས་པ་དང་འདེད་པ། ② ངློ་ཚ་བ། ཟས་ལ་གཡེན་པ། 

གཡེན་སྤློ་བ། ① སང་བ། ② ཅློ་འདྲི་བ། ③ ཕ་མ་བེད་པ། ④ བསིགས་པ། ⑤ དེད་པ། 
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གཡེན་སྦློར། ཕ་མ། ཕན་ཚུན་མཐུན་པའི་བར་དུ་གཡེན་སྦློར་བེད་པ། གཡེམ་འཆལ་ལློག་རིགས་

ལ་རྡུང་རྡེག གཡེམ་སྤློད་དང་ལློག་སྤློད་ཀི་རིགས་ལ་རྡུང་རྡེག་བཏང་བ། 

གཡེམ་པ། འཁིག་ལློག་སྤློད་པ། ལློག་པར་གཡེམ་པ། གཡེམ་ལ་དགའ་བ། 

གཡེམ་སྤློད་བརན་ཕབ། ཆགས་སེད་གཡེམ་སྤློད་ཀ་ིནང་དློན་ནམ་དྲིལ་བས་བེད་པའ་ིབརན་ཕབ་ལ་ེཚན། 

གཡེམ་སྦློར་བཙོག་དངློས། ཡང་ན་གཡེམ་སྤློད་བཙོག་དངློས་ཅེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

གཡེམ་མ། ① སྨད་འཚོང་མ། ② ཁློ་ག་གཏན་འཁེལ་མེད་པའི་བུད་མེད། 

གཡེའི་གངས་བར་ཡུར་གློང་། དེང་སང་ཨེ་དང་། གཉལ། དྭགས་གསུམ་ཟེར་བའི་ཨེ་དེ་ལ་སར་གི་

ཡིག་རིང་དུ་གཡེ་ཞེས་འབི་སློལ་འདུག གངས་བར་ཡུར་གློང་ནི་གཡེའི་གངས་རིའི་ཞློལ་དུ་

ཡློད་པའི་ཞིང་གློང་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡིན། 

གཡེའུ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་བློད་

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

གཡེར། [རིང]སྙློམ་པ། 

གཡེར་ཁ། དྲིལ་བུ་ཆུང་ཆུང་གཡེར་མའི་ཁ་ལ་བུ། རྒྱན་གཡེར། བི་བ་མང་པློ་གློས་བས་ནས་ཞུམ་

བུའི་སྐེ་ལ་གཡེར་ཁ་གཡློགས། གཡེར་ཁ་གློག་ཧྲུལ་དཀྲློགས་ནས། ཕི་མིར་མགློ་སྐློར་གཏློང་

བ། གཡེར་ཁ་འཁློལ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དྲིལ་ཆུང་དང་ཕ་སྒློག 

གཡེར་ཆུང་། གཡེར་ཁ་ཆུང་ངུ་། 

གཡེར་པློ། ① ༡ མཁས་པ་དང་ཤེས་རིག་གྲུང་པློའམ་ཤེས་རབ་དྭངས་གསལ་ཅན། ༢ གཟབ་

མཆློར་སྤློས་པར་དགའ་མཁན། ② ༡ མཐློང་གཡེལ་ཆེ་བ། ཁང་པ་གཡེར་པློ། གནམ་གཡེར་

པློ། ༢ གིམས་པློ། ཤེས་རིག་གཡེར་པློ། 

གཡེར་པློ་ཆེ། སྐད་གགས་ཆེན་པློ། དཔའ་རལ་གཉིས་ལན་གི་མི་གཡེར་པློ་ཆེ། 

གཡེར་བ། ① མཆློར་སེག་ཆེ་བ། རྒྱན་ཆས་མཛེས་ཤིང་གཡེར་བ། བུད་མེད་གཡེར་མློ། ② སྣློད་

ཀི་ཁ་ཕིར་གེས་པ། ③ ནམ་མཁའ་གཡེར་བ། 

གཡེར་བག ①[རིང]རྒློད་བག་གམ་སེམས་འཕངས་མཐློ་བ། ② བཞད་གད་ཆེ་བ། ③ སྣང་བ་ཆེ་
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ས། ④ དབེན་གནས། 

གཡེར་མ། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ར་ཁ་འབེད། སིན་ནད་

གསློད། ཟས་འཇུ། ཟ་འཕྲུག་ཞི། ཆང་ནད་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁ་གདངས་དང་། སློར་

ཚ། ར་འབེད། ཤིང་ཨ་ཙ་ར་བཅས་སློ།། 

གཡེར་མློ། ① བུད་མེད་གཟབ་སྤློས་ལ་དགའ་མཁན། ② ས་ཁུལ་ཁློན་ཡངས་པའི་དློན་ཏེ། ཁང་པ་

གཡེར་མློ། ས་ཆ་གཡེར་མློ་ཞེས་པ། 

གཡེར་མློ་ཐང་། མདློ་ཁམས་གཡེར་ཐང་ཞེས་པ་དེང་དུས་ཟིང་ལིང་མཚོ་སློན་པློའི་ཉེ་སྐློར་གི་ས་ཆ་

འདི་དག་གི་མིང་ཡིན 

གཡེར་ལངས། ཕར་ནང་ཅི་བེད་སློ་སློ་བེད་འདློད་ལངས་པ། དཔེར་ན། ཁློ་ཚོས་གཞས་གཏློང་

ཞབས་བློ་འཁབ་བེད་དུས་ང་རང་ཡང་གཡེར་ལངས་བྱུང་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གཡེར་ཤིང་པ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་འབྲུམ་བུའི་

ནད་ཀིས་ཚ་བ་རྒྱས་པར་ཕན་པའི་སྨན་ཞིག། 

གཡེར་གཤློང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༦༩༦ལློར་འཇམ་དབངས་བློ་གློས་

ཀིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་རེབ་གློང་རློང་དུཡློད། 

གཡེར་གཤློང་དགློན། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་མཁན་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་སློན་རྨ་ལྷློ་རེབ་

གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཡེར་གཤློང་བསམ་གཏན་ཆློས་གིང་། སགས་འཆང་འཇམ་དབངས་བློ་གློས་ཀིས་ཕག་བཏབ། ད་

ལ་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཡེལ། སེམས་ཀི་སྒིམ་པ་ལྷློད་པློར་གཏློང་བའམ་ལེ་དབང་དུ་གཏློང་བ། 

གཡེལ་ཅན། གཡེལ་བག་ཅན་གི་བསྡུས་ཚིག 

གཡེལ་བ། ① ༡ གཡེང་བ། སེམས་པ་གཞན་དུ་མ་གཡེལ་ཞིག ཉིན་མཚན་དུས་ཀུན་ཏུ་སྐད་ཅིག་

ཀང་མི་གཡེལ་བར་གཟིགས་པ། ༢ བརེད་པ། ལས་ཀློན་བ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བས་ནས་གདློས་

དུས་གཡེལ་ནས་མི་འདུག ༣འབལ་བ། ② ༡ སྙློམ་ལས་སམ་བརློན་པ་ཞན་པ། བག་མེད་
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གཡེང་བ། ལས་ཀར་གཡེལ་བ་བེད་པ། ༢ གུ་ཡངས་པློ། རྣམ་པར་གཡེལ་བའི་ཤེས་རིག 

གཡེལ་བག་ཅན། རེད་མློར་དགའ་མཁན། 

གཡེལ་མ། [མངློན]① བུད་མེད་འདློད་ལན་མ། ② སྨད་འཚོང་མ། 

གཡེལ་མེད། བག་ཡངས་སུ་མི་གཏློང་བའམ་ལྷློད་གཡེང་དུ་མི་སློང་བ། 

གཡློ། ① མགློ་སྐློར་གི་བ་ཐབས། གཡློ་ཐབས། གཡློ་ཁུངས་སུ་ཐེབས་པ། གཡློ་འློག་ཏུ་ཚུད། ② 

རེད་བཀུར་སློགས་ལ་ཆགས་པས་རང་གི་ཉེས་པ་སས་ཏེ་ཉེས་རྒྱུན་སྐྱློང་བའི་སེམས་ག་གྱུ་བ་

ཆགས་སང་གཏི་མུག་གི་ཆར་གཏློགས་པ། ཉེ་ཉློན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས་ཤིག 

གཡློ་སྐློལ། བཟའ་བ་གཡློ་བ་དང་བཏུང་བ་སྐློལ་བ། 

གཡློ་ཀེ། མགློ་བདེ་གཡློ་སྒྱུ་ཅན། མི་གཡློ་ཀེ་དེས་ང་བཙོངས་འདུག 

གཡློ་སྐྱློད། གཡློ་འགུལ། གཡློ་སྐྱློད་ཙམ་ཡང་མི་བེད་པར་དྲང་པློར་སློད་པ། 

གཡློ་བཀློལ། གཡློ་སྒྱུའི་སློ་ནས་གཞན་བན་དུ་བཀློལ་བ། 

གཡློ་བསྐློར། མགློ་སྐློར་བཏང་བ། ཁ་བདེ་ལྕེ་བདེ་མགློ་བདེ་དྲན་འཕྲུལ་གིས་མི་གཞན་ལ་གཡློ་

བསྐློར་བས་པ། 

གཡློ་བཀེ། དུས་རག་དུ་གཡློ་བེད་མཁན། 

གཡློ་ཁམ། གཡློ་སྒྱུ་དང་ཁམ་པའི་བསྡུས་མིང་། ལློག་ཟ་གཡློ་ཁམ་བེད་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལག་

གྱུ་དང་། འགེབས། སྒྱུ། ངན་ཀློག ངན་ཐབས། ཟློག ཟློལ། རྫུ་བཅས་སློ།། 

གཡློ་ཁམ་ཅན། གཡློ་སྒྱུ་ཅན་རྒྱབ་མདུན་མི་མཚུངས་པ། 

གཡློ་མཁན། ① ཟས་གཡློས་སྦློར་བེད་མཁན། ② གཡློ་སྒྱུ་ཅན། 

གཡློ་རྒན། གཡློ་ཁློ་ན་བེད་མཁན། གཡློ་ཅན་རྒན་པློ། 

གཡློ་སྒྱུ། རང་སྐྱློན་ས་ཞིང་གཞན་མགློ་སྐློར་བའི་བསམ་སྦློར་ཞིག གཡློ་སྒྱུ་མགློ་སྐློར། གཡློ་ཅན་ཝ་

མློ། གཡློ་སྒྱུ་མེད་པ། གཡློ་སྒྱུས་ཚོད་མི་ཟིན་པ། གཡློ་སྒྱུ་མེད་ཅིང་། གཡློ་སྒྱུ་མེད་ཅིང་ཀུན་ལ་

བམས་པ། གཡློ་སྒྱུ་མེད་པའི་ཝ་དང་། མི་ཤ་མི་ཟ་བའི་སྟག་མེད། གཡློ་སྒྱུ་ཆེ་རུང་། རྔློན་པའི་

ལག་ནས་མི་ཐར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཡློ་སྒྱུ་ཁམ་གསུམ། སྐྱློན་སེད་པ། ཡློན་ཏན་ངློམ་པ། ཧམ་པའམ་རྫུན་གཏམ་བཤད་པ་སྟེ་གསུམ། 

གཡློ་སྒྱུ་འཁབ་པ། གཡློ་དང་སྒྱུ་མ་འཁབ་ནས་གཞན་གི་མགློ་བསྐློར་བབ། 

གཡློ་བསྒུལ། བསྒུལ་བསྐྱློད། 

གཡློ་འགུལ། འགུལ་སྐྱློད། གཡློ་འགུལ་གཏློང་མི་ཐུབ་པ། སེམས་ལ་གཡློ་འགུལ་ཐེབས་པ། གིང་

ཆེན་ལྔ་པློར་གཡློ་འགུལ་ཐེབས་ཤིང་རླུང་དང་གནམ་ལྕགས་ཤུགས་དྲག་ཆེ། 

གཡློ་ངན་ལང་ཤློར། གཞན་ལ་གཡློ་རྒྱུ་ཤློད་རྒྱུ་ལང་ལ་ཤློར་བ། 

གཡློ་ཅན། ① མ་ིགཡློ་སྒྱུ་ཅན། གཡློ་ཅན་ཁ་ནས་བདནེ་བདནེ་ཅ་ིཡང་བཤད། ②[མངློན]༡ དུང་། ༢ བ་ིལ། 

གཡློ་ཅན་དྲང་བརྫུ། མགློ་སྐློར་གཏློང་ཚུལ་ཞིག གཡློ་ཅན་དྲང་བརྫུས་ཀིས་རང་དློན་གཉེར་བ། 

གཡློ་ཆེ་ཞེ་གནག གཡློ་སྒྱུ་ཆེ་ལ་སེམས་གནག་པ། 

གཡློ་ཇུས། གཞན་ལ་མགློ་སྐློར་གཏློང་རྒྱུ་དམིགས་པ་བས་ནས་བཤམས་པའི་ཇུས་ངན། གཡློ་

འཕྲུལ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

གཡློ་གཏམ། ག་གྱུའི་སྐད་ཆ། 

གཡློ་འདར། ལུས་སློགས་གཡློ་བ་དང་འདར་བ། ཁློང་ཁློ་ལངས་ནས་གཟུགས་པློ་གཡློ་འདར་བ། 

གཡློ་ལན། ① ནུབ་བ་ལང་སྤློད་ཀི་བང་ལ་ཡློད་པའི་གིང་གཡློག་སྟེ་གིང་ཕན་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་

ཞིག ②[མངློན]༡ བུད་མེད། ༢ འབབ་ཆུ། ༣གཡློ་སྒྱུ་ཅན། 

གཡློ་མདའ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཡློ་སྣློད། ཟས་གཡློ་སྣློད། 

གཡློ་འཕར། ལུས་སློགས་གཡློ་བ་དང་འཕར་བ། སྙིང་ར་གཡློ་འཕར། 

གཡློ་འཕྲུལ། གཡློ་སྒྱུ་དྲན་འཕྲུལ། 

གཡློ་འཕློག གཡློ་ཇུས་ཀི་སློ་ནས་ལེན་པ། 

གཡློ་བ། ① གཡློས་པ། གཡློ་བ། གཡློས། ② སྦྲུ་བ་དང་འཚོད་པ་དང་སྦློར་བ། གཡློས་ཟས། སྐྱློ་

མ་གཡློས་པ། སགས་གཡློ་བ། ③ སྐུལ་བ་དང་སྐྱློད་པ། གཡློ་མེད་ར་འཛིན་རྒྱུན་འཁློངས། ལློན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

ཤིང་ཆེན་པློ་རླུང་གིས་གཡློ་བ། ལྷགས་པས་དར་ལྕེ་ལྷབ་ལྷུབ་གཡློ་བ། ཕི་ནང་གི་ཉེར་འཚེས་

མི་གཡློ་བ། རླུང་གཡློ་རླབས་འཁྲུག་བཟློས་པ། གནམ་ས་གཡློ་བ། གནམ་འགུལ་ས་གཡློ། ④ 

གཡློས་པ། གཡློ་བ། འགུལ་བ་དང་འགྱུར་བ། ལུགས་སློལ་འཕློ་ཞིང་གཡློ་བ། ལུགས་སློལ་

འཕློ་ཞིང་གཡློ་བ། རང་ཚུགས་མི་ཐུབ་པར་འགྱུར་ཞིང་གཡློ་བ། ⑤ བརན་པ་ལས་ལློག་པ། 

སྨན་གི་ཡློན་ཏན་གཡློ་བ། 

གཡློ་བ་ཅན། [མངློན]འདློད་པས་དྲེགས་པའི་གང་པློ། 

གཡློ་བ་བཅུད་ཀ་ིསེམས་ཅན། སྐྱ་ེའགློ་སྤིའམ་འགློ་བ་རིགས་དྲུག་སྟེ། སློག་ཆགས་ཀ་ིརིགས་ཡློད་ཚད། 

གཡློ་བའི་སློང་པློ། [མངློན]སློས་དཀར་ཤིང་། 

གཡློ་བའི་རྣམ་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་dynamic scope ཟེར། 

གཡློ་བའི་འློད། [མངློན]① སྨིག་རྒྱུ། ② གློག 

གཡློ་བེད། [མངློན]① སྨན་པི་པི་ལིང་། ② བུང་བ། ③ རླུང་ངམ་ལྷགས་པ། 

གཡློ་བེད་ཀི་སྐྱློན་བརྒྱད། རློག་པ། དཔྱློད་པ། བདེ་བ། སྡུག་བསལ། ཡིད་བདེ། ཡིད་མི་བདེ། 

དབུགས་རྔུབ་པ། དབུགས་དབྱུང་བའློ།། 

གཡློ་བེད་མགློན། [མངློན]རླུང་ལྷ། 

གཡློ་བེད་མ། [མངློན]བུད་མེད། 

གཡློ་སྦློར་བསྙད་འཕློག མགློ་སྐློར་བསྙད་འཕློག་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

གཡློ་མེད། ① བརན་པློ། གཡློ་མེད་བརན་པློར་གནས། རི་ལར་གཡློ་བེད་གནས་པ། ② དྲང་པློ། བློ་

སེམས་གཡློ་མེད། ③ [མངློན]ཁབ་འཇུག 

གཡློ་མེད་སེའུ་ཁུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་inactive window ཟེར། 

གཡློ་མེད་གང་རི། [མངློན]ཁབ་འཇུག 

གཡློ་བེད་སློན་སྐྱེས། [མངློན]ཁབ་འཇུག་གི་ཕུ་བློ་སྟློབས་བཟང་གི་མིང་། 
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གཡློ་རློལ། འགུལ་བ་དང་ཤུགས་སྐྱེད་པ། 

གཡློ་བཙོངས་པ། རྫུ་བག་བསྟན་པ། 

གཡློ་ཚ་པློ། ག་གྱུའི་སྤློད་པ་ལ་མངའ་བརེས་པ། 

གཡློ་ཚོང་། དེང་དུས་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་དུ་དར་བའི་ཁིམས་འགལ་གི་གཞན་མགློ་བསྐློར་བའི་གཡློ་

ཐབས་ཞིག མི་གང་ཞིག་ཚོང་གི་མ་དངུལ་ཐེབས་ར་ལྷན་འཇློག་བ་བའི་མིང་ཐློག་ནས་མགློ་

བསྐློར་བཏང་སྟེ་ཚོགས་པའི་ནང་དུ་བཅུག་པ་དང་། དེའི་མ་ར་གང་འཚམས་ཞིག་གཏའ་མ་ཉར་

ནས། སར་ཡང་མི་དེ་མི་གཞན་མགློ་བསྐློར་བཏང་སར་བཀློད་མངགས་བེད་ཅིང་། མཐར་མི་

བཅུ་ཕག་མང་པློ་མགློ་བསྐློར་བཏང་ནས། མི་རྒྱུ་གཉིས་ཀ་བརླག་པའི་བ་སྤློད་ཧ་ཅང་སྡུག་ཅག་

ཅིག་རེད། འདི་རྒྱ་སྐད་དུ། 传销 ཟེར། 

གཡློ་རྫུན། མགློ་སྐློར་ཐབས། 

གཡློ་ཞུས་དབུ་བསྐློར། གློང་རིམ་ལ་གཡློ་སྒྱུས་རྫུན་བཤད་ནས་མགློ་བསྐློར་བཏང་བའི་ཞེ་ས། 

གཡློ་འཛུལ། ཟློལ་གི་རྣམ་པ་བསྟན་ཏེ་ནང་དུ་འཛུལ་བ། 

གཡློ་ཟློལ། ① གཡློ་རྫུ། གཡློ་ཟློལ་མེད་པ། ② སྒིད་ལུག་ལེ་ལློ་བཅས། 

གཡློ་རུ། ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་སུ་གཏན་འབེབས་བས་པའི་བློད་ཡུལ་རུ་ཆེན་ལྔའི་

ཡ་གལ། བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ལེ་བ་ཡར་ཀླུངས་ཁ་འབྲུག་ལ་བཞག་

ནས་ཤར་ཀློང་ཡུལ་བེས་སྣ་དང་། དེང་དུས་ཀློང་པློ་ཉི་ཁི་རློང་ཁློངས། ལྷློ་ཤ་འུག་སྟག་སློ། དེང་

དུས་མཚོ་སྣ་རློང་ཁློངས་ཀི་ཤ་འུག་གློང་ཚོ། ནུབ་ཁ་རག་གངས་རེ། དེང་དུས་སྣ་དཀར་རེ་རློང་

ཁློངས་ཁ་རག་ས་ཁུལ། བང་རྨ་ལ་ལ་བརྒྱུད་བཅས་ཀི་བར་དུ་ཡློད་པའི་ས་ཡུལ་གི་མིང་རིང་། 

གཡློ་ལེན་ཧམ་འཕློག གཡློ་རྒྱུས་ལེན་ཞིང་བཙན་གིས་འཕློག་པ། 

གཡློ་ལྷད། གཡློ་སྒྱུའི་སྐྱློན་ལྷད། གཡློ་ལྷད་མེད་པ། གཡློ་ལྷད་ཞློར་འཛུལ། 

གཡློག ① བདག་གཅེས། ནད་གཡློག ཞིང་ལ་གཡློག་རྒྱུག་པ། ② ལས་གློགས། ཡིག་གཡློག 

མཆློད་གཡློག་བེད་པ། ③ འཁློར། དཔློན་གཡློག དཔློན་གཡློག་རྣམ་པ། ④ བན། བན་གཡློག 

འཁློར་གཡློག གཡློག་ཏུ་བཀློལ་བ། གཡློག་ཏུ་མི་འཁུལ་བ། ⑤ བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་མ་
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འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། ཕི་ངློས་མི་མངློན་པར་འགེབ་པའི་དློན་ཏེ། ཁ་བས་རི་མགློ་གཡློག་སིད། 

ལུས་པློ་གློས་ཀིས་གཡློག་དགློས། 

གཡློག་བཀློལ་བཏང་། སྤད་བའི་ཡློ་བད་སློགས་བེད་མེད་དུ་མི་འཇློག་པ། 

གཡློག་བཀློལ་བ། བན་དུ་བཀློལ་བ། 

གཡློག་ཁློངས། གཡློག་མིའི་མིང་ཁློངས་ཏེ། གཡློག་ཁློངས་སུ་ཚུད་པ། གཡློག་ཁློངས་ནས་འཐེན་

ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གཡློག་འཁློར། ① གཡློག་པློ་དང་འཁློར། ② གཡློག་པློ། 

གཡློག་གློས། གནའ་དུས་གཡློག་པློ་རིགས་ཀི་གློས། 

གཡློག་ག། གཡློག་པློའི་ལས་ཀའི་ག། 

གཡློག་རྒྱུགས་པ། གཞན་ལ་རང་གིས་བན་བེད་པ། 

གཡློག་ནང་ཟན། བློད་སྤི་ཚོགས་རིང་པའི་སྐབས་མངའ་བདག་གི་ནང་དུ་ལློ་ཟ་མཁན་གི་བན་གཡློག 

གཡློག་པ། ① གཡློགས་པ། གཡློག་པ། གཡློགས། སྐློན་པའམ། འགེབས་པའམ་བཏུམ་པ། ཕྲུ་གུར་

གློས་གཡློགས་པ། རང་སྐྱློན་གཞན་གཡློགས། མི་དཀར་པློ་ལ་ཞྭ་ནག་པློ་གཡློགས་པ། རུས་རྒྱབ་

པགས་པས་གཡློགས་པ། ② ཕྲུ་གུ་ཚོ་ཆུ་འགམ་དུ་ཆུ་གཡློག་རེས་བས་ནས་བསད་འདུག་ལ་བུ། 

གཡློག་པློ། བན་ནམ་ཁློལ། གཡློག་པློར་རྒྱུག 

གཡློག་བེད་པ། ① བན་གི་ལས་ཀ་བེད་པ། ལུས་བཙོངས་གཞན་གཡློག་བེད་པ། ② བདག་གཅེས་

བེད་པ། ཞིང་ཁར་གཡློག་བེད་པ། 

གཡློག་མློ། བན་མློའམ་ཁློལ་མློ། 

གཡློག་ཞིང་། སར་གཡློག་པློ་རྒྱུག་རེན་དུ་སྤད་པའི་འཚོ་བའི་རེན་གཞིའི་ས་ཞིང་།

གཡློག་བཞུན་པློ། ཁ་ལ་ཉན་པློའི་བན་ནམ་ལས་ཀ་བསྐུལ་བདེ་བའི་གཡློག་པློ། 

གཡློག་རིགས་བེད་མང་། རང་གི་གཡློག་པློའི་གས་ནས་བ་བེད་མང་བའི་རིགས། 

གཡློགས། གཡློག་པའི་སྐུལ་ཚིག 

གཡློགས་པ། གཡློག་པའི་འདས་པ། 
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གཡློགས་མ། རྒྱབ་ཤའམ་ཕི་ཤ་ལན་པའི་གློས་གདན་སློགས། སློག་པ་གཡློགས་མ། པགས་གདན་

གཡློགས་མ། 

གཡློད། ① ཕྱུགས་ཀི་རྒྱུ་མ་ལ་རྒྱུ་ནག་དང་རྒྱུ་དཀར་གཉིས་ཡློད་པའི་རྒྱུ་དཀར་གི་མིང་གཞན། 

ཁམས་སྐད་དུ་གཡློས་ཟེར། ② ཕྱུགས་བཤས་པའི་རྒྱུ་དཀར་ཀི་ནང་དུ་ཟས་རིགས་བརངས་

ནས་བཟློས་པའི་ཟས་ཀི་མིང་། 

གཡློད་ཁ་བེད། བ་བེད་ཐ་དད་པའི་བ་ཚིག སྒློད་ཁ་བེད་དང་དློན་གཅིག 

གཡློན། ཕློགས་གཡློན་མ། 

གཡློན་སྐློར། ① ཞབས་བློ་སློགས་འཁབ་དུས་གཡློན་ཕློགས་སུ་སྐློར་བའི་གློམ་སྟབས། ② རང་

ལུས་ཀི་གཡློན་ངློས་ལེ་གནས་དང་ཉེ་བར་སྦར་ནས་སྐློར་བ། ③ ཡིག་ཕེང་དང་རིས་ཐིག་

སློགས་འགློ་གཡས་ནས་ཚུགས་ཏེ་གཡློན་དུ་བིས་པའི་ཕློགས། 

གཡློན་སྐྱེས། [མངློན]འདློད་ལྷ། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་ left pageཟེར། 

གཡློན་གི་ལྷ། [མངློན]དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

གཡློན་གལ། གཡློན་ངློས་སུ་བསྒིགས་པའི་གལ། 

གཡློན་ཅན། ① གཡློ་སྒྱུ་ཅན། གཡློན་ཅན་ཚོགས་ཀིས་བསླུ་བར་བརློན། ②[མངློན]༡ ཞུམ་བུའམ་

བི་ལ། ༢ བདུད། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་to left-justifyཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་upper leftཟེར། 

གཡློན་གཏམ། གཡློ་ཁམ་གི་སྐད་ཆ། 

གཡློན་ཐག 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་left marginཟེར། 

གཡློན་སློད། [མངློན]ཁ་ལློ་པ། 

གཡློན་པ། ① ཁ་ཤར་ཕློགས་སུ་གཏློད་སྐབས་ཀི་བང་ངློས། ལག་པ་གཡློན་པ། གཡློན་དུ་བརྐྱང་

བསྐུམ་ཡང་ཡང་བེད་པ། ② མི་བརན་པ་དང་འཁློག་པློ། རང་བཞིན་གཡློན་པའི་བ་སྤློད། 

གཡློན་པ་མ། སྙིང་ཁའི་ར་འདབ་ཅིག 

གཡློན་པློ། བརན་པློ་མེད་པའམ་འཁློག་པློ། བ་བ་གཡློན་པློ། སྐད་ཆ་གཡློན་པློ་བཤད་པ། 

གཡློན་ཕློགས། ① ལག་པ་གཡློན་པའི་ཟུར། ② ཤློག་ཐློག་གི་གཡས་ཕློགས་དང་གཡློན་ཕློགས་

ངློས་འཛིན་བེད་སྟངས་ཀི་དློན་དུ་གློ་བའི་གཡས་ཕློགས་དང་དློན་གཅིག 

གཡློན་མ། ① བུད་མེད། ② འཕློན་མ། ③ ལག་པ་གཡློན་པ། 

གཡློན་མིག་མ། [མངློན]བུད་མེད་མཆློག

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

དབིན་སྐད་དུ་lower leftཟེར། 

གཡློན་རུ། ① རུ་གཡས་གཡློན་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ནང་ནས་གཡློན་རུ། དམག་གི་གཡློན་རུ། 

གཡློན་རུའི་ཤློག་ཁ། ② རུ་ལག་གི་མིང་གསར། ③ སློག་པློ་ཨློ་རློད་ཚོ་བཞིའི་ནང་གསེས་

ཀི་ཇུན་གར་གི་མིང་གཞན་ཞིག 

གཡློན་རུ་དགའ་ལན་རབ་རྒྱས་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༧༤༧ལློར་ཁི་

ཆེན་ངག་དབང་དཔལ་ལན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་

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

གཡློན་རུ་རིང་མའི་ཚང་། ཀཿཐློག་དགློན་སྤྲུལ་སྐུ་གཞན་ཕན་རྡློ་རེས་བཏབ། འདེབས་དུས་མི་

གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ལི་ཐང་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཡློན་རུ་ས་སྐྱ་དགློན། བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་ཡིན། ད་ལ་

དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ལི་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཡློན་རུའི་དགློན། དགློན་འདི་ཐློག་མར་ཧྲློང་པློ་སྐུ་སྐྱེ་བློ་བཟང་ནློར་བུའི་ཆློས་སར་གུར་དགློན་

ཞིག་ཡློད། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ༡༩༣༥ལློར་དངློས་སུ་འདུ་ཁང་དང་གྲྭ་ཤག་

བཞེངས་ནས་ཁང་དགློན་དུ་གྱུར། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལར་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆབ་ཆ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཡློན་རློལ། གཡློན་ཕློགས། 

གཡློན་ལག ① ལག་པ་གཡློན་པས་ལས་ཀ་གཙོ་བློར་བེད་མཁན། ② ལག་པ་གཡློན་པ། 

གཡློན་ལམ། གཡློ་སྒྱུའི་ལམ་སློལ། 

གཡློན་ལློགས། གཡློན་གི་གཞློགས་སམ་ཕློགས། 

གཡློན་ལྷུང་། ① བསམ་བློ་ཐར་ཐློན་ནམ་གསར་བརེར་ཕློགས་པ། ② བ་དངློས་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་

དུས་རིམ་དབེ་འབེད་མི་ཐུབ་པར་གསར་བརེ་བེད་སྐབས་འཚབ་འཚུབ་ལློང་མཆློངས་ཀི་རྣམ་

པ་སྟློན་པ་ཞིག གཡློན་ཞེས་པ་དེར་དྲངས་རགས་འདི་“གཡློན”བརྒྱབ་ཡློད། 

གཡློབ། གཡབ་ཀི་ད་ལ་བ། 

གཡློབ་པ། གཡབས་པ། གཡབ་པ། གཡློབས། ① ཚུར་འགུགས་པའི་ལག་བརྡ་བེད་པ། ལག་པ་

གཡབས་ནས་འགུགས་བརྡ་བས་པ། དར་ཆུང་གཡབས་པ། ② ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པ། རྡུལ་

དང་གད་སྙིགས་ཕློགས་གཅིག་ལ་གཡློབ་པ་ལ་བུ། 

གཡློབ་བེད། [མངློན]① གྲུ་སྒུལ་བེད་དབྱུག་པ། ② གཡང་མདའ་སྟེ་མདའ་དར་ཡང་ཟེར། ③ རྔ་

གཡབ། ④ རླུང་གཡབ། 

གཡློབས། གཡློབ་པའི་སྐུལ་ཚིག 

གཡློམ་པ། [རིང]གཡློ་བའམ་འགུལ་བ། 

གཡློའི་སྟློང་སེ་བཅུ། ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ནང་གསལ་བར། ཡར་ལུང་དང་འཕིང་ལུང 

འཕློངས་རྒྱས་ཉིས། ཡར་མཚམས་དང་གཡུ་འབངས་གཉིས། དྭགས་པློ་དང་ཉ་གཉི་གཉིས། 

དམལ་དང་ལྷློ་བག་གཉིས། ལློ་རློ་སྟློད་ལྷློ་ཁའི་ཁློངས་ལློ་རེ་སྟློད་སྨད་དང་། སྟློང་བུ་ཆུང་གི་སེ་

བཅས་ཡིན་པར་གསུངས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཡ༽

གཡློར། ① གཡར་བའི་སྐུལ་ཚིག ② ཕློན་འབློར། གཡློར་ཆེ་བ། ཚོང་ཟློག་གཡློར་ཆེན་ཞིག་འཕར་བ། 

གཡློར་གྲུ། རླུང་ཤུགས་དང་བསྟུན་ཏེ་གཡློར་མློ་འཐེན་ནས་འགློ་བའི་གྲུ 

གཡློར་ཆེན། འབློར་ཆེན་ནམ་ཕློན་ཆེན་པློ་སྟེ། དཔེར་ན། ཁློ་ཚོའི་ནང་གི་ཞིང་ཁ་གཡློར་ཆེན་ཡློད་

རེད་ལ་བུའློ།། 

གཡློར་དག ཟས་སྦློར།གཡློར་དག་ཡག་པློར་བས། 

གཡློར་པློ། ① གཡར་པློ་གཏློང་ལེན་བེད་མཁན་གཉིས་ཀར་གློ་བའི་མིང་། ② བློད་ལློངས་ལྷློ་ཁའི་

གྲྭ་ཕི་དང་གྲྭ་ནང་རྒྱུད་ཀི་ས་ཁུལ་གི་མིང་། 

གཡློར་བ། གཡློགས་པའམ་བསྒིབས་པའམ་འགེབས་པ། ཤིང་གི་གིབ་མས་ཉི་མ་གཡློར་བ། 

གཡློར་མ་སློ། [རིང]ཧ་ཅང་མང་པློ། 

གཡློར་མློ། གྲུ་གཟིངས་ཀི་དར་མློ་ཆེ། རླུང་གཡློར། གཡློར་གྲུ། གཡློར་ཤིང་། 

གཡློལ་སྒེ། ལེ་ལློ་ཆེ་བ་དང་། སྒིད་ལུག་ཅན་སློགས་དང་དློན་གཅིག ཁློ་མི་གཡློལ་ཆེན་པློ་རེད། 

ལས་ཀ་མགློགས་པློར་བེད་ལེ་མ་རེད། ཅེས་དང་། ནག་མློ་དེ་གཡློལ་ཆེན་པློ་ཡློད་རེད། ཁིམ་

ནང་གཙང་སྦྲ་བཟློ་མློས་ལེ་མ་རེད། 

གཡློལ་ཆེན་པློ། གཡློལ་སྒེ་དང་དློན་གཅིག 

གཡློལ་ཐབས་མེད་པ། བཟླློག་ཐབས་མེད་པ་འབྱུང་ངེས་པ། 

གཡློལ་བ། གཟུར་བའམ་འབློལ་བ། ཚ་གཡློལ། རླུང་གཡློལ་ས་འཚང་། གཡློལ་ཐབས་མེད་པ། 

གཞུང་ལམ་ལ་གཡློལ་ནས་ལམ་ལློག་ཏུ་ཕིན་པ། ཆུ་འློག་བག་རྡློ་ལས་གཡློལ་བ། 

གཡློས། ① ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་གཡློ་བའི་སྐུལ་ཚིག ② ལུས་ཀི་ལློང་ག ③ བཙོས་ཟིན་པའི་

བཟའ་བའི་རིགས། མེ་བཏང་གཡློས་བེད། བཟའ་བཏུང་གི་གཡློས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་

ལློངས་སྤློད་བས། 

གཡློས་ཁང་། ཐབ་ཚང་། 

གཡློས་མཁན། མ་བན། 

གཡློས་ཐབ། ལློ་བཟློ་སའི་ཐབ། 
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གཡློས་ཐེབས་པ། སགས་སློགས་རིས་ཐེབས་པ། 

གཡློས་སྣློད། ལློ་བཟློ་སྣློད་དམ་བླུག་སའི་ཡློ་བད། 

གཡློས་པ། ① གཡློ་བའི་འདས་པ། ②[རིང]འདློད་པ། 

གཡློས་དཔློན། མ་ཆེན་གི་གཙོ་བློ། 

གཡློས་སྦར། ཆུ་དང་རམ་པ་གཉིས་གཡློས་ཤིང་བརིས་ཏེ་ཚྭ་དང་མར་སློགས་ལྷན་དུ་སྦར་བ་ལ་

བུའི་དློན་ནློ།། 

གཡློས་སྦློར། ལློ་ཆས་བཟློ་བ། གཡློས་སྦློར་གཟབ་པ། བཟའ་བཏུང་གཡློས་སྦློར་གི་ལག་འབས་

གཙང་ཞིང་ཞིམ་པ། 

གཡློས་མ། མ་ཆེན། 

གཡློས་མལ། ① ཐབ་ཚང་། ② ཐབ་ཚང་དང་ཉལ་ཁང་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

གཡློས་ར་མ། ནང་ཁློལ་བཤང་ལམ་གི་རྒྱུ་མའི་ཤ

གཡློས་སུ་སྦློར་བ་སློ་བདུན། འབས་ཐུག་ས་བ། སྐ་བ། གར་བ། འབས་ཆན། འབས་ཡློས། སྲུང་

ཐུག ཡློས་བལ། རམ་པ། མཁུར་བ། བཙོས་ཟན། ཟན་ཆང་། ཡན་སྐམ། ཤ་ཁུ་ལན་ཚྭ་ཅན། 

སློད་ཅན། འློ་མ་རླློན་པ། འློ་བསྐློལ། སྤིས་མ། བཞློས་ཐློག་འློ་མ། ཞློ། ཞློ་ཁ་ཆུ། དར་བ། ཕྱུར་

ཁུ། ཞློ་བཙོས། སིང་པློ། རན་མློ། འབྲུའི་ཆང་། རྒུན་ཆང་། ཆང་གར་མ། ཤིང་ཏློག་ཁུ་བ། ཤིང་

ཆུ། བ་ཚྭ་ཅན། ཆར་གི་ཆུ། ཁློན་ཆུ། ཆུ་མིག་ཆུ། ཆུ་ཀླུང་ཆུ། གངས་ཆུ། གངྒཱའི་ཆུའློ།། 
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༼ར༽

ར། བློད་ཡིག་གསལ་བེད་ཉེར་ལྔ་པ་འདིའི་ང་རློ་འདློན་ཚུལ་ལ་སྐྱེ་གནས་ལྕེ་སྟེང་དང་། བེད་པ་ལྕེ་

རེ་དང་ཉེ་བ། ནང་གི་རློལ་བ་ལྕེའི་སྟེང་རེ་ཅུང་ཟད་ཕད་པ། ཕིའི་རློལ་བ་ལྕེའི་སྟེང་རེ་ཅུང་ཟད་

ཕད་པ། ཕིའི་རློལ་བ་སློག་ཆུང་སྒ་ལན། ① ༡ མིང་གཞིའི་མློ་གཤམ་གི་ཡི་གེ་ཞིག ༢ རེས་

འཇུག་མ་ནིང་གི་ཡི་གེ་ཞིག ༣མིང་གཞི་འགའ་ཞིག་གི་ཡས་ནས་སམ། མས་ནས་གདགས་

བའི་ཡི་གེ་ཞིག་དཔེར་ན་ར་མགློ་དང་ར་བཏགས་ལ་བུ། ༤ མིང་འགའ་ཞིག་གི་སློན་དུ་སྦར་

རྒྱུའི་ཚིག་གློགས་ཤིག ར་སྤློད། ར་ཐུགས་པ། ར་བཟི་བ། བདེན་རྫུན་གི་ར་གཏུགས་པ། དངློས་

ར་སྤློད་པ། ② སློ་ཕྱུགས་ར་ལུག་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ར། འློ་འཐུང་སློག་ཆགས་རིགས་ཞིག 

མངལ་སྦྲུམ་གི་ཡུན་ཚད་ཟླ་བ་ལྔ་ཡིན། གཟུགས་པློ་ཆུང་བ། སྤུ་མང་བ། བག་དང་རྡློ་བརིགས་

སློགས་ཀི་སྟེང་དུ་འཛེགས་རྒྱུ་དགའ་པ། ཆར་ཆུ་ལ་ཞེད་པའི། རློང་ཁུལ་དུ་འཚོ་གནས་ལེགས་

པའི་སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེས་སྒ་ཅན་དང་། དྲི་འཛིན། ལྦ་འཆང་

བཅས་སློ། ③ ལ་དློན་གི་ཕད་ཅིག 

ར་སྐམ་མ། བཞློ་རྒྱུ་མེད་པའི་ར་མ་ལ་ཟེར། 

ར་སྐློར། ① ཁང་པའི་ཉེ་སྐློར་དུ་ལྕགས་རིས་བསྐློར་བའི་ས་སྟློང་། ② ར་བའམ་ལྕགས་རི། 

ར་སྐློར་སེ་པ། སེ་དགེའི་བང་ཕློགས་ཀི་འབློག་སེ་ཞིག

ར་སྐློར་དགློན། ཐློག་མར་སུ་དང་དུས་ནམ་བཏབ་མ་གསལ་ཡང་དཔལ་ཡུལ་པའི་དགློན་ལག་ཡིན་

སྟབས་ཕལ་ཆེར་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ཙམ་བཏབ་པར་སེམས། ཐློག་མར་སྦྲ་དགློན་

ཡིན། དེ་ནས་སེ་དགེའི་གཉེར་ཆེན་པདྨ་ལེགས་གྲུབ་ཀི་སྐབས་སུ་ཁང་དགློན་བཏབ་པར་
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བཤད། དེ་ལ་ན་སྤི་ལློ་༡༨༦༥ལློ་ཡས་མས་ཙམ་ཡིན་སྙམ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

དཀར་མཛེས་རློང་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་ཀད། སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རང་ལག་

གི་ཆུ་རྒྱུས་རྨས་པ་དང་། རེངས་འཁུམས་གྱུར་པ་སློགས་ལ་ཕན། 

ར་རྐྱལ། ར་ལྤགས་ལས་བཟློས་པའི་རྐྱལ། 

ར་སྐྱི། ར་ལྤགས་སྐྱ་ིཕུད་ཅིང་དེའ་ིསྐྱ་ིངློས་སུ་ཚོས་ལང་ཁུ་བྱུག་པའ་ིཀློ་ལྤགས་སབ་མློ་ཞིག་ག་ིམིང་ཡིན། 

ར་སྐྱེས། སློ་ཕྱུགས་ར། 

ར་སྐྱློང་། [མངློན]རའི་རི་བློ། 

ར་སྐྱློར། ཆུ་སྐྱློར་ས་སྐྱློར་སློགས་ཀི་ར་བ། 

ར་བསྐློར་ཁང་པ། ① རིག་པའི་ར་བས་བསྐློར་བའི་ཁང་ཆུང་ངམ། ཁང་ལེབ། ② མཐའ་སྐློར་དུ་

ཆགས་པའི་ཁང་པ་རྣམས། 

ར་ཁ་བརྒྱད་འབར། སྐད་ཆ་མང་པློ་བཤད་མཁན་ལ་དཔེའི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་མིང་། ར་ལ་བུའི་

ཁ་མང་ཅན་ཟེར་བའི་དློན་ཏེ། གཏམ་གབ་གསང་མེད་པར་གང་ཐློས་ཐློས་ཐམས་ཅད་ཡང་

བསྐྱར་དུ་ག་ས་ག་ལ་བཤད་མཁན། ཁ་མང་པློ་ཅན་ཟེར་བ་དང་དློན། 

ར་ཁ་བག་རི་ཁློད། སེ་རའི་རྒྱབ་རིའི་ཤར་ངློས་སུ་ཡློད་པའི་ར་ཁ་བག་ནི་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་

ཕག་སྤི་ལློ་༡༤༠༧ལློར་རེ་ཙོང་ཁ་པས་སྒྲུབ་པ་མཛད་ནས་བཞུགས་ཤིང་དེརདྲང་ངེས་ལེགས་

བཤད་སྙིང་པློ བཀའ་རློམ་གནང་། རེ་ཙོང་ཁ་པ་སྐུ་གཤེགས་པའི་ཕི་ལློ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་

ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་ ༡༤༢༠ལློར་རེ་སྒྲུབ་ཁང་དུ་བམས་ཆེན་ཆློས་རེས་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་དགློངས་

རློགས་མཆློད་འབུལ་མཛད། 

ར་ཁློ་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། 

ར་ཁློའི་ཁང་མློ་རི་ཁློད། གཅློད་པ་ཆློས་རྒྱལ་གིས་ཕག་བཏབ། བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

ར་ཁིམ་དགློན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༤༣༣ ལློར་འདུལ་འཛིན་གགས་པ་རྒྱལ་

མཚན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྤློད་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་

ཁུལ་འབི་རུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་ཁག སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རེག་དུག་

དང་། འབྲུམ་ནག ཟུངས་ 

ཁག་ཉམས་པ། གྲུམ་བུ། ཆུ་སེར་སློགས་ལ་ཕན། 

ར་ཁིས། ལློ་ལར་དུས་ཐློག་ཏུ་ར་མ་རྣམས་ཨློ་ཅློ་དང་འཁིག་འདློད་ཀི་ཆགས་པ་སྐྱེས་པའི་མིང་། 

ར་ཁློ་རི་ཁློད། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་སུ་ཤེས་རབ་ཆློས་འཕེལ་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ ལ་མཚོ་ཤར་སྐུ་འབུམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་འཁིས། འཁིས་ཏེ་རའི་སྤུ་རིང་འཇམ་པློ་རིགས་ལ་ཟེར། 

ར་གད་དགློན། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༥༥༠ལློར་ཀརྨ་པ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེའི་ཞལ་སློབ་

ལྷློ་འབུམ་རློང་རློགས་ལན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་གན། ① ལྕགས་རིགས་སེར་པློ་ཞིག ར་གན་སེར་པློ་མདློག་ལེགས་ཀང་། རིན་ཆེན་གསེར་གི་

དློ་ཟླ་མིན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དྲི་མེད་དང་། རིབས་བརེགས། བཞུ་བ། རི་རི་ཀཱ། གསེར་

ཅན་བཅས་སློ།། ② རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་ཕློ་རག་སྐྱ་བློ་དང་། མློ་རག་

ལང་སེར་གཉིས་མཆིས། ནུས་པས་མིད་ནད་སེལ། འབས་ནད་འཇློམས། 

ར་གན་གསེར་བརི།རིན་ཐང་མེད་པའི་མི་དང་དངློས་རས་ལ་རིན་ཆེན་དུ་བརིས་ཏེ་བདག་ཉར་

བས་པའི་དཔེར།

ར་གན་གསེར་བརྫུས། མི་གཤིས་ངན་ཀང་བཟང་པློར་བརྫུས་ནས་འབེལ་བ་བས་པའམ། ཡང་ན་

ཅ་ལག་སྤུས་ཞན་པ་ཡིན་ཡང་བཟང་པློར་བརྫུས་ཏེ་བཙོང་བའི་དཔེར། 

ར་གུ། ར་ཕྲུག 

ར་རྒན། ར་ལློ་ཆ་ེབ། ར་རྒན་འདྲློགས་ནས་ཀ་བ་ལློག་པ་དང་། བ་ད་ེསྨློས་ནས་ཁང་ཐློག་བརྡིབས་པ་མེད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ར་རྒན་རི་ཁློད། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་སུ་འཇམ་དབངས་ཚང་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ཙོང་ཁ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་རྒློད། རྩྭ་ཟན་རི་དྭགས་ཀི་སེ་སྟེ། རང་ལློངས་ཀི་ར་ཡུལ་དང་སློ་བློ་སློགས་ས་གནས་ཀི་བག་དང་

ནགས་འདྲེས་པའི་གསེབ་ཏུ་ཡློད་ཅིང་། མང་ཆེ་བ་ཁེར་རྐྱང་དུ་སློད། རྒྱུག་པའི་མང་མགློགས་

ཤིང་བག་ལ་འཛེགས་མཁས། བཟློ་དབིབས་ར་དང་འདྲ་བ་ལ་ཨློག་ཚོམ་མེད་པ། སྨན་དུ་སྦར་

བ་དང་རློ་ནུས། ཤ་རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་གདློན་ནད་སེལ། 

ར་ས། རི་རྭའི་འབལ་ཕློར་ངློས་སུ་ཤིང་ཀྱུ་ཆུང་ངུ་དབིབས་ཟླ་གང་འདྲ་བ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་རི་རྭའི་

ལག་ཤིང་བསགས་ས་ཤིང་ཡིན། 

ར་སློ། ར་སྐློར་སློགས་ཀི་སློ་ལ་གློ

ར་སློག ཡུལ་རི་ལ་སྐྱེས་པའི་སློག་པ་ཞིག 

ར་མགློ ① ཡི་གེ་མགློ་ཅན་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ར་རྒ་རྔ་ར་ར་ར་རྡ་རྣ་རྦ་རྨ་ར་ར་བཅས་

བཅུ་གཉིས་སློ།། ② སློ་ཕྱུགས་རའི་སློ་བློ། ར་མགློ་ལུག་སྦར། 

ར་མགློ་ཅན་གི་ཡི་གེ་བཅུ་གཉིས། གསལ་བེད་སུམ་ཅུའི་ནང་ནས་ཀ་ག་ང་ཇ་ཉ་ཏ་ད་ན་བ་མ་ཙ་ཛ་

བཅས་ནི་ར་མགློ་ཅན་བཅུ་གཉིས་སློ།། 

ར་མགློ་པ། [གཙང་སྐད]འགློ་གཙོ་མི་སྣའི་མིང་། 

ར་མགློ་མ། སློ་སྨན་ལྕགས་ཏིག་གི་མིང་གཞན་ཞིག་ར་མགློ་ལུག་སྦར། དློན་མི་མཚུངས་པ་གཉིས་

ལྷན་ཏུ་སྦར་བ། 

ར་ཅློ་དགློན། བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློང་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་ཆེ་སྨློན་ལམ། བློད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེ་སུམ་ཅུ་ཉིན་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གིང་དགློན་གི་གྲྭ་ཚང་

གསུམ་གི་མཁན་བ་དགེ་འདུན་དང་ཚོགས་ཆེན་དགེ་བསྐློས་བཅས་ར་ཆེ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

ཕེབས་ཏེ་ཐློ་རེང་གསློ་སྦློང་དང་། དེ་ནས་ཞློགས་ཚོགས། དགུང་ཚིགས། དེ་རེས་དགའ་ལན་

ཁི་རིན་པློ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཀི་སྐམ་ཚོགས་སྨློན་ལམ། དགློང་ཇ་སློགས་སྨློན་ལམ་ཆེན་མློ་དང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

ཆ་འདྲ་བ་ཉིན་གཅིག་ཚོགས་རྒྱུར་གཞུང་གནས་ནས་ཇ་ཐུག་དང་། སྐུ་འགེད། དཔྱད་ཁ་

སློགས་བསྩལ་ཏེ་ར་ཆེ་ཇློ་བློ་རིན་པློ་ཆེར་མཆློད་འབུལ་དང་། དགེ་འདུན་ལ་ཉིན་འཁློངས་

གཅིག་གི་བསྙེན་བཀུར་སྩལ་སློལ་ཡློད་པ་འདིར་སེ་རའི་དགེ་འདུན་ཁེ་གཙང་ཡིན་འདུག 

ར་ཆེན། ① ར་བ་ཆེན་པློ། ② ར་ཆེན་པློ། 

ར་ཆེའི་རྡློ་ཟམ་གེ་སར་ལྷ་ཁང་། ལྷ་ས་ར་མློ་ཆེ་རྡློ་ཟམ་འགམ་གི་ཀློན་ཏིས་ལྷ་ཁང་དུ་ཀློན་ཡུན་ཆང་། 

ག་བཞི་ལྷ་མློ་སློགས་ཀི་སྐུ་ཡློད། ལྷ་ཁང་སྟེང་དུ་རྒྱ་ཡིག་གི་བན་ཡློད་པ་དང་། སློན་དུས་ལྷ་ཁང་

གི་དཀློར་གཉེར་ནི་རྒྱ་རིགས་ཀི་བཙུན་མས་བེད་ཀི་ཡློད་སྐད། 

ར་ཆློས་དགློན། ངློར་མཁན་ཆེན་དཔལ་ལན་ཆློས་སྐྱློང་གིས་བཏབ། བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་

ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་ཆ། ར་ཆ་ནི་ལུག་དང་ཟློག་གི་ཆ་རུ་ལས་ཅུང་ཟད་དབིབས་ཆུང་བ་ཆ་རུ་དཀིལ་ནས་ལིར་ཡློད་

པ་ཆ་སྣེ་ཅུང་ཟད་ཕ་བ་ཞིག་བཟློ་སློལ་ཡློད། 

ར་ཆར། འགློ་གཙོ་མི་སྣའི་མིང་། 

ར་མཉེ།འདི་བློད་ཡློངས་ཀི་ས་ཁུལ་དུ་རྨེ་ཁི༢༩༠༠~༤༢༠༠་བར་གི་ཞིང་འབློག་ཀུན་ཏུ་ཡློད་པ་

དང་། ཁད་པར་ཁ་སྨད་དང་ཞིང་ཁུལ་དུ་ཐློན་ཚད་འབེལ། རྩྭ་ལྡུམ་གི་གསེབ་དང་ཤིང་ཕུང་གི་

འློག་སློགས་བསིལ་གིབ་དང་རླན་ཚད་ཡློད་པའི་ས་ཆར་སྐྱེ་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། ར་བ་དཀར་པློ་

སློམ་ཞིང་རྒྱས་པ་དབིབས་ངེས་མེད་དློག་མང་གཅིག་ལ་གཅིག་འབེལ་བ། ས་སྐྱའི་ར་བ་ལ་བུ་

ས་འློག་ནས་ཕན་ཚུན་གིས་ཤིང་རྒྱུས་ཕན་ཐར་ཐློར་ཡློད་པ། ངར་པ་ཕ་ལེམ་རིང་ལ་ས་བ་ཡལ་

ག་མེད་པ་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་0.4~1.5ཙམ་ཟིན་པ་ལ་ལློ་མ་སློ་ལང་ཕ་རིང་སྦྲུལ་ལྕེ་འདྲ་བ་རེ་མློ་

རྒྱབ་ཕློགས་སུ་འདྲིལ་བ། རྒྱབ་ལང་དཀར་ཅན་གསུམ་མམ་དྲུག་གམ་བརྒྱད་རེ་འཁློར་ནས་

སྐྱེ། ཟླ་བ་༥~7བར་ལློ་མའི་མཆན་ཁུང་ནས་དྲིལ་དབིབས་ཀི་མེ་ཏློག་སེར་དཀར་སྨུག་གི་

ཚོམ་བུ་འཕངས་ནས་བཞད་པ་དང་། ཟླ་བ་༨~༩པར་འབས་བུ་སན་མའི་རྡློག་པློ་ཙམ། སྨིན་

དུས་ཆུ་བུར་གི་རྔ་བཞིན་ནང་དུ་རུས་པ་ཡློད་པ། རིམ་བཞིན་ཟིང་དམར་དང་སྨུག་པློར་འགྱུར་

བ་རློ་མངར་བའི་ཚོམ་བུ་འདློགས་པ་ཅན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

 ལུག་མཉེ། ཞེས་པ་ར་བ་སེར་སྐྱ་ཚིགས་གཉེར་དང་རྒྱུས་ཕན་མང་ཞིང་། གློང་མ་ལས་ཆུང་ལ་ཕ་

བ། ལློ་མ་གློང་མ་ལས་ཞེང་ཆེ་ལ་ཐུང་བ་རེས་མློས་སྐྱེ་བའམ་ཕློགས་གཅིག་ནས་སྐྱེ་བ་མེ་

འབས་སློགས་ཀང་ཕལ་ཆེར་གློང་མ་དང་འདྲ་བའློ།། གཞན་ཡང་ད་དུང་རྣམ་པ་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་

བ་འགའ་ཞིག་ཡློད་ཀང་སྐྱེ་སའི་ཡུལ་གི་ཁད་པར་ཙམ་ལས་རློ་ནུས་མཚུངས་པས་རེ་རེ་

བཞིན་མ་བཀྲལ། འཁྲུངས་དཔེར། ཡློན་ཏན་བརྒྱད་ལན་དེིང་ཁི་པར་མ་ནི། །ཉམས་དགའི་

ནགས་ཚལ་དག་ལས་སྐྱེ། །ར་བ་དཀར་པློ་ས་གཞི་ཁབ། །ལློ་མ་སློན་པློ་རལ་གི་འདྲ། །མེ་ཏློག་

དཀར་པློས་ལློ་སྟེང་ཁེབས། འབས་བུ་ནང་དཀར་རིང་བསེལ་འདྲ། །རློ་ནི་མངར་ཁ་བསྐ་བ་

ལན། །ཚེ་རིང་རྒས་སབ་བཅུད་ལེན་འགྱུར། །ད་བེད་དཀར་པློ་བ་བ་ཡིན། །ར་བ་ལྔ་ཡི་མཆློག་

ཏུ་བཤད། ཅེས་གསུངས། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ར་བ་སྟེ། ཟླ་བ་༩~༡༡པར་བརློས་ནས་ས་དྲེག་

གཙང་མར་བཀྲུས་ལ་སྐམ་གསེད་ལེགས་ཚགས་བ། གང་བར་གཏློང་ན་དྲློད་དུ་བཀུག་པ་དང་། 

བཅུད་ལེན་དུ་གཏློང་ན་བཅུད་དུ་འབེབས་པར་བ། མིང་གཞན་དིང་ཁི་པར་མ་དང་། རྒན་པློ་

གཞློན་ནུར་བེད། ར་མཉེ། ཀ་ཀློ་ལེ། འློ་མ་མེད་པ། བི་ར། རློ་ཙ་ནི། ར་མློ་ཤག ཀྵི་ར་ཀ་ཀློ་ལི། 

འློ་མ་ཅན་བཅས་སློ།། རློ་ནུས། རློ་མངར་ཁ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཚེ་བསིང་། 

བཅུད་ལེན། སྟློབས་འཕེལ། རློ་ཙ་སྐྱེད། མངལ་ཚད་སེལ། ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་སྐྱེད་ཅིང་ཡི་ག་

འབེད། ཡན་ལག་ཚིགས་ཀི་ཆུ་སེར་དང་རྣག་སྐེམ།

ར་སྙེད། ལློ་བཞི་ལློན་པའི་ར་ལ་ཟེར། 

ར་སྟློད་བདེ་བ་ཅན། སྙེ་ཐང་དུ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༢༠༥ལློར་རྒྱ་འཆིང་རུ་བས་

སྙེ་ཐང་བདེ་བ་ཅན་ནམ་རྭ་སྟློད་དགློན་པ་ཕག་བཏབ། སྐབས་དེའི་དབུས་གཙང་གདན་ས་ཆེན་

པློ་དྲུག་གི་གས་ཤིག་ཏུ་གགས་ཤིང་། རྔློག་ལློ་བློ་ལན་ཤེས་རབ་ཀིས་གདན་ས་མཛད། ཕིས་

མཚན་ཉིད་རིག་པ་བསྡུས་ཚད་ཀི་རློད་གྲྭ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། ད་ལ་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ཆུ་ཤུར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་སྟློད་སགས་ཁང་། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༤༠ལློའི་ཡས་མས་སུ་རིང་

མ་སྤྲུལ་སྐུ་རེས་འཛིན་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རློང་
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ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་སྟློད་ལ་ཁའི་སགས་ཁང་། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཏབ་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། 

ད་ལ་མཚོ་ཤར་བར་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་གཏུག་ཉེས་གཅློད། ནག་ཉེས་ལ་ཞིབ་བཤེར་གིས་ཐག་གཅློད་གཙང་མ་བས་པ། 

ར་གཏུགས། ར་འཕློད་པར་བས་པ། བདེན་རྫུན་ར་གཏུགས་པ། 

ར་བཏགས། སྨད་འདློགས་ཀི་ཡི་གེ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ་ཀྲ་ཁ་ག་ཏྲ་དྲ་པྲ་ཕ་བ་མྲ་ས་ཧྲ་བཅུ་

གཅིག་གློ དེ་དག་ལ་ར་བཏགས་ཅན་གི་ཡི་གེའང་ཟེར། 

ར་བཏགས་ཅན་གི་ཡི་གེ་བཅུ་གཅིག གསལ་བེད་སུམ་ཅུའི་ནང་ནས་ཀ་ཁ་ག་ད་པ་ཕ་བ་མ་ཤ་ས་

ཧ་བཅུ་གཅིག་ནི་ར་བཏགས་ཅན་གི་ཡི་གེ་བཅུ་གཅིག་གློ ། 

ར་ཐི་དགློན། དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་ར་ཐི་ཐ་སེ་སྟློན་པ་རིན་ཆེན་བཟང་པློས་བཏབ། དུས་རབས་

བཅུ་བདུན་པའི་ནང་ཧློར་གུ་ཤི་ཧན་གིས་གཏློར། ཕིས་སུ་དགློན་ཤུལ་བདག་པློ་བས་ཏེ་སྦྲ་

དགློན་ཞིག་ཆཊ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༣༨ལློར་ལྷ་ཁང་དངློས་སུ་

བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་མདློ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་ཐུག འབས་བུ་མ་ཕྱུང་བའི་ར། 

ར་ཐུག་ཁབ་མ། ར་ཐུག་གི་རྨློངས་སྤུའི་དྲི་མ། 

ར་ཐུག་པ། མགློ་ཐུག་པ། འཆར་གཞི་དང་དློན་དངློས་ར་ཐུག་པ། 

ར་ཐུག་སྦྲེ། ར་ཐུག་གི་རྨློངས་སྤུའི་དྲི་མ། 

ར་ཐུལ། ར་ལྤགས་ཀི་ཐུལ་པ། 

ར་ཐློང་། ལློ་གསུམ་ལློན་པའི་ར། 

ར་ཐློང་སློ་འཁློས། ར་རྒས་པློ་ཁ་ནང་གི་སློ་བུད་ཟིན་པ་ལར་ལས་ཀར་འཇློན་ཐང་མེད་པ། 

ར་དུག་པ། ཁ་སྨད་ཞིང་མུ་སློགས་སུ་སྐྱེ་བའི་བཙན་དུག་མེ་ཏློག་སློ་ནག་འཆར་བ་ཞིག་སྟེ། ནུས་པ་

བློང་ང་ནག་པློ་དང་མཚུངས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ར་དུག་དམར་པློ། བཙན་དུག་གི་རིགས་མེ་ཏློག་དམར་པློ་ཞིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་

པས་གཉན་སིན་འཇློམས། 

ར་རྡང་། ར་འདློགས་བེད་ཀི་ཐག་པ། 

ར་སེ། བློད་ཡིག་གསལ་བེད་ཀི་སེ་པ་བདུན་པ་སྟེ་ར་ལ་ཤ་ས་བཞི། 

ར་གདངས། ར་རྡང་དང་འདྲ། 

ར་མདའ། ① དཔུང་རློགས་སམ་ཟླ་བློ། ར་མདའ་སྦྲློན་པ། 

ར་མདའ་འཚོལ་བ། ② རེས་འདེད། ཤ་ཤློར་གི་ཤ་ལན། རྒྱུ་ཤློར་གི་ར་མདའ། 

ར་མདའ་སྦྲན། རྒྱབ་སྐྱློར་བཅློལ་བའམ་རློགས་རམ་བཅློལ་བ་ལ་ཟེར། 

ར་ནད་ལུག་དཀྲི། མི་ཞིག་གི་ཉེས་པ་མི་གཞན་ཞིག་ལ་འགེལ་བའི་དཔེ། གློད་གཞི་ཁག་མང་ལ་ར་

ནད་ལུག་དཀྲི་ལར་བྱུང་བ། དེའི་སྐློར་མི་མང་པློ་ལ་ར་ནད་ལུག་དཀྲི་བས། 

ར་སྣ་མཱུ་ལ། ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། སྒ་བེད་ར་བའམ་ར་སྣ་ཤིང་གི་ར་བ་

ཞེས་འགྱུར་བར་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་བསྟན་པའི་ཉིན་བེད་ཀིས་གསུངས་པ་དང་། དེ་ཉིད་ངློས་

འཛིན་ཐད་མཁས་པའི་བཞེད་པ་མི་འདྲ་བ་མཆིས་པས་ཕློགས་བསྡུས་སུ་བཀློད་ན། ཟླ་ཟེར་

ལས་བཀྲུ་སྨན་གི་སེ་དང་། སྦློར་བ་བརྒྱ་པར་མས་བཏང་གི་གས་སུ་གསུངས། སེ་སིད་སངས་

རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་སློན་ལས། ར་སྣ་མཱུ་ལ་ནི་ཤིང་སྨན་

དྲི་རློ་བཟང་པློ་འཁྲུ་ནུས་པ་ཞིག་གི་ར་བ་ཡིན་པར་སེམས་པས། རླུང་སེལ་བའི་ནུས་པ་དང་

བཅས་མཚུངས་པས་སྒློན་ཤིང་གི་ར་བར་སེམས། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དཀའ་འགེལ་ལས། 

གཡུ་ཐློག་པའི་རྒྱུད་ཕག་དྲེག་མ་སློགས་མཆན་བུ་དུ་མའི་དགློངས་པ་དང་མཐུན་པ་རི་ཏྲ་ཀའི་

ར་བའློ།། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་

མཛད་པའི་ལག་ལེན་ཀུན་གསལ་སྣང་མཛོད་ལས། ར་སྣ་མཱུ་ལ་ཞེས་པ་པི་ལིང་ར། འདི་དང་རྭ་

སྣ་ནློར་བ་འགའ་མཐློང་ངློ་།། ཞེས་གསུངས་པས་དཔྱད་པར་བའློ།། 

ར་ལྤགས། སེམས་ཅན་ར་ཡི་པགས་པ། 

ར་སྤུ། རའི་སྤུ་ལ་ཟེར།
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ར་སྤགས། ཕན་ཚུན་ངློ་ཐུག་ནས་གནད་དློན་གསལ་བློ་ར་སྤློད་པ། དློན་དེར་ཁློང་དང་ར་སྤགས་མ་

བཏང་ན་འགིག་པ་མི་འདུག 

ར་སྤད་པ། ར་གཏུགས་པ་དང་དློན་མཚུངས། 

ར་སྤློད། དངློས་སུ་མཚོན་པ། བདེན་དློན་ར་སྤློད་བྱུང་བ། གནས་ཚུལ་ར་སྤློད། ཉམས་མློང་གིས་ར་

སྤློད་གཏློང་བ། 

ར་སྤློད་ཁུངས་འཚོལ། ར་སྤློད་ཐུབ་པའི་ཁུངས་འཚོལ་བས་པ། 

ར་སྤློད་པ། བདེན་ལུགས་སྟློན་པ། ཡང་ན་ར་འཕློད་བྱུང་བ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ར་སྤློད་བེད་མཁན། བདེན་དཔང་ངློ་འཕློད་བེད་མཁན་གི་མི། 

ར་སྤློད་གསལ་པློ། དཔང་རགས་གསལ་པློས་ར་སྤློད་བས་པ། ཡང་ན་དཔང་རགས་གསལ་པློ་དང་། 

བདེན་དཔང་གསལ་པློ་སློགས་དློན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ར་ཕློ། ར་ལ་ཕློ་མློ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཕློ། 

ར་ཕར། ར་སྤུ་ལས་བས་པའི་ཕར་བ། 

ར་ཕྲུ་མ། བཞློ་རྒྱུ་ཡློད་པའི་ར་མ། 

ར་ཕྲུག རེའུ། 

ར་ཕློད། ཡུལ་སྐད་དེ་ཕན་ཚུན་བསྡུར་ནས་ངློ་ཕློད་པའི་དློན། འདི་ལ་ར་སྤློད་ཀང་འབི། 

ར་འཕློད་པ། མཐུན་པ། ཁ་བཤད་དང་ལག་ལེན་གཉིས་དངློས་སུ་ར་འཕློད་པ། ས་ཕི་ར་མི་འཕློད་པ། 

འཆར་གཞི་ལག་བསྟར་བས་ན་ཡང་དག་ཡིན་མིན་ར་འཕློད་ཡློང་། 

ར་བ། ① ལྕགས་རི། གངས་རིའི་ར་བ། གིང་གའི་ར་བ། ཁམས་ར། ལྕགས་རིའི་ར་བ། ཤིང་ར། ② 

ལྕགས་རིའམ་ཁང་པ་སློགས་ཀིས་མཐའ་ནས་བསྐློར་བའི་ནང་ལློགས་སམ་ཁམས། ར་ར། ལུག་

ར། སློ་ར། ཆློས་ར། འཁབ་ར། བང་མཛོད་འབྲུ་ཡིས་གང་། ར་བ་ཕྱུགས་ཀིས་གང་། 

ར་བ་སྐྱེས། [མངློན]བུ་རམ་ཤིང་། 

ར་བ་སྟློད། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཁློངས་ཆུ་ཤུར་རློང་གི་ས་ཆ་ཞིག 

ར་བ་བསྲུང་། [མངློན]སྨད་འཚོང་མའི་གཙོ་མློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ར་བྱུང་སགས་ཁང་། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་

ལ་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་དབུ་དགློན། མིང་གཞན་བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་དགློན་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ཙམ་ལ་

བཏབ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མཇུག་ཙམ་ན་རྒྱ་དམག་ཉེར་བཞིས་དགློན་པ་མེར་བསེགས། སྤི་

ལློ༡༩༤༠ལློ་ཙམ་ལ་སར་ཡང་བསྐྱར་གསློ་བས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློང་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་མ། ར་མློའི་དློན། 

ར་མ་དཀར་མློའི་འབག ལྷ་མློ་འཁབ་དུས་གློན་རྒྱུའི་ར་སྤུས་བརྒྱན་པའི་འབག་ཅིག 

ར་མ་ཐང་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། 

ར་མ་ལུག ① གཞི་མི་མཚུངས་པ། ཚོན་མདངས་ར་མ་ལུག གློན་པ་ར་མ་ལུག སྐད་ཆ་ར་མ་ལུག 

སྣློད་སྤད་ཟངས་རག་ར་མ་ལུག ② ར་དང་ལུག་གཉིས་མཉམ་དུ་འདྲེས་པ་ལ་ཡང་གློ

ར་མར། རའི་འློ་མ་ལས་བྱུང་བའི་མར། 

ར་མེ་ཤྭ་རི། དགའ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཟེར་བའི་ཡུལ་གནས་ཉེར་བཞིའི་ནང་ཚན་གཅིག་ཡིན་ཞིང་། རྒྱ་

གར་གི་ས་དབིབས་གྲུ་གསུམ་དུ་ཆགས་པའི་རེ་མློ་རྣློ་ཤློས་ལྷློ་ཕློགས་སུ་གཏད་པའི་རྒྱ་མཚོའི་

འགམ་གི་སྣེ་དེར་ཡློད་ཅིང་། འདི་ནས་ཤར་ལྷློའི་ཕློགས་སུ་གྲུ་བཏང་ནས་ཕིན་ནང་ལང་ཀའི་གློང་

ཁེར་རམ་ལང་ཀའི་གིང་ཕན་ཞེས་རྒྱལ་པློ་དགའ་བེད་ར་མ་ཎས་སིན་ཡུལ་དུ་དམག་དྲངས་པར་

བཤད་པའི་ཡུལ་དེ་ཡློད། དེང་སང་སིངྒ་ལའམ་ཤིས་ལན་ཞེས་འབློད་པ་དེ་ཡིན། རཱ་མ་ཎའི་

གཏམ་རྒྱུད་ནང་འཁློད་པ་ལར་ས་གནས་སིངྒ་ལའི་གིང་བར་རི་ཡི་ཟམ་པར་གགས་པའི་རི་ཆུང་

རྡློག་ཙམ་བར་མ་ཆད་པར་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་ཟེར། ར་མེ་ཤྭ་རི་ཞེས་པ་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་དགེ་བ་

ཅན་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་པར་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦར་གི་གཞུང་འགའ་ཞིག་ལས་བཤད། 

ར་མློ། ར་ལ་ཕློ་མློ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་མློ། 

ར་མློ་ཆེ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་སའི་གློང་ཁེར་དུ་ཡློད་པའི་ལྷ་ཁང་རིང་པ་ཞིག་སྟེ། སར་བློད་རྒྱལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

སློང་བཙན་སམ་པློའི་དུས་རྒྱ་བཟའ་ཀློང་ཇློས་རྒྱ་ནག་གི་ལྷ་ཁང་གི་བཟློ་བཀློད་དང་མཐུན་པར་

སློ་འཕར་ཤར་ཕློགས་སུ་བསྟན་ཏེ་བཞེངས་ནས་བར་སྐབས་མེ་སྐྱློན་ཐེངས་འགའ་ཤློར་བའི་

རྐྱེན་གིས་རྒྱ་ལུགས་ཀི་ཁང་དབིབས་ཞིག་ཚབ་བློད་ཁང་གི་རྣམ་པར་གསར་བསྐྲུན་གི་རེན་

གཙོར་བལ་བཟའ་ཁི་བཙུན་གི་རེན་སྐལ་དུ་བྱུང་བའི་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དགུང་ལློ་བརྒྱད་པའི་སྐུ་ཚད་

དང་མཚུངས་པའི་ཇློ་བློ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེ་གཙོ་འཁློར་རྣམས་བཞུགས་ཤིང་། ཕིས་སུ་རྒྱུད་སྟློད་

དགེ་འདུན་གི་ཚོགས་ཁང་དུ་གྱུར་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག 

ར་མློ་ཆེའི་གཙུག་ལག་ཁང་། ར་མློ་ཆེའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནི་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་

བང་ངློས་སུ་གནས་ཡློད་པ་སྟེ། ཐློག་མ་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བདུན་པའི་དུས་དཀིལ་ལྕགས་

གངསྤི་ལློ་༦༤༡ལློར་ཐང་གི་རྒྱ་བཟའ་ཀློང་ཇློ་བློད་དུ་ཕེབས་སྐབས་སྟློན་པ་དགུང་ལློ་བཅུ་

གཉིས་ལ་སློན་པའི་འདྲ་སྐུ་འདི་རློང་སྐལ་དུ་གནང་བ་ལར་མིས་འདྲེན་ཤིང་ར་འཁློར་ལློའི་ཐློག་

བཞག་ནས་བློད་ལ་གདན་དྲངས་ཏེ་ཀློང་ཇློ་འཁློར་བཅས་ལྷ་སའི་བང་ངློས་ར་མློ་ཆེའི་ཕི་ངློས་

ཀི་ཐང་ཆེན་དུ་འབློར་སྐབས་འཁློར་ལློ་འདམ་རབ་ཀི་ནང་བིང་སྟེ་གད་ཆེན་གིས་ས་ག་ཚོད་

འཐན་ཀང་རང་སར་ལུས་རྐྱེན་ཇློ་བློའི་སྐུ་དེའི་མཐའ་བཞིར་ཀ་བ་བཙུགས། དར་དཀར་གི་ཡློལ་

བ་བེས། མཆློད་པ་ཕུལ། དེ་ནས་སློར་ཐང་གི་གབ་རེ་བཏིང་བརིས་པས་ར་མློ་ཆེའི་ས་དེ་ཀླུའི་

ཕློ་བང་ཡིན་པ་དང་དེར་ཇློ་བློ་བཞུགས་སུ་གསློལ་ན་ཀླུ་ནློན་པར་ཤེས་ཏེ་རྒྱ་ནག་ནས་བཟློ་བློ་

མཁས་པ་མང་པློ་བློས་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྨང་བཏིང་བས་དུས་ཡུན་ལློ་གཅིག་ལ་གྲུབ་སྟེ་

འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལེགས་སྒྲུབ་མཛད། 

ར་མློ་ཤ ར་སྦྲང་དང་ཤ་སྦྲང་གི་མིང་གཞན། 

ར་མློ་ཤག ར་མཉེའ་ིརིགས་ཀ་ིནང་ཚན་མ་ེཏློག་དམར་པློ་འཆར་བ་ཞིག་སྟེ། ནུས་པ་ར་མཉ་ེདང་མཚུངས། 

ར་མློ་ཤག་འདྲ་མཆློག སློ་ཞིག 

ར་མློ་ཤག་ཆེན། བསིལ་གིབ་དང་། རླན་གཤེར། ཁད་པར་དུ་ཤིང་ལློ་རུལ་བ་ཕུང་གསློག་ཐེབས་

པའི་ཁློད་བཅས་སུ་འཁྲུངས་ཤིང་ལློ་མང་སྐྱེ་བའི་ལྡུམ་རིགས་ཡིན། སྐྱེ་ཚུལ་ཤ་རྒྱུའི་ར་བའི་

རྡློག་པློ་ཆིག་སྐྱེས་སློམ་ལ་རྒྱས་པ་ཆེ་ཆུང་ཅི་རིགས་ལ་མང་ཆེ་བ་ལུག་སྙིང་ཙམ། དབིབས་



  1312  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཇློང་ནར་གཉེར་ཚིགས་ཅན། ས་འློག་ནས་ཕེང་དུ་ཉལ་ནས་སྐྱེ་ལས་སློང་པློ་ཁམ་སེར་ཆིག་

སྐྱེས་དྲང་ལ་མཁང་བ་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་0.6～1.1ཙམ་ཟིན་པའི་སྨད་ཆའི་ཚིགས་མཚམས་རེ་

ནས་ཚིགས་ཤུབ་ཁ་དློག་སྐྱ་བློས་དཀྲིས་པ་དང་། སྟློད་ཆར་ཁ་དློག་དམར་སེར་མདངས་མི་

གསལ་བ་རེ་འཆར་བའི་སྙེ་མ་ཅན། ཟླ7～8པར་གང་བུ་སློར་ནར་གི་ནང་དུ་འབས་བུ་ཞིབ་མློ་

མང་དུ་ཡློད་པ་འདློགས་པ་ཞིག་གློ སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ར་བ་སྟེ། ཟླ་12པ་ནས་ཕི་ལློའི་ཟླ་3པའི་

བར་གི་དུས་བརློས་ནས་ས་དྲེག་སློགས་གཙང་མར་བཀྲུས་ཏེ་ནུས་བསྐྱེད་དང་དྲློད་དུ་བཀུག་

ཕིར་རླངས་བཙོས་བས་ལ་སྐམ་གསེད་བ་བ་ཡིན། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་

བཅུད་ལེན་ཟུངས་སྟློབས་སྐྱེད། ཁད་པར་མགློ་བློ་རྒྱན་དུ་ན་བ་དང་། མགློ་འཁློར་བ། མིག་ལམ་

རབ་རིབ་བེད་པ། གཉིད་གཡེལ་བ། ཡན་ལག་ར་ཚིགས་ན་ཞིང་སྦྲིད་པའམ་ཚོར་བ་ཉམས་པ། 

བརྒྱལ་གཟེར་དང་མིར་ཥི་ལ་སློགས་ར་ནད་སེལ་ཞིང་། ཟུངས་ཟད་རླུང་ལན་དང་རེངས་

འཁུམས་ཀི་ནད་རིགས་བཅས་ལ་མཆློག 

ར་མློ་ཤེལ་སྨན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ནང་ཡར་སྟློད་ར་མློ་སྨན་ཆུར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཆུང་ངུའི་

དུས་ནས་རློགས་པ་ཆེན་པློའི་ཆློས་ལ་ཕུགས་གཞློལ་ཏེ་རིམ་བཞིན་ཐློས་བསམ་དཔྱིས་ཕིན་

པར་མཛད། སྨན་ཆུའི་རློང་བག་རིའི་ཕུག་པ་ནས་བ་རློགས་ཐུགས་གསུམ་དང་། གསློ་བ་རིག་

པ། སྐར་རིས་སློགས་ཀི་སྣ་ཚོགས་གཏེར་ནས་བཏློན་འགློ་དློན་བསྐྱངས། གསང་སྨན་སློགས་

ཆུ་བཅློས་ཀི་སྐློར་དང་། འབམ་བཅློས་སྨན་དཀར་སྨན་ནག་སློགས་ལ་མན་ངག་ཁ་ཚར་དང་

བཅས་མཛད་པས་ད་ལའི་བར་དུ་ཕག་ལེན་མ་ཉམས་པར་མཆིས། 

ར་དམར། གཞན་གི་ནློར་ཕྱུགས་བརྡུངས་བསད་ཀི་རྭ་ཅན་སློ་ཕྱུགས། 

ར་ཙ་མེ་འབར། མུ་ཟིའི་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། ར་ཙ་མེ་འབར་ས་བཅུད་

དང་། ཚ་བའི་དབུགས་ཅན་སའི་ཁློ་ཆུ། བཙུན་མློའི་དམར་ཆ་གསེར་ལན་ཅན། ཟ་བེད་མུ་ཟིའི་

གབ་མིང་ངློ་།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ར་ཚ། རྡློ་སྨན་ཞིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

ར་ཚ་རློང་མགློ ནང་ཆེན་ལྕི་ཉིན་སིབ་ཞང་ལ་ཡློད་པའི་གནས་རི་ཞིག་ཡིན། 

ར་ཚག་དགློན། ར་ལློ་ཙཱ་བས་བཏབ། དུས་ཚོད་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། 

ར་ཚང་། ར་འཛུད་སའི་ཁང་པ། 

ར་ཚང་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༨༢༡ལློར་རློགས་ཆེན་རིན་པློ་ཆེ་སྐུ་

ཕེང་བཞི་པ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡློ་རེས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་

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

ར་ཚིལ། སེམས་རའི་ཤ་ལས་བྱུང་ཚིལ་ལུའི་མིང་།

ར་མཚེ། ཤིང་སྨན་ཞིག་སྟེ། གློ་འཇགས་པ་དང་རྔུལ་ཆུ་འབིན་པར་ཕན། ཡློངས་རློགས་སྨན་དུ་འགློ། 

ར་ར།ི རའ་ིར་ིབློ། མངི་ག་ིརྣམ་གངས་ལ་བུད་མདེ་ཀསི་འཚ་ོདང་། བུད་མདེ་བསྐྱངས། ར་སྐྱློང་བཅས་སློ།། 

ར་འཛིམ། སྟློན་དུས་བག་ངློས་སུ་སྐྱེ་བའི་སློག་པའི་རིགས་ཞིག་སྟེ། འདི་ལ་འཛིམ་སློག་བག་སྐྱེས་

དང་། རྒྱ་གར་ར་འཛིམ་ཡང་ཟེར། མེ་ཏློག་དམར་སྨུག་ཅན་དང་། སློན་པློ་ཅན་སྟེ་དབིབས་

གཅིག་པ་ཅན་ཞིག་ཡིན། 

ར་ཝློ་དགློན། ར་ཝློ་དགློན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། བཤད་སློལ་ལར་ན་ཟུང་

འཕན་ཕློགས་ཀི་སྐྱིབས་གནས་བ་མས་བདག་སྐྱློང་མཛད། འདེབས་ལློ་སློགས་མི་གསལ། 

གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁློ་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་ཞློ། རའི་འློ་མས་བསྙལ་བའི་ཞློ། 

ར་བཟི་སྐྱུར་འགློང་། [ཡུལ་སྐད]ཆང་རག་གིས་བཟི་ནས་གཞན་ལ་རློག་དྲ་བཟློ་བ་དང་ཟིང་ཆ་སློང་བ། 

ར་བཟི་བ། [ཡུལ་སྐད] ཆང་གིས་བཟི་བ། ར་གཏིང་ནས་བཟི་བ། 

ར་འློག་མཚོ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་དཔའ་ཤློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་ཡ་དགློན།①རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་མེ་བ་སྤི་ལློ༡༨༩༧ལློར་ཨློ་རྒྱན་ཚངས་དབངས་རྒྱས་བཏབ། གྲུབ་

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

ར་ཡ་དགློན། ② རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༥༠ལློར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་པད་མ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་གཡག ལློ་དྲུག་ལློན་པའི་ར་ལ་ཆེ་ཆུང་གཡག་དང་འདྲ་བས་ར་གཡག་ཞེས་འདྲ་བའི་སློ་ནས་མིང་

བཏགས་པ་ཡིན། 

ར་ཡི་མཆིན་པ། སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་

སློད་ལློང་གི་ནད་དང་། སིན་ནད། རང་འབམ་སློགས་ལ་ཕན། 

ར་ཡིག་གཉིས་པ། [མངློན]ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དུ་སྦྲང་མ་ལ་བྷྲ་མ་ར་ཟེར། བྷྲ་མ་ར་ཞེས་པའི་བྷྲའི་

ར་འདློགས་དང་། ཨ་ར་ཞེས་པའི་ར་སྟེ་ར་ཡིག་གཉིས་ཡློད་པས་དེ་ལར་བཏགས། 

ར་ར། ཐེར་ཐེར། ཕློར་པའི་ཁ་ར་ར། ཇ་དམ་ཁ་ར་ར། 

ར་རི། དྲི་མའམ་དྲེག་པ་ནག་པློ། གདློང་གི་ར་རི། ཟླ་བའི་ར་རི། རས་དཀར་ར་རི་མེད་པ། 

ར་རི་མློ། ལློ་གསུམ་ལློན་ར་མློའི་མིང་། 

ར་རིས། ཉག་ཉིགས་ཅན་ནམ་ཁ་དྭངས་པློ་མེད་པ་དཔེར་ན། ར་རིས་འགློས་ཟླ་བ་ཡིད་འློང་ཉིད་ཅེས་ལ་བུ། 

ར་རིས་འགློ། ར་མ་དང་ཨློ་ཅློ་སྦློར་བ་གྲུབ་པའི་མིང་། 

ར་རུ། རའི་རྭ་ཅློ། 

ར་རུས། རའི་རུས་པ་ལ་ཟེར། 

ར་རློ་བ། ཆང་གིས་མློས་པར་གྱུར་པ་སྟེ་ར་བཟི་བ། ཨ་རག་བཏུངས་ཏེ་ར་རློ་བ། ཆང་གིས་ར་རློ་བ། 

ར་རློའི་དགློན་པ། དགེ་ལན་འཕེལ་རྒྱས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། ཧ་ལམ་སྤི་ལློ༡༨༦༠ལློ་ཡས་མས་

སུ་སྐུ་ཞང་རྡློ་རེ་འཆང་ངག་དབང་ཆློས་འཕེལ་ཚང་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། 

ར་རློས། ཆང་གིས་ར་བཟི་ཟིན་པ། 

ར་ལ་བཞློན་པ། [མངློན]མེ་ལྷ། 

ར་ལག་གཡུང་དྲུང་གིང་། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་རིན་སྤུངས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་བློན་པློའི་

དགློན་རིང་ཆེ་བ་ཞིག 

ར་ལ་ས་བསྐྱས། ར་ཕློ་མློ་ནི་གཡང་གཟར་དང་ཟམ་པ་རང་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་འགློ་བ་ལ་ཧ་ཅང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

མཁས་པློ་ཡློད་པ་དེ་བེད་སྤད་ནས་ས་བླུགས་པའི་སྣློད་སྤད་སལ་པར་བསྐུར་སྟེ་མཚོ་འགེབས་

བེད་ཀི་གདུང་ཟམ་ཐློག་སྐྱེལ་འདྲེལ་བེད་དུ་བཅུག་པའི་དློན། 

ར་ལུ་དགློན། ① ཉག་རློང་ར་ལུ་དགློན་པའི་སེ་པ་རྣམས་ནང་མ་མཐུན་ནས་དགློན་པ་ཁག་གཉིས་

གེས་པ་ཞིག་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ༡༩༩༥ལློར་དགློན་པ་ལེགས་

པར་གྲུབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་ཆུ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་ལུ་དགློན། ② བསྟན་པ་ཡང་དར་སྐབས་ཉག་རློང་གི་རུ་ལུ་དགློན་པའི་སྐྱ་སེར་རྣམས་ཁ་གཉིས་

སུ་གེས་ནས་རློད་པ་ཤློར་སྟབས་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ༡༩༨༦ལློར་དགློན་པ་

འདི་དར་མདློའི་ཁློངས་སུ་བཏབ། ཉག་རློང་ར་ལུ་དགློན་པ་ཁག་གཉིས་སུ་གེས་པའི་ཡ་གལ་

དང་། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་མདློ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་ལུ་སྨློན་དགློན། དགློན་གནས་འདི་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་དགློན་པ་ཞིག་ཡློད་པས་སློག་

དམག་གིས་གཏློར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་ཙམ་ན་སར་གི་སྐྱ་སེར་རྣམས་སར་འདུས་

ནས་ལྷ་ཁང་བསྐྱར་བཞེངས་བས།ཤར་གཏེར་རིག་འཛིན་ཆློས་རྒྱལ་གིང་པ་གདན་དྲངས་ཏེ་

བཀའ་ཆློས་མང་པློ་ཞུས། དེ་ནས་གྲུབ་མཐའ་རིང་མར་གྱུར། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་ལློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ཁྱུང་པློ་བ་མ་དཔལ་ལན་འློད་ཟེར་གིས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་ལག ཡལ་ག་དང་དློན་གཅིག་སྟེ། དཔེར་ན། ཤིང་ར་ལག་ཅན། ཤྭ་བའི་རྭ་ལ་ར་ལག་རྒྱས། ལ་བུའློ།། 

ར་ལང་ཆ་ལང་། མགློ་མཇུག་གམ་སྒིགས་ཁིམས་མེད་པ། ཚུལ་མིན་ར་ལང་ཆ་ལང་བེད་པ། 

ར་ལུག ར་དང་ལུག ར་དང་ར་ལུག ར་ལུག་སེ་བ། ར་ལུག་རྡུང་ཁ་བརྒྱབ། མགློ་ཁག་ཝ་མློས་ལག 

ར་ལུང་དགློན། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ༡༡༩༣ལློར་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་དཀར་རེ་ས་ཁུལ་རྒྱལ་
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རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་ཤ སེམས་ཅན་ར་ཡི་ཤ 

ར་ཤུལ། བློད་ཀི་རུས་རྒྱུད་བེ་བག་པ་ཞིག་གི་མིང་། 

ར་ཤབ། ཕློ་ར་ལ་གློ་དགློས། 

ར་ས། ལྷ་སའི་མིང་རིང་པ་སྟེ་ཐློག་མར་འློ་ཐང་གི་མཚོ་བསུབ་སྐབས་ར་ལ་ས་བཀལ་ཏེ་བསུབས་

པས་མིང་དེ་ལར་གགས། 

ར་ས་ཁིས། [ཡུལ། ]བ་བེད་མང་བའི་དློན། བིས་པ་སློགས་ཡར་རྒྱུག་མ་རྒྱུག་བེད་ནས་ཙོག་པུ་

འདུག་རྒྱུ་མེད་པའི་དློན་ཡིན། དཔེར་ན། མི་རྒན་ར་ས་ཆེ་ན། ཆགས་སློ་ནང་གི་ཆེ་བ། ཕྲུ་གུ་ར་

ས་རྒློད་པློ་ཞིག་འདུག་ལ་བུ།

ར་ས་ནཱ། ཉི་མའི་ཁམས་རྒྱུ་བར་བེད་པའི་ར་རློ་མའི་མིང་གཞན་ཞིག 

ར་ས་སང་ལུང་རི་ཁློད། ཕུར་བུ་ལྕློག་རི་ཁློད་ཀི་རྒྱབ་ཏུ་ཡློད་པའི་ར་ས་སང་ལུང་རི་ཁློད་ནི་སྤི་ལློའི་

དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་མ་གཅིག་ལབ་སྒློན་གི་བ་མ་སྐྱློ་སྟློན་བསློད་ནམས་བ་མས་

སྒྲུབ་སེ་བཏབ་ཅིང་བཞུགས་སྐད་དང་། བར་ལམ་ཞིག་ནས་ཉམས་ཆགས་བྱུང་བར་དུས་རབས་

བཅློ་བརྒྱད་པའི་ནང་སེར་སྨད་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཐུགས་རེས་རི་ཁློད་བསྐྱར་བསྐྲུན་གིས་

བཞུགས། ཁློང་ལ་སང་ལུང་བློ་བཟང་ཐུགས་རེས་ཞེས་འབློད་ཅིང་། སང་ལུང་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕེང་

དང་པློ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་ཕག་ལློར་གྲྭ་གངས༡༧ཡློད་པ་དང་། དགློན་བདག་

སེར་སྨད་སློམ་སློར་ར་ཁང་ཚན་ཡིན། 

ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་། ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མིང་གཞན་ཞིག་སྟེ་སར་ལྷ་སའི་ཇློ་ཁང་ཐློག་མར་

རྒྱབ་སྐབས་ར་ལ་ས་བཀལ་ནས་མཚོ་བསུབས་པའི་སྟེང་དུ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ཟེར་སློལ་ལ་བརེན་

ནས་མིང་དེ་ལར་གགས། 

ར་ས་ཡ་ནཱ། ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། རློ་མཆློག་རློའི་ཐེག་པ་ཞེས་འགྱུར་

བས་དློང་ག་དང་། ཐར་ནུ། རེ་ལྕག སྐྱེར་པ། ཨ་རུ་བཅས་བཤལ་སྨན་གི་སྦློར་སེའི་མིང་ཡིན་

ཞེས་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་སློན་ལས་
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གསུངས་ཤིང་། གཞན་ཡང་ཨ་རུའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ལའང་འཇུག་པར་མཆིས་པས་དེའི་

སྐབས་ཀི་སྒ་བསྒྱུར་ན་བཅུད་ལེན་ཞེས་འགྱུར་བར་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་

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

ར་སངས་ཁི་མེ་ཁློད། གནའ་བློའི་བློན་གི་བ་མ་སྙན་གགས་ཅན་ཞིག་སྟེ། བློད་རྒྱལ་སློ་གཅིག་པ་

སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་ཀི་སྐུ་གཤེན་ཡིན། 

ར་སའི་ཀླུ་ཁང་། ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་ལེ་བའི་སློ་འཛུལ་མ་ཐག་སློ་འགམ་གཡས་ཀི་ཀླུ་ཁང་། 

ར་སའི་སློག་ཤིང་། ལྷ་སའི་བང་ཤར་དུ་ཡློད་པའི་བག་ཡེར་པ་ཟེར་བའི་བག་ཕུག་གི་མིང་། 

ར་སུག ① རའི་རང་ལག ར་སུག་སྐེ་ལ་བཏགས་ནས་རྐུན་མ་ང་མིན། ② སློ་ཞི ལློ་མང་སྐྱེ་བའི་

ལྡུམ་རིགས་ཏེ། ར་བའང་ཕ་ལ་ནག་པ། གཞན་ཡང་སུག་པ་ལ་སྐྱེ་ཚུལ་ཅུང་མི་འདྲ་བའི་རིགས་

མང་ཡང་། མདློར་ན་ར་བ་སློམ་ལ་ཆེ་བ་བཟང་། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ར་བ་སྟེ། རློ་ཁ་ཚ། ཞུ་རེས་

སྙློམས། ནུས་པས་རྣ་བ་འློན་པ་དང་སྣ་འགགས་པར་ཕན། 

ར་སུས། སློ་སྲུབ་ཀའི་འབྲུའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་ཡིན་ཞེས་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་

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

ར་སྲུས། སློ་སྲུབ་ཀའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

ར་སག འདི་ལ［ratsag］ཞེས་པའི་སྒ་གདངས་ཀིས་བཀགས་དགློས། ར་ལྤགས་ཀིས་བཟློས་

པའི་གློས་ཀི་མིང་། 

ར་སློག ར་སག་དང་དློན་གཅིག 

ར་གསལ་པློ་འཕློད་པ། བ་དློན་ར་གསལ་པློར་འཕློད་པ། དངློས་ར་གསལ་འཕློད་དང་ར་འཕློད་

གསལ་པློ་སློགས་དློན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ར་གསུམ། ཨ་རུ་ར་དང་། བ་རུ་ར། སྐྱུ་རུ་ར་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་། 

ར་གསུམ་པ། [མངློན]ལྕགས་རི། 

ར་བསད་ལུག་འདར། ཕློགས་གཅིག་ཚར་གཅློད་པ་དེ་ཕློགས་གཞན་ཞིག་ལ་ཞེད་སྣང་སྐུལ་བའི་

ཐབས་ཡློད་པའི་དློན་ཡིན། 
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ར་བསུག ལློ་ལྔ་ལློན་པའི་ར་ལ་ཟེར། 

ར་ཧུ་ལ། རཱ་ཧུ་ལ་དང་འདྲ། 

ར་ཧློར་དགློན། དགློན་པ་འདི་གནའ་བློའི་བློན་དགློན་ཞིག་ཨློ་གློ་ཏའི་སློག་དམག་ཡུལ་འདིར་ལློ་

བཅུ་གཉིས་ཙམ་བསད་སྐབས་ས་སྐྱ་པའི་ཆློས་ལུགས་སུ་གྱུར་བ་དང་། དེ་རེས་ཞིག་ན་རིང་

པའི་ཆློས་ལུགས་སུ་འགྱུར་བར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། 

ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བག་འགློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་ཨ་ཏ། ར་རྣ་བ་ཐུང་ཐུང་གི་རིགས་ཤིག 

རཀྟ། [ལེགས]ཁག

རཀྟ་གུཉྫ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་མ་རུ་རེ་དམར་པློའི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་

ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས། རཀྟ་གུཉྫ། མ་རུ་རེ་དམར་པློ་རྣམས་སློ།། 

རཀྟ་ཙནྡན། ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། ཙན་དན་དམར་པློ་ཞེས་འགྱུར་བར་དེའུ་

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

རཀྟའི་ར་བ་བརྒྱད། ཡབ་ཀི་སྣ་གཡས་པའི་རཀྟ། ཡུམ་གི་པདྨའི་རཀྟ། སིད་པ་ཆགས་པའི་ལེ་ཁག 

གཡུལ་དུ་བསད་པའི་དཔའ་བློའི་སྙིང་ཁག་སྟེ་ནང་ར་བ་བཞི། སྟག་གཟིགས་ལ་སློགས་གཅན་

གཟན་གི་ཁག བ་རྒློད་ལ་སློགས་འདབ་ཆགས་ཀི་ཁག ར་བློང་ལ་སློགས་རྨིག་ཟླུམ་གི་ཁག 

གཡག་སློགས་རྨིག་དབག་གི་ཁག་སྟེ་ཕིའི་ར་བ་བཞིའློ།། 

རཀྟའི་ཡན་ལག་སློ་ལྔ། མཚལ། ལི་ཁི། བཙག སློང་། རློས། རྡློ་དྲེག་སྟེ་མའི་རཀྟ་ལྔ། ཙན་དན་དམར་

པློ། སེང་སིང་། མཛོ་མློ་ཤིང་། གློཪྴིཥ། ཤིར་ཤིང་དམར་པློ་སྟེ་ཤིང་གི་རཀྟ་ལྔ། པད་མ་ར་ག 

བྱུ་རུ། མཆློང་དམར། མེ་ཤེལ། རྡློ་རྒྱུས་དམར་པློའམ་སལ་རྒྱབ་གང་རུང་སྟེ་རྡློའི་རཀྟ་ལྔ། ཧ་

ལློ། ཨུག་ཆློས། གང་སྣ། སེ་རྒློད། ལུག་རུ་དམར་པློ་སྟེ་མེ་ཏློག་གི་རཀྟ་ལྔ། ར་མློ་ཤག ཉེ་ཤིང་། 

སྙ་ལློ། གློ་མ། སྨྱུག་མ་དམར་པློ་སྟེ་རྩྭའི་རཀྟ་ལྔ། རྒུན་འབྲུམ། མབ་བུ། ཁ་སན་བེ། བ་མ་ཁལ་

སྨུག་པློ། སྐྱུ་རུ་ར་སྟེ་འབྲུའི་རཀྟ་ལྔ། རྒྱ་སྐྱེག སིན་དྷུར། འབི་མློག བུ་རམ། བག་ཞུན་ཏེ་རིའི་

རཀྟ་ལྔའློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རཀྵ། [ལེགས]རག་ཤ་དང་འདྲ་སྟེ་ཤིང་ཚེར་མ་ཅན་ཞིག་གི་འབས་བུ། 

རཀྟ་མིག་མེད། འདི་ལློངས་ཡློངས་ཀི་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་མེད་ས་གང་ཡང་མེད་ཅིང་། མང་ཆེ་བ་རྡློའི་འློག་

ཏུ་ཁུང་བྲུས་ནས་མང་པློ་འདུས་སློད་བེད་པ་དང་། ཐུན་མློང་དུ་འབུ་ཕྲུག་སྐྱློང་། ཤུགས་ཤིན་ཏུ་

ཆེ་བས་རང་ཉིད་ཀི་ལུས་ཚད་ལས་ལབ་བཅུ་ལས་ལྕི་བའི་དངློས་པློ་འཁུར་བཏུབ། ལུས་ཀི་

རིང་ཚད་རྨེ་ཁི་0.008～0.01ཙམ་མགློར་ཤ་མིག་གཉིས་དང་སྤུ་རྭ་གཉིས་ཡློད་པ། མློ་ཅུང་

ཟད་ཆེ་ཞིང་། ཕློ་ཅུང་ཟད་ཆུང་བ། ནར་སློན་དུས་གཤློག་པ་སྐྱེ་བ། མདློག་ནག་པློ་འློད་དང་ལན་

པ། མིང་གཞན་ནི་རྒྱུ་རྒྱུ་ར་དང་། གཤིན་རེའི་བུ། སིན་ཕ་མ། གློག་མ། འབུ་གློག་མ་བཅས་སློ།། 

སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་བུབ་རིལ་ཏེ། རློ་ལན་ཚ། ཆུ་རེས་སྙློམས། དུག་ཕན་ཡློད། ནུས་པས་ར་ཁ་

འབེད་ཅིང་དམུ་ཆུ་སྦློང་། 

རག ① ཟངས་སེར་རིགས་ཀི་སྤི་མིང་སྟེ། ཟངས་སེར་གི་དུང་ལ་རག་དུང་དང་། ཟངས་སེར་རིགས་

ཀི་ཟངས་ང་ལ་རག་ཟངས་ཟེར་བ་ལ་བུ། ② ཐློབ་པའི་དློན་སྟེ། དགེ་རྒན་གིས་ང་ལ་དཔེ་ཆ་ཞིག་

རག་བྱུང་། ཨ་མས་ང་ལ་བུ་རམ་ཞིག་རག་བྱུང་། ངས་ན་ཉིན་ཚོང་བས་པས་སློར་མློ་མང་པློ་

ཞིག་རག་བྱུང་། ཁ་སང་ངས་སློབ་སྦློང་མ་བས་པས་མདློང་དགློང་ཨ་མས་བསྙད་རག་བྱུང་ལ་

བུའློ། དཔེར་ན། ང་ལ་བ་དགའ་སློར་མློ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རག་བྱུང་། ད་ལློ་ང་ལ་གློ་སྐབས་ཡག་པློ་

ཞིག་རག་བྱུང་། ད་རེས་ང་ཚོང་ལ་ཕིན་པས་ཁེ་ཚོང་ཡག་པློ་རག་བྱུང་ལ་བུ། ③ མངའ་རིས་

སྐད། འཁིས་ཀི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། ཞེད་ཀི་འདུག་ན་ངའི་རག་ལ་ཤློག་ལ་བུ། 

རག་སྐུད། རག་ལས་བཟློས་པའི་སྐུད་པ། 

རག་སྐྱེ། ཆང་རག་སྐྱེ་ཞེས་སྐྱུར་ཞིང་མི་ཞིམ་པ། 

རག་སྐྱློགས། རག་ལས་བཟློས་པའི་སྐྱློགས། 

རག་གེ་རློག་གེ ཁ་དློག་ནག་པློའི་སྣང་བའི་ཚུལ་ཞིག ར་ཁློག་རག་གེ་རློག་གེ་ཞིག ཁང་པ་རག་གེ་

རློག་གེའི་ནང་དུ་བསད་པ། ཤིང་ནགས་རག་རློག་ཅིག་གིས་རི་ཁབ་པ། 

རག་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། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རག་སྟེགས། རག་ལས་བཟློས་པའི་དཀར་ཡློལ་སློགས་ཀི་སྟེགས། 

རག་བཏུལ། རག་ཞིབ་མློ་བཟློས་པའི་ཕེ་མ། 

རག་ཐག རང་འཁློར་གི་རག་ཐག་ཆད་སློང་། 

རག་དུང་། རག་ལས་བཟློས་པའི་མཆློད་རས་དུང་ཆེན། 

རག་རྡིག རག་གིས་བཟློས་པའི་ཇ་སློགས་བཀློལ་སྣློད་ཀི་མིང་ཡིན། 

རག་རྡློ། རྡློ་སྨན་གི་རིགས་ལྕི་ཞིང་སེར་ཉམས་ཡློད་པ་ཞིག་སྟེ། ནུས་པས་མིག་ནད་རབ་རིབ་

བེད་པ་ལ་ཕན། 

རག་སེར། རག་ལས་བཟློས་པའི་སེར་མ། 

རག་འདན། ཨ་རག་དང་མར་ཁུ་ལ་རམ་པ་བཏབ་སྟེ་མཉམ་དུ་བསྐློལ་བའི་བཏུང་བ། 

རག་པ། ① རེད་པའམ་ཐློབ་པ། ཁེ་རག་པ། གློང་རག་པ། 

བཙལ་ཏེ་རག་པ། ② ར་དྲེལ་སྤུ་རིས་རག་གི་མདློག་ཅན། ར་རག་པ། དྲེལ་རག་པ། 

རག་སྤྲུལ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༠༢ལློར་ཀརྨ་མི་ཕམ་འཕིན་ལས་སམ་

མཚན་གཞན་རག་ཤུལ་གཏེར་ཆེན་བདེ་ཆེན་རྡློ་རེས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། 

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

རག་ཕྲུག་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ༡༩༨༧་ལློར་བཙུན་མ་སྒློལ་མ་ཆློས་མཚོ་

སློགས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་རའུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རག་སྦུབས། དེང་རབས་མེ་མདའི་མདའ་མགློ་བཙུགས་ཡུལ་རག་ལས་བཟློས་པའི་སྦུ་གུ་ཆུང་ངུ་ཅན་

དེའི་མིང་ཡིན། དེའི་ནང་དུ་རས་བླུགས་ཞིང་ཁ་ལ་མདའ་མགློ་བཅུག་པ་ལ་མདའ་ཞེས་ཟེར། 

རག་མ། སྤུ་རིས་རག་གི་མདློག་ཅན་གི་རྒློད་མ་དང་དྲེལ། 

རག་མ་བམས་ཁང་། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་བློན་པའི་སྣ་རྣམ་རྡློ་རེ་དབང་ཕྱུག་གིས་

བཏབ་པར་བཤད། བཏབ་དུས་མ་གསལ། སྣ་རྣམ་རྡློ་རེ་དབང་ཕྱུག་གིས་བཞེངས་པའི་འཕེན་

པློའི་བམས་པ་སྤུན་གསུམ་ཞེས་པ་ནི། རགས་མ་སྙན་ལེགས་བམས་པ། གློ་པ་སྟློད་སྤན་
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ལེགས་བམས་པ། རྒྱལ་ལྷ་ཁང་ཤངས་ལེགས་བམས་པ་དང་གསུམ་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་

གདམས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རག་མློ། སྤུ་མདློག་དཀར་ལ་སེར་ཤས་ཅན་གི་རྒློད་མ་དང་དྲེལ་མློ། 

རག་ཙེ། ཤིང་ཏློག་གི་ཚི་གུའི་མིང་གཞན། 

རག་རེ ཁམ་ཚིག་ལ་གློ

རག་བཙུན་དགློན། ལྷ་སའི་རྔ་ཆེན་གློག་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡློད། དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་

ནང་སེ་དཔློན་མདློ་མཁར་རག་ཤག བའི་མི་ངློ་བཙུན་མ་ཞིག་གིས་བཏབ། རག་ཤག་ནས་

བདག་འཛིན་བེད། བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་ཕག་ལློར་རག་ཤག་གི་མི་ངློ་བཙུན་མ་

དཔློན་གཡློག་གཉིས་ཡློད་འདུག

རག་ཚ་དགློན། འབློ་དགློན་བསམ་གཏན་འཕེལ་རྒྱས་གིང་ཞེས་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་

ཆུ་བ་སྤི་ལློ་༡༧༥༣ལློར་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་དཔལ་བཟང་པློས་གསར་འདེབས་མཛད། 

གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་བ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རག་ར། རྒྱུ་རག་ལས་བྱུང་བ་ཐ་བསྐློལ་སྣློད་ཡིན། 

རག་རག ར་དྲེལ་རག་པའི་སྤུ་མདློག་ཅན། 

རག་རི་ཁློད། ལྷ་སའི་ཤར་ངློས་ཉེ་འདབས་རག་རི་ཁློད་ནི་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་

དགའ་ལན་ཁི་ཐློག་དློན་དྲུག་པ་སིད་སྐྱློང་སེ་དྲུག་མཁེན་རབ་དབང་ཕྱུག་གིས་བཏབ། རེན་གཙོ་

ཐུབ་དབང་དང་། གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་གི་སྐུ་སློགས་ཡློད། གྲྭ་གངས༡༠སྐློར། དགློན་བདག་

སེ་དྲུག་བ་བང་ཡིན། 

རག་རིག་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། 

རག་རློག རག་གེ་རློག་གེའི་བསྡུས་ཚིག 

རག་ལས་པ། ལློས་དགློས་པའམ་བརེན་དགློས་པ། ཡློན་ཏན་ཆེ་ཆུང་སྦང་བརློན་ལ་རག་ལས་པ། 

མཐུན་རྐྱེན་ལ་རག་ལས་པ། གཞན་ལ་རག་མི་ལས་པ། མང་ཚོགས་ལ་རག་ལས་པ། དགེ་



  1322  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདུན་ལ་རག་ལས་པ། 

རག་ལུས་པ། རག་ལས་པ་དང་འདྲ། 

རག་ཤ ① ལེགས་སྦར་སྐད་དུ་རུརཱཀྵ་ཞེས་པའི་ཟུར་ཆག་སྟེ་ཤིང་ཚེར་མ་ཅན་ཞིག་གི་འབས་བུ། 

② ཤིང་ཏློག་ཁམ་བུའི་རིགས་ཤིག་གི་མིང་སྟེ། མཚོ་སློན་ཡུལ་སྐད་དུ་ཁམ་བུ་རག་ཤ་ཟེར། དེ་

ལ་རུ་རག་ཤ་དང་ཚེར་རག་ཤ ཁམ་རག་ཤ་བཅས་རིགས་གསུམ་ཡློད། 

རག་ཤན། ཇ་མདློང་ངམ་ཟློ་ལག་སློགས་ཀི་འཆིང་བེད་དུ་གྱུར་པ་རྒྱུ་རག་ལས་བས་པའི་ཤན་དཀྲིས། 

རག་ཤུལ་དགློན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ནང་ཙམ་ལ་མཆློག་སྤྲུལ་གུ་རུ་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། 

རག་ཤློག རག་ལྷེབ་ཤློག་བུ་ལ་བུ་ཞིག 

རགས། ཆུ་ལློན་ཏེ། ཆུ་འགློག་པའི་རྡློ་རིག ཆུ་རགས་རིང་པློ། རགས་ཟླུམ། རགས་འཁློག རགས་

ཐིག་ལེན་པ། ཆུ་མ་ཤློར་གློང་ནས་རགས་དང་། རྐྱེན་མ་བྱུང་གློང་ནས་བཟླློག་ཐབས། 

རགས་སྐྱེད་སྒྲུབ་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་macrogeneratorཟེར། 

རགས་བཀྲམ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༦༨༨ལློར་ཀཿཐློག་གང་བཞག་ཨུ་

རྒྱན་ལྷུན་གྲུབ་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་སེར་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རགས་ཁ། ཆུ་འགློག་བེད་རགས་རིག་གི་སང་ངམ་འགམ། 

རགས་རྒྱབ་པ། སར་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ནང་གི་མིའི་རློ་དུར་ཁློད་དུ་སྐྱེལ་མཁན་གི་ཚོགས་པ་ཞིག མི་

དེའི་གས་རྣམས་སར་ལྷ་སའི་ཆུ་རགས་ཀི་རྒྱབ་ཏུ་སློད་པས་མིང་དེ་ལར་གགས། 

རགས་རྒྱབ་དཔློན་པློ། རགས་རྒྱབ་པའི་འགློ་པ། 

རགས་རྒྱབ་ཨ་ཕ། ལྷ་སའི་མིའི་རློ་སྐྱེལ་མཁན་རགས་རྒྱབ་པའི་སྐྱེས་པ་རྣམས། 

རགས་རྒྱབ་ཨ་མ། ལྷ་སའི་མིའི་རློ་སྐྱེལ་མཁན་རགས་རྒྱབ་པའི་བུད་མེད་རྣམས། 

རགས་སྒིག 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་macrocallཟེར། 

རགས་གཏློར་ཆུ་གློད། ཆུ་ཆེན་པློར་རྒྱས་ནས་ཆུ་ལློག་ཆེན་པློ་བྱུང་ཉེན་ཆེ་སྐབས་ཆུ་ལློག་འགློག་

པའམ་གློང་གུད་ཆུང་ཤློས་སུ་གཏློང་ཆེད་གནད་ཆུང་ས་དང་འློས་འཚམ་སའི་རགས་ཁ་གཏློར་

ནས་ཆུ་མློ་རང་དགར་གློད་པ། 

རགས་རྡློ། རགས་རིག་བེད་ཀི་རྡློ། 

རགས་པ། ① ཕློགས་ཆ་ཡློད་པའམ་ཞིབ་ཕ་མ་ཡིན་པ། ཕེ་མ་རགས་པ། རི་མློ་རགས་པ། ལས་

དློན་ཕ་རགས་མེད་པ་ཚང་མ་གཅིག་གི་ལག་ཏུ་ལེན་པ། ② བརག་དཔྱད་གཏིང་ཚུགས་པར་

མ་བས་པའི་བློ་ཞིག་སྟེ། བསམ་བློ་རགས་པ་ཞེས་འཇློག་པ་ལ་བུའློ།། 

རགས་པ་ཆེ་ལློང་། གཙོ་ཆེ་བ། གནས་ཚུལ་རགས་པ་ཆེ་ལློང་ཞིག་ངློ་སྤློད་བེད་པ། ནང་དློན་རགས་

པ་ཆེ་ལློང་དུ་རློགས་པ། 

རགས་པའི་དཔངས་ཚད། [རིང]སློར་བཞི་ཡན་ཆད་ཀི་མིང་། 

རགས་པ་གསལ་བཤད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་mecro declatationཟེར། 

རགས་པའི་མཚོན་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་macro flagsཟེར། 

རགས་པའི་རེའུ་མིག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་macro sheetཟེར། 

རགས་བིས། ཧྲློབ་ཙམ་བིས་པ། རི་མློ་རགས་བིས། མ་ཟིན་རགས་བིས། 

རགས་དབིབས། ཞིབ་ཕ་མིན་པའི་དབིབས་གཟུགས། ཁང་པའི་རགས་དབིབས། དབིན་སྐད་དུ་ 

contour ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་macro name ཟེར། 

རགས་མློ། རགས་པ་དང་དློན་འདྲ་སྟེ། ཕེ་རགས་མློ། ཟེགས་མ་རགས་མློ་ཞེས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རགས་ཙམ། ཕ་ཞིབ་མིན་པ། རགས་ཙམ་བཤད་པ། བརག་དཔྱད་རགས་ཙམ་བས་པ། གནས་ཚུལ་

རགས་ཙམ་ཞུ། 

རགས་རིས། ཞིབ་ཕ་མ་བས་པའ་ིརིས། ཐློན་འབློར་རགས་རིས་བས་པ། གཏློང་ཡློང་རགས་རིས་བེད་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་macro barཟེར། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་macro libraryཟེར། 

རགས་ཞིབ། རིང་བ་དང་ཞིབ་མློ། རམ་པ་རགས་ཞིབ། ལས་སྟངས་རགས་ཞིབ་དབེ་བ་འབེད་པ། 

རགས་རིམ། ཕ་ཞིབ་མིན་པ། མདློར་བསྡུས་རགས་རིམ་ཞིག་བཤད་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་simple imageཟེར། 

རགས་རློབ། ཞིབ་ཆ་མ་ཡིན་པའི་ལམ་རློབ། གནས་ཚུལ་རགས་རློབ། 

རགས་ལས། ལས་ཀ་ལམ་རློབ་ཙམ། ལས་ཀ་བེད་དུས་ཞིབ་ལས་བེད་པ་ལས་རགས་ལས་བེད་མ་ིརུང་། 

རང་། ① ཉིད། ང་རང་། ཁློ་རང་ཚོ། ཁེད་རང་ཉིད། རང་ཅག རང་རེ། རང་གིས་རང་ཉིད་མེད་པར་

བཟློ་བ། ② དེ་ཁློ་ན། དམར་པློ་རང་། གསལ་པློ་རང་མི་འདུག ཆེན་པློ་རང་མིན་པ། ③ དེ་ཉིད་

སྟློན་པའི་ཚིག་ཕད་ཅིག དེ་རང་། བཀའ་གནང་རང་། སློབ་གྲྭ་དེ་རང་ལ་ཡློད། 

རང་སྐལ། སློ་སློའི་ཐློབ་ཆའམ་བགློ་སྐལ། 

རང་སྐེག་པ། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། རང་གི་སྐྱེ་ལློའི་ལློ་རགས་གང་དེ་གནམ་ལློ་ཤར་དུས་རང་

སྐེག་གི་ལློ་ལ་བབས་པ་ཟེར། 

རང་རྐྱ། གཞན་ལ་བརེན་མི་དགློས་པར་རང་ཚུགས་ཐུབ་པ། ལས་ཀ་རང་རྐྱ་ཐུབ་པ་བེད་མཁན། 

བསམ་བློ་རང་རྐྱ་འཕེར་བར་གཏློང་བ། ཕློ་སྐྱེས་རང་རྐྱ་བ། ཟབ་སྨན་ཆིག་ཐུབ་རང་རྐྱ་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རང་རྐྱ་འཕེར་བ། འཚོ་ཐབས་སམ་ལས་ཀ་སློགས་གཞན་ལ་བརེན་མི་དགློས་པ། 

རང་རྐྱ་འཛིན་ཐུབ་པའི་རས་ཡློད། རས་ཡློད་ཀི་བེ་བག སློ་ལྔའི་ཤེས་པ་ལ་བུ་ཤེས་པ་རྣམས་ནི་རང་གི་

ངློ་བློ་ངེས་པ་དློན་གཞན་ལ་ལློས་མི་དགློས་པར་རང་རྐྱ་འཛིན་ནུས་པའི་ཆ་ནས་རས་སུ་ཡློད་པའློ།། 

རང་སྐྱ། རང་རྐྱ་དང་འདྲ། 

རང་སྐྱིད་གཞན་སྨློན། རང་གི་སེམས་སྐྱིད་ཅིང་གཞན་གིས་ཡིད་སྨློན་བེད་པ། 

རང་སྐྱེངས། རང་ཉིད་ངློ་ཚ་བའམ་བག་འཁུམས་པ། མིས་ཁེལ་རང་སྐྱེངས། 

རང་སྐྱེལ་གི་རག་འུལ། ག་ཆ་སྤད་པ་ཙམ་མིན་པའི་ར་དང་འུ་ལག་ངློ་གཏློང་དགློས་པ། 

རང་སྐྱེས། ① རང་བཞིན་གིས་སྐྱེས་པ། རང་སྐྱེས་ཀི་ནགས་ཚལ་སྟུག་པློ། ② རང་ལས་བྱུང་བ། 

རང་སྐྱེས་ཀི་བུ་ཕྲུག 

རང་སྐྱློང་། མི་རིགས་དང་། ཚོགས་པ། ས་ཁུལ་སློགས་ཀིས་རྒྱལ་ཁབ་དང་སིད་གཞུང་གློང་རིམ་

གི་བཀའ་ལ་ཉན་དགློས་པ་ཕུད་རང་ཉིད་ཀི་ལས་དློན་བེད་པར་དབང་ཆ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡློད་པ། 

རང་སྐྱློང་ལློངས། 

རང་སྐྱློང་ལློངས། ཞིང་ཆེན་གི་རིམ་པ་དང་འདྲ་བའི་མི་རིགས་རང་སྐྱློང་གི་ས་གནས་ཤིག ནང་

སློག་རང་སྐྱློང་ལློངས། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས། 

རང་སྐྱློན། མི་སློ་སློའི་ཉེས་པའམ་མི་ལེགས་པ། རང་སྐྱློན་རང་ཞིབ། རང་སྐྱློན་རང་གིས་མཐློང་བ་

དཀའ། རང་སྐྱློན་ལག་པས་བཀབ་ནས་གཞན་སྐྱློན་མཛུབ་མློས་སློག་པ། རང་སྐྱློན་འབློང་

ལྤགས་ལ་ཁབ་རེ་མི་ཟུག གཞན་སྐྱློན་ར་རང་ཙམ་ཡང་ནམ་མཁར་འཕར། 

རང་སྐྱློན་བརློད་པ། མི་རང་ཉིད་དམ་སེ་ཁག་རང་ཉིད་ཀི་བསམ་བློ་དང་། ལས་ཀ འཚོ་བ་བཅས་ཀི་ཐད་

ལ་སྐྱློན་དང་ནློར་འཁྲུལ་ཇི་བྱུང་རང་ཉིད་ཀིས་ཞིབ་བཤེར་བས་ཐློག་ཕུགས་ར་འདེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

རང་སྐྱློན་གཞན་དཀྲི། རང་གིས་བཟློས་པའི་སྐྱློན་ཆ་གཞན་གི་མགློ་ལ་དཀྲི་བ། རང་སྐྱློན་གཞན་

འགེལ་ཡང་ཟེར། 

རང་སྐྱློན་རང་བཅློས། རང་གི་སྐྱློན་ཆ་རང་རློགས་ཀིས་ལེགས་བཅློས་བས་པ། 

རང་སྐྱློན་རང་ཞིབ། རང་གི་ནློར་འཁྲུལ་དང་སྐྱློན་ཆ་རང་འགུལ་གིས་ཞིབ་དཔྱད་བས་པ། 
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རང་སྐྱློན་རང་བརློད། སློ་སློའི་སྐྱློན་སློ་སློས་ཤློད་པ། རང་བསྐལ། རང་སློ་སློར་འཐློབ་པའི་བསྐལ་

བ་སྟེ། རང་བསྐལ་རྡློ་ཡིན་ཡང་མུར་ཞེས་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

རང་ཁག་གཞན་འགེལ། རང་སྐྱློན་གི་ཁག་ངན་གཞན་ལ་དཀྲི་བ། 

རང་ཁ་རང་གསློ།། རང་གིས་ལས་ཀ་བས་ནས་རང་གི་འཚོ་ཐབས་འཛིན་པ་སྟེ། གཞན་ལ་མི་བརེན་པ། 

རང་ཁུངས། ཐློག་མ་རང་གི་འབྱུང་གནས། འཚོ་ཐབས་རང་ཁུངས། 

རང་ཁུལ། སློ་སློ་རང་གི་ས་ཕློགས། 

རང་ཁེ་བློ་མང་། རང་གི་ཁེ་བཟང་སྒྲུབ་འདློད་ཀི་བསམ་བློ་མང་པློ། 

རང་ཁློངས། སློ་སློའི་ཆར་གཏློགས་སམ་མངའ་འློག རང་ཁློངས་དཔུང་སེ། རང་ཁློངས་ལས་ཁུངས། 

རང་ཁློངས་སློབ་གྲྭར་འབློར་ཐློ་འགློད་པ། 

རང་ཁིམས་ཐེག་པ་ཁུར་ལེན་པ། གཞན་གི་སྐུལ་ལྕག་ལ་མ་ལློས་པར་རང་ཁིམས་རང་གིས་སྲུང་བ། 

རང་མཁློ་རང་སྒྲུབ། རང་ལ་མཁློ་བ་རང་གིས་སྒྲུབ་པ། 

རང་མཁློ་རང་འདང་། རང་གིས་ངལ་རློལ་བས་ཏེ་རང་མཁློ་རང་ལ་འདང་བ། 

རང་མཁློ་རང་འདློན། སློ་སློར་མཁློ་བའི་དངློས་པློ་ས་གཞན་ནས་འདྲེན་མི་དགློས་པར་རང་ཁློངས་

ནས་འདློན་ཐུབ་པ། 

རང་འཁློར། ① འཁློར་ལློ་རང་བཞིན་གིས་འཁློར་བ། ② རང་གི་ལས་འབས་རང་ལ་སྨིན་པ། 

རང་ག་བ། ① ཕལ་པ། སྐྱེ་བ་རང་ག་བ། བས་རེས་རང་ག་བ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་བཞག་པ། ལས་ཡུལ་

རང་གར་གནས་པ། ② མ་བརགས་གང་བྱུང་ངམ་ཅིའང་རུང་བ། གཏམ་རང་ག་བར་སྨ་བ། 

རང་ག་མ། རང་ག་བ་དང་འདྲ། 

རང་གི་གྲུབ་མཐའ། ཆློས་ལུགས་ཁག་རང་རང་གི་འདློད་ཚུལ་ལམ་ལ་བ། 

རང་གིས་ངང་། རང་ཤུགས། མྱུ་གུ་རང་གི་ངང་གིས་སྐྱེ་བ། རང་གི་ངང་ཉིད་ཀིས་འཕེལ་བ། 

རང་གི་ངློ་བློ། རང་གི་མཚན་ཉིད་དམ་རང་བཞིན། 

རང་གི་ངློ་བློ་སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས། སྟློང་པ་ཉིད་ཉི་ཤུ་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ། ཆློས་རྣམས་ཀི་སྟློང་པ་ཉིད་ནི་རང་གི་ངློ་བློ་སྟེ། རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། དེ་ཉིད་
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ལ་ཆློས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་གཉིས་གང་རུང་མེད་པར་རློགས་པའི་མཁེན་པའློ།། 

རང་གི་བདག་ཉིད། རང་རང་སློ་སློའི་ངློ་བློ། 

རང་གི་རྣག་ལྔ། མིག་རྣག རྣ་སབས། སྣ་བ། སློ་སྐྱག དྲི་ཆུ་ལྔའློ།། ཟག་པ་ལྔ་ཡང་ཟེར། 

རང་གི་མཚན་ཉིད། རང་གི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་བེད་ལས་སམ་ཁད་ཆློས། ཀ་བ་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ནི་གདུང་འདེགས་བེད་པའློ།། 

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀི་ཐ་སྙད་དུ་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་དང་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དང་། རང་ངློས་ནས་གྲུབ་པ། རང་བཞིན་གི་གྲུབ་པ་སློགས་

འདློད་ཅིང་། དེར་མ་གྲུབ་པར་ཐ་སྙད་དུ་རང་མཚན་བཀག་ན་གཞི་དེ་ཐ་སྙད་དུ་ཡློད་པར་འཇློག་

མི་ནུས་པས་ཆད་ལར་འགློ་བར་འདློད་ཀང་། ཆློས་ཐམས་ཅད་བློ་གནློད་མེད་ལ་སྣང་བའི་དབང་

གིས་ཕར་བཞག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཡུལ་རང་ངློས་ནས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ནི་བདེན་འཛིན་དུ་

འདློད་ལ། འདི་ནི་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་དུ་མས་འགློག་པར་མཛད་དློ།། 

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་པ། འདི་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལ་བུ་ཡིན། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་

ཀིས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་སློགས་ལྔ་ནི་ཐ་སྙད་དུ་མི་བཞེད་ཀང་། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་

སློགས་གསུམ་ཐ་སྙད་དུ་གྲུབ་པར་བཞེད་ལ། དབུ་མ་ཐལ་གྱུར་བས་ནི་བདེན་པར་གྲུབ་པ་སློགས་

དང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་སློགས་དློན་གཅིག་པར་བཞེད་པས། འདུས་བས་དང་འདུས་

བས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཐ་སྙད་ཙམ་ཡང་མི་བཞེད་དློ།། 

རང་གི་མཚན་ཉིད་སྟློང་པ་ཉིད། ཀུན་བང་གི་ཆློས་རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་མཚན་ཉིད་གཞི་ཆློས་ཅན་

དུ་བས་པ་དེའི་ཆློས་ཉིད་དློ།། 

རང་གི་ས་པ། བསམ་གཏན་རང་རང་གི་ས། 

རང་གིར་བེད་པ། བདག་སྤློད་དམ། དབང་དུ་བེད་པ། བདག་གཅིག་པུས་རང་གིར་བེད་མི་རུང་། 

རང་སེར། རང་ཉིད་ཇི་འདྲ་ཡིན་རང་གིས་རློགས་ཐུབ་པ། རང་ཉིད་ཁེར་རྐྱང་། 

རང་གྲུབ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ། 

རང་གློན་རང་གཏློང་། འགློ་སློང་ཚང་མ་སློ་སློས་འདློན་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རང་གློལ། གློལ་ལུགས་ཆེན་པློ་བཞིའི་ནང་གསེས། རང་བྱུང་གི་རིག་པ་དེ་ཉིད་རང་ངློ་ལ་གཉེན་

གང་གིས་ཀང་མ་བཅློས་པར་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་སྦྲུལ་མདུད་རང་ཞིག་པ་བཞིན་འགློལ་བེད་

གཞན་ལ་མ་ལློས་པས་རང་གློལ་ཞེས་བའློ།། 

རང་གློལ་སྐློར་གསུམ། རིང་མའི་སློབ་དཔློན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབམས་ཀིས་མཛད་པའི་རློགས་པ་

ཆེན་པློའི་ཆློས་སྐློར་གསུམ་སྟེ། སེམས་ཉིད་རང་གློལ། ཆློས་ཉིད་རང་གློལ། མཉམ་ཉིད་རང་

གློལ་འགེལ་ཊིཀ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སློ།། 

རང་རྒྱལ། ① རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ། ② རང་ཉིད་གཞན་ལས་རྒྱལ་བ། རང་རྒྱལ་ཞིང་གཞན་ཕམ་པ། 

 ③ རང་སངས་རྒྱས། 

རང་རྒྱལ་གི་མཆློད་རེན། རྨང་གྲུ་བཞི་པའི་སྟེང་དུ་ངློས་གྲུ་བཞི། བང་རིམ་ཟླུམ་པློ་བཅུ་གཉིས་པ། 

འཁློར་ལློ་རིབས་བརྒྱད་པའི་རགས་ཅན་ཞིག

རང་རྒྱལ་གི་ཐེག་པ། འཇུག་སློ་ཉན་ཐློས་དང་འདྲ་ལ། ལ་བ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རློགས་པའི་སྟེང་

གཟུང་བ་རང་བཞིན་མེད་པར་རློགས་པས་བདག་མེད་ཕེད་དང་གཉིས་རློགས་ཤིང་། སློམ་པ་

དགློས་ཆློས་རེན་འབེལ་བཅུ་གཉིས་ལུགས་འབྱུང་བཀག་ནས་ལུགས་ལློག་སྟློང་པ་བཅུ་གཉིས་

ཁིགས་ཆགས་སུ་བསློམ་ཞིང་སྤློད་པ་ཉན་ཐློས་དང་འདྲ་ལ། འབས་བུ་དབང་རྣློན་བསེ་རུ་ལ་བུ་

དང་། དབང་རྟུལ་ནེ་ཙོ་ལ་བུ་གཉིས་ཐློབ་པར་འདློད་དློ།། 

རང་རྒྱལ་གི་མཐློང་ལམ་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས། རང་རྒྱལ་མཐློང་ལམ་མཉམ་བཞག་པའི་རྒྱུད་ཀི་

བདག་མེད་རློགས་པའི་མཁེན་པའློ།། 

རང་རྒྱལ་ག་ིརྣམ་དག ཤསེ་སྒབི་གཟུང་རློག་ག་ིགཉནེ་པློའ་ིསྟློབས་ཀསི་གཟུང་རློག་ལས་གློལ་བའ་ིརྣམ་དག 

རང་རྒྱལ་ག་ིརྣལ་འབློར་མངློན་སུམ། རེན་འབེལ་ལུགས་འབྱུང་ལློག་ག་ིཆློས་རྣམས་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་

པའ་ིརང་རྒྱལ་མཐློང་སློམ་ག་ིམཉམ་བཞག་ཡ་ེཤེས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀ་ིམཁེན་པ་རྣམས་སློ།། 

རང་རྒྱལ་གི་རིགས། རང་རྒྱལ་སློབ་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་རང་རྒྱལ་གི་བང་ཆུབ་ཐློབ་རུང་གི་ནུས་པ། 

རང་རྒྱལ་གི་རིགས་ཅན། རང་རྒྱལ་གི་བང་ཆུབ་ཐློབ་པའི་བག་ཆགས་ཅན་གི་གང་ཟག 

རང་རྒྱལ་གི་ལམ། རང་རྒྱལ་གི་ཐར་པར་བགློད་པའི་གློ་སྐབས་ཕེ་ཤུལ་དུ་གྱུར་པའི་རང་རྒྱལ་གི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

མངློན་རློགས། 

རང་རྒྱལ་གི་ལམ་ལྔ། རང་རྒྱལ་གི་ཚོགས་ལམ་དང་། སྦློར་ལམ། མཐློང་ལམ། སློམ་ལམ། མི་སློབ་

ལམ་བཅས་ལྔའློ།། 

རང་རྒྱལ་གི་ལམ་ཤེས་པའི་ལམ་ཤེས། སེམས་བསྐྱེད་བསློ་བ་སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་གང་

རུང་གིས་ཟིན་པའི་སློ་ནས་གདུལ་བ་རང་རྒྱལ་གི་རིགས་ཅན་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཕིར་དུ་ཤེས་

པར་བ་བའི་མངློན་རློགས་ཀི་རིགས་སུ་གནས་པའི་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་མཁེན་པ། 

རང་རྒྱལ་དག་བཅློམ་པ། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་ཐློབ་པའི་དག་བཅློམ། 

རང་རྒྱལ་འཕགས་པ། བདེན་པ་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བའི་རང་རྒྱལ། 

རང་རྒྱལ་འཕགས་པ་སྐྱེད་བེད་ཀི་ཡུམ། གཞི་གཟུང་བ་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་རློགས་པའི་སློ་ནས་

རང་གི་རློགས་པའི་རྒྱུན་ཕི་མ་གནས་པའི་རང་རྒྱལ་འཕགས་པ་སྐྱེད་བེད་ཀི་མཁེན་པ། 

རང་རྒྱལ་མི་སློབ་པ། རང་རྒྱལ་དག་བཅློམ་པ། 

རང་རྒྱལ་སློབ་པ། རང་རྒྱལ་གི་དག་བཅློམ་མ་ཐློབ་བར་གི་རང་རྒྱལ། 

རང་རྒྱལ་གསུམ། ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་སློན་དུ་མ་སློང་གི་དབེ་ན་བསེ་རུ་ལ་བུའི་རང་རྒྱལ་དང་། 

ཚོགས་སྤློད་ཀི་རང་རྒྱལ་དང་། གནས་པའི་རང་རྒྱལ་ཏེ་གསུམ་མློ། 

རང་རྒྱུད། ① རང་གི་སེམས་རྒྱུད་དམ་བསམ་བློ། རང་རྒྱུད་ཐུལ་བ། སློབ་སྦློང་ལ་འབད་པའི་སློ་

ནས་རང་རྒྱུད་ལེགས་བཅློས་བེད་པ། ② རང་རང་གི་བུ་རྒྱུད་དམ་རིགས་རྒྱུད་ལ་ཟེར། 

རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས། རང་དློན་རེས་དཔག་གིས་ལེགས་པར་རློགས་པའི་ངེས་ཤེས་ལ་བརེན་

ནས་གང་ཟག་ཕ་རློལ་པློ་གཞན་ལ་གཞལ་བའི་དློན་གང་ཡིན་པ་དེ་དེའི་བློ་ངློར་འཐད་པ་སྒྲུབ་པའི་

ཚུལ་གསུམ་རང་ངློས་ནས་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་དཔེར་ན། སྒ་རག་པར་འདློད་པའི་ཕི་

རློལ་པ་སུན་འབིན་པའི་ཕིར་དུ། སྒ་ཆློས་ཅན། མི་རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

རང་རྒྱུད་ཅན། རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གསུམ་པློ་རང་ཉིད་རྐྱང་པ་ཁློ་ནའི་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། ཟླ་ཟེར་ལས། 

རང་རྒྱུད་ནི་གཙོ་བློ་སྟེ་གཞན་གི་དབང་དུ་མ་གྱུར་པ་ཞེས་བ་བ་དང་དློན་གཅིག་གློ ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རང་རྒྱུད་ཆུད་ཟློས། འདིར་སྣང་འཁློར་བའི་ཆློས་ལ་གཡེངས་ནས་དལ་འབློར་སྙིང་པློ་མི་ལེན་པར་

རང་རྒྱུད་ཐ་མལ་དུ་ལུས་པ། 

རང་རྒྱུད་པ། ཚུལ་གསུམ་རང་ངློས་ནས་གྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་བདེན་དངློས་

འགློག་པར་བེད་པ་དབུ་མ་པའི་ཡ་གལ་ཞིག 

རང་རྒྱུད་འཕེན་པ། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་འཕེན་པའློ།། 

རང་རྒྱུད་ཤར་གསུམ། སར་རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་ཀི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་སློབ་དཔློན་གསུམ་སྟེ་ཞི་

བ་འཚོས་དབུ་མ་རྒྱན་དང་། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པློས་དབུ་མ་བདེན་གཉིས། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་དབུ་

མ་སྣང་བ་བཅས་མཛད་པར་བརེན་དེ་ལར་གགས་སློ།། 

རང་རྒྱུད་ཤར་གསུམ་མཁན་པློ། སློབ་དཔློན་ཞི་བ་འཚོ། སློབ་དཔློན་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པློ་། སློབ་དཔློན་

ཀ་མ་ཤཱི་ལ་གསུམ་ལ་ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་automatic convertཟེར། 

རང་རྒྱུས་རང་ལློན། རང་ཉིད་ཇི་འདྲ་ཡིན་རང་གིས་རློགས་ཐུབ་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་automatic setypཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་customཟེར། 

རང་དགའ་བ། ① རང་གི་ཡིད་དགའ་བ། རང་གདའ་བའི་ལུས་རལ། ② རང་ག་བ་དང་འདྲ། 

རང་དགའ་མ། [མངློན]ཁིམ་བདག་མློ། 

རང་དགར། བསྣན་ཚིག ཚོད་འཛིན་མེད་པ་སྟེ། རང་དགར་སྐྱེད་ཚལ་དུ་འཁམས་ལ་བུ། དབིན་སྐད་

དུ་random flashཟེར། 

རང་དགར་འཇློག་པ། ལ་སྐུལ་དང་བཅུན་སློམ་གང་ཡང་མི་བེད་པར་གང་དགར་འཇློག་པ། སྣང་མེད་

ཟློལ་འཇློག་ཡང་ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རང་དགར་བཏང་བ། བ་སྤློད་ཐམས་ཅད་རང་འདློད་ཅི་དགར་བཏང་བ། 

རང་དགར་ལུས་པ། བདག་སྤློད་མེད་པར་ལུས་པ། ནློར་འཁྲུལ་རང་དགར་ལུས་སུ་མ་འཇུག དཀྲློག་

གཏམ་རང་དགར་ལུས་ན་གང་ས་གང་དུ་ཁབ་ཡློང་། 

རང་དགར་ལེན་པ། རང་གི་འདློད་མློས་ལར་ལེན་པ། 

རང་མགློ་འཁློངས། གཞན་ལ་རེ་ལློས་མི་དགློས་པ་རང་གིས་འློས་འགན་རང་གིས་བསྒྲུབ་ནུས་པའི་

འཇློན་ཐང་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། དབར་རྩྭ་དགུན་འབུས་བཀའ་དྲིན་གིས་འབློག་པ་རྣམས་ལློ་ལར་

རང་མགློ་འཁློངས་བའི་སློར་མློ་རག་གི་ཡློད་པ་རེད་ལ་བུ།

རང་མགློ་ཐློན། གཞན་ལ་རག་ལས་མི་དགློས་པའི་ནུས་པ་སྟེ། ཆུ་རྐྱལ་རང་མགློ་ཐློན། བིས་པ་ཆེར་

སྐྱེས་ནས་རང་མགློ་འཁློངས་ལ་བུ། 

རང་མགློ་ཆུ་འདྲེན། རང་མགློ་ཆུ་བླུག་ཀང་ཟེར། རང་གིས་རང་ལ་གནློད་སྐྱློན་བེད་པའི་དཔེ། 

རང་མགློ་ཐློན་པ། རང་ཚུགས་འཕེར་བའམ། རང་དློན་རང་གིས་བེད་ཐུབ་པ། མི་རབས་གསར་པ་

རང་མགློ་ཐློན་པ། འཚོ་བའི་རང་མགློ་ཐློན་ཐུབ་པ་བྱུང་བ། 

རང་མགློ་འདློན་པ། རང་མགློ་རང་གིས་ཐློན་ཐབས་བེད་པ། ཐློན་སྐྱེད་བས་ནས་རང་མགློ་འདློན་པ། 

རང་མགློ་རང་ཐློན། རང་གི་མགློ་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པར་རང་ཉིད་ཀིས་ཐློན་པ། ལང་ཚོ་དར་ལ་

བབས་ཤིང་རང་མགློ་རང་ཐློན་ཐུབ་པ། 

རང་མགློ་དང་འདློན། གཞན་ལ་མ་བརེན་མ་ལློས་པར་རང་དློན་རང་གིས་བསྒྲུབས་ནས་རང་ཚུགས་

འཛིན་པ། རང་མགློ་རང་འདློན་གིས་རང་རྒྱལ་སྐྲུན་བེད་པ། 

རང་མགློ་རང་ལྤགས་ཀིས་འཐུམ་པ། གཞན་ལ་རེ་མ་དགློས་པར་རང་གི་རྒྱུ་ནློར་གིས་རང་གི་ཁ་

གསློ་ཐུབ་པའི་དཔེ། 

རང་འགན་འཁུར་ལེན། རང་གི་འགན་བ་རང་གིས་ཁུར་དུ་ལེན་པ། 

རང་འགན་འབད་སྒྲུབ། རང་འགན་གང་ནུས་ཀིས་བ་བ་སྒྲུབ་པ། 

རང་འགན་གཞན་དཀྲི། རང་གི་འགན་བ་གཞན་ལ་ཁག་དཀྲི་བ། 

རང་འགན་ནན་སྒྲུབ། རང་གསི་འབད་པ་ཅ་ིཐུབ་བས་ནས་རང་ག་ིལས་འགན་བཟབ་ནན་གསི་སྒྲུབ་པར་ཟརེ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རང་འགུལ། ① གཞན་གིས་སྒུལ་སྐྱློད་མ་བཏང་བར་རང་ཉིད་འགུལ་བ། འཕྲུལ་འཁློར་རང་འགུལ། 

② མ་བསྐུལ་རང་མློས། དབིན་སྐད་དུ་to automateཟེར། 

རང་འགུལ་ཅན། འཕྲུལ་འཁློར་སློགས་མིས་དངློས་སུ་བསྒུལ་མི་དགློས་པ་རང་རང་སློ་སློས་འགུལ་

བའི་རང་བཞིན་ཅན། དབིན་སྐད་དུ་automationཟེར། 

རང་འགུལ་འབློད་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་automatic callingཟེར། 

རང་འགུལ་ལན་སློག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་automatic ans wering ཟེར། 

རང་བརྒྱུད། རང་གི་ཤ་ཁག་གི་འབེལ་བའི་བརྒྱུད་པའི་བུ་དང་བུ་མློ་སློགས་ཀི་མིང་། 

རང་འགེལ། བསྟན་བཅློས་ཀི་ར་བར་རློམ་པ་པློ་རང་ཉིད་ཀིས་འགེལ་པ་བརྒྱབ་པ། 

རང་འགློས། ① རང་གཤིས་ཀི་འགློ་སྟངས། ② གཟའ་སྐར་རྣམས་རང་སྟློབས་ཀིས་འགློ་བའི་མིང་། 

ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་གི་རང་འགློས་མི་འདྲ་བ། ③ གཟའ་བདུན་དང་དུ་བ་མཇུག་རིང་རྣམས་རང་

རང་སྐྱེས་སྐར་སྟེང་ནས་ཁ་ཤར་དུ་ཕློགས་ཏེ་ལྷུན་པློ་ལ་གཡློན་བསྐློར་ཚུལ་གིས་སྐར་ཁིམ་ལ་

སྤློད་པས། མཉམ་ལམ་དབུས་ནས་བརམས་པའི་ལྷློ་བགློད་ཁིམ་དྲུག་དང་། བང་བགློད་ཁིམ་

དྲུག་སྟེ་བགློད་གཉིས་ཀི་སྐར་དབྱུག་ཆིག་སྟློང་དྲུག་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་འདི་མངློན་པར་བགློད་ཅིང་། དེ་

ལར་བགློད་གཉིས་འགློས་བཞིས་རྒྱུ་སྐར་འཁློར་ལློ་རང་དབང་གི་འགློས་ཀིས་རློགས་པར་སྤློད་

པའི་ཡུན་ཚད་ནི་གཟའ་དེའི་དཀིལ་འཁློར་ཡིན། 

རང་ངེ་རློང་ངེ་། ས་བབ་ཁློད་སྙློམས་པློ་མེད་པའི་ཚུལ། 

འགློ་ལམ་རང་ངེ་རློང་ངེ། ས་ཡུལ་རང་ངེ་རློང་ངེ་རྣམས་ཁློད་སྙློམས་བས་པ། 

རང་ངེས་ཚད་མ། ཚད་མ་གང་ཞིག རང་ཉིད་རང་གི་གཞལ་བ་ལ་མི་བསླུ་ཡིན་པར་ངེས་པ་རང་

སྟློབས་ཀིས་འདྲེན་པ། 

རང་ངློས། ① རང་ཕློགས། ② རང་སྣང་། 

རང་ངློས་ནས་གྲུབ་པ། བློས་ཕར་བཞག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་རང་གི་ངློས་ནས་གྲུབ་པ་དེ་རང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

ངློས་ནས་གྲུབ་པའི་ཚད་ཡིན། རང་གི་ངློས་ནས་གྲུབ་པ་དེ་རང་ངློས་ནས་གྲུབ་པའི་ཚད་ཡིན། 

རང་ངློས་ནས་གྲུབ་ན་འདི་འདྲ་ཞིག་གྲུབ་དགློས་པ་ཡིན། ཆློས་ཐམས་ཅད་བློས་བཞག་པ་ཙམ་

ཡིན་པས་ཡུལ་གི་སྟེང་ནས་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་པ་མེད་པ། 

རང་ཅག ཁློ་བློ་ཅག་གམ་རང་རེ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་auto correctཟེར། 

རང་ལྕེབས། རང་གིས་རང་སློག་བཅད་པ། 

རང་གཅེས་ཐེག་པ་ཁུར་ལེན། རང་ལ་གལ་ཆེ་བའི་འགན་ཁུར་ནན་ཏན་བེད་པ། 

རང་ཆ། རང་རང་གི་སྐལ་བའམ་ཐློབ་ཆ། 

རང་ཆགས། ① རང་བཞིན་གིས་གློ་བསྐློན་བློ་འགུགས་པ། ཞློ་བསྙལ་ན་རང་ཆགས་བྱུང་འདུག ཆུ་

ལ་དར་རང་ཆགས་བྱུང་བ། ②[རིང]ཕུན་ཚར་གི་མཐའ་བཙེམས་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་automatic hangupཟེར། 

རང་ཆས། ① རང་བྱུང་ངམ་རང་གྲུབ། མ་བཟློས་རང་ཆས་སུ་གྲུབ་པའི་རྩྭ་ཐང་། འགེལ་བཤད་རང་

ཆས། ② རང་ཉིད་འགློ་བ། ཆུ་རྒྱུན་རང་ཆས་སུ་རྒྱུག་པ། ③ རང་གི་ཟས་གློས་ཡློ་བད། 

རང་ཆེ་རང་མཐློ། ང་རྒྱལ་ཁེངས་དྲེགས་བེད་པའི་དཔེ། 

རང་ཆ་ེརང་འགགིས། རང་ལ་ཡློན་ཏན་མདེ་ཀང་རང་གསི་རང་ལ་སློབ་པ་བདེ་ཅངི་ལ་རང་ཆ་ེརང་མཐློ་ཟརེ།

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

དབིན་སྐད་དུ་automatic skipཟེར། 

རང་ཇུས། མི་གཞན་དང་གློས་བསྡུར་མེད་པར་རང་གིས་ཇུས་གཞི་བཀློད་པ། 

རང་ལློངས། རང་རེའི་རང་སྐྱློང་ལློངས། 

རང་འཇགས། ① རང་སློར་གནས་པའམ་བསད་པ། གནས་ཤུལ་རིང་མ་རང་འཇགས་སུ་བཞག་པ། 

སློལ་བཟང་རང་འཇགས། ② རང་བཞིན་གིས་ཞི་བ། ཆུ་ལློག་རང་འཇགས་སུ་སློང་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རང་འཇགས་ཕིར་ལློག སར་གི་སློད་སར་ཕིར་ལློག་པ། 

རང་འཇིགས་རང་སྐྱློབ། རང་ཐློག་ཏུ་དཀའ་ངལ་གང་བྱུང་རང་གིས་སྐྱློབ་ཐབས་བེད་པ། ཐློན་སྐྱེད་

གློང་དུ་སེལ་ནས་རང་འཇིགས་རང་སྐྱློབ་བེད་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་automatic inputཟེར། 

རང་ཉམས། ① རང་གི་རྒྱུད། རང་ཉམས་ལ་སྦར་བ། ② རང་ཉིད་ཉམས་དམས་པ། ③ རང་བཞིན། 

རང་ཉིད། བདག་ཉིད་དམ་རང་གཅིག་པུ། རང་ཉིད་སྐྱིད་རླློམ། རང་ཉིད་མཐློ་བར་སེམས་པ། རང་

ཉིད་བསྒྱུར་བཀློད། རང་ཉིད་ཀིས་རང་ལ་བརས་པ། 

རང་ཉིད་སློས་ཀིས་དབང་བའི་གཞིས། དེ་ས་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་ནས་བཟུང་རྒྱལ་པློའི་བློན་

པློ་དང་དམག་དཔློན་བས་རེས་ཆེ་བ་སློགས་ལ་བ་དགའི་གཟེངས་བསྟློད་དུ་ས་ཞིང་དང་། གཞིས་

ཁང་། སེ་འབངས་བཅས་མི་རབས་བརྒྱུད་བཅས་སུ་གཏན་འཇགས་སྤློད་སློལ་ཡློད་པ་ལར། དེ་

སའི་བློད་སེ་པ་གཞུང་སློགས་བློད་ཀི་སིད་འཛིན་རིམ་བྱུང་ཚང་མར་བས་རེས་གཟིགས་བཟློས་

ལ་བུར་དེ་ལར་སྤློད་སློལ་ཡློད་པ་དེ་ལ་སློས་གཞིས་ཟེར་བའི་མིང་ཐློགས་པ་ཡིན། 

རང་ཉེས། རང་ཉིད་ཀིས་བས་པའི་ཉེས་སྐྱློན། རང་ཉེས་ཁས་ལེན། རང་ཉེས་གཞན་གཡློགས། རང་

ཉེས་རང་འཚོལ། རང་ཉེས་རང་ཞུ། རང་ཉེས་གསལ་ཞུ། 

རང་ཉེས་འགློད་བཤགས། རང་གིས་བས་པའི་ཉེས་ལ་འགློད་བཤགས་བེད་པ། 

རང་ཉེས་ངློས་ལེན། རང་གིས་སིག་ལས་བས་པའི་ཉེས་པ་ངློས་ལེན་ཞུས་པ། 

རང་ཉེས་གཞན་གཡློག རང་གིས་ལས་ངན་བས་པ་གཞན་གི་མགློ་ལ་དཀྲི་བ། རང་ཁག་གཞན་དཀྲི་

ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

རང་ཉེས་རང་སྐུང་། རང་གིས་ལས་ངན་བས་པ་གཞན་ལ་མི་བཤད་པར་སྐུང་བ། 

རང་ཉེས་རང་ཁུར། རང་གིས་ལས་ངན་བས་པའི་མཇུག་འབས་རང་གིས་འཁུར་བ། 

རང་ཉེས་རང་འཚོལ། དློན་མེད་ཀི་རང་སྡུག་རང་གིས་ཉློས་པ། རང་སྡུག་རང་ཉློས་ཅེས་པ་མིང་གི་

རྣམ་གངས་ཞིག་ཡིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རང་ར། ① རང་གི་ར། རང་ར་རང་ཞློན། རང་ཟས་རང་ཟ། ② སློ་སློས་བཟློས་པའི་གཞས་གདངས། ③ 

འབྱུང་རིས་ལུས་ཀི་ལློ་རེ་བཞིན་ཕློགས་མཚམས་རྣམས་སུ་བསྐློར་ཞིང་གནས་པའི་ས་བདག་ཅིག

རང་རགས། ངློ་བློ་གང་ཡིན་མཚོན་པའི་རགས། རང་རགས་ཐློན་པ། རྫུན་མའི་རང་རགས་གསལ་

རེན་དུ་སྟློན་པ། 

རང་རློགས། གཞན་གིས་མ་བསྐུལ་ན་ཡང་རང་རང་གིས་རློགས་པའི་དློན། 

རང་སྟློང་། ཇློ་ནང་པའི་ལུགས་ཀི་ཀུན་རློབ་ཀི་ཆ་ནས་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་ངློས་སུ་བདེན་པས་སྟློང་

པའི་ལ་བའློ།། 

རང་སྟློབས་ཀིས་བགློད་པ། ① རང་གི་ནུས་ཤུགས་ཀིས་འགློ་བའམ་སློང་བ། ②[མངློན]རང་དམག

རང་སྟློབས་རང་སེལ། རང་གི་ནུས་པ་ཇི་ཡློད་བཏློན་ནས་འབད་པས་འཚོ་ཐབས་བསྒྲུབ་པ་ལས་

གཞན་ལ་མི་བརེན་པ། 

རང་བསྟློད། རང་གིས་རང་ལ་བསྟློད་བསགས་བེད་པ། 

རང་བསྟློད་གཞན་སྨད། རང་ལ་བསྟློད་ཅིང་གཞན་ལ་སྨློད་པ། 

རང་ཐག་བཅད་པ། གཞན་ལ་མ་དྲིས་པར་རང་ཐག་རང་གིས་བཅད་པ། 

རང་ཐད་ནས། རང་གི་ཆ་ནས་ཞེས་ཏེ། གཞན་གི་ཆ་ལས་མ་ཡིན་པ་བསྟན་ནས་བཤད་པ། 

རང་མཐློང་། རང་ཉིད་ལ་རི་མཐློང་། རང་མཐློང་ཆུང་བ། རང་མཐློང་ཆེ་བ། རང་མཐློང་ཆེན་པློ། 

རང་མཐློང་རང་ཆེ། ཁེངས་པ་དང་དྲེགས་པའི་རང་བཞིན། རང་ཉིད་མཐློ་པློ་དང་ཆེན་པློར་འཛིན་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་automatic exitཟེར། 

རང་འཐག ① རམ་པ་སློགས་ཕེ་འཐག་བེད་མཆིག་གམ་ཆུ་འཁློར། ② ཇ་དང་ཆུ་སློགས་རང་

བཞིན་གིས་སྐམ་པ། ཡུར་ཆུ་རང་འཐག་ཏུ་འགྱུར་བ། ཤ་ཁུ་རང་འཐག

རང་དུར། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། བརི་བ་རང་གི་ལློ་རགས་ཀི་དབང་ཐང་དེའི་དགར་གྱུར་པའི་

དབང་ཐང་ཅན་གི་དུར་ལློ་དེ་གནམ་ལློ་ཤར་བ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། བརི་བ་ཤིང་སྟག་ལློ་པ་ཡིན་

ན་ཤིང་ལུག་ཤར་ན་རང་དུར་ལ་བབས་ཞེས་ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་auto selectཟེར། 

རང་དློན། ① རང་ཉིད་དམ་སེར་གི་དློན། རང་དློན་དགློངས་ཞུ། རང་དློན་རྩྭ་ཡི་གིབ་མ་འདྲ། སྤི་དློན་

མཐློན་པློ་གནམ་དང་འདྲ། ② རང་ལ་ཕན་པའི་དློན། རང་དློན་ཁློ་ན་གཉེར་བ། 

རང་དློན་གི་རགས། རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག་ས་རྒློལ་གིས་ཕི་རྒློལ་གི་དློན་དུ་མ་བཀློད་པ། དཔེར་

ན། ཕི་རྒློལ་མེད་པའི་གང་ཟག་རང་ཉིད་ལ་དུ་བ་ལ་ལ་མེ་ཡློད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་དུ་བ་ལ་བུ། 

རང་དློན་རྒྱབ་བསྐྱུར། རང་དློན་བློས་བཏང་བ། 

རང་དློན་སྒྲུབ་པ། རང་གི་དློན་རྣམས་རང་གིས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཟེར། 

རང་དློན་སྒྲུབ་ཕློགས། གཞུང་གིས་སྤད་པའི་ལས་འགན་ཕར་བཞག་ནས་རང་གི་དློན་དག་ཁློ་ན་

སྒྲུབ་པའི་ཕློགས་སུ་སློང་བ། 

རང་དློན་རེས་དཔག གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་ལློག་གྱུར་གི་སྒྲུབ་བ་དེ་གསར་དུ་

རློགས་པའི་ཚད་མ་སྟེ། རེས་དཔག་ཚད་མ་དང་དློན་གཅིག 

རང་དློན་སངས་རློགས་ཕུན་ཚོགས། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སངས་རློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་སྟེ། སྒིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་ཇི་ལ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པའི་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་

མཚན་ཉིད་ཇི་ལ་བ་བཞིན་མངློན་སུམ་དུ་གཟིགས་ཤིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་རློགས་པ་ཕུན་

ཚོགས་གཉིས་སློ།། 

རང་དློན་སྦུག་འདྲེན། སེར་དློན་གཉེར་བ། 

རང་དློན་སྦུག་འཚང་། སེར་ཕན་སེམས་ནང་ལ་བཅང་བ། རང་དློན་འབུག་ཚང་གི་མིས་སྤི་དློན་

གཤའ་མ་ཞིག་བེད་མི་ཐུབ། རང་དློན་སྦུག་འཚང་གི་གཡློ་ལྷད་བས་པ། 

རང་དློན་རིང་ལུགས། སྤི་ཕན་བསྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་མེད་པར་རང་གི་འདློད་དློན་དློན་དུ་གཉེར་བར་

བེད་པའི་འདློད་ཚུལ་ཞིག 

རང་དློར་གཞན་སྐྱློབ། རང་གི་དློན་རྣམས་དློར་སྟེ་གཞན་ཕན་གི་བ་བ་ལས་པར་གློ 

རང་ལློག རང་དང་ཐ་དད་ལས་ལློག་པའི་ཆློས་ཏེ། ཆློས་གང་ཞིག གཞན་སེལ་གི་བློ་ངློར་སྣང་བའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

ཆློས་དེ་རང་ལློག་ཡིན། དློན་དུ་མཚན་གཞི་གང་དེའི་དློན་སྤིའི་རྣམ་པ་བློ་ངློར་དུ་འཆར་བ་དེ་

ཡིན། མཚོན་བ་གློ་བ་བློ་ཡི་ཆློས། ཞེས་པ་དློན་དུ་རང་ལློག་ཅེས་པ་ཆློས་གང་རང་གི་རྣམ་པ་

བློ་ངློར་དུ་འཆར་བ་དེ་ཡིན། དཔེར་ན། བུམ་པའི་ལློག་པ་བུམ་པ་ཡིན་པ་ལར། གློག་ཀད་ཀི་

ལློག་པ་གང་ཟེར་ན། གློག་ཀད་རང་གི་རྣམ་པ་བློ་ངློར་ན་འཆར་བ་དེ་རེད་ཟེར་དགློས། འློན་ཀང་

བུམ་པ་ནི་དློན་གི་ཆློས་ཡིན་པས་རང་མཚན་དང་། བུམ་པའི་ལློག་པ་ནི་བུམ་པའི་རྣམ་པ་ལློ་

ལིར་ཞབས་ཞུམ་པ་གང་རློགས་ངློར་འཆར་བ་དེ་ཡིན། 

རང་ལློག་གཅིག་པ། རང་ལློག་སློ་སློ་བ་མ་ཡིན་པ། དཔེར་ན། ཡློད་པ་དང་ཡློད་པ་གཉིས་དང་བུམ་

པ་དང་བུམ་པ་གཉིས་ལ་བུ་གཅིག་པ་གཅིག་རྐྱང་ལས་བློ་ངློར་ཐ་དད་པ་འཆར་རྒྱུ་མེད་པའློ།། 

རང་ལློག་ཐ་དད་པ། རང་ལློག་སློ་སློ་བའི་ཆློས། དཔེར་ན། བས་པ་དང་མི་རག་གཉིས། ཤེས་བ་དང་

ཡློད་པ་གཉིས་ལ་བུའློ།། 

རང་ལློག་ཐ་དད་མེད་ནས་མི་སིད་པ། མཚན་ཉིད་སྐྱློན་ཅན་ཞེས་སྟེ། མཚན་གཞི་དང་མཚོན་བ་

གཅིག་ཏུ་བས་ནས་དེའི་མཚོན་བེད་མཚན་ཉིད་བཞག་པ་ལ་བུའློ།། 

རང་ལློག་རས་སུ་མ་གྲུབ་པ། ཚད་མ་ས་རབས་པ་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་སྐྱློན་བེ་བག་པ་ཞིག་གི་

བརྡ་སྐད་དེ། དཔེར་ན་བ་གང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བ་གང་བཞག་པའི་ཚེ་དེ་འདྲའི་བ་གང་དེ་མཚོན་

བར་བཞག་པའི་བ་གང་དེ་ལས་སམ། ཡང་ན་རང་ལས་དློན་གི་ལློག་པའི་རས་སུ་མ་གྲུབ་པར་

རང་ལློག་སྟེ་ཐ་སྙད་ཁློ་ནའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་དློན། 

རང་སྡུག་རང་ཉློ། རང་གིས་རང་ལ་སྡུག་པློ་གཏློང་བ། ཁིམས་ལུགས་ཤེས་བཞིན་འགལ་ནརང་སྡུག་

རང་ཉློ་ཡིན། 

རང་སེ། རང་ཕློགས། 

རང་བདག རང་ལ་དབང་བ། རང་བཙན་རང་བདག 

རང་མདློག་ཐློན་པ། ཐློག་མའི་ཆར་སྒིབ་བེད་གཞན་གིས་སྤློས་པ་དང་ལན་པར་བས་ནས་སྐབས་

འདིར་རང་གི་ངློ་བློའི་ཚུལ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་ཕིར་མངློན་པར་གྱུར་པ། 

རང་འདློད། ① རང་གི་འདློད་པའམ་མློས་པ། ② གཞན་ལ་མི་བསྟུན་པའི་རང་མཐློང་། རང་འདློད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གང་བྱུང་མ་བེད། རང་སྣང་རང་འདློད། 

རང་འདློད་ཁེར་སྒྲུབ། རང་གི་འདློད་ཚུལ་ཁློ་ན་བསྒྲུབ་རྒྱུར་བརློན་པ། 

རང་འདློད་ཆེན་པློ། གཞན་ལ་བསྟུན་མཁས་མེད་པར་རང་གི་འདློད་པ་ཁློ་ན་གཙོར་བཟུང་བ། 

རང་འདློད་དགློས་དབང་། གང་དྲན་ཆེད་དུ་བེད་པ། ཁློས་རང་འདློད་དགློས་དབང་གིས་མི་དེ་ལ་

འུད་བསྟློད་བེད་པ། དེ་ལར་བས་པའི་རང་འདློད་དགློས་དབང་ཅི། རང་འདློད་དགློས་དབང་གང་

ཡིན་ཅང་མི་ཤེས། 

རང་འདློད་ངན་རྒྱབ། རང་གི་འདློད་པ་ལར་ངན་པའི་རྒྱབ་ལངས་བེད་པ། 

རང་འདློད་མཐའ་སྐྱེལ། རང་གིས་རང་འདློད་པ་ཇི་ལར་ལས་དགློས་པ་མཐའ་རུ་སྐྱེལ་བ། ལྐུགས་པ་

ཨུ་ཚུགས་ཡང་ཟེར། 

རང་འདློད་སྦུག་བཅུག རང་དློན་ཁློག་བཅུག ལས་དློན་དྲང་པློ་དྲང་བཞག་གིས་བསྒྲུབས་པ་མ་ཡིན་

པར་རང་འདློད་སྦུག་བཅུག་བས་ཡློད་པ་ཐག་ཆློད། ཕི་ནང་མི་མཚུངས་པའི་རང་འདློད་སྦུག་

བཅུག་བེད་པ། 

རང་འདློད་བཙན་བཀློལ། རང་གི་འདློད་པ་གཞན་ལ་བཙན་བསྐུལ་བེད་པ། 

རང་འདློད་རང་འཐད། རང་གིས་གང་དྲན་བདེན་དློན་ཡིན་བསམ་པ། རང་འདློད་རང་འཐད་བེད་པ། 

རང་ནློངས་བསམ་ཞིབ། རང་གིས་ནློངས་འགློད་བ་དགློས་པའི་དློན་གང་བས་པར་བསམ་ཞིབ་བས་པ། 

རང་རྣམ། རང་གིས་བརམས་པའི་རང་གི་ལློ་རྒྱུས། 

རང་སྣང་། ཕི་རློལ་གི་ཡུལ་གང་འདྲ་ཞིག་རང་གི་སེམས་ལ་འཆར་ཡང་འཆར་སྣང་དེ་རང་སེམས་

ཀི་སྣང་ཆ་ཡིན་པ་ལས། རང་སེམས་ཀི་སྣང་ཆ་དེ་ལས་ལློགས་སུ་རང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་དངློས་

པློའི་རིགས་གཏན་ནས་མེད་ཅེས་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་གློང་མ་ཚོའི་གསུང་རྒྱུན་དུ་ཡློད། 

ཚིག་འདི་ལ་དེང་སང་མི་མང་པློ་ཞིག་གིས་གློ་ནློར་ཐེབས་ནས་མི་ཤེས་ཤེས་མདློག་བས་ཏེ་

སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་པས་སེམས་ཨང་དང་པློ་དང་། དངློས་པློ་ཨང་གཉིས་པ་ཡིན་པ། ཕི་

རློལ་གི་དངློས་པློ་ཚང་མ་སེམས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བར་ཁས་ལེན་གི་འདུག་ཅེས་དགག་པ་

དང་སྐྱློན་བརློད་ཀི་རློམ་ཡིག་མང་པློ་བིས་པ་ནི་ཟླ་བ་ལྔ་པ་དང་། རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ནློར་བ་ཁློ་ན་སྟེ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

དེ་འདྲ་བཤད་པའི་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གཞུང་གཏན་ནས་མེད་དློ།། 

རང་སྣང་གང་ཤར། རང་འདློད་ཅི་དགར་སྤློད་པ། 

རང་སྣང་དག་པློ། རང་ཉིད་ཀིས་གང་བས་འགིག་ཡློད་བསམ་པ། ཁློང་གིས་བས་པའི་ལས་ཀ་འདི་

དང་དློན་ལ་ནློར་བ་ཡིན་རུང་། འགིག་ཡློད་སྙམ་པའི་རང་སྣང་དག་ནས་བསད་འདུག 

རང་གནས། ① རང་ག་ིསློད་གནས། རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། ② རང་ཉིད་བསད་པ། རང་ས་

རང་གནས། ③ སར་རྒྱུན་རང་འཇགས། མ་ིགངས་སར་བཅག་མེད་པར་རང་གནས་སུ་བཞག་པ། 

རང་གནས་པ། [མངློན]རྐུན་མ། 

རང་གནློང་ངློས་ལེན། རང་གི་བས་ཉེས་རང་གིས་ངློས་ལེན་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་automatic checkཟེར། 

རང་དཔེ་གཞན་སྟློན། རང་གི་སྤློད་བཟང་གཞན་གི་མིག་དཔེ་བལ་སར་སྟློན་པ། 

རང་ཕན། མི་སློ་སློ་ལ་ཕན་པ་འབྱུང་བའི་བ་བ། 

རང་ཕན་གཞན་གནློད། རང་ཉིད་ལ་ཕན་པའི་ཆེད་དུ་མི་ལ་གནློད་སྐྱེལ་བ། ཁེ་སློགས་འདློད་རྔམ་

གིས་རང་ཕན་གཞན་གནློད་བེད་པ། 

རང་ཕློགས། ① རང་དང་ཐག་ཉེ་བའི་ས་ཕློགས། ② རང་སློད་སའི་ཕློགས། ③ རང་གི་གཉེན་

ཕློགས་སམ་མཐུན་ཕློགས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁློན་མེད་དང་། གློགས་པློ། བློ་ཉེ། མཛའ་

བཤེས། ཟུན། ཡིད་གཅུགས་བཅས་སློ།། ④ རང་གི་རིང་ལུགས། 

རང་བ། མློས་པའམ་དགའ་བ། རེས་སུ་ཡི་རང་བ། ཡི་མི་རང་བ། ཤིན་ཏུ་རང་བའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན། 

རང་བབ། ① རང་གི་གནས་ཚུལ། གཟུགས་སྟློབས་ཀི་རང་བབ། འཁློས་ཀའི་རང་བབ། ② རང་

བཞིན་གིས་བབས་པ་མ་ལྷུང་བ། འབས་བུ་སྨིན་ནས་རང་བབ་ཏུ་ལྷུང་བ། ③ རང་སློའམ་རང་

འཇགས། སྤློད་པ་རང་བབ་ཏུ་གནས་པ། 

རང་བབས། རང་བབ་དང་འདྲ། 

རང་བུ། ① ཆིག་རྐྱང་ངམ་ཧྲེང་བུ། མློ་རྒན་རང་བུ། ② རེང་བུ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རང་བང་ཆུབ། ① རང་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ། ② རང་སངས་རྒྱས། 

རང་བང་གཉིས། རང་སངས་རྒྱས་དང་སངས་རྒྱས་གཉིས་སམ་རང་བང་ཆུབ་དང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་གཉིས། 

རང་བན་ཆུད་པ། ཁློང་དུ་ཆུད་པའི་སྦངས་པ་མཐར་ཕིན་པ། རིག་གནས་ལྔ་ལ་རང་བན་ཆུད་པ། 

ལག་རལ་རང་བན་ཆུད་པ། བཟློ་ཞིང་དམག་ལས་ཀི་ཤེས་ཡློན་ཚང་མ་རང་བན་ཆུད་པ། 

རང་བན་དུ་འཁློར། བསྐློར་མཁན་མེད་པར་རང་བཞིན་གིས་འཁློར་བ། 

རང་བན་དུ་འགིང་བ། རང་སྟློབས་ཀིས་དབང་དུ་འདུ་བའི་དློན། 

རང་བན་ཚུད་པ། རང་བན་ཆུད་པ་དང་འདྲ། 

རང་བས་རང་མློང་། རང་གིས་བས་པའི་ལས་ཀི་འབས་བུ་རང་ལ་སྨིན་པ། 

རང་བྱུང་། ① སྐྱེས་བུའ་ིརློལ་བ་ལ་མ་ལློས་པར་རང་བཞིན་གིས་བྱུང་བ། ཡློན་ཏན་རང་བྱུང་མ་ཡིན་པ། 

ཐློན་ཁུངས་རང་བྱུང་། རང་བྱུང་ཁམས་ལས་འདས་པ། ② ཆློས་ཀ་ིདབིངས། ③[མངློན]ཚངས་པ། 

རང་བྱུང་སྐད་རིགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་natural languageཟེར། 

རང་བྱུང་ཁམས། འཇིག་རེན་ན་ཡློད་པའི་སློག་ཆགས་དང་སློག་ཆགས་མིན་པ་ཡློད་ཚད་ཐམས་

ཅད་ལ་ཟེར་ཤིང་། དངློས་པློའི་ཁམས་ཧྲིལ་པློའློ།། རང་བྱུང་ཁམས་ལ་དབང་སྒྱུར་མཁན། མི་

དང་མི་ཡི་ལག་པ་ཡིན། 

རང་བྱུང་ཁཱ་སར་པཱ་ནི། ཙན་དན་གི་ཤིང་ཞིག་ལ་བཟློ་བློས་བཅློས་མ་དགློས་པར་རང་བྱུང་དུ་

འཁྲུངས་པའི་སྤན་རས་གཟིགས་ཁཱ་སར་པཱ་ཎིའི་འདྲ་སྐུ། 

རང་བྱུང་ལྔ་ལན། ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཡློད་པའི་སྐུ་རེན་ཞིག སར་གི་བཤད་སློལ་ལ་ཕིའི་སྐུ་

ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ཕག་སྟློང་སྤན་སྟློང་རང་བྱུང་གཅིག ནང་ཙན་དན་སྦྲུལ་སྙིང་

གི་སློང་པློ་ལས་བྱུང་བའི་འཕགས་པའི་སྐུ་རང་བྱུང་གཅིག་སློང་བཙན་སམ་པློ། རྒྱ་བཟའ་ཀློང་

ཇློ། བལ་བཟའ་ཁི་བཙུན་ཏེ་གསུམ་ཐིམ་པ་བཅས་ལ་རང་བྱུང་ལྔ་ལན་ཞེས་གགས་ཤིང་། རང་

བློན་ལྔ་ལན་ཡང་ཟེར། 



  1341  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རང་བྱུང་གི་མཆློད་རེན་བརྒྱད། ༡ མ་ག་དྷར་བདེ་བེད་ཀི་མཆློད་རེན། ༢ སིངྒ་ལ་རི་བློ་ཏཱ་ལའི་མཆློད་

རེན། ༣བལ་ཡུལ་བ་རུང་ཁ་ཤློར། ༤གད་ཀི་ཡུལ་དུ་གློ་མ་སཱ་ལ། ༥ ལི་ཡུལ་དུ་འགེའུ་དེ་ཤན། 

༦ ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་ཀ་ནི་ཀ ༧ ཨློ་རྒྱན་དུ་དྷརྨ་ཙ་ཀྲ། ༨ཟ་ཧློར་དུ་བདེ་བེད་གཞློན་ནུ་བརྒྱད། 

རང་བྱུང་གི་འཕགས་པ་མཆེད་བཞི། བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་བཤད་སློལ་ལ། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་

པློས་པློ་ཏ་ལ་ཕློ་བང་དམར་པློ་བཞེངས་ཟིན་རེས་རང་ཉིད་ཀི་སྤྲུལ་པའི་དགེ་སློང་ཞིག་བལ་ཡུལ་

དུ་བཏང་ནས་བལ་ཡུལ་གི་མཐའ་མཚམས་སུ་ཙནྡན་གི་ནགས་གསེབ་ཏུ་ཡློད་པའི་ཤིང་ཙནྡན་

གི་ལློན་ཤིང་གས་སྲུབས་ཡློད་པ་ཞིག་གི་ནང་ནས་རང་བྱུང་དུ་ཐློན་པའི་འཕགས་པ་ལློ་ཀེ་ཤྭ་རའི་

སྐུ་བརན་མཆེད་བཞི་ཡློད་པ་བློད་དུ་གདན་དྲངས་སྐབས་སྐུ་བརན་སློ་སློས་རིམ་བཞིན་དུ་གསུང་

བློན་པ་ལར་གཅིག་བལ་ཡུལ་ཡམ་བུ་ཡ་འགལ་དུ་བཞག་པ་འཕགས་པ་འཇའ་མ་ལི། དེ་འློག་

བལ་བློད་ཀི་མཐའ་མཚམས་སུ་བཞག་པ་འཕགས་པ་དབུ་ཁང་། དེ་འློག་མངའ་རིས་མང་ཡུལ་དུ་

བཞག་པ་འཕགས་པ་ཝ་ཏི། དེ་འློག་འཕགས་པ་ལློ་ཀེ་ཤཱ་ར་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་མཆློད་

ཡུལ་དུ་གདན་དྲངས་པ་དེང་སྐབས་རེ་ཕློ་བང་པློ་ཏ་ལའི་འཕགས་པ་ལྷ་ཁང་གི་རེན་གཙོར་

བཞུགས། དབུས་གཙང་དམག་འཁྲུག་གི་སྐབས་སུ་ སྐྱིད་ཤློད་སེ་པ་ཨ་དཔལ་གིས་སློག་པློར་

དམག་རློགས་ཞུ་རེན་དུ་སྤད་དེ་ལློ་འགའ་ཤས་སློག་ཡུལ་དུ་འཁར་ཞིང་རེས་སུ་སློག་པློའི་རྒྱལ་

མློ་དཱ་ལིའི་གུན་ཇི་ལ་སྟློང་འཁློར་ཧློ་ཐློག་ཐུས་བསྐུལ་མ་གནང་བ་ལར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པར་

ཆེད་དུ་འབུལ་བར་འློངས་པ་དང་། པློ་ཏ་ལའི་ཕློ་བང་དཀར་པློ་གསར་བཞེངས་ཀི་རེན་འབེལ་

མཛད་སློ་ཚུགས་པ་གཉིས་མ་བསྒིགས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཛོམས་པ་བཞིན། སར་གི་བཞུགས་ཡུལ་

འཕགས་པ་ལྷ་ཁང་རང་དུ་རང་འཇགས་བཞུགས་སུ་གསློལ་བ་ཡིན། 

རང་བྱུང་ཆུ་ལུམས། མིས་རློལ་བ་བས་ནས་བཟློས་པའི་ཆུ་ཚན་མ་ཡིན་པར་རང་བྱུང་གི་ཆུ་ཚན་

ནང་དུ་ཞུགས་པའི་ལུམས་ཀི་མིང་སྟེ། ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེས། རང་བྱུང་ཆུ་ལུམས་ནི། རྡློ་

སློལ་གི་དྲློད་ཀིས་ཁློལ་བའི་རང་བྱུང་གི་ཆུ་ཚན་ནང་ཞུགས་པའི་ལུམས་ཀི་མིང་དང་། བཅློས་

མའི་ཆུ་ལུམས་ནི། བདུད་རི་ལྔའི་ལུམས་ལ་བུ་རློལ་བ་བས་ནས་བཅློས་པའི་ལུམས་ནང་

ཞུགས་པའི་མིང་ངློ་།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རང་བྱུང་གཉིས། དྲི་ཆེན་དང་དྲི་ཆུ་གཉིས་ཀི་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། རང་བྱུང་གཉིས་ནི་དྲི་ཆེན་དང་དྲི་ཆུ་གཉིས་ཀི་གབ་མིང་ངློ་།། ཞེས་གསུངས་སློ།། 

རང་བྱུང་གནློད་པ། ས་ཆུ་སློགས་རང་བྱུང་གི་ཁམས་ལས་བྱུང་བའི་གནློད་འཚེ་དཔེར་ན་ས་གཡློ་

དང་ཆུ་ལློག་ལློ་ཉེས་སློགས་ལ་བུ། 

རང་བྱུང་སྣློད་ཀ་ིའཇིག་རེན། འབད་རློལ་གིས་བཅློས་པར་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་པའ་ིའཇིག་རེན་ཁམས། 

རང་བྱུང་བ་ཐ་སྙད་གསུམ་ལན། སློམ་ལན། ལ་བ་དང་། མཚན་མཐུན་པ་གསུམ། 

རང་བྱུང་ཚན་རིག རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་དངློས་རས་དང་སྣང་ཚུལ་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བེད་པའི་

ཚན་རིག་ཅིག་ཡིན། དེའི་ཁློངས་སུ་དངློས་ཁམས་རིག་པ་དང་། རས་འགྱུར་རིག་པ། སློག་

ཆགས་རིག་པ། རི་ཤིང་རིག་པ། གཏེར་རས་རིག་པ། གཟུགས་ཁམས་ཆགས་ཚུལ་རིག་པ། 

རིས་རིག་སློགས་ཡློད། 

རང་བྱུང་ཟངས། ས་འློག་ཏུ་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་པའི་ཟངས། 

རང་བྱུང་ཡུལ་ལློངས། བཅློས་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕི་རློལ་ཡུལ་གི་དངློས་པློ་དང་ཡུལ་ཁམས་ལ་ཟེར་བ་

ཡིན། དེ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་རི་ཆུ་དང་མེ་ཏློག རྩྭ་ཤིང་། ཀླུ་ཐང་། རྒྱ་མཚོ་སློགས་དང་། ད་

དུང་གངས་ལྷགས་དང་། ཆར་པ། སྨུག་པ་སློགས་རང་བྱུང་གི་སྣང་ཚུལ་ལས་གྲུབ་པའི་རྣམ་པ་

རྣམས་ཡིན་དགློས་པ་མ་གཏློགས། གློང་ཁེར་དང་། གྲུ་ཁ། འཛུགས་སྐྲུན་དངློས་པློ། ཞིང་ཁ་

སློགས་ཚུད་མེད། 

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་ཡེ་ཤེས་གནས་པའི་དབིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་

མེད་པའི་རིག་པའློ།། 

རང་བྱུང་རགས། ཆུ་འགློག་བེད་རང་གྲུབ་ཀི་རགས། 

རང་བྱུང་རིང་ལུགས། རློམ་རིག་སྒྱུ་རལ་གི་གསར་རློམ་ནང་ཐློན་པའི་ཕློགས་ལྷུང་གི་རིགས་ཤིག་

ཡིན། དེ་ནི་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དུས་སྨད་དུ་བྱུང་བའི་རློམ་རིག་སྒྱུ་རལ་གི་

བསམ་པའི་རླབས་རྒྱུན་ཞིག་ཡིན་དེའི་ངློ་བློ་ནི་ཕི་ཚུལ་ཐློག་ནས་དངློས་ཡློད་ཀི་སྣང་ཚུལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

འགའ་ཞིག་བཀློད་པ་དང་། སྒྱུ་རལ་གི་རགས་བསྡུས་ལ་སྣང་ཆུང་བེད་པ། བི་བའི་དློན་དང་

དངློས་པློར་སྤི་ཚོགས་དང་ཆབ་སིད། སྤློད་ཚུལ། མཛེས་རལ་རིག་པ་བཅས་ཀིས་གདེང་

འཇློག་བེད་རྒྱུ་ཁས་ལེན་གི་མེད། རང་བྱུང་རིང་ལུགས་ནི་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་

ལློ་རབས་དྲུག་ཅུའི་ནང་ཡློ་རློབ་ཏུ་ཐློན་པ་དང་། དུས་རབས་བདུན་ཅུ་ནས་བརྒྱད་ཅུའི་བར་ཡློ་

རློབ་ནུབ་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་དུ་དར་ཁབ་ཆེན་པློ་བྱུང་། 

རང་བྱུང་ལི་ཁི། ཆུ་བློ་སིནྡྷུ་ལས་ཐློན་པའི་ལི་ཁི་སྤུས་ལེགས་ཤིག་སྟེ། ས་སིནྡྷུ་ར་ཞེས་ཟེར། 

རང་བྱུང་སློལ་རླངས། ས་སྣུམ་དང་། རྡློ་སློལ་སློགས་ཀི་གཏེར་ཁ་ནས་ཐློན་པའི་འབར་རས་ཀི་

རླངས་པ་ཞིག 

རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱློབ་ས་ཁུལ། སྐྱེས་མློས་ཚལ་སློགས་རང་བྱུང་ས་ཆར་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་དགློས་པའི་

ས་ཁུལ་ལ་གློ 

རང་བློན། རློལ་བ་ལ་མ་བརེན་པར་བྱུང་བ། ལྷ་སྐུ་རང་བློན། མ་ཎི་རང་བློན། 

རང་བློན་ལྔ་ལན། རང་བྱུང་ལྔ་ལན་དང་དློན་གཅིག 

རང་སྦློང་། སློབ་གཉེར་བ་སློ་སློས་ཤེས་བའི་གནས་ལ་རང་ཁློ་ནས་སྦློང་ཞིང་དགེ་རྒན་གིས་སློབ་

འཁིད་བ་མི་དགློས་པ། དབིན་སྐད་དུ་self-learningཟེར། 

རང་དབང་། བ་སྤློད་ཐམས་ཅད་གཞན་ལ་བསྟུན་མི་དགློས་པ། མི་ལུས་ཀི་རང་དབང་། འགློ་སྤློད་

ཀི་རང་དབང་། རང་དབང་རང་བདག རང་དབང་རང་བཙན། རང་དབང་རང་འཛིན། རང་དབང་

རང་ལ་མེད་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འགློག་པ་མེད་པ་དང་། ང་ཡིར་བ། ལློས་པ་མེད་པ། 

བདག་གིར་བ། བདག་དབང་། གཞན་གིས་མ་བཟུང་བ། གཞན་ལ་མ་རག་པ། རང་གར་སྤློད། 

རང་གིར་བེད། རང་དགའ་བཅས་སློ།། 

རང་དབང་གི་གྲུ་ཁ། སློ་ཁལ་འཇལ་མི་དགློས་པའི་གྲུ་ཁ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

རང་དབང་གི་དབང་ཆ། རང་དབང་གི་ཐློབ་ཐང་དབང་ཆ། 

རང་དབང་ཅན་གི་ཚིག་ཕད་དྲུག རེས་འཇུག་ལ་ལློས་མི་དགློས་པའི་རང་དབང་ཅན་གི་ཚིག་ཕད་

དྲུག་ནི། ༡ ནི་སྒ་དང་། ༢ དང་སྒ། ༣དེ་སྒ། ༤སྤི་སྒ། ༥ བདག་སྒ། ༦ དགག་སྒ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རང་དབང་གློག་ལམ་སྐློག་ཉན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་

སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་active wiretappingཟེར། 

རང་དབང་འཇིགས་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་acrive threatཟེར། 

རང་དབང་ཐློབ་པ། དློན་བསྒྲུབ་པ་ལ་རང་དབང་ཡློད་པའམ་རང་དབང་ཐློབ་པ། 

རང་དབང་མེད་པ། ① གཞན་ལ་ལློས་དགློས་པ་དང་བརེན་དགློས་པ། ཁིམ་ཚང་གར་སྐྱེས་འདམ་ཀའི་

རང་དབང་མེད། ② རང་གིས་བདག་སྤློད་མི་ཐུབ་པའམ་ཚོད་འཛིན་མི་ཐུབ་པ། གད་མློ་རང་དབང་

མེད་པར་ཤློར་བ། ཐལ་མློ་རང་དབང་མེད་པའི་ཤློར་བ། ཐལ་མློ་རང་དབང་མེད་པར་རྡེབ་པ། 

རང་དབང་ཚིག་ཐློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་active vocabularyཟེར། 

རང་འབབ། རང་བཞིན་གིས་འབྱུང་བའམ་ཐློན་པ། བག་གསེབ་ནས་ཆུ་ཚན་རང་འབབ། འློ་མ་རང་

འབབ། གཙང་པློ་རང་འབབ་རྒྱུན་མི་འཆད། 

རང་འབྱུང་། རང་བྱུང་དང་དློན་མཚུངས་ཏེ། རང་བཞིན་གི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་གྲུབ་པའི་དློན་

གི་ཐ་སྙད་དུ་སྦར་བའློ།། 

རང་འབློར་ལྔ། འབློར་བ་བཅུའི་ནང་གསེས་རང་ངློས་ལློས་ཏེ་ཚང་དགློས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ལྔ་སྟེ། མི་

ཉིད་ཡིན་པ་དང་། ཡུལ་དབུས་སུ་སྐྱེས་པ། དབང་པློ་ཚང་བ། ལས་མཐའ་མ་ལློག་པ། སེ་སྣློད་

གསུམ་ལ་དད་པ་བཅས་ལྔའློ།། 

རང་མལ། རང་སའམ་རང་གནས། ཉི་མ་ཤར་ནས་བ་མློ་རང་མལ་དུ་ཡལ་བ། ནམ་ལངས་པ་དང་

མུན་པ་རང་མལ་དུ་ཡལ་བ། ཟབ་སྨན་བཏང་བས་ན་ཟུག་རང་བལ་དུ་འཇློམས་པ། 

རང་མི། ཁིམ་ཚང་ངམ། རྒྱལ་ཁབ་བམ། ཕློགས་གཏློགས་སློ་སློ་རང་གི་མི། ཕིར་སློད་རང་མི། རང་

མི་ནང་ཚགས། 

རང་མིང་། རང་གི་མིང་རགས། རང་མིང་འགློད་པ། རང་མིང་མ་བཀློད་པའི་འློས་ཤློག་བླུག་པ། རང་

མིང་འབློད་པ། རང་མིང་ཆེ་གེ་མློ། ཁློད་ཀི་རང་མིང་ལ་ཅི་ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རང་མིང་སྐུང་བ། རང་གི་མིང་སེད་ནས་བ་བ་སྒྲུབ་པ། 

རང་མིང་མ་བཀློད་པའ་ིའདེམས་ཤློག རང་མིང་མ་བཀློད་པའ་ིའདེབས་ཤློག་འཕེན་པའ་ིཐབས་ཤེས་ཤིག 

རང་མིན་ཁབ་བེད་འགློག ཚད་མ་རིགས་གཏེར་ལས་བྱུང་བའི་བརྒྱུད་འགལ་གི་འཇློག་བེད་ཞིག་

སྟེ་མི་རག་པ་ལ་བུ་ལ་ཆ་མཚོན་ན་མི་རག་པ་རང་མ་ཡིན་པ་དེ་རག་པ་ཡིན་ལ་དེའི་ཁབ་བེད་

དམ་ཡང་ཁབ་བ་གང་རུང་ལ་འདུས་མ་བས་དང་། ཡང་ན་ནམ་མཁའ་ལ་བུ་ཡིན་ལ། དེ་ལར་ན་

མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཤུགས་སམ་བརྒྱུད་ནས་འདུས་མ་བས་སམ་ནམ་མཁའ་བཀག་པས་མི་

རག་པ་དེ་དེ་གཉིས་དང་བརྒྱུད་ནས་འགལ་ཞེས་པའི་དློན། 

རང་མིན་འགློག་པ། ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་ལུགས་ཀི་དངློས་འགལ་གི་རྣམ་གཞག་གམ་འཇློག་

བེད་ཞིག་སྟེ། བུམ་པ་ལ་བུ་ལ་ཆ་མཚོན་ན་བུམ་པ་རང་མ་ཡིན་པ་སྟེ་བུམ་མིན་ཡིན་ལ། དེ་ལར་

ན་བུམ་པ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་དངློས་སུ་བཀག་པས་དེ་གཉིས་དངློས་སུ་འགལ། 

རང་མེད་མ་ིམེད། རང་གཞན་གཉིས་ཀ་རྨེག་མེད་དུ་བཏང་བའམ་རང་གཞན་གཉིས་ཀར་དློན་ཕན་མེད་པ། 

རང་མེད་གཞན་འཚོལ། རང་ལ་མེད་ཀང་གཞན་ལ་འཚོལ་བ། 

རང་མློས། རང་རང་གི་འདློད་མློས། རང་མློས་ཀིས་ཞུགས་པ། མ་བསྐུལ་རང་མློས། རང་མློས་རང་

འགུལ་གིས་ལས་དློན་སྒྲུབ་པ། རང་མློས་ལས་རིགས། 

རང་མློས་ཉློ་འཚོང་། དངློས་པློ་ནློར་རས་དང་ཅ་ལག་སློགས་རང་གི་གང་མློས་ཉློ་འཚོང་བེད་པ་ལ་ཟེར། 

རང་དམག་ཐུག་འཛོམས། རང་ཕློགས་དམག་དཔུང་ཕློགས་སློ་སློ་ནས་འཛོམས་པ། 

རང་རིས། རང་གི་རང་ལ་བརི་མཐློང་བེད་པ། 

རང་བཙན། བདག་དབང་རང་སློ་སློས་འཛིན་པ། ཁིམས་འགློ་རང་བཙན། རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ། 

རང་ཚིག རང་གིས་བཤད་པའི་ཚིག 

རང་ཚིག་གིས་གནློད་པ། རང་གི་ཁས་བངས་བས་པའི་དློན་དང་རང་གིས་དགག་པའི་དློན་གཉིས་

ཕན་ཚུན་ས་ཕིའི་ལ་བ་འགལ་བར་གྱུར་པ། 

རང་ཚིས། རང་ཁློ་ན་འཚོ་ཐབས་བེད་པ། 

རང་ཚུགས། རང་རྐྱ། འཚོ་ཐབས་རང་ཚུགས། སྒེ་མློ་སྟློང་པས་རང་ཚུགས་མི་ཐུབ། བསམ་སྤློད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཞན་དྲིང་མི་འཇློག་པར་རང་ཚུགས་ཟིན་པ། 

རང་ཚུགས་ཁེ་དབང་། གཙོ་བདག་གི་ཁེ་དབང་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

རང་ཚུགས་སྒིག་སྒྱུར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་independent compelationཟེར། 

རང་ཚུགས་ཟིན་པ། ཡིན་ལུགས་ཚུལ་ལན་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

རང་ཚོད། རང་གི་བབས་ཚད། ཕློ་རང་ཚོད་ཟིན་ན་མཁས་པ་ཡིན། རང་ཚོད་རང་གིས་མ་བཟུང་ན། 

ཁ་ལ་ཀློ་ལྕག་ཉློས་ཡློང་ངློ་།། 

རང་ཚོད་ཟིན་པ། བ་སྤློད་གང་ཞིག རང་གི་བས་པའི་ཚོད་རང་གིས་བཟུང་ཐུབ་པ། 

རང་མཚན། ① ཆློས་གཞན་དང་ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་མ་འདྲེས་པར་གནས་པའི་དངློས་པློ་སྟེ། དཔེར་

ན། བུམ་པ་དེ་ཀ་བ་དང་ར་དང་བ་གང་ལ་བུ་གང་དང་ཡང་མ་འདྲེས་པར་རང་ཉིད་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་

གནས་པ། ② རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་དངློས་པློ་སྟེ། རློག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་

པར་ཡུལ་རང་ངློས་ནས་གྲུབ་པའི་དངློས་པློ། ཀ་བ་དང་བུམ་པ་ལ་སློགས་པ་དགག་བ་བཅད་པ་

དང་དློན་སྤི་འཆར་བ་ལ་མི་ལློས་པར་མངློན་སུམ་གི་ངློར་རང་ཉིད་འཆར་དུ་ཡློད་པའི་འདུས་བས་

ཀི་ཆློས་རྣམས་སློ།། འདུས་བས་ཐམས་ཅད་རང་མཚན་ཡིན། བུམ་པའི་མི་རག་པ་དེ་བུམ་པའི་

རང་མཚན་དུ་འཇློག གདུང་འདེགས་ཀི་དློན་བེད་ནུས་པ་དེ་ཀ་བའི་རང་མཚན་ཡིན། 

རང་མཚན་འཇློག་ཚུལ་ལྔ། ༡ ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་རང་མཚན། ༢ དློན་བེད་ནུས་པའི་རང་མཚན། 

༣ཡུལ་སྟེང་ནས་གྲུབ་པའི་རང་མཚན། ༤ སྒ་རློག་གིས་བཏགས་པ་ལ་མ་ལློས་པར་གྲུབ་པ། ༥ 

རང་འཛིན་རློག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ལྔ། 

རང་མཚན་སྟློང་པར་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས། སྟློང་ཉིད་ཉི་ཤུ་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་

སྟེ། ཆློས་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་བ་སློགས་དང་གཟུགས་སུ་རུང་བ་སློགས་རྣམས་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་

དེ། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ངློ་བློ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དག་ལ་བདག་གཉིས་གང་རུང་གི་སྟློང་པར་

རློགས་པའི་མཁེན་པའློ།། 

རང་མཚམས་ཀིས་སྐུལ་འདེད། རང་སྣང་གང་ཤར་གིས་བསྐུལ་འདེད་བས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རང་མཚམས་བསྐྱུར་འཇློག རང་གི་འདློད་པ་ལར་བེད་དུ་བཅུག་པ། 

རང་མཚམས་ཁིམས་རྐུན། ཁིམས་ས་གློང་མར་སྙན་སེང་ཆློག་མཆན་མ་ཞུས་པར་ཁིམས་ཐག་རང་

གིས་གཅློད་པ། 

རང་འཚམ། འློལ་ཚོད་དམ་ཁུངས་སམ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ། རང་འཚམས་བཅློས་རྒྱབ་པ། དམངས་

ཀིས་གློས་བསྡུར་བས་པ་ལས་རང་འཚམ་གིས་ཐག་བཅད་མེད། 

རང་འཛིན་རློག་པའི་ཞེན་གཞི། རྣལ་འབློར་སྤློད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་དང་སེམས་ཙམ་པ་གཉིས་

ཀི་ལུགས་ལར་ན། མཚན་གཞི་བུམ་པ་ལ་བུར་རང་འཛིན་པའི་རློག་པ་ནི་རང་འཛིན་རློག་པ་

ཡིན་ལ། ཞེན་པ་ནི་འཛིན་པའི་དློན་ཡིན། ཞེན་གཞི་ནི་འཛིན་རྒྱུའི་ཡུལ་དེ་ལ་ངློས་འཛིན་

དགློས། བུམ་འཛིན་རློག་པ་ལ་མཚོན་ན་བུམ་པ་བུམ་འཛིན་རློག་པའི་ཞེན་གཞི་ཡིན། བུམ་པ་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཀང་བུམ་པ་རང་འཛིན་རློག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཇློག་པ་ཡིན། མདློ་སེ་སྤློད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་རྡུལ་ཕན་ཆ་

མེད་བསགས་པའི་རགས་པ་ཁས་བངས་པས་སེམས་ཙམ་པ་དང་མི་འདྲ་བར་ཡློད་པ་ཡིན་ན་

རང་འཛིན་རློག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་ཁབ་པ་ཁས་བངས་པ་ཡིན། 

འདི་རྣམས་ཐུའུ་བཀྭན་ཆློས་ཀི་ཉི་མས་མཛད་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཞིན་བཀློད་པ་ཡིན། ཁློ་བློ་

བིས་བློས་བརགས་པ་ལ། རྣལ་འབློར་སྤློད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་། མདློ་སེ་སྤློད་པའི་

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་གཉིས་ཀས་གཞི་གྲུབ་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཁབ་པ་ཁས་

ལེན་པས། རང་འཛིན་རློག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དང་། མ་གྲུབ་པ་

ཁས་བངས་མ་བངས་ཀི་སློ་ནས་ཁད་པར་འབེད་དཀའ་ཡིན།

རང་འཛིན་ཚད་མ། གཟུགས་སྒ་དྲི་རློ་རེག་བ་ལྔ་འཛིན་པའི་དབང་པློ་སློ་ལྔའི་ཤེས་པ་མ་འཁྲུལ་བའློ།། 

རང་ཞབས། རང་གི་མངའ་འློག 

རང་ཞལ། ① རང་གི་ངློའི་ཞེ་ས། ② ཆློས་ཉིད་དང་གཉུག་སེམས། 

རང་ཞི་དློན་གཉེར། ① རང་དློན་ཞི་བདེ་དློན་གཉེར། ②[མངློན]རང་སངས་རྒྱས། 

རང་ཞིག རང་བཞིན་གིས་ཞིག་པ། སྦྲུལ་མདུད་རང་ཞིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རང་ཞེན། རང་གིས་རང་ལ་གཅེས་པར་འཛིན་པའམ་རང་ཕློགས་ཀི་ཤ་ཚ་མི་འདློར་བ། 

རང་གཞན། རང་དང་གཞན་གཉིས་བསྡུས་པའི་ཚིག རང་གཞན་གཉིས་ཕན། 

རང་གཞན་ཕུང་ལ་སྦློར། རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ལ་སྐྱློན་ཆེན་པློ་ཡློང་བར་བཟློས་པའི་དློན། 

རང་བཞིན། ① ངང་ཚུལ་དང་། ངློ་བློ། གཤིས་ཀ ཞི་བའི་རང་བཞིན། རང་བཞིན་བཟང་པློ། རང་

བཞིན་བརན་པློ། རང་བཞིན་འགྱུར་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ངློ་བློ་དང་། ཡང་དག་གྲུབ། རང་

གི་ངློ་བློ། རང་གཟུགས་བཅས་སློ།། ② བཅློས་མིན་དང་། འབད་རློལ་མེད་པ། རང་བཞིན་གི་

དུག རང་བཞིན་གི་དག་བློ། རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་འགྱུར་བ། ③[མངློན]ཆློས་ཐམས་ཅད་

ཀི་རང་བཞིན་བདག་མེད་པར་གཅིག་ཡིན་པས་གངས་གཅིག་མཚོན། 

རང་བཞིན་གི་སྐད། རྒྱ་གར་གི་སྐད་རིགས་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག

རང་བཞིན་གི་བསྐལ་དློན། བསྐལ་དློན་གསུམ་གི་ནང་གསེས། དངློས་པློ་གང་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་

བར་དུ་ཆློད་དེ་མཐློང་མི་ནུས་པ། དཔེར་ན། ཤ་ཟ་དང་བར་སིད་ལ་བུའློ།། 

རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ། སློག་གཅློད་པ་སློགས་སངས་རྒྱས་ཀིས་བཅས་པའི་བསབ་ཁིམས་

མིན་པར་རང་བཞིན་གི་སིག་པ། 

རང་བཞིན་གི་རགས། རློད་གཞི་ཆློས་ཅན་གི་སྟེང་དུ་ཞེ་འདློད་དམ་སྒྲུབ་འདློད་པའི་སྒྲུབ་ཆློས་དེ་

གཏན་ཚིགས་རང་དང་ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་ཏེ། 

དཔེར་ན། རློད་གཞི་སྒའི་སྟེང་དུ་སྒྲུབ་ཆློས་མི་རག་པ་དེ་གཏན་ཚིགས་བས་པ་རང་དང་ངློ་བློ་

དབེར་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས། 

རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རློག་པ། དེ་ཡང་དང་པློ་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དང་། གཉིས་

པ་འདློད་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་རློག་པ་བཞི་བཅུ། གསུམ་པ་གཏི་མུག་ལས་གྱུར་པའི་རློག་པ་

བདུན་ལས། དང་པློ་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ནི། ཨཱརྱ་དེ་བའི་སྤློད་བསྡུས་ལས། 

༡ འདློད་ཆགས་དང་བལ་བ་དང་། ༢ འདློད་ཆགས་དང་བལ་བར་མ་དང་། ༣ཤིན་ཏུ་འདློད་

ཆགས་དང་བལ་བ་གང་ཡིད་ཀིས་འགློ་བ་དང་། ༤ འློང་བ་དག་དང་། ༥ མ་ངན་དང་། ༦ མ་

ངན་བར་པ་དང་། ༧ ཤིན་ཏུ་མ་ངན་པར་གྱུར་པ་དང་། ༨ཞི་བ་དང་། ༩ རྣམ་རློགས་དང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

༡༠འཇིགས་པ་དང་། ༡༡ འཇིགས་པ་བར་མ་དང་། ༡༢ ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པ་དང་། ༡༣སེད་པ་

དང་། ༡༤ སེད་པ་བར་མ་དང་། ༡༥ ཤིན་ཏུ་སེད་པ་དང་། ༡༦ ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་། ༡༧ མི་

དགེ་བ་དང་། ༡༨བཀྲེས་པ་དང་། ༡༩ སྐློམ་པ་དང་། ༢༠ ཚོར་བ་དང་། ༢༡ ཚོར་བ་བར་མ་དང་། 

༢༢ ཤིན་ཏུ་ཚོར་བ་དང་། ༢༣རིག་པ་པློ་དང་། ༢༤ འཛིན་པའི་གཞི་དང་། ༢༥ སློ་སློར་རློག་

པ་དང་། ༢༦ ངློ་ཚ་ཤེས་པ་དང་། ༢༧ སྙིང་རེ་དང་། ༢༨བརེ་བ་དང་། ༢༩ བརེ་བ་བར་མ་དང་། 

༣༠ ཤིན་ཏུ་བརེ་བ་དང་། ༣༡ དློགས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ༣༢ བསྡུས་པ་དང་། ༣༣ཕག་

དློག་གློ གཉིས་པ་འདློད་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་རློག་པ་བཞི་བཅུ་ནི། 

 ༡ ཆགས་པ་བར་མ་དང་། ༢ ཤིན་ཏུ་ཆགས་པ་དང་། ༣དགའ་བ་དང་། ༤ དགའ་བ་བར་མ་

དང་། ༥ ཤིན་ཏུ་དགའ་བ་དང་། ༦ རངས་པ་དང་། ༧ རབ་ཏུ་མགུ་བ་དང་། ༨ངློ་མཚར་པ་དང་། 

༩ རྒློད་པ་དང་། ༡༠ ཚིམ་པ་དང་། ༡༡ འཁྱུད་པ་དང་། ༡༢ འློ་བེད་པ་དང་། ༡༣འཇིགས་པ་

དང་། ༡༤ བརེན་པ་དང་། ༡༥ བརློན་པ་དང་། ༡༦ ང་རྒྱལ་བ་དང་། ༡༧ བ་བ་དང་། 

༡༨འགློགས་པ་དང་། ༡༩ སྟློབས་དང་། ༢༠ དབློག་པ་དང་། ༢༡ སྤློ་བ་དང་། ༢༢ ལྷན་ཅིག་བེད་

པའི་དགའ་བ་ལ་སྦློར་བ་དང་། ༢༣ཤིན་ཏུ་དགའ་བ་ལ་སྦློར་བ་དང་། ༢༤ སེག་པ་དང་། ༢༥ 

རྣམ་པར་སེག་པ་དང་། ༢༦ ཞེ་འགས་པ་དང་། ༢༧ དགེ་བ་དང་། ༢༨ཚིག་གསལ་བ་དང་། ༢༩ 

བདེན་པ་དང་། ༣༠ མི་བདེན་པ་དང་། ༣༡ ངེས་པ་དང་། ༣༢ ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་། ༣༣སྦིན་

པ་པློ་དང་། ༣༤ གཞན་ལ་སྐུར་བ་དང་། ༣༥ དཔའ་བློ་དང་། ༣༦ ངློ་ཚ་བ་མེད་པ་དང་། ༣༧ 

གཡློ་སྒྱུ་དང་། ༣༨སྡུག་པ་དང་། ༣༩ མི་སྲུན་པ་དང་། ༤༠ ག་གྱུ་ཆེ་བའློ།། 

 གསུམ་པ་གཏི་མུག་ལས་གྱུར་པའི་རློག་པ་བདུན་ནི། ༡ མི་གསལ་བ་དང་། ༢ བརེད་ངེས་པ་

དང་། ༣འཁྲུག་པ་དང་། ༤ མི་སྨ་བ་དང་། ༥ སྐྱློ་བ་དང་། ༦ ལེ་ལློ་དང་། ༧ ཐེ་ཚོམ་མློ། 

རང་བཞིན་ཆློས་ཉིད་ཀི་རིགས་པ། རིགས་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ་ཆུ་ཐུར་དུ་འབབ་པ་དང་མེ་

གེན་དུ་འབར་བ་ལ་བུ་འཇིག་རེན་ལ་གགས་པའི་ཆློས་ཉིད་དློ།། 

རང་བཞིན་གི་རློག་པ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ། ཆློས་ཉིད་ཀི་བར་དློ་ལ་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་བརྒྱད་ཅུ་

འགགས་པའི་དང་པློ་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ནི། ཨཱརྱ་དེ་བའི་སྤློད་བསྡུས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལས། ༡ འདློད་ཆགས་དང་བལ་བ་དང་། ༢ འདློད་ཆགས་དང་བལ་བ་བར་མ་དང་། ༣ཤིན་ཏུ་

འདློད་ཆགས་དང་བལ་བའི་གང་ཡིན་ཀི་འགློ་བ་དང་། ༤འློང་བ་དག་དང་། ༥ མ་ངན་དང་། ༦ 

མ་ངན་བར་མ་དང་། ༧ ཤིན་ཏུ་མ་ངན་གྱུར་བ་དང་། ༨ཞི་བ་དང་། ༩ རྣམ་རློག་དང་། ༡༠ 

འཇིགས་པ་དང་། ༡༡ འཇིགས་པ་བར་མ་དང་། ༡༢ ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པ་དང་། ༡༣སེད་པ་དང་། 

༡༤སེད་པ་བར་མ་དང་། ༡༥ ཤིན་ཏུ་སེད་པ་དང་། ༡༦ ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་། ༡༧ མི་དགེ་བ་

དང་། ༡༨བཀྲེས་པ་དང་། ༡༩ སྐློམ་པ་དང་། ༢༠ ཚོར་བ་དང་། ༢༢ ཤིན་ཏུ་ཚོར་བ་དང་། 

༢༣རིག་པ་པློ་དང་། ༢༤འཛིན་པའི་གཞི་དང་། ༢༥ སློ་སློར་རློག་པ་དང་། ༢༦ ངློ་ཚ་ཤེས་པ་

དང་། ༢༧ སྙིང་རེ་དང་། ༢༨བརེ་བ་དང་། ༢༩ བརེ་བ་བར་མ་དང་། ༣༠ ཤིན་ཏུ་བརེ་བ་དང་། 

༣༡ དློགས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ༣༢ བསྡུས་པ་དང་། ༣༣ཕག་དློག་སྟེ་སློ་གསུམ་མློ། 

རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས། ① བསྒྲུབ་བ་དང་། སྒྲུབ་བེད་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན། 

② རང་གར་གི་སྒྲུབ་བེད་དམ་སྒྲུབ་བེད་ལར་སྣང་། 

རང་བཞིན་གི་རགས། རགས་ཡང་དག་གི་ནང་གསེས། ཡིན་པ་སྒྲུབ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་སྟེ། 

དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་ཅན། མི་རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་ངློ་བློ་བདག་གཅིག་གི་འབེལ་

བ་ལ་བརེན་ནས་རགས་དེ་ཡིན་ན་བསྒྲུབ་བ་དེ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའློ།། 

རང་བཞནི་ག་ིརགས་གཉསི། ཁད་པར་ལློས་པ་བའ་ིརགས་དང་། ཁད་པར་དག་པ་བའ་ིརགས་ཏ་ེགཉསི་སློ།། 

རང་བཞིན་གི་སིག་པ། འདི་ལ་རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐློ་བའི་སིག་པ་ཡང་ཟེར། ཡུལ་གང་འཚམས་

ཞིང་ལ་དམིགས་ནས་ཚུལ་ཁིམས་བཅས་པའི་སིག་པ་མ་ཡིན་པར། ངློ་བློ་ཉིད་ནས་མི་དགེ་

སིག་པའི་ལས་ཡིན་པ། དཔེར་ན། ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཀིས། སློམ་པ་མ་ཞུས་མི་དགེའི་ལས་བས་

པ། མི་ཚངས་སྤློད་དང་ཆང་འཐུང་ལ་སློགས་པ། རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐློའི་སིག་པ་སྟེ། སིག་པ་

སིག་ཏུ་མ་ཤེས་མཐློལ་ལློ་བཤགས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རང་བཞིན་གི་གནས། ① ཆློས་སྐུའི་ཞིང་། ② ཆློས་དབིངས། 

རང་བཞིན་གི་མང་འདས། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་སེམས་བདེན་གྲུབ་ཀིས་སྟློང་པའློ།། 

རང་བཞིན་གི་ཚུལ་ཁིམས། སློག་གཅློད་པ་དང་། མ་བིན་པ་ལེན་པ། ལློག་པར་གཡེམ་པ། རྫུན་དུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

སྨ་བ་བཅས་བཞི་སངས་རྒྱས་ཀི་བཅས་ཁིམས་ལ་མ་ལློས་པར་སངས་ན་རང་བཞིན་གིས་

བསློད་ནམས་ཀི་ལས་སུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་ཁིམས་སློ།། 

རང་བཞིན་གི་མཛེས་ཆ། རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་ནང་དུ་མཛེས་ཚོར་འཆར་ཐུབ་པའི་རྣམ་པ་སྟེ། གཙང་

པློ་དང་། ཆུ་བློ། རྒྱ་མཚོ། རི་བློ། མེ་ཏློག ལློན་ཤིང་། སློག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་སློགས་རང་བྱུང་

དངློས་པློ་དང་། རང་བྱུང་གི་ཡུལ་ལློངས་མཛེས་ཆར་ཟེར། སྒྱུ་རལ་མཁས་པ་ཚོས་རང་བཞིན་

མཛེས་ཆ་དེ་བརློད་བར་རང་བཞིན་བི་ཆ་ཟེར། 

རང་བཞིན་གི་ཡན་ལག ཆློས་རབ་རྣམ་འབེད་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་གློ 

རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ། 

རང་བཞིན་གིས་གཡེང་བ། རྣམ་གཡེང་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། སློ་ལྔའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་

རང་བཞིན་གིས་ཁ་ཕིར་བལས་པས་ནང་དུ་མཉམ་པར་འཇློག་མི་ནུས་པའློ།། 

རང་བཞིན་སྒྱུར། [མངློན]ཟླ་བ་གཟས་བཟུང་བ། 

རང་བཞིན་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས། འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་གི་ཡ་གལ། རགས་དང་

བསྒྲུབ་བ་གཉིས་ཀི་ངློ་བློ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་གྱུར་པའི་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་། དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་

ཅན། རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

རང་བཞིན་འགལ་དམིགས་ཀི་རགས། སྣང་རུང་གི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་ནང་གསེས། 

སྒྲུབ་ཆློས་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་རགས་སུ་བཀློད་ནས་དགག་བ་འགློག་པ་སྟེ། དཔེར་ན། 

མེ་སྟློབས་ཆེན་པློས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་དངློས་པློའི་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་སྒྲུབ་བེད་ཚ་

བ་མེ་རགས་སུ་བཀློད་ནས་དགག་ཆློས་ཚ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་དུ་གྱུར་པའི་གང་

རེག་འགློག་པའམ་མེད་ངེས་སུ་སྒྲུབ་པའློ།། 

རང་བཞིན་བརློད་པ། དྲང་པློར་བརློད་པ། 

རང་བཞིན་བརློད་པའི་རྒྱན། དངློས་པློའི་གནས་ལུགས་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་སྒློ་མ་བཏགས་བསྐུར་པ་

མ་བཏབ་པར་བསྟློད་སྨད་ཀི་ཆ་སངས་ནས་དྲང་པློར་བརློད་པའི་ངློས་ནས་རང་བཞིན་བརློད་

པའི་རྒྱན་ཞེས་བ་བ་དེ་ནི་དློན་རྒྱན་སློ་ལྔ་ལས་རྒྱན་དང་པློ་ཡིན་ནློ།། རང་བཞིན་བརློད་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱན་སྤིའི་མཚན་ཉིད། ཚིག་སྦློར་གང་ཞིག་དངློས་པློའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཉིད་ཇི་ལར་བར་སྒློ་སྐུར་

དང་བལ་བར་སྟློན་པའི་ངག་སྟེ། དབེ་ན་བཞི་ལས། རིགས་རང་བཞིན་བརློད་པ། བ་བ་རང་

བཞིན་བརློད་པ། ཡློན་ཏན་རང་བཞིན་བརློད་པ། རས་རང་བཞིན་བརློད་པ་དང་བཞིའློ།། 

རང་བཞིན་རག་ལ་གནས་སྐབས་མི་རག་པ། མུ་སྟེགས་གངས་ཅན་པའི་བརྡ་སྐད་ཞིག་སྟེ་བུམ་པ་ལ་

སློགས་པའི་དངློས་པློ་རྣམས་སྐྱེས་ནས་རྒྱུན་མ་འགག་པའི་བར་གནས་པའི་ཆ་ནས་རང་བཞིན་

རག་པ་དང་། རྒྱུན་འགག་ནས་གཏན་མེད་པའམ་བུམ་པའི་རང་བཞིན་དུ་མ་གྲུབ་པར་སློང་བར་

ཡློད་པའི་ཆ་ནས་གནས་སྐབས་མི་རག་པ་ཞེས་བརློད་པ་ལ་བུ། 

རང་བཞིན་ལ་བའི་དམ་ཚིག་བཞི། ལྷ་པའི་དམ་ཚིག་གསུམ་གི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། ཁམས་གསུམ་བང་

བསྒྱུར་དང་། དུག་གསུམ་ར་བསྒྱུར། འཁློར་བ་གནས་བསྒྱུར། སིད་གསུམ་ཡློངས་སྒློལ་དུ་ལ་བའློ།། 

རང་བཞིན་སྟློང་པ་ཉིད། འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་སྟློང་པ་ཉིད་

ཀིས་ཁབ་པ་སྟེ། རང་བཞིན་གིས་སྟློང་པར་གནས་པ། སྟློང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག 

རང་བཞིན་སྟློང་པ་ཉིད་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས། སྟློང་ཉིད་ཉི་ཤུ་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ། ཆློས་རྣམས་ཀི་གནས་ཚུལ་ནི་རང་བཞིན་ཏེ། འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་ཤེས་མཐློང་གིས་

མ་མཛད་པའི་ཕིར། དེ་ཉིད་ལ་ཆློས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་གཉིས་གང་རུང་མེད་པར་རློགས་

པའི་མཁེན་པའློ།། 

རང་བཞིན་དག་པ་བ། ཚད་མའི་བརྡ་སྐད་ཞིག་སྟེ་ཆློས་དེ་སྨས་ཙམ་གིས་རྐྱེན་གཞན་ལ་མ་ལློས་པ་

གསལ་པློར་གློ་ནུས་པའི་དློན། 

རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་ཁབ་བ་དམིགས་པ། འགལ་བའི་ཁབ་བ་དམིགས་པའི་བཞིའི་ནང་

གསེས། གནློད་བེད་ཀི་ཁབ་བ་རགས་སུ་བཀློད་ནས། གནློད་བའི་ངློ་བློ་འགློག་པ་སྟེ། དཔེར་

ན། ཙན་དན་གི་མེས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་གཞིར་ཆློས་ཅན། གང་རེག་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་

མེད་དེ། ཙན་དན་གི་མེས་ཁབ་པར་ནན་པའི་དངློས་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་ཙན་དན་

གི་མེས་གང་རེག་གི་དངློས་པློ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའློ།། 

རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་ཁབ་བ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་འགལ་



  1353  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

བའི་རང་བཞིན་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་རང་བཞིན་དམིགས་

པའི་རང་རྒྱུད་འཕེན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། མེ་ཚད་མའི་སྟློབས་ཀི་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། མེ་

ཚད་མའི་སྟློབས་ཀིས་ངེས་པའི་ཕིར་ཞེས་བཟླློག་པ་གཞན་རིགས་འཕེན་པའློ།། 

རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་རྒྱུ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་འགལ་བའི་

རང་བཞིན་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་རང་བཞིན་དམིགས་པའི་རང་

རྒྱུད་འཕེན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། མེ་ཚད་མའི་སྟློབས་ཀིས་ངེས་པའི་ཤར་གཞིར་ཆློས་ཅན། 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། མེ་ཚད་མའི་སྟློབས་ཀིས་ངེས་

པའི་ཕིར། ཞེས་བཟླློག་པ་གཞན་རིག་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་རློ། 

རང་བཞིན་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་ངློ་བློ་འགློག་པ་ཞེས་པ་ལ་

བུ་མེ་འབས་ཀིས་གང་རེག་གི་དངློས་པློ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའློ།། 

རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་

འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གསུམ་གི་ནང་གསེས། འགལ་འབས་རགས་

སུ་བཀློད་པའི་ཐལ་འགྱུར་གང་ཞིག བཟླློག་ན་རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པའི་རང་

རྒྱུད་འཕེན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། 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། མེ་ཚད་མའི་སྟློབས་ཀིས་ངེས་པའི་ཕིར། ཞེས་བཟླློག་པ་གཞན་རིགས་འཕེན་པའློ།། 

རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པ། འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པའི་རགས་

བཞིའི་ནང་གསེས། གནློད་བེད་ཀི་ངློ་བློ་རགས་སུ་བཀློད་ནས་གནློད་བའི་ངློ་བློ་འགློག་སྟེ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔེར་ན། མེས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་ཤར་གཞིར་ཆློས་ཅན། གང་རེག་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་

མེད་དེ། མེས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་དངློས་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་མེའི་རང་བཞིན་གིས་

གང་རེག་གི་དངློས་པློ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའློ།། 

རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར། རང་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་

བཞིའི་ནང་གསེས། འགལ་བའི་རང་བཞིན་རགས་སུ་བཀློད་ནས་ཐལ་བ་འཕངས་པ་བཟླློག་ན་

རང་བཞིན་འགལ་དམིགས་ཀི་རང་རྒྱུད་དེ་ཉིད་འཕེན་པ་སྟེ། དཔེར་ན་མེ་ཚད་མའི་སྟློབས་ཀིས་

ངེས་པའི་ཤར་གཞིར་ཆློས་ཅན། 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། མེ་ཚད་མའི་སྟློབས་

ཀིས་ངེས་པའི་ཕིར། ཞེས་བཟླློག་པ་རང་གི་རིགས་གཅིག་པའི་རང་རྒྱུད་འཕེན་པའློ།། 

རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། རྣལ་དུ་གནས་པའམ་རང་སློར་གནས་པ། ནད་མེད་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། 

རང་བཞིན་དུ་མེད་པར་གྱུར་བ། རང་ཤུགས་སུ་མེད་པར་འགློ་བ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

རང་བཞིན་བདུན། མའི་མངལ་དུ་ལུས་ཆགས་པའི་དུས་སུ་ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་གཉིས་ལ་འདུ་བ་ཤས་

ཆེ་ཆུང་ཡློད་པའི་དབང་དང་། དེ་བཞིན་མངལ་དུ་གནས་སྐབས་མའི་ཟས་སྤློད་ཀིས་སྟློབས་

ལས་འདུ་བ་ཡང་ཤས་ཆེ་ཆུང་དུ་གྱུར་པའི་དབང་གིས་མིའི་ལུས་བློངས་དང་སྤློད་ཚུལ་སློགས་

མི་འདྲ་བའི་རླུང་གི་རང་བཞིན་དང་། མཁིས་པའི་རང་བཞིན། བད་ཀན་གི་རང་བཞིན་བཅས་

རྐྱང་པ་གསུམ། རླུང་མཁིས་ལན་པའི་རང་བཞིན། བད་རླུང་ལན་པའི་རང་བཞིན་བཅས་ལན་པ་

གསུམ། རླུང་མཁིས་བད་ཀན་འདུས་པའི་རང་བཞིན་གཅིག་བཅས་བདུན་གི་བསྡུས་མིང་སྟེ། 

བཤད་པ་སྐུའི་རྒྱུད་ལས། ཁུ་ཁག་མངལ་གནས་ཟས་དང་སྤློད་ལམ་གིས། ཉེས་པ་ལྷག་གྱུར་

རང་བཞིན་བདུན་དུ་འགྱུར། རླུང་ཆུང་མཁིས་པ་འབིང་ལ་བད་ཀན་ཆེ། འདུས་པ་མཆློག་ཡིན་

ལན་གསུམ་བར་མར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། གཞན་ཡང་ཐ་མལ་རེན་གི་རྒྱུན་ར་

གསུམ་དང་། མགློ་དབིབས་མི་འདྲ་བ་བདུན། ཀད་པ་མི་འདྲ་བ་བདུན། རུས་མདློག་མི་འདྲ་བ་

གསུམ། ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་མི་འདྲ་བ་བཞི། ལློ་བ་ས་སྙི་བར་མ་གསུམ་བཅས་རང་བཞིན་བདུན་གི་

སྟློབས་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་འདུག་པས་ཞིབ་པར་རང་རང་གི་གནས་སུ་རློགས་པར་བློས་ཤིག 



  1355  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རང་བཞིན་རྣམ་དག གཤིས་ལ་དྲི་མས་མ་གློས་པའི་སེམས་ཀི་ཆློས་ཉིད། 

རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ། གཤིས་རྒྱུད་ཀི་རང་བཞིན་ལ་དྲི་མས་མ་གློས་པར་རྣམ་པར་

དག་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ། 

རང་བཞིན་གནས་རིགས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཚང་རྒྱ་རུང་བའམ། ངློ་བློ་ཉིད་སྐུར་འགྱུར་རུང་

བ་རང་གི་རེན་ཆློས་སུ་འགྱུར་བའི་དྲི་མ་དང་བཅས་པའི་སེམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་ལ་ཟེར། 

རང་བཞིན་པ། ཕལ་པའམ་དཀྱུས་མ། ཡུལ་མི་རང་བཞིན་པ། 

རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས། ① སྣང་རུང་གི་འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་ཡ་གལ། 

སྒྲུབ་བེད་དངློས་པློ་རང་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་སྣང་དུ་རུང་བའི་ཆློས་གང་མངློན་སུམ་ཚད་མས་མ་

དམིགས་པའི་རགས་ཀིས་གཞི་དེར་དངློས་པློ་དེ་ཡློད་པ་བཀག་པ། དཔེར་ན། བུམ་པ་ཚད་

མས་མ་དམིགས་པའི་ཤར་གཞིར་ཆློས་ཅན། བུམ་པ་མེད་དེ། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་

པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། ② འགེལ་ཚུལ་གཞན། དཔེར་ན་བུམ་དག་པ་ཕློགས་ཆློས་ཅན། 

བུམ་པ་མེད་དེ། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀློད་པའི་ཚེ་ན། བུམ་པ་ཚད་

མས་དམིགས་པ་དེ་བུམ་པ་ཡློད་པའི་རང་བཞིན་ནམ་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་བཀག་པ་རགས་

སུ་བཀློད་ནས་བུམ་པ་ཡློད་པ་བཀག་པ་ལ་བུའློ།། 

རང་བཞིན་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར། གཞན་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་བཅུ་བཞིའི་ནང་གསེས། 

རང་བཞིན་དམིགས་པ་རགས་སུ་བཀློད་པའི་ཐལ་འགྱུར་གང་ཞིག བཟླློག་ན་ཁབ་བེད་མ་

དམིགས་པའི་རང་རྒྱུད་འཕེན་པ་སྟེ་དཔེར་ན། ཤིང་མེད་ཀི་བག་རློང་ན་ཆློས་ཅན། ཤིང་ཡློད་

པར་ཐལ། ཤ་པ་ཡློད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས། དེ་ཆློས་ཅན། ཤ་པ་མེད་དེ། ཤིང་

མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་བཟླློག་པ་གཞན་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་རློ། 

རང་བཞིན་ལ་བསྙློན་པ། བསྙློན་དློར་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དངློས་པློའི་རང་གི་ངློ་བློའི་རང་

བཞིན་གང་ཡིན་པ་ལ་བསྙློན་ནས་དེ་ལས་གཞན་པའི་རང་བཞིན་དུ་བསྒྱུར་ནས་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

རང་བཞིན་ལན་འདེབས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་auto-replyཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རང་བཞིན་གསུམ། ཀུན་བརགས་རང་བཞིན། གཞན་གི་དབང་གི་རང་བཞིན། ཡློངས་སུ་གྲུབ་པའི་

རང་བཞིན་གསུམ་ལ་ཟེར། 

རང་བཞིན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་མཁའ་འགློ། གསང་སགས་ཀི་གཞུང་ནས་མཁའ་འགློ་མ་ལ་རིགས་

གསུམ། ཞིང་སྐྱེས་ཀི་མཁའ་འགློ་མ། སགས་སྐྱེས་ཀི་མཁའ་འགློ་མ། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་མཁའ་འགློ་

མ་བཅས་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་ནང་ཚན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་མཁའ་འགློ་མ་སྟེ། གསང་སགས་ཀི་ལམ་ལ་

བརེན་ནས་སངས་རྒྱས་ཟིན་པའི་བུད་མེད་ཀི་རིགས་ལ་ཟེར། 

རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ། ① འབད་རློལ་གིས་མ་བཅློས་པར་གྲུབ་པ། ② རློགས་པ་ཆེན་པློའི་ལུགས་

ལ་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་སྐུ་གསུམ་གི་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་

རློགས་པའི་དློན་ནློ།། 

རང་ཟློན། རང་གིས་རང་ལ་བག་ཟློན་བེད་པ་སྟེ་དཔེར་ན། རང་གིས་རང་ལ་དློ་སྣང་བཞག་ནས་སྐད་

ཆ་གང་བྱུང་མི་ཐལ་བ་བེད་པ་སློགས་ལ་བུ། 

རང་ཟློན་ངློ་བསྟློད། རང་ལ་གནློད་པ་ཡློང་དློགས་ཀིས་བག་ཟློན་བས་ནས་གཞན་ལ་ངློ་བསྟློད་བེད་པ། 

རང་ཟློན་འཛེམ་མེད། རང་ཉིད་ལ་ཉེན་ཁ་ཇི་ཡློང་མི་སེམས་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་auto repeatཟེར། 

རང་གཟུགས། ① རང་ག་ིལུས། རང་གཟུགས་རང་བདག ② ངློ་བློ། རང་གཟུགས་དམར་རནེ་དུ་གསལ་བ། 

རང་གཟུགས་མངློན་པ། དམར་རེན་དུ་ཐློན་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

རང་བཟློ། ཁུངས་མེད་རང་འདློད་ཀི་བ་བ། ཁུངས་མེད་ཀི་གཏམ་རང་བཟློ་སྨ་བ་ལ་ཆ་འཇློག་མི་བེད། 

རང་འློད་རང་འཕློས། རང་མགློ་རང་ཐློན་གི་དློན། ། 

རང་ཡུལ། རང་གི་སྐྱེ་ཡུལ་ལམ་ཕ་ཡུལ། བུ་མློ་རང་ཡུལ་དུ་འགློ་བར་གཟའ་དང་སྐར་མ་བརི་མི་

དགློས། འགྲུལ་པ་རང་ཡུལ་དུ་ལློག་པ་ལར་ཡློང་བ། 

རང་ཡུལ་དུ་སློག་པ། རང་ཡུལ་དུ་ཕིན་པ། 

རང་ཡུལ་རང་སྐྱིད། རང་གི་ཡུལ་དུ་རང་སློ་སློ་བདེ་བར་གནས་ཤིང་ཡིད་ཚིམ་པར་ཡློད་པ་ལས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

གཞན་ལ་ཧམ་སེམས་དང་གནློད་སེམས་བལ་བ། 

རང་རང་། ① སློ་སློ།། མི་སློ་སློར་རང་རང་གི་བསམ་དློན་མི་འདྲ་བ་ཡློད། རང་རང་གི་གནས་ཚུལ། 

② མི་རེ་རེ་བའི་དློན་ཏེ། ཀུན་གིས་རང་རང་ས་ནས་ལས་ལ་འབད། རང་རང་སློ་སློའི་གནས་

སུ་འཁློད་ལ་བུ། 

རང་རང་གི་ཁེ་ཉེན། རང་རང་སློ་སློའི་ཁེ་ཕན་དང་གནློད་པའི་ཉེན་ཁ། 

རང་རང་གཉེན་པློས་ནློན། ས་དག་ཁག་བརྒྱད་ལ་རང་རང་གི་གཉེན་པློར། དུང་དང་། དབང་ཕྱུག་

སློགས་ཀི་གཟུགས་བརན་སྟློན་དགློས་པར་བཤད་པ་དེ་ཡིན། 

རང་རང་ར། དློན་སྣློད་རང་རང་དང་འབེལ་བའི་ར་སྟེ་སྙིང་ལ་སྣློད་ཀ གློ་བར་དྲུག་མགློ མཆིན་པར་

རུ་ཐུང་། མཚེར་པར་ར་མཐུར། མཁལ་མར་བིང་གཞུག ཕློ་བར་ཕློ་བའི་རྭ་དང་རྒྱབ་ར་དྲུག་

འདུས། མཁིས་པར་བཤའ་རིང་། རྒྱུ་མར་རྒྱུ་ར། བསམ་སེའུ་བིན་ཀློག ལྒང་པ་དང་ལློང་ག་ལ་

ལློང་ར་བཅས་སློ།། 

རང་རིག འཛིན་རྣམ་ཤེས་པ་སྟེ། བློ་རང་གིས་རང་མློང་བའམ་གསལ་བར་མཐློང་བ། དཔེར་ན་བུམ་

འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་སྟེང་གི་རང་གིས་རང་མློང་བའི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་སུ་མེད་པའམ་རང་

ཡུལ་གི་རྣམ་པ་མེད་པའི་ཤེས་པའློ།། 

རང་རིག་མངློན་སུམ། ① མངློན་སུམ་བཞིའི་ནང་གསེས། རློག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་འཛིན་རྣམ་སྟེ། 

རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་ལ་ཁ་ནང་ཁློ་ནར་ཕློགས་ནས་འཛིན་པའི་ཤེས་པ། དཔེར་

ན་བུམ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་སྟེང་གི་རང་གིས་རང་མློང་བའི་ཆ་ལ་བུའློ།། ② རང་ཡུལ་རང་དང་

རས་གཅིག་པའི་ཤེས་པ་ཁློ་ན་མངློན་ཞེན་མེད་པར་ཉམས་སུ་མློང་བའི་སློ་ནས་མངློན་སུམ་དུ་

རློགས་པའི་ཚད་མ། 

རང་རིག་མངློན་སུམ་མི་འདློད། རང་རིག་མངློན་སུམ་མི་འདློད་པ་དེ་ཡང་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་

ཀི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་ཁད་ཆློས་ཆེན་པློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་ཡིན། རང་རིག་མངློན་

སུམ་མི་འདློད་དེ་རང་རིག་མི་འདློད་པའི་ཕིར། སྤློད་འཇུག་ལས། འཇིག་རེན་གིས་ནི་མགློན་

པློས་ཀང་། སེམས་ཀིས་སེམས་མི་མཐློང་ཞེས་དང་། རལ་གིའི་སློ་ནི་རང་ལ་རང་། ཇི་ལར་མི་
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གཅློད་དེ་བཞིན་ཡིད། ཅེས་གསུངས་པ་ལར། དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་སེམས་ཡིན་ན་

སེམས་ཀིས་སེམས་ཇི་ལར་མཐློང་བར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་རལ་གིའི་སློ་དེ་ཉིད་ཀིས་རལ་གིའི་

སློ་དེ་ཉིད་གཅློད་པར་མི་ནུས་ལ། སློར་མློའི་རེ་མློ་དེ་ཉིད་ཀིས་སློར་མློའི་རེ་མློ་དེ་ཉིད་རིག་

པར་མི་ནུས་པ་ལར་རློ། དེར་མ་ཟད་མར་མེས་རང་གཞན་གཉིས་གསལ་བ་ལར་སེམས་ཀིས་

རང་གཞན་གཉིས་རིག་པ་ཡང་བཀག་པར་མཛད་དེ། ཇི་སྐད་དུ། མར་མེས་རང་དང་གཞན་གི་

དངློས། གལ་ཏེ་སྣང་བར་བེད་འགྱུར་ན། མུན་པས་རང་དང་གཞན་གི་དངློས། སྒིབ་པར་འགྱུར་

བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། ཅེས་མུན་པས་ཀང་རང་སྒིབ་ནས་མུན་པ་མི་སྣང་བར་ཐལ་བ་སློགས་ཀི་

སྐྱློན་བརློད་ནས་རང་རིག་བཀག་པར་མཛད་དློ།། 

རང་རིག་མངློན་སུམ་ཚད་མ། མངློན་སུམ་ཚད་མའི་ནང་གསེས། རློག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་གསར་

དུ་མི་བསླུ་བའི་འཛིན་རྣམ། དཔེར་ན། རྣམ་མཁེན་མློང་བའི་རང་རིག་དང་། བུམ་འཛིན་མིག་

ཤེས་དང་རློག་པ་སྐད་ཅིག་དང་པློ་མློང་བའི་རང་རིག་ལ་བུའློ།། 

རང་རིག་ཚད་འབས། རང་རིག་མངློན་སུམ་ཡུལ་ལ་མི་བསླུ་བ་དང་ཡུལ་རློགས་པའི་ཁད་ཆློས་

གཉིས་ཐུན་མློང་ལ་དེ་སྐད་བརློད། 

རང་རིགས། རང་གི་རིགས་སམ་རུས། 

རང་རིགས་ཀི་མྱུ་གུ། རང་གི་རིགས་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་བུ་དང་བུ་མློ། 

རང་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར། སྒྲུབ་བེད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་གང་ཞིག བཟླློག་པ་རང་རྒྱུད་

རང་དང་རིགས་གཅིག་པ་འཕེན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། གང་རེག་ཡློད་པས་མེ་མེད་པར་ཐལ་ཞེས་

པའི་རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས། གང་རེག་མེད་དེ། 

མེ་ཡློད་པའི་ཕིར་ཞེས་རང་བཞིན་འགལ་དམིགས་ཉིད་འཕེན་པའློ།། 

རང་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་བཞི། བཟླློག་པ་རང་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་དབེ་ན། 

རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་། རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་

འབས་བུ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་། ཁབ་བེད་དང་འགལ་བའི་ཁབ་བ་དམིགས་པའི་ཐལ་

འགྱུར་དང་། འགལ་བའི་ཁབ་བ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཏེ་བཞིའློ།། 
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རང་རེ། འུ་ཅག ད་ནི་རང་རེ་གཉིས་འགློ་བར་བའློ།། 

རང་རེད། རང་ནི་བརྣན་པའི་སྒ་ལའང་། དཔེར་ན། དེ་ག་རང་རེད་ཅེས་ལ་བུ། 

རང་རློང་། རང་ངེ་ངློར་ངེའི་བསྡུས་ཚིག 

རང་རློགས་གཉིས་ཀ རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་དློན། མ་ཅང་བརྒྱབ་ན་རང་རློགས་གཉིས་ཀའི་དུས་ཚོད་

འཕློ་བརླག་རེད། གཡློ་ཚོང་ནང་དུ་ཞུགས་ན་མཐའ་ཞུགས་རང་རློགས་གཉིས་ཀ་ཕུང་རྒྱུ་རེད། 

རང་ལམ་རང་འགློག ད་ལའ་ིགནས་ཚུལ་ལ་ཡདི་ཚམི་ནས་ཡར་ཐློན་ཡློང་བའ་ིབརློན་ལནེ་མ་ིབདེ་པའ་ིདཔ།ེ 

རང་ལམ་རང་འགློ། འགློ་ལམ་ཐ་དད་ཅེས་པའི་དཔེ། 

རང་ལས་སྐྱེས། [མངློན]ཁབ་འཇུག 

རང་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ། ཚད་མ་གང་ཞིག་རང་ཉིད་ཚད་མ་ཡིན་པར་རང་སྟློབས་ཀིས་ངེས་པ་

འདྲེན་པ། དཔེར་ན། སྒ་མི་རག་རློགས་ཀི་རེས་དཔག་ཚད་མ་དང་། ཨུཏྤལ་ངློ་ཤེས་པའི་གང་

ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་ཉེ་བའི་ཨུཏྤལ་འཛིན་པའི་དབང་མངློན་ཚད་མ་དང་། ཚད་མའི་བརྡ་ལ་བང་བའི་

སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མའི་ཤེས་པ་ལ་བུའློ།། 

རང་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ་ལྔ། དློན་བེད་སྣང་ཅན་གི་དབང་མངློན་ཚད་མ། དློན་གློམས་པ་ཅན་གི་

དབང་མངློན་ཚད་མ། རང་རིག་མངློན་སུམ་གི་ཚད་མ། རྣལ་འབློར་མངློན་སུམ་གི་ཚད་མ། 

རེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་མ་བཅས་ལྔའློ།། 

རང་ལུགས། ① རང་ག་ིརིང་ལུགས། རང་ལུགས་སྒྲུབ་པ་དང་གཞན་ལུགས་འགློག་པ། ② རང་ག་ིལ་ཚུལ། 

རང་ལུས་མི་གཙང་བའི་རས་སློ་དྲུག ཡུམ་ལས། ལུས་འདི་ལ་སྐྲ་དང་། སྤུ་དང་། སེན་མློ་དང་། ལྤགས་

པ་དང་གློག་པ་དང་། ཤ་དང་ཆུ་བ་དང་། ཁག་དང་། རུས་པ་དང་། རང་དང་། སྙིང་དང་། མཁལ་

མ་དང་། མཆིན་པ་དང་། གློ་བ་དང་། མཚེར་པ་དང་། ལློང་ཀ་དང་། རྒྱུ་མ་དང་། གཉེ་མ་དང་། ནང་

ཁློལ་དང་། གཅིན་དང་། ཕི་ས་དང་། མཆི་མ་དང་། རྡུལ་དང་། ཚིལ་དང་། སྣབས་དང་། ངར་

སྣབས་དང་། རྣག་དང་། མཁིས་པ་དང་། བད་ཀན་དང་། ཆུ་སེར་དང་། དྲི་མ་དང་། ཀད་པ་དང་། 

ཀད་རྒྱས་དང་། རྔུ་མ་དང་། རྣ་སབས་དག་ཀང་ཡློད་དློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རང་ལློ། ① མི་སློ་སློ་རང་ཉིད་སྐྱེས་པའི་ལློ་རགས། ནག་རིས་ལས་རང་ལློ་ནམ་ཤར་ལ་ལློ་ཀེག་
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ཡིན་ཟེར། ② རང་ཉིད་ཀི་ལློ་གངས། རང་ལློ་བརྒྱད་ཅུར་སློན་པའི་བགེས་པློ། 

རང་ཤ་བཅད་ནས་ཁི་སྔུན་འཕེན། རང་རིགས་ལ་དམའ་འབེབས་བེད་པའི་དློན། 

རང་ཤི་རྒྱབ་སེམས། རང་སློག་ལྕེབས་རིས་བེད་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

རང་ཤུགས། ① རང་གི་ནུས་སྟློབས། རང་ཤུགས་རང་ལ་བརེན་པ་ན། ལྷ་ཡི་ལག་པ་ལས་ཀང་

བཟང་། ② རང་བཞིན། རང་ཤུགས་སུ་བྱུང་བའི་འཐབ་རློད། རང་ཤུགས་ཀིས་རློགས་པ། 

རང་ཤེད། རང་འདློད་དམ་རང་མཐློང་། 

རང་ཤེད་ཚ་པློ། རང་གིས་གང་བས་གང་བཤད་བདེན་པ་ཡིན་ཞེས་མཐར་སྐྱེལ་བེད་པ། 

རང་ཤེད་ཨུ་ཚུགས། རང་འདློད་ཁ་ཤེད་མཁང་པློ། རང་ཟེད་ཨུ་ཚུགས་ཀིས་རང་གི་ལ་བ་ཁློ་ན་འཛིན་པ། 

རང་གཤིས། རང་གཤིས་བཟང་པློ། རང་གཤིས་ངན་པ། 

རང་བཤད་རང་འགལ། ཡང་ན་ས་ཚིག་ཕི་འགལ་དང་། ཁ་གཅིག་ལྕེ་གཉིས་སློགས་དློན་གཅིག་

མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

རང་བཤེར་རང་བཅློས། རང་གི་ནློར་འཁྲུལ་རང་གིས་ཞིབ་བཤེར་བས་ཏེ་རང་འགུལ་གིས་ལེགས་

བཅློས་བས་པའི་དློན། 

རང་ས། ① རང་གི་ཕ་ཡུལ། མཉམ་དུ་ཚུར་ཡློང་ནས་སློ་སློའི་རང་སར་གེས་པ། རང་སར་བཞག་པ། 

② རང་ཕློགས་ཀི་ས་ཁུལ། ③ ས་དང་ལམ་བགློད་རིང་དུ་རང་ཉིད་གནས་པའི་ས་ཆའི་མིང་། 

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

དབིན་སྐད་དུ་automatic detectཟེར། 

རང་ས་འཛིན་པའི་ཡི་གེ་བཅུ། ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་ཝ་ཞ་ཡ་ཤ་ཨ། 

རང་ས་རང་སྲུང་། རང་རང་གནས་པའ་ིས་གང་ཡིན་པ་ད་ེཉིད་རང་གིས་སྲུང་ཞིང་བདག་ཏུ་བཟུང་བའ་ིདློན།

རང་སངས་རྒྱས། སིད་པ་ཐ་མའི་ཚེ་སློབ་དཔློན་ལ་མ་ལློས་པར་རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའི་

ཆློས་ཉིད་བརགས་ནས་གང་ཟག་བདག་མེད་དང་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་ཕེད་ཙམ་རློགས་ཏེ་རང་

བང་ཆུབ་མངློན་དུ་བརེས་པའི་དག་བཅློམ་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྐྱེན་གཅིག་རློགས་དང་། 

ཉི་ཚེའི་སངས་རྒྱས། རེན་འབེལ་སློམ། རང་རྒྱལ་སངས་རྒྱས། རང་བང་ཆུབ། རང་བཞི་དློན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

གཉེར། སངས་རྒྱས་འབིང་པློ། བསེ་རུའི་རྒྱལ་བ་བཅས་སློ།། 

རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐེག་པ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་མ་བརེན་པར་རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་

བའི་ལུགས་བཞིན་འབྱུང་བ་དང་། ལུགས་ལས་བཟླློག་པའི་མཚན་ཉིད་རློགས་ནས་གང་ཟག་

ལ་བདག་མེད་པར་རློགས་ཏེ་ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པ་སངས་པའི་ལམ། 

རང་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ། རང་རྒྱལ་གི་མི་སློབ་ལམ་དང་འགློག་བདེན། 

རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས། རང་རྒྱལ་གི་མངློན་རློགས་ཏེ། སིད་པ་མཐའ་མའི་ཚེ་སློབ་དཔློན་གཞན་ལ་

བརེན་མི་དགློས་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ལན་པའི་མཁེན་པ། དམན་པ་ས་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག 

རང་སངས་རྒྱས་ཐེག་པའི་མཆློད་རེན། རང་རྒྱལ་ཐེག་དམན་ལུགས་ཀི་མཆློད་རེན་དེའི་རྨང་གཞི་གྲུ་

བཞི་དང་། བུམ་པ་ཟླུམ་པློ། བང་རིམ་བཅུ་གཉིས་རེ་མློར་འཁློར་ལློ་རིབས་བརྒྱད་དང་ལན་པ་ཞིག 

རང་སར་མི་བཞག རང་ཉིད་ལ་དཔེ་བཞག་ནས་གཞན་གི་ཁེ་ཕན་ལའང་བསམ་དགློས་པའི་དློན། 

རང་སར་མི་བཞག མི་སར་རང་བཞག 

རང་སར་འཛིན་བཟུང་བེད་པ། གློད་གཞི་བྱུང་ས་དེ་རང་དུ་འཛིན་བཟུང་བས་པ། 

རང་སར་བཟུང་བ། གློད་དློན་སེལ་པ་དེ་རང་དུ་འཛིན་བཟུང་བས་པ། 

རང་སར་ཤི་བ། གློད་དློན་སེལ་ཡུལ་དེ་རང་དུ་ཤི་བ། 

རང་སར་གསློད་པ། གློད་དློན་སེལ་ཡུལ་དེ་རང་དུ་རྐྱེན་ལམ་ལ་བཏང་བ། 

རང་སེམས། རང་གི་ཡིད་ཤེས། རང་སེམས་དབང་དུ་འདུས་པ། རང་སེམས་རང་གསློ།། རང་

སེམས་གསློ་གླུ། 

རང་སེམས་རང་བེད། རང་སེམས་ལ་འགློད་པ་མེད་ན། བར་དློ་ལ་འཇིགས་མི་དགློས། 

རང་སེམས་ངློ་ཤེས་པ། རང་སེམས་ཆློས་སྐུའི་ངློ་བློ་ངློ་འཕློད་པ། 

རང་སློ།། ① སར་གི་གནས། ② སར་རྒྱུན། སར་རྒྱུན་བཞིན་དུ་རང་སློ་རང་ལ་བབས་པ། རང་སློར་

བཞག་པ། ③ རང་ཚུགས། རང་སློ་བཟུང་བ། 

རང་སློར། མི་རང་རང་གི་སློར་མློའི་ཞེང་ཚད། 

རང་སྲུང་། རང་གིས་རང་སྲུང་བའམ་རང་ས་རང་གིས་སྲུང་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རང་སློག སེམས་ཅན་སློ་སློའི་བ་སློག་གམ་རླུང་སེམས་ཀི་རེན་གནས། རང་སློག་བློས་གཏློང་། 

རང་སློག་རང་གཅློད། དགློས་མེད་དུ་རང་སློག་དློར་བ། 

རང་སློག་རང་གཅློད། རང་ཤ་ིརྒྱབ་པ་དང་། རང་སློག་རང་ལྕབེས་སློགས་དློན་གཅགི་མངི་ག་ིརྣམ་གངས་ཡནི། 

རང་གསང་། ལུས་ལ་རང་བཞནི་ནས་ཡློད་པའ་ིགསང་སྟ།ེ མདི་པ་ནས་ཕློ་བའ་ིབར་དང་། ཨློལ་ཀྲློང་ནས་གློ་

བའ་ིབར། རྒྱུ་མ་ནས་གཞང་ཁའ་ིབར། མཁལ་མ་ནས་ཆུ་སློ་ལ་ཐུག་ག་ིབར་ག་ིསྟློང་པའ་ིགསང་། 

རང་གསལ། རང་སེམས་ཀི་ངློ་བློ་གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཤེལ་ལ་བུ་དྲི་མས་མ་གློས་པ། 

རང་བསགས་གཞན་འཁེར། རང་གིས་བསགས་པའི་ནློར་རས་གཞན་གིས་འཁེར་བ། 

རང་བསགས་རང་མློང་། རང་བས་རང་མློང་ཡང་ཟེར། རང་ཉིད་ཀིས་བས་པའི་དློན་ནློར་བའམ་

བསགས་པའི་འབས་ངན་རང་གིས་མློང་བ། 

རངས། བེད་མེད་ལས་ཚིག ཧ་ཅང་དགའ་བའི་དློན་ཏེ། ང་ནི་དམངས་དློན་སྒྲུབ་ལ་རངས་ཞེས་པ། 

རངས་པ། རང་བ་དང་འདྲ། 

རངས་པློ། ཚང་མའམ་གློང་པློ། དམག་ཆས་རངས་སློ།། 

རངས་བེད་ཀི་བུ་ལྷག་སྤློད། སར་རྒྱ་གར་དུ་བྱུང་བ་ཕི་རློལ་པའི་དྲང་སློང་ཞིག 

རངས་མ། ལུས་རའི་བེ་བག་ཅིག 

རཏྣ། [ལེགས]རིན་པློ་ཆེ། 

རཏྣ་དེ་ཝ། འདི་ཡང་བལ་བཟའ་ཁི་བཙུན་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་བཙུན་མློར་གདན་དྲངས་

སྐབས་ཡབ་རྒྱལ་པློས་ནློར་སྐལ་དུ་གནང་བའི་ནློར་བུའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་

ལག་ཁང་བཞེངས་སྐབས་གཟིའི་སྒློམ་བུའི་ནང་བཅུག་ནས་གནློད་སྦིན་ཛམ་བ་ལའི་འློག་ཏུ་

སས་ཞེས་ལློ་རྒྱུས་མང་པློར་གསལ། 

རཏྣ་བདྲ། [ལེགས]རིན་ཆེན་བཟང་པློ། 

རད་ནིས་པདྨ་རྨད་བྱུང་ཧ་གཙུག་ལག་ཁང་། མིང་གཞན་ར་ཉི་གཙུག་ལག་ཁང་ཟེར། ལློ་ཙཱ་བ་རིན་

ཆེན་བཟང་པློས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་མ་ངེས། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་

མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རད་པ། ① སྐམ་རིད། ཤིང་འབས་རད་པ། ཤ་རད་པ། ②[རིང]གློས། 

རད་རློད། བ་ལང་སློགས་ཀི་རྨིག་པས་བརིས་པའི་འདམ་སྐམ་པ་ས་འབའ་འབུར་རྩུབ་པློ། 

རད་སབ། གློས་སབ་མློ། 

རན། ① འཚམས་པ་དང་འློས་པའི་དློན་ཏེ། ལུས་ལ་རན་པའི་ལྭ་བ། ལྷམ་འདི་ངའི་རང་པ་ལ་རན་པ་

རེད། ② དུས་ལ་བབ་པ། ཟ་རན། འཐུང་རན། འགློ་རན་ལ་བུ།

རན་པ། ① དུས་ལ་སེབས་པའི་དློན། འགློ་རན་པ། ཚོགས་འདུ་འཚོག་རན་པ། ② འཚམས་པློ། 

གློས་ཆས་ལུས་ལ་ཆ་ཚད་རན་པ། ལློ་ཟ་ཚོད་རན་པ། ཚད་རན་པློ་ཞིག་ལ་བར་མཚམས་

འཇློག་པ། འློ་མ་དྲློ་གང་རན་པར་བསློས་ཏེ་དཀྲློགས་ནས་མར་འདློན་པ། 

རན་པའི་འཇུག་ཚུལ། སློན་འཇུག་གི་མ་ནིང་ག་ད་གཉིས་དང་རེས་འཇུག་གི་མ་ནིང་ན་ར་ལ་བཅས་

རང་རང་འཇུག་ཡུལ་གི་མིང་གཞི་དག་ལ་སྒ་དང་རློལ་བ་རན་པར་འཇུག་པ། 

རན་པློ། འཚམས་པློ་དང་དུས་ལ་སེབས་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་རན་པ་དང་འདྲ། 

རན་མ། ཐགས་ཀི་རྒྱུའམ། གཞུང་སྐུད། 

རན་མ་བན་པ། ཐགས་མ་བཏགས་པའ་ིསློན་དུ་འགློ་འཇུག་གཉིས་ལ་ཕུར་པ་ར་ེབཏང་ནས་རྒྱུ་སྐུད་བན་པ། 

རན་ཙམ། ① ཉེ་བའི་སྐབས་ཙམ། ཁ་ལག་ཟ་རན་ཙམ་འདུག ② འཚམས་པའམ་འློས་པ་ཙམ། 

རབ། ① ཙང་པློའི་ནང་ཆུ་གཏིང་ཐུང་ཞིང་གམ་རྡློ་མང་ལ་རང་འགློས་ཀིས་བརྒལ་ཐུབ་པའི་ལམ། 

ཆུ་རབ། ཆུ་བློ་རབ་མེད། ཀློ་གྲུ་མེད་སར་རབ་བརྒྱབ་ནས་བརྒལ། རབ་བརྒལ་གཅིག་ལ། བརེ་

བཅངས་གཉིས། ② མཆློག་དང་། བ་ན་མེད་པ་སྟེ། སྤིར་བཏང་གི་ཚད་ལས་འདས་པའི་ལེགས་

ཤློས། ཤེས་རབ། རི་རབ། ཐུགས་རབ། རིམ་པ་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ། སྤུས་ཀ་རབ། རབ་ཏུ་

དུས་སློ་སློན་བཀག་གློང་ནས་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ། རབ་ལ་བྱུང་ན་དུས་ཐློག་ཏུ་ཡློང་ཐུབ་

པ། ③ ཡི་གེ་འདིའི་མཐར་དུ་ཞེས་སྦར་ན་ཧ་ཅང་གི་དློན་སྟློན་པར་བེད་པའི་ཚིག་གློགས་ཤིག 

རབ་ཏུ་ཁློ་བ། ཁློང་ཁློ་རབ་ཏུ་འབར་བ། རབ་ཏུ་མང་བ། རབ་ཏུ་དམར། གླུ་གཞས་ལེན་པར་རབ་

ཏུ་དགའ་བ། ར་རབ་ཏུ་རྒྱུགས་པ། མར་མེ་རབ་ཏུ་གསལ་བ། ཡིད་རབ་ཏུ་དང་བ། 

རབ་ཀ་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་གཏིང་སྐྱེས་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད་ཅིང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༤༩༧༢ཡློད། 

རབ་སྐྱེ། རང་རང་གི་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་འགློ་བ་དང་སྐྱེ་གནས་ལ་སློགས་པ་རྣམ་

པ་ཐ་དད་དུ་འབྱུང་བ་དང་འགློ་བའི་མཆློག་ཏུ་སིད་པའི་རེ་མློར་འབྱུང་བའི་བེད་རྒྱུ་ཡིན་པས་

རབ་ཏུ་སྐྱེ་བ་སྟེ། བདེན་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག 

རབ་སྐྱེས། [མངློན]བུད་མེད་མཛེས་མ། 

རབ་སྐྲུན། [མངློན]དློམ། 

རབ་དཀར། ཧ་ཅང་དཀར་པློ། ཁ་བཏགས་རབ་དཀར། རབ་དཀར་ལྷ་རས། 

རབ་དཀར་སྙིང་། [མངློན]དློམ། 

རབ་བཀྲམ། གངས་ཀི་གནས་དྲུག་ཅུའི་ནང་གི་གཅིག 

རབ་བཀྲམ་ཆེན་པློ། གངས་ཀི་གནས་དྲུག་ཅུའི་ནང་གི་གཅིག 

རབ་ཁ། ཆུའི་རབ་ཁ་དང་དློན་གཅིག

རབ་ཁབ་དགློན། འདི་ལ་རག་ལས་ཆབ་ཞེས་བིས་པ་མང་། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་

ལློ༡༢༩༦ལློར་གིང་གི་གྲུབ་ཐློབ་མ་ཎི་རིན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། དཀར་མཛེས་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཔལ་ཡུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རབ་རྒྱག ཆུ་བློ་བརྒལ་ནས་གློལ་བ། ང་ཚོ་རབ་རྒྱབ་ནས་ཐློན་ན་མགློགས་པ་སེབས་ཐུབ། 

རབ་རྒྱན། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་མིང་། 

རབ་རྒྱལ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མིང་། 

རབ་རྒྱལ་དགློན། དགློན་པ་འདི་ཁྱུང་པློ་བ་མ་བསྟན་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཅེས་པས་བཏབ། དུས་ནམ་ཙམ་

ཡིན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རབ་རྒྱས། རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་སྟེ། མིའི་མིང་ལའང་། 

རབ་རྒྱས་གིང་། འགློ་མགློན་སངས་རྒྱས་དབློན་གིས་ཕག་བཏབ། ཐློག་མར་བཀའ་གདམས་པ་

ལས་རེས་སུ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། དགློན་དེའི་ལག་ཏུ་ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་



  1365  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

འཁྲུངས་ཁང་གི་ཤུལ་ལ་དར་ཆེན་དང་ཁ་མགློ་ཆུ་མིག་བཅས་ཡློད། ལྷ་སའི་མལ་གློ་གུང་དཀར་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རབ་རྒྱས་དགློན། ① དགློན་པ་འདི་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་

ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་དུ་ཡློད། 

རབ་རྒྱས་དགློན། ② ཐློག་མར་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༢༩༢ལློར་ཀཿཐློག་བམས་པ་

འབུམ་གིས་སློབ་མ་འབྲུ་ཚ་སང་རིན་ཆེན་གིས་བཏབ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་གང་སྤི་

ལློ༡༨༤༡ལློར་གིང་སྐྱེས་དང་། ཨ་སངས་གཉིས་ཀིས་ཡློན་བདག་བས་ཏེ་རྒྱལ་རློང་གཏེར་

ཆེན་གིས་དགློན་ས་ཀརྨེ་ཐང་དུ་སློས། འདུ་ཁང་སློགས་གསར་བཞེངས་གནང་། གྲུབ་མཐའ་

རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རབ་རྒྱས་དགློན། ③ མིང་གཞན་དུ་པྲ་སྟི་རབ་རྒྱས་དགློན་པ་ཟེར། ཕག་གྲུའི་དུས་འགློར་བ་མ་ཞིག་

ཧས་ཕག་བཏབ། ཕིས་སུ་འགློ་གཙོ་རབ་རྒྱས་ཀིས་རྒྱས་སྐྲུན་བས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་

པ་ཡིན། ད་ལ་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དཔའ་རིས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རབ་དགའ། ① ཧ་ཅང་མགུ་བ། ②[མངློན] ༡ གཟའ་ལྷག་པ། ༢ བ་རློག ༣ དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པློ་ཞིག 

༤ རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སའི་བསྡུས་མིང་། 

རབ་དགའ་བེད། [མངློན]འདློད་ལྷ། 

རབ་དགློད། [མངློན]ལྷ་དབང་ཕྱུག 

རབ་བསློས་སྐྱེས། [མངློན]གངས། 

རབ་བརྒྱབ་པ། ཆུའི་ནང་གློམ་པ་སློས་ཏེ་ཕར་ཕློགས་སུ་བརྒལ་བ་སྟེ།གྲུའམ་ཟམ་པའམ་རྐྱལ་

སློགས་ཀིས་མ་ཡིན་པ། 

རབ་ས་གསལ། [མངློན]ནམ་ལངས་པ། 

རབ་བཅློམ་གབ་ཚིག གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་བཞི་པ། ཚིག་སྦློར་གང་ལ་དློན་རློགས་དཀའ་བའི་སྒ་

གགས་ཆུང་བ་འབའ་ཞིག་པ་སྦར་བའི་ཚིག་གི་ཕེང་བས། བརློད་དློན་དེ་བཅློམ་པ་ལ་བུར་གྱུར་

པ་ནི་རབ་བཅློམ་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རབ་ཆགས། [མངློན]ཞློའི་མིང་། 

རབ་ཆད་རྒྱུང་པ། མཛོ་ཕློ་དང་། དྲིལ་ཕློའི་མཚན་མའི་རྒྱུས་པའི་གབ་མིང་སྟེ། འབེ་ལློ་ཙཱ་ཚེ་དབང་

ཀུན་ཁབ་ཀིས་མཛད་པའི་ཐློར་བུའི་སྐློར་ཉེར་མཁློ་སྣ་ཚོགས་བསྡུས་པ་ལས། རབ་ཆད་རྒྱུང་

པ་ནི། མཛོ་ཕློ་དང་། དྲིལ་ཕློའི་མཚན་མའི་རྒྱུས་པའི་གབ་མིང་ཞིག་གློ དེ་ལ་ཅིའི་ཕིར་རབ་ཆད་

རྒྱུང་པ་ཞེས་བཏགས་སྙམ་ན། མཛོ་ཕློ་དང་། དྲིལ་ཕློས་འཁིག་པ་སྤློད་ཀང་རྒྱུད་སེལ་བའི་ནུས་

པ་མི་འབྱུང་ཞིང་རབ་ཆད་ཡིན་པའི་ཕིར་མིང་ཡང་དེ་ལར་དུ་གགས་པར་འདློད་དློ།། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རབ་ཆད་མི་གསུམ། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། བུ་གཅིག་སྐྱེས་ཏེ་ཤི་རེས་དེ་ནས་རིགས་བརྒྱུད་

མེད་པའི་ཐ་མ་ལ་རབ་ཆད་དཀར་པློ་ཟེར། བུ་མློ་གཅིག་ལས་རིགས་བརྒྱུད་མེད་པ་ལ་རབ་

ཆད་ཁ་བློ་ཟེར། རིགས་བརྒྱུད་ར་བ་ནས་མེད་བཟའ་ཚང་ལ་རབ་ཆད་ནག་པློ་ཟེར། 

རབ་མཆློག ཕུལ་དུ་བྱུང་བ། མདུན་ལམ་རབ་མཆློག ཐབས་ཇུས་རབ་མཆློག འབས་བུ་རབ་

མཆློག་ཐློབ་པ། 

རབ་མཆློག་ས། རི་རབ་ལྷུན་པློའི་འགམ་སྟེགས། 

རབ་མཆློད་ལན། [མངློན]ལྷ། 

རབ་འཇློམས་བདག་པློ། [མངློན]ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

རབ་འཇློམས་མ། [མངློན]ལྷའི་བུ་མློ། 

རབ་ཉི། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མིང་། 

རབ་ཏུ། རྒྱན་ཚིག་གི་འགློར་སྦར་ན་ཚད་ཆེ་བ་དང་ཟབ་པའི་དློན་ཏེ། རབ་ཏུ་མཛེས་པའི་ཁང་

བཟང་། རབ་ཏུ་མཐློ་བའི་རི་བློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ཚིག་བསྡུས་ན་རབ་ཅེས་འབི་ཆློག་ཏེ། རབ་

མཛེས། རབ་མཐློ། རབ་དམར་ཞེས་པ། 

རབ་ཏུ་འཁྲུག ས་གཡློ་སྟངས་ཤིག 

རབ་ཏུ་གགས་པ་མ་ཡིན་པ་བཞི། ཁད་པར་རབ་ཏུ་གགས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་ཁད་པར་ཅན་རབ་ཏུ་གགས་

པ་མ་ཡིན་པ། གཉིས་ཀ་རབ་ཏུ་གགས་པ་མ་ཡིན་པ། དེ་མིན་གགས་པས་བསལ་བ་བཅས་སློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུའི་དང་པློ། ས་འདིར་གནས་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་སར་མ་མཐློང་བའི་ཆློས་ཉིད་ཀི་དློན་མཐློང་བས་རང་དློན་བང་ཆུབ་

མཆློག་ལ་ཉེ་བ་དང་། གཞན་དློན་སེམས་ཅན་གི་དློན་གི་རླབས་པློ་ཆེ་འགྲུབ་པར་མཐློང་ནས་

རབ་ཏུ་དགའ་བ་སྐྱེས་པའི་ཕིར་ས་དང་པློ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཞེས་བའློ།། 

རབ་ཏུ་འགུལ། ས་གཡློ་སྟངས་ཤིག 

རབ་ཏུ་ཆེམ་ཆེམ། ① འློད་ཆེན་པློ་འཚེར་སྟངས། ཉི་མའི་འློད་ཟེར་རབ་ཏུ་ཆེམ་ཆེམ་འཚེར་བ། ② 

ས་གཡློ་སྟངས་ཤིག 

རབ་ཏུ་བསྙེལ་ལན། འདི་འཇིགས་སྐྲག་བྱུང་བའམ་དཀའ་ངལ་བྱུང་བའི་ཞེ་ས། 

རབ་ཏུ་ལེག ས་གཡློ་སྟངས་ཤིག 

རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ། སློ་སློའི་ཁད་པར་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ། ཡིན་མིན་བདེན་རྫུན་རབ་

ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ། 

རབ་ཏུ་འཕང་བའི་རྨ། མཚོན་གིས་རྨས་ནས་ཤ་པགས་ཐུར་དུ་ཕྲུལ་ཕྲུལ་འཛར་བའི་རྨ། 

རབ་ཏུ་བྱུང་ན། ཡག་ཤློས་བྱུང་ནའམ་ལྷ་རབ་བྱུང་ན། 

རབ་ཏུ་བྱུང་བ། ① གྲྭ་པ་སྤིའི་མིང་། ② ཁིམ་ནས་ཁིམ་མེད་པར་ཕིན་པ། 

རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕན་ཡློན་ལྔ། རང་དློན་མ་འདྲིས་པར་འཐློབ་པ། གཞན་གིས་མཆློད་བསྟློད་བ་བ། 

མང་འདས་འགྲུབ་པ། བདེ་བ་བ་མེད་འཐློབ་པ། དམ་པས་བསགས་པ་ལ་ཟེར། 

རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གཞི། རབ་བྱུང་གི་གཞིའློ།། 

རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ལས་སུ་བ་བ་གཉིས། ཀློག་པ་ཐློས་བསམ་དང་། སློང་བ་བསམ་གཏན་ནློ།། 

རབ་ཏུ་བེད་པ། ① ལེའུའི་མིང་། རབ་ཏུ་བེད་པ་དང་པློ། རབ་ཏུ་བེད་པ་བར་མ། ② སློབ་དཔློན་

དབིག་གཉེན་གིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅློས་ཤིག་གི་ལེའུའི་མིང་། 

རབ་ཏུ་འབར་བའི་དམལ་བ། ཚ་དམལ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་རབ་ཏུ་ཚ་བའློ།། 

རབ་ཏུ་འབིན་པ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་འདྲ། 

རབ་ཏུ་འབམས་ཀས་པའི་མཚན་གི་མེ་ཏློག སར་བློད་དུ་སེ་འབས་དགློན་གསུམ་མ་བྱུང་གློང་དུ་
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སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་ལ་སློབ་སྦློང་བེད་པའི་དགློན་པ་ཆེ་ཤློས་

གསང་ཕུ། རྭ་བ་སྟློད། ཚལ་གུང་ཐང་། དགའ་གདློང་། སྐྱློར་མློ་ལུང་། ཟུལ་ཕུ་བཅས་དབུས་

གཙང་གདན་ས་ཆེན་པློ་དྲུག་ཟེར་ཞིང་། དེ་དག་ཏུ་ཐློས་བསམ་སློབ་གཉེར་གི་ཆུ་ཚད་མཐློ་

དམན་ལ་གཞིགས་པའི་མིང་བཏགས་ཀི་ཡིག་ཚད་གཏློང་བའི་ལམ་ལུགས་མེད་ཅིང་། རབ་

འབམས་པ་སངས་རྒྱས་འཕེལ་གིས་གཞུང་ཆེན་པློ་ལྔ་ལ་ཐློས་བསམ་སློབ་གཉེར་ཐློན་རིམ་

བཞིན་གློང་གསལ་གི་གདན་ས་ཆེན་པློ་དྲུག་ལ་གྲྭ་སྐློར་གནང་སྟེ་རབ་འབམས་པའི་མིང་

བཏགས་ལེན་པའི་སློལ་བཙུགས། དེའི་ནང་ནས་གནས་ཚད་མཐློ་དམན་གི་དབང་གིས་རིམ་

པ་གསུམ་དུ་ཕེ་ཡློད་དློ།། 

རབ་ཏུ་མི་གནས་པའི་དབུ་མ་པ། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ། 

རབ་ཏུ་ཚ་བ། ① ཚ་བའི་མློང་ཚོར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ། ② ཚ་དམལ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

གསལ་ཤིང་རེ་གསུམ་མེ་འབར་བས་དམལ་བའི་སེམས་ཅན་གི་རང་མཐིལ་དང་འློག་སློ་ནས་

འབིགས་པའི་སྡུག་བསལ་ཏེ་ཚ་དམལ་བདུན་པའི་མིང་། 

རབ་ཏུ་གཡློ། ས་གཡློ་སྟངས་ཤིག 

རབ་ཏུ་འུར་འུར། ① སྒ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་དློན་ཙམ། གློ་བུར་ཉིད་དུ་ས་གཡློ་རི་གཡློ་བེད་ཅིང་སྒ་རབ་

ཏུ་འུར་འུར་སྒློག་པ། ② ས་གཡློ་ཚུལ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

རབ་རློག་གི་རྒྱན། དློན་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སེམས་ལན་ནམ། སེམས་མེད་ཀི་དངློས་པློའི་

གནས་ལུགས་རང་བཞིན་ཇི་ལར་གནས་པ་དེ་ཉིད་དགློས་དབང་གི་འདློད་པས་རྣམ་པ་གཞན་

ཞིག་ཏུ་སྒློ་བཏགས་ནས་བརློད་པའི་རྒྱན་ཞིག་སྟེ། ནང་གསེས་རྣམ་གངས་གསུམ་ནི། སེམས་

ལན་རབ་རློག སེམས་མེད་རབ་རློགས། ཏིང་འཛིན་རབ་རློག་བཅས་སློ།། 

རབ་རློག་གི་རྒྱན་གསུམ། དློན་རྒྱན་སུམ་ཅུ་སློ་ལྔའི་ནང་གསེས་བཅུ་གཉིས་པ་རབ་རློག་གི་རྒྱན་ནི་

སེམས་ལན་ནམ་སེམས་མེད་ཀི་དངློས་པློའི་གནས་ལུགས་རང་བཞིན་ཇི་ལར་གནས་པ་དེ་ཉིད་

དགློས་དབང་གི་འདློད་པས་རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་ཏུ་སྒློ་བཏགས་ནས་བརློད་པའི་རྒྱན་ཞིག་སྟེ་

དེའི་ནང་གསེས་རྣམ་གངས་གསུམ་ནི། སེམས་ལན་རབ་རློག་དང་། སེམས་མེད་རབ་རློག ཏིང་
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ངེ་འཛིན་གི་རབ་རློག་བཅས་སློ།། 

རབ་རློག་སྒ་བདུན། རབ་རློག་གི་རྒྱན་ལས་འཕློས་པའི་རབ་རློག་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་བདུན་ཡློད་དེ། ༡ 

སྙམ། ༢ དློགས། ༣ངེས། ༤འདྲ། ༥ མིན་ནམ། ༦ ཅིས་མ་ཡིན། ༧ ཇི་ལར་མིན་ཞེས་པ་

རྣམས་སྙན་ངག་མཁན་ནམ་རློམ་པ་པློ་རང་གིས་བསམ་པའི་ཚུལ་གསལ་བར་བེད་པའི་ཆ་

ནས་བཞིན་སྒ་དང་མཚུངས་སློ།། 

རབ་སྟློད་ཚར་སང་། ཁམས་ཀི་ས་ཆ་ཞིག་སྟེ། ད་ལ་སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་དཀར་མཛེས་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་རེ་མདློ་དང་། བརྒྱད་ཟིལ། མུ་ལི་རྒྱུད་བཅས་ཀི་ས་མིང་རིང་པ། 

རབ་སྟློབས། [མངློན]བདུད། 

རབ་བཏགས། མ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པ་དང་། མེད་ལ་ཡློད་པར་འཇློག་པ་ལ་བུ། 

རབ་བཏགས་ཀི་རྒྱན། རབ་རློག་གི་རྒྱན་དང་དློན་གཅིག་ཡིན། 

རབ་བཏགས་ཀི་རྒྱན་གསུམ། སེམས་ལན་རབ་བཏགས་ཀི་རྒྱན། སེམས་མེད་རབ་བཏགས་ཀི་

རྒྱན། བཞིན་སྒ་ཅན་གི་རབ་བཏགས་ཀི་རྒྱན་ནློ།། 

རབ་བཏགས་གབ་ཚིག གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་བརྒྱད་པ། གང་དུ་བརློད་དློན་དངློས་ཀི་རྣམ་པ་དེ་ཉིད་དེ་

དང་རྣམ་པ་མཚུངས་པའི་དློན་གཞན་གི་རྣམ་པར་རློག་ཅིང་སྣང་བར་བེད་པའི་ཚིག་གི་བརློད་

དློན་སས་པ་དེ་ནི་རབ་བཏགས་གབ་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན། 

རབ་བཏགས་དཔེ། དཔེའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་སེམས་མེད་ལ་སེམས་ལན་དང་འདྲ་

བའི་ཀུན་སློང་གི་བསམ་པ་མེད་བཞིན་དུ་ཡློད་པར་སྒློ་བཏགས་ཀི་སློ་ནས་མཚུངས་དཔེ་གཞན་

འདྲེན་པའི་རྒྱན་ཞིག 

རབ་བརན། རབ་ཏུ་བརན་པ་ཞེས་མིའི་མིང་། 

རབ་བརན་དགློན། ① འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རབ་བརན་དགློན། ② དགློན་པ་འདི་དེང་དུས་བསྐྱར་གསློ་བྱུང་མེད་པར་འདྲ། འདེབས་མཁན་དང་

བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་
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ཟངས་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རབ་ཐིམ། [མངློན]འཇིག་པའི་བསྐལ་པ། 

རབ་མཐློ་དགློན། དགློན་པ་འདི་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་

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

རབ་དང་། [མངློན]ཆང་། 

རབ་དང་བེད། [མངློན] ① བཟའ་བ་སྤི། ② ལྷ་དབང་ཕྱུག 

རབ་དང་རིམ་པ། རྣམ་གངས་མི་གཅིག་པ་ལན་མང་པློར་བྱུང་བ་སྟེ་དཔེར་ན། དགེ་རྒན་རབ་དང་

རིམ་པ་བསྟེན་ཞེས་ལ་བུ། 

རབ་དྭངས་ཀི་ཡློན་ཏན། ༡ ལྷློ་ཕློགས་པས་འདློད་པའི་རབ་དྭངས་ནི། བརློད་བའི་དློན་དང་། རློད་

བེད་སྒ་གཉིས་ཀ་ཀུན་ཁབ་ཡློངས་གགས་སུ་གྱུར་པ་ཀློག་པ་ཙམ་གིས་དློན་གློ་ནུས་པ་དཔེར་

ན། རབ་ཏུ་དྭངས་པའི་ཆུ་ལ་བལས་པ་ལ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ར་བའི་ཚིག་རང་ཐློག་མ་གཉིས་ཀི་

དློན་ཡིན་ནློ།། ༢ གཉིས་པ་ཤར་པས་འདློད་པའི་རབ་དྭངས་ནི། བརློད་བའི་དློན་ཡློངས་གགས་

ཤིག་དགློས་པ་ས་མ་དང་འདྲ་ཡང་། རློད་བེད་ཀི་ཚིག་དེ་ཡློངས་གགས་མིན་ཡང་ངེས་ཚིག་ཏུ་

དེ་ལར་འགེལ་ཆློག་པའི་ཕིར་ན་འགལ་བ་ཡང་མེད་པ། མིང་ཚིག་དེ་དག་ཡློངས་གགས་ཀི་

ཚིག་མ་ཡིན་པས་ན་རེ་ཞིག་མགློ་རྨློངས་པའི་བརྡ་ལ་བརེན་ནས་བརློད་དློན་སས་པ་ཞིབ་ཏུ་

དཔྱད་ནས་རློགས་དགློས་པ་རབ་ཏུ་མི་གསལ་བ་ཡང་འདློད་དློ།། ཡང་གི་སྒས་ས་མ་ལྷློ་པའི་

ལུགས་ཀི་རབ་དྭངས་དེ་ཡང་མི་འདློད་པ་མ་ཡིན་པ་བསྟན་ཏློ།

རབ་དྲག [མངློན]རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མིང་། 

རབ་ནུབ། [མངློན]འཇིག་པའི་བསྐལ་པ། 

རབ་གནས། རེན་གསུམ་སློགས་ཡེ་ཤེས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དུ་མངློན་པར་དབང་བསྐུར་བའམ་བརན་

པློར་གནས་བེད་ཀི་ཆློ་ག དཔེ་མེད་ཀི་མཆློད་རེན་ལ་ལུང་མེད་ཀི་རབ་གནས། 

རབ་གནློན། ལྷ་མིན་གི་གློང་ཁེར་བརན་པ་ཞེས་པའི་གཙོ་བློའི་མིང་། 

རབ་སེལ་གི་རྒྱན། ཐ་དད་པའི་རྒྱན་གཉིས་སམ་མང་པློ་རྣམས་བསེས་པ་སྦློར་བ་གཅིག་ལ་གནས་



  1371  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

པ་ནི་རབ་སེལ་ལམ་སེལ་མའི་རྒྱན་དུ་བརློད་པར་བའློ།། དེ་ལ་དབེ་ན་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ཡན་

ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་གི་དངློས་པློ་འབེལ་བར་གྱུར་པ་ཉིད་ཀི་གནས་སྐབས་ཅན་ཏེ་ངག་

རྣམས་ལློས་པ་ཅན་དང༌། དེ་ལར་འབེལ་བ་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཚིག་རང་སློ་སློས་དློན་རེ་རེ་སྟློན་པ་

ཕན་ཚུན་མི་ལློས་པས་ཐམས་ཅད་སྟློབས་མཚུངས་སུ་བས་པ་ཉིད་ཅེས་པ་ལུགས་གཉིས་ཡློད་

པ་ནི། སྤིར་བཏང་སེལ་མའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་མཚོན་པར་བའློ།། སློན་གི་སྙན་ངག་གི་

དཔེར་བརློད་རིང་པ་ཐམས་ཅད་འདིའི་དཔེར་བརློད་འབི་སློལ་ཡློད་འདུག་ཀང་། ཁློ་བློ་ནི་དློན་

རྒྱན་སློ་ལྔ་ལས་རྒྱན་ཕི་མ་གཉིས་ནི། མཇུག་དློན་བསྡུ་བའི་དློན་དུ་གསུངས་པ་ལས། དློན་

དངློས་མིན་ཞིང༌། དློན་རྒྱན་མཚན་ཉིད་པ་དངློས་ནི་དློན་རྒྱན་སློ་གསུམ་པ་ཤིས་བརློད་ཀི་རྒྱན་

གིས་རློགས་པར་འདློད་པས་ན། སྙན་ངག་གི་དཔེར་བརློད་སྐབས་སུ་འདིར་རབ་སེལ་དང༌། 

དགློངས་པ་ཅན་གཉིས་ལ་དཔེར་བརློད་ཟུར་པ་དགློས་དློན་མེད ། 

རབ་སེལ་གི་རྒྱན་གཉིས། དློན་རྒྱན་སུམ་ཅུ་སློ་ལྔའི་ནང་གསེས་སུམ་ཅུ་སློ་བཞི་པ་རབ་སེལ་གི་

རྒྱན་ནི། ཚིག་སྦློར་གཅིག་ལ་དཔེ་རྒྱན་དང་གཟུགས་རྒྱན། འགློག་རྒྱན་སློགས་རྒྱན་གསུམ་

ལས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་མཉམ་དུ་བསེས་པའི་རྒྱན་ཞིག་སྟེ། དེའི་ནང་གསེས་རྣམ་གངས་གཉིས་ནི། 

གཅིག་ལ་གཅིག་ལློས་ཀི་རབ་སེལ་དང་སྟློབས་མཚུངས་ཀི་རབ་སེལ་ལློ། 

རབ་ཕའི་གློས། བལ་སློགས་ཀི་སྣལ་མ་རབ་ཏུ་ཕ་བ་ལས་བཟློས་པའི་གློས་སབ་མློ་ལ་ཟེར་ཞེས་

དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་

དཀའ་འགེལ་ལས་གསུངས། 

རབ་འཕེལ། རབ་ཏུ་འཕེལ་བ་ཞེས་པ་མང་པློར་འཕེལ་བའི་དློན་ཡིན། 

རབ་འཕྲུལ། འཕྲུལ་དགའ་སྟེ་འདློད་ལྷ་རིས་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཞིག 

རབ་འཕློ། [མངློན]མེ་སྟག་མེ་མེའི་ཟེགས་མ། 

རབ་བི་རིབ་བི། ① གསལ་ལ་མི་གསལ་བའི་ཚུལ། ཡིག་གཟུགས་རབ་བི་རིབ་བི་ཞིག་ལས་མཐློང་

མི་ཐུབ་པ། ② སེམས་རྒྱུད་མི་དྲང་བའམ་ཁམ་པའི་སྤློད་པ། མི་དེ་རབ་བི་རིབ་བི་ཚ་པློ་རེད། 

རབ་བེ་དགའ་བ། [རིང]ཚུགས་སེ་ཡློད་པ། 
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རབ་བེ་རིབ་བེ། རབ་རིབ་དང་དློན་འདྲ། 

རབ་བེ་རློབ་བེ། རགས་པའམ་ཕློགས་ཙམ་པའི་རྣམ་པ། བརག་དཔྱད་རབ་བེ་རློབ་བེ་མིན་པར་ཞིབ་

ཚགས་བས་པ། ཚིག་དློན་རབ་བེ་རློབ་བེ་ཞིག་ཤེས་པ། 

རབ་བྱུང་། ① མེ་ཡློས། ② ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུ་སྐློར་གཅིག་གི་མིང་སྟེ། བློད་ཀི་རབ་བྱུང་དང་པློ་འགློ་

ཚུགས་མཚམས་ནི་སྤི་ལློ་༡༠༢༧ཡིན་པ་དང་། གི་ཇློ་ལློ་ཙཱ་བ་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་གིས་རིས་སློལ་

བཏློད་པ། ③ ཁིམ་ནས་ཁིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སྟེ་དགེ་ཚུལ་སློང་གི་སློམ་པ་བངས་པའི་

གྲྭ་པ་དང་བཙུན་མ། 

རབ་བྱུང་མཁན་པློ། རབ་བྱུང་གི་སློམ་པ་འབློག་མཁན་གི་མཁན་པློ། 

རབ་བྱུང་གི་གློས་ཚོན་བརྒྱད། དེ་ཡང་རབ་བྱུང་ལ་མེད་མི་རུང་བའི་ཚོན་བརྒྱད་དེ། ༡ ལི་ཁི་དམར་

སེར། ༢ མཐིང་ཞུན་སློན་ནག་འློད་ཅན། ༣རྒྱ་སྐྱེགས་ཚོས་དམར་སྨུག ༤ མཚལ་དམར་ཆེན། 

༥ གུར་གུམ་སེར་སྨུག ༦ བཙོད་གཙང་ཆློས། ༧ སྨན་ཤིང་དམར་ནག ༨ ལེ་བརྒན་རི་དམར་

སེར་འློད་ཅན་བཅས་སློ།། 

རབ་བྱུང་གི་སློམ་ལན་ལྔ། དགེ་སློང་ཕ་མ་དང་། དགེ་སློང་མ། དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་བཅས་ལྔའློ།། 

རབ་བྱུང་གི་བར་ཆད་དྲི་བ་བཞི། མ་ནིང་ལ་སློགས་སློམ་པ་མི་སྐྱེ་བའི་བར་ཆད། རྒྱལ་པློས་མ་གནང་

བ་ལློགས་སུ་གནས་པའི་བར་ཆད། བ་རློག་སྐྲློད་མི་ནུས་པ་ལ་སློགས་ཁད་པར་དུ་འགློ་བའི་བར་

ཆད། སྐྲ་སེར་ལ་སློགས་མཛེས་པའི་བར་ཆད་དློ།། རབ་བྱུང་གི་བར་ཆད་བཞི་ཡང་ཟེར།

རབ་བྱུང་གི་གཞི། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གཞི་སྟེ། འདུལ་བ་གཞི་བཅུ་བདུན་གི་ནང་གསེས། དགེ་ཚུལ་

སློང་གི་སློམ་པ་མ་ཐློབ་པ་ཐློབ་པར་བེད་པའི་གཞི་སློན་ཆློག་དང་ད་ཆློག་གི་སློམ་པ་ནློད་པའི་

རིམ་པའློ།། 

རབ་བྱུང་གི་བསབ་བ་གཞི་ལྔ། བསབ་པ་ཡློངས་སུ་སྦློང་བའི་གཞི། བདེ་བར་གནས་པ་རྐྱེན་གི་

གཞི། ཆློ་ག་ཁད་འབེལ་ལས་ཀི་གཞི། ཉེས་པ་དག་བེད་ཕིར་བཅློས་ཀི་གཞི། མཐའ་གཉིས་

སངས་པ་གནས་མལ་གི་གཞིའློ།། 

རབ་བྱུང་གཅིག རབ་བྱུང་སྐློར་གཅིག་གི་མིང་སྟེ། ༡ རབ་བྱུང─མེ་མློ་ཡློས། ༢ རྣམ་འབྱུང─ས་ཕློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

འབྲུག ༣དཀར་པློ─ས་མློ་སྦྲུལ། ༤ རབ་མློས─ལྕགས་ཕློ་ར། ༥ སྐྱེས་བདག ─ལྕགས་མློ་

ལུག ༦ ཨངྒིར─ཆུ་ཕློ་སྤེལ། ༧ དཔལ་གདློང ─ཆུ་མློ་བ། ༨དངློས་པློ─ཤིང་ཕློ་ཁི། ༩ ན་

ཚོད་ལན─ཤིང་མློ་ཕག ༡༠ འཛིན་བེད─མེ་ཕློ་བི། ༡༡ དབང་ཕྱུག─མེ་མློ་གང། ༡༢ འབྲུ་

མང་པློ─ས་ཕློ་སྟག ༡༣མློས་ལན─ས་མློ་ཡློས། ༡༤ རྣམ་གནློན─ལྕགས་ཕློ་འབྲུག ༡༥ ཁྱུ་

མཆློག─ལྕགས་མློ་སྦྲུལ། ༡༦ སྣ་ཚོགས─ཆུ་ཕློ་ར། ༡༧ ཉི་མ─ཆུ་མློ་ལུག ༡༨ཉི་སྒློལ་

བེད─ཤིང་ཕློ་སྤེལ། ༡༩ ས་སྐྱློང─ཤིང་མློ་བ། ༢༠ མི་ཟད─མེ་ཕློ་ཁི། ༢༡ ཐམས་ཅད་

འདུལ─མེ་ཕློ་ཕག ༢༢ ཀུན་འཛིན─ས་ཕློ་བི། ༢༣འགལ་བ─ས་མློ་གང། ༢༤ རྣམ་

འགྱུར─ལྕགས་ཕློ་སྟག ༢༥ བློང་བུ─ལྕགས་མློ་ཡློས། ༢༦ དགའ་བ─ཆུ་ཕློ་འབྲུག ༢༧ རྣམ་

རྒྱལ─ཆུ་མློ་སྦྲུལ། ༢༨རྒྱལ་བ─ཤིང་ཕློ་ར། ༢༩ མློས་བེད─ཤིང་མློ་ལུག ༣༠ གདློང་

ངན─མེ་ཕློ་སྤེལ། ༣༡ གསེར་འཕང─མེ་མློ་བ། ༣༢ རྣམ་འཕང─ས་ཕློ་ཁི། ༣༣སྒྱུར་

བེད─ས་མློ་ཕག ༣༤ ཀུན་ལན─ལྕགས་ཕློ་བི། ༣༥ འཕར་བ─ལྕགས་མི་གང། ༣༦ དགེ་

བེད─ཆུ་ཕློ་སྟག ༣༧ མཛེས་བེད─ཆུ་མློ་ཡློས། ༣༨ཁློ་མློ─ཤིང་ཕློ་འབྲུག༣༩ སྣ་ཚོགས་

དབིག─ཤིང་མློ་སྦྲུལ། ༤༠ ཟིལ་གནློན─མེ་ཕློ་ར། ༤༡ སྤེའུ─མེ་མློ་ལུག ༤༢ ཕུར་བུ་

ཅན─ས་ཕློ་སྤེལ། ༤༣ཞི་བ─ས་མློ་བ། ༤༤ ཐུན་མློང─ལྕགས་ཕློ་ཁི། ༤༥ འགལ་

བེད─ལྕགས་མློ་ཕག ༤༦ ཡློངས་འཛིན─ཆུ་ཕློ་བི། ༤༧ བག་མེད─ཆུ་མློ་གང་། ༤༨ཀུན་

དགའ─ཤིང་ཕློ་སྟག ༤༩ སིན་བུ─ཤིང་མློ་ཡློས། ༥༠ མེ─མེ་ཕློ་འབྲུག ༥༡ དམར་སེར་

ཅན─མེ་མློ་སྦྲུལ། ༥༢དུས་ཀི་ཕློ་ཉ─ས་ཕློ་ར། ༥༣དློན་གྲུབ─ས་མློ་ལུག ༥༤ དྲག་

པློ─ལྕགས་ཕློ་སྤེལ། ༥༥ བློན་ངན─ལྕགས་མློ་བ། ༥༦ རྔ་ཆེན─ཆུ་ཕློ་ཁི། ༥༧ ཁག་

སྐྱུག─ཆུ་མློ་ཕག ༥༨མི་དམར─ཤིང་ཕློ་བི། ༥༩ ཁློ་བློ─ཤིང་མློ་གང་། ༦༠ ཟད་པ─མེ་ཕློ་

སྟག བློད་ཀི་རབ་བྱུང་དང་པློ་འགློ་ཚུགས་མཚམས་ནི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༠༢༧ལློ་ཡིན་པ་དང་། 

གི་ཇློ་ལློ་ཙཱ་བ་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་གིས་རིས་སློལ་བཏློད་པའློ།། 

རབ་བྱུང་གཉིས། དགེ་ཚུལ། དགེ་སློང་ངློ་།། 

རབ་བྱུང་བའ་ིགནས་བའ་ིཆློས་བཞི། གློས། ཟས། གནས་མལ། སྨན་མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་བར་སྤློད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རབ་བྱུང་གིས་གློན་རུང་བའི་ཚོན་གསུམ། སློན་པློ། རམ་ཙག ངུར་སྨིག 

རབ་བྱུང་གིས་སྤློད་རུང་བཟའ་བ་ལྔ། འབས་ཆན། ཟན། དག་པའི་ཤ ཕེ། འཁུར་བ། 

རབ་བྱུང་མ། སློམ་ལན་བཙུན་མ། 

རབ་བེད། རབ་ཏུ་བེད་པའི་བསྡུས་ཚིག 

རབ་དབེན་དགློན། རབ་དབེན་དགློན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་

པའི་ལློ་འགློར་སྤི་ལློ་༡༥༧༣ལློར་བློན་མཁར་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་ནས་གསར་འདེབས་

མཛད། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གཟི་ཚ་སེ་དགུ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རབ་དབེན་ཡིད་བེད། ཞི་ལྷག་གཉིས་རེས་མློས་སུ་བསློམས་པས་གློམས་པ་ལ་བརེན་ནས་འདློད་

པའི་ཉློན་མློངས་ཆེན་པློའི་གཉེན་པློ་སྐྱེས་པའློ།། 

རབ་འབམས་རྒྱུད་ཀི་འཇིག་རེན། གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རེན་གི་དུང་ཕྱུར་བརྒྱ་ལློངས་པ་ལ་རབ་

འབམས་རྒྱུད་ཀི་འཇིག་རེན་ཟེར། 

རབ་འབམས། ① མཐའ་མེད་དང་ཤིན་ཏུ་མང་བ། རབ་འབམས་ཕློགས་བཅུའ་ིའཇིག་རེན། གཞུང་ལུགས་

རབ་འབམས། ② གངས་གནས་དྲུག་ཅུའ་ིར་ིསྟངས་ནང་དུ་ཡློད་པའ་ིགངས་གནས་ཆ་ེབ་ཞིག 

རབ་འབམས་རྒྱ་མཚོ། ཤིན་ཏུ་མང་བ། ཤེས་བ་རབ་འབམས་རྒྱ་མཚོ་བགང་ལས་འདས་པ། 

རབ་འབམས་པ། ① སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློའི་ནང་དུ་སློབ་སྦློང་བེད་མཁན་གི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་རྨང་

གཞིའི་ཡློན་ཚད། རྒྱ་སྐད་དུ་ 硕士ཟེར། ② དགེ་བཤེས་མཐློ་གས་ཀི་གློ་མིང་། 

རབ་འབམས་པ་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན། མཁན་པློ་ནློ་མློན་ཧན། རེ་འདི་སློག་པློའི་ཡུལ་དུ་སྤི་ལློའི་

དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བདུན་ལ་ཕེབས་སྐབས་དགེ་བསྙེན་

བསྒྲུབས། མཚན་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་ཞེས་གསློལ། དེ་ནས་ཁུ་རེ་དགློན་པར་ཆློས་ཞུགས་

མཛད་དེ་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པློད་ལྔར་གསན་བསམ་གནང་། དགུང་ལློ་བཅུ་བདུན་ལ་རེ་ངག་

དབང་མཁས་གྲུབ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་ མཚན་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན་ཞེས་སྩལ། སྐུ་ནར་

སློན་པ་ན་དབུས་གཙང་དགློན་ཁག་རྣམས་མཇལ་བ་དང་སྦྲགས་རྒྱལ་དབང་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

མཚོ་དང་། པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མ། ཁི་བང་ཆུབ་ཆློས་འཕེལ་སློགས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

བཅུ་ཕག་བསྟེན་ནས་མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་མང་དུ་གསན། དགུང་ལློ་སུམ་ཅུ་པར་པཎ་ཆེན་བློ་

བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་དྲུང་དུ་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་བཞེས། སློག་ཡུལ་དུ་ཕིར་ལློག་རེས་ཁུ་

རེ་དགློན་པའི་མཁན་ཁིར་ཕེབས། གློང་མས་ཁུ་རེ་མཁན་པློ་ནློ་མློན་ཧན་ཞེས་མཚན་སྙན་སྩལ། 

དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཉིས་སུ་ཕེབས་སྐབས་ཀང་ལེགས་བཤད་ཕག་རློམ་གནང་། བཀའ་

རློམ་ལ་མཚོན་ན། བསྟན་པའི་གསལ་བེད་རྒྱལ་ཁང་རེ་རེ་བློ་བཟང་དཔལ་འབློར་ལྷུན་གྲུབ་ཀི་

རྣམ་ཐར་དང་། བསྟན་བཅློས་མངློན་རློགས་རྒྱན་གི་འགེལ་པ་སློན་འགློའི་རྣམ་གཞག བ་མ་

རྣམས་ཀི་ཞལ་བཞེས་མན་ངག་བདུད་རི། ཤིང་རའི་སློལ་འབེད་ཀི་རྣམ་གཞག ཆློས་སྐྱློང་

དྲེགས་ལྕམ་ལ་བརེན་ནས་གཏློར་སྒྲུབ་བེད་ཚུལ། སྒློལ་མའི་རྒྱུད་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་གསལ་བེད་

ལློ་རྒྱུས་གསེར་ཕེང་། སྙན་ངག་མེ་ལློང་གི་ཟིན་བིས་ཐློ་གསལ་འདེབས་སློགས་མང་དུ་མཛད། 

སྐུ་གཤེགས་པའི་ལློ་དུས་མ་རེད། 

རབ་འབམས་མཚམས་སྦློར་གི་འཇིག་རེན། གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་

སྟེ་དུང་ཕྱུར་བཅུ་ལ་རབ་འབམས་མཚམས་སྦློར་གི་འཇིག་རེན་ཟེར། 

རབ་འབློར། སུབྷཱུཏི། ཤཱཀ་ཐུབ་པའ་ིཉན་ཐློས་ཉ་ེའཁློར་བཅུའ་ིགས་སྟློང་ཉིད་སྟློན་པའ་ིམཆློག་ཏུ་གྱུར་པའློ།། 

རབ་འབློར་དགློན། སི་ཏུ་པདྨ་ཉིན་བེད་དང་། འཇི་སར་རྡློ་རེ་དྲག་པློ་རྣམ་གཉིས་ཀི་སློབ་མ་ཀརྨ་

པས་བཏབ། ཕལ་ཆེར་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་དཀིལ་ཙམ་དུ་ཡིན་པར་འདྲ། གྲུབ་མཐའ་ཀརྨ་

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

རབ་འབིང་ཐ་གསུམ། མཆློག་དམན་བར་གསུམ། 

རབ་མེད། ཆུའི་འགློ་ལམ་མམ་འཇུག་ངློགས་མེད་པ། 

རབ་མློས། ① ཆང་ངམ་དགའ་བདསེ་ཡདི་གཡློས་པའམ་ཤནི་ཏུ་བཟ་ིབ། དགའ་སྤློའ་ིངང་ནས་རབ་མློས་པ། 

རབ་མློས་མ། [མངློན]བུད་མེད་མཛེས་མ། 

རབ་ཚེས། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མིང་། 

རབ་འཛག [མངློན]གཅིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རབ་འློག རབ་ཀི་འློག་མ་སྟེ་འབིང་བ། 

རབ་ཡས། གངས་གནས་དྲུག་ཅུའི་རི་སྟངས་གཞན་ཞིག་ནང་ཡློད་པའི་གངས་ཀའི་མིང་ཞིག 

རབ་ཡིད། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མིང་། 

རབ་གཡློ། [མངློན]རྨ་བ། 

རབ་རིབ། ① མིག་ནད་ལིང་ཏློག རབ་རིབ་སློན་པློ། རབ་རིབ་མིག་གིས་སྐྲ་ཤད་མཐློང་བ་ལར། 

 ② རབ་བི་རིབ་བིའི་བསྡུས་ཚིག དབིན་སྐད་དུblurཟེར། 

རབ་རིབ་གྲུག་འབས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་bhur effevtsཟེར། 

རབ་རིབ་ཅན་ནི། མིག་ལ་སྐྱ་གིབ་ཀི་ནད་ཕློག་སྟེ་མཐློང་བ་དེ་གསལ་པློར་མི་མཐློང་བར་རབ་བི་

རིབ་བི་ཙམ་མཐློང་བའི་གང་ཟག 

རབ་རིབ་འཇློམས། [མངློན]ཉི་མ། 

རབ་རིབ་གཏན་ཚིགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་fuzzy logicཟེར། 

རབ་རིབ་པ། ① མུན་པ། གཟུགས་དབིབས་རབ་རིབ། ཟླ་འློད་རབ་རིབ་པའི་ནང་དུ་འགློ་བ། 

 ② མིག་ནད་ལིང་ཏློག་ཡློད་མཁན། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་fuzzy setཟེར། 

རབ་རིབ་སེལ། ① ནམ་ལངས་པའི་མིང་། ② མིག་ནད་ཀི་རབ་རིབ་སེལ་བ། 

རབ་རློབ། རབ་བེ་རློབ་བེའི་བསྡུས་ཚིག 

རབ་ཤིས་ཀླུང་ཤློད་དགློན་པ། རག་ཤུལ་ཀླུང་ཤློད་དགློན་ཞེས་འབི་སློལ་ཡང་འདུག རབ་བྱུང་བདུན་

པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༣༩༠ལློ་ཙམ་ནས་གནས་འདིར་རབ་གཤིས་བན་བརྒྱ་མ་ཞེས་པའི་འབི་

གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་སྦྲ་དགློན་ཞིག་ཆགས། དེ་ནས་བཟུང་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆློས་བརྒྱུད་

འཕེལ། རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པའི་སྐབས་སུ་དགློན་པ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། རབ་བྱུང་བཅུ་
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གསུམ་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༧༦༢ལློར་ཁམས་མགློགས་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོས་ད་ལའི་

དགློན་པ་འདི་གསར་བཞེངས་མཛད། མིང་གཞན་དགའ་ལན་བཤད་སྒྲུབ་ཆློས་འཁློར་གིང་ཞེས་

ཟེར། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རབ་སད། [མངློན]ནམ་ལངས་པ། 

རབ་སློན། ས་རབ་ཀི་སློན། 

རབ་གསལ། ① དཀར་གསལ་མཐློང་རྒྱ་ཆེ་བའི་སེ་ཁུང་ཆེན་པློ། བ་བང་གི་རབ་གསལ། ② ཧ་ཅང་

གསལ་བ། ③ སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། ④[མངློན]ཉི་མ། 

རབ་གསལ་བཙན་ཁང་། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་དུས་མ་གསལ། སློན་རིང་མ་པ་ཡིན། རེས་

སུ་རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི་སྐབས་སུ་དགེ་ལུགས་པ་བསྒྱུར། རྒས་རབས་ཀི་བཤད་སློལ་ལ་སྤི་ལློའི་

དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་བཙན་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་བཙུན་མློ་རྒྱ་བཟའ་ཝུན་ཁེན་ཀློང་ཇློ་

དེ་གར་བཞུགས་མློང་བ་དང་། འློ་ཐང་མཚོའི་ཀླུ་བཙན་གནས་གཞིའི་རྡློ་ཞིག་དློན་པ་དེར་བཙན་

ཁང་དེ་བཞེངས་སྐད། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རབ་གསུམ། རབ་གསུམ་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་ཞེས་ཡག་ཤློས་བྱུང་ནའམ་ལྷ་རབ་བྱུང་ན་ཟེར་བ། 

རབ་གསུམ་རབ་ལ། [སྐྱེ་རྒུ]ལྷ་རབ་སྟེ། རབ་ཀི་ནང་གི་ཡང་རབ། རབ་གསུམ་རབ་ལ་ད་ལ་རང་

ཕེབས་རློགས་གནང་། 

རབས། རྒྱུད་དམ་ལློ་རྒྱུས། སྐྱེས་རབས རྒྱལ་རབས། གདུང་རབས། མཁན་རབས། བ་རབས། 

ཡ་རབས། མ་རབས། 

རབས་དང་རིམ་པ། ཁྭ་ཏ་ནག་པློའི་ཚང་ནང་ན། སྐྱ་ག་ཁ་ཆུང་སྐྱེས་རབས་མེད། 

རབས་གཅིག་པ། [མངློན]དྲེལ། 

རབས་གཅློད། མི་ཕྱུགས་ཀི་སྐྱེ་རྒྱུན་གཅློད་པ། 

རབས་ཆད་པ། རིགས་རྒྱུད་ཀི་རྒྱུན་ཆད་པ། རབས་ཆད་ཀི་སློ་རར། གཅེས་ཕྲུག་གི་རེད་བློ། 

རབས་ཆད་མ། ① ཕྲུ་གུ་མི་སྐྱེ་བའི་བུད་མེད། ② མློ་གཤམ་ཡང་ཟེར། 

རམ། ① རམས་དང་འདྲ། ② མིང་མཐའ་རའི་རེས་སུ་སྦློར་བའི་འབེད་སྡུད་ཀི་སྒའི་རྐྱེན་ཞིག གསེར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རམ་དངུལ ། དར་དམར་རམ་དར་དཀར། ③ མིང་མཐའ་རའི་རེས་སུ་སྦློར་བའི་ཐེ་ཚོམ་སྟློན་

བེད་ཀི་སྒའི་རྐྱེན་ཞིག ཧ་ཅང་གིས་ངློ་མི་མཚར་རམ། ད་དུང་གསལ་པློར་མ་ཤར་རམ། 

རམ་འདེགས། ① རློགས་རམ། རྐུ་འཕློག་རམ་འདེགས། ལག་དམར་རམ་འདེགས། རྐུན་རེས་རད་

གཅློད་ཀི་རམ་འདེགས་བེད་པ། ② གཞན་གིས་གླུ་དབངས་འཐེན་པར་རེས་ནས་ལད་ཟླློས་

བས་པའི་རློགས་རམ། སྙན་ཚིག་རམ་འདེགས། གཅིག་གི་གླུ་ལ་བརྒྱ་ཡིས་རམ་འདེགས་བེད། 

ཁློད་ཀིས་རྣམ་ཐར་ཐློངས་དང་། ངས་རམ་འདེགས་བས་ཆློག རློལ་མློས་རམ་འདེགས། 

རམ་འདེགས་སེའུ་ཁུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་secondary windowཟེར། 

རམ་པ། ① རྩྭ་ཞིག་སྟེ་རན་པ་དང་འདྲ། ② འབས་བུ་གཟན་ཆས་དང་། ཟས་ཚབ་ལློ་པའི་རི་ལྡུམ་

ཞིག ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ཚིགས་པ་བརྒྱ་པ་རམ་རི་དང་། ནུས་པ་སྟློང་ལན་ར་རམ་

པ། གང་གི་སྤུ་སྐྱེས་སིག་པའི་དུག དུམ་བུ་འཛིན་པ་བ་ཡི་མིག་ནུས་པ་བརྒྱ་པ་རམ་པ་རྣམས། 

དློན་གཅིག་དུར་ཝའི་མིང་ཡིན་ནློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རམ་ཟླ། རློགས་པའམ་གློགས། 

རམ་ཤག [རིང]① འབློར་པ། ② འགློད་པ། 

རམས། ཆློས་ཀི་བེ་བག་ཅིག རམས་དང་བསེབས་ན་སློ། མཚལ་དང་བསེབས་ན་དམར། 

རམས་ཀློང་། རམས་སྐློལ་སྣློད་ཀི་མིང་། 

རམས་ཁློག བལ་སློགས་ལ་རམས་ཚོས་རྒྱབ་སྐབས་རམས་ཚོས་སྐློལ་བེད་ཀི་ཟངས་ཁློག་ཅིག 

རམས་རྡེལ། རམས་ཚོས་འདུལ་བེད་རྡློ་རིལ། 

རམས་པ། རབ་འབམས་པའི་བསྡུས་ཡིག་སྟེ། མཁས་པ་ཆེན་པློའམ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གི་གློ་

མིང་། སགས་རམས་པ། ལྷ་རམས་པ། ཚོགས་རམས་པ། 

རམས་ཕིས། [མངློན]སྣག་བུམ། 

རམས་ཚོས། ཚོས་སློ་ལང་ཞིག 

རམས་ཤིང་། རམས་ཚོས་འབྱུང་བའི་ཤིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རལ། བེད་མེད་ལས་ཚིག ཞིག་པའམ་ཐློར་བའི་དློན་ཏེ། ལྭ་བ་རལ། ཁང་པ་རལ། 

རལ་ཀླུང་། [མངློན]ཆུ་བློ་གང་གཱའི་མིང་། 

རལ་སྐློར་མཁན། རལ་གིས་གཅློད་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པའི་མི། 

རལ་ཁ། ① རལ་གིའི་ཁ། རལ་ཁ་བརྡར་བ། རལ་ཁ་འགེད་པ། རལ་ཁ་སྤློད་པ། ②[རིང]དགེ་སློང་

མའི་ཤིང་ང་དཔུང་བཅད་དང་རྣམ་པ་ཅུང་མི་འདྲ་བའི་སྟློད་གློས་ཤིག

རལ་ཁ་སྤློད། ① ཕན་ཚུན་ལག་ཐུག་ནས་འཐབ་པའི་དློན། ② དངློས་སུ་ཐུག་ནས་རིགས་པའི་

གཞུང་ལུགས་ཀི་རློད་པ་བས་པའི་དློན། ③ གཡུལ་འགེད་པའམ་མཚོན་གིས་འཐབ་པའི་དློན། 

རལ་ཁ་དཔུང་ཆད། མཐང་གློས་ཀིས་མ་ཡློགས་པར་ལྷན་བེད་དམ་ཁ་གསབ་བེད་སིད་ཞེང་གཉིས་

ཀར་ཁྲུ་དློ་ཡློད་པའི་གློས་གྲུ་བཞི་མ་ཞིག 

རལ་ཁུར་ཅན། ①[མངློན]ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། ② སེང་གེ

རལ་ག རལ་གུ་དང་འདྲ། 

རལ་གུ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་རལཀ་ཡི་ཟུར་ཆག ① སྟློད་ཀློར། ② བེར། ③ སྣམ་གློས། 

རལ་གུ་ཅན། [རིང]ཉུག་རུམ་པ་སྟེ་བཙུན་མློའི་འཁློར་རླིག་འབས་བཏློན་པའི་སྐྱེས་པ། 

རལ་གི། [རིང]རལ་གི། 

རལ་གི། ས་དུས་ཀི་མཚོན་ཆ་ཞིག རལ་གི་སྐློར་བ། རལ་གི་གདེང་བ། རལ་གི་རྣློ་དབལ་དང་ལན་

པ། རལ་གི་ལག་ཏུ་མེད་གྱུར་ན། དེ་ལ་གཞན་གིས་ཐུབ་ཚོད་བེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐེད་

གི་དང་། གི་ཐུང་། གི་རིང་། གཅློད་བེད། རེས་སུ་གཅློད། འདེབས་བེད། རྡེག་ཆ། དཔལ་གི་

སྙིང་པློ། ལག་སྐྱློང་། ལག་ཆ། ལག་སྲུང་། ཤང་ལང་བཅས་སློ།། 

རལ་གི་གང་བ་ཕློ། རྒྱལ་པློ་གི་གུམ་བཙན་པློ་རང་ཉིད་ཀི་གི་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་མིང་། 

རལ་གི་རྒྱུན་འཛིན། ①[མངློན]དམག་དཔློན། ② ལྷ་གཞློན་ནུ་གདློང་དྲུག

རལ་གི་ཅན། ①[མངློན]རངས་པ། ② འཇམ་དབངས། 

རལ་གི་སྣ་མ། གཡས་གཡློན་གཉིས་ཀར་སློ་ཡློད་པའི་རལ་གིའི་མིང་། 

རལ་གི་གནམ་གཡུག ཧ་ཅང་བཙན་ཤེད་ཆེ་བའི་དཔེ། རལ་གི་གནམ་གཡུག་གིས་འཇིགས་སྣང་
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བསྐུལ་བ། བཀའ་རལ་གི་གནམ་གཡུག་ལར་འབེབས་པ། 

རལ་གི་འཛིན་པ། ①[མངློན]དམག་དཔློན། ② འཇམ་དཔལ་དབངས། 

རལ་གི་ལློ་མའི་ནགས་ཚལ། ཉེ་འཁློར་གི་དམལ་བ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

རལ་གིའི་དངློས་གྲུབ། ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། བསྒྲུབས་པས་གྲུབ་པའི་རལ་

གི་ནི་ནང་གིས་ལག་ཏུ་བཟུང་བས་ནམ་མཁའ་དང་མཁའ་སྤློད་ཀི་གནས་སུ་བགློད་ནུས་པ། 

རལ་གིའི་མཇུག [མངློན]ཆུ་སིན། 

རལ་གིའི་གཉེན། [མངློན]དམག་དཔློན། 

རལ་གིའི་ཐབས། གི་རལ་ཏེ་སྒྱུ་རལ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞིའི་ནང་ཚན་ཞིག 

རལ་གིའི་ཕེང་། [མངློན]ཉི་མའི་ར། 

རལ་གིའི་ལློ་མ་ཅན། ①[མངློན]བུ་རམ་ཤིང་། ② རལ་གི་ལློ་མའི་ནགས་ཚལ་དང་དློན་གཅིག 

རལ་གིའི་སློ་ཅན། [མངློན]ཆུ་སིན་ཆེན་པློ། 

རལ་གྲུམ། ཆག་གྲུམ། ཤློག་བུ་རལ་གྲུམ། ཁང་པ་རལ་གྲུམ། 

རལ་ཅློག སྐྲ་རིང་གི་ཐློར་ཚུགས། 

རལ་ལྕང་། སྐྲ་ལྷས་མའི་ལན་བུ། 

རལ་ལྕློག རལ་ཅློག་དང་འདྲ། 

རལ་གཅིག་མ། སགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛ་ཊི་སྟེ་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་ཞིག 

རལ་གཅློད་ཆེ་བ། ཇུས་མེད་ཇུས་འཁི་བེད་པ་སྟེ། གཉེན་ལ་རལ་གཅློད་ཆེ་ན་ནམ་ཕུགས་འཁློན་ཞེས།

རལ་ཆུང་དཔུང་བཅད། དགེ་སློང་གི་གློན་རྒྱུའི་ནང་གློས་ཞིག་གི་མིང་། 

རལ་རྡློག སྐྲ་དང་སྐྲ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་འདུས་ཤིང་རྡློག་པློ་རེ་རེ་ལར་དུ་ཆགས་པ། ཟེར་བ་ལ་བུ། 

རལ་རྡློལ། རལ་པ་དང་ཨི་ཁུང་རྡློལ་བ། གློན་པ་རལ་རྡློལ། ལྷམ་རལ་རྡློལ། 

རལ་བརྡློལ། རལ་པ་དང་བརྡློལ་པ་ཞེས་གློས་སློགས་ཀི་ཧྲལ་ཧྲུལ། 

རལ་པ། ① སྐྲ་རིང་པློ། སེང་གེ་རལ་པ། དྲེད་མློང་གི་རལ་པ། རལ་པ་ཉིལ་ལེ་བ། མགློ་སྤུ་མེད་ལ་

རལ་པའི་ཁལ་འགེལ། ② འཁབ་ཆས་ཤིག ③ རྔ་དང་སིལ་སྙན་རྡུང་བཞིན་དུ་སྐྱེས་པ་དང་
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བུད་མེད་རྣམས་མཉམ་དུ་འཁབས་པའི་ཞབས་བློ་ཞིག 

རལ་པ་ཅན། ① སར་བློད་རྒྱལ་ཞེ་གཅིག་པ་ཁི་གཙུག་ལེ་བཙན་གི་མིང་། ② སྐྲ་འཛིངས་པ་ལན་

བུ་ལར་མང་པློ་ཡློད་མཁན། ③[མངློན]༡ སེང་གེ ༢ མ་ཧེ། ༣ཤིང་གི་བ་ཐག 

རལ་པ་ས་ལ་བསགས་པ། [རིང]རལ་པ་ས་ལ་བཏིང་བའམ་སྤུངས་པ། 

རལ་པའི་ཁུར་ཅན། [མངློན]ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

རལ་པའི་གེགས་བུ། ཆློས་གློས་དང་ཐློར་ཅློག་གི་མིང་། 

རལ་པའི་གདེངས་ཀ སྐྲ་སྤི་བློར་བཅིངས་པའི་མིང་། 

རལ་པའི་ཟུར་ཕུད། རལ་པའི་ཐློར་ཅློག 

རལ་པློ། ① ཧྲུལ་པློ། དར་ཆ་རལ་པློ། ཕིང་ཞྭ་རལ་པློ། གློན་པ་རིང་རལ། ཀློ་ལྷམ་རབ་རལ། སློད་

ཁང་ཞིག་རལ། ② གློས་སློགས་ཧྲུལ་ཧྲུལ་ཅན། རལ་པློ་ལྷན་པས་མི་འདུམ་པ། རལ་པློ་རྐྱང་

ཆད་པློ་ཆད་རྐྱང་། 

རལ་བ། ཞིག་པ་དང་། ཆག་པ་དང་། གས་པ། ཤློག་ཆ་རལ་བ། གནམ་རལ་བ་དང་ས་གྲུམ་པ། 

དཀར་ཡློལ་ཞབས་རལ། སྟག་ཁ་རལ། སེང་གེ་སྣ་རལ། ཁ་ཆག་སྣ་རལ། 

རལ་བུ་ཅན། [རིང]ཉུག་རུམ་པ། 

རལ་བློར་དུ་གཏློང་བ། ཁིམས་ལུགས་ཞིག་རལ་སློང་བ་མིག་གིས་མཐློང་བཞིན་དུ་དམ་འཛིན་མ་

བས་པར་བློར་བ། 

རལ་བཙེམས། གློས་སློགས་རལ་བཙེམས་པ། 

རལ་རུལ། རལ་ལེ་རུལ་ལེའི་བསྡུས་ཚིག 

རལ་ལེ་རུལ་ལེ། ཧྲུལ་པློ། དངློས་པློ་རལ་རུལ་སྡུད་པ། གློན་པ་རལ་ལེ་རུལ་ལེ། 

རལ་ལེ་རུལ་ལེ། ཧྲུལ་པློ། དངློས་པློ་རལ་རུལ་སྡུད་པ། གློན་པ་རལ་ལེ་རུལ་ལེ། 

རས། ① སིང་སྐུད་ཀི་བཏགས་མ་སྟེ། ཤིང་བལ་ལས་བཟློས་པའི་གློས་རྒྱུ། ཚོས་མདློག་སྣ་ཚོགས་

བཀྲ་བའི་རས་ཁ། རས་བུབས། རས་དམར་ཤར། རས་རིང་། རས་ཚགས་ཞིབ་པློ། རས་སེང་

སེང་། རས་སབ་སབ། ཟར་མའི་རས། ② གཏུམ་བེད་དང་། འགེབས་བེད་རས་ཚལ། ལག་རས། 
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ཐློད་རས། ཕི་རས། ཁ་རས། ③ སིང་བལ་ལས་བཟློས་པའི་གློན་ཆ། རས་རྐྱང་། རས་པ། 

རས་རྐྱང་། རས་གློས་རྐྱང་མ། རས་རྐྱང་ཐུབ་པ། 

རས་སྐུད། རས་བལ་གི་སད་བུ། 

རས་ཁུག རས་ཀི་ཁུག་མ། 

རས་གུར། རས་ལས་བཟློས་པའི་གུར། 

རས་གློས། རས་ལས་བཟློས་པའི་གློན་པ། རས་གློས་དཀར་པློ་གཤློག་པའི་ཚུལ་དུ་བརྒྱངས། 

རས་འགའ། སློ་མ་ར་ཙ་ལས་བཏགས་པའི་རས་མཐུག་པློ་ཞིག་གི་མིང་ལ་ཟེར། 

རས་སྒེ། རས་ཀི་སྣློད་ཆེ་བ། 

རས་གཅློད། ① ཁད་གསློད་བེད་པ། གཞན་གི་བསབ་བ་བཟང་པློར་རས་གཅློད་བེད་པ། ཉེས་སྐྱློན་

ཆུང་གས་ལ་ཡང་རས་གཅློད་བས་ན་མི་འགིག ② གདུག་རྩུབ་བེད་པ། གཅན་གཟན་གིས་

རས་གཅློད་བས་པ། མི་མཐུན་པའི་བསམ་འཆར་ལ་རས་གཅློད་མ་བེད། 

རས་ཆ། སིང་སྐུད་ཀིས་བཏགས་པའི་རིགས། རས་ཆ་ཚོས་སྣ། འཁུམས་གཉེར་ཅན་གི་རས་ཆ། 

རས་ཆ་འཁུམས་གཉེར་ཅན། འཕུར་སུལ་མང་པློ་ཆགས་པའི་རས། 

རས་ཆུང་པའི་གདམས་ངག་བསེ་འཕློ་དགུ་སྐློར།\༡ འདློད་ཆགས་བདེ་ཆེན་དང་བསེ་བ་གཏུམ་མློ། 

༢ ཞེ་སང་བདེན་མེད་དང་བསེ་བ་སྒྱུ་ལུས། ༣གཏི་མུག་མི་རློག་པ་དང་བསེ་བ་འློད་གསལ། ༤ 

གཏུམ་མློ་དང་སྒྱུ་ལུས་བསེ་བ་ཉིན་མློ་སློམ། ༥ རྨི་ལམ་དང་འློད་གསལ་བསེ་བ་མཚན་མློ་སློམ། 

༦ བར་དློ་དང་འཕློ་བ་བསེ་བ་འཆི་ཁར་སློམ། ༧ གང་ཟག་བརློན་འགྲུས་ཅན་ལ་གཏུམ་མློ། 

༨ལེ་ལློ་ཅན་ལ་རྨི་ལམ། ༩ ཚེ་ཐུང་འཕློ་བ་དང་བསེ་བ་བཅས་དགུའློ།། 

རས་ཆུང་རྡློ་རེ་གགས་པ། ཐུགས་སས་ཟླ་བ་ལ་བུ་རས་ཆུང་པ་ནི། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་

༡༠༨༤ ལློར་ ལ་སྟློད་གུང་ཐང་དུ་འཁྲུངས། མཚན་རྡློ་རེ་གགས་པ་གསློལ། ཕ་ཡབ་ས་མློ་ནས་

གློངས། ཁུ་བློ་དང་མ་ཡུམ་འདུས་ནས་ཁུ་བློའི་གཡློག་བེད་ཅིང་བཞུགས། གཞློན་དུས་ནས་

ཀློག་ལེགས་པར་མཁེན། གློང་པ་ཚོའི་ནང་དུ་ཨ་མཆློད་ཀློག་ཅིང་ཡློན་གིས་མ་ཡུམ་དང་ཁུ་

བློའི་ཞབས་ཏློག་སྒྲུབ། རས་ཆུང་པ་དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་ཁི་ལློར་རེ་མི་ལ་རས་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

དང་མཇལ། གློང་པའི་ཡློན་ཕུལ་ཏེ་སྐྱློས་མ་རྣམས་མི་ལ་རས་པ་ལ་ཕུལ་བས་མ་དང་ཁུ་བློས་

བ་སློབ་གཉིས་ཀ་ལ་འབར་ཁ་བས། དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔ་པར་ས་ཕྲུ་སློག་སྐབས་ཀླུ་དང་ཕློག་ཐུག་

སློང་རྐྱེན་གིས་མཛེ་ནད་ཟིན། དེ་ནས་རེ་བཙུན་གི་དྲུང་དུ་མ་བསད་པར་ཁང་སྟློང་ཞིག་ཏུ་ཉལ། 

དུས་དེར་རྒྱ་གར་གི་ཨ་ཙ་ར་གསུམ་བྱུང་བས་སྙིང་རེ་སྐྱེས་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཁིད་དེ་བ་མ་བ་ལ་

ཙནྡྲ་ལ་གཏུགས། དེས་གཏུམ་པློ་ཁྱུང་ཤམ་ཅན་གནང་ནས་བཟླས་པས་ཡུན་རིང་མ་འགློར་

བར་མཛེ་ནད་ལྷག་མེད་དུ་སློས། དེ་ནས་བལ་པློར་བློན་ཏེ་ཨ་ཏུ་ར་ད་ཤ་སློགས་ལས་བདེ་

མཆློག་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུད་སེ་འགའ་ཞུས། སར་བློད་དུ་ལློག་ནས་རེ་བཙུན་གི་དྲུང་དུ་བཅར། 

རེ་བཙུན་གི་ཞལ་ནས། རྒྱ་གར་ན་ལུས་མེད་མཁའ་འགློའི་ཆློས་སྐློར་དགུ་ཡློད་པ་ལས། རེ་

མར་པའི་གསུང་གིས་ངས་ལྔ་ལས་མ་ཐློབ། ད་ཁློད་ཀིས་ཚང་བར་རྒྱ་གར་ནས་ལློང་ཞིག་

གསུང་བྱུང༌། དེས་ན་ད་རས་ཆུང་པ་ཁློད་ཀིས་རྒྱ་གར་དུ་སློང་ལ་ཆློས་དེ་རྣམས་ཚང་མ་ལློང་

ཞིག་ཅེས་གསུངས། རས་ཆུང་པས་བ་མའི་གསུང་ལར་རྒྱ་གར་དུ་ཕིན་ནས་ནཱ་རློ་དང༌། མཻ་ཏྲི་

གཉིས་ཀའི་དངློས་སློབ་ཏི་ཕུ་པ་ལ་ཚང་བར་ཞུས། གཞན་ཡང་གདམས་ངག་མང་དུ་བཙལ་

ནས་བ་མའི་དྲུང་དུ་ཕིར་བློད་དུ་ལློག ཆློས་སྐློར་དགུ་པློ་རྣམས་བ་མ་མི་ལ་རས་པ་ལ་ཕུལ། མི་

ལས་ངམ་རློང་སྟློན་པ་ལ་གནང༌། ངམ་རློང་པས་དེ་ལ་ཡིག་ཆ་ཡང་བརམས་ཤིང༌། དེ་ལས་

མཆེད་པ་ལ་བདེ་མཆློག་སྙན་བརྒྱུད་ཟེར། རས་ཆུང་པ་ཉིད་ནས་གཞན་ལ་མཆེད་པ་ལ་རས་

ཆུང་སྙན་བརྒྱུད་དུ་གགས། དེ་ལར་རས་ཆུང་པས་རེ་བཙུན་མི་ལ་ལ་བརེན་ནས་རློགས་པ་ཁད་

པ་ཅན་བརེས། རང་ཉིད་ཀིས་རྒྱ་གར་ནས་བངས་པའི་གདམས་ངག་ཡང་མང་པློ་ཞིག་ཡློད། དེ་

ནས་བློད་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་གནས་ངེས་མེད་དུ་ཕེབས་ཤིང་གདུལ་བ་སློབ་མ་མང་པློ་བསྐྱངས་པ་

དེབ་སློན་ལས་གསལ་བ་ལར་རློ། དགུང་ལློ་དློན་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་

སྤི་ལློ་ ༡༡༦༡ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

 ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མློ་དང༌། ཏེ་པུ་པ་དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་

གཉིས་ཀིས་རེས་སུ་བཟུང་ནས་ཐུགས་མཛོད་གདམས་པའི་བཅུད་བསྩལ། རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་

ནས་ལུས་མེད་མཁའ་འགློའི་ཆློས་སྐློར་ཕི་མ་རྣམས་བློད་དུ་སྤན་དྲངས། རེ་བཙུན་མི་ལ་རས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་ལས་གདམས་ངག་གསན་ཏེ་གྲུབ་པ་བརེས། སྐུ་ལུས་མ་སངས་པར་ལྕང་ལློ་ཅན་དུ་གཤེགས་

པར་གགས་པ་དེ་ལ་གདམས་ངག་གི་རྒྱུན་འཛིན་པའི་སློབ་མ་མང་པློར་བྱུང་བ་རྣམས་ལས། 

གཙོ་བློ་རྒྱལ་བ་ཁྱུང་ཚང་པ་ལ་སྙན་བརྒྱུད་ཀི་མཛོད་གཏད། དེས་མ་གཅིག་ཨང་ཇློ་ལ་གནང་

བ་སློགས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་འགློ་མགློན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀིས་བཀའ་སློལ་རྒྱ་ཆེར་སེལ་

བས་ཕིས་རས་ཆུང་པའི་གདམས་ངག་རྣམས་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་ཉམས་

ལེན་གཙོ་བློར་འཛིན། བ་མ་ཟངས་རི་རས་པ་ལ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཟབ་ཆློས་སྐློར་གནང་བ་དེ་

འགློ་མགློན་རས་ཆེན་གིས་ཞུས་ཞིང་ཀཾ་ཚང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་ཕློགས་སུ་དར་སློལ་ཕིན། གྲུབ་

ཆེན་ཀརྨ་པཀྵི་ཡང་གཙོ་བློར་གདམས་ངག་དེ་ཉིད་ལ་བསྟེན་ནས་གྲུབ་པ་བརེས། གདམས་

ངག་ཤམ་བུ་ཅན་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཚེ་དཔག་མེད་འགློ་དློན་གི་ཤམ་བུ་ཅན་ནི་ས་ཀར་

དགེ་གསུམ་གཙོས་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པས། དེ་ལ་བུའི་རས་ཆུང་པའི་གདམས་ཟབ་

རྣམས་ནི་གངས་ཅན་ལློངས་འདིར་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀི་གསློས་སུ་གྱུར་ཡློད། 

རས་ཆུང་ཕུག འདི་ཡ་ཀླུངས་ཕུག་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན། གནས་འདིར་ཐློག་མར་རས་ཆུང་

པའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཅིག་ཡློད། དེ་རེས་གཙང་སྨློན་ཧེ་རུ་ཁས་གདན་ས་སྐྱློང་སྟེ་དགློན་པ་དར་རྒྱས་

བྱུང་། འློན་ཀང་དགློན་པ་འདེབས་དུས་གསལ་པློར་མ་ངེས། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། 

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣེ་གདློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡིན། 

རས་ཆེན། ① འཚོ་བའི་ཡློ་བད་བཅུ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། དབར་ཆར་ཆུ་བསྐྱབ་པའི་ཕིར་དུ་གློན་

པར་བ་བ། ཚད་སིད་དུ་ཁྲུ་དགུ་དང་ཞེང་དུ་ཁྲུ་གསུམ་དང་སློར་བཅློ་བརྒྱད་ཡློད་པའི་དབར་གི་

གློས་རས་ཆེན་ནམ་ཆར་གློས་ཤིག ② མི་ལ་རས་པའི་ཆེ་མིང་། མི་ལས་དཀའ་སྤད་སྐབས་

སུ་ན་བཟའ་རས་དཀར་ཙམ་ལས་མི་གསློལ་བས་རས་པར་གགས་ཤིང་། སློབ་མ་རྣམས་ཀང་

དེའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་རས་གློས་གློན་པའི་བ་མ་ལ་རས་ཆེན་ཞེས་ཞེ་ས་ཁད་པར་བས་པ། 

རས་ཆེན་གི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས། དབར་ཁས་ལེན་གི་ས་རློལ་ཟླ་གཅིག་ཡན་

དང་། དགག་དབེ་གློལ་ནས་ཟླ་ཕེད་ཕན་འདས་པར་རས་ཆེན་བཙལ་བ་དང་བཅངས་པའློ།། 

རས་ཆེན་ཚད་ལས་ལྷག་པའ་ིལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའ་ིནང་གསེས། དབར་ག་ིརས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

ཆེན་སིད་དུ་ཁྲུ་དགུ་དང་། ཞེང་དུ་ཁྲུ་གསུམ་དང་སློར་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ཚད་ལས་ལྷག་པ་འཆང་བའློ།། 

རས་ཆེན་སངས་རྒྱས་སེང་གེ། ཤངས་པའི་གདམས་ངག་གི་བ་རབས་བརྒྱད་པ། རྣལ་འབློར་གི་

དབང་ཕྱུག་རས་ཆེན་སངས་རྒྱས་སེངས་གེའམ། བ་བལ་བ་རི་ཁློད་རས་ཆེན་ནི། རབ་བྱུང་

དྲུག་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༣༤༩ལློར་འཁྲུངས། འཁྲུངས་ཡུལ་མདློ་ཁམས་གིང་། (དུས་རབས་

བཅུ་བདུན་པའི་མཇུག་ཡུལ་མིང་སེ་དགེ་བསྒྱུར) ཡབ་ཨ་སུ་ར། ཡུམ་ཁ་ཁེང་། སས་མིང་སིང་

ལྔའི་ཆེ་བ། ཡབ་མེས་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློའི་ཆློས་སྐློར་ལ་ཐུགས་དམ་མཛད་པའི་རིགས། དགུང་

ལློ་བཞིར་རྨི་ལམ་རང་ཟིན་བྱུང་། བཅུ་གཅིག་པ་ལ་བརག་གཉིས་བཤད་པ་མཛད། བཅློ་བརྒྱད་

པ་ལ་སྤློད་འཇུག་ཕར་ཕིན་སློགས་ཀང་མཁས་པར་མཁེན། ས་སྐྱར་ཕེབས། རྣམ་འགེལ་

བསབས། ད་འཆི་ཆློས་རང་ཞིག་བ་དགློས་དགློངས་ཏེ། འབི་གུང་དུ་བ་མ་བློ་བཟང་པ་ལ་ནི་གུ་

ཆློས་དྲུག་ཞུས། ཐུགས་དམ་ཀང་དགའ་རབ་སྐྱེས། བ་མ་བློ་བཟང་པས། ཤངས་པ་བ་མ་ཚུལ་

ཁིམས་མགློན་པློ་ཞེས་པའི་གྲུབ་ཐློབ་ཆེན་པློ་ཅིག་ཡློད་དེར་ཆློས་ཞུས་གསུངས་ནས། དེར་

ཕིར་ཁྱུང་ཚུལ་ཁིམས་མགློན་པློ་དང་མཇལ། ལློ་དྲུག་བཞུགས་རིས་མཛད། ནི་གུ་ཆློས་དྲུག་

ནས་ཞུས་སློམ་པས། ཞམ་བདུན་ནས་རས་རྐྱང་ཐུབ་པ་བྱུང་། གཞན་ཡང་གསེར་ཆློས་ཆ་ལག་

དང་བཅས་པའི་ཤངས་ཆློས་ཡློངས་རློགས་ཞུས། མདློ་ཁམས་སུ་མ་ཡུམ་གློངས་པའི་དུས་

ཆློས་ཀང་གསལ་བར་མཁེན་ནས་དགློངས་རློགས་མཛད། རས་རྐྱང་བས་ས་སྐྱར་ཕིན་པས། 

མཚན་ཉིད་ཀི་མཆེད་གློགས་འགས་སྙིང་རེ་གློ་ལློག་པ་བྱུང་བས། གནས་ལུགས་མ་རློགས་པ་

ཡ་ཆད་དགློངས་ནས་སར་ལློགས་ཏེ་ཤངས་ལ་བློན་པས། ནག་ཉེས་ཅན་གི་མི་ཞིག་བྱུང་བ། དེ་

སས་བཞག་པས། རིན་སྤུངས་ནས་ཕློ་ཉ་བྱུང་བར་མ་བཏད་བས། རས་ཆེན་རི་སྤུངས་ལ་བཙོན་

དུ་བཟུང་། གཏུམ་མློའི་བདེ་དྲློད་བརེན་ནས་བཞུགས་པས། སར་བཤགས་པ་བས། གཞན་ཡང་

སེམས་ལ་རང་དབང་ཐློབ་པ་མངློན་རགས་སུ་གྱུར། སྐུ་ཚེ་ཕི་མའི་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་འདུལ་བ་

སློགས་ཀང་གསལ་བར་མཁེན་པ་སློགས་ཡློན་ཏན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་མངའ། བ་བཏང་

ངེས་མེད་ལ་ཐུགས་གཏད་ཀང་། ཆློས་རེ་མཁས་གྲུབ་པའི་བཀའ་མ་ཆློག་པར། བདེ་ཆེན་གི་

གདན་སར་མཛད། གདུལ་བ་མང་པློ་སྨིན་གློལ་ལ་བཀློད། སྙུང་བའི་ཚུལ་བསྟན་པར། འཕློད་



  1386  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེན་སློགས་ཞུས་ཀང་མ་གསན་པར། ནུབ་བདེ་བ་ཅན་དུ་གསློལ་བ་ཐློབ་གསུང་ནས། དགུང་

ལློ་དྲུག་ཅུ་པ། སྤི་ལློ་༡༤༠༧ལློ་སྟེ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་ཕག་ ལློའི་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་ཉི་

ཤུ་ལ་གཤེགས། 

རས་སྟློད། རས་ཀི་སྟློད་གློས། 

རས་ཐག རས་ཕ་མློ་བསྒིལ་ཏེ་བཟློས་པའི་ཐག་པ། 

རས་ཐུམ། རས་ཀིས་བཏུམས་པའི་ཐུམ་བུ། དངུལ་རས་ཐུམ་གཅིག 

རས་འཐག་འཕྲུལ་འཁློར། རས་ཆ་འཐག་བེད་ཀི་འཕྲུལ་འཁློར། 

རས་མཐིལ། རས་སྐུད་དང་རས་ལས་བཟློས་པའི་ལྷམ་མཐིལ་ཞིག་གི་མིང་། 

རས་པ། རས་གློས་རྐྱང་པར་བརེན་པའི་རྣལ་འབློར་པ། 

རས་སྤུ་མ། སྤུ་ཡློད་པའི་རས། 

རས་ཕད། རས་ཀིས་བཟློས་པའི་ཕད་བུ། 

རས་ཕར། རས་ལས་བཟློས་པའི་སེའུ། 

རས་བལ། ① ཤིང་བལ། རས་བལ་ཤིང་། ② རས་ཆ་དང་བལ་གི་བསྡུས་མིང་། 

རས་བང་། རས་ལས་བཟློས་པའི་གདློང་འཛར། 

རས་བིས། རས་ལ་བིས་པའི་རི་མློ། 

རས་བིས་ཐང་ག སྤིར་ཐང་ག་ཚང་མ་རས་གཞིའི་ངློས་སུ་བིས་སྟབས། རས་བིས་ཐང་ག་ཞེས་ཟེར། 

རས་འབས། རས་བལ་གི་སྐྱེ་གནས་ཏེ། ཤིང་ཕན་གང་མ་ལ་བུ་རང་བྱུང་དུ་སྐྱེས་པ་ཞིག་དང་། ཞིང་ཁར་

འདེབས་འཛུགས་ཀིས་སློ་ནམ་བེད་དགློས་པའི་ལློ་ཐློག་རིགས་ཤིག་དང་གཉིས་མཆིས་པས་ས་

མས་སིན་ནད་སེལ། ཕི་མས་མདེའུ་སློགས་བང་ཁློག་སྨད་ཀི་ཟུག་རྔུ་ལུས་པ་ཕིར་འབིན། 

རས་སྦར་མ། རས་མང་པློ་སྐྱློ་མས་སྦར་ཏེ་བརེགས་པ། 

རས་མ། ① རས་བཟློ་བེད་ཀི་རྒྱུ། ② གློས་ཀི་དུམ་བུའམ་ཚལ་བུ་ཕ་མློ། 

རས་མ་སེང་། རས་ངློ་མ་ཡང་མིན་ལ་སེང་རས་ཀང་མིན་པའི་རས་ཤིག

རས་ཚགས། ཇ་དང་ཆུ་སློགས་འཚག་བེད་ཀི་རས། 
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རས་འཛར། ① རས་ཡུག་བཅད་འཕློ་ལྷག་མ། ② རས་ཀི་སྣེ་འཛར། 

རས་གཞི། ཐང་ག་སློགས་འབི་སའི་རས་གཞི། 

རས་ཟློམ། སར་བློད་ཀི་སྐུ་དྲག་སེར་མློ་བ་དང་བ་སྤྲུལ་འགས་གློན་པའི་ལྷམ་ཞིག 

རས་ཟློམ་རྒྱློང་འགློ ལྷམ་རས་ཟློམ་གི་མགློའི་ནང་རྒྱློང་བེད་ཤིང་། 

རས་གཟན། རས་ལས་བཟློས་པའི་གཟན། 

རས་ཡུག རས་བུབས། 

རས་ཡུག་གེགས་པ་འཚལ་བ། རས་དྲས་ནས་དུམ་བུར་བས་ཏེ་གློན་པ། 

རས་ཡློལ། རས་ཀི་ཡློལ་བ། 

རས་གཡབ། རས་ལས་བཟློས་པའི་གཡབ། 

རས་སང་། ཐགས་མི་ཞིབ་པའི་རས། 

རས་སུ་བློར་བ། [རིང]རིས་མེད་བེད་པ་དང་། ཁད་དུ་གསློད་པའམ། ཡལ་བར་དློར་བ། 

རས་སེ་རིས་སེ་བས་པ། [རིང]མིག་བགད་སེ་བགད་སེ་བས་པ། 

རས་བསེ། སྐྱློ་མས་སྦར་བའི་རས་བརེགས་པའི་རི་བཏང་བའི་རས། 

རས་ལྷམ། རྒྱུ་རས་ལས་བཟློས་པའི་རང་གི་ལྷམ། 

རས་ལྷེ། རས་དུམ་བུ། 

རས་ཧྲུག རས་ཀི་ཚལ་བུ་ཆུང་ཆུང་།

རི། ① ས་འཛིན་ཏེ། ས་སྟེང་སློ་མཐློ་མ། གངས་རི། ནགས་རི། སང་རི། བག་རི། གཡའ་རི། སིབ་

རི། རི་ལ་སྤི་བློས་རྡུང་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གེན་འཕྱུར་དང་། མགིན་པ་ཅན། འགློ་མེད་

ཆུ་སྐྱློབ། སློ་མཐློ། སྤིན་གི་སློ་ཅན། སྤིན་འཛིན། མིག་གཡློ། ལ། ས་སྐྱློབ། ས་འཛིན། ས་གཞི་

འཆང་། སའི་ཕུར་བུ་བཅས་སློ།། ② ལག་སློར་གི་རེ་མློའི་ཤ་རིས་ནར་མློ། ③ ལྷམ་གི་ཡུ་བ་

དང་། མཐིལ་གཉིས་དབར་དུ་ཡློད་པའི་ཆ་ཤས་དེའི་མིང་། 

རི་རང་། [རིང]རི་ཕན། 

རི་རེད། རིའི་རེ་གཤམ་མ་ཡིན་པའི་བར་མཚམས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རི་སྐེགས། རི་སྐྱེགས་དང་འདྲ། 

རི་ཀླུང་། རི་བློ་དང་ལུང་གཞུང་། 

རི་ཀླུང་རྒྱ་སློམ། རི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱའི་བསྡུས་ཚིག དློན་དུ་གཅིག་ཡིན། བདག་ཏུ་མ་བཟུང་བའི་སློག་ཆགས་

རི་ཀླུང་སྐམ་གཤེར་དུ་གནས་པ་རྣམས་གང་བྱུང་དུ་བསད་མི་ཆློག་པའི་བཀག་རྒྱ་བཀྲམ་པ། 

རི་ཀླུང་ར་གནའ། གནའ་དུས་ལློ་ལར་དུས་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་སྐམ་གཤེར་ལ་གནས་པའི་

སློག་ཆགས་ལ་གནློད་འཚེ་བས་མི་ཆློག་པའི་བསྒགས་ཡིན། 

རི་ཀླུང་སློག་ཆགས། བདག་མེད་སློག་ཆགས་ཅེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

རི་སྐྱ་བསམ་གཏན་གིང་། དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་ནང་རི་སྐྱ་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་མངའ་རིས་

བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་གིས་བཏབ། སློན་མ་དེ་གར་དགློན་ཤུལ་ཞིག་ཡློད་པ་དང་དེར་རི་སྐྱ་བསམ་

གཏན་གིང་རི་ཁློད་དགེ་འདུན་སེ་དང་བཅས་པ་ཆགས། དེ་རེས་རིམ་བཞིན་རྒྱ་སྐྱེད་ཀིས་འདུ་

ཁང་དང་། བ་བང་། གྲྭ་ཤག་སློགས་གཞི་ཁློན་ཆེ་ཙམ་ཡློད། སེར་བེས་རི་སྐྱ་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕེང་

རིམ་ནས་ཞལ་བདག་གནང་། ཏཱ་ལའི་བ་མ་འློས་སྤྲུལ་རེ་གཉིས་ཀང་དེ་གར་བཞུགས་སྐད། རི་

ལེབས་དེར་ཁམ་སློད་ཧ་ཅང་མང་ལ་འབས་བུ་རློ་མངར་བ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་དེ་གའི་བ་བང་ནས་

ཏཱ་ལའི་བ་མར་ལློ་ལར་ཁམ་བུ་འབུལ་སློལ་ཡློད་འདུག རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་ཕག་ལློ་བ་

བང་གི་ལས་བེད་ཕུད་གྲྭ་གངས༢༠ཡློད། དགློན་བདག་རི་སྐྱ་བ་བང་ཡིན། 

རི་སྐྱེགས། སྒློ་ནག་པློ་དང་། མགློ་ལ་སྒློའི་ཅློད་པན་ཡློད་པ། འབུ་སིན་དང་རི་ཐློག་ཟ་ཞིང་། མིའི་སྐད་

རེ་གཉིས་ལད་མློ་བེད་ཐུབ་མཁན་གི་བ་ཞིག 

རི་སྐྱེས། ① རི་ཀླུང་གང་སར་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེས་པའི་རི་ཤིང་སློགས། རི་སྐྱེས་སློག་པ། རི་སྐྱེས་

ཚི་སྣ། ②[རིང]༡ ལྷ་མློ་ཨུ་མ། ༢ ལྷང་ཚེར། ༣སྦྲང་མ། 

རི་སྐྱེས་སྐྲ་བཟང་། སློ་སྨན་ཁམས་ལུགས་བ་ཤ་ཀའི་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

རི་སྐྱེས་དགའ་བེད། [མངློན]གདློང་དྲུག 

རི་སྐྱེས་ར་རྨིག་དཀར་པློ། སློ་ར་མིག་ལ་རང་བཞིན་གི་རི་སྐྱེས་དང་ཞིང་ནང་འདེབས་འཛུགས་བས་

ཏེ་སྐྱེས་པའི་རིགས་གཉིས་ཡློད་པ་ལས་རི་སྐྱེས་ཀི་མིང་། 
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རི་སྐྱེས་བ་རང་། སློ་བ་རང་ལ་རི་རྒློད་ངློགས་སུ་སྐྱེས་པ་རྒློད་པ་དང་། འཚེར་ས་དང་མུ་འགམས་

སུ་སྐྱེས་པའི་གཡུང་བ་གཉིས་ཡློད་པའི་རི་སྐྱེས་ཀི་མིང་། 

རི་བཀྲ། ① རི་མློ་ཁ་ཁ། ② རི་མློ་མཛེས་པློ། 

རི་ཁ་དགའ་ལན་བཤད་སྒྲུབ་གིང་། རི་ཁ་དགའ་ལན་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གིང་ངམ། ཡློངས་གགས་

སུ་རི་ཁ་དགློན བློད་ལློངས་ཀློང་པློ་ཉིང་ཁི་ས་ཁུལ་རྒྱ་མདའ་རློང་གི་ཁློངས་སུ་གནས ཞེས་

འབློད་པའི་དགློན་པ་འདིའི་བྱུང་ཚུལ་རགས་བསྡུས་ཙམ་ནི། དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་

འཇུག་ཙམ་ལ། བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བཤེས་པློ་ཏློ་བ་ཆེན་པློའི་དངློས་སློབ་དགེ་བཤེས་རི་

མཁར་བས་ཕག་བཏབ་པའི་བཀའ་གདམས་ལུགས་ཀི་དགློན་རིང་ཞིག་ཡིན། དུས་རབས་བཅུ་

བཞི་པའི་དཀིལ་སྟློད་དུ། འཇམ་མགློན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློ་ཙ་རི་ནས་ཉང་པློ་བརྒྱུད་ཕེབས་

སྐབས། དབུ་ཞྭ་དང་ཕག་མཁར་ཉང་ཆུའི་ནང་ལྷུང་བས། རེ་བ་མས། ངའི་ཞྭ་འདི་གང་དུ་ཆགས་

པའི་སར་དབུ་མའི་བཤད་གྲྭ་དང་། མཁར་བ་གང་དུ་ཆགས་པའི་སར་ཕར་ཕིན་གི་བཤད་གྲྭ་

འབྱུང་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་པ་བཞིན་ཕག་མཁར་རི་དགློན་པའི་མདུན་ངློས་ཆུ་འགམ་ཞིག་ཏུ་

ཆགས་པ་དེ་སློན་དགློན་པ་འདིའི་རེན་གཙོ་རྒྱལ་བ་བམས་པའི་སྐུ་བརན་ཐློག་ཚད་མ་ཞིག་

ཡློད་པ་དེའི་སློག་ཤིང་དང་མཉམ་དུ་གཟུངས་སུ་བཞུགས། 

རི་ཁ་བ་ཅན། རི་བློ་གངས་ཅན། 

རི་ཁམ། རི་ལས་སྐྱེས་པའི་ཁམ་བུ། 

རི་ཁུག རིའི་ཁུག་ཀློག 

རི་ཁུད། རི་སུལ། 

རི་ཁུད་དགློན། མཁས་གྲུབ་ཤཱཀ་དར་རྒྱས་ཞེས་པས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ཙམ་ན་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་ཁུལ། རི་མང་པློ་ཡློད་པའི་ས་ཁུལ། 

རི་ཁློག་སྦུག་ལམ། རི་ཁློག་ཕུག་ནས་བཟློས་པའི་ལམ། 

རི་ཁི། སྤང་ཀི། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རི་ཁི་སློན་པློ། སྤང་ཀི་སློན་པློ། 

རི་ཁིམ། རི་ལ་ཆགས་དུད་ཚང་། 

རི་ཁ། ① ཚོན་མདངས་སེལ་བའི་རི་མློ་ཁ་ཁ། ②[མངློན]སྟག་མློ། 

རི་ཁློད། ① རིའི་གསེབ། ② རི་གསེབ་ཀི་དགློན་པ་ཆུང་ངུ་དག་ལ་རི་ཁློད་དང་། དེར་བཞུགས་

མཁན་ལ་རི་ཁློད་པ་ཟེར། 

རི་ཁློད་དགློན། ① མིང་གཞན་དཔལ་སྤུང་ཡང་ཁློད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འློད་གསལ་གིང་ཟེར། རབ་

བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༨༤༢ལློར་ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་སྒྲུབ་སེ་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན། དཀར་མཛེས་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་ཁློད་དགློན། ② རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༨༤༤་ལློར་མེ་སྟློན་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་

གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་ཁློད་དགློན། ③ རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༩༡༢་ལློར་སེ་རའི་དགེ་བཤེས་ལློམ་བུ་བ་

རྣམས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཉི་

མ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་ཁློད་དགློན། ④ ཨ་ཧློ་ལྕང་ར་དཔློན་སློབ་ཚང་གིས་བཏབ། དུས་ནམ་ཡིན་མི་གསལ། ཕིས་སུ་

གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པར་འགྱུར། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་ཆུ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་ཁློད་པ་ཆེན་པློ་བློ་གློས་བརན་པ། དཔལ་ས་སྐྱའི་ལམ་འབས་བ་མ་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་ཡིན། ཁློང་

ནི་བློད་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་ཕློ་འབྲུག་གི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༣༡༦ལློར་འབིང་མཚམས་ལྕིམ་ལུང་ཁ་

ལྔ་དགློན་གསར་དུ་ ཡབ་ཕྱུག་པློ་ཆློས་སྐྱློང༌། ཡུམ་ཕྱུག་མློ་སྒློན་ནེ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་ངློ་མཚར་

བའི་ལས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་བློ་གློས་རིན་ཆེན་གསློལ། དགུང་ལློ་བཞི་པ་

ནས་འཁློར་བ་ལ་སྐྱློ་ཤས་དྲག་པློ་དང༌། ཆློས་ཅིག་བ་དགློས་སྙམ་པའི་འདུན་པ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

ལྷང་ལྷང་པ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ལ་ཡབ་དང་ཡུམ་གཉིས་འདས་ནས་ཨ་ཁུ་

བ་མ་གྲུབ་རྒྱལ་པ་བ་བའི་ཆློས་པ་བཟང་པློ་ཅིག་ཡློད་པས་དེས་ཁིད་ནས་ཟར་ཕློགས་ཀི་དགློན་

པ་ཐར་པ་གིང་དུ་བློན། མཁན་པློ་བ་རི་བ་དང༌། སློབ་དཔློན་རློག་གེ་བ་ནམ་མཁའ་རྡློ་རེ་གཉིས་

ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། མཚན་ཡང་བློ་གློས་བརན་པ་ཞེས་གསློལ། །དེར་ལློ་བཞི་བཞུགས་ནས། 

ཀློག་ཡིག་བསབས། ཆློ་ག་ཆློས་སྤློད་ཀི་རིམ་པ་དང་སྤློད་འཇུག་ལ་ནན་ཏན་མཛད། དགུང་ལློ་

བཅུ་གཉིས་པ་ལ་བློ་དློང་ཨེ་རུ་སློབ་དཔློན་རློག་གེ་བ་བ་བ་ལས་ཚད་མ་རྣམ་ངེས་སློབ་ཏུ་བློན་

པས། ཉིན་ཞིག་འདི་ཚོ་ན་སྤློད་འཇུག་འདྲ་ཤེས་པ་ཡློད་དམ་ཞེས་ཤེར་ལེའི་གཞུང་ཅིག་བཏློན་

ནས། འདི་ལ་སྦློར་བ་ཅིག་བཀློད་མཛོད་བས་ཀིན་ཡར་འཆམ་མར་འཆམ་མཛད་པས། ལ་ལ་

ན་རེ་གལ་མགློ་ཡ་གི་ན་ཡར་བཞུད་ཟེར། གལ་ཕུག་ཅིག་ན་རྒྱལ་སས་ཐློགས་མེད་པ་བཞུགས་

པས། འམ་བུ་ལགས་ཀི་འདི་རུ་བློན་གསུངས་ནས་སྒློགས་གེང་མཛད་པས། ཁློང་བ་རྒྱལ་ནས་

མཆློད་ཡར་དང་ཞལ་ཚབས་མང་པློ་བཏློན་པས། གྲྭ་སྐློར་བ་ཕུ་རུང་མ་གློན་པ་དེ་སུ་གང་བ་

ཅིག་ཡིན་ནམ་ཤེས་རབ་ཅན་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཏེ་ཐམས་ཅད་ངློ་མཚར་བར་གྱུར་ནས་མཁས་

པའི་གགས་པ་དེ་ཉིད་ནས་ཐློབ། དགུང་ལློ་བཅུ་བདུན་པ། ད་ནི་འཆད་ཉན་ལ་སློགས་པའི་བ་བ་

ཡང་དེ་ཙམ་ཡིན། མི་ཚེ་འཆད་ཉན་ལ་བསྐྱལ་ཀང་ཚད་མི་འདུག །ཉམས་ལེན་བསློམ་པ་ཐག་

ཆློད་ཅིག་བ་དགློས་སྙམ་ནས་ཐར་པ་གིང་དུ་བློན་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་གཟིགས་རློག་མཛད་ཅིང་

བཞུགས། དེ་ནས་བག་ཁར་ཆློས་རེ་གགས་པ་སེང་གེའི་དྲུང་དུ་བློན་ནས་བཞུགས་པས། ཆློས་

རེ་པའི་གསུང་ནས་ཆློས་ཐག་ཆློད་བེད་ན་ཡུལ་གི་འཁི་བ་ཆློད་ལ་ཤློག །ལློ་གློས་ཆློས་གསུམ་

ངས་སྦློར་བ་ཡིན་གསུངས་པས། ད་ནི་བ་མ་འདིའི་དྲུང་དུ་ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་མཉམ་པ་ཅིག་བ་

དགློས་སྙམ་པས་སྤློས་པ་ཐམས་ཅད་བཅད་ནས་ཉིན་མཚན་རེ་གཅིག་ཏུ་བརློན་འགྲུས་དྲག་

པློས་ཐུགས་དམ་མཛད་དེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་རློགས་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་འཁྲུངས། དེ་

ནས་ལློ་གསུམ་ཙམ་གི་བར་ལ་དབུས་གཙང་གི་རི་ཁློད་དབེན་ས་མང་པློར་བློན། མཆློག་གི་

རས་མཆློག་མིན་ལ་སྦློར་བ་དང༌། དད་པ་ཅན་གི་རས་སློགས་ཆུད་ཟློས་དང༌། དློན་མེད་ཅུང་

ཟད་ཀང་མི་འགློ་བར་མཛད་ཅིང༌། དཀློན་མཆློག་ལ་མཆློད་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གི་བསྙེན་



  1392  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཀུར། སྒྲུབ་མཆློད། གཟུངས་སགས། གསུང་རབ་ཀློག་པ་ལ་སློགས་པ་སྐྱེ་བློ་དབུལ་ཞིང་

ཕློངས་པ་རྣམས་ཀང༌། ཆློས་སྤློད་སྒྲུབ་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་སྦར་ནས་དགེ་བའི་ཕློགས་ཁློ་ན་རུ་

དློན་ཅན་ལ་ཕློངས་པ་མེད་པར་གཏློང་བར་མཛད། དགུང་ལློ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གསུམ་པ་ལ་ཟླ་བ་

དྲུག་ཙམ་གི་གང་ནས། དགེ་སྦློར་ལ་སློགས་པ་རེས་ཀི་བ་བ་ཞལ་བཀློད་མང་དུ་མཛད་ཅིང༌། 

མཐར་དགུང་གངས་བཞི་བཅུ་ཞེ་གསུམ་པ་བློད་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་ཕློ་ཁི་ཡི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ་

༡༣༥༨ལློར་ཚ་མློ་རློང་བང་ཆུབ་རློང་དུ་གཤེགས་སློ།།

རི་ཁློད་ལག་མ། 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། 

རི་ཁློད་པ། ① རི་གསེབ་དགློན་ཆུང་དུ་སློད་མཁན། ② རྔློན་པ། ③[མངློན]བདེ་མཆློག 

རི་ཁློད་འཛིན། དབེན་པའི་རི་ཁློད་ཅེས་པ་རིའི་ལེབས་ཀི་དགློན་པ་ཆུང་ངུའམ། བག་ཕུག་ལ་བུར་

གཏན་དུ་སློད་ས་བེད་པ་ལ་རི་ཁློད་འཛིན་པ་ཞེས་ཟེར། 

རི་ཁློད་ལློ་མ་གློན་མ། ནད་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་བེད་པའི་ལྷ་མློ་ཞིག

རི་ཁློད་བསམ་གཏན་རེ། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་འགློར་དགེ་འདུན་དར་རྒྱས་ཀིས་ཕག་བཏབ། 

ད་ལ་མཚོ་ཤར་ལུང་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་གངས་ཅན། འདི་ལ་རྒྱལ་པློ་རཱ་མ་ཎའི་གཏམ་རྒྱུད་དུ་གངས་རི་ཏི་སེ་ཡིན་པར་བཤད། འགའ་

ཞིག་གིས་བློད་ཀི་མཐའ་མཚམས་སུ་ལྕགས་རི་ལ་བུར་བསྐློར་ནས་ཡློད་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་

རྒྱུད་སྤིའི་མིང་ཡིན་པར་གསུངས། 

རི་སྒུལ་མཚོ་སྐྱློམ། སྒུལ་སྐྱློད་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་དཔེ། 

རི་སློ་ཆློས་སེ། དགློན་དེ་ཐློག་མར་སློམ་ཆེན་ངག་དབང་གགས་པས་བཏབ། འདེབས་དུས་མ་

གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ཆུ་གསུམ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་སློག རི་ལ་སྐྱེས་པའི་སློག་པ། 

རི་སློམ། རི་ཁློད་དུ་བསད་ནས་སློམ་བེད་མཁན་གི་མཚམས་པའི་དློན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རི་གིབ། ① ཉི་མ་མི་ཕློག་པའི་རིའི་ལེབས། ② རིའི་གིབ་ནག 

རི་གློང་། ① རི་ལ་ཆགས་པའི་གློང་པ། ② རི་དང་གློང་ཁེར། 

རི་གག བ་གག 

རི་རྒྱ། རི་རྒྱ་བསམས་ནས་ནག་ཚལ་སྐྱློང་བ། རི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་གཉིས་ཀ་བསམས་པ། 

རི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ། རི་ལ་གནས་པའི་སློག་ཆགས་བ་དང་རི་དྭགས་སློགས་དང་། རྩྭ་ཐང་དང་ཆུའི་ནང་

དུ་གནས་པའི་སློག་ཆགས་རིགས་གསློད་མི་ཆློག་པའི་ཁིམས། 

རི་རྒྱ་དགློན། མིང་གཞན་སློག་ལློག་དགློན་ཡང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་

ལློ༡༧༩༥་ལློར་དགེ་བཤེས་བམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

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

རི་རྒྱ་སློམ་རྒྱུའི་ར་ཚིག རི་དྭགས་བརྒྱབ་མི་ཆློག་པའི་ར་ཚིག 

ར་ིརྒྱ་ནགས་གསློ། ར་ིཀླུང་ག་ིནགས་ཚལ་དང་ལློན་ཤིང་ག་ིརིགས་རྣམས་བཅད་མ་ིཆློག་པར་བེད་ཅིང་། 

རི་རྒློད་དམ་ནགས་ཚལ་སྐྱློན་ཅན་དག་བསྐློར་ནས་རི་རྒྱ་བསམས་ཏེ། ཤིང་བཅད་པ་དང་། རི་

དྭགས་རྔློན་པ། ཕྱུགས་འཚོ་སློགས་བེད་མི་འཇུག་པར་ནགས་ཚལ་བསྐྱར་གསློ་བེད་པར་ཟེར། 

རི་རྒྱབ། རིའི་རྒྱབ་ལློགས། 

རི་རྒྱལ། རི་རབ་ལྷུན་པློ། རི་རྒྱལ་ལ་སྦྲང་བུས་གཤློག་ལྕག་རྡེག་པ། 

རི་རྒྱལ་གི་ཕློགས་བཞི། ཤར་ཤེལ་དཀར་པློ། ལྷློ་བཻཌཱུརྱ་སློན་པློ། ནུབ་པདྨ་ར་ཀ་དམར་པློ། བང་

གསེར་སེར་པློ། 

རི་རྒྱལ་དགློན། མིང་གཞན་དར་ལིང་རི་རྒྱལ་དགློན་ཁི་བརན་ནློར་བུའི་རེ་ཟེར། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་

བཅུ་བཞི་པའི་ནང་སྟློན་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་བཞད་མཐློང་སྨློན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་རྒྱལ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་ས་ལྔ་པ་བའི་རྒྱུད་ཀི་

བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན་དང་ལན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནི་མཚན་མར་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་

གཡེང་བས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་མི་བསྐྱློད་པས་ན་རིའི་རྒྱལ་པློ་ལ་བུའློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རི་བརྒྱ་བསམ་གཏན་གིང་། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་དུ་རི་བརྒྱ་སྤྲུལ་སྐུ་བམས་པ་

བསྟན་འཛིན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་

ཁེར་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་རྒྱུད། རིའི་རྒྱུན་ནམ་རིའི་དཀྱུས། ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད། 

རི་བརྒྱ་བསམ་གཏན་གིང་། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་དུ་རི་བརྒྱ་སྤྲུལ་སྐུ་བམས་པ་

བསྟན་འཛིན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་

གློང་ཁེར་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་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། 

རི་མགུལ། རིའི་རེ་མློ་ལ་མ་སེབས་ཙམ། 

རི་མགློ རི་རེ། 

རི་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་མཛོ་སང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་འགག རི་གཉིས་བར་གི་ས་གུ་དློག་པློ། 

རི་འགུལ་དགློན། ར་རི་འགུལ་དགློན་ཡང་ཟེར། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ༡༤༩༠་ལློར་

ཀརྨ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་འགེམས། [མངློན]ནམ་མཁའི་ཐློག

རི་འགློ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློང་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་ངུར། དགུན་དུས་རི་ངློས་སུ་རླུང་གི་སྒ་ཤུར་ཤུར་ཐློན་པའི་དློན། 

རི་ངློས། རི་ལློགས་སམ་རི་ལེབས། 

རི་བཅུད། ཕུར་ནག་གི་གབ་མིང་ཞིག་སྟེ། འབི་གུང་ཚེ་དབང་བརན་པས་མཛད་པའི་གཉན་རིམས་
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ཀི་བཅློས་ཕན་བདེའི་སློག་སྟེར་ལས། རི་བཅུད་ཅེས་ཕུར་མློང་ནག་པློའི་གབ་མིང་ངློ་།། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རི་ཆར། རི་སྟེང་དུ་འབབ་པའི་ཆར་པ། 

རི་ཆུ། འབབ་ཆུ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གློ་འཇློ་རློང་གི་ནུབ་བང་རྒྱུད་ནས་འབབ་ཅིང་། སྨར་

ཆུའི་ཡན་ལག་ཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡིན། 

རི་ཆུ་གསློན་ཉམས་ལན་པ། གནའ་བློའི་རྒྱ་སློལ་རི་མློར་དཔྱད་བརློད་བེད་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། 

སུང་རྒྱལ་རབས་ཀི་རི་མློ་མཁས་ཅན་ཀློའ ློ་ཤི་ཡིས་བཤད་པར། རང་བྱུང་གི་རི་ཆེན་ལ་གཡང་

གཟར་རྔམས་བརིད་ཀི་རྣམ་པ་དང་ཆུ་བློ་ཆེན་པློར་དྭངས་ཤིང་ལང་ལློང་དུ་འཕྱུར་བའི་རྣམ་པ་

ལན་ཡློད། རི་བློ་ནི་འགུལ་མེད་ཅིག་ཡིན། འློན་ཀང་འགུལ་མེད་ཀི་བརེ་སེམས་ལན་པའི་རྣམ་

པ་ཞིག་མཚོན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། གཞི་ནས་མི་སེམས་འགུལ་ཐུབ་ཀི་རེད། ཆུ་བློ་ནི་འགུལ་ལན་

ཞིག་ཡིན་པས་ཆུ་བློ་འབི་སྐབས་བཅད་དང་པིར་རེས་ལ་བརེན་ནས་ལང་ལློང་དུ་འཕྱུར་ཞིང་

མངློན་སུམ་གི་རྣམ་པ་ཐློན་པ་བེད་དགློས། གལ་ཏེ་དེ་ལས་ལློག་ཚེ་མཛེས་ཚོར་གི་རྣམ་པ་གང་

ཡང་ཐློན་མི་ཐུབ། 

རི་ཆུང་པློ་ཏློ་དགློན། མིང་གཞན་དགའ་འློད་ཟེར་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་

ལློ༡༩༡༥་ལློར་དགེ་བཤེས་དཔལ་ལན་བསྟན་དར་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་

པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་གློ་མློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་ཆུའི་འདྲ་དབིབས། གནའ་རབས་སུ་རི་ཆུའི་གཟུགས་དབིབས་སྣ་ཚོགས་པ་དེ་དག་ལ་དབེ་བ་

ཧ་ཅང་གསལ་པློ་ཕེ་ཡློད། དཔེར་ན་རི་རེ་རྣློ་བར་རལ་གིའི་རེ་དང་། རི་རེ་ངློས་སྙློམས་ལ་ཐློག་

ཕིབས་རེ། རི་རེ་སློར་དབིབས་ལ་ཁློག་མ་ཁ་འབུབ་ཀི་རེ་སློགས་ཟེར་ཞིང་རི་རེའི་དབིབས་མི་

འདྲ་བ་སློ་སློར་མིང་རེ་བཏགས་ཡློད། ལློ་རྒྱུས་ཐློག་གི་རི་ཆུའི་རི་མློ་མཁས་ཅན་ཚོས་རི་ཆུའི་

འདྲ་དབིབས་དེ་ཚོར་ཞིབ་འཇུག་མང་པློ་བས་ཡློད། 

རི་ཆུའི་རི་མློ། རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་ནང་ཚན་ཞིག་ཡིན། ཝེ་ཅིན་ལྷློ་བང་རྒྱལ་རབས་ཀི་སྐབས་སུ་རིམ་

བཞིན་མི་སྣའི་རི་མློའི་ནང་ནས་ལློགས་སུ་གེས་ནས། རང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་རི་མློའི་ཚན་པ་
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ཞིག་ཆགས་ཏེ་ཐང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་རྦད་དེ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་། རི་ཆུའི་རི་མློར་རང་བྱུང་

ཁམས་ཀི་ཉིང་བཅུད་དང་། གནམ་སའི་མཛེས་ཆློས་རྣམས་ཉམས་ལེན་བས་ཡློད་སྟབས་དེར་

གིབ་ནག་དང་འློད་གསལ། སྨག་རུམ། དྭངས་པ། ཐིབས་པ། ཉིན་མློ། མཚན་མློ་སློགས་འཛད་

མཐའ་མེད་པའི་མློང་ཚོར་གི་བློ་བ་ལན་ཡློད། 

རི་འཇློམས། ①[མངློན]བརྒྱ་བིན་གི་མཚོན་ཆ། ② ནམ་མཁའི་ཐློག 

རི་ཉག རིའི་སལ་ཉག་གཤློང་བུ། 

རི་ཉལ། [མངློན]ལྷ་དབང་ཕྱུག 

རི་ཉིལ་བ་ཐག་པས་མི་འདུམ། བཟླློག་ཐབས་མེད་པའི་དློན། 

རི་སྙིང་། རི་སྙིང་ནི་རིའི་སྙིང་པློ་ལར་དུ་གྱུར་པ་བག་ཞུན་གི་གབ་མིང་ངློ་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། 

རི་གཉན། མི་མིན་གདུག་ཅན་ཡློད་སའི་རི། 

རི་གཉའ། རིའི་ལག་གམ་རི་རེའི་འློག་ཙམ། 

རི་ལེ་སང་དགློན། དགློན་པ་འདི་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། ཐློག་མར་གྲུབ་མཐའ་

རིང་མ་པ་ཡིན་པ་ལ་ཕིས་དགེ་ལུགས་སུ་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་

ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་ཏློག་ཏློག ① རི་ཙོག་ཙོག ② རི་ཆུང་ཙམ་པ། 

རི་ལས། ① རི་འུར་སློགས་བཟང་ངན་གི་སློན་ལས། ② རི་དཔྱད་དང་། ས་དཔྱད་སློགས་ཀི་མཚན་མ། 

རི་སྟློང་། ① མི་ཕྱུགས་སློགས་མེད་པའི་རི་སྟློང་པ། ② རི་སྟློང་ཕག་གམ་མང་པློ། 

རི་སྟློད་དགློན། སེ་པའི་ཁློངས་ཀི་མི་དྲུག་ཅུས་སེ་རློང་སྣང་བཟང་དགློན་པ་ལ་དག་བརྒྱབ་ཏེ་མེར་

བསེགས་པའི་སིག་བཤགས་ཀི་ཆེད་དུ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་

ལློ༡༨༢༠ལློར་དགློན་པ་འདི་བཏབ་པར་བཤད། སྤི་ལློ་༡༩༠༦ལློར་ཀྲློབ་འེར་ཧྥུང་གིས་འབའ་

ཆློས་སེ་དགློན་པ་མེར་བསེགས་རེས་འབའ་བརྒྱ་ཤློག་དང་། འབི་ནག་བརྒྱ་ཤློག་གཉིས་ཀིས་
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རི་སྟློད་དགློན་པའི་ལྷ་ཁང་རྒྱ་བསྐྱེད་ཅིང་གྲྭ་ཤག་དྲུག་ཅུ་གསར་དུ་བཞེངས། སྤི་ལློ་

༡༩༢༣ལློར་འབའ་ཆློས་སེ་དགློན་པ་བསྐྱར་གསློ་མ་བྱུང་བར་འབའ་སེ་ཤློག་རྣམས་ཀི་སྒྲུབ་

མཆློད་ཡློངས་རློགས་དགློན་འདིར་འཚོགས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབའ་ཐང་རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་གཏློས། རི་ཆེ་ཆུང་གི་བློངས་ཚད། རི་གཏློས་ཙམ་དུ་སྤུངས་པ། 

རི་ཐང་། རི་དང་གཤློངས། 

རི་ཐང་དགློན། དགློན་པ་འདི་ཧ་ཅང་གི་དགློན་རིང་ཞིག་ཡིན། ཐློག་མར་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་

གཉིས་པའི་ནང་ཙམ་ཆགས་པའི་བློན་དགློན་ཞིག་ཡིན། དེ་རེས་བཀའ་གདམས་པའི་བ་མ་རི་

བློ་མཁེན་ བརེ་ཞུ་བས་འཛིན་སྐྱློང་གནང་། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་གདམས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ལྷུན་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་ིཐང་མཚམས། ① ར་ིབློ་དང་ཐང་ག་ིབར་མཚམས། ② ཚད་ནད་དྲག་མ་དྲག་ག་ིདུས་མཚམས་ལ་བུ། 

རི་ཐང་མཚམས་ཀི་ཕང་གསུམ། རླུང་གི་ཞུ་འཁགས་བསྟན་ནས་བསུ་བ། མཁིས་པའི་ཞུ་འཁགས་

ཕང་ལ་སྒུག་པ། བད་ཀན་ཞུ་འཁགས་ཕི་རེས་བཅད་པའློ།། 

རི་ཐློད། རི་ཡི་རེ་མློ། 

རི་མཐློ་ས་གཙང་། རི་མགློ་འཕང་མཐློ་ལ་ས་གཞི་དངློས་གཙང་བ། 

རི་མཐློའི་ན་ཚ། ས་མཐློ་བའི་སྟེང་དུ་ཡློད་པའི་ནད་རིགས་དམིགས་བསལ་ཅན། 

རི་དེའུ། རི་ཆུང་ངུ་། 

རི་དྡྷི་དགློན། ལློ་རྒྱུས་ཧ་ཅང་རིང་བའི་གཡུང་དྲུང་བློན་གི་དགློན་སེ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་འདེབས་ལློ་

སློགས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁློ་ཆུ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་རྡློ་ཀླུང་སྐྱེལ། དཔེའི་སློ་ནས་ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་སློགས་ཡ་བལ་དུ་བཏང་ཞིང་རང་རང་གི་གནས་སུ་

སློད་དུ་མི་འཇུག་པར་གློ 

རི་རྡློ་ཀླུང་འབེབས། དགློས་མེད་དུ་གནས་ཡུལ་སློགས་སྒྱུར་བའི་དཔེ། ས་གནས་ཀི་འཛུགས་སྐྲུན་
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ལ་ཡུལ་གི་ལས་མིའི་མཐུན་རྐྱེན་འཛོམས་སར་ཐག་རིང་ནས་ལས་མི་སྐློང་འགུགས་རི་རྡློ་ཀླུང་

འབེབས་བེད་མི་རུང་། 

རི་རྡློག་རྡློག རི་འབུར་ཆུང་ ཆུང་། 

རི་ལེབས། རི་གེན་ཐུར་གི་ངློས་སམ་རིའི་ལློགས། རི་ལེབས་སྐམ་ཞིང་། 

རི་དྭགས། རི་ལ་གནས་ནས་རྩྭ་ཆུས་འཚོ་བའི་དུད་འགློ། རི་དྭགས་བདས་ཏེ་འཛིན་པ། འཕློ་དགུའི་རི་

དྭགས། རྒྱ་ཡིས་བཅིངས་པའི་རི་དྭགས་བཞིན། བདེ་བའི་གློ་སྐབས་ནམ་ཡང་མེད། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་ཁི་གཉན་དང་། པགས་པའི་སྐྱེ་གནས། འཕློག་བེད། རླུང་གི་སློག ས་འདྲེས་བཅས་སློ།། 

རི་དྭགས་སྐྱེས། [མངློན]ག་རི། 

རི་དྭགས་ཁམ་པ། [མངློན]ཝ། 

རི་དྭགས་གིབ་མ། འདི་ཟླ་བའི་མིང་སྟེ་རི་བློང་གིབ་མའམ་རི་དྭགས་གིབ་ལས་མཚན་པས་ན། རི་

དྭགས་རགས་ཅན་ཡང་ཟེར་ཞིང་། ཟླ་བའི་དཀིལ་དུ་གིབ་མའི་གཟུགས་རི་བློང་གི་གཟུགས་

བརན་ལར་ཡློད་པའི་ཆ་ནས་བཏགས། 

རི་དྭགས་གིབ་མས་མཚན་པ། [མངློན]ཟླ་བ། 

རི་དྭགས་རྒྱབ་མི་ཆློག་པའི་ས་ཁུལ། བདག་མེད་རི་དྭགས་གང་བྱུང་དུ་གསློད་མི་ཆློག་པའི་སྲུང་

སྐྱློབ་བས་པའི་ས་ཁུལ་ལ་བརློད། 

རི་དྭགས་དག། [མངློན]རྔློན་པ། 

རི་དྭགས་མགློ[མངློན]① སྐར་མ་མགློ ② བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པ། 

རི་དྭགས་རྒྱལ་པློ། [མངློན]སེང་གེ

རི་དྭགས་རྔློན་པ། རི་དྭགས་འཛིན་པའམ་གསློད་པ། 

རི་དྭགས་ཅན་མ། བུད་མེད་ཀི་རིགས་ཤིག 

རི་དྭགས་ཆློས་འཁློར། ལྷ་ཁང་སློགས་ཀི་རེ་ཏློག་ཏུ་ཡློད་པའི་དབུས་སུ་ཆློས་འཁློར་དང་། དེའི་གཡས་

གཡློན་གཉིས་སུ་རི་དྭགས་ཀྲིཥྞ་སཱ་ར་གཉིས་སློ་སློ་ཆློས་འཁློར་ལ་ཁ་འཁློར་ནས་ས་ལ་ཉལ་ཞིང་

མགློ་བློ་བཏེགས་ཏེ་བལས་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན། འདི་སྟློན་པ་གཙོ་འཁློར་གསུམ་མཚོན་བེད་ཡིན། 
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རི་དྭགས་འཆང་། [མངློན]ག་རི། 

རི་དྭགས་འཆིར་འཇུག [མངློན]སྨིག་རྒྱུ། 

རི་དྭགས་རི་ཐག རི་དྭགས་འཛིན་བེད་རྒྱའི་ཐག་པའི་མིང་ཡིན། 

རི་དྭགས་གཉན། རི་དྭགས་ཀི་ནང་གསེས་རྭ་ཅློ་རིང་ཞིང་རྭ་རེ་ཐུར་དུ་གུག་ནས་ཡློད་པའི་དབང་

གིས་རྩྭ་ཟ་བའི་སྐབས་རྭ་རེ་ས་ལ་ཟུག་ནས་རྩྭ་ཟ་རྒྱུ་མི་རེད་པའི་རྐྱེན་གིས་ལློགས་གིར་འཆི་

བ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་བཤད་སློལ་འདུག

རི་དྭགས་རགས་ཅན། [མངློན]ཟླ་བ། 

རི་དྭགས་ལེ་བ། [མངློན]ག་རི། 

རི་དྭགས་ཐེད་རློ། གཅན་གཟན་སློགས་ཀིས་རི་དྭགས་བཟས་པའི་ཤ་རུས་ལྷག་འཕློ། 

རི་དྭགས་མཐར་བེད། [མངློན]རྔློན་པ། 

རི་དྭགས་དང་གཅན་གཟན་གི་དབེ་བ། རི་དྭགས་དང་གཅན་གཟན་གི་མི་འདྲ་བའི་ཆ། ཡང་རི་

དྭགས་རྣམས་ཆུ་ལ་མཆུ་བཙུགས་ནས་ངློར་འཐུང་བེད་ལ། གཅན་གཟན་གི་རིགས་གང་ཡིན་

པ་རྣམས་ལྕེས་འདགས་ནས་འཐུང་བའློ།། 

རི་དྭགས་དྲ་བ། རི་དྭགས་འཛིན་བེད་ཀི་དྲ་བ། 

རི་དྭགས་རྣ་བ། [མངློན]གཟུངས་མློ་བའི་ཐུར། 

རི་དྭགས་སྣ་འཛིན། [མངློན]ཟླ་བ། 

རི་དྭགས་པ། རྔློན་པ། 

རི་དྭགས་དབང་པློ། [མངློན]སེང་གེ

རི་དྭགས་མིག [མངློན]① མཚན་མློ། ② བུད་མེད་མཛེས་མ། 

རི་དྭགས་མིག་ཅན་མ། [མངློན]བུད་མེད་མཆློག

རི་དྭགས་རྨས་མ་ཅན། [རིང]རི་དྭགས་མཚོན་གིས་རྨས་པའི་རྨ་ཅན་ལ་ཟེར། 

རི་དྭགས་རི། [མངློན]ག་རི། 

རི་དྭགས་ཚེ་རིང་། ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག
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རི་དྭགས་མཚན་མ། [མངློན]ཟླ་བ། 

རི་དྭགས་འཚེ། [མངློན]སེང་གེ

རི་དྭགས་ཟ། [མངློན]དྲེད་མློང་། 

རི་དྭགས་ཟས་ཅན། [མངློན]སེང་གེ

རི་དྭགས་རུ་རུ། རི་དྭགས་ཤྭ་བ། 

རི་དྭགས་ཤ་ར་བ། སེང་གེ་རང་པ་བརྒྱད་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གེན་མིག་ཅན་དང་། སྟེང་རང་

ཅན། ནགས་ན་སྤློད། སེང་གེ་འཇློམས་བཅས་སློ།། 

རི་དྭགས་གསློད། [མངློན]རྔློན་པ། 

རི་དྭགས་ཨེ་ན་ཡ། གནའ་དུས་རྒྱ་གར་དུ་ཡློད་པའི་རི་དྭགས་ཞིག

 རི་དྲུག འློན་སློན་དང་། མན་ད་ར་དང་། ནི་ཥ་ཊ་དང་། ནློར་བུའི་འློད་དང་། ཏྲློ་ཎ་དང་། བསིལ་རི་

སྟེ་དུས་འཁློར་ལུགས་ནས་བཤད་པའི་རི་རབ་ཀི་མཐར་ཡློད་པའི་རི་དྲུག 

རི་གདློང་། རི་སྣེའམ་རི་ཟུར། 

རི་བདག[མངློན]ལྷ་དབང་ཕྱུག 

རི་བདུན། དུས་འཁློར་ལུགས་ནས་བཤད་པའི་རི་རབ་ཀི་འཁློར་ཡུག་ཏུ་བསྐློར་བའི་རི་བདུན་ནི་

འློད་སློན་དང་། མན་ད་ར། ནི་ཥ་ཊ། ནློར་བུའི་འློད། ཏྲློ་ཎ། གངས་རི། རྡློ་རེའི་རི་རྣམས་སློ།། 

རི་མདའ། སེ་དགེའི་ནུབ་བརྒྱུད་ཀི་ས་མིང་ཞིག གནའ་དུས་རི་མདའ་རློང་ཟེར།

རི་མདའ་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་བལ་གཡག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་འདབས། རི་གཤམ་མམ་རི་འགམ། 

རི་འདློར། [མངློན]སྐར་མ་རི་བི། 

རི་ནག་དགློན། འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པས་བཏབ་ཅེས་གགས། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་བ་ཡིན། 

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

རི་ནང་། གློང་སེ་ཞིག་སྟེ། གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་རྒྱལ་རེ་རློང་མང་སྟློད་ཆུས་རི་ནང་གློང་སེ། 
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རི་ནང་གནས་ཆེན་དགློན། བསམ་འགྲུབ་གསང་སགས་ཆློས་འཁློར་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་

བྱུང་དགུ་པའི་ཐློག་མའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ༡༥༠༧ལློར་རི་ཆློག་པ་བཀྲ་ཤིས་འློད་ཟེར་མཆློག་གིས་

ཕག་བཏབ་མཛད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འཛམ་ཐང་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་ནེ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། བློད་རང་

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

རི་གནམ་དགློན་པ། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། བློད་

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

རི་གནས་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་མཛོ་སང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་གནས་མ། [མངློན]བི་བ། 

རི་སྣ། རིའི་སྣ་གདློང་ངམ་སྣེ་མློ། 

རི་པ། ① རི་ཁློད་ཆློས་བེད་མཁན། ② རྔློན་པ། ③ རི་ལ་གཞིས་ཆགས་ཏེ་སློད་མཁན། 

རི་པ་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་། དགློན་པ་འདི་ཟངས་དཀར་ཐ་མས་བཞེངས་ཞེས་ཙམ་པ་ལས་དུས་

ཚོད་མི་གསལ། ཐློག་མར་གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། རེས་སུ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་པ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༧༦༥ལློར་བདེ་བེད་རློལ་པས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་ཡིན། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་རི་བློ་ཆེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་པ་སྟློད་མ་དགློན་པ། འབའ་རློམ་སློམ་སེ་རུ་ཁག་བཅློ་བརྒྱད་གགས་པའི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན། རི་

པ་ཆློས་འཛིན་དང་། རི་པ་ཡང་དག་གཉིས་ཀིས་བཏབ་པར་བཤད། དུས་ཚོད་གསལ་པློར་མ་

ངེས་ཀང་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་ཙམ་ཡིན་པར་འདྲ། གྲུབ་མཐའ་འབའ་རློམ་

བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ར་སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་པ་བར་མ་དགློན། འབའ་རློམ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་སློམ་སེ་རུ་ཁག་བཅློ་བརྒྱད་གགས་པའི་ཡ་གལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞིག་ཡིན། རི་པ་བག་ཡློད་བ་མ་ཞེས་པས་བཏབ། དུས་ཚོད་ངེས་གཏན་མ་ངེས་ཡང་ཕལ་ཆེར་

སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་ལྔའི་དཀིལ་ཙམ་ཡིན་པར་སེམས། གྲུབ་མཐའ་འབའ་རློམ་བཀའ་

བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ར་སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་པ་སྨད་མ་དགློན་པ། འབའ་རློམ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་སློམ་སེ་རུ་ཁག་བཅློ་བརྒྱད་གགས་པའི་ཡ་

གལ་ཞིག་ཡིན། རྒྱལ་མཚན་བློ་གློས་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པས་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་

དཀིལ་ཙམ་དུ་བཏབ་ཞེས་གསལ། གྲུབ་མཐའ་འབའ་རློམ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ར་སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་པ་ལློ་ཙཱ་བའི་ལྷ་ཁང་དཀར་པློ། ལྷ་ཁང་འདི་ལློ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པློའི་སྐབས་སུ་བཞེངས་ཤིང་

ལློ་ཆེན་གིས་རབ་གནས་མཛད་ཚུལ་ལློ་ཆེན་རྣམ་ཐར་ལས་གསལ། གྲུབ་མཐའ་མ་ངེས། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་པའི་མ་ཎི་ལྷ་ཁང་། རི་ཇློ་བས་སྦིན་བདག་མཛད་ནས་བཞེངས་པར་བཤད། དུས་ཚོད་དང་གྲུབ་

མཐའ་གང་ཡིན་མི་གསལ། ཕལ་ཆེར་ཡུལ་མི་སྤི་ཡི་མཆློད་ཁང་ཞིག་ཡིན་པར་འདྲ། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་སྤུང་ཨ་ནེ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ༡༩༠༢ལློར་སློག་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕེང་དྲུག་

པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་སྤུངས་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། 

རི་སྤུན་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མི་གསལ། སེ་དགེ་རྨེ་ཤློད་ཧྱློ་པའི་གློང་དེར་ཆགས་

པའི་བློན་དགློན་ཞིག་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་ཕག ① རིའི་རྒྱབ། ② ཕག་རྒློད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁློར་ལློའི་གདློང་དང་། ངུར་སྒ་ཅན། 

མཆུ་བ་རིང་། མཆེ་བ་ཅན། ནགས་ཀི་ཧི་ར། སྣ་ཅན། སྤུང་རེངས། ཕག་རྒློད། ས་འཇློམས། ས་

སློག་བཅས་སློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

ར་ིཕུག ① རིའ་ིནང་། ② བག་ཕུག ③ གཞིས་ར་ེགློང་ཁེར་ཞྭ་ལུ་དགློན་ག་ིཕུ་ལ་ཆགས་ཡློད། བུ་སྟློན་

གིས་བཞེངས་པར་གགས། ཡུལ་ལློངས་མཛེས་པས་དེང་སྤློ་སྐྱིད་གཏློང་ཡུལ་གགས་ཅན་ཞིག་རེད། 

རི་ཕུག་རི་ཁློད། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་རི་བློ་ཆེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་འཕེན། [མངློན]སྐར་མ་རི་བི། 

རི་བ། རིན་ཚད་འློས་པ། རིན་ཇི་ཙམ་རི་བ། སློར་བརྒྱ་ཕག་རི་བའི་གློས། དངུལ་གཅིག་ཀང་མི་རི་བ། 

རི་བློ། ① རི་ཆེན་པློ། རི་བློ་པང་ལེན། རི་བློ་ཆེན་པློ་རླུང་གིས་འཁུར་མི་ཐུབ། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་མེ་

ཡིས་བསྐམ་མི་ཐུབ། ②[མངློན]གཉའ་ཤིང་འཛིན་དང་། གཤློལ་མདའ་འཛིན། སེང་ལེང་ཅན། 

ར་རྣ། ལ་ན་སྡུག་རྣམ་འདུད། མུ་ཁྱུད་ཅན་ཏེ་གསེར་གི་རི་བདུན་ཡློད་པས་གངས་བདུན་མཚོན། 

རི་བློ་ག་ཡ། འཛམ་གིང་རྒྱས་བཤད་ལས། ག་ཡའི་གློང་ཁེར་ཡློད་ས་ནས་ལྷློ་ཕློགས་སུ་རི་ཧ་ཅང་

མཐློ་ཞིང་བགློད་པར་དཀའ་བ་དང་། རི་དེའི་རེ་མློར་གཱ་ཡ་གློ་རི་ཟེར་བའི་མཆློད་རེན་ཆེན་པློ་

ཡློད་པ་དེར་སྟློན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་སངས་རྒྱས་ཚུལ་མ་བསྟན་བའི་གློང་དུ་ཡ་མཚན་ཅན་གི་

ཆློས་གསུམ་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཚུལ་མཛད་པ་དང་། སངས་རྒྱ་ཚུལ་བསྟན་པའི་རེས་སུ་འཕགས་

པ་དཀློན་མཆློག་སྤིན་གི་མདློ་གསུངས་པའི་གནས་ཡིན། 

རི་བློ་གངས་ཅན། གངས་ཏི་སེ་སློགས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀེ་ལ་ཤའི་རྒྱལ་པློ་དང་། དཀའ་

བཟླློག་བ་མ། གངས་རིའི་དབང་། མེ་ནའི་བདག་པློ། བསིལ་རི་བཅས་སློ།། 

རི་བློ་གངས་དང་ལན་པ། གཤམ་དུ་ཧི་མ་ལ་ཡ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

རི་བློ་གྲུ་འཛིན། འདི་ལ་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་པློ་ཏ་ལ་ཞེས་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་རི་བློ་གྲུ་འཛིན་ཞེས་པ་

སྟེ། འདི་ས་གནས་གང་དུ་ཡློད་པའི་སྐློར་ལ་བཤད་སློལ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཏེ། ༡ནང་པའི་ཆློས་

གཞུང་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་དུ། རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་སིངྒ་ལ་ཞིས་ལན་གིང་ཕན་ནས་ལྷློ་ཕློགས་སུ་

སློང་བ་ན་རི་པློ་ཏ་ལ་ཞེས་པའི་རི་བློའི་གིང་ཕན་ཞིག་ཡློད་པར་བཤད། ༢ ཀྲུང་གློའི་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་

ཆེན་གི་བང་ཤར་གིང་ཕན་ཆེ་ཆུང་མང་དུ་ཡློད་པ་ལས། ཆེ་ཤློས་ཏིང་ཧེའི་རློང་གི་ཤར་ཕློགས་

གིང་ཕན་ཆུང་ངུ་ཞིག་ལ་རྒྱ་སྐད་དུ་ཧྥུ་ཐློ་ཧྲན་ཞེས་དློན་དངློས་སུ་ཤར་ཕློགས་རྒྱ་མཚོའི་ནང་



  1404  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གི་གིང་ཕན་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་ལ་ངློས་འཛིན་པ་ཡང་འདུག 

རི་བློ་དགའ་ལན་པ། དགེ་ལུགས་པའི་དགློན་པ་དང་པློ་དགའ་ལན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་དེ་འབློག་

རི་བློ་ཆེར་བཏབ་ཡློད་པས་མིང་དེ་ལར་གགས། 

རི་བློ་དགེ་ལུགས་པ། དགེ་ལུགས་དགློན་པའི་དང་པློ་དགེ་ལན་རྣམ་རྒྱལ་གིང་ཆགས་སའི་འབློག་

རི་བློ་ཆེའི་མིང་ཟུར་ཐློགས་པའི་ཆློས་ལུགས་འཛིན་མཁན། 

རི་བློ་ཆེ། ① རི་ཆེན་པློ། ② རློང་ཞིག་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཁློངས་བང་ཤར་མཚམས་སུ་ཡློད་

ཅིང་། འདིའི་བང་ངློས་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་དང་འབེལ་ནས་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་

དེ་ར་ཚྭ་ཁར་ཡློད། ③ མིང་གཞན་རི་བློ་ཆེ་ལྷ་ཁང་ཁ་འཁིལ་མ་ཟེར། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་བི་

སྤི་ལློ་༡༢༧༦་ལློར་སངས་རྒྱས་དབློན་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་རི་བློ་ཆེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་བློ་ཆེན་པློ་བརྒྱད། ༡ ཤར་ན་རེ་ལྔའི་རི་བློ། ༢ ལྷློར་དྲག་ཤུལ་ཅན་གི་རི་བློ། ༣ནུབ་ན་གནམ་

ལྕགས་ཀི་རི་བློ། ༤ བང་ན་དཔལ་འབར་གི་རི་བློ། ༥ ཤར་ལྷློ་ན་དུང་སྐྱློང་གི་རི་བློ། ༦ ལྷློ་ནུབ་

ན་དཔལ་གི་རི་བློ། ༧ ནུབ་བང་ན་བདེ་ལན་གི་རི་བློ། ༨བང་ཤར་ན་བདེ་སྦིན་གི་རི་བློ། 

རི་བློ་ཆེ་གིང་། རེ་ཙོང་ཁ་པའི་དངློས་སློབ་མཁས་གྲུབ་དློན་གྲུབ་དཔལ་བཟང་པློས་སྤི་ལློའི་དུས་

རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་དུས་སུ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་

ཁ་ས་ཁུལ་སྣེ་གདློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་བློ་མཆློག་རབ། རི་རབ། 

རི་བློ་འཇློམས། ཉི་མའི་ར་བདུན་གས་ཤིག 

རི་བློ་ཏི་རེ། རི་བློ་ཏི་སེ་དང་འདྲ། 

རི་བློ་ཏི་སེ། འཕགས་ཡུལ་གི་བང་ཕློགས་རི་དཔག་ཚད་བརྒྱ་བ། མདློག་དཀར་བ། དངུལ་གི་རང་

བཞིན་རྭ་ལྔ་ཡློད་པའི་གསུམ་དངུལ་དང་། གཉིས་ཤེལ་དང་གསེར་ལས་གྲུབ་པ། 

རི་བློ་ལེང་རྒྱས། འཛམ་གིང་རྒྱས་བཤད་ལས། རི་བློ་གཱ་ཡ་དང་ཧ་ཅང་མི་རིང་བའི་སར་རི་ཞིག་

ཡློད་པ་དང་། དེར་སློན་དུས་དྲང་སློང་རྣམས་ཀིས་ཚངས་པ་ཆེན་པློ་ལ་འདུ་འཛིས་དབེན་པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

གནས་སློང་བ་ན་བིན་པར་གགས་ཤིང་སྟློན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་བཀའ་ཐུབ་ལས་བཞེངས་ཏེ་

བསློད་སྙློམས་ཐློག་མར་བཞེས་པའི་གནས་ཡིན་པ་དང་། སྟློན་པའི་ཞབས་རེས་ཀང་ཡློད་ཅེས་

ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དག་ལས་ཐློས། 

རི་བློ་དྭངས་བསིལ། མདློ་ཕལ་པློ་ཆེ་ལས་བསྟན་པའི་ཧྲན་ཞི་ཞིང་ཆེན་གི་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་

ཀི་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་ནག་རི་བློ་རེ་ལྔའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཞིག 

རི་བློ་རྣམ་རྒྱལ། མིང་གཞན་རི་རྣམ་དགློན་ཟེར། པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་རྒྱལ་པློས་བཏབ། དུས་ཚོད་

མ་ངེས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ག་ནང་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་བློ་པློ་ཏ་ལ། ① རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་རི་བློ་གྲུ་རི། ② ཕློ་བང་དམར་པློ་རི། ③ ལྷློ་མཚོའི་གིང་ཕན་

ལ་ཡློད་པའི་གནས་རི་བློ་པློ་ལ་ཏ། 

རི་བློ་སློ་མཐློ། རི་མཐློན་པློ། 

རི་བློ་སློས་ངད་ལན། སྨན་གི་གློང་ཁེར་ལ་ན་སྡུག་གི་ཤར་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་ནད་རིགས་མཐའ་

དག་སེལ་བའི་ཨ་རུ་ར་སློགས་སྐྱེ་བའི་རི་བློ་ཞིག 

རི་བློ་བ་རང་། ཞིང་ཆེན་ཡུན་ནན་དང་རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་གཉིས་སློ་སློར་ཡློད་པའི་གནས་རི་ཞིག 

རི་བློ་འབིགས་བེད། རྒྱ་གར་གི་ལྷློ་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་རི་འདིའི་ཉེ་འཁློར་དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཡློད་པ་

ལས་ཆུ་ཀླུང་ན་ར་མ་དཱ་དང་། རླབས་ལན་དང་། ཤུགས་ལན་དང་། ནག་པློ་འཁིལ་བ་བཞི་འབབ། 

རི་བློ་རེ་ལྔ། རྒྱ་ནག་རི་བློ་རེ་ལྔ་ཞེས་ཧྲན་ཞི་ཞིང་ཆེན་དུ་ཡློད་པའི་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་

ཀི་གནས་རི་ཞིག 

རི་བློ་གཡའ་མ་ལུང་། ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ཡློད་པའི་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀི་སྒྲུབ་གནས་ཞིག་གི་མིང་། 

རི་བློ་ལྷ་ཁང་སྒྲུབ་གནས། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་སྟློད་ཙམ་ལ་དཀར་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གིས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བརྒྱད་ཟིལ་རློང་
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ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་བློ་ལྷུན་སྡུག ཆེ་ཞིང་བརིད་པའི་རི་བློ། 

རི་བློགས། ས་དུས་འཇལ་དགློས་པའི་རི་ལ་སྐྱེས་པའི་རྩྭ་ཤིང་སློགས་ཀི་བློགས་མ། 

རི་བློང་། རྣ་བ་རིང་ཞིང་རྔ་མ་ཐུང་བ་ཁ་ཤློ་བ་ཅན་གི་སློག་ཆགས་ཤིག 

རི་བློང་ཀད་པ། སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་རྒྱུ་

གཟེར་འཇློམས། འཁྲུ་བ་གཅློད། རྒྱུ་རི་སྲུང་། 

རི་བློང་ཅན། ①[མངློན]ཟླ་བ། ② ཟླ་བ་ལ་རི་བློང་གི་གཟུགས་བརན་གཅིག་ཡློད་པས་གངས་

གཅིག་མཚོན། 

ར་ིབློང་ཅལ་འདྲློགས། ཤིང་ག་ིའབས་བུ་ཆུ་ལ་ལྷུང་བའ་ིསྒ་ཅལ་ཞེས་བྱུང་བ་དེར་དློགས་སྐྲག་སྐྱེས་པའ་ིར་ི

བློང་ག་ིསྐད་ཆ་ལ་བརེན་ནས་ར་ིདྭགས་ཐམས་ཅད་བློས་དགློས་བྱུང་བའ་ིསློན་ག་ིགཏམ་རྒྱུད་ཅིག 

རི་བློང་སྙིང་། སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་སློག་རླུང་

གི་ནད་དང་། སྨློ་བེད། སྙིང་ནད། བརྒྱལ་གཟེར་བཅས་ལ་ཕན། 

རི་བློང་རྡུལ། ཆུ་རྡུལ་བདུན་བསྒིལ་བའི་ཚད། 

རི་བློང་རྡུལ་གཅིག གཟུགས་ཀི་མཐའ་རེན། ཆུ་རྡུལ་བདུན་ལ་རི་བློང་རྡུལ་གཅིག་གི་ཚད། 

རི་བློང་རྡློ་བརྫུས། རང་བཞིན་གཡློ་སློམ་དུ་སློད་པའི་དཔེ། ས་གནས་མི་དམངས་ཀི་བདེ་སྡུག་ཇི་

ཡློད་སྐབས་འཕལ་དུ་གློང་རིམ་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་དགློས་པ་ལས་རང་བཞིན་རི་བློང་རྡློ་བརྫུས་སུ་

སློད་མི་རུང་། 

རི་བློང་འབློས་ནློན། གཅན་གཟན་སློགས་ཀིས་རི་བློང་དེད་པའི་དུས་རི་བློང་འཇིགས་སྐྲག་གི་དབང་

གིས་ཤིང་སློང་དང་། ཁུང་སློགས་ལ་གབ་པའི་སྐབས་མིག་འབེད་འཛུམ་མི་ཕློད་ཅིང་མིག་

མདངས་ཡང་ཉམས་པར་གྱུར་པ་ལར། འདིར་སྙིང་ར་ཉམས་པས་འབེལ་འབློར་གི་དབང་གིས་

མིག་འཛུམ་མི་ཤེས་ཤིང་མིག་གི་མདངས་ཀང་ཉམས་པར་གྱུར་པའི་དཔེ་དློན་སྦར་བ་ཞིག 

རི་བློང་མིག ① སློག་ཆགས་རི་བློང་གི་མིག ② ཤིང་སྨན་ལུང་ཏློག་མིག་གི་མིང་གཞན་ཞིག 

རི་བློང་ཚང་ལློག སར་གི་རང་གནས་དེར་ལློག་པའི་དཔེ། སར་གི་ཡུལ་འཁར་པ་རྣམས་ད་ལ་རི་
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བློང་ཚང་ལློག་ཏུ་སེབས་འདུག 

རི་བློང་མཚན་ཅན། [མངློན]ཟླ་བ། 

རི་བློང་འཛིན། [མངློན]① ཟླ་བ། ② ཐིག་ལེ། 

རི་བློང་ཟ། [མངློན]བ་གག 

རི་བློང་རྭ། ཡློད་མི་སིད་པའི་དཔེ། རི་བློང་རྭ་དང་སློ་ངའི་སྤུ། 

རི་བློང་རྭའི་དློན་སྤི། རི་བློང་རྭ་འཛིན་རློག་པའི་སྣང་ངློ་ལ་རི་བློང་རྭར་སྒློ་བཏགས་པའི་ཆ་བློ་ལ་སྣང་

བ་དེ་ལ་རི་བློང་རྭའི་དློན་སྤི་ཟེར་བ་ཡིན། 

རི་བློང་གསུམ་རིས། ཏུན་ཧློང་བག་ཕུག་ནང་གི་གནམ་གཅལ་ལ་བིས་པའི་རྒྱན་རིས་ཤིག་ཡིན། 

རྒྱན་རིས་དེ་ནི་འཆར་འགློད་བསམ་བློའི་ཐད་ངློ་མཚར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་སྟེ། གནམ་གཅལ་གི་

དཀིལ་དབུས་དེ་བེད་སྤད་ནས་རི་བློང་གསུམ་ཕན་ཚུན་འདེད་རེས་གཏློང་བའི་གཟུགས་བརན་

བཀློད་ཡློད། མ་གཞི་རི་བློང་གསུམ་ལ་རྣ་ཅློག་གསུམ་ལས་བིས་མེད་ཀང་། མི་རྣམས་ཀི་བློའི་

སྣང་ངློར་རི་བློང་རེ་རེར་རྣ་ཅློག་གཉིས་རེ་ཡློད་པ་ལ་བུ་ཞིག་འཆར་ཏེ། ཧ་ཅང་མཛེས་ཆ་དློད་

ལ་གསློན་ཉམས་ལན་པ་ཞིག་ཡློད། 

རི་བློའི་རྣ་རྒྱན། [མངློན]སང་རྒྱན་མེ་ཏློག 

རི་བློའི་སློ། རི་བློའི་རེ། 

རི་བློའི་བུ་མློ། [མངློན]ཆུ་བློ་སིན་དྷུ། 

རི་བློའི་དབང་ཕྱུག[མངློན]རི་རབ། 

རི་བ། རི་ལ་གནས་པའི་བ་རིགས། 

རི་བི། ① སྐར་མའམ་དྲང་སློང་རི་ཥི། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བུམ་སྐྱེས་དང་། ཆུ་ལྷའི་བུ། མདློངས་

སེལ། ཨ་གསྟྱཿབཅས་སློ།། ② རི་ལ་གནས་པའི་བི་བ། 

རི་བིའུ། རི་ལ་གནས་པའི་བེའུ། 

རི་སྦུག་དགློན། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་ཇློ་བློ་རེ་དཔལ་ལན་ཨ་ཏི་ཤས་ཕག་བཏབ་པའི་བཀའ་

གདམས་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། རེས་སུ་གྲུབ་མཐའ་བུ་སྟློན་ལུགས་
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སུ་གྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་གློང་ཁེར་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་བག རི་བློ་དང་བག་རི་གཟུགས་གཅིག་གྱུར་པའི་རི་བློ།

རི་བག་དགློན་པ། འདི་ལ་རིག་གྲྭ་དགློན་པ་ཡང་འབི་སློལ་འདུག ཕལ་ཆེར་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་དགུ་པ་

དབང་ཕྱུག་རྡློ་རེའི་སྐབས་ཙམ་ན་བཏབ་ཟེར། ཐློག་མར་མདློ་སྟེང་ལྕགས་མློ་དགློན་གི་རི་ཁློད་

ཡིན། རེས་སུ་གནས་འདིར་སློས། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་བག་པ། མཐའ་འཁློབ་རི་བག་ཏུ་གནས་པའི་གློང་མི། 

རི་བགས། [རིང]དབེན་གནས་སམ་མཐའ་འཁློབ་ཀི་གློང་པའི་མིང་། 

རི་བང་ལག་པ་གློང་། རི་ཞིག་གི་མིང་། 

རི་དབང་། རིའི་དབང་པློ་སྟེ་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པློ། 

རི་དབང་རྒྱལ་པློ་སྤུན་དགུ ① གློང་ན་ཕུ་བློ་ཆེ་བཞི་ནི། ཕག་ལྷ་ཚངས་པ་རྡློ་རེ་དག་འདུལ། འབི་

གཉན་ལང་རྡློ་རེ་བློ་གློས། གཙང་ལེ་ཏི་རྡློ་རེ་ཆེ་ཡག ཟླའི་ཕ་ཉ་རྡློ་རེ་ལྕགས་འཕུར་བཅས་བཞི་

དང་། ཚལ་བའི་རྡློ་རེ་དྲིལ་དཀར། ཟིལ་ཁློམ་རྡློ་རེ་གཡུ་འབྲུག འབི་རྒྱལ་རྡློ་རེ་སངས་ཡག ཉག་

བེའི་རྡློ་རེ་ཁློ་མདློ་སྟེ་འློག་གི་ནུ་བློ་ཆུང་བཞི་དང་། སྨར་རྡློ་རེ་ངང་དཀར་དང་དགུའློ།། ② ཆློས་

ཀི་རྣམ་གངས་མཐློང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། བློད་ཡུལ་སྤིའི་རི་དབང་འཛིན་ཁ་དྲག་སྤི་བཙན། 

འབི་རེད་གིང་དྲུག་རི་དབང་ཙམ་གཉན་སྨི་ཏི། བང་འབློག་གིང་དྲུག་རི་དབང་དློ་ཡློ་གཉན་པློ། 

བློད་ཁམས་གིང་དྲུག་རི་དབང་སྦྲམ་ཆེན་ཧ་ཏི། ལེ་སྟློད་སྨར་ཤློད་རི་དབང་མློ་ལྷ་ངང་པ། བུ་

འབློར་སྟློད་ཀི་རི་དབང་ལམ་ཆེན་རི་ར། འབི་སྟློད་གིང་དགུའི་རི་དབང་ཀློལ་ཆེན་ཅི་པ། ལེ་སྨད་

རྒྱུད་ཀི་རི་དབང་བག་དམར་སྟག་རེ། ཟླ་ཆུ་རྒྱུད་ཀི་རི་དབང་ཡློ་གེ་གཉན་པློ་དང་དགུར་འདློད་

དློ་ཞེས་གསུངས་སློ།། 

རི་དབག རི་ཕན་ཚུན་གི་བར། 

རི་འབུར། རི་ཆུང་ངུ་། རི་འབུར་རང་རློང་། 

རི་མ་ཐང་། རི་འབུར་མང་པློ་སེབ་གཅིག་ཏུ་ཆགས་པའི་ཡུལ་ལུང་། ཡུལ་རི་མ་ཐང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རི་མ་འདབས། རི་མིན་ཐང་མིན་གི་ས་ཆ། 

རི་མ་ལ་ཡ། རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་མཐའ་སྣེར་ཡློད་པའི་རི་ཞིག་གི་མིང་། ཐང་ཟན་ཙང་གི་ལམ་ཡིག་

ལས། རྒྱ་གར་གི་ས་དབིབས་ཟླ་གམ་གཟུགས་སུ་ཡློད་པའི་རེ་མློ་རྣློ་ཤློས་ན་མ་རུ་ཀུ་ཐ། མ་

རུ་ཀུ་ཋ། སྟེ་ཡློངས་གགས་སུ་ར་མེ་ཤྭ་རི་ཟེར་བ་དེར། ཙན་དན་དང་། ག་བུར་གི་རིགས་ཧ་

ཅང་མང་པློ་སྐྱེས་པའི་རི་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་མིང་ལ་མ་ལ་ཡ་ཞེས་འབློད་པ་དང་རི་དེའི་རེ་མློར་

སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་ལྷ་ཁང་ལེགས་པློ་ཞིག་ཡློད་ལ། རི་དེའི་ལློགས་ཤིག་ནས་བརྡློལ་བའི་ཆུ་

མིག་ཅིག་གིས་རི་དེ་ལ་ལན་ཉི་ཤུས་བསྐློར་ནས་འབབ་པའི་ལྷློ་ཕློགས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློར་ཐུག་

པ་ཞིག་ཡློད་པ་དངློས་སུ་གཟིགས་པར་བཤད། 

རི་མི་འབབས་པ། རི་ཁློད་དུ་བསད་ནས་གློང་དུ་མི་འབབ་པའི་མཚམས་བཅད་དམ་པློ། 

རི་མློ། ① ལག་པས་བིས་པའི་གཟུགས་དབིབས། རི་མློའི་ལམ་དུ་སེལ་བ། སྟག་གི་རི་མློ་ཕི་ལ་

ཡློད། མིའི་རི་མློ་ནང་ལ་ཡློད། ཁ་ཤློབ་ཤློབ་ཤློག་བུའི་དར་ལྕློག་རེད། དློན་སྣག་ཚའི་རི་མློ་འབི་

དློག་མེད། ② ཨང་གངས། རི་མློའི་ལམ་ནས་རློགས་མི་འགྱུར། ། 

རི་མློ་དཀར་ནག ① རི་མློ་དཀར་པློ་དང་ནག་པློ་གཉིས་ཡློད་པ། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་

དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་bw drawing ཟེར། 

རི་མློ་བཀློད་པའི་ཡིག་ཤློག སྙན་ངག་གི་ནང་དློན་མཚོན་པའི་རི་མློ་པར་དུ་བརློས་པའི་ཡིག་ཤློག་

ལ་ཟེར། དེ་ནི་སྒྱུ་རལ་གི་བརམ་བ་ཆུང་གས་ཤིག་ཡིན་པས་དེར་ཡིག་འགྲུལ་དངློས་སྤློད་ཀི་

རིན་ཐང་ལན་ལ་སྒྱུ་རལ་མློང་རློལ་གི་རིན་ཐང་ཡང་ལན་ཡློད། སྐད་གགས་ཆེ་བའི་པེ་ཕིང་གི་

རི་མློ་བཀློད་པའི་ཡིག་ཤློག་ནི་ཆུ་ཚོན་ཤིང་པར་གིས་བརྒྱབ་པ་ཞིག 

རི་མློ་བསྐྱུངས། [རིང]གུས་ཞབས་དློར་བ། 

རི་མློ་ཁང་། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་སྐབས་ཀི་ཧ་རན་སིའི་དངློས་ཡློད་རིང་ལུགས་ཀི་

རི་མློ་མཁས་ཅན་ཁུར་པེ་ཡིས་སྤི་ལློ་༡༨༥༥ལློར་བིས་པའི་གལ་ཆེའི་བརམ་བ་ཞིག་ཡིན། རི་

མློ་དེའི་ནང་དུ་ཁང་པ་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཞིག་གི་ནང་དུ་རི་མློ་བ་རང་ཉིད་གཙོ་བློའི་ཐློག་མཐའ་འཁློར་

དུ་ཧ་རན་སིའི་སྐབས་དེའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་རིམ་གས་མཐློ་དམན་གི་མི་སྣ་དང་དེ་བཞིན་ལས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིགས་འདྲ་མིན་གི་མི་སྣ་མང་པློ་ཞིག་བིས་ཡློད་པའློ།། 

རི་མློ་ཁ་ཚོམ་ཅན། ཚོན་མདློག་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བརྒྱན་པའི་རི་མློ། 

རི་མློ་མཁན། ① ལྷ་བིས་པ། ② རི་མློ་འབི་མཁན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བཀྲ་བེད་དང་། པིར་

ཐློགས། ཚོན་གིས་འཚོ་བ། རི་མློ་བ་བཅས་སློ།། 

རི་མློ་མཁན་རང་ཉིད་ཀི་འདྲ་རིས། ང་འདྲ་མ་ཞེས་ཀང་ཟེར། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་དང་བཅུ་

དྲུག་སྐབས་ཀི་དབི་ཐཱ་ལིའི་རིག་རལ་བསྐྱར་དར་གློང་འཕེལ་ཆེ་ཤློས་ཀི་དུས་སྐབས་སུ་བྱུང་

བའི་རི་མློ་མཁས་ཅན་རླ་ཧེར་གིས་རང་གིས་ཆེད་དུ་བིས་པའི་རི་མློ་མཁན་རང་ཉིད་ཀི་འདྲ་

བརན་རི་མློ་ཞིག་ཡིན། 

རི་མློ་གྲུ་བཞི། གློག་ཀདའཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་histogramཟེར། 

རི་མློ་ནག་བིས། སྣག་ཚ་རྐྱང་པས་བིས་པའི་རི་མློའམ་ནུབ་ལུགས་ཀི་སློལ་ནག་དང་། ཝ་སྨྱུག་གིས་

བིས་པའི་ནག་བིས་ལའང་ཟེར། 

རི་མློ་སྣློན་འཇུག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་load mapཟེར། 

རི་མློ་བ། རི་མློ་འབི་མཁན། 

རི་མློ་འབི་ཆས་གློམ་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐསྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་plotter step sizeཟེར། 

རི་མློ་བེད་པ། ① རི་མློ་འབི་བའི་བ་བ་བེད་པ། ② བསྐུར་སྟི་བེད་པའམ་རིམ་གློ་བེད་པ། དམ་པ་

རྣམས་ལ་མཆློད་པ་དང་རི་མློར་ བེད་པ། 

རི་མློའི་སྐྱློན་ཆ་བཞི། གནའ་བློའི་རྒྱ་སློལ་རི་མློར་དཔྱད་བརློད་བེད་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། སྐྱློན་

ཆ་བཞི་སྟེ། བཅད་རྒྱབ་སྐབས་རེངས་པློ་དང་། སྐམ་པློ། རློག་པློ། ཤུགས་མེད་པ་བཅས་སློ།། 

རི་མློའི་ཁ་བང་། རྒྱ་སློལ་རི་མློ་དང་ཡིག་གཟུགས་བརམ་བའི་ཐློག་རི་མློ་བ་རང་ཉིད་ཀི་རུས་མིང་

དང་། སས་མིང་། གསར་རློམ་བས་པའི་ལློ་ཁམས་དང་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས། རློམ་འབིའི་དགློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

པ་སློགས་བིས་པའི་ཡི་གེར་རི་མློའི་ཁ་བང་ཞེས་ཟེར། 

རི་མློའི་གྲུབ་ཚུལ། མཛེས་རལ་གསར་རློམ་སྐབས་ནང་དློན་དང་བརློད་བའི་བསམ་བློའི་རེ་འདུན་

ལ་གཞིགས་ཏེ། མཚོན་དགློས་པའི་གཟུགས་བརན་གི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་བཞིན་ཕློགས་བསྡུས་

དང་། གང་ལ་གང་གི་བཀློད་སྒིག་གིས་ཆ་ཚང་ལ་གཞི་མཐུན་ལན་པའི་རི་མློ་ཞིག་ཆགས་པ་

དེར་རི་མློའི་གྲུབ་ཚུལ་ཟེར། 

རི་མློའི་སྒྱུ་རལ། ཐང་ག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རི་མློའི་སྒྱུ་རལ་སྤི་ལ་གློ་དགློས། 

རི་མློའི་དགག་དྲུག རྒྱ་སློལ་རི་མློར་དཔྱད་བརློད་བེད་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། དེ་ཡང་རི་མློར་

བཅད་རྒྱབ་སྐབས་དགག་དགློས་པ་དྲུག་ཡློད་པ་སྟེ། ༡ པིར་འདྲེད་ཤློར་བ། ༢ ཤུགས་མེད་པ། 

༣ལིད་རློབ་ཆེ་བ། ༤ ཧློལ་རྒྱུག་ཆེ་ཞིང་ཟ་རི་ཟི་རི། ༥ བཅད་ཁ་ཕ་ལ་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་པ། 

༦ རློག་འཛིང་ཆེ་ལ་ཟང་ཟིང་ཅན་བཅས་སློ།། 

རི་མློའི་དགེ་མཚན་དྲུག རྒྱ་སློལ་རི་མློར་དཔྱད་བརློད་བེད་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། དེ་ཡང་རི་

མློའི་དགེ་མཚན་དྲུག་ནི། ༡ ཉམས་འགྱུར་གནའ་ཉམས་དློད་པ། ༢ དབེན་ཞིང་གསློན་ཉམས་

ལན་པ། ༣པིར་གི་པིར་རེས་མེད་པ། ༤ སྣག་ཚ་སྤློད་མཁས་པ། ༥ བཀློད་སྒིག་འགྱུར་བ་

གཏློང་མཁས་པ། ༦ ཚོན་མདངས་སྣུམ་བརིད་ལན་པ་བཅས་སློ།། 

རི་མློའི་ཐིག་ར་ཉི་མ་ཆེན་པློ། བསྟན་བཅློས་འདི་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་

བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེས་མཛད། 

རི་མློའི་འདུ་བེད། རི་མློ་བིས་པ་དང་། ཡི་གེ་བིས་པ་གཉིས་ཀར་གློ་རྒྱུ་ཡློད། 

རི་མློའི་བར་སྟློང་གི་སྒྱུ་རལ། དུས་ཚོད་སྒྱུ་རལ་ལམ་ནས་བཤད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་བར་སྟློང་གི་

ཚོར་སྣང་ལ་གཞི་བས་ནས་གྲུབ་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན། དཔེར་ན། རི་མློ་དང་འབུར་

བརན། ཨར་སྐྲུན་སློགས་ཚང་མ་ནི་བར་སྟློང་གི་སྒྱུ་རལ་ཡིན་པས། བར་སྟློང་སྒྱུ་རལ་གི་

རིགས་རྣམས་ནི་མཐློང་སྣང་དཔྱད་ཞིབ་ཀིས་གཙོ་བློ་བེད་པ་དེ་ཡིན། 

རི་མློའི་བརམ་བའི་པིར་སྤློད་སྟངས་དྲུག གནའ་བློའི་རྒྱ་སློལ་རི་མློར་དཔྱད་བརློད་བེད་པའི་མིང་

ཚིག་ཅིག་ཡིན། དེ་ཡང་པིར་སྤློད་སྟངས་རྣམ་པ་དྲུག་སྟེ། ༡ རྫུ་འཕྲུལ་ལར་གི་པིར་སྟློད་སྟངས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

༢ དྭངས་ཤིང་གཙང་བའི་པིར་སྟློད་སྟངས། ༣རྒན་ཉམས་འདློན་པའི་པིར་སྤློད་སྟངས། 

༤ཤུགས་དང་ལན་པའི་པིར་སྤློད་སྟངས། ༥ གསློན་ཉམས་ལན་པའི་པིར་སྤློད་སྟངས། ༦ 

འཇམ་གཤེར་ལན་པའི་པིར་སྤློད་སྟངས་བཅས་སློ།། 

རི་མློའི་ངློས་ཀི་ཚོན་རིམ། རི་མློའི་ངློས་སུ་བྱུགས་པའི་ཚོན་གི་སབ་མཐུག་གི་རིམ་པར་ཟེར། ཚོན་

གི་སབ་མཐུག་གི་རིམ་པ་དེ་ཚོ་ནི་པིར་རེས་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་མི་འདྲ་བ་དང་། ཚོན་གི་བྱུགས་

ཐེངས་མང་ཉུང་ལ་ལློས་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན། 

རི་མློའི་དབེ་ཚན་བཅུ་གསུམ། རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་དབེ་ཐབས་ཤིག་ཡིན། འློན་ཀང་བཤད་སློལ་གཅིག་

གྱུར་རང་མེད། དེ་ཡང་མིང་རྒྱལ་རབས་ཐློག་མའི་དུས་སྐབས་སུ་ཐའློ་ཙུང་དབི་ཡིས་བརམས་

པའི་རྨློ་མཚམས་འཇློག་པའི་ཟིན་ཐློ་ཞེས་པའི་ནང་བཤད་པ་ལར་ན། ༡ སངས་རྒྱས་དང་བང་

སེམས་ཀི་སྣང་བརན། ༢ ལྷ་དབང་དང་གློང་མའི་སྣང་བརན། ༣ཁློ་བློ་དང་། ལྷ་འདྲེ། ཉན་ཐློས། 

བ་མ་བཅས་ཀི་སྣང་བརན། ༤རླུངས་སྤིན་དང་། འབྲུག་སྟག་གི་གཟུགས་བརན། ༥ འཇིག་རེན་

ཐློག་གི་མིའི་སྣང་བརན། ༦ ཡུལ་ལློངས་དང་ནགས་ཚལ་གི་ལློངས་རིས། ༧ མེ་ཏློག་སྣ་

ཚོགས་དང་སྨྱུག་མ་བ་རིགས་ཀི་གཟུགས་བརན། ༨གཅན་གཟན་སྣ་ཚོགས་ཀི་གཟུགས་

བརན། ༩ མི་ཡུལ་དུ་སྤློད་པའི་འདློད་ཡློན་གི་རི་མློ། ༡༠ གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། ཁང་ཁིམ་

ལྕགས་རི་སློགས་ཀི་རི་མློ། ༡༡ ཁིམ་གསློས་དུད་འགློ་སྣ་ཚོགས་ཀི་གཟུགས་བརན། ༡༢ རྨློ་

ལས་དང་འཐག་ལས་བེད་པའི་རྣམ་པའི་གཟུགས་བརན། ༡༣རྒྱན་རིས་སྣ་ཚོགས་བཅས་སློ།། 

རི་མློའི་ཟིན་འགློད། རི་མློ་འབི་སྐབས་བི་བའི་གཟུགས་བརན་གི་གནས་ས་དང་། ཁློར་ཡུག་གི་

བཀློད་སྒིག་སྙློམ་པློ་བཟློས་ནས་གཏན་འཁེལ་བེད་པ་དེར་རི་མློའི་ཟིན་འགློད་ཅེས་ཟེར། དཔེར་

ན། མི་སྣ་འབི་སྐབས་དྲང་ཐིག་སྤད་ནས་བི་བའི་ནང་དློན་འགློད་ཐབས་སྟབས་བདེ་བས་ནས་

བིས་ཏེ། གཙོ་བློའི་བརློད་བ་མངློན་གསལ་དུ་སྟློན་ཐློག ཁློན་ཡློངས་ཀི་བཀློད་སྒིག་ཚར་རེས་

སུ་གཞི་ནས་རི་མློ་དངློས་བིས་པ་དེ་ལའང་རི་མློའི་ཟིན་འགློད་ཅེས་ཟེར། 

རི་མློའི་བཤད་པ། རི་མློ་འབི་ཚུལ་གི་ཐིག་ཚད་སློགས་བཤད་པའི་རིག་གཞུང་། 

རི་མློར་བལ་བ། རི་མློ་སློབ་སྦློང་བེད་པའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་ཡིན། དེ་ནི་རི་མློ་འདྲ་བཤུས་མ་བས་
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གློང་གི་སྟ་གློན་གི་བེད་ཐབས་ཤིག་ཡིན། མ་དཔེར་སློན་དུ་ལ་ཞིབ་བས་པ་བརྒྱུད། རི་མློའི་ནང་

དློན་དང་འབི་ཐབས་ལག་རལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བེད་པ། མ་དཔེ་ངློ་མའི་ཁློན་ཡློངས་ཀི་བཀློད་

སྒིག་དང་རྒྱབ་སྟངས་ཚོན་གཏློང་སྟངས་སློགས་གནས་ཕ་མློ་ཙམ་ཡང་སྣང་ཆུང་མ་ཤློར་བ་

བེད་རྒྱུ་དེ་ནི་གནད་ཀི་དམ་པའློ།། རི་མློར་བལ་བ་དང་འདྲ་བཤུས་ཇི་ཙམ་མང་བ་དེ་ཙམ་གིས་

རི་མློ་སློབ་སྦློང་བེད་པར་ཕན་འབས་མངློན་གསལ་དློད་པློ་ཐློན་ཐུབ། 

རི་མློར་བརྡར་ཤ་གཅློད་པ། ཐང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀི་ཀྲང་ཧློའི་ཀློན་གིས་བརམས་པ་ཞིག་ཡིན། 

དཔེ་དེབ་དེའི་ནང་རི་མློ་མཁས་ཅན་ཀུའུ་ཁའེ་ཀྲི་དང་། ལུའུ་ཐན་ཝེ། ཀྲང་སེང་ཡའློ་བཅས་ཀི་

རི་མློའི་ཁད་ཆློས་ལ་རློག་ཞིབ་བས་པ་བརྒྱུད་དགེ་མཚན་དང་སྐྱློན་ཆར་དབེ་ཞིབ་དང་དཔྱད་

བརློད་བས་ཡློད། ཕིས་སུ་མི་རྣམས་ཀིས་རི་མློར་རློག་ཞིབ་བེད་པའི་གཞི་འཛིན་ཚད་གཞིར་

འཛིན་གི་ཡློད། 

རི་མློར་བ་བ། བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

རི་མློར་འཛོམས་དགློས་པ་གསུམ། རྒྱ་སློལ་རི་མློར་དཔྱད་བརློད་བེད་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། 

འཛོམས་དགློས་པ་གསུམ་ནི་རྒྱུ་མཚན་འཛོམས་པ་དང་རླུང་འཛོམས་པ། བློ་བ་འཛོམས་པ་

བཅས་ཡིན། རི་མློའི་བརམ་བ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་འཛོམས་དགློས་པ་གསུམ་གི་ནང་ནས་གཅིག་

མ་འཛོམས་ཀང་མི་འགིག 

རི་མློས་འདློད་རྒུ་མཚོན་པ། གནའ་བློའི་རྒྱ་སློལ་རི་མློར་དཔྱད་བརློད་བེད་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། 

རི་སྨན། རི་ལ་སྐྱེས་པའི་སྨན། 

རི་མཱ་ལ་ཡ། རྒྱ་གར་གི་ལྷློ་ཕློགས་སུ་ཙན་དན་ནགས་ཚལ་གི་རང་བཞིན་དཀྱུས་སམ་སིད་ལ་

དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་དང་དཔངས་དཔག་ཚད་སུམ་བརྒྱ་ཡློད་པ་ལས་རླབས་ཆེན་ཞེས་བ་བའི་

ཆུ་ཀླུང་དང་བེ་ཏྲ་ཅན་ཞེས་བ་བའི་ཆུ་ཀླུང་འབབ་པ། 

རི་དམར་སྐལ་བཟང་གིང་། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའི་བློན་པློ་ཡིན། 

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་ཙི། ར་ཕྲུག་སྐྱེས་ནས་ཟླ་ཤས་བར་གི་མིང་ལ་རི་རི་ཟེར། རེའུ་དང་དློན་གཅིག 
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རི་ར། རི་གཤམ་མམ་རི་ཡི་གཤམ་འློག 

རི་རིང་དབང་། གློ་གནས་མིང་། 

རི་རིབས། རི་ལེབས་གེན་དང་ཐུར་དུ་ཆགས་པའི་རི་ལག་མང་པློ། རི་དྭགས་མང་པློ་རི་རིབས་ཀི་

བར་དུ་གནས་པ། མདའ་འཕངས་པ་རི་རིབས་བརྒྱུད་ནས་སློང་། 

རི་རེ། རིའི་མགློ རི་རེའི་ཉག་ཁ། རི་རེའི་ཤུར་གཤློང་། 

རི་རྩྭ། རི་ལ་སྐྱེས་པའི་རྩྭ། 

རི་བཙོང་། རི་ལ་སྐྱེས་པའི་བཙོང་། 

རི་ཚད། རི་ཆེ་ཆུང་དང་མཐློ་དམན་གི་ཚད། 

རི་ཚིག་ལྷ་དཔང་། རི་དང་ལྷ་དཔང་དུ་བཙུགས་ནས་མནའ་སྐྱེལ་བ། 

རི་ཚེར། [མངློན]བརྒྱ་བིན་གི་རྡློ་རེ། 

རི་ཚོས། སློ་སྨན་གི་རིགས་འབི་མློག་གི་མིང་གཞན་ཞིག 

རི་མཚེ། རི་ལ་སྐྱེས་པའི་རྩྭ་མཚེ། 

རི་རློང་། རི་རེར་ཡློད་པའི་མཁར་རློང་། 

རི་ཝེ་ཐང་དགློན། རྒྱ་མློན་གསར་ཕང་བདེ་ཆེན་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་

ལུག་སྤི་ལློ ་༡༨༥༩ལློར་གཙང་བ་མི་ཕམ་མགློན་པློས་ཕག་བཏབ་མཛད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་

པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འཛམ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་ཞིང་། རིའི་ངློས་ལ་ཡློད་པའི་ཞིང་ཁ། 

རི་ཞིང་དགློན། བསམ་འཕེལ་གིང་གི་དགློན་ལག་ཡིན། དགློན་པ་འདེབས་མཁན་བ་མ་དྲི་མེད་བང་

ཆུབ་ཡིན་ལ་འདེབས་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། དཀར་མཛེས་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཕག་ཕེང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་ཞིམ། རི་ཞུམ་སྟེ། རིར་གནས་པའི་ཞུམ་བུ། 

རི་ཞུམ། རི་ལ་གནས་པའི་ཞུམ་བུའམ་བི་ལ། 

རི་ཞློལ། རིའི་གཤམ་མམ་འློག་གི་གློང་སེ། 
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རི་ཟུར། རིའི་ངློས་ནས་འབུར་དུ་ཐློན་པའི་སྣེ་མློ། རི་ཟུར་སྤང་ཀིའི་འགློ་ལམ་ལ། གཡང་དཀར་བློས་

ཀང་ཐར་ས་མེད། 

རི་ཟེ། རིའི་རེ་མློའམ། བག་མཐའ། 

རི་ཟློམ། ① རིའི་རེ་མློ། ② རིའི་ཁློང་གསེང་ངམ་བག་སྐྱིབས། 

རི་ཟློར། བརྔ་བའི་རི་རྩྭ་དང་། རྔ་བེད་ཀི་ཟློར་ཆུང་གི་བསྡུས་ཚིག 

རི་གཟར། རི་ངློས་དཀན་གཟར་པློ། 

རི་གཟར་རྦབ་རྡློ། ཟླློག་ཐབས་མེད་པའི་དཔེ། འཆི་བ་བཟླློག་མེད་རི་གཟར་རྦབ་རྡློ་འདྲ། 

རི་འློར། རི་བག་གམ་གློང་གི་མིང་། 

རི་ཡི་རང་པ། [མངློན]རི་ཆུང་ཆུང་། 

རི་ཡི་ཁུ་བ། [མངློན]རི་རེ་ནས་ཀླུང་ལ་བབས་པའི་འབབ་ཆུ། 

རི་ཡི་ཁི་སེར། [མངློན]གཅན་གཟན་འཕར་བ། 

རི་ཡི་རྒྱལ་པློ། [མངློན]རི་རབ་ལྷུན་པློ། 

རི་ཡི་མཆློག[མངློན]རི་རྒྱལ་ལྷུན་པློ། 

རི་ཡི་སྙིང་པློ། [མངློན]ལྕགས། 

རི་ཡི་ཐློད་ཅན། [མངློན]རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ། 

རི་ཡི་རྣ་བ་ཅན། [མངློན]ས་བཞི། 

རི་ཡི་སློ། ① རི་ཡི་རེ་མློ། ② རིའི་སང་ངམ་སྟེང་། 

རི་ཡི་ཕུར་བུ་ཅན། [མངློན]ས་གཞི། 

རི་ཡི་གཙུག་གཏློར། [མངློན]རི་ཡི་རེ་མློ། 

རི་ཡི་གཞུ་སྐྱེས། [མངློན]ལྷ་དབང་ཕྱུག 

རི་ཡི་རུས་སལ། [མངློན]ཚོན་རི་ཞིག 

རི་ཡི་སས་མློ། [མངློན]ལྷ་མློ་ཨུ་མ། 

རི་ཡིག་སྐྱེས། [མངློན]ལྷ་སྤིའི་མིང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རི་རབ། རི་རབ་ལྷུན་པློའི་བསྡུས་ཚིག 

རི་རབ་བང་རིམ་བཞི། གཡུའི་རྡློ་རེ་ཅན། ཆུ་ཤེལ་ལས་གྲུབ་པ་པདྨ་སྤུངས་པ་ཤེལ་འློད་ཅན། 

གསེར་ལས་གྲུབ་པ་འཁློར་ལློ་རྣམ་བརེགས། བི་རུ་ལས་གྲུབ་པ་རིན་པློ་ཆེ་འབར་བ། 

རི་རབ་ཟློམ། རི་རྒྱལ་ལྷུན་པློ་ཞེས་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་སློལ་ཡློད་པ་

དེའི་ཁློང་གསེང་། 

རི་རབ་ལྷུན་པློ། གསེར་གི་ས་གཞི་དེ་ལ་ལྷུན་པློའི་རི་ཆགས་ཏེ། བརིད་ཆེ་བས་ན་ལྷུན་པློ་དང་། རིའི་

རྒྱལ་པློ་ཡིན་པས་ན་རི་རབ་བློ། དེ་ཡང་ཤར་དངུལ་དང་ལྷློ་བཻཌཱུརྱ་དང་ནུབ་ཤེལ་དམར་པློ་

དང་བང་གསེར་ཏེ་རིན་ཆེན་བཞིའི་རང་བཞིན་ཅན། རི་རབ་ཀི་ངློས་རིན་པློ་ཆེ་གང་གི་རང་

བཞིན་ཡིན་པ་དེའི་འློད་ཀི་ངློས་རིན་པློ་ཆེ་གང་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དེའི་འློད་ཀི་ནམ་མཁའ་

ཡང་དེའི་ཁ་དློག་ཏུ་སྣང་ལ། དེའི་འློད་ཀི་རྒྱ་མཚོའང་དེའི་ཁ་དློག་ཏུ་སྣང་ཞིང་། ཚད་ནི་ཆུའི་ནང་

དུ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁིར་ནུབ་ཅིང་། ཆུའི་སྟེང་དུའང་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁི་འཕགས་པའློ།། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པློ་དང་། རི་བློའི་དབང་ཕྱུག རི་ཡི་མཆློག རིན་ཆེན་

བརེགས་པ། རིའི་རྒྱལ་པློ། ས་འཛིན་དབང་པློ། ལྷའི་རི་བློ་བཅས་སློ།། 

རི་རི་ཀཱ། [ལེགས]ར་གན། 

རི་རི་བ། རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་ཆེན་ཞིག་ཡིན

རི་རློང་། རི་མང་པློ་ཆགས་པའི་ས་ཆ་དང་། རི་དང་རིའི་བར་དུ་ཆགས་པའི་དམའ་ས་ལའང་། 

རི་ལ་གནས་པ། [མངློན] ① བ་ཁྱུང་། ② ཀླུ། 

རི་ལས་སྐྱེས། [མངློན] ① གསེར། ② ཚོན་ཞིག ③ ལྷ་མློ་ཨུ་མ། 

རི་ལི། དབིན་སྐད་ཟུར་ཆགས། མེ་འཁློར་ལ་གློ རི་ལི་བསད་ནས་ཡུལ་ཁམས་བསྐློར་དུ་འགློ། 

རི་ལི་མི་ལི། དབིབས་རིལ་དང་དློན་པློ་དང་དློན་གཅིག 

རི་ལུ། གློང་བུ་ཆུང་ཆུང་ངམ་རིལ་བུ། 

རི་ལུང་། རི་དང་ལུང་པ། 

རི་ལུང་ར་ཚིག དེ་ས་སིད་གཞུང་རིང་པའི་སྐབས་རི་དྭགས་རྔློན་མི་ཆློག་པའི་བཀའ་རྒྱའི་མིང་། 
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ར་ིལློགས་དགློན་པ། རབ་བྱུང་གསུམ་པའ་ིཤིང་བ་ིསྤ་ིལློ༡༢༠༤་ལློར་གཏེར་སྟློན་འཆ་ིམེད་རྡློ་རེས་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་ཤའི་ལྕེ་འདྲ། ཤ་རློ་དབུས་དམའ་ཞིང་མཐའ་མཐློ་བ་སློག་ཆགས་རི་ཤའི་ལྕེ་འདྲ་བར་འབྱུང་བའི་

མཛེ་ནད་ཅིག 

རི་ཤུལ་དགློན། ཀཿནམ་མཁའ་དཔལ་དང་དྲུང་དབང་དྲག་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ཀིས་བཏབ་ཟེར་སློལ་

འདུག བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་ཕག་ཕེང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་ཤློ ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་སྣློད་མཁིས་ཕློ་བར་ལྷུང་བ་

གེན་དུ་དྲངས་ནས་སྐྱུག་པར་བེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དཀར་པློ་ཡར་འདྲེན་དང་། དགེ་འདུན་

སྐྱེས། གེན་དུ་འདྲེན་བེད། ཉ་དུག་དཀར་མློ། བློང་རྣ་བ། ཡ་ལ་ལ། ཡི་ལི་ཡ་ལ་བཅས་སློ།། 

རི་བཤེར། གནའ་དུས་སུ་བློད་དུ་རྐུན་མ་དང་། ཇག་པ་རི་ལ་གབ་ཡློད་མེད་བཙལ་བའི་ཆེད་དུ་དུས་

མཚམས་རྣམས་སུ་ཡུལ་མི་རྣམས་ར་འཛུགས་བ་ཞིང་རི་ལུང་རྣམས་ལ་ཞིབ་བཤེར་བེད་ཅིང་

ཡློད་པ་ལ་རི་བཤེར་ཟེར། 

རི་ཥ་བ། [ལེགས]བློད་ཟླ་ལྔ་པ། 

རི་ཥེ། [ལེགས]སྐར་མའམ་དྲང་སློང་། 

རི་གཤམ། རིའི་ཞློལ་དུ་ཆགས་པའི་ས་ཆ། 

རི་སུག རི་ལ་སྐྱེས་པའི་སུག་པ་སྟེ་སློ་རྩྭ་ཞིག

རི་སུལ། ① རི་གསེབ། ② རང་གྲུབ་མ་ཡིན་པར་ཤྭ་འློད་སློགས་ཀིས་བཟློས་པའི་གད་པ་དློག་

མློའམ་གློག་ཤུར་གི་མིང་། 

རི་སློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ༡༨༢༡་ལློར་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། 

དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རི་སིབ། ཉི་མ་མི་ཕློག་སའི་རི་ལེབས། 

རི་སྲུང་བ། ① རིའི་བཙན་ས་སྲུང་བའམ། སྲུང་མཁན། ② དུར་ཁློད་སྲུང་མཁན། 
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རི་གསེབ། རིའི་ཁློད་དམ་ནང་། 

རི་བསང་། རི་རེ་ལ་བཏང་བའི་བསང་། 

རི་བསང་ཀླུང་སྐྱེད། དབང་ཐང་ཀླུང་ར་ཡར་ལན་དུ་གསློ་ཕིར་གནས་རི་སློགས་གགས་ལན་གི་རི་

མགློ་མཐློ་སར་བསངས་གསུར་གསེར་སྐྱེམས་སློགས་གཏློང་བ་དང་ཀླུང་སྐྱེད་ཅློད་དར་ཅློག་

འཛུགས་པའི་ཡུལ་སློལ་ཞིག 

རིག བེད་འབེལ་ལས་ཚིག མིག་གིས་མཐློང་བའི་དློན་ཏེ། མིག་གིས་དངློས་སུ་རིག ཉེ་མློར་མིག་

གིས་མ་རིག་ཀང་། རིང་པློ་རྣ་བས་གློ་ཚོད་ལ། ཞེས་པ་ལ་བུ། 

རིག་གློལ་གི་ཡློན་ཏན་བརྒྱད། ༡ ཇི་ལ་བ་རིག་པའི་ཡློན་ཏན། ༢ ཇི་སྙེད་པའི་རིག་པའི་ཡློན་ཏན། ༣ནང་

རིག་པའི་ཡློན་ཏན། ༤རིག་པའི་ཡློན་ཏན། ༥ ཆགས་སྒིབ་ལས་གློལ་བའི་ཡློན་ཏན། ༦ ཐློགས་

སྒིབ་ལས་གློལ་བའི་ཡློན་ཏན། ༧ དམན་སྒིབ་ལས་གློལ་བའི་ཡློན་ཏན། ༨གློལ་བའི་ཡློན་ཏན་ནློ།། 

རིག་རྒྱུད། ① སེམས་ཀི་རྒྱུན། ② སེམས་ཀི་གཤིས་ཀའམ་རང་བཞིན། 

རིག་སགས། ལྷའི་འཕིན་ལས་དང་ཐུགས་རྡློ་རེ་ཤེས་རབ་ཀི་ཆ་གཙོ་བློར་སྒྲུབ་པའི་སགས་ཏེ་བུད་

མེད་ཀི་གཟུགས་དབིབས་ཀི་ལྷ་དང་། དེ་སྟློན་པའི་སྒ་དང་ཕག་རྒྱ་ལ་སློགས། 

རིག་སགས་འཛིན་པ། ① སགས་ཀི་ལམ་བདག་ཏུ་འཆང་བ། ② སགས་ཀི་ཡི་གེ་བློར་འཛིན་པ། 

རིག་དངློས་འདྲ་བཟློས། རིག་དངློས་དངློས་ལ་དཔེ་བལས་ནས་རྫུན་བཟློ་བས་པ། 

རིག་དངློས་སྲུང་སྐྱློབ་བཅའ་ཁིམས། རིག་དངློས་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་ཆེད་གཏན་འབེབས་བས་པའི་

འབེལ་ཡློད་བཅའ་ཁིམས། 

རིག་བཅློས། རང་བཟློ། ཁུངས་མེད་རིག་བཅློས། 

རིག་སྟློང་རེན་པ། རིག་པ་ནི་སེམས། སྟློང་པ་ནི་གཟུགས་སུ་མ་གྲུབ་པ། རེན་པ་ནི་དྲི་མས་མ་གློས་

པའམ་ངློ་མའི་དློན་ལ་ཟེར། 

རིག་སྟློང་དབེར་མེད། སེམས་དང་སྟློང་པ་ཉིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ། 

རིག་སྟློབས། ཤེས་རབ་ཀི་སྟློབས། 

རིག་སྟློབས་གི་གྲུབ་འབས་བདག་དབང་། རང་གི་རིག་སྟློབས་ལས་བས་པའི་གྲུབ་འབས་རང་ལ་
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བདག་པའི་དབང་ཆ། 

རིག་ལན། [མངློན]མཁས་པ། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་amart batteryཟེར། 

རིག་སློམ། ① ཚད་མ་བློ་རིག་གི་སློམ་ཚིག ② གངས་གནས་ཤིག་གི་མིང་། 

རགི་འདདེ། དློན་གནད་གཅགི་ལ་བརནེ་ནས་འབལེ་ཡློད་དློན་གནད་གཞན་ཞགི་དྲན་ཏ་ེབསམ་བློ་གཏློང་བ། 

རིག་གནས། ཤེས་པར་བ་བའི་གནས། གནམ་གི་རིག་གནས། ནང་གི་རིག་གནས། རིག་གནས་

ཀི་མངའ་བདག རིག་གནས་པ། 

རིག་གནས་བཅུ། རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་དང་ཆུང་བ་ལྔ་སྟེ་བཅུ། 

རིག་གནས་བཅློ་བརྒྱད། ༡ མཛོད་ལས་གསུངས་པའི་རིག་གནས་བཅློ་བརྒྱད་དེ། རློལ་མློ། འཁིག་

ཐབས། འཚོ་ཚིས། གངས་ཅན། སྒ། གསློ་དཔྱད། ཆློས་ལུགས། བཟློ་བློ། འཕློང་དཔྱད། གཏན་

ཚིགས། རྣལ་འབློར། ཐློས་པ། དྲན་པ། སྐར་མའི་དཔྱད། རིས། མིག་འཕྲུལ། སློན་རབས། སློན་

བྱུང་བརློད་པ་དང་བཅློ་བརྒྱད་དློ།། ༢ དུས་འཁློར་ལས་གསུངས་པའི་རིག་གནས་བཅློ་བརྒྱད་

དེ། ཚོང་པ། ར་མཁན། འཕེང་རྒྱུད་མཁན། ཆང་མ། ཕྱུགས་རི། འབེག་མཁན། འབྲུ་མར་མཁན། 

ཕྱྭ་མཁན། མགར་བ། ཤིང་མཁན། འཐག་མཁན། ཀློ་ལྤགས་མཁན། ཉ་པ། བཙོ་ལག་མཁན། 

སྨྱུག་མ་མཁན། ཤན་པ། གཤེད་མ། ཤིང་ར་མཁན་དང་བཅློ་བརྒྱད་དློ།། ༣ འདུལ་བ་ལུང་ལས་

གསུངས་པའི་རིག་གནས་བཅློ་བརྒྱད་དེ། གསང་སགས་ཀི་རྒྱུད། ཆློ་ག་ཞིབ་མློ། གཏན་

ཚིགས་རིག་པ། རིག་བེད། བརྡ་སྤློད། སྒ་ངེས་སྦློར། ཤེས་གསལ། ངེས་ཚིག སེབ་སྦློར་

མཁས་པ། སྐར་མའི་རིག་པ། རློགས་བེད་ཀི་རིག་པ། ཆུར་ལྷུང་གི་རིག་པ། ཆེར་སྦློད་ཀི་རིག་

པ། འཇིག་རེན་རྒྱང་འཕེན་པའི་རིག་པ། བེ་བག་པའི་རིག་པ། རྒྱུད་དྲུག་ཅུ་པ། ཁྱུར་མིད་ཀི་

རིག་པ། གནས་འདུག་གི་རིག་པ་དང་བཅློ་བརྒྱད་དློ།། ༤ ཀློང་རྡློལ་བ་མའི་གསུང་ནས་

གསུངས་པའི་རིག་གནས་བཅློ་བརྒྱད་དེ་འཇིག་རེན་ཤེས་པས་བཟློ་རིག་པ་ཤེས་པ། ཟས་ཀི་

ཚད་དང་ཕན་གནློད་ཤེས་པས་གསློ་བ་རིག་པ་ཤེས་པ། བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་སེ་བརྒྱད་སློགས་ཤེས་
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པས་སྒ་རིག་པ་ཤེས་པ། རག་ཆད་སྒློ་སྐུར་ཤེས་པས་ཚད་མ་རིག་པ་ཤེས་པ། འགློ་བ་རིགས་

དྲུག་གི་མཚན་ཉིད་ཤེས་པས་ནང་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་རིག་པ་ཤེས་པ། མཐློ་རིས་དང་ངན་

འགློ་ཤེས་པས་ལས་རིག་པ་ཤེས་པ། རང་གཞན་གི་ལུས་ལེན་པ་སློགས་གང་དུ་སྐྱེ་བའི་བདེ་

སྡུག་ཤེས་པས་སྐྱེ་གནས་རིག་པ་ཤེས་པ། ཚེ་ས་ཕི་བར་གསུམ་ཤེས་པས་དུས་རིག་པ་ཤེས་

པ། རག་འཛིན་གི་སྐྱློན་ཤེས་པས་འཆི་བ་རིག་པ་ཤེས་པ། དབང་པློ་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་ཤེས་

པས་ཤེས་རབ་རིག་པ་ཤེས་པ། གཞན་གི་བསམ་པ་ཤེས་པས་ཡིད་རིག་པ་ཤེས་པ། ཁམས་

ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ལྔར་ཤེས་པས་སྐྱེ་བ་རིག་པ་ཤེས་པ། འདི་ལ་ཁམས་རིག་པ་ཟེར་བའང་

ཡློད། གཟུགས་སློགས་ཡུལ་དྲུག་སེམས་སུ་ཤེས་པས་ཡུལ་རིག་པ་ཤེས་པ། ཐམས་ཅད་བིན་

གིས་བརླབས་པར་ནུས་པས་སགས་རིག་པ་ཤེས་པ། རས་ཐམས་ཅད་བདུད་རིར་ཤེས་པས་

སྨན་རིག་པ་ཤེས་པ། རས་ཐམས་ཅད་བདུད་རིར་ཤེས་པས་ཆློས་རིག་པ་ཤེས་པ། ཐེག་པ་

གསུམ་གི་ལམ་བཅློ་ལྔ་ཤེས་པས་ཆློས་རིག་པ་ཤེས་པ། འཁློར་འདས་གཅིག་ཏུ་ཤེས་པས་

བང་ཆུབ་རིག་པ་ཤེས་པའློ།། ༥ བསྟན་འཛིན་ཆློས་ཀི་ཉི་མས་མཛད་པའི་དབངས་ཅན་ངག་གི་

རློལ་མཚོ་ལས་གསུངས་པའི་རིག་གནས་བཅློ་བརྒྱད་དེ། སྤིར་ན་གློང་གི་ནང་གསེས་གསུམ་

པ་འདུལ་བ་ལུང་ལས་གསུངས་པའི་རིག་གནས་བཅློ་བརྒྱད་དང་འདྲེན་ཚུལ་གཅིག་སྣང་ངློ་།། 

༦ སྐྱེས་རབས་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་དུ། རློལ་མློ་དང་། འཁིག་ཐབས་དང་། འཚོ་ཚིས་དང་། བཟློ་

དང་། འཕློང་དཔྱད་དང་། གཏན་ཚིགས་ཀི་སྦློར་བ་དང་། རྣལ་འབློར་ཐློས་ཤིང་དྲན་པ་དང་། 

སྐར་མའི་དཔྱད་དང་། རིས་དང་། མིག་འཕྲུལ་དང་། སློན་གི་རབས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་བེ་བག་

པ་དང་། དེ་བཞིན་གི་ཕེང་བ་དང་། རིག་པའི་བསྟན་བཅློས་ཡློངས་སུ་བཏགས་པའློ།། ཞེས་ཅུང་

ཟད་མི་འདྲ་བར་གསུངས་སློ།། འདི་དང་རིག་པའི་གནས་བཅློ་བརྒྱད་གཉིས་དློན་གཅིག་གློ 

རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔ། སྙན་ངག་དང་། མངློན་བརློད། སེབ་སྦློར། ཟླློས་གར། སྐར་རིས་ཏེ་ལྔའློ།། 

རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ། བཟློ་རིག་པ་དང་། གསློ་བ་རིག་པ། སྒ་རིག་པ། གཏན་ཚིགས་རིག་པ། ནང་

དློན་རིག་པ་སྟེ་རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔའློ།། 

རགི་གནས་གཉསི། ནང་དློན་དང་ཐ་སྙད་རགི་པ། ད་ེདག་ག་ིགཞ་ིཡ་ིག་ེགཉསི་ན།ི དབངས་དང་གསལ་བདེ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རིག་གནས་གཉིས་པ། རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ནང་ཚན། རིམ་པ་གཉིས་པ་གསློ་བ་རིག་པ་ལ་ཟེར། 

རིག་གནས་ཤུལ་བཞག དགློན་སེ་དང་ཕློ་བང་གཞིས་ཀ་སློགས་ལློ་རྒྱུས་ཅན་དང་ལློ་རྒྱུས་ཀི་དློན་

རྐྱེན་ཅི་རིགས་བྱུང་བའི་གནས་ས་སློགས་ལ་བརློད། 

རིག་པ། ① མཐློང་བ། མདུན་ལམ་རིག་པ། མུན་ནག་གང་ཡང་མི་རིག་པ། མིག་གིས་དངློས་སུ་

རིག་པ། ཡིད་མི་དགའ་བར་རིག་པ། ② རློགས་པའམ་ཤེས་པ། གནས་ཚུལ་རིག་པ། གནད་

འགག་རིག་པ། ཐམས་ཅད་སློ་སློར་རིག་པ། ཡང་དག་པར་རིག་པ། ཇི་བཞིན་དུ་རིག་ནས་ལག་

ལེན་བསྟར་བ། ③ བློའམ་ཤེས་པ་སྟེ། རང་རིག གཞན་རིག་ལ་བུའློ།། རིག་པའི་ནང་དུ་མ་ཤར་

བ། རིག་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་བསྒིམས། རིག་པ་རྒྱ་ཡན་ཏུ་གཏློང་བ། ④ བློ་གློས། རིག་པ་བཀྲ་བ། 

རིག་པ་གྲུང་པློ། རིག་པ་གིམས་པློ། རིག་པ་ཉློག་པློ། རིག་པ་ཉམས་པ། ⑤ བསབ་བའི་རིག་

གཞུང་། ནང་རིག་པ། ཕི་རིག་པ། ཐུན་མློང་པའི་རིག་པ། གསློ་བའི་རིག་པ། བརྡ་སྤློད་རིག་པ། 

རིག་པ་སྒྱུ་རལ་སྤློད་པ། [མངློན]ན་ཚོད་དར་ལ་བབས་པའི་མིང་། 

རིག་པ་ཅན། ① སར་རྒྱ་གར་གི་ཕི་རློལ་མུ་སྟེགས་པའི་སྟློན་པ་དྲང་སློང་རང་མིག་གི་གྲུབ་མཐའ་

སྨ་བ། ཐ་སྙད་དེ་ལར་བས་དློན་ཡང་དྲང་སློང་རང་མིག་གིས་བས་པའི་རིག་པའི་ལ་བའི་རེས་

སུ་འབངས་ནས་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བས་ན་རིག་པ་ཅན་ཞེས་དང་། རང་མིག་པ་ཡང་ཟེར། ② ཤེས་

རབ་དང་ལན་པའི་མི། 

རིག་པ་འཆློལ་བ། རིག་པ་འཁྲུལ་བའམ་དྲན་ཤེས་མི་གསལ་བ། 

རིག་པ་ཐློལ་སྐྱེས། དགློས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐློལ་བྱུང་དུ་སྐྱེལ་པའམ་གློ་བུར་དུ་བརྡློལ་བ། 

རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལན་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆེ་བའི་ཡློན་ཏན་ཞིག་སྟེ། རིག་པ་ནི་མངློན་པར་

བརློད་པར་རློགས་པར་བང་ཆུབ་པ་དང་། ཞབས་སུ་ལན་པ་ནི་བསབ་བ་གསུམ་དང་ལན་པའི་

དློན་གིས་བསབ་པ་གསུམ་གི་ཞབས་ལ་བརེན་ནས་བང་ཆུབ་བརེས་པའློ།། 

རིག་པ་དྭངས་གསལ། རིག་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ། 

རིག་པ་དབིངས་ཀི་སྒློན་མ། སྒློན་མ་བཞིའི་ནང་གསེས། ནང་དབིངས་ཕི་རུ་གསལ་བའི་གདངས་

འཆར་གཞིའློ།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིག་པ་མི་གསལ་བ། རིག་པའི་ཚོར་བ་སྒིབ་པར་བས་ནས་དློན་མི་རློགས་པ། ཡང་ན་ཚོར་བ་

ཉམས་པ་དང་། རིག་པ་འཆློལ་བ་སློགས་དློན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

རིག་པ་ཚད་ཕེབས་ཀི་སྣང་བ། སྣང་བ་བཞིའི་ནང་གསེས། འློད་ཀི་ཐིག་ལེ་སྐུ་རུ་སྨིན་པ་རིག་པ་

ཚད་དུ་ཕེབས་པས་སྐུ་གསུམ་རློགས་པའི་ལམ་སྣང་འདས་པའློ།། 

རིག་པ་འཛིན་པ། ལྷ་སགས་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་ནི་རིག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ཐབས་ཟབ་མློས་

འཛིན་པས་རིག་པ་འཛིན་པ། 

རིག་པ་འཛིན་པ་པདྨ་དགེས་པའི་རྡློ་རེ། སེ་ལུང་བཞད་པའི་རྡློ་རེ། བློད་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་གསུམ་དུ་

གགས་པའི་ནང་ཚན། འློལ་ཁ་སེ་ལུང་བཞད་པའི་རྡློ་རེའམ་འློལ་ཁ་གསང་བདག་རེ་དྲུང་བློ་

བཟང་འཕིན་ལས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ༡༦༩༧ལློར་འཁྲུངས། འདས་ལློ་མི་

གསལ། འློལ་ཁ་སེ་ལུང་གི་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་པས་རེ་དྲུང་

སྤྲུལ་སྐུ། ལྷློ་བག་མཁན་ཆེན་གསང་བདག་ནམ་མཁའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པས་གསང་བདག་རེ་དྲུང་

ཞེས་ཟེར་ཞིང་། ཁློང་གི་ཆློས་ལུགས་ནི་དགེ་ལུགས་དང་རིང་མ་གཉིས་ཀི་ཆློས་བརྒྱུད་དང་

མན་ངག་ཕན་ཚུན་བསེས་པར་མཛད་པས་དེ་གཉིས་གང་དུའང་མི་གཏློགས་པ་ཞིག་ཡིན། 

གསུང་རློམ་པློད་བཅུ་ལྷག་ཙམ་དེ་སློན་འློལ་ཁ་སེ་ལུང་དགློན་པར་དཔར་ཡློད། རྣམ་ཐར་རང་

ཉིད་ཀིས་བརམས་པ་པློད་གཅིག་ཙམ་ཁློང་གི་གསུང་འབུམ་ནང་དུ་ཡློད། 

རིག་པ་འཛིན་པ་གསུམ། རིག་འཛིན་གསུམ་དང་དློན་གཅིག 

རིག་པ་འཛིན་པའི་གལ། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གསང་སགས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་སློལ་ལ། 

གསང་སགས་ཀི་ལམ་ལ་ཞུགས་ནས་བསྐྱེད་རིམ་ཐློབ་རེས་སུ་རློགས་རིམ་གི་རིམ་པ་གསུམ་

པའི་སྒྱུ་ལུས་ཐློབ་ཚེ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་པར་ངེས་ཤིང་།སྐབས་དེར་རང་གིས་རྣམ་སྨིན་རྡློས་

བཅས་ཤ་ཁག་ལས་གྲུབ་པའི་ལུས་འདི་ཡློངས་སུ་དག་ནས་འཇའ་ལུས་རིག་པ་འཛིན་པའི་

གནས་སུ་འགྱུར་འགློ་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཡློད། 

རིག་པ་འཛིན་པའི་ཐེག་པ། སགས་སྤློད་པའི་ཆློ་གས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་རིག་འཛིན་གི་འབས་བུ་ཐློབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

པར་བེད་པས་སགས་ཀི་ཐེག་པ་ལ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཐེག་པ་ཞེས་ཀང་ཟེར་རློ།།

རིག་པ་འཛིན་པའི་སེ་སྣློད། དུག་གསུམ་ཆ་མཉམ་དུ་འདུལ་བའི་གཉེན་པློ་སེ་སྣློད་གསུམ་ཆ་མཉམ་

དུ་འདུས་པའམ་སྟློན་པའི་སེ་སྣློད་དེ། སེ་སྣློད་བཞི་པའམ་གསང་བ་སགས་ཀི་སེ་སྣློད་དློ།། 

རིག་པ་འཛིན་པའི་ཡློན་ཏན་བདུན། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རག་ཏུ་གནས་པ། མངློན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་དང་

ལན་པ། ཞིང་སྣ་ཚོགས་སུ་འགློ་བའི་དློན་སྤློད་པ། འདློད་ཅིང་འཆུམས་པ་མེད་པ། འདློད་པ་

མཐའ་ཡས་པ་ལ་བདེ་བ་རྒྱ་ཆེན་པློ་སྤློད་པ། ཚེའི་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་སྟེ་འཆི་བ་མེད་པ། ཡིད་

ཀི་ཚད་ལས་འདས་པ་སྟེ་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའློ།། 

རིག་པ་ཞལ་ལ་ཆགས། རིག་གནས་ཀུན་ཞལ་ལ་ཆགས་པ་སྟེ། ལེགས་བཤད་སྨ་བ་ལ་མཁས་

པའམ་ཐློགས་པ་མེད་པའི་དློན། 

རིག་པ་ཟབ་པློ། དློན་གནད་ལ་བསམ་བློ་གཏིང་ཟབ་གཏློང་ཐུབ་པའམ། གཞན་གིས་དཔག་པར་

དཀའ་བའི་རིག་པའི་རལ་ཆེན་པློ་ཡློད་པ། 

རིག་པ་ལློངས་སྤློད་ཆེ་ལན། རིག་འཛིན་གི་དངློས་གྲུབ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ནས་ནློར་གི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པ། 

རིག་པ་གསལ་ལ་མ་གསལ། རིག་པ་དྭངས་པློ་རང་མེད་པ། 

རིག་པ་གསུམ། མི་སློབ་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་མངློན་པར་ཤེས་པ་གསུམ་སྟེ། སློན་གི་གནས་སམ་སློན་

གི་མཐའ་རིག་པ་དང་། འཆི་འཕློ་བ་དང་སྐྱེ་བའམ་ཕི་མའི་མཐའ་རིག་པ། ཟག་པ་ཟད་པ་རིག་

པ་བཅས་སློ།། 

རིག་པའང་མ་ཡིན་པའི་རེག་པ། དགེ་བ་ཟག་བཅས་དང་མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསྟན་དང་མཚུངས་

པར་ལན་པའི་རེག་པའློ།། 

རིག་པའི་ཀློང་རྡློལ་བ། རིག་རལ་གསར་རློམ་ནང་གི་རྒྱུན་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་ཡིན། སྒྱུ་རལ་མཁས་པ་

ཚོས་བརམ་བ་གསར་རློམ་སྐབས་བློ་སློ་ཕེ་བ་དང་ངར་ཤ་སློང་བའི་སྨན་མཆློག་ཅིག་ལར། རང་

གི་གསར་རློམ་དང་། དེའི་བསམ་གཞིགས་བར་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཀི་ཡློད་པས། དེར་རིག་

པའི་ཀློང་རྡློལ་བ་ཟེར། རིག་པའི་ཀློང་རྡློལ་ཞེས་པ་ནི་སྤིར་བཏང་བས་ན་སྒྱུ་རལ་མཁས་པའི་

སེམས་ཁམས་དང་གཟུགས་ཁམས་གཉིས་གཞི་མཐུན་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་སྐབས་ཐློན་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསམ་པའི་ངར་ཤུགས་ལས་བྱུང་བའི་བསམ་གཞིགས་ཀི་བེད་སློ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་གཟུགས་

ཁམས་ཀི་འཁློར་ཕློགས་ཤིག་ཡིན་པ་ལས། ལློག་འགྱུར་གི་བ་སློག་འཁློར་ཕློགས་ཤིག་མིན། 

རིག་པའི་རྒྱན། ཉན་ཐློས་སེ་པ་དགེ་སློང་དབེན་བེད་ཟེར་བས་བརམས་པའི་ཐེག་ཆེན་སུན་འབིན་

པའི་གཞུང་འབུམ་ཕག་བཅུ་གཉིས་པ་ཞིག 

རིག་པའི་རྒྱལ་པློ། ཁློ་རྒྱལ་ཞིག 

རིག་པའ་ིའགློས། རིག་པའ་ིའགློ་སྟངས་སམ་འགློ་བའ་ིཚུལ་ཞིག ཚད་མའ་ིའགློས། སུམ་རགས་ཀ་ིའགློས། 

རིག་པའི་གནས། རིག་གནས་དང་འདྲ། 

རིག་པའི་གནས་བཅློ་བརྒྱད། གློང་གི་རིག་གནས་བཅློ་བརྒྱད་ཅེས་པར་གཟིགས། 

རིག་པའི་དཔའ་བློ། [མངློན]མཁས་པ། 

རིག་པའི་ཕི་མཐའ་ཐུག་མེད། འཁློར་བ་བེ་བག་པ་ལ་མ་ངེས་ཀང་། འཁློར་བ་སྤི་ཙམ་ལ་མཐའ་མེད་

པ་ལར་ཤེས་པའི་རྒྱུན་སྤི་ལ་རློགས་པའི་མཐའ་མེད་པའི་དློན། 

རིག་པའི་དབང་། མ་རིག་པའི་རང་བཞིན་ལྔ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པའི་ངློ་བློ་རིག་པའི་ཆློས་ཉིད་སངས་

རྒྱས་ལྔ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་བདག་ཉིད་དུ་སད་པར་བེད་པའི་དབང་། 

རིག་པའི་དབང་ལྔ། སྤློད་རྒྱུད་ཀི་འཇུག་སློའི་དབང་ལྔ་སྟེ། ཞེ་སང་མེ་གསློད་ཆུ་ཡི་དབང་། ང་རྒྱལ་

རི་བསྙིལ་དབུ་རྒྱན་དབང་། འདློད་ཆགས་དུག་འཇློམས་རྡློ་རེའི་དབང་། ཕག་དློག་ལྕགས་སྒློལ་

དྲིལ་བུའི་དབང་། གཏི་མུག་མུན་སེལ་མིང་གི་དབང་རྣམས་སློ།། 

རིག་པའི་རལ་དབང་བཞི། རློགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཡློ་གའི་འཇུག་སློ་བཞི་སྟེ། སྤློས་བཅས་བུམ་པའི་

དབང་དང་། སྤློས་མེད་གསང་བའི་དབང་དང་། ཤིན་ཏུ་སྤློས་མེད་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་

དང་། རབ་ཏུ་སྤློས་མེད་ཚིག་གི་དབང་རྣམས་སློ།། 

རིག་པའ་ིཡ་མཐའ་ཐུག་མེད། འཁློར་བ་ལ་ཐློག་མ་མེད་པ་ལར་ཤེས་པའ་ིརྒྱུན་ས་མ་ཐུག་པ་མེད་པའ་ིདློན། 

རིག་འཕྲུལ། བློའི་ནུས་རལ། འགན་ཟླ་དང་བལ་བའི་རིག་འཕྲུལ་གིས་ཕ་རློལ་གི་རྒློལ་བ་རློད་པས་

ཕམ་པར་བས་པ། 

རིག་བེད། ① བློ་གློས། ② སར་རྒྱ་གར་དུ་དར་བའི་ཆློས་ལུགས་དང་སྙན་ངག་སློགས་ཀི་ཡིག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

ཆའམ་གཞུང་། ③[མངློན]༡ ཚངས་པ། ༢ མཆློད་སྦིན་དང་། ངེས་བརློད། སིད་སྲུང་། སྙན་

དངགས་བཅས་བཞི་ཡློད་པས་གངས་བཞི་མཚོན་བེད་ཡིན། 

རིག་བེད་ཀི་སྒ། ① དློན་དེ་རིག་པར་བེད་པའམ་རློགས་པར་བེད་པའི་ཆེད་དུ་བརློད་པའི་སྒ། ② 

ཕིར་རློལ་པ་སྒ་རག་པར་ཁས་ལེན་པའི་རློག་གེ་པ་ཞིག་གི་ཐ་སྙད་དེ། རིག་བེད་ཀིས་བས་པའི་

སྒ་དེ་རག་པ་ཡིན་པའི་དློན། 

རིག་བེད་ཀི་སྨེང་། རིག་བེད་ཀི་གཞུང་སྟེ། རྒྱ་གར་ན་མུ་སྟེགས་པའི་ཆློས་ལུགས་རིགས་མི་འདྲ་

བ་མང་པློ་ཡློད་པའི་ནང་ནས་གགས་ཆེ་བ་ནི་དྲུག་ཡིན་ཅིང་། དེ་དག་རང་རང་སློ་སློའི་ཐློག་

མའི་སློབ་དཔློན་གིས་བརམས་པའི་རིག་བེད་ཀི་གཞུང་ཡློད་པར་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་ལེགས་

ལན་འབེད་ཀིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རློག་གེ་འབར་བ་ལས་གསུངས། 

རིག་བེད་ཀློག [མངློན]དྲང་སློང་། 

རིག་བེད་སྐྱེས། [མངློན]མེ་ལྷ། 

རིག་བེད་མཁན། སར་རྒྱ་གར་དུ་ཚངས་པར་མཆློད་ཅིང་རིག་བེད་ཀི་གཞུང་རྣམས་སྟློན་པའམ་

འཆད་པའི་སློབ་དཔློན་རྣམས་ལ་ཟེར། 

རིག་བེད་མཁས། [མངློན]དྲང་སློང་། 

རིག་བེད་སྙིང་པློ། [མངློན]ཚངས་པ། 

རིག་བེད་མཐའ་པ། མུ་སྟེགས་ཚངས་པ་བའི་ནང་གསེས་གྲུབ་མཐའ་མཁན་ཞིག 

རིག་བེད་གདློང་། [མངློན]ཚངས་པ། 

རིག་བེད་བདག་པློ། [མངློན]གཟའ་ཕུར་བུ། 

རིག་བེད་འདློན་པ། [མངློན]ལྷ་དབང་ཕྱུག 

རིག་བེད་འདློན་མ། [མངློན]ལྷ་མློ་ཨུ་མ། 

རིག་བེད་པ། སློན་གི་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག་སྟེ། མངློན་རེས་ལུང་གི་ཚད་མ་དང་དཔེ་ཉེར་འཇལ་

གི་ཚད་མ་བཅས་བཞིར་འདློད་པའི་ཐློག་རགས་ཡང་དག་དང་ལར་སྣང་སྐློར་གི་ཚུལ་སྨ་མཁན་ཞིག 

རིག་བེད་དབང་པློ། [མངློན]ཚངས་པ། 



  1426  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིག་བེད་འབྱུང་། [མངློན]ཉི་མ། 

རིག་བེད་མིན་པའི་ལས། གནློད་པ་དང་ཕན་པའི་སྟློབས་རེ་ལ་རྒྱུན་དང་ལན་པར་གནས་པ་སྟེ། སློམ་

པ་དང་སློམ་མིན་དང་། བར་སློམ་རྣམས་སློ།། 

རིག་བེད་བཞི། སར་རྒྱ་གར་གི་བམ་ཟེའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་གཞུང་བཞི་སྟེ། མཆློད་སྦིན་དང་། སིད་

སྲུང་། ངེས་བརློད། སྙན་ཚིག་སྟེ་བཞི། 

རིག་བེད་ཡན་ལག་དྲུག བསབ་པ། དྲག་པློ། བརྡ་སྤློད། ངེས་ཚིག སྐར་མའི་གནས་ཤེས་པ། སེབ་

སྦློར་བསྡུས་པ། 

རིག་བེད་ལམ་པ། རིག་བེད་ཀི་གཞུང་འཛིན་མཁན། 

རིག་བེད་གསུམ། མཆློད་སྦིན་དང་། ངེས་བརློད། སྙན་ཚིག་སྟེ་གསུམ། 

རིག་བེད་ལྷ་མློ། ལྷ་མློ་ཀུ་རུ་ཀུལེ། 

རིག་མ། གསང་ཡུམ་མམ་ཕག་རྒྱ་མ། 

རིག་མ་བཅུ་དྲུག པ་ིཝང་མ། གིང་བུ་མ། རྔ་ཟླུམ་མ། ར་རྔ་མ། བཞད་པ་མ། སེག་པ་མ། གླུ་མ། གར་མ། མ་ེ

ཏློག་མ། གདུག་སློས་མ། མར་མ་ེམ། དྲ་ིཆབ་མ། གཟུགས་མ། རློ་མ། རེག་བ་མ། ཆློས་དབིངས་མ། 

རིག་མློ་གཞུང་། ས་གནས་ཤིག མཚོ་སློན་པློའི་ལྷློ་འགམ་ན་ཡློད། ཟི་ལིང་ནས་མཚོ་ནུབ་དང་། 

མགློ་ལློག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་སློགས་སུ་འགློ་སའི་འགིམ་འགྲུལ་གི་ལེ་གནས་ཤིག 

རིག་མློང་། ① ཤེས་པ་དང་། ཉམས་མློང་བྱུང་བ། ② མཐློང་མློང་། 

རིག་རལ། བློ་གློས་ཀི་རལ། རིག་རལ་གིས་ཐུབ་པ། 

རིག་རལ་ལས་འཛིན་པ། སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་གང་ཞིག འཛིན་གྲྭ་དེའི་ནང་དུ་སློབ་མ་སྤིའི་ལུས་རལ་

དང་། བློ་གླུ་གཞས་གསུམ། གར་དང་ཞབས་བློ། འབུད་བརྡུང་དཀྲློལ་གསུམ་སློགས་རིག་རལ་

གི་ལས་འགུལ་དང་། སློབ་སྦློང་སྐློར་ལ་སྐུལ་སློང་དང་ར་འཛུགས་བ་རྒྱུའི་འགན་འཛིན་པའི་

སློབ་མ་དམིགས་བསལ་ལས་འགན་ཡློད་པ་ཞིག

རིག་གཞུང་ལྷན་ཚོགས། དེང་དུས་རིག་གནས་ཞིབ་འཇུག་གི་འབས་བུ་གདིང་འཇློག་བེད་པའི་ཆེད་དུ་

མཁས་པ་ཁག་གཅིག་ར་འཛུགས་བེད་ཅིང་དེས་དཔྱད་པ་དང་མཇུག་བསློམ་བེད་པའི་ཚོགས་པ།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

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

དབིན་སྐད་དུ་knowledge baseཟེར། 

རིག་འཛིན། རིག་པ་འཛིན་པའི་བསྡུས་ཚིག 

རིག་འཛིན་ཀུ་མཱ་རཱ་ཛ། གྲུབ་ཆེན་མེ་ལློང་རྡློ་རེའི་སློབ་མ་འདི་ཉིད་ཡབ་བསློད་ནམས་དཔལ་དང་

ཡུམ་ཁེ་བཟའ་འབུམ་མེ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༢༦༦ལློར་གཡློ་

རུ་འློན་པར་གསར་རིང་ཁ་ཞེས་བ་བའི་གློང་དུ་འཁྲུངས། མཚན་ཐར་པ་རྒྱན་དུ་བཏགས། 

དགུང་ལློ་བདུན་པ་ལ་བ་མ་དགེས་རྡློར་བ་ལས་ཀ་ཻརྡློ་རེ་དང་བདེ་མཆློག་གི་དབང་ཞུས། དགུང་

ལློ་དགུ་པར་མཁན་པློ་གཙང་པ་ལས་དགེ་བསྙེན་བསྒྲུབས། སྤན་རས་གཟིགས་འཁློར་བ་དློང་

སྤྲུགས་ཀི་ཆློས་སྐློར་རྣམས་ཞུས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་པ་ལ་ཕག་མློ་གྲུའི་མཁན་པློ་ཡེར་པ་བ་

དང་སློབ་དཔློན་མངའ་རིས་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་

གློམས་པས་སྙིང་རེ་ཆེན་པློའི་གཞན་དབང་གིས་གློང་དང་ཡུལ་འཁློར་མང་པློ་དག་ལ་ཐར་པའི་

ས་བློན་འདེབས་པ་ཁློ་ན་ལྷུར་ལེན་མཛད་པ་སློགས་འགློ་དློན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་ངང་

དགུང་ལློ་དློན་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༣༤༣ལློར་ངློ་མཚར་གི་

ལས་དུ་མ་དང་བཅས་དྲང་སློང་ཙོག་པུའི་འདུག་སྟངས་དང་། ཆློས་སྐུའི་གཟིགས་སྟངས་ཀི་ངང་

ལས་ཞལ་འཛུམ་པར་གཤེགས་སློ།། 

རིག་འཛིན་རྒློད་ལེམ། མཚན་གཞན་དངློས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན་ཡང་ཟེར། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་གང་

སྤི ་ལློ ་༡༤༦༨ལློར་གཙང་ངམ་རིང་དུ་འཁྲུངས་ཤིང་རབ་བྱུང་བདུན་པའི ་ས་བི ་སྤི ་

ལློ༡༤༦༨ལློར་གཤེགས་པའི་རིང་མའི་གཏེར་ཆེན་ཞིག 

རིག་འཛིན་གི་ས་བཞི། རྣལ་འབློར་པའི་ས། རྣལ་འབློར་ཆེན་པློའི་ས། འབེད་པའི་རྣལ་འབློར་གི་ས། 

རློགས་པའི་རྣལ་འབློར་གི་སའློ།། 

རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པློ། རིག་པ་འཛིན་པའི་དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་མཁན། 

རིག་འཛིན་བརྒྱད། སྐུའི་རིག་འཛིན་སློབ་དཔློན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན། གསུང་གི་རིག་འཛིན་

སློབ་དཔློན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ། ཐུགས་ཀི་རིག་འཛིན་སློབ་དཔློན་ཧཱུཾ་ཀ་ར། ཡློན་ཏན་གི་རིག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཛིན་སློབ་དཔློན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ། འཕིན་ལས་ཀི་རིག་འཛིན་སློབ་དཔློན་པྲ་ཧ་པྲི། དབིངས་ཀི་

རིག་འཛིན་སློབ་དཔློན་དྷ་ན་སང་ཀྲི་ཏ། མངློན་སྤློད་ཀི་རིག་འཛིན་རློམ་བུ་གུཧྱ་ཙཎ། དྲག་

སགས་ཀི་རིག་འཛིན་སློབ་དཔློན་ཤིན་གརྦ། 

རིག་འཛིན་ཆློས་དབིངས་བཟང་མློ། ཤུག་གསེབ་རེ་བཙུན་རིན་པློ་ཆེ་རིག་འཛིན་ཆློས་དབིངས་

བཟང་མློ་འདི་ཉིད་ཡབ་ཁེ་སྨད་པའི་རིགས་ལས་བྱུང་བ་དློན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་དང་ཡུམ་བལ་མློ་

བཟའ་མཚན་རམ་སེན་པ་སྒློལ་མ་གཉིས་ཀི་སས་མློར་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་

༡༨༥༣ལློར་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་རྒྱ་གར་ཟ་ཧློར་གི་ཡུལ་མཚོ་པདྨར་གནས་བསྐློར་དུ་ཕེབས་

སྐབས་སྐུ་བལམས་ཚེས་བཅློ་ལྔ་ཞིག་ལ་འཁྲུངས་པའི་ཚེས་ཆ་དང་སྦར་ཏེ་མཚན་བཅློ་ལྔ་ལྷ་

མློར་གསློལ། ཁིམ་གི་འཚོ་ཐབས་དབུལ་ཡང་ཆུང་དུས་ནས་ཐུགས་རིག་རྒྱས་ལ་ཆློས་ཀི་བག་

ཆགས་ཟབ་པས་ནང་ཆློས་ཀི་ཐློས་པ་སྒྲུབ་པ་དང་ཞར་ལ་འཚོ་ཐབས་མཆིད་པའི་ཆེད་དུ་དགུང་

ལློ་ལྔའི་ཐློག་རྣལ་འབློར་མ་ཚེ་རིང་བུ་ཁིད་ཀི་གཡློག་ཏུ་ཡུམ་དང་ལྷན་ཏུ་བཞུགས། དགུང་ལློ་

དྲུག་ཙམ་ནས་བ་མ་མ་ཎི་བཤད་བསྐུལ་མཛད་ལ་དྭགས་རྒྱལ་པློའི་དབུ་བ་བ་མ་བཀྲ་ཤིས་

རྒྱལ་གི་དྲུང་ནས་བློད་ཡིག་འབི་ཀློག་ལེགས་པར་བསབས། མཛད་མཐར་དགུང་གངས་གློ་

བརྒྱད་པར་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༩༥༡ལློའི་བློད་ཟླ་གསུམ་

པའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ཉིན་ངློ་མཚར་གི་ལས་དུ་མ་དང་བཅས་དགློངས་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་

ཐིམ། ཞིབ་པ་ཧློར་ཁང་བསློད་ནམས་དཔལ་འབར་གི་གསུང་རློམ་ཕློགས་བསྒིགས་ནང་

གསལ་ཤུག་གསེབ་རེ་བཙུན་རིན་པློ་ཆེ་རིག་འཛིན་ཆློས་དབིངས་བཟང་མློའི་རྣམ་ཐར་མདློར་

བསྡུས་ཞེས་པར་དེར་གཟིགས། 

རིག་འཛིན་སློམ་པ། རིག་འཛིན་སགས་ཀི་སློམ་པ་ཞེས་པ་སྟེ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་མཆློག་ཏུ་

མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་ནི་རིག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་གཞི་གདློད་མ་ནས་གྲུབ་པ་

སར་གསལ་གདབ་པའི་ཚུལ་གིས་འཛིན་པ་དང་། དེའི་ཐབས་ལྷའི་རྣམ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བིན་

གིས་བརླབས་པ་ལ་སློམ་པར་བཞག་པའློ།། 

རིག་འཛིན་བརྡ་བརྒྱུད། གསང་སགས་རིང་མ་བའི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་མན་ངག་རྣམས་བརྡ་ཐབས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

ཀིས་ངློ་སྤློད་པའི་བ་བརྒྱུད་དེ། རིག་འཛིན་བརྡ་ཡི་བརྒྱུད་པ་དང་དློན་གཅིག་ཡིན།

རིག་འཛིན་བརྡ་ཡི་བརྒྱུད་པ། རིག་འཛིན་བརྡ་ཡི་བརྒྱུད་པ་ནི། རིག་འཛིན་མི་མ་ཡིན་པ་ལས་

བརྒྱུད་པ་དང༌། རིག་འཛིན་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་ལས་བརྒྱུད་པ་གཉིས་ཡློད་པ་ལས། 

དང་པློ། རིག་འཛིན་མི་མ་ཡིན་པ་ལས་བརྒྱུད་ཚུལ་ནི། རྒྱལ་སས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

འཁློར་ཚོགས་ལས་སྟློན་པ་ཉིད་ཀི་སྤྲུལ་པ་རིགས་གསུམ་མགློན་པློ་མཁེན་རབ་ཀི་མངའ་བདག་

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གིས། ལྷའི་འཁློར་གགས་ལན་མཆློག་སྐྱློང་ལ་སློགས་པ་ལ། ཆློས་ཟབ་

མློ་སྟློང་པ་ཉིད་ཀི་ཕློགས་ལ་བ་གཙོ་བློར་སྟློན། ཐུགས་རེའི་མངའ་བདག་སྤན་རས་གཟིགས་ཀིས། 

ཀླུ་ཡི་འཁློར་ཀླུ་རྒྱལ་མགིན་པ་ནག་པློ་ལ་སློགས་པ་ལ། ཆློས་བམས་སྙིང་རེའི་ཕློགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་

གཙོ་བློར་སྟློན། མཐུ་སྟློབས་ནུས་པའི་མངའ་བདག་ཕག་ན་རྡློ་རེས། གནློད་སྦིན་གི་འཁློར་གནློད་

སྦིན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ལ། ཆློས་ཐབས་མཁས་དང་དྲག་ཤུལ་ཕློགས་ཀི་སྤློད་

པ་གཙོ་བློར་སྟློན། དེ་དག་གིས་ཆློས་སྟློན་པ་རྣམས་རིམ་བཞིན་ལྷ་ཀླུ་གནློད་སྦིན་རྣམས་ཀི་ཡུལ་

དུ་དར་ཞིང་དེ་དག་གི་ཚོམ་བུ་འབུམ་སེ་དང་བཅས་པ་གློལ་བར་བཤད། 

 གཉིས་པ། མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་ལས་བརྒྱུད་ཚུལ་ནི། སྟློན་པ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་

པ་སྐུ་གཤེགས་ནས་ལློ་ཉེར་བརྒྱད་བརྒལ་བའི་ལློར་ ( ལློ་ཉེར་བརྒྱད་པ་ནི་ཤིང་སྤེལ་དང༌། དེ་

ལས་བརྒལ་བའི་ལློ་ནི་ཤིང་བ་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློའི་སློན་གི་ ༤༡༦ལློ་ཡིན ) དམ་པའི་རིགས་ཅན་

དྲ་མ་ལྔ་སྟེ། ལྷ་གགས་ལན་མཆློག་སྐྱློང༌། ཀླུ་རྒྱལ་འཇློག་པློ། གནློད་སྦིན་སྐར་མདའ་གདློང༌། 

སིན་པློ་བློ་གློས་ཐབས་ལན། མི་ལི་ཙྪ་བི་དྲི་མེད་བཅས་ལྔ་པློ་ཡང་དག་འཇློག་པ་ལས་ལངས་

ཏེ་རི་མ་ལ་ཡ་གནམ་ལྕགས་ཡློད་པའི་རེར་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་འདུས་ནས། སངས་རྒྱས་སྐུ་

གཤེགས་པ་ལ་མ་ངན་གིས་གདུང་ཚིག་ཉེར་གསུམ་བཏབས་ ( ཀེ་མ་ཀེ་ཧུད་ཀེ་མ་

ཀློང༌། །སྟློན་པ་སྒློན་མེའི་འློད་ནུབ་ན། །འཇིག་རེན་མུན་པ་སུ་ཡིས་སེལ།། ཞེས་སློགས་གདུང་

ཚིག་ཉེར་གསུམ་བཏློན ) ཏེ་བློས་པས། ཕློགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་བསྐུལ་བ་ལ་བརེན་

ནས་དེར་གསང་བའི་བདག་པློ་ལག་ན་རྡློ་རེ་མངློན་སུམ་དུ་བློན་ནས། སློན་སྟློན་པས་འློག་མིན་

དང༌། དགའ་ལན་དང༌། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་སྟེ་ལྷ་གནས་རྣམས་སུ་བསྟན་པའི་རྒྱུད་རྣམས་ཡང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྐྱར་དུ་བསྟན། དེ་དག་སིན་པློ་བློ་གློས་ཐབས་ལན་གིས་ཡི་གེར་བིས་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་

རལ་བདུན་དང་བཅས་ཏེ་སས་སློ། འདི་ནི་ཆློས་དློན་མ་ལུས་པ་བརྡ་ཙམ་གིས་ཁློང་དུ་ཆུད་

པས་ན་རིག་འཛིན་བརྡའི་བརྒྱུད་པ་ཞེས་ཟེར། 

རིག་འཛིན་རྣམ་པ་བཞི། རིང་མའི་ཆློས་སྐད་དུ། སློབ་ལམ་ནས་མི་སློབ་པའི་བར་གི་སའི་རིག་

འཛིན་བརེས་པ་སྟེ། རྣམ་སྨིན་རིག་འཛིན། ཚེ་དབང་རིག་འཛིན། ཕག་ཆེན་རིག་འཛིན། ལྷུན་

གྲུབ་རིག་འཛིན་བཅས་བཞིའློ།། 

རིག་འཛིན་བཞི། རས་ཀི་རིག་འཛིན་དང་། ལུས་ཀི་རིག་འཛིན། ལློངས་སྤློད་ཀི་རིག་འཛིན། ཚེའི་རིག་

འཛིན་བཅས་དང་། ཡང་ན་རྣམ་སྨིན། ཚེ་དབང་། ཕག་ཆེན། ལྷུན་གྲུབ་བཅས་པའི་རིག་འཛིན་ནློ།། 

རིག་འཛིན་གསུམ། རས་ཀ་ིརིག་འཛིན། ལློངས་སྤློད་ཀ་ིརིག་འཛིན། ལུས་ཀ་ིརིག་འཛིན་བཅས་གསུམ། 

རིག་འཛིན་ལྷ་ཁང་། འདིའི་ནང་གསང་སགས་རིང་མའི་བ་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་བརྒྱད་དང་། སློབ་

དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀི་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་བཅས་ཀི་སྐུ་

བརན་བཞུགས་པའི་ལྷ་ཁང་ཡིན། དབུས་སུ་སློབ་དཔློན་པད་མ་འབྱུང་གནས་དང་། དེའི་

གཡས་གཡློན་དུ་ལྷ་ལྕམ་མན་དྷ་ར་བ་དང་། མཁའ་འགློ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། གཡས་ཀི་གལ་

འགློ་ནས་རིམ་བཞིན་རིག་འཛིན་བརྒྱད་ཀི་སྐུ། གཡློན་ངློས་ནས་རིམ་བཞིན་གུ་རུ་མཚན་

བརྒྱད་ཀི་སྐུ་སྟེ། ༡ གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས། ༢ གུ་རུ་པདྨ་སམ་བ་བ། ༣གུ་རུ་བློ་ལན་མཆློག་

སིད། ༤གུ་རུ་པདྨ་རྒྱལ་པློ། ༥ གུ་རུ་ཉི་མ་འློད་ཟེར། ༦ གུ་རུ་ཤཱཀ་སེང་གེ ༧ གུ་རུ་སེང་གེ་

སྒ་སྒློག ༨གུ་རུ་རྡློ་རེ་གློ་ལློད་བཅས་ཀི་སྐུ་ཡློད། 

རིག་གཞུང་། ཤེས་རིག་གི་སེ་ཚན་དང་། རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་བཅས་ཀི་དློན། 

རིག་གཞུང་སེ་ཚན། རིག་གཞུང་གང་ཞིག རིགས་དང་སེ་ཚན་གང་ཞེས་པའི་དློན་སྟེ། དཔེར་ན། 

གསློ་རིག་སེ་ཚན། བརྡ་སྤློད་སེ་ཚན། རས་འགྱུར་སེ་ཚན་ལ་སློགས་ལ་བུའློ།

རིག་གཞུང་ལྷན་ཚོགས། རིག་གཞུང་སེ་ཚན་གང་ཞིག གཞུང་དེ་དང་དེའི་ཕློགས་ལ་མཁས་པའི་མི་

སྣ་ཁག་གཅིག་ར་འཛུགས་བ་སྟེ། རིག་གཞུང་དེ་དང་འབེལ་ཡློད་ཀི་ཚན་རིག་ཤེས་བ་དང་། གྲུབ་

འབས་སློགས་ཡང་དག་པ་ཡིན་མིན་སྐློར་ལ་ཞིབ་རློག་དང་། ནློར་བཅློས། ཡར་རྒྱས་བཅས་ཀི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

ཐད་ལ་མཛུབ་སྟློན་དང་། དློ་དམ། ཞིབ་གཤེར་བཅས་ཀི་ལས་ཀ་བསྒྲུབ་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག

རིག་རིག མིག་འབུར་ཚུགས་སུ་ལ་ཚུལ། མིག་རིག་རིག་ཏུ་ལ་བ། 

རིག་ཤེས། ① ཚོར་བའི་ནུས་པ། ② རང་སྟློབས་ཀི་ཤེས་རློགས། 

རིག་ཤེས་འཁྲུལ་བ། རིག་པ་དང་བསམ་བློ་རྒྱུན་གཏན་བདེ་ཐང་ལས་བལ་བ། 

རིག་གསལ་ཇུས་མཁས། བློ་རིག་པ་གསལ་ལ་ཐབས་ཇུས་ལ་མཁས་པ། 

རིག་གསལ་བདེ་བའི་ངང་དུ་གདའ། རང་སེམས་ཡུལ་གང་ལ་ཡང་འཇུག་པས་རིག་པ། གློ་བུར་དྲི་

མས་བསྒིབས་ཀང་རང་གི་ངློ་བློ་ལ་དྲི་མས་མ་གློས་པས་གསལ་བ། སེམས་ལ་གང་སྣང་བདེ་

བའི་རྣམ་རློལ་དུ་འཆར་ཞིང་། སྡུག་བསལ་ཡང་གློགས་སུ་འཁེར་བས་བདེ་བ་བཅས་ཁད་ཆློས་

གསུམ་ལན་དུ་གདའ་ཞེས་པའློ།། 

རིགས། ① ཁིམ་གི་རྒྱུད་དང་རུས། ཆློ་རིགས་བཙན་པློ། ཕའི་རིགས། མའི་རིགས། མི་རིགས། 

བློད་རིགས། རྒྱ་རིགས། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས། ཐེག་ཆུང་གི་རིགས། ② གལ་རིམ་དང་། རིམ་

པ། དཔློན་རིགས། འབངས་རིགས། འགློ་བ་རིགས་དྲུག རིགས་མི་མཐུན་པ། ③ སྐློར་དང་། 

ཁློངས། སྐད་རིགས། ཡིག་རིགས། འབྲུ་རིགས། ཕྱུགས་རིགས། སངས་རྒྱས་རིགས་ལྔ། རྒྱལ་

ཆེན་རིགས་བཞི། རིགས་སུ་གཏློགས་པ། ④ ཚིགས་བཅད་རློམ་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། ཤློ་ལློ་ཀ་དུ་

མ་ཡློད་པ་དེ་བ་བའི་ཚིག་གཅིག་གིས་ཐམས་ཅད་གསལ་ནུས་པ། 

རིགས་ཀུན་ཁབ་བདག [མངློན]རྡློ་རེ་འཆང་། 

རིགས་ཀི་རྒན་རབས། རིགས་རྒྱུད་གཅིག་པའི་ནང་ནས་ལློ་ན་རྒན་པ། 

རིགས་ཀི་ཅློད་པན། ཐློད་དུ་བཀུར་འློས་ཀི་རིགས་ཏེ་གུས་ཞབས་བེད་པའི་ཡུལ། དགེ་རྒན་མཁས་

པ་རིགས་ཀི་ཅློད་པན་དུ་བཀུར་བ། 

རིགས་ཀི་ཉེས་དམིགས་བཞི། ཉློན་མློངས་གློམས་པ། གློགས་ངན་བསྟེན་པ། ཕློངས་པ། གཞན་གི་

དབང་དུ་སློང་བ་བཅས་བཞི་ལ་ཟེར། 

རིགས་ཀི་ཐ་མ། སར་རྒྱ་གར་གི་གདློལ་བའི་རིགས། 

རིགས་ཀི་ཐུ་བློ། སར་རྒྱ་གར་ཀི་བམ་ཟེའི་རིགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིགས་ཀི་བདག་པློ། གསང་སགས་རྒྱུད་སེ་སློ་སློའི་ལྷ་གཙོ་བློ། 

རིགས་ཀི་བུ། སློབ་དཔློན་གིས་རང་གི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་འབློད་པའི་གཅེས་མིང་། 

རིགས་ཀི་བུ་མློ། སློབ་དཔློན་གིས་རང་གི་སློབ་མ་མློ་རྣམས་ལ་འབློད་པའི་གཅེས་མིང་། 

རིགས་ཀི་དབེ་བ། ① དངློས་པློའི་དབེ་བའི་སྐབས་སུ་རིགས་ཀི་སློ་དབེ་བ། དཔེར་ན། ནད་ལ་

གནས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་བ། ཉེས་པའི་སློ་ནས་དབེ་བ། རིགས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་བ་ལ་སློགས་ལ་

བུའློ།། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་classificationཟེར། 

རིགས་ཀི་འབེལ་བ། གཉེན་སྒིག་མ་བས་གློང་ལློག་ཏུ་འགབ་མཐུན་བས་ཏེ་བུ་ཕྲུག་བྱུང་བ། 

རིགས་ཀི་མ། བག་མའམ་ཁིམ་བདག་མློའི་ཆེ་མིང་། 

རིགས་ཀི་གཙོ་བློ། རིགས་གཙོའི་ཆེ་མིང་། 

རིགས་ཀི་རང་བཞིན་བརློད་པ། རང་བཞིན་བརློད་པའི་རྒྱན་གི་ནས་གསེས་ཤིག་སྟེ། དངློས་པློ་གང་

རུང་ཞིག་གི་ཁད་ཆློས་དྲང་པློར་བརློད་པས་དེ་འདྲའི་རིགས་ཀུན་ལ་ཁབ་པར་གློ་བའི་རྒྱན་ཞིག 

རིགས་ཀི་ལུགས། ཡུལ་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཕ་ཡི་ལས་དང་ལུགས་སློལ་གང་ཡིན་པ་བུས་སྐྱློང་དགློས་

ཡློད་པ་དེ་འདྲ་སྟེ། བུ་དེ་རིགས་གང་ཡིན་ནི་ཕ་ཡི་རིགས་ཀི་རེས་སུ་འགློ་བས་ན། ཕ་ནི་བུའི་

རིགས་ངེས་པའི་རྒྱུ་ཡི་གཙོ་བློ་ཡིན་པས། ཕའི་སློལ་ལ་རིགས་ཀི་སློལ་ལམ། རིགས་ཀི་

ལུགས་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན། 

རིགས་ཀི་ས། ཉན་ཐློས་ཀི་སྦློར་ལམ་སྟེ་རང་གི་རིགས་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་དེ་ནས་ཐློབ་པའི་ལམ། 

དམན་པ་ས་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག 

རིགས་ཀི་སས། འདི་བ་མའི་སློབ་མ་དང་སྤིར་བཏང་གི་བུ་གཉིས་ཀ་ལ་གློ་ཆློག 

རིགས་ཀི་ལྷ། ཕ་དང་མེས་པློའི་དུས་ནས་གསློལ་མཆློད་བེད་པའི་ལྷ། 

རིགས་སྐྱློང་། [མངློན]བག་མའམ་ཁིམ་བདག་མློ། 

རིགས་སློ། ཚད་མ་རིགས་པར་འཇུག་པའི་སློ་ཞེས་བ་བའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་ཞེས་བ་བ། སློབ་དཔློན་

ཕློགས་ཀི་གང་པློས་མཛད་ཅིང་། ཁ་ཆེའི་པཎི་ཏ་ཆེན་པློ་དཔལ་བསྲུང་བ་དང་བློད་ཀི་ཤཱཀའི་དགེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

སློང་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ཀིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པློར་བསྒྱུར་པའློ།། 

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

དབིན་སྐད་དུ་typeཟེར། 

རིགས་རྒྱུད། མི་སློ་སློའི་རིགས་ཀི་གདུང་རྒྱུད། རིགས་རྒྱུད་སྐྱློང་བ། རིགས་རྒྱུད་འཕེལ་བ། མིང་

གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒྱུད་པ་དང་། ཆློ་འབང་། གདུང་། སྣག་ལས་སྐྱེས། བྱུང་རིགས། ར་ཁིད། 

རིགས། རིགས་བྱུང་། རུས། ཤ་ཉེ། ས་བློན་ལས་བྱུང་བཅས་སློ།། 

རིགས་རྒྱུད་ཐ་དད་ལ་མཐློང་ཆུང་། མི་རིགས་མི་འདྲ་བའམ་རུས་མི་འདྲ་བ་ཕན་ཚུན་བར་མཐློང་

ཆུང་དམའ་འབེབས་བེད་པའི་དློན། མི་རིགས་སྟློབས་ཆེན་གིས་སྟློབས་ཆུང་ནུས་མེད་རིགས་

ལ་བརས་བཅློས་དང་། ཐུ་ཆློད་བེད་པའི་དློན།

རིགས་རྒྱུད་ར་མེད་གཏློང་བའི་ནག་ཉེས། མིའི་རིགས་རྒྱུད་གཞན་ཞིག་ཡློངས་སུ་ར་མེད་གཏློང་

བའི་བ་སྤློད་སེལ་བའི་ནག་ཉེས། ནག་ཉེས་ཚབས་ཆེན་ལ་བརི། 

རིགས་རྒྱུད་རིང་ལུགས། རིགས་རུས་ཀི་མཐློ་དམན་དབེ་བའི་ལ་བ་ལ་ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་seriwsཟེར། 

རིགས་སྒྲུབ་ཁུངས་སྐྱེལ། རིགས་ལམ་གིས་སྒྲུབ་སྟེ་ཁུངས་ལན་བསྒྱུར་བ། 

རིགས་བརྒྱ། ཡློ་ག་ལར་ན་རིགས་ལྔ་རེ་རེར་ལྔ་ལྔ་ཉེར་ལྔ་དང་དེ་རེ་རེར་སྐུ་ུགསུམ་ཡེ་ཤེས་བཞིའི་

གངས་ཀིས་བསྒྱུར་ན་རིགས་བརྒྱ་ཐམ་པའློ།། 

རིགས་བརྒྱའི་བདག རྡློ་རེ་འཆང་། རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་པློ་དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀི་རིགས་ལྔ་རེ་དབེ་བས་

ཉེར་ལྔ་དང༌། དེ་ལ་ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཀིས་དབེ་བས་ལྔ་བཅུ། དེ་ལུས་བསམ་གཉིས་ཀིས་དབེ་

བས་རིགས་བརྒྱར་འགྱུར་རློ། རིགས་བརྒྱའི་ཁབ་བདག་རྡློ་རེ་འཆང་ཞེས་པའི་དློན་ཡང་དེ་ཡིན། 

རིགས་བསྒེ། རིགས་འགེ་དང་འདྲ། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་heterogeneous networkཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིགས་འགེ། སྤི་མཚུངས་སུ་གཏློང་བ། གློང་བཞིན་རིགས་འགེ་གཏློང་བ། གཤམ་གསལ་ལར་

རིགས་འགེ་སྦློར་བ། 

རིགས་ངན། རིགས་རྒྱུད་དམན་པའམ་ཞན་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གདློལ་པ་དང་གཡུང་པློའ ློ།། 

རིགས་ལྔ། ① གང་ཟག་རིགས་ཅན་ལྔ་སྟེ། ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པའི་རིགས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཐེག་པའི་རིགས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས། མ་ངེས་པའི་རིགས། རིགས་མེད་བཅས་

སློ།། ② མི་བསྐྱློད་པ་དང་། རིན་འབྱུང་། འློད་དཔག་མེད། དློན་གྲུབ། རྣམ་སྣང་སྟེ་ལྔའློ།། 

རིགས་ལྔ་མཁའ་འགློ། ༡ རྡློ་རེ་མཁའ་འགློ། ༢ རིན་ཆེན་མཁའ་འགློ། ༣པདྨ་མཁའ་འགློ། ༤ལས་

ཀི་མཁའ་འགློ། ༥ སངས་རྒྱས་མཁའ་འགློ། 

རིགས་ལྔ་ཅློད་པན། ལྷའི་དབུ་རྒྱན་ཅློད་པན་དང་། གཙུག་ཏློར། དར་འཕན་བཅས། 

རིགས་ལྔ་སྟུག་པློ་བཀློད་པ། རྣལ་འབློར་རྒྱུད་དུ་བསློམ་བཟླས་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་བངས་པས་

མི་ཚེ་གསུམ་ན་རིགས་བཞིའི་སྟེང་དུ་དློན་གྲུབ་ཕིན་ལས་ཀི་རིགས་བསྣན་པས་རིགས་ལྔ་སྟུག་

པློ་བཀློད་པ་སྟེ་འློག་མིན་ཆེན་པློར་འཚང་རྒྱ་བར་འདློད་དློ།། 

རིགས་ལྔའི་སྐུ་ལྔ། སངས་རྒྱས་སྐུ་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཅན། ཁབ་བདག་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་བདག སངས་

རྒྱས་ལྔ་བདག་ཅློད་པན་ཅན། སྤན་ལྔ་ཆགས་པ་མེད་པ་འཆང་། ཞེས་པ་སྟེ། གཟུགས་ཀི་ཕུང་

པློ་མཐའ་ཡས་པ། བདག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆློག་གློ སྒ་ཡི་ཕུང་པློ་མཐའ་ཡས་པ། བདག་གི་

ལློངས་སྤློད་རློགས་སྐུ་མཆློག ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་མཐའ་ཡས་པ། བདག་གི་ཆློས་ཀི་སྐུ་རབ་

བསྒགས། ཡེ་ཤེས་ཕུང་པློ་མཐའ་ཡས་པ། བདག་གི་ཡེ་ཤེས་སྐུ་རབ་བསྒགས། བདེ་བའི་ཕུང་

པློ་མཐའ་ཡས་པ། བདག་གི་བདེ་སྐུ་འགྱུར་མེད་མཆློག ཅེས་གསུངས་སློ།། 

རིགས་ལྔའི་ཕག་རྒྱ། ༡ བང་ཆུབ་མཆློག་གི་ཕག་རྒྱ། ༢ ས་གནློན་གི་ཕག་རྒྱ། ༣མཆློག་སྦིན་གི་

ཕག་རྒྱ། ༤མཉམ་བཞག་གི་ཕག་རྒྱ། ༥ སྐྱབས་སྦིན་གི་ཕག་རྒྱའློ།། 

རིགས་ལྔའི་དབུ་རྒྱན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔ་མཚོན་པའི་དབུ་རྒྱན། 

རིགས་ལྔའི་ཞིང་། དབུས་ན་སྟུག་པློ་བཀློད། ཤར་དུ་མངློན་དགའ། ལྷློར་རིན་པློ་ཆེས་བརྒྱན་པ། 

ནུབ་ཏུ་བདེ་བ་ཅན། བང་ན་ལས་རབ་གྲུབ་པ་སྟེ་རིགས་ལྔའི་ཞིང་ཁམས་འློད་ཀི་ཁང་བུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

བརེགས་པ་རྣམས་སློ།། 

རིགས་ལྔས་དབུ་བརྒྱན། གསང་སགས་ཀི་ལམ་ལ་ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་སྐབས་རང་ཉིད་ཀི་

ཕུང་པློ་ལྔའི་མ་དག་པའི་ཆ་རྣམས་གནས་འགྱུར་ནས་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔར་སངས་རྒྱས་པ་སྟེ། 

དེ་ཡང་། གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློའི་དག་ཆ་སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་ཡིན་པས། དེའི་སྐུ་མདློག་དཀར་

པློ། ཚོར་བའི་ཕུང་པློའི་དག་ཆ་སངས་རྒྱས་རིན་འབྱུང་ཡིན་པས་དེའི་སྐུ་མདློག་སེར་པློ། འདུ་ཤེས་

ཀི་ཕུང་པློའི་དག་ཆ་སངས་རྒྱས་འློད་དཔག་མེད་ཡིན་པས་དེའི་སྐུ་མདློག་དམར་པློ། འདུ་བེད་ཀི་

ཕུང་པློའི་དག་ཆ་སངས་རྒྱས་དློན་གྲུབ་ཡིན་པས་དེའི་སྐུ་མདློག་ལང་ཁུ། རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པློའི་

དག་ཆ་སངས་རྒྱས་མི་བསྐྱློད་པ་ཡིན་པས་དེའི་སྐུ་མདློག་སློན་པློ་ཡིན། དེ་དག་སློ་སློར་རྒྱུ་མཚན་

དང་། དགློས་པ། བ་ཐབས། འབས་བུ་བཅས་ཞིབ་པར་གསང་སགས་ཀི་གཞུང་ལས་གསལ། 

རིགས་ཅན། འཕློ་བའི་བེད་པ་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག 

རིགས་ཅན་ལྔ། ཉན་རང་། ཐེག་ཆེན་པ་དང་། སློ་སློར་རིགས་ངེས་པ་དང་། སློ་སློར་རིགས་མ་ངེས་

པ་དང་། སེམས་ཙམ་པ་ལར་ན་རགས་དྲུག་ལན་རིགས་མེད་དང་ལྔའློ།། 

རིགས་ཅན་བཞི། ཉན་ཐློས་ཀི་རིགས་ཅན་དང་། རང་རྒྱལ་གི་རིགས་ཅན། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན། 

མ་ངེས་པའི་རིགས་ཅན་བཅས་བཞིའློ།། 

རིགས་ཅན་གསུམ། ཉན་ཐློས་ཀི་རིགས་ཅན་དང་། རང་རྒྱལ་གི་རིགས་ཅན། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་

ཅན་ཏེ་གསུམ། 

རིགས་གཅིག ① ཁག་གཅིག ② རིགས་མཐུན་པ། ③ རིགས་རུས་གཅིག་པ། 

རིགས་གཅིག་པ། རིགས་ཀི་སློ་ནས་སློ་སློ་བ་མ་ཡིན་པ། གསེར་བུམ་དང་ཟངས་བུམ་གཉིས་ལ་བུའློ།

རིགས་གཅིག་པ་གཉིས། རིགས་གཅིག་པ་ལ་དབེ་ན། ལློག་པ་རིགས་གཅིག་པ་དང་། རས་རིགས་

གཅིག་པ་སྟེ་གཉིས་སློ།། 

རིགས་ཆེན། ① རིགས་བཟང་པློ། ② འཕགས་པའི་རིགས། ③ གསེར་བཟང་པློའི་བེ་བག་ཅིག 

རིགས་ཆེན་འབེད་པའི་རྣལ་འབློར། རྣལ་འབློར་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། རིང་གཞུང་རྣམས་སུ། སྦློར་

ལམ་ཐློབ་ཚེ་ཟག་པ་ཡློད་ཀང་ལློག་པ་མེད་པས་རིགས་ངེས་པའི་ཕིར་རིགས་ཆེན་འབེད་པའི་
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རྣལ་འབློར་ཞེས་བའློ།། 

རིགས་ཆློས་ཀི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་པ། རིགས་ཀི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་མཁན་ནི་བུ་དང་། ཆློས་ཀི་བརྒྱུད་

པ་འཛིན་མཁན་ནི་སློབ་མ་ཡིན་ཞིང་། ས་སྐྱ་པའི་བདག་ཆེན་རིམ་བློན་དང་། སྨིན་གློལ་གིང་

གཏེར་ཆེན་རིན་པློ་ཆེའི་གདུང་སས་སྐུ་བགེས་གཞློན་ལ་བུ་ནི་རིགས་ཆློས་གཉིས་ཀའི་བརྒྱུད་

པ་འཛིན་མཁན་ཡིན། 

རིགས་མཆློག ①[མངློན]བམ་ཟེ། ② ར་མཆློག

རིགས་བརློད་ཀི་སྒ། རློད་བེད་ཀི་སྒ་གང་ཞིག་རང་གི་དངློས་ཀི་བརློད་བར་གྱུར་པའི་རིགས་སྤི་

ཡློད་པ་སྟེ། རང་གི་རིགས་དུ་མ་ལ་ཁབ་པར་བེད་པ། དཔེར་ན། བེམ་པློ་ཞེས་པ་གཟུགས་སྒ་

དྲི་རློ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤི་ཡིན་པ་ལ་བུའློ།། 

རིགས་བརློད་པ་ཐློག་མའི་གསལ་བེད། གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཐློག་མར་བཀློད་

པའི་རིགས་ཀི་གསལ་བེད་དེས་ཕི་མའི་ཚིག་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་གསལ་བར་བེད་པའི་རྒྱན་ཞིག 

རིགས་བརློད་པ་མཐའ་མའི་གསལ་བེད། 

གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། མཐའ་མར་བཀློད་པའི་རིགས་ཀི་གསལ་བེད་དེས་

རང་གི་སློན་ལ་ཡློད་པའི་ཚིག་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་གསལ་བར་བེད་པའི་རྒྱན་ཞིག 

རིགས་བརློད་པ་བར་གི་གསལ་བེད། གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བར་དུ་བཀློད་པའི་

རིགས་ཀི་གསལ་བེད་དེས་རང་གི་ས་ཕིའི་ཚིག་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་གསལ་བར་བེད་པའི་རྒྱན་ཞིག 

རིགས་ཉམས་པ། རིགས་རྒྱུད་འཆལ་བ། 

རིགས་གཉིས་པ། [མངློན]དྲེལ། 

རིགས་མཉམ་པ། རིགས་རུས་མཐློ་དམན་འདྲ་བ། 

རིགས་གཏེར་མཆན་འགེལ། ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་མཆན་འགེལ་སེ་བདུན་གསལ་བའི་

སྒློན་མེ་ཞེས་བ་བ། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པར་ཁམས་སེ་དགེ་འཇམ་དབངས་བློ་གཏེར་དབང་

པློས་མཛད་པ། 

རིགས་ཐ་དད་པ། རིགས་རྒྱུད་མི་འདྲ་བ་སློ་སློ་ཐ་དད་པ་སྟེ། དཔེར་ན། བློད་རིགས་དང་། རྒྱ་རིགས། 



  1437  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

སློག་རིགས་ལ་བུ། རིགས་སློ་སློ་བའི་ཆློས། དཔེར་ན། ཀ་བུམ་གཉིས་ལ་བུའློ།། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་genericཟེར། 

རིགས་ཐིགས། རིགས་པའི་ཐིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་ཞེས་པ་དཔལ་ཆློས་གགས་ཀིས་

མཛད་པའི་ཚད་མ་སེ་བདུན་གི་ནང་ཚན་ཞིག 

རིགས་ཐིགས་འགེལ་བ། ཚད་མ་རིགས་ཐིགས་ཀི་འགེལ་པ་ལེགས་བཤད་སྙིང་པློའི་གཏེར་ཞེས་

བ་བའི་བསྡུས་མིང་། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་གིས་བརམས། 

རགིས་མཐུན་ག་ིབག་ཆགས། སློ་འཛནི་མགི་ཤསེ་སློན་པློར་སྣང་བ་ལ་དབང་བར་བདེ་པའ་ིབགས་ཆགས། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་homogeneous networkཟེར། 

རིགས་མཐུན་ནུས་པ། རློ་དང་ཞུ་རེས་སློགས་ལ་བལློས་མི་དགློས་པ་ནད་བབས་སའི་གནས་དང་། 

དེའི་གཉེན་པློ་གཉིས་ཕན་ཚུན་རིགས་མཐུན་པའི་སློ་ནས་ནད་འཇློམས་པར་བེད་པའི་སྨན་གི་

ནུས་པའི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་

ཤེལ་ཕེང་ལས། ལྔ་པ་རིགས་མཐུན་གི་ནུས་པ་ནི་མགློ་གཟེར་ལ་ཐློད་རུས་དང་། མིག་ལ་སྦྲུལ་

མིག ལྕེ་སྐྲངས་ལ་སྤང་ལྕེ། ནེ་ཙོ། རི་བློང་། མི་གི་ཤིའི་སྙིང་། གློ་ནད་ལ་ཝ་དང་ཁུག་ར་རེའུ་ཞློ་

འཐུང་གི་གློ་བ། མཆིན་དུག་ལ་བུ་མློ་སྟག་ལློ་བཅུ་གཉིས་ལློན་པ་གིར་ཤིའི་མཆིན་པ། མཁིས་

ནད་ལ་མཁིས་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཕན་པ་དང་། མཁལ་ལ་ཐང་ཚེར་གི་མཁལ་མ། རྒྱུ་གཟེར་ལ་

གཡུ་དང་གྲུམ་པའི་རྒྱུ་མ་རྣམས་ཀིས་ཕན་པ་ལ་བུའློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རིགས་མཐུན་པ། ① རིགས་འདྲ་བའམ་མཉམ་པ། ② བློ་སེམས་མཐུན་པའམ་སྤློད་པ་མཐུན་པ། 

རིགས་མཐུན་འབེད་པའི་ལློག་པ་ཅན། ལློག་པ་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་དློན་

གཉིས་རིགས་མཐུན་ཞིང་བེད་ལས་ཕློགས་གཅིག་ནས་མཚུངས་ཀང་། ཕློགས་འགའ་ཞིག་

ནས་མི་མཚུངས་པར་བསྟན་ནས་སློ་སློར་འབེད་པའི་རྒྱན་ཞིག 

རིགས་མཐུན་ཚོན་མདློག རིགས་མཐུན་པའི་ཚོན་གཅིག་གི་ནང་དུ་མང་ཉུང་མི་འདྲ་བའི་ཚོན་
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དཀར་པློའམ། ནག་པློ་བསེས་ནས་ཐློན་པའི་སྐྱ་ཚོས་མི་འདྲ་བའི་ཚོན་སྣ་ཚོགས་ལ་ཟེར། 

དཔེར་ན། དམར་པློ་དང་། དམར་སྨུག དམར་སྐྱ་ཚང་མ་དམར་པློའི་རིགས་མཐུན་གི་ཚོན་

མདློག་ཡིན་པ་ལ་བུའློ།། 

རིགས་མཐུན་ལས་ལློག་པ། གཟུགས་སྒ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་རྣམས་རང་དང་བེད་ལས་སམ། ཁད་

ཆློས་རིགས་མཐུན་པ་དེ་དག་ལས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པའམ་ལློགས་སུ་གྲུབ། 

རིགས་མཐློ་བ། རིགས་རུས་ཀི་ཁུངས་བཙུན་པའམ་བཟང་བ། 

རིགས་དང་བརྒྱུད་པ་ལ་འགློ་བའི་སྲུང་མ། སར་མི་རབས་གློང་མའམ། ཕ་དང་མེས་པློའི་དུས་བསྟེན་

གསློལ་བས་ཏེ། རེས་སུ་མི་ཚང་དེའི་རིགས་རྣམས་ལ་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་མཁན་གི་སྲུང་མ་ལ་ཟེར། 

རིགས་ལན། ① རིགས་མཐློན་པློ། ② ཤམ་བ་ལའི་རྒྱལ་པློའི་སྤི་མིང་སྟེ། དྲང་སློང་ཉི་མའི་ཤིང་ར་

ལ་སློགས་པའི་ཚངས་པའི་དྲང་སློང་རྡློ་རེའི་རིགས་གཅིག་ཏུ་མཛད་ནས་དབང་བསྐུར་བས་

རིགས་ལན་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་ལ་རིགས་ལན་ཞེས་མཚན་གསློལ་བ་དེ་ནས་བཟུང་རིམ་

བཞིན་རིགས་ལན་ཉེར་ལྔ་བློན། ③ [མངློན]ར་མཆློག ④ ཀླུ་རྒྱལ་གི་བེ་བག་ཅིག 

རིགས་ལན་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ། རིགས་ལན་ཉེར་ལྔའི་བཅུ་པ་དེ་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༦༢༤ལློར་ཁིར་

ཕེབས་པ་དང་། རྒྱ་གར་དུ་ཁ་ཆེའི་དམག་གིས་ནང་བསྟན་འཇིག ཁ་ཆེའི་ཆློས་དར་འགློ་ཚུགས། 

རིགས་ལན་རྒྱལ་རབས། ཆློས་རྒྱལ་བདུན་དང་རིག་ལན་ཉེར་ལྔ་ཞེས་ཡློངས་གགས་ཀི་བགངས་

སློལ་ཡིན། འདི་ནི་བང་ཤམྦྷ་ལའི་ཡུལ་ཞེས་པ་དེའི་བདག་པློ་ཆློས་རྒྱལ་རིགས་ལན་རིམ་བློན་

རྣམས་ཡིན་པར་བཤད། རྒྱལ་རབས་རེས་ལློ་བརྒྱ་རེར་ཆློས་བསྟན་ནས་བཞུགས་པའི་ཆློས་

ལུགས་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན། 

རིགས་ལན་མཆློད་པའི་འློད་སྣང་། བག་དགློན་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ཀིས་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་

ཡློས་ལློར་བརམས་པའི་སྐར་རིས་ཀི་གཞུང་ཞིག 

རིགས་ལན་འཇམ་དཔལ་གགས་པ། རིགས་ལན་ཉེར་ལྔའི་ཐློག་མ་དེ་སྤི་ལློའི་སློན་གི་༡༦༦ཤིང་སྤེལ་

ལློར་ཁིར་འཁློད། དུས་འཁློར་ར་རྒྱུད་སྟློང་ཕག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་བཏུས་པའི་བསྡུས་རྒྱུད་མཛད། 

རིགས་ལན་སྙིང་ཐིག བསྟན་བཅློས་བཻཌཱུརྱ་དཀར་པློ་དང་ཉིན་བེད་སྣང་བའི་དགློངས་དློན་གསལ་
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བར་སྟློན་པ་རིས་གཞིའི་མན་ངག་རིགས་ལན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བ་བ། ཕག་མཛོད་གསུང་

རབ་ཀིས་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་ཕག་ལློར་བརམས་ཤིང་། ཕིས་སུ་བ་སྨན་པ་མཁེན་རབ་

ནློར་བུས་རིས་འགློ་བསྟུངས་པ་དང་། རྒྱ་རིས་དབུགས་སང་གང་རིས་སློགས་ཉེར་མཁློའི་ཁ་

སྐློང་མཛད་པའི་རིས་གཞུང་ཞིག 

རིགས་ལན་བསྟན་རིས། ཆློས་རྒྱལ་བདུན་གི་རེའུ་མིག

 ཨང་ རྒྱལ་པློ་སློ་སློའི་མཚན། ཁི་ལློ སྤི་ལློ། བློད་ལློ། 

 ༡ ཟླ་བ་བཟང་པློ། 100 BC. 978-878 

 ༢ ལྷ་དབང་། 100 BC. 877-776 ཤིང་སྤེལ། 

 ༣ གཟི་བརིད་ཅན། 100 BC. 777-676 ཤིང་བི། 

 ༤ ཟླ་བ་བིན། 100 BC. 677-576 ཤིང་འབྲུག

 ༥ ལྷའི་དབང་ཕྱུག 100 BC. 577-476 ཤིངསྤེལ 

 ༦ སྣ་ཚོགས་གཟུགས། 100 BC. 477-376 ཤིང་བི། 

 ༧ ལྷ་ཡི་དབང་ལན། 100 BC. 377-276 ཤིང་འབྲུག

རིགས་ལན་རྒྱལ་རབས་ཉེར་ལྔ། མཚུར་ལུགས། 

 ཨང རྒྱལ་པློ་སློ་སློའི་མཚན། ཁི་ལློ སྤི་ལློ། བློད་ལློ། 

 ༡ འཇམ་གགས། 100 BC.277-176 ཤིང་སྤེལ། 

 ༢ པད་དཀར 100 BC. 177-76 ཤིང་བི། 

 ༣ བཟང་པློ། 100 BC.77-AD.23 ཤིང་འབྲུག

 ༤ རྣམ་རྒྱལ། 100 AD.24-123 ཤིང་སྤེལ། 

 ༥ བཤེས་གཉེན་བཟང་པློ། 100 AD.124-223 ཤིང་བི། 

 ༦ ཕག་དམར། 100 AD.224-323 ཤིང་འབྲུག

 ༧ ཁབ་འཇུག། 100 AD.324-423 ཤིང་སྤེལ། 

 ༨ ཉི་མ་གགས། 100 AD.424-523 ཤིང་བི། 
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 ༩ ཤིན་ཏུ་བཟང་པློ། 100 AD.524-623 ཤིང་འབྲུག

 ༡༠ རྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ། 100 AD.624-723 ཤིང་སྤེལ། 

 ༡༡ རྒྱལ་དཀར། 100 724-823 ཤིང་བི། 

 ༡༢ ཉི་མ། 100 824-923 ཤིང་འབྲུག

 ༡༣ སྣ་ཚོགས་གཟུགས། 100 924-1923 ཤིང་སྤེལ། 

 ༡༤ ཟླ་འློད། 100 1024-1123 ཤིང་བི། 

 ༡༥ མཐའ་ཡས། 100 1124-1223 ཤིང་འབྲུག

 ༡༦ ས་སྐྱློང་། 100 1224-1323 ཤིང་སྤེལ། 

 ༡༧ དཔལ་སྐྱློང་། 100 1324-1423 ཤིང་བི། 

 ༡༨ སེང་གེ 100 1424-1523 ཤིང་འབྲུག

 ༡༩ རྣམ་གནློན། 100 1524-1623 ཤིང་སྤེལ།

 ༢༠ སྟློབས་པློ་ཆེ། 100 1624-1723 ཤིང་བི། 

 ༢༡ མ་འགག་པ། 100 1724-1823 ཤིང་འབྲུག

 ༢༢ མི་ཡི་སེང་གེ 100 1824-1923 ཤིང་སྤེལ། 

 ༢༣ དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 100 1924-2023 ཤིང་བི། 

 ༢༤ མཐའ་ཡས། 

 ༢༥ རྣམ་རྒྱལ།  ལྕགས་འཁློར་ཅན། 

རིགས་ལན་རྒྱལ་རབས་ཉེར་ལྔ། ཕུག་ལུགས། 

 ཨང རྒྱལ་པློའི མཚན། ཁི་ལློ སྤི་ལློ། བློད་ལློ། 

 ༡ འཇམ་གགས། 100 BC. 277-176 ཤིང་སྤེལ། 

 ༢ པདྨ་དཀར། 100 BC. 177-76 ཤིང་བི། 

 ༣ བཟང་པློ། 100 BC.77-AD.23 ཤིང་འབྲུག

 ༤ རྣམ་རྒྱལ། 100 AD.24-123 ཤིང་སྤེལ། 
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 ༥ བཤེས་གཉེན་བཟང་པློ། 100 124-223 ཤིང་བི། 

 ༦ ཕག་དམར། 100 .224-323 ཤིང་འབྲུག

 ༧ ཁབ་འཇུག་སས། 100 .324-423 ཤིང་སྤེལ། 

 ༨ ཉི་མ་གགས། 100 424-523 ཤིང་བི། 

 ༩ ཤིན་ཏུ་བཟང་། 100 .524-623 ཤིང་འབྲུག

 ༡༠ རྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ 182 624-805 ཤིང་སྤེལ། 

 ༡༡ རྒྱལ་དཀར། 221 .806-1026 མེ་ཁི། 

 ༡༢ ཉི་མ། 100 1027-1126 མེ་ཡློས། 

 ༡༣ སྣ་ཚོགས་གཟུགས། 100 1127-1226 མེ་ལུག

 ༡༤ ཟླ་འློད། 100 1227-1326 མེ་ཕག

 ༡༥ མཐའ་ཡས། 100 1327-1426 མེ་ཡློས། 

 ༡༦ ས་སྐྱློང་། 100 1427-1526 མེ་ལུག

 ༡༧ དཔལ་སྐྱློང་། 100 1527-1626 མེ་ཕག

 ༡༨ སེང་གེ 100 1627-1726 མེ་ཡློས། 

 ༡༩ རྣམ་གནློན། 100 1727-1826 མེ་ལུག

 ༢༠ སྟློབས་པློ་ཆེ། 100 1827-1926 མེ་ཕག

 ༢༡ མ་འགག་པ། 100 1927-2026 མེ་ཡློས། 

 ༢༢ མི་ཡི་སེང་གེ 

 ༢༣ དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

 ༢༤ མཐའ་ཡས། རྣམ་རྒྱལ། 

 ༢༥ ལྕགས་འཁློར། 

རིགས་ལན་དྲག་པློ་འཁློར་ལློ་ཅན། ཕུག་ལུགས་ལ་རིགས་ལན་ཉེར་ལྔ་པ་དྲག་པློ་ལྕགས་ཀི་འཁློར་

ལློ་ཅན་བློན་ཟེར། མཚུར་ལུགས་ལ་རིགས་ལན་ཉེར་ལྔའི་མཐར་དྲག་པློ་ལྕགས་འཁློར་ཅན་
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བློན་དུས་ཡིན་པར་བཞེད་པས་དེས་ན་འདི་རིགས་ལན་ཉེར་དྲུག་པར་བགངས་ཡློད། 

རིགས་ལན་པདྨ་དཀར་པློ། རིགས་ལན་ཉེར་ལྔའི་གཉིས་པ་དེས་སྤི་ལློའི་སློན་གི་༡༧༧ཏེ་ཤིང་བི་

ལློར་དུས་འཁློར་བསྡུས་རྒྱུད་ཀི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འགེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འློད་མཛད། 

རིགས་ལན་མ། གསང་སགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པ་རྣམས་ཀིས་བརེན་པར་འློས་པའི་མཚན་ལན་གི་

བུད་མེད་རིགས། 

རིགས་ལན་ཡློལ་བ། སེ་པ་རིན་སྤུངས་པ་ངག་དབང་འཇིགས་གགས་ཀི་ཕག་སློར་ལས་ཐློན་པའི་

གློས་སྐུ་འཚེམ་དྲུབ་མའི་ཡློལ་བ་ཞིག ད་ལ་ཕློ་བང་པློ་ཏ་ལར་བཞུགས་ཡློད། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་inferenceཟེར། 

རིགས་འདེད་འགེལ་བཤད། ལུང་སློགས་མི་གསལ་ཡང་རིགས་ལམ་དང་རེས་དཔག་གིས་འགེལ་

བཤད་བེད་པའི་བ་བ་ལ་ཟེར། 

རིགས་འདེད་བརག་དཔྱད། རིགས་ལམ་དང་རེས་དཔག་གིས་བརག་དཔྱད་བེད་པའི་དློན། 

རིགས་འདྲ། ཕན་ཚུན་མཚུངས་པ། དེ་མིན་ཚང་མ་རིགས་འདྲར་བཏང་ཆློག 

རིགས་འདྲའི་ཁ་དློག དེ་ནི་ཁ་དློག་གི་རྣམ་པ་ཕན་ཚུན་ཉེ་བའི་ཚོན་མདློག་སྣ་ཚོགས་ལ་མཚོན་གི་

ཡློད། དཔེར་ན་ཁ་དློག་གི་དཀིལ་འཁློར་སྟེང་གི་མཆིན་ཁ་དང་། དམར་པློ། ལི་ཁི་བཅས་དང་། 

འློད་རིམ་སྟེང་གི་དམར་པློ་དང་། ལི་ཁི། སེར་པློ། ལང་གུ། མཐིང་། སློན་པློ། མཆིང་ཁ་སློགས་ནི་

ཁིམ་མཚེས་ཀི་ཚོན་མདློག་སྣ་ཚོགས་ཡིན། སྤིར་བཏང་བས་ན་དྲློད་མདློག་གི་རིགས་འདྲའི་

ཚོན་མདློག་དང་གང་མདློག་གི་རིགས་འདྲའི་ཚོན་མདློག་ཁག་གཉིས་ལ་དབེ་ཆློག་པ་ཞིག་རེད། 

རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ། མཐློང་ལམ་ཐློབ་པའི་ལུས་རེན་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་

ཁད་པར་ཅན་གང་ཞིག འདློད་པར་རིགས་མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་གཉིས་སམ་གསུམ་བངས་ནས་

མང་འདས་མངློན་དུ་བེད་པའི་རིགས་ཅན་རྣམས་སློ།། 

རིགས་པ། ① འཐད་པ་དང་། འགིག་པའམ། འློས་པ། 

དེ་ལར་བེད་མི་རིགས། ཤིན་ཏུ་རིགས་པ། ② ཡིན་ལུགས་རྒྱུ་མཚན། རིགས་པ་དང་འགལ་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རིགས་པ་དང་ལན་པ། རིགས་པ་མ་ཡིན་པ། རིགས་པས་གགས་པ། རིགས་པས་སྒྲུབ་པ། ③ 

ཉློན་མློངས་པའི་གཉེན་པློར་གྱུར་པ། བདེན་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག 

རིགས་པ་བརྒྱ། ཡློ་ག་ལར་ན་རིགས་ལྔ་རེ་རེར་ལྔ་ལྔ་ཉེར་ལྔ་དང་། དེ་རེ་རེར་སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་

བཞིའི་གངས་ཀིས་བསྒྱུར་བ། 

རིགས་པ་གྲུབ་པའི་སྒློན་མེ། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཙནྡྲ་གློ་མིས་བརམས་པའི་ཚད་མའི་གཞུང་ཞིག 

རིགས་པ་དང་མི་ལན་པའི་གཏན་ཚིགས། མི་འློས་པའི་རྒྱུ་མཚན། 

རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་ཞེས་བ་བ་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་

ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དངློས་སྨ་བའི་འདློད་པ་བེ་བག་ཏུ་དགག་པའི་བསྟན་བཅློས་མགློན་པློ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའློ།། 

རིགས་པ་མིན་པའི་གཏན་ཚིགས། མི་འློས་པའི་རྒྱུ་མཚན། 

རིགས་པ་བཞི། འཇིག་རེན་ན་ཆློས་རྣམས་ཀི་ཚུལ་ཇི་ལར་སིད་པ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བའི་རིགས་པ་

བཞི་སྟེ། ལློས་པའི་རིགས་པ་དང་། བ་བ་བེད་པའི་རིགས་པ་དང་། ཚད་མའི་རིགས་པ་དང་། 

ཆློས་ཉིད་ཀི་རིགས་པ་བཅས་སློ།། 

རིགས་པ་ལ་འཇུག་པ། ཚད་མའི་བསྟན་བཅློས་རིགས་པ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བ་བ། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

དང་ལར་སྣང་། སུན་འབིན་ཡང་དག་དང་ལར་སྣང་བཅས་ཀི་རིགས་ལམ་རྣམས་གསལ་བར་སྟློན་

པའི་གཞུང་། སློབ་དཔློན་ཕློགས་གང་གིས་མཛད་པ། རྒྱའི་ལློ་ཙཱ་བ་ཐང་ཟན་ཙང་གིས་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་

བསྒྱུར་ཅིང་སད་ཀི་རྒྱའི་དགེ་བཤེས་སིང་ཀང་ཇུས་དང་། བློད་ཀི་དགེ་བཤེས་སྟློན་གཞློན་གིས་

བློད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར། ཕིས་རྒྱ་ནག་ལྷ་བཙུན་ཆློས་ཀི་རིན་ཆེན་གིས་བསྒྱུར་ཞུས་བས་པའློ།། 

རིགས་པའི་རྒྱུ། རྒྱུའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་རིགས་མཚུངས་

ཀི་དངློས་པློ་བསྐྱེད་པ་སྟློན་པའི་རྒྱུའི་རྒྱན་ཞིག 

རིགས་པའི་དགག་བ་བདག་ལ་གཉིས། ཆློས་དང་གང་ཟག་བདག་ཏུ་ལ་བའློ།། 

རིགས་པའི་རེས་དཔག ལློག་གྱུར་རམ་མངློན་དུ་གྱུར་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་དཔྱློད་བེད་ཀི་

རིགས་པ། ཚད་མ་སེ་བདུན་གི་རེས་འབང་མདློ་སེ་པ་དང་སེམས་ཙམ་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིགས་པའ་ིརེས་འབང་ག་ིསེམས་ཙམ་པ། ཚད་མ་སེ་བདུན་གི་རེས་སུ་འབང་མཁན་གི་སེམས་ཙམ་པ། 

རིགས་པའི་རེས་འབངས། ལུང་རིགས་གཉིས་ལས་གཙོ་བློ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་རེས་སུ་

འབངས་ནས་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་བཞག་ཁས་ལེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལར་བཏགས་པ་ཡིན། 

རིགས་པའི་རེས་འབངས་ཀི་མདློ་སེ་པ། མདློ་སེ་པའི་དབེ་བ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཚད་མ་སེ་

བདུན་གི་རེས་སུ་འབངས་པའི་མདློ་སེ་པའློ།། 

རིགས་པའི་ཐིགས་པའི་དློན་བསྡུས་པ། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཛི་ན་མི་ཏྲས་བརམས་པ། 

རིགས་པའི་ཐིགས་པའི་ཕློགས་ས་མ་མདློར་བསྡུས་པ། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་རིན་ཆེན་རྡློ་རེས་

བརམས་པའི་ཚད་མའི་གཞུང་ཞིག 

རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག རིགས་པ་སྨ་བའི་སློབ་དཔློན་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ། 

རིགས་པའི་སྦློར་བ། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་རིན་ཆེན་རྡློ་རེས་བརམས་པའི་ཚད་མའི་གཞུང་ཞིག

རིགས་པའི་ཚོགས་དྲུག དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དྲུག་སྟེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་བརམས་པའི་ར་བ་ཤེས་

རབ་དང་། རིན་ཆེན་ཕེང་བ། རློད་ཟླློག་སྟློང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ། ཞིབ་མློ་རྣམ་འཐག རིགས་པ་

དྲུག་ཅུ་པ་བཅས་སློ།། 

རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས། ཤེས་བའི་གནས་སློ་སློའི་གནས་ལུགས་རྒྱས་པར་སྟློན་པའི་ལུང་དང་

རིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤི་མིང་། 

རིགས་པའི་ར་བ་ལས་འདས་པ། དློན་གང་ཞིག་རིགས་པས་གཏན་འབེབས་བས་པར་ཡིད་མ་ཆེས་

པར་རིགས་པས་མཐའ་དཔྱད་པའི་དློན་དེའི་འགལ་ཟླ་ཁས་ལེན་ན་རིགས་པ་ལས་ཕི་རློལ་དུ་

གྱུར་པའམ་རིགས་པ་ལས་མཐའ་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ལ་གློ 

རིགས་པའི་རིམ་པ། བེད་འློས་པའི་ལས་སམ། བེད་འློས་པའི་ཐབས་ཤེས། 

རིགས་པའི་ཤེས་པ། དངློས་པློའི་གནས་ལུགས་དཔྱད་བེད་རིགས་ཤེས། 

རིགས་པའི་སེང་ཆེན་བརྒྱད། གཙང་ནག་པ་བརློན་འགྲུས་སེང་གེ དན་འབག་པ་སྨས་བའི་སེང་གེ 

བྲུ་ཤ་བསློད་ནམས་སེང་གེ རྨ་བ་རློད་པའི་སེང་གེ རགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ མང་བན་ཆློས་

ཀི་སེང་གེ ལན་མ་དཀློན་མཆློག་སེང་གེ གཉལ་བ་ཡློན་ཏན་སེང་གེ་བརྒྱད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རིགས་པར་སྨ་བ། འཐད་སྒྲུབ་རིགས་པ། ལློས་གྲུབ་རིགས་པ། བ་བ་བེད་པའི་རིགས་པ། རྒྱུ་མཚན་

གི་རིགས་པ་སྟེ་རིགས་པ་བཞིའི་ནང་ནས་འཐད་འགྲུབ་རིགས་པ་སྨ་བའི་གང་ཟག 

རིགས་པས་གྲུབ་པའི་རས་ཡློད། རས་ཡློད་བཞིའི་ནང་གསེས། ཤེས་བ་ལ་བུ་རིགས་པས་གྲུབ་པའི་

ཆ་ནས་རས་སུ་ཡློད་པའློ།། 

རིགས་པས་དཔག་པ། གཏན་ཚིགས་ཀི་ལམ་ནས་ཚོད་དཔག་བེད་པ་ལ་ཟེར། 

རིགས་སྤི། ① རང་གི་ཁབ་བ་དེ་དག་ལ་ཁབ་བེད་དུ་རིགས་མཐུན་པར་འཇུག་པའི་སྒློ་བཏགས་

པའི་ཆ། ② སྤིའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། རང་གི་རིགས་ཅན་དུ་མའི་རེས་སུ་འགློ་བ་ཅན་གི་ཆློས། 

དཔེར་ན། བེམ་པློ་ཞེས་པ་གཟུགས་སྒ་དྲི་རློ་ཐམས་ཅད་བེམ་པློའི་རིགས་སུ་གནས་ཤིང་རང་

གི་རིགས་ཅན་དུ་མའི་རེས་སུ་འགློ་བས་རིགས་སྤི་ཡིན་པ་ལ་བུའློ།། 

རིགས་སྤི་དང་ཚོགས་སྤིའི་མུ་བཞི། ཤེས་བ་དེ་རིགས་སྤི་ཡིན་ལ་ཚོགས་སྤི་མ་ཡིན་པའི་མུ། ཀ་

བུམ་གཉིས་ཚོགས་སྤི་ཡིན་ལ་རིགས་སྤི་མ་ཡིན་པའི་མུ། གཟུགས་དེ་རིགས་སྤི་དང་ཚོགས་

སྤི་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ། དངློས་པློའི་ལློག་པ་དེ་རིགས་སྤི་དང་ཚོགས་སྤི་གཉིས་ཀ་གང་ཡང་

མ་ཡིན་པའི་མུའློ།། 

རིགས་པས་དཔྱད་བཟློད་དུ་གྲུབ་པ། རིགས་པ་ཡང་དག་པས་དཔྱད་ནས་དློན་དམ་པར་གྲུབ་པའམ། 

བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཞིག་རེད་རྒྱུ་བྱུང་ན། རིགས་པས་དཔྱད་བཟློད་དུ་གྲུབ་པ་ཟེར་ཞིང་། དེ་ལ་

བུ་གཏན་ནས་མི་སིད་པས། རིགས་པས་དཔྱད་བཟློད་དུ་གྲུབ་པ་དབུ་མ་པས་ཁས་མི་ལེན་པ་

ཡིན། མདློ་སེ་པ་དང་། བེ་བག་སྨ་བ་རྣམས་ཀིས་དེ་ལར་ཡློད་པར་ཁས་ལེན་པ་ཡིན། 

རིགས་དབེ་ནས་སློབ་གསློ་བེད་པ། ① སྦློང་ཚན་གི་རིགས་བགློས་ནས་སློབ་གསློ་བེད་པ། ② 

སློབ་གསློ་བེད་ཡུལ་གི་རིགས་དབེ་ནས་སློབ་གསློ་བེད་པ། 

རིགས་འབྱུང་། [མངློན]བ་ཚང་། 

རིགས་མ་ཚང་བའི་ཁད་པར་བརློད་པ། ཁད་པར་བརློད་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བརློད་

འདློད་དངློས་པློ་གང་ཞིག་རིགས་ཀི་ཆ་ལག་མ་ཚང་ཡང་། ཚང་བ་དང་ཁད་མེད་ཀི་བེད་ལས་

ཁད་པར་ཅན་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིགས་མང་། སྣ་ཚོགས། 

རིགས་མི་མཐུན་པ། ① གང་ཟག་རིགས་མི་མཐུན་པ་བློད་རིགས། སློག་རིགས། རྒྱ་རིགས་

སློགས་ལ་བུ། སེམས་ཅན་རིགས་མཐུན་པ། ར། ཟློག ར། ལུག ལ་བུ། ②བསམ་བློ་སྤློད་པ་

སློགས་མི་མཐུན་པས་བསམ་སྤློད་ཐ་དད་པར་གྱུར་མི། འགའ་ཞིག་སློབ་སྦློང་ལ་དགའ་བ། 

འགའ་ཞིག་ཚང་དང་སློ་ནམ་གི་ལས་ལ་དགའ་བ། འགའ་ཞིག་རྒྱན་པློ་འབེད་པ་དང་རེད་མློའི་

རིགས་ལ་དགའ་ལ་སློགས་ལ་བུ།

རིགས་མི་མཐུན་ལས་ལློག་པ། གཟུགས་སྒ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་རྣམས་རང་དང་བེད་ལས་སམ་

ཁད་ཆློས་སློགས་རིགས་མི་མཐུན་པའི་ཆློས་དེ་དག་ལས་ལློགས་སུ་གྲུབ་པའི་དློན། 

རིགས་མིན་གི་རྒྱུ། རྒྱུའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། མདུན་པའི་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་རིགས་པ་མིན་

པ་ཕིན་ཅི་ལློག་བསྐྱེད་པ་སྟློན་པའི་རྒྱུའི་རྒྱན་ཞིག 

རིགས་མེད། ① རིགས་དམན། ② སློག་ཆགས་ཤིང་། 

རིགས་མྱུག རིགས་མྱུ་གུའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ་སྟེ་རྒྱུད་བཟང་བའི་བིས་པ། 

རིགས་དམན། གདློལ་པའི་རིགས། 

རིགས་བཙུན་པ། རིགས་བཟང་བའམ་རིགས་མ་འཆློལ་བ། 

རིགས་མཚུངས། རིགས་འདྲ། 

རིགས་མཚུངས་ཀི་ཡུལ། རིགས་མཐུན་གི་ཡུལ། 

རིགས་འཚོབ་པ། རིགས་རྒྱུད་འཛིན་མཁན་གི་བུ། 

རིགས་རས། མིའི་ལུས་ལ་ཡློད་པའི་ཐུན་མློང་མ་ཡི་པ་རང་གི་རིགས་རུས་འཛིན་པའི་རས་རིགས་

ཤིག གང་ཟག་སློ་སློའི་རིགས་རས་ལ་བརགས་ནས་རིགས་རུས་ཀི་འབེལ་བ་ཡློད་མེད་

རློགས་ཐུབ་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། དབིན་སྐད་དུ། Gene ཟེར།

རིགས་འཛིན་གི་ས་བཞི། རྣལ་འབློར་པའི་ས་དང་། རྣལ་འབློར་ཆེན་པློའི་ས་དང་། འབེད་པའི་རྣལ་

འབློར་གི་ས་དང་། རློགས་པའི་རྣལ་འབློར་གི་སའློ།། 

རིགས་འཛིན་བཞིའི་གློལ་ཚུལ། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རིགས་འཛིན་ནི་སེམས་ལྷའི་སྐུར་སྨིན། ལུས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

མ་སྨིན་པས་བར་དློར་གློལ་བ། ཚེ་དབང་ནི་དེ་ཉིད་ལས་གློལ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ནི་ལུས་སེམས་

ལར་སྨིན་པ། ལྷུན་གྲུབ་ནི་རང་གཞན་དློན་གཉིས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་དང་བཞིའློ།། 

རིགས་བཞི། སར་རྒྱ་གར་གི་མིའི་རིགས་རིམ་པ་བཞི་སྟེ། 

བམ་ཟེའི་རིགས་དང་། རྒྱལ་རིགས། རེ་རིགས། དམངས་རིགས་སམ་གདློལ་རིགས་རྣམས་སློ།། 

རིགས་སློ་སློའི་བར་གི་དབེ་མཚམས་ཧ་ཅང་གསལ་བས་ཕན་ཚུན་བར་མཉམ་དུ་བཟའ་བཏུང་

དང་། འགློ་འློང་། སློད་གནས། གཉེན་སྒིག་སློགས་བས་མི་ཆློག་པ་དང་། རིགས་འློག་མའི་མི་

རྣམས་ཀིས་རིགས་གློང་མའི་ལས་ཀ་དློན་གཉེར་བས་མི་ཆློག 

རིགས་བཞི་རྡློ་རེ་འཛིན་པའི་ས། སྤློད་རྒྱུད་དུ་བསློམ་བཟླས་ཚུལ་བཞིན་བས་པའི་མཐར་འབས་མི་

ཚེ་ལྔ་ན་རིགས་གསུམ་རྡློ་རེ་འཛིན་པའི་སྟེང་དུ་རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་བསྣན་པས་རིགས་བཞི་རྡློ་

རེ་འཛིན་པའི་ས་ཐློབ།

རིགས་བཟང་། འཕགས་རིགས། 

རིགས་རང་བཞིན་བརློད་པ། འདིར་རིགས་ཅན་སྤི་ལ་ཡློད་པའི་ཐུན་མློང་གི་ཁད་ཆློས་རྣམས་

བརློད་ཙམ་གིས་བརློད་བའི་རིགས་གང་ཡིན་པར་དེ་ཤེས་ཐུབ་པ་ཞིག་དགློས་ཤིང༌། རིགས་

ཅན་སྤི་ལ་མི་འཇུག་པའི་དངློས་པློ་དང༌། གང་ཟག་བེ་བག་པ་ཞིག་གི་ཁད་ཆློས་བརློད་ན་

རིགས་བརློད་པའི་རྒྱན་ཏུ་མི་འློས་སློ།། དེ་ཡང་ནེ་ཙོ་སྤི་ལ་ཡློད་པའི་ཁད་ཆློས་མཆུ་དམར་ཞིང་

གུག་པ་དང༌། གཤློག་པ་ཁ་དློག་ལང་ཞིང་མཉེན་པ་ཅན། མགིན་པའི་ངློགས་སུ་ཁ་དློག་དཀར་

སློ་དམར་བའི་རི་མློ་གསུམ་གི་འཕེང་བ་ཅན་འདི་ནི་ནེ་ཙོའི་རིགས་རྣམས་སློ་ཞེས་མང་ཚིག་

དང་བཅས་པས་ནེ་ཙོའི་རིགས་སྤི་ལ་གློ་ནུས་སློ།། འདིར་ནེ་ཙོའི་རིགས་སྤི་ལ་ཡློད་པའི་ཁད་

ཆློས་གསུམ་སྟེ། མཆུ་ཁ་དློག་དམར་ཞིང་གུག་པ་དང༌། གཤློག་པ་ལང་ཤིང་མཉེན་པ། མགིན་

པ་ན་ཁ་དློག་དཀར་སློ་དམར་བའི་ཕེང་བ་ཡློད་པ་བཅས་སློ།། 

རིགས་རུས། མིའི་རྒྱུད་པ། རིགས་རུས་ཀི་རྒྱུད། རིགས་རུས་མཐུན་པ། 

རིགས་རུས་སྐྱེ་རྒྱུད། མི་རྒྱུད་ཀི་བྱུང་རབས། 

རིགས་རུས་མཐློ་དམའ་དབ་ེབ། རིགས་རུས་མཐློ་དམན་ལ་ཁད་ཕ་ེབ་དང་མཐློང་ཆུང་བེད་པའ་ིསློལ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིགས་ལམ། རིགས་པའ་ིགཞུང་ལུགས་ཀ་ིསློལ། རིགས་ལམ་དཔྱློད་ལུགས། རིགས་ལམ་བཤད་ལུགས། 

རིགས་ལམ་བཤད་ལུགས། གཞུང་གི་དློན་ལ་རང་གི་རིག་པས་དཔྱད་པའི་བཞེད་ལུགས་སློ་སློ།། 

རིགས་ཤུལ་རྒྱུན་རས། འགློ་བ་མིའི་རིགས་སློགས་སེམས་ཅན་སློ་སློའི་རང་གི་རུས་རྒྱུད་འཛིན་

པའི་རས་རྒྱུན་གི་ནུས་པའི་རིགས། དབིན་སྐད་དུ། Genetic ཟེར།

རིགས་སད་པ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གང་རུང་གི་བག་ཆགས་སད་པ། 

རིགས་སས། ① གདུང་རྒྱུད་གཅིག་ལས་སྐྱེས་པའི་སགས་རིགས་ཀི་བུ། ② རྒྱལ་པློ་སློགས་མི་

ཆེན་གི་བུའི་ཆེ་བ་མཚོན་བེད་ཀི་མིང་། 

རིགས་གསུམ། ① དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས། རྡློ་རེའི་རིགས། པད་མའི་རིགས་ཏེ་སགས་

ལུགས་ཀི་རིགས་གསུམ། ② ཉན་ཐློས་ཀི་རིགས། རང་རྒྱལ་གི་རིགས། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་

ཏེ་མདློ་ལུགས་ཀི་གསུམ། 

རིགས་གསུམ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༩༡༨ལློར་བ་མ་ཨ་ཆློས་ཀིས་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ 

སྐྱེ་རྒུ་མདློ་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རིགས་གསུམ་མགློན་པློ། འཇམ་དབངས་དང་། ཕག་ན་རྡློ་རེ། སྤན་རས་གཟིགས་ཏེ་སགས་ལུགས་

བ་རྒྱུད་ཀི་མགློན་པློ་གསུམ། 

རིགས་གསུམ་མགློན་པློའི་རྒྱུད། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གིས་མཛད་པའི་བདུད་རིའི་ལྷུང་བཟེད་

དང་། རིན་ཆེན་སྒློམ་བུ། བང་ཁློག་དློན་འགེལ་སློགས། སྤན་རས་གཟིགས་ཀིས་མཛད་པའི་

རེག་པ་དཔྱད་ཀི་གཟུགས་བདུད་རིའི་ཐིགས་པ་དང་། བང་ཁློག་འགེལ་པ་དམར་ནག་སློགས། 

ཕག་ན་རྡློ་རེས་མཛད་པའི་མགློ་བློའི་རློད་ཟླློག་དང་། རློ་པྲ་འཕྲུལ་གི་མེ་ལློང་།ལྕང་ལློ་ནག་པློའི་

རྒྱུད་སློགས་སློ་སློར་བསྡུས་པ་རྣམས་ལ་རིགས་གསུམ་མགློན་པློའི་སྐློར་ཞེས་ཟེར། 

རིགས་གསུམ་རྡློ་རེ་འཛིན་པའི་ས། བ་རྒྱུད་དུ། ལྷའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་པར་སྦློར་བས་

སྐུའི་རིགས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད། གསུང་གི་རིགས་འློད་དཔག་མེད། ཐུགས་ཀི་རིགས་རྡློ་རེ་

མི་སྐྱློད་པ་སྟེ་རིགས་གསུམ་རྡློ་རེ་འཛིན་པའི་ས་མི་ཚེ་བདུན་ན་ཐློབ་པར་འདློད་དློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རིགས་གསུམ་གཞི་གཅིག དློན་གསུམ་དངློས་པློ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ། 

རིགས་བསད་པའི་ཕན་ཡློན་བཞི། ངན་སློང་དུ་ལྟུང་དཀའ། དེར་སློང་ཡང་མྱུར་དུ་ཐར། དེར་དུཿཁ་

ཆུང་ངུ་མློང་། དེར་གནས་སེམས་ཅན་སྨིན་པར་བེད་པའློ།། 

རིང་། སྐབས། ལས་ཀ་བེད་རིང་། ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རིང་། ལས་ཁུངས་གློལ་ཤུལ་གི་རིང་། 

རིང་སྐྱེལ། ① སར་རློང་དང་རློང་ག་ིབར་དུ་ཁལ་འུལ་སྐྱེལ་དགློས་པའ་ིདློན། ② ཐག་རིང་སྐྱེལ་མ་བེད་པ། 

རིང་སྐྱློད། ལམ་ཐག་རིང་བར་དུ་འགློ་བ། རིང་སྐྱློད་མཚོ་གྲུ། རིང་སྐྱློད་དཔུང་འཇུག 

རིང་རྒྱུ། ཡེ་གཞི་ཐློག་མའི་དུས་ནས་ནད་ཀི་རྒྱུ་བེད་པའི་མ་རིག་པ་དང་། དེ་ལས་འཕློས་པའི་འདློད་

ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་གསུམ་ལ་གློ་དགློས་སྟེ། བཤད་པ་སྐུའི་རྒྱུད་ལས། རིང་བའི་རྒྱུ་ལ་སྤི་

དང་ཁད་པར་གཉིས། དང་པློ་ནད་འཁྲུགས་སྣ་ཚོགས་ཚུལ་ཅན་གིས། གངས་མེད་གྱུར་པས་

ལུས་ཉིད་གཟིར་གྱུར་པ། དེ་རྒྱུ་རེ་རེར་བསྟན་པ་མི་ནུས་པས། དེ་བས་ནད་ཀུན་སྤི་རྒྱུ་བརློད་

པ་ནི། ནད་རྣམས་ཀུན་གི་རྒྱུ་ནི་གཅིག་པུ་སྟེ། བདག་མེད་དློན་མ་རློགས་པས་མ་རིག་ཅེས། 

དཔེར་ན་བ་ནི་མཁའ་ལ་ལིང་གྱུར་ཀང་། རང་གི་གིབ་མ་དེ་དང་མི་འབལ་ཞིང་། འགློ་ཀུན་བདེ་

བར་གནས་ཤིང་སྤློད་ན་ཡང་། མ་རིག་ལན་པས་ནད་དང་འབལ་མི་སིད། ཁད་པར་རྒྱུ་ནི་མ་

རིག་ལས་བྱུང་བའི། འདློད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་དུག་གསུམ་ལས། འབས་བུ་རླུང་མཁིས་

བད་ཀན་ཉེས་པ་སྐྱེད། ཅེས་དང་། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་

ཀི་ལྷན་ཐབས་ལས། རིང་རྒྱུ་མ་རིག་ལས་བྱུང་ཞེ་སང་སྟེ། མ་རིག་དབང་གིས་ཉློན་མློངས་དུག་

ལྔར་སྨིན། དེ་ལས་ཞེ་སང་མཁིས་པ་སྐྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ཅི་ཕིར་མ་རིག་མེད་ན་ཉློན་མློངས་མེད། 

ཉློན་མློངས་མེད་པར་ཞེ་སང་མི་འབྱུང་སྟེ། ཞེ་སང་མེད་པར་ཚ་བ་འབྱུང་མི་སིད། དེ་བཞིན་མ་

རིག་མེད་ན་ཉློན་མློངས་མེད། ཉློན་མློངས་མེད་པར་འདློད་ཆགས་མི་འབྱུང་སྟེ། འདློད་ཆགས་

མེད་པས་རླུང་ནད་འབྱུང་མི་སིད། དེ་བཞིན་མ་རིག་མེད་ན་ཉློན་མློངས་མེད། ཉློན་མློངས་མེད་

པར་གཏི་མུག་མི་འབྱུང་སྟེ། དེ་མེད་བད་ཀན་གང་བ་འབྱུང་མི་སིད། དེས་ན་མ་རིག་པ་ལས་

ཉློན་མློངས་ཏེ། ཉློན་མློངས་རྣམ་པ་གསུམ་ལས་ཉེས་གསུམ་འབྱུང་། དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ནད་ཀི་

རྣམ་གངས་ལ། གངས་དང་མིང་གི་ངེས་བསྟན་མེད་པར་གསུངས། ཞེས་དང་། འབེ་ལློ་ཙཱ་ཚེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབང་ཀུན་ཁབ་ཀིས་མཛད་པའི་ཐློར་བུའི་སྐློར་ཉེར་མཁློ་སྣ་ཚོགས་བསྡུས་པ་ལས། རིང་རྒྱུ་

ནི། ཡེ་གཞི་ཐློག་མའི་དུས་ནས་ནད་ཀི་རྒྱུ་བེད་པའི་མ་རིག་པ་དང་། དེ་ལས་འཕློས་པའི་དུག་

གསུམ་ལ་གློ་དགློས་ཤིང་། ནང་གསེས་སུ་རླུང་ནད་ཀི་སྐབས་སུ་རིང་རྒྱུ་ཞེས་འདློད་ཆགས་

དང་། མཁིས་ནད་ཀི་སྐབས་སུ་ཞེ་སང་། བད་ཀན་ནད་ཀི་སྐབས་སུ་གཏི་མུག་ལ་གློ་དགློས་

སློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རིང་རྒྱུག ཐག་རིང་བར་དུ་རྒྱུག་པ། 

རིང་འགག ཕུ་དུང་མེད་པའི་གྲྭ་པའི་གློས་རིང་བ་ཞིག 

རིང་བརྒྱུད་བཀའ་མ། གསང་སགས་རིང་མ་བའི་ལུགས་ཀི་མདློ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་སློགས་རྒྱ་གར་

གི་པཎ་གྲུབ་རྣམས་ལས་བློད་ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་རྣམས་ལ་བཤད་ཅིང་བསྒྱུར་ནས་རིམ་བཞིན་བརྒྱུད་

དེ་བྱུང་བའི་ཆློས་བཀའ་རྣམས་སློ།། 

རིང་ཅང་། གཟུགས་པློ་རིང་ལ་གློག་པའི་མི་ལ་ཟེར། རིང་ཅང་ང་དེ་ཚོ་ལས་ཀ་འཇློན་གི་མི་འདུག 

རིང་ཆ། ① གཅིག་ལས་གཅིག་རིང་བའི་ཆ་ཤས། ② རིང་ཚད། ③ ལེགས་སྦར་ཡི་གེའི་དབངས་

རིང་པློ་ཅན། 

རིང་ཐུང་། ① རིང་པློ་དང་ཐུང་ངུ་བསྡུས་པའི་ཚིག ② རིང་ཚད། ཐག་རིང་ཐུང་། ཐག་པའི་རིང་

ཐུང་། རིང་ཐུང་མི་མཉམ་པ། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་long sideཟེར། 

རིང་མཐློང་། [མངློན]མཁས་པ། 

རིང་དུ་ཁབ། ① ཁབ་གདལ་དུ་གྱུར་པ། ②[མངློན]དྲི་ཞིམ་པློ། 

རིང་དུ་གཏློང་བ ① ཚད་རིང་དུ་གཏློང་བ། ② ཐག་རིང་པློའི་སར་གཏློང་བ། 

རིང་དུ་འདུག་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། སྦིན་བདག་གིས་

དུས་ཇི་ཙམ་མགློན་དུ་བློས་ན་ལས་ལྷག་པར་འདུག་པའམ། ཞག་གངས་མེད་ན་ཟླ་བ་བཞི་ལས་

ལྷག་པར་བསད་དེ་བསྙེན་བཀུར་ལློངས་སྤློད་པའློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རིང་དུ་སངས་པ། ① རྒྱང་དུ་བསྐྱུར་བ། ② རྦད་དེ་བཅད་པ། 

རིང་དུ་སློང་བའི་ས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུའི་བདུན་པ། ས་འདིར་གནས་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་བགློད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་ས་བརྒྱད་ཐློབ་རྒྱུ་ཉེ་བས་དེ་དང་འབེལ་ཞིང་

རློལ་བཅས་ཀི་སྦློར་བའི་མཐར་སློང་བས་ས་བདུན་པ་རིང་དུ་སློང་བའློ།། 

རིང་ནས་འགུག[མངློན]དྲི་ཞིམ་པློ། 

རིང་པློ། ས་ཕིའམ་ཕར་ཚུར་གི་བར་ཁད་ཆེན་པློ། དུས་ཡུན་རིང་པློ། རྒྱང་ཐག་རིང་པློ། ཚེ་རིང་པློ། 

ལྕགས་རི་རིང་པློ། དབུགས་རིང་གཏློང་བ། རིང་དུ་དློར་བ། རིང་དུ་བསྣར་བ། རིང་ནས་བཀའ་

དྲིན་གིས་བསྐྱངས་པ། རིང་ནས་བརེ་བ། རིང་ནས་འདྲིས་པའི་གློགས་མཆློག རིང་པློར་མི་

ཐློགས་པ། རིང་པློར་མ་ལློན་པ། རིང་པློར་མཐློང་བ། ངང་རྒྱུད་རིང་པློ། བསམ་བློ་རིང་པློ་གཏློང་

བ། རྣ་ཅློག་རིང་པློ། 

རིང་འཕུར། ① ཐག་རིང་དུ་འཕུར་བ། ② རྒྱུ་སྐར་ཞིག་གི་མིང་། ③ རྒྱ་གར་དུ་སྟློན་པ་མ་བློན་སློན་

གི་ཕི་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བའི་སློབ་དཔློན་ཞིག ④[མངློན]བ་རྒློད། 

རིང་བ། རིང་པློ་དང་འདྲ། 

རིང་བའི་འཆི་ལས། ཡུན་རིང་པློའི་སློན་ནས་འཆི་བ་འབྱུང་བའི་ས་ལས་སུ་ཕློ་ཉ་སློགས་ཀི་ལས་མི་

བཟང་བ་དང་། རྨི་ལམ་མི་བཟང་བ། ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་མི་བརན་པར་འགྱུར་བ་ལ་བུའློ།། 

རིང་བའི་གཞི་ཤེས། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས་གཞི་ཤེས་གང་ཞིག་སྙིང་རེ་དང་བལ་

ཞིང་བདེན་འཛིན་གིས་བཅིངས་པ་འབས་བུ་ཤེར་ཕིན་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་མ་ཡིན་པའློ།། 

རིང་འབས་ཀི་རྒྱུ། རྒྱུའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། རིང་པློར་གནས་པའི་རྒྱུས། རིང་བའི་འབས་

བུ་བསྐྱེད་པ་སྟློན་པའི་རྒྱུའི་རྒྱན་ཞིག 

རིང་མ་ཐུང་། རིང་ཚད་དང་ཐུང་ཚད་གཉིས་ཀ་དང་མ་ིམཐུན་པ། ཤིང་རིང་མ་ཐུང་། དཔ་ེཤློག་རིང་མ་ཐུང་། 

རིང་མིན། ཐུང་ངུ་། 

རིང་མློ། ① རིང་པློ་དང་འདྲ། ② མིང་བེ་བག་པའི་མཐར་སྦར་ན་རིང་བའི་ཁད་ཆློས་ཁད་པར་བ་

ཞིག་ཡིན་པའི་དློན་ཏེ། མདློ་དབུས་གཞུང་ལམ་རིང་མློ། དར་ཤིང་རིང་མློ་ཞེས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིང་ཚད། རིང་ཐུང་གི་ཚད། 

རིང་ཞིག་ལློན་པ། ① ཡུན་རིང་འགློར་བ། ② ཡུན་རིང་ཙམ་སློང་བ། 

རིང་ལུགས། ① རིང་དུ་གནས་པའི་ལུགས་སློལ་ལམ་རིང་ནས་ཆགས་པའི་ལུགས་སློལ། ② ལ་བ་

སྟེ་གློ་རིམ་ལན་ཞིང་ཆ་ལག་ཚང་བའི་བསམ་རྒྱུན་དང་བཞེད་སློལ། དཔལ་ལན་འབྲུག་པའི་རིང་

ལུགས། ③ ཆློས་ལུགས་ཀི་གློ་མིང་ཞིག ④ བསམ་པའི་འཁེར་སློ།། རང་གནས་རང་ལུགས། 

རང་མློས་རིང་ལུགས། རང་ཤེས་རིང་ལུགས། ⑤ སྤི་ཚོགས་ཀི་ལམ་ལུགས་ངེས་ཅན་ཞིག་གམ་

ཆབ་སིད་དཔལ་འབློར་གི་མ་ལག་ངེས་ཅན་ཞིག སྤི་ཚོགས་རིང་ལུགས། མ་ར་རིང་ལུགས། 

རིང་བསེལ། ① སྐུ་གདུང་སློགས་ལས་བབ་པའི་རིལ་བུ་ཁད་པར་ཅན་ཞིག ② ལྷའི་གཟུངས་གཞུག 

རིང་བསེལ་གསུམ། ཆློས་སྐུའི་རིང་བསེལ་དང་། སྐུ་བལ་གི་རིང་བསེལ། སྐུ་གདུང་གི་རིང་བསེལ་

བཅས་གསུམ་མློ། 

རིངས། མགློགས་པའམ་བེལ་བ། 

རིངས་ཁད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ། ཧ་ཅང་བེལ་ཚབས་ཆེན་པློ་ཡློད་པ། 

རིངས་སྟབས། བེལ་བ་བེད་པའི་ཚུལ། ཞྭ་མློ་ཁེར་ནས་རིང་སྟབས་སུ་ཕིན་སློང་། 

རིངས་པ། ① བེལ་བ་དང་འཚབ་པ། རིངས་གལ་ཛ་དྲག་ཆེ་བ། རིངས་པའི་གིས་ལ་བ། དེ་རིང་དློན་

གཅློད་དུ་འགློ་བར་རིངས་པློ་ཡློད། ② མྱུར་བའམ་མགློགས་པ། རིངས་པར་རྒྱུག་པ། ད་ལ་

རིངས་པར་ཚུར་ཤློག 

རིངས་པ་རིངས་པའི་སྟབས་ཀིས། བེལ་བ་འཚབ་འཚུབ་ཀི་སློ་ནས། 

རིངས་པའི་བསློད་སྙློམས། མྱུར་བར་སློང་བའི་བསློད་སྙློམས། 

རིངས་པློ། ①[རིང]རིང་པློའི་བརྡ་རིང་པ་སྟེ། ཐུང་བའི་ལློག་ཟླ། རྡློ་རིངས། ② རིངས་པ་དང་འདྲ། 

རིད། ཀློ་རྡར། 

རིད་པ། ཤ་སྐམ་མིན་རླློན་མིན་ནམ་རྗུད་པ་དང་ཤིང་ས་བཞིན་དུ་གཟུགས་རིད་པ། སྐམ་རླློན་རིད་

གསུམ། ཤ་སྐམ་ཞིང་རིད་པ། ཡུན་རིང་ནད་ཀིས་གདུངས་ཏེ་ལུས་ཀི་ཤ་ཀུན་རིད་པ་ལ་བུ། 

རིན། ① ནློར་རས་ཀི་རིན་ཐང་དང་། དེའི་རིན་པ་སྤློད་རྒྱུའི་དངློས་པློའི་དློན། གཡག་དེ་ར་རིན་སྤློད་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རེད། ཆུ་ཚོད་དེ་དབར་རྩྭ་དགུན་འབུའི་རིན་སྤློད་པ་ཡིན། ②འློས་པ། དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཀང་

རྒྱབ་རིན་ཆློག་སློང་། རྩྭ་ཐང་ཆུང་དྲགས་ནས་ནློར་ཕྱུགས་མང་པློས་ཟ་རིན་མི་འདུག་ལ་བུ། 

རིན་སྐྱིནརིན་པ་དང་སྐྱིན་པ་ཞེས་ཏེ། ཚུར་དངློས་པློ་ཐློབ་ནས་དེ་ལ་ཕར་དངུལ་སྤད་ན་རིན་ཞེས་

དང་ཕར་དངློས་པློ་ཚབ་ཏུ་སྤད་ན་སྐྱིན་པ་ཞེས་ཟེར། 

རིན་སྐྱིན་ཚབ་གསུམ། ཉློས་རིན། གཡར་སྐྱིན། བློར་ཚབ་གསུམ། རིན་སྐྱིན་ཚབ་གསུམ་མི་དགློས་པ། 

རིན་ཁད། ཚོང་ཟློག་གི་རིན་ཁད་ཡང་ཟེར། ཚོང་ཟློག་གཅིག་པ་ཞིག་ཉློ་འཚོང་བེད་སའི་ས་ཁུལ་

དང་། ཉློ་འཚོང་གི་འདུ་ས། ཉློ་འཚོང་གི་དུས་ཚིགས། ཉློ་འཚོང་བེད་སྟངས་བཅས་མི་འདྲ་བའི་

དབང་གིས་ཆགས་པའི་རིན་གློང་གི་ཁད་པར་ལ་ཟེར། 

རིན་གློང་། ཐང་གཞི་སྟེ། དངློས་རིགས་ཀི་གློང་ཚད། རིན་གློང་ཆག་པ། རིན་གློང་གཏན་འབེབས། 

རིན་གློང་སར་བ། རིན་གློང་སློར་གཅློག རིན་གློང་ཆེན་པློ། 

རིན་གློང་སྐློར་གི་བཅའ་ཁིམས། རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་རིན་གློང་གཏན་འཁེལ་

སྐློར་གི་བཅའ་ཁིམས། 

རིན་དངུལ། རིན་ཐང་དངུལ་འབབ། 

རིན་ཅན། རིན་ཐང་ལན་པ། 

རིན་ཅེན། [རིང]རིན་ཆེན། 

རིན་ཆེན། ① རིན་ཐང་ཆེ་བ། ② རིན་པློ་ཆེའི་བསྡུས་ཚིག ②[མངློན]འཁློར་ལློ་དང་། ནློར་བུ། 

བཙུན་མློ། བློན་པློ། གང་པློ། ར་མཆློག དམག་དཔློན་ཏེ་རྒྱལ་སིད་རིན་ཆེན་ལ་བདུན་ཡློད་པས་

གངས་བདུན་མཚོན། 

རིན་ཆེན་འཁྲུངས་དཔེའམ་སྨན་ངློ་གསལ་བེད། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མཇུག་ཏུ་ཟུར་མཁར་མཉམ་

ཉིད་རྡློ་རེས་དྭགས་ཀློང་ཕློགས་ཀི་སྨན་པ་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་བཀའ་བགློས་ནས་བརམས་པའི་

སྨན་གི་འཁྲུངས་དཔེ་གསལ་བར་འཁློད་པའི་གཞུང་ཞིག 

རིན་ཆེན་སང་བ་བང་། ས་སྐྱའི་བ་བང་ཁག་བཞིའི་ནང་ནས་གཅིག་ཡིན། ཐློག་མར་དཔློན་ཆེན་མི་

རབས་གཉིས་པ་ཀུན་དགའ་བཟང་པློས་བཏབ་ཅིང་། རེས་སུ་བདག་ཆེན་བཟང་པློ་དཔལ་བ་སྐུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཤེགས་རེས་སས་རྒྱུད་མང་བས་ཏི་ཤི་ཀུན་དགའ་བློ་གློས་ཀིས་སས་རྒྱུད་ཁག་བཞི་པློ་སློ་

སློར་བ་བང་རེ་བགློས་ནས་གནང་སྐབས་འཇམ་དབངས་དློན་ཡློད་རྒྱལ་མཚན་སྐུ་མཆེད་ལ་རིན་

ཆེན་སང་བ་བང་དང་ཤེལ་གི་དམ་ཁ་གནང་། དེ་ནས་རིན་ཆེན་སང་བ་བང་གི་གདུང་བརྒྱུད་བྱུང་། 

རིན་ཆེན་གིང་། ① ས་དུས་ཀ་ིསྒྲུང་དཔ་ེལས་རྒྱ་མཚོའ་ིཕ་རློལ་ལ་རིན་པློ་ཆ་ེཡློད་པའ་ིགིང་། ② ས་མིང་

ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློངས་ཁློངས་མལ་གློ་མ་ཆུའི་ལྷློ་འགམ་ན་ཡློད། 

རིན་ཆེན་གིང་། ① དགློན་འདི་ཐློག་མར་འབི་གུང་བ་མ་བང་སེམས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གིས 

བཏབ། འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་ཞིག་ཡིན། བཏབ་དུས་མ་གསལ། དེ་རེས་པཎ་ཆེན་

བསློད་གགས་ཀི་སྐབས་སུ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་

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

རིན་ཆེན་གིང་། ② འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

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

རིན་ཆེན་གིང་། ③ འགློ་མགློན་ཆློས་འཕགས་ཀིས་བཏབ་པར་གགས། བཏབ་དུས་དངློས་མ་

གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆ། སར་བློད་ཀི་ཆློས་རྒྱལ་གློང་རིམ་གི་ཆས་གློས་རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆ་ཞེས་གསེར་ག 

གསེར་ཀི་གའུ། བློད་གཡུ་ཞེ་གཅིག་གི་ཕ་ཚོམས་ཅན་ཆེ་ཆུང་བེ་ཚད་ཙམ་སློར་གཟུགས་མ་

གཅིག་དང་། སློག་སློར་ཞེས་དེ་ལས་ཅུང་ཆུང་བ་ནློར་གཟུགས་མ། སློག་རྣ་བཅས་གཡུ་ཁ་གློང་

མཚུངས། རྣ་བརྒྱངས་ཞེས་བློད་གཡུ་ཐེ་བློང་ཙམ་ཉི་ཤུ་སྐློར་དངུལ་གི་མཐའ་སྐྱློར་ཐློག་གལ་

བསྟར་སྒིག་པ་རིང་ཐུང་སྐུམ་ཁྲུ་གང་ཙམ། ཤལ་དམར་ཞེས་བྱུར་རུ་དཀྲུགས་མ་ཆེ་ཆུང་ཁམ་

ཚིག་ཆེ་ཙམ་རྡློག་གངས་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སྐློར་ཡློད་པའི་དློ་ཤལ་གཅིག ཤལ་སེར་ཞེས་སློས་

ཤེལ་རིང་མ་ཞེ་གཅིག་ངང་སློང་ཆེ་ཚད་ཙམ་རྡློག་གངས་ཉི་ཤུ་སྐློར་ཡློད་པའི་དློ་ཤལ་གཅིག དློ་

ཤལ་དམར་སེར་ཟེར། ཀློ་ལྷམ་འགློ་སྣམ་མཚལ་ལང་གི་ཡུ་སྦར། གློས་ཐློན་མཐིང་སློ་ཁའམ། 

དཔྱད་ལན་གང་རུང་གི་རི་གློས་དང་། རི་བེར་སམ་རྒྱན་མ། གཙུག་ཞྭ་སྒློ་གཟུགས་བཅས་ཡློད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

ཅིང་། དེ་ས་ཕློ་བང་པློ་ཏ་ལར་རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆ་ཆ་ཚང་སུམ་ཅུ་སློ་བཞི་ཡློད་པ་དེ་དག་ཆ་ཚང་

རེར་འཇུག་སྣློད་སྟག་སམ་རེ་བཅས་སམ་གངས་སུམ་ཅུ་སློ་བཞི་ཡློད་པ་རྣམས་དགུང་གསར་

དང་ཆིབས་བསྒྱུར་སློགས་མཛད་སློ་ཁག་ལ་འདློན་པ་མ་གཏློགས་རྣམ་ཀུན་རེ་འཁློར་ལྷ་ཁང་

འློག་ཛམ་ལྷ་ཁང་དུ་བསྡུ་འཇུག་ཞུ་དགློས་པ་ཡིན། 

རིན་ཆེན་དགློན། མིང་གཞན་འཕར་པ་རིན་ཆེན་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། 

རིན་ཆེན་རྒྱལ་པློ། [མངློན]གཡུ། 

རིན་ཆེན་འགྱུར་མེད། [མངློན]མཆིང་བུ། 

རིན་ཆེན་སློན་པློའི་ན་བཟའ། དཔེ་རྒྱན་གི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་དངུལ་ཆུའི་གབ་མིང་ཞིག་སྟེ། སེ་

དགེ་དྲུང་འཚོ་བ་གུ་རུ་འཕེལ་གིས་མཛད་པའི་སྨན་གི་བརྡ་བསྡུས་དང་གབ་མིང་འགའ་ཞིག་

བཀྲློལ་བ་བློ་གསལ་མགིན་པའི་རྒྱན་ལས། རིན་ཆེན་སློན་པློའི་ཕེ་མ་ནི་དངུལ་ཆུའི་གབ་མིང་

སྟེ། ངེས་ཚིག་ནི་རིན་ཆེན་སློན་པློ་ཞེས་དངུལ་གི་མིང་ཡིན་པས་དེ་དང་མདློག་མཚུངས་པ་ལ་

དཔེ་དངུལ་ཆུ་ན་བཟའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པའློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རིན་ཆེན་སློན་པློའི་ཕེ་མ། རིན་ཆེན་སློན་པློ་ཞེས་ལྕགས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་པས་དེའི་ཕེ་མའློ།། 

རིན་ཆེན་ཆེ་བ། [མངློན]གསེར། 

རིན་ཆེན་གཉིས་པ། [མངློན]དངུལ། 

རིན་ཆེན་སྙག་གི་འབྲུ། ཐང་སྨན་གི་ནང་ཚན་རད་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

རིན་ཆེན་སྙིང་པློ། [མངློན] ① ས་གཞི། ② རྣམ་ཐློས་སས། 

རིན་ཆེན་སྟེང་དགློན། འདེབ་མཁན་དང་འདེབ་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་

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

རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད། ① རིན་ཆེན་ཡློད་པའི་གཏེར་ཁ་དང་བང་མཛོད། ② ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་

རྒྱ་མཚོས་ས་འགྱུར་རིང་མའི་གཏེར་སྟློན་སངས་རྒྱས་བ་མ་ནས་མཆློག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གིང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་བར་གི་གཏེར་སྟློན་བརྒྱ་རའི་གཏེར་གཞུང་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་པའི་པློ་ཏི་

དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས་ཅན། 

རིན་ཆེན་བརག་པ། གསེར་དངུལ་ཟངས། མུ་ཏིག བྱུ་རུ་སློགས་རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་བརག་པ་སྟེ། 

བློད་ཀི་མཁས་པ་ཀརྨ་ཆག་མེད་དང་། ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེ། ཀུན་མཁེན་འཇིགས་མེད་གིང་

པ་སློགས་ཀིས་མཛད་པའི་རིན་པློ་ཆེ་བརག་ཐབས་ཀི་གཞུང་འགའ་ཞིག་ཡློད་ཅིང་། དེའི་ནང་། 

གསེར། དངུལ། ཟངས། ལྕགས། ལི། ཛྷཻ་ཀྵ�མ། ར་གན། མཁར་བ། གཡུ། བྱུ་རུ། མུ་ཏིག སློས་

ཤེལ། པདྨ་རཱ་ག དུང་། སྦུབ། སིལ་སྙན། དྲིལ་བུ། དཀར་ཡློལ། གློས་ཆེན་གི་རིགས་འགའ་

ཞིག་བཅས་ལ་བརག་དཔྱད་བེད་ཚུལ་བཤད་ཡློད། 

རིན་ཆེན་དང་པློ། [མངློན]གསེར། 

རིན་ཆེན་རྡུལ་བརེགས། [མངློན]རི་རྒྱལ་ལྷུན་པློ། 

རིན་ཆེན་སློང་པློ། [མངློན]བྱུ་རུའི་མིང་། 

རིན་ཆེན་དྲ་བ་ཅན་གིས་ཞུས་པ། འཕགས་པ་རིན་ཆེན་དྲ་བ་ཅན་གིས་ཞུས་པ་ཞེས་བ་བ་ཐེག་པ་

ཆེན་པློའི་མདློ།། བམ་པློ་གཅིག་དང་ཤློ་ལློ་ཀ་དྲུག་ཅུ་པ། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང་། 

ལློ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པློས་བསྒྱུར་ཅིང་། བནྡེ་དཔལ་བརེགས་ཀིས་ཞུས་པའློ།། 

རིན་ཆེན་བདུན། གཤམ་དུ་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་ཞེས་པར་གཟིགས། 

རིན་ཆེན་མདློག་བཟང་། [མངློན]གསེར། 

རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ། མཚན་གཞན་འབི་གུང་རིན་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར། འབི་གུང་གདན་རབས་བཅུ་བདུན་

པ་འདི་ཉིད་ཡུལ་ལྷ་བློ་སྟློད་དུ་ཕློ་བང་རྣམས་སས་གིང་བ་བར་ཡབ་བམས་པ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་

མཚན་ལེགས་ལན་རིན་ཆེན་དཔལ་བཟང་པློ་དང་ཡུམ་བསློད་ནམས་སྒློལ་མ་གཉིས་ཀི་སས་

སུ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༥༡༩ ལློར་སྐུ་བལམས། གཅུང་རིན་པློ་ཆེ་རྡློ་རེ་གགས་

པའི་རྣམ་སྤྲུལ་དུ་གགས། ཡི་གེ་འབི་ཀློག་སྦངས་པ་ལ་ཐློགས་མེད་དུ་མཁེན། དགུང་ལློ་བཅུ་

པ་ལ་མཁན་པློ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པློ་ལས་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་བཞེས། 

མཚན་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ཆློས་ཀི་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པློ་ཞེས་གསློལ། དབང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

ཆློས་ཀང་མང་དུ་ཞུས། ཁུ་བློ་རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ལས་འབི་གུང་པའི་ཆློས་མཛོད་

མཐའ་དག་གསན། དེ་བཞིན་ཀརྨ་པ་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེ། ཞྭ་དམར་ལྔ་པ་དཀློན་མཆློག་

ཡན་ལག་གཏེར་སྟློན་ཞིག་པློ་གིང་པ། མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་སློགས་ཡློངས་འཛིན་

དུ་མ་ལས་གསར་རིང་གི་དབང་ཆློས་མཐའ་ཡས་པ་གསན། མཐར་དགུང་ལློ་ང་བརྒྱད་ལ་

ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༥༧༦ ལློར་མཚེའུ་ཁར་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས། 

རིན་ཆེན་རྣམ་པ་གསུམ། གསེར་དང་། དངུལ། ཟངས། བཌཱཻུརྱ། མརྒད། མུ་ཏིག མུ་མེན། པདྨ་རཱཀ 

ཀེ་ཀེ་རུ། ཕ་ལམ། 

རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ། ① དཀློན་མཆློག་གསུམ། ② རིགས་ལམ་ཕ་མློ་འབེད་པའི་རྣམ་དཔྱློད། 

གཞུང་ལུགས་གདམས་པར་ཤར་བའི་ཉམས་ལེན། ཚིག་སྦློར་ཚུལ་ལ་མཁས་པའི་ངག་བཅས་

གསུམ། ③ གསེར་དངུལ་ཟངས། 

རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ།① བུད་མེད་ཀི་རྒྱབ་ཏུ་གློན་རྒྱུའི་པང་གདན་དང་འདྲ་བ་ཞིག ② གསེར་དང་། 

དངུལ། གཡུ། བྱུ་རུ། མུ་ཏིག་སྟེ་ལྔ་ལ་རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་ཟེར། ཡང་གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་

གཤའ་ཚེ་སྟེ་ལྔ་ལའང་རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་ཟེར། 

རིན་ཆེན་སྣ་བདུན། རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན་ཏེ་འཁློར་ལློ་རིན་པློ་ཆེ། ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ། བཙུན་མློ་རིན་པློ་ཆེ། 

བློན་པློ་རིན་པློ་ཆེ། གང་པློ་རིན་པློ་ཆེ། ར་མཆློག་རིན་པློ་ཆེ། དམག་དཔློན་རིན་པློ་ཆེ་བཅས་སློ།། 

རིན་ཆེན་སྣ་བཞི། གསེར། དངུལ། ཟངས། ལྕགས་བཅས་བཞི་སྟེ། དཔེར་ན། ལྷ་སའི་ཤར་ཕློགས་

སར་པའི་ཇློ་མློ་ཟེ་སེའི་རི་ལ་ལྕགས་ཀི་གཏེར་ཁ་དང་། བང་ཕློགས་ཀི་ར་ཁ་བག་ལ་ཟངས་ཀི་

གཏེར་ཁ། ནུབ་ཀི་ལ་དློང་གི་སྣེའུ་བག་ལ་དངུལ་གི་གཏེར་ཁ། ལྕགས་ཁ་རི་ལ་གསེར་གི་

གཏེར་ཁ་བཅས་ཡློད་ཟེར། 

རིན་ཆེན་བསྣལ་རིས། ཐང་ག་དང་ལེབས་རིས་ཀི་ཐློག་ཏུ་དཔག་བསམ་ལློན་ཤིང་གི་ཡལ་གར་

བསྐློན་པའི་རིན་པློ་ཆེའི་དྲ་བ་ཕེད་པའི་རྒྱན་ཞིག 

རིན་ཆེན་པགས་པའི་སྐྱེ་གནས། [མངློན]རི་དྭགས་གསེར་གི་མདློག་ཅན། 

རིན་ཆེན་སྤུངས་ཤད། དབུ་ཅན་གཞིར་བཞག་པའི་ཡིག་ཕེང་གཡློན་ཕློགས་ཀི་མགློར་ཡིག་འབྲུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསུམ་མ་ཚང་ན། འདི་ལ་བུ་འབི་དགློས་པའི་མིང་སྟེ། དེ་ཡང་རློགས་ཚིག་གི་ན་རློ་ཅན་དང་། 

ཚིགས་བཅད་ཀི་རང་མཐའ་འཁེལ་ཚེ་སྤུངས་ཤད་གཉིས་རེ་དང་། གཞན་ལ་རེ་རེ་འབི་དགློས་

ཤིང་། འདི་ལ་ཀློག་ཤད་ཀང་ཟེར། 

རིན་ཆེན་དཔལ། མེ་སྟག་ལློ་པ། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ་༡༣༣༣ལློར་སིད་བཟུང་ཡང་ཟླ་

བ་གཅིག་སློང་ནས་འདས། དེ་ནས་ཟླ་མ་དྲུག་རིང་བློན་ཆེན་སེལ་མུར་ཐཱ་ཤིས་སིད་བཟུང་། 

རིན་ཆེན་ཕེང་བ། རྒྱལ་པློ་ལ་གཏམ་བ་བའི་ཕིན་ཡིག་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའློ།། 

རིན་ཆེན་བང་མཛོད། རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་རྣ་ཚོགས་བཅུག་པའི་མཛོད་ཆེན་པློ། 

རིན་ཆེན་བག དགློན་པ་འདི་འདེབས་དུས་གསལ་པློར་མ་ངེས། རྒྱལ་བ་འབློམ་སྟློན་པས་ཕག་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ལྷུན་གྲུབ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རིན་ཆེན་དབང་སློན། ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའམ་ཨནྡ་སྙིལ་ཏེ་རིན་ཆེན་སློན་པློ། 

རིན་ཆེན་བིན། ཉི་མའི་མིང་སྟེ། ལྷུན་པློ་རི་རེར་རིན་ཆེན་བིན་ཤར་ན། སྐར་ཚོགས་མཁའ་ལ་རྒྱུ་

བའི་འློད་དང་བལ། ཞེས་གསུངས་སློ།།

རིན་ཆེན་འབྱུང་ལན། རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་ནང་ཚན་ཞིག ལྷློ་ཕློགས་དཔལ་ལན་ཞིང་གི་སངས་རྒྱས། 

རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས། ①[མངློན]རྒྱ་མཚོ། ② ས་གཞི། ③ སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་ཞིག 

རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། ས་གཉིས་

པ་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕིན་དང་ལན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནི་སྟློབས་ལ་སློགས་པའི་

ཡློན་ཏན་སེམས་བསྐྱེད་པའི་རེན་གི་དངློས་པློ་ཉིད་ཀིས་རིན་པློ་ཆེའི་འབྱུང་གནས་ལ་བུའློ།། 

རིན་ཆེན་སྦློར་བ། རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་སྨན་ལ་སེ་སྐབས་དུག་སེལ་བེད་པ། 

རིན་ཆེན་མང་། ①[མངློན]བརྒྱ་བིན། ② བདེ་གཤེགས་བེ་བག་པ་ཞིག 

རིན་ཆེན་མེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞིག 

རིན་ཆེན་སྨྱུག ཤིང་སྨན་ཞིག 

རིན་ཆེན་བརེགས་པ། [མངློན]རི་རབ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རིན་ཆེན་ཟླ་བས་ཞུས་པ། འཕགས་པ་རིན་ཆེན་ཟླ་བས་ཞུས་པ་ཞེས་བ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་མདློ།། 

ཤློ་ལློ་ཀ་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་བདུན་པ། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་བིཤུདྡྷ་སིདྷཱ་དང་ལློ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་

དཔལ་གིས་བསྒྱུར་ཏེ། སད་ཀི་པཎི་ཏ་བིཏྱཱ་ཀ་ར་སིངྷ་དང་ལློ་ཙཱ་བནྡི་དེ་བ་ཙནྟྲས་ཞུས་པའློ།། 

རིན་ཆེན་བཟང་པློ། ① ལློ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པློའི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས། ②[མངློན]གསེར། 

རིན་ཆེན་རི་གསུམ། རི་བློ་གངས་ཅན་དང་། རི་བློ་འབིགས་བེད། རི་བློ་མན་དྷ་ར་བཅས་གསུམ། 

རིན་ཆེན་རིགས་ལ་སྦིན་པ་རྣམ་པ་བཅུ། རིན་ཆེན་ལྕགས་ཟངས་བ་ལང་ར། གང་ཆེན་བུ་མློ་ཡུལ་

འཁློར་དང་། འདློད་པའི་ཆུང་མ་རང་གི་ཤའློ།། 

རིན་གཉིས་འཁློར་ལློ། [མངློན]དངུལ་སློར་མློ། 

རིན་གཉིས་ཊམ་ཀ དངུལ་དཀར་པློ་ལས་བཟློས་པའི་སློར་མློ། དངུལ་ཞློ་གང་དང་སྐར་གང་གི་ཚད་

ཡློད་པ་ཞིག་གི་མིང་།

རིན་མཉམ་བརེ་འཚོང་། ཕན་ཚུན་དྲང་བཞག་གིས་ཚོང་རྒྱབ་པ། 

རིན་ཐང་། གློང་གཞིའི་གནས་ཚད། རིན་ཐང་འཇལ་བ། རིན་ཐང་མེད་པ། རིན་ཐང་བལ་བ། རིན་

ཐང་ཚོད་རིས། ཁ་དན་ཚིགས་གནས་གསེར་ལས་རིན་ཐང་ཆེ། 

རིན་པ། ① གློང་གི་ཚད་གཞི། དངློས་རིན། ཟློག་རིན། རས་ཆའི་རིན་པ། རིན་པ་སློར་གཅློག རིན་པ་

གཅློད་པ། རིན་པ་སྙློམ་པ། རིན་གིས་ཉློ་བ། ② ཉློ་བེད་ཀི་དངུལ། ཤ་རིན། ཆང་རིན། འློ་རིན། 

རིན་པློ་ཆེ། ① ར་འགངས་ཆེ་བའི་རྒྱུ་དངློས་ནློར་བུ་ལ་བུ། ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ། རིན་པློ་ཆེའི་གཏེར་

མཛོད། གེགས་བམ་རིན་པློ་ཆེ། བཞུགས་ཁི་རིན་པློ་ཆེ། ② བ་སྤྲུལ་ཁག་ལ་འབློད་པའི་ཆེ་མིང་། 

རིན་པློ་ཆེ། མཁན་རིན་པློ་ཆེ། མཆློག་སྤྲུལ་རིན་པློ་ཆེ། དགེ་བཤེས་རིན་པློ་ཆེ། རེ་རིན་པློ་ཆེ། 

རིན་པློ་ཆེ་རྒྱལ་ཚ། ཕག་མློ་གྲུ་པ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་པློའི་སློབ་མ་ཁློ་ཕུ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་གཙོ་བློ་ཞིག་སྟེ། 

རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ས་ཕློ་ཁི་ལ་གཙང་གི་ཤབ་སྨད་དུ་འཁྲུངས། ཞང་པློ་གནུབས་ཀི་རྒྱལ་ཕན་

ཞིག་ཡིན་པས་རྒྱལ་བའི་ཚ་བློར་གགས། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་ཡློས་ལློར་ཁློ་ཕུར་ལྷ་

ཁང་དང་གྲྭ་ཤག་བཞེངས་ཏེ་སློབ་མ་འདུས་ནས་ཁིད་བཏབ་ཤིང་ཡློས་ལློ་ལ་འདས། 

རིན་པློ་ཆེ་གགས་པ་ཡེ་ཤེས། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་༡༢༤༠ལློར་ཡབ་དཔློན་མགློན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པློ་རྒྱལ་གི་སས་སུ་འཁྲུངས། གཞློན་ནུ་ལ་རེ་སྤན་ས་དང་མཇལ། ཟླར་དགློན་དུ་ཡི་གེ་འབི་

ཀློག་བསབས། དེ་རེས་རྒྱལ་བའི་བཀས་ཕག་མློ་གྲུར་བློན་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། ཆློས་ཁིད་རྣམས་

རློགས་པར་གསན། དེ་ནས་ས་སྐྱར་འགློ་མགློན་འཕགས་པའི་དྲུང་དུ་ཕེབས། ཞློགས་པ་རེ་ལ་

མདློ་སྡུད་པ་ཚར་རེ་ཙམ་མཁེན་པ་བྱུང་ནས་ཤེས་རབ་ཆེ་བར་གགས། སར་བཅུ་གཉིས་པ་ལ་

ཟབ་ཆློས་གསན་ནས་སྒྲུབ་པ་མཛད། ཞེ་གཉིས་པ་ལྕགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༢༨༡ལློར་དཔལ་ཕག་

མློ་གྲུ་པའི་གདན་སར་ཕེབས་ནས་ལློ་བརྒྱད་བཞུགས། དགུང་ལློ་ཞེ་དགུ་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་

ས་བི་སྤི་ལློ་༡༢༨༨ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

རིན་པློ་ཆེ་བཅུ་གཉིས་པ། བཅུ་གཉིས་རིང་མ་རིན་ཆེན་རྡློ་རེ། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་

༡༢༡༨ལློ་ནས་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༢༨༠ བར་དགུང་ལློ་རེ་གསུམ་བཞུགས། 

རིན་པློ་ཆེ་ཆློས་ཀི་དཔལ་བ། སགས་ཀི་གཞུང་དང་མན་ངག་སློགས་མཐའ་ཡས་པ་ལ་མཁས་ཤིང་། 

ལྷག་པར་དུས་ཀི་འཁློར་ལློ་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན། ཙོང་ཁ་པས་ཀང་བ་མ་འདི་ལས་དུས་འཁློར་

དང་སགས་ཀི་སྐློར་དུ་མ་ཞིག་གསན་ཡློད་པར་གསལ། 

རིན་པློ་ཆེ་སྟག་ཤ་དེ་ཝ། བལ་བཟའ་ཁི་བཙུན་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་བཙུན་མློར་བློན་སྐབས་

ཡབ་རྒྱལ་པློས་ནློར་སྐལ་དུ་གནང་བའི་ནློར་བུའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རེས་སུ་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་

ཁང་བཞེངས་སྐབས་སྦྲུལ་གི་པགས་པས་གཏུམས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སློ་འགམ་ཀླུ་ཁང་

ནང་དུ་སས་ཞེས་ལློ་རྒྱུས་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་གསལ། 

རིན་པློ་ཆེ་རྡློ་རེ་རིན་ཆེན། འབི་གུང་གདན་རབས་བརྒྱད་པ་འདི་ཉིད་འབི་གུང་གཞུ་སྨད་ཀི་སའི་ཆ་

ལས་འཇློན་མ་ཞེས་པའི་ཡུལ་དུ་ཡབ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་མཚན་གི་སས་སུ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་སྟག་སྤི་

ལློ་༡༢༧༨ལློར་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་དྲུག་པ་ལ་རེ་མཚམས་བཅད་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་

རྡློ་རེ་རིན་ཆེན་ཞེས་གནང་། ལློ་གཉིས་ཀི་བར་ཟབ་ཆློས་མང་དུ་གསན། དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་

ལ་ཕེབས་པ་ལྕགས་སྟག སྤི་ལློ་༡༢༩༠ལློར་འབི་གུང་གིང་ལློག་བྱུང་སྟེ་རེ་ཉིད་སྐུ་མཆེད་དང་

བཅས་པ་ཆློས་སློར་བ་རྡློ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཀློང་པློར་གདན་དྲངས། ལློ་གསུམ་བར་བཞུགས། དེ་

ལར་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་བར་ཚོགས་པ་བསྐྱངས་ནས་དགུང་ལློ་སློ་བདུན་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༣༡༤ ལློར་སྐུའི་དཀིལ་འཁློར་དག་པའི་དབིངས་སུ་ཐིམ། 

རིན་པློ་ཆེ་བདུན། པདྨ་རཱ་ག ཨིནི་ནཱི་ལ། བཻཌཱུརྱ། མརྒད། རྡློ་རེ་ཕ་ལམ། མུ་ཏིག བྱུ་རུ་བཅས་དང་། 

ཡང་ན་ བཻཌཱུརྱ། གསེར། དངུལ། རྡློ་ཤེལ། སྤུག མུ་ཏིག་དམར་པློ། རྡློའི་སྙིང་པློ་བཅས་སློ།། 

རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ལྔ། གསེར་ལ་སློགས་པའི་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ལྔའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། རིན་ཆེན་འབར་བ་ལས། 

གསེར་དངུལ་མུ་ཏིག་བྱུ་རུ་དང་། ནློར་བུ་རིན་ཆེན་རིན་ཆེན་ལྔ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། སློབ་

དཔློན་ཉིན་འབྱུང་ཟླ་བས། གསེར་དང་དངུལ་དང་ཟངས་དང་མུ་ཏིག་དང་། བྱུ་རུ་དང་ལྔར་རིན་

ཆེན་སྣ་ལྔའློ།། ཞེས་དང་། སློབ་དཔློན་ཤནི་པའི་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའི་འགེལ་པར། རིན་པློ་ཆེ་ལྔ་

ནི། མུ་ཏིག་དང་། གསེར་དང་། དངུལ་དང་། བྱུ་རུ་དང་། མུ་མེན་ནློ།། ཞེས་དང་། འདུལ་བ་

རྣམ་འབེད་ཀི་འགེལ་པ་ལས། རིན་པློ་ཆེ་རིགས་ལྔ་བཤད་པ་ལས། རིན་པློ་ཆེ་དམར་པློ་རྣམས་

སློ།། ཞེས་གསུངས།  དེ་ལྔའི་ངློ་བློ་ཡང་པཎི་ཏ་ཚུལ་ཁིམས་བསྐྱངས་ཀིས། བཻཌཱུརྱ་དང་། མེ་

ཤེལ་དཀར་པློ་དང་། རྡློ་ཡི་སྙིང་པློ་སྤུག་དང་། རིན་པློ་ཆེ་དམར་པློ་རྣམས་སློ།། ཞེས་གསུངས། 

དེ་ལྔའི་ངློ་བློ་ཡང་པཎི་ཏ་ཚུལ་ཁིམས་བསྐྱངས་ཀིས། བཻ་ཌཱུརྱ་ནི་རི་བློ་བཻ་ཌཱུརྱ་ལས་བྱུང་བས་

ན་བཻ་ཌཱུརྱ་ཞེས་བ་སྟེ། དེ་ནི་བློད་སྐད་དུ་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པ་ཞེས་པས་ཤས་ཆེར་སློན་པློའློ །། མེ་

ཤེལ་དཀར་པློ་ནི། ཤངྐ་ཤི་ལ་ཞེས་བ་སྟེ། དེ་ནི་དུང་གི་རྣམ་པ་ལར་མཆློག་ཏུ་དཀར་བ་དང་། 

རྡློའི་སྙིང་པློ་ནི་མརྒད་དློ།། སྤུག་ནི་རིན་པློ་ཆེ་ཁ་བློའ ློ།། དམར་པློ་ནི་པདྨ་རཱ་ག་ལ་བའློ།། ཞེས་

དང་། གཞན་ཡང་དབེ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡང་མཆིས་པས་སད་དཔྱློད་ལན་དག་གིས་དཔྱློད་ཅིག 

རིན་པློ་ཆེ་ལ་རེག་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། རྒློད་བག་གི་

བསམ་པས་རང་ལ་མི་དབང་བའི་ནློར་དང་མུ་ཏིག་ལ་སློགས་པའི་རིན་པློ་ཆེའམ་རིན་པློ་ཆེའི་

མིང་གིས་སྨློས་པ་དང་། དུང་དང་། རྔ་བློ་ཆེ་དང་། མཚོན་ཆར་རེག་པའློ།། 

རིན་པློ་ཆེ་ལ་རེག་པའི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས། ཆགས་སེམས་ཀི་སློ་ནས་རུང་བ་མ་

བས་པའ་ིགསེར་ལ་སློགས་པའ་ིརིན་པློ་ཆ་ེལ་རེག་གམ་རེག་ཏུ་བཅུག་ནས་བདག་གིར་བས་པའློ།། 

རིན་པློ་ཆེ་སངས་རྒྱས་སྙིང་པློ། འདིའི་ལློ་རྒྱུས་ཅུང་ཟད་ཚལ་པའི་དེབ་དམར་དང་། ཚལ་གུང་ཐང་

གི་དཀར་ཆག་ལས་གསལ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིན་པློ་ཆེའི་རྒྱན་བརྒྱད། ལློངས་སྐུ་རྣམས་ལ་རིན་པློ་ཆེའི་རྒྱན་བརྒྱད་དེ། དབུ་རྒྱན། སྙན་རྒྱན། 

མགུལ་རྒྱན། དཔུང་རྒྱན།དློ་ཤལ། སེ་མློ་དློ།། གདུ་བུ། སྐ་རགས་སམ་འློག་པག་རྣམས་ལ་ར་

བའི་རྒྱན་ཡང་ཟེར།དེའི་སྟེང་དུ་སྙན་གློང་ཨུཏྤལ་དང༌། རང་གདུབ་གཡེར་ཁ་སློགས་ཉེ་བའི་

རྒྱན་དུ་གགས་པ་རྣམས་སློ།། 

རིན་པློ་ཆེའི་རྒྱལ་པློ། [མངློན]གཡུ། 

རིན་པློ་ཆེའི་གདུགས། བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག 

རིན་པློ་ཆེའི་སྨན། རིན་གློང་ཆེ་བའི་ནློར་བུའི་རིགས་ཀི་སྨན་ཏེ། དེ་ལ་ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་མེར་

བསེགས་པའི་ཚེ་མི་ཞུ་བ་གཡུ་བྱུར་ལ་བུ་མི་ཞུ་བའི་ཁམས་ཀི་རིགས་དང་། མེར་བསེགས་

པའི་ཚེ་ཞུ་བ་གསེར་དངུལ་ལ་བུ་ཞུ་བའི་ཁམས་དང་གཉིས་མཆིས། 

རིན་པློ་ཆེའི་སྨན་གཙོ་བློ་དགུ། ༡ གསེར། ༢ དངུལ། ༣ཟངས། ༤ལྕགས། ༥ གཡུ། ༦ ཉ་ཕིས། 

༧ དུང་། ༨བྱུ་རུ། ༩ མུ་མེན་ནློ།། 

རིན་སྤུངས། རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གཞུང་རྒྱུད་དང་ཡར་ཀླུང་གཙང་པློའི་རེད་རྒྱུད་དུ་

ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་བམས་ཆེན་ཞློལ་དུ་ཡློད། 

རིན་སྤུངས་ཀ་རག གཞིས་རེ་ས་གནས་རིན་སྤུངས་རློང་ཁུལ་ནས་ཐློན་པའི་ཀ་རག་སྤུས་ལེགས་ཤིག 

རིན་སྤུངས་ཀུན་བཟང་པ། ཡབ་རིན་སྤུངས་པ་ནློར་བུ་བཟང་པློའི་སས་ཆེ་བ་ཡིན། འདིས་གློང་མ་

གགས་པ་འབྱུང་གནས་སྐུ་མཆེད་ཀི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཤིང་། ཡབ་མེས་ཀི་འཇའ་ས་དང་ལས་

ཀ་བངས་ཏེ་རིན་སྤུངས་པའི་རློང་དཔློན་མཛད་སྐབས་དཔལ་ལན་ས་སྐྱའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་

ཀུན་མཁེན་སངས་རྒྱས་འཕེལ་དང་གློ་རམ་པ་བསློད་ནམས་སེང་གེ་དང་མཆློད་ཡློན་འབེལ་ཏེ་

འབས་ཡུལ་སྐྱེད་ཚལ་གི་བཤད་གྲྭ་བཙུགས་ཤིང་། ར་ནག་ཐུབ་བསྟན་དགློན་འདེབས་པའི་

མཐུན་རྐྱེན་ཡང་མཛད། འཁྲུངས་རབས་ཀི་ལློ་ཚིགས་དང་མཛད་རྣམ་ཞིབ་པ་མ་རེད། 

རིན་སྤུངས་དགློན། རིན་སྤུངས། བཀྲ་ཤིས་སྨིན་གློལ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་

པའི་ས་ཕློ་བི་བ་སྤི་ལློ་༡༧༦༨ལློར་རིན་སྤུངས་སྐྱང་བཙུན་གཡུང་དྲུང་བསྟན་རྒྱལ་མཆློག་གིས་

ཕག་བཏབ་མཛད། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ཟུང་ཆུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རིན་སྤུངས་ངག་དབང་འཇིགས་གགས། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་ཕགསྤི་ལློ་༡༥༠༣ལློར་ཡབ་རིན་

སྤུངས་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སློབ་དཔློན་མཁས་པ་དུ་མ་བསྟེན་ནས་

རིག་གནས་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇློག་པའི་སློབས་པ་བརེས་ཤིང་མཁེན་རབ་ཀི་ཀློང་རྣམ་

པར་ཡངས་པས་རྒྱལ་པློ་པཎི་ཏའི་རྣམ་ཐར་བཟུང་ཞིང་། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༥༡༩ལློར་ས་སྐྱ་པཎི་ཏའི་རྣམ་ཐར་སྐལ་བཟང་ལེགས་ལམ་མཛད་པ་དང་། ལྕགས་སྦྲུལ་སྤི་

ལློ་༡༥༢༡ལློར་མངློན་བརློད་མཁས་པའི་རྣ་རྒྱན་དང་། མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༥༢༦་ལློར་སྙན་འགེལ་མི་

འཇིགས་སེངྒེའི་ང་རློ་བརམས། མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༥༥༧ལློར་ཤམ་བ་ལའི་ལམ་ཡིག་སློགས་

ཚིག་སྦློར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བསྟན་བཅློས་མང་དུ་མཛད་དེ་བློད་ཀི་རློམ་རིག་འཕེལ་རྒྱས་

ལ་ཕག་རེས་ཆེ། རེ་འདིས་ཧློར་གློས་བཟང་པློའི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པའི་རིགས་ལན་ཡློལ་བར་

གགས་པའི་བཀློད་པས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་བཞེངས་ཤིང་། རེ་ཀུན་དགའ་གློལ་མཆློག་པ་

རབ་གནས་སུ་གདན་དྲངས། ས་སྐྱ་དང་བང་བདག་པ་མ་མཐུན་པས་ས་སྐྱའི་རྒྱབ་རློགས་ངག་

དབང་འཇིག་གགས་པས་མཛད། ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༥༦༣ལློར་རིན་སྤུངས་པའི་དམག་གཡས་

རུ་བང་པའི་སྟེང་དུ་བཏེགས་པའི་ཚེ་སེ་པ་ངག་དབང་འཇིག་གགས་རང་ཡང་དཔུང་ཧྲག་དང་

བཅས་དམག་རྒྱབ་ཏུ་ཕེབས་སྐབས་ལམ་ཞློར་དུ་བ་རྒློད་གཤློངས་པ་རྣམས་བརྡུངས་པས་དགེ་

འདུན་པ་ཚོ་ལའང་འློ་བརྒྱལ་ཆེ་བ་བྱུང་། ལློ་དེ་གར་འབངས་གེན་ལློག་ལ་བུ་བས། དེ་རེས་རིན་

སྤུངས་པས་རྒྱལ་རེ་བ་དང་། འབློང་རེ་བ། སྣར་ཐང་སློགས་ལའང་དཔུང་འཇུག་ཁ་ཡར་བས་

ན་ཡང་དེ་དག་གི་རྒྱབ་སྐྱློར་ཞིང་ཤག་པས་བས་སྟབས་རིན་སྤུངས་པ་ཕམ་ཁ་བསྟུད་མར་བྱུང་

སྟེ་ངག་དབང་འཇིགས་གགས་ཀི་མངའ་ཐང་ཕལ་ཆེར་ཤློར་ནས་རིན་སྤུངས་པས་བློད་སིད་ལ་

ཐེ་གཏློགས་བ་བའི་ནུས་པ་ཉམས་སློ།

རིན་སྤུངས་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ། རིན་སྤུངས་ངག་དབང་འཇིགས་གགས་ཀི་ཡབ་ཡིན། འཁྲུངས་

འདས་དང་ལློ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་མ་རེད། སྤི་ལློ་༡༥༡༠ལློར་ཨེ་དང་གཉལ་ཁུལ་དུ་དམག་དྲངས་

ཤིང་གཙང་ཕློགས་ཀི་སེང་གེ་རེ་དང་། ལ་སྟློད་ལྷློ་ཕློགས་རྣམས་མངའ་འློག་ཏུ་བསྡུས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིན་སྤུངས་སྙན་འགེལ། སྙན་ངག་མེ་ལློང་གི་འགེལ་པ་སེང་གེའི་ང་རློ་ཞེས་བ་བ་ནི། དུས་རབས་

བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་སེ་པ་རིན་སྤུངས་པ་ངག་དབང་འཇིགས་གགས་ཀིས་མཛད་པའློ། 

རིན་སྤུངས་དློན་ཡློད་རྡློ་རེ། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༦༣ལློར་ཡབ་ཀུན་བཟང་པའི་

སས་སུ་འཁྲུངས། སྐུ་ནར་སློན་སྐབས་རློང་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀ་བཟུང་། རབ་བྱུང་

བརྒྱད་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༤༧༩ལློར་ཞྭ་དམར་ཆློས་གགས་ཡེ་ཤེས་དང་མཆློད་ཡློན་འབེལ་

ནས། ཀརྨ་ཆློས་གགས་རྒྱ་མཚོའི་བཞེད་པ་ལར་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༥༠༣ལློར་ལྷ་སའི་ཉེ་འདབས་

ས་ནག་མར་ཀརྨ་དགློན་གསར་ཐུབ་བསྟན་ཆློས་འཁློར་བཏབ་ནའང་སེ་འབས་ཀིས་བཤིག་པ་

སློགས་དུས་མི་བདེ་བ་ཆེན་པློ་བྱུང་། དློན་ཡློད་རྡློ་རེ་དགུང་ལློ་ང་གཅིག་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་

དགུ་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༥༡༢ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

རིན་སྤུངས་ནློར་བུ་བཟང་པློ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༠༣ལློར་ཡབ་ནམ་མཁའ་

རྒྱལ་པློའི་སས་སུ་འཁྲུངས། དེས་སྣེ་གདློང་དབང་གགས་པ་འབྱུང་གནས་ཀི་བློན་པློ་མཛད། 

ཡབ་མེས་ཀི་དུས་ལར་རློང་སློད་དང་ཁི་དཔློན་གི་ལས་ཀ་བངས། ཡར་ལུང་པ་ཨ་འབུམ་གིས་

བཀློད་པའི་རིན་སྤུངས་པའི་གདུང་རབས་ནང་། ནློར་བུ་བཟང་པློས་དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་ནས་

རིན་སྤུངས་འགན་བཞེས། བགས་དམར་ཆློས་སེ་རིང་པའི་འདབས་སུ་སྤིལ་བུ་བརྒྱ་ཕག་ཙམ་

བརིགས་ཏེ་ཐློས་བསམ་སློམ་པ་ཚུལ་བཞིན་བེད་པའི་འདུས་གྲྭ་བཙུགས་པ་སློགས་རིས་མེད་

ཀི་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལ་བསྙེན་བཀུར་བ་ན་མེད་པ་མཛད། ཕག་མློ་གྲུ་པའི་གདུང་རྒྱུད་

རྣམས་དང་དབློན་ཞང་འབེལ་བས་ཆབ་སིད་ཀི་ནང་ལ་མཐློང་བཟློས་ཆེ། རིན་སྤུངས་བམས་

ཆེན་བཞེངས། སྤི་ལློ་༡༤༦༦ལློར་འདས།

རིན་སྤུངས་པ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་སྐབས་སུ་ཕག་གྲུ་སེ་སིད་དབང་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་

ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གཞིས་ཀ་རིན་སྤུངས་ཀི་རློང་དཔློན་དང་། ས་སྐྱའི་དཔློན་ཆེན། ཆུ་

མིག་གི་ཁི་དཔློན་བཅས་སུ་བསྐློས། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་སྦྲུལ་ལློར་རིན་སྤུངས་ཀུན་བཟང་

པས་ས་སྐྱ་པ་སངས་རྒྱས་འཕེལ་དང་ཀུན་མཁེན་གློ་རམས་བསློད་ནམས་སེང་གེ་དང་མཆློད་

ཡློན་དུ་འབེལ་ཏེ་འབས་ཡུལ་སྐྱེད་མློས་ཚལ་གི་བཤད་གྲྭ་བཙུགས་ཤིང་། ས་ཁི་ལློར་ར་ནག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་གི་དགློན་པ་འདེབས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་མཛད། དེའི་སས་དློན་ཡློད་རྡློ་རེ་

ལྕགས་གང་ལློར་སྐྱིད་ཤློད་ཕློགས་སུ་དཔུང་འཇུག་བས། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་གང་ལློར་སེ་

པ་ཞིང་ཤག་པ་ཚེ་བརན་རྡློ་རེས་གེན་ལློག་བས་པས་རིན་སྤུངས་པའི་སིད་དབང་ཤློར། 

རིན་སྤུངས་མཚོ་སྐྱེས་རྡློ་རེ། ཡབ་རིན་སྤུངས་ནློར་བཟང་པའི་སས་སུ་འཁྲུངས། དེས་དཔུང་སྟློབས་

ལ་བརེན་ནས་ཡར་ལུང་མཁར་ཐློག་གི་རློང་བཟུང་། དེའི་ཚེ་སྣེ་གདློང་སེ་སིད་ངག་གི་དབང་

ཕྱུག་གཤེགས་ཏེ་གདུང་རྒྱུད་སྐུ་ན་ཕ་སྐབས་ཕློ་བང་སྣེ་གདློང་རེའི་དཔློན་ཚབ་དང་ཐེལ་གཏློང་

མཛད། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༤༩༡ ནས་ལློ་དགུའི་རིང་རིན་སྤུངས་མཚོ་

སྐྱེས་རྡློ་རེ་དཔློན་ཚབ་ཐེལ་གཏློང་ཞེས་བ་བ་དློན་དུ་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་སིད་ཀི་ཁ་ལློ་བསྒྱུར། ཁློང་

གིས་དཔློན་ཚབ་དབང་སྒྱུར་བེད་རིང་ཕག་གྲུའི་བློན་པློ་གཞན་རྣམས་མ་མགུ་བས་ཡར་ལུང་

ནང་སེ་གཟར་ཡང་ཡང་བྱུང་རུང་རིན་སྤུངས་པའི་དཔུང་སྟློབས་ལ་འགན་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་བྱུང་

ཞིང་། རིན་སྤུངས་པའི་སྟློབས་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་རྒྱས་པས་དབུས་གཙང་ཡློངས་ལ་དབང་སྒྱུར་

བེད་ཐུབ་པའི་རྨང་གཞི་ཆགས། རིན་སྤུངས་མཚོ་སྐྱེས་རྡློ་རེ་དང་དློན་ཡློད་རྡློ་རེས་གཙོ་བས་

པའི་སེ་དཔློན་རྣམས་སྣེ་གདློང་དུ་འཚོགས་ཏེ་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༩༩ལློར་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་

གགས་པ་དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་གཞེས་པ་སྣེ་གདློང་གི་ཁིར་བཏློན། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ལྕགས་

ར་སྤི་ལློ་༡༥༡༠ལློར་མཚོ་སྐྱེས་རྡློ་རེ་འདས། 

རིན་སྤུངས་མཚོ་ལ། ལ་ཞིག་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པློའི་རེད་རྒྱུད་ཀི་ལྷློ་འགམ་

དུ་ཡློད་ཅིང་དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༥༤༣༨ཡློད། 

རིན་བིན། རིན་གློང་སྤད་པ། 

རིན་བལ། རིན་ཐང་དང་བལ་བ་ཞེས་ཤིན་ཏུ་ར་ཆེ་བ། 

རིན་འབབ། རིན་གློང་གི་འབློར་ཚད། 

རིན་འབེབས་པ། ① རིན་གཅློག་པ། ② རིན་གློང་རྒྱབ་པ། 

རིན་འབྱུང་། རིན་ཆེན་འབྱུང་ལན་ཏེ། རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་ཡ་གལ་ལྷློའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། 

རིན་ཚད། གློང་ཐང་གནས་ཚད། རིན་ཚད་འློས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིབ། ① བ་ཚིག ཤིང་སློགས་ཀིས་འཚེ་ལྷས་རིབ་པའི་བ་བ། ངས་རིབ་མ་རིབ་དགློས། ② སིབ་

ཀི་བརྡ་རིང་སྟེ། ཉིན་སིབ་ལ་ཉིན་རིབ་ཟེར་བ། ③ དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་བརྡ་རིང་སྟེ། ཡུད་ཙམ་

ལ་རིབ་ཙམ་ཟེར་བ། 

རིབ་མ། རྡློ་ཤིང་དང་ཚེར་མས་གང་གི་ཚུལ་དུ་བསྐློར་བའི་ར་བ། ཚལ་ཞིང་རྣམས་རིང་མས་བསྐློར་བ། 

རིབ་མ་གཅིག་ལ་འཛུགས་ཤིང་གསུམ་དགློས། ཕློ་རྒློད་གཅིག་ལ་བློ་རློགས་གསུམ་དགློས། 

རིབ་རེ། རྒྱན་འཛུགས་སློགས་རེད་སྐབས་གཡློ་རྫུན་བས་པ། བག་རྒྱབ་དུས་རིབ་རེ་ན་ཀུན་གིས་འཕ། 

རིབ་རིབ། ① དུས་ཡུན་ཡུད་ཙམ་མས་འཁྱུག་ཙམ། སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་རིབ་རིབ་ཅིག་མཐློང་བྱུང་། 

② གཟུགས་སྣང་གསལ་ལ་མི་གསལ། མུན་ནག་ནང་དུ་རིབ་རིབ་ཅིག་མཐློང་བ། 

རིབ་ཙམ། ① ཧྲིབ་ཙམ་མས་ཅུང་ཟད་ཙམ། ཁློད་རང་རིབ་ཙམ་སྒུག་རློགས། ② ཁམ་པའི་རྣམ་

པའམ་གཡའ་ཡློད་པ། རིབ་ཙམ་ཞིག་འདུག་པས་བློ་འཁེལ་རྐྱང་བེད་མི་ཉན། རིམ་ཁད་ཀི་ལ་

བ། གློ་གནས་དབུལ་ཕྱུག་སློགས་ཅི་རིགས་ཐློག་གི་མཐློ་དམན་གི་ལ་བ་ལ་བརློད། 

རིམ་ཁད་ས་བློགས། ས་ཞིང་རབ་འབིང་གི་བློགས་མ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

རིམ་གིས། གློ་རིམ་ལན་པ། 

རིམ་གིས་པ། ① ཐེམ་སྐས་ལར་འློག་ནས་ཡར་རིམ་བཞིན་བགློད་པ། ② བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ལུགས་

ཀི་ཕག་ཆེན་བསློམ་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། ལམ་ཐུན་མློང་བ་དང་། དབང་དང་། བསྐྱེད་རློགས་སློགས་

སློན་དུ་འགློ་དགློས་ཤིང་། དེ་ནས་མཉམ་བཞག་གི་ངང་རང་གི་སེམས་ཀི་སྐྱེ་གནས་འགག་

གསུམ་དཔྱད་པས་གང་དུའང་མ་གྲུབ་མ་མཐློང་བའི་ཚེ་སེམས་ངློ་འཕློད་པའློ།། 

རིམ་གིས་མཆེད། ཇེ་ཆེར་སློང་བ། 

རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས། རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་གང་ཞིག་འབས་བུ་ཕི་མ་

གསུམ་མངློན་དུ་བེད་པའི་རིགས་ཅན། 

རིམ་གིས་པའི་དག་བཅློམ་འབས་གནས། ཁམས་གསུམ་གི་ཉློན་མློངས་རྣམས་རིམ་གིས་སངས་

པའི་ཉན་ཐློས་དག་བཅློམ་པ། 

རིམ་གིས་པའི་ཕིར་མི་འློང་བའི་འབས་གནས། མཐློང་ལམ་ཐློབ་རེས་སུ་འདློད་ཉློན་དགུ་པ་སངས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

པའི་ཉན་ཐློས་སློབ་པ་འབས་གནས། 

རིམ་གིས་པའི་ཕིར་མི་འློང་ཞུགས་པ། ཕིར་འློང་ཐློབ་རེས་སུ་སློམ་སང་ཉློན་མློངས་སང་བའི་སྦློར་

བ་རང་རྒྱུད་ལ་ཐློབ་པའི་ཕིར་འློང་འབས་གནས། 

རིམ་གིས་པའི་ཕིར་འློང་འབས་གནས། མཐློང་ལམ་ཐློབ་རེས་སུ་འདློད་ཉློན་དྲུག་པ་སངས་པའི་ཕིར་

འློང་འབས་གནས། 

རིམ་གིས་པའི་ཕིར་འློང་ཞུགས་པ། མཐློང་ལམ་ཐློབ་རེས་སུ་སློམ་སང་ཉློན་མློངས་སློང་བའི་རྒྱུ་བ་

རང་རྒྱུད་ལ་ཐློབ་པའི་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས། 

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

དབིན་སྐད་དུ་roundsཟེར། 

རིམ་གས། ① གལ་རིམ་འདྲ་བའི་ནང་ལ་སྤི་ཚོགས་ཀི་ཐློབ་ཐང་མི་འདྲ་བར་ཕེ་ནས་བྱུང་བའི་རིམ་

པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན་ཞིང་པའི་ནང་གི་ཞིང་དབུལ་དང་ཞིང་འབིང་ལ་བུ། ② གལ་རིམ་གི་

འབྱུང་ཁུངས་མི་འདྲ་ནའང་འདྲ་བ་རེ་ཟུང་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་པ་

དཔེར་ན་ཀད་པའི་ངལ་རློལ་གཙོ་བློ་བེད་མཁན་ཤེས་ཡློན་ཅན་ལ་བུ། 

རིམ་གློ། ① བསྙེན་བཀུར་རམ་བཀུར་སྟི། རིམ་གློ་བ་ན་མེད་པ། ② བར་ཆད་སེལ་བའི་གཏློ་བཅློས། 

རིམ་གློ་སྐྱེད། ཟས་གློས་དང་སློད་ཁང་སློགས་ལ་རློག་གང་ཟབ་བས། 

རིམ་གློ་གནད་སྨིན། ཞབས་བརན་གི་བ་བ་བས་པ་དེ་སྐབས་དློན་གནད་ཆེ་བའི་ཐློག་ཏུ་སྨིན་པ། 

རིམ་གློ་བ། ① ཞབས་ཕིའམ་ཞབས་ཏློག་པ། ② ཞབས་བརན་སྒྲུབ་མཁན། 

རིམ་གློའི་ལས། ① བཀུར་སྟིའི་ལས་ཀ ② ཞབས་བརན་གི་བ་བ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་to sortཟེར། 

རིམ་གཅིག་གནས་ཡུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་one-lecel addressཟེར། 

རིམ་འགློས། རིམ་པ་ལར་རམ་གློམ་པ་རིམ་བགློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིམ་བརྒྱུད། ཆློས་དང་རིག་གནས་ཀི་བརྒྱུད་ཚུལ་རིམ་པ་བཞིན་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ། 

རིམ་བསྒྲུབ། ར་བསྒྲུབ་བཞིན་མི་བེད་པར་ས་མ་ས་མའི་སྟེང་དུ་དྷུ་ཝ་བསེས་པའི་སློ་ནས་རེས་མ་

རེས་མ་རིམ་གིས་སྒྲུབ་པ། 

རིམ་ལྔ། གསང་འདུས་ཀི་ལམ་རིམ་པ་ལྔ་ནི། ངག་དབེན་དང་། སེམས་དབེན། སྒྱུ་ལུས། འློད་

གསལ། ཟུང་འཇུག་གློ 

རིམ་ཅན། རིམ་བཞིན། 

རིམ་ཅན་ཁློ་ནར་སྐྱེ་བ། ཤེས་བཟློད་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་འདི་དག་རིམ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བ་དང་། ཅིག་

ཆར་དུ་སྐྱེ་བ་སློགས་བཞེད་ཚུལ་འགའ་ཡློད་ཀང་། བེ་བག་སྨ་བས། ར་ཟམ་པར་འགློ་བ་ལར་

རིམ་ཅན་ཁློ་ནར་སྐྱེ་བ་ལས། ཅིག་ཅར་དུ་སྐྱེ་བར་མི་ འདློད་དེ། དང་པློར་འདློད་ཁམས་ཀི་སྡུག་

བསལ་ཆློས་བཟློད་སྐྱེ། དེ་ནས་དེའི་སྡུག་བསལ་ཆློས་ཤེས་སྐྱེ། དེ་ནས་ཁམས་གློང་མ་གཉིས་

ཀི་སྡུག་བསལ་རེས་བཟློད་སྐྱེ། དེ་ནས་དེ་གཉིས་ཀི་སྡུག་བསལ་རེས་ཤེས་ཏེ་སྐད་ཅིག་མ་བཞི་

དང་། བདེན་པ་ལྷག་མ་གསུམ་ལའང་དེ་བཞིན་དུ་སྦར་ནས་རིམ་པར་སྐྱེ་བར་འདློད་དློ།། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་iteration stepཟེར། 

རིམ་ཉམས་རིམ་སྟློངས། རིམ་བཞིན་སྐྱློ་རུ་སློང་བ་དང་། རིམ་བཞིན་ཁིམ་གཞིས་སྟློངས་པ། 

རིམ་ཉམས་སུ་འགློ་བ། རིམ་བཞིན་པར་ཆགས་པ། 

རིམ་གཉིས། རིམ་པ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་ཚིག

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

དབིན་སྐད་དུ་level number.rankཟེར། 

རིམ་དང་རིམ་མིན། ཉི་མ་ལ་མཚོན་ན། ཀར་ཊ་སློགས་ཁིམ་དྲུག་ལ་གནས་པའི་ཚེ་རིམ་པ་དང་། 

ཆུ་སིན་སློགས་ཁིམ་དྲུག་ལ་གནས་པའི་ཚེ་རིམ་མིན་ཞེས་ཟེར། གཟའ་ལྔ་དང་མཇུག་རིང་

ལའང་རིགས་འགེའློ།། 

རིམ་འདས་དྲ་མིག 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།  ༼ར༽

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་hypergridཟེར། 

རིམ་འདས་རིས་འཁློར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་supercomputerཟེར། 

རིམ་པ། ས་ཕིའམ་མཐློ་དམའི་ཁད་པར་ལ་གཞིགས་ནས་བསྒིགས་པའི་སྟར་ཕེང་། གློ་རིམ། བང་

རིམ། མཐློ་རིམ། དམའ་རིམ། ས་ཕིའི་རིམ་པ། ས་བབ་རིམ་གིས་གཞློལ་བ། རིམ་པ་ཁག རིམ་

པ་སློ་སློ།། རིམ་པར་ཕེ་བ། རིམ་པ་འབེབས་པ། རིམ་པ་ཁིགས་ཆགས་སུ་གནས་པ། རྒན་རིམ། 

རིམ་པ་ལར་བེད་པ། རི མ་དང་གཉིས། ཅི་དང་ཅི་འདློད་ཀི་བ་བའི་རིམ་པ་མ་འཁྲུལ་བ། དབིན་

སྐད་དུ་hierarchicalཟེར། 

རིམ་པ་ལྔ་པ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་བརམས་པའི་གསང་སགས་སྐློར་གི་བསྟན་བཅློས་ཤིག 

རིམ་པ་ལྔའི་དློན་མདློར་བཤད་པ་རྣལ་འབློར་པའི་ཡིད་འཕློག པཎི་ཏ་ཐུབ་པ་དཔལ་བཟང་པློས་

མཛད་པ། ལློ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀིས་བསྒྱུར་པའློ།། 

རིམ་པ་ཅན་གི་རྒྱན། དློན་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། མཚོན་བ་དཔེ་ཅན་གི་ཁད་ཆློས་འགའ་

ཞིག་སློན་ལ་བཀློད་པ་དེ་རྣམས་མཚོན་བེད་དཔེའི་དངློས་པློས་གློ་རིམ་བཞིན་དུ་མཚོན་པར་

བེད་པའི་རྒྱན་ཞིག 

རིམ་པ་གཉིས། སགས་ལམ་གི་བསྐྱེད་རིམ་པ་དང་། རློགས་པའི་རིམ་པ་གཉིས་སློ།། 

རིམ་པ་གཉིས་པའི་སྦློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག སློ་སློར་སྡུད་དང་བསམ་གཏན་དང་། ། སློག་རློལ་དེ་བཞིན་

འཛིན་པ་དང་། རེས་སུ་དྲན་དང་ཏིང་འཛིན་རྣམས། ། སྦློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ཏུ་བཤད། ཅེས་སློ།། 

རིམ་པ་ལར་སྙན་འབུལ་ཞུ་བ། གློ་རིམ་བཞིན་དུ་སྙན་སྒློན་ཞུ་བ། 

རིམ་པ་བསྟར་ཆགས། གཅིག་རེས་གཅིག་གིས་བསྣློལ་ཞིང་ཚར་དུ་དངར་བ་ལར་དུ་ཡློད། 

རིམ་པ་དང་པློ་གཉིས། ཕ་རགས། དངློས་གྲུབ་གཉིས་ནི་ཐུན་མློང་དང་མཆློག་གི་དེའློ།། 

རིམ་པ་བལ་བའི་གབ་ཚིག གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་གསུམ་པ། ཚིག་གང་ཞིག་གློ་རིམ་དུ་བསྒིགས་ན་གློ་བདེ་

བ་ཡློན་ཀང་། དེ་ལར་མ་བས་པར་གློ་རིམ་ཤིན་ཏུ་དཀྲུགས་ནས་བཀློད་པའི་དབང་གིས་བརློད་དློན་

གསལ་པློར་མ་གློ་བ་མགློ་རྨློངས་པར་བེད་པ་རིམ་པ་བལ་བའི་གབ་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིམ་པ་བཞིན། ཅིག་ཅར་མིན་པའམ་དུས་གཅིག་ཏུ་མ་ཡིན་པ། གློང་འློག་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦར་བ། 

རིམ་པ་བཞིན་དུ་འགྱུར་བ། རིམ་བཞིན་བྱུང་བ། 

རིམ་པ་འབིང་ཐ་གསུམ། ལེགས་ཉེས་བར་གསུམ་གི་རིམ་ཚད། 

རིམ་པ་ལྷག་པློ་བརིག་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། གཞི་མི་

བརན་པའི་སར་རམ་ཆར་ཆུ་བྱུང་བའི་དུས་སུ་གནློད་པ་སྲུང་བའི་ཐབས་མ་བས་པར། ཉི་མ་

གཅིག་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་རིག་པ་རིམ་པ་གསུམ་ལས་ལྷག་པར་བརིགས་པའློ།། 

རིམ་པའི་ས་རང་། འདིར་ཉི་མ་ལ་མཚོན་ན་ཀར་སེང་བུ་མློ་སྟེ་ལྷློ་བགློད་ཀི་ཁིམ་དང་པློ་གསུམ་ལ་

ཉི་མ་འགློ་བའི་ས་རང་ལ་གནས་པ་ཞེས་བའློ།། 

རིམ་པའི་ཕི་རང་། འདིར་ཉི་མ་ལ་མཚོན་ན་སང་སིག་གཞུ་སྟེ་ལྷློ་བགློད་ཀི་ཁིམ་ཕི་མ་གསུམ་ལ་ཉི་

མ་གནས་པའི་ཚེ་རིམ་པའི་ཕི་རང་ལ་གནས་པ་ཞེས་བའློ།། 

རིམ་བྱུང་། གཅིག་རེས་གཅིག་མཐུད་དུ་མང་པློར་བྱུང་ཟིན་པ་རྣམས། 

རིམ་བློན། རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཕེབས་པ། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་layered networkཟེར། 

རིམ་འབློར། ཡི་གེ་དང་མི་སློགས་རིམ་བཞིན་སེབས་པ་ལ་བུ། 

རིམ་མིན། གློ་རིམ་ལློག་པ། 

རིམ་མིན་གི་ས་རང་། འཁློར་ལློ་མ་བསྣན་པར་འཁློར་ཕེད་དློར་ན་རིམ་མིན་གི་ས་རང་ཡིན་པས། 

དེའི་ཚེ་ཉི་མ་ལ་མཚོན་ན་ཆུ་སིན་བུམ་པ་ཉ་ཁིམ་གསུམ་གང་རུང་ལ་གནས་ཡློད་པ་རེད། 

རིམ་མིན་གི་ཕི་རང་། འཁློར་ལློ་བསྣན་ནས་འཁློར་ཕེད་དློར་ན་རིམ་མིན་གི་ཕི་རང་ཡིན་པས་དེའི་

ཚེ་ཉི་མ་ལ་མཚོན་ན་ལུག་གང་འཁིག་པ་གསུམ་གང་རུང་ལ་གནས་སློ།། རིམ་པའི་ས་རང་ཀར་

སེང་བུ་མློ་གསུམ་གང་རུང་ལ་ཉི་མ་གནས་ཚེ་འཁློར་ཕེད་མ་དློར་བས་རིམ་པའི་ས་རང་ཟེར། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་nolayered networkཟེར། 



  1471  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རིམ་འཛར་དུ་འཁློད་པ། རིམ་པ་བསྒིགས་ནས་འཁློད་པ་སྟེ། གན་རྒྱ་སློགས་ཀི་མཇུག་ཏུ་ཐེའུ་རིམ་

པ་བཞིན་དུ་འཁློད་པ། 

རིམ་བཞི། སར་མི་དྲག་གི་གློ་གནས་ཤིག 

རིམ་བཞིན། རིམ་པ་བཞིན་གི་བསྡུས་ཚིག 

རིམ་འློག་ཁིམས་ཁང་། རིམ་པ་འློག་མའི་ཁིམས་ཁང་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

རིམ་འློག་ཞིབ་དཔྱློད་ཁང་། རིམ་པ་འློག་མའི་ཞིབ་དཔྱློད་ཁང་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

རིམ་ལེན་དངུལ་བུན། བུ་ལློན་གཡར་བསྡུ་བེད་སྟངས་ཤིག 

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

དབིན་སྐད་དུ་recursionཟེར། 

རིམ་གསབ། ཅིག་ཤུལ་གཅིག་གིས་འཚབ་པ། ལས་འཛིན་གློ་གནས་རིམ་གསབ་ཀིས་གཏློང་བ། 

རིམས། འཇུག་སློ་དྲུག་ནས་རིམ་བཞིན་དུ་ལུས་ལ་ཞུགས་པའམ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་རིམ་གིས་

འགློ་བ་ལ་རིམས་ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེ་ལ་ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་འབྲུམ་བུ་དང་། གག་ལྷློག རྒྱུ་

གཟེར། ཆམ་པ་བཅས་རིགས་ལྔ་མཆིས། ཆམ་རིམས། རིམས་ཀིས་བཏབ་པ། རིམས་མི་

བཟད་པ། སྦྲང་འབུས་རིམས་ནད་སེལ་བ། 

རིམས་འགློག་འཕློད་བསྟེན། འགློས་ནད་འགློག་པའི་སྨན་ཐབས། 

རིམས་འགློག་བ་རིམ། འགློས་ནད་འགློག་པའི་བ་བའི་རྒྱུད་རིམ། 

རིམས་ཆམ། རིམས་ནད་དང་བསློངས་ནས་གཞན་ལ་འགློ་བའི་ཆམ་པའི་ནད་རིགས་ཤིག་གི་མིང་། 

རིམས་ཉིན་གཅིག་པ། རིམས་ནད་ཤ་ལ་བབས་པའི་མིང་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་

པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བ་ཻསློན་ལས། ཤ་ལ་བབས་པ་ལ་རིམས་ཉིན་གཅིག་པ་ཞེས་བ་

སྟེ་ལུས་ལ་རྔུལ་མང་ལ་ཤ་དྲློད་ཆེ་ཞིང་ལུས་དང་ཤེས་པ་ལྕི་བ་དང་ཚ་བའི་ནད་ཟུག་ཉིན་རེ་ལ་

ལན་རེ་ལང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རིམས་ཉིན་བཞི་པ། རིམས་ནད་རུས་ལ་བབས་པའི་མིང་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་

པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བ་ཻསློན་ལས། རུས་ལ་བབས་པ་ན་ཉིན་བཞི་པ་ཡི་རིམས་ཡིན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པས་ཁད་པར་རེད་པ་དང་ཡན་ལག་གི་རང་དང་རུས་པ་ཚིགས་གཞི་ན་བ་དང་། ཀད་པར་

བབས་པའི་ཚེ་མགློ་འཁློར་ལ་ཆམ་པས་འདེབས་ཤིང་སྟློབས་ཆེ་ན་ཁ་ཡློ་ལ་མིག་སེ་བ་སྟེ་

གདངས་ཟུམ་མེད་པ་གཟའ་ཕློག་པ་དང་མཚུངས་པའློ།། ཞེས་གསུངས། 

རིམས་ཉིན་གསུམ་པ། རིམས་ནད་ཚིལ་ལ་བབས་པའི་མིང་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་

མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་སློན་ལས། ཚིལ་ལ་བབས་པ་ན་རིམས་ཉིན་གསུམ་

པ་ཡིན་ཏེ། ཁད་པར་དུ་གཉིད་ཆེ་ལ་ལུས་པློ་ཤིན་ཏུ་ལྕི་ཞིང་རླུང་མཁིས་ཤས་ཆེ་ན་དང་པློ་མགློ་

ལ་འབབ་པ་དང་། བད་མཁིས་གཉིས་ཤས་ཆེ་ན་སྐེ་དང་ཕག་པར་བབས་པ་དང་། རླུང་དང་བད་

ཀན་ཤས་ཆེ་ན་རེད་པར་འབབ་ཅིང་ཉིན་རེ་བདེ་བ་ལ་ཉིན་གཉིས་རེ་བསྟུད་ནས་ན་བའློ།། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རིམས་རིང་། ན་ནས་ཡུན་རིང་པློ་སློང་བའི་རིམས་ནད། 

རིམས་དྲག་པློ། འགློས་ནད་ཚབས་ཆེན། 

རིམས་བདག འགློ་བའི་ནད་ཀི་བདག་པློ། 

རིམས་ནད། འགློས་ནད། རིམས་ནད་སློན་འགློག རིམས་ནད་ཐར་མ། 

རིམས་ནད་རྨློངས་བུ། བད་ཀན་ཤས་ཆེ་བའི་རིམས་ནད་ཅིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་སེམས་རྨློངས་

ཤིང་། ལུས་ལྕི་བ། གཉིད་བཀག་མི་ཐུབ་པ་འཐིབས་པར་འབྱུང་བ་ཞིག 

རིམས་པ། [རིང]བིམས་པ། 

རིམས་མི་བཟད་པ། འགློས་ནད་བཟློད་དཀའ་བ། 

རིམས་སྨློན། གཉན་ནད་དང་འདློམས་པའི་རིམས་ཤིག 

རིམས་ཚད། ཚ་བ་དང་འདྲེས་པའི་འགློས་ནད། 

རིམ་ཚད་ལྔ། བལ་ནད། འབྲུམ་ནད། རྒྱུ་གཟེར། གག་ལྷློག ཆམ་རིམས་རྣམས་སློ།། 

རིམས་གསར། གསར་དུ་འགློས་མ་ཐག་པའི་རིམས་ནད་ཀི་མིང་། 

རིའི་རྒྱལ་པློ། [མངློན]རི་རབ། 

རིའི་ཉིན་སིབ། རིའི་ལྷློ་བང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རིའི་རྣ་བ་ཅན། [མངློན]ས་གཞི། 

རིའི་དཔུང་པ། རིའི་དབུས་ལ་ལློས་པའི་གཡས་གཡློན་གི་ཕག་པ། 

རིའི་ཕར་རྒྱབ། རིའི་རྒྱབ་ལློགས། 

རིའི་ཕུར་བུ། [མངློན]ས་གཞི། 

རིའི་དབིབས། རི་རེའི་དབིབས་ལ་ཟེར། གནའ་བློའི་རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་ནང་གི་རིའི་དབིབས་སྣ་ཚོགས་

ལ་དབེ་ཡློད། དཔེར་ན། གནམ་གི་ཀ་དབིབས་རེ། པདྨའི་དབིབས་ཀི་རེ། རྒས་པློ་ལྔའི་དབིབས་

རེ། སེང་གེའི་དབིབས་རེ། རིའི་ཡློམ་འབློག རི་ལ་སྐྱེས་པའི་འདག་རས་ཀི་ཤིང་བེ་བག་ཅིག 

རིའི་རུས་སལ། [མངློན]རི་ལས་འློང་བའི་ཚོན་རི། 

རིའུ་ལྕག བློད་ཤློག་གི་རྒྱུ་ཆ་རུང་བའི་མེ་ཏློག་ཞིག

རིལ། ① དབིབས་ཟླུམ་པློ་སྟེ། རྡློ་རིལ། རྡློ་རིལ་རིལ། གྲུག་རིལ། སྐུད་པ་གྲུག་རིལ་གཅིག གྲུ་གུ་

རིལ་མློ་ཞེས་པ། ② རིལ་བུ་ཡི་ཚིག་བསྡུས་པ། 

རིལ་གངས། གངས་ཀ་ཧྲིལ་པློ། 

རིལ་ཆ། ཟླ་རང་ལ་རིལ་པློ་དང་ཆ་ཤས་ཞེས་གནས་གཉིས་ཡློད་པའི་བསྡུས་ཚིག་སྟེ། གནས་གློང་མ་

ཟླ་རང་རིལ་པློའི་གངས་ཡིན། འློག་མ་ཟླ་རང་རིལ་པློ་གཅིག་ཆ་སུམ་སྟློང་བདུན་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུར་

ཕེ་བའི་ཆ་སུམ་ཅུའི་གངས་ཡིན། དེ་ཡང་ཚེས་ཞག་གཅིག་ལ་རང་པ་རིལ་པློ་གཅིག་དང་། རང་

པ་རིལ་པློ་གཅིག་གི་ཆ་སུམ་སྟློང་བདུན་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུར་ཕེ་བའི་ཆ་རེར་ལློངས་སྤློད་པའློ།། 

རིལ་པློ། ① ཟླ་རང་ཡློངས་རློགས། ② ཐམས་ཅད་དམ་ཧྲིལ་པློའམ་ཆ་ཚང་། རིལ་པློ་གཡློགས་པ། 

རིལ་པློ་འཕློག་པ། རིལ་པློ་མིད་པ། ③ ཟླུམ་པློ། ཇ་རིལ། མར་གློད་རིལ། 

རིལ་བ། ① ཐུར་དུ་འགིལ་ནས་ལྷུང་བ། རྦབ་ཏུ་རིལ་བ། གཡང་ས་ནས་རིལ་གབས་བས་པ། ② 

ཆབ་བླུག་བུམ་པ་ཆུང་ཆུང་། 

རིལ་བ་ཆབ་ཚགས་ཅན། བུམ་པ་ཆུ་ཚགས་ཅན། 

རིལ་བ་ཆུ་སྙིང་ཅན། བུམ་པ་ཆུ་བླུག་ཡློད་པ། 

རིལ་བ་སྤི་བླུགས། དགེ་སློང་ཚོས་ཁ་འཁྲུད་བེད་ཆུ་བླུག་སྣློད་བུམ་ཆུང་ཏློག་ཅན་ཞིག་སྟེ་རེས་སུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པང་དུ་འདློགས་རྒྱུའི་ཆབ་བླུགས་ཀང་བཟློས་ཡློད། 

རིལ་བ་ཞབས་ཚགས་ཅན། ཞབས་མཐིལ་ནས་ཆུ་ཚགས་ཐུབ་པའི་བུམ་པ། 

རིལ་བུ། གློང་བུ་ཆུང་ངུ་། སྨན་རིལ། ཟས་རིལ། ཀུན་ཕན་རིལ་བུ། 

རིལ་བུ་བ་བང་། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རིལ་བུའི་དངློས་གྲུབ། ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། བསྒྲུབས་པས་གྲུབ་པའི་

རིལ་བུ་ཁར་བཅུག་པས་སུས་ཀང་མི་མཐློང་ཞིང་། གནློད་སྦིན་ལར་གང་འདློད་པའི་

གཟུགས་སུ་སྒྱུར་ནུས་པ། 

རིལ་བུའི་སྦློར་བ། ཞི་བེད་ཀི་སྨན་གི་ནང་གསེས་ཤིག 

རིལ་མ། བྲུན་རིལ། རི་བློང་རིལ་མ། ལུག་གི་རིལ་མ། 

རིལ་མློ། ཆ་ཚང་བའམ་ཟླུམ་པློའི་དློན་དུ་གློ་བའི་རིལ་པློ་དང་འདྲ། 

རིལ་ཚང་། ག་བ་སློགས་ཀིས་རིལ་མ་གཏློང་ཡུལ། དེ་དག་གིས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ཡུལ་གཅིག་རང་དུ་རིལ་

མ་གཏློང་གི་ཡློད་སྟབས་རྔློན་པས་དེར་གཞིགས་ནས་རིའམ་དློང་བཟློས་ཏེ་འཛིན་ཐབས་བེད་པ། 

རིལ་འཛིན། སྒ་གཅན་གིས་ཉི་ཟླའི་དཀིལ་འཁློར་རིལ་པློ་འཛིན་པ། 

རིལ་གཟུགས། གཟུགས་དབིབས་རིལ་པློ། 

རིལ་རིལ། དབིབས་ཟླུམ་པློ་སྟེ་དཔེར་ན། ཀ་རིལ། ཁ་རིལ། མགློ་རིལ། རྒྱགས་རིལ། སློ་རིལ། 

ལྕགས་རིལ། ཇ་རིལ། ཉྭ་རིལ། རྡློ་རིལ། ནག་རིལ། ཞ་རིལ། གཏེ་རིལ། ཨློང་རིལ་སློགས་ལ་བུ། 

རིལ་ལེ་ཕིན་པ། [རིང]ཐློགས་རྡུགས་མེད་པར་ཐལ་བྱུང་དུ་ཕིན་པ། 

རིལ་གསློག ག་བས་རིལ་མ་རྣམས་གནས་གཅིག་ཏུ་བསགས་པའི་ཚང་། 

རིས། ① རི་མློ། པར་རིས། དཔེ་རིས། ལག་རིས། ཆུ་རིས། ཟླ་རིས། རིས་སུ་བིས་པ། ཁི་དང་ཝ་

མློ་ཁ་རིས་གཅིག ② ཕློགས་དང་སེ་ཚན། རིས་མཐུན་པ། ཕློགས་རིས་སུ་མ་ལྷུང་བ། རིས་

མེད་པ། རིས་སུ་བཅད་པ། རིས་སུ་མ་ཆད་པ། ③ བིས་ཞེས་ཟུར་ཆག བིས། ཕག་རིས། ས་

རིས། ཤློག་རིས། དབིན་སྐད་དུ་textureཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རིས་བཀྲ། ① རི་མློ་གསལ་བ། ②[མངློན]སྟག

རིས་ཁ། རིས་བཀྲ་དང་འདྲ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་graphic primitiveཟེར། 

རིས་བཅད་པ། དབེ་མཚམས་བཅད་པ། 

རིས་ཆད། ① རིས་སུ་ཆད་པ་སྟེ་ཕློགས་སུ་ལྷུང་བ། ② ཆློས་ཀི་སྐལ་པ་མེད་པ། 

རིས་ཆད་བློ་ཡི་མི་ཁློམ་པ་བརྒྱད། ཉློན་མློངས་པའི་མཆིང་བ་དམ་པློ་ཡློད་པ་དང་། ཀུན་སྤློད་ཤིན་

ཏུ་ངན་པ། འཁློར་བ་ལ་ཡིད་མི་སྐྱློ་བ། དད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ། མི་དགེའི་སིག་པ་སྤློད་པ། 

ཆློས་ལ་མི་སེམས་པ། སློམ་པ་ཉམས་པ། དམ་ཚིག་འཆལ་བ་བཅས་མི་ཁློམ་པ་བརྒྱད་དློ།། 

རིས་མཐུན་པ། གང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ལུས་འདྲ་བ་སྟེ། མི་དང་ལྷ་དང་དུད་འགློ་ལ་སློགས་པ་

ལམ་རྒྱུད་ལྔར་སྐྱེས་པ་རྣམས་སློ་སློ་ནང་འདྲ་བའློ།། 

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

དབིན་སྐད་དུ་paintbrushཟེར། 

རིས་བལ། ཉེ་རིང་ཕློགས་རིས་མེད་པ། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་graphicཟེར། 

རིས་མེད། རིས་སུ་མེད་པ་ཞེས་ཕློགས་ཞེན་མེད་པ། རིས་ཞེས་པ་མིང་གཞན་དང་བསེབས་ནས་

རི་མློའམ་ཆགས་དབིབས་ཀི་དློན་ལའང་འཇུག་པ་དཔེར་ན། ངློ་རིས། གདློང་རིས། དཔེ་རིས། 

ར་རིས་སློགས་ལ་བུ། 

རིས་ཚན། སེ་ཚན། 

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

དབིན་སྐད་དུ་graphic penཟེར། 

རིས་ཚུལ། 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་schemaཟེར། 

རིས་གཞི་ཆེ་ཆུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་cancas sizeཟེར

རིས་ཡིག་བརན་འཕིན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་teletextཟེར། 

རིས་བཤད། རི་མློའི་འགེལ་བཤད། དབིན་སྐད་དུ་legendཟེར། 

རིས་སུ་བློར་བ། ① ཕློགས་རིས་བེད་པའམ་མཐློང་ཆུང་། ཉེ་རིང་ཆགས་སང་གིས་རིས་སུ་བློར་བ། 

② ཡལ་བར་དློར་བ། བསབ་བ་རིས་སུ་མ་བློར་བ། རང་འགན་རིས་སུ་བློར་བ། 

རིས་སུ་མ་ཆད་པ། རང་གི་ཆློས་ལུགས་དང་། ཆློས་ལུགས་གཞན་དག་བར་གི་ཉེ་དགའ་ཕློགས་

ཞེན་སངས་པ། 

རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བསྟན་པ། བློད་འདིར་བན་བློན་གཉིས་ཀའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཕློགས་རིས་མེད་པ་

འདྲ་མཉམ་འཛིན་པའི་ལ་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ནང་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལའང་ས་དགེ་བཀའ་

རིང་གི་ཕློགས་ཞེན་མེད་པ་དད་པ་དང་དག་སྣང་འཛིན་པ་ལ་ཟེར། 

རུ། ① ཤློག་དང་སེ། གཡས་རུ། གཡློན་རུ། རུ་འདྲེན་པ། རུ་སྒིག་པ། ② རྭ་ཅློ། གང་རུ། ཤྭ་རུ། 

③ འ་དང་མཐའ་མེད་ཀི་རེས་སུ་སྦར་རྒྱུའི་ལ་དློན་གི་རྐྱེན་ཞིག 

རུ་སྐློར། འབློག་དུད་ཁ་ཤས་ཚོགས་པའི་མིང་། སང་ལློངས་ཀི་རུ་སྐློར། 

རུ་སྐྱ། གྲུ་སྐྱ་སྟེ་གྲུ་སྒུལ་བའི་ཤིང་ལེབ། རུ་སྐྱ་འཛིན་པ། 

རུ་ཁག ① མི་མང་པློའི་ཚོགས་པའམ། སེ་ཚན། སྐློར་སྐྱློད་སྨན་བཅློས་རུ་ཁག ② འབློག་པའི་ཚོ་

ཁག་ལ་རུ་ཁག་ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་queuedཟེར། 

རུ་དགློན། སྐུ་ཞང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། དུས་ཚོད་མི་གསལ།གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་

ཡིན།ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣ་མཁར་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རུ་དགློན་པ། ཚུལ་ལུང་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་དཀིལ་ཙམ་སྤི་ལློ་༡༤༡༢-

༡༤༧༦ལློ་ལ་བུ་ལ་བློ་ལན་ཞེས་རབ་མཆློག་གིས་གསར་དུ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་

པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རུ་བརྒྱ་ལིང་གསུམ། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་དམག་དཔློན་གི་གློ་གནས་ཤིག

རུ་བསྒིགས་པ། དམག་མི་སློགས་བང་བསྒིགས་པའམ་གལ་བསྟར་བསྒིགས་པ། 

རུ་ང་། ① མི་དགའ་བའམ་སང་བ། རུ་ང་ཕག་དློག ② རུ་ངར་པློ་དང་དློན་གཅིག 

རུ་ངར་ཏན་ཏིག ལས་ཀ་སློགས་ཞིབ་ཚགས་ལ་ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག་ཡིན་པ། 

རུ་ངར་པློ། ① ཞིབ་ཚགས་པློ། ལས་སྟབས་རུ་ངར་པློ། སློབ་སྦློང་རུ་ངར་པློ་བེད་པ། ② ཁློང་ཁློ་

སྐྱེ་ས་བ། གཤིས་ཀ་རུ་ངར་མདློག་ཁ་པློ། ③ སེར་སྣ་ཅན། 

རུ་ངར་ཞིབ་ཚགས། ཞིབ་དཔྱད་གཙང་མ། བསམ་བློ་རུ་ངར་ཞིབ་ཚགས་སུ་བཏང་བ། སྐད་ཆ་ཤློད་

སྐབས་རུ་ངར་ཞིབ་ཚགས་མེད་པ། 

རུ་ངར་ཞིབ་ཚགས། ཞིབ་དཔྱད་གཙང་མ། བསམ་བློ་རུ་ངར་ཞིབ་ཚགས་སུ་བཏང་བ། སྐད་ཆ་ཤློད་

སྐབས་རུ་ངར་ཞིབ་ཚགས་མེད་པ། 

རུ་སྔུན་དགློན། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ༡༥༤༢ལློར་མཐིལ་བ་ནང་སློས་བཏབ། རབ་བྱུང་

བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ༡༨༠༤ལློར་ད་ལའི་གནས་འདིར་དགློན་ས་སློས། གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གད་པ་སུམ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རུ་ཆུང་། ར་འཛུགས་ཀི་སྒིག་གཞིའི་བེ་བག་སྟེ། རུ་ཁག་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་དུ་དབེ་བའི་ནང་ཚན་

རུ་ཁག་ཆུང་བ། 

རུ་ཆེན། དེང་གི་སྐད་དུ་ཐློན་སྐྱེད་རུ་ཁག་སློགས་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་དུ་དབེ་བའི་ནང་ཚན་རུ་

ཁག་ཆེ་བ། 

རུ་ཆེན་ལྔ། སློང་བཙན་སམ་པློ་བློད་ཡུལ་གཙང་ལ་གཡས་རུ་དང་། རུ་ལག དབུས་ལ་དབུ་རུ་དང་། 

གཡློ་རུ། དེ་མིན་རྣམས་ཡན་ལག་གསུམ་པའི་རུ་སྟེ་རུ་ཆེན་ཁག་ལྔ་ཕེ་བ་དེ་དག་གི་སྤི་མིང་

ཡིན་ཞིང་། ས་མ་གཉིས་ལ་བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞིའང་ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རུ་ར། ① འདི་ལ་བློད་ཀི་རུ་ར་དང་། རྒྱ་གར་རུ་ར་སྟེ་རིགས་ཡློད། བློད་ཀི་རུ་ར་སྟེ་རུ་ར་དཀར་པློ་

ནི་བློད་ཀི་ཤར་ཕློགས་སེ་དགེའི་འབི་ཆུའི་ཤར་ནུབ་ཀི་ཕློགས་གཉིས་དང་། དཀར་མཛེས་

ཁུལ་དང་། རྔ་པ་སློགས་པའི་ས་ཁུལ་རྨེ་ཁི་༣༠༠~༤༤༠༠་བར་གི་ཉིན་གི་སང་རིར་འཁྲུངས། 

ལློ་མ་ལང་སེར་རྒྱབ་ལང་དཀར་སྤུ་ཆུང་ཅན་སློག་ལེའི་ཁ་འདྲ་མང་པློ་ས་ངློས་སུ་བགད་ནས་སྐྱེ་

བ་དང་། ངར་པ་མེད་པ། དབུས་སུ་མེ་ཏློག་སློ་དམར་ཕུར་ཤད་འདྲ་བ་གཉིས་གསུམ་ནས་

བརྒྱད་དགུ་ཙམ་པ་ཚོམ་བུར་སྐྱེ་བ། ཚེར་མ་མེད་པ་མ་གཏློགས་སྤང་ཚེར་ནག་པློ་ས་འབར་

ཅན་དང་དབིབས་མཚུངས་པ། ར་བ་སེར་སྐྱ་ས་མཁེགས་ཕི་ཤུན་པ་ལློ་རེ་བཞིན་བརེ་བ། ཕི་

ངློས་སུ་སེག་རྡར་གི་རི་མློ་ཡློད་པ། མང་ཆེ་བ་ཡལ་ད་དང་རྒྱུས་ཕན་སློགས་གང་ཡང་མེད་པ། 

ས་གཏིང་དུ་ཕུར་པ་བཏབ་པ་ལར་ཐད་ཀར་ཟུག་པ། འགའ་ཤས་དཀིལ་དུ་ཁུང་བུ་ལ་བུའི་གས་

སྲུབ་ནང་དྲེག་པ་ནག་པློས་ཁེངས་པ། ར་ལློ་འབེལ་བའི་མཚམས་སུ་འབར་བག་ཅན་གི་ཚི་བ་

ཤིང་གི་ཐང་ཆུ་འདྲ་བ་ཡློད་པ་ལ་དྲི་ཞིམ་པ། འདི་རུ་ར་དཀར་པློ་ཟེར། རྒྱ་གར་རུ་ར་ནི། འདི་ལ་

རུ་ར་ནག་པློ་ཡང་ཟེར། སར་རྒྱ་གར་ནས་བློད་འབློར་འདྲེན་བ་དགློས་པ་ཞིག་ཡིན། ཀྲུང་གློའི་

རི་འགློག་དམག་འཁྲུག་གི་རེས་སུ་རྒྱ་གར་རུ་རའི་ས་སློན་དེ་ཡུན་ནན་དང་། ཀློང་ཤིས། སི་

ཁློན་སློགས་སུ་འདེབས་འཛུགས་བས་ཡློད། ལློ་མ་ལང་ནག་རྒྱབ་ལང་སྐྱ་སྦུ་གུ་ཅན། སྙིང་

དབིབས་ཆེ་ལ་ལློ་རང་རིང་བ། ལློ་རང་གི་ངློས་སུའང་ལློ་མའི་ཛར་བུ་མདའ་སྒློ་ལར་སྐྱེ་བ། ངར་

པའི་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁེ་༡~༢་བར་ཙམ་དང་མེ་ཏློག་དམར་སྨུག་ཕྲུག་ཤད་འདྲ་བ་དབིབས་སྤང་

ཚེར་ནག་པློའི་མེ་ཏློག་དང་མཚུངས་པ། ར་བ་སློམ་ལ་རགས་པ་མདློག་ཁམ་སེར། ཕིའི་ཤུན་

པ་སབ་པློ་ལློ་རེ་བཞིན་བརེ་བ། འགའ་ཞིག་ཕི་ངློས་སུ་སེག་རྡར་རིས་མངློན་པ། ཕི་ས་

མཁེགས་ལ་ཁློང་ཅུང་ཟད་སློབ་པ། དྲི་ཞིམ་ལ་ཡལ་ག་གེས་པ་ཞིག སྐམ་པློ་ཤ་ཕློིའི་རྭ་རྒན་དང་

འདྲ་བས་ཤ་ཕློ་རུ་ར་ཞེས་ཟེར། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་འདི་གཉིས་ཀའི་ར་བ་སྟེ་ས་དྲེག་གཙང་མར་

བཀྲུས་ནས་གཤག་གཏུབ་གང་བདེར་བས་ནས་སྐམ་གསེད་ལེགས་ཚགས་བ། རློ་ནུས། རློ་

ཁ་ལ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་རླུང་ཁག་འཐབ་པ་དང་ཕློ་ལློང་སློ་འཁློགས་བེད་པ་སེལ། གློ་

བའི་ནད་ལ་ཕན། ཚད་འཁྲུགས་གཉན་ནད་སློག་རླུང་འཇློམས་པ་དང་། ནུས་པ་རྣློ་བས་སྐྲན་དང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

བད་ཀན་བཤིག གག་པ་ཤ་རློ་ལ་སློགས་གཅློད་པར་ནུས་སློ།། རུ་རའི་མིང་གི་མངློན་བརློད་

དུ། ཀཥ་དང་། མཛེ་ཅན། ཤ་ཕློ་རུ་ར། ཀུཥྛ། སློ་བ་ལ། བྷཱ་དྷ། རློ་ག་རུ་ཌ་སློགས་ཟེར། ② བློད་

བཙན་པློའི་སྐབས་ཀི་དམག་སེ་སློ་སློའི་བཞློན་ར་ལ་རུ་ར་ཟེར། 

རུ་ར་གཉིས། ཤ་ཕློ་རུ་ར་དང་། མ་ནུ་རུ་ར་གཉིས་ཀི་བརྡ་བསྡུས་པ་ཡིན་ཞེས་སེ་དགེ་དྲུང་འཚོ་བ་

གུ་རུ་འཕེལ་གིས་མཛད་པའི་སྨན་གི་བརྡ་བསྡུས་དང་གབ་མིང་འགའ་ཞིག་བཀྲློལ་བ་བློ་

གསལ་མགིན་པའི་རྒྱན་ལས་གསུངས། 

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

དབིན་སྐད་དུ་pueueཟེར། 

རུ་སྟར་ལས་ཆློག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་querierཟེར། 

རུ་གཏུམ་པློ། གཤིས་ཀ་རྩུབ་པློ། 

རུ་བཏང་བ། དམག་མི་སློགས་གལ་བསྟར་བསྒིགས་པའམ་བང་བསྒིགས་པ། 

རུ་ཐུང་། གྲུ་མློའི་གཞུ་མཆློག་སྣ་ནས་ལག་ཁར་ཕློགས་སུ་སློར་བཞིར་གཞལ་བའི་གནས་སུ་ཡློད་

པའི་གཏར་ར་ཞིག་སྟེ། དེ་གཏར་ན་མཆིན་ནད་དང་། བད་ཀན་སྨུག་པློ་ཚ་བ་རྒྱས་པ་ལ་ཕན། 

རུ་ཐུར། རྭ་ཅློ། མགློ་རུ་ཐུར་ཟུག་ཚད་འབློང་སེར་མིན། 

རུ་ཐློག རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ནུབ་བང་ངློས་སུ་ཡློད། བང་ངློས་ཞིན་ཅང་ཡུ་གུར་རང་

སྐྱློང་ལློངས་དང་འདབས་འབེལ་ཡིན། 

རུ་ཐློག་དགློན། དགློན་འདི་ཐློག་མར་ཞང་ཚལ་པའི་སློབ་མ་རློགས་ལན་བདེ་བ་གཞློན་ནུས་བཏབ་

པའི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་རེས་དགེ་ལུགས་པར་གྱུར། བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རུ་དམ་ལུང་། སེ་དགེ་རློགས་ཆེན་དགློན་པ་མ་ཆགས་པའི་གློང་གི་ས་གནས་དེའི་མིང་། 

རུ་དར། སར་བློད་ཀ་ིཡུལ་ཚན་ཁག་ག་ིདམག་ས་ེསློ་སློའ་ིདམག་དར་ཚོན་རིས་ཚང་མ་ངེས་པ་ཅན་ཞིག 

རུ་སེ། སེ་ཤློག་གམ་སེ་ཚོ། འབློག་སེ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རུ་འདྲེན་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༨༩༨ལློར་ཨློ་རྒྱན་ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་

སྐྱེ་རྒུ་མདློ་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རུ་འདྲེན་སེ་བཞི། སར་རྒྱལ་པློའི་གཡས་གཡློན་མདུན་རྒྱབ་ཏུ་འགློ་བའི་དམག་གི་སྐློར་ཚོའི་ཐློག་

མར་འགློ་མཁན། 

རུ་འདྲེན་པ། དཔུང་སྣ་འཁིད་མཁན་ནམ་དམག་གི་རུ་སྣ་འདྲེན་པ་པློ། 

རུ་སྣ། རུ་དཔློན་ནམ་དམག་དཔློན་གི་མིང་། 

རུ་སྣེ། རུ་བསྟར་རམ་གལ་བསྟར་གི་སྣེ་མློ། 

རུ་གནློན་གི་ལྷ་ཁང་བཞི། བློད་ཡུལ་སིན་མློ་གན་རྐྱལ་དུ་ཉལ་བ་ལ་བུའི་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་

གནློན་བེད་དུ། དཔུང་པ་གཡས་པའི་སྟེང་དུ་དབུ་རུ་ན་ཀ་ཚལ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། དཔུང་

པ་གཡློན་པ་གཡློ་རུ་ན་ཁ་འབྲུག་བཀྲ་ཤིས་བམས་པ་མི་འགྱུར་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་། དཔྱི་

གཡས་སུ་གཡས་རུ་གཙང་གི་འགམ་གཙུག་ལག་ཁང་། དཔྱི་གཡློན་དུ་རུ་ལག་ཏུ་གྲུམ་པ་རྒྱང་

དྲི་མེད་རྣམ་དག་གི་ལྷ་ཁང་རྣམས་ཡིན་ནློ།། 

རུ་གནློན་བག་སེར་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་སྟློད་ཙམ་ན་སློམ་པ་དཔློན་ཕུན་ཚོགས་ཆློས་

འགྲུབ་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་

ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རུ་གནློན་གཙུག་ལག་ཁང་། བློད་རེ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་བློད་ཆགས་ཡུལ་གི་ས་དག་སིན་

མློ་གན་རྐྱལ་དུ་ཉལ་བ་ལ་བུའི་ལག་མཐིལ་གཡས་གཡློན་དང་། རང་མཐིལ་གཡས་གཡློན་གི་

ཁ་གནློན་དུ་བཞེངས་པས་ཁམས་གློང་ཐང་སྒློལ་མ། ས་གློ་སྐྱེ་ཆུ། ཚལ་རིགས་ཤེས་རབ་སྒློལ་

མ། ཚངས་པ་རླུང་གནློན་ཏེ་ལྷ་ཁང་བཞི། 

རུ་པ། དམག་དཔུང་། 

རུ་པ་ཏི། མུ་སྟེགས་པའི་རིག་བེད་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་དུ། འཇིག་རེན་ཆགས་ནས་རིང་པློར་མ་ལློན་པའི་

དུས་སུ་རྒྱལ་པློ་སྐྱབས་སེང་བུ་ལྔ་དང་། སྒ་ངན་དཔུང་ཚོགས་བཅུ་གཉིས་འཐབ་སྐབས་སྒ་ངན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

དཔུང་ཚོགས་ཕམ་ནས་བུ་ཐ་ཆུང་རུ་པ་ཏི་འཁློར་བརྒྱད་དང་བཅས་པ་བུད་མེད་ཀི་ཆས་སུ་

ཞུགས་ནས་རི་ཁ་བ་ཅན་གི་ཁློད་དུ་བློས་པར་བཤད་སློལ་ཡློད། 

རུ་དཔློན། ① སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་དམག་དཔློན་གི་གློ་གནས་ཤིག དེའི་འློག་ཏུ་དམག་མི་ཉིས་

བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ཡློད། དེ་ནི་མདའ་དཔློན་གི་འློག་མ་ཡིན། ② དམག་དཔློན་སྤི། 

རུ་བ། འབློག་པའི་ཐེམ་དུད་དང་ཤློག་ཁག གཞུང་རུ། སེར་རུ། གྲྭ་རུ། རུ་བ་སློ་བ། རུ་བ་མགློ་ཐློན་

ན། རུ་དཔློན་སུས་བས་ཁད་པར་མེད། 

རུ་བ་སྐྱས་སློ། འབློག་པའི་རུ་ཁག་ས་ཆ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་སློས་པ། 

རུ་བ་ནང་། འབློག་པའི་དབར་རུ་བསད་ས་ལ་ཟེར།

རུ་འབིང་། རུ་ཁག་འབིང་རིགས། 

རུ་མ། ① ཞློའི་རུ་རི། ② གློ་ཞིབ་ཀི་སྐྱུར་རི། ③ ཆང་གི་ཕབ་རི་རྣམས་སློ།། 

རུ་མང་དགློན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་གིང་། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལློ་རབས་སུམ་ཅུ་པར་ཕག་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་བང་རང་ཚ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རུ་མེ་མཛོ་དཀྲི། ཁང་པའི་སློ་ཡི་རུ་བཞི་དང་། མེ་ལློང་དང་། མཛོ་སྣ་དང་། དཀྲིས་ལྕགས་བཅས་

བཞི་བསྡུས་པའི་སྤི་མིང་ལ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཡློད། 

རུ་དམག ① རུ་སྟར་བསྒིགས་པའི་དམག ② རུ་ཤློག་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའི་དཀྱུས་དམག 

རུ་དམར། མི་དང་ར་དྲེལ་སློགས་བརྡུངས་ཏེ་བསད་པའི་སློ་ཕྱུགས་རྭ་ཅན། 

རུ་རི། ཞློ་ཆང་གི་ཕབ། 

རུ་ཚན། སེ་ཚན། 

རུ་ཚོགས། སེ་ཚན་ནམ་ཚོགས་པ། 

རུ་མཚོན། ① དམག་ག་ིདར་ཆ། དཔུང་ཚོགས་ཆེན་པློའ་ིརུ་མཚོན་གིས་ནམ་མཁའ་གང་བ། གཡློ་སྒྱུའ་ི

རུ་མཚོན་འཕར་བ། ② དམག་ག་ིམཚོན་ཆ། ③ དམག་ག་ིརུ་དར་དང་མཚོན་ཆའ་ིབསྡུས་མིང་། 

རུ་འཛིངས། ① ལས་ཀ་མང་པློ་མཉམ་དུ་འདློམས་པ། རྐྱེན་ངན་རུ་འཛིངས། ② དུད་འགློ་ཕན་ཚུན་

རྭ་ཅློས་འཐབ་པ་ལ་རུ་འཛིངས་ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རུ་འཛིན། དམག་དཔུང་རུ་ཁག་གི་འགློ་གཙོ། ཕར་རྒློལ་དམག་དཔུང་རུ་འཛིན་ལ། གློ་ཆློད་བཙན་

ལྷ་དཔའ་བློ་ཡློད། 

རུ་བཞི། རུ་ནི་བརྡ་རིང་པ་ལ་དམག་གི་མིང་ཡིན་ཅིང་། དམག་དཔློན་ལ་རུ་དཔློན་དང་། མདུང་ལ་

རུ་མཚོན་སློགས་ཀི་ཐ་སྙད་ནི་ད་ལའི་བར་དུ་ཡློད། སློན་བློད་ཀི་དམག་རྣམས་སྦྲ་ནག་ཕུབ་

ནས་འགློ་བ་ཡང་། ཐང་ཡིག་ལས། གྲུ་གུའི་ཡུལ་གི་ཨློང་དུ་མན་ཆློད་དུ། བློད་ཀི་དམག་དཔུང་

སྦྲ་ནག་ཕུབ་ནས་ནི། སློགས་བཤད་པ་ལ་བུ་ཡིན། བློད་ཡུལ་སྟློད་སྨད་ཀུན་ལ་ཡང་། གཡས་

རུ་དང་། གཡློན་རུ། གུང་རུ། དབུ་རུ་སློགས་ཀི་ཐ་སྙད་ཡློད་པ་དེ་ཚོ་ཡང་སློན་དུས་བཙན་པློའི་

གཡས་གཡློན་མདུན་རྒྱབ་བཅས་ལ་འགློ་མཁན་གི་དམག་གི་སྐློར་ཚོ་བཞི་དང་། དེ་ཚོའི་སྣེ་

འཁིད་མཁན་གི་རུ་འདྲེན་སེ་བཞི་ཟེར་བ་སློགས་ཡློད་པ་དེ་ཚོའི་ཐ་སྙད་ཡིན། 

རུ་ཡློང་བཟའ། སློང་བཙན་སློམ་པློའི་བཙུན་མློའི་གས་མི་ཉག་རྒྱལ་པློའི་བུ་མློ་ཡིན། འདིས་མིག་

མང་ཚལ་གི་ལྷ་ཁང་བཞེངས་སློ།། 

རུ་རུ། ① རི་དྭགས་ཤ་བ་སྟེ་སྒ་སྒློག་ཀང་ཟེར། ② ཤ་བའི་སྐད་འབིན་པའི་སྒ། 

རུ་ལག དབུས་གཙང་རུ་བཞིའི་ནང་གསེས་གཙང་གི་རུ་ལག་སྟེ། ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་

སྐབས་སུ་གཏན་འབེབས་བས་པའི་བློད་ཡུལ་རུ་ཆེན་ལྔའི་ཡ་གལ། ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་

དགའ་སྟློན་ལས། ལེ་བ་བད་ཀི་དུར་བ་སྣ་ལ་བཞག་ནས་ཤར་འཇམ་ན་བཀྲ་དང་། ལྷློ་བལ་པློ་

གང་སྣ། ནུབ་ལ་ཀེམ་གཡག་མིག བང་བེ་མ་ལ་སློན་བཅས་ཀི་བར། ཞེས་གསལ་བ་དློན་དུ་

དེང་དུས་གཞིས་ཀ་རེའི་ཤར་རྒྱུད་ཀི་རློང་ཁག་འདི་དག་ཡིན། 

རུ་ལས་སྐྱེས། (སྤུ་དེ་གུང་རྒྱལ་གིས་སིད་སྐྱློང་དུས་སྐབས། སྤི་ལློའི་སློན་གི་ 68-31ལློའི་བར།) 

བློད་རེ་དགུ་པ་པུ་དེ་གུང་རྒྱལ་གི་བློན་པློ་ཞིག་གི་མིང་། བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་བློན་པློ་འདིས་

ཤིང་གི་གཤློལ་དང་། གཉའ་ཤིང་བཟློས་པ། ཤིང་བསེགས་པས་སློལ་བ་བཟློས་པ་དང་། དེས་

རྡློ་རིགས་རྣམས་བཞུས་ཏེ་ལྕགས་དང་ཟངས། གསེར་དང་དངུལ་རྣམས་བཏློན་པ། རྨློན་པ་དློར་

བསེབས་པ། སང་ཐང་ལ་ས་ཞིང་གསར་སློལ། ཆུ་ཡུར་བཟློ་བ། ཤིང་གི་ཟམ་པ་འཛུགས་པ་

བཅས་ཀི་ལག་རལ་གསར་གཏློད་བས་པས། འཕྲུལ་བློན་མཛངས་མི་བདུན་གི་ནང་ནས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

མཛངས་མི་དང་པློ་ཡིན།

རུ་ལག་གི་སྟློང་སེ་བཅུ། ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ནང་གསལ་བར། མང་མཁར་དེང་སང་

ཡང་ཡློད། ཁི་སློམ་གཉིས། གམ་པ་ལྷ་རེ་གཉིས། འདི་གཉིས་དེང་སང་ཡང་ཡློད། ཉང་རློ་དེང་

གི་རྒྱལ་རེ། ཁི་ཐང་ནི་ཚོང་འདུས་མགུར་མློ། ཁང་སར་དང་གད་སམ་གཉིས། མཚོ་ངློས་སྟློང་

བུ་བཅས་ཡིན་པར་གསུངས། 

རུ་ལེབ། སེམས་ཅན་གི་རྭ་ཅློ་ལེབ་ལེབ། 

རུ་ཤིང་། སྙིང་རུས་ཀི་དློན། 

རུ་ས། འབློག་པ་སློད་པའི་སའམ་གནས། འབློག་པའི་རུ་ས། 

རུ་བསེ་མ་མིག་དགློན། དགློན་པ་འདི་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་

མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སེར་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རུག ཁ་འཐློར་བ་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པའམ་སྤུངས་བའི་དློན། མི་མང་རུག་ནས་ཁློམ་

བསྐློར་འགློ། ཟློག་རྣམས་རུག་ནས་ལྷས་ལ་བཙུད། འབློག་པས་ལྕུ་བ་རུག་ནས་འབུད་དབར་

དུས་འབུད་ཆས་གསློགས། 

རུག་གུ་མཚོ། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་གི་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་རྨ་སྟློད་རློང་ཁློངས་

ཀི་མཚོ་ཞིག 

རུག་གེ་བ། འཛོམས་ལུགས་སམ་ཚང་ཚུལ་ཞིག མི་ཚང་མ་རུག་གེར་ཡློང་བ། གློ་ནས་སན་གསུམ་

རུག་གི་བར་སྨིན་པས་གཡུལ་ལས་བེལ་བ་ཆེན་པློ་བྱུང་བ། ལུག་གུ་མང་པློ་རུག་གེར་ཚང་བ། 

རུག་སློག སིབ་སློགས་གསློམ་ནགས་སུ་སྐྱེ་བའི་སློག་རིགས་ཤིག 

རུག་པ། རི་སྐྱེས་སློ་ཚོད་ཀི་རིགས་ཤིག བློད་ཀི་ས་མཐློའི་ཕློགས་སུ་དབར་ཐློག་མའི་སྐབས་སུ་

སྐྱེ་བའི་སློ་རིགས་ཤིག ར་བ་སློག་པའི་ར་བ་ལར་ཕི་ནང་མང་དུ་དྲིལ་ནས་སྐྱེས་ཤིང་། ལློ་མ་ཕ་

ལ་དབིབས་ཀི་ལྕེ་དང་མཚུངས་པ་དེ་ལས་ཅུང་ཕ་བ། ཅུང་ཟད་རྒས་པ་དང་དེའི་ནང་དུ་མེ་ཏློག་

རང་གཅིག་ཅན་དྲང་ཐད་དུ་སྐྱེས་ཤིང་མེ་ཏློག་ཁ་མ་བེ་བའི་སྐབས་སུ་རུག་རྡིག་ཟེར། ཁ་བེ་བ་

ནས་རུག་པ་རྒས་ཟིན་པས་ཧ་ལམ་བཟའ་ཆློག་པའི་ནུས་པ་ཟད་ཟིན། སྤི་བཏང་བཏུ་བའི་དུས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནི་དབར་ཉི་མ་ལློག་གི་གློང་གི་བདུན་ཕག་གཅིག་ཙམ་ནས་བཏུ་ཆློག་ལ། དེ་ནས་ཟླ་གཅིག་

ཙམ་ཏེ་དབར་ཉི་ལློག་རེས་ཀི་བདུན་ཕག་གསུམ་ཙམ་གི་བར་དུ་བཏུ་ནས་བཟའ་ཆློག་པ་ཞིག 

རློ་ཚ་ལ་དྲློ་བ་ཆེ་བ། རུག་པའི་ཐུག་པའི་ནང་དུ་ཤ་ཚིལ་སློགས་སློད་སློར་དང་བཅས་གཡློས་

སྦློར་བ་དགློས། ཡང་ན་རུག་པ་ཚོས་ཟིན་པ་དང་ཆུ་རྣམས་ཕིར་འཕློས་རེས། མར་གསར་པ་

ཅུང་ཟད་ཙམ་བཅུག་ཏེ་བརྔློས་ན་ཧ་ཅང་བཟས་ཆས་ཞིམ་པློ་ཞིག་ཡིན།

རུག་འཚོགས། འདུས་ཏེ་འཚོགས་པའི་དློན། དམག་མི་རུག་འཚོགས། རུག་འཚོགས་ཀི་ས་ཆ། 

རུག་འཚོགས་སློད་ཁུལ། 

རུག་རུག རུབ་རུབ་ཡང་ཟེར། མཉམ་དུ་འཛོམས་པ། ཤིང་ལློ་སྐམ་པློ་རུག་རུག་བས་པ། དཔེ་ཆ་

འཐློར་བ་རྣམས་རུག་རུག་བཟློས་པ། ཁིམ་མི་ཚང་མ་རུག་རུག་གིས་སློད་པ། 

རུང་། ཚིག་ཕི་མ་དང་མི་མཐུན་པ་སྟློན་པའི་རྒྱན་སྡུད་ཀི་སྒའི་ཕད་རང་དབང་ཅན་ཞིག མི་ཉུང་རུང་

ལས་ཕློད་ཆེ། རློགས་པ་ཡློད་རུང་མེད་རུང་ང་རང་འགློ་རྐྱང་ཡིན། ཁ་ཆེ་རུང་སྣ་ཡི་འློག་ན་

ཡློད། ཆུ་ཆེ་རུང་ཟམ་པའི་འློག་ན་ཡློད། 

རུང་ཁང་། དགེ་འདུན་གི་ཟས་ཐམས་ཅད་ཞག་ཏུ་འཇློག་རུང་བའི་ཁང་པ་ཞིག 

རུང་ཁང་གཅློད་པ། རུང་བའི་ས་གཞིར་དགེ་འདུན་གི་རུང་ཁང་གཅློད་དགློས། དེ་ཡང་དགེ་འདུན་

གི་ཚོགས་ཁང་གི་མཚམས་ནས་འདློམ་གང་གིས་བར་དུ་ཆློད་ཅིང་། དགེ་འདུན་གིས་གནང་

བ། རྒྱུ་ས་ཕག་དང་ས་རྡློ་སློགས་གང་རུང་བས་པ་ཞིག་གློ 

རུང་ཁུས་ཟ་བ། [རིང]གཏུམ་པློ། 

རུང་ཆུ། རབ་བྱུང་གི་ཟས་ལ་རུང་བ་བེད་པའི་ཆུ། 

རུང་མཐུན། ལུགས་དང་མཐུན་པ། 

རུང་བ། ① འགིག་པའམ་ཆློག་པ། འཇིགས་སུ་རུང་བ། ལས་སུ་རུང་བ། ཅི་མ་རུང་། ཤི་རུང་

གསློན་རུང་། ཡློད་ཀང་རུང་མེད་ཀང་རུང་། བས་རུང་དང་མ་རུང་། གང་འདློད་ལར་བེད་མི་

རུང་། ② ཚུལ་མཐུན་དང་། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པ། རུང་བའི་དངློས་པློ། རུང་བ་མ་ཡིན་པ། རུང་

བའི་བ་བ། རུང་བ་བེད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་བཅུ། ༡ ཆློས་མ་ཡིན་པའི་ལས་བས་ཤིང་མཇུག་ཏུ་ཐལ་མློ་བརྡབས་ཏེ་

ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཞེས་བརློད་པའམ། ༢ ཡང་ན། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་རྣམས་རེས་སུ་ཡི་རངས་བེད་

བཅུག་པས་དག་གློ་ཞེས་པ། ༣ས་གཞི་འདི་ནི་ཀུན་གིས་སྤློད་རུང་བས་ཉེས་པ་མེད་པ་ཡིན་

ཞེས་ཁིམ་པ་བཞིན་དུ་ས་བརློ་བ། ༤ན་བར་གྱུར་ན་ཆང་སྣློད་སིན་བུ་པད་མས་འཇིབ་པ་ལར་

གཞིབ་ནས་ཆང་བཏུང་རུང་བ། ༥ ལན་ཚཱ་འདེབས་ན་ཟས་ཀི་རློ་འགྱུར་བས་དུས་མིན་གི་ཁ་

ཟས་ཟ་རུང་བ། ༦ ཟས་སངས་ཟིན་ནས་རྒྱང་གགས་ཕེད་ཙམ་ལམ་དུ་བརྒལ་ནས་སར་ཡང་

ཟར་རུང་བ། ༧ ཟས་སངས་ནས་ལྷག་པློ་བས་མི་དགློས་པར་སར་སློར་མློ་གཉིས་ཀིས་རེག་

ནས་ཟར་རུང་བ། ༨འློ་མ་ཞློ་གཉིས་གང་རེ་བསེས་ཏེ་དཀྲུགས་ནས་ཕི་དྲློ་འཐུང་རུང་བ། ༩ 

གདིང་བ་རིང་པ་ནས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་མཐློ་གང་ལྷན་མི་དགློས་ཞེས་པ། ༡༠ དགེ་ཚུལ་

གི་མགློ་ལ་ཁིའུ་བཅིངས། དེའི་སྟེང་དུ་མེ་ཏློག་གི་ཕེང་བས་བརྒྱན་པའི་ལྷུང་བཟེད་བཞག་སྟེ། 

གསེར་དངུལ་སློགས་འབུལ་བ་དེར་འཕེན་བཅློལ་ན་ཕིས་དགེ་སློང་རང་ཉིད་ཀིས་རེག་ཆློག་

པར་འདློད་པ་བཅས་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་བཅུའློ།། 

རུང་བའི་གློས་རྒྱུ་བདུན། བལ་ལས་བས་པ། རྩྭ་ཤན་ལས་བས་པ། ཉི་འློད་པའི་གློས། རས་གློས། 

ཟར་མ། རྩྭ་གློའུ་བར་པ་ལས་བས་པ། རྩྭ་དུ་གུ་ལ་ལས་བས་པའློ།། 

རུང་བའི་ཚོན་གསུམ། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་བཅས་ལན་དགེ་སློང་གིས་གློན་དུ་རུང་བའི་གློས་

ཀི་ཚོན་མདློག་སྟེ། རམ་ལ་བུའི་སློན་པློ། བཙག་ལ་བུའི་དམར་པློ། ཤིང་ཤུན་ལ་བུའི་ངུར་སྨིག་

བཅས་གསུམ་མློ། 

རུང་བའི་བཟའ་བ་ལྔ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ལློངས་སྤློད་རུང་བའི་འབས་ཆན་དང་། ཟན། དག་པའི་ཤ་

ཕེ། འཁུར་བ་བཅས་ལྔའློ།། 

རུང་མིན་གཞི་བཅུ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལློ་བརྒྱ་དང་བཅུ་ལློན་ཚེ་

ཡངས་པ་ཅན་གི་དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་སྤད་དུ་རུང་བར་འདློད་པའི་ལས་བཅུ་དེ་ཕིས་བསྡུ་བ་

གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་རུང་བ་མ་ཡིན་པར་བཅས་པ་མཛད་པའི་གཞི་བཅུ་སྟེ། ཆློས་མིན་གི་

ལས་བས་ན་མཇུག་ཏུ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཞེས་བརློད་པ་དང་། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་རྣམས་རེས་སུ་ཡི་
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རང་བས་པས་དག་པར་འདློད་པ། ནད་པས་སིན་བུ་པད་མའི་འཇིབ་ལུགས་ལ་བུས་གཞིབ་

ནས་ཆང་བཏུང་རུང་བར་འདློད་པ། ས་གཞི་འདི་ཀུན་གིས་སྤློད་རུང་བས་སློག་ཆགས་ལ་

གནློད་པ་མེད་པར་ལག་པས་ས་བརློ་རུང་བར་འདློད་པ། ལན་ཚྭ་བཏབ་ན་ཟས་ཀི་རློ་འགྱུར་

བས་དུས་མིན་གི་ཁ་ཟས་ཟ་རུང་བའི་བར་འདློད་པ། ཟས་སངས་ཟིན་ནས་ལམ་རྒྱང་གགས་

མེད་ཙམ་བརྒལ་ནས་སར་ཡང་ཟ་རུང་བ་དང་། ཟས་སངས་ནས་ལྷག་པློར་བེད་མི་དགློས་པར་

སར་སློར་མློ་གཉིས་ཀིས་རེག་ནས་ཟ་རུང་བར་འདློད་པ། དུས་རུང་དང་དུས་མ་ཡིན་པར་རུང་

བ་གཉིས་བསེས་ཏེ་དཀྲུགས་ན་ཕི་དྲློར་བཏུང་རུང་བར་འདློད་པ། གདིང་རིང་པ་ནས་བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་མཐློ་གང་ལྷན་མི་དགློས་པར་འདློད་པ། དགེ་ཚུལ་གི་མགློ་སྟེང་དུ་ཁིའུ་སྟན་དང་

བཅས་པའི་སྟེང་མེ་ཏློག་གི་ཕེང་བས་བརྒྱན་པའི་ལྷུང་བཟེད་བཞག་སྟེ། གསེར་དངུལ་སློགས་

འབུལ་བ་དེར་བླུགས་པ་ཕིས་དགེ་སློང་རང་ཉིད་ཀིས་རེག་ཆློག་པར་འདློད་པ་རྣམས་སློ།། 

རུད་པ། ཉིལ་བ། གངས་རི་རུད་པ། ས་རུད་པ། 

རུད་རུད་པློ། གས་པའམ་ཉིལ་བ། གངས་རུད་ས་རུད་བརྒྱབ་པས་འགློ་ལམ་རུད་རུད་པློ་ཆགས་པ། 

རུབ། སེམས་ཅན་མང་པློ་ལྷན་དུ་འཚོགས་པའི་དློན། སང་ལམ་ནང་དུ་མི་མང་པློ་རུབ་འདུག ཚྭ་ཁ་

ན་ཟློག་མང་པློ་རུབ་འདུག གཡག་རློའི་ཐློག་ཏུ་བ་རྒློད་མང་པློ་རུབ་འདུག་ལ་བུའློ།།

རུབ་རྒྱབ། མི་མང་པློ་འདུས་པའི་དློན། མི་མང་པློ་རུབ་རྒྱབ་ནས་མི་གཅིག་བརྡུང་སློང་ལ་བུ།

རུབ་བཅློམ། དག་བློ་སློགས་བསྐློར་ནས་བཅློམ་པ། ཕི་ནང་གཉིས་ནས་རུབ་བཅློམ་བེད་པ། 

རུབ་ཆས། འགློ་ཆས། 

རུབ་ཆློས། འགློ་ཆས་ག་སྒིག

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

དབིན་སྐད་དུ་aggregateཟེར། 

རུབ་པ། ① རུབས་པ། རུབ་པ། རུབས། མཉམ་སེབ་ཀིས་རློགས་བེད་པ། ཁ་རུབ། ལག་རུབ། 

རུབ་སྟེ་འཕློག་པ། ② རུབས་པ། རུབ་པ། ཟུམ་པའམ་འཛུམ་པ། མུན་རུབ། ས་རུབ། རྨ་ཁ་

རུབ་པ། མེ་ཏློག་ཁ་རུབ་པ། 
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རུབ་འཛོམས། ཚང་མ་འཛོམས་པ། ཕློགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ཀི་མི་རྣམས་རུབ་འཛོམས་ཀིས་

ལད་མློ་ལ་བར་ཡློང་བ། 

རུབ་གཡེམ་བེད་པ། མང་པློ་རུབ་ནས་ལློག་གཡེམ་བེད་པ། 

རུབ་རུབ། སེབ་གཅིག་ཏུ་འཛོམས་པའམ་སྡུད་པའི་ཚུལ་ཞིག རུབ་རུབ་ཏུ་སྤུངས་པ། ཐར་ཐློར་དུ་

ལུས་པ་རྣམས་རུབ་རུབ་བཟློ་བ། 

རུབས། ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་རུབ་པའི་སྐུལ་ཚིག 

རུབས་པ། རུབ་པའི་འདས་པ། 

རུམ། ① རུམ་པའི་སྐུལ་ཚིག ② མངལ། རུམ་དུ་ཞུགས་པ། གཟུགས་པློ་འཁློར་བས་རུམ་མི་བདེ་

བ། ③ ནང་དང་གསེབ། སྤིན་རུམ། སྨག་རུམ། ④ ཨམ་ཕག དངློས་པློ་རྣམས་རུམ་དུ་འཇུག་

པ། མགློ་རུམ་རྒྱབ་པ། ⑤ བཏགས་པའི་གདན། རྒྱ་རུམ། གཙང་རུམ། 

རུམ་དུ་འཇུག་པ། ① ཨམ་ཕག་ཏུ་འཇུག་པ། ② མངལ་དུ་འཇུག་པ། 

རུམ་པ། ཤའི་དྲློད་ལ་སྦར་བ། བ་མློས་སློ་ང་རུམ་ནས་བ་ཕྲུག་ལངས་པ། 

རུམ་སྟེགས། འབས་ལློངས་ཀི་ས་མིང་ཞིག ཀརྨ་པའི་དགློན་པ་རུམ་སྟེགས་ཀརྨ་པའི་ཆློས་སར་

ཟེར་བ་དེ་ཡློད་སའི་གནས།་གང་དེ་ཡིན།

རུམ་པློ། [རིང]འཁློག་པའམ་དཔུང་པ། 

རུམ་མ། མངལ་ལན་མ། 

རུམ་བཤེར། གནའ་དུས་མི་ཚོགས་ནང་ཁུལ་དུ་ཅ་ལག་བློར་སྟློར་ཕིན་པའི་ཚེ་ཚོགས་པའི་ནང་

ཁུལ་དུ་རྐུན་མར་བས་ཡློད་པའི་དློགས་པ་བྱུང་སྐབས་ཚོགས་དེའི་མི་རྣམས་ཀི་རུམ་ནང་དུ་

དངློས་རས་སས་ཡློད་མེད་བསློགས་བཤེར་བས་པ། 

རུའི་ཁལ། གཏན་ཚིགས་མཁར་རུའི་ཁལ་ཏེ། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་འགློར་ཀརྨ་

བསྟན་སྐྱློང་དབང་པློས་བློད་ཀི་འབློ་ཉག་རྣམས་ཀི་ཚད་གཞི་གཅིག་གྱུར་བཟློས་ནས་གཏན་ལ་

ཕབ་པའི་ཁལ། 

རུའི་ཕུལ། མཁར་རུའི་ཕུལ། རུའི་ཁལ་གཅིག་གི་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ཐམ་པའི་ཆ་གཅིག 
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རུའི་བེ། མཁར་རུའི་བེ། རུའི་ཁལ་གཅིག་གི་ཉི་ཤུ་ཐམ་པའི་ཆ་གཅིག 

རུལ། ཀློ་བ་རླློན་པ་ལ་བུ་ལློབ་ཅིང་དྲི་ངན་བློ་བ། 

རུལ་སྐྱུར། རུལ་བ་དང་སྐྱུར་བའ་ིབསྡུས་མིང་། དབར་དུས་བཙ་ོཟན་མགློགས་པློར་རུལ་སྐྱུར་དུ་འགློ་བ། 

རུལ་སྐྱློན། བམ་ཞིང་རུལ་བའི་སྐྱློན། ས་བློན་ཉར་ཚགས་ཡག་པློ་བས་ན་རུལ་སྐྱློན་མི་ཡློང་། 

རུལ་རྒློལ་གཙང་སེལ། རུལ་སུངས་སུ་འགྱུར་བར་ངློ་རྒློལ་དང་སྤློད་གཙང་དར་སེལ་གཏློང་བར་ཟེར། 

རུལ་གྱུར་བམ་རློ། རུལ་སྐྱློན་ཤློར་བའི་རློ། 

རུལ་དྲི། སུངས་དྲི། 

རུལ་པ། རུལ་པློ་དང་འདྲ། 

རུལ་པློ། འདྲུལ་པློ། ཤ་རུལ་པློ། གང་རུལ། ཁང་རུལ། རྩྭ་རུལ་པློ། 

རུལ་བ། འདྲུལ་བ། ཤིང་བཟང་པགས་པའི་འློག་ན་རུལ། འློ་མ་རུལ་བ་འཐུང་མི་ཉན། ར་བ་མ་རུལ་

ན་ལློ་མ་མི་སྐམ། 

རུལ་སྨན། ① རུལ་མི་ཤློར་བར་སྤློད་པའི་སྨན་རས། ② རུལ་རས། 

རུལ་བཟློས། བསད་པའམ་རུལ་ལྷད་ཞུགས་པ། 

རུལ་ལད། སྐྱློན་ཆ། 

རུལ་སུངས། ① རུལ་བའི་དྲི་མ། ② དེང་དུས་དཔློན་རིགས་ཚོས་མི་དམངས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་

རྒྱུ་ནློར་རྣམས་དངློས་ལློག་ཅི་རིགས་བརྒྱུད་ནས་ཟ་རྒྱུ་ཅི་རགས་བེད་པའི་བ་སྤློད་ལ་ཟེར། 

རུལ་སུངས་སློན་འགློག དེང་དུས་དཔློན་རིགས་ཚོས་མི་དམངས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱུ་ནློར་རྣམས་

དངློས་ལློག་ཅི་རིགས་བརྒྱུད་ནས་ཟ་རྒྱུ་ཅི་རགས་བེད་པའི་བ་སྤློད་དེ་ལ་སློན་འགློག་གི་ཐབས་

ཇུས་ལ་ཟེར། 

རུལ་བསད་ཅན་གི་དངློས་པློ། སད་སྐྱློན་དུ་སློང་བའི་རྒྱུ་རས། 

རུས་རང་། ① རུས་པའི་ནང་གི་རང་མར། ② རུས་པའི་རང་གིང་། 

རུས་ཀྲང་། ཤ་མེད་རུས་པའམ་ཀེང་རུས། 

རུས་སྐྱ། ཤ་ཚིལ་མེད་པའི་རུས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རུས་བཀྲ། རུས་པའི་ཆགས་ཚུལ་གི་རི་མློ། 

རུས་ཁུ། ① རུས་པ་བསྐློལ་བའི་ཐང་། ②[རིང]

རུང་ཁུང་ཟ་བ། 

རུས་ཁམས། མི་སློ་སློའི་རུས་དང་འབྱུང་བ་ལྔ་སྦར་བའི་བརི་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། རུས་ཁམས་སེ་ལྔ་ནི། 

སྐེག་ཤིང་། ཇི་མེ། ཀུང་ས། ཤང་ལྕགས། འུ་ཆུ་བཅས་སློ།། 

རུས་གློག ཁ་སྐད་དུ་རུས་པའི་སྤི་མིང་། 

རུས་གློང་། ཞག་ཚིའི་དྲི་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་རུས་པ། 

རུས་གློང་དུས། བསྐལ་པ་ཐ་མར་རུས་པ་བསྐློལ་ནས་འཚོ་བའི་དུས། 

རུས་སྒློམ་ཚབ་ཨང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་skeletal codeཟེར། 

རུས་རྒྱན། སགས་ཀི་ཡློ་བད་རུས་པ་ལས་བས་པའི་རྒྱན་ཆའི་རིགས་སྣ་ཚོགས་པ། 

རུས་རྒྱུད། མི་སློ་སློའི་རིགས་ཀི་གདུང་རྒྱུད། 

རུས་རྒྱུད་གཅིག་པའི་གཉེན་སྒིག རིགས་རྒྱུད་གཅིག་པའི་གཉེན་ཉེ་ལྷན་དུ་གཉེན་སྒིག་པ། 

རུས་སྒློམ། ཤ་མེད་རུས་ཁློག 

རུས་མགློ་ལྤགས་གཡློགས། ནད་པ་ལ་བུ་ཡུན་རིང་དྲག་པས་ཟུང་ཟད་ནས་ཤ་རྣམས་སྐམ་ཏེ་ཕལ་

ཆེར་རུས་ལས་མེད་པ་ལ་བུའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཆགས་པ། 

རུས་ཅན། མི་གང་ཞིག རང་གཤིས་འགྱུར་བ་དཀའ་བའི་སྙིང་སྟློབས་ཅན། 

རུས་ཆག ① རུས་པ་ཆག་དུམ། ② ལུས་ཀི་རུས་པ་བརྡབས་ཏེ་ཆག་པ། 

རུས་ཆང་། རུས་པ་སངས་པའི་ཆང་། 

རུས་ཆེན། ① རུས་པ་ཆེན་པློ། ② རིགས་མཐློ་བ། 

རུས་ཆེན་ལྔ། ༡ ས་སྐེག་ཤིང་། ༢ སློ་ཇིང་མེ། ༣སློང་ཀུང་ས། ༤འབྲུ་ཤང་ལྕགས། ༥ སྦྲ་ཆུའི་

ཁམས་ལྔའློ།། 

རུས་ཆེན་བཞི། ཀེག་ཤིང་། ཀུང་ས། ཇི་མེ། ཤང་ལྕགས་བཅས་བཞིའློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རུས་ཆློད། ར་བ་ཆློད་པ། སྨན་བཏུངས་ཏེ་ནད་ཀི་རུས་ཆློད་པ། 

རུས་འཆིང་། [མངློན]ལུས་ཀི་ར། 

རུས་ཏྲེམ། རླུང་ཤས་ཆ་ེཞིང་རུས་པར་ཚ་ཟུག་ཆ་ེལ་འགུལ་མ་ིནུས་པའ་ིགྲུམ་བུ་རུས་ལ་ཞེན་པའ་ིནད། 

རུས་བཏློག་རྒྱབ། རུས་པའི་ངློས་ཀི་ཤ་སྦར་རྣམས་བཏློག་པ། ཁི་ཡིས་རུས་བཏློག་རྒྱབ་གིན་འདུག 

རུས་ཐང་། རུས་པ་བཙོས་པའི་ཁུ་བ། 

རུས་ཐློན་པ། རགས་མཚན་གསལ་པློ་ཐློན་པ། དག་གཉེན་གང་ལའང་ཆགས་སང་གི་རུས་ཐློན་པ། 

རུས་དྲུད། ངློ་ཚ་དགློས་པའི་ལས་བས་པ། སློ་ལློ་འཕར། ཕློ་བ་བཙོང་རུས་དྲུད་རྣམས་དློན་གཅིག་ཡིན།

རུས་གདློང་། རང་ངར་སློགས་ཀི་རུས་པའི་ཟུར་གདློང་། 

རུས་སྣ་བཅུ། མིའི་རུས་པ་དང་། རའི་རུས་པ། ཁིའི་རུས་པ། ཕག་གི་རུས་པ། ཤ་བའི་ར་རྒན། ཉ་

ཕིས། དུང་། མགློན་བུ། ཉ་རུས། འབྲུག་རུས་བཅས་ཏེ་བཅུའློ།། 

རུས་སྣའི་མར་ཁུ། མི་ར་ཁིའི་རུས་པ་བཙའ་མ་མར་རིང་ནང་བཙོས་ཤིང་གང་བར་གྱུར་པ་དང་སར་

ཆུར་བཙོས་ནས་བཏློན་པའི་མར་ཁུའི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་

ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་གཅེས་བསྡུས་ཀུན་གསལ་ལས། བཅུ་པ་རུས་སྣའི་མར་ཁུ་

བ་བ་ནི། མི་ར་ཁི་རུས་བཙའ་མ་མར་རིང་བཙོས། ཁློབ་བརྡུང་གློང་བཞིན་མར་ཁུ་ཕྱུང་བ་ཡིས། 

བསྐུ་མཉེ་ལྤགས་ནད་ཆུ་སེར་ཞ་རེངས་འཁུམས། གཉན་དང་ར་དཀར་གངས་རྐྱེན་སྨློ་བརེད་

སློགས། རླུང་གྱུར་ལ་ཕན་ཚད་རིགས་དུག་གྱུར་སློངས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རུས་པ། ① ལུས་ཚུགས་བསང་བར་བེད་ཅིང་། དློན་སྣློད་རྣམས་སྐྱློབ་པར་བེད་པའི་ས་འཐས་ཀི་རང་

བཞིན་ཅན་ག་ིལུས་ཀ་ིཆ་ཤས་ཤིག ཤ་རུས། ཀེང་རུས། རུས་པ་མཁེགས་པློ། མིང་ག་ིརྣམ་གངས་

ལ་ཀེང་རུས་དང་། གདུང་། རུས་བུ་བཅས་སློ།། ② ཕའི་རྒྱུད་དམ་རིགས། རུས་པ་མཐློ་དམའ། 

རུས་པ་དཀར་པློ། ① རུས་མདློག་དཀར་པློ། ② རིགས་རུས་གཙང་མ། 

རུས་པ་ཅན། ① སྙིང་རུས་ཆེན་པློ། ② རྒྱ་ཆེན་པློ་དང་ཁ་ཕློ་རུས་ཆེན་པློ། 

རུས་པ་འཆིང་བེད། [མངློན]ལུས་ཀི་ར། 

རུས་པ་བཙའ་མ་ལྔ། སའི་འློག་ཏུ་ཡུན་རིང་ལུས་པའི་རུས་པ་སས་ཟློས་ནས་བཙའ་ཕློག་པ་ལྔ་སྟེ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

མིའི་རུས་པ་དང་། ཁིའི་རུས་པ། རའི་རུས་པ། ཕག་གི་རུས་པ། ཤ་བའི་རུས་པ་བཅས་སློ།། 

རུས་པའི་འཁློར་ལློ་རྡློ་རེ་ཕེད་པའི་ཏློག རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཏེ། ཡི་དམ་རྣམས་ཀི་སྤི་

བློའི་སྟེང་དུ་རུས་པའི་འཁློར་ལློ་དང་། དབུས་སུ་རྡློ་རེ་ཕེད་པའི་ཏློག་དང་ལན་པའློ།། 

རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག མགུལ་རྒྱན་དང་། གདུ་བུ། རྣ་ཆ། དབུ་རྒྱན། མཆློད་ཕིར་ཐློགས། ཐལ་ཆེན་ཏེ་

གསང་སགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པས་སྤས་པའི་རུས་རྒྱན་དྲུག 

རུས་པའི་སྙིང་པློ། རང་མར། 

རུས་པའ་ིཐལ་ཚོམ། གསང་སགས་ཀ་ིརྣལ་འབློར་པའ་ིལུས་ལ་བཏབ་པའ་ིམ་ིརུས་ཀ་ིཐལ་བའ་ིརྒྱན་ཆ། 

རུས་པའི་དུམ་བུ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། ལུས་འདི་ལ་རུས་པ་དུམ་བུའི་དབང་དུ་བས་ནས་གངས་

འདྲེན་ན་སུམ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་མཆིས་པས་དེ་དག་གི་གངས་འདྲེན་ཚུལ་ཐད་བང་ཟུར་གཉིས་

བཞེད་པ་མི་མཐུན་པ་ཆེར་མ་མཆིས་པས་འདིར་དགའ་བློ་མངལ་འཇུག་གི་མདློ་དང་སེ་སིད་

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་སློན་གཉིས་ནས་དྲངས་ཏེ་

འགློད་པར་བ་བ་ལས། རུས་པའི་དུམ་བུ་ནི། དགའ་བློ་མངལ་གནས་ཀི་མདློ་ལས། རུས་པ་

འདུས་ནས་ལུས་གྲུབ་པ། ཐམས་ཅད་ལས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་། མགློ་ཐློད་རུས་པ་དགུ་འདུས་

ཤིང་། འགམ་པའི་རུས་པ་གཉིས་འདུས་ཏེ། སློ་ནི་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ལན། དེ་ཡི་ར་བའང་དེ་

བཞིན་ནློ།། རྣ་རེ་གཉའ་བའི་རུས་པ་དང་། རན་དང་སྣ་ཡི་རུས་པ་དང་། བང་དང་མིད་པའི་རུས་

པ་དང་། བསྡུས་ན་རུས་པ་ཉི་ཤུ་ཡློད། མིག་ལ་རུས་པ་བཞི་ཡློད་དེ། ཕག་པ་མཇིང་པ་ཟུང་

གཉིས་ཡློད། ལག་པ་གཉིས་དང་སློར་མློ་རྣམས། བསྡུས་ན་རུས་པ་ལྔ་བཅུ་ཡློད། ལག་རྒྱབ་

རུས་པ་ལྔ་བཅུ་ཡློད། སལ་ཚིགས་ལ་ནི་སུམ་ཅུ་གཉིས། འདི་དག་ཀུན་ལ་ར་ཡློད་པས། དེ་ཡི་

གངས་ནི་བཞི་ཆར་ཡློད། རིབ་ལློགས་གཡས་པའི་རུས་པ་ནི། ཕན་ཚུན་འབེལ་པ་བཅུ་གསུམ་

ཡློད། རིབ་ལློགས་གཡློན་འབེལ་སྐྱེས་པ་ཡི། རུས་པ་དག་ནི་བཅུ་གསུམ་ཡློད། རུས་པ་ལུ་གུ་

རྒྱུད་འདི་དག་གསུམ་གསུམ་དག་ནི་ཕན་ཚུན་འབེལ། གཉིས་གཉིས་དག་ནི་ཚིགས་ལན་དེ། 

ལྷག་མ་གཞན་ནི་འབེལ་བ་མེད། གཡས་གཡློན་བརླ་ནི་གཉིས་པློ་ལ། བསྡུས་ན་རུས་པ་ལྔ་བཅུ་

ཡློད། ལུས་ནང་འབེལ་བའི་རུས་པ་ནི། བསྡུས་ན་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཡློད། རུས་ཚིགས་ཕན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚུན་འབེལ་ནས་ནི། སེམས་ཅན་ལུས་ནི་འགྲུབ་ཡིན་ཞེས། བདེན་པའི་ཚིག་ཏུ་གསུངས་པ་

ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བ་ཻསློན་ལས། དེ་ཡང་མགློ་ལ་དུམ་

བུ་དགུ་པར་བརིས་པའི་རུས་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་ལྔ་དང་རྒྱུད་དང་མཐུན་པར་ཐློད་པ་

དུམ་བུ་བཞི་པར་བརིས་པའི་རུས་པའི་དུམ་བུ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་འདྲེན་པ་སྟེང་ལས་བཞི། འགམ་

པ་གཉིས། སློ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང་། དེའི་ར་བ་སློ་གཉིས། རྣ་བའི་རུས་པ་ནས་མིད་པའི་རུས་

པའི་བར་ལ་རུས་རིགས་ཉི་ཤུ། མིག་རུས་གཉིས་གཉིས་ཏེ་བཞི། སློར་མློ་དང་བཅས་པའི་ལག་

པ་ལ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ཕག་གཉིས་ཏེ་ལྔ་བཅུ། ཕག་པ་དང་མཇིང་པ་ལ་གཉིས་གཉིས་ཏེ་བཞི། ལག་རྒྱབ་

ལ་བརྒྱད་དང་། སལ་པའི་ཚིགས་པ་སུམ་ཅུ་སློ་གཉིས། དེའི་གངས་བཞིས་བསྒྱུར་བས་སློ་གཉིས་

ཚན་པ་བཞི་སྟེ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད། རིབ་ལློགས་གཉིས་ལ་རིབ་ཆུང་རེ་བཅས་བཅུ་གསུམ་

བཅུ་གསུམ་སྟེ་ཉེར་དྲུག རང་པ་སློར་མློ་དང་བཅས་པ་ལ་ལྔ་བཅུ་སྟེ་ཐམས་ཅད་བསྒིལ་བས་རུས་

པའི་དུམ་བུ་སུམ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུར་ཡློད་པར་གསུངས་སློ།། 

རུས་པའི་དྲ་ཕེད། རུས་ཕེང་བརྒྱུས་པའི་དྲ་བ་ཕེད་པ། 

རུས་པའི་དྲ་བ། རུས་ཕེང་བརྒྱུས་པའི་དྲ་བ། 

རུས་པའི་པ་ཊ། རུས་པ་ལས་བཟློས་པའི་པ་ཊའམ་དཔལ་བེའུ། 

རུས་པའི་རླུང་ཚབས། རླུང་ཚབས་ཀི་རིགས་ཤིག་རུས་པ་ཁློལ་བུ་ན་ཞིང་གང་ལ་ཚིགས་པ་དང་། 

མཚང་ར་སློགས་ལ་ཚོར་བ་མེད་པར་གྱུར་པའི་རླུང་ཤས་ཆེ་བའི་མློ་ནད་ཅིག 

རུས་འཕེད་ཉལ། མགློ་རུས་ཤིག་གི་མིང་། 

རུས་བུ། རུས་རྡློག་ཆུང་ཆུང་། 

རུས་བང་། རུས་པ་ལས་བཟློས་པའི་བང་བུ། 

རུས་སལ། སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་རིགས་རུས་པའི་གློང་བུར་གནས་པའི་སལ་པ་ཞིག་སྟེ། ནུས་

པས་མཛེ་ནད་དང་། གཉན་ནད་ལ་ཕན། རུས་སལ་ཁློག་པ། ངང་པ་ཡུལ་འཁར་མི་དགློས་པ་

དང་རུས་སལ་སྐམ་པ་ཐློན་མི་དགློས་པ་བྱུང་ན་ལེགས། རུས་སལ་འཁུམས་པ་ལར་གྱུར་པ། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁློག་པ་ཅན་དང་། གློ་བ་འཐུང་། འགམ་རྐྱློང་། ངན་པའི་ཤུབས་ལན། དམ་
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དུ་འཛིན། བུལ་འགློ། ཡན་ལག་ལྔ་པ། ཡན་ལག་ལྔ་སས་བཅས་སློ།། 

རུས་སལ་སྐྱེས་མ། སྙིང་ཁའི་ར་འདབ་ཅིག 

རུས་སལ་འཁློར་ལློ། ནག་རིས་ལས་འབྱུང་བའི་ས་བདག་གི་འཁློར་ལློ་ཞིག 

རུས་སལ་གི་གནས་སྐབས། མངལ་དུ་ལུས་ཆགས་ནས་ཞག་བདུན་ཕག་བཅུ་བདུན་གི་དུས་སུ་

མངལ་གནས་ལུས་ཅན་གི་ཡན་ལག་ལྔ་པློའི་གཟུགས་དབིབས་ཆགས་ནས་མཚོན་བེད་རུས་

སལ་གི་གཟུགས་ལ་བུར་འགྱུར་བའི་སྐབས་ལ་ཟེར་ཏེ། ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེས་མཛད་པའི་

ཟབ་མློ་ནང་གི་དློན་ལས། ལེ་བར་མ་ཡི་རར་འབེལ་བས། རླུང་ཁག་རྒྱས་པར་བེད་པ་འགྱུར། 

དེ་ནས་ཟླ་བ་གཉིས་པ་ནས། ཞག་རེ་ར་ནི་ཉིས་བརྒྱ་ཆགས། སློག་ལས་རུར་སེལ་འཕློས་ནས་

ནི། རུས་སལ་རྣམ་པ་ལ་བུར་བེད། ཅེས་དང་། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་

བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་ཌཱུར་སློན་པློ་ལས། སྐབས་འདིར་ཡན་ལག་ལྔ་པློ་ཆགས་པའི་དུས་

ཡིན་པས་རུས་སལ་གི་གཟུགས་དང་འདྲ་བའི་དབང་གིས་རུས་སལ་གི་གནས་སྐབས་ཞེས་

གསུངས་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་པ་ལར། 

རུས་སལ་གི་ཟླ་བ། རུས་སལ་ཅན་དང་དློན་གཅིག 

རུས་སལ་ཅན། སྐར་མ་ས་ག་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་བཞི་པ། 

རུས་སལ་མ། རུས་སལ་གི་དབིབས་དང་འདྲ་བའི་སྨན་དན་དའི་རིགས་མདློག་ནག་པློ་ཞིག 

རུས་སལ་ཞབས་ཀི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་གི་མཚན་བཟང་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ལ་བརེན་པ་ཉིད་ཀིས་རུས་སལ་བཞིན་དུ་ཞབས་ཤིན་ཏུ་གནས་པ། 

རུས་འབུར་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། 

རུས་འབས། རུས་པའི་མདློག་འགྱུར་ཞིང་ཆུ་སེར་དང་རྣག་ཆུའི་ནང་ཁུ་ཚིག་སློ་མ་ལ་བུ་འབྱུང་བའི་

འབས་ཀི་ནད་རུས་པ་ལ་ཞེན་པ་ཞིག 

རུས་མི་གཅིག་པའི་རྒྱལ་རབས་ཚན་པ་ལྔ། རྒྱ་ནག་ཏུ་ཐང་རྒྱལ་རབས་འཐློར་བའི་རེས་སུ་རུས་

མིང་མི་གཅིག་པའི་རྒྱལ་རབས་ཚན་པ་ལྔ་བྱུང་སྟེ། ༡ ལེའང་རེས་མ། ༢ ཐང་རེས་མ། ༣ཅིན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེས་མ། ༤ཧན་རེས་མ། ༥ ཀྲའློ་རེས་མ་བཅས་ཡིན་ནློ།། 

རུས་མིག ① རུས་པ་ཀློང་ཀློང་། ② རུས་པའི་མཚམས་ཚིགས། རུས་མིག་ཁློལ་བ། 

རུས་མིང་། རིགས་རུས་ཀི་མིང་སྟེ། གཉགས་དང་གནུབས་སློགས་ལ་བུ། དབིན་སྐད་དུ་last 

nameཟེར། 

རུས་མིང་བརེ་སྒྱུར། རང་གི་རུས་མིང་གསར་པར་བརེ་བའི་དློན། ཡང་ན་མིང་སྒྱུར་བ་ཞེས་པ་མིང་

གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

རུས་མིག རུས་མིག་སྟེ་རུས་པའི་མཚམས་ཚིགས། 

རུས་སྨློ། རུས་སྟེང་ཤའུ་མཛེར་ཐབས་སྐྱེ་བའི་རྨ་སྐྱློན་རུས་ལ་ཁབ་པ་ཞིག 

རུས་ར་སྒེད་པུ། པུས་མློ་ནས་གེན་དུ་སློར་བཞི་གཞལ་མཚམས་སུ་ཡློད་པའི་ར་དཀར་ཞིག 

རུས་ཚན། རིགས་སུ་གཅིག་པའི་བུ་མིང་། 

རུས་ཚིགས། རུས་པ་གཉིས་གཉིས་ཕན་ཚུན་འབེལ་བའི་བར་མཚམས་ཏེ། ལུས་ཀི་ཚིགས་ཆེན་

བཅུ་གཉིས་དང་ཚིགས་ཕན་ཉིས་བརྒྱ་དང་བཅུ་ལ་བུའློ།། 

རུས་ཚུགས། ལུས་ཀི་རུས་པའི་དབིབས། 

རུས་ཚོ། ① ཕ་ཕློགས་ཀི་གཉེན་ཚན། ②[རིང]པུས་མློའི་མིང་། 

རུས་མཛེར། རུས་པའི་ལློགས་སུ་འབུར་ཐློན་པའི་ནད། 

རུས་འཛེར། རུས་པ་ཆག་འབློར་སློགས་ཀི་རུས་འབུར། 

རུས་ཞེན། དག་གཉེན་དབེ་འབེད་ཀི་ལ་རྒྱ། 

རུས་གཞའ། གཞའ་ཞེས་བག་ལ་ཉལ་བའམ་མི་མངློན་པའི་དློན་ཡིན་པས་འདིར་རྨ་ལ་སྐྱློན་ཞུགས་

ནས་རུས་པའི་སྟེང་ནས་ཤ་མི་སྐྱེ་བར་གྱུར་པའི་དློན་ཡིན་ཞེས་བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་

མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་དཀའ་འགེལ་ལས་གསུངས། 

རུས་གཞི་ཞིབ་དཔྱད། རུས་པར་སྐྱློན་ཤློར་མིན་བརག་ཅིང་དཔྱད་པ། 

རུས་ཟློང་། [མངློན]འགློན་བུ། 

རུས་གཟེབ། ① རུས་པའི་བར་མཚམས། ②[མངློན]པགས་པ། 
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རུས་རིགས། རུས་རྒྱུད་དམ་རིགས་རྒྱུད། རུས་རིགས་རྒྱུད། རུས་རིགས་འཁེལ་བ། 

རུས་རིགས་ཉི་ཤུ་ར་གསུམ། ཐློད་པ་དང་། ལག་པ། སྣའི་ཕྲུམ་རུས། སློ།། མ་མགལ་ཏེ་མགློ་ལ་ལྔ། 

སལ་ཚིགས་དང་། བ་འདབ། གཞུག་ཏློ། དཔྱི་རུས། སློག་པ། སྒློག་རུས། བང་རུས། རིབ་མ། 

ལྷ་རུ་རེ་སྟེ། ལུས་སྤི་ལ་དགུ། དཔུང་རང་དང་། རེ་ངར། ལག་མགློའི་རུས་པ་སྟེ་ལག་པ་ལ་

གསུམ། བརླ་རང་དང་། ལྷ་ང་། རེ་ངར། སེ་ལློང་། རང་མགློའི་རུས་པ་སྟེ་རང་པ་ལ་ལྔ། རང་

ལག་གིས་ཀའི་སེན་མློ་དང་བཅས་ཉི་ཤུ་ར་གསུམ་མློ། 

རུས་ཤིང་། ① སློག་ཤིང་། ②[རིང]སྙིང་རུས། 

རུས་གཤེན་གི་བིས་པ། གནའ་རབས་ཀི་རུས་རྒྱུད་ཚོ་ཁག་གཅིག་སྟེ་གཤེན་གི་རྒྱུད་པ་ཡིན། 

རུས་གསེབ། རུས་པའི་ནང་། 

རེ། ① རྐྱང་པ་དང་སེ་ཚན་གཅིག་མཚོན་བེད་ཅིག ནང་རེ་དགློང་རེ། གཅིག་རེ་གཉིས་རེ། མི་རེ་

ངློ་རེ། རེ་རེ་བཞིན། ② ཡིད་ཀི་སྨློན་པའི་དློན། རེ་བ་ཡློད། རེ་བ་ཞུས་པ་ཡིན། ལ་བུ། ③ ནན་

ཏན་གིས་དགགས་པའི་སྒ་ལ་འཇུག་པ་ཞིག་སྟེ། དེང་དུས་སེ་དགེའི་ཡུལ་སྐད་དུ། ངས་ཁམ་

པའི་ཁ་ལ་ཉློན་རེ་ཕ་འབུམ་དཔང་། ཞེས་པ་ལ་བུ་ལས་དེ་ལ་མི་འཇུག་པའི་དམ་བཅའ་བ་ལ་བུ་

དང་། ཟ་རེ་སྐན། ཡློད་རེ་སྐན། ④ མིང་ཚིག་འགའ་ཞིག་གི་བར་དུ་སྦར་ནས་ཧ་ཅང་ངམ་ཤིན་

ཏུའི་དློན་ཉམས་སྟློན་པའི་སྒ་ཞིག རྒློད་རེ་བློ། བརིད་རེ་ཆེ། འདྲ་རེ་ཆགས། རྒྱ་རེ་ཆེ། རིའི་

དཔངས་རེ་མཐློ། སྟློབས་རེ་ཆེ། ལག་རེ་ཡངས། ཐུགས་རེ་བཟང་། དཔའ་རེ་ཆེ། ཕན་རེ་ཐློགས། 

གནློད་རེ་འཁློལ། འུ་རེ་ཐུག འློ་རེ་བརྒྱལ། ཉམས་རེ་དགའ། བག་རེ་དྲློ། ཤ་རེ་ཚ། ངློ་རེ་ཚ། 

ཡ་རེ་ང་། ངློ་རེ་གནློང་། ⑤ བ་བེད་ཀི་ལས་དང་རན་ཞེས་པའི་བར་དུ་སྦར་ནས་རན་ཞེས་པའི་

དློན་མཚོན་བེད་ཅིག ཚིག་བཅད་སྐབས་སུ་ཚིག་ཁ་སྐློང་བེད་ཀི་དུས་སྟློན་པའི་ཕད་ཀི་ཚིག་

གློགས་ཤིག་སྟེ། དཔའ་རལ་ཡློད་ན་ངློམ་རེ་རན། དཔུང་རློགས་ཡློད་ན་འབློད་རེ་རན། ལ་བུ། 

⑥ ཨང་གངས་དྲུག་ཅུ་དང་། དེའི་གཅིག་གནས་བར་ལ་སྦར་བའི་ཕད་ཅིག དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག 

རེ་གཉིས། རེ་དགུ། ལ་བུ། ⑦ དགག་སྒ་དང་མཉམ་དུ་སྦར་ན་སྒྲུབ་པའམ་ཁས་ལེན་པའི་དློན་

དུ་འཇུག་སྟེ། ངས་བདེན་པར་མི་ཟེར་རེ། ངས་རློགས་ཆེ་ཐུབ་ཆུང་ཐུབ་མི་བཟློ་རེ། ལ་བུ་དང་། 
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དེབ་དཀར་དུ་དྲངས་པའི་ཏུང་ཧློང་ཡི་གེ་ལས། ཕ་མ་ཞིག་གསན་ན་ཡང་། ཤགས་བས་ཏེ་ཡུས་

བཀྲློལ་ནས། བཀས་མི་བཅད་རེ། དབི་ཚབ་བུ་གཅི་ལ་གསེར་གི་ཡི་གེ་ལས་སྨད་རེ། སྙིང་མ་

རིངས་པར་རབས་ཆད་ན། འཁློལ་ཡུལ་བཞེས་རེ། སློགས་མང་ངློ་།། 

རེ་སྐན། བེད་རྒྱུ་མིན་པ་དང་མི་སིད་པ་སློགས་ཐག་བཅད་པའམ་དམ་བཅས་པའི་དློན་ཏེ། ཕིན་ཆད་

བ་ངན་བེད་རེ་སྐན། ཡློད་རེ་སྐན། ཐུབ་རེ་སྐན་ལ་བུ། 

རེ་སྐློང་། བསམ་དློན་སྒྲུབ་པ། རེ་སྐློང་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ། 

རེ་སྐློན། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཁག་ངན་སྐེམ། བད་ཀན་

སྨུག་པློ་འཇློམས། རའི་ཚད་པ་སེལ། ཚ་འཁྲུ་གཅློད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒྱ་རི་མཐློན་པློ་

དང་། ཕུག་རློན་རང་། རི་དམར་རང་གཅིག རི་དམར་ཟིལ་པ། རི་མིན་རིའི་མིང་ཅན། ཟླ་བའི་

དུག་བཅས་སློ།། 

རེ་ཁ། [ལེགས] རི་མློ། བཀྲ་ཤིས་རེ་ཁ། 

རེ་ཁེ། [ལེགས] མུ་ཁྱུད། 

རེ་འཁང་། རེ་བ་མ་གྲུབ་ནས་སང་བ་དང་ཁློ་བ། 

རེ་འཁློང་། འདི་ནི་རི་འཁང་ཞེས་པ་དང་གློ་དློན་གཅིག་པ་སྟེ། སློ་སློའི་རེ་བ་ཡློད་པའི་དློན་དག་མ་

བྱུང་ན་རང་གི་གློགས་ལ་དེ་ཡི་ཡུས་ཤློད་པ་དང་། སེམས་ཐང་ཆད་པ་ལ་ཟེར། 

རེ་མཁང། ཕན་ཚུན་ཁློས་ནས་ངན་སྨས་བེད་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་། འཁང་ར་ཞེས་པ་དང་དློན་འདྲ། འདི་

ལ་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་མས་འཕུལ་མ་དག་པར་གསུངས་ཤིང་། འགའ་ཞིག་གིས་མས་

འཕུལ་དང་འས་འཕུལ་གཉིས་ཀ་གདམ་ང་ཡིན་པར་གསུང་འདུག 

རེ་གུར། སྦྲ་གུར། 

རེ་གློན། ① རེ་དློན་སྟློང་ཟད། ② དློན་བེད་ཀི་འགློ་སློང་། རེ་གློན་མེད་པ། 

རེ་སྒུག རེ་བའི་ངང་ནས་སྒུག་པ། ཆར་པར་རེ་སྒུག་བེད་མི་དགློས། གཞན་ལ་རེ་སྒུག་ཁློ་ན་མ་བེད། 

ཉིན་མཚན་མེད་པར་རེ་སྒུག་བེད། 

རེ་འགའ། འགའ་ཞིག་གམ་ཁ་ཤས་དང་། སྐབས་འགའ། དངློས་པློ་རེ་འགའ། མི་རེ་འགའ་ཕི་པ། 
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དུས་རེ་འགར་བེལ་བ་ཡློད་པ། 

རེ་ངན། མ་རུང་བའི་རེ་བ། རེ་ངན་ནང་འཆང་། རེ་ངན་བས་པ། 

ར་ེལྕག་པ། ཐང་སྨན་ག་ིརིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་རུས་གཅློད། སྐྲན་བཤིག་འབས་

འདུལ། གཉན་ནད་རྣམས་ཐུར་དུ་བཤལ་བར་བེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒྱལ་པློ་ལ་ཐློད་ཅན་དང་། 

གཏུམ་པློ། དར་ཐློད་ཅན། དུ་དུ་ཤག བདུད་རི་བལ་ཅན། གནམ་གི་རལ་ཆེན། བློང་དུག་ནག་པློ། 

བའི་བི་ལ། ཡན་ལག་ཁག་གཅློད། ར་དུག་རེ་ལྕག ཤློག་ལྡུམ་པ། ཤློག་ཤིང་པ་བཅས་སློ།། 

རེ་གཅིག ① རེ་བ་བཅློལ་རྐྱང་། ② དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག 

རེ་གཉིས། ① ཁ་ཤས་སམ་འགའ་ཞིག ལློ་རེ་གཉིས། ཡུལ་རེ་གཉིས། ② དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས། 

རེ་ཏ། [སྐྱེ་རྒུ]རེ་ལེ་སྟེ་རིད་པས་བཟློས་པའི་རེ་བ། 

རེ་ལ། [རིང]ཡུན་རིང་དང་། རྣམ་པ་མང་བའམ་ལན་གངས་དུ་མ། 

རེ་ལར། [རིང]ཇི་ཙམ་མམ་ཇི་ལར། 

རེ་ལར་ཐློགས་ཀང་། [རིང]ཇི་ཙམ་ཐློགས་ཀང་། 

རེ་ལར་ཐློགས་ན། [རིང]དུས་ཡུན་ཇི་ལར་ཐློགས་ནའམ་ཇི་ཙམ་རིང་ན། 

རེ་ལློས། བློད་གཏད་དམ་རེ་བ། ལློ་ལེགས་ཡློང་བའི་རེ་ལློས་བེད་པ། ངས་ཁློད་ལ་རེ་ལློས་མི་བེད། 

རེ་སྟེས། [རིང]རེ་ལེགས་སམ་ཧ་ཅང་ལེགས། 

རེ་སྟློང་། འགྲུབ་ཐབས་མེད་པའི་རེ་བ། རེ་སྟློང་དློར་བ། 

རེ་ཐག ① རེ་བ། ན་ཚ་དྲག་རྒྱུའི་རེ་ཐག་ཆད་པ། ②[སྐྱེ་རྒུ]བློད་མདའི་རས་ལ་མེ་སར་བེད་ཀི་ཐི་གུ། 

རེ་ཐག་ཆད། རེ་བའི་བསམ་པ་དློར་བའི་དློན་ཏེ། དག་དམག་རེ་ཐག་ཆད་ནས་ཕློགས་བཞིར་བློས་ལ་བུ། 

རེ་ཐག་ཆློད་པ། རེ་བ་ཟད་པ། རེ་ཐག་ཆད་པའང་ཟེར། 

རེ་ཐགས། རེ་ལེའི་ཐགས་རིས། 

རེ་དློན། རང་གི་འདློད་པའི་དློན། རེ་དློན་ཞུ་བ། 

རེ་མཐའ། ཟློག་གི་རིད་པ་འཁེལ་ན་ཐག་མཁན་གིས་འཐག་ཟིན་པ་ལ་གཞན་ཡང་ས་རས་དང་རེ་

རིབ་ཡང་ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེ་དློགས། བྱུང་ན་བསམ་པའི་རེ་བ་དང་མི་ཡློང་སྙམ་པའི་དློགས་པ། རེ་དློགས་སངས་པ། 

རེ་ལེ། ① རིད་པས་བཟློས་པའི་རེ་བ། རེ་ལེ་ནག་པློ། རེ་ལེའི་གུར། ②[རིང]སྨྱུག་མའི་ལྷས་མ། 

རེ་ལེ་ཆིངས། མཁིག་མའི་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། མཁིག་མར་རེ་ལེ་ཆིངས་ནི་ཡས་ལེན་

མས་ལེན་བ་ཞེས་དེའི་དློན་ནི། མཐེ་བློང་ནས་མཐེའུ་ཆུང་གི་ར་བ་ནས་མཁིག་མ་ལ་ཐུག་པར་

འཕེད་ལ་བཅིངས་ནས་མཁིག་མ་ནས་རྒྱབ་ཏུ་ཁེར་ལ་གུང་མློ་ལ་རེ་རེ་ལྷས་བུ་བསྐློན་ནས་ཡང་

མཁིས་མ་ལ་རེ་བསྐློན་ནློ།། དེ་ནས་མཛུབ་མློ་སིན་ལག་གཉིས་ལ་བསྐློར་ཞིང་འཆིང་། ཞེས་

གསུངས་པ་ལ་བུའློ།། 

རེ་འདུན། རེ་བ། རེ་དློན་སྟློང་ཟད་དུ་གྱུར་པ། ཐུན་མློང་གི་རེ་འདུན། རེ་འདུན་ཞུ་བ། རེ་འདུན་འདློན་པ། 

རེ་འདུན་ཞུ་བ། རེ་བ་གང་ཞིག་དློན་དེ་འགྲུབ་པའི་འདུན་པ་དང་བཅས་ཏེ་གཞན་ལ་ཞུ་བ་ཕུལ་བ། 

རེ་འདུན་ཞུ་ཡིག དློན་དག་ཅི་རིགས་ཤིག་རེ་འདུན་ཞུ་ཆེད་དུ་བིས་པའི་ཡི་གེ 

རེ་འདློད། རེ་བ་དང་འདློད་པ། 

རེ་ནག སྦྲ་གུར་བཟློ་རྒྱུའི་རེ་ལེ་ནག་པློ། 

རེ་ནས་ཙམ། གཅིག་རེ་ཙམ་མམ་རེ་རེ་ཙམ། བསམ་བཞིན་དུ་གྲུབ་པའི་ལས་ཀ་རེ་ནས་ཙམ། 

རེ་ནེ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རེ་སྣམ། རིད་པས་བཏགས་པའི་རེ་བ་དང་། 

རེ་གནས། རེ་བ་བེད་སའི་ཡུལ། 

རེ་ཕད། རེ་བ་ལས་བཟློས་པའི་ཕད་བུ། 

རེ་ཕར། རེ་ལེ་ལས་བཟློས་པའི་ཕད་བུ། 

རེ་ཕྲུག[རིང]ཕྲུག་བཟང་པློ། 

རེ་བ། ① འདློད་པ་བེད་པ། ཡུན་ནས་ཞལ་མཇལ་དུ་རེ་བ། ཡིད་ལ་རེ། རེ་ངན་ཁློག་བཅངས། 

ལེགས་པར་བསྒྲུབ་ཐུབ་པར་རེ་བ། གཅིག་ཐློབ་གཉིས་རེ། ལྷ་བཞག་ནས་འདྲེ་ལ་རེ་བ། བུ་ཁློད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

ལ་དེ་ཙམ་ཞིག་རེ་ཡང་རེ་སྟེ་བྱུང་འདུག ② དམིགས་པའི་ཡུལ་དང་། བསམ་པའམ་འདུན་པ། 

རང་གི་འབད་བརློན་ལ་རེ་བ་མ་ཁེངས་པ། རེ་བ་མི་འདུག ཤིང་སློང་སྐམ་པློར་ཤིང་འབས་ཀི་

རེ་བས་ཕུང་། སློ་ནམ་ཧུར་པློ་མ་བས་པར་ལློ་ལེགས་སྐྱེ་བ་རེ་བས་ཕློངས། ཆུ་དཀྲློགས་ནས་

མར་ཐློན་རྒྱུའི་རེ་བས་བསླུ། ③ གཡག་གི་སྤུ་རིད་ལས་བཏགས་པ་ཞིག རེ་ནག རེ་སྦྲ། 

ར་ེབ་མདེ་པ། བ་བ་གང་རུང་འགྲུབ་པའ་ིསམེས་ཤུགས་ཞུམ་པ། ཡང་ན་འབད་བརློན་ག་ིབློ་སློབས་མདེ་པ། 

རེ་བ་རློགས་པ། ① རེ་བ་ལར་གྲུབ་པའམ་ཡིད་ཚིམ་པ། ② རེ་བ་ཆད་པ། 

རེ་བ་ཞུ་བ། བ་དངློས་གང་ཞིག་འགྲུབ་པའི་འབེལ་ཡློད་ལ་རེ་འདུན་ཞུ་བ། 

རེ་བའི་ཁིམ། སྦྲ་ནག་ལས་བཟློས་པའི་གུར་སྟེ། འབློག་པ་ཚོར་སྦྲ་གུར་ལས་ལློགས་སུ་ཁང་པ་མེད་

པས་ན་མིང་དེ་ལར་བཏགས་པ་ལས། ཡློངས་གགས་སུ་སྦྲ་གུར་ཞེས་ཟེར། 

རེ་འབློད། འབློད་སྐུལ་དང་རེ་འདུན་ཆེན་པློ་བཏློན་པའི་དློན། 

རེ་འབློད་ཉན་འཇློག རེ་འདུན་གློ་རུ་འཇུག་པ། 

རེ་འབམས། ཆུར་གནས་ཀི་ལློ་འགློའི་རིགས་ཤིག 

རེ་འབམས་ནག་པློ། ཐར་ནུའི་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། འློ་མ་

འཛིན་དང་ནུ་ཞློ་འཛག གསེར་སྦྲུལ་འློ་མ་ཁློན་ཆེན་པ། འློ་མ་སྙིང་ཁག་གབ་པ་ཕྲུམ། དངུལ་གི་

ཕློམ་ཕློམ་སྙིང་ཁག་ཅན། གང་ཆེན་ཁི་འཕང་སའི་ཞློ་ཆེན། རེ་འབམས་ནག་པློ་དངུལ་ཟིལ་ཅན། 

སྙིང་ཁག་ཁློལ་མ་ཀ་མློ་ཉ། ལུང་གི་དུར་བིད་བཙུན་མློ་རྣམས། ཐར་ནུའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་

སློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རེ་འབས། དམིགས་ཡུལ། རེ་འབས་ཡློངས་སུ་གང་བ། 

རེ་འབས་དློན་སྨིན། རེ་བ་ལར་གི་དློན་དེ་འགྲུབ་པའམ་སློན་པ། 

རེ་མང་། འདློད་ཆ་ཆེན་པློའམ་བསམ་རྒྱུ་མང་པློ། 

རེ་མིག རེའུ་མིག་གི་འབི་སློལ་གཞན། 

རེ་རྨ། [རིང]བུད་མེད། 
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རེ་སྨ། རེ་རྨ་དང་འདྲ། 

རེ་སྨློན། རེ་འདློད་ལར་ཡློང་བའི་སྨློན་འདུན། 

རེ་ཙམ། གཅིག་ཙམ། སྣ་རེ་ཙམ། 

རེ་ཞིག དུས་ཅུང་ཟད་དམ་གནས་སྐབས། ཁློད་རེ་ཞིག་སློད་དང་ཁློ་སེབས་ཡློང་། རེ་ཞིག་བཞག 

རེ་ཞིག་དར་སློལ་ཆེ་བ། རེ་ཞིག་ལ་སྐད་གགས་ཡློངས་སུ་ཁབ་པ། མི་གང་ཁིམས་ལས་གང་

འདས་པ། རེ་ཞིག་རྒྱལ་ཡང་ཕམ་པ་ཡིན། 

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

སྐད་དུ་requestཟེར། 

རེ་ཟུང་། རེ་གཉིས་ཙམ་གི་དློན། མི་རེ་ཟུང་གིས་བཤད་པར་ཆ་འཇློག་མི་རུང་། འགའ་རེ་དང་། ཡ་

ཟུང་། ཆ་རེ་རྣམས་དློན་གཅིག དབིན་སྐད་དུ། couple ཟེར་བའི་དློན་ལ་འཇུག་ཆློག

རེ་རལ། ལྡུམ་བུའི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཤ་དུག་དང་། སྦར་དུག་

སློགས་དུག་རིགས་སྡུད་གསློད་བེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དུར་མློ་འབི་ལྕེ་དང་། ལྡུམ་བུ། སྤེའུ་

མཇུག་པ། ར་ལག་པ། རངས་པ་རལ་གི། གཡུ་འབྲུག་འཁིལ་པ། ཧང་འབག་ལག་པ་བཅས་སློ།། 

རེ་རལ་གསུམ། ལྡུམ་བུ་རེ་རལ་དང་། བག་སྐྱ་ཧ་བློ། བག་སློས་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་སྟེ། དེའུ་

དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས། རེ་རལ་

ཧ་བློ་བག་སློས་གསུམ། རེ་རལ་གསུམ་ཞེས་བ་བ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རེ་རེ། གཅིག་རེའམ་ཆིག་རྐྱང་། ཐམས་ཅད་དང་རེ་རེ། གློམ་པ་རེ་རེ་སློས་ནས་ལམ་བགློད་དགློས། 

རེ་རེ་གཉིས་གཉིས། གཅིག་རེ་གཉིས་རེ་ཙམ། བསམ་འཆར་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ཀིས་མི་ཚད་པ། 

རེ་རེ་བཞིན་གཏློར་བ། ཁེ་རུ་གཏློར་བའི་དློན་སྟེ། སྤང་ཀིས་ལུག་ཁྱུ་རེ་རེ་བཞིན་གཏློར་བ་ལ་བུ། 

རེ་ཤིག རེ་ཞིག་དང་འདྲ། 

རེ་ཤས། ཡུལ་སྐད་ཁ་ཤས་དང་འགའ་ཤས་ཟེར་བ་དང་དློན་གཅིག

རེ་ས། རེ་ཡུལ་ལམ་རེ་བ་བཅློལ་གནས། 

རེ་སེམས། རེ་བ། གཞན་ལ་རེ་སེམས་ནན་པློ་བཅློལ་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རེག ① རེག་པའི་སྐུལ་ཚིག ② བེད་འབེལ་ལས་ཚིག ཐད་ཀར་ཐུག་པའི་དློན་ཏེ། ལག་པ་མི་

གཙང་བས་མིག་ལ་མ་རེག་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

རེག་མཐློང་གཉིས། སློར་མློས་རེག་ནས་བརག་དགློས་པ་ར་དང་། མིག་གིས་མཐློང་ནས་བརག་

དགློས་པ་ཆུ་དང་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

རེག་དུག ① ཕློ་མློའི་མཚན་མ་རེག་པའི་ཚེ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་འགློ་བར་བེད་པའི་ནད་དུག་ཅིག 

② ལག་པས་ཐུག་རེག་བས་པའི་ཚེ་དུག་ཕློག་པ་བསེ་ཤིང་ལ་བུ་དུག་དང་ལན་པའི་རས། 

རེག་ལན། [མངློན] ① རླུང་། ② ཆུ་ལྷ། 

རེག་པ། ① ཐུག་པ་དང་། འཐློབ་པ། ལག་པས་རེག་ནས་འཇམ་རྩུབ་ཚོར། ཤིང་གི་ཡལ་ག་མགློ་

བློར་རེག་པ། རང་པ་སར་མ་རེག་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་རེག་པ། ② སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་ཡུལ་

དང་ཕད་པ་ལས་ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་འདུས་ནས་ཡུལ་གི་འགྱུར་བ་ཡློངས་སུ་གཅློད་པར་

བེད་པའི་སེམས་བྱུང་། 

རེག་པ་དཀའ། [མངློན] གཟེ་མ་ར་མགློ 

རེག་པ་བཅུ་དྲུག སེམས་བྱུང་རེག་པ། རེག་བ། རྣམ་ཤེས་དྲུག་ཡུལ་དང་ཕད་ཆ་ལ་རེག་པ། ཕི་མ་

མ་རིག་པའི་རེག་པ། གནློད་སེམས་ཀི་རེག་པ། རེས་སུ་ཆགས་པའི་རེག་པ། བདེ་བ་མློང་

འགྱུར་གི་རེག་པ། སྡུག་བསལ་མློང་འགྱུར་གི་རེག་པ། བཏང་སྙློམས་མློང་འགྱུར་གི་རེག་པ། 

ཐློགས་པའི་རེག་པ། ཚིག་བ་དག་གི་རེག་པ། རིག་པའི་རེག་པ། མ་རིག་པའི་རེག་པ། དེ་གཉིས་

ལས་གཞན་པའི་རེག་པ། དྲི་མེད་ཀི་རེག་པ། ཉློན་མློངས་ཅན་གི་རེག་པ། 

རེག་པ་དྲུག བདག་རྐྱེན་གི་སློ་ནས་དབེ་ན་དྲུག་ཡློད་དེ། མིག་གི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང་། དེ་བཞིན་

དུ་རྣ་བའི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང་། སྣའི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང་། ལྕེའི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང་། ལུས་

ཀི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང་། ཡིད་ཀི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང་དྲུག་གློ 

རེག་པ་ར། ནད་པའི་ལག་པའི་མཁིག་མའི་འཕར་ར་ལ་སྨན་པའི་སློར་མློས་རེག་ཅིང་རླུང་ཁག་གི་

རྒྱུ་ཚུལ་ལ་བརགས་ནས་ནད་གང་ཡིན་རློགས་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཀི་མིང་སྟེ། རེ་གཡུ་ཐློག་རིང་

མ་ཡློན་ཏན་མགློན་པློ་ལ་མངའ་རིས་ཀི་སྨན་པ་མཐུ་ཆེན་རྒྱལ་པློའི་སློབ་མ་ངན་སགས་བདག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པློས་ཞུས་པ། རྒྱུག་ར་ཁློངས་སྟློང་ནང་ན་མར། ཁག་ངན་རླུང་གིས་ར་སྦུགས་བདས། དབུགས་

དང་བསེབས་ནས་འཕར་བ་ལ། ར་ལ་བཏགས་པ་ཅི་ཡི་ཕིར། ཞེས་ཞུས་པས། རེ་གཡུ་ཐློག་

པས་དེའི་ལན་གསུངས་པར། རྒྱུག་ར་ཁློངས་སྟློང་ཡངས་པའི་ནང་། དློན་སྣློད་བཅུ་གཉིས་ར་

རྣམས་མཚོའི། རྦ་རླབས་འཕེང་བ་ཇི་བཞིན་དུ། མ་འདྲེས་སློ་སློར་རྒྱུ་བ་ཡློད། ངློ་བློ་རླུང་ཁག་

བེད་ལས་ཡིན། ཐ་སྙད་ར་ལ་བརག་ཅེས་བ། ར་ལ་བརག་ཀང་རླུང་ལ་བརག་རླུང་ཁག་ར་

གསུམ་ཟུང་འཇུག་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རེག་པ་ཚོར་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་touch sensitive screenཟེར། 

རེག་པ་ཟླ་བ། ཉི་མས་འཁིག་ཁིམ་སྤློད་པའི་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་ལྔ་པ། 

རེག་པ་གསུམ། ① རིག་པའི་རེག་པ་སྟེ་ཟག་པ་མེད་པའི་རེག་པ་དང་། མ་རིག་པའི་རེག་པ་ཞེས་པ་

ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་རེག་པ་དང་། རིག་པ་དང་མ་རིག་པ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་རེག་པ་ཞེས་པ་

དགེ་བ་ཟག་བཅས་དང་མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསྟན་དང་མཚུངས་པར་ལན་པའི་རེག་པ་རྣམས་སློ།། 

② འབས་བུའི་སློ་ནས་དབེ་བའི་རེག་པ་གསུམ་སྟེ། བདེ་བ་མློང་འགྱུར་གི་རེག་པ་དང་། སྡུག་

བསལ་མློང་འགྱུར་གི་རེག་པ། བཏང་སྙློམས་མློང་འགྱུར་གི་རེག་པ་བཅས་གསུམ་མློ། 

རེག་པའི་ཟས། ཟས་བཞིའི་གས་ཤིག་སྟེ། ཆློས་ཀི་བཤད་སློལ་དུ་ཡིད་འློང་གི་ཡུལ་ལ་རེག་ནས་ལུས་

སེམས་འཚོ་བར་བེད་ཐུབ་པ་དཔེར་ན་ལད་མློ་ལ་མགློ་འཁློར་བས་ལློགས་སྣང་མི་ཚོར་བ་ལ་བུའློ།། 

རེག་པའི་ཡན་ལག རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། ཡུལ་དབང་ཤེས་གསུམ་འདུས་

ནས་མིག་གི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་སློགས་དྲུག་འབྱུང་བ་ཡུལ་ཡློངས་སུ་གཅློད་པར་བེད་པའློ།། 

རེག་པའི་ལྷག་མ། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་ལས་

གྱུར་པའི་ལྷག་མ་ལྔའི་ཡ་གལ། ཆགས་པའི་སེམས་ཀིས་བུད་མེད་ཀི་ཤ་རེན་པ་ལ་རེག་པའམ་

ལུས་ཀི་ཤ་ནས་འཛིན་པའློ།། 

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

དབིན་སྐད་དུ་contact boynceཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རེག་བ། ལུས་ཀིས་རེག་ནས་ཤེས་ཐུབ་པའི་དངློས་པློ། རེག་བ་འཇམ་པློ། རེག་བ་རྩུབ་པློ། ལློགས་

སྐློམ་གི་རེག་བ། རེག་བ་མི་ཚོར་བ། 

རེག་བ་ངན། [མངློན] གཟེ་མ་ར་མགློ 

རེག་བ་བཅུ་གཅིག ས་དང་། ཆུ། མེ། རླུང་། འཇམ་པ། རྩུབ་པ། ལྕི་བ། ཡང་བ། གང་བ། བཀྲེས་པ། 

སྐློམ་པ་བཅས་བཅུ་གཅིག་གློ 

རེག་བ་གཉིས། འཇམ་རྩུབ་གཉིས་དང་། ཡང་ན་འབྱུང་བ་གྱུར་པའ་ིརེག་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་ག་ིརེག་བའློ།། 

རེག་བ་དྲུག འཇམ་པ་དང་། རྩུབ་པ། ལྕི་བ། ཡང་བ། གང་བ། བཀྲེས་སྐློམ་བཅས་དྲུག་གློ 

རེག་བའི་སྐྱེ་མཆེད། ལུས་ཤེས་ཀིས་གཟུང་བ། ཚ་བ་དང་། གང་བའི་རེག་བ་ལ་བུའློ།། 

རེག་བའི་སློ། སྤིར་རེག་པར་བ་བའི་ཡུལ་མང་དུ་མཆིས་ཀང་སྐབས་འདིར་བ་བའི་མིང་བེད་པ་ལ་

བཏགས་པའི་བ་སྤུའི་བུ་གའི་སློ་ལ་འཇུག་སྟེ། ཟུར་མཁར་བློ་གློས་རྒྱལ་པློས་མཛད་པའི་ར་

རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་མེས་པློའི་ཞལ་ལུང་ལས། རླུང་ལང་བའི་ཚེ་བ་སྤུའི་བུ་ག་བེ་ནས་གེན་དུ་

ལངས་པས་རེག་བ་རྩུབ་པར་འབྱུང་བས་ན་རེག་བ་ཞེས་སློས་པ་ཡིན་གི། དློན་ལ་དྲི་མའམ་

སྙིགས་མ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་བ་སྤུ་ལ་རྒྱུ་བར་དགློངས་པ་སྟེ་བ་བའི་མིང་བེད་པ་ལ་བཏགས་

པའློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རེག་བའི་མཆློད་སྤིན། འདློད་ཆགས་སྤློད་པའི་བ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀི་གབ་ཚིག

རེག་བེད། ①[མངློན]རླུང་། ② རླུང་ལྷ། 

རེག་མློང་། ① ལག་པས་རེག་མློང་བ། ② ལུས་ལ་ཐུག་སྟེ་འཇམ་རྩུབ་ཚོར་བ། 

རེག་ཚོར། རེག་པའི་ཚོར་བ་ཚ་གང་འཇམ་རྩུབ་སློགས། 

རེག་ཚོར་གསུམ། བདེ་བ་དང་། སྡུག་བསལ། བཏང་སྙློམས་བཅས་གསུམ་འདུས་ཏེ་རེག་ནས་བྱུང་

བའི་ཚོར་བ་གསུམ་སྟེ་བདེ་བའི་རེག་ཚོར་དང་། སྡུག་བསལ་གི་རེག་ཚོར། བཏང་སྙློམས་ཀི་

རེག་ཚོར་བཅས་སློ།། 

རེག་འཛིན་དབང་མངློན། རེག་བ་འཛིན་པའི་དབང་པློའི་མངློན་སུམ་སྟེ། རང་གི་བདག་རྐྱེན་ལུས་

ཀི་དབང་པློ་ལས་དངློས་སུ་སྐྱེས་པའི་གཞན་རིག་ཤེས་པ་རློག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེག་འཛིན་ཡིད་མངློན། རེག་བ་འཛིན་པའི་ཡིད་ཀི་དབང་པློའི་མངློན་སུམ་སྟེ། རང་གི་བདག་རྐྱེན་

རེག་བ་འཛིན་པའི་ཡིད་ཀི་དབང་པློ་ལས་དངློས་སུ་སྐྱེས་པའི་གཞན་རིག་གི་ཤེས་པ་རློག་བལ་

མ་འཁྲུལ་བ་དེ། རེག་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་བ། 

རེག་ཟིག ①[རིང]ཟིན་བིས། ② མཐློང་ཐློས་ཀི་དློན་བཀློད་པའི་ཐློ་ཡིག་གི་མིང་། 

རེག་ཟིན་ནེའུ་ལེའི་རྐྱལ་པ། དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་ནང་ཀློང་རློང་སྨན་བ་དློན་གྲུབ་ཀིས་

མཛད་པའི་ཁ་འཐློར་སྣ་ཚོགས་དང་། ཁད་པར་དུ་ཕི་མ་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས་ཚུལ་དུ་བཀློད་པའི་

ཟིན་བིས་ཤིག 

རེག་ཟིན། རེག་ཟིན་དང་འདྲ། 

རེགས་པ། བེགས་པའི་དློན། མགློ་རེགས། 

རེང་། བཟའ་ཟླ་མེད་པའི་མི་རྐྱང་སྟེ། ཕློ་རེང་། མློ་རེང་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

རེང་བ། ① རེངས་པ། རེང་བ། ཧྲེང་བ་དང་མཁང་པློར་འགྱུར་བ། རང་ལག་རེངས་ནས་བརྐྱང་

བསྐུམ་བེད་མི་བདེ་བ། ② འཁགས་ནས་ས་བར་འགྱུར་བ། ཆུ་རེངས་ནས་ཆབ་རློམ་ཆགས་

པ། མར་ཁུ་རེང་ཡློང་། 

རེང་བུ། རྐྱང་པ་དང་གཅིག་པུ། སློས་རེང་བུ། ཕློ་རེང་། མློ་རེང་། གློགས་མེད་རེང་བུར་སློད་པ། 

རེང་རེང་། རྒྱུས་པ་སློགས་མཉེན་པློ་མིན་པ། ཁེར་རྐྱང་གཅིག་ཁློ་ན་ཞེས་པའི་དློན་ལའང་། དཔེར་

ན། མི་རེང་རེང་གཅིག ཕློ་རེང་གཅིག་སློགས་ལ་བུ། 

རེངས་འཁུམས། རང་ལག་སློགས་རེངས་པ་དང་འཁུམས་པ། 

རེངས་པ། རེང་བའི་འདས་པ། 

རེངས་པློ། གློང་པློ། གཤིས་ཀ་རེངས་པློ། ངན་རེངས། བསམ་བློ་རེངས་པློར་འགྱུར་བ། 

རེད། ཡིན་པ་སྟེ། གཏན་འཁེལ་བའི་ཚིག་ཅིག འདི་ཅི་རེད། ཁློ་སྨན་པ་རེད། དེ་མ་རེད། མང་ཉུང་

རེད་འདུག དབིན་སྐད་དུ་yesཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རེད་མདའ། གཞིས་ཀ་རེ་རློང་ཕུན་ཚོགས་གིང་ཆུས་རེད་མདའ་གློང་སེ། 

རེད་མདའ་བ། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༣༤༩ལློར་གཙང་ས་སྐྱ་དགློན་པའི་ཉེ་འདབས་སུ་

འཁྲུངས། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་དང་ཚིག་གསལ་སློགས་ལས་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལ་བའི་གནད་རྣམས་

རིགས་ལམ་ཡང་དག་པས་འདློམས་པར་མཛད་ཅིང་དར་སེལ་བཏང་། རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་

གགས་པ་དང་། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་སློགས་སློབ་མ་

མཁས་པ་མང་པློར་བྱུང་། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༤༡༢ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

རེད་པ། ① རྐྱེན་གཞན་དང་འདྲེས་ནས་མ་རུང་བར་འགྱུར། རྨ་རེད་པ། ཟས་སྐློམ་གིས་རེད་པ། 

སྤློད་པ་ངན་པས་རེད་པ། འཇིགས་སྐྲག་གིས་རེད་དེ་བློ་མི་བདེ་བ། ② འགིག་པ་དང་། འགྲུབ་

པ། ད་རེད་པ་འདུག ཁློ་འཇམ་ཐིང་ངེར་ཉལ་འཇུག ད་ཆང་རེད་སློང་འཐུང་གི་མིན། སློན་ལ་

ག་སྒིག་མ་བས་པས་རེད་མི་འདུག ③ རིད་པ་སྟེ། རི་ཤིང་སློགས་ཀི་བཞའ་རླན་ཕེད་ཙམ་སྐམ་

ཟིན་ཏེ་གསློན་ཤུགས་ཉམས་པ། ལྕང་མ་རེད་པའི་ཡལ་ག་གུག་པ། 

རེབ། བ་དངློས་བསྐྱར་ཟླློས་བས་པའི་རིམ་པའི་མིང་སྟེ། ད་རེབ། རེབ་ཐེངས། རེབ་དང་པློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

རེབ་ཀློང་དགློན། གསེར་སྨུག་ལློངས་ཀང་ཟེར། མདློ་སྨད་ཨ་མདློའི་ས་ཁུལ་དུ་གློས་དཀར་ལྕང་ལློ་

ཅན་གི་སགས་པ་རིང་མ་པའི་དགློན་པ་ཞིག 

རེབ་གློང་གསེར་མློ་ལློངས། མདློ་སྨད་མཚ་ོསློན་ག་ིསའ་ིཆར་གཏློགས་པའ་ིསྟློད་ཀ་ིསྐྱ་གའ་ིཉག་ག་མན་

ཆད་དང་སྨད་ཀ་ིགསེར་ཁའ་ིཉག་ག་ཡན་ཆད་ལ་ཟེར་ཞེས། མདློ་སྨད་ཆློས་འབྱུང་ལས་གསུངས་སློ།། 

རེབ་གཅིག ① སེབ་གཅིག་གམ་ལྷན་ཅིག ང་ཚོ་རེབ་གཅིག་ལ་ཡློང་བ་ཡིན། ② ཐེངས་གཅིག་

གམ་ཚར་གཅིག ལྷ་སར་གནས་སྐློར་རེབ་གཅིག་ལས་འགློ་མ་མློང་། 

རེབ་པ། [རིང]སྐམ་རིད། 

རེབ་བ་དགློན། རེ་ཕ་བ་མ་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་ཕག་བཏབ་པ་བཤད་སློལ་ཙམ་ལས་དུས་ཚོད་གསལ་

པློར་མ་ངེས། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རེམ། འདི་ཁམས་ཁུལ་དང་གཉའ་ནང་ཁུལ་གི་ཡུལ་སྐད་ལ། ཧུར་ཐག་གིས་ཤིག་ཟེར་རྒྱུར། རེམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞིག་དང་། རེམ་ཤློག་ཟེར་སློལ་ཡློད། 

རེམ་པ། ① རིག་པ་སྒིམ་པ། གཟབ་ནན་གིས་རེམ་པ། རེམས་ནས་ལངས་པ། ② འབད་པ། ལེགས་

པར་རེམས་ཤིག 

རེམ་པློ། ཧུར་པློའམ་འབད་བརློན་ཆེན་པློ། ཁློད་ལས་རེམ་པློ་རང་ཞིག་འདུག 

རེམ་རེམ། ཧུར་བརློན་ཆེ་སྐྱེད་དམ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ། ཁེད་ཀིས་བཀའ་མངགས་ཇི་གནང་སྐློར་ངས་

རེམ་རེམ་ཞུས་པ་ཡིན། 

རེམས། རེམ་པའི་སྐུལ་ཚིག 

རེམས་པ། རེམ་པའི་འདས་པ། 

རེའུ། རའི་ཕྲུ་གུ། རེའུ་ཚར། 

རེའུ་ཏུག རེའུ་དང་འདྲ། 

རེའི་འདབ། [མངློན]ཤིང་སྟག་པ། 

རེའུ་མིག དྲ་མིག་གི་དབིབས་ཅན་གི་རི་མློ། ནློར་བཅློས་རེའུ་མིག དབིན་སྐད་དུ་sheetཟེར། 

རེའུ་སྨལ། ཡ་རེའི་གདུང་རྒྱུད། ཡབ་ཨ་ནན་སྨལ་གི་སློས། འདི་ཉིད་ཀིས་རྒྱལ་གར་གི་རྒྱལ་ཁམས་

མང་པློའི་བདག་བས་ལུགས་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་ཕལ་མློ་ཆེའི་ནང་གསལ་བ་དེ་ནི་ཡབ་ཨ་

ནན་སྨལ་གི་སྐུ་དུས་སློག་པློའི་ལག་ནས་སར་རྡློ་རེ་གདན་གི་མཆློད་རྒྱུན་དུ་གཏློགས་པའི་གློང་

སེ་ཉློས་ཏེ་ཕུལ་བ་རྣམས་མུ་མཐུད་གཞན་ཤློར་མི་འབྱུང་བའི་རེས་གནློན་དང་། དེ་དག་དང་

འབེལ་བའི་ཉེ་འདབས་ཀི་གློང་ཁེར་འགའ་ཞིག་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་བཞིན་

མངའ་རིས་སུ་དངུལ་དཀར་ཞེ་གཅིག་ལས་གྲུབ་པའི་སྨན་བ་མཆེད་བརྒྱད་ཀི་སྣང་བརན་

བཞེངས་པ་དང་། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༣༡༠ལློར་ཚལ་པ་ཁི་དཔློན་སྨློན་ལམ་རྡློ་

རེར་མངགས་བཅློལ་གིས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལན་གི་སྟློན་པ་རིན་རྡློར་དང་། མཛོད་པ་ཨུ་ཛུ་ལ་

སློགས་ཆེད་མངགས་དབུས་སུ་མངགས་ཏེ་སར་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྒྱ་ཕིབས་ར་གཡམ་

ཡིན་པ་དེ་བརེས་ནས་ཟངས་ཁལ་བཅློ་བརྒྱད་ལ་དློས་རེ་བས་པའི་ཟངས་དློས་བརྒྱ་དང་བཞི་

དང་། གསེར་སང་ལྔ་བརྒྱ་རྣམས་ལས་གྲུབ་པའི་གསེར་ཐློག་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཕུབ་པ་འདི་ནི་ལྷ་ས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

གཙུག་ལག་ཁང་འདིར་གསེར་ཟངས་ཀི་རྒྱ་ཕིབས་བསྐྲུན་པའི་ཐློག་མ་ཡིན་ནློ།། 

རེའུ་ཚ། རེའུ་པགས་པ་ལ་ཟེར། 

རེའུ་ལུག ར་ཕྲུག་དང་ལུག་ཕྲུག་གི་བསྡུས་མིང་། 

རེས། ① རེ་མློས་ཀི་བསྡུས་ཚིག འགློ་རེས། བརེ་རེས། སློད་རེས། ཟ་རེས་འགམ་པ་དང་། འགློ་

རེས་པུས་མློ། ② རེ་འགའ་ཡི་བསྡུས་ཚིག རེས་འཕེལ་རེས་འགིབ། རེས་དགློད་རེས་ངུ་། 

རེས་ཆེ་རེས་ཆུང་། རེས་ཡློང་རེས་མི་ཡློང་། 

རེས་བསྐློར། མི་རྣམས་རེས་བསྐློར་ནས་བ་ར་བེད་པ།

རེས་བསྐློར་བཙན་གཡེམ། སྐྱེ་པ་མང་པློས་ཐེངས་གཅིག་ལ་རེས་བསྐློར་ནས་བཙན་གཡེམ་བེད་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་loopཟེར། 

རེས་འགའ། མཚམས་མཚམས་སམ་སྐབས་རེ། རེས་འགའ་དགའ་ནས་གླུ་དབངས་ལེན། རེས་

འགའ་སྐྱློ་ནས་ངུ་ལབ་རྒྱག ཆང་ཕློར་ཕློགས་ནས་རེས་འགའ་འགྲུལ་པ་ལ་འདྲེན་ཞིང་རེས་

འགའ་རང་གིས་ཀང་ལློངས་སྤློད། 

རེས་འགའ་བའི་རག་པ། ཁེད་ལ་སྐྱེ་འཇིག་མེད་ཀང་ཁློད་གནས་བཞིའི་དངློས་པློ་དེ་ལ་ལློས་ནས་

འཇློག་དགློས་པ། དཔེར་ན། བུམ་པ་དང་ཁང་པའི་ནང་གི་སྟློང་ཆ་ལ་བུ། ཁང་པ་དེ་འཇིག་ན་སྟློང་

ཆ་དེ་ཡང་མེད། 

རེས་འགློགས་ཟླ་སྐར། ཟླ་བ་ལ་ཞག་རེ་རེ་མློས་ཀིས་འགློགས་པའི་སྐར་མ་སྟེ། སྐར་མ་དེའི་སྟེང་ཟླ་

བས་ས་མའི་ཉིན་ཞག་ལ་སྤད་ཟིན་འཆར། དེ་ཡིས་མཁའ་རློར་ཕི་བའི་ལྷག་མ་ནི། ནམ་ལངས་

ནས་བརམས་ཏེ་དེ་ཡུན་སློད་ཅིང་། དེ་ཟད་ཚེ་ཕི་མའི་སྐར་སྟེང་སེབ་བློ། 

རེས་གཅིག དུས་གཅིག་གམ་ཐེངས་གཅིག 

རེས་འཇློག སྐབས་ར་ེབེད་པ་དང་། སྐབས་ར་ེམ་ིབེད་པ། རྨློད་འདེབས་རེས་འཇློག འགློ་འློང་རེས་འཇློག 

རེས་སྟབས། རེས་མློས་ཀི་ཚུལ། 

རེས་མ། ①[རིང] བུད་མེད། ②[མངློན]སྨད་འཚོང་མ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེས་མའི་གཙོ། [མངློན]སྨད་འཚོང་མའི་གཙོ་མློ། 

རེས་མུས། རེ་རེ་བཞིན་མུས་བདས་ནས་བསྐློར་བ་འཁློར་བར་བེད་པ། 

རེས་མློ། ཕན་ཚུན་བརེ་རེས། རེས་མློ་བས་ནས་བཤད་པ། ངའི་རེས་མློ་བས་ཚར་བ། 

རེས་མློས། བརེ་ལེན། རེས་མློ་བ་ནས་འགན་ཁུར་ལ་བུའློ།། 

རེས་ཚང་། ① ལས་སྐལ་ཟད་པའི་དློན་སྟེ། ཁློ་ཚོར་གཞུང་རྒྱུ་ཟ་རེས་ཚང་པ་རེད། ཁློ་དཔློན་པློ་བེད་

རེས་ཚང་ལེ་རེད། བློད་ཀི་གཏམ་དཔེ་ལ། མར་དཀར་པུ་ལུས་མཆིན་ཁ་ན། ཟ་རེས་སློན་མ་ཚང་

ལེ་རེད། སང་རླློན་ཐློག་ནས་ཚེར་མང་ཟུག འགློ་རེས་སློན་མར་ཚང་ལེ་རེད། ཅེས་པ་ལ་བུ། ② 

མི་འདློད་པའི་བ་དངློས་ལ་དམློད་མློའི་སྨློན་ལམ་འདེབས་པའི་དློན་ཏེ། ས་ངན་རློང་ལ་འདུག་རེས་

ཚང། དཔློན་ངན་དེ་དང་འགློགས་རེས་ཚང་། ཟས་ངན་འབྲུ་ནག་ཟ་རེས་ཚང་། ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

རེས་གཟའ། ① རེས་འཁློར་གི་གཟའ་སྤིའི་མིང་སྟེ་གཟའ་ཉི་མ་དང་། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། ཕུར་

བུ། པ་སངས། སེན་པ་བཅས་བདུན། ② རེས་གཟའ་ལ་བདུན་ཡློད་པས་གངས་བདུན་མཚོན། 

རེས་གཟའ་བདུན། ཉི་མ་ལ་སློགས་པའི་གཟའ་བདུན་པློ་རྣམས་རང་རང་ཐློག་མར་སྐྱེས་པའི་ཞག་

དེ་ལ་དབང་བེད་པ་ཡིན་པས་ན་རེས་གཟའ་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་ཐློག་མར་ཉི་མ་དང་

རྒྱུ་སྐར་གི་གནས་ས་ཁིམ་བཅུ་གཉིས་ཆགས་པ་དང་། དེ་རེས་རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་ཆགས་

ཤིང་། དེ་རེས་ཁིམ་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་པློ་རྣམས་རླུང་འགློས་ཀིས་གཡས་བསྐློར་དུ་འཁློར་བའི་

ནང་གསེས་ཀརྞའི་ཁིམ་དེ་ཤར་གིང་དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་གི་སྟེང་དུ་ཡློད་པའི་སྐར་མ་སྐག་

གི་ཐད་ཀར་སེབས་པ་ན་མེའི་རང་བཞིན་ལན་པའི་འློད་ཀི་གློང་བུ་ཞིག་ཐློག་མར་ཐློན་པ་དེ་ནི་

ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནས་ས་ཡི་གློ་ལའི་ཐློག་ཉིན་མཚན་གི་དབེ་བ་ཐློག་མར་བྱུང་བ་ཡིན་པས་

ན་གཟའ་ཉི་མ་དེ་གཟའ་རྣམས་ཀི་དང་པློར་བཞག ཉི་མ་དེ་བྱུང་རེས་སུ་དེ་ཉིད་སྐར་ཁིམ་གི་

ཐློག་ནས་རང་འགློས་གཡློན་བསྐློར་དུ་འཁློར་ཏེ་སར་ཡང་རང་གི་སྐྱེས་ཁིམ་ཀརྞའི་ཁིམ་དུ་

སེབས་པ་དང་ཉི་མ་རང་ཉིད་ཀི་སྐྱེས་སྐར་སྐག་དང་མཉམ་དུ་འགློགས་ནས་ལྷློ་གིང་དབུས་མའི་

ལུག་ཁིམ་གི་སྟེང་དུ་ཡློད་པའི་སྐར་མ་ཐ་སྐར་གི་ཐད་དུ་འབློར་བ་ན་ཆུའི་རང་བཞིན་ལན་པའི་

ཟླ་བ་བྱུང་སྟེ་དེའི་ཡར་ངློ་དང་མར་ངློའི་འཕེལ་འགིབ་ཀི་འགྱུར་ལློག་ལ་བརེན་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

གི་ཐ་སྙད་བྱུང་། དེ་བཞིན་དུ་ཉི་མས་གཡློན་སྐློར་དུ་འཁློར་ནས་སྐར་མ་མཆུའི་ཐད་དུ་སེབས་པ་

ན་མིག་དམར། ལྷག་མཚམས་ཀི་ཐད་དུ་སེབས་པ་ན་ལྷག་པ། མེ་བཞིའི་ཐད་དུ་སེབས་པ་ན་

ཕུར་བུ། ནབས་སློའི་ཐད་དུ་སེབས་པ་ན་པ་སངས། སྣུབས་ཀི་ཐད་དུ་སེབས་པ་ན་སེན་པ་

བཅས་གཟའ་བདུན་བྱུང་ཞིང་། དེ་རེས་སར་ཡང་ཉི་མ་ནག་པའི་ཐད་དུ་སེབས་པ་ན་སྒ་གཅན། 

ནམ་གྲུའི་ཐད་དུ་སེབས་པ་ན་དུས་མེ། ཆུ་སྨད་ཀི་ཐད་དུ་སེབས་པ་ན་མཇུག་རིང་བཅས་རིམ་

པར་སྐྱེས། གཟའ་དགུ་པློ་དེའི་ནང་ནས་སྒ་གཅན་དང་དུས་མེ་གཉིས་ནི་མགློ་མཇུག་གི་ཁད་

པར་ཙམ་མ་གཏློགས་ངློ་བློ་གཅིག་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བརིས་པའི་གཟའ་བརྒྱད་པློ་

དེ་རྣམས་རང་རང་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་འགློས་ལ་བརེན་ནས་གཡློན་བསྐློར་དུ་འཁློར་བ་

དང་། ཕི་མ་ཕི་མ་མ་སྐྱེས་ཀི་བར་དུ་ས་མ་རྣམས་ཀི་ཞག་གཉིས་རེས་དང་གསུམ་རེས་སློགས་

ཀིས་རེས་བསྐློར་བས་ནས་འཁློར་ཞིང་། གཟའ་སེན་པ་སྐྱེས་རེས་གཟའ་བདུན་པློ་རྣམས་ཀིས་

རང་རང་ཐློག་མར་སྐྱེས་པའི་གློ་རིམ་དང་མཐུན་པར་རེས་མློས་ཀི་ཐློག་ནས་སྐར་ཁིམ་སློ་སློར་

ལློངས་སྤློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརེན་ནས་རེས་གཟའ་ཞེས་མིང་བཏགས་པ་ཡིན། 

རེས་གཟའ་འློད་ཟེར་བདུན་པ། འདི་གཟའ་སེན་པའི་མིང་སྟེ་གཟའ་སེན་པའི་མཐར་འློད་ཀི་ཨ་ལློང་

ལ་བུ་བདུན་ཡློད་ཅེས་བཤད་སློལ་ཡློད། 

རེས་གཟའ་ལྷ་ཡི་བ་མ། ཉིན་ཞག་བདུན་ལ་རེས་མློས་ཀིས་འཁློར་བའི་གཟའ་བདུན་གི་ནང་ཚན་གཟའ་

ཕུར་བུ་སྟེ། མུ་སྟེགས་པའི་རིག་བེད་གཏམ་རྒྱུད་དུ་གཟའ་ཕུར་བུ་ནི་ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་ལ་སྒ་

རིག་པ་སློབ་མཁན་གི་སློབ་དཔློན་ཡིན་པས་ན་ལྷ་ཡི་བ་མ་ཞེས་མིང་དུ་བཏགས་པར་བཤད། 

རློ། ① ལྕེས་མློང་བའི་བློ་བ། ལྕེ་ལ་བརེན་ནས་རློ་ལ་དམིགས་པ། རློ་མངར་མློ། རློ་སྐྱུར་མློ། ② སློག་

བལ་བའི་ལུས། མི་རློ། ར་རློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མཐར་གྱུར་དང་། དབུགས་བལ། སློག་བལ་

ཕུང་པློ་བཅས་སློ།། ③ རློ་ལ་མངར་བ་དང་། སྐྱུར་བ། ཁ་བ། བསྐ་བ། ཚ་བ། ལན་ཚྭ་བ་བཅས་

དྲུག་ཡློད་པས་གངས་དྲུག་མཚོན། ④ སྙིང་པློ་བཏློན་ཟིན་པའམ་བེད་མེད་དུ་གྱུར་པའི་དངློས་པློ། 

ཟས་ཀི་སྙིགས་རློ། ཁང་པའི་གང་རློ། ས་རློ། རྡློ་རློ། ⑤ ར་མཐར་སྦར་རྒྱུ་སར་བསྡུའི་ཕད་ཅིག 

རློ་རྐྱང་། ར་རློ་མ་དང་རྐྱང་མའི་བསྡུས་ཚིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རློ་རྐྱང་གཉསི། ལུས་ཀ་ིར་གཙ་ོབློ་གསུམ་ག་ིདབུ་མའ་ིགཡློན་ལ་རྐྱང་མ་དང་གཡས་སུ་རློ་མ་ཡློད་པ་གཉསི། 

རློ་རྐྱང་དུ་རྒྱུ་བ་བཀག ར་རློ་མ་དང་རྐྱང་མ་གཉིས་ཀི་ནང་དུ་རླུང་རྒྱུ་བ་བཀག་ཏེ་ལས་རླུང་ཐམས་

ཅད་ར་དབུ་མའི་ནང་དུ་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་བདེ་སྟློང་གི་ཡེ་ཤེས་

སྐྱེ་བའི་ཐབས་ཤིག་སྟེ་ཞིབ་པར་གསང་སགས་བ་མེད་ཀི་གཞུང་རྣམས་ལས་གསལ་བས་

འདིར་མ་བིས་སློ།། 

རློ་སྐློ་པ་ལློ་སློམ་ཉི་མ་ཤེས་རབ། གུང་ཐང་བ་མ་ཞང་གི་སློབ་མ། རློ་སྐམ་གི་དགློན་པ་བཏབ་པས་

མཚན་ལ་རློ་སྐམ་པར་ཐློགས། ལློ་རྒྱུས་ཞིབ་པ་མ་མཐློང་ལགས། 

རློ་སྐློར་ལྕགས་ཀི་ཕེང་བ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མཇུག་ཏུ་ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེས་དྭགས་

ཀློང་ཕློགས་ཀི་སྨན་པ་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་བཀའ་བགློས་ནས་བརམས་པའི་སྨན་གི་རློ་ནུས་ཞུ་

རེས་སློགས་གསལ་བར་འཁློད་པའི་གཞུང་། 

རློ་སྐྱུར། ① བློ་བ་སྐྱུར་མློ། ② རློ་གཡུག་པའི་བེད་སྐུལ། 

རློ་སྐྱུར་བའི་ཁད་ཆློས། སྐྱུར་བ་ཟློས་པའི་ཚེ་སློ་རེ་ཞིང་བཞིན་གི་ཆ་ཤས་ཕལ་ཆེར་སྡུད་པ་དང་།ཁ་

ཆུ་འཛག་པར་བེད་པའི་ཡློན་ཏན་ཅན་ནློ། 

རློ་སྐྱུར་བའི་སེ་ཚན། སེ་འབྲུ། སྟར་བུ། བསེ་ཡབ། སྐྱུ་རུ་ར། རྒྱ་ཤུག་གི་ཚིག་གུ། ད་ཏྲིག ཞློ། ཆང་། འློ་

རབས་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་དེ་དང་དེ་འདྲ་བ་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱུ་བའི་སྨན་སེ་ཡིན་ནློ།

རློ་སྐྱུར་བའི་བེད་ལས། ༡ བརེན་པའི་ཡློན་ཏན། མེ་དྲློད་ལ་སློགས་ལུས་ཀི་དྲློད་བསྐྱེད་པ་དང་། ཡི་

ག་འབེད་པ་དང་། ཚིམ་པར་བེད་པ། ཕློ་བའི་ནང་གི་ཁ་ཟས་རྣམས་འདྲུལ་ཞིང་ས་བར་བེད་པ་

དང་། ལུས་ཀི་ར་སྦུབས་རྣམས་སུ་ཆགས་པའི་བད་སྣབས་རྣམས་གཅློད་ཅིང་དུམ་བུར་བེད་པ། 

ཟས་སྐློམ་འཇུ་བའི་གློགས་བེད་པ། ལུས་ལ་བསྐུས་ན་རེག་པ་བསིལ་བར་བེད་པ། རླུང་

འགགས་པའི་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་བུ་ག་རྣམས་ཀི་ཁམས་ལ་བདེ་བར་རྒྱུ་བར་བེད་པ་བཅས་སློ། ༢ 

རློ་སྐྱུར་བར་བསྟེན་དྲགས་པའི་སྐྱློན། ཁག་གི་ནད་དང་མཁིས་པའི་ནད་བསྐྱེད་ཅིང་། ལུས་ཀི་

ཤ་རྣམས་ལྷློད་ཅིང་མཁང་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བ། མིག་སློགས་དབང་པློ་རྣམས་ཀི་ནུས་པ་

ཉམས་ནས་རབ་རིབ་ཏུ་གྱུར་བ། མགློ་ཡུ་འཁློར་བ་བཅས་དང་། གཞན་ཡང་བད་ཀན་སྐྱ་རྦབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

དང་། འློར་དང་། མེ་དབལ་དང་། གཡན་པ་སྟེ་ཟ་འཕྲུག་དང་། ཐློར་བུ་སྟེ་འབྲུམ་ཐློར་དང་། སྐློམ་

དང་སྐྱེ་བའི་ནད་དང་། རིམས་ནད་རྣམས་སྐྱེད་པར་བེད་དློ། 

རློ་བསྐ་བའི་ཁད་ཆློས། བསྐ་བ་ནི་ཟློས་པ་དང་ལྕེ་དང་རན་ལ་ཡུན་རིང་དུ་ཆགས་ཞིང་ས་བས་རྩུབ་

སྙམ་བེད་པའི་ཡློན་ཏན་ཅན་ནློ། འདིའི་བློ་བ་ལ་ཁ་རམ་ཡང་ཟེར།

རློ་བསྐ་བའི་སེ་ཚན། ཙན་དན་དཀར་དམར། ཨ་རུ་ར། བ་རུ་ར། ཨུཏྤལ་སློན་པློ། ལི་ག་དུར། སྨག 

མློན་ཆ་ར། འློམ་བུ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་དེ་དང་དེ་འདྲ་བ་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་བསྐ་བའི་

སྨན་སེ་ཡིན་ནློ། 

རློ་བསྐ་བའི་བེད་ལས། ༡ བརེན་པའི་ཡློན་ཏན། ཁག་དང་། མཁིས་པ། ཚིལ་བུ། འདྲུལ་བག་རྣམས་

ཚད་ལས་འཕེལ་བ་སྐེམ་ཞིང་། རྨ་སློས་པ་དང་། ཚིལ་དང་པགས་པའི་མདློག་དྭངས་པ་བཅས་

བེད་དློ། ༢ རློ་བསྐ་བར་བསྟེན་དྲགས་པའི་སྐྱློན། བེ་སྣབས་འཁིལ་བ་དང་། བཤང་བ་སི་བ། ལློ་

བ་སློས་པ། སྙིང་ནད་རྣམས་བསྐྱེད་པར་བེད་ཅིང་།འདྲུལ་བག་གི་རས་རྣམས་སྐེམ་སྟེ་ཚད་མི་

ལང་བར་བེད་པ་དང་། ར་སློ་འགག་པ་བཅས་བེད་དློ།

རློ་བསྐམས། མ་ངམ་ཐང་། 

རློ་བཀྲ། ལུས་ཀི་ཕི་ཤ་པགས་དང་། བར་ར་རུས། ནང་དློན་སྣློད་བཅས་ཀི་གནས་གསང་རྣམས་

གསལ་བར་སྟློན་ནུས་པའི་གཞུང་དང་། དེ་དག་གི་དབིབས་དང་གནས་ལུགས་བཅས་གསལ་

ཞིང་རེན་པར་བིས་པའི་དཔེ་རིས་ཀི་མིང་ངློ་།། རློ་ཁ་བ། རློ་དྲུག་གི་གས་ཤིག སྨན་བཟང་རློ་ཁ་

བས་ནད་ལ་ཕན། གཏམ་བཟང་རྣ་སུན་པློས་སྤློད་པར་ཕན། 

རློ་ཁ་བའི་ཁད་ཆློས། ཁ་བས་ཁ་ཡི་དྲི་མ་རྣམས་སྦློང་ཞིང་ཡི་ག་ལློག་པ་སྟེ་ཞེན་པ་ལློག་པ་སེལ་བར་

བེད་པའི་ཡློན་ཏན་ཅན་ནློ།

རློ་ཁ་བའི་སེ་ཚན། ནིམ་པ། ཏིག་ཏ། བློང་དཀར། ཧློང་ལེན། གསེར་གི་མེ་ཏློག དུག་མློ་ཉུང་། ག་

རི། མཁིས་པ། སྐྱེར་པ། བ་ཤ་ཀ། བག་ཞུན་གི་ལྕེ། རེ་ཀློན་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་དེ་དང་དེ་

འདྲ་ལ་སློགས་ཁ་བའི་སྨན་སེ་ཡིན་ནློ།

རློ་ཁ་བའི་བད་ལས། ༡ བརེན་པའི་ཡློན་ཏན། ཡི་ག་འཆུས་པ་སྟེ་ཟས་ཟ་འདློད་ཉམས་པའི་ནད་དང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སིན་བུའི་ནད། སྐློམ་ཚད་སྐྱེ་བ། དུག་ནད་ཀི་རིགས། མཛེ་ནད། དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་བའི་ནད། 

རིམས་རླློན་ཏེ་འཁྲུ་སྐྱུག་མང་བའི་རིམས་ནད། མཁིས་པའི་ནད་རྣམས་འཇློམས་པར་བེད་ཅིང་། 

འདྲུལ་བ་སྟེ་ལུས་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡློད་པའི་ཟས་སྐློམ་སློགས་འདྲུལ་བའམ་རུལ་བར་བེད་པའི་

རས་དང་། ཚིལ་བུ་དང་། ཞག་དང་། རང་མར། བཤང་གཅིན་རྣམས་ཚད་ལས་མང་བར་གྱུར་

ཚེ་སྐེམ་པར་བེད་པ་དང་། ཡིད་གཞུངས་པ་སྟེ་བློ་ལྷློད་པློར་ཆགས་པ་དང་། ནུ་མའི་ནད་དང་

སྐད་འགགས་ཀི་ནད་རྣམས་སེལ་བར་བེད་དློ། ༢ རློ་ཁ་བར་བསྟེན་དྲགས་པའི་སྐྱློན། ལུས་

ཟུངས་ཟད་པར་བེད་པ་དང་། རླུང་གི་ནད་དང་། ངད་ཀན་གི་ནད་རྣམས་བསྐྱེད་དློ།

རློ་ཁང་། རློ་འཇློག་སའི་ཁང་བུའམ་བང་སློ།། 

རློ་ཁུར། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། གློང་པའི་ནང་དུ་མི་ཤི་བའི་རློ་དུར་ཁློད་དུ་སྐྱེལ་མཁན་གི་མིང་། 

རློ་ཁེབས། རློ་ལ་གཡློག་པའི་གློས་ཆས། 

རློ་གློས། ① མི་ཤི་བའི་རློ་ལས་བཤུས་པའི་གློས། ② གློས་ཀི་དམློད་ཚིག 

རློ་གིབ། མི་ཤི་བའི་རློ་ལས་བྱུང་བའི་བཙོག་གནློད། 

རློ་སམ། རློ་འཇློག་སའི་སམ། 

རློ་སྒྲུང་། རློ་ལངས་གསེར་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུང་ཞིག་སྟེ། དངློས་གྲུབ་ཅན་གི་སྒྲུང་དགློས་འདློད་ཆར་

འབེབས་ཞེས་བ་ཞིང་། སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་རྒྱལ་པློ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློ་གཉིས་ཀིས་མཛད་

པའི་མི་རློ་དངློས་སྒྲུབ་ཅན་གི་གཏམ་རྒྱུད། རྒྱལ་པློ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློས་དཀའ་བ་སྤད་པའི་མི་

རློ་གསེར་འགྱུར་གི་ལློ་རྒྱུས་ལེའུ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ། དཔལ་མགློན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་

མཛད་པའི་རློ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གི་ཆློས་སྒྲུང་ལེའུ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་པ་རྣམས་སློ།། 

རློ་སྒློམ། རློ་འཇུག་སའི་སམ། 

རློ་བརྒྱ། བློ་བ་ཧ་ཅང་ཞིམ་ཞིང་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། 

རློ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད། རློ་སློ་དྲུག་པློ་ལ་ལྕེ་ཤེས་ལ་ཕན་པའི་རློ་དང་། འཇུ་བར་མངློན་དུ་ཕློགས་པའི་

ཚེ་ལུས་སེམས་ལ་ཕན་པའི་རློ་སྟེ་རེ་རེ་ལ་གསུམ་གསུམ་ཕེ་བས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཡློད་པ། 

རློ་མངར། ① བུར་ཤིང་། ② བློ་བ་མངར་མློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རློ་མངར་བའི་ཁད་ཆློས། མངར་བའི་རློ་དེ་ལྕེ་དང་འཕད་ཅིང་མློང་བའི་ཚེ་ཁ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་ཆགས་

ཤིང་ཞིམ་པས། ཡང་ཡང་ཟ་བར་འདློད་པའི་སེད་པ་སྐྱེ་བ་བེད་པའི་ཡློན་ཏན་ཅན་ནློ།

རློ་མངར་བའི་སེ་མཚན། ཤིང་མངར། རྒུན་འབྲུམ། ཅུ་གང་། གུར་གུམ། དློང་ག། ར་མཉེ། ཉེ་ཤིང། 

ལྕ་བ། ཀ་ར། བུ་རམ། སྦྲང་། ཤ། མར་ལ་སློགས་པ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་རློ་དེ་དང་དེ་འདྲ་

བ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡློད་པ་ཀུན་ཀང་མངར་བའི་སྨན་གི་སེ་ཚན་ཡིན་ནློ། 

རློ་མངར་བའི་བེད་ལས། ༡ བརེན་པའི་ཡློན་ཏན། ཡི་གའི་ཁམས་ལ་ལྷག་པརའཕློད་ཅིང་ལུས་ཀི་

ཟུངས་དང་སྟློབས་བསྐྱེད་པར་བེད་པ་དང་། རྒན་པློ་དང་། བིས་པ། ཤ་སྐེམ་པློ། གེ་བ། གློ་བ་

བཅས་ཀི་ཁམས་དང་ནུས་པ་གསློ་བར་བེད་པ། ལུས་ཀི་ཤ་རྒྱས་དང་། རྨ་འབློར་ཞིང་སློས་ས་

བ། གཞན་ཡང་ལུས་ཀི་མདངས་དང་། སྐྲའི་ཁ་མདློག དབང་པློ་སློ་སློའི་ནུས་པ་རྣམས་གསལ་

བར་བེད་པ་བཅས་དང་། ཚེ་རིང་ཞིང་ཡུན་དུ་འཚོ་བར་བེད་པ་དང་། དུག་གི་ནད་རིགས་དང་། 

རླུང་ནད། མཁིས་པའི་ནད་རྣམས་སེལ་བ་བེད་དློ། ༢ རློ་མངར་བར་བསྟེན་དྲགས་པའི་སྐྱློན། 

བད་ཀན་དང་ཚིལ་མང་པློ་བསྐྱེད་ཅིང་། ཕློ་བ་ལ་སློགས་པའི་མེ་དྲློད་རྣམས་འབི་བ་དང་ལུས་

ཀི་ཤ་སློམ་ཞིང་རྒྱག་པ་ཆགས་པ། གཅིན་མངར་ཞིང་མང་དུ་འགྱུར་བ། སྐེ་ལ་ལྦ་བ་སྐྱེ་བ། རྨེན་

བུའི་བེད་ལས་ཉམས་པའི་ནད་རིགས་རྣམས་བསྐྱེད་པ་བེད་དློ།

རློ་མངར་ཤིང་། ① བུར་ཤིང་། ② རྒུན་འབྲུམ་ཤིང་། 

རློ་གཅིག རྣལ་འབློར་བཞིའི་ནང་གསེས་གསུམ་པ་རློ་གཅིག་གི་རྣལ་འབློར་ནི་ཕི་རློལ་ཡུལ་གི་སྣང་

བ་དང་རང་གི་སེམས་ཀི་ངློ་བློ་རློ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་ཉམས་འཆར་བ་སྟེ། རེ་རྒློད་ཚང་པས་

འདི་མདློ་ལུགས་ཀི་ས་གཉིས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ནས་ས་བདུན་པ་རིང་དུ་སློང་བའི་བར་གི་དློད་

ཐུབ་པར་གསུངས། 

རློ་གཅིག་པ། ① བློ་བ་མཚུངས་པ། ② དབེར་མེད། བདེ་སྟློང་རློ་གཅིག 

རློ་བཅུ་གཉིས། ཁ་བ། སྐྱུར་བ། ཚྭ་བ། བསྐ་བ། ལན་ཚྭ། མངར་བ། ཡིད་དུ་འློང་བ། ཡིད་དུ་མི་འློང་

བ། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ། སྦར་བ་ལས་བྱུང་བ། གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བའློ།། 

རློ་བཅུད། བློ་བ་དང་བཅུད། རློ་བཅུད་ལན་པའི་ཟས་ཀིས་གསློ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རློ་བཅུད་བདའ། རློ་བཅུད་བློ་བའམ། ཁ་སྐད་ལ་བློ་བ་ཁ་བ་ཟེར། 

རློ་ཆེན་བརྒྱད། ༡ ཤར་ན་སྟློབས་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རློ། ༢ ལྷློ་ན་འཆི་བདག་སྤློས་པའི་རློ། ༣ནུབ་

ན་སྟློབས་ལན་མནན་པའི་རློ། ༤བང་ན་ཁབ་འཇུག་འཚོགས་པའི་རློ། ༥ ཤར་ལྷློ་ན་དགའ་མར་

ཡི་ཆད་ཀི་རློ། ༦ ལྷློ་ནུབ་ན་འཚོགས་པའི་གསལ་ཤིང་གི་རློ། ༧ ནུབ་བང་ན་འབློང་གི་རྒློད་

པའི་རློ། ༨བང་ཤར་ན་སྨིན་དྲུག་གདེངས་པའི་རློ་བཅས་ལ་ཟེར། 

རློ་ཆེན་ཟ་བའི་ཕ་མེན་མ་བརྒྱད། ༡ ཤར་དུ་ལློ་ཙཱ་བ། ༢ ལྷློར་མེ་ལྕེ་གདློང་། ༣ནུབ་ཏུ་ཊཱཀི་མ། 

༤བང་དུ་རྒན་བེད་མ། ༥ ཤར་ལྷློ་རྡློ་རེ་མ། ༦ ལྷློ་ནུབ་ཏུ་ཧུ་ལུ་མ། ༧ ནུབ་བང་དུ་དྲེགས་པ་

མ། ༨བང་ཤར་དུ་སྣ་ཚོགས་མ་སྟེ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཞིང་ལྤགས་མནབ་ཅིང་རུས་རྒྱན་ཅན། 

མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཐློགས་ནས་རློ་ལ་རྔམ་པའློ།། 

རློ་མཆློག བློ་བ་ཕུལ་བྱུང་། ཟས་ཀི་རློ་མཆློག་ལྕེ་ཡིས་མློང་། ཆུ་བློའི་གཏིང་ཚད་ཉ་མློས་རློགས། 

རློ་འཇམ་པློ། ཟས་ཀི་བློ་བ་འཇམ་པློ། 

རློ་ཉལ། ཉལ་བའི་དམློད་ཚིག 

རློ་ཉེ། ① ཞ་ཉེ། ② ཞ་ཉེ་དཀར་པློ། 

རློ་སྙློམ། མཉམ་ཉིད། 

རློ་སྙློམས་སྐློར་དྲུག རྣམ་རློགས་ལམ་འཁེར་དང་། ཉློན་མློངས་ལམ་འཁེར། ན་ཚ་ལམ་འཁེར། ལྷ་

འདྲེ་ལམ་འཁེར། སྡུག་བསལ་ལམ་འཁེར། འཆི་བ་ལམ་འཁེར་བཅས་དྲུག་ལ་ཟེར། 

རློ་སྙློམས་ཆློས་བརྒྱད། བདེ་བ་དང་། རེད་པ། སྙན་པ། བསྟློད་པ་བཅས་འདློད་པའི་ཕློགས་བཞི་དང་། 

སྡུག་བསལ་དང་། མ་རེད་པ། མི་སྙན་པ། སྨད་པ་བཅས་མི་འདློད་པའི་ཕློགས་བཞི་སྟེ། བརྒྱད་

པློ་དེ་ལ་དགའ་མི་དགའི་བསམ་པ་མེད་པ་ལ་ཆློས་བརྒྱད་རློ་ཟེར། 

རློ་སྙློམས་པ། ནུས་པ་དང་རང་བཞིན་སྙློམས་པ། 

རློ་སྙློམས་ལམ་དུ་ལློངས། ལུས་ལ་ན་ཚ་ཡློད་པ་དང་མེད་པ་རློ་སྙློམས་པ་སློགས། དག་གཉེན་ལ་

ཆགས་སང་རློ་སྙློམས་པ། བདེ་སྡུག་ལ་ཡིད་དགའ་མི་དགའ་རློ་སྙློམས་པ། གཞན་གིས་བསྟློད་

སྨད་གང་བྱུང་ཡང་རློ་སྙློམས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རློ་ཏློ། སྙིགས་མ། ཆང་གི་རློ་ཏློ། སྨན་གི་རློ་ཏློ། 

རློ་ལར་བློག ལུས་འགུལ་བསྐྱློད་བེད་རྒྱུ་མེད་པ་རློ་ལར་གྱུར་པ་དང་། བློག་སྟེ་དྲན་པ་ཉམས་ནས་

འགེལ་བའི་དློན་ཏེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་

པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། རློ་ལར་བློག་ནི། ལུས་རེངས་པ་དང་། དྲན་པ་ཉམས་ནས་

འགེལ་པ་གཉིས་སློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རློ་སྟློད། ལུས་ཀི་སྟློད། 

རློ་སྟློད་སེང་གེ་འདྲ་བའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་

སྟེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁ་དྲག་གི་ཚིག་གིས་ཁད་དུ་མ་བསད་པས་རློ་སྟློད་སེང་གེ་འདྲ་བ། 

རློ་ཐག ① རློ་འཆིང་བེད་ཀི་ཐག་པ། ② ཐག་པའི་དམློད་ཚིག 

རློ་ཐབ། རློ་སེག་སའི་ཐབ། 

རློ་ཐློ། མི་བསད་པའི་སྟློང་དུ་སྤློད་རྒྱུའི་ཞིང་ཁར་བཙུགས་པའི་རྡློ་ཕུར། 

རློ་ལན། ① ཟས་བློ་ཞིམ་ནུས་ལན། ② དུར་ཁློད། ③[མངློན]༡ སློག་པ། ༢ ལྕེ། ༣ཨ་མྲ། 

རློ་ལན་གནས། དུར་ཁློད། 

རློ་ལན་མ། [མངློན]རྒྱ་མཚོའི་མིང་། 

རློ་ལན་ཤིང་། ① རྒུན་འབྲུམ་ཤིང་། ② བུ་རམ་ཤིང་། 

རློ་དྲུག མངར་བ། སྐྱུར་བ། ལན་ཚྭ་བ། ཚ་བ། ཁ་བ། བསྐ་བ་སྟེ། 

རློ་དྲེག རློ་ལ་སློ་དྲེག་འཁློར་བ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

རློ་བདག མི་བསད་པའི་ཕུང་པློའི་བདག་པློ་ཁིམ་དང་བཟའ་ཚང་སློགས། མི་ལ་མི་བདག་མེད་ཀང་

རློ་ལ་རློ་བདག་ཡློད་ལ་བུ། 

རློ་གནས། དུར་ཁློད། 

རློ་བམ་པ། རློ་རུལ་བ། 

རློ་བུམ། རློ་འཇློག་སྣློད་ཀི་བུམ་པ། 

རློ་སེད་ས། དུར་ཁློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རློ་སློས་པ། རློ་དབུགས་ཀིས་བརྒྱངས་པ། 

རློ་སྦློར། ཕུང་པློར་གཡེམ་སྤློད་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

རློ་འབློར་པ། རྣལ་འབློར་པ་ལ་གཤེ་གཤེ་གཏློང་བའི་སྨློད་ཚིག 

རློ་མ། ① སྙིགས་མ། ཁུ་བ་བཏློན་ནས་རློ་མ་ལུས་པ། འཚགས་རློ། ཤློག་རློ། ས་རློ་རྡློ་རློ། ཇ་རློ། 

སྐུད་རློ། གང་རློ། ཚིག་རློ། ② སློག་ར་ནག་པློ་སློགས་ཁག་ར་ཐམས་ཅད་ཀི་རེན་བེད་པའི་ལུས་

ཀི་རའི་གཙོ་བློ་ཞིག་སྟེ་སྐྱེས་པའི་གཡློན་དང་བུད་མེད་ཀི་གཡས་སུ་ཡློད།

རློ་མི་ཞིམ་པ་རློ་མཆློག་སྣང་བའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་པློ་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་

གསེས་ཤིག་སྟེ། སྐྱེ་བློ་ནད་ཀི་གཡློག་བས་པས་རློ་བློ་བའི་མཆློག་སྣང་བ། 

རློ་མེར་སེག་གཏློང་བ། ཕུང་པློ་མེ་སེག་བཏང་བ། 

རློ་མགས། ① རློ་རུལ་ནས་འདམ་བག་ལར་ཆགས་པ། ② འདམ་རབ། 

རློ་མགས་འདམ། ཚ་དམལ་གི་གནས་ཤིག 

རློ་མང་། [མངློན]སྦྲང་མ། 

རློ་མློང་བ། ① བློ་བ་ལ་བ། ②[མངློན]ལྕེ། 

རློ་སྨད། ལུས་ཀི་སྨད། 

རློ་སྨད་མ�་ཐེག གཟུགས་སྨད་མི་ཁློག་པ། 

རློ་ཙ། ① རིགས་རྒྱུད་མི་ཉམས་པ་སེལ་བ་དང་འཁིག་པ་སྤློད་པའི་དློན། ② བློད་ཀི་སྨན་གཞུང་དུ་

མིའི་ཁམས་ཀི་མིང་ལ་རློ་ཙ་ཟེར། 

རློ་ཙ་ཉམས། འཁིག་པ་སྤློད་མི་ནུས་པ་དང་། ཁུ་བ་ཉམས་པར་གྱུར་པའི་དློན། 

རློ་ཙ་འཕེལ། ཁུ་བ་རྒྱས་ཏེ་འཁིག་པ་སྤད་རྒྱུའི་ཆགས་པ་འཕེལ་བ། 

རློ་ཙ་བ། དབང་པློ་ལས་སུ་མི་རུང་བ། 

རློ་ཙ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ནང་ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེས་མཛད་པའི་ལུས་

སྟློབས་སྐྱེད་པ་དང་། ཁུ་བ་གསློ་བ། འདློད་པ་འཕེལ་བ་སློགས་ཀི་ཐབས་སྟློན་པའི་སྨན་གི་

བསྟན་བཅློས་ཤིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རློ་ཙ་གསློ།། རིགས་རྒྱུད་མི་འབྱུང་བ་དང་། འཁིག་པ་སྤད་མི་ནུས་པ། ཁུ་བའི་སྟློབས་ཉམས་པ་

རྣམས་གསློ་བར་བ་བའི་དློན། 

རློ་བཙའ་བ། ① [རིང]ཆགས་པ་རྒློད་པློ། ② ཁུ་བ་འཕེལ་བར་བེད་པ། 

རློ་ཚ་བའི་ཁད་ཆློས། ཚ་བ་ནི་ཟློས་མ་ཐག་ཁ་ལྕེ་བསེག་ཅིང་ཚ་བས་མིག་ནས་མཆི་མ་འཛག་པར་

བེད་པའི་ཡློན་ཏན་ཅན་ནློ། 

རློ་ཚ་བའི་སེ་ཚན། ན་ལེ་ཤམ། བཅའ་ས། པི་པི་ལིང་།སེའུ་གཤེར། ཤིང་ཀུན། སྲུབ་ཀ། ལྕེ་ཚ། དྭ་

བ། བཙོང་། སློག་སྐྱ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་དེ་དང་དེ་འདྲ་བ་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་ཚ་བའི་

སྨན་སེ་ཡིན་ནློ།

རློ་ཚ་བའི་བེད་ལས། ༡ བརེན་པའི་ཡློན་ཏན། ལློག་མའི་ནད་དང་། གག་པ་དང་། མཛེ་ནད། འློར་

ནད་རྣམས་སེལ་ཞིང་། རྨ་འཇིག་པ་དང་། ལུས་དྲློད་སྐྱེད་པ། ཟས་འཇུ་བ། ཡི་ག་འབེད་པ་

བཅས་བེད་ཅིང་། ཚིལ་དང་འདྲུལ་བའི་རས་རྣམས་སྐེམ་པར་བེད་པ་དང་། ཕློ་བ་སྦློང་བ་དང་། 

ར་སྦུབས་འབེད་པ་བཅས་བེད་དློ། ༢ རློ་ཚ་བར་བསྟེན་དྲགས་པའི་སྐྱློན། ཀུ་བ་དང་ལུས་

སྟློབས་ཟད་ནས་ལུས་འཁུམས་ཞིང་འདར་བ་དང་། བརྒྱལ་བར་བེད་ཅིང་། སྐེག་པ་དང་རློ་རྒྱབ་

རྣམས་ན་བར་བེད་དློ།

རློ་ཚོགས། རློ་ཕུང་ཚོགས་སུ་བིན་གིས་བརླབས་ནས་བསློ་བའི་སྦིན་པ་ཞིག 

རློ་འཛིན། [མངློན]ལྕེ། 

རློ་འཛིན་དབང་མངློན། རློ་འཛིན་པའི་དབང་པློའི་མངློན་སུམ་སྟེ། རང་གི་བདག་རྐྱེན་ལྕེའི་དབང་པློ་

ལས་དངློས་སུ་སྐྱེས་པའི་གཞན་རིག་ཤེས་པ་རློག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ། 

རློ་འཛིན་ཡིད་མངློན། རློ་འཛིན་པའི་ཡིད་ཀི་དབང་པློའི་མངློན་སུམ་སྟེ། རང་གི་བདག་རྐྱེན་རློ་

འཛིན་ཡིད་ཀི་དབང་པློ་ལས་དངློས་སུ་སྐྱེས་པའི་གཞན་རིག་གི་ཤེས་པ་རློག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ་

སྟེ། རློ་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་པའློ།། 

རློ་ཞིབ་བེད་པ། གཤིན་པློའི་རློ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བས་ནས་གནས་ཚུལ་རློགས་ཞིབ་བེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རློ་ཞིམ་པ། བློ་བ་ཞིམ་པ། 

རློ་ཟན། རློ་ཟས་དང་འདྲ། 

རློ་ཟས། ① གཤིན་པློའི་ཤུལ་ཟས། ② སིན་པློ། ③ རློ་ཟ་བའི་བ། 

རློ་གཟན། རློ་གཏུམ་བེད་ཀི་ཉལ་གཟན། 

རློ་འློག་རྨ་ཞི། མི་ཞིག་བསད་ཚེ་གསློད་པ་པློའི་ལུས་ལ་རྨས་སྐྱློན་ཡློད་ཀང་རིས་མེད་དུ་གཏློང་བ། 

རློ་ཡི་གེ་སར། [མངློན]ག་བུར། 

རློ་རས། རློ་སྒིལ་བེད་ཀི་རས། 

རློ་ལངས། ཤི་ནས་བསྐྱར་དུ་ལངས་པ། 

རློ་ལངས་ཀ་ིགདློན། གདློན་ཆེན་ག་ིནང་ཚན་རློ་ལངས་ཞེས་པས་བཏང་བར་གགས་པའ་ིགདློན་ནད་ཅིག་

སྟེ། ནད་རགས་སུ་གཉིད་ལ་དགའ་བ་དང་། རྒྱན་འདློགས་པ། ལུས་འདར་བ་བཅས་འབྱུང་བ་ཞིག 

རློ་ལངས་རྒྱབ་པ། ① ཕུང་པློའི་ནང་དུ་རྐྱེན་ཞུགས་ནས་བསྐྱར་དུ་ལངས་པ། ② ལམ་ལུགས་རིང་

པ་སློགས་ར་མེད་བཟློས་ནས་སར་གསློ་བ། 

རློ་ལངས་གསེར་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུང་། ཡློངས་གགས་སུ་རློ་སྒྲུང་ཟེར། འདི་ནི་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཆེན་

པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་རློ་ལངས་སྒྲུབ་ནས་ལུས་གསེར་དུ་བསྒྱུར་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ལེའུ་མང་པློ་ཡློད་

པ་ཞིག་ཡིན། སྒྲུང་ཤློད་མཁན་ནི་རློ་དངློས་གྲུབ་རྡློ་རེ་ཟེར་བའི་རློ་ལངས་དེ་སློབ་དཔློན་གི་སློབ་

མ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློས་བཏུལ་རེས་སལ་བར་ཁུར་ནས་ཁེར་ཡློང་བའི་ལམ་བར་དུ་རློ་དངློས་

གྲུབ་རྡློ་རེས་བཤད་པ་ཡིན་ཟེར་སློལ་ཡློད། འདི་ལ་ལེའུ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་ཡློད་པ། ཉི་ཤུ་ར་

བདུན་ཡློད་པ། སུམ་ཅུ་སློ་བདུན་ཡློད་པ་སློགས་སྣ་ཚོགས་འདུག མཚོ་སློན་མི་རིགས་དཔེ་

སྐྲུན་ཁང་དང་། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གཉིས་ནས་དཔར་སྐྲུན་བས་ཡློད། 

རློ་ལན་ཚྭ་བའི་ཁད་ཆློས། ལན་ཚྭ་བ་ལྕེ་དང་རེག་པ་ན་ཚྭ་ཞིང་མཆིལ་མ་འདུ་བར་བེད་པའི་ཡློན་

ཏན་ཅན་ནློ།

རློ་ལན་ཚྭའི་སེ་ཚན། རྒྱམ་ཚྭ། རྒྱ་ཚྭ། ལྕེ་མང་ཚྭ། རྭ་ཚྭ། ཁ་རུ་ཚྭ། ཙབས་རུ་ཚྭ། ཟེ་ཚྭ། ཝ་ཚྭ། 

མཛེ་ཚྭ། ཐལ་ཚྭ། ཤིང་ཚྭ། ཡ་བཀྵ་ར། བུལ་ཏློག་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་དེ་དང་དེ་འདྲ་ལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

སློགས་པ་ཐམས་ཅད་ལན་ཚྭའི་སྨན་སེ་ཡིན་ནློ།

རློ་ལན་ཚྭའི་བེད་ལས། ༡ བརེན་པའི་ཡློན་ཏན། ས་འཁིལ་འགགས་གསུམ་གི་ནད་འབིན་པ་སྟེ། ས་

བ་སྟེ་ལུས་རེངས་ཞིང་འགུལ་མི་ཤེས་པའི་ནད་འབིན་པ་སྟེ་སེལ་བ་དང་།འཁིལ་བ་སྟེ་བཤང་

གཅིན་འབྱུང་མི་བཏུབ་པ་དེ་འབིན་པ་དང་། འགགས་པ་སྟེ་ར་སྦུབས་འགགས་པ་འབིན་པར་

བེད་པ་དང་།ལན་ཚྭའི་དུག་གིས་རྔུལ་འབིན་པ་དང་། མེ་དྲློད་བསྐྱེད་ཞིང་ཡི་ག་འབེད་པ་བེད་

དློ། ༢ ལན་ཚྭའི་རློ་བསྟེན་དྲགས་པའི་སྐྱློན། སྐྲ་དང་བ་སྤུ་བི་བ། སྐྲ་དཀར་པློ་ཆགས་པ། གཉེར་

མ་མང་དུ་འདུས་པ། ལུས་ཟུངས་ཀི་སྟློབས་འབི་བ། སྐློམ་དད་སྐྱེ་བ་བཅས་དང་། གཞན་ཡང་

མཛེ་ནད་དང་། མེ་དབལ། ཁག་ནད་བཅས་བསྐྱེད་པར་བེད་དློ།

རློ་ལས། གཤིན་འདློན་གི་བ་བ་རྣམས། 

རློ་ལས་པ། རློ་ལས་བེད་མཁན། 

རློ་ཤེས། [མངློན]ལྕེ། 

རློ་བཤེར་བེད་པ། རློའམ་གཤིན་པློའི་ཕུང་པློ་ལ་ཞིབ་བཤེར་བེད་པ། བམ་ཞིབ་བེད་པ་དང་། རློ་

ཞིབ་བེད་པ་སློགས་དློན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

རློ་སློ་དྲུག མངར་བའི་མངར་བ། མངར་བའི་སྐྱུར་བ། མངར་བའི་ཁ་བ། མངར་བའི་ཚ་བ་དྲུག་ཡློད་

པ་བཞིན་དུ་ལན་ཚ་བའི་བར་རེ་རེ་ལ་དྲུག་དྲུག་ཕེ་བས་སློ་དྲུག་གློ 

རློ་ཧི་ཏ། [ལེགས]བློད་ཟླ་གཉིས་པ། ② སྤློ་ཉམས་མེད་པའི་རྣམ་པ་སྟེ། ངློ་ནག་རློག་གེ་འདུག ③ 

བློད་ཀི་རུས་ཤིག 

རློག་གེ ཁ་རློག་གེ་ཞེས་ཁ་མི་གག་པ། 

རློག་གེ་བ། མདློག་ནག་པློའི་མངློན་ཚུལ་ཞིག ཁ་ནག་རློག་གེ་བ། 

རློག་གློང་། བློད་ཀི་རུས་ཤིག 

རློག་ཏློ། དུད་འགློའི་རྨིག་པ། 

རློག་སྟློན་དཀློན་ཅློག་སྐྱབས། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ནང་མང་མཁར་ཚ་ལུང་དུ་གདུང་རྒྱུད་མིང་ལ་

རློག་ཅེས་པའི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་ཐུགས་བརློན་ཆེན་པློས་མདློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱུད་སློགས་ཐུན་མིན་དང་ཐུན་མློང་གི་རིག་གནས་རྣམས་གསན། ཁད་པར་དུ་དབུས་སུ་བློན་

ནས་གྲྭ་པ་མངློན་ཤེས་ཅན་གི་སློབ་མ་དགེ་བཤེས་ཁུ་སྟློན་དབུས་པ་དར་གགས་ཀི་ཞབས་ལ་

གཏུགས་ཏེ་གསློ་བ་རིག་པའི་དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞི་རློགས་པར་ཞུས། འཕགས་ཡུལ་དུ་ཐེངས་

གཅིག་ཕེབས་ནས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཤནི་པ་ཕི་མ་ལས་གསློ་དཔྱད་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་

གསན། གཞུང་གི་ས་བཅད་བསྡུས་དློན་རིན་པློ་ཆེའི་དྲ་བ་ཞེས་བརམས་པ་དེ་དང་། གསློ་རིག་

རྒྱུད་བཞིའི་ཞལ་རྒྱུན་མན་ངག་དང་བཅས་པ་གཡུ་ཐློག་གསར་མ་ཡློན་ཏན་མགློན་པློ་ལ་གནང་། 

རློག་པློ། དུད་འགློ་སྤུ་མདློག་ནག་པློ། གཡག་རློག་པློ། བ་རློག ཕློ་རློག ཁ་རློག གང་རྒན་རློག་པློ། 

རློག་པློ་འཇློམས་སྐྱེས། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནུས་པས་གློ་ནད་སེལ་བ་དང་། མགློ་བློའི་རུས་

ཆག་གསློ།། 

རློག་མ། ཤ་མའམ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་དུས་ཕི་ཐུམ་གི་ཤ 

རློག་རློག ① ཁ་དློག་ནག་པློའི་མངློན་ཚུལ་ཞིག མཚན་མློར་མི་ནག་རློག་རློག་ཅིག་མཐློང་བ། ② 

ནློན་ནག་པློ་ལ་རློག་རློག་ཟེར། 

རློག་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། དློལ་བ་དམར་ཞུར་བ་ཡང་ཞུ། རེ་འདི་ཉིད་པློ་ཏློ་བའི་སློབ་མ་ཆེན་པློ་

བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཡིན། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༠༥༩ ལློར་སགས་པ་ཡློན་ཏན་

ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་གཅིག་གི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་རློགས་མངློན་པ་བ་དང་། རྒྱ་

འདུལ་འཛིན་གཉིས་ལས་མངློན་པ་དང་འདུལ་བ་གསན། པློ་ཏློ་བ་དགུང་ལློ་ཉེར་གཉིས་བར་

བསྟེན། དེ་རིང་འགློ་དློན་རྒྱ་ཆེ་མཛད། ཚོགས་པ་ཡང་ཡང་གང་དུ་སྟློང་ལྷག་མ་བྱུང་ཟེར། རེ་

འདི་ཉིད་ལ་འགློ་མགློན་ཕག་མློ་གྲུ་པས་ཆློས་འབེལ་གསན། མཐར་དགུང་ལློ་དློན་གསུམ་པ་

རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༡༣༡ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

རློག་ཤེས་རབ་འློད། ཡབ་བཀྲ་ཤིས་གགས་པ་དང་ཡུམ་ཆློས་ཀི་དགེ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་

གསུམ་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༡༦༦ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ལྔ་པ་ལ་མེས་པློ་ཤེས་རབ་བ་མས་

ཡིག་རིས་བསབས། དགུང་ལློ་བདུན་པ་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཀློག་མཁས་པར་གྱུར་ནས་ཉིན་

གཅིག་ལ་ཉི་ཁི་ཚར་གཅིག་ཐློན། དགུང་གངས་བཅུ་བར་དུ་ཡབ་མེས་གཉིས་ལ་གསང་སགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

ཀི་བར་དུ་ཡབ་ཀིས་ཕུར་པའི་བསྙེན་པ་མཚམས་བས་ནས་སྐྱེལ་དུ་བཅུག་པས་གྲུབ་རགས་

ཀང་མང་དུ་བྱུང་། དགུང་ལློ་བདུན་བཅུ་དློན་དགུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་འབྲུག་

སྤི་ལློ་༡༢༤༤ ལློར་སྐུ་གཤེགས།

རློགས། ① ཟླ་བློའམ་ཕན་ཆ། རློགས་མེད་གཅིག་པུ། ལས་ཀའི་རློགས་བེད་པ། ② བ་ཚིག་གི་

རེས་སུ་སྦར་ན་སྐུལ་ཚིག་གི་ནུས་པ་ཐློན་པའི་ཚིག་གློགས་ཤིག ཕེབས་རློགས། ③ བ་ཚིག་

འགའ་ཞིག་གི་རེས་སུ་སྦར་ན་དེའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་སྟློན་པའི་ཚིག་གློགས་ཤིག དློན་མེད་ཀི་བ་བ་

ཁློ་ན་བས་ན་དཀའ་ལས་ཆེ་རློགས་ལས་གཞན་གང་ཡང་མེད། 

རློགས་སྐྱློར། རློགས་རམ་དང་རྒྱབ་སྐྱློར། 

རློགས་སྐྱློར་སློབ་དངུལ། དཔལ་འབློར་ཆ་རྐྱེན་དབུལ་བའི་རྐྱེན་གིས་སློབ་གྲྭར་ཞུགས་མི་ཐུབ་པའི་

སློབ་མ་རྣམས་ལ་རློགས་སྐྱློར་མ་དངུལ།

རློགས་གློགས། ཟུར་དུ་ཕན་འདློགས་པའི་དློན་ཏེ། སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ཞིང་པར་རློགས་གློགས་བས། 

རློགས་དངུལ། རློགས་རམ་གི་ཆེད་དུ་སྤད་པའི་དངུལ། 

རློགས་དན། རློགས་རམ། 

རློགས་སྣློན། གང་ཞིག་གིས་མི་འདག་བར་རྒྱབ་སྐྱློར་དཔུང་སྣློན་བེད་པ། 

རློགས་པ། ① གློགས་པློ། ② ཟླ་བློ། ལག་རློགས། ངན་རློགས། ལམ་རློགས། ཤག་རློགས། ③[རངི] བསི་པ། 

རློགས་ཕན། ཕན་ཐློགས་རློགས་རམ། 

རློགས་འབེལ་ཉེས་ཅན། ཉེས་ཅན་གཙོ་བློ་རམས་འདེགས་བེད་མཁན་གི་ཉེས་ཅན་པ། 

རློགས་ཟས། འགའ་གློགས་ཕན་ཚུན་བར་སྤད་པའི་ཁ་ཟས་ཀི་མིང་། 

རློགས་ཟླ། རློགས་ཡ། 

རློགས་རམ། གློགས་སམ་རམ་འདེགས། ཕན་ཚུན་རློགས་རམ་བེད་པ། དབིན་སྐད་དུ་helpཟེར། 

རློགས་རམ་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 helpཟེར། 

རློགས་རེས། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཕན་ཐློགས་བེད་པ། ཕན་ཚུན་རློགས་རེས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རློང་། ལུང་པ་ཁ་དབག་དློག་པློ། བག་རློང་། གློག་རློང་། མཐློན་པློ་རི་ལ་མི་སེབས། དམའ་པློ་རློང་

ལ་མི་དགའ། 

རློང་སྐློར། ཙ་རི་ལ་གནས་སྐློར་དུ་འགློ་སྐབས་རེ་སྐློར་དང་། བར་སྐློར། རློང་སྐློར་ཞེས་སྐློར་ལམ་

གསུམ་ཡློད་པའི་རློང་སྐློར། 

རློང་སྐྱེས་ཤང་ཚེ། སློ་ཞིག 

རློང་ཁུལ། ས་བབ་དམའ་ཞིང་གུ་དློག་པློའི་ཡུལ་ལུང་། 

རློང་རྒྱབ། ཁམས་སེ་དགེའི་ས་ཆ་ཞིག་གི་མིང་། ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་འཁྲུངས་པའི་གློང་སེའི་

ས་མིང་ཡིན།

རློང་བརྒྱབ་པ། [ཡུལ]བང་ལ་རློང་བརྒྱབ་པ་ཞེས་ཟས་ཟློས་རེས་ཕློ་བའི་ནང་གེན་དུ་ཟུག་ཡློང་བ། 

རློང་དགློན། ཀཱ་ལ་རི་ཁློད་དང་རློང་དགློན་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་འགྲུབ་གིང་། ཀིརིའི་མ་དགློན་ཞེས་ཀང་

གགས། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་སྤི་ལློ་༡༤༡༢ལློར་རེ་རིན་པློ་ཆེའི་དངློས་སློབ་རློང་ཆེན་ལགས་

ནག་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ་མཛད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རློང་ངེ་། ① ཙོག་གེའམ་ཟིང་ངེ་། པུས་མློ་གཉིས་གེན་དུ་རློང་ངེ་བསངས་ནས་ཉལ་བ། ② ལློ་ཏློག་

སློགས་སྐྱེ་འཚར་ལེགས་པ། སྨྱུག་གིང་རློང་ངེར་སྐྱེས་པ། 

རློང་ངུར་སྨིག རིན་སྤུངས་རློང་གི་རློང་བམས་ཆེན་གི་ཉེ་སྐློར་ལ་ཡློད། ལློ་ཙཱ་བ་ཆེན་པློ་རྭ་ལློའི་

དུས་ནས་ཡློད་པའི་དགློན་པ་ཆེས་ས་བ་ཞིག་ཡིན། 

རློང་ལྕང་། རློང་ཡུལ་གི་ལྕང་མ། 

རློང་ཆ་ག་པ། འབུ་ཞིག 

རློང་ར། རློང་ཡུལ་གི་ར། 

རློང་སྟློན་ཤེས་བ་ཀུན་གཟིགས། གཤམ་གི་རློང་སྟློན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་གི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས 

རློང་ཆུང་ཕུ་རི་དགློན། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་འདེབས་མཁན་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་

རྒྱལ་བ་རྒློད་ཚང་པའི་དངློས་སློབ་ཆློས་རེ་བ་བཏང་བས་བཏབ། དུས་ཚོད་མ་གསལ། དུས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རབས་བདུན་པའི་ནང་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་

རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རློང་སྟློན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན། རེ་འདི་ཉིད་ཤར་རྒྱལ་མློ་རློང་དུ་ཡབ་བློན་པློ་གེ་གློད་རྒྱལ་པློ་དང་། 

ཡུམ་རྒྱ་གར་སྨན་ཞེས་བ་བའི་སས་སུ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༣༦༧ལློར་སྐུ་

བལམས། ཐློག་མར་ཡབ་ཀི་དྲུང་དུ་བློན་ཆློས་ལ་སྦངས་ཤིང་ལུགས་དེ་ལ་བརེན་པའི་འཕིན་

ལས་ཀང་དུ་མ་མཛད། དགུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་པ་ལ་དབུས་གཙང་དུ་བློན་ཏེ་གསང་ཕུ་ནེའུ་

ཐློགས་ཀི་ཆློས་གྲྭར་ཕེབས། གིང་སྟློད་པ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ལ་བང་སེམས་ཀི་སློམ་པ་བཞེས། 

རེ་འདི་དང་ཀློང་སྟློན་བློ་གློས་དབང་ཕྱུག་གི་དྲུང་དུ་རྔློག་ལློ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཕར་ཚད་བསྡུས་

གསུམ་དང་། དབུ་མ་རང་བརྒྱུད་པའི་བཤད་སློལ། སྐྱློར་མློ་ལུང་གི་མཁན་ཆེན་དཀའ་བཞི་པ་

དང་། འཕན་ཡུལ་གློ་བའི་མཁས་པ་དམར་སྟློན་ལ་འདུལ་སྨད་ལུགས་བ་འདུལ་དང་ཐློག་དཀའ་

ཆེན་གི་བཤད་སློལ། མངློན་པ་མཛོད་མཆིམས་ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ། ཐང་ཟག་པ་སྤྲུལ་སྐུ་

གཞློན་ནུ་རྒྱལ་མཚན་ལ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པ་ཚབ་ཀི་བཤད་སློལ། ལློ་པ་ཤཱཀ་རིན་ཆེན་གི་

དྲུང་དུ་མངློན་པ་གློང་མ་སློགས་ལ་སྦངས། དགུང་ལློ་ཉེར་གཉིས་པ་ལ་གློ་ས་མཁན་ཆེན་ཀུན་

དགའ་རྒྱལ་མཚན་དང་དམར་སྟློན་པའི་དྲུང་དུ་བསྙེན་པར་རློགས། མཚན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་

དཔལ་བཟང་པློར་གསློལ། དགུང་ལློ་རེ་དགུ་པ་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༤༣༥ལློར་འཕན་པློ་ནཱ་

ལེནྡྲའི་ཆློས་གྲྭ་བཏབ་ནས་གཞན་དློན་མཛད། གསུང་རློམ་ལ། ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀི་འགེལ་རློག་

གེའི་སྣང་བ་དང་། འབུམ་གི་འགེལ་པ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་ལ་སློགས་པ་གཞུང་ཆེན་བཞི་བཅུ་

ཞེ་གཅིག་གི་རྣམ་བཤད་ཀིས་གཙོས་ཆློས་ཚན་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའི་གངས་སུ་བརམས་པར་

མཛད། གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་སློབ་མའི་གཙོ་བློ་ནི། ས་ཚར་གི་བུ་ཆེན་བསྟན་པ་འདེགས་པའི་

ཀ་ཆེན་བཞི། བར་ཚར་གི་བུ་ཆེན་གངས་ཅན་མཛེས་པའི་རྒྱན་བརྒྱད་དང་མཆློག་གཉིས། 

གསུང་ཐུགས་ཀི་མཛད་སྤློད་མཚུངས་པའི་བུ་ཆེན་གསུམ། ཕི་ཚར་གི་བུ་ཆེན་བསྟན་པའི་

གསལ་བེད་བཅུ་དྲུག ཡང་ཚར་གི་བུ་ཆེན་གངས་པ་ཅན་བཞི་ལ་སློགས་པས་གཙོས་སེ་སྣློད་

འཛིན་པ་སྟློང་ཕག་འགའ་བསྐྱངས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གསུམ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༤༤༩ལློར་ཞི་བར་གཤེགས་སློ།། 

རློང་ཐ་དགློན། དཔལ་ལན་བདེ་ཆེན་ཆློས་འཁློར་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་

ཧ་ལམ་སྤི་ལློ་༡༩༣༠ཙམ་ལ་རློང་ཐ་རིག་འཛིན་ཆློས་ཀི་གིང་བ་རིན་པློ་ཆེས་གསར་དུ་བཏབ། 

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

རློང་ཐ་བློ་བཟང་ཆློས་འབློར་ལྷུན་གྲུབ། རེ་འདི་སྨད་མདློ་ཁམས་ཀི་ཆར་གཏློགས་པའི་འབི་ཟླ་ཟལ་

མློ་སང་རྒྱལ་བཟང་གི་འབློག་སེར་ཡབ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལན་དང་ཡུམ་སྨན་ལྷ་ཚེ་རིང་གཉིས་

ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༨༥༧ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དྲུག་ལ་

ཕེབས་སྐབས་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན་གིས་གདན་ས་རློང་

ཐ་རྭ་ཉག་ཐེག་ཆེན་གིང་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་ཁི་ལ་གསློལ། རེ་བློ་བཟང་འཕིན་ལས་མཆློག་ནས་

ཆློས་འབློར་ལྷུན་གྲུབ་ཅེས་གསློལ། དགུང་ལློ་བཅུ་ལ་ཡློངས་འཛིན་དགློངས་རློགས་ཀི་ཆེད་

དབུས་གཙང་དུ་ཕེབས། རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་དང་པཎ་ཆེན་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་མཇལ། ཁབ་བདག་འཇློག་རི་པ་ཆེན་པློ་དང་ཀེའུ་ཚང་མཆློག་སྤྲུལ་

རིན་པློ་ཆེ་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཀི་དྲུང་དུ་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་གི་དབང་ལུང་དུ་མ་

གསན། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཕུར་བུ་ལྕློག་བང་ཆུབ་གིང་དབེན་གནས་སུ་

བམས་མགློན་བ་མ་རིན་པློ་ཆེའི་དྲུང་ནས་དགེ་བསྙེན་དང་རབ་བྱུང་དགེ་ཚུལ་དང་བཅས་པའི་

སློམ་པ་བཞེས། མཚན་ཡང་སར་ཡློད་ཀི་གློང་དུ་བམས་པ་ཞེས་བསྣན་པ་ཙམ་ལས་གཞན་

སློར་བཞག་མཛད་དེ་ཕ་ཡུལ་ཕློགས་སུ་བློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ་

༡༩༠༡ལློར་དགློངས་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་ཐིམ། 

རློང་ཐང་དགློན། མིང་གཞན་རློང་ཞང་སློམ་པ་གྲྭ་ཚང་ཟེར། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ནང་ཙམ་ན་རྒྱལ་

དབང་སྤྲུལ་སྐུས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་

ཁུལ་སྟེང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རློང་ནང་། ས་མིང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མཚོ་སྣ་རློང་ཁློངས་མློན་ཡུལ་དུ་ཡློད། 

རློང་པ། སློ་ནམ་པའམ་ཞིང་པ། རློང་འབློག རློང་མ་འབློག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རློང་པློ། བློད་ཀི་རུས་ཤིག 

རློང་པློ་སྐལ་ལན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས། རེ་འདི་ཉིད་གཉའ་གློང་བག་དཀར་གི་ལྷློ་ཞློལ་གཉན་ཐློག་

འབློག་ཏུ་ཡབ་བསློད་ནམས་དབང་ཕྱུག་དང་ཡུམ་དཔལ་མློ་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་

བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༧༤༠ལློར་སྐུ་བལམས། སྟློང་སྐློར་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་

དང་ཁི་རྒྱལ་མཚན་སེང་གེ་གཉིས་ཀིས་སྐལ་ལན་ངག་དབང་འཕིན་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་སིད་དུ་

ངློས་འཛིན་མཛད། གཉན་ཐློག་དགེ་སློང་བློ་བཟང་ཤེས་རབ་ཀི་དྲུང་དུ་སྦློར་ཀློག་དང་། བཀྲ་

ཤིས་འཁིལ་དགའ་དྭགས་དབུ་མཛད་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་དུ་ཆློས་སྤློད་ཐུགས་འཛིན་

སྐབས་ཤེས་རབ་ཆེ་བའི་ངློ་མཚར་ལས་མང་དུ་ཐློན། དགུང་གངས་བདུན་པ་ལ་མཁན་ཆེན་

དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དགུང་ལློ་ང་ལྔ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་

སྟག་སྤི་ལློ་༡༧༩༤ ལློར་གཟུགས་སྐུའི་བཀློད་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་ཐིམ། 

རློང་པློ་སྐལ་ལན་རྒྱ་མཚོ། གཤམ་དུ་ཤར་སྐལ་ལན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

རློང་པློ་སྐལ་ལན་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། ཡབ་རློང་པློའི་བུ་ཆློས་སྐྱློང་གི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་

པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༦༧༨ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བདུན་པ་ལ་བ་སློ་རེ་དྲུང་དཀློན་མཆློག་ཉི་

མའི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་ངག་དབང་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་གསློལ། རེ་ཚུལ་ཁིམས་བཀྲ་

ཤིས་དང་རེ་ཤེས་རབ་བཀྲ་ཤིས་བ་མར་བསྟེན་ནས་དབང་ལུང་ཁིད་གསུམ་དང་རེ་གློང་མའི་

སྙན་བརྒྱུད་ཀི་གདམས་པ་མ་ལུས་གསན། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་པ་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༦༩༧ལློར་

དབུས་སུ་ཕེབས་ཏེ་རྒྱལ་དབང་དྲུག་པ་ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོ་དང་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་

ཤེས་སློགས་ཀིས་མཚོན་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་ཞབས་ལ་གཏུགས། འབས་སྤུངས་སློ་མང་གྲྭ་

ཚང་གི་ཆློས་གྲྭར་བཞུགས་ཏེ་གསན་བསམ་མཛད། པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལས་བསྙེན་

རློགས་བཞེས། དགུང་ལློ་ཉེར་གསུམ་པར་ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པ་སློ་མང་ཁིར་

ཕེབས་པའི་དྲུང་དུ་མདློ་སགས་ཀི་བཀའ་ཆློས་མང་དུ་གསན། གསུང་རློམ་ལ། རེ་རིན་པློ་ཆེ་

ལ་བརེན་པའི་བ་མའི་རྣལ་འབློར། མདློ་སགས་ལམ་གི་གནད་མ་ལུས་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་

བ་མའི་རྣལ་འབློར། རེ་ཤེས་རབ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྣམ་ཐར་དེ་བཞིན་རློགས་བརློད་དང་། རྣམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐར། བསབ་བ། མགུར་མ་སློགས་པློ་ཏི་གཅིག་བཞུགས། དགུང་གངས་རེ་གཉིས་ལ་ཕེབས་

པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༧༣༩ ལློར་ཞི་བར་གཤེགས། 

རློང་པློ་སྐལ་ལན་བློ་བཟང་ཆློས་གགས། མདློ་སྨད་བང་རྒྱུད་རྭ་ལློ་ཐང་དུ་ཡབ་སྐལ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་

ཞེས་བ་བའི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༧༩༥ལློར་བལམས། དགུང་

ལློ་བཅུ་གཉིས་པར་ཆུ་བཟང་ལྕང་སྐྱ་བ་བང་དུ་ཁི་སྤྲུལ་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་སེང་གེ་ལས་རབ་

ཏུ་བྱུང་ནས་གདན་སར་ཕེབས། དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་དང་རབ་འབམས་པ་འཇམ་

དབངས་གཉིས་ལས་བསྡུས་གྲྭ་དང་། བློ་རགས། དློན་བདུན་བཅུ། ཕར་ཕིན་བཅས་སྦངས་ཤིང་

ཟུར་བཀློལ་ཕལ་ཆེར་ཐུགས་འཛིན་མཛད། དགུང་ལློ་ཉེར་གསུམ་བཞེས་པ་མེ་གང་སྤི་ལློ་

༡༨༡༧ལློར་དབུས་སུ་ཕེབས། དགའ་ལན་བང་རེ་གྲྭ་ཚང་དུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བློ་བཟང་

རྒྱལ་མཚན་ཡློངས་འཛིན་དུ་བསྟེན་ནས་དབུ་ཕར་གཙོ་བས་པའི་བཀའ་པློད་རབ་འབམས་ལ་

སྦངས། ཚོགས་ཆེན་དུ་ཚོགས་གེང་མང་དུ་མཛད་དེ་མཁས་པའི་གགས་པ་རྒྱས། དགུང་

གངས་ཞེ་དགུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༨༤༣ལློར་དགློངས་པ་

ཆློས་དབིངས་སུ་ཐིམ། 

རློང་པློ་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། རེ་བཙུན་ཨ་རློལ་བློ་བཟང་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པློ་

ལས་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་བཞེས་ཏེ་མཚན་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་གསློལ། 

ནགས་རྒྱའི་ཡློངས་འཛིན་དར་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཆློས་སྤློད་ཀི་རིགས་དང་། ཨ་རློལ་རྡློ་རེ་

འཆང་ལས་རབ་བྱུང་དགེ་ཚུལ་འཇིགས་མཛད་རྒྱལ་པློའི་དབང་དངློས་སློགས་བཞེས་ཏེ་

གསང་མཚན་ལ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེ་ཞུ། དགུང་ལློ་བདུན་བརྒྱད་སྐབས་འཇམ་དབངས་དཀར་པློ་

དང་དབངས་ཅན་མ་དཀར་མློ་གཉིས་ལ་བསྟློད་པ་མཛད་པས་སྙན་ངག་པ་རྣམས་ཀིས་ངློ་

མཚར་དུ་འཛིན། གདན་སའི་གློས་སྐུ་ཆེན་མློ་བཞེངས། དགུང་གངས་ང་བདུན་བཞེས་པ་རབ་

བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༩༡༥ལློར་གཤེགས།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རློང་པློ་ཆློ་ག་རྣམ་གསུམ། སྟག་གཟིག་སྟློན་པ། གཡག་ས་སྟློན་པ། རློང་སྟློན་པའློ།། 

རློང་པློ་དཔལ་ཆེན་དགེ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༩༩༠ལློར་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་

པ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་དྲུག་པ་རིག་པའི་རྡློ་རེས་ལུང་ལར་ནང་ཆེན་བ་མ་ནློར་ལྷས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

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

རློང་པློ་རབ་བརན་དགློན། མིང་གཞན་དགའ་ལན་རབ་བརན་གིང་ཟེར། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་ཀརྨ་

པཀྵ�ས་ཕག་བཏབ། དེ་རེས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ༡༦༦༨ལློར་རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་

ཆེན་པློས་སར་གི་གྲྭ་པ་རིང་པ་རྣམས་གཞིར་བཞག་གི་ཐློག་ཏུ་གྲྭ་གསར་པ་མང་ཙམ་ཞིག་བསྡུ་

རུག་གནང་སྟེ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། དགློན་མིང་ཡང་དགའ་ལན་རབ་བརན་

གིང་ཞེས་བསྒྱུར། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་སློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རློང་པློ་ཤེས་རབ་སེང་གེ རེ་འདི་ཉིད་ཡབ་རློང་པློ་རྒ་ལློ་བའི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་

ཕག་སྤི་ལློ་༡༢༥༡ལློར་སྐུ་བལམས། སྐུ་ན་ཕ་མློ་ནས་འབི་ཀློག་ལ་སྦངས་ཤིང་དུས་འཁློར་སློབ་

གཉེར་མཛད། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་དུས་འཁློར་གསུང་ཐུབ། དགུང་གངས་ཉི་ཤུ་ལ་ཕེབས་

སྐབས་ཐར་བར་ཕེབས་ནས་དཔྱལ་པའི་ཆློས་རྣམས་ཞུས། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་ལ་སྟག་

སེ་སངས་རྒྱས་ཀི་དྲུང་དུ་བློན་ཏེ་ལློ་ལྔའི་རིང་ཕར་ཚད་ལ་སྦངས། ལྷག་པར་དུ་ཚད་མ་ལ་

མཁས་པར་གྱུར་ནས་དབུས་གཙང་དུ་གྲྭ་སྐློར་མཛད། དགུང་གངས་སུམ་ཅུ་པ་ལ་བ་མ་ཆློས་

རྒྱལ་འཕགས་པ་དང་མཁན་པློ་མཆིམས་ཀི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་བསྙེན་པར་རློགས་ནས་

ཆློས་མང་དུ་གསན། དེ་ནས་ལློ་ཙཱ་བ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་རྡློ་རེ་

ཕེང་བའི་དབང་། འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་སློགས་རྒྱུད་དང་སྨན་དཔྱད་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་སློགས་

པ་གསན་སྦློང་དཔྱིས་ཕིན་མཛད། དབེན་དམར་གི་གདན་ས་མཛད་དེ་བཤད་པ་ཡུན་རིང་

གནང་། གཞན་ཡང་ཐར་པ། ཁློ་ཕུ། བསམ་ཡས། སྟག་ལུང་། གཞུ་ཀུན་དགའ་ར་བ། ཤངས་རེ་

གདློང་། ཆུ་མིག སྟློན་མློ་ལུང་། གཡུས་དགའ་ལན་ལ་སློགས་པར་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་རྒྱ་ཆེར་

བསྐློར། དགུང་ལློ་ཞེ་གཅིག་པར་དབེན་དམར་གི་གདན་ས་བ་མ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་མཚན་ལ་གཏད་

ནས་དམུ་རུ་ལ་ཕེབས། ཤམྦྷར་བཏབ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས། རྒྱུད་འབུམ་དང་འདུལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བ་ལུང་བཞེངས་ཏེ་སེམས་ཅན་མང་པློའི་དློན་མཛད། 

རློང་པའི་བུ་བཞི། བཀའ་གདམས་པའི་བ་མ་རློང་པ་ཕག་སློར་བའི་སློབ་མ་གཙོ་བློ་བཞི་སྟེ། བ་

འདུལ་བ་འཛིན་པ་དང་། རློག་མཆིམས་ཕུ་བ། རྣམ་པ་བ། དགེ་བཤེས་ཞུས་པ་བཅས་ལ་རློང་

པའི་བུ་བཞིར་གགས། 

རློང་ཕུ་དགློན། མིང་གཞན་ར་རློང་ཕུ་མདློ་སགས་ཆློས་ཟེར། ར་སྤྲུལ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ནློར་

བུས་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་

རེ་ས་ཁུལ་དིང་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རློང་པློ་དགུ་ཆུ། རྨ་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་ཀི་ཆུ་ལག་ཅིག མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་རྨ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་གི་ཐུང་རེན་རློང་དུ་ཡློད། 

རློང་པློ་རྒྱ་མཁར། གློང་རྡལ་ཞིག མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་གི་ཤར་རྒྱུད་དུ་ཡློད། ད་ལ་རྨ་ལྷློ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་དང་ཐུང་རེན་རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གནས་ཡུལ་ཡིན། 

རློང་པློ་གཡེར་གཤློང་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རློང་པློ་དགློན་ཆློས་འཕེལ་གིང། བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། བློ་གློས་ཆློས་གགས་ཀིས་ཕག་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་རྨ་ལྷློ་རེབ་གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རློང་པློ་དགློན་པ། མིང་གཞན་ལ་རློང་པློ་བདེ་ཆེན་ཆློས་འཁློར་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལྕགས་

གང་སྤི་ལློ་༡༣༠༡ལློར་དགློན་ཆུང་ཞིག་བཞེངས། མིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་དུས་སུ་བསམ་གཏན་

རིན་ཆེན་གིས་དངློས་སུ་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན། རྨ་ལྷློ་

རེབ་གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རློང་པློ་དགློན་ཆེན། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཐུང་རེན་རློང་རེབ་ཀློང་ས་ཁུལ་གི་དགློན་པ་ཞིག ཤར་

སྐལ་ལན་རྒྱ་མཚོས་རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་བའི་དགེ་ལུགས་པའི་དགློན་པ་ཞིག 

རློང་བམས་ཆེན། གཙང་རློང་གི་ཡུལ་དུ་ས་བ་མ་གཞློན་ནུ་རྒྱལ་མཆློག་གིས་བཞེངས་སྐྲུན་བས་

པའི་བམས་པའི་སྐུ་བརན་ཆེན་པློའི་མིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རློང་བམས་ཆེན་དགློན། ① རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ༡༤༢༧ལློར་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་སློབ་མ་

བང་སེམས་ཀུན་དགའ་བཟང་པློས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་རིན་སྤུངས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རློང་བམས་ཆེན་དགློན། ② རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་ལུག་ལློར་རིན་སྤུངས་ནློར་བུ་བཟང་པློས་རིན་

སྤུངས་རློངས་ཁློངས་སུ་བཏབ་པའི་དགློན་པ་ཞིག 

རློང་བག རློང་ཞིག་སྟེ། སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ཤར་

ངློས་དང་རྒྱལ་རློང་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་དུ་ཡློད་པའི་རློང་མའི་བག་འགློ་ཞེས་པ་དེའློ།། 

རློང་མ་འབློག ཡུལ་མ་འབློག་གམ་ས་མ་འབློག 

རློང་སྨད་དགློན་གསར་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། 

རློང་ཞིས་དགློན། རློང་དགློན་ཨ་དར་ཆློས་འཕེལ་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་

ལློ༡༦༧༥་ལློར་ཀྲུའུ་ཨ་ལགས་ཞུ་བ་དེས་བཏབ། རེས་སུ་རློང་ཞིས་བ་མ་བློ་བཟང་འཕིན་ལས་

རྒྱ་མཚོ་ལ་དགློན་པ་འདི་ཕུལ་སྟེ་དགློན་བདག་གནང་། དེ་ནས་བ་མའི་མཚན་དགློན་པ་ལ་

ཐློགས་པ་ཡིན་ཟེར། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རློང་ཡུལ། ① ཚ་བ་ཆེན་བའི་ཡུལ་ལུང་དམའ་ས། ② ཡུལ་འབློག་གཉིས་ཀི་ཡུལ་པའི་ས། རློང་

འབློག་འདྲེས་མ། 

རློང་རློང་། ཙོག་ཙོག་གམ་ཟིང་ཟིང་། ཤ་ཁིའི་རྣ་བ་རློང་རློང་དུ་ལངས་པ། ཕག་པ་རློང་རློང་དུ་སྒེང་པ། 

རློང་ཟློམ་ལློ་ཙཱ་བ་ཆློས་བཟང་། གཙང་གི་ཁུངས་རློང་དུ་འཁྲུངས། ཟུར་པློ་ཆེ་དང་ཧ་ལམ་དུས་

མཉམ། པཎི་ཏ་ཕ་ལ་རིང་བས་གློང་འཇུག་བས་པས་རློང་པས་ཆློས་མང་པློ་རྡློལ་ཤེས་སུ་བྱུང་

སྐད། གང་ལར་མདློ་རྒྱུད་དང་། ཚད་མ། རིག་བེད། རིག་གནས་ཕི་ནང་ཀུན་ལ་མཁས་པ་ཆེན་

པློ་ཞིག་ཡིན་ལ། རྒྱུད་སེ་ར་འགེལ་མང་པློ་བསྒྱུར། རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་གསང་སགས་ཀི་བསྟན་

བཅློས་དང་སྨ་སློ་མཚོན་ཆའི་འགེལ་པ་སློགས་བརམས། མདློ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་ཀའི་གསན་
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པ་དང་ཉམས་བཞེས་གཞན་ལ་ལེགས་འདློམས་ཕིན་ལས་སེལ་ཏློ། 

རློང་ཤར། ས་མིང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་དིང་རི་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

རློང་ས། ས་དམའ་བའི་ལུང་པ། 

རློད། ལུས་ཀི་རྣམ་པ་དང་། གཟི་མདངས། སྟློབས། རློད་ཉམས་པ་བཅློས་སྐྱློང་དག་ཐེར་ཀིས་གསློ་

བ། རློད་རིད་པ། 

རློད། ལུས་ཀི་སྟློབས་དང་གཟི་མདངས་ཀི་བརྡ་རིང་ངམ་ཡུལ་སྐད་དེ། ཡུལ་མདངས་ཉམས་པ་ལ་

རློད་ཉམས་པ་ཟེར་བ་དང་། བཞིན་གི་འཛུམ་མདངས་བསྡུས་ནས་ཁློ་ཉམས་བསྟན་པ་ལ་ངློ་རློད་

རློ་བས་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

རློད་ལྕི་བ། ① གཞི་བབས་ཆེ་བ། ཟུངས་ཟད་ཀི་ནད་པ་རློད་ལྕི་བ། ② ངན་ལང་ཤློར་བ། གཉའ་

རེངས་ཀི་མི་རློད་ལྕི་བ་ལ་བུ། 

རློད་པ། [རིང]གློས། 

རློད་མ་ཆློད་པ། ནད་ཀི་འབྱུང་ར་ཕིར་མ་ཕྱུང་བ། 

རློད་རློད་པློ། ① རབ་རབ་པློའམ་བེལ་བ་ཚབ་ཚུབ། ཁློ་རློད་རློད་པློར་ཕིན་སློང་། ② ཉློབ་ཉློབ་པློ། 

རིག་པ་རློད་རློད་པློ། 

རློབ། གདལ་མ་མིན་པའམ་ཞིབ་མློ་མ་ཡིན་པ། 

རློབ་བརྒྱབ་པ། ཟང་ངེ་ཟིང་ངེ་བས་པ། 

རློབ་བསྡུས། རྒྱས་བཤད་མིན་པའམ་ཞིབ་ཕ་མིན་པ། 

རློབ་པློ་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། 

རློབ་ཙམ། རགས་ཙམ་དང་། ཞིབ་ཆ་མིན་པ། རློབ་ཙམ་མཐློང་བ། 

རློབ་རློབ། [མངློན]ཐློར་པ་རློབ་རློབ་མགློ་རློབ་རློབ་ཅེས་སློགས་ཟླུམ་པློའི་དབིབས་ཅན་མང་པློ་

ཕློགས་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའི་རྣམ་པ། 

རློམ་པློ། སློམ་པློ་ཡི་ཡུལ་སྐད། 
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རློའི་སྐྱེ་མཆེད། ལྕེ་ཤེས་ཀིས་གཟུང་བ། མངར་སྐྱུར་ལ་སློགས་པའི་རློའི་རིགས་རྣམས། 

རློའི་ངློ་བློ། དངློས་པློ་གང་ཞིག ལྕེའི་དབང་པློ་དང་འཕད་པའི་ཚེ་བློ་བ་མི་འདྲ་བ་རྣམས་བེ་བག་སློ་

སློར་གསལ་བར་བེད་པས་ན་རློ་ཞེས་བའློ། 

རློལ། ① རློལ་བའི་སྐུལ་ཚིག ② ཞིང་ཁ་རྨློས་པའི་རེས་ཤུལ། ཞིང་རློལ་འཆློས་པ། ③ ཕློགས། 

ཕ་རློལ། ཚུ་རློལ། ནང་རློལ། གཙང་པློའི་ཤར་རློལ། གཡས་གཡློན་རློལ་གཉིས། ④ བེད་

འབེལ་ལས་ཚིག དགའ་བར་ལློངས་སྤློད་པ་སྟེ། མི་དམངས་ཀིས་བདེ་སྐྱིད་ལ་རློལ་བ། མགློན་

པློ་ཚོས་བཟའ་བཏུང་ལ་རློལ་གིན་འདུག ⑤ སྤྲུལ་པ་དང་རྫུ་བའི་དློན་ཏེ། གར་པ་ལྷ་མློའི་རྣམ་

པར་རློལ་ནས་གར་འཁབ་ལ་བུ། 

རློལ་ཁ། རྨློད་སློག་རྒྱབ་པའི་ལས་འགློ དཔྱིད་ཀི་རློལ་ཁ་ཚུགས་པ། རློལ་ཁ་གཏློང་བ། 

རློལ་གར། རློལ་མློ་དང་ཞབས་བློ། 

རློལ་སལ། ཞིང་རྨློས་པའི་རློལ་བར་གི་ས་འབུར། 

རློལ་སེག ལུས་ཀི་སེག་པའི་ཉམས། 

རློལ་སེག་མ། ① གར་མཁན་མ། ② མཆློར་སེག་མ། 

རློལ་འགློ། [མངློན]གཟའ་མིག་དམར། 

རློལ་འགློས། རློལ་མློའི་མདངས་དང་བསྟུན་པའི་གར་གི་གློམ་སྟབས། 

རློལ་ཆ། སྒ་དབངས་སྙན་པློ་འདློན་བེད་ཀི་ཡློ་བད་སྤིའི་མིང་། རློལ་ཆ་གཏློང་བ། རློལ་ཆ་བ། རློལ་

ཆའི་དབངས། 

རློལ་ཆས། རློལ་མློའི་ཡློ་བད། 

རློལ་ཆས་རྐྱང་དཀྲློལ། མི་གཅིག་པུ་ཞིག་གིས་རློལ་སྣ་གཅིག་རྡུང་དཀྲློལ་བེད་པ། 

རློལ་རེད། རེད་མློ། 

རློལ་འདེབས། རློལ་སློན་འདེབས་པའི་བསྡུས་མིང་། 

རློལ་གནས། ① ཟླློས་གར་དང་རདེ་མློ་ར་ེཡུལ། ② སྤློ་སྐྱདི་གཏློང་སའ་ིསྐྱདེ་ཚལ། ③ [མངློན]ནམ་མཁའ། 

རློལ་པ། ① བཀློད་པ། གཟུགས་དབིབས་ཀི་རློལ་པ། ② སྤྲུལ་པ། དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་རློལ་པ་ཡིན། 
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ལྷའི་རློལ་པ། རློལ་པ་བཀློད་པ། 

རློལ་པའི་རྡློ་རེ། ཀཻ་རྡློ་རེ། 

རློལ་པའི་ནགས། ① བཙུན་མློའི་སྐྱེད་ཚལ། ② སྐྱེད་མློས་ཚལ། 

རློལ་པའི་མཚོ་བདུན། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གཞུང་མངློན་པ་མཛོད་ལས་བཤད་ཚུལ་ལ། 

གསེར་རི་བདུན་ཡློད་པ་དག་གི་བར་དུ་མཚོ་བདུན་ཡློད་པ་དེ་རྣམས་ནང་དུ་ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་

བརྒྱད་རེ་ཞིང་རློལ་བའི་མཚོ་ཡིན་པའི་དབང་གིས་རློལ་པའི་མཚོ་ཞེས་བརློད་པ་དང་། རི་རབ་

ལྷུན་པློ་དང་སྐམ་ས་གཉིས་ཀི་བར་དུ་གནས་ཤིང་། སྐམ་སའི་ནང་ངློས་སུ་ཡློད་པའི་ཆ་ནས་

ནང་གི་མཚོ་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན་པར་བཤད། 

རློལ་པའི་ས། [མངློན]མཐློ་རིས། 

རློལ་པློ། རྡློ་མཆིང་བུ། 

རློལ་བ། ① ལློངས་སུ་སྤློད་པ། བདེ་སྐྱིད་ལ་རློལ་བ། དགའ་བར་རློལ་བ། ② ཟ་བ། རློ་བརྒྱ་རློལ་

བ། ཤ་ཆང་ལ་རློལ་བ། སྟློན་མློར་རློལ་བ། ཚོགས་རློལ་བ། ③ རེ་བ་དང་། བཞད་པ། རྒྱ་ཆེར་

རློལ་བ། རེད་འཇློལ་རློལ་བ། པད་མློར་རློལ་བ། འཁློར་བར་རློལ་ནས་བང་སེམས་ཀི་སྤློད་པར་

སློབ་པ། འཇིག་རེན་དུ་རློལ་བ། ④ སྤྲུལ་པ། 

རྫུ་འཕྲུལ་རློལ་བ། མིའི་གཟུགས་སུ་རློལ་བ། 

རློལ་མློ། ① སྒ་དབངས་སྙན་པློ་འདློན་བེད་ཀི་ཡློ་བད་སྤི། རློལ་མློ་དཀྲློལ་བ། རློལ་མློ་སིལ་སིལ། 

② སྦུབ་ཆལ་དང་སིལ་སྙན། 

རློལ་མློ་མཁན། ① རློལ་ཆ་དཀྲློལ་མཁན། ② རློལ་ཆ་བཟློ་མཁན། 

རློལ་མློ་བ། རློལ་མློ་མཁན་དང་འདྲ། 

རློལ་མློའི་སྒྱུ་རལ་བཅློ་བརྒྱད། སྒྱུ་རལ་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཀི་རིགས་ཤིག་སྟེ། གར་དང་། 

བློ། རྔ་བློ་ཆེ། ར་རྔ་། རྔ་ཕན། 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། རློལ་མློའི་སྒ། པི་ཝང་། གིང་བུ་དང་བཅློ་བརྒྱད་དློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རློལ་མློའི་སེ། རློལ་ཆའི་རིགས་དཀྲློལ་བརྡུང་འབུད་གསུམ་བེད་མཁན་གི་ཚོགས་པ། 

རློལ་མློའི་གནས། གླུ་གར་རློལ་མློའི་བ་བ་བེད་ས། 

རློལ་མློའི་དཔློང་ས། [རིང]རློལ་མློ་བསབ་པའི་གནས་ཡུལ། 

རློལ་མློའི་བེ་བག་བཅློ་བརྒྱད། རྒྱ་གར་གི་རིག་གཞུང་ལས་བཤད་པའི་གནའ་རབས་ཀི་རློལ་མློའི་

རིག་རལ་གི་གས་ཤིག་སྟེ། ༡ གར་མཁན། ༢ བློ། ༣ར་རྔ། ༤རྔ་ཆུང་། ༥ རྔ་ཟླུམ། ༦ རྔ་བློ་

ཆེ། ༧ འཁར་རྔ། ༨པི་ཝཾ་རྒྱུད་གཅིག་པ། ༩ ར་རྔ་ཁ་གཅིག་པ། ༡༠ ལྕགས་ཀི་སིལ་འཁློལ། 

༡༡ འཁར་བའི་སིལ་འཁློལ། ༡༢ པི་ཝཾ་རྒྱུད་གསུམ། ༡༣རྔ་མུ་ཀུནྡ། ༡༤སིལ་སྙན་གླུ་དབངས་

དང་བསྟུན་པ། ༡༥ ཕེག་རྡློབ་བ། ༡༦ རློལ་མློ་སྤིའི་རིགས། ༡༧ པི་ཝཾ། ༡༨གིང་བུ་བཅས་ཡིན་

ཞིང་། གློང་གསལ་རློལ་མློའི་རིགས་རྣམས་ཆ་ཚང་བ་བློད་དུ་ཡློད་པ་མ་ཟད། གློང་དུ་མ་འདུས་

པ་དུང་ཆེན། ཅང་ཏེའུ། དྲིལ་བུ། ཆ་ལང་སློགས་སྣ་ཚོགས་ཡློད། 

རློལ་རེད། ① དགའ་རེད། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་

སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་gamesཟེར། 

རློལ་རེད་དབྱུ་གུ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་joystickཟེར། 

རློལ་རེད་མ། ① ཟླློས་གར་འཁབ་མཁན་བུ་མློ། ② སྨད་འཚོང་མ། 

རློལ་མཚོ། ཡན་ལག་བརྒྱད་ལན་གི་ཆུས་གང་བས་ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་རྣམས་རེ་ཞིང་རློལ་བའམ་སྤློད་

པའི་མཚོ་སྟེ། རི་རབ་ཀི་མཐའ་སྐློར་གི་གསེར་གི་རི་བདུན་དང་སེལ་ནས་ཡློད་པར་གགས་

པའི་མཚོ་དྲུག་གློ 

རློལ་མཚོ་བདུན། ཚྭའི་མཚོ་དང་། ཆང་གི་མཚོ། ཆུའི་མཚོ། འློ་མའི་མཚོ། ཞློའི་མཚོ། མར་གི་མཚོ། 

སྦྲང་རིའི་མཚོ་སྟེ། དུས་འཁློར་ལུགས་ནས་བཤད་པ་ལར་རི་རབ་ཀི་འཁློར་ཡུག་བསྐློར་བའི་

མཚོ་བདུན་ནློ།། 

རློལ་རིས། ཞིང་ཁ་རྨློས་པའི་རློལ་ཤུལ། 

རློལ་ལ་འཕེན། དངློས་པློ་སློགས་འདློར་བའི་དློན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རློལ་སློན་འདེབས་པ། རྨློན་པ་བརྒྱབ་པའི་རློལ་ཤུལ་དུ་ས་བློན་འདེབས་པ། 

རློས། ར་རློས་པ་ཞེས་ཆང་གིས་ར་བཟི་ཟིན་པ། 

རླག བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་ད་ལ་བ། རྒྱུ་ནློར་སློགས་དློན་མེད་དུ་བཏང་བའི་དློན་ཏེ། རྒྱུ་ནློར་རླག་

མཁན། རྒྱུ་ནློར་རླག་མི་རུང་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

རླག་མློ། ① དྲི་ཆེན་རང་མ། ②[རིང]ཉློན་མློངས། 

རླངས་ཁྲུས། བརླན་ཞིང་ཚ་བའི་རླངས་པར་བརེན་ནས་ལུས་པློ་འཁྲུ་བར་ཟེར། རླངས་པའི་ནང་མའི་

ལུས་ནས་རྔུལ་ཆུ་མང་པློ་ཐློན་ནས་ཁློག་ནང་གི་ཞློ་སྐྱུར་ཕིར་འབུད་དེ་དཀའ་དུབ་སེལ་ཀུན་

སྤློད་ལ། དེས་ཁག་ཤེད་མཐློན་པློ་དང་གྲུམ་ནད་སློགས་ལ་སྨན་བཅློས་ནུས་པ་ངེས་ཅན་ཡློད། 

རླངས་ལུམས། ལུམས་རས་གཞུང་བཞིན་བས་པ་དེ་ཉིད་བསྐློལ་བའི་རླངས་པའི་ཁར་ནད་པ་

བསྙལ་བ་ལ་ཟེར་ཏེ། ཁམས་ཕློགས་སུ་གཙོ་བློ་རླངས་ལུམས་དར་སློལ་ཆེ། རླངས་ལུམས་གི་

སྨན་རས་དང་ལས་སྣློན་གློང་དུ་མཚུངས་ལ། ལུམས་བ་ཚུལ་ལ་ཁང་ཆུང་སྟེང་འློག་གཉིས་

བརེགས་ཅན་ཞིག་བ། འློག་ཁང་དུ་མེ་ལྕེ་དང་དུ་བ་མི་མཐློང་བའི་འཕྲུལ་ཐབ་ཞིག་བཅའ། སྟེང་

དུ་ལྕགས་སྣློད་ཆེན་པློ་ཞིག་གི་ནང་དུ་སྨན་ཆུ་རྣམས་བསྐློལ། དེའི་ཁ་ཤིང་ལེབ་ཚགས་ཅན་

གིས་བཅད། དེའི་སྟེང་དུ་སེན་ནེ་སློགས་ཤིང་འཚུ་ཁློད་སྙློམ་པློར་གཏིང་པའི་ཐློག་ཏུ་ནད་པ་དེ། 

མགློ་མ་གཏློགས་པར་ལུས་ཡློངས་ཉལ་ཐུལ་གིས་ལེགས་པར་གཡློག་ནས་དུས་ཚོད་སྐར་མ་

༤༠ཙམ་ཉལ་ན་འཐུས་སློ། ཀློང་རློང་སྨན་བ་དློན་གྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་རེག་ཟིག་ནེའུ་ལེའི་

རྐྱལ་པ་ལས། དེ་ཉིད་རླང་ལུམས་བས་ནས་དམར་ཁིད་ལར། ཡང་ན་རྒྱ་ཐབ་མེ་ལྕེ་མི་མངློན་

པའི། སྟེང་དུ་ཟངས་ཆེན་ཁ་སྙློམས་བློང་བ་རིག དེ་སྟེང་ག་རྒྱང་སྟེང་དུ་གསེང་ཅན་གདན། 

འཇམ་སྟེང་ནད་པ་གློས་དྲློར་བཀློན་ཏེ་བསྙལ། མགློ་བསྟུམ་རྔུལ་བཏློན་ཐློན་ཚད་བལ་གིས་

ཕིས། ཁམས་ལློག་བྱུང་ན་རླུང་གནློན་བཀུ་མཉེ་བ། དེ་ལར་ཕན་པའི་ཡློན་ཏན་ཐློབ་པར་བ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རླངས། བློད་ཀི་རུས་རྒྱུད་ཅིག་གི་མིང་། 

རླངས་པ། ཆུ་སློགས་གཤེར་བའི་རིགས་རྣམས་ལས་ཐློན་པའི་དབུགས་གཟུགས་ཀི་མིང་སྟེ་ཆུའི་
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རླངས་པ། ཆུ་རླངས། ཁ་རླངས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

རླངས་ཀི་པློ་ཏི་བསེ་རུ། བསམ་ཡས་རབ་གནས་མཛད་སྐབས་མཁན་སློབ་དང་། རྒྱལ་བློན་རྣམས་

གདན་འཛོམས་ཏེ་བཀའ་བགློས་གནང་བའི་ཚིག་རྣམས་ཐློར་བསྡུས་བས་པ་ཞིག 

རླངས་འཁུར། རླངས་བཙོས་བས་པའི་མློག་མློག 

རླངས་འཁློར། ནང་འབར་འཕྲུལ་འཁློར་ལ་བརེན་ནས་གཞུང་ལམ་ཐློག་ཏུ་གཏློང་བའི་འགིམ་འགྲུལ་

ཡློ་བད་ཅིག རླངས་ཆུ། རླངས་པའི་ཟིལ་པ་བསགས་ནས་བྱུང་བའི་ཆུ། གཙང་ཞིང་དྲི་མ་མེད་

པས་སྨན་དང་སྒྱུར་རས་ལ་མཁློ་བ། རླངས་དུག ① ཁ་རླངས་ཀི་དུག ② དུག་ཆུའི་རླངས་པའི་

དུག ③ སྦར་དུག་གི་ནང་ཚན་གློམ་པ་རྒྱབ་སྐབས་ས་ཡི་རླངས་པ་ལ་ར་བས་ནས་བསྐུར་བའི་

དུག རླངས་པ། ① ཚ་དྲློད་ལས་ཐློན་པའི་རླངས་པ། དྲློད་རླངས། ས་རླངས། ཁ་རླངས། རླངས་

པ་ཐུལ་ལེ་བ། མེ་དུ་བ་མེད་པ་གཏློང་མི་ཤེས། ཆུ་རླངས་པ་མེད་པ་སྐློལ་མི་ཤེས། ② འཁློར་

ལྔ་སེའི་ཡ་གལ། 

རླངས་པ་འཕྱུར་འཕྱུར། དྲློད་ཀི་རླངས་པ་མང་པློ་འཐུལ་སྟངས། ཚ་པློ་ཁེར་ཤློག་ཟེར་དུས་རླངས་

པ་འཕྱུར་འཕྱུར་དང་གང་མློ་ཁེར་ཤློག་ཟེར་དུས་འཁགས་པའི་སིལ་སིལ་དགློས། 

རླངས་ཚགས། རླངས་འཚོད་བེད་སའི་སྣློད། 

རླངས་ཚོས་མ། རླངས་བཙོས་བས་པའི་ཟས། 

རླན། ས་དང་མཁའ་དབུགས་ནང་ལ་འདྲེས་པའི་ཆུའི་ཆ་ཤས་ཀི་མིང་སྟེ། ས་རླན། ཁང་པར་རླན་

ཆེ། འབྲུ་རིགས་ལ་རླན་ཕློག་ཏུ་མ་འཇུག་ཅེས་པ། 

རླན་སྐྱེས། [མངློན]ལློན་ཤིང་། 

རླན་གང་། རླློན་པ་གང་མློ། 

རླན་དུག གཤེར་བ་ལས་བྱུང་བའི་དུག 

རླན་ན་ེརླློན་ན།ེ བཞའ་རླན་ཆནེ་པློའམ་བཞའ་ཚན་ཆ་ེབའ་ིརྣམ་པ། ཆུའ་ིནང་ནས་རླན་ན་ེརླློན་ནརེ་བཏློན་པ། 

རླན་པ། གཤརེ་བ། གློན་པ་རླན་པ། ཤངི་རླན། རླན་སློང་བ། རླན་འབབེས། རླན་ཞུགས། རླན་མདེ་སྐམ་པློ། 

རླན་དབུ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༦༩༦ ལློར་གསེར་ལྷ་རེ་དགློན་པའི་བ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ནས་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་བ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འཛམ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རླན་ཚད། བཞའ་རླློན་ཆེ་ཆུང་། རླན་ཚད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ས་ཆ། 

རླན་འཛིན། [མངློན]སྤིན་པ། 

རླན་བཞའ། བཞའ་ཚད། རླན་བཞའ་ཐེབས་པ། ས་གཞི་རླན་བཞའ་ཆེན་པློ། 

རླན་རླློན། ① ཇ་ཆང་སློགས་ཆུའི་རིགས་སྤིའི་མིང་། ཕྲུ་གུར་རླན་རླློན་སྟེར་དྲགས་ན་ཉལ་གཅིན་

ཤློར་ཡློང་། ② རླན་ནེ་རླློན་ནེའི་བསྡུས་ཚིག 

རླན་གཤེར། ཆུའི་རླན། མེ་ཤིང་རླན་གཤེར་ཆེ་བ། 

རླབས། ① ཆུ་སློགས་འགུལ་སྐབས་བྱུང་བའི་གཉེར་མ། ཆུ་རླབས། རྦ་རླབས། རླབས་མཐློན་པློར་

འཕྱུར་བ། རླབས་རིས་མེད་པ། ② ནུས་པ་དང་། མཐུ་སྟློབས་ཀི་ཚད། ནུས་རླབས་དང་ལན་

པ། ཕན་རླབས་ཆུང་བ། འཕིན་ལས་རླབས་ཆེན། གློམ་པ་རླབས་ཅན། ལས་ཆློད་རླབས་ཆེ་བ། 

རླབས་ཀི་རི་མློ། ཆུ་རླབས་ཀི་གཉེར་མའི་རི་མློ། 

རླབས་འགློས་གནས་འཕར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་ripple carryཟེར། 

རླབས་ཅན། ① [མངློན]ཆུའི་རྦ་རླབས་ཆེ་བ། ② ནུས་སྟློབས་ཆེ་བ། ③ ལས་ཆློད་ཆེ་བ། 

རླབས་ཆེ་བ། ① ཆུའི་རྦ་རླབས་ཆེ་བ། ② ནུས་སྟློབས་ཆེ་བ། ③ ལས་ཆློད་ཆེ་བ། 

རླབས་ཆེན། ནུས་པ་དང་ཡློན་ཏན་སློགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པློ། རླབས་ཆེན་མེས་རྒྱལ། བས་རེས་རླབས་ཆེན། 

རླབས་ཆེན་སྤློད་རྒྱུད། རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ནས་རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷ་སློགས་ལ་བརྒྱུད་པ་ལ་ཟེར། 

རླབས་ལན། [མངློན]ཆུ་ཀླུང་། 

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

དབིན་སྐད་དུ་carrierཟེར། 

རླབས་པློ། ནུས་པ། བ་བ་རླབས་པློ་ཆེ། ཕན་ཐློགས་རླབས་པློ་ཆེ་ཞིག་བྱུང་བ། ནུས་པ་རླབས་པློ་

ཆེ་རང་མིན་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རླབས་ཕེང་། ཆུའི་རྦ་རླབས་ཀི་རྒྱུན། རླབས་ཕེང་མཐློན་པློ། གཅིག་ལས་གཅིག་མཐློ་བའི་རླབས་ཕེང་། 

རླབས་ཡས། ① གངས་གནས་ཆེ་བ་ཞིག ② མེ་ཏློག་ཨུཏྤལ། 

རླབས་ཤུགས། རྦ་རླབས་ཀི་ཤུགས། རླབས་ཤུགས་བཅད་པ། རླབས་ཤུགས་དང་བསྟུན་པ། 

རླམ། [རིང]ཀམ་ཞེས་པ་སྟེ་སྣམ་བུ་འཐུག་པློ། 

རླམ་ཁེར། ①[རིང]ཧམ་པས་ཁེར་བ། ② རླན་གིས་ཟིན་པ། 

རླམ་པ། ① ཧམ་པའམ་སྣློད་སློགས་ལ་ཆགས་པའི་སྤུ་སློན་ལ་བུའི་དྲེག་པ། ②[རིང]བ་ཐག 

རླིག་སྐྲངས། རླིག་འབས་སམ་རླིག་འབས་རེས་མཐུན་པ་བཅས་སྐྲངས་པའི་ནད་ཀི་མིང་། 

རླིག་སློང་། རླིག་འབས། 

རླིག་ཐང་། རླིག་འབས་ཀི་སྣློད། 

རླིག་པ། ཕློ་རགས་ཀི་འབས་བུ། རླིག་པ་འབིན་པ། རླིག་མེད་དེ་ཕློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྒློ་བ་

དང་འབས་བུའློ།། 

རླིག་ཕྱུང་བ། ① རླིག་འབས་བཏློན་ཟིན་པའི་མི། ② རླིག་རིལ་བཏློན་པ། 

རླིག་འབས། ཕློ་མཚན་གི་སློང་རྡློག 

རླིག་རིལ། རླིག་འབས། ནད་པའི་རླིག་རིལ་བཏློན་པ། 

རླིག་རླུགས། ལྷན་སྐྱེས་རྨ་རིགས་ཀི་ནང་ཚན། གསང་སྒློའི་འབས་བུ་སྐྲངས་པའི་ནད། 

རླིག་རླུགས་པ། ① རླིག་རིལ་ཐུར་དུ་ལྷུགས་པ། ② རྒྱུ་མ་རླིག་ཐང་ནང་དུ་རླུགས་པ། 

རླིང་། བརན་པློ་བས་པའི་ལས་ཚིག་གི་བརྡ་རིང་སྟེ། མ་འློངས་པ་ལ་བརླིང་དང་། འདས་པ་ལ་

བརླིངས། སྐུལ་ཚིག་ལ་རླིངས་འབི། 

རླིངས་པློ། [རིང]རྒྱ་ཆེན་པློ། 

རླིངས་ཤིག བསམ་པློར་གིས་ཤིག 

རླིད། འློ་མ་རླིད་པའམ་བླུད་པ་སྟེ། བླུགས་པ། 

རླིད་བུ། ① གཅེར་བཤུས་སམ་སྦུབས་བཤུས་བརྒྱབ་ནས་བྱུང་བའི་པགས་པ་ཆ་ཚང་། ② རྐྱལ་

བའི་བརྡ་རིང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རླིད་སྦུབས། སྦུབས་བཤུས་བརྒྱབ་པའི་པགས་པ། 

རླིབས། [རིང]ཀླུབས་ཞེས་པ་སྟེ་གཡློགས་པ། 

རླིབས་པ། [རིང]རྒྱ་ཆེ་བ། 

རླིས་བུད། རང་པའི་བརླ་ཡི་རུས་ཚིག་བུད་པའི་མིང་། 

རླུག་པ། [རིང]ལུགས་པའི་དློན། ལློ་བ་རླུགས་པ། 

རླུགས། [རིང]ལུགས་པ་སྟེ་ཟས་མ་ཞུ་བ་ཕིར་འབང་བའི་ནད། 

རླུང་། ① འབྱུང་བ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཡང་ཞིང་གཡློ་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན། དྲློད་རླུང་། ཆར་

རླུང་། ཤར་རླུང་། ལྷློ་རླུང་། འཇམ་རླུང་གདློང་པར་རེག་པ། རེ་བ་རླུང་འཕར། དྲག་རླུང་ཚན་

ཚན་དུ་ལངས་པ། དར་དམར་རླུང་འཕློ། ཤིང་སློང་ཆེན་པློ་རླུང་གིས་སྤྲུགས་པ། དར་ལྕློག་རླུང་

བསྐྱློད། བ་སྒློ་རླུང་ཁེར། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་འདུ་རྔ་དང་། འགློ་བའི་ངང་ཚུལ། འགློ་བའི་

སློག་རག་འགློ དྲི་བཞློན། དྲི་ལེན། དྲིའི་ཤིང་ར། རྡུལ་གི་ཁ་ལློ་པ། ནམ་མཁའི་སྟློབས། ནམ་

མཁའི་དབུགས། ནམ་མཁའི་སློག གནས་མེད། མ་མློས་འཕེལ། གཡློ་བེད། རེག་ལན། བསིལ་

བེད་བཅས་སློ།། ② འབྱུང་བ་རླུང་དང་ནམ་མཁའི་ཁམས་ལས་བྱུང་བའི་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་

ཡློངས་ལ་ཟེར་ཞིང་ཁམས་ཀི་རང་བཞིན་དང་ཆློས་མཚུངས་པའི་མཚན་ཉིད་དྲུག་དང་ལན་པ། 

ཡུལ་ལུས་སྨད་ཀི་དཔྱི་སྐེད་ལ་གནས་ཤིང་རྣམ་པར་མ་གྱུར་ན་དབུགས་འབིན་རྔུབས་དང་། 

ལས་ལ་བསྐྱློད་པ། ཤུགས་འབིན་པ། ཁག་ལ་སློགས་པའི་དྭངས་མ་རྣམས་རང་རང་གི་གནས་

སུ་སྐྱེལ་བ། མིག་ལ་སློགས་པའི་དབང་པློ་གསལ་བ། སེམས་ཀི་བ་བ་རེས་སུ་འཛིན་པ་སློགས་

ཀི་བ་བ་བེད་ཅིང་གཞན་དུ་རྣམ་པར་གྱུར་ན་སློག་ར་དཀར་ནག་གི་ཆར་གཏློགས་པའི་ནད་ཀུན་

ཀང་འདི་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནློ།། ཕློ་རླུང་། སྙིང་རླུང་། འློག་རླུང་། ཁག་རླུང་། ③ ར་ཐིག་རླུང་

གསུམ་གི་ཟླས་ཕེ་བའི་རླུང་སྟེ། ལུས་ཀི་ར་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་པའི་འབྱུང་ལྔའི་རང་བཞིན་ཅན། 

མི་ཤིགས་པ། ཆ་ཤས་ཀུན་ཚང་བ། དེ་ཉིད་གཡློ་བའི་ཆ་ནས་རླུང་ཞེས་བའློ།། རླུང་བསློམས་

ནས་ནད་གཞིར་གསློ་བཅློས་བེད་པ། ④ འཚིག་པ་དང་། ཁློ་བ། རླུང་ལངས་པློ། 

རླུང་སྐར། སྐར་རིས་ཀི་གཞུང་ལས། རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་པློ་སློ་སློར་རང་ཉིད་ཀི་འབྱུང་བའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

ཁམས་མི་འདྲ་བ་ཡློད་པ། འགའ་ཞིག་ནི་ས་ཁམས། འགའ་ཞིག་ཆུ་ཁམས། འགའ་ཞིག་མེ་

ཁམས། འགའ་ཞིག་རླུང་ཁམས་ཡིན་པ་བཅས་ལས། སྐར་མ་ས་རི་ནི་རླུང་ཁམས་གཙོ་ཆེ་བའི་

སྐར་མ་ཡིན་པས་རླུང་སྐར་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན་པར་བཤད། 

རླུང་སྐར་བདུན། མགློ་དང་། མེ་བཞི། ནག་པ། ནབས་སློ།། དབློ། ས་རི། ཐ་སྐར་རྣམས་སློ།། 

རླུང་སྐྲན། ངློ་བློ་མི་བརན་པ་འཕློ་ལིང་འཕེལ་འབི་སློགས་བེད་པའི་རླུང་ལས་གྱུར་པའི་སྐྲན་ནད་ཅིག 

རླུང་བསྐམས། ལྷགས་པས་སྐམ་པ། 

རླུང་ཁ་སྦློར་ཡན་ལག་བཞི། རླུང་རྔུབ་པ་དང་། དགང་བ། གཞིལ་བ། འཕང་བ་རྣམས་སློ།། 

རླུང་ཁ་མཐློ་པློ། ནད་ཀིས་རྐྱེན་པས་རང་བཞིན་ཁློ་ཞིང་རྩུབ་པ། 

རླུང་ཁམས། དབུགས་གཟུགས་ཀི་མིང་། 

རླུང་ཁབ་བེད། ར་བའི་རླུང་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། བཤད་རྒྱུད་ལས། ཁབ་བེད་རླུང་ནི་སྙིང་ལ་

གནས་པ་སྟེ། ལུས་ཀུན་ཁབ་པར་རྒྱུ་ཞིང་འདེགས་འཇློག་འགློ། ། ཁབ་བེད་ཀི་རླུང་ནི་གཡས་

ཕློགས་རློ་མ་དང་འབེལ་ནས་བརྐྱང་བསྐུམ་འབེད་འཛུམ་བ་བ་ཕལ་རག་ལུས། ཞེས་པར། ཁབ་

བེད་ཀི་རླུང་གི་གནས་སའི་ཡུལ་སྙིང་། རྒྱུ་བའི་ལམ་ལུས་ཀི་སྟློད་སྨད་ཕི་ནང་མ་ལུས་པའི་ཆ་

ཐམས་ཅད་། བེད་པའི་ལས་ནི་རང་པ་འདེགས་འཇློག་དང་། ཡན་ལག་བརྐྱང་བསྐུམ། བུ་ག་

འབེད་འཛུམ་བེད་པ་སློགས་ལུས་ཀི་གཡློ་འགུལ་གི་བ་བ་ཕལ་ཆེར་རླུང་འདི་ཉིད་ལ་རགས་

ལས་པ་ཡིན། ཟབ་མློ་ནང་དློན་ལས། ཁབ་བེད་ཀི་རླུང་ནི་གཡས་ཕློགས་རློ་མ་དང་འབེལ་ནས་

ལུས་ཀི་ཚིགས་ཀུན་ལ་གནས་ཤིང༌། དེས་ལུས་ལ་སྟློབས་ཤུགས་རྣམས་སྐྱེད་པར་བེད། རང་

གི་གནས་ལས་ལློག་ན་ཡན་ལག་རྣམས་ཞ་བ་དང་རེངས་པའི་ནད་ཀུན་སྐྱེད་པར་བེད་དློ།། 

རླུང་འཁློར། ① རླུང་འཚུབ་སློར་མློ། ② རླུང་གིས་སྐློར་བའི་མ་ཎི་འཁློར་ལློ་སློགས། ③ རླུང་གཡློབ་

བེད་ཀི་འཁློར་ལློ། 

རླུང་འཁློར་བ། ① རླུང་འཁིལ་མློར་འཁློར་བ། ② འཚིག་པ་ཟ་བ། 

རླུང་འཁིལ། རླུང་སྐློར་འཁིལ། 

རླུང་འཁྲུགས་པ། ① རླུང་དྲག་པློ་ལངས་པ། ② ལུས་ཀི་རླུང་ཁམས་འཁྲུགས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར། མངློན་པ་མཛོད་ལས་བཤད་པ་ལར་འཇིག་རེན་འདིའི་འློག་གཞི། རླུང་གི་

དཀིལ་འཁློར་ཡིན་པ་དེའི་མིང་འཇམ་པློ་ཞེས་བ་ལ། དབིབས་ཟླུམ་པློ་དང་། ཁ་དློག་སྣ་ཚོགས་

པའམ། ཁ་ཅིག་སློ་སྐྱར་འདློད་ལ། རྒྱར་གངས་མེད་ཅིང་། རྔམས་སུ་དཔག་ཚད་ས་ཡ་གཅིག་

དང་དྲུག་འབུམ་ཡློད་པའློ།། 

རླུང་གི་ཁམས། ཡང་ཞིང་གཡློ་བའི་རང་བཞིན་ཅན། 

རླུང་གི་གྲུ། རླུང་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་འགློ་བའི་གྲུ་རིངས། 

རླུང་གི་གྲུབ་རགས། འློ་ན་རླུང་དེ་དག་གི་ལས་གང་འགྲུབ་ཞེ་ན། ཕུང་ཁམས་སློགས་ནང་གི་འབྱུང་

བའི་ཁམས་དང། ཕི་རློལ་ཡུལ་གི་དློན་དངློས་རྣམས་འབྱུང་བའི་ཁམས་མཐུན་པའི་ཕིར། རླུང་

ལ་དབང་འབློར་བའི་རྣལ་འབློར་པས་ཕི་རློལ་གི་བསྒྲུབ་བ་རླུང་དང་བསྟུན་ཏེ་ནང་དུ་བརྔུབས་

ཤིང་ནམ་མཁའི་རླུང་དཀིལ་ཏུ་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་བསྟིམ་ན་ཆློམ་རྐུན་བསད་པ་དང༌།འཆི་བ་གསློ་

བའི་ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་དང༌། རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བསྟིམ་ན་བགེགས་བསྐྲད་པ་དང་

དག་བསད་ལ་སློགས་པའི་ལས་རྣམས་འགྲུབ་པ། མེའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བསྟིམ་ན་དབང་དུ་སྡུད་

པ་དང་འགུག་པའི་ལས་ཐམས་འགྲུབ་པ། ཆུའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བསྟིམ་ན་ནད་གདློན་ཞི་བ་དང་

ཚེ་བསློད་རྒྱས་པ་ལ་སློགས་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ། སའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བསྟིམ་ན་

ཆློམ་རྐུན་ལ་སློགས་རྨློངས་པ་དང་རེངས་པར་བེད་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་ཅིང༌། ཡེ་

ཤེས་རླུང་ནི་འཕློ་ཆེན་གཉིས་ཀི་ཐུན་མཚམས་མཉམ་དུ་རྒྱུ་བའི་དུས་སུ་ལས་ཐམས་ཅད་

འགྲུབ་པར་བེད་དློ། 

རླུང་གི་རྒྱལ་མཚན། [མངློན]འཇའ་ཚོན། 

རླུང་གི་རྒྱུ་ལམ་ལྔ། རུས་པ། རྣ་བ། རེག་བ། སྙིང་ངམ་སློག་ར། ལློང་གའློ།། 

རླུང་གི་སྡུད་རིམ། དེ་ཡང་རླུང་སྡུད་པའི་རིམ་པ་བསྟན་པར། མི་རྣམས་སྐྱེས་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་ལློན་པ་

ན་རླུང་བཅུ་པློ་ཡློངས་སུ་རློགས་ཏེ། སྐྱེས་ནས་ལློ་བརྒྱའི་བར་དུ་འཚོ་ཞིང་བརྒྱ་ལློན་པའི་དུས་

སུ་འཆི་བའི་དབང་དུ་བཏང་ན། ལློ་བཅུ་རེའི་ནང་དུ་རླུང་རེ་སྡུད་དེ། ལློ་བཅུ་པ་ན་ནློར་རྒྱལ་གི་

རླུང་སྡུད། ཉི་ཤུ་པར་ལྷ་སྦིན་གི་རླུང༌། སུམ་ཅུ་པར་རངས་པའི་རླུང༌། བཞི་བཅུ་པར་རུས་སལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

གི་རླུང༌། ལྔ་བཅུ་པར་ཀླུའི་རླུང་རྣམས་ཀི་སྟློབས་ས་མ་རྣམས་རིམ་བཞིན་ཕི་མ་ལ་ཐིམ་པ་དང༌། 

ལློ་ལྔ་བཅུ་ནས་དྲུག་བཅུའི་བར་ཀླུའི་རླུང་དང་ཁབ་བེད་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལས་བེད་ལ། དྲུག་

བཅུ་པ་ལ་མཉམ་གནས་ལ་ཐིམ། བདུན་བཅུ་པ་པ་ལ་གེན་རྒྱུ་ལ་ཐིམ། བརྒྱད་བཅུ་པ་ལ་ཐུར་

སེལ་ལ་ཐིམ། དགུ་བཅུ་པ་ལ་སློག་འཛིན་ལ་ཐིམ། སློག་འཛིན་གི་སྟློབས་རྣམས་ལློ་བརྒྱའི་བར་

དུ་ལས་བེད་པ་རྡློ་རེ་ཕེང་བ་ལས་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། 

རླུང་གི་རྣལ་འབློར། རླུང་ལས་སུ་རུང་བར་བེད་པའི་ཐབས་ཤེས་ལ་དབང་འབློར་མི། 

རླུང་གི་སྤི་རགས་བཅུ་གཅིག རྩུབ་པའི་ཟས་སྤློད་ཀིས་གཡལ་བ། ལུས་འདར་བ། བ་སྨྱུ་བེད་པ། 

གང་ཤུམ་བེད་པ། སྟློད་སྨད་དཔྱི་རང་ཀུན་ན་བ། གཟེར་ངེས་མེད་དུ་འཕློ་བ། སྟློང་སྐྱུགས་བེད་

པ། དབང་པློ་མི་གསལ་བ། ཤེས་པ་འཚུབ་པ། འགེ་དུ་ན། སྣུམ་བཅུད་ཕན་པའློ།། སྤིར་དྲི་བའི་

བརག་ཚུལ་ཟེར 

རླུང་གི་ཕློགས། [མངློན]ནུབ་བང་གི་ཕློགས། 

རླུང་གི་བལ། [མངློན]འཇའ་དྲང་པློ། 

རླུང་གི་བུ་བརྒྱུད། [མངློན]སྤེའུ། 

རླུང་གི་དབང་ཕྱུག ①[མངློན]སྐར་མ་ས་རི། ② རླུང་ལྷ། 

རླུང་གི་འབས་བུ། [མངློན]འཇའ་ཚོན། 

རླུང་གི་རི་དུག རླུང་གིས་ཁེར་ནས་འགློས་པའི་དུག 

རླུང་གི་ཞི་བེད་གཉིས། ཁུ་བ། སྨན་མར་རློ། 

རླུང་གི་རང་བཞིན། རླུང་གི་རང་བཞིན་ལ་དབེ་ན་གཉིས་སྟེ། ཡེ་ཤེས་ཆེན་པློའི་རླུང་དང་། ཀུན་རློག་

གི་རླུང་གཉིས་སློ། ༡ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པློིའི་རླུང་ནི། ཟབ་མློ་ནང་དློན་ལས། མདློར་ན་རླུང་ནི་རློག་

པ་སྟེ།།གཡློ་དང་ཕ་དང་གཞན་བསྐྱློད་བེད། །སེམས་ཉིད་གསལ་ལ་མི་རློག་པ། །ངློ་བློ་ཡེ་ཤེས་

རླུང་ཆེན་པློ། །གཉེན་པློ་ཡེ་ཤེས་རླུང་ཆེན་ནི། །ཡང་དག་རློག་པའི་འདུ་བེད་བཤད། །མདློར་ན་

རླུང་ནི་རྣམ་རློག་དང་དློན་གཅིག་སྟེ། སྤིར་རླུང་ལ་རྣམ་ཤེས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་གཉིས་སམ། 

ཆློས་ཅན་དང་ཆློས་ཉིད་ཀི་རླུང་གཉིས་ཡློད་པ་ལས། རྣམ་ཤེས་ཀི་རླུང་དེ་ལ་ཡང་ཕ་རག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཉིས་སུ་ཡློད་པའི་མདློར་ན་ཕ་བའི་རླུང་ནི་རྣམ་རློག་ཡིན་ཏེ། གཡློ་བ་དང༌། ཕ་བ་དང༌། གཞན་

དུ་བསྐྱློད་པར་བེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་གཞིའམ་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ཡེ་

ཤེས་ཀི་རླུང་ཆེན་པློ་ཉིད་ཡིན་ཞིང༌། དེའི་མཚོན་གཞི་ནི་སེམས་ཉིད་གསལ་ལ་མི་རློག་པ་དེ་

ཡིན། གཞིའི་སྐབས་སུ་དེ་ལར་ཡིན་པར་མ་ཟད། ལམ་གི་སྐབས་སུ་གཉེན་པློ་ཡང་དག་པའི་

ཀུན་རློག་ནི་སྦློང་བེད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པློའི་རླུང་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་རེས་སུ་

མཐུན་པའི་ཡང་དག་རློག་པའི་འདུ་བེད་ཀི་རླུང་ནི་སྦློང་བེད་དུ་བཤད་དློ། མདློར་བསྡུས་ན་འདི་

ནི་དགེ་བའི་བསམ་པ་ལ་ཟེར། ༢ ཀུན་རློག་གི་རླུང་ནི། ཀུན་གཞི་ལ་གནས་ཉློན་ཡིད་ནི། །གཏི་

མུག་བསྐྱེད་པའི་རླུང་དུ་བཤད། །འདུ་བེད་ཡེ་ཤེས་སྣང་འཆར་ལ། །གཞན་རློག་ཆགས་པའི་

རླུང་ཞེས་བ། །རྣམ་ཤེས་བང་དློར་དཔྱློད་པའི་རླུང༌།།ཞེ་སང་རླུང་སྟེ་དེས་བསྐྱེད་ནས། །འདློད་

ཆངས་དང༌། ཞེས་སང་དང༌། གཏི་མུག་གསུམ་མམ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་རློག་དུག་

གསུམ་པློ་ཡང་རླུང་ཡིན་ཏེ། དང་པློ་གཏི་མུག་རླུང་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན། ཀུན་གཞི་ལ་གནས་

པའི་བདུན་པ་ཉློན་ཡིད་ནི་གཏི་མུག་བསྐྱེད་པའི་རླུང་དུ་བཤད་དེ། བདག་མེད་ལ་བདག་ཏུ་རློག་

པས་རྨློངས་པའི་ཕིར་རློ། གཉིས་པ་འདློད་ཆགས་རླུང་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན། ཚོགས་དྲུག་དང་

འབེལ་བའི་འདུ་བེད་པའི་ཡུལ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་ཆ་ལས་གཞན་དུ་མེད་ཀང༌། དེ་ལ་གཞན་དུ་

རློག་པ་ནི་འདློད་ཆགས་བསྐྱེད་པའི་རླུང་ཞེས་བ་སྟེ། སེད་ལེན་གི་དབང་གིས་ཀུན་ཏུ་དགའ་

བའི་འདློད་ཆགས་སྐྱེད་པའི་ཕིར་རློ།གསུམ་པ་ཞེ་སང་རླུང་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན། རྣམ་ཤེས་

ཚོགས་དྲུག་གི་རང་སྣང་ལ་དློན་གཞན་ཏུ་རློག་པས་བང་དློར་དུ་སྤློད་པའི་རླུང་དེ་ལ་ཞེ་སང་

བསྐྱེད་པའི་རླུང་ཞེས་བ་སྟེ། ཡུལ་ཡིད་དུ་མི་འློང་བ་དློར་བ་སློགས་བང་དློར་གིས་གཞན་ལ་

སང་བ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་རློ། རླུང་དེ་གསུམ་གིས་འཁྲུལ་ནས་ཁམས་གསུམ་དུ་འཁྲུལ་ཞིང་

འཁློར་བ་ཡིན་ནློ། འཁྲུལ་པ་དེ་རྒྱུན་གཅློད་པར་བེད་པའི་གཉེན་པློ་ཡང་དག་པའི་རློག་པ་བདག་

མེད་པར་ལ་བ་སློགས་ཀང་རླུང་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་ཡིན་པའི་ཕིར། མདློར་ན་ལས་

རླུང་ཞེས་པ་ནི་རློག་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་ཞེས་པ་ནི་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་བདེ་གསལ་མི་

རློག་པ་དེ་ཡིན་པའི་ཚུལ། ཟབ་མློ་ནང་དློན་གི་འགེལ་པ་རྣམས་དང༌། མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེས་མཛད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

པའི་རླུང་སེམས་དབེར་མེད་རྣམས་སུ་གསལ། 

 མདློར་བསྡུས་ན། རླུང་གི་རང་བཞིན་ནི། ཁམས་གསུམ་རླུང་གིས་འདུ་བེད་ཅེ།གསུངས་པས་སྐྱློན་

དང་ཡློན་ཏན་ཀུན། །

རླུང་བརེན་དེ་ལར་རློགས་བས་ནས། །རླུང་གི་སྦློར་ཤེས་ཕ་རློལ་འགློ། །རླུང་གིས་འཁློར་བར་འཁློར་

བེད་ལ། །དེ་གཅློད་བེད་པའང་འགྲུབ་པར་འགྱུར། དེས་ན་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ནི་མཚན་

ཉིད་ཀི་སློ་ནས་རླུང་ཡིན་ལ། དེས་ཁམས་གསུམ་བསྐྱེད་པས་ན་ཁམས་གསུམ་རླུང་གི་འདུ་

བེད་ཅེས་གསུངས་ཤིང༌། མདློར་ན་འཁློར་འདས་ཀི་སྐྱློན་དང་ཡློན་ཏན་ཀུན་རླུང་ལ་བརེན་ནས་

འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་རློག་པར་བས་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་གི་སྦློར་བ་ཤེས་པ་ལས་འཁློར་

བའི་ཕ་རློལ་ཏུ་འགློ་ཞིང༌།རྣམ་ཤེས་ཀི་རླུང་གི་འཁློར་བར་འཁློར་བར་བེད་ལ། རླུང་སྦློང་པའམ་

ལས་རླུང་ཡེ་ཤེས་སུ་བཅིངས་ན་འཁློར་བའི་རྒྱུན་དེ་གཅློད་པར་བེད་པའི་གཉེན་པློའང་རླུང་

འདིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། 

རླུང་གི་ཤིང་ར། ①[མངློན] སྤིན་པ། ② ར། 

རླུང་གི་གཤློག་པ་ཅན། [མངློན]ར་མཆློག 

རླུང་གི་སློ་ནད། སློ་ནད་བེ་བག་ཅིག 

རླུང་གི་སློག[མངློན]རི་དྭགས་ཀི་སྤི་མིང་། 

རླུང་གི་སྒ་སྒློག[མངློན]སྨྱུག་མ། 

རླུང་གིས་འཇིག་པའི་རེ་མློ། རླུང་གིས་རི་སློགས་ཐམས་ཅད་བཤིག་ནས་ལྷག་མ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་

མངློན་པ་སྟེ། མེ་འཇིག་བདུན་རེའི་རེས་སུ་ཆུ་འཇིག་རེ་བས་པའི་ཆུ་འཇིག་བདུན་ཐལ་བའམ་

སློང་རེས་འབྱུང་ཞིང་། དེས་བསམ་གཏན་གསུམ་མན་ཆད་འཇིག་གློ 

རླུང་གིས་སགས་པ། [རིང]རླུང་གིས་དེད་པ། 

རླུང་སློ ① ཁང་པའི་སྐར་ཁུང་། ② རླུང་ཡློང་སའི་ཆེད་དུ་བཟློས་པའི་བུ་ག 

རླུང་སློམ་པ། ནང་རྒྱུའི་རླུང་གི་བེད་རློལ་ལ་བརེན་པའི་དམིགས་པ་ལ་སེམས་གཏློད་པ། 

རླུང་གིབ། མིའི་ལུས་ཁམས་རིགས་མི་འདྲ་བ་རྣམས་རྒྱུ་བའི་ལམ་ལློག་པ་དང་། རྐྱེན་གིས་འགག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་སློགས་རླུང་གི་བེད་ལས་ཉམས་ནས། རིག་པ་འཁྲུལ་བའམ་ཡང་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་བ་

སློགས་ཀི་ནད་རིགས།

རླུང་གློགས། ①[མངློན]མེ། ② མེ་ལྷ། 

རླུང་རྒྱས། [མངློན]ཕློགས། 

རླུང་རྒྱུན། རླུང་འགློ་འློང་གི་རྒྱུན། 

རླུང་གེན་རྒྱུ། ལུས་ཀི་ར་བའི་རླུང་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། བཤད་རྒྱུད་ལས། གེན་དུ་རྒྱུ་བའི་རླུང་ནི་

བང་ལ་གནས། ། སྣ་ལྕེ་ལློག་མར་རྒྱུ་ཞིང་ཚིག་འབིན་ལ། །སྟློབས་མདློག་ཁ་དློག་འབད་རློལ་དྲན་

གསལ་བེད། ཅེས་གསུངས་པར། གེན་རྒྱུ་རླུང་གི་གནས་སའི་ཡུལ་བང་། རྒྱུ་བའི་ལམ་ནི་སྣ་དང་། 

ལྕེ། ལློག་མ། བེད་པའི་ལས་ནི་སྨ་བའི་སྒ་ཚིག་འབིན་པ་དང་། ལུས་ཀི་སྟློབས་རྒྱས་ཞིང་མདངས་

གསལ་བ། པགས་པའི་ཁ་དློག་འབིན་པ། སྙིང་སྟློབས་དང་འབད་རློལ་སྐྱེད་པ། སེམས་ཀི་དྲན་པ་

གསལ་བར་བེད་པ་བཅས་སློ།། ཟབ་མློ་ནང་དློན་ལས། གེན་རྒྱུའི་རླུང་ནི་དབུ་མའི་མེ་མཚམས་

ཏེ་ནུ་མ་གཡས་པའི་ཐད་ཕློགས་ར་གང་ཆེན་ལྕེ་ལས་བྱུང་ཞིང༌།ལས་ནི་མགིན་པའི་གནས་སུ་

འགུལ་བསྐྱློད་དང༌། སྨ་བརློད་སློགས་ཀི་བ་བ་ཐམས་ཅད་བེད་ཅིང༌། གཙོ་བློར་ངག་གི་རྣམ་པ་

རིག་བེད་ཐམས་ཅད་དང་ཁད་པར་དུ་གླུ་དང་དེ་ལས་བྱུང་བའི་གར་ལ་སློགས་པའི་ལས་རྣམས་

བེད། རང་གི་གནས་ལས་ལློག་ན་རློ་སྟློད་ཀི་ནད་ཕལ་ཆེར་སྐྱེད་པར་བེད་དློ།། 

རླུང་སྒ། རླུང་འགློ་འློང་གི་སྒ་སྐད། 

རླུང་སྒིབ། རླུང་འགློག་བེད་ཀི་ཡློལ་བ། 

རླུང་དགའ། ①[མངློན]སྦྲུལ། ② ཀླུ

རླུང་དགུ་ཕྲུགས། རློ་རྐྱང་དབུ་མ་གསུམ་གི་ནང་ནས་རླུང་ལན་གསུམ་གསུམ་ཕིར་གཏློང་བ། 

རླུང་བགང་ཞིང་བརི་བ་ལ་བསབ་པ། རླུང་བཟུང་ཐབས་ཤིག་སྟེ། ཟབ་མློ་ནང་དློན་ལས། གཟུང་

ཐབས་དབྱུང་རྔུབ་གནས་ལློག་དང༌། །དག་པ་བགང་ཞིང་རི་བ་སྟེ། །རླུང་ཐློག་མར་སྦློང་མཁན་

རྣམ་པར་རློག་པ་ཤས་ཆེ་བ་རྣམས་ཀིས་ལུས་གནད་བཅས་ཤིང་སེམས་རྣལ་དུ་གནས་པར་

བས་ནས། དབུགས་དབྱུང་རྔུབ་གཅིག་ནས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་གི་བར་དུ་བགང་སྟེ་སེམས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

འཛིན་པ་དང༌། གནས་ལློག་སྟེ་ར་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་རླུང་གནས་པ་དང་འགློ་ལློག་བེད་པ་ལ་

སེམས་བཟུང་ནས་རྣམ་པར་མི་རློག་པར་འཇློག་པ་དང༌། ཡློངས་དག་པ་སྟེ་རྣམ་པར་མི་རློག་

པའི་ངང་དུ་སེམས་འཇློག་པ་བཅས་ལ་བགང་བརི་བ་བཅས་བ་དགློས་སློ། 

རླུང་འགློ། ①[མངློན]དུ་བ། ② མཁའ་རླུང་འགློ་སའི་ཨི་ཁུང་། 

རླུང་འགློས། རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་གློ་ལ་ལ་ཕ་བཏབ་པ་བཞིན་དུ་གནས་པས་ཞག་རེར་གློ་ལ་རློགས་

པ་རེ་འཁློར་བའི་ཤུགས་ཀིས་གཟའ་རྣམས་སྐར་མ་གང་དང་གང་ལ་སྤློད་བཞིན་པ་དང་མཉམ་

དུ་གློ་ལ་གཡས་བསྐློར་རློགས་པ་རེ་འཁློར་བ་ལ་རླུང་འགློས་སམ་སྣང་འགློས་ཞེས་ཟེར་རློ། 

རླུང་ལྔ། སྨན་རྒྱུད་སློགས་ལས་བཤད་པའི་ལུས་ཀི་ར་བའི་རླུང་སློག་འཛིན་དང་། ཐུར་སེལ། གེན་

རྒྱུ། མཉམ་གནས། ཁབ་བེད་དེ་ལྔ། 

རླུང་བཅུ། ༡ སློག་འཛིན་རླུང་དང་། ༢ ཐུར་སེལ་གི་རླུང་། ༣གེན་རྒྱུའི་རླུང་། ༤མཉམ་གནས་ཀི་

རླུང་། ༥ ཁབ་བེད་ཀི་རླུང་། ༦ ཀླུའི་རླུང་། ༧ རུས་སལ་གི་རླུང་། ༨རངས་པའི་རླུང་། ༩ ལྷས་

སྦིན་གི་རླུང་། ༡༠ ནློར་རྒྱལ་གི་རླུང་། དེ་རྣམས་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔའློ།། ཡང་ན། ༡ ས་རླུང་

སེར་པློ། ༢ ཆུ་རླུང་དཀར་པློ། ༣མེ་རླུང་དམར་པློ། ༤རླུང་གི་རླུང་ལང་ཁུ། ༥ ནམ་མཁའི་རླུང་

མཐིང་ནག་སྟེ་ཕི་ཡི་རླུང་ལྔ། ༦ སློག་འཛིན། ༧ ཁབ་བེད། ༨མེ་མཉམ། ༩ གེན་རྒྱུ། ༡༠ ཐུར་

སེལ་ཏེ་ནང་གི་ར་བའི་རླུང་ལྔ་དང་བཅུའློ།། 

རླུང་ཆ་ཕ་མློ། རླུང་གི་རྒྱུ་བ་ཤུགས་ཆུང་ངུ་། 

རླུང་འཇིལ། རླུང་འཇློམས་པར་བེད་པ། 

རླུང་གཉིས་འཐུང་། [མངློན]རྔ་མློང་། 

རླུང་ཐུར་སེལ། ར་བའི་རླུང་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། བཤད་རྒྱུད་ལས།ཐུར་དུ་སེལ་བའི་རླུང་ནི་

གཞང་ལ་གནས། །ལློང་དང་ལྒང་པ་གསང་བ་བརླ་ནང་རྒྱུ། །བཞང་ཁག་བཤང་གཅི་མངལ་ནང་

འབིན་སློམ་བེད། ཞེས་གསུངས། ཐུར་སེལ་གི་རླུང་གི་གནས་སའི་ཡུལ་གཞང་། རྒྱུ་བའི་ལམ་

ལློང་དང་། ལྒང་པ། གསང་གནས། བརླའི་ནང་བཅས་སློ། བེད་ལས་ནི་མཁིག་པའི་བདེ་བ་རེར་

སློན་པའི་སྐབས་སུ་འབྱུང་བའི་ཕློ་མློའི་ཁུ་བ་དང་། མངལ་ཁག བཤང་བ། གཅིན་པ། མངལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནང་གི་བུ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་འབིན་སློམ་བེད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེའི་ཟབ་

མློ་ནང་དློན་ལས། ཐུར་སེལ་འློག་ཏུ་གསུམ་འདུས་ནས། །འློག་འགློ་དངས་སྙིགས་འབིན་སློམ་

བེད།།དུང་ཅན་ན་གནས་བདེ་བའི་ཁམས། །ལློག་ན་སྨད་ཀི་ནད་སྐྱེད་བེད། །ཐུར་སེལ་གི་རླུང་

ནི་ལེ་འློག་ར་གསུམ་འདུས་མདློར་ན་གནས་ཤིང་འློག་ཏུ་འགློ་བ་དང༌། བེད་ལས་གཤང་གཅི་

ཁུ་བ་གསུམ་དྭངས་སྙིགས་འབེད་ཅིང༌། སྙིགས་མ་འབིན་པ་དང་དྭངས་མ་སློམ་པའི་ལས་བེད། 

ར་དུང་ཅན་ན་གནས་པའི་ངློ་བློ་བདེ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་ཡིན། རང་གནས་ལས་ལློག་པར་རྒྱུ་

ན་ལུས་སྨད་ཀི་ནད་རྣམས་སྐྱེད་པར་བེད་དློ། 

རླུང་འཐུང་། ①[མངློན]སྦྲུལ། ② ཀླུ། 

རླུང་རྡློ་རེ་རྒྱ་གམ། རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར། 

རླུང་ལང་བ། ① ལྷགས་པ་ལངས་པ། ② ནད་རིགས་ཤིག སྙིང་རླུང་ན་བ། 

རླུང་བདུག སྣ་ཁུང་དུ་དུ་བ་བདུགས་ཏེ་རླུང་ནད་གསློ་བར་བེད་པའི་སྨན། 

རླུང་ནག རླུང་ནག་པློ་སྟེ། བ་བ་ངན་པ་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་བའི་དཔེ། 

རླུང་དམར། རླུང་ཆེན་གི་མིང་། 

རླུང་ནག ཐལ་རླུང་ཆེན་པློ། རྩྭ་རང་མཁེགས་མིན་རླུང་ནག་བརྒྱབ་ན་ཤེས། 

རླུང་ནད། ལུས་ཀི་རླུང་འཁྲུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སློག་ར་དཀར་ནག་གི་ཆར་གཏློགས་པའི་ནད་དེ། 

ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་སྙིང་རླུང་དང་སློག་རླུང་སློགས་དྲུག་ཅུ་ར་གསུམ་མཆིས། 

རླུང་ནད་ཀི་ཟས་རིགས་བཅུ་གསུམ། ར་ཤ བློང་ཤ འཕི་བའི་ཤ ལློ་ཤ ཤ་ཆེན འབྲུ་མར། ལློ་མ། 

བུ་རམ། སློག་སྐྱ ཙོང་། འློ་མ། ཟན་ཆང་། རུས་ཆང་ངློ་།། 

རླུང་ནད་བརྒྱད། རེངས་པ། འཁུམས་པ། སྐམ་པ། སློས་པ། འཕེས་པ། གཟེར་བ། འཕློས་པ། བློགས་པའློ།། 

རླུང་ནད་ཅེ་སྤང་མགློ ནད་ཀི་རགས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་རླུང་གིས་ཁག་དེད་ནས་པུས་

མློར་བབས་པའི་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། སློབ་དཔློན་དཔའ་བློས་མཛད་པའི་སྙིང་པློ་བསྡུས་པ་ལས། 

རླུང་དང་ཁག་ལས་སྐྱེས་པའི་སྐྲངས། པུས་མློའི་སྟེང་དུ་ནད་ཚབས་ཆེ། ཅེ་སྤང་མགློ་ལར་སློམ་

གྱུར་པས། ཅེ་སྤང་མགློ་འདྲ་ཡིན་ཞེས་བ། ཞེས་དང་། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

དཀའ་འགེལ་ལས། ཅེ་སྤང་མགློ་ནི། རླུང་ནད་ཉི་ཤུའི་ནང་ཚན་རླུང་ཁག་པུས་མློར་བབས་ཏེ་

ངར་གདློང་ཆུ་རྒྱུས་ཀི་སྣ་ནས་བརླའི་སལ་ནག་བར་དུ་དབིབས་ཅེ་སྤང་གི་མགློ་བློ་ལར་སྨད་ཕ་

ཞིང་སྟློད་རྒྱས་པ་སྐྲངས་པའི་ཕིར་མིང་ཡང་དེ་ལར་དུ་བཏགས་པའློ།། 

རླུང་ནད་ཉི་ཤུ། རླུང་ནད་རིགས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་བའི་ཨ་ཝར་སློགས་ཉི་ཤུའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། མན་

ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། རིགས་ནི་གཞན་རྒྱུད་ལློག་པའི་ལམ་ཞུགས་པ། རླུང་ནད་ཨ་ཝར་

༡དང་ད་རྒན་གཉིས་༢.༣། འགམ་པ་ཉམས་༤དང་ལྕེ་ལིབ་༥ཕློགས་གཅིག་གུག༦ ར་འཛིན་

༧གཞློགས་ཕེད་སྐམས་དང་༨ལུས་ཀུན་སྐམས་༩། ཤིང་རེངས་༡༠དཔུང་འཇའ་༡༡བི་ཤ་ཙེ་

༡༢དང་ནི། ས་འཐེང་༡༣དང་ནི་བརླ་རེངས་༡༤་ཅེ་སྤང་མགློ༡༥ ཚེར་མ་༡༦གཟུགས་

འཁུམས་༡༧ཁ་ལི་༡༨རང་བརེ་༡༩དང་། རང་པ་ཚ་བ་༢༠ཞེས་བ་ཉི་ཤུར་བཤད། ཅེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རླུང་ནད་བི་ཤ་ཙེ། རླུང་ནད་ལག་པའི་ར་རྒྱུས་ལ་ཞུགས་ནས་ལག་པའི་འགུལ་བསྐྱློད་ཀི་བ་བ་

ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ཞིག

རླུང་ནད་ར་འཛིན། ནད་ཀི་རིགས་ཤིག་སྟེ་སྤི་བློ་འཛིན་པ་ཞེས་པའི་ར་ལ་ཞུགས་པ་ཞིག་སྟེ། ནད་

རགས་སུ་སྤི་གཙུག་གི་ཤ་མདློག་ནག་པློར་འགྱུར་བ་ཞིག 

རླུང་ནད་ཚེར་མ་ཅན། རླུང་ནད་ཀི་རིགས་ཤིག་སྟེ་རང་པའི་ལློང་མློར་ཞུགས་ནས་ནད་རགས་སུ་

ཚེར་མ་ཟུག་པ་ལར་ཟུག་འབྱུང་བ་ཞིག 

རླུང་ནད་བརླ་རེངས། རླུང་ནད་ཀི་ནང་ཚན་བརླ་ནང་ར་རྒྱུས་དང་རུས་པ་ལ་རླུང་ནད་ཞུགས་པ་

ཞིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་ལུས་གང་ཞིང་ན་ཟུག་ཚོར་བ་མེད་པ་བེམ་པློར་གྱུར་པ་དང་། འགློ་བའི་

ཚེ་རང་པ་འདེགས་པར་དཀའ་ཞིང་ལྕི་བ་ཞིག 

རླུང་ནད་ཤིང་རེངས། རླུང་ནད་ཀི་རིགས་ཤིག་སྟེ་རླུང་ནད་མ་ཞུ་བ་དང་བད་ཀན་བཅས་ཀིས་

དྭངས་མའི་རྒྱུ་ལམ་བཀག་ནས་ལུས་ཤིང་ལར་རེངས་པས་དགེ་རྒུ་མི་ཤེས་པར་བརྐྱང་བསྐུམ་

གི་བ་བ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ཞིག 

རླུང་ནད་སེལ་བའི་བིག་པན། སློག་སྐྱའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་

གསལ་ལས། ལྷ་མིན་ཁག་དང་ལ་ཤུ་ན། བཅའ་སློག་ཞིང་སློག་བི་ཀུ་ན། རླུང་ནད་སེལ་བའི་

བིག་པན་རྣམས། སློག་སྐྱའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རླུང་ནད་ས་འཐེང་། རླུང་ནད་ཀི་ནང་ཚན་བརླའི་ནང་གི་ཆུ་བ་ལ་ཞུགས་པ་ཞིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་

འགློ་བའི་ཚེ་རང་པ་འདར་ཞིང་ཚིགས་ཀི་མཚམས་ལྷློད་པ་དང་། རང་པ་འཐེང་ཞིང་འཕེ་བར་

བེད་པ་ཞིག 

རླུང་ནད་ཨ་ཝར། རླུང་ནད་ཀི་རིགས་ཤིག་སྟེ་ལུས་རྒུར་པློར་འགྱུར་ཞིང་དྲན་པ་མི་གསལ་བ་དང་། 

མིག་ཧར་ཞིང་དབུགས་འབིན་དཀའ་བ་ཞིག 

རླུང་པློ། ལྷགས་པ། 

རླུང་པློས་བུར་གིས་ཁེར་བའི་གཏམ། [རིང]རླུང་གིས་སྦུར་ཁེར་བ་ལར་གར་འགློ་འདིར་འགློ་མེད་

པའི་དློན་ནློ།། 

རླུང་སྤློད། ①[མངློན] བ་རྒློད། ② ཕློ་རློག

རླུང་ཕི་རློལ་ཏུ་རྒྱུ་ཚད། རླུང་ཕི་རློལ་ཏུ་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ཚད་ཅི་ཙམ་རྒྱུ་ཞེ་ན ས་རླུང་སྣ་སློ་ནས་ཕི་རློལ་

ཏུ་སློར་བཅུ་གཉིས་སུ་འགློ་ཞིང༌། ཆུ་རླུང་སློར་བཅུ་གསུམ། མེ་རླུང་སློར་བཅུ་བཞི། རླུང་གི་

རླུང་སློར་བཅློ་ལྔ། ནམ་མཁའི་རླུང་སློར་བཅུ་དྲུག་གི་བར་དུ་འགློ་སྟེ། དེ་དག་ཡང་ས་ཡློན་ཏན་

ལྔ་ལན་ཡིན་པའི་དབང་གི་ལྕི་བ། དེ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཡློན་ཏན་རེ་བི་བས་ཡང་ཞིང་རིང་དུ་

འགློ་བ་ཡིན་ལ། ཕི་རློལ་གི་དུས་སྦློར་རེན་འབེལ་བཅུ་གཉིས་མཚན་ཉིད་ཅན་དང༌། ནང་གི་

དུས་སྦློར་བཅུ་གཉིས་པློ་ཆློས་མཚུངས་པ་ཡིན་པས་ན་དགེ་བ་དང༌། མི་དགེ་བའི་སྐློར་ལ་དྲི་བ་

བེད་མཁན་བྱུང་ཚེ། གཡས་ཀི་དུས་སྦློར་ལ་བྱུང་ན་མི་དགེ་ཞིང་༌། གཡློན་གི་དུས་སྦློར་ལ་

བྱུང་ན་དགེ་བར་ལུང་བསྟན། ཡང་དུས་སྦློར་དེའི་དཀིལ་འཁློར་དང༌། ཕི་རློལ་གི་དབངས་

འཆར་གཉིས་མཚུངས་པ་ཡིན་པས་ན་གཡུལ་ལ་སློགས་པའི་ཚེ། གཡས་ཀི་ནམ་མཁའི་

དཀིལ་འཁློར་འབབ་པའི་ཚེ་གཡུལ་དུ་ཞུགས་ན་དམག་དཔློན་འཆི་བ་དང༌། གཡློན་གི་ནམ་

མཁའི་དཀིལ་འཁློར་འབབ་པའི་ཚེ་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བར་འགྱུར་བ་སློགས་ཡིན་ཏེ།ཞིབ་པར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

ཁློ་བློ་ཞེས་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེ་ཁློང་རང་ཉིད་ཀིས་བརམས་པའི་རིས་གཞུང་རིས་ཀུན་

བསྡུས་པར་བཤད་ཡློད་པས་དེར་བལ་བར་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། 

རླུང་ཕློགས། ① རི་ཕློགས་སམ་རླུང་ཡློང་སའི་ཕློགས། 

② རླུང་ལྷ་སློད་ཡུལ་ནུབ་བང་གི་ཕློགས། 

རླུང་འཕར་བ། ① རླུང་གི་ན་ཚ་ཕློག་པ། ② ཁློང་ཁློ་ལངས་པ། 

རླུང་འཕིན་སྡུད་འཁློར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་radio setཟེར། 

རླུང་འཕིན་ལས་ཁུངས། སྦྲག་ཏར་དང་རྒྱང་བསྒགས་གཉིས་ཀ་ལ་གློ་ཆློག་ཅིང་། སྐབས་འདིར་ནི་

བློད་མི་ཞི་བས་བཅིངས་འགློལ་མ་ཐློབ་གློང་བཙུགས་པའི་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་གི་སྦྲག་ཏར་

ལས་ཁུངས་ཐློག་མ་དེ་བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༩༤༧ལློར་བཙུགས་ཤིང་། 

གནས་ཡུལ་ནི་དིང་རི་དམག་སར། ད་ལའི་བློད་དམག་ཁུལ་ཁང་གནས་ཡུལ་ནང་ཡློད། ལས་

ཁུངས་འདིར་ཐློག་མར་འགན་འཁུར་བེད་མཁན་དབིན་ཇི་བ་ཕློག་སབ་ཅེས་པ་ཞིག་དང་ལས་

བ་དཔློན་རིགས་བཞི་ཡློད་པའི་ཁར་ཡན་ལག་རླུང་འཕིན་ཁང་མངའ་རིས་དང་། ཆབ་མདློ།། 

ནག་ཆུ། གློ་མློ་བཅས་ས་ཁུལ་ཁག་བཞིར་ཡློད་ལ། ཆབ་མདློར་ལས་བེད་དབིན་ཇི་ཕློ་ཐེ་དང་། 

དེ་མིན་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ཕི་རྒྱལ་གིས་གསློ་སྐྱློང་བས་ཏེ་རླུང་འཕིན་ཆ་ཚང་གཏློང་ལེན་ཤེས་

པའི་བློད་རིགས་གློར་ཡིག་སློབ་ཕྲུག་དང་ཧུའི་རིགས་བཅས་མི་གངས་བཅློ་ལྔ་སྐློར་ཡློད། 

རླུང་བུ། ལྷགས་པ། 

རླུང་བུ་དབང་པློ། [མངློན]སྤེའུ། 

རླུང་བུམ་པ་ཅན། འློག་རླུང་ཡར་དྲངས། སྟློད་རླུང་མར་མནན་ཏེ་ལེ་བའི་ཐད་ཀི་རླུང་བུམ་པ་ཁ་སྦློར་

ལ་བུའློ།། ཟབ་མློ་ནང་དློན་ལས། བུམ་ཅན་སྟེང་འློག་བར་གསུམ་དང༌། །རྣམ་གློལ་བཅས་པ་

ལས་ཀུན་བེད། །རླུང་བུམ་ཅན་བཟུང་བ་ནི།དེ་ཡང་སྟེང་གི་སློག་རློལ་འཆིང་བའི་གནས་ལེ་བ་

དང༌། འློག་གི་ཐུར་སེལ་འཆིང་བའི་གནས་གསང་གནས་དང༌། བར་དུ་རླུང་གཉིས་རློ་མཉམ་དུ་

བ་བའི་གནས་ལེ་འཁློར་ཡིན། རླུང་བུམ་པ་ཅན་འདི་ལ་ཡང༌། ཀཻ་རྡློ་རེ་ལས། དབྱུང་བ་ཡིས་ནི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྟུང་བར་བེད། །རྔུབ་པ་ཡིས་ནི་དབང་དུ་བེད། །དགང་པ་ཡིས་ནི་གུག་པར་བེད། །གཞིལ་པ་

ཡིས་ནི་རེངས་པར་བེད། ཅེས་སློ། དེ་ལའི་བཟུང་ཐབས་དེ་རྣམས་ཀིས་ར་བའི་རླུང་རྣམས་

བཟུང་ཞིང༌། སེང་གེ་རྣམ་གློལ་གིས་ཡན་ལག་གི་རླུང་རྣམས་བཅིངས་པས་མཐར་ཕིན་པ་ན་

རླུང་གི་ལས་ཀུན་རུང་བར་གྱུར་ཏློ། རླུང་བུམ་ཅན་བཟུང་ཐབས་ཤེས་པར་འདློད་ན་ནཱ་རློ་ཆློས་

དྲུག་སློགས་རླུང་སྦློང་གི་གཞུང་རྣམས་ལ་བལ་བར་བའློ། 

རླུང་དབིབས་དང་ཁ་དློག་ལ་བསབ་པ། ཟབ་མློ་ནང་དློན་ལས།ཁ་དློག་དབིབས་ལ་རྣམ་པར་སྦངས། །

མངློན་ཤེས་ཟད་པར་བྱུང་བའི་རྒྱུ།།དཀིལ་འཁློར་ལྔའི་ཁ་དློག་ལ་སེམས་བཟུང་སྟེ་མཉམ་པར་བཞག་

པ་ལས་གསལ་སྣང་འཆར་ལ། དེ་ནས་ས་ལ་སློགས་པ་དང་བསེས་ནས་བསློམ་པ་ལས་ཟད་པར་

ས་ལ་སློགས་པ་འཆར་བ་དང༌། དབིབས་ལ་སེམས་བཟུང་བ་ནི། སྙིང་གར་ཀུན་གཞིའི་ཟླ་བ་དྲི་

མ་མེད་པ་ལ་བུར་དམིགས་ནས་བསློམ་པས་གསལ་སྣང་འཆར་ལ། དེ་ནས་གཞན་གི་སེམས་དང་

བསེས་ནས་བསློམ་པས་གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངློན་ཤེས་འཆར་བ་ཡིན་ནློ། 

རླུང་འབུད་ཅན། [མངློན]སྨྱུག་མ། 

རླུང་འབྱུང་། [མངློན]བུ་ག

རླུང་སྦློང་བེད་འཇམ་རི་གསུམ། སེ་འཇམ། བཀྲུ་འཇམ། བཀྲུ་མ་སེན་ནློ།། 

རླུང་འབས། [མངློན]ཆར་པ། 

རླུང་མི་རློག་རྒྱ་ཡན་དུ་འཆིང་བ། ཟབ་མློ་ནང་དློན་ལས། 

 མི་རློག་རྒྱ་ཡན་བཅིང་བ་ནི། །ཞི་གནས་བསྐྱེད་པར་གསུངས་པ་ཡིན། །

སེམས་དང་སེམས་ཀི་རེན་རླུང་གཉིས་ཀ་རང་སར་ལྷུག་པར་བཞག་པ་ལས་སེམས་ཞི་གནས་

བསྐྱེད་པ་ཡིན།

རླུང་མེ་མཉམ། མེ་མཉམ་རླུང་གི་གནས་སའི་ཡུལ་ཕློ་བ་སྟེ་བེ་བག་ལློང་ཁ། བཤད་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་

པ་ལས། ཁད་པར་ཞུ་གནས་ལློང་ན་གནས་པ་ཡིན། ཞེས་ལློང་ཁ་ཁད་པར་དུ་རླུང་གནས་

བསྟན་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་འདི་ཡིན། ཕློ་བ་ཞེས་པ་རྒྱུ་ལློང་སློགས་བང་ཁློག་གི་སྣློད་

སྤིའི་མིང་སྟེ། བེ་བག་ཕློ་ཁ་དང་རྒྱུ་མ། ལློང་བཅས་ཀི་དབེ་བ་ཡློད་པ་རེད། འདིར་ཕློ་ཁ་ལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

སློགས་པའི་བེ་བག་གི་སྣློད་རྣམས་ལ་ཕློ་ཁ་ཞེས་བརློད་པ་ནི་སྐབས་ཐློབ་ཀི་སྤི་མིང་བེ་བག་ལ་

འཇུག་པ་ཡིན་པས་འགལ་མེད་དེ། དཔེར་ན། ཁ་ཟས་མ་འཕློད་པའི་རྐྱེན་སློགས་ཀིས་བས་

པའི་རྒྱུ་ལློང་ལ་ན་ཟུགས་སྟློན་པ་ལ་ཕློ་བ་ན་ཟེར་བ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་བཤལ་བ་ལ་ཕློ་བ་

བཤལ་ཟེར་བ་བཞིན་ནློ། དེས་ན་ཕློ་བ་དང་ལློ་ཟེར་བ་ནི་སྤི་དློན་གཅིག།རྒྱུ་བའི་ལམ་རྒྱུ་མ་ལ་

སློགས་པའི་ནང་ཁློལ་ཐམས་ཅད། བེད་ལས་ནི་ཁ་ཟས་རྣམས་འཇུ་ཞིང་དྭངས་སྙིགས་འབེད་

པ་དང་། ལུས་ཟུངས་རྣམས་སྨིན་པར་བེད་པ་ཡིན།

འགའ་ཞིག་གིས་བད་ཀན་མག་བེད་དང་། མཁིས་པ་འཇུ་བེད། རླུང་མེ་མཉམ་གསུམ་པློ་སློ་སློའི་

གནས་ནི་མ་ཞུ་བའི་གནས་སྟེ་ཕློ་ཁའི་ནང་དུ་རིམ་པ་གསུམ་དུ་ཕེས་ནས་འགེལ་བཤད་བས་པ་

ནི་ལུང་རིག་གཉིས་ཀ་དང་འགལ་ཏེ། དང་པློ་ལུང་དང་མི་མཐུན་པའི་ཚུལ་ནི། བཤད་རྒྱུད་

ལས། བད་ཀན་མག་བེད་མ་ཞུ་བ་ལ་གནས། ཞེས་བད་ཀན་མག་བེད་ཀི་གནས་ཕློ་ཁ་ཡིན་པ་

གསལ་པློར་བསྟན་པ་དང་། མེ་དང་མཉམ་པའི་རླུང་ནི་ཕློ་བ་ལ་གནས། ཞེས་པའི་ཕློ་བ་ནི་སྤི་

མིང་བེ་བག་ལ་འཇུག་པ་སྟེ། བེ་བག་རླུང་གནད་གཙོ་བློ་ལློང་ཁ་ཡིན་པ་བཤད་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་

པར། ཁད་པར་ཞུ་གནས་ལློང་ན་གནས་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། འཇུ་བེད་ཞུ་དང་

མ་ཞུའི་བར་ན་གནས། ཟས་འཇུ་དྭངས་སྙིགས་འབེད་ཅིང་ལུས་དྲློད་དང་། ཞེས་མཁིས་པ་འཇུ་

བེད་ཀི་གནས་ནི། ཞུ་བའི་གནས་ལློང་དང་མ་ཞུ་བའི་གནས་ཕློ་ཁ་གཉིས་ཀི་བར་ན་སྟེ་རྒྱུ་མ་

ལ་གནས་ཤིང་། དེའང་རྒྱུ་སྟློད་དང་རྒྱུ་མའི་སྦྲུལ་མགློ་རྣམས་ཕློ་ཁ་དང་འབེལ་ནས་ཟས་སྐློམ་

རྣམས་འཇུ་བའི་ལས་བེད་པ་དང་། རྒྱུ་སྨད་ལློང་དང་འབེལ་ནས་ཟཟས་སྐློམ་འཇུ་ཟིན་པ་རྣམས་

དེར་དྭངས་སྙིགས་འབེད་ཅིང་དྭངས་མ་རྣམས་རྒྱུ་མའི་ར་ལམ་རྣམས་བརྒྱུད་དེ་མཆིན་པའི་

གནས་སུ་སྐྱེལ་བ་དང་། སྙིགས་མ་རྣམས་རྒྱུ་མའི་ནང་དུ་སྐ་ས་གཉིས་སུ་བེ་ཞིང་། སྙིགས་མ་

རྣམས་བཤང་བ་དང་ས་བ་གཅིན་དུ་འགྱུར་ཞིང་ཡློད་པའི་ཚུལ་བཤད་རྒྱུད་ལས་གསལ་བ་མ་

ཟད། མངློན་གསུམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རློ།

རིག་པས་བརག་ན་ཡང་མི་མཐུན་ཏེ། དེ་ལ་བུའི་ཟས་སྐློམ་གང་ཟློས་པ་ཐམས་ཅད་ཕློ་ཁའི་ནང་དུ་

བད་ཀན་མག་བེད་ཀིས་མག་ཅིང་། མཁིས་པ་འཇུ་བེད་དང་རླུང་མེ་མཉམ་གཉིས་ཀིས་འཇུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞིང་དྭངས་སྙིགས་དབེ་བའི་བ་བ་ཐམས་ཅད་བས་ཟིན་ན་རྒྱུ་མ་དང་ལློང་གི་བ་བ་ཡང་མེད་པ་

འགྱུར་རློ།འདློད་ན་མངློན་གསུམ་དང་འགལ་བ་ཤེས་ས། ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེས་མཛད་པའི་

ཟབ་མློ་ནང་གི་དློན་བཤད་པའི་གཞུང་ལས། མེ་མཉམ་མདུན་ཕློགས་ར་ལས་བྱུང་ཕློ་བར་ཟུག་

སྟེ་དྭངས་སྙིགས་འབེད། ལུས་ཀུན་ཏུ་ཁེར་ལློག་གྱུར་ན། སློ་འཁློག་འཁྲུ་དང་མ་རུང་བེད། ཅེས་

དང་། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་

བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། མེ་མཉམ་རླུང་ནི་ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་མཁིས་པ་འཇུ་བེད་དང་མཉམ་དུ་

གནས་ཤིང་། བེད་ལས་ཀང་མེ་དང་མཐུན་པའི་ལས་བེད་པས་ན་མེ་མཉམ་ཞེས་སློ།། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རླུང་དམར། ཐལ་རླུང་དྲག་པློ། རླུང་དམར་ཆེ་ལང་། རླུང་དམར་གི་གསེབ་ནས་སེ་ར་ཐ་ར་ར་

འབེབས་ཤིང་། གནམ་ལྕགས་ཀི་ཚག་སྒས་གནམ་ས་འགེངས་པ་ལར་བེད། 

རླུང་ཙི། འཇུག་སྣློད། བ་བེའུ་རླུང་ཙི། ཁིམས་ཆས་རླུང་ཙི། 

རླུང་ར། ནང་དུ་རླུང་རྒྱུ་བའི་ར་སྤི་དང་། ཁད་པར་དུ་ཀད་པ་དང་འབེལ་བའི་ར་དཀར་རམ་དབང་ར། 

རླུང་ཚ་བ། ① ལྷགས་པ་ཆེན་པློའི་རླུང་། ② ཁློང་ཁློ་ཟ་ཆློག་ཆློག་གི་མི། 

རླུང་ཚབས། ① ལྷགས་པ་ཚ་པློ། ② རླུང་ནད་ན་སྟངས། རླུང་ཚབས་ཆེ་བ། ③ བུད་མེད་ཀི་ཟླ་

མཚན་མི་སྙློམས་པ་ལས་བྱུང་ཞིང་། མློ་ནད་རིང་པར་གྱུར་སྐབས་ཁག་སྟློབས་རྒུད་ནས་རླུང་

ཤས་ཆེ་བར་གྱུར་པའི་ནད། 

རླུང་ཚུབ། རླུང་འཚུབ་དང་འདྲ། 

རླུང་མཚམས། [མངློན]རླུང་ལྷ་གནས་པའི་ནུབ་བང་གི་མཚམས། 

རླུང་འཚང་། ① དབུགས་སྟློད་ལ་འཚང་བ། ② བུག་སློ་ནས་རླུང་ནང་དུ་འཛུལ། 

རླུང་འཚུབ། ལྷགས་པ་དྲག་པློ། རླུང་འཚུབ་ཆར་དྲག རླུང་འཚུབ་ཞི་བ། 

རླུང་འཚུབ་པ། ལྷགས་པ་ལངས་པ། ཕི་རློལ་ཏུ་རླུང་འཚུབ་ཆེན་པློ་ལང་པ།

རླུང་རི། ① རླུང་དང་མཉམ་དུ་འདྲེས་པའི་དྲི་མ། ② རླུང་དང་མཉམ་དུ་འདྲེས་པའི་དྲི་མ་ཚོར་བེད་

ཀི་སྣའི་ཤེས་པ་རྣློ་པློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རླུང་ཞ་ིབ། ① ལྷགས་རླུང་འཇགས་པ། རླུང་ཞ་ིརླབས་འཇགས། ② རླུང་ནད་དྲག་པ། ③ ཁློང་ཁློ་འཇགས་པ། 

རླུང་བཞློན། ①[མངློན]གཟུགས་མློ་བི་ཐུར། ② དྲི། 

རླུང་ཟས་ཅན། [མངློན]སྦྲུལ། 

རླུང་ཟུག རླུང་གི་རྐྱེན་པས་ཟུག་གཟེར་བྱུང་བའི་ན་ཚ་ལངས་སྟངས་ཤིག 

རླུང་གཟེར། རླུང་ལས་བྱུང་བའི་ཟུག་གཟེར་གི་ནད། 

རླུང་བཟུང་། གསང་སགས་ཀི་ལུགས་ལ། རློགས་རིམ་གི་ཐབས་ལམ་ལ་བརེན་ནས་ལུས་ཀི་ནང་

གི་རླུང་རྣམས་སྦློར་བ་བཞི་ལན་གི་སློ་ནས་སྦློང་ཞིང་གནས་སྐབས་ཀི་འབས་བུ་ལུས་ཁམས་

བདེ་ཞིང་ཚེ་རིན་བར་བེད་པ་དང་། མཐའ་ཐུག་གི་འབས་བུ་སྒིབ་གཉིས་དག་གཉིས་སྐུ་གཉིས་

མངློན་དུ་བ་བའི་ཐབས་ཞིག་ཡིན། 

རླུང་བཟུང་བའི་ཐབས། བགང་ཞིང་བརི་ལ་ལ་བསབ་པ། མི་རློག་རྒྱ་ཡན་དུ་འཆིང་བ། དབིབས་དང་

ཁ་དློག་ལ་བཟུང་བ། རླུང་བུམ་པ་ཅན་བཟུང་བ་དང་བཞིའློ། དེ་དག་གི་དློན་གང་སློ་སློའི་མིང་

གི་འགེལ་བཤད་སྐབས་སུ་གཟིགས་པ་ཞུ། 

རླུང་བཟུང་བའི་ཕན་ཡློན། ༡ ཉི་ཟླའི་ཡློན་ཏན་བརྒྱད་ཅེས་མཐའ་ཐུག་གི་ཕན་ཡློན་ནི། ཟབ་མློ་ནང་

དློན་ལར་ན། དེ་ཡང་རླུང་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ཟླ་ཉིའི་ཐབས་ཤེས་ཡིན་པས་ན། ཕན་ཡློན་ཡང་

ཟླ་ཉིའི་ཡློན་ཏན་བརྒྱད་ཡིན་པ་ལས། ཐློག་མར་སྟེང་དུ་ཉི་ཟླ་སྒ་གཅན་གི་ར་གསུམ་སྟེ་དབུ་རྐྱང་

རློ་གསུམ་ལ་བརེན་པའི་རླུང་གསུམ་བཟུང་པའི་ཕན་ཡློན་ནི། སངས་པའི་དབང་དུ་བས་ན་དུག་

གསུམ་གི་རྣམ་རློག་འཇློམ་སྟེ།རླུང་རྐྱང་མ་ལ་བཅིངས་པས་འདློད་ཆགས། རློ་མ་ལ་བཅིངས་

པས་ཞེ་སང༌། དབུ་མ་ལ་བཅིངས་པས་གཏི་མུག་རྣམས་འཇློམས་པར་བེད་པ་དང༌། རློག་པའི་

དབང་དུ་བས་ན།རྐྱང་མའི་བེད་པ་བཅིངས་པས་སྐུ་རྡློ་རེ།རློ་མས་གསུང་རྡློ་རེ།དབུ་མས་ཐུགས་

རྡློ་རེ་སྟེ་རྡློ་རེ་རྣམ་གསུམ་ཐློབ་པར་བེད་པ་ནི་ཉི་མའི་ཡློན་ཏན་དུ་གསུངས་སློ། འློག་ཏུ་ཟླ་བའི་

རླུང་ཐུར་སེལ་བཟུང་བའི་ཡློན་ཏན་གཟུགས་སྒ་དྲི་རློ་རེག་བ་ལྔ་ལ་དབང་བེད་པ་དེ་བཅིངས་

པས། སངས་པའི་དབང་དུ་བས་ན་མིག་སློགས་དབང་པློ་ལྔ་གཟུགས་སློགས་ཡུལ་ལྔ་ལ་

འཇུག་པའི་གཟུང་འཛིན་དག་པར་བེད་ལ། རློག་པའི་དབང་དུ་བས་ན་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཐློབ་པར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བེད་དློ། ༢ གནས་སྐབས་ཀི་ཕན་ཡློན་ནི།ས་རླུང་ཟིན་པས་ལུས་བརན་པ་དང༌།ཆུ་རླུང་གིས་

སྣུམ་པ་དང༌།མེ་རླུང་གིས་མདངས་གསལ་བ་དང༌། རླུང་གི་རླུང་གིས་སྤློད་པ་མྱུར་ཞིང་

མགློགས་པ་དང༌། ནམ་མཁའི་རླུང་གི་དབང་པློ་དག་ཅིང་ཤེས་རབ་ཆེ་བ་དང་ལན་པ་སྟེ། དེ་

ལར་ས་ལ་སློགས་རླུང་ལྔ་ལུས་ལ་གནས་པའི་ཕན་ཡློན་བཤད་པ་ཡིན་ནློ། 

རླུང་འུར། རླུང་གི་སྒའི་འུར་སྐད། 

རླུང་འློར། སྨན་བཅློས་དཀའ་བའི་རླུང་ནད། 

རླུང་ཡབ། རླུང་གཡབ་དང་འདྲ། 

རླུང་ཡློར། རླུང་གི་ཁ་ཕློགས་ལ་བརེན་ནས་འགློ་བའི་གྲུའི་དར་ཆེན། ཤིང་གྲུ་རླུང་ཡློར་ཅན། རླུང་

ཡློར་ཐློགས་པ། 

རླུང་ཡློར་ཐློགས་པ། གྲུ་མཁན་གི་མིང་ཡིན། 

རླུང་ཡློལ། རླུང་འགློག་བེད་ཀི་ཡློལ་བ། 

རླུང་གཡབ། གཡབ་ནས་རླུང་སྐུལ་བེད་ཀི་ཡློ་བད། 

རླུང་གཡུག ལྷགས་པ་བརྒྱབ་པ། 

རླུང་གཡློར། རླུང་ཡློར་དང་འདྲ། 

རླུང་རས། ① ཀླུང་རའི་གཟུངས་ཡིག་པར་རྒྱབ་ཡུལ་གི་རས། ② ར་རླུང་སློམ་མཁན་གི་འདློམས་

དཀྲིས། ③ ཁང་ཐློག་གི་དར་ཤིང་ལ་བཏགས་པའི་ཀླུང་སྐྱེད་ཀི་དར་ལྕློག 

རླུང་རིམས་གཉིས། འདར་བུ། ཡེར་བུའློ།། 

རླུང་རིམས་ཡེར་བུ། རླུང་ལས་གྱུར་པའ་ིརིམས་ནད་གཉིད་མ་ིཁུག་པ་ཡེར་ཞིང་སྨློ་འཆློལ་འབྱུང་བ་ཞིག 

རླུང་རུས། ས་ཆུ་མེ་རླུང་སྟེ་འབྱུང་བཞིའི་ཁམས་ཀིས་སྐྱེད་པའི་རུས་པ་རིགས་བཞིའི་ནང་ཚན་རླུང་

གི་ཁམས་ཀིས་སྐྱེད་པའི་རུས་པ་མདློག་ནག་ལ་ཁློམ་ཆེ་བའི་རུས་པ་ཞིག 

རླུང་ལ་བསྐུར་བ། ① ལྷགས་པས་འཁེར་དུ་བཅུག་པ། ② བློས་བཏང་བ། ③ མངློན་མེད་ཀིས་

སྐད་ཆ་བཀྲམ་པ། 

རླུང་ལངས་པ། ① རླུང་ནད་འཕར་བ། ② ཁློང་ཁློ་བཟས་པ། ③ ལྷགས་པ་ལངས་པའམ་འཕྱུར་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རླུང་ལས་སྐྱེས། [མངློན]ར། 

རླུང་ལས་དགའ། [མངློན]རྔ་མློ། 

རླུང་ལས་རྒྱལ། [མངློན]ར་མཆློག 

རླུང་ལློག ① ལུས་ཀི་རླུང་གི་རྒྱུ་བའི་ལམ་ལློག་ནས་འབས་བུ་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་བའི་ནད་འབྱུང་

བ་ལ་རླུང་ལློག་ཁུར་བའི་ནད་ཟེར། གནའ་དུས་བཟའ་བཏུང་གིས་མ་འདང་པས་ལུས་ཟུངས་

ཟད་དེ་དྲན་མེད་དུ་ཤློར་བའི་ནད་རིགས་ཀང་འདིའི་ཁློངས་ཡིན། ② ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད་དུ། བུ་

བུ་མློ་ཆགས་པའམ་བུ་མློ་བུར་གྱུར་བར་ཟེར། བཤད་སློལ་ལ་གིབ་ཤློར་བའི་རྐྱེན་གིས་ཕྲུ་གུ་

སྐྱེ་མ་ཐག་མཚན་མ་འགྱུར་ནས་བུ་བུ་མློ་ཆགས་པའམ་བུ་མློ་བུར་གྱུར་གི་ཡློད། བུ་མློ་འཚུབ་

པློ་དེར་བལས་ན་རླུང་ལློག་པ་ཞིག་ཡིན་ས་རེད། 

རླུང་ཤར་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའ་ིཤིང་ལུག་སྤི་ལློ༡༨༩༥ལློར་བདུད་འཇློམ་གིང་པས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གསེར་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རླུང་ཤློ གེ་བའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་

རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། རླུང་ཤློ་ནི། སློག་འཛིན་གི་རླུང་རྒྱུ་ཞིང་

སྐད་ཀི་སྒ་འདློན་པར་བེད་པས་ན་རླུང་ཤློ་ཞེས་ཟེར་བས་ངློ་བློ་ནི་གེ་བའློ།། 

རླུང་སེམས་རགས་པ། རྣམ་རློག་རགས་པ་དང་དེའི་བཞློན་པའི་རླུང་ངློ་།། 

རླུང་སེལ་གི་རློ་གསུམ། མངར་བ། སྐྱུར་བ། ལན་ཚྭ་གསུམ་དང་། དེའི་ནུས་པ་ནི་སྣུམ་པ། ལྕི་བ། 

འཇམ་པ་གསུམ། 

རླུང་སེལ་སྤློད་ལམ་གཉིས། དྲློ་སར་འདུག་པ་དང་། ཡིད་དུ་འློང་བའི་གློགས་བརེན་པའློ།། 

རླུང་སློག་འཛིན། ར་བའི་རླུང་ལྔའི་དང་པློ་སྟེ། བཤད་རྒྱུད་དུ། ཁད་པར་སློག་འཛིན་རླུང་དེ་སྤི་བློར་

གནས། གེ་བ་གང་གཞུང་རྒྱུ་ཞིང་ཟས་སྐློམ་མིད། །དབུགས་རྔུབ་མཆིལ་འདློར་སྦྲིད་པ་སྒེག་པ་

འབིན། །བློ་དང་དབང་པློ་གསལ་ཞིང་སེམས་འཛིན་བེད། ཅེས་པའི་དློན། ལུས་ཆགས་པར་

བེད་པའི་རྐྱེན་གི་གཙོ་བློ། རླུང་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་སློག་འཛིན་གི་རླུང་དེིའི་གནས་སའི་ཡུལ་

སྤི་བློ་ཀད་པའི་ཆ། རྒྱུ་བའི་ལམ་གེ་བ་དང་བང་གཞུང་། བེད་ལས་ནི་ཟས་སྐློམ་མིད་པ་དང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབུགས་འབིན་རྔུབ་བེད་པ་དང་། མཆིལ་མ་འདློར་བ་དང་། སྦྲིད་པ་འབིན་པ་དང་། བློ་སྟེ་ཤེས་

པ་གསལ་བར་བེད་པ་དང་། མིག་གི་དབང་སློགས་ལ་རྒྱུ་སྟེ་གཟུགས་གསལ་བར་བེད་པ་དང་། 

དེ་བཞིན་དུ་རྣ་བ་ལ་རྒྱུ་དེ་སྒ་གསལ་བར་བེད་པ། སྣ་ལ་རྒྱུ་ནས་དྲི་གསལ་བར་བེད་པ། ལྕེ་ལ་

རྒྱུ་སྟེ་རློ་གསལ་བར་བེད་པ། ལུས་དབང་ལ་རྒྱུ་ནས་རེག་བ་གསལ་བར་བེད་པ་ལ་སློགས་

ཚོར་བ་མཐའ་དག་གསལ་བར་བེད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། 

 ཟབ་མློ་ནང་དློན་གི་དགློངས་དློན་ལར་ན། སློག་འཛིན་གི་རླུང་དེ་ནི་ད་ལར་ལུས་ལ་གནས་པ་དང་

ལས་བེད་པའི་ཚུལ་ནི། སྤིར་ཕ་བའི་ཚུལ་གི་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་ཀང༌། ར་བ་ནི་ཀུན་

གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་ལངས་པའི་འདུ་བེད་ཡིད་ཀི་གཡློ་བ་སློག་རླུང་ནི་ར་དབུ་མའི་

དབུས་ན་གནས་ཤིང༌། རྐྱེན་དང་རྐྱེན་ཅན་གི་ཚུལ་གི་ཀུན་གཞིར་བརེན་པར་བེད་ལ། འདིའི་

ཆ་ཤས་ནི་དུས་སྦློར་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐར་རྒྱུ་ཞིང༌། སློག་རླུང་འདིའི་མིང་ལ་ནམ་མཁའི་

མགློན་པློ་ཞེས་བ་བ། ནམ་ཞིག་གང་ཟག་རྣམས་འཆི་བའི་དུས་སུ་ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་རིང་ལ་

ལས་རླུང་མགློན་པློ་འདི་འབའ་ཞིག་རྒྱུ་བར་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟློང་དྲུག་བརྒྱ་ལློངས་པར་རྒྱུའློ།། ད་

ལར་ལུས་འཚོ་བའི་དུས་ཀི་བེད་ལས་ནི། སྤིར་ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་ལ་སྣང་བའི་རྣམ་རློག་དང༌། 

བདག་འཛིན་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པ་ཡིན་ཀང༌། ཁད་པར་དུ་ཀུན་གཞི་ལ་དམིགས་ནས་བདག་ཏུ་

འཛིན་པ་བསྐྱེད་ཅིང༌། དྲན་པ་ཡང་སྤིར་ཡིད་ཤེས་རློགས་བཅས་ཀི་དྲན་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། 

ཁད་པར་དུ་མ་ཡེངས་པའི་དྲན་པ་རྒྱུན་བརེན་པ་བསྐྱེད་དློ།། གནས་དབུ་མ་དེ་ལས་གཞན་དུ་

ལློག་ན་བརྒྱལ་བ་དང༌། སྨློ་བ་དང༌། འཆི་བའི་རྐྱེན་རྣམས་བེད་དློ།། ད་ལར་ལས་གཡློ་བའི་

མཚན་ཉིད་ཅན་གི་ལས་རླུང་ངམ་རྣམ་ཤེས་ཀི་རླུང་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་རྣམ་པར་མི་རློག་པ་

གཉིས་ཆློས་ཅན་དང་ཆློས་ཉིད་ཀི་ཚུལ་དུ་འདྲེས་པར་གནས་ཤིང༌། དེའི་ཁ་དློག་ནི་ནམ་མཁའ་

ལར་ཅི་ཡང་མ་གྲུབ་པར་བཤད། 

རླུང་གསང་། ① ཁློང་ཁློ་འཕར་ཆག་གི་བར་གསང་། ② རྒྱབ་ཀི་སལ་ཚིགས་དང་པློ་རླུང་དང་འབེལ་

བའི་མེ་བཙའི་གསང་དམིགས་ཤིག་སྟེ། དེར་མེ་བཙའ་བཞག་ན་རླུང་གིས་འཕློ་འདར་བེད་པ་

དང་སྙིང་མི་དགའ་བ་ལ་ཕན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

རླུང་གསང་བཀག སྤི་བློའི་གཙུག རྒྱབ་ཀི་སལ་ཚིགས་དང་པློ་དང་། དྲུག་པ། བདུན་པ། བང་གཞུང་

དཀར་ནག་མཚམས་བཅས་སུ་མེ་བཙའ་བཞག་པའམ་དུགས་བརྒྱབ་སྟེ་རླུང་གི་རྒྱུ་ལམ་

བཀག་པར་བ་བའི་བཅློས་ཐབས་ཤིག 

རླུང་གསང་བསམས་པ། རླུང་གསང་བཀག་པ་ཡང་ཟེར། ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་རེས་ཀི་གསང་མི་ཤློར་བའི་ཆེད་

དུ། ཡ་ཁུང་དང་། མཚོག་མ། ཚང་ར་བཅས་ཀི་གསང་མིག་ལ་སགས་བཙོས་ཚ་པློའམ། ཡང་ན་

མར་དང་། སང་སློས། གློ་འབྲུ་གསུམ་བསེས་ནས་ཚ་པློ་བཟློས་ཏེ་སྦར་བའི་བཅློས་ཐབས་ཤིག 

རླུང་གསེབ་ཀི་མར་མེ། འཆི་རྐྱེན་མང་ཞིང་འཚོ་རྐྱེན་ཉུང་ལ། ནམ་འཆི་ཆ་མེད། འཆི་རྐྱེན་ངེས་

མེད་ཀི་དཔེ། 

རླུང་བསེར་བུ། རླུང་འཇམ་པློ་ཆུང་ངུ་། 

རླུང་ལྷ། ནུབ་བང་གི་ཕློགས་སྐྱློང་། 

རླུང་ལྷློག འབྱུང་བཞིའི་ཁམས་ཀིས་སྐྱེད་པའི་ལྷློག་པ་རིགས་བཞིའི་ཡ་གལ་འབྱུང་བ་རླུང་གིས་

ཤས་ཆེར་སྐྱེད་པའི་སྐྲངས་འབུར་སྐྱ་སློབ་མི་བརན་པ་འབྱུང་བའི་ལྷློག་རིགས་ཤིག 

རླུབ། འགེབས་པའམ་སྦུབས་སུ་འཇུག་བཞིན་པ། 

རླུབས། ① ཁུང་བུ་དང་དློང་། ② དམའ་ས། 

རླུབས་པ། [རིང]ལུག་པ་སྟེ། ལློ་བ་རླུབས་པ། ཤ་ལྤགས་རླུབས་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་བུ།

རླུབས་བཤུས། པགས་པ་སྦུབས་བཤུས་བས་པ། 

རླུས་ལི། [རིང]སར་བས་ཀི་ཐློ་རིམ་བཀློད་པ། 

རླློ། བེད་མེད་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། མར་འཕང་བའི་བརྡ་རིང་། འདས་པ་ལ་རླློས་འབི། 

རླློ་བ། [རིང]འཕང་བ། 

རླློག རླློག་པའི་སྐུལ་ཚིག 

རླློག་པ། ① འཇློམས་པ་དང་། ཕེ་མར་བཏགས་ནས་མེད་པར་བཟློ་བ། བཅློམ་བརླག ར་བརླག ཐལ་

རྡུལ་དུ་བརླག་པ། ཤུལ་མེད་དུ་བརླག་པ། གནས་སྐབས་རླློག་པར་དཀའ་བ། ② སྐྱློན་གིས་

སློད་པ། ཁེ་འདློད་ཀིས་བསམ་པ་རླློག་པ། དྲི་མས་བརླག་པ། མཚན་སྙན་བརླག་པ། 
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རླློག་མློར། རང་པའི་རུས་འབུར་ལའློ།། དཔེར་ན། རང་པའི་རླློག་མློར་སང་ལ་རྡློ་ཕློག་བྱུང་བས་ཤིན་

ཏུ་ན་ནས་བྱུང་ལ་བུའློ།། 

རླློགས། རླློག་པའི་སྐུལ་ཚིག 

རླློང་། བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་ད་ལ་བ། ལློབ་པ་དང་བང་ཆུབ་པ་གློམས་པ་སློགས་ཀི་དློན་ལ་འཇུག་

པར་བཤད། འདིའི་མ་འློངས་པ་ལ་བརླློང་དང་འདས་པ་ལ་བརླློངས། སྐུལ་ཚིག་ལ་རླློངས་འབི། 

རླློང་དུ་གྱུར་པ། [རིང]ཀློང་དུ་གྱུར་པ་སྟེ་བརན་པ་ཐློབ་པ། 

རླློང་བ། རློགས་པར་བེད་པ། བང་ཆུབ་པ། 

རླློངས། རླློང་ལ་ལློས། 

རླློན། རླློན་པའི་སྐུལ་ཚིག 

རླློན་དློད། ག་པ་སློགས་ལ་སྟེར་རྒྱུའི་བཏུང་བའི་ཚབ་བམ་རིན་དློད། 

རླློན་སེབ། གསེར་ཤློག་རླློན་པ་སྦློར་བའི་དློན། 

རླློན་པ། ① བརླན་པ། བརླན་པ། རླློན། སང་བ། ས་གཞི་ཚང་མ་ཆུས་བརླན་པ། འདི་སུས་བརླན་

པར་བས་པ། ཆར་པས་རླློན་པ་ཆགས་པའི་མིར། རྩྭ་ཡི་ཟིལ་པས་ག་ལ་གནློད། ② གཤེར་བ། 

ཤློག་བུ་རླློན་པ། ས་ཆ་རླློན་པ། ③ མ་ཚོས་པའམ་མ་སྨིན་པ། ཤ་རླློན་པ། འབས་རླློན་ཙམ། 

རླློན་པའི་ཐློག་གི་ལེབས་རིས། རི་མློ་སློས་པའང་ཟེར། དེ་ནི་གང་ལེབས་ཀི་འདམ་བག་མ་སྐམ་གློང་

དུ་ཚོན་སྤད་ནས་བིས་པའི་ལེབས་རིས་ལ་ཟེར། དེ་ཡང་འདམ་བག་མ་སྐམ་གློང་དུ་ཚོན་སྤད་

ནས་རི་མློ་བིས་པ་རྣམས་འདམ་བག་སྐམ་རེས་སུ་ས་མཁེགས་ཅན་གི་ལེབས་རིས་ཡློང་གི་

ཡློད་པས་རིག་རལ་བསྐྱར་དར་གློང་གི་རི་མློ་བ་ཚོས་རྒྱུན་དུ་འབི་བའི་རི་མློའི་རིགས་ཤིག་

ཡིན། རེས་སུ་རིམ་བཞིན་སྣུམ་ཚོན་རི་མློས་དེའི་ཚབ་བས་པ་ཡིན། 

རླློན་པའི་འབི་ཐབས། ཧང་ཚོན་རི་མློའི་ཐབས་རལ་གི་གས་ཤིག་ཡིན། དེ་ནི་ཚོན་ཆུ་གདལ་རྒྱུག་

ཕིན་པ་དེ་སྤློད་པའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་སྟེ། ཐློག་མར་རི་མློ་མ་བིས་གློང་དུ་ཤློག་བུ་དེ་ཆུ་གཙང་

མ་ཞིག་གིས་རླློན་པ་བཟློས་ནས་མ་སྐམ་གློང་ཡུལ་ལློངས་དང་ལློན་ཤིང་སློགས་འབི་དགློས། 

རླློན་ཕློགས། བཏུང་བའི་རིགས་ཀི་ལས་ག
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རླློན་དབུར། བློད་ཚོན་འདུལ་སྐབས་ཐློག་མར་སྐམ་དབུར་དང་། དེ་རེས་ཆུ་བླུགས་ནས་རླློན་

དབུར་བེད་དགློས། 

རླློན་རྩྭ། རྩྭ་སློ་རླློན་ཅན། 

རླློན་མཛེ། ཤ་རློའི་ནང་ནས་ཁག་དང་ཆུ་སེར་འཛག་ཅིང་གློ་བུར་དུ་མིག་སེ་བར་འགྱུར་བའི་མཛེ་

ནད་རིགས་ཤིག 

རླློབ་པ། བརླབས་པ། བརླབ་པ། རླློབས། གནང་བ་དང་སྒྱུར་བ། བིན་གིས་རླློབ་པ། 

རླློབས། རླློབ་པའི་སྐུལ་ཚིག བིན་གིས་རླློབས་ཤིག་མ་ཅིག་མ། བསམ་པ་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་

བིན་གིས་རླློབས།

རླློབས་བདེ་ཆེན་དགློན། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ༡༡༤༢་ལློར་འཇམ་དབངས་བཀྲ་ཤིས་

ཕུན་ཚོགས་ཀིས་བཏབ་པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་ལི་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རླློམ་པ། ① བརླམས་པ། བརླམ་པ། རླློམས། ངན་པར་སྐྱློད་པ་དང་། སྐུལ་བ། ལྷ་འདྲེས་སེམས་

རླློམ། གཞན་གི་ཁློག་པར་བརླམས་པ། རྒྱབ་ནས་མ་རླློམ། ② སློད་པའམ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་

པའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་པ། མི་ཤེས་ཤེས་རླློམ། སྟློབས་འབློར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བརླམས་

པ། རང་རླློམ། རང་ཉིད་མཁས་རླློམ། ③ ཧམ་པའམ་ང་རྒྱལ་བེད་པ། 

རླློམ་སེམས། རང་ཉིད་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡིན་སྣང་ཤར་བ། 

རླློམས། ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་རླློམ་པའི་སྐུལ་ཚིག 

རླློས། རླློ་ཡི་འདས་པ།

རྭ་ཀེར་མཇུག་རྩུབ། རྭ་ཅློ་ཀེར་ཞིང་མཇུག་མ་རྩུབ་པ་སྟེ། དློན་ནི་མི་བིངས་དང་སྤློད་ཚུལ་མི་

མཐུན་པའི་དཔེ། མི་རྭ་ཀེར་མཇུག་རྩུབ་དེ་ཚོར་ཁ་ཡ་མི་བེད། 

རྭ་སྐློར་དགློན། དགློན་འདི་ཐློག་མར་དབློན་སྟློན་སྐྱེར་སང་པས་བཏབ། བཙུན་མ་མང་པློ་སློབ་མ་

འདུས་པས་ཇློ་མློའི་དགློན་པར་ཆགས། རེས་སུ་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་གྱུར། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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རྭ་སྐྱློ་གཉློས། རྭ་ལློ་ཙཱ་བ་རྡློ་རེ་གགས། སྐྱློ་ལློ་ཙཱ་བ་འློད་འབྱུང་། གཉློས་ལློ་ཙཱ་བ་ཡློན་ཏན་གགས། 

རྭ་དཀྲི། བ་ཕྱུགས་དང་མཛོ་གཡག་གི་ན་སློ་ཆེ་ཆུང་རིས་རྒྱབ་ཐུབ་པའི་རྭ་ཅློའི་རིས་ཀི་མིང་། རྭ་

དཀྲི་གཅིག རྭ་དཀྲི་གཉིས། རྭ་དཀྲི་གསུམ། 

རྭ་ཁ། ཆུ་འཁློར་གི་སྟེང་ཡློས་བླུག་སྣློད་ཀི་རྐྱལ་ཀའམ་ལིང་གི་ཁ་ནས་ཐློན་ས། 

རྭ་ཁ་བག དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པར་རེ་ཙོང་ཁ་པས་བཏབ་ཅིང་དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པློ་

མཛད་སའི་གནས་ཡིན་པར་བཤད། ཁློང་གིས་ཏཱ་མིང་གློང་མའི་ཕློ་ཉར་གཡློལ་བའི་ཆེད་དུ་

དེར་སྐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན།བློད་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྭ་ཁུའི་གཡང་འབའ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ།ད་ལ་མཚོ་ཤར་སྐུ་འབུམ་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྭ་ས རི་འཛུགས་བེད་ཀི་རྭ་དུམ་ཞིག རྭ་རི་ལ་ལློས། 

རྭ་རྒྱ་དགློན་པ། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ཐུང་ཏེ་རློང་གི་

དགློན་པ་ཞིག 

རྭ་རྒྱག རྭ་ངན་ཁག་འཇིབས་པའི་སྨན་བཅློས་བེད་ཐབས། 

རྭ་རྒྱངས་ཆིངས། དཔྱི་ཡི་རུས་ཆག་ལ་ཆིངས་བ་ཚུལ་གི་མིང་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་

མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་སློན་ལས། རྭ་རྒྱངས་ཆིངས་ནི་པུས་མློའི་གློང་ནས་

ཕིར་དཀྲིས་ལ་གཞུག་ཆུང་སྟེང་ནས་ཡར་འཐེན་ཏེ་རེད་པ་ལ་འཁློར་རེ་བསྐློར། དཔྱི་སྟེང་ཙོག་

ཙོག་བུ་ནས་མར་ལ་ཁེར་ཏེ་འཁློར་རེ་དཀྲི་དེ་བཞིན་སར་གི་དེ་ག་ར་ནས་ཡར་མར་བཅིངས་ཏེ་

དེབ་ནློན་པར་བཅིངས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རྭ་རྒྱན། རྨློན་མཛོ་སློགས་ཀི་རྭ་ཅློར་བཏགས་པའི་རིད་པ་དམར་པློ། 

རྭ་སྒེང་། བཀའ་གདམས་ཆློས་ལུགས་ཀི་དགློན་པ་དང་པློ།རབ་བྱུང་དང་པློའི་མེ་བ་ལློར་འབློམ་སྟློན་

པས་བཏབ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ར་ལློར་ཏཱ་ལའི་བདུན་པས་རང་གི་དགེ་རྒན་དགའ་

ལན་ཁི་པ་ངག་དབང་མཆློག་ལན་དགློན་བདག་ཏུ་མངའ་གསློལ། དེ་ནས་བཟུང་ཁློང་གི་སྐུ་ཕེང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

ཚང་མར་རྭ་སྒེང་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པའི་མཚན་ཐློགས། 

རྭ་སྒེང་དགློན།རབ་བྱུང་དང་པློའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༠༥༦ལློར་འབློམ་སྟློན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་

ཀིས་བཏབ། བཀའ་གདམས་པའི་མ་དགློན་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན། 

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ལྷུན་འགྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྭ་སྒེང་དང་བཤད་སྒའི་འགལ་བ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༨༥༥ལློ་བློད་ཟླ་བཅུ་

གཉིས་པའི་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ཉིན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅིག་པ་དགུང་གངས་བཅློ་བརྒྱད་ཐློག་

སྐུ་གཤེགས་ཤིང་། ཚེས་ཉེར་དྲུག་ཉིན་རྭ་སྒེང་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་ཚུལ་

ཁིམས་ཀིས་སར་ཡང་སིད་སྐྱློང་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་ལློ་ཤས་སློང་རིང་སིད་སྐྱློང་སྐུ་

བཅར་ཁ་ཤས་ཀིས་གཤམ་འློག་མི་སྣ་འགའ་ཞིག་གི་གཞུང་བརྒྱུད་ཉན་ནས་སིད་ཐམ་བཀའ་

གཏན་དང་ལག་འཁེར་མང་པློ་བཏང་བར་བརེན་བཀའ་བློན་བཤད་སྒ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པློ་

སློགས་བཀའ་བློན་ཚོ་གློས་བསྡུར་གིས་སད་ནས་སིད་སྐྱློང་ལ་ཐམ་འཛིན་ཞབས་ཞུ་བཀའ་

བློན་ཞིག་བསྐློ་འཛུགས་གནང་དགློས་ཀི་སྙན་སེང་ལ་རྭ་སྒེང་སིད་སྐྱློང་ནས་ཆློག་མཆན་གནང་

བ་ལར་བཤད་སྒ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པློར་ཐམ་འཛིན་ཞབས་ཞུའི་མིང་ཐློག་ནས་ཐམ་ག་གང་བྱུང་

དུ་རྒྱབ་རྒྱུར་ཚོད་འཛིན་བྱུང་སྟབས་སིད་སྐྱློང་གི་སྐུ་བཅར་ས་ལྷུང་ཅན་ཚོར་རང་ཕློགས་འཐེན་

ཐབས་མ་བྱུང་རྐྱེན་ཁློང་ཚོས་བཀའ་བློན་ནས་སིད་སྐྱློང་གི་ཐམ་གར་ཚོད་འཛིན་བེད་པ་དེ་དློན་

དུ་སིད་སྐྱློང་གི་དབང་ཆ་འཕློག་པ་ཡིན་ཚུལ་སིད་སྐྱློང་ལ་ཕ་མ་ཞུས་པར་རྭ་སྒེང་སིད་སྐྱློང་ནས་

ཡིད་ཆེས་ཀིས་དློན་ཆུང་ཞིག་ལ་ཁག་བཏགས་ཏེ་བཤད་སྒ་བཀའ་བློན་ལས་ཞབས་ཆབས་

གཅིག་གནས་དབྱུང་རྒྱུ་སྐློར། ཁློ་རང་གློ་གནས་ཕབ་པ་མ་ཟད། གཞུང་ཞབས་ཀི་གལ་ནས་

ཕིར་འབུད་བས་པ་ཐློག རང་གཞིས་སྙེ་མློ་བ་ཀློར་ཚུལ་མཐུན་ངང་སློད་པ་ལས་གང་བྱུང་འགློ་

བསྐྱློད་མི་ཆློག་པའི་བཀའ་བཅད་བཏང་། 

 བཤད་སྒ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པློ་སྙེ་མློར་སློད་སྐབས་གློར་ཥ་རྒྱལ་ཁང་བློན་ཆེ་ག་ས་ཐུར་ཞེས་

པར་འཚམས་འདྲིའི་ཡི་གེ་བཏང་བར་ལན་འདེབས་ཀི་ཟིན་བིས་དེ་ལྕམ་དང་ཕག་མཛོད་ཁ་

མཐུན་གིས་བཤད་སྒ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པློས་གློར་ཥ་དང་འབེལ་བ་བེད་ཚུལ་སློགས་རྭ་སྒེང་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྙན་སེང་ཞུས་སྟབས་བཤད་སྒར་མི་དགའ་བའི་ཕློགས་གཏློགས་ཚོས་གློ་སྐབས་དང་བསྟུན་

ནས་ར་མེད་བཟློ་ཆེད་ཐློན་པ་མདའ་དཔློན་ལ་ནང་མའི་བཀློད་མངགས་བཅས་དཔློན་དམག་

ཧྲག་བསྡུས་སྙེ་མློར་མངགས་གཏློང་བས་པ་བཤད་སྒ་གཞིས་སུ་འབློར་སྐབས་བཀའ་ཟུར་

བཤད་སྒ་བས་རང་ཉིད་ནས་ས་ཕིར་གཞུང་དློན་རིམ་པ་བསྒྲུབས་ནས་ལས་ཚན་ཐེག་པ་རིམ་

འཛེགས་ཀིས་བཀའ་བློན་བར་བས་ཚུལ་དང་། ད་ལ་མ་ཉེས་ཁག་གཡློག་བྱུང་ལུགས་སློགས་

རྒྱས་བཤད་བས་རེས་ད་ཆ་ཁེད་ནས་གསློད་རྡུང་གང་རུང་བེད་རྐྱང་བེད་དགློས་ཞེས་བརློད་

པས་ཐློན་པ་མདའ་དཔློན་གི་བསམ་པར་གལ་ཏེ་མ་ཉེས་ཁག་གཡློག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་གསློད་

ཐལ་བེད་མི་རུང་སྙམ་སྟེ་ཐློན་པ་རང་ཁློངས་རྒྱལ་བེད་དགློས་ལས་སྣེར་རིས་སྤློད་ཚག་ཐློག་

ཕི་གར་གསང་བ་དགློས་པའི་བཀློད་ཁབ་ནན་ཏན་བཅས་རྒྱལ་བེད་དགློན་པར་བཅུག་དེ་

སྐབས་ལྷ་སར་འབས་སྤུངས་དགློན་པའི་རྒྱས་པ་མཁན་པློ་ཞིག་ལ་རི་གྲྭའི་གཏློང་སློ་འཁེལ་

ཞིང་། དེ་ལློ་ལློ་ཉེས་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གིས་གཏློང་སློ་འཆར་ཅན་གཏློང་ཐུབ་མིན་ལ་སར་ལམ་གི་

གཏློང་སློ་ཆག་ཡང་ཡློང་བའི་སྙན་ཞུར་སིད་སྐྱློང་ནས་བཀའ་འཁློལ་གནང་སྟབས་འབས་སྤུངས་

དགློན་གི་གྲྭ་པ་ཁག་ཅིག་སིད་སྐྱློང་བཞུགས་གནས་བཞི་སེ་དགློན་པའི་རྭ་སྒེང་བ་བང་དུ་གཏློང་

སློ་ཆག་ཡང་གནང་ན་གྲྭ་དམངས་ཀི་འཚོ་བར་གནློད་ལུགས་ཞུ་བཅར་ལ་རྭ་སྒེང་བ་བང་གི་

འཁློར་གཡློག་ནས་གྲྭ་པར་ཉེས་བརྡུང་བཏང་ནས་གྲྭ་པ་ཁ་ཤས་ལ་རྨས་སྐྱློན་བྱུང་བ་སློགས་ཀི་

འབས་སྤུངས་གྲྭ་དམངས་དང་། རྭ་སྒེང་བ་བང་བར་འཁློན་འགས་ཆེ་ཙམ་བྱུང་། དཀའ་བློན་

བཤད་སྒ་གནས་དབྱུང་བཏང་བ་དང་། ཐློན་པ་མདའ་དཔློན་སྙེ་མློར་ཕིན་རེས་བཤད་སྒ་གར་

སློང་མེད་པ་ཆགས་པ་སློགས་ཀི་རྐྱེན་བཤད་སྒའི་རྒྱབ་རར་དགའ་ལན་པ་ལངས་ནས་དགའ་

ལན་པའི་གྲྭ་པ་གཅིག་གིས་གནས་སྐློར་བར་བརྫུས་ནས་ཉམས་ཞིབ་བས་མཐར་བཤད་སྒ་བ་

རྒྱལ་གཅེས་དགློན་པར་ཡློད་པ་ཤེས་མ་ཟད། སྣ་རུའི་ནང་ཡི་གེ་བཅུག་སྟེ་གཏློང་ལེན་བས་

ནས་འབེལ་བའང་བྱུང་། དགའ་ལན་པས་འབས་སྤུངས་དང་། རྭ་སྒེང་བ་བང་དང་འགལ་བ་ཆེ་

བའི་གཞུང་ཞབས་ཁག་གཅིག་དང་འབེལ་བ་བས་ཏེ་དགའ་འབས་དྲུང་སྤི་སྟེ། དྲུང་སྤི་ཞེས་པ་

ནི་རེ་དྲུང་དང་། ཤློད་དྲུང་སྤི་པར་ཟེར་བ་ཡིན། ཞེས་པའི་ཚོགས་པ་བཙུགས་ཐློག་དགའ་ལན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

པའི་གྲྭ་ཤར་ཁ་ཤས་ཀིས་སྙེ་མློ་རྒྱལ་བེད་དགློན་པ་ནས་བཤད་སྒ་འཕློག་སྟེ་ལྷ་སའི་ཉེ་འདབས་

སུ་འབློར་སྐབས་འབས་སྤུངས་པའི་སྲུང་དམག་བཅས་ལྷ་སར་ཡློང་དང་། ཐློག་མར་བཤད་སྒ་

གིང་གར་བསད་ཀང་དེ་རེས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བ་བང་དང་ཁ་གཏད་ཅློག་རིས་བས་ཀང་རྭ་

སྒེང་བ་བང་གི་མཐར་ཆུ་ཡུར་བྲུས་ཐློག་སེར་བེས་གྲྭ་ཚང་ནས་བསྐློང་པའི་སྲུང་བ་བསད། དེའི་

མཐར་དགའ་འབས་དྲུང་སྤིའི་དམག་གིས་བསྐློར། ཉིན་ཞིག་ཕློ་བང་པློ་ཏ་ལའི་གཤམ་གི་ཤར་

ཕློགས་རི་འདབས་མཁར་སྣ་གདློང་ནས་དགའ་འབས་དྲུང་སྤིའི་དམག་མིས་རྭ་སྒེང་བ་བང་

ཕློགས་ཏེ་མེ་མདའ་ཁ་ཤས་བརྒྱབ་པར་རྭ་སྒེང་བ་བང་ནས་མེ་ལན་སློག་སྐབས་བཤད་སྒའི་

ཕློགས་ནས་རྭ་སྒེང་སིད་སྐྱློང་གིས་ཕློ་བང་པློ་ཏ་ལར་མེ་མདའ་རྒྱབ་གི་འདུག་ཅེས་བཤད་ནས་

མེ་མདའ་རྒྱབ་རེས་བས། སིད་སྐྱློང་རྭ་སྒེང་སྐུ་འཁློར་ཉུང་ཤས་བཅས་སིད་དམ་བསྣམས་ཏེ་

རྒྱ་ནག་ཏུ་བློས་ཕེབས། བཤད་སྒ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པློས་རྒན་ཆློས་རབ་བྱུང་སྒྲུབ་པར་བརེན་སེ་

སིད་བཤད་སྒ་ཞེས་འབློད། བཤད་སྒས་དབང་ཆ་བཟུང་རེས་སིད་སྐྱློང་རྭ་སྒེང་གི་སྐབས་བཏང་

བའི་བཀའ་གཏན་སློགས་ཡིག་རིགས་ལ་ཞིབ་བཤེར་ཡང་བས། དམག་འཁྲུག་དེའི་ནང་རྭ་སྒེང་

བ་བང་གནས་ཡུལ་བཞི་སེ་དགློན་པར་གཏློར་སྐྱློན་གང་ཙམ་ཕློག་སྐད། 

རྭ་སྒེང་ཕ་བློང་ཐང་། ལློ་འཁློར་རེའི་ལུག་ལློ་ནམ་ཤར་དུ་ཕ་བློང་རློང་ཐང་སྐློར་ཞེས་རྭ་སྒེང་དགློན་

པའི་ནུབ་ངློས་ཀི་ཕློ་རློང་ཐང་དུ་སྐློར་བ་རྒྱབ་སློལ་ཡློད། ཐང་ཆེན་དེའི་སྟེང་རྡློ་ཕ་བློང་དུ་མ་ཡློད་

པའི་ནང་ནས་ཆེ་ཤློས་དེར་མཁའ་འགློ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕློ་བང་ཞེས་པ་ཡིན་པར་གནས་

སྐློར་བ་ཚོས་དེ་གར་སྐློར་བ་རྒྱབ་པ་སློགས་བེད་ཅིང་། གཞན་ཡང་མཁའ་འགློའི་ཚོགས་གཞློང་

དང་། བློ་རྭ་ཞེས་པ་སློགས་ཀི་ཕ་བློང་ཡློད། བློད་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་ཉིན་རྭ་སྒེང་བ་

བང་ནས་མཁའ་འགློའི་ཚོགས་གཞློང་ཞེས་པའི་ཕ་བློང་གི་སྟེང་དུ་རམ་ཁལ་ལྔ་བརྒྱའི་ཚོགས་

བཞེངས་ནས་མང་ཚོགས་ཀི་བིན་རླབས་སྤློད་པ་དང་། རྭ་སྒེང་དགློན་པའི་བ་གྲྭ་རྣམས་དེ་གར་

ཕེབས་ནས་ཉིན་གསུམ་རིང་ཚོགས་མཆློད་སློགས་མཛད་སློལ་ཐློག་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་གར་

འཆམ་རྒྱབ་པ་དང་། ཡུལ་མི་ཚོས་བློ་གཞས་འཁབ་གཏློང་། ལྷ་མློ་འཁབ་པ། ར་རལ་འགན་པ་

སློགས་བེད་ཅིང་། སྐབས་དེར་ལྷ་ས་དང་། ནག་ཆུ། ལྷློ་ཁ་སློགས་ནས་མང་ཚོགས་ཁི་སྟློང་ཁ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤས་འཛོམས་པ་དང་། ཐང་སྟེང་གུར་གིས་ཁེངས་པ་སློགས་འདུ་ལློང་ཆེ་ཞིང་། ཐང་ཆེན་དེར་

སྐློར་བ་རྒྱབ་སྐབས་མི་དར་མ་ཞིག་གིས་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ཙམ་འགློར་གི་ཡློད། 

རྭ་སྒེང་གཙང་པློ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷུན་གྲུབ་རློང་གི་བང་ཤར་རྒྱུད་ན་ཡློད་པའི་འབབ་ཆུ་

ཞིག་ཡིན་ཞིང་འཕན་ཡུལ་ངན་ཆུའི་ནང་དུ་འབབ། སྐྱིད་ཆུའི་ཡན་ལག་ཅིག་ཡིན། 

རྭ་བརྒྱབ་པ། ནད་འཆློས་པའི་དཔྱད་ཀི་བེ་བག་སྟེ། ཕྱུགས་ཀི་རྭ་ལས་བས་པས་མིང་དུ་བཏགས། 

རྭ་ཅན། ① མཛོ་གཡག་དང་ཤ་བ་སློགས་རྭ་ཅློ་ཡློད་པའི་སློ་ཕྱུགས་སམ་རི་དྭགས་སྤི། རྭ་ཅན་ཐར་

ས་ལ། དབུ་ཡུ་ཅི་མི་ཐར། ②[མངློན]བློང་དཀར། 

རྭ་ཅན་མ། ① རུས་སལ། ② མེ་ཏློག་ལུག་རུ། ③ བ་མློ། 

རྭ། རྭ་ཅློ་སྟེ། ནློར་ལུག་ཤ་བ་སློགས་ཀི་མགློ་ལ་སྐྱེས་པའི་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་ས་ཞིང་མཁེགས་པ་

དེའློ།། རྭ་རེར་རྡློ་བརྒྱབ་ན། ནུ་མ་ནས་ཁག་འབབ། 

རྭ་ཅློ་སྒེ་བླུག མཐུན་སྒིལ་མེད་པ་དང་སྒིགས་ཁིམས་མེད་པའི་དཔེ། 

རྭ་གཅིག་མ། ①[མངློན]བསེ་རུའི་མིང་། ② ཁབ་འཇུག་གི་མིང་རྣམ་གངས་ཤིག 

རྭ་བཅུ་པ། [མངློན]རི་དྭགས་ཤ་བ། 

རྭ་ཆློས་རབ། རྭ་ལློ་ཙཱ་བ་རྡློ་རེ་གགས་ཀི་ཚ་བློ་སྟེ། རྒྱ་གར་གི་པཎི་ཏ་ས་མཎི་ཤི་སྤན་དྲངས་ཏེ། 

དུས་འཁློར་དང་། ཕག་མློ་མངློན་འབྱུང་དང་། མགློན་པློ་མངློན་འབྱུང་སློགས་བསྒྱུར་མཁན། 

རྭ་ཉག་དགློན། རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་བཀློད་ལར་ནང་སློ་ཆློས་

སྐྱློང་རྣམ་རྒྱལ་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྭ་རི། རི་དྭགས་འཛིན་བེད་ཕྱུགས་རྭ་ལས་བཟློས་པའི་ཡློ་བད་ཅིག་ཡིན་པ་འདིའི་ཆ་ཤས་སུ་ཁ་

ཟུངས་དང་། གློ་ལེབ། གློ་ཡུ། རི་མདེལ། རི་ཐིག ས་རུ་བཅས་ཡློད། 

རྭ་ཏེལ། ལུག་ཐུག་པློ་ལ་བུའི་རྭ་སློམ་ཕ་ཏེལ་པའི་ཚད་ཙམ་བཅློས་པ་ཤུག་པའི་ཤིང་ལེབ་ངློས་དྲག་

ཏུ་བརྡར་ནས་དུ་བ་བྱུང་དུས་ནད་དམིགས་སྟེང་དུ་གདབ་དགློས་པའི་ཏེལ་པའི་མིང་སྟེ། དེའུ་

དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་གཅེས་བསྡུས་ཀུན་



  1565  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

གསལ་སྣང་མཛོད་ལས། རྭ་ཏེལ་ཕྱུགས་དང་རི་དྭགས་ཐུག་པློ་ཡི། རྭ་གང་ཤུག་པ་ལ་གཙུབས་

དུ་བྱུང་དུས། གློང་བཞིན་ཚུགས་གདབ་རྡློ་ལ་གཙུབས་ཀང་རུང་། ཆུ་སེར་གང་བ་མེ་ཉམས་

སྐྲན་ལ་བསགས། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བུའློ།། 

རྭ་སྟག་དློན་རྐྱེན་གི་སྐློར། སྤི་ལློ་༡༩༣༣ལློར་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་

རྭ་སྒེང་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སིད་སྐྱློང་དང༌། གང་མདུན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་སིད་བློན་ལས་

རློགས་སུ་བསྐློས། སྤི་ལློ་༡༩༤༡ལློར་རྭ་སྒེང་སྐུ་སྐག་ཆེ་བས་ལློ་གསུམ་སྐུ་མཚམས་བཞུགས་

ཤིང་དེ་བར་སྟག་བག་ནས་སིད་སྐྱློང་མཛད་རྒྱུ་བས། ཟུར་ཁང་བ་བཀའ་བློན་དང༌། ཞྭ་སབ་པ་

རིས་དཔློན་བསྐློས། སྤི་ལློ་༡༩༤༤ལློར་སྟག་བག་གིས་སིད་སྐྱློང་ལློ་གསུམ་བས་རེས་སར་ཡང་

རྭ་སྒེང་གིས་སིད་དབང་འཛིན་རྒྱུ་དློན་སྨིན་མ་བྱུང་སྟབས། རྭ་སྟག་བར་གི་འགལ་བའི་རློག་འཛིང་

ཇེ་ཆེར་ཕིན། ལློ་དེར་བཀའ་བློན་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་ཀིས་དམག་མི་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་

ཁིད་དེ་རྭ་སྒེང་དགློན་དུ་སློང་སྟེ་རྭ་སྒེང་འཛིན་བཟུང་བས། སེ་ར་བེས་གྲྭ་སློགས་ནས་རྭ་སྒེང་གི་

རྒྱབ་རར་ལངས་ཏེ་བློད་གཞུང་དང་དམག་འཁྲུག་བས་མཐར་སེར་དམག་དགུ་བཅུ་ཙམ་བསད། 

མང་པློ་ཞིག་རྨས། འགའ་ཞིག་བཟུང༌། སེ་ར་མཁན་པློ་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་སློགས་མི་མགློ་བཅུ་

ཙམ་ཞིག་ཁམས་ཕློགས་སུ་བློས། སྤི་ལློ་༡༩༤༧ལློར་མེ་ཕག་ཟླ་བ་གསུམ་པར་རྭ་སྒེང་འཇམ་

དཔལ་ཡེ་ཤེས་བཀྲློངས་པ་དེ་ལ་རྭ་སྟག་དློན་རྐྱེན་ཞེས་ཟེར། 

རྭ་ཐག རྨློན་མཛོའི་རྭ་ཅློ་ནས་གཉའ་ཤིང་བར་ལ་འཐེན་པའི་ཐག་པ། 

རྭ་དང་གེ་ཡི་ཡུལ། རྭ་ཡི་རུས་རྒྱུད་དང་གེ་ཡི་རུས་རྒྱུད་ལ་དབང་བའི་ས་ཆ། 

རྭ་དམ། སློ་ཕྱུགས་ཀི་རྭ་ཅློ་ལ་ལྕགས་བསེགས་བཏབ་པའི་ཐེལ་ཙེའི་རིགས་ཤིག། 

རྭ་དུང་། རྭ་ཅློས་བཟློས་པའི་འབུད་དུང་། 

རྭ་ལེབས། དུད་འགློ་ལ་ཆ་མཚོན་ན་རྭ་སྐྱེ་སའི་ཐད་ཙམ་གི་མིང་ཡིན་ཡང་། འདིར་རྣ་བའི་རེ་མློ་ནས་

གསློ་བ་རང་ཉིད་ཀི་སློར་བཞི་གཞལ་བའི་གནས་ཀི་མིང་ངློ་།། 

རྭ་འདྲ། དབིབས་འདྲ་བ་ལ་ས་ནས་བཏགས་པའི་རྡློ་རྭ་འདྲའི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་

བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསལ་ལས། ཕག་མགློ་བིའུ་མགློ་བ་ནུ་དང་། རྡློ་ཀད་རྡློ་རྒྱུས་རྣམ་པ་གསུམ། རྭ་འདྲ་འབྲུག་

ཀད་སློལ་རྡློལ་རྣམས། འདྲ་བར་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རྭ་ཕློར། རྭ་ཅློ་ལས་བཟློས་པའི་འཇིབ་བེད་སྨན་བཅློས་ཡློ་བད་ཅིག 

རྭ་ཕེང་། མེ་མདའི་རས་ཐུས་ཚོད་རེ་རེ་བཞིན་བླུག་སྣློད་ཀི་རྭ་ཅློས་བཟློས་པའི་སྣློད་ཆུང་དུ་བཅུ་

སྐློར་རེ་ཙམ་ཐག་པ་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུས་པའི་ཕེང་བ་ཞིག

རྭ་འཕིས། རྒྱ་རུ་དང་གཙོད་རུ་སློགས་ཀིས་བཟློས་པའི་འཕིས་གི་མིང་། འཕིས་ནི་ཞིང་འབློག་

ཐམས་ཅད་ཀི་རིད་སྐུད་འཁིལ་བེད་ལག་ཆས་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན།

རྭ་སྦྲེལ། ① སློ་ཕྱུགས་གསར་པ་གཞན་དུ་མི་འབློས་པའི་ཆེད་དུ་རིང་པ་དང་རྭ་འབེལ་བས་ནས་

འདློགས་པ། ② རྨློན་མཛོ་དང་རྨློན་གང་དློར་གི་གཉའ་སྦྲེལ་བ། 

རྭ་མ་ཎའི་མདའ་དམ་བཅའ་གསུམ་ལན། འཕངས་ན་ཕློག་པས་ཁབ་པ། ཕློག་ན་འཆི་བས་ཁབ་པ། 

ཤི་ན་མཐློ་རིས་སུ་འགློ་བས་ཁབ་པ་དང་གསུམ། 

རྭ་སྨད་དགློན། མིང་གཞན་འབེ་སར་བསམ་གཏན་གིང་ཟེར། ན་ལེནྡྲ་དང་དུས་མཉམ་པ་ཙམ་ན་

བཏབ། མཁན་ཐློག་བཅུ་པས་བཏབ་ཞེས་པ་ཙམ་ལས་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་

ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་གློང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྭ་ར། རྭ་ཅློའི་ར་བ། 

རྭ་རེ། སེམས་ཅན་གི་རྭ་ཅློའི་རེ། 

རྭ་རེད། སེམས་ཅན་གི་རྭ་ཡི་རེད་མློ། 

རྭ་ཚིགས། རྭ་དཀྲི་དང་དློན་གཅིག 

རྭ་ཚུགས། སེམས་ཅན་གི་རྭ་ལས་བཅློས་པའི་ཏེལ་པ་ཤིང་ལ་བརྡར་ཏེ་རེག་མི་བཟློད་པར་གྱུར་

པའི་ཚེ་ནད་དམིགས་སྟེང་བརྡེག་དགློས་པ་ཞིག 

རྭ་ཚྭ། ཕྱུགས་ཀི་རྭ་སྣ་ཚོགས་ལས་ཐློན་པའི་ཚྭ་རིགས་ཏེ། རློ་ལན་ཚྭ་ལ་ཚ་བ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་

པས་ཕློ་བ་དང་། ལློང་ག་སློགས་སྣློད་ཀི་གང་བ་སེལ། 

རྭ་ཛའི་ཆློས་འཕྲུལ། རྭ་ཛ་ཞེས་པ་རྒྱ་གར་སྐད་དེ་བློད་སྐད་ལ་རྒྱལ་པློ་ཟེར་ཞིང་། གདློན་འདྲེའི་ནང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ར༽

ལ་རྒྱལ་པློ་དང་བཙན་སློགས་སེ་བརྒྱད་ཡློད་པ་དེའི་གས་ཀི་རྒྱལ་པློའི་ཆློ་འཕྲུལ་ཟེར་བ་རྒྱལ་

པློའི་གནློད་པ་ཡིན་ཟེར་བའི་དློན། 

རྭ་གཞུ། རྭ་ཅློ་ལས་བཟློས་པའི་གཞུ། 

རྭ་ཟ་དགློན། རྭ་ཟ་དགློན་བསམ་གཏན་ཆློས་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་སྨད་ཙམ་དུ་བཀའ་

བཅུ་པ་རྭ་ཟ་ངག་དབང་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། མཚོ་ལྷློ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྭ་ཟའི་སྟག་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཏབ་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། 

ད་ལ་མཚོ་ཤར་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྭ་ལུང་། འབི་གཡག་རྣམས་བཏགས་ཆས་ཀི་ཐག་པའི་མིང་སྟེ། འབི་གཡག་གི་རི་པས་བཟློས་པའི་

ཐག་པ་འདློམ་པ་གང་ལྷག་ཙམ་ཡློད་པ། སྣེ་གཞིག་ལ་ཐག་ཁུག་ཡློད་པ་གཡག་གི་རྭ་ལ་བཀློན་

ཞིང་སྣེ་གཅིག་པློ་དེ་རྡང་ཐག་གམ་ཕུར་པ་ལ་བཏགས་དགློས།

རྭ་ལུགས། རྭ་ལློ་ཙཱ་རྡློ་རེ་གགས་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་སགས་ལུགས། 

རྭ་ལློ། རྭ་ལློ་ཙཱ་བ་རྡློ་རེ་གགས་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས།

རྭ་ལློ་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་བཟང་བསམ་གྲུབ། མདློ་སྨད་བ་ཁྱུང་དགློན་གི་མཁན་རབས་ཉེར་དྲུག་པ་འདི་ཉིད་

གཙང་རྒྱ་མཁར་ཕུ་བ་བའི་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། བཀྲས་ལྷུན་དགློན་དུ་ཆློས་ཞུགས་མཛད། པཎ་

ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཀི་དངློས་སློབ་རྭ་ལློ་ཙཱ་བའི་སྤྲུལ་སྐུར་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་

པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༦༩༦ ལློར་བ་ཁྱུང་སེང་ཁིར་ཕེབས། ཆློས་ཐློན་སྐབས་ཞློགས་ཀ་གུང་

ཚིགས་གཉིས་ལ་བརི་བཞག་ཆག་མེད་དང་། དབར་དུས་ཞློགས་ཀ་གུང་ཚིགས་སྒློལ་འདློན་

གསུམ་ལ་ཆག་མེད་དུ་ཕེབས། བློ་གསར་བ་རྣམས་ལ་བློ་སྐྱེད་མང་དུ་གནང་། མཐར་རབ་བྱུང་

བཅུ་གཉིས་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་༡༧༠༧ལློའི་བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་གཅིག་ལ་རགས་ཡ་

མཚན་དང་བཅས་སྐུ་གཤེགས། 

རྭ་ལློ་ཙཱ་བ་རྡློ་རེ་གགས་པ། རེ་འདི་ཉིད་ཡབ་སགས་པའི་རྒྱུད་རྭ་སྟློད་དཀློན་མཆློག་རྡློ་རེ་དང་ཡུམ་

རྡློ ་རེ ་དཔལ་འཛོམས་གཉིས་ཀི ་སས་སུ་བློད ་མེ ་འབྲུག་སྤི ་ལློ ་༡༠༡༦ལློའི ་ཧློར ་



  1568  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཟླ༡༢ཚེས༡༠ཉིན་ལ་སྟློད་ལྷློའི་ཆ་སྙེ་ནམ་གང་ཡུལ་གཉའ་ནམ་ཡང་ཟེར་བ་དེར་སྐུ་འཁྲུངས། 

མཚན་ལ་ངློ་མཚར་འབྱུང་གནས་སུ་བཏགས། དགུང་ལློ་དྲུག་པ་ལ་ཡབ་ཀིས་ཀློག་བསབས་

པས་ཚེགས་མེད་དུ་མཁེན། དགུང་ལློ་བརྒྱད་པ་ལ་དབུ་ཅན་དང་། དབུ་མེད། ལཉྩ། ཝརྟུ། རྒྱ་

བལ་གི་ཡི་གེ་སློགས་བསབས། གསེར་དངུལ་རྡློ་ལྕགས་ཀི་བཟློ་དང་། གློས་དར་སྣམ་རས་

སློགས་འཐག་ཚེམ། ལྷ་བིས། འབུར་བཟློ། ས་རི། ར་རི་བ་ཐབས། པི་ཝང་། གིང་བུ། གླུ། གར་

སློགས་ཀང་མཁེན་པས་མཚན་ལ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་སུ་བཏགས། དགུང་ལློ་དགུ་པའི་ཚེ་

ཡབ་ཀིས་ཡང་དག་དང་ཕུར་པའི་དབང་བསྐུར་ནས་དེའི་རྒྱུད་ལས་གཞུང་འགེལ་ཊཱི་ཀ་མཆན་

བུ་དང་བཅས་པ་ལ་སྦངས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་པར་ཡབ་ཀི་བཀའ་ལར་ཇློ་མློ་དགེ་མ་ལྕམ་

ཁབ་ཏུ་བཞེས། མཐར་དགུང་གངས་བརྒྱ་དང་བཅུའམ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་བཞུགས་སློགས་

གསུང་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་མཆིས། རྭ་ལློའི་རྣམ་ཐར་ནང་རྭ་ལློ་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་སྣར་ཐང་

དགློན་པ་བཏབ་ཟིན་ཚུལ་དང་། མངའ་བདག་རེ་ལེས་མེ་འབྲུག་ལློར་ཆློས་འཁློར་ཆེན་མློ་

འཛུགས་སྐབས་རྭ་ལློ་དགུང་ལློ་རེ་གཅིག་ཏུ་ཕེབས་ཚུལ་གསལ། 

རྭ་ལློ་ཙཱ་བའི་གདུང་རེན། རྭ་ལློ་ཙཱ་བ་རྡློ་རེ་གགས་པ་སྐུ་ཚེའི་སྨད་དུ་ལྷ་སའི་ཤར་ཕློགས་ལན་ཟེར་

བའི་ལུང་པའི་མདར་བཞུགས་ཤིང་དེར་དགློངས་པ་རློགས་པའི་སྐུ་གདུང་མཆློད་རེན་ཞིག་

གཙང་པློའི་འགམ་དུ་ཡློད་པ་ལས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་སྐབས་ར་བ་ནས་སྟློང་པའི་དགློན་

ཤུལ་དེ་ཡིན། རྭ་ལློ་ཙཱ་བ་དགུང་ལློ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀི་ཐློག་སྐུ་གཤེགས། དེའི་སྐུ་གདུང་ནི་སྐུ་

གཤེགས་ཁའི་ཞལ་ཆེམས་ལར་གཙང་པློའི་འགམ་དུ་བཞེངས་པ་ལས་རེས་སུ་འབས་སྤུངས་

སགས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་གཙང་ཁང་ནང་རྡློ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པློ་དེའི་གཟུངས་བཞུགས་སུ་རྭ་

ལློའི་སྐུ་གདུང་ཧྲིལ་པློ་གདན་དྲངས་ནས་བཞུགས་ཡློད། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་

༡༨༨༦ ལློའི་བློད་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་བཞིའི་དགློང་མློ་སགས་ཁང་དུ་མེ་སྐྱློན་བྱུང་སྟེ་ནང་ཞུགས་

ཡློད་ཚད་ཚིག་ནས་ཕག་གཡས་པ་གཅིག་པུར་ལུས་པ་དེ་བཞིན་ད་ལའི་འཇིགས་བེད་ཀི་སྐུ་

བརན་གཟུངས་བཞུགས་སུ་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་ཡློད། 

རྭ་ཤེལ་དགློན། བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། དཀར་
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མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྭ་གསུམ། བསེ་རུ་དང་། ཁ་ཤྭ ཤྭ་བ་གསུམ་གི་རྭའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། གློང་སྨན་པས། རྭ་གསུམ་ཝ་

ཟུར་ཅན་ནི་བསེ་རུ་དང་། ཁ་ཤྭ་ཤྭ་བ་གསུམ་གི་རྭའི་མིང་ངློ་།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རཱ་ཧུ་ལ། [ལེགས]སྒ་གཅན། 

རཱཀྵ་མིག་མེད། འདྲ་བ་ལ་རྒྱུ་མཚན་བས་ནས་བཏགས་པའི་འབུ་གློག་མའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་

སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་

དཀའ་འགེལ་ལས། རཱཀྵ་མིག་མེད་ཅེས་འབུ་གློག་མའི་མིང་སྟེ། ངེས་ཚིག་ནི་རཱཀྵ་སིན་པློའི་སྐད་

དློད་ཡིན་པས་འདིས་འབུ་རྣམས་ཟ་བར་བེད་པས་ན་སིན་པློ་ཞེས་བཤད་ཅིང་། དེ་ལ་མིག་མེད་

པར་བཤད་པས་ན་མིག་མེད་ཅེས་ཟེར་ཏེ། རེ་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གིས་མཛད་པའི་ལེགས་བཤད་

རིན་པློ་ཆེའི་གཏེར་ལས། སློག་ཆགས་གློག་མ་མིག་མེད་ཀང་། མིག་ལན་གཞན་ལས་ལྷག་པར་

མགློགས། ཞེས་ཀང་འདི་ལ་གསུངས་པའློ།། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་

བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་གཅེས་བསྡུས་ལས། དུག་དང་མགློན་བུ་

བརག་ལ་རུ་རཱཀྵའི། འབས་བུ་གདློང་དྲུག་དགློས་ཀང་ར་བཤལ་འགར། རཱཀྵ་མིག་མེད་ཅེས་བར་

གློག་མ་དང་། ནློར་བས་རཱཀྵའི་འབས་བུ་གཏློང་ཞེས་ཟེར། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

བརླ། ལུས་ཀི་བརླ་ཤ འདུག་དུས་བརླ་མ་སྣློལ། 

བརླ་རང་། བརླ་ཤའི་རུས་པ། 

བརླ་སྐྱེས། [མངློན]① རྒྱ་གར་གི་ལུགས་ལ་རེའུ་རིགས། ② རྒློད་མ་ཁའི་མེ། 

བརླ་ཉྭ་སང་གསུམ་ལློག རང་པས་ཤུགས་ཀིས་བརིས་དྲགས་པའམ། རི་འགློར་འཛེགས་པ། ར་ལ་

ཞློན་དྲགས་པ་སློགས་ཀིས་བརླ་ཤ་དང་། རང་ཉྭའི་ཤ་རྒློད་རྣམས་གཟེར་བའི་མིང་། 

བརླ་ཉྭ་ལློག བརླ་ཉྭ་ལློག་དང་དློན་གཅིག 

བརླ་བརན། ①[རིང]ཁ་སྣློན། ② གསར་དུ་བསྣན་པའི་མིང་། 

བརླ་བསྣློལ་བ། བརླ་གཅིག་སྟེང་གཅིག་བཞག་པ། 

བརླ་བར། ལུས་ཀི་བརླ་གཉིས་ཀི་བར་མཚམས། མཇུག་མ་བརླ་བར་དུ་འཇུག་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརླ་བྱུང་། [མངློན]རེའུ་རིགས། 

བརླ་མེད། ①[མངློན]ཉི་མའི་ཁ་ལློ་པ། ② སྐྱ་རེངས་ཤར་བ། 

བརླ་རྨེན་ལྷག རྐྱེན་གང་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་བརླ་ནང་གི་རྨེན་བུ་ལ་ན་ཟུག་ཐློན་པའི་མིང་། 

བརླ་ཛར། ལུག་གི་བརླ་ཤའི་ཐློག་ཏུ་ཡློད་པའི་བལ་རྩུབ་ཅིང རིང་པློ། 

བརླ་མཛེས། བརླ་ཤ་དབིབས་མཛེས་པ། 

བརླ་རུས། བརླ་ཡི་རུས་པ། 

བརླ་རེངས། རླུང་ནད་ཅིག 

བརླ་ལེགས་ཟླུམ་པློ། བརླ་ཤ་དབིབས་རིལ་རིལ། 

བརླ་ཤ ① རང་པའི་བརླ་སང་གི་ཤ ② པུས་མློའི་ཡན་ཆད་དང་ཚང་རའི་མན་ཆད་ཀི་བར། 

བརླག་སྟློར། ① ཆ་མེད་དུ་གར་བ། དངློས་པློ་བརླག་སྟློར་དུ་སློང་བ། ② རྐུན་མར་ཤློར་བ། ཇག་

རྐུན་གི་ལག་པར་བརླག་སྟློར་མ་ཡིན་པ། 

བརླག་དློར་ཤློར་བ། རྐུ་ཤློར་བ། 

བརླག་པ། ① བརླགས་པ། བརླག་པ། འབློར་བའམ་སྟློར་བ། འཕློ་བརླག བློར་བརླག ར་ལུག་

བརླགས་རེས་ལྷས་རར་ཉམས་གསློ་བེད། ② རླློག་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བརླགས་པ། ① རླློག་པའི་འདས་པའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག ② བརླག་པའི་འདས་པ། 

བརླང་། ངན་རེངས་ཅན། 

བརླང་པློ། རྩུབ་པློ་དང་རིང་པློའམ་གློང་པློ། སྤློད་པ་བརླང་པློ། བསིང་ཚིག་བརླང་པློ། གཤིས་རྒྱུད་

བརླང་ཆེ་བ། 

བརླང་པློའི་སེམས། [མངློན]ཞེ་སང་དང་ཁློང་ཁློ། 

བརླང་སྤློད། རྩུབ་སྤློད་དམ་མ་རུངས་པའི་སྤློད་པ། 

བརླང་མློ། བུད་མེད་གཏུམ་མློ། 

བརླང་ཚིག ཚིག་རྩུབ་པློ། 

བརླངས། བརླང་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། 
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བརླན་པ། རླློན་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ཆུས་རླློན་པ་བས་པའི་དློན་ཏེ། བརླན་བའི་ཀློ་བ། 

ཀློ་གློང་ཆུས་བརླན་ནས་མཉེ་ཞེས་པ། 

བརླན་པློ། [རིང]ཚུབ་ལས། 

བརླབ་པ། རླློབ་པའི་མ་འློངས་པ། 

བརླབས་པ། རླློབ་པའི་འདས་པ། 

བརླམ། བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ། ཕི་རྐྱེན་གིས་བློ་སེམས་ངན་པར་བསྒྱུར་བའམ་དབང་

པློ་རྨློངས་པར་བས་པའི་དློན་ཏེ། བརླམ་བའི་ཡིད་ཅེས་པ། ད་ལ་བར་རླློམ་དང་འདས་པར་

བརླམས། སྐུལ་ཚིག་ལ་རླློམས་འབི། དཔེར་ན། སེམས་རླློམ་མཁན། སེམས་བརླམས་ནས་

རྨློངས་པར་བས། 

བརླམ་པ། རླློམ་པའི་མ་འློངས་པ། 

བརླམས་པ། ① རླློམ་པའི་འདས་པ། ② ང་རྒྱལ། 

བརླིང་། རླིང་གི་མ་འློངས་པ། 

བརླིང་པློ། ① བརན་པློ་དང་། འགྱུར་བ་མེད་པ། རང་བཞིན་བརླིང་པློ། གློམ་པ་བརླིང་པློ། རྣམ་

འགྱུར་བརླིང་པློ། ཐབས་ཤེས་ཟབ་བརླིང་བརན་གསུམ་དང་ལན་པ། བསམ་པ་རི་བློ་ལར་བརན་

པློ་དང་བརླིང་པློ། ② ཟབ་པ། མི་བརླིང་པློ། བློ་གློས་བརླིང་པློ། 

བརླིང་བ། བརླིང་པློ་དང་འདྲ། 

བརླིངས། རླིང་གི་འདས་པ། 

བརླུག་པ། [རིང]རླུག་པའི་མ་འློངས་པ། 

བརླུགས་པ། [རིང]རླུག་པའི་འདས་པ། 

བརླུབ། བརླུབ་རྒྱུ་སྟེ། སྦུབས་སུ་གཞུག་རྒྱུ

བརླུབས། བརླུབས་ཟིན་པ་སྟེ། སྦུབས་སུ་བཅུག་ཟིན་པ། 

བརླློང་། རླློང་གི་མ་འློངས་པ། 

བརླློངས། རླློང་གི་འདས་པ། 
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 ༼ལ༽

ལ།  བློད་ཡིག་གསལ་བེད་ཉེར་དྲུག་པ་འདིའི་ང་རློ་བཀགས་ཚུལ་ལ་སྐྱེ་གནས་སློ་དང་། བེད་པ་ལྕེ་

རེ། ནང་གི་རློལ་བ་སློ་དང་ལྕེ་རེ་ཅུང་ཟད་ཕད་པ་དང་། ཕིའི་རློལ་བ་སློག་ཆུང་སྒ་ལན། ① མིང་

གཞི་ལས་མློ་གཤམ་ཡི་གེ ② རེས་འཇུག་ལས་མ་ནིང་ཡི་གེ ③ མིང་གཞི་འགའ་ཞིག་ཡས་

མས་འདློགས་བེད་ཀི་ཡི་གེ་ཞིག་གློ ④ གེན་དུ་འགློ་སའི་རི་ལམ། ལ་བརྒལ་བ། ལ་བརྒྱབ་ཆུ་

བརྒལ། ལ་ལ་འཛེག་པ། སྤང་ཀིས་ཤ་ཟ་བ་མཐློང་ཡང་ལ་བརྒྱབ་པ་མ་མཐློང་། ⑤ མཚམས་སྦློར་

དང་མཚམས་སྦློར་ལྷག་བཅས་ལ་འཇུག་པའི་ཚིག་ཕད་དང་། ལ་དློན་གི་ཕད་ཅིག་བཅས་གློ 

ལ་ཀིས། ཡི་གེ་དང་པློའི་ཐློག་ཏུ་སྒ་གདངས་ལྕི་བ་འཇློག་ཅིང་ཀློག་ན་བ་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང་། རི་ལ་

འཛེགས་ནས་རིའི་རེ་བརྒལ་ཐུབ་པའི་དློན་ཡིན། དཔེར་ན། སང་ཉིན་ང་ཚོ་ལྷ་སར་འགློ་བའི་

ལམ་བར་ལ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཀིས་རྒྱུ་ཡློད་པ་རེད། ཅེས་བ་བེད་ཐ་དད་པ་དང་། ཁིས་ཞེས་པ་དེའི་

ཁ་གཏད་དུ་ཡློད་པའི་ཐ་མི་དད་པའི་བ་ཚིག་ཡིན། ངས་འབད་བརློན་བས་ཏེ་ལ་ཀིས་སར་སློང་

ཡང་ལ་མཐློ་དྲགས་ཏེ་ཁིས་མ་སློང་། ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

ལ་སྐུད། ཟར་མ་ལས་བཟློས་པའི་སྐུད་པ་ཞིག 

ལ་ཀླུང་། ལ་དང་ཀླུང་ཞེས་རི་བློ་དང་ཐང་། 

ལ་ཁ། ལ་རེ། ལ་ཁའི་ཉི་མ། ལ་ཁའི་ས་སྲུང་། 

ལ་ཁ་དགློན། ①བཏབ་མཁན་དང་བཏབ་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ལྷློ་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལ་ཁ་དགློན་ནི། ②དགློན་པ་རིང་པའི་མིང་ལ་ལ་ཁ་འབྲུག་གགས་དགློན་ཞེས་ཟེར། དགློན་འདི་ཐློག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

མར་འདེབས་སྐབས་འབྲུག་གགས་པས་འབྲུག་གགས་དགློན་ཞེས་ཐློགས་པ་བཤད་སློལ་འདུག 

དགློན་འདི་གཏེར་ཆེན་གསང་སགས་གིང་པའི་ལུང་བསྟན་ལར་གྲྭ་རྒན་བདུན་གིས་ལས་འགན་

བཞེས་ནས་བཏབ་ཅེས་པ་ཙམ་ལས་བཏབ་དུས་ནམ་ཡིན་མི་གསལ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་

ས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༢༨ལློར་ཁློད་སྤུངས་ས་རབས་ཉེར་བཞི་པ་གཡུང་དྲུང་བསྟན་འཛིན་གིས་

དབ་ཁྱུང་དུ་དགློན་སར་བཅློས་ནས་དགློན་པ་གསར་དུ་བཏབ། བཤད་སྒྲུབ་རབ་བརན་གིང་

ཞེས་མཚན་གསློལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལ་ཁད། ལ་ཁད་ཀི་ཉི་མ་ཞེས་ནུབ་རི་ནས་བཞུད་ལ་ཁད་ཡློད་པའི་ཉི་མ། 

ལ་ཁི། ① ལུས་བློངས་དང་ཁ་ཆེ་ལ་སྤུ་རིང་བའི་ཁིའི་རིགས་ཤིག ② ཤློ་ཁི། 

ལ་ཁལ། སར་ར་ིཁུལ་དུ་སྨན་དང་མ་ེཤངི་སློགས་འཐུ་བར་འགློ་སྐབས་སློན་ནས་སྤད་དགློས་པའ་ིཁལ་རགིས། 

ལ་མཁར། རྒྱ་སྐྱེགས་ཀི་སྙིགས་མ་སློར་བཤད་བས་ནས་བཟློས་པའི་བསར་བུའི་མིང་སྟེ། སློག་པློ་

ལུང་རིགས་བསྟན་དར་གིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་བརྡ་བཀྲློལ་ལས། རྒྱ་ཚོས་ཀི་རློ་མ་ལ་

བཟློས་པ་སྟེ་དེའི་བསར་བུ་ལ་མཁར་ཟེར། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལ་ག ལློ་གཉིས་ལློན་པའི་ལུག་གི་མིང་། 

ལ་གར། ར་ནད་ཅིག ར་ལ་ཆམ་པའི་ནད་ཕློག་ན་དེའི་མིང་ལ་ཁག་ལློ་ཟེར། ཁག་ལློ་ཡུན་རིང་པློར་

མ་དྲག་པ་རྒས་ན་གློ་བར་རྣག་བསགས་པ་རྣམས་སྣ་ནས་ཕིར་དློན། མིག་ནང་དུ་ཧློབ། རྩྭ་མི་

བཟའ་ཞིང་སྒུར་རེ་བསད། གློམ་པ་འདེགས་འཇློག་དཀའ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་ནི་ར་ནད་ལ་གར་

གི་རགས་ཡིན།

ལུ་གུ་དགློན། དགློན་པ་བཏབ་ལློ་དུས་མི་གསལ། དགློན་པ་འདེབས་མཁན་སྟློང་འཁློར་ཞབས་དྲུང་

སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལ་གློར། མགློགས་པའམ་སྐྱེན་པ། ལམ་དུ་ལ་གློར་ཕིན་པ། 

ལ་སློ། ལ་རེའི་ཉག་ཀ 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལ་གླུ། ལ་གཞས་དང་དློན་གཅིག 

ལ་རྒྱ། ① རང་ཕློགས་ཀི་ཤ་ཞེན། མི་རིགས་ཀི་ལ་རྒྱ། ལ་རྒྱ་ཆེ། ལ་རྒྱ་ཤློར་བ། དགའ་ཉེའི་ལ་རྒྱ་

འཚོ་བ། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལ་རྒྱ་དང་བདག་དབང་ཤློར་བ། མིའི་སྙིང་རུས་ཉམས་ན་ལ་རྒྱ་འཆློར། 

རའི་ཤ་ཤེད་ཉམས་ན་བང་རལ་འཆློར། ② སྤི་བཏང་ངམ་སྤིར་ན། ལ་རྒྱ་བཤད་ན། 

ལ་རྒྱབ། རི་བློ་བརྒལ་བའི་དློན་ཡིན། དཔེར་ན། ལ་རྒྱབ་ཅིང་མཐུ་དུ་བབ་དགློས། ལ་བུའློ།། 

ལ་ས་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༧༥༠ལློར་འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ་

འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་

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

ལ་སྒ་འཇུག་ཡུལ་བརྒྱད། ལ་དློན་ཡི་གེ་བདུན་གི་ནང་ནས་ལ་སྒ་འཇུག་ཡུལ་བརྒྱད་ནི། ༡ རྣམ་

དབེ་གཉིས་པ་ལས་སུ་བ་བ། ༢ རྣམ་དབེ་བཞི་པ་དགློས་ཆེད། ༣ རྣམ་དབེ་བདུན་པ་གནས་

གཞི། ༤ སྡུད་པ། ༥ མཚམས་སྦློར། ༦ སྨློན་པ། ༧ ཚད་འཛིན། ༨ཚེ་སྐབས་བཅས་སློ།། 

ལ་སྒ་མཚམས་སྦློར། ཚིག་ཕད་ལའི་འཇུག་ཚུལ། རི་བློ་མཐློ་ལ་རི་ཤིང་རྒྱས། མགློ་ཆེ་ལ་མཇུག་

མ་ཆུང་། མགློ་ཚོད་ལ་མ་ཚོད། 

ལ་དགུ རི་བློ་ཞིག སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་རྔ་པ་རློང་ན་ཡློད། 

ལ་དགུ་ཀླུང་དགུ། ལམ་གི་མིང་དང་། ལམ་ཐག་ཤིན་ཏུ་རིང་ཞེས་པའི་དློན་ལའང་འཇུག

ལ་དགུ་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མཚོ་སྣ་རློང་ཁློངས་མློན་ཡུལ་དུ་ཡློད་པའི་ལ་ཞིག 

ལ་དགུ་ལུང་དགུ ① རིའི་ལ་དགུ་དང་ལུང་པ་དགུ་སྟེ་ལ་ལུང་འབེལ་མ་མང་བའི་དློན། ② རས་ཀི་

རིགས་བཤུར་མ་ཟེར་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་མིང་། 

ལ་མགློ ① རི་མགློའམ་ལ་རེ། ② ལ་ཡིག་གི་མགློ་ཅན་ཏེ། ལློག་ལྒང་། ལྤགས་ལ་སློགས་ལ་བུ། 

ལ་མགློ་ཅན་གི་ཡི་གེ་བཅུ། གསལ་བེད་སུམ་ཅུའི་ནང་ཀ་ག་ང་ཅ་ཇ་ཏ་ད་པ་བ་ཧ་བཅས་ནི་ལ་མགློ་

ཅན་ཡི་གེ་བཅུའློ།། 

ལ་དག་ལྷག་བཅས། མཚམས་སྦློར་ལྷག་བཅས་ལ་ཇུག་པའི་ལ་ཡིག ལག་པ་བཀྲུས་ལ་ལློ་བཟས། 

མིག་གིས་བལས་ལ་ཡི་གེ་བིས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལ་བརྒྱབ་པ། རི་ལས་བརྒལ་བ་དང་། དཔེའི་སློ་ནས་ཚད་ལས་འདས་པའི་དློན་ལའང་། 

ལ་བརྒྱབ་ལུང་བརྒྱབ། དློན་མེད་ཀི་སྐད་ཆ་ལབ་ལབ་བས་པ། 

ལ་ངན་པློ། རི་ལ་ཐག་རིང་པློ་འཛེག་དགློས་པའི་དློན། 

ལ་ངེ་ལིང་ངེ་། ལིང་ལིང་ལ་ལློས། 

ལ་ངློས་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། 

ལ་ལྔ་མཚོ། མཚོ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཁློངས་སྤུ་ཧྲེང་རློང་གི་དབུས་སུ་ཡློད། 

ལ་གཅན། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མཚམས་དང་ས་མཚམས་སུ་བསྡུས་པའི་ཚོང་ཁལ་རིགས་ཤིག་གི་མིང་། 

ལ་གཅན་པ། ① ལའི་ཤློ་གམ་པ་སྟེ་ལ་ཁལ་དུ་སྡུད་མཁན། ② ལ་སྲུང་མཁན། 

ལ་ཆ། ① གནའ་དུས་ཡི་གེ་སློགས་དམ་རྒྱའི་ཁ་སྦར་ཡས་ཞིག་ཡིན། ② རྒྱ་སྐྱེགས་སྙིགས་མ་སྟེ། རློ་

ཁ་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་གློ་ནད་དང་། མཁལ་ནད། འགམས་ཚད་སློགས་ལ་ཕན། 

ལ་ཆུ། རློ་སྐྱུར་བའི་རི་སྐྱེས་སློ་ལློ་ཞིག

ལ་ཆུང་། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཁློངས་སྐྱིད་རློང་རློང་གི་ལྷློ་ནུབ་མཚམས་སུ་ཡློད། 

ལ་ཆེན། མ་གཞི། ལ་ཆེན་ཡིན་ལུགས་བཤད་པ་ལ་བུའློ།། 

ལ་འཇམ། ① རྐུན་མ་དང་གཅན་གཟན་སློགས་ཀི་གནློད་འཚེ་མེད་པའི་ལ་ལམ་འགིམ་འགྲུལ་བདེ་

པློ། ② ལ་ལམ་བདེ་པློ། 

ལ་འཇློར། མེ་ཤིང་སང་འགློག་བེད་ཀི་འཇློར་ཞིག 

ལ་ཉག ལ་ཁ་དམའ་སའམ་ལ་རེའི་ཉག་ཀ

ལ་ཉག་མཛོ་གཟེངས། ལ་མློས་ཉག་ཙམ་དང་མཛོ་བློས་གཟེངས་ཙམ་སྟེ། མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་

གཉིས་ཀས་བསམ་ཤེས་བེད་དགློས་པའི་དཔེ། 

ལ་ཉེ། ① རགས་མཚན། ② ནུས་མཐུ། མི་དེ་ལ་ལ་ཉེ་ཡློད་ལ་བུ། 

ལ་ཉུངས། ལ་ཕུག་དང་ཉུངས་མ་ཞེས་པའི་ཚིག་སྡུད། 

ལ་ཏ། ① སྐུད་པའི་རིགས་ཤིག ② དར་རས་སབ་མློ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལ་ཊ། དུང་ལས་བཟློས་པའི་ནད་པའི་ཆུ་རགས་བླུག་སྣློད། 

ལ་སྟློང་། རི་སྟློང་སྟེ། མི་ཕྱུགས་ཁང་གུར་སློགས་གང་ཡང་མེད་པའི་ལ། 

ལ་སྟློད། གཙང་ལ་སྟློད་ཅེས་པ་དེང་དུས་དིང་རི་རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད་པ་སས་ཆ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན།

ལ་སྟློད་དཀློན་མཆློག་མཁར། སགས་འཆང་དཔྱལ་རྒྱལ་བ་གྲུབ་ཀི་གདུང་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས། 

འཁྲུངས་དུས་མ་གསལ། མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པློའི་སློབ་མ་མཆློག་ཏུ་གྱུར། བ་མ་ཁྱུང་པློ་ལ་མངའ་

བདག་མཻ་ཏྲི་པའི་ཤངས་ཚལ་གིས་བིས་པའི་མགློན་པློ་ཕག་དྲུག་པ་ཡུམ་འཁློར་བཞི་དང་

བཅས་པའི་ཞལ་ཐང་རྒྱ་རིས་རློད་མེད་ཅན་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་སྟློད་ལ་དད་རེན་དུ་གནང་བར་བ་

མའི་རེན་སློབ་མས་ཁུར་བ་འློས་སྙམ་ནས་མ་ཁེར་ཞིང་ཤངས་མགློན་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་

དགློང་མློ་ཞལ་ཐང་དེ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་ནས་པང་དུ་བྱུང་བས། དེང་སང་ཡང་འཕུར་ཐང་དུ་

གགས་པ་དེ་གནས་རིང་གི་ལི་མ་ལྷ་ཁང་དུ་བཞུགས་སློ། སྤིར་ལ་སྟློད་པ་དཀློན་མཆློག་མཁར་

ལ་བཀའ་བབས་པ་ནི་གུ་ཆློས་དྲུག་གི་དབང་བིན་རླབས་ཁིད་དང་བཅས་པ། བཀའ་སྲུང་

མགློན་པློའི་སྐློར་ལ། བ་མ་མགློན་པློ་དབེར་མེད་ཀི་བིན་རླབས། གིབ་སེལ། ལྷ་བཞི་བ་མ་དྲིལ་

སྒྲུབ། མགློན་མཐིང་། གཏློར་དབང་བར་ཆད་ཀུན་སེལ། མགློན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ། 

མགློན་དམར་དབང་གི་རྒྱལ་པློ། མགློན་ལང་ཚེ་ཡི་བདག་པློ། མགློན་སེར་གུར་གུམ་མདློག་

ཅན། མགློན་པློ་འཆིང་ཁ། གསང་སྒྲུབ་ཡུམ་ཅན་མགློན་པློ་རྒྱན་ཅན་སློགས་མགློན་བཀའ་བཅུ་

གསུམ། བ་མ་མགློན་པློ་དབེར་མེད་ཀི་ཁིད། རཱ་ཧུ་ལ་ནས་བརྒྱུད་པའི་སྐུ་དངློས་ལ་བརེན་པའི་

ལྔ་ཁིད། མ་ཻཏྲི་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་འཁློར་ལློ་བཞི་ཁིད། མ་ཻཏྲི་ནས་བརྒྱུད་པའི་མཁའ་སྤློད་དཀར་

མློ་དང་། མགློན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་གཉིས་ཀི་འཁློར་ལློ་བཞི་ལ་བརེན་པའི་ཚེ་ཁིད་

སློགས་ཀི་བཀའ་བབས། ཕག་དྲུག་ཡེ་ཤེས་མགློན་པློའི་རྣམ་གངས་ཙམ་ཞིག་བཤད་ན། སློབ་

དཔློན་མདློག་སྟློད་པ་དང་། དགེ་སློང་ལྷུན་གྲུབ་གགས་པས་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུའི་བག་ར་

མགློ་གདློང་གི་འློག་ནས་སྤན་དྲངས་པའི་ར་མགིན་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ཞི་ཁློ་རིགས་འདུས་

བཀའ་བརྒྱད་ཡློངས་རློགས་སུ་བསྒྲུབས་པའི་སྐློར་གི་ཆ་ལག་ལ་ཕག་དྲུག་པ་ཡློངས་རློགས་

ཏེ། རྒྱས་པ་ཛམ་བ་ལ་དཀར་པློ་འབྲུག་བཞློན་ལྷ་ཞེ་ལྔ། རྒྱལ་པློ་ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་དང་། 



  1577  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སློགས་ཐློག་མར་དགེ་བའི་ལྷ་དྲུག ལས་ཀི་ར་མགིན་དང་། སས་ར་ཕུར་ཏེ་བར་དུ་

དགེ་བའི་ལྷ་གཉིས། ལྷ་མློ་རིག་བེད་བཞི་སློགས་མཐའ་མར་དགེ་བའི་ལྷ་བཅུ། གསང་བ་མ་ཧཱ་

ཀ་ལ་ལ། ཕག་དྲུག་པ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གི་དབང་སློགས་སློ། ཞེས་ཇློ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་མང་ཆློས་

འབྱུང་ལས་གསུངས། 

ལ་སྟློད་དགློན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་སྟློད་ཙམ་དུ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་

གཉིས་པ་ཀརྨ་པཀྵ�ས་བཏབ། ཤར་ཕློགས་སྤུངས་རིའི་སྒྲུབ་སེ་ཞེས་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བསྟན་

པ་དར་རྒྱས་ཆེ། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་དུས་སྨད་ཙམ་ན་དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་

གཞུང་གསར་པའི་སྐབས་སུ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་ལི་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལ་སྟློད་སྤི་ཁབ། བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༩༥༤ལློར་ཤེལ་

དཀར་ཏེ་མངའ་རིས་ཁུལ་རློང་སློད་སྦྲེལ་པློར་བསྐློ་གཞག་བས་ཏེ་ཤེལ་དཀར་དང་། མཁར་ར། 

རློང་ཤར། རློང་དགའ། སྐྱིད་གློང་། གཉའ་ནང་། ས་དགའ། འབློང་པ་བཅས་ཀི་ཁབ་ཁློངས་

འགན་དབང་ལས་དློན་གལ་ཆེའི་རིགས་མ་གཏློགས་དེ་བིངས་ཞི་དྲག་གི་སྤི་འདློམས་ལ་སྟློད་

སྤི་ཁབ་ནས་ཐག་གཅློད་བེད་དགློས། 

ལ་སྟློད་བང་། ས་སྐྱ་རློང་གི་ས་ཆ་སར་བློད་ཁི་སྐློར་བཅུ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

ལ་སྟློད་དམར་པློ། ལ་སྟློད་པ་དམ་པ་དམར་པློ་ཞུ་བའི་གསང་སགས་རིང་མའི་གཏེར་སྟློན་ཞིག བ་

མ་འདི་ཡིས་ལམ་འབས་དང་སྦློར་དྲུག་རློགས་ཆེན་གསུམ་བསེས་པ་ལ་ལ་སྟློད་དབང་རྒྱལ་

ཀི་ལམ་འབས་ཞེས་པ་ཞིག་ཀང་བྱུང་།

ལ་སྟློད་ལྷློ། ས་སྐྱ་རློང་གི་ས་ཆ་སར་བློད་ཁི་སྐློར་བཅུ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

ལ་གཏམ་ལུང་གཏམ། དློན་མེད་ཀི་སྐད་ཆའམ་ངག་འཁལ། ལ་གཏམ་ལུང་གཏམ་ཁློ་ནར་བརེན་

ནས་ཉི་མ་སྐྱེལ་བ་ལ་བུའློ།། 

ལ་བཏགས། ཡི་གེའི་སྨད་འདློགས་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག ཀ་ག་བ་ཟླ་རླ་ས་དྲུག་ལ་བུ། 

ལ་བཏགས་ཅན་གི་ཡི་གེ་དྲུག གསལ་བེད་སུམ་ཅུའི་ནང་ནས་ཀ་ག་བ་ཟ་ར་ས་དྲུག་ནི་ལ་བཏགས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཅན་གི་ཡི་གེ་དྲུག་གློ

ལ་ཐག རིའི་གེན་ཐུར་གི་བར་ཐག་གི་ཚད། ལ་ཐག་རིང་པློར་རང་པས་བགློ་ལ་བུའློ།། 

ལ་ཐང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྨད་ཙམ་ན་བང་གཏེར་རིག་འཛིན་རྡློ་རེ་ཐློགས་མེད་ཀིས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལ་ཐིགས། ① ལ་ཆ་མེས་བཞུས་པའི་ཐིགས་པ། ② སར་མིའི་གཟུགས་པློར་ལ་ཐིགས་བརྒྱབ་སྟེ་

ཁིམས་གཅློད་གཏློང་བའི་སློལ་ངན་ཞིག

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

དབིན་སྐད་དུ་latinཟེར། 

ལ་ཐིན་རྒྱས་པA། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་latin extemded aཟེར། 

ལ་ཐིན་རྒྱས་པB། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་latin extended b ཟེར། 

ལ་ཐུ། ལ་དུ་དང་འདྲ། 

ལ་ཐུར། ཡར་འགློའི་ལ་དང་མར་འབབ་ཀི་ཐུར། ལམ་དུ་ལ་ཐུར་མང་པློ་བརྒྱབ་སྟེ་ཕིན་ལ་བུ། 

ལ་ཐེལ། ལ་ཆའི་སང་ལ་བརྒྱབ་པའི་ཐེལ་ཙེ། 

ལ་ཐློག་སར། དགློན་པ་འདི་སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་སིངས་ཁ་དགློན་པའི་དགློན་ལག་ཡིན། འདམ་

གཞུང་དུ་སིངས་ཁ་དགློན་པའི་སར་ཁག་ལྔ་ཡློད་པ་ནི་ལ་ཐློག་སར། ཟམ་གསར་སར། སྦུག་པ་

སར། སང་ཁ་སར། འདམ་གཞུང་སར་བཅས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལ་ཐློག་དགློན། མིང་གཞན་ཞག་གཅློད་དགློན་ཟེར། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་

༡༥༣༠ལློར་ཞག་གཅློད་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བཟང་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་

ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལ་ཐློད། མགློ་ལ་དཀྲི་བའི་རས། 



  1579  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལ་ཋ། ལ་ཊ་དང་འདྲ། 

ལ་ད། ལ་ཏ་དང་འདྲ། 

ལ་དུ། ལ་ཆེན་པློ་རྒྱབ་སྐབས་ཟ་རྒྱུའི་ཟས་རིགས་ཤིག་གི་མིང་། འློ་མ། སྦྲང་རི། ཀ་ར། བུ་རམ། ཏིལ་

སྣུམ། མར། འཆུར་བ། རྒུན་འབྲུ་བཅས་བརྒྱད་སྦར་བའི་ཁ་ཟས་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་གི་མིང་། 

ལ་དུག [མིང་ཚིག ]ས་མཐློའི་ཡུལ་དང་དང་། རི་མགློ་མཐློན་པློ་རྣམས་སུ་སེབས་སྐབས་མགློ་བ་

དང་། ཞེན་པ་ལློག་སྟེ་སྐྱུག་མེར་བེད་པ་སློགས་ཀི་ནད་རགས་འབྱུང་བའི་ཡུལ་ནད་ཀི་རིགས་

ཤིག རྒྱ་སྐད་དུ། 高山反应 ཟེར། 

ལ་དུག་ན། [བ་ཚིག ]ས་མཐློའི་རྐྱེན་གིས་ལུས་ཁམས་ཀི་དབུགས་དང་འབྱུང་བའི་རས་རིགས་ལ་

ཤུགས་ཐེབས་ཏེ་ནད་རགས་དངློས་སུ་བྱུང་བ།

ལ་དློང་གི་ནེ་ཐང་། ལྷ་སའི་ནུབ་ཕློགས་ཀི་རྩྭ་ཐང་ཞིག

ལ་དློན། རྣམ་དབེའི་རྐྱེན་སུ་ར་རུ་དུ་ཏུ་ན་བཅས་ལ་དང་འཇུག་པ་ཕལ་ཆེར་འདྲ་བས་བདུན་པློའི་སྤི་

མིང་དུ་ལ་དློན་བཏགས་པ་དང་། དེ་དག་གི་སྒ་སྦློར་སྐབས་རེས་འཇུག་དང་ཡང་འཇུག་སའི་

མཐར་སུ་དང་། རེས་འཇུག་ག་བ་གཉིས་དང་ཡང་འཇུག་ད་དྲག་མཐར་ཏུ། རེས་འཇུག་ང་ད་ན་མ་

ར་ལ་ད་དྲག་མཐར་དུ། རེས་འཇུག་འ་དང་མཐའ་མེད་མཐར་ར་དང་རུ་གཉིས་གང་བདེ་སྦློར་ལ། 

ལ་ན་གཉིས་རེས་འཇུག་དང་ཡང་འཇུག་ལ་ལློས་མི་དགློས་པར་སྐབས་ཐློབ་ཀིས་འཇུག་ཅིང་། དེ་

དག་གི་དློན་སྦློར་ནི་རྣམ་དབེ་གཉིས་པ་དང་བཞི་པ་བདུན་པ་དེ་ཉིད་ཚེ་སྐབས་ལྔ་ལའློ།། 

ལ་དྭགས། ཡུལ་ཞིག བློད་ཡུལ་ནུབ་ཕློགས་ཀི་མཐའ་ཁུལ་ཏེ། སྟློད་མངའ་རིས་བསྐློར་གསུམ་གི་

ཡ་གལ་ལ་དྭགས་གངས་ཀིས་བསྐློར་ཞེས་པའི་ཡུལ་དེ་ཡིན། དེང་དུས་རྒྱ་གར་གི་མངའ་

ཁློངས་དང་། ཆ་ཤས་ཙམ་པ་ཀི་སི་ཐན་གི་ཁློངས་སུ་ཚུད་ཡློད། 

ལ་དྭགས་རྒྱལ་རབས། ལ་དྭགས་རྒྱལ་རབས་ལས་གསལ་བ་ལར་ན། ༡༽ མངའ་བདག་འློད་སྲུང་

གི་སས་མངའ་བདག་དཔལ་འཁློར་བཙན། ༢༽ འདི་ཡི་བཙུན་མློ་ཆེ་པའི་སས་སྐྱིད་ལེ་ཉི་མ་

མགློན་དང་། ཆུང་བའི་སས་ཁི་བཀྲ་ཤིས་བརེགས་པ་དཔལ་གཉིས་ལས། ཡབ་མངའ་བདག་

དཔལ་འཁློར་བཙན་བློན་པློ་སྟག་རེ་གཉགས་ཀིས་བཀྲློངས་པའི་སྐབས་སས་ཉི་མ་མགློན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མངའ་རིས་སུ་བློས། བློན་པློ་སྣང་པ་ཚབ་རིན་ཆེན་དང་ཅློག་རློ་ལེགས་སྒ་ལྷ་ལེགས་གཉིས་ཀི་

བུ་མློ་བཙུན་མློར་བངས་ནས་བཙུན་མློ་ཅློག་རློ་བཟའ་ལ་བུ་གསུམ་བྱུང་སྟེ། དཔལ་ལེ་རིག་པ་

མགློན། བཀྲ་ཤིས་ལེ་མགློན། ལེ་གཙུག་མགློན་གསུམ་བྱུང་། ཐབས་མཁས་ཀི་སྤློད་པས་མངའ་

རིས་སྐློར་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུས། སས་ཆེ་བ་དཔལ་ལེ་རིག་པ་མགློན་ནས་ལ་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་

བརྒྱུད་རྣམས་བྱུང་ཞིང་། འབིང་པློ་བཀྲ་ཤིས་ལེ་མགློན་ལས་བརྒྱུད་པ་བྱུང་མིན་མི་གསལ། པུ་

རངས་རྒྱལ་པློ་བས། ཆུང་བ་ལེ་གཙུག་མགློན་ལས་མངའ་རིས་ཡ་ཚེའི་རྒྱལ་བརྒྱུད་རྣམས་

བྱུང་བ་ཡིན། ༣༽ ཉི་མ་མགློན་གི་སས་ཆེ་བ་དཔལ་ལེ་རིག་པ་མགློན། འདིའི་མངའ་རིས་མང་

ཡུལ། འབངས་གཏུ་ནག་ཅན། ཤར་རུ་ཐློགས། གསེར་ཁ་འགློག་ལད་ཀི་ལེ་མཆློག་དཀར་པློ། 

མཚམས་ཀི་རྭ་བ་དམར་པློ། ལྤམ་ལེ་ཡི་མིག་གི་ཕ་བློང་ལ་མགློ་བར། ནུབ་ཁ་ཆེའི་ལ་ར། ལྷློ་

བུག་པ་ཅན་ཡན་ཆད། བང་གཡེར་ཁ་གློག་པློ་ཚུན་ཆད་ལ་མངའ་བསྒྱུར། བཀྲ་ཤིས་མགློན་

གིས་གུ་གེ་པུ་ཧྲེངས་དང་བཅས་པ། ལེ་གཙུག་མགློན་གིས་བངས་དཀར་སློ་གསུམ། སི་ཏི། སི་

ལྕློག་བཅས་ལ་མངའ་བསྒྱུར་བ་ཡིན། ༤ ༽ དཔལ་ལེ་རིག་པ་མགློན་གི་སས་འགློ་མགློན་དང་

ཆློས་མགློན་གཉིས། ༥༽ འགློ་མགློན་གི་ལྷ་ཆེན་གགས་པ་ལེ། ༦༽ ལྷ་ཆེན་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ། ༧༽ ལྷ་ཆེན་རྒྱལ་པློ། འདིའི་དུས་མངའ་རིས་སུ་དགློན་པའི་དབང་པློ་ལི་ཀིར་ཆློས་སེ་

བཏབ། ༨༽ ཆེན་ཨུཏྤལ། འ དིའི་དུས་སུ་ལ་དྭགས་ཀི་དམག་འཁིད་ནས་ཞུང་ཏིའི་ཡུལ་བངས། 

གཞན་ཡང་ག་བློ། པུ་ཧྲེངས་མན་ཆློད། ལྷློ་ཕློགས་བེ་སང་གི་ཡུལ་ཆུ་ལ་མེ་འབར་ཚུན་ཆད། 

ནུབ་ར་གན་འགེང་ཤིང་སྟག་ཁུ་ཚུར་ཡན་ཆློད། བང་ཕློགས་ཀ་བྲུས་མན་ཆད་མངའ་འློག་ཏུ་

བསྡུས་ནས་ལློ་ལར་ཁལ་ལེན། ༩༽ དེའི་སས་ལྷ་ཆེན་ནག་ལུག དེས་སྟག་གི་ལློ་ལ་ལྤན་ལར་

མཁར་བརིགས། འབྲུག་གི་ལློ་ལ་ཁ་ལ་རེ་བརིགས། ༡༠༽ དེའི་སས་ལྷ་ཆེན་དགེ་བེའམ་དགེ་

བ་འབུམ། ༡༡༽ དེའི་སས་ལྷ་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་མགློན། ༡༢༽ དེའི་སས་ལྷ་རྒྱལ། ༡༣༽ དེའི་

སས་ལྷ་ཆེན་ཇློ་དཔལ། ༡༤༽ དེའི་སས་ལྷ་ཆེན་དངློས་གྲུབ། འདིའི་དུས་འབི་གུང་སྐྱློབ་པ་

འཇིག་རེན་མགློན་པློ་དང་འབེལ་བ་བྱུང་། བཀའ་འགྱུར་དང་། དཀིལ་འཁློར་བཞེངས། དབུས་

གཙང་གཉིས་སུ་རབ་བྱུང་བ་སློབ་གཉེར་ལ་འགློ་བའི་སློལ་དར། ༡༥༽ དེའི་སས་ལྷ་ཆེ་རྒྱལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

བུ་རིན་ཆེན། ༡༦༽ དེའི་སས་ལྷ་ཆེན་ཤེས་རབ། ༡༧༽ དེའི་སས་ལྷ་ཆེན་ཁི་གཙུག་ལེ། ༡༨༽

དེའི་སས་ལྷ་ཆེན་གགས་འབུམ་སེ་དང་གགས་པ་འབུམ་གཉིས། ༡༩༽དེའི་སས་བློ་གློས་

མཆློག་ལན། འདིས་མངའ་རིས་སྐློར་གསུམ་ཕལ་ཆེ་བ་མངའ་འློག་ཏུ་བསྡུས། ༢༠༽ ལྷ་ཆེན་

བ་ར་དང་། དེ་རྒྱལ་པློའི་གཅུང་ལྷ་ཆེན་གགས་འབུམ་སེ་གི་སས་ཡིན། ལྷ་ཆེན་བ་གན་གི་སས་

ལྷ་ཆེན་ལྷ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དང་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་བྱུང་། ༢༡༽ དེའི་བུ་ལྷ་ཆེན་བ་གན། 

དེས་གཅེན་པློའི་བུ་དང་སིད་དབང་བཅས་ཕློགས་པ་ཡིན། ༢༢༽ བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ། དེས་

རང་གི་གཅེན་པློ་ལྷ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གི་མིག་བཏློན་ནས་བཙོན་ལ་བཞག རང་ཉིད་རྒྱལ་པློར་

འཁློད། འདི་ལ་བུ་གསུམ་སྟེ། ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ། རྣམ་རྒྱལ་མགློན་པློ། འཇམ་དབངས་རྣམ་

རྒྱལ་དང་གསུམ་བྱུང་། པུ་རིག་དང་། གློ་ཤློད་མངའ་འློག་ཏུ་བསྡུས། ལ་དྭགས་སེལ་མཁར་རྣམ་

རྒྱལ་རེ་མློ་དང་ཆུ་འབིས་གློང་ཁེར་བཏབ། ༢༣༽ འཇམ་དབངས་རྣམ་རྒྱལ། འདི་ལ་བུ་སས་

གཉིས་ཏེ། སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ་དང་ནློར་བུ་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་བྱུང་། འདིའི་དུས་སུ་མངའ་རིས་པའི་

ངློ་ལློག་བྱུང་། ༢༤ ༽ སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ། འདི་དམག་ཐབས་མཁས་པའི་སྟློབས་ཀི་གུ་གེ་ཕི་

ནང་ར་གངས་ལློར་ལློང་བཅས་ལ་དམག་དྲངས་ཏེ་དབང་འློག་ཏུ་བསྡུས། ལ་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་པློ་

ཀུན་གི་ནང་ནས་མངའ་ཐང་དར་ཤློས་ཤིག་ཡིན། འདིའི་བུ་བདེ་ལན་རྣམ་རྒྱལ། ཨིནྡྲ་བློ་དྷི་རྣམ་

རྒྱལ། བདེ་མཆློག་རྣམ་རྒྱལ་གསུམ་ལས། གཉིས་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་། ༢༥༽བདེ་ལན་རྣམ་རྒྱལ་

གིས་ས་དགའ་གློ་ཤློད། སྐད་རྡློ། ཤི་གར་སློགས་ལ་དམག་དྲངས་ཏེ་བངས། གཅུང་པློ་བདེ་

མཆློག་རྣམ་རྒྱལ་ལ་སི་ཏི་དང་ཟངས་དཀར་གཏད། ༢༦༽དེ་ནས་དེའི་བུ་བདེ་ལེགས་རྣམ་

རྒྱལ་གིས་སིད་བཟུང་སྐབས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་༡༦༨༡ལློར་སེ་པ་

གཞུང་ནས་སློག་པློ་དགའ་ལན་ཚེ་དབང་བཏང་ནས་དམག་དྲངས་ཏེ་ལ་དྭགས་མངའ་འློག་ཏུ་

བསྡུས། འབྲུག་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་པདྨ་དཀར་པློའི་སྤྲུལ་སྐུ་དམག་གི་དཔང་པློར་ཕེབས་

ནས་ལ་དྭགས་དང་ཆིངས་སྒིགས་བས། བློད་ནས་ལློ་ལར་གཞུང་ཚོང་པ་ནས་ཇ་ཁལ་མ་ཉིས་

བརྒྱའི་འབབ་གཏློང་རྒྱུ་དང་། ལ་དྭགས་ནས་སེ་པ་གཞུང་གི་བ་བང་ཕག་མཛོད་ལ། གསེར་

ཐུར་ཞློ་བཅུ། དྲི་བཟང་སང་འབུབ་གཅིག་བཅས་འབུལ་རྒྱུ། གཞུང་ཚོང་ལ་དྭགས་སུ་སློད་རིང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བར་ཕློགས་ཐློན་དང་། ལམ་ཐློག་དློས་ཁལ་ཉིས་བརྒྱ། ར་ཞློན་ཉེར་ལྔ། ར་ཐབ་གཡློག་བཅུ། ར་འུལ་

བཅློ་ལྔ། ཞློན་པ་བཅུ། ར་ཐབ་ཡློང་མི་གསུམ། དེར་ར་ལ་ར་ཁ་བཀལ་མེད། འབློག་སེ་འགློ་ཕིབས་

གཅིག བཞུགས་ཐབ་མཛོད་བཅས་ལ་གུར། ར་ཁལ་རྣམས་ར་ཟམ་ཐློག་དང་། རློང་སྐྱེལ་ཕར་ཕིར་

གཉིས། ལློ་རེ་བཞིན་ལློ་ཕག་གཏང་རྒྱུ་དང་། ལློ་གསར་སྐབས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་དང་སེ་པ་གཞུང་ལ་

མཇལ་ཕག་ཞུ་མི་ཞིག་གཏློང་གི་ཡློད་པ་དེ་ལ་ལ་དྭགས་ལློ་ཕག་པ་ཟེར། སྐབས་དེར་འབྲུག་པ་

སྤྲུལ་སྐུས་སེ་པ་གཞུང་ལ་མངའ་རིས་སྐློར་གསུམ་གི་ནང་ནས་གཅིག་དགློས་ཞེས་ཞུས་པ་མ་

སྤད་ཀང་། དེའི་ཚབ་གཞིས་ཁ་གསུམ་འབྲུག་པ་སྤྲུལ་སྐུར་སྤད་ཅེས་ལ་དྭགས་རྒྱལ་རབས་ལས་

གསལ། འདི་མན་ཆད་ཀི་ལ་དྭགས་རྒྱལ་རབས་རྣམས་དེང་དུས་ཡིག་ཆ་དག་ལ་གཟིགས། 

ལ་ཕག་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་

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

ལ་ཕར་ནང་། ལ་རེ་བརྒལ་ཟིན་པའི་ཕར་ཕློགས་ཀི་རྒྱབ་ངློས་ལ་ལ་ཕར་ནང་ཞེས་གློ

ལ་ཕུག ཉུང་མ་དང་འདྲ་བ་ཁ་ཟས་སུ་རུང་བ་ཞིག ལ་ཕུག་གི་སློན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ངང་པའི་

རང་པ། གཏུན་ཞིང་། འདབ་གསུམ་པ། ལེགས་འདབ་བཅས་སློ།། 

ལ་ཕུག་སློར་འཚོད། [ཡུལ]ཤ་དང་ལ་ཕུག་རྡློག་རྡློག་ཏུ་གཏུབས་ཏ་ེམཉམ་དུ་བཙོས་པའ་ིཟས་རིགས་ཤིག 

ལ་ཕུག་ནར་སློན། གཟུགས་ལ་བལློས་ནས་བཤད་པ་ཞིག་དང་། ནམ་དུས་ལ་བལློས་ནས་བཤད་

པ་ཞིག་གཉིས་མཆིས་པའི་ལ་ཕུག་རྒན་པློའི་མིང་སྟེ། འབེ་ལློ་ཙཱ་བ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁབ་ཀིས་

མཛད་པའི་རང་བམ་གི་བཅློས་ཟབ་བཅུད་སྣ་ཚོགས་ལས། ལ་ཕུག་རྒན་གཞློན་གི་དབེ་བ་ནི། 

གསར་པ་ཆུང་ངུའི་དུས་གཞློན་ནུ་དང་། ཆེར་གྱུར་པའི་དུས་རྒན་པློ་བ་བའམ་དྲང་སློང་རི་ཥི་

མ་འཆར་སློན་དུ་གཞློན་པ་དང་། ཤར་ཚར་བའི་རེས་སུ་རྒན་པློའམ་ནར་སློན་ཞེས་ཟེར་བའི་

དབེ་སློལ་གཉིས་མཆིས་ཀང་ཕི་མ་འདི་དབང་བཙན་ནློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལ་ཕུད། ལ་ལ་ཕུད་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

ལ་ཕི་གངས་ཀི་ར་བ། དིང་རི་དང་། བིན་གི་བར་དུ་ཡློད་པའི་གངས་ཀི་རི་བློ་ཞིག་སྟེ། སར་རེ་བཙུན་

མི་ལ་རས་པས་སྒྲུབ་པ་ཡུན་རིང་བརྒྱབ་པའི་གནས་རི་ཞིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལ་ཕི་ཆུ་དབར། དེང་སང་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་དིང་རི་རློང་ཁློངས་རློང་ཤར་ས་ཆའི་ཆུ་དབར་

དགློན་པ་ཡློད་ས་སྟེ། སར་རེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་སྐུ་ཚེའི་རིང་རྒྱུན་རིང་བཞུགས་ཤིང་མཐར་

གནས་དེར་སྐུ་གཤེགས། དེའི་ཉེ་འདབས་སུ་ལ་ཕི་གངས་རའམ། གངས་རྒྱལ་མློ་མཐློན་མཐིང་

ཞེས་དང་། ཡློངས་གགས་སུ་ཇློ་མློ་གང་མར་གགས་པའི་གངས་རི་ཆེན་པློ་དེ་ཡློད་པར་རེ་

བཙུན་གི་རྣམ་ཐར་ལས་གསུངས། 

ལ་བློ་ཆེ། ① ལ་ཆེན་པློ་སྤི། ② བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་སར་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་ན་ཡློད་པའི་ལ་ཞིག 

ལ་བ་པ། རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གི་སློབ་དཔློན་ཀམ་པ་ལི་ཞུ་བ་དེ་ཡིན། ལློ་རྒྱུས་ཅུང་

ཟད་ཙམ་རྒྱ་གར་གི་པཎ་ཆེན་ཨབྷྱ་ཀ་རས་མཛད་པའི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞིའི་རྣམ་ཐར་

ཞེས་པར་གསལ། པ་ཚབ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་མཚན་གིས་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར། དཔར་མ་སེ་དགེ་

པར་ཁང་དུ་བཞུགས་ཡློད། 

ལ་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་སྨར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལ་དབངས། ལ་གཞས་དང་དློན་གཅིག

ལ་འབུ་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། 

ལ་འབློལ། ལ་འབེར་ཡང་ཟེར། གསེར་དངུལ་ཡློ་བད་བཟློ་མཁན་གིས་གསེར་དངུལ་ལེབ་མློ་སྦར་

ཏེ་རི་མློ་འདློན་སའི་ལ་ཆ། 

ལ་འབས། ལ་ཕུག་འབས་བུའི་བསྡུས་མིང་། 

ལ་མ། འདམ་རྩྭའི་ར་བ་ལས་ཆགས་པའི་པློ་ཐློ་སྐམ་ཐག་ཆློད་ན་བུད་ཤིང་གི་དློད་དུ་རུང་བ་ཞིག ལ་

མའི་མེ་ལ་བུའློ།། 

ལ་མ་ཀླུངས། ལ་མིན་ཀླུངས་མིན་ཏེ་རི་མིན་ཐང་མིན་གི་དློན་ནློ།། 

ལ་མེད་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་རུ་ཐློག་རློང་དང་སར་རློང་གི་མཚམས་སུ་ཡློད། གཞན་

ཡང་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་མངའ་འློག་ན་ཡང་འདི་ལ་བུའི་མིང་ཅན་གི་རི་བློ་ཞིག་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལ་མློ། ① ལ་ལམ། ② རི་བློ། ③ ས་མིང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྟག་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

④ མྱུར་མློའམ་མགློགས་པ། རན་ཁ་མ། ལ་མློར་ཁ་ཕིར་འཁློར་ཏེ་བློས་པ། ལ་མློ་ལ་མློར་ཤློག་

ཅིག ལ་མློ་འགློ་ཤློམ་གིས། ང་ལྷ་ས་ནས་ཐློན་ཁ་ལ་མློར་ཁློང་དང་མཇལ་བྱུང་། 

ལ་མློ་བདེ་ཆེན་ཆློས་འཁློར་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༦༨༢ ལློར་ལ་མློ་ངག་

དབང་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་རྨ་ལྷློ་གཅན་ཚ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལ་མློ་དགློན། ① དགློན་འདི་ཐློག་མར་འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྟག་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལ་མློ་དགློན། ② མིང་གཞན་ལ་མློ་སར་ཐློག་ཀུན་ཏུ་བདེ་བའི་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་

ཡློས་སྤི་ལློ་༡༩༡༦ ལློར་ལ་མློ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ་དགེ་འདུན་བསྟན་འཛིན་ནློར་བུས་ཕག་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་བང་མདའ་བཞི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལ་མློ་ཆློས་སྐྱློང་། འབློག་རི་བློ་དགའ་ལན་གི་ལ་གཤམ་དུ་གནས་པའི་ཆློས་སྐྱློང་ཞིག་གི་མིང་། 

ལ་མློ་གགས་རྒན་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས། མདློ་སྨད་བ་ཁྱུང་དགློན་གི་མཁན་རབས་ཉེར་བརྒྱད་པ་འདི་

ཉིད་འབལ་གཞུང་ཉ་མཚོའི ་དཔློན་རྒྱུད་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ ་ཕག་སྤི་ལློ ་

༡༦༤༧ལློར་འཁྲུངས། དཔལ་ལན་འབས་སྤུངས་དགློན་དུ་ཆློས་ཞུགས་མཛད། མཁེན་རབ་ཆེ་

བས་འཛིན་གྲྭ་བདུན་རེའི་བརི་བཞག་དུས་གཅིག་ལ་གསན། སྨ་བའི་ཁྱུ་མཆློག་ཏུ་གྱུར། ཏཱ་ལའི་

བ་མ་ལྔ་པ་ཆེན་པློར་བསྙེན་རློགས་ཞུས། འབས་སྤུངས་སུ་ལློ་བདུན་སློབ་གཉེར་མཛད་ཏེ་ལྷ་

རམས་པའི་མཚན་རགས་བཞེས། བཀའ་འགྱུར་གི་ལུང་སློགས་ཆློས་རྒྱུན་མནློག་ཆེ་བ་གསན། 

ཨ་མདློ་ནས་ཚ་གན་ནློ་མློན་ཧན་གི་ཡློངས་འཛིན་དུ་གདན་དྲངས། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་

འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༧༡༢ལློར་བ་ཁྱུང་གི་ཁིར་ཕེབས། ཚོགས་མང་བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གི་བཤད་

ལུང་བསྩལ་བ་སློགས་གདན་ས་ཕན་ཚུན་དུ་འཆད་ཉན་གི་ཁུར་སྐྱློང་མུར་དགུང་ལློ་རེ་བདུན་

བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༧༡༣ལློར་གློ་བུར་དུ་ཞི་བར་གཤེགས། 

ལ་མློ་ཚངས་པའི་སྐུ་རེན། སྟག་རེ་རློང་ལ་མློ་བང་ཆུབ་ལྕློག་ཏུ་ཚངས་པ་དུང་གི་ཐློར་ཚུགས་ཅན་སྐུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ཕེབས་བེད་སློལ་ཡློད། དེ་ནི་བློད་ཀི་ལྷ་ཁློག་ཞུགས་བེད་པའི་ནང་ནས་གགས་ཆེ་བ་ཞིག་དང་། 

ལློ་རྒྱུས་ཀང་ཅུང་རིང་། ལྷ་དེ་ཁློག་ཞུགས་ཐློག་མར་ག་དུས་བྱུང་བའི་ལློ་རྒྱུས་ངེས་གསལ་

ཡིག་ཆ་མ་རེད། ལ་མློ་ཚངས་པར་ཚེར་གསེབ་ཆློས་སྐྱློང་ཞེས་འབློད་སློལ་ཡང་འདུག་པ་

དཔེར་ན། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་ནང་ཚེར་གསེབ་ཆློས་སྐྱློང་ཞེས་འཁློད་པ་

དང་། ལ་མློ་ཚངས་པ་ལྷ་གནས་མཐློ་བའི་གས་ཤིག་ཡིན་སྟབས་དེ་སའི་སེ་པ་གཞུང་ནས་གལ་

ཆེའི་སིད་དློན་སྐློར་སློགས་ལ་ལུང་ཞུ་འབུལ་སློལ་ཡློད་པ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་རིམ་པས་ཀང་

བསྟེན་གསློལ་གནང་བཞིན་ཡློད་འདུག ལ་མློ་ཚངས་པའི་སྐུ་བསྟེན་ལ་དེ་སའི་སེ་པ་གཞུང་གི་

ཏཱ་བ་མའི་གློ་གནས་ཡློད། སྐུ་བསྟེན་ནི་ཁིམ་རྒྱུད་ཀིས་བེད་དགློས་པས་ཁིམ་ཚང་ལ་ལ་མློ་

གཞུང་རྐྱང་ཞེས་འབློད་ཀིན་ཡློད། དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་ཀློང་པློ་ཞློ་ཁ་བ་མ་སློགས་

ཀིས་ཀློང་དམག་དབུས་སུ་དྲངས་སྐབས་དབུས་ཕློགས་ནས་ལ་མློ་ཚངས་པར་ལུང་ཞུ་ཕུལ་

དློན་ཚངས་པས་ཀློང་དམག་ལ་དམུ་གབ་གཡློག་རྒྱུའི་ཁས་བངས་ནས་ཀློང་དམག་གཉིད་དུ་

ཡུར་བའི་ཤུལ་དུ་དབུས་དམག་གིས་མཚན་འགེབས་བརྒྱབ་སྟེ་ཀློང་དམག་ཚར་བཅད་པའི་

བས་རེས་ལ་གཞུང་ནས་ལ་མློ་ཚང་ལ་གཞིས་ཆེན་བརྒྱད་དང་། གཞིས་ཆུང་བརྒྱད་གནང་

སྟབས་གཞིས་ཀ་དང་མི་སེར་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་ཡློད་ལ་སྙན་གགས་ཀང་ཆེན་པློ་ཆགས་སྐད། 

ལ་མློ། མྱུར་མློ་དང་། མགློགས་པློ་སློགས་ཀི་དློན་ཡིན།

ལ་མློ་ཤློག མགློགས་པར་ཤློག་ཞེས་པའི་དློན། བརྡ་རིང་ཡིན་པར་འདློད། 

ལ་དམག་གྲུ་ཁ། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གི་རྒྱལ་ཐང་རློང་ཁློངས་འབི་ཆུའི་འགམ་དུ་ཡློད། 

ལ་སྨན། ① ལ་སྟ་ེར་ིའགློ་ནས་ཁརེ་པའ་ིརྩྭ་སྨན་རགིས་རྣམས་ལ་ཟརེ། ② མཁསི་སྨན་ཞགི ③སྦར་བའ་ིསྨན། 

ལ་ར། རིའི་ར་བ་སྟེ་རི་ཐང་མཚམས་ཀི་ས་ཆ་ལ་ཟེར། 

ལ་རེ། ① རིའི་རེ་མློ། ② རི་ལམ་གེན་དུ་འགློ་ས་མཐློ་ཤློས་ཀི་ཆ་ལ་ལ་རེ་ཟེར། 

ལ་སྩློགས་པ། [རིང]ལ་སློགས་པ། 

ལ་བཙས། རི་རེར་རྡློ་ཕུང་གི་ཐློག་ཏུ་ཤིང་དབྱུགས་དང་བལ་ཚོན་སྒློན་ནས་རི་ལ་གསློ་བའི་ལུགས་

སློལ་ཞིག ལེའུ་ཆློས་འབྱུང་ལས། དགུང་བློན་ཆེན་པློ་བཅུ་དྲུག་གི་རིང་ལ་ཆུ་ལ་གྲུ་བཙུགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལ་ལ་ལ་བཙས་བརིགས། ཞེས་དང་། ནག་རིས་ཉེར་མཁློ་བུམ་བཟང་ལས། ཕློ་ལ་མདའ་དང་

མློ་ལ་འཕང་། ལློ་གངས་ཁློམ་བཏབ་ལ་བཙས་འཛུགས། ཞེས་སློགས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལ་བཙས་བརིགས། བློད་ཀི་རི་བློ་མཐློན་པློ་འགའ་ཞིག་ལ་མི་ཕྱུགས་བགློད་ན་ཐར་བའི་འགློ་ལམ་

ཡློད་ཅིང་། དེ་འདྲའི་རི་མགློ་མཐློ་ཤློས་ཀི་རེ་ལ་ལ་བཙས་ཟེར་བའི་རྡློ་སྤུངས་དང་ལྷ་གསློལ་

བའི་དར་ཕུང་ཡློད། འགྲུལ་པ་རྣམས་དེར་སེབས་ན་རང་ཡུལ་ཕློགས་སུ་ཁ་གཏད་ནས་ལྷ་

གསློལ་དང་སྨློན་ལམ་འདེབས་སློལ་ཡློད། 

ལ་ཚད། ལ་རེ་མཐློ་དམའི་རགས་ཚད། ལ་གཉིས་བར་གི་ལ་ཚད་དང་། ཆུ་གཉིས་བར་གི་ཟམ་པ་ལ་བུ། 

ལ་ཚུར་ནང་། ལ་རེ་ཚུར་ནང་ལ་གློ་དགློས། 

ལ་ཚུགས་པ། ས་དུས་ལ་ཐློག་ནས་ཚོང་བའི་ཤློ་ཁལ་སྡུད་པ་པློ། 

ལ་རབ། [ཡུལ]ཤིང་ལ་ཁའི་རབ། 

ལ་རས། ལ་མཐློ་དམའི་རགས། ལ་རས་རྡློ་ཕུང་། 

ལ་ཞློལ། རི་གཤམ། 

ལ་གཞས། དམངས་ཁློད་ཀི་གླུ་གཞས་རིགས་ཤིག་ནང་དློན་ཕལ་ཆེ་བ་ཕློ་མློའི་བརེ་དུང་སྟློན་པའློ།། 

ལ་ཟུར། ལ་ཁའི་གཡས་གཡློན་གི་ཉེ་འགམ། 

ལ་ཟླས་པ། ཐག་བཅད་པའི་བརྡ་རིང་། 

ལ་ཟླློ་བ། [རིང] ཐག་གཅློད་པ། 

ལ་བཟླ་བ། མཐར་ཐུག་གི་ཐག་གཅློད་པའི་དློན། བློན་གི་རློགས་པ་ཆེན་པློ་ཞང་ཞུང་སྙན་རྒྱུད་ལས། 

ལ་བཟླ་ལྔའི་གདམས་ངག་ནི། རློགས་པ་ཆེན་པློ་ནམ་མཁའི་མཐའ་ལ་ལ་བཟླ་བ་དང་གཅིག 

རློགས་པ་ཆེན་པློ་ནམ་མཁའི་དབིངས་སུ་ལ་བཟླ་བ་དང་གཉིས། རློགས་པ་ཆེན་པློ་སེམས་ཉིད་

ཀི་ངང་ལ་ལ་བཟླ་བ་དང་གསུམ། རློགས་པ་ཆེན་པློ་རྒྱ་མཚོའི་དབིངས་སུ་ལ་བཟླ་བ་དང་བཞི། 

རློགས་པ་ཆེན་པློ་སྣང་བའི་རློ་ལ་ལ་བཟླ་བ་དང་ལྔ། ཞེས་གསུངས་སློ།

 ཞི་བེད་པའི་དློན་བརྒྱུད་ལག་ཁིད་སྐློར་ལ། མཚན་བཅས། མཚན་མེད། ཤིན་ཏུ་མཚན་མེད། 

ལ་བཟླ་ནམ་མཁའ་ལམ་ཁེར་ལ་གཅུད་པ་བཞིས་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ངློས་བཟུང་། ཞེས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

གསུངས་པ་ལ་བུ་རྣམས་སློ།

ལ་འུར། མགློགས་པློ། ལ་འུར་གཏློར་མ་ཞིག་ཤློམས། ད་ལ་ལ་འུར་འགློ་དགློས། 

ལ་འློགས། ① ལ་ཁར་མ་སེབས་ཙམ། ② རིའི་གཤམ། ལློགས་དང་ལློག་གི་དློན། 

ལ་འློང་། [ལྷ་སའི་ཡུལ]ལགས་སློ་ཞེས་པ་ལ་བུ་ཡུལ་སྐད་ཀི་ཞེ་ཚིག་ཅིག 

ལ་ཡི། མིང་ཚིག གློང་གསེབ་ཏུ་ཕློ་མློ་གཞློན་ནུ་རྣམས་འཛའ་བརེ་ཡློད་མེད་མཚོན་པའི་གླུ་གཞས་

ཀི་རིགས་ཞིག་ཡིན་པ་གང་ཞིག ཚིག་བརྒྱད་ཅན་དང་། སྒ་གདངས་དལ་ལ་སྙན་པ་ཞིག་ལེན་

སློལ་ཡློད། ལ་ཡི་དང་གླུ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར། ལ་ཡི་ནི་ནང་དློན་ཕློ་བར་གི་འཛའ་བརེ་ཡློད་མེད་

ཀི་རྣམ་འགྱུར་སྟློན་བེད་ཀི་དློན་ཡིན་པ་གང་ཞིག སྒ་དལ་ལ་འཇམ་པ་ཞིག་ཡིན། གླུ་ནི་ནང་དློན་

གང་ཡང་རུང་བ། སྒ་གདངས་མཐློ་ལ་དྲག་པའི་ལེན་སློལ་ཅན་ཞིག་ཡིན། 

ལ་ཡི་ལེན། ལས་ཚིག ལ་ཡི་དང་དློན་གཅིག

ལ་ཡུལ་མེ་སྨན། ལ་སྨན་ས་པི་ཕློ་གསུམ་དང་། ཡུལ་སྨན་ལྕེ་ཚ་དབི་མློང་སྲུབ་ཀ་གསུམ་གི་བསྡུས་

མིང་སྟེ། རེ་ཟུར་མཁར་བ་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེས་མཛད་པའི་མན་ངག་བེ་བ་རིང་བསེལ་ལས། ལ་

ཡུལ་མེ་སྨན་ཞེས་པ་ནི། ལའི་སྨན་ས་དང་དྲློད་སྨན་ཧྲིལ་འཇློང་གསུམ། ཡུལ་སྨན་ནི་ལྕེ་ཚ་སྲུབ་

ཀ་དབི་མློང་གི་འབྲུ་གསུམ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། འདིར་མེ་སྨན་ཞེས་པ་ནི་སྨན་དེ་དག་

ལ་ནུས་པ་མེ་དང་མཐུན་པའི་དྲློད་ཡློད་པའི་དློན་ནློ།། 

ལ་ཡློག ① ལས་རྒྱུ་འབས་དང་དློན་འདྲ་བ། དཔེར་ན། ཁློད་རང་གིས་ཕ་མ་གཉིས་ལ་སྡུག་པློ་དེ་

འདྲ་བཏང་ན་ལ་ཡློག་རྒྱབ་གི་རེད་ལ་བུའློ།། ② དྲིན་གསློལ་དགློས་པ་ལ་མ་གསློལ་བའི་སྟབས་

ཀིས་རང་ལ་ཉེས་པ་འབྱུང་བ། ཕ་མའི་ལ་ཡློག་སློགས་ལ་བུ། 

ལ་ཡློགས། གཞན་ལ་ཚུལ་མིན་གི་བ་བ་བས་པའི་ངན་འབས་རང་ཐློག་སྨིན་པའི་མིང་། གཞན་དྲིན་

མ་བཅལ་བའི་ལ་ཡློགས། 

ལ་ཡློགས་སིག གཞན་ལ་ངན་བས་པའི་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་བ་རང་ཐློག་ཏུ་སྨིན་པའི་དློན། 

ལ་ལ། འགའ་རེའམ་ཁ་ཤས། སྐད་ཆ་ལ་ལ་བདེན་ཞིང་སྐད་ཆ་ལ་ལ་མི་བདེན་ལ་བུའློ།། 

ལ་ལ་འགར། རི་ལ་འཛེགས་དང་དློན་གཅིག་སྟེ། ནློར་ལུགས་རྣམས་ག་ལེར་ལ་ལ་འགར་འགློ་ཞིང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདུག ང་ཚོ་ལ་ལ་འགར་འགློ་ཞིང་ཡིན།

ལ་ལ་ནཱ། [ལེགས]ཟླ་བའི་ཁམས་རྒྱུ་བར་བེད་པའི་ར་རྐྱང་མའི་མིང་གཞན་ཞིག 

ལ་ལ་ཕུད། སློ་སྨན་ག་ིརིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཕློ་ནད་གང་བ་དང་། མ་ཞུ་བ་སེལ། 

ལ་ལི་ཏ། སར་རྒྱ་གར་མ་ག་དྷར་གསང་སགས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཆློས་པ་དེ་ན་ལེནྡྲར་སློབ་གཉེར་

མཛད་དེ་གྲུབ་པ་ཐློབ་པའི་པཎི་ཏར་གྱུར་པ་ཞིག 

ལ་ལུང་། ① ལ་དང་ལུང་པ། ② གང་ས་གང་ལ། ལ་བརྒྱབ་ལུང་བརྒྱབ། ལ་གཏམ་ལུང་གཏམ། ལ་

དགུ་ལུང་དགུ། 

ལ་ལློ། གངས་གནས་ཤིག 

ལ་ཤི ལི་ཤི་དྲི་སྣུམ་གི་ཆེད་དུ་བཙིར་ནས་འབྲུ་དང་། ཁ་དློག་དྲི་རློ་བཅས་ཉམས་པར་གྱུར་པའི་མིང་

སྟེ། འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེས་མཛད་པའི་སྨན་མིང་དང་ངློས་འཛིན་གི་སྐློར་བདུད་རིའི་

ཟེགས་མ་ལས། ལི་ཤི་མདློག་སྐྱ་ལ་དྲི་ཆུང་བ་ནི་དྲི་སྣུམ་གི་ཆེད་དུ་བཙིར་བའི་རློ་མ་ལ་ཤི་སློང་

བ་ཡིན་པས་ཞན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལ་ཤགས། ནང་གློས་སབ་མློ་ཞིག 

ལ་ཤན་དབེ་བ། འདྲེས་ནས་ཡློད་པ་རྣམས་དབེ་ཕེ་བ། 

ལ་སར་དགློན་ཆུང་། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལ་ཟི་ལིང་གི་མཚོ་ཤར་སྐུ་འབུམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལ་སློ།། ལ་རེ་སྲུང་མཁན་ནམ་སློ་པ། ལ་སློ་ལ་མཁན་གི་དམག་མི། 

ལ་སློགས་པ། སྡུད་པའི་ཚིག་ཕད། བཟློ་གྲྭར་རྒྱ་དང་བློད་དང་སློག་པློ་ལ་སློགས་པའི་བཟློ་པ་མང་

པློ་ཡློད་ལ་བུ། 

ལཀྵ། ལ་ཆའང་ཟེར་ཞིང་འདི་ཉིད་རྒྱ་སྐྱེགས་ཀི་ཁུ་བ་བཏློན་པའི་སྙིགས་མ་ཡིན། ཁཎ་བས་ནས་ལྷ་

བཟློས་ཚོན་བེད་རུང་བ། རློ་ཁ་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་གློ་མཁལ་འགམས་ཚད་

དང་མིག་ནད་སེལ། གཟའ་གདློན་འབྱུང་པློ་ལ་སློགས་ཐུབ་པར་བཤད། 

ལག ① རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག ② མི་གཅིག་གིས་བདག་སྐུལ་བེད་པའི་ར་དྲེལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

བཅུ་རེའམ་བདུན་རེའི་མིང་། 

ལག་ཀློར། ལག་པའི་རྒྱན་གི་བེ་བག་ཅིག 

ལག་སྐམ། ① [ཡུལ]ལྕགས་སློཊ་འཛིན་བེད་ཆུང་གས། ② རྒྱུན་དུ་ཟས་ནློར་བཅུད་ཆུང་གློད་ཆེའི་

གཉེར་པ་ལ་བའི་མིང་ངན། 

ལག་སྐློར། ① ལག་པས་སྐློར་བའི་མཆིག ② མ་ཎི་ལག་སྐློར། 

ལག་རྐྱློང་། [མངློན]སྤང་པློ། 

ལག་སྐྱློགས། ལག་པ་ཡ་གཅིག་གིས་བེད་སྤློད་བེད་པའི་སྟབས་བདེའི་སྐྱློགས། 

ལག་བསྐློར། ལག་པས་བསྐློར་བར་བ་བའི་འཁློར་ལློ་སྟེ་དཔེར་ན། ལག་བསྐློར་ཚེམ་བུའི་འཁློར་ལློ་

ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ལག་བསྐློར་ཞུས། གན་རྒྱའི་ཐློག་བིས་པའི་ནང་དློན་ལ་མློས་མཐུན་ཡློད་མེད་ཐད་སྤི་པའི་ཐེལ་ཚེ་

ལ་ལག་པ་མ་འཆང་ན་མློས་མཐུན་མེད་པའི་བརྡ་དང་འཆང་ན་མློས་མཐུན་ཡློད་པའི་བརྡ་ཡི་

བེད་སྟངས་དེ་ལ་ཐེལ་ཚེ་ལག་བསྐློར་ཞེས་ཟེར། 

ལག་དཀྲིས། ལག་གདུབ། 

ལག་ཁུག[ཡུལ]ཉེ་མཁློ་ཇ་སློགས་ཡློ་བད་སྣ་ཚོགས་བླུག་སྣློད་ཁུག་མ་ཆུང་ངུའི་མིང་། 

ལག་ཁློ། གདློང་པ་དང་གློས་སློགས་འཁྲུ་སའི་སྣློད་ལ་ཟེར། 

ལག་ཁློག[ཡུལ]ལག་པ་གཉིས་ཀ་འབར་བའི་ཕྱུགས་ཤ་སྟློད་ཁློག 

ལག་ཁེར། ངློ་སྤློད་དམ་ངློས་སྦློར་གི་ཡི་གེ

ལག་ཁརེ་ཁ་པར། ལག་ཐློག་ཁ་པར་དང་དློན་རགི དབནི་སྐད་དུ་cellphone དང་cellular ཡང་ཟརེ། 

ལག་ཁེར་མེད་པའི་ལས་གཉེར། བཟློ་གྲྭ་དང་ཚོང་ཁང་སློགས་ཀིས་འབེལ་ཡློད་ལས་ཁུངས་ཀིས་

སྤློད་པའི་ལག་ཁེར་མེད་པར་ལས་གཉེར་ལ་འཇུག་པ། 

ལག་ཁློར། ལག་པ་ཡ་གཅིག་གི་ཁློར་བ། 

ལག་ཁིད། དངློས་ཁིད་དམ་དམར་ཁིད། སྨན་པས་བཤར་བཅློས་བེད་སྟངས་སྐློར་སློབ་མ་རྣམས་ལ་

རེ་རེ་ཞིན་ལག་ཁིད་བ་དགློས་པ་ལས་ཤེས་དཀའ། ཞལ་ལུང་ལག་ཁིད། 
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ལག་འཁར། འཁར་རྒྱུག་གམ་བེར་ཀ ལག་འཁར་བཙུགས་ནས་ཁར་ཁློར་དུ་འགློ་བ། 

ལག་འཁློར། ① ལག་པས་བསྐློར་བའི་མཆིག ② ལག་པས་སྐློར་རྒྱུའི་མ་ཎིའི་འཁློར་ལློ། 

ལག་འཁྲུ། སེན་མློ། 

ལག་གི་བ། ① ས་དཔློན། ② དགློན་སེའི་ལས་ཀ་བ། 

ལག་སམ། ནམ་རྒྱུན་སློག་འདློན་བེད་རྒྱུའི་སམ་ཆུང་། 

ལག་རྒྱན། གྲུ་གདུབ་སློར་གདུབ་སློགས་ལག་པ་མཛེས་བེད་ཀི་རྒྱན། 

ལག་རྒྱུན། ལག་ལེན་གི་སློལ་རྒྱུན། ལག་རྒྱུན་རིང་པ། ལག་རྒྱུན་བཟང་པློ། 

ལག་སྒིག ཡིག་གཟུགས་དང་རི་མློ་འཕེད་དུ་བིས་ཏེ་མཐའ་རྒྱན་བས་པའི་རིགས་ལ་ཟེར། མཐའ་

རྒྱན་བརྒྱབ་པའི་ལག་སྒིལ་ནི་ལག་པ་གཡློན་ནས་གཡས་ངློས་སུ་སྒིལ་ནས་ལྕློག་ཙེ་སློགས་ཀི་

སྟེང་དུ་གཞག་ནས་བལས་ན་སྟབས་བདེ་བ་ལས་གང་ངློས་སུ་བཀག་ན་མི་འགིག 

ལག་སྒློ། ཅ་ལག་ཙག་ཙིག་དང་ཟ་ཆས་སློགས་བླུག་སའི་ཀློ་བའི་སྒློ་བ་ཆུང་ངུ་། 

ལག་སྒློན། ལག་གདུང་གི་དློན། 

ལག་མགློ ལག་པའི་མཁིག་མ་མན་ཆད། 

ལག་འགློག[ཡུལ]ལག་པ་འགུལ་ནས་གཞན་ལ་རྡུང་བཙོག་བེད་པ། དློན་རྐྱེན་ཕ་མློ་ཙམ་ཡང་མེད་

པར་གཞན་ལ་ལག་འགློག་མི་རིགས་ལ་བུ། 

ལག་འགིམ། ལག་བརྒྱུད་དེ་མི་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་རིམ་བཞིན་སྤློད་པ། སྤི་གཉེར་གསར་རིང་

ལག་འགིམ་གིས་སྤི་རས་སྤློད་ལེན་བེད་པ། མི་རེ་རེ་བཞིན་ལག་འགིམ་པ། 

ལག་འགིམ་མཁན། ལག་བརྒྱུད་བེད་མཁན། 

ལག་འགློ། ①[མངློན]སྦྲུལ། ② ཀླུ། 

ལག་འགློ་ཟ། ①[མངློན]རྨ་བ། ② ཁྱུང་། 

ལག་འགློའི་མགློན་པློ། [མངློན]ཀླུའི་རྒྱལ་པློ། 

ལག་འགློ་ཟས་ཅན། ①[མངློན]རྨ་བ། ② ཁྱུང་། 

ལག་ངར། མཁིག་མ་དང་གྲུ་མློའི་བར་གི་ལག་པ། 
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ལག་ངར་འདེགས་པ། ཡིག་གཟུགས་འབི་སྐབས་མཁིག་མ་ནས་གྲུ་མློའི་བར་སྒློག་ཙེར་མ་རེག་པར་

ཡར་བཀག་ནས་ཡི་གེ་འབི་བ། 

ལག་དངུལ། ① ལག་ཏུ་དངློས་སུ་ཡློད་པའི་དངུལ། ② གནས་སྐབས་འགློ་སློང་བེད་སྤློད་གཏློང་

བེད་ཀི་དངུལ། འཕལ་མཁློའི་ལག་དངུལ། 

ལག་རྔ། ལག་པས་བཟུང་སྟེ་བརྡུང་རྒྱུའི་རྔ་ཡུ་རིང་། 

ལག་ས་བ། ཕར་རྒློལ་ཚུལ་རྒློལ་གི་ལག་འགློགས་ས་བ། ཚུར་རྒློལ་ལག་ས་བ། 

ལག་ས་བརད། གང་ཞིག་མྱུར་བར་ཐློབ་འདློད་ཀིས་ཕན་ཚུན་འགན་ནས་ཐློག་མ་རློད་པ། 

ལག་ལྕག ① ཨར་པློ་བས་ཨར་ཀ་གཅློག་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཤིང་རྒྱུག་ལེབ་མློ་ཞིག ② ལག་པར་

གཞུ་བའི་རྡེག་ལྕག 

ལག་ལྕགས། ཉེས་ཅན་ལག་གཉིས་སློམ་བེད་ཀི་ཁིམས་ཆས་ཤིག 

ལག་ལྕི། མི་གཞན་ལ་ཟས་སློགས་ཆེར་སྟེར་མི་ནུས་པའི་ལག་པ་དམ་པློ། 

ལག་ལྕིབས། ① ལག་པ་སྐྱློབ་བེད་ཀི་ཤུབས། ② ཐབ་ཕིས་ལ་བུ། 

ལག་བཅག ལག་ལྕག་དང་འདྲ། 

ལག་བཅུད་ཆེ། ལློ་ཆས་གང་བཟློས་ན་ཡང་བློ་བ་ཆེན་པློ་ཡློད་པ། 

ལག་ཆ། ① ཅ་ལག་སློགས་ལག་འཇུ་བ། ② འཛེག་སྐས་ཀི་གཡས་གཡློན་ལག་པ་འཇུ་སའི་རུ། 

③ འཇུ་ལུང་ཡློད་པའི་སྣློད་སྤད་ཀི་སྤི་མིང་། 

ལག་ཆགས་པ། [ཨ་མདློའི་སྐད]ནར་སློན་པའི་དློན། 

ལག་ཆའི་ག་ཚང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་tool barཟེར། 

ལག་ཆས་བརྡུངས་ཤུལ། ལག་ཆ་སློགས་ཀིས་བརྒྱབ་རྡུང་བས་པའི་རེས། 

ལག་རསེ། ① ལག་པའ་ིརསེ། ② ལས་ཀའ་ིབས་རསེ། མ་ིདམངས་ཀ་ིདློན་དུ་ལག་རསེ་ཆནེ་པློ་བཞག་ཡློད། 

ལག་རེས་མངློན་པ། བས་རེས་གསལ་བ། 

ལག་འཇུ། ① ཅ་ལག་སློགས་ལག་པས་འཇུ་བ། ② འཛེག་སྐས་ཀི་གཡས་གཡློན་ལག་པ་འཇུ་
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སའི་རུ། ③ འཇུ་ལུང་ཡློད་པའི་སྣློད་སྤད་ཀི་སྤི་མིང་། 

ལག་འཇམ། ལག་པའི་བེད་སྟངས་འཇམ་པློ། དཔེར་ན་ཁ་འཇམ་ལག་འཇམ་ལ་བུའློ།། 

ལག་ཉ། འདུལ་བའི་བརྡ་ཆད་ཅིག་སྟེ། བིན་ལེན་མ་བས་པར་གཡློས་སུ་སྦར་བའི་ཟས་ལ་རེག་པའློ།། 

ལག་ཉལ། ལྷ་བརྒྱ་བིན་གི་ཕག་མཚན་རྡློ་རེ། 

ལག་ཉེས་ཁུར་བ། བ་བ་ངན་པ་བེད་པའི་ཀུན་སློང་མེད་ཀང་སྟེས་དབང་གིས་རྐྱེན་ངན་བྱུང་བ། ར་

འདློ་བའི་སྟེང་གི་ཕློ་རྒློད་དེ། ཕློ་སར་མའི་ལག་ཉེས་འཁུར་ཡང།

ལག་བསྙལ་བ། [རིང]ལག་པ་བཀྲུས་པ། 

ལག་ཏུ་ཚུད། ལག་པར་ཐེབས་པ། ཝ་སར་མ་རྔློན་པའི་ལག་ཏུ་ཚུད་ལ་བུའློ།། 

ལག་ཏུ་ལེན་པ། ① ལག་པར་འཛིན་པ། འཁར་རེན། 

② ལས་ཀ་དངློས་སུ་བེད་པ། 

ལག་རགས། ལེགས་སྐྱེས། ལག་རགས་ཆུང་ཡང་སེམས་པའི་ཁད། 

ལག་རེན། ① འཁར་རྒྱུག ② སྐས་ཀི་ལག་འཇུའི་ཤིང་། ③རས་མཁན་གི་ལག་ཆ་ཞིག་གི་མིང་། 

ལག་གཏམ། ས་དུས་ཚོང་པ་ཚོས་རིན་གློང་སྒིག་སྐབས་ཁ་ནས་མི་ཤློད་པར་ཕན་ཚུན་ལག་སློར་

གཏློང་རེས་ཀིས་གློ་བསྡུར་བེད་ཚུལ་ཞིག 

ལག་གཏུབ། ① [རིང]མགློགས་པ། ② ཐེག་ཐུབ་པ། 

ལག་བཏགས། ཕི་འགློ་བས་ནས་ལློག་རེས་དགའ་ཉེར་དངློས་པློ་སྤློད་པའམ་ཡང་ན་རྒྱང་ནས་

བསྐུར་བའི་བསྐུར་མ་སློགས། 

ལག་བསྟར། ལས་ཀ་དངློས་སུ་བས་པ། སིད་ཇུས་ལག་བསྟར། འཆར་གཞི་ལག་བསྟར། ② གློག་

ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློདཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་

executionཟེར། 

ལག་བསྟར་བརློད་ཚིག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་perform statementཟེར། 

ལག་བརེན། ལན་རེན་དང་འདྲ། 
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ལག་བསྟར་མཁན། ལག་ལེན་བེད་མཁན། 

ལག་བསྟར་དུས་ཚོད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་execution time ཟེར། 

ལག་བསྟར་མ། ① རང་གི་ལག་པས་དངློས་སུ་བིས་པའི་ཡི་གེ ② རང་གི་ལག་པས་དངློས་སུ་བས་

པའི་ལས་ཀ 

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

དབིན་སྐད་དུ་manually ཟེར། 

ལག་ཐལ། ལག་པ་སློད་མི་ཚུགས་པར་ཐལ་བ། 

ལག་ཐལ་ཤློར་བ། ལག་པ་ཐལ་དྲགས་ནས་མི་གཞན་ལ་རམས་རྐྱློན་ཤི་རྐྱློན་བྱུང་བ། 

ལག་ཐུག་པ། [ཡུལ]ལག་པས་རྒྱབ་རེས་བེད་པ། 

ལག་ཐུབ། ①[རིང]མགློགས་པ། ② ཐེག་ཐུབ་པ། 

ལག་མཐུན་བཏང་། ལག་སྦྲེལ་བཏང་བའི་དློན་ནློ།། དཔེར་ན། ཕྲུ་གུ་གཉིས་ལག་མཐུན་བཏང་ནས་

རྒྱུགས་ཨ། མློ་ཊའི་ལམ་ལ་གཟབ་གཟབ་གིས་ཤིག་ལ་བུའློ།། 

ལག་མཐུས། ལུས་ཀི་དཔུང་ཤུགས་སམ་ལག་པའི་སྟློབས་ཤུགས་ཀི་དློན། 

ལག་ཐེལ། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་དམག་མི་དཀྱུས་མ་ཚོའི་ལག་གདུབ་ལ་རྒྱབ་པའི་ཐེའུ། 

ལག་ཐློ། རྡློ་དང་ལྕགས་སློགས་རྡུང་བེད་ཀི་ཐློ་བ། 

ལག་ཐློག དུས་ཐློག་ལག་པར་ཡློད་བཞིན་པ། ལག་ཐློག་ཚོང་ཟློག དངུལ་ལག་ཐློག་ཏུ་སྤློད་པ། ལག་

ཐློག་ཏུ་ཡློད་པའི་ཟ་འབྲུ། 

ལག་ཐློགས། ཁ་ཚ་དགློས་གཏུགས། ཉེ་ཆར་དངུལ་ལག་ཐློགས་པློ་བྱུང་། ཐུག་པ་འཐུང་ཁར་ཚྭས་

ལག་ཐློགས་ལ་བུ། 

ལག་ཐློགས་པ། དགློས་པར་གཏུགས་པའམ་ཉེར་བར་མཁློ་བ། 

ལག་མཐིལ། ལག་པའི་དཀིལ་དབུས། ལག་མཐིལ་གེན་དུ་བསྟན་པ། ལག་མཐིལ་གི་རི་མློ་ལར་

གསལ་ལེར་མངློན། ས་གནས་འདིའི་ཆ་རྒྱུས་ཤེལ་སློ་ལག་མཐིལ་དུ་བངས་པ་འདྲ། 
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ལག་མཐུ། ལག་པའི་སྟློབས་ཤུགས། ལག་མཐུས་གགས་མི་ཆ་བ། ལག་མཐུས་བསད་པ། 

ལག་མཐུས་བསྙློད་པ། རང་ལག་གིས་ལས་ཀ་བས་པའི་མཐུས་གསློ་བའམ་བསྐྱང་བ་སྟེ། བསྙློད་

པ་ནི་ཟས་བིན་པའམ་གཏད་པའི་མིང་ངློ་།། 

ལག་འཐག མི་སློ་སློས་ལག་པས་མཆིག་གི་ནང་དུ་འཐག་པའི་རམ་པ་ལ་ཟེར། 

ལག་དམ། ① ལག་པ་དམ་པློ། ② ཐེལ་རེ། 

ལག་དར། ཁ་བཏགས་མཇལ་དར། 

ལག་དལ། ལས་ཀ་མེད་པ། ལག་དལ་གིས་རི་མློ་འབི། 

ལག་དེབ། ① འཕལ་འཕལ་ལ་རློག་བ་རྒྱུའི་དེབ་ཐློག་ཡི་གེ སྐབས་དློན་ལག་དེབ། གློག་འཁློར་ལག་

དེབ། ② ཉེར་མཁློའི་ཐློ་འབི་གཞིའི་དེབ། གཏློང་ཡློང་ལག་དེབ། ངལ་རློལ་ལག་དེབ། 

ལག་དློ།། ① དྲེལ་དང་གཡག་སློགས་ལ་དློ་པློ་བཀལ་ནས་ཚོང་རས་སྐྱེལ་འདྲེན་བེད་མཁན་གི་མི་

ལ་ལག་དློ་ཟེར། ② དྲེལ་པའི་དྲེལ་གཡློག 

ལག་དློ་བ། ར་དྲེལ་སློགས་ལ་ཁལ་འགེལ་མཁན་གི་མིང་། 

ལག་དློ་རྒྱུག 

ལག་དློག སྐུད་པ་ལག་པ་དཀྲིས་པའི་དློག་པ། བལ་སྐུད་ལག་པར་དློག་རྒྱབ་པ། 

ལག་རྡུགས། ཉེ་བར་མཁློ་སྐབས་དགློས་མཁློ་ལ་ཕན་འདློགས་མི་ཐུབ་པ། 

ལག་རྡུམ། ① ལག་ཆད། བློ་གློས་མེད་པའི་ལས་ཀ་དེ། ལག་རྡུམ་བག་ལ་འཛེག་དང་མཚུངས། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ལག་འཁུམས་དང་ལག་རིལ་ལློ། ② ས་བདག་མི་མིན་ཞིག 

ལག་རྡློ། ལག་ནང་ཏུ་རྡློ་བཟུང་ནས་ཤུགས་གང་ཡློད་བཏློན་ཏེ་རྒྱང་རིང་ལ་འཕེན་པའི་དློན། 

ལག་ལན། ① ལག་ཏུ་ཡློད་པའི་དངློས་རིགས་འབྲུ་དངུལ་སློགས། ②[མངློན]གང་པློ་ཆེ། 

ལག་ལན། གང་པློ་ཆེའི་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

ལག་ལན་མ། [མངློན]གང་མློ། 

ལག་སློག ལག་དློག་དང་འདྲ། 

ལག་གདན། ཕློར་པ་སློགས་དཀྲུག་བེད་ཀི་ལག་ཆ་རེན་སའི་པང་ལེབ། 
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ལག་གདུབ། ལག་རྒྱན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ལག་ཀློར་དང་ལག་དཀྲིས་སློ།། 

ལག་གདུབ་ཆུ་ཚོད། ལག་གདུབ་ཀི་ཚུལ་དུ་གློན་པའི་ཆུ་ཚོད་འཁློར་ལློ། 

ལག་བདར་བ། ལག་གིས་དངློས་སུ་བས་པ། 

ལག་བདེ་པློ། ལག་རལ་གིས་ཉེར་མཁློ་ཅ་ལག་སྣ་ཚོགས་བཟློ་ཤེས་མཁན་ལ་ཟེར། 

ལག་བདེ་བ། ① ལག་རལ་མཁས་པ། ཁ་བདེ་པློས་ལག་བདེ་པློའི་གློ་མི་ཆློད་ལ་བུའློ།། ② གྲྭ་པ་

ཚོགས་སྐབས་ཇ་ཐུག་འདྲེན་མཁན། 

ལག་མདུང་། ལག་པར་འཁེར་བདེ་བའི་མདུང་ཐུང་། 

ལག་འདེབས་ས་ཞིང་། ས་དུས་ཞིང་བདག་སེར་གིས་དློ་དམ་བས་ཏེ་འདེབས་པའི་ས་ཞིང་། 

ལག་འདློན། ① རང་གི་ལག་པ་ནས་བཏང་བའི་འགློ་སློང་། ② ས་དུས་འབྲུ་དངུལ་སློགས་ལག་ཐློག་

ནས་འཇལ་སྤློད་དགློས་པའི་རིགས་རྣམས། 

ལག་བརྡ། ལག་པས་སྟློན་པའི་བརྡ། ལག་བརྡ་གཏློང་བ། ལག་བརྡ་སྟློན་པ། 

ལག་བརྡུལ། ① ལག་པས་གཡློབ་པ། ② ལག་པས་ཕེ་མར་བཏུལ་བ། 

ལག་བསློགས། ① [ཡུལ]སྣུམ་བཙོགས་ཁ་ཟས་ཀ་ིབ་ེབག་ཅགི ② ལག་པས་ག་སྒགི་གམ་སྟ་གློན་བས་པ། 

ལག་ན་རྡློ་རེ། ཕག་ན་རྡློ་རེ་དང་དློན་གཅིག 

ལག་ན་གཞློང་ཐློགས། རི་རབ་བང་ངློས་སུ་རྣམ་ཐློས་སས་ཀི་འཁློར་དུ་གྱུར་པའི་གནློད་སྦིན་ཞིག 

ལག་ན་རིན་ཆེན། བང་སེམས་ཤིག་གི་མཚན། 

ལག་ན་གཤློལ། [མངློན]ལྷ་སྟློབས་བཟང་། 

ལག་ནས། ① ལག་ཏུ་དངློས་སུ་ཡློད་པའི་འབྲུ་རིགས། ② ཡུལ་འབློག་བར་དུ་ཇ་མར་དང་འབྲུ་

རིགས་སློགས་ཕན་ཚུན་བརེ་འཚོང་བེད་སྐབས་ཀི་ལག་གཤློར་འབྲུ་རིགས། 

ལག་ནློར། ① རང་གི་ལག་པར་ཡློད་པའི་ནློར་རས། ② ལག་པས་བེད་སྟངས་འཕྱུགས་པ། 

ལག་སྣེ། གནས་སྐབས་འགློ་སློང་གཏློང་བེད་ཀི་དངུལ་སློགས། ལག་སྣེ་རློགས། ཕློགས་འགློའི་

ལམ་རྒྱགས་དང་། ལག་སྣེ་འདང་ངེས་ཡློད། 

ལག་སྣློད། ཆང་དང་འློ་མ་སློགས་འཇལ་བེད་ཀི་སྣློད། 
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ལག་གནད། ལག་འཛངས་སམ། ལག་ཐློགས། འགློ་སློང་གཏློང་བེད་ལག་གནས་ཆེན་པློ་འདུག 

ལག་པ། ① ལུས་ཀི་ཡན་ལག་གི་མདུན་མ། ལག་ཚིགས། ལག་སྒློས། ལག་པ་ཤློར་བ། ལག་པ་

གཉིས་རྒྱབ་ཏུ་བསྣློལ། ལག་པས་ལག་པ་བསམས་པ། ལག་གདངས་དཔུང་སྦྲེལ་། རང་སྟབས་

ལག་སྟབས། ཤིང་སློང་ལག་བཙུགས། ལག་པ་དམ་པློ། ལག་པ་བཀྲེན་པ། ལག་པ་ལྷློད་པློ། 

ལག་འཛངས། ལག་པ་མི་སློབས་པ། ལག་པ་གཡར་རློགས། ཟ་རྒྱུ་འཐུང་རྒྱུ་གནམ་གི་ལག 

ཉལ་ས་དྲློན་པློ་རང་གི་ལག ལག་པར་ཤ་ཡློད་ན་ནམ་མཁའི་བ་འཁློར། ལག་པ་ཚ་དུས་སྐམ་

པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གཅློད་བེད་དང་། འཇུག་པར་བེད། ཐ་སྙད་སྟློན་བེད། དཔུང་པའི་

འདབ། འབབ་བེད། འཛིན་བེད། ཡལ་ག་ལྔ་པ། སུག་པ་བཅས་སློ།། ② ཙ་ལག་དང་ཚ་ལག་

ཛ་ལག་ཙ་ཚ་ཛ། ཙ་ལྷག ཚ་ལྷག ཛ་ལྷག ③ རྒྱུ་སྐར་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ནག་པློ་དང་། 

དྲག་མློ། དྲག་ཤུལ་མ། དམག་དཔློན་དག་བཅས་སློ།། ④ [མངློན]ལག་པ་ལ་གཡས་གཡློན་

གཉིས་ཡློད་པས་གངས་གཉིས་མཚོན། 

ལག་པ་ཀློག་པ། [རིང]ལག་པ་ཡུག་ཡུག་བེད་པ། 

ལག་པ་སྐྱློང་། [མངློན]གི། 

ལག་པ་ཁ་སྦར། ཐལ་མློ་སྦར་བ། ལག་པ་ཁ་སྦར་གིས་གུས་འདུད་ཞུ་བ། 

ལག་པ་བཀག་པ། ① ལག་པ་ཡར་འདེགས་པ། ② རྡུང་བ། གཞུ་བ། ལག་པ་སྒུལ་ནས་གཞན་ལ་

བཞུས་པའི་དློན། 

ལག་པ་བརྒྱ་པ། [མངློན]བདུད་ཀི་བུ། 

ལག་པ་བསྙལ། [རིང]ལག་པ་བཀྲུས་པ། 

ལག་པ་གཏློང་བ། ① ལག་པ་གཏློང་རེས་བས་པ། ② [ཡུལ]ལག་གཏམ་དང་འདྲ། 

ལག་པ་མི་སློབས། [མངློན]བག་ཡློད། 

ལག་པ་འཛིན། [མངློན]བག་མའམ་ཁིམ་བདག་མློ། 

ལག་པ་ལྷུག་པློ། སེར་སྣ་མེད་པའམ་ལག་པ་ཡངས་པློ། གཏློང་ཕློད་ཆེ་བའི་ལག་པ་ལྷུག་པློ། 

ལག་པའི་ཆུ་བློ། [མངློན]ཆུ་བློ་སི་ཏཱ། 
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ལག་པའི་མཐེ་འཕུར། གློག་ཀད་ཆུང་ངུ་གར་སློང་གང་བདེར་ཁེར་ཆློག་པའི་རིགས་ཀི་མིང་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་laptop ཟེར། 

ལག་པའི་རྡེག་ཆ། [མངློན]མཚོན་ཆ། 

ལག་པའི་འདུ་བེད་ཀི་སྒྱུ་རལ། སྤིར་རལ་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཡློད་ཅིང་། དཔེར་ན་ཡི་གེ་འབི་

བའི་ལག་རལ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཡང་ཐློག་མར་སྦང་ཤིང་གི་སྟེང་དུ་འབི་བ་དང་། དེ་ནས་ཤློག་

བུའི་ཐློག་སློས་ནས་འབི་བ། དེ་ནས་ཐིག་མེད་པར་འབི་བ། འབི་གཞི་ཆུང་ངུ་མཐེ་བློང་གི་རྒྱ་

ཁློན་ཙམ་གི་ནང་ཡིག་འབྲུ་བརྒྱ་ཙམ་ཤློང་བར་འབི་བ་སློགས་བློད་ཀི་ཡིག་འབིའི་ལག་རལ་

ལའང་སྣེ་མང་ཡློད། 

ལག་པའི་ཕག་རྒྱ། དློན་སྣ་ཚོགས་སྟློན་པར་བེད་པའི་བརྡ་རགས་ཀི་ཕག་རྒྱ། 

ལག་པའི་ཚེར་མ། [མངློན]སེན་མློ། 

ལག་པའི་ཡལ་ག [མངློན]སེན་མློ། 

ལག་པློད། ① ལག་ཚབ་བམ། སྐྱིན་པའམ་ཕན་ཚུན་རློགས་རེས་བེད་པའི་ལས་ཀའི་ལན། ངལ་

རློལ་ལག་པློད། ལག་པློད་ཚོགས་ཆུང་། ལས་ཀ་ལག་པློད་ཀིས་བས་པ། ② ཕན་ཚུན་གནློད་

པ་བེད་པའི་ལན། ངན་ལན་ངན་འཇལ་གིས་ལག་པློད་སློག་པ། 

ལག་སྤད། ལག་པའི་ཡློ་བད། བཟློ་པ་མཁས་ཀང་ལག་སྤད་དགློས་ལ་བུ། 

ལག་པློད།ལག་པའི་ཡློ་བད། བཟློ་པ་མཁས་ཀང་ལག་སྤད་ལག་སྤློད། ① ཅ་ལག་སློགས་ལག་པས་

ལག་པར་སྤློད་པ། ② རིན་གློང་སློགས་ལག་ཐློག་ནས་སྤློད་པ། ལག་དཔངས་མཐློ་བ། དམག་

འཐབ་ཀི་རྒྱལ་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེན་པློ་ཐློབ་པ། 

ལག་དཔློན། ① ལག་ཤེས་ཅན་གི་དཔློན་པློའམ་འགློ་ཁིད། ② ལས་འགློ་རློམ་མཁན། ཁེང་ལློག་གི་

ལག་དཔློན། 

ལག་ཕུབ། ཕུབ་ཀི་མིང་། ཤིང་གི་ལག་ཕུབ་ཀིས་མེ་མདའ་འགློག་མི་ཐུབ། 

ལག་ཕི། ལག་རས། རྣག་གཟན་ཏེ་དགེ་སློང་གི་གློས་ཀི་གས་ཤིག

ལག་ཕིས། ① ལག་པ་འབིད་བེད་ཀི་རས་སློགས། ② རང་སྐྱློན་གཞན་འགེབས། རང་སྐྱློན་གཞན་
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ལ་ཁ་འཕངས་ལག་ཕིས་བེད་མི་རུང་ལ་བུ། 

ལག་ཕྲུག ལློ་གཉིས་ལློན་པའི་ལུག་མ་མློ་ལ་ཟེར། 

ལག་འཕློས། རྔན་ནམ་ཁློན་གི་ལན་འཇལ་བ། 

ལག་སྦུབ། རའི་ལག་པའི་ཚིགས་འཆུས་ཏེ་འགེལ་གབས་བེད་སྟངས་ཤིག ར་ལག་སྦུབ་བརྒྱབ་ན་

མི་མདུན་ཕློགས་སུ་ལྷུང་ཡློང་ལ་བུ། 

ལག་བིས། རང་གིས་བིས་པའི་རི་མློ་དང་ཡི་གེ། 

ལག་བིས་ནང་འཇུག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

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

ལག་སྦྲེང་། [མངློན]སློང་མློ་བ། 

ལག་སྦྲེལ། ① ལས་ཀའི་རློགས་བེད་པ་པློ། རློང་སློད་སེར་སྐྱ་ལག་སྦྲེལ། ② ལག་པ་གཉིས་སྦྲེལ་

བ། འཕར་སྤང་ལག་སྦྲེལ་ལ་བུའློ།། 

ལག་འབབ། ལག་ཐློག་ཏུ་འབབ་པ། ལག་འབབ་ཁེ་སྐྱེད། 

ལག་འབློམ། ལག་འཕེན་འབར་མདེལ། 

ལག་འབློར། ལག་པར་འཕློད་པའམ་བྱུང་བ། ཕག་བིས་ལག་འབློར། བརྡ་ཡིག་ལག་འབློར་བྱུང་བ། 

འབད་རློལ་བས་འབས་ལག་ཏུ་འབློར་བ། 

ལག་འབས་གཙང་མ། བཟློས་པའི་ཅ་ལག་སྤུས་ཀ་ལེགས་པ། ལག་རལ་ཅན་གིས་ག་རེ་བཟློས་ཀང་

ལག་འབས་གཙང་མ་ཡློང་གི་རེད་ལ་བུའློ།། 

ལག་འབེག ས་དུས་མིའི་ལག་པ་གཅློད་པའི་ཁིམས་ལུགས་ཤིག

ལག་འབེལ། བསམ་སྦློར་གཅིག་མཐུན་གི་འབེལ་བ་ཡློད་པ། ལག་འབེལ་དམ་ཟབ། ཕན་ཚུན་ལག་

འབེལ་ཡློད་པ། 

ལག་མར། ① འབྲུ་རིགས་སློགས་བཙོངས་པའི་རིན་ལག་ཐློག་ཏུ་འཕལ་སྤློད་བེད་པའི་མར། ② 

ལག་ཏུ་དངློས་ཡློད་ཀི་མར། 

ལག་དམར། ① བཤན་པ། བཤན་པ་ལག་དམར་གིས་སེམས་ཅན་ནློར་ལུག་གསློད། ② མ་ིགསློད་མཁན། 
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ལག་དམར་བ། དངློས་སུ་མི་གསློད་མཁན། མི་གསློད་ལག་དམར་བའི་ནང་གི་བེད་གཏེ། 

ལག་རལ། ལག་པའི་ནུས་རལ། སྦངས་སྟློབས་ཀིས་ལག་རལ་ཐློན་པ། བུད་མེད་ལག་རལ་མཁས་

ན་ཡང་། འབྲུ་མེད་ཟ་མ་བཟློ་མི་ཐུབ་ལ་བུ། 

ལག་རལ་གི་ཚད་གཞི། ལག་རལ་བཟང་ངན་ཚད། 

ལག་རལ་བརྒྱུད་རིམ། ① བཟློ་རིག་སློགས་ལག་པའི་འདུ་བེད་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་པའི་ལག་རལ་

གི་ཤེས་རིག་དེ་བྱུང་ཁུངས་དང་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བའི་གློ་རིམ་བརྒྱུད་ཚུལ་བཤད་པ། ② གློག་

ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་

དུ་technical process ཟེར། 

ལག་རིས། མཛུབ་མློས་འདྲེན་པའི་གངས་རིས། 

ལག་ཚབ། ① ལག་པའི་ཚབ། ② ལག་རློགས་བས་པའི་སྐྱིན་ཚབ། 

ལག་ཚེམ། འཕྲུལ་འཁློར་སློགས་ལ་མ་བརེན་པར་ལག་པས་བརྒྱབ་པའི་ཚེམ་བུ། 

ལག་མཛོད། [མངློན]སམ། 

ལག་འཛངས། ལག་ཏུ་རྒྱུ་ཆས་སློགས་དཀློན་པློ་ཆགས་པ། དེང་སྐབས་ཕན་ལ་དངུལ་ལག་

འཛངས་ཆེན་པློ་འདུག

ལག་འཛངས་ཅི་ཆེ། རང་གི་ལག་པར་དགློས་མཁློ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་དློན། 

ལག་འཛིང་། གདློང་ཐུག་ཏུ་འཐབ་པ། ཤི་གསློན་ལག་འཛིང་། ཕན་ཚུན་ལག་འཛིང་བེད་པ། དག་

བློ་དང་ལག་འཛིང་རྒྱབ་པ། 

ལག་འཛིན། སྤློད་ལེན་གི་དཔང་རྒྱའི་ཡི་གེ། 

ལག་འཛིན་མ། ① [མངློན]བག་མ། ② ནང་གི་ཨ་མའི་མིང་ལའང་འཇུག། 

ལག་བརེས། ལག་པའི་ཕུ་ཐུང་ཡར་བསློགས་པ། 

ལག་ཞ། ལག་པ་སྐྱློན་ཤློར་བ། 

ལག་ཞློར། ཆེད་དུ་མ་ཡིན་པར་ལག་པའི་ཞར་ཞློར་དུ་ཁེར་སློང་བ། 

ལག་བཞག ལག་ལེན་བསྟར་བ། ཁ་ཐློག་ལག་བཞག དེ་ལར་འཕལ་དུ་ལག་བཞག་ཡློད་པ་གིས། 
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ལག་ཟད་དཔུང་ཐུག ཆ་རྐྱེན་རློགས་པའམ་ཟད་པའི་དཔེ། 

ལག་ཟན། [མངློན]འློ་མ་འཇློ་མཁན། 

ལག་ཟས། བཟློས་པའི་ཟ་མ། ཨ་མའི་ལག་ཟས་ཟློས་ནས་ཡུན་རིང་སློང་ལ་བུ། 

ལག་ཟིན། ལག་ཏུ་ཟིན་པ། མིག་མཐློང་ལག་ཟིན་ལ་བུ། 

ལག་གཟུང་། ① སློ་གེགས་འབེད་གཅློད་བེད་པའི་ལག་འཛིན་ཨ་ལུང་། ② སྐས་ཀི་ལག་འཇུ། 

ལག་གཟེར་རྒྱབ་པ། ས་དུས་རང་ལག་གི་ཤ་སེན་བར་དུ་སྨྱུག་གཟེར་འཛུད་པའི་ཁིམས་ལུགས་

ངན་པ་ཞིག 

ལག་གཟློང་། རྡློ་བཟློ་བའི་ལག་ཆ་ཞིག 

ལག་བཟང་། བང་སེམས་ཤིག་གི་མཚན། 

ལག་བཟློ། ལག་ཤེས་བཟློ་ལས། ལག་བཟློ་བ། 

ལག་བཟློའི་རློལ་ནུས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་manual function ཟེར། 

ལག་བཟློའི་ཤློག་སྐྱེལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་manual feed ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་manual ཟེར། 

ལག་འློག རང་གིས་བཀློད་གཏློང་བེད་ཡུལ། 

ལག་ཡངས། གཏློང་ཕློད་ཆེ་བ་དང་སེར་སྣ་མེད་པ། དཔེར་ན། མི་འདི་ལག་ཡངས་ཞིག་རེད་ལ་བུ། 

ལག་ཡར། འབི་ཡར་མའི་མིང་། 

ལག་ཡུ། ལག་ངར། 

ལག་ཡློད། ① དངློས་སུ་ལག་ཐློག་ཡློད་པ། ལག་ཡློད་ཡློང་འབབ། ② དཔའ་ཡློད་པ། བཤད་ན་ཁ་

ཡློད་པ། འཛིངས་ན་ལག་ཡློད་པ་ལ་བུ། 

ལག་གཡློག ① ལག་རལ་མི་སྣའི་ལས་རློགས། ② གཡློག་པློའི་ཡང་གཡློག 
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ལག་གཡུགས། ཚུར་ཤློག་ཟེར་ནས་བརྡ་སྟློན་པའི་ལག་པ་གཡུགས་ཚུལ་ཞིག 

ལག་གཡློར། ལས་ཀའི་ལག་རློགས་བེད་པའི་མིང་། རློགས་རེས་ལག་གཡློར། 

ལག་གཡབ། ག་ལེར་ཕེབས་རློགས་སམ་ཡང་ཡང་མཇལ་ཡློང་ཞེས་པའི་བརྡ་སྟློན་པའི་ལག་པ་

གཡུགས་ཚུལ་ཞིག

ལག་རས། ལག་ཕིས་ཀི་རས། 

ལག་རས་ཞྭ་མགློ ལག་ཕིའི་རས་ལས་བཟློས་པའི་ཞྭ་མགློ་ཞིག

ལག་རིས། ① ལག་པའི་རི་མློ། ལག་རིས་ལར་སེམས་ལ་ངེས་པ། ② བས་རེས། 

ལག་རིས་དཔྱད་སློམ། གློད་གཞིའི་ཉེས་ཅན་པའི་དློགས་གཞི་ཅན་གི་ལས་རིས་དང་གློད་གཞིའི་འབེལ་

ཡློད་ཀི་དངློས་པློའི་སྟེང་གི་ལག་རིས་གཉིས་བསྡུར་ནས་བརག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་བ་ཐབས་ཤིག

ལག་རུ་འགློག ལས་ཀ་བེད་དུས་མདུན་ནས་བཀག་ཏེ་འགློག་རྐྱེན་བཟློས་པ། ཕྲུ་གུ་དེ་ན་ལག་རུ་

བཀག་ནས་མ་སློད་གཞན་དུ་སློང་ལ་བུ། 

ལག་རུབ། ལག་པ་མང་པློ་འདུས་པའི་དཔུང་རློགས། 

ལག་རློགས། ལས་རློགས། 

ལག་ལན། རྡུང་རྡེག་གི་ཡ་ལན། ཁ་ལན་དང་ལག་ལན་སྤློད་པ། 

ལག་ལེན། ① ལས་ཀ་ལག་ཐློག་ཏུ་ལེན་པ། ལག་ལེན་ཡང་དག་བསྟར་བ། ལག་ལེན་ལྷློད་མེད། 

ལག་ལེན་ཚོད་ལ། དཔེར་ན། ཁ་གཏམ་གཡུ་འབྲུག་སྐད་ལས་ཆེ། ལག་ལེན་ནམ་མཁའི་འཇའ་

ལར་ཡལ་ལ་བུ། ② སློལ་རྒྱུན་ལག་རལ་གི་ལག་ལེན་བཟང་པློར་མིག་དཔེ་བལ་བ། ③ ལག་

པས་འཛིན་པ། མེ་མདའ་ལག་ལེན་བེད་སྐབས་ཡིད་གཟབ་མ་བས་ན་སྟློང་མདའ་ཤློར་ཡློང་

ཟེར་བ་ལ་བུའློ།། 

ལག་ལེན་གཅེས་བསྡུས་ཀུན་གསལ་སྣང་མཛོད། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་དེའུ་དམར་དགེ་

བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་སྨན་གི་དུག་འདློན་དང་། ངར་འདློན། རྣློ་འདློན་

སློགས་སྨན་ག་ིལས་སྣློན་སྐློར་ག་ིལག་ལེན་རྣམས་གསལ་བར་སྟློན་པའ་ིསྨན་ག་ིབསྟན་བཅློས་ཤིག 

ལག་ལེན་མན་ངག་གི་ཆིངས། ཆིངས་ལྔའི་ནང་ཚན། ལག་ཏུ་ལེན་ཚུལ་གདམས་ངག་གི་ས་བཅད་ཅིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལག་ལེན་དམར་ཁིད། ཚན་རིག་གི་ཤེས་བ་དང་། ཉམས་མློང་གང་ཞིག རིག་གཞུང་ངློས་ནས་

འགེལ་བཤད་ཙམ་མ་ཡིན་པ། དློན་གི་ལག་ལེན་གི་གློ་རིམ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ངློ་སྤློད་བེད་ཅིང་

སློབ་ཁིད་བ་བའི་ཐབས།

ལག་ལས། ལག་ཞློར་དུ་བེད་པའི་ལས་ཀ་སྟེ། སྐུད་པ་ཡློག་རྒྱུ་སློགས། 

ལག་ཤད། ཕན་ཚུན་ཁ་རློད་བེད་པའི་སྐབས་ལག་པ་གཅིག་གི་སར་མློའི་ནང་ལག་པ་ཅིག་ཤློས་ཀི་

ལག་རྒྱབ་རྡེབ་རྡེབ་བེད་པ་ཤིན་ཏུ་ཁློ་བའི་རྣམ་འགྱུར་གི་བེ་བག 

ལག་ཤིང་། རི་རའི་ཁ་ཐིག་བཅུས་བེད་ཀི་ཤིང་དབྱུག་གི་མིང་ཡིན། 

ལག་ཤུབས། ལག་སྐྱློབ་བམ་ལག་ལྕིབས། 

ལག་ཤེས། བཟློ་ལས་བེད་ཤེས་པ། ལག་ཤེས་ཅན། ལག་ཤེས་བཟློ་ལས། 

ལག་ཤེས་རིག་གནས་སྐྱློང་། འཚེམ་བུ་དང་། རི་མློ། འཐག་ལས་སློགས་ལག་པའི་བཟློ་ལས་དང་། 

རིག་གནས་ཆེ་ཆུང་སློགས་བསློམས་པའི་མིང་ཚིག་ཟུར་པ་ཞིག་ཡིན། 

ལག་ཤློགས། གཏློང་ཕློད། 

ལག་གཤློར་རིས་སྤློད། འབྲུ་སློགས་ལག་ཐློག་ཏུ་བཤར་ནས་རིས་སྤློད་བེད་པ། 

ལག་བཤད། ལག་ཤད་དང་དློན་གཅིག ཁ་རློད་རྒྱབ་སྐབས་ཐལ་མློ་གཅིག་གི་ནང་ངློས་སུ་ཐལ་མློ་

ཅིག་ཤློས་ཀི་རྒྱབ་ངློས་ཀིས་བརྡབས་ནས་ཤིན་ཏུ་ཁློང་ཁློ་བའི་རྣམ་འགྱུར་གི་བེ་བག་ཅིག 

ལག་སག ལག་གསག་དང་འདྲ། 

ལག་སུག ① ལག་གསག་དང་འདྲ། ② ལག་པས་མངློན་ཆུང་གི་བརྡ་གཏློང་བ། 

ལག་སེན། ལག་པའི་སེན་མློ། 

ལག་སེལ། གཞན་ལ་སྦིན་བ་བའི་དློན། མི་འདི་ལ་ལག་སེལ་པློ་འདུག་ལ་བུ། 

ལག་སློག ཕློགས་གཅིག་ལ་འཆང་གཟུང་ཡློད་པའི་སློག་ལེ། 

ལག་སློར། ① ལག་པའི་མཛུག་གུ་སྤི། རང་གི་ལག་སློར་གངས་འདྲེན་བཞིན། བ་འློས་རྣམ་གངས་

བློ་ལ་ངེས། ② རྒྱུ་སྐར་ལྷ་མཚམས། 

ལག་སེལ། སེལ་པློ་ཆུང་ངུ་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལག་སློག བཟང་ངན་གི་ལན་པློ་སློག་པ། 

ལག་གསག ① རྡེག་རྡུང་ངམ་ལག་འགློགས་སྐྱེན་པློ། ② གཞན་ལ་ཞག་པས་རྡུང་ལང་ཤློར་བ། 

ལག་གསློས། ཕྱུགས་རིགས་སློད་གནས་སུ་ཉར་ཞིང་གསློ་བའམ་ཆུང་དུས་ནས་རང་ཁིམ་དུ་གསློ་བ། 

ལགས། ① ཡིན་ནམ་རེད་ཀི་ཞེ་ས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལར་ལགས་པ་ད་

གཟློད་ཤེས། ཁེད་རང་ངལ་རློལ་བེད་པར་འགློ་བ་ཡིན་ནམ། ལགས་ཡིན། ཁེད་ཀི་དགློངས་

འཆར་དེ་ལར་ལགས་མློད། ད་དུང་དེ་ལས་གསལ་བ་ཞིག་གསུང་རློགས། ཁེད་ཀིས་གསུངས་

པ་དེ་ལར་དངློས་གནས་ལགས་མ་ལགས་དྲང་པློ་གསུངས་དང་། ② སྐུ་ཞབས་ལགས་སམ་

དགེ་རྒན་ལགས་ཟེར་བ་ལ་བུའི་ཞེ་ས། 

ལགས་སློ། ཁས་བངས་དང་ཡིད་ཆེས་ཀི་ལན། ལགས་སློ།། ལགས་འློང་། ཁེད་ཀིས་གསུངས་པ་

དེ་དེ་ལར་ལགས་སློ་ལ་བུ། 

ལང་། བེད་མེད་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། ཡར་འགེང་བའི་དློན་ཏེ། ལང་མྱུག་གེན་དུ་

ལང་། མལ་ལས་ལང་ཞེས་པ། 

ལང་ཀ ①[རིང]སིང་ག་ལའི་གནའ་བློའི་མིང་། དེང་སང་སི་ལི་ལེན་ཁ་ཟེར། ② སིན་པློའི་ཡུལ་ཟེར། 

ལང་ཀ་མགིན་བཅུ། [མངློན]སིན་པློའི་རྒྱལ་པློ། 

ལང་ཀར་གཤེགས་པའ་ིམདློ།། འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པློའ་ིམདློ།། བམ་པློ་དགུ་དང་

ལེའུ་ཉེར་བརྒྱད་པ། བློད་ཀ་ིལློ་ཙཱ་བ་འགློས་ཆློས་འགྲུབ་ཀིས་རྒྱ་ནག་ག་ིདཔ་ེལས་བསྒྱུར་པའློ།། 

ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདློའི་འགེལ་པ། ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདློ་ནི་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་

བརྒྱད་པའི་ནང་བློད་ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་འགློས་ཆློས་གྲུབ་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་ཡི་གེ་ལས་བློད་ཀི་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་བ་ཡིན་ཞིང་། དེའི་འགེལ་པ་ལ་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་བཟང་པློས་མཛད་པ་བསྟན་

འགྱུར་མདློ ་པའི་ནང་དུ་ཡློད། ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདློའི་འགེལ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་སྙིང་པློའི་རྒྱན་བློད་ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་འགློས་ཆློས་གྲུབ་ཀིས་བསྒྱུར། 

ལང་རྐྱེན། གསར་དུ་ལང་བའི་རྐྱེན། དམག་འཁྲུག་ལང་རྐྱེན། མུ་གེ་ལང་རྐྱེན།

ལང་བཀུར་ཡར་དེད་ལྷ་དགུ། ༡ལང་བཀུར། ༢ ཡབ་ལྷ་ཆེན་རྒྱལ་བ། ༣ དེའི་ཡབ་ལྷ་ཆེན་དབང་
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པློ། ༤ དེའི་ཡབ་ལྷ་ཆེན་འཁློར་ལློ། ༥ དེའི་ཡབ་ལྷ་ཆེན་དུང་སྐྱློང་། ༦ དེའི་ཡབ་ལྷ་ཆེན་དྲི་

མེད། ༧ དེའི་ཡབ་ལྷ་ཆེན་གཤེད་ཆུང་། ༨དེའི་ཡབ་ལྷ་ཆེན་བཟང་པློ། ༩དེའི་ཡབ་ལྷ་ཆེན་བཟང་

ཡབ་སྟེ་དགུའློ།། 

ལང་ག སིན་པློ་དང་། ལང་ག་མགིན་བཅུ་ལ་བུ། 

ལང་ངེ་ལིང་ངེ་། འཕློ་ལིང་ངམ་གཡློ་འགུལ་གི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག སྤིན་དཀར་ལང་ངེ་ལིང་ངེར་

འཁིགས་པ། ཀློ་གྲུ་ལང་ངེ་ལིང་ངེར་འགུལ་བ། ལློན་ཤིང་གི་ཡལ་འདབ་ལང་ལིང་དུ་བསྐྱློད་པ་

སློགས་ལ་བུ། 

ལང་ངེ་ལློང་ངེ་། ① ཇ་ཆུ་སློགས་འཁློལ་སྟངས་སམ་གེན་དུ་འགྱུར་ཚུལ་ཞིག ཆུ་ལང་ངེ་ལློང་ངེར་

ཁློལ་ཏེ་རླངས་པ་འཕྱུར། དུ་ནག་ལང་ངེ་ལློང་ངེར་འཕྱུར་བ། སྤིན་ནག་ལང་ལློང་དུ་གཡློ་བ། ② 

ཁློད་མི་སྙློམས་པའི་འབར་འབུར་གི་རྣམ་པ། ས་ཆ་ལང་ངེ་ལློང་ངེ་ཚང་མ་བརྡལ་ནས་ཁློད་

སྙློམས་པློར་བཟློས་པ། 

ལང་ཐང་རེ། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་ཚ་བ། ཞུ་རེས་སྙློམས། སིན་གསློད། རྨ་འབས་

ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒྱ་ཐང་ཕློམ། སེར་པློ་རྡ་དུ་ར་ཡང་ཟེར། 

ལང་དང་པློ། [མངློན]ལང་ཚོ་དང་པློ་དང་དློན་གཅིག 

ལང་བ། ལངས་པ། ལང་བ། ལློངས། ལང་བ། ཡར་ལངས་ཏེ་བལས་པ། མི་ཕམ་པའི་གནས་སུ་

ལངས་པ། ཞློགས་པ་ལང་མི་ཤེས་ཕག་དང་འདྲ། དགློང་མློ་ཉལ་མི་ཤེས་ར་དང་མཚུངས། 

ལང་མ་ལིང་། གཡློ་འགུའི་རྣམ་པ་ཞིག ལང་མ་ལིང་། ཆུ་འཛིན་སློན་མློ་ལང་མ་ལིང་། 

ལང་ཚོ། ན་ཚོད། ལང་ཚོ་ཅན། ལང་ཚོ་མ། ལང་ཚོ་ས་བ། ལང་ལློ་དར་ལ་བབ་པ། ཕློ་མློ་ལང་ཚོ་

གསར་པ། ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་ལུས། ལང་ཚོ་ཡློལ་བ། ཤ་དར་ཁག་དར་ལང་ཚོ་རྒྱས་པ། ལང་

ཚོ་མི་རག་ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚོན་འདྲ། ལང་ཚོ་ནར་མ་སློན་པ་ཉིད་ནས་དཔའ་ཞིང་རྟུལ་ཕློད་

པའི་ཁློ་ལག་རློགས་པ། 

ལང་ཚོ་བརན་བེད། [མངློན]སྐྱུ་རུ་རའི་ཤིང་། 

ལང་ཚོ་དང་པློ། [མངློན]བུ་མློ་གཞློན་ནུ་མ། 
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ལང་ཚོ་ལན་པའི་ཁག བློང་བུ་ལློ་གཉིས་ལློན་པའི་ཁག་གི་གབ་མིང་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། 

ལང་ཚོ་སྨིན། [མངློན]ན་ཚོད་དར་ལ་བབས་པ། 

ལང་ཚོ་ཡློལ། [མངློན]རྒློད་པློ་རྒན་མློ། 

ལང་ཚོའི་དཔལ་འབར་བ། གཞློན་ནུ་དུས་སུ་གཟུགས་བཟང་མཛེས་པ་དང་བློ་རིག་བཀྲ་བ་རྣམས་

ལ་ལང་ཚོའི་དཔལ་འབར་བ་ཟེར། 

ལང་ཚོའི་དཔལ་ཡློན། ན་ཚོད་གཞློན་པའི་སྐབས་ཀི་ལུས་ཀི་མཛེས་སྡུག་དང་། བློ་རིག་གི་རྣློ་

སྟློབས་བཅས་ལ་ཟེར། 

ལང་ཚོའི་དུས། འདློད་པ་སྤློད་ནུས་པ་ནས་ལློ་སུམ་ཅུ་མན་ཆད་ལའློ།། 

ལང་ཚོའི་མཚན་མ། [མངློན]ནུ་མ། 

ལང་ཚོ་སྨིན་པའི་བུད་མེད། གཞློན་ནུའི་ལང་ཚོ་ཧ་ཅང་རྒྱས་པའི་བུད་མེད་ལ་ཟེར། 

ལང་ལིང་། ལང་ངེ་ལིང་ངེའི་བསྡུས་ཚིག 

ལང་ལློང་། ལང་ངེ་ལློང་ངེའི་བསྡུས་ཚིག སྤིན་དཀར་ལང་ལློང་གཡློ། མི་ཚོགས་ལང་ལློང་བེད། 

ལང་ཤློར། ངན་ལང་ལ་ཤློར་བའི་མིང་། སྤློད་ངན་ལང་ཤློར་དུ་མ་གཏློང་། ལང་ལ་ཤློར་སློང་། ངན་

པ་ལང་ཤློར། ཁ་ལང་ཤློར་བའི་གླུ་ཆུང་དེ། ཕ་མ་ཤི་ཡང་ཐ་ལ་ལ། 

ལང་ཤློར་ཉེས་ཅན། རྐུ་འཕློག་སློགས་བ་བ་ལང་ལ་ཤློར་བའི་ཉེས་ཅན་པ། 

ལང་ཤློར་དུ་གཏློང་བ། ཁིམས་མེད་དུ་གཏློང་བ། 

ལང་ཤློར་བ། གློམས་གཤིས་ངན་པློ་འཇགས་པ། 

ལངས་པ། ལང་བ་སློགས་ཀི་དློན་དུ་གློ་བའི་ལང་བའི་འདས་པ། 

ལངས་ཕློགས། ① གནད་དློན་ངློས་འཛིན་དང་ཐག་གཅློད་བེད་སྐབས་ཀི་གནས་ཕློགས་དང་སྤློད་

ཚུལ་འཛིན་སྟངས། ②ལངས་ཕློགས་བརན་པློ། 

ལངས་གཟུགས་དབིབས་བཟློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་
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སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་volume modeling ཟེར། 

ལངྐའི་གློང་ཁེར། སིན་པློའི་གློང་ཁེར། 

ལངྐའི་བདག་པློ། [མངློན]སིན་པློའི་རྒྱལ་པློ། 

ལཉྪ། ལཉྫ་དང་འདྲ། 

ལཉྫ། [ལེགས]སར་རྒྱ་གར་གི་སཾ་སྐྲ�་ཏ་སྟེ་ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ཡིག་གཟུགས་ཤིག་ཡིན་པ་འདི་

དཔེར་བངས་ནས་ཐློན་མིས་བློད་ཡིག་དབུ་ཅན་གསར་བཟློ་བས་པར་འདློད། 

ལད། ① གཞན་གི་སྟངས་ཀ་བེད་པ། བ་བ་ཐམས་ཅད་ལད་མློ་ཡིན། ལད་མློའི་ནང་ནས་གང་

མཁས་ཡིན། གཞན་གི་ལད་མློ་མ་ཡིན་རང་སྟློབས་ཀིས་སློགས་ལ་བུ། ② སྡུག་ཏུ་འགློ་བའི་

དློན། ཆམ་པ་ལད་ན་དྲག་དཀའ་བས་ཐློག་མ་ནས་གཟབ་དགློས། རལ་གི་ཕི་བརྡར་མ་བས་ན་

ལད་འགློ། མིས་ལས་ཀ་མ་ལས་ན་ལད་འགློ། བ་བ་གལ་ཆེན་འདི་ལད་མི་ཉན་ལ་བུ། 

ལད་འགློས། གཞན་གི་འགློ་སྟངས་ཀི་ལད་མློ་བས་ཏེ་འགློ་བ། 

ལད་དློད། གཞན་གི་བས་ཚུལ་ལ་དཔེ་བས་ནས་དེ་བཞིན་དུ་ལད་མློ་བེད་པ། ལད་ཟླློས་ཀང་རུང་། 

ལད་པ། ཉམས་པའམ་ཞན་དུ་སློང་བ། སྤློད་ཚུལ་ལད་པ། སྒིག་ཁིམས་ལད་པ། ཚིག་དློན་ལད་པ། 

གི་ལད་པ། རལ་གི་ཕི་བརྡར་མ་བས་ན་ལད་འགློ། 

ལད་པློ། མི་འཁམས་མམ་སྤློད་པ་ཉམས་པའི་མི། མི་ལད་པློ་རྣམས་ལ་སློབ་གསློ་གཏློང་བ། 

ལད་མློ། འདྲ་བཅློས་སམ་རེས་ཟླློས་བེད་པ། གཞན་ལ་ཟུར་ཟ་བའི་ལད་མློ་མ་བེད། སྤེའུས་མིའི་

ལད་མློ་བེད་པ་ལ་བུ། 

ལད་མློ་སློད། ལད་ཟླློས་བེད་དང་དློན་གཅིག དཔེར་ན་མིས་ལད་མློ་ཁིས་སློད། རྒན་པས་ཅི་བེད་

ཕྲུ་གུས་ལད་མློ་སློད་ལ་བུའློ།། 

ལད་ཟླློས། གཞན་གི་བ་སྤློད་ཀི་ལད་མློ། བེད་སྟངས་བཟང་པློར་ལད་ཟླློས་བེད་པ། 

ལད་ཟླློས་རིས་འཁློར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་analog computer ཟེར། 

ལད་ཟླློས་གཞི་གངས། 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།  ༼ལ༽

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་analog data ཟེར། 

ལད་སློད། [ཡུལ]ལད་ཟླློས་སམ་ལད་མློ། དློན་གི་གནས་ལུགས་མ་རློགས་པར། ལད་སློད་ཙམ་

གིས་དློན་མི་ཕིགས། 

ལན། ① ཕར་དྲིས་ནས་ཚུར་བྱུང་བའི་འཕིན། ངག་ལན། ཡིག་ལན། གཏམ་ལན། དྲིས་ལན། ཞུས་

ལན། ལན་སྨས་པ། ལན་ཞུ་བ། ལན་མི་འདེབས། ལན་ཐེབས་པ། ལན་མི་འཁློལ་བ། འཕིན་ལན་

གཏློང་སྐྱེལ། ལགས་ལན་གནང་སྐྱློང་ཡློད་པ་ཞུ། གུས་ལན་ཞུ་བ། དྲིས་ལན་དྲི་མ་དང་མི་མཐུན་

པ། ② སར་བས་ཕིས་སུ་བྱུང་བའི་འབས་སུ། དྲིན་ལན། འཁློན་ལན། དག་ལན། བཟང་ལན། ངན་

ལན། སྐྱེས་ལན། ཕན་ལན་གནློད་པས་འཇལ། ཆང་ལན་ཆུས་འཇལ། ལན་དུ་ཕན་པར་བེད་པ། 

ཉེས་ལན་ལློག་པ། ལན་ལ་མི་ལ་བ། བཟང་པློར་བཟང་ལན་དང་། ངན་པར་ངན་ལན། ③ ཐེངས་

དང་། ཚར། ལན་གངས། ལན་འགའ། ལན་དུ་མ། ལན་ཇི་ཙམ། སྨ་བ་ལན་གཅིག 

བུ་མློ་གཏློང་བ་ལན་གཅིག ④ མ་ལེགས་པའི་ཉེས་པ། 

བདག་ཁློ་ནས་ལན་ནློ།། འློ་བརྒྱལ་བ་དེ་བདག་གིས་ལན་པས་བཟློད་པར་གསློལ། བ་བ་འཕྱུགས་

ཚར་ན་ངས་ལན་ཁློད་ལན་བཤད་པས་ཅི་ཕན། 

ལན་རྐྱེན། གནློད་སྐྱློན་གང་ལས་འབྱུང་བའི་གཞི། ན་ཚ་ཕློག་པའི་ལན་རྐྱེན་ཟས་སྤློད་ཉེས་པ་ལ་ཐུག 

ལན་ཁ། རྐྱེན་ཁ་ལན་ཁ་ཞེས་གློ་བུར་འབྱུང་བའི་འགལ་རྐྱེན་གི་རིགས། 

ལན་ཁག ཉེས་གློད་སློགས་ཡློང་རྐྱེན་གི་ར་བ། 

ལན་གློག ལན་ཆགས། 

ལན་གངས་གཞན་ལ་མློང་འགྱུར་གི་ལས། སྐྱེ་བ་ཕི་མ་ཕན་ཆད་དུ་མློང་བར་འགྱུར་བའི་ལས། 

ལན་གན། ལན་གློན་དང་འདྲ། 

ལན་གློན། ① དྲི་བ་ལ་ལན་འདེབས་པའམ་སློག་པ། དྲི་བའི་ལན་གློན་པ། དགག་ཚིག་གི་ལན་གློན་

པ། ② བཟང་ལན་དང་ངན་ལན་སློག་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་echo ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལན་རྒྱབ་དཔེ་རྣམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་answer mode ཟེར། 

ལན་སྒ། བག་ཅའམ་སྒ་བརན། 

ལན་འགའ། ① ཐེངས་མ་ཁ་ཤས། ② སྐབས་འགའ། ལན་འགའ་འབྱུང་ཞིང་ལན་འགའ་མི་འབྱུང་བ། 

ལན་བརྒྱབ་པ། ཚུར་དྲིས་པའི་གཏམ་ལ་ཚིག་ལན་འཇལ་བ། ཆུ་ཚན་སློགས་སུ་བསྐྱར་དུ་འཇུག་

པ་ལའང་གློ 

ལན་འགློ་གློང་མའི་སགས་ཁང་། རབ་བྱུང་ལྔ་པ་ཚེས་འགློ་ཙམ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༢༧༥ཡས་མས་ཞིག་ན་

འགློ་མགློན་འཕགས་པའི་སྐབས་སུ་བཞེངས་པར་གགས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་

ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་ཡློད། 

ལན་འགློ་འློག་མའི་སགས་ཁང་། ཕལ་ཆེར་ལན་འགློ་གློང་མའི་སགས་ཁང་དང་དུས་མཚུངས་ཙམ་

ཡིན་པར་སེམས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལན་ཅིག་སྐྱེ། [མངློན]བ་ཕློ་རློག 

ལན་གཅིག ཐེངས་གཅིག་སྟེ། རི་བིའུ་ཐང་ལ་འབབ་པ་བརྒྱ་མ་ལན་གཅིག་ཅེས་ལ་བུ། 

ལན་གཅིག་མ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་one time only ཟེར། 

ལན་གཅིག་བཟླས་པའི་ཀུན་ཏུ་ཟུང་ལན་དྲུག ཀུན་ཏུ་ཟུང་ལན་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་ལན་

གཅིག་བཟླས་པའི་ཀུན་ཏུ་ཟུང་ལན་དྲུག་ནི། ༡ ཚིགས་བཅད་ཀི་ཚིག་རང་དང་པློ་གསུམ་པར་

བཟླས་པ། ༢ ཚིག་རང་དང་པློ་བཞི་པར་བཟླས་པ། ༣ ཚིག་རང་དང་པློ་གཉིས་པར་བཟླས་པ། 

༤ ཚིག་རང་གཉིས་པ་གསུམ་པར་བཟླས་པ། ༥ ཚིག་རང་གཉིས་པ་བཞི་པར་བཟླས་པ། ༦ 

ཚིག་རང་གསུམ་པ་བཞི་པར་བཟླས་པ་སྟེ་དྲུག་གློ

ལན་ཆགས། ① གནློད་ལན་རེས་འཁློར་གི་རྒྱུན་གནས་པ། སློག་གི་ལན་ཆགས། ཚེ་སློན་གི་ལན་

ཆགས། ② [ཡུལ]༡དཀའ་ཚེགས། ༢ཆགས་སློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལན་ཆགས་བུ་ལློན། སར་བསགས་ལས་ངན་གི་སྐྱིན་ཚབ་ཕིས་འཇལ་དགློས་པའི་བུ་ལློན། 

ལན་ཆགས་གསུམ། ལུས་སློག་ལློངས་སྤློད་གསུམ་ནི་བུ་ལློན་འཇལ་དགློས་པ་གསུམ་མློ། 

ལན་འཆློལ་བ། ངག་ལན་ནློར་བ། 

ལན་གཉིས་བཟླས་ཀུན་ཏུ་ཟུང་ལན་གསུམ། ཀུན་ཏུ་ཟུང་ལན་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་ལན་

གཉིས་བཟླས་པའི་ཀུན་ཏུ་ཟུང་ལན་ལ་དབེ་བ་གསུམ་ཡློད་པ་ནི། ཚིག་རང་དང་པློ་གཉིས་པ་

དང་གསུམ་པ་བཞི་པར་ཡང་བཟླས་པ་དང་། ཚིག་རང་དང་པློ་ཉིད་གསུམ་པར་ཡང་བཟླས་པ། 

ཚིག་རང་གཉིས་པ་ཉིད་གསུམ་པ་དང་བཞི་པར་ཡང་བཟླས་པ་གསུམ། 

ལན་གཏློར། ཆློས་ལུགས་པས་ལན་ཆགས་བུ་ལློན་སྦློང་ཆེན་དུ་གཏློང་བའི་གཏློར་མ། 

ལན་ལློག གཞན་ལ་ཕན་གནློད་གང་བས་པའི་འབས་བུ་རང་ལ་འཁློར་བ། 

ལན་ལློན། ལན་འཇལ་བའམ་ལན་འདེབས་པ། དྲི་བའི་ལན་ལློན་པ། དྲིན་ལན་ལློན་པ། དག་ལན་ལློན་

པ། ཕན་བཏགས་ལན་ལློན། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་to reply ཟེར། 

ལན་འདེབས་དུས་ཚོད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་response time ཟེར། 

ལན་པ། ① རྐྱེན་ར། ལློ་ཏློག་གྲུང་པློ་མི་སྐྱེ་བའི་ལན་པ་བཙའ་སད་ཐན་གསུམ་ལ་ཐུག ཉི་འློད་འགིབ་

པའི་ལན་པ་སྤིན་ནག་འཐིབས་པ་ལ་ཐུག ② ཉེས་པ་དང་། ཁག སྟ་རེ་རྡློ་ལ་ཕློག་པའི་ལན་པ་

ཤིང་ལ་བཀལ། ལན་མེད་ནག་བཀལ། 

ལན་པློ། བཟང་ངན་ག་ིལན་པློ། དག་ལན་པློ་མེད་ན་དཔའ་མེད་རེད། གཏམ་ལན་པློ་མེད་ན་ལྐུགས་པ་རེད། 

ལན་སྤློད་པ། ① གཏམ་སྐྱེལ་བ། ཁུངས་སློ་སློར་ལན་སྤློད་པ། ② བཟང་ངན་གི་ལན་འཇལ་བ། 

ལན་འཕིན། ངག་ཐློག་ནས་བསྐུར་བའི་ལན། 

ལན་བུ། སྐྲའི་ལྷས་མ། ལན་བུའི་རྒྱན། 

ལན་བུ། སྐྲ་ལློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལན་བུ་ཅན། [མངློན]བུད་མེད། 

ལན་བུ་མ། [མངློན]བུད་མེད། 

ལན་བློན། [རིང]ལན་གློན་པ། 

ལན་བན། ལན་གློན་དང་འདྲ། 

ལན་མ། ཐེངས་མ། 

ལན་མི་འདུག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་no answer ཟེར། 

ལན་མེད་པ། ཉེས་པ་བས་མེད་པ། 

ལན་ར། རྐྱེན་ར། གློད་གཞིའི་ལན་ར། 

ལན་རེ། རྒྱ་སྐད་ཟུར་ཆགས། སྐྲ་རྫུས་ལ་ཟེར། ས་ཕྲུག་བརྒྱན་དུས་ལན་ར་ེམང་པློ་བསར་ན་མཛེས་པློ་ཡློད། 

ལན་ཚ། རློ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ལྕེས་རེག་པའི་ཚེ་ཅུང་ཟད་ཚ་ཞིང་ཁའི་ནང་དུ་མཆིལ་མ་འདུ་བ་སློགས་

འབྱུང་བའི་ཟས་ཀི་བློ་བའི་མིང་སྟེ། བཤད་པ་སྐུའི་རྒྱུད་ལས། རློ་ནི་མངར་སྐྱུར་ལན་ཚ་ཁ་བསྐ། 

གློ་རིམ་བཞིན་དུ་འཚོ་བེད་སྟློབས་ཆེན་ཡིན། ངློ་བློ་ལྕེ་ལ་གསལ་བས་རློ་ཞེས་བ། ཞེས་དང་། 

ལན་ཚ་རེག་ན་ཚ་ཞིང་མཆིལ་ལམ་འདུ། ཞེས་གསུངས་པའི་རློ་ལན་ཚ་བ་འདི་ལ་སར་གི་ཡིག་

རིང་འགའ་ཞིག་དང་། ད་ལའི་འབི་སློལ་འགར་རློ་ལན་ཚ་དང་ཚྭ་གཉིས་ཀར་ཝ་ཟུར་བཀློད་པར་

མཆིས་ཀང་ཆེས་མ་དག་པར་མངློན་ཏེ། ལན་ཚ་ནི་ཟས་ཀི་བློ་བ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་པ་དང་། 

ལན་ཚ་ནི་ཆུའི་རྒྱུ་ལ་མེའི་དྲློད་ཀིས་ཆགས་པའི་ཚྭ་རིགས་སྤིའི་མིང་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་ཡིག་

གཟུགས་གཅིག་ཏུ་བཀློད་ན་མི་ལེགས་ཤིང་། ལར་ཝ་ཟུར་ནི་ཕན་ཚུན་ནློར་དློགས་ཡློད་པའི་

ཡི་གེ་རྣམས་མི་ནློར་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཏེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་

ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ལན་ཚ་ཟས་ཀི་བློ་

བ་དང་། ལན་ཚྭ་ཚྭ་རིགས་སྤིའི་མིང་གཉིས། ཝ་ཟེར་མེད་དང་ཡློད་པའི་ཁད། མི་ནློར་ཕིར་དུ་

ཤེས་པར་བ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལན་ཚ་བ། རློ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལན་ཚར། ① སྐྲའི་ལན་བུའི་སྣེ་མློའི་ཚར་ཕློན། ② བུད་མེད་ཀི་ལན་བུ། 

ལན་ཚྭ། ཁ་ཟས་ལ་འདེབས་པའི་ཚྭ་སྟེ། རློ་ལན་ཚྭ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཕློ་བའི་དྲློད་ཉམས་པ་

དང་། ཟས་མི་འཇུ་བ། བཤང་བ་འགག་པ་སྐྲན་ནད་བཅས་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

འགྱུར་བེད་དང་། ཆུ་རློ། དཔྱིད་དུས་ཆགས་བཅས་སློ།། 

ལན་ཚྭ་བ། རློ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་བ་ཚྭ་དང་། རྒྱ་ཚྭའི་རློ་ལ་བུའློ།། 

ལན་ཚྭའི་རྒྱ་མཚོ། དུས་འཁློར་ལུགས་སུ་འཛམ་གིང་ཆེན་པློ་ལས་ཀི་ས་པའི་མཐའ་ལ་བསྐློར་བའི་

བ་ཚྭ་ཅན་གི་རྒྱ་མཚོ་དེའློ།། 

ལན་ཚྭའ་ིསྨན་བཙབས། ལན་ཚྭའ་ིརབ་མློ་སྟེ། ཁ་ཅིག་པ་ིཔ་ིལིང་དཀར་པློའ་ིརབ་མློ་ལན་ཚྭ་ཅན་ཡིན་ཟེར། 

ལན་ཡན། ལད་ཟླློས། 

ལན་སློག ① ལན་འདེབས་པ། ② བཟང་ངན་གི་ལན་འཇལ་བ། 

ལན་ཧློ་པད་ཚལ། སློ་ཚལ་ལློ་མ་ཆེན་པློ་རིམ་པ་མང་པློ་སང་པློར་ཆགས་ནས་ཕི་ནང་རིམ་པ་ཁ་

ཤས་གཏུམ་ཡློད་པ་ཞིག ས་ཁད་ཅུང་ཟད་དྲློ་སར་སྐྱེ། ལུད་མང་པློ་བླུག་དགློས་པ་ཞིག 

ལབ། ① ལ་ཕུག་གི་བསྡུས་ཚིག ལབ་སློན། ལབ་ཁུ། ལབ་བཅློས། ② བེད་འབེལ་ལས་ཚིག རང་

དགར་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་དློན་ཏེ། ལབ་གེང་མང་པློ་བས། ཕར་གཅིག་ལབ་ན་ཚུར་གཉིས་རྒློལ། 

ལབ་གེང་། བཤད་རྒྱུ་དང་གེང་རྒྱུ། ཕིས་སུ་ལབ་གེང་མི་ཡློང་བ་ཞིག་བེད་དགློས། 

ལབ་བཅློས། རང་འབམ་གི་ནད་ལ་ཟེར། ལ་ཕུག་བཙོས་ཏེ་ཁུ་བ་བསྟེན་ནས་བཅློས་པའི་ཐབས་ཤིག 

ལབ་འཆློལ། གཉིད་དུས་ཁུངས་མེད་ཀི་སྐད་ཆ་ཤློད་པའི་བ་འཆློལ། 

ལབ་བརློད། ལབ་རྒྱུ། བཟའ་རྒྱུ་ག་མགློ་ལས་མ་བྱུང་བར་ལབ་བརློད་ག་སྤུ་ལས་མང་བ། 

ལབ་རྡར། ལ་ཕུག་རྡར་བེད་ལྕགས་ཀི་ལག་ཆ་བུག་པ་ཅན་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་མིང་ཡིན། 

ལབ་རྡློལ། གཏམ་གང་བྱུང་ཤློད་པ། 

ལབ་པ། ལབ་པ། ལབས་པ། ལློབ། རློད་པ་དང་འཆད་པ། ལབ་ཙམ། ལབ་ལློང་མ་བྱུང་། ལབ་བསྐྱློར། 

ལབ་རྒྱབ་པ། ལབ་རྡློལ། ལབ་འཆློལ། ལབ་བརློད། ལབ་ཉེས་ཤློར་བ། ལབ་སྟངས། ལློག་ལབ། 

གློགས་ལ་དྲང་གཏམ་ལབ་པ། བུ་ལ་སྙིང་གཏམ་ལབ་པ། ཕར་ལ་གཅིག་ལབ་ན་ཚུལ་གཉིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལབ། ལབ་རྒྱུ་གེང་རྒྱུ་མེད་པ། 

ལབ་ཕུ་དགློན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༤༡༩ ལློར་རེ་ཙོང་བ་ཁ་པ་ཆེན་པློའི་དངློས་

སློབ་བསྟན་པ་ཕློགས་མཐར་སེལ་བའི་དར་ཆེན་དྲུག་གི་ཡ་གལ་འདན་མ་མཁན་ཆེན་ཡློན་ཏན་

དཔལ་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལབ་རེ་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྤུ་ཧྲེང་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

ལབ་གཞི། གེང་གཞི། ལབ་གཞི་ཆུའི་ལྦུ་བ། ལག་ལེན་གསེར་གི་ཐིགས་ལ་བུའློ།། 

ལབ་ཟླ། ① གཏམ་ལབ་གློགས་པློ། ② རམ་འདེགས་པ། 

ལབ་ལབ། ① ཕན་ཚུན་ལབ་རེས་བེད་པ། ② ལློག་ནས་ཟུར་ཟ་བེད་པའི་སྐད་ཆ། 

ལབ་ལེབ། ལེབ་མློ། རྡློ་ལབ་ལེབ་མང་པློས་རིག་པ་བརིགས། 

ལབ་ལློབ། ① ངག་བཀལ། ② ཁ་ལན་སྣ་ཚོགས། 

ལབ་ཤད། ལ་ཕུག་ཞིབ་མློར་ཤད་བེད་ཀི་ཡློ་བད། 

ལབ་གཤིས་དགློན། བཏབ་མཁན་དང་བཏབ་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་མཛོ་སང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལབ་སློན། ཞངི་སྐྱསེ་སྨན་ག་ིརགིས་ལ་ཕུག་ག་ིས་བློན་ཏ།ེ ནུས་པས་དམུ་སལེ། ཆུ་ནད་ཀ་ིགདློན་ཕརི་སྐྲློད། 

ལབ་བསླུས། གཡློ་སྒྱུའི་ཚིག་གིས་མགློ་སྐློར་གཏློང་བ། 

ལབས། སྐད་ཆ་བཤད་ཟིན་པ། 

ལམ། ① འགློ་ས་དང་། བགློད་བའི་བཤུལ། འགློ་ལམ། བཤུལ་ལམ། རྒྱ་ལམ། གཞུང་ལམ། སྟློང་

ལམ། བགློད་ལམ། ཆུ་ལམ། སྐམ་ལས། ཁློམ་ལམ། འཕང་ལམ། མགློགས་ལམ། དབར་ལམ། 

དགུན་ལམ། ལམ་ཀ་ཡངས་དློག ལམ་ཁ་གེན་ཐུར། ལམ་ག་བདེ་པློ། ལམ་གཏམ་ཉན་བཤད། 

ལམ་ཐག་རིང་ཐུང་། ལམ་བརླག་པ། ལམ་སྟློར་བ། ལམ་འཕྱུག་པ། ལམ་ནློར་ལློག་ཤེས། ལམ་

དློག་པློར་བཙིར་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གློལ་ས་དང་། བགློད་བ། འགློམ་བ། རྒྱུ་བའི་ས། 

འཇུག་བ། ཤུག་ལམ་བཅས་སློ།། ② ཐབས་ཤེས་དང་ལས་སྟངས། རིགས་ལམ། བསམ་ལམ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

སྒིགས་ལམ། ③ ལུགས་སློལ། ས་ལམ། རིང་ལམ། སྤི་ཚོགས་ཀི་ལམ། ངན་ལམ་སེལ་བ། ④ 

ཡུལ་དང་གནས། རྨི་ལམ། མིག་ལམ། གི་ལམ། ལྔ་ལམ། བར་ལམ། ⑤ བགློད་པར་བ་བའི་

འཇུག་ངློགས་སམ་གཞིར་གྱུར་པ་སྟེ། གང་ལ་ཞུགས་ནས་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་

འདས་པའི་གློ་འཕང་མཆློག་ཏུ་བགློད་པར་བ་བའི་འཇུག་ངློགས་སུ་གྱུར་པའློ།། བང་ཆུབ་ཀི་

ལམ། མདློ་ལམ། སགས་ལམ། ⑥ མིང་མཐའི་ལའི་རེས་སུ་སྦློར་རྒྱུའི་འབེད་སྡུད་ཀི་ཕད་ཅིག 

འཕལ་ལམ་ཕུགས། དཀའ་འགེལ་ལམ་རྣམ་བཤད་ལ་ལློས། ⑦ མིང་མཐའ་ལའི་རེས་སུ་སྦློར་

བའི་དྲི་བའམ་ཐེ་ཚོམ་སྟློན་བེད་ཀི་སྒ་ཞིག ཁློ་དེང་སང་དལ་ལམ་བེལ། 

ལམ་ཀ ལམ་ཁ་དང་འདྲ། 

ལམ་རེད། གནས་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་འགློ་བའ་ིབར་མཚམས་ཀ་ིམིང་སྟེ། ལམ་རེད་དུ་གློང་འབབ་བས། 

ལམ་སྐབས། ལམ་དུ་འགློ་བཞིན་པའི་དུས་ཀི་མིང་སྟེ། ལམ་སྐབས་སུ་བདེ་བར་སྨློན་ལ་བུ། 

ལམ་སྐློར། བཤུལ་ལམ་ཐད་ཀར་མ་ཕིན་པར་ཕར་ཚུར་སྐློར་བ། གངས་རྡིབ་བྱུང་ནས་ལམ་སྐློར་

རྒྱབ་དགློས་པ། 

ལམ་སྐློར་ལྔ། བི་རུ་པའི་ཐབས་ལམ་སློ་བཞིའི་ལམ་སྐློར། ས་ར་ཧའི་ཐབས་ལམ་ཡུལ་བཞིའི་ལས་

སྐློར། གསེར་གིང་པའི་ལམ་སྐློར་བརྒྱད་པ། ཨཱརྱ་དེ་བའི་ལམ་སྐློར་བརྒྱད་པ། ན་རློ་པའི་ཟུང་

འཇུག་བཞིའི་ལམ་སྐློར་རློ། 

ལམ་རྐྱེན། ལམ་བར་དུ་བྱུང་བའི་གནློད་ཆ། ལམ་རྐྱེན་སེལ་བ། 

ལམ་རྐྱེན་ཐག་གཅློད་བ་ཐབས། འགིམ་འགྲུལ་གིས་ལྷག་པའི་གནད་དློན་ཐག་གཅློད་བེད་པའི་

ཐབས་ཤེས་ལ་བརློད། 

ལམ་སྐྱེལ། ① ལམ་དུ་སྐྱེལ་མ་བེད་པ། ② ལམ་དུ་སྐྱེལ་བ་པློ། 

ལམ་བཀག་འཕློག་བཅློམ། འགློ་ལམ་བཀག་ནས་འགྲུལ་པ་འཕློག་བཅློམ་གི་ལས་ལ་ཞུགས་པ། 

ལམ་དཀྲི་དགློན། བཏབ་མཁན་དང་བཏབ་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་མཛོ་སང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལམ་བཀག་བཙན་གཡེམ། ལམ་བར་དུ་འགྲུལ་པ་བཀག་ནས་བཙན་གིས་ལློག་གཡེམ་བེད་པའ་ིདློན་རྐྱེན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལམ་བཀྲིས། ལམ་དུ་ཁིད་པ། ཡང་དག་པའི་ལམ་དུ་བཀྲིས་པ། 

ལམ་ཁ། ① འགློ་སའི་བཤུལ། ལམ་ཁ་གེན་ཐུར། ལམ་ཁ་དློག་པློ། ལམ་ཁ་བདེ་པློ། ② ལམ་བར། 

ལམ་ཁར་ཐུག་བྱུང་། 

ལམ་ཁ་དབག ལམ་ག་གཉིས་གསུམ་དུ་གེས་པའི་མཚམས། འགློ་ལམ་ཁ་དབག་ལ་སློམ་ཉིར་ལུས་པ། 

ལམ་ཁུག ལམ་གི་ཁུག་ཀློག 

ལམ་མཁན། ལམ་སྣ་འཁིད་མཁན། 

ལམ་མཁེན་པ། ① ལམ་རྒྱུས་ཡློད་པ། ② ཤེར་ཕིན་གཞུང་གི་ལམ་མཁེན།

ལམ་འཁེར། སྣང་བ་ལམ་འཁེར་གི་གདམས་པ། 

ལམ་འཁེལ་རློང་གཞིས། ལམ་ཁ་ཆེན་པློ་འཁེལ་སའི་རློང་དང་གཞིས་ཀ། 

ལམ་ག ལམ་ཁ་དང་འདྲ། 

ལམ་གློལ། ལམ་ནློར། བློན་པློ་ཁ་ཅིག་ཤིང་ར་བདེ་བ་ལ་ཞློན་ནས་ལམ་གློལ་བར་འདློང་བ་ལ་

སློགས་པ་རྨིས་སློ།། 

ལམ་སློམ་པའ་ིངློ་སྤློད་གསུམ། སློར་བསམ་སྐུ་རྡློ་ར་ེདང་། སློག་འཛནི་གསུང་རྡློ་ར།ེ དྲན་ཏངི་ཐུགས་རྡློ་རའེློ།། 

ལམ་སློམ་པའི་བ་བ་ལྔ། དབང་བསྐུར་བའི་སློབ་དཔློན་བརགས་པ། སློབ་མས་གསློལ་བ་གདབ་པ། 

སློབ་དཔློན་གིས་བསྲུང་བ་བ་བ། དབང་བསྐུར་བའི་སློན་དུ་བསྙེན་པ་བ་བ། བསྙེན་པ་ལས་སུ་

རུང་ནས་དབང་བསྐུར་བ་བའློ།། 

ལམ་གི་སྐུ་གསུམ། འློད་གསལ་ཆློས་སྐུ། སྒྱུ་མ་ལློངས་སྐུ། སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུའློ།། 

ལམ་གི་དགའ་བ་བཞི། ཕི་རློལ་ཡུལ་དུ་འཛིན་པར་རགས་པ་ནུབ་པའི་བདེ་ནི་དགའ་བ། ནང་གི་

ཡུལ་ལ་ཞེན་པ་རགས་པ་ནུབ་པའི་བདེ་བ་ནི་མཆློག་དགའ། སེམས་སེམས་བྱུང་རྣམས་འཛིན་

པ་རགས་པ་ནུབ་པའི་བདེན་ནི་ཁད་པར་གི་དགའ་བ། གཟུང་འཛིན་གི་རློག་པ་རགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་ནུབ་པས་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རློག་པ་མངློན་གྱུར་ནུབ་པ་ནི་བདེ་ཆེན་

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དགའ་བ་སྟེ། སྟློབས་ལྔའི་ནང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནློ།། ཁད་པར་ཤིན་སྦངས་ར་རླུང་

ཐིག་ལེའི་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་དབུ་མར་ཐིམ་ཞིང་། གནས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ར་ཁམས་དྭངས་མ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

གནས་འགྱུར་བའི་བདེ་བའློ།། 

ལམ་གི་བདེན་པ། བདེན་པ་བཞིའི་ནང་གསེས། རང་འབས་འགློག་པ་ཐློབ་པར་བེད་ལམ་སྟེ། ཀུན་

འབྱུང་སློང་བེད་གཉེན་པློར་ཟག་མེད་ཀི་ལམ་སློམ་པ་ནི་སྨན་ལ་བུ་བསྟེན་པར་བ་བ་ཡིན་པ་

འཕགས་པའི་གཟིགས་ངློར་མི་བསླུ་བས་ལམ་གི་འཕགས་པའི་བདེན་པའློ།། 

ལམ་གི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་བཞི། བདེན་བཞི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། སློ་སློ་སྐྱེ་བློའི་

ས་ནས་འཕགས་པའི་གནས་སུ་འགློ་བས་ལམ་དང་། མི་རིགས་པ་ཉློན་མློངས་སློང་བའི་གཉེན་

པློར་གྱུར་པས་རིགས་པ་དང་། སེམས་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་ཡང་དག་བར་སྦློར་བས་སྒྲུབ་པ་དང་། 

འཁློར་བ་དང་བལ་ནས་མང་འདས་ཀི་གནས་སུ་ཕིན་པར་བེད་པས་ངེས་འབིན་བཅས་བཞིའློ།། 

ལམ་གི་དབང་། བ་མའི་རྣལ་འབློར་ལ་བརེན་ནས་གཞན་རྐྱེན་ལ་མ་ལློས་པར་རང་ཉིད་ཀིས་དབང་

བཞི་ལེན་པ། 

ལམ་གི་འབས་བུ། ཐེག་གསུམ་རང་རང་གི་ལམ་ལ་བརེན་ནས་ཐློབ་པའི་བང་ཆུབ། 

ལམ་གི་གཙོ་བློ་རྣམ་གསུམ། ངེས་འབྱུང་དང་། བང་སེམས། ཡང་དག་པའི་ལ་བ་སྟེ་གསུམ། 

ལམ་གི་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུ། ཐབས་ཀི་རང་བཞིན་ནམ་མཚན་ཉིད་བཞི་བཅུ། ཤེས་རབ་ཀི་སློ་

གསུམ། སྣང་བ་ཐློབ་པའི་བདུན། སགས་ལམ་ལ་བརེན་ནས་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་སྟེ་

ཚོགས་འཁློར་གཅིག་ཏུ་འདུས་པར་གགས་པའི་ལམ་བཅས་སློ།། 

ལམ་གི་ངེས་ཚིག བགློད་པར་བ་བའི་འཇུག་ངློགས་སམ་བགློད་པར་བ་བའི་གཞིར་གྱུར་པས་ན་

ལམ་ཞེས་བ། ལམ་ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་རྣམས་ཀིས་བགློད་པར་བ་བ་ཡིན་པས་ན་བགློད་བ་

དང་། མདློ་སྡུད་པ་ལས། དེ་གང་ཞློན་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ངན་ཟླློ། ཞེས་གསུངས་

པ་ལར་གང་ལ་ཞློན་པ་སྟེ་དེ་ལ་བརེན་ནས་མ་ངན་ལས་འདས་པར་འགློ་བས་ཐེག་པའམ་བཞློན་

པ་དང་འདྲ་བའི་ཆ་ནས་ཐེག་པ་ཞེས་ཀང་བའློ།

ལམ་གི་ངློ་བློ། ནང་པའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་རིག་གཞུང་རྣམས་སུ་བསྟན་པའི་ལམ་ནི། བསབ་པའི་འཇུག་

ངློགས་ལ་ཟེར་ཞིང་། ལམ་དེའི་ངློ་བློ་ནི། གང་ལ་ཞུགས་ནས་འཇིག་རེན་ནམ་འཇིག་རེན་ལས་

འདས་པའི་གློ་འཕང་མཆློག་ཏུ་བགློད་པར་བ་བའི་འཇུག་ངློགས་སུ་གྱུར་པ་ཞིག་གློ། སྤིར་ལམ་



  1616  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལ་དབེ་ན་ཐེག་པ་རིམ་པ་གསུམ་གི་ལམ་གསུམ། མཐློ་རིས་ཀི་ལམ་དང་ཐར་པའི་ལམ། མངློན་

མཐློའི་ལམ་དང་ངེས་ལེགས་ཀི་ལམ། འཇིག་རེན་པའི་ཆློས་ཀི་ལམ་དང་འཇིག་ལས་འདས་པའི་

ལམ། ཟག་བཅས་ཀི་ལམ་དང་ཟག་མེད་ཀི་ལམ་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་གངས་ཀི་དབེ་བ་མང་ཡང་། 

མདློར་བསྡུས་ན། ཚོགས་སྦློར་མཐློང་སློམ་མི་སློབ་པའི་ལམ་བཅས་ལྔར་འདུས་སློ།

ལམ་གི་སློག སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་ལམ་ནི་དབུ་མའི་ལ་བ་ཡིན་ཞིང་། བདག་འཛིན་སློང་བེད་ཀི་

གློལ་ལམ་ནི་དབུ་མའི་ལ་བ་འདི་ཁློ་ན་ཡིན་པས་ལམ་གི་སློག་ཏུ་འཇློག་པ་ཡིན། 

ལམ་གློ། ཕློགས་སུ་འགློ་དུས་འཁེར་རྒྱུའི་བཟའ་ཆས། 

ལམ་གློགས། ལམ་ལ་མཉམ་དུ་འགློ་མཁན། 

ལམ་གློན། ལམ་བར་གི་འགློ་སློང་། 

ལམ་རྒྱ། ལས་འཕང་སློགས་སུ་ཕིན་མི་ཆློག་པའི་ཁིམས། 

ལམ་རྒྱགས། འགྲུལ་པའི་ཟ་ཆས། བེས་སུ་འགློ་དུས་ལམ་རྒྱགས་ལང་བ་ཞིག་འཁེར་དགློས། 

ལམ་རྒྱུད་ལྔ། འཁློར་བར་འགློ་བའི་ལམ་དང་སྐྱེ་བའི་རྒྱུད་ཀིས་དབེ་ན་ལྔ་སྟེ་དམལ་བ་དང་། ཡི་

དྭགས། དུད་འགློ། ལྷ། མི་བཅས་ལྔའློ།། 

ལམ་རྒྱུད་ལྔ་ལ་འགིམ་པ། ཞེ་སང་གི་རྒྱུད་ལ་འགིམ་པ་དམལ་བ། འདློད་ཆགས་ཀི་རྒྱུད་ལ་འགིམ་

པ་ཡི་དྭགས། གཏི་མུག་གི་རྒྱུད་ལ་འགིམ་པ་དུད་འགློ། ཕག་དློག་གི་རྒྱུད་ལ་འགིམ་པ་ལྷ་མ་

ཡིན། ང་རྒྱལ་ཤས་ཆེ་ལྷ་མིའློ།། ཡང་ན། རྨི་ལམ་གི་ལམ། བག་ཆགས་ཀི་ལམ། ལས་ཀི་མཐའི་

ལམ། འཕྲུལ་འཁློར་མ་ངེས་པའི་ལམ། རྒྱུ་འབས་བུ་སློ་སློར་མ་ངེས་པའི་ལམ་མློ། 

ལམ་རྒྱུས། ལམ་གི་རྒྱུས་མངའ། 

ལམ་རྒྱུས་པ། ① འགློ་ལམ་སྟློན་མཁན། ② ལམ་ཤེས་པ། དེ་ནས་འགློ་བའི་ལམ་རྒྱུས་ང་ལ་མེད། 

ལམ་འགློར། ལམ་དུ་འགངས་པ། དློན་དག་ཅུང་ཟད་ཡློད་རྐྱེན་ལམ་འགློར་བྱུང་སློང་། 

ལམ་འགློལ་ས། དབེན་པའི་ལམ། 

ལམ་མགློགས། ལམ་བགློད་མྱུར་བ། 

ལམ་བགློད། [མངློན]ཤིང་ར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལམ་མགློན། ཕློགས་འགློའི་འགྲུལ་པ། 

ལམ་འགྲུལ། ① ཕློགས་འགློའི་འགྲུལ་པ། ② ཚོང་པ། 

ལམ་འགྲུལ་བདེ་འཇག་སྐློར་གི་བཅའ་ཁིམས། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཏན་འབེབས་མཛད་པའི་ལམ་འགྲུལ་

བདེ་འཇགས་སྐློར་གི་བཅའ་ཁིམས་ཞིག་ལ་བརློད། 

ལམ་འགློ། ལམ་དུ་འགློ་བ་སྟེ། སྟབས་ལེགས་ཀིས་འགྲུབ་པའི་ལས་ཇུས་རྒྱུག་པློ། ལམ་འགློ་ཆེན་

པློ། ལམ་འགློ་ཆུང་བ། ལམ་འགློ་ཡློད་མེད། བ་བ་ལམ་དུ་འགློ་བ། 

ལམ་འགློ་རྒྱུགས་པ། ལས་ཀ་བདེ་བག་ངང་གྲུབ་པ། 

ལམ་འགློལ་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 solution paths ཟེར། 

ལམ་ངན། ① འགློ་ལམ་ངན་པའམ། མ་དག་སློལ་ངན། ལམ་ངན་མུ་འབམས། ② ལ་བ་ངན་པའི་ལམ། 

ལམ་ངན་དློད་རིགས། ལམ་ལུགས་ངན་པ་བྱུང་བའི་འགློ་ཚུགས་པ། 

ལམ་ངན་མུ་འབམས། ལམ་ལུགས་ངན་པ་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱ་ཆེ་རུ་སློང་བ། 

ལམ་ངན་གསར་དློད། ལམ་ལུགས་ངན་པ་གསར་དུ་བྱུང་བའི་འགློ་ཚུགས་པ། 

ལམ་ལྔ། ཚོགས་ལམ་དང་། སྦློར་ལམ། མཐློང་ལམ། སློམ་ལམ། མི་སློབ་པའི་ལམ་སྟེ་ལྔ། 

ལམ་མངློན་པ། དློན་དམ་པའི་མངློན་པ་ཐློབ་བེད་ཀི་ཐློས་བསམ་སློམ་གསུམ་གང་རུང་གིས་བསྡུས་

པའི་ཟག་བཅས་ཀི་མངློན་པ། 

ལམ་ལྕགས། མེ་འཁློར་འགློ་ལམ་སྟེང་དུ་གདིང་རྒྱུའི་ལམ་ལྕགས། ལམ་ལྕགས་འདིང་བ། 

ལམ་གཅིག་སྒ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་mono ཟེར། 

ལམ་བཅློ་ལྔ། ཐེག་པའི་སློ་དབེ་ན། ཉན་ཐློས་དང་། རང་སངས་རྒྱས། ཐེག་ཆེན་བཅས་ལམ་ལྔ་སློ་

སློར་དབེ་བས་བཅློ་ལྔ་ཡློད་དློ།། 

ལམ་ཆས། འགྲུལ་པའི་ཡློ་ཆས། 

ལམ་ཆནེ་བསྟན། གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་ལས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ལྷ་གནས་ན་བཞུགས་པའ་ིགནས་བརན་ཞགི 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལམ་ཆློས་བཟློད། ལམ་ལ་ཆློས་ཤེས་པའི་བཟློད་པ་སྟེ་མཐློང་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་

གི་ཡ་གལ་ཞིག འདློད་ཁམས་ཀི་ལམ་བདེན་ལ་དམིགས་ནས་བདག་མེད་དུ་རློགས་པའི་མཐློང་

ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས། 

ལམ་ཆློས་ཤེས། ལམ་ལ་ཆློས་ཤེས་པ་སྟེ་མཐློང་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་

ཞིག་ལམ་ཆློས་བཟློད་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འདློད་ཁམས་ཀི་ལམ་བདེན་ལ་དམིགས་ནས་བདག་མེད་

དུ་རློགས་པའི་མཐློང་ལམ་རྣམ་གློལ་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་བཅས་སློ།། 

ལམ་མཆློག གཞུང་ལམ་བདེ་ཤློས། 

ལམ་མཆློག་འགློ། གིང་ཕན་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། ནུབ་བ་ལང་སྤློད་ཀི་ལྷློ་ན་ཡློད་པའི་གིང་ཞིག 

ལམ་མཆློག་འཇུག་སློ་གསུམ། ཆློས་སྤིའི་འཇུག་སློ་དང་པློ་ངེས་འབྱུང་། གཉིས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས། གསུམ་པ་ཡང་དག་པའི་ལ་བ། 

ལམ་རེས་བཟློད། ལམ་ལ་རེས་སུ་རློགས་པའི་ཤེས་པའི་བཟློད་པ་སྟེ་མཐློང་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་

བཅུ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག ལམ་ཤེས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཁམས་གློང་མའི་ལམ་བདེན་ལ་དམིགས་ནས་

སར་བཞིན་བདག་མེད་དུ་རློགས་པའི་མཐློང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས། 

ལམ་རེས་ཤེས། ལམ་ལ་རེས་སུ་རློག་པའི་ཤེས་པ་སྟེ་མཐློང་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་

གི་ཡ་གལ་ཞིག ལམ་རེས་བཟློད་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཁམས་གློང་མའི་ལམ་བདེན་དེ་ཉིད་ལ་དམིགས་

ནས་སར་བཞིན་བདག་མེད་དུ་རློགས་པའི་སློམ་ལམ་རྣམ་གློལ་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས། 

ལམ་ཉེས། ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་ལུགས་སློལ། 

ལམ་གཉིས། འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་པའི་ལམ་དང་། ཐེག་པ་གཉིས་ཀི་ལམ་དང་། སྐྱེ་འཕགས་

གཉིས་ལམ་གི་ལམ་དང་། མདློ་སགས་གཉིས་ཀི་ལམ། ཐབས་ཤེས་རབ་ཀི་ལམ་གཉིས་དང་། 

སྨིན་བེད་ཀི་ལམ་དང་། གློལ་བེད་ཀི་ལམ་སློགས་སློ།། 

ལམ་རེད་པ། འགློ་སའི་ལམ་ཀ་རེད་པ། 

ལམ་རློག་པ། ① འགློ་ལམ་ལ་རློག་དཔྱློད་བེད་པ། ② འགློ་ལམ་ལ་རློག་དཔྱློད་བེད། 

ལམ་ལར་བཅློས་པ། ལ་བ་ངན་པའི་ལམ་བཟང་པློར་བཅློས་པ། 
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ལམ་སྟློན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་routing ཟེར། 

ལམ་སྟློན་སྒློན་མེ། ① ཉི་མ། ② མཚན་མློར་ལམ་སྟློན་བེད་ཀི་བཞུ་མར། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་router ཟེར། 

ལམ་སྟློན་ཆས་རིགས་དགར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་

སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་routing category ཟེར། 

ལམ་སྟློན་པ། ① ལམ་རྒྱུས་སྟློན་པ། ② ལམ་རྒྱུས་སྟློན་པ་པློ། ③ ཐབས་ཤེས་སྟློན་པ། ④ ལམ་

ལུགས་གསར་པ་གཏློད་པ། 

ལམ་སྟློན་རེའུ་མིག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། སྦིན་སྐད་དུ་routing table ཟེར། 

ལམ་བསྟན། ལམ་ཆེན་བསྟན་དང་དློན་གཅིག 

ལམ་ཐག ལམ་གི་བར་ཐག ལམ་ཐག་རིང་པློ་ལ་དཀའ་གསུམ་འཚེར་གསུམ། ལམ་ཐག་ལེ་དབར་

ཁི་ཕག་གི་དཀའ་ངལ་ལ་མི་འཛེམ་པ། 

ལམ་ཐློ། འགྲུལ་པས་འགློ་ལམ་གི་གནས་ཚུལ་བཀློད་པའི་ཟིན་བིས། 

ལམ་ཐློག་མི་ཁལ། ལམ་འགྲུལ་གི་མི་དང་ཁལ་མ། 

ལམ་མཐུན། འགློ་ལམ་གཅིག་ཏུ་མཐུན་པའི་སློང་གློགས། 

ལམ་མཐུན་པ། ① འགློ་སའི་ལམ་ག་མཐུན་པ། ② བ་བ་མཐུན་པ། 

ལམ་དུ་འགློ་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། དགེ་སློང་མ་དང་ལྷན་

ཅིག་རྒྱང་གགས་ལས་འདའ་བར་བེད་པའློ།། 

ལམ་དུ་རྒྱུག་པ། ① ལམ་དུ་ཕིན་པ། ② བ་བ་ལམ་འགློ་ཡློད་པ། 

ལམ་དུ་འཇུག་ཉེས་པ། ① འགློ་ལམ་ནློར་བའམ་འགློ་མི་འློས་པའི་ལམ་དུ་ཕིན་པ། ② ལ་བ་ཡང་

དག་མིན་པའི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལམ་དུ་བལ་ཐློགས་པའི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས། ཆགས་སེམས་ཀིས་ཀུན་ནས་

བསངས་ཏེ་བལ་སློགས་པའི་ཁུར་ཆེན་པློ་ཁུར་ནས་ཉི་མ་གཅིག་གི་ནང་དུ་རྒྱང་གགས་ལས་

འདས་པར་ཕིན་པའློ།། 

ལམ་དུ་ལྷློངས། རེ་འདློད་ལར་འགྲུབ་པ། 

ལམ་དུས་ཀི་འློད་གསལ། རེན་རྡློ་རེའི་ལུས་ཀི་གནད་བཅིངས་ནས་ཡིད་མིག་རླུང་གསུམ་རྣམ་པར་

མི་རློག་པའི་ངང་ལ་བཞག་པ་ན་ལུས་སེམས་རེན་འབེལ་ཁད་པར་ཅན་གིས་རློ་རྐྱང་གི་རྒྱུ་བ་

འགགས་པས་རྣམ་པ་དང་བཅས་པའི་སྟློང་ཉིད་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མློ་མངློན་དུ་བེད་པའློ།། 

ལམ་རྡུང་། ལམ་སྒུག་བས་ཏེ་གཞན་ནློར་འཕློག་པ་དང་ཉེས་རྡུང་བེད་པ། 

ལམ་རྡུང་འཕློག་བཅློམ། ལམ་བར་དུ་ཉེས་རྡུང་ཕློག་ནས་འཕློག་བཅློམ་བེད་པ། 

ལམ་དློན་དློ་དམ། གཞུང་ལམ་ཐློག་གི་ལས་དློན་ཅི་རིགས་ཀི་དློ་དམ་ལས་ཀ

ལམ་བདེན། བདག་མེད་མངློན་གསུམ་དུ་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པ། 

ལམ་བདེན་གི་སང་བ་བརྒྱད། འདློད་པའི་ཁམས་འདིར་ལམ་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། ཚུལ་

ཁིམས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆློག་འཛིན་ཏེ་བརྒྱད་ཡློད་དློ།། 

ལམ་བདེན་ལས་འདས་པའི་གདམས་ངག དློན་ཕན་ཚུན་སློམ་བ་སློམ་བེད་སློགས་ཀི་སྤློས་པ་བལ་

བར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྟློན་པའི་ཤེར་ཕིན་མདློ་ཚིག 

ལམ་མདློ།། འགློ་ལམ་ཁག་མང་འཛོམས་ས། ལམ་མདློ་ཁ། ལམ་གསུམ་མདློ།། 

ལམ་འདེགས། ① ལམ་དུ་འཇུག་པའམ་ཕློགས་སུ་འགློ་བ། ②[མངློན]བཞློན་པ། 

ལམ་ནག ① [མངློན]མེ། ② མེ་ལྷ། ③ སྒ་གཅན། 

ལམ་ནག་ཞུགས། [མངློན]མེ། 

ལམ་ནློར་དུ་སློང་བ། འགློ་ལམ་འཆུགས་པའམ་བ་བའི་འཇུག་ལློག་ནློར་པ། 

ལམ་ནློར་ལློག་ཤེས། ལམ་ནློར་ཟིན་པར་ངློས་འཛིན་བས་ནས་ལམ་ལེགས་པར་ཚུར་ལློག་ཤེས་པ་

སྟེ། ནློར་འཁྲུལ་ངློས་ཟིན་ནས་ལེགས་བཅློས་བེད་ཤེས་པ། 
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ལམ་སྣ། ལམ་གི་འགློའམ་ལམ་སྣེ། ལམ་སྣ་པ། དཔུང་སེའི་ལམ་སྣ་འདྲེན་པ། ལམ་སྣ་ལློག་པ། སྣ་

རྒྱུག་ཕློག་ནས་ལམ་སྣ་ལློག་པ། 

ལམ་སྣེ། འགློ་ལམ་གི་འགློ ལམ་སྣེ་ཆད་སློང་། 

ལམ་པ། ① འགྲུལ་པ། ② སྤང་པློ། ③ བ་ལང་དང་ར་ལུག་གི་ཁྱུ་མཆློག ④ ལམ་སྲུང་བ། ⑤ ལམ་

འཁིད་མཁན། ⑥ [མངློན]ཚོང་པ། 

ལམ་པ་ཀ བུ་སྟློན་རིན་པློ་ཆེས་མཛད་པའི་བདེ་མཆློག་ཆློས་འབྱུང་ལས། ཨློ་རྒྱན་གི་ཡུལ་གི་ཤར་

ཕློགས་སུ་ཡློད་པར་གསུངས་ཤིང་། མཁས་དབང་དགེ་ཆློས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱ་གར་ལམ་

ཡིག་ལས། ཡུལ་འདི་སིནྡྷུའི་ཡུལ་གི་ཆ་ཤས་ཏེ་འཕགས་པ་ཀཏྱ་ཡ་ནའི་ལློ་རྒྱུས་སུ་འཕང་བ་

པ་ཞེས་པ་དེ་དང་གཅིག་ཡིན་ཞེས་གསལ། 

ལམ་པ་དགློན། དགེ་བཤེས་སྟློད་ལུང་པ་རིན་ཆེན་སྙིང་པློས་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་

ནང་དུ་བཀའ་གདམས་པའི་དགློན་པ་ཞིག་བཏབ་པར་གགས། སློན་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀི་

གདུང་རུས་ཆ་ཚང་བཞུགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་ཡང་དགློན་འདིའི་ནང་རེན་དུ་བཞུགས། 

ཕིས་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་གྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྟློད་ལུང་

བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལམ་པློ། འགློ་ལམ། ལམ་པློ་ཆེ། 

ལམ་པློ་ཆེ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་དག་པ་གསུམ་ལ་

གནས་པའི་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་བང་ཕློགས་ཀི་ཆློས་སློ་བདུན་དང་ལན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་

ནི་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་གཤེགས་ཤིང་རེས་སུ་གཤེགས་པས་ན་ལམ་པློ་ཆེ་ལ་བུའློ།། 

ལམ་པར། ཚོང་རགས་ཏེ། དབིན་སྐད་ཟུར་ཆགས་པ། 

ལམ་ཕློགས། ① ས་ཕློགས་གཅིག་ནས་ས་ཕློགས་གཞན་ཞིག་ཏུ་འགློ་སའི་ལམ་ཀ ② བསམ་བློའི་

ཐློག་དང་། ཆབ་སིད་ཀི་ཐློག ལས་ཀའི་ཐློག་བཅས་ལ་བརི་སྲུང་བེད་རྒྱུའི་ར་བའི་འགློ་ལམ། 

ལམ་ཕློད། བགློད་པའི་མྱུར་ཚད་དམ་ས་ཕློད། ར་ལས་རླངས་འཁློར་ལམ་ཕློད་ཏུ་ཆེ། 

ལམ་ཕན་བསྟན། གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་ལས་བ་རྒློད་ཕུང་པློའི་རི་ལ་བཞུགས་པའི་གནས་བརན་ཞིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལམ་འཕང་། ལམ་དློག་པའི་ས། ལམ་འཕང་དློག་པློ། ལམ་འཕང་ཆུ་ཡི་འཇིགས་པ་བསམ་ལས་འདས། 

ལམ་བར། ① སེམས་བསྐྱེད་དང་སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་བློས་ཟིན་པའི་ཐེག་ཆེན་ཚོགས་ལམ་སློགས་

ལམ་ལྔ། ② དམིགས་བཅས་བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་དང་། དམིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་

གཉིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ལམ་མློ། 

ལམ་བར་དུ་བཅློམ་པ། ལམ་བར་ནས་བཅློམ་འཕློག་བེད་པ། 

ལམ་བུ། ལམ་ཁ་དང་དློན་མཚུངས་ཏེ། འགློ་ཞློར་ལམ་བུའི་སྙིང་སྡུག་ཅེས་ལ་བུ། 

ལམ་དབུ་མ། ① སེམས་བསྐྱེད་དང་སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་བློས་ཟིན་པའི་ཐེག་ཆེན་ཚོགས་ལམ་

སློགས་ལམ་ལྔ། ② དམིགས་བཅས་བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་དང་། དམིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀི་

ཚོགས་གཉིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ལམ་མློ། 

ལམ་བག་རི་ཁློད། དེང་དུས་ལམ་བག་ཇློ་མློ་དགློན་ཡིན། ལམ་བག་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་ངག་དབང་བཀྲ་

ཤིས་ཀིས་བཏབ། དུས་ནམ་ཡིན་མ་གསལ། ལམ་བག་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ་བམས་པ་མཁས་གྲུབ་

ཀིས་སྤི་ལློ་༡༩༨༦ ལློར་ཇློ་མློ་དགློན་པར་བསྒྱུར། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་

དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལམ་འབས། ས་སྐྱ་པའི་ཟབ་ཆློས་གསུང་ངག་རིན་པློ་ཆེ་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་སྟེ། ཐློག་མར་

གྲུབ་ཆེན་བིཪ་ཝ་པས་ཀ་ཻརྡློ་རེའི་རྒྱུད་ལ་བརེན་ནས་ལམ་འབས་རྡློ་རེའི་ཚིགས་རང་དང་། རྒྱུད་

ཀི་བཤད་བཀའ་བསྡུས་པ་དང་། ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམས་ངག་རྣམས་ནག་པློ་

པ་དང་ཌློམ་བི་པ་ལ་གནང་། དེ་ལས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་བློད་དུ་འབློག་མི་ལློ་ཙཱ་བ་དང་། དེས་

ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པློ་ལ་ལམ་འབས་ཉེ་བརྒྱུད་སས་བཤད་བསྩལ། དེས་བསློད་ནམས་རེ་

མློ་དང་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། དེ་ནས་ས་པཎ་དང་། འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་སློགས་

ལས་རིམ་བཞིན་ད་ལའི་བར་དུ་དར། 

ལམ་འབས་སྐློར་དགུ། བི་རཱུ་པའི་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམས་སྐློར་དང་། མཚོ་སྐྱེས་

ཞབས་ཀི་རེ་མློ་ལ་བུའི་ལམ་སྐློར། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་གི་ལམ་སྐློར། ཌློམྦི་པའི་

ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་གྲུབ་ཀི་ལམ་སྐློར། ཨིནྡྲ་བློ་དྡྷིའི་ཕག་རྒྱའི་ལམ་ཡློངས་རློགས་པའི་ལམ་སྐློར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ཏློག་རེ་པའི་བསམ་མི་ཁབ་ཀི་ལམ་སྐློར། ནག་པློ་པའི་ཨློལ་པ་ཏིའི་ལམ་སྐློར། ངག་གི་དབང་ཕྱུག་

གི་ཕག་ཆེན་ཡི་གེ་མེད་པའི་ལམ་སྐློར། ནག་པློ་བའི་ཡློན་པློ་སློང་བའི་ལམ་སྐློར་རྣམས་སློ།། 

ལམ་འབས་པ་ཡེ་ཤེས་དཔལ། རེ་འདི་ནི་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་༡༢༨༡ལློར་མདློ་ཁམས་སུ་

སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་བཞི་པ་ལ་ཉན་ཆེན་པློའི་བུ་ཆེན་བློ་གློས་དཀར་པློ་ལ་འཁིད་དང་

གདམས་པ་མང་དུ་གསན། དེ་ནས་ཞ་ལུ་བུ་སྟློན་ལ་ཐེག་ཆེན་སེམས་སྐྱེད་གསན། ས་སྐྱའི་

གཞུང་རྒྱས་པ་མཁན་ཆེན་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལས་རྣམ་རིག་གསན། ཀུན་སངས་ཆློས་གགས་

དཔལ་ལས་སྦློར་དྲུག་གསན། ན་བཟའ་བ་ལློ་བཅུ་གཉིས་བསྟེན་ཏེ་གསུང་ངག་ལམ་འབས་

སློགས་གསན། བ་མ་གུ་རུ་དབང་ཕྱུག་བརློན་འགྲུས་ལ་ནི་གུ་སློགས་གསན། འཁློན་བ་ཆེན་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པའི་སས་གུང་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་བཟང་པློ་ལས་དམར་པློ་སྐློར་གསུམ་

སློགས་གསན། དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་པ་ནས་སྐུ་ཚེའི་མཐའ་བར་གཞན་དློན་ཁློ་ནར་གཞློལ། སློབ་

མའི་མཆློག་བློ་བཟང་དཀར་མློ། མཁན་ཆེན་གཡག་མློ་སློགས་མང་དུ་བློན། དགུང་གངས་ག་

ལྔ་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་༡༣༦ ༥ལློར་འཇམ་ལྷ་སིངས་སུ་ཞི་བར་གཤེགས། 

ལམ་འབས་ཚོགས་བཤད། ལམ་འབས་ཀི་ཆློས་སྐློར་རྣམས་ས་སྐྱ་གློང་མ་རྣམ་ལྔ་ལས་རིམ་གིས་

བརྒྱུད་དེ་གྲུབ་ཆེན་བུདྡྷ་ཤྲི་ལས་ངློར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པློས་གསན། དེ་ནས་རིམ་པར་ད་

ལའི་བར་དུ་བརྒྱུད་པ་ལ་ངློར་ལུགས་ཚོགས་བཤད་ཅེས་སུ་གགས། 

ལམ་འབས་སློབ་བཤད། ལམ་འབས་ཀི་ཆློས་སྐློར་རྣམས་རྡློ་རིང་ཀུན་སངས་པ་ལས་ཚར་ཆེན་བློ་

གསལ་རྒྱ་མཚོས་གསན། དེས་འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེའི་དབང་ཕྱུག་དང་མང་ཐློས་ཀླུ་སྒྲུབ་

རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ལ་བསྩལ་བ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པ་ལ་ཚར་ལུགས་སློབ་བཤད་ཅེས་གགས། 

ལམ་འབས་བསེས་བརྒྱུད་ལུགས་བཞི། བསེས་བརྒྱུད་ལ་ཞ་མ་ཕློ་མློའི་ལུགས་བསེས་པ་དུམ་བུ་

ཀློ་བག་པའི་ལུགས། ཞ་མ་ཕློ་མློ་གཉིས་ས་ལུགས་དང་གསུམ་བསེས་པ་ཆ་གན་གི་ལུགས། 

འབློག་མི་དང་གི་ཇློའི་ལུགས་གཉིས་བསེས་པ་ཇློ་ནང་ཀུན་སློང་ལུགས། ལམ་འབས་སྦློར་དྲུག 

རློགས་ཆེན་གསུམ་བསེས་པ་ལ་སྟློན་དབང་རྒྱལ་གི་ལུགས་སློ།། 

ལམ་མི་ཟ། མློ་མཚན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལམ་མེ་བ། འློད་ཀི་སྣང་བ་གསལ་ལེ་བའམ་མངློན་པར་བཀྲ་བ། མེའི་འློད་དམར་ལམ་མེ་བ། དཀར་

བའི་འློད་ཀིས་ལམ་མེར་གསལ། 

ལམ་ཙམ། ཕློགས་འདྲ་ཙམ་མམ་ཧ་ལམ་ཙམ། ཚིག་དློན་ལམ་ཙམ་རློགས་བྱུང་། ལློ་རྒྱུས་ཀི་གནས་

ཚུལ་ལམ་ཙམ་བཤད། 

ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ། རེ་རིན་པློ་ཆེས་མཛད་པའི་ལམ་གི་གཙོ་བློ་རྣམ་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་། 

ལམ་ཚད། ལམ་ཐག་རིང་ཐུང་ལམ་ཚད་རྡློ་ཕུར། 

ལམ་རློགས་པ་ཆེན་པློ། སགས་རིང་མའི་གཞུང་ལས། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་དབིངས་སུ་ཞི་བའི་

སྤློས་བལ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་བློ་འདས་ཆེན་པློར་རལ་སྣང་གློ་བུར་གི་དྲི་བ་དང་དྭངས་ལ་འགློ་

བའི་ཐབས་ཏེ། དེ་ལ་འབས་བུའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་རློགས་པ་དང་། དེ་ཉིད་

ཐེག་པ་དང་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐར་ཐུག་ཡིན་པས་ཆེན་པློའ ློ།། 

ལམ་ཞལ། ལམ་སྟེང་གི་ཞལ་བ། ལམ་ངློས། 

ལམ་ཞིབ་ལས་ཁུངས། བློད་སེ་པ་གཞུང་འློག་གི་ལས་ཁུངས་ཤིག་སྟེ། ཚོགས་ཡུལ་གཙུག་ལག་ཁང་

གི་སྟེང་བང་ཤར་ལྕློག་ཏུ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་ལུག་༡༩༣༡ལློར་གསར་འཛུགས་

བས། དློ་དམ་དྲུང་རིས་གཉིས། ལས་བ་སེར་སྐྱ་གཉིས་བསྐློ་སློལ། ལས་ཁུངས་འདིས་ལམ་ཡིག་

ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་དེ་ས་ལས་ཁུངས་ཁག་སློགས་ལ་གཏན་འཇགས་ལམ་ཡིག་སྤད་པ་

ཕིར་བསྡུ་དང་འབེལ་ལྕགས་ལུགས་རྒྱས་བཅད་ཅེས་པ་གཏན་འབེབས་ཀིས་ར་ཁལ་སྐུལ་འདེད་

བེད་མིས་རྡལ་དངུལ་འློས་འཚམ་སྤློད་དགློས་པ་བཟློས་ཤིང་། དཔློན་རིགས་ཞི་དྲག་མི་སྣ་

ཕློགས་ཐློན་བ་མིར་རློང་གཞིས་ཁག་ནས་ལམ་ཡིག་ནང་གསལ་ར་ཁལ་བཏང་བའི་ཟླ་དྲུག་སློང་

ཁ་ཞེས་པར་ཞིབ་འཇུག་གིས་ར་འུལ་ཁལ་མ་འཕར་སྐུལ་བས་རིགས་བྱུང་ཡློད་མེད་དང་གློང་

གསལ་རྒྱས་བཅད་ལར་ལག་བསྟར་བས་ཡློད་མེད་ལ་ཞིབ་བཤེར་བེད་པ་ཡིན། 

ལམ་ཞུགས་སློབ་པ་བཞི། ཐེག་པ་གསུམ་སློ་སློའ་ིཚོགས་ལམ་སྦློར་ལམ་མཐློང་ལམ་སློམ་པ་བཅས་བཞི། 

ལམ་ཞློར། འགློ་བའི་ཞློར། 

ལམ་གཞི། ལམ་གི་རྨང་གཞི། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལམ་བཞི། བུམ་དབང་གི་ལམ་བསྐྱེད་རིམ་ཕ་མློ་དང་རགས་པ། གསང་དབང་གི་ལམ་རླུང་རྡློ་རེའི་

བཟླས་པ་དང་སྒྱུ་ལུས། ཤེས་རབ་དབང་གི་ལམ་ཐབས་ལམ་འློད་གསལ་སྟློང་པ་ཉིད། ཚིག་

དབང་གི་ཟབ་ལམ་འཇུག་གི་གློ་འཕང་རྣམས་སློ།། 

ལམ་བཞི། 

ལམ་ཟན་པ། སྤང་པློ། 

ལམ་ཟུར། ལམ་གི་འགམ་ངློགས། 

ལམ་བཟང་། ① ལམ་ལུགས་བཟང་པློ། ② འགློ་སའི་ལམ་བདེ་པློ། 

ལམ་བཟུར་བ། ལམ་ལས་གཡློལ་བ། ལམ་ལས་བློལ་བ། 

ལམ་འློད་སིན་བུ། མེ་ཁེར་སིན་བུ། 

ལམ་ཡིག ① འགློ་ཆློག་པའི་ལམ་ཡིག ② སར་འགློ་མློང་བའི་ས་མིང་བཀློད་པའི་ལམ་ཡིག་དང་

འགློ་ལམ་མི་ནློར་བའི་ལམ་ཡིག ③ སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་སུ་ར་ཁལ་ཁལ་འུལ་སྐུལ་

འདེད་ཆློག་པའི་ལམ་སློན། 

ལམ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པའ་ིབརློན་འགྲུས། སེམས་ཞུམ་པའ་ིལ་ེལློའ་ིགཉེན་པློར་འགྱུར་པའ་ིསེམས་བྱུང་། 

ལམ་རིམ། ① ལམ་བགློད་ཚུལ་གི་ས་ཕིའི་རིམ་པ། ② རེ་ཙོང་ཁ་པས་བརམས་པའི་བང་ཆུབ་ལམ་

གི་རིམ་པ་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་། 

ལམ་རིམ་གི་ཆེ་བ་བཞི། བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་དུ་རློགས་པའི་ཆེ་བ། གསུང་རབ་མ་ལུས་

གདམས་ངག་ཏུ་འཆར་བའི་ཆེ་བ། རྒྱལ་བའི་དགློངས་པ་བདེ་བག་ཏུ་རེད་པའི་ཆེ་བ། ཉེས་སྤློད་

ཆེན་པློ་རང་འགགས་སུ་འགློ་བའི་ཆེ་བ་བཅས་སློ།། 

ལམ་རིམ་གི་མཆན་བཞི། རེ་ཙོང་ཁ་པའི་ལམ་རིམ་ཆེན་མློའི་མཆན་འགེལ་གགས་ཆེ་བ་བཞི་སྟེ། ༡ 

ལམ་རིམ་དམར་མཆན་ཞེས་པ་བ་སློ་བས་མཛད་པའི་མཆན་འགེལ་དང་། ༢ ལམ་རིམ་ནག་

མཆན་ཞེས་པ་དགའ་ལན་ཁི་ཐློག་སུམ་པ་ལག་ལུང་བག་པ་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པ། ༣ལམ་

རིམ་གསེར་མཆན་ཞེས་པ་འཇམ་དབངས་བཞད་པ་ངག་དབང་བརློན་འགྲུས་ཀིས་མཛད་པ། ༤ 

ལམ་རིམ་ལྷག་མཐློང་མཆན་ཞེས་པ་པྲ་ཏི་རིན་ཆེན་དློན་གྲུབ་ཀིས་མཛད་པ་བཅས། 



  1626  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལམ་རིམ་དགློན། མིང་གཞན་ལམ་རིམ་སྐལ་བཟང་དགའ་ཚལ་ཐེག་ཆེན་གིང་ཟེར། ཐར་མ་ཆློས་མཛད་

རྒྱུད་པ་ཚུལ་བཟང་པློར་གགས་པས་བཏབ་ཅེས་པ་ཙམ་ལས་བཏབ་ལློ་མ་ིགསལ། གྲུབ་མཐའ་དག་ེ

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་འཕློངས་རྒྱས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལམ་རིམ་པ་ལྔ། རློགས་རིམ་གི་རིམ་པ་ལྔ་སྟེ་ངག་དབེན་དང་། སེམས་དབེན། འློད་གསལ། སྒྱུ་

ལུས། ཟུང་འཇུག་བཅས་ལྔའློ།། 

ལམ་རིམ་ཐར་རྒྱན། དྭགས་པློ་ཟླ་འློད་གཞློན་ནུས་མཛད་པའི་ལས་དང་པློ་རྣམས་ཆློས་སློར་ཞུགས་

པའི་སྐབས་སུ་ངེས་དགློས་པའི་ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཡློངས་སུ་གསལ་བར་

བསྟན་པའི་ཁིད་ཡིག་ཅིག

ལམ་རིམ་པ་གཉིས། གསང་སགས་ལ་རྒྱུད་སེ་བཞི་ཡློད་པའི་ནང་གི་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་རིམ་

དང་རློགས་རིམ་གཉིས་ཡློད། བསྐྱེད་རིམ་ནི་སྐུ་གསུམ་ལམ་ཁེར་གི་གནད་ཚང་བའི་ལྷའི་རྣལ་

འབློར་བསློམ་པ་ཞིག་ལ་ཟེར་ཞིང་། རློགས་རིམ་ནི་རང་གི་ལུས་ཀི་རླུང་རྣམས་སྙིང་ཁའི་ར་

དབུ་མའི་ནང་དུ་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་དགའ་བཞིའི་ཡེ་

ཤེས་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ཐབས་ཤིག་ལ་ཟེར། 

ལམ་རིམ་དམར་མཆན། མཁས་གྲུབ་རེའི་གཅུང་བ་སློ་ཆློས་རེའི་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་བ་སློ་ལྷ་དབང་ཆློས་

ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་ལམ་རིམ་ཆེན་མློར་མཆན་བཏབ་པ་ལ་ཟེར། 

ལམ་རིམ་ལྷ་ཁང་། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་བཀའ་གདམས་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་རྣམས་ཀི་སྐུ་

བརན་བཞུགས་པའི་ལྷ་ཁང་ཡིན། འདིའི་དབུས་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་སྐུ་དང་། དེའི་གཡས་ངློས་སུ་

སྟློན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པློ་དང་རེ་བཙུན་བམས་པ། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པའི་བར་རྒྱ་ཆེན་

སྤློད་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་སློ་གཉིས་དང་། གཡློན་ངློས་སུ་སྟློན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པློ་དང་རེ་བཙུན་

འཇམ་དབངས་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་བར་ཟབ་མློ་ལ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་སློ་བཞི། 

ལམ་རློགས། མཉམ་དུ་འགློ་མཁན། ① གསལ་པློ། ཚིག་དློན་ལམ་ལམ་རློགས་པ། ཕི་ནང་ཚང་མ་

ལམ་ལམ་དུ་མཐློང་བ། ② འློད་སྣང་འཚེར་བ། གསེར་འློད་ལམ་ལམ་དུ་འཕློ་བ། ③ འློད་འཚེར་

བའི་དློན་ཏེ། ཤེལ་གི་མེ་ལློང་འློད་ལམ་ལམ། གློག་སྒློན་ཁ་ལམ་ལམ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལམ་ལུགས། ལམ་དང་ལུགས་སློལ། 

ལམ་ལུམ། ལམ་མི་ལུམ་མིའི་བསྡུས་ཚིག 

ལམ་ལློག ① ལ་བ་ཡང་དག་པ་མིན་པ། ② ནློར་བའི་འགློ་ལམ། ③ ལམ་ག་འགེལ་བའམ་ཞིག་པ། 

ལམ་ཤུལ། གཞན་དག་ཕིན་པའི་རེས་ཀི་ལམ་ཤུལ། 

ལམ་ཤེར་ཕིན། རང་གི་འཐློབ་བར་གྱུར་པའི་འབས་བུ་ཤེར་ཕིན་ཐློབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་

ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབློར། 

ལམ་ཤེས། ཉན་ཐློས་དང་རང་རྒྱལ་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་གསུམ་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་ཐེག་ཆེན་

འཕགས་པའི་མཁེན་པའློ།། 

ལམ་ཤེས་ཀི་ཆློས་བཅུ་གཅིག ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུ་ལས་མཁེན་པ་གསུམ་གི་ཆློས་སུམ་ཅུའི་

ནང་ཚན། ལམ་ཤེས་མཚོན་བེད་ཀི་ཆློས་བཅུ་གཅིག་སྟེ། ལམ་ཤེས་ཀི་ཡན་ལག་དང་། སློབ་

མ་ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་དང་། བསེ་རུ་རང་རྒྱལ་གི་ལམ་དང་། ཐེག་ཆེན་མཐློང་ལམ་དང་། སློམ་

ལམ་བེད་པ་དང་། མློས་པ་སློམ་ལམ་དང་། བསློ་བ་སློམ་ལམ་དང་། རེས་སུ་ཡི་རང་སློམ་ལམ་

དང་། སྒྲུབ་པ་སློམ་ལམ་དང་། རྣམ་དག་སློམ་ལམ་བཅས་བཅུ་གཅིག་གློ 

ལམ་ཤེས་ཀི་ཡན་ལག ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས་ལམ་ཤེས་རློགས་བེད་ཀི་ཆ་ཤས་

སུ་གྱུར་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་རིགས་སད་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་ཡློན་ཏན་ཁད་པར་ཅན། 

ལམ་ཤེས་པ། ཤེས་པ་བཅུའི་ནང་གསེས། ལམ་ཉློན་སློང་བེད་ཟག་མེད་ཀི་ལམ་ཤེས་པའློ།། 

ལམ་ཤེས་ཡན་ལག་ལྔ། ལམ་ཤེས་ཀི་སྣློད་རུང་དུ་བསྒྲུབ་པ། ཡུལ་ངེས་པ། རིགས་ཀིས་ཁབ་པ། 

ལམ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན། ལམ་ཤེས་ཀི་བེད་ལས་སློ།། 

ལམ་ཤློག ལམ་བར་ལ་སྟློན་རྒྱུའི་བཀའ་ཤློག 

ལམ་བཤངས་པ། ལམ་འགློག་པའི་ས་རྡློ་གངས་ལ་སློགས་པ་རྣམས་མེད་པར་བཟློས་ནས་ལམ་ཁ་

བདེ་པློར་བཤངས་པ། 

ལམ་སང་། འཕལ་དུའམ་ད་ལ་ཉིད། 

ལམ་སངས། ལམ་སང་དང་འདྲ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལམ་སེ། འློད་སློགས་གློ་བུར་དུ་འཁྱུགས་པའི་དློན་ཏེ། དཀར་ལམ་སེ་སློང་ལ་བུ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་immediately ཟེར། 

ལམ་སེང་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 now ཟེར། 

ལམ་སེང་མཇུག་སྒིལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་end now ཟེར། 

ལམ་སེང་ཚང་མ་སུབ་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་delete all now ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་find now ཟེར། 

ལམ་སེང་གསར་སྒྱུར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་update now ཟེར། 

ལམ་སེལ། ལམ་དུ་འགློ་བའི་ཚེ་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་རྣམས་སེལ་ཐབས།ལམ 

ལམ་སེང་། ལམ་སང་དང་དློན་གཅིག 

ལམ་སློན། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ར་ཁལ་སློགས་ཀི་ཁལ་འུལ་སྐུལ་འདེད་ཆློག་པའི་ལམ་ཡིག 

ལམ་སང་། ① ས་གུ་ཡངས་པའི་རྒྱ་ལམ་ཆེན་པློ་དང་། རིག་པ་སློགས་ཀི་བར་ས་གུ་དློག་པའི་ལམ་

ཆུང་ཆུང་། ② ཁློམ་ལམ་ཆེ་ཆུང་། ལམ་སང་མདློ།། 

ལམ་སློལ། ① ལུགས་སློལ། ② ལམ་ཆེན་པློའི་མིང་། 

ལམ་གསུམ་འགློ། [མངློན]ཆུ་བློ་གངྒ། མཐློ་རསི་དང་། མའི་ིཡུལ། ས་འློག་ག་ིལམ་གསུམ་དུ་འགློ་བས་ནའློ།།

ལམ་གསུམ་འབབ་པ། ལམ་གསུམ་འབབ་པ་ཞེས་པའི་ལམ་གསུམ་ནི། ཆུ་བློ་གང་གཱ་དེ་དང་པློ་ལྷ་

དབང་ཕྱུག་གི་རལ་པ་ནས་བབས་པ། གཉིས་པ་མི་ཡུལ་དུ་བབས་པ། གསུམ་པ་ས་འློག་ཏུ་

འབབ་པས་ན། ཆུ་བློ་གངྒཱའི་མིང་ལ་ལམ་གསུམ་འབབ་པ་ཟེར། 



  1629  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལམ་ལྷ་དགློན། མིང་གཞན་གཡུང་དྲུང་བསམ་གཏན་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་

༡༣༩༨ལློར་མཁས་གྲུབ་རིན་ཆེན་བློ་གློས་ཀིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ལྷློ་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལམ་ལྷློང་། ལམ་དུ་ལྟུང་བ་སྟེ། བསམ་པ་དློན་ཐློག་ཏུ་ཁེལ་བ། ལམ་འགློ་རྒྱུགས་པ། 

ལམ་ལྷློངས། བ་བ་བདེ་བག་ཏུ་གྲུབ་པ་སྟེ། འགློག་རྐྱེན་མ་བྱུང་བ། 

ལམས་སེ་ལམ། འློད་འཕློ་བའི་ཚུལ། 

ལར། ① གཞིའམ་ར་བ། བརག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་མ་བས་ན་ལར་ནས་གསལ་པློར་གློ་ཤེས་མི་

ཐུབ། ② སྤིར། ལར་ན་ལས་དློན་གལ་ཆེའི་རིགས་ལ་ཤིན་ཏུ་སྒིམ་དགློས། མི་དེ་ད་རེས་ཙམ་

མིན་པར་ལར་ནས་ཡག་པློ་མི་འདུག 

ལར་སློམ་པ་ཉིད་ཀང་རློག་པ་ལ། སེམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་དེ་སེམས་ལས་ལློགས་སུ་སློམ་པ་ཉིད་ཀང་

རྣམ་རློག་ཡིན་ཞེས་པའློ།། 

ལར་རྒྱ། ཕ་སྤུན་བར་གི་བརེ་བ་དང་། དམ་ཚིག་ལ་རྒྱ་ཡང་འབི ། བཅས་ཀི་དློན།

ལར་ཡང་། སྤིར་ཡང་ཞེས་པའི་དློན། 

ལས། ① བ་བའི་རང་བཞིན་ཏེ་རང་དང་མཚུངས་ལན་གི་སེམས་ཡུལ་ལ་གཡློ་ཞིང་སྐུལ་བེད་པའི་

སེམས་པ། བསྐློས་པའི་ལས། སློན་གི་ལས། ཚེ་རབས་ལས་རིས། ལས་དང་རྒྱུ་འབས། ལས་

འབས། ལས་ཀི་བསྐློས་ཐང་། ལས་ཅན། ལས་ཟད་པ། ལས་བསགས་པ། ལས་ཀིས་དེད་ན་

གཡློལ་ཐབས་མེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐལ་བ་དང་། བགློ་སྐལ། སློན་བས། ལྷས་བསྐློས། 

ལྷས་བསྟན་བཅས་སློ།། ② རགས་འཇུག་ལས་བཤད་པའི་བ་བེད་ལས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག ③ 

རྣམ་དབེ་ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས་དང་། དེའི་ནང་གསེས་མི་མཐུན་དགར་བ་ལ་འཇུག་པའི་སྒ་ཞིག 

ཆུ་རྒྱུན་གངས་རི་ལས་བབས། ས་ཕག་ལས་བརིགས་པའི་ལྕགས་རི། སྤློད་འཇུག་ལས་

གསལ་བ། དེ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པློ་ནི། གཅིག་ལས་གཅིག་ཆེ་བ། མེ་ལས་ཀང་ཚ་བ། ཁ་བུ་

རམ་ལས་མངར་བ། གཏིང་ཚེར་མ་ལས་རྩུབ་པ། མ་ངན་ལས་འདས་པ། འདི་ལས་གཞན་པ་

མེད་པ། ཐློབ་པ་ལས་ཤློར་བ་མང་། སློ་ང་མཁའ་ལ་འཕངས་གྱུར་ན། ཆག་པ་ཉིད་ལས་གཞན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཅི་འབྱུང་ཞེས་བརློད་པའློ།། 

ལས་ཀ བ་བའམ་སྤློད་པ། བཟློ་ལས། ཞིང་ལས། འབློག་ལས། ཨར་ལས། ལུས་ངག་ཡིད་ཀི་ལས། 

དགེ་བའི་ལས། མི་དགེ་བའི་ལས། ཉིས་ལས། གསུམ་ལས། ལས་ཆུང་ཕན་ཆེ་། ལས་མེད་ལྷློད་

སློད། ལས་མཚམས་བཞག་པ། མི་མང་ལས་ཉུང་། ལས་སུ་ཆེ་བ། ལས་ཀ་འཇློན་པློ། ལས་ཀ་

ཁུངས་འཁློལ། ལས་ཀ་མི་ལྕློགས་པ། ལས་ཀ་རིང་པློ། 

ལས་ཀ་འགན་ལེན་རུ་ཁག ལས་ཀ་འགན་གཙང་ལེན་མཁན་གི་ལས་མིའི་རུ་ཁག 

ལས་ཀ་པ། ལས་པ་དང་དློན་འདྲ། 

ལས་སྐར། མང་ཚོགས་ཀི་ལས་ཀའི་ཚད་དང་ངལ་རློལ་གི་ཐློབ་སྐལ་རི་བའི་སེ་ཚན་ཞིག་གི་མིང་། 

ལས་སྐལ། ① ལས་བགློས་བརྒྱབ་པའི་སྐལ་བ། འགན་ལྕི་བའི་ལས་སྐལ། ② སར་ལས་ཀི་བསྐློས་

ཐང་། ལས་སྐལ་ཆེ་བ། ལས་སྐལ་ཅི་བབ། 

ལས་ཀི་སྒ། ལས་སུ་བ་བའི་སྒ་དང་འདྲ། 

ལས་ཀི་སྒིབ་པ། མཚམས་མེད་པ་ལྔའི་ལས་རྣམས་སློ།། 

ལས་ཀི་སྒིབ་པ་རྒྱུན་གཅློད་པ། འཕགས་པ་ལས་ཀི་སྒིབ་པ་རྒྱུན་གཅློད་པ་ཞེས་བ་བའི་མདློ།། ཤློ་

ལློ་ཀ་ཉིས་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་པ། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་

བནྡི་ཡེ་ཤེས་སེས་བསྒྱུར་ཅིང་སྐད་གསར་བཅད་ཀིས་བཅློས་པའློ།། 

ལས་ཀི་སྒིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པ། འཕགས་པ་ལས་ཀི་སྒིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་བ་བའི་མདློ།། 

བམ་པློ་གཅིག་དང་ཤློ་ལློ་ཀ་བཞི་བཅུ་པ། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། པྲཛྙཱ་ཝརྨ་དང་། 

ལློ་ཙཱ་བ་བནྡི་ཡེ་ཤེས་སེ་ལ་སློགས་པས་བསྒྱུར་པའློ།། 

ལས་ཀི་རྔ་བློ་ཆེ། ལས་མི་རྣམས་ལས་འགློ་ཚུགས་པའི་བརྡ་སྟློན་རྔ་བློ་ཆེ། 

ལས་ཀི་མཐའ། ① ལས་ཀའི་མཇུག ② མཚམས་མེད་ཀི་ལས། 

ལས་ཀི་མཐའ་མ་ལློག་པ། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་འབློར་པ་བཅུའི་

ནང་ཚན་མཚམས་མེད་ལྔ་བས་མ་མློང་བ་ཞིག་སྟེ། ཕ་བསད་པ། མ་བསད་པ། དག་བཅློམ་པ་

བསད་པ། དགེ་འདུན་གི་སེ་དཀྲུགས་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་གནློད་པ་བེད་པ་བཅས་ལྔ་ནི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

འཆི་འཕློས་མ་ཐག་ཏུ་དམལ་བར་ངེས་པར་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཐར་པའི་དུས་ཀང་

བསྐལ་པ་མང་པློའི་རེས་སུ་མ་གཏློགས་ཐར་མི་ཐུབ་པའི་མཚམས་མེད་ཀི་ལས་ཡིན་ཅིང་། 

སིག་པའི་ལས་ཀི་ནང་ནས་ཚབས་ཆེ་ཤློས་དང་མཐར་ཐུག་པ་ཞིག་ཡིན། 

ལས་ཀི་རྣམ་གངས་བཅློ་ལྔ། དགེ་ལས་སློགས་གསུམ། བསློད་ནམས་ལས་སློགས་གསུམ་དང་མློང་

འགྱུར་ལས་ལྔ། ཡློན་པློ་སྐྱློན་ཅན་སྙིགས་མའི་ལས་གསུམ། ངློ་བློ་རྣམ་སྨིན་དཀར་སློགས་བཞི། 

ཐུབ་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་ལས་གསུམ། སློ་གསུམ་གི་གཙང་བེད་ལས་གསུམ། ལེགས་སྤད་

ཉེས་སྤློད་ལས་གཉིས། རིགས་པ་རིགས་མིན་གིས་བསྐྱེད་པ་དེ་གང་ཡང་མིན་ལས་གསུམ། 

འཕེན་རློགས་ལས་བཞི། ལས་སྒིབ་ཉློན་སྒིབ་རྣམ་སྨིན་སྒིབ་པ་གསུམ། མཚམས་མེད་ལས་ལྔ། 

ཉེ་བའི་མཚམས་མེད་ལས་ལྔ། སྦིན་སློགས་གཞི་གསུམ་དགེ་ལས། བསློད་ནམས་ཐར་པ་ངེས་

བེད་ཆ་མཐུན་ལས། རིགས་པས་རབ་ཏུ་བཅུག་པའི་སློ་གསུམ་གི་ལས་སློ།། གཞན་ལས་ཀི་

རྣམ་གངས་མང་ཡང་འདིར་འདུའློ།། 

ལས་ཀི་རྣམ་དབེ། ལས་སུ་བ་བའི་སྒ་དང་འདྲ། 

ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་མཁེན་པའི་སྟློབས། ལས་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་དཀར་ནག་འདྲེས་མའི་ལས་

རྣམས་དང་། དེ་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་མཁེན་པའློ།། 

ལས་ཀི་སྣེ། ① དགློན་སེ་ཁག་ལས་ཀ་བེད་མཁན། ② ལས་ཀའི་སྣེ་མློ། ③ ལས་ཀའི་ཆ་ཤས། 

ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ། ① རིག་མ། ② འཕིན་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱའི་རྣལ་འབློར་རློ། 

ལས་ཀི་འཕེན་ཚུལ་བཞི། ལས་གཅིག་གིས་ལུས་གཅིག་འཕེན་པ། ལས་གཅིག་གིས་ལུས་དུ་མ་

འཕེན་པ། ལས་དུ་མས་ལུས་གཅིག་འཕེན་པ། ལས་དུ་མས་ལུས་དུ་མ་འཕེན་པ་བཅས་ལ་ཟེར། 

ལས་ཀི་བ། ལས་ཀའི་རྒྱབ་རི་བེད་མཁན། 

ལས་ཀི་དབང་པློ། [མངློན]ཉི་མ། 

ལས་ཀི་དབང་པློ་ལྔ། གློང་དུ་ལས་ཀི་དབང་པློ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

ལས་ཀི་དབང་པློ་དྲུག ཁ་དང་། ལག་པ། རང་པ། བཤང་ལམ། གཅི་བའི་ལམ། ཁུ་བ་འབབ་པའི་

དབང་པློ་བཅས་དྲུག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལས་ཀི་དབང་པློའི་བ་བ་དྲུག སྨ་བ་དང་། ལེན་པ། འགློ་བ། བཤང་བ། གཅི་བ། ཁུ་བ་འཕློ་བ་སྟེ་དྲུག 

ལས་ཀི་འབས་བུ་བཞི། མཐློང་ཆློས་མློང་འགྱུར། སྐྱེས་ནས་མློང་འགྱུར། ལས་གངས་གཞན་ལ་མློང་

འགྱུར་གསུམ་དང་། མློང་བར་མ་ངེས་པའི་འབས་བུ། 

ལས་ཀི་འབས་བུ་གསུམ། རྣམ་སྨིན་གི་འབས་བུ། རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ། བདག་པློའི་འབས་བུ། 

ལས་ཀི་མེ་ལློང་། ལས་འབས་ཀི་རྣམ་བཞག་སྟློན་པའི་གཞུང་ཞིག 

ལས་ཀི་རློད་པ་ཞི་བེད། འདུལ་བ་གཞི་བཅུ་བདུན་ལས། རློད་པ་ཕིར་བཅློས་ཀི་གཞི་གསུམ་གི་ནང་

གསེས་ཤིག་སྟེ། མི་མཐུན་པའི་ཉེས་དམིགས་དང་མཐུན་པའི་ཕན་ཡློན་ཤེས་པར་བས་ཏེ། 

དགེ་སྦློང་གི་ཆློས་བཞི་ལ་བརེན་ནས་རང་ལ་མཆློག་འཛིན་དང་གཞན་ལ་ཁད་གསློད་བེད་པ་

སློང་བ་ནང་གི་གཉེན་པློ་དང་། ལས་བེ་བའི་རློད་པ་བྱུང་ན་དགེ་འདུན་ལ་བཟློད་པ་གསློལ་ཏེ་

དགེ་འདུན་གིས་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བཟློད་པ་བིན། དེ་ནས་དགེ་འདུན་ལ་མཐུན་པ་སྦིན་

པར་གསློལ་བ་བཏབ་ནས་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་མཐུན་པ་སྦིན། དེ་ནས་མཐུན་པའི་གསློ་

སྦློང་བས་ཏེ་དགེ་འདུན་རྣམས་ཐུགས་དབེར་མེད་དུ་བེད་པའློ།། 

ལས་ཀི་མཚན་ཉིད་བཞི། ལས་སློ་སློར་ངེས་པ། ལས་འཕེལ་ཆེ་བ། ལས་མ་བས་པ་དང་མི་ཕད་པ། 

ལས་བས་པ་ཆུད་མི་ཟ་བའློ།། 

ལས་ཀི་གཞི། འདུལ་བ་གཞི་བཅུ་བདུན་ལས། བསབ་པ་བསྲུང་བའི་གཞི་དགུའི་ནང་གསེས་ཐམས་

ཅད་ལ་ཁབ་པ་ལས་ཀི་གཞི་སྟེ། དགེ་སློང་གི་བ་བའི་ལས་རྣམས་རྒྱས་པར་དབེ་ན་བརྒྱ་ར་

གཅིག་ཡློད་ཅིང་། དེ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ན་གསློལ་བ་འབའ་ཞིག་གི་ལས་དང་། གསློལ་བ་དང་

གཉིས་ཀི་ལས་དང་། གསློལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ཏེ་གསུམ་དུ་འདུའློ།། 

ལས་ཀི་ཡན་ལག་བཞི། གཞི་དང་། ཀུན་སློང་། སྦློར་བ། མཐར་ཐུག་བཅས་བཞི། ཡང་ལས་སློ་སློར་

ངེས་པ་དང་། འཕེལ་བ། མ་བས་པ་མི་འཕད་པ། བས་པ་ཆུད་མི་ཟ་བ་བཅས་བཞིའློ།། 

ལས་ཀི་རླུང་དམར། བར་དློའི་སྐབས་ཀི་འཇིགས་སྐྲག་གི་སྣང་བ་ཞིག 

ལས་ཀི་གཤིན་རེ། འཆི་བདག་གི་སེ་དཔློན་ཏེ་གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པློ། ལས་ངན་སིག་པ་མ་བསགས་

ན། ལས་ཀི་གཤིན་རེར་ཞེད་དློན་མེད་ལ་བུའློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལས་ཀི་ས་པ། ལས་བསགས་སྟློབས་ཆེ་ཞིང་རྣམ་སྨིན་ཡང་དེ་འདྲ་མློང་བའི་གནས། 

ལས་ཀི་སློབ་དཔློན། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་སློབ་དཔློན་ལྔའི་ནང་གསེས། དགེ་འདུན་གི་དབུས་

སུ་བསྒྲུབ་བ་ལ་གསློལ་བཞིའི་ཆློ་ག་བརྡ་སྤློད་པར་བེད་པའི་དགེ་སློང་ངློ་།། 

ལས་ཀི་སློབ་དཔློན་ཁིད་གཉེར། རབ་བྱུང་དང་བསྙེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་ཞུ་བར་ཡློང་མཁན་གི་སློབ་

དཔློན་དང་། ཆློས་ཞུ་བར་ཡློང་མཁན་ཚོའི་ཟུར་ཁིད་པ། 

ལས་དཀར། ལས་དཀར་པློ་ཞེས་པ་དགེ་བའི་ལས་དང་། ལས་ནག་པློ་ཞེས་པ་མི་དགེ་བ་དང་སིག་

པའི་ལས་ལ་ཟེར། 

ལས་སྐལ། ① ལས་བགློས་བརྒྱབ་པའི་སྐལ་བ། འགན་ལྕི་བའི་ལས་སྐལ། ② སར་ལས་ཀི་བསྐློས་

ཐང་། ལས་སྐལ་ཆེ་བ། ལས་སྐལ་ཅི་བབ། 

ལས་བསྐློས། བསྐློས་ཐང་ངམ་ལམ། 

ལས་ཁ་ཚར། ཆར་འབེབས། སད་སྲུང་། རྐུན་ཇག གཅན་གཟན་སློགས་ཀི་གནློད་པ་སྲུང་བ། མི་

དང་མི་མ་ཡིན་དབང་དུ་བསྡུ་བ་སློགས་ལས་སྦློར་སྣ་ཚོགས། 

ལས་ཁུངས། ལས་དློན་བེད་མཁན་གི་སྒིག་འཛུགས། ལས་ཁུངས་འཛུགས་གནས། ལས་ཁུངས་

གསར་བཙུགས། ལས་ཁུངས་འཚོགས་པ། ལས་ཁུངས་གློལ་བ། ལས་ཁུངས་འཁུ་བསྡུ། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་organization name ཟེར། 

ལས་ཁུར། ལས་འགན། ལས་འཁུར་བཀལ་བ། ལས་ཁུར་འཕར་མ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་work area ཟེར། 

ལས་ཁློངས་ནས་ཕུད་པ། ལས་ཀའི་ཁློངས་གཏློགས་ནས་ཕིར་འབུད་བཏང་བ། 

ལས་ཁི། ཤིང་ཆའི་གས་གཞློག་དུས་དགློས་པའི་སྟེགས་བུ། 

ལས་མཁན། ① ལས་ཀ་བེད་པ་པློ། ② གཤིན་རེའི་ཕློ་ཉ་མིང་། 

ལས་གློས། རང་རང་སློ་སློའི་ལས་གནས་དང་གློ་གནས་གང་ཡིན་གི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པའི་གློས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལས་སློ། ① ལས་སྐལ། ② སེ་ཁག ཚོང་ལས་ཀི་ལས་སློར་ཞུགས་ནས་བ་བ་སྒྲུབ་པ། ③ ལས་ཀ་

བེད་དུས་འགློ་བདེ་བའི་སློ། ④ ཐློན་ཁུངས། ལས་སློ་རང་གི་ཅ་ལག 

ལས་གི། [ཡུལ]རློ་བཤའ་བེད་ཀི་གི། 

ལས་གྲྭ། ① ལས་ཀ་བེད་སའི་གནས་སམ་ར་བ། ② ཐློན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་གི་ལས་དློན་གཞི་རྒྱ་

ཆེ་བ། ལས་གྲྭ་འགན་གཙང་ལེན་བས་པ། ལས་གྲྭའི་འགན་བཅད་ཀི་གན་རྒྱ། ལས་གྲྭའི་འགན་

བཅློལ། ལས་གྲྭའི་ལ་ཞིབ་དློ་དམ། ལས་གྲྭའི་སིལ་གློང་གན་རྒྱ། 

ལས་ག། ལས་ཀ་བས་པའི་ག་ཐློབ། 

ལས་རྒྱ། ① ལས་ཀའི་རྒྱ་ཁློན། ② གསང་ཡུམ། 

ལས་རྒྱབ་པ། ལས་ཀ་སྐུལ་འདེད་བེད་མཁན། 

ལས་རྒྱལ་མཆློག མཆློད་བསྟློད་ཕིན་ལས་ལ་སློགས་པ་ནི་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནློ།། 

ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན། བསྐྱེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དཀིལ་

འཁློར་རློགས་པར་བསྐྱེད་རེས་ལྷ་རྣམས་ཀིས་ཞིང་སྦློང་བ་སློགས་ཀི་མཛད་པ་ནི་སངས་རྒྱས་

ཀི་མཛད་པ་དང་མཐུན་པས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གློ 

ལས་རྒྱུ་འབས། ① འབྲུ་སློགས་ཀི་ས་བློན་དང་ལློ་ཏློག ② དགེ་སིག་གི་ལས་བསགས་པའི་རྒྱུ་དང་

འབས་བུ་སྟེ། དགེ་བའི་ལས་བསགས་པའི་འབས་བུ་བདེ་བ་དང་། སིག་པའི་ལས་བསགས་

པའི་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་ལ་བུའློ།། 

ལས་རྒྱུན། ལས་ཀའི་འགློར་རྒྱུན། 

ལས་སྒ། ལས་སུ་བ་བའི་སྒ་དང་འདྲ། 

ལས་སྒིབ། ལས་ཀི་སྒིབ་པའི་བསྡུས་མིང་། 

ལས་སྒིབ་སབ་པ། སིག་པ་ཆེན་པློ་བསགས་མ་མློང་བ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་scaffolding ཟེར། 

ལས་བགློས། མི་སློ་སློར་ལས་ཀ་རྣམ་གངས་མི་འདྲ་བ་རེ་རེ་བགློ་བཤའ་བེད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལས་བགློས་འགན་འཁུར། མི་སློ་སློར་ཐློབ་པའི་ལས་ཀ་འགན་བཞེས་པ། 

ལས་བགློས་མཉམ་སྒྲུབ། མི་སློ་སློར་ཐློབ་པའི་ལས་ཀ་བས་ནས་ལས་འགན་མཉམ་དུ་སྒྲུབ་པ། 

ལས་འགན། འགན་འཁུར། རང་འཁིའི་ལས་འགན། ལས་འགན་དཀྲི་བ། ལས་འགན་སྒྲུབ་པ། ལས་

འགན་གཅིག་ལྕློགས། ལས་འགན་འཕློས་ལེན། ལས་འགན་འཆུར་བ། ལས་འགན་འཐུས་ཤློར། 

ལས་འགན་གཡློལ་བ། སྐབས་བབས་ལས་འགན། 

ལས་འགན་སྣློན་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་add task ཟེར། 

ལས་འགན་གཙང་ལེན། ལས་ཀ་འགན་གཙང་མར་ལེན་པ། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་taskbar ཟེར། 

ལས་འགུལ། ཆབ་སིད་དང་། རིག་གནས། ཐློན་སྐྱེད་སློགས་ཀི་ཐད་ར་འཛུགས་ཡློད་ལ། དམིགས་

ཡུལ་ཡང་ཡློད་ཅིང་། མང་ཚོགས་ཀི་རང་བཞིན་ལན་པའི་བ་གཞག་རྒྱ་ཁློན་ཆེ་ཙམ་ཞིག ལྔ་

བཞིའི་ལས་འགུལ། ལས་རལ་གསར་བརེའི་ལས་འགུལ། 

ལས་འགློ ལས་ཀའི་ཐློག་མ། ལས་འགློ་བཙུགས་པ། 

ལས་འགློ་བཙོས་པ། [ཡུལ]ལས་ཀ་ལེགས་ཉེས་ལ་རློག་བེད་པ། 

ལས་ངན། ལས་དབང་ངན་པ། ལས་ངན་བསགས་པ། ལས་ངན་བིའུ་ཡར་ཡློང་དང་། ལ་ཁའི་རྡློ་

ལེབ་མར་རིལ་ཕད། 

ལས་ངན་བག་ཆགས། འཁློར་བ་དང་ངན་སློང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་ལས་ངན་མི་དགེ་བའི་ལས་

ངན་མི་དགེ་བ་བཅུ་དང་། དེའི་ར་བ་ཉློན་མློངས་དུག་གསུམ་གི་བག་ཆགས། 

ལས་ངན་བེད་པར་ཁེལ་བ། ལས་ངན་ལ་འཇུག་པར་ཁེལ་བའམ་ངློ་ཚ་བ། 

ལས་རྔ། ལས་ཀར་ཞུགས་བརྡ་གཏློང་བའི་རྔ། 

ལས་ལྔ། བཤལ་དང་། སྐྱུག སྣ་སྨན། འཇམ་རི། ནི་རུ་ཧ་བཅས་ལྔའི་བསྡུས་མིང་། 

ལས་མངློན་གྱུར། བསྙེན་པར་རློགས་པའི་མངློན་གྱུར་བཅུའི་ཡ་གལ། གང་ལ་བ་བའི་ཡུལ་བསྒྲུབ་
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བ། བེད་པ་ལས་ཀི་ཆློ་ག བེད་པ་པློ་མཁན་སློབ་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ལ། དེ་ཡིན་པ་ལ་དེ་

ཡིན་གི་འདུ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ། ཀུན་སློང་ཞེ་ཐག་པ་ནས་བེད་པར་འདློད་པ། རྒྱུད་དེ་དག་ཉིད་

ལ་ཅི་ནས་ཀང་ཕན་པར་འདློད་པའི་སྙིང་རེ་སྟེ་ཐུགས་དགློངས་རྣམ་པ་གསུམ་གསལ་བའི་སློ་

ནས་གསློལ་བཞིའི་ཆློ་ག་མ་འཁྲུལ་བར་བརྡ་སྤློད་པར་བེད་པའློ།། 

ལས་ཅན། བསློད་ནམས་ལན་པ། 

ལས་ཆས། ① ལས་ཞྭ་ལས་གློས་སློགས། ② ལས་ཀ་བེད་པའི་ཡློ་བད། 

ལས་ཆུང་བ། ① སྐལ་བ་ཆུང་བའམ་བསློད་ནམས་ཆུང་བ། ② ལས་ཆློད་ཆུང་བ། ③ ལས་ཀ་

སྟབས་བདེ་བ། 

ལས་ཆེན་བཅུ་གཉིས། བདེ་མཆློག་ར་རྒྱུད་ལས། དབང་དང་དགུག་དང་དབེ་བ་དང་། ། བསད་དང་

བསྐྲད་པ་ལ་སློགས་དང་། རྨུགས་དང་རེངས་པར་བ་བ་དང་། རྨློངས་དང་དེ་བཞིན་ཕུར་བུས་

གདབ། ཚིག་འཕློག་ལྐུགས་པར་གྱུར་པ་དང་། འློད་དང་དེ་བཞིན་ལློང་བ་དང་། མ་ནིང་ཉིད་དུ་

བ་བ་དང་། གཟུགས་ནི་ཡློངས་སུ་བརེ་བའློ།། ཞེས་སློ།། 

ལས་ཆེ་བ། ① སྐལ་བ་ཆེ་བའམ་བསློད་ནམས་ཆེ་བ། 

② ལས་ཆློད་ཆེ་བ། ③ ལས་ཀ་རློག་འཛིང་ཆེ་བ། 

ལས་ཆློག ① བེ་བག་གི་ལས་ཀ་གང་ཞིག དེ་ཉིད་འགློ་བཙུགས་པ་ནས་མཇུག་མ་རློགས་ཀི་བར་

ཇི་ལར་ལག་ལེན་བ་ཚུལ་གི་གློ་རིམ་རྣམས་མ་འདྲེས་པ་སྟློན་པའི་དཀར་ཆག གནའ་དུས་ཆློས་

ལུགས་ཀི་ཆློ་ག་སློ་སློའི་མཆློད་བཤམ་དང་། ཆློ་ག་ཕག་ལེན་གི་གློ་རིམ་རྣམས་ལ་ཟེར། དེང་

དུས་ལས་ཀ་སྤི་དང་ཁད་པར་གློག་ཀད་བེད་སྤློད་སྟངས་ཀི་གློ་རིམ་གི་ལས་ཆློག་སྟེ། རྒྱ་སྐད་

དུ། 程序 ཟེར། ② སློ་ཐར་སློམ་པ་འབློགས་པའི་ཆློ་ག

ལས་ཆློག་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 program ཟེར། 

ལས་ཆློག་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 program ཟེར། 
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ལས་ཆློག་འཁློར་སྐྱློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་run program ཟེར། 

ལས་ཆློག་ག་སྒིག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་program preparation ཟེར། 

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

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་program finished ཟེར། 

ལས་ཆློག་སེ་ཚན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་program unit ཟེར། 

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

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་program menus ཟེར། 

ལས་ཆློག་ནློར་སྐྱློན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་program error ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་program library ཟེར། 

ལས་ཆློད། ལས་ཀའི་ནུས་ཚད། 

ལས་ཇུས། ལས་ཀའི་ཐབས་ཤེས། 

ལས་མཇུག ལས་ཀའི་གཞུག་གུ ལས་མཇུག་བསྡུས་པ། ལས་མཇུག་རིང་སྣར། 

ལས་ཉེས། བེད་སྟངས་ནློར་བ། ལས་ཉེས་ཁག་འགེལ། 

ལས་ཉློན། ལས་དང་ཉློན་མློངས། 

ལས་རློག རློག་དྲ་ཆེ་བའི་བ་བ། 

ལས་གཉིས། རྣམ་སྨིན་མློང་ངེས་མ་ངེས་ལས་དང་། འཕེན་བེད་དང་རློགས་བེད་ལས་དང་། སྦིན་

པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ལས་དང་། སེམས་པ་དང་བསམ་པའི་ལས་ལམ་གཉིས་རེ། ལུས་ངག་གི་

ལས་རྣམ་པ་རིག་བེད་ཡིན་མིན་གཉིས་རེ་བཅས་སློ།། 
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ལས་གཉེར། ལས་ཀ་བེད་པ། 

ལས་གཉེར་ལག་ཁེར། ལས་ཀ་བེད་པའི་དཔང་ཡིག

ལས་རགས། གློ་གནས་ཀི་བཀའ་ཡིག་དང་། ཐམ་ཀ

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

དབིན་སྐད་དུ་platform ཟེར། 

ལས་སྟློབས་ཆེན་དགུ། ཞིང་། དངློས་པློ། ངློ་བློ་ཉིད། རེན། ཀུན་སློང་། དྲག་པློ། བསམ་པ། གློགས་

ཕན་མང་དུ་བེད་པ། མང་པློ་ཚོགས་པའི་སློ་ནས་སྟློབས་ཆེ་བ། 

ལས་ཐམ། ལས་ཁུངས་ཀི་གཞུང་ཐེལ། 

ལས་ཐིག དཀིལ་འཁློར་གི་སྟེང་དུ་གདབ་པའི་དམ་ཚིག་གི་ཐིག་སྟེ། ཐིག་སྐུད་ཀི་རྒྱུ་དང་ཚད། ཁ་

དློག་སློགས་ཆློ་གའི་ཚུལ་བཞིན་གདབ་པའློ།། 

ལས་ཐེབས་ཆག་པ། དློན་གཞན་ལ་འགློར་ནས་ལས་ཀར་ཏག་ཏག་ཡློང་མི་ཐུབ་པ། རག་པར་རེད 

མློར་མགློ་བསྐློར་ནས་ལས་ཐེབས་ཆག་ན་གློང་ནས་བཀའ་བཀློན་ཕློག་ཡློང་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

ལས་ཐེལ། གློ་སའི་ལས་འཛིན་ཐློག་ཡློད་བཞིན་པའི་གློ་གནས་ཅན་གི་མི། 

ལས་ཐློག ལས་འགན་འཁུར་བཞིན་ཡློད་པ། ལས་ཐློག་འཁུར་བ། ལས་ཐློག་ཡློལ་བ། ལས་ཐློག་པ། 

ལས་ཐློག་མ་པ། ལས་དང་པློ་བ་དང་འདྲ། 

ལས་ཐློག་རྨས་སྐྱློན། བཟློ་པ་བཟློ་ལས་བེད་བཞིན་སྐབས་བྱུང་བའི་རྨས་སྐྱློན། 

ལས་ཐློག་རྨས་སྐྱློན་གི་བྱུང་རྐྱེན། ལས་ཐློག་རྨས་སྐྱློན་བྱུང་ནས་འབེལ་ཡློད་ཚན་པས་འགན་

བཅློལ་བེད་པའི་སྐློར་གི་ཁིམས་སློལ། 

ལས་ཐློགས་པ། ལས་དློན་ག་འགིག་པློ་མ་བྱུང་བ། 

ལས་ཐློབ། དེང་རབས་ལས་ཚན་སློ་སློའི་ནང་གི་ཤེས་ཡློན་གི་ཐློབ་ཐང་གི་མིང་།

ལས་མཐའ་མ་ལློག་པ། རང་འབློར་ལྔའི་ནང་ཚན་ཞིག མཚམས་མེད་པའི་ལས་བས་པས་བེད་དུ་

བཅུག་པ་མ་ཡིན་པའློ།། 

ལས་མཐའ་ལློག་པ། ལློག་པའི་ལམ་དུ་ཞུགས་ཏེ་མཚམས་མེད་ལྔའི་ལས་བས་པས་ཆློས་སྒྲུབ་པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

སྐལ་བ་མེད་པ་ལ་སློགས་མཐའ་ལློག་པའི་ལས། 

ལས་དང་པློ་བ། ① ཐློག་མར་སློབ་སྦློང་བེད་མཁན། ② ལམ་ལ་ཐློག་མར་ཞུགས་པའི་སློ་སྐྱེའི་གང་ཟག

ལས་དང་པློ་བའི་བསྒྲུབ་བ་བཅུ་བཞི། དཀློན་མཆློག་མི་སང་དམ་ཚིག་རྣམས་ལ་སྤད། རྡློ་རེ་དྲིལ་བུ་

གེགས་བམ་གཙུག་ཏུ་བཅངས། སྦིན་སེག་དཀིལ་འཁློར་རབ་གནས་ལས་ལ་བརློན། འབྱུང་

པློར་གཏློར་མ་སྦིན་ཅིང་བཟླས་བསློམ་འབད། སློབ་མར་ཆློས་བཤད་སེམས་ཅན་བམས་པས་

བསྡུ། རྒྱལ་ལ་ཚོགས་གསློག་ཛམ་ལར་ཆུ་སྦིན་བཏང་། མཆློད་རེན་སཱ་ཙྪ་དགེ་བའི་ལས་བའློ།། 

ལས་དམ། ལས་ཁུངས་ཀི་དམ་ག ལས་དམ་གནང་བ། 

ལས་དུས། དཔྱིད་འདེབས་སམ་སྟློན་བསྡུ་སློགས་དུས་དང་དུས་སློ་སློར་བེད་དགློས་པའི་ཞིང་ལས་

ཀི་དུས་སྐབས། 

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

དབིན་སྐད་དུ་workbook ཟེར། 

ལས་དེབ་ཆ་ཚང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་entire workbook ཟེར། 

ལས་དློན། ལས་ཀའམ་བ་བ་དང་དེའི་བསྒྲུབ་གཞིའམ་དམིགས་ཡུལ། གལ་ཆེའི་ལས་དློན། ལས་

དློན་གློ་འཕེར། ལས་དློན་ནང་མ། སྤི་ཕན་ལས་དློན། སྤི་སྤློད་ལས་དློན། 

ལས་བསློམས། བ་བ་གང་བས་ཀི་མཇུག་བསློམས། 

ལས་ནག ལས་མི་དགེ་བ། 

ལས་རྣམ་པ་ལྔ། འདེགས་པ། འཇློག་པ། བསྐུམ་པ། བརྐྱང་བ། འགློ་བའློ།། 

ལས་རྣམ་པར་འབེད་པ། གློང་གི་མདློ་སེ་ལས་རྣམ་འབེད་ཅེས་པ་དང་དློན་གཅིག 

ལས་སྣ། ལས་འགན་གཙོ་བློ་འཁུར་མཁན། ལས་སྣེར་བསྐློས་པ། 

ལས་སྣ་ཚོགས། ① ལས་ཀ་སྣ་ཚོགས། ② [མངློན]ཉི་མ། ③ ལས་བཟང་ངན་ནམ་ལས་དཀར་ནག 

ལས་སྣ་ཚོགས་པ། ① ལས་སྣ་ཚོགས་བེད་མཁན། ② [མངློན]༡ལྷའི་བཟློ་བ། ༢ཉི་མ། 

ལས་སྣང་། ལས་དབང་གིས་བསྐྱེད་པའི་མ་དག་འཁློར་བའི་སྣང་ཚུལ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལས་སྣེ། ① དག་ེའདུན་པ་སྤིའ་ིལས་བེད་མཁན། ② ལས་དློན་ག་ིསྣ་ེའཁིད་མཁན་ནམ་སྣ་ེམཛད་མཁན། 

ལས་སྣེ་ཐློན་ཟིན། དགློན་པ་ཁག་གི་ནང་སློབ་དཔློན་དང་། དབུ་མཛད། དགེ་བསྐློས། ཕག་མཛོད། 

སྤི་གཉེར་སློགས་ཀི་ལས་འགན་སྒྲུབ་ཟིན་པའི་རིགས། 

ལས་སྣ་ེདབུ་ཆློས། དགློན་ཁག་ག་ིགྲྭ་པའ་ིམགློ་ཁདི་བདེ་མཁན་དབུ་མཛད་དང་དག་ེབསྐློས་ཀ་ིབསྡུས་མངི་། 

ལས་སྣློན། ཤིང་ཆའམ་རས་ཆ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུ་ཆ་གང་དང་གང་ཞིག་བཟློ་གྲྭའམ་འཕྲུལ་འཁློར་

སློགས་ཀིས་བཅས་བཅློས་བཟློས་པའི་བ་བ། 

ལས་པ། ① ལས་པ། ལས་པ། ལློས། བེད་པ། འདློད་མློས་ལར་ལས་ཆློག དློན་ལས་ནུས་པ། ཅི་

ལས་པ། ལས་ལློས་བེད་ཕློ་ལློ་བཅློ་ལྔ་ཡིན། ར་ལློས་རྒྱུག་ཐློར་མློ་རྔློག་བཅད་རེད། ལློ་ཁིའི་ལློ་

ལ་ལས་བློང་ལས། ② ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་འློང་སྐློར་སློགས་དགའ་སྟློན་གི་གཏློང་སློའི་དློ་དམ་པ། 

ལས་དཔློན། ① ལས་ཀ་སྐུལ་འདེད་བེད་མི། ② སར་འུ་ལག་བསྐུལ་ནས་སློ་ནམ་གི་ལས་ཀའི་

འགློ་བེད་མཁན། 

ལས་ཕློགས། ལས་ཀ་བས་པའི་ཕློགས་ཐློབ། 

ལས་ཕློད། ལས་ཆློད་དང་འདྲ། 

ལས་ཕན། ① ལས་ཀ་ཆུང་ངུའི་རིགས་སྣ་ཚོགས་པ། ② ལས་འགན་ཆུང་ངུ་། 

ལས་འཕློ། ① ལས་ཀ་བས་མ་ཚར་བར་ལུས་པ། ལས་འཕློ་ལུས་པ། ལས་འཕློ་བརྟུལ་བ། ② ལས་

སྐལ། དགེ་བའི་ལས་འཕློ་མེད་པ། 

ལས་འཕློ་ཅན། ཚེ་སློན་མར་ཡློད་པའི་ལས་བཟང་པློའི་འཕློ་ཚེ་འདིར་སྨིན་པའི་ནུས་པ་ཡློད་པ། 

ལས་བུམ། ཆློས་ལུགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་དང་། མཆློད་རས་དང་། བདག་དང་། གནས་དང་། སློབ་

མ་ལ་བསང་གཏློར་གཏློང་བེད་ཆུ་སྣློད་ཅིག 

ལས་བ། གཙོ་དཔློན་གི་གཤམ་དུ་ལས་ཁུར་བེད་མི། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་delete a job ཟེར། 

ལས་བང་། ① རྒྱུད་སེ་གང་ཞིག་གི་བསྒྲུབ་ཆློག་ལག་ལེན་བ་བའི་ཆློ་གའི་འདློན་སྒིག་སྐློར། ② དེང་
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རབས་སྐད་དུ་བསྒྲུབ་བའམ་ལས་ཀའི་རྣམ་གངས་གང་ཞིག་གི་ཁ་བང་།

ལས་བའི་འཇུག་སློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་task entry ཟེར། 

ལས་བས་བསློད་ནམས་ཀི་ཞིང་། དད་པའི་སློ་ནས་མཆློད་པ་འབུལ་བ་དང་ཕག་འཚལ་བ་སློགས་

བསློད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་པློ་གསློག་ཡུལ་གི་ཞིང་། 

ལས་བེ་བ། འདུལ་བའི་བརྡ་ཆད་ཅིག་སྟེ། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལས་ལ་མི་མཐུན་པར་རློད་པ་བྱུང་བའློ།། 

ལས་བེད། ལས་ཀའི་སྣེ་སློ་སློའི་གནས་སུ་བསྐློས་པའི་འགན་ཁུར་བེད་མི་སྟེ། 

ལས་བེད་ནང་མ། དེ་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཕློ་བང་ཉེ་འཁློར་དུ་གཏན་སློད་ཆློག་པའི་གཞུང་ཞབས་སྐྱ་སེར། 

ལས་བེད་པ། ① རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལས་ཁུངས་དང་། དམག་དཔུང་། མི་དམངས་ཚོགས་པ་བཅས་ཀི་

ནང་གི་གཞུང་ཞབས་མི་སྣ། དམག་དཀྱུས་དང་ལས་ཀ་རག་རིག་བེད་མཁན་དེར་འདུས་མེད། 

② འགློ་ཁིད་ཀི་ལས་ཀའི་འགན་ཁུར་རམ་བདག་གཉེར་གིས་ལས་ཀ་ངེས་ཅན་ཞིག་བེད་

མཁན། བཟློ་ཚོགས་ཀི་ལས་བེད་པ། ཀུང་ཧྲེའི་ལས་བེད་པ། ③ ལས་མི་དང་འདྲ། 

ལས་བེལ། ལས་ཀ་བེལ་བ་ཡློད་པ། ལས་བེལ་ལྷིང་ཆགས། 

ལས་བལ་ལས་ཤློར་མི་སྣ། རང་གི་ལས་གནས་ནས་བལ་དགློས་བྱུང་བའམ་ལས་ཀ་ཤློར་བར་ཟེར། 

ལས་བརློན་སྐྱེས་འབུལ། རང་འཁིའི་ལས་ཀར་བརློན་ནས་ལེགས་སྐྱེས་གང་ཐུབ་འབུལ་བ། 

ལས་ཞུགས་བསྐྱར་མ། ལས་ཤློར་མི་སྣ་བསྐྱར་དུ་ལས་ཀར་ཞུགས་པར་ཟེར། 

ལས་ཟླློས་བགློ་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་analog divider ཟེར། 

ལས་བློན། ལས་ཀ་ཚང་མ་དློ་དམ་བེད་མཁན་བློན་པློ། 

ལས་དབང་། ① ལས་ཀི་བསྐློས་ཐང་། ལས་དབང་གང་ཕད། ལས་དབང་སྨ་བ། ② སངས་རྒྱས་

ཆློས་ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ་ལ། ཚེ་འདི་ལ་སྐྱིད་སྡུག་གང་བྱུང་བ་དེ་དག་ཚེ་སློན་མའི་ལས་

དབང་ཡིན་ཟེར། 

ལས་དབང་གི་ལྷ་མློ་གསུམ། སྤི་ལློའི་སློན་གི་དུས་རབས་ལྔ་པའི་ལློ་རབས་བཞི་བཅུའི་ནང་དུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྐྲུན་པའི་ཞི་ལ་ཡཱ་ཏེན་གློང་སྲུང་ཕར་ཐ་ནུང་དགློན་པའི་ཤར་ངློས་ཀི་རི་གང་བརློས་དཀྲློལ་

གི་གས་ཤིག་ཡིན། དེ་ནི་བསྒྲུན་དུ་མ་མཆིས་པའི་བརམ་བ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། 

ལས་འབས། རྒྱུ་འབས། དཀར་ནག་ལས་འབས་ལུས་དང་གིབ་མ་འདྲ། 

ལས་འབེལ། ཚེ་ས་མར་བསགས་པའི་ལས་ཀི་འབེལ་བ། མར་པ་ལློ་ཙཱ་བ་དང་ཁློད་རང་ཚེ་ས་མ་

ནས་ལས་འབེལ་ཡློད་པས་དེའི་དྲུང་དུ་སློང་ཞིག 

ལས་མ། མིས་བཟློས་པའི་དངློས་རིགས། 

ལས་མ་མཐུན། ལས་དང་སྐལ་བ་མ་མཐུན་པ་སྟེ། མཉམ་དུ་གཤིབ་རྒྱུའི་ལས་སྐལ་མེད་པ། 

ལས་མི། ལས་ཀ་བེད་མཁན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ག་པ་དང་། ག་ཟན། ག་ཡིས་འཚོ། ཞློ་ཤས་

འཚོ། ལས་མཁན། ལས་པ་བ་བཅློས་སློ།། 

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

དབིན་སྐད་དུ་idle ཟེར། 

ལས་མེད་དུས་ཚོད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་idle time ཟེར། 

ལས་མེད་པ། སློན་མར་བསགས་པའི་ལས་སམ་རྒྱུ་འབས་མེད་པ། 

ལས་སྨློན་དགློན། བ་མ་མཐུ་སྟློབས་རྡློ་རེས་བཏབ། དུས་ནམ་ཡིན་མ་ངེས། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་

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

ལས་དམག དམག་དཔུང་། 

ལས་རི་བ་པློ། སྐྱེ་བ་ས་ཕིའི་ལས་བཟང་ངན་ལ་རི་མཐློང་ཆེན་པློ་བེད་མཁན། 

ལས་རིས། ཚེ་རབས་ལས་རིས་ཀི་བསྡུས་ཚིག 

ལས་རློམ། ལས་དློན་གི་གཞི་འདིང་བ། 

ལས་རློལ། ངལ་རློལ་ཏེ། ལུས་ཤུགས་ཀི་ལས་ཀ ། 

ལས་ཚན། ལས་ཀའི་སེ་ཚན། ལས་ཚན་རང་འཛིན། ལས་ཚན་དྲག་རིམ། ལས་ཚན་གསར་འཕར། 

ལས་ཚན་བཅུ་གསུམ། ས་སྐྱ་འགློ་མགློན་འཕགས་པས་བློད་ཆློལ་ཁ་གསུམ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ནས་ཆློས་སིད་ཟུང་འབེལ་གི་སིད་དབང་བཙུགས་པའི་སྐབས་སུ་ལས་ཁུང་ཁག་བཅུ་གསུམ་

གཙུགས་པ་རྣམས་ཏེ། གསློལ་གཟིམ་མཆློད་གསུམ། མཇལ་ཡིག་མཛོད་གསུམ། ཐབ་འདྲེན་

གདན་གསུམ་བཅས་གསུམ་ཚན་གསུམ་དང༌། སྐྱ་ར་གཉིས། མཛོ་ཁི་གཉིས་ཏེ་གཉིས་ཚན་

གཉིས་བསློམས་པས་ལས་ཚན་བཅུ་གསུམ་བཙུགས། དེ་ཡང་གསློལ་གཟིམ་མཆློད་གསུམ་

ཞེས་པའི་གསློལ་དཔློན་ནི། བ་མའི་གསློལ་ཆ་རིགས་ལ་ཞིབ་བཤེར་དང༌། འབུལ་བསྟར་ཞུ་

བའི་འགན་འཁུར་མཁན་དང༌། གཟིམ་དཔློན་ཞེས་པ་ནི་བ་མའི་གཟིམ་གཡློག་དང་ན་བཟའ་སྟློན་

ཆས། དེ་མིན་སྐུའི་ཉེར་སྤད་རག་རིག་སློགས་བདག་གཉེར་ཞབས་ཞུའི་འགན་འཁུར་མཁན་

ཡིན། མཆློད་དཔློན་ནི་མཆློད་པ་གཤློམ་སྒིག་དང༌། མཆློད་ཆས་དློ་དམ་སྒིག་གཤློམ་སློགས་

ཆློས་ཕློགས་ཀི་མཛད་སློའི་ཞབས་ཞུའི་འགན་འཁུར་མཁན་ཡིན། མཇལ་ཡིག་མཛོད་གསུམ་

ཞེས་པའི་མཇལ་ནི། མགློན་གཉེར་ཏེ་བ་མ་མཇལ་ཁ་གཏློང་བ་དང༌། མཇལ་མགློན་ལ་སྣེ་ལེན། 

ཡར་ཞུ་མ་གནང་གི་བརྒྱུད་ཚབ་ཞབས་ཞུའི་འགན་འཁུར་མཁན་ཡིན། ཡིག་མཁན་ནི་དྲུང་

ཡིག་སྟེ་བ་མའི་བཀའ་ཤློག་དང་བཀའ་ལན་ལགས་རློམ་སློགས་ཡི་གེ་འབི་རྒྱུའི་ཞབས་ཞུའི་

འགན་འཁུར་མཁན་ཡིན། མཛོད་པ་ནི་བ་བང་གཞུང་གི་སྐུ་རྒྱུ་ཕག་རས་བསྡུ་གཏློང་གི་འགན་

འཁུར་མཁན་བཅས་སློ།། ཐབ་འདྲེན་གདན་གསུམ་གི་ཐབ་ནི། གསློལ་ཐབ་པ་སྟེ་བ་མའི་

གསློལ་ཀ་དང་གསློལ་ཆས་སློགས་བཟློ་བའི་འགན་འཁུར་མཁན་ཡིན། འདྲེན་པ་ནི་མཛད་སློ་

སློགས་ཀི་སྐབས་དཀར་སྤློ་བཀེ་འདྲེན་དང༌། གནང་སྦིན་སྩློལ་བསྟར་སློགས་ལག་ལེན་གི་

འགན་འཁུར་མཁན་ཡིན། གདན་གཉེར་ནི་བ་མའི་བཞུགས་ཁི་དང༌། མཇལ་མགློན། དཔློན་

རིགས་སློགས་ལ་གློ་བབ་ཀི་གདན་ལྕློག་སྒིག་གཤློམ་དང་བདག་གཉེར་བཅས་ཀི་འགན་འཁུར་

མཁན་ཡིན། སྐྱ་ར་གཉིས་དང༌། མཛོ་ཁི་གཉིས་ཞེས་པའི་སྐྱ་དཔློན་ནི་བ་མའི་ཆིབས་སྒྱུར་ཆེན་

མློའི་སྐབས་ཆིབས་རགས་ཀི་ཆིབས་དར་རྔ་ཐུག་སློགས་གལ་སྟར་སྒིག་བཀློད་ཀི་འགན་

འཁུར་མཁན་ཡིན། ར་དཔློན་ནི་བ་མའི་ཆིབས་དཔློན་ཆེན་པློ་དང༌། གཟིམ་དྲེལ་སློགས་གཞུང་

ཕློགས་ཀི་ར་དྲེལ་གསློ་ཚགས་བདག་གཉེར་བེད་པའི་འགན་འཁུར་མཁན་ཡིན། མཛོ་དཔློན་

ནི་གཞུང་ཕློགས་མཛོ་གཡག་འབི་སློགས་འབློག་ལས་ཀི་འགན་འཁུར་མཁན་ཡིན། ཁི་དཔློན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནི་གཟིམ་ཁི་གསློ་ཚགས་དང་འབེལ་གཙོ་བློ་མེལ་ཚེ་བའི་འགན་འཁུར་མཁན་བཅས་ཡིན། 

དེའི་འློག་ཏུ་ཁི་སྐློར་སློ་སློའི་དཔློན་དུ་ཁི་དཔློན་ཞེས་པ་བསྐློ་བཞག་གནང་ཞིང༌། དེ་དག་གི་འློག་

ཏུ་ཡང་འློས་འཚམ་གི་ལས་ཚན་རེ་ཡློད་པ་གསལ། 

ལས་ཚན་ཆེ་ཁག བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་དཔློན་རིགས་རེ་དྲུང་དང་དྲུང་འཁློར་རིམ་པ་ལྔ་པའི་སྤི་མིང་། 

ལས་ཚན་དློ་དམ་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་program manager ཟེར། 

ལས་ཚན་པ། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་ལས་བེད་གློ་གནས་རིམ་པ་ལྔ་པའི་མིང་། 

ལས་ཚབ། ལས་ཀའི་ཚབ་བེད་མཁན། 

ལས་ཚབ་གདེང་འཁེལ། རང་ཉིད་ཀི་ཚབ་ཏུ་རང་ཉིད་དང་འདྲ་བར་འགན་ཁུར་ཐུབ་པའི་འཇློན་ཐང་

ཡློད་པ་ཞིག་འཇློག་དགློས་པ། 

ལས་ཚབ་བ་ཡུལ། ལས་ཀའི་ཚབ་བེད་མཁན་གི་ལས་དློན་སྒྲུབ་ཡུལ། 

ལས་ཚབ་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་proxy server ཟེར། 

ལས་ཚིག བ་བེད་སྟློན་པའི་ཚིག 

ལས་ཚིག་རེས་མཐུན་པ། ཕལ་ཆེར་ལས་ཚིག་གི་མཐར་སྦར་ནས་ཐག་ཆློད་པ་དང་རེ་བ་བེད་པའི་

མཐུ་ནུས་ཡློད་པ་སློགས་སྟློན་པའི་ཐ་སྙད་ལ་ཟེར་ཏེ། ཡིན། ཡློད། མིན། མེད། དགློས། ཐུབ་

སློགས་ཞེས་པ། དཔེར་ན། ཡི་གེ་འདི་སློབ་དཔློན་གི་ཕག་བིས་ཡིན། སློབ་དགློས། འགློ་ཐུབ། 

བ་བ་མང་པློ་བསྒྲུབས་ཡློད། སྤློད་ངན་གཅིག་ཀང་བས་མེད་སློགས་ལ་བུ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་work station ཟེར། 

ལས་ཚོགས། ཡི་དམ་རང་རང་གི་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གིས་ལས་སྒྲུབ་སྐློར་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ། 

ལས་མཚམས། ལས་ཀའི་བར་མཚམས། 

ལས་མཚམས་འཇློག་པ། བཟློ་བའི་རེ་འདུན་ཞིག་འགྲུབ་ཆེད་དང་འགློག་རྒློལ་བེད་ཆེད་ཐུན་མློང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

གིས་ལས་མཚམས་གཅློད་པའི་བ་སྤློད་ཀི་མིང་། 

ལས་མཚམས་མེད་ལྔ། གློང་གི་མཚམས་མེད་ཅེས་པར་གཟིགས། 

ལས་འཚེར། ལས་ཀ་བེད་འདློད་མེད་པ། ཐུབ་བཞིན་ནུས་བཞིན་དུ་ལས་འཚེར་བེད་པ། 

ལས་འཛིན་གཉེར་པ། གཉེར་པ་ལས་ཐློག 

ལས་འཛིན་པ། ལས་ཐློག་པ། 

ལས་འཛིན་པའི་བསྡུ་བ། ཁད་གཞི་དང་ཁད་ཆློས་གཞི་མཐུན་པར་བསྡུ་བ་སྟེ་ཨུཏྤལ་ཡང་ཡིན་ལ་

སློན་པློ་ཡང་ཡིན་པ་ཨུཏྤལ་སློན་པློ་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས། ལས་ཐློག་པ་མཉམ་ཚོགས། 

ལས་ཞློར། ལས་ཀ་བེད་པའི་ཞློར་རམ་བར་གསེང་། 

ལས་ཞྭ་ལས་གློས། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ལས་ཁུངས་ལ་འགློ་སྐབས་གློན་རྒྱུའི་ཞྭ་གློས། 

ལས་གཞི། ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་གི་ལས་ཀ་བེ་བག་པ་ཞིག ལས་བང་དང་ངློ་བློ་གཅིག་ཀང་སྤི་

དང་བེ་བག་གི་ཁད་པ་ཡློད། 

ལས་གཞི་དློ་དམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་project mangement ཟེར། 

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

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་project control ཟེར། 

ལས་གཞུངས་པ། ① ལས་ཀ་ལ་མཁས་པ། ② ལས་ཀ་ལ་བློ་དཀར་བ། 

ལས་བཞི། ཞི་བའི་ལས་དང་། རྒྱས་པའི་ལས། དབང་གི་ལས། དྲག་པློའི་ལས་སློ།། 

ལས་བཞི་གང་རུང་ཆེན་པློ་སྒྲུབ་པའི་དཔུང་བདུན། དམ་ཚིག་ལན་པ། མློས་གུས་ཆེ་བ། སགས་

བསྙེན་ཇི་བཞིན་སློང་བ། ལ་བ་དྲན་པ་རེ་དློགས་སློམ་ཉི་མེད་པ། དམ་རས་ཚང་ཞིང་མཆློད་

གཏློར་ལ་བརློན་པ། བསློད་ནམས་བསགས་པའློ།། 

ལས་བཞིའི་ཁ་ལློ་པ། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ལས་བཞིའི་ཁ་ལློ་བའམ་ལས་བཞིའི་སྣེ་འཛིན་པ། 

ལས་བཞིའི་སྣེ་འཛིན། ལས་བཞི་ནི་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་བཞི་པློ་ཡིན། ཞི་སྟེ་སིད་ཀི་ལས་དློན་བེད་



  1646  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཁན། རྒྱས་ཏེ་དཔལ་འབློར་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་མཁན། དབང་སྟེ་ཁལ་སྡུད་མཁན། དྲག་སྟེ་

དམག་གི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་བཅས་དང་། སྣེ་འཛིན་ནི་གློང་གསལ་བཞི་པློའི་འགློ་ཁིད་བེད་

མཁན་རྣམས་ཀི་མིང་ཡིན། 

ལས་བཞིའི་ཡན་ལག ནད་དང་གདློན་བགེགས་ཞི་བ། ཚེ་བསློད་ལློངས་སྤློད་རྒྱས་པ། ཁམས་

གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བ། བསད་བསྐྲད་དབེ་རེངས་དྲག་པློའི་ལས་རྣམས་སློ།། 

ལས་ཟམ། ཨར་ལས་བེད་སྐབས་ལས་བཟློ་པ་རྣམས་སྐྱེར་ཁ་ིལ་འཛེགས་ནས་ལས་ཀ་བེད་དགློས་ལ་བུ། 

ལས་བཟང་། ① ལས་ཀ་བཟང་བ། བསློད་ནམས་ཀི་ལས་ལའང་གློ ② སྦློར་བ་ཉེར་བདུན་གི་

ནང་གསེས་ཤིག 

ལས་བཟློ། ལས་དློན་སྒྲུབ་མཁན་དང་བཟློ་པ། 

ལས་འློང་འློང་འདྲ་མློ། ལས་ཀ་གང་ཡང་ཐུབ་མདློག་ཁ་པློ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་work space ཟེར། 

ལས་གཡློག་གཡར་གཏློང་། རང་གི་ཁློངས་གཏློགས་མི་སེར་གས་ནས་ལས་ཀ་བེད་མཁན་མ་ལང་

བའི་རྐྱེན་གིས་མི་གཞན་དག་ཁློངས་ཀི་མི་སེར་གཡར་པློ་ཞུས་པ་ལར་གཡར་པློ་གཏློང་བ། 

ལས་ར། ལས་ཀ་བཟློ་མཁན་གི་མི་ཚོགས་། ལས་ཀ་བེད་སའི་ཁློམ་ར། 

ལས་རིགས། ལས་ཀ་མི་འདྲ་བའི་རིགས་མཐའ་དག ལས་རིགས་ཁག ལས་རིགས་གཅིག་པ། བཟློ་

ཚོང་ལས་རིགས། 

ལས་རིགས་གློ་གནས། སིད་འཛིན་ཐློག་གི་གློ་གནས་མ་ཡིན་པར། ལས་རིགས་འདྲ་མིན་གི་ལག་

རལ་མཐློ་དམན་ལ་གཞིགས་ནས་གློ་གནས་སྤློད་སློལ་མཆིས། དེ་ཡང་རི་མློ་བ་དང་། ཚེམ་བུ་

བ། ཤིང་བཟློ་བ་སློགས་ལས་རིགས་སྣ་ཚོགས་ལ་ཐློབ་གནས་ཏེ། ལས་ཚན་པ་དང་། དྲུང་

གཏློགས། དབུ་ཆེན། དབུ་ཆུང་། བིང་གཞི་སློགས་ཡློད། 

ལས་རིམ། ལས་དློན་གི་གློ་རིམ། 

ལས་རིམ་ཁིམས་དང་མཐུན་པ། བ་བ་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ས་འཛོལ་མེད་པར་ཡང་
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དག་པ་ལ་གློ 

ལས་རིམ་སློན་མ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་the prior action ཟེར། 

ལས་རིམ་བཅའ་ཁིམས། བ་བ་ཞིག་བསྒྲུབས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ས་ཕི་ལ་བརློད། 

ལས་རིམ་མཇུག་འགིལ་བ། ལས་ཀ་གང་བས་མཇུག་རློགས་པ། 

ལས་རུང་། ① ལས་སུ་རུང་བ་སྟེ་དློན་བེད་ནུས་པའམ་བ་བར་བཀློལ་བཟློད་པ། ② བསྙེན་པའང་

ཟེར། གསང་སགས་ཀི་ལྷ་སློ་སློའི་དབང་བསྐུར་བ་དང་། རབ་གནས། སྦིན་སེག་སློགས་བེད་

པ་ལ་སློན་དུ་ལྷ་དེའི་རབ་བྱུང་ན་བསྙེན་ཆེན་གཏློང་དགློས་ཤིང་། ཐ་མ་དེ་ལར་མ་བྱུང་ཡང་ལྷ་

དེའི་སགས་འབུམ་དྲུག་ངེས་པར་དུ་ལློང་པའི་བཟླས་གངས་གཏློང་དགློས་པ་དེ་ལ་ལས་རུང་

གི་བསྙེན་པ་ཟེར། 

ལས་རེམ་པ། ལས་ཀར་ཧུར་བརློན་ཆེ་བ། 

ལས་རློ། ལས་ཀའི་འཕློ་ལྷག་ནས་མཐར་ཕིན་པ་རློགས་མ་ཐུབ་པའི་ལས་གཞི།

ལས་རློགས། ལས་གང་ཞིག་བ་ལ་ཕན་འདློགས་པའམ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བ་བའི་ལས་ལ་ཞུགས་

མཁན་གི་གང་ཟག་དེ་ལ་ཟེར། དེང་དུས་ལར་ན་ལས་ཁུང་གཅིག་པ་ལ་ཟེར། 

ལས་ལ་དབང་བ། གློང་མར་མློང་འགྱུར་གི་རྣམ་སྨིན་འདློད་པར་སྒྱུར་ནུས་པའློ།། 

ལས་ལམ། ལས་དེའི་ལམ་ཞེས་པ་སྟེ་དངློས་ཀིས་བསྡུས་པའམ་སེམས་པའི་འཇུག་གཞི། 

ལས་ལམ་གཉིས། ལུས་ངག་གི་ལས་ལ་རྣམ་པ་རིག་བེད་ཡིན་མིན་གཉིས་ཡློད། 

ལས་ལུགས། ① ལས་ཀ་བེད་སྟངས། ② ལམ་སློལ། 

ལས་ལློག ལས་ཀ་བསྐྱར་དུ་བེད་པ། 

ལས་ཤིང་། [མངློན]འློད་མའི་ཤིང་། 

ལས་ཤུགས་ཅན། ① ལས་ཀ་བེད་པ་ལ་ནུས་ཤུགས་དང་ལན་པ། ② ནུས་པ་ཆེ་བའི་ལས། 

ལས་ཤློག གཞུང་ལས་བེད་སྐབས་ཀི་འབི་ཤློག 

ལས་ཤློགས། ལས་ཆློད། 
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ལས་ཤློར། ལས་ཀ་བ་ཁུངས་མེད་པར་གྱུར་པ། ལས་སྒ་དགར་བའི་དློན་ལ་འཇུག

ལས་སུ་བ་བ། ① བ་བ་བེད་པ། ② བེད་པ་པློས་བ་བ་གང་ལ་བེད་པའི་ལས་ཀི་དློན་ཅན་དུ་འགྱུར་

བ་རྣམ་དབེ་གཉིས་པ། 

ལས་སུ་བ་བའི་སྒ། བ་བའི་ཡུལ་གང་ཞིག་ལ་བེད་པ་པློ་རང་གི་དློན་དུ་བེད་པ་ཉེ་བར་སྟློན་པའི་རྐྱེན་

ནི་ལ་དློན་རྣམ་པ་བདུན་ཏེ། འདི་ལ་རྣམ་དབེ་གཉིས་པའང་ཟེར། དཔེར་ན། ནམ་མཁར་འཕར་

བ་ཞེས་པའི་ནམ་མཁའི་མཐར་སྦར་བའི་ར་དེས་ནམ་མཁའ་ནི་བ་བའི་ཡུལ་ཡིན་པར་སྟློན་པ་

དང་། ཆུ་ལ་ཟམ་པ་བཙུགས་ཞེས་པའི་ཆུའི་མཐར་སྦར་བའི་ལ་དེས་ཆུ་ནི་བ་བའི་ཡུལ་ཡིན་

པར་སྟློན་པ་ལ་བུ་དང་། དེ་ཉིད་ཀི་སྒ་ཡང་འདིའི་བེ་བག་ཅིག་ཡིན། 

ལས་སེང་། ལས་གསེང་དང་འདྲ། 

ལས་ས་པློ། བེད་བདེ་བའམ་ཁློག་པློ་མེད་པ། 

ལས་ས་བ། ལས་ས་པློ་དང་འདྲ། 

ལས་སློབ། དགེ་སློང་སྒྲུབ་སྐབས་ལས་བརློད་པའི་སློབ་དཔློན་ཞིག་དགློས་པ་དེར་ལས་སློབ་དང་

ལས་ཀི་སློབ་དཔློན་ཞེས་ཟེར་རློ། 

ལས་སློབ་གསུམ། དགེ་སློང་མའི་ལས་སློབ། ཚངས་སྤློད་གཉེར་གནས་ཀི་ལས་སློབ། བསྙེན་

རློགས་ཀི་ལས་སློབ་བློ། 

ལས་གསུམ། ① དུས་ཀི་སློ་ནས་ཕེ་བའི་ལས་གསུམ་སྟེ། མཐློང་ཆློས་མློང་འགྱུར་གི་ལས་དང་། 

སྐྱེས་ནས་མློང་འགྱུར་གི་ལས། ལན་གངས་གཞན་ལ་མ་མློང་འགྱུར་གི་ལས་སློ།། ② ངློ་བློའི་

སློ་ནས་ཕེ་བའི་ལས་གསུམ་སྟེ། བསློད་ནམས་ཀི་ལས་དང་། བསློད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས། 

མི་གཡློ་བའི་ལས་དང་གསུམ། ③ དགེ་མི་དགེ་བར་མའི་ལས། ④ ལུས་ངག་ཡིད་ཀི་ལས། ⑤ 

སློམ་པ་སློམ་མིན་བར་མའི་ལས། 

ལས་གསུམ་ཚན། དགེ་མི་དགེ་བར་མའི་ལས། ལུས་ངག་ཡིད་ཀི་ལས། བདེ་བ་སྡུག་བསལ་བཏང་

སྙློམས་མློང་འགྱུར་ལས། སློམ་པ་སློམ་མིན་བར་མའི་ལས། 

ལས་གསེང་། ལས་ཀའི་བར་གསེང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལས་གསློག་དུས་ཀི་རྒྱུ་གསུམ། བ་བ་གང་གི་སྦློར་བ། དངློས་གཞི། མཐར་ཐུག

ལཉྩ། སར་རྒྱ་གར་དུ་ཡིག་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་པའི་ནང་གསེས་ཡི་གེའི་གཟུགས་

རིས་ནག་ཤས་ཆེ་བ་ཞིག་སྟེ། དེང་དུས་བློད་ཀི་དགེ་རིང་དག་གི་དབུ་ཤློག་ལ་ཡློད་པ་དང་། 

དགློན་པ་རྣམས་ཀ་མགློ་སློགས་ལློགས་རིས་འགའ་ལའང་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད། 

ལི། ① ལྕགས་སྣ་ཚོགས་བསེས་ནས་བཞུ་བའི་ལི་ཞེས་སྦུབ་ཆལ་དང་སིལ་སྙན་སློགས་རློལ་ཆའི་

རྒྱུར་དགློས་པ་ཞིག ལི་མ། ལི་དཀར། ལི་སེར། ལི་དམར། ལི་ཁ། ལི་སྐུ། ལི་ཏིང་། ལི་སེར། 

ལི་ཐུར། ལི་ཡི་གདུང་རེན། ལི་གཡེར། ② སར་ཁ་བརྒྱད་ཀི་དང་པློ། ② ཤིང་ཏློག་ཅིག ④ 

རིན་པློ་ཆེའི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནུས་པས་མིག་ནད་སྐམ་ཚག་དང་། འབས་ནད་ལ་ཕན། 

ཕྱུགས་ཀི་རྔློ་འཇློམས། 

ལི་ཀ་ར། ལི་ཁ་ར་དང་འདྲ། 

ལ་ིསྐུ། གསརེ་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་སློགས་རནི་པློ་ཆ་ེསྣ་ཚོགས་བཞུ་བཏུལ་བས་ནས་བཟློས་པའ་ིསྐུ་བརན། 

ལི་ཁ་ར། ① ཀ་རའི་ཤིང་། ② རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་ཞིག 

ལི་ཁར། ཕེ་ཧྭག་རྡློག་པློར་བས་པ། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་ཞག་བདུན་པའི་སྨན་གི་བེ་བག་ཅིག

ལི་ཀ་ཧློང་ཐན་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༨༦༢ལློར་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་

སློན་མཚོ་ཤར་ཁློངས་ཀི་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལི་ཁི། ① ཁ་དློག་དམར་སེར་འདྲེས་པའི་ཚོན་ནམ་མདློག་སིནྡྷུ་ར་ཡང་ཟེར། མིང་གི་རྣམ་གངས་

ལ་དྲི་འཛིན་སྐྱེས་དང་། རྡུལ་དམར། ཕེ་མ་དམར་པློ། བེ་མ་དམར། དམར་སེར་ཚོན། ཞ་ཉེ་

སྐྱེས་བཅས་སློ།། ② ས་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རྨ་རུལ་

གསློ།། ཤའི་ཚད་པ་དང་རའི་ཚད་པ་སེལ། 

ལི་ཁིའི་ལྕུག་ཕན། ས་དམར་སེར་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་མིང་ལ་སིནྡྷུར་དང་ལི་ཁི་ཟེར་ཞིང་། དེའི་མདློག་

དང་མཚུངས་པའི་ཤིང་གསར་པ་ལ་བུ། 

ལི་ཁིའི་མདངས་ཅན། མདློག་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་གུར་གུམ་གི་གབ་མིང་ཞིག་སྟེ། དེའུ་

དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ལི་ཁིའི་མདངས་ཅན་ལེ་བརྒན་རི། ཉི་མ་གུང་རེད་མཆིན་སྨན་

གཙོ། འཇམ་དབངས་མདློག་ཅན་གུར་གུམ་གི། གབ་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་སློ།། ཞེས་

གསུངས་པར་ལར་རློ། 

ལི་ཁིའི་འློད་ལན། དཔེ་རྒྱན་གི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་བལ་པློ་གུར་གུམ་གི་གབ་མིང་ཞིག་སྟེ། སེ་

དགེ་དྲུང་འཚོ་བ་གུ་རུ་འཕེལ་གིས་མཛད་པའི་སྨན་གི་བརྡ་བསྡུས་དང་གང་གབ་མིང་འགའ་

ཞིག་དཀྲློལ་བ་བློ་གསལ་མགིན་པའི་རྒྱན་ལས། ལི་ཁིའི་འློད་ལན་ནི་བལ་གུར་གི་གབ་མིང་སྟེ། 

ངེས་ཚིག་ནི་ལི་ཁི་ཞེས་ཚོན་མདློག་དམར་སེར་གི་མིང་ཡིན་པ་འདིར་འདྲ་མཚུངས་ཀི་སློ་ནས་

གུར་གུམ་ལ་དཔེ་ལི་ཁིའི་མདློག་ཏུ་བཀློད་པའློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལི་ག་དུར། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ་ལ་མངར་བ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་གློ་ཚད་དང་། 

རིམས་ཚད་ལ་ཕན། 

ལི་གུ། ཚོང་ཤག 

ལི་གི ལྕགས་རིགས་ལི་ཡི་རྒྱུ་ལས་བས་པའི་གི 

ལི་ཆུ། ཉག་ཆུའི་ཆུ་ལག་ཅིག ཆུ་འགློ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནས་བྱུང་སྟེ་ལྷློ་ཁུལ་

བརྒྱུད་ནས་མཐར་མུ་ལི་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་རློང་ནས་ཉག་ཆུར་ཞུགས། 

ལི་ཆས་ཡི་གེ ཞེས་པ་ནི་ལི་མའི་ཡློ་ཆས་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྟེང་དུ་འཁློད་པའི་ཡི་གེར་ཟེར། དེར་

ལུགས་ཀློང་ཡི་གེ་ཟེར། 

ལི་ཐང་། རློང་ཞིག སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་དབུས་

ཁུལ་དང་ལི་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

ལི་ཐང་དགློན། མིང་གཞན་ལི་ཐང་དགའ་ལན་ཐུབ་བསྟན་ཆློས་འཁློར་གིང་ཞེས་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་

བའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༥༨༠ལློར་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ལི་ཐང་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལི་ཐློ། ལློ་ཟླའི་ཐློ། ལློ་ཐློ་དང་དློན་གཅིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལི་དློང་ག། ས་དམར་གི་མིང་གཞན་ཞིག 

ལི་སེར། ལྕགས་རིགས་ལི་ལས་བཟློས་པའི་སེར་མ། 

ལི་ནག ལྕགས་རིགས་ལི་ནག་ཤས་ཆེ་བ། 

ལི་བ། ① སྐྲ་སུ་ལུའམ་ཐུར་དུ་འཕང་བ། སྐྲ་ལི་བ། སྐྲ་གཡས་སུ་ལི་བ། སྐྲ་འཁིལ་ཞིང་ལི་བ། 

 ② མིག་སྐྱློན་ཅན། 

ལི་མ། ① ལི་ཡིས་བཟློས་པའི་དངློས་རིགས། རྒྱ་གར་ཤར་ལི་མ། ② ལྕགས་རིགས་སྣ་ཚོགས་

བསེས་ཏེ་བཟློས་པའི་དངློས་པློ་ལ་ཟེར་ཞིང་། ལི་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་ཕེ་ན་རང་བྱུང་དང་

བཅློས་མ་རིགས་གཉིས་ཡློད། བློད་ཀི་མཁས་པ་ས་མ་ཚོས་མཛད་པའི་རིན་ཆེན་བརག་པ་

ཞེས་པའི་ནང་འཁློད་པ་ལར་ན། རང་བྱུང་གི་ལི་ནི་རྒྱ་གར་དང་། སིངྒ་ལ་དང་བལ་ཡུལ། ལི་

ཡུལ་བཅས་ནས་ཐློན་གི་ཡློད་པ་དང་། བཅློས་མའི་ལི་ནི་ལྕགས་རིགས་ཀི་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་དགུ་

བསེས་ནས་བཟློས་པ་སྟེ། གསེར། དངུལ། ཟངས། ལྕགས། གཤའ་དཀར། ཏི་ཚ། ཟི་ལ། ཁློ། 

ཞ་ཉེ་བཅས་བསེས་ཡློད་དློ།། 

ལི་མ་ལྷ་ཁང་། ཕློ་བང་པློ་ཏ་ལའི་ནང་གི་ལྷ་ཁང་ཞིག་སྐུ་རྒྱུ་ཤར་ལི། ནུབ་ལི། ཁ་ཆེའི་ལི་མ། བལ་

པློའི་ལི་མ། ལི་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་ལི་མ། ལློ་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གི་གློང་དུ་རྒྱལ་རེ་ཆློས་རྒྱལ་

རབ་བརན་ཀུན་བཟང་སྐབས་གསར་དུ་བཞེངས་པའི་ཆློས་རྒྱལ་ལི་མ། མིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་

སྐབས་གསར་དུ་བཞེངས་པའི་རྒྱ་ནག་ལི་མ། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པའི་ཞློལ་འདློད་དཔལ་

ཁང་དུ་བཞེངས་པའི་འདློད་དཔལ་ལི་མ་སློགས་ལི་སྐུ་བརྒྱད་བརྒྱ་ཙམ་ཡློད། སྤིར་ལི་མ་ཞེས་

པ་ལ། ལི་དཀར། ལི་སེར། ལི་དམར། ལི་སྨུག་སློགས་ཡློད་ཅིང་། རིན་པློ་ཆེ་རིགས་མི་འདྲ་བ་

སྣ་ཚོགས་བསེས་པའི་རིགས་ལ་ལི་མ་ཟེར་ཞིང་། དེ་ལ་ཡང་མདློག་མི་འདྲ་བ་ཡློད་པའི་ཆ་ནས་

ལི་དཀར་དམར་སློགས་འབྱུང་། ཡང་ས་འློག་ནས་ཐློན་པའི་རང་བྱུང་ཟངས་ལ་གཤའ་དཀར་

དང་དངུལ་མང་ཙམ་དང་། གསེར་སྤུས་ལེགས་ཉུང་ཙམ་བསེས་ནས་གཞུ་བླུགས་བས་པའི་

རིགས་ལ་ཛེ་ཀྵ�མ་ཟེར། ལི་མ་ཛེ་ཀྵ�མ་སློགས་བཟློ་ཐབས་ཀི་བསྟན་བཅློས་སྐློར་ཀརྨ་པ་རང་

བྱུང་རྡློ་རེས་མཛད་པ་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀི་བརག་ཐབས་ཞེས་པ་དང་། དེའུ་དམར་དགེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་བརམས་པའིརིག་པ་བཟློ་ཡི་གནས་ལ་འདློད་རྒུར་སྒྱུར་

བ་འློད་ཀི་སྣང་བརན་ཞེས་པའི་ནང་། རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀི་བརག་ཐབས་སློགས་བློད་ཀི་

ལག་ཤེས་བཟློ་ལས་དང་། རས་སྦློར་རིག་པ་སྣ་ཚོགས་ངློ་སྤློད་བས་ཡློད། 

ལི་མའི་ཡློ་ཆས་ཐློག་གི་ཡི་གེ་ལུགས་མ། མིང་གཞན་ལ་ལྕགས་རིགས་ཀི་ཡི་གེ་དང་དྲིལ་བུ་དང་

ཏིང་གི་ཡི་གེ་ཡང་ཟེར། དེ་ནི་གནའ་བློའི་ལི་མའི་ཡློ་ཆས་ཀི་སྟེང་དུ་བཀློད་པའི་ཡིག་རིགས་

ལུགས་མ་ཡིན། དེའི་ནང་དློན་མང་ཆེ་བ་རྒྱལ་པློའི་བཀའ་ཡིག་དང་། གཡུལ་འགེད་བས་རེས། 

བ་དགའ་གཟེངས་བསྟློད་སློགས་ཀི་ནང་དློན་ཡིན། 

ལི་མེ། སར་ཁ་བརྒྱད་ཀི་གས་ཤིག

ལི་སྨུག ① ལི་ཁི་མཚལ་སྣག་ཚ་བཅས་བསེས་པའི་མདློག ② ལི་ཁ་དློག་སྨུག་ཤས་ཆེ། 

ལི་དམར། ལྕགས་རིགས་ལི་དམར་ཤས་ཆེ་བ། 

ལི་ཙ་བི།[ལེགས]རྒྱ་གར་ཡངས་པ་ཅན་གི་ཡུལ་དང་དེའི་མི་རྣམས་ལ་འཇུག 

ལི་ཙ་བཱི། སར་རྒྱ་གར་གི་མི་རིགས་ཤིག 

ལི་ཙ་ཝི་ཡི་རིགས། རྒྱ་གར་ཤཱཀའི་རིགས་རྒྱུད་ལ་གསུམ་དུ་ཡློད་པའི་ནང་ཚན་ཞིག་ཡིན། 

ལི་རྫུས། ཞ་ཉེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ལི་ཁི་སྟེ། བཅློས་མའི་ལི་ཁི། 

ལི་ཝང་། ① ཚོན་དམར་སེར་འདྲེས་པའི་མདློག ② ལི་ཁི་ཞེས་པ་རས་རིགས་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

ལི་ཡི་ཡུལ། གཤམ་གི་ལི་ཡུལ་ཞེས་པ་དེར་གཟིགས། 

ལི་ཡུལ། ཞིང་ཅང་ལྷློ་རྒྱུད་རི་བློ་ཁུ་ནུའི་བང་ཕློགས་དང་། ཐག་ལ་མ་གན་ཞེས་པའི་བེ་ཐང་ཆེན་

པློའི་ལྷློ་ཕློགས་བར་མཚམས་ཀི་ཧློ་ཐེན་དང་། ཆེ་མློ། རྨིན་ཧེང་ནས་རུའློ་ཆང་གཏུགས་པའི་

བར་བཅས་ཀི་ས་ཆ་སྤི་དང་། སློས་སུ་དེའི་ནང་གསེས་ཀི་ཧློ་ཐེན་དང་ཡུས་ཐེན་ཡུལ་གྲུ་གཉིས་

ཀི་མིང་རིང་། སར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་དར་མློང་བའི་ཡུལ་འཁློར་ཞིག 

ལི་ལ་ཚོན་མདློག་དྲུག་ཡློད། ལི་མ་ནི་ལྕགས་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་

བརེན་ལི་མའི་ངློས་ནས་ཁ་དློག་སྣ་ཚོགས་པའི་འློད་ཟེར་འཕློ་བཞིན་ཡློད། 

ལི་ལི། ཁིམ་གསློས་སེམས་ཅན་རིགས་ཤིག གཟུགས་བློང་ཆུང་ལ་དབིབས་གཟུགས་དང་རྣམ་པ་
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སྟག་དང་འདྲ་བ། བཟའ་བཏུང་གཙོ་བློ་མི་ཟས་ཀིས་སྐྱློང་དགློས་ཤིང་། བེད་ལས་གཙོ་བློ་ནང་

གི་ཁིམ་གི་ནློར་རས་ལ་བི་བའི་གནློད་འཚེ་སྲུང་རྒྱུ་དང་། ཞློར་ཟས་གཙོ་བློ་ཁློ་རང་ཉིད་ཀིས་

བསད་པའི་བི་བ་ཡིན། སྤུ་མདློག་སྣ་ཚོགས་པ་ཡློད།ཡིག་སྐད་དུ་བི་ལ་ཟེར། 

ལི་ལི་ཚང་ལང་། ལློ་ལར་མློ་ལི་རྣམས་འཁིག་འདློད་ཀི་ཆགས་པ་སྐྱེས་པའི་མིང་། 

ལི་ཤི། རི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་དྲློད་སྐྱེད། ཟས་འཇུ། ཡི་ག་

འབེད། སློག་རའི་ནད་དང་གང་རླུང་སེལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དཔལ་གི་མིང་ཅན། སློས་ཀི་

རྒྱལ་པློ། ལྷའི་མེ་ཏློག་བཅས་སློ།། 

ལི་ཤི་བུམ་པ་ཅན། ལི་ཤིའི་འབས་བུ་སྟེ། སྨན་བཟང་པློ་ཞིག་ཡིན། 

ལི་ཤི་འློད་ལན་མཚོ། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མཚོ་ནུབ་སློག་རིགས་བློད་རིགས་ཧ་སག་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གློར་མློ་རློང་གི་མཚོ་ཞིག 

ལི་ཤིའི་གུར་ཁང་། བློད་ཀི་སྐད་ལས་གསར་རིང་གི་བརྡའི་ཁད་པར་སྟློན་པ་ལེགས་པར་བཤད་པ་

ལི་ཤིའི་གུར་ཁང་ཞེས་པ་དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པར་སྐྱློགས་སྟློན་སྨློན་གྲུབ་ལློ་ཙཱ་བས་མཛད་པ། 

འདིར་བརྡ་གསར་རིང་གི་ཐ་སྙད་ཆིག་སྟློང་ལྷག་ཙམ་ཡློད་པ་ཚང་མ་སྐད་གསར་བཅད་གློང་གི་

གསུང་རབ་ཁ་གཅིག་ལས་བསྡུས། 

ལི་སེར། ① ལྕགས་རིགས་ལི་ཁ་དློག་སེར་ཤས་ཆེ་བ། ② ཚོས་ལི་ཧང་སེར་ཤས་ཆེ་བ། 

ལི་ཧང་། ཚོན་དམར་སེར་འདྲེས་པའི་མདློག 

ལིག་བུ་མིག རྡློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནུས་པས་མིག་ནད་རབ་རིབ་སློགས་ལ་ཕན། 

ལིག་ཤི་ཝེར། [རིང]ཛཱ་ཏི

ལིང་། ① དར་སབ་མློ་ཞིག ② རྡློག་པློའམ་དུམ་བུའི་མིང་སྟེ། ལུག་ཤ་ཆ་བཞིར་བགློས་པའི་དུམ་

བུ་གཅིག་ལ་ལུག་ཤ་བཞི་ལིང་གཅིག མེའི་རྡློག་པློ་ལ་མེ་ལིང་ཞེས་པ། ③ མིག་ནད་ལིང་ཏློག་

གི་ཚིག་བསྡུས་པ། 

ལིང་སྐེད། རྔློན་པ་འཁབ་དུས་ཐིག་རལ་གི་འློག་ཏུ་བཅིང་རྒྱུའི་དར་གི་སྐ་རགས་ཤིག 

ལིང་བསྐྱུར། རྡློག་ཁེས་སློགས་ག་ལེར་མིན་པར་ལིང་ངེར་གློད་པ། ཐང་ཆད་ནས་ཁེས་པློ་ལིང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྐྱུར་དུ་ཕབ་པ། 

ལིངྒ། ①[ལེགས]རགས་སམ་མཚན་མ། པུ་ལིངྒ། སྟི་ལིངྒ། ② གདློན་བགེགས་ཀི་གཟུགས། 

ལིང་ག་ཅན། [མངློན]སྐྱེས་པ། 

ལིང་བསྒལ། ལིང་ག་བསྒལ་བ་སྟེ་གདློན་བགེགས་ལ་དྲག་གནློན་བེད་པ། 

ལིང་ངེ་། ལིང་ལིང་དུ་གཡློ་སྟངས་ཤིག ཡློལ་བ་དཀར་པློ་ཞིག་ལིང་ངེར་བཏང་འདུག 

ལིང་གཅིག ཡུག་གཅིག་གམ་ཆ་ཤས་གཅིག་སྟེ། ཤ་བཞི་ལིང་སློགས་ལ་བུ། 

ལིང་འཇུ། འདན་ཆློས་འཁློར་དགློན། ཀློང་ཐང་སྒློལ་མ་ལྷ་ཁང་ཡློད་སའི་ཁུལ་དེ་ཡིན་པར་པཎི་ཏ་སྨི་

ཏིའི་རྣམ་ཐར་ནང་གསལ་བ་དེ་ཡིན་ནམ་སྙམ། 

ལིང་ཏློག མིག་འགམ་པ་སློགས་ཀི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་མིག་གི་སྟེང་དུ་ཐློར་པ་ལིང་ལིང་ཏློག་གི་རྣམ་

པ་ལར་འབྱུང་བ་ཞིག མ་རིག་ལིང་ཏློག་སྟུག་པློ་ཡིས། ཤེས་རབ་མིག་གི་བསྒིབས་པར་གྱུར། 

ལིང་སྟེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དམ་ཡློངས་རློགས། བློ་ལིང་སྟེ་གཏད་པ། ལུས་སློག་ལིང་སྟེ་བློར་བ། 

འདམ་རབ་ནང་དུ་ལིང་སྟེ་འགེལ་བ། 

ལིང་ཐློག ལིང་ཏློག་དང་འདྲ། 

ལིང་ཚེ། དུམ་བུ་དུམ་བུའམ་རེའུ་མིག

ལིང་རློ། སློ་མ་སྟེ་མིག་ནད་ཀི་རིགས་ཤིག 

ལིང་ལིང་། གཡློ་འགུལ་གི་རྣམ་པ་ཞིག ས་ཡློམ་རྒྱབ་དུས་ཁང་པ་ལིང་ལིང་དུ་གཡློ། འཇིགས་སྐྲག་

གིས་སྙིང་ལིང་ལིང་དུ་འདར། ར་ལིང་ལིང་དུ་འཕར་བ་སྤིན་དཀར་ལིང་ལིང་དུ་རྒྱུག 

ལིང་ལློང་། ལིང་ལིང་དང་འདྲ། 

ལིང་ཤང་། ལྕགས་སམ་མི་གཡེར་ཁ་ཤས་དང་རྔ་དམར་གི་ཚོམ་བུས་བརྒྱན་པ་ར་དྲེལ་དང་བློང་

བུའི་སྐེ་རྒྱན་ཞིག 

ལིངས། རྒྱའམ་རི། ལིངས་བཙུགས་པ། ལིངས་སུ་ཆུད་པ། ལིངས་སུ་ཚུད་པ། ལིངས་ལས། ལིངས་

འདེབས་པ། ལིངས་གཏློང་བ། ལིངས་བཀེ། ལིངས་ཐློབ། 

ལིངས་ཁི། ཤ་ཁི། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལིངས་དུས། རྔློན་རྒྱབ་དུས་གཏློང་བའི་དུང་ངམ་གིང་བུའི་རིགས་ཀི་མིང་། 

ལིངས་པ། རྔློན་པའམ་ཁི་ར་བ། ལིངས་པ་ཁི་ཁིད་ཅན་གིས་གནློད་མ་ཐེབས། 

ལིངས་པློ། ཆ་ཚང་བ། ལས་གྲྭ་ལིངས་པློ་གྲུབ་པ། བག་ལེབ་ལིངས་པློ་ཞིག ལས་འགན་ལིངས་པློ་

ཁུར་དུ་བངས། 

ལིངས་སེ། ལིང་སྟེ་དང་འདྲ། 

ལིན་གཙང་དགློན་པ། ཕག་གྲུའི་དུས་རབས་སུ་ཙོང་ཁ་པའི་སློབ་མ་ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཕག་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལིམ་ལློག[རིང]དྲིན་ལན་ལློག་འཇལ། 

ལིའུ་ཐློ། ལེའུ་ཐློ་དང་འདྲ། 

ལིས། 【དུས་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ་སྟློན་པའི་ཚིག་གློགས།】 འདི་ནི་སྐྱེས་བུ་གསུམ་པའི་བ་བ་

ཁློ་ན་ལ་འཇུག་པ་ཞིག་རེད། སློན་མ་ང་ཚོ་སློབ་གྲྭ་ལ་ཡློད་དུས་ཁློས་དབིན་ཇི་སྦློང་ལིས་རེད། 

ལ་བུ་འདས་པའི་ད་ལ་བ་དང་། ཁློས་ཇ་འཐུང་ལིས་རེད། ཁློ་དེ་རིང་སློབ་གྲྭའི་ནང་འགློ་ལིས་

རེད། ཕི་དྲློ་ཟ་མ་འདིར་ཟ་སར་ཡློང་ལིས་རེད། ཁློ་སང་ཉིན་ཁློམ་ལ་འགློ་ལིས་རེད། སྐད་ཆ་དེ་

ཁློས་དྲིས་དང་ཁློས་བཤད་ལིས་རེད། སྟ་རེ་འདི་རྣློན་པློ་ཡློད། ཤིང་གཅད་ལིས་རེད། གློག་

བརན་འདི་ཡག་ཡློད། མི་ཚོས་བལ་ལིས་རེད་ལ་བུ། བ་བ་དེ་བེད་ངེས་པའི་མ་འློངས་པ་ལ་

འཇུག་པ་དང་། སྟློད་ཐུང་འདི་དྲློད་པློ་ཡློད་ལིས་རེད། ས་ཆ་འདིར་དགུན་དུས་གང་མློ་ཡློད་

ལིས་རེད་ལ་བུ། སྤིར་བཏང་གི་ད་ལ་བ་འཇུག་པ་ལ་བུའློ།། འདི་ནི་དུས་འདས་པའི་བ་ཚིག་དང་

ལྷན་ཏུ་མི་འཇུག 

ལུ། བེད་མེད་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། ཨློལ་མ་ལ་ཟུག་རེག་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྣང་

ཚུལ་ཞིག་སྟེ། དབུགས་ནང་དུ་བརྔུབས་པ་རྣམས་མྱུར་དུ་ཕི་ལ་ཕུད་ནས་སྒ་འབིན་པ་སྟེ། ལུད་

པ་ལུ་བ། གློ་ལུ་ཞེས་པ། 

ལུ་གུ། ལུག་གི་ཕྲུ་གུ སྐྱེས་མ་ཐག་པ་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་ཚུན་བར་གི་ལུག་ཕྲུག་གི་མིང་།

ལུ་གུ་རྒྱུད། ལུག་ཕྲུག་རྣམས་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་དུ་སྐེ་ལ་ཐག་པས་སྦྲེལ་ནས་ལུག་རྡང་དུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདློགས་སྟངས་ཤིག 

ལུ་གུ་དགློན། དགློན་པ་བཏབ་ལློ་མི་གསལ། དགློན་པ་བཏབ་མཁན་སྟློང་འཁློར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕེང་

ལྔ་པ་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལུ་གུ་མེ་ཏློག ① སློ་སྨན་གི་རིགས། ② གཡར་མློ་ཐང་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

ལུ་གུ་ལག་སྐྱེས། རང་ས་ནས་ཐློན་པའི་ཡློན་ཏན་ཅན་སློགས་ཀི་དཔེ། རང་དགློན་གི་ལུ་གུ་ལག་

སྐྱེས་ཀི་དགེ་བཤེས། 

ལུ་བ། ལུད་པ་འདློན་པ། གློ་ལུ་བ། ལུད་པ་ལུ་བ། 

ལུ་མ། ① ཆུ་འཁིལ་བའི་སང་ལློངས་ཀློང་ཀློང་། ② ཆུ་མིག་ཆུང་ངུའི་མིང་། 

ལུ་མ་བང་སྟློང་མཚ།ོ ཚོགས་གཙ་ོམཚོའང་ཟརེ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀ་ིརུ་ཐློག་རློང་ག་ིཤར་རྒྱུད་ན་ཡློད། 

ལུ་མའི་ཆུ། ན་གཤློངས་ཀི་ནང་ནས་སྐྱེས་པའི་དབར་བསིལ་ཞིང་དགུན་དྲློ་བར་བེད་པའི་ཆུ་ཁ་དློག་

སློ་ལ་དྭངས་པ་ཅན་གི་མིང་སྟེ། ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེས། ལུ་མ་ནི། དབར་བསིལ་ཞིང་དགུན་

དྲློ་བར་བེད་པའི་ན་གཤློངས་ཀི་ཆུའློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལུ་ལུ། ① གློ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ལང་ཚུལ། གློ་ལུ་ལུ་ཉིད་ཀིས་བང་ཁློག་ཧ་ཅང་ཚ་བྱུང་། ② སློ་

སྨན་གི་རིགས་ཤིག ཤིབ་ཤི་ལུ་ལུ། ཚེར་ལར་ལུ་ལུ། 

ལུ་ཧང་། རྡློ་སྨན་ཞིག 

ལུ་ཧི་པ། སློན་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་ཆེན་ཞིག 

ལུག ① འློ་འཐུང་སློག་ཆགས་རྣམས་ལས་སློ་ཕྱུགས་ཀི་རིགས་ཤིག སྤུ་འཇམ་ལ་མང་བ་སིན་བལ་

དང་འདྲ་བ། སྤུ་དྲློད་ཆེ་བ་སྣམ་བུ་འཐག་པའི་རྒྱུ་ཆ་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན། པགས་པ་མཉེན་ཞིང་

གློན་ཆས་ཀི་རྒྱུ་ཆ་ལེགས་པ། ཞིང་འབློག་གཉིས་ཀའི་ས་ཁུལ་དུ་གནས་གནས་ཐུབ་པ། ཤ་

སྣུམ་པ་འབློག་པའི་ཁ་ཟས་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན། མངལ་སྦྲུམ་གི་ཡུན་ཚད་ཟླ་བ་ལྔ་ཡིན། གཡང་

དཀར་ལུག ཕློ་ལུག མློ་ལུག གེན་པ་ལུག་འདྲ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ལློ་འཕང་དང་། བལ་

ལན། གཡང་དཀར། གཡང་མློ་བཅས་སློ།། ② ལློ་འཁློར་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག ③ ཉི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ཁིམ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

ལུག་ཀད། སེམས་ཅན་ལུག་གི་ཀད་པ། སྨན་རས་སུ་སྤློད་ཆློག རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་

ཀད་འཁློམ་གསློ།། བད་རླུང་གིས་མགློ་ཡུ་འཁློར་འཇློམས། 

ལུག་དཀའ་བ། གློག་རྒྱབ་དུས་ཁ་ལུད་ཐློན་དཀའ་བ། 

ལུག་སྐེ་ནག སྐེ་ནག་པློ་ཅན་གི་ལུག

ལུག་ཁལ་པ། ཁལ་འགེལ་སའི་ལུག 

ལུག་ཁློག ལུག་ཤ་ཆ་ཚང་། ལུག་ཁློག་མགློ་འབར། 

ལུག་ཁིམ། ཁིམ་གི་ཐློག་མ་ལུག་ཁིམ་ལ་བེད་དེ། གཟའ་རྣམས་སྟློངས་པར་ཞུགས་ནས་ཐློག་མར་

ལུག་ཁིམ་ནས་མགློ་བརམས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན། ཁིམ་ཞག་ཉི་བར་ཐ་སྐར་སྟེང་དུ་སེབས་

མ་ཐག་པ་དེ་ལ་ཉི་མ་ལུག་ཁིམ་ལ་སེབས། ལྷློ་གིང་དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་སྟེང་དཔྱིད་མཉམ། 

ལུག་ཁྱུ། ལུག་མང་པློའི་ཚོགས་པའི་མིང་། 

ལུག་འཁྲུད་གཞུང་། དབར་དུས་ལུག་ཤིག་བསད་པའི་ཆེད་དུ་ལུག་གི་ལུས་ཡློངས་བཀྲུ་སའི་ཆུ་

རིང་བཟློས་ནས་དེའི་སྨན་རས་བླུག་ས་ཡློད་པ་ཞིག 

ལུག་ཁིས། ལློ་ལར་དུས་ཐློག་ཏུ་མློ་ལུག་རྣམས་ཨ་འགེ་དང་སྦློར་འདློད་ཀི་ཆགས་པ་སྐྱེས་པའི་མིང་། 

ལུག་གལ། [རིང]སེའུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག 

ལུག་གི་དུས་ཚོད། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། ཉིན་ཕེད་ཡློལ་ལུག་གི་དུས་ཚོད་སྟེ། ཡུལ་གང་དེའི་

ཆུ་ཚོདབཅུ་གསུམ་ནས་བཅློ་ལྔ་བར་ལ་ཟེར། 

ལུག་གི་གཤེད། [མངློན]སྤང་ཀི། 

ལུག་གི་འབའ་སྒ། མ་མློས་ལུ་གུ་དྲན་ནས་འབའ་ཞེས་སྒ་སྒློགས་པའི་ལ་གློ

ལུག་སྒེ། ལུག་གི་བལ་ལས་བཟློས་པའི་ཁུག་མ་ལ་ལ་ཟེར། 

ལུག་ངལ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་དུག་ནད་སེལ། ཡན་ལག་

ཚ་སྐྲང་འཇློམས། 

ལུག་མགློ ① ལུག་གི་མགློ་བློ། ② བློད་ཀི་ཡུལ་སློལ་དུ་ལློ་གསར་སྐབས་རེན་འབེལ་སྒིག་ཆས་ཤིག 
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ལུག་ཆུང་། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རིམས་ནད་དང་། དུག་

ཚད། སྨུག་པློ་བཅས་ལ་ཕན། 

ལུག་མཉེ། སློ་ཞིག 

ལུག་རྟུག འབས་བུ་མ་བཏློན་པའི་ལུག་ཐུག་གི་མིང་། 

ལུག་ཐུག ལུག་རྟུག་དང་དློན་གཅིག འབས་བུ་མ་བཏློན་པའི་ལུག

ལུག་ཐུལ། ལུག་ལྤགས་ཀི་ཐུལ་པ། 

ལུག་ཐློང་པ། ལློ་གསུམ་ལློན་པའི་ཕློ་ལུག

ལུག་དློན་པ། ① ལུག་ཁྱུའི་ལུག་བཟང་ཤློས་ཀི་མིང་། ② ཚེ་ཐར་དུ་བཏང་བའི་ལུག 

ལུག་རྡང་། ལུག་འདློགས་བེད་ཀི་ཐག་གདང་། 

ལུག་རྡུལ། རི་བློང་གི་རྡུལ་བདུན་གི་ཚད། 

ལུག་རྡུལ་གཅིག གཟུགས་ཀི་མཐའ་སྟེ། རི་བློང་རྡུལ་བདུན་ལ་ལུག་རྡུལ་གཅིག་གི་ཚད། 

ལུག་དྲློ་བེད། ལུ་གུ་དང་མ་མློ་གཉིས་ཁ་ཁ་ཕེ་སྟེ། ཉིན་དགུང་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཉིས་ཙམ་ཐློག་ནས་འློ་

མ་བཞློ་བ་ལ་ལུག་དྲློ་བེད་ཟེར་སློལ་ཡློད། དེ་ནས་ལུ་གུ་མཉམ་དུ་མངག་བཞིན་ཡློད། 

ལུག་ནིས་རྭ་ཅན། ཁད་ཆློས་བརློད་པའི་མིང་། ལུག་གི་ནིས་ཤེ་ལ་རྭ་སྐྱེས་པ་ལ་ཟེར། 

ལུག་ནག ལུག་ནག་ཞེས་པ་སྤུ་དློག་ནག་པློ་གྱུར་པ་ལ་ལུག་ནག་ཟེར་སློལ་འདུག

ལུག་སྣློད། སྐམ་རླློན་གང་རུང་གི་བཅུད་རྣམས་བླུག་སའི་སྣློད་སྤད། 

ལུག་པ། ① ལུགས་པ། ལུག་པ། ལུགས། ༡ པར་བླུག་པ། ཟངས་བཞུས་ཏེ་གཟུགས་བརན་ལུག་པ། ༢ 

ནང་དུ་འཇུག་པ། དཀར་ཡློལ་ནང་ལ་ཇ་ལུག་པ། ② ཉིལ་བའམ་ཐུར་དུ་བསྣར་བ། ཁང་རིང་གི་རིག་

པ་ལུག་པ། རི་ལུག་པ་ཐག་པས་མི་འདུམ། ཐང་གས་པ་སྐུད་པས་འཚེམ་མི་ཐུབ། ③ ལུག་རི། 

ལུག་ལྤགས། ལུག་གི་པགས་པ། 

ལུག་མ་མློ། མློ་ལུག

ལུག་མིག ① སློག་ཆགས་ལུག་གི་མིག་སྟེ། སྨན་གི་སྐབས་སུ་རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་སློ་

རི་དང་། སློ་བརན་པར་བེད། ② སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། 
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ནུས་པས་དུག་ཚད་དང་རིམས་ཚད་སེལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གློ་སད་དང་། རྒྱལ་བའི་སྤན་

ཅན། སྒློལ་སློན་སྟློང་འཁློར། འདབ་སློན་སྟློང་ལན། ནཱི་ལ་ཨུཏྤལ། བློན་པློ་དངུལ་མདློག རལ་གིའི་

འཁློར་ལློ། ལུག་སྐྱེས་མའི་མིག ཨ་བག་སློན་པློ། ཨུཏྤལ་རལ་གི་མ་བཅས་སློ།། 

ལུག་མུར། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་གེ་བའི་ནད་དང་། 

གློ་ནད། འཁྲུགས་རིམས། འབས་ནད་བཅས་ལ་ཕན། 

ལུག་མུར་དཀར་པློ། སློ་ཞིག 

ལུག་མུར་ཕློ། སློ་ཞིག 

ལུག་མུར་མ་ནིང་། སློ་ཞིག

ལུག་མློ་ཤག ར་མཉེ་མེ་ཏློག་དཀར་པློ་འཆར་བའི་རིགས་ཤིག་གི་མིང་། 

ལུག་ཚང་། ལུག་འཇུག་སའི་ཁང་པའམ་ལྷས་ར། 

ལུག་མཚེ། མཚེ་ལྡུམ། 

ལུག་རི། ① རྩྭ་ཁར་ལུག་འཚོ་སྐྱློང་བེད་མཁན། གླུ་སྙན་པློ་ལ་ཁའི་ལུག་རིས་ལེན། ② བིའུ་ཞིག 

ལུག་རི་ཨ་དཀར། ཞེས་པ་ནི་གནའ་བློའི་དམངས་ཁློད་ངག་རྒྱུན་ལས་བྱུང་བའི་རི་མློའི་ཐ་སྙད་བྱུང་

ལུགས་ནང་གི་རྡློ་བརློ་རི་མློ་མཁས་ཅན་ཞིག་ཡིན། 

ལུག་གཞུག① ལུག་གི་མཇུག་མ། ② མཆན་ཁུང་། 

ལུག་ཟླ། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་དབར་ཐ་མ་ལུག་གི་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་དྲུག་

པ་དང་། ཞིང་འབློག་རྒན་པློའི་ལུགས་ལ་དགུན་ར་བ་ལུག་གི་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་བ་བཅུ་པ་ལ་ཟེར། 

ལུག་ཡུ་ལུ། མགློ་ལ་རྭ་ཅློ་མེད་པའི་ལུག་ལ་ཟེར། 

ལུག་ར། ལུག་བཅུག་སའི་ར་བ་ལ་ཟེར། 

ལུག་རྭ་དགློན། མིང་གཞན་ལ་པད་དཀར་ཆློས་གིང་ཡང་ཟེར། དགའ་ལན་ཆློས་འཕེལ་གིང་

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

རྨ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རེབ་གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལུག་རིལ། ལུག་གི་རིལ་མ། 
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ལུག་རིས་འགློ། [བ་ཚིག] མློ་ལག་དང་ཨ་འགེ་སྦློར་བ་གྲུབ་ཟིན་པའི་མིང་། 

ལུག་རུ། ① ལུག་གི་རྭ་ཅློ། ② སློ་སྨན་ལུག་རུ་དཀར་པློ་དང་། སེར་པློ། སྨུག་པློ་བཅས་ལ་ཟེར། 

ལུག་རུ་དཀར་པློ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཐློས་པ་འཛིན། 

ལུག་རུ་སྤུན་གསུམ། དབིབས་འདྲ་བ་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་མེ་ཏློག་ལུག་རུ་དམར་སེར་

སྨུག་གསུམ་གི་མིང་སྟེ། འཁྲུངས་དཔེ་ལས། ལུག་རུ་སྤུན་གསུམ་བ་བ་ནི། དམར་སེར་སྨུག་

པློ་གསུམ་ཡིན་ཏེ། དམར་སེར་རྣམ་གཉིས་ན་ཁར་སྐྱེ། སྨུག་པློ་རྡློ་རློབ་གསེབ་ན་སྐྱེ། ལློ་མ་རིང་

ལ་ཉ་ག་ཅན། མེ་ཏློག་ལུག་གི་རྭ་འཁིལ་འདྲ། རློ་ནི་ཁ་ལ་ས་བ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལུག་རུ་སྨུག་པློ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་མཆིན་མཁིས་ཀི་

ནད་དང་རླུང་ཚད་སེལ། ཆང་ནད་དང་། ཐིག་ལེ་འཛག་པ་བཅས་ལ་ཕན། 

ལུག་རུ་དམར་པློ། གཙོ་བློ་ན་བ་དང་། ཆུ་འགམ་སློགས་རླན་ཚད་ཆེ་བ་དང་། དེ་མིན་གི་ཁ་མཐློའི་སང་

ལའང་སྐྱེ་བ། སྒློ་དབིབས་ཀི་ལློ་མ་མཐུག་འབློལ་སྤུངས་ནས་སྐྱེ་བ། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་མེ་ཏློག་སྟེ་

ཟླ་བ་བདུན་ནས་བརྒྱད་པར་བཏུས་ནས་དམའ་ཕབ་དང་སྐམ་གསེད་ལེགས་ཚགས་བ། རློ་ཁ། ཞུ་

རེས་བསིལ། ནུས་པས་དུག་ཚད་བེར་བ་སྡུད་ཅིང་ཤ་དུག་སེལ། ཕློ་ལློང་སྨུག་པློའི་ནད་ལ་ཕན། 

ལུག་རུ་སེར་པློ། རླན་སྐྱེས་དང་སྐམ་སྐྱེས་གཉིས་ལས་འདི་རླན་སྐྱེས་ཏེ། ན་བ་དང་། ལུ་མ། ཆུ་

འགམ་གི་སང་ཁ་སློགས་རླན་ཚད་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་སར་འཁྲུངས་ཤིང་ཐློན་ཚད་མང་། སྐྱེ་ཚུལ་

ར་བ་ཕ་ཐུང་རྒྱུས་ཕན་བཅད་པ་འདྲ་ལ་ངར་པའི་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་0.05～0.1ཙམ་ཟིན་པ། ལློ་

མ་སྒློ་དབིབས་ཉ་ག་ཅན་ལློ་རང་ཅུང་རིང་བ་མང་པློ་རློབ་རློབ་དུ་སྐྱེ་བ། ཟླ་བདུན་ནས་བརྒྱད་

པར་མེ་ཏློག་སེར་པློ་མདངས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ། རང་སྦུབ་ཁློང་སྟློང་ཕ་ལ་རིང་བ་རྨེ་ཁི་

0.05ཙམ་སྨད་ཆ་གློས་ཀིས་བིབས་པ། མེ་ཏློག་གི་ཡ་མཆུ་ལུག་གི་རྭ་ལར་འཁིལ་ཞིང་མ་

མཆུ་འདབ་མ་གསུམ་ལན་གི་སྟེང་དུ་སྤུ་འཇམ་དང་བཅས་ཐིག་རིས་ར་སྨུག་གཉིས་རེ་ཡློད་པ། 

སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་མེ་ཏློག་སྟེ་ཟླ་དུན་ནས་བརྒྱད་པར་བཏུས་ནས་སློ་ཆློལ་དམའ་ཕབ་སྐམ་

གསེད་ལེགས་ཚགས་བ། རློ་ནུས། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རྒྱས་པའི་རླུང་ཚད་

འབེད། ཚ་བ་སྤི་དང་ཁད་པར་མཆིན་མཁིས་ཀི་ཚ་བ་སེལ། དམུ་རིང་སྐེམ། ཐིག་ལེ་འཛག་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

གཅློད་ཅིང་སྲུང་། 

ལུག་རུའི་ཐལ་བ། ལུག་གི་རྭ་ཅློ་མེར་བསེགས་པའི་ཐལ་བ། 

ལུག་ལུག ཐུར་དུ་འཕང་པ། གློད་པ་ལུག་ལུག 

ལུག་ལློ། ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག ལུག་ལློ་པ། 

ཤིང་ལུག་ལློ། 

ལུག་ཤ། ལུག་གི་ཤ་ལ་ཟེར

ལུག་ཤློག ཤ་མློང་གི་རིགས་ཤིག དློག་དཀར་པློ་ལུག་ལར་ཡློད་པས་དེ་སྐད་དློ།། 

ལུག་ཤུབས། གསེར་བཞུས་པ་སློགས་བླུགས་ཏེ་ནར་མློ་བཟློ་སྤད། 

ལུག་ཤློ སློ་རྩྭ་ཞིག ཤློ་མང་གི་རིགས་ཤིག

ལུག་སུག ① ལུག་གི་རང་པའི་མིང་། ② སློ་སྨན་རིགས་ཤིག

ལུག་ལྷས། ལུག་འཇུག་སའི་ར་བ། 

ལུག་ཨ་སྐྱི། ལུག་འགའ་ཞིག་རྣ་བ་ཆུང་ངུ་ལས་མེད་པ་དེའི་རིགས་ཀི་མིང་།

ལུག་ཨ་ཏ། [ཡུལ]ཨམ་ཅློག་ཆུང་ལ་རྭ་ཅློ་འཁིལ་བའི་ལུག་རིགས་ཤིག

ལུག་ཨ་མློན། [སྐྱེ་རྒུ]རྭ་ཅློ་མིག་གི་ཐད་ཀར་འགུག་ནས་སྐྱེས་པའི་ལུག་ལ་ཟེར། གཏམ་དཔེ་ལ་

ལུག་ཨ་མློན་རྭ་ཅློ་མིག་ལ་སང་ཟེར། 

ལུག་ཨ་ཡུ། རྭ་ཅློ་མེད་པའི་ལུག 

ལུགས། ① ལུག་པའི་སྐུལ་ཚིག ཐ་དད་པར་འཇུག ② ༡ ཚུལ་དང་། སློལ་དང་། ཁིམས། ཁིམས་

ལུགས། ཚུལ་ལུགས། རང་ལུགས། རིང་ལུགས། གློམས་ལུགས། ལམ་ལུགས། ཡུལ་ལུགས། 

ལས་ལུགས། བེད་ལུགས། འགློ་ལུགས། གནས་ལུགས། ངློ་བློའི་གནས་ལུགས། རིགས་པའི་

གཞུང་ལུགས། རློམ་ལུགས། མི་རིགས་ཀི་ཆ་ལུགས། ཆློས་ལུགས། ལུགས་རིང་དམ་ཞེན། 

ལུགས་གསར་འཛུག་པ། ལུགས་ངན་དློང་སྤྲུགས། ལུགས་ཟླློག་པ། ༢ བླུགས་པའི་དངློས་

རིགས། ལུགས་དཔར། ལུགས་རྒྱབ་པ། ལུགས་སུ་བླུག་པ། 

ལུགས་ཀ སློལ་རྒྱུན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལུགས་ཀློང་། ལུགས་བླུགས་སའི་ཀློང་བུ་སྟེ། རས་དང་ས་སྤིན་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་ལུགས་

སྣློད། ལྕགས་རིགས་བཞུ་སྣློད། 

ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅློས། འཇིག་རེན་ཡ་རབས་ཀི་ལུགས་སློལ་དང་། སིད་དབང་བཟུང་ཐབས་ཀི་

བསབ་བ་ཕློགས་བསྡུས་བས་པའི་བསྟན་བཅློས་ལ་ཟེར་རློ། 

ལུགས་ཀི་སྤན་པ། ཁིམས་དཔློན། 

ལུགས་སྐུ། ཟངས་སློགས་བཞུས་ཏེ་བླུག་པའི་སྐུ་འདྲ། 

ལུགས་ཁང་། ལུགས་རྒྱབ་སའི་ཁང་པ། 

ལུགས་གློང་། ལྕགས་རིགས་བཞུ་བེད་ཀི་སྣློད། ལྕགས་ཀློང་དང་དློན་གཅིག 

ལུགས་སྒྱུར། ལློ་རྒྱུས་ཐློག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་སློལ་ལམ་ལུགས་ཤུགས་ཆེན་པློའི་སློ་ནས་བཅློས་པ། 

ལུགས་མགར། ལྕགས་རིགས་ལུགས་སུ་བླུག་མཁན་གི་མགར་བའི་མིང་།

ལུགས་བརྒྱབ་པ། ལྕགས་རིགས་བཞུས་ནས་དཔར་ཀློང་དུ་བླུགས་ཏེ་གཟུགས་མི་འདྲ་བའི་དངློས་

པློ་སྣ་ཚོགས་སུ་བཟློ་བ། 

ལུགས་གཉིས། ཆློས་ཀི་ལུགས་དང་འཇིག་རེན་གི་ལུགས་གཉིས། 

ལུགས་གཉིས་ཀི་མདུན་ས། ཆློས་དང་སིད་གཉིས་ཀི་ཁིམས་ལུགས་དང་དབང་ཆ་བཟུང་བའི་སིད་

གཞུང་གནས་ས་ལ་ཟེར། 

ལུགས་གཉིས་བཀའ་ཁིམས་ཆེན་པློ། ཆློས་ལུགས་དང་སིད་ལུགས་གཉིས་ཀི་ཁིམས་ཆེན་པློ་སྟེ། ལྷ་

ཆློས་དགེ་བ་བཅུ་དང་། མི་ཆློས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་ཁིམས་ལ་ཟེར། ཁིམས་ལུགས་ནི་སིད་

དབང་གསར་པ་འཛུགས་པ་དང་། སར་ཡློད་སིད་དབང་ས་བརན་དུ་གཏློང་བ། མཐའ་མཚམས་

བདེ་འཇགས་སུ་གནས་པ། ཕི་ནང་གི་དག་བློའི་གཏློར་བཤིག་གི་གནློད་འཚེ་འགློག་པ་དང་ཚོད་

འཛིན་བེད་པ་བཅས་ལ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་བརེན། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སློམ་པློས་

སིད་དབང་གསར་པ་བཙུགས་མ་ཐག་ཏུ་བཀའ་ཁིམས་གཏན་འབེབས་གནང་ཡློད། 

ལུགས་གཉིས་གློང་མ་ཁིམས་བདག་རིན་པློ་ཆེ། ཆློས་སིད་ལུགས་གཉིས་ཀི་དབང་ཆ་བཟུང་མཁན་

མཐློ་ཤློས་ཁིམས་ཀི་བདག་པློར་ཞེ་ས་དང་བསྟློད་བསགས་བས་པའི་ཚིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལུགས་གཉིས་རྒྱབ་འགལ། ཆློས་སིད་གཉིས་ཀི་ལུགས་འགལ་ཟླ་བྱུང་བ། 

ལུགས་མཐུན། ལུགས་སློལ་དང་མཐུན་པ། ལུགས་མཐུན་སྤློད་ལམ། ལུགས་མཐུན་ཁ་ེདབང་། ལུགས་

མཐུན་གློས་གཞི། ལུགས་མཐུན་བེད་སྟངས། ལུགས་དང་མི་མཐུན་པ། ལུགས་མཐུན་དྲང་གཞག 

ལུགས་མཐུན་གཉེན་སྒིག ཁིམས་མཐུན་ནམ་ལུགས་མཐུན་གི་ཕློ་མློའི་གཉེན་སྒིག 

ལུགས་མཐུན་དྲང་གཞག འཇིག་རེན་ལུགས་ལར་མཐུན་པའི་སློས་བ་གཞག་གང་ལ་དྲང་མློ་བེད་པ། 

ལུགས་མཐུན་ལས་གཉེར། ཁིམས་མཐུན་གིས་ཚོང་ལས་དང་ཐློན་སྐྱེད་ལས་དློན་གཉེར་བ། 

ལུགས་མཐུན་ཚོང་གཉེར། ཁིམས་མཐུན་གིས་ཉློ་ཚོང་བེད་པ། 

ལུགས་མཐུན་གཞུང་དྲང་། གློང་གི་ལུགས་མཐུན་དྲང་གཞག་དང་འདྲ། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་rational number ཟེར། 

ལུགས་ལློག མཇུག་ནས་མགློ་ལ་ཡར་བགང་བ་དང་། རྒྱུ་འགགས་པས་འབས་བུ་འགག་པའི་རིམ་

པ། ལུགས་ལློག་གི་རི་ཐབས། མར་ངློ་ལུགས་ལློག་འཆར་བ། རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་

ལུགས་ལློག་གིས་འགག་པ། ར་བ་བཀག་ན་ཡན་ལག་ལུགས་ལློག་བཅུ་གཉིས་ལུགས་ལློག་

གིས་འགག་པ། ར་བ་བཀག་ན་ཡན་ལག་ལུགས་ལློག་ཏུ་ཤུགས་ཀིས་འགག་པ། ལུགས་ལློག་

སྐབས་སུ་རློགས་པའི་བདེ་གཤེགས་གསུམ་བཞག་པ། ལུགས་ལློག་གི་གློ་རིམ། 

ལུགས་ལློག་སྐྱེས་པ། ཕྲུ་གུ་རང་པ་སློན་ལ་ཐློན་ནས་སྐྱེས་པ་ལ་བུ། 

ལུགས་ལློག་གི་དགའ་བ། ལེ་བའི་གཏུམ་མློ་དམར་ཆ་ཨ་ཐུང་གི་རྣམ་པ་ནི་བདག་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་

དང་དམིགས་པ་མེད་པའི་སྙིང་རེའི་རེན་ཡིན་པས་དེ་ལས་བྱུང་བའི་དགའ་བཞི་ནི་ལུགས་ལློག་

འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་བཞག་པའློ།། 

ལུགས་སྣློད། ལུག་སྣློད་དང་འདྲ། 

ལུགས་པ། ① ལུག་པའི་འདས་པ། ཐ་དད་པར། ② ལུགས་རྒྱབ་མཁན། 

ལུགས་པ་དགློན། མིང་གཞན་ལུགས་བག་གདློང་མངློན་དགའ་དགློན་ཟེར། ལ་འདིར་དྲིལ་བུ་དང་

ལྷ་སྐུ་སློགས་ལྡུད་པའི་ལག་རལ་དར་རྒྱས་ཆེ་བས་ལུགས་པ་ཞེས་པའི་མིང་ཐློགས་པར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཤད། དགློན་པ་བཏབ་ལློ་དང་བཏབ་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ཙ་མངའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལུགས་པར། ལུགས་སྤད་བཟློ་བེད་ཀི་པར། 

ལུགས་དཔར། ལྕགས་རིགས་བཞུས་ནས་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་སུ་བ་རྒྱུའི་དཔར་གཞི། 

ལུགས་བླུག ལྕགས་རིགས་བཞུས་ཏེ་ལུགས་རྒྱབ་པ། 

ལུགས་བླུགས། ལི་མའི་སྐུ་བརན་བཞེངས་སྐབས་གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་སློགས་རྒྱུ་རིན་ཆེན་

འབའ་ཞིག་བསྡུས་ནས་ལུགས་བླུགས་དགློས། 

ལུགས་འབྱུང་། ས་མ་ལས་ཕི་མ་འབྱུང་བའམ། རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ། ལུགས་འབྱུང་

གིས་བརློད་པ། ལུགས་སུ་འབྱུང་བ་ཡིན་པ། རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལུགས་སུ་

འབྱུང་བར་བརག་པ། ལུགས་འབྱུང་ལློག་ཏུ་བསྟན་པ། 

ལུགས་འབྱུང་སྐྱེ་བ། མགློ་རིང་ངམ། རྒྱུ་འབས་གློ་རིམ་མ་ལློག་པའི་སྐྱེ་བ་སྟེ། ཕྲུ་གུ་མགློ་སློན་ལ་

ཐློན་ནས་སྐྱེས་པ་ལ་བུ། 

ལུགས་འབྱུང་གི་དགའ་བ། གཏུམ་མློ་ལ་བརེན་ཅིང་སྤི་བློའི་དཀར་ཆ་ཧཾ་ཡིག་གི་རྣམ་པ་ཅན་ནི་

བདག་དང་སེམས་ཅན་དུ་འཛིན་པའི་སྙིང་རེའི་རེན་ཡིན་པས་དེ་ལས་བྱུང་བའི་དགའ་བཞི་ནི་

ལུགས་ལློག་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན། 

ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལློག སྟེང་འློག་དང་། གེན་ཐུར། གཡས་གཡློན་སློགས་རིམ་པ་ལར་ན་ལུགས་

འབྱུང་དང་། རིམ་མིན་པ་ལར་ན་ལུགས་འབྱུང་དང་། རིམ་མིན་ལ་ལུགས་ལློག རེའུ་མིག་རེར་

ཆ་ཤས་བཞིས་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལློག་ཚུལ་གིས་འཁློར། བ་ཉེ་ནས་བཟུང་གཡློན་སྐློར་

གིས་ལུགས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བཞི་པ་ཁྲུམས་སྟློད་ཡིན་ལ། ནམ་གྲུ་ནས་གཡས་སྐློར་

གིས་ལུགས་ལློག་ཏུ་བགངས་པའི་གསུམ་པའང་ཁྲུམས་སྟློད་ཡིན། 

ལུགས་མ། ལྕགས་རིགས་སློགས་མེ་ལ་བཞུས་ནས་བླུགས་པའི་དངློས་རིགས། 

ལུགས་མའ་ིཐམ་ག ལྕགས་རིགས་སྣ་ཚོགས་བཞུ་འདུལ་བས་ཏ་ེལུགས་སུ་བླུགས་ནས་བཟློས་པའ་ིཐ་ེཙེ། 

ལུགས་རིས་རེའུ་མིག 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།  ༼ལ༽

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་operate mode ཟེར། 

ལུགས་འཛིན་ཤིང་ར་ཆེན་པློ་གཉིས། ཤཱཀ་མུ་ནེའི་ལུགས་འཛིན་པའི་ཤིང་ར་ཆེན་པློ་གཉིས་ཏེ། 

སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་གཉིས་ལ་ཟེར། 

ལུགས་བཞིན། ལུགས་སློལ་ལར། ཡང་དག་པའི་ལུགས་བཞིན་དུ་བེད་པ། ཁིམས་ལུགས་བཞིན་

ལག་ཏུ་བསྟར་བ། 

ལུགས་ཟུང་། ཆློས་ལུགས་དང་འཇིག་རེན་གི་ལུགས་གཉིས་ལ་ལུགས་ཟུང་ཟེར། 

ལུགས་ཟུང་བང་དློར་གི་རྣམ་བཞག ཆློས་དང་སིད་ཀི་ལུགས་གཉིས་ཀའི་བང་བ་དློར་བའི་གཏན་

འབེབས་ཁིམས་སློལ་ཡིན། 

ལུགས་བཟང་། ལུགས་སློལ་བཟང་པློ། 

ལུགས་བཟང་སྐྱེས། [མངློན]སྐར་མ་བརན་པ། 

ལུགས་ཤུབས། ལུག་ཤུབས་དང་འདྲ། 

ལུགས་སློལ། སར་ག་ིསློལ་རྒྱུན། ལུགས་སློལ་རངི་པ། ལུགས་སློལ་གསར་པ། ལུགས་སློལ་དང་འགལ་བ། 

ལུང་། ① ཡུ་བའམ་ཨ་ལུང་། བུམ་པའི་ལུང་། ཁློག་མའི་ལུང་། ལུང་མིག ལུང་ཐག ལུང་ཐག་སྐེ་ལ་

བརྒྱུས་པ། ② གཞུང་དང་གསུང་། འདུལ་བའི་ལུང་། བཀའ་ལུང་། ལུང་ཚིག ལུང་གི་ཡློན་ཏན། 

ལུང་དང་རིགས་པ། ལུང་དང་རློགས་པ། ལུང་ཀློག་པ། ལུང་འདློན་པ། ལུང་གཏློང་བ། ལུང་ཕློག་

པ། ལུང་རྒྱུན་འབློགས་པ། ལུང་ཐློབ་པ། ལུང་འདྲེན་པ། ལུང་གིས་སྒྲུབ་པ། ལུང་དང་འགལ་བ། 

ལུང་གི་ཚད་མ། ③ ལུང་བསྟན་གི་བསྡུས་ཚིག ལུང་ཞུ་བ། ལུང་འབེབས། 

ལུང་སྐྱ་དགློན་པ། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་སུ་རྒྱ་བ་མས་ཕག་བརྒྱུད་བསྒགས། གྲུབ་མཐའ་ཇློ་

ནང་ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨ་སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལུང་དཀར་དགློན། མིང་གཞན་ཡེ་ཐ་ལུང་དཀར་གཤེན་བསྟན་རིན་ཆེན་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་

པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༨༡༠ལློར་དཔྲ་ཆུང་སྐལ་བཟང་དབང་གགས་དང་། དབུ་རི་བསྟན་འཛིན་

དབང་རྒྱལ་གཉིས་ཀིས་འགན་བཞེས་ནས་བཏབ། གནས་འདིར་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ནང་ཙམ་

ནས་བློན་དགློན་ཞིག་ཡློད་པ་ཉམས་རྒུད་ཕིན། དེ་རེས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་དུ་ལུང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཟང་ཤེལ་བག་དགློན་པ་ཞེས་པ་བཏབ་པ་དེ་ཡང་འཐློར་ཞིག་སློང་། སར་ཡང་རབ་བྱུང་བཅུ་

གསུམ་པའི་ནང་དུ་གཡུ་ལུང་དགློན་པ་ཞེས་པ་བརྒྱུད་བསྒགས་པ་དེ་ཡང་ལློ་དྲུག་ཅུའི་རེས་སུ་

གངས་ཐན་གིས་འཇིག དེ་དག་བསྐྱར་གསློ་བས་པའི་དགློན་པ་འདི་ཡིན་པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་

བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་གློ་འཇློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལུང་ཁུག དབེན་པའི་ལུང་པའམ། 

ལུང་པ་ཁུག་ཀློག ར་ིཁུག་ལུང་ག་ིགློང་གསབེ། ལུང་ཁུག་གློག་རློང་། ལ་ཁ་ལ་ཁ་བ་དང་། ལུང་ཁུག་ལ་ཆར་པ། 

ལུང་ཁིད་བཤད་ཚིག་གསུམ། འགློ་ནས་མཇུག་བར་འགེལ་བཤད་མ་བརྒྱབ་པར་ཚིག་གསལ་པློའི་

སློ་ནས་ཀློག་སྟེ་ཉན་བཅུག་པ་ལ་ལུང་དང་། ནང་དློན་ལག་བསྟར་གང་འདྲ་བེད་དགློས་མིན་

བཤད་པ་ལ་ཁིད། ཚིག་རེ་རེ་བཞིན་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ལ་བཤད་ཚིག་ཟེར། 

ལུང་གི་ཆློས། སང་བ་མི་མཐུན་པ་འཇློམས་པའི་ཆེད་དུ་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༌། དེ་ལ་

དབེ་ན་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུང་པའི་བཀའི་གསུང་རབས་རྣམས་དང་། རེས་འཇུག་མཁས་

པས་མཛད་པའི་སངས་ཀི་བཀའི་དགློངས་འགེལ་རྣམས་ཡིན། དེའི་མཚན་གཞི་ནི་བློད་དུ་

བཀའ་འགྱུར་དང་། བསྟན་འགྱུར་ཀི་གསུང་རབ་རྣམས་ཡིན་ནློ། 

ལུང་གི་ཆློས་ཀི་མཐའ་བཞི། བ་མའི་ལུང་དང་། རང་གི་ཉམས་མློང་གི་ལུང་། མདློ་རྒྱུད་ཀི་ལུང་། 

བསྟན་བཅློས་རྣམས་ཀི་ལུང་ངློ་།། 

ལུང་གི་ཆློས་འཁློར། བེ་བག་སྨ་བ་དང་མདློ་སེ་པ་གཉིས་ཀིས་ལུང་གི་ཆློས་འཁློར་ལ་བདེན་བཞིའི་

འཁློར་གིས་ཁབ་པར་འདློད་དེ། སྟློན་པ་ཤཱཀའི་རྒྱལ་པློ་དགུང་ལློ་སློ་ལྔ་པ་མངློན་པར་རློགས་

པར་སངས་རྒྱས་པ་ནས་དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཅིག་ལ་ཞི་བར་མ་ངན་ལས་མ་འདས་ཀི་

བར་གི་ལློ་ཞེ་དྲུག་གི་རིང་བདེན་བཞིའི་ཆློས་འཁློར་ཁློ་ན་གསུངས་པ་ལས་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་

ཆློས་ཏེ། ཆློས་འཁློར་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་ས་པར་ཁས་མི་ལེན་ནློ།། ཐེག་ཆེན་པ་རྣམས་

ནི་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་རིམ་པ་གསུམ་སྟེ་བཀའ་དང་པློ་བདེན་བཞིའི་ཆློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

འཁློར་དང་། བར་མ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆློས་འཁློར། ཐ་མ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕེ་བའི་ཆློས་

འཁློར་གསུམ་བསྐློར་བར་བཞེད་དློ།། 

ལུང་གི་ཆློས་གཉིས། བཀའ་དང་བསྟན་བཅློས། 

ལུང་གི་རེས་འབང་། མདློ་ལས་ཇི་ལར་འབྱུང་བའི་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་ལེན་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བ་

འདིའི་ནང་ལུང་གི་རེས་འབང་མདློ་སེ་པ་དང་། ལུང་གི་རེས་འབང་སེམས་ཙམ་པ་གཉིས་ཡློད། 

ལུང་ག་ིརསེ་འབངས། གཙ་ོབློ་ལུང་ག་ིཚགི་ཟནི་ནས་ཇ་ིལར་བསྟན་པའ་ིརསེ་སུ་འབང་བ་ཞགི་ལ་འཇློག་པ། 

ལུང་གི་རེས་འབངས་ཀི་མདློ་སེ་པ། མདློ་སེ་པའི་དབེ་བ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། མངློན་པ་

མཛོད་ཀི་རེས་སུ་འབངས་པའི་མདློ་སེ་པའློ།། མདློ་སེ་པའི་གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་གི་རྣམ་

གཞག་ཕལ་ཆེར་བེ་བག་སྨ་བ་དང་མཚུངས་། དུས་གསུམ་གི་འདློད་ཚུལ་སློགས་མང་དག་

ཅིག་མི་མཐུན་པའང་ཡློད་དློ།། 

ལུང་གི་ཚད་མ། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་སྟེ། ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གློ 

ལུང་གི་ཡློན་ཏན། གཞུང་ལུགས་མང་པློ་ཐློས་པའི་ཡློན་ཏན། 

ལུང་གི་ལེའུ་གསུམ། ལུང་གི་དུས་ལྔ་བརྒྱ་ཕག་གསུམ་སྟེ་སྟློན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་བསྟན་

པའི་གནས་ཚད་ལློ་བརྒྱ་ཕག་བཅུའི་བདུན་པ་ནས་དགུ་པའི་བར་རིམ་བཞིན་མངློན་པའི་ལེའུ་

དང་། མདློ་སེའི་ལེའུ་དང་། འདུལ་བའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ། 

ལུང་རྒྱུན། བར་མ་ཆད་པའི་ཆློས་ཀི་ལུང་རྒྱུན། 

ལུང་ངློ་བློའི་སློ་ནས་རྣམ་པ་བཅུ། ཡང་དག་པར་བསབ་པ་ཉིད་ཀིས་དང་། དབང་དུ་མཛད་པ་ཉིད་

ཀིས་དང་། འཇུག་པ་ཉིད་ཀིས་དང་། རབ་ཏུ་བསྟན་པ་ཉིད་ཀིས་དང་། རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཉིད་ཀིས་

དང་། རེན་ཉིད་ཀིས་དང་། གློ་བར་མཛད་པ་ཉིད་ཀིས་དང་། གདགས་པ་ཉིད་ཀིས་དང་། དུས་

ཉིད་ཀིས་དང་། ཡློན་ཏན་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་ཉིད།

ལུང་གཅིག་ལས་འཕློས་པ། མདློ་སེ་ལུང་སེ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག 

ལུང་ཆུང་། ཡུལ་གྲུ་ཆུང་ཆུང་། 

ལུང་ཆེན་ཐློབ་པའི་རྣམ་འབློར། རྣལ་འབློར་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། རིང་གཞུང་རྣམས་སུ། སློམ་ལམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དུ་དུས་དང་གནས་སློགས་ངེས་པ་ཅན་གི་སློ་ནས་ལུང་བསྟན་ཆེན་པློ་ཐློབ་པས་ལུང་ཆེན་པློ་

པའི་རྣལ་འབློར་ཞེས་བའློ།། 

ལུང་ཆློན་དགློན་པ། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་རབས་སུ་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལུང་ཏློང་། སློང་བློ་ཞིག་གི་མིང་། ཤིང་དེ་ཟི་ཁློན་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དང་ཡུན་ནན་སློགས་ཞིང་ཆེན་ཁག་ཏུ་

ཡློད་ཅིང་། རྨེ་ཁི་2600མན་གི་རི་ངློས་དང་། ཤིང་གསེབ། ལུང་ཤུལ་སློགས་སུ་འཁྲུངས་

ཤིང་། སློང་པློའི་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་བཅུ་ནས་བཅློ་ལྔ་ཙམ་ཡློད་པ། ལློ་མ་མདའ་སྒློ་འདྲ་བ་ཁ་སྤློད་

དུ་སྐྱེ་བ་ཟླ་ཟླ་ལྔ་པ་ནས་དྲུག་པར་མེ་ཏློག་དཀར་ལ་ཆུང་བ་འདབ་མ་ལྔ་རེ་ཅན་འཆར་བ་ཞིག་

གི་འབས་བུའློ།། སྨན་དུ་སྦར་བའང་འབས་བུ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་གཉན་གི་

མགུལ་འགག་དང་ཁད་པར་རའི་མགུལ་འགག་ལ་ཕན། བསམ་སེའི་ནད་སེལ། ས་བློན་ལས་

སུ་རུང་བར་བེད། གང་བས་ཆུ་ཁ་སྙི་བ་དང་། ཟག་ཁུ་འཛག་པ་ལ་ཕན། 

ལུང་ཏློང་མིག ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་བསམ་སེའི་ནད་

སེལ། ས་བློན་ལས་སུ་རུང་བར་བེད། གང་བས་ཆུ་ཁ་སྙི་བ་དང་ཟ་ཁུ་འཛག་པ་ལ་ཕན། མིང་

གི་རྣམ་གངས་ལ་ན་ག་བན་དེ་དང་རི་བློང་མིག 

ལུང་རགས། ལྷ་ལ་ལུང་ཞུས་པའི་རགས་མཚན། 

ལུང་རློགས། རྒྱལ་བའི་ལུང་དང་རློགས་པ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

ལུང་རློགས་གཉིས། ལུང་གི་ཆློས་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་དང་། རློགས་པའི་ཆློས་བསབ་

པ་རིན་པློ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་མློ། 

ལུང་རློགས་གཉིས་ཀི་རྒྱལ་བསྟན། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལ། ལུང་གི་བསྟན་པ་དང་རློགས་པའི་

བསྟན་པ་གཉིས་ཡློད་པའི་དང་པློ་ལུང་གི་བསྟན་པ་ནི་ཆློས་བཤད་པ་དང་ཉན་པ། རློགས་པའི་

བསྟན་པ་ནི། རློགས་པ་སེམས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ལ་ཟེར། 

ལུང་སྟློང་། མི་དང་མི་ཁིམ་མེད་པའི་ལུང་པ། ལམ་རིང་ཞུགས་ནས་མི་མེད་ལུང་སྟློང་འགིམ། 

ལུང་སྟློན་པ། ① སྒ་མཚན་ཉིད་སྟློན་པར་བེད་པ། ② འབྱུང་འགྱུར་གི་དློན་ཤློད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལུང་སྟློན་པ་བཞི། ① དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སེམས་ཅན་ཆེ་གེ་མློ་ཞིག་འབྱུང་འགྱུར་འཚང་རྒྱ་

བའི་གནས་ལུགས་རྣམས་སློན་ཚུད་ནས་དངློས་སུའམ་ལློག་གྱུར་གིས་གསུངས་པའི་དློན་བཞི་

སྟེ། རིགས་ལ་ལུང་སྟློན་པ་དང་། གནས་ལ་ལུང་སྟློན་པ། སེམས་མ་བསྐྱེད་པར་ལུང་སྟློན་པ། 

སེམས་བསྐྱེད་མ་ཐག་པ་ལུང་སྟློན་པ་བཅས་སློ།། ② གཞན་གིས་དྲིས་པའི་ལན་ངེས་པར་སྦིན་

པ་བཞི་སྟེ། མགློ་གཅིག་ཏུ་ལུང་བསྟན་པ་དང་། རྣམ་པར་ཕེ་སྟེ་ལུང་བསྟན་པ་དང་། དྲིས་ནས་

ལུང་བསྟན་པ་དང་། གཞག་པའི་ལུང་བསྟན་པ་བཅས་སློ།། 

ལུང་བསྟན། ① མ་འློངས་འབྱུང་འགྱུར་གི་དློན་རྣམས་སློན་ཚུད་ནས་གསལ་སྟློན་བེད་པའི་གཏམ། 

② མློ་བརག་སློགས། ③ དགེ་དང་མི་དགེ་བའི་ཆློས་ཀིས་རྣམ་སྨིན་དུ་འློང་བ་གསལ་སྟློན་པས་

ན་ལུང་བསྟན་ཟེར། ལུང་བསྟན་མིན་པ། ལུང་བསྟན་དུ་རུང་བ། ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའི་ཆློས། 

ལུང་བསྟན་པ། མངློན་པར་ཤེས་པའི་དློན་བསྟན་པ་སྟེ། མ་འློངས་ལུང་བསྟན་ཞེས་སློགས་ལ་བུ ། 

ལུང་བསྟན་པ་བཞི། བརྣབ་སེམས་སློང་བ། གནློད་སེམས་སློང་བ། ལློག་པར་ལ་བ་སློང་བ། ཡིད་

ཀིས་ལེགས་པར་སྤློད་པ་ཚིག་བཀལ་སློང་བ་དང་བཞིའློ།། 

ལུང་བསྟན་པའི་དབེན་གནས་བརྒྱད། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ། ལྷློ་བག་མཁར་ཆུ། བག་དམར་

གཡའ་མ། མློན་ཁ་ཤྲི་རློང་། སེངྒེ་རློང་། ས་གློ་སྟག་ཚང་ཕུག སྒགས་ཀི་ཡང་རློང་། ཡར་ལུང་

ཤེལ་གི་ཕུག་གློ 

ལུང་ཐག ① འཛིན་ལུང་ཁུག་པ་ཅན་ནམ། ཁུག་པ་མེད་པའི་འཇུ་ཐག ② ལུང་པའི་བར་ཐག་གི་

ཚད། ལུང་ཐག་རིང་ཡང་ཉིན་ཕེད་ན་སེབ་ཐུབ་པ་བ། 

ལུང་ཐག་སྐེ་ལ་བརྒྱུས་པ། འདློགས་ཐག་སྐེ་ལ་བསྐློན་པའི་དཔེ་བཞིན་དུ་དློན་གནད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་

འདི་དང་། འདི་ཞེས་གསལ་པློར་ངློ་སྤློད་པ། 

ལུང་ཐག་ཅན་གི་ཐམ་ག ཐམ་གའི་མགློ་གཞུག་གཉིས་ཀི་ངློས་ལ་ཁ་རིས་བརློས་ཡློད་ཅིང་། ཐམ་

གའི་ཡུ་བའི་དཀིལ་དུ་བུ་ག་ཕ་མློ་ཞིག་ཕིག་ནས་དེར་སྐུད་པའི་ལུང་ཐག་རྒྱབ་གི་ཡློད། དེ་ཡང་

རྒྱ་རིགས་ཀི་གློམས་སློལ་ལ་ཐེལ་ཙེའི་ངློས་གཅིག་ལ་རུས་མིང་དང་། ངློས་གཅིག་ལ་རང་གི་

མིང་གཞན་ཞིག་བརློས་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལུང་ཐང་། ① ཀླུང་ལ་ཆགས་པའི་ས་ཐང་། ② ལང་ཏློང་མིག་གི་མིང་གཞན་ཞིག བགང་ཕེང་གི་

རྒྱུར་རུང་བའི་ཤིང་གི་འབས་སྙིང་ཞིག 

ལུང་ཐང་མིག ལུང་ཏློང་མིག་དང་འདྲ། 

ལུང་ཐག སྒློ་བ་སློགས་ཀི་འཇུ་སའི་ལུང་གི་ཐག་པ། 

ལུང་ཐློབ་པ། ① གསུང་རབ་ཀི་ལུང་ཐློབ་པ། ② གློང་རིམ་གི་བཀའི་གནང་པ་ཐློབ་པ། 

ལུང་དག་ལན། མདློ་སེ་ལུང་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག 

ལུང་དུ་སྟློན་པའི་སྒ། སེམས་ཅན་བརློད་བའི་དློན་ལུང་སྟློན་པའམ་བརྡ་སྤློད་པར་བེད་པའི་རློད་བེད་

ཀི་སྒ། སྐྱེས་བུའི་ངག་གིས་གཏམ་བཤད་པ་ལ་བུའློ།། 

ལུང་དུ་བསྟན་པའི་སེ། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་གསུམ་པ། མདློ་སེ་རྣམས་ལས་གདུལ་

བ་དེ་དང་དེའི་སྐྱེ་བ་ལུང་དུ་སྟློན་པ་ཉན་ཐློས་ཀི་མདློ་སེའི་སེ་སྣློད་དུ་གཏློགས། 

ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའི་ལ་བ་བཅུ་བཞི། སློན་གི་མཐའ་ལ་བརེན་པ་བཞི་དང་། མ་ངན་ལས་འདས་པ་

ལ་བརེན་པ་བཞི། ལུས་སློག་གཅིག་དང་ཐ་དད་དུ་ལ་བ་སྟེ། གདགས་གཞི་མེད་པར་བཏགས་

ཆློས་གང་ཡང་དམིགས་སུ་བར་མེད་པས་སངས་རྒྱས་ཀིས་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་བཅུ་བཞི། 

ལུང་དུ་མི་སྟློན་པའི་སྒ། སེམས་ཅན་ལ་བརློད་བའི་དློན་མི་སྟློན་པ། གིང་བུའི་སྒ་ལ་བུ་རློད་བེད་ཀི་

སྒ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་སློ།། 

ལུང་དློན། གཞུང་གི་དགློངས་པ། ལུང་དློན་འཇློག་པ། 

ལུང་རྡློ། རྡློ་ལས་བརློས་པའི་ཁློག་མའི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་

ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ལུང་རྡློ་རྡློ་བརློས་

ཁློག་མའི་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལུང་སེ་བཞི། ① འདུལ་བ་ལུང་སེ་བཞི་ནི། ལུང་རྣམ་འབེད་དང་། ལུང་གཞི། ལུང་ཞུ་བ། ལུང་ཕན་

ཚེགས་ཏེ་བཞི། ② མདློ་སེ་ལུང་སེ་བཞི་ནི། ལུང་བར་མ། ལུང་རིང་པློ། ལུང་དག་ལན། ལུང་

གཅིག་ལས་འཕློས་པ་སྟེ་བཞི། 

ལུང་སེབས་ཚུལ་ལྔ། རྒྱུད་ལུང་དང་བསེབ། ལུང་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བསེབ། སྒྲུབ་ཐབས་འཕིན་ལས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

དང་བསེབ། འཕིན་ལས་ལག་ལེན་དང་བསེབ། ལག་ལེན་ཉམས་མློང་དང་བསེབ་པའློ།། 

ལུང་དྲངས་པ། རྒྱལ་བ་གསུང་འདྲེན་པ། 

ལུང་དྲངས་ཏེ་ནག་ཉེས་ར་སྤློད་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་དྲངས་ཏེ་ཉེས་པ་ངློ་སྤློད་བེད་པ། 

ལུང་མདློ།། ལུང་པའི་འདུས་མདློ།། ལུང་མདློར་དམག་འགས་བསྲུངས་ཡློད། 

ལུང་འདྲེན། ཁུངས་འདྲེན་པ། 

ལུང་ནག་ལ། རི་བློ་ཞིག་མིང་། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལུང་ནློད་པ་པློ། ཆློས་སམ་དཀའ་ལུང་ཐློབ་པ་པློ། 

ལུང་རྣམ་འབེད། འདུལ་བ་ལུང་སེ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། འདི་ལ་ཕའི་རྣལ་འབེད་ཤློ་ལློ་ཀ་ཤ་ཁི་བཞི་

སྟློང་དགུ་བརྒྱ་སྟེ། བམ་པློ་བརྒྱད་ཅུ་ར་གསུམ་ཡློད་པ་ལློ་ཙཱ་བ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གིས་བསྒྱུར། 

ལུང་པ། ① ཡུལ་སེ་མངའ་ཁློངས། རྩྭ་ཆུ་འཛོམས་པའི་ལུང་པ་སྐྱིད་པློ། ② རི་གཉིས་བར་གི་

ཀླུངས། ལུང་པ་ཕུ་གསུམ་གི་ཆར་པ་དེ། མགློ་སྦྲ་མེད་སའི་སྟེང་ལ་བབས། ཨ་སེ་མང་མའི་ཁ་

ལྕེ་དེ། ཁ་མེད་ལྕེ་སྡུག་གི་སྟེང་ལ་འབའ། ཞེས་པ་བློད་ཀི་གཏམ་དཔེ་ཞིག་སྟེ། མི་ཉམས་ཆུང་

ནུས་མེད་ལ་མི་མང་གིས་མཉམ་རུབ་བ་ནས་བཀློན་འབེབས་པའི་དློན་ཡིན། ལུང་པ་ལུང་ཀློག 

དུས་རྒྱུན་འགློ་འགློས་བེད་མཁན་དཀློན་པའི་ས་ཆ་ལུང་ཐག་རིང་པློའི་ས།

ལུང་པ་གང་། ཡུལ་གང་བ་སྟེ་ཧ་ཅང་མང་བའི་དཔེ། མགློ་རློག་ལུང་པ་གང་བཟློས་པ། མིང་ངན་ལུང་

པ་གང་ལུས་པ། རྫུན་ལུང་པ་གང་བཤད་དེ་མི་ལ་མགློ་སྐློར་བ། 

ལུང་པའི་སྐད། ཡུལ་སློ་སློའི་སྐད་ལུགས། ལུང་པ་རེ་ལ་སྐད་ལུགས་རེ། 

ལུང་པའི་ཕུ། ལུང་པའི་སྟློད་ཆ། ཁི་གསློ་ས་ལུང་པའི་ཕུ་ལ་གསློ།། བུ་གསློ་ས་ལུང་པའི་མདའ་ལ་གསློ།། 

ལུང་ཕློག་པ། ཆློས་ལུང་བཏློན་པ། 

ལུང་ཕན་ཚེགས། འདུལ་བ་ལུང་སེ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། འདུལ་བ་ཕན་ཚེགས་ཀི་གཞི་འདི་ལ་

བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་ར་དགུ་ཡློད་པ་ལློ་ཙཱ་བ་དཔལ་འབློར་གིས་བསྒྱུར། 

ལུང་བར་མ། མདློ་སེ་ལུང་སེ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག 

ལུང་བུ། མིའི་རང་པའི་མགློ་དང་ཉྭའི་འབེལ་མཚམས་ཀི་ཚིགས་སམ་དེའི་གཡས་གཡློན་གི་རུས་



  1672  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་འབུར་བློའི་མིང་། 

ལུང་བློང་། [རིང]བ་ལང་། 

ལུང་བློང་དང་བན་ལང་། བ་ལང་གི་བརྡ་རིང་ངློ་།། 

ལུང་འབེབས། ལྷ་དང་བ་མས་མ་འློངས་པའི་དློན་རྐྱེན་གང་ཞིག་ལུང་སྟློན་པ། 

ལུང་འབློག་པ་པློ། ལུང་སྟེར་བ་པློ། 

ལུང་མ་བསྟན། རྣམ་སྨིན་ལ་ལློས་ནས་དགེ་མི་དགེ་གང་རུང་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཆ་ནས་བང་དློར་བཏང་

སྙློམས་སུ་བཞག་པའི་ཆློས། དཔེར་ན། རག་པའི་ཆློས་རྣམས་དང་། སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་དང་། 

སེམས་ཅན་གི་དབང་ཤེས་ལྔ་ལ་བུའློ།། 

ལུང་མ་བསྟན་གི་ལ་བ་བཅུ་བཞི། ༡ རག་པས་གང་ཟག་གི་བདག་དང་འཇིག་རེན་ཡློད་པར་ལ་བ། ─ 

འཇིག་རེན་རག ༢ མི་རག་པས་དེ་དང་འཇིག་རེན་ཡློད་པར་ལ་བ། ─ འཇིག་རེན་མི་རག ༣ 

རག་མི་རག་གཉིས་ཀས་དེ་ཡློད་པར་ལ་བ། ─ རག་ཀང་རག་ལ་མི་རག་ཀང་མི་རག ༤ གཉིས་

ཀ་མ་ཡིན་པས་དེ་དང་འཇིག་རེན་ཡློད་པར་ལ་བ། ─ རག་པ་མ་ཡིན་ལ་མི་རག་པ་ཡང་མ་ཡིན། 

སྟེ་སློན་གི་མཐའ་ལ་བརེན་པ་བཞི་དང་། ༥ མཐའ་དང་ལན་པས་དེ་གཉིས་ཡློད་པར་ལ་བ། ─ 

འཇིག་རེན་མཐའ་ཡློད་པ། ༦ མཐའ་དང་མི་ལན་པས་དེ་གཉིས་ཡློད་པར་ལ་བ། ─ འཇིག་རེན་

མཐའ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་པ། ༧ གཉིས་ཀ་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་ཡློད་པར་ལ་བ། ─ མཐའ་ཡློད་ཀང་

ཡློད་ལ་མཐའ་མེད་ཀང་མེད། ༨ གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་ཡློད་པར་ལ་བ། ─ མཐའ་

ཡློད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ། སྟེ་ཕི་མའི་མཐའ་ལ་བརེན་པ་བཞི་དང་། ༩ 

གློངས་ཕན་ཆད་དུ་འབྱུང་བའི་རས་ཡློད་ཀིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡློད་པར་ལ་བ། ─ དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཤི་ནས་ཡློད། ༡༠ མི་འབྱུང་བས་དེ་ཡློད་པར་ལ་བ། ─ དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཤི་ནས་མེད། ༡༡ གཉིས་ཀ་ཡིན་པས་དེ་ཡློད་པར་ལ་བ─ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤི་ནས་

ཡློད་ཀང་ཡློད་ལ་མེད་ཀང་མེད། ༡༢ གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པས་དེ་ཡློད་པར་ལ་བ། ─ དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཤི་ནས་ཡློད་ཡང་མ་ཡིན་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན། སྟེ་མང་འདས་ལ་བརེན་པ་བཞི་

དང་། ༡༣ ལུས་དང་གང་ཟག་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་སུ་གྱུར་པས་སློག་གཉིས་རས་གཅིག་ཏུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལ་བ། ─ སློག་དེ་ལུས་དེ་ཡིན། ༡༤ དེ་གཉིས་རས་ཐ་དད་དུ་ལ་བ། ─ སློག་ཀང་གཞན་ལ་

ལུས་ཀང་གཞན། སྟེ་བཅུ་བཞི་ཡློད་པའི་ཕིར་རློ། 

ལུང་མ་བསྟན་གི་ཞྭ་གློས། མི་རིགས་སློ་སློའི་ལུགས་སློལ་དང་མ་མཐུན་པའི་ཞྭ་མློ་དང་གློན་ཆས། 

ལུང་བསྟན་པ་བཞི། རྣམ་སྨིན་སྐྱེས། ཐ་མལ་བར་འདུག་པ། མངློན་པར་འདུ་བེད་པ་ལས་བྱུང་བའི་

སྤློད་ལམ་པ། བཟློའི་གནས་པ་སྤྲུལ་སེམས་སློ།། 

ལུང་མ་བསྟན་པའི་ཆློས། དགེ་བའི་ལས་དང་། མི་དགེ་བའི་ལས་གང་གི་ཕློགས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་

གཉིད་ཉལ་བ་ལ་བུའི་མིང་སྟེ། སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་

ཚིག་དློན་ཉི་མ་ལས། དེ་ལ་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་ནི་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་ལུང་དུ་བསྟན་པ་རྒྱུ་

འདི་ལ་འབས་བུ་འདི་འབྱུང་གི་ངེས་པ་ཅན་ཏེ་རྒྱུ་དགེ་བ་སྤད་པ་ལས་འབས་བུ་བདེ་བར་

འབྱུང་། རྒྱུ་མི་དགེ་བ་སྤད་པ་ལས་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་འབྱུང་བར་གསུངས་སློ།། ལུང་དུ་མ་

བསྟན་པ་ནི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ལས་ལ་བ་དགློས་སློ།། ཞེས་གསུངས་

པ་ལར་དང་། ལུང་མ་བསྟན་པའི་ཆློས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཏུ་ས་རབས་པ་རྣམས་ཀིས་གཉིད་ཉལ་བ་

དང་། ཕག་པ་ཁིས་དེད་པའི་ཚེ་བློས་ནས་མཆློད་རེན་ལ་བསྐློར་བ་བས་པ་ལ་བུ་བས་པ་སྣང་། 

ལུང་མ་བསྟན་ཟུང་། བསྒིབས་མ་བསྒིབས། 

ལུང་མ་མློ། འདུལ་བའི་སེ་སྣློད་ཀི་གས་ཤིག 

ལུང་མང་པློ་བགང་བ། ལ་བ་ཅི་རིགས་ཤིག་བསྒྲུབ་ཆེད་དུ་ལུང་དང་རྒྱུ་མཚན་མང་པློ་དྲངས་པ། 

ལུང་མིག ལག་པ་འཇུ་སའི་ཨ་ལློང་། 

ལུང་མེན་བག་ཕུག ཀྲུང་གློའི་བག་ཕུག་སྒྱུ་རལ་ནང་གི་ནློར་མཛོད་ཆེན་པློ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་

ཡིན། དེ་ནི་ཧློ་ནན་ཞིང་ཆེན་ལློ་ཡཱང་གློང་ཁེར་གི་ལྷློ་འགམ་ལུང་མེན་ས་ཁུལ་དུ་གནས་ཡློད། 

ལུང་མེན་བག་ཕུག་ནི་བག་ཕུག་བསྐྲུན་པའི་རེས་སུ་མུ་མཐུད་དེ་བསྐྲུན་པ་ཞིག་སྟེ། སྤི་ལློ་

༤༩༣ལློའི་སྟློན་དུས་སུ་ཝེ་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཝུན་ཏི་སྐབས་སུ་བཞེངས་པར་གགས། 

ལུང་མཚེ་སགས་ཁང་། མིང་གཞན་ཨློ་རྒྱན་གསང་སགས་བསྟན་རྒྱས་འཇིགས་བལ་གིང་ཞེས་

ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་ནང་བློ་མགློ་དགེ་བསྙེན་ལུ་གུ་དང་། ཨ་མཆློད་ལློ་ཡུས། སགས་འཆང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཟུར་དགེ་སློགས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷློ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆབ་ཆབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལུང་ཙམ་འཛིན་པ། དློན་གི་སྙིང་པློ་མ་རློགས་པར་ཚིག་གི་ཆ་ཙམ་གཞིར་འཛིན་པ། 

ལུང་འཛིན་ཁུག་པ། དཔུང་ཚིགས་ནས་གེན་དུ་ཆག་གང་སར་གནས་པའི་གློ་བུ་རའི་མིག་དང་

འབེལ་བའི་ར་ཞིག 

ལུང་འཛིན་རིང་ལུགས། རང་ཤེད་རིང་ལུགས་ཀི་ངློ་བློ་མཚོན་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། རིགས་པའི་གཞུང་

ལུགས་དང་དློན་དངློས་ཁ་བལ་བ་དང་། གནས་ཚུལ་དངློས་ཀི་འགྱུར་བ་དང་འཕེལ་རྒྱས་ལ་

དབེ་ཞིབ་ལ་མི་བེད་པ། འགལ་བའི་དམིགས་བསལ་གི་རང་བཞིན་ལ་དབེ་ཞིབ་མི་བེད་པ། 

གཟུགས་འདས་རིག་པའི་ལ་ཚུལ་བཟུང་ནས་མར་ཁེ་སི་ལེ་ཉིན་རིང་ལུགས་དེ་རེངས་པློར་

གྱུར་པའི་ཤིན་ཏུ་མཐློང་ནས་ག་ས་གར་ཞྭ་དཔེ་ལྷམ་འགེབས་བེད་པ་བཅས་ཤིག་ཡིན། 

ལུང་ཞུ་བ། ① འདུལ་བ་ལུང་ས་ེབཞའི་ིཡ་གལ་ཞགི ② བཀའ་ལུང་ཞུ་བ། ③ མ་འློངས་ལུང་བསྟན་འདྲ་ིབ། 

ལུང་གཞི། འདུལ་བ་ལུང་སེ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་འདི་ལ་ཤློ་ལློ་ཀ་སུམ་ཁི་ཉིས་སྟློང་བདུན་བརྒྱ་སྟེ། 

བམ་པློ་བརྒྱ་ར་དགུ་ཚང་བ་དེ་ལློ་ཙཱ་བ་དཔལ་བརེགས་ཀིས་བསྒྱུར། 

ལུང་གཞུང་། ལུང་པའ་ིགཞུང་། སིབ་ལུང་གཞུང་ནང་ག་ིཤུག་པ་དེ། ར་ིཆེན་པློའ་ིརྒྱན་དུ་རྣམ་པར་མཛེས། 

ལུང་གཞུང་བ་མ་ཞུ་བ། འདུལ་བ་ལུང་སེ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་ཚང་བ། 

ལློ་ཙཱ་བ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གིས་བསྒྱུར། 

ལུང་བཞི། ལུང་སེ་བཞིའི་བསྡུས་མིང་། 

ལུང་བཟང་རི་ཁློད། དགའ་ལན་བང་ཆུབ་འཕེལ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་

ཆུ་ཕློ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༧༢༢ལློར་ལུང་བཟང་དབློན་ཆུང་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་བློ་བཟང་བསམ་གཏན་ནས་

གསར་དུ་བཏབ་མཛད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

མཛོ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལུང་གཡློན་ཐང་རི་ཁློད། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལློ་རབས་ཉི་ཤུ་པར་འཇིགས་མེད་བསྟན་ཆློས་རྒྱ་

མཚོས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རློང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལུང་ར་ཆེན་མློ། ས་ཆའི་མིང་། ལྷློ་ཁ་གཉལ་སློད་རབ་གློང་ཞེས་པར་སེ་སྣློད་འཛིན་པ་དུ་མས་ཆློས་

གསུངས་པས་རེས་སུ་ས་ཆ་དེ་ལ་ལུང་ར་ཆེན་མློར་གགས་པར་བྱུང་། 

ལུང་རིགས། དཔེ་ཆའི་ལུང་དང་རློག་དཔྱློད་ཀི་རིགས་པ། ལུང་རིགས་གཉིས་ཀི་སློ་ནས་སྒྲུབ་པ། 

ལུང་རིགས་མན་ངག ལག་ལེན་བ་ཐབས་ཏེ། རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་གཞུང་དློན་ལག་ལེན་

དངློས་སྐྱེལ་ཐབས་ལ་ཟེར། 

ལུང་རིགས་སྨ་བ། ལུང་ནི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅློས། རིགས་པ་ནི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག ལུང་དང་

རིགས་པ་ལ་བརེན་ནས་གསུང་རབ་ཀི་དགློངས་པ་སྨ་བར་བེད་པའམ་དགློངས་དློན་གཏན་ཕབ་

པས་ན་ལུང་རིགས་སྨ་བ། 

ལུང་རིང་པློ། མདློ་སེ་ལུང་སེ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག

ལུང་ལས། གཟེངས་བསྟློད་ཀི་བཀའ་ཡིག་དང་གློ་གནས། 

ལུང་སིལ་བུ། ལུང་ཕན་ཚེགས་དང་དློན་གཅིག 

ལུང་ཧྲན་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་སློན་རྨ་ལྷློ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལུད། ① ཞིང་ས་འདུལ་བེད་ཀི་རས། ② ལུས་ནས་ཐློན་པའི་བེ་སྣབས་སློགས། སྨར་ལུད། སྐྱ་ལུད། 

འློག་ལུད། ས་ལུད། ལུད་སྦློར་བ། ལུད་འཐུ་བ། ལུད་གསློག་པ། ལུད་རྒྱབ་པ། ལུད་གསློས་

རྒྱབ་པ། ལུད་བསེས་རྒྱབ་པ། ཆུ་ལུད་འཛོམས་པློ། 

ལུད་ཁུ། ལུད་ཀི་ཁུ་བ། 

ལུད་སྒ། ལུད་པ་བསལ་བའི་སྒའམ་གློ་སངས་རྒྱབ་པའི་སྒ། 

ལུད་དློང་། ལུད་འཇློག་སའི་ས་དློང་། 

ལུད་འདྲེན་འུ་ལག སར་ཞིང་བན་གིས་ག་ཕློགས་མེད་པར་མངའ་བདག་གི་ཞིང་ཁར་ལུད་སྐྱེལ་

འདྲེན་བེད་དགློས་པའི་ཁལ་ཞིག 

ལུད་པ། ① འཕྱུར་བ། འློ་མ་ཁློལ་ཏེ་ཕིར་ལུད་པ། མཚོ་ལུད་པ། གཙང་ཆུ་རྒྱས་ནས་ལུད་པ། ② 



  1676  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློ་བའི་ར་སྦུག་ལས་བྱུང་བའི་ཆུ་ཁམས་ཀི་སྙིགས་མ་ཁ་སྣའི་ལམ་ནས་ཕིར་ལུད་པའི་བེ་

སྣབས། ལུད་པ་གཡུགས་པ། ལུད་པ་འཕེན་པ། 

ལུད་པ་རྒྱུན་འགལ། ལུག་པ་དང་དློན་གཅིག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་

སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་overflow ཟེར། 

ལུད་པ་སློ་རློབ། སློ་ནག་སློགས་འདྲེས་ཤིང་མདློག་གསལ་པློ་མེད་པའི་ལུད་པའི་མིང་སྟེ། རེ་ཟུར་

མཁར་བ་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེས་མཛད་པའི་མན་ངག་བེ་བ་རིང་བསེལ་ལས། ལུད་པ་སློ་རློབ་ནི། 

སློ་ལ་ནག་པ་སློགས་འདྲེས་པའི་ལུད་པ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལུད་པ་ཤེལ་རུལ། ལུད་པའི་མདློག་གསལ་པློར་མི་འབེད་པ་ཤ་རུལ་གི་ཁུལ་བ་ལར་ལ་ཟེར་ཞེས་

བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་དཀའ་འགེལ་ལས་གསུངས། 

ལུད་ཕུང་། ལུད་ཀི་ཕུང་པློ། 

ལུད་ཕློར། ཁ་ལུད་གཡུག་སའི་སྣློད་སྤད། 

ལུད་འབུ། ལུད་ཀི་ནང་གི་འབུ། 

ལུད་སྦློར། ཞིང་ལུད་ཀི་སྦློར་བ། 

ལུད་སྦློར་བ། ① སྨར་ལུད་དང་སྐྱ་ལུད་མཉམ་དུ་བསེ་བ། ② ཞིང་ལ་ལུད་སྦློར་བ། ③ ཞིང་ལུད་

གསར་དུ་བཟློ་བ། 

ལུད་རས། རས་སྦློར་ག་ིཐབས་ལ་བརེན་ནས་ལས་པའ་ིས་ཞིང་གཤིན་པློར་སྒྱུར་བེད་ཀ་ིརས་ཀ་ིསྤ་ིམིང་། 

ལུད་ར། ལུད་འཇློག་སའི་ར་བ། 

ལུད་རའི་འཁློལ་འཛིན། སར་སྨློན་ལམ་ཚུགས་དུས་ལྷ་སའི་མི་དམངས་ཀི་ཁིམ་ཕི་ནང་དུ་མི་

ཕྱུགས་ཀི་བཙོག་ལུད་སར་རྒྱུན་ལར་གསློག་འཇློག་བས་འཐུས་ཚོགས་ཆེན་ཞལ་ངློར་

དགློངས་པ་ཞུས་པའི་འཁློལ་འཛིན། 

ལུད་ད། ལྷ་ཞིག 

ལུན་པློ་ལང་། ཧློ་ལན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་དངློས་ཡློད་རིང་ལུགས་ཀི་རི་མློ་མཁས་ཅན་ཞིག་

ཡིན། ཁློང་གི་མི་ཚེ་ཧྲིལ་པློར་སྣུམ་ཚོན་རི་མློ་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་དང་རུལ་ཟས་བརློས་རིས་སུམ་བརྒྱ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལྷག་ཙམ་བཅས་བིས་ཡློད། བརམ་བ་ད་ེདག་ག་ིབརློད་བ་མང་ཆ་ེབ་གློང་མ་ིདང་། འཁམས་པློ། ཞིང་

པ་སློགས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེས་བས་པ་མཚོན། ཁློང་ག་ིཚབ་བེད་བརམ་བའ་ིགས་སུ་ཁབ་

རྨློག་གློན་པའི་མི་ཞེས་པ་དང་ང་འདྲ་མའི་སྣང་བརན་ཞེས་པ་སློགས་ཡློད། 

ལུམ་སྐམ། རློང་པའི་ས་ཁུལ་དུ་ཡུང་མ་རྡློག་བཅློས་བས་པ་དེ་ཤིང་ཐུར་དང་། ཡང་ན་སྐུད་པ་ལ་

ཕེང་བ་ལར་བརྒྱུ།

ལུམ་པ། ལྷློ་ཁའི་ཡུལ་ཞིག 

ལུམ་པའི་ལྷ་ཁང་། ལྷ་ཁང་འདི་སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། མཁས་པ་ལེའུའི་ཆློས་

འབྱུང་ཁྱུང་པློ་སློ་རིང་པློས་ཧློར་གི་དམག་དཔློན་བས་པའི་སིག་སྦློངས་སུ་སྟློད་ལུང་ལུམ་པའི་

ལྷ་ཁང་བཞེངས་ཞེས་གསལ་བློར་བསྟན། མང་ཚོགས་ཀི་ངག་རྒྱུན་ལར་ན། སྟློད་ལུང་ལུམ་པ་

ཟམ་པའི་ཤར་ངློས་བག་ཟུར་སྟེང་ལ་རིག་ཤུལ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ལུམ་པ་ལྷ་ཁང་གི་ཤུལ་རེད་

ཟེར་ཡང་། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པ་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༩༨༧ལློར་གུ་རུམ་ཆུས་གནས་ཡུལ་གི་

བང་ངློས་སུ་རྒས་གསློ་ཁང་གསར་སྐྲུན་གི་རིག་རྨང་འདྲུ་སྐབས་ས་འློག་ནས་སཙྪ་དང་། རིག་

ཤུལ། རིང་ཚད་སྤི་ཁེ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་ཡློད་པའི་རྡློ་རིང་ཟུར་བརྒྱད་མ་གཉིས་དློན་འདུག་པ་རྡློ་

རིང་དེ་ད་ལ་མཚུར་ཕུ་དགློན་པར་ཡློད། 

ལུམ་བི་ནི། རྒྱ་གར་གི་གནས་ཆེན་ཞིག་སྟེ་མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆློས་འཕེལ་གིས། གློ་རག་

པུར་ནས་རེལ་ལི་ཞུགས་ནས་ནའློ་ཏན་བ་དང་དེ་ནས་མལ་ལེ་བདུན་བརྒྱད་ཙམ་སློང་བས་

ལུམ་བི་ནི་ལ་སེབས། དེང་སང་མིང་ལ་རུ་མན་དི་ཞེས་ཟེར། དེ་ནི་སྟློན་པ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་

གནས་ཡིན་ཅིང་། དེར་སྒྱུ་འཕྲུལ་མའི་སྐུ་བརན་དང་ཆློས་རྒྱལ་མ་ངན་མེད་ཀི་རྡློ་རིང་ལ་རྒྱལ་

པློ་ཁི་ལློ་ཉེར་གཅིག་པར་ཕློགས་དེར་སེབས་ནས་ཕློགས་འདིར་སངས་རྒྱས་འཁྲུངས་སློ་ཞེས་

རྡློ་རིང་བསངས་པ་ཡིན་བ་བའི་ཡི་གེ་ཅན་ཡློད། ལུམ་བི་ནིའི་ནུབ་ཕློགས་མལ་ལེ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་

ན་ཀཔིལ་བསྟུ་ཞེས་པ་སེར་སྐྱའི་གློང་ཁེར་མལ་གི་ཤུལ་ཡློད་ཅིང་དེང་སང་གི་མིང་ལ་ཏི་ལློ་ར་

ཀློ་ཊི་ཟེར། དེ་ནས་མལ་ལེ་གཅིག་ཙམ་ན་དིག་ལི་ཝ་བ་བར་སངས་རྒྱས་འཁློར་བ་འཇིག་གི་

ཁློན་པ་སློན་གི་ཁ་བང་བཏབ་པ་ཡློད་ཅེས་གསུངས་སློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལུམ་བིའ་ིཚལ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་འཁྲུངས་སའ་ིགནས་ཏ་ེད་ལ་བལ་ཡུལ་ག་ིཁློངས་སུ་གཏློགས། 

ལུམ་འབུ། རློང་པའི་ས་ཁུལ་དུ་ཡུང་རྡློག་བཙོས་བས་པའི་བཟའ་ཆས་ཤིག་གི་མིང་། 

ལུམྦི་ནི། ལུམ་བིའི་ཚལ་དང་དློན་གཅིག 

ལུམྦི་ནིའི་ནགས། བལ་ཡུལ་གི་ལྷློ་ཕློགས་ལུམ་བི་ནིའི་ཚལ་ཞེས་ཤཱཀ་མུ་ནེའི་ཡབ་ཀི་ཕློ་བང་དང་

ཉེ་སར་སྐྱེད་ཚལ་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་མིང་། 

ལུམ་ལུམ། གེན་དུ་འཕྱུར་སྟངས་ཤིག ཆུ་ལུམ་ལུམ་དུ་འཁློལ། ཆུ་མིག་ནས་ཆུ་རྒྱུན་ལུམ་ལུམ་དུ་

རྡློལ། མིག་ལུམ་ལུམ་དུ་གཏློང་བ། དུ་བ་ནག་པློ་ལུམ་ལུམ་དུ་འཕྱུར། 

ལུམས། སྨན་ལུམས་ནི་ལག་ལེན་བདེ་ཞིང་ཕན་ནུས་ཆེ་བའི་གསློ་ཐབས་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་སྨན་

ལུམས་ཀིས་ཕན་པའི་ནད་རིགས་ནི། ར་དཀར་གིས་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་ཡན་ལག་རེངས་པ་

དང་། འཁུམས་པ་དང་། ཞ་བ། འབས། ལྷློག་པ། རྨ་རིང་། རྨ་གསར། སྐྲངས་པ། རླུང་ཚབས། 

རེད་པ་སྒུར་བ། ཤ་རུས་ལ་ཆུ་སེར་གཡློས་པ། ཁད་པར་དུ་རླུང་ནད་ཀི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་

བསགས་པ་ཡིན་ནློ།

 ལུམས་མི་རུང་བའི་ནད་གཞི་ནི། རིམས་ནད་དང་། འཁྲུ་བ། ཚ་བ་རྒྱས་པ། སྐྱ་རྦབ། ཉམ་ཆུང་བ་

སྟེ་ལུས་ཤུགས་ཞན་པ། དང་ག་འགག་པ་རྣམས་དང་། གནས་ཀི་སློ་ནས་བཅིངས་ལུམས་མི་

རུང་བ་ནི། མིག་དང་། མཁུར་ཚོས་དང་། རིང་པའི་དྲེག་པ་གཉིས་བཅས་བཞི་དང་། རླིག་པ། 

ལློ་བ། སྙིང་གའི་གནས་རྣམས་སུ་མི་རུང་ངློ་། འློན་ཀང་ཆུ་ལུམས་དང་རླངས་ལུམས་སློགས་

ལ་འཛེམ་མི་དགློས། ༡ ཆུ་ལུམས་ནི། སྤིར་ལུམས་ལ་ཚ་སེལ་གི་ལུམས་དང་གང་སེལ་གི་

ལུམས་སློགས་ནད་གསེས་ཀི་དབེ་བ་མང་ཙམ་ཡློད་ཀང་། ནད་རིགས་ཀུན་ལ་ཕན་པ་བདུད་

རི་ལྔའི་ལུམས་ནི། བ་ལུས་ལྤགས་པ་མཉེན་པར་བེད། ། འློམ་བུས་རུས་པའི་དུག་རྣམས་

འདློན། །མཚེ་ཡིས་ལུས་ཟུངས་བརས་པར་བེད། ། མཁན་སྐྱས་ལུས་ཀི་འབྱུང་བ་འདུལ། །ཤུག་

པས་ཡློན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར། སུར་དཀར། འློམ་བུ། བག་མཚེ། མཁན་

པ་གསེར་མགློ། ཤུག་པ་ཚེར་མ་ཅན་ནམ་ཤུག་པ་ས་མའི་འབས་བུ་གང་རུང་བཅས་རླློན་

བཏུས་བས་པ་སློ་སློར་ཁློལ་བུར་བརྡུངས་པ་རྒྱ་མ་གང་རེ་བས་པ་དེ་ལ། ར་བ་ལྔ་པློ་ཧྲློབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

བརྡུངས་བས་པ་སང་ལྔ་རེ་བསྣན། དེ་ཐམས་ཅད་སྣློད་ཆེན་པློ་ལ་ཆུ་མང་ཙམ་བླུག་པའི་ནང་དུ་

བུལ་ཏློག་སང་ལྔ་བཏབ་སྟེ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་བསྐློལ། ཁུ་བ་ཐློན་པ་དང་ཕབ་ཕེ་རྒྱ་ཕེད་ཙམ་

བཏབ་སྟེ། སྟན་དང་ཁེབ་བཅས་དྲློ་སར་ཞག་གསུམ་བསྙལ། དེ་ནས་ཁྲུས་གཞློང་ཆེན་པློའི་ནང་

དུ་ཆུ་ཚ་པློ་ལུས་ནུབ་ཙམ་བླུག་པ་དེའི་ནང་སྨན་བཏབ་སྟེ་དྲློད་འཇམ་ཙམ་ལ་ཞུགས། མགློ་མ་

གཏློགས་སྣློད་བཅས་ཉལ་གཟན་དང་ཁེབས་མ་སློགས་ཀིས་དཀྲིས་ལ་རླངས་པ་མ་ཤློར་བར་

བས་སྐར་མ་བཞི་བཅུ་ནས་ལྔ་བཅུའི་བར་ཉལ་དགློས།

 ཡང་ན། བདུད་རི་ལྔ་པློ་ཞིབ་བརྡུངས་ཕེ་མ་སློ་སློ་ཆ་མཉམ་པ་སྣློད་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་བླུག དེ་མཉམ་

ནས་སློན་ཕུལ་གང་ཙམ་དང་བུལ་ཏློག་བཏབ། ཆུ་རང་ནུབ་ཙམ་བླུག་ལ་བསྐློལ། ཆུ་ཡང་ཡང་

གསབ་ཅིང་ཁུ་བ་རང་ཐིམ་སློང་དུས་ཕློག་ནས་གང་བཅུག དྲློད་ཡློད་ཙམ་དུས་ཆང་ཕབ་བཏབ་

ཅིང་ཞག་གསུམ་ལ་ཆང་བསྙལ་བ་ལར་བ། སྨན་སློབ་སྒ་དང་ཆང་དྲི་བཅས་བྱུང་ན་ཁ་ཕེ། དེའི་

ནང་དུ་ནད་སྤིའི་ཁ་ཚར་ལ་ར་བ་ལྔ་ཁློལ་བརྡུངས་བས་པ་དང་། ར་དཀར་ལ་ག་རི་ཁློ་དློ་ཙམ། 

ཆུ་སེར་ཅན་ལ་མུ་ཟི་ཐུན་གཅིག་བཏབ། གློང་གི་སྨན་ཆང་དང་དུས་མཚུངས་སུ་འབྲུ་ཆང་ཞིག་

ཀང་བཙོས་ལ་བསྙལ་བ་དེ་ལ་ཆུ་བརྒྱབ་ནས་བཙགས་པ་དེ་བསྐློལ་ནས་ཕློག་སྟེ་ཁ་བཅད་ནས་

ཅུང་ཟད་བཞག དེ་ནས་སྨན་ཆང་དང་མཉམ་དུ་བླུག་པ་དེ་སྙིགས་མ་རྣམས་ཟུར་དུ་བཏློན། ཁུ་

བ་དེ་ཁྲུས་གཞློང་ནང་གི་ཆུ་ཚན་དང་མཉམ་དུ་ཅུང་ཟད་རེ་བསེས་པ་དེའི་ནང་དུ་ནད་པ་ཞུགས། 

རླངས་པ་མི་འཆློལ་བ་གློང་ལར་བ། དེ་ལར་མུ་མཐུད་ནས་ཉིན་བདུན་དང་། ཉིན་རེ་ལ་ཐེངས་

གཉིས་རེ་བ་དགློས། ཁག་དང་བད་ཀན་སློགས་སྟློད་དུ་འཕྱུར་སྙམ་བྱུང་ན་གསེར་ཐང་བཅློ་

བརྒྱད། ཨ་གར་སློ་ལྔ་སློགས་རིག་པས་དཔྱད་ལ་བཏང་། མཚམས་སུ་ཤ་གསར་དང་ཕེ་ཐུག་

སློགས་དྲློད་བཅུད་ཅན་གི་ཟས་ཀང་ཁམས་དང་བསྟུན་ནས་བཏང་། ལུམས་མཚམས་འཇློག་

སྐབས་ཕེ་འཕུར་གི་བྱུག་པ་བ། ཆུ་ལུམས་ཀི་རིགས་འདི་དག་དབུས་གཙང་ན་དར་ཁབ་ཆེ།

 ༢ རླངས་ལུམས། ཁམས་ཕློགས་སུ་གཙོ་བློ་རླངས་ལུམས་དར་སློལ་ཆེ། རླངས་ལུམས་གི་

སྨན་རས་དང་ལས་སྣློན་གློང་དུ་མཚུངས་ལ། ལུམས་བ་ཚུལ་ལ་ཁང་ཆུང་སྟེང་འློག་གཉིས་

བརེགས་ཅན་ཞིག་བ། འློག་ཁང་དུ་མེ་ལྕེ་དང་དུ་བ་མི་མཐློང་བའི་འཕྲུལ་ཐབ་ཞིག་བཅའ། སྟེང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དུ་ལྕགས་སྣློད་ཆེན་པློ་ཞིག་གི་ནང་དུ་སྨན་ཆུ་རྣམས་བསྐློལ། དེའི་ཁ་ཤིང་ལེབ་ཚགས་ཅན་

གིས་བཅད། དེའི་སྟེང་དུ་སེན་ནེ་སློགས་ཤིང་འཚུ་ཁློད་སྙློམ་པློར་གཏིང་པའི་ཐློག་ཏུ་ནད་པ་དེ། 

མགློ་མ་གཏློགས་པར་ལུས་ཡློངས་ཉལ་ཐུལ་གིས་ལེགས་པར་གཡློག་ནས་དུས་ཚོད་སྐར་མ་

༤༠ཙམ་ཉལ་དགློས་པ་ཞིག་ཡིན། 

 ༣ བཅིངས་ལུམས་ནི། ཚ་སེལ་གི་ལུམས་དང་གང་སེལ་གི་ལུམས་གང་ཡིན་སློ་སློའི་གཉེན་

པློའི་སྨན་རྣམས་བསློམས་པ་རྒྱ་མ་དློ་ཙམ་ཆུའི་ནང་དུ་བླུག་ལ་བུལ་ཏློག་ཅུང་ཟད་བཏབ་ཏེ་

བཙོས་པའི་ཁུ་བ་སྨན་ལ་ཐིམ་ལ་ཁད་ཙམ་དུས་ཕློག་དེ་ལ་ནས་རྒྱ་མ་གང་ཙམ་བཙོས་པའི་

ཆན་དང་མཉམ་དུ་བསེ། ཕབ་སང་གང་ཙམ་བཏབ་ནས་ཞག་གསུམ་བསྙལ། ཆང་ལར་ལངས་

ནས་སྐྱུར་མནམ་ལྦུ་བ་སིབ་སིབ་དུས། ཚགས་རས་ཀིས་བཟློས་པའི་རས་ཁུག་འབློལ་རྒྱུ་ཅན་

ཞིག་བ། འབློལ་རྒྱུ་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་སྨན་གིས་བཀང་སྟེ། ར་རྒྱུས་སློགས་གང་ལ་ན་བའི་

གནས་དེར་དཀྲི། ཞག་རེའི་མཚམས་སུ་དཀྲི་འབློལ་བརེ་ཞིང་ཞག་གངས་འགའ་ཤས་བ། དཀྲི་

འབློལ་གི་དབིབས་དང་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད་རྣམས་བཅིངས་ལུམས་བ་ཡུལ་གི་གནས་དང་བསྟུན་

དགློས། བཅིངས་ལུམས་ཀུན་ལ་དེ་ལར་ཤེས་པར་བ།

ལུས། ① ལུས་ཀི་གདགས་གཞི་ནི། སློག་ཆགས་སྤིའི་ཤ་ཁག་གི་ཕུང་པློའི་གཟུགས་འདི་ཡིན་ལ། 

འདིའི་རྒྱུ་ནི་ར་བ་ས་རྡུལ་དང་། ཆུ་རྡུལ། མེ་རྡུལ། རླུང་རྡུལ་བཅས་རྡུལ་ཕན་བཞི་ནང་གསེས་

ཀེ་དབེ་བ་གངས་མེད་པ་དེ་དག་རག་པར་གྱུར་པའི་ཚེ། ཟས་བཅུད་ཀི་དྭངས་མ་དང་། ཤ། ཁག 

ཚིལ། རུས་པ། རང་མར། ཁུ་བ་བཅས་ལུས་ཟུངས་བདུན་དང་། དེ་དག་ལ་བེད་ལས་ཀི་ནུས་

པར་འབིན་པའི་རླུང་སྟེ་དབུགས་དང་། མཁིས་པ་སྟེ་དྲློད། བད་ཀན་ཏེ་བརླན་བཤེར་ཆུའི་

ཁམས་བཅས་ཉེས་པ་གསུམ། གཤང་བ་དང་། གཅིན་པ། རྔུལ་བཅས་དྲི་མ་གསུམ་བཅས་

འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཞིག་གློ། ② ནག་རིས་པས་བརག་བའི་སློག་ལུས་དབང་ཐང་གསུམ་

གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཤིང་མེ་ས་ལྕགས་ཆུ་ལྔའློ།། ③ གིང་ཕན་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤར་ལུས་

འཕགས་གིང་གི་གིང་ཕན་ལྷློ་མ། 

ལུས་ཀུན་སྐམ་པའི་རླུང་ནད། རླུང་ནད་ར་དང་རྒྱུས་པའི་ནང་ཞུགས་པ་ཞིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལུས་ཀི་རེག་བ་ཉམས་ཤིང་ཤ་སྐམ་པློར་འགྱུར་བ་ཞིག 

ལུས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད། ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གི་ནང་གསེས། རེན་གི་ཆ་ནས་ལུས་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་སྐྱེ་ཞིང་ལུས་རེག་བ་ལ་མཆློད་པའི་སློར་གྱུར་པ་ལུས་ཀི་དབང་པློའ ློ།། 

ལུས་ཀི་ཁམས། འདིར་ཁམས་ཞེས་པ་རིགས་ཀི་དློན་ཡིན་པས་ལུས་ཀི་ཁམས་ནི་ལུས་ཀི་དབང་

པློའི་རིགས་སུ་གཏློགས་པའི་དློན། 

ལུས་ཀི་སྒློམ། ལུས་ཀི་རུས་གཞིའམ་ལུས་པློ་སྒློམ་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། 

ལུས་ཀི་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༩༡༩ལློར་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་སློན་རྨ་

ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལུས་ཀི་ངལ་སྩློལ། གཙོ་བློ་རང་གི་ལུས་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་ཐློན་སྐྱེད་ངལ་རློལ་བེད་པ། 

ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་ལྔ། ལུས་ཀི་ཡན་ལག་ལྔ་དང་འདྲ། 

ལུས་ཀི་ཉམས་སྟློབས། གཟུགས་པློའི་དབིབས། ལུས་ཀི་ཉམས་སྟློབས་ཆེ་ཞིང་བརིད་པ། 

ལུས་ཀི་གཉན་ས། གཟུགས་པློའི་གནད་ཆེ་ས། 

ལུས་ཀི་ཐ་མ། སིད་པ་ཐ་མ། 

ལུས་ཀི་དློན་ལྔ། གློ་བ་དང་། སྙིང་། མཁལ་མ། མཚེར་པ། མཆིན་པ་སྟེ་ལྔ། 

ལུས་ཀི་དྲི་མ་འབྱུང་བའི་སློ་བུ་ག་དགུ། མིག སྣ། རྣ་བ་གཉིས་རེ། ཁ། འློག་སློ་གཉིས། 

ལུས་ཀི་རྣམ་པ་གསུམ། ཚིགས་བཅད་དང་། ཚིག་ལྷུག སེལ་མ་གསུམ། 

ལུས་ཀི་རྣམ་པར་རིག་བེད། སེམས་ཀི་དབང་གིས་ལུས་དེ་དང་དེ་ལར་གནས་པ་སྟེ། འགློ་བ་དང་

སློག་གཅློད་པ་ལ་བུའློ།། 

ལུས་ཀི་རྣམ་ཤེས། ལུས་དབང་ལ་བརེན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ། 

ལུས་ཀི་སྣློད་དྲུག ཕློ་བ། རྒྱུ་མ། ལློང་ཀ གཉེ་མ། ལྒང་པ། མཁིས་པ་རྣམས་སློ།། 

ལུས་ཀི་གནས་ལྔ། དཔྲལ་བ་དང་། ལག་མཐིལ་གཉིས། པུས་མློ་གཉིས་ཏེ་ལྔ། ཡང་སྤི་པློ་དང་། 

མགིན་པ། སྙིང་ག ལེ་བ། གསང་གནས་སློ།། 

ལུས་ཀི་དབང་མངློན། དབང་མངློན་ལྔའི་ནང་གསེས། རང་གི་བདག་རྐྱེན་ལུས་ཀི་དབང་པློ་ལས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བྱུང་ཞིང་རློག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་གཞན་རིག་དཔེར་ན། གང་རེག་བ་མློང་བའི་ཤེས་པ་ལ་བུའློ།། 

ལུས་ཀི་དབང་པློ། དབང་པློ་ལྔའི་ནང་གསེས། རང་འབས་ལུས་ཀི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་རེན་ནམ་

བདག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་གཟུགས་ཅན་དྭངས་པ། དབིབས་བ་རེག་ན་

འཇམ་པའི་སྤུ་ལ་བུའློ།། 

ལུས་ཀི་དབང་པློ་ལྔ། མིག རྣ་བ། སྣ། ལྕེ། ལུས་ཏེ་དབང་པློ་ལྔའློ།། 

ལུས་ཀི་དབང་པློ་གཟུགས་ཅན། ནང་དློན་བེམ་པློ་གང་ཞིག ལུས་ཀི་དབང་ཤེས་ཀི་བདག་རྐྱེན་དུ་

རུང་བ་སྟེ། ལུས་ཀིས་ཡུལ་ལ་འཇུག་དུས་ཀི་ལུས་དབང་ལ་བུ་རེན་བཅས་ཀི་དབང་པློ་

གཟུགས་ཅན་དང་། ལུས་ཀིས་ཡུལ་ལ་མི་འཇུག་དུས་ཀི་ལུས་དབང་ལ་བུ་དེ་མཚུངས་ཀི་

དབང་པློ་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ཡིན་ནློ།། 

ལུས་ཀི་འབྱུང་བ་བཞི། ལུས་ཀི་ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་ཁམས་བཞི། 

ལུས་ཀི་མི་དགེ་བ་གསུམ། ༡ སློག་གཅློད་པ། ༢ མ་བིན་པར་ལེན་པ། ༣ ལློག་གཡེམ་བཅས་

གསུམ་ཡིན། དེ་ཡང་སློག་གཅློད་པས་གཞན་གི་སློག་ལ་གནློད་ཅིང་འདིའི་འབས་བུ་རང་ཉིད་

ཚེ་ཐུང་དུ་འགློ། མ་བིན་པ་ལེན་གིས་གཞན་གི་ལློངས་སྤློད་ལ་གནློད་ཅིང་དེའི་འབས་བུ་རང་

ཉིད་དབུལ་འགློ། ལློག་གཡེམ་གིས་གཞན་གི་མཛའ་མཐུན་ལ་གནློད་ཅིང་། དེའི་འབས་བུར་

རང་ཉིད་ཆུང་མ་གཞན་གིས་ཕློགས་པར་བེད་པ་བཅས་ཞིབ་པརམངློན་པ་ཀུན་བཏུས་དང་

མངློན་པ་མཛོད་གཉིས་སུ་གསལ། 

ལུས་ཀི་མི་གཙང་བའི་རས་སློ་དྲུག རང་གི་ལུས་འདི་མི་གཙང་བའི་རས་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་གིས་གང་

བའི་གངས་ནི། ཡུམ་ལས། ལུས་འདི་ལ། ༡ སྐྲ་དང་། ༢ སྤུ། ༣ སེན་མློ། ༤ པགས་པ། ༥ 

གློགས་པ། ༦ ཤ ༧ ཆུ་བ། ༨ ཁག ༩ རུས་པ། ༡༠ རང་། ༡༡ སྙིང་། ༡༢ མཁལ་མ། ༡༣ 

མཆིན་པ། ༤ གློ་བ། ༡༥ མཚེར་པ། ༡༦ ལློང་ཀ ༡༧ རྒྱུ་མ། ༡༨གཉེ་མ། ༩ ནང་ཁློལ། ༢༠ 

གཅིན། ༢༡ ཕི་ས། ༢༢ མཆི་མ། ༢༣ རྔུལ། ༢༤ ཚིལ། ༢༥ སྣབས། ༢༦ ངར་སྣབས། ༢༧ 

རྣག ༢༨ མཁིས་པ། ༢༩ བད་ཀན། ༣༠ ཆུ་སེར། ༣༡ ཁ་ཆུ། ༣༢ དྲི་མ། ༣༣ ཀད་པ། ༣༤ 

ཀད་རྒྱས། ༣༥ རྔུ་མ། ༣༦ རྣ་སབ་དག་ཀང་ཡློད་དློ།། ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལུས་ཀི་མལ་ལྔ། དཔྲལ་བ་དང་། པུས་མློ་གཉིས། ལག་མཐིལ་གཉིས་ཏེ་ལྔ། ལུས་ཀི་མལ་ལྔ་ས་ལ་

ཕབ་སྟེ་བསྐུམས་ཕག་ཕུལ། 

ལུས་ཀི་ར། ལུས་ཀི་ཁག་རྒྱུ་བའི་ར་ཆེ་ཆུང་རྣམས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འབབ་ལན་དང་། ར། 

རུས་པ་འཆིང་བེད་བཅས་སློ།། 

ལུས་ཀི་ར་མདུད་གློལ། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གསང་སགས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་སློལ་ལ། 

མི་རྣམས་ཀི་ལུས་ཀི་སྤི་བློ་ནས་ལེ་བའི་བར་དུ་ར་ཡི་གཙོ་བློ་གསུམ་དང་། འཁློར་ལློ་བཞི་ཡློད་

པའི་ནང་གི་ར་ཡི་གཙོ་བློ་གསུམ་དང་། རློ་མ། རྐྱང་མ། དབུ་མ་གསུམ་ཡིན། དེ་ལ་སྤི་བློ། 

མགིན་པ། ལེ་བ་རྣམས་ལ་རློ་རྐྱང་གཉིས་ཀིས་དབུ་མ་ལ་འཁྱུད་ནས་བསློམས་པའི་མདུད་པ་

སྟེང་འློག་གཉིས་རེ་དང་། སྙིང་ཁར་རློ་རྐྱང་གཉིས་ཀིས་གཡས་གཡློན་ནས་རེས་མློས་སུ་

འཁྱུད་པའི་མདུད་པ་གསུམ་རེ་བསློམས་པའི་དྲུག་ཡློད་པར་བཤད། 

ལུས་ཀི་ར་བའི་མཁིས་པ་རིགས་ལྔ། མཁིས་པ་ལྔ་དང་དློན་གཅིག 

ལུས་ཀི་ར་བའི་ཆ་ཤས་གསུམ། ར་དང་། རླུང་དང་། ཐིག་ལེ་གསུམ། 

ལུས་ཀི་རའི་གཙོ་བློ་གསུམ། ལུས་ཀི་གཞུང་ར་དབུ་མ། རྐྱང་མ། རློ་མའློ།། 

ལུས་ཀི་རལ་གསུམ། མཐེབ་ཀི་ཤ་ནློན་པ་དང་། རྐྱལ་གིས་ཆུ་ཆེན་ཆློད་པ། ཡང་རལ་བ་ལ་བུ་སྟེ། 

ཕློ་རལ་སྣ་དགུའི་ནང་ཚན། 

ལུས་ཀི་ཡན་ལག་ལྔ། མགློ ལག་པ་གཡས་གཡློན་གཉིས། རང་པ་གཡས་གཡློན་གཉིས་བཅས་སློ།། 

ལུས་ཀི་ཡན་ལག་གཅློད་པ། ལུས་ཀི་རང་ལག་དང་ཁ་སྣ་སློགས་འབེག་གཅློད་བེད་པ་ལ་ཟེར། 

སློན་དུས་ཀི་ཁིམས་ཞིག

ལུས་ཀི་རིག་འཛིན། གསང་སགས་ཀི་སྤློད་འབས་ཐུན་མློང་བ་ཞིག་སྟེ། ལུས་ཕ་ཡང་སློགས་ཡློན་

ཏན་བརྒྱད་དང་ལན་པར་གྱུར་ཏེ། དེའི་ལུས་དངློས་འདློད་ཁམས་སུ་མི་འབྱུང་ཡང་སྤྲུལ་པ་སྣ་

ཚོགས་པས་འགློ་བའི་དློན་མཛད་པ། 

ལུས་ཀི་རླན། [མངློན]རྔུལ། 

ལུས་ཀི་རླུང་ལྔ། གློང་གི་རླུང་བཅུ་ཞེས་པར་གསལ། 
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ལུས་ཀི་ལས། ལུས་ཀི་སློ་ནས་བསགས་པའི་ལས་ཏེ། མ་བིན་ལེན་སློགས་ལུས་ཀི་ལས་མི་དགེ་

བ་དང་། མ་བིན་ལེན་སངས་པ་སློགས་ལུས་ཀི་ལས་དགེ་བ་ལ་བུ། 

ལུས་ཀི་ལས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་སློན་དུ་འགློ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བ། སངས་རྒྱས་ཀིས་

སློན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཛད་པའི་དུས་ན་འཕིན་ལས་མཛད་དློ་འཚལ་ཐམས་ཅད་ལ་

དགློངས་པ་ས་ནས་བཞག་སྟེ་འཕིན་ལས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པས་སངས་རྒྱས་པའི་དུས་ན་ཅི་

མཛད་དློ་ཅློག་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ས་མཁེན་བཞིན་དུ་འཕིན་ལས་མཛད་པ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀི་མ་

འདྲེས་པའི་ཆློས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག 

ལུས་ཀིས་རྒློལ། [མངློན]རང་དམག 

ལུས་ཀིས་འཐབ། [མངློན]རང་དམག 

ལུས་རྐྱང་། གཅེར་བུ་དམར་ཧྲེང་བ། 

ལུས་སྐེམ་པ། ཤ་སྟློབས་ཟད་པའི་ལུས་རིད་པློ། 

ལུས་སྐྱེས། ①[མངློན]ཁག ② བ་སྤུ། ③ བའི་འདབ་གཤློག 

ལུས་སྐྱེས་གཡློ་བ། བ་སྤུ་གེན་དུ་ལངས་པ། 

ལུས་སྐྱློབ། ①[མངློན]གློ་ཁབ། ② ཉི་མ། 

ལུས་སྐྱློབ་གློས། [མངློན]མཚོན་ཆ་འགློག་བེད་ཀི་གློས་ཁབ་ཀི་མིང་། 

ལུས་དཀར། [མངློན]ངང་པ་དཀར་པློ། 

ལུས་བསྐུམ། [མངློན]ཞུ་བ། 

ལུས་དཀིལ། བདེ་མཆློག་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ལྷ་སུམ་ཅུ་བས་པ་ཞིག་ལ་བདེ་མཆློག་ལུས་དཀིལ་

ཞེས་ཐ་སྙད་བེད་པ་ཡིན། འདི་ཡང་སློབ་དཔློན་དྲིལ་བུ་པའི་ལུགས་ཡིན། 

ལུས་བཀྲ། [མངློན]སྟག་གཟིག

ལུས་ཁམས། ① ལུས་ཀི་ས་བློན་ནམ་ཁུ་བ། ལུས་ཁམས་འཛག་པ། ② ལུས་ཀི་འབྱུང་བཞིའི་

ཁམས་ཏེ་གཟུགས་པློ། ལུས་ཁམས་བདེ་བར་གནས་ལ་བགི་སློ་བརློན་པར་མཆིས། 

ལུས་ཁག ལུས་ནས་ཐློན་པའི་ཁག མཚོན་བསྣུན་ཏེ་ལུས་ཁག་འདློན་པ། 
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ལུས་རྒྱས་བེད་བཞི། ཁ་ཟས། ལེགས་བས། གཉིད། ཏིང་འཛིན། 

ལུས་སྒྱུར། ① སྤྲུལ་པ་བསྟན་པ། ② ལློ་ཀེག་ཟླ་ཀེག་སློགས་ཚེ་འཕང་གི་བར་ཆད་ཞི་ཕིར་ལུས་

ཀི་ཆ་ལུགས་སྒྱུར་བའི་གཏློ་བཅློས་ཤིག ③ ལུས་བསྒྱུར་མ་དང་དློན་གཅིག 

ལུས་མགློགས། [མངློན]བ། 

ལུས་འགིངས། ཆེ་ཉམས་སྟློན་པའི་གཟུགས་པློའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག 

ལུས་བསྒྱུར་མ། [མངློན]སྨད་འཚོང་མ། 

ལུས་ངག་གི་ལས་བདུན། སློག་གཅློད། མ་བིན་ལེན། མི་ཚངས་སྤློད་དེ་ལུས་ཀི་ལས་གསུམ་དང་། 

རྫུན། ཕ་མ། ངག་འཁལ། ཚིག་རྩུབ་སྟེ་ངག་གི་ལས་བཞི་སྟེ་བདུན་ནློ།། 

ལུས་ངག་གི་ལས། ལུས་ངག་གི་ལས་ནི་དང་བས་ཕག་འཚལ་བའམ་མདློ་འདློན་པ་དང་། སང་བས་

གཞན་ལ་བརྡེག་པ་དང་ཚིག་རྩུབ་སྨ་བ་ལ་བུའི་ལས་རྣམས་ལ་ཟེར་ཞིང་། ལས་དེ་རྣམས་རང་སེ་

བེ་སྨ་དང་ཐལ་འགྱུར་བ་གཉིས་ཀིས་གཟུགས་ཅན་དུ་འདློད་དེ་དེ་གཉིས་ཀིས་ལུས་ངག་གིས་དེ་

རྣམས་རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཀི་ཁློངས་སུ་བསྡུ་ཞིང་། རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་

ཡིན་པའི་གཟུགས་ནི་གཟུགས་མཚན་ཉིད་པར་འདློད་པ་ཡིན་པས་སློ།། རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་

ཡིན་པའི་གཟུགས་ནི་གང་ཞེ་ན་ལུས་ངག་གི་ལས་དེ་རྣམས་ཡིད་ཤེས་ཁློ་ནའི་ཡུལ་དུ་གཟུགས་

ཀི་རྣམ་པར་སྣང་ཞིང་མིག་ཤེས་ལ་སློགས་བློ་གཞན་གིས་རིག་པར་བར་མེད་པས་རྣམ་པར་

རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཟེར། དེ་ལ་དབེ་ན་སློམ་པ་དང་སློམ་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། བར་མའི་

གཟུགས་ཏེ་གསུམ་ཡློད་ཅིང་། སློམ་པ་ནི་དགེ་བ་དང་། སློམ་མིན་ནི་མི་དགེ་བ། བར་མ་དགེ་མི་

དགེ་གང་རུང་ངློ་།། མདློ་སེ་པས་ལས་ཡིན་ན་གཟུགས་མ་ཡིན་པར་འདློད་དློ།། རེ་རིན་པློ་

ཆེའིའདུལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པློ་ལས། བཟླློག་པ་དེ་ཡང་ལུས་ངག་ལས། གཟུགས་ཅན་ཡིན་ཞེས་

འདློད་པ་དང་། སློངས་བའི་སེམས་པ་རྒྱུན་ཆགས་པ། ས་བློན་དང་བཅས་ཡིན་ནློ་ཞེས། འདློད་

པའི་གཟུགས་ནི་རྣམ་པ་གཉིས། རང་གི་སེ་པ་གློང་འློག་མ། ཞེས་གསུངས་སློ།། 

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ། གཡློ་བ་ལུས། སྨ་བ་ངག སེམས་པ་ཡིད་གསུམ། 

ལུས་ངན་པློ། ① ལུས་མདློག་སྟློབས་དམན་པློ། ② [མངློན]རྣམ་སས། 
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ལུས་ངན་ཕློགས། རྒྱལ་ཆེན་སེ་བཞིའི་ནང་གི་རྒྱལ་པློ་རྣམ་ཐློས་སས་ཀིས་གཟུགས་ཤིན་ཏུ་ངན་

པར་སྤྲུལ་ནས་ལྷ་མ་ཡིན་དང་འཐབ་པས་ན་ལུས་ངན་ཟེར་ཞིང་། དེ་ནི་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པློ་སྟེ། བློད་

ཀི་གངས་རི་ཏི་སེ་རྒྱ་གར་གི་བང་ཕློགས་སུ་ཡློད་པ་ལ་བསམས་ནས་བང་ཕློགས་ལ་ལུས་

ངན་ཕློགས་ཞེས་བརློད་པའློ།། 

ལུས་ངན་མ། ① [མངློན]སུག་སྨེལ། ② འདྲེ་མློ་ཞིག 

ལུས་རྔུལ། ལུས་ནས་ཐློན་པའི་རྔུལ་ཆུ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྔུལ་ཆུ་དང་། རྔུལ་ནག་ཚད་སྐྱེས། 

ལུས་ཀི་རླན། ལུས་ཆུ། ལུས་བབ། ལུས་འབབ། ལུས་རླློན་བཅས་སློ།། 

ལུས་ས་མ། སྐྱེ་བ་ས་མ། 

ལུས་དངློས། བསྟན་བཅློས་ཀི་གཞུང་དངློས་གཞི། 

ལུས་མངློན་བེད། འགློག་པའི་སྙློམས་འཇུག་ཐློབ་པའི་ཕིར་མི་འློང་པའི་འབས་གནས། 

ལུས་མངློན་བེད་པ། དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས། ལུས་ཀིས་མངློན་སུམ་དུ་བེད་པ་སྟེ། ཕིར་མི་འློང་

རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ལ་སྙློམས་པར་འཇུག་པར་ནུས་པ། འབས་གནས་ཁད་པར་ཅན་གི་གས་ཤིག 

ལུས་ཅན། ① སེམས་ཅན་སྤིའི་མིང་། ② རྔ་མློང་། 

ལུས་ལྕི་མ། བུད་མེད་སྦྲུམ་མ། 

ལུས་གཅིག་པ། [མངློན]གཟའ་ལྷག་པ། 

ལུས་གཅློང་། གཟུགས་པློར་ནད་ཆེན་པློས་བཏབ་པའམ་ཡན་ལག་སྐྱློན་ཅན་ལའང་། 

ལུས་བཅུད། ལུས་ཀི་ཁུ་བའམ་དྭངས་མ། 

ལུས་ཆད། ① ལུས་ཐློག་གི་ཉེས་ཆད། ② འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། སར་ཁའི་ཕློགས་ངན་བཞིའི་ཡ་

གལ་ལུས་ཆད་གནས་པའ་ིཕློགས་དེར་སཙྪ་སློགས་སྤུངས་ནས་རང་ལུས་སྲུང་དགློས་པར་བཤད། 

ལུས་ཆས་སློང་ཐློག ཆློས་ལུགས་པས་རང་གི་གློན་ཆས་ལ་ཆགས་ཞེན་སངས་ཏེ་མཆློག་སྦིན་གི་

རྒྱུར་གཏློང་བ། 

ལས་ཆུ། [མངློན]རྔུལ། 

ལུས་ཆེན། ① ལུས་ཆེ་བ། [མངློན]③ རྔ་མློང་། ④ སྒ་གཅན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལུས་མཆློག་མ། [མངློན]བུད་མེད་མཆློག་གི་མིང་། 

ལུས་འཆལ། ཚུལ་མིན་གི་སྤློད་ལམ། 

ལུས་འཆློས། ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་དང་རྣམ་པ་ལ་བཟློ་བཅློས་བེད་པ། 

ལུས་འཇློམས་བེད་སྣ་དགུ། རྒྱུ། རྐྱེན། འཇུག་སློ། གནས། ལམ། ལང་དུས། འབས་བུ། ལློག་རྒྱུ། 

མདློ་དློན་ནློ།། 

ལུས་རློང་། དློན་མེད་དུ་རང་ལག་རྣམས་ཤེད་དུ་བརྐྱང་དགློས་པའི་བ་རྨྱང་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

ལུས་སྙློམ། བ་བ་གང་ཡང་བེད་མི་འདློད་པ་སྒིད་ལུག་པའི་དློན་ཏེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་

མཛད་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཌཱཻུལྱཱ་སློན་པློ་ལས། ལུས་སྙློམ་ཞེས་པ་བརྡ་རིང་སྟེ་བ་བ་

གང་ཡང་འཇུག་མི་དྲན་པར་སྒིད་ལུག་པའི་དློན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལུས་བསྙལ་བ། [རིང]གཞན་གིས་རང་ལ་སྟེར་དགློས་པའི་རས་ཚང་བར་མ་བིན་པའི་ཚེ་དེའི་

མདུན་དུ་ཁློ་བས་ལུས་བསྒེལ་ཞིང་བསྙལ་བ། 

ལུས་རེན། ཕུང་པློ་ལྔ་ཚོགས་པའ་ིགང་ཟག་ག་ིགཟུགས་གཞ།ི བུད་མེད་ཀ་ིལུས་རེན། དུད་འགློའ་ིལུས་རེན། 

ལུས་རེན་མཆློག་གི་དལ་བ་བརྒྱད། མི་ཁློམས་བརྒྱད་དང་བལ་བའི་རེན། 

ལུས་རེན་བཟང་པློའི་འབློར་པ་བཅུ། མི་ཡིན་པ་དང་། ཡུལ་དབུས་སུ་སྐྱེས་པ། དབང་པློ་ཚང་བ། 

ལས་མཐའ་མ་ལློག་པ། ཆློས་ལ་དད་པ་སྟེ་རང་འབློར་ལྔ་དང་། སངས་རྒྱས་བློན་པ་དང་། ཆློས་

གསུངས་པ། བསྟན་པ་གནས་པ། དེའི་རེས་སུ་ཞུགས་པ། བཤེས་གཉེན་དམ་པས་ཟིན་པ་སྟེ་

གཞན་སྦློར་ལྔ་བཅས་བཅུའློ།། 

ལུས་སྟློད། ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་ལེ་བ་ཡན་ཆད། 

ལུས་སྟློད་སྨད། ལེ་བ་ཡན་ལ་ལུས་སྟློད་ཅེས་དང་། ལེ་བ་མན་ལ་ལུས་སྨད་ཅེས་ཟེར་ཏེ། དེའུ་དམར་

དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀི་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་

དློན་གསལ་ལས། ལུས་སྟློད་ལུས་སྨད་ལེ་བས་དབེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལུས་སྟློབས། ① ལུས་ཀི་ནུས་ཤུགས། ལུས་སྟློབས་ཞན་པ། མ་ངན་གིས་མནན་ནས་ལུས་སྟློབས་

ཀང་ཤློར་བ། ② ལུས་ཀི་བློངས་ཚད། ལུས་སྟློབས་ཆེན་པློ། ལུས་སྟློབས་འཚར་ལློངས། ལུས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟློབས་བཟང་བ། 

ལས་བརས། ལུས་ཀི་སྟློབས་དང་ཤ་ཉམས་རྒྱས་པའི་མིང་སྟེ། རློགས་ཆེན་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་

མཚན་གིས་མཛད་པའི་མངློན་བརློད་ལེགས་བཤད་གསེར་གི་ལེ་མིག་ལས། འཚག་བཟང་ཤ་

རྒྱས་ཤ་རྒྱགས་པ། བརས་པ་ལུས་ཉམས་བཟང་བའི་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལུས་ཐམས་ཅད་སངས། ལུས་པློ་ཡློངས་རློགས་སྐྲངས་པ། 

ལུས་ཐློག་ཁིམས་ཆད། ཕི་ལུས་ཀི་ཕུང་པློར་བཏང་བའི་སིག་སྡུང་གིས་ཁིམས་ཆད། 

ལུས་དག་པ། དག་པ་བཞིའི་ནང་གསེས། སྐུ་ལུས་ཀི་ཁད་པར་གང་འདློད་དུ་བསྒྱུར་བ་ལ་མངའ་

དབང་བརེས་པའི་ལས་སྒིབ་དག་པའི་ལུས། 

ལུས་དང་དཀྲིལ་ལེ། [རིང]ལུས་དང་འཁིལ་ལེ་སྟེ་སྦྲེལ་བ་ལར་མི་འབལ་བའི་དློན། 

ལུས་དལ། ལས་ཀའི་བེལ་བ་མེད་པ། ཁ་དལ་ལུས་དལ། 

ལུས་རྡློས། ལུས་ཀི་གཏློས་སམ་བློངས་ཚད། 

ལུས་ལན། [མངློན]སེམས་ཅན་སྤི། 

ལུས་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ། དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ་ཕི་དང་ནང་དང་

སེམས་ཅན་གཞན་གི་ལུས་དག་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་རྡུལ་ཕ་མློ་འདུས་པ་ཡིན་ལ་གཞིག་

ཅིང་གཞློམ་དུ་རུང་བ་དང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་མི་རག་པ་དང་སྡུག་བསལ་བ་སློགས་ཤེས་རབ་

ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་རེ་གཅིག་ཏུ་འཇློག་པ། 

ལུས་མདློར་བསྟན། བསྟན་བཅློས་ཀི་དཔེ་ཆའི་མགློར་ནང་དློན་རྣམས་མདློར་བསྡུས་ནས་བཤད་

པའི་མགློ་བརློད་སློགས་ཀི་མིང་། 

ལུས་འདུད། གུས་ཞབས། ལུས་ཀི་འདུད་པ་དང་། ངག་གི་འདུད་པ་དང་། ཡིད་ཀི་འདུད་པ་སྟེ་སློ་

གསུམ་གི་འདུད་པ། 

ལུས་འདེགས། [མངློན]འདབ་ཆགས་སྤིའི་གཤློག་སྒློ། 

ལུས་འདློར་བ། ① རང་སློག་བློས་གཏློང་བ། ② ཚེ་ལས་འདས་པ། ལུས་འདློར་བའི་སྡུག་བསལ། 

ལུས་བསད་པ། ① ལྷག་བསད་ཡློད་པ། ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་ལུས་བསད་ཡློད་པ། དངློས་ཆས་འཁེར་རྒྱུ་
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ལུས་བསད་པ། ② རེས་ལ་ལུས་པ། རེས་མ་ཟིན་པར་ལུས་བསད་པ། 

ལུས་རྣམ་སྣང་གི་ཆློས་བདུན་ལན། སློམ་བེད་སྐབས་སུ་རང་གི་ལུས་ཀི་འདུག་ལུགས་ཐུན་མློང་མ་

ཡིན་པ་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་བཞུགས་སྟངས་དང་མཐུན་པར་ཆློས་བདུན་ལན་

པའི་ངང་ནས་སློད་དགློས། ཆློས་བདུན་ནི། ༡ རང་པ་རྡློ་རེ་དཀིལ་ཀྲུང་། ༢ ལག་པ་མཉམ་བཞག 

༣ སྐེད་པ་དྲང་པློར་བསངས། ༤ ཁ་ཧ་ཅང་གདངས་པ་དང་བཙུམས་པ་མིན་པར་ལྕེ་རེ་རན་

ལ་སྦར། ༥ མགློ་བློ་རྒྱབ་མདུན་དུ་མ་གཡློ་བར་སྣ་རེ་ནས་རྡེའུ་འཕངས་ན་ལེ་བར་འབབ་པའི་

ཚུལ་དུ་བསངས། ༦ མིག་སྣ་རེ་ཕབ། ༧ ཕག་པ་རང་སར་གློད་པ་བཅས་བདུན་ཡིན། འདུག་

ལུགས་དེ་ལར་བས་ན་སེམས་མི་གཡེང་བ་དང་། བིང་རྨུགས་གཉིད་འཐིབས་ལ་སློགས་པ་མི་

འབྱུང་བའི་ཁད་ནུས་ཡློད། 

ལུས་སྣེད་པ། ལུས་ཀི་ཆ་གང་རུང་ལ་སྐྱློན་ཤློར་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྒུར་འཁློག་དང་། སྒུར་

པློ། ལག་སྣེད། སྣེ་པློ། སྣེད་པློ་བཅས་སློ།། 

ལུས་གནད། གཟུགས་པློའི་གནད་ཡློད་ས། 

ལུས་པ། མ་ཚང་བའམ་ཆད་པ། ལས་ཀ་མེད་པར་ལུས་པ། ལློགས་པར་ལུས་པ། གློགས་མེད་དུ་

ལུས་པ། ཅ་ལག་འློར་འདྲེན་བ་རྒྱུའི་ཁློངས་ནས་རེ་ཟུང་རེས་སུ་ལུས་པ། ངས་སྐད་ཆ་བཤད་

རྒྱུ་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ལུས་སློང་། སྐྱབས་མེད་མགློན་མེད་གཅིག་པུར་ལུས། 

ལུས་པློ། གཟུགས་པློ། ལུས་པློ་ཆེ། དུད་འགློའི་ལུས་པློ། མིའི་ལུས་པློ། ལུས་པློ་ཡློངས་ལ་སྨུག་ཐིག་

ཆགས་པ། ལུས་ལ་ནག་ཐིག་བྱུང་བ། 

ལུས་སྤུ། ལུས་ཀི་བ་སྤུ། 

ལུས་ཕུང་། གཟུགས་པློ ། 

ལུས་ཕི་མ། སྐྱེ་བ་ཕི་མའི་ལུས། 

ལུས་ཕ། ① [མངློན]ནམ་མཁའི་གློག ② བུད་མེད། 

ལུས་ཕ་བདེ་འཐུང་། [མངློན]གློག 

ལུས་ཕ་མ། [མངློན]བུད་མེད་མཆློག་གི་མིང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལུས་འཕགས། ཤར་ལུས་འཕགས་པློའི་གིང་ཕན་གཉིས་ཡློད་པའི་གིང་ཕན་གཉིས་པའི་མིང་ཡིན།

 ལུས་འཕགས་སྐྱེས། [མངློན]པི་པི་ལིང་། 

ལུས་འཕགས་པློ། གིང་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་རི་རབ་ཤར་ངློས་ཀི་རྒྱ་མཚོར་ཡློད་པའི་གིང་

ཆེན། གིང་དེ་གཞན་བས་ཤིང་ཏཱ་ལ་བདུན་སིད་ཀིས་འཕགས་པའམ་དེར་སྐྱེ་བའི་མི་རྣམས་

ལུས་ཆེ་བས་མིང་དེ་ལར་བཏགས་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད། 

ལུས་བབ། [མངློན]རྔུལ། 

ལུས་བློངས། ལུས་ཀི་ཚད། 

ལུས་སེག ལུས་ཀི་ཤ་སྐེམས་པློར་གྱུར་པའི་མིང་སྟེ། རློགས་ཆེན་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་

གིས་མཛད་པའི་མངློན་བརློད་ལེགས་བཤད་གསེར་གི་ལེ་མིག་ལས། རིད་པ་རྫུད་པ་སྐེམས་

པློ་སེག ཉམས་ཞན་ཤ་མེད་གློང་པློའི་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། བང་པ་རྣམ་རྒྱལ་

གགས་བཟང་གིས་མཛད་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བདུད་རིའི་ཆུ་རྒྱུན་ལས། ལུས་སེག་

ཅེས་བརྡ་རིང་པ་སྟེ་ལུས་སྐེམས་པའམ་རིད་པའི་དློན་ནློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལུས་བད། ① ལུས་ཀི་དབིབས། ② ལུས་དང་གདློང་གཉིས། 

ལུས་སྦིན། གཅློད་ལུགས་ཀི་ལུས་མཆློད་སྦིན་བེད་པའི་ཆློ་ག་ཞིག 

ལུས་སྦློར། [མངློན]འཁིག་སྤློད། 

ལུས་སྦློར་བེད་པ། འཁིག་པ་སྤློད་པ། 

ལུས་བེལ། ལུས་མི་དལ་བ། ལུས་བེལ་སེམས་བེལ་བས་ནས་ལས་དློན་སྒྲུབ་པ། 

ལུས་དབང་། ལུས་ཀི་དབང་པློ་སྟེ། རང་འབས་ལུས་ཀི་རྣམ་ཤེས་སྐྱེད་བེད་ཀི་དབང་པློ། 

ལུས་དབེན། ① ལུས་པློ་འདུ་འཛིའི་སྤློས་པ་དང་བལ་བ། ② དབེན་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། འློག་

སློར་ཕ་མློ་བསློམས་ནས་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་འཛུད་ཅིང་ཐིམ་པས་ཞུ་བདེ་ལྷན་སྐྱེས་བསྐྱེད་པའློ།། 

ལུས་དབབིས། ལུས་ཀ་ིབཟློ་ལ། རའེུ་དའེ་ིལུས་དབབིས་ལ་བལས་ན་ར་རགིས་བཟང་པློ་ཞགི་ཡནི་པར་ཤསེ། 

ལུས་འབབ། [མངློན]ལུས་ནས་ཐློན་པའི་རྔུལ་ཆུ། 

ལུས་འབར། ལུས་ལ་གློན་ཡློད་པའི་ཆས་གློས། གློན་ཆས་ལུས་འབར་ཙམ་ལས་མེད། 
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ལུས་མ་རིད་པ། [རིང]ལུས་ཟུངས་མ་ཉམས་པའམ་མདངས་མ་ཤློར་བ། 

ལུས་མ་སངས་པར་མཁའ་སྤློད་དུ་གཤེགས་པ། རང་གི་ལུས་ཀི་ར་རླུང་ཐིག་ལེ་སློགས་ལ་གནད་

དུ་བསྣུན་ནས་བསློམས་པའི་སྟློབས་ཀིས་རླུང་སེམས་གཉིས་ལ་རང་དབང་ཐློབ་རེས། རང་

ལུས་ཤ་རུས་གདློས་བཅས་ཀི་ཕུང་པློ་འདི་ཡང་སང་མ་དགློས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ལ་ཟེར། 

ལུས་མ་བསྲུངས། ① བུད་མེད་ཀིས་ཁློ་མང་བསྟེན་པ། ② [མངློན]མེ། 

ལུས་མི་སྐྱློང་། ① [མངློན]མེ། ② མེ་ལྷ། 

ལུས་མི་བདེ། ① ལུས་པློ་མི་བདེ་བ། ཆམ་པ་ན་ནས་ལུས་མི་བདེ་བ། ② [མངློན]བུད་མེད་སྦྲུམ་མ། 

ལུས་མི་སྡུག ① གཟུགས་མི་མཛེས་པ། ② [མངློན]སིག་པ་རྭ་ཅན། 

ལུས་མེད། ① [མངློན]ནམ་མཁའ། ② བདུད། ③ འདི་བདུད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་མིང་གི་རྣམ་

གངས་ཡིན་ལ་དེས་མློས་བེད་མ་དང་། གློག་གི་འློད་ཅན་མ། ཐིག་ལེ་མཆློག་མ། པད་དཀར་མ། 

ལག་བཟང་མ། དགའ་བའི་ཤིང་ར་མ། མེ་ནཱ་ཀ སྐྲ་འདྲེས་མ། ལེགས་རྒྱན་མ། མུཉྫ་སྐྱེས་མ། 

ཨ་ལ་མྦུ་ཥཱ། ཆུ་ཤིང་བརླ་ཅན་མ། སྐེད་ལེགས་མ་བཅས་ལྷའི་སྨད་འཚོང་མ་བཅུ་གསུམ་སྤྲུལ་

པས་ན་གངས་བཅུ་གསུམ་མཚོན། 

ལུས་མེད་མཁའ་འགློའི་ཆློས་སྐློར་དགུ། རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་ཆེན་ཏེ་ལློ་པ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ་ལ་ཡེ་

ཤེས་ཀི་མཁའ་འགློས་གཟུགས་མེད་པའི་གསུང་གིས་ཆློས་བསྟན་པར། ༡ སྨིན་གློལ་སེམས་

ཀི་རྒྱ་མདུད། ༢ སྤློད་པ་ཆུ་ལ་རལ་གི། ༣ དམ་ཚིག་རང་སེམས་མེ་ལློང་། ༤ དམ་རས་རློགས་

པའི་ཉི་མ། ༥ རློ་སྙློམས་སྤི་ཡི་མེ་ལློང་། ༦ བདེ་ཆེན་གསུང་གི་རིན་ཆེན། ༧ ར་རླུང་དྲ་མིག་

འཁློར་ལློ། ༨རང་གློལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ། ༩ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་སྒློན་མེ་བཅས་ཡིན། 

ལུས་མེད་བཅུ་གསུམ། ལུས་མེད་ནི་བདུད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་ལ་

བདུད་དེས་སྤྲུལ་པའི་མློས་བེད་མ་སློགས་ལྷའི་སྨད་འཚོང་མ་བཅུ་གསུམ་ཡློད་པས་སློ།། 

ལུས་མེད་ཐུལ། [མངློན]སངས་རྒྱས་སྤི། 

ལུས་མེད་བདག་པློ། [མངློན]བདུད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག 

ལུས་མེད་ལམ། [མངློན]ནམ་མཁའ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལུས་སྨེ། རང་ཉིད་སྐྱེས་པའི་གནམ་ལློའི་སྨེ་བ་ལ་ཟེར། སྐྱེ་སྨེ་དང་ལུས་སྨེ་དློན་གཅིག 

ལུས་རྨས་ས་པ། ལུས་ཡློངས་གང་སར་རྨས་སྐྱློན་ཕློག་པ་རྨས་སྐྱློན་སྡུགས་ཆེ་ཐློག་པའི་དློན། 

ལུས་རྨྱ། ལུས་ཀི་སྟློབས་ཤུགས་ཉམས་པར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་

ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའ་དློན་གསལ་ལས། ལུས་རྨྱ་

བ་དང་ལུས་རྒུད་པ། ལུས་ཀི་སྟློབས་ཤུགས་ཉམས་པའི་དློན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལུས་དམར། [མངློན]གུར་གུམ། 

ལུས་དམར་ཅན། [མངློན]གཟའ་མིག་དམར། 

ལུས་དམར་འདབ། [མངློན]བྱུ་རུ། 

ལུས་དམར་དམག་དཔློན། [མངློན]གཟའ་མིག་དམར་གི་མིང་གི་མངློན་བརློད། 

ལུས་རའི་གཙོ་གསུམ། ལུས་ཀི་གཞུང་ར་དབུ་མ། རྐྱང་མ། རློ་མ་གསུམ། 

ལུས་རལ། གཟུགས་པློའི་ཤེད་རལ་སྦློང་བའི་སྤི་མིང་། ལུས་རལ་འགུལ་སྐྱློད་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་

ནས། མི་དམངས་ཀི་གཟུགས་གཞི་ཐང་པློ་ཡློང་བར་བེད་པ། 

ལུས་བཙོང་གན་རྒྱ། འཚོ་བའི་དཀའ་ངལ་སློགས་རྒྱུ་མཚན་ཅི་རིགས་ཀིས་རང་དང་རང་གི་ཆུང་

མ། བུ་ཕྲུག་སློགས་མི་གཞན་ལ་འཚོང་བའི་གན་རྒྱ། 

ལུས་ཚགས། ལུས་འཚགས་དང་འདྲ། 

ལུས་ཚད། གཟུགས་པློའི་བློངས་ཚད། 

ལུས་ཚུགས། ལུས་ཀི་བཙུན་ཚུགས་སྟེ། ལུས་ཀི་སློད་སྟངས་སློགས་ཀུན་སྤློད་ཡག་པློ་ལ་ཟེར། 

ལུས་ཚོར། ཚོར་བའི་བེ་བག དབང་ཤེས་ལྔ་དང་མཚུངས་ལན་དུ་བྱུང་བའི་སེམས་པ་སྟེ། མིག་

གིས་འདུས་ཏེ་རེག་པའི་རྐྱེན་གིས་ཚོར་བ་ལུས་ཀིས་འདུས་ཏེ་རེག་པའི་རྐྱེན་གིས་ཚོར་བའི་

བར་གི་དབང་ཤེས་ལྔའི་ཚོར་བའློ།། 

ལུས་ཚོར་དྲུག མིག་རྣ་སྣ་ལྕེ་ལུས་ཡིད་བཅས་ཀིས་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚོར་བའློ།། 

ལུས་ཚོར་སེམས་ཚོར་གཉིས། དབང་ཤེས་སུ་གྱུར་པའ་ིཚོར་བ་དང་། ཡིད་ཤེས་སུ་གྱུར་པའ་ིཚོར་བའློ།། 

ལུས་འཚག ལུས་ཀི་ཤ་ཉམས། ལུས་འཚག་རྒྱས་པ། ལུས་འཚག་བཟང་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལུས་རློགས། ལུས་ཀི་སྟློབས་ཤུགས་སམ་འཚར་ལློངས་ཚད་དུ་ཕིན་པ། 

ལུས་ཟུངས། ལུས་ཀི་སྟློབས་ཤུགས། ངལ་རློལ་ལ་ཞུགས་རེས་ལུང་ཟུངས་ཇེ་བཟང་དུ་གྱུར་པ། 

ལུས་ཟུངས་ཟད་པ། 

ལུས་ཟུངས་དྭངས་མ། [མངློན]ཁུ་བའམ་ཐིག་ལེ། 

ལུས་ཟུངས་བདུན། ལུས་འཛིན་པར་བེད་པའི་ རེན་རྣམ་པ་བདུན་ཏེ། ཁ་ཟས་བཟའ་བཏུང་གི་དྭངས་

མ་དང་། ཁག་ཤ ཚིལ། རུས་པ་རང་མར། ཁུ་བ་བཅས་བདུན་ནློ།། 

ལུས་ཟུངས་གསུམ་པ། [མངློན]ཤ། 

ལུས་བཟློ། ལུས་ཀི་རློལ་བ་ལ་བརེན་ནས་གསར་སྐྲུན་བ་དགློས་པའི་བཟློ་རིག་གནས་ཏེ། སྒྱུ་རལ་

དྲུག་ཅུ་རེ་བཞིའི་ནང་གི་བཟློ་རིག་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་ཡློད་པ་དེ་དག་ཡིན།

ལུས་བཟློ་མཆློག ལུས་བཟློ་མཆློག་ནི་སྐུ་རེན་རྒྱལ་བའི་སྐུ་བརན་བིས་འབུར། གསུང་རེན་འཕགས་

བློད་ཡིག་རིགས། ཐུགས་རེན་མཆློད་རེན་དང་ཕག་མཚན་གི་རིགས་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཡིན། 

ཞེས་ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས་གསུང།

ལུས་བཟློ་ཕལ་པ། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་དང་ཆུ་ཀླུང་དུ་འགློ་བའི་གྲུ་གཟིངས་ཆེ་ཆུང་། ཁང་ཁིམ་དང་ཁང་

བརེགས། བཟའ་བཏུང་གཡློས་སྦློར། གློས་རྒྱན་བཟློ་བ། ཐང་རློང་གཞིག་པ་རྡློའི་འཕྲུལ་འཁློར། 

རལ་གི་འཁློར་བ་གི་གུག་གི་འཕྲུལ་འཁློར། ཆུ་རློང་འཇློམས་པ་གྲུའི་དཀིལ་འཁློར། རི་རློང་

འཇློམས་པ་མེའི་འཕྲུལ་འཁློར། རེ་མློ་བེད་པ་རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར། རིག་པ་འཇིག་པ་གུར་གི་

འཕྲུལ་འཁློར། གློ་ཆ་འཇིག་པ་ལྕགས་མདའི་འཕྲུལ་འཁློར། རང་ཕློགས་སྲུང་བ་རལ་གིའི་འཕྲུལ་

འཁློར། རྒྱལ་རིགས་འཐབ་དཔག་ཤིང་ར་འཁློར་ལློའི་ཚད། ལད་མློའི་དློན་དུ་ཁང་བཟང་དང་། 

དགའ་སྟློན་གི་དློན་དུ་ཁློགས་ཀི་མཚན་ཉིད། ལྡུམ་ར་བཅུ་བའི་ཆུ་འདྲེན་འཕྲུལ་འཁློར་སློགས་

དང་། གཞན་ཡང་ཁབ་རྨློག་ཕུབ་སློགས་གློ་ཆ་དང་། མདའ་གཞུ་རལ་གི་སློགས་མཚོན་ཆའི་

རིགས་བཅས་གནའ་རབས་ཀི་འཕྲུལ་འཁློར་རིགས་སྣ་ཚོགས་དང་། དེང་དུས་ལར་ན་དེང་

རབས་ཀི་སློན་ཐློན་ཅན་གི་ཉེར་སྤློད་འཕྲུལ་འཁློར་གི་རིགས་མཐའ་དག་དང་། རྡུལ་ཕན་

མཚོན་ཆ་སློགས་མཚོན་ཆའི་རིགས་ཐམས་ཅད་དེའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་ཡིན་དགློས
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ལུས་བཟང་མ། [མངློན]བུད་མེད་མཛེས་མ། 

ལུས་ཡང་ཡང་འདློར་བའི་སྡུག་བསལ། སྡུག་བསལ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་མར་འཁློར་

བའི་གནས་སུ་ལུས་ཡང་ཡང་བངས་ཏེ་ཡང་ཡང་འདློར་དགློས་པའི་སྡུག་བསལ། 

ལུས་གཡློ། སྤིར་ལུས་གཡློ་ཞེས་འགུལ་བའི་དློན་དང་། བེ་བག་སྐྱ་རྦབ་སློགས་ཆུ་ནད་ཀི་སྐབས་

སུ་ལུས་སྐྲངས་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པས་སྐབས་ཐློག་ཏུ་གློ་དགློས་པ་ཞིག་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་

བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་

དློན་གསལ་ལས། གཡློ་བ་འགུལ་བའི་དློན་ཡིན་ཡང་། སྐབས་འགར་སྐྲངས་པའི་དློན་ལའང་

འཇུག་ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལུས་རླློན། [མངློན]ལུས་ཀི་རྔུལ་ནག 

ལུས་ལ་སྙིང་པློ་མེད་པ། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་བཤད་ཚུལ་ལ། འདུས་བས་ཀི་ལུས་ཕུང་འདི་

ནི་མི་རག་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པས་ན་ནམ་ཡང་བ་ཁིའི་ཁ་ཟས་སུ་འགློ་ངེས་པས་འདི་ལ་

བདག་འཛིན་ཆེ་དྲགས་ན་སྙིང་པློ་མེད་པར་གསུངས། 

ལུས་ལ་བརེན་པ་ལྔ། དབུགས། མཚན་མ་ཕ་མློ། ཐིག་ལེ། འློད་ཟེར། དགའ་བདེ་དམིགས་པ་རྣམས་སློ།། 

ལུས་ལས་འཕེལ། [མངློན]ཕྲུ་གུ། 

ལུས་ལེན་པའི་རྣམ་ཤེས། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་འདློད་པའི་ལུགས་ལ་ཀུན་གཞི་དང་། རྣམ་ཤེས་

ཚོགས་དྲུག་འདློད་པའི་ལུགས་སུ་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཡིན་པར་འདློད། 

ལུས་ཤུགས། གཟུགས་པློའི་སྟློབས་ཤུགས། ལུས་ཤུགས་ཀི་ངལ་རློལ་པ། 

ལུས་ཤེད། ལུས་ཀི་སྟློབས་ཤུགས། ལུས་ཤེད་འགན་པ། 

ལུས་ཤེས། ལུས་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ། རང་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐྱེན་ལུས་དབང་ལ་

བརེན་ནས་བྱུང་བའི་རང་ཡུལ་གྱུར་པའི་རེག་བའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ངློ་བློ་རང་སྟློབས་ཀིས་མཐློང་

བའི་རིག་པ། དཔེར་ན། བཀྲེས་པ་དང་། གང་བའི་རེག་པ་ཉམས་སུ་མློང་བའི་ཤེས་པའློ།། 

ལུས་བཤེར། ལུས་ཆས་ནང་དུ་ལློག་ཉར་གང་ཡློད་ལ་བཤེར་བེད་པ། 

ལུས་བཤེར་གཏློང་བ། གཟུགས་པློ་ལ་ཞིབ་བཤེར་གཏློང་བ། 
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ལུས་སུ་འགྱུར་བའི་རིམ་པ་ལྔ། ༡ ནུར་ནུར་པློ། ༢ མེར་མེར་པློ། ༣ ནར་ནར་པློ། ༤ གློར་གློར་པློ། 

༥ རང་ལག་འགྱུས་པ། 

ལུས་སེམས། གཟུགས་པློ་དང་། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ། ལུས་སེམས་གཉིས་བདེ། ལུས་སེམས་

གཉིས་ཀར་ཕན་པ། ལུས་སེམས་གཉིས་གནློད། ལུས་སེམས་གཉིས་ངལ། ལུས་སེམས་བདེ་

ཐང་། ལུས་སེམས་དགའ་བདེས་ཁབ་པ། 

ལུས་སེམས་རས་གཅིག་པ། རྒྱང་འཕེན་པས་འབྱུང་བ་བཞི་ནི་མི་གསལ་བའི་སེམས་ཅན་ཡིན་ལ། 

དེའི་ནུས་པ་སྨིན་པ་ལས་རས་གཅིག་པའི་སྐྱེས་བུའམ་བདག་ཅེས་པ་ད་ལ་མིག་གི་དབང་པློའི་

སྤློད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་འདི་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རེན་མིག་གིས་ཇི་ཙམ་དབང་པློའི་སྤློད་ཡུལ་

ལ། སྐྱེས་བུའང་དེ་ཙམ་ཁློ་ནར་ཟད་ཅེས་ཟེར། དེས་ན་ལུས་སེམས་རས་གཅིག་པས་ལུས་

འཇིག་ན་བློ་ཡང་འཇིག་པར་འདློད་པ་ཡིན། 

ལུས་སློ། གཟུགས་པློ་དང་། དེའི་གནས་ལུགས་བབ་ཚུལ། ལུས་སློ་ཐང་ཆད་པ། 

ལུས་སིང་མ། [མངློན]ཨ་མ། 

ལུས་སྲུང་། ① ལུས་སྐྱློབ་གློ་ཁབ་སློགས། ② རང་གི་ལུས་ལ་གནློད་པའི་རིགས་སྲུང་བ། 

ལུས་སྲུང་བ། ① རང་གི་ལུས་གནློད་པའི་རིགས་ལས་སྐྱློབ་པ། ② བུད་མེད་ཀིས་རང་གི་བཟའ་ཟླ་

མིན་པའི་སྐྱེས་པ་གཞན་དང་འགབ་མཐུན་མི་བེད་པ། 

ལུས་སློག གཅེས་པའི་རང་ལུས་དང་ཚེ་སློག ལུས་སློག་ལ་ལ་བ། ལུས་སློག་འཚོ་བ། ལུས་སློག་

འབེན་འཛུགས། ལུས་སློག་ཐེད་བློར། ལུས་སློག་བློས་བཏང་། དཔའ་བློའི་ལུས་སློག་མེས་

རྒྱལ་གི་དློན་དུ་བློས་བཏང་། 

ལུས་སློག་གཅིག་དང་ཐ་དད་དུ་ལ་བ། སངས་རྒྱས་ཀིས་ལན་གསུང་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་ལ་ལློག་

གི་དྲི་བ་རྣམས་སེ་ཚན་བཞིར་དབེ་བའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ།ལུས་གང་ཡིན་པ་དེ་སློག་གམ། 

ལུས་ཀང་གཞན་ལ་སློག་ཀང་གཞན་ནློ་ཞེས་ལུས་སློག་གཅིག་ཏུ་ལ་བ་དང་དེ་གཉིས་རེ་རེ་

བཞིན་ཐ་དད་དུ་ལ་བའློ།། 

ལུས་སློག་ལ་མ་བལློས་པ། རང་ཉིད་ཀི་ལུས་སློག་དང་ཉེན་ཁ་ཡློད་པ་མཐློང་ཡང་རང་ཉིད་ཀི་བདེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཇགས་བློས་བཏང་བས་པ། 

ལུས་གསུམ། རྣམ་སྨིན་གི་ལུས་དང་། བག་ཆགས་ཀི་ལུས། ཡིད་ཀི་ལུས་དང་གསུམ་ནི་སྦང་གཞི་

བར་དློའི་ལུས་གསུམ། 

ལུས་གསུམ་གི་གདམས་པ། བར་དློ་སྦློང་བའི་གདམས་པ་ལ་ལུས་གསུམ་གི་གདམས་པ་ཞེས་བ་

སྟེ། རྣམ་སྨིན་གི་ལུས་ལྷ་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློས་སྦང་། བག་ཆགས་ཀི་ལུས་རྨི་ལམ་སྤྲུལ་སྒྱུར་

ལ་སློགས་པས་སྦང་། ཡིད་ཀི་ལུས་འློད་གསལ་གིས་སྦང་བའློ།། 

ལུས་བསེ་བ། [མངློན]འཁིག་སྤློད། 

ལེ། ① 【བ་ཚིག་ལ་བརེན་ནས་དུས་སྟློན་པའི་ཚིག་གློགས།】 ལས་ཚིག་གང་རུང་ལ་བརེན་ནས་

དུས་འདས་མ་འློངས་ད་ལ་བ་རྣམས་སྟློན་པའི་ཚིག་གློགས་ཀི་ཕད་ཅིག ངས་དུས་རྒྱུན་ཇ་ཡང་

འཐུང་ལེ་ཡིན། ཆུ་ཡང་འཐུང་ལེ་ཡིན། ལ་བུ་སྤིར་བཏང་ད་ལ་བའི་དུས་དང་། ང་ས་ཉིན་ཁློམ་

ལ་འགློ་ལེ་ཡིན་ལ་བུ་སྤིར་བཏང་མ་འློངས་པ་དང་། ངས་སྨན་སྦང་ལེ་ཡིན། ངས་སང་ཉིན་དུ་བ་

གཅད་ལེ་ཡིན་ལ་བུ་གདམས་ཀ་འདེམ་པའི་མ་འློངས་པ་དང་། ངས་ཇ་འཐུང་ཚར་ལེ་ཡིན། 

ཤིང་སློང་དེ་བཅད་ཚར་ལེ་ཡིན་ལ་བུ་འདས་པའི་བ་ཚིག་གི་ཚིགས་གློགས་དང་ལྷན་དུ་སྦར་ན་

དུས་འདས་པ་སྟློན་པ་དང་། ངས་དུས་རྒྱུན་བརན་འཕིན་བལ་ལེ་མིན དཔེ་ཆ་བལ་རྒྱུ་ལ་དགའ་

ལེ་ཡིན། ང་ཨ་རག་ལ་དགའ་ལེ་མིན། ཇ་ལ་དགའ་ལེ་ཡིན། ཞེས་པ་ལ་བུ་སྤིར་བཏང་དུས་ད་

ལ་བ་སྟློན་པ་དང་། གེ་སར་སྒྲུང་ལས། གཞུ་ཡར་མཆློག་འུར་འུར་ཟེར་ལེ་དེ། དབར་རྔ་འབིན་

པའི་སྒ་སྐད་འདྲ། མར་མཁློག་ལིང་ལིང་ཟེར་ལེ་དེ། ཁིམས་ཀི་རྔ་མློ་བརྡུངས་པ་འདྲ། མདེའུ་རེ་

ཚྭ་ཚྭ་འཕློ་ལེ་དེ། ལྕགས་དམར་ཟི་ར་འཚུབ་པ་འདྲ། ཞེས་སློགས་ལེ་ཡིག་བེད་སྤློད་ཧ་ཅང་

མང་། འདི་དག་སྐྱེས་བུ་དང་པློ་ལ་སྦར་ཚེ་ཡིན་དང་ལྷན་ཏུ་སྦར་དགློས། ཁློ་སང་ཉིན་ལྷ་སར་

འགློ་ལེ་རེད་ལ་བུ་དློན་ངེས་པའི་མ་འློངས་པ་དང་། ཁློས་ཁློད་ལ་རློགས་པ་བེད་ལེ་རེད། སྟློད་

ཐུང་འདི་ལ་སློར་མློ་ལྔ་བརྒྱ་འགློ་ལེ་རེད། སྐུ་མགློན་དེ་ཚོས་ཨ་རག་འཐུང་ལེ་རེད་ལ་བུ་དློན་

མ་ངེས་པའི་རེས་དཔག་གི་མ་འློངས་པ་སྟློན་པ་ལ་བུ། འདི་དག་སྐྱེས་བུ་གསུམ་པ་ལ་སྦར་

སྐབས་རེད་དང་ལྷན་ཏུ་སྦར་དགློས། ② མིང་སློན་ཆ་ཤས་ཤིག ལེ་ཚན། ལེ་ལག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལེ་ཁག ① ལེ་ཚན། ② ལེ་ཐློགས་སམ་ཁག་ངན། 

ལེ་ཁག་ཡློད་མཁན། ཁག་ངན་ཡློད་མཁན་ལ་གློ 

ལེ་འཁློན། ① ཉེས་ཁག་འཁི་བ། ལེ་འཁློན་དུས་འགངས། ནག་ཉེས་ཀི་ལེ་འཁློན་བེད་གཏེ་ཁློ་རང་

ལ་བབས། ② ག་མ་འགིག་གི་སྐྱློན། ལས་འགན་འཕལ་འཕལ་སྒྲུབ་པ་ལས་ལེ་འཁློན་དུས་

འགངས་ཀི་རྐྱེན་དབང་དུ་བཏང་ན་མི་འགིག 

ལེ་འཁི། གློད་གཞིའི་དློ་བདག་མ་ཡིན་པར་གནད་དློན་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡློད་ཅིང་ཁིམས་སར་གཏུག་

དགློས་པའི་མི། 

ལེ་རྒན་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་

ལ་མཚོ་ཤར་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལེ་བརྒན། ① མདློག་དམར་པློ། ② བཙོད། ③ དར་དམར་པློ། ལེ་བརྒན་དར། ④ མཆིན་པ། ⑤ 

སྨན་ལེ་བརྒན་རི། ⑥ མཁིས་པ་ཤས་ཆེ་བའི་རིམས་ནད་ཅིག 

ལེ་བརྒན་རྒྱས་པ། རིབ་ཐུང་གཡས་གཡློན་ཐད་སྐྲངས་ཤིང་རློ་སྟློད་གཟེར་བའི་མཆིན་ནད་ཅིག 

ལེ་བརྒན་མེ་ཏློག[མངློན]བཙག་རྡློ། 

ལེ་བརྒན་རི། སྤིར་ལེ་བརྒན་ཞེས་བརྡ་རིང་པ་ཡིན་པས་དམར་པློའི་དློན་སློགས་ལ་འཇུག་ཀང་

སྐབས་འདིར་གུར་གུམ་ཕལ་པའི་མིང་དང་། མངའ་རིས་མེ་ཏློག་ཟེར་བ་དེ་གཉིས་ཀའི་མིང་ལ་

འཇུག་སྟེ། རློགས་ཆེན་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པའི་མངློན་བརློད་ལེགས་

བཤད་གསེར་གི་ལེ་མིག་ལས། མེ་ཏློག་མཆློག་དང་ལེ་བརྒན་རི། ཚོས་ཆེན་གུར་གུམ་ལ་ལེ་

བརྒན་རི་ཞེས་པ་དང་། མངའ་རིས་མེ་ཏློག་ལ་ལེ་བརྒན་རི་ཞེས་པ་མ་འཁྲུལ་ཞིག ཅེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལེ་འགིག རློད་པ་འདུམ་པ། 

ལེ་འགིགས། ག་འགིགས་པློ། 

ལེ་བསྒིགས་པ། འགལ་རྐྱེན་བསལ་བའམ་ཁུངས་ལུང་འཐུས་ཁ་ཚང་བར་བཟློས་པ། 

ལེ་ཉིན་རིང་ལུགས། བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀི་དུས་སྐབས་དང་འབློར་མེད་གལ་རིམ་གིས་གསར་



  1698  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརེ་བེད་པའི་དུས་སྐབས་སུ་ལེ་ཉིན་གིས་ཡར་རྒྱས་དང་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་བའི་མར་ཁེ་

སིའི་རིང་ལུགས་ཀིས་གསར་བརེའི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས། 

ལེ་ཊར། དབིན་སྐད་ཟུར་ཆགས། དེང་དུས་སྤློད་པའི་མེ་ཆ་ལ་གློ ངས་ཐ་མག་འཐེན་གི་ཡིན་པས་

ལེ་ཊར་ཞིག་གཡར་རློགས་གནང་། 

ལེ་བཏགས་པ། ཁག་བཏགས་པ། 

ལེ་ཐློ། ཟླ་བ་སློ་སློའི་ཚེས་གངས་དང་། གཟའ་སྐར་མ། གནམ་གཤིས། ཐློན་སྐྱེད་དུས་ཚིགས་བཅས་

རེའུ་མིག་ལ་བཀློད་པའི་དཔེ་དེབ། 

ལེ་ཐློགས། ① ལས་ཀའི་ཐློག་ནློར་འཁྲུལ་བྱུང་བ། ② ནློར་འཁྲུལ་སློགས་ཀི་ར་བ་ཐུག་ས། 

ལེ་ཐློགས་ཤར་ཚེ། ལས་འགན་དུས་ཐློག་ཏུ་འགྲུབ་མ་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། 

ལེ་ན། རའི་ཁུ་ལུ་ལ་ལེ་ན་མ་གཏློགས་ཁུ་ལུ་ཞེས་འབློད་སློལ་མེད། དཔེར་ན། གཡག་གི་ཁུ་ལུ་དང་

ཁིའི་ཁུ་ལུ་ལ་བུའློ།། 

ལེ་ནུ། གཡག་དང་འབིའི་ཁུལ་རིད་འདྲེས་མར་སས་པའི་ཐག་པ་སློམ་ལ་ཐུང་བའི་རིགས་ཞིག་སྟེ། 

གཙོ་བློ་གཡག་སའི་གློ་ཐག་བཟློ་ཡས་ཡིན། 

ལེ་ནློ་ཨ། འདི་བ་ནི་ཧ་རན་སིའི་གགས་གི་རི་མློ་མཁས་ཅན་ཞིག་ཡིན། ཁློང་གིས་སྤི་ལློ་

༡༨༧༤ལློར་འཆར་སྣང་རི་མློའི་གྲུབ་མཐར་ཞུགས་ཤིང་། འཆར་སྣང་རི་མློའི་བརམ་བ་མི་ཉུང་

བ་ཞིག་བཏློན་ཡློད། ཁློང་གིས་འློད་ཚོན་ལ་བརེན་ནས་ཕུགས་བསམ་ནང་གི་བུད་མེད་དང་

བིས་པའི་ཤ་གཟུགས་ཀི་མཛེས་ཉམས་དང་འཚོ་བའི་རྣམ་པ་མཚོན་ཀི། ཁློང་གི་ཚབ་བེད་

བརམ་བ་ནི་ཟུར་བཞུགས་ཁང་ཞེས་པ་སློགས་ཡིན། 

ལེ་བར། ལེ་དབར་དང་འདྲ། 

ལེ་བར་གཅིག རྒྱང་གགས་གཅིག་ལ་བུ། 

ལེ་བློ་བསམ་འགྲུབ་བདེ་ལན། ངག་དབང་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལེ་དབང་། ལེ་དབང་དུ་ཤློར་བ་ཞེས་བག་གཡེངས་ཀིས་རྐྱེན་པས་ལས་ཀ་འཐུས་ཤློར་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལེ་དབར། ལམ་ཀ་ཐག་རིང་ཐུང་གི་ཚད་ཅིག ལེ་དབར་རེ་ལ་རྨེ་ཁི་སྟློང་རེ་ཡློད། གློམ་རེ་གློམ་རེ་

མ་སློས་ན། ལེ་དབར་སྟློང་ཕག་ཆློད་མི་སིད། ལེ་དབར་ཉིས་ཁི་ལྔ་སྟློང་གི་རྒྱང་སྐྱློད། 

ལེ་འབེལ་གི་འགན། ཐག་ཞློར་འབེང་འདྲུད་ཀི་དེ་འབེལ་འློས་འགན། 

ལེ་ཚན། སེ་ཚན། 

ལེ་ཚེ། ལེའུ་ཚེ་དང་འདྲ། 

ལེའུ། རློམ་གཞུང་གི་དློན་ཚན་རིང་པློ་ཞིག་གི་ཚད་ཀི་མིང་སྟེ། ར་ཁིམས་ལེའུ་དང་པློ་ཞེས་པ། 

ལེ་ལུ་གློན་པ། ལན་ལློན་པའི་བརྡ་རིང་། 

ལེ་ལག ནང་གསེས་སམ་ཡན་ལག 

ལེ་ལན། ① གནློད་ལན་ནམ་འཁློན་ལན། ② སྐྱློན་ནམ་ཉེས་པ། ལེ་ལན་བཤད་པ། 

ལེ་ལློ། ① སྒིད་ལུག་གམ་ལས་དློན་ལ་མི་སྤློ་བའི་སེམས། དབེ་ན། དམན་པ་ལ་སྦློར་བ་དང་། 

སྙློམས་ལས་སློ།། ལེ་ལློ་ཅན། ལེ་ལློའི་སེམས། ལེ་ལློ་བས་ན་ལེགས་ཚོགས་འཆློར་ཞིང་

འགིབ། ལེ་ལློ་སངས་ནས་རེ་གཅིག་སློབ་སྦློང་བེད། ② ཉེ་ཉློན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས། འཇིག་རེན་

གི་བ་བ་ངན་པ་ལ་ཞེན་ནས་དགེ་བའི་ཕློགས་ལ་མི་སྤློ་ཞིང་འཇུག་པ་ལྷློད་པར་བེད་པ་བརློན་

འགྲུས་ཀི་མི་མཐུན་ཕློགས་སློ།། 

ལ་ེལློ་གསུམ། བ་བ་ངན་ཞནེ་ག་ིལ་ེལློ་དང་། སྒདི་ལུག་ག་ིལ་ེལློ། རང་ལ་བརས་པའ་ིལ་ེལློ་བཅས་གསུམ་མློ། 

ལེ་ཤློར། ལེ་ལློ་བས་ཏེ་འཐུས་ཤློར་བྱུང་བ་སྟེ། ལས་དློན་ཚགས་ཚུད་པློ་མ་བྱུང་བ། ལེ་ཤློར་ཅན། 

ལེ་ཤློར་མེད་པ། 

ལེ་ཧང་། ཡག་པློ། 

ལེ་ལྷློད། ལས་དློན་གང་ཞིག་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་བར་མཚམས་སུ་སྣང་མེད་ཅུང་ཟད་ཤློར་བ་

ལ་ཟེར། དཔེར་ན། ནད་པ་ལ་སྨན་བཅློས་སྐབས་སུ་ལེ་ལྷློད་མ་ཤློར་མ་གཏློགས་ནད་འཆི་ཉེན་

ཡློད་པ་རེད། ཡིག་རྒྱུགས་སྤློད་ཁར་སློབ་སྦློང་ལ་ལེ་ལྷློད་མ་ཤློར་ལ་བུ། 

ལེགས། དྲི་མ་མེད་པ་དང་མཛེས་པ་སློགས་ཀི་དློན་ཏེ། ལེགས་པའི་བསམ་པ། མདློག་ལེགས། 

དབིབས་ལེགས་ཞེས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལེགས་སྐྱེས། ① གསློལ་རས། ལེགས་སྐྱེས་གནང་བ། ② ལུས་རགས། ལེགས་སྐྱེས་བསྐུར་བ། 

ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་བ། བཀྲ་ཤིས་ལེགས་སྐྱེས། 

ལེགས་སྐྱེས་མ། བམ་ཟེའི་བུ་མློ་ལེགས་འཚོ་མ་ཞེས་པ་སྟེ། ཤཱཀ་མུ་ནེ་རྡློ་རེའི་གདན་དུ་གཤེགས་

པའི་ལམ་དུ་བ་མེན་ལྔ་བརྒྱའི་འློ་མ་ཉིང་ཁུར་བསིངས་པས་བསྙེན་བཀུར་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན། 

ལེགས་སྐྱློབ། [མངློན]བརྒྱ་བིན། 

ལེགས་ཁབ། [མངློན]ལྷའི་ལློན་ཤིང་། 

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

དབིན་སྐད་དུ་complete ཟེར། 

ལེགས་སྒིག གློ་རིམ་སློགས་ཡག་པློ་སྒིག་པ། ལེགས་སྒིག་དག་ཐེར། དབིན་སྐད་དུ་collating ཟེར། 

ལེགས་དགའ་མ། [མངློན]བུད་མེད། 

ལེགས་འགུགས། [མངློན]ལྷ་མ་ཡིན་སྟློབས་བཟང་། 

ལེགས་བརྒྱ་སྐློར་གཅིག དློན་གནད་མང་པློ་ཐབས་ཤེས་གཅིག་ཐློག་ནས་སྒྲུབ་པའི་དཔེ། 

ལེགས་འགློ། དགེ་བའི་ལས་ཀི་མངློན་བརློད།

ལེགས་བཅློས། སྐྱློན་བསལ་ཏེ་ཡག་ཏུ་བཏང་བ། འགློད་སྐྱེས་ལེགས་བཅློས། 

ལེགས་བཅློས་ལས་ཁུངས། བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་གཤམ་འློག་ལས་ཁུངས་ཤིག་སྟེ། ཤིང་ར་སྤི་ལློ་

༡༩༥༤ ལློར་བཙུགས། དློ་དམ་བཀའ་བློན་གཅིག ཛ་མཁན་གཉིས། དྲུང་རིས་བརྒྱད། རེ་ཤློད་

ལས་ཚན་པ་དང་། དྲུང་དཀྱུས་བསློམས་མི་གངས་ཉི་ཤུ་སྐློར། གདན་ས་གསུམ་གི་བ་སྤི་དང་། 

གྲྭ་ཚང་སློ་སློའི་འཐུས་མི་བཅས་ཁློན་མི་གངས་དྲུག་ཅུ་སྐློར་ཡློད། དེའི་ལས་འགན་གཙོ་བློ་ནི་

སྐབས་དེའི་སིད་གཞུང་གི་ལས་དློན་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་རིམ་བཞིན་དུས་བསྟུན་ལེགས་བཅློས་

བེད་དགློས་པ་དེ་ཡིན། ཐློག་མར་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༩༥༤ལློ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ཁབ་རློང་འགློ་དང་། 

གཞིས་སློད། བ་གཉེར་ཁག་བཅས་གཞུང་འཛིན་གི་སེར་སྐྱ་མི་འགློ་སློ་སློར་རློང་གཞིས་རྒྱ་

ཁློན་ལ་གཞིགས་པའི་ཕློགས་ཐློབ་སྤད་ཐློག་སློ་སློས་སར་གི་འབབ་དེབ་ནང་གསལ་གི་ཁལ་

རིགས་གང་ན་ཅི་ཡློད་གཞུང་རིས་ཞུ་ཕློགས་ཐད་ལློ་ལར་རློང་གཙོ་གཞིས་བེས་འཁུར་མཉམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལེན་གིས་ཕུལ་བའི་བྱུང་སློང་རིས་ཁར་ལེགས་བཅློས་ལས་ཁུངས་ནས་ཧེ་བག་ཡློད་མེད་ཞིབ་

འཇུག་རིས་ཞུ་བ་རྒྱུ་དང་། གཞན་ཡང་ལས་ཁུངས་ཆུང་རག་ཁག་ཁུ་བསྡུ་ཟླ་བསྒིལ། སྐྱེལ་

འདྲེན་འགློ་ལམ་གི་འཕེལ་ཕློགས་དང་བསྟུན་གཞུང་དློན་ཕློགས་ཐློན་མི་སྣ་དང་། མཁློ་སྒྲུབ་

སྐྱེལ་འདྲེན་རླངས་འཁློར་གསར་འཛུགས་སློགས་ཀི་ལས་འགན་ཡློད་པ་བཅས་ཡིན་ནློ།། 

ལེགས་ཆ། དགེ་ཆའམ་ཕན་ཆ། 

ལེགས་ཆང་། རེན་འབེལ་ཞུ་བའི་གསློལ་ཆང་། 

ལེགས་བརློད། ① ལེགས་པར་བཤད་པ། ② བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིག 

ལེགས་བརློད་བདག་པློ། [མངློན]བརྒྱ་བིན། 

ལེགས་བརློད་མ། [མངློན]བརྒྱ་བིན་བཙུན་མློ། 

ལེགས་ཉེས། བཟང་ངན། ལེགས་ཉེས་འབེད་པ། ལེགས་ཉེས་འདེམས་པ། 

ལེགས་ཉེས་ཀི་རྒྱུ་འབས་བསྟན་པ། འཕགས་པ་ལེགས་ཉེས་ཀི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་བསྟན་པ་ཞེས་བ་

བ་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་མདློ།། ལློ་ཙཱ་བ་བནྡི་ཆློས་གྲུབ་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་པའློ།། 

ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན། བ་བ་བཟང་ངན་བལས་ཏེ་ཡིན་མིན་ཐག་གཅློད་པ། 

ལེགས་མཐློང་ཆེན་པློ། ཉན་ཐློས་དག་བཅློམ་པ་ཞིག་སྟེ། བསྟན་པའི་གཏད་རབས་བདུན་པ། 

ལེགས་དར། [རིང]ལེགས་པའི་རེན་འབེལ་མཚོན་བེད་ཀི་ཁ་བཏགས། 

ལེགས་འདབ། [མངློན]ལ་ཕུག 

ལེགས་འདུམ་ཞུ་བ། བཟང་པློའི་བར་འདུམ་བས་པའི་ཞེ་ས་ལ་ཟེར། 

ལེགས་འདུལ། ① [མངློན]གློག ② སྤིན་པ། 

ལེགས་ལན། [མངློན]ལྷ་དབང་ཕྱུག 

ལེགས་ལན་དཔའ་བློ། སློན་མིང་ལ་ཡང་ཏེང་དཔའ་བློ་དང་། ཡང་མིང་ལ་ལེགས་ལན་དཔའ་བློ་ཟེར། 

ཕ་ཡུལ་ཟི་ཁློན། རྒྱ་རྒྱུད་ཡིན་ཞིང་། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ལློ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་པར་རེད་

ཐང་ལ་སྐྱེས་ཤིང་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༩༤ ༧ལློར་འདས། ཆིང་དམག་ཕིར་

འཐེན་བས་རེས། ཁློང་རེད་ཐང་ལ་འཁར་སློད་ཀིས་ཉིན་ག་རྒྱུགས་ནས་འཚོ་ཐབས་བས། རེས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སུ་བློད་རིགས་བུ་མློ་ཞིག་དང་བཟའ་ཚང་བསྒིགས། ལློ་ན་བཅུ་གཉིས་ལ་སློན་སྐབས་སྐྱློར་མློ་

ལུང་ལྷ་མློ་ཚོགས་པར་ཞུགས་ནས་མིག་དམར་རྒྱལ་མཚན་ལས་སློབ་སྦློང་དང་འབད་པ་ལྷློད་

མེད་བས་པར་བརེན་མཐར་འགྱུར་ཁུག་བདེ་བ་དང་། ཉམས་འགྱུར་ཆེ་བ། སྙན་འཇེབས་ལན་

པ་སློགས་ཀི་གདངས་དབངས་ཤིག་སྦངས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཁར་ད་དུང་ཁློང་གིས་རང་ཉིད་ཀི་ཁད་

ཆློས་ལ་དམིགས་ནས་དགློད་བློའི་ཟླློས་གར་གི་སྒྱུ་རལ་ཆ་ཚང་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་

སྦངས་མཐར་རེས་སུའགློ་བ་བཟང་མློ་ནང་གི་གཟེ་མ་ར་མགློ་དང་། བུ་མློ་སྣང་སའི་ནང་གི་

བསློད་ནམས་དཔལ་སྐྱིད། གཟུགས་ཀི་ཉི་མ་ནང་གི་གན་དེ། ད་དུངཔད་མ་འློད་འབར་ནང་གི་

རང་མགློགས་བང་ཆེན་སློགས་ཀི་བློད་ཀི་རྒྱུན་སློལ་ལྷ་མློའི་ནང་གི་ལློག་ཕློགས་མི་སྣ་གགས་

ཅན་ཚང་མ་ཁློང་གིས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་དང་མངློན་སུམ་གསློན་རེན་དུ་འཁབ་སྟློན་ཐུབ་སྟེ་བློད་

རིགས་མི་དམངས་ཀི་འཚོ་བའི་སྤློ་སྣང་དང་རིག་གནས་སྒྱུ་རལ་གི་རྒྱུན་སློལ་ཉམས་ལེན་ཐུབ་

མཁན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་དློ།། 

ལེགས་ལན་འབེད། སློན་རྒྱ་གར་དུ་བྱུང་བའི་དབུ་མ་པའི་སློབ་དཔློན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཤེས་རབ་

སྒློན་མེའི་ཕེང་བ་མཛད་དེ་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་འགློད་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་རལ་དུ་

བཏློན་ཏེ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ཤིང་རའི་སློལ་འབེད་དུ་གྱུར། 

ལེགས་ལན་མ། [མངློན]ལྷ་མློ་ཨུ་མཿ 

ལེགས་པ། བཟང་བའམ་སྤུས་དག་པ། ལློ་ལེགས། སྤློད་ལེགས། ལློ་ཕྱུགས་ལེགས་པ། བཀྲ་ཤིས་

བདེ་ལེགས། དགེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ལེགས་པར་བརྡ་སྤད་པ། ལེགས་པར་བརག་

པ། ལེགས་པར་རློགས་པ། ལེགས་སུ་གཏློང་བ། ལེགས་པར་བཅློས་པ། ལེགས་ཐློག་ལེགས་

འཚོལ། གཏམ་ལེགས་པར་བསློ་བ། 

ལེགས་པ་དྲུག་དང་ལན་པ། བཅློམ་ལན་འདས་ནི་ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ཀི་བེད་ལས་སྒིབ་གཉིས་

བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་པའི་ཆ་ནས་དབང་ཕྱུག་དང་། མེ་ལློང་ལ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་

བེད་ལས་གཟུགས་བཟང་། མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀི་བེད་ལས་དཔལ་དང་གགས་པ་གཉིས། 

སློར་རློག་ཡེ་ཤེས་ཀི་བེད་ལས་ཇི་ལ་ཇི་སྙེད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་དང་། བ་སྒྲུབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ཡེ་ཤེས་ཀི་བེད་ལས་བརློན་འགྲུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། 

ལེགས་པའི་སྐར་མ། པདྨ་བཀའ་ཐང་སློགས་ལས་བཤད་སློལ་གི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་ལློག་

ལ་བེད་མཁན་གི་དགེ་སློང་ཞིག 

ལེགས་པའི་བློ་གློས་ཀི་ས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་དགུ་པ། ས་འདིར་གནས་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞིའི་བློ་གློས་བཟང་པློ་ཐློབ་པས་ས་དགུ་པ་

ལེགས་པའི་བློ་གློས་ཞེས་བའློ།། 

ལེགས་པའི་ཡློན་ཏན་དྲུག དབང་ཕྱུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། གཟུགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། 

གགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། བརློན་འགྲུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་རྣམས་ཏེ་བཅློམ་ལན་འདས་ཀི་ཆེ་བའི་ཡློན་ཏན་དྲུག་གློ

ལེགས་པའི་ཤིང་། [མངློན]སྦྲང་ཤིང་། 

ལེགས་པའི་ཤེས་རབ། ལྷ་བ་མ་ཡེ་ཤེས་འློད་ཀི་དུས་སུ་བྱུང་བའི་བློད་ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་ཞིག 

ལེགས་པར་འཐུལ། [མངློན]དྲི་ཞིམ། 

ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕེ་བའི་ཆློས་འཁློར། བཀའ་ཐ་མ་དང་དློན་གཅིག 

ལེགས་པར་སྤློད་པ་གསུམ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྦིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བ་དང་། ཚུལ་

ཁིམས་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བ། བསློམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བ་བཅས་སློ།། 

ལེགས་པར་འློངས་པ། བདེ་བར་སེབས་པ། 

ལེགས་པར་བཤད་པ། བཤད་སྟངས་ཡག་པློའམ་ཡང་དག་པར་བཤད་པ། 

ལེགས་པློ། ལེགས་པ་དང་འདྲ། 

ལེགས་སེལ་ཉེས་འགློག དགེ་མཚན་རྒྱ་ཆེར་སེལ་ཞིང་། ཉེས་སྐྱློན་ར་བ་ནས་འགློག་པ། 

ལེགས་སེལ་མཛད། བ་བ་ལེགས་པར་སེལ་བའི་ཞེ་ས། 

ལེགས་སྤད། དགེ་བ། 

ལེགས་སྤད་ཙམ་གི་བར་མའི་དགེ་བ། སློམ་པ་དངློས་མ་ཡིན་པའི་ལེགས་སྤད་ཙམ་དང་། སློམ་པ་

དང་སློམ་མིན་གཉིས་ཀི་བར་ན་གནས་པའི་དགེ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལེགས་ཕིན། གངས་ཀི་གནས་དྲུག་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག 

ལེགས་ཕེ་ཆློས་འཁློར། ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕེ་བའི་ཆློས་འཁློར་གི་བསྡུས་མིང་། 

ལེགས་བས། ① བ་བ་ལེགས་པར་བས་པ། ② དགེ་བའི་བ་བ། ③[མངློན]སྐལ་པ། སྐལ་པའི་ཕུལ། 

ཁ་རེ། དགེ་ལེགས། བགློ་སྐལ། སློན་བསགས་མཐུ། བསགས་འློས། མཐློ་རིས་གནས། བདེ་

བའི་འབྱུང་གནས། བདེ་ལེགས། གནམ་བསྐློས། ཕུན་ཚོགས། མ་ངན་འདས། ཞི་བ། ཡིད་

བཞིན་འགྲུབ། རབ་བསགས། རབ་ཞི། ལེགས་ལན། རེ་སྐློང་། བསློད་ནམས། 

ལེགས་བིས། ① [མངློན]ལྷ། ② རྨ་བ། 

ལེགས་བིས་སྒློ། [མངློན]རྨ་བ། 

ལེགས་བིས་པ། ལྷའི་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

ལེགས་བིས་དབང་པློ། [མངློན]བརྒྱ་བིན། ལེགས་བིས་གཙོ་བློ། བརྒྱ་བིན། 

ལེགས་སྦར། ① མིང་ཚིག་ཡི་གེ་ཕན་ཚུན་ལེགས་པར་སྦྲེལ་བ། ② གཏམ་བཤད་ཀི་ཞེ་ས། 

ལེགས་སྦར་སྐད། སཾསྐྲ�ཏའི་སྐད་དེ་རྒྱ་གར་གི་སྐད་རིགས་བཞིའི་གས་ཤིག 

ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་དབངས། དབངས་བཅུ་དྲུག་ལ་ལློས། 

ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་དབངས་བཅུ་དྲུག ཨ་ཨཱ། ཨི་ཨཱིཾ། ཨུ་ཨཱུ། ར�་རཱ�། ལ�་ལཱ�། ཨེ་ཨཻ། ཨློ་ཨླཽ། ཨཾ་ཨཿ 

འདི་ལས་བློད་ལ་མཁློ་བའི་དབངས་ཡིག་ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨློ་བཞི་ཡིན་ནློ།། 

ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་གསལ་བེད་སློ་བཞི། ཀ་ཁ་ག་ག་ང་། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་ངྷ་ན། 

པ་ཕ་བ་བ་མ། ཡ་ར་ལ་ཝ། ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀྵ། 

ལེགས་སྦར་གི་ཁྲུས། རླུང་འདྲེན་པའི་སྨན་གི་ར་བ་དང་སློང་བུ་དང་ལློ་མ་དང་འབས་བུ་དག་བསྐློལ་

ནས་འཁྲུད་པའི་ཁྲུས། 

ལེགས་འབུལ། ལེགས་སློ་ཞུ་བའི་འབུལ་མཚན། ཐུགས་རེ་ལེགས་འབུལ། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་

ཀི་དར་དཀར་ལེགས་འབུལ་ཞུས། 

ལེགས་སྨློན། ཡག་པློ་ཡློང་བར་སྨློན་འདུན་བེད་པ། 

ལེགས་སྨློན་གི་ཆློས། ལྷ་མིའི་བདེ་བ་དློན་དུ་གཉེར་ཕིར་ཆློས་སློར་ཞུགས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལེགས་སྨློན་གི་ཚུལ་ཁིམས། མངློན་མཐློ་ཐློབ་ཕིར་མི་དགེ་བཅུ་སློང་སློམ་པ། 

ལེགས་སྨ། བསྟློད་ཚིག 

ལེགས་སྦྲུམ་ལེགས་གསློ། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའ་ིལ་བ་དང་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་སྦྲུམ་མའ་ིསློབ་གསློ་

དང་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བར་སློབ་སྟློན་བེད་པ་དང་། ཕྲུ་གུ་དམར་འབར་ལ་སློབ་གསློ་བེད་པར་སློབ་སྟློན་བས་

ནས་ཕྲུ་གུ་སྐྱློན་ཅན་མི་སྐྱེ་བ་དང་ཕྲུ་གུ་དམར་དབར་འཚར་ལློངས་ཡག་པློ་ཡློང་བ་བས་ནས་ཕྲུ་

གུའི་སྐྱེ་སྟློབས་དང་སྦངས་སྟློབས་ཀི་བློ་རིག་དང་གཟུགས་གཞི་ལེགས་སུ་གཏློང་བར་ཟེར། 

ལེགས་ཚོགས། ཕན་པ་དང་བདེ་བ་ཇི་སྙེད་པ་རྣམས། 

ལེགས་ཚོགས་གསློག་པའ་ིར་བ། བསློད་ནམས་ཀ་ིཚོགས་དང་། ཡ་ེཤེས་ཀ་ིཚོགས་གསློག་པའ་ིར་བ། 

ལེགས་བཟང་། [མངློན]ཁབ་འཇུག 

ལེགས་འློང་། སྟློན་པའི་ཉན་ཐློས་ཤིག 

ལེགས་ལམ་གང་ཆགས། ཕན་ཚུན་མཐུན་ལམ་གང་ཆེ་བ་བའི་ལས། 

ལེགས་ལུགས། ལན་མ་རེ་མངས་དང་དུས་གཅིག་ལ་དར་བའི་དབུ་མེད་ཀི་ཡིག་གཟུགས་ངློ་

མཚར་ཞིག ཕིས་སུ་ལན་ལུགས་ལས་ལི་ལུགས་མ་དར། 

ལེགས་བཤད། ཡང་དག་པའི་གཏམ། ལེགས་བཤད་བིས་པ་དག་ལས་ཀང་། མཁས་པ་རྣམས་ནི་

ཡློངས་སུ་ལེན། 

ལེགས་བཤད་གསེར་ཕེང་། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅློས་མངློན་པར་

རློགས་པའི་རྒྱན་འགེལ་པ་དང་བཅས་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པའི་ལེགས་བཤད་གསེར་གི་ཕེང་

བ་ཞེས་བ་བ། རེ་ཙོང་ཁ་པས་མཛད་པའློ།། 

ལེགས་གསུང་། ①[མངློན]སངས་རྒྱས། ② སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ། 

ལེགས་གསློ།། ཡང་བསྐྱར་བཟློ་བཅློས་བེད་པ། 

ལེགས་གསློལ། ① གློང་རིམ་དུ་སྙན་ཞུ་ལེགས་པར་ཞུས་པ། ② བཀའ་དྲིན་ལེགས་པར་གསློལ་བ། 

ལེགས་བསབས་ཉེས་བཅློས། ཡག་པ་བསབས་ཤིང་སྡུག་པ་བཅློས་པ། 

ལེན་ཁེན་དྲན་གསློ་ཁང་། ཞེས་པ་ནི་ཨ་མེ་རི་ཀར་སྤི་ལློ་༡༨༦༡－༡༨༦༥བར་ལློ་ངློ་བཞིའི་རིང་དུ་



  1706  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནུབ་ཕློགས་པས་དད་མློས་བེད་སའི་ཞི་ལའི་གནའ་བློའི་སྒྱུ་རལ་གི་ཉམས་འགྱུར་ལར་བསྐྲུན་

པའི་ལེན་ཁེན་དྲན་གསློ་ཁང་འདི་ནི་ཨ་རིའི་མི་དམངས་ཚོས་མི་རིགས་ནག་པློའི་བཅིངས་

འགློལ་བ་གཞག་གི་ཆེད་དུ་འབད་འཐབ་གནང་མཁན་གི་སྙན་གགས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་མི་སྣ་

གགས་ཅན་ཏེ་བསྟུད་མར་སིད་འཛིན་ཐེངས་གཉིས་གནང་མློང་མཁན་ཨ་པློ་ལ་ཧན་ལེན་ཁེན་

༡༨༠༩－༡༨༦ ༥གི་ཆེད་དུ་བསྐྲུན་པའི་དྲན་རེན་རང་བཞིན་གི་ཨར་སྐྲུན་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན། 

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

དབིན་སྐད་དུ་recipient ཟེར། 

ལེན་མཁན་ཕལ་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་secondary recipient ཟེར། 

ལེན་མཁན་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 recipient ཟེར། 

ལེན་པ། ① བངས་པ། བང་བ། ལློངས། ② ཚུར་སྡུད་པའམ་འདྲེན་པ། སྣེ་ལེན། ལག་ལེན། འཕློད་

ལེན། མནའ་མ་ལེན་པ། དག་ཤ་ལེན་པ། མ་བིན་པར་ལེན་པ། དངློས་པློ་ལེན་དུ་གཏློང་བ། དང་

དུ་ལེན་པ། གློ་བ་ལློག་ལེན། ཁས་ལེན། དྲློད་ལེན་པ། མགློ་བཏགས་ལེན་པ། གདློང་ལེན་པ། 

ངན་སྐྱུར་བཟང་ལེན། སྙིང་བཅུད་ལེན་པ། ངལ་རློལ་མི་བེད་པར་ཐློབ་ཆ་ལེན་པ། སྙིང་བཅུད་

ཚུར་ལེན་པ་དང་སྙིགས་རློ་ཕར་དབྱུག་པ། བངས་ན་རློགས་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། སྤད་ན་ཟད་མཐའ་

མེད་པ། དགེ་སིག་བང་དློར། ③ གླུ་གཞས་གཏློང་བ། གླུ་ལེན་ཞིང་གར་འཁབ་པ། ལ་གླུ་ལ་ཁའི་

ལུག་རིས་ལེན། མཛོ་རྒན་རི་ལ་ཤི་ནའང་། མཛོ་ཀློ་ཡུལ་ལ་ལེན་དགློས། ④ རེན་འབེལ་བཅུ་

གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་ལེན་པའི་ཡན་ལག་གློ ལེན་པའི་རྐྱེན་གིས་སིད་པ། ལེན་པའི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ། ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ། 

ལེན་པ་ནི། ཚོར་བའི་སྒྱུ་ལུས་དང་ལློངས་སྤློད་ལ་ཆགས་པའི་སེམས་བྱུང་། 

ལེན་པ་བཞི། འདློད་པ་ལེན་པ་དང་། ལ་བ་ལེན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་སྙེམས་པ་

ལེན་པ་དང་། བདག་ཏུ་སྨ་བ་ལེན་པ་སྟེ་ཕི་ནང་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཉློན་མློངས་



  1707  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཡློད་པ་རྣམས་ལེན་བཞིར་བསྡུས་པའློ།། 

ལེན་པའི་ཟླ་བ། ཉི་མས་བུ་མློའི་ཁིམ་སྤློད་པའི་ཟླ་བའམ་བློད་ཟླ་བརྒྱད་པ། 

ལེན་པའི་ཡན་ལག རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། སེད་པའི་དབང་གིས་ཡུལ་

སྡུག་པ་དང་ཚོར་བ་བདེ་བ་ལ་ཡང་ཡང་འཕད་པར་འདློད་ཅིང་། དེ་དང་དུ་ལེན་པ་སྟེ་ཉེར་ལེན་

བཞི་སློགས་རྣམ་ཤེས་སྐྱེ་བ་ལ་དངློས་སུ་སྦློར་བར་བེད་པའློ།། 

ལེན་པློ། ① འདྲ་ཆགས་པློ། གཞན་གི་མཐློང་ལམ་ལ་ལེན་པློ་མི་འདུག གློས་ཆས་ལེན་པློ་འདུག ② 

ཟུག་པློ་དང་འཕློད་པློ། སྣམ་བུ་འདི་ཚོས་ལེན་པློ་འདུག ཤློག་བུ་འདི་ཡི་གེ་ལེན་པློ་འདུག 

ལེན་སྤློད། ལེན་པ་དང་བེད་སྤློད་གཏློང་བ། 

ལེན་འཛིན།དངུལ་དངློས་སློགས་ཚུར་ལེནཔའི་སྐབས་སུ་བེད་སྤློད་བ་རྒྱུའི་འཛིན་ཡིག 

ལེན་ཧཱ་ཐེ་དགའ་ལན་འཕེལ་རྒྱས་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༦༩༤ ལློར་ལི་

ཀ་སྐུ་སྐྱེ་ངག་དབང་ཆློས་རྒྱལ་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་

གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལེབ། ① ངློས་ཤིག་ནས་ངློས་གཞན་ཞིག་གི་བར་ཚད་ཆུང་ལ་རྒྱ་ཁློན་ཆེ་བའི་དངློས་རས་ཀི་རྣམ་

པ་སྟེ། ཤིང་ལེབ། རྡློ་ལེབ། ② ཡུག་གཅིག་ཏུ། ལེབ་རིས། ལེབ་འདུར། 

ལེབ་རྒན་དར། དར་འབུའི་སྐུད་པ་ལས་འཐག་པའི་གློས་ཆེན་ཁྲུའི་ཙི་ལ་བུ། 

ལེབ་ངློས། ལེབས་ཕློགས་ཁློད་སྙློམས་པློ། 

ལེབ་སྟློངས། ར་སྟློངས། ཞིང་བན་ལེབ་སྟློང་དུ་ཕིན་སློང་། ས་ཞིང་རྣམས་ལེབ་སྟློངས་དུ་ལུས་འདུག 

ལེབ་ཐག ལེབ་ཤིང་བསློམས་བེད་ཀི་ཐག་།

ལེབ་འདུར། སུ་ལ་ལའང་དམིགས་བསལ་མེད་པ། བ་བ་ཚང་མ་རྒྱུག་པ་ལེབ་འདུར་གིས་སྒྲུབ་པ། 

ལེབ་པ། ལེབ་མློ་དང་འདྲ། 

ལེབ་པློ། ལེབ་མློ་དང་འདྲ། 

ལེབ་འབར། [ཡུལ]ལྷམ་གི་ས་རིང་རྒྱློང་བེད་ཤིང་དབིབས་ལེབ་ལེབ་ཅིག 

ལེབ་སྦློར། ལེབ་འབར་དང་འདྲ། 



  1708  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལེབ་ཕགས། ཡུག་གཅིག་ཏུ་གཙང་མར་ཕགས་པ།

ལེབ་མ། ཉལ་དབིབས་སམ་ལེབས་ལེབས་ལློག་ཁློད་སྙློམས་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་ལེབ་མློ་དང་འདྲ། 

ལེབ་མློ། ① ཉལ་དབིབས་སམ་ལེབས་ལློགས་ཁློད་སྙློམས་པློ། མློན་སན་ལེབ་མློ། བག་ལེབ། རྡློ་

ལེབ། པང་ལེབ། མགློ་ལེབ་མློ། སྣ་ལེབ་མློ། ལྕགས་ལེབ། ས་འབུར་ལེབ་མློར་གེབས་པ། ཤ་

ལེབ་མློར་གཏུབ་པ། ② ཡློངས་རློགས་སམ་ཡུག་ཅིག 

ལེབ་རིས། ཡློངས་རློགས་སམ་ཡུག་ཅིག་ཏུ་རི་བའི་རིས། གནག་ཕྱུགས་ལེབ་རིས་རྒྱབ་པ། ས་

ཞིང་ལེབ་རིས། 

ལེབ་ལེབ། ཉལ་དབིབས། བཟློ་དབིབས་ལེབ་ལེབ། 

ལེབ་ཤིང་། དཔེ་ཆ་བཞག་ས་ལ་གློ་དགློས། 

ལེའུ། ① དུམ་བུ། ཆློས་གློས་ཀི་ལེའུ། ② བརག་པ་དང་རབ་བེད། ལེའུའི་གངས། ལེའུར་བས་

པ། ལེའུ་དང་པློ། ལེའུ་བར་མ། ཚིག་ལེའུར་བས་པ། ལེའུར་བཅད་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་

ལ་སྐབས་དང་། ཆློ་ག ཆློ་ག་ཞིབ་མློ། རློག་པ། བརག་པ། དུམ་བུ། འདུས་པ། རབ་ཏུ་བརག་པ། 

རབ་ཕེད། རབ་བེད། སརྒ་བཅས་སློ།། ③ མངལ་གི་བིས་པ། ལེའུའི་ལྷ། 

ལེའུ་གློན། ① གཞུང་ཚིག་ལ་ལེའུ་གསར་དུ་སྦློར་བ། ②[རིང]ལན་ལློན་པའི་བརྡ་རིང་། 

ལེའུ་ཐློ། ལློ་ཟླའི་ཐློ། 

ལེའུ་དྲུག་པ། གཞུང་ཚད་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་གསློ་བ་རིག་པའི་དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞིའི་ཡ་

གལ་ར་བའི་རྒྱུད་ཀི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་

དཀའ་འགེལ་ལས། ལེའུ་དྲུག་པ་ཞེས་ར་བའི་རྒྱུད་ཀི་མཚན་ཏེ། ར་བའི་རྒྱུད་ཀི་གེང་གཞི་དང་། 

གེང་སློང་དང་། གནས་ལུགས་ནད་གཞི་དང་། ངློས་འཛིན་རགས་དང་། གསློ་བེད་ཐབས་དང་། 

དཔེ་དློན་གི་རྣམ་གངས་བཅས་གཞུང་ཚད་ལ་ལེའུ་དྲུག་ཡློད་པའི་ཕིར་དེ་ལར་བརློད་དློ།། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལེའུ་ཚེ། ལིང་ཚེའམ་རེའུ་མིག རས་ཁ་ལེའུ་ཚེ་ཅན། 

ལེའུའི་རྒྱ། རྒྱ་རིམ་པ་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཚིག་དློན་མི་འཁྲུག་པར་བེད་པའི་རགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལློ། ① སྤིར་ཉི་མས་ཁིམ་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པློ་བགློད་ཡུན་དུས་བཞི་རློགས་པ་ལ་ལློ་གཅིག་ཟེར། ད་

ལློ། ཕི་ལློ། ས་ལློལློ་དུ་མ་སློང་བ། གནམ་ལློ་གསར་ཚེས། ལློ་འཕློ་བ། ཉི་མ་ལློ་ལས་རིང་བ། 

ཟླ་ཐློག་ལློ་བརེགས། ཡློས་ལློའི་འབྲུ་སྟག་ལློར་ཟ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བགང་བ་དང་། 

བགང་གཞི། འགློ་འློང་། འདློར་བེད། དུས་ཚིགས། དུས་ཀི་ཆ་ཤས། ཟླ་བའི་ཕེང་བཅས་སློ།། 

② ན་ཚོད་དམ་སྐྱེས་ལློ་ལློན་ཚོད། མི་ལློ། རང་ལློ། ཚེ་ལློ། སྤི་ལློ། འདས་ལློ། ཁི་ལློ། སྐྱེས་

ནས་ལློ་མ་ལློན་པ། ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུ། ③ རུང་ངམ་ཆློག ཟ་ཨེ་ལློ་མི་ལློ། གློན་ཨེ་ལློ་མི་ལློ། ཁློད་

རང་ལ་ལློའམ་མི་ལློ། ④ ཚུལ་ལམ་ཟློལ། སློབ་ལློ་སྦློང་ལློ་ཙམ་བས་པས་ཡར་སྐྱེད་མི་ཐློན། 

ཤེས་ལློ་ཙམ་གིས་དློན་སྙིང་ལ་མི་ཕན། ཉན་ལློ་ཐློས་ལློ་ནས་རློགས་པར་དཀའ། ⑤ ལློ་གག་

ཟེར་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ་མ་རངས་པའི་ཚིག འདི་སྐད་ལློ། མཁས་པ་མགློ་རྨློངས་སློ་ལློ། 

མངའ་ཐང་ཆེ་ལློ་སྐད། དཔའ་སྙིང་ཡློད་དློ་ལློ། རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་ལློ་ཟེར། ཤེས་རབ་མེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས། བླུན་པློ་ཡློན་ཏན་མི་སློབ་ལློ། བརགས་ན་ཤེས་རབ་མེད་ཉིད་ཀིས། བླུན་པློས་

འབད་པ་ལྷག་པར་དགློས། ⑥ ལ་མཐར་སྦར་རྒྱུ་སར་བསྡུའི་ཕད་ཅིག་ལ། ཕག་འཚལ་ལློ། 

ལློ་ཀ[མངློན]འཇིག་རེན། 

ལློ་ཀག ལློ་ཀེག་དང་འདྲ། 

ལློ་ཀེ་ཤྭ་ར་ཡ། འདི་རྒྱ་གར་སྐད། བློད་སྐད་ལ་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་ཟེར། སྤན་རས་གཟིགས་ལ་

མིང་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཡློད་པའི་ནང་གི་གཅིག་ཡིན། སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་མཚན་བརྒྱ་ར་

བརྒྱད་པ་ཟེར་བ་ཞིགབཀའ་འགྱུར་ན་ཡློད། 

ལློ་ཀེག ནག་རིས་ལས་བཤད་པའི་རང་གི་ལློ་རགས་ཤར་སྐབས་ཀི་ལློའི་བར་ཆད་ཅིག 

ལློ་སྐར། ཉ་ིམ་ལུག་ཁིམ་དུ་སེབས་ཉིན་ཁིམ་ཞག་ཕུར་བུའ་ིམྱུར་དག་སྐར་མ་གང་ཤར་བ་ད་ེལློ་སྐར་ཡིན། 

ལློ་སྐེག ལློ་ཀེག་དང་འདྲ། 

ལློ་སྐློར། ལློ་འཁློར་མློ། 

ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས། བི་བ་གང་སྟག་ཡློས་འབྲུག་སྦྲུལ། ར་ལུགས་སྤེལ་དང་བ་ཁི་ཕག །དེ་རྣམས་ཕློ་

པློའི་རྣམ་དབེ་ནི། །བི་སྟག་འབྲུག་ར་སྤེལ་ཁི་ཕློ། །གང་ཡློས་སྦྲུལ་ལུག་བ་ཕློག་མློ། ཞེས་དང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློ་སློའི་གནས་ཕློགས་ནི། ཤར་སྟློད་སྟག་ལ་ཤར་སྨད་ཡློས། ཤར་ལྷློ་འབྲུག་ལ་ལྷློ་སྟློད་སྦྲུལ། 

ལྷློ་སྨད་ར་ལ་ལྷློ་ནུབ་ལུག ནུབ་སྟློད་སྤེལ་ལ་ནུབ་སྨད་བ། ནུབ་བང་ཁི་ལ་བང་སྟློད་ཕག བང་

སྨད་བི་བ་བང་གང་། ཞེས་སློ།།

ལློ་སྐྱ། སྟློན་ཐློག་གམ། ལློ་ལར་ཐློན་པའི་ཟ་འབྲུ་སྤིའི་འབས་བུ། ལློ་སྐྱ་རྒྱས་པ། 

ལློ་སྐྱིན། ལློ་ཏློག་གི་ཚབ། 

ལློ་སྐྱུར། ཡུང་གི་ལློ་མ་བཙོས་རེས་ཆང་དང་ད་ར་སློགས་ཀི་སྐྱུར་རི་ཅུང་ཟད་བཏབ་པ་དང་སྐམ་པློ་

བས་པའི་ཟས་རིགས་ཞིག 

ལློ་སྐྱེག ལློ་ཀེག་དང་འདྲ། 

ལློ་དཀར་དགློན་ཐེག་ཆེན་ཆློས་གིང་། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་སུ་གློང་དཀར་དགེ་བཤེས་ངག་

དབང་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་མཚོ་ཤར་ལུང་

མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལློ་ཁམས། ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་དང་ཤིང་མེ་ས་ལྕགས་ཆུ་ལྔའི་ཁམས། 

ལློ་ཁམས་ཟླ་དུས་འགློད་པ། བཏང་ཡིག་དང་ཡིག་ཆ་སློགས་ཀི་མཇུག་ཏུ་ལློ་གང་དང་ཟླ་བ། ཉིན་

མ་དུས་ཚོད་བཅས་གསལ་པློར་བཀློད་པའི་དློན། 

ལློ་ཁྱུད་འཁློར། ལློ་རིལ་པློ་གཅིག

ལློ་ཁལ། ལློ་ལར་འཁི་བའི་རྒྱུན་ཁལ། 

ལློ་ཁིམས། ལློ་ཏློག་སྲུང་བའི་ཁིམས། ཡུལ་དུ་རྒན་པློས་དྲན་མ་མློང་བའི་ལློ་ལེགས་བྱུང་བ་ལ་གང་

དགར་བརྔ་རྒྱུ་མེད་པའི་ལློ་ཁིམས་བས། 

ལློ་འཁློར། ① ལློ་ཧྲིལ་པློ། ལློ་འཁློར་ཚོགས་འདུ། ② ལློ་རེ། ལློ་འཁློར་འཆར་གཞི། ལློ་འཁློར་མློའི་

ཕློགས་སློམ། ③ ཤིང་སློང་གི་ལློ་རིས། 

ལློ་འཁློར་བཅུ་སྐྱེད། སློན་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་དངུལ་བུན་བཏང་བའི་སྐྱེད་ཁ་ལ་རིགས་ཁ་ཤས་

ཡློད་པའི་ནང་ནས་སྐྱེད་ཁ་མཐློ་ཤློས་ཏེ། བློད་དངུལ་སང་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ལ་ལློ་གཅིག་འཁློར་

མཚམས་སྐྱེད་ཁ་སང་བཅུ་ཐམ་པ་སྤློད་དགློས་པ་དེར་བཅུ་སྐྱེད་ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལློ་འཁློར་བཅུ་གཉིས། ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་དང་འདྲ། ལློ་འཁློར་མློར་གློད་གཞི་ཐློན་ཚད། ལློ་གཅིག་

གི་ནང་ལ་གློད་གཞི་ཕློན་མང་ཉུང་གི་ཚད་གཞི། 

ལློ་གློས་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའ་ིནང་ཙམ་དུ་གསེར་ཁ་དགློན་པ་ལས་ཁ་གེས་ཏ་ེཟུར་དུ་དགློན་

པ་ཆགས། གྲུབ་མཐའ་དག་ེལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། ཉེ་དུས་དགློན་པ་འདི་ཐློན་སེ་དགློན་དང་གཅིག་ཏུ་བསློམས་པར་གགས། 

ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུ། ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་དང་འབྱུང་བ་ལྔ་སྦར་ནས་བརིས་པས་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུ་ཡློང་གི་

ཡློད་པ་རེད།

ལློ་རྒས། ན་སློ་ལློན་པ། དེང་དུས་ལློ་ངློ་དྲུག་བཅུ་ཡན་ཆད་ལློན་པ་ལ་རྒས་པློ་ཟེར། གནའ་བློའི་བློད་

ལུགས་ལ། ལློ་ངློ་བཅུ་དྲུག་མན་ཆད་ལ་བིེས་པ་དང་། བཅུ་དྲུག་ནས་བདུན་ཅུའི་བར་སྐྱེས་དར་

མ། ལློ་བདུན་ཅུ་ཡན་ཆད་ལ་ལློ་རྒས་པ་ཟེར་སློལ་ཡློད་འདུག

ལློ་སམ། གློ་ཞིབ་འཚག་བེད་ཀི་དར་ཚགས། 

ལློ་གགས་ཟེར་གསུམ། མི་འདློད་པ་དང་། མ་རངས་པའི་ཚིག་ཤུགས་སྟློན་པའི་ཕད་གསུམ། 

ལློ་རྒྱུན་ཆགས། ལློ་ལར་རམ་ལློ་རེ་བཞིན། ལློ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་ལློ་གསར་གི་དུས་ཆེན་གཏློང་བ། 

ལློ་རྒྱུས། སློན་བྱུང་གི་དློན་རྣམས་ཕིས་མི་རྣམས་ཀིས་ཡི་གེར་བཀློད་ནས་མི་སྣ་དང་། དློན་རྐྱེན་

རྣམས་བདེན་པའི་ལམ་ནས་བཀློད་གང་ཐུབ་བས་པའི་ཟིན་བིས་ཞིག་ཡིན། གནས་ཚུལ་བྱུང་

རབས། ལློ་རྒྱུས་མདློར་བསྡུས། ལློ་རྒྱུས་ཐློར་བུ། ལློ་རྒྱུས་ཤུལ་རིང་། ཁིམ་གི་ལློ་རྒྱུས། ན་

བའི་ལློ་རྒྱུས། ལློ་རྒྱུས་ཐློག་བྱུང་མ་མློང་བ། མིའི་རིགས་ཀི་ལློ་རྒྱུས། 

ལློ་རྒྱུས་ཀི་དགེ་ཐློན་པ། སློན་རབས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ངློ་མཚར་བ་རྣམས་བཤད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཉན་པ་

པློ་རྣམས་སྤློ་བ་སྐྱེ་པ་དང་སྐུལ་མ་ཐེབས་ཏེ་བློ་སློ་ཆེན་པློ་ཕེ་ཐུབ་པ། 

ལློ་རྒྱུས་དངློས་གཙོ་རིང་ལུགས། མར་ཁེ་སི་དང་ཨེན་ཀེ་སི་རྣམ་གཉིས་ཀིས་གསར་སྐྲུན་གནང་

བའི་མིའི་རིགས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་འཕེལ་རྒྱས་འགློ་བའི་ཆློས་ཉིད་ཆེས་སྤིར་བཏང་པའི་སྐློར་གི་

ཚན་རིག་ཅིག 

ལློ་རྒྱུས་ཆེན་མློ། ས་བཞེད་ཀི་མིང་སྟེ་བསམ་ཡས་དཀར་ཆག་ཆེན་མློ་ཡང་ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལློ་རྒྱུས་ཟིན་ཐློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་history record ཟེར། 

ལློ་རྒྱུས་རི་མློ། ལློ་རྒྱུས་ཐློག་བྱུང་བའི་དློན་རྐྱེན་དང་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་གི་ཤློད་ཚུལ་སློགས་བརློད་བ་

བས་ཏེ་བིས་པའི་རི་མློར་ཟེར། དེའི་ནང་དློན་གཙོ་བློ་ནི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་གི་མི་དམངས་ཀི་འཚོ་བ་

དང་། སྐབས་དེའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་དློན་སྙིང་ལན་པའི་དློན་རྐྱེན་སློགས་དང་། བི་བའི་མི་སྣ་དང་། 

ཁློར་ཡུག སྤི་ཚོགས་ཀི་གློམས་སློལ། གློན་ཆས་དང་རྒྱན་ཆ། བཟློ་སྐྲུན་སློགས་ཚང་མར་ལློ་

རྒྱུས་ཀི་དློན་དངློས་དང་། དུས་རབས་ཀི་ངློ་བློའི་ཚུར་སྣང་སློགས་མཚོན་པར་བ། ལློ་རྒྱུས་རི་

མློ་ནི་ཡློ་རློབ་ཏུ་རིག་རལ་བསྐྱར་དར་དུས་སྐབས་ནས་བཟུང་རང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་རི་མློའི་

རྣམ་པ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན། སྐབས་དེར་ལློ་རྒྱུས་རི་མློ་མཁས་ཅན་ཏེ། ཧ་རན་སིའི་ཏཱ་ཝེ་དང་། 

འཇར་མན་གི་མེན་ཚེར། པློ་ལན་གི་མཱ་ཐ་དབི་ཁ�། ཨུ་རུ་སིའི་ལེ་པིན་དང་སུའུ་མི་ཁ�་ཧྥུ་

སློགས་སྐད་གགས་ཅན་གི་རི་མློ་མཁས་ཅན་མང་པློ་ཞིག་ཐློན་ཡློད། ཁློ་ཚོས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་

ལློ་རྒྱུས་རི་མློ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གསར་གཏློད་བས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བརམ་བ་འགའ་ཞིག་

གིས་སྐབས་དེའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་ཤུགས་རྐྱེན་ཧ་ཅང་ཆེན་པློ་ཐེབས་ཡློད། 

ལློ་འགློ ལློ་རེའི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ལས་གང་དང་གང་ལ་ལློ་ཡི་འགློ་འཛིན་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཡློད་

པ་ནི་མི་རིགས་སློ་སློ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློའི་བཞེད་པ་མི་འདྲ་བ་ཡློད། བློད་ལུགས་ལ་བློད་

ཟླ་དང་པློ་ལློ་འགློ་འཛིན་པ་ནི་མདློ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ན་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། འློན་ཀང་ཟླ་

བ་དང་པློའི་མིང་ལ་ཁད་པ་ཅུང་ཟད་རེ་ཡློད་དེ། འབྱུང་རིས་པ་རྣམས་ཀིས་ཟླ་བ་དང་པློ་དཔྱིད་

ར་སྟག་གི་ཟླ་བ་ཟེར། ཞིང་འབློག་མི་དམངས་ཚོས་ཟླ་བ་དང་པློ་ཁི་ཟླ་ཟེར། དུས་འཁློར་ལུགས་

ཟླ་བ་དང་པློ་ལ་ར་པ་ཟླ་བ་ཟེར་བ་སློགས་ཟེར་སློལ་མི་འདྲ་འགའ་ཞིག་ཡློད། 

ལློ་བརྒྱད་དྲི་ཆུ། བིས་པ་ལློ་བརྒྱད་ལློན་པའི་དྲི་ཆུ་སྟེ། ནུས་པས་གཉན་རིམས་དང་དུག་ཚད་སེལ། 

རིམ་དགུའི་འགན་བབ་སློབ་གསློ།། ལློ་དགུའི་འློས་འགན་སློབ་གསློའང་ཟེར། དེ་ནི་སློབ་ཆུང་ལློ་

དྲུག་དང་དམའ་འབིང་ལློ་གསུམ་རིང་གི་སློབ་གསློ་ལ་གློ 

ལློ་ངན་སྐར་ཆུང་དྲུག་པ། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། ལྕགས་བ། ལྕགས་ཁི། ས་གང་། ས་འབྲུག མེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

སྤེལ། ཆུ་སྦྲུལ་བཅས་དྲུག་ལ་ཟེར། 

ལློ་ངན་ལྕགས་བཞི་ལློ་པ། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། ལྕགས་ཁི། ལྕགས་ཕག ལྕགས་བི། ལྕགས་

གང་བཅས་བཞི་ལ་ལྕགས་བཞི་ལློ་པ་ཟེར། 

ལློ་ངན་མེ་བརྒྱད་ལློ་པ། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ་། མེ་སྟག མེ་ཡློས། མེ་འབྲུག མེ་སྦྲུལ། མེ་ར། མེ་

ལུག མེ་སྤེལ། མེ་བ་བཅས་བརྒྱད་ལ་ཟེར། 

ལློ་ངམ་ར་རི། ས་དུས་བློད་རེ་གི་གུམ་བཙན་པློའི་སྐབས་ཀི་ཚོ་དཔློན་ཞིག འདིས་གི་གུམ་བཙན་པློ་

བཀྲློངས་ཏ་ེརྒྱལ་ས་ཕློགས། རྒྱལ་བུ་གསུམ་ཡུལ་གཞན་དུ་སྤྱུགས། རེའ་ིསས་མློ་བཙུན་མློར་བས། 

ལློ་གཅིག་གི་དུས་གཉིས། ཉི་མ་བང་བགློད་ཀི་དུས་དང་། ཉི་མ་ལྷློ་བགློད་ཀི་དུས་གཉིས། 

ལློ་གཅིག་གི་དུས་དྲུག དཔྱིད་ཀ སློ་ཀ དབར་ཀ སྟློན་ཀ དགུན་སྟློད། དགུན་སྨད་བཅས་དྲུག་གློ།

ལློ་གཅིག་གི་དུས་བཞི། དཔྱིད་ཀ དབར་ཀ སྟློན་ཁ། དགུན་ཁ་དང་བཞིའློ།།

ལློ་གཅིག་གི་དུས་གསུམ། དཔྱིད། དབར། དགུན། 

ལློ་བཅུ་ཐློག་ལྔ། ལློ་བཅུ་ལ་སྟློན་ཐློག་ལྔ་སྟེ་ལློ་གནངས་འཆར་དུ་འདེབས་རྒྱུའི་ཞིང་ཁ། 

ལློ་ཆུ། ལློ་ཏློག་དང་ཆར་ཆུ། ལློ་ཆུ་ལེགས་པ། 

ལློ་ཆུ་ལམ་ལྷློངས། ཆར་ཆུ་དུས་ཐློག་ཏུ་བབ་ནས་སྟློན་ཐློག་ཡག་པློ་བྱུང་བ། 

ལློ་ཆུང་། ① ལློ་ཆུང་ངུ་། ② ལློ་ཙཱ་བ་ཆུང་བ། ལློ་ཆནེ་རནི་བཟང་དང་ལློ་ཆུང་ལགེས་པའ་ིཤསེ་རབ་གཉསི། 

ལློ་ཆུང་གི་ལུགས། པུ་ཧྲེངས་ལློ་ཙཱ་བ་གགས་འབློར་ཤེས་རབ་ལུགས་ཀི་གསང་བ་འདུས་པའི་

དབང་དང་ཁིད། 

ལློ་ཆུང་གགས་འབློར་ཤེས་རབ། ལློ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པློའི་སློབ་མ། ལ་ལས་ལློ་ཆེན་རིན་བཟང་

སློགས་ཁེའུ་ཉེར་གཅིག་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་པའི་གས་སུ་ཁློང་ཡང་ཡློད་པར་བཞེད། འདི་ཉིད་

ཀི་འགྱུར་ལ། བསྟན་འགྱུར་ལས། སློམ་པའི་རྒྱུད་ཉུང་ངུའི་མཚམས་སྦློར་། ལམ་གི་རབ་ཏུ་བ་

བ་། ཞིབ་མློ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བ་བའི་མདློ་། རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའི་སྙིང་པློའི་

ཚིག་ལེའུར་བས་པ་། རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའི་སྙིང་པློའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་། རྨི་ལམ་

ཡིད་བཞིན་ནློར་བུའི་གཏམ་། སྦིན་པའི་གཏམ་། སིད་པ་ལས་འདས་པའི་གཏམ་། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྡུས་པའི་དཀའ་འགེལ་སློགས་ཡློད་དློ།། 

ལློ་ཆུང་ཉེས་གསློག དར་མའི་ཁིམས་ལློར་སེབས་མེད་པའི་ན་གཞློན་ཕྲུ་གུས་བསགས་པའི་ནག་ཉེས། 

ལློ་ཆུང་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ། གློང་གི་རྔློག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་ཅེས་པར་གཟིགས། 

ལློ་ཆུན། ལྷན་པ་ལེབ་མློའམ་ལློ་མ་མང་པློ་ཕན་ཚུན་གཤིབས་པའི་ཆུན་པློ། 

ལློ་ཆེན། ① ལློ་ན་ཆེན་པློ། ② ལློ་ཙཱ་བ་ཆེན་པློ། 

ལློ་ཆེན་སྐྱབས་མཆློག་དཔལ་བཟང་། རེ་ཙོང་ཁ་པའི་བ་མར་གྱུར་པ། དབུ་མ་འཇུག་པའི་འགེལ་པ་

གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་བེད། ཅེས་པ་དེའི་རློམ་པ་པློ་དང་། རེ་ཙོང་ཁ་པ་

ལ་ལམ་རིམ་ཆེན་མློ་དང་། སགས་རིམ་ཆེན་མློ་རྣམས་ལགས་རློམ་བསྐུལ་མ་གནང་མཁན་དེ་ཡིན།

ལློ་ཆེན་དྷརྨ་ཤི། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༦༥༤ལློར་འཁྲུངས། སྨིན་གློལ་གིང་

གཏེར་བདག་གིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡློ་རེ་སློགས་བ་མ་མཁས་པ་མང་པློ་བསྟེན་ནས་གསང་

སགས་གསར་རིང་དང་རིག་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པར་སྦངས་ཤིང་གསུང་རློམ་ཡང་ཕུག་

ལུགས་རིས་ཀི་འགེལ་ཆེན་ཉིན་བེད་སྣང་བ་ར་བ་དང་འགེལ་པ། བུ་ཡིག་སྙན་ངག་ལེའུ་

གསུམ་གི་དཔེར་བརློད་སློགས་ཧ་ཅང་མང་པློ་ཡློད།རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་བ་སྤི་

ལློ༡༧༡༧་ལློར་སློག་དམག་གིས་བཀྲློངས། 

ལློ་ཆེན་བང་ཆུབ་རེ་མློ། དཔང་ལློ་ཙཱ་བའི་དབློན་པློ་འདི་ཉིད་ལ་སྟློད་ལྷློ་ཟུར་ཚོ་ཞེས་པར་ཡབ་

གཞློན་ནུ་དཔལ་བཟང་། ཡུམ་དཔང་ལློའི་ལྕམ་མློ་ཡེ་ཤེས་སྨན་ནེ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་

ལྔ་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༣༠༣ལློར་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་བདུན་པ་ལ་དཔང་ལློའི་དྲུང་དུ་དགེ་

བསྙེན་གི་སློམ་པ་ནློད། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ཤློང་ལློའི་དབློན་པློ་མཁན་ཆེན་ཆློས་སྐྱློང་

དཔལ་ལས་དགེ་ཚུལ་བསྒྲུབས། དཔང་ལློས་མངའ་རིས་གནས་པློ་ཆེ་དང་། ས་སྐྱ་སློགས་སུ་

འཁིད་དེ་བསབ་སྦངས་གནང་། གུང་ཐང་གནས་པློ་ཆེར་དཔང་ལློ་ལས་མངློན་ཚད་གསན། 

ཨེའི་གདན་སར་ལློ་བཞི་རིག་གནས་ཕལ་མློ་ཆེ་ལ་སྦངས། དགུང་ལློ་ཉེར་གཉིས་པ་ལ་དཔལ་

ལན་ས་སྐྱའི་མཁན་པློ་འཇམ་དབངས་དློན་ཡློད་རྒྱལ་མཚན་དང་། ལས་ཀི་སློབ་དཔློན་དཔང་

ལློ་དང་། གསང་སྟློན་ཆློས་རེ་བ་མ། གིབ་ཚོད་མཁན་ཆེན་བསློད་ནམས་བཟང་པློས་མཛད་དེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

བསྙེན་པར་རློགས། སྟག་ཚང་། ཤངས། འུ་ཡུག་ཉང་སྟློད་རྣམས་སུ་དུས་འཁློར་གི་དབང་རྒྱུད་

ཁིད་མང་དུ་གསུངས། ཀ་ལཱ་པའི་འགེལ་པ་སློབ་ཕན་སློགས་འགྱུར་དུ་མ་མཛད། འཆད་རློད་

རློམ་གསུམ་གིས་བསྟན་པ་རིན་པློ་ཆེ་བསྐྱངས། དབློན་པློ་ལློ་ཆེན་གགས་པ་དང་། སྒ་པ་ནམ་

བཟང་པ་སློགས་ཐུགས་སས་མང་དུ་བྱུང་། སྐུ་ཚེ་སྨད་དུ་གཙང་ཆུ་མིག་རིང་མློར་བཞུགས་

ནས་གདུལ་བ་མང་པློ་སྨིན་གློལ་ལ་བཀློད་དེ་དགུང་གངས་དློན་བརྒྱད་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་

པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༣༨༠ལློར་དག་པའི་ཞིང་དུ་གཤེགས། 

ལློ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པློ། ལློ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པློའི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས།

ལློ་ཆེན་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་མགློར་ལློ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པློ་དང་དུས་

མཉམ་ཙམ་ལ་བྱུང་བ་ཞིག་འདྲའློ།། 

ལློ་མཆློག ལློ་ཙཱ་བ་འདི་ཉིད་མང་མཁར་ཁ་ཚང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། འཕགས་པ་རིན་པློ་ཆེ་ལས་རབ་ཏུ་

བྱུང་། མཚན་མཆློག་ལན་ལེགས་པའི་བློ་གློས་དཔུང་རྒྱན་མཛེས་པའི་ཏློག་ཅེས་རང་ཉིད་ཀིས་

འདློགས་པར་ཞུས་པ་བཞིན་བཏགས་ལ། ཕིས་ལློ་མཆློག་པ་ཞེས་གགས། ཤློང་ལློ་སྐུ་མཆེད་

ལས་དབང་རྒྱུད་མན་ངག་གསན། ཀ་ཙན་ལ་སློགས་པའི་རིག་གནས་མཐའ་དག་ལ་སྦངས་པ་

མཐར་ཕིན་མཛད། བློད་ན་འགྱུར་རློ་ཅིག་གི་དབང་གདམས་ངག་བཀའ་བསྟན་བཅློས་ཕལ་མློ་

ཆེའི་ལུང་མངའ་བས་བློད་ཀི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་པློའི་བ་མར་གྱུར། འཁྲུངས་འདས་ལློ་

ཚིགས་དང་མཛད་རྣམ་ཞིབ་པ་མ་རེད། 

ལློ་མཆློད། ལློ་ས་མར་མི་ཤི་བའི་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་བཟུང་སྟེ་བེད་པའི་ཕག་མཆློད། 

ལློ་མཇུག ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའམ། བཅུ་གཉིས་པ། ལློ་མཇུག་གནམ་སྟློང་། 

ལློ་ཉེས། སྟློན་ཐློག་ལེགས་པློ་མ་བྱུང་བ། 

ལློ་སྙིང་། ལློ་རགས། 

ལློ་མཉམ། ལློ་རྒན་གཞློན་གཅིག་པ། 

ལློ་ཏློག ཞིང་རྨློས་ཞིང་སློན་བཏབ་ནས་སྐྱེས་པའི་ལང་ངུ་དང་། སྙེ་མ་སློགས་འབྲུ་རིགས་སྤིའི་མིང་། 

འབྲུ་རིགས་སྤིའི་འབས་བུ། ལློ་ཏློག་གི་སློང་བུ། ལློ་ཏློག་ཉལ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལློ་ཏློག་གི་དག། སྤིར་ལློ་ཏློག་ལ་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་དག་མང་པློ་ཡློད་པ་དཔེར་ན། བཙའ་དང་། 

སད་དང་། སེར་བ། ཚིག ཐན་པ་ལ་སློགས་ལཟེར། 

ལློ་ཏློག་གཉེན། [མངློན]ཆར་པ། 

ལློ་ཏློག་གཤེད། [མངློན]སེར་བ། 

ལློ་ཏློག་སྲུང་མཁན། ལློ་ཏློག་སྲུང་མཁན་ལ་ཨ་མེ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ནི་ཡི་དམ་གང་རུང་ཞིག་

གི་བསྙེན་པ་བསགས་ནས་ལློ་མང་པློའི་རིང་མཚམས་ལ་བསད་ཅིང༌། བསྙེན་པ་རགས་ཐློན་

ནས་མཚམས་ལས་གློལ་ཏེ་སེར་བ་བཀག་པ་དང༌། ཆར་སློང་བེད་རྒྱུ་སློགས་ལློ་ཏློག་སྲུང་སྐྱློབ་

ཀི་ལས་ཀ་བེད་ཀི་ཡློད་པ་རེད། སྟློན་དུས་སུ་ལློ་ཏློག་བརྔ་ནས་ཆག་པ་གང་རེ་ལྷན་དུ་སྒློག་པ་

ལ་བམ་པློ་སྒློག་ཟེར། དེ་ཉིད་ཤློག་ཚ་སྟེ་སྐམ་པློ་བེད་དགློས་ཀི་ཡློད་པ་དང༌། དེའི་དུས་སུ་བེའུ་

སྲུང་དགློས་ཀི་ཡློད་པ་རེད།

ལློ་གཏློར། མགློན་ཁང་ནང་དུ་ལློ་འཁློར་མློར་བཤམས་ནས་འཇློག་པའི་གཏློར་མ། 

ལློ་རགས། ① འབྱུང་རིས་སྐབས་ལློ་ཁམས་སློ་སློ་མཚོན་བེད་ཀི་དུད་འགློ་བཅུ་གཉིས། ② རང་

སྐྱེས་པའི་ལློ་རགས། 

ལློ་རགས་ཀི་བདུན་ཟུར། ༡.བི་ར་རྨིག་པའི་བདུན་ཟུར་དང་། ༢ གང་ལུག་རྭ་ཡི་བདུན་ཟུར། ༣ 

སྟག་སྤེལ་རལ་གི་བདུན་ཟུར། ༤ བ་ཡློས་ཟས་ཀི་བདུན་ཟུར། ༥ ཁི་འབྲུག་སྐད་ཀི་བདུན་

ཟུར། ༦ ཕག་སྦྲུལ་ཚང་གི་བདུན་ཟུར། 

ལློ་རགས་གསློལ་རས་ཞུ་བ། [ཡུལ]བག་མ་སློགས་སློང་སྐབས་སློང་ཡུལ་གི་ཕ་མར་བུ་བུ་མློ་གང་

ཡིན་གི་ལློ་རགས་འདྲི་བ། 

ལློ་ལར། ལློ་རེ་བཞིན། 

ལློ་ཐང་། ① ལློ་དུས་ཀི་རེན་མཇལ། ② ལློ་ལར་གི་འབྲུའི་ཁལ་འབབ། ③ ལློ་གཅིག་གི་ཡློང་འབབ། 

ལློ་ཐང་བ་སྐྱེས། ལློ་རེ་དུས་ཐློག་ཏུ་འཇལ་དགློས་པའི་ཁལ་ཏེ། འདུལ་བའི་གཞུང་ལ་ཡང་དེ་ལར་གསལ། 

ལློ་ཐུག སློ་ཚལ་ལློ་མའི་ཐུག་པ། 

ལློ་ཐློ། ལི་ཐློའམ་ལློ་ཟླའི་ཐློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལློ་ཐློག ལློ་ཏློག་དང་འདྲ། 

ལློ་ཐློག་རེ་མློ། [མངློན]སྙེ་མ། 

ལློ་ཐློག་གཤེད། ལློ་ཏློག་གཤེད་དང་འདྲ། 

ལློ་དར་མ། ལློ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ཙམ་དུ་སེབས་པའི་ན་ཚོད་དར་བབས། 

ལློ་དུས། ལློ་དུས་ཚང་བ། ལློ་དུས་གཙང་བ། ལློ་དུས་ཚང་བ། ལློ་དུས་རློགས་པ། 

ལློ་དུས་གངས་བཅད། དངུལ་བུན་སློགས་ལློ་དུས་རྒྱས་དཔྱད་ཀིས་ཁ་གངས་ཐག་བཅད་པ། 

ལློ་དུས་སུ་མཆློད་པ། རང་གི་ཕ་མ་ཉེ་འབེལ་དང་དགེ་རྒན། བ་མ་སློགས་སྐུ་འདས་ནས་ལློ་གཅིག་

འཁློར་བའི་དུས་ཀི་མཆློད་པ་ལ་ཟེར། སར་བཙན་པློ་རིམ་བློན་གི་སྐབས་ཤུལ་དུ་ལུས་པའི་

རྒྱལ་བློན་རྣམས་ཀིས་རང་གི་ཕ་མ་ཉེ་འབེལ་སློགས་འདས་རེས་བང་སློ་བརིགས་ཏེ། དེའི་ནང་

དུ་འདས་པློའི་རྒྱུ་ནློར་ཟས་གློས་སློགས་ཀི་སྐལ་བ་བཞག བཙན་པློ་རང་ཉིད་ཀི་རིས་ཆེ་བའི་

བློན་པློ་དང་། ཞབས་འབིང་འགའ་ཞིག་བང་སློ་སྲུང་མཁན་དུ་སློད་དགློས་པ་དང་། རྒྱལ་རྒྱུད་

གསློན་པློ་རྣམས་དང་ཐུག་འཕད་བེད་མི་ཆློག་པ། ལློ་རེས་མའི་ལློ་མཆློད་འབུལ་མཁན་ཡློད་

སྐབས་ཐག་རིང་པློ་ནས་དུ་བ་དང་དུང་བརྡ་བཏང་བ་དང་དུར་སྲུང་རྣམས་མི་གཞན་གིས་མི་

མཐློང་བའི་སར་གབ་དགློས། དེའི་ཤུལ་དུ་རྒྱལ་བློན་འཚོ་སློད་རྣམས་ཀིས་ཟས་གློས། ནློར་

ཕྱུགས། དངློས་རིགས་སློགས་བང་སློའི་མདུན་དུ་ཕུལ་ནས་ལློ་མཆློད་མ་ངན་ཞུས་ཟིན་པ་དང་། 

སར་ཡང་དུ་བ་བཏང་སྟེ་ཕིར་ལློག་རེས་དུར་སྲུང་རྣམས་ཀིས་ལློ་མཆློད་དངློས་པློ་རྣམས་

ལློངས་སྤློད་ཆློག་པའི་གནས་ཚུལ་སྐློར་བཀའ་ཐང་སེ་ལྔ་ནང་གསལ་ཞིང་། བློད་དུ་ཕ་མ་ཉེ་

འབེལ་དང་། རང་གི་དགེ་རྒན། བ་མ་བཅས་སྐུ་གཤེགས་པའི་ཟླ་ཚེས་སེམས་ལ་བཟུང་ནས་

ལློ་མཆློད་རག་པར་འབུལ་བའི་སློལ་ཡློད། 

ལློ་རྡློ་རེ་བག གནས་དེར་ལྷ་ལུང་དཔལ་གི་རྡློ་རེའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཡློད། ཕིས་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གིས་ལྷ་

ཁང་ཞིག་བཞེངས། ལྕང་སྐྱ་གགས་པ་འློད་ཟེར་གི་ཐུགས་སས་གློས་ནེ་དགློན་ཆེན་འཕིན་ལས་

རྒྱ་མཚོས་མཆློད་ཁང་བཞེངས། ད་ལ་མཚོ་སློན་རྨ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གཅན་ཚ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལློ་སློང་མེ་འབས་བཞི། ལློ་མ་དང་། སློང་པློ། མེ་ཏློག འབས་བུ་བཞིའི་བསྡུས་ཚིག 

ལློ་དྲི་བ། བསྟན་བཅློས་ཤིག་སྟེ་སློབ་དཔློན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀིས་མཛད་པའི་དགེ་ཚུལ་གི་ལློ་

དྲི་བ་ཞེས་བའློ།། 

ལློ་དྲུག་གི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས། ལློ་དྲུག་གི་བར་དུ་རང་ལ་ལློངས་སྤློད་རྒྱུའི་སྟན་

ཡློད་བཞིན་དུ་སྟན་གསར་པ་ཆེད་དུ་བས་པའློ།། 

ལློ་བདག ① ཉི་མ་ལུག་ཁིམ་ལ་སེབས་པའི་ཉིན་གི་རེས་གཟའ་ནི་ལློ་རིལ་པློ་དེའི་བདག་པློའ ློ།། 

 ② ལློའི་བདག་པློ་སྟེ་ལློ་རེ་རེ་ལ་དབང་བའི་ལློ་ལྷ། 

ལློ་འདབ། ལློ་མ་དང་འདབ་མའི་བསྡུས་མིང་། ལློ་འདབ་ཐུར་དུ་འཕང་བ། ལློ་འདབ་སེང་སེང་། ཤིང་

སློང་ལློ་འདབ་རྒྱས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྒིབ་བེད་དང་ལྟུང་བེད་དློ།། 

ལློ་འདློད། སྐད་གགས་དློན་གཉེར། ལློ་འདློད་ཅན་གིས་གནས་ལུགས་ཀི་དློན་མི་རློགས། 

ལློ་ན། ལློ་གངས་ན་ཚོད། ལློ་ན་མཐློ་བ། ལློ་ན་མ་སློན་པ། ལློ་ན་རན་པ། ལློ་ན་ཕ་བ། ལློ་ན་སློན་པ། 

ལློ་ན་རྒན་པ། ལློ་ན་རྒད་པློ། ལློ་ན་གཞློན་པ། ལློ་ན་མཐློ་ལ་ལུས་སྟློབས་ཞན་པ། ལློ་ན་རྒས་ཀང་

རྒན་པ་མིན། ཤེས་བ་རྒྱས་ན་རྒན་པ་ཡིན། 

ལློ་ན་ལློན་པའི་མི། ན་སློན་པའི་མི། ལློ་ན་དར་སློན་པའི་མི་ལ་ཟེར། 

ལློ་ནག ལློ་སྨེ་གཉིས་ནག་ལ་འཁེལ་བའི་གནམ་ལློ། 

ལློ་ནད་སྟན་འབར། ནད་ཀིས་མནར་ཏེ་རྒྱུན་རིང་ཉལ་སར་ལུས་པ། རྒས་འགློགས་ནད་མནར་གིས་

ལློ་ནད་འབར་དུ་གྱུར་པ། 

ལློ་གནངས་འཆར། ལློ་གཅིག་རེས་བར་དུ་ཆློད་པའི་ལློ་རེ། ས་མཐློའི་ས་ཞིང་ཞན་པ་ཁ་ཤས་ལློ་

གནངས་འཆར་ལ་མ་གཏློགས་འདེབས་མི་ཉན། 

ལློ་པ། ལློ་གང་ལ་སྐྱེས་པའི་ཕློ། བི་བ་ལློ་པ། 

ལློ་པཎ། ལློ་ཙཱ་བ་དང་པཎི་ཏའི་བསྡུས་མིང་། 

ལློ་པཎ་གཉིས། ལློ་ཙཱ་དང་པཎི་ཏ་གཉིས། 

ལློ་ཕུད། བློད་ཀི་གློམས་གཤིས་སུ་ལློ་གསར་གློང་ནས་སྣློད་ཆུང་ནང་ལ་ཆེད་དུ་བཏབ་ནས་ལློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

གསར་སྐབས་མཆློད་རས་ཚུལ་དུ་རེན་དྲུང་དུ་བསྒིག་བའི་ལློ་ཏློག་གསར་པའི་ཕུད། 

ལློ་ཕློགས། ལློ་གཅིག་གི་ཕློགས་ཐློབ། 

ལློ་ཕག ལློ་རེའི་ནང་ཐེངས་རེ་འབུལ་བ་ཕུལ་ཏེ་ཕག་འཚལ་བ། 

ལློ་ཕྱུགས། ① ཞིང་ལས་དང་འབློག་ལས། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་ཕབ་ཅིང་རག་ཏུ་ལློ་ཕྱུགས་འཕེལ་བའི་

ཡུལ་དེར་བཀྲ་ཤིས་དང་དགེ་མཚན་གིས་ཁབ་པ། ② ལློ་ཏློག་དང་ཕྱུགས་ཟློག 

ལློ་ཕྱུགས་ལེགས་པ། ཞིང་ལས་ཐད་ལློ་ལེགས་ཡག་པློ་ཡློང་བ་དང་། འབློག་ལས་ཐད་ཕྱུགས་ཟློག་

རྣམས་སྐྱེ་འཕེལ་ལེགས་པློ་བྱུང་བ། 

ལློ་འཕློ། ལློ་ས་མ་རློགས་པ་དང་ཕི་མ་གསར་དུ་ཤར་བའི་དུས་མཚམས། 

ལློ་འཕློའི་ཞག རིས་འཕློ་སློས་མཚམས་ནས་བརི་བའི་གནམ་ལློའི་དགུན་ཉི་ལློག་ཡན་ཆད་ལ་ཉིན་

ཞག་ཅི་ཙམ་སློང་བའི་གངས་ཡིན། 

ལློ་འཕློའི་གཟའ་སྐར། དགུན་ཉི་ལློག་པའི་ཕི་ཉིན་གི་གཟའ་དང་སྐར་མ་ལ་ལློ་ཕི་མ་གསར་དུ་ཤར་

བའི་སྐབས་ཡིན་པས་ན་དེ་ལར་བརློད། 

ལློ་བ། འགིག་པའམ་གློ་ཆློད་པ། ཚོད་མ་འདི་ཟ་ལློ་བ་ཙམ་འདུག གློག་ཀད་འདི་རིང་པ་ཡིན་ཀང་ད་

རུང་བེད་སྤློད་ལློ་བ་ཞིག་རེད།

ལློ་བབས། ལློ་གཅིག་གི་ཐློན་འབབ་བམ་ཡློང་འབབ། ད་ལློ་སྟློན་ཐློག་སྐྱེ་བཟང་བས་ལློ་བབས་ཡག་

པློ་ཡློང་བཟློ་འདུག་ལ་བུ། 

ལློ་བློ་བདེ་ཆེན་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༩༨༣ལློར་མངའ་རིས་སྨན་པ་ཀརྨ་

ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་

རིས་ས་ཁུལ་སེར་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལློ་འབུལ། ལློ་རེའི་འབུལ་ཚན། 

ལློ་འབས། འབྲུ་རིགས་སྤི། ལློ་འབས་ལེགས་ཤིང་རློ་བཅུད་ལན། 

ལློ་མ། ① རྩྭ་ཤིང་གི་ལློ་མ། ཤིང་ལློ། ལྕང་ལློ། སློ་ལློ། ལློ་མ་ཁ་འབུས་པ། ལློ་མའི་སྤིལ་བུ། ལློ་མ་

དང་འདབ་མ། ལློ་མའི་སིན་འབུ། མེ་ཏློག་པདྨ་མཛེས་ཀང་ལློ་མ་སློན་པློས་བརྒྱན་དགློས། ལློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མ་སྐམ་པློ། གཡུ་ཤུག་ཟིལ་པ་མཐའ་ཡས་པའི་ལློ་མའི་དྲུང་ནས་འཕུར་ལིང་བེད་ཅིང་སྐྱློ་ཤས་

ཀི་གླུ་བངས་པ། ② སྙིང་པློ་མེད་པ། ཚིག་གི་ལློ་མ། 

ལློ་མ་རང་འཁློར། འདི་བློད་སློལ་རི་མློའི་རྒྱན་རིས་ཀི་གས་ཤིག་སྟེ། མེ་ཏློག་ལ་ལློ་མས་བརྒྱན་པའི་

རང་འཁློར་ཏེ། མུ་འབེལ་ནས་བིས་ན་འགིག 

ལློ་མ་བསྐྱློད། [མངློན]བང་ཆུབ་ཤིང་། 

ལློ་མ་ཁ། ①[མངློན]ཚོས་གཞི་ལང་ཁུ། ② ཆུ་ལྷའི་ཤིང་གི་མིང་། 

ལློ་མ་གློན་མ། [མངློན]ལྷའི་བེ་བག་ཅིག 

ལློ་མ་ཅན། [མངློན]ལློན་ཤིང་། 

ལློ་མ་མེད་མ། [མངློན]ལྷ་མློ་ཨུ་མ། 

ལློ་མ་གསུམ་པ། [མངློན]དུར་བིད། 

ལློ་མང་ཁུར་ལན། [མངློན]མི་རྒན་འཁློགས། 

ལློ་མའི་བཅད། འདི་ནི་བློད་ཀི་སློལ་རྒྱུན་རི་མློའི་བཅད་ཀི་རྒྱབ་ལུགས་རྣམ་པ་ལྔ་རུ་དབེ་ཡློད་པས་

དེའི་ནང་ཚན་ལློ་མའི་བཅད་ནི་ལློ་བཅད་ར་རེ་ཕ་ལ་ལློ་བ་སློམ། ལློ་མའི་ར་རིས་རྣམས་ནི་ཤིན་

ཏུ་ཕ་ཞེས་པར་གསལ། 

ལློ་མའ་ིཕུར་མ། ཤིང་ལློའ་ིཐུམ་པློ་སྟེ། ཤིང་ལློའ་ིནང་དུ་འབས་ཆན་སློགས་བཏུམས་པའ་ིཐུམ་བུའ་ིམིང་། 

ལློ་མའི་སིན། ལློ་མ་ལ་གནས་པའི་འབུ། 

ལློ་མར། འབི་ལ་སློགས་པའི་ཕྱུགས་ཀི་མར་རིང་པ་ལློ་གཅིག་ལློན་པ་ལ་ཟེར། 

ལློ་མས་འབས་སྒིབ། རློད་བེད་ཀི་ཚིག་མང་དྲགས་ཏེ་བརློད་བའི་དློན་སྟློན་མི་ཐུབ་པའམ་མི་གསལ་བ། 

ལློ་བཙན་པ། ཏི་མུ་ས་རི་སྐྱེས་དང་ཀླུང་སྐྱེས་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་ཀླུང་སྐྱེས་ཀི་མིང་ཞིག

ལློ་བཙའ། ལློ་ཏློག་གི་བཙའ་སྐྱློན། 

ལློ་ཙཱ་བ། [ལེགས]འཇིག་རེན་མིག་གམ། སྐད་གཉིས་སྨ་བ་པློ་སྟེ། སྐད་ཡིག་སྒྱུར་མཁན། 

ལློ་ཙཱ་བ་སྐ་ཅློག་ཞང་གསུམ། ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་སྐབས་བྱུང་བའི་ལློ་ཙཱ་བ་གགས་ཆེ་

བ་གསུམ་སྟེ། སྐ་ནི་ཀ་དཔལ་བརེགས་དང་། ཅློག་ནི་ཅློག་རློ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན། ཞང་ནི་ཞང་ཡེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ཤེས་སེ་བཅས་གསུམ་ཡིན་ཞིང་། 

ལློ་ཙཱ་བ་རྒྱ་བརློན་འགྲུས་སེང་གེ། བང་ཆུབ་འློད་ཀིས་ཨ་ཏི་ཤ་གདན་འདྲེན་དུ་བཏང་བའི་མི་ལྔའི་

ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཨ་ཏི་ཤ་གདན་དྲངས་ཏེ་བློད་དུ་ཕིར་ལློག་པའི་ལམ་དུ་འདས། 

ལློ་ཙཱ་བ་རྨ་བན་ཆློས་འབར། འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༠༤༤ལློར་ལ་སྟློད་ལྷློར་

སྐུ་འཁྲུངས། འདི་ཉིད་ཀིས་ལྷློ་བལ་དུ་མཁས་པ་མང་པློ་ལ་གཏུགས། འདི་རྒྱ་གར་ཕག་ནའི་ཡང་

སློབ་ཡིན། རྒྱ་གར་དུ་ཁ་ཆེན་དགློན་པ་བ་དང་། ཨ་བྷཱ་ཡཱ་ཀཱ་ར་གུབ་ལ་སློགས་པར་གསན་པ་མང་

དུ་མཛད་ཅིང་བཞུགས་པ་ན་བ་མ་དེ་རྣམས་ཀིས་ཁློད་བློད་དུ་སློང་ལ། འཕགས་མ་སྒློལ་མའི་

སྤྲུལ་པ་འདི་ལ་བུ་ཞིག་ཡློད་པ་ཕག་རྒྱར་མཛད་པ་ཡིན་ནློ།། དེ་ནས་རྨ་ལློ་ཙཱ་བས་ཁྱུང་པློའི་ཐད་

དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་། དགུང་ལློ་ཞེ་དྲུག་ལ་ཕེབས་སྐབས་འཁློན་ཕུ་བ་ཉེ་གནས་སུ་ཁིད་དེ་ཤབ་ཏུ་བློན་

པའི་ཚེ་གཞན་གིས་དུག་དྲངས་ནས་གློངས་སློ།། འདི་ཉིད་ཀི་འགྱུར་ལ། བསྟན་འགྱུར་ལས། 

དགེས་པ་རྡློ་རེའི་སྒྲུབ་ཐབས་། དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྒྲུབ་ཐབས་། དཔལ་འཁློར་ལློ་སློམ་པའི་མན་

ངག་། དཔལ་རྡློ་རེ་རྣལ་འབློར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཞལ་གཉིས་མ་ཆུང་བ་། དབུ་བཅད་མའི་ཐབས་ཆེ་

བ་། སྒློལ་མ་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་པློ་ཆེ་གསལ་བ་ཞེས་བ་བ་སློགས་སློ།། 

ལློ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པློ། རབ་བྱུང་དང་པློའི་གློང་གི་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་དགུ་པ་ས་ར་སྤི་ལློ་༩༥༨ལློར་

སྟློད་མངའ་རིས་ཀི་གུ་གེའི་ས་ཆར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཆུང་དུས་ནས་སློབ་སྦློང་ལ་བརློན་

འགྲུས་ཆེ་བས། མངའ་རིས་རྒྱལ་པློས་ཁློང་སློགས་མི་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་ཀསྨིར་དུ་

མངགས་པ་ལར་བློན་ཏེ། པཎི་ཏ་མཁས་པ་མང་པློ་བསྟེན་ནས་སྒ་རིག་པ་དང་། ཚད་མ། གསློ་

བ་རིག་པ། མདློ་དང་། སགས་སློགས་ལ་སྦངས་པ་མཐར་ཕིན་པ་མཛད་དེ་བློད་དུ་བློན། མངའ་

རིས་གུ་གེའི་རྒྱལ་པློ་ལྷ་བ་མ་ཡེ་ཤེས་འློད་ཀིས་མཐུན་རྐྱེན་གནང་སྟེ་གསང་སགས་ཀི་གཞུང་

མང་པློ་དང་། གསློ་བ་རིག་པའི་གཞུང་སྨན་དཔྱད་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྙིང་པློ་བསྡུས་པ་ལ་

སློགས་པ་རྒྱ་གར་གི་ཆློས་དང་རིག་གནས་མང་པློ་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར། བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་

བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་དུས་སུ་བྱུང་བའི་གསང་སགས་གསར་མ་བསྒྱུར་མཁན་གི་ལློ་ཙཱ་བ་

མཚན་སྙན་གགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། ཁློང་གིས་གསང་སགས་གསར་མ་དང་། རྒྱ་གར་
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གི་སྨན་གཞུང་མང་པློ་རྒྱ་གར་སྐད་ནས་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་གནང་མཛད་པ་དེ་དག་བློད་ཀི་

མཁས་པ་ཆེན་པློ་ཀུན་གིས་ཚད་མར་འཛིན་པ་ཞིག་ཡིན། དགུང་ལློ་དགུ་བཅུ་གློ་བརྒྱད་པ་

རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༠༥༥ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ལློ་ཙཱ་བ་རབ་དགུ། ཁི་སློང་ལེ་བཙན་སྐབས་ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་བ་གློར་བཻ་རློ་ཙ་ན། ལན་མ་རེ་མང་། ཁ་ཆེ་

ཨཱ་ནན་སྟེ་རྒན་གསུམ། གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མ་ར། འཁློན་ཀླུའི་དབང་པློ། རྨ་རིན་ཆེན་མཆློག་སྟེ་

བར་པ་གསུམ། སྐ་བ་དཔལ་བརེགས། ཅློག་རློ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན། ཞང་ཡེ་ཤེས་སེ་སྟེ་གཞློན་

གསུམ་བཅས་ལློ་ཙཱ་བ་རབ་དགུའློ།། 

ལློ་ཙྪ་བ། ལློ་ཙཱ་བ་དང་འདྲ། 

ལློ་ཚན། ① ལློ་ཏློག་ལེགས་ཉེས་ཀི་གནས་ཚུལ། ② སློ་སྨན་ཞིག་ལློ་ཙན་ཡང་ཟེར། 

ལློ་ཚིགས། སློན་རབས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་དང་འབེལ་བའི་ལློ་ཟླའི་དུས་ཚིགས། 

ལློ་ཚོད། ན་ཚོད་མཐློ་དམའི་ཚོད། ཁེད་རང་ད་ལློ་ལློ་ཚོད་ག་ཚད་རེད། 

ལློ་གཞེས་འཆར། ལློ་གཉིས་རེས་བར་དུ་ཆློད་པའི་ལློ་གསུམ་པ། ཕྲུ་གུ་གཞེས་འཆར་ལ་སྐྱེས་པར་

གསུམ་ཚིག་ཟེར། 

ལློ་ཟླ། ① ལློ་དང་ཟླ་བའི་བསྡུས་མིང་། ② ལློ་ན་མཉམ་པའི་མིའམ་སྐྱེས་ལློ་གཅིག་པའི་མི། 

ལློ་ཟླ་ཞག་དུས་ཀི་ཁམས། གནམ་ལློ་མ་ལ་ཟླ་བ་བུ། ཟླ་བ་མ་ལ་ཞག་ནི་བུ། ཞག་ནི་མ་ལ་དུས་ཚོད་བུ། 

དཔེར་ན། གནམ་ལློའ་ིཁམས་མ་ེཡིན་ན་ཟླ་བ་དང་པློ་ས་སྟག་ཡིན། ཟླ་བ་དང་པློ་ས་སྟག་ཡིན་ན་དེའ་ི

ཚེས་གཅིག་ལྕགས་སྟག་ཡིན་པ་དང་། ཟླ་བ་དེའི་ཚེས་གཅིག་ལྕགས་ཡིན་ན་ནམ་ལངས་ཆུ་ཡློས། 

ཉི་ཤར་ཤིང་འབྲུག ཉི་དྲློས་མེ་སྦྲུལ། ཉིན་ཕེད་ས་སྟག་སློགས་ལྷག་མ་ཀུན་ལ་རིགས་འགེའློ།། 

ལློ་གཟའ། གྲུབ་རིས་ལ་ཉི་མ་ལུག་ཁིམ་དུ་སེབས་པའི་ཉིན་གི་རེས་གཟའ་ནི་ལློ་དེའི་གཟའ་ཡིན་ནློ།། 

ལློ་ཡི་ཆ་ཤས་ཅན། [མངློན]དུས་ཟླ། 

ལློ་ཡི་ཐེག་པ། ལློའི་ཐེག་པ་དང་འདྲ། 

ལློ་ཡི་ཐློག་མ། [མངློན]བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པ། 

ལློ་ཡི་དང་པློ། ① ལློ་འགློ་གང་ནས་འཛིན་པའི་ཐློག་མ། ② བི་བའི་ལློ། 
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ལློ་ཡི་ཕུང་པློ། ①[མངློན] ཉིན་ཞག་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་བརིས་པའི་ཟླ་བ། ② བསྐལ་པ། 

ལློ་ཡི་སྨེ་བ། ལློ་གང་ལ་འཆར་བའི་སྨེ་བ། 

ལློ་ཡི་མཛོད། ①[མངློན]ཟླ་བ། ② བསྐལ་པ། 

ལློ་ཡི་ཡན་ལག[མངློན]ཟླ་བ། 

ལློ་ཡི་ཤིང་ར། [མངློན]ཉི་མ། 

ལློ་ཡིབ་ཤ ཆར་ཉི་ཕློག་པའི་གནས་དང་བསེར་བུའི་བུས་པའི་གདློང་དུ་བཞག་པ་མ་ཡིན་པ་བང་

མཛོད་ཀི་ནང་དུ་ལློ་གཅིག་ཉར་བའི་སྐམ་རླློན་རན་ཞིང་དྲི་སུངས་དང་ལན་པའི་ཤའི་མིང་སྟེ། 

སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་ཌཱུར་སློན་པློ་ལས། 

ལློ་ཡིབ་ཅེས་པ་འདི་ལ་ཅུང་ཞིག་དཔྱད་ན། ཡུལ་ཕལ་མློ་ཆེ་ལ་ལར་ཤ་རླློན་པ་དྲི་སུངས་གནམ་

ཞིང་ཧམ་པ་ཆགས་པ་ལ་བེད་པར་སྣང་ཡང་། གསུང་རབ་སྤི་དང་བེ་བག་རང་གཞུང་གསློ་

དཔྱད་ཀི་དགློངས་དློན་སྤིར་མཐུན་པ་ལར་ན། ལློ་གཅིག་འདས་པའི་ཤ་སྐམ་པློ་ཡང་མ་ཡིན། 

རླློན་པ་ཡང་མ་ཡིན་དྲི་སུངས་དང་ལན་པ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལློ་རབས། ① ལློ་རྒྱུས་ཀི་དུས་རབས་དུམ་བུ་གཅིག ② ལློ་རྒྱུས་ཀི་གནས་ཚུལ། ③ དེང་སྐབས་

ལློ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ལ་དུས་རབས་གཅིག་བརིས་པའི་ལློ་བཅུ་ཕག་གཅིག 

ལློ་རས་པ་དབང་ཕྱུག་བརློན་འགྲུས། རེ་འདི་ཉིད་ཡབ་རྣམ་འབློར་དང་ཡུམ་མེ་བཟའ་སྐྱིད་དེ་གཉིས་

ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༡༨༧ལློར་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་དྲུག་པ་ལ་

ཕེབས་སྐབས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་ལེགས་པར་མཁེན། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ཆློས་རེ་གཙང་པ་

དང་མཇལ་ནས་བསྙེན་བཀུར་རྒྱ་ཆེར་མཛད། དགུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་པ་ལ་སྐྱློར་མློ་ལུང་དུ་

མཁན་པློ་སལ་ཏི་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་དབང་ཕྱུག་བརློན་འགྲུས་སུ་གསློལ། རེ་གློང་མའི་

སྤན་སར་བཞུགས་པ་ལ་ཡབ་ཀིས་ཡུལ་དུ་བློས་ནས་བག་མ་བསུ་བར་བརམས་པ་ན་ཞལ་

གིས་མ་བཞེས་པའི་བ་མའི་དྲུང་དུ་ཕིར་བློས། འབྲུག་ཏུ་བ་མའི་ཕག་ཕིར་བློན་ཏེ་བསྙེན་པར་

རློགས། མདློ་ར་བ་དང་། བརག་གཉིས། མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུད་དང་། དློ་ཧ་ལ་སློགས་

པའི་ཟབ་ཆློས། བདེ་མཆློག་ལ་སློགས་པའི་གྲུབ་གཞུང་མང་དུ་གསན། མཐར་དགུང་ལློ་དྲུག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཅུ་རེ་བཞི་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༢༥༠ལློའི་བློད་ཟླ་དགུ་པའི་ཉི་ཤུ་

གཅིག་ལ་དགློངས་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་གཤེགས། 

ལློ་རིམ། དུས་སྐབས་ས་ཕི་བསྒིགས་པའི་རིམ་པ། ལློ་རིམ་འཕར་བ། 

ལློ་རུས། ལློ་འཁློར་བཅུ་གཉིས་ལས་རང་ལློ་གང་ལ་སྐྱེས་པ་ལ་ཟེར། དཔེར་། སྨན་བུ་མློས་འདྲེ་མློ་

མ་བསམ་སྟེ། ལློ་རུས་སར་ཁའི་འདྲེ་མློ་རེད་ལ་བུ། 

ལློ་ལེགས། ལློ་ཐློག་ལེགས་པའམ་བཟང་བ། ལློ་ལེགས་བྱུང་ན་མུ་གེ་མེད། ལློ་ལར་ལློ་ལེགས་བྱུང་བ། 

ལློ་ལེགས་ཀི་ལྷ་མློ། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་དང་བཅློ་བརྒྱད་འཕད་མཚམས་སྐབས་ཀི་

ཧ་རན་སིའི་རི་མློ་མཁས་ཅན་ཧྭ་ཐློས་བིས་པའི་སྣུམ་ཚོན་རི་མློ་ཞིག་ཡིན། བརམ་བ་དེ་ནི་

ཤུགས་བསྟན་གློ་དློན་གི་བེད་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་བིས་ཡློད་པ་སྟེ། བུད་མེད་མཛེས་མའི་

གཟུགས་བརན་བིས་པའི་ཐློག་ནས་འབྲུ་རིགས་སྣ་ལྔར་ལློ་ལེགས་བྱུང་བའི་དགའ་སྤློའི་རྣམ་

པ་མཚོན་པར་བས་ཡློད། 

ལློ་ལློངས་པ། ནར་སློན་པ། 

ལློ་ཤ ལློ་གཅིག་ལློན་པའི་ཤ་རིང་པ་མ་རུལ་བ་སྟེ། ནུས་པས་རླུང་ནད་འཇློམས། 

ལློ་ཤིང་། ལློ་སྙིང་ངམ་ལློ་རགས། དཔེར་ན། བི་བ། གང་། སྟག་སློགས་སློ།། 

ལློ་ཤུར། སན་མ་དང་། ཡུངས་ཀར། ལ་ཕུག་སློགས་ཀི་ལློ་མ་བེག་པ་ཞག་ལློན་ནས་ཧྲེབ་པློར་གྱུར་

པའི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་

སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ལློ་ཤུར་ལློ་མ་ཞག་ལློན་ནས། ཚོས་དཀའ་

ཧྲེབ་པློར་གྱུར་པའི་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལློ་ཤེས། [མངློན]རིས། 

ལློ་གཤེད། ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་སློ་སློར་རང་ཉིད་ནས་བརིས་པའི་ཡར་གི་བཞི་པ་དང་། མར་གི་

བཞི་པ་དེ་ལློ་གཤེད་དུ་རི་སློལ་ཡློད། 

ལློ་བཤད། ལློ་སློ་སློའ་ིནང་ཟླ་ཚེས་སྐར་ཆར་ཆུ་གཤིས་སློགས་བཟང་ངན་ག་ིཁད་པར་བཤད་པའ་ིལློ་ཐློ། 

ལློ་སར། གནམ་པློ་གསར་པ་ཚེས་ཤར་ལ་ལློ་སར་ཟེར། ལློ་མ་སར་གློང་ལ། ལློ་སར་ཚེས་གཅིག 
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ལློ་སར་གཏློང་བ། འདིར་ལློ་གསར་པ་ཞེས་ཀློག་ཚེ་ག་ཡིག་སློན་འཇུག་ཡློད་དགློས་ལ། ལློ་

སར་ཞེས་ཀློག་ཚེ་ག་ཡིག་དློར་དགློས་པ་ནི་རགས་ཀི་འཇུག་སྐབས་སུ་བསྟན་པའི་སྒ་གདངས་

ལྕི་ཡང་གི་མིང་མཐའ་འདྲེན་ཚུལ་གི་རྣམ་གཞག་ལ་བང་ཆུབ་པའམ། ཡང་ན་བློད་སྐད་དག་མ་

ཤེས་པར་བས་ན་རློགས་ས།། 

ལློ་གསར་པ། ལློ་རིང་པ་འདས་ནས་གསར་པའི་འགློ་འཆར་བ། ལློ་གསར་པ་ཤར་བ། ལློ་གསར་པ་

ཚེས་བ། ལློ་གསར་པའི་ནང་ངས་ཁང་པ་ལས་རྒྱུའི་འགློ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡིན། ལློ་གར་པའི་ནང་ང་

ཕི་རྒྱལ་ལ་འགློ་དགློས། 

ལློ་གསར་མེ་ཏློག ① བློད་ལུགས་ལློ་གསར་སྐབས་གློ་སློ་ཕེ་མར་གི་སྟེང་དུ་འཛུགས་རྒྱུའི་མེ་ཏློག 

② སློ་ཞིག ལློ་གསུམ་ཁམ་བུ། བཏབ་ནས་ལློ་གསུམ་སློང་མཚམས་འབས་བུ་ཡློང་བའི་ཁམ་བུ། 

ལློ་གསུམ་ཕློགས་གསུམ། ལློ་གསུམ་དང་ཟླ་བ་གསུམ་མཚམས་བཅད་དེ་སློམ་སྒྲུབ་བེད་པ། 

ལློ་གསུམ་ཕློགས་གསུམ་བསྒྲུབ་པ། ལློ་གསུམ། ཟླ་བ་གསུམ། ཞག་གསུམ། ཟ་མ་གསུམ་གི་དུས་

ཡུན་ནང་མཚམས་བཅད་དེ་སློམ་བསྒྲུབ་བེད་པ། 

ལློ་ཧྲིལ། ལློ་འཁློར། ལློ་ཧྲིལ་གསུམ་ལ་སློབ་གྲྭར་བསད། 

ལློ་ལྷ། ① ལློ་ཏློག་གི་ལྷ། ② ལློ་ཁམས་ཀི་ལྷ། 

ལློག ཕིར་ཕློགས་པའམ་ལློག་པ་དང་། དཔེའི་སློ་ནས་ལློག་པ་དང་། དཔེའི་སློ་ནས་སྤློད་པ་སློགས་

ཚུལ་བཞིན་མ་གནས་པའི་དློན་ལའང་། 

ལློག་སྐད། ལློགས་སྐད་དང་འདྲ། 

ལློག་སྐད་རྒྱབ་པ། མི་མང་ཆེ་བས་གློ་མི་ཐུབ་པའི་སྐད་ཀི་ཐློག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པ། 

ལློག་གེ་བ། བཟློ་ལའམ་སྟངས་ཀ་ཞིག ཐེ་ཚོམ་ལློག་གེ་བ། བདེན་ནམ་རྫུན་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་ལློག་

གེ་བ་ལ་ནང་དུ་ཕིན་པ་རེད། 

ལློག་རྒྱག ཞིང་གར་རྨློན་པ་རྒྱབ་པ། སྟློན་ཀ་ཐློག་བརྔས་མ་ཐག་ཏུ་ཞིང་གར་ལློག་རྒྱབ་དགློས། 

ལློག་རྒྱབ་པ། ཞིང་ལློག་རྒྱབ་པ་དང་འདྲ། 

ལློག་སྒྲུབ། གློ་བ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་རྒྱབ་པ། གཞུང་དློན་ལ་གློ་བ་ལློག་སྒྲུབ་བེད་པ། 
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ལློག་བསློ། དགེ་བའི་ར་བ་ཕིན་ཅི་ལློག་པར་བསློ་བ། 

ལློག་འཇལ། དྲིན་ལན་ལློག་འཇལ། སྤང་ཀི་སློ་ཁིར་གསློས་ན་དྲིན་ལན་ལློག་འཇལ་བེད་ཡློང་། 

ལློག་ཉློ་ལློག་འཚོང་། ཚོང་ཟློག་གློང་ཁེ་པློས་ཉློས་རེས་སར་གློང་མཐློན་པློར་བཙོངས་ནས་ཁེ་བཟང་

ཆེན་པློ་རག་ཐབས་བེད་པར་ཟེར། 

ལློག་རློག རང་ཡུལ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་མངློན་པར་ཞེན་པའི་བློ་རིག་ཅིག 

ལློག་ལ། རྒྱུ་འབས་བ་བེད་ཚེ་ས་ཕི་སློགས་ཡློད་པའི་དངློས་པློ་ལ་དམིགས་ནས། རྣམ་པ་མེད་པར་

འཛིན་ཅིང་བེད་ལས་དགེ་བ་ལ་མི་འཇུག་ཅིང་དགེ་བའི་ར་བ་གཅློད་པ་དང་། མི་དགེ་བ་ལ་

འཇུག་ཅིང་སིག་སེམས་དམ་འཆའ་བ་སློགས་བང་དློར་ལློག་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཤེས་རབ་

ཉློན་མློངས་ཅན་ནློ།། 

ལློག་ལ་ཅན། ངློས་འཛིན་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་བེད་མཁན། 

ལློག་ལ་བཞི། རྒྱུ། འབས་བུ། བེད་པ། ཡློད་པའི་དངློས་པློ་ལ་བསྐུར་བ་འདེབས་པའློ།། 

ལློག་འདྲེན། [མངློན]ཚོགས་བདག 

ལློག་གནློན། ལློག་པའི་བསམ་སྦློར་མར་གནློན་པ། བསམ་པ་ལེགས་སེལ་ལློག་གནློན་བས་པ། 

ལློག་གནློན་ཆེན་མློ། མིང་གཞན་བསམ་ཡས་དཀར་ཆག་ཆེན་མློའང་ཟེར། རབ་བྱུང་དང་པློ་སྤི་ལློའི་

དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་། ཁུ་སྟློན་བརློན་འགྲུས་གཡུང་དྲུང་གིས་བརམས་པའི་བློད་

ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཤིག 

ལློག་པ། ① དློན་དངློས་པློའི་གནས་ཚུལ་ལ་བུམ་པ་ཀ་བ་ལས་ལློག་ནས་ལློ་ལིར་བའི་རང་བཞིན་

དུ་གྲུབ་པ། ཀ་བ་བུམ་པ་ལས་ལློག་ནས་གདུང་འདེགས་པའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་དློན། 

 ② ཚུར་ཡློང་བ། ལློག་ཏུ་འཇུག་པ། ལམ་ནློར་ནས་ཕིར་ལློག་པ། ཆུ་བློ་གེན་དུ་ལློག་མི་སིད། 

ཞེན་པ་ལློག་པ། ར་དཀར་པློ་ཁ་དློག་ལློག་རུང་། གསེར་སེར་པློ་ཁ་དློག་མི་ལློག ③ འགེལ་

བའམ་ཉིལ་བ། རིག་པ་ལློག་པ། ④ ནློར་འཁྲུལ། ལློག་པར་སེམས་པ། ལློག་པར་རློགས་པ། 

ལློག་པའི་ལ་བ། ལ་བ་ལློག་པ། ལློག་པའི་བློ་གློས། ལློག་པར་སང་བ། སྨློན་ཚིག་ལློག་པ། གློ་

བ་ལློག་སྒྲུབ། དྲིན་ལན་ལློག་འཇལ། ལློག་པ་རློམ་པ། ལློག་སིད་བསྐྱར་ལངས། ལློག་པའི་ལམ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལློག་པ་བརྒྱད། འདི་ལློགས་གཉིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། ཕིའི་ལློག་པ་བཞི་དང་ནང་གི་ལློག་པ་བཞིའློ།། 

ཕིའི་ལློག་པ་བཞི་ནི་དད་པ་ཅན་གི་ཚོགས་བཅག་པ། དགེ་བ་ཅན་གི་ཐུགས་དཀྲུག་པ། དཀར་

པློའི་ཆློས་ལ་མི་དད་ཅིང་སྨློད་པ། ནག་པློའི་ཆློས་ལ་དད་ཅིང་བསྟློད་པའློ།། ནང་གི་ལློག་པ་བཞི་

ནི། བ་མ་སངས་པ། གློགས་ལ་གདུང་སེམས་བཅད་པ། ཡི་དམ་གི་ལྷ་སངས་པ། དཀིལ་འཁློར་

གཉེན་པློའི་བསྒྲུབ་པ་དང་མཚམས་བཀྲལ་བའློ།། ཡང་རྡློ་རེ་ཐེག་པ་གསང་སགས་ལ་ལློག་ན་རྡློ་

རེ་དམལ་བར་སྐྱེ། འཕིན་ལས་ལློག་ན་གཤིན་རེར་སྐྱེ། མཆློད་རས་ལློག་ན་དུད་འགློར་སྐྱེ། 

སགས་ལློག་ན་བར་ཆློད་དུ་འགློ། བདེན་པ་ལློག་ན་རུ་ཏྲར་སྐྱེ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་འདུག 

ལློག་པ་ལྔ། ཊ་ཋ་ཌ་ཎ་ཥ་ལ་ཟེར། དེ་ཡང་ཏ་ཐ་ད་ན་ཤ་བཅས་ཀི་ཡིག་གཟུགས་ཕིར་ལློག་ནས་བི་

དགློས་པར་བརེན། ཡིག་གཟུགས་ཀི་སློ་ནས་བཏགས་པ་ཡིན། 

ལློག་པ་ལྷ་ཁང་། ལྷ་ཁང་འདི་བཏབ་མཁན་དང་བཏབ་དུས། གྲུབ་མཐའ་བཅས་མ་གསལ། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྤུ་རངས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལློག་པའི་ཀུན་རློབ། ཀུན་རློབ་བདེན་པ་ལ་དབེ་བ་གཉིས་སུ་བས་པའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཐ་སྙད་པའི་

ཚད་མས་རེད་པའི་དློན་གང་ཞིག་རང་སྣང་བའི་བློ་ལ་སྣང་བ་ལར་དློན་བེད་མི་ནུས་པའི་ཆློས་

དེ་ལློག་པའི་ཀུན་རློབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི། སྨིག་རྒྱུའི་ཆུ་དང་། སྒྱུ་མའི་ར་

ལ་སློགས་པ་ལ་བུའློ།། དཔེར་ན་སྨིག་རྒྱུའི་ཆུ་དེ་རང་འཛིན་མངློན་སུམ་ལ་སྣང་བ་ལར། དློན་

བེད་མི་ནུས་པས་ན། ལློག་པའི་ཀུན་རློབ་བློ། དེ་ལར་ཡང་ལློག་གཉིས་སུ་དབེ་བ་ཡིན་དེ་ཡང་

སྣང་ལ་དློན་བེད་ནུས་པ་དང་མི་ནུས་པས་དབེ་བ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། སྣང་དུ་འདྲ་ཡང་དློན་

བེད་དག ། ནུས་པའི་ཕིར་དང་མི་ནུས་ཕིར། ཡང་དག་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི། ཀུན་རློབ་ཀི་ནི་

དབེ་བ་བས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལློག་པའི་གློལ་ས་བཞི། སྨན་པས་སྙིང་རེ་དང་། བམས་པ། དགའ་བ། བཏང་སྙློམས་བཅས་བཞི་པློ་

ཡང་མ་དག་པ་ལློག་པར་སྤློད་པའི་གནས་བཞིའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་

མཚོས་མཛད་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻཌཱུར་སློན་པློ་ལས། དེའང་ཕློགས་རིས་ཅན་དུ་

སློང་ན་ལློག་པའི་གློལ་ས་ཡིན་པས་བས་པ་མི་བཟློ་བ་རྣམས་ལ་བམས་པ་དང་། བསྟན་པ་དང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེམས་ཅན་ལ་སང་བ་རྣམས་ལ་སྙིང་རེ་བ་དང་། སྨན་པ་གཞན་གིས་བལས་པའི་ནད་པ་ཤི་བ་

ལ་དགའ་བ་དང་། ནད་པ་ཤི་གསློན་གང་ལའང་བཏང་སྙློམས་སུ་གནས་པ་སྟེ་བཞི་རུ་མ་ཤློར་

བ་གཅེས་སློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལློག་པའི་ང་རྒྱལ། ང་རྒྱལ་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཡློན་ཏན་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡློན་ཏན་དུ་

རླློམས་ནས་ཁེངས་པ་སྐྱེས་པའི་ང་རྒྱལ། 

ལློག་པའི་ངག ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་ལས་སྐྱེས་པའི་ངག་རིགས་ཐམས་ཅད། 

ལློག་པའི་ལྕི་བ་བཞི། སློམ་ཆེན་གི་ཕག་ལྕི། མཁས་པའི་གློང་ལྕི། སློམ་སྒྲུབ་མཁན་གི་ཟས་ལྕི། 

སགས་པའི་ནློར་ལྕི་བཅས་སློ།། 

ལློག་པའི་སྦློར་བ། ཚ་བའི་ནད་ལ་དྲློད་བཅློས་དང་གང་བའི་ནད་ལ་བསིལ་བཅློས་བེད་པ་ལ་བུ་ངློ་

བློ་མི་མཐུན་པའི་སྦློར་བ་བས་པ་ལ་ཟེར་ཏེ། བང་པ་རྣམ་རྒྱལ་གགས་བཟང་གིས་མཛད་པའི་

འཚོ་བེད་རྣམས་ལ་སྙིང་ནས་བརེ་བའི་མན་ངག་འཁྲུལ་གི་ཡིག་ཆུང་ལས། ཚ་ནད་དྲློད་སྦློར་

གང་ནད་བསིལ་སྦློར་བེད། དེ་ནི་སྦློར་བ་ལློག་པ་ཞེས་བ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལློག་པར་འཁུ་བ། ① དློན་མེད་དུ་ཁློང་ཁློ་སྐྱེས་པ། ② སེམས་ཀི་གཏིང་ནས་འཁློན་འཛིན་བེད་པ། 

ལློག་པར་ལ་བ། ལློག་ལ་དང་དློན་གཅིག 

ལློག་པར་ལྟུང་བ། ལློག་པར་ལྷུང་བ་དང་དློན་གཅིག 

ལློག་པར་དད་སེལ། འཁློར་བ་འཇིག་གི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་སངས་རྒྱས་རབ་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

ལློག་པར་འདྲེན་པ། ཆློས་བེད་པ་ལ་བར་ཆད་གཏློང་བའི་གདློན་འདྲེ་སྤིའི་མིང་། 

ལློག་པར་གཡེམ། ལློག་གཡེམ་དང་འདྲ། 

ལློག་པར་ལྷུང་བ། ① ལློག་པའི་ཕློགས་སུ་ལྷུང་བ། ② ངན་འགློ། 

ལློག་པློ། ①[རངི]འདམ་པ་པློ། ② ལབ་འཕར། ལབ་གངས་ལློག་པློར་བཏང་བ། མ་ིགངས་ལློག་པློར་འཕར་བ། 

ལློག་སྤློད། ཚུལ་ལས་ལློག་པར་སྤློད་པ་སྟེ། བསམ་བློའི་ཐློག་གམ་བ་སྤློད་ཐློག་ནས་ལམ་ལུགས་

རིང་པ་སྲུང་སྐྱློང་དང་ལམ་ལུགས་གསར་པ་གཏློར་བཤིག་གསར་བརེར་ངློ་རྒློལ་བཅས་བེད་

པ། ལློག་སྤློད་གལ་རིམ། ལློག་སྤློད་པ། ལློག་སྤློད་དབང་སྒྱུར། ལློག་སྤློད་ཀི་དྲིལ་བསྒགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལློག་སྤློད་ཀི་བ་སྤློད། ལློག་སྤློད་ཀི་སྦར་ཡིག ལློག་སྤློད་ཀི་ཡིག་སྒྱུར། ལློག་སྤློད་སྒིག་

འཛུགས། ལློག་སྤློད་རྨློངས་དད་ཚོགས་པ། 

ལློག་སྤློད་ཚོགས་པ། སིད་གཞུང་གང་རུང་ལ་རྒྱབ་གཏློད་བེད་པའ་ིལློག་སྤློད་ཀ་ིཚོགས་པར་ཞུགས་པ། 

ལློག་སྤློད་གཡློ་ཟློལ། བ་སྤློད་དང་བསམ་བློ་མི་མཐུན་པའི་སྤློད་པ་དང་། རྒྱབ་མདུན་མི་མཚུངས་

པའི་གཡློ་སྒྱུ། 

ལློག་སྦློར། ① འཇིག་རེན་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའི་བ་སྤློད། དཔེར་ན། དགེ་བའི་ལས་ལ་དམའ་

འབེབས་ཤིང་། མི་དགེ་བའི་ལས་ལ་བསྟློད་བསགས་བེད་པ། ② ཚ་བའི་ནད་ལ་དྲློད་བཅློས་

དང་གང་བའི་ནད་ལ་བསིལ་བཅློས་བེད་པ་ལ་བུ་ངློ་བློ་མི་མཐུན་པའི་སྦློར་བ་བེད་པར་ཟེར། 

ལློག་མ། ལློག་བརྒྱབ་སྟེ་ལློ་གཅིག་ལ་ལློ་ཏློག་མ་བཏབ་པར་བཞག་པའི་ས་ཞིང་གི་མིང་། ཕི་རློལ་

ཡུལ་གི་གནས་ཚུལ་དངློས་ལས་ཕིན་ཅི་ལློག་པའི་དློན་ཏེ། ལློག་རློག་སེལ། ལམ་ལློག་ལ་མ་

འགློ། འློན་པའི་རྣ་བས་སྒ་ལློག་ཐློས། ལློག་ལ་མ་སྐྱེས། གློ་མ་ལློག ལློག་པར་མ་སྨ། 

ལློག་མེན། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། རང་གི་སྐྱེ་ལློ་དེ་དང་རིམ་བཞིན་འབེལ་བ་འགྱུར་བའི་ལློ་

རགས་ཅིག་གི་མིང་ཡིན། བརི་བ་ཕློ་ཡིན་ན་འབྱུང་འགྱུར་གི་ལློ་དང་འབེལ་སྟབས་རང་གི་ལློ་

རགས་ནས་མཐུར་དུ་བརི་དགློས། བརི་བ་བུད་མེད་ཡིན་ན་འདས་པའི་ལློ་དང་འབེལ་སྟབས་

རང་གི་ལློ་རགས་ནས་གེན་དུ་བརི་དགློས། 

ལློག་སྨློན། ལློག་པའི་སྨློན་ཚིག

ལློག་སྨ། ① ལློག་པར་སྨ་བ། ② ལློག་པར་ཤློད་པ་པློ། 

ལློག་འཚོ། ལུས་དང་ངག་གི་ལས་ཆགས་པ་ལས་སྐྱེས་པ། 

ལློག་འཚོ་ལྔ། ཚུལ་འཆློས་ཏེ་མ་ཡིན་ཡིན་ཁུལ་བས་ནས་བྱུང་བ་དང་། ཁ་གསག་སྟེ་སྤེལ་ལད་

བཤད་ནས་བྱུང་བ། གཞློགས་སློང་སྟེ་གློ་རྒྱུ་བཏང་ནས་ཡློང་ཐབས་བེད་པ། ཐློབ་ཀིས་འཇལ་

བ་སྟེ་དབང་ཡློད་བཏང་ནས་འཕློག་པ། རེད་པས་རེད་པ་འཚོལ་བ་སྟེ་ཆུང་ཆུང་ཕར་སྤད་ནས་

ཆེན་པློ་ཚུར་ཡློང་ཐབས་བེད་པ་བཅས་ལྔའློ།། 

ལློག་ཞག དགུན་ཉི་ལློག་ནས་ཞག་ཉེར་བཞིའི་རིང་ལ་ལློག་ཞག་ཟེར། དེའི་རིང་ལ་ཁ་རླུང་དང་གང་



  1730  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ངར་ཆེ་ན་དབར་ཞློད་ཟེར། དབར་ཉི་ལློག་ནས་ཞག་ཉེར་གཅིག་རིང་ལ་ལློག་ཞག་བརི། དེའང་

ཉི་ལློག་ཉིན་དང་། བདུན་དང་པློ། གཉིས་པ། གསུམ་པ་བཅས་དུས་ཆར་བཞི་པློ་དེ་ལ་ཆར་བབ་

ན་གནམ་དམའ་བ་ཞེས་ཟེར་བས་དབར་དུས་ཐན་པ་མེད་ཟེར། དུས་ཆར་བཞི་པློ་དེ་ལ་ཆར་མ་

བབ་ན་གནམ་མཐློ་བ་ཞེས་གགས་པས་ཉིན་ཉེར་གཅིག་ཙམ་ལ་ཕན། 

ལློག་གཡེམ། ལློག་པར་གཡེམ་པར་ཟེར། གཞན་གི་ཆུང་མར་བི་བེད་པ་དང་། རང་གི་ཆུང་མ་སྦྲུམ་

འཁིག་པ་ལ་བུ། 

ལློག་གཡེམ་བཞི། བགློད་བ་མིན་པ་དང་། ཡན་ལག་མིན་པ། དུས་མིན་པ། གནས་མིན་པ་རྣམས་

ལ་ཆགས་པ་སྤློད་པ་ལ་ལློག་གཡེམ་ཟེར། 

ལློག་ལམ། ① ནློར་བའི་ལམ་ག ② ལ་བ་ངན་པའམ་ལམ་ལུགས་ངན་པ། 

ལློག་ལློག ཟླུམ་པློའམ་རིལ་མློ། གློད་པའི་ནང་དུ་བཏུམས་པའི་མར་ལློག་ལློག་དེ་ལ་རྒྱ་མ་ཅི་ཙམ་འདུག 

ལློག་ཤེས། ① རང་ཡུལ་གནས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པར་འཛིན་པའི་ཤེས་པ། ② རང་གི་འཛིན་

སྟངས་ཀི་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ། དཔེར་ན་སྒ་རག་ན་རློག་པ་དང་། དུང་སེར་སྣང་གི་དབང་

ཤེས་ལ་བུ་སྟེ། ཆློས་ཀི་ཚུལ་ཇི་བཞིན་མི་ཤེས་པའི་རྨློངས་པ་ལ་སློགས་པ་ཕུགས་ཀི་འཁྲུལ་

རྒྱུ་དང་། མཁིས་ནད་ལ་སློགས་པ་འཕལ་གི་རྒྱུའི་དབང་གིས་རང་ཡུལ་ཇི་ལར་གཟུང་བ་དེ་

ལར་མ་གྲུབ་པས་ལློག་པའི་ཤེས་པའློ།། 

ལློག་ཤེས་ཀི་གཞན་སེལ། ཡུལ་ཅན་རློག་པ་ལློག་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དེ་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་ནས་

ཡུལ་མི་བདེན་པར་འཇུག་པའི་གཞན་སེལ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་reentry point ཟེར། 

ལློགས། ① ངློས། མདུན་ལློགས། རྒྱབ་ལློགས། གཡློན་ལློགས། ཁང་པའི་ནང་ལློགས། སམ་གི་

ལློགས་གཅིག ལློགས་ཤིག་ན་བིས། ② ཡི་གེ་འདིའི་མཐར་སུ་སྦར་ན་གཞན་དུའམ་ཟུར་དུ་

ཞེས་པའི་དློན་དུ་གློ དཔེར་ན། ལློགས་སུ་བསལ་བ། ལློགས་སུ་དགར་བ། ལློགས་སུ་བཏློན་

པ། ལློགས་སུ་བཀར་བ། ལློགས་སུ་མེད་པ། ལློགས་སུ་ཕེ་བ། ལློགས་སུ་བཞག་པ། ལློགས་



  1731  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

སུ་བསྐྱུར་བ། 

ལློགས་སྐད། ལུང་པ་གཅིག་གམ་ལས་རིགས་གཅིག་ནང་ལློགས་ཀི་མིས་མ་གཏློགས་གཞན་གིས་

མི་གློ་བར་ལློགས་སུ་བཤད་པའི་སྐད་ཆ། 

ལློགས་སྐྱེས། [མངློན]ནུ་མ། 

ལློགས་དཀར། དམིགས་སུ་དཀར་བའི་དློན། 

ལློགས་ཁང་། དཀིལ་ཁང་གི་ལློགས་སུའམ། ཟུར་དུ་ཡློད་པའི་ཁང་པ། 

ལློགས་དགར་སྒིག་སྒྱུར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་separate compilation ཟེར། 

ལློགས་བིས། ལློགས་རིས་དང་དློན་གཅིག 

ལློགས་ཞལ། རིག་པའི་ལེབས་ཞལ། 

ལློགས་རིང་། [མངློན]སྦྲུལ། 

ལློགས་རིས། ཁང་པའི་ལེབས་རིས། 

ལེགས་ལེགས། ཁག་ཁག་གམ་ཟུར་བསལ་ཅན། 

ལློགས་སུ་བཀང་བ། ཟུར་བསལ་དུ་བཏློན་པ། 

ལློགས་སུ་བཅར་བ། ① ཟུར་དུ་ཕད་པའམ་ཐུག་པ། ② འཁིས་ལ་སློང་བ། 

ལློང་། ① ཁློམ་པ་དང་ལྕློགས་པའི་དུས། ཁ་སང་ང་ཁློད་སར་འློང་དྲན་ཏེ་འློང་ཁློམ་མ་སློང་། དེ་རིང་

ཉིན་གུང་ང་ཁློད་ཚོའི་མཉམ་དུ་ཟ་མ་ཟ་ལློང་མེད། ཁ་སང་ངའི་དགེ་རྒན་འདིར་སེབས་བྱུང་ཡིན་

ནའང་ཡུན་རིང་བསད་ལློང་བྱུང་མ་སློང་། ང་སྨན་ཁང་ནང་ལ་ནད་པ་བལ་སར་འགློ་དྲན་ཏེ་འགློ་

ལློང་གཅིག་ཀང་མ་བྱུང་། ལློང་ཁློམ་ཡློད་དུས་ངའི་ནང་ལ་ཕེབས་རློགས། ② སེམས་ཅན་གི་

ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་ཞིག ར་དྲེལ་གི་རྒྱུ་སྨད། ③ དབང་པློ་ཉམས་པའི་དློན། མིག་ལློང་བ། 

ལློང་ཀ ལློང་ག་དང་འདྲ། 

ལློང་ཁ། ལློང་ག་དང་འདྲ། 

ལློང་ཁེབས། རའི་ལློང་གཡློག་བེད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལློང་འཁིད། ① མིག་ལློང་བ་འཁིད་མཁན། ② ལློང་བའི་ལམ་རེན། 

ལློང་ག མི་ལུས་ཀི་བང་ཁློག་སྨད་ཀི་ཆར་ཡར་སྣེ་རྒྱུ་མ་དང་མར་སྣེ་གཞང་དུ་འབེལ་བའི་སྣློད་དྲུག་

གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དེའི་བེད་ལས་ནི་ལུས་ཀི་རླུང་ཁམས་ཀི་སྙིགས་མ་དང་། ཟས་རློ་རྣམ་

བསགས་ཤིང་ཐུར་དུ་གཏློང་བ་སློགས་བེད་པ་ཡིན་ནློ།། 

ལློང་གི་ནད། སྤིར་ཟས་སྤློད་ལློག་པ་དང་བེ་བག་ཏུ་རླུང་ནད་སློང་བའི་ཟས་སྤློད་རྣམས་ཀིས་ལློང་

ནད་སློང་བའི་རྐྱེན་བེད་དློ།། 

ལློང་མཆློངས། མུན་འཐློམ་གི་ཐལ་སྐྱློད། གནས་ཚུལ་མ་བརགས་མ་དཔྱད་པར་ལློང་མཆློངས་བས་

ན་ཕམ་ཉེས་ཡློང་རྒྱུ་ལས་མེད། 

ལློང་ཏློག་མིག སྐྱེ་དངློས་ཀི་གས་ཤིག་སྟེ། འབར་རི་བཟློ་བེད་ཡིན། 

ལློང་སྟློད་ལུ་གུ་མགློ དབིབས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཁག་ལློང་སྟློད་ཀི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་

དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། 

ལློང་སྟློད་ལུ་གུ་མགློ་ནི་ཁག་ལློང་སྟློད་ཀི་མིང་སྟེ་དབིབས་འདྲ་བའི་སློ་ནས་བཏགས་པའློ།། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལློང་གཏམ། ① རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་ཏུ་མ་རློགས་པར་བཤད་པའི་གཏམ། ② རྒྱུ་མཚན་དང་དློན་མེད་

ཀི་གཏམ། ལས་མེད་ལློང་གཏམ་དུ་ཚོགས་པ། 

ལློང་ཐེར། ལེ་བའི་གཡས་གཡློན་དུ་ཚོན་གང་རེ་གཞལ་བའི་གནས་སུ་ཡློད་པའི་ལློང་གའི་ཐེར་དང་

འབེལ་བའི་མེ་གསང་ཞིག་སྟེ། དེར་མེ་བཙའ་བཞག་ན་ལློང་སྐྲན་དང་། ལྦུ་བ། བེ་སྣབས་ཅན་

འཁྲུ་བའི་ནད་ལ་ཕན། 

ལློང་ནད། ལློང་གི་ན་ཚ་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་གང་སློས་དང་། གང་འགིངས། ཚ་རློངས། འཇུ་

སྐེམས། རླངས་པ་ཅན་བཅས་ལྔ་མཆིས། ནད་རགས་སུ་ལེ་བའི་གཡས་གཡློན་དུ་ན་ཞིང་སློ་

འཁློག་བེད་པ་དང་། སྐབས་འགར་དྲི་ཆེན་མི་འབྱུང་བར་འགགས་པ་ཞིག 

ལློང་ནད་གང་བ། ལེ་བའི་གཡས་གཡློན་དུ་ན་ཞིང་སློ་འཁློག་བེད་པ་དང་། ལྦུ་བའམ་བེ་སྣབས་ཅན་

འཁྲུ་བའི་ནད་རིགས་ཤིག
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ལློང་ནད་གང་འགིངས། ལློ་བ་སློས་ཤིང་དྲི་མ་འགིང་ནས་མི་ཐློན་པ་ལློང་ལྕི། སྐབས་སྐབས་སུ་

མདློག་སྐྱ་བློ་ཅན་འཁྲུ་བ་དང་། སྐབས་སྐབས་སུ་ཟས་གང་ཟློས་པ་དེའི་མདློག་འཁྲུ་བ། 

ལློང་ནད་ལྔ། གང་སློས། གང་འགིངས། ཚ་རློངས། འཇུག་སྐེམ། རླངས་པའློ།། 

ལློང་ནད་ལྔ་པློ། ལློང་ནད་ལྔ་དང་དློན་གཅིག

ལློང་ནད་འཇུ་སྐེམ། ལློ་བ་སབ་འཁློག་བེད་པ། ཟས་གང་ཟློས་ཀང་ན་བ། ལུས་ཤུགས་ཆུང་བ། ཁ་

སྐམ། མཁལ་རེད་ཆད་སྙམ་བེད་ཅིང་ན་བ། 

ལློང་ནད་གང་སློས། ལློང་ནང་འུར་འཁློག་བེད་ཅིང་། གང་བའི་རེས་སུ་ལེ་ཟུར་ན་བ། ན་བའི་དུས་

ནད་པའི་རང་ཆུར་བཅུག་ན་ལྦུ་བ་སྐྱ་བློ་འཁྲུ་བ། རེས་འགར་ཕི་ས་སྐམ་ཞིང་སློམ་པར་བེད། 

ལློང་ནད་ཚ་རློངས། ཁ་སྐམ། སྐློམ་དད་ཆེ། ལློ་བ་སློས། གདློང་སྨུག རྔུལ་འབྱུང་། ཕི་ས་འགག

ལློང་ནད་རླངས་པ་ཅན། ལློང་ཆུ་བེར་སྟེ་སལ་གཞུང་རེངས་ཤིང་ན་བ། རེད་པ་སྒུར་པློར་སློང་ནས་

རེད་ཚིགས་ཕན་ཚུན་འགུལ་མི་ཤེས་པ། 

ལློང་པློ། མིག་ལ་སྐྱློན་ཤློར་བའི་ཕློ། 

ལློང་ཕུགས་གསང་། ལེ་བའི་གཡས་གཡློན་ནས་ཕི་ལ་ཚོན་དློ་རེ་གཞལ་བའི་གནས་སུ་ལློང་ག་དང་

འབེལ་བའི་གསང་སྟེ། དེར་མེ་བཙའ་བཞག་ན་ལློང་སྐྲ་དང་སློ་འཁློག་བེད་པ་འཁྲུ་བ་འབམས་

པ་སློགས་ལ་ཕན། 

ལློག་ཕེང་། གློ་ཕེང་ཡང་ཟེར། བུད་མེད་ཀི་སྐ་རགས་འློག་ཏུ་དཔྱང་པའི་དངུལ་ཐག 

ལློང་བ། ① ལློངས་པ། ལློང་བ། ② མིག་ལློང་བའམ། མིག་དབང་ཤློར་ནས་མཐློང་མི་ཐུབ་པ། 

གཡས་ལློང་བ། མིག་ལློངས་ཀང་ཧ་རེར་ལ་བ། མིག་མེད་ལློངས་མཆློངས། ③ འདང་བ། རིས་

གངས་ལློངས་པ། ཚད་ལློངས་པ། ལློ་གངས་ལློངས་པ། རིང་ཚད་མ་ལློངས་པ། གཟུགས་

སྟློབས་ཆེས་ཆེར་ལློང་དུས། རྒྱ་མ་གང་ལློངས་མ་ལློངས་ཙམ། ④ གཟུགས་མི་མཐློང་མཁན། 

དམུས་ལློང་། ལློང་བར་ལློང་འཁིད་མེད་པ། ཁི་ལློང་བ། ལློང་བར་ལམ་འདྲི་བ། ལློང་བས་ལློང་

བ་ཁིད། ལློང་བ་རྦབ་ཏུ་འགིལ། ལློང་བས་བལས་ཀང་ཁམས་གསུམ། རྒན་མློ་ལློང་བས་གསེར་

ཁུར་ནས་འགློ་བ། ཐེ་ཚོམ་གར་འཛུགས་མེད་པའི་ལློང་བའི་འཁར་རྒྱུག་འདྲ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལློང་བའི་ཁ་ལློ་པ། [མངློན]ཉི་མ། 

ལློང་བའི་དག། [མངློན]ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

ལློང་བས་ཤིག་བཟུང་། འློལ་ཚོད་བེད་པའི་དཔེ། 

ལློང་བུ། ① རང་པའི་ལློང་བུ། ② [རིང]ཤིང་འབས། 

ལློང་བུ་མི་མངློན་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་

ཤིན་ཏུ་སས་པའི་ཆློས་ཀི་བློ་གློས་ཅན་ཉིད་ཀིས་ལློང་བུ་མི་མངློན་པ། 

ལློང་འབར། གློད་པ་ལློགས་པའ་ིངང་ཚུལ་ཅན་ཏེ། ཨ་ཡག་ལློང་འབར། སྤུ་ཕྲུག་ལློང་འབར་སློགས་ལ་བུ། 

ལློང་མློ། མིག་ལ་སྐྱློན་ཤློར་བའི་བུད་མེད། 

ལློང་ར། ནང་ལློང་གི་ཚིགས་འབུར་པློའི་སྟེང་ནས་གསློ་བ་རང་ཉིད་ཀི་ཚོན་གང་གཞལ་བའི་གནས་

སུ་ཡློད་པའི་གཏར་ར་ཞིག་སྟེ། དེ་གཏར་ན་གང་ཐབས་དང་། མངལ་སྐྲན། ཟླ་མཚན་འགགས་

པའམ་འབམས་པ། པུས་མློའི་ཚིགས་ན་བ་སློགས་ལུས་སྨད་ཀི་ནད་ལ་ཕན། 

ལློང་ཚད། ལློང་གར་ཚ་བ་ཞུགས་པའི་ནད་དེ། ནད་རགས་སུ་ཁ་སྐམ་ལ་སྐློམ་དད་ཆེ་བ་དང་། ཁློག་

པ་སློ་ཞིང་དྲི་ཆེན་འགག་པ་སློགས་འབྱུང་བ་ཞིག 

ལློང་ཚིགས། རང་པའི་ལློང་བུའི་ཚིགས། 

ལློང་ལློང་། འབུར་དུ་ཐློན་པའི་རྣམ་འགྱུར། ཆུ་ལློང་ལློང་དུ་འཁློལ། རྦ་རླབས་ལློང་ལློང་དུ་འཕྱུར། 

ཚིག་པ་ཟ་ལློང་ལློང་བས་བྱུང་། མིག་ཆུ་ལློང་ལློང་ཞིག་འཁློར། རྡུལ་ལློང་ལློང་དུ་ལང་བ། 

ལློང་བཤད། ཞིབ་པར་མ་བརགས་པའི་སྐད་ཆ། ལློང་ཞེས་པ་ནང་ལློང་སྙིང་ལློང་སློགས་ནང་ཁློལ་

གི་སྤི་མིང་ལའང་གློ། ལློང་ཞེས་པ་ཚིག་གཞན་ལ་བསེབས་ནས་དུས་ཀི་ཁློམ་པ་ལན་མིན་གི་

དློན་སྟློན་པ། བ་ལློང་བེད་ལློང་།བཟའ་ལློང་འཐུང་ལློང་། སློད་ལློང་མེད། ཉན་ལློང་མེད ལ་བུ། 

ལློང་གསང་། རྒྱབ་ཀི་སལ་ཚིགས་བཅུ་དྲུག་པ་ལློང་ག་དང་འབེལ་བའི་མེ་བཙའི་གསང་དམིགས་

ཤིག་སྟེ། དེར་མེ་བཙའ་བཞག་ན་ལློང་གར་གང་རླུང་ཞུགས་ནས་སློ་འཁློག་བེད་པ་དང་། ལློང་

སྐྲན་སློགས་ལ་ཕན། 

ལློངས། ① ལེན་པའི་སྐུལ་ཚིག ② ལང་བའི་དློན་དུ་གློ་བའི་ལང་བའི་སྐུལ་ཚིག ③ བརྒྱ་གཅིག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

གིས་མ་ལློངས་དགུ་བཅུ་གློ་དགུ། ཚད་ལློངས། ④ འཚོ་བེད་ཀི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཏེ། སྤི་ཚོགས་གསར་

བར་བདེ་སྐྱིད་ཀི་ལློངས་སྤད། ལློངས་སུ་སྤད། འགློ་བའམ་སློང་བའི་དློན་ལ་ཡང་གློ

ལློངས་སྐུ། ངེས་པ་ལྔ་ལན་གི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག 

ལློངས་སྐུ་ངེས་པ་ལྔ་ལན། ༡ གནས་ངེས་པ། འློག་མིན་སྟུག་པློ་བཀློད་པ་ཁློ་ནར་བཞུགས་པ། ༢ 

དུས་ངེས་པ། འཁློར་མ་སྟློངས་བར་དུ་ཞུགས་པ། ༣ སྐུ་ངེས་པ། མཚན་དཔེ་རློགས་པ་ཅན་ཁློ་

ན། ༤ ཆློས་ངེས་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ཆློས་འབའ་ཞིག་གསུང་པ། ༥ འཁློར་ངེས་པ། ཐེག་ཆེན་

འཕགས་པ་ཤ་སྟག་གིས་བསྐློར་བ། 

ལློངས་སྐུ་གཉིས། རང་སྣང་ལློངས་སྐུ་དང་། ཕེད་སྤྲུལ་ལློངས་སྐུའློ།། 

ལློངས་སྐུ་རིགས་ལྔ། རྣམ་སྣང་། རིན་འབྱུང་། འློད་དཔག་མེད། དློན་གྲུབ། མི་བསྐྱློད་པ་བཅས་

ལློངས་སུ་རིགས་ལྔ་དང་། གཞན་ཡང་སྤྲུལ་སྐུ་རིགས་ལྔ་ཡློད་པ་ལས་ལློངས་སྐུར་རྣ་རྒྱན་དང་། 

རིགས་ལྔ། ཕ་རྒྱན་སློགས་ཡློད་པ་དང་སྤྲུལ་སྐུར་མེད། 

ལློངས་སྐུ་ལ་རགས་ཀི་རྒྱན་བཅུ། དབུ་རྒྱན། སྙན་རྒྱན། མགུལ་རྒྱན། དློ་ཤལ། དཔུང་རྒྱན། ཕག་

གདུབ་གཉིས། ཞབས་གདུབ་གཉིས། སེ་མློ་དློའ ློ།། 

ལློངས་སྐུ་ལ་དར་ག་ིན་བཟའ་ལྔ། ༡.ཟ་འློག་འདིང་ག་ིཅློད་པན་དང་། ༢ དར་ག་ིསྟློད་གཡློག་དང་། ༣ དར་

སེར་པློའི་ཆློས་གློས་དང་། ༤ དར་རེ་དགུའི་སྨད་དཀྲིས་དང་། ༥ སགས་ཀི་ཕུ་དུང་སྟེ་ལྔའློ།། 

ལློངས་སྐུའི་རྒྱན་ཆས་བདུན། མེ་ཏློག་ཚོམ་བུའི་རྒྱན། སྙན་ཆ། དློ་ཤལ། དབུ་རྒྱན། སེ་མློ་དློ།། ཕག་

གདུབ། ཞབས་གདུབ་བློ། 

ལློངས་སྐུའི་དཔེ་བད། ལློངས་སྐུ་མཐློང་བ་ཙམ་གི་རབ་ཏུ་དད་པ་བེད་པའི་ཡློན་ཏན། 

ལློངས་སྐུའི་མཚན། ལློངས་སྐུ་གཞན་ངློར་སྐྱེས་བུ་དམ་པར་མཚོན་པར་བེད་པའི་ཡློན་ཏན། 

ལློངས་སྐུའི་མཚན་ཉིད། གཞན་དབང་གནས་འགྱུར་གི་མཚན་ཉིད། དཀར་པློའི་ཆློས་ཀི་མཚན་ཉིད། 

གཉིས་སུ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད། རྒྱུན་གིས་རག་པའི་མཚན་ཉིད། བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་

མཚན་ཉིད་དློ།། ཡང་ན། གསུང་བརློད་པ། སྐུ་སྣང་བ། མཛད་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ། ལྷུན་གིས་གྲུབ་

པར་མཛད་པ། སྐུ་གསུམ་གི་མཛད་པ་དུ་མར་སྟློན་ཀང་དེའི་རང་བཞིན་དང་བལ་བའློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལློངས་སྐུའི་ཞིང་། གཞི་དང་སྙིང་པློ་མེ་ཏློག་གིས་བརྒྱན་པ་ལློངས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས། སངས་རྒྱས་

ཀི་ཞིང་ཁམས་འློག་མིན་ནི་ལློངས་སྐུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་ཞིང་ཁམས་ཡིན་པ་དང་དེའི་ཕག་

གི་ལྷུང་བཟེད་ཀི་ནང་དུ་འཇིག་རེན་ཁམས་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ཡློད་པའི་ནང་ནས་བཅུ་གསུམ་པ་ནི་རང་

ཅག་གནས་པའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་འདི་ཡིན་ཞེས་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གཞུང་

འགའ་ཞིག་ནང་གསལ། 

ལློངས་སྐུའི་ཡེ་ཤེས་བཞི། ཆློས་དབིངས་མེ་ལློང་ཡེ་ཤེས། མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས། སློར་རློག་ཡེ་ཤེས། 

བ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་བཅས་ཡིན། 

ལློངས་སྐུའི་ཡློན་ཏན་གི་ཁད་པར་ལྔ། སྐུ་སྟློན་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་དང་། གསུང་བརློད་པ་རྒྱུན་མི་

འཆད་པ། ཐུགས་མཛད་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ། འབད་རློལ་གི་མངློན་པར་འདུ་བེད་མེད་པ། སྣ་

ཚོགས་སུ་སྣང་ཡང་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ་བཅས་ལྔའློ།། 

ལློངས་སྐུའི་ཡློན་ཏན་ལྔ། སྟློན་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ། གསུང་བརློད་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ། ཐུགས་མཛད་

པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ། འབད་བརློན་གི་མངློན་པར་འདུ་བེད་མེད་པ། སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ཡང་བདེན་

པར་མ་གྲུབ་པའློ།། 

ལློངས་སྐུའི་རིན་ཆེན་རྒྱན་བརྒྱད། དབུ་རྒྱན། སྙན་རྒྱན། མགུལ་རྒྱན། དཔུང་རྒྱན། དློ་ཤལ། སེ་

མློ་དློ།། གདུ་བུ། སྐ་རགས་སམ་འློག་ལག་གློ

ལློངས་པ། ① མིག་དབང་ཤློར་བ་དང་འདང་བའི་དློན་དུ་གློ་བའི་ལློང་བའི་འདས་པ། ② [རིང]

རྒྱགས་པ། 

ལློངས་སྤད་པ། ལློངས་སུ་སྤད་པའམ། བེད་སྤློད་པ། 

ལློངས་སྤློད། ① ནློར་རས། ལློངས་སྤློད་ཆེ་བ། ལློངས་སྤློད་ག་རྒྱས། ལློངས་སྤློད་ངན་ངློན། ② 

བེད་སྤློད། དཀའ་ལས་གཞན་པས་བརྒྱབ་ནས་ལློངས་སྤློད་རང་གིས་བས་པ། བག་མེད་

ལློངས་སྤློད། དགའ་བའི་ལློངས་སྤློད་པ། ③ ཉི་ཟླ་གཟའ་ལྔ་སློགས་སྐར་ཁིམ་གི་གློ་ལར་རྒྱུ་

བའི་དུས་སམ་ཡུལ་གི་རྒྱ་ཁློན། 

ལློངས་སྤློད་ཀི་ར། ལུས་རའི་བེ་བག་ཅིག 



  1737  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ལ༽

ལློངས་སྤློད་ཀི་རིག་འཛིན། གསང་སགས་ཀི་སྤློད་འབས་ཐུན་མློང་བ་ཞིག་སྟེ། རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན་

ལ་སློགས་པ་ལློངས་སུ་སྤློད་པའི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པ། 

ལློངས་སྤློད་འཁློར་ལློ། བཟའ་བཏུང་གི་རློ་ལ་ལློངས་སུ་སྤློད་པའི་རའི་འཁློར་ལློ་སྟེ། མགིན་པ་ལ་

གནས་ཤིང་ར་ཕན་ལྔ་བརྒྱས་བསྐློར་བ་ཞིག 

ལློངས་སྤློད་འབི་བའི་གནས་དྲུག ༡.ཆང་འཐུང་བ། ༢ བརྒྱན་པློ། ༣ མཚན་མློ་འཕན་པ། ༤ སིག་

པའི་གློགས་པློ་ལ་བསྟེན་པ། ༥ འདུས་པ་ལ་ལ་བ། ༦ ལེ་ལློ། 

ལློངས་སྤློད་རློགས་སྐུ་ཁ་སྦློར་ཡན་ལག་བདུན་ལན། ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུའི་ཡན་ལག 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་ཆད་པའི་ཡན་ལག འགློག་པ་མེད་པའི་ཡན་ལག་རྣམས་སློ།། 

ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུ། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུའི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། ཆློས་ཀི་སྐུ་ལས་མ་གཡློས་པར་

གདུལ་བ་བང་སེམས་འཕགས་པ་ཁློ་ན་ལ་སྣང་བའི་སྐུ་གང་ཞིག་སྤྲུལ་སྐུའི་འཆར་གཞིར་གྱུར་

པ་མཚན་དང་དཔེ་བད་ཀིས་བརྒྱན་པ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་ཀང་ངློ་།། 

ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་རྒྱན་བཅུ་གསུམ། ལློངས་སྐུར་སྤས་པའི་རྒྱན་གློས་སྣ་ཁ་བཅུ་གསུམ་སྟེ། 

དར་གི་ཅློད་པན་དང་། སྟློད་གཡློགས། དར་དཔྱངས སྐུ་རགས། སྨད་དཀྲིས་བཅས་དར་གི་

ཆས་གློས་ལྔ་དང་། རིན་པློ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན་དང་། སྙན་རྒྱན། མགུལ་རྒྱན། དཔུང་རྒྱན། དློ་ཤལ་

ལམ་སེ་མློ་དློ།། ཕག་གདུབ། སློར་གདུབ། ཞབས་གདུབ་བཅས་རིན་ཆེན་རྒྱན་བརྒྱད་དློ།། 

ལློངས་སུ་སྤློད་པ། ཟས་གློས་ལ་སློགས་པ་སྤད་བའི་འདློད་ཡློན་ལ་ཉེ་བར་སྤློད་པའི་བ་བ། 

ལློད། [ཡུལ]ཚད་ཀི་དྲི་ཚིག་གི་ཕད་ཅིག ཆེ་ལློད་འདུག མང་ལློད་འདུག ཁ་པར་གཏློང་ལློད་མི་

འདུག ལེན་མཁན་མི་འདུག 

ལློད་པ། ལློད་པློ་དང་འདྲ། 

ལློད་པློ། སྡུག་པློའམ་ངན་པློ། ནད་གཞི་ཧ་ཅང་ལློད་པློ། གཤིས་རྒྱུད་ལློད་དུ་འགློ་བ། བ་སྤློད་ལློད་པློ། 

ལློན། ① ཆུའི་རགས། ② བེད་མེད་ལས་ཚིག དུས་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་བསེབས་པའི་དློན་ཏེ། 

ཚེ་རིང་ལློ་བརྒྱ་ལློན། ཉི་མ་དྲློས་ཇ་ལློན། ནམ་གུང་ལློན་ལ་བུ། ནམ་གུང་ལློན། ③ བེད་འབེལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལས་ཚིག ལེན་ཐུབ་པའི་དློན་ཏེ། ས་འློག་ནས་རྡློ་སྣུམ་ལློན། གཏེར་ཁ་ནས་དངུལ་རྡློ་ལློན། 

ལློན་ཀྲློན་མཆློད་རེན། འདི་ནི་དབིན་ཇིའི་གནའ་བློའི་གགས་ཅན་གི་ཨར་སྐྲུན་ཚོམ་བུ་ཞིག་ཡིན། དེ་

ནི་ལློན་ཀྲློན་གློང་ཁེར་གི་ཤར་ངློས་དང་། ཐའེ་ཝེ་ཧྲི་ཆུ་བློའི་བང་ངློས་སུ་གནས་ཡློད། ལློ་ངློ་

བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་ནང་རྒྱལ་རབས་རིམ་བྱུང་གིས་བར་མ་ཆད་པར་རྒྱ་སྐྱེད་བས་ནས་གྲུབ་པ་

ཞིག་ཡིན། དེའི་ནང་གི་མཆློད་རེན་དཀར་པློ་དེ་ཆེ་ཤློས་ཡིན་ཞིང་། སྤི་ལློ་༡༠༧༨－༡༨༠༧བར་

གི་དུས་ཚོད་ནང་བསྐྲུན་པ་ཞིག་གློ

ལློན་པ། ① སློན་པའམ་རེད་པ་དང་གྲུབ་པ། བསམ་དློན་ལག་ཏུ་ལློན་པ། ལློ་བརྒྱ་ལློན་པའི་མི་མེད་

ཀང་། བསྐལ་པ་སྟློང་གི་གཏམ་རྒྱུད་ཡློད། ② གངས་ལློང་བའམ་ཚང་བ། གངས་ཚད་ལློན་པ། 

③ ཤེས་པའམ་རློགས་པ། ས་རྒྱུས་ལམ་རྒྱུས་ལློན་པ། ཚོད་ལློན་པ། གློ་བ་མི་ལློན་པ། རང་

རྒྱུས་རང་གིས་ལློན་པ་ནི་མིའི་སྤློད་བཟང་ར་ཆེན་ཡིན། 

ལློན་སྤིང་། དྲི་བའི་ལན་གི་འཕིན། 

ལློབ། ལབ་པའི་སྐུལ་ཚིག 

ལློབས། སྐད་ཆ་ལློབས་ཤིག་ཅེས་སྐུལ་ཚིག་བསབས་ནས་ལློབས་པ་ནི་ཤེས་པ། 

ལློབས་པ། ཤེས་པའམ་གློམས་པ། བསབས་ཏེ་ལློབས་པ། 

ལློབས་སྐྱེན་པ། ལློ་ཆས་འདི་ཁ་ལ་མ་ལློབས། ཡློན་ཏན་ལེགས་པར་ལློབས་བཞིན་འདུག ཟ་གིན་

ཟ་གིན་ཁ་ལློབས། བཟློ་གིན་བཟློ་གིན་ལག་ལློབས། 

ལློའི་ཐེག་པ། [མངློན]རྒན་པློ། 

ལློའི་ཤིང་ར། [མངློན]ཉི་མ། 

ལློར། ཤློག་དངུལ་ཏེ། བཅུ་ལློར། བརྒྱ་ལློར་སློགས། 

ལློར་ཁང་ལས་ཁུངས། བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཀི་ཚན་པ་ཞིག་སྟེ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་ར་སྤི་

ལློ་༡༩༡༨ལློར་གསར་དུ་བཙུགས་ཤིང་། ཚུགས་ཡུལ་ནི་ཕིས་ཀི་སེ་པ་གཞུང་གི་ཕི་རྒྱལ་ལས་

ཁུངས་ཟེར་བའི་བང་ངློས་ཁང་པ་དེ་ཡིན་པ་དང་། དློ་དམ་མི་སྣ་གུང་གཅིག་དང་མཁན་དྲུང་

གཅིག་བསྐློ་སློལ་དང་ལས་བ་སེར་སྐྱ་བཞི་ཙམ་ཡློད། དེ་ས་སིད་གཞུང་གི་གློན་དངུལ་བཅུ་
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གསུམ་ཞློ་དྲུག་སློགས་ཀི་ཊམ་དཀར་ཁློ་ན་ལས་མེད་ཀང་། ཕིས་ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་། 

སྨན་རིས་ཁང་། དམག་སར་ཁག་སློགས་གཞུང་དངུལ་གཏློང་གློན་ཆེ་སྟབས་ཤློག་དངུལ་དང་། 

ཟངས་ཊམ་གསར་དུ་པར་རྒྱབ་བས་པ་དང་། ཊམ་དཀར་ཡང་ཁ་རིས་དགའ་ལན་ཕློ་བང་འཁློད་

པ་གསར་བཅློས་བས། བློད་ལློར་གི་གཡས་ཟུར་དུ་ལློར་ཁང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བཀའ་

ཤག་ནས་བཀའ་དམ་འབར་མའི་བཀའ་འཛིན་ཐློན་མཚམས་ལློར་ཁང་ལས་ཁུངས་ནས་དངུལ་

འབབ་གངས་ཚད་སྤློད་དགློས་པ་བཅས་རེད། ཕིས་སུ་ལས་ཁུངས་འདི་ག་བཞི་དངུལ་པར་

ཁང་དུ་བསྒིལ་ཏེ་ཁུ་བསྡུ་བས། 

ལློར་རློ། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་རིང་པས་བཀྲམ་པའི་ཤློག་དངུལ། ད་ཆ་སློར་མློ་ལྔ་བཅུ་དང་བརྒྱ་ལློར་

ལ་དེ་ལར་འབློད། ཁ་སང་ཨ་ཞང་ལགས་ཀིས་ང་ལ་སློར་མློ་ལྔ་བཅུ་ལློར་རློ་གཅིག་སྟེར་བྱུང་། 

ལློས། ① ལས་པའི་སྐུལ་ཚིག ② ངེས་པར། ཚོང་པས་ཁེ་བཟང་ལློས་ཟ། དེ་ཀ་ལློས་དྲག རྒྱུན་དུ་

བགློ་བའི་གློན་པ་ངློ་ལློས་ཤེས། འདི་ནི་རྨི་ལམ་ཡིན་ནམ་མངློན་སུམ་ཡིན། རྨི་ལམ་ཡིན་ན་

སྣང་བ་སྐྱློ། མངློན་སུམ་ཡིན་ན་ལློས་ཀང་དགའ། 

ལློས་ནུས། ངེས་པར་དུ་བེད་ནུས་ཞེས་པའློ།། 

ལྭ་ཏ། [རིང]དར་ཟབ་ཀི་བེ་བག་ཅིག 

ལྭ་ད། དར་ཟབ་ཀི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ་འགློ་སྣམ་ཡང་ཟེར། 

ལྭ་པ། རྒྱ་གར་གི་ལྭ་བའི་ན་བཟའ་ཅན་གི་གྲུབ་ཐློབ་ཅིག་སྟེ། སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་འདིའང་ཐ་སྙད་དུ་

རྣམ་རྫུན་པ་ལར་འདློད་པའི་དབུ་མ་པའི་སློབ་དཔློན་ཞིག་ཡིན། 

ལྭ་བ། ① ཆགས་སུ་མ་བཅགས་པའི་སྣམ་བུ་སྤུ་ཅན་ཞིག ལྭ་གློས། ལྭ་དཀར། ② ཀམ་པ་ལི། ③ 

གློས་སམ་གློན་པ། དམག་ལྭ། ཆར་ལྭ། 

ལྭ་བ་པ། སར་རྒྱ་གར་གི་དབུ་མ་རྣམ་རྫུན་པའི་སློབ་དཔློན་རྒྱུན་དུ་ལྭ་བའི་གློས་གློན་མཁན་ཞིག

ལྭ་བ། སྤུ་མ་ཕྱུང་བའི་སྣམ་བུ་ཞིག་དང་། གློས་ཕྱུ་པའི་མིང་ལའང་གློ

ལཱ། ཡང་ལཱ་ཡང་ཟེར། སྣུམ་བཀག་གི་སྒློན་མེ་ཞིག 

ལཱ་ཁ་དགློན་པ། མིང་གཞན་དུ་དགའ་ལན་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༩༢༤ ལློར་ལཱ་ཁ་བློ་བཟང་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་ཧློ་ནན་སློག་རིགས་རང་སྐྱློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལཱ་ཇ་ཏུ། [མངློན]བག་ཞུན། 



  1741  

༼ཤ༽

ཤ བློད་ཡིག་གསལ་བེད་ཉེར་བདུན་པ་འདིའི་ང་རློ་འདློན་ཚུལ་ལ་སྐྱེ་གནས་རན་དང་། བེད་པ་ལྕེ་

དབུས། ནང་གི་རློལ་བ་མགིན་པ་ཕེ་བ་དང་། ཕིའི་རློལ་བ་སློག་ཆེན་དྲློ་ཞིང་སྒ་མེད་པ། ① མིང་

གཞིའི་མློ་ཡིག་ཅིག ② ཁག་གི་དྭངས་མ། གཡག་ཤ ལུག་ཤ སྐུ་ཤ ཉྭ་ཤ ཤ་ཚོན་པློ། ཤ་སྣག 

ཤ་རྒྱགས་པ། ཤ་ཡི་ཕུང་པློ་ཆེ། སྙིང་ར་འདར་ཞིང་ཤ་ཚན་འཕིག་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལས་

ཁག་སྐྱེས་དང་། ཁག་ལས་གྱུར་པ། མཾ་ས། ལུས་ཟུངས་གསུམ་པ་བཅས་སློ།། 

ཤ་ཀ་ར། ① ཤིང་ཤ་ཀ་ར་སྟེ་བུ་རམ་ཤིང་། ② བུ་རམ་ཀི་དྭངས་མ། ③ ཤེལ་ཀ་ར། ④ ཆུ་སིན་ཞིག 

ཤ་ཀློན། [རིང]ཤ་འཁློན་ནམ་དག་ཤ ཤ་ཁློན་ནམ་ཤ་ལན་ཏེ་དག་ཤ་རློད་རྒྱུ་ཡློད་པའི་དློན། 

ཤ་སྐད། ཕློ་རློག་དང་སྐྱ་ཀའི་ཤ་ཟ་འདློད་ཀི་སྐད། 

ཤ་སྐམ། བསིལ་སྐམ་བས་པའི་ཤ། བློད་ཀི་བཟའ་ཆས་ལེགས་ཤློས་དང་། བློ་བ་ཞིམ་ཤློས་ཞིག་ཡིན།

ཤ་སྐམ་པློ། ① སྐམ་ཐག་བཅས་པའི་ཤ ② ལུས་ཀི་ཤ་རིད་པློ། ཤ་སྐམ་པགས་སྐམ། 

ཤ་སྐམ་མ། ཁ་ཆེའི་གུར་གུམ། 

ཤ་སྐེམ་པློ། ① ལུས་ཀི་ཤ་སྟློབས་ཞན་པློ། ② བཟའ་ཆས་ཀི་ཤ་སྤུས་སྡུག་པ། 

ཤ་ཀྲག ཤ་ལྷེབ་མ་མེའི་ཐློག་ལ་བསེགས་པ། བློད་ཀི་ཤ་ཀྲག་བཅུད་ཆེ་ལ་བློ་བ་ཞིམ་པློ་ཡློད། 

ཤ་ཀྲད། ཤ་བའི་རྭ་ཅློ་ལས་བཟློས་པའི་ཀྲད་ཀློར། 

ཤ་ཀད། མིའི་ཀད་པ་ཤ་དང་འདྲ་བ་ཞིག 

ཤ་སྐྱ། སང་རི་དང་ཤིང་ནགས་ཉུང་སར་གནས་པའི་རི་དྭགས་ཤ་བ་སྤུ་མདློག་སྐྱ་ཤས་ཆེ་བ། དེའི་

ཁག་རྭ་གློང་ཆེ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤ་སྐྱི། ལུས་ཀི་ཤ་དང་ཤུན་པའམ་སྐྱི་མློ། 

ཤ་སྐྱློ་བློ། ལུས་ཀི་ཤ་ཞན་པའམ་སྐམ་པློ། 

ཤ་སྐྲན། ① ཁློག་པའི་སྐྲན་ནད། ② ལུས་ཀི་པགས་པར་ཆགས་པའི་ཤ་སྐྲན། 

ཤ་བཀྲ། ཆུ་སེར་པགས་ལ་གམས་ནས་གནས་དེར་རྒྱས་པས་ཤ་རློ་མངློན་པར་བཀྲ་བ་འབྱུང་བའི་

པགས་ནད་གདུག་པ་ཅན་གི་མིང་ཞིག་སྟེ། སློབ་དཔློན་དཔའ་བློས་མཛད་པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་

པའི་སྙིང་པློ་བསྡུས་པ་ལས། རྔུལ་བཅས་རུལ་ཞིང་རྣག་པ་དང་། སིན་བུ་ཕ་མློ་མི་ཟད་སྐྱེ། སྤུ་

པགས་ར་བ་ར་ཆེན་དང་། རུས་པ་རིང་པ་རིད་བཞིན་ཟ། དེ་བས་ཤ་བཀྲ་ཕི་རློལ་ཏེ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་དང་། ལྷློ་བག་རིན་ཆེན་གིང་པས་མཛད་པའི་ཆུ་སེར་ནག་པློའི་བཅློས་བདེ་བ་

མྱུར་སྟེར་ལས། ཤ་བཀྲ་ནི་ཆུ་སེར་པགས་ལ་གམས་ཏེ་གནས་གང་དུ་ཞུགས་པའི་རགས་སུ་

ཕིར་ཤ་རློ་མངློན་པར་བཀྲ་བ། ཚབས་ཆེ་བ་རྣམས་པགས་མཛེ་རུ་འགློ་ཞིང་རུས་འབས་དང་། 

ཕློལ་མིག་དང་། ཐིག་ནག་སློགས་རྨ་ངན་ཀུན་འདི་བཅློས་ཉེས་ལས་འབྱུང་བ་མང་བས་གཟབ་

བློ། ཞེས་དང་། སློག་པློ་ལུང་རིགས་བསྟན་དར་གིས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས་

ཀི་དཀའ་གནས་བཀྲློལ་བ་རྣམ་རྒྱལ་གསེར་མདློག་གི་ཕེང་བ་ལས། ཤ་བཀྲ་ནི། ཤ་མདློག་

འགྱུར་ཏེ་ཁ་བློར་གྱུར་པས་ཤ་ཁ་ཞེས་ཀང་བ། དེ་ལ་ཡང་ནང་ཚན་རླུང་གྱུར་སྨུག་ནག་རྩུབ་པ། 

མཁིས་གྱུར་བ་སྤུ་འབི་ཞིང་དམར་ལ་ཚ་བབ་བེད་པ། བད་གྱུར་གཡའ་ཞིང་སྐྱ་ལ་མཐུག་པའློ།། 

ཤ་ཁ། རྭ་ཅློས་བཟློས་པའི་མེ་མདའི་རྣ་རས་བླུག་བེད་ཅིག 

ཤ་ཁ་མ། ཁ་ཆེའི་གུར་གུམ། 

ཤ་ཁ་ར། ① བུ་རམ་ཤིང་། ② བུ་རམ་གི་དྭངས་མ

ཤ་ཁུ། ཤ་འཐག་སྟེ་བཀློལ་བ་ལ་ཟེར། 

ཤ་ཁང་། ① ཤ་འཇློག་སའ་ིཁང་པ། ཤ་ཁང་མུན་པ་ནག་ཀང་། ཤ་ལ་ཤ་གངས་བརྒྱབ་ཡློད། ② ཤ་འཚོང་ས། 

ཤ་ཁུ། ཤ་བཙོས་པའི་ཁུ་ བ། 

ཤ་ཁུ་ཤ་ཐིམ། གང་ནས་བྱུང་བ་དེ་དེ་རང་དུ་གཏློང་དགློས་པའི་དཔེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་འགློ་སློང་

གཏློང་རྒྱུར་གནང་བ་དེ་དག་ཤ་ཁུ་ཤ་ཐིམ་དུ་གཏློང་དགློས་པ་ལས། གང་བྱུང་ འཐློར་གར་དུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

གྱུར་ན་མི་འགིག 

ཤ་ཁེབས། གདློང་གི་པགས་སྟེང་ལ་ཆགས་པའི་སྐྱི་མདློག་ནག་ཁ། 

ཤ་ཁློག ནློར་ཕྱུགས་ཀི་ཤ་ནང་ཁློལ་དང་པགས་པ་མེད་པའི་སྒློམ་ཆེ་ཆུང་། གཟུགས་གཞི་ཚང་བའི་

ཤ་ཁློག་གཅིག་ཉློས་ཡློད། ཤ་ཁློག་གར་སློང་མེད་པར། ཏིག་གཞློག་ལ་རློད་པ། 

ཤ་ཁློན། ཤ་འཁློན་དང་འདྲ། 

ཤ་ཁི། རྔློན་པས་རི་དྭགས་གསློད་བེད་ཀི་ཁི། ཇློ་ལགས་སྐུ་ཐང་མཉེལ་རློགས་དང་། ཤ་ཁི་ལག་པ་

ཚ་རློགས་རེད། 

ཤ་ཁག ཤ་དང་ཁག ཤ་ཁག་གི་ཕུང་པློ། ཤ་ཁག་གི་འབེལ་བ། ཤ་ཁག་རྒྱས་པ། ཤ་ཁག་གཅིག་པ། 

ཤ་ཁག་སྒིབ། [མངློན]ཆུ་རྒྱུས། 

ཤ་ཁག་འཛིན་པ། [མངློན]པགས་པ། 

ཤ་ཁི། ① གི་གུམ་བཙན་པློའི་བུ་རྒན་པ་ས་སྐལ་དུ་ཀློང་པློ་ཐློབ་པ་དེའློ།། ② ཤ་རིགས་འཇློག་

སའི་སྟེགས་ཁི། 

ཤ་ཁི་ཁ་རི་ཁློད། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

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

ཤ་ཁི། རྒྱལ་པློ་གི་གུམ་བཙན་པློའི་སས་གསུམ་གི་ཆེ་བའི་མིང་ཡིན། ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་

དགའ་སྟློན་ལས། གཅེན་པློ་ཤ་ཁིས་ཀློང་གི་རེ་བློ་མཛད། ཅེས་གསུངས།

ཤ་ཁིམས་བསམས་པ། སར་ཆར་པ་མི་འབབ་པའི་དུས་དང་ས་ག་ཟླ་བའི་ནང་བཤས་བཏང་མི་ཆློག་

པའི་བཀག་རྒྱའི་ཁིམས་ཤིག 

ཤ་མཁེགས། ལུས་ཀི་པགས་སྟེང་དུ་ཆགས་པའི་ཤ་རློ། 

ཤ་འཁེངས། དགུན་དུས་ཤ་འཁེངས་པ་བཟློས་པའི་བཟའ་ཆས། དེང་དུས་གང་སམ་ནང་དུ་འཁེངས་

པ་བཟློ་ཆློག

ཤ་འཁློན། གཞན་ལ་དག་ལེན་སློག་རྒྱུ་བློ་བཅངས་ནས་འཁློན་འཛིན་བེད་པ། 

ཤ་གློས། ཤ་ལ་སྦློར་བའི་ནང་གློས། 
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ཤ་རྒློད། ལུས་ཀི་ཤ་མཁེགས་པློ། 

ཤ་རྒློད་ལློག་པ། སྟློབས་ཤུགས་ཉམས་པའམ་ལུས་ཐང་ཆད་པ། 

ཤ་ས། རྔ་མློང་གི་སལ་པར་ཡློད་པའི་ཤ་འབུར་ཉག་ཀ་ཅན། 

ཤ་སློག རི་ལ་སྐྱེས་པའི་སློག་པ་ཞིག་སྟེ་བློད་ཟླ་དང་པློར་གངས་རིའི་ཐློག་ཏུ་སྐྱེ་ཞིང་། ཟླ་གསུམ་

པར་རུལ་འགློ་བ། བློ་བ་ཞིམ་པ་ཞིག 

ཤ་གི། ① ཤ་གཏུབ་བེད་ཀི་གི། ② ཀློ་བའི་ཤ་གཅློད་བེད་ཀི་གི། 

ཤ་གློང་། ཤ་རླློན་པ་ཚ་ཆུ་ནང་དུ་སངས་ཏེ་སྐམ་པློ་བས་པ་ལ་ཤ་གློང་ཟེར། 

ཤ་རྒྱགས་པ། ① ལུས་ཤ་ཚན་ཆེ་བ། ལུས་སློམ། ཤ་རྒྱས་བཅས་སློ།། ② ཚིལ་ཤས་ཆེ་བའི་ཤ། 

ཤ་རྒྱས་པ། ལུས་སྟློབས་རྒྱས་པ་སྟེ་རྒྱགས་པ། 

ཤ་རྒྱུ། ཤ་དང་རྒྱུ་མའི་རིགས་ཀི་མིང་།

ཤ་རྒྱུས། ཤ་དང་རྒྱུས་པ། 

ཤ་རྒྱུས་མཉམ་ཆློད། དློན་ཚན་ཁག་གཉིས་ཐག་མཉམ་དུ་ཆློད་པའི་དཔེ། 

ཤ་གན་བ། དག་ཤ་ལེན་པའི་དློན། 

ཤ་སྒིལ། ཤ་དློད་དངུལ་འབྲུ་ལེན་པ་ལ་ཤ་སྒིལ་ཟེར། 

ཤ་སྒློ། ① ཤ་བླུག་སྣློད་ཀློ་བའི་སྒློ་བ། ② རི་དྭགས་ཤ་བའི་པགས་པས་བཟློས་པའི་སྣློད། 

ཤ་དགའ། [མངློན]སིན་པློ། 

ཤ་འགག ① སྟློད་གློས་ཕུ་མེད། གློས་ཆེན་ཤ་འགག ཚར་རུའི་ཤ་འགག་ལ་བུ། ②[རིང]ཕུ་ཕུང་། 

ཤ་འགུགས། ཤ་བཙོས་པ་འདློན་བེད་ལྕགས་ཀྱུ་ཡུ་བ་ཅན་ཞིག 

ཤ་འགྱུར། [མངློན]ཁག

ཤ་རྔམས། ཤ་བློངས། ཤ་རྔམས་ཆེ་བ། 

ཤ་བརྔློས། མངི་ཚགི ཤ་དུམ་བུར་ཆུང་ངུ་རུ་བཏུབས་ཤངི་སྣུ་རགིས་ཀསི་བརྔློས་པའ་ིབཟའ་ཆས་ཀ་ིམངི་། 

ཤ་ལྔ། དབུས་སུ་ན་ལས་མིའི་ཤ། ཤར་ལྷློར་གློ་ལས་བ་ལང་གི་ཤ། ལྷློ་ནུབ་ཏུ་ཀུ་ལས་ཁིའི་ཤ། 

ནུབ་བང་དུ་ད་ལས་གང་པློ་ཆེའི་ཤ། བང་ཤར་དུ་ཧ་ལས་རའི་ཤ། 
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ཤ་སློ། ལྷ་སྐུའམ་མི་སྣའི་སྣང་བརན་གི་ཤ་བཅད་རྒྱབ་པའི་རི་མློའི་མིང་། 

ཤ་ལྕུག ཕ་པློར་དྲས་ནས་བསྐམས་པའི་ཤ ། 

ཤ་ལྕློག རྔ་མློང་དང་བ་གང་སློགས་ཀི་སལ་པའི་སང་ལ་ཡློད་པའི་ཤ་རྡློག་གམ་ནློག 

ཤ་གཅིག་པ། ① ཨ་མ་གཅིག་པའི་སྤུན་མཆེད། ② [རིང]བློ་གཅིག་པ། 

ཤ་གཅུས། མཐེབ་མཛུབ་གཉིས་ཀིས་ལུས་ཀི་ཤ་ལྤགས་གཅུ་རིལ་རྒྱབ་པ། 

ཤ་གཅློད། མི་ཁ་ཤས་ཀིས་མི་ཚེ་གང་པློར་ཤ་གཅློད་མཁན་ཡློད་ལ། ཁ་ཤས་གིས་ས་ག་ཟླ་བ་ལ་

བུ་རེར་ཤ་མི་ཟ་བ་དང་། ཡང་ན་ཚེས་བཅློ་ལྔ་དང་གནམ་གང་ལ་བུ་དུས་བསྟུན་ཤ་མི་ཟ་བ། 

སྨན་དང་བིན་རེན་ར་ཆེན་ཟ་སྐབས་ཤ་མི་ཟ་བ། སྨྱུང་གནས་སློགས་ཆློས་ཀི་ཆློ་ག་འགའ་རེའི་

སྐབས་ཤ་གཅློད་པ། བ་སྤིད་ཀི་ཁ་ཤས་ཀིས་བསད་ཤ་མི་ཟ་ཞིང་ཤི་ཤ་ཟ་མཁན་བཅས་ཡློད། 

ཤ་བཅད་རྒྱབ་པ། ཐང་ཀའི་རི་མློའི་གཟུགས་ལ་ཤའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་བཅད་རིས་རྒྱབ་པ། 

ཤ་ཆགས་པ། ① [རིང]བློ་ལ་ཡློད་པའམ་བློ་ལ་ཆགས་པ། ② མཐུག་པའམ་བརླིང་བ། 

ཤ་ཆང་། ཤ་དང་ཆང་སྟེ། བཟའ་རྒྱགས་ལློངས་སྤློད་ཀི་སྤི་མིང་ལའང་། 

ཤ་ཆང་ཡློག་པ། ཤ་ཆང་བསྒིགས་པ་རྣམས་གཙང་མར་བཟའ་བཏུང་བས་ཟིན་པ། 

ཤ་ཆུ། ཤ་བཙོ་བའི་ཆེད་དུ་ཁློ་རྡིག་སློགས་ཀི་ནང་དུ་བླུག་པའི་ཆུའི་མིང་།

ཤ་ཆུང་བ། ལུས་ཀི་ཤ་སབ་པ། 

ཤ་ཆེ་གློམ་མཐུག [ཨ་མདློའི་ཁ་སྐད]བཟློ་ལ་ལེགས་ཤིང་ཆ་བད་མཛེས་པའི་དློན། 

ཤ་ཆེན། མི་དང་། ར་དང་། ཁི་དང་། གང་ཆེན་དང་། བ་ལང་གི་ཤ་བཅས་ལ་ཟེར།

ཤ་ཆེན་སྣ་ལྔ། ཤ་ལྔ་དང་དློན་གཅིག 

ཤ་ཆློབ། སང་རི་དང་ནགས་རི་སློགས་ལ་སྐྱེས་པའི་ཤ་མློང་ཞན་གས། 

ཤ་མཆློག [མངློན]སྙིང་། 

ཤ་རེན། ① ཤ་བཙོ་སེག་མ་བས་པའི་རླློན་པ། ཤ་རེན་ཟ་བ། ② གློས་མེད་པའི་ཤ་གཅེར་བུ། 

ཤ་རེན་ཟ། [མངློན]སིན་པློ། 

ཤ་ལང་། ཤ་ཁ་ཅུང་ཟད་ལང་ཤས་ཅན་ཞིག 
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ཤ་ཉམས། ① ལུས་ཀི་ཤ་བི་བ། ② ལུས་ཀི་ཤའི་བཟློ་དབིབས། ཤ་ཉམས་རྒྱས་པ། 

ཤ་ཉེ། ① སྤུན་མཆེད། ② གཉེན་ཉེ་བ། 

ཤ་ཉློག་རུས་ཉློག ཆག་ཉིལ། མི་ར་བརྒྱ་ཚོ་མང་པློ་ཤ་ཉློག་རུས་ཉློག་ཏུ་བཏང་། 

ཤ་རིང་། ལློ་གཅིག་ཕར་འདས་པའི་ཤ་རིང་པ་ལ་གློ་དགློས་ཞེས་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་

མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻཌཱུར་སློན་པློ་ལས་གསུངས། 

ཤ་ཏ་པུལྤ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ཤུ་ཏིའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། མེ་

ཏློག་བརྒྱ་པ་ཞེས་འགྱུར་ཏེ། ཟླ་ཟེར་ལས། ཤུ་ཏི་ནི་ཤ་ཏ་པུའློ།། དེ་ནི་མ་སིའློ།། ཞེས་དང་། དེའུ་

དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས། ཤ་ཏ་པུ། 

མེ་ཏློག་བརྒྱ་པ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཤ་ཏྲེམ། གྲུམ་བུ་རིགས་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཤ་ལ་བབས་ཤིང་བད་མཁིས་ཤས་ཆེ་བའི་གྲུམ་ནད་ཅིག་

སྟེ། ནད་རགས་སུ་ཤ་སློས་ལ་ཡན་ལག་སྦྲིད་པ་སློགས་འབྱུང་བ་ཞིག 

ཤ་ཊློ་ར། [ལེགས]ལློ་ཆས་བླུག་སྣློད་ཞབས་རིང་ཞིག 

ཤ་རགས། པགས་སྟེང་གི་སྨེ་བའམ་སྨུག་ཐིག

ཤ་སྟག འབའ་ཞིག་གམ་ཁློ་ན། རི་མློ་ཤ་སྟག ཆུ་ཤ་སྟག སྐྱིད་པ་ཤ་སྟག་ལ་མི་ཚེ་མི་འགློ། 

ཤ་སྟེངས་བློན་དགློན། ཕག་འདེབས་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། བློན་དགློན་ཡིན། ད་ལ་

མཚོ་སློན་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤ་སྟློབས། ལུས་ཀི་ཤ་ཤེད། 

ཤ་ཏློ་ན། བསྟན་རྒྱས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། སློ་ལུང་བ་མས་གསར་འདེབས་མཛད། འདེབས་ལློ་

མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་བ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤ་ཐག ① ར་སའི་ཤ་ཐག་རྒྱུན་བུ། ② ཤ་བཏགས་ཆེད་གི་ཐག་པ་ལའང་གློ

ཤ་ཐང་། ① ཤའི་ཁུ་བ། ② ལུས་ཀི་ནུས་ཤུགས་ཀི་མིང་སྟེ། བརྒྱུགས་ནས་ཤ་ཐང་ཆད་པའློ།། 

ཤ་ཐང་ཆད། ངལ་ཐག་ཆད་པའམ་ཨ་ཐང་ཆད་པ། ཕྱུགས་རིགས་ལ་ཤ་ཐང་ཆད་ཆད་བར་དུ་བཀློལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

སྤློད་མ་བེད། 

ཤ་ཐང་ཐང་། ཤ་ཟད་ཟད། 

ཤ་ཐང་བ། དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་དང་ཤ་ཟད་པ། ལས་ཀ་བེད་དྲག་ནས་ཤ་ཐང་ཆད་པ། 

ཤ་ཐུག ཤ་ཤས་ཆེ་བ་བཏབ་པའི་ཐུག་པ། 

ཤ་ཐུད། ཤ་དང་ཐུད་ཀི་བསྡུས་མིང་། ཤ་ཐུད་ཀི་ཟས་རི་བློ་ལར་སྤུངས་པ། 

ཤ་ཐློག་མར་རེག ཤ་བཟའ་རྒྱུ་ཡློད་ཐློག་མར་ཡང་བཟའ་རྒྱུ་ཡློད་པ་སྟེ། ལེགས་པློ་ཡིན་ཐློག་སར་

ཡང་ལེགས་པློ་བྱུང་བའི་དཔེ། ད་ལློ་ཞིང་ལས་ལློ་ལེགས་ཡིན་ཁར་འབློག་ལས་ཀང་ཡག་པློ་

བྱུང་བ་ནི་ཤ་ཐློག་མར་རེག་རང་རེད། 

ཤ་ཐློག་མེ་བཙའ་དང་གློས་ཐློག་མེ་བཙའ། གནའ་བློའི་གཏམ་དཔེ་ཞིག གནད་དློན་གང་ཞིག མི་གང་

དེའི་ཁེ་ཕན་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡློད་མེད་མཚོན་བེད་ཀི་ གཏམ་དཔེ་ཞིག་སྟེ། ཤ་ཐློག་མེ་

བཙའ་ཞེས་པ་དློན་དེ་མི་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡློད་པ་དཔེར་ན། ཤའི་ཐློག་ཏུ་ཐད་ཀར་མེ་

བསེག་དང་མཚུངས་པའི་དློ་སྣང་སིད་པ་དང་། གློས་ཐློག་མེ་བཙའ་ཞེས་པ་དློན་དེ་མི་གང་དེ་དང་

ཐད་ཀར་འབེལ་བ་གཏིང་ཟབ་མེད་སྟབས་དློ་སྣང་ཆེན་པློ་བེད་མི་སིད་པ་དཔེར་ན། གློས་རྒྱབ་ཏུ་

མེ་བསེག་ན་ཤ་ཐློག་ཏུ་བསེག་པ་ཇི་བཞིན་དློ་སྣང་བེད་མི་སིད་པར་མཚོན་བེད་ཅིག་རེད། 

ཤ་མཐང་། གཟུགས་པློའི་སྨད་ཀི་ཤ 

ཤ་མཐང་བར། ཤ་དང་པགས་པའི་ཕི་རི་གཉིས་བར་གི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་

འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཤ་མཐང་བར་ནི། 

ཤ་དང་པགས་པའི་ཕི་རི་གཉིས་ཀི་བར་ལ་ཟེར་ཞིང་། མཐང་ནི་མདངས་ཀི་བརྡ་རིང་པའློ།། 

ཞེས་དང་། སློག་པློ་ལུང་རིགས་བསྟན་དར་གིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་བརྡ་བཀྲློལ་རྣམ་རྒྱལ་

ཨ་རུའི་ཕེང་བའི་མཛེས་རྒྱན་ལས། ཤ་མཐང་བར་ནི། ཤ་མདངས་ཞེས་ཀང་བ་སྟེ་ཤ་དང་

པགས་པའི་ཕི་རིའི་བར་ན་བ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། གཞན་དུ་ཤ་ཐང་བར་ཞེས་ཀང་

འབྱུང་བས་དློན་གཅིག་པར་མངློན་ནློ།། 

ཤ་འཐུག་པློ། ① ཤ་རྒྱགས་པ། ② སྨྱུག་མ་ཤ་འཐུག་པློ་ལ་བུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤ་འཐློར་རུས་འཐློར། རྨེག་མེད་དུ་འཐློར་བ། 

ཤ་དུག ཤ་ཟློས་ནས་བྱུང་བའི་གྱུར་དུག 

ཤ་རྡློག ཤ་དུམ་བུར་གཏུབས་པའི་རྡློག་པློ། ཤ་རྡློག་སང་ལ་མར་རྡློག གློས་ཆེན་སང་ལ་ཕར་ཕིན། 

ཤ་ལིག་ལིག ① ལུས་ཀི་ཤ་རྒྱགས་པ་ལྷུག་ལྷུག ② ཤ་སྣག་རྡློག་རྡློག

ཤ་སྡུག་ཁི་སྡུག རི་དྭགས་ཤ་བ་ཁིས་དེད་པའི་སྡུག་བསལ་དང་། ཤ་ཁིའང་དཀའ་ལློགས་ཀིས་སྡུག་

བསལ་བ་སྟེ། ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀར་དཀའ་སྡུག་བྱུང་བའི་དཔེ། ཤ་སྡུག་ཁི་སྡུག་རྔློན་པ་སྡུག ར་

ཁ་ཡག་དཀིལ་ན་གསུམ་སྡུག་རེད། 

ཤ་སྡུག་འབུ་སྡུག ཤ་རུས་འགློ་བ་དང་དེར་ཞུགས་པའི་འབུ་ཡང་འཆི་འགློ་བ་སྟེ། བརེན་པ་དང་རེན་

མཁན་གཉིས་སྡུག་གམ། སྡུག་གི་སྟེང་དུ་སྡུག་བྱུང་བའི་དཔེ། 

ཤ་དྲེག ངལ་རློལ་བས་དྲགས་པས་ལག་པར་ཆགས་པའི་ཤ་མཁེགས་པློ། 

ཤ་གདན། གཏར་ཁའི་སྐབས་ཤ་གདན་ནི། གཏར་རའི་འློག་གི་ཤ་ཡིན་པ་དང་། རྨའི་སྐབས་ཤ་

གདན་ནི། ཤའི་འློག་རུས་པའི་ཁར་ཆགས་པའི་པགས་པ་སབ་མློ་དེ་ཡིན་པས་སྐབས་ཐློབ་ཏུ་

གློ་བར་བའློ།། 

ཤ་མདངས། ལུས་ཀི་བཀྲག་མདངས་ཏེ། པགས་པ་ཕི་ནང་རིམ་པ་བདུན་དུ་དབེ་བའི་པགས་པ་ཕི་

མ་གཉིས་ཀི་བར་ན་རྒྱུ་བའི་ཁམས་ཀི་དྭངས་མ་ཆུ་སེར་གི་རང་བཞིན་ལུས་ལ་དཀར་དམར་

སློགས་ཀི་བཀྲག་མདངས་འབྱུང་བའི་རེན་བེད་པ་ཞིག 

ཤ་མདངས་བར། ཤ་དང་པགས་པའི་ཕི་རི་གཉིས་ཀི་བར་དེ་མདངས་རྒྱུ་བའི་ལམ་ཡིན་པས་དེ་ལ་

ཟེར་ཏེ། སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་རྣམ་བཤད་བདེ་བའི་

འདློད་འཇློ་ལས། ཤ་མདངས་བར་ནི། ཤ་དང་པགས་པའི་ཕི་རིའི་བར་ཏེ་ཤ་མཐང་བར་དུ་ན་

ཞེས་ཀང་འབྱུང་ངློ་།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཤ་མདློག ཤའི་ཁ་དློག ཤ་མདློག་ཅན་གི་རས། མི་རིགས་ཤ་མདློག་མི་འདྲ་བ། 

ཤ་མདློག་དཀར་ནག མི་ཡིས་ཤ་མདློག་དཀར་ནག་ལ་བུ། དཔེར་ན་ཨ་རིའི་རྒྱུད་ཀི་མིའི་ཤ་མདློག་

དཀར་ནག་ལ་བུ་ཡིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཤ་མདློག་སེར། བློད་མི་དང་རྒྱ་མི་སློགས་ཡ་གིང་གི་མི་ཕལ་ཆེར་ལ་བུའློ།། 

ཤ་འདམ། ཕྱུགས་ཀི་ཤ་གིས་ཞིབ་པར་གཙབས་པའི་ནང་སློད་སྦློར་བས་པའི་ཤ་ཐུག་བེ་བག་པ་

ཞིག་གི་མིང་། 

ཤ་ན། [མངློན]སློ་མ་རཱ་ཛཱ། 

ཤ་ནག ① ནགས་ཆེན་ལ་གནས་པའི་ཤ་བ་ནག་པློ་ཞིག་དེའི་ཁག་རྭ་ཐུང་ཞིང་གློང་ཆུང་། ② ཤ་

ཚིལ་ནང་གི་ཤ་སྨུག 

ཤ་ནད། ཤ་བཙོས་པ་རླངས་བསྲུབས་བས་པའམ་ཤ་རླན་བེམ་པ་ཟློས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤ་དུག་

ཆུང་ངུའི་མིང་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས་

ལས། ཤ་ནད་རྒྱུ་རྐྱེན་སྤི་རགས་ཤ་དུག་ལས། དུག་ཤ་ཆུང་བས་ཤ་ནད་ཅེས་བར་བཏགས། 

ཞེས་དང་། གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་མཛད་པའི་པློད་དམར་ལས། ཤ་རླློན་བེམ་

དང་བཙོས་པ་རླངས་བསྲུབས་ཅན། ཟློས་པས་འཁྲུ་ཞིང་སྐྱུག་ལ་ཁམས་རློག་པས། ཤ་ནད་ཅེས་

བ་རགས་དང་བཅློས་ཐབས་བསྟན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཤ་ནའི་གློས། རྩྭ་ཤ་ན་ཞེས་པ་ལས་བས་པའི་གློས། 

ཤ་ནའི་གློས་ཅན། [ལེགས]སློ་མའི་གློས་ཅན་ཏེ། སར་རྒྱ་གར་དུ་བྱུང་བའི་བསྟན་པའི་གཏད་རབས་

བདུན་གི་ཡ་གལ་དག་བཅློམ་པ་ཞིག 

ཤ་ནའི་རས། སློ་མ་རཱ་ཛཱ་ལས་བཟློས་པའི་རས། 

ཤ་ནུས། ཤ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཕྲུ་གུའི་ཁློང་ཞློའི་མིང་སྟེ། སྨན་དཔྱད་ཟླ་བའི་རྒྱལ་པློ་ལས། ཤ་བ་

དང་ནི་དགློ་བ་དང་། བློང་བུ་ར་དང་རི་བློང་གིས། ནུས་པའི་ནུ་ཞློ་བཙོ་དང་སྦར། འཁྲུ་བ་གཅློད་

པའི་སྨན་མཆློག་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པར་ལར་ལ་སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་དང་། འབི་གུང་ཆློས་

གགས། འབི་གུང་ཚེ་དབང་བརན་པ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། དར་མློ་བློ་བཟང་ཆློས་

གགས་བཅས་བཞེད་པ་མཐུན་པར་སྣང་ངློ་།། 

ཤ་སྣག རྒྱུས་པ་དང་ཚིལ་དང་རུས་པ་སློགས་མེད་པའི་ཤ་འབློལ་པློ། 

ཤ་གནག་ནག་པློ། གསློ་རིག་གི་ཚིག སལ་ཚིགས་ཀི་འློག་ལ་ཡློད་པའི་ཤ་སྣག་ཞིག་གི་མིང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤ་གནད། མིའི་ལུས་ལ་ཡློད་པའི་ཤའི་གནད་གཙོ་བློ། 

ཤ་གནད་བཞི་བཅུ་ར་ལྔ། ཤ་ཡི་གཉན་བཞི་ར་ལྔའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། བློད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་

ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་མཛད་པའི་ལུས་ཐིག་ཟླ་བའི་ནློར་བུ་ལས། སྤི་གཙུག་བཞག་སློར་

འཁིལ་འདྲ་སྙིང་ལར་གཉན། མཚོགས་མ་གཞུ་ཤུལ་བཏང་འདྲ་གློ་ལར་འབེར། ལག་པ་ཉ་ལང་

གཤིབས་འདྲ་མཆེར་ལར་སློ། མུར་གློང་ལུག་མཁལ་བརེགས་འདྲ་མཁལ་ལར་སྐྲངས། དེ་ལར་

མགློ་ལ་ཤ་གནད་རྣམ་པ་ལྔ། གེ་བའི་གཡས་གཡློན་རྒྱང་ཤ་ལས་བེད་གཉིས། ཨློལ་གློང་མིད་

པར་གནད་དེ་སྐེ་ལ་བཞི། སལ་འདབས་བཤུལ་ན་ནག་པློ་ཕི་ནང་བཞི། དཔྱི་ཡི་ར་ཟུར་གཡས་

གཡློན་ར་ཤ་གཉིས། བང་གི་ངློས་ན་ནུ་ཤ་གཡས་གཡློན་གཉིས། མཆན་ཁུང་བཞག་ན་དཀར་

ནག་ཕི་ནང་བཞི། དཔུང་པའི་ཐལ་གློང་གཉའ་ཤ་ནག་པློ་གཉིས། སློག་པའི་ཁ་འཁློར་འདར་ཤ་

ཁུག་པ་གཉིས། མེ་ལློང་དབུས་ན་འབློས་ཤ་ཁ་བློ་གཉིས། དེ་ལར་བང་ཁློག་ཤ་གནད་བཅློ་

བརྒྱད་ཡློད། དཔུང་ཚིགས་མཚམས་ནས་སློར་བཞི་ལུག་གཞུག་གཉིས། མཁིག་མའི་

མཚམས་ནས་གྲུ་མློའི་གཞུ་མཆློག་བར། མཁིད་གང་སློར་དྲུག་བཅལ་བར་ཉྭ་སྙིང་བཞི། ལག་

མགློའི་མཐེབ་མཛུབ་བར་ན་གར་ཤ་གཉིས། ཆང་བཟུང་སྟེང་གི་ཤ་རྒློད་རྣམ་པ་གཉིས། བརླ་

སང་སློར་གཉིས་སང་ཤ་དཀར་མློ་གཉིས། པུས་མློའི་གཉན་གློང་སློར་བཞི་སལ་ནག་གཉིས། 

སེ་ལློང་མཚམས་ནས་མཁིད་གང་ཉྭ་མགློ་གཉིས། དེ་ནས་སློར་དྲུག་བཅལ་བར་བིན་སྙིང་

གཉིས། དེ་ལར་ཡན་ལག་བཞི་ལ་བཅློ་བརྒྱད་དེ། དྲིལ་བས་ཤ་གནད་བཞི་བཅུ་ར་ལྔར་འདློད། 

ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཤ་པ། ① ཤིང་ཤ་པ་སྟེ་ཨ་ཀ་རུ། ② དག་ཤ་ལེན་མཁན། ③ ཤན་པ། 

ཤ་པ་མེ་ཁེར། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། རི་དྭགས་བསད་མཁན་གི་རྔློན་པའི་མིང་ཞིག་ཡིན། 

ཤ་ལྤགས། ཤ་དང་པགས་པ། 

ཤ་སྤུ། ཤ་དང་སྤུ། 

ཤ་ཕློ། རི་དྭགས་ཤ་བ་ཕློ། ཤྭ་བ་ཕློའང་སྣང་། 

ཤ་ཕློ་རུ་ར། རུ་རའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཤ་ཕིས། ར་མཁན་གིས་ར་གསར་པ་འཇམ་ཤ་འདློན་བེད་ཤ་བའི་པགས་པ་སྟེ་ལྷེ་བ་ཞིག 

ཤ་ཕེ་རུས་ཕེ་བཟློ་བ། ཤ་ཐློར་རུས་ཐློར་དུ་བཏང་བའི་དློན་སྟེ། གཡློག་པློ་དེར་དཔློན་པློས་ལྕག་

གིས་བབས་ནས་ཤ་ཕེ་རུས་ཕེ་བཟློས་སློང་ལ་བུའློ།། 

ཤ་ཕག ཤ་དང་ཤའི་བར་མཚམས། 

ཤ་ཕྲུག རི་དྭགས་ཤ་བའི་ཕྲུ་གུ 

ཤ་འཕྲུ། བ་དེའི་གཙུག་འཕྲུ། 

ཤ་བ། ཤྭ་བའང་སྣང་། རི་དྭགས་རྩྭ་གཟན་སྐྱུགས་ལད་པ་ཞིག ཤ་བ་གསློད་པའི་མི་དང་། ཤ་མཇུག་

ནློན་པའི་ཁི། 

ཤ་བ་འཕང་། བློད་ལློངས་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ཁློངས་འློད་ཟེར་རྐྱང་གི་ནུབ་དང་། རིན་ཆེན་གིང་

གི་ཤར་ངློས་སུ་ཤ་བ་འཕང་ཞེས་པའི་འཕང་ལམ་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་ལྷློ་ངློས་བག་རི་མཐློན་པློ་

ཡིན་པ་དང་། བང་དུ་མལ་གློ་གཙང་པློ་དེ་ཤར་ནས་ནུབ་ལ་དྲག་ཏུ་རྒྱུག་གི་ཡློད་ཅིང་། འཕང་

ལམ་དེ་འགྲུལ་པར་ལམ་ལེ་བ་ཞིག་འཁེལ་ཐློག་དེ་གར་རྐུན་ཇག་གིས་འགྲུལ་པར་འཕློག་བཅློམ་

ཡང་ཡང་བས་སྟབས་ས་ཁུལ་དེ་ལས་མེད་པར་ཤ་བ་འཕང་ལ་འགློ་རྒྱུ་ཟེར་གི་ཡློད། ཤ་བ་

འཕང་ཟེར་བའི་དློན་ནི་ཤར་ཕློགས་ནས་བལས་ཚེ་བག་རིའི་རེར་རྡློའི་ཤ་བ་ཞིག་གསལ་པློ་

མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པ་དང་། བག་ལེབས་བང་ངློས་སུ་རེ་བཙུན་སྒློལ་མའི་སྐུ་བརན་ཞིག་དང་། མ་ཎི་

ཡིག་དྲུག་སློགས་ཀི་རྡློ་བརློས་ཡློད། དེང་སང་དེའི་བརྒྱུད་རླངས་འཁློར་གཞུང་ལམ་འཁེལ་གི་

ཡློད་ཀང་རྡློ་བརློས་ཀི་སྐུ་དང་ཡི་གེ་སློགས་ད་ལ་སྐྱློན་མེད། 

ཤ་བ་རི། རྔློན་པ། 

ཤ་བམ། རུལ་གབས་ཡློད་པའི་ཤ 

ཤ་བའི་ཁག སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ལན་ཚྭ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་

སིན་བུ་གསློད། ཟླ་མཚན་གཅློད། 

ཤ་བའི་གིང་བུ། རྔློན་པས་ཤ་བ་འཛིན་པའི་ཡློ་བད་ཅིག གིང་བུ་འབུད་ཅིང་ཤ་བ་སྒ་ལ་ཡེངས་

བཅུག་པའི་ཐབས་ཤེས་ཞིག
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ཤ་བའི་བློག་རྭ། སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་ནང་ཚན་ཤ་བའི་ཁག་རྭ་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ལན་ཚྭ། ཞུ་རེས་

དྲློད། ནུས་པས་བང་ཁློག་གི་རྣག་ཁག་དང་ཆུ་སེར་སྐེམ ། རླུང་འཇློམས། མཁལ་མའི་དྲློད་

ཉམས་པ་དང་། ཁུ་བ་ཟད་པ་སློགས་ལ་ཕན། 

ཤ་བའི་འབག འཆམ་ཆས་སམ་ལྷ་མློ་བའི་ཆས་ཀི་གས་ཤིག 

ཤ་བའི་ཚིལ་བུ། སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་སིན་

ཐློར་དང་། པགས་ནད་ཟ་འཕྲུག་སློགས་ལ་ཕན། 

ཤ་བའི་རྭ་རྒན། སློགས་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ལན་ཚྭ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་

རྣག་ཁག་ཆུ་སེར་དང་ཁད་པར་དམུ་ཆུ་སྐེམ། 

ཤ་བའི་རླུད་བུ། རི་དྭགས་ཤ་བའི་པགས་པ་སྦུབས་བཤུས་བས་པའི་མིང་། 

ཤ་བལ། ① ས་ཐློག་ལ་ཆགས་པའི་ས་ཞག་སློན་པློ། ② ས་དྲེག་སྟེ་ས་གཞི་བ་ཚྭ་ཅན་ལ་ཆགས་

པའི་དཀར་ཤ་ལ་བུ། 

ཤ་བུབས། ཤ་ཁློག 

ཤ་བེམ། གཟུགས་པློ། ཤ་བེམ་སྐྲངས་པ། 

ཤ་བློ། དྭངས་མ་དང་གཙོ་བློ། དག་ཤ་བློ། 

ཤ་བློ་ངལ་སློས། རྡློག་ཁེས་ཁུར་ནས་དཀའ་ལས་བྱུང་སྐབས་གསིག་ཙམ་བས་པས་ངལ་སངས་པ། 

ཤ་བློ་རུ་ར། རུ་རའི་མིང་གཞན་ཞིག 

ཤ་སློས། ཤ་སྐྲངས་པ། 

ཤ་སྦྲང་། ཤ་ལ་འཁློར་བའི་སྦྲང་བུ། 

ཤ་སྦྲང་དགློན་ཕུན་ཚོགས་ཆློས་གིང་། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༣༤༡ལློར་ཆློས་

རྒྱལ་དློན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་རྨ་ལྷློ་

རེབ་གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤ་འབུ། ཤ་ལས་སྐྱེས་བའི་འབུ། རང་ལག་སློགས་ཡན་ལག་མེད་པའི་འབུ་རིགས་ཤིག འདི་ལ་ཤ་

འབུ་དྲློད་རྡློལ་ཡང་ཟེར།
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ཤ་འབུར། གཟུགས་པློའི་ཤ་ཕི་ལ་འབུར་བ། 

ཤ་འབློར་བ། ཤ་རྒྱབ་པའི་ཞེ་ས། 

ཤ་འབས། ① ཨ་འབས་དང་འདྲ། ② ཤ་དང་འབས་བཙོས་ནས་བསེས་པའི་ཟས། 

ཤ་མ། ① ཕྲུ་གུ་མངལ་དུ་གནས་པའི་སྐབས་བུའི་ལེ་བ་དང་འབེལ་ནས་མའི་ཁ་ཟས་ཀི་བཅུད་

རྣམས་ཤ་མ་བརྒྱུད་བུའི་ལུས་ལ་སྐྱེལ་ཞིང་གསློ་བར་བེད་པ་དང་། ལུས་སྲུང་བར་བེད་ཅིང་ཕྲུ་

གུའི་ལུས་ལ་གཡློགས་པར་བེད་པའི་ཤུན་པགས་ཤིག་སྟེ། དེ་ཡང་ཕྲུ་གུ་བཙའ་བའི་རེས་སུ་

རིམ་བཞིན་མངལ་ནས་འབིན་ཏེ་ཕིར་དློར་བ་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མངལ་གནས་དང་། 

ཕྲུ་མ། བུ་རློགས་བཅས་སློ།། ② སྐད་སྙན་པློའི་བ་ཞིག ③ ལྷ་ཡི་གློས། 

ཤ་མ་ཚིལ། ཤ་ཚིལ་འདྲེས་མ། 

ཤ་མང་། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་རིགས་བརྒྱད་མཆིས། རློ་མངར་ལ་

ལན་ཚྭ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ཤ་དུག་དང་རྨ་ལ་ཕན། 

ཤ་མི་རུང་བ་ལས་སྟློབས་ཆེན་ལྔའི་ཤ མཆེ་བ། རྨིག་པ། སེར་མློ། བསམ་པ། ཁ་རླངས་སྟློབས་

ཆེན་གི་ཤ་ལྔ་། 

ཤ་མའི་སྣློད། ཕི་ནས་གཡློགས་པའི་ཤུན་པ་སབ་མློ། 

ཤ་མློ། ① རི་དྭགས་ཤ་བ་མློ། ② སང་དང་ནགས་སུ་སྐྱེ་བའི་ཤ་མློ་སུལ་ཅན་དཀར་སེར་སློགས། 

བ་བ་སྣ་ཚོགས་ཤ་མློའི་སུལ་བཞིན་མང་། ③ ལུག་གི་ཚང་ར། 

ཤ་མློང་། ཤ་མློང་གི་རིགས་རྣམས་སྐྱེ་ཚུལ་རི་ཤིང་གཞན་དང་ཅུང་མི་འདྲ་ཞིང་། མང་ཆེ་བ་ལློ་

གཅིག་སྐྱེ་བ་ལས་རྒྱུན་དུ་ར་བ་གཏན་ཟུག་མེད། འབས་བུ་དང་ས་བློན་ཞེས་པ་དམིགས་

གསལ་མེད། འདི་ལ་རིགས་མང་ཡང་ཐུན་མློང་གི་ཁད་ཆློས་ནི་རང་བཞིན་མཉེན་ལ་སྙི་བ། ར་

བ་སའི་གཏིང་རིང་དུ་མི་ཟུག་པ།སྐྱེ་འཚར་མགློགས་ཤིང་རྒས་ས་བ། དབིབས་གདུགས་དང་

འདྲ་བ། ཡུ་བ་རེ་རེ་ལ་སྟེང་དུ་གདུགས་ལར་ཕུབ་པ། གདུགས་རིབ་སུལ་ཞིབ་ཅན་ཞིག་ཡིན།

 དང་པློ། གསེར་ཤ། བློད་ཡློངས་ཀི་རྨེ་ཁི་༣༨༠༠~༤༦༠༠་བར་གི་སང་ཁར་མཁེགས་པློར་

འཁུངས་ཡློད། གདུགས་ཡུ་དཀར་པློ་མཐློ་ཚད་0.04~0.07ཕིའི་ཁ་དློག་དཀར་པློ་ཅུང་ཟད་
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སེར་ཉམས་ཡློད་པ། ངློ་བློ་མཉེན་ལ་ཉ་ཁབ་ཅན། ནང་ངློས་གདུགས་རིབ་སུལ་མང་ཁ་དློག་

སེར་སྐྱ་ཅན།

 གཉིས་པ། དངུལ་ཤའམ་ཨུ་ལུག་ཅེས་པ། ཕི་ངློས་ཁ་དློག་དཀར་རྐྱང་ནང་སུལ་ངང་དཀར་དམར་

ཉམས་ཅུང་ཟད་ཡློད་པ། འདི་གཉིས་ལ་འཁྲུངས་དཔེར་ལས། དངུལ་གི་ཤ་མློང་དཀར་པློ་

དང་། །གསེར་ཤ་མློང་ནི་སང་ལས་སྐྱེ། །

དབིབས་ནི་ཕྲུ་བ་ཕུབ་པ་འདྲ། །ཁ་དློག་དཀར་དང་སེར་བ་ཡིན། །ནང་དམར་སུལ་ཞིབ་བདུད་རི་

འདྲ། །ཡུ་བས་དབུས་ནས་གདུགས་ལར་གཏེག །རློ་ནི་མངར་འཇམ་ཅུང་ལན་ཚྭ། །གཉིས་ཀས་

རྨ་དང་ཤ་དུག་སེལ། ཞེས་གསུངས་སློ།།

 གསུམ་པ། ཤ་མློང་སྨུག་པློ། ཞེས་ཕི་དཀར་པློ་འགའ་ཞིག་ཁམ་ཞད་ཡློད་པ། ནང་གི་ཤ་སུལ་ངང་

དམར། སྨུག་ཉམས་ཅན། དབིབས་གློང་མ་ལར་ལ་སྐྱེ་ཚུལ་ཕལ་ཆེར་སྐྱེ་གནས་གཏན་འཇག་

གི་སང་ལ་གལ་ཕེང་དུ་བསྒིགས་ནས་མང་པློ་སྐྱེ་བ། ལུ་སྐད་དུ་ལུ་གུ་རྒྱུད་སློགས་ཟེར་བ་འདི་

ལ་འདྲ་བཀློད་ལས། ཤ་མློང་སྨུག་པློ་སང་ལ་སྐྱེ། །ཁམ་སྨུག་གསེར་ཤའི་དབིབས་འདྲ་ཞིང་། །བློ་

མཁན་ཕེང་ལ་གཤར་བ་འདྲ། །

མཁིས་རླུང་སེལ་ལ་བད་ཀན་སྐྱེད། ཅེས་གསུངས་སློ།། 

 བཞི་པ། ཤིང་གི་ཤ་མློང་། ནགས་ཚལ་དུ་སྐྱེ་བ དབིབས་ག་གྱུ་སྙློམས་པ། ཁ་དློག་སྐྱ་བློ་དང་། ཡང་

ན་དུད་ཁ། ཕི་ངློས་རྩུབ་ཉམས་དང་། ནང་གི་ཤ་སུལ་ཕྱུགས་ཀི་གློད་པུ་འདྲ་བ། ཡུལ་སྐད་དུ་

ཤ་གློད་དགློ་གློད་ཆེས་ཟེར། འཁྲུངས་དཔེར་ལས། ཤིང་ཤ་ཤིང་གི་ནགས་ལས་སྐྱེ། །ཤིང་ལས་

སྐྱེ་བའི་ཤ་མློང་རིགས། །བསེགས་པའི་ཐལ་བས་གེ་འགགས་སེལ། ཞེས་གསུངས། 

 ལྔ་པ། ཀླུང་གི་ཤ་མློང་། ཤིང་གི་གསེབ་ཏུ་སྐྱེ་བ། ཁ་དློག་དམར་ཁམ་དང་སེར་སྐྱ་མཐུག་མཁེགས་

འཇམ་ལ་རླློན་ཉམས་ཅན། ནང་གི་ཤ་སུལ་རིང་ལ་ཁ་དློག་དམར་སེར་ཅན། ཡུལ་སྐད་དུ། ཀེ་

རུ། ཀིས་རུ། སིས་རུ་སློགས་ཟེར། འཁྲུངས་དཔེར་ལས། ཀླུང་སྐྱེས་ཤ་མློང་དམར་ལ་ཁམ། །རློ་

ནི་ལན་ཚ་བསིལ་ལ་སྣུམ། །ཐ་རམ་སྨག་དང་ད་ཏྲིག་སྦར། །འཁྲུ་བ་རད་ནས་གཅློད་པར་བེད། 

ཅེས་དང་། འདྲ་བཀློད་ལས། ཀེ་རུ་ཝ་གས་རླུང་སྐྱེད་བེད། ཅེས་གསུངས།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

 དྲུག་པ། ལུད་ཀི་ཤ་མློང་། ལུད་ཕུང་དང་རིག་ཟུར་སློགས་ལ་སྐྱེ། ཡུ་བ་མཉེན་ཞིང་ཤ་གདུགས་ཁ་

དློག་ཐལ་སྐྱ་དང་། ཁམ་སྐྱ་སློགས་ཅི་རིགས་སབ་ཅིང་དབིབས་སློང་གཟུགས་དང་། སློར་མློ་

ཅི་རིགས། ནང་གི་ཤ་སུལ་དཀར་པློ་དང་། འགའ་ཞིག་རྒས་དུས་ནག་པློ་ཅན། འཁྲུངས་དཔེར་

ལས། ལུད་ཀི་ཤ་མློང་ཞེས་བ། །ཕྱུགས་ལུད་མང་བའི་རླན་ལ་སྐྱེ། །གསེར་ཤ་འདྲ་ལ་ཆུང་སབ་

ནག །ནུས་པས་སྐྲངས་དང་རྣག་འབམས་གཅློད། ཅེས་གསུངས། 

 བདུན་པ། གང་ཤ། ཁ་མཐློའི་སིབ་ཀི་སུར་ནག་གི་གསེབ་དང་གང་ཆུང་ས་འབར་ཅན་གི་སང་ལས་

སྐྱེ། ཁ་དློག་ཁམ་སེར་ནང་ངློས་སུལ་རིས་མེད་པ་ཁུང་སློགས་སློབ་ཅན་བཤིག་ན་ཤ་སྣལ་འདྲ་

བ་སྙི་ལ་མཉེན་པ། འཁྲུངས་དཔེར་ལས། གང་ཤ་གང་མའི་རྒྱུས་ཕན་དང་། སུ་རུ་འདྲེས་པའི་

སང་ལ་སྐྱེ། །དམར་སེར་བུ་རམ་སློར་མློ་འདྲ། །རང་གི་ནུས་པས་ཟུངས་སྟློབས་སྐྱེད། ཅེས་

གསུངས་སློ།། ཤ་མློང་གི་རིགས་སྤིའི་རློ་མངར་ཞིང་ལན་ཚྭ་བ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་

དུག་ནས་སེལ་ཞིང་རྨ་ལ་ཕན། 

ཤ་རྨེན། ① ཤ་ཚིལ་ནང་གི་ཤ་སྨུག ② རྨ་ཤུལ་གི་རྨེན། ③ ལློག་རྨེན། 

ཤ་སྨན། ① ཤའི་བློ་བ་འདློན་བེད་སློད་སྨན། ② ལུས་ལ་ཤ་ནག་པློ་གྱུར་པ་ལ་ཡང་གློ 

ཤ་སྨུག ཤ་ཁ་ཅུང་ཟད་སྨུག་ཤས་ཅན་ཞིག 

ཤ་དམར། མ་བཙོས་པའི་ཤ་རེན་པ། ཤ་དམར་ཟ་བ། 

ཤ་གཙང་རུས་གཙང་། སར་རང་གི་རིགས་རྒྱུད་གཞན་དང་བསེ་སད་མེད་པའི་དློན། 

ཤ་བཙོན། དག་བློ་བཙོན་པ། 

ཤ་རི། ཤ་མདློག 

ཤ་རིད་རྒློ་རིད། རྒློ་བའི་སྤུ་ལ་བུའི་བལ། 

ཤ་ཚ། ཞེན་ཆགས། 

ཤ་ཚ་བ། ① སྙིང་ཉེ་བ། ཕ་མར་ཤ་ཚ་ཆེན་པློ། ཤ་ཚ་བའི་གཏམ། ཕློ་སར་མ་མཐློང་དུས་ཤ་རེ་ཚ། ཤ་

ཚ་ལེ། ཤ་ཚ་བའི་གཏམ་གི་རྣ་ཚ། ནད་མཁིས་པའི་སྨན་གིས་ལྕེ་ཚ། ② ལུས་ཀི་ཤ་ལ་ན་གཏློང་བ། 

ཤ་ཚན། ① མ་རྒྱུད་ཀི་གཉེན་ཚན། ② ལུས་ཀི་ཤ་དྲློན་མློ། ཤ་ཚན་ལ་རེག་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤ་ཚུགས། ལུས་ཀི་བཟློ་ལ། ཤ་ཚུགས་གིམས་པློ། ཤ་ཚུགས་ཐློན་པ། འཇིགས་པའི་ཚུགས་ཅན། 

ཤ་ཚུགས་དང་རགས། ཇུ་ཐིག་ག་ིམློ་གཞུང་ལ་བརེན་ནས་བརག་དཔྱད་བས་རེས་གསལ་བཤད་བྱུང་བའ་ི

མ་ིཡ་ིགདློང་དང་གཟུགས་དབིབས། དམིགས་བསལ་ག་ིརགས་མཚན་ཆས་གློས་སློགས་ཡིན། 

ཤ་ཚེ། གཤའ་དཀར། 

ཤ་ཚོན་པློ། ཚིལ་དང་ལན་པའི་ཤའི་རིགས་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། འབི་ཤ་དེ་ཚོན་པློ་འདུག་ཚིལ་མང་

པློ་འདུག་ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

ཤ་ཚོས་མ། ཤ་ཐབ་ཀའི་སྟེང་དུ་བཙོས་ཟིན་པ་ལ་གློ 

ཤ་མཚན། སྨེ་བ་སློགས་ལུས་ཀི་ཤ་རགས། ཤ་མཚན་དམར་པློ། 

ཤ་མཛེར། ལུས་ཀི་ཤ་མཛེར། 

ཤ་འཛར། ཤའི་ལམ་རྒྱགས། 

ཤ་འཛིན། ཤ་འགུགས། ཤ་འཐེན་བེད་རེ་མློར་ལྕགས་ཀྱུ་ཡློད་པ་ཞིག 

ཤ་འཛེར། མིག་སྟེང་དུ་ཤ་འཛེར་དཀར་པློ་ཐློན་པའི་ནད་ཅིག 

ཤ་རློང་རི་ཁློད། རེ་ཀརྨ་རློལ་པའི་རྡློ་རེས་རེ་ཙོང་ཁ་པ་དགུང་ལློ་གསུམ་གི་དུས་དགེ་བསྙེན་དུ་

བསྒྲུབས་པའི་གནས་ཏེ་སྐུ་འབུམ་དང་ཐག་ཉེ་བ་ན་ཡློད། 

ཤ་ཝ་རི། འདི་ལ་ཤ་བ་རི་ཞེས་པ་སེའི་སེ་ཚན་གི་བ་ཡིག་བིས་པ་དང་ཙ་སེའི་སེ་ཚན་གི་ཝ་ཡིག་

བིས་པ་གཉིས་ཀ་འདུག་ཅིང་། དེ་གཉིས་གང་ལར་ཡང་རྒྱ་གར་སྐད་དེ་རྔློན་པའི་མིང་ཡིན། 

ཤ་ཞུ་བ། ① ལུས་ཀི་ཤ་བི་བ། ② ཤ་འཁག་ཞུ་བ། 

ཤ་ཞེན། ཤ་ཚ་དང་ཞེན་ཆགས། རང་གི་སྤུན་མཆེད་དང་རང་གི་ཕ་མ་ལ་ཤ་ཞེན་ཡློད་པ།

ཤ་གཞའ། ཤའུ་མི་སྐྱེ་བའི་རྨ་ཞིག 

ཤ་ཟ། ཤ་ཟ་བའི་འདྲེ་དང་སིན་པློ། 

ཤ་ཟ་ཁག་འཐུང་། [མངློན]སིན་པློ། 

ཤ་ཟ་ལྕེ་སྤང་གདློང་། ① འདྲེ་ཅེ་སྤང་གི་མགློ་ཅན། ② སྲུང་མ་ཞིག་གི་མིང་། 

ཤ་ཟད། ཤ་སྐམ་པློ་ཆགས་པ། 
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ཤ་ཟན། ① ཤ་ཟ་མཁན། ②[མངློན]གཅན་གཟན། 

ཤ་ཟའི་སྐད། འདྲེ་སྐད་དེ། སར་རྒྱ་གར་གི་སྐད་རིགས་ཆེན་པློ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག 

ཤ་ཟའི་གིང་། སིན་པློའི་གློང་ཁེར་རམ་སིན་པློའི་ཡུལ། 

ཤ་ཟའི་མདུང་ཐུང་པ་འཛིན་པ། [མངློན]གདློང་དྲུག 

ཤ་ཟངི་སྤུ་ཟངི་། སྐྲག་ནས་བ་སྤུ་ཟངི་བ། སར་མ་དམག་སར་སབེས་དུས་སྐྲག་ནས་ཤ་ཟངི་སྤུ་ཟངི་དུ་གྱུར་པ། 

ཤ་ཟུངས། ཤ་འཛིན་བེད་ཀི་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་བུ། 

ཤ་གཟུག ཤ་ཁློག་གཅིག་དུམ་བུ་བརྒྱད་ལ་བཏང་བའི་ཆ་གཅིག་གི་མིང་ཡིན།

ཤ་གཟུགས་མ། ལྷམ་མགློ་ལྷམ་མཐིལ་བཅས་ཤ་རྐྱང་གི་གཟུགས་དབིབས་ཅན་གི་ཀློ་ལྷམ་ཞིག་

སྟེ་དབུས་གཙང་གི་གྲྭ་ལྷམ་དམིགས་བསལ་ཅན་ཞིག 

ཤ་གཟུགས་རི་མློ། ནུབ་ཕློགས་ཀི་རི་མློའི་མཚོན་བེད་རིགས་ཤིག་ཡིན། དེ་ནི་ཕློ་མློའི་ཤ་གཟུགས་

ཀིས་བརློད་བ་བེད་པའི་རི་མློའི་རིགས་ཤིག་ཡིན། ཤ་གཟུགས་རི་མློ་ནི་དང་ཐློག་ཞི་ལའི་མིས་

ཤ་གཟུགས་ཀི་མཛེས་ཆར་མཐློང་ཆེན་བས་ཏེ་མིའི་ལུས་པློའི་ཤ་གནད་ཀི་མཐའ་བཅད་ཀག་

ཀློག་ལས་གྲུབ་པའི་མཛེས་ཆློས་ཀི་བློ་བ་འདིར་དངློས་པློ་གང་ཞིག་གིས་ཀང་བསྒྲུན་ཐབས་མེད་

པའི་ངློས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡློད། དེང་སྐབས་མཛེས་རལ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་དུ་ཤ་གཟུགས་རི་མློ་

ནི་བློ་དང་པློ་བ་ཚོས་རི་མློ་སློབ་སྦློང་བེད་པའི་རྨང་གཞིའི་སྦློང་ཚན་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་

པ་དང་། དེ་བཞིན་རི་མློ་བ་ཚོས་ཤ་གཟུགས་རི་མློ་དེ་བཟློ་དབིབས་སྐྲུན་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་རྨང་

གཞིར་འཛིན་པ་དང་། རི་མློ་གསར་རློམ་གི་རྒྱུ་ཆ་གཙོ་བློའི་གས་སུ་འཇློག་གི་ཡློད་པས་ཤ་

གཟུགས་རི་མློའི་སྒྱུ་རལ་ནི་རང་ཚུགས་ཐུབ་ཅིང་རིན་ཐང་ལན་པའི་སྒྱུ་རལ་ཞིག་ཡིན། 

ཤ་གཟན། ① ཤ་ཟ་མཁན་གི་སེ་པ་སྟེ། གནའ་དུས་འབློག་སེ་ལ་ཟེར། རྒྱ་བློད་ཆློས་འབྱུང་ལས། 

དབུས་པ་དང་གཙང་པ། ཤ་གཟན་དང་རམ་གཟན། ཞེས་སློགས་གསལ་བ་ལར་རློ། ② གཅན་

གཟན་གི་རིགས་ཐམས་ཅད་གཙོ་བློ་ཁ་ཟས་ཤ་ལ་སྤློད་པས་ན་ཤ་གཟན་ཟེར།

ཤ་བཟན། ལློ་བཞི་ཡན་ཅན་གི་ཕློ་ལུག་ཆེ་བ་རྣམས་ལ་ཤ་གཟན་ཟེར། 

ཤ་འུག་སྟག་སློ། གཙང་ཕློགས་ཀི་གསང་བའི་སས་ལུང་ཞིག་སྟེ་ལྷ་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཤ་འློད། ཁག 

ཤ་ཡི་མཆློག [མངློན]སྙིང་། 

ཤ་ཡ་ིསྤན། དཔག་ཚད་བརྒྱ་ལ་སློགས་པ་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་པའ་ིཐགེ་ཆནེ་སྐྱསེ་བུའ་ིརྒྱུད་ཀ་ིམཁནེ་པ། 

ཤ་ཡི་བུར་བུ། པགས་པའི་ཐློག་གི་མཛེར་པ། 

ཤ་ཡི་ཟས་ཅན། ① གཅན་གཟན། ② སིན་པློ། 

ཤ་ཡི་ས་བློན། [མངློན]ཁག

ཤ་ཡློད་པགས་ཡློད། གང་གི་ཐད་ལའང་བལ་རྒྱུ་ཡློད་པའམ་བལ་རིན་ཡློད་པའི་དཔེ། 

ཤ་ར་བ། མཚན་དངློས་ཡློན་ཏན་གགས་ཟེར། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ལྕགས་ཁི་ལློར་འཁྲུངས་པའི་

བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བཤེས་ཤིག ཁློང་པློ་ཏློ་བ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་མདློ་རྒྱུད་ཀི་དཔེ་ཆ་

མང་པློ་བློ་ལ་འཛིན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ལྕགས་བ་ལློར་འདས། 

ཤ་ར་བ། [ལེགས]རི་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་པློ་བསེ་ཁ་སློའི་མིང་། དེ་རང་བརྒྱད་པ་ཞེས་བ་ཞིང་། རང་

བཞི་ནི་གེན་དུ་ཕློགས་པས་སྟེང་རང་ཅན་དང་གེན་དུ་མིག་ཅན་ཞེས་ཀང་བ་བའི་རལ་སྟློབས་

ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་སེང་གེ་ཡང་འཇློམས་ནུས་པར་བཤད། 

ཤ་ར་འབིགས་བེད། [མངློན]མདའ། 

ཤ་ར་མ་ར། ཐགས་ཐློགས་མེད་པར་ཐད་ཀར་རྒྱུག་ཚུལ། ཡིག་རིགས་ཤ་ར་མ་རར་ཀློག་པ། གཞུང་

ལམ་ཞིག་ཤ་ར་མ་རར་བཏློད་པ། 

ཤ་ར་ར། ① ཐློགས་པ་མེད་པའམ་ཐད་ཀར་ཐར་བའི་ཚུལ། ར་བའི་རིག་པ་རྣམས་ཁློང་གིས་བློ་ལ་ཤ་ར་

རར་སྐྱློར་ཐུབ་པ། དཔུང་སེ་གཡུལ་སར་ཤ་ར་རར་ཆས་པ། ལམ་འདི་ནས་ལྷ་ས་བར་ཤ་ར་རར་

འགློ་ཐུབ་པ། ② སྒའི་བེ་བག་ཅིག ཚུབ་རླུང་ཤ་ར་རར་ལངས་པ། དྲག་ཆར་ཤ་ར་རར་རྒྱབ་པ། 

ཤ་ར་ཤློ་རེ། འདབ་རབ་མང་བའི་ཚུལ། 

ཤ་རི། བ་རིགས་ཤིག་སྟེ། བ་རི་སྐྱེགས། 

ཤ་རི་ཤུ་རི། ① གློ་བུར་བེལ་སྟབས། སྐད་ཆ་བཤད་ལློང་མེད་པར་ཤ་རི་ཤུ་རི་བས་ནས་ལམ་སང་ཐློན་

སློང་། ② ཞན་པའམ་ངན་ངློན། ལློ་ཆས་ཤ་རི་ཤུ་རི་ཙམ་ཞིག སྐད་ཆ་དློན་མེད་ཤ་རི་ཤུ་རི་ཞིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཤ་རིད། ལུས་ཀ་ིཤ་སྐེམས་པའ་ིདློན་དང་། མཛ་ོགཡག་སློགས་ཤེད་ངན་དུས་བསད་པའམ་ད་ེདག་རློལ་

བས་དུབ་ནས་ཤ་ིབའ་ིཤ་ངན་མཁེགས་ཤིང་འཇུ་དཀའ་བ་ད་ེགཉིས་ཀའ་ིམིང་ལ་འཇུག་པས་སྐབས་

ཐློབ་ཏུ་གློ་དགློས་ཞེས་བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའ་ིམན་ངག་རྒྱུད་ཀ་ིདཀའ་འགེལ་ལས་གསུངས། 

ཤ་རིད་པ། ཤ་སྐམ་པ། 

ཤ་རིད་དབུགས་ཉམས། ཤ་སྐམ་ཞིང་ཤུགས་ཉམས་པའི་དློན་ཡིན། 

ཤ་རིལ། ① ཤ་བཙབས་ནས་རིལ་མློ་བཟློས་པའི་ཟས་ཤིག ② རིང་བསེལ་སྐུ་སྤུར། 

ཤ་རུ། ཤ་བའི་རྭ་ཅློ། ཤ་རུའི་ཐློ་བ། ཤ་རུའི་ལིངས་འདེབས། 

ཤ་རུས། ཤ་དང་རུས་པ། ཤ་རུས་གཅིག་པའི་སྤུན་མཆེད། 

ཤ་རུས་འབལ་མེད། འབེལ་བ་དམ་པློའི་དཔེ། 

ཤ་རེ་བ། ① མགློགས་མྱུར་དང་འཕལ་མྱུར། ལན་ཤ་རེ་བར་རྒྱབ་པ། ② ན་རེ་བའམ་ཙ་རེ་བ་དང་། 

རྒྱུན་མི་འཆད་པ། འགྲུལ་པ་ཤ་རེ་བར་སེབས་པ། 

ཤ་རེ་མ་རེ། འཕལ་འཕལ། ཕར་འཁློག་ཚུར་འཁློག་མེད་པར་ཤ་རེ་མ་རེར་ཡློང་བ། 

ཤ་རེ་ཚ། ① སྙིང་རེ་རེ། བུ་ཆུང་གཉིས་པློ་ཤ་རེ་ཚ། ② མཐློང་ཆུང་ངམ་སྨ་འབེབས་ཀི་ཚིག སྡུག་

ཁློད་ཙམ་འཇིགས་མདློག་ཤ་རེ་ཚ། 

ཤ་རེ་ཤ་རེ། རེ་རེ་དང་དློན་གཅིག དཔེ་ཆ་འདི་ཁློད་རང་གཉིས་ཤ་རེ་ཤ་རེ་ཁེར་ཆློག དམག་མི་རེ་

ལ་མེ་མདའ་ཤ་རེ་ཤ་རེ་བཀེས་ཡློད་ལ་བུ།

ཤ་རེ་ཤུར་རེ། ཤུར་མློ་མང་པློ་པའི་དློན་ཏེ། ལུང་པ་ཤ་རེ་ཤུར་རེ་ཞེས་པ། 

ཤ་རེ་ཤློ་རེ། ① ཧློལ་རྒྱུག ལས་ཀ་ཤ་རེ་ཤློ་རེར་བེད་པ། ② འགློར་མེད་མགློགས་མྱུར་གི་རྣམ་པ། 

ཤ་རློ། ① མཛེ་ནད་དང་། ཆུ་སེར། པགས་ནད་སློགས་ཀི་ལུས་ལ་རྨར་གྱུར་ནས་དེའི་སྟེང་ངམ་ཉེ་

འཁློར་དུ་རེག་བའི་ཚོར་བ་མེད་པར་གྱུར་པའི་དློན། ② རྨ་དྲག་པའི་ཤུལ་སློགས་ལ་ཆགས་

པའི་ཤ་སྐྲན་ལ་བུ། ཤ་རློ་འབུར་པློ། 

ཤ་རྭ། རི་དྭགས་ཤ་བའི་རྭ་ཅློ། 

ཤ་རཱི་རཾ། ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཚེ་བ་ཅན་ཞེས་འགྱུར་ཞིང་། དེ་གདུང་དང་། ཡུངས་ཀར། ཐལ་དཀར་རྡློ་རེ་བཅས་ལ་འཇུག་པས་

སྐབས་ཐློབ་ཏུ་གློ་དགློས་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། 

ཤ་རླློན། ཤ་མ་བཙོས་པ་རླློན་པ་སྟེ། གཞན་ཤ་རེན་དང་དློན་གཅིག

ཤ་ལ། ས་ཞིང་ཁློད་སྙློམས་བེད་པའི་ཡློ་བད་ཅིག 

ཤ་ལ་འཁློར་བེད། [མངློན]སྦྲང་ནག 

ཤ་ལ་ཡུ་རིང་། ཐང་སྨན་གི་ནང་ཚན་ཤློ་མང་རིགས་དགུའི་ནང་ནས་གཅིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་

བསིལ། ནུས་པས་རྨ་འདྲུབ། ཁག་མཁིས་ཀི་མགློ་ནད་ལ་ཕན། 

ཤ་ལག[རིང]གཉེན་སྦློར། 

ཤ་ལང་པ། སློ་སྨན་ཀི་ལྕེ་དཀར་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་ཡིན། 

ཤ་ལང་འབངས། སློ་སྨན་གི་ལྕེ་དཀར་པློའི་མིང་། 

ཤ་ལན། སློག་ལན། ཤ་ལན་གློན། ཤ་ལན་ལློན། ཤ་ཤློར་གི་ཤ་ལན། རྒྱུ་ཤློར་གི་ར་མདའ། 

ཤ་ལམ་གི་བཅད། ཤ་གཅློད་སྐབས་ཐློག་མར་གིས་ལམ་ཕེ་ནས་གཅློད་དགློས་པ་སྟེ། ལས་ཀ་གང་

ཡིན་རུང་ཐློག་མར་གཞི་ཞིག་བཏིང་། 

ཤ་ལུ། སྣ་ཡི་ནང་དུ་རྨེན་བུ་འཕེལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྣ་ནད་ཅིག 

ཤ་ལུ་ཀ མེ་ཏློག་གི་ར་བའམ་ས་བློན་གི་དློན། 

ཤ་ཤུན། ཤའི་ཤུན་ལྤགས། 

ཤ་ཤེད། དུད་འགློའི་ཤ་དང་ཤེད་མློ། ། ཤ་ཤེད་བཟང་པློ། 

ཤ་ས། མང་པློ་ཡློད་པའི་དློན་ཡིན། དཔེར་ན། དཔེར་ན། མི་རིགས་སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་བློད་རིགས་ཤ་

ས་འགི བློད་རིགས་སློབ་མའི་ནང་དུ་དབིན་ཡིག་ཤེས་མཁན་ཤ་ས་འགི་ལ་བུའློ།། 

ཤ་ས་མེད་པ། ཧ་ཅང་མློད་པློ་ཡློད་པའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན།ཟས་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་ཟ་མ་ཟ་མཁན་ཤ་

ས་མེད་པ་འདུག ལྷ་ས་ལ་ཡུལ་བསྐློར་བེད་མཁན་ཤ་ས་མེད་པ་འདུག་ལ་བུའློ།། 

ཤ་སག མིང་ཚིག ཤ་རླློན་མེ་ལ་བསེག་ཅིང་ཚོས་པར་བས་པའི་བཟས་ཆས་ཀི་མིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཤ་སབ་པློ། ① ལུས་ཀི་ཤ་ཚན་ཆུང་བ། ② སྨྱུག་མ་ཤ་སབ་མློ་ལ་བུ། 

ཤ་སེད། ① ཤ་ཟ་རྒྱུར་འདློད་པ་ཆེ་བ། ② [མངློན]སིན་པློའི་མིང་། 

ཤ་བསེགས། བསེགས་བརྔློས་བས་པའི་ཤ 

ཤ་ཧུབ། ཤ་དང་ཚོད་མ་མཉམ་དུ་བསེས་པའི་ཁུ་བ་ལ་གློ ཤ་ཐུག་ཡང་ཟེར། 

ཤ་ཧྲུག དུམ་བུར་གཏུབས་པའི་ཤ། 

ཤ་ལྷག ① ཤ་བཟས་པའམ་བགློས་པའི་ལྷག་མ། ② ལྦ་བ། ③ རྔ་མློང་གི་རྒྱབ་ཀི་ཤ་འབུར། 

ཤ་ལྷུ། ① ལུས་ཀི་ཚིགས་མཚམས་ནས་བཅད་པའི་ཤ་དུམ། ② ཤ་བཞི་གིང་རེ། 

ཤག ① ཁིམ་མམ་ཁང་པ། སློད་ཤག གཟིམ་ཤག གྲྭ་ཤག ② ཡིན་ལས་ཆེའམ་ཡློད་ལས་ཆེ། སྐུ་

ཁམས་བདེ་པློ་ཡིན་ཤག བློས་པའི་དློན་དེ། ཕྲུ་གུ་ཞིག་སློབ་གྲྭའི་ནང་ནས་ཤག་སྟེ་ཁིམ་དུ་ལློག་

འདུག རིའུ་ཤག་ནས་ལྷ་སར་ཕིན་འདུག་ལ་བུའློ།། 

ཤག་གི་ཤིག་གི། ཚགས་དམ་པློ་མེད་པ། པང་གཅལ་ཤག་གི་ཤིག་གི། 

ཤག་ཆས། སློད་ཁང་ནང་གི་འཛིན་ཆས། 

ཤག་ཆས་དངློས་རགིས། དགློན་པའ་ིནང་ག་ིགྲྭ་པའ་ིསློད་ཤག་ལ་ཡློད་པའ་ིཉནི་མཁློའ་ིཡློ་བད་དང་རྒྱུ་ནློར། 

ཤག་ཆུ། རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་ཀི་མིང་སྟེ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྙན་རློང་རློང་དང་འབི་

རུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤག་ཆུ་ཁ། ས་མིང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་འབི་རུ་རློང་ཁློངས་ཤག་ཆུའི་འགམ་དུ་ཡློད། དེའི་

མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༤ ༤ ༩༦ ཡློད། 

ཤག་ཆུང་། ཁང་མིག་ཆུང་ཆུང་། 

ཤག་ཏི། རལ་གི་ཞིག 

ཤག་རྡེབ། ཕློ་མློ་འཁིག་པ་སྦློད་པའི་སྐབས་སུ་ཆགས་པའི་བདེ་བ་མློང་བའི་ཆེད་དུ་སྐྱེས་པའི་ཕློ་

མཚན་ཡར་མར་འདྲེན་པའི་མིང་།

ཤག་པློ། གློགས་པློ། ཤག་པློ་གནའ་འབེལ། 

ཤག་མ། ① གསེག་མ། ② རྡློ་ཧྲུག་ལ་ཟེར། 
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ཤག་མིག ཁང་ཆུང་སློ་སློར་བཅད་པ་རེ་རེ་བའི་མིང་། 

ཤག་མློ། གློགས་མློ། 

ཤག་ཚང་། ཁིམ་སྟེ། གྲྭ་པ་སློད་སའི་ཁང་མིང་ལ་ཤག་ཚང་དང་། གྲྭ་ཤག་ཟེར།

ཤག་མཚེས། རང་དང་ཐག་ཉེར་སློད་མཁན་གི་ཤག་གམ་ཁང་པ། ཤག་མཚེམ་པ། 

ཤག་རློགས། ཤག་ནང་མཉམ་དུ་སློད་མཁན། 

ཤག་རློང་པློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༤༠ལློར་འབས་སྤུངས་བ་མ་

བློ་བཟང་ཕིན་ལས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་

ཆུ་ས་ཁུལ་ནག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤག་ཤག ① སྒའི་ཁད་པར་ཞིག ཆུ་ཀླུང་ཤག་ཤག་ཏུ་འབབ་པ། རླུང་ཆེན་ཤག་ཤག་ཏུ་ལང་བ། ② 

ཐེ་ཚོམ་མེད་པ། རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་ཤག་ཤག་བེད་པ། དག་བློ་ཕམ་ཤག་ཤག་བེད་པ། ཕར་འགློ་ཤག་

ཤག་ཡིན། བདེན་པ་ཡིན་ཤག་ཤག་བེད་པ། རྫུན་པ་ཡིན་ཤག་ཤག་བེད་པ། 

ཤག་ཤིག ① ཤག་གི་ཤིག་གིའི་བསྡུས་ཚིག ② གཡློ་ཞིང་འགུལ་བའི་རྣམ་པ་ཞིག 

ཤགས། ① བཞད་གད་སློང་རེས་བེད་པའི་དགའ་རེད་ཀི་གླུ་གཞས། གཞས་ཤགས་རྒྱབ་པ། ཤློག་

ཁག་ཕེ་སྟེ་ཤགས་འདེབས་བེད་པ། ② ཁ་མཆུ་རྒྱབ་པའི་རློད་གཏམ། ཁིམས་སར་ཤགས་

འགེད་པ། མཚང་འབྲུའི་ཤགས་འདེབས་པ། ཁ་ཤགས་རྡུགས་པ། རློད་ཤགས་རྒྱབ་མཚམས་

མི་འཇློག་པ། ཤགས་འབེད་པ། ཤགས་རྒྱལ་བ། 

ཤགས་ཀིས་ཕ་རློལ་གནློན་པ། གཞན་ཕ་རློལ་པློ་དང་ཁ་ཤགས་རློད་གེང་བེད་པའམ། གླུ་ཤགས་

འགེད་པ་སློགས་ལ་བརེན་ནས་གཞན་དག་སྨ་བ་མེད་པར་བེད་ཐུབ་པ། 

ཤགས་རྒྱབ་པ། དྲི་བ་དྲིས་ལན་གི་རྣམ་པའི་སློ་ནས་ཕན་ཚུན་ཁ་ཤགས་འགེད་པ། 

ཤགས་འགེད། ཤགས་རྒྱབ་པ་དང་དློན་གཅིག

ཤགས་འདབ། སྐྱློན་བརློད་བེད་པའམ་ཁིམས་ཁང་ལ་གཏུག་གཤེར་བེད་པ་ལ་བུའློ།། 

ཤང་། གཤང་དང་འདྲ། 

ཤང་ཀར། རྒྱ་གར་གི་བམ་ཟེ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་སུ་བློད་ལ་ཆློས་སྒྱུར་བར་ཕེབས་པ་ཞིག
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ཤང་རབ་བརན་བམས་པ་གིང་། མིང་གཞན་ཤང་ཀླུ་ཁང་བདེ་ཆེན་ཆློས་འཁློར་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་

བཅུ་བདུན་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༩༩༠ལློར་ཀརྨ་སྟློབས་རྒྱལ་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་དགེ་རྒྱས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤང་ཁི་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༥༠ལློར་རློང་སློན་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་

མེད་ཆློས་ཀི་གློ་ཆས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་གད་པ་སུམ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤང་ལྕགས། ཤང་ལྕགས་ཁམས་པ་སྟེ། རུས་ཁམས་འབྱུང་བ་ལྕགས་ཡིན་པའི་གང་ཟག་གང་གི་ཁད་

རགས་ནི། གཉིད་ཉལ་བའི་ཚེ་ཁ་གདང་ཤིང་ལྕེ་ཡ་རན་ལ་སྦར་ནས་གཉིད་སྒ་ཐློན་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཤང་དྲིལ། སློ་སྨན་ཞིག་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་རིགས་བཞི་མཆིས། རློ་ཁ་ལ་མངར། ནུས་པ་

དམར་པློས་དམར་བཤལ་གཅློད། སློན་པློས་གློ་རྣག་ཞི། སེར་པློས་ཚད་པ་འཇློམས། དཀར་

པློས་འཁྲུགས་རིམས་སེལ། 

ཤང་དྲིལ་དམར་པློ། ན་བ་དང་། ལུ་མ། ཆུ་འགམ་སློགས་སུ་འཁྲུངས་པ། ངར་པ་སྨུག་པློ། མེ་ཏློག་

ཟིང་དམར་ཅན། སྨི5000ཡན་གི་སིབ་རིའི་ཕློ་ར་འགིང་ཁློབ་ཀི་བསིལ་གིབ་ཏུ་སྐྱེ། 

ཤང་པློ། འདྲིས་ས་བ་དང་མཐུན་ས་བ་སྟེ་སམ་པློ་མིན་པ། གཤིས་ཀ་ཤང་པློ། 

ཤང་སར་དགློན་པ། མིང་གཞན་དུ་བསམ་གཏན་དར་རྒྱས་གིང་ཟེར། ཕག་གྲུའི་དུས་རབས་དུས་སུ་

ཕག་བཏབ་པར་གགས། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤང་ཚེ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ལྷློག་པ་འཇློམས། འབས་འདུལ། 

ཤང་འློ།། མར་བཏློན་ཟིན་པའི་འློ་མ། 

ཤང་རབ་བརན་བམས་པ་གིང་། 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། 

ཤང་ལང་། རལ་གི་སློ་གཅིག་མ་ཞིག 

ཤང་ལེན་སྨུག་པློ། བདུད་རི་གངས་ཤམ་གི་མིང་གཞན་ཤིག་ཡིན། 
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ཤང་ཤང་། སྐད་སྒའམ་ཆུ་རྒྱུག་པའི་སྒ་སློགས། ཤང་ཤང་རྣ་བར་ཐློས་ཀང་མཇལ་འཕད་གསེར་

ལས་དཀློན་པ། ཕུ་ཆུ་ཤང་ཤང་དུ་འབབ། ར་དྲེལ་གི་སྐེ་རྒྱན་ལིང་ཤང་གི་སྒ་ཤང་ཤང་སྒློག མེ་

ཏློག་གི་མིང་དང་། བའི་མིང་ལའང་གློ 

ཤང་ཤང་ཏེའུ། ① སྒྲུང་ལས་བཤད་པའི་བ་ཤང་ཤང་སྟེ་སྨད་བ་ལ་སྟློད་མིའི་རྣམ་པའི་གཤློག་པ་

ཅན་ཞིག ② རྒྱ་མཚོའི་འགམ་གི་བ་སྐད་སྙན་པ་ཞིག 

ཤང་ཤང་དྲིལ་བུ། སློན་སྨན་ཞིག 

ཤང་ཤློང་། ① གངས་གནས་ཆེ་བ་ཞིག ② མཐློ་དམའ་མི་སྙློམ་པའི་ས་ཆའི་མིང་སྟེ། ས་ཤང་ཤློང་། 

འབར་འབུར་ཤང་ཤློང་ཞེས་པ། 

ཤང་ཤློང་ཆུ། ཆུ་མིག་གམ་ཆུ་རིང་། 

ཤངས། ① སྣའི་ཞེ་ས། ཤངས་མཐློ་བ། ཤངས་གཙང་བ། ② གཙང་ཁུལ་ཤངས་ཆུའི་རྒྱུད་ཀི་སྤི་

མིང་ཡིན་ཞིང་། དེང་སང་རྣམ་གིང་གི་ས་ཆ་སར་བློད་ཁི་སྐློར་བཅུ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་ཁི་

སྐློར་བཅུ་གསུམ་སྐབས་ཆུ་མིག་ཀང་ཟེར། 

ཤངས་ཀི་ཆུ་ཕློགས། ཤངས་ནི་རྣམ་གིང་ཁུལ་གི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན། དེ་སློན་ཤངས་ཆུ་ལ་ལྕགས་ཐག་

ཟམ་པ་བཙུགས་ཡློད། པཎ་ཆེན་དཔལ་ལན་ཡེ་ཤེས་དབུས་ནས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློར་ཕིར་

ཕེབས་སྐབས་ཤངས་ཆུ་རྒྱས་ནས་ཞག་ཤས་དེར་ལུས། མཇལ་མཁན་གྲྭ་པ་ཚོས་ལྕགས་ཟམ་

ལ་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་པས་ལྕགས་ཟམ་ཆད་ནས་མི་ཁ་ཤས་ཆུར་ལྷུང་བ་བྱུང་འདུག 

ཤངས་ཀི་ཐིག ཅེས་པ་ནི་ཐི་ཚད་གཞུང་ལུགས་ནང་གསལ་བའི་ཤངས་འབི་སའི་གནས་ཀི་ཐིག 

ཤངས་ཀི་དཔེ་བད་གཉིས། དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་གས་ཤིག་སྟེ། ཤངས་མཐློ་བ་དང་། 

ཤངས་མཆློག་ཏུ་དག་པའློ།། 

ཤངས་ཀི་ཞང་ཞུང་དགློན། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ་༡༠༦༡ལློར་མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པློ་

རྣལ་འབློར་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

རྣམ་གིང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤངས་ཀི་ཞེང་། ཞེས་པ་ནི་ཆ་ཚད་གཞུང་ལུགས་ནང་གསལ་བའི་ཤངས་ཀི་ཞེང་ཚད་སློར་མློ་དློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཤངས་ཀི་གཞློང་པ་ཚལ། གཙང་གི་ཤངས་རྣམ་གིང་རློང་ཁློངས་གཞློང་ས་ཁུལ། 

ཤངས་དཀར་བ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། ཤངས་པའི་གདམས་ངག་གི་བ་རབས་དགུ་པ། ཡབ་དཔློན་

ཡིག་བཟང་པློ་དཔལ། ཡུམ་ཇློ་སས་མ་དཔལ་ཆེན་གཉིས་ཀི་སས་སུ། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་

མློ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༣༥༣ལློ་ལ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་གསུམ་ལ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་འདས། ཁུ་བློ་

འདུལ་འཛིན་རིན་ཆེན་འློད་མཛེས་དང་། ཤཀྰ་སེང་གེ་གཉིས་ཀི་དྲུང་དུ། ཀློག་ཡིག་ལ་སློགས་

ཕ་མློ་རྣམས་སྦངས། འཁློན་དག་བཅློམ་པ་དང་། འདུལ་འཛིན་ཤྰཀ་དཔལ་གཉིས་དང་བཅས་

པའི་དབུས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དུ་བཏགས། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་པ་ལ་

འདུལ་འཛིན་རིན་ཆེན་འློད་མཛེས་ཀིས་མཁན་པློ་གསློལ། དགེ་འདུན་ཁ་སྐློངས་དང་བཅས་

པའི་དབུས་སུ་སྙེན་པར་རློགས། དཔལ་ལན་བ་མ་དམ་པ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དང་། ལློ་

ཆེན་བང་རེ་པ་གཉིས་ལས། དབུ་མ་དང་། སེམས་ཙམ་གཉིས་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་ཞུས། ཁུ་བློ་

རིན་ཆེན་ལ་སློགས་པའི་རྣལ་འབློར་དབང་ཕྱུག་མང་པློར་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་དབང་མང་པློ་ཞུས། 

སློབ་དཔློན་གཞློན་ནུ་བཀྲ་ཤིས་སློགས་ལ་ཚད་མ་སེ་བདུན་གསན། དེ་ནས་བུ་སྟློན་ཆློས་རེ། 

ལློ་ཙྭ་བ་དྷརྨ་ཤ
ྰ
ི་སློགས་བསྟེན་ནས། བམས་ཆློས་ལྔ་སློགས་ཕར་ཕིན་དང་། ཡུམ་རྒྱས་འབིང་

སློགས་གསན། མ་ཡིས་མ་ཚོར་བར་མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པློ་ཚུལ་མགློན་བཞུགས་པ་ལ་འཁིད་

གསན་ནས་རྨི་ལམ་འློད་གསལ་གི་ཉམས་མློང་རྣམས་ཞུས་པས་ཤིན་ཏུ་དགེས། བང་ཆེན་

འཇམ་རིན་ལ་དུས་འཁློར་དབང་དང་། རྒྱུད་བཤད། སྦློར་དྲུག་དབང་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་

ཞུས། དུས་རྒྱུན་ཐློས་བསམ་མཛད་དུས། གསློལ་ཆས་ཀི་རློལ་བ་བསྐྱུངས། གུང་ཚིགས་ཙམ་

ལ་བརེན་ནས་བརློན་འགྲུས་བསྐྱེད་པས། བ་མ་དགེས་ཤིང་མཆེད་གློགས་ཀུན་སྤན་ཆབ་

འདློན་པ་བྱུང་། ལན་ཅིག་ཕགས་དར་ཁློད་ནས་གསེར་ཞློ་དློ་རེད། བདག་པློ་མི་འདུག་པས་

མགློན་པློ་གནང་བར་ངེས་ཏེ། ཞློ་གང་བ་མ་ལ་ཕུལ། ཞློ་གང་ལློ་གློས་ཀི་ཆ་རྐྱེན་བས། ལློ་ཆེན་

བང་རེ་བ་ལ་གསང་འདུས་རིམ་ལྔ་མློང་ཁིད་དུ་གསན་དུས། བ་མ་སྤན་རས་གཟིགས་སུ་

རློགས། སྒྱུ་ལུས་རྨི་ལམ་འློད་གསལ་གི་ཉམས་མློང་རློགས་པ་ཀློང་རྡློལ། དག་སྣང་ཐློབ། རི་ཁློད་

རས་ཆེན་ལ་ཤངས་ཆློས་མ་ལུས་པ་ཞུས། དགེ་སྦློར་སྟློབས་འདི་འདྲ་ཤངས་སྟློན་པ་ལའང་མ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བྱུང་གསུངས་སློ།། ཕག་དཔེ་སློགས་ཀང་མང་དུ་གནང་། རེ་རས་ཆེན་ཞིང་བརེས་པའི་མཆློད་

འབུལ་དགློངས་རློགས་རྒྱས་པར་མཛད། བདེ་ཆེན་གི་གདན་ས་བཟུང་ནས། འཆད་ཉན་

སློམས་སྒྲུབ་སེལ་གིན་མཛད། ཀློར་བ་ལ་ཐེགས་པས། ཆུ་ལ་བིངས་ཀང་སྐུ་ནློངས་པར་མ་གྱུར་

པའི་རགས་མཚན་དང་། དྲི་མ་དང་སིན་བུའི་རྒྱུན་ཆད། ཚུལ་ཁིམས་གི་དྲི་བསུང་ཀུན་ཏུ་ཁབ་

པར་སློབ་མ་ཡང་མང་དུ་འདུས། འཁིད་གནང་ཚད་བཤད་ཡམ་སངས་ཏེ་ཕུར་ཚུགས་སུ་མཛད་

པས་སློབ་མ་ལ་འཁིད་མི་ཐེབ་པ་མི་ཡློང་། ཁློ་བློ་མྱུར་དུ་འགློ་གསུངས། ཟླ་མཚམས་ནས་སྙུང་

བའི་ཚུལ་བསྟན། སྤི་ལློ་༡༤༤༡ལློར་དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་

ལྕགས་བ་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཉེར་ལྔ་ལ་གཟུགས་སྐུ་ཆློས་དབིངས་སུ་བསྡུས་ནས། 

ཤངས་དགའ་ལན་ཆློས་འཁློར་གིང་། མིང་གཞན་གཡས་རུ་ཤངས་དགའ་ལན་ཆློས་འཁློར་གིང་

ཟེར། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་དུས་འགློར་རི་བློ་ཆེའི་བ་མ་ལུང་རིག་ཉི་མས་ཕག་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་རྣམ་

གིང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤངས་ཆུ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་རྣམ་གིང་རློང་དུ་ཡློད་པའི་འབབ་ཆུ་ཞིག་དང་ཡར་ཀླུངས་གཙང་

པློའི་ཡན་ལག་ཅིག 

ཤངས་མཆློག་ཏུ་དག་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྐྱེ་བློ་གཙང་མ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཉིད་ཀིས་ཤངས་གཙང་བ་སྟེ། སྣབས་སློགས་ཀིས་

ཡློངས་སུ་དག་པ། 

ཤངས་ཐ། སྣ་ལ་འཐེན་པའི་ཐལ་རས་ཤིག 

ཤངས་མཐློ་བའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

ཤེས་རབ་མཆློག་ལ་གནས་པ་ཉིད་ཀིས་ཤངས་ཀི་གཟེངས་མཐློ་བ། 

ཤངས་དང་གེ་ཕི། གཙང་གི་ཤངས་དང་། གེ་ཕི། 

ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཌཱ་ཀི་ནི་གུ་མ་དང༌། སུ་ཁ་སིདྡྷི་རྣམ་པ་གཉིས། ཁད་འཕགས་

ཀི་བ་མ་བཅུ་གསུམ། ར་བའི་བ་མ་རྣམ་བཞི་སློགས་མཁས་གྲུབ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུའི་གདམས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ངག་ཐུགས་བཅུད་ཀི་ཆློས་མཛོད་མཐར་ཐུག་ལྔ་ལན་ཞེས་པ་དེ། མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པློ་རྣལ་

འབློར་གིས་བངས། འདིར་མཐར་ཐུག་ལྔ་ལན་ནི། གཏུམ་མློ་སྟློན་པའི་མཐར་ཐུག་དགེས་

མཛད། ལས་རྒྱ་མཐར་ཐུག་བདེ་མཆློག སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་མཐར་ཐུག་གསང་འདུས། རྨི་

ལམ་མཐར་ཐུག་མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱ། ཕིན་ལས་མཐར་ཐུག་རྡློ་རེ་འཇིགས་མཛད་དེ་ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་

སེ་ལྔ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པློ་རྣལ་འབློར་ནི། 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་གསུངས། 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་ཀར་བརེན་ནས་ཕིན་ལས་ཀི་རྒྱུན་བབ་པ་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་སི་དྡྷི། རྡློ་རེ་གདན་པ། མཻ་ཏྲི་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་ཆེན་པློ། ཡལ་ག་ལམ་ཁེར་རྣམ་གསུམ། མེ་ཏློག་མཁའ་སྤློད་དཀར་དམར། 

འབས་བུ་འཆི་མེད་འཕྱུག་མེད་དང་ལྔ་ལ་ཟེར། དེ་དག་གི་ཆློས་བརྒྱུད་དང་གདམས་འཛིན་སྐྱློང་

སེལ་གསུམ་ཕན་ལས་གཙོ་བློ་བསྐྱངས་པ་ལ་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཟེར། དེ་ནས་དེང་དུས་

ཀི་བར་དུ་གདམས་ངག་གི་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱུང་བ་ནི་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟློང་རྒྱལ་པློ། དཔལ་ལན་

ཀུན་དགའ་གློལ་མཆློག ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་སློགས་ཀི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་

ཞིང་། ལྷག་པར་དུ་བ་མ་ཀར་ལུའི་མཛད་ཕིན་ལས་རྒྱ་གར་དང་། ཡློ་རློབ་ཕློགས་སུ་ཤངས་

ཆློས་དར་སེལ་གི་འཕིན་ལས་རྒྱ་ཆེ་འཕེལ་བཞིན་པ་འདིའློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤངས་པ་གསེར་གིང་པ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ། ཡབ་རེ་བཙུན་མཚན་ཅན་དང་ཡུམ་དཀློན་མཆློག་རྒྱན་

གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༢༩༢ ལློར་ཡློལ་པློ་གསེར་གིང་གི་ཡུལ་

དུ་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་བདུན་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཀློག་ལེགས་པར་མཁེན། ནེལ་པ་པཎ་ཆེན་

ལས་བསྙེན་པར་རློགས། གསང་ཕུར་ཕར་ཚད་ལ་སློགས་པའི་སེ་སྣློད་མང་པློར་སློབ་གཉེར་

མཛད། ཆློས་རེ་རང་བྱུང་རྡློ་རེ་དང་། རྒྱ་བག་ཆློས་རེ། སྐྱེས་མཆློག་བསམ་གཏན་དཔལ་ལ་

སློགས་པའི་དམ་པ་མང་པློ་བསྟེན། ཁད་པར་དུ་རང་ཡུལ་དང་ཉེ་བའི་མཁས་གྲུབ་དུ་མ་ལས་

སགས་ཆློས་ཤིན་ཏུ་མང་བ་གསན། རྨློག་ཅློག་པ་རིན་ཆེན་བློ་གློས་སློགས་ལས་ཤངས་པའི་

གདམས་ངག་མང་དུ་ཐློབ། ཡི་དམ་མང་པློའི་ཞལ་གཟིགས། ཤངས་པའི་ཆློས་ཀི་བདག་པློ་

མཁས་བཙུན་གཞློན་ནུ་གྲུབ་ལས་གདམས་ངག་རྣམས་ལེགས་པར་ཞུས། སངས་རྒྱས་སྟློན་པ་

ལས་བྱུང་བའི་གཅློད་ཀི་སྐློར་རྣམས་ཀང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་ཕིས་གདུལ་བ་རྣམས་ཀང་དེ་

གཉིས་ཀིས་གཙོ་བློར་བསྐྱངས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སེའི་བདག་པློ་དང་མི་དཔློན་ཆེན་པློ་

རྣམས་ཀིས་ཀང་ཞབས་ལ་བཏུད་དེ་འགློ་བའི་དློན་མཐའ་ཡས་པ་མཛད། བག་པློ་ཆེ་བ་རྡློ་རེ་

དཔལ་ལ་སློགས་པ་གསུང་གི་སློབ་མ་དུ་མ་བསྐྱངས་ནས་དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་དློན་བཞི་ལ་

ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༣༦༥ལློའི་ཟླ་བ་དང་པློའི་ཚེས་བཅུ་དགུ་ཉིན་

ཞི་བར་གཤེགས། 

ཤངས་པའི་མཐར་ཐུག་ལྔ་ལན། འདིར་མཐར་ཐུག་ལྔ་ལན་ནི། གཏུམ་མློ་སྟློན་པའི་མཐར་ཐུག་

དགེས་མཛད། ལས་རྒྱ་མཐར་ཐུག་བདེ་མཆློག སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་མཐར་ཐུག་གསང་འདུས། 

རྨི་ལམ་མཐར་ཐུག་མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱ། ཕིན་ལས་མཐར་ཐུག་རྡློ་རེ་འཇིགས་མཛད་དེ་ཤངས་ལུགས་

རྒྱུད་སེ་ལྔ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། 

ཤངས་པའི་གདམས་ངག་གི་བ་བརྒྱུད་རེའུ་མིག

 ཨང བ་མའི་མཚན། འཁྲུངས་འདས་ལློ།

 ༡ མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པློ་རྣལ་འབློར། ༡༠༡༤~༡༡༡༩

 ༢ རྨློག་ལྕློག་པ་རིན་ཆེན་བརློན་འགྲུས། ༡༠༨༩ ~?
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 ༣ དབློན་སྟློན་སྐྱེར་སང་པ། ༡༡༣༨~༡༢༡༠

 ༤ སངས་རྒྱས་གཉན་སྟློན། ༡༡༦༣ ~?

 ༥ འགློ་མགློན་ཆློས་རེ་སྟློན་པ། ༡༡༩༥~༡༢༦༦

 ༦ མཁས་གྲུབ་གཙང་མ་ཤངས་སྟློན། ༡༢༣༤~༡༣༠༩

 ༧ ཁྱུང་པློ་ཚུལ་ཁིམས་མགློན་པློ། ༡༢༩༡~?

 ༨ རས་ཆེན་སངས་རྒྱས་སེང་གེ། ༡༣༤༩~༡༤༠༩

 ༩ ཤངས་དཀར་བ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། ༡༣༥༣~༡༤༤༡

 ༡༠ མཉམ་མེད་སངས་རྒྱས་དཔལ་བཟང་། ༡༤༠༤~༡༤༧༡

 ༡༡ གྲུབ་ཆེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། ༡༤༦༥~༡༥༢༩

 ༡༢ རྒྱ་སློམ་ལེགས་པ་རྒྱལ་མཚན། ༡༤༨༤~?

 ༡༣ དཔལ་ལན་ཀུན་དགའ་གློལ་མཆློག ༡༥༠༧~༡༥༧༨

 ༡༤ གགས་སྟློད་ལྷ་དབང་གགས་པ། ༡༥༡༥~?

 ༡༥ རེས་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ན། ༡༥༧༥~༡༦༣༥

 ༡༦ རྒྱལ་ཚབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ། 

 ༡༧ བློ་གློས་རྣམ་རྒྱལ། 

 ༡༨ རིན་ཆེན་མཉམ་བཞག 

 ༡༩ ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན། 

 ༢༠ བ་མ་སྦིན་པ། 

 ༢༡ རྣམ་རྒྱལ་དློན་གྲུབ། 

 ༢༢ འབེ་ལློ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁབ། ༡༧༡༨~?

 ༢༣ མཆློག་སྤྲུལ་ཀརྨ་རཏྣ། 

 ༢༤ ཀརྨ་འློད་གསལ་འགྱུར་མེད། 

 ༢༥ ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། ༡༨༡༣~༡༨༩༩
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

 ༢༦ ཐང་བ་ནློར་བུ་དློན་གྲུབ། ༡༨༧༠~༡༩༤༣ 

 ༢༧ བ་མ་ཀར་ལུ། ༡༩༠༥~༡༩༨༩

ཤངས་པའི་གསེར་ཆློས་རྣམ་ལྔ། ར་བ་ནི་གུ་ཆློས་དྲུག སློང་པློ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ། ཡལ་ག་ལམ་ཁེར་

སྐློར་གསུམ། མེ་ཏློག་མཁའ་སྤློད་དཀར་དམར། འབས་བུ་འཆི་མེད་འཕྱུག་མེད་བཅས་སློ།། 

ཤངས་ཕིས། སྣ་ཕིས་སམ་སྣབས་ཕིས། 

ཤངས་འཕིད། སྣ་འཕིད། ཤངས་ཕིས་ཀང་འབི། 

ཤངས་མཚལ། སྣ་ཁག 

ཤངས་མཚལ་ཞལ་ཐང་། ལློ་རྒྱུས་ཐློག་བཤད་སློལ་ལ་སར་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློས་ལྷ་ས་

གཙུག་ལག་ཁང་ཐློག་མར་བཞེངས་སྐབས་ད་ལའི་དཔལ་ལྷ་ལྕློག་གི་ལྷ་ཁང་འདིའི་ནང་དུ་རྒྱལ་

པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་ཤངས་ཁག་གིས་བིས་པའི་དཔལ་ལན་ལྷ་མློ་ཞི་བའི་རྣམ་འགྱུར་གི་

བིས་ཐང་ཞིག་ཡློད་པ་རེས་སུ་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་མཇུག་ཚལ་པ་ཁི་དཔློན་སངས་

རྒྱས་དློན་གྲུབ་ཀིས་གཙུག་ལག་ཁང་འདིར་ཉམས་གསློ་མཛད་སྐབས་བིས་ཐང་འདི་བློར་

བརླག་མི་འབྱུང་བའི་ཆེད་དུ་ནང་བཞུགས་སུ་ཕུལ་ནས་དཔལ་ལྷ་ཞི་བའི་འཇིམ་སྐུ་འདི་ལྷ་བཟློ་

མཁས་པ་དབུ་གྲུ་བཞི་ཟེར་བར་བཞེངས་སུ་བཅུག་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད། 

ཤངས་ལུགས་ཁད་འཕགས་གསུམ་ལན། བརྒྱུད་འཛིན་ཁད་དུ་འཕགས་པ་སིད་པ་ཐ་མལ་པའི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་འབའ་ཞིག་ཕེང་བ་ལར་བརྒྱུད་པ་ལས་གང་ཟག་ཐ་མལ་པས་བར་དུ་མ་ཆློད་

པ། གདམས་ངག་གི་དློན་མ་ནློར་བ་དང༌། རློག་གེའི་རིག་པ་སློགས་ཀིས་ཚིག་མ་བསད་པ་ཡེ་

ཤེས་ཀི་ཌཱ་ཀི་མས་རྒྱས་བཏབ་པའི་རྡློ་རེའི་ཚིག་རང་སློ་སྐྱེའི་བློས་བརགས་པའི་བཅློས་སྐྱློན་

མ་ཕློག་པ། བིན་རླབས་ཁད་དུ་འཕགས་པས་དུས་ཀི་མཐར་ཡང་གདམས་ངག་འདི་ལ་བརློན་

པའི་སྐལ་ལན་གང་ཞིག་གྲུབ་པའི་འབས་བུ་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བར་བྱུང་བ།

ཤངས་ལུགས་ཉེ་བརྒྱུད། གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟློང་རྒྱལ་པློ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཁའ་འགློ་མས་དངློས་སུ་ཞལ་

བསྟན་ཏེ་གསུངས་པའི་ཉེ་བརྒྱུད་རིམ་པ་གསུམ་བྱུང་བ་ནི། དང་པློ། གཙང་གི་རི་བློ་ཆེར་ནི་གུ་

མ་དངློས་སུ་བློན་ཏེ། ཆློས་དྲུག་དང༌། ཕག་ཆེན། ལམ་ཁེར། འཆི་མེད། བ་མ་མགློན་པློ་དབེར་
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མེད་རྣམས་ཀི་གདམས་ངག་གི་ཁིད་གནང༌། གཉིས་པ། མདློ་སྨད་སིན་རློང་ཤུག་སློང་གི་ར་

བར་གློང་གསལ་ཆློས་དྲུག་སློགས་སློ་སློའི་དབང་ཐློབ། གསུམ་པ། མཁའ་སྤློད་ཀི་གདམས་པ་

ཡི་གེ་མེད་པའི་བརྡ་ཐབས་སུ་བྱུང་བ་བཅས་བཀའ་བབས་ས་ཕི་བར་གསུམ་དུ་བྱུང་བ་དེ་དག་

གྲུབ་ཆེན་ཐང་རྒྱལ་གི་སློབ་མ་མང་མཁར་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་སློགས་ལས་སློ་སློར་བརྒྱུད་དེ་

ད་ལའི་བར་བཀའ་བརྒྱུད་ཟམ་མ་ཆད་པར་བཞུགས་ཡློད་པ་རྣམས་སློ།། 

ཤངས་ལུགས་རིང་བརྒྱུད། མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པློ་རྣལ་འབློར་གི་སློབ་མ་ས་བུ་ལྔ་དང་ཕི་བུ་གཅིག་

ཅེས་པ་ནི། དྲི་མེད་ཤེས་རབ་ཀི་སློང་པློ་རྨེའུ་སྟློན་པ། ཕན་སེམས་ཡལ་ག་གཡློར་པློ་རྒྱ་མློ་ཆེ། 

སྙིང་རེའི་ལློ་འདབ་རྔུལ་སྟློན་རིན་དབང༌། བམས་པའི་མེ་ཏློག་ལ་སྟློད་དཀློན་མཆློག་མཁར། 

འློད་གསལ་སྙིང་པློ་ཞང་སློམ་ཆློས་སེང་བཅས་ལྔ་དང༌། ཕི་བུ་གཅིག་ནི། སྒྱུ་ལུས་རྨི་ལམ་གི་

འབས་བུ་སྨིན་པ་རྨློག་ལྕློགས་པ་རིན་ཆེན་བརློན་འགྲུས་བཅས་དྲུག་ལ་ཟེར། གཞན་ཡང་གྲུབ་

ཆེན་ཁྱུང་པློའི་གདམས་ངག་གིས་སྨིན་ཅིང་གློལ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཁི་ཚོ་བཅློ་བརྒྱད་བྱུང་བར་

གགས་པ་ནི་མང་ཚིག་ཙམ་ལ་དགློངས་ནས་གསུངས་པར་ངེས། གྲུབ་ཆེན་ཁྱུང་པློའི་གདམས་

ངག་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་རྡློ་རེ་འཆང་གི་གསང་ཚིག་ཆིག་བརྒྱུད་ཀི་བཀའ་ནི་རྨློག་ལྕློགས་

པ་ཁློ་ན་ལ་བབས། དེ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དབློན་སྟློན་སྐྱེར་སང་པ། སངས་རྒྱས་གཉན་སྟློན། 

འགློ་མགློན་སྟློན་པའི་བར་དུ་ཆིག་བརྒྱུད་དུ་བྱུང༌། དེ་ནས་རིན་ཆེན་བདུན་པར་གགས་པ་འགློ་

མགློན་ཆློས་རེ་སྟློན་པས་རྡློ་རེ་འཆང་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀི་མཁའ་འགློ་མས་ལུང་བསྟན་པ་ལར་

ཆིག་བརྒྱུད་རྡློ་རེའི་རྒྱ་བཀྲློལ་ཏེ་སྐལ་ལན་སློབ་མའི་ཚོགས་ལ་གདམས་ངག་སེལ་བས་མཁས་

གྲུབ་མང་པློ་བྱུང་བའི་ནང་ནས། མཁས་གྲུབ་རྣམ་གསུམ་དུ་གགས་པ། གཙང་མ་ཤངས་སྟློན་

དང༌། བསམ་ལིང་པ་གཞློན་ནུ་གྲུབ། གནས་རིང་པ་ཨ་ཡི་སེང་གེ་དངགསུམ་གིས་བརྒྱུད་པའི་

རང་བཟུང་ཞིང་གདམས་ངག་རྣམས་ཡི་གེར་བཀློད། དེ་དག་གི་ཆློས་བརྒྱུད་དང་སློབ་བརྒྱུད་

སེལ་བ་ལ་མཁས་གྲུབ་རྣམ་གསུམ་གི་བརྒྱུད་པར་སློ་སློའི་ཕིན་ལས་འཕེལ་བ་དང་། གཞན་

ཡང་ཆློས་རེ་སྟློན་པའི་དངློས་སློབ་གསེར་གིང་པ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བ་ལས་གེས་པ་དང་། ལ་

སྟློད་གནས་རིང་གི་ཨ་སེང་གི་གདུང་རབས་ལ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སྤྲུལ་པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན་པའི་གདུང་རབས་ཀི་ཐློག་མར་གགས་པ་ལ་སྟློད་དཀློན་མཆློག་མཁར་

གི་གདན་ས་པ་དང༌། སློབ་བརྒྱུད་ལས་གེས་ཏེ་ཕིན་ལས་འཕེལ་བ་རྣམས་སློ།། 

ཤངས་ལུགས་ལམ་ཁེར་སྐློར་གསུམ། ༡ སྣང་བ་ལམ་ཁེར། ཅིར་སྣང་ཐམས་ཅད་དཔལ་ལན་བ་མའི་

གསང་བ་གསུམ་གི་རློལ་པར་བལ་བ། ༢ གགས་པ་ལམ་ཁེར། གཟུགས་སྣང་དང་སྒ་གགས་

ཐམས་ཅད་ཡི་དམ་ལྷའི་སྐུ། སྣང་སྟློང་འཇའ་གཟུགས་དང་གཞློམ་མེད་རང་བྱུང་སགས་ཀི་སྒ་

གདངས། ༣ རིག་པ་ལམ་ཁེར། སྣང་བ་སེམས། སེམས་སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་དུ་ཤེས་པས་ཉིན་མཚན་

གི་རྣལ་འབློར་ལ་བསབ་ཅིང་། ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཐབས། ཐག་ཆློད་གསུམ་དང་ཟུང་འཇུག་

ལ་བརེན་པའི་མློས་གུས། འབལ་མེད་ཀི་གནད་དྲུག་དང་ལན་པའི་དག་སྣང་། ཚོགས་དྲུག་གི་

འཆར་སློ་བདེན་མེད་གསལ་སྟློང་འཛིན་བལ་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརློན་པ་སྟེ། ① དེ་ལར་ན་བ་

མ་ལ་བརེན་ནས་མློས་གུས། དེ་ལས་བཀའ་དྲིན། དེ་ལས་ཚོགས་གསློག དེ་ལས་སྐུ་གསུམ་

རང་ཤར། ② ཡི་དམ་ལ་བརེན་ནས་དྭགས་སྣང་། དེ་ལས་ཚོགས་གསློག དེ་ལས་ལྷ་སྐུ་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་པློ་རང་ཤར། ③ སྣང་བ་རང་སེམས་ལས་སྒྱུ་མ། དེ་ལས་རྨི་ལམ། དེ་ལས་འློད་གསལ་

རང་ཤར་དུ་འབྱུང་ཞིང་། གསུམ་ཀས་ལློ་ཟླ་ཙམ་ལ་གསལ་སྟློང་བདེ་ཆེན་སྐུ་གསུམ་རང་མངློན་

དུ་འགྱུར་བ་ནི་འཕྱུག་མེད་ལམ་ཁེར་རྣམ་གསུམ་ཞེས་སློ།

ཤངས་ལུགས་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བརྒྱུད། ཤངས་ཆློས་ཀི་གདམས་ངག་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བརྒྱུད་ཞེས་པའི་དློན་གང་

ཞེ་ན། ཉེ་རིང་ཉེར་ལྔ་གྲུབ་པའི་དཔའ་བློས་གསན། ཞེས་པ་ཉེ་བརྒྱུད་མཁའ་འགློ་ནི་གུ་མའི་ཞལ་

དངློས་སུ་བསྟན་ཏེ་གདམས་ངག་ཁད་པ་ཅན་ལན་གཉིས་བསྩལ་བ་དང༌། རིང་བརྒྱུད་འཇག་

བསམ་གཉིས་དང༌། ཐང་རྒྱལ་སློགས་ལས་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་གངས་ཉེར་བཞི་བཅས་བསློམས་

པས་བརྒྱུད་སློལ་ཉེར་ལྔ་དེ། འཇམ་མགློན་གྲུབ་པའི་དབང་པླཽ་དཔལ་ལན་ཀུན་དགའ་གློལ་

མཆློག་གིས་གསན་པ་དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བརྒྱུད་ཅེས་ཟེར། དེ་ལར་རིང་བརྒྱུད་འཇག་བསམ་

གཉིས་ལས་བརྒྱུད་པའི་གདམས་ངག་དང༌། ཉེ་བརྒྱུད་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟློང་རྒྱལ་པློ་ལས་བརྒྱུད་

པ། ངློ་མཚར་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བརྒྱུད་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཁའ་འགློ་མས་དཔལ་ལན་ཀུན་དགའ་གློལ་མཆློག་

ལ་ཞལ་དངློས་སུ་བསྟན་ནས་བསྩལ་བའི་གདམས་ངག་གི་བཀའ་སློལ་དེ་དག གསང་བདག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

སྒློལ་བའི་མགློན་པློ་སྟེ་རེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ན་ཐཱའི་འཆད་སློལ་ནི། ར་བ་ཤངས་པའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀི་

གསེར་ཆློས་གཙང་མ་ལ། གདམས་ངག་རྣློ་སློ་ཉེ་བརྒྱུད་མཁའ་འགློའི་ཁ་རླངས་ཀིས་ཟུར་

བརྒྱན་ཏེ་ཉམས་སུ་བཞེས་པའི་བཀའ་སློལ་ཁད་པར་ཅན་འདི་བྱུང་ངློ༌། 

ཤད། ① བློད་ཡིག་གི་མིང་དང་། ཚིག་བརློད་པའི་མཚམས་བི་རྒྱུའི་ཤད་རིས། ཕུར་ཤད། ཉིས་

ཤད། བཞི་ཤད། སྦྲུལ་ཤད། རིན་ཆེན་སྤུངས་ཤད། འཕུལ་ཤད། ② བལ་ལམ་སྐྲ་སློགས་

གསེད་པའི་ཡློ་བད་ཅིག བལ་ཤད། ལྕགས་ཤད། ③ ལློ་གསུམ་ལློན་པའི་འབི་གཡག་དང་། བ་

གང་། མཛོ་དང་མཛོ་མློ། སིག་པ་རྭ་ཙ་གཡག་ཤད་ཙམ་ཞིག 

ཤད་ཀི་རྒྱ། ཚིག་རང་མི་འཁྲུལ་བར་བེད་པའི་རགས། “ ། ”འདི་ལ་བུ། 

ཤད་ཐིག ར་སའི་ས་རུ་དང་རུ་གཉིས་ཀི་མདུན་ཕློགས་བཞི་ན་ཅ་ལག་འདློགས་སའི་ཐིག་གུ་ཡློད་

པ་དེའི་མིང་ཡིན། ཚོ་རེ་ལ་ཐིག་གུ་བཞི་རེའམ་དྲུག་རེ་ཙམ་ཡློད། 

ཤད་བདུན། ༡.ཆིག་ཤད། ༢ ཉིས་ཤད། ༣ བཞི་ཤད། ༤ སྦྲུལ་ཤད། ༥ ཚེག་ཤད། ༦ རིན་ཆེན་

སྤུངས་ཤད། ༧ གཏེར་ཚེག་བཅས་བདུན་ནློ།། དབུ་ཅན་གི་ཤད་དབིབས་ཕུར་བ་འདྲ་བ་ཡློད་

པས་ཕུར་ཤད་ཟེར། 

ཤད་པ། བཤད་པ། ཤློད། གསེད་པའམ། འཕྲུག་པ། སྣུམ་བུའི་སྤུ་ཤད་པ། སྐྲ་བཤད་པ། རའི་རྔློག་

བཤད་པ། བལ་ཤད་པ། ཤད་མ་དགློས་ཇློ་བློའི་དབུ་སྐྲ། ཕིས་མ་དགློས་དངུལ་དཀར་མེ་ལློང་། 

ཤད་པློ། [སྐྱེ་རྒུ]ལློ་གསུམ་པའི་ནློར། ཕློ་ལ་ཤད་པློ་དང་མློ་ལ་ཤད་མློ་ཟེར། 

ཤད་སྦངས། ① ཤད་ཀིས་སྦངས་པ་སྟེ། རང་ནུས་ཀིས་མི་ཐུབ་པའི་ལས་དང་ཕད་ན་བར་མ་དློར་

མི་འཇློག་པར་དེའི་ནས་ཚུལ་ཚིག་འཇམ་གི་སློ་ནས་དྲང་པློར་བརྡ་སྤློད་པ། ཤད་སྦངས་མི་ལེན་

པ། ཤད་སྦངས་མི་བེད་པ། ཤད་སྦངས་དང་དུ་ལེན་པ། ② གཞན་སྤློད་ངན་ལས་བཟླློག་ཕིར་

ངག་འཇམ་གིས་སློབ་གསློ་གཏློང་བ། ③ རང་ཉེས་མི་གསང་བར་ཁས་ལེན་པ། 

ཤད་མ། སྣུམ་བུ་ལེགས་པའི་གས་ཤིག 

ཤད་མློ། འབི་དང་མཛོ་མློ་བ་མློ་ལློ་གསུམ་ལློན་པ། 

ཤད་མཚམས། ཚགི་ཤད་དང་ཉསི་ཤད་སློགས་ཡ་ིགའེ་ིགཅློད་མཚམས་ཀ་ིཤད་གར་ཡློད་ཀ་ིབར་མཚམས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤད་བཟང་པློ། ལུག་ལྤགས་སློགས་མཐུག་ཅིང་མཉེན་པའི་རིགས། 

ཤད་འློག སྣམ་བུ་ཤད་མ་ལས་སྤུས་ཀ་ཅུང་ཞན་པ་ཞིག 

ཤད་ཡར། ཡ་ར་སྟེ། ལློ་གཅིག་ཏུ་སློན་པའི་བེའུ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་stripe ཟེར། 

ཤད་རེ། ཟློག་དང་བ་གང་སློགས་ལློ་གསུམ་ལློན་ནས་དྲུས་འགློ་བ་ལ་ཟེར། རྩྭ་ཆུ་བཟང་སའི་ས་ཆ་

མ་གཏློགས་ཤད་རེ་འགློ་བ་ཉུང་། 

ཤད་ལེ། དབིབས་ཡ་ཡློ་མེད་པའམ་ཐློགས་གཏུས་མེད་པ་སྟེ། དྲང་ཤད་ལེ་སློང་། ལམ་དྲང་ཤད་ལེ་

བཏློད། སྨྱུག་མ་དྲང་ཤད་ལེ་སྐྱེས། 

ཤད་ཤད། ① ར་ཤད་ཤད་རྒྱུག་པ། ② འཛིངས་བཀྲློལ་པ། པགས་སྤུ་ལ་ཤད་ཤད་རྒྱབ་པ། 

ཤན། ① གྲུ་ཤན་ལ་བསད་ནས་ཆུའི་ཕ་རློལ་ཏུ་བརྒལ་བ། ② ལྷད་དམ་འདྲེས་མ། ཤན་གློས་པ། 

བཟང་པློ་ལ་ངན་པའི་ཤན་ཞུགས་པ། མི་ངན་པའི་ཤན་ཤློར་བ། ③ དབེ་བ། དག་གཉེན་གི་ཤན་

འབེད་པ། བདེན་རྫུན་གི་ཤན་ཕེ་བ། ④ ཆིངས། ལྕགས་ཤན། སྨྱུག་ཤན། ཤིང་ཟློམ་ས་ཤན་

མ། ཇ་མདློང་རག་ཤན་མ། ⑤ གངས་གཟིག་གམ། གསའ། 

ཤན་ཁ། གྲུ་ཁ། 

ཤན་གི་རྣམ་བཞག་བཞི། ཤན། རེས་ཞུགས། རྒྱུན་འབེལ། ཤུགས་སློ།། 

ཤན་གི བཤན་པའི་གི 

ཤན་གིབ། བཤན་པ་ལས་བྱུང་བའི་ནད་ཀི་རིགས་ཤིག 

ཤན་ག། གྲུ་ག། 

ཤན་ཆ། དངློས་པློ་ཞིག་གིས་དངློས་པློ་གཞན་ཞིག་ཕི་ནས་གང་འཚམས་ཞིག་གཡློག་པའི་དློན། ཕློ་

རུ་དངུལ་ཤན་དང་། སློག་ཤློ་རས་ཤན་ལ་བུའློ།། 

ཤན་མཆུ། ཁུད་མཆུ་ཡང་ཟེར། མེ་ལ་ཕུ་རྒྱབ་བེད་སྦུད་པའི་རླུང་འགློ་སའི་ལྕགས་སྦུབས་ཀི་མཆུ། 

ལྕགས་སྦུབས་ཀི་མཆུ་ལ་ར་སགས་སྦུབས་བཤུ་བས་པའི་ཁུག་མ་སྦར་དགློས། 



  1775  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཤན་སྟློབས། དགེ་སློང་གི་ཡློ་བད་གང་རུང་ཞིག་བིན་གིས་མ་བརླབས་པར་ཞག་གངས་ཡློལ་བའི་

ཉེས་པས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཡློ་བད་དག་ལའང་ཤན་གི་ལྟུང་བ་ཤློར་བ། 

ཤན་བརྡེག ① བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཡློ་བད་ལ་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཡློ་བད་ཀི་ལྷད་ཞུགས་

པ། ② གཞན་གི་ཞློར་ལ་བརྡུང་བ་ལ་བུ། 

ཤན་པ། ① མ་ིདང་ཕྱུགས་ཀ་ིསློག་གཅློད་མཁན། ར་ིདྭགས་ཀིས་ཤན་པ་མཐློང་བཞིན་དུ་བློས། ② གྲུ་པ། 

ཤན་སྦར། སྐད་རིགས་དང་ཚིག་དློན་སློགས་ཉིས་སྦྲགས་སུམ་སྦྲགས་བེད་པ། རྒྱ་བློད་སྐད་གཉིས་

ཤན་སྦར། སྐད་ལྔ་ཤན་སྦར་གསལ་བའི་མེ་ལློང་། 

ཤན་འབེད། དབེ་བ་འབེད་པ། ཤན་མ་ཕེད་པ། བ་བ་བཟང་ངན་གི་ཤན་འབེད་བེད་པ། དཀར་ནག་

དགེ་སིག་ལས་ཀི་ཤན་འབེད་པ། 

ཤན་འབེད་པ། འཁྲུན་ཐག་གཅློད་པའམ་དབེ་མཚམས་འབེད་པ། 

ཤན་དམར། ཆློས་སྐྱློང་ཤན་པ་དམར་པློའམ་ལྕམ་སིང་། 

ཤན་ར། རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གློང་ཁེར་ལྷ་སའི་ནུབ་བང་ངློས་སུ་ཡློད། སར་གི་མིང་

ལ་ནག་ཚང་ཞེས་ཟེར། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་ཇ་སྦློར་དེའུ་བུར་ཡློད། 

ཤན་ཞུགས། ① མི་མཐུན་པའི་རིགས་མཉམ་དུ་འདྲེས་པ་སྟེ་ལྷད་ཞུགས་པའམ། སྐྱློན་ཞུགས་པ། 

གསེར་ལ་ར་གན་གི་ཤན་ཞུགས་པ། གཞུང་དློན་ར་གན་གི་ཤན་ཞུགས་པ། གཞུང་དློན་ལ་

སེར་དློན་གི་ཤན་ཞུགས་པ། ② རིགས་འགེ་ཤློར་བ། ③ དགེ་སློང་གི་ཡློ་བད་ལ་ཉེས་པའི་

གཡའ་ཞུགས་པ། 

ཤན་ཤློར། ཤན་ཞུགས་དང་དློན་གཅིག 

ཤན་ཤློར་བ། སྐྱློན་ལྷད་ཤློར་བ། 

ཤན་གསུམ། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་སང་ལྟུང་སྐྱེད་བེད་ཀི་ཤན་གསུམ་སྟེ། རས་ཀི་ཤན་དང་། 

ཞག་གི་ཤན་དང་། ལྟུང་བའི་ཤན་ཏེ་གསུམ་མློ། 

ཤན་བསེ་བ། གསེབ་ཏུ་བསེ་བ། 

ཤན་པུ་རི། བལ་ཡུལ་དུ་ཡློད་པའི་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གནས་ཤིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤནི་པ་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན། ཆློས་སེ་ཆེན་པློ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་ཁི་ཐློག་བདུན་པ་འདི་ཉིད་རབ་

བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༨༧ལློར་མངའ་རིས་སྟློད་དུ་ཡབ་རིག་འཛིན་ཞི་བ་བཟང་པློ་

དང་། ཡུམ་བིན་ཟ་ལམ་སྒློན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་བལམས། དགུང་ལློ་གཉིས་ཙམ་ནས་སྐུ་སྐྱེ་ས་

མའི་གསུང་མང་མཛད། དེ་ནས་བཀྲས་ལྷུན་དགློན་དུ་ཆློས་ཞུགས་མཛད། དགུང་ལློ་བཅུ་

གཅིག་པ་ལ་མཁས་གྲུབ་དམ་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་བཟང་གི་དྲུང་དུ་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་

བཞེས། མཚན་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་དུ་གསློལ། དགུང་གངས་བཅུ་གཉིས་ནས་ཚད་མ་རྣམ་

འགེལ་གི་གཞུང་ཐུགས་འཛིན་མཛད། མཁས་མང་དབུས་སུ་བགློ་གེང་གནང་སྐབས་རྣམ་

དཔྱློད་ཡངས་པས་ཀུན་གིས་བསགས་བརློད་མཛད། དེ་ནས་གཙང་དུ་ཕེབས་ལམ་ནས་ཆློས་

རེ་ཤཱཀ་མཆློག་ལན་དང་མཇལ་བས་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་གི་སྐུ་ཡློན་ལ་བསགས་པ་ཚད་མེད་

མཛད། དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔ་པ་ལ་བཀྲས་ལྷུན་དུ་ཕེབས་ཏེ་པཎ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རེ་མློས་མཁན་པློ་

དང་། དགེ་རུ་རབ་འབམས་པས་སློབ་དཔློན། མཁན་མཆློག་ཤཏྣི་པས་དུས་གློ་བར་མཛད་དེ་

དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་མནློས། དེ་ནས་བཟུང་རེ་འདི་ལ་ཤནི་པ་ཞེས་མཚན་ཐློགས། པཎ་ཆེན་

ཡེ་ཤེས་རེ་མློ་ལས་བཀའ་གདམས་གེགས་བམ་ཆ་ལག་ཡློངས་རློགས་དང་། དཀའ་ཆེན་བཞི། 

དབུ་མ་ར་འཇུག་གི་ཊཱིཀ་རྣམས་གསན། དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་པར་པཎ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རེ་མློའི་བཀའ་

བཞིན་རྒྱལ་མཆློག་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་གདན་འདྲེན་དུ་དབུས་སུ་ཕེབས། དགུང་གངས་སློ་

གཅིག་པར་རྒྱལ་དབང་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། ལློ་དེ་ནས་བཟུང་དཀིལ་

ཁང་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པློ་ལློ་ཉེར་གཅིག་མཛད། དེ་ནས་བཀྲས་ལྷུན་གདན་སའི་ཁི་པ་བདུན་

པའི་མཛད་འཁུར་ལློ་མང་བཞེས། ཁི་ཟུར་ལ་ཕེབས་རེས་མངའ་རིས་ཕློགས་སུ་བློན་ནས་མཐློ་

ལིང་གི་ཁི་ལ་ཕེབས་ཏེ་སྐལ་ལན་གི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་ཟབ་ཆློས་ཀི་ཆར་ཕབ། གུ་གེ་བཀྲ་

ཤིས་ལྷུན་པློ་ཕག་བཏབ། གསུང་རློམ། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་དུ་ཕིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་

བཅློས་མངློན་པར་རློགས་པའི་རྒྱན་འགེལ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་བཤད་སྙིང་པློའི་རྒྱན་གི་

དགློངས་དློན་གསལ་བར་བེད་པའི་མེ་ལློང་ ལས་སྐབས་གཉིས་པའི་སྤི་དློན། དབུ་ཕར་རྣམ་

འགེལ་གི་དགློངས་འགེལ་སློགས་ལེགས་བཤད་མང་དུ་མཛད། མཐར་དགུང་གངས་ག་གཅིག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༥༦༧ལློར་དགློངས་པ་གཞན་དློན་དུ་གཤེགས། 

ཤཱནརཀྵ�ཏ། [ལེགས]ཞི་བ་འཚོ། 

ཤབ། ཡུལ་མིང་ཞིག ཡར་ཀླུངས་གཙང་པློའི་ཡན་ལག་ཤབ་ཆུའི་ཆུ་རྒྱུད་ཀི་སྤི་མིང་ཡིན་ཞིང་། 

དེའི་ཁློངས་སུ་དེང་སང་ས་སྐྱ་རློང་ཁློངས་ཀི་དགེ་ལིང་དང་། རེ་གསུམ་སློགས་གཏློགས། 

ཤབ་རྒྱུག རྔམ་སྟབས་ཀིས་རྒྱུག་པ། སྤང་ཀི་ལློགས་པས་ལུག་ཁྱུའི་ཁློད་དུ་ཤབ་རྒྱུག་བེད་པ། 

ཤབ་པ། ཤབས་པ། ཤབ་པ། ཤློབས་ནང་ནས་ཕིར་འདློན་པའམ་འཐེན་པ། ཤུབས་ནས་གི་ཤབ་པ། 

ཤབ་བེ་ཤློབ་བེ། རྫུན་གཏམ། སྐད་ཆ་ཤབ་བེ་ཤློབ་བེ་ཤློད་པ། 

ཤབ་གཟན། ལློ་བཞིའི་ལློན་པའི་ལུག་ལ་ཤབ་གཟན། 

ཤབ་ཤུབ། ཤབ་བི་ཤུབ་བིའི་བསྡུས་ཚིག 

ཤབ་ཤློབ། ཤབ་བེ་ཤློབ་བེའི་བསྡུས་ཚིག 

ཤབས་པ། ཤབ་པའི་འདས་པ། 

ཤབ་སྨད་ལློ་ཙཱ་བ་ཐུགས་རེ་དཔལ། ལློ་ཙཱ་བ་ནམ་མཁའ་བཟང་པློ་དང་ལློ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་དཔལ་

གཉིས་ཀི་ཐུགས་སས་དམ་པ་འདི་ཉིད་རིག་གནས་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་གྱུར་པས་ཙནྡྲ་པའི་

འགེལ་པ་དྷརྨ་དཱ་ས་རློགས་པར་བསྒྱུར། ཀ་ཙན་གཉིས་ལ་འགེལ་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་མཐའ་

ཆློད་པ་བཞུགས། ཚོགས་ཆེན་པློ་རེ་མཛད་ཅིང་། ཐ་སྙད་རིག་གནས་ཀི་བཤད་རྒྱུན་རྒྱས་པར་

སེལ་བ་ལས་སློབ་མ་ཡང་གཙང་དུ་ཆློས་འཁློར་སང་པ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན། ཞ་ལུ་པ་གཞུང་

བརྒྱ་སྨ་བ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ། གནས་བརན་ལེགས་པ་རྒྱལ་པློ། སྣར་ཐང་ལློ་ཙཱ་བ་སངྒཤྲི། བློ་

དློང་ཤེས་རབ་བཟང་པློ། ཆློས་འཁློར་ལློ་ཙཱ་བ་མཉྫུ་ཤྲི། དབུས་སུ་རློང་སྟློན་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པ། རེ་བམས་པ་གིང་པ་ལ་སློགས་པའི་མཁས་གྲུབ་དམ་པ་མང་དུ་བློན། ཐ་སྙད་རིག་པ་རྒྱས་

པར་མཛད་སྤི་སྤློད་སྒིག་བཀློད་ལ་ཕག་རེས་ཤིན་ཏུ་ཆེའློ།། འཁྲུངས་འདས་སློགས་མཛད་རྣམ་

ཞིབ་པར་མ་རེད། 

ཤམ། ① གཤམ་དང་འདྲ། ② དར་གི་ཤམ་བུ་ཞེས་པ། 

ཤམ་ཁ། མཐའ་འམ་གཡང་གཟར་ལ་ཟེར། 



  1778  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤམ་ཁའི་གདུ་བུ། དུང་འཁློར་གི་ལག་གདུབ། དེ་སློན་བློད་དུ་བུ་མློ་ཚོས་ལག་པ་གཡས་པར་དུང་

འཁློར་གློན་པའི་སློལ་ཡློད་པ་དེ་ནི་བཀྲ་ཤིས་པ་དང་སྙན་གགས་ཆེ་བ། 

ཤམ་གློས། སྨད་གློས། 

ཤམ་སློན། ཤམ་ཐབས་སློན་པློ་ཅན་གི་བསྡུས་ཚིག

ཤམ་སློན་ཅན། བློན་གི་རིགས་ཤིག 

ཤམ་ཐབས། རབ་བྱུང་གི་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་བཅུ་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སིད་དུ་ཁྲུ་ལྔ་དང་

ཞེང་དུ་ཁྲུ་དློ་ཡློད་པ་མཐང་གློས་ཀི་ནང་དུ་གློན་རྒྱུའི་གློས་ཤིག 

ཤམ་ཐབས་ཀི་གཟན། རབ་བྱུང་གི་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་བཅུ་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སིད་དུ་

ཁྲུ་ལྔ་དང་ཞེང་དུ་ཁྲུ་དློ་ཡློད་པ་མཚན་མློ་སྨད་དུ་གློན་རྒྱུའི་གློས་ཤིག 

ཤམ་ཐབས་སློན་པློ་ཅན། བློན་སྟློན་པཎི་ཏ་ཤམ་ཐབས་སློན་པློ། 

ཤམ་བུ། སློ་དང་སེ་ཁུང་གི་རྒྱན། དར་གི་ཤམ་བུ། ཁང་པའི་ཤམ་བུ། རྒྱལ་མཚན་གི་ཤམ་བུ། ཤམ་

བུ་བརྒྱབ་པ། 

ཤམ་བུ་སྐེད་རིས། ཁང་པའི་ནང་གི་གང་ངློས་ཀི་ཤམ་བུའི་རི་མློ་དང་། ཚོན་སྣ་སུམ་ལན་གི་སྐེད་རིས། 

ཤམ་བུ་བཏགས་པ། ① སློ་དང་སེ་ཁུང་ལ་ཤམ་བུ་བཀལ་བ། ② གཟུང་སགས་ཀི་ཁ་ཚར་རམ་ཁ་

སྣློན་བཏབ་པ། 

ཤམ་བ་ལ། [ལེགས]བདེ་འབྱུང་འཛིན་པ་ཡང་ཟེར་ཏེ། ཡུལ་གི་བཀློད་པ་དབིབས་ཟླུམ་པློའི་མཐར་

གངས་རིས་བསྐློར་བ། པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀི་དབིབས་ཅན། འདབ་རྣམས་ཀི་བར་ཆུ་བློས་ཆློད་

པའི་ཡུལ་ལློངས་ཤིག་སྟེ། དེར་དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་བསྟན་པ་དར་ནས་ད་ལའི་བར་ཡློད་

ཅིང་རིགས་ལན་རྒྱལ་རབས་རིམ་པས་བསྐྱངས་པའི་དག་ཞིང་ཞིག 

ཤམྦྷ་ལའི་རྒྱལ་པློ་རིགས་ལན་ཉེར་ལྔ། གློང་དུ་རིགས་ལན་ཉེར་ལྔ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

ཤམ་བ་ལའ་ིཆློས་རྒྱལ་རྣམ་བདུན། ཟླ་བཟང་དང་། ལྷ་དབང་། གཟ་ིབརིད་ཅན། ཟླ་བས་བིན། ལྷ་ཡ་ིདབང་

ཕྱུག སྣ་ཚོགས་གཟུགས། ལྷ་ཡི་དབང་ལན་ཏེ་བདུན། དེ་དག་གིས་དུས་འཁློར་ར་རྒྱུད་བསྟན། 

ཤམ་ཤམ། མར་འཕང་བའི་རྣམ་པ་སྟེ། ལྭ་བ་ཤམ་ཤམ་བས་ལ་བུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཤམ་སུལ། ཤམ་ཐབས་ལ་གཉེར་མ་བསྡུས་པའི་སུལ། 

ཤའི་རྒྱུས་པ། ཤའི་ནང་གི་ཆུ་རྒྱུས། 

ཤའི་སྤན། གཟུགས་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པའི་ཤེས་པའམ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་ནས་སྟློང་གསུམ་ཚུན་

ཆད་ཀི་དངློས་པློ་རྣམས་སློ་སློར་ངེས་པའི་ཡེ་ཤེས། 

ཤའི་ཕི། ཤ་སྐྱི། 

ཤའི་འཛེར་པ། ① ལུས་ཀི་ཤ་མཚན། ② ལུས་ལ་སྐྱེས་པའི་ཤ་མཛེར་མཁེགས་པློ། 

ཤའུ། རྨ་དྲག་པློ་འློག་ནས་སྐྱེ་བའི་ཤ་གསར་པ། ཤའུ་སྐྱེས་པ། རྨ་ཁའི་ཤའུ། རྨ་ཁའི་ཤའུ། རྨ་

ཤའུ་སློས་པ། 

ཤའུ་རྣམ་གསུམ། ཀད་པའི་ཉེའུ་ཞེས་རྒྱ་དར་འློག་ཏུ་དབིབས་བི་བའི་ནུ་མ་ལ་བུ་དེ་དང་། རུས་

པའི་སེའུ་ཞེས་ལྷ་བའི་ནང་དུ་དབིབས་ཡུངས་ཀར་འཐློར་བ་ལ་བུ། ཤ་ཡི་ཤའུ་ཞེས་ཤ་ཡི་

དབུས་སམ་སྟེང་དུ་མདློག་དམར་ཞིང་གསལ་ལ་དབིབས་འབྲུམ་པ་ལ་བུ་བཅས་གསུམ་གི་

བསྡུས་མིང་། 

ཤའུ་གཞུག་ལག་ཁང་། བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་མ་གསལ། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མཚོ་སྣ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤར། ① ཉི་མ་ཤར་བའི་ཕློགས། ཤར་ལྷློ་ནུབ་བང་། བང་ཤར། ཤར་སྟློད། ཤར་སྨད། ཤར་རླུང་། 

ཤར་ཁི་གདུགས་ཉི་མའི་འགིམ་ལམ་ལ། འབུ་མེ་ཁེར་འློད་ཀིས་ངློམ་ངློམ་བེད། ② ཐད་རྒྱུག 

ཤར་གིས་འགློ་བ། འཁློར་ལློ་ཤར་གཏློང་། ཐློགས་རྡུགས་མེད་པར་ཤར་ཤར་ཡློང་བ། ལམ་

ཐློག་ནས་ཤར་སྐྱློད་བེད་པ། ཤར་གིས་ལྷགས། 

ཤར་ཀློང་ཡུལ་བེས་སྣ། ལྷློ་ཁའི་ཁ་འབྲུག་ནས་རིས་པའི་ཤར་ཕློགས་ཀློང་པློའི་ཡུལ་ཏེ་ཡར་ཀླུང་

གཙང་པློའི་ཆུ་དང་ཉང་ཆུ་གཉིས་འདྲེས་ནས་གཤློང་སར་འབབ་པའི་ལུང་པ་ཀློང་ཀློང་དུ་

ཆགས་པ་དང་། བེས་སྣའམ་སྤེ་སྣ་ཞེས་དེར་གནས་པའི་མི་རྣམས་ཀི་སྣ་ཡི་དབིབས་སྤེའུ་དང་

འདྲ་བར་ཅུང་ལེབ་ཙམ་ཡློད་པའི་དློན་ཡིན། 

ཤར་སྐར་བདུན། སྨིན་དྲུག་དང་། སྣར་མ། མགློ་ལག ནབས་སློ།། རྒྱལ་སྐག་བཅས་བདུན་ནློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤར་སྐལ་ལན་རྒྱ་མཚོ། མདློ་སྨད་རེབ་གློང་གསེར་ལློངས་ཞེས་བ་བའི་ཡུལ་དབུས་རྒྱལ་ཐང་དུ་

རློང་པློའི་མཁར་ཡབ་འབུམ་རྒྱལ་དང་ཡུམ་ནང་ཡུ་སྙིང་མློ་དཔལ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་

བཅུ་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༦༠༧ལློར་སྐུ་བལམས། གྲུབ་ཆེན་ཆློས་པ་རིན་པློ་ཆེ་ལས་ཀློག་

བསབས། དགུང་ལློ་དྲུག་པ་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༦ ༡༢ ལློར་ཆློས་པ་རིན་པློ་ཆེ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་

རྒྱལ་མཚན་གི་སྤན་སར་དགེ་བསྙེན་དང་། དགུང་ལློ་བཅུ་པ་ལ་གྲུབ་ཆེན་ལས་རབ་བྱུང་སྟེ་

མཚན་སྐལ་ལན་ཚོགས་གཉིས་སུ་གསློལ། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་ཕེབས་པ་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་

༡༦༡༧ལློར་ཡབ་སས་མཉམ་དུ་དབུས་སུ་ཕེབས། དགའ་ལན་དགློན་དུ་སྟག་ལུང་བག་པ་དང་

མཇལ་ཅིང་དགེ་ཚུལ་བསྒྲུབས། མཚན་སྐལ་ལན་རྒྱ་མཚོར་གསློལ། ལློ་དེའི་དགུན་ཆློས་སུ་

གདན་སའི་བང་རེ་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆློས་ཞུགས་མཛད། རེ་ཚུལ་ཁིམས་ཆློས་འཕེལ་དང་། རེ་བློ་གློས་

རྒྱ་མཚོ། གཙང་པ་དཀའ་ཆེན་བློ་གློས་རྣམ་རྒྱལ། རྒྱལ་རློང་བ་མཁས་གྲུབ་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་

བཅས་བ་མར་བསྟེན་ནས་དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་བར་བསྡུས་གྲྭ། དབུ་ཕར། མཛོད། འདུལ་བ། རྣམ་

འགེལ་ཟུར་བཀློལ་དང་བཅས་པ་གསན་སྦློང་མཛད། མཐར་དགུང་ལློ་དློན་གཅིག་ལ་ཕེབས་

པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༦༧༧ལློར་ཞི་བར་གཤེགས། 

ཤར་གངས་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་དཔལ་འབར་རློང་ཁློངས་ཨློ་རྒྱན་ར་མདའ་དང་

རྔློད་གློའི་སྐེད་བར་དུ་ཡློད། 

ཤར་གི་ཐིག་ལེ། [མངློན]ཟླ་བ། 

ཤར་གི་ཕློགས་སྐྱློང་། [མངློན]ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་དང་། ཉེ་དབང་། 

ཤར་གི་རི་བློ་ལ་གནས་པའི་སེ། ཕལ་ཆེན་སེ་པ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག 

ཤར་རྒྱག ཐད་ཀའམ་དྲང་པློ། རང་ཡུལ་དུ་ཤར་རྒྱག་སློང་། ཤར་རྒྱག་ཏུ་གཞུང་ལམ་བངས་ནས་

ལྷ་སར་སློང་ལ་བུ།

ཤར་རྒྱབ་པ། ལྷན་པའམ་བར་འཚང་སློགས་འཛིན་བེད་ཀི་ཚེམ་བུ་རྒྱབ་པ། 

ཤར་རྒྱལ་པློ་ཐློག་ཐི་མུར། ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་མི་རབས་བཅུ་པ། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་

འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༣༢༨ལློ་ནས་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལྕགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༣༣༡ལློ་བར་ལློ་ངློ་ལྔ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

རིང་སིད་དབང་བཟུང་། 

ཤར་སློམ། དམིགས་རིམ་ཡིད་ལ་ཤར་ཙམ་ཤར་ཙམ་བས་ནས་མགློགས་པློར་སློམ་པ། 

ཤར་དགའ་དགློན། ཤར་དགའ་བ་གིང་གི་དགློན་པ་དང་ལྷ་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་

གཉིས་པ་ཙམ་ལ་རིས་པ་ཀླུ་སྐྱབས་ནས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་བ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆུ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤར་དགློན། བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བཤེས་ཤ་ར་བ་ཡློན་ཏན་གགས་ཀིས་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་

བཅུ་གཉིས་པའི་སྟློད་ཙམ་ན་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་གདམས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་ལྷ་ས་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤར་ཆུ། འབབ་ཆུ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་དཔལ་འབར་རློང་ཁློངས་རྔློད་གློའི་སྐེད་ཁུལ་དུ་

ཡློད། དེ་སློ་ཁློག་ལ་སེབས་སྐབས་ཡིད་འློང་གཙང་པློ་ཞེས་ཟེར། 

ཤར་ཆནེ་ལྕློག པློ་ཏ་ལའ་ིཕློ་བང་དཀར་པློའ་ིཤར་ཕློགས་ཀ་ིཟུར་དུ་ཡློད་པའ་ིཐློག་བརགེས་ཅན་ག་ིཁང་ཆནེ། 

ཤར་འཇམ་ནེ་བཀྲ། གཙང་ཁུལ་སད་ཀི་དུར་པ་སྣ་ནས་རིས་པའི་ཤར་ཕློགས་ཀི་ས་ཁུལ་ཞིག་གི་མིང་། 

ཤར་གཉེ་ཡུལ་བུམ་ནག བར་ཁམས་རྒྱ་ཤློད་སྟག་པ་ཚལ་ནས་རིས་པའི་ཤར་ཕློགས་གཉེ་ཡུལ་

ཟེར་བ་ཁམས་ས་ཁུལ་གི་ས་ཆ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

ཤར་སྟློད། ཤར་ཕློགས་སྟློད་སྨད་དུ་ཕེ་བའི་སྟློད་ཆ། 

ཤར་དུ་ས་ཡི་ཁ་གནློན། བློད་ཀི་ཤར་ཕློགས་ས་ཁུལ་དུ་ས་གཡློས་ཀི་གནློད་འཚེ་མང་བས་དེ་ནློན་

པའི་ཆེད་དུ་ཀ་ཆུ་དང་། ཀམ་ཆུ། གིང་ཆུ་བཅས་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་གསུམ་བཞེངས་པ། 

ཤར་ན་བ་ལམ་གྲུམ་པ་རི། ལྷ་སའི་ཤར་ཕློགས་ཀི་བ་ལམ་ནི་བདེ་ཆེན་གསང་སགས་མཁར་གི་

དགློན་པ་ཡློད་ས་དེ་ཡིན་པར་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའིབཻཌཱུརྱ་སེར་པློ་ལས་

གསལ་ཞིང་། གྲུམ་པ་རི་ནི་བདེ་ཆེན་དགློན་པ་ཆགས་སའི་རྒྱབ་རི་དེ་ཡིན་ངེས་སྙམ། 

ཤར་ནུབ་རི་ལ་གནས་པའི་སེ། ཕལ་ཆེན་སེ་པ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག 

ཤར་པ། ① ཤར་ཕློགས་པ། ② བློད་ཀི་མནའ་རབས་རིགས་རྒྱུད་ཅིག་གི་ཚོ་པའི་མིང་། ③ ས་སྐྱའི་བ་

བང་ཤར་ནུབ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཤར་པ། ④ རློང་ཤར་པ་ཞེས་བལ་བློད་ས་མཚམས་ཀི་ཡུལ་ཞིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤར་པ་འཇམ་དབངས་བཞི་ཐློག་པ། ཤར་པ་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཀི་སས་དང་། འགློ་མགློན་

འཕགས་པའི་དངློས་སློབ་འཇམ་དབངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་། རབ་བྱུང་

ལྔ་པའི་མེ་ཕག་ལློ་ལ་དྷརྨ་པཱ་ལརཀྵ�ཏ་འདས་པའི་ཤུལ་དུ་ས་སྐྱའི་གདན་ས་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་

བཟུང་། ཆུ་ཡློས་ལློ་ནས་ཏི་ཤིའི་འཇའ་ས་བཟུང་། ཤིང་འབྲུག་ལློར་འདས། རྒྱལ་པློའི་ལུང་

བཞིན་ས་སྐྱ་གཞི་ཐློག་བ་བང་གི་གདན་སར་བཞུགས་པས་མཚན་དེ་ལར་གགས། 

ཤར་པ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། ཤར་པ་འཇམ་དབངས་བཞི་ཐློག་པ་དང་དློན་གཅིག 

ཤར་པ་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་འབློང་པ་རློང་གི་ཤར་ལྷློའི་མཚམས་སུ་ཡློད། དེའི་མཐློ་ཚད་

རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༤༦༨༨ཡློད། 

ཤར་པློ། དར་ལ་བབས་པའི་མི། 

ཤར་པྲགས་ཀི་གང་མ་གུར་ཕུབ། གཙང་གི་ཤངས་གཞློང་པ་ཚལ་ནས་རིས་པའི་ཤར་ཕློགས་

སྤགས་ཀི་གང་མ་གུར་ཕུབ་སྟེ་ད་ལའི་ས་གནས་གང་ཡིན་དཔྱད་གཞི་མ་རེད། 

ཤར་ཕློ། ཕློ་གཞློན་ནམ་སྐྱེས་པ་ལང་ཚོ་དར་མ། 

ཤར་ཕློགས། ཉི་མ་ཤར་བའི་ཕློགས། 

ཤར་ཕློགས་ཀ་ིཨར་སྐྲུན། ཞེས་པ་ན་ིགཙ་ོབློ་ཨ་ེཤ་ེཡཱ་ཤར་མའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་ག་ིཕློ་བང་དང་། སྤློ་ཁང་། 

གཟིམ་ཤག ནང་བསྟན་དགློན་ཁག་སློགས་ཀི་ཨར་སྐྲུན་ལ་ཟེར། ཤར་ཕློགས་ཨར་སྐྲུན་གི་སྤིའི་

ཁད་ཆློས་ནི་ཐློག་སྟེང་དུ་རྒྱ་ཕིབས་ཀིས་བརྒྱན་པ་དེ་ཡིན། རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་མི་འདྲ་བ་སློ་

སློར་རང་མི་རིགས་ཀི་ཁད་ཆློས་ལན་ཡློད་པས་རྦད་དེ་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མེད། 

ཤར་ཕློགས་ལློ་གསར། སློ་ནམ་ལློ་གསར་གི་མིང་གཞན་ཞིག

ཤར་ཕློགས་ལས་ཀི་གཤིན་རེའི་གནས། ཀློང་པློ་སྨད་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་རྒྱ་ལ་སེང་གཏམ་ཞེས་པའི་

ས་གནས། དེང་སང་ཀློང་པློ་མེ་ཏློག་རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་རི་ཞིག་ས་གནས་དེར་འཆི་

བདག་ལས་ཀི་གཤིན་རེ་དངློས་སུ་གནས་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་སློལ་ཡློད། 

ཤར་བ། འཆར་བའི་འདས་པ། 

ཤར་བའི་བཀའ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེ་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་display command ཟེར། 

ཤར་བུ། ① གཞལ་ཡས་ཁང་གི་རྒྱན་ཞིག ② དྲྭ་བ་དྲ་ཕེད་ཀི་མིང་། 

ཤར་བུ་ཕའུ། སྐ་རགས་ཀི་བེ་བག་ཅིག 

ཤར་མ། ① བུད་མེད་ལློ་དར་མ། དམན་ཤར་མ། ② རི་མློ་ནར་མློ། རས་དམར་ཤར། འཇའ་རིས་

ཤར་མ་གསུམ། ③ ཤར་ཕློགས་ལ་ཡློད་པའི་དངློས་པློ། ཁང་པ་ཤར་མ། སློ་ཤར་མ། རི་བློ་

ཤར་མ། ④ ཁེར་རྐྱང་སྟློན་པའི་གངས་ཀི་ཚིག་གློགས་ཤིག ར་པ་ཤར་མ་གཅིག མེ་མདའ་ཤར་

མ་གཅིག རས་ཡུག་ཤར་མ་གཅིག 

ཤར་མར། ཐློགས་པ་མེད་པ། གང་དྲན་ཤར་མར་བཤད་པ་ཐུབ་པའི་རྣམ་པ། 

ཤར་མློ། ① མློ་གཞློན་ནམ་བུད་མེད་ལང་ཚོ་དར་མ། ② འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། བུད་མེད་གཞློན་

ནུ་མ་ཕྲུ་གུ་མ་སྐྱེས་པ་ལ་ཟེར། 

ཤར་སྨད། ཤར་ཕློགས་སྟློད་སྨད་དུ་ཕེ་བའི་སྨད་ཆ། 

ཤར་ཙོང་ཁ། རྨ་ཆུ་ཆེན་པློ་འདི་འགློ་ཚུལ་གི་དབང་གིས་བང་རྒྱུད་དང་ལྷློ་རྒྱུད་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་བང་

རྒྱུད་ཀི་ནུབ་ངློས་ལ་མཚོ་སློན་ཡློད་ཅིང་། ཤར་ངློས་ཀི་ཕློགས་ལ་ཙོང་ཁ་ཟེར་དགློས་དློན་ནི། 

མཚོ་སློན་གི་འགློ་ཚ་གན་ཐློ་ལློ་གེ་ཕློགས་ཀི་ཆུ་རྣམས་དང་། གཡློན་ངློས་ཀི་ཆུ་རྣམས་དཀར་ཐང་

མར་ཁུའི་མཚོ་མློར་འབློད་པ་འློ་རློའི་ཆུ་འགག་ནས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ལ་ཙོང་ཆུ་ཟེར། དེ་

ལ་ལྷློ་བང་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ས་ཁུལ་རྣམས་ལ་ཙོང་ཁ་དང་། དེའི་རི་རྒྱུད་ལ་ཙོང་ལའམ། ཙོང་ཁའི་

སྐྱེས་རི་མཐློན་པློ་ཟེར། མདློ་སྨད་ཆློས་འབྱུང་དེབ་ཐེར་རྒྱ་མཚོ་པློད་དང་པློར་གསལ། 

ཤར་རེ་ཆློས་རེ། སེ་འབས་དགའ་གསུམ་གང་རུང་གི་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཐློན་ནས་རྒྱུད་སྟློད་

གྲྭ་ཚང་དུ་སགས་ཀི་སློབ་གཉེར་བས་ཏེ་སགས་རམས་པ་ཐློན་རེས་རྒྱུད་པའི་དགེ་བསྐློས་ཟླ་བ་

བཞི། བ་མ་དབུ་མཛད་ལློ་གསུམ། མཁན་པློ་ལློ་གསུམ། མཁན་ཟུར་ལློ་འགའ་ཤས་ཐློག་དགའ་

ལན་ཤར་རེ་གྲྭ་ཚང་གི་ཁི་ཐློག་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་ཤར་པ་ཆློས་རེ་ལློ་བཅུ་བཞི། དེ་ནས་དགའ་ལན་ཁི་

ལ་ཕེབས་ཏེ་ཁི་པ་ལློ་བདུན་བེད། 

ཤར་ཚང་དགློན། མིང་གཞན་ལྷ་ལྕམ་དགློན་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་སྐལ་བཟང་གིང་ཡང་ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༩༤༥ལློར་གཅན་ཚ་གློའུ་བ་དགློན་གི་བ་མ་མཁན་

ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

གད་པ་སུམ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤར་ཚོད་སྟེགས་བུ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེ་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་display console ཟེར། 

ཤར་ཟླ། ཧློར་ཁློག་དཀར་མཛེས་བརྒྱུད་ནས་འབི་ཆུར་འབབ་པའི་ཆུ་བློ་ཤར་ཟླ་ཆུའི་མིང་གི་ཟུར་ཆག 

ཤར་འློད་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༩༢༢ ལློར་ཤར་འློད་ཆློས་མཛད་ཀིས་ཕག་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དག་ེལུགས་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚ་ོསློན་མགློ་ལློག་རྨ་སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤར་འློལ་ཁའི་ཤུག་པ་དཔུན་བདུན། ལྷ་སའི་ཤར་ཕློགས་འློལ་ཁའི་ཤུག་པ་སྤུན་བདུན་ཡློད་ས། 

འདི་ས་གནས་གང་དུ་ཡློད་མེད་རད་མ་ཆློད། 

ཤར་ཡག་རྡློ་རེ་གིང་དགློན། འབློང་ས་བ་མ་ཀུན་རིག་རིན་པློ་ཆེས་བཏབ། ཕལ་ཆེར་སྤི་ལློའི་དུས་

རབས་བཅུ་དགུ་པའི་མཇུག་ཙམ་ཏུ་བཏབ་ཡློད་པར་སེམས། གྲུབ་མཐའ་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་

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

ཤར་རི། ཤར་ཕློགས་ཀི་རི། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཉིན་མློའི་རེ་མློ་དང་། ཐློག་མའི་རི། རེ་དགའི་རི་

བློ་བཅས་སློ།། 

ཤར་རི་ཁློད། འདི་ནི་དགློན་སར་དགློན་པའི་བ་མ་རྣམས་མཚམས་བཞུགས་སའི་རི་ཁློད་ཞིག་ཡིན་

སྟབས་དགློན་སར་དགློན་པའི་ཁློང་གཏློགས་ཡིན། 

ཤར་རི་ལ་གནས་པའི་སེ། ཕལ་ཆེན་སེ་པ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག

ཤར་རིགས་གསུམ་མགློན་པློའི་ལྷ་ཁང་། ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཤར་ཕློགས་སུ་ཡློད། ལྷ་སའི་

གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་རེས་སུ་རིམ་བཞིན་ཕློགས་བཞིའི་རིགས་གསུམ་མགློན་པློའི་ལྷ་ཁང་

འདི་དག་བཞེངས་པར་བཤད། ད་ལ་ཉམས་གསློ་བས་མེད། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤར་རློང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ནང་ཙམ་དུ་ཤར་རློང་བ་མས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། 
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ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤར་ལུ། སྐྱེས་པ་ཕློ་ཤར་དར་མ། 

ཤར་ལུས་འཕགས་པློ། རི་རབ་ཀི་ཤར་ངློས་རྒྱ་མཚོར་ཆགས་པའི་གིང་ཆེན་འདིར་ཡློད་པའི་མིའི་

ལུས་འཛམ་གིང་པ་ལས་ཉིས་འགྱུར་གིས་ཆེར་འཕགས་པས་ན་ལུས་འཕགས་དང་། དབིབས་

ཟླ་གམ་ཁ་ནང་དུ་བསྟན་པ་ལ་བུ། ནང་དང་གཡས་གཡློན་གི་ངློས་གསུམ་འཛམ་གིང་དང་འདྲ་

བར་དཔག་ཚད་སྟློང་ཕག་གཉིས་གཉིས་ཡློད་ཅིང་ལྕགས་རིའི་ཕློགས་ཀི་ངློས་གཅིག་ལ་དཔག་

ཚད་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཡློད་པ། 

ཤར་ཤར། ཤ་རེ་ཤ་རེའི་བསྡུས་ཚིག 

ཤར་ཤུར། ཤ་རི་ཤུ་རིའི་བསྡུས་ཚིག 

ཤར་གསུམ་མཁན་པློ། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བརྒྱད་པར་རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་སུ་བྱུང་བའི་དབུ་མ་

རང་རྒྱུད་པའི་མཁས་པ་གསུམ་སྟེ། སློབ་དཔློན་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པློས་དབུ་མ་བདེན་གཉིས་དང་། 

ཞི་བ་འཚོས་དབུ་མ་རྒྱན། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་དབུར་མ་སྣང་བ་མཛད་པ་ལ་རང་རྒྱུད་ཤར་གསུམ་

ཟེར་ཞིང་། གཞུང་དེ་གསུམ་མཛད་པ་པློ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་སློབ་དཔློན་གསུམ་ལ་ཤར་

གསུམ་མཁན་པློ་ཞེས་གགས། 

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

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

ཤར་ལྷློ། ① ཤར་དང་ལྷློ་གཉིས། ② ཤར་དང་ལྷློ་གཉིས་ཀི་བར་མཚམས། 

ཤར་ལྷློའི་ཕློགས་སྐྱློང། ①[མངློན]མེ། ② མེ་ལྷ། 

ཤར་ལྷློར་བང་སྟློད་སེ་ཕུག ལྷ་སའི་ཤར་ལྷློའི་ངློས་གཙང་ཆུའི་ལྷློ་རྒྱུད་ཀི་སེ་ཕུག་ཟེར་བའི་ཕུག་པ་

སིན་མློའི་མཚན་མ་བསྟན་པ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡློད་པར་རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལློང་སློགས་ལློ་

རྒྱུས་མང་པློར་གསལ། 

ཤཱརི་ཀཿ [ལེགས]རི་སྐྱེགས་དང་དློན་གཅིག 

ཤལ། ① ས་ཞིང་ལ་ལློག་བརྒྱབ་རེས་ས་ངློས་སྙློམ་བེད་ཀི་ཤིང་ཆས་ཤིག་གི་མིང་སྟེ། ཞིང་ལ་ཤལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲུད་ན་རླན་མི་འཆློར། ཞིང་ལ་ཤལ་དྲུད་ནས་སེར་བསྲུངས་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② ཤལ་བ་ལ་ལློས། 

ཤལ་བ། ① ཞིང་ཁའི་རྨློས་རློལ་བསུབས་ཏེ་ས་ཁློད་སྙློམས་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག ཤལ་བས་བཤལ་

བ། ཤལ་བ་སེར་དབིབས་ཅན། རློལ་བརྒྱ་ཤལ་གཅིག་གིས་ཆློད། ② ཕེང་བ། 

ཤལ་མ་ལི། ① ཙ་རི་ནས་ཁེར་ཡློང་བའི་ཤིང་གི་འབས་བུ་དབིབས་ཚ་ཚ་འདྲ་བ་གཞང་འབྲུམ་ལ་

ཕན་པ་ཞིག ② ཤིང་བེ་དློ་ནག་པློའི་འབས་བུ། ③ མཚོ་མ་དྲློས་པའི་གཡློན་ན་ཤིང་ཤལ་མ་ལི་

རེ་མློ་ཤིན་ཏུ་མཐློ་བ་རྒྱང་གགས་དུ་མ་དང་ལན་པ་ལ་མཁའ་ལིང་རིགས་བཞི་གནས་པ་ཞིག 

ཤལ་མ་ལིའི་ཚལ། ཚ་དམལ་ཉེ་འཁློར་ལྕགས་ཤིང་གི་ནགས་ཚལ་ཞིག ཤལ་མ་ལིའི་སློང་པློའང་ཟེར། 

ཤལ་མ་ལིར་གནས། [མངློན]བ་ཁྱུང་། 

ཤལ་འཛིན། ཤལ་བ་རྒྱབ་མཁན། 

ཤལ་ལ། བཤལ་ལ་དང་འདྲ། 

ཤལ་བཤལ་བ། ཤལ་འདྲུད་པ། 

ཤས། ཕློགས་སམ་བེ་བག་གམ། ཡན་ལག ཆ་ཤས། ཁ་ཤས། དཀར་ཤས། ཕེད་ཤས། གསུམ་

ཤས། ཚར་ཤས། འབྲུ་ཤས། ཡིན་ཤས་ཆེ་བ། ཡློད་ཤས་ཆུང་བ། 

ཤས་ཆེར་འཛིན་པའི་ཐེ་ཚོམ། རང་ཡུལ་ལ་སྒློ་འདློགས་མ་ཆློད་པའི་སློ་ནས་དངློས་སུ་ཡུལ་ལ་རེ་

གཉིས་སུའམ། ཕློགས་གཅིག་འཛིན་ཀང་ཕློགས་གཅིག་ལ་འགགས་པ་དང་བཅས་པའི་སློ་ནས་

ཤས་ཆེར་འཛིན་པའི་ཤེས་པ། 

ཤས་ཆེ་བ། ཕལ་ཆེ་བ་དང་། ཚིག་གཞན་ལ་བསེབས་ནས་ཕལ་ཆེར་དུ་ངེས་ཚོད་ཀི་དློན་སྟློན་པ་

དཔེར་ན། ཡིན་ཤས་ཆེ། ཡློད་ཤས་ཆེ་ལ་བུ ། 

ཤས་པ། སར་ཞིང་བདག་གིས་ཞིང་ཁ་ཕེད་ཤས་སུ་བཏང་ནས་སྟློན་དུས་འབྲུ་བགློ་བཤའ་རྒྱབ་

མཁན་གི་མིང་། 

ཤས་ཞིང་། སར་ཤས་སུ་བཏང་བའི་ཞིང་ཁ། 

ཤས་བཟང་། [རིང]ཉུང་ལ་སྤུས་ཀ་ལེགས་པློ། 

ཤས་ལ་གཏློང་བ། སར་ཞིང་བདག་གིས་ཞིང་ཁ་སློ་ནམ་པར་སྤད་དེ་སྟློན་དུས་ཐློན་འབབ་འབྲུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

རིགས་རྣམས་ཕེད་བགློས་བེད་སློལ་ཞིག 

ཤལ་སློན། ཤས་ཞིང་གདབ་རྒྱུའི་ས་བློན། 

ཤས་སེབས། ཤས་ཀི་ཁེ་འབབ། 

ཤསྟཾ། [ལེགས]བཀྲ་ཤིས། 

ཤི འཆི་ཡི་འདས་པ། 

ཤི་སྐྱློན་བྱུང་བ། རྒྱུན་གཏན་མ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གིས་མི་ཤི་ར་ལ་བྱུང་བར་བརློད། 

ཤི་ཀྲུ ཕློ་བ་རིས་དཀར་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

ཤི་ཁའི་འཕག་འཚག འཆི་ལ་ཁད་དུ་ཐུག་ཀང་གསློན་རེས་སག་སག་སྤུག་སྤུག་བེད་པ། 

ཤི་གློ་ལློག བུ་ཕྲུག་སློན་ལ་ཤི་ནས་ཕ་མ་ཤུལ་དུ་ལུས་པ། 

ཤི་གློད། དུད་འགློ་རྒས་པའམ་ནད་སློགས་ཀིས་ཤི་བ། ནློར་ཕྱུགས་ཤི་གློད་མ་སློང་བ། 

ཤི་དགེ། མི་ཤི་བའི་རེས་སུ་ཡར་མཆློད་མར་སྦིན་ཆློས་ལུགས་ཀི་དགེ་བའི་ལས་རིགས། 

ཤི་རྒྱགས། སྐྱེ་བ་ཕི་མར་ཕན་པའི་དགེ་བའི་ལས། ཤི་རྒྱགས་ཀི་ཆློས་མི་དགློས་ཞེས་གསུངས། 

ཤི་ཆད། མི་ཕྱུགས་ཤི་གློད། མི་ཕྱུགས་ཤི་ཆད་ཇེ་ཉུང་དུ་སློང་བ། 

ཤི་འཇུ་རློ་འཐམ། དངློས་པློ་དང་བ་ལས་གང་ཞིག གེན་པ་ཨུ་ཚུགས་ཀིས་འཇུ་ནས་མི་བཏང་འི་

དློན། དཔེར་ན། ཕྲུ་གུ་དེས་ཨ་མ་ལ་ཤི་འཇུ་རློ་འཐམ་བེད་ནས་གཏློང་ཞིང་མི་འདུག ཚོང་པ་དེ་

ངའི་ཅ་ལག་ལ་ཤི་འཇུ་རློ་འཐམ་བེད་ནས་ཉློ་དགློས་ཟེར་ཡང་། ཁློ་རང་ལ་མ་དངུལ་མི་འདུག 

བུ་དེས་ཁློ་རང་གི་དགའ་རློགས་བུ་མློ་དེ་ལ་ཤི་འཇུ་རློ་འཐམ་བེད་ནས་མ་བཏང་པ་རེད།

ཤི་ཉལ་རློ་ཉལ། ཉལ་བའི་དམློད་ཚིག 

ཤི་མདུད། བདུད་པ་དཀྲློལ་དཀའ་བ་དེར་ཤི་མདུད་དང་འགློལ་ས་བ་དེར་སྒློལ་མདུད་ཟེར། འཇུར་

སྒློག་རྒྱབ་དུས་ཤི་མདུད་མ་རྒྱབ་ཅིག 

ཤི་ནའེ་ཁེ། ཧ་རན་སིའི་འཆར་སྣང་གྲུབ་མཐའ་གསར་མའི་རི་མློ་མཁས་ཅན་གི་ཚབ་བེད་མི་སྣའི་

གས་ཤིག་ཡིན། ཁློང་གི་བརམ་བའི་རི་མློའི་ཁད་ཆློས་ནི་ཚོན་མདློག་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཕ་དཀྲུག་པའི་

བེད་ཐབས་སྤློད་ཀི་ཡློད། ཁློང་གི་ཚབ་བེད་བརམ་བ་ནི་རི་བློ་ཧྲིང་མི་སཱ་ལུ་ཞེས་པ་སློགས་ཡིན། 
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ཤི་པློ། གཤིན་པློ། 

ཤི་འཕློས། ཤི་བ། 

ཤི་བ། འཆི་བའི་འདས་པ། 

ཤི་བ་ལ་ཟན་སྐལ། བློད་གནའ་རབས་སུ་ཡུལ་ཆློས་ཀི་ལུགས་སློལ་ལ། མི་ཤི་བའི་རེས་སུ་དེའི་ཕ་

མ་བུ་ཚ་ཉེ་འབེལ་བཅས་ཀིས་གཤིན་པློ་དེའི་ཆེད་དུ་ཟས་ཀི་སྐལ་བ་དུར་སར་སྐྱེལ་བའམ། ལློ་

མཆློད་ཀི་སྐབས་སུ་ཟན་སྐལ་བཞག་ན་གཤིན་པློ་དེ་ལ་ཕན་ཞེས་བཤད་སློལ་ཡློད

ཤི་བི་ཀ [ལེགས]རློ་སྐྱེལ་བེད་ཀི་ཁློགས། 

ཤི་བློ། ཤི་པློ་དང་འདྲ། 

ཤི་བློར་ཕན་པའི་དགེ་བ་གསུམ། རིགས་རུས་དང་། ནློར་རས་དང་། ཆློས་ཀི་འབེལ་བའི་དགེ་ར། 

ཤི་སར་འཐམས་པ། ཆི་སྐབས་སུ་རྒྱུ་ནློར་སློགས་ལག་པས་དམ་པློར་འཛིན་པ། རྒྱུ་ནློར་སློགས་

སེར་སྣ་ཆེ་བའི་དཔེ། 

ཤི་འབར་རློ་འབར། ཨུ་ཚུགས་ཀིས་འཁས་ནས་སློད་པ། དུས་དབར་སྟློན་དགུན་དཔྱིད་གང་ལ་

ཡང་། སང་རི་འདི་ལ་ཤི་འབར་རློ་འབར་བེད། 

ཤི་མ་རློ། ཤི་མིན་རློ་མིན་དང་དློན་གཅིག 

ཤི་མ་གསློན། ཧ་ཅང་ཉམ་ཐག་པའི་རྣམ་པ་སྟེ། དག་དམག་དེ་སྐྲག་ནས་སྐད་ཤི་མ་གསློན་ཞིག་གགས། 

ཤི་མིག་གསློན་བལས། འཆི་ཁར་གསློན་རེ་བེད་པའི་དཔེ། ཕ་མ་ཤི་དུས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ངུ་ཡིན་ན་ཤི་

མིག་གསློན་ལ་བེད་ཀི་རེད་ལ་བུ།

ཤི་མིན་རློ་མིན། ཤི་ལ་ཁད་པ། 

ཤི་མིན་གསློན་མིན། ཤི་མིན་རློ་མིན་དང་དློན་གཅིག

ཤི་རྨས། ཤི་བ་དང་རྨས་པ། 

ཤི་རྨས་ཀི་ཚབས་ཆེའི་བྱུང་རྐྱེན། ཤི་རྨས་ཆེན་པློ་བྱུང་བའི་དློན་སྐྱེན། 

ཤི་ཚིགས། མི་ཤི་ནས་ལློ་གཅིག་འཁློར་བའི་དུས་ཚིགས་སམ་ལློ་ཧྲིལ་པློ་འཁློར་བའི་ཉིན། 

ཤི་འཛིང་། མ་ཤི་བར་དུ་འཐབ་པའི་རྒློལ་འཛིང་། 
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ཤ་ིའཛིན། སར་སེམས་ཅན་འཆ་ིགློད་བྱུང་ཚ་ེནློར་བདག་ལ་མགློ་པགས་རིས་སྤློད་བས་པའ་ིབྱུང་འཛིན། 

ཤི་རྫུ། མ་ཤི་ཤི་ཁུལ། ཤི་རྫུ་བཏབ་པ། ནད་རྫུ་དང་ཤི་རྫུ་བས་པ་ལློས་ཡིན་སྙམ། 

ཤི་རྫུ་འདེབས་པ། འཆི་མེད་རུང་ཤི་བའི་ཚུལ་སྟློན་པ། 

ཤི་ཟན། གཤིན་རས་ལས་བསྒིགས་པའི་ཟས། 

ཤི་རི་དཔལ་ལན་ཆུ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཀློ་ཡུལ་ས་ཁུལ་གི་འབབ་ཆུ་ཞིག 

ཤི་རི་ར་ཏ། [ལེགས]སྤི་ལློའི་དུས་རབས་གཉིས་པའམ་གསུམ་པ་ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་དུ་བྱུང་བའི་ཐེག་

དམན་མདློ་སེ་པའི་སློབ་དཔློན་ཞིག 

ཤི་རི་རམ། རིང་བསེལ། 

ཤི་རློ། སེམས་ཅན་ཤི་བའི་རློ། 

ཤི་ལ་ཛཱ་ཏུ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་བག་ཞུན་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་

ན། བག་གི་རྒྱ་སྐྱེགས་ཞེས་འགྱུར་བར་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུས་མཛད་པའི་མངློན་བརློད་འཆི་

མེད་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་ལས་གསུངས་པ་དང་། ཟླ་ཟེར་ལས། བག་ཞུན་ནི་ཤི་ལ་ཛཱ་ཏུའློ།། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཤི་ལམ་དུ་སྦར་བ། བཙན་པློ་དབང་ཤེད་ཀི་བེས་ཐློག་ནས་རྡེག་རྡུང་ཅི་རིགས་ཀི་རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་བ། 

ཤི་ཤ ཟློག་ལུག་ཤི་བའི་ཤ་ལ་ཤི་ཤ་ཞེས་ཟེར། 

ཤི་ཤ་སང་མ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་རྒྱུད་གཉའ་ནང་རློང་ཁློངས་ཇློ་མློ་གང་མའི་ནུས་བང་གི་ངློས་

སུ་ཡློད་པའི་རི་ཞིག དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ལས་སྨི༨༠༡༢ཡློད། གངས་རྒན་གིས་

གཡློགས་ཤིང་འཁག་ཀླུང་མང་བ། དེའི་ཉེ་འདབས་སུ་གང་ངར་ཆེ་བས་ནློར་ལུག་འཁགས་གིར་

ཐེབས་ས་བ། ལློ་ཏློག་ཡག་པློ་མི་སྐྱེ་བས་འབྲུ་རྡློག་ཀང་སང་མ་ནང་བཞིན་ལས་ལེགས་སྨིན་མི་

ཡློང་བ། ༡༩༦༤ ལློའི་ཟླ༥ཚེས་༢ཉིན་ཀྲུང་གློའི་རི་འཛེག་རུ་ཁག་གིས་དེའི་རེ་མློར་འཛེགས། 

ཤི་སློས། ཤི་བ་ལས་གསློས་པ། ཤི་སློས་བདུད་རི། 

ཤི་གསློན་ངེས་མེད། ཤི་དང་གསློན་གཉིས་གང་ཡློང་ངེས་པ་མེད་པ་སྟེ་དཔེར་ན། ཉེན་ཁ་ཤིན་ཏུ་

ཆེ་བའི་ནད་པའི་ལུས་ཁབས་ཀི་རྣམ་པ་ལ་བུ། 
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ཤཱི་ལ། [ལེགས]ཚུལ་ཁིམས་ཏེ་བསིལ་བ་སྟེར། 

ཤཱི་ལ་མཉྫུ། [ལེགས]དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་མཇུག་བློད་རེ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་སྐབས་བློད་དུ་བློན་

ནས་མདློ་སེ་མང་པློ་སྒྱུར་མཁན་བལ་པློའི་པཎི་ཏ་ཞིག 

ཤཱི་ལ་རཀྵ�ཏ། [ལེགས]ཚུལ་ཁིམས་བསྲུངས་པའམ་གློ་ཆ་སྟེ་སར་ཇློ་བློ་རེ་ཨ་ཏི་ཤར་རབ་བྱུང་གི་

སློམ་པ་འབློག་མཁན་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཞིག 

ཤིག ① ཐ་དད་པར་འཇིག་པའི་སྐུལ་ཚིག ② མི་དང་སེམས་ཅན་གི་ཁག་འཇིབ་པའི་འབུ་ཞིག 

ཤིག་དང་སློ་མ། ཤིག་བསལ་བ། ཤིག་གི་ལློགས་ནས་རྒྱུས་པའི་རེ་བ། ཤིག་ལ་བརྒྱབ་ཀང་

གློང་བའི་ཕི་ནང་། ཐློག་ཁ་རྒྱ་ཆེ་ཡང་འགློ་ས་དབློལ་བ། སར་རྒྱ་གར་གི་རིང་ཐུང་འཇལ་བེད་

ཚད་གཞིའི་ནང་གི་མིང་ཞིག་སྟེ། སློ་མ་བདུན་ལ་ཤིག་གཅིག་ཟེར། ③ རེས་འཇུག་དང་ཡང་

འཇུག་ས་ཡིག་གི་རེས་སུ་ཐློབ་ཅིང་ངེས་བཟུང་མེད་པ་སྟློན་བེད་ཀི་ཚིག་ཕད་ཅིག དུས་སྐབས་

ཤིག ས་གནས་ཤིག རྒྱན་གློས་ཁློད་ནས་བབ་འློས་ཤིག་ཁློ་ལ་སྟེར། ④ སྐུལ་ཚིག་གམ་སྨློན་

ཚིག་སྟློན་བེད། མཆློངས་ཤིག ཤིང་གཤློགས་ཤིག 

ཤིག་གེ་བ། ① འབུ་སློགས་འགུལ་ཚུལ་ཞིག འབུ་སིན་ཤིག་གེ་བར་འགུལ་བ། ② ལག་པ་སློགས་

ལ་སེར་ག་འགས་ཚུལ་ལམ་རི་མློ་མངློན་ཚུལ་ཞིག ལག་པའི་པགས་པ་ཤིག་གེ་བར་གས་

སློང་། དེ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་བིས་པ་ཡིད་དུ་འློང་ལ་བཞིན་དང་རྒྱན་བཟང་བ། སྨ་ལྕེ་བདེ་བ། 

སྣུམ་གི་རལ་བ་ཤིག་གེ་བ་ཞིག་འདུག 

ཤིག་སློང་། སློ་མ། 

ཤིག་བརྒྱབ་པ། མིའམ་ཕྱུགས་སློགས་ཀི་ལུས་སུ་ཁག་འཇིབ་པའི་ཤིག་འབུ་སྐྱེས་ཤིང་གནས་པ། 

ཤིག་གཅིག གཟུགས་ཀི་མཐའ་སྟེ། སློ་མ་བདུན་ལ་ཤིག་གཅིག ནད་ཀི་མིང་སྟེ། ཤིག་ནད། 

ཤིག་སྨན། གནློད་འབུ་གསློད་བེད་ཀི།

ཤིག་ཚད། སློ་མ་བདུན་གི་ཚད། 

ཤིག་ཤིག རྣམ་པ་མཚོན་ཚུལ་ཞིག ལྷློད་ཤིག་ཤིག དལ་ཤིག་ཤིག ཡང་ཤིག་ཤིག འཚང་ཀ་ཤིག་

ཤིག འབློལ་ཤིག་ཤིག མིག་འཛུམ་ཤིག་ཤིག 
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ཤིག་སེན་ར་སྤློད། གནད་ཐློག་ཏུ་ཏན་ཏིག་འཁེལ་བའི་དཔེ། དགེ་སྐྱློན་གང་ཡློད་ཤིག་སེན་ར་སྤློད་

ཀིས་ཁུངས་སྐྱེལ་བ། 

ཤིག་སློ། ཤིག་དང་སློ་མ་གཉིས། 

ཤིག་གསློད་སར་སྟ་རེ་འཕར། བ་བ་ཆུང་ཆུང་ལ་ཤུགས་ཆེན་པློ་མི་དགློས་པའི་དཔེ། ཤིག་གསློད་

པར་སྟ་རེ་འཕར་མི་དགློས། འབུ་གསློད་པར་ཐློ་བ་འཕར་མི་དགློས། 

ཤིགས། འཇིག་གི་སྐུལ་ཚིག 

ཤིགས་སེ་ཤིག འདར་ཞིང་གཡློ་བའི་རྣམ་འགྱུར། བློ་གར་ཤིགས་སེ་ཤིག་གིས་འཁབ་པ། གློ་

མཚོན་མང་པློ་ཤིགས་སེ་ཤིག 

ཤིང་། ① ལློན་ཤིང་སྤི། རྩྭ་ཤིང་། འཁི་ཤིང་། འབས་ཤིང་། ཤིང་འདེབས་པ། མིང་བཅད་པ། ཤིང་

འཆུས་པློ། བློ་གློས་ཁློག་པའི་ནང་དུ་རྒས། ཤིང་བཟང་པགས་པའི་འློག་ཏུ་རུལ། ཡློ་བད་བཟློ་བེད་

ཀི་རྒྱུ་ཆའི་རིགས། མཁེགས་ཤིང་། མེ་ཤིང་། བུད་ཤིང་། ཁང་ཤིང་། ཤིང་སེར། ཤིང་གཞློང་། 

ཤིང་ལེབ། ཤིང་གས་པ་སྤིན་གིས་སྦར་ལེ་ཡིན། གློས་རལ་པ་སྐུད་པས་འཚེམ་ལེན་ཡིན། ② 

འབྱུང་བ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག ③ ས་མཐར་སྦར་རྒྱུའི་མཚམས་སྦློར་ཚིག་ཕད་གཞན་དབང་ཅན་

ཞིག ནང་གསེས་སུ་གཞི་མཐུན་པའི་མཚམས་སྦློར་དང་། གཞན་འདྲེན་ཙམ་གི་མཚམས་སྦློར་

གསུམ་མཆིས། འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པ། མཛེས་ཤིང་ལ་ན་སྡུག་པ། འདུས་ཤིང་ཚོགས་པ། དློང་

བརློས་ཤིང་ལུད་བསྙལ་བ། ཞེ་སང་གིས་མློས་ཤིང་། ཤིན་ཏུ་ཡི་མ་རང་བར་གྱུར། 

ཤིང་ཀུན། ཤིང་སྨན་ཚི་བའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་སྙིང་རླུང་སློགས་རླུང་

ནད་འཇློམས། སིན་ནད་སེལ། དྲློད་སྐྱེད། ཁ་ཟས་འཇུ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དྲི་ཆེན་དང་། 

གནློད་སྦིན་རང་མར། སློད། བློཀ། རི་གཉིས། ཤིང་ཀུ་མ། ཧིངྒུ་མ། ཧིངྒུ་ར་བཅས་སློ།། 

ཤིང་རང་། ① ཤིང་གི་ར་བ། ② ཤིང་གི་རང་གངས། 

ཤིང་རློད། ཤིང་གི་ལློགས་སུ་བརློ་བའི་རི་མློའམ་ཡི་གེ 

ཤིང་རློས། ཆ་སམ་མཆློད་གཤློམ་སློགས་ཤིང་གི་སྟེང་དུ་བརློས་པའི་རི་མློ་སྣ་ཚོགས། 

ཤིང་སྐུ། ཤིང་ལས་བཟློས་པའི་སྐུ་འདྲ། 
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ཤིང་སྐློགས། ཤིང་གི་པགས་པའམ་ཤུན་པ། 

ཤིང་སྐྱ་ཆུ་རིས། ཤིང་ལས་བཟློས་པའི་བང་བུ་སྨད་དུ་ཆུ་རིས་ཡློད་པ། 

ཤིང་སྐྱེས། [མངློན]ཧློང་ལེན། 

ཤིང་སྐྱློགས། ཤིང་ལས་བཟློས་པའི་སྐྱློགས། 

ཤིང་ཁ། ① ཤིང་སློང་གི་སང་། བིའི་ཤིང་ཤར་སློད་པ། ② ཤིང་པང་ལེབ་ཀི་སྦར་ཁ། ཤིང་ཁ་

འགིག་པ། ཤིང་ཁ་བསྒིགས་པ། 

ཤིང་ཁང་། ① ཤིང་ལས་བཟློས་པའི་ཁང་པ། ② ཤིང་འཇུག་སའི་ཁང་པ། 

ཤིང་ཁམས། འབྱུང་བ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག ཤིང་གློགས་ས། ཤིང་དག་ལྕགས། ཤིང་བུ་མེ། ཤིང་མ་ཆུ། 

ཤིང་ཁུ། ཤིང་རླློན་པའི་ཁུ་བ། 

ཤིང་ཁློལ། གསློལ་ཁློལ་ཡང་ཟེར། ཞལ་ཟས་བཀག་སྐབས་དཀར་སེར་འཇློག་སའི་ཤིང་བཟློས་སེར་

ཁློལ་ཞིག གསློལ་སེར་ཤིང་ཁློལ་ནང་དུ་བཞག་ནས་སྐུ་མགློན་ལ་ཕུལ་ཞིག

ཤིང་མཁར་དགློན། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༣༨༤ ལློར་སྟག་ལུང་བ་མ་བང་ཆུབ་རྒྱ་

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

སེ་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤིང་ཁློ། ① ཤིང་གི་གཏུན་ཁུང་། ② ཤིང་གི་ཁི་ཕློར་ཀློང་ཀློང་སློགས། 

ཤིང་ཁད་པར་གསུམ། འཛམ་བུ། ཤལ་མ་ལི། ས་ལའི་རྒྱལ་པློ་རབ་བརན། 

ཤིང་ཁལ། སར་མི་སེར་ནས་གཞུང་ལ་འཇལ་དགློས་པའི་མེ་ཤིང་དང་ཡློ་བད་བཟློ་བེད་ཤིང་ཁལ། 

ཤིང་ག ① ལྷམ་བཟློ་མཁན་གི་ལག་ཆ་ཞིག ② ར་མཁན་གི་ལག་ཆ་ཞིག 

ཤིང་གི་ཁློང་སྙིང་། ཤིང་སློང་གི་དཀིལ་དུ་ཡློད་པའི་རྒྱུངས་པ་ལ་བུ། 

ཤིང་ག་ིརྒྱལ་པློ་དྲ་ིལན་གསུམ། ཙན་དན་དཀར་པློ་དང་། དམར་པློ། ཨ་ག་རུ་གསུམ་ག་ིབསྡུས་མིང་ཞིག་

སྟེ། ས་ེདག་ེདྲུང་འཚ་ོབ་གུ་རུ་འཕེལ་གིས་མཛད་པའ་ིསྨན་ག་ིབརྡ་བསྡུས་དང་གབ་མིང་འགའ་ཞིག་

བཀྲློལ་བ་བློ་གསལ་མགིན་པའི་རྒྱན་ལས། ཤིང་གི་རྒྱལ་པློ་དྲི་ལན་གསུམ་ནི་བརྡ་བསྡུས་པ་སྟེ། 

ཙན་དན་དཀར་དམར་དང་། ཨ་ག་རུ་གསུམ་གི་མིང་ངློ་།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 
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ཤིང་གི་སྙིང་པློ། [མངློན]ག་བུར། 

ཤིང་གི་བརྟུལ་ཞུགས། [མངློན]ཡལ་ག 

ཤིང་གི་ནློར་བུ། དཔེ་རྒྱན་གི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་ཤིང་མངར་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། ཤིང་གི་ནློར་བུ་ནི་ཤིང་མངར་གི་གབ་མིང་སྟེ། ངེས་ཚིག་ནི་

ཤིང་མངར་དཔེ་ནློར་བུའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པའློ།། 

ཤིང་གི་བ་ཐག ① སིན་བུ་སློམ་གི་ཐག་པ། ② ས་འློག་ཏུ་རྒྱུག་པའི་ཤིང་ར་ཕ་མློ། 

ཤིང་གི་སིན་བུ། ཤིང་སློང་དུ་སྐྱེས་པའི་འབུ་རིགས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྩྭ་འབུ་དང་། ཡི་གེ་པ། 

ཤིང་ཟན་བཅས་སློ།། 

ཤིང་གི་ལྷ་མློ། ཤིང་ལ་གནས་པའི་ལྷ་མློ། 

ཤིང་གེལ་པ། ① ཤིང་གི་ཡལ་ག ② ར་བ་གཅིག་ལས་ཡལ་ག་མང་པློ་གེས་པའི་ཤིང་སློང་། 

ཤིང་གིང་། ཤིང་གི་གིང་བུ། 

ཤིང་རྒློན། ཤིང་ར་མློ། 

ཤིང་བརྒྱད། ན་ག་གེ་སར། ཙུ་ཏ། ཀངྐེ་ལ། ཨ་ཤྭ་ཐ། པ་ཏྲ། ཀརཉྫ། པཌ་བར། པཪི་པའློ།། 

ཤིང་སློ་ཅན། ① ཤིང་གི་སློ་དང་ལན་པའི་ཁང་པ། ② བློད་ཡུལ་གི་མིང་གི་བ་དྭགས་ཤིག 

ཤིང་སློ་ལག་གློང་། འདི་འབྲུག་པའི་མངའ་ཁློངས་ས་ཆ་ཞིག་གི་མིང་། 

ཤིང་སློང་སེར་པློ། ཨ་རུ་རའི་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། གསེར་སློང་ཟུར་

མང་ཨེ་ལ་དང་། སྨན་མཆློག་རྒྱལ་པློ་ཤིང་སློང་སེར། དུག་འཇློམས་ཤིང་གི་ནློར་བུ་རྣམས། ཨ་

རུ་ར་ཡི་གབ་མིང་ངློ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཤིང་སྒློམ། ① ཤིང་ལས་བཟློས་པའི་སྒློམ་སྐྱློར། ② ཤིང་ལས་བཟློས་པའི་སམ། 

ཤིང་ང་དཔུང་བཅད། དགེ་སློང་མའི་ནུ་མ་སྒིབ་བེད་ཀི་སྟློད་གློས་ཕུ་དུང་མེད་པ་ཞིག 

ཤིང་སློན། སྤི་བཞུར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤིང་དངུལ། སར་ལྷ་ས་སྨློན་ལམ་གི་ཚོགས་ཤིང་གི་རེན་དུ་མི་སེར་ལས་གཏན་འཇགས་སུ་བསྡུ་

བའི་དངུལ་ཁལ་ཞིག 

ཤིང་མངར། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ་ལ་སྙློམས། ནུས་པས་གློ་ནད་དང་། 

ར་ནད། གེ་བའི་ཐློར་པ། སྐློམ་དད། སྐྱུག་པ་སློགས་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མངར་ཤིང་དང་། 

གློ་གཉན། ལྕེ་མཁིས་རབ་ཅིང་། རབ་མློ། རར་རྒྱུག རི་ཙི། གསེར་བཟང་ལྕུག་མ་བཅས་སློ།། 

ཤིང་ཅུ་གང་། ཤིང་འློད་མ་ཞེས་པའི་རང་ལས་བྱུང་བའི་ཅུ་གང་ཞིག་སྟེ། ནུས་པ་ཅུ་གང་ལ་ལློས། 

ཤིང་གཅིག་རང་ཟམ། ཤིང་གདུང་མ་གཅིག་གིས་བཙུགས་པའི་ཆུ་བརྒལ་བའི་རང་ཟམ། 

ཤིང་གཅློད་རྒྱབ་པ། སློང་པློའི་ཡལ་ག་འབེག་གཏུབ་བས་ནས་གཅློད་རྒྱབ་པ། 

ཤིང་གཅློད་འཁློལ་འཛིན། ཤིང་གཅློད་ཆློག་པའི་ནག་ལས་ཁང་གི་ཡིག་ཆ། 

ཤིང་བཅུད། [མངློན]བུ་རམ་སློགས། 

ཤིང་ཆ། ཁང་པ་དང་ཡློ་བད་བཟློ་བེད་ཀི་ཤིང་། 

ཤིང་ཆ་ཞིབ་བཤེར་ས་ཚུགས། ཤིང་ཆ་སྐྱེལ་འདྲེན་གི་ལམ་བར་དུ་བཙུགས་པའི་ཤིང་ཆ་ཁིམས་

མཐུན་སྐྱེལ་འདྲེན་ལ་ལ་སྐུལ་བེད་པའི་ས་ཚུགས། 

ཤིང་ཆས། ཤིང་ལས་བཟློས་པའི་ཡློ་བད། 

ཤིང་མཆློག་གསུམ། ཙན་དན་དཀར་པློ་དང་། དམར་པློ། ཨ་ག་རུ་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་སྟེ། དེའུ་

དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་གི་བསྡུས་དློན་

གསལ་བཀྲློལ་ལས། ཙན་དན་དཀར་དམར་ཨ་གར་ལ། ཤིང་མཆློག་གསུམ་ཞེས་བ་བ་ཡིན། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཤིང་འཇློམས། ① [མངློན]ཤིང་སིན་འཇློམས་མཁན་གི་བ་ཤིང་ར་མློ། ② ཤིང་ལས་སྐྱེས་པའི་འབུ་

ཁ་ཁ་ཞིག 

ཤིང་གཉེར། ① ཤིང་སྤློད་ལེན་དང་བདག་སྤློད་བེད་མཁན་གཉེར་པའམ་འགློ་བེད། ② མེ་ཤིང་

བདག་གཉེར་བེད་མཁན། 

ཤིང་གཉེར་ལས་ཁུངས། བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཀི་ཚན་པ་ཞིག་སྟེ། རྒྱུན་ཤིང་ཤིང་གཉེར་ཡང་
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ཟེར་ཞིང་། དློ་དམ་རེ་དྲུང་གཅིག་ཡློད་པ་དེས་ལྷ་སའི་ཉེ་འཁློར་གི་སྦྲགས་དང་ཕེང་འགློ་སློགས་

ས་ཁུལ་ནས་འཆར་ཅན་ཁལ་འབབ་རྒྱས་བཅད་ལར་འབུད་ཤིང་གི་ཁལ་བསྡུ་བའི་ཐློག་རིན་པ་

སྤད་དེ་འབུད་ཤིང་ཁློན་ཆེ་ཉློ་དགློས་པ་རྣམས་རེ་གསློལ་ཐབ་ཏུ་འཆར་ཅན་ཉིན་རེ་བློང་རྒྱབ་ཉི་

ཤུ་ཐམ་པ་རེ། མཛད་སློ་ཁག་ལ་འཕར་འབུལ། དེ་བཞིན་ཤློད་གསློལ་ཐབ་དང་བཀའ་ཤག་

གསློལ་ཐབ་བཅས་ལ་རྒྱུན་ཤིང་ནར་གཏློང་ཞུ་དགློས་ཤིང་། འདིར་བྱུང་སློང་ཁ་མི་འཐབ་པའི་

གློང་གུན་ཕན་བུ་ཡློད་སྟབས་ཤག་ཚང་འབློར་ལན་ཁག་དང་ཤློད་སྐློར་མི་དྲག་འབློར་ལན་ཁག་

ནས་ཞབས་གསར་དུ་པ་རྣམས་ལ་བསྐློ་སློལ་ཡློད་ཁུལ་ཡང་ཕིས་སུ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས། བྱུང་

སློང་ཁ་མི་འཐབ་པའི་གུན་གསབ་ཏུ་མ་ངེས། བྱུང་སློང་ཁ་མི་འཐབ་པའི་གུན་གསབ་ཏུ་ལས་

འགན་ལློ་གསུམ་འཆུར་མཚམས་ཐབ་རེན་རློང་གཞིས་ཡློང་འབབ་དྲག་པ་རེར་བསྐློ་སློལ་ཡློད། 

ཤིང་ཏ་ལ། ལློ་མ་ལ་ཡི་གེ་འབི་ཆློག་པ་ཞིག་སྟེ། སར་རྒྱ་གར་དུ་དཔེ་ཆ་འབི་གཞིར་སྤློད་པ་ཡིན། 

ཤིང་ཏེལ། ཤུག་པ་དང་བེ་ལ་བུའི་ཤིང་ལས་བཟློས་པའི་ཏེལ་པའི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་

བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་གཅེས་བསྡུས་ཀུན་གསལ་སྣང་མཛོད་

ལས། ཤིང་ཏེལ་སྨྱུག་མ་ཤུག་པ་ཚར་བུ་དང་། བེ་དང་སྐྱེར་པ་སེང་ལེང་སྨག་ཤད་དང་། འློམ་

བུ་ལ་སློགས་རང་རིགས་ཤིང་ལེབ་ལ། དྲག་གཙུབས་དུ་བ་བྱུང་དུས་ནས་དམིགས་ལ། དག་

བཀྲུས་སྣུམ་བྱུགས་སྟེང་གདབ་པགས་པ་བསེག རིམ་པས་ཚིགས་ནང་གང་བ་སིན་ནད་དང་། 

ར་འབྲུམ་གདློན་དང་ཆུ་སེར་བ་འདྲེ་ཀླུ ། སློ་སློ་འཇློམས་པའི་རེན་འབྱུང་མཐུ་ལན་གསུངས། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བུའློ།། 

ཤིང་ཏློག ཤིང་གི་འབས་བུ། བཀྲེས་པས་ཤིང་ཏློག་བཏུས་ཟ་བ། 

ཤིང་ར། འཁློར་ལློའི་འཕྲུལ་གིས་འགློ་བའི་བཞློན་བ་ཞིག ཤིང་རའི་ཁ་ལློ་པ། ཤིང་རའི་གཉའ་ཤིང་། 

ཤིང་རའི་མདའ། ཤིང་རའི་སློལ། ཤིང་རའི་སློག་ཤིང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁློར་ལློས་འགློ་

བ་དང་། སྒ་ལན། གཉའ་ཤིང་འཛིན། ར་ཅན། ཐེག་པ། རྣམ་པར་འདྲེན། ཕ་རློལ་ལེགས་འགློ། 

ལམ་བགློད། ཡློངས་བསྐྱློད་བཅས་སློ།། 

ཤིང་ར་མཁན། ཤིང་ར་འཁློར་ལློ་བཟློ་མཁན་ནམ་གཏློང་མཁན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤིང་ར་འཁློར་ལློ། འཁློར་ལློའི་འཕྲུལ་གིས་འགློ་བའི་ཤིང་ར། 

ཤིང་ར་བརྒྱ་པ། སློན་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་པློ་ཞིག 

ཤིང་ར་འགློག [མངློན]ལློན་ཤིང་། 

ཤིང་ར་བཅུ་པ། སློན་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་པློ་ཞིག 

ཤིང་ར་ཆེན་པློ། ① ཤིང་ར་འཁློར་ལློ་ཆེན་པློ། ② སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐློགས་མེད་གཉིས། ③ ལམ་

སློལ་གསར་དུ་གཏློད་པ་པློ་སྟེ། ཤིང་རའི་སློལ་འབེད་དང་ཤིང་རའི་སློལ་འཛིན་གཉིས་ཡློད། གཅིག་

ནི་གྲུབ་མཐའ་རང་རང་གི་སློབ་དཔློན་ལ་ཟེར། གཉིས་ནི་དེའི་བརྒྱུད་འཛིན་གི་གཙོ་བློར་ཟེར། 

ཤིང་ར་མཐློ་བ། [མངློན]ཉི་མ། 

ཤིང་ར་འདྲེན་པ། [མངློན]གང་། 

ཤིང་ར་སྣ་ཚོགས་ཅན། གློང་ཁེར་ལ་ན་སྡུག་པའི་ཤར་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་ཤིང་རའི་རིང་བུ་ལློ་མ་སྣ་

ཚོགས་དགློད་པའི་ཤིང་ར་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཚལ། 

ཤིང་ར་པ། ① ཤིང་རའི་བདག་པློ། ② ཤིང་ར་གཏློང་མཁན། ③ ཤིང་ར་བཟློ་མཁན། 

ཤིང་ར་བེད་པློ། [མངློན]ཤིང་བཟློ་བ། 

ཤིང་ར་མ། ཆུ་ཕན། 

ཤིང་ར་མློ། ཤིང་སློང་གི་ཁློག་པ་ནས་འབུ་བྲུས་ཏེ་ཟ་མཁན་གི་བ་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མགིན་

རིང་དང་། འདབ་མ་བརྒྱ་པ། ཤིང་འཇློམས་བཅས་སློ།། 

ཤིང་རའི་ཁ་ལློ་པ། ཤིང་ར་གཏློང་མཁན། མིང་གི་ རྣམ་གངས་ལ་འགློ་འདྲེན་དང་། སྣ་ཁིད། གཡས་

སློད། ཤིང་རའི་གཉེན་བཅས་སློ།། 

ཤིང་རའི་གཉེན། [མངློན]ཤིང་ར་འཁློར་ལློ་གཏློང་མཁན། 

ཤིང་རའི་ལུས། [མངློན]ངུར་པ། 

ཤིང་རའི་སློལ་གཉིས། ཐེག་པ་ཆེན་པློ་ལ་རྒྱ་ཆེན་སྤློད་པའི་སློལ་དང་། ཟབ་མློ་ལ་བའི་སློལ་གཉིས་སློ།། 

ཤིང་རའི་སློལ་འབེད། ལ་སྤློད་ཀི་སློལ་གསར་དུ་འབེད་པའམ་བཏློད་པ། 

ཤིང་རའི་སློལ་འབེད་གཉིས། དབུ་སེམས་ཀི་ཤིང་རའི་སློལ་འབེད་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། ཐློགས་མེད་དློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཤིང་བརག་པ། འདིའི་སྐློར་ལ་བློད་ཀི་སྨན་གཞུང་ནང་རི་ཤིང་རིགས་སྣ་ཚོགས་བརག་ཐབས་ཡློད། 

ཤིང་སྟག ཤིང་པློ་སྟག་གི་ལློ། 

ཤིང་ཐག ཡློད་དློ་ཅློག་དང་ཡློད་ཚད་ཀི་བརྡ་རིང་། 

ཤིང་ཐགས། ① ཤིང་མང་པློ་སྦྲེལ་བའི་རིབ་མ། ②[མངློན]༡ ཁང་པའི་ལྕློག ༢ ཅློག་ཙེ། 

ཤིང་ཐུན། གནའ་བློའི་དུས་སུ་དགློན་པ་དང་། དཔློན་ཚང་། ཁིམ་ཚང་ཕྱུག་པློ་བཅས་ཀི་ནང་དུ་ཤིང་

ཐུན་མཁན་ཞིག་རྒྱུན་ཉར་བེད་སློལ་ཡློད་པའི་ལས་རིགས་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

ཤིང་ཐུར། ① ཤིང་ལས་བཟློས་པའི་ཁེམ་བུ། ② ཤིང་དུམ་ཕ་མློ། ཤིང་ཐུར་གཅིག་གིས་གུར་མི་

ཕུབ། ཨློང་རིལ་གཅིག་གིས་ཇ་མི་འཁློལ། 

ཤིང་ཐློག ཤིང་ཏློག་དང་འདྲ། 

ཤིང་ལན། [མངློན]ནགས་ཚལ། 

ཤིང་སློང་། ལློན་ཤིང་གི་ར་བ་དང་རེ་མློའི་བར་གི་ཆ། 

ཤིང་ནགས། ཤིང་སློང་མང་པློ་སྐྱེས་པའི་ཚལ། ཤིང་ནགས་སྟུག་པློ། ཤིང་ནགས་ཚང་ཚིང་། 

ཤིང་ནགས་རྐུ་གཅློད་བེད་པ། ཁིམས་དང་འགལ་ནས་ཤིང་ནགས་གཅློད་པ་དང་རྐུ་བ་སློགས་ལ་ཟེར། 

ཤིང་ནྱ་གློ་དྷ་ཏ། ཤིང་དེའི་མཐློ་ཚད་དང་འཕེད་ཀི་ཡལ་འདབ་གཉིས་རིང་ཐུང་སྙློམ་པས་ཆུ་ཞེང་

གབ་པའི་དཔེ་འཇློག་ས་ཡིན། 

ཤིང་གནས། [མངློན]བ་དང་བིའུ། 

ཤིང་པར། ཤིང་ལ་གཟུགས་རིས་བརློས་པའི་པར། 

ཤིང་པར་རློ་བ། 

ཤིང་སེ། ཤིང་བརེགས་པའི་ཕུང་པློ། 

ཤིང་སྤིལ། ཤིང་གི་ཡལ་འདབ་ལྕུག་ཕན་སློགས་བསྒིགས་ནས་བཟློས་པའི་ཁང་ཆུང་། 

ཤིང་སར། ཡི་གེ་སློགས་ཤིང་གི་ལློགས་སུ་བརློས་ཏེ་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པར་བ་བ། 

ཤིང་ཕློ། འབྱུང་ཁམས་ལྔ་པློ་རེ་རེར་ཕློ་མློ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཡ་གལ་ཞིག 

ཤིང་ཕློར། ཤིང་ལས་བཟློས་པའི་ཕློར་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤིང་ཕེ། ཤིང་ལ་སློག་ལེ་བརྒྱབ་ནས་བྱུང་བའི་ཕེ་མ། 

ཤིང་ཕན། ཤིང་ཆུང་ངུའི་རིགས་ཏེ། དཔེར་ན། སེ་ནེ་དང་། སུ་རུ། ཉ་བིད་ལ་བུ་ཐ་ཐློར་སྐྱེས་པ།

ཤིང་འཕེལ། [མངློན]མེ། 

ཤིང་བལ། ① ལྕང་རིད། ཤིང་བལ་རླུང་གིས་གཡློ་བ་ལར། དམན་པའི་སྤློད་པ་འགྱུར་ལློག་ཆེ། ② 

རབས་བལ། ཤིང་བལ་འཁལ་བ། ཤིང་བལ་གི་འདབ་མ། 

ཤིང་བལ་བགློས་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། དགེ་འདུན་གི་ཁི་

ལ་བསམ་བཞིན་དུ་ཤིང་བལ་བགློས་ཏེ་གློས་པར་བེད་པའློ།། 

ཤིང་བལ་རིགས་ལྔ། ཤིང་ཤལ་མ་ལིའི་བལ་དང་། ཨསྐའི་ཤིང་གི་བལ། ཀ་ཤིའི་ཤིང་གི་བལ། སྤ་

བའི་ཤིང་གི་བལ། ཨེ་ར་ཀའི་ཤིང་གི་བལ་བཅས་ལྔ། 

ཤིང་བུ། ① ཤིང་གི་ཐུར་མ་ཐུང་ལ་ཕ་བ། ② སྦིན་སེག་གི་ཡམ་ཤིང་། 

ཤིང་སྦུབས། ཤིང་ཁློག་པ་སྟློང་པ། 

ཤིང་བང་། རགས་བཀློད་པའི་ཤིང་བུ། 

ཤིང་སྦར་མ། ཤིང་ལེབ་ཁ་ཤས་གཅིག་ཏུ་སྦར་བ། 

ཤིང་བི། འདིར་འབྱུང་བ་ལྔ་རུ་ཕེ་ཞིང་། དེ་ལ་ཕློ་མློ་གཉིས་སུ་ཕེ་བས་བཅུ་ཡློད་ཀང་འབྱུང་བའི་ཐློག་

མ་ཤིང་ཕློ་ནས་འཛིན་པ་ཡིན་ཏེ། གསེར་རིས་ལས། འབྱུང་བའི་ཐློག་མ་ཤིང་ཕློ་དང་། ལློ་བརན་

ཐློག་མ་བི་བ་ཡིན། དེ་ཕིར་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་འགློ ཤིང་ཕློ་བི་ནས་འཛིན་པར་བཤད། ཅེས་སློ།། 

ཤིང་དབང་། [མངློན]བང་ཆུབ་ལློན་ཤིང་། 

ཤིང་འབིགས། ① [མངློན]ཤིང་ཟན་སིན་བུ། ② བ་ཤིང་ར་མློ། ③ ཤིང་བཟློ་བའི་ལག་ཆ་གསློར་

ཟེར་བ་ཞིག 

ཤིང་འབས། ཤིང་ཏློག ཤིང་འབས་ལྡུམ་ར། 

ཤིང་འབྲུག་དམག རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་སྟག་དང་ཆུ་ཡློས་ལློར་དབིན་ཇིའི་བཙན་འཛུལ་དམག་

གིས་རང་རྒྱལ་གི་གཙང་ཁུལ་གི་གམ་པ་རློང་སློགས་ས་རིང་དུ་བཙན་བཟུང་བས་ཤིང་། ཤིང་

འབྲུག་ལློར་རློང་ཧློ་ཕེང་དང་མའེ་ཁེ་ཐང་ན་གཉིས་ཀིས་དབིན་ཇིའི་དམག་མི་སུམ་སྟློང་ལྷག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཙམ་ཞིག་ཁིད་དེ་མུ་མཐུད་ནས་ནང་འཛུལ་བེད་སྐབས་རྒྱལ་རེར་བློད་མི་དམངས་དང་དམག་

མི་རྣམས་ཀིས་དཔའ་ངར་ཆེན་པློས་འགློག་རྒློལ་བས་ཀང་མ་ཐུབ་པར་ཟླ་༨ཚེས༣ཉིན་དབིན་

དམག་ལྷ་སར་སེབས། ཟླ༩ཚེས་༧ཉིན་རེ་ཕློ་བང་དུ་བཙན་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་ལྷ་སའི་

ཆིངས་ཡིག་ཐློག་མིང་རགས་འགློད་དུ་བཅུག་པ་དེ་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་ཤིང་འབྲུག་དམག་ཟེར། 

ཤིང་མློ། འབྱུང་ཁམས་ལྔ་པློ་རེ་རེར་ཕློ་མློ་གཉིས་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཡ་གལ་ཞིག 

ཤིང་སྨན། ཤིང་རིགས་ཀི་སྨན་ཏེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན། ཙན་དན་དཀར་དམར་ལ་བུའི་སློང་པློ་

དང་། ཨ་རུ་ར་ལ་བུའི་འབས་བུ། སེ་བའི་གེ་སར་ལ་བུའི་མེ་ཏློག ཤིང་ཚ་ལ་བུའི་པགས་པ། གུ་

གུལ་ལ་བུའི་ཐང་ཆུ། བ་ལེ་ཀ་ལ་བུའི་ཡལ་ག བ་མ་ལ་བུའི་ར་བ་བཅས་སློ།། 

ཤིང་ར། ཤིང་ནགས་ཀ་ིར་བའམ་འགམ། བ་རྒན་འཆ་ིཁར་ཤིང་ར་དྲན། ཤིང་ར་མ་རུལ་ན་ལློ་མ་མ་ིསྐམ། 

ཤིང་ཚ། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་མེ་དྲློད་གསློ།། བད་མཁིས་

སེལ། འཁྲུ་བ་གཅློད། ཕློ་མཆིན་གི་གང་རླུང་སེལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀཉྩ་ཐ་དང་། ཏྲ་ཙ། 

ཏྲཀྲ། ཏྲཙྪ་བཅས་སློ།། 

ཤིང་ཚལ། ① སྐྱེ་ཤིང་གི་ནགས་ཚལ། ② ཤིང་བཞློགས་པའི་ཚལ་པ། 

ཤིང་ཚི། ཤིང་ལས་ཐློན་པའི་ཁུ་བ་ཚི་ཅན་ཞིག་སྟེ། རྒྱ་སྐྱེགས་དང་། གུ་གུལ་ལ་བུའི་སྨན་ཞིག 

ཤིང་ཚུ། ཤིང་ཕན་སྤིའི་མིང་། ས་མཐློར་སྐྱེས་པའི་ཤིང་ཕན་ཆུང་ངུ་རྣམས་ཀི་མིང་། དཔེར་ན། སེན་

ནེ་དང་། སུ་རུ་སློགས་ཤིང་མང་པློ་སྐྱེས་འདུག་ལ་བུ། 

ཤིང་ཚུག ཨ་ཀ་རུ་དང་སྐྱེར་པ་སློགས་ཤིང་ལས་བཟློས་པའི་ཏེལ་པ་རྡློ་ལ་བརྡར་ནས་རེག་མི་

བཟློད་པར་གྱུར་པ་དང་ནད་མིག་ཏུ་བརྡེག་ནས་ཚུག་གམ་མེ་བཙའ་བ་བའི་ཐབས་ཤིག 

ཤིང་ཚུམས། ཤིང་ཆུང་ངུའི་སྤི་མིང་སྟེ། དཔེར་ན། སེན་ནེ་དང་། སུར་རུ། ཉ་བེད། སང་ཤུག སྨ་ག་

ལ་སློགས་པའི་ཤིང་ཕན་རིགས་ལ་ཟེར། 

ཤིང་ཚེ་རིང་། ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

ཤིང་ཚོན། ཤིང་ཆར་གཏློང་བའི་ཚོན། 

ཤིང་མཚེ། ཤིང་སྨན་ཞིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤིང་འཛམ་བུ། མཚོ་མ་དྲློས་པའི་གཡས་འགམ་ན་ཤིང་འཛམ་བུ་ཞེས་བ་བ་དེ་ལ་འབས་བུ་མངར་

པློ་ར་མ་ཙམ་དང་ལན་པ་དེ་སྨིན་པ་ཆུའི་ནང་དུ་ལྷུང་བ་ལས་འཛམ་བུ་ཞེས་བ་བའི་སྒ་འབྱུང་བ། 

ཤིང་འཛིན། [མངློན]ཆུ་ཤིང་། 

ཤིང་རིངས། ཤིང་མང་པློ་ཐག་པས་གཅིག་ཏུ་བསམས་པས་ཆུ་ཐློག་ཏུ་གཏློང་བའི་རིངས། 

ཤིང་ཞློགས། ① ཤིང་ལ་འབུར་ལེན་བརྒྱབ་པའི་ཤུན་པ་སབ་མློ། ② ཤིང་གི་དུམ་བུ། 

ཤིང་གཞུ། ཤིང་གིས་བཟློས་པའི་མདའ་འཕེན་བེད་གཞུ། 

ཤིང་གཞློན་ནུ། ལློན་ཤིང་གསར་པ། 

ཤིང་ཟ། ཤིང་ལ་ཁུང་བུ་འབིགས་བེད་ཀི་ལག་ཆ། 

ཤིང་བཟའ་དགློན། སྟག་ལུང་དགློན་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་འཁིལ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་

སྤི་ལློ་༡༩༠༥་ལློར་ཤིང་བཟའ་བློ་བཟང་ཆློས་ཀི་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་ཧློ་ནན་སློག་རིགས་རང་སྐྱློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤིང་ཟ་བ། [མངློན]ཧློང་ལེན། 

ཤིང་ཟན། ཤིང་ཟ་མཁན་གི་སིན་བུ། 

ཤིང་གཟློང་། ཤིང་འབིགས་བེད་ལག་ཆ་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཤིང་འབིགས་དང་ཤིང་ཟའློ།། 

ཤིང་བཟང་པགས་རུལ། ཡློན་ཏན་ཡློད་ཀང་བེད་མེད་དུ་ལུས་པའི་དཔེ། 

ཤིང་བཟའ་ཨ་ཆློས། རེ་ཙོང་ཁ་པའི་མ་ཡུམ། 

ཤིང་བཟློ། ཤིང་གི་ཡློ་བད་སྣ་ཚོགས་བཟློ་བའི་ལག་རལ་པ་ལ་ཟེར། 

ཤིང་བཟློ་བ། ཤིང་གི་ཡློ་བད་བཟློ་བ་པློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཤིང་མཁན་དང་། ཤིང་འཇློག་པ། 

ཤིང་ར་བེད། ཤིང་བཞློག་མཁན་བཅས་སློ།། 

ཤིང་ར། ① ཤིང་གིས་བཟློས་པའི་ར་བ། ② ཤིང་འཇུག་སའི་ར་བ། 

ཤིང་ར་ལས་ཁུངས། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཆེ་ཁག་གི་མེ་ཤིང་གཏློང་

མཁནགི་ལས་ཁུངས་ཀི་མིང་། 

ཤིང་ལ་ཕུག ཤིང་སྨན་ཞིག 



  1801  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཤིང་ལ་འབེང་འདྲ། ཤིང་ལ་ཀློ་བ་དྲས་པ་ལར་གང་འདློད་ལར་བེད་ཐུབ་པ་ལ་ཟེར། 

ཤིང་ལ་རེ། [མངློན]རྨ་བ། 

ཤིང་ལུག ཁམས་ཤིང་ལློ་རགས་ལུག་ཤིང་སྒ་ཚིག་ཕད་དུ་འཇུག་པ་དཔེར་ན། ལས་ཀ་བས་ཤིང་། 

ཤིང་བཙུགས་ཤིང་སློགས་ལ་བུ ། 

ཤིང་ལུང་རབ་བརན་བསམ་འགྲུབ་གིང་། དགློན་ལུང་བ་བ་རི་དཀའ་བཅུ་གགས་པས་ཕག་བཏབ། 

ཤིང་ལེབ། ཤིང་གི་སང་ལེབ། 

ཤིང་ལློ། ཤིང་གི་ལློ་མ། ཤིང་ལློ་ཁ་འབུས་པ། ཤིང་ལློ་འདབ་རྒྱས་ན་བསིལ་གིབ་བཟང་། ཆུ་ར་འགློ་

ཡློད་ན་ར་མཇུག་བཟང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མགིན་པ་ཅན་དང་། སྒིབ་བེད། ལྟུང་བེད། 

འདབ་མ་བཅས་སློ།། 

ཤིང་ཤུན། ཤིང་གི་པགས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཤིང་སྐློགས་དང་ཤིང་པགས་སློ།། 

ཤིང་བཤག སྟ་རེས་ཤིང་ཁ་གཤག་པའི་དློན། 

ཤིང་སཱ་ལ། སློས་དཀར་ཤིང་། 

ཤིང་སཱ་ལའི་རྒྱལ་པློ་རབ་བརན། བག་གསེར་གི་བ་སྐྱིབས་ཅན་གི་བང་དུ་དཔག་ཚད་ཉི་ཤུ་འདས་

པ་ན་ཤིང་སཱ་ལའི་རྒྱལ་པློ་རབ་བརན་ཞེས་བ་བ་སཱ་ལའི་ཕེང་བ་རིམ་པ་བདུན་གིས་བསྐློར་བ་

ཞིག་ཡློད་དེ། སཱ་ལའི་རྒྱལ་པློའི་ར་བ་འདློམ་བཞི་ཐུར་དུ་ཟུག་པ། སཱ་ལའི་སློང་པློའི་ཕེང་བ་རིམ་

པ་བདུན་གིས་བསྐློར་བའི་རིམ་པ་དང་པློའི་ར་བ་འདློམ་བཅུ་གསུམ་ཐུར་དུ་ཟུག་པ་ནས་བདུན་

པའི་ར་བ་འདློམ་བདུན་གི་བར་དུ་ཟུག་པ། སཱ་ལའི་རྒྱལ་པློའི་ཡལ་ག་ལློ་འདབ་ཀིས་སཱ་ལའི་

ཕེང་བ་དང་པློ་ལ་ཐུག་པ་ནས་ཕེང་བ་དྲུག་པའི་ཡལ་ག་ལློ་འདབ་ཀི་ཕེང་བ་བདུན་པ་ལ་ཐུག་

ཅིང་བདུན་པའི་ཡལ་ག་ལློ་འདབ་ནི་ནམ་མཁའ་ཁབ་པའློ།། 

ཤིང་སེ་བ། འབས་བུ་ཡློད་པའི་ཤིང་ཚེར་མ་ཅན་ཞིག་བེ་ས་ཤས་ཆེ་བར་སྐྱེས་པའི་ཤིང་སྟེ། རི་

ཤིང་དང་། སློ་ཚོད་རིགས་ཁག་གཅིག་བེ་ས་ཤས་ཆེ་སར་སྐྱེ་ཐུབ་པ་དང་། ཕྱུགས་རིགས་དང་

སློག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་སྨན་འགའ་ཞིག་བེ་ས་ཤས་ཆེ་བར་འཚོ་གནས་བེད་ཀི་ཡློད། 

ཤིང་སེར། ①[མངློན]ཤུག་པ། ② སྐྱེར་པ་ཤིང་། 



  1802  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤིང་སློག ཤིང་གཏུབ་བེད་སློག་ལེ། ཤིང་སློག་ཤིང་ལ་མི་འགློ། 

ཤིང་སློན། ཤིང་རིགས་མི་འདྲ་བ་སློ་སློའི་ས་བློན། 

ཤིང་སིན། ཤིང་ལ་གནས་པའི་སིན་བུ། 

ཤིང་གསེ། སྟ་རེས་ཤིང་ཁ་བཀས་པ་ལ་ཤིང་གསེ་ཞེས་ཟེར། འདི་ལ་ཤིང་གཤག་དང་དློན་གཅིག 

ཤིད། ① གཤིན་པློའི་ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་དགེ་ར། ② ཤིང་ཞིག་ལས་བྱུང་བའི་འབས་བུ། 

ཤིད་ཆློས། གཤིན་པློ་ལ་དམིགས་ནས་དགེ་ར་སྒྲུབ་པའི་དགེ་རའི་ཆློས་གང་ཐམས་ཅད་ལ་ཟེར། 

ཤིད་དློན། གཤིན་པློའི་དུར་ཁློད་ནང་དུ་བསུར་བསློ་ སློགས་ཀི་ལས་ཀའི་མིང་། 

ཤིད་སྟློན། གཤིན་པློ་ལ་དམིགས་ནས་དགེ་ར་སྒྲུབ་པའི་ཆློ་ག་དང་ཆློས་སྤློད་ཀི་རིགས་རྣམས་སློ།། 

ཤིད་ཚིགས། གཤིན་པློར་རེས་དྲན་གི་དུས་ཀི་མིང་། 

ཤིད་ཟན། གཤིན་ཟས་སམ་རློ་ཟས། 

ཤིད་ལས། གཤིན་པློའི་དློན་དུ་རློ་སྒིལ་འདློན་སློགས་བེད་པའི་ལས་ཀ 

ཤིད་ལྷ། གཤིན་རེ། 

ཤིན་ཀུན། གློང་གི་ཤིང་ཀུན་ལ་གཟིགས། 

ཤིན་ཏུ། ཧ་ཅང་། རབ་ཏུ། མཆློག་ཏུ། ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ། ཤིན་ཏུ་ངན་པ། ཡུན་ཤིན་ཏུ་རིང་བ། ཤིན་

ཏུ་ཚབས་ཆེ་བ། ཤིན་ཏུ་དགའ་བ། ཤིན་ཏུ་ཞེན་པ། ཤིན་ཏུ་རློགས་པ། ཤིན་ཏུ་སེམས་དཔའ། 

ཤིན་ཏུ་དུབ་པ། ཤིན་ཏུ་རྨློངས་པ། 

ཤིན་ཏུ་ལློག་གྱུར། གཞལ་བའི་གནས་གསུམ་གི་ནང་གསེས། རྒྱལ་བའི་བཀའ་སློགས་དཔྱད་

གསུམ་དག་པའི་ལུང་ངམ། ཚད་མའི་སྐྱེས་བུའི་ངག་ལས་རློགས་པར་བ་བ། དཔེར་ན། ས་འློག་

གི་གཏེར་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཁམས་དང་། ལས་འབས་ཀི་འབེལ་བ་ལ་བུའློ།། 

ཤིན་ཏུ་སྐྱིད་པའི་གདུང་རབས་ལྔ། རྒྱལ་པློ་ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་ནས་ཁི་གཙུག་ལེ་བཙན་བར་གི་གདུང་

རབས་ལྔ་དེ་དག་གི་རིང་ལ་ནི་བློད་ལློངས་ཤིན་ཏུ་སྐྱིད་པའི་དུས་སྐབས་ཡིན་པར་གགས། 

ཤིན་ཏུ་སྐྲངས། སྦློར་བ་ཉེར་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག 

ཤིན་ཏུ་རྒྱལ་མཚན། ཉི་མའི་ར་བདུན་གི་གས་ཤིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སེ། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་བཅུ་

སློགས་རྒྱས་པར་སྟློན་པ། དཔེར་ན་ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ལ་བུ་ཐེག་ཆེན་གི་མདློ་

སེའི་སེ་སྣློད་དུ་གཏློགས་པ་ཞིག 

ཤིན་ཏུ་གཅེས་པའི་ཡི་གེ་ལྔ། ག ད། བ། མ། འ་སྟེ་ལྔའློ། 

ཤིན་ཏུ་གཏློང་བ། རང་གི་ལུས་སློག་དང་ཡན་ལག་སློགས་ཀང་གཞན་ལ་སྦིན་པ། 

ཤིན་ཏུ་ལྟུང་བ། སྦློར་བ་ཉེར་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག 

ཤིན་ཏུ་སྟློང་པ། ཆློས་ཟད་བློ་འདས་ཀི་དགློངས་པ་སྟེ་སྟློང་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག 

ཤིན་ཏུ་མཐློང་བ། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་གནས་རིས་བདུན་པ་སྟེ། གནས་འདིར་སྐྱེས་པའི་ལྷ་ནི་

ལ་བ་རྣམ་པར་དག་པས་ཆློས་ཀི་མཆློག་མཐློང་ཕིར་ཤིན་ཏུ་མཐློང་བ་ཞེས་བ་སྟེ་གཙང་མའི་

གནས་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག 

ཤིན་ཏུ་དུག[མངློན]བློང་ང་། 

ཤིན་ཏུ་དྭངས་པ། [མངློན]བཻཌཱུརྱ། 

ཤིན་ཏུ་སྦང་དཀར་བའི་ས། སྦང་དཀའ་བའི་ས་དང་དློན་གཅིག

ཤིན་ཏུ་མློ་ཡིག ངག་ཐློག་ནས་ཡི་གེ་རློད་སྐབས་སློ་སློའི་སྐྱེ་གནས་ཀི་རློལ་ཤུགས་མློ་ཡིག་གི་

རློལ་ཤུགས་ལས་ཀང་ཆུང་ཞིང་ལྷློད་པ་ཡིན་པའི་ཡི་གེ་རྣམས། ① མིང་གཞིའི་ཤིན་ཏུ་མློ། ང་

ཉ་ན་མ། ② སློན་འཇུག་གི་ཤིན་ཏུ་མློ། མ། 

ཤིན་ཏུའི་མློའི་འཇུག་ཚུལ། རེས་འཇུག་གི་མློ་ཡིག་ང་མ་གཉིས་ལ་ཡང་འཇུག་མ་ཞུགས་པ་དང་འ་

ཡིག་གི་མཐའ་ཅན་རྣམས་ནི་སྒ་ཤིན་ཏུ་ཞན་པར་འགྱུར་བའི་འཇུག་སྟངས། གང་། ལམ། དགའ། 

ཤིན་ཏུ་གཞློན་པའི་ཡློན་ཏན། ༡ བེེ་ད་བའི་ཤིན་ཏུ་གཞློན་པའི་ཡློན་ཏན་ནི། རྩུབ་མིན་ཡི་གེ་སྟེ་སློག་

ཆེན་གི་ཡི་གེ་མ་ཡིན་པ་མང་བ་ནི་སློག་ཆུང་སྒ་འཇམ་པ་ཅན་གི་ཡི་གེ་མང་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་

གཞློན་པའི་ཡློན་ཏན་དུ་འདློད་དློ།། གང་ཕིར་ཏེ་གལ་ཏེ་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་འཇམ་པའམ་མཉེན་

པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ན་ཧ་ཅང་ཡང་སྦློར་བ་ལྷློད་པའི་སྐྱློན་ཏུ་བཤད་པས། དེས་ན་སློག་ཆེན་

གི་ཡི་གེ་ཅུང་ཟད་འདྲེས་པ་ཞིག་དགློས། འདིར་ལྷློད་པ་དང་། གློལ་བ་དང་། འཇམ་པ་དང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡང་བ་རྣམས་དློན་གཅིག་ཡིན་འདུག་པས་དེས་ན་བློད་སྐད་དུ་སློག་ཆེ་ཆུང་གི་ཡི་གེ་ཁློ་ནའི་

དབེ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རགས་འཇུག་སྐབས་ཀི་ཡི་གེ་སློ་སློའི་ཕློ་མློ་མ་ནིང་གི་སྒ་གདངས་དྲག་

ཞན་གི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་ཀང་འདི་ཤེས་དགློས་པ་གལ་ཆེ། ༢ གློློ་ཌ་བའི་འདློད་པ་བརློད་

དཀའ་བ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་ཡློན་ཏན་ནི། ཡི་གེ་རྩུབ་པ་དང་སྒ་གདངས་དྲག་པ་ཅན་ཚེགས་

ཀིས་བརློད་དགློས་པའི་ངག་གི་སྦློར་བ་འདི་འདྲ་བ་ནི་བརློད་པ་གསལ་བ་སྟེ་སྒ་གདངས་བའི་

ཡློན་ཏུ་བཞེད་ནས་ཕལ་ཆེར་ཤར་ཕློགས་གློློ་ཌ་བའི་སྙན་ངག་པ་རྣམས་ཀིས་བཞེད་ལ། ཕལ་

ཆེར་དང་ཀང་གི་སྒས་ཤར་ཕློགས་པ་རྣམས་ཀིས་ས་མ་ལྷློ་པའི་བཞེད་པ་དེ་ཡང་མི་འདློད་པ་ནི་

མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། 

ཤིན་ཏུ་བཟང་མློ། སྙིང་གའི་ར་འཁློར་གི་འདབ་མའི་གས་ཤིག 

ཤིན་ཏུ་རིང་པློ། ལེགས་སྦར་གི་ཡི་གེའི་སྒ་གདངས་རིང་ཤློས་ཤིག 

ཤིན་ཏུ་ལན་ཚ་བ། [མངློན]རྒྱ་ཚྭ། 

ཤིན་ཏུ་སེམས་པ། བསམ་བློ་ཞིབ་ཏུ་གཏློང་བ། 

ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་གཅུང་། [མངློན]གཟའ་ཕུར་བུའི་མིང་གི་མངློན་བརློད། 

ཤིན་ཏེ་མ། ① ཉམ་ཆུང་བ། ② སྙིགས་མ། 

ཤིན་སྦངས། དགེ་བའི་སེམས་བྱུང་བཅུ་གཅིག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ལུས་སེམས་དགེ་བ་ལ་བཀློལ་

བཏུབ་པའི་ལས་སུ་རུང་ཞིང་གནས་ངན་ལེན་འཇློམས་པའློ།། 

ཤིན་སྦངས་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ལུས་

སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦང་བའི་བདེ་བས་ལས་རུང་བར་བས་པ་ནི་ཉློན་མློངས་མེད་པའི་སེམས་ཀི་

གནས་སུ་གྱུར་པ། 

ཤིནཾ་གརྦྷ། [ལེགས]ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་སྐབས་བློད་ལ་གདན་དྲངས་པའི་རྒྱ་གར་གི་སློབ་

དཔློན་ཞིག ཁློང་ནི་བློད་ལ་གསང་སགས་ཀི་ཆློས་སེལ་མཁན་དང་བསམ་ཡས་ཀི་རབ་གནས་

མཛད་མཁན་ཡིན་པར་བུ་སྟློན་བཞེད། 

ཤིབས་པ། [རིང]ལློག་ཏུ་གསང་སྟེ་སྨ་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཤིམ། [རིང]འདྲེས་པ། 

ཤིམ་པ། མཉམ་དུ་བསེས་པ། 

ཤིའུ་ཁུག ཤྭ་བའི་ཤིག་ཕྲུག་གི་པགས་པ་སྤུ་བཤུས་བཟློས་པའི་ཁུག་མའི་མིང་། 

ཤིར་ཤིར། སྒ་སྒློག་ཚུལ་ཞིག ར་གསེབ་ནས་ཆུ་སྒ་ཤིར་ཤིར་སྒློག་བཞིན་དུ་འབབ་པ། 

ཤིལ་ལི། ཆར་པ་སློགས་ཀི་སྒ་སྒློགས་ཚུལ་ཞིག 

ཤིལ་ལི་ལི། གཡེར་ཁ་དཀྲློལ་བའི་སྒ ། 

ཤིས། ① ཕི་འབྱུང་གི་འབས་བུ་ཡག་པློའི་མིང་སྟེ། ཤིས་པ་སྩློལ། དྲུག་གཅིག་བིས་པའི་དུས་

ཚིགས་ལ་ཤིས་པ་བརློད། ② བེད་མེད་ལས་ཚིག འབས་བུ་ཡག་པློ་ཡློང་བ་སྟེ། ཁ་དྲློ་བཀྲ་

ཤིས། མི་ངན་བཀྲ་མ་ཤིས་པ་ཞེས་པ། 

ཤིས་བཀྲ་དགློན། སློ་མང་ཤིས་བཀྲ་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། ལློ་ཆེན་བཻ་རློ་ཙ་ནས་ཕག་བཏབ་

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

ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤིས་བརློད། ཚིག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བརློད་པ། 

ཤིས་བརློད་ཀི་རྒྱན། དློན་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། མངློན་པར་འདློད་པའི་ཡུལ་གི་དངློས་པློ་

བསྲུང་བའམ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བར་ཆད་མེད་པར་སྨློན་ལམ་འདེབས་པའི་རྒྱན་ཞིག 

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

བའི་དངློས་པློ་ཞིག་འགློག་བེད་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་ཀི་སྨློན་ཚིག་བརློད་པའི་སློ་ནས་རང་ལ་

འབྱུང་འགྱུར་གནས་ཚུལ་ངན་པ་ཡློང་རྒྱུ་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏེ་འགློག་པའི་རྒྱན་ཞིག 

ཤིས་བརློད་ཉན་པློ། [མངློན]བརྒྱ་བིན། 

ཤིས་ལང་། ཀི་ལྕེའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

ཤིས་པ། ལེགས་པ་དང་དགེ་བ། བཟང་བ། བཀྲ་ཤིས་པ། བཀྲ་མི་ཤིས་པ། ཤིས་པ་ཅན། ཤིས་པ་

བརློད་པ། ཤིས་པའི་ལས། ཡུལ་ཁམས་དགེ་ཞིང་ཤིས་པའི་རྣམ་པས་ཁབ། 

ཤིས་འཕིན། བཀྲ་ཤིས་ཀི་འཕིན་བཟང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤིས་ཚང་དགའ་ལན་ཆློས་འཁློར་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༨༣༩ ལློར་སེ་བ་

ཚང་འཇམ་དབངས་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་

ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤིས་ཚིག བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིག 

ཤུ་ཀྲ་མ། སྐར་མ་ནབས་སློ།། 

ཤུ་གླུ། ཤུ་སྒས་གཏློང་བའི་གླུ རི་བློས་ཤུ་གླུ་ལེན་བཞིན་ལུག་འཚོ་བར་འགློ

ཤུ་སྒ། སློ་རན་གི་བར་ནས་བྱུང་བའི་ཚིག་མེད་བརྡ་གཏློང་གི་སྒ ཤུ་སྒ་འདེབས་བཞིན་ར་ལུག་འདེད། 

ཤུ་བརྒྱབ་པ། སློའམ་མཆུའི་གསེབ་ནས་སྒ་ཤུ་ཤུ་འབིན་པའི་སྒ་ཤིག 

ཤུ་ཏི། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྐྱེ་ཚུལ་འུ་སུ་དང་མཚུངས་ཤིང་། འབས་བུ་སྤྲུ་འབྲུ་དང་འདྲ་བ་

ཞིག་མཆིས། རློ་ཚ་ལ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་བད་ཀན་སྨུག་པློ་དང་། ཕློ་ཚད། སྐློམ་

ཚད་སློགས་སེལ། 

ཤུ་སྟག ཤུ་དག་དང་། སློ་སྟག་ཤ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

ཤུ་ཐློར། གཉན་ནད་ཤུ་བའི་རང་བཞིན་གི་ཐློར་པ་ཞིག 

ཤུ་དག ལློ་མང་སྐྱེ་བའི་རྩྭ་ལྡུམ་མེ་ཏློག་ཆུན་པློ་མར་གུག་པའི་དབིབས་ཅན། ར་བར་དྲི་ཞིམ་

མནམས་ཞིང་སྨན་བཟང་བློ་ཞིག་ཡིན། བློད་སྨན་དུ་ཤུ་དག་ལ་དཀར་ནག་ཁ་གསུམ་ཡློད། 

ཤུ་དག་དཀར་པློ། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་ཚ་ཞིང་མངར་བ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་

བཅུད་ལེན། ལུས་སྟློབས་སྐྱེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དཀར་པློ་དང་། རྒྱལ་བ། ཛ་ཡ། ཤུཀ། ་

ཨ་པ་ར་ཛི་ཏ་བཅས་སློ།། 

ཤུ་དག་ནག་པློ། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་ཚ་བ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཕློ་བའི་དྲློད་

སྐྱེད། ཟས་འཇུ། རིམས་ནད་སྲུང་། གདློན་འཇློམས། གག་ལྷློག་སློགས་གཉན་ནད་གསློད། མིང་

གི་རྣམ་གངས་ལ་གངས་ལན་དང་། དྲི་ངར་ལན་པ། ནག་པློ་ཁློ་གཉེར། ཚིགས་པ་ཅན། ཡློངས་

སུ་མདུད་པ་ཅན། སཾ་གནྠ། ཧེ་མ་ཝ་ཏི། ཧེ་རུ་ཀ་བཅས་སློ།། 

ཤུ་བརྡ། ཤུ་སྒ། ཕན་ཚུན་ཤུ་བརྡ་གཏློང་རེས་བེད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཤུ་བ། ① པགས་པ་གཡའ་ཞིང་རྩུབ་ལ་མེས་འཚིག་པ་ལར་གི་ཐློར་པ་བྱུང་ནས་རིམ་བཞིན་རྨ་རུ་

འགྱུར་བའི་པགས་ནད་ཅིག ② རྨ་རིང་པའི་སྐློགས། ③ ཟ་ཕྲུག་ཅན་གི་རྨ་ཆུང་ངུ་མང་པློ་ཡློང་

ཞིག་གི་མིང་། 

ཤུ་བ་ཁ་བརྒྱ། མཛེ་རིགས་ཤིག ཤ་རློ་ཤུ་བ་དང་འདྲ་ཞིང་སེར་ག་མང་དུ་འབྱུང་བའི་བད་མཁིས་

ལན་པའི་མཛེ་ནད་ཅིག 

ཤུ་བ་ཏློག་ལེན། པ་ཡག་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། རེ་ཟུར་མཁར་བ་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེས་མཛད་

པའི་མན་ངག་བེ་བ་རིང་བསེལ་ལས། བ་རློག་ནློར་བུ་དང་། ཤུ་བ་ཏློག་ལེན། སྐྱེ་བ་རྒྱུན་གཅློད། 

དཀར་པློ་ཡར་འདྲེན། ཨ་བག་རྣམས་ནི་པ་ཡག་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཤུ་སལ། ཤུ་དག་ནག་པློ་དང་། རྡློ་སལ་རྒྱབ་གཉིས་སམ་གག་ལྷློག་གི་སྐབས་སུ་སལ་པ་ནག་པློའི་

ཤ་ལ་ཡང་འཇུག་པས་སྐབས་ཐློབ་བ། 

ཤུ་བཾ། [ལེགས]དགེ་བའམ་བདེ་ལེགས། 

ཤུ་འབུབས། ཁང་རིང་གི་ཐློག་རིང་པ་བཤུས་ནས་གསར་པ་འབུབས་པ། 

ཤུ་འབས། ཤུ་བ་དང་། འབས་ནད་གཉིས་འདློམས་པའི་པགས་ནད་དམ་རྨ་ངན་ཞིག 

ཤུ་མློ་ཟ། སློ་སྨན་ག་ིརགིས་ཤགི་སྟ།ེ རློ་ཁ། ཞུ་རསེ་བསལི། ནུས་པས་གློ་བའ་ིརྣག་ཁག་སྐམེ། འཁྲུ་བ་གཅློད། 

ཤུ་ཟ། སློ་སྨན་ཞིག 

ཤུ་ཟུར། 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

ཤུག ① བུད་མེད་དམ་ཆུང་མའི་མིང་སྟེ། ཁློ་ཤུག་གཉིས་ཟེར་བ། ② ཤུག་པ་ཡི་ཚིག་བསྡུས་པ། 

ཤུག་དུད། ཤིང་ཤུག་པ་མེར་བསེགས་པའི་དུད་པ། 

ཤུག་སློང་། ཤིང་ཤུག་པའི་སློང་པློ། 

ཤུག་སྟག་སྟག་རེ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་
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ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ལྷ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤུག་སྟེང་དགློན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༤༩༦ ལློར་མངའ་རིས་བསྟན་པ་བཟང་

པློས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་

དཔལ་ཤློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤུག་ནུར། ① བཤུགས་པ། བཤུག་པ། ཤུགས། ནང་ཁུལ་ཕན་ཚུན་ཁེ་བཟང་མི་ཟ་བར་རང་ཡློད་

དངློས་པློ་འཚོང་བ། རང་ལ་མང་པློ་མེད་ཀང་གཞན་ལ་བཤུགས། ཁློད་ཀི་དཀར་ཡློལ་འདི་ང་

ལ་ནང་བཤུག་གནང་རློགས། ཁང་པ་སློ་བཤུག་བེད་པ། ② བསངས་ཤིང་གི་རིགས་ཤིག ལྷ་

ཤུག རྒྱ་ཤུག འབི་ཤུག གཡག་ཤུག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བརྒྱ་བིན་རང་འཐུང་དང་། བདུག་

སློས་ཤིང་། མདའ་འཛིན། འློད་ཟེར་འདབ་ཅན། ཡློངས་བཟང་ཅན་བཅས་སློ།། 

ཤུག་པ། དུས་བཞིར་སློ་བའི་རྒྱུ་ཆ་བཟང་པློ་ཞིག་ཡིན། དེ་ལ་གསློམ་ཤུག འབྲུ་ཤུག ཚེར་ཤུག་

སློགས་རིགས་དུ་མ་ཡློད། 

ཤུག་པ་ཚེར་ཅན། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤུག་པ་ཚེར་མ་ཡློད་པ་ཅན་ཏེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། 

ནུས་པས་མཁལ་མར་ཚ་བ་ཞུགས་པ་དང་། ཆུ་སེར་དང་ལྷློག་པ་སློགས་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་རྒྱ་ཤུག་པ་དང་། ས་མ། བ་ད་ར། འབློག་རི་སློན་པློ། གཡུ་འབྲུག་ཟེ་བ་བཅས་སློ།། 

ཤུག་འབས། ཤིང་ཤུག་པའི་འབས་བུ། 

ཤུག་འབྲུ ། ཤིང་ཤུག་པའི་འབྲུ་གུ

ཤུག་འབྲུམ། ཤིང་ཤུག་པའི་འབྲུ། 

ཤུག་གཙང་། གློས་དར་གི་རིགས་ལིང་སབ་མློ། ཤུག་གཙང་སློན་པློའི་སྐ་རགས། 

ཤུག་རང་། ཤུག་པས་བཟློས་པའི་ཕུར་པ་ཆུང་ངུ་། 

ཤུག་ཚད། གསློམ་ཤིང་ལ་འཁིལ་ནས་སྐྱེ་བའི་རི་ཤིང་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཡུལ་གྲུ་ལ་ལར་རྩྭ་གསེར་

སྐུད་ཀང་ཟེར། 

ཤུག་རིལ། ཤུག་པའི་ལློ་མ་དབིབས་རིལ་པློ་ཅན། 

ཤུག་ལུ། འབུད་པའི་རློལ་མློའི་བེ་བག་སྟེ། ཡུལ་སྐད་དུ་པི་པི་ཡང་ཟེར། 
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ཤུག་ལེབ། ཤུག་པའི་ལློ་མ་ལེབ་དབིབས་ཅན། 

ཤུག་གསེབ་དགློན། ཤུག་གསེབ་རེ་བཙུན་ཆེན་པློས་བཏབ། བཀའ་བརྒྱུད་ཆུང་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་

ཞིག་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆུ་ཤུར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤུག་གསེབ་བཀའ་བརྒྱུད། བཀའ་བརྒྱུད་ཆུང་བརྒྱུད་ཀི་ཡ་གལ། རེ་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་ཞལ་སློབ་སྙི་

ཕུའི་གེར་སློམ་ཆེན་པློ་ལས་བརྒྱུད་པ་ཞིག་ཡིན། དེང་དུས་བཙུན་མའི་དགློན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་

ནས་ལ་སྤློད་ཡང་ཕལ་ཆེར་རིང་ཤས་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཡློད་པ་གགས། 

ཤུགས། ① ཤུག་པའི་སྐུལ་ཚིག ② ནུས་པ་དང་སྟློབས། ནུས་ཤུགས། ཆུ་ཤུགས། རླུང་ཤུགས། 

རླབས་ཤུགས། བཙན་ཐུགས། རང་ཤུགས། རལ་ཤུགས་འགན་པ། ཤུགས་སྦློང་བ། ཤུགས་

བརྒྱབ་པ། ཤུགས་འདློན་པ། ཤུགས་འབིན་པ། ཤུགས་སྣློན་པ། ཤུགས་སྒིལ་མཉམ་སྒྲུབ། ③ 

ངང་ངམ་རང་བཞིན། རང་ཤུགས་ཀིས་གྲུབ་པ། དངློས་ཤུགས་གང་རུང་། ཤུགས་བསྟན། 

ཤུགས་རློགས། གློ་རྒྱུའི་གསང་གཏམ་ཤུགས་ལ་འཕེན་པ། ཤུགས་ཀིས་གློ་ཐུབ་པ། སྨན་མ་

བཏུངས་པར་རང་ཤུགས་ཀིས་དྲག་པ། མི་རག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལློག་པ་ནི་ཤུགས་ཀི་བསྒྲུབ་

བའི་ཆློས་ཡིན་ནློ།། 

ཤུགས་རྐྱེན། ནུས་ཤུགས་ལས་བྱུང་བའི་བེད་རྐྱེན། དེང་དུས་བློད་སྐད་ལ་རྒྱ་སྐད་ཀི་ཤུགས་རྐྱེན་

ཐེབས་ནས་ཚིག་གྲུབ་མང་པློ་ཞིག་མགློ་མཇུག་སློག་ནས་ལབ་ཡློང་ཞིང་འདུག དེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་

སྐད་ལ་དབིན་སྐད་ཀིས་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པློ་ཐེབས་ཤིང་ཡློད་འདུག 

ཤུགས་སྐད། ཤུགས་ཆེན་པློའི་སྐད་སྒ། ཤུགས་སྐད་བརྒྱབ་པ། 

ཤུགས་གླུ། གླུའི་ཁད་པར་ཞིག 

ཤུགས་འགློ། [མངློན]དྲེའུ། 

ཤུགས་འགློ་ཆེན་མློ་བརྒྱད། ཤར་ན་རྡློ་རེ་ཤུགས་འགློ ལྷློ་ན་རིན་ཆེན་ཤུགས་འགློ ནུབ་ན་པདྨ་

ཤུགས་འགློ བང་ན་ལས་ཀི་ཤུགས་འགློ ཤར་ལྷློར་དམ་ཚིག་མཁའ་འགློ ལྷློ་ནུབ་ན་སྣ་ཚོགས་

མཁའ་འགློ ནུབ་བང་ན་ཐམས་ཅད་མཁའ་འགློ བང་ཤར་ན་འཇིག་རེན་མཁའ་འགློ ཐམས་ཅད་

ཀང་གཅེར་བུ་རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་གིས་བརྒྱན་པ། གི་ཐློད་འཛིན་ཅིང་ཁག་ཁ་ལ་འཁྱུད་པའློ།། 
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ཤུགས་འགློའི་ཕ། [མངློན]བློང་བུ། 

ཤུགས་འགློས། ཤུགས་ཆེན་བསྐྱློད་པའི་གློམ་འགློས། 

ཤུགས་ཅན། ① སྟློབས་ཤུགས་ཆེ་བ། ② [མངློན]རའི་མངློན་བརློད། 

ཤུགས་ཆད། སྟློབས་ཉམས་པའམ་སྟློབས་ཟད་པ། ལུས་ཤུགས་ཀང་སེམས་ཤུགས་མི་འཆད། 

ཤུགས་ཆེ་དཔའ་ཐལ། དཔའ་ཚོད་མ་ཟིན་པ། 

ཤུགས་ཆེན། སྟློབས་སམ་ཤེད་ཆེན་པློ། 

ཤུགས་རློགས། རང་འཛིན་གི་བློ་ངློས་ཡུལ་དེའི་རྣམ་པ་མ་ཤར་ཡང་ཡུལ་གཞན་གི་རྣམ་པ་ཤར་

བའི་སློ་ནས་ཡུལ་དེ་ལའང་ངེས་པ་འདྲེན་ནུས་པ། དཔེར་ན། ཤར་ཕློགས་སུ་མཐློང་བའི་བུམ་

འཛིན་མིག་ཤེས་ཀིས་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་བུམ་པ་ཤུགས་ལ་རློགས་པ་དང་། སྒ་མི་རག་རློགས་ཀི་

རེས་དཔག་གིས་སྒ་རག་སྟློང་ཤུགས་ལ་རློགས་པ་ལ་བུ་རང་དངློས་སུ་རློགས་པའི་བློས་ཆློས་

གཞན་ཤུགས་ལ་རློགས་པའློ།། 

ཤུགས་བསྟན། དློན་དངློས་སུ་བསྟན་པའི་ཞློར་ནས་དློན་གཞན་བསྟན་ལ། དཔེར་ན། ལྷས་སྦིན་ཚོན་

པློས་ཉིན་པར་ཟས་མི་ཟ། ཞེས་པས་ཉིན་མློར་ཟས་མི་ཟ་བ་དངློས་སུ་བསྟན་ནས། མཚན་མློར་

ཟས་ཟ་བ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་ལ་བུའློ།། 

ཤུགས་བསྟན་དཔང་རགས། ཐད་ཀའི་དཔང་རགས་མ་ཡིན་པར་ཤུགས་སུ་བསྟན་པའི་དཔང་རགས། 

ཤུགས་དྲག ཤུགས་ཆེན་པློ། ལུས་རལ་ཤུགས་དྲག་བེད་མི་ཉན། ཤུགས་དྲག་བེད་མི་ཉན། 

ཤུགས་དྲག་དབང་བཙན། ཤུགས་དྲག་གང་གིས་ཀང་འགློག་ཏུ་མེད་པ། 

ཤུགས་ལན། ① སྟློབས་ཤུགས་ཡློད་པ། ② [མངློན]རའི་མིང་གི་མངློན་བརློད། 

ཤུགས་གདློང་དགློན། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༡༢༧ལློར་བཏབ། རེ་ཕག་མློ་གྲུ་པ་ཐློག་

མར་དབུས་ཕློགས་སུ་བློན་སྐབས་གནས་འདིར་ལློ་གསུམ་ལྷག་བཞུགས། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་འབི་རུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤུགས་ནར། ཤུགས་སྒ་དང་ལན་པའི་ངང་ནས་བཏློན་པའི་དབུགས་རིང་། ཁློ་རྒྱུགས་དྲགས་པས་

ཐང་ཆད་དེ་ཤུགས་ནར་འབིན་པ། 
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ཤུགས་སྣློན། ནུས་ཤུགས་ཀི་ཁ་སྣློན། འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཤུགས་སྣློན་རྒྱབ་པ། མཐུན་སྒིལ་ལ་

ཤུགས་སྣློན་བེད་པ། 

ཤུགས་པ་འབིན་པ། མི་གསལ་བར་བརྡ་གཏློང་གི་སྐད་སྒློག་པ་སྟེ། ཤུ་སྒ་རྒྱབ་པ། 

ཤུགས་འཕློ། གངས་གནས་ཤིག 

ཤུགས་བུལ། སྟློབས་ཤུགས་དལ་བའམ་ནུས་ཤུགས་ཞན་པ། རྡློ་རློང་གི་ལམ་དུ་འགློ་ཤུགས་བུལ། 

ཤུགས་མ་ཐུབ། དབང་མེད་དམ། ཐབས་མེད། ཁློང་ཁློ་ཤུགས་མ་ཐུབ་ཀིས་ཟ་བ། ཆང་ཤུགས་མ་

ཐུབ་ཀིས་འཐུང་དགློས་བྱུང་། 

ཤུགས་གཞལ། བློ་དེས་ཤུགས་ལ་རློགས་རྒྱུའི་ཡུལ་ཞིག བུམ་འཛིན་རེས་དཔག་གིས་བུམ་པ་

དངློས་སུ་རློགས་ནས་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལློག་པ་ཤུགས་ལ་རློགས་པ་ཡིན། བློ་དེས་

གཞལ་བ་དང་བློ་དེས་རློགས་པ་དློན་གཅིག 

ཤུག་རི་རི་ཁློད། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་སློན་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤུགས་རིང་། སྐྱློ་བའམ་མ་ངན་གི་དབུགས་རིང་། ཐང་ཆད་ནས་ཤུགས་རིང་སྒློག་པ། འགློད་

སེམས་སྐྱེས་པས་ཤུགས་རིང་ནར་ནར་འབིན་པ། སྤན་ཆབ་འདློན་ཞིང་ཤུགས་རིང་ནར་ནར་

ཕློ་བང་དུ་ལློག་ཕེབས། 

ཤུགས་རིང་ནར། སེམས་སྐྱློ་བའ་ིརྣམ་འགྱུར་ག་ིནང་གསེས་དབུགས་རིང་གཏློང་བའ་ིམིང་ག་ིརྣམ་གངས། 

ཤུགས་ལེན་ཆུ་རགས། ཆུ་ཤུགས་འགློག་པའི་རགས། 

ཤུགས་ཤིག བཤུག་རྒྱུའི་རྡློ་སློགས་ལག་ཏུ་ཤུགས་ཤིག་སྟེ། སྤློད་ཅིག་ཅེས་སྐུལ་ཚིག 

ཤུགས་གསེབ་དགློན། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ་༡༡༨༡ལློར་སྙི་ཕུ་གེར་སློམ་ཆེན་པློས་

བཏབ། བཀའ་བརྒྱུད་ཆུང་བརྒྱད་ཀ་ིཡ་གལ་ཤུགས་གསེབ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀ་ིམ་དགློན་ཡིན། དགློན་

འདིར་གཅློད་ཡུལ་བའི་གདམས་པ་དམིགས་གསལ་དུ་ཉམས་ལེན་དར་སློལ་ཆེ། དུས་ཕིས་གྲུབ་

མཐའ་རིང་མར་གྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ཆུ་ཤུར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤུང་། སྒ་ཤུང་ཤུང་། 
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ཤུངས། གཤུང་བའི་སྐུལ་ཚིག 

ཤུངས་དམློད། སྨློད་པའམ་ལློག་ཁ་གཏློང་བ། 

ཤུད། བཤུད་བའི་སྐུལ་ཚིག 

ཤུད་པ། ① བཤུད་པའི་ད་ལ་བའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག ② འབིལ་བའམ་ཉིལ་བ། རི་རེ་ནས་རྡློ་ཤུད་པ། 

ཤུན། ཤིང་སློགས་ཀི་ཤུན་པ་སྟེ་པགས་པ། 

ཤུན་ཀློག ཐློར་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་། སྐབས་འགར་ཐློར་པ་བརློལ་བའི་པགས་པ་ལ་ཡང་གློ་དགློས། 

ཤུན་སྐློགས། ཕི་ལྤགས། 

ཤུན་འཇམ་ཤིང་། [མངློན]ཤིང་སྟག་པ། 

ཤུན་བརེས། ① པགས་པ་རིང་པ་བུད་དེ་གསར་པ་སྐྱེས་པ། ②[མངློན]སྦྲུལ་གི་མིང་། 

ཤུན་པ། པགས་པ་དང་སྐློགས་པ། ཤིང་གི་ཤུན་ལྤགས། འབྲུའི་ཕི་ཤུན། ཤུན་པ་འབུད་པ། ཤུན་པ་

གློག་པ། ཤུན་པ་བཤུ་བ། ཤུན་གསར། 

ཤུན་པ་མཁེགས། [མངློན]སྨྱུག་མ། 

ཤུན་པ་ཅན། [མངློན]ཉ། 

ཤུན་པ་འཇམ། [མངློན]སྟག་པ། 

ཤུན་པ་བརེས་པ། [མངློན]སྦྲུལ། 

ཤུན་ལྤགས། ཕི་སྐློགས། 

ཤུན་བུ། སྤི་ལྤགས་ཏེ་རླིག་པའི་ཤུན་བུ། མེ་ཏློག་གི་ཤུན་བུ། སྙིང་གི་ཤུན་བུ་ལ་བུ།

ཤུན་ཛུང་། ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཧྲུན་ཙུ་ལ་ཟེར། དེ་སློན་ཡློན་རྒྱལ་རབས་དང་། མིང་རྒྱལ་

རབས། ཆིང་རྒྱལ་རབས་བཅས་ཀི་སྐབས་རྒྱ་སྐད་ཀི་སྒ་ཧྲུན་ཟེར་བ་བློད་སྐད་དུ་སྒ་བསྒྱུར་བེད་

སྐབས། ཤུན་ཞེས་བིས་པ་མང་པློ་འདུག 

ཤུབ། བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་ད་ལ་བ། སྐད་ཆུང་ངུས་ཚིག་བཤད་པའི་དློན་ཏེ། སྐད་ཆ་རྣ་བར་ཤུབ་

མཁན་ཞེས་པ། 

ཤུབ་སྐད། སྒ་ཆུང་ངུར་སྨ་བའི་སྐད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཤུབ་བུ། སྐད་སྒ་ཆུང་ངུ་། སྐད་ཆ་ཤུབ་བུར་སྨས་པ། ལློག་ཏུ་ཤུབ་བུས་སྨློད་པ། 

ཤུབ་ཤུབ། སྒ་གདངས་ཆུང་ངུར་སྨ་བའི་ཚུལ། གཏམ་ཤུབ་ཤུབ་ཏུ་སྨ་བ། 

ཤུབས། དངློས་པློ་རང་རང་དང་ཆེ་ཆུང་འཚམས་པའི་ཕི་ཐུམ། གི་ཤུབས། སམ་ཤུབས། ལག་

ཤུབས། ཤུབས་སྐློན་པ། 

ཤུམ། ① འདར་བའ་ིཚུལ་ཞིག གང་ཤུམ་བེད། འདར་ཤུམ་ཤུམ་བེད། འཇིགས་ཤུམ་ཤུམ་བེད། ② བེད་

མེད་ལས་ཚིག་ད་ལ་བ། ངུ་བའ་ིཞ་ེས་སྟེ། བཤུམ་ན་ིམ་འློངས་པ་དང་། བཤུམས་ན་ིའདས་པ། 

ཤུམ་མདའ་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། 

ཤུམས། བཤུམ་པའི་སྐུལ་ཚིག 

ཤུར། ① བཤུར་བའི་སྐུལ་ཚིག ② ཉག་ཀའམ། ཁུང་བུ། ས་ཤུར། ཉག་ཤུར་བཏློན། ཁུང་ཤུར་བརྡློལ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་slot ཟེར། 

ཤུར་སྒ། སྒ་སྒློག་སྟངས་ཀི་ཁད་པར་ཞིག ར་ཕློས་ལ་མློ་རྒལ་དུས་སྣ་ལས་ཤུར་སྒ་སྒློག་པ། བ་ཁ་

ཤུར་སྒ་སྒློག་བཞིན་འཕུར་བ། རླུང་ཤུར་སྒ་ཅན་བརྒྱབ་བྱུང་། 

ཤུར་ཅློག ནང་དུ་ཤུར་སམ་ཡློད་པའི་ཅློག་ཙེ། 

ཤུར་བ། སྤུ་སློགས་མེར་ཤུར་བཞིན་པ། ཤུར་ཅིག་ཅེས་སྐུལ་ཚིག 

ཤུར་བུ། སྐ་རགས། སྐེད་པར་ཤུར་བུ་བཅིངས་པ། 

ཤུར་བུ་ཁེའུ། སྐུད་པ་ཁ་བློ་ལས་བཏགས་པའི་སྐ་རགས་ཐུང་ངུ་དྲ་མིག་ཅན་ཞིག 

ཤུལ་ས་ཐག་གཅིག་མ་ལྷག་པ། ཞེས་གཙང་མ་གཙང་རྐྱང་ཆགས་པའམ་བཟློས་པའི་དློན་ཏེ། དཔེར་

ན། ཚོང་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལག་ཤུལ་ས་ཐག་གཅིག་མེད་པ་རློགས་སློང་ལ་བུ་དང་། 

ཤུར་འབེན། ཤིང་གི་ངློས་སུ་ཤུར་འདློན་བེད་ཀི་ལག་ཆ་འབུར་ལེན་ཞིག 

ཤུར་དབེའི་གདུབ་དྲ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་slotted-ring network ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤུར་མ། རས་ཀི་བེ་བག་ཅིག སྤུ་རིང་པློ་བཙུགས་པའི་རས་ལ་དགུ་ལུང་དགུ་ལ་བུ། 

ཤུར་ཤུར། ཆུང་ཆུང་། བུ་ག་ཤུར་ཤུར་ཞིག་བཏློན། རྨ་ཤུར་ཤུར་ཞིག་བཟློས་འདུག འགློ་ལམ་ཤུར་

ཤུར་ཞིག་འདུག 

ཤུལ། ① རེས། རེས་ཤུལ། སློན་ཤུལ། རིང་ཤུལ། ཁང་ཤུལ། ཕིན་ཤུལ། ཉལ་ཤུལ། བསད་ཤུལ། 

ཤུལ་མེད་དུ་བཏང་བ། ཆུ་རྒྱུགས་ཤུལ་དང་། གདུང་མ་དྲུད་ཤུལ། འགློ་བའི་གློགས་ནི་གིབ་མ་དང་། 

ཤུལ་དུ་ལུས་རྒྱུ་རང་རེས་ཡིན། ② རིང་ངམ་སང་། མི་མེད་པའི་ཤུལ་ལ། གཞན་དུ་ཐློན་ཤུལ་ལ། 

ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཤུལ་ལ། ཁབ་ཤུལ་སྐུད་པས་མ་ཁེངས་ནའང་ཁབ་མིག་སྟློང་པར་མ་ལུས་

ཙམ། ③ ཚབ་ཏུའམ་མལ་དུ། བུ་ངན་ནས་ཕ་ཤུལ་མ་ཟིན། ར་ངན་ནས་བང་ལམ་མ་ཆློད། 

ཤུལ་རིང་། ཁང་པ་སློགས་སར་གི་ཤུལ་རེས་རིང་མ། 

ཤུལ་སྟློང་། སར་གི་རེས་ཤུལ་སྟློང་པ། 

ཤུལ་སྟློངས། ར་མེད་དུ་ཕིན་པ། 

ཤུལ་པ། ཁིམ་ཚང་གི་ཤུལ་འཛིན་མཁན། 

ཤུལ་མ། ཤུལ་དུ་ལུས་པའི་དངློས་པློ། 

ཤུལ་འཛིན། ① ལས་ཀའི་རེས་ཤུལ་འཛིན་མཁན། ② ཕ་མ་སློགས་ཤི་རེས་ཀི་ཁིམ་འཛིན་མཁན། 

ཤུལ་འཛིན་སྐལ་ཐློབ། 

ཤུལ་འཛིན་སྐློར་གི་བཅའ་ཁིམས། མི་གང་རུང་གི་ཁིམ་གཞིས་རྒྱུ་ནློར་སློགས་ཤུལ་འཛིན་བེད་

པའི་སྐློར་གི་བཅའ་ཁིམས། ཤུལ་འཛིན་དང་ལེན་བེད་པ། ཤུལ་འཛིན་པ། ཤུལ་འཛིན་པ་

གཏན་འཁེལ་བེད་པ། ཤུལ་འཛིན་པ་དམིགས་འཛུགས་བེད་པ། ཤུལ་འཛིན་པ་ཨང་གཉིས་པ། 

ཤུལ་འཛིན་དཔྱ་ཁལ། ཤུལ་འཛིན་བེད་མཁན་གིས་རྒྱལ་ཁབ་འབེལ་ཡློད་ལས་ཁུངས་ལ་དེ་བསྟུན་

གི་སྤད་དགློས་པའི་དཔྱ་ཁལ། 

ཤུལ་འཛིན་བེད་དབང་། འདས་པློའི་ཁིམ་གཞིས་སློགས་ཤུལ་འཛིན་བེད་པའི་དབང་ཆ། ཤུལ་

འཛིན་བེད་དབང་སྒྱུར་བ། ཤུལ་འཛིན་དབང་ཆ་ཤློར་བ། ཤུལ་འཛིན་བེད་དབང་མེད་པ་བཟློ་

བ། ཤུལ་འཛིན་བེད་དབང་ཚབ་འཛིན་བེད་པ། ཤུལ་བཞག་དངློས་པློ་ཆ་བགློས་གཏློང་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཤུལ་འཛིན་བློས་གཏློང་བ། ཤུལ་འཛིན་དབང་ཆ་ཤློར་བ། ཤུལ་འཛིན་ལམ་ལུགས། 

ཤུལ་བཞག ཤུལ་བཞག་རྒྱུ་དངློས་ཀི་སྐལ་ཐློབ། ཤུལ་བཞག་རྒྱུ་དངློས་ཀི་ཞིབ་ཐློ། ཤུལ་བཞག་

རྒྱུ་དངློས་ཀི་དཔྱ་ཁལ། ཤུལ་བཞག་རྒྱུ་དངློས་སྐློར་གི་བཅའ་ཁིམས། ཤུལ་བཞག་རྒྱུ་དངློས་

རྒྱུན་འཛིན། ཤུལ་བཞག་རྒྱུ་དངློས་ཉར་ཚགས་བེད་ཐབས། ཤུལ་བཞག་རྒྱུ་ནློར། ཤུལ་བཞག་

རྒྱུ་ནློར་རྒྱུད་འཛིན་བེད་པའི་སྐློར་ལ་ལྷག་པའི་གློད་གཞི། ཤུལ་བཞག་རྒྱུ་ནློར་བགློ་བཤའ་

རྒྱབ་པའི་ར་དློན། ཤུལ་བཞག་རྒྱུ་ནློར་བདག་བཟུང་། ཤུལ་བཞག་ནློར་བདག 

ཤུལ་བཞག་རྒྱུ་ནློར་སྐློར་གི་གློད་གཞི། ཤུལ་བཞག་རྒྱུ་ནློར་རྒྱུད་འཛིན་སྐློར་གི་གློད་གཞི། ཤུལ་

བཞག་དངློས་པློ་ཆ་བགློས་གཏློང་བ། ཤུལ་བཞག་དངློས་པློ་བགློས་ནས་བཞག་པ། 

ཤུལ་ལམ། འགློ་སའི་ལམ་བུ། བགློད་བདེའི་ཤུལ་ལམ་ཡུད་ཀིས་བཅད། 

ཤུས་འདེབས། གཞན་ལ་བརྡ་གཏློང་ཆེད་ཁ་ནས་ཤུ་རྒྱབ་པ། 

ཤུས་མ་དགློན། ཤུལ་མ་དགློན་ཡང་འབི་སློལ་འདུག རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་

༡༧༨༨ལློར་སེ་དགེ་རློགས་ཆེན་གི་སགས་འཆང་བ་མ་རབ་འབམས་པས་བཏབ། སྐབས་དེར་

གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། བ་མ་དེའི་ཡང་སིད་ཡེ་ཤེས་ཚུལ་ཁིམས་དབུས་སུ་ཕེབས། སེ་ར་

བེས་པ་གྲྭ་ཚང་དུ་སློབ་གཉེར་གནང་། བང་གིང་པཎི་ཏ་ཞེས་མཚན་སྙན་རྒྱས། རང་དགློན་དུ་

ཕེབས་ནས་འཆད་ཉན་མཛད། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་རི་བློ་དགེ་ལན་པའི་ལུགས་སུ་གྱུར། དེང་

དུས་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤེ ① སར་འབློག་བདག་གིས་འབློག་པ་ཚོར་བློགས་མ་ལ་བུར་བཏང་བའི་འབི་དང་མཛོ་མློ། ནག་

ཤེདཀར་ཤེ ② [རིང]ཤེད། 

ཤེ་ཀ དབར་དུས་འབི་དང་གཡག་སྦློར་ཟིན་རེས་བེའུ་ཆགས་པའི་རགས་སུ་བིས་ཤ་ནང་ནས་

གཤེར་ཁུ་དཀར་པློ་ཞིག་དློན་པའི་མིང་ཡིན། 

ཤེ་ཁག སར་གནག་ཕྱུགས་ཤེ་ལ་བཏང་བའི་རུ་ཁག 

ཤེ་ཁལ། སར་ཤེ་ལ་བཏང་བའི་མར་འཆུར་སློགས་ཀི་ཡློང་འབབ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤེ་ཐློབ། སར་གནག་ཕྱུགས་ཤེ་ལ་བཏང་བའི་མར་འཆུར་སློགས་ཀི་ཡློང་འབབ། 

ཤེ་ཐམ། ཏཱ་ལའི་བ་མ་དང་། པཎ་ཆེན། སིད་སྐྱློང་བཅས་ནས་བ་མའམ། དཔློན་རིགས། དགློན་པ་

བཅས་ལ་གློ་སའམ་ས་ཆ་གནང་བའི་ཡི་གེ་ལ་གློ་དགློས་ཏེ། ཤེས་བམ་ཟེར་བ་དང་དློན་གཅིག་

ཅིང་། གློས་ཆེན་སེར་པློའི་ཡི་གེ་བིས་པ་མཐའ་ལ་གློང་གཤམ་དང་། ཁ་ཁེབས། སྒིལ་ཏློག་

བཅས་ཡློད་པ་ལྷ་སྐུའི་ཐང་ཀ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

ཤེ་མཐུན། ཤེད་མཐུན་དང་འདྲ། 

ཤེ་ན། ས་མཐར་སྦར་རྒྱུ་ཟེར་ན་དང་དློན་གཅིག་པའི་ཕད་གཞན་དབང་ཅན་ཞིག དེ་དློན་སུས་ཤེས་

ཤེ་ན་ཁློ་བློའི་སློབ་དཔློན་ནློ།། འློ་ན་བློད་ཀི་སྙན་ངག་འདི་བློད་ཀི་རིག་གཞུང་གི་ཁབ་ཁློངས་

གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་གཏློགས་ཤེ་ན། སྤིར་བློད་ཀི་རིག་གནས་བཅུའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའློ།། 

ཤེ་དཔློན། སར་ཤེ་མའི་འགློ་བེད། 

ཤེ་བ། མིག་དཀར་པློའམ་དཀར་ལློང་། ར་ཤེ་བ་ལ་ཁི་མི་རི། ཁི་ཤེ་བ་ལ་ར་རི། 

ཤེ་བབས། དེ་སློན་བློད་ཀི་སྤི་ཚོགས་རིང་པའི་སྐབས་གནག་ཕྱུགས་ཤེ་ལ་བཏང་བའི་མར་འཆུར་

སློགས་ཀི་ཡློང་འབབ་གི་། 

ཤེ་བམ། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་སྦུག་དམ་མམ་སིད་ཐམ་བརྒྱབ་པའི་སྒྲུབ་ཆག་འཇགས་

གསུམ་སྐློར་གི་གཞུང་ཡིག་སྤིའམ་གཙོ་བློའི་གས། 

ཤེ་བམ་མཐུ་མློ་ཆེ། དེ་སློན་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་དང་། ཡང་ན་སིད་སྐྱློང་གི་སིད་

ཐམ་བརྒྱབ་པའི་སྒྲུབ་ཆག་འཇགས་གསུམ་སྐློར་གི་བཀའ་ཡིག་གཙོ་བློའི་གས། མཐུ་མློ་ཆེ་ནི་

ཚིག་དློན་ཁ་གསལ་ཁུངས་བཙན་ཡློད་པའི་དློན། 

ཤེ་འབབ། འབློག་ཁུལ་གི་དུད་འགློར་འཁི་བའི་མར་དང་ཕྱུར་བ་སློགས་དཀར་གི་ཡློང་འབབ། 

ཤེ་སྦློར། [རིང]འཁིག་སྤློད། 

ཤེ་སྦློར་མ། འཁིག་སྤློད་མ་སྟེ། ཆགས་པ་སྤློད་པར་དགའ་བའི་བུད་མེད། 

ཤེ་མ། དཀར་ཆུའི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་འབློག་པ། 

ཤེ་མར།སར་ཤེ་ལ་བཏང་བའི་གནག་ཕྱུགས་ཀི་མར་འབབ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཤེ་མི་ཆློད། གློ་མི་ཆློད། 

ཤེ་མུན། ①[རིང]ནག་ཁུང་། ② བཙོན་ཁང་། 

ཤེ་མློ། ① དཔལ་འབློར་མངའ་ཐང་། ② རིས་གཞུང་གི་དུས་ཚིགས་ཤིག་གི་མིང་སྟེ། བ་འློལ་བ་

སེབས་པའི་དུས། ③ ཤེད་མློ་དང་འདྲ། 

ཤེ་མློ་ཞག་བདུན། ཉི་སྐར་ཉེར་ལྔ་དང་ཆུ་ཚོད་ཉེར་གཉིས་སྤི་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་གཉིས་སྐློར་ནས་ཤེ་

མློ་ཞག་བདུན་བརི། དེའི་རིང་ལ་ཁ་ཆར་བབས་ན་དགུང་ཐན་ཡློང་བར་བཤད། ཤེ་ཕློ་ཤེ་མློ་

ཞེས་པ་རངས་པས་སིག་པ་ཟ་བའི་དུས་ཡིན་ཞེས་དང་། ཡང་འློལ་བ་ཕློ་མློ་སེབས་པའི་དུས་

སྐབས་རེད་ཅེས་བཤད་སློལ་ཡློད། 

ཤེ་མློང་། སྟློབས་ཤུགས་ཀི་དློན། མི་དེ་ཤུགས་མེ་མློང་ཆེན་པློ་ཡློད་ལེ་རེད། ལ་བུ།

ཤེ་མློང་གིས་འཛིན་ཆུག སྟློབས་ཤུགས་གང་ཡློད་བཏློན་ནས་འཛིན་བཟུང་བེད་དུ་བཅུག་དགློས་

ཞེས་པའི་དློན། 

ཤེ་མློང་བརློངས་པ། བཙན་ཤེད་བས་པ། 

ཤེ་མློང་འཚོང་། ཕློ་ཤེད་དང་སྟློབས་ཤེད་ཀིས་གཞན་ལ་སྙད་འཚོལ་བ། 

ཤེ་ཟློག གནའ་དུས་དགློན་པ་རྣམས་ཀིས་སེ་འབངས་རྣམས་ལ་མངགས་བཅློལ་བས་ནས་མར་དང་

འཆུར་ར་རྣམས་གསློགས་འཇློགས་བེད་བཅུག་པའི་ཟློག་ལ་ཤེ་ཟློག་ཟེར། 

ཤེ་གཡློག ཤེ་དཔློན་གི་ལག་གཡློག 

ཤེ་རུ། ཤེ་ལ་བངས་པའི་ཕྱུགས་ཟློག་གཉེར་ནས་སློད་མཁན་དུད་ཚང་། 

ཤེད། ① སྟློབས་ཤུགས། སྟློབས་ཤེད། ཁུར་ཤེད། ཟ་ཤེད། བཙན་ཤེད། དབང་ཤེད། ཤེད་སྦློང་

བ། ཤེད་རྒྱབ་པ། ཤེད་མི་འབིན་པ། ཤེད་སེབ། ཤེད་ཤློར་བ། ཤེད་ཚད་པ། དཔུང་ཤེད་ངློམ་

འཁེར། ཤེད་ངློམས་ནས་རགས་མཚན་ཐློན་པ་དགློས། དེ་མིན་ན་སྟློང་གཏམ་འཆལ་བཤད་

རེད། ② ཕྱུགས་ཟློག་གི་ཤེད་མློའམ་ཤ་ཤེད། ཤེད་སློས་པ། ཤ་ཤེད་ལེན་པ། ཤ་ཤེད་ཞན་པ། 

ཤེད་སྦག་པ། ར་ནློར་ཤ་ཤེད་རྒྱས་པ། གཟན་ཆག་ཡག་པློ་སྟེར་བས་ཤ་ཤེད་མྱུར་དུ་སློས་པ། 

ར་ལ་ཅི་དགློས་ཤེད་དགློས། བུ་ལ་ཅི་དགློས་དཔའ་དགློས། ③[རིང]ཡིད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤེད་སྐྱེད། ① ནུས་སྟློབས་དར་དུ་འཇུག་པ། ② ཤུགས་རལ་འདློན་པ། 

ཤེད་ཁེར། ཤེད་ངློམས། 

ཤེད་བརྒྱབ་པ། ཤུགས་བརྒྱབ་པ། 

ཤེད་ཅན། ① སེམས་ཅན། ② ཤུགས་ཅན། ③[རིང]ནན་ཏན། 

ཤེད་སྙློམས། ཆ་ཤས་ཤེད་མ་མཉམ་ན་སྙློམས་པར་བེད་པ། ཆ་ཤས་ཤེད་སྙློམས་བ་བའི་ཕིར་ཆ་

ཤས་རི་རློས་བསྒྱུར་ཏེ་རི་མཁའ་རི་ཐློབ། 

ཤེད་མཐུན། ① གློགས་པློ། ② སྐུ་ཞབས་ལ་བུའི་ཞེ་ཚིག ③ ཤུགས་མཐུན་པ། 

ཤེད་བདག ① གང་ཟག་སྟེ་མི། ② མི་བདག་སྟེ་རྒྱལ་པློ། 

ཤེད་བུ། ① མིའི་གང་ཟག་སྤི་དང་། གཙོ་བློ་བསྐལ་པ་དང་པློའི་མིའི་མིང་། ②[མངློན]མ་ནུའི་མིང་

གི་རྣམ་གངས་ཡིན་པས་གངས་བཅུ་བཞི་མཚོན། 

ཤེད་བུ་སེར་སྐྱ། ① རྒྱ་གར་གི་གནའ་བློའི་རིགས་རྒྱུད་ཅིག ② སར་རྒྱ་གར་དུ་ཆུ་སིན་མགློ་བཅློ་

བརྒྱད་པ་ཞིག་བྱུང་བའི་སྐྱེ་བ་ས་མའི་དགེ་སློང་ཞིག 

ཤེད་སྦག་པ། ཤེད་ཉམས་པ། 

ཤེད་སྦངས་པ། ཉེས་ཁག་སྦངས་པ། 

ཤེད་སྦློང་། ལུས་ལ་ཤུགས་དང་རལ་འབྱུང་ཐབས་ཀི་སྦློང་བརྡར། 

ཤེད་དབེ་མཁས་པ། བརྡ་དློན་ལ་བང་བ། 

ཤེད་དབེ་སློམ་གཞིག [རིང]བློ་བང་བར་སློམ་མམ་བརྡ་དློན་བང་བར་སློམ། 

ཤེད་འབེ། ལུས་སེམས་ཀི་སྟློབས་སྐྱེ་བཞིན་པ། བིས་པ་རྣམས་རིམ་བཞིན་ཐ་སྙད་བང་དློར་ཤེས་

པའི་ཤེད་འབེ་ཡློང་བ། ལུས་སེམས་ཀི་ཤེད་མ་འབེ་བ། 

ཤེད་འབེད། བསམ་བློའི་སློ་འབེད་པ། 

ཤདེ་མློ། ① ལུས་ཤུགས། ② ཤ་ཤདེ། ཤདེ་མློ་ཡག་པློ། ཤདེ་མློ་རྒྱས་པ། ཤདེ་མློ་ཤློར་བ། ③ དབང་ཐང་། 

ཤེད་མློང་། ① སྟློབས་རལ། ② དབང་ཐང་། 

ཤེད་ཚན། ཤེད་སྟློབས་སམ་ཤེད་ཤུགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཤེད་ལས་སྐྱེས། [མངློན]མི། 

ཤེན་ཏེ་མ། ①[རིང]སྙིགས་མ། ② ཉམ་ཆུང་བའམ་མཐུ་ཆུང་བ། ③ ཆུད་ཟ་བ། 

ཤེན་པ། ① སློག་གཅློད་མཁན་ཤན་པའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག ②[རིང]མྱུར་བ། 

ཤེའི་རྒྱལ་སས་ལེགས་ལན། རིང་མའི་གཏེར་སྟློན་འདི་ཉིད་ཡབ་འཚོ་བེད་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པློ་དང་། 

ཡུམ་རྡློ་རེ་དགློས་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༢༩༠ལློར་གཉལ་གི་

སེ་བ་ལུང་གི་མདར་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཞློན་ནུའི་དུས་ནས་བློ་ཤིན་ཏུ་རྒློད་ཅིང་ཤེས་རབ་དང་

བློ་རལ་གཉིས་ཀ་ཆེ། སྐབས་ཤིག་མཁའ་འགློའི་ལུང་བསྟན་ལར་གློལ་བའི་མཆློད་རེན་ཆེན་

མློའི་ནང་ནས། ཧློར་དམག་གི་འཇིགས་པ་བྱུང་བའི་དུས་གེགས་བམ་མང་པློ་མཆློད་རེན་དུ་

སས་པ་རྣམས་བཞེས། དེ་ནས་རང་གི་ཕ་ཡབ་ཀི་དྲུང་ནས་སྒ་དང་དག་ཡིག སྐྱེ་བློ་གསློ་ཐིག་

སློགས་ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅློས་མང་པློ་དང་། རྣམ་འཇློམས་དང་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརློད་

སློགས་གསན། 

ཤེའུ། རི་དྭགས་ཤ་བའི་ཕྲུ་གུའི་མིང་སྟེ། ཤ་བའི་ཕྲུ་གུའི་ལུས་ཀི་ཁ་ཐིག་ལ་ཤེའུ་ཐིག་ཟེར་བ་དང་

ར་བློ་ཤེའུ་ཐིག་ཅན་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

ཤེའློ།། ས་མཐར་སྦར་རྒྱུ་ཟེར་རློ་དང་དློན་གཅིག་པའི་ཚིག་མཚམས་སྟློན་བེད་ཕད་གཞན་དབང་

ཅན་ཞིག ཁློ་རང་གིས་རིག་གནས་སྣ་ཚོགས་ཤེས་ཤེའློ།། 

ཤེར། ① ཤེར་བའི་སྐུལ་ཚིག ② ཤེས་རབ་ཀི་བསྡུས་ཚིག ཤེས་རབ། ཤེར་སྙིང་སྟེ་ཤེས་རབ་ཀི་

ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མདློའི་སྙིང་པློ། 

ཤེར་སྙིང་བདུད་ཟླློག ཤེས་རབ་སྙིང་པློའི་མདློ་ཆློག་བདེན་བདར་དང་འབེལ་བར་ཕི་ནང་གི་བདུད་

བགེགས་བར་ཆད་ཕིར་ཟླློག་གི་ཆློ་ག་ཞིག 

ཤེར་ཕིན། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་བསྡུས་མིང་། 

ཤེར་ཕིན་གི་ཁད་ཆློས་བཞི། ཕི་རློལ་དློན་གིས་སྟློང་པ། རེན་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཡིན་པ། ཡེ་

ཤེས་ཡིན་པ། བདེན་སྟློང་སྒྱུར་མ་ལ་བུ་ཡིན་པ། 

ཤེར་ཕིན་གི་མདློའི་སྟློང་ཉིད་ཉི་ཤུ། ནང་སྟློང་པ་ཉིད། ཕི་སྟློང་པ་ཉིད། ཕི་ནང་སྟློང་པ་ཉིད། སྟློང་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་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་འདས་པ་སྟློང་པ་ཉིད། ཐློག་མ་དང་མཐའ་མ་མེད་པའི་སྟློང་པ་

ཉིད། དློར་བ་མེད་པ་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་པ་སྟློང་པ་ཉིད། ངློ་བློ་

ཉིད་སྟློང་པ་ཉིད། དངློས་པློ་མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་སྟློང་པ་ཉིད། དངློས་པློ་སྟློང་པ་ཉིད། རང་བཞིན་

སྟློང་པ་ཉིད་བཅས་སློ།། 

ཤེར་ཕིན་དངློས་པློ་བརྒྱད། ཤེར་ཕིན་གི་སས་དློན་མངློན་རློགས་ཀི་རིམ་པ་རྣམས་དངློས་པློ་བརྒྱད་

དུ་བསྟན་པ་སྟེ། མཁེན་པ་གསུམ་དང་། སྦློར་བ་བཞི་དང་། ཆློས་ཀི་སྐུ་སྟེ་བརྒྱད་དློ།། 

ཤེར་ཕིན་མངློན་རློགས་རྒྱན། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅློས་མངློན་

པར་རློགས་པའི་རྒྱན། 

ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུ། ཤེར་ཕིན་དངློས་པློ་བརྒྱད་ཀི་བརློད་བ་རྣམས་དློན་བདུན་ཅུའི་སློ་ནས་

རྒྱས་པར་བཤད་པ་སྟེ། མཁེན་པ་གསུམ་གི་ཆློས་སུམ་ཅུ་དང་། སྦློར་བ་བཞིའི་ཆློས་སློ་དྲུག 

ཆློས་ཀི་སྐུའི་ཆློས་བཞི་བཅས་བདུན་ཅུའློ། 

ཤེར་ཕིན། སིད་ཞི་ཕ་རློལ་དུ་ཕིན་པའི་ཆློས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀི་བློ། 

ཤེར་ཕིན་འབུམ་པ། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་སྟློང་ཕག་བརྒྱ་པ། 

ཤེར་བ། ① བདེན་རྫུན་ལབ་རེས་བེད་པ། བདེན་རྫུན་བཤེར་བ། གཏུགས་བཤེར། རློད་བཤེར། 

② ཞིབ་འཇུག་བེད་པ། ཞིབ་བཤེར་བེད་པ། འདྲི་བཤེར། ལུས་བཤེར། སློག་བཤེར། གཏམ་

བཤེར། ③ ཕན་ཚུན་སྡུར་བ། 

ཤེར་དབང་། ཤེར་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་གི་བསྡུས་མིང་། 

ཤེར་བཟང་གཉིས། དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པར་སྟློད་ཤེས་རབ་བཟང་པློས་མངའ་རིས་ཕློགས་སུ་རེ་

ཙོང་ཁ་པའི་རིང་ལུགས་སེལ། སྨད་ཤེལ་རབ་བཟང་པློས་མདློ་ཁམས་ཕློགས་སུ་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་

རིང་ལུགས་སེལ། 

ཤེར་ལྷ་མློ། [མངློན]དབངས་ཅན་མ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཤེལ། རང་བྱུང་དང་། བཅློས་མའི་ཤེལ་རིགས། མེ་ཤེལ། ཆུ་ཤེལ། རྡློ་ཤེལ། མིག་ཤེལ། ངློ་ཤེལ། 

ཆེ་ཤེལ། རྒྱང་ཤེལ། 

ཤེལ་ཀ་ར། ① ཤེལ་འདྲ་བའི་མངར་ཆ་ཀ་ར་དཀར་པློ།བུ་ཤིང་ལས་གྲུབ་པའི་མངར་ཆའི་རིགས་

ལ་གློ② གཞན་ཡང་རྡློ་ཀ་ར་ཡང་ཟེར་སློལ་ཡློད། 

ཤེལ་ཀློ། དེང་དུས་རས་ཐབས་ཀིས་ཤེལ་རྡློ་མེར་སྦངས་ཤིང་བཞུས་ཏེ་དབིབས་སྣ་ཚོགས་སུ་

བཟློས་པའི་དངློས་པློ་ཕི་ནང་གཉིས་གསལ་གི་རང་བཞིན་ཅན། འདིར་ཀློ་སྒ་ནི་མིང་མཐར་སྦར་

བའི་སྒ་ཁློ་ནར་ཟད་པས་ཤེལ་སློ་ཞེས་སློ་ཡིག་ཏུ་འབི་བ་མི་ལེགས་པར་སྙམ། 

ཤེལ་དཀར། ① ལྷློ་ཤེལ་དཀར་ཟེར་བའི་ཡུལ། དེང་སྐབས་གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་དིང་རི་རློང་ཁློངས་

སུ་ཡློད། ② ཤེལ་དཀར་ཟེར་བ་གཙང་ས་སྐྱའི་ཤབ་ཀི་ནུབ་འགམ་དུ་ཡློད། 

ཤེལ་དཀར་བཀའ་འགྱུར་བ་མ། མཚན་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ཚུལ་ཁིམས་ཏེ། རབ་བྱུང་

བཅུ་བཞི་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༨༥༦ ལློར་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་

༡༩༣༢ ལློར་འདས། 

ཤེལ་དཀར་སྒྲུབ་སེ། སྐྱློབ་པ་འཇིག་རེན་མགློན་པློས་བཏབ། དུས་ཚོད་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་

བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློང་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣ་མཁར་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤེལ་དཀར་གིང་པ་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྲུབ། མཚན་གཞན་བཀའ་དྲུང་ཤེལ་གིང་པ་ཞུ་བ་འདི་ནི་བཀའ་

དྲུང་ནློར་རྒྱས་ནང་པ་ཞེས་མཁས་དབང་སྙན་གགས་ཅན་དེའི་སྐུ་མཆེད་གཞློན་པ་ཡིན། ཁློང་

གཙང་ཤབ་ཤེལ་གིང་གཞིས་སུ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༨༧༦ ལློར་འཁྲུངས། མི་

རིང་བར་ཡབ་ཡུམ་འདས་ཤིང་ཕ་གཞིས་སྟློན་འབས་ཞན་པ་སློགས་ཀིས་ཁིམ་གི་འཁློས་

འབློར་ཉམ་ཐག་པར་གྱུར་པས་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༨༩༣ལློར་རང་ཁློངས་མི་སེར་དྲག་གས་ཀི་

རློགས་རམ་འློག་ལྷ་ས་རིས་ཁང་དུ་སློབ་གཉེར་ལ་ཕེབས། དགའ་ལན་ཁི་ཐློག་གློ་གཉིས་པ་

བམས་པ་ཆློས་གགས་མཆློག་གིས་འཚོ་གློས་རློགས་རམ་གནང་བ་ལ་བརེན་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་

༡༨༩༤ ལློར་རིས་ཁང་དུ་ཞུགས་ཐུབ་པར་བྱུང་། ལློ་ཤས་ནས་མངའ་རིས་རློང་དགའ་དང་

གཉའ་ནང་སློགས་ཀི་རློང་དཔློན་མཛད། བསྟན་བཅློས་གསུང་རབ་ལ་འཇུག་པས་མཁས་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབང་པློར་གྱུར། ༡༩༡༠ལློར་ཆིང་དམག་བློད་དུ་སེབས་སྐབས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་

གསུམ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་གར་དུ་བློས། རྒྱ་གར་རྡློ་རེ་གདན་དུ་སྐད་གགས་ཆློད་པའི་ལྷ་ས་དྲན་

གླུ་ཞེས་པའི་སྙན་རློམ་དེ་མཛད། རེས་སུ་བཀའ་ཤག་སིད་གཞུང་གི་བཀའ་བློན་ཡང་གནང་། 

དགུང་གངས་སློ་བརྒྱད་དུ་སློན་པ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༩༡༣ལློར་འདས། 

ཤེལ་དཀར་ཆློས་སེ། མིང་གཞན་དགའ་ལན་ལེགས་བཤད་གིང་ཟེར། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཞི་

པའི་མཇུག་ཙམ་དུ་ལྷློ་བདག་སི་ཏུ་རིན་ཆེན་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་དིང་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤེལ་དཀར་བག་ཕུག སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་གདློང་དཀར་གློང་རྡལ་ཁློངས་ཤེལ་དཀར་

བག་ཕུག་ཅེས་པ་སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆེ་བཞུགས་མློང་བའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཡིན་པར་བཞེད་ལ། ཡང་

བློན་རྣམས་ནས་བློན་གི་རིག་འཛིན་བརྒྱད་ཅུའི་གས་གཉན་ཆེན་ལི་ཤུག་སྟག་རིང་གི་སྒྲུབ་

ཕུག་ཡིན་པར་བཞེད་དློ།། 

ཤེལ་ཁང་། ཚལ་རིགས་གདབ་ཡུལ་ཤེལ་ཀློའི་དྲློད་ཁང་། 

ཤེལ་ཁ། ཤེལ་སློ་ཡློད་པའི་ཁ་མ། 

ཤེལ་ག་བུར། ག་བུར་རིགས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་ཤིང་བི་མ་ཞེས་པ་ལས་བྱུང་བར་གགས་པའི་ག་

བུར་མདློག་དཀར་སློ་འཁག་པའི་དུམ་བུ་འདྲ་བ་ཤིན་ཏུ་བསིལ་བ་ཞིག 

ཤེལ་གློང་ཤེལ་ཕེང་། བདུད་ནད་གཞློམ་པའི་གཉེན་པློ་རི་སྨན་གི་ནུས་པ་རྐྱང་བཤད་གསལ་སྟློན་

དྲི་མེད་ཤེལ་གློང་དང་། བདུད་རི་སྨན་གི་རྣམ་དབེ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་

ཕེང་དང་གཉིས་ཏེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་རབ་བྱུང་བཅུ་

གཉིས་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༧༢༧ལློར་མཛད། ཤེལ་གློང་ནང་སྨན་སྣ་དགུ་བརྒྱ་དང་བཅློ་ལྔ་ཡི་

ནུས་པ་རྐྱང་སེལ་བཤད་དེ་ར་བ་ལ་བུ་ཚིགས་བཅད་དུ་མཛད་པ་དང་། ཤེལ་ཕེང་ནང་སྨན་དེ་

དག་གི་ནང་གསེས་དབེ་བ་ཉིས་སྟློང་ཉིས་བརྒྱ་གློ་བཞིའི་ངློ་བློ། ནུས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་

བཅས་རྒྱས་པར་ཚིག་ལྷུག་ཏུ་འགེལ་བའི་སྨན་གཞུང་ཚད་མ་ཞིག 

ཤེལ་སློ། ① ཤེལ་སྤི། ② གདློང་དབིབས་ལ་སའི་ཤེལ་ཆས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཤེལ་སློང་། ① ཤེལ་རིལ་རིལ། ② [མངློན]ལུག 

ཤེལ་སློའི་རི་མློ། ཞེས་པ་ནི་ཤེལ་སློའི་ཐློག་ལ་སྣུམ་ཚོན་དང་ལྕགས་རི། ཆུ་ཚོན་གར་པློ། རྒྱ་སློལ་

རི་མློའི་ཚོན། བློད་ཚོན་སློགས་སྤད་ནས་བིས་པའི་རི་མློར་ཟེར། 

ཤེལ་གློང་འབློང་རེད། བློད་རིགས་དམངས་ཁློད་ཀི་ཟླློས་གར་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། མི་གཉིས་ཀིས་

འབློང་ལྤགས་གློན། རྔ་དང་འཁར་རྔའི་སྒ་དང་བསྟུན་ནས་འཁབ་པ་ཞིག་སྟེ་ཆུ་ཤུར་རློང་ཁློངས་

ཤེལ་གློང་ཞེས་པའི་ཡུལ་མི་ཚོས་འཁབ་པའི་འབློང་རེད་ཅིག

ཤེལ་དགློན། མིང་གཞན་དུ་ཤེལ་དགློན་བདེ་ཆེན་ཆློས་ཀི་ཕློ་བང་ངམ་བཀྲ་ཤིས་རློང་ཡང་ཟེར། 

མཆུ་དམར་མགློན་ཆེན་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་མཚོ་སློན་རྨ་ལྷློ་རེབ་གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

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

དབིན་སྐད་དུ་mirror ཟེར། 

ཤེལ་ཏ། ① ཐང་སྒློན་ཤིང་གི་ཐང་ཆུ་སྟེ རློ་ཁ་ལ་ཚ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་རུས་ཆག་གསློ།། 

རྨ་ཡི་ཆུ་སེར་སྐེམ། ② རིན་པློ་ཆེ་ཞིག ③ ན་གིའི་མིང་། 

ཤེལ་ཏང་། ཀི་ལྕེའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

ཤེལ་ཏང་དཀར་ནག ཀི་ལྕེ་དཀར་པློ་དང་ནག་པློའི་མིང་གཞན་ཞིག 

ཤེལ་ཏང་ནག་པློ། ཀི་ལྕེ་ནག་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་ཡིན། 

ཤེལ་ཏློག གློག་བཞུའི་ཤེལ་རིལ། 

ཤེལ་དམ། ① ཤེལ་གི་སྣློད་སྤད་དམ་བི། ཆུ་དང་། ཇ་ཆང་སྨན་སློགས་བླུག་སྣློད་ཤེལ་གི་ཡློ་བད་

དབིབས་ནར་མློ་སྐེ་རིང་བ། ཁ་ཆུང་བ་བཅས་ཀི་ཁད་ཆློས་ཡློད་པ་ཞིག ② ཤེལ་གི་ཐམ་ག 

ཤེལ་སྤད། ཤེལ་གི་ཉེར་སྤད་དམ་ཡློ་བད། 

ཤེལ་འཕང་། ཤེལ་དམ་གི་མིང་། 

ཤེལ་ཕེང་བ་རྒློད་སུག་པ། དེའི་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཤེལ་ཕེང་ནང་

འཁློད་པའི་བ་རྒློད་སུག་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤེལ་བུམ། ཤེལ་ཀློའི་བུམ་པ། 

ཤེལ་བག མིང་གཞན་ཡར་ཀླུང་ཤེལ་བག་ཟེར། སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀི་སྒྲུབ་གནས་

གགས་ཆེན་ཞིག་ཡིན། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁའི་སྣེ་གདློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤེལ་མ། དུར་བིད་དང་། ཐར་ནུ་གཉིས་ཀི་སྤི་མིང་ཡིན་ཞེས་སློག་པློ་ལུང་རིགས་བསྟན་དར་གིས་

མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་བརྡ་བཀྲློལ་རྣམ་རྒྱལ་ཨ་རུའི་ཕེང་བའི་མཛེས་རྒྱན་ལས་གསུངས། 

ཤེལ་མིག མིག་ཤེལ། 

ཤེལ་མིག བརྡ་རིང་པ་སྟེ་དེང་དུས་ཀང་ཁམས་ཀི་ཡུལ་སྐད་དུ་དེ་ལར་འབློད་ཅིང་ཡློད། 

ཤེལ་རི། ཚ་ལའི་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། ཤེལ་རི་དར་ཚུལ་རྨ་སྦློར་

དང་། འཇུ་བེད་ཞུ་རི་རྒྱུག་བེད་པ། ཟངས་རིས་རྣམས་ནི་ཚ་ལའི་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཤེལ་ཚིགས། ཚིག་པ་དང་མ་ཚིག་པ་གཉིས་འདྲེས་པའི་ཡློས་ཁའི་མིང་། 

ཤེལ་རི་དར་རྒྱས་གིང་། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་འགློ་མགློན་ལྷུན་གྲུབ་ཤེས་རབ་ཀིས་བཏབ་པའི་

བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། རེས་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་ས་དགའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤེལ་རིགས། ① ཤེལ་གི་རིགས་སུ་གཏློགས་པ། ② [མངློན]རྡློ་རེ་ཕ་ལམ། 

ཤེལ་རུལ། ལུད་པ་དང་ཁག་སློགས་ཀི་མདློག་གང་ཡིན་གསལ་པློར་མི་འབེད་པ་ཤ་རུལ་གི་ཁུ་བ་

ལར་གྱུར་པའི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་

གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ཤེལ་རུལ་ཤ་རུལ་ཁུ་བ་ལར། ཁག་

དང་ལུད་པ་སློགས་ཀི་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཤེལ་རློང་འབློང་རེད། ཤེལ་གློང་འབློང་རེད་དང་དློན་གཅིག

ཤེལ་ཤུར། ཤིང་བཟློ་བའི་ལག་ཆ་ཤུར་འདློན་འབུར་ལེན། 

ཤེས། བེད་འབེལ་ལས་ཚིག ཁད་པར་འབེད་ཐུབ་པ་དང་ཁློང་དུ་ཆུད་པའི་དློན་ཏེ། བློད་ཡིག་ཤེས། 

ནམ་མཁའི་བའི་ཕློ་མློ་མི་ཤེས་ཀང་། མགློ་ནག་མིའི་རྣམ་འགྱུར་ལློས་ཤེས། རླངས་འཁློར་



  1825  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

གཏློང་ཤེས། བིས་པས་སྐད་ཆ་བཤད་ཤེས། ཕྱུགས་འཚོ་ཤེས་ལ་བུ། 

ཤེས་ཀི་ཁེ། [རིང]ཆློས་ཀི་ཞར་ལ་དློན་དུ་གཉེར་བའི་འཇིག་རེན་གི་ཕུན་ཚོགས། 

ཤེས་འཁློས་གཉིས་ལན། ཡློན་ཏན་ཡློད་ལ་རྒྱུ་ཡང་ཡློད་པ། 

ཤེས་རྒྱ། བློ་གློས་སམ་ཡློན་ཏན་གི་ཚད། ཤེས་རྒྱ་ཆེན་པློ། ཤེས་རྒྱ་ཆུང་བ། 

ཤེས་རྒྱ་ཆེན་པློ། ཡློན་ཏན་གི་གནས་ལ་མཐློང་ཐློས་ཡངས་པ། 

ཤེས་རྒྱུད། ① སེམས་ཀི་རྒྱུན། ② སེམས་ཀི་གཤིས་ཀའམ་རྒྱུ་དག

ཤེས་སློ། ཡློན་ཏན་གི་རྒྱ་ཚད། ཤེས་སློ་ཡངས་པ། ཤེས་སློ་ཞན་པ། 

ཤེས་སྒིབ། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་སྟེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཐློབ་པར་གེགས་བེད་པའི་འཁློར་

གསུམ་རྣམ་པར་རློག་པ། མི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་བཞི་ལ་སློགས་པ་ཤེས་སྒིབ་ཀི་འབས་བུ་ཡིན།

ཤེས་སྒིབ་སློང་མགློ དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པར་སྒིབ་གཉིས་ཀི་སློང་ཚུལ་ཡང་ཐུན་མློང་མིན་པའི་བཞེད་

ཚུལ་ཡློད་དེ། ས་བརྒྱད་པའི་གནས་སྐབས་སུ་བདེན་འཛིན་ས་བློན་དང་བཅས་པའི་ཉློན་མློངས་

ཀུན་སངས་ཀང་། ས་བརྒྱད་པ་མ་ཐློབ་བར་ཤེས་སྒིབ་ཅུང་ཟད་ཀང་སློང་མི་ནུས་ཏེ། ཉློན་

མློངས་མ་སངས་བར་དུ་དེའི་བག་ཆགས་སངས་ཐབས་མེད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སྣུམ་གིས་

གློས་པའི་སྣློད་སྣུམ་མ་བསལ་བར་དུ་དེའི་གློས་པ་བསམ་མི་ཐུབ་པ་བཞིན་ནློ།། དེ་ཡང་བདུན་

པ་ཐློབ་པའི་ཐ་མའི་ཚེ་སློམ་སངས་སྐློར་དགུའི་ཆུང་ངུ་སྐློར་གསུམ་གི་དངློས་གཉེན་བར་ཆད་

མེད་ལམ་བསྐྱེད་ཅིང་དེ་སངས་པའི་རྣམ་གློལ་ལམ་ཐློབ་པ་དང་ས་བརྒྱད་པ་ཐློབ་པ་དུས་མཉམ་

ཞིང་། ས་ཕི་མ་གསུམ་རིམ་བཞིན་ཤེས་སྒིབ་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་སངས་ཏེ་སྐུ་བཞིའི་འབས་

བུ་མངློན་དུ་བེད་པ་ལ་བུ། 

ཤེས་སྒིབ་རིགས་དགུ། བདེན་འཛིན་ཆེན་པློའི་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ། འབིང་པློའི་ཆེ་འབིང་ཆུང་

གསུམ། ཆུང་ངུའི་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ། 

ཤེས་སྒིབ་ལ་ཕག་རགས་དགུ ཤེས་སྒིབ་ལ་ཕག་རགས་དགུ་ཕེ་ཚུལ་ནི། བདེན་འཛིན་ལ་ཆེན་པློའི་

སྐློར་གསུམ། འབིང་སྐློར་གསུམ། ཆུང་ངུའི་སྐློར་གསུམ་སྟེ་དགུ དང་པློ་ཆེན་པློ་སྐློར་གསུམ་ནི་

ཆེན་པློའི་ཆེན་པློ། ཆེན་པློའི་འབིང་། ཆེན་པློའི་ཆུང་ངུ་། འབིང་པློའི་སྐློར་གསུམ་ནི། འབིང་པློའི་



  1826  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆེན་པློ། འབིང་པློའི་འབིང་པློ། འབིང་པློའི་ཆུང་ངུ་། ཆུང་ངུའི་སྐློར་གསུམ་ནི། ཆུང་ངུའི་ཆེན་

པློ། ཆུང་ངུའི་འབིང་། ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་བཅས་དགུ་ཡིན། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་need-to-kaow ཟེར། 

ཤེས་འཆལ།ལློག་པའམ་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཤེས་རབ། 

ཤེས་བརློད་འཇུག་གསུམ། ཐ་སྙད་འཇུག་པར་བེད་པའི་ཆློས་གསུམ་སྟེ་འདི་ཀ་བ་ཡིན་ནློ་སྙམ་པའི་

ཤེས་པ་ནི་བཏགས་པའི་ཤེས་པ་དང་། ཀ་བ་ཞེས་པའི་སྒར་བརློད་པ་ནི་བརློད་པ་དང་། ཀ་བ་

ཞེས་པའི་ཁང་ཁིམ་བེད་པར་རློམ་པ་ནི་འཇུག་པ་ཡིན་པ་ལ་བུའློ།། 

ཤེས་བརློད་ལས་འདས་པ། ཤེས་པའི་ཡུལ་དུ་བ་མི་རུང་བ་མ་ཟད་རློད་བེད་ཀི་སྒས་བརློད་པར་མི་

རུང་བ་སྟེ་ཤེས་བ་ལས་ཕི་རློལ་ཏུ་གྱུར་པའི་དློན། 

ཤེས་ཉེན། [རིང]ཤེས་གཉེན་ཏེ་ཡློན་ཏན། 

ཤེས་རློགས། ཧ་གློ་བའམ་དློན་རློགས་པ། 

ཤེས་སྟློབས་ཀི་གྲུབ་འབས་བདག་དབང་། རང་གི་ཤེས་རབ་ལ་བརེན་ནས་གསར་གཏློད་བས་པའི་

ཐློན་རས་ཀི་ཤེས་རློགས་རང་ལ་བདག་པར་བེད་པའི་དབང་ཆ། 

ཤེས་དང་ཤེས་བའི་བདག་ཉིད་མཆློག དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་མཚན་གཞན་ཞིག 

ཤེས་ལན། ① བློ་ལན་ནམ་མཁས་པ། ②[མངློན]༡ མི། ༢ སེམས་ཅན་སྤི། 

ཤེས་ལན་མ། བློ་གློས་ཅན་གི་བུད་མེད། 

ཤེས་ལན་རི་མློ། རང་རྒྱལ་གི་རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་གི་ཆེད་མངག་འབློད་སློལ་ཞིག་ཡིན། 

ཡང་ན་“ཤེས་ཡློན་ཅན་གི་དློན་བིས་རི་མློ་”ཞེས་ཀང་ཟེར། ཤེས་ལན་རི་མློའི་བརམ་བ་མང་

ཆེ་བ་ནི་རི་ཆུ་དང་། གནའ་བློའི་ཤིང་སློང་། སྨྱུག་མ། བ་དང་མེ་ཏློག་སློགས་ཡིན། འབི་ཐབས་

མང་ཆེ་བ་ནི་སྣག་ཆུའམ་ས་ཚོན་སྐྱ་པློས་དློན་བིས་རི་མློའི་ཐློག་ནས་མཚོན་པ་བེད་ཀི་ཡློད། 

ཤེས་བདག[མངློན]མི། 

ཤེས་འདློད་ཆློས་ཅན། གཏན་ཚིག་ལ་བརེན་ནས་དློན་གང་ཡང་རུང་བ་དཔག་པར་བ་བའི་གཞིར་



  1827  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

བཟུང་བ་སྟེ། རློད་གཞིའི་ཆློས་ཅན་དང་དློན་གཅིག 

ཤེས་འདློད་ཆློས་ཅན་ལ་ལློས་ནས་མ་གྲུབ་པ་གསུམ། གཞི་རགས་ཐ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ། གཞི་

ཆློས་ཐ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ། རགས་ཆློས་ཐ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའློ།། 

ཤེས་རྣམ། བུམ་པ་སློགས་འཛིན་པའི་ཡུལ་ཅན་ཤེས་པའི་སྟེང་དུ་ཡུལ་དེའི་རྣམ་པ་ཤེས་པ་དེ་དང་

ཐ་མི་དད་པའི་ཚུལ་དུ་ཡློད་པ་སྟེ་དཔེར་ན་མེ་ལློང་ལ་ཤར་བའི་གཟུགས་བརན་མེ་ལློང་དང་ཐ་

མི་དད་པའི་ཚུལ་དུ་ཡློད་ལ་བུའློ།། 

ཤེས་པ། ① གློ་བའམ་རློགས་པ་དང་། ཁློང་དུ་ཆུད་པ། ཆློག་ཤེས་པ། ལེགས་ཉེས་ཤེས་པ། མངློན་

པར་ཤེས་པ། འགློ་སློད་མི་ཤེས་པ། གང་ཤེས་དེ་བཤད། ཀུན་ཤེས་གཅིག་རྡུགས། མི་ཤེས་

དགུ་ཤེས། མི་ཤེས་ཤེས་མདློག་བེད་པ། ཤེས་བཞིན་དུ་དྲི་བ། ② དློན་དེ་རློགས་པའི་བ་ཚིག་

ཞིག་ལ་གློ ③ རང་གི་ངློ་བློ་གསལ་ཞིང་། བེད་ལས་ཡུལ་རིགས་པའམ་རློགས་པའི་བ་བ་བེད་

པའི་ཆློས་ཏེ་བློ་དང་རིག་པ་ཤེས་པ་གསུམ་དློན་གཅིག 

ཤེས་པ་ཅན། ① བསམ་བློ་གཏློང་ཐུབ་མཁན། ② མུ་སྟེགས་པ། ③ སེམས་ཅན་སྤི། 

ཤེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉིས། ཆློས་འབྱུང་མཁའ་པའི་དགའ་སྟློན་ནང་བློན་ཤེས་པ་ཅན་དྲུག་དང་། ཡབ་

འབངས་རུས་དྲུག་སྟེ་བཅུ་གཉིས་ལ་ངློས་འཛིན་མཛད་འདུག་ཀང་། བློན་གཞུང་བམས་ཟེར་བ་

སྤི་ལློ༩༥༦ལློར་ཁློ་ཚང་འབྲུག་ལྷས་གཏེར་ནས་བཏློན་པར་གགས་པའི་ཡིག་རིང་དེ་ལས། 

གཉའ་ཁི་བཙན་པློའི་དུས་ཀི་བློན་ཤེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉིས་ནི། ༡ མཆློད་ཤེས་ལྷ་བློན། ༢ 

གཡང་ཤེས་ཕ་བློན། ༣ འགློལ་ཤེས་སྤད་གཏློང་། ༤ འདུར་ཤེས་སིད་གཤེན། ༥ གཙང་ཤེས་

སེལ་འདེབས། ༦ སྒློལ་ཤེས་ར་བློན། ༧ ཕན་ཤེས་སྨན་དཔྱད། ༨སྐློར་ཤེས་རིས་མཁན། ༩.སྨ་

ཤེས་གཏློ་དགུ། ༡༠.ལིང་ཤེས་ཤ་བ། ༡༡.འཕུར་ཤེས་ཇུ་ཐིག ༡༢ འགློ་ཤེས་འཕྲུལ་བློན་

བཅས་ཡིན་པར་བཤད། 

ཤེས་པ་བཅུ། སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་ཤེས་པ་བཅུ་སྟེ། ཆློས་ཤེས་པ། རེས་སུ་ཤེས་པ། སྡུག་བསལ་

ཤེས་པ། ཀུན་འབྱུང་ཤེས་པ། འགློག་པ་ཤེས་པ། ལམ་ཤེས་པ། ཟད་པ་ཤེས་པ། མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་

པ། ཀུན་རློབ་ཤེས་པ། ཕ་རློལ་གི་སེམས་ཤེས་པ་རྣམས་སློ།། ཤེས་པ་གཉིས། དབང་ཤེས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡིད་ཤེས། སེམས་སེམས་བྱུང་། རློག་པ་རློག་མེད་ཀི་ཤེས་པ། ཚད་མ་ཚད་མིན་གི་ཤེས་པ། 

འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གི་ཤེས་པ། མངློན་གྱུར་བག་ལ་ཉལ་གིས་བསྡུས་པའི་ཤེས་པ་གཉིས་རེ། 

ཤསེ་པ་རློག་མདེ། རློག་པ་དང་བལ་བའ་ིཤསེ་པ་སྟ་ེབརྒྱལ་བའ་ིཡདི་ཤསེ་དང་། དབང་པློ་ལྔའ་ིཤསེ་པ་ལ་བུ། 

ཤེས་པ་འཐིབས་པ། རིག་པ་མི་གསལ་བ། 

ཤེས་པ་སྤློས་མེད། སེམས་རྣམ་རློག་གི་བཟང་ངན་གི་རློག་པ་གང་ཡང་མེད་པ།

ཤེས་པ་མློས། སེམས་ཀི་འཇུག་བའི་ཡུལ་གསལ་པློར་མི་རློགས་པ་ཁམས་རློག་པའི་དློན། 

ཤེས་པ་ཡེར་རེ་སིང་ངེ་། [རིང]རིག་པ་དྭངས་ཤིང་གསལ་སིང་ངེ་། 

ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་མི་གནས་པ་བརྒྱད། སྨློ་བ། སེམས་འཁྲུགས་པ། ཚོར་བས་གཟིར་བ། འགློ་

བ་གཞན་གིས་རྣམ་པ་བསྟན་པ་ན་དགེ་སློང་གི་འདུ་ཤེས་བརེད་པ། གཉིད་ལློག་པ། སྙློམས་

པར་ཞུགས་པ། ར་རློ་བ། དེའི་དློད་ཐུབ་པ་རྣམས་སློ།། 

ཤེས་པའམ་བསམ་པ། ་རྒྱ་སློལ་རི་མློར་དཔྱད་བརློད་བེད་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། མིང་རྒྱལ་

རབས་སྐབས་ཀི་ཝང་ཧྥུའུ་ཡིས་བརམས་པའི་ཧྭ་ཧྲན་རི་མློའི་འགློ་བརློད་ཅེས་པའི་ནང་“ཤེས་

པ་ནི་གཟུགས་ལ་བརེན་ནས་མཚོན་”ཞེས་འཁློད་ཡློད་“ཤེས་པ་”ནི་སེམས་ཀི་དློན་ཡིན། 

ཤེས་པ་ནི་གཟུགས་ཀི་ནང་དུ་མཚོན་པའི་འབེལ་བ་ནི་སེམས་དང་གཟུགས་བར་གི་འབེལ་

བའང་ཡིན། གལ་ཏེ་“གཟུགས་”དང་བལ་ཚེ་སེམས་ནི་མཚོན་ཐབས་མེད་པའློ།། 

ཤེས་པའི་སྟློབས། བློ་རིག་གི་རློག་དཔྱློད་ཀི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་གསལ་ཞིང་ནུས་སྟློབ་དང་ལན་པ།

ཤེས་པའི་དབེ་སློ་དྲུག སེམས་སེམས་བྱུང་གཉིས། རློག་བཅས་རློག་མེད་གཉིས། བློ་རིག་བདུན། 

ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གཉིས། རློགས་པའི་བློ་དང་མ་རློགས་པའི་བློ། འཁྲུལ་ཤེས་དང་མ་འཁྲུལ་

བའི་ཤེས་པ་གཉིས་རྣམས་སློ།། 

ཤེས་པར་བ་བ་ལྔ། ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཉི་ཤུ་ར་ལྔའི་ནང་ཚན་ཤེས་པར་བ་བ་ལྔ་ནི་ཕུང་པློ་

འབྱུང་བ་རྣམ་ཤེས་ལྔ། རྣམ་ཤེས་ལྔ། ཡབ་ལྔ། ཡུམ་ལྔར། གསལ་བར་ཤེས་པར་བ་བ་ལྔ། 

ཤེས་པས་སིད་ལ་མི་གནས་པའི་གཞི་ཤེས། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས་གཞི་དློན་དམ་

ལ་ལློས་ཏེ་སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་སིད་མཐའ་འགློག་བེད་ཀི་རློགས་རིགས་སུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

གནས་པའི་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་མཁེན་པའློ།། 

ཤེས་བ། བློའི་ཡུལ་དུ་བ་རུང་བ་སྟེ། ཀ་བ་དང་བུམ་པ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་གང་དང་གང་ཡིན་ཀང་། 

སེམས་ཅན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་གི་བློ་སྤིའི་ཡུལ་དུ་བ་རུང་བའློ།། ཤེས་བ་བེ་ཐང་ཆུ་དང་

འདྲ། གཏིང་དུ་བརློས་ན་དྭངས་ཤིང་གསལ། 

ཤེས་བ་རྒྱ་མཚོ་ལྔ། དུས་གསུམ་འདུས་མ་བས་བརློད་དུ་མེད་པ། ཡང་སྣློད་བཅུད་ལམ་འབས་

བཞིའི་ཕློགས་དང་འདུས་མ་བས་དང་ལྔར་ཤེས་བ་ཀུན་འཇུག་པར་བཤད། 

ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་རྣམ་མཁེན། རྣམ་རློགས་མཚན་མས་བསྡུས་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་

མངློན་གསུམ་དུ་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག 

ཤེས་བ་ཇི་སྙེད་པ། ཤེས་པར་བ་བའི་གནས་རིགས་ཐམས་ཅད། 

ཤེས་བ་ཇི་ལ་བ། ཤེས་བའི་རང་བཞིན་ནམ་གནས་ལུགས་ངློ་མ། 

ཤེས་བ་ཉེར་ལྔ། གཙོ་བློ་ར་བའི་རང་བཞིན་དང་། ཆེན་པློ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། དེ་ཙམ་ལྔ་དང་། 

འབྱུང་བ་ལྔ་དང་། དབང་པློ་བཅུ་གཅིག་དང་། བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་སྟེ། མུ་སྟེགས་

གངས་ཅན་གི་ཤེས་བ་ཉེར་ལྔའློ།། 

ཤེས་བ་ཉེར་ལྔའི་མུ་བཞི། རང་བཞིན་ཁློ་ན་ཡིན་པ། རང་བཞིན་དང་རྣམ་འགྱུར་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ། 

རྣམ་འགྱུར་ཁློ་ན་ཡིན་པ། རང་བཞིན་དང་རྣམ་འགྱུར་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའློ།། 

ཤེས་བ་སྤིའི་ཁློག་དབུབ། དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་ཟུར་མཁར་བ་བློ་གློས་རྒྱལ་པློས་མཛད་

པའི་ཤེས་བ་རིག་པའི་གནས་སྤི་དང་། ཁད་པར་འཕགས་ཡུལ་དང་བློད་དུ་གསློ་བ་རིག་པ་དར་

ཚུལ། རྒྱུད་བཞི་བཀའ་བསྟན་གི་རྣམ་གཞག་ཐད་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་གི་སློ་ནས་འཆད་

ཐབས་བཅས་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཆློས་འབྱུང་ཞིག 

ཤེས་བ་ཙམ་ལློག ཤེས་བ་དེ་རང་གི་དབེ་བ་རག་མི་རག་སློགས་གང་གིས་ཀང་ཁད་པར་དུ་མ་བས་

པར་སྤི་ཙམ་དུ་བཞག་པའི་ཆ། 

ཤེས་བ་ཚིག་གི་དློན་དྲུག རས། ཡློན་ཏན། ལས། སྤི། བེ་བག་བཅས་ལྔ་སྟེ། བེ་བག་པའི་ཚིག་དློན་

དྲུག་དང་དློན་གཅིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤེས་བ་མཛོད། ཐེག་པའི་སློ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་གསུང་རབ་རིན་པློ་ཆེའི་མཛོད་བསབ་པ་ཀུན་

ཁབ་ཅེས་བ་བ། གདུལ་ཞིང་སྣློད་བཅུད་འཇིག་རེན་རྒྱུ་བཅས་དང་། འདུལ་བེད་སྟློན་པ་ཇི་ལར་

བློན་ཚུལ་དང་། བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆློས་ཀི་རྣམ་གཞག་དང་། མདློ་སགས་རིག་གནས་དར་

ཚུལ་ཆློས་འབྱུང་དང་། ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་གསུམ་རྣམ་དབེ་དང་། རིག་ནས་ཐེག་པ་

ལ་སློགས་ཐློས་པ་དང་། བསམ་པས་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་སྐྱེད་ཚུལ་དང་། སློམ་པས་ལྷག་པའི་

ཏིང་འཛིན་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་། ཉམས་སུ་བངས་པས་ལམ་བགློད་ཚུལ་དང་། མཐར་ཐུག་རྣམ་པར་

གློལ་བའི་འབས་བུ་སྟེ། གནས་བཅུ་དང་སྐབས་བཞི་བཅུའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ར་འགེལ་གཉིས་

ལན་གེགས་བམ་གསུམ་ཡློད་པ་འདི་ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་

ཤིང་བི་ལློར་བརམས་པའློ།། 

ཤེས་བ་གཞི་ལྔ། སྣང་བ་གཟུགས་ཀི་གཞི། གཙོ་བློ་སེམས་ཀི་གཞི། འཁློར་སེམས་བྱུང་གི་གཞི། 

ལན་མིན་འདུ་བེད་ཀི་གཞི། འདུས་མ་བས་ཀི་གཞི་སྟེ་ཤེས་བ་གཞི་ལྔའློ།། 

ཤེས་བ་གསུམ། གཞན་དབང་དང་། ཀུན་བཏགས། ཡློངས་གྲུབ་བཅས་སློ།། 

ཤེས་བའི་ཐློན་དངློས་བདག་དབང་། གསར་གཏློད་རང་བཞིན་གི་རིག་སྟློབས་ངལ་རློལ་བས་པ་

ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་བ་དང་། རིག་སྟློབས་རང་བཞིན་གི་གྲུབ་འབས་ལ་ལན་པའི་དབང་ཆར་

ཟེར། དེར་པར་བཞིའི་དབང་ཆ་དང་། ཆེད་ཁེའི་དབང་ཆ། ཇུས་འགློད་བདག་དབང་། ཚོང་

རེགས་བདག་དབང་སློགས་པ་ཚུད་ཡློད། དེ་ནི་གཟུགས་མེད་རྒྱུ་ནློར་གི་བདག་དབང་ཡིན། 

ཤེས་བའི་དློན་ཀུན་མཁེན་པ། ཕ་རགས་ཀི་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་ལག་མཐིལ་

ན་སྐྱུ་རུ་ར་བཞག་པར་ལར་གསལ་བར་མ་འདྲེས་པར་མངློན་གསུམ་དུ་གཟིགས་པའི་མཁེན་པ། 

ཤེས་བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ། [མངློན]སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན། 

ཤེས་བའི་བེ་བག ཁློད་ཤེས་བ་ཡིན། ཁློད་ཤེས་བ་དང་བདག་གཅིག་ཏུ་འབེལ། ཁློད་མ་ཡིན་ཞིང་

ཤེས་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་དུ་མ་གྲུབ་པ། 

ཤེས་བའི་དབེ་བ་བཞི། རང་སྤི་གཉིས་སུ་དབེ་བ། བདེན་པ་གཉིས་སུ་དབེ་བ། མཚན་ཉིད་གསུམ་

དུ་དབེ་བ། རས་ལློག་གཉིས་སུ་དབེ་བའློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཤེས་བའི་འཛིན་པ་བརྒྱད། ལམ་དང་མང་འདས་ཀིས་ནི་འཁློར་བར་ལྷུང་བ་ལས་འཛིན་པ་དང་། ཡིད་

ཀིས་ནི་ཡིད་འཛིན་པ་དང་། བསློད་ནམས་ཀིས་ནི་ངན་འགློར་ལྷུང་བ་ལས་འཛིན་པ་དང་། ཚེའམ་

སློག་གིས་ནི་ལུས་སམ་རུས་མཐུན་འཛིན་པ་དང་། གསུང་རབ་ཀིས་ནི་དློན་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་

འཛིན་པ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་གིས་ནི་འབྱུང་རྒྱུའི་ཆློས་དེ་འཛིན་པ་དང་། ལུགས་ཀིས་ནི་རང་དང་

མཚུངས་པའི་སྤློད་པ་འཛིན་པ་དང་། རིག་པས་ནི་འཁྲུལ་བའི་ལས་འཛིན་པའློ།། 

ཤེས་བའི་ཡུལ། བློ་རློགས་པའི་ཡུལ་ལམ་མ་འློངས་པར་རློགས་པར་བ་བའི་ཆློས། 

ཤེས་བེད། ① རྒྱུ་མཚན། ② སྒྲུབ་བེད། 

ཤེས་བེད་ཀི་བློ། ཡུལ་ལམ་ཆློས་དེ་རློགས་པར་བེད་པ་པློའི་ཤེས་པ། 

ཤེས་ཚོར།ཧ་གློ་བ། དེ་སློན་ཤེས་ཚོར་གཏན་ནས་མ་བྱུང་། 

ཤེས་ཞན། ཤེས་རབ་དམན་པ། 

ཤེས་བཞིན། ① ཤེས་ཤེས་པ། ཤེས་བཞིན་དུ་འདྲི་བ། ཤེས་བཞིན་རྒྱབ་འགལ། ཤེས་བཞིན་མིན་

པ།  ② ལུས་སེམས་ལ་ཡང་ཡང་བརག་པ། 

ཤེས་བཞིན་དུ་ཁིམས་འགལ་བེད་པ། ཁིམས་ལས་འགལ་བ་ཤེས་བཞིན་དུ་དེ་ལ་འཇུག་པ། 

ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པ། ཉེ་ཉློན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས་ཉློན་མློངས་པ་དང་། མཚུངས་པར་ལན་པའི་

ཤེས་རབ་སྟེ། དེ་ལུས་དང་ངག་ཡིད་ཀི་སྤློད་པ་ལ་མི་ཤེས་བཞིན་དུ་འཇུག་པ། 

ཤེས་བཞིན་སློགས་ཀི་སེ་ཚན་བཅུ། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། བཅུ་ཚན་དང་

པློ་ཤེས་བཞིན་གི་སེ་ཚན་ལ་རྫུན་སྨ་བའི་ལྟུང་བེད་དང་། སྐྱློན་བརློད་པའི་ལྟུང་བེད། ཕ་མ་བེད་

པའི་ལྟུང་བེད། སྐྱློ་སློགས་བེད་པའི་ལྟུང་བེད། བུད་མེད་ལ་ཆློས་སྟློན་པའི་ལྟུང་བེད། བསྙེན་

པར་རློགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འདློན་པའི་ལྟུང་བེད། གནས་ངན་ལེན་བརློད་པའི་ལྟུང་བེད། མི་

ཆློས་བ་མ་བདེན་པར་སྨ་བའི་ལྟུང་བེད། བཤེས་ངློར་འཕས་པའི་ལྟུང་བེད། བསབ་གཞི། ཁད་

གསློད་ཀི་ལྟུང་བེད་དེ་བཅུའློ།། 

ཤེས་བཟློད་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག བདེན་པ་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བའ་ིལམ་ག་ིབཟློད་པ་བརྒྱད་དང་ཤེས་

པ་བརྒྱད་དེ། མཐློང་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་སྐྱེས་པའི་རློགས་པའི་ཁད་པར་ཞིག དེའང་སྡུག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསལ་དང་། ཀུན་འབྱུང་། འགློག་པ། ལམ་བཅས་བདེན་པ་བཞ་ིཔློ་ར་ེར་ེལ་ཆློས་བཟློད། ཆློས་ཤེས། 

རེས་བཟློད། རེས་ཤེས་བཅས་བཞི་རེ་སྦར་བས་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་གློ །ཆློས་བཟློད་ནི། ཆློས་

ལ་རློགས་པའི་བཟློད་པ་སྟེ། སྦློར་ལམ་ཆློས་མཆློག་གི་མཇུག་ཏུ་འདློད་པའི་ཁམས་ཀིས་བསྡུས་

པའི་ཆློས་ལ་བདེན་བཞི་ཇི་ལ་བ་བཞིན་མཐློང་བས་མཐློང་སངས་ཀི་གཉེན་པློ་བར་ཆད་མེད་ལམ་

གི་ཡེ་ཤེས། དཔེར་ན་སྡུག་བསལ་ཆློས་བཟློད་ནི། འདློད་པའི་ཁམས་ཀི་སྡུག་བསལ་ལ་དམིགས་

ཏེ་སྡུག་བདེན་གི་ཆློས་རང་དང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཇི་ལ་བ་བཞིན་མཐློང་ནས་རང་གི་ངློ་སྐལ་གི་

སངས་བར་གྱུར་པའི་འདློད་པའི་སས་བསྡུས་པའི་སྡུག་བསལ་མཐློང་སངས་སློང་བར་མི་སྐྲག་པའི་

བཟློད་པ་ཐློབ་པའློ།། བདེན་པ་ལྷག་མ་གསུམ་ལའང་དེ་བཞིན་དུ་སྦར་ན་འགིག  རེས ་བཟློད ་ནི ། 

རེས་ལ་རློགས་པའི་བཟློད་པ་སྟེ། ཁམས་གློང་མ་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆློས་ལ་བདེན་བཞི་

ཇི་ལ་བ་བཞིན་མཐློང་བས་མཐློང་སངས་དངློས་སུ་སློང་བའི་གཉེན་པློ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་ཡེ་

ཤེས་དཔེར་ན། སྡུག་བསལ་རེས་བཟློད་ནི། ཁམས་གློང་མ་གཉིས་ཀི་སྡུག་བསལ་བདེན་པའི་

རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཤེས་ནས་སང་བ་ཁམས་གློང་མའི་སས་བསྡུས་ཀི་སྡུག་བསལ་མཐློང་

སངས་སློང་བ་ནི་སྡུག་བསལ་རེས་སུ་ཤེས་པའི་བཟློད་པ་ཐློབ་པའློ།། བདེན་པ་གཞན་གསུམ་

ལའང་རིགས་འགེ། ཆློས་ཤེས་ནི། འདློད་ཁམས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆློས་ལ་བདེན་བཞི་ཇི་ལ་བ་

བཞིན་མཐློང་བས་མཐློང་སངས་སངས་ཏེ་བལ་འབས་ཉམས་སུ་མློང་བའི་རྣམ་གློལ་ལམ་གི་ཡེ་

ཤེས། དཔེན་ན། སྡུག་བསལ་ཆློས་ཤེས་ནི་སྡུག་བསལ་ཆློས་བཟློད་ཀི་མཇུག་ཐློག་དེ་མ་ཐག་

ཏུ་འདློད་ཁམས་ཀི་སྡུག་བདེན་ལ་དམིགས་པའི་སང་བ་ལས་རྣམ་པར་གློལ་བའི་མཐློང་ལམ་

རྣམ་གློལ་ནི་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས། དེས་གཞན་གསུམ་ལའང་རིགས་འགེའློ།། རེས་ཤེས་ནི། རེས་

སུ་རློགས་པའི་ཤེས་པ་སྟེ། ཁམས་གློང་མ་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆློས་ལ་བདེན་བཞི་ཇི་ལ་

བ་བཞིན་མཐློང་བས་མཐློང་སངས་སངས་ཏེ་བལ་འབས་ཉམས་སུ་མློང་བའི་རྣམ་གློལ་ལམ་གི་

ཡེ་ཤེས། དཔེར་ན། སྡུག་བསལ་རེས་ཤེས་ནི། སྡུག་བསལ་རེས་བཟློད་ཀི་མཇུག་ཐློག་ཏུ་

ཁམས་གློང་མ་གཉིས་ཀི་སྡུག་བདེན་ལ་དམིགས་ནས་སང་བ་སངས་པའི་མཐློང་ལམ་རྣམ་གློལ་

ལམ་གི་ཡེ་ཤེས། དེས་གཞན་གསུམ་ལའང་རིགས་འགེའློ།། མཐློང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་



  1833  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

དང་བཟློད་པ་བརྒྱད་དློན་གཅིག རྣམ་གློལ་ལམ་དང་ཤེས་པ་བརྒྱད་དློན་གཅིག་ཡིན། བཟློད་པ་

བརྒྱད་གང་རུང་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་སྐབས་ངློ་སྐལ་གི་སང་བ་སློང་བ་ཙམ་ཡིན་པས་རྐུན་པློ་ཕིར་

འབིན་པ་དང་མཚུངས། ཤེས་པ་བརྒྱད་པློ་གང་རུང་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་སྐབས་ངློ་སྐལ་གི་སློངས་པའི་

བལ་འབས་ཐློབ་པས་སློ་འཕར་གཅློད་པ་དང་མཚུངས་སློ།། འདིར་སྐད་ཅིག་མ་ཞེས་པ་ནི་ལམ་དེ་

དང་དེའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བའི་བ་བ་རློགས་པ་ལ་སྐད་ཅིག་མ་བས་པས་བ་རློགས་ཀི་སྐད་ཅིག་མའློ།། 

ཤེས་ཡློན། ཡློན་ཏན། ཤེས་ཡློན་ཅི་ཡློད། ཤེས་ཡློན་ཡང་དག་པ་དེ་ལག་ལེན་ཐློག་ནས་འཐློབ། 

ཤེས་རིག་སྣེ་མང་སྣ་ཚོགས་འདུས་པའི་དློན།

ཤེས་ཡློན་ཅན། རིག་གནས་ཀི་ཆུ་ཚད་མཐློ་ཙམ་དང་བསམ་པའི་ངལ་རློལ་བེད་མཁན་གི་མི་རྣམས། 

ཤེས་ཡློན་པའི་ནང་སྐློར། སྤིར་དློན་དངློས་རྣམས་ལ་རིགས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་བ་ཐ་དད་མང་པློ་ཡློད་

པའི་ནང་ནས་ཤེས་ཡློན་པའི་སེ་ཚན། དཔེར་ན། འཕློད་བསྟེན་པའི་ནང་སྐློར། ཆློས་ལུགས་པའི་

ནང་སྐློར་ལ་བུ།

ཤེས་གཡུང་བ། སེམས་ཀི་དྲན་ཤེས་རྣློ་པློར་མེད་པ་རིག་པ་རྟུལ་པློར་གྱུར་པའི་དློན། 

ཤེས་རབ། ཡུལ་ངེས་ལྔའི་ནང་གསེས་རང་ཡུལ་བརག་བའི་དངློས་པློ་ལ་དམིགས་ནས་དེའི་ངློ་བློ་

དང་ཁད་པར་དང་རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་དང་བང་དློར་ལེགས་པར་འབེད་པའི་ཤེས་པ་རབ་ཀི་

མཐར་སློན་པ་ཐེ་ཚོམ་ཟླློག་པའི་བེད་ལས་ཅན་ནློ།། དགེ་སྐྱློན་དང་ཡིན་མིན་སློགས་དབེ་འབེད་

ཐུབ་པའི་ཤེས་རབ། ཤེས་རབ་མྱུར་བ། ཤེས་རབ་རྣློ་བ། ཤེས་རབ་ཟབ་པ། ཤེས་རབ་དྭངས་

གསལ་ཅན། ཤེས་རབ་རློགས་རྒྱུ་མེད་པ། ཤེས་རབ་ཞན་པ། ཤེས་རབ་གློ་ལློག ཤེས་རབ་

རལ་གིས་བཅད་ན་རྨ་མི་འབྱུང་། མང་པློའི་བློ་ཡིས་དཔྱད་ན་དློན་མི་འཕྱུག མིང་གི་རྣམ་གངས་

ལ་ཀུན་ཏུ་རིག ཀུན་ཏུ་ཆུབ། ཉལ་སློང་། རྣམ་དཔྱློད། རྣམ་རིག་བེད། སློབས་པ། བློ་གློས། བློ་

ཡི་བེད་པློ། ལེགས་རློགས་བཅས་སློ།། 

ཤེས་རབ་ཀི་ཆློས་བཞི། ཤེས་འཆལ་སློགས་མི་མཐུན་ཕློགས་ཉམས་པ་དང་། ཆློས་ཀི་བདག་མེད་

རློགས་པའི་རྣམ་པར་མི་རློག་པ། འདློད་པ་རློགས་པར་བེད་པ། རིགས་ཅན་གསུམ་སྨིན་པར་

བེད་པ་སྟེ་བཞི། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤེས་རབ་ཀི་སྟློབས། བང་ཕློགས་སློ་བདུན་གི་སྟློབས་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཤེས་འཆལ་

སློགས་ཀིས་རི་བ་མེད་པའི་ཤེས་རབ། 

ཤེས་རབ་ཀི་མཐར་གིས་པ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། མཐར་གིས་པའི་སྦློར་བ་གང་

ཞིག ཤེས་རབ་ཀི་ཕར་ཕིན་རིམ་ལན་དུ་སློམ་པའློ།། 

ཤེས་རབ་ཀི་ནློར། འཕགས་པའི་ནློར་བདུན་གི་ནང་གསེས། ཆློས་རབ་རྣམ་འབེད་ཀི་རིག་པ་སྟེ། 

རང་གཞན་གི་རེ་བ་སྐློང་བས་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་དང་ཆློས་མཚུངས་པའློ།། 

ཤེས་རབ་ཀི་སྤན། འདུས་བས་མ་བས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་ཅིར་ཡང་རྣམ་པར་མི་རློག་པའི་ཡེ་ཤེས། 

ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྡློ་རེ་གཅློད་པ། རྡློ་རེ་གཅློད་པ་དང་དློན་གཅིག 

ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་མ། ① ཤེར་ཕིན་གི་མིང་། ② དབངས་ཅན་མའི་མིང་། 

ཤེས་རབ་ཀི་ཕར་ཕིན། ཆློས་བཞི་ལན་གི་ཆློས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་ཡེ་

ཤེས། ཕིན་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

ཤེས་རབ་ཀི་ཕློགས་ལྷུང་རྣལ་འབློར་པའི་བར་ཆད་བཞི། ཉམས་དང་སྡུག་བསལ་སྐྱེད་པའི་བར་

ཆད། གཟུགས་སྟློན་པའི་བར་ཆད། སྒ་བརློད་པའི་བར་ཆད། ལ་གྲུབ་བསྒྱུར་བའི་བར་ཆད་དློ།། 

ཤེས་རབ་ཀི་དབང་པློ། ཆློས་རྣམས་ཀི་རང་དང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་མ་ནློར་བར་གསལ་བར་གཏན་ལ་

འབེབས་པའི་དབང་པློ། 

ཤེས་རབ་ཀི་ར། མིའི་ལུས་ཀི་གཡས་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་ར་ཞིག 

ཤེས་རབ་ཀིས་རྣམ་པར་གློལ་བ། དག་བཅློམ་གང་ཉློན་སྒིབ་ལས་གློལ་ཞིང་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ལ་

སྙློམས་པར་འཇུག་མི་ནུས་པའློ།། 

ཤེས་རབ་སྐུ། [མངློན]འཇམ་དབངས། 

ཤེས་རབ་འཁློར་ལློ། [མངློན]འཇམ་དབངས། 

ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། ཤར་རྒྱལ་མློ་རློང་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུའི་འགམ་དུ་གནས་པའི་ཡུལ་སྟེགས་

མཆློག་བ་བའི་གནས་སུ་ཡབ་བློན་རིགས་བཞི་ལ་མཁས་པ་ཀླུ་རྒྱལ་དང་ཡུམ་རིན་ཆེན་སྨན་

གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༣༥༦ ལློར་སྐུ་བལམས། སྐུ་ན་ཆེས་ཕ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

མློ་ཉིད་ནས་ཡབ་ཀི་དྲུང་དུ་འབི་ཀློག་དང་མློ་རིས་གཏློ་དང་སྨན་དཔྱད་སློགས་རྒྱུའི་བློན་ལ་

སྦངས་པ་མཛད། དགུང་ལློ་བཅུའི་ཐློག་བ་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མཚན་གི་དྲུང་དུ་དང་པློ་བསྙེན་

གནས་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་བཞེས། ཁློ་ཀློང་རྣམ་གསུམ་དང་། ཡར་མེ་བའི་བཀའ་རེན་རྣམ་

པར་མཛོད་གབ་པ། ར་བརྒྱུད་གཞུང་ཆེན་སློགས་རྒྱུན་མཁློའི་སློན་འགློའི་ཕག་ལེན་གི་གཞུང་

རྣམས་ཐུགས་འཛིན་མཛད། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་

༡༤༡༥ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཤེས་རབ་བརྒྱ་པ། འཇིག་རེན་ལུགས་ཀ་ིབསྟན་བཅློས་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པ་ཞིག་སྟེ། ད་ེཡང་

འཇིག་རེན་གི་ལུགས་སློལ་བཟང་པློ་དང་ཡང་མཐུན་ལ་དམ་པའི་ཆློས་དང་ཡང་མི་འགལ་བར་

མངློན་མཐློ་དང་ངེས་ལེགས་གཉིས་ཀ་ིནང་ནས་གཙ་ོབློར་མངློན་མཐློ་སྒྲུབ་བེད་ཀ་ིཐབས་སྟློན་པའློ།། 

ཤེས་རབ་སྒློན་མེ། སློབ་དཔློན་ལེགས་ལན་འབེད་ཀིས་བརམས་པའི་བསྟན་བཅློས་ཤིག

ཤེས་རབ་ལྔ། འཁློར་འདས་ཀ་ིའཆར་གཞ་ིསློར་ཕེད་པས་འབེད་པའ་ིཤེས་རབ། རིག་པའ་ིངང་དུ་གཅིག་

པས་སྡུད་པའི་ཤེས་རབ། རིག་པ་ལས་མ་འདས་པའི་ཁབ་བེད་ཀི་ཤེས་རབ། རིག་དུས་འདི་ཉིད་དུ་

ཡློད་པའི་ཤེས་རབ་བམ་འཁློར་འདས་གཉིས་ཀའི་སློག་གཅློད་པའི་སྒློལ་བེད་ཀི་ཤེས་རབ། 

ཤེས་རབ་ཅན། བློ་གློས་དང་ལན་པའི་མི། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁ་བང་བ་དང་། གློ་བ་ཅན། གློམས་

པ་ཅན། གགས་ལན། གགས་པ་ཅན། དགེ་བ་ཅན། རྒྱུ་མཚན་རིག ངེས་ལན། ངེས་པར་ཤེས། 

མངློན་པར་མཁེན་པ། བསྟན་བཅློས་རིག་པ། རྣམ་མཁེན། རྣམ་པར་ཐློས་པ། རྣམ་པར་ཤེས། 

བློ་གཙང་། ཡིད་གཞུངས་པ། ཡློངས་སུ་རློགས་པ། ལེགས་པར་སྦངས་པ། ཤེས་ཅན། ཤེས་

ལན། བཤེས་གཉེན་ཅན། བསབས་ཤེས་ཅན་བཅས་སློ།། 

ཤེས་རབ་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གློལ་བའི་དག་བཅློམ། སྙློམས་འཇུག་གི་སྒིབ་པ་སློང་མི་ནུས་ཤིང་ཉློན་

མློངས་པའི་སྒིབ་པ་ལས་གློལ་བའི་དག་བཅློམ་སྟེ་སྙློམས་འཇུག་གི་དངློས་གཞི་མངློན་དུ་མ་

བས་པར་དག་བཅློམ་པའི་འབས་བུ་མངློན་དུ་བས་པ། 

ཤེས་རབ་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ། སེམས་ཅན་གི་སྤློད་པ་དང་། ཆློས་ཀི་སློ་མློ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་

དག་མཁེན་ཞིང་། སེམས་ཅན་གི་དློན་མ་ཟད་པར་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་མི་ཟད་པ་སྟེ། 
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སངས་རྒྱས་ཀི་མ་འདྲེས་པའི་ཆློས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག

ཤེས་རབ་ཉློན་མློངས་ཅན། ལ་བ་ལྔ་ཤེས་རབ་ཀི་རས་ཡིན་ཀང་། ཉློན་མློངས་པའི་དབང་གིས་ཤེས་

འཆལ་དུ་སློང་བས་ན་དེ་ལར་བརློད་དློ།། 

ཤེས་རབ་སྙིང་པློ། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སྙིང་པློ། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་དང་། 

ལློ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་སེས་བསྒྱུར་ཅིང་། ལློ་ཙཱ་བ་དག་ེབློ་དང་ནམ་མཁའ་གཉིས་ཀིས་ཞུས་དག་མཛད། 

ཤེས་རབ་མཐར་བེད། གསང་སགས་བ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་ཁློ་བློ་ཤེས་རབ་མཐར་

བེད་ལ་ཡུམ་མི་མངློན་པར་སས་པ་སྟེ། སྐུ་མདློག་དང་ཞལ་ཕག་གི་གངས། ཕག་མཚན་བཅས་

ཞིབ་པར་ལྕང་སྐྱ་རིན་པློ་ཆེ་ངག་དབང་ཆློས་ལན་གིས་མཛད་པའི་རྡློ་རེ་འཕེང་བའི་མངློན་

རློགས་ནང་གསལ། 

ཤེས་རབ་སློང་བུ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་འཇིག་རེན་ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅློས་ཤིག་སྟེ། 

གཙོ་བློར་བློན་པློ་ལ་གདམས་པ་དང་། འཇིག་རེན་ཚུལ་ལུགས་དང་མཐུན་པར་སྟློན་པའློ།། 

ཤེས་རབ་རྣམ་པ་གསུམ། ཐློས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། བསམ་པ་ལས་བྱུང་བ། བསློམས་པ་ལས་བྱུང་

བའི་ཤེས་རབ་སྟེ་གསུམ། 

ཤེས་རབ་སྤན། རྣམ་པར་མི་རློགས་པའི་ཐེགས་ཆེན་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་བློ། 

ཤེས་རབ་ཕར་ཕིན་གི་མཐར་ཕིན་པ། ཤེས་རབ་ཕར་ཕིན་གི་ཉམས་ལེན་སློ་ནས་མཁེན་གསུམ་ཀི་

རྣམ་པ་གློ་རིམ་དུ་སློམ་པར་བེད་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབློར། 

ཤེས་རབ་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཡན་ལག རྣམ་པའི་མི་རློག་པའི་ངློ་བློ་ཡིན་པས་ན་རང་བཞིན་གི་ཡན་

ལག་ཆློས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ། 

ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས། གསང་སགས་བ་མེད་ཀི་གཞུང་ལས་བཤད་ཚུལ་ལ། དབང་བསྐུར་མཁན་རྡློ་

རེ་སློབ་དཔློན་གིས་སློབ་མ་ལ་ཤེས་རབ་མ་གཏད་དེ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་བརེན་ནས་ཡིད་ཀི་

སྒིབ་པ་སྦངས་ཏེ་འབས་བུ་ཆློས་སྐུ་འགྲུབ་བེད་ཀི་དབང་ཞིག་ལ་ཟེར། ཞིབ་པར་གསང་སགས་

བ་མེད་ཀི་གཞུང་རྣམས་ལས་གསལ། 

ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་། མཆློག་དབང་གློང་མ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཕག་རྒྱ་མའི་དཀིལ་
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འཁློར་ལ་བརེན་ནས་སློབ་མའི་ཡིད་ལ་བསྐུར་ཞིང་ཡིད་ཀི་དྲི་མ་དག ལམ་རློགས་རིམ་བསློམ་པ་

ལ་དབང་། འབས་བུ་ཐུགས་རྡློ་རེ་ཆློས་ཀི་སྐུ་ཐློབ་པའི་སྐལ་བ་རྒྱུད་ལ་འཇློག་བེད་ཀི་དབང་། 

ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་བརྒྱད། ཡློན་དབུལ་བ། གསློལ་བ་གདབ་པ། རིག་མ་གཏད་པ། ལྷ་

བསྐྱེད་པ། མཁའ་གསང་བརླབ་པ། སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་ལྷན་སྐྱེས་བསྐྱེད་པ། བང་སེམས་

བཏུལ་བ། དབང་གི་བཤད་པ། 

ཤེས་རབ་རང་བྱུང་གི་སྒློན་མ། སྒློན་མ་བཞིའི་ནང་གསེས། དྭངས་ལ་ཡུལ་མེད་དུ་འཆར་བའི་རིག་

ངློ་ལྷག་མཐློང་གི་གནས་ལུགས་མ་ནློར་བའློ།། 

ཤེས་རབ་རལ་གི། ཤེས་རབ་རལ་གིའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། 

ཤེས་རབ་གསུམ། ཐློས་པའི་ཤེས་རབ། བསམ་པའི་ཤེས་རབ། སློམ་པའི་ཤེས་རབ་གསུམ། ཡང་

ན། དློན་དམ་རློགས་པའི་ཤེས་རབ། ཀུན་རློབ་རློགས་པའི་ཤེས་རབ། སེམས་ཅན་གི་དློན་བེད་

པའི་ཤེས་རབ་བཅས་གསུམ་སློགས་འདྲེན་ཚུལ་འགའ་ཞིག་འདུག

ཤེས་རབ་བསབ་པ་གསུམ། སློབ་པ་དང་། མི་སློབ་པ། སློབ་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་མི་སློབ་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ། 

ཤེས་རབ་ལྷ་མློ། [མངློན]དབངས་ཅན་མ། 

ཤེས་རིག ཤེས་པ་དང་རིག་པ། ཤེས་རིག་གྲུང་པློ། 

ཤེས་རིག་ཅན། ① བང་དློར་གློ་བའ་ིཤེས་རིག་དང་ལན་པ། ② ཤེས་པའམ་རིག་པ་ལན་པའ་ིསེམས་ཅན། 

ཤེས་རིག་སློང་འགེམས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་knowledge tree ཟེར། 

ཤེས་རེ་སྐན། མི་ཤེས་ཞེས་པའི་མནའ་ཚིག 

ཤེས་ས་བ། ① བསབ་བ་གང་ཞིག རློག་ས་བའམ་མྱུར་དུ་ཤེས་པ། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་

གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་understand-

ability ཟེར། 

ཤེས་གསལ། ① བློ་ལ་གསལ། ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ལར། ② ཤེས་རབ་གསལ་བ།

ཤློ ① འདི་ལ་ཤྭ་ཡང་འབི་སློལ་འདུག བློད་ཀི་རེད་ཆས་རིགས་རིང་ཤློས་དང་། སྤློད་སློ་ཆེ་ཤློས་ཡིན་
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ཡིན། ཆེས་གནའ་བློའི་མ་སངས་སྤུན་དགུའི་དུས་སུ་བྱུང་བར་གགས་ལ་ཆེས་ས་བའི་རེད་

རིགས་ཤིག་ཡིན། ཨི་ཊ་ལིའི་རྒྱལ་ས་རློམ་ལ་ཡློད་པའི་ཡེ་ཤུལ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཝ་ཐི་ཁན་ 

Vatican གི་འགེམས་སྟློན་ཁང་གི་ནང་དུ་སྤི་ལློའི་སློན་གི་ལློ་དགུ་བརྒྱའི་ནང་སས་པའི་མི་རློ་

ཞིག་འདུག་པ་དེ་དང་ལྷན་ཏུ་ཤློ་བཀར་པློ་ཆ་གཅིག་ཕལ་ཆེར་དུང་གིས་བཟློས་པ་ལ་བུ་ཞིག་

འདུག་པ་དེ་ལ་བལས་ན་ཡང༌། ཤློ་ནི་རེད་ཆས་ཆེས་རིང་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ། ཤློ་རེ་བའི་

སྐབས་སུ་ཤློ་རྡེལ་ཞེས་པ་རྡེལ ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་མམ་དྲུག་ཅུའི་སྐློར་དགློས་པ་དང༌། ཤློ་ཐུར་

ཞེས་པ་ཐེའུ་རང་དཀར་ནག་ཁ་གསུམ་མཚོན་བེད་དུ་ཤློ་ཐུར་དཀར་པློ་དགུ། ནག་པློའམ་དམར་

པློ་དགུ། ཁ་བློ་དགུ་བཅས་དགློས་ཀི་ཡློད་པ་རེད། སྤིར་བཏང་མི་གཉིས་དང་། གསུམ་ཙམ་གིས་

མཉམ་དུ་རེ་ཆློག་ཅིང་ཡློད་ལ་པ་རེད། ཤློ་ནི་རེད་ཆས་ཁློ་ན་ཙམ་མ་ཟད་ད་རུང་བརག་སྤད་ཀི་ཤློ་

དང་རེད་སྤད་ཀི་ཤློ ཤློ་མློ། མློ་ཤློ་བརག་ཤློ ཤློ་འདློར་བ། རྒྱན་བཙུགས་ནས་ཤློ་བརྒྱབ། ཤློ་རེད་

རྒྱལ་བ། ཤློ་ལན་ལེན་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒྱན་པློ་དང་། ཆློ་ལློ། རེད་རྒྱན། ཟ་རྒྱན། བཅས་

སློ།། ② སྟར་ཕེང་། ཤློ་བསྒིགས་ནས་འགློ། ③ དཔྱ་ཁལ། ཚྭ་ཤློ བལ་ཤློ ཤློ་དཔློན། 

ཤློ་ཀ་ལི། ཤློག་ཀ་ལི་དང་མཚུངས་ཏེ། སྨྱུག་མ་དང་རས་སློགས་བསྒིགས་ནས་བཟློས་པའི་བློད་

ལུགས་དཔེ་ཆ་འཇུག་སྣློད་ཅིག 

ཤློ་སྐད། ཤློ་བཤད། ཤློ་འབློད་རྣམས་དློན་གཅིག ཤློ་རྒྱབ་སྐབས་ཀི་སྐད་ཤློ་མིག་གང་དེ་འབབ་རེའི་

འབློད་པ། དཔེར་ན།ཤློ་མིག་གཉིས་པ་བབ་དགློས་ན། ཤློ་པ་ར་བློབས་དང་དར་ར་བླུད། དར་ར་

ཨ་མའི་ལག་ན་ཡློད། ཅེས་དང་། ཤློ་མིག་གསུམ་པ་བབ་དགློས་ན། སུག་སུག་ཏུ་སྐམ་པློས་

དགློང་གཅིག་བསྐློལ། དེ་ལ་ཞིམ་པློ་དང་མངར་མློ་ཟེར། ལ་བུ་དང་། ཤློ་མིག་བཞི་པ་དགློས་ན། 

ཛིག་བཞི་རི་ནག་མཐློན་པློ་དེ། གུང་ཐང་རྐུན་མའི་བ་རི་རེད། ཅེས་དང་། ཤློ་མིག་ལྔ་པ་བབ་

དགློས་ན། ཁ་ཤ་ངློ་ཤ་མཁུར་ཤ་གསུམ། གང་ནས་བཅད་ན་རང་ཤ་རེད། ལ་བུ་དང་། ཤློ་མིག་

དྲུག་པ་བབ་དགློས་ན། འབྲུག་ཐློག་འབྲུག་གཅིག་གགས་བྱུང་། ང་ཡང་ཚ་འཕག་ཤློར་བྱུང་། 

ཡང་ན། གྲུ་གུ་དྲུག་ལ་སྣམ་བུ་དྲུག ཨ་ཙི་སྣམ་བུའི་ཡ་མཚན་ལ། ཞེས་པ་དེ་དང་དེ་སློགས་པའི་

ཤློ་བཤད་གངས་མང་པློ་ཞིག་དམངས་ཁློད་དུ་ཁབ་ཡློད་པ་འདི་དག་རེད།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཤློ་ཁི། [མངློན] ཤློ་ཆས་ཀི་ལག་ཁི། 

ཤློ་ཁལ། སར་ཚོང་ཟློག་རིགས་ས་གནས་སློ་སློར་སེབས་དུས་སྤློད་དགློས་པའི་ཚོང་ཁལ་ངེས་ཅན་ཞིག 

ཤློ་གམ། ① ལམ་ཁལ་དང་ཚོང་ཁལ་སློགས་ཏེ་ལེགས་སྦར་གི་ཤུལ་ཟུར་ཆག ② སར་རློང་

གཡློག་རྣམས་ཀི་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་དུ་བསྡུ་བའི་གཏན་འཁེལ་བའམ། ལམ་སློལ་ཆགས་

པའི་ཁལ་རིགས་ཤིག ཤློ་གམ་ལེན། ཤློ་གམ་འདས་པ། ཤློ་གམ་པ། 

ཤློ་གམ་ཟླློས་པ། ① ཁལ་འདེད་པ། ② ཁལ་ལློག་སྡུད་པ། 

ཤློ་རྒལ། ཆུ་ལློག 

ཤློ་རྒྱན། ཤློ་རྒྱབ་སྐབས་འཛུགས་པའི་རྒྱན། 

ཤློ་སྒ། གློས་དང་ཤིང་ལློ་ལྷགས་པས་ཁེར་བའི་སྐབས་ཀི་ཤློབ་སྒ་གགས་པ་ལ་བུ། 

ཤློ་སྒིག ① ཕེང་སྒིག སེམས་ཅན་རྣམས་ཤློ་བསྒིགས་ནས་འགློ། ② རས་སློགས་ཚོས་སྣ་ཚོགས་

གྲུ་བཞི་སྒིག་པ། 

ཤློ་རྒྱབ། མི་གཉིས་བཞིའི་བར་གི་ཤློ་རེད་རེད་པ། 

ཤློ་འགེད་པ། རྒྱལ་བཙུགས་ནས་ཤློ་རྒྱབ་པ། དཀར་ནག་དབེ་བའི་ཆེད་དུ་ཤློ་རྒྱབ་པ། 

ཤློ་སློན་མ། ཚོང་དུ་འགློ་སྐབས་དྲེལ་པའམ་གཡག་པ་ཚོ་སློན་མར་འགློ་མཁན། 

ཤློ་བཅད། གནའ་དུས་དྲེལ་དང་། གཡག་སློགས་ལ་ཚོང་རས་དློ་པློ་རྣམས་བཀལ་ནས་ས་ཐག་རིང་པློར་

ཚོང་དུ་འགློ་སྐབས། དྲེལ་ལམ་གཡག་བཅུ་སྐློར་རེ་ཚོ་རེ་བཅད་ནས་དེད་འགློ་བ་ལ་ཤློ་བཅད་ཟེར། 

ཤློ་ཆས། ཤློའི་རེད་མློ་རེ་བའི་ཡློ་བད། 

ཤློ་རེས་མ། ཚོང་དུ་འགློ་སྐབས་དྲེལ་པའམ་གཡག་པ་ཚོ་རེས་མར་འགློ་མཁན། 

ཤློ་ཏློ། ཡས་མཆུ་རལ་བའམ་ཁ་ཤློ

ཤློ་སྟན། ཤློ་རྒྱབ་སའི་གདན་སློར་ཆུང་ཆུང་། 

ཤློ་གདན། ཤློ་སྟན་དང་འདྲ། 

ཤློ་རྡེའུ། ཤློ་རྒྱབ་སྐབས་གངས་འབློར་འཛིན་བེད་ཀི་རྡེའུ། 

ཤློ་མདློ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

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

ཤློ་པ། ཤློ་རེད་མཁན་གི་མི་སྣ། 

ཤློ་པེ། རྫུན་སྨ་བའི་དློན། 

ཤློ་པློ་ལག་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷུན་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤློ་དཔློན། དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་མཁན་ག་ིདཔློན་པློ། དེང་དུས་དཔྱལ་ཁལ་ལས་ཁུང་ག་ིཅུས་ཀྲང་དང་དློན་གཅིག

ཤློ་ཕློར། ཤློ་དཀྲུག་སའི་ཕློར་པ། 

ཤློ་བ། ཉག་ཁེ་སྟེ་ལ་ཉག 

ཤློ་བ་མཁས་གྲུབ་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༦༨༥ལློར་ཤློ་བ་རིན་པློ་ཆེས་

ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཅློ་ནེ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤློ་བེ། རྫུན་ཚིག་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གང་དྲན་དྲན་དུ་བཤད་པ་དང་། ག་ཚོམ་

དུ་སྨ་བ། བབ་ཅློལ་དུ་སྨ་བ། བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨ་བ། བ་རྡློལ་དུ་སྨ་བ། མ་བརག་པར་སྨ་བ། མུ་ཅློར་

སྨ་བ། མུན་སྤྲུལ་དུ་སྨ་བ། གཟུ་ལུམ་དུ་སྨ་བ། རང་བཟློར་སྨ་བ་བཅས་སློ།། 

ཤློ་སག ཤློ་དང་སག་གཉིས། ཤློ་སག་རྒྱབ་པ། 

ཤློ་བག་གི་འཛིན། སར་སྨློན་ལམ་ཚུགས་དུས་ལྷ་ལན་མི་དམངས་ནས་ཤློ་བག་བརྒྱབ་ཆློག་པ་

ཚོགས་ཆེན་ཞལ་ངློར་དགློངས་པ་ཞུས་པའི་འཁློལ་འཛིན། 

ཤློ་བག་སངས་པ། ཤློ་སག་རྒྱབ་རྒྱུ་ཡློངས་སུ་དློར་བ། 

ཤློ་འབློད། གློང་གི་ཤློ་སྐད་སྐབས་ཀི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས།

ཤློ་མ་ར། འཕན་པློའི་དབུ་རུ་ལུང་ཤང་ཁློངས་སུ་ཤློ་མ་ར་ཟེར་བའི་ལུང་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་བཙན་པློ་

སློང་བཙན་གི་སྐུ་དུས་སུ་བློན་པློ་མགར་སྟློང་བཙན་དང་། ད་རྒྱལ་མང་པློ་རེ་སློགས་ཀིས་

ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཁློད་གཏན་འབེབས་བ་ཡུལ་དེ་ཡིན་པ་དང་། དེ་གར་དགློན་ཤུལ་ཞིག་ཡློད་

པ་བསྟན་པ་ཕི་དར་ལ་གྲྭ་གངས་བདུན་སྟློང་ཙམ་ཡློད་པའི་ཤློ་མ་ར་དགློན་པ་ཞེས་པ་ཞིག་བྱུང་

བའི་མཁན་པློ་ཤློ་མ་ར་མཁན་ཆེན་ནས་སྟག་ལུང་ཐང་པ་ཆེན་པློས་བསྙེན་རློགས་བཞེས་འདུག 
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དགློན་པ་དེ་ག་དུས་འཐློར་བའི་སྐློར་མི་གསལ། 

ཤློ་མང་། བློད་ཡློློངས་ཀི་རྨེ་ཁི་༢༧༠༠~༤༢༠༠་བར་གི་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་ཡློད་པ་དང་། གཙོ་བློ་གློང་

པའི་ཉེར་འཁློར་དང་ལྷས་ནག ཞིང་མུ། འདམ་རབ་སློགས་གངས་སར་སྐྱེས་ཡློད། ལློ་མང་སྐྱེ་

བའི་ལྡུམ་རིགས་ཤིག འབློར་ཚད་ཤིན་ཏུ་མང་། ར་བ་སེར་པློ་སློམ་ལ་རགས་པ་ཆེ་ཆུང་མ་

གཏློགས་ལྕུམ་ར་འདྲ་བ་ལ། སློང་པློ་དམར་ལང་ཁློང་སྟློང་སྨྱུག་ཚིགས་དང་། སྟློད་སློང་པློ་ཆར་

ཡལ་ག་ཡློད་པ། མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་0.5~1.5 ཙམ་ཡློད་པ། ལློ་མ་ལང་འཇམ་ཆེ་ལ་སྤུ་མེད་པ། 

འཇློང་དབིབས་དང་སློང་ནར། ཕལ་ཆེར་སསློང་པློའི་སུམ་ཆར་སེབས་པ། སློང་པློའི་ངློས་ཀི་ལློ་

མ་རྣམས་རེས་མློས་སྐྱེ་བ། སློང་པློའི་སྟློད་ཆར་མེ་ཏློག་སྤུ་ཚེར་གི་ལྕགས་ཀྱུ་ཅན་དམར་སྨུག་

རྒས་ནས་གློང་རྩུབ་གློས་ལ་འབར་བ་འཁློར་སྐྱེས་རིམ་བརེགས་ཀི་སྙེ་མ་འཆར་བ། འབས་

བུའི་ས་བློན་ཁམ་སེར་ཟུར་གསུམ་འློད་དང་ལན་པ་ཅན། འདི་སྤིར་བཏང་ཀླུང་གི་ཤློ་མང་སྟེ། 

འཁྲུངས་དཔེར། ཤློ་མང་ན་དང་འདམ་ལ་སྐྱེ། །སློང་པློ་དམར་ལ་ཆེ་བ་ཡིན། །ལློ་མ་སློ་ལང་ལེབ་

ལ་སྣུམ། །མེ་ཏློག་དམར་པློ་རྩུབ་ཅིང་སྤུངས། །འབས་བུ་གཟེ་མ་ར་མགློ་འདྲ། །རློ་ནི་མངར་ཁ་

རྨ་ཡི་ནད། །ཐམས་ཅད་སེལ་བ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཆེས་གསུངས། འདི་རིགས་ལྡུམ་ར་དང་། ས་

འབློལ། ལུད་མང་ས། ཁ་སྨད་བཅས་ལ་སྐྱེ་སྟློབས་དང་ཕུང་པློ་ཆེ་བ་རྒྱ་ཤློ་ཟེར། 

ཤློ་མིག ཤློ་གྲུ་བཞིའི་ངློས་དྲུག་ལ་ཡློད་པའི་མིག 

ཤློ་མློ། ཤློ་འདློར་བའི་མློ་ཕྱྭ། 

ཤློ་རེད། ཤློ་རྒྱབ་པའི་རེད་མློ། 

ཤློ་ཚུགས། ཁལ་སྡུད་པའི་ས་ཚིགས། ཤློ་ཚུགས་པ། 

ཤློ་ཚྭ་ཁ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཤན་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་ཚྭ་མཚོ་ཞིག 

ཤློ་ར། ཤློ་རེད་རེ་བའི་གནས། 

ཤློ་རལ། ཡས་མཆུ་རལ་བ། 

ཤློ་རེ། མའི་མངལ་ནས་བརའ་དུས་ལྷན་སྐྱེས་སུ་མཆིས་པའི་ཁ་ཤློ། 

ཤློ་ལམ། ལམ་སློལ། ཤློ་ལམ་ཆགས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤློ་ལི། ཤློ་ཀ་ལིའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

ཤློ་ལློ། ཆློ་ལློ། 

ཤློ་ལློ་ཀ ཚིགས་བཅད་ལ་ཚིག་རང་བཞི་རེ་དང་། ཚིག་ལྷུག་ལ་ཡིག་འབྲུ་སློ་གཉིས་རེ་བས་པ་ཞིག

ཤློ་ལློ་ཀ་གཅིག ཚིགས་བཅད་ཡིན་ན་ཚིག་རང་བཞི་ལ་ཤློ་ལློ་ཀའམ་ཚིགས་བཅད་གཅིག་དང་། 

ཚིག་ལྷུག་ལ་ཚེག་བར་སུམ་ཅུ་སློ་གཉིས་ལ་ཤློ་ལློ་ཀ་རེར་བརིས། ཤློ་ལློ་ཀ་སུམ་བརྒྱ་ལ་བམ་

པློ་གཅིག་ཏུ་བརིས། 

ཤློ་བཤད། གློང་གི་ཤློ་སྐད་སྐབས་ཀི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས།

ཤློག ① ཚུར་འབློད་པའི་སྐུལ་ཚིག་ཅིག ཚུར་ཤློག དེ་རིང་མ་ཡློང་སང་ཉིན་ཤློག ཁེར་ཤློག སྐྱེལ་

ཤློག མགློགས་པློ་ཤློག ② སྐུལ་ཚིག་གསལ་བེད་ཀི་ཕད་ཅིག ཟློ་ཤློག བདེ་བ་ཐློབ་པར་ཤློག 

བཀྲ་ཤིས་ཤློག ③ ཕློགས་ཁག སེ་ཤློག ཚོ་ཤློག ཤློག་ཁག ཁློག་སྒིག ④ ཤློག་བུའི་བསྡུས་

ཚིག ⑤ ཞིང་པས་ལློ་ཏློག་བརྔས་ཤིང་ཁིའི་ཐློག་ཏུ་སྐམ་པློར་བས་པའི་མིང་། 

ཤློག་ཀ་ལི། ཤློ་ཀ་ལི་དང་འདྲ། 

ཤློག་བཀྲ། ཤློག་བུ་ཚོན་ཁ་སྣ་ཚོགས་ཅན། 

ཤློག་ཁ། མིའི་ཚོ་ཁག་སློ་སློ་དང་། གློང་ཚོའི་ཤློག་སློ་སློ ། 

ཤློག་ཁག ཚོ་ཤློག་གམ་སེ་ཤློག ཤློག་ཁམ་མཉམ་སེབ། ཡུལ་ལུང་སློགས་གང་རུང་མི་འདྲ་བ་ལས་

འབེད་པའི་ཚོགས་པ་མི་འདྲ་བ་ལ་བརློད། 

ཤློག་ཁང་། ① ཤློག་བུ་འཇློག་སའི་ཁང་པ། ② ཤློག་བུའི་ལས་གྲྭ་ཁང་། 

ཤློག་ཁའི་མ་ལག ཤློག་ཁག་ཅིག་འཁློར་སྐྱློད་བེད་པའི་སྤི་ཁློག་གི་སྒིག་གཞིའི་ར་འཛུགས་དེར་བརློད། 

ཤློག་ཁ། ① ཤློག་བུ་ཚོན་ཁ་ཅན། ② ཤློག་བུ་སྦར་ཡློད་པའི་ཁ་མ། 

ཤློག་གངས། དཔེ་ཆ་སློགས་ཀི་ཤློག་ལྷེའི་གངས་ཀ

ཤློག་གངས་རང་སྒིག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་automatic page numbering ཟེར། 

ཤློག་གི། ཤློག་བུ་བེག་བེད་ཀི་གི། 
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ཤློག་གིལ། ཤློག་དྲིལ་དང་འདྲ། 

ཤློག་གླུད་འཕེན། ཤློག་བུས་བཟློས་པའི་མདློས་གླུད་གཏློང་བ། 

ཤློག་གེགས། དཔེ་ཤློག་བསེབས་པའི་གེགས་བུའམ་ཤློག་བུ་ཁ་སྦར་གི་ཤློག་གེགས། 

ཤློག་སྒློམ། ཤློག་བུ་ལུགས་རྒྱབ་སའི་སྒློམ། 

ཤློག་ངློས་གློ་རིམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་page order ཟེར། 

ཤློག་ངློས་རྒྱབ་ལློངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་page background ཟེར། ། 

ཤློག་ངློས་ཞེང་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་page width ཟེར། 

ཤློག་དངུལ། སློར་མློའི་ཚབ་ཏུ་སྤློད་ལེན་བེད་པའི་དངུལ་ལློར་ཤློག་བུས་བཟློས་པ་ཞིག 

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

དབིན་སྐད་དུ་paper out ཟེར། 

ཤློག་ཆུང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་༡༩༠༠ལློར་སྒྲུབ་ཁང་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཨ་མདློ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤློག་ཐུག ཤློག་སྙིགས་བརྡུངས་ཏེ་ཆུ་དང་བསེས་པའི་སྐྱློ་མ་ལ་བུའི་མིང་། 

ཤློག་ཐུམ། ཤློག་བུས་བསྒིལ་བའི་ཐུམ་བུ། 

ཤློག་ཐློག་ཕབ་པ། ཡི་གེ་སྦང་ཤིང་གི་སྟེང་དུ་སྦངས་ཚར་ནས་ཤློག་བུའི་ཐློག་ཏུ་འབི་བ། 

ཤློག་ལྡུམ་པ། རེ་ལྕག་པ་སྟེ། ཤློག་བུ་བཟློ་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཆའི་གས་ཤིག 

ཤློག་ལེབས། ཤློག་བུ་ལེབ་མློ་དཔེ་ཆའི་ལེབས་མ་ལ་བུ། 

ཤློག་དྲས། དམངས་ཁློད་རི་མློ་བས་གསར་གཏློད་བས་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན། ནང་དློན་

དང་བརློད་བ་ནི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཀི་ཡི་གེ་དང་། བ་དང་མེ་ཏློག་སློགས་སྣ་ཚོགས་དྲས་



  1844  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གྲུབ་བེད་ཀི་ཡློད། 

ཤློག་དྲས་རྒྱབ་པ། ཤློག་བུའི་མཐའ་གཙང་མར་དྲས་ཤིང་གལ་འགིགས་པློ་བཟློ་བ། 

ཤློག་དྲིལ། ཤློག་བུ་དྲིལ་མའམ་གིལ་མ། 

ཤློག་དྲིལ་སྐློར་གསུམ། དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་རེ་བཙུན་གཡུ་ཐློག་ཡློན་ཏན་མགློན་པློ་

གསར་མས་མཛད་པའི་ར་ཆུ་ནད་རགས་སློགས་གསལ་བར་སྟློན་པའི་སྨན་གི་བསྟན་བཅློས་

ཚད་ལན་ཞིག 

ཤློག་འདམ། འཇིམ་སྐུ་བཟློ་བེད་ཤློག་བུ་བསེས་པའི་འདམ་བག 

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

དབིན་སྐད་དུ་page feed ཟེར། 

ཤློག་གནློན། རྒྱ་སློལ་རི་མློ་དང་ཡིག་གཟུགས་འབི་སྐབས་ཤློག་བུ་མི་འགུལ་བའི་ཆེད་དུ་སྤློད་པའི་

ཡློ་ཆས་ཤིག་ཡིན། དེའི་རྒྱུ་ཆ་ནི་རག་དང་། མ་ན་ཧློ། ཆུ་ཤེལ། དཀར་ཡློལ། རྡློ་ཀ་མ་རུ་

སློགས་དང་། དེའི་དབིབས་ནི་གྲུ་བཞི་ནར་མློ་དང་། དེ་བཞིན་སློག་ཆགས་ཀི་གཟུགས་ཏེ། ར་

དང་། ཁི། བ་གང་། ལུག ཤྭ་བ་སློགས་ཡློད། ཡང་ན་ཤློག་གནློན་སྟེང་ལ་མི་སྣ་དང་། རི་ཆུ། བ་

རིགས་དང་མེ་ཏློག གགས་ཅན་མི་སྣའི་ཡིག་གཟུགས་སློགས་བརློས་ཡློད་པས་ཤློག་གནློན་

རྐྱང་པ་མ་ཡིན་པར་ད་དུང་སྒྱུ་རལ་གི་མློང་རློལ་བེད་པའི་ནུས་པའང་ལན་ཡློད། 

ཤློག་པ། སེ་ཚོ། གཡས་རུའི་ཤློག་པ། གཡས་ཤློག གཡློན་རུའི་ཤློག་པ། འདམ་བརྒྱད་ཤློག་པ། 

སྦྲ་ནག་ཤློག་པ། 

ཤློག་འཕིན། གཏློང་ཡིག 

ཤློ་བར་མ། ཚོང་དུ་འགློ་སྐབས་དྲེལ་བའམ་གཡག་པ་ཚོ་བར་མར་འགློ་མཁན། 

ཤློག་བུ། ཤིང་ཕེ་སློགས་ཀི་ལེ་གུ་ལུགས་སུ་བླུགས་ཏེ་བཟློས་པའི་ཤློག་རིགས། བི་ཤློག ཟིན་ཤློག 

མདུན་ཤློག རྒྱབ་ཤློག སྐྱེམས་ཤློག དྭགས་ཤློག གཙང་ཤློག འབྲུག་ཤློག སྙེ་ཤློག ཐལ་ཤློག 

གན་ཤློག སྨློན་དཀར་ལས་ཤློག 

ཤློག་བུའི་སབ་འཐུག ཤློག་བུ་བཟློ་བ། ཤློག་དྲས་རྒྱབ་པ། ཤློག་བུ་སྦློར་བ། 
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ཤློག་བུ་དྲས་རློ། སར་ཁང་སློགས་ཀི་དཔེ་ཆའི་ཤློག་ལེབ་དྲས་པའི་ལྷག་རློ་ཆེ་ཆུང་མ་ངེས་པ་སྣ་

ཚོགས་ཡློད་པ་ལས་ཆེ་ཤློས་རྣམས་ཟིན་བིས་སློགས་ཀི་ཆེད་དུ་བེད་སྤློད་བ་ཆློག་པ་དང་། 

ཆུང་ཤློས་རྣམས་གད་སྙིགས་ནང་དུ་གཡུག་རྒྱུའི་རིགས་གཉིས་ཡློད།

 ཤློག་བུ་སྣུམ་ཟློས། གཏིང་དུ་ཐིམ་པའམ་ག་ལེར་ཁབ་པའི་དཔེ། 

ཤློག་བུ་སང་རྒྱག པར་འདེབས་དུས་ཤློག་བུ་རྣམས་ཅུང་ཟད་སང་བའི་དློན། 

ཤློག་བ། ཤློག་བུས་བཟློས་པའི་བ་དབིབས་ལ་ཐག་སྐུད་དཀྲིས་ནས་རླུང་ཤུགས་ལ་བསྟེན་ཏེ་

དགུང་སློན་ལ་འཕུར་བའི་རེད་ཆས་དེར་བརློད། 

ཤློག་བུ་སྦར་མ། ཤློག་བུ་ཁ་ཤས་སེབས་གཅིག་ཏུ་བརེགས་ཏེ་སྦར་བའི་ཤློག་བུ། 

ཤློག་བུ་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་འདམ་གཞུང་རློང་དང་སྙེ་མློ་རློང་བར་གི་ལ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། 

དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་སྨི༥༤ ༥༤ ཡློད། 

ཤློག་བུ་རློགས་བརྡ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་no paper ཟེར། 

ཤློག་བུས་རས་རླློམ། མ་ཡིན་ཡིན་རྫུའི་དཔེ། 

ཤློག་སག ཤློག་བུས་བཟློས་པའི་རེད་ཆས་མེ་མདའི་སྐད་སྒ་ཅན། ཤློག་སག་སར་བ། 

ཤློག་སྦུབས་རླུང་འཚང་། ལློག་ནས་ངན་བསབ་བེད་པའི་དཔེ། 

ཤློག་བ། ཕྲུ་གུ་སློགས་ཀིས་རེ་བེད་ཀི་ཤློག་བུའི་བ་གཟུགས། 

ཤློག་བང་། ཤློག་བུར་ཐློ་བིས་པའི་ཤློག་འཛར།

ཤློག་ཚ། ཞིང་པས་ལློ་ཏློག་བརྔས་རེས་ཤིང་ཁིའི་གཟར་བའི་ལས་ཀི་མིང་། 

ཤློག་ཚལ། ཤློག་བུའི་ཚལ་བུའམ་དུམ་བུ། 

ཤློག་འཛར། ཤློག་ལྷེ་ནར་མློ་འཛར་འཛར་དུ་ཡློད་པ། 

ཤློག་བཟློ། ཤློག་བུའི་རྒྱུ་ཆ་ཟར་མ་དང་། རེ་ལྕགས་པ་སློགས་དུག་རིགས་དང་དུག་རིགས་མིན་

པའི་རི་ཤིང་རིགས་རི་ཤིང་རིགས་བསྐློལ་བའི་ཁུ་བ་རས་གཞིའི་སྟེང་དུ་བཀྲམ་པ་ལ་བརེན་

ནས་ཤློག་བུ་བཟློ་བའི་ལག་རལ་ལ་ཟེར། བློད་ཀི་ཤློག་བུ་ནི་ཆེས་གནའ་བློའི་དུས་སུ་བློན་གི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཁས་པ་དག་གིས་གསུང་རབ་དག་ལ་དཔྱད་ན། བློན་གི་སྟློན་བ་གཤེན་རབ་ཀི་སྐབས་ནས་

བསྟན་བཅློས་བརམས་པ་རྣམས་ཤློག་བུའི་ངློས་སུ་བིས་ཡློད་པར་གསལ། རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་

བཙན་གི་དུས་སུ་བློད་ཀི་ཤློག་བཟློའི་ལག་རལ་དར་ཁབ་ཆེ་ཙམ་ཡློད་པ་དཔེར་ན། སྐབས་དེར་

རྒྱ་གར་ནས་བློད་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་གསུང་རབ་ཚང་མ་ཤློག་དྲིལ་བས་ཏེ་ཡིག་འབྲུ་དགུ་སྟློང་

དྲུག་བརྒྱ་ལ་བམ་པློ་གཅིག་སྟེ། པློད་གཅིག་གི་ཚད་དུ་བརིས་པ་མ་ཟད། དེ་ཡང་ཡི་གེ་ཆེན་པློ་མ་

གཏློགས་ཆུང་ཆུང་བིས་མི་ཆློག་པའི་བཀའ་ཕབ་ཡློད་པ་དང་། ཆློས་བཤད་མཁན་སློབ་དཔློན་དང་

མཁན་པློ། དགེ་རྒན་བཅུ་གསུམ། སློབ་ཕྲུག་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ། སློམ་ཆེན་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་བཅས་ལ་ཟླ་བ་

རེར་ཤློག་བུ་བཅུ་དེབ་བཞི་ནས་གཉིས་བར་ཕློགས་རིམ་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིར་བཟུང་ནས་སྤློད་ཀི་

ཡློད་པ་དང་། རྒྱལ་པློའི་ལས་དློན་གལ་ཆེའི་རིགས་བཀའ་བརིགས་ཤློག་བུའི་ཐློག་བིས་ནས་

བང་མཛོད་དུ་བཞག་པའི་ལློ་རྒྱུས་འདུག པློ་ཏ་ལའི་ཕློ་བང་དམར་པློ་གསར་བཞེངས་སྐབས་བློད་

དུ་ཤློག་བུའི་རིགས་མང་པློ་ཡློད་པ་རྒྱ་ནག་ནས་ཐློན་པའི་རྒྱ་ཤློག་དང་གན་ཤློག་ཇུ་ཙེ་གསུམ་

ཕུད། གཙང་སྙེ་མློ་ཁུལ་ནས་ཐློན་པའི་གཙང་ཤློག མཚོ་སྣ་ནས་ཐློན་པའི་མཚོ་ཤློག དྭགས་པློ་

སྟློད་ནས་ཐློན་པའི་དྭགས་ཤློག དྭགས་པློ་སྨད་ནས་ཐློན་པའི་སྐྱེམ་ཤློག སྟློད་གཉའ་ནང་ནས་ཐློན་

པའི་གཉའ་ཤློག ཆབ་མདློ་བག་གཡབ་ནས་ཐློན་པའི་ཁམས་ཤློག་བཅས་ཡློད་ཐློག ད་དུང་འབྲུག་

ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་ལྷློ་ཤློག མློན་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་མློན་ཤློག་བཅས་བེད་སྤློད་བས་ཡློད་

ཚུལགསེར་གདུང་འཛམ་གིང་རྒྱན་གཅིག་གི་དཀར་ཆག་ནང་གསལ། སྐབས་དེར་བེད་སྤློད་བ་

རྒྱུའི་བློད་ཤློག་རྣམས་ས་གནས་སློ་སློར་བཟློ་ཁལ་བཀལ་སྟེ་བཟློ་རུ་བཅུག་པ་ལས་ལྷ་སར་ཤློག་

བུ་བཟློ་གྲྭ་བཙུགས་པའི་ལློ་རྒྱུས་མཐློང་ཐློས་མ་བྱུང་།  ཁམས་ཕློགས་སུ་སེ་དགེའི་སར་ཁང་གི་

ཤློག་བུ་བཟློ་མཁན་ཨ་ལློ་གློང་སློགས་གློང་སེ་ཁ་ཤས་ཡློད་པ་ཚོས་བཟློས་པའི་ཤློའམ་བུ་ལ་

ཨ་ལློའི་གན་ཤློག་དང་གཡག་ཤློག་ལི་ཐང་གན་ཤློག་སློགས་རིགས་མི་འདྲ་མང་པློ་ཡློད། བློད་

ཀི་ཤློག་བུ་སྣ་ཚོགས་ཀི་བཟློ་སྟངས་ལག་རལ་སྐློར་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་

ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་བཟློ་ཡིག་པ་ཊ་དང་ཀློང་སྤྲུལ་རིན་པློ་ཆེའི་ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་སློགས་

ཀི་ནང་དུ་གསལ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཤློག་རས། ཤློག་སྒློམ་གི་མཐིལ་རས། 

ཤློག་རློ། ཤློག་བུ་དྲས་རློ་དང་། བེད་སྤད་ཟིན་པའི་ཤློག་བུ། 

ཤློག་ལུང་དགློན། འདེབ་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། བློད་

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

ཤློག་ཤིང་བ། སློན་བུའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

ཤློག་ཤུབས། ཤློག་བུ་ལས་བཟློས་པའི་སྐློགས། 

ཤློག་ཤློག ① ཚུར་འབློད་པའི་སྐུལ་ཚིག་ཉིས་བསེབས།  ② ཤློག་བུ་སློགས་རླུང་གི་བསྐྱློད་པའི་སྒ། 

ཤློག་ལྷེ། ཤློག་ལེབ་བམ་ཤློག་ལེབས། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་form feed ཟེར། 

ཤློག་ལྷེབ་ཡར་སློག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་page up ཟེར། 

ཤློག་ལྷེབ་གཡས་སློག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་page right ཟེར། 

ཤློག་ལྷེའི་མགློ་བང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་page header ཟེར། 

ཤློགས། ཕློད། ལས་ཤློགས་ཆེན་པློ། བཤག་གི་སྐུ་ཚིག་ལ་ཤློགས་འབི་བའང་ཡློད། 

ཤློགས་ཀ གཤློག་ཀ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ཤློགས་པློ། ལག་པ་ཡངས་མློ་དང་། སེར་སྣ་མེད་པར་གཏློང་ཕློད་པ། ལག་པ་ཤློགས་པློ་ཁློ་ན་བས་པ། 

ཤློང་། བེད་མེད་ལས་ཚིག ནང་ངམ་ཁློངས་སུ་ཆུད་ཐུབ་པའི་དློན་ཏེ། ལུག་རྭ་འདིའི་ནང་དུ་སྟློང་

ལུག་གཅིག་ཤློང་། ར་རྭ་འདིར་ར་བརྒྱ་ཤློང་། ཟླློས་གར་ཁང་འདིར་མི་སྟློང་ཤློང་། 

ཤློང་དཀར་རེ་མློ། ཇ་ཤིང་གི་རེ་མློ། 

ཤློང་རྒྱ། སྣློད་ཀི་ནང་དུ་དངློས་རས་ཇི་ཙམ་བཅུག་ཐུབ་པའི་ཤློང་བའི་ཚད་གཞི 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤློང་སྟློན་ལློ་ཙཱ་བ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་མཚན། གཙང་གི་ལ་སྟློད་ལྷློའི་དཔྱད་ལུང་ཤར་ཟེར་བའི་ཡུལ་མཚོའི་

བློང་ར་ཞེས་པར་སྐུ་བལམས། འཁྲུངས་འདས་ཀི་ལློ་ཚིགས་ཞིབ་ཆ་མ་རེད་མློད། འགློ་མགློན་

ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པ་རིན་པློ་ཆེ་དང་དུས་མཉམ་པས་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་

༡༢༤༠ལློའི་ཡས་མས་སུ་འཁྲུངས་པར་སྣང་། སྐུ་གཞློན་ནུའི་དུས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་གློ་

ལུང་བ་མདློ་སེ་རྒྱལ་མཚན་གི་དྲུང་དུ་དུས་འཁློར་ཆགས་ལུགས་དང་། བདེ་ཀཻ་ཕེང་བའི་སྐློར་

གསུམ་སློགས་རྒྱུད་སེའི་ཆློས་མང་དུ་གསན། གར་ཐིག་དང་རིས་ལ་སློགས་པ་མཁས་པར་

སྦངས་བརློན་མཛད། གཟའ་གསལ་བར་བེད་པའི་སྒློན་མེ་སློགས་རིས་ཀི་བསྟན་བཅློས་མང་

དུ་ཕག་རློམ་གནང་། ཚ་ནར་བ་མ་སག་བདེ་བའི་དྲུང་ནས་ཕར་ཕིན་དང་། ཚད་མ། མངློན་པ། 

འབློ་ལུགས་ཀི་དབང་རྒྱུད་བཤད་པ་མན་ངག་དང་བཅས་ལེགས་པར་གསན། འགློ་མགློན་

འཕགས་པ་རིན་པློ་ཆེས་ཤློང་ལློའི་ཐུགས་འདུན་བཞིན་བདག་རྐྱེན་གནང་ནས་རབ་བྱུང་བཞི་

པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༢༦༥ལློར་བར་ཡུལ་དུ་ལློ་ཙཱ་སློབ་ཏུ་བློན་ཏེ་པཎི་ཏ་ས་དབང་བཟང་པློའི་

དྲུང་ནས་སྒ་དང་། སྙན་ངག སེབ་སྦློར། ཟླློས་གར། མངློན་བརློད་སློགས་རིག་གནས་ཆུང་བ་

ལྔ་གཙོ་བློར་བང་ཆུབ་པ་གསན་སྦློང་མཛད། ཁད་པར་དུ་སྒ་རིག་པ་ལ་ཕུལ་དུ་ཕིན། ས་སྐྱར་

ཕིར་ཕེབས་ཏེ་ཐློག་མར་དུས་འཁློར་རྒྱུད་འགེལ་ཤློང་འགྱུར་ཞེས་ཡློངས་སུ་གགས་པ་མཁས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་འགྱུར་ལེགས་པ་རང་དུ་བརི་བ་འདི་མཛད། དེ་རེས་སུ་འཕགས་ཡུལ་རྡློ་རེ་

གདན་དུ་བློན་ནས་མ་ཧཱ་བློ་དྷི་ལ་མཆློད་པ་དང་སྐློར་བ་མཛད་ཅིང་། རྒྱ་གར་གི་པཎི་ཏ་ལཀྵ�མཱ་

ཀ་ར་བློད་དུ་གདན་དྲངས་ནས་བ་མ་པ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ལ་བསྟློད་པ། འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་

གི་བསྟློད་པ་བརྒྱ་པ། རིག་པ་འཛིན་པ་སྤིན་གི་བཞློན་པའི་སྐྱེས་རབས་ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་

ཟླློས་གར། བང་ཆུབ་སེམས་པའི་རློགས་པ་བརློད་པ་དཔག་གསམ་འཁི་ཤིང་། ཀ་ལཱ་པའི་ཏི་ལ་

སློགས་མཐའི་བ་བ་རྣམ་པར་དཔྱད་པ། ལུང་སྟློན་པ་ཙནྡྲ་པའི་མདློ།། སྙན་ངག་གི་གཞུང་ཆེན་

མེ་ལློང་མ། སེབ་སྦློར་གི་ཕེང་བའི་བསྟློད་པ།འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གི་བསྟློད་པ་བ�་ཏ་མ་

སློགས་རིག་གནས་ཀི་གཞུང་ལུགས་དང་། བསྟན་བཅློས་མང་དུ་བསྒྱུར་གནང་བ་མ་ཟད། 

མངློན་བརློད་ཀི་བསྟན་བཅློས་འཆི་མེད་མཛོད་ལ་འགྱུར་མཆན་ཡང་བཀློད་དློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཤློང་ཐློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༧༠༠ལློར་བཏབ། གྲུབམཐའ་ས་སྐྱ་

པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤློང་བ། ཆུད་པ་མའི་ཚུད་པ། ཤློང་ཆེ་བ། ཤློང་ཤློང་བ། རིང་བུ་དེར་ཆུ་མང་པློ་ཤློང་ཐུབ་པ། ཕློ་ཁློ་

གའི་ཤློག་པར་མདའ་ཤློང་མདུང་ཤློང་། 

ཤློང་བློ་གློས་བརན་པ། འདི་བློད་ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་ཤློང་རྡློ་རེ་རྒྱལ་མཚན་གི་གཅུང་པློ་ཡིན་ཞིང་། འདིས་

གཤིན་རེ་གཤེད་དམར་གི་རྒྱུད་སློགས་བསྒྱུར། 

ཤློང་ཚད། ① སྣློད་སློགས་ཀི་ནང་དུ་ཅ་ལག་ཤློང་ཚད། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་

པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་capacity ཟེར། 

ཤློངས། གཤློང་བའི་སྐུལ་ཚིག 

ཤློད། ① ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་འཆད་པ་དང་ཤད་པ་དང་ཤློད་པའི་སྐུལ་ཚིག ② ཞློལ་དང་འློག་

གམ་སྨད། ཁང་པའི་སྟེང་ཤློད། རི་ཤློད། ཤློད་མཛོད། 

ཤློད་སྐློར། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་དྲུང་འཁློར་སྐྱ་བློ། 

ཤློད་ཁང་། འློག་ཁང་། 

ཤློད་གློད། [རིང] ཨང་གངས་ནས་ཕིས་ཏེ་ཉུང་དུ་གཏློང་བ། 

ཤློད་མགློན། སར་བློད་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་མགློན་གཉེར་དཀྱུས་མ། སྣེ་མགློན། 

ཤློད་འགག སར་བློད་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་ལས་ཁུངས་འགག་སྟེ། གཙོ་བློར་མགློན་གཉེར་གི་ལས་འགན་

འཁུར་མཁན་ཡིན། 

ཤློད་ཆེན། རྭ་སྒེང་དང་འབི་གུང་བརྒྱུད་ནས་ལྷ་ས་དང་ཆུ་ཤུལ་བར་འབབ་པའི་ཆུ་དེ་ལ་སྐྱིད་ཆུ་

ཟེར། ཆུ་རྒྱུད་དེའི་བར་གི་ལུང་པ་ལ་སྐྱིད་སྟློད་དང་སྐྱིད་སྨད་གཉིས་སུ་སྐྱིད་སྨད། སྐྱིད་ཤློད། 

ཤློད་ཆེན་བཅས་དློན་གཅིག 

ཤློད་སྟངས། སྐད་ཆ་ཤློད་ཚུལ། 

ཤློད་ཐབས། ① གངས་ར་ིབེད་ཀ་ིཟློན་ཕན་དང་། ར་ིཐབས། ② སྐད་ཆ་རློད་ཐབས། ཤློད་ཐབས་མེད་པ། 

ཤློད་དྲུང་། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་བློད་ཀི་རྒྱལ་ཚབ་དང་། སིད་བློན། བཀའ་བློན་བཅས་ཀི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཁློར་གཏློགས་དྲུང་འཁློར་སྐྱ་བློའི་རིགས། 

ཤློད་པ། བཤད་པ། བཤད་པ། ཤློད། ལབ་པ། ཤེས་ཚད་ཤློད་པ། ཤློད་འདློད་ཆེ་བ། བསྐྱར་དུ་ཤློད་

ཅི་དགློས། ཁློས་དེ་ལར་ཤློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན། ཤློད་རང་མཁས་ཀང་སྤློད་མི་མཁས། 

ཤློད་མཁས་པས་སྒིབ་པ་མི་དག ངུ་མཁས་པས་མ་ངན་མི་སེལ། ཤློད་རྒྱུ་ཁ་ཡིས་བཤད་ཀང་། 

འདེམས་རྒྱུ་ལྕེ་ཡིས་གདམ་ཡློང་། 

ཤློད་བ་བང་ཕག་མཛོད་ལས་ཁུངས། བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཤིག་སྟེ་གློང་དུ་བ་

སེའི་ནང་བ་བང་ཕག་མཛོད་ལས་ཁུངས་ཞེས་པར་གཟིགས། 

ཤློད་ཚུལ། སྐད་ཆའི་ཤློད་སྟངས། 

ཤློད་མཛོད། ཁང་པའི་འློག་ཁང་དུ་ཡློད་པའི་མཛོད་ཁང་གི་མིང་། 

ཤློད་གཟིམ་ཆུང་འགག བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཤིག་སྟེ། སིད་སྐྱློང་རིམ་ཅན་དང་། 

སིད་བློན་བཅས་པས་དབང་སྒྱུར་བཀློད་གཏློང་བེད་སའི་ཤློད་འགག་ཅེས་པ་དེ་ཡིན་ནློ།། 

ཤློན། ①[མངློན] བློ་གར་བ། ② མྱུར་བ། 

ཤློན་བེད་པ། ངག་ནས་གླུ་གཞས་སློགས་མ་བཏང་བར་ལུས་ཀིས་བློ་གར་འཁབ་པ། 

ཤློབ། རྫུན་ཚིག་དང་། ཁ་པློ་ཆེའི་འུར་གཏམ། ཤློབ་མ་ལབ། མི་དེ་ཤློབ་རྐྱལ་ཞིག་རེད། ཤློབ་

གཏམ་བཤད་ནས་མི་ཚེ་མི་འཁློལ། རྐུ་མ་བརྐུས་ནས་བཟའ་ཚང་མི་གསློས། 

ཤློབ་གཏམ། འུད་སྒློག་གི་སྐད་ཆ། 

ཤློབ་བེ། རྫུན་སྨ་ཚུལ་དང་འུར་གཏམ་ཤློད་ཚུལ། ཤློབ་བེར་ལང་ལ་ཤློར་བ། 

ཤློབ་ཚིག ཤློབ་གཏམ་དང་དློན་མཚུངས། 

ཤློབ་ཤློབ། ཤློག་བུ་རླུང་གིས་འབུད་པ་ལ་བུའི་སྒ་སྟེ། 

ཤློབས། ཤབ་པའི་སྐུལ་ཚིག 

ཤློམ། སྒློབ་བམ་རྒྱས་སྤློས་ཀི་ཉམས། དྲེགས་ཤློམ་ཆེ་བ། སྣེ་ལེན་ག་ཤློམ་གཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ། 

ཤློམ་འགིང་། ང་རྒྱལ་ཆེ་བའི་རྣམ་འགྱུར། 

ཤློམ་ར། རྒྱས་སྤློས། ཤློམ་ར་ཆེ་བ། དགློས་མེད་ཀི་ཤློམ་ར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཤློམ་ར་བཅའ་ག ཤློམ་ར་དང་བཅའ་ག་ཞེས་པ་གཉིས་ཀ་ག་སྒིག་གི་མིང་ཡིན། 

ཤློམས། གཤློམ་པའི་སྐུལ་ཚིག 

ཤློར། བཀག་ཅིང་བཟུང་བ་གང་ཞིག་བཟུང་མི་ཐུབ་པར་སློང་བ་སྟེ། ལག་ནས་ཤློར། ལང་དུ་ཤློར། 

གད་མློ་ཤློར། ལང་དུ་ཤློར། སྐད་ཤློར། ཁ་ཤློར་སློགས་དང་། འཆར་རྒྱུའི་ཉི་མ་སློགས་འཆར་

བར་གིས་ཤིག་ཅེས་སྐུལ་ཚིག་ལའང་། 

ཤློར་པ། ཤློར་པ་ཞེས་པ་བཀྲབས་པའི་མིང་ཞེས་ཟེར། 

ཤློར་ཕུ་དགློན་པ། རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་གསུམ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེའི་སློབ་མ་ཤློར་ཕུ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་

གིས་བཏབ། བཏབ་དུས་མི་གསལ་ཡང་ཕལ་ཆེར་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མཇུག་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་

བཞི་པའི་འགློ་ཙམ་ན་ཡིན་ངེས། ད་ལ་གྲུབ་མཐའ་འབའ་རློམ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་

ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤློར་བ། ① འཆློར་བའི་འདས་པ། ②[རིང] བཀྲབ་པ་སྟེ། འདམས་པ། 

ཤློར་ར་རེ། འཆློར་ཡློང་ངམ་ཤློར་དློགས་ཡློད། རློད་ཕུར་མ་བཏབ་ན་ར་རྒྱ་ལས་ཤློར་ར་རེ། རྒྱ་ལས་

ཤློར་ར་རེ། 

ཤློལ། ① བཤློལ་བའི་སྐུལ་ཚིག ② ལྷག་མ། ཟླ་ཤློལ། 

ཤློལ་ཁལ། ཁལ་ཆེན་པློ། 

ཤློལ་ཟླ། ཟླ་ཤློལ་ཏེ་ཟླ་ལྷག 

ཤློས། ① གཤློ་བའི་སྐུལ་ཚིག ② ལློག་ཕློགས་སྟློན་པའི་ཚིག་ཕད་ཅིག ཅིག་ཤློས་ཡིན་ལ་ཅིག་

ཤློས་མ་ཡིན་པ། དཀར་པློའི་ཅིག་ཤློས་ནག་པློ་ཡིན། ངན་པའི་ཅིག་ཤློས་བཟང་པློ་ཡིན། ③ 

ཆེས་ཆེར་རམ་ཧ་ཅང་གི་དློན་སྟློན་པའི་ཚིག་ཕད་ཅིག དཀར་ཤློས། ནག་ཤློས། ངན་ཤློས། 

བཟང་ཤློས། མྱུར་ཤློས། ཆེ་ཤློས། 

ཤློས་བུ། བཤློས་བུ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཏེ། བཤློས་ལ་ལློས། 

ཤྭ། ① ཡས་མཆུ་རལ་བ། ཁ་ཤྭ། ཤྭ་སྒློས། ཤྭ་རལ། ② ཤྭ་འློད། སེར་བ། དྲག་ཏུ་འབབ་ཏེ་ཤྭ་དང་

རྦབ་རྒློད་ཀིས་རི་ལུང་ཁེངས། ③ རེད་ཆས་ཤློའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག་སྟེ། ཤྭ་མིག་དང་པློ། ཤྭ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མིག་གཉིས་པ་ལ་བུ།

ཤྭ་ཁི། རི་དྭགས་གསློད་བེད་ཀི་རྔློན་ཁི། 

ཤྭ་རྒལ། ཆུ་ལློག 

ཤྭ་སྒློས། ① ཁ་ཤྭ་སྒློས་ནི་མཆུ་རལ་བ། ② རྨ་རེས། 

ཤྭ་ན་ར་གའི་གསང་བ། ཁི་དར་མ་ཆགས་པ་མ་སྤད་པའི་ཕློ་མཚན་གི་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། ཤྭ་ན་ར་ག་ཞེས་ལེགས་སྦར་གི་སྐད་ཡིན་ཏེ། བློད་སྐད་ཤྭ་

ན་ཁི་དང་། ར་ག་ཆགས་པར་འཇུག་པས་དློན་ཐློབ་ཏུ་ཁི་དར་མ་འདློད་པ་མ་སྤད་པའི་ཕློ་མཚན་

གི་གབ་མིང་ངློ་།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། གཞན་དུ་ཆ་ཧར་དགེ་བཤེས་ཀིས་མཛད་པའི་

ཤེལ་དཀར་མེ་ལློང་ནང་དུ། ཤྭ་ན་ར་ག་ཤ་བ་ཁ་བློ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་ཞེས་འདྲ་རིས་ཀང་བིས་

འདུག་པས་བློ་ལན་དག་གིས་དཔྱློད་ཅིག 

ཤྭ་ལྤགས། རི་དྭགས་ཤྭ་བའི་པགས་པ། 

ཤྭ་ཕྲུག ཤྭ་བའི་ཕྲུ་གུ ། 

ཤྭ་བ། ཤ་བ་དང་འདྲ། 

ཤྭ་བ་ཚོན་སྣ་དགུ་ལན་གི་རྫུ་འཕྲུལ་རི་མློ། ཝེ་བང་མའི་སྐབས་ཀི་ལེབས་རིས་ཤིག་ཡིན། ཏུན་ཧློང་

བག་ཕུག་ཨང་༢༥༧པའི་ནུབ་ངློས་གང་ལེབས་སུ་བིས་ཡློད། གཏམ་རྒྱུད་འདི་ནི་སྟློན་པ་ཤཱཀ་

ཐུབ་པའི་སྐུ་སྐྱེ་སློན་མའི་མཛད་པ་གཞིར་བཟུང་ནས་བིས་པ་ཞིག་གློ

ཤྭ་བའི་རི་མློ། ཞེས་པ་ནི་གནའ་བློའི་རི་མློ་རིགས་ཤིག་ཡིན། དེའི་རྣམ་པ་ནི་གཙོ་བློ་ཤྭ་བ་མཆློང་

རྒྱུག་བེད་མཁན་མང་པློ་དང་། ད་དུང་ཤྭ་བ་འགློ་བ། ཤྭ་བ་ལངས་ནས་སློད་པ་སློགས་སྟངས་

སྟབས་སྣ་ཚོགས་ཀི་རི་མློ་ཡློད། དེ་དག་གི་བཅད་དབིབས་ནི་སྟབས་བདེ་ལ་རགས་བསྡུས་

ཡིན་པ།ཉམས་འགྱུར་གསློན་ཉམས་ལན་པ་བཅས་ཡློད། 

ཤྭ་མློའི་སྙིང་། རི་བློ་ཞིག སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་རྔ་པ་རློང་དུ་ཡློད། 

ཤྭ་རློང་རི་ཁློད། མིང་གཞན་དུ་ཤྭ་རློང་སྒྲུབ་སེ་ཡང་ཟེར། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

གསལ།གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན།ད་ལ་མཚོ་ཤར་ཙོང་ཁ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཤྭ་འློད། ཆུ་ལློག་གམ། འློད་པ། ཤྭ་འློད་རྒྱུག་པ། ཤྭ་འློད་འབྲུབ་པ། ཆར་ཆེན་བབ་ནས་ཤྭ་འློད་འབྲུབ་

པ། ཤྭ་འློད་གློ་བུར་དུ་རྒྱུག་པ། 

ཤྭ་ཡི་གདློང་། ཤྭ་འློད་ཅེས་ཆར་པ་ཆེན་པློ་དྲག་ཏུ་འབབ་པའི་ཚེ། རི་ཡི་སུལ་ནས་དྲག་ཏུ་འབྲུབ་

པའི་ཆུའི་མིང་ཡིན་པས་དེའི་མདུན་ནམ་གདློང་ལའློ།། 

ཤྭ་རུ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་དཀིལ་ཙམ་དུ་བཀའ་བཅུ་བ་མ་བཀྲ་དགའ་ཞེས་པས་བཏབ། 

དེའི་གློང་དུ་གནས་འདིར་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་སྒྲུབ་སེ་ཡིན་པར་བཤད། ད་ལ་གྲུབ་མཐའ་དགེ་

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

ཤྭ་རྭ། ཤྭ་བའི་རྭ་ཅློ། 

ཤྭ་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་འབི་རུ་རློང་གི་ཤར་རྒྱུད་དུ་ཡློད། དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་

ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༥༠༦ ༠ཡློད། 

ཤྭེ་ཏ་གུཉྫ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་མ་རུ་རེ་དཀར་པློའི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་

ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས། ཤྭེ་ཏ་གུཉྫ། མ་རུ་རེ་དཀར་པློའློ།། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཤཱ་ར། ཤ་འློད་རྒྱུགས་སའི་གློག་རློང་ལ་བརློད། 

ཤཱ་རི་ཀ [ལེགས]བ་རིགས་ཤིག བ་རི་སྐེགས། 

ཤཱ་རིའི་བུ། ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཉན་ཐློས་ཉེ་འཁློར་བཅུའི་གས་ཤིག་ཡིན་ལ། མཆློག་ཟུང་གི་ཡ་གལ་

ཤེས་རབ་ཅན་རྣམས་ཀི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའློ།། 

ཤཱཀའི་འདས་ལློ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་འདས་ལློ་སྟེ། བློད་འདིར་ཕུག་ལུགས་དང་། མཚུར་

ལུགས་སློགས་བཞེས་སློལ་མི་མཐུན་པ་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་ཀང་དློན་དངློས། རྒྱ་གར་གནས་

གནས་བརན་སེ་པའི་ལུགས་ལ་སྤི་ལློའི་སློན་གི་༥༤༥པའི་མེ་འབྲུག་ལློ་སྟློན་པ་འདས་ཤིང་། 

དེའི་ཕི་ལློ་༥༤༤པའི་མེ་སྦྲུལ་ལློར་འདས་ལློ་འགློ་ཚུགས་ཡློད་པ་རེད།

ཤཱཀ། [ལེགས]ནུས་པའམ་ཕློད་པ་སྟེ་སར་རྒྱ་གར་གི་རིགས་རུས་ཤིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤཱཀ་བསྟན་པ། སངས་རྒྱས་བསྟན་པ། 

ཤཱཀ་ཐུབ་པ། ཤཱཀ་མུ་ནེ། ཤཱཀ་ཐུབ་པས་བཀག་ཀང་མི་ཁློགས་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་དབངས་

ཀིས་བཙལ་ཀང་མི་རེད་པ། 

ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཀི་རིགས་ལྔ། ཆློས་འཆད་མ། བདུད་འདུལ་མ། མཉམ་བཞག་མ། ཆུ་

ལློན་མ། གློང་གཤེགས་མའློ།། 

ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་མཛད་པ་ཆིག་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ། རང་ཅག་གི་སྟློན་པའི་མཛད་པ་ཆེ་ལློང་ཙམ་བསྡུས་ན། 

དང་པློ་དགའ་ལན་དུ་དམ་པ་ཏློག་དཀར་པློར་གྱུར་པ་དང་། རྒྱལ་རིགས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་

ཤཱཀའི་རིགས་ཀི་ཡབ་ཡུམ་རང་རང་གི་ཡར་གི་བདུན་བརྒྱུད་བར་དུ་སྐྱློན་མེད་སློགས་ཀི་

གཏམ་དང་། གཟིགས་པ་ལྔ་ལ་གཟིགས་པ་དང་། དགའ་ལན་ནས་འཕློས་ཏེ་ལྷུམས་སུ་འཇུག་

པ་དང་། ཡུམ་གི་ལྷུམས་སུ་མི་གཙང་བས་མ་གློས་པར་བཞུགས་པའི་གནས་སྐབས་དང་ལུམ་

བིའི་ཚལ་དུ་སྐུ་བལམས་པ་དང་། གློང་ཁེར་སེར་སྐྱར་གཤེགས་པ་དང་། དྲང་སློང་ཉློན་མློང་

མེད་ཀིས་ལུང་བསྟན་པ་སློགས་དང་། བཟློ་ཡི་གནས་ལ་སྦངས་པ་དང་། སྒྱུ་རལ་གི་སྟློབས་

བསྟན་པ་དང་། ཤཱཀ་ལག་ན་བེ་ཅློན་གི་བུ་མློ་བཙུན་མློ་གགས་འཛིན་མ་ཁབ་ཏུ་བསྟེན་བ་དང་། 

གློང་ཁེར་སེར་སྐྱ་དང་ལྷས་བསྟན་གི་བར་གི་ཆུ་ཀླུང་རློ་ཧི་ཏའི་འགམ་གི་ཤིང་ཆེན་པློ་དགེ་བའི་

སྙིང་པློ་ཕིར་རླུང་གིས་འགེལ་ཏེ་གློང་ཁེར་གཉིས་ལ་གནློད་པ་དློན་ཀུན་གྲུབ་པས་ནམ་མཁར་

འཕངས་པས་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་སློང་བས་ཆུ་ཀླུང་སར་བཞིན་སློང་བ་ལས་གློང་ཁེར་པ་བདེ་

བར་གྱུར་པའི་གཏམ་དང་། ཤཱཀ་དྲིལ་བུ་སྒའི་བུ་མློ་ས་འཚོ་མ་བཙུན་མློར་གྱུར་པ་དང་། ངེས་

པར་འབྱུང་བའི་རྐྱེན་གཞི་གཟིགས་པ་དང་། ཞིང་པའི་གློང་གི་ལམ་དུ་ཞིང་པ་དག་གི་དུཿཁ་

གཟིགས་ནས་ཀང་སྐྱློ་སྟེ་ཤིང་འཛམ་བུའི་གིབ་མ་ལ་བཞུགས་ནས་བསམ་གཏན་བསྒྲུབས་ཤིང་

དུར་ཁློད་གཟིགས་པ་དང་། ཤཱཀ་དུས་ལེགས་ཀི་བུ་མློ་རི་དྭགས་སྐྱེས་བཙུན་མློར་བངས་པའི་

གཏམ་དང་། ཞག་བདུན་དུ་སྲུང་མས་བསྐློར་བ་དང་། ཁིམ་ནས་མངློན་པར་བྱུང་བ་དང་། རབ་

ཏུ་བྱུང་ཞིང་དྲང་སློང་ངན་སང་གི་བུའི་གནས་སུ་གཤེགས་པ་དང་། མུ་སྟེགས་ཅན་རིང་འཕུར་

སློགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཐར་ལམ་འཚལ་བར་བསྟན་པ་དང་། ཞི་ལྷག་ཆེད་དུ་དཀའ་བ་རྣམ་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

བདུན་སྤད་པ་དང་། དཀའ་ཐུབ་གློལ་ཏེ་འློ་ཐུག་གསློལ་བས་སྐུ་ལུས་མཐུ་བསྐྱེད་པ་དང་། བང་

ཆུབ་སྙིང་པློ་རྡློ་རེ་གདན་གི་ལམ་དུ་གཤེགས་པའི་གཏམ་དང་། བདུད་བཏུལ་བ་དང་། བ་ན་

མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་བརེས་པ་དང་། ནགས་ཁློད་དུ་ཐུགས་ལས་ཆུང་ངུས་ངལ་བར་བཞུགས་པ་

དང་། ཚངས་པ་བརྒྱ་བིན་གིས་གསློལ་བ་བཏབ་སྟེ་བཱ་ར་ཎ་སིར་གཤེགས་པ་དང་། ལྔ་སེ་ལ་

ཆློས་འཁློར་དང་པློ་སྐློར་བ་དང་། ཉེ་བའི་སེ་ལྔ་ལ་སློགས་པའི་ལློ་རྒྱུས་དང་བཱ་ར་ཎ་སི་ནས་མ་

ག་དྷར་འབློན་པའི་ལམ་དུ་བཟང་སེའི་ཚོགས་དྲུག་ཅུ་བདེན་པ་ལ་བཀློད་པ་སློགས་ཀི་གཏམ་

དང་། རལ་པ་ཅན་སྟློང་བཏུལ་བ་དང་། རྒྱལ་པློ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པློས་བསུ་ཞིང་བདེན་པ་

མཐློང་བ་དང་། ཉེ་རྒྱལ་དང་པང་ནས་སྐྱེས་ཏེ་མཆློག་ཟུང་གཅིག་འཁློར་དུ་འདུས་པ་དང་། ཀླུ་

ཨེ་ལའི་འདབ་སྐྱབས་འགློ་ལ་བཀློད་ལུང་བསྟན་ནས་བཏུལ་ཞིང་མི་བིན་དག་བཅློམ་ལ་བཀློད་

པ་དང་། ཀ་ཏྱ་ཡ་ན་འཕགས་རྒྱལ་གི་རྒྱལ་པློ་གཏུམ་པློ་རབ་སྣང་སློགས་འདུལ་བར་མངགས་

པས་བཏུལ་བ་དང་། སྟློན་པས་གཅེར་བུ་བའི་སྦིན་བདག་རབ་བཟང་གི་ཆུང་མ་སྦྲུམ་མ་ལ་ཁློད་

ལ་བུ་ལྷ་མིའི་དཔལ་འབློར་མློང་ཞིང་དག་བཅློམ་འཐློབ་པ་ཞིག་བཙའློ་ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་མི་

བདེན་པར་འགྱུར་ཆེད་དུ་གཅེར་བུ་བདག་གིས་ཆུང་མ་བསད་པའི་རློ་བསེག་ཚེ་ལློ་བའི་ཐད་མ་

ཚིག་པར་པང་མ་ལས་ཁིམ་བདག་མེ་སྐྱེས་བཙས་པའི་གཏམ་དང་། འབར་བའི་ཕུག་ཏུ་བརྒྱ་

བིན་ལ་སློགས་པ་ལྷ་རྣམས་ལ་ཆློས་བསྟན་པ་དང་། ཁིམ་བདག་མགློན་མེད་ཟས་བིན་བདེན་

པ་ལ་བཀློད་པ་དང་། དེས་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བེད་ཀི་ཚལ་བཞེངས་པ་དང་། སྟློན་པ་ཉིད་མཉན་ཡློད་

དུ་ཀུན་དགའ་ར་བར་སྤན་དྲངས་པ་དང་། ཀློ་ས་ལའི་རྒྱལ་པློ་གསལ་རྒྱལ་དད་པ་ལ་བཀློད་པ་

དང་། ཡབ་རྒྱལ་པློས་འཆར་ཀ་མངགས་ཏེ་སེར་སྐྱའི་སྐྱེད་ཚལ་གི་ནྱ་གློ་དྷའི་ཀུན་དགའ་ར་བ་

སློགས་སུ་སྤན་དྲངས་ཏེ་ཡབ་སས་མཇལ་བའི་སྐབས་དང་འབེལ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ཆེན་པློ་

དང་། མིང་ཆེན་པློ་ཆུང་མ་སློགས་ཤཱཀ་རིགས་ཀི་བུད་མེད་ཕལ་པ་རྣམས་ལ་ཆློས་བསྟན་ཞིང་

སྐྱེད་མ་ཚེ་འཕློས་ཏེ་བུ་མློ་མུ་ཏིག་དློ་ཤལ་ཅན་དུ་སྐྱེས་པ་སློགས་ཀི་གཏམ་དང་། གཅུང་དགའ་

བློ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སྐློར་དང་། མ་མ་སྐྱེ་དགུའི་བདག་མློ་ལ་བརེན་ཏེ་དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་

ལྔ་བརྒྱ་བྱུང་སྟེ་དག་བཅློམ་པར་གྱུར་པ་དང་། གློང་ཁེར་སློབ་མ་ལ་བུར་གཤེགས་ཏེ་ཁིམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བདག་རི་དྷ་ནའི་བམས་མའི་བུ་གང་པློ་དག་བཅློམ་ལ་བཀློད་པ་སློགས་དང་། ནུབ་ཕློགས་འློད་

ཟེར་ཅན་གི་འཇིག་རེན་བློན་ཏེ་མློའུ་འགལ་གི་བུའི་མ་དར་སྐྱེས་པ་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་བཀློད་པ་

དང་། བམ་ཟེ་པད་མའི་སྙིང་པློ་སློགས་བདེན་པ་མཐློང་བ་ལ་བཀློད་པ་དང་། ཆུ་ལློ་བ་ཁེའུ་

གཉིས་དགེ་འདུན་ལ་དགའ་ཁློའི་ལས་མཐློང་ཆློས་ལ་སྨིན་པའི་གཏམ་དང་། མློའུ་འགལ་བུ་

མངགས་ཏེ་གཅུང་དགའ་བློ་ཉེ་དགའ་བཏུལ་བ་དང་། རྒྱལ་པློ་གསལ་རྒྱལ་ལ་ཀླུས་མཚོན་ཆའི་

ཆར་ཕབ་པ་མློའུ་འགལ་བུས་མེ་ཏློག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་བསྐྱབས་པ་དང་། གཟུགས་ཅན་སྙིང་པློའི་

དཔལ་བློ་སྟློང་ཐུབ་ཅེས་པ་གནློད་སྦིན་འབློག་གནས་སུ་སྐྱེས་པ་བཏུལ་བ་དང་། འབློག་གནས་

ཀི་ལག་ནས་བངས་པའི་ལག་བརྒྱུད་བདེན་པ་ལ་བཀློད་པ་དང་། རྒྱལ་པློ་ཨུ་དྲ་ཡ་ནས་གློ་ཁབ་

བསྐུར་ལན་དུ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པློས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གཟུགས་བིས་པ་བསྐུར་པས་བདེན་མཐློང་

སློགས་གློང་ཁེར་སྒ་སྒློགས་པའི་སྐློར་བ་དང་། མཉན་ཡློད་དང་རྒྱལ་ཁབ་བར་གི་སེང་གེ་རལ་

བ་ཅན་རྒྱལ་བས་བཏུལ་བས་ལྷར་སྐྱེས་ནས་རྒྱུན་ཞུགས་ཐློབ་པ་དང་། འློད་སྲུང་གི་དུས་ཀི་

དགེ་སློང་དག་ལ་ངན་སྨས་བས་པའི་བམ་ཟེ་ཤེད་བུ་སེར་སྐྱ་ཆུ་སིན་ཉའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལ་

ཆློས་བསྟན་ལྷར་སྐྱེས་ཏེ་རྒྱུན་ཞུགས་ཐློབ་ཅིང་དེ་དྲངས་པའི་ཉ་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་དག་བཅློམ་པ་

ལ་བཀློད་པའི་གཏམ་དང་། འློད་སྲུངས་ཆེན་པློ་འཁློར་དུ་འདུས་པའི་གཏམ་དང་། ཕིས་འློད་

སྲུངས་ཆེན་པློ་ལ་གསར་བུ་མང་པློས་འཕ་བ་སེལ་ཆེད་དུ་སྟན་ཕེད་བསྩལ་བ་དང་། ཀུན་དགའ་

བློ་རིམ་པར་བསྐློས་ཏེ་ལྷན་ཅིག་གནས་པར་བསྟན་པ་དང་། སྤེའུས་སྦྲང་རི་ཕུལ་རེས་ཤི་འཕློས་

ནས་གནས་འཇློག་གི་བུ་སྦྲང་རི་ཅན་དུ་སྐྱེས་ཏེ་དག་བཅློམ་པ་དང་། ཆློ་འཕྲུལ་ཆེན་པློས་མུ་

སྟེགས་འདུལ་བའི་ལློ་རྒྱུས་དང་། དྲང་སློང་ལྔ་བརྒྱ་དག་བཅློམ་པ་ལ་བཀློད་པ་དང་། ལྷློ་བང་

ལྔའི་ལེན་གི་རྒྱལ་པློ་གཉིས་བསྡུམས་པ་དང་། ཤ་ཟ་སྟློང་བཏུལ་ཏེ་སྐྱབས་འགློར་བཀློད་པ་

དང་། ལྷ་ཀླུ་ལྷ་མིན་མི་སློགས་ཀི་འདུས་པ་ཆེན་པློ་ལ་སློགས་པའི་གཏམ་དང་། ནགས་ཁློད་ཀི་

གནློད་སྦིན་དང་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ལས་ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱ་པ་སེ་གཉིས་བསྐྱབས་པ་དང་། ཆློ་

འཕྲུལ་ཆུང་བར་གགས་པ་ལྷ་ལས་བབས་པ་དང་། གློང་ཁེར་བཟང་བེད་དུ་གཤེགས་ཏེ་ཁིམ་

བདག་ལུགས་སློགས་བདེན་པ་མཐློང་བ་ལ་བཀློད་པ་སློགས་དང་། ཁིམ་བདག་དཔའ་བིན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

བཏུལ་བ་དང་། མེ་སྐྱེས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སྐློར་དང་། གནློད་སྦིན་སི་ཏིའི་བུ་མློ་འཕློག་མ་བཏུལ་

བ་དང་། སངས་རྒྱས་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བའི་ཚུལ་གིས་རྒྱལ་པློ་ཀ་པི་ན་འཁློར་བཅས་བཏུལ་

ཏེ་དག་བཅློམ་པ་ལ་བཀློད་པ་དང་། ཁིམ་བདག་གདེངས་ཅན་དང་དྲང་སློང་ལྔ་བརྒྱས་བདེན་པ་

མཐློང་བར་མཛད་པ་དང་། གློང་ཁེར་ཀ་ཤུམྦིར་བློན་ནས་རྒྱལ་པློ་ཤ་ར་བ་སློགས་ཀི་དློན་

མཛད་པ་དང་། སིང་ག་ལའི་རྒྱལ་པློའི་བུ་མློ་མུ་ཏིག་ཅན་གི་ལློ་རྒྱུས་དང་། མ་ག་དྷ་བཟང་མློས་

ཡུལ་བུ་རམ་ཤིང་འཕེལ་དུ་སྤན་དྲངས་པ་དང་། ལྷས་བིན་གིས་རྫུ་འཕྲུལ་བསྒྲུབས་པ་དང་། 

དེས་དགེ་འདུན་གི་དབེན་བས་པ་བསྡུམས་པ་དང་། ལྷས་བིན་གིས་ཕ་མས་རྒྱལ་པློ་མ་སྐྱེས་

དགས་རང་གི་ཕ་ལ་གནློད་པ་བས་པ་དང་། ལྷས་བིན་གིས་རྒྱལ་པློ་ལ་ལློག་སྒྲུབ་བས་ཀང་

གནློད་པ་མི་མངའ་བ་དང་། གང་པློ་ཆེ་མློས་པ་ནློར་སྐྱློང་བཏུལ་བ་དང་། འཚོ་བེད་གཞློན་

གསློས་བདེན་པ་ལ་བཀློད་པ་དང་། རྒྱལ་ཆེན་བཞི་དྲང་སློང་སྟློང་དང་བཅས་པས་བདེན་པ་

མཐློང་བ་དང་། སློར་མློའི་འཕེང་བ་ཅན་བཏུལ་ཏེ་དག་བཅློམ་པ་ལ་བཀློད་པ་དང་། འཕགས་པ་

ལེགས་འློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་དང་། ཆུ་སིན་བིན་པ་གསློད་ཀི་རི་ལ་དབར་གནས་མཛད་པ་དང་། 

རྒྱལ་པློ་གསལ་རྒྱལ་གིས་འློད་སྲུངས་ཆེན་པློ་མཆློད་པ་དང་། དབུལ་མློ་གློང་ཉུགས་ལ་སངས་

རྒྱས་སུ་ལུང་བསྟན་པ་དང་། རྒྱལ་པློ་གསལ་རྒྱལ་ང་རྒྱལ་བཅག་པ་དང་། རྒྱལ་པློ་མ་སྐྱེས་དག་

གནློད་པ་ལས་བསྐྱབས་པ་དང་། མ་སྐྱེས་དག་ར་བ་མེད་པའི་དད་པ་ལ་བཀློད་པ་དང་། ལྷས་

བིན་གི་གཏམ་རྒྱུད་འཕློས་པ་དང་། མཆློག་ཟུང་གིས་དམལ་བའི་རྒྱུ་གཟིགས་པ་དང་། ཡངས་

པ་ཅན་དུ་གཤེགས་པའི་ལམ་ཁར་བྱུང་བའི་གཏམ་ཡམ་དང་མུག་ཞི་བས་པ་དང་། ཡངས་པ་

ཅན་རྣམས་བདེ་བར་མཛད་པ་དང་། ཡུལ་མི་ཐི་ལ་དང་ས་ལའི་གློང་དུ་བློན་ནས་བདུད་སྐྱེངས་

པར་མཛད་པ་སློགས་དང་། ཡུལ་སིག་པ་ཅན་གི་གད་རྣམས་ལ་ཕར་ཆ་བཏང་ནས་བཏུལ་བ་

དང་། ནྱ་གློ་དྷའི་གློང་སློགས་སུ་གཤེགས་པ་དང་། བམ་ཟེའི་གློང་དུ་བློན་པ་སློགས་དང་། ཕག་

ན་རྡློ་རེ་ཁིད་དེ་བང་ཕློགས་སུ་ཀེ་རྒྱུད་དུ་བློན་ནས་ཀླུ་སློག་མ་མེད་བཏུལ་ཞིང་མི་མིན་དང་མི་

མཐའ་ཡས་པའི་དློན་ཐུན་ཚོད་གཅིག་ལ་མཛད་པ་དང་། སྐྱློན་ལྔ་ལན་གི་བཅློམ་རླག་ཏུ་བློན་

ནས་བམ་ཟེ་དང་གནློད་སྦིན་དུ་མ་བཏུལ་བ་སློགསས་ཀི་སྐློར་དང་། ཡུལ་ཨ་ཏ་ལར་བློན་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱས་བདེན་པ་རློགས་པ་སློགས་དང་། གློང་ཁེར་དག་མཐར་དབར་གནས་མཛད་

པ་དང་། ལྷློ་ཕློགས་ལྔ་ལེན་གི་ལམ་དུ་བྱུང་བའི་གཏམ་དང་། བམ་ཟེ་དབུལ་པློ་ལ་སློགས་པའི་

ལློ་རྒྱུས་དང་། ལས་ཀི་རྒྱུ་བ་ལུང་བསྟན་པ་དང་། ཤཱཀ་ལྷག་མ་རྣམས་གློལ་བ་ལ་བཀློད་པ་དང་། 

བམ་ཟེ་གང་པློ་ལ་སློགས་པ་བང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་པ་དང་། སློང་བེད་པ་རྣམས་མང་ཡང་

འདུས་མ་བ་བ་མཐུན་ཞིང་ཁིམས་ལ་གནས་པ་དང་རྒན་ལ་གུས་ལ་མི་འློས་པར་མི་བགློད་

མཆློད་རེན་དག་བཅློམ་ལ་དད་པ་སྟེ་མི་ཉམས་པའི་རྒྱུ་བདུན་དང་ལན་པས་མ་སྐྱེས་དགས་དག་

ཕམ་མི་ཐུབ་པར་གསུངས་པ་དང་། ཡངས་པ་ཅན་གི་ལམ་དུ་བཞུགས་སྐབས་དང་། འློད་མ་

ཅན་གི་བང་ཕློགས་ཤིང་ཤ་བའི་ཚལ་དུ་བཞུགས་པ་དང་། ཁིམ་བདག་ནློར་ཅན་གི་གཏམ་

དང་། སྐུ་ཚེ་འདུ་བེད་བཏང་བ་དང་། ར་ཅན་དུ་བཞུད་པའི་ལམ་གི་མཛད་པ་དང་། ར་ཅན་ཉིད་

དུ་བློན་པའི་མཛད་པ་དང་། དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པློ་རབ་དགའ་བཏུལ་བ་དང་། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རབ་བཟང་

དག་བཅློམ་པ་ལ་བཀློད་པ་དང་། ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པར་བསྟན་པ་དང་། དེ་ལར་

བཅློམ་ལན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་མཛད་པ་བརྒྱ་དང་བཅློ་བརྒྱད་དང་། ཟུར་དུ་སྐུ་གདུང་ཞུགས་

ལ་ཕུལ་བ་དང་། སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་དུ་བགློས་པ་དང་། བཀའ་བསྡུ་བ་དང་པློའི་གཏམ་དང་། 

འློད་སྲུངས་ཆེན་པློ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། ཤཱ་ནའི་གློས་ཅན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། ཀུན་

དགའ་བློའི་མཛད་པ་ཐ་མ་དང་། བཀའ་བསྡུ་བ་གཉིས་ཇི་ལར་མཛད་པ་དང་བཅས་སློ།། 

ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཡབ་མིང་སིང་བརྒྱད། ཟས་གཙང་། ཟས་དཀར། བློ་བློ་ཟས། བདུད་རི་ཟས། འདི་ནི་

ཡབ་དང་སྤུན་མཆེད་གསུམ་པློའི་ཡིན། གཙང་མ། དཀར་མློ། བེ་བློ་མ། བདུད་རི་མ། འདི་ནི་

སིང་མློ་བཞི་ཡི་མིང་ཡིན། 

ཤཱཀ་མུ་ནེ། [ལེགས]སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྟེ། ཆུང་དུས་མཚན་དློན་ཀུན་གྲུབ་པ་ཞེས་གགས། 

ཁློང་ནི་དྲི་མེད་ཤཱཀའི་རྒྱལ་རྒྱུད་ལས་ཡབ་ཟས་གཙང་མའི་རིགས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་ཡིན་ལ། 

བློད་ཀི་ཡུལ་འདིར་སློན་བློན་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་བློན་པའི་དུས་ཚོད་ལ་

བཞེད་པ་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་ལས། ཆེས་ས་ཤློས་ནི་ས་སྐྱ་པའི་ལུགས་ཏེ་སྤི་ལློའི་

སློན་གི་ ༢༡༣༥་ པའི་མེ་ཁི་ལློར་སྟློན་པའི་འདས་ལློ་འགློ་བཟུང༌། སྟློན་པ་འཁྲུངས་ལློ་དར་ཁབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཆེ་ཤློས་ནི་ཕུག་ལུགས་དང་མཚུར་ལུགས་གཉིས་ཏེ། ཕུག་པས་སྤི་ལློའི་སློན་གི་༩༦༡པའི་

ལྕགས་སྤེལ་ལློར་སྐུ་འཁྲུངས་པར་བཞེད། མཚུར་ཕུའི་ལུགས་ལ་སྤི་ལློའི་སློན་གི་ ༩༥༧ པའི་

ཤིང་བི་ལློར་སྟློན་པ་སྐུ་འཁྲུངས་པར་བཞེད། དེང་དུས་འཛམ་གིང་འདིར་ཡློངས་གགས་ལ་སྤི་

ལློའི་སློན་གི་ ༦༢༥ པའི་མེ་སྤེལ་ལློར་སྟློན་པ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང༌། སྤི་ལློའི་སློན་གི་ ༥༤༥ 

པའི་མེ་འབྲུག་ལློར་མ་ངན་ལས་འདས། དེའི་ཕི་ལློ་མེ་སྦྲུལ་ལློར་སྟློན་པའི་འདས་ལློ་བརི་བའི་

འགློ་བཙུགས་ཡློད་པ་འདི་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀི་འཁྲུངས་འདས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་དངློས་ཀི་དུས་ཚོད་

ཡིན་པར་སེམས། དེ་ནས་ཁློང་གཞློན་ནུའི་དུས་ནས་སྒྱུ་རལ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་དང་དབང་དུ་བས། 

བུ་མློ་ས་འཚོ་མ་སློགས་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ཏེ་བཙུན་མློའི་ཚོགས་ཀིས་བསྐློར་ཏེ་རྒྱལ་སིད་

བསྐྱངས། དགུང་ལློ་ཉེར་དགུའི་ཐློག་ཁིམ་ནས་ཁིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་མཆློད་རེན་རྣམ་

དག་གི་དྲུང་དུ་དཔལ་རང་བྱུང་གིས་བསྙེན་པར་རློགས། ཆུ་བློ་ན་ཻརཉྫ་ནའི་འགམ་དུ་ལློ་དྲུག་ཏུ་

དཀའ་བ་སྤད། དགུང་ལློ་སློ་ལྔ་པའི་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་སློད་ལ་བདུད་བཏུལ། གུང་ལ་

མཉམ་པར་བཞག ཐློ་རངས་ལ་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས། དེ་ནས་ཞག་བདུན་གི་

མཐར་ཆུ་སྟློད་ཟླ་བའི་ཚེས་བཞིར་ཡུལ་ཝ་རཱ་ཎ་སིར་བཀའ་དང་པློ་བདེན་བཞིའི་ཆློས་འཁློར་

བསྐློར། རིམ་བཞིན་རྒྱལ་པློའི་ཁབ་དང་། བ་རྒློད་ཕུང་པློ་ལ་སློགས་པར་བཀའ་བར་པ་མཚན་ཉིད་

མེད་པ་དང་། བཀའ་ཐ་མ་ལེགས་པ་རྣམ་པར་ཕེ་བའི་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར། མཐར་དགུང་ལློ་

ག་གཅིག་པ་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅློ་ལྔ་ལ་གནས་རྩྭ་མཆློག་དྲུང་དུ་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བའི་

ཚུལ་བསྟན་པ་སློགས་མཛད་པ་ཆེན་པློ་བཅུ་གཉིས་ཡློད་དློ།། མཚན་གི་རྣམ་གངས་ལ་གློའུ་ཏ་མ་

དང་། གླཽ་ཏ་མ། དགེ་སྦློང་ཆེན་པློ། ཉི་མའི་རྒྱུད། ཉི་མའི་གཉེན་གྱུར། ཉི་མའི་རིགས་འཁྲུངས། ཉི་

མའི་རུས། རྡློ་རེ་གདན་པ། བུ་རམ་ཤིང་པ། མི་མཇེད་བདག་པློ། མི་མཇེད་སྙིང་པློ། ཚུལ་ཁིམས་

གཏེར། ཟས་གཙང་སས། ཤཱཀའི་ཏློག ཤཱཀ་སེང་གེ ལྷ་ཡི་ཡང་ལྷ། ལྷ་ཡི་ལྷ་བཅས་སློ།། 

ཤཱཀ་བཟང་པློ། ས་སྐྱའི་དཔློན་ཆེན་ཞིག་ཡིན། ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་ནས་སྤི་ལློ༡༢༤༤ 

ནས༡༢༧༠ལློ་བར་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་རིང་ཁློང་གིས་དཔློན་ཆེན་བས་པ་དང་ས་སྐྱའི་དཔློན་

ཆེན་ལམ་ལུགས་བཙུགས་ནས་དཔློན་ཆེན་དང་པློ་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤཱཀ་འློད། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་རྒྱན་དྲུག་གི་ཡ་གལ་འདུལ་བ་བདུད་རིའི་རྒྱན་གི་སློབ་དཔློན་

ཞིག་སྟེ། ཁློང་གིས་དགེ་ཚུལ་གི་ཀཱ་རི་ཀ་སུམ་བརྒྱ་བ་སློགས་མཛད། 

ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས། བམས་ཆེན་ཆློས་རེའི་མིང་། བམས་ཆེན་ཆློས་རེ་ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས་ཟེར་བ་དེར་ལློས། 

ཤཱཀ་རི་བག་པ། ཤཱཀ་རུས་རྒྱུད་ལ་ཁག་གསུམ་དུ་གེས་ཏེ་ཤཱཀ་ཆེན་པློ། ཤཱཀ་རི་བག་པ། ཤཱཀ་

ལི་ཙ་བི་གསུམ་ལས་འདི་རི་བག་པ་ཡིན། 

ཤཱཀ་ལི་ཙ་བི། གློང་དུ་ཤཱཀ་རི་བག་པ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

ཤཱཀ་ཤི་བ་དྲ། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་རྒྱ་གར་ཤི་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཁི་རབས་ཐ་མ་འདི་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་མེ་

ལུག་ལློར་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་བི་ལློར་ཁློ་ཕུ་ལློ་ཙཱ་བ་བམས་པ་དཔལ་གིས་

གདན་དྲངས་ཏེ་བློད་དུ་བློན། ས་པཎ་གི་མཁན་པློ་མཛད། ལློ་བཅུའི་རིང་ལ་རྭ་སྒེང་དང་། ལྷློ་

བག་གཉལ་སྨད་སློགས་ཡུལ་ཁམས་མང་དུ་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་བསྟན་པ་སེལ། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་

ཤིང་བ་ལློ་ལ་འདས། 

ཤཱཀ་སེང་གེ ① ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཤིག ② གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག 

ཤཱཀའི་དགེ་སྦློང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ལུགས་པའི་དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་རང་གིས་རང་ལ་འབློད་

པའི་འབི་སློལ་ཞིག 

ཤཱཀའི་རྒྱལ་པློ། ཤཱཀ་ཐུབ་པ། 

ཤཱཀའི་བརྒྱུད། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཞེས་པ་ནི་ཁློང་འཁྲུངས་སའི་རུས་རྒྱུད་ལ་བརེན་ནས་

མཚན་གསློལ་བ་ཡིན། ཤཱཀའི་རུས་རྒྱུད་ཀི་སྐློར་མདློ་སེ་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་གི་ཡལ་

འདབ་དང་། དེབ་ཐེར་སློན་པློའི་ལེ་ཚན་དང་པློའི་འགློར་ཡང་གསལ། 

ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས། ༡ དགའ་ལན་གནས་ནས་འཕློ་བའི་མཛད་པ། བདག་ཅག་གི་

སྟློན་པ་ཐུགས་རེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་འདི་དགའ་ལན་གི་གནས་སུ་ལྷའི་བུ་དམ་

པ་ཏློག་དཀར་པློར་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ། རང་དང་སྐལ་མཉམ་གི་ལྷའི་འཁློར་རྣམས་དང་བགློ་གེང་

མཛད་པའི་སྐབས་སུ། དད་པ་ནི་ཆློས་སྣང་བའི་སློ་སྟེ་བསམ་པ་མི་ཕེད་པར་འགྱུར་རློ།ཞེས་པ་

ལ་སློགས་ཆློས་སློ་ལ་འཇུག་ཚུལ་བརྒྱ་བསྟན་ནས། འཛམ་བུ་གིང་པ་རྣམས་གདུལ་བའི་དུས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ལ་བབས་པར་མཁེན་ཏེ། ཡུལ་དང༌། དུས་དང༌། རིགས་དང༌། ཡུམ་དང༌། རུས་བཅས་གཟིགས་

པ་ལྔ་ལ་གཟིགས་ཤིང༌། ང་ནི་དགའ་ལན་གི་ལྷའི་རིགས་འདི་ནས་འཕློས་ཏེ། རྒྱལ་པློ་ཟས་

གཙང་གི་བུར་གྱུར་ནས་སྙིགས་དུས་ཀི་གདུལ་བ་རྣམས་གདུལ་བའི་དུས་ལ་བབས་སློ། ཞེས་

བསྒགས་ནས། རང་ཉིད་ཀི་ཅློད་པན་མ་ཕམ་པའི་དབུ་ལ་བསྐློན་ཏེ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསྐློས་ཤིང༌། 

ཁློད་ནི་ངའི་འློག་ཏུ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱལ་བར་འགྱུར་རློ་ཞེས་ལུང་བསྟན་ཏེ་ས་ག་

ཟླ་བའི་ཚེས་བཅློ་ལྔ་ཉིན་དགའ་ལན་གི་གནས་ནས་འཕློ་བར་མཛད་དློ།། ༢ ལྷུམས་སུ་ཞུགས་

པའི་མཛད་པ། དེ་ཡང་གཟིགས་པ་རྣམ་པ་ལྔའི་དང་པློ་ཡུལ་ལ་གཟིགས་པ་གིང་གཞན་ལས་

ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་འཛམ་བུ་གིང་དང༌། དེ་ལས་ཀང་དབུས་འགྱུར་འཆང་བའི་ཡུལ་སངས་

རྒྱས་སྟློང་འབློན་པར་ལུང་བསྟན་པའི་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ། དུས་ལ་གཟིགས་པ་ཚེ་ལློ་

བརྒྱ་པའི་དུས། དེ་ཡང་ཚེ་ལློ་བརྒྱད་ཁི་པ་ཡན་ལ་ལློངས་སྤློད་ཀི་འབློར་པ་ཆེ་བས་འཁློར་བ་

ལ་ཡིད་འབྱུང་དཀའ་ཞིང༌། ཚེ་ལློ་བརྒྱ་པ་མན་ཆད་སྙིགས་མ་ལྔ་ཧ་ཅང་བདློ་བས་མི་ཁློམ་པར་

སྣང་བས། དེ་དག་གི་སྐྱློན་མེད་པ་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་གདུལ་ས་བའི་དུས་ཚེ་ལློ་བརྒྱ་པ། རིགས་ལ་

གཟིགས་པ་རྒྱལ་རིགས་ཏེ། ད་ལ་རྒྱལ་རིགས་ལ་བཀུར་བའི་དུས་འདིར་མང་བཀུར་གི་རྒྱལ་

བརྒྱུད་རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡབ་རྒྱལ་པློ་ཟས་གཙང་མ། ཡུམ་ལ་གཟིགས་པའམ་བུད་

མེད་ལ་གཟིགས་པ་བུད་མེད་ཀི་ཡློན་ཏན་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ཀིས་བརྒྱན་པ་ལྷ་མློ་སྒྱུ་འཕྲུལ་

ཆེན་མློ། རུས་ལ་གཟིགས་པ་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་རུས་ཀི་མཆློག་འཛིན་པ་ཤཱཀའི་རུས་རྒྱུད་

བཅས་ལ་གཟིགས་ནས། གང་པློ་ཆེའི་ཕྲུ་གུ་ཐལ་དཀར་མཆེ་བ་དྲུག་པའི་ཚུལ་དུ་ཡུམ་གསློ་

སྦློང་བངས་པའི་སྐབས་གློ་གཡས་པར་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་སློ། ༣ སྐུ་བལམས་པའི་མཛད་པ། 

ལྷུམས་སུ་ཟླ་བ་བཅུ་ཚང་བར་བཞུགས་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་སྐུ་བལམས་པའི་ས་ལས་སུ་རྒྱ་

གར་གི་གིང་ཆེན་རྣམས་སུ་ཨ་ཤྭཏྠའི་ལློན་པ་སྐྱེ་བ་དང༌། གིང་ཕན་རྣམས་སུ་ཙན་དན་གི་

ནགས་ཚལ་སྐྱེ་བ། གློང་ཁེར་སེར་སྐྱའི་ཁློར་ཡུག་ཏུ་བདེ་བའི་འབློར་པ་ཚད་མེད་རང་བཞིན་

གིས་འབྱུང་བ་དང༌། ས་ཆེན་པློ་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡློས། འློད་ཀི་སྣང་བ་ཆེན་པློས་འཇིག་རེན་གི་

ཁམས་ཁབ་པ་སློགས་ངློ་མཚར་བའི་ལས་མཚན་ལེགས་པ་མང་པློར་བྱུང་བ་དང༌། ས་ག་ཟླ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བའི་ཚེས་བརྒྱད་རྒྱུ་སྐར་རྒྱལ་དང་ལན་པའི་དུས་སྤི་ལློའི་སློན་གི་ 625 BC. མེ་སྤེལ་ལློར་

ཡུམ་གི་དགློངས་པ་ལར་ལུམྦི་ནཱི་ཡི་ཚལ་དུ་ཕེབས་ཏེ། ནགས་ཚལ་དམ་པ་དེ་ན་སློན་གི་རྒྱལ་

བ་རྣམས་ཀི་ཡུམ་གིས་ཀང་བསྟེན་པའི་ཤིང་ས་ཀྵ་ཞེས་བ་བ། ལློ་མ་དང༌། མེ་ཏློག་དང༌། འབས་

བུས་བརྒྱན་པ་ཞིག་གཟིགས་ནས། དེའི་ཡལ་ག་ལ་ཡུམ་གིས་ཕག་གཡས་པས་བཟུང་སྟེ་ཅུང་

ཟད་བཞུགས་པ་ན་གློ་གཡས་ནས་ཁེའུ་དེ་ཉིད་འློད་དང་འློད་ཀི་ཕུང་པློས་རབ་ཏུ་དཀྲིགས་པའི་

སྣང་བས་མཚན་དཔེའི་དཀིལ་འཁློར་གསལ་བར་ཡུམ་ལ་གནློད་པ་མེད་པར་སྐུ་བལམས། 

ཕློགས་བཞིར་ཞབས་ཀིས་གློམ་པ་བདུན་བདུན་བློར་བས་གློམ་པ་རེའི་རེས་ན་པདྨ་རེ་རེ་

འཁྲུངས་ཏེ་སྟློང་ཆེན་པློའི་སེམས་ཅན་རྣམས་དབུགས་དབྱུང་བའི་གསུང་བློན། ནམ་མཁའ་

ནས་ལྷ་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བིན་རྣམས་ཀིས་མཆློད་ཅིང་བསྙེན་པར་བཀུར། ཉིན་དེར་ཡུལ་

ཆེན་པློ་བཞི་ན་རྒྱལ་པློ་བཞིའི་བུ་ཡང་བཙས་ཏེ། རྒྱལ་པློའི་ཁབ་ཏུ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པློ། 

མཉན་ཡློད་ན་གསལ་རྒྱལ། ཀླཽ་ཤམྦི་ན་ཤར་པ། འཕགས་རྒྱལ་དུ་རབ་སྣང་རྣམས་བཙས་པས་

ལས་མཚན་རྣམས་དེ་དག་གི་ཡིན་པར་རླློམ་སེམས་བས། དེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་གང་མློ་ལྔ་

བརྒྱ་ཡང་བེའུ་འབངས། ར་རྒློད་མ་ལྔ་བརྒྱ་རེའུ་འབངས། གཏེར་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་ཁ་བེ། ཁམས་

ཀི་རྒྱལ་ཕན་རྣམས་ཀིས་དཔྱལ་ཡང་ཕུལ་བས། ཡབ་རྒྱལ་པློས་སྐུ་བལམས་པའི་ངློ་མཚར་

ལས་བརམས་ཏེ་གཞློན་ནུ་དློན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་ཞེས་བ་བའི་མཚན་ཕུལ། ཤཱཀ་གཏུམ་པློ་

གཟུ་ལུམ་ཅན་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་སས་ཉིད་ཀི་ཞལ་མཐློང་བའི་མློད་ལ་རང་བཞིན་དུ་ཞི་དུལ་དུ་

གནས་པར་བེད་ཐུབ་པས་ན་མཚན་གཉིས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཞེས་བཏགས། དེ་ནས་ཞག་བདུན་

ན་མ་ཡུམ་སྐུ་ུགཤེགས་པས་སྐྱེ་དགུའི་བདག་མློ་གླཽ་ཏ་མ་སློགས་མ་མ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང་

བཅས་པས་རིམ་གློར་བེད་ཅིང་སྐྱེད་བསིངས་སློ།། ༤ བཟློ་ཡི་གནས་ལ་མཁས་པའི་མཛད་པ། 

དེ་ནས་གཞློན་ནུ་དེ་ཅུང་ཟད་ཆེར་སྐྱེས་ཏེ་ནར་སློན་པ་དང༌། ཤཱཀ་གཞློན་ནུ་རྣམས་ཡི་གེ་སློབ་

པའི་གྲྭར་བློན་ཏེ་ཡིག་མཁན་ཀུན་ལས་ཡི་གེ་སློབ་པའི་ཚུལ་མཛད་པ་དང༌། དགུང་ལློ་བཅུ་

དྲུག་ལློན་པ་སྤི་ལློའི་སློན་གི༦༡༠ པའི་ལྕགས་ཕག་ལློར་ཤཱཀ་ལག་ན་བེ་ཅློན་གི་བུ་མློ་ས་འཚོ་

མ་རྒྱན་བཙུགས་ནས། ཤཱཀ་གཞློན་ནུ་ལྔ་བརྒྱ་དང་རིག་པའི་རལ་འགན་པའི་ཐློག་མར་རིས་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཆེན་པློ་ཤཱཀ་སིད་སྒྲུབ་དཔང་དུ་བཙུགས་ནས་གངས་ཀི་གནས་ལ་འགན་པ་ལ་དཔང་པློ་དང་

བཅས་པ་ཀུན་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆ་ཙམ་ལའང་འགན་པར་མ་ནུས། དེ་བཞིན་དུ་རི་

མློའི་འདུ་བེད་དང༌། འཕློང་དང༌། སྟློབས་དང༌། བརག་དཔྱད་དང༌། གཏམ་དང༌། རྐྱལ་དང༌། བང་

དང༌། འདེགས་དང༌། མཆློངས་ལ་སློགས་ལུགས་སློལ་ཤིན་ཏུ་མང་པློའི་སྒྱུ་རལ་དང༌། བཟློའི་

གནས་ཡློད་དློ་ཅློག་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པས་སུས་ཀང་འགན་ཟླ་མེད་པར་གྱུར། ༥ བཙུན་མློའི་

འཁློར་དགེས་རློལ་པའི་མཛད་པ། གཟུགས་བཟང་ཞིང་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་པ། ཁེངས་དྲེགས་

ལ་སློགས་པའི་སྐྱློན་དང་བལ་ཞིང༌། དད་སེམས་ཆེ་ཞིང་གཏློང་བ་ལ་དགའ་བ་སློགས་བུད་མེད་

ཀི་ཡློན་ཏན་ཀུན་ཚང་བའི་ས་འཚོ་མ་དང༌། གགས་འཛིན་མ་དང༌། རི་དྭགས་སྐྱེས་རྣམས་

འཁློར་ཉི་ཁི་ཉི་ཁི་དང་བཅས་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ཤིང༌། ལྷའི་མདུན་ས་ལ་བུའི་གླུ་དབངས་དང༌། རློལ་

མློའི་སྒ་ལ་སློགས་པ་བཀློད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་མཆློད་ཅིང༌། དེ་དག་གི་ནང་རེ་ཞིང་རློལ་བ་ལ་

སློགས་པ་ཐབས་མཁས་ཀི་མཛད་པས་ཆློས་བསྟན་ཏེ་བཙུན་མློའི་འཁློར་དེ་དག་བང་ཆུབ་ཏུ་

ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་དློ།། ༦ ཁབ་ནས་མངློན་པར་བྱུང་བའི་མཛད་པ། རྒྱལ་བུ་གཞློན་ནུ་

དློན་གྲུབ་དེ་ཉིད་དགུང་ལློ་ཉེར་དགུར་ལློན་པ་སྤི་ལློའི་སློན་གི་༥༩༧པའི་ཤིང་བི་ལློར་ཉིན་

ཞིག་ཕི་རློལ་ཏུ་སྐྱེད་མློས་ཚལ་གཟིགས་པའི་ཕིར་གཤེགས་པས། གློང་ཁེར་གི་སློ་བཞི་ན། ན་

བའི་སྡུག་བསལ་ཅན་དང༌། རྒ་བའི་སྡུག་བསལ་ཅན་དང༌། འཆི་བའི་སྡུག་བསལ་ཅན་དང༌། 

ཚངས་སྤློད་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་གཟིགས་ཤིང༌། དེའི་ཚེ་སིལ་སྙན་དག་ལས་ཕློགས་བཅུའི་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་སེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་ཅན་གི་མགློན་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕིར་ཆློས་ལ་

བསྐུལ་བའི་སྒ་ཐློས་པ་དང༌། རང་ཉིད་ཀི་སྨློན་ལམ་གི་མཐུས་རྒྱལ་སིད་བཙུན་མློ་འཁློར་རྣམས་

ལ་སྐྱློ་བའི་ཚུལ་བསྟན་ཏེ་ངེས་འབྱུང་སྐྱེས་པ་ན། ད་ནི་ཞག་བདུན་ན་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་ན་འཁློར་

ལློས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློར་འགྱུར་རློ་ཞེས་མཚན་མཁན་རྣམས་ཀིས་ལུང་བསྟན་པར་ཐློས་

ནས། ཤཱཀ་རྣམས་ཀིས་གློང་ཁེར་དང་ཁློར་ཡུག་ཐམས་ཅད་མེལ་ཚེ་བས་ཏེ་སྲུངས་བ་ན། ཐ་

སྐར་ཟླ་བའི་ཉ་བའི་མཚན་མློར་གགས་འཛིན་མའི་མངལ་དུ་སས་སྒ་གཅན་འཛིན་བིན་གིས་

བརླབས་ཏེ། ནམ་ཕེད་ན་ཞམ་འབིང་བ་འདུན་པ་གཉིད་ལས་སློང་ཞིང་ཕེབས་གློགས་སུ་ཁིད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆིབས་པ་བསགས་ལན་ལ་ཆིབས་ནས་གཤེགས། ༑ དཔག་ཚད་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཤར་ཕློགས་

འདས་པ་ཡངས་པ་ཅན་དུ་སེབས་པ་དང༌། འདུན་པ་ཆིབས་བཅས་ཕིར་སློག་སྟེ་རྒྱལ་པློ་ཡབ་

ཡུམ་དང༌། བཙུན་མློ་རྣམས་ཀི་མ་ངན་བསངས་བར་བས། མཆློད་རེན་རྣམ་དག་གི་དྲུང་དུ་རལ་

གིས་རང་གི་དབུ་སྐྲ་བཅད་པ་དང༌། ལྷའི་བུ་རྔློན་པའི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་པས་ངུར་སྨིག་གི་གློས་

ཕུལ་བ་བངས་ཏེ་སྐུ་ལ་གསློལ་ཞིང༌། བག་རང་ཉིད་ཀིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་མཛད། ཀཱ་ཤི་ཀཱའི་

ན་བཟའ་དང༌། གཙུག་ཕུད་བཅད་པ་རྣམས་ལྷའི་བུ་རྔློན་པའི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་པར་བིན་པས་

དེས་ལྷ་ཡུལ་དུ་ཁེར་བར་གགས། ། ༧ དཀའ་བ་སྤད་པའི་མཛད་པ། རྒྱལ་སས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་

ཁིམ་ནས་ཁིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རེས་སུ་ཡངས་པ་ཅན་ཏུ་གཤེགས་ཏེ། སྒྱུ་རལ་ཤེས་

ཀི་བུ་རིང་འཕུར་དང༌། རྒྱལ་པློའི་ཁབ་ཏུ་རེངས་བེད་ཀི་བུ་ལྷག་སྤློད་གཉིས་ལས་བསམ་གཏན་

གི་གདམས་ངག་ཞུས། དེ་དག་གི་རློགས་པའི་མཐར་ཐུག་ནི་ཅིའང་མེད་པ་དང༌། ཡློད་མིན་མེད་

མིན་གི་སྐྱེ་མཆེད་དེ་སིད་རེའི་སྙློམས་འཇུག་མཐར་ཐུག་པའི་རློགས་པ་རྣམས་ཚེགས་མེད་དུ་

མཁེན་པའི་ཚུལ་མཛད། ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་དང་བཅས་པའི་བསམ་གཏན་སྙློམས་འཇུག་ཏིང་

ངེ་འཛིན་དེ་དག་གིས་སིད་པའི་ཉེས་དམིགས་ལས་མི་གློལ་བ་བསྟན་པ་དང༌། ལློག་པའི་ལས་

དང༌། རྟུལ་ཞུགས་ངན་པ་རྣམས་འགློག་པ་སློགས་དགློས་པ་དུ་མ་ལ་གཟིགས་ནས། ཆུ་བློ་ནཻ་

རཉྫ་ནའི་འགམ་དུ་ཕེབས་ཏེ་ལློ་དྲུག་ཏུ་དཀའ་ཐུབ་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་པ། དེའི་ཚེ་ལྔ་

སེ་བཟང་པློས་རིམ་གློ་བས་ཤིང༌། ཐློག་མར་ཏིལ་འབྲུ་གཅིག་དང༌། འབས་འབྲུ་གཅིག་དང༌།རྒྱ་

ཤུག་གི་འབྲུ་རྣམས་ཕུལ་བ་གསློལ་ཏེ་བཞུགས། དེ་ལར་ལློ་དང་པློ་གཉིས་ལ་འབས་ཉག་མ་རེ་

དང༌། ལློ་བར་པ་གཉིས་ལ་ཆུ་ཐིགས་པ་རེ། ལློ་ཐ་མ་གཉིས་ལ་ཅི་ཡང་མི་གསློལ་བའི་དཀའ་

ཐུབ་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་པས་སྐུ་གཟུགས་ཧ་ཅང་སྐྱློ་པློར་གྱུར་ཏློ། །༨ བང་ཆུབ་སྙིང་

པློར་གཤེགས་པའི་མཛད་པ། དེ་ཡང་སེམས་རང་ངློ་མ་མཐློང་བར་ལུས་ངག་གི་དཀའ་ཐུབ་ལ་

སྙིང་པློ་མེད་པས་སྤློད་པ་དེ་དག་གིས་ཀང་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་ཐློབ་མི་ནུས་

པར་བསྟན་པའི་ཕིར་དུ། དཀའ་ཐུབ་ལས་བཞེངས་ཏེ་ཐློག་མར་ལུས་ཟུངས་གསློ་བའི་ཕིར་དུ་

ཁ་ཟས་རགས་པ་གསློལ་བས་སྐུ་སྟློབས་དང་ལན་ཞིང་མཛེས་པར་གྱུར་པས་དགེ་སློང་མཛེས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

པ་ཞེས་གགས་ཀང་ལྔ་སེ་བཟང་པློ་མི་མློས་པར་གྱུར་ཏེ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱ�ར་སློང་ངློ༌། །དེ་ནས་ཕག་

དར་ཁློད་པའི་གློས་འགའ་ཞིག་རེད་ན་སྙམ་སྟེ་ཕེབས་པ་ན། གློང་པའི་བུ་མློ་ལེགས་སྐྱེས་མའི་

བན་མློ་གྲུ་མ་ཞེས་པ་དེ་ཤི་བ་ཤ་ནའི་རས་ཀིས་དཀྲིས་ནས་དུར་ཁློད་དུ་བློར་བ་དེ་བངས་ནས། 

གཙང་མར་བཀྲུས་ཏེ་སྣམ་སྦར་དྲུབ་པ་དེ་དང༌། ལྷའི་བུ་དྲི་མེད་ཅེས་བ་བས་ཕུལ་བའི་ངུར་

སྨིག་མདློག་ཅན་གི་ན་བཟའ་དག་གསློལ་ཏེ་གློང་དུ་ཕེབས་པ་དང༌། གློང་པའི་བུ་མློ་ལེགས་

སྐྱེས་མས་བ་སྟློང་གི་འློ་མ་ཉིང་ཁུར་བས་པའི་འློ་ཐུག་སྦྲང་རི་ཅན་ཕུལ་བ་དེ་གསློལ་བས་སྐུ་

གསེར་གི་མདློག་ཅན་དང༌། འློད་འདློམ་གང་བ་ལ་སློགས་མཚན་དཔེ་རྣམས་རབ་ཏུ་གསལ་

བར་གྱུར། རྩྭ་འཚོང་བཀྲ་ཤིས་ལས་རྩྭ་བསངས་ཏེ་སྟན་གི་ཕིར་བསྣམས་ནས། བང་ཆུབ་སྙིང་

པློར་གཤེགས་ཏེ་རྡློ་རེ་གདན་ལ་འཛེགས་ནས། བང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དེར། རྩྭའི་བམ་པློ་གདན་

དུ་གཏིང་བའི་ཐློག་ཏུ་ཞབས་སྐྱིལ་ཀྲུང་དང་བཅས། སྐུ་དྲང་པློར་བསངས་ཤིང་དྲན་པ་མངློན་ཏུ་

བཞག་ནས་བཞུགས་ཏེ། སྟན་འདིར་བདག་གི་ལུས་ནི་སྐམས་ཀང་རུང༌། །པགས་པ་རུས་པ་

ཤ་རྣམས་ཞིག་ཀང་རུང༌། །བསྐལ་མང་རེད་དཀའི་བང་ཆུབ་མ་ཐློབ་པར། །སྟན་འདི་ལས་ནི་

ལུས་བསྐྱློད་མི་བའློ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཇི་སིད་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་མ་ཐློབ་ཀི་བར་དུ་

སྐྱིལ་ཀྲུང་གཞིག་པར་མི་བའློ་ཞེས་དམ་བཅའ་བར་མཛད་དློ།། ༩ བདུད་སེ་བཅློམ་པའི་མཛད་

པ། བདུད་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཆེད་དུ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྨིན་མཚམས་

ནས་བདུད་བསྐུལ་བར་བེད་པ་དང༌།བདུད་འཇློམས་པར་བེད་པའི་འློད་ཟེར་སྤློས་ཏེ། བདུད་ཀི་

གནས་ཐམས་ཅད་སྣང་བར་བས་པས། བདུད་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་སངས་ཤིང་སྐྲག་པར་གྱུར། 

དེ་ནས་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཅུའི་ཚུན་གི་ཁློར་ཡུག་གང་བའི་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་བདུད་དམག་

གི་དཔུང་བསགས་ཏེ། སྟློན་པའི་སྐུ་ལ་མཚོན་གི་ཆར་ཕབས་ཤིང་གདུག་པའི་དབུགས་སྤློས་

པ་རྣམས་བང་ཆུབ་སྙིང་པློར་མཛེས་པའི་མཆློད་སྤིན་ཤ་སྟག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་སྟློན་པའི་སྐུ་ལ་བདློ་

བའི་མཐུ་རྡུགས་པར་བས། དེ་ནས་བདུད་སིག་ཅན་རྔློན་པའི་གཟུགས་སུ་བརྫུས་ནས་འློངས་

ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཁློད་འདི་ན་ཅི་ཕིར་འདུག་ཅེས་དྲིས་པ་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔས། བ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐློབ་པར་བ་བའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། བདུད་ཀིས་ སྨས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སངས་རྒྱས་པ་ནི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པར་བསགས་པའི་འབས་བུ་ཡིན་ན། ཁློད་ལ་བསློད་

ནམས་དེ་ཙམ་ག་ལ་ཐློབ། ཅེས་སྨས། ཐུབ་པས་གསུངས་པར། བདུད་སིག་ཅན་ཁློད་ཀིས་

མཆློད་སྦིན་གཏན་པ་མེད་པ་གཅིག་བས་པས་འདློད་པའི་ཁམས་ཀི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་ན། 

ངས་བསྐལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་མཆློད་སྦིན་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟློང་དུ་མ་བས་ཤིང་

ཡློངས་སུ་གཏློང་བར་དཀའ་བ་རྣམས་བཏང་བས། བ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐློབ་པར་འགྱུར་བར་

ལ་ཅི་སྨློས། བདུད་ཀིས་སྨས་པ། ཁློ་བློས་མཆློད་སྦིན་གཏན་པ་མེད་པ་བས་པའི་དཔང་པློ་ནི་

ཁློད་ཉིད་ཡློད་ན། ཁློད་ལ་བསློད་ནམས་བསགས་པའི་དཔང་པློ་སུ་ཡང་མེད་དློ། །དེ་ནས་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔས་ཕག་གཡས་པས་ས་ལ་རེག་སྟེ། ས་འདི་འགློ་བ་ཀུན་གི་གནས་ཡིན་

ཏེ། །རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུ་སྙློམས་ཤིང་ཉེ་འཁློནམེད། འདི་ནི་བདག་གི་དཔང་སྟེ་བདག་རྫུན་མེད།།འདི་

ལ་ཁློད་ཀིས་བདག་ལ་དཔང་བློས་ཤིག །ཅེས་གསུངས་མ་ཐག་ཏུ་ས་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡློས་ཏེ། 

སའི་ལྷ་མློ་བརན་མ་ལུས་ཕེད་རྒྱན་གིས་སྤས་པ་མངློན་པར་བྱུང་སྟེ། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློ་དེ་དེ་

བཞིན་ནློ།། ཁློད་ཀིས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་བཞིན་ཏེ། འདི་ནི་བདག་ལ་མངློན་སུམ་མློ། །འློན་ཀང་

བཅློམ་ལན་འདས་ཉིད་ནི་ལྷ་དང་བཅས་པ་འཇིག་རེན་གི་དཔང་དུ་གྱུར་པ་དང༌། ཚད་མར་གྱུར་

པ་དམ་པའློ་ཞེས་བརློད་དེ་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏློ། དེ་ནས་བདུད་སིག་ཅན་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་འདློད་ཆགས་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པས་བསླུ་བར་བརམས་ཏེ། རང་གི་བུ་མློ་སེད་མ་དང༌། 

དགའ་བེད་མ་དང༌། དགའ་སྤློད་མ་རྣམས་བཏང་ནས། བུད་མེད་རྣམས་ཀིས་འདློད་པའི་ཉམས་

འགྱུར་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བསླུ་བར་བརམས་པ་དང༌། དེ་དག་རྒན་མློ་མི་སྡུག་པའི་མཚན་མ་ཅན་

དུ་བིན་གིས་བརླབས། དེ་དག་སར་སྟློན་པ་ལ་མློས་པས་གློལ་བར་བས་སློ། ། ༡༠ མངློན་པར་

བང་ཆུབ་པའི་མཛད་པ། དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའས་བདུད་ཀི་དཔུང་ཐམས་ཅད་བཏུལ་

ནས་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏེ། སྤི་ལློའི་སློན་གི་༥༩༡ པའི་ལྕགས་ར་ལློའི་ས་ག་ཟླ་བའི་

ཚེས་བཅློ་ལྔའི་དགློང་མློ་སྒ་གཅན་ཟླ་བ་ལ་ཞུགས་པའི་དུས་ཞིག་ན། ནམ་གི་ཆ་སྟློད་ལ་བསམ་

གཏན་བཞི་པློར་རིམ་གིས་སྙློམས་པར་ཞུགས། ནམ་གི་གུང་ལ་ལྷའི་སྤན་སློགས་མངློན་པར་

ཤེས་པས་བདེན་པ་བཞི་མངློན་དུ་གྱུར། ནམ་གི་ཆ་སྨད་སྐྱ་རེངས་འཆར་བ་རྔ་བརྡུང་བའི་དུས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

སུ་རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་བཅུ་གཉིས་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལློག་གི་རིམ་པ་རྣམས་

ལེགས་པར་གཟིགས་ཏེ། སང་བ་ཕ་ཞིང་ཕ་བའང་རྡློ་རེ་ལ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་བཅློམ་ནས། 

བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་སློ། 

དེའི་ནུབ་མློར་གགས་འཛིན་མ་ལ་སས་སྒ་གཅན་འཛིན་དང༌། བདུད་རི་ཟས་ཀི་བུ་ཀུན་དགའ་

བློ་རྣམས་བཙས་པར་བཤད། འློན་ཀང་འདི་ལ་དཔྱད་པ་དགློས་ཏེ། དེ་ལར་ན་སས་སྒ་གཅན་

འཛིན་མའི་མངལ་དུ་ལློ་དྲུག་བཞུགས་དགློས་པས་སློ།། དེའི་ཚེ་ས་ཆེན་པློ་འདི་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་

གཡློས་ཤིང་འློད་ཀི་སྣང་བས་ཁབ་པར་གྱུར་ཏློ།།  དེ་ལར་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་

ནས་ཞག་བདུན་ཕག་བདུན་ལ་རིམ་པ་ལར། བདུན་ཕག་དང་པློ་ལ་སྐྱིལ་ཀྲུང་མ་བཤིགས་པར་

བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་ལ་གཟིགས་བསམ་གཏན་གི་བདེ་བས་དགེས་པར་མཛད། བདུན་ཕག་

གཉིས་པ་ལ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཤིགས་ནས་དལ་གིས་བཞེངས་པས་ས་ཆེན་པློ་ཡང་གཡློས། བདུན་

ཕག་གསུམ་པ་ལ་བང་ཆུབ་སྙིང་པློ་ལ་སྤན་མི་འཛུམ་པར་གཟིགས། བདུན་ཕག་བཞི་པ་ན་ཤར་

ནུབ་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་བར་ཕེབས། བདུན་ཕག་ལྔ་པ་ལ་ཀླུ་བཏང་བཟུང་གི་གནས་སུ་བཞུགས། 

བདུན་ཕག་དྲུག་པ་ལ་ཤིང་ནྱ་གློ་དྷའི་དྲུང་དུ་བཞུད། བདུན་ཕག་བདུན་པར་ཤིང་སྒློལ་རྒྱུའི་

ཚལ་དུ་བཞུགས་པ་ན། ཚོང་པ་ག་གློན་དང་བཟང་པློ་གཉིས་ཀིས་བསློད་སྙློམས་ཀི་ཐློག་མར་

སྦྲང་རི་ཕུལ་བ་ལ། རྒྱལ་ཆེན་བཞིས་རིན་པློ་ཆེ་ནས་རྡློའི་བར་གི་ལྷུང་བཟེད་བཞི་ཕུལ་བ་

གཅིག་ཏུ་བིན་གིས་བརླབས་པར་བངས་ནས་གསློལ། ལྷ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་དློན་གྲུབ་ཅིང༌། སློགས་

ཀི་བཀྲ་ཤིས་མཛད་ནས་ཚོང་དཔློན་གཉིས་སངས་རྒྱས་པར་ལུང་བསྟན། ༡༡ ཆློས་ཀི་འཁློར་

ལློ་བསྐློར་བའི་མཛད་པ། རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བརེ་བ་མེད་པ་

མ་ཡིན་ཡང༌། ཆློས་ཀི་ཆེ་བ་ལ་དགློངས་ནས་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་བ་ལ་མ་བསྐུལ་ན་ཆློས་

མི་སྟློན་པའི་ཚུལ་གིས། ཤིང་སྒློལ་རྒྱུའི་དྲུང་དུ་བཞུགས་པའི་ཚེ་རང་གིས་རེད་པའི་ཆློས་ཟབ་

མློ་འདི་གཞན་གིས་མི་རློགས་པར་གསུངས་ཏེ། ཟབ་ཞི་སྤློས་བལ་འློད་གསལ་འདུས་མ་

བས།།བདུད་རི་ལ་བུའི་ཆློས་ཤིག་བདག་གིས་རེད། །སུ་ལ་བསྟན་ཀང་གློ་བར་མི་ནུས་

པས། །མི་སྨ་ནགས་འདབས་ཉིད་དུ་གནས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་བཞུགས་པ་ན། སངས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱས་ཀི་མཐུས་ཚངས་པ་གཙུག་ཕུད་ཅན་འཁློར་མང་པློ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འློངས་ནས་ཆློས་སྟློན་

པར་གསློལ་བ་བཏབ་ཀང་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་བར་བསྐུལ་བ་པློའི་བསློད་ནམས་ཀི་ཁད་

པར་ལ་དགློངས་ནས་མ་གནང༌།དེ་ནས་བརྒྱ་བིན་གློགས་སུ་སྦྲན་ཏེ་ལན་གསུམ་དུ་གསློལ་བ་

བཏབ་པས་གདུལ་བའི་དབང་པློའི་རིམ་པ་དང་བསྟུན་ནས་ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བར་ཞལ་གིས་

བཞེས། དུས་དེར་སེམས་ཅན་དག་པ་གདུལ་ས་བ་ནི། ལྔ་སེ་ཡིན་པར་དགློངས་ནས་ཝཱ་རཱ་ཎ་

སཱ�ར་བློན་ནས་བསློད་སྙློམས་མཛད་ཅིང་དྲང་སློང་ལྷུང་བ་རི་དྭགས་ཀི་ནགས་སུ་གཤེགས་

པའི་ཚེ། ལྔ་སེས་རྒྱང་རིང་པློ་ནས་གཤེགས་པར་མཐློང་སྟེ། དགེ་སྦློང་གླཽ་ཏ་མ་འདིར་འློངས་ན་

བདག་ཅག་རྣམས་ཀིས་ཁློ་ལ་སྨ་བ་མི་བ། ལང་བར་མི་བ། ཕག་མི་བ། སྟན་སྟློབས་པར་མི་བ་

ཞེས་ཁློ་ཚོས་ནང་ཁིམས་བཅས་ཀང༌། ཀླཽ་ཎི་ནྱས་སེམས་གཏིང་ནས་ཁས་མ་བངས། དེ་ནས་

སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་ལྔ་སེའི་གནས་སུ་བློན་མ་ཐག་ཁློང་གི་དཔལ་དང་གཟི་བརིད་ལ་

མ་བཟློད་ནས་སྟན་གི་སྟེང་ན་འདར་ཞིང་ཐམས་ཅད་དུས་གཅིག་ཏུ་སྟན་ལས་ལངས་ནས། ཀླཽ་

ཎི་ནྱས་རིམ་གློ་བས། ར་ཐུལ་གིས་བསུས། རླངས་པས་གདན་བཤམས། མིང་ཆེན་གིས་

ཞབས་སྟན་སྟློབས། བཟང་ལན་གིས་ཞབས་བསིལ་ཕུལ་ཏེ། ཚེ་དང་ལན་པ་གླཽ་ཏ་མ་ཁློད་བློན་

པ་ལེགས་སློ།།གདན་བཤམས་པ་ལ་བཞུགས་ཤིག་ཅེས་གསློལ་བ་དང༌། སྟློན་པས་གདན་ལ་

བཞུགས་ནས་ལྔ་སེ་དག་དགའ་བ་དང་མགུ་བར་བ་བའི་གཏམ་མང་པློར་མཛད་དློ།། དེ་ནས་ཆུ་

སྟློད་ཟླ་བའི་ཚེས་བཞི་ལ་སྟློན་པས་དགེ་སློང་དག་ངས་ཁློད་རྣམས་ལ་ཆློས་བཤད་ཀིས་ཚུར་

ཤློག ཉློན་ཅིག ནན་ཏན་གིས་ཤིག་ལ་སློགས་པ་བཀའ་བསྩལ་པ་དང༌། དེ་དག་གི་མུ་སྟེགས་

ཀི་རགས་རྣམས་སྐད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ་མེད་པར་གྱུར་ཏེ་དགེ་སློང་བསྙེན་པར་རློགས་པ་ལ་བུར་

གྱུར་ཏློ། །དེའི་ཚེ་ཕློགས་དེར་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་བདུན་ལས་བས་པའི་ཁི་སྟློང་གཅིག་བྱུང་བ་དང༌། 

སྟློན་པས་ཁི་ས་མ་གསུམ་ལ་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་གུས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕག་དང་

སྐློར་བ་མཛད་དེ། ཁི་བཞི་པ་ལ་སྐྱིལ་མློ་ཀྲུང་བཅས་ནས་སེང་གེ་ལར་བག་ཚ་བ་མེད་པར་

བཞུགས་པའི་ཚེ་འློད་ཀི་སྣང་བ་ཆེན་པློས་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁབ་པ་དང༌། ཆློས་

ཉན་པ་ལ་བསྐུལ་བའི་སྒ་བྱུང་བ་ན་བརྒྱ་བིན་དང༌། ཚངས་པ་དང༌།འཇིག་རེན་སྐྱློང་བ་ལ་སློགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

པའི་ལྷའི་འཁློར་དཔག་ཏུ་མེད་པར་འདུས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀིས་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་བར་

མགིན་གཅིག་ཏུ་གསློལ་བ་བཏབ་པ་དང༌། ཚངས་པས་གསེར་གི་འཁློར་ལློ་རིབས་སྟློང་དང་

ལན་པ་ཕུལ་ལློ། དེ་ནས་སྟློན་པས། དགེ་སློང་དག་བཞི་པློ་འདི་དག་ནི་འཕགས་པའི་བདེན་པ་

བཞི་སྟེ། གང་ཞེ་ན། སྡུག་བསལ་དང༌། ཀུན་འབྱུང་དང༌། འགློག་པ་དང༌། ལམ་མློ་ཞེས་ལན་དང་

པློས་བདེན་པ་བཞིའི་ངློ་བློ་དང༌། ཡང་དགེ་སློང་དག་སྡུག་བསལ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པར་བའློ། 

ཀུན་འབྱུང་སང་བར་བའློ། འགློག་པ་མངློན་དུ་བའློ། ལམ་བསྟན་པར་བའློ། ཞེས་ལན་གཉིས་

པས་བདེན་པ་བཞིའི་བ་བ་དང༌།ཡང་དགེ་སློང་དག་སྡུག་བསལ་ཡློངས་སུ་ཤེས་སློ། ཀུན་

འབྱུང་སངས་སློ། འགློག་པ་མངློན་དུ་བས་སློ། ལམ་བསྟན་ནློ་ཞེས་ལན་གསུམ་བདེན་པ་བཞི་

མཐར་ཕིན་པའི་འབས་བུ་བསྟན་པའི་ཚུལ་གིས་ལན་གསུམ་བཟླས་ཏེ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་སུ་

བསྐློར་བའི་ཆློས་བསྟན་པས་ལྔ་སེ་བཟང་པློས་དག་བཅློམ་པ་ཐློབ། འཇིག་རེན་ན་དཀློན་མཆློག་

གསུམ་གི་ཐློག་མ་བྱུང༌། དེ་ནས་དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ཟིན་པའི་བར་དུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཡུལ་མ་

ལ་ཡ་དང༌། སློས་ངད་ལང་དང༌། རྒྱལ་པློའི་ཁབ་དང༌། བ་རྒློད་ཕུང་པློའི་རི་དང༌། མཉན་ཡློད་

བརྒྱ་བིན་གི་ཚལ་དང༌། ཀློ་ས་ལ། སེར་སྐྱའི་གཞི། ཡངས་པ་ཅན་གི་གློང་ཁེར་ལ་སློགས་པ་

ཡུལ་ངེས་པ་དང༌། ལྷ་དང་ཀླུའི་གནས། རྡློ་རེ་རིན་པློ་ཆེའི་ཁང་པ་ལ་སློགས་པ་མ་ངེས་པའི་

གནས་ཅི་རིགས་པ་རྣམས་སུ་དྲང་དློན་དང༌། ངེས་དློན་ལས་བརམས་ཏེ་ཐློག་མཐར་བར་

གསུམ་དུ་དགེ་བའི་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་རིམ་པ་གསུམ་དུ་བསྐློར། མཉན་ཡློད་དུ་ཚེས་གཅིག་

ནས་བཅློ་ལྔའི་བར་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཆློ་འཕྲུལ་ཆེན་པློ་བསྟན། སུམ་

ཅུ་ར་གསུམ་དུ་ཡུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་མློའི་ཆེད་དུ་དབར་གནས་པར་མཛད་ཅིང་གློང་ཁེར་

གསལ་ལན་ཏུ་ལྷ་ལས་བབས། དཔལ་ལན་འབས་སྤུངས་ཀི་མཆློད་རེན་ལ་སློགས་པར་གདུལ་

བ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་སགས་ཀི་ཐེག་པ་བསྟན་པ་སློགས་བསྡུ་བ་རྣམ་པ་བཞིའི་སློ་

ནས་ཕིན་ལས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་སེལ། མདློར་ན། དགུང་ལློ་ཉེར་དགུ་པ་སྤི་ལློའི་སློན་

༥༩༧པའི་ཤིང་བི་བར་ཁབ་ཏུ་བཞུགས། དགུང་ལློ་ཉེར་དགུར་རབ་ཏུ་བྱུང༌། ལློ་དྲུག་ཏུ་དཀའ་

བ་སྤད། དགུང་ལློ་སློ་ལྔ་པར་སྤི་ལློའི་སློན་གི་༥༩༡པའི་ལྕགས་ར་ལློར་སངས་རྒྱས་ནས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པའི་སྤི་ལློའི་སློན་གི་ ༥༤༥པའི་མེ་འབྲུག་ལློའི་བར་དབར་གནས་པ་

བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་མཛད་ནས་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བ་ན་མེད་པ་བསྐློར་ཏློ། ། ༡༢ མ་ངན་ལས་འདས་

པའི་མཛད་པ། ངེས་པའི་དློན་དུ་སངས་རྒྱས་ལ་འདས་གློངས་ཀི་མཚན་མ་མེད་ཀང༌། དྲང་དློན་

དུ་གདུལ་བ་རག་འཛིན་ཅན་རྣམས་ཆློས་ལ་བསྐུལ་བ་དང་༌། ཚུལ་དེས་སེམས་ཅན་མང་པློ་

ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བའི་ཕིར་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་སྟློན་པར་མཛད་པར་བཞེད། དེ་ཡང་གློང་

ཁེར་རྩྭ་ཅན་དུ་གད་ཀི་ཡུལ་དུ་ཉེ་བ་ཤིང་སཱ་ལ་ཟུང་གི་ཚལ་དུ་བློན་ཏེ་མ་ངན་ལས་འདའ་བའི་

དགློངས་པ་ཉེ་བར་བཞག་ནས། དགེ་སློང་དག་ཐེ་ཚོམ་ཡློད་པ་དག་དྲིས་ཤིག དེ་བཞིན་གཤེགས་

མ་ངན་ལས་འདའློ། ཞེས་དང༌། ཡང་སད་མའི་དུས་ཆློས་དང་ཆློས་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་དབེ་བ་ན། 

མདློ་སེ་དང་མཐུན། འདུལ་བ་ལ་སྣང༌། ཆློས་ཉིད་དང་མི་འགལ་ན་སྟློན་པའི་བསྟན་པ་ཡིན་པར་

ངློས་ཟུངས་ཤིག ཅེས་སློགས་གདམས་ནས་མགར་བའི་བུ་ཙུནྡ་ལས་བཤློས་ཀི་ཐ་མ་གསློལ་ཏེ། 

གནས་དེ་ཉིད་དུ་སྟན་བདུན་གི་ཁི་ལ་གློ་གཡས་པ་ས་ལ་ཕབ་ནས་སེང་གེའི་ཉལ་སྟབས་ཀིས་

གཟིམས་ཏེ་སྤི་ལློའི་སློན་གི་༥༤༥པའི་མེ་འབྲུག་ལློར་མ་ངན་ལས་འདས་སློ།། དེ་ལར་སྟློན་པ་

མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་དག་བཅློམ་པ་མང་པློ་ཞིག་ཀང་མ་ངན་ལས་འདས་སློ། ཀུན་དགའ་

བློ་དང་རྩྭ་ཅན་གི་གད་རྣམས་ཀིས་ཞག་བདུན་གི་བར་དུ་སྐུ་གདུང་མཆློད་ཅིང༌། ཞག་བདུན་པ་

ལ་གཞློན་ནུ་རྣམས་ཀིས་ཁློགས་བཏེགས་ཏེ། གད་ཀི་དབུ་རྒྱན་བཏགས་པའི་མཆློད་རེན་གི་

དྲུང་དུ་དྲངས་ནས། སྐུ་གདུང་ཤིང་བལ་དང༌། རས་ཟུང་ལྔ་བརྒྱས་གཡློགས་ཏེ་ལྕགས་ཀི་སྒློམ་

བུར་བཅུགས། འབྲུ་མར་གིས་བཀང་བར་ཁ་བཀབ་སྟེ་དྲི་ཞིམ་པློའི་ཤིང་སྤུངས་པ་དང་མེ་རང་

འབར་དུ་བྱུང་སྟེ་ཞུགས་བཞེས་སློ།། དེ་ནས་སྒློམ་བུ་ཁ་ཕེ་ནས་བལས་པས། གདུང་ཡུངས་འབྲུ་

ལ་བུའི་རིང་བསེལ་གི་ཕུང་པློར་གྱུར་པ་དང༌། ཚེམས་མཆེ་བ་བཞི་པློ་དང༌། རས་ཕི་ནང་གཉིས་

པློ་མ་ཚིག་པར་གནས་པ་རྣམས་གད་རྣམས་ཀིས་གློང་ཁེར་གི་དབུས་སུ་སྤན་དྲངས། དུས་

དེར་ཕློགས་ཀི་རྒྱལ་པློ་རྣམས་ཀང་སྐུ་གདུང་རིང་བསེལ་གི་སྐལ་བ་ལེན་པའི་ཕིར་དཔུང་ཡན་

ལག་བཞིས་གློ་བགློས་ཏེ་རྩྭ་ཅན་དུ་ཕིན་པར། སྐུ་གདུང་རིང་བསེལ་གི་ཕུང་པློར་གྱུར་པ་དེ་

དག་མ་ག་དྷཱའི་རྒྱལ་པློ་མ་སྐྱེས་དག་དང༌། ཡངས་པ་ཅན་གི་ལི་ཙྪ་བཱི་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀིས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཆ་བརྒྱད་དུ་བགློས་ཏེ་སློ་སློའི་ཡུལ་དུ་མཆློད་རེན་བརིགས་ཤིང་དུས་སྟློན་ཆེན་པློར་བཙུགས་

ནས་མཆློད་པ་རྒྱ་ཆེན་པློར་བས་པ་དེ་ལ་མཆློད་རེན་ཆ་བརྒྱད་དུ་གགས་པ་དེ་བྱུང༌། རྒྱལ་པློ་

མ་སྐྱེས་དགའི་གདུང་སྐལ་རྣམས་ཕིས་ཆློས་རྒྱལ་མ་ངན་མེད་ཀིས་བངས་ཏེ་ཛམྦུའི་གིང་དུ་

མཆློད་རེན་བེ་བ་ནུབ་གཅིག་ལ་བཞེངས་པ་དང༌། མ་འློངས་པ་ན་དེ་དག་ནློར་བུ་ཏློག་གི་བློ་

གློས་སུ་གྱུར་ནས་དློན་མཛད་པ་སློགས་མདློར་ན་སྐུ་གདུང་ཡང་འཇིག་རེན་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་

འཕེལ་བས་སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་མཐའ་ཡས་སློ།། 

ཤཱཀའི་ལློ། ཤཱཀའི་རིགས་བྱུང་ཚུན་གི་འདས་ལློ། 

ཤཱཀའི་སས་པློ། ཤཱཀ་ཟས་གཙང་མའི་སས་སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ། 

ཤི་ཁཎ། ① [ལེགས] དཔལ་གི་དུམ་བུ། ② ཙན་དན་དཀར་པློ། 

ཤི་ཐུ་བློ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ། རེ་འདི་ནི་ཁུ་རེ་ནློར་ཡུལ་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་སྦྲུལ་

སྤི་ལློ་༡༦༨༩ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཞློན་དུས་དབུས་ལྷ་ལན་དུ་གནས་སྐློར་ལ་ཕེབས་ཏེ་གྲྭ་

སར་ཞུགས་ནས་མདློ་སགས་གཞུང་ལུགས་ཡློངས་ལ་གསན་སྦློང་མཛད། བ་མ་ངག་དབང་བློ་

བཟང་བཀྲ་ཤིས་དྲུང་ནས་དགེ་ཚུལ་སློང་གི་སློམ་པ་བཞེས། རེ་འཇམ་དབངས་བློ་གློས་དང་། 

ངག་དབང་ཆློས་སྐྱློང་སློགས་བ་མ་རྣམས་བསྟེན་ནས་རིག་པའི་གནས་ཀུན་ལ་སྦངས་པ་མཐར་

ཕིན་མཛད་དེ་མཁས་པར་གྱུར། དབང་ལུང་ཁིད་སློགས་མང་དུ་གསན། དགུང་གངས་བརྒྱད་

ཅུ་ག་བཞི་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༧༧༢ ལློར་དགློངས་པ་

གཞན་དློན་དུ་གཤེགས། 

ཤི་དྷ་ནྱ་ཀ་ཏ་ཀར། འདི་རྒྱ་གར་སྐད་དེ་བློད་སྐད་དུ་དཔལ་ལན་འབས་སྤུངས་ཟེར། འདིའི་འབས་

སྤུངས་ཞེས་པ་ནི་རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་རྒྱ་མཚོའི་ནང་གི་གིང་ཕན་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། དེར་འབས་

ལས་བཞེངས་པའི་མཆློད་རེན་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པས་ན་ལུང་པའི་མིང་ལ་དཔལ་ལན་འབས་

སྤུངས་ཟེར་ཞེས་གགས། 

ཤི་ཀཱ་ལ་ཙ་ཀྲ། དུས་འཁློར། 

ཤི་ནཱ་ལེནྡྲ། ནཱ་ལེནྡྲ་ལ་ལློས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤི་སེདྷ། དཔལ་ལན་སེང་གེ་སྟེ་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཞིག་ཡིན་པ་དེས་བློད་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེའུ་

བཙན་དུས་བློད་ལ་རློགས་པ་ཆེན་པློའི་སྙིང་ཐིག་ཐློག་མར་སེལ། 

ཤློཀ ཤློ་ལློ་ཀའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག

གཤག བ་ཚིག བཀས་པའི་དློན་ཏེ་སྟ་རེས་ཤིང་གཤགས་ནས་གཤག་ལེབ་མང་པློ་བཟློས་འདུག་

ལ་བུ། དངློས་རས་ཧྲིལ་པློ་སིལ་བུར་བེད་པའི་དློན་ཏེ། རས་གཤག་།

གཤག་འགེས། ཤིང་གདུང་མ་གཤག་པའི་དུམ་པའི་མིང་། ཕློགས་སྐྱློང་བཅུའི་མགློན་པློ་རྣམས་ཀི་

ཕག་མཚན་དུ། ཙན་དན་གི་གྲུ་ཚལ་ནི་ཤིང་གི་གློ་ཕག་སྟེ། ཁམས་སྐད་གཤག་འགེས་ཞེས་པ་

དེ་ཡིན་པར་བ་མས་བཞེད། འབེ་ལློ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁབ་ཀིས་མཛད་པའི་མགློན་པློ་བེར་ནག་

ཅན་གི་བསྙེན་ཡིག་ལས་གསལ།

གཤག་བཅློས། སྨན་དཔྱད་ཀི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནད་པའི་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་གཤགས་ནས་ནད་འབིན་

པའི་དཔྱད་བཅློས་ཀི་མིང་། 

གཤག་པ། གཤློག་པའི་མ་འློངས་པ། 

གཤག་གཟློང་། རྡློ་ཆེན་གཤག་བེད་ཀི་ལྕགས་གཟློང་སྟེ་རྡློ་གཤག་མཁན་གི་ལག་ཆ་ཞིག

གཤག་ལེབ། ཤིང་གདུང་མ་ཁ་བཀས་ནས་དུམ་བུར་བཟློས་པའི་མིང་སྟེ། དཔེར་ན། གཤག་ལེབ་

མང་པློ་བཀས་ནས་རྩྭ་ར་ལ་རིབ་མ་བསྐློར་དགློས་ལ་བུ། 

གཤགས། ཤགས་པ་དང་འདྲ། 

གཤགས་བཀེ། གཏམ་གི་འཐབ་རློད་བས་པ་སྟེ། དེང་སང་ཁ་འཐབ་ཟེར་བ་དང་དློན་མཚུངས། 

གཤགས་འགེད། གཤགས་བཀེ་དང་དློན་གཅིག 

གཤགས་རྒྱལ་བ། གཏམ་གི་རློད་པ་ལས་རྒྱལ་བའམ་ཁ་རྒྱལ་བ། 

གཤགས་ངན། ཁ་གཤགས་ངན་པ། 

གཤགས་པའི་རྨ། གློ་བུར་གི་མཚོན་སློགས་ཕློག་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྨ་རིགས་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཤ་

གེན་ཐུར་དུ་གཤགས་པའི་རྨ། 

གཤགས་འཕེལ་དགློན། རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པློའི་སྐབས་སུ་བློད་སློག་དམག་དཔུང་གིས་མངའ་རིས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

དབང་དུ་བེད་སྐབས་སློག་པློ་དགའ་ལན་ཚེ་དབང་གིས་དམག་བརྒྱབ་ཏེ་མི་མང་པློ་བསད་པའི་

སིག་བཤགས་ཀི་ཆེད་དུ་དགློན་པ་འདི་བཞེངས་པས་བཤགས་འཕེལ་དགློན་ཞེས་པའི་མིང་དེ་

བྱུང་བར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་པུ་

རངས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཤགས་མ། གཞུང་གཤགས་མང་པློ་བཏང་བའི་མེ་ཤིང་གི་མིང་། 

གཤགས་རལ། ཁ་ཤགས་བཀེ་བ། 

གཤགས་ལས། ཁློག་པ་སློགས་གཤགས་ཏེ་སྨན་བཅློས་བེད་ཐབས། 

གཤང་། བློན་པློའི་རློལ་མློ་ཞིག 

གཤང་ངེ་གཤློང་ངེ། ས་མཐློ་དམའ་སང་གཤློང་ཡློད་པ། ས་ཆ་གཤང་ངེ་གཤློང་ངེ་། 

གཤང་ནག་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཤང་གཤློང་། གཤང་ངེ་གཤློང་ངེའི་བསྡུས་ཚིག 

གཤན་པ། ཤན་པ་དང་འདྲ། 

གཤམ། འློག་མ་དང་རེས་མ་དང་སྨད་མ། སབ་གཤམ། འློག་གཤམ། དློན་ཚན་གཤམ་གསལ་ལར། 

རི་མློའི་གློང་གཤམ། 

གཤམ་འགུལ་དགློན་པ། ཞུང་འགུལ་དགློན་ཡང་འབི་སློལ་ཡློད། རབ་བྱུང་ལྔ་པ་ཙམ་དུ་ཀརྨ་པ་རང་

བྱུང་རྡློ་རེའི་དངློས་སློབ་རྒྱལ་བསྟན་བ་བལ་བས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་

ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཤམ་ཐབས། ཤམ་ཐབས་དང་འདྲ། 

གཤམ་བུ། སྐར་ཁུང་གི་སྟེང་ཁམས་ཀི་རས་གཤམ་བུ། 

གཤམ་མ། འློག་མ། གཤམ་མར་འཁློད་པ། 

གཤམ་འཛར། འློག་ཏུ་འཕང་བའམ། སབ་ཏུ་འཕང་བ། སྟློང་སྐུད་ཀི་གཤམ་འཛར། 

གཤམ་འློག འློག་རིམ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཤམ་རིམ། འློག་རིམ། 

གཤམ་གསལ། ཡིག་དློན་འློག་ཏུ་གསལ་བ་རྣམས། 

གཤའ། གློས་སློགས་སྦར་མ་ཚེམ་བུའི་སྐབས་ཕི་ནང་མི་འགྱུར་བའི་ཆེད་དུ་ཨབ་ཐག་རིང་པློར་

རྒྱབ་ནས་རགས་པ་ཚེམ་པའི་དློན།

གཤའ་རྒྱབ་པ། ཚེམ་བུ་བས་གློས་ཀི་ནང་ཤ་སློགས་ལ་སྟེང་གནློན་གི་ཚུགས་སམ་གཤར་ཐློར་རེ་

བ་རྒྱབ་པ། ལྭ་བ་སློགས་ཚེམ་སྐབས་ཐློག་མར་སྐུད་ཚིགས་རིང་བློ་བས་ནས་རགས་ཙམ་

བཙེམས་ནས་མི་འཆློལ་བར་བེད་ཐབས་ཀི་མིང་། 

གཤའ་དཀར། འདི་རྒྱ་དཀར་ནག་ནས་ཚོང་དུ་འློང་བ་དང་། རང་ལློངས་ཀི་ཡུལ་འགའ་ཞིག་ནས་

ཀང་ཐློན་པའི་དབིབས་དང་ཆེ་ཆུང་ལ་ངེས་པ་མེད་ཀང་ཕལ་ཆེར་ཞིབ་ཧྲུག་ཁ་དློག་ཁམ་པ་དང་

ནག་པློ། འགའ་ཞིག་དམར་པློ་དང་། སྐྱ་བློ་དཀར་པློ་བཅས་ལ་བཅག་ཁ་འློད་དང་ལན་པ། གྲུབ་

ཆ་གཙོ་བློ་ SnO2 Sn～78.6％ དང་ད་དུང་Fe，Mn དེ་བཞིན་Nb.Ta.Wབཅས་

ཀང་འདྲེས་ཡློད་པ་དང་། ས་ཚད་ཏུའུ་6～7དང་། བསྡུར་ལིད་ཁེ་6.8～7.1ཡློད་པ། མིང་

གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀླུ་དཀར། ནུས་ལན། བ་ཅན་དཀར། གཤའ། གཤའ་ཚེ། གཤའ་ཚེ་དཀར་

པློ་བཅས་སློ།། རློ་ནུས། རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རྨ་གསློ།། ཤའུ་སྐྱེད། རྨ་ངན་

རུལ་བ་གཅློད། དངུལ་ཆུ་འཆིང་བར་བེད་པའློ།། 

གཤའ་མ། རྣམ་དག་གམ་ཡང་དག་དང་། རྣལ་མ་དང་། ལེགས་པློ་དང་ཟློལ་མེད་པ། ལས་ཁུར་འློལ་

མེད་གཤའ་མ་ལེན་གི་ཡློད། སློབ་སྦློང་གཤའ་མ་བས་པ། ཡང་ཡང་དཔྱད་ན་ཡིན་ལུགས་

གཤའ་མ་རློགས་ཡློང་། 

གཤའ་ཚེ། གཤའ་དཀར། 

གཤའ་ཚེ་དཀར་པློ། གཤའ་ཚེ་དང་དློན་གཅིག

གཤའ་རིང་། ལག་ངར་གི་འློག་ཏུ་ཡློད་པའི་བད་ཀན་གཤའ་རིང་དང་། མཁིས་པ་གཤའ་རིང་། ཆུ་

སེར་གཤའ་རིང་ཞེས་པའི་གཏར་དམིགས་གསུམ་གི་མིང་། 

གཤར། གཞུས་པའི་དློན་ཏེ། ལྕག་ཚན་དང་དབྱུག་པ་སློགས་གཤར་བ། དཔེར་ན་ལྕག་ཚན་གཤར། 



  1875  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

འགམ་ལྕག་གཤར་ལ་སློགས། 

གཤར་སྦང་། སྐྱློར་སྦང་སྟེ་དཔེ་ཆའི་ཚིག་དློན་མི་བརེད་པའི་ཆེད་དུ་ཡང་ཡང་འདློན་པ། 

གཤར་མ། དབུ་མེད་འཁྱུག་ཡིག 

གཤར་ཡིག དབུ་མེད་ཀི་ཡི་གེ། 

གཤར་ཡློང་འདུག ཡུལ་སྐད་ཐློན་ཡློད་བ། སེབས་ཡློང་བའི་དློན། 

གཤལ། བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། ཆུའི་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་དྲི་མ་སློགས་

དག་པར་བེད་པའི་དློན་ཏེ། ཟས་ཟློས་རེས་ཁ་གཤལ་དགློས། དྲི་མ་ཆུ་ལ་གཤལ་གིན་འདུག 

གཤལ་གློས་པ། སྐྱློན་གློས་པའམ་ངན་གཡའ་ཕློག་པ། 

གཤས། གཤའ་མ་དང་དློན་འདྲ། 

གཤས་མ། གཤའ་མ་དང་དློན་འདྲ།

གཤིན། ① གཤིན་པ་ལ་ལློས། ② གཤིན་པློ་ལ་ལློས། 

གཤིན་དཀློར། ཤི་པློའི་དློན་དུ་དགེ་འདུན་པ་ལ་ཕུལ་བའི་ནློར་རས། 

གཤིན་གི་ནགས། དུར་ཁློད། 

གཤིན་དགེ། གཤིན་པློར་དམིགས་པའི་དགེ་ར། 

གཤིན་ཆ། ཤི་ཟིན་པའི་མིས་སྐབས་དེར་བདེ་སྡུག་གི་ས་ཚུལ་གང་ཡློད་དང་། རློགས་སྐྱློར་གང་

དགློས་རང་གི་ཁིམ་མི་ལ་རེ་བ་ཞུས་པའི་དློན་རྣམས་འདས་ལློག་བརྒྱུད་ནས་འཕིན་བསྐུར་བའི་

ཆ་ངག་ལ་ཟེར།

གཤིན་ཆ་བསྐུར། འདས་ལློག་བརྒྱུད་ནས་ཤི་གསློན་བར་འབེལ་བའི་ལབ་གེང་བེད་པའི་དློན

གཤིན་ཆློག གཤིན་པློར་རེས་འཛིན་བེད་པའི་ཆློ་ག་ཞིག་དཔེར་ན། ཀུན་རིག་དང་། མི་འཁྲུགས་

སློགས་ལ་བུ། 

གཤིན་རེ། ① གཤིན་པློ་ཀུན་གི་རེ་བློ། ཕློར་པ་གཏིང་རིང་ལ་མདློག་སྐྱ་བ་གཤིན་རེའི་གདློང་འདྲ་

བ་ཞིག་གཡར་བྱུང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ལྔ་པའི་བདག་དང་། ཉི་མའི་བུ། ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ། 

འཆི་བདག་མཐར་བེད། དུས་འཛིན། ཕ་གཤིན་བདག བེ་ཅློན་འཆང་། དབྱུག་འཛིན། མ་ཧེའི་
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རྒྱལ་མཚན་ཅན། མཚུངས་འཇུག མཚུན་གི་ལྷ། མཚུན་ལ་རློལ། འཚེ་བའི་དབང་ཕྱུག ཡ་མུ་

ནའི་སྤུན། གསློད་བེད། ལྷློ་ཡི་ཕློགས་སྐྱློང་བཅས་སློ།། ② [མངློན] གཤིན་རེ་ལ་ཕློ་མློ་གཉིས་

ཡློད་པས་གངས་གཉིས་མཚོན། 

གཤིན་ར་ེདག་ནག འད་ིལ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་ཡློད་པ་ཕལ་ཆ་ེབ་རྡློ་ར་ེའཇིགས་བེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མ་དང་འདྲ། 

གཤིན་རེ་ཆློས་རྒྱལ། ① འཆི་བདག་གཤིན་རེ། ② དམ་ཅན་ཆློས་རྒྱལ། 

གཤིན་རེ་མཐར་བེད། གསང་སགས་ཀི་བ་མེད་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་ཁློ་བློ་གཤིན་རེ་མཐར་བེད་

ཡུམ་མེད་པ་ཅན། 

གཤིན་རེ་ཕློ་བརྒྱད་མློ་བརྒྱད། དམ་ཅན་ཆློས་རྒྱལ་གི་འཁློར་གཤིན་རེ་ཕློ་བརྒྱད་མློ་བརྒྱད་ལས། 

གཤིན་རེ་ཕློ་བརྒྱད་ནི། ༡ ཆློས་རྒྱལ་ནག་པློ། ༢ ཡ་བ་ཏི་དཀར་པློ། ༣ ཕ་སངས་སེར་ནག ༤ 

རྨིག་པ་དམར་ནག ༥ རལ་བ་ཚར་དགུ་སློ་ནག ༦ ཏེལ་པ་དཀར་ནག ༧ གང་མགློ་སློ་ནག 

༨རྨིག་པ་དམར་ནག་བཅས་དང། གཤིན་རེ་མློ་བརྒྱད་ནི། ༡ ཕློ་ཉ་མློ། ༢ མཆེ་བ་མ། ༣ བེ་

ཅློན་མ། ༤ དུས་མཚན་མ། ༥ དུས་ཀི་ཞགས་པ་མློ། ༦ ལུ་གུ་རྒྱུད་མ། ༧ འབེབས་མ། 

༨ལྕགས་ཀྱུམ་སྟེ་ཐམས་ཅད་ནག་པློའ ློ།། 

གཤིན་རེ་མློ། [མངློན] སྐར་མ་བ་ཉེ། 

གཤིན་རེ་གཤེད། འཇིགས་བེད། བ་མེད་ཕ་རྒྱུད་ཀི་ཡི་དམ་ཞིག 

གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་རྒྱུད་ནག་པློ་སྐློར་གསུམ། དག་ནག་གི་རྒྱུད། གདློང་དྲུག་གི་རྒྱུད། རྡློ་རེ་

འཇིགས་བེད་ཀི་རྒྱུད་བཅས་གསུམ། 

གཤིན་རེ་གཤེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ། རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ། ཡུམ་བཞི། སློ་སྲུང་བཞི། 

གཤིན་རེའི་སྐྱེས་བུ། དམལ་བའི་ལས་མཁན། 

གཤིན་རེའི་ཁམ། འཆི་བདག་གིས་འཆི་བརྡ་གཏློང་བའི་རགས་སམ་མཚན་མ། ཁློད་གཤིན་རེའི་

ཁམ་ལ་མ་བཏབ་ན། ང་དཔའ་མིང་བཏགས་པ་སྟློང་གཏམ་གིས། 

གཤིན་རེའི་ནགས། [མངློན] དུར་ཁློད་རློ་གནས། 

གཤིན་རེའི་ཕློགས། [མངློན] ལྷློ་ཕློགས། 
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གཤིན་རེའི་བ་དན། [མངློན] གཟའ་སེན་པ། 

གཤིན་རེའི་བུ། [མངློན] གློག་མ། 

གཤིན་རེའི་ཞགས་པས་དྲངས་པ། འཆི་བའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཏེ་འཆི་བདག་གཤིན་རེས་ཞགས་

པ་བཏབ་ནས་འཇིག་རེན་ཕི་མའི་ལམ་དུ་ཁིད་པའི་དློན། 

གཤིན་རེའི་བཞློན་པ། [མངློན] མ་ཧེ། 

གཤིན་རེའི་སིང་མློ། [མངློན] ཆུ་བློ་པཀྵུ། 

གཤིན་སྟློང་། གནའ་དུས་བློད་ཀི་ཁིམས་སློལ་ལར་བསད་པའི་མི་སློག་གི་ཁིམས་འཇལ་ཞིག

གཤིན་འདྲེ། མི་ཤི་ནས་གསློན་པློར་སློད་མཁན་ལ་གནློད་པ་སྐྱེལ་བའི་འདྲེ་ལ་ཟེར། 

གཤིན་གནས། དུར་ཁློད། 

གཤིན་པ། ① བཅུད་དང་ལན་པ། གཤན་ཆག་གཤིན་པ། ② འཇམ་པློ་དང་དུལ་བའི་དློན་དུ་གློ་བའི་

གཤིན་པློ་དང་འདྲ། 

གཤིན་པློ། ① འདས་པློ། གཤིན་པློའི་གློན་གློས། གཤིན་པློའི་བང་ཡིག བ་མ་རང་མགློ་མ་ཐློན་པར། 

གཤིན་པློའི་ཡར་འདྲེན་ཕར་བཞག་རེད། ② འཇམ་པློ་དང་དུལ་བ། ཁ་དྲི་གཤིན་པློ། ཞིང་ས་

གཤིན་པློ། ༢ མཐུན་པློ། སེམས་རྒྱུད་གཤིན་པློ། ཐུགས་ནང་གཤིན་པློ། ནང་ཁ་གཤིན་པློ། 

གཤིན་པློ་དུར་སྐྱེལ། མི་གཤིན་པློའི་སྐུ་ཕུང་དུར་སའམ་དུར་ཁློད་སློགས་སུ་སྐྱེལ་བ། 

གཤིན་པློའི་ནང་མི། མི་ཤི་བྱུང་བའི་ནང་མི། 

གཤིན་པློའི་རློ་དློམ་འཁུར་བ། མི་གཤིན་པློའི་རྒྱུ་ནློར་དང་ཟས་གློས་ལ་ལློངས་སྤློད་པ། 

གཤིན་སྦང་། གཤིན་པློ་རྣམས་ཀི་རྣམ་ཤེས་གནས་སློར་བེད་པའི་ཆློ་ག 

གཤིན་རིས། གཤིན་པློའི་དློན་དུ་རྒྱབ་པའི་རིས། 

གཤིན་རས། གཤིན་པློའི་ནློར་རས། 

གཤིན་ཟན། གཤིན་ཟས་དང་འདྲ། 

གཤིན་ཟས། ① ཤི་མཁན་གི་རྒྱུ་དངློས་ཐློག་ནས་བཟློས་པའི་ཟས། ② ཤི་མཁན་གི་དློན་དུ་

དམིགས་ནས་གཏློང་བའི་དངློས་རས། 
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གཤིན་ཡུལ། གཤིན་པློའི་ཡུལ་ཏེ་ཤི་ནས་སྐྱེ་བ་མ་བངས་བར་དློའི་ལམ་དུ་གནས་པ། 

གཤིན་ས། ① ཞིང་ས་འབློལ་པློ་དུལ་མ། ② མཐུན་པློ་བེད་ས། ཞིང་ས་གཤིན་ན་ཅི་ཡང་སྐྱེ། 

གཤིབ། གཤིན་རྒྱུ་དང་གཤིབ་བཞིན་པ་སྟེ། ཕན་ཚུན་ཉེ་པློར་གནས་པ། དཔེར་ན། དཔུང་པ་མཉམ་

གཤིབ། གལ་གཤིབ། འདྲིས་གཤིབ། གཤིབ་གཤིབ་ཅེས་ལ་བུ། 

གཤིབ། ① དངློས་པློ་གང་ཞིག་མཉམ་དུ་སྒིག་པའི་དློན་ཏེ། ཤིང་གདུང་མ་མང་པློ་མཉམ་དུ་གཤིབ་

ནས་སློང་དགློས། རང་པ་གཉིས་གཤིབ་ནས་ལངས་དགློས། ② ཡུན་ཏུ་འདྲིས་པའི་དློན་ཏེ། 

ཡུན་རིང་གཤིབ་པའི་མི་བརེ་སེམས་ཆེན་པློར་ཡློད་ལ་བུ། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་parallel ཟེར། 

གཤིབ་པ། གཤིབས་པ། གཤིབ་པ། གཤིབས། ① དམ་པློར་སྒིག་པ་དང་རུབ་པ། གལ་ལེགས་པར་

གཤིབས་པ། དཔུང་གཤིབས། རང་བཞིན་བཟང་པློ་ཡིན་ན་གཤིབས་བདེ་པློ་ཡློང་། 

 ② འགློགས་པ་དང་སེབ་པའམ་སློང་བ། མཉམ་དུ་གཤིབས་ནས་ཕིན་པ། 

གཤིབས། གཤིབ་པའི་སྐུལ་ཚིག 

གཤིབས་པ། གཤིབ་པའི་འདས་པ། 

གཤིབས་གཤིབས། རུག་རུག་གམ་ཉེ་བར་བཅར་ནས་བསྒིགས་པ། 

གཤིས། ཐང་གི་དློན། དཔེ་ཆ་གཤིས་ལ་མ་བཞག བ་མས་ཆློས་གསུང་དུས་གཤིས་ལ་བསད་ནས་

གུས་པས་ཉློན་དགློས། གཡག་རྣམས་རི་འགློ་ནས་མར་གཤིས་ལ་བབ་འགློ་ཞིང་འདུག་ལ་བུ། 

གཤིས་ཀ རང་བཞིན་ནམ་རྒྱུ་དག གློམས་གཤིས། མི་གཤིས། གནམ་གཤིས། ས་གཤིས། 

གཤིས་ཀ་བཟང་ངན། གཤིས་རྩུབ་ཁ་ཚ། 

གཤིས་ཀའ་ིཁད་ཆློས། ནམ་རྒྱུན་གཞན་དང་མ་ིམཚུངས་པའ་ིརང་བཞིན་ནམ་སློ་སློའ་ིཁད་ཆློས་ལ་ཟེར། 

གཤིས་རྒྱུད། རང་བཞིན་ནམ་རྒྱུ་དག གཤིས་རྒྱུད་གློང་པློ། གཤིས་རྒྱུད་རིང་པློ། གཤིས་རྒྱུད་

བཙན་པློ། རང་གི་གཤིས་རྒྱུད་བཟང་པློ། 

གཤིས་ངན། གཤིས་རྒྱུད་ངན་པློའི་མི། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

གཤིས་ངན་འགུམ་པ་བཅློ་ལྔ། ལློགས་ཏེ་འགུམ་པ། མཚོན་དང་ལྕགས་དབྱུག་གི་འློག་ཏུ་གུམ་པ། དག་

དང་དུག་མཚོན་གིས་འགུམ་པ། དམག་གི་གཡུལ་དུ་འགུམ་པ། སྟག་སྤང་སློགས་གཅན་གཟན་

གིས་འགུམ་པ། སྦྲུལ་གདུག་པློས་འགུམ་པ། ཆབ་ཀིས་འཚལ་ཏེ་འགུམ་པ། ཞགས་ཀིས་འགུམ་

པ། དུག་གིས་འགུམ་པ། མཁའ་འགློ་དང་མཁའ་འགློ་མས་འགུམ་པ། སེམས་སྟློར་ཞིང་མློས་པས་

འགུམ་པ། རིའམ་བག་གམ་ཤིང་ངམ་གད་གཡང་ལ་ལྷུང་ནས་འགུམ་པ། བད་སྟེམས་ཀི་འགུམ་

པ། ལྷ་སིན་སེ་བརྒྱད་སློགས་འདྲེ་གདློན་གིས་འགུམ་པ། རིམས་ནད་ཀིས་འགུམ་པའློ།། 

གཤིས་ངན་མི་དྲུག འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། རང་པ་ཞ་བློ་དང་། ལག་ཆད། རང་རྡུམ། གྲུམ་པ། 

ལློང་བ། ལྐུགས་པ་དང་དྲུག་གློ

གཤིས་ལུགས། ① གློམས་སློལ། ② ཆློས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་སྟློང་ཉིད། 

གཤུ། ཤུས་ཀི་ད་ལ་བ། 

གཤུང་། བཤུང་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

གཤུང་བ། ① བཤུངས་པ། བཤུང་བ། ཤུངས། སྨློད་ནས་ཀློག་ཏུ་ཁ་གཏློང་བ། གཤུང་བར་དམློད་

པ། གཤིས་ལུགས་གཤུང་བ། ②[རིང] རང་གཞན་གི་སྐྱློན་དངློས་སུ་བརློད་པའི་བརྡ་རིང་། 

གཤུད། བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། ལུས་ཀི་སྐྱི་མློ་བརྡར་ནས་རྨས་པའི་དློན་

ཏེ། རང་པ་ལྷམ་གིས་གཤུད། ལག་པ་རྡློ་ལ་ཐློགས་ནས་གཤུད་ཉེན་ཏེ་ལ་བུ། 

གཤུམ། བཤུམ་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

གཤུར། བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་ད་ལ་བ་དང་སྐུལ་ཚིག དངློས་རས་སབ་མློར་གཞློག་པའི་དློན་ཏེ། 

ཤིང་གཤུར། ལ་ཕུག་གཤུར་དགློས། མར་རྡློག་གཤུར་ཅིག 

གཤེ ཚིག་ངན་གིས་ཁ་བརྡུང་གཏློང་བ། 

གཤེ་བ། སྤློ་བ་དང་སྨད་པའི་ཚིག་རྩུབ་སྨ་བ། གཤེ་གཏམ་གཤེ་ཚིག གཤེ་ཞིང་སིགས་པ། ཤེས་

ཡློན་པ་ཞིག་ཡིན་ཕིར་ཐད་ཀར་ཕན་ཚུན་གཤེ་རེས་བ་མི་རུང། 

གཤེ་གཤེ་གཏློང་བ། ཚིག་རྩུབ་བརློད་པ། 

གཤེག་པ། གཤློག་པའི་ད་ལ་བའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག 



  1880  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཤེགས། སློང་བའམ་ཕིན་པ་དང་། དཔེའི་སློ་ནས་ཚེ་ལས་འདས་པའི་དློན་ལའང་འཇུག 

གཤེགས་སྐྱེམས། ཡུལ་གཞན་དུ་ཕེབས་ཁར་འབུལ་རྒྱུའ་ིབཏུང་བ་ཇ་ཆང་སློགས། ཕེབས་ཆང་ཡང་ཟེར། 

གཤེགས་མགློན། བསུ་སྐྱེལ་སྟློན་མློ་སློགས་བེད་དགློས་པའི་ཚུར་ཡློང་ཕར་འགློའི་མགློན་པློ་གལ་ཆེ། 

གཤེགས་གཏློར། ལྷ་ཕེབས་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན་པའི་གཏློར་མ། 

གཤེགས་སྟངས་བདུན། དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་གས་ཤིག་སྟེ། སེང་གེའི་སྟབས་སུ་

གཤེགས་པ་དང་། གང་པློ་ཆེའི་སྟབས་སུ་གཤེགས་པ་དང་། ངང་པའི་སྟབས་སུ་གཤེགས་པ་

དང་། ཁྱུ་མཆློག་གི་སྟབས་སུ་གཤེགས་པ་དང་། གཡས་སློགས་སུ་ལློག་ཅིང་གཤེགས་པ་དང་། 

མཛེས་པར་གཤེགས་པ་དང་། དྲང་པློར་གཤེགས་པ་བཅས་བདུན་ནློ།། 

གཤེགས་པ། ① ཕེབས་པ། ཡུལ་ལློངས་མང་པློར་གཤེགས་པ། གཤེགས་སུ་གསློལ། རང་གནས་

ག ① གས་པ། ཉེ་ཞློ་མེད་པར་བདེ་བར་གཤེགས། ② འདས་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ། མར་མེ་གཤེགས་སློང་། གནམ་དུ་གཤེགས་པ། སྐུ་གཤེགས་པའི་བེད་སློ། 

གཤེགས་རྫུ་ཐློབ། ཤི་བའི་ཁུལ་བས་ནས་དུར་ཁང་དུ་སློད་ཅིག་ཅེས་པའི་དློན། 

གཤེགས་རློངས། འདས་མཆློད་དེ་ཤི་ཚར་བའི་རེས་སུ་གཤིན་པློའི་ཆེད་དུ་ཡར་དཀློན་མཆློག་ལ་

མཆློད་པ་དང་། བར་དགེ་འདུན་ལ་བསྙེན་བཀུར། མར་ངན་སློང་ལ་སྦིན་གཏློང་སློགས་རྣམ་

དཀར་དགེ་སྒྲུབ་གང་རུང་བས་པའི་དློན། 

གཤེད། མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་སམ་དག་ཟླ། དག་བློ། དག་གཤེད། ལློ་གཤེད། 

གཤེད་དུར། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། 

གཤེད་མ། ① སློག་གཅློད་བེད་མཁན། ② གཤིན་རེའི་ཕློ་ཉ། 

གཤེན། བློན་གི་སྟློན་པ་གཤེན་རབ་ཀི་རུས་མིང་། 

གཤེན་གཅེ་འློད། བློད་རེ་གཉིས་པ་མུ་ཁི་བཙན་པློའི་སྐུ་གཤེན་གཅེའུ་འློད་ཞུ་བ་དེ་དང་མི་གཅིག་

ཡིན། བློན་གི་སིད་པ་སྤི་སྐློང་སྣང་སིད་ཀི་མདློས་ཟབ་མློ། ཞེས་པ་དེའི་རློམ་པ་པློ་ཡིན། 

གཤེན་ཡུལ་འློལ་མློ་ལུང་རིང་། འདི་བློན་གི་ཆློས་ལུགས་གསར་གཏློད་མཛད་པ་སྟློན་པ་གཤེན་

རབ་ཀི་འཁྲུངས་ཡུལ་ཡིན་པར་བློན་གི་ཆློས་འབྱུང་དང་ལློ་རྒྱུས་གཞན་དག་མང་པློར་གསལ། 
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འློལ་མློ་ལུང་རིང་ཞེས་པ་དེ་གང་ན་ཡློད་ཅེ་ན། བློན་གི་མདློ་གཟེར་མིག་ན། གངས་ཏི་སེའི་

ཞློལ། མཚོ་མ་ཕམ་པའི་འགམ། ཞང་ཞུང་འློལ་མློ་ལུང་རིང་ཞེས་མངའ་རིས་སྤུ་རངས་སུ་ཡློད་

པ་གསལ་པློར་བསྟན་ཡློད་པ་རེད། 

གཤེན་རབ། གཤེན་རབ་མི་བློ་ཆེ་དང་མི་གཅིག་ཡིན། 

གཤེན་རབ་མི་བློ་ཆེ། སྟློན་པ་གཤེན་རབ་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ན་གཟིགས། 

གཤེན་རབས། གཤེན་རབ་དང་འདྲ། 

གཤེན་རབས་མི་བློ་ཡེ་གཤེན། བློན་སློལ་ཐློག་མར་གཏློད་མཁན་གི་སྟློན་པ། 

གཤེན་སས། བློན་གི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མིང་། 

གཤེན་ལྷ། བློན་ལྷ། 

གཤེན་ལྷ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་མཛོ་སང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཤེར་སྒློགས། རྨའི་རྣག་དང་ཆུ་སེར་རྣམས་ཕིར་འཛག་པའི་གསང་བུག་བཏློད་པའི་ཤིང་ལས་

བཟློས་པའི་རྨ་ཆས་འབློར་དཀྲིས་ཤིག་གི་མིང་སྟེ། གཞན་དུ་གཤེར་རྒྱློགས་ཞེས་ཀང་འབྱུང་

བས་དློན་གཅིག་པར་མངློན། 

གཤེར་བརྒྱབ་པ། གློད་རློད་པ། 

གཤེར་ལན། [མངློན] ཟླ་བ། 

གཤེར་བདར་པང་ལེབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་lcd panel ཟེར། 

གཤེར་དཔང་། གློད་གཏུགས་ཀི་དཔང་པློའམ་གློད་རློད་ཀི་བདེན་རྫུན་ཤན་འབེད་པ། 

གཤེར་བ། བཞའ་རླན། རླན་གཤེར། གློས་གཤེར་བ། ས་གཤེར། ཤིང་འབས་གཤེར་བ། 

གཤེར་ཚག མིག་ནད་གཤེར་ཚག་སྟེ། མིག་ནས་མཆི་མ་འཛག་ཅིང་གཟུགས་ལ་ལ་མི་བཟློད་པར་

ན་བའི་མིག་ནད་ཅིག་གི་མིང་། 

གཤེར་འཛིན། ① [མངློན] ཆུ། ② སྤིན། 



  1882  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཤེར་ས། རླན་གཤེར་རམ་བཞའ་ཚན་ཡློད་པའི་ས། 

གཤེར་ལས་རྒྱལ་བ། གློད་ལས་རྒྱལ་བ། 

གཤེས། གཤེ་ཡི་འདས་པ་དང་སྐུལ་ཚིག 

གཤློ ① གཏན་དུ་འཁེལ་བའི་ལམ་སློལ། གཤློ་དློད་པ། གཤློ་ལམ་ཆགས་པ། གཤློ་ངན་ཚུགས་པ། 

② བློ་ཡི་འབི་སློལ་གཞན། གཤློས་ཀི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། 

གཤློ་བ། བཤློས་པ། བཤློ་བ། ཤློས། འབློ་བ་དང་འདློར་བ། ཇ་གང་མློ་ཕིར་བཤློས་པ། གད་སྙིགས་

བཤློས་པ། ཆུ་བཤློ་བ། བཤློས་པའི་ཆུ་དེ་ལེན་ཐབས་མེད། 

གཤློག ① དཔུང་ངམ་སྟློབས། ② གློང་ཚོ་ཆེན་པློ། 

གཤློག་ཀ ① ཚོ་ཤློག་གམ་སེ་ཤློག ② མི་ཁག་ཅིག་གི་མིང་སྟེ། མི་གཤློག་ཀ་གཅིག་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

གཤློག་དཀར། [མངློན] ངང་པ། 

གཤློག་བཀྲ། [མངློན] བ་སེག་པ། 

གཤློག་འགློ། [མངློན] བ་སྤིའི་མིང་། 

གཤློག་སྒ། གཤློག་ཟུང་འཐབ་པའམ་རྡེབ་པའི་སྒ། ངང་པའི་ཁྱུ་ཚོགས་གཤློག་སྒ་དིར་དིར་སྒློག་

བཞིན་འཕུར་བ། 

གཤློག་སྒློ། བའི་གཤློག་པའི་སྒློའམ་སྒློ་གཤློག གཤློག་སྒློག་དར་གི་སྐུད་པས་བསམས་གྱུར་ན། 

རྒློད་པློ་ཡིན་ཡང་ནམ་འཕངས་གཅློད་ཐབས་མེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འགེབས་བེད་དང་། 

སྒློ་འདབ་མ། འདབ་གཤློག ལུས་འདེགས། གཤློག་པ་བཅས་སློ།། 

གཤློག་ཆགས། བ་རིགས། 

གཤློག་ལང་། [མངློན] ནེ་ཙོ། 

གཤློག་སྟབས། བ་ཡི་གཤློག་པ་བརྐྱང་བསྐུམ་བེད་ཚུལ། 

གཤློག་ལན། [མངློན] བ། 

གཤློག་པ། ① བཤགས་པ། གཤག་པ། གཤློགས། དུམ་བུར་གཏློང་བའམ་གསེ་བ། རྡློ་དུམ་བུར་

བཤགས་པ། གིས་བཤགས་པའི་རྨ། གཤག་ལས། གངས་བཤགས་པ། ཤིང་བཤགས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

ཤིང་འཛེར་པ་ཅན་གཤག་དཀའ། ཧློར་དམག་གི་ནང་གློག་འཁྱུག་པ་ལར་བཤགས་ནས་བྱུང་། 

② བའམ་ཉ་ཡི་འདབ་མ། གཤློག་པ་རྡེབ་པ། གཤློག་པ་གཡུག་པ། གཤློག་པ་གཡློབ་པ། 

གཤློག་པ་ལྷེབ་ལྷེབ། བ་གཤློག་ལྷེབ་ལྷེབ་བས་ཏེ་འཕུར། བ་ནམ་མཁར་འཕུར་བ་ལ་གཤློག་

པ་གཉིས་དགློས། 

གཤློག་པ་ཅན། ①[མངློན] ར། ② བ། 

གཤློག་རལ། བའི་གཤློག་པའི་འཕུར་རལ། རྒློད་ཕྲུག་ལ་གཤློག་རལ་རྒྱས་པ་དང་། ངང་ཕྲུག་ལ་

རྐྱལ་རལ་རློགས་པ་བཞིན་མགློ་ཐློན་པ། 

གཤློགས། གཤློག་པའི་སྐུལ་ཚིག 

གཤློང་། ① དམའ་ཞིང་བདེ་བའི་ས་ཆའི་མིང་སྟེ། གཤློང་ས། ཁུལ་གཤློང་ཞེས་པ། འདི་ལ་གཤློངས་

འབི་བའང་ཡློད། ② གཤློང་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་བསྡུས་པ། ③ གཤློངས་ཀི་ད་ལ་བ། 

གཤློང་ཆུ། ས་ཀློང་མློར་ཡློད་པའི་ཆུ། གཤློང་ཆུ་ཕིར་ཕུད། 

གཤློང་བ། བཤངས་པ། བཤང་བ། ཤློངས། འདྲུ་བ་དང་སེལ་བ། གད་སྙིགས་རྣམས་བཤངས་པ། 

གཙང་པློ་གཤློང་བ། ཁློན་པ་བཤང་བ། སྦུབས་གཤློང་བ། 

གཤློང་བུ། ས་གཞ་ིཀློང་ཀློང་ངམ་ཀློང་ཀློང་། མ་ིལ་ཡར་དུས་མར་དུས་ཡློད། ས་ལ་སང་ར་ེགཤློང་ར་ེཡློད། 

གཤློང་མློ་ཆེ་དགློན། གཤློང་མློ་ཆེ་བང་ཆུབ་བདེ་ཆེན་གིང་དང་། གཤློང་མློ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་

ཞེས་ཀང་འབི་སློལ་འདུག ཧློར་མློའི་སློམ་རྒན་ཞུ་བའི་བ་མ་ཞིག་གིས་བཏབ། འདིའི་ཡང་སིད་

ཨ་ཡང་སྦིན་པ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པ་དགློན་གསར་རིན་ཆེན་དགེ་འཕེལ་གིང་འདེབས་མཁན་དེ་

ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༧༧༩ ལློར་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ་རྒྱ་ནག་

ཏུ་ཕེབས་སྐབས་ཧློར་མློའི་སློམ་རྒན་ལ་བསྟློད་བསགས་བཏང་ཚུལ་གི་ལློ་རྒྱུས་གསལ་བར་

བརགས་ན་ཕལ་ཆེར་སྐབས་དེའི་སྐློར་ཞིག་ནས་དགློན་པ་འདི་བཏབ་ཡློད་པར་སེམས། གྲུབ་

མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཤློང་ཞིང་། ཐང་ལ་ཡློད་པའི་ཞིང་། སང་ཞིང་གློ་སྙེ་སེར་འཁིལ་འཁིལ། གཤློང་ཞིང་འབས་མྱུག་

སློ་ཐིང་ཐིང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཤློང་གཤློང་། དམའ་མློའམ་ཀློང་ཀློང་། ས་གཞི་གཤློང་གཤློང་རྣམས་སུ་ཆུ་འཁིལ་འདུག 

གཤློངས། ལློངས། སང་གཤློངས། གཤློངས་ས། 

གཤློབ་རྒན། རག་པར་རྫུན་བཤད་མཁན་མི་ལ་ངན་མིང་འབློད་སྟངས་ཤིག 

གཤློབ་ལབ། ཁམས་ཀི་ཡུལ་སྐད། རྫུན་ལབ་དང་དློན་གཅིག དཔེར་ན། ཨ་ཁུ་བསྟན་པས་གཤློབ་

རྐྱང་རྐྱང་ལབ་ནས་དཔློན་པློ་རྣམས་མགློ་བསྐློར་གཏློང་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། དཔློན་པློས་གཤློབ་

ལབ་ནས་མི་སེར་མགློ་བསྐློར་གཏློང་གི་རེད་ལ་བུ།

གཤློམ། བཤམ་གི་ད་ལ་བར་གཤློམ་འབི་བའང་ཡློད། 

གཤློམ་པ། ① ག་སྒིག་བེད་པ་དང་འགློད་པ། གབས་གཤློམ། སྒིག་གཤློམ། སྟློན་མློ་བཤགས་ཏེ་སྐུ་

མགློན་གདན་འདྲེན་ཞུ། གཡུལ་གཤློམ་པ། ② འདློན་པ། རལ་གི་གཤློམ་པ། 

གཤློམ་ར། ① ག་སྒིག་བེད་པ། ② དངློས་རས་སྒིག་འགློད་བེད་ས། 

གཤློམ་ར་འཐེན་པ། སྙིང་སྟློབས་དང་དཔའ་རལ་ཡློད་ཉམས་དང་ཡིན་ཉམས་སྟློན་པ། 

གཤློར། ① གཤར་བ་དང་གཤློར་བའི་སྐུལ་ཚིག ②[རིང] ཡུར་བ། ༢ སྣློད་ཅིག ༣ཐློད་པ། ③ བེད་

འབེལ་ལས་ཚིག་ད་ལ་བ་དང་སྐུལ་ཚིག ཤ་པགས་སློགས་ལེན་ཆེད་དུ་རི་དྭགས་འཛིན་པ་དང་

གསློད་པའི་དློན་ཏེ། རི་དྭགས་གཤློར་མཁན། རི་དྭགས་གཤློར་ཅིག་ཤེས་པ། 

གཤློར་ཁ་རྒྱབ་པ། འབྲུ་སན་སློགས་ཚད་འཇལ་བ། 

གཤློར་བ། ① ༡ བཤློར་བ། བཤློར་བ། གཤློར། རི་དྭགས་རྔློན་པའམ་རྔློན་རྒྱབ་པ། ཉ་གཤློར་བ། 

ཤ་བ་གཤློར་བ། ༢ བཤར་བ། བཤར་བ། གཤློར། ཚད་འཇལ་བ། འབྲུ་རིགས་འབློ་དང་བེ་ལ་

གཤློར་བ། ② རྩུབ་པློའམ་འཇམ་པློ་མིན་པ། དབུ་སྐྲ་གཤློར་བ། 

གཤློར་བེ། འབྲུ་སློགས་འཇལ་བེད་ཀི་བེ། མང་ཉུང་གཤློར་བེ་ལ་འཇལ། ལིད་ཡང་རྒྱ་སང་ལ་འདེགས། 

གཤློལ། ཞིང་ཁ་རྨློ་སློག་བེད་པའི་ཡློ་བད་ཅིག ཐློང་གཤློལ། གཤློལ་གིས་རྨློ་བ། 

གཤློལ་མགློ ཞིང་ཁ་རྨློ་བེད་གཤློལ་གི་མགློ 

གཤློལ་ཅན། [མངློན] མ་ཧེ། 

གཤློལ་ལྕགས། ཐློང་གཤློལ་གི་རེ་ལྕགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

གཤློལ་བཏབ་པ། ① ཕིར་འཐེན་བེད་དུ་བཅུག་པ། ② ཐློང་གཤློལ་ཞིང་ཁར་བཙུགས་པ། 

གཤློལ་རེན། ཐློང་གཤློལ་གི་མདའ་རེན་ཤིང་རིང་པློ། 

གཤློལ་མདའ། ཐང་གཤློལ་གི་ཡུ་བའི་ཤིང་། 

གཤློལ་མདའ་འཛིན། ནང་པའི་ཆློས་ལུགས་པ་རྣམས་ཀིས་འདློད་པའི་འཇིག་རེན་ཆགས་ཚུལ་

བཤད་པའི་སྐབས་ཀི་གསེར་གི་རི་བདུན་གི་ཡ་གལ་རིའི་རེ་མློ་གསེར་གི་གཤློལ་མདའ་ལ་

བུར་ཡློད་པ། ངློས་རེར་དཔག་ཚད་བཞི་འབུམ་བཞི་ཁི་དང་། མཐའ་སྐློར་དུ་ས་ཡ་གཅིག་དང་

བདུན་འབུམ་དྲུག་ཁི་ཡློད་པ་ཞིག 

གཤློལ་ལན། ①[མངློན] བེ་ཏའི་ཤིང་། ② མ་ཧེ། 

གཤློལ་པློ། ① རྨློ་སྤད་ཐློང་གཤློལ། ② རྒྱུ་སྐར་བེ་བག་པ་ཞིག 

གཤློལ་སྤད། ཐློང་གཤློལ་གི་ཡན་ལག 

གཤློས། ①[རིང] འཁིག་པ། ཤ་རུས་འབེལ་སྤུན་ཟླ་བཤློས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྲུ་གུ་ལ་ནལ་ཕྲུག་

ཟེར། ② བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་འདས་པ། ཆུའི་ཤུགས་ཀིས་ས་ལ་ཤུལ་བཏློད་པའི་དློན་ཏེ། 

ཆུས་ས་ལ་གཤློས་ནས་གློག་མློ་བྱུང་། ཆུས་ར་གཤློས་ཞེས་པའློ།། 

བཤག འཆགས་པའི་མ་འློངས་པ། བཤག་བའི་ཉེས་པ། འགློད་བཤག 

བཤགས། འདས་པ་སྟེ། རང་གིས་བས་པའ་ིམ་ིདག་ེའ་ིལས་གང་ཞིག སྙིང་ནས་ཉེས་པ་བཤགས་པ་ལ་བུ། 

བཤགས་རེན། འགློད་བཤགས་བེད་པའི་འབུལ་རེན། 

བཤགས་སློམ། སར་ནས་བྱུང་བའི་ཉེས་པ་བཤགས་ཤིང་ཕིན་ཆད་སློམ་སེམས་བེད་པ། 

བཤགས་པ། ① ཉེས་པའི་ལས་ལ་འགློད་བཤགས་བས་པའི་ འདས་པ། ② ལྟུང་བ་ཕིར་བཅློས་

ཀི་ནང་གསེས། ཡུལ་རིགས་མཐུན་གི་ལྟུང་བས་མ་གློས་པའི་དགེ་སློང་གི་དྲུང་དུ་རང་རྒྱུད་ལ་

ལྟུང་བས་གློས་ཤིང་དྲན་པའི་གང་ཟག་གིས་སྙིང་ནས་བཤགས་པར་འདློད་པའི་སེམས་ཀིས་

ཕིར་མ་བཅློས་པའི་ཉེས་བཤགས་དང་། བཅབས་པའི་ཉེས་བཤགས་དང་། དངློས་གཞིའི་ཉེས་

བཤགས་བཅས་རང་རང་གི་ཆློ་ག་ལར་སགས་ཚིག་ལན་གསུམ་བརློད་པ་དང་། མཇུག་ཏུ་

མཐློང་སློམ་ཐབས་ལེགས་བ་བ་བཅས་ཀི་སློ་ནས་ལྟུང་བ་ཕིར་བཅློས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཤགས་བའི་ཉེས་བས། དགེ་ཚུལ་གི་བསབ་བ། བངས་འདས་སློ་གསུམ་ལས། ར་བ་བཞི་མ་

གཏློགས་པའི་ལྷག་མ་རྣམས་ནི་བཤགས་བའི་ཉེས་བས་ཞེས་བའློ།། 

བཤང་། ལམ་གི་བེ་མ་སློགས་བཤང་རྒྱུ། 

བཤང་སློ། རྐུབ་ཀི་ཁུང་བུ། 

བཤང་གཅི། བཤང་བ་དྲི་ཆེན་དང་། གཅི་པ་དྲི་ཆུ་གཉིས་ལ་ཟེར། 

བཤང་དྲི། མི་གཙང་རྟུག་དྲིའམ་སྐྱག་པའི་དྲི་མ། 

བཤང་བ། ① གཤློང་བའི་མ་འློངས་པ། ② དྲི་ཆེན་ནམ། སྐྱག་པ། བཤང་བ་འབིན་པ། བཤང་བ་དློར་བ། 

བཤང་བ་སེད། ① བྲུན་སེད་པར་བེད་པ། ②[མངློན] ༡ སལ་པ། ༢ ཞུམ་བུ། 

བཤང་བ་ཟ། [མངློན] གློང་གི་ཕག་པ། 

བཤང་འབུ། ① སྐྱག་འབུ། ② བཤང་ལམ་ལ་བརེན་པའི་སིན་བུ། 

བཤང་འབྲུམ། བཤང་ལམ་གི་རྨ། 

བཤང་ལམ། བཤང་བ་འདློར་སའི་སློའམ་རྐུབ་ཀི་ཨི་ཁུང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྐུབ་དང་། ཐུར་

ལམ། འློག་སློ། འློག་ལམ། བཤང་བའི་སློ་བཅས་སློ།། 

བཤང་ལེན། [མངློན] བི་ལ། 

བཤང་ལམ། བཤང་བ་ཞེས་དྲི་ཆེན་གི་མིང་ཡིན་པས་དེ་ཕིར་འབིན་པའི་ལམ་འློག་སློའི་མིང་སྟེ། 

རློགས་ཆེན་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པའི་མངློན་བརློད་ལེགས་བཤད་གསེར་

གི་ལེ་མིག་ལས། སིན་བུའི་ཞལ་དང་སིན་བུའི་སློ། བཤང་ལམ་འློག་སློ་རྐུབ་བུའི་སློ། བཤང་

ལམ་འློག་སློ་རྐུབ་ཀི་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

བཤང་སེང་། སྨན་དུ་འགློ་བའི་ཇ་ཤིང་ཞིག 

བཤངས། ཡུར་བུའམ་ལམ་སློགས་བཤང་རྒྱུ་དེ་བཤངས་ཟིན་པ། 

བཤངས་པ། ① གཤློང་བའི་འདས་པ། ② [རིང] བཤང་བ་དློར་བའམ་སྐྱག་པ་གཏློང་བ། 

བཤད། བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ་དང་འདས་པ། རློད་བེད་ཚིག་གིས་བརློད་བ་སྟློན་པ་སྟེ། 

སྐད་ཆ་བཤད། ཁློས་རྒྱ་སྐད་དང་བློད་སྐད་གཉིས་ཀ་བཤད་ཤེས། གཏམ་བཤད་དགློས། 
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བཤད་བའི་དློན་གི་སྙིང་པློ་ཤློད། 

བཤད་གྲྭ། ཆློས་འཆད་ཉན་བེད་ཡུལ་སློབ་གྲྭ། 

བཤད་རྒྱུད། ① དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞིའི་ཡ་གལ་དུམ་བུ་གཉིས་པ་ལུས་དང་། ནད། སྨན་སློགས་ཀི་

དློན་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བཤད་པའི་སྐུའི་རྒྱུད་དེའི་ལེའུ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ཡློད་པའི་སྨན་

གཞུང་ཚད་ལན་ཞིག ② རྡློ་རེ་འཆང་གིས་གསུངས་པའི་བ་མེད་ར་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་བཤད། 

བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བདུད་རིའི་ཆུ་རྒྱུན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ནང་བང་པ་རྣམ་རྒྱལ་གགས་

བཟང་གིས་མཛད་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་ལེགས་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག 

བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་ལེགས་བཤད་ནློར་བུ། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ནང་བང་པ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་

བཟང་གིས་མཛད་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་ཞིག 

བཤད་རྒྱུན། ངག་རྒྱུན་ནམ་ཟེར་སྒློས། གནའ་བློའི་བཤད་རྒྱུན་ལ་བདེན་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པས་

ཞིབ་དཔྱད་བེད་དགློས། 

བཤད་རྒྱུན་འདེགས་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ། ཆློས་བློན་ཐུ་མི། བཻ་རློ་ཙ་ན། སྐ་བ་དཔལ་བརེགས། ཅློག་

རློ་ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་མཚན། ཞང་ཡེ་ཤེས་སེ། གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། ལློ་ཆེན་རིན་ཆེན་

བཟང་པློ། རྔློག་ལློ་བློ་ལན་ཤེས་རབ། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། བུ་སྟློན་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་དང་བཅུ་ལ་ཟེར། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། ཆློས་བློན་ཐུ་མི་བཻ་རློ་སྐ་ཅློག་ཞང་། 

གནུབས་ཆེན་རིན་བཟང་རྔློག་ལློ་ས་སྐྱ་པ། བུ་སྟློན་བཤད་རྒྱུན་འདེགས་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

བཤད་སྒ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པློ། པ་སྣམ་ཁུལ་སེར་སེལ་བཞི་པའི་མི་སྟེ། རྒྱུད་ཐློག་ཆུང་དུས་སེལ་

བཞི་ཆློས་མཛད་ཟེར་བ་སྟེ། ཐློག་མར་བཤད་སྒ་བཀའ་བློན་དློན་གྲུབ་རྡློ་རེ་བསམ་ཡས་ཉམས་

གསློར་བཞུགས་སྐབས་ཕན་ཚུན་ངློ་ཤེས་བྱུང་བ་དང་འབེལ་བ་དམ་པློ་བྱུང་ཞིང་། དབང་ཕྱུག་

རྒྱལ་པློ་འདི་ཉིད་འཇློན་ཐང་ཆེ་ལ་ཡིག་རིས་ཡག་པློ་ཡློད་པ་དང་བཤད་སྒ་བཀའ་བློན་དློན་གྲུབ་

རྡློ་རེ་ནི་མི་དཔྱད་བརག་པར་མཁས་ཤིང་། རིགས་སས་མེད་པ་བཅས་ལ་བརེན་བཤད་སྒའི་

མིང་ཐློག་ནས་ཞབས་སློད་ཞུ་གནང་མཛད། སེ་སིད་བཤད་སྒ་ནློ་མིན་ཧན་གིས་ལློ་ངློ་གསུམ་
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རིང་ཆབ་སིད་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞེས་མཐར་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་ ༡༨༦༤ 

ལློའི་བློད་ཟླ༨ཚེས༢༨ཉིན་ནློར་གིང་ལྷུན་གྲུབ་དགའ་ཚལ་དུ་སྐུ་གཤེགས།

བཤད་སྒྲུབ། ཆློས་འཆད་པ་དང་ཉམས་སུ་ལེན་པ། 

བཤད་སྒྲུབ་ཀི་བསྟན་པ། ལུང་སེ་སྣློད་གསུམ་ནི་བཤད་པའི་བསྟན་པ་དང་། ལམ་བསབ་པ་གསུམ་

ནི། སྒྲུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡིན། ལུང་སེ་སྣློད་གསུམ་ལ་བརྒལ་བརགས་ཀི་གཞན་གཏན་ལ་

འབེབས་པ་ནི་རློད་པ་དང་། དེ་གསུམ་གི་ཚིག་དློན་གཞན་ལ་འཆད་པ་དང་། དེ་གསུམ་གི་

དགློངས་འགེལ་གི་བསྟན་བཅློས་རློམ་པ་གསུམ་ནི་བཤད་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་དློན་དང་། 

བསབ་པ་གསུམ་ལ་ཉམས་ལེན་གིས་འཇུག་པ་ནི་སྒྲུབ་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་དློན་ཡིན། 

བཤད་སྒྲུབ་ཀི་འདུས་སེ། བཤད་པའི་སེ་སྟེ་མདློ་སེ་དང་། སྒྲུབ་པའི་སེ་སྟེ་རྒྱུད་སེ་བཅས་ཀི་དགློན་པ། 

བཤད་སྒྲུབ་འཆད་ཉན། གཞན་ལ་ཆློས་བཤད་པ་དང་། རང་གིས་ལག་ལེན་བསྟར་བ། མཁས་པ་

གཞན་དག་གི་དྲུང་ན་ཆློས་ཉན་པ། 

བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས། ཆློས་བཤད་ཉན་དང་། སྒྲུབ་པ་ལག་ལེན་དར་རྒྱས་ཆེན་པློ་ཡློད་པ། 

བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་དགློན། སྤི་ལློ་༡༩༩༠ལློར་ཆློས་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ནས་བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་

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

བཤད་སྒྲུབ་རབ་རྒྱས་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མཇུག་ཙམ་དུ་བ་མ་དབང་པློ་རབ་རིག་

སྟློབས་ནང་འདྲེན་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་ལི་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བཤད་སྒྲུབ་ཤིང་ར་བཅློ་བརྒྱད། བློད་གངས་ཅན་ལློངས་འདིར་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སེལ་བའི་འཕིན་

ལས་པ་གཙོ་བློ་བཤད་རྒྱུན་འདེགས་མཁན་ཀ་ཆེན་བཅུ་དང་། སྒྲུབ་བརྒྱུད་འདྲེན་པའི་ཤིང་ར་

བརྒྱད་བཅས་བསློམས་པས་བཤད་སྒྲུབ་ཤིང་ར་བཅློ་བརྒྱད་ཟེར། དེ་དག་གང་ཡིན་བཤད་རྒྱུན་

འདེགས་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ་དང་། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་ར་བརྒྱད་བཅས་སློ་སློའི་སྐབས་སུ་གཟིགས། 

བཤད་སྒློས། བཤད་ཚུལ་ལམ་ཟེར་སློལ། ས་མའི་བཤད་སྒློས་ལ་མཆིས་རུང་བདེན་མིན་གི་ཁ་

ཚོན་མ་ཆློད། 
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བཤད་འཇུག་འགལ་བའི་མིང་། བ་ལུག་རི་མློ་ཞེས་པའི་མིང་དེར་བཤད་དུ་མེད་ཀང་། འཇུག་ཏུ་

མེད་པའི་མིང་ཡིན་པས་བཤད་འཇུག་འགལ་བ། 

བཤད་འཇུག་འགལ་ཞིང་མི་འགལ་བའི་མིང་། མཚོ་སྐྱེས་ལ་བུའི་མིང་གཅིག་ལ་ཆ་མཚོན་ན་བཤད་

དུ་ཡློད་ལ་འཇུག་ཏུ་མེད་པ། འཇུག་ཏུ་ཡློད་ལ་བཤད་དུ་མེད་པ། བཤད་འཇུག་གཉིས་ཀ་ཡློད་

པ་བཅས་གསུམ་སྟེ་རིམ་པར་མཚོ་ལས་སྐྱེས་པའི་སལ་བ་དང་། སྐམ་ལས་སྐྱེས་པའི་པད་མློ། 

མཚོ་ལས་སྐྱེས་པའི་པད་མློ་བཅས་དེ་དག་གི་དཔེར་མཚོན་ཏུ་འཇློག 

བཤད་འཇུག་མི་འགལ་བའི་མིང་། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའམ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་བུ་ལ་ཆ་མཚོན་

ན་བཤད་འཇུག་གཉིས་ཀ་ཡློད་པས་བཤད་འཇུག་མི་འགལ་བའི་དློན། 

བཤད་ཉེས། བཤད་པའི་སྐྱློན་ནམ་བཤད་ཚུལ་ལློག་པ། དཔེ་ཆའི་ནང་དློན་རང་གིས་ལེགས་པར་

མ་གློ་བཞིན་དུ་བརྡ་འགེལ་བཟློས་ན་བཤད་ཉེས་ཡློང་རྒྱུ་ཐག་ཆློད། 

བཤད་ཐབས་ཡན་ལག་ལྔ། དགློས་དློན་དང་། བསྡུས་དློན། ཚིག་དློན། མཚམས་སྦློར། བརྒལ་

ལན་རྣམས་སློ།། 

བཤད་པ། ① ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་འཆད་པ་དང་ཤད་པ་དང་ཤློད་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

② འགེལ་བཤད། རྒྱས་བཤད། རྣམ་བཤད། ར་བཤད། ཚོགས་བཤད། གསུང་བཤད། འགའ་

བའི་རྣམ་བཤད། ལག་ལེན་གི་རྣམ་བཤད། བཤད་པ་ལ་འཇུག་པ། 

བཤད་སྦངས། གསེད་འགློལ་ལམ་འགེལ་བཤད། 

བཤད་སྦར། ར་བ་དང་འགེལ་པ་སྦར་བ། 

བཤད་ཚུལ། བཤད་སྒློས། 

བཤད་ཡམ། ① ར་དློན་གཡུགས་ནས་འབེལ་བ་མེད་པའི་སྐད་ཆ་མང་པློ་བཤད་པ། ② རྒྱུ་མཚན་

མེད་པའི་གཏམ། བཤད་ཡམ་དུ་འབམས་པ། 

བཤད་རབས། སྐད་ཆ་གང་དང་གང་བཤད་ཀི་ལློ་རྒྱུས། 

བཤད་སློལ། བཤད་པའི་ལུགས་སློལ། 

བཤན་ཁང་། སེམས་ཅན་གསློད་སའི་ཁང་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཤན་གི། སེམས་ཅན་གསློད་བེད་ཀི་མཚོན། 

བཤན་གིབ། སར་གི་ཟེར་སློལ་ལར་སེམས་ཅན་གསློད་པའི་བཙོག་གིབ། 

བཤན་ཆས། ལྷ་མློ་འཁབ་དུས་ཀི་བཤན་པའི་ཆས་གློས། 

བཤན་པ་ལག་དམར། ① རང་གིས་ལག་བདར་ཏེ་མི་གསློད་མཁན། ② རྒྱུན་དུ་སེམས་ཅན་གསློད་

མཁན་ལག་རལ་པ། 

བཤན་པློ། ① ཀློག་མིན་དྲང་བ། ཐིག་བཤན་པློ་ཞིག་འབི་བ། ② འཕེན་རལ་ཡག་པློ། རྡློ་བཤན་པློ་

འཕངས་པ། མདའ་རལ་བཤན་པློ། 

བཤན་བུ། བཤན་པའི་བུ་ཕྲུག 

བཤན་དམར། རི་བློ་དང་ཆུ་མིག་ལ་བུ་ཤིན་ཏུ་བཀའ་གཉན་ཞིང་གདུག་རྩུབ་ཅན་གི་ལྷ་ཀླུ་སློགས་

གནས་པའི་སར་སེམས་ཅན་བསད་དེ་དམར་ལས་བས་པའི་དློན། 

བཤམ། སྟློན་མློ་སློགས་བཤམ་རྒྱུ། 

བཤམ་པ། བཤློམ་པའི་མ་འློངས་པ། 

བཤམས། བཤམ་ལ་ལློས། 

བཤམས་པ། བཤམ་པའི་འདས་པ། 

བཤམས་མ། བཤམ་པའི་དངློས་པློ། 

བཤའ། བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། ཤ་པགས་ཀི་ཆེད་སློ་ཕྱུགས་སློགས་

གསློད་པའི་དློན་ཏེ། བཤའ་ལུག ཕག་བཤའ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བཤའ་དཀར། གཤའ་ཚེ་དཀར་པློ་དང་འདྲ། 

བཤའ་གི། སེམས་ཅན་གསློད་བེད་ཀི་གི། 

བཤའ་རྒྱུ། གཡག་ལུག་ཕག་པ་སློགས་ཤའི་ཆེད་དུ་གསློད་རྒྱུའི་སེམས་ཅན། 

བཤའ་རྡློ། ཞ་ཉེ་དཀར་པློའི་རྡློ། 

བཤའ་ནག བཤའ་ཚེ་ནག་པློའི་བསྡུས་ཚིག 

བཤའ་བ། ① གསློད་པ། ལུག་བཤའ་བ། ཕག་པ་བཤའ་བ། ར་བཤས་ན་ལུག་འདར། ② བགློ་



  1891  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཤ༽

བཤའ་རྒྱབ་པ། 

བཤའ་ཚེ། ① ཏི་ཚ། ② ཞ་ཉེ། བཤའ་ཚེའི་སྣློད། 

བཤའ་ཚེ་དཀར་པློ། ཞ་ཉེ་དཀར་པློ། 

བཤའ་ཚེ་ནག་པློ། ཞ་ཉེ་ནག་པློ། 

བཤའ་ལུག གསད་བའི་ལུག 

བཤར། ① སློན་རེས་རུ་སྒིག་ནས་ཆད་ལུས་མེད་པར་དམིགས་ཡུལ་ཕློགས་སུ་འགློ་བའི་དློན། 

དྲེལ་པ་བཤར། ར་པ་བཤར། དམག་མི་བཤར། རི་དྭགས་རྣམས་རི་འགློ་ནས་བཤར་ཞེས་པ་

ལ་བུ་རྣམས་སློ།། ② འགློ་དང་དློན་གཅིག་སྟེ། ཡུལ་སྐད་འགའ་ཞིག་ཏུ་འགློ་དང་བེད་སྤློད་

གཅིག་སྟེ། ད་ང་བཤར་འགློ་ལེ་ཡིན། སང་ཉིན་ང་ཕ་ཡུལ་ལ་བཤར་འགློ་ལེ་ཡིན་ལ་བུ།

བཤར་སློམ། དམགིས་པ་ར་ེར་ེབཞནི་ཡདི་ལ་ཤར་དུ་བཅུག་སྟ་ེསློམ་པའམ་ཡདི་བཤར་བདེ་བཞནི་སློམ་པ། 

བཤར་བ། ① གཤར་བའི་འདས་པ། ② ཚད་འཇལ་བའི་དློན་དུ་གློ་བའི་གཤློར་བའི་འདས་པ་

དང་མ་འློངས་པ། 

བཤར་སྦང་། ཚིག་དློན་ལ་འདྲིས་ཐབས་ཀི་སྦློང་བརྡར། 

བཤར་སྦང་བ་རྒྱུ། ཕན་ཚུན་གཏུགས་བཤེར་བེད་རྒྱུའམ་ཁིམས་སར་གཏུགས་ནས་ཞུ་ཚིག་བདེན་

རྫུན་དབེ་འབེད་བེད་པ། 

བཤར་མ། གཤློར་འཇལ་ཟིན་པའི་འབྲུ་རིགས། 

བཤལ། གཤལ་གི་འདས་པ། 

བཤལ་སྐློར། སློན་བཏབ་ཟིན་ནམ་ཞིང་ས་ཁློད་སྙློམས་བཟློ་བ། 

བཤལ་སྐློར་འདྲུད་པ། བིངས་མ་བསྙལ་ནས་བཤལ་སྐློར་རྒྱབ་པ། ཞིང་ཁར་སློན་བཏབ་ཟིན་ནས་

བསྐྱར་དུ་བཤལ་སྐློར་འདྲུད་པ། 

བཤལ་ཐག བཤལ་ལ་འདྲུད་བེད་ཐག་པ། 

བཤལ་འདྲུད། ས་ལ་བཤལ་བཞིན་དུ་འདྲུད་པའི་ཚུལ། འཐེང་བློའི་ལུས་སྨད་བཤལ་འདྲུད་རྒྱབ་

གིན་རྒྱབ་གིན་འགློ་བ་ལ་བུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཤལ་ནད། གློད་ཁློག་བཤལ་བའི་ནད། 

བཤལ་འཕེ། དྲུད་ནས་འགློ་བ་སྟེ། འཕེ་བློའི་འགློས་སམ་འཐེང་བློའི་འགློས་ཟེར་བ་ལར་ལུས་སྨད་

ས་ལ་བཤལ་བཞིན་དུ་འགློ་བ། 

བཤལ་བ། ① བཤལ། བཤལ་བ། བཤློལ། ༡ འཁྲུད་པར་བེད་པ། དཀར་ཡློལ་ཆུས་བཤལ་བ། ཁ་བཤལ་

བ། བེ་ཕུང་ཆུ་ཡིས་བཤལ་བ་ལར་ཚེགས་མེད་ལས་ས། ༢ འདྲུད་པ་དང་འཐེན་པ། རྨློས་རློལ་ལ་

ཤ་ལས་བཤལ་བ། བ་རྒློད་ཀིས་ར་རློ་ཕར་ཚུར་བཤལ་བ། ② འབང་བ། གློད་པ་བཤལ་བ། 

བཤལ་སྨན། གློད་ཁློག་བཤལ་བེད་ཀི་སྨན། 

བཤལ་རིམས། གློད་ཁློག་བཤལ་བའི་རིམས་ནད་ཅིག 

བཤས། བཤའ་རྒྱུའི་ར་ལུག་སློགས་བཤས་ཟིན་པ་སྟེ། དམར་བསད་ཟིན་པ་དང་། བགློ་སྐལ་

བཤས་ཟིན་པ་སྟེ། བགློས་ཟིན་པ། 

བཤས་ཁང་། སེམས་ཅན་གསློད་སའི་ཁང་པ། 

བཤས་གི། སེམས་ཅན་གསློད་བེད་ཀི་གི། 

བཤས་ག། ར་ལུག་སློགས་དམར་བསད་བས་པའི་ལས་ག། 

བཤས་པ། བཤའ་བའི་འདས་པ། 

བཤས་ཞིང་། དེ་སློན་ཞིང་གི་ས་དློད་སྤློད་འཇལ་བེད་ཚུལ་ཁལ་ཞིང་བློགས་ཞིང་བཤས་ཞིང་

གསུམ་ལས། ཐློན་འབབ་ཀི་དུམ་བུ་བཤས་ནས་སྤློད་པ་བཤས་ཞིང་། 

བཤས་ར། ཤའི་ཆེད་དུ་སེམས་ཅན་གསློད་སའི་ར་བ། 

བཤས་ལུག གསློད་རྒྱུའི་ལུག 

བཤིག ཁང་རིང་སློགས་བཤིག་རྒྱུ། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་uninstall ཟེར། 

བཤིག་པ། ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་འཇིག་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བཤིག་མིན་སྟློང་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།  ༼ཤ༽

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་no-break space ཟེར། 

བཤིགས། ① འློ་མ་བསྲུབས་ནས་མར་བཏློན་པའི་དློན་ཏེ། འློ་མ་བཤིགས་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② འཇིག་

གི་འདས་པ་ལ་བཤིགས་འབི་བའང་ཡློད། 

བཤིབ། གཤིབ་ཀི་མ་འློངས་པ། 

བཤིབས། གཤིབ་ཀི་འདས་པ། 

བཤིས་པ་མཛད། བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིགས་བཅད་བརློད་པ་ལ་ཟེར། 

བཤུ། ཤུས་ཀི་མ་འློངས་པ། 

བཤུ་བ། ① ཤུན་པའམ་པགས་པ་འགློག་པ་དང་འབུད་པ། ཤིང་ལྤགས་བཤུ་བ། སྐློགས་བཤུས་

པ། ② མ་དཔེ་ལར་འབི་བ། མ་ཡིག་ལ་བརེན་ནས་བཤུས་པ། དཔེ་ཆ་བཤུ་བ། 

བཤུ་གཞློག རིན་སྐྱིན་མེད་པར་མི་གཞན་པའི་ངལ་རློལ་ལམ་ཐློན་རས་བདག་གིར་བེད་པར་ཟེར་

ཞིང་། གཙོ་བློ་ཐློན་སྐྱེད་རྒྱུ་ཆས་སེར་ལ་དབང་བའི་དབང་ཆར་བརེན་ནས་ཁེ་བཟང་ཟ་བ་ལ་

ཟེར། གཞན་ལ་བཤུ་གཞློག་བེད་པ། བཤུ་གཞློག་ལམ་ལུགས། 

བཤུ་གཞློག་གལ་རིམ། གལ་རིམ་ཡློད་པའི་སྤི་ཚོགས་ནང་དུ་ཐློན་སྐྱེད་རྒྱུ་ཆས་བདག་གིར་བཟུང་

སྟེ་གལ་རིམ་གཞན་དག་ལ་བཤུ་གཞློག་གཏློང་བ། 

བཤུ་གཞློག་གཏློང་སྟངས། དཔློན་ངན་རྣམས་ཀིས་མི་སེར་ལ་བཤུ་གཞློག་བེད་ཐབས་ལ་གློ

བཤུག གློགས་སློགས་ལ་རློགས་པའི་ཆེད་དུ་ཁེ་ཚོང་མེད་པར་དངློས་པློའི་རང་གློང་ལར་གཞན་ལ་

སྤློད་པ། གློགས་པློས་སྟློད་ཐུང་དེ་ང་ལ་བཤུགས་བྱུང་། ང་ལ་བཤུག་རློགས་གིས། ཁློ་ལ་

ཤུགས་རློགས་གིས་ལ་བུ། 

བཤུག་པ། ① བཤུག་པའི་མ་འློངས་པ། ②[རིང] བསང་བ། སློང་མློ་བཤུག་པ། 

བཤུགས། ནློར་བཤུགས་པའི་འདས་པ། 

བཤུགས་པ། བཤུག་པའི་འདས་པ། 

བཤུང་། བཤུང་རྒྱུ་སྟེ། ཤུབ་བུས་དམློད་མློ་གདབ་རྒྱུ། 

བཤུང་བ། གཤུང་བའི་མ་འློངས་པ། 



  1894  
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བཤུངས། བཤུངས་ནི་ངག་ཤུབ་བུས་དམློད་མློ་བཏབ་ཟིན་པ། 

བཤུངས་པ། གཤུང་བའི་འདས་པ། 

བཤུད། རྨས་སྐྱློན་གིས་བཤུད་ཟིན་པ་དང་། མིང་རྐྱང་ལའང་། རྨས་རྨས་བཤུད་བཤུད། 

བཤུད་པ། ① བཤུད་པ། བཤུད་པ། ཤུད། ༡ བརྡར་བ། ལག་པ་ངློས་འཇམ་པློར་བཤུད་པ། ༢ 

འབད་པ་དང་ཕུད་པ། ལྷམ་གིས་རང་པ་བཤུད་པ། ② ཕིད་པ་དང་འཁགས་སློས་ཐེབས་པ། 

རང་པ་གངས་ཀིས་བཤུད་པ། 

བཤུབ། ཤུབ་ཀི་མ་འློངས་པ། 

བཤུབ་པ། ཤུབ་ཤུབ་ཏུ་སྨ་བ། 

བཤུབས། ཤུབ་ཀི་འདས་པ། 

བཤུམ། བཤུམ་རྒྱུ་སྟེ། ངུ་རྒྱུའི་ཞེ་ཚིག 

བཤུམ་པ། བཤུམས་པ། བཤུམ་པ། ཤུམས། ངུ་བའི་ཞེ་ས། 

བཤུམས། ངུས་ཟིན་པ། 

བཤུམས་པ། བཤུམ་པའི་འདས་པ། 

བཤུར། སྤུ་སློགས་མེར་བསེགས་ནས་མེད་པར་གཏློང་རྒྱུ་དང་བཏང་ཟིན་པ། 

བཤུར་བ། བཤུར་བ། བཤུར་བ། ཤུར། སྣམ་བུ་བཏགས་ཟིན་པའི་སྤུ་སྣ་རིང་པློ་རྣམས་ཚིག་ཏུ་

བཅུག་སྟེ་རི་འཇམ་བཟློ་བ། སྣམ་བུ་མེ་ལ་སྤུ་བཤུར་བཏང་བ། 

བཤུར་མ། ཤུར་མ་དང་འདྲ། 

བཤུལ། ① འགློ་སའི་ལམ། ལམ་བཤུལ། བཤུལ་ཐག་རིང་པློ། བཤུལ་ཕྱུང་བ། བཤུལ་སེལ་བ། 

བཤར་གངས་མང་བས་བཤུལ་ཆགས་པ། བཤུལ་ལམ་རིང་པློར་ངལ་དུབ་ཆེ། ② རྒྱབ་གཞུང་

ངམ་སལ་པ། བཤུལ་ཤ། བཤུལ་ཚིག 

བཤུལ་ཀ བཤུལ་དང་འདྲ། 

བཤུལ་ཁ། བཤུལ་དང་འདྲ། 

བཤུལ་རྒྱགས། ལམ་དུ་བེད་སྤློད་རྒྱུའི་བཟའ་ཆས། 
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བཤུལ་ཆག[རིང] རྨིག་ཟླུམ་ཅན། 

བཤུལ་ཆགས་ཤ། ར་རྐྱང་བློང་བུ་ལ་བུ་རྨིག་ཟླུམ་ཅན་གི་ཤའི་མིང་། 

བཤུལ་དེང་ཕབས་ཀི་འཕང་། ཚུར་ཕིར་ལློག་བས་པའི་ཞག་ས་ཐེངས་དང་པློ་དེ་ནས་བཟུང་། 

བཤུལ་བ། ལུས་ཀི་རྒྱབ་ངློས་ཏེ། རྒྱབ་ན་བ་ལ་བཤུལ་བ་ན་ཟེར་བ། 

བཤུལ་ཚིལ། སལ་གཞུང་གི་ཤའི་ཚིལ་བུ། 

བཤུལ་རིང་། ལམ་ཐག་རིང་པློ། མི་རག་སྒྱུ་མའི་གློང་ཁེར་ན། བཤུལ་རིང་མགློན་པློ་སྙིང་རླུང་ལངས། 

བཤུལ་ལམ། འགློ་སའི་ལམ། བཤུལ་ལམ་ཐློག་འགྲུལ་པ་འགློ་མཁན་རྒྱུན་མི་འཆད་པ། 

བཤུལ་ཤ ① རྒྱབ་གཞུང་གི་ཤ ② བརླའི་ཤ ར་རྒློད་བཤུལ་ཤ་བང་བང་བརྒྱུགས། 

བཤུལ་སེལ། འཚང་ཁ་བཤང་མཁན་ནམ་ལམ་ཐློག་ལ་ཡློད་པའི་འགློག་རྐྱེན་མེད་པར་བཟློ་མཁན། 

བཤུས། བཤུས། ཤུས་ཀི་འདས་པ། 

བཤུས་བཅད་རྨ། གློ་བུར་མདའ་རྡློ་གི་མདུང་རྭ་ཤིང་མཆེ་བ་མེ་སློགས་ཕློག་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྨ་རིགས་

བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་པགས་པ་བཤུས་པའི་རྨ་དང་། ཤ་འཕེད་ལ་བཅད་པའི་རྨ་སྟེ་གཉིས་སློ།། 

བཤུས་དེབ། མ་དཔེ་གཞན་ནས་བཤུས་པའི་དེབ། 

བཤུས་པ། བཤུ་བའི་འདས་པ། 

བཤུས་བིས། མ་དཔེ་གཞན་ནས་བཤུས་པའི་ཡི་གེའམ་རི་མློ། 

བཤུས་བིས་རི་མློ། ཞེས་པ་ནི་མ་དཔེ་གཞན་ནས་བཤུས་པའི་རི་མློ། 

བཤུས་མ། མ་དཔེ་ངློ་མ་མིན་པའི་བིས་མ། 

བཤུས་ཡིག མ་དཔེ་ནས་བཤུས་པའི་ཡི་གེ 

བཤེད། བེད་འབེལ་ལས་ཚིག མེ་ལ་ལེས་ནས་ངར་དུ་བཅུག་པའི་དློན་ཏེ། ལྕུག་མ་མེ་བཤེད་ནས་

བཀུག་དབྱུག་འཁློག་མེར་བཤེད་ནས་བསིང་། 

བཤེར། ① དངློས་པློ་གང་ཞིག་བཙལ་བའི་དློན་ཏེ། 

ལུས་ལ་བསློགས་བཤེར་བེད་པ། ཁིམ་དུ་བསློགས་བཤེར་བེད་པ། ② བསམ་བློ་ཞིབ་མློ་བཏང་

ཞིང་བརག་དཔྱད་ཡང་ཡང་བས་པའི་དློན་ཏེ། གློད་གཞི་ཞིབ་ཏུ་བཤེར་ནས་ཐག་བཅད་ལ་བུ། 
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གཤེར་ནི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ་སྟེ། གློད་གཞི་གཤེར་དགློས། གཤེར་བ་ཞེས་པའློ།། 

བཤརེ་ཁང་། སར་བློད་ས་ེཔ་གཞུང་སྐབས་ཁ་མཆུའ་ིསྐློར་བདནེ་རྫུན་དག་བཤརེ་བདེ་སའ་ིལས་ཁུངས་ཤགི 

བཤེར་ཁང་ལས་ཁུངས། འདི་ནི་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཀི་ཚན་པ་ཞིག་སྟེ། དེ་ས་ལྷ་ས་གཙུག་

ལག་ཁང་གི་ཕློགས་བཞིར་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་བཞིའི་ལས་ཁུངས་ཁག་བཞི་ཡློད་པའི་ཡ་གལ་

བང་དུ་ཡློད་པའི་དྲག་པློ་མཚོན་བེད་ཀི་ལས་ཁུངས་དེ་ཡིན་ནློ།། 

བཤེར་ཁ། ཕན་ཚུན་གི་རློད་གེང་ཐག་གཅློད་བས་ཚར་བའི་དཔྱད་མཚམས་ཡི་གེ 

བཤེར་རྒྱག གློད་ཡ་ཕན་ཚུན་ཁ་ཤགས་རློད་བཤེར་རྒྱབ་པ། 

བཤེར་དཔང་། ཞལ་ལྕེ་གཅློད་པ་པློའམ་ཁ་མཆུའི་དཔང་པློའམ་བཤེར་ཁང་གི་འགློ་བེད། 

བཤེར་བ། ཤེར་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བཤེར་བློན། བདེན་རྫུན་དག་བཤེར་བེད་མཁན་གི་ལས་བེད་མི་སྣ། 

བཤེར་ཚག སྐད་ཆ་ཞིབ་ཚགས། 

བཤེར་འཚོལ། ཞིབ་བཤེར་བས་ནས་འཚོལ་བ། དབིན་སྐད་དུ་search ཟེར། 

བཤེར་འཚོལ་ཁ་ཕློགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་search direction ཟེར། 

བཤེར་འཚོལ་དུས་ཚོད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་search time ཟེར། 

བཤེར་འཚོལ་གནས་ས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་search location ཟེར། 

བཤེར་གཟུང་། གང་ས་གང་ལ་བཙལ་ནས་འཛིན་བཟུང་བས་པ། 

བཤེར་ལེན། ① ཁ་མཆུ་རྒྱབ་མིའི་ས་ནས་ཞུ་ཚིག་ལེན་པ། ② དངུལ་སློགས་གངས་ཀ་བཤེར་

བ་དང་ལེན་པ། 

བཤེས། ཕན་གློགས། གཉེན་བཤེས། མཛའ་བཤེས། བཤེས་གློགས་ལ་བུ། 

བཤེས་ངློ་།། དགའ་བློ་ཉེ་པློ་ལ་བལས་ནས་ལས་ཀ་བས་པ། སར་ཡློད་བཤེས་ངློར་མི་བརི་བ། 
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དགའ་གློགས་ཀི་བཤེས་ངློར་མཐུན་འཇུག་བེད་པ། 

བཤེས་ངློར་འཕས་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། དགེ་འདུན་གི་

བ་བ་བས་པའི་དགེ་སློང་ལ་སྤི་རས་ལས་རུང་བ་ཚད་ལན་གི་ཡློ་བད་ཅུང་ཟད་བིན་པ་ལ་མ་

བཟློད་པར་དགེ་འདུན་གི་རས་གང་ཟག་ལ་བཤེས་ངློར་བས་ནས་སྦིན་ནློ་ཞེས་འཕས་ཤིང་

སྐུར་བ་འདེབས་པའློ།། 

བཤེས་གཉེན། ① སྙིང་ཉེ་བའི་དགེ་རྒན་ནམ་གློགས་པློ། ②[མངློན] ཉི་མ། 

བཤེས་གཉེན་གི་མཚན་ཉིད་བཅུ། ཐེག་ཆེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གི་མཚན་ཉིད་བཅུ་སྟེ་ལྷག་པ་

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པས་དུལ་བ་དང་། ལྷག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པས་ཞི་བ། ལྷག་པ་

ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པས་ཞི་བ། ལུང་གི་ཡློན་ཏན་གིས་ཕྱུག་པ། སྟློང་པ་ཉིད་རློགས་པ། སློབ་མ་

ལས་ཡློན་ཏན་ལྷག་པ། སྨ་མཁས་པ། བརེ་བ་དང་ལན་པ། བརློན་འགྲུས་དང་ལན་པ། སྐྱློ་ངལ་

སངས་པ་སྟེ་བཅུ། 

བཤེས་གཉེན་ངན་པ། ལམ་ནློར་ལ་འཁིད་མཁན་ག་ིསྟློན་པ་ངན་པའམ་གློགས་ངན་པའམ་དག་ེརྒན་ངན་པ། 

བཤེས་གཉེན་ཆེན་པློ། ① དགེ་བའི་ལམ་སྟློན་མཁན། ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

བཤེས་གཉེན་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ནང་གསེས་ས་བདུན་པ་བའི་རྒྱུད་

ཀི་ཐབས་ཀི་ཕར་ཕིན་དང་ལན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནི་སྙིང་རེ་དང་ཐབས་མཁས་པར་འབློར་

རྒུད་ཀི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་ཅན་གི་དློན་ཡློངས་སུ་མི་གཏློང་བས་ན་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་ལ་བུའློ།། 

བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་གི་སེམས་དགུ། བུ་མཛངས་པ་ལ་བུའི་སེམས། རྡློ་རེ་ལ་བུའི་སེམས། ས་

གཞི་ལ་བུའི་སེམས། ཁློར་ཡུག་གི་རི་ལ་བུའི་སེམས། བན་གཡློག་ལ་བུའི་སེམས། ཕག་དར་ལ་

བུའི་སེམས། གློགས་བཟང་ལ་བུའི་སེམས། ཐག་པ་ལ་བུའི་སེམས། སློ་ཁི་ལ་བུའི་སེམས་སློ།། 

བཤེས་གཉེན་དམ་པ། དགེ་བའི་ལམ་སྟློན་མཁན་བཟང་པློ། 

བཤེས་གཉེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཚང་བའི་དགེ་རྒན། 

བཤེས་གཉེན་བཟང་པློ། ① གློགས་བཟང་པློ། ② ཆློས་སྟློན་མཁན། ③ སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 
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བཤེས་པ། ① ཕན་གློགས་སམ་དགེ་རྒན། མཛའ་བཤེས། གཉེན་བཤེས། དགེ་བཤེས། གཉེན་མེད་

བཤེས་མེད། ② སྙིང་ཉེ་བའི་མཛའ་མཐུན། བཤེས་པའི་གཏམ། གློགས་པློ་དང་བཤེས་པར་བེད། 

བཤེས་པའི་སྤིང་ཡིག བཤེས་སྤིངས་དང་དློན་གཅིག 

བཤེས་སྤིངས། མཛའ་བཤེས་ལ་སྤིངས་པའི་ཡི་གེ་སྟེ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛའ་བཤེས་རྒྱལ་

པློ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློ་ལ་གནང་བའི་འཕིན་ཡིག 

བཤེས་བལ། གློགས་པློ་དང་བལ་བའི་དློན། 

བཤེས་སུ་འགྱུར། གློགས་སུ་འགྱུར། 

བཤློ འཁིག་སྦློར་གི་བརྡ་རིང་། འདས་པ་དང་སྐུལ་ཚིག་ལ་བཤློས་འབི། 

བཤློ་བ། གཤློ་བའི་མ་འློངས་པ། 

བཤློགས། འཆགས་པའི་སྐུལ་ཚིག 

བཤློར། ①[མངློན] སྣློད། ② མཛེས་རྒྱན་སློགས་སྤས་པའི་བ་སྤློད་ཀི་མིང་སྟེ། གཞློན་ནུ་ཚོས་

བཤློར་བས་ནས་མགློན་པློ་བསུས། 

བཤློར་བ། རྔློན་རྒྱབ་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་གཤློར་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བཤློལ། བཤལ་བའི་སྐུལ་ཚིག 

བཤློལ་བཏབ་པ། ཕིར་བཤློལ། བཤློལ་འདེབས། 

བཤློལ་འདེབས་པ། བ་བ་སློགས་ཕིར་བཤློལ་བེད་དུ་འཇུག་པའམ་རེ་ཞིག་བཞུགས་རློགས་གནང་ཞུ་

བ། ཁློང་རང་ཡུལ་དུ་ཕིར་ཕེབས་རྒྱུ་གནས་སྐབས་བཤློལ་འདེབས་བས་པ་ཡིན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བཤློལ་ལན། [མངློན] རངས་པ། 

བཤློལ་ལན་མཉེས། [མངློན] ཆང་། 

བཤློལ་འདེབས། བེད་པར་ཐག་བཅད་པའམ་བེད་ཀིན་ཡློད་པའི་བ་བ་ཕི་ནུར་དང་མི་བསྒྲུབ་པར་

གཞན་ལ་སྐུལ་མ་བེད་པའི་དློན་ཏེ། སློབ་སྦློང་ལ་བཤློལ་མ་། ཕི་རྒྱལ་ལ་སློབ་སྦློང་འགློ་རྒྱུ་དེ་

བཤློལ་མ་འདེབས་ལ་བུ།

བཤློལ་པློ་ཟླ་ཕེད། ཉི་སྐར་ཉེར་གསུམ་དང་ཆུ་ཚོད་སློ་གཉིས་སམ་སྤི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་དགུ་
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སྐློར་ནས་ཞག་བཅློ་ལྔ་རིང་ལ་བཤློལ་པློ་ཟླ་ཕེད་ཅེས་ལྷ་ས་དང་ཡར་ཀླུང་ཁུལ་དུ་བརི་སློལ་

ཡློད། བཤློལ་པློ་ནི་སྦར་དཀར་ཡིན་པ་དང་དེ་དུས་དེ་ལ་སྦར་ཚིའམ་མྱུ་གུ་ཐློན་པའི་སང་ཡིན། 

བཤློལ་བ། ① ཕིར་འགངས་དང་སྐྱུར་བ། ཉིན་གསུམ་བཤློལ་བ། བཤློལ་ཐེབས་པ། ལས་འགན་

བཤློལ་བ། ཕིར་འཐེན་གི་བཤློལ་བཏབ་ནས་ཐེབས་པ། བཤློལ་ཀང་མ་བཞུགས་པར་རང་གི་

གློགས་པློའི་གམ་དུ་བློན་ནློ།། ནམ་ལངས་མུན་རུབ་འཆི་བ་གསུམ། བཤློལ་ཐབས་མེད་པའི་

ལས་གསུམ་རེད། ② ཞློན་པ་ལས་བབས་པ། 

བཤློལ་མ། ① ཆང་། ② ཕིར་འགངས། བཤློལ་མ་བཏབ་པ། ང་རང་འགློ་རྒྱུར་ཐག་བཅད་ཟིན་པ་

ཡིན་རུང་ཁེད་ཀིས་བཤློལ་མ་ཐེངས་མང་བཏབ་དློན་ལར་མ་ཐློན་པར་བསད་ཡློད། 

བཤློལ་ཟླ། ཟླ་ལྷག 

བཤློས། ① བཤའ་བའི་སྐུལ་ཚིག ② ཟས་ཀི་ཞེ་ས། ལྷ་བཤློས། བཤློས་བསློད་པ། བཤློས་འདྲེན་

བསུ་བ་རྒྱ་ཆེན་པློ་བས། 

བཤློས་པ། ① གཤློ་བའི་འདས་པ། ②[རིང] འཁིག་པ་སྤློད་པའི་མིང་། 

བཤློས་བུ། གཏློར་མ་ཆུང་ཆུང་། 

བཤློས་བུ་བརྒྱད། མཁར་ཐབས་རྒྱལ་བཤློས། གསང་བུ་ཟུར་གསུམ། གི་བཤློས་ཟུར་གསུམ། སྐུ་

ག་ཅན། སལ་ཟན་ཟུར་གསུམ། གམ་པ་ཅན། ར་བཤློས་ཟུར་གསུམ་ཀྱུས་པ། དཀར་གསུམ་སྟེ་

བཤློས་བུ་མར་རིལ་ཅན་ཀློང་བུའློ།། 

བཤློས་ཞིང་། བཟའ་བའི་འབྲུ་སྣ་སྐྱེ་རུང་བའི་ཞིང་། བཤློས་ཞིང་ཡློད་ཚེ་བདག་པློ་མེད། བདག་པློ་

སེབ་ཚེ་འཇག་སྐྱ་འཕྱུར། 

ཥ་རློ་དྷ། ལྷའི་ཡི་གེ
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༼ས༽

ས། ① བློད་ཡིག་གསལ་བེད་ཉེར་བརྒྱད་པ་འདིའི་ང་རློ་འདློན་ཚུལ་ལ་སྐྱེ་གནས་སློ་དང་། བེད་པ་

ལྕེ་རེ། ནང་གི་རློལ་བ་མགིན་པ་ཕེ་བ། ཕིའི་རློལ་བ་སློག་ཆེན་དྲློ་ཞིང་སྒ་མེད་པ། མིང་གཞིའི་

མློ་ཡིག་ཅིག རེས་འཇུག་ཡི་གེ་ག་ང་བ་མའི་རེས་འཇུག་པའི་ཡང་འཇུག རེས་འཇུག་ཕློ་ཡིག་

གི་སྐྱེས་བུ་ཐ་མ་ཞིག མིང་གཞི་འགའ་ཞིག་གི་ཡས་ནས་འདློགས་རྒྱུའི་ཡི་གེ་ཞིག ② འབྱུང་

བ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ་ངློ་བློ་ས་ཞིང་འཐས་པ་དང་། བེད་ལས་རྒྱུ་བ་དང་མི་རྒྱུ་བའི་འཇིག་

རེན་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་ཞིང་གནས་པའི་རེན་བེད་པ། ས་འབློལ་པློ། མེ་ཏློག་གི་སིལ་མས་ས་བཀང་

བ། ③ རེན་གནས་ཀི་ས་གཞིའི་མིང་།ས་བརླག་གི་ཨ་བ། སེ་བརླག་གི་རྐུན་མ། རེན་གནས་

སམ་གནས་གཞི། ས་བཙན་པློ། སློད་ས། འགློ་ས། ཡློད་ས། གློས་འདྲི་ས། མཐློང་ས། གློ་གནས་

ཆེ་ས། མཐློ་ས། ④ ཕྱུགས་ནད་ཅིག ⑤ གངས་ཀི་གནས། ཞག་ས་བཅུས་བསྒྱུར། ཞག་སར་

བསྒིལ། ⑥ ས་ལམ་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་ས་སྟེ། རང་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་ཡློན་

ཏན་དུ་མའི་གཞི་རེན་བེད་པའི་ལམ་ཞུགས་ཀི་མངློན་རློགས་ཏེ། དམན་པ་ས་བརྒྱད་དང་། ཐེག་

ཆེན་ས་བཅུ་ལ་བུའློ།། 

ས་ཀུན་དབང་པློ། [མངློན]འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

ས་ཀློང་། ས་གཤློང་། 

ས་རློ་བ། ① ས་འབྲུ་བ། ② ས་རློ་མཁན། 

ས་རློ་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། དགློས་པ་ཁད་པར་ཅན་མེད་

བཞིན་ས་ཞིང་འཐས་པར་གནས་པ་ནས་སློར་བཞི་ཡན་ཆད་དམ་ས་སར་བ་གང་ལློངས་པ་ཡན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ཆད་དུ་རློ་བའློ།། 

ས་སྐར་བདུན། སྣར་མ་དང་། སྣློན། ལྷ་མཚམས། ཆུ་སྨད། གློ་བཞིན། བི་བཞིན། མློན་གྲུ་རྣམས་སློ།། 

ས་སྐློར། ས་ཡུལ་ལ་སྐློར་ཞིབ་བེད་པའི་མིང་། 

ས་སྐློར་གྲྭ་ཚང་། དུས་ནམ་དང་བ་མ་སུས་བཏབ་སམ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

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

ས་སྐྱ། ① ས་མདློག་དཀར་ཞིང་སྐྱ་བ། ② རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གཞིས་ཀ་རེའི་ལྷློ་

ནུབ་ངློས་སུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་ས་སྐྱ་ཞློལ་ལ་ཡློད། ③ སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་

བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ས་སྐྱ་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའི་ཆློས་བརྒྱུད་ཅིག

ས་སྐྱ་དཀར་པློ་རྣམ་གསུམ། ས་སྐྱ་འཁློན་རིགས་ཀི་བ་དཔློན་ལྔའི་ནང་ནས་ཀུན་དགའ་སྙིང་པློ་དང་། 

བསློད་ནམས་རེ་མློ། གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་བཅས་སགས་འཆང་གསུམ་ནི་གློས་དཀར་ལྕང་

ལློ་ཅན་ཡིན་པས་དཀར་པློ་རྣམ་གསུམ་མློ། 

ས་སྐྱ་ཁི་པ། ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པློ་མན་ཆད་ཀི་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རྒྱུད་དང་ཆློས་རྒྱུད་གཉིས་

ཀའི་སྤི་མིང་། 

ས་སྐྱ་ཁི་ཆེན་ངག་དབང་མཐུ་སྟློབས་དབང་ཕྱུག ས་སྐྱ་ཁི་ཆེན་བཞི་བཅུ་པ་ཡིན། ཡབ་རེ་འཛམ་

གིང་ཆེ་རྒུ་དབང་སྡུད་དང་ཡུམ་དབང་སྡུད་སྒློལ་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་

ལྕགས་བི་སྤི་ལློ༡༩༠༠ལློར་འཁྲུངས། འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེ་དབང་པློའི་ཐུགས་ཀི་སྤྲུལ་

པ་དང་ཡློངས་འཛིན་སློབ་དཔློན་གགས་པ་རྣམ་རྒྱལ། སློབ་དཔློན་སྨློན་ལམ་སློགས་ལས་ས་སྐྱ་

པའི་ཡབ་ཆློས་རྡློ་རེ་ཕུར་པ་དང་ཀཻ་རྡློར་སློགས་ཀི་ཆློ་ག་ཕག་ལེན་རྔ་རློལ་འདློན་དབངས་

སློགས་སློབ་གཉེར་གནང་། རྡློ་རེ་འཆང་དྲག་ཤུལ་འཕིན་ལས་རིན་ཆེན་ལས་ལམ་འབས་དང་། 

ངློར་ཨེ་ཝཾ་མཁན་ཆེན་དང་དབང་བློ་གློས་གཞན་ཕན་སྙིང་པློ་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས་

གསན་བསམ་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་འཆད་སེལ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཅིང་། བར་ལམ་གདན་ས་ཆེན་པློར་

གཞུང་པློད་ཆེན་དྲུག་ལ་རློད་པ་ཙམ་ལས། གགས་ཆེན་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་གཞུང་ལ་མགློ་མཇུག་

ཆ་ཚང་ལ་བཤད་པ་བེད་པའི་རྒྱུན་ཉམས་པ་ཡང་བཤད་གྲྭ་གསར་བཙུགས་མཛད། བསྟན་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ར་བ་གཞི་གསུམ་སར་གསློ་ཡང་མཛད། རྒྱལ་བསྟན་དམ་ཆློས་གཞི་མ་ཤིང་པར་གང་འཚམས་

ཤིག་གསར་བསྐྲུན་དང་། བློད་གཞུང་གི་རློགས་རམ་དང་མགློན་གཙང་རློང་ཁག་བཅུ་དྲུག་གི་

ས་ཁུལ་ནས་ཤིང་ཆ་སློགས་ཀི་མཐུན་རྐྱེན་དང་བཅས་པས་ལྷ་ཁང་ཆེན་མློ་ཉམས་གསློ་སྤུས་

ལེགས་མཛད་པ་སློགས་བསྟན་པའི་བ་བ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ནས། མཐར་ལྕགས་སྟག་སྤི་

ལློ༡༩༥༠་ལློའི་ཟླ་ཚེས་༢༠ཉིན་སྐུའི་བཀློད་པ་བསྡུས་སློ།།  

ས་སྐྱ་ཁི་ཆེན་ངག་དབང་ཐེག་ཆེན་དཔལ་འབར། ཡབ་སྒློལ་མ་ཕློ་བང་གི་སྐུ་ཐློག་ལྔ་པ་བདག་ཆེན་

ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་དང་། ཡུམ་ལྷ་ལན་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པློའི་མདུན་ན་འདློན་ས་དབང་བློན་གློང་

ཤློད་པའི་བསློད་ནམས་སྒློལ་དཀར་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་བ། སྤི་

ལློ༡༩༤༥་ལློའི་ཟླ་བ་དགུ་བའི་ཚེས་བདུན་གི་ཉི་དྲློས་སྦྲུལ་གི་དུས་སུ་གདན་ས་འློག་མ་རེ་

གདློང་བ་བང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཡབ་རེ་ནས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ཐེག་ཆེན་དཔལ་འབར་འཕིན་

ལས་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པློ་ཞེས་གསློལ། སྤི་ལློ་༡༩༤༧ལློའི་གདན་ས་ཆེན་པློ་

ཞབས་ཀི་པདྨློ་བཀློད་དེ་འཁྲུངས་གསློལ་ཟབ་རྒྱས་མཛད། རིམ་བཞིན་ཡབ་རེ་ལས་འཁློན་

ལུགས་རྡློ་རེ་ཕུར་བའི་སྟློད་སྨད་ཀི་དབང་སློགས་གདམས་ངག་གི་བདུད་རི་གསློལ། ཡབ་ཡུམ་

གཉིས་སྐུ་གཤེགས་རེས་སྐུའི་སྲུ་མློ་འཕིན་ལས་དཔལ་འབློར་བཟང་མློ་ཡིས་ཐུགས་ཁུར་དང་ས་

སྐྱ་གཞུང་ནས་ཡློངས་འཛིན་དུ་དགེ་འཕེལ་དཔློན་སློབ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་བསྐློས་ཏེ་

ཡི་གེ་འབི་ཀློག་ནས་བཟུང་ཆློ་ག་སློགས་ལ་རྒྱུགས་འབུལ་དང་གསན་སྦློང་མཐར་ཕིན་པར་

མཛད། ཡློངས་འཛིན་ཀུན་དགའ་ཚེ་དབང་ལས་དབངས་རློལ་གར་ཐིག་སློགས་ཀི་ཕག་བཞེས་

རྣམས་ཀང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛདཅིང་། དམ་པ་གློང་མ་རྣམས་སར་སློལ་བཞིན་ཆློས་སེ་རྣམ་

གཉིས་སུ་སྒིག་ཞུགས་ཀི་མཛད་སློ་ཁག་ཀང་རིམ་བཞིན་བསྐྱངས། སྤི་ལློ་༡༩༥༠ལློར་ངློར་ཨེ་

ཝཾ་ཆློས་ལན་དུ་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་བློ་གློས་གཞན་ཕན་སྙིང་པློ་མཆློག་ལས་ཡབ་ཆློས་གསུང་

ངག་ལམ་འབས་ཚོགས་བཤད་དང་སློབ་བཤད་སློགས་ཟབ་ཆློས་དུ་མ་གསན། དཔལ་ལན་ས་

སྐྱའི་ཁི་འཛིན་མཚན་གསློལ་མཛད་པ་ལར་དགུང་ལློ་བརྒྱད་བཞེས་པའི་དུས་སྤི་ལློ༡༩༥༢ལློའི་

ས་སྐྱ་ཁི་ཆེན་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཅིག་གི་ཁི་འཛིན་གི་མཛད་སློ་མདློར་བསྡུས་བས། 



  1903  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ས་སྐྱ་གློང་མ། ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པ་མན་ཆད་འཁློན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རྒྱུད་རིམ་བློན་ཚངས་པར་

སྤློད་པའམ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀི་ཆེ་མིང་དང་། དེ་ལ་བདག་ཆེན་ཡང་ཟེར། 

ས་སྐྱ་གློང་མ་ལྔ། ས་སྐྱ་འཁློན་རིགས་ཀི་བ་མ་ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པློ་དང་། སློབ་དཔློན་བསློད་

ནམས་རེ་མློ། རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། འགློ་མགློན་

ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པ་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་བཅས་ལྔ། 

ས་སྐྱ་གློང་མ་རྣམ་ལྔ། ས་སྐྱ་དཀར་པློ་རྣམ་གསུམ་དང་ས་སྐྱ་དམར་པློ་རྣམ་གཉིས་སློ།། 

ས་སྐྱ་དགློན། ① ས་སྐྱ་དགློན་པ་ནི་བློད་ལློངས་གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་ས་སྐྱ་རློང་གི་བང་ངློས་དབློན་པློ་

རིའི་འདབས་སུ་གནས་ཡློད། བློད་རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༠༧༣་ལློར་འཁློན་དཀློན་

མཆློག་རྒྱལ་པློས་གནས་དེར་གཟིགས་སྐབས་དབློན་པློ་རི་གང་ཆེན་ཉལ་བ་དང་འདྲ་བའི་

མཁལ་ཁུང་གཡས་པའི་ཐད་ནས་ས་དཀར་ཞིང་སྣུམ་ལ་ཆུ་གཡས་སུ་འབབ་པ་སློགས་ཀི་བཀྲ་

ཤིས་དགེ་མཚན་དུ་མ་ལན་པ་མཁེན་ནས་ས་དེར་དགློན་པ་བཏབ་པས་དགློན་མིང་དུ་ཡུལ་

དེའི་སའི་ཁ་དློག་ལ་གཞིགས་ནས་ས་སྐྱ་དགློན་ཞེས་བཏགས། ས་སྐྱ་དགློན་འདི་ལྷློ་བང་ཁག་

གཉིས་སུ་དབེ་བ་ལས་དགློན་པ་ལྷློ་མ་དེ་ས་སྐྱ་གྲུམ་ཆུའི་ལྷློ་ངློས་ཐང་གཤློངས་སུ་ཆགས་ཤིང་། 

དགློན་པ་བང་མ་ནི་གྲུམ་ཆུའི་བང་ངློས་དཔློན་པློ་རིའི་འདབས་སུ་ཆགས། དང་ཐློག་ས་སྐྱ་བར་

བློད་སྤི་ལ་དབང་སྒྱུར་བའི་སིད་དབང་མེད་སྟབས་དགློན་པ་དེ་གཞི་རྒྱ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ལས་མེད་

ཀང་འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་སྐུ་དུས་སུ་སྤི་ལློ༡༢༣༥ནས༡༢༨༠བར་ཡློན་གློང་

མའི་རྒྱབ་སྐྱློར་འློག་ས་སྐྱ་པར་བློད་ཡློངས་ལ་ཆློས་སིད་ཀི་ལུས་སྒྱུར་བའི་དབང་ཆ་ཐློབ་རེས་

དཔློན་ཆེན་ཤཱཀ་བཟང་པློས་བློད་ཁི་སྐློར་བཅུ་གསུམ་ལས་ལ་བསྐུལ་ནས་ལྷ་ཁང་བང་མ་རྒྱ་

བསྐྱེད་བས་པ་དང་འབེལ་བློད་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༢༦༨ལློར་ས་སྐྱ་ལྷ་ཁང་ལྷློ་

མ་སྟེ་ས་སྐྱ་ལྷ་ཁང་ཆེན་མློ་གསར་བཞེངས་ཀིས་ཕིས་སུ་རྒྱས་སྐྲུན་རིམ་པ་བས་ནས་ད་ལའི་

གཞི་ཁློན་འདི་ཙམ་དུ་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་ངློ་།། དཔལ་ལན་ས་སྐྱའི་གདན་ས་གཙོ་བློ་དང་། གྲུབ་

མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། 

ས་སྐྱ་དགློན། ② དགློན་པ་འདི་དུས་ནམ་ཙམ་ལ་བཏབ་པ་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། 



  1904  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངསསུ་ཡློད། 

ས་སྐྱ་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་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ས་སྐྱ་དགློན། ④ རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ༡༥༦༠ལློར་མགློན་བ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་

མཚན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ལི་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ས་སྐྱ་དགློན། ⑤ སློ་བློ་བསློད་ནམས་རིན་ཆེན་གིས་བཏབ། དུས་ནམ་བཏབ་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་

ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ས་སྐྱ་དུང་དགློན། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ༡༥༦༠ལློར་མགློན་བ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་

མཚན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ལི་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ས་སྐྱ་བདག་ཆེན། ས་སྐྱ་གློང་མ། 

ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་འཕིན་ལས། ཡབ་ས་སྐྱ་ཁི་ཆེན་ངག་དབང་ཐུབ་སྟློབ་དབང་

ཕྱུག་གི་གདུང་སས་སྐུ་གཞློན་ཡིན། སྤི་ལློ༡༩༣༤ལློར་ཤིང་བི་ལློར་ས་སྐྱའི་ཕུན་ཚོགས་ཕློ་

བང་དུ་འཁྲུངས་ཤིང་། སྐྱབས་མགློན་ཐུབ་བསྟན་བཟང་པློའི་ཡང་སིད་ཡིན། ཡབ་རྡློ་རེ་འཆང་

དང་ངློར་མཁན་ཆེན་དམ་པ་རིན་པློ་ཆེ། ཡློངས་འཛིན་སློབ་དཔློན་བཤད་སྒྲུབ་སློགས་ལས་ཟབ་

ཆློས་ལམ་འབས་དང་གསེར་ཆློས་བཅུ་གསུམ། སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་ར་སློགས་གསང་སགས་ཀི་

ཆློས་སྐློར་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་འཇུག་གཞུང་བཤད་ཀང་གསན་སྦློང་མཛད། ས་

སྐྱ་ཆློས་བང་གི་ལས་རིམ་དཔལ་རྡློ་རེ་གཞློན་ནུའི་སྟློད་ལས་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་དང་སྨད་ལས་

དག་བགེགས་སྒློལ་བར་གསུང་ཆློས་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་གནང་བ་ནས་བཟུང་། ཡི་དམ་ཁག་གི་

བསྙེན་པ་དང་སྒྲུབ་མཆློད་ཁག་གི་སློབ་དཔློན་བ་མ་གློང་མའི་ཕག་ལེན་ལར་ཆ་ཚང་མཛད་པ་

མ་ཟད། གནློད་སྦིན་ཙུའི་དམར་པློའི་གཏློར་རྒྱབ་སྐབས་གཏློར་མ་ཁ་བསྒྱུར་པ་སློགས་རགས་

ཁད་པར་ཅན་བྱུང་བ་སྐྱེ་བློ་མང་པློས་གེང་། ངློར་ཁང་གསར་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་བློ་གློས་



  1905  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གཞན་ཕན་སྙིང་པློ་ལས་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་ཞུས་རེས་ར་བ་བཞི་པློ་འགལ་མེད་མིག་གི་

འབས་བུ་ལར་སྲུང་སློམ་མཛད་ཅིང་། ནུབ་གིང་ཨ་རིར་བཞུགས་ཏེ་མཐར་སྤི་ལློ༡༩༩༨ལློར་

ས་སྟག་ལློར་གཟུགས་སྐུའི་བཀློད་པ་ཆློས་ཀི་དབིངས་སུ་བསྡུས། 

ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསློད་ནམས། ཡབ་ཁི་ཆེན་རྡློ་རེ་འཆང་ངག་དབང་མཐུ་

སྟློབས་དབང་ཕྱུག་གི་གདུང་སས་སྐུ་བགེས་ཡིན། སྤི་ལློ༡༩༢༩ལློར་ས་སྦྲུལ་ལློའི་ཟླ་བཅུ་པའི་

ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཉིན་དཔལ་ས་སྐྱའི་ཕུན་ཚོགས་ཕློ་བང་དུ་འཁྲུངས་ཤིང་། རེ་བཙུན་འཇམ་

པའི་དབངས་ཀི་རྣམ་སྤྲུལ་དུ་ངློས་འཛིན་བས། ངློར་ཨེ་ཝཾ་ཀླུ་ལིང་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབངས་

ཆློས་ཀི་ཉི་མའི་ཡང་སིད་ཀང་ཡིན། ཡབ་རེ་དང་ངློར་ཁང་གསར་མཁན་ཆེན། མཁེན་བརེའི་

ཡང་སིད་འཇམ་དབངས་ཆློས་ཀི་བློ་གློས། དིལ་མགློ་མཁེན་བརེ། མཁན་པློ་བམས་པ་སངས་

རྒྱས་རིན་ཆེན་སློགས་ལས་མདློ་སགས་ཀི་ཟབ་ཆློས་ལམ་འབས་ཚོགས་སློབ་དང་སྒྲུབ་ཐབས་

ཀུན་བཏུས། གདམས་ངག་མཛོད་ལ་སློགས་པ་གསན་བསམ་གནང་། གདན་ས་དཔལ་ལན་ས་

སྐྱ་དང་། མདློ་སྨད་མི་ཉག་དཔལ་ལྷ་དགློན་སློགས་སུ་གསུང་ངག་ལམ་འབས་སློགས་བཀའ་

ཆློས་མང་པློ་གནང་། 

ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་ནམ་ཁི་ཆེན། ས་སྐྱ་པས་སྐྱབས་མགློན་རེ་ཞེས་འབློད་སློལ་ཡློད་ཅིང་། དེ་ནི་

འཁློན་གི་རིགས་ལས་མཆེད་པའི་ས་སྐྱའི་གདུང་རྒྱུད་གང་རུང་ཞིག་ས་སྐྱའི་སིད་ཀི་འགན་

འཁུར་བ་མཛད་པ་དང་། ལྷ་སེ་མི་སེའི་ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་ཀི་ཐློག་གློ་བསྡུར་གིས་ཁི་

གསློལ་མཛད་སློལ་དང་། དུས་ཕིས་ཕློ་བང་གཉིས་སུ་གེས་ཏེ་ཕུན་ཚོགས་ཕློ་བང་དང་སྒློལ་མ་

ཕློ་བང་གཉིས་ཁི་པ་རེས་འཁློར་ལ་བུར་མཛད་སློལ་བྱུང་བ་དེ་ཡང་སར་ལམ་འཆར་ཕུལ་ཕག་

རགས་དགློངས་དློན་ཁི་པ་གསར་པ་ལྷ་སར་ཁི་མཇལ་ཞུ་བཅར་གིས་སར་སློལ་མཛད་སློར་

རེན་འབེལ་ཞུ་བར་སར་སློལ་ལར་སེ་པ་གཞུང་དང་བཀྲས་ལྷུན་བ་བང་སློ་སློའི་སྐུ་ཚབ་དཔློན་

རིགས་མངགས་གཏློང་བཅས་ཁི་ཕེབས་རེན་འབེལ་གཟབ་རྒྱས་གནང་སློལ་ཡློད། ཁི་ཆེན་ནི་

ས་སྐྱའི་ཆློས་སིད་གཉིས་ཀའི་གཙོ་འཛིན་མཐློ་ཤློས་ཡིན་པ་མ་ཟད། མཚན་གནས་ཐློབ་ཐང་

བློད་ཀི་ཧློ་ཐློག་ཐུ་ཡློངས་ཀི་ཨང་དང་པློ་ཡིན་གཤིས་ལྷ་སར་ཕེབས་སྐབས་ཀང་ཕེབས་བམས་



  1906  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལི་ཝང་ནང་ཕེབས་སློལ་ཡློད་པ་མ་ཟད། སྐྱིད་ཚལ་ཀླུ་ལིང་དུ་གཞུང་ཞབས་སེར་སྐྱ་བརྒྱད་

ཆིབས་ཞབས་སུ་བཅར་དགློས་ལ། ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་གི་མཇལ་ཁའི་སྐབས་བདག་ཆེན་ལ་ཧློ་

ཐློག་ཐུ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་བཞུགས་གདན་གདན་འཕར་གི་གདན་ཐློབ་ཀང་ཡློད། ས་སྐྱའི་

ཆློས་ཕློགས་ཀི་མཛད་གཙོ་ལྷ་ཆེན་མཁན་ཁི་ཞེས་མཁན་པློ་དང་། འཇིག་རེན་ཕློགས་ཀི་གཙོ་

བློའི་འགན་འཁུར་མཁན་མཛོད་པ་འཕློ་ལེན་སྐབས་གསར་པ་བདག་ཁི་རང་ཉིད་ནས་བསྐློ་གཞག་

གིས་གཟིམ་ཆུང་འགག་ཏུ་མགློན་བརྒྱུད་ཀི་བཀའ་བསྒྱུར་གནང་སློལ་ཡློད་དློ།། 

ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་བཟང་པློ་དཔལ། འགློ་མགློན་འཕགས་པའི་གཅུང་པློ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་ཀི་

སས། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་འབྲུག་ལློར་ས་སྐྱ་གདན་སའི་ཁིར་ཕེབས། ཆུ་བི་ལློ་ལ་གུ་ཤིའི་

འཇའ་ས་བཟུང་། ཆུ་ཁི་ལློར་འདས། 

ས་སྐྱ་པ། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་ར་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ས་སྐྱ་པའི་གྲུབ་མཐའི་མིང་། རབ་བྱུང་དང་པློའི་དུས་

སུ་འཁློན་དཀློན་ཅློག་རྒྱལ་པློ་ཞེས་པས་སློལ་གཏློད། ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པློ་སློགས་གློང་

མ་རྣམ་ལྔས་དར་རྒྱས་སུ་བཏང་ཞིང་། གསུང་ངག་ལམ་འབས་ཆློས་ཀི་སྙིང་པློར་བེད་པའི་རིང་

ལུགས་འཛིན་མཁན་རེས་འབང་དང་བཅས་པ། དེ་ལ་ཆློས་རྒྱུད་དང་གདུང་རྒྱུད་གཉིས་ཡློད།

ས་སྐྱ་པ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལློང་རློམ་པ་པློ། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་

ཆུ་བི་ལློར་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་ཡློས་ལློར་འདས། 

ས་སྐྱ་པཎི་ཏ། ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། འདི་ཉིད་ས་ཆེན་གི་སས་བཞི་པ་འཁློན་དཔལ་

ཆེན་འློད་པློའི་སས་སུ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་སྟག་ལློར་གཙང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། རེ་བཙུན་

གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལས་ས་སྐྱ་གློང་མའི་གསུང་བཅུད་མདློ་སགས་ཀི་ཟབ་གནད་མ་ལུས་

པ་གསན། དགུང་ལློ་ཉེར་གསུམ་ནས་བཟུང་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་མཁན་སློབ་ལས་རིག་གནས་ཆེ་

ཆུང་བཅུ་ལ་སྦངས་པ་མཐར་ཕིན་མཛད་པས་པཎི་ཏའི་མཚན་སྙན་ཐློབ་པ་འདི་བློད་ལློངས་ཀི་

པཎི་ཏ་དང་པློ་དེ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་འབྲུག་ལློར་ཧློར་རྒྱལ་ཨློ་གློ་ཏའི་སས་གློ་དན་

གིས་གདན་དྲངས་པ་བཞིན་ཁློང་རང་དང་། སྐུ་ཚ་འགློ་མགློན་འཕགས་པ་དང་ཕག་ན་གཉིས་

བཅས་ལྱང་ཅུ་སེ་བཞི་སྟེ་དེང་སང་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གི་ཝུའུ་ཝེ་ས་ཆར་ཕེབས་ནས་རྒྱལ་པློ་



  1907  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

དང་མཇལ། ཡློན་མཆློད་ཀི་འབེལ་བ་ཆགས། སློམ་གསུམ་རབ་དབེ་དང་། ཚད་མ་རིག་གཏེར། 

མཁས་འཇུག ལེགས་བཤད་རིན་པློ་ཆེའི་གཏེར་སློགས་མང་དུ་བརམས། བློད་ཀི་པཎི་ཏའི་

དང་པློར་གགས་ཤིང་། མུ་སྟེགས་པ་འཕློག་བེད་དགའ་བློ་ཚར་བཅད་པ་བཅས་མཛད་པ་ཧ་

ཅང་ངློ་མཚར་བ་མང་། རང་ལློ་བདུན་ཅུ་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་ཕག་ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ས་སྐྱ་པའི་མཁའ་སྤློད་སྐློར་གསུམ། ནཱ་རློ་མཁའ་སྤློད། ཨིནྡྲ་མཁའ་སྤློད། མེ་ཏྲི་མཁའ་སྤློད་དློ།། 

ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས། ས་སྐྱ་པའི་ཆློས་འབྱུང་དང་དེབ་ཐེར་མང་པློས་བཤད་སློལ་ཡློད་པའི་

འཁློན་གི་གདུང་རྒྱུད་ཇི་ལར་བྱུང་བའི་སྐློར་ཞིབ་པར་བདག་ཆེན་ཨ་མེས་ངག་དབང་ཀུན་

དགའ་བསློད་ནམས་ཀིས་མཛད་པའིས་སྐྱའི་གདུང་རབས་རིན་ཆེན་བང་མཛོད་དུ་གསལ། 

ས་སྐྱ་པའི་སིད་སྐྱློང་དུས་རབས། སྤི་ལློ༡༢༦༥-༡༣༥༤བར་བློད་ཀི་སིད་དབང་ས་སྐྱ་པས་

བསྐྱངས། ཁི་འཛིན་རིམ་བྱུང་རྣམས་ས་སྐྱའི་གདུང་རྒྱུད་ཡིན། 

ས་སྐྱ་དཔློན་ཆེན། ཏཱ་དབེན་རྒྱལ་རབས་སྐབས་སུ་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པས་མིང་བང་བཏློན་པ་

བཞིན་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པློ་གློ་བེ་ལས་ས་སྐྱ་དཔློན་ཆེན་ལ་སློན་ཐིན་སིའི་འཇའ་ས་གནང་སྟེ་

དབུས་གཙང་ཁི་སྐློར་བཅུ་གསུམ་ལ་ཁིམས་ཀི་བེད་པློར་བསྐློ་བའི་ལམ་དེ་གཏན་འཇགས་སུ་

གྱུར། དེའི་དཔློན་རབས་དང་པློ་ཤཱཀ་བཟང་པློ། གཉིས་པ་ཀུན་དགའ་བཟང་པློ། གསུམ་པ་ཞང་

བཙུན། བཞི་པ་ཕྱུག་པློ་བན་དཀར་བ། ལྔ་པ་བང་རིན། དྲུག་པ་ཀུན་གཞློན། བདུན་པ་གཞློན་

དབང་། བརྒྱད་པ་བང་རྡློར། དགུ་པ་ཨང་ལེན། བཅུ་པ་ལེགས་པ་དཔལ། བཅུ་གཅིག་པ་སེང་

གེ་དཔལ། བཅུ་གཉིས་པ་འློད་ཟེར་སེང་གེ བཅུ་གསུམ་པ་ཀུན་རིན། བཅུ་བཞི་པ་དློན་ཡློད་

དཔལ། བཅློ་ལྔ་པ་ཡློན་བཙུན། བཅུ་དྲུག་པ་འློད་ཟེར་སེང་གེ བཅུ་བདུན་པ་རྒྱལ་བ་བཟང་པློ། 

བཅློ་བརྒྱད་པ་དབང་ཕྱུག་དཔལ། བཅུ་དགུ་པ་བསློད་ནམས་དཔལ། ཉི་ཤུ་པ་ཡང་རྒྱལ་བ་

བཟང་པློ། ཉེར་གཅིག་པ་དབང་བརློན། ཉེར་གཉིས་པ་ནམ་མཁའ་དམ་པ་བཅས་ཀིས་རབ་བྱུང་

བཞི་པའི་ལྕགས་སྤེལ་ལློ་ནས་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་གང་བར་ལློ་དགུ་བཅུ་ཙམ་གི་རིང་དབང་

སྒྱུར་བས་མཐར་སིད་དབང་ཕག་མློ་གྲུ་པ་ཏའི་སི་ཏུའི་ལག་ཏུ་ཤློར་བ་རེད། 

ས་སྐྱ་དཔློན་ཆེན་ཤཱཀ་བཟང་པློ། ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཆེན་པློ་ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་རྒྱལ་བུ་གློ་དན་གིས་



  1908  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གདན་དྲངས་ཏེ་བློན་ཁར་ཤཱཀ་བཟང་པློ་དཔློན་ཆེན་དུ་བསྐློས། གློང་མ་ཧུ་པི་ལི་སེ་ཆེན་ཧན་

གིས་ཟམ་ཀླུ་གུ་མིན་དབང་ཧུའི་ཞེས་པའི་ཆློ་ལློ་དང་ཐམ་ཁ་སྤད། ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གློ་དན་གིས་

གདན་དྲངས་པའི་ལློ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཆུ་ཡློས༡༢༤༣ལློར་ནས་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལྕགས་

ར༡༢༧༠ལློར་བར་ལློ་ངློ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་རིང་ས་སྐྱའི་དཔློན་ཆེན་བས། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་

གང༡༢༦༥ལློར་ས་སྐྱའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མློ་བཞེངས་པའི་འགློ་ཚུགས་ནས་མཇུག་མ་སྒིལ་གློང་

རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལྕགས་ར༡༢༧༠ལློར་འདས། 

ས་སྐྱ་འབག་མློ། ས་སྐྱ་པའི་དམ་ལ་བཏགས་པའི་འདྲེ་མློའི་རིགས་ཤིག 

ས་སྐྱ་དམར་པློ་རྣམ་གཉིས། ས་སྐྱ་འཁློན་རིགས་ཀི་བ་དཔློན་ལྔ་ལས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། 

འཕགས་པ་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་རབ་བྱུང་ངུར་སྨིག་ཅན་ཡིན་པས་དམར་པློ་རྣམ་

གཉིས་སློ།། 

ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད། ས་སྐྱའི་ལེགས་བཤད་རིན་པློ་ཆེའི་གཏེར་ཞེས་བ་བ་། མཁས་པ་བརགས་པ། 

ཡ་རབས་བརགས་པ། བླུན་པློ་བརགས་པ། སེལ་མ་བརགས་པ། ངན་སྤློད་བརགས་པ། རང་

བཞིན་གི་ཚུལ་བརགས་པ། མི་རིགས་པའི་ཚུལ་བརགས་པ། བ་བ་བརགས་པ། ཆློས་བརགས་

པ་སྟེ་རབ་བེད་དགུའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་འཇིག་རེན་ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅློས་དེ་དུས་རབས་

བཅུ་གསུམ་པར་ས་སྐྱ་པཎི་ཏས་མཛད་པའློ།། བློད་མིས་མཛད་པའི་ལེགས་བཤད་དང་པློ་ལར་

བུ་བགང་། 

ས་སྐྱ་ལྷ་ཁང་། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༩༤༩ལློར་ས་སྐྱ་གློང་ནས་ཡློང་པའི་ས་སྐྱ་

བ་མ་ཞིག་གིས་ལྷ་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་བཏབ། དེར་རྒྱུན་བཞུགས་བ་མཁན་གྲྭ་པ་གསུམ་ཡློད་པ་

ཞིག་བྱུང་། ད་ལ་བསྐྱར་གསློ་བྱུང་མེད། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་ཡིན། ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ས་སྐྱའི་ཁི་འཛིན་སློ་སློའི་སིད་སྐྱློང་དུས་ཚོད་རེའུ་མིག 

 ཨང ཁི་འཛིན་སློ་སློའི་མཚན། སིད་སྐྱློང་དུས་ཚོད།

 ༡ འགློ་མགློན་ཆློས་འཕགས། 1265-1280
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

 ༢ རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 1267-1275

 ༣ དྷ་རྨ་པཱ་ལ་རཀྵ�་ཏ། 1280-1287

 ༤ འཇམ་དབངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 1287-1305

 ༥ བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་བཟང་པློ་དཔལ། 1306-1324

 ༦ མཁས་བཙུན་ནམ་མཁའ་ལེགས་པ། 1325-1343

 ༧ འཇམ་དབངས་དློན་ཡློད་རྒྱལ་མཚན། 1343-1344

 ༨ བ་མ་དམ་པ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། 1345-1354

ས་སྐྱའི་གདན་རབས། འཁློན་དཀློན་མཆློག་རྒྱལ་པློས་རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཆུ་གང་ལློར་ས་སྐྱ་དགློན་པ་

བཏབ་སྟེ་གདན་ས་བཟུང་། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་ར་ལློར་གཤེགས། བ་རི་ལློ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་

གགས་ཀིས་གདན་ཚབ་མཛད། དེ་ནས་ལྕགས་ཡློས་ལློ་ནས་ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པློ་ལློ་ཞེ་

བདུན། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་སྟག་ལློ་ནས་བསློད་ནམས་རེ་མློ། ཆུ་འབྲུག་ལློ་ནས་གགས་པ་

རྒྱལ་མཚན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་བི་ལློ་ནས་ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། ལྕགས་ཕག་ལློ་

ནས་འགློ་མགློན་འཕགས་པས་གདན་ས་མཛད་ཀང་རྒྱལ་སར་བློན་པའི་ཤུལ་དུ་གཅུང་པློ་ཕག་

ནས་སྐུ་ཚབ་མཛད། རབ་བྱུང་ལྔའི་ས་འབྲུག་ནས་དྷརྨ་པཱ་ལས་ལློ་བདུན། མེ་ཕག་ནས་ཤར་པ་

འཇམ་དབངས་བཞི་ཐློག་པས་ལློ་བཅློ་བརྒྱད། ཤིང་འབྲུག་ནས་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་བཟང་པློ་

དཔལ་གིས་ལློ་བཅུ་དགུ། ཆུ་ཕག་ནས་བར་སྟློང་ལློ་གསུམ། ཤིང་གང་ནས་མཁས་བཙུན་ཆེན་

པློས་ལློ་དགུ། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་ནས་བ་མ་དམ་པ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གིས་ལློ་

གསུམ། མེ་ཕག་ནས་ཏཱ་དབེན་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་གིས་གདན་ས་མཛད་པའི་ལློ་གསུམ་པ་ལ་

ས་སྐྱ་པའི་སིད་དབང་ཉམས། ལློ་ངློ་ཉིས་བརྒྱ་དློན་དྲུག་གི་རིང་ལ་གདན་རབས་བཅུ་གསུམ་བྱུང་

ཞིང་། དེ་རེས་གདུང་རྒྱུད་རིམ་བློན་གིས་རང་གི་མངའ་རིས་ཙམ་སྐྱློང་བར་གྱུར། 

ས་སྐྱའི་གདུང་རབས་རིན་ཆེན་བང་མཛོད། འཛམ་གིང་བང་ཕློགས་ཀི་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པློ་

དཔལ་ལན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་རིན་པློ་ཆེ་ཇི་ལར་བློན་པའི་ཚུལ་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངློ་

མཚར་རིན་པློ་ཆེའི་བང་མཛོད་དགློས་འདློད་ཀུན་འབྱུང་ཞེས་བ་བ་གློང་དཀར་བསློད་ནམས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གགས་པས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་སྦྲུལ་ལློར་བསྒིགས། ས་སྐྱ་པ་འཁློན་རིགས་ཀི་གདུང་

རྒྱུད་དང་ཆློས་སིད་ཀི་མངའ་ཐང་ཇི་ལར་བྱུང་ཚུལ་དང་། ཡར་དར་ཚུལ། མར་རྒུད་ཚུལ། དེ་

སྐབས་ཀི་འཇའ་ས་བཀའ་ཤློག སྤིངས་ཡིག་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་བཀློད་པའི་རྣམ་ཐར་

གནད་ཆེ་བ་འདིའི་དཔེ་རྒྱུན་ཁབ་ཆེ་བ་སེ་དགེའི་པར་ལ་ཤློག་ལྷེ་སུམ་བརྒྱ་སློ་བཞི་ཡློད་ཅིང་། 

སྣར་ཐང་པར་མ་དང་ས་སྐྱ་པའི་དཔེ་མཛོད་དུ་བིས་མའང་ཡློད་པར་སྣང་། 

ས་སྐྱའི་གདམས་ངག་ལམ་སྐློར་དགུ། ས་ལུགས་ཀི་གདམས་ངག་གཙོ་བློ་ལམ་སྐློར་དགུ་ཞེས་པ་

ནི། གྲུབ་ཆེན་བི་རཱུ་པས་མཛད་པའི་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམས་སྐློར་དང༌། གྲུབ་

ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་ཞབས་ཀིས་མཛད་པའི་ར་རྒྱུད་བརག་གཉིས་ལ་བརེན་ནས་བསྐྱེད་རློགས་ཀི་

ལམ་སྐློར་དང་གཉིས། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་གི་ལམ་

སྐློར་དང་གསུམ། ཌློམྦི་པས་མཛད་པའི་བརག་གཉིས་ལ་བརེན་ནས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་གྲུབ་ཀི་

ལམ་སྐློར་དང་བཞི། ཨིནྡྲ་བློ་དྷིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ལ་བརེན་ནས་ཕག་རྒྱའི་

ལམ་སྐློར་དང་ལྔ། ཏློག་རེ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་ཁ་སྦློར་ལ་བརེན་ནས་བསམ་མི་ཁབ་པའི་ལམ་

སྐློར་དང་དྲུག ནག་པློ་པས་མཛད་པའི་བདེ་མཆློག་ལ་བརེན་ནས་ཨློལ་པ་ཏིའི་ལམ་སྐློར་དང་

བདུན། ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གིས་མཛད་པའི་གསང་འདུས་ལ་བརེན་ནས་ཕག་ཆེན་ཡི་གེ་མེད་

པའི་ལམ་སྐློར་དང་བརྒྱད། ནག་པློ་འཆི་བ་མེད་པས་མཛད་པའི་མ་རྒྱུད་ལ་བརེན་ནས་ཡློན་པློ་

སློང་བའི་ལམ་སྐློར་དང་དགུ་བཅས་སློ།། དེ་ལར་ལམ་སྐློར་དགུ་པློའི་གདམས་ངག་དེ་བ་ཆེན་

འབློག་མི་ལློ་ཙཱ་བ་ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས་ལ་བབས་ཞེས་པར། འབློག་མི་ལློ་ཙཱ་བས་རྒྱ་གར་གི་སློབ་

དཔློན་ག་ཡ་དྷ་ར་ལས་ལམ་སྐློར་དགུ་པློ་ཐམས་ཅད་ཞུས། དེ་ཡང་སློབ་དཔློན་ག་ཡ་དྷ་ར་བློད་

དུ་ལན་གསུམ་ཕེབས་པའི་དང་པློའི་སྐབས་སུ་འབློག་མི་ལ་གདམས་ངག་ཡློངས་རློགས་གནང་

བ་འདི་ནི་དགེས་རྡློར་མན་ངག་ལུགས་སུ་གགས་ཤིང༌། དེང་སང་འདི་ལ་ས་སྐྱའི་ལམ་འབས་

ཞེས་ཡློངས་སུ་གགས་ཤིང༌། གློང་སྨློས་ཕི་མ་བརྒྱད་ལ་ལམ་འབས་ཕི་མ་ཞེས་གགས། 

ས་སྐྱའི་བ་བང་ཁག་བཞི། ས་སྐྱའི་ནང་སར་གདུང་བརྒྱུད་མང་དུ་འཕེལ་བ་ལ་བརེན་ནས་བ་བང་

བཞིར་ལློགས་སུ་གེས་པ་སྟེ། གཞི་ཐློག་བ་བང་དེ་ཡང་འགློ་མགློན་འཕགས་པ་སྐུ་གཤེགས་



  1911  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

རེས་སུ་འགློ་མགློན་ཕག་ན་སྐུ་དབང་བཙན་པས་ཁློ་རང་གི་སས་དྷརྨ་པཱ་ལ་རཀྵ�་ཏ་གདན་ས་

རང་དུ་བཞག སློབ་དཔློན་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་ཟངས་ཚ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གི་

གཡློག་མློའི་སས་ཡིན་པར་བརེན། ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་ཀི་སས་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་བཟང་པློ་

དཔལ་བ་ས་སྐྱའི་གདུང་བརྒྱུད་ངློ་མ་མིན་ཚུལ་གློང་མ་ཧུ་པེ་ལི་སེ་ཆེན་ཧན་ལ་ཞུས་པར་

བརེན། གློང་མས་བདག་ཆེན་བཟང་པློ་དཔལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་མཐའི་གིང་ཕན་ཞིག་ཏུ་བསྐྲད། དེའི་

ཤུལ་དུ་ཕག་ན་དང་དྷརྨ་པཱ་ལ་རཀྵ�་ཏ་གཉིས་ཀ་སྐུ་གཤེགས་པའི་དུས་སུ་ས་སྐྱའི་དཔློན་ཆེན་

རྣམས་ཀིས་གློང་མར་བདག་ཆེན་བཟང་པློ་དཔལ་བ་ས་སྐྱའི་གདན་སར་ཕེབས་ཆློག་པའི་ཞུ་

བ་ནན་ཏན་ཕུལ་བ་བཞིན། བློད་དུ་ཕེབས་ནས་ས་སྐྱའི་གདན་ས་མཛད། ཇློ་མློ་བདུན་ཡློད་པ་

ནི། ཀུན་དགའ་འབུམ། ཡློན་བདག་མློ། ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མློ། གཞློན་ནུ་འབུམ། ཉི་མ་རིན་ཆེན། 

ཀུན་སང་ལྕམ་མློ། ཁང་གསར་དཔློན་མློ་རྣམས་ཡིན། ཏི་ཤི་ཀུན་དགའ་བློ་གློས་ཀིས་གཅུང་པློ་

རྣམས་ལ་བ་བང་བཞི་སློ་སློར་བགློས་ནས་གནང་ཞིང་། དེ་ཡང་། ༡ གཞི་ཐློག་བ་བང་། བདག་

ཆེན་བཟང་པློ་དཔལ་བའི་ཇློ་མློ་གསུམ་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མློའི་སས་གསུམ་གི་འབིང་བ་

མཁས་བཙུན་ནམ་མཁའ་ལེགས་པ་ལ་བ་བང་གཅིག་གནང་བ་དེ་ནས་བྱུང་བའི་གདུང་རྒྱུད་

རྣམས་ལ་གཞི་ཐློག་བ་བང་པ་ཟེར། ༢ རིན་ཆེན་སང་བ་བང་། བདག་ཆེན་བཟང་པློ་དཔལ་བའི་

ཇློ་མློ་བཞི་པ་གཞློན་ནུ་འབུམ་ལ་སས་གསུམ་ཡློད་པའི་འབིང་བ་འཇམ་དབངས་དློན་ཡློད་

རྒྱལ་མཚན་ལ་གནང་བའི་བ་བང་ལ་ཟེར།  ༣ལྷ་ཁང་བ་བང་། བདག་ཆེན་བཟང་པློ་དཔལ་བའི་

ཇློ་མློ་གཉིས་པ་ཡློན་བདག་མློར་སས་གསུམ་ཡློད་པའི་འབིང་བ་ཏཱི་ཤི་ཀུན་དགའ་ལེགས་

འབྱུང་ལ་གནང་བའི་བ་བང་ལ་ཟེར། ༤ དུས་མཆློད་བ་བང་། འཇམ་དབངས་དློན་ཡློད་རྒྱལ་

མཚན་སྤུན་མཆེད་ལ་ཤེལ་གི་ཐམ་ཁ་དང་། རིན་ཆེན་སང་བ་བང་གི་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་

ལེགས་པ་མིང་སིང་གཉིས་ལ་གསེར་གི་ཐམ་ཀ་དང་དུས་མཆློད་བ་བང་སྤད་པ་ན་མི་རིང་བར་

ཕན་ཚུན་མཐུན་པློ་མ་བྱུང་བའི་འགློ་ཚུགས། 

ས་སྐྱའི་བ་རབས་འཇམ་དབངས་བདུན་རྒྱུད།  ༡ འཁློན་དཀློན་མཆློག་རྒྱལ་པློའི ༢ སློབ་དཔློན་

བསློད་ནམས་རེ་མློ། ༣རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། ༤ དཔལ་ཆེན་འློད་པློ་བཞི ༥ འློད་



  1912  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པློའི་སས་སུ་ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། ༦ ཟངས་ཚ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ཏེ་

ཆློས་རྒྱལ་སྐུ་མཆེད་གཉིས། ༧ བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གི་སས་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་

དཔལ་བཟང་པློ། དེ་ལར་ས་ཆེན་གི་སས་བཞི། ཆློས་རེ་སྐུ་མཆེད་གཉིས། བ་མ་འཕགས་པ་

དང་བདུན་ལ་འཇམ་དབངས་བདུན་རྒྱུདཅེས་ཟེར་རློ། 

ས་སྐྱེས། ①[མངློན]གཟའ་མིག་དམར། ② ལློན་ཤིང་གི་མིང་གི་མངློན་བརློད། ③ ལྷ་ཡི་གླུ་མཁན། 

ས་སྐྱེས་རྡློ་སྐྱེས། ① ས་བཞིན་དུ་ཆགས། རྡློ་བཞིན་དུ་སྨིན་ཞེས་ས་ཆ་དེ་རང་དུ་སྐྱེས་པ་ཞིག་ཡིན་

པ། ② ག་ས་གར་སྐྱེས་པ། དབར་མེ་ཏློག་ས་སྐྱེས་རྡློ་སྐྱེས་རེད། 

ས་སྐྱློ། ཐང་ཀ་སློགས་འབི་སའི་རས་གཞིའི་དཀར་གདན་གི་མིང་། 

ས་སྐྱློང་། ① རྒྱལ་པློའི་མིང་། ས་སྐྱློང་དབང་པློ། ②[མངློན]ཤིང་བ། 

ས་སྐྱློང་མི་དབང་ཆློས་རྒྱལ། གློ་དློན་ལ་ས་ཆེན་བདེ་བར་སྐྱློང་བ་དང་། མིའི་རིགས་ཡློངས་རློགས་ཀི་

བདག་པློ་ཡིན་ལ། ཆློས་དང་མཐུན་པར་སིད་དབང་བཟུང་མཁན་གི་རྒྱལ་པློ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན།

ས་སྐྱློན། ཕྱུགས་ལ་ནད་ད་ེཐློག་མར་ཕློག་སྐབས་གློ་བུར་འཁུན་སྒ་སྒློག་ཅིང་། རྔ་མ་གཡུག ནང་དུ་མཆེར་

པ་ལ་ནད་ཕློག་སྟེ་ཆུ་ཚོད་ཁ་ཤས་ནང་འཆི། ཤི་རེས་ས་ནད་ཐར་མའི་མིས་མ་གཏློགས་རེག་རྒྱུ་

མེད། བཤས་ཚེ་ཁག་ལ་ཁག་ཤ་ཆགས་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕྱུགས་ཀི་འགློ་ནད་ཚབས་ཆེན་ཞིག 

ས་སྐྱློབ། ①[མངློན]རི། ② ར། 

ས་སྐྱློར། ས་དང་བེ་མ་སློགས་མི་འཆློར་བའི་ཆེད་དུ་བརེགས་པའི་གང་རའམ་རིག་པ། 

ས་དཀར། ① དཀར་རག གང་ལེབས་ལ་ས་དཀར་བྱུག་པ། ② ས་རི་དཀར་པློ་སྟེ་རྡློ་སྨན་ཞིག 

ས་དཀར་དགློན། སྤི་ལློའི་དུས་རབ་བཅུ་བདུན་པའི་དུས་དཀིལ་ཙམ་ལ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ས་དཀར་རི་ཁློད། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

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

ས་དཀར་འུ་ལག སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས། རེ་ཕློ་བང་གིས་གཙོས་གཞུང་ཁང་ཁག་ལ་ས་



  1913  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

དཀར་གསློལ་སྐབས་བསྐུལ་བའི་འུ་ལག

ས་དཀར་ཤར་དགློན། མིང་གཞན་དུ་དབེན་གནས་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་རློང་ཟེར། ཕག་བཏབ་མཁན་ལ་

བཤད་སློལ་གཉིས་ཏེ། ཤར་ཚང་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་དགའ་ལན་རྒྱ་མཚོས་བཞེངས་པའམ་ཡང་ན་

མཆུ་དམར་བས་བཞེངས་པར་གགས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་རྨ་ལྷློ་

རེབ་གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ས་དཀློར་ཟུག་པ། ས་བེད་ཧ་ཅང་སྤད་དྲགས་པའི་ལ་ཡློགས་སམ་རྣམ་སྨིན་འཁློར་བ། 

ས་དཀིལ་ག་ིཕེད་མན་ཆད་ཆ་བདུན། གསེག་མ། བ་ེམ། འདམ་ཆུ། དུ་བ། མེ། མུན་པ་ཆེ། ངུ་འབློད་ཆེའློ།། 

ས་བཀྲ། ① ས་ཆའི་དཔེ་རིས། ས་བཀྲ་འདེབས་པ། ས་བཀྲའི་རིས་བཤད། ཀྲུང་གློའི་ས་བཀྲ། 

འཛམ་གིང་གི་ས་བཀྲ། ② ས་བཟང་ངན་གི་རགས་མཚན། 

ས་བཀྲེན་པློ། ས་གཞི་རྩུབ་པློའམ་རྩྭ་ཆུ་སློགས་མེད་པའི་ས། ས་བཀྲེན་པློ་ཟེར་ནས་མ་སྨློད་དང་། 

ས་འློག་ལ་གཏེར་རས་མང་པློ་ཡློད། 

ས་ཁ། ས་གཞི་དང་། ཞིང་སའི་སྟེང་ཆ་ངློས། ནློར་ལུག་གིས་ས་ཁ་ཁབ། ས་ཁ་འབེད་བ། ས་ཁ་དང་

ལུད་ཁ་འབེད་པ། 

ས་ཁ་འབེད་པ། [ཡུལ]དཔྱིད་ཟླ་དང་པློའི་ནང་ས་ཞིང་ལ་སྐར་འཛིན་གིས་རྨློ་སློག་ཐློག་མར་རྒྱབ་པ། 

ས་ཁང་གི་རློད་གཞི། ས་ཁང་དང་གཞི་བདག་དབང་སྐློར་གི་རློད་གཞི། 

ས་ཁང་ཉློ་འཚོང་། རང་ལ་དབང་བའི་ས་ཁང་ཉློ་ཚོང་བེད་པ། 

ས་ཁང་དཔྱ་ཁལ། ཁང་གཞི་བདག་དབང་ཅན་ནས་བསྡུས་པའི་དཔྱ་ཁལ་ཞིག

ས་ཁང་གཞན་གཡར། ས་ཁང་གི་བདག་དབང་གཞན་ལ་གཡར་བའམ་ག་བ། 

ས་ཁང་བློགས་གཏློང་། ས་ཁང་གཞན་ལ་བློགས་མ་གཏློང་བ་ལ་བུ། 

ས་ཁང་ས་གཞིས། དེ་སློན་སློར་སློ་སློས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་ས་ཞིང་དང་ཁང་པ་ལ་ཟེར། 

ས་ཁད། བར་ཐག ས་དབིབས་ས་ཁད་ཡངས་པ། ལས་དློན་སྒྲུབ་ཡུལ་ས་ཁད་རྒྱང་སྟབས་ཕན་ཚུན་

ངློ་ཐུག་དཀའ་བ། 

ས་ཁམ་པ། ཚི་ཅན་གི་ས་སྟེ། དེས་ས་ཕག་དང་རས་སྣློད། འཇིམ་བཟློ་བཅས་བཟློ་ཐུབ། 



  1914  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ས་ཁམས། ① འབྱུང་གཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག ② ལློར་ཁམས་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག 

ས་ཁལ་ལེ་བ། ས་འགློས་པའི་ཤུལ་སྐྱ་ཐལ་ལེ་བ། སྨིན་ཕག་དང་སྣའི་བ་གཤློག་གི་གཤློངས། སྨ་ར་

དང་ཨག་ཚོམ་རྣམས་འཕི་བ་མ་བྱུང་བར་ས་ཁལ་ལེ་བ་ཞིག་བས། 

ས་ཁུ། ཆུ་དང་ས་འདྲེས་པའི་ཁུ་བ། ས་ཁུ་བྱུགས་པ། 

ས་ཁུང་། བུག་པ་ཡློད་པའི་སའམ། ས་ཕུག 

ས་ཁུལ། ས་གནས་སློ་སློའི་ཁུལ། འདུས་སློད་ས་ཁུལ། མི་རིགས་འདྲེས་སློད་ས་ཁུལ། གསར་བརེ་

གནས་གཞིའི་ས་ཁུལ། བཀག་སློམ་ས་ཁུལ། དབིན་སྐད་དུ་region ཟེར། 

ས་ཁློངས། ① ས་ཆའི་ཁློངས་གཏློགས། ས་ཁུལ་གི་རྒྱ་ཁློན་ཆེ་ཆུང་། ② ས་ཁློངས་ཀི་རྒྱལ་སྤིའི་

བཅའ་ཁིམས། ས་ཁློངས་བདག་དབང་། ས་ཁློངས་ཀི་འདེམས་བསྐློའི་ལམ་ལུགས། ས་ཁློངས་

ཉེས་ཁིམས། ས་ཁློངས་འཐུས་མིའི་ལམ་ལུགས། ས་ཁློངས་དློ་དམ་གི་ར་དློན། ས་ཁློངས་

བདག་འདློམས་བེད་དབང་། ས་ཁློངས་རང་བཞིན་གི་རྒྱལ་སྤིའི་ཚོགས་པ། ས་ཁློངས་རང་

སྐྱློང་། ས་ཁློངས་རང་བཞིན་གི་ཆིངས་ཡིག

ས་ཁློངས་རང་སྐྱློང་། རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་གི་མངའ་ཁློངས་ཀི་ཆ་ཤས་གང་རུང་ཞིག་ལ་རང་སྐྱློང་གི་

དབང་ཆ་ལན་པའི་སིད་ཅིག

ས་ཁློངས་རང་བཞིན་གི་རྒྱལ་སྤིའི་ཚོགས་པ། གིང་ཆེན་ཁ་ཤས་སམ་ཡང་ན་ཉེ་འབེལ་གི་རྒྱལ་

ཁབ་ཁག་ཅིག་ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་སྤིའི་རང་བཞིན་ལན་པའི་ཚོགས་པ་ལ་བརློད། 

ས་ཁད། ས་ཆའི་ཁད་པར། ས་ཁད་དང་འཕློད་པར་ལློ་ཏློག་འདེབས་པ། 

ས་ཁློན། སའི་འཁློར་རྒྱའམ་རྒྱ་ཁློན། ཞིང་ཁའི་རྒྱ་ཁློན་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་ནས་མི་ལག་བཀློད་

སྒིག་བེད་པ། 

ས་ཁ། ཡུལ་གྲུའི་ས་ཆུ་རི་ཀླུང་སློགས་ཆགས་ཚུལ་བཀློད་པའི་རི་མློ། 

ས་ཁ་བློ། ཁ་དློག་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པའི་ས་ཆ། 

ས་ཁལ། ① ས་ལ་འཁིས་པའི་ཁལ། ② ས་ཆ་གང་རུང་ཞིག་བེད་སྤད་པར་བསྡུས་པའི་ཁལ། 

ས་ཁི། ས་ལས་བཟློས་པའི་ཁི། 



  1915  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ས་མཁན། ① ལམ་རྒྱུས་སྟློན་མཁན། ② ས་ལས་བཟང་ངན་དཔྱད་མཁན། 

ས་མཁར། ས་རྡློ་ལས་བས་པའི་མཁར་རློང་ངམ་ཁང་པ། 

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

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

ས་འཁག ས་འཁག་པས་བསམས་པ། 

ས་འཁྲུ་བ། [མངློན]ཕག་ཉན་པའམ། བ་ར་བའམ། མེལ་ཚེ་བ། 

ས་འཁྲུག ས་གཡློ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

ས་ག རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བི་ཤཱ་ཁ�། བརྒྱད་ལན་མ། 

དབང་པློའི་ལྷ་ལན་བཅས་སློ།། 

ས་ག་སྐྱེས་མ། ①[མངློན]གཞློན་ནུ་གདློང་དྲུག ② ལྷ་མློ་ཨུ་མ། ③ བློད་ཟླ་བཅུ་པ། 

ས་ག་ཟླ་བ། རྒྱུ་སྐར་ས་གས་ནམ་ཚོད་འཛིན་པའི་ཟླ་བ་ལ་ས་ག་ཟླ་བ་ཟེར། བློད་ཟླ་བཞི་པ་ཡིན། ཟླ་བ་

འདི་ལ་བློད་ཀི་ནང་པའི་ཆློས་པ་རྣམས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་དུས་ཆེན་སུམ་འཛོམས་ཡིན་ཟེར། དེ་

ཡང་ཚེས་པ་བརྒྱད་ལ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྐུ་བལམས་པ་དང་། ཚེས་བཅློ་ལྔ་ལ་སངས་རྒྱས་

པ་དང་། མ་ངན་ལས་འདས་པའི་དུས་ཆེན་བཅས་གསུམ་འཛོམས་ཡིན་པར་འདློད་ལ། 

ས་གད་བརྒྱབ་པ། ① གློ་ནས་སློགས་ཀི་ཐལ་རྡུལ་བསལ་བ། ② ས་ཆར་གད་སྙིགས་བི་དློར་བེད་པ། 

ས་གས་ཉ་བ། བློད་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་བཅློ་ལྔ། 

ས་གི་སིག་གི[ཨ་མདློའི་སྐད]རིན་ཐང་ཆེན་པློ་མེད་པའམ་གཙོ་བློ་མིན་པའི་དངློས་པློ་ཙག་ཙིག

ས་གེ་སློག་གེ འཛག་འཛོག་ལ་ལློས། 

ས་གློང་། བློང་བའམ་རྡློག་རྡློག ས་གློང་བརྡུངས་ནས་ས་ཞིང་བདེ་ཁློད་སྙློམས་པ། 

ས་གློང་མ། ས་འློག་མའི་ལློག་ཟླ། 

ས་རྒློད། མ་བཏུལ་བའི་ས་ཆ། ས་རྒློད་སློག་པ། སློན་དུས་བེད་མེད་ས་རྒློད་རྣམས། དེང་སང་འབྲུ་

ཡི་མཛོད་དུ་གྱུར། 

ས་སང་། ས་ཆ་འབུར་པློ། ས་སང་རི་འབུར་ཡློད་ཚད་ལ་ཤིང་སློང་བཙུགས་པ། 



  1916  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ས་སང་དགློན། ① རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ༡༤༠༤ལློར་མཁའ་སྤློད་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་

མཚན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་

ཁུལ་ཆབ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ས་སང་དགློན། ② ཕུབ་བསྟན་དགེ་འཕེལ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། ཕལ་ཆེར་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་བའི་

ས་གང་སྤི་ལློ་༡༨༢༩ལློར་ས་སང་གདུང་རབས་དང་པློ་ངག་དབང་མཆློག་ལན་ནས་ཕག་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ས་གློང་། ① ས་གཞི་རྩུབ་པློ། ས་གློང་རློ་ན་འཇློར་རེ་རྣློན་པློ་དགློས། ② རླན་མེད་པའི་ས། ཆུ་ར་

བཟློས་ནས་ཆུ་ཁིད་ན། ས་གློང་ཡིན་ཡང་སྐམ་མི་ནུས། 

ས་གགས་གནམ་གགས། གགས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ། མཚན་སྙན་ས་གགས་གནམ་གགས། 

ས་གློགས་ཆུ། འབྱུང་རིས་ལས་འབྱུང་བའི་དག་གློགས་རི་ཚུལ་གི་ཡ་གལ། 

ས་གང་། ① བློད་ཟླ་དང་པློའི་དབུགས་ཐློབ་ཉིན་ས་གང་གི་ཁ་དློག་སློགས་ལ་བརེན་ནས་ལློ་ཏློག་

ལེགས་ཉེས་སློགས་བརག་ཐབས་མ་ཧཱ་ཙི་ནའི་ཡུལ་ནས་བྱུང་བའི་རིས་ཤིག རྒྱ་ནག་གང་རིས་

ཀང་ཟེར། ② ལློར་རྒན་དྲུག་ཅུའི་བེ་བག་ས་མློ་གང་གི་ལློ། 

ས་རྒྱ། ས་ཁློན་གི་ཚད་གཞི། ས་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་། ས་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་གངས་ཉུང་བ། ས་རྒྱ་ཆེ་ལ་ཐློན་ཁུངས་

ཕུན་སུམ་ཚོགས། ས་རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞི། 

ས་རྒྱལ་བཅུ་གཅིག འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་རེ་བཞིན་ཕློགས་མཚམས་རྣམས་སུ་བསྐློར་ཞིང་

གནས་པའི་ས་བདག་ཅིག

ས་རྒྱུ། ས་གཤིས། ཞིང་སའི་ས་རྒྱུ་གཤིན་པློ། 

ས་རྒྱུ་གཞུང་ལེན། དབང་བའི་ས་ཞིང་དང་རྒྱུ་ནློར་གཞུང་བཞེས་བེད་པ། 

ས་རྒྱུས། འཛམ་གིང་ཡློངས་སམ་ཡུལ་གྲུ་གཅིག་གི་རི་ལུང་དང་ནམ་ཟླ། དངློས་རས། བགློད་ལམ། 

གནས་མི་བཅས་ཀི་སྤི་འདུས་ཀི་མིང་། 

ས་སྒེ་བློ། རྩྭ་མི་སྐྱེ་བའི་སའམ་ས་རེན་པ། 

ས་སྒློག་རི་ལ་གནས་པའི་སེ། མང་བཀུར་བ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག



  1917  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ས་གིང་། ས་འདག་གིས་བཟློས་པའི་གིང་བུ་སྐད་སྙན་མློ་ཡློད་པ་ཞིག

ས་དགའ། ① གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་གི་རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་ནུབ་རྒྱུད་དང་ཡར་ཀླུངས་

གཙང་པློའི་སྟློད་རྒྱུད་དུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་ས་སྐྱ་རུ་ཡློད། ②[མངློན]མེ་

ཏློག་ཀུ་མུ་ད། 

ས་དགུ། ཡློངས་གགས་སུ་ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་ཟེར་ཞིང་། ༡ ཡི་དྭགས་བློལ་སློང་བིང་གི་ས། ༢ 

ལྟུང་བ་ཡློད་པ་དམལ་བའི་ས། ༣བསློད་ནམས་གྲུབ་པ་མི་ཡི་ས། ༤ ཀུན་ཏུ་གཡློ་བ་རླུང་གི་

ས། ༥ མཐློ་རིས་གློ་འཕང་ལྷ་ཡི་ས། ༦ གཞལ་ཡས་རིན་ཆེན་བཀློད་པའི་ས། ༧ མཚན་ནི་

བརན་པ་སྤིན་གི་ས། ༨དྲི་མེད་ཡེ་ཤེས་ངར་ལན་ས། ༩ མིང་གི་མཚོན་པ་སྐྱེ་མེད་སའློ།། དེ་

ཡང་འདློད་ཁམས། གཟུགས་ཁམས། གཟུགས་མེད་ཁམས་གསུམ་པློ་དེ་དག་ས་དགུ་ཡིན་ཏེ། 

འདློད་ཁམས་ལུས་འཚོ་བའི་ཟ་འདློད། མཐུན་པའི་གློགས་འདློད། བརེན་པའི་གནས་འདློད་པ་

ཙམ་དུ་མཐུན་པས་ན་གཅིག་གློ ། གཟུགས་ཁམས་བསམ་གཏན་བཞི་རྣམས་ཁམས་གཅིག་

ཀང་དགའ་བདེའི་བསམ་པ་མི་འདྲ་བས་དེ་དག་ལ་རེ་རེ་སྟེ་བཞིའློ།། གཟུགས་མེད་སྐྱེ་མཆེད་

མུ་བཞི་ལ། སྙློམ་འཇུག་གི་རིམ་པ་ཁད་པར་མི་འདྲ་བས་ས་བཞི་སྟེ་དགུའློ།། 

ས་དག། ① གློང་ཁིམ་སློགས་ལ་གནློད་པ་བེད་ཟེར་བའི་ས་དཔྱད་ངན་པ། ② འབྱུང་ཁམས་དག་

གློགས་ཀི་ནང་ཚན་ས་དག་ཤིང་། 

ས་དག་ངློས་བཟུང་བ། བཻཌཱུརྱ་དཀར་པློ་ལེའུ་སློ་གཉིས་པ་ལས། ཕིའི་ས་དག་སུམ་ཅུ་སློ་བདུན། 

ནང་གི་ས་དག་བཅུ་གཅིག ཕི་ནང་འབེལ་བའི་ས་དག་བཅུ་བདུན་བཅས་གསུངས་པ་གཞུང་ངློ་

མར་གཟིགས། 

ས་དག་ཤིང་། འབྱུང་རིས་ལས་འབྱུང་བའི་དག་གློགས་རི་ཚུལ་གི་ཡ་གལ། 

ས་མགློ ཡི་གེའི་མགློ་ཅན་གསུམ་གི་གས། 

ས་འགག ཡས་མས་གང་རུང་དུ་འགློ་ཡང་ལམ་གཅིག་པློ་དེ་རང་མ་གཏློགས་མེད་པའམ། བསྐློར་

ས་མེད་པའི་ལམ། 

ས་འགུལ། ས་གཞི་ཆེན་པློ་ཡློམ་ཡློམ་དུ་གཡློ་བ། 



  1918  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ས་འགུལ་བ། ཆློས་ཀི་གཞུང་རྣམས་སུ་བཤད་པའི་ས་གཡློ་བའི་རྣམ་པ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ས་ཅུང་

ཟད་གཡློ་བའློ།། 

ས་འགློ[ཡུལ]རློང་དཔློན། 

ས་འགློ་དགློན། དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་གཙང་རུང་རྒྱལ་བའི་ཡང་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་

ལྔ་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༢༦༧ལློར་དགེ་མཆློག་བཀྲ་ཤིས་འློད་ཟེར་གིས་གསར་འདེབས་

མཛད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་བ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འཛམ་ཐང་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ས་ངན། ① ས་ཆ་གློང་པློའམ་རྩུབ་པློ། ② ས་མངི་ཞགི བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀ་ིགློ་འཇློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ས་ངན་གི་མཚམས། དག་བློའི་དློགས་པ་ཡློད་སའི་ས་མཚམས་ཞེས་པའི་དློན། 

ས་ངློས། ས་གཞིའི་སྟེང་ངློས། 

ས་ངློས་སྙློམ་ཐིག སྣང་ཆ་རིག་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། ཀླུང་ཐང་དུ་མིག་གིས་མཐློང་བའི་རྒྱང་རིང་

པློའི་གནམ་ས་འཕད་མཚམས་ཀི་ཐིག་ལ་ས་ངློས་སྙློམ་ཐིག་ཟེར། ཐིག་འདི་དང་རི་མློ་མཁན་

གི་མིག་ལམ་གཉིས་སྙློམ་གི་ཡློད་པས་དེ་ནི་སྣང་ཆའི་བཟློ་དབིབས་སྐྲུན་སྐབས་གལ་ཆེའི་

གཞི་འཛིན་ས་ཞིག་ཡིན། 

ས་རྔློག་བུ་གསུམ། ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དང་། རྔློག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ། བུ་སྟློན་

རིན་ཆེན་གྲུབ་གསུམ་གི་མཚན་མདློར་བསྡུས་སུ་བཀློད་པ། 

ས་སགས། སགས་བརྒྱབ་པའི་ས་ཧྲིལ་མློའམ་སགས་བཏབ་པའི་ས་ཧྲིལ་མློ། 

ས་བཅད། གཞུང་ཚིག་གི་སློམ་དང་ལས་དློན་གི་གློ་རིམ། དཔེ་ཆ་འདི་ལ་ས་བཅད་ཆེན་པློ་ལྔ་ཡློད། 

འདིར་ལ་ས་བཅད་མ་སྟློང་ཙམ་ཞིག་བཀློད་པ། 

ས་བཅད་རྣམ་འབེད་ཀི་ཆིངས། ཆིངས་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། གཞུང་དློན་གི་ལེའུ་གློང་འློག་རྣམ་

པར་འབེད་པའི་ས་བཅད། 

ས་བཅུ། ① བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུ་སྟེ། དང་པློ་རབ་ཏུ་དགའ་བ། གཉིས་པ་དྲི་མ་མེད་པ། 

གསུམ་པ་འློད་བེད་པ། བཞི་ལ་འློད་འཕློ་བ། ལྔ་པ་སྦང་དཀའ་བ། དྲུག་པ་མངློན་དུ་གྱུར་པ། 



  1919  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

བདུན་པ་རིང་དུ་སློང་བ། བརྒྱད་པ་མི་གཡློ་བ། དགུ་པ་ལེགས་པའི་བློ་གློས། བཅུ་པ་ཆློས་ཀི་

སྤིན་རྣམས་སློ།། ② ཨ་ནུ་ཡློ་གའི་ཐུན་མིན་གི་བཤད་སློལ་ལར་ཚོགས་ལམ་སྐབས་ཀི་ས་

བཅུ་སྟེ་དང་པློ་འགྱུར་བ་མ་ངེས་པའི་ས་དང་། གཉིས་པ་རེན་པ་གཞིའི་ས། གསུམ་པ་གལ་ཆེན་

སྦློང་བའི་ས། བཞི་པ་བསབ་པ་རྒྱུན་གི་ས། ལྔ་པ་བསློད་ནམས་རེན་གི་ས། དྲུག་པ་བརན་པ་

ཁད་པར་དུ་འགློ་བའི་ས། བདུན་པ་དམིགས་འབས་སྐྱེ་བའི་ས། བརྒྱད་པ་གནས་པ་མི་འགྱུར་

བའི་ས། དགུ་པ་གདལ་བ་ཆློས་ཉིད་ཀི་ས། བཅུ་པ་རློགས་པ་སྤི་ཆིབས་ཀི་ས་སྟེ་བཅུའློ།། 

ས་བཅུ་ཀུན་ཏུ་བསྡུས་ནས་སྟློན་པ་བཅུ་བདུན། རྣམ་ཤེས་ལྔ་དང་ལན་པའི་ས། ཡིད་ཀི་ས་དང་

གཞན་གསུམ་སྟེ། རློག་དཔྱློད་བཅས་ལ་སློགས་པ་དང་། ཏིང་འཛིན་བཅས་དང་མ་ཡིན་དང་། 

སེམས་ཡློད་པ་དང་སེམས་མེད་དང་། ཐློས་དང་བསམ་དང་བསློམ་ལན་དང་། དེ་བཞིན་ཐེག་པ་

གསུམ་ལན་དང་། ཕུང་པློ་བཅས་དང་ཕུང་མེད་གཞན། ཞེས་སློ།། 

ས་བཅུ་གཉིས། གློང་སྨློས་ས་བཅུ་དང་བང་ཆུབ་སེམས་མ་བསྐྱེད་པའི་ས་དང་ཀུན་ཏུ་འློད་ས། 

ས་བཅུ་བདུན། ༡ རྣམ་ཤེས་ལྔའི་ལུས་མཚུངས་ལན་གི་ས། ༢ ཡིད་ཀི་ས། ༣རློག་པ་ཡློད་པ་དང་

དཔྱློད་པ་ཡློད་པའི་ས། ༤ རློག་པ་མེད་པ་དཔྱློད་པ་ཡློད་པའི་ས། ༥ རློག་པ་མེད་པ་དཔྱློད་པ་

མེད་པའི་ས། ༦ སམྶ་ཏློའི་ས། ༧ སམྶ་ཏློ་མིན་པའི་ས། ༨སེམས་ཡློད་པའི་ས། ༩ སེམས་མེད་

པའི་ས། ༡༠ ཐློས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ས། ༡༡ བསམ་བྱུང་གི་ས། ༡༢ སློམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ས། 

༡༣ཉན་ཐློས་ཀི་ས། ༡༤ རང་རྒྱལ་གི་ས། ༡༥ བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས། ༡༦ ལྷག་ཡློད་ཀི་

ས། ༡༧ ལྷག་མེད་ཀི་ས། 

ས་བཅུ་ནློན་པའི་ལྔ་ལས། ས་བཅུ་པ་ཐློབ་པའི་ས་ལས་སུ་རང་གཞན་གི་སྐྱེ་བ་ས་མ་བརྒྱ་དང་ཕི་མ་

བརྒྱ་ཐམ་པ་ཤེས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་བརྒྱ་ཐམ་པའི་ཞལ་མཐློང་བ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བརྒྱ་

ཐམ་པར་འགློ་བ་སློགས་ཀི་རགས་འབྱུང་བརདབུ་མ་འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་བཅུ་པའི་ནང་

གསེས་ཤིག་གི་མིང་ཡིན། 

ས་བཅུ་དབང་ཕྱུག ① རེ་བཙུན་བམས་པ། ② ས་བཅུ་ཐློབ་ཚར་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། 

ས་བཅུ་བཞི། མློས་སྤློད་དང་། རབ་ཏུ་དགའ་བ་ནས་ཆློས་ཀི་སྤིན་གི་བར་དང་། དཔེ་མེད་དང་། ཡེ་



  1920  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤེས་ལན་དང་། ཀུན་ཏུ་འློད་རྡློ་རེའི་ས་སྟེ་བཅུ་བཞིའློ།། 

ས་བཅུ་ལ་གནས་པའི་དཔའ་བློ། བང་སེམས་ས་བཅུ་པ་བ། 

ས་བཅུ་སློ་སློའི་ཡློན་ཏན། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། 

དང་པློར་ཡློན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉིས་ནས། །བཅུ་པར་བརློད་དུ་མེད་པའི་རྡུལ་སྙེད་འཐློབ། །ས་

བརྒྱད་ནས་བརམས་ཚེ་སློགས་དབང་བཅུ་དང༌། །བཅུ་པར་འློད་ཟེར་ཆེན་པློའི་དབང་བསྐུར་

འཐློབ། །ལས་སྨློན་ཏིང་འཛིན་དབང་འབློར་དབང་གིས་སྐྱེ། །སར་གནས་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་

སློགས་རྣམ་སྨིན་སྐྱེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར། ས་དང་པློ་ཐློབ་པའི་སྐབས་སུ་ཡློན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་

བཅུ་གཉིས་ཐློབ་ཅིང་ཡློད་པ་སྟེ།  1． ས་དང་པློ་ཐློབ་པའི་གང་ཟག་དེ་དུས་གཅིག་ལ་ཏིང་ངེ་

འཛིན་བརྒྱ་ཐློབ་ཐུབ་པའི་ཡློན་ཏན་དང༌། 2. དུས་གཅིག་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྒྱ་ལ་འཇུག་ཐུབ་

པའི་ཡློན་ཏན། 3. དུས་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་བརྒྱ་མཇལ་ཐུབ་པ། 4. དུས་གཅིག་ལ་སངས་

རྒྱས་བརྒྱའི་ཡློན་ཏན་ཤེས་ཐུབ་པ། 5. དུས་གཅིག་ལ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བརྒྱ་གཡློ་བར་

བེད་ཐུབ་པ། 6. དུས་གཅིག་ལ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བརྒྱར་བགློད་ཐུབ་པ། 7. དུས་གཅིག་

ལ་ཞིང་ཁམས་བརྒྱ་སྣང་བར་བེད་ཐུབ་པ། 8. དུས་གཅིག་ལ་འགློ་ཁམས་བརྒྱ་སྨིན་པར་བེད་

ཐུབ་པ། 9. དུས་གཅིག་ལ་བསྐལ་པ་བརྒྱར་གནས་ཐུབ་པ་དང༌། ཕི་མཐར་འཇུག་ཐུབ་པ། 

10. དུས་གཅིག་ལ་ཆློས་སློ་བརྒྱ་འབེད་ཐུབ་པ། 11. དུས་གཅིག་ལ་སྐུ་ལུས་བཀློད་པ་བརྒྱ་

སྟློན་ཐུབ་པ། 12. དུས་གཅིག་ལ་སྐུ་ལུས་རེ་ལའང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྒྱ་ཕག་རེས་

བསྐློར་ཐུབ་པ་བཅས་ཀི་ཡློན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉིས་པློ་དེ་དག་འཐློབ་ཐུབ་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། 

དེ་བཞིན་དུ་ས་རེ་གློང་དུ་འཕེལ་བ་དང་ཡློན་ཏན་དེ་དག་ཀང་ལབ་མང་པློ་འཕར་ནས་འགློ་ཞིང་

ཡློད་པ་སྟེ། ས་གཉིས་པ་ཐློབ་སྐབས་གློང་གསལ་གི་ཡློན་ཏན་དེ་དག་སྟློང་ཕག་དང་ལན་པ་དང༌། 

ས་གསུམ་པ་ཐློབ་སྐབས་ཡློན་ཏན་འབུམ་དང་ལན་པ། ས་བཞི་པ་ཐློབ་སྐབས་ཡློན་ཏན་བེ་བ་

ཕག་བརྒྱ་(དུང་ཕྱུར་བཅུ་) དང་ལན་པ། ས་ལྔ་པ་ཐློབ་སྐབས་ཡློན་ཏན་བེ་བ་ཕག་སྟློང་ (དུང་

ཕྱུར་བརྒྱ) དང་ལན་པ། ས་དྲུག་པ་ཐློབ་སྐབས་ཡློན་ཏན་བེ ་བ ་ཕག་འབུམ  

(དུང་ཕྱུར་ཁི་) དང་ལན་པ། ས་བདུན་པ་ཐློབ་སྐབས་ཡློན་ཏན་བེ་བ་ཁག་ཁིག་འབུམ་ 



  1921  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

(100,000,000,000,000,000) དང་ལན་པ། ས་བརྒྱད་པ་ཐློབ་སྐབས་ཡློན་ཏན་

སྟློང་གསུམ་འབུམ་གི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་གངས་དང་མཉམ་པ་ཐློབ་པ་དང་ས་དགུ་པ་ཐློབ་སྐབས་

ཡློན་ཏན་སྟློང་གསུམ་གངས་མེད་འབུམ་ཕག་བཅུའི་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་མཉམ་པ་ཐློབ་པ། ས་བཅུ་

པ་ཐློབ་སྐབས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བརློད་དུ་མེད་པའི་ཡང་བརློད་དུ་མེད་པ་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་

མཉམ་པ་དང་དེ་བས་ཀང་ལྷག་པ་འཐློབ་བློ། །

ས་བཅུད། ① སའི་ནུས་པའམ་སྟློབས། ② ཆུ། ③ ས་ཞག 

སབཅུད་ལློངས་རྒྱུ། Geotourism དེང་དུས་ནུབ་ཕློགས་པའི་བཤད་སློལ་གསར་པ་ཞིག་གི་

ཐ་སྙད་གསར་པ་ཞིག་ཡིན། མཛེས་ལློངས་ལློངས་སུ་སྤློད་པ་དང་། ས་གཤིས་ཞིབ་འཇུག་ཟུང་

ལན་གི་སློ་ནས་ལློངས་རྒྱུའི་སྤློ་འཁམ་ཞིག་རེད། དེའང་ ལློངས་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བློར་

རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་མཛེས་ལློངས། ས་གཞི། ནགས་ཚལ། ཆུ་ཀླུང་། མཚོ་དང་རིང་བུ། བག་རི་

དང་། ར་རི་རྣམས་ལ་བལ་བསྐློར་དང་ཞིབ་གཉིས་ལན་གི་སྤློ་འཁམ་ཞིག དཔེར་ན། བློད་ཀི་

ཀློང་པློའི་རློང་ཆེན་དང་། རྒྱལ་རློང་གི་སྐུ་ལྷ་རི་བློ། མངའ་རིས་ཀི་གངས་ཏི་སེ། ནགས་ཆུའི་

བང་ཐང་སློགས་སུ་ལློངས་རྒྱུ་འགློ་བ་ལ་བུ་རྣམས་སློ།

ས་བཅུད་བུམ་པ། ས་གནད་ཀི་གཡང་བཅུད་གསློ་བའི་གཏེར་བུམ། 

ས་བཅུད་སེར་པློ། [མངློན]མུ་ཟི། 

ས་བཅུའི་ཁད་པར་དང་ངེས་ཚིག ས་བཅུ་པློ་སློ་སློའི་ངེས་ཚིག་ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ཏུ་གསལ་བར།ས་

དང་པློ་རབ་ཏུ་དགའ་བ། སར་མ་མཐློང་བའི་ཆློས་ཉིད་ཀི་དློན་མཐློང་བས་རང་དློན་བང་ཆུབ་

མཆློག་ལ་ཉེ་བ་དང༌། གཞན་དློན་སེམས་ཅན་གི་དློན་རླབས་པློ་ཆེ་འགྲུབ་པར་མཐློང་ནས་རབ་

ཏུ་དགའ་བ་སྐྱེས་པའི་ཕིར་ས་དང་པློ་རབ་ཏུ་དགའ་བ། ས་གཉིས་པ་དྲི་མ་མེད་པ། ཚུལ་ཁིམས་

འཆལ་པ་དང་ཐེག་དམན་ཡིད་ལ་བེད་པའི་དྲི་མ་དང་བལ་བས་ས་གཉིས་པ་དྲི་མ་མེད་པ། ས་

གསུམ་པ་འློད་བེད་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྟློབས་ཀིས་ཆློས་ཚད་མེད་པ་འཚོལ་ཞིང་གཞན་དག་

ལ་ཆློས་ཀི་སྣང་བ་ཆེན་པློ་བེད་པས་ས་གསུམ་པ་འློད་བེད་པ། ས་བཞི་པ་འློད་འཕློ་བ། བང་

ཆུབ་ཕློགས་མཐུན་གི་ཤེས་རབ་ཀི་མེས་སྒིབ་གཉིས་སེག་པར་བེད་པས་བཞི་པ་འློད་འཕློ་བ། 



  1922  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ས་ལྔ་པ་སྦང་དཀའ་བ། སེམས་ཅན་སྨིན་པར་བེད་པའི་ཚེ་གཞན་གི་ལློག་སྒྲུབ་ཀིས་ཉློན་

མློངས་པས་སེམས་ཅན་གི་ཞིང་དང་རང་གི་སེམས་སྦང་དཀའ་བ་གཉིས་པློ་དེ་འབློངས་པས་

ས་ལྔ་པ་སྦང་དཀའ་བ། ས་དྲུག་པ་མངློན་དུ་གྱུར་པ། ཤེར་ཕིན་ལ་བརེན་ནས་སིད་ཞི་མཉམ་པ་

ཉིད་མངློན་དུ་གྱུར་པས་ས་དྲུག་པ་མངློན་དུ་གྱུར་པ། ས་བདུན་པ་རིང་དུ་སློང་བ། བགློད་པ་

གཅིག་པའི་ལམ་ས་བརྒྱད་པ་ཐློབ་ཏུ་ཉེ་བས་དེ་དང་འབེལ་ཞིང་རློལ་བཅས་ཀི་སྦློར་བའི་མཐར་

སློང་བས་བདུན་པ་རིང་དུ་སློང་བ། ས་བརྒྱད་པ་མི་གཡློ་བ། མཚན་བཅས་དང་མཚན་མེད་ལ་

རློལ་བའི་འདུ་ཤེས་གཉིས་ཀིས་མི་གཡློ་བས་ས་བརྒྱད་པ་མི་གཡློ་བ། །ས་དགུ་པ་ལེགས་པའི་

བློ་གློས། སློ་སློ་ཡང་དག་རིག་པ་བཞིའི་བློ་གློས་བཟང་པློ་ཐློབ་པས་དགུ་པ་ལེགས་པའི་བློ་

གློས། ས་བཅུ་པ་ཆློས་ཀི་སྤིན། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་གཟུངས་ཀི་སློ་སྤིན་ལ་བུས་ས་དགུ་པ་མན་

ཆད་དུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལས་ཐློབ་པའི་ཆློས་ནམ་མཁའ་ལ་བུ་ཚད་མེད་པ་ལ་ཁབ་པས་བཅུ་

པ་ཆློས་ཀི་སྤིན། ཞེས་བ་བ་རྣམས་སློ། ། 

ས་བཅུའི་འགེལ་པ་མདློར་བསྡུས་བཅུ། ༡ རབ་ཏུ་དགའ་བ་ནི་མཐློང་སང་དང་བལ་བའི་ཐུན་མློང་

མིན་པའི་དགའ་བ་སྐྱེ་བའི་ལམ། ༢ དྲི་མ་མེད་པ་ནི་རྨི་ལམ་ཙམ་དུ་ཡང་ཚུལ་འཆལ་དྲི་མ་

མཐའ་དག་སང་བའི་ལམ། ༣འློད་བེད་པ་ནི་བསློམས་རེས་ཡེ་ཤེས་ཀི་འློད་ཀིས་གཉིས་སྣང་

བུད་ཤིང་བསེག་པའི་ལམ། ༤ འློད་འཕློ་བ་ཅན་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་བསློམས་པའི་ཡེ་ཤེས་

ཀི་རེས་ཐློབ་ཚེ་ལྷག་པའི་འློད་བྱུང་ལམ། ༥ སྦང་དཀའ་བ་ནི་སྐྱློན་དང་ཡློན་ཏན་སང་བང་ལ་

སེམས་ཀང་ཆེས་ཆེར་དཀའ་བའི་ལམ། ༦ མངློན་དུ་གྱུར་པ་ནི་བདེན་པ་བཞི་ལ་མཁས་པས་

ཤེས་རབ་རློགས་པའི་ཆློས་སྐུར་མངློན་ཕློགས་ལམ། ༧ རིང་དུ་སློང་བ་ནི་རིང་འགློགས་མཐར་

གཉིས་མེད་བློས་སྐད་ཅིག་རེ་རེར་འཇུག་ལློག་ནུས་པའི་ལམ། ༨མི་གཡློ་བ་ནི་བདེན་པར་

འཛིན་པ་དང་ཞི་བདེའི་དློན་དུ་གཉེར་བའི་མི་གཡློའི་ལམ། ༩ ལེགས་པའི་བློ་གློས་ནི་སློ་སློ་

ཡང་དག་པ་རིགས་པའི་ཆློས་ཀི་ཡློན་ཏན་ཐློབ་པའི་ལམ། ༡༠ ཆློས་ཀི་སྤིན་ནི་ཆློས་ཀི་འགློ་

བའི་དགེ་ཚོགས་གཉིས་སྨིན་ཕིར་ལྷུན་གྲུབ་ཆེས་ཆེར་འབེབས་པའི་ལམ། དློན་དང་མ་འབེལ་

ན་རབ་ཏུ་དགའ་བ། དྲི་མ་མེད་པ། འློད་བེད་པ། འློད་འཕློ་བ། སྦང་དཀའ་བ། མངློན་དུ་གྱུར་བ། 



  1923  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

རིང་དུ་སློང་བ། མི་གཡློ་བ། ལེགས་པའི་བློ་གློས། ཆློས་ཀི་སྤིན། 

ས་བཅུའི་རྣམ་གཞག བདག་མེད་གཉིས་དང་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་སྟློང་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་སློམ་པ་ཐེག་ཆེན་གི་ས་བཅུ་སྟེ་རབ་དགའ་བ་ནས་ཆློས་ཀི་སྤིན་བར་ས་བཅུ་པློ་རྣམས་

སློ།། འདིར་གང་ཟག་གི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་ཡློན་ཏན་དང་གློ་རློགས་ལ་ས་ཞེས་ཟེར་དགློས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གང་ཞེ་ན། ལམ་ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་གང་ཞིག་གི་བློ་དེ། ས་ཆེན་པློ་བཞིན་དུ་ཡློན་ཏན་

མཐའ་དག་གི་གཞིའམ་གནས་སམ་རེན་བེད་པས་ན་ས་ཞེས་བརློད་དེ། མདློ་སེ་རྒྱན་ལས། 

དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་སྣ་ཚོགས་ལ། །དགའ་བས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །གནས་ཕིར་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཡི། །ས་རྣམས་གནས་པ་ཡིན་པར་འདློད། ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། འློ་ན་སའི་

མཚན་གཞི་གང་ཞེ་ན། བང་སེམས་སློབ་པའི་རྒྱུད་ཀི་མཁེན་པ་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་གིས་ཟིན་

པའི་ཟག་མེད་གི་ཡེ་ཤེས་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པ་ལ་ཟེར། མདློར་ན་ལམ་དུ་ཞུགས་པའི་

གང་ཟག་དེའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་ཡློན་ཏན་ནམ་གློ་རློགས་ཀི་རིམ་པ་དེ་དག་ལ་སའི་རིམ་པའི་རྣམ་

གཞག་བས་ཡློད་པ་རེད། དཔེར་ན། སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་སློབ་སྦློང་བེད་མཁན་གི་སློབ་མ་གང་

དེའི་བློ་ཡུལ་ལ་ལློ་རིམ་དང་པློ་ལས་ལློ་རིམ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ཡློན་ཏན་ཡར་རྒྱས་དང༌། 

མཐློང་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་འགློ་བཞིན་ཡློད་པ་དེའི་ཡློན་ཏན་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད་གཞི་མཚོན་བེད་དུ་ལློ་རིམ་

དང་པློའི་ཡློན་ཏན་གི་ཚད་དང༌། ལློ་རིམ་གཉིས་པའི་ཡློན་ཏན་གི་ཚད་ཅེས་པ་ལ་བུ་ལ། ས་དང་

པློ་དང༌། ས་གཉིས་པ་ཟེར་བ་ལ་བུ་སྟེ། དློན་དངློས་ས་དང་པློའི་ཡློན་ཏན་གི་ཚད་དང༌། ས་

གཉིས་པའི་ཡློན་ཏན་གི་ཚད་ཅེས་པའི་དློན་རེད། 

ས་བཅུའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། འདི་ལ་གློ་དློན་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡློད། ༡ ས་དང་པློ་རབ་ཏུ་དགའ་

བ་ནས་ས་བཅུ་པ་ཆློས་ཀི་སྤིན་བར་གི་རློགས་པ་ཐློབ་ཟིན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟེ། ས་

བཅུ་པློ་གང་རུང་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་གློ་དགློས་པའི་སྐབས་གཅིག་

དང་། ༢ ས་བཅུ་པ་ཐློབ་ཟིན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་གློ་དགློས་པའི་སྐབས་ཤིག་

བཅས་གཉིས་ཡློད། 

ས་བཅུའི་ཡེ་ཤེས། ས་དང་པློ་ནས་བཅུ་པའི་བར་ས་སློ་སློའི་སྐྱློན་རྣམས་སེལ་ཞིང་ཡློན་ཏན་རྣམས་



  1924  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རློགས་པར་བེད་པའི་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་བཅུ་ཡློད་པ་དེ་དག་གློ བེ་

སྨས་ཐེག་པ་གསུམ་དང་ལམ་ལྔའི་རྣམ་གཞག་ཁས་ལེན་ཀང་ས་བཅུའི་ཡེ་ཤེས་མི་འདློད་དེ། 

ཐེག་ཆེན་གི་མདློ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སེ་སྣློད་མི་འདློད་པས། དེ་ནས་འབྱུང་བའི་ས་བཅུའི་རྣམ་

བཞག་སློགས་ཁས་མི་ལེན་ནློ།། 

ས་ཆ། ཁློན་ཡློངས་ཀི་སའི་ཆ་ཤས། མངའ་ཁློངས་ས་ཆ། ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའི་ས་ཆ། ས་ཆ་

གཉན་པློ། ས་ཆ་བཙན་པློ། ས་ཆ་གུ་ཡངས་པློ། འབུར་སང་གི་ས་ཆ། ཡ་རབས་མ་རབས་སྤློད་

པས་ཤེས། ས་ཆ་གང་ཡིན་སྐད་ཀིས་ཤེས། 

ས་ཆགས་ཡུལ་འདྲིས། ལུང་པ་དེར་ཡུན་རིང་བསད་ནས་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་བ། 

ས་ཆའི་རློད་གཞི། ས་ཆའི་བདག་དབང་བཀློལ་སྤློད་ཀི་དབང་ཆ་མི་ནམ་ལས་ཞུགས་ཚོགས་པ་

གཞན་ལ་སྤློད་པ། 

ས་ཆུ། ས་གཞིའི་སྟེང་ངློས་སུ་ཡློད་པའི་ས་དང་ཆུ། ས་ཆུ་ཤློར་བ། ས་ཆུ་སྲུང་འཛིན། ས་ཆུ་མི་འཕློད་པ། 

ས་ཆུ་འཕད་པ། མི་གང་ཞིག་གཟུགས་ཁམས་དེ། ཡུལ་གསར་པ་གང་དེའི་ཁློར་ཡུག་གི་འབྱུང་

ཁམས་དང་མཐུན་པློར་བྱུང་ན། གཟུགས་ཁམས་བདེ་ཞིང་སེམས་ཁམས་དྭངས་བ་ཡློང་པ་དེ་

ལ་ས་ཆུ་འཕློད་ཅེས་ཟེར། དབིན་སྐད་དུ་ acclimatize ཟེར་བ་དེ་ཡིན། 

ས་ཆུ་མི་འཕློད་པ། མི་གང་ཞིག་གི་གཟུགས་ཁམས་དེ། ཁློར་ཡུག་གསར་པ་གང་དེའི་འབྱུང་ཁམས་

དང་མི་མཐུན་པ་གཟུགས་པློ་ལ་ནད་སྣ་ཚོགས་བསྐྱེད་ཅིང་། སེམས་ཁམས་མི་བདེ་བར་གྱུར་

པ་དེ་ལ་ས་ཆུ་མི་འཕད་པ་ཟེར། 

ས་ཆུ་མེ་རླུང་། འབྱུང་བ་བཞི། 

ས་ཆུ་སྲུང་འཛིན། ཆུ་ལློག་ཐན་སྐྱློན་སློགས་རང་བྱུང་གནློད་འཚེ་སེལ་བའི་རང་བྱུང་བསྒྱུར་བཀློད་

བེད་ཐབས་ཤིག་རེད་སྤིར་ནགས་བཟློ་དང་རྩྭ་འདེབས། ཆུ་ཡུར་དང་ཆུ་མཛོད་བཟློ་བ་སློགས་

ལ་བརེན་ནས་བརླན་ཆ་གསློག་པ་དང་ས་རྒྱུ་སྲུང་ནས་ས་ཞིང་གི་ཆུ་འཛིན་ནུས་པ་ཆེ་རུ་བཏང་

སྟེ་ས་ཆུས་མི་འཁེར་བ་བས་པར་ཟེར། 

ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པློ། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་སྤེལ༡༠༩༢ལློ་ནས་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་



  1925  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སྟག༡༡༥༨ལློའི་བར། ཡབ་འཁློན་དཀློན་མཆློག་རྒྱལ་པློ་དགུང་ལློ་ང་དགུ་བཞེས་པའི་དུས་སུ། 

མ་གཅིག་ཞང་མློའི་སས་སུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་ལ་མ་སེབས་བར་དུ་ཡབ་ཀི་དྲུང་

དུ་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་དང་། ཡབ་ཆློས་འགའ་ཞིག་གསན། དེ་ནས་ཡབ་སྐུ་གཤེགས་ཏེ། ཡུམ་

གིས་གདན་ས་བ་མ་བ་རི་ལློ་ཙཱ་བ་ལ་གཏད། བ་རི་ལློ་ཙཱ་བ་སློགས་བ་མ་མཁས་པ་མང་དུ་

བསྟེན་ནས་མངློན་པ་དང་། ཕར་ཕིན། ཚད་མ། གསང་སགས་གསར་མའི་སྐློར་བཅས་སློབ་

གཉེར་གནང་སྟེ་ལློ་བརྒྱད་སློང་བ་རི་ལློ་ཙཱ་བས་གདན་སའི་བདག་པློར་བསྐློས། དེ་ནས་སར་

ཡང་དགེ་བཤེས་དང་བ་མ་མཁས་པ་མང་དུ་བསྟེན་ནས་གཙོ་བློར་གསང་སགས་ལ་སློབ་

གཉེར་གནང་། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ནས་དྲུག་ཅུ་རེ་བདུན་གི་བར་ས་སྐྱའི་གདན་ས་མཛད་ནས་ལློ་

དེར་སྐྱ་བློ་ཁ་གདངས་སུ་སྐུ་གཤེགས། ས་ཆེན་འདིས་མཛད་པའི་གསུང་རློམ་གང་ཡློད་

ཕློགས་བསྒིགས་ཀི་གསུང་འབུམ་པློད་གཉིས་སེ་དགེ་སར་ཁང་དུ་ཤིང་སར་ཡློད། 

ས་ཆེན་པློ། ① འཇིག་རེན་གི་ས་གཞི། ② དག་པ་ས་གསུམ། 

ས་ཆེམ་ཆེམ། ས་གཡློ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

ས་ཆློག དགློན་པ་སློགས་འདེབས་རུང་བའི་ས་ཡི་ཆློ་ག 

ས་ཆློད། ས་ཕློད་ཀང་ཟེར། ཐློན་སེབས་ཆེ་ཆུང་གི་ནུས་ཤུགས། ལུས་སེམས་ཀི་ནུས་པར་

དཔགས་ན་ལས་ཀའི་ས་ཆློད་ཆེན་པློ་ཡིན་པར་བརི་ཆློག 

ས་ཆློད་པ། བགློད་ཐུབ་པའམ་སེབས་ཐུབ་པ། ར་ཕློ་འགློས་མ་ས་ཆློད་ཐུབ་པ། ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཀའི་

རིང་བང་རལ་རྒྱུགས་པས་ལེ་དབར་ལྔ་ཡིས་ས་ཆློད་པ། 

ས་མཆློག ① ས་རྒྱུ་བཟང་པློ། ② [མངློན]ཙན་དན་དཀར་པློ། 

ས་མཆློག་མ། [མངློན]རྒྱ་མཚོ། 

ས་མཆློག་ཙན་དན། [མངློན]ཙན་དན་དཀར་པློ། 

ས་མཆློང་གནམ་མཆློང་། ལམ་ལ་མི་ལ་བར་རང་དགར་མཆློང་རྒྱུག་བེད་པ། 

ས་མཆློད་མ། [མངློན]རྒྱ་མཚོ། 

ས་འཇུ། [ཡུལ]སྦྲ་གུར་འབུབས་སྐབས་ལ་སྦློར་བེད་ཀི་ཐག་པ། 



  1926  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ས་འཇློ། ① [མངློན]གློག ② ཕག་པ། 

ས་འཇློང་། ས་འློག་ཏུ་ཡློད་པའི་འབུ་དབིབས་འཇློང་མློ། ལུས་བརླན་གཤེར་ཅན། རྒྱུན་ཏུ་ས་ཟ་ནས་

འཚོ་གནས་བེད་པའི་འབུ་རིགས་ཤིག 

ས་འཇློམས། ①[མངློན]ཤིང་ཡློངས་འདུ་ས་བརློལ། ② རི་ཕག 

ས་རེན་པ། ① ས་གཞི་རླློན་པ། ② ཁེབས་སློགས་མ་བཀབ་པའི་ས་རེན་སྒེ་བློ། 

ས་ཉམས། ① ས་བཅུད་ཉམས་པ། ② ཡུལ་ལུང་གི་ཆགས་དབིབས། ས་ཉམས་དཔྱློད་པ། 

ས་ཉལ། ① ཉམས་ཚོད། གཞན་ཕློགས་ཀི་ས་ཉལ་ཡློད་པའི་དློགས་གནས། ② [མངློན]མ་ཧེ། 

ས་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག དང་པློ་རབ་ཏུ་དགའ་བ། གཉིས་པ་དྲི་མ་མེད་པ། གསུམ་པ་འློད་བེད་པ། བཞི་པ་

འློད་འཕློ་བ། ལྔ་པ་སྦང་དཀའ་བ། དྲུག་པ་མངློན་དུ་གྱུར་པ། བདུན་པ་རིང་དུ་སློང་བ། བརྒྱད་

པ་མི་གཡློ་བ། དགུ་པ་ལེགས་པའི་བློ་གློས། བཅུ་པ་ཆློས་ཀི་སྤིན། བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འློད་ཀི་

ས། བཅུ་གཉིས་རྡློ་རེ་འཛིན་པའི་ས། བཅུ་གསུམ་ཡི་གེ་འཁློར་ལློ་ཚོགས་ཆེན་གི་ས། བཅུ་བཞི་

རྡློ་རེ་དབིངས་ཀི་ས། བཅློ་ལྔ་རྣམ་དག་སྟུག་པློ་བཀློད་པའི་ས། བཅུ་དྲུག་ཆགས་མེད་སྟུག་པློའི་

ས། བཅུ་བདུན་མཚན་རློགས་རྡློ་རེ་འཆང་གི་ས། བཅློ་བརྒྱད་ཆློས་དབིངས་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་

ས། བཅུ་དགུ་མ་སང་ཡེ་ཤེས་བ་མའི་ས། ཉི་ཤུ་ཀུན་བཟང་དབེར་མེད་ས། ཉེར་གཅིག་ལྷུན་

གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སའློ།། 

ས་ཉིལ་ཆུ་ཤློར། ས་ཉིལ་བ་དང་ཆུ་གཞན་དུ་རྒྱུགས་པ། 

ས་ཉུང་ཟད་ཅིག ① ས་ཆ་རྒྱ་ཆུང་ངུ་། ② ས་ཉུང་ཉུང་སར་གང་སར་དློ་སློགས། 

ས་ཉློར། ས་སློབ་སློབ། ས་ཉློར་ཞིང་ཁ་རྨློ་ས་མ། 

ས་གཉན། ① ས་བདག་ཟེར་བའི་མི་མ་ཡིན། ② ས་ཆ་གཉན་པློ་སྟེ་འདྲེ་སིན་སློགས་གནས་པའི་ས་ཆ། 

ས་སྙིང་། [མངློན]གསེར། 

ས་ཏུ་བརློད། བསྟློད་བསགས་བརློད་པ། 

ས་རགས། ས་མཚམས་ཕན་ཚུན་བར་གི་མི་ཤློར་བའི་རགས་མཚན། 

ས་རེན། ① ར་བློད་ཀི་ཁལ་རྒྱུག་པའི་ས་རེན། ② འཇིག་རེན་ཁམས། 



  1927  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ས་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་ཆུང་

ངུ་བའི་རྒྱུད་ཀི་འདུན་པ་དང་མཚུངས་པར་ལན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི་སངས་རྒྱས་དང་དེའི་

རྒྱུ་ཚོགས་ཀི་ཆློས་དཀར་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་ཡིན་པས་ས་ལ་བུའློ།། 

ས་སྟན། ས་གདན་དང་འདྲ། 

ས་སྟེང་། ① ས་གཞིའི་སང་། ② ས་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ་མིའི་འཇིག་རེན། ③ ས་མིང་ཞིག་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་བང་ཤར་ངློས་དང་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་དུ་ཡློད། དེང་སྐབས་

དཔལ་འབར་རློང་གི་ཁློངས་སུ་གཏློགས། 

ས་སྟེང་རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ། རྣམ་དཔྱློད། ཉམས་ལེན། རློམ་མཁས། 

ས་སྟློང་། ས་ཆ་སྟློང་པ། ས་སྟློང་སློལ་བ། ས་སྟློང་རི་སྟློང་། ས་སྟློང་འཇག་སྐྱ་སྐྱེས། ལུང་སྟློང་ཝ་མློ་གང་། 

ས་སྟློད་དགློན། ས་སྟློད་དགློན་བསམ་འགྲུབ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། སྤི་ལློ་༡༠༨༠ལློར་སྤྲུལ་སྐུ་

བསམ་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ལ་འགྱུར་བ་ཅུང་རེ་བྱུང་མློང་བར་བཤད། 

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

ས་སྟློད་ཞི་བ་དགློན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ནང་ཙམ་ན་རྨློག་གྲུབ་ནམ་མཁའ་ཆློས་དབང་གིས་བཏབ་

པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་

རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ས་སྟློན་པའི་སེ། ཡློད་སྨ་སེ་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག

ས་གཏེར། ① ས་འློག་ན་ཡློད་པའི་ནློར་བུ། ② སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀིས་མ་འློངས་

པའི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་དགློངས་ནས་ས་སྟེང་གཏེར་གིས་བཀང་ཞིང་ལས་ཅན་ལ་གཏད་རྒྱ་

མཛད་པ། ཕིས་གཏེར་སྟློན་རྣམས་ཀིས་བག་སློགས་ལས་བཏློན་པའི་རེན་རས། 

ས་བརག་པ། སའི་ཆློ་གའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཕློགས་དང་། ཁ་དློག་དང་། མཚན་ཉིད་དང་། ས་

དང་། ཆུའི་སློ་ནས་བརག་པ། 

ས་བརག་པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད། ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ནང་ས་བརག་པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་

གསུངས་འདུག་ཀང་བཌཱཻུརྱ་དཀར་པློ་ལེའུ་སློ་གཉིས་པ་ལས་ས་བརག་པའི་རྣམ་གངས་ཧ་ཅང་



  1928  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མང་པློ་ཞིག་གསུངས་འདུག་པས་གཟིགས་པར་འཚལ། 

ས་བརློལ། ①[མངློན]དཔག་བསམ་གི་ཤིང་། ② ལྷ་སྤིའི་མིང་། 

ས་ཐང་། ས་ཁློད་སྙློམས་པའི་ཐང་། ས་ཐང་ཡངས་པར་ར་བཟང་འགློས་བཏང་བ། 

ས་ཐམ། འཇང་རིགས་རང་སྐྱློང་རློང་ཞིག ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གི་ནུབ་བང་ངློས་སུ་ཡློད། 

ས་ཐམས། སའི་དློང་། 

ས་ཐམས་སུ་ཆུག་པ། ས་དློང་དུ་བཅུག་པའི་མིང་། 

ས་ཐར་མ། ས་ནད་ན་སྟེ་མ་ཤི་བར་དྲག་པའི་མི་ཕྱུགས། 

ས་ཐལ། ས་རྡུལ། ས་ཐལ་ཆགས་པ་རྣམས་གད་བདར་གཙང་མ་བརྒྱབ་པ། 

ས་ཐེ་འཛུགས་པ། སར་ཏི་འཛུགས་པ་དང་དློན་གཅིག 

ས་ཐློག་སྐྱེལ་འདྲེན། སྐམ་སའི་ཐློག་ཏུ་དངློས་རིགས་ཕར་སྐྱེལ་ཚུར་འདྲེན། 

ས་མཐའ། ① གཞན་ཡུལ། ② དབུས་ལས་ལློག་པའི་ས་མཐའ། ས་མཐའི་ལུང་ཀློག ③ རེས་འཇུག་

ག་ང་བ་མའི་རེས་སུ་འཇུག་པའི་ཡང་འཇུག་ས་དྲག 

ས་མཐིལ། ས་ཆའི་དབུས་སམ་ས་ཡུལ་གནད་ཆེ་ས། 

ས་མཐློ། ས་ཆ་སང་མཐློ། 

ས་མཐློ་དགའ་ལན་དགློན་པ། མིང་གཞན་དུ་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་འཁློར་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་

པའི་ཤིང་སྦྲུལ་ལློ་༡༦༦༥ལློར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་བང་རང་ཚ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ས་མཐློངས། སའི་བུ་གའམ་སའི་སྲུབས་ཁ་ཆེ་བ་ཞིག 

ས་དང་པློ། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་སྟློང་

པ་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པ་ན་ས་དང་པློ་ཐློབ་པ་དང་། ཕར་ཕིན་དྲུག་གི་ནང་ནས་སྦིན་པའི་

ཕར་ཕིན་གི་ཉམས་ལེན་ལྷག་པར་ཐློབ་པ་སློགས་ཡློན་ཏན་དཔག་མེད་ལན་ཀང་། ད་དུང་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ནས་ཐློབ་པས་ངློམས་པ་མེད་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཡློད། 

ས་དང་པློ་ནས་བཅུའི་བར་གི་ཡློན་ཏན་བཅུ། ས་དང་པློར་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་བརྒྱ་



  1929  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

མཐློང་བ་དང་། དེ་དག་གི་བིན་རླབས་ཤེས་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྒྱ་ལ་འཇུག་པ་དང་། 

འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བརྒྱ་གཡློ་བ་དང་། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བརྒྱར་འགློ་བ་དང་། འཇིག་རེན་

གི་ཁམས་བརྒྱ་སྣང་བར་བེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་བརྒྱ་སྨིན་པ་དང་། བསྐལ་བ་བརྒྱར་གནས་

པ་དང་། དེ་དག་སློན་མཐར་འཇུག་པ་དང་། ཆློས་སློ་བརྒྱ་འབེད་པ་དང་། ལུས་བརྒྱ་སྟློན་པ་

དང་། ལུས་རེ་རེ་ལ་འཁློར་བརྒྱ་རེ་སྟློན་པ་སྟེ་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉིས་སློ།། ས་གཉིས་པར་དེ་དག་

སྟློང་དང་། ས་གསུམ་པར་བརྒྱ་སྟློང་འགྱུར་དང་། ས་བཞི་པར་ཁི་སྟློང་འགྱུར་དང་། ས་ལྔ་པར་

ཁག་ཁིག་ཕག་སྟློང་དང་། ས་དྲུག་པར་ཁག་ཁིག་ཕག་བརྒྱ་སྟློང་དང་། ས་བདུན་པར་བེ་བ་ཁག་

ཁིག་བརྒྱ་སྟློང་དང་། ས་བརྒྱད་པར་སྟློང་གསུམ་བརྒྱ་སྟློང་ཕག་བཅུའི་རྡུལ་སྙེད་དང་། ས་དགུ་

པར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གངས་མེད་བརྒྱ་སྟློང་ཕག་བཅུའི་རྡུལ་སྙེད་དང་། ས་བཅུ་པར་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་བརློད་དུ་མེད་པ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟློང་ཕག་བཅུའི་རྡུལ་སྙེད་ཐློབ་ཅེས་མདློ་སེ་ཕལ་

མློ་ཆེ་ལས་གསུངས་སློ།། 

ས་དམ། འཇང་ས་དམ་གི་བསྡུས་མིང་། 

ས་དུག ས་བཞའ་ཚན་ཅན་གི་རླངས་པ། དབི་ལྤགས་ཀི་གདན་བཏིང་ན་ས་དུག་ཁློག་ཟེར་སློལ་འདུག 

ས་དུལ་མ། ཞིང་ས་དུལ་པློ། 

ས་དློ།། རས་ཕད། རེ་ཕད། ཀློ་རྐྱལ་སློགས་ལ་བླུགས་པའི་སའི་དློ་པློ། གཡག་ལ་ས་དློ་འགེལ་བ། 

ས་དློང་། སའི་སྦུབས་དློང་། 

ས་རྡུལ། ཐལ་བ་ཞིབ་ཞིབ། གློས་ལ་ས་རྡུལ་འགློས་པ། ས་རྡུལ་བསགས་ན་རི་རབ། 

ས་རྡློ། ས་དང་རྡློ། 

ས་རྡློ་མཱུ་ལ། ས་སྨན་མུ་ཟི་སེར་པློ་དང་། རྡློ་སྨན་མ་ནིང་ཅློང་ཞི། མཱུ་ལ་ཞེས་པ་ལེགས་སྦར་གི་སྐད་

ཡིན་པས། བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་ར་བ་ཞེས་འགྱུར་ཞིང་། འདིའི་སྐབས་ར་མློ་ཤག་གི་ར་བ་ཡིན་

པས་དེ་དག་རྣམས་ཀི་བསྡུས་མིང་ངློ་།། 

ས་རྡློ་གཞའ་ཕུབ། འབྲུ་རིགས་ཀི་ནང་ས་རྡློ་དང་བེ་མ་རླན་གཤློར། ཕུབ་མ་བཅས་འདྲེས་པ། 

ས་རྡློག སའི་གློང་བུ། 



  1930  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ས་ལིར། [འབའ་པའི་ཡུལ་སྐད] ར་མས་བཟློས་པའི་ཇ་དམ་གི་མིང་ཡིན། 

ས་ལེག ས་གཡློ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

ས་ལློག[མངློན]ལྕགས་སྤིའི་མིང་། 

ས་སེ། ① ས་བཞི་དང་སེ་འབངས་མི་སེར་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། ② རྒྱ་གར་ནས་བློད་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་བའི་བསྟན་བཅློས་ཤིག

ས་སེ་ལྔ། ཐློགས་མེད་ཀིས་མཛད་པའི་ས་སེ་ལྔ་སྟེ། སའི་དངློས་གཞི་དང་། གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་

བ། གཞི་བསྡུ་བ། རྣམ་གངས་བསྡུ་བ། སློ་བསྡུ་བ་སྟེ་ལྔ། 

ས་དྲག རེས་འཇུག་ག་ང་བ་མའི་རེས་སུ་འཇུག་པའི་ཡང་འཇུག་ས་མཐའ། 

ས་དྲི་ཨེ་སང་། བློན་པློའི་ཡུམ་ཆེན་པློའི་མིང་། 

ས་དྲེག ① ས་གཞི་བ་ཚྭ་ཅན་ལ་ཆགས་པའི་ཚི་སྨུག་ཤིག་གེ་བ། ② བསྐལ་པ་དང་པློའི་དུས་ཀི་ས་ཞག 

ས་དྲློད། ས་གཞིར་འཁློར་བའི་དྲློད་ཤུགས། ས་དྲློད་སེབས་ནས་ས་འབློལ་པློ་ཆགས་པ། 

ས་གདན། ས་སྟན་ཡང་ཟེར། སའི་སྟེང་དུ་གདིང་བའི་གདན། 

ས་བདག ① ཡུལ་གི་རྒྱལ་པློ། ② ས་ཞིང་བདག་པློ། ③ ས་བདག་ཟེར་བའི་མི་མ་ཡིན། 

ས་བདག་ཀླུ། ས་ལ་གནས་པའི་མི་མིན་ཞིག 

ས་བདག་ཁིམ། [མངློན]རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་། 

ས་བདག་འཁྲུགས་མདློས། ས་བདག་མི་མ་ཡིན་འཁྲུགས་སེལ་གི་མདློས། 

ས་བདག་བཅློས་པ། ས་བདག་གདུག་པ་ཅན་གི་གནློད་སེལ་གཏློ་བཅློས་བེད་པ། 

ས་བདག་གཏད་དཀྲུག རང་ལ་མི་དགའ་བའི་མི་གཞན་གིས་མནན་གཏད་བས་པ་འདློན་བེད་དམ། 

དཀྲུག་བེད་ཀི་ཆློ་ག་ཞིག 

ས་བདག་གདློན་འགློལ། མཛེ་ནད་སློགས་ཀླུ་གདློན་གི་ནད་ཀིས་བཅིངས་པ་འགློལ་བེད་ཀི་ཆློ་ག་ཞིག

ས་བདག་སྨེ་བ། སྨེ་བ་ཞེས་ལུས་ཀི་སྐྱི་པགས་སྟེང་དུ་ཡློད་པའི་ནག་ཐིག་གི་མིང་ཡིན་ན་ཡང་

སྐབས་འདིར་མཛེ་ནད་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་ཏེ་ས་བདག་གི་གདློན་གིས་ཟིན་པའི་རགས་སུ་ཤ་རློའི་རྨ་

ཁློན་པ་ལར་ཁ་ཆུང་ཞིང་གཏིང་རིང་པློར་གྱུར་པ་དང་། རུས་པའི་སྟེང་དུ་ཐློར་པ་གཟེར་བཏབ་



  1931  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

པ་ལ་བུ་སྐྱེས་པ། ཤ་རློའི་རྨའི་ནང་དུ་ཁག་མི་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀི་མིང་ངློ་།། 

ས་མདའ། ས་དློང་ནང་དུ་མདའ་གཞུ་བཙུགས་ཏེ་རི་དྭགས་གསློད་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག

ས་མདའ་བློན་དགློན། བར་ཁམས་ཁུལ་གི་བློན་པློའི་དགློན་པ་ཞིག 

ས་འདུལ། གཙུག་ལག་ཁང་དང་ཁང་ཆེན་སློགས་བཞེངས་པའི་སློན་དུ་ས་གཞི་འདུལ་སྦློང་བེད་

པའི་སགས་ཀི་ཆློ་ག་ཞིག

ས་འདུལ་རི་ཁློད། ཁི་བང་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ་ཚུལ་ཁིམས་དཔལ་ལན་གིས་བཏབ། སྤི་ལློའི་དུས་

རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་སྟློད་ཙམ་དུ་བཏབ་པར་སེམས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འདབ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད་། 

ས་མདློག སེར་ཤས་ཅུང་ཟད་ལན་པའི་སྐྱ་མདློག་ཅན་ཞིག་སྟེ། སའི་མདློག་དང་མཚུངས། 

ས་འདློལ། བེ་མ་དང་འདྲེས་པའི་ས་ཆ་འབློལ་པློ། 

ས་འདྲེ་བ། ①[མངློན]རི་དྭགས། ② རི་དྭགས་ཤ་བའི་མངློན་བརློད། 

ས་འདྲེས། ① ལུང་པ་ཕན་ཚུན་ས་མཚམས་དྲེས་པ། ② [མངློན]རི་དྭགས། 

ས་ནག་དགློན། མིང་བཞན་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གིང་། འགློ་མགློན་འཕགས་པས་སེ་གཞུང་དཔློན་

ཨ་འབུམ་གིས་ཞུས་ངློར་སྦྲ་དགློན་ཞིག་བཏབ་པར་ཕིས་དར་རྒྱས་ཕིན་པར་བཤད། གྲུབ་

མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ལི་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ས་ནད། ས་སྐྱློན་ཏེ། ཕྱུགས་སམ་མིའི་འགློ་ནད་ཚབས་ཆེན་ཞིག 

ས་གནད། ས་ཆ་གནད་འགག་ཆེ་ས། ཚོང་ལས་ས་གནད། ས་གནད་ཆེ་བ། 

ས་གནས། ① ས་ཆའམ་ཡུལ་ཕློགས། ཉམས་དགའ་བའི་ས་གནས། མི་རིགས་ས་གནས། ② 

[མངློན]༡ རྩྭ་ཀུ་ཤ ༢ ཁིམ་བ། 

ས་གནས་ཀི་ཁིམས་སློལ། ས་གནས་རང་བཞིན་ལན་པའི་ཁིམས་སློལ། 

ས་གནས་དྲག་དཔུང་། ས་གནས་རང་བཞིན་ལན་པའི་དྲག་པློའི་དཔུང་སེ། 

ས་གནས་འདེད་པ། ས་གནས་དེ་རང་དུ་ཡློང་ནས་བུ་ལློན་འདེད་མཁན། 

ས་གནས་སྣེ་སློད། ས་གནས་སློ་སློའི་རློང་གཞིས་ཀི་དཔློན་དུ་སློད་མཁན། 



  1932  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ས་གནས་དཔྱ་ཁལ། ས་གནས་རང་བཞིན་ལན་པའི་དཔྱ་ཁལ། 

ས་གནས་ཞབས་ལྷ་ཁང་གཉེར། པློ་ཏ་ལའ་ིཕློ་བང་རང་ལ་སློད་མཁན་ཞབས་བརན་ལྷ་ཁང་ག་ིཁང་གཉེར། 

ས་གནས་རང་སྐྱློང་། རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན་པའི་འློག་ས་གནས་གང་རུང་ལ་རང་སྐྱློང་རང་བདག་

ཡློད་པའི་སིད་དབང་ལ་བརློད། 

ས་གནས་སྲུང་སྐྱློབ་རིང་ལུགས། རང་ས་གནས་ཁློ་ནའི་ཚོང་དློན་སློགས་ཀི་ཆེད་དུ་གཞན་ཡུལ་

དང་ཚོང་འབེལ་དེ་ཙམ་མི་བེད་པའི་མིག་རྒྱང་ཐུང་བའི་བསམ་བློ་གཏློང་སྟངས་ཤིག

ས་གནློན་པ། ① གནས་གཅིག་ཏུ་སློད་པ། ② ས་ཆ་བཙན་བཟུང་། ③ ས་ལ་དབང་སྒྱུར་བ། 

ས་གནློན་མཉམ་བཞག ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བཞུགས་སྟངས་ཏེ་རྡློ་རེ་དཀིལ་ཀྲུང་དང་། གཡས་མཛུབ་

གདན་སྣེར་ཐུག་པ་། གཡློན་མ་ལེ་བ་འཇློག་པ་དེ་ཡིན། སྤིར་བཏང་བློད་རིགས་ཚོའི་སློད་

སྟངས་ནི་ཕེད་ཀྲུང་ཡིན། 

ས་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡློ་བ། ཆློས་ཀི་གཞུང་རྣམས་སུ་ས་ཐློབ་པའི་གང་ཟག་རྣམས་འདས་པའི་སྐབས་

སུ་ས་གཡློ་བའི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་དྲུག་ཡློད་པ་བཤད། 

ས་སྣ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༩༡༦ལློར་གློང་ཡུ་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་བཟང་བསྟན་པ་

དར་རྒྱས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་རི་གློར་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ས་སྣ་ལྔ། ས་དཀར་སེར་དམར་ལང་སློ་བ། 

ས་སྣུམ། རྡློ་སྣུམ་ལས་བཙོ་སྦང་བས་པའི་འབར་བེད་སྣུམ། 

ས་སྣུམ་པློ། སྣུམ་མདངས་ལན་པའི་ས་ཆ། ཞིང་ས་སྣུམ་པློར་ལློ་ཏློག་ཡག འབློག་ས་སྣུམ་པློར་ར་

ཟློག་འཕེལ། 

ས་སྣེའི་བརང་ཐློ། ས་སྣེ་ནས་བཏང་བའི་དངློས་ཟློང་གི་ཐློ་བཀློད་པའི་ཡིག་ཆ། 

ས་སྣློད། ① ར་སྣློད། ② ས་བླུག་སྣློད། 

ས་པ། ① བློད་ཀི་བ་མའི་ནང་དུ་དམིགས་བསལ་ཏུ་ས་དཔྱད་ལ་བསབས་གཉེར་གནང་ནས། ཁང་

ས་དང་། དུར་ས། འཚེར་ས་སློགས་བརག་དཔྱད་བརྒྱུད་ནས་ས་བཟང་ངན་དང་། དེའི་འབས་



  1933  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

བུ་སློགས་རེས་དཔག་བེད་ཐུབ་མཁན་པའི་སློབ་དཔློན་ཞིག གནའ་དུས་རྒྱ་ནག་ལའང་རྒྱ་ས་

པ་ཞེས་ས་དཔྱད་མཁས་པའི་སྙན་གགས་ཅན་མང་པློ་ཡློད་པར་གགས། ② ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་

ཡློན་ཏན་ལན་པའི་ལྷ་དང་མི། 

ས་པཎ། ས་སྐྱ་པཎི་ཏའི་བསྡུས་མཚན། 

ས་པཎ་མཁས་འཇུག འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་གསལ་བར་སྟློན་པའི་མཁས་ཟིན་

མཁས་པར་འཇུག་པའི་གཞུང་འདི། དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པར་ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་

རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པའློ།། 

ས་པྲ། ས་ལ་བརེན་ནས་ཕབ་པའི་པྲ་མློ། 

ས་སྤིན། གཟུགས་བརན་དང་ར་མ་སློགས་བཟློ་བེད་ཀི་ས་ཚི་ཅན་འཇམ་པློ་ཞིག 

ས་སྤིལ། ས་ཕུག་གི་ཁང་ཆུང་ངམ་སའི་སྤིལ་བུ། 

ས་སྤློད། རྒྱལ་པློ། འབས་ལློངས་ས་སྤློད། འབྲུག་པ་ས་སྤློད། 

ས་སྤློད་པ། ① མིའི་རྒྱལ་པློ། ② ས་སྟེང་གི་དག་ཞིང་དུ་ལློངས་སྤློད་པའི་ལྷ། 

ས་སྤློད་མ། རྒྱལ་པློ་བཙུན་མློ། 

ས་སྤློད་མའི་གནས། རྒྱལ་པློའི་བཙུན་མློ་སློད་ས། 

ས་དཔྱད། ① ས་ཆའི་བཀློད་པའི་མཚན་རགས། ② ས་ཆའི་བཀློད་པའི་ལེགས་ཉེས་བརག་དཔྱད་

བེད་ཚུལ། ③ ས་ཆའི་བཀློད་པ་བརག་དཔྱད་ཀི་དཔེ་ཆ། 

ས་ཕག ① འདམ་བག་གིས་བཟློས་པའི་ཕ་གུ། ② ས་མློ་ཕག་གི་ལློ་ཁམས། 

ས་ཕག་འགལ་བ། ས་ཕག་གི་འགལ་བ་ཐློག་མ་འགློ་ཚུགས་པའི་རྐྱེན་པའི་རྐྱེན་ནི། ༡༽ རྒྱུ་རྐྱེན་

དང་པློ་ནི། བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ཕག་གྲུའི་ཁིམས་དཔློན་གི་གློ་སར་འཁློད་མ་ཐག་ཏུ་སར་གློང་

མ་རྒྱལ་མཚན་སྐྱབས་ཀི་དུས་སུ་གཡའ་བཟང་པས་དྲག་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་ཕག་གྲུའི་

མངའ་འབངས་ཁིམ་དུད་ཉིས་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་དང༌། དེ་རྣམས་ཀི་ས་ཞིང་བཅས་ཧམ་བཟུང་བས་

པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཁི་དཔློན་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཚུར་བངས་པས་སར་ཡང་གཡའ་

ཕག་བར་ཁ་མཆུ་ལངས། དུས་དེར་ཚལ་པ་ཁི་དཔློན་གིས་གཡའ་བཟང་པའི་རྒྱབ་སྐྱློར་བས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་དང༌། ས་སྐྱ་དཔློན་ཆེན་གིས་དྲང་བདེན་མ་བས་པར་མངའ་འབངས་དང་ས་ཞིང་རྒྱུ་ནློར་

རྣམས་གཡའ་བཟང་པ་ལ་ཕིར་སྤད་དགློས་པའི་བཀའ་ཐག་བཅད་པ་དེ་ནས་གཡའ་ཕག་བར་

གི་འགལ་བ་དེ་ས་ཕག་བར་གི་འགལ་བར་གྱུར་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་པློ་ཡིན། ༢༽ རྒྱུ་རྐྱེན་གཉིས་

པ་ནི། གཡའ་ཕག་བར་གི་གློད་གཞི་ཐག་མ་ཆློད་པར། བར་ཐང་དུ་གཡུལ་བཀེས་པས་ཕག་གྲུ་

པ་ཕམ། སྟློན་པ་གཞློན་ནུ་འློད་སློགས་འགློ་པ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་དམག་འློག་ཏུ་ཤློར། བང་ཆུབ་

རྒྱལ་མཚན་དང་ཧློར་གཞློན་ནུ་བཟང་པློས་གཙོས་མི་གངས་བཅློ་ལྔ་ཙམ་མ་གཏློགས་ཕལ་

ཆེར་བློས། དེ་ནས་དཔློན་ཆེན་དབང་ཕྱུག་དཔལ་པའི་དྲུང་དུ་གཡའ་བཟང་པ་དང་ཕག་གྲུ་

གཏུག་གཤེར་བས། ས་སྐྱའི་དཔློན་ཆེན་གིས་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ཁི་དཔློན་གི་ལས་གནས་

ལས་ཕབ་སྟེ་ས་སྐྱའི་སྣེ་མློ་ལས་འཛིན་པ་ཞིག་ཕག་གྲུའི་ཁི་དཔློན་ལ་བསྐློ་བཞག་བས་ཀང་བང་

ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་དབང་ཆ་ར་བ་ནས་མ་སྤད་པར་ངློ་རྒློལ་མཐར་འཁློལ་བར་བས། དེ་ནས་

ཡུན་རིང་མ་སློང་བར་དཔློན་ཆེན་དབང་ཕྱུག་བརློན་འགྲུས་ཀིས་གཡློ་ཐབས་བས་ཏེ་དབུས་ཀི་

དློག་ལུམ་པ་ཞེས་པའི་ས་གནས་དེར་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གསློལ་སྟློན་ལ་གདན་དྲངས་ནས་

ཞི་དྲག་འཇམ་རྩུབ་ཀི་ཐབས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སྤད་དེ་ཁི་དཔློན་གི་དབང་ཆ་སྤད་དགློས་པའི་

བཀའ་ཕབ་པར་མ་ཟད། ཞག་བཅུ་དགུ་ཙམ་ལ་གུང་ཐང་དུ་བཙོན་འཇུག་བས་པ་འདི་ས་ཕག་

གི་འགལ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཉིས་པ་ཡིན། ༣༽ རྒྱུ་རྐྱེན་གསུམ་པ་ནི། གཡའ་བཟང་པ་ཚུལ་འབུམ་

འློད་ཀི་ཨེ་དང་གཉལ་གི་དམག་རྣམས་བསྐུལ་ཏེ་རྡློག་པློ་རྒྱུད་དུ་ཕག་གྲུ་དང་གཡུལ་འཁྲུག་

བས་པས་ཕག་མློ་གྲུ་པར་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ། གཡའ་བཟང་པའི་འགློ་པ་ཉི་ཤུ་ཙམ་བསད། དམག་མི་

གཞན་རྣམས་བློས། ཕག་གྲུའི་འགློ་དམག་གིས་གཡའ་བཟང་དགློན་པ་དང་གཞིས་ཀ་རྣམས་

རིས་བངས་སློ།། སྐབས་དེར་ཕག་གྲུའི་དབང་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་སློང་ན། མཐར་ས་སྐྱའི་དབང་ཐང་

རྒུད་དེ་བློད་ཡློངས་ཀི་སིད་དབང་ཕག་གྲུའི་ལག་ཏུ་ཤློར་ཉེན་ཡློད་པ་ས་སྐྱའི་བ་མ་དང་དཔློན་

ཆེན་ཚོ་ལ་དློགས་པ་སྐྱེས་ནས་དཔློན་ཆེན་དབང་ཕྱུག་བརློན་འགྲུས་ཀིས་ལློག་ཏུ་གཡའ་བཟང་

པ་དང༌། ཚལ་པ། ཐང་པློ་ཆེ་བཅས་དང་མནའ་འབེལ་བཙུགས་པ་དང༌། ས་སྐྱའི་བ་མ་ཀུན་

སངས་པ་དང༌། དཔློན་ཆེན་རྒྱལ་བ་བཟང་པློས་ཁི་དཔློན་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་བཀྲློངས་ཏེ་སྣེ ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གདློང་རིས་ལེན་བ་རྒྱུའི་ཇུས་གཞི་བཀློད་དེ་ཡང་ཇི་བཞིན་མ་གྲུབ། དེ་ནས་སར་ཡང་གཡའ་

ཕག་གཉིས་ས་སྐྱའི་དཔློན་ཆེན་མདུན་དུ་གཏུགས་གཤེར་བས་སྐབས། ཕག་གྲུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་

མཚན་བཙོན་དུ་བཟུང་ཞིང་ཁི་དཔློན་རིས་སྤློད་དགློས་པའི་བཀའ་ཕབས་ཤིང་མནར་གཅློད་

དྲག་པློ་བས་པ་ནི་ས་ཕག་འགལ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གསུམ་པ་ཡིན། ༤༽ སྐབས་དེར་ཧློར་གཞློན་

ནུ་བཟང་པློ་དང་། མགློན་པློ་རྒྱལ་མཚན། ཤཱཀ་འབུམ། བསམ་འགྲུབ། ཀུན་དགའ་གགས་པ་

ལ་སློགས་པའི་སྙིང་སྟློབས་དང་། དྲག་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་མཐར་ཁི་དཔློན་བང་ཆུབ་རྒྱལ་

མཚན་བཙོན་ནས་བཏང་། དེ་ནས་ཕག་གྲུའི་དཔློན་དམག་རྣམས་ཀིས་ད་ལ་ས་སྐྱ་པ་ནང་ཁུལ་

དུ་འགལ་བ་ཆེ་ཞིང་ལྷག་པར་དུ་དབང་ཕྱུག་བརློན་འགྲུས་དང་རྒྱལ་བ་བཟང་པློའི་བར་འགལ་

བ་ཚབས་ཆེ་བས། ང་ཚོས་གློ་སྐབས་དེ་དམ་འཛིན་བས་ཏེ་ས་སྐྱ་པ་ལ་ཕར་རྒློལ་བ་བའི་དུས་

ཡིན་པ་བགློ་གེང་བས། དེ་ལར་ས་ཕག་བར་གི་འགལ་བ་དེ་ཛ་དྲག་ཆེ་བ་དང༌། རྣློ་ངར་ཅན་དུ་

གྱུར་ནས་མཐར་དྲག་པློའི་དམག་གི་ཡློ་ལང་ལ་བརེན་ནས་ཐག་གཅློད་དགློས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། 

དེ་ནས་དཔློན་ཆེན་དབང་ཕྱུག་བརློན་འགྲུས་འཇའ་ས་དང་བཅས་མཐློང་སྨློན་དུ་འབློར། ཁི་

དམག་རྣམས་དློག་ལུང་བར་སེབས། བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཀང་དམག་གབས་ལེགས་

པར་མཛད་དེ། གཞློན་ནུ་བཟང་པློས་དམག་དཔློན་བས་ཏེ་ཕག་གྲུ་ཁི་སྐློར་གི་དམག་རྣམས་

དྲངས། ལྷུམ་སྟེང་དུ་སེབས་རེས་ར་དམག་ས་གནས་དེར་བཞག རང་ཐང་དུ་བསྐྱློད་ནས་མློན་

མཁར་དུ་དཔློན་ཆེན་དབང་ཕྱུག་བརློན་འགྲུས་ཀི་ཁི་དམག་རྣམས་རུ་བསྒིགས་པའི་གློ་སྐབས་

དང་བསྟུན་ནས་ཕར་རྒློལ་བས་པས་ས་སྐྱའི་དབུས་གཙང་གི་ཁི་དམག་རྣམས་ལ་ཕམ་ཉེས་

ཚབས་ཆེན་ཐེབས་ཏེ་ཕག་གྲུ་པ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ། དེ་ནས་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ཉིད་ཀང་དམག་

ཐློག་ཏུ་ཕེབས། ག་ཕི་དང་འཕློངས་རྒྱས་སློགས་ལྷློ་རྒྱུད་ཀི་རློང་གཞིས་ཕལ་ཆེར་བངས་ཏེ་ས་

ཕག་བར་གི་དཔློན་བློན་གི་འགལ་བ་དེ་དག་གློགས་ཀི་འགལ་བར་གྱུར་འགློ་ཚུགས་པ་རེད།

ས་ཕུག སའི་ཕུག་པ། 

ས་ཕུང་སྤ། ས་ཕུང་སྤུངས་པ། 

ས་ཕློ། འབྱུང་ཁམས་ལྔ་པློ་རེ་རེར་ཕློ་མློ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཡ་གལ་ཞིག 



  1936  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ས་ཕ་བེ་ཕི་བེ། མཚན་མློ་ས་རུབ་ལ་མ་རུབ་ཀི་དུས། 

ས་ཕྱུག་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ༡༦༩༥ལློར་རློགས་ཆེན་པདྨ་རིག་འཛིན་གིས་

བཀའ་ལུང་ལར་དགློན་པ་འདི་བཏབ། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་མཇུག་ཏུ་བསྟན་དགློན་

རྣམས་ཉམས་གསློ་བ་སྐབས། དགློན་པ་འདི་འཁིལ་ཁུག་སེ་པར་གནས་སློར་བེད་བཅུག་པ་

དང་། དགློན་པ་ཡང་ད་ལའི་གནས་ཡུལ་འདིར་སློས་ནས་བསྐྱར་བཞེངས་བས། གྲུབ་མཐའ་རིང་

མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆབ་ཆ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ས་ཕློགས། ལུང་པའི་ཁ་ཕློགས་སམ་ཡུལ་ཕློགས། 

ས་ཕློད། ས་ཆློད་དང་འདྲ། 

ས་འཕང་། སའི་རྔམས་སམ་དཔག་ཚད། 

ས་འཕློས་པ། སློད་ས་གནས་གཞན་དུ་སློས་པ། 

ས་འཕག ① ལག་པ་དང་། ལག་ཆས་སློགས་ཀིས་ས་འཕག་པའི་ལས་བེད་པའི་དློན། ② འབྱུང་

རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་རེ་བཞིན་ཕློགས་མཚམས་རྣམས་སུ་བསྐློར་ཞིང་གནས་པའི་ས་བདག་ཅིག

ས་བ་ཀ[ལེགས]ལྷའི་ཆུ་བློ། 

ས་བབ། ས་དབིབས། 

ས་བར་དགློན། འཇམ་དབངས་བསམ་གཏན་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་

མློ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༧༧༥ལློར་འཇམ་དབངས་བསམ་གཏན་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། 

ས་བུ་ལྕགས། འབྱུང་རིས་ལས་འབྱུང་བའི་དག་གློགས་རི་ཚུལ་ཞིག 

ས་བུག ས་དློང་ངམ་ས་ཡི་བུ་ག

ས་བེ་སིབ་བེ། སབ་སིབ་ལ་ལློས། 

ས་བེ་སློབ་བེ། སབ་སློབ་ལ་ལློས། 

ས་བློགས། ས་ཞིང་དབང་བའི་དབང་ཆར་བརེན་ནས་ཐློབ་པའི་ཡློང་སློ། 

ས་བློན། བསྡུས་ནས་སློན་དུ་འབི། ① མྱུ་གུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ། གློའི་ས་བློན། རྩྭའི་ས་བློན། ཤིང་སློན། ས་



  1937  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

བློན་གཤློ་འདེབས། སློན་བཙུགས་པ། ས་བློན་གྲུང་པློ། སློན་བཟང་། ས་བློན་ནམ་དུས་དཔྱིད་

ལ་འདེབས། མ་ཐེབས་སྟློན་གི་དུས་ན་འགློད། ② ཁུ་བའམ་ཐིག་ལེ། ས་བློན་འཛག་པ། ③ ཟིན་

བིས་སམ། འཆར་གཞི། སྙན་ཞུའི་ས་བློན། ཐུག་བརག་གི་ས་བློན། ས་བློན་ལ་མཆན་རྒྱབ་པ། 

ས་བློན་སྐྲན། སྐྱེས་པའི་ས་བློན་བུ་མ་ཆགས་ཀང་ཕིར་མ་འཛགས་པར་མངལ་དུ་འདྲིལ་ནས་སྐྲན་

གྱུར་པའི་མློ་ནད་ཀི་རིགས་ཤིག

ས་བློན་གི་གློང་ཁེར། [མངློན]དཔག་བསམ་ཤིང་གི་འབས་བུ། 

ས་བློན་གིས་འཆི[མངློན]སྨྱུག་མ། 

ས་བློན་ལྔ། ར་བའི་ས་བློན་ཏེ་ཀུ་ཤུ་དང་ལི་སློགས་དང་། སློང་པློའི་ས་བློན་ཏེ་ལྕང་མ་དང་སྦར་བ་

སློགས། སློག་གུའི་ས་བློན་ཏེ། ཁམ་བུ་སློགས། འགས་པའི་ས་བློན་ཏེ་ཞློ་ཁློག་སློགས། ས་བློན་

གི་ས་བློན་ཏེ་འབྲུ་དང་གློ་སློགས། 

ས་བློན་ཅན། [མངློན]ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ། 

ས་བློན་སྟློབས། [མངློན]ཁུ་བའི་མིང་། 

ས་བློན་མཛོད། [མངློན]པདྨའི་ལེ་བ། 

ས་བློན་འཛག་པ། ① ལུས་ཀི་ཁུ་བ་འཛག་པ། ② གང་བའི་ནད་ཀིས་ཁུ་བ་འཛག་པ། 

ས་བློན་ལས་བྱུང་། [མངློན]རུས་རྒྱུད། 

ས་བློན་སློགས་ཀི་སེ་ཚན་བཅུ། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། ནང་ཚན་གཉིས་པ་

ས་བློན་གི་སེ་ཚན་ལ་སྐྱེ་བ་གཅློད་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། འཕ་བའི་ལྟུང་བེད་དང་། བསློ་བ་རྣར་

གཟློན་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། གནས་མལ་གི་ལྟུང་བེད་དང་། གདིང་བའི་ལྟུང་བེད་དང་། སྐྲློད་པའི་

ལྟུང་བེད་དང་། ཕིས་གནློན་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། བུག་པ་དབྱུང་བའི་ལྟུང་བེད་དང་། སློག་

ཆགས་ལན་པར་འདེབས་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། རིམ་པ་ལྷག་པློ་བརིགས་པའི་ལྟུང་བེད་དེ་བཅུའློ།། 

ས་སིར། ས་གཡློ་བ། 

ས་སྦུབས། ས་ཤུར་ཁློག་སྟློང་། ཆུ་འགློ་སའི་ས་སྦུབས། 

ས་སློག་སང་། འདི་ནི་ལྷ་སའི་ས་མིང་རིང་པ་སང་བཞིའི་ས་སློག་སང་། ཐལ་ཕུང་སང་། ཕག་འཚལ་



  1938  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སང་། རེ་འབུམ་སང་ནང་གི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན། 

ས་སློལ། ① རྡློ་རིག་སང་ལ་འགེམས་རྒྱུའི་ས་རླློན་པ། ② ས་སྟློང་སློག་པ། ས་སློལ་རྒྱབ་པ། 

ས་བི། ① ས་ཕློ་བི་བའི་ལློ། ② ས་གཞི་ཧྲུལ་པློར་གཏློང་བའི་བི་བའི་རིགས་ཤིག 

ས་བྱུང་། [མངློན]གཟའ་མིག་དམར། 

ས་བ། ① ས་ལས་འཕགས་པའམ་ས་དང་མ་འབེལ་བའི་བར་སྣང་། ས་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

 ② [མངློན]མཐློ་རིས། ལྷ་ཡུལ། 

ས་བ་དགློན། མིང་གཞན་གསང་སགས་བསྟན་རྒྱས་གིང་ཡང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་

ལུག་སྤི་ལློ༡༦༧༩ལློར་གྲུབ་ཐློབ་འབྱུང་གནས་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། 

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

ས་བ་གནས་པ། འདློད་ལྷ་རིགས་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

ས་བའི་འཇིག་རེན། [མངློན]ལྷ་གནས་སྤིའི་མིང་། 

ས་སྦང་བ། ས་ཆློག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ལློ་འཕེ་བརགས་ཤིང་བརློས་ཏེ་སེལ་ཕྱུང་ནས་མཚན་

ཉིད་ཅན་གི་སྟེགས་བུ་བས་ལ། རས་དང་སགས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་བ་ན་མེད་པ་དག་པས་

སྦང་བ་རྣམས་སློ།། 

ས་སྦང་བ་གསུམ། བརློས་ནས་སྦང་བ། རས་རགས་ཏིང་འཛིན་གསུམ་གི་སྦང་བ། བ་ན་མེད་པའི་

དག་པས་སྦང་བ་བཅས་ཡིན། 

ས་དབང་། ① ས་ལ་དབང་བའ་ིརྒྱལ་པློ་དང་བློན་པློ། ② སར་བློད་ཀ་ིབཀའ་བློན་ལ་འབློད་པའ་ིཞ་ེསའ་ིམངི་། 

ས་དབིབས། ས་ཆའི་བཟློ་དབིབས། 

ས་འབར་རྡློ་འབར། བ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་དེ་ཡར་རྒྱས་སམ་དར་སེལ་ཤུགས་ཆེན་བྱུང་བའི་དཔེ། 

ས་འབུམ། ཕུང་པློའམ་རུས་པ་བཅུག་པའི་སའི་ཁང་པའམ་མཆློད་རེན། 

ས་འབུམ་མཆློད་རེན། སྐུ་གདུང་སློགས་ཡློད་པའི་ས་ལས་བཟློས་པའི་མཆློད་རེན། 

ས་འབུར། ས་ཆ་རྡློག་རྡློག་དེའུ་ལ་བུ། 

ས་འབུས་པ། ① ས་ཁ་འབེད་བ། ཕ་བ་དགློ་དགློ་སྐྱེ་བར་ཉེ་སྐབས་ས་འབུར་འབུར་བས་ནས་འབུས་



  1939  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

པ། དཔྱིད་དྲློད་ཀི་དབང་གིས་ས་འབུས་པ། ② [རིང]སྦྲང་མའི་ཚང་། ཚྭ་སློ་ཅན། 

ས་འབས། ས་འབས་དང་འདྲ། 

ས་འབི། ① ས་ཁ་བི་ནས་དམའ་རུ་སློང་བ། ② ས་སྐྱ་དང་འབི་གུང་གི་བསྡུས་ཚིག 

ས་འབི་ཀ་ཚལ། ས་སྐྱ་དང་། འབི་གུང་། ཀར་ལུགས། ཚལ་པ་རྣམས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

ས་འབི་འཁྲུག་པ། ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་དྷརྨ་པཱ་ལ་རཀྵ�་ཏས་ས་སྐྱའི་གདན་སར་ཕེབས་ནས་ལློ་ལྔ་ལ་

སེབས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡ ༢༨༥ལློར་འབི་གུང་སློམ་པ་ཀུན་རྡློར་རིན་ཆེན་

གིས་སྟློད་ཧློར་གི་རྒྱལ་པློ་ཧུ་ལའི་ཧུའི་སློག་དམག་ཁི་དགུ་ཙམ་བློད་དུ་འཁིད་ནས་ས་སྐྱར་

དམག་དྲངས། དེ་ནས་ལློ་ལྔ་སློང་བ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡ ༢༩༠ལློར་ས་སྐྱའི་

འཇམ་དབངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གི་ཁི་ལློ་བཞི་པ་ས་སྐྱའི་དཔློན་ཆེན་ཨང་ལེན་གིས་ཡློན་

རྒྱལ་རབས་གློང་མ་ཧུ་པི་ལི་ཆེན་ཧན་གི་བུ་ཐེའི་མུར་བློ་ཁས་སྣེ་ཁིད་པའི་དམག་དཔུང་དང་

མཉམ་དུ་གཙང་དམག་ཕློན་ཆེན་པློ་དང་བཅས་འབི་གུང་དུ་དམག་དྲངས། འབི་གུང་མཐིལ་གི་

ལྷ་ཁང་ཆེན་མློ་མེར་བསེག་བཏང་། གྲྭ་པ་དང་མི་སྐྱ་བསློམས་པའི་མི་གངས་ཆིག་ཁི་ལྷག་ཙམ་

བསད།དེ་སློན་འབི་གུང་པའི་མཆློད་གཞིས་ཁློངས་ཀི་མི་སེ་ས་ཆ་མང་པློ་ས་སྐྱ་པས་ཕློགས། 

དེ་ལ་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་འབི་གུང་གིང་ལློག་ཟེར་ཞིང་།དེ་ནས་བཟུང་དབུས་གཙང་གཉིས་ཀི་

བློད་རིགས་ནང་ཁུལ་བར་འགལ་ཟླ་ཆེན་པློ་ཆགས་པའི་འགློ་ཚུགས་ཞེས་བཤད་སློལ་ཡློད། 

ས་འབྲུག་དགློན། དཔལ་གཤེན་བསྟན་ཀུན་གསལ་སྨིན་གློལ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་

བཞི་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༨༥༥ལློར་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་མཆློག་ནས་གསར་འདེབས་མཛད། 

གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཟུང་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ས་འབེལ། ས་ཆ་ཕན་ཚུན་མུ་འབེལ། 

ས་འབེལ་རྒྱལ་ཁབ། ས་མཚམས་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་ཡློད་པའི་རྒྱལ་ཁབ། 

ས་མ་འགག[མངློན]ས་ནད་དང་འགག་ནད་འདྲེས་པའི་ཕྱུགས་ནད་ཀི་རིགས་ཚབས་ཆེན་ཞིག 

ས་མ་རྡློ། ① ས་རྡློ་འདྲེས་པ། ས་མ་རྡློ་ཡི་ཞིང་ལས་རྡློ་ཧྲུག་སེལ་བ། ② མཁེགས་པློ་མིན་པའི་རྡློ་

ཡི་རིགས་ཤིག ས་མ་རྡློ་ལ་རི་མློ་སྣ་ཚོགས་རློ་བ། 



  1940  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ས་མ་འབློག ཞིང་འབློག་གཉིས་ཀ་གཉེར་བའི་ས་ཁུལ། 

ས་མ་མིན། [ཁམས་སྐད]གློ་བུར་གི་དློན་སྟེ། ཁློས་ས་མ་མིན་རྒྱབ་ལློག་ནས་སྐད་བརྒྱབ་བྱུང་བས་

ང་ཐེ་སིད་ཤློར་བྱུང་ལ་བུའློ།། ཁློ་ས་མ་མིན་ངའི་ནང་ལ་སེབས་བྱུང་། 

ས་མ་མེ། འབྱུང་རིས་ལས་འབྱུང་བའི་མ་བུ་དག་གློགས་རི་ཚུལ་ཞིག 

ས་མང་། སེམས་བྱུང་སྐབས་ཀི་ས་མང་སྟེ། སེམས་བྱུང་རྣམས་གང་དང་གང་གི་རེས་སུ་འགློ་བའམ་

འཁློར་དུ་གཏློགས་པའི་སེ་ཚན། 

ས་མང་ལྔ། སེམས་ཀི་ས་མང་དང་། དགེ་བའི་ས་མང་། ཉློན་མློངས་པའི་ས་མང་། མི་དགེ་བའི་ས་

མང་། ཉློན་མློངས་ཆུང་ངུའི་ས་མང་རྣམས། 

ས་མལ། ས་བརློས་པའི་ཤུལ། ས་ས་མལ་དང་། རྡློ་རྡློ་མལ་སྐྱེལ་དགློས། 

ས་མི་ཆློད། ས་ལམ་མི་བགློད་པ། ཞ་བློས་བཤུལ་ཐག་རིང་པློའི་ས་མི་ཆློད། 

ས་མི་བདག་ཐློབ། ས་ཞིང་དང་ཁང་པ་མི་སེར་བཅས་ཀི་བདག་དབང་ཡློད་པའི་ཐློབ་ཐང་། 

ས་མི་གཡློ་བ། ① ས་གཞི་བརན་པ། ② བང་སེམས་ཀི་ས་བརྒྱད་པ། 

ས་མིག ས་དམིགས་དང་འདྲ། 

ས་མུག ཁང་པའི་གང་སློགས་ལློ་མང་སློང་ནས་རང་བཞིན་དུལ་འགློ་བ། 

ས་མེ། ས་འློག་ཏུ་སས་ནས་གློ་བུར་དུ་འབར་གས་བེད་པའི་རས་མེ། 

ས་མེ་སུམ་མེ། སམ་སུམ་ལ་ལློས། 

ས་མློ། འབྱུང་ཁམས་ལྔ་པློ་རེ་རེར་ཕློ་མློ་གཉིས་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཡ་གལ་ཞིག

ས་མློ་ཕག ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག 

ས་མློས། [མངློན]མེ་ཏློག་ཀུ་མུ་ད། ཟླ་བ་ཤར་བ་དང་ཁ་ཕེ་ཞིང་། ཉི་མ་ཤར་བ་དང་ཁ་ཟུམ་པའི་པད་

མ་ཆུང་བ་ཞིག 

ས་མློས་ཚལ། [མངློན]ཀུ་མུ་དའི་ཚལ། 

ས་སྨན། འབྱུང་བ་སའི་ཁམས་ལས་བྱུང་བའི་སྨན་ཏེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་སིན་དྷུ་ར་དང་། བཙག་

ལ་བུ་ལས་སྣློན་བ་མ་དགློས་པ་རང་བཞིན་སྨན་དུ་སྦར་ཆློག་པའི་རིགས་ཤིག་དང་། མུ་ཤི་དཀར་



  1941  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སེར་ལ་བུ་བཅློས་པ་ལས་ཀིས་གཙང་བར་བ་དགློས་པའི་རིགས་ཤིག་དང་གཉིས་མཆིས་སློ།། 

ས་སྨན་གཙོ་བློ་བཅུ་གཅིག གསེར་གི་བེ་མ། སིན་དྷུ་ར། ཟེ་ཚྭ། ཡ་བཀྵ་ར། བུལ་ཏློག མུ་ཟི་སེར་

པློ། ནག་མཚུར། སེར་མཚུར། བིག་པན། རྡློ་དྲེག བག་ཞུན་ནློ།། 

ས་སྨུག ས་མདློག་དམར་སྨུག་དང་རྒྱ་སྨུག་སློགས། 

ས་སྨློས། མེ་ཏློག་ཀུ་མུད་ད། ཨུཏྤལ་དཀར་པློ། 

ས་མགས། ① ས་སྨན་གི་རིགས་བག་གསེང་སློགས་སུ་ཆགས་པའི་ས་ཞག་ཁ་རི་ཆགས་པ་ཞིག་

སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཚ་བ་ལས་གྱུར་པའི་སྐྲངས་པ་འཇློམས། བིས་པའི་

རྒྱུ་རི་སྲུང་། དམར་བཤལ་གཅློད། ② དབར་དུས་ཆུ་འཁིལ་ཤུལ་དུ་ཆགས་པའི་འདམ་ཚི། 

ས་མློས། ①[མངློན]སྤང་ཀི ② ཝ། 

ས་སྨག སའི་སྐེད་དམ་བག་གི་གསེང་སློགས་སུ་རིམ་པས་ཆགས་པའི་ས་འདམ་རྡློ་མེད་པ་མར་

ལར་སྣག་ལ་དམ་རི་དང་ས་ཞག་ཁ་རི་ཆགས་པ་མངས་ན་ཞིམ་ཞིང་ཟ་སྤློ་བ། ཁ་དློག་དཀར་

དམར་སེར་སློགས་འབྱུང་བ་དེ་ཡིན་ཞེས་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་

ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས། 

ས་སྨྱུག ས་ལས་བཟློས་པའི་སྨྱུ་གུ་སྟེ། ས་དཀར་གི་འདམ་བག་ཧྲིལ་མློ་བསྐམས་ཏེ་ནག་པང་ལ་ཡི་

གེ་འབི་བེད། 

ས་སྨྱུག་རི་མློ། ས་སྨྱུག་ཚོས་ལན་སྣ་ཚོགས་སྤད་ནས་བིས་པའི་རི་མློ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་ས་སྨྱུག་

ཚོས་ལན་རི་མློ་ཡང་ཟེར། དེ་ནི་ཤློག་བུ་རྩུབ་ཤས་ལན་པའི་སྟེང་དུ་ཚོས་ལན་ས་སྨྱུག་ སྤད་

ནས་རི་མློ་འབི་ཡི་ཡློད། དེའི་འབི་ཐབས་ནི་ནག་བིས་ཀི་ཞ་སྨྱུག་ རི་མློའམ་སློལ་པིར་རི་མློ་

དང་ཧ་ཅང་འདྲ་པློ་ཡློད། ཚོན་མདངས་ཐད་ཆུ་ཚོན་རི་མློའམ་སྣུམ་ཚོན་རི་མློ་དང་ཅུང་ཟད་འདྲ་

པློ་ཡློད། རྒྱུན་དུ་ནག་པང་གི་ངློས་སུ་ས་སྨྱུག་ སྤད་ནས་རྒྱན་རིས་སྣ་ཚོགས་དང་དྲིལ་

བསྒགས་རི་མློ་སྣ་ཚོགས་འབི་སློལ་མཆིས། ས་སྨྱུག་ རི་མློའི་ཁད་ཆློས་ནི་དྭངས་གསལ་མེད་

ལ་འློད་མེད་པ། རི་མློ་བིས་ཚར་རེས་སློབ་སློབ་དང་སྐྱ་ཤས་ཆེ་ཞིང་མཛེས་ཆ་དློད་པའི་ཕན་

འབས་མངློན། འློན་ཀང་ཉར་ཚགས་བེད་པར་སྟབས་བདེ་མེད་པའློ།། 



  1942  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ས་དམར། ས་ཚོན་བཙག་དམར། 

ས་དམར་དགློན། ས་དམར་དཔལ་རེ་དགློན་མི་འགྱུར་ངེས་དློན་གིང་དང་ཞིག་ནང་ས་དམར་དགློན་

ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མཇུག་དང་བཅུ་པའི་མགློ་ཙམ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡ ༥༦༦ ཙམ་

ལ་རྡློ་ཚ་བ་མ་དང་བ་མ་དློན་ཡློད་སློགས་ཀིས་བཞེངས་པའི་བང་ཆུབ་མཆློད་རེན་སློགས་

བཞེངས་ལ་རི་ཁློད་མཛད། རེས་སུ་བ་མ་བཟང་དགའ་རིན་པློ་ཆེས་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་

ལྕགས་ར་ལློར་སར་ཡློད་མཆློད་རེན་དཀིལ་དུ་བཞག་ནས་མཆློད་རེན་མཐློང་གློལ་ཆེན་མློ་

གསར་བཞེངས་བས་པ་སློགས་ཀིས་དགློན་པ་ཆགས། གྲུབ་མཐའ་ཇློ་ནང་བ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འཛམ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ས་དམིགས། ① སའི་འགག་མདློའམ་ས་གནད། ས་དམིགས་འགའི་མདློ་ལ་སློ་ཁང་བཙུགས། 

 ② ས་དཔྱད་ཀི་དམིགས། 

ས་གཙང་རྡློ་གཙང་། ལྷག་མེད་བསེས་མེད་ཀི་དཔེ། 

ས་བཙོག ས་ནད། 

ས་རི། ས་དཀར་ས་དམར་སློགས་ཀི་ཁུ་བ། 

ས་རི་དཀར་པློ། རྡློ་སྨན་ཞིག 

ས་ཚགས། ས་འློག་གི་ཚགས་ཀང་ཟེར། དེ་ནི་སྣང་ཆ་རིག་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། ས་ངློས་དང་

མཉམ་འགིག་མིན་པ་དང་། ཉེ་མཐློ་རིང་དམའི་ཐུར་དུ་ཟུག་པའི་འགྱུར་ཚང་མ་ས་ངློས་སྙློམ་

ཐིག་གི་འློག་ངློས་ཀི་ཚགས་གང་རུང་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་གཅིག་སྡུད་དང་ཡལ་འགློ་བའི་རིགས་

ཐམས་ཅད་ལ་ས་ཚགས་ཟེར། ཁ་ཕློགས་དང་བསེགས་ཚད་མི་འདྲ་བའི་ཐུར་དུ་ཟུག་པའི་

འགྱུར་ཐིག་རྣམས་རང་སློ་སློའི་ས་ཚགས་ཀི་གནས་སུ་གཅིག་སྡུད་དང་ཡལ་འགློ་བ་ཡིན། ས་

ཚགས་ནི་གཙོ་ཚགས་སམ་ཡང་ན་བར་ཚགས་དང་ལྷག་ཚགས་ཀི་འློག་ཏུ་གནས་པའི་དྲང་

ཐིག་སྟེང་དུ་ཡློད། 

ས་ཚན། སའི་མཐུག་ཚད། ས་ཚན་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་ཏེ་རྨློ་ལས་རྒྱབ་པ། 

ས་ཚི་ཅན། འབར་ཚི་ཡློད་པའི་ས་འཇམ། 



  1943  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ས་ཚིག ཐན་པ། སད་དང་ས་ཚིག་མ་བྱུང་བས་སྟློན་ཐློག་བཟང་པློ་བྱུང་བ། 

ས་ཚིགས། ① སར་ཁལ་རྒྱུག་ར་ཁལ་སློགས་བརེ་མཚམས། ②འགློ་ལམ་དུམ་བུར་བགློས་པའི་

སྐྱེལ་མཚམས། 

ས་ཚིགས་ཀི་ཁལ།སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཕི་ཁལ་གི་ཁློངས་ནས་ས་ཚིགས་ལ་མི་དང་ཅ་

ལག་སྐྱེལ་བའི་ཁལ། 

ས་ཚིགས་ཀི་སྒྲུབ་ཆ། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ས་ཚིགས་ལ་འཁི་བའི་ཁལ། 

ས་ཚིགས་མི་ཧྲེང་། སར་ས་རྒྱུས་བེད་མཁན་ས་ཚིགས་སློ་སློས་བཏང་བའི་མི་ཧྲེང་། 

ས་ཚུགས། ས་རིམ་གི་བབ་ཚུགས། འགྲུལ་ལམ་ས་ཚུགས། 

ས་ཚུབ། ས་ནས་ལངས་པའི་ཐལ་བ་དང་རླུང་ཚབ་ཚུབ། ས་ཚུབ་ཕྱུར་རེ་བ། 

ས་ཚུར། ས་མཚུར་དང་འདྲ། 

ས་ཚོས། ས་ཚོན་མདློག་སྣ་ཚོགས། 

ས་མཚམས། ① ས་ཆའ་ིམཐའ་མཚམས། ས་མཚམས་འགློག་སྲུང་། ས་མཚམས་བརྒལ་བ། ས་མཚམས་

བ་ར་བེད་པ། ས་མཚམས་དབ་ེའབེད། ས་མཚམས་འབེལ་བ། ② ས་ལམ་ག་ིཐློབ་མཚམས། 

ས་མཚམས་གཅློད་པའི་ལམ་ལྔ། ཕིའི་རེན་འབེལ་ཚོགས་ལམ། ནང་གི་རེན་འབེལ་སྦློར་ལམ། 

གསང་བའི་རེན་འབེལ་མཐློང་ལམ། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་རེན་འབེལ་སློམ་ལམ། མཐར་ཐུག་གི་རེན་

འབེལ་མི་སློབ་ལམ་སྟེ། རེན་འབེལ་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་འཇིག་རེན་པའི་ས་མཚམས་གཅློད་པ་

དང་། ཕི་མ་གསུམ་གིས་འདས་པའི་ལམ་གི་ས་མཚམས་གཅློད་པའློ།། 

ས་མཚམས་ཆུ་བློ། ས་མཚམས་གསལ་བའི་ཆུ་བློ། 

ས་མཚམས་རྡློ་རིང་། ས་མཚམས་སུ་བཙུགས་པའི་རྡློ་རིང་གི་རགས། 

ས་མཚམས་འབེད་རགས། ས་མཚམས་དབེ་བའི་རློགས་སམ་ཐློ། 

ས་མཚམས་ཡིག་ཆས་རྒྱས་དཔྱད། ས་མཚམས་གཏན་ཁེལ་ཡློད་པའི་ཡིག་ཆས་རློད་གེང་བེད་

མི་དགློས་པ། 

ས་མཚུར། ཚོས་དང་ཚོས་གདན་བེད་རྒྱུའི་ས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ས་འཚོ། ①[མངློན]དགང་གཟར་ཤིང་། ② རྒྱལ་པློ། ③ རྒྱལ་རིགས། 

ས་འཚོ་འདབ[མངློན]བེ་ཏའི་ཤིང་། 

ས་ར། ས་ལས་བཟློས་པའི་ར་མ་ཆང་བརལ་ས་ཡིན། ར་ཧློ་ཡང་ཟེར། 

ས་རི་ཀ མ་བསེགས་ཐལ་བ་སྟེ། སློ་སྨན་གི་ནང་ཚན་ཞིང་སྐྱེས་སྙེ་མ་ནག་པློ། རློ་ཁ་བ། ཞུ་རེས་དྲློད། 

ནུས་པས་དྲློད་སྐྱེད། ཟས་འཇུ། དང་ག་འབེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྙེ་ནག་པ་དང་། དུད་དཀར་

སྙེ་མ། སློས་ཀི་སྙེ་མ། བེན་ཁློང་པ། མ་བསེགས་སློལ་བ། མེ་མེད་དུད་པ་བཅས་སློ།། 

ས་རི་ཀ་ཀྵ་ར། སརི་ཀ་ཞེས་པ་ཟུར་ཆག་པ། དངུལ་ཆུ་བཙོག་བཀྲུ་ཆེན་མློའི་སྐབས་ཀི་དུག་འདློན་

རས་སུ་མཁློ་བའི་མཚུར་ནག་ཞག་གཅིག་སང་བའི་གྲུངས་ཆུ། 

ས་འཛིན། ① སར་རྒྱང་ཕུད་དུ་བཏང་སྟེ་ཁལ་རེན་ས་ཆ་འཛིན་དུ་བཅུག་པ། ས་འཛིན་དུ་བཏང་བ། 

② དབངས་ངེས་པ་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག ③[མངློན]རྒྱལ་པློ། ད་བིད། ནུབ་ཀི་རི། མེ་ཏློག་

ཅིག རི་སྤིའི་མིང་། རི་རབ་ཀི་མཐའ་སྐློར་དུ་གཉའ་ཤིང་འཛིན་དང་། གཤློལ་མདའ་འཛིན། 

སེང་ལེང་ཅན། ལ་ན་སྡུག ར་རྣ། རྣམ་འདུད། མུ་ཁྱུད་འཛིན་ཏེ་གསེར་གི་ས་འཛིན་བདུན་ཡློད་

པས་གངས་བདུན་མཚོན། 

ས་འཛིན་དཀར་པློ། [མངློན]གངས་རི། 

ས་འཛིན་སྐྱེས། [མངློན]ད་བིད། 

ས་འཛིན་འཇློམས། [མངློན]ཁབ་འཇུག 

ས་འཛིན་པ། ① ཟླློས་གར་མཁན་གི་གངས་གཅིག ② མཆློར་སེག་ཅན། ③ ས་གནས་གཅིག་གི་

ཁལ་སྡུད་མཁན། ④ ས་གནས་གཞན་ལ་རྒྱང་ཕུད་བཏང་བའི་མི། 

ས་འཛིན་དབང་པློ། [མངློན]རི་རྒྱལ་ལྷུན་པློ། 

ས་འཛིན་མ། [མངློན]ཆུང་མ་གཉིས་པ། 

ས་འཛིན་རེ་ལྔ། འདི་ལ་ཡློངས་གགས་སུ་རི་བློ་རེ་ལྔའམ་རི་བློ་དྭངས་བསིལ་གི་མིང་གཞན་ཏེ་

འདིའི་སྐློར་ར་སེའི་ནང་རི་བློ་རེ་ལྔ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

ས་འཛིན་ཟ་ཕ། ཁལ་པའི་ཁིམ་བདག 



  1945  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ས་ཞག ① ས་འཇམ་པློ་ཞགི ② བསྐལ་པ་ཐློག་མའ་ིསྐབས་ཀ་ིཟས་ཤགི ③ ཆུ་འཁལི་ཤུལ་ག་ིའདམ་ཚ།ི 

ས་ཞིང་། ས་སློལ་བའི་ཞིང་ཁ། ས་ཞིང་སེར་ལ་དབང་བ། ས་ཞིང་ཐ་རྒློད། ས་ཞིང་ཐ་བ་སྐྱ་ཆགས་

སུ་ལུས་པ། ས་ཞིང་སྤི་ལ་དབང་བ། ས་ཞིང་བློགས་མར་གཏློང་བ། ས་ཞིང་སློགས་ལེན། ས་

ཞིང་དབར་རེ་མློས་ཉལ་ལངས་བེད་པ། ས་ཞིང་གཤིན་པློ། 

ས་ཞིང་བཅློས་བསྒྱུར། བཀས་བཀློད་རྒྱུད་འཛིན་གི་ས་ཞིང་དབང་བའི་ལམ་ལུགས་བཅློས་བསྒྱུར་

བེད་པའི་ལས་འགུལ་ལ་ཟེར། ཀྲུང་གློའི་ས་ཞིང་བཅློས་བསྒྱུར་གི་ལས་འགུལ་ནི་ཀྲུང་གློ་གུང་

ཁན་ཏང་གི་འགློ་ཁིད་འློག་ཞིང་པ་མང་ཚོགས་སྐུལ་སློང་བས་ནས་ས་བདག་གི་ས་ཞིང་དང་

མེད་པའམ་ཉུང་ངུ་ལས་མེད་པའི་ཞིང་པར་བགློ་འགེམས་བེད་པ་དེ་ཡིན། 

 ས་ཞིང་བདག་དབང་།ས་ཞིང་གང་ཞིག རང་ལ་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་དབང་ཆ་ཆ་ཚང་ཡློད་པ།

ས་ཞིང་བཟུང་སྤློད་ཀི་དཔྱ་ཁལ། ས་ཞིང་བདག་དབང་དང་བདེ་སྤློད་བེད་པའི་སྐློར་གི་དཔྱ་ཁལ། 

ས་ཞིབ། ① ས་རྒྱུ་ཞིབ་མློ། ② ས་ཆ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བེད་པ། 

ས་ཞྭ། ས་སྐྱའི་བ་ཆེན་གི་དབུ་ཞྭའི་བེ་བག་ཅིག 

ས་གཞི། ས་ཆའི་རེན་གཞི། ས་གཞི་སྐམ་པློ། ས་གཞི་གཡློ་འགུལ། ས་གཞིའི་བང་རིམ། ས་གཞི་

རྡུལ་དག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་བཟློད་དང་། སྐྲུན་བེད། ཁུར་མ་མི་འཇིགས། གིང་ལན། 

གིང་འཛིན། རྒྱ་ཆེན་མ། རྒྱ་མཚོའི་གློས་ཅན། བཅུད་ལན། ཆུ་སྐྱློབ། ཆུ་གཏེར་སྐ་རགས་ཅན། 

རེན་བེད། བརན་པ། མཐའ་ཡས། དློག་མ། ནློར་གི་བློ་གློས་མ། ནློར་ལན། ནློར་འཛིན། གནས། 

སྣ་ཚོགས་འགེངས། སྣ་ཚོགས་འཛིན། དབིག་གི་བློ་གློས་མ། དབིག་འཛིན། འབྱུང་པློ་འཛིན་

བེད། འབྱུང་པློའི་ཡུམ། མི་ཡི་འཇིག་རེན། མི་གཡློ་བ། འཛམ་བུའི་རྒྱལ་མཚན་ཅན། འཛིན་མ། 

ཞག་ལན་མ། འློད་སྲུང་བིན། ཡངས་ལན། ཡངས་མ། ཡློངས་ལན་མ། རི་ཡི་རྣ་བ་ཅན། རིའི་

ཕུར་བུ། ས་སྟེང་། གསེར་གི་སྙིང་པློ། གསེར་ལན་མ་བཅས་སློ།། 

ས་གཞི་འཆང་། [མངློན]རི། 

ས་གཞི་པདྨ་འདབ་བརྒྱད། ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ཆགས་སའི་དབིབས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀི་རྣམ་པར་

གནས་པ་སྟེ། དེའི་རི་ཚུལ་ནི་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའིརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་ལྔ་
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པའི་གསེར་གདུང་འཛམ་གིང་རྒྱན་གཅིག་གི་དཀར་ཆག་ལེའུ་དང་པློ་ལས། དགའ་བཞི་འཕྲུལ་

སྣང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པློའི་སྟེང་ནས་ཕློགས་མཚམས་ཀི་ས་དབིབས་ལ་ཞིབ་ཏུ་

བརགས་པ་ན། ལུང་པའི་སང་ཁ་དང་རི་བློ་རྣམས་བསྣློལ་བའི་མཚམས་དང་ལའི་འགྲུལ་ལམ་

བཅས་ཀི་ཐློག་ནས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀི་རྣམ་པ་གསལ་བར་འཆར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ཤར་ཕློགས་

སྟག་རེ་ངློས་ཀི་བང་རི་དང་ལྷློ་བག་དཀར་གི་རི་གཉིས་བསྣློལ་མཚམས་མལ་དྲློ་ཕློགས་སུ་

འགློ་བའི་ལམ་ཆེན་གི་ཐད་དུ་ཟུར་གཅིག ཆློས་ལུང་། སྐམ་པློ་ཡུང་། གིབ་རྣམས་ཀི་ལུང་པ་

དང་ལ་བཅས་ལ་ཟུར་རེ་རེ། ལྷློ་ནུབ་སྐྱིད་སྨད་ཀི་ཕློགས་སྣེའུ་དང་སྟློད་ལུང་གི་རི་བསྣློལ་

མཚམས་ཆུ་ཤུལ་ཕློགས་ཀི་ལམ་ཆེན་དང་སྐྱློར་མློ་ལུང་གི་རྒྱབ་རི་ཡབ་རི་བསྣློལ་མཚམས་

སུ་ཟུར་གཅིག ནུབ་བང་ཉང་བན་གི་ཕུ་དང་དློག་བདེ་གཉིས་ཀི་ལུང་ཤུར་དང་ལ་གཉིས་ཟུར་

རེ་རེ་བཅས་ཟུར་བརྒྱད་པློ་དེ་ཡིན་ཞེས་གསུངས། 

ས་གཞི་མ། [མངློན]བུད་མེད། 

ས་གཞི་འཛིན། ①[མངློན]ལྷ་ཁབ་འཇུག ② རིའི་མིང་གི་མངློན་བརློད། 

ས་གཞི་ལས་བྱུང་། [མངློན]གཟའ་མིག་དམར། 

ས་གཞིའི་མདངས། ① ཐང་གའི་སྨད་ཆའི་སང་གི་མདློག ② ཡུལ་ལུང་གི་ཁ་དློག 

ས་གཞིའི་སང་མ། ཐང་ག་དང་ལེབས་རིས་སློགས་ཀི་སག་གཞི་བཟློ་བེད་ཀི་སང་མ་ཞིག

ས་གཞློང་། ① སྒ་རིས་ཀི་ས་རིས་འབི་ས། ② གཞློང་པ་ལ་བུའི་ས་དབིབས། 

ས་བཞུ། ས་སྣུམ་གི་བཞུ་མར། 

ས་ཟད་རྡློ་ཐུག བེད་ཐབས་ཟད་པའི་དཔེ། 

ས་ཟློས་ནད། བིས་པས་ཟ་ཟློས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕློ་བ་སློས་ཤིང་དྲི་མ་འགག་པའི་ནད་ཀི་མིང་། 

ས་ཟླ། ①[མངློན]གསེར། ② ས་ག་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་བསྡུས་པ།

ས་ཟླའི་བཅློ་ལྔ། བློད་ཟླ་བ་ཞི་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེའི་ཉིན་བརྒྱད་ཉིན་ཤཱཀ་མུ་ནེ་སྐུ་བལམས་པ་དང་། 

ཆེས་བཅློ་ལྔ་ཉི་སངས་རྒྱས་པ། མ་ངན་ལས་འདས་པ་བཅས་ཀི་དུས་ཆེན་གསུམ་འཛོམས་ཡིན། 

ས་ཟླའི་ལྷུན་པློ། གསེར་རི། 
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ས་གཟུང་བ། ས་ཆློག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སའི་ཐློག་ཏུ་དཀིལ་འཁློར་གི་ཁང་པ་བས་ཏེ་དཀིལ་

འཁློར་བསློམས་ནས་ལྷ་ལ་སྙན་གསན་འབུལ་བ་དང་། སློབ་མས་གསློལ་བ་བཏབ་སྟེ་སློབ་

དཔློན་གིས་དཀིལ་འཁློར་འདེགས་པ་དང་། བདུད་འདུལ་བའི་ཕིར་བགེགས་ལ་བཀའ་བསློ་

ཞིང་རྡློ་རེའི་གར་དང་སྟངས་སྟབས་ཀིས་བགེགས་བསྐྲད་པ་རྣམས་སློ།། 

ས་བཟང་། ① ས་ཆ་ཡག་པློ། ② རྒྱལ་རིགས། ③ ལློ་ཙཱ་བ་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་སློད་སའི་ཡུལ། 

ས་འུར་འུར། ས་གཡློ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

ས་འློག ① ས་གཞའི་ིའློག ས་འློག་ལ་གཏརེ་ཁ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡློད། ② ས་གསུམ་སྟ་ེཀླུའ་ིའཇགི་རནེ། 

ས་འློག་གི་དངློས་གྲུབ། ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། ས་འློག་གི་གཏེར་རམ་བུམ་

པ་བཟང་པློ་བཏློན་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཅི་འདློད་སྟེར་ནུས་པ། 

ས་འློག་སློམ་ཆེན། [མངློན]རི་དྭགས་འཕི་བ། 

ས་འློག་གྲུབ་པ་བརྒྱད། ཤར་དུ་རལ་གི། དྲག་པློའི་ཟུར་དུ་རློའི་དབང་པློ། བང་དུ་བདུད་རིའི་འབས་

བུ། རླུང་དུ་རི་ལུང་། ནུབ་ཏུ་མིག་སྨན། བདེན་བལ་དུ་རློ་ཙ་ན། ལྷློ་རུ་རང་མགློགས། མེའི་ཟུར་

དུ་མི་ཟད་པའི་གཏེར་རློ། 

ས་འློག་ཆུ་འགློ། སའི་འློག་ཏུ་འགློ་བའི་ཆུ་ལམ། 

ས་འློག་དར་འཐག ལློག་གཡློ་ངན་གཤློམ་མམ་དྲན་འཕྲུལ། མི་ངན་དཔུང་བསེབས་ཀིས་ས་འློག་

དར་འཐག་བེད་པའི་འབེལ་བ་ཞིག 

ས་འློག་དར་འཐག ས་འློག་ཏུ་བསད་ནས་གློས་ཆནེ་འཐགས་ཏ་ེལློག་གཡློ་ངན་ཇུས་བདེ་པའ་ིདཔརེ་བཞག

ས་འློག་འདམ་ལངས། ས་འློག་གི་འདམ་རབ་ས་སྟེང་དུ་ཐློན་པ་སྟེ་ལློག་ཏུ་ཡློད་པའི་སྐྱློན་མངློན་

གསལ་དུ་ཐློན་པའི་དཔེ། 

ས་འློག་སེ། ཀླུའི་གློང་ཁེར། 

ས་འློག་གནས། [མངློན]ལྷ་མིན། 

ས་འློག་འཕེང་བ། [མངློན]བ་བ། 

ས་འློག་འབར་མདེལ། ས་འློག་ལ་སས་པའི་མེ་རས་འབར་བའི་མདེའུ། 
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ས་འློག་མ། ས་གློང་མའི་ལློག་ཟླ། 

ས་འློག་རིམ་པ་དགུ། ས་ལྷ་བརན་མ། བ་དགློན། སྟློང་གསུམ་རྒྱལ་བ། ས་སིན་དམར་པློ། རེ་ཁ་བློ། 

འགློག་ཆེན་དྲུག་འབུམ། སྣང་སེལ་མཆེད་དྲུག བེ་སྣབས་རྒྱལ་བ། ཁིལ་ཁི་འབུམ་གི་གནས་

རྣམས་ཡིན་ཞེས་ཟེར། 

ས་ཡ། འབུམ་བཅུ་ཐམ་པ། ས་ཡའི་ཟུར་གཅིག དབིན་སྐད་དུ་millions ཟེར། 

ས་ཡ་སྟློང་བསྒྱུར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཀི་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་kilomega ཟེར། 

ས་ཡི་བརྒྱ་བིན། [མངློན]རྒྱལ་པློ། 

ས་ཡི་མཇུག་མ། [མངློན]སྤེའུ། 

ས་ཡི་སྙིང་པློ། ①[མངློན]གསེར། རྡློ་རེ་གདན། ② བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞིག 

ས་ཡི་སྙིང་པློ་འཁློར་ལློ་བཅུ་པའི་མདློ།། བཀའ་འགྱུར་གི་ནང་ཚན་མདློ་སེ་ཞིག

ས་ཡི་རེན་འབེལ་གསུམ། སྤུངས་པ། བཀང་བ། གེན་དུ་བཏེགས་ས། 

ས་ཡི་ཐིག་ལེ་འཛིན། [མངློན]རྒྱལ་ཕན། 

ས་ཡི་གདུ་བུ། [མངློན]མེ་ཏློག་ཨུཏྤལ་སྤིའི་མིང་། 

ས་ཡི་མདློག ① སེར་པློ་དང་དཀར་པློ་འདྲེས་པའི་ཚོས་གཞི། ② [མངློན]རི་དྭགས་ཤིག 

ས་ཡི་འདབ། [མངློན]རྩྭ་དུར་བ། 

ས་ཡི་རྣ་བ། [མངློན]རི། 

ས་ཡི་ཕུར་བུ། [མངློན]རི། 

ས་ཡི་དབང་ཕྱུག ① རྒྱལ་པློ་དང་བློན་པློ། ② མགློ་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པ། 

ས་ཡ་ིདབ་ེབ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའ་ིདགའ་སྟློན་ནང་ས་ཡ་ིདབ་ེབ་འད་ིལར་གསུངས་

ཀང་གངས་འདྲེན་ཚུལ་མ་གསུངས། བཌཱཻུརྱ་དཀར་པློ་ལེའུ་སློ་གཉིས་པ་ལས། ས་དཔྱད་བརག་ཐབས་

ཀ་ིདབ་ེབ་མ་ིའདྲ་བ་བཞ་ིབརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གསུངས་པ་སློགས་གཞུང་དངློས་ལ་གཟིགས། 

ས་ཡི་མེ་ཏློག[མངློན]མུ་ཟི་སེར་པློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ས་ཡི་ཙན་དན། [མངློན]ཙན་དན་དམར་པློ། 

ས་ཡི་ཚངས་པ། [མངློན]རྒྱལ་པློ། 

ས་ཡི་ཟླ་བ། [མངློན]གསེར། 

ས་ཡི་ཡློན་ཏན་དབང་བཅུ། སྤིར་དབང་བཅུ་ཙམ་ནི་མ་དག་ས་བདུན་ནས་ཡློད། དབང་བཅུ་ཕུལ་

དུ་བྱུང་བ་ནི་དག་པ་ས་གསུམ་ན་ཡློད། དབང་བཅུ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་

ས་ན་ཡློད་པར་བཤད། དེ་ཡང་དབང་བཅུ་གང་ཞེ་ན། 1. ཚེ་ལ་དབང་བ། ཞེས་པའི་དློན་ནི་རང་

ཉིད་ཚེ་རིང་ཐུང་ཇི་ཙམ་སློད་པར་རང་དབང་ཡློད་པ་སྟེ། སྐུ་ཚེ་བསྐལ་པ་ཇི་ཙམ་བཞུགས་པར་

འདློད་པ་ལར་བཞུགས་ཆློག་པའློ།། 2. སེམས་ལ་དབང་བ། ཞེས་པའི་དློན་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྐད་ཅིག་རེ་རེར་མཉམ་པར་འཇློག་ཅིང་ལང་ནུས་པའློ།། 3. ཡློ་བད་ལ་དབང་

བ། བསམ་པ་ཙམ་གིས་འཇིག་རེན་དུ་ཟས་ནློར་སྣ་ཚོགས་ཀིས་གང་བར་ནུས་པའློ། 4. ལས་

ལ་དབང་བ། བཟློ་དང་ལས་ཀི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཇི་ལར་འདློད་པ་བཞིན་སྤློད་ཐུབ་པའློ།། 5. 

སྐྱེ་བ་ལ་དབང་བ། ལྷ་དང་མི་ལ་སློགས་པ་གང་འདློད་ཀི་ལུས་སུ་སྐྱེ་བ་ལ་རང་དབང་ཡློད་པ། 

6. མློས་པ་ལ་དབང་བ། ས་གཞི་ཐམས་ཅད་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་སུ་བསྒྱུར་བ་ལ་སློགས་པ་

དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཇི་ལར་འདློད་པ་ལར་རང་དང་སེམས་ཅན་གིས་མཐློང་ན་སྤད་དུ་རུང་བ། 

7. སྨློན་ལམ་ལ་དབང་བ། འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀིས་གང་བ་ལ་སློགས་པ་ཇི་

ལར་སྨློན་ལམ་ལར་འགྲུབ་པ། 8. རྫུ་འཕྲུལ་ལ་དབང་བ། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་

པ་སྐྲ་རེ་གཅིག་གི་ནམ་མཁར་འཛིན་པ་ལ་སློགས་པ་ཇི་ལར་འདློད་པ་ལར་སྤྲུལ་ནུས་པ། 9. 

ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བ། ཤེས་བ་གང་ཤེས་པར་འདློད་པ་དེ་ཤེས་པ། 10. ཆློས་ལ་དབང་བ། 

ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་མིང་དློན་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ་མཁས་པ་བཅས་སློ། ། 

ས་ཡི་ལས་བེད། [མངློན]ར་མཁན། 

ས་ཡི་ལེགས་དྲུག སིད་སྐྱློང་གི་དུས་ཚོད་སྤི་ལློའི་སློན་གི་31ལློ་ནས་སྤི་ལློ་142ལློའི་བར། ཨི་

ཤློ་ལེགས། དེ་ཤློ་ལེགས། ཐི་ཤློ་ལེགས། འབློང་ཞི་ལེགས། གློང་རི་ལེགས། འདི་ཤློ་ལེགས། 

ས་ཡི་ལྷ། ① བམ་ཟེ། ② ས་ལ་གནས་པའི་མི་མིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ས་ཡི་ལྷ་མློ། ས་ལ་གནས་པའི་ལྷ་མློ་ཞིག་སྟེ་བསྟན་མ 

ས་ཡུལ། ས་ཆ་དང་ཡུལ་ལུང་ཟེར་བའི་བསྡུས་ཚིག ས་ཡུལ་མཚམས་མེད། 

ས་ཡུལ་དགློན། གཡང་དྲུང་འཕེལ་རྒྱས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། ཧ་ལམ་སྐྱི་ལློ་༡༠༨༩ལློར་བསྟན་

པ་འབྲུག་གགས་ནས་གསར་འདེབས་གནང་། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྣམ་འཕེལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ས་ཡློམ། ས་གཡློ་བ། 

ས་ཡློམ་ཡློམ། ས་འགུལ་གིས་ས་གཞི་གཡློ་ཚུལ། 

ས་གཡང་། ① ས་བཅུད། ② ས་ཆ་གང་ཞིག་ལ་ཡློད་པའི་བསློད་ནམས། ས་གཡང་འགུགས་པ། ས་

གཡང་ཤློར་བ། ས་གཡང་འཕེལ་བ། 

ས་གཡློ། ① ས་གཞིའི་ནང་རིམ་གི་འབྱུང་ཁམས་འཁྲུག་པའི་རྐྱེན་གིས་འཕར་ཞིང་གཡློ་བ། ས་

གཡློ་རི་འགུལ། ② ས་གཡློ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

ས་གཡློ་བཅློ་བརྒྱད། འགུལ་དང་། རབ་ཏུ་འགུལ། ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་འགུལ། གཡློ་བ། རབ་ཏུ་གཡློ། 

ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་གཡློ། ལེག རབ་ཏུ་ལེག ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་ལེག འཁྲུག རབ་ཏུ་འཁྲུག ཀུན་ཏུ་རབ་

ཏུ་འཁྲུག འུར་འུར། རབ་ཏུ་འུར་འུར། ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་འུར་འུར། ཆེམ་ཆེམ། རབ་ཏུ་ཆེམ་ཆེམ། 

ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་ཆེམ་ཆེམ་སྟེ་ས་གཡློ་བའི་རྣམ་པ་བཅློ་བརྒྱད། 

ས་གཡློ་དྲུག ① འགུལ་དང་། གཡློ། ལེག་འཁྲུག འུར་འུར། ཆེམ་ཆེམ་སྟེ་ས་གཡློ་བའི་རྣམ་པ་དྲུག 

② ཤར་ཕློགས་དམའ་ན་ནུབ་ཕློགས་མཐློ་བ་དང་། ནུབ་ཕློགས་དམའ་ན་ཤར་ཕློགས་མཐློ་བ། 

ལྷློ་ཕློགས་དམའ་ན་བང་ཕློགས་མཐློ་བ། བང་ཕློགས་དམའ་ན་ལྷློ་ཕློགས་མཐློ་བ། མཐའ་དམའ་

ན་དབུས་མཐློ་བ། དབུས་དམའ་ན་མཐའ་མཐློ་བ་སྟེ་ས་གཡློ་བའི་རྣམ་པ་དྲུག 

ས་གཡློ་བའི་རྐྱེན་དྲུག སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ་དང་། སྐུ་

བལམས་པ། རབ་ཏུ་འབྱུང་བ། འཚང་རྒྱ་བ། ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བ། མ་ངན་ལས་འདའ་བ་སྟེ་དྲུག 

ས་ར། [ལེགས]རྒྱ་མཚོའི་སྐད་དློད། མཁས་དབང་ས་རའི་བཞེད་པ། 

ས་ར་དགའ། གསལ་པློར་བཤད་པའི་དློན་དཔེར་ན། མི་དེ་ཁ་གསལ་པློ་ཞིག་ཡིན་པས་ས་ར་དགའ་
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ར་བཤད་པ་རེད་ལ་བུའློ།། 

ས་ར་ཧ། སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་བ་མ་སྟེ་ཐེག་པ་ཆེན་པློ་གསང་སགས་ཀི་བསྟན་པ་གཙོ་བློར་སེལ་

མཁན་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཞིག 

ས་རང་། [ལེགས]གིའི་སྐད་དློད། 

ས་རང་རློང་། ས་གཞི་ཆ་མི་སྙློམས་པའི་སང་གཤློང་ཅན། 

ས་རབ། ཞིང་ས་ཧ་ཅང་གཤིན་པློའམ་ཡག་པློ། 

ས་རམ། ས་ཞིང་གི་མུ་མཐའི་མིང་། 

ས་རམ་རི། ཟངས་རི་ལང་ཁུ་ཞིག 

ས་རི། རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རླུང་གི་དབང་ཕྱུག་དང་། རླུང་

གི་ལྷ་མློ། སྭ་སྟི་བཅས་སློ།། 

ས་རི་ཛ་ཏི། [ལེགས]བརྒྱ་བིན་གི་ནློར་བུ། 

ས་རིགས། ① སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་དྲུང་འཁློར་གིས་གཞུང་སའི་ཞི་དྲག་ཞབས་འདེགས་

སྒྲུབ་རེན་ཕ་གཞིས་ཀི་ས་ཆ། ② ཞིང་ལས་བ་ཡུལ། ས་རིགས་འདེབས་འཁློས། 

ས་རིབ་པ། ས་རུབ་པ་དང་དློན་མཚུངས། 

ས་རིམ། ས་ཚུགས་རིམ་པ་ཁག ས་རིམ་ཁང་། ས་རིམ་སྐྱེལ་གི་ཁལ། ཡི་གེ་འདི་རྣམས་ས་རིམ་

བརྒྱུད་ནས་འཕལ་འཕལ་སྐྱེལ་བ། 

ས་རིམ་ར་ཟམ། ས་ཚུགས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྐྱེལ་དགློས་པའི་ར་ཐློག་ཡི་གེ་སྐྱེལ་མཁན་ཕློ་ཉ། 

ས་རིས། ① རིས་གཞློང་གི་ས་ཐལ་ལ་བིས་པའི་ཨང་ཀི་དང་ཡི་གེ ② ས་ལ་བིས་པའི་རི་མློ། ③ 

ས་བཀྲ། ④ ས་ཆ། ས་རིས་བདག་ཐློབ། 

ས་རིས་ཐང་གསལ། སྐད་ཆ་གང་འདྲ་ཞིག་ཤློད་མིན་ལ་མ་ལློས་པར་རང་གི་ས་བས་པའི་བ་བ་

རྣམས་མངློན་གསལ་དུ་ཡློད་པའི་དཔེ། 

ས་རུད། ས་ཉིལ་བ། 

ས་རུབ། ① ས་སིབ་ཁིའི་དུས་སུ་སེབས་པ། ② ཉི་མ་ནུབ་པ། ནམ་མ་ལངས་ན་ཉི་མ་མི་འཆར། 
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ས་མ་རུབ་ན་མུན་པ་མི་འཐིབས། 

ས་རུབ་པ། མཚན་མློའི་དུས་ཆ་ཟིན་པས་མུན་འཐིབས་པ། 

ས་རུས། ① ས་གཤིས། ས་རུས་བཟང་བ། ② ས་ཆུ་མེ་རླུང་སྟེ་འབྱུང་བ་བཞི་ཡི་ཁམས་ཀིས་

བསྐྱེད་པའི་རུས་པ་རིགས་བཞིའི་ནང་ཚན་ས་ཡི་ཁམས་ཀིས་སྐྱེད་པའི་རུས་པ། 

ས་རེ་སློ་རེ། དབུགས་སྒ་ཆུང་ངུ་དབྱུང་སྟངས་ཤིག 

ས་རེ་སློར་རེ། སར་སློར་ལ་ལློས། 

ས་རེག ① རེ་རིགས་ཏེ་འབློར་ལན་གི་མིང་། ② ས་ལ་རེག་པ། 

ས་རེངས། ① ས་མཁེགས་པློ་ནས་ཞང་ཁ་འདེབས་མི་ཉན་པའི་ས་ཆ། ② [མངློན]ལྷ་ཁབ་འཇུག 

ས་རློ། མི་མཁློ་བའི་ས་དང་གད་སྙིགས། ས་རློ་རྡློ་རློ་གཙང་མར་བསལ་བ། 

ས་རློ་རྡློ་རློ། ཁང་རིང་བཤིག་ཤུལ་སློགས་སུ་ཡློད་པའི་ས་རྡློ་ཕན་མེད་རིགས། 

ས་རློང་། འགློ་ལམ་མི་བདེ་བའི་ས་རྩུབ། ས་ཐག་རིང་ཞིང་ས་རློང་ཤིན་ཏུ་རྩུབ། 

ས་རླངས། ས་ལ་དྲློད་དང་བརླན་གཤེར་འཛོམས་པའི་རླངས་པ། 

ས་རླློན། ས་བཞའ་ཚན་ཅན། 

ས་ལ་འཁག་ཕན་བུ་སེབས། ས་གཞི་སློམ་བེད་འཁག་མདངས་ཅུང་ཟད་སེབས་པ། 

ས་རྭ་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་ཤློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ས་ལ་འཁློག[མངློན]སྦྲུལ། 

ས་ལ་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། 

ས་ལ་གནས། ①[མངློན]རྩྭ་ཀུ་ཤ ② ས་ཐློབ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། 

ས་ལ་སྤློད་པའི་དབང་ཕྱུག ① ཡུལ་གི་རྒྱལ་པློའི་མིང་གི་རྣམས་གངས། ② རྒྱལ་ཕན་གི་རྒྱལ་པློའི་

མིང་གི་རྣམ་གངས་བཅས་སུ་གློ་བའི་སྐབས་གཉིས་ཡློད་པ་སྐབས་དང་བསྟུན་དགློས། 

ས་ལ་འཕེ། [མངློན]སྦྲུལ། 
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ས་ལ་འཕློ། ས་ལ་འཕེ་དང་དློན་གཅིག 

ས་ལ་རབ་བརན། བརྒྱ་བིན་གི་བཞློན་པ་གང་ཆེན། 

ས་ལམ། ① ས་ཆ་དང་འགློ་ལམ། ② མདློ་རྒྱུད་ཀི་ས་ལམ་སྟེ། ས་བཅུ་དང་ལམ་ལྔའི་བསྡུས་མིང་། 

གང་ཟག་གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་དགློས་ན་ལམ་ལྔ་དང༌། ཡང་ན་ས་བཅུ་བགློད་པའི་མཐར་

སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་བཤད། འློ་ན་ས་དང་ལམ་ཞེས་པ་དེ་གང་ལ་ཟེར་ཞེ་ན། དེ་

ནི་གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ལ་ཡློན་ཏན་ནམ་གློ་རློགས་ཀི་རིམ་པའི་ཚད་གཞི་མཚོན་བེད་ལ་སའི་

རིམ་པ་དང༌། ལམ་གི་རིམ་པ་ཞེས་ཟེར། དཔེར་ན། སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སློབ་སྦློང་

བེད་སྐབས། སློབ་ཆུང་ལློ་རིམ་དང་པློ་ནས་ལློ་རིམ་དྲུག་པའི་བར་ཕེས་ཡློད་པ་དེ་ནི་ཕྲུ་གུ་དེའི་

བློའམ་ཀད་པའི་ནང་དུ་ལློ་རེ་བཞིན་ཡློན་ཏན་གི་ཚད་གཞི་མཐློ་རུ་འགློ་བ་ལ་བརེན་ནས་ལློ་

རིམ་གི་དབེ་བ་བཞག་ཡློད། གལ་སིད་ཕྲུ་གུ་ཞིག་སློབ་ཆུང་ལློ་རིམ་དྲུག་པའི་སློབ་ཚད་རློགས་

ནས། འབིང་རིམ་སློབ་འབིང་གི་འཛིན་གྲྭར་འགློ་རན་ཀང་ཡིག་ཚད་ལང་མེད་ན་སར་ཡང་སློབ་

ཆུང་གི་སློབ་མ་ཞེས་འབློད་དགློས་པ་ལས། འབིང་རིམ་སློབ་འབིང་གི་སློབ་མའི་མིང་འདློགས་

མི་ཆློག་པ་ལ་བུ་རེད། དེ་བཞིན་དུ་ས་དང་པློ་ཐློབ་པའི་གང་ཟག་དང༌། ས་གཉིས་པ་ཐློབ་པའི་

གང་ཟག་སློགས་ཟེར་བ་དེ་དག་གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ལ་སང་རློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་གི་ཚད་གཞི་

མཐློ་དམན་ལ་དཔག་ནས་དེ་ལར་འབློད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། དཔེར་ན། གང་ཟག་གང་ཞིག དེ་རིང་

ས་དང་པློ་ཐློབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། སང་ཉིན་ས་གཉིས་པ་ཐློབ་པའི་ གང་ཟག་ཏུ་འགྱུར་སིད། 

སྐབས་དེར་གང་ཟག་དེའི་གཟུགས་དང༌། ངློ་གདློང་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་ཀང་ཐུགས་རྒྱུད་

ཀི་ཡློན་ཏན་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པློར་འགློ་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། དེ་བཞིན་དུ་ད་ལློ་ཚོགས་ལམ་ལ་

གནས་པའི་གང་ཟག་དེ་སང་ལློ་སྦློར་ལམ་མམ། ཡང་ན་མཐློང་ལམ་ཐློབ་པའི་གང་ཟག་ལ་

འགྱུར་སིད་ཀི་རེད། དེ་ལའི་འགྱུར་བ་དེ་ནི་གང་ཟག་གི་བློའི་ཡློན་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་འགློ་ཞིང་

ཡློད་པ་ལས། གཟུགས་དང་གདློང་ལ་འགྱུར་བ་མི་འདྲ་བ་གང་ཡང་ཡློད་པ་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་

དེས་ས་དང་ལམ་ཟེར་བ་དེ་བསམ་བློའི་གློ་རློགས་མཐློ་དམན་མཚོན་བེད་ཀི་ཚད་གཞི་ཞིག་ལ་

ཟེར་ཞིང་ཡློད་པ་རེད།



  1954  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ས་ལམ་ཞུ། རྒྱ་གར་སྐད་ཟུར་ཆགས། དམག་མིའི་གུས་འདུད་ཞུས་པ། དམག་གི་རུ་སྟར་སིངས་

ཆའི་མདུན་ན་སེབས་དུས་ས་ལམ་ཞུ་བཞིན་གལ་སྟར་ཤིག་གེར་འགློ་ཡི་འདུག

ས་ལའི་ལློན་པ། སློས་དཀར་ཤིང་སྟེ་དེའི་ཐང་ཆུ་ནི་སློས་དཀར་རློ། 

ས་ལས། ས་དང་རྡློ་འདག་པ་སློགས་ཀི་ལས་ཀ 

ས་ལས་རྡློ་ལས། ས་རྡློའི་ལས་ཀའམ། ཨར་པློའི་ལས་ཀ 

ས་ལས་བྱུང་། [མངློན]གཟའ་མིག་དམར། 

ས་ལི་ཀ[ལེགས]བ་ཞིག་གི་མིང་། 

ས་ལུ། [ལེགས]ཟས་རྒྱུ་འབས་མཆློག ས་ལུ་ལང་པ། ས་ལུའི་ཞིང་། ནང་པར་ས་ལུ་སྐམ་པློ་ལས། 

མྱུ་གུ་སློན་པློ་སྐྱེ་གྱུར་ཅིག 

ས་ལུ་འཇམ་པློ། ཆང་རྒྱུ་འབྲུ་རིགས་ཤིག 

ས་ལུ་ལང་པ། ① འབས་དཀར་ས་ལུའི་མྱུ་གུའམ་ལང་པ། ② མེ་ཏློག་གི་རིགས་ཤིག 

ས་ལུ་ལང་པའི་མདློ།། འཕགས་པ་ས་ལུའི་ལང་པ་ཞེས་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་མདློ།། ཤློ་ལློ་ཀ་ཉིས་

བརྒྱ་ཉེར་དྲུག་པ་འགྱུར་བང་མེད་པའློ།། 

ས་ལུགས། འཁློན་དཀློན་ཅློག་རྒྱལ་པློ་དང་། ས་སྐྱ་གློང་མ་རྣམ་ལྔ་སློགས་ནས་བརྒྱུད་པའ་ིམན་ངག་ལ་ཟརེ། 

ས་ལུད། པློ་ཐློ་དང་འདམ་སློགས་ལས་བྱུང་བའི་ལུད། 

ས་ལུད་ཉལ། [མངློན]གང་པློ་ཆེ། 

ས་ལུས། [མངློན]རི་དྭགས། 

ས་ལེ་བ། གསལ་ལེ་བ་དང་འདྲ། 

ས་ལེ་སྦྲམ། གསེར་དང་ཟངས་ཀི་སྤུས་ཚད་དག་པ། ས་ལེ་སྦྲམ། ཟངས་ས་ལེ་སྦྲམ། ས་ལེ་སྦྲམ་ནི་

བསེགས་བཅད་ཀང་། དེ་ཡི་ཁ་དློག་ཉམས་མི་འགྱུར། རིན་ཐང་བལ་བའི་རིན་པློ་ཆེ་ས་ལེ་སྦྲམ་

གི་དངློས་པློར་ལ་བ། 

ས་ལེབ། ས་ཡིས་བཟློས་པའི་ཆང་ཇུས་གཏློགས་སྣློད་དབིབས་ལེབ་ཞིང་ཟླུམ་པ། ཁ་ཆུང་ངུ་ཆན་

གློ་ལེབ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 



  1955  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ས་ལེ་ཧྲིག་གེ་བ། སྟློང་གསལ་རེན་པར་འཆར་གཤིས་ལུགས་ས་ལེ་ཧྲིག་གེ་བར་གནས་པ། 

ས་ལ་ལེགས་དྲུག བློད་ཀི་བཙན་པློའི་མི་རབས་བཅུ་པ་ནས་བཅློ་ལྔ་པའི་བར་ལ་ཟེར། རྒྱས་པ་སྤུ་

རྒྱལ་ལློ་རྒྱུས་ལ་གཟིགས། 

ས་ལློག་ཐེབས་པ། མི་ཕྱུགས་རྣམས་ས་ཡུལ་མི་གཅིག་པར་སེབས་དུས་ས་ཆུ་མ་འཕློད་པའི་ནད། 

ས་ཤིང་ལས་གྲྭ། ས་ལས་དང་ཤིང་ལས་ཀི་ལས་གྲྭ། 

ས་གཤིན། ས་རྒློད་དང་གློག་རློང་ལ་བུ་མ་ཡིན་པའི་འབྲུ་བཟང་པློ་དང་མེ་ཏློག་སློགས་སྐྱེ་བའི་ས་

བཟང་པློའི་མིང་སྟེ། ཨ་ལ་ཤ་བསྟན་དར་ལྷ་རམས་པས་མཛད་པའི་བརྡ་ཡིག་བློ་གསལ་མགིན་

རྒྱན་ལས། ས་གཤིན་ནི་འབྲུ་ཀུན་ལེགས་པར་སྐྱེད་པའི་ས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ས་གཤིས། སའི་རྒྱུ་དག ས་དེའི་སྤུས་ཚད་ཀི་དློན།

ས་བཤད་རྡློ་བཤད། དགློས་མེད་ཀི་གཏམ་གང་བྱུང་དུ་བཤད་པའི་དཔེ། 

ས་སིནྡྷུརཾ། [ལེགས]ལི་ཁི། 

ས་སེར། ས་སེར་པློའི་མདློག་ཅན་ཏེ། དེར་ལས་སྣློན་བས་ཏེ་ཁང་པའི་གང་ལེབས་སློགས་ལ་

བྱུགས་ན་འགིག

ས་སན་བརློས། སན་ནི་བཟློད་སློམ་བེད་པའི་དློན་ཡིན་པས། འདིར་ས་ཤིན་ཏུ་ས་བར་བརློས་ཏེ་

ལུས་འཁྲུགས་ཀང་བཟློད་སློམ་བས་ནས་ཤུགས་སྐྱེད་ཅིང་བརློས་པའི་དློན་ཡིན་ཞེས་དཔལ་

སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་

འགེལ་ལས་གསུངས། 

ས་སིན་ཏ་ལ། འབུ་ཏ་ལ། མདློག་སྐྱ་བློ། རང་ལག་མང་བ། ཁང་པའི་ནང་ལ་ཡློད་པ་ཞིག 

ས་སིབ། ① ས་རུབ་མཚམས་ཀི་དུས་མིང་། ②[མངློན]ས་སྐྱློང་སྟེ་རྒྱལ་པློ། རྒྱ་མཚོ། 

ས་སྲུང་བུ། བརྒྱ་བིན་བཞློན་པ་གང་ཆེན། 

ས་སྲུང་བརེ་རེས། ས་སྲུང་མཁན་དུས་བཅད་ལར་བརེ་རེས་བེད་པ། 

ས་སྲུབ་སྦྲུལ་ཞུགས། མི་ངན་གིས་གགས་འཚོལ་བའི་དཔེ་ཞིག་ཡིན། 

ས་སློད། ཉི་མ་བཞུད་རེས་མཚན་ཐློག་མར་འཆར་བཞིན་པའི་དུས་ཆ། ཕག་གི་དུས། 



  1956  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ས་སློས། ཉི་མ་ནུབ་ནས་ཡུན་རིང་མ་ལློན་པའི་དུས་ཀི་མིང་། ཕི་དྲློ་ཆུ་ཚོད་བདུན་པ་ནས་དགུའི་

བར་གི་དུས་ཚོད། 

ས་སློས་པ། དུས་ཚོད་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ་ཁིའི་དུས་ཚོད་ས་སློས་དང་འདྲ། 

ས་སློག ① ས་རློ་བ། ② [མངློན]ཕག་པའམ་ཕག་རྒློད། 

ས་གསུམ། ས་བ་དང་། ས་སྟེང་། ས་འློག་སྟེ་གསུམ། 

ས་གསུམ་སྐྱེ་རྒུ། ས་འློག་ཀླུའི་ཡུལ། ས་སྟེང་མི་ཡི་ཡུལ། ས་བ་ལྷ་ཡི་ཡུལ། 

ས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ། སར་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་པློ་ཏ་ལའི་ཕློ་བང་དམར་པློ་འདི་ཐློག་མར་

བཞེངས་སྐབས་སུ་གཟིམ་ཆུང་གས་ཡིན་ཅིང་། ཏཱ་ལའི་བ་མ་དང་པཎ་ཆེན་རིན་པློ་ཆེ་རྣམ་

གཉིས་ཕན་ཚུན་ཆློས་གསན་ས་ཡིན། 

ས་བསྲུང་བ། ས་ཆློག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། རྡློ་རེ་ཕུར་བུ་བསྐྱེད་ལ་བཀའ་བསློ་མི་ཉན་པར་

གེགས་བེད་པའི་བགེགས་རྣམས་བཀུག་སྟེ་དེ་དག་ལ་ཕུར་བུས་གདབ་པ་དང་ཕིས་བགེགས་

མི་འཇུག་པའི་ཕིར་སྲུང་འཁློར་བསློམས་ཏེ་བིན་གིས་བརླབས་པ་རྣམས་སློ།། 

ས་བསང་བ། ས་ཆློག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ས་དེ་མངློན་པ་ཡུལ་གློང་གི་བདག་པློ་རྒྱལ་པློ་ལ་

སློགས་པ་དང་མི་མངློན་པ་ཞིང་སྐྱློང་ངམ་སའི་ལྷ་ལ་ས་བསང་བ་བའློ།། 

ས་ཧ་ཀཱ་ར། [ལེགས]ལྷན་ཅིག་བེད་པ་སྟེ། ཨ་མྲ་སློང་པློ་འློ་མའི་ཆུ་དྲངས་ནས་སྐྱེད་བསིངས་པ་ལས་

བྱུང་བའི་ཨ་མྲའི་འབས་བུ་དྲི་ཞིམ་ལ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞིག གཡང་ས་མཐློན་པློར་སྐྱེས་པ་

ཡི། ས་ཧ་ཀཱ་རའི་འབས་བུ་བཞིན། ས་ཧེབ། རྒྱ་གར་དབིན་ཇིའི་འློག་ཏུ་ཡློད་སྐབས་རྒྱལ་གར་

ལ་དབང་སྒྱུར་བེད་མཁན་དབིན་ཇིའི་དཔློན་རིགས་ལ་རྒྱ་གར་སྐད་ནང་ས་ཧེབ་ཟེར་བ་དང་

སྐབས་རེ་སྤིར་བཏང་ཡློ་རློབ་ཀི་མི་ལ་ཡང་དེ་ལར་འབློད་སློལ་ཡློད་པ་དེའི་ཤུགས་རྐྱེན་ལ་བརེན་

ནས་ལྷ་སའི་ཁ་སྐད་ནང་དབིན་ཇི་དང་རྒྱ་གར་གི་དཔློན་རིགས་ལ་དེ་ལར་འབློད་སློལ་བྱུང་། 

ས་ཧློ་ར། [ལེགས]རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་བངྒ་ལའི་ཡུལ་ཏེ་ཟ་ཧློར་དང་མཚུངས་ཤིང་། དེང་སང་གི་

མེང་ཅ་ལ། 

ས་ཧློ་རའི་རྒྱལ་པློ་ཛཿཡི་རྨིས་ལས་ངློ་མཚར་ཅན་བདུན། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རགས་ཐིམ་པ་དང་། རིན་



  1957  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

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་པར་

ལུང་བསྟན་པའློ།། 

ས་ལྷུན་གྲུབ་ཀི་མངའ་བདག ས་སྟེང་མིའི་འཇིག་རེན་རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ཡློད་པ་འདི་རྣམས་ལ་

མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་བདག་པློ་ཞེས་པ་སྟེ། དློན་བསྡུས་ན་ས་ཡི་བདག་པློ་ཟེར། 

ས་ལྷློག ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བཞིའི་ཁམས་ཀིས་སྐྱེད་པའི་ལྷློག་རིགས་བཞིའི་ནང་ཚན་ས་ཡི་ཁམས་

ཀིས་སྐྱེད་པའི་ལྷློག་པ་ཞིག་སྟེ། ནང་རགས་སུ་སྐྲངས་པ་ས་ཞིང་མཁེགས་པར་འབྱུང་བ་ཞིག 

སཱ་ར། ①[ལེགས] རླུང་། ② ཁ་བློ། ③ རྒྱ་མཚོ། 

སཱ་ལ། སློས་དཀར་ཤིང་། 

སཱ་ལའི་རྒྱལ་པློ། སློས་དཀར་གི་ལློན་ཤིང་སྟེ་སཱ་ལའི་ལློན་པ་དང་དློན་གཅིག 

སཱ་ལའི་ལློན་པ། སློས་དཀར་གི་ཤིང་སློང་། 

སཱ་ལའི་ཚལ། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ་ལ། གནས་འདི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་མུ་ནེ་མ་

ངན་ལས་འདས་པའི་གནས་ཡིན། 

སཱ་ལུ། ཤིང་འབས་ཚ་ལུ་མ། 

སཱཙྪ། [ལེགས]ཚ་ཚ་སྟེ་དམ་པའི་སྐུ་དང་མཆློད་རེན་གི་གཟུགས་བརན། ཚ་ཚ། 

སག ① ཤར་རྒྱག སག་གིས་འགློ་བ། ཁློས་བརྡ་ཐློ་ཁེར་ནས་སག་གིས་འགློ་བ། སག་སྟེ་འགློ་བ། 

② གློ་བུར། སག་སྟེ་ཕིན་པ། གཞན་གིས་མ་མཐློང་བར་སག་སྟེ་ཕིན་པ། 

སག་ཉ། ལུས་ན་ཉ་སག་མང་པློ་ཡློད་པའི་ཉའི་རིགས་ཤིག་གི་མིང་། 

སག་སྟེ་ཁ་ལ། གློ་བུར་རམ་ལློག་ཏུ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། ངས་ཁང་པའི་ནང་སག་སྟེ་ཁ་ལ་འཛུལ་བ་

ཡིན་པས་སུ་གང་གིས་ཀང་ཚོར་མ་སློང་། 

སག་ཐག མདའ་གཞུ་དང་སག་ཐག་ཅེས་སྟག་རལ་དང་མདའ་དློང་གཉིས་ཀི་མིང་ཡིན། 

སག་ཐེབས། བསེ་ཐེབས་དང་མཚུངས་ཏེ་ཞྭ་མློའི་བེ་བག་ཅིག

སག་རྡར། སེར་རྡར་ཡང་ཟེར། ལྕགས་རྡར་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག སག་རྡར་ཟུར་གསུམ་མ། 



  1958  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སག་ར་སྐྱེལ། [རིང]དམ་བཅའ་བརན་པ། 

སག་རི། སག་རམ་རི་སྟེ་མཚུར་སློན་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས།

སག་རྫུན། བློད་དུ་བཟློས་པའི་ཀློ་སློན་ཞིག 

སག་ཞྭ། རེའུ་མིག་ལ་བུའི་བུ་ག་མང་པློ་ཡློད་པའི་བསིལ་ཞྭའི་མིང་། 

སག་རམ་རི། མཚུར་སློན་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། ནཱི་ལ་

ཐློ་ཋ་སག་རི་དང་། སག་རམ་རི་དང་བིག་པན་རྣམས། མཚུར་སློན་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བུའློ།། 

སག་རས། ཚགས་ཞིབ་པློ་མེད་པ་རས་ཀི་མིང་། 

སག་རི། ① དྲེལ་གི་དཔྱི་མགློའི་པགས་པ་མཉེས་ནས་རི་མློ་འབུར་དློད་ཡློད་པའི་ཀློ་བ་ཞིག ② 

ལུས་ཀི་དྲེག་པ་མཁེགས་པློ་འཁློར་བར་བརློད། དཔེར་ན། རང་པ་དང་ལག་པ་འཇིང་པ་སློགས་

གང་སར་སག་རི་བརྒྱབ་འདུག

སག་རེ། དགུན་དུས་གང་ལྷག་གི་སྟློབས་ཀིས་རང་པའི་ཕི་རིང་དང་། པུས་མགློ་ལག་རྒྱབ་སློགས་

སུ་དྲེག་པ་ནག་པློ་ཆགས་པ་དེ་དག་མཐུག་ཅིང་རྩུབ་མློར་གྱུར་པའི་མིང་ཡིན། 

སག་ས། [ཡུལ]རྒྱུ་མ་སྐམ་པློ་སིལ་མའི་མིང་། 

སག་སག ① སག་ས་དང་འདྲ། ② རས་སློགས་ཚགས་ཞིབ་པློ་མེད་པ། 

སག་སིག སག་སྒ་སིག་སྒ་ཞེས་པའི་སྒའི་བེ་བག རླུང་གིས་ཤིང་ལློ་སག་སིག་ཏུ་གཡློ་བ། 

སག་ལྷམ། པགས་པ་སག་རིའི་ལྷམ་གློག 

སང་། ① དེ་རིང་གི་ཕི་ཉིན་དང་། མ་འློངས་པའི་དུས་ཚེ། སང་ཞློགས། སང་གི་གདུགས། སང་གི་

འཚོ་ཚིས། སང་ས་པློ། སང་ནས་སང་དུ་བཤློལ་བ། སང་བཅར་གནངས་བཅར་ཟེར་ནས་

འགློར། སང་ལས་མ་འགངས་པར་ཡློང་ངེས་ཡིན། སང་འཆི་གནངས་འཆི། ② རས་སབ་མློ་

ཞིག སང་ཁེབས། 

སང་ཀག་ཀྵ། [ལེགས]རྔུལ་གཟན། 



  1959  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སང་ག [ལེགས]དགེ་འདུན། 

སང་གྷཱ་ཡ། [ལེགས]དགེ་འདུན་ཞེས་པར་ལ་དློན་གི་རྣམ་དབེ་སྟེར་བ། དགེ་འདུན་ལ་ཞེས་པ། 

སང་གི་ཚིས། སང་ཉིན་གི་ག་སྒིག

སང་དགློང་། སང་ཉིན་དགློང་མློ། 

སང་ངེ་སང་ངེ་། བར་སྣང་ངམ། སློ་བར་སློགས་ནས་སྣང་བ་དཀར་པློ་མཐློང་ཚུལ། སློ་དང་སེ་ཁུང་

གི་བར་སེང་ནས་འློད་སྣང་དཀར་པློ་སང་ངེ་སེང་ངེ་མཐློང་། 

སང་ཉིན། དེ་རིང་གི་ཕི་ཉིན། སང་ཉིན་གི་ཤ་ལས་དེ་རིང་གི་རུས་པ་ཞིམ། 

སང་ནང་པ། སང་ཉིན་ས་ཞློགས། 

སང་ནུབ། སང་ཉིན་དགློང་མློ། 

སང་གནངས། ① སང་ཉིན་དང་གནངས་ཉིན། སང་གནང་ལས་མ་འགངས་པ། ② དུས་ཡུན་རིང་

པློ་མ་འགློར་བའི་མ་འློངས་པ། སང་གནངས་ལས་གྲྭའི་མཇུག་གིལ་ཟིན་མཚམས། 

སང་པར། [ཨ་མདློའི་སྐད]སང་ལློ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། ད་ལློའི་རེས་ལ་ནང་པར། ནང་པར་རེས་ལ་

སངས་པར། སང་པར་རེས་ལ་གཞེས་པར་སློགས་ཟེར། 

སང་ཕློད། ལློ་རེས་མ། 

སང་བ། སངས་པའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག 

སང་ཞློགས། སང་ཉིན་ས་མློའམ་སང་ཉིན་ཞློགས་པ། 

སང་རས། རས་སབ་པློ་སང་ཟེར་བ། 

སང་ལློ། ལློ་ཕི་མ། 

སང་ལློ། ད་ལློའི་རེས་ཀི་ལློ་གཉིས་པ། 

སང་ཤི། མེས་ཨག་ཚོམ་དུས་སུ་རྒྱ་ནག་ནས་བློད་དུ་བཏང་བའི་ཕློ་ཉ་ཞིག་གི་བུ་ཡིན་ལ། ཁི་སློང་

ལེ་བཙན་ཆུང་དུས་སུ་སྒློམ་བུ་བསྐུར་ནས་སང་ཤི་དང་མི་བཞི་རྒྱའི་གཙུག་ལག་ལེན་དུ་བཏང་། 

རི་བློ་རེ་ལྔ་མཇལ། རྒྱ་རེས་ཆློས་བམ་པློ་སྟློང་གནང་ཕློ་ཉའི་ལས་གྲུབ་ནས་སར་བློད་དུ་མཆིས་

པ་དང་། བློན་ཆེན་གི་ཐློབ་བསྩལ། མིང་ཡང་རྒྱ་ཕྲུག་མཛངས་པ་པློར་བཏགས། ཁི་སློང་སེ་



  1960  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཙན་གིས་ཆློས་སེལ་བའི་སྐབས་ཞབས་ཏློག་མི་དམན་པ་ཞུས་སློ།། 

སང་ཤི་ཏ། བློད་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་དུས་སུ་བྱུང་བའི་བཙུན་པ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན།

སང་ཤི་གནངས་ཤི། འཆི་ལ་ཉེ་བ། 

སང་སང་། གངས་གནས་ཤིག

སང་སང་གནངས་གནངས། དུས་ཚོད་ནར་འགངས་བེད་པ། 

སང་སང་པློ། སྣང་བ་གསལ་པློ། ཐློ་རེངས་ཤར་ཕློགས་ཀི་འློད་སྣང་སང་སང་པློ། 

སང་སེང་། སང་ངེ་སེང་ངེའི་བསྡུས་ཚིག 

སངས། གཉིད་དང་མུན་པ་འཐིབས་པ་སློགས་ཡལ་བའི་དློན་ཏེ། གཉིད་སངས། སྨུགས་པ་སངས་ལ་བུ། 

སངས་རྒྱས། སྒིབ་གཉིས་ཀི་མུན་པ་སངས་ཤིང་། མཁེན་གཉིས་ཀི་སྣང་བ་རྒྱས་པ། མཚན་གི་རྣམ་

གངས་ལ་ཀུན་མཁེན་དང་། ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ། རང་གཉིས་གཙོ་བློ། སྐུ་གསུམ་པ། ཁབ་བདག 

མཁའ་མཉམ་པ། མཁེན་ལྔ་པ། འགློ་བའི་བ་མ། རྒྱལ་བ། མངློན་ཤེས་དྲུག་ལན། བཅློམ་ལན་

འདས། ཆགས་འཇློམས། ཆགས་བལ། ཆློས་ཀི་རྒྱལ། ཆློས་ཀི་དབང་ཕྱུག འཇིག་རེན་འདུལ། 

གཉིས་མེད་གསུང་བ། སྟློན་པ། སྟློབས་བཅུ་བ། ཐམས་ཅད་མཁེན། ཐམས་ཅད་སྒློལ། ཐམས་

ཅད་རློགས། ཐམས་ཅད་གཟིགས། ཐུབ་པའི་དབང་པློ། དུས་གསུམ་མཁེན་པ། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ། དྲན་པའི་དག། བདག་ཉིད་ཆེན་པློ། བདུད་འདུལ། བདེ་གཤེགས། རྣམ་པར་འདྲེན་

པ། མི་མཉམ་པ། ལུས་མེད་ཐུལ། ལེགས་གསུང་། སྐྱབས་མཆློག་བཅས་སློ།། 

སངས་རྒྱས་སྐུ་ཤ་མ། གློས་ཆེན་སྐྱིན་ཁེབས་ཀི་བེ་བག་ཅིག བལ་པློ་དང་རྒྱ་གར་ནས་ཐློན། 

སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཉིས། དློན་དམ་པ་དང་། ཀུན་རློབ་པའམ་རང་དློན་གཞན་དློན་གི་སྐུ། ཡང་ཆློས་

སྐུ་དང་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་སུ་ཕེས་ནས་ས་མ་ལ་ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཆློས་སྐུ་གཉིས། 

སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གསུམ་། ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་སྐུ། ལློང་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུ། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྟེ་གསུམ་མློ། 

༡ དང་པློ་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་སྐུ་ནི། དབིངས་རང་བཞིན་གིས་རྣམས་པར་དག་པ་སང་བ་གློ་བུར་གི་

དྲི་མ་ལས་གློལ་བ་དང་དག་པ་གཉིས་དང་ལན་པའློ།། ༢ གཉིས་པ་ལློང་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུ་ནི། 

གནས་སྟུག་པློ་བཀློད་པའི་ཞིང་ཁམས་ན། སྐུ་མཚན་དང་དཔེ་བད་ཀི་བརྒྱན་པ། གསུང་ཐེག་



  1961  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

པ་ཆེན་པློའི་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བསྐློར་བ། ཐུགས་ཡེ་ཤེས་བཞིའི་རང་

བཞིན་ཅན། འཁློར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་བཅུ་པ་རྣམས་ཚིམ་པར་མཛད་པའློ།། ༣གསུམ་

པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ནི་། ངློ་བློ་ལློངས་སྐུའི་བདག་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བ། ཡུལ་ནམ་མཁའ་མཐའ་དང་

མཉམ་པའི་གདུལ་བ་གང་ན་གནས་པ་ན། དུས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར། ཕིན་ལས་སེམས་ཅན་གི་

དློན་འབའ་ཞིག་མཛད་པ་སྟེ། དེ་ལའང་དབེ་ན་སྤྲུལ་པ་གསུམ་ལས། སྐྱེ་བའི་སྤྲུལ་པ་དགའ་ལན་

དུ་བཞུགས་པ་ལ་སློགས་པ། མཆློག་གི་སྤྲུལ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་སློགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་

འཕྲུལ་དུ་མ། བཟློའི་སྤྲུལ་པ་དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པློ་རབ་དགའ་གདུལ་བའི་དློན་དུ་པི་ཝང་ལེན་པ་ལ་

སློགས་པ་དུ་མའློ།། 

སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་བཞི། ཆློས་སྐུ། ལློངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ། ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ་དང་བཞིའློ།། ༡ དང་པློ་ཆློས་

སྐུ་ནི། དབིངས་རང་བཞིན་གིས་རྣམས་པར་དག་པ་སང་བ་གློ་བུར་གི་དྲི་མ་ལས་གློལ་བ་དང་

དག་པ་གཉིས་དང་ལན་པའློ།།  ༢ གཉིས་པ་ལློང་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུ་ནི། གནས་སྟུག་པློ་བཀློད་

པའི་ཞིང་ཁམས་ན། སྐུ་མཚན་དང་དཔེ་བད་ཀི་བརྒྱན་པ། གསུང་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ཆློས་ཀི་

འཁློར་ལློ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བསྐློར་བ། ཐུགས་ཡེ་ཤེས་བཞིའི་རང་བཞིན་ཅན། འཁློར་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་བཅུ་པ་རྣམས་ཚིམ་པར་མཛད་པའློ།།  ༣ གསུམ་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ནི་། ངློ་

བློ་ལློངས་སྐུའི་བདག་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བ། ཡུལ་ནམ་མཁའ་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་གདུལ་བ་གང་

ན་གནས་པ་ན། དུས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར། ཕིན་ལས་སེམས་ཅན་གི་དློན་འབའ་ཞིག་མཛད་པ་

སྟེ། དེ་ལའང་དབེ་ན་སྤྲུལ་པ་གསུམ་ལས། སྐྱེ་བའི་སྤྲུལ་པ་དགའ་ལན་དུ་བཞུགས་པ་ལ་སློགས་

པ། མཆློག་གི་སྤྲུལ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་སློགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་མ། བཟློའི་སྤྲུལ་

པ་དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པློ་རབ་དགའ་གདུལ་བའི་དློན་དུ་པི་ཝང་ལེན་པ་ལ་སློགས་པ་དུ་མའློ།། ༤ ངློ་

བློ་ཉིད་སྐུ་ནི། དེ་ལ་བུའི་སྐུ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་ཁད་པར་འགའ་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་སྐུར་བཞེད་

དློ།། འདི་གསང་སགས་ཀི་རྒྱུད་སེ་ལས་གཙོ་ཆེར་གགས་སློ།། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡློན་ཏན་གསུམ། སྐུའི་ཡློན་ཏན་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་དང་དཔེ་བད་བཟང་པློ་

རྣམས་ཡིད་ལ་དྲན་པར་བེད་པ་དང་། གསུང་གི་ཡློན་ཏན་ནི། འཇིག་རེན་ཁམས་ཀི་སེམས་ཅན་



  1962  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གང་ཡློད་ཀིས་དུས་གཅིག་ཏུ་དྲི་བ་མི་འདྲ་བ་ཁློ་ན་རེ་རེ་ནས་དྲིས་ཀང་སེམས་ཀི་སྐད་ཅིག་

གཅིག་ལ་ལན་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་བཟུང་ནས་གསུང་གཅིག་གིས་དྲི་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ལན་

མཛད་ཅིང་། དེ་རྣམས་ཀིས་ཀང་རང་རང་གི་སྐད་དུ་གློ་བར་འགྱུར་བ་ཤིན་ཏུ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་

ཚུལ་དང་། ཐུགས་ཀི་ཡློན་ཏན་ནི། ཤེས་བའི་ཇི་ལ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ལག་མཐིལ་

དུ་སྐྱུ་རུ་ར་བཞག་པ་ལར་མཁེན་པ་ཐློགས་པ་མི་མངའ་བར་འཇུག་པ་མཁེན་པའི་ཡློན་ཏན་

དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཉློན་མློངས་ཀིས་རང་དབང་མེད་པར་བཅིངས་པ་བཞིན་དུ། ཐུབ་པ་

ཡང་སྙིང་རེ་ཆེན་པློས་རང་དབང་མེད་པར་བཅིངས་པའི་འགློ་བ་རྣམས་ཀི་སྡུག་བསལ་

གཟིགས་པ་ན་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སྐྱེ་བ་བརེ་བའི་ཡློན་ཏན་རྣམས་སློ།། 

སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་རྣམ་པ་གསུམ། སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་གསུམ་དང་དློན་གཅིག 

སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་གསུམ། བདག་རྐྱེན་གི་སློ་ནས་དབེ་ན་གསུམ་སྟེ། ཞལ་ནས་གསུངས་པ་

དང་། བིན་གིས་བརླབས་པ། རེས་སུ་གནང་བ་བཅས་གསུམ་མློ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་འདྲེས་པ་བཅློ་བརྒྱད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་འཁྲུལ་བ་མི་མངའ་བ་དང་། 

ཅ་ཅློ་མི་མངའ་བ། བསྙེལ་བ་མི་མངའ་བ། མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་མི་མངའ་བ། ཐ་དད་པའི་འདུ་

ཤེས་མི་མངའ་བ། མ་བརགས་པའི་བཏང་སྙློམས་མི་མངའ་བ། 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། རྣམ་པར་གློལ་བ་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ། ལུས་

ཀི་ལས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་སློན་དུ་འགློ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བ། ངག་གི་ལས་

ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་སློན་དུ་འགློ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བ། ཡིད་ཀི་ལས་ཐམས་ཅད་

ཡེ་ཤེས་སློན་དུ་འགློ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བ། འདས་པའི་དུས་ལ་མ་ཆགས་མ་

ཐློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་འཇུག་པ། མ་འློངས་པའི་དུས་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐློགས་པའི་ཡེ་

ཤེས་གཟིགས་པ་འཇུག་པ། ད་ལའི་དུས་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་

འཇུག་པ་སྟེ་བཅློ་བརྒྱད། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་འདྲེས་པ་སུམ་བརྒྱ། གཟུགས་སྐུའི་ཡློན་ཏན་མཐའ་དབུས་མེད་པ་བཅུ་



  1963  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ནས་རྣམ་པར་ཐར་པ་བཅུའི་བར་བཅུ་ཚན་སུམ་ཅུ་རློག་གེ་འབར་བར་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་འདྲེས་པ་བཅློ་བརྒྱད། དགེ་སློང་གཏུམ་པློ་སློགས་ཀི་གནློད་པ་བྱུང་བ་དང་

འགློགས་པ་སློགས་སྐུའི་སྤློད་པ་འཁྲུལ་བ་མི་མངའ་བ། ནགས་སྟུག་པློར་དློན་མེད་ཀི་སྒ་འབིན་

པ་སློགས་གསུང་ཅ་ཅློ་མི་མངའ་བ། བརེད་ངེས་ཀི་བ་བ་ཤློར་བ་སློགས་དྲན་པ་ཉམས་པ་མི་

མངའ་བ། སྟློང་པ་ཉིད་ཀི་དློན་ལ་ཐུགས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་མི་མངའ་བ། འཁློར་འདས་

གཉིས་ལ་བང་དློར་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་གྲུབ་པའི་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཀི་འདུ་ཤེས་མི་མངའ་བ། གདུལ་བའི་

རྒྱུད་ལ་འཕིན་ལས་མཛད་པ་དུས་ལ་མ་བབ་ན་སློ་སློར་མ་བརགས་པའི་བཏང་སྙློམས་མི་མངའ་

བ་དང་དྲུག་སྟེ་སྤློད་པ་མ་འདྲེས་པ་དྲུག སེམས་ཅན་གི་དློན་མཛད་པའི་འདུན་པ་ཉམས་པ་མི་

མངའ་བ། གདུལ་བ་གང་ན་ཡློད་པའི་གནས་སུ་གཤེགས་པ་ལ་སྤློ་བའི་བརློན་འགྲུས་ཉམས་པ་

མི་མངའ་བ། སེམས་ཅན་འདུལ་བའི་ཐབས་མི་བརེད་པའི་དྲན་པ་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ། ཆློས་

ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་ལུགས་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཉམས་པ་

མི་མངའ་བ། ཇི་ལ་ཇི་སྙེད་ཀི་ཆློས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་ཤེས་རབ་ལས་ཉམས་པ་མི་མངའ་

བ། སྒིབ་པ་སང་བའི་རྣམ་གློལ་ལམ་ལས་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ་དང་དྲུག་སྟེ་རློགས་པ་མ་འདྲེས་པ་

དྲུག སྤློད་ལམ་བཞིའི་གདུལ་བ་འདུལ་བ་སྐུའི་འཕིན་ལས་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཀི་སློན་དུ་འགློ་ཞིང་

ཡེ་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བ། ཆློས་དང་ལན་པ་དང་། དློན་དང་ལན་པའི་གཏམ་མཛད་པའི་གསུང་

གི་འཕིན་ལས་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཀི་སློན་དུ་འགློ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བ། བམས་པ་དང་

སྙིང་རེ་སློགས་ཐུགས་ཀི་འཕིན་ལས་རྣམས་ཡེ་ཤེས་སློན་དུ་འགློ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་འབང་

བ་དང་གསུམ་སྟེ་འཕིན་ལས་མ་འདྲེས་པ་གསུམ། འདས་པའི་དུས་མཁེན་པ་ལ་མ་ཆགས་མ་

ཐློགས་པའི་ཡེ་ཤེས། མ་འློངས་པའི་དུས་མཁེན་པ་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐློགས་པའི་ཡེ་ཤེས། ད་ལ་བ་

མཁེན་པ་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་གསུམ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་མ་འདྲེས་པ་གསུམ་དང་

བཅས་ཏེ་བཅློ་བརྒྱད་དློ།། འདི་ནི་ཕར་ཕིན་ལས་བྱུང་བ་ལར་ཡིན་ནློ།། མངློན་པ་མཛོད་ལས་

གསུངས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་འདྲེས་པ་བཅློ་བརྒྱད་ནི། སྟློབས་བཅུ། མི་འཇིགས་པ་བཞི། 

དྲན་པ་ཉེར་བཞག་གསུམ། ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་དང་བཅློ་བརྒྱད་དློ།། འདི་རྣམས་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་



  1964  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་གི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་སློ།། 

སངས་རྒྱས་ཀི་མཉམ་པ་ཉིད་གསུམ། ཚོགས་བསགས་པར་མཉམ་པ་ཉིད། ཆློས་སྐུ་བརེས་པར་

མཉམ་པ་ཉིད། འགློ་བའི་དློན་སྤློད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དློ།། 

སངས་རྒྱས་ཀི་སྟློབས་བཅུ། སྟློབས་བཅུ་དང་དློན་གཅིག 

སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ་ལ། འགློ་བའི་སྡུག་བསལ་ནད་

བརྒྱ་སེལ་བེད་སྨན་གཅིག་པུ་དང་ཕན་བདེ་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བའི་གནས་གཅིག་པུ་སྟེ་སངས་

རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ཡིན་ནློ།། 

སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་གཉིས། ལུང་གི་བསྟན་པ་དང་། རློགས་པའི་བསྟན་པ། ལུང་གི་བསྟན་པ་ནི་

ཆློས་བཤད་པ་དང་ཉན་པ། རློགས་པའི་བསྟན་པ་ནི་རློགས་པ་སེམས་བརྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་སེ་བཞི། བན་ཆློས་གཉིས། སྨན་དང་གཙུག་ལག་ཁང་གཉིས་ཏེ་བཞིའློ།། 

སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པའི་གནས་ཚད། དག་བཅློམ་པའི་ལེའུ། ཕིར་མི་འློང་གི་ལེའུ། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་

ལེའུ། ལྷག་མཐློང་གི་ལེའུ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ལེའུ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ལེའུ། མངློན་པའི་ལེའུ། མདློ་

སེའ་ིལེའུ། འདུལ་བའ་ིལེའུ། རགས་ཙམ་འཛིན་པའ་ིལེའུ་བཅས་ལེའུ་ར་ེལ་ལློ་ལྔ་བརྒྱ་ར་ེཡློད་དློ།། 

སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པའི་སེ་སྣློད། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གསུང་རབ་སེ་སྣློད་གསུམ་སྟེ། 

ཀུན་སྤློད་གཙོ་བློར་སྟློན་པ་འདུལ་བའི་སེ་སྣློད། ལ་བའི་སྐློར་གཙོ་བློར་སྟློན་པ་མངློན་པའི་སེ་

སྣློད། ཏིང་ངེ་འཛིན་སློམ་ཚུལ་གཙོ་བློར་སྟློན་པ་མདློ་སེའི་སེ་སྣློད་བཅས་ཡིན་ནློ།། 

སངས་རྒྱས་ཀི་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་བབས་པའི་དུས་ཆེན། 

སངས་རྒྱས་ཀི་སྤན། ཆློས་ཐམས་ཅད་མངློན་པར་རློགས་པར་བང་ཆུབ་པའི་ཡུལ་ཅན། 

སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་ཉེར་བདུན། ཞི་བའི་ལས་ལ་འགློད་པ། གཞན་རྒྱུད་སྨིན་བེད་བསྡུ་བཞི་

ལ་འགློད་པ། བང་དློར་རློགས་པ་ལ་འགློད་པ་སྟེ་ཚོགས་ལམ་འགློད་པའི་འཕིན་ལས་གསུམ། 

གནས་ལུགས་ཀི་དློན་རློགས་པ་ལ་འགློད་པ། ཕིན་དྲུག་རློགས་བེད་ལ་འགློད་པ། གཉིས་དློན་

སྤློད་པ་ལ་འགློད་པ་བཞི། ལ་བ་རྣམ་དག་ལ་འགློད་པ་སྟེ་སྦློར་ལམ་ལ་འགློད་པ་བཞི། སྟློང་ཉིད་



  1965  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

མངློན་སུམ་དུ་གསར་དུ་རློགས་པ་ལ་འགློད་པ་སྟེ་མཐློང་ལམ་ལ་འགློད་པ་གཅིག ས་གཉིས་པ་

ནས་ལྔ་པའི་བར་ལ་འགློད་པ། ས་དྲུག་པ་ལ་འགློད་པ། བདུན་པ་ལ་འགློད་པ། བརྒྱད་པས་བསྡུས་

པའི་སྤློད་པ་ཁད་པར་ཅན་ལ་འགློད་པ། བདེན་འཛིན་མངློན་གྱུར་ཟད་པ་ལ་འགློད་པ། ས་དགུ་པ་

ལ་འགློད་པ། ས་བཅུ་ཐློབ་མ་ཐག་པ་ལ་འགློད་པ། སྐྱེ་བ་གཅིག་ཐློགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་སྐྱེ་བ་ཕི་

མར་འཚང་རྒྱ་བར་ངེས་པ་ལ་འགློད་པ། གཞན་དློན་ལྷུན་གྲུབ་ལ་འགློད་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་

ལྷག་མ་རློགས་པ་ལ་འགློད་པ། སིད་པ་ཐ་མས་བསྡུས་པའི་བང་ཆུབ་འདྲེན་པར་བེད་པ་ལ་འགློད་

པ། ལས་ཆུད་མི་ཟ་བ་ལ་འགློད་པ། ཇི་སྙེད་པ་རློགས་པ་ལ་འགློད་པ། ཇི་ལ་བ་རློགས་པ་ལ་འགློད་

པ། ཕིན་ཅི་ལློག་ཟད་པ་ལ་འགློད་པ། གཞི་མེད་པ་ལ་འགློད་པ། རྣམ་བང་རློགས་པ་ལ་འགློད་པ། 

སིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་ལ་འགློད་པའི་འཕིན་ལས་ཏེ་སློམ་ལམ་ལ་འགློད་པ་བཅློ་བརྒྱད། མི་གནས་

པའི་མང་འདས་ལ་འགློད་པ་སྟེ་འབས་བུ་ལ་འགློད་པ་གཅིག་སྟེ་ཉེར་བདུན་ནློ།། 

སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཅུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་། དག་བཅློམ་པ། ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་

སངས་རྒྱས། རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་རེན་མཁེན་པ། 

སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལློ་སྒྱུར་བ་བ་ན་མེད་པ། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀི་སྟློན་པ། སངས་རྒྱས། 

བཅློམ་ལན་འདས་ཏེ་མཚན་བཅུ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་ཉིད། སངས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའློ།། དེ་ལ་སངས་པ་ནི་

ཉློན་མློངས་པ་དང་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་པའློ།། ཡེ་ཤེས་ནི་ཤེས་

བའི་ཇི་ལ་བ་དང་། ཇི་སྙེད་པ་མཁེན་པའློ།། 

སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་པློ་སློ་གཉིས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སློན་དམ་བཅའ་བརན་པར་

བས་པས་ཞབས་ཀི་མཐིལ་ལེགས་པར་མཉམ་པར་གནས་པ། སྦིན་པ་བཏང་བས་ཕག་ཞབས་

ཀི་མཐིལ་འཁློར་ལློས་མཚན། གཞན་ཁད་དུ་མ་བསད་པས་རིང་བ་ཡངས་ཤིང་ལློང་བུ་མི་

མངློན་པ། སེམས་ཅན་གཞན་འཇིགས་པ་ལས་བསྐྱབས་པས་སློར་མློ་རིང་བ། གཞན་གི་འཁློར་

ཕ་མས་མ་ཕེ་བས་ཕག་ཞབས་ཀི་སློར་མློ་རྣམས་དྲ་བས་འབེལ་བ། གློས་སྣ་ཚོགས་བིན་པས་

ཕག་ཞབས་པགས་པ་འཇམ་ཞིང་གཞློན་ཤ་ཆགས་པ། བཟའ་བཏུང་རྒྱ་ཆེན་པློ་བིན་པས་ཕག་



  1966  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞབས་ཀི་མཐིལ་བཞི་དང་ཕག་གློང་གཉིས་དང་ལག་པའི་ཆ་སྟེ་སྐུའི་གནས་བདུན་དག་མཐློ་བ། 

སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་ཆློས་བཟུང་བས་བིན་པ་ཨེ་ན་ཡ་ཞེས་པ་ཤབའམ་བསེ་ཁ་

སློའམ་ཤ་བའི་བིན་པ་དང་འདྲ་བར་ཤ་རྒྱས་ཤིང་བིན་གིས་ཕ་བ། གསང་ཚིགས་བསྲུངས་ཤིང་

འཁིག་པ་སངས་པས་གང་པློ་ཆེ་ལར་གསང་བ་སྦུབས་སུ་ནུབ་པ། དགེ་བ་རྒྱ་ཆེན་པློ་རིམ་གིས་

སྤད་པས་རློ་སྟློད་འཕེལ་ཀ་ཆེ་བ་སེང་གེ་འདྲ་བ། དགེ་བ་ཡང་དག་པར་སྤད་པས་ཐལ་གློང་མ་

ཁེངས་པའི་བར་མེད་པར་རྒྱས་པ། གཞན་ལ་མི་འཇིགས་པ་བིན་པས་དཔུང་མགློ་ལེགས་པར་

ཟླུམ་པ། གཞན་གི་བ་བ་བེད་པ་ལ་སྤློ་བས་ཕག་མཐིལ་འཇམ་ཞིང་ཟླུམ་ལ་མཐློ་དམའ་མེད་པར་

མཉམ་པ། སེམས་ཅན་གི་དློན་ལ་བརློན་པས་མ་བཏུད་པར་པུས་མློར་སེབས་པའི་ཕག་རིང་བ། 

དགེ་བཅུ་མི་ངློམས་པར་སྤད་པས་སྐུ་དྲི་མས་ཡློངས་སུ་དག་ཅིང་འློད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་འདློམ་

གང་དང་ལན་པ། ནད་པ་ལ་སྨན་སློགས་བིན་པས་མགིན་པ་ཁ་དློག་དྲི་མ་མེད་ཅིང་དབིབས་

དུང་དང་འདྲ་བར་འཁིལ་བ། དང་པློར་དགེ་བ་ལ་སྦློར་ཞིང་ཕིས་རློགས་པར་བས་པས་འགམ་

པ་རི་དྭགས་རྒྱལ་པློ་འདྲ་བ། སེམས་ཅན་ལ་བསམ་པ་མཉམ་པར་བས་པས་ཚེམས་བཞི་བཅུ་

སྟེང་འློག་གཉིས་སུ་ཉི་ཤུ་རེར་གངས་མཉམ་ཞིང་ཐགས་བཟང་ལ་དྲི་མ་རྣམ་པར་དག་ཅིང་མཐློ་

དམན་མཉམ་པ་ཉིད། སློ་གསུམ་གིས་བསྲུངས་པས་མཆེ་བ་རབ་མཆློག་དཀར་བ། བདེན་པར་

གསུངས་པས་ལགས་རིང་ཞིང་མཐའ་མེད་ལ་བསམ་དུ་མེད་པ། རློ་བློ་བ་མང་པློ་བིན་པས་

ལགས་ཁ་ཟས་ཀི་རློ་བློ་བའི་མཆློག་དང་ལན་པ། འཇམ་ཞིང་དགའ་བའི་ཚིག་སྨས་པས་རང་

བྱུང་གི་གསུང་ཀ་ལ་པིངྒའི་སྒ་དང་ཚངས་པའི་དབངས་ལར་སྙན་པ། བམས་པ་དང་ལན་ཞིང་

ཐམས་ཅད་བསྲུངས་པས་སྤན་བཟང་པློ་ཨུཏྤལ་སློན་པློ་འདྲ་བ། བསམ་པ་གཡློ་སྒྱུ་མེད་པས་རི་

མ་ཁྱུ་མཆློག་འདྲ་བར་སྣུམ་ཞིང་མ་འཛིངས་པ། བསག་འློས་ལ་བསགས་པས་ཞལ་མཛེས་ཞིང་

དྲི་མ་མེད་པའི་སྨིན་མཚམས་སུ་མཛོད་སྤུ་དཀར་པློ་ཉག་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང་ལན་པ། བ་མ་

ལ་གུས་པས་གཙུག་ཏློར་དབུར་ལན་པ་སྟེ་ལུས་དྲང་པློར་མི་གཡློ་བ། ཆློས་འཚོས་བ་ལས་སུ་

རུང་བས་པགས་པ་དག་ཅིང་སབ་ལ་གསེར་གི་མདློག་འདྲ་བ། འདུ་འཛི་སངས་པས་བ་སྤུ་ཕ་

ཞིང་འཇམ་ལ་ཁུང་བུ་རེ་ནས་རེ་རེ་སྐྱེས་པ། གདམས་ངག་ལ་མཐུན་པར་འཛིན་པས་བ་སྤུའི་



  1967  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

རེ་མློ་གེན་དུ་ཕློགས་ཤིང་གཡས་སུ་འཁིལ་བ། ཀུན་ལ་བརེ་ཞིང་མཚོན་ཆ་སངས་པས་དབུ་

སྐྲ་དྲི་མ་མེད་ཅིང་རིན་པློ་ཆེ་མཐློན་མཐིང་ལར་སློ་བ། རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་

སྦར་བས་ནྱ་གློ་དྷ་རློགས་པའི་ལློན་ཤིང་གི་དཀིལ་འཁློར་དང་འདྲ་བར་སྐུ་ཆེ་ཞིང་གབ་པ། 

སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་དཔེ་མེད་པ་དྲང་སློང་ཆེན་པློ་དེ་སེད་མེད་ཀི་བུའི་སྟློབས་མངའ་

ཞིང་མཁེགས་པའི་སྐུ་དང་ལན་པ་སྟེ་སུམ་ཅུ་སློ་གཉིས་སློ།། 

སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས། དགའ་ལན་གི་གནས་ནས་འཕློ་བ་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་པ་སྟེ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས། ཞིབ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་མཛད་པ་བཅུ་

གཉིས་ལ་གཟིགས།

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡློངས་སུ་སྦངས་པའི་ཚད། རང་སྣང་ལ་སྣློད་བཅུད་ཐམས་ཅད་དག་པ་རབ་

འབམས་འབའ་ཞིག་ཏུ་འཆར་བ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡློད་མེད་དཔྱད་པ། དློན་དམ་དང་ཀུན་རློབ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། བློའི་

ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཡློད་མེད་ཀི་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལས་གློལ་བ་མདློ་ཏིང་ངེ་འཛིན་

རྒྱལ་པློ་ལས་གསུངས་སློ།། གཉིས་པ་ནི། ཀུན་རློབ་ཏུ་ཡང་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་

ལ་ཡེ་ཤེས་སུ་འདློགས་ན། མེད་དེ་འཁྲུལ་པ་ཟད་པའི་ཕིར་རློ། ཤེས་བ་མ་ལུས་པ་མཁེན་པ་

ལ་ལློས་ནས་ཡེ་ཤེས་ཡློད་དེ། གནས་འགྱུར་གི་སྐུ་བརེས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་

ཡིད་རང་བཞིན་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སུ་གནས་གྱུར་པས་སློ།། རྒྱས་པ་ལ་བ་འདློད་ན་ཐུབ་

པ་དགློངས་གསལ་ལ་གཟིགས། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡློན་ཏན་བཅུ་བདུན། མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའི་ཕུང་པློ། ཡེ་ཤེས་སྟློབས། མི་

འཇིགས་པ། མ་འདྲེས་པའི་ཆློས། ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ། མ་འདྲེས་པའི་དྲན་པ་ཉེར་བཞག བསྲུང་

བ་མེད་པ། ཡང་དག་པར་རིག་པ། མངློན་ཤེས། ཏིང་འཛིན། རྫུ་འཕྲུལ་གི་རང་པ། ཆློ་འཕྲུལ། 



  1968  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཚན། དཔེ་བད། གསུང་དབངས་རྣམས་སློ།། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡློན་ཏན་རེ་བཞི། དེའི་སྟློབས་བཅུ། མི་འཇིགས་པ་བཞི། མ་འདྲེས་པ་བཅློ་བརྒྱད། 

མཚན་སློ་གཉིས་བཅས་སློ།། 

སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས། སེམས་ཅན་ཀི་བསྡུས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུ་གང་ཞིག་དྲི་མ་རྣམ་པར་

འདག་པ་ན་རང་དློན་ཆློས་སྐུར་འགྱུར་རུང་ངློ་།། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ལུང་། སྤིར་དམ་པའི་ཆློས་ཀི་ལུང་ནི་ངློ་བློའི་སློ་ནས་དབེ་ན་རྣམ་པ་བཅུས་ལེགས་

པར་གསུངས་པའི་བཀའ་དང་བཀའི་དགློངས་པ་འགེལ་བའི་བསྟན་བཅློས་གཉིས་ཡློད་པ་ལས། 

ས་མའི་དབང་དུ་བས་ན་རང་གི་བདག་རྐྱེན་སངས་རྒྱས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་གསུང་རབ་

གང་ཞིག་རྣམ་པ་བཅུས་ལེགས་པར་གསུངས་པའི་བཀའློ།། རྣམ་པ་བཅུ་ནི་རྣམ་བཤད་རིགས་

པར་ཇི་ལར་ན་ལེགས་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ་ཞེ་ན། རྣམ་པ་བཅུ་དག་གིས་ཏེ། ༡ ཡང་དག་

པར་བང་བ་ཉིད་ཀིས་དང་། ༢ དབང་དུ་མཛད་པ་ཉིད་ཀིས་དང་། ༣འཇུག་པ་ཉིད་ཀིས་དང་། 

༤ རབ་ཏུ་བསྟན་པ་ཉིད་ཀིས་དང་། ༥ རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཉིད་ཀིས་དང་། ༦ རེན་ཉིད་ཀིས་དང་། 

༧ གློ་བར་མཛད་པ་ཉིད་ཀིས་དང་། ༨གདགས་པ་ཉིད་ཀིས་དང་། ༩ དུས་ཉིད་ཀིས་དང་། ༡༠ 

ཡློན་ཏན་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་ཉིད་ཀིས་སློ།། ཞེས་སློ།། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ས་བཞི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུ། ཉན་ཐློས་ཀི་ས་བརྒྱད། རིག་པ་འཛིན་

པའི་ས་བཞི་སྟེ། དེ་ཡང་རྣམ་པར་སྨིན་ས་དང་། ཚེ་ལ་དབང་བའི་ས། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་ས་དང་། 

ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་སའློ།། 

སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་དག་པ་བཞི། སྐུ། ལློངས་སྤློད། གནས། མཛད་པ་ཡློངས་སུ་དག་པའློ།། 

སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་ཕུང་པློ་ལྔ། ༡ ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པློ། ༢ ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཕུང་པློ། ༣ཤེས་

རབ་ཀི་ཕུང་པློ། ༤ རྣམ་པར་གློལ་བའི་ཕུང་པློ། ༥ ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པློའློ།། 

སངས་རྒྱས་ཀི་སས། སྐུའི་སས་སྒ་གཅན་འཛིན། གསུང་གི་སས་ཉན་ཐློས་རང་རྒྱལ། ཐུགས་ཀི་

སས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སློ།། 

སངས་རྒྱས་དཀློན་མཆློག འདུས་མ་བས་སློགས་ཡློན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལན་པའི་སྐྱབས་གནས་



  1969  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

མཐར་ཐུག ཡློན་ཏན་བརྒྱད་ནི། འདུས་མ་བས་པ། ལྷུན་ཀི་གྲུབ་པ། གཞན་ཀིས་རྐྱེན་གིས་མི་

རློགས་པ། རང་དློན་གི་ཡློན་ཏན་གསུམ། མཁེན་པ། བརེ་བ། ནུས་པ་སྟེ། གཞན་དློན་གི་ཡློན་

ཏན་གསུམ། དབེ་གཞི་རང་དློན་དང་། གཞན་དློན་གཉིས་བཅས་བརྒྱད་དློ།། 

སངས་རྒྱས་བསྐྱངས། རྒྱ་གར་དུ་བྱུང་བའི་དབུ་མ་པའི་སློབ་དཔློན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ར་བ་ཤེས་རབ་

ཀི་འགེལ་པ་བུདྷ་པཱ་ལི་ཏ་མཛད། ར་ཤེར་ལས་བཤད་པའི་རིགས་པ་རྣམས་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་

བའི་ལུགས་སུ་བཀྲལ་ལློ། 

སངས་རྒྱས་མཁའ་འགློ། འདི་ཡང་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གསང་སགས་ནས་བཤད་པའི་

སངས་རྒྱས་མཁའ་འགློ་ལྷ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ཡློད་པ་ཞིག་སྟེ། གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ། ཡུམ་བཞི། ལྷ་མློ་

བཅུ་དྲུག སློ་མ་བཞི་བཅས་ཡིན་ཅིང་། དེ་དག་གི་སྐུ་མདློག་ཕག་མཚན་བཞུགས་སྟངས་བཅས་

ཞིབ་པར་བཤད་པའི་ཡིག་ཆ་ད་ཕན་བདག་གིས་མ་མཐློང་ལགས། 

སངས་རྒྱས་འཁློར་བ་འཇིག སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ་ལ། རང་ཅག་གནས་པའི་

འཇིག་རེན་གི་ཁམས་འདི་ཆགས་པ་ནས་མེད་པར་མ་གྱུར་བར་གི་བསྐལ་པ་འདི་ལ་སངས་

རྒྱས་སྟློང་ཕག་གཅིག་དང་གཉིས་འབྱུང་བའི་ནང་ནས་ད་ཕན་བློན་ཟིན་པའི་སངས་རྒྱས་རབ་

བདུན་ནང་གི་བཞི་པ་ཡིན། 

སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན། ཕག་གྲུ་སེ་སིད་ཁི་རབས་བདུན་པ་འདིས་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་བི་

ལློ་ནས་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་འབྲུག་ལློའི་བར་ལློ་བཞི་སིད་བསྐྱངས། 

སངས་རྒྱས་གཟིགས་པ་ལྔ། ཡུལ་ལ་གཟིགས་པ་འཛམ་བུ་གིང་གི་དབུས་སེར་སྐྱའི་གློང་ཁེར། 

རིགས་ལ་གཟིགས་པ་རྒྱལ་པློའི་རིགས། རྒྱུད་ལ་གཟིགས་པ་བུ་རམ་གི་ཤིང་པ་ཤཱཀའི་གདུང་

རྒྱུད། ཡུམ་ལ་གཟིགས་པ་སློན་སྨློན་ལམ་བཏབ་པའི་ཡུམ་ལྷ་མཛེས་མ། དུས་ལ་གཟིགས་པ་

སྙིགས་མ་ལྔ་བདློ་ཡི་དུས་སློ།། 

སངས་རྒྱས་དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་པའི་སྐུ་ཚད། སར་སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་སྤྲུལ་པའི་

བཟློ་བློ་བི་ཤཱ་ཀརྨས་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་བསེས་པ་ལས་བཞེངས་པའི་སངས་རྒྱས་དགུང་ལློ་

བཅུ་གཉིས་པའི་སྐུ་ཚད་ཅན་གི་འདྲ་སྐུ་སྟེ། འདི་ནི་རྒྱ་གར་དུ་རྒྱལ་རབས་མང་པློའི་རིང་རྡློ་རེ་



  1970  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གདན་དུ་བཞུགས་པ་ལ། རྒྱལ་པློ་དྷརྨ་ཕ་ལས་སིད་དབང་བཟུང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་པློ་སྤི་

སྟི་མ་ཛ་ཡ་དང་ཕན་ཚུན་མ་མཐློང་བའི་གློགས་པློ་བས་ཏེ་སྐྱེས་བསྐུར་རེས་བེད་ཀི་ཡློད་པ་ལ། 

ཐེངས་ཤིག་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་པློས་སངས་རྒྱས་ཀིས་སྐུ་བརན་འདི་དང་། མདློ་སེ་ལྔ། དགེ་སློང་

བཞི་སེ་གཅིག་བཅས་གནང་རློགས་ཞུས་པ་ལར་བསྐུར་སྟེ། རྒྱ་གར་ནས་རྒྱ་ནག་བརྒྱུད་ཆུ་

ཐློག་ཏུ་གདན་དྲངས། རྒྱ་བཟའ་ཝུན་ཁེན་ཀློང་ཇློ་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་བཙུན་མློར་

གདན་དྲངས་སྐབས། ཡབ་རྒྱལ་པློ་ཐང་ཐའེ་ཙུང་གིས་བུ་མློའི་རེན་སྐལ་དུ་གནང་ནས་བློད་དུ་

ཕེབས། ར་མློ་ཆེ་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པའི་ནང་རེན་གི་གཙོ་བློར་བཞུགས་པ་ལས། རྒྱལ་

པློ་སློང་བཙན་སམ་པློ་སྐུ་འདས་རེས་མང་སློང་གི་དུས་སྐབས་སུ་རྒྱ་བཟའ་ཝུན་ཁེན་ཀློང་ཇློའི་

ཞལ་བཀློད་ལར་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་ཇློ་བློ་དང་ཕན་ཚུན་བཞུགས་ས་རེས་ཏེ་དེང་

སང་ལྷ་ས་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཉམས་ཆག་མེད་པར་བཞུགས་ཡློད། 

སངས་རྒྱས་སློམ་པ། འདི་ཉིད་རུས་པ་འབེའི་ནང་ཚན་ཟི་ཚ་ཡིན་ཞིང་། ཡང་འབེ་སྤན་རས་

གཟིགས་དང་ཡུམ་བི་བཟའ་རྒྱས་ཆུང་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་འབྲུག་

སྤི་ལློ་༡༡༦༠ལློར་ཡུལ་གཞུང་གི་སྣེའུ་གདློང་པར་སྐུ་འཁྲུངས། བིས་པའི་དུས་ནས་ལློག་གྱུར་

མང་པློ་ཤེས་པའི་གསལ་སྣང་ཡློད་པ་ཞིག་བྱུང་། དགུང་ལློ་བཅུ་བཞི་ལ་ཕེབས་སྐབས་མཁན་

པློ་སལ་ཏི་དང་། དགེ་བཤེས་འགར་གིས་སློབ་དཔློན་བས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་རྡློ་རེ་

གཞློན་ནུར་གསློལ། དགུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་སྐབས་རིན་པློ་ཆེ་གང་ལུང་པའི་སར་བློན། 

གང་ལུང་པ་ལློ་བཅུ་བཞིའི་བར་དུ་བསྟེན། གདམས་པ་རྣམས་ཚང་བར་ཐློབ། དགུང་ལློ་སུམ་ཅུ་

ར་བརྒྱད་པ་ལ་བང་ར་མློ་ཆེར་མཁན་པློ་སལ་ཏི་དང་། སློབ་དཔློན་མང་ངན་དང་། གསང་སྟེ་བ་

དགེ་བཤེས་སས་ཀིས་མཛད་ནས་བསྙེན་པར་རློགས། བཞི་བཅུ་ར་གཅིག་པ་ལ་ཚོགས་

བཤད་མཛད། ཞེ་གཉིས་པ་ལ་གདན་སར་བློན། གང་ལུང་པ་ཆུ་གང་ལ་གཤེགས་ནས་སངས་

རྒྱས་སློམ་པས་ཞེ་གཉིས་པ་ལ་གདན་སར་བློན་པའི་བར་དེར་སེས་ལློ་དྲུག་ཙམ་རིང་གདན་ས་

བསྐྱངས་ཟེར་ཏེ། ལློ་བ་ཡུལ་བ་རྣམས་བ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་ནི་སེ་མི་བགང་བར་འདུག སངས་

རྒྱས་སློམ་པས་གདན་ས་ཡུན་རིང་བསྐྱངས་ནས་མཐར་དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་པ་རབ་བྱུང་བཞི་



  1971  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༢༢༩ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

སངས་རྒྱས་སློམ་པ་སེང་གེ་སྐྱབས། འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་མློ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༡༧༩ ལློར་

ལྕགས་ཀི་སྐྱློ་ལུང་དྲློའི་ཕུ་ཁའུ་བ་བར་གསང་སགས་རིང་མའི་སློབ་དཔློན་ཞིག་གི་སས་སུ་སྐུ་

འཁྲུངས། དཔལ་ལན་གློ་མློ་ཆེ་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། མཁན་པློ་གློང་མ་གཉིས་ལས་

གདམས་ངག་མ་ལུས་པ་གསན། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་བཞེས་པ་ལྕགས་གང་ལློར་སྣ་

ཐང་གི་གདན་ས་བཟུང་། བློ་སྦློང་ཚོགས་བཤད་པ་ཞེས་བ་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ལེགས་བཤད་

གཅིག་ཀང་རློམ་པར་མཛད། གདན་ས་ལློ་བཅུའི་བར་བསྐྱངས། དེ་ནས་མཆིམས་ནམ་མཁའ་

གགས་རང་ཉིད་ཀི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསྐློ་གཞག་མཛད་ནས་ཀུན་སང་མཛད་དེ་ར་ཤིང་ལུང་ཞེས་

པ་བང་ཆུབ་ཆེན་པློའི་དབེན་གནས་སུ་ཕེབས་སྐབས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀིས་སྐྱེལ་མ་ཞུས་

པས། ས་མཚམས་སུ་བ་མ་མ་ཎི་བསྐུལ་ཅིག་གསུངས་པ་ལ་དེང་དུས་ཀང་མ་ཎི་བསྐུལ་ཅིག་

ཏུ་གགས་པའི་རྡློ་ཕུང་ཞིག་ཀང་ཡློད། བ་མ་འདིས་སྐལ་ལན་གི་འདུལ་བ་བགང་ལས་འདས་པ་

ཞིག་སྨིན་གློལ་གི་ལམ་ལ་འགློད་པར་མཛད་ནས་མཐར་དགུང་ལློ་དློན་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་བཞི་

པའི་ལྕགས་ཁི༡༢༥༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

སངས་རྒྱས་དགློན། དགློན་འདིའི་ཐློག་མའི་མིང་ལ་སྐར་ཆུང་རྡློ་རེ་དབིངས་ཀི་ལྷ་ཁང་ཟེར། སྐར་

ཆུང་གཙུག་ལག་ཁང་ཡང་ཟེར། བློད་རྒྱལ་བཞི་བཅུ་པ་ཁི་རལ་ཅན་གིས་རང་གི་མཛད་རེས་

གཙོ་བློ་བསྟན་པའི་ཆེད་དུ་ལྷ་ཁང་འདི་བཞེངས། གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ཆུས་འཇིགས་རེས་ལ་

ཕར་རྒྱབ་ཀི་ཨ་ནེའི་གང་རལ་ཞེས་པའི་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བཙུན་མ་རྣམས་གནས་

འདིར་སློས་ནས་བཞུགས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་དགློན་ཞེས་མིང་བསྒྱུར། ་སྤི་ལློ་༡༩༠༥ལློའི་ས་

སྐྱ་རྣམ་རྒྱལ་སེར་ཁང་གི་མཁན་ཟུར་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་ལ་བསྒྱུར། 

ས་སྐྱ་ངློར་ལུགས་ཀི་ཕག་ལེན་མཛད། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སངས་རྒྱས་མངློན་གྱུར། བསྙེན་པར་རློགས་པའི་མངློན་གྱུར་བཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། རྒྱལ་བའི་སྐུ་

བརན་བིན་རླབས་ཅན་བཤམས་པའློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སངས་རྒྱས་ཆུང་། ཉན་ཐློས། 

སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དྲན་པ། རེས་སུ་དྲན་པ་དྲུག་གི་ནང་གསེས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡློན་ཏན་

རེས་སུ་དྲན་པའློ།། 

སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དྲན་པའི་མཐར་གིས་པ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། མཐར་གིས་

པའི་སྦློར་བ་གང་ཞིག དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡློན་ཏན་དློན་དམ་པར་མ་དམིགས་ཤིང་། ཀུན་

རློབ་ཏུ་སངས་རྒྱས་ལ་སྟློན་པའི་འདུ་ཤེས་རིམ་ལན་དུ་དྲན་པའློ།། 

སངས་རྒྱས་འཇིག་རེན་དུ་བློན་པ། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་འབློར་བ་

བཅུའི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། སངས་རྒྱས་འཇིག་རེན་བློན་པའི་དུས་སུ་རང་ཉིད་མིར་སྐྱེས་པའམ་

སངས་རྒྱས་དེའི་ཚབ་གནང་བའི་བ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་མཇལ་བ། 

སངས་རྒྱས་གཉན་སྟློན། ཤངས་པའི་བ་རབས་བཞི་པ། མཁས་གྲུབ་ཤངས་པའི་གདམས་ངག་ཆིག་

བརྒྱུད་འཛིན་པའི་སྐྱེར་སང་པའི་སློབ་མའི་གཙོ་བློ། གཉན་སྟློན་སས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡང་ཟེར། 

རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༡༦༣ལློར་འཁྲུངས། འཁྲུངས་ཡུལ་ཡློལ་གི་མདའ། 

གདུང་རུས་གཉན། འཁློར་བ་མཐའ་དག་ལ་སྐྱློ་བ་སྐྱེས། ལློངས་སྤློད་ལ་ཞེན་པ་སངས་ནས། 

དལ་འབློར་འདི་ལ་ཐར་བ་ཐློབ་པ་བེད་དགློངས་ནས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་ལ་གློང་བུ་མཁར་

དུ་སློབ་དཔློན་སྟློན་གཡློ་ལ་ཆློས་སློར་ཞུགས། བཅུ་དྲུག་ལ་འཁློན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་

དགེ་ཚུལ། ཉི་ཤུ་ལ་བཟློད་པ་ལ་བསྙེན་རློགས་མཛད་ནས། མཁན་པློ་དེ་གཉིས་ལ་འདུལ་བ་

དང་ཤེར་ཕིར་ལ་སློགས་པ་གསན། སློབ་དཔློན་གཡློ་ལ་ཚད་མ་རྣམ་ངེས། དབུ་མ་བསབ་

བསྡུས་སྤློད་འཇུག་སློགས་གསན། བ་མ་རིན་པློ་ཆེ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ། རྒྱུད་དང་། ལམ་

འབས། ཞི་བེད། ཕག་མློ་ཆློས་དྲུག ཁ་རག་སྐློར་གསུམ། ན་ྰརློ་ཆློས་དྲུག སློ་ཆུང་བའི་གདམས་

ངག་རྣམས་ཞུས། ཐློས་པ་མང་པློ་སྟབས་སུ་བས་པ་ན། གློང་བུ་མཁར་དུ་མཆེད་གློགས་མ་སྟློད་

པ་བ་བ་ཡློད་པ་ན་རེ། ཐློས་པའང་དེ་ཙམ་ཡིན། ཤེས་བའི་མཐའ་ལ་ཆློད་རྒྱུ་མེད་པའིི་སྨིག་རྒྱུ་

དང་འདྲ། ད་སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཁད་པར་ཆེ་ངས་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་ཕིན། བ་

མ་ཡང་མང་དུ་བཙལ། འབི་ཁུང་པ། དློལ་པློ། ས་སྐྱ་པ་རྣམས་བརེན་པ་ཡིན་ཏེ། གང་བས་ཀང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སློམ་པའི་ཡློན་ཏན་ཆེ་བ་སྐྱེར་སང་བ་བ་བ་སངས་རྒྱས་དངློས་ཞིག་བཞུགས་པ་དེར་དེངས། 

ངས་སྐྱེར་སང་དུ་ལན་གཅིག་བསད་པས་སྒྱུ་ལུས་ཀི་དགེ་སྦློར་འཕེལ་པློ་བྱུང་ཟེར་ནས་མཚན་

ཐློས་པས་གདུང་བའི་མཆི་མ་ཁག་ལར་འཛགས། མློས་གུས་ཚད་མེད་སྐྱེས་ནས་མྱུར་དུ་

མཇལ་བའི་སྨློན་ལམ་དང་། གསློལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ་སྟློན་ཁ་སློང་པའི་དཔྱིད་དེ་ནས་ཐློན། སྤི་

ལློ་༡༡༩༢པའི་ཆུ་བི་ལློར་བ་མ་སྐྱེར་སང་པ་དང་མཇལ། མཇལ་མ་ཐག་ཏུ་བ་མའི་ཞལ་ནས། ན་

ནིང་སྟློན་ཀ་གསློལ་བ་དྲག་ཏུ་འདེབས་པ་དེ་ཁེད་དུ་འདུག ད་བར་མི་སེབས་པ་ཅི་ཡིན་གསུང་། 

དེ་བེལ་བ་ཅིག་གིས་མ་ཐློན་ལགས། ད་བ་མའི་གདམ་ངག་མ་ལུས་པ་ཞུ་ཞུས་པས། བ་མ་

ཤངས་པའི་ཆློས་འདི་བཀའ་དློགས་པློར་ཡློད་དེ་ཁློད་ལ་ཆིག་བརྒྱུད་རྣམས་མ་ལུས་པར་ཚར་

བ་ཅིག་བ་གསུང་། དབང་དང་གདམས་པ་གནང་ནས་སློམ་པས། ཉམས་མློང་ཡང་བ་མ་འདྲ་བ་

སྐྱེས། ཡི་དམ་གི་ལྷ་དང་། དཔལ་མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགློན་པློ་ཡང་ཞལ་མཐློང་། སྒྱུ་མའི་

ཉམས་བཟང་པློ་ཡང་སྐྱེས། ཚེ་འདིའི་སྣང་བ་ཧྲུལ་པློར་སློང་ཀང་། ཁམས་འཛག་གི་གེགས་

ཞིག་བྱུང་བའི་སྐབས། མློས་གུས་དང་དགེ་སྦློར་འདི་ཙམ་ལ་གེགས་འདི་ཡློང་མི་འཐད་སྙམས་

པ་ལ། བ་མའི་ཞལ་ནས་སློན་གི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་དགེ་སྦློར་གི་ནུས་པས་ཚེ་འདིར་སྨིན་པ་ལ། 

གེགས་སེལ་གཞན་དང་གཞན་ཡང་ལུང་བསྟན་མང་པློ་མཛད། བ་མའི་གསུང་བཞིན་སློམ་པས། 

རྨིི་ལམ་དུ་སུ་ཁསིདྡྷི་དང་མཇལ་ནས། རིག་པ་གཏད་མེད་དུ་ཞློག་དང་རྣལ་འབློར་པ། ཞེས་

ལན་གསུམ་གསུངས་པས། གནས་ལུགས་ཀི་རློགས་པ་ཁད་པར་ཅན་འཁྲུངས། སྐབས་ཤིག་

བ་མས་དགློན་གནས་དང་། མིང་དང་འཁློར་ཁད་པར་ཅན་བཅུ་བྱུང་བར་ལུང་བསྟན། ཆློས་ཚང་

བར་མ་སྦིན་རེ་གསུངས་ནས་དབུ་སྙུང་མཛད། ཁློད་ཀིས་གཞན་ལ་ཆློས་སྟློན་པ་ན། ཧྲུལ་པློའི་

གློས་གློན། ཟས་ངེས་མེད་ཀིས། ཆློས་འཆད་པའི་ཚེ་སློན་དུ་སེམས་བསྐྱེད་དང་། མཐར་བསློ་

བ་ཡང་མི་ཤེས་པ་ལར་གིས། འཁློར་ལང་ལློང་དུ་འདུས་གསུང་ངློ་།། ཆློས་ཞུས་དག་པ་མཛོད་

གསུངས། དེར་ང་བས་གདམས་པ་ཆེ་བ་མེད་སྙམས་པ་བྱུང་། སྐྱེར་སང་དུ་དབར་དགུན་བཅུ་

བཞུགས། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༢༠༢ ལློར་འབི་ཁུང་དུ་ཕེབས། སྤི་ལློ་

༡༢༠༥པའི་ཤིང་གང་ལློར་གཙང་པ་རྒྱ་རས་དྲུང་དུ་བློན། འབྲུག་དགློན་པ་འདེབས་པ་དང་ཐུག་



  1974  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆློས་མང་པློ་ཞུས། ཕག་གཡློག་ཀང་ཞུས་སློ།། དེ་ནས་ཡང་ན་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པ་ཅིག་བེད། 

ཡང་ན་ཤི་བ་ཅིག་བེད་སྙམས་ལློ་གསུམ་མཚམས་བསམས་པའི་ཚེ། བ་མ་དུར་ཁློད་ནག་པློས་

ཁློད་ལ་ཆློས་སྐྱེལ་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ཞེས་རྣལ་འབློར་གཅིག་ཡློང་ནས་དེས་འཆི་མེད་གནང་།ཟླ་

བ་བདུན་བཞུགས། འཆི་མེད་གནང་བ་ཙམ་གིས་གེགས་སེལ། ཁློང་ལ་གསེར་དངུལ་དར་ཟབ་

ལ་སློགས་པའིི་འབུལ་བ་མང་པློ་བས་པས། ང་ལློངས་སྤློད་ཀི་དགློས་པ་མེད། ཁློད་ལ་ཆློས་སློ་

སྐྱེལ་དུ་འློངས་པ་ཡིན་ཟེར་ནས་བཞུད། དེ་ན་ས་རི་གློང་གི་དགློན་པ་བཏབ། དུས་དེར་རྨི་ལམ་

དུ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་ཞིང་ཁམས་མང་པློ་དང་། ལྕང་ལློ་ཅན་ལ་སློགས་པ་བློན་པ་དང་། སུ་

ཁ་སིདྡྷི་ལ་སློགས་པའི་མཁའ་འགློ་མང་པློ་དང་མཇལ་ཞིང་། གཏམ་གེང་བ་དང་། གྲུབ་ཐློབ་

བརྒྱད་བཅུ་ལ་སློགས་པ་དང་མཇལ་ཞིང་གཏམ་གེང་བ་བྱུང་། སྐུ་ལུས་ཀི་སྟེང་དུ་ཐློག་ལྷུང་བ་

ཡང་མ་གནློད་པ་དང་། ཆློས་སྐྱློང་རྣམས་མ་རྦད་ཀང་མི་མཐུན་པ་རྣམས་ཚར་གཅློད་པ་དང་། 

སློབ་མ་སྐྱེལ་བསུ་བེད་པ་སློགས་བན་དུ་འཁློལ། ལྷ་མློས་ལུང་བསྟན་ཏེ། མགློན་པློའི་སྐུ་ཞིག་

བཞེངས་པ་བརམས། འཇིམ་པ་ཁེར་སློ་ཙར་ཕིན་པས། ཨ་ཙ་ར་ལྷ་བཟློ་ཤེས་ཟེར་བ་གཅིག་

འདུག་ནས། སྐུ་རུའི་འཇིམ་པ་གཏད། ནང་ན་འཚོ་བའི་ལ་གློན་ལ་གཤེགས་པའི་བར་དེར་

མགློན་པློའི་སྐུ་གཉན་སྟློན་ལ་ཞལ་གཟིགས་པ་ལར་རང་བློན་དུ་ལྷུན་གིས་གྲུབ། ཨ་ཙ་ར་རང་

ཉིད་ཀིས་རབ་གནས་མཛད། དེར་ཐིམ་པས་མགློན་པློའི་སྤྲུལ་པ་ངེས། སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཆློས་

མང་དུ་བསྟན། ཁད་པར་ཆིག་བརྒྱུད་བཀའ་རྒྱ་མ་རྣམས་དང་། གདན་ས་ཆློས་རེ་སངས་རྒྱས་

སྟློན་པ་ལ་གཏད། དུས་དེར་བསྟན་པའི་བདག་པློར་གྱུར་ཅིང་། ངློ་མཚར་བའི་ལས་དུ་མ་དང་

བཅས་ཤར་འློད་འཕློ་ཅན་གི་ཞིང་དུ་བདེ་བར་གཤེགས་སློ།། འདས་ལློ་མ་གསལ་ཡང་ཕལ་

ཆེར་དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་ལྷག་བཞུགས་པར་འདྲ།

སངས་རྒྱས་སྟློང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གསུང་རབ་ལས། ད་ལའི་འཇིག་རེན་འདི་ཆགས་ནས་

མ་སྟློང་བར་གི་བསྐལ་པ་འདི་ལ་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་སྟློང་ཕག་གཅིག་དང་ལྔ་ཡློད་པ་གསུང་། 

སངས་རྒྱས་སྟློང་གི་མཚན་ཆ་ཚངམདློ་སེ་བསྐལ་པ་བཟང་པློ་ཡི་ནང་གསལ་ཞིང་། སངས་

རྒྱས་སྟློང་པློ་རེ་རེ་ལ་རིགས་དང་ཡུལ་སློགས་དློན་ཚན་བཅུ་གཅིག་གི་སློ་ནས་གསལ་བཤད་



  1975  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ཡློད་པ་སྟེ། ༡ ཡུལ། ༢ རིགས། ༣རུས། ༤ ཡབ། ༥ ཡུམ། ༦ ཉེ་གནས། ༧ བདུད། ༨ཤེས་

རབ་ཅན་གི་མཆློག ༩ རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་གི་མཆློག ༡༠དམ་པའི་ཆློས་གནས་ཚད། ༡༡ སྐུ་གདུང་

གི་གནས་ཚུལ་བཅས་ཡིན། 

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ། ལུང་རློགས་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་པའི་དམ་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་ཟེར། ལུང་

གི་ཆློས་ནི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅློས་གཉིས་ཏེ་དེ་ནི་བསབ་བ་ཡིན བརློད་བ་རློགས་པའི་ཆློས་

ཞེས་པ་དེ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། འགློག་བདེན་དང༌། ལམ་བདེན་གཉིས་ཡློད་པ་རེད། དེ་

ཡང་འགློག་བདེན་ཞེས་པ་ནི་ཐློབ་བའི་འབས་བུ་དང༌། ལམ་བདེན་ནི་འབས་བུ་དེ་ཉིད་ཐློབ་བེད་

ཀི་ཐབས་སམ་གཉེན་པློའི་བདེན་པ་དེ་ལ་ཟེར། དེའང་རྒྱུད་བ་མ་ལས། བསམ་མེད་གཉིས་མེད་

རློག་མེད་པ། །དག་གསལ་གཉེན་པློའི་ཕློགས་ཉིད་ཀིས། །གང་ཞིག་གང་གིས་ཆགས་བལ་

བ། །བདེན་གཉིས་མཚན་ཉིད་ཅན་དེ་ཆློས། ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་མེ་རློ། སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སར་ཡང་མེ་འབར་བ་ལར་དར་རྒྱས་ཡློང་བའི་

མེ་རློ་སྟེ། བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་འགློ་ཐློག་མར་ཚུགས་པ། 

སངས་རྒྱས་པ། ① སངས་རྒྱས་ཀ་ིགློ་འཕང་ཐློབ་ཟིན་པ། ② སངས་རྒྱས་པའ་ིརིང་ལུགས་འཛིན་མཁན། 

སངས་རྒྱས་པའ་ིགྲུབ་མཐའ། བདེན་བཞ་ིཁས་ལེན་པའ་ིརིང་ལུགས་ཏ་ེསར་རྒྱ་གར་ལ་སངས་རྒྱས་པའ་ི

གྲུབ་མཐའ་ལ་བེ་བག་སྨ་བ་དང་། མདློ་སེ་པ། སེམས་ཙམ་པ། དབུ་མ་པ་བཅས་མི་འདྲ་བ་བཞི་ཡློད། 

སངས་རྒྱས་པའི་ཚུལ་གསུམ། གདེང་གཞི་ཡེ་སངས་རྒྱས་པ། སྐུ་གདུང་མངློན་སངས་རྒྱས་པ། 

ལྷག་མེད་རློགས་སངས་རྒྱས་པའློ།། 

སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། སངས་རྒྱས་ཀིས་སིད་པ་ཇི་སིད་དུ་ཕློགས་དུས་ཀི་འགློ་བ་རྣམས་ལ་

ཕན་བདེ་སྣ་ཚོགས་པ་དག་སྟློན་པར་མཛད་པ། 

སངས་རྒྱས་དཔའ་བློ་བདུན། རྣམ་པར་གཟིགས་དང་། གཙུག་ཏློར་ཅན། ཐམས་ཅད་སྐྱློབ། འཁློར་

བ་འཇིག གསེར་ཐུབ། འློད་སྲུང་། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྟེ་བདུན། 

སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་སྐྱེད་བེད་ཀི་ཡུམ། རྣམ་པ་སྐྱེ་མེད་དུ་རློགས་པའི་སློ་ནས་རང་གི་རློགས་

པའི་རྒྱུན་ཕི་མ་ལ་གནས་པའི་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་མཁེན་པ། 



  1976  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སངས་རྒྱས་བ་མ། གཏེར་སྟློན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐློག་མ་སངས་རྒྱས་བ་མ་ནི། དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་

པ་རབ་བྱུང་དང་པློར་ལ་སྟློད་མཚོ་བར་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ར་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་དང་། ར་མགིན་

དྲེགས་པ་ཟིལ་གནློན་སློགས་གཏེར་ཆློས་མང་དུ་བཏློན། དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅུ་ལྷག་བཞུགས་

ཏེ་གཤེགས་སློ།། 

སངས་རྒྱས་འབིང་། རང་སངས་རྒྱས་ཏེ་རང་རྒྱལ། 

སངས་རྒྱས་མར་མེ་མཛད། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ་ལ། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་

ལས་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན། 

སངས་རྒྱས་སྨན་བ། སེམས་ཅན་ནད་ཀི་སྡུག་བསལ་ལས་སྐྱློབ་པར་མཛད་པའི་སངས་རྒྱས་ཤིག 

སངས་རྒྱས་ཞི་བ། སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་ཚེའི་སྟློད་ཀི་སློབ་མ། བ་རྒྱུད་དང་སྤློད་

རྒྱུད་ལ་མཁས་པའི་སློབ་དཔློན་ཞིག་སྟེ། ལློ་རྒྱུས་ཞིབ་པ་མ་རེད། 

སངས་རྒྱས་འློད་སྲུང་། སངས་རྒྱས་རབ་བདུན་གི་དྲུག་པ།

སངས་རྒྱས་ཡར་བློན། སངས་རྒྱས་ཡར་བློན་ཡང་ཞུ། རེ་འདི་ནི་ཡུལ་ར་སྟེངས་ཀི་གདློང་སྣར་

ཡབ་ཆེན་མགློ་རྒྱལ་དང་ཡུམ་ལྷ་མློ་དཔལ་གི་སས་སུ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་

༡༢༠༣ལློར་སྐུ་བལམས། སྐུ་གཞློན་བིས་པའི་དུས་ནས་དད་པ་དང་བརློན་འགྲུས་སྙིང་རེ་ཆེ་ལ། 

དགེ་སྦློར་ལ་ཐུགས་མཉེས་ཤིང་། གཅིག་པུར་དབེན་པར་སྤློད་པ་ལ་སྤློ་བ་ཞིག་བྱུང་། དགུང་

ལློ་བཅུ་དྲུག་ལ་ཕེབས་སྐབས་མཁན་ཆེན་ག་སྟློན་བ་མ་དང་སློབ་དློན་ལྷ་ཁང་ལག་པ་ལས་རབ་

ཏུ་བྱུང་། མཚན་ཤེས་རབ་བ་མར་གསློལ། འདུལ་བའི་ཕན་རྣམས་ཀང་གསན། དེ་ནས་སློབ་

དཔློན་ནགས་པ་ལས་གདམས་པ་མང་དུ་གསན་ཞིང་། ས་ཕུ་དགློན་དུ་སྒྲུབ་པ་མཛད། དགུང་

ལློ་བཅུ་དགུ་ལ་དབུས་སུ་བློན་ནས་སྟག་ལུང་ཐང་དུ་སྐུ་ཡལ་བ་དང་མཇལ་ཏེ་ཆློས་ཁིད་རྣམས་

གསན། གཙང་པས་མཁན་པློ་དང་། ཁུ་སྟློན་གིས་སློབ་དཔློན། གསང་སྟེ་བ་སློབ་དཔློན་དློན་མློ་

རི་པས་མཛད་ནས་བསྙེན་པར་རློགས། དེ་ནས་ལློ་བཅློ་ལྔ་བར་དུ་སྒྲུབ་པ་མཛད། དགུང་ལློ་

སུམ་ཅུ་སློ་བཞི་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་སྤེལ༡༢༣༦ལློར་སྟག་ལུང་གི་གདན་སར་

ཕེབས། གསེར་འབུམ་དང་། དངུལ་གི་གདུང་ཁང་། མཆློད་ཁང་ཆེན་མློའི་ཐློག་ཁང་། དངུལ་



  1977  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སྐུ་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་སློགས་བཞེངས། དགློན་པར་གསུང་རབ་རྒྱུན་འདློན་དང་ལློ་རེ་བཞིན་

འདློན་པའི་སློལ་མང་བཙུགས། དགེ་འདུན་སུམ་སྟློང་བརྒྱ་ལྷག་འདུས་པ་རྣམས་ཆློས་དང་ཟང་

ཟིང་གིས་ཡང་དག་པར་བསྐྱངས། བསབ་པ་རིན་པློ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་གཙོ་བློར་མཛད་ནས་

དགེ་འདུན་གི་གིང་རྣམས་ཀང་ནག་ཁིམས་ལ་སློགས་ཤིན་ཏུ་དམ་པར་མཛད། དགུང་གངས་

བདུན་ཅུ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༢༧༢ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

སངས་རྒྱས་རབས་བདུན། སངས་རྒྱས་དཔའ་བློ་བདུན་དང་འདྲ། 

སངས་རྒྱས་རས་ཆེན། འགློ་མགློན་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་སློབ་མ་སངས་རྒྱས་གཉན་རས། 

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན། རེ་འདི་ནི་མཁས་གྲུབ་ཆློས་དཔལ་བའི་སས་སུ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་ཡློས་

སྤི་ལློ་༡༣༣༩ ལློར་སྣེའུ་མཁར་དུ་སྐུ་བལམས། བིས་པའི་དུས་ནས་ཐུགས་རིག་སྐྱེན་ཞིང་བློ་

གློས་དང་ལན། སྐུ་ན་ཕ་བའི་དུས་ཡབ་མེས་ཀི་ཆློས་བརག་གཉིས་རྔློག་ལུགས་ཀི་བཤད་པ་དང་། 

རིང་མའི་ཕུར་པ་དང་། ར་མགིན། བ་མ་གསང་འདུས་ལ་སློགས་པ་བཀའ་གཏེར་གི་ཆློས་མང་དུ་

གསན། དེ་ནས་རེད་ཐང་དུ་བློན་ཏེ་ཆེན་པློ་ཆློས་སེང་བ་དང་སློབ་དཔློན་འློད་ཟེར་དཔལ་བ་ལ་

ཕར་ཕིན་གསན་ཞིང་གྲྭ་སྐློར་ཡང་མཛད། དེ་ནས་རྣམ་འགེལ་བསབས་ཏེ་ཊཱིཀ་ཡང་ཐུགས་ལ་

རློགས་པར་ལློན། ལློ་ཙཱ་བ་ནམ་མཁའ་བཟང་པློ། ཆློས་རེ་ཕློགས་པ། རློགས་ལན་སློ་ཉལ་བ་ཡེ་

ཤེས་རྒྱལ་མཚན། སློབ་དཔློན་འཇམ་སེག ཡར་འབློག་ཁ་བ་ལུང་པ། ཞང་སྟློན་བསློད་ནམས་

གགས་པ་སློགས་མཁས་གྲུབ་ཀི་བ་མ་མང་དུ་བསྟེན་ནས། དེ་དག་ལས་རྒྱུད་ཕལ་ཆེན་མློའི་

བཤད་པ། དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་དབང་། མན་ངག་སྦློར་དྲུག་བསྙེན་སྒྲུབ། ནཱ་རློ་པའི་དབང་

མདློར་བསྟན་གི་འགེལ་པ་སློགས་མང་དུ་གསན་ཞིང་ཐུགས་ལ་ལེགས་པར་ཆུད། ཀུན་མཁེན་

ཆེན་པློ་ལྷ་སར་ཕེབས་དུས་བསྙེན་པར་རློགས། ཆློས་ཕན་འགའ་ཡང་གསན། དེ་རྣམས་ལས་རེ་

ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བའི་ལུགས་ཉིད་གཙོ་བློར་མཛད། དེ་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཡན་ལག་

དྲུག་གི་རྣམ་འབློར་ལྷུར་བཞེས་པའི་ཚེ་ལློ་དགུ་ཙམ་སྐུ་ལུས་མེ་མདག་གིས་བསེགས་པ་འདྲ་བའི་

བསྙུན་དྲག་པློ་བཞེས་ཀང་ཐུགས་དམ་ཆག་པ་མེད། བསྙུན་ལས་གློལ་རེས་ཐུགས་དམ་ཡང་ཤིན་

ཏུ་འཕེལ་བར་གྱུར་ཅིང་རྒྱུད་འགེལ་གི་བཤད་པ་ཡང་གནང་། རྒྱུན་དུ་དད་ལན་གི་སྐྱ་སེར་ཕློ་མློ་



  1978  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལ་སློགས་པ་གདུལ་བ་མང་པློ་ལ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཁིད་བཏབ་སྟེ། གཞན་དློན་དཔེ་མེད་དུ་

མཛད། འགློས་ལློ་ཙཱ་བ་གཞློན་ནུ་དཔལ་སློགས་མཁེན་རྒྱ་ཆེ་བའི་མཁས་གྲུབ་ཀི་སློབ་མ་མང་

དུ་བློན། དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅུ་ག་དྲུག་བར་འཚོ་བཞེས་ཀིས་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་འབྲུག་

སྤི་ལློ་༡༤༢༤ ལློར་དགློངས་པ་ཞི་བའི་དབིངས་སུ་གཤེགས་སློ།། 

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། རིང་མའི་བ་ཆེན་འདི་ཉིད་གཙང་ར་ནག་གནས་གསར་དུ་རབ་བྱུང་

དྲུག་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༣༥༠ལློར་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་དྲུག་པ་ལ་རིན་པློ་ཆེ་ཤཱཀ་འབྱུང་

བའི་སྤན་སར་བློན་ནས་གསང་བ་སྙིང་པློའི་རྒྱུད་ལ་ལེགས་པར་གསན་ཏེ་ཐུགས་སུ་ཆུད། ཡབ་

ཀིས་ཆློ་ག་འཕིན་ལས་རྣམས་ཞིབ་པར་བསབས་པས། དགུང་ལློ་བཅུ་བཞི་བཞེས་པ་ན་གཞན་

ལ་དབང་བསྐུར་བའི་སློབ་དཔློན་ཕེར་བ་བྱུང་། དེ་ནས་ཡབ་ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གི་ཆློས་སྐློར་གསན་

ཏེ་ཐུགས་སུ་ལེགས་པར་ཆུད་རེས་རབ་བྱུང་མཛད་མཚན་ཉིད་སློགས་ལ་སྦློང་བའི་ཐུགས་

འཁྲུངས་ཀང་ཡབ་ཀི་བཀའ་དློར་མ་ནུས་པར་དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་པ་ལ་ཇློ་མློ་བཞེས་ཏེ་སས་

མང་དུ་བྱུང་། དགུང་ལློ་ང་དྲུག་བཞེས་པ་ན་ཆློས་འཁློར་སང་དུ་ཚིག་རློགས་མཛད་དེ་སྐུ་ཤིན་ཏུ་

བཙུན་པར་བཞུགས། རེ་འདི་ཉིད་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་གྱུར་པས་དགུང་ལློ་བཞི་བཅུ་

སྐློར་ལ་གསང་བ་སྙིང་པློའི་རྒྱུད་ལ་ཊཱིཀ་ཆེ་བ་གཅིག་དང་། ལས་རྣམ་པར་བཀློད་པ་ལ་ཡང་རྣམ་

བཤད་ཆེན་པློ་ཞིག་མཛད། གསང་སགས་རིང་མའི་ཕློགས་ལ་ལྷག་པར་མློས་པ་ཐློབ། དགུང་ལློ་

དློན་གཉིས་པ་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ་༡༤༢༡ལློར་དབུས་སུ་ཕེབས། ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༤༢༢ལློར་

བསམ་གཏན་གིང་དུ་དབང་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཞབས་ལ་གཏུགས་པས། འདུས་པ་

མདློའི་དབང་ལ་སློགས་པའི་དབང་མང་པློ་དང་། གསང་སྙིང་ལ་སློགས་པའི་བཤད་པ་དང་ལུང་

མང་དུ་མཛད་དེ་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༤༢༤ལློར་གཙང་དུ་བློན། དགུང་ལློ་ག་གཉིས་ལ་ཕེབས་པ་

རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༤༣༡ལློར་གཙང་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་སློ་ལྔ། ལྟུང་བཤགས་ཀི་ལྷ་སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་སློ་ལྔ། 

སངས་རྒྱས་སས་གསུམ། སྐུ་སས་སྒ་གཅན་འཛིན། གསུང་སས་ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས། 

ཐུགས་སས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའློ།། 



  1979  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སངས་རྒྱས་གསང་བ། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཞིག སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་མཇུག་ཙམ་

ལ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གིས་བློད་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་བློད་ལ་གསང་སགས་ཀི་ཆློས་སེལ་མཛད། 

སངས་རྒྱས་གསེར་ཐུབ། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀ་ིབཤད་སློལ་ལ། སངས་རྒྱས་རབ་བདུན་ག་ིལྔ་པ། 

སངས་རྒྱས་ལྷ། སར་རྒྱ་གར་གི་བེ་བག་སྨ་བའི་སློབ་དཔློན་ཞིག 

སངས་པ། ① འདག་པ། ཆུའི་ནང་ལ་བཀྲུས་པས་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་སངས་པ། བཙོག་གིབ་སངས་

པ། ② གསལ་བ། གཉིས་ལས་སངས་པ། ངལ་གསློ་ཕན་བུ་བརྒྱབ་ན་ངལ་དུབ་ཚང་མ་སངས་

པ། སྡུག་བསལ་གིས་མནར་བའི་འློག་ལས་སངས་པ། ཡིད་ཀི་རྨུགས་གཉིད་ཚང་མ་སངས་

ཀིས་སངས་པ། 

སངས་པློ། དྭངས་པློ། ནམ་མཁའ་སངས་པློ། ལུས་ཁམས་སངས་པློ། དྲན་པ་སངས་པློ། 

སངས་པློ་ཁིན་ཁློད། ར་སངས་ཁི་ནེ་ཁློད་དང་མི་གཅིག་ཡིན་པར་བཤད། བློད་རྒྱལ་སློ་གཅིག་པ་

སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་ཀི་སྐུ་གཤེན་ཡིན། 

སད། སད་ཟེར་བ་དབར་སྟློན་གཉིས་ཀི་མཚམས་སུ་མཚན་མློ་ནམ་མཁའ་ནས་སྤིན་ར་བ་ནས་མེད་

པར་ཆགས་ཏེ་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་དེ་ལ་གནའ་གཡེ་ཟེར། དེའི་རྐྱེན་གིས་མཚན་མློ་དེར་

གང་ལྷག་རྒྱས་ཏེ་ལློ་ཏློག་གི་སྟེང་ལ་བ་མློ་ཆགས་ཏེ། འབྲུ་རིགས་སྙིང་པློ་སད་དེ་སྐམ་འགློ་ཞིང་

ཡློད་པས་བྲུ་ལ་འབབ་སློ་མེད་པ་དང་བཅུད་དང་འབློ་བ་མེད་པར་འགྱུར་འགློ་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། 

དེས་ནི་རི་ཤིང་ལློ་ཏློག་རིགས་ལ་གང་ངད་ཕློག་པས་རིད་ཅིང་རློ་བཅུད་དང་། འབས་བུ་མི་གྲུང་

བར་འགྱུར་བའི་འཁགས་སྐྱློན། སད་སྐྱློན། སད་རྒྱབ་པ། སད་ཉེན་ཆེ། གློ་ཞིབ་དེ་ལ་སད་དྲི་བློ་

བ། མེ་ཏློག་ཚང་མ་སད་ཀིས་ཁེར་བ་ལ་བུ་རྣམས་སློ།།

སད་དེ་སུད་དེ། ཉུང་ངུའམ་ཆ་ཤས། ལློ་སད་དེ་སུད་དེ། བས་རེས་སད་སུད་ཙམ། 

སད་མདའ། བ་བ་གང་ཞིག་འཇུག་ལློག་གི་དློན་མ་རློགས་པ་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་པའི་སྐབས་དློན་དེ་

གསལ་བར་ཤེས་པའི་ཕིར་སློན་དུ་ཚོད་ལ་བེད་པ། 

སད་ན་ལེགས་འཇིང་ཡློན། ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་སས་ཆུང་བ་སྟེ། ཞིབ་པ་སྤུ་རྒྱལ་རིམ་བློན་གི་ལློ་

རྒྱུས་ལ་གཟིགས།



  1980  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སད་པ། ① བརག་དཔྱད་དང་ཚོད་ལེན་པ། ཉམས་སད་པ། བཏུབ་བམ་སད་ཅིག ② སང་བ། གཉིད་

སད་པ། སློན་གི་བག་ཆགས་སད་པ། གློ་རློགས་མ་སད་པ། རྨི་ལམ་སད་པ། 

སད་པའི་གནས་སྐབས། འདི་ཐ་མལ་པའི་གནས་ཡང་ཟེར། དེ་ཡང་སད་པའམ་ཐ་མལ་པའི་དུས་ཀི་

ཤེས་པ་ནི་གང་ལས་བྱུང་ན། ཀུན་གཞིའི་སྟེང་གི་འདུ་བེད་ཡིད་ཀི་གཡློ་བ་ལས། སར་ལེའུ་

དང་པློའི་དུས་སུ་བཤད་པའི་རྐྱེན་བཞི་སྟེ། རྒྱུའི་རྐྱེན་དང༌། བདག་རྐྱེན། དམིགས་རྐྱེན། དེ་མ་

ཐག་རྐྱེན་བཅས་དང་ཉེ་བར་སྦློར་བ་ལས། མིག་གི་རྣམ་ཤེས་སློགས་རྣམ་ཤེས་དྲུག་པློ་དེ་དག 

མིག་གི་དབང་པློ་སློགས་དབང་པློ་དྲུག་དང་འབེལ་བར་བས་ཏེ། གཟུགས་སློགས་ཡུལ་དྲུག་

རྣམས་སུ་སྣང་བ་ཡིན་ཞིང༌། ཡུལ་དེ་དག་ལ་དབང་པློས་སྤློད་པ་ན། བདེ་སྡུག་བཏང་སྙློམས་ཀི་

ཚོར་བ་གསུམ་བྱུང་སྟེ། བདེ་བ་ལ་ཆགས་པ་དང༌། སྡུག་བསལ་ལ་སང་བ། དེ་གཉིས་ཀི་བཏང་

སྙློམས་ཀི་གཏི་མུག་བསྐྱེད་ནས། དུག་གསུམ་མངློན་དུ་གྱུར་བ་དེ་དེ་མ་ཐག་པའི་ཡིད་ཀིས་

ཁེར་ནས། ཀུན་གཞིའི་སྟེང་དུ་བག་ཆགས་བཞག་ཅིང༌། སར་ཡང་ལས་མངློན་པར་འདུ་བས་

པ་ལས་འཁློར་བ་མཐའ་མེད་པ་འདི་བྱུང་ངློ༌། 

སད་མི་མི་བདུན། ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་སྐབས་མཁན་ཆེན་བློ་དྷི་ས་ཏྭས་བློད་མིས་རབ་བྱུང་

གི་བསབ་སློམ་སྲུང་ནུས་མི་ནུས་ཚོད་བལའི་ཕིར་དུ་ཐམས་ཅད་ཡློད་སྨའི་ལུགས་བཞིན་ཐློག་

མར་རབ་བྱུང་བའི་མི་ས་གསལ་སྣང་དང་། ས་ཁི་བཞེར། བཻ་རློ་ཙ་ན། རྒྱལ་བ་མཆློག་དབངས། 

འཁློན་ཀླུའི་དབང་པློ། རྨ་རིན་ཆེན་མཆློག གཙང་ལེགས་གྲུབ་སྟེ་བདུན། བློད་ཀི་ཆློས་འབྱུང་

གི་དེབ་ཐེར་ཁག་ལས་སད་མི་མི་བདུན་གི་མིང་འདྲེན་སྟངས་མི་མཐུན་པ་མང་། 

སད་མེད། [མངློན]དུག་སྦྲུལ། 

སད་སུད། པ་རེ་པུ་རེ་དང་། པ་སེ་པུ་སེ་རྣམས་དང་དློན་གཅིག ཆུང་ངུ་དང་ཕན་ཚེགས་ཀི་དློན་

ཚེགས་ཀི་དློན་ཏེ། དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པློ་ཆེས་ཀུན་བཟང་བ་མའི་ཞལ་ལུང་ལས། རང་ལ་ངེས་

འབྱུང་དང་སྐྱློ་ཤས་སད་སུད་སྐྱེས། བ་མ་དེ་ལ་མངློན་ཤེས་སད་སུད་ཡློད་པ་རེད་ལ་བུ། 

སད་སེར་བཙའ་ཐན། ལློ་ཏློག་གི་དག་སད་དང་སེར་བ་དང་། བཙའ། ཐན་པའི་བསྡུས་ཚིག 

སད་ལྷུང་། ཟླ་བ་དགུ་པའི་སང་ནས་འབྲུག་སྒ་ཆག་པ་དང་ལློ་ཏློག་བཞག་ཀང་སད་ཀིས་འཇིག་པས་



  1981  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སད་ལྷུང་གི་དུས་ཚིགས་ཟེར། 

སན་ཅང་དགློན། སན་ཅང་དགློན། སན་བ་མ་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། དགློན་འདི་སློན་ནས་ཡློད་

ཀང་སྤི་ལློ༡༧༩༦ ལློར་འདུ་ཁང་གི་རྒྱབ་ཞིག་རལ་བྱུང་དེ། སྤི་ལློ་༡༨༧༥་ལློར་ཞིག་གསློ་

བས་ཀང་ སྤི་ལློ་༡༩༦༢་ལློར་གཏློར་བརླག་བྱུང་། སྤི་ལློ་༡༩༩༦་ལློར་ཆློས་དད་མང་ཚོགས་

རྣམས་ནས་ཞིག་གསློལ་བས་ཏེ་བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་ཝུན་ཁློན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སབ། རི་ཤིང་དང་ལྕུག་མ་སློགས་ཀིས་བསེས་པའི་ར་བ་དང་བར་ཆློད་ཡློ་བད་སློགས་ཀི་མིང་སྟེ། 

ཞིང་ལ་སབ་སེས་ལ་བུ། འདི་ལ་སབ་མློ་དང་སབ་མ་ཡང་ཟེར། 

སབ་བེ་སློབ་བེ། མཁེགས་མིན་དང་མནན་མི་བཟློད་པའི་འབློལ་པློའམ་བཏགས་མའི་ཐགས་རང་མི་

ལེགས་པའི་རྣམ་པ། ཆུའི་ལྦུ་བ་སབ་བེ་སློབ་བེ། སྣུམ་བུ་སབ་སློབ། ཁ་བའི་གློང་བུ་སབ་སློབ། 

སབ་མ། ① ཤིང་གི་ལྕུག་མ་སློམ་ཕ་མཐེབ་སློར་ཙམ་ཕན་ཚུན་བསྣློལ་ཏེ་གང་གི་ཚུལ་དུ་བསྐློར་བའི་

ར་བ་ལ་བུ། ཚུལ་ཞིང་སབ་མས་བསྐློར་བ། ② སྨྱུག་གདན་ནམ་རྩྭ་གདན། 

སབ་མློ། སབ་མ་དང་འདྲ། 

སབ་སུབ། ས་འགེབས། བས་ཉེས་དངློས་རེན་རྣམས་སབ་སུབ་བེད་པ། 

སབ་སིབ། མི་གསལ་བའི་དློན་ཏེ། ཟླ་འློད་སབ་སིབ་ཙམ་འཕློས། མིག་གིས་སབ་སིབ་ཙམ་མཐློང་། 

ཁ་སྐད་དུ་ས་བེ་སིབ་བེ་ཟེར། 

སབ་སློབ། སབ་བེ་སློབ་བེའི་བསྡུས་ཚིག 

སརྦ། [ལེགས]ཐམས་ཅད། 

སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ། [ལེགས]བློད་དུ་ཕེབས་མློང་བའི་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཞིག་སྟེ་བློད་སྐད་དུ་ཀུན་

མཁེན་ལྷ་ཞེས་ཟེར། 

སམ། ① མིང་མཐའ་སའི་རེས་སུ་སྦློར་བའི་འབེད་སྡུད་ཀི་སྒའི་རྐྱེན་ཞིག སྟློབས་ཤུགས་སམ་ལག་

རལ། རླུང་ངམ། མཁིས་སམ། བད་ཀན། ② མིང་མཐའ་སའི་རེས་སུ་སྦློར་བའི་འབེད་སྡུད་ཀི་

སྒའི་རྐྱེན་ཞིག ཁེད་རང་སྐུ་རྐྱང་ཕེབས་ནུས་སམ་མི་ནུས། ཕ་མེས་བུ་མློ་མ་མཇལ་ཡུན་རིང་



  1982  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློང་། བུ་མློ་སྣང་ས་སྐུ་ཁམས་བདེ་ལགས་སམ། 

སཾསྐྲ�ཏ། [ལེགས]སྐད་རིགས་ཆེན་པློ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སྤི་ལློའི་སློན་དུས་རབས་བཞི་པའི་

སྐབས་ཀི་རྒྱ་གར་གི་སྐད་ཡིག་ལ་ཟེར་ཞིང་། སྐད་ཡིག་དེའི་བསྟན་བཅློས་ཤིན་ཏུ་མང་། སློན་

སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དགའ་ལན་ལྷ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་སྐབས་སྐད་འདིའི་ཐློག་ནས་ལྷ་རྣམས་ལ་

ཆློས་སྟློན་པར་གགས་པས་མིང་ཡང་ལྷའི་སྐད།

སམ་ཊ། ཡི་གེ་འབི་གཞིའི་ཤིང་བང་རི་ལན་ཞིག སམ་ཊའི་སྐེད་ཆིངས། 

སམྦྷ་བ། [ལེགས]འབྱུང་གནས། 

སམབློཊ། [ལེགས]བློད་བཟང་པློའམ་ལེགས་པ་སྟེ་སར་རྒྱ་གར་གི་མཁས་པ་ཚོས་ཐུ་མི་ཨ་ནུའི་

བུ་ལ་འབློད་པའི་ཆེ་བའི་མིང་ཞིག་ཡིན། 

སམཱདྷི། [ལེགས]ཏིང་ངེ་འཛིན། 

སམ་སིམ། གཉིད་སམ་མེ་སིམ་མེ་ཞེས་གཉིད་ཁུག་རུང་གཏིང་ནས་མ་ཁུག་པ་དང་། ཆར་པ་སམ་

མེ་སིམ་མེ་ཞེས་ཆར་བ་བབས་རུང་ཆེ་བར་མ་འབབ་པ། 

སམ་སུམ། ཁ་མིག་སློགས་ཅུང་ཙམ་ཟུམ་པའ་ིདློན་ཏེ། མིག་སམ་བེད་ལ་བུ། ཁ་སྐད་དུ་ས་མ་ེསུམ་མ་ེཟེར། 

སའི། ས་ལ་འབེལ་སྒ་སྦར་བ། 

སའི་དཀིལ་འཁློར། སའི་གཞི། 

སའི་དཀིལ་འཁློར་བཞི། གིང་བཞི་བར་མའི་འཇིག་རེན་དང་། སྟློང་སྤི་ཕུད་འཇིག་རེན། སྟློང་གཉིས་པ་

བར་མའི་འཇིག་རེན། སྟློང་གསུམ་པ་མི་མཇེད་པའི་འཇིག་རེནངི་ཁམས་དང་བཅས་པ་ལ་ཟེར། 

སའི་སྐྱློན་བརྒྱད། བསམ་གཏན་གི་སྐྱློན་བརྒྱད་དང་དློན་གཅིག 

སའི་ཁམས། ས་བློན་བརེན་པའི་བ་བ་བེད་པ། 

སའི་གློ་ལ། ས་གཞི་རིལ་མློ། འགེལ་བཤད་རྒྱས་པ་གློ་ལའི་སྐབས་སུ་གསལ། 

སའི་བརྒྱ་བིན། [མངློན]རྒྱལ་པློའི་མིང་། 

སའི་དངློས་གཞི། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ཀིས་མཛད་པའི་ས་སེ་ལྔའམ་རྣམ་འབློར་སྤློད་པའི་སའི་

ནང་གསེས་ཤིག 



  1983  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སའི་ཆློ་ག བདག་པློས་བཟུང་བའི་གཞི་ལ་དབང་མི་ཟ་བའི་ཕིར་སའི་ཆློ་ག་བ་བ་སྟེ་གསང་སགས་

ཀི་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་པའི་གནས། ས་བརག་པ། ས་བསང་བ། བ་སྦང་བ། ས་བཟུང་བ། ས་

བསྲུང་ཞིང་བིན་གིས་བརླབ་པ་བཅས་ཀི་ཆློ་གའློ།

སའི་ཆློག་ག་ལྔ། ས་བརག་པ། ས་བསང་བ། ས་སྦང་བ། ས་བཟུང་བ། ས་བསྲུང་ཞིང་བིན་གིས་

བརླབས་པའློ།། 

སའི་མཇུག་མ། [མངློན]སྤེའུ། 

སའི་ཉིང་ཁུ། སའི་བཅུད། 

སའི་སྙིང་པློ། ① [མངློན]༡ གསེར། ༢ རྡློ་རེ་གདན། ② བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞིག 

སའི་སྙིང་པློ་འཁློར་ལློ་བཅུ་པ། བམ་པློ་བཅུ་དང་ལེའུ་བརྒྱད་པ། རྒྱའི་མཁན་པློ་ཧྭ་ཤང་ཟབ་མློ་ལ་

སློགས་པ་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་བནྡི་རྣམ་པར་མི་རློག་པའི་འགྱུར། 

སའི་རེན། ལུས་ཀི་མཚེར་བ། 

སའི་གདུ་བུ། [མངློན]ཨུཏྤལ། 

སའི་ཕུར་བུ། [མངློན]རི། 

སའི་བུ། [མངློན]གཟའ་མིག་དམར། 

སའི་བེད་ལས། རྒྱུ་བ་དང་མི་རྒྱུ་བའི་འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་ཞིང་གནས་པའི་རེན་བེད་པ། 

སའི་དབང་ཕྱུག་གི་ཟླ་བ། མགློ་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པ། རྡློ་རེ་མཁའ་འགློའི་རྒྱུད་དང་། གདན་

བཞི་ལས་དེ་ལར་ཟེར། 

སའི་ཡློངས་སྦློང་། ས་ཐློབ་པ་ལ་རང་རང་གི་ངློས་སྐལ་དུ་གྱུར་པའི་སང་བ་རྣམས་སློང་བ་དང་། 

བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་ལ་འཇུག་པ་དང་། ས་གློང་མའི་སྤློད་ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་རུང་བ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་

པའི་ཕིར་ས་རང་སྐབས་ཀི་ཡློངས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་ཆློས་སློ།། 

སའི་རློ་ལྔ། དཀིལ་འཁློར་གི་སྐབས་སུ་སའི་རློ་ལྔ་ནི། ༡ སློག་ཆགས་རློ་རུས་པ། ༢ ཤིང་རློ་སློལ་བ། 

༣ཆུའི་རློ་འདམ་པ། ༤ སའི་རློ་ས་ལུད། ༥ རྡློའི་རློ་གློ་དུམ་མློ། ཡང་ན་ས་རློ་བློང་བ། རྡློ་རློ་མཁར་

གློང་། འབྲུའི་རློ་ཕུབ་མ། སློག་ཆགས་རློ་རུས་པ། མེའི་རློ་ཐལ་བ་ཡིན་པར་བཤད་དློ།། 



  1984  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སའི་སློ་དགློན། ཨློ་རྒྱན་བསྟན་འཕེལ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། ལློ་ངློ་༥༠༠ མཚམས་གི་སློན་དུ་བ་

མ་འློད་ཟེར་ནས་ཕག་བཏབ་མཛད་པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་

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

སའི་ལྷ་སྟ་གློན། དབང་གི་སྟ་གློན་ལས། ས་ཡི་ལྷ་མློ་སྟ་གློན་གི་ཆློ་ག་ནི། དཀིལ་འཁློར་ཀི་དབུས་

སུ་སའི་ལྷ་བསྐྱེད་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་བསྟིམས་ལ། མཆློད་གཏློར་ཕུལ་ཞིང་གསློལ་བ་བཏབ་པས་

གནང་བ་བིན་ནས་སའི་ངློ་བློར་གནས་པར་བསློམ་པའློ།། 

སའི་ལྷ་མློ། ས་གཞི་སྐྱློང་བའི་ལྷ་མློ་བསྟན་མ། 

སུའུ་ལི་ཁློ་ཧྥུ། ཞེས་པ་ནི་ཨུ་རུ་སུའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་རི་མློ་མཁས་པ་དང་། སྐློར་སྐྱློད་འགེམས་

སྟློན་གྲུབ་མཐའི་ཚབ་བེད་མི་སྣའི་གས་ཤིག་ཡིན། ཁློང་གི་བརམ་བའི་བརློད་བ་མང་ཆེ་བ་ནི་

ཨུ་རུ་སུའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་གནད་དློན་གལ་ཆེ་བ་རྣམས་མཚོན་པར་བས་ཏེ་རི་མློའི་ཐློག་མི་སྣ་མང་

བ་རྔམ་བརིད་ཆེ་ཞིང་གྲུབ་ཆ་སྙིང་བསྡུས་ཡིན་པ། བསམ་བློའི་རང་བཞིན་ཆེ་བ་བཅས་ཀི་ཁད་

ཆློས་ལན་ཡློད། ཁློང་གི་ཚབ་བེད་བརམ་བ་ནི་གངས་གློང་ལེན་པ་ཞེས་པ་དང་ལྕམ་སྐུ་མློ་ལློ་

ཀྲློ་བ་ཞེས་པ་སློགས་ཡིན། 

སའེ་ཧྲང་། ཞེས་པ་ནི་ཧ་རན་སིའི་རི་མློ་མཁས་ཅན་དང་འཆར་སྣང་གྲུབ་མཐའ་རེས་མའི་ཚབ་བེད་

མི་སྣའི་གས་ཤིག་ཡིན། ཁློང་གི་རམ་བའི་ཁད་ཆློས་ནི་དངློས་པློའི་བློངས་ཚད་ཀི་གྲུབ་ཆ་

མཚོན་པར་ཤིན་ཏུ་མཁས། ཁློང་གི་བརམ་བ་མང་ཆེ་བ་ནི་འགུལ་མེད་དངློས་པློའི་རི་མློ་དང་

ཡུལ་ལློངས་རི་མློ་ཡིན། ཁློང་གི་གསུང་ལས་ཀ་ཟླུམ་རིལ་དབིབས་དང་ཟླུམ་གཟུགས། རྣློ་ཟུར་

རིལ་དབིབས་བཅས་ལ་བརེན་ནས་བི་བ་མཚོན་པ་བེད་དགློས་ཞེས་པའི་ལེགས་བཤད་དང་། 

གསར་རློམ་བརམས་བ་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་ཁློང་ནི་ནུབ་ཕློགས་དེང་རབས་རིང་ལུགས་ཀི་

གྲུབ་མཐའ་ཁག་གི་སློན་བློན་པར་གྱུར་ཏེ་དེང་རབས་སྒྱུ་རལ་གི་ཡབ་ཆེན་ཞེས་པའི་མཚན་

སྙན་ཐློབ། ཁློང་གི་ཚབ་བེད་བརམ་བ་ནི་དཀར་ཡློལ་ཡློད་པའི་འགུལ་མེད་དངློས་པློ་དང་ཏག་

སེ་རྒྱབ་མཁན་སློགས་ཡིན། 

སར། ས་ཡིག་ལ་ལ་དློན་གི་ར་ཡིག་སྦར་བ། 



  1985  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སར་འགློ། [མངློན]རྨ་བ། 

སར་ཉལ། ① ས་ལ་ཉལ་བ། ②[མངློན]མ་ཧེའི་མིང་གི་མངློན་བརློད་ཅིག་ཡིན། 

སར་ཏ་ིའཛུགས་པ། [ཡུལ་སྐད] ས་ཐ་ེའཛུགས་པ་ཡང་ཟེར། དམ་བཅའ་བས་ནས་གཅིག་ཏུ་སློད་པའ་ིདློན། 

སར་གནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ས་དང་པློ་ནས་ས་བཅུ་པའི་བར་གི་སང་

རློགས་ཡློན་ཏན་ལན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟེ། ལམ་ལྔའི་དབང་དུ་བས་ན་མཐློང་ལམ་

དང་། སློམ་ལམ། མི་སློབ་ལམ་གསུམ་གང་རུང་ཐློབ་ཟིན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། 

སར་པ། གསར་པ་དང་འདྲ།

སར་མ། ཤིང་སེ་ནེ་བསྟར་ཏེ་འབློག་པས་སྦྲ་ཡིས་སག་མཐར་ནས་ཕར་བཞག་པ་ལ་གློ གཞན་ཡང་

ཤུག་པ་སློགས་ལའང་བཞློག་སྟེ་བེད་སློལ་ཡློད། 

སར་མི། ① གསར་དུ་སེབས་པའི་མི། ②[རིང]བང་ཆེན། 

སརྒཿ[ལེགས]ལེའུའམ་རབ་བེད། 

སརི་ཀ བློད་ཀི་སྐད་ཅེས་འགྱུར་བས་ངློ་བློ་ནི་སྙེ་མ་ནག་པློའི་འབྲུའློ་ཞེས་དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་

བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀི་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས་གསུངས། 

སར་སར། སྒའི་བེ་བག

སར་སི། འདི་ལ་རྒྱ་ནད་སར་སི་ཡང་ཟེར། ནད་འདི་ཐློག་མར་སྤི་ལློ་༢༠༠༢ལློའི་ཟླ་བ་༡༡པའི་ནང་

ཀྲུང་གློའི་ཀང་ཀྲུའུ་ཧྥུ་ཧྲན་གློང་དུ་བྱུང་ནས་མི་ཤི་བ་རེད། འདི་ནི་མཁའ་དབུགས་བརྒྱུད་ནས་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འགློས་འགློ་བའི་ནད་ཡམས་ཚབ་ཆེན་ཞིག་རེད། རིམས་ནད་འདིས་

ཟིན་ནས་ཉིན་ལྔ་པ་དང༌། དྲུག་པ་སློགས་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤློས་ཞིག་རེད། དེ་ལས་བརྒལ་ན་ནད་

དེའི་ནུས་ཤུགས་རིམ་བཞིན་ཟད་ནས་ཡར་བདེ་ཡློང་སིད་པ་རེད། ནད་ཡམས་འདིས་མིའི་གློ་

བ་ལ་ཚ་བ་རྒྱས་ནས་གློ་བ་ས་མློར་གྱུར་ཏེ་གློ་བའི་ནུས་པ་ཉམས་འགློ་ཞིང་ཡློད་འདུག་ཞེས་

སྨན་པ་རྣམས་ཀིས་བཤད་ཀིན་འདུག རྒྱ་རིགས་སྨན་པ་མཁས་ཆེན་ཅང་སུའུ་ཁྲུན་（姜素

椿）གིས་གསུངས་པ་ལར་ན། SARS ནི་ནད་ཡམས་གསར་པ་ཞིག་རེད། ཐློག་མར་ཁློ་ཚོས་

ནད་ངློས་མ་ཟིན་པ་རེད་མ་གཏློགས དངློས་ནས་བས་ནས་སྤི་ལློ་༢༠༠༢ལློའི་ཟླ་བ་༡༡པའི་ནང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀང་ཀྲུའུ་ཧྥུ་ཧྲན་གློང་ཁེར་དུ་བྱུང་ཚར་པ་མ་ཟད་མི་ཡང་ཤི་འདུག དེ་རེས་ནད་པ་ཇེ་མང་དུ་

སློང་ཞིང༌། མཐར་ཀང་ཀྲུའུ་དང༌། ཧང་ཀང་བཅས་ལ་ཁབ་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཧང་ཀང་གི་

ནད་པ་གཅིག་གིས་ནད་པ་མང་པློ་ལ་འགློས་ནས༌། དེ་ནས་ཤིན་ཅ་པློ་དང༌། ཡེ་ནན། ཁ་ན་ཏ་

སྟེ་ཡུལ་གྲུ་ཆེན་པློ་གསུམ་ལ་ཁབ་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་དུས་པེ་ཅིང་ལ་ཡློད་བ་མ་རེད། སྤི་ཟླ་

༣པའི་ཚེས་༥་ཉིན་པེ་ཅིང་ལ་ནད་པ་དང་པློ་བྱུང་བ་རེད། ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སར་སློར། དངློས་པློ་གེན་ལ་ལངས་པའི་དློན་ཏེ། ར་རི་སར་སློར་མང་པློ་ཞེས་པ། ཁ་སྐད་དུ་ས་རེ་

སློར་རེ་ཟེར། དཔེར་ན་བག་ས་རེ་སློར་རེ་ཞེས་པ། 

སལ་སིལ། སྦུབ་སིལ་གཡེར་ཁ་སློགས་ཀི་སྐད་སྒློག་སྟངས་ཤིག་གི་མིང་།

སལ་སུལ། ངམ་གློག སང་གཤློང་མང་པློའི་སལ་སུལ་དློད་པ། གློས་སློགས་ཀི་སུལ། 

སི། 【དུས་འདས་མ་ཐག་པ་སྟློན་པའི་ཚིག་གློགས།】 དུས་འདས་མ་ཐག་པའི་དློན་གི་རྒྱུ་མཚན་སྟློན་

པའི་ཚིག་ཕད་ཅིག ཚིག་གྲུབ་གཅིག་རློགས་པའི་མཇུག་ཏུ་སྦར་བའི་ཕད། དེ་རིང་ཁློས་སློབ་

སྦློང་ཡག་པློར་བས་སི། ཤློག་ལྷེབ་མང་པློ་ཅིག་བློ་ལ་བཟུང་འགི། ཁློས་དེ་རིང་ཉིན་གུང་ཟ་མ་མ་

ཟས་སི། ཕློ་རུའི་ནང་ཟ་མ་ཐམས་ཅད་བཞག་བཞག་འགི། ཁློ་ད་ལློ་ཨ་རི་ལ་མ་སློང་སི། དེང་སང་

སློབ་གྲྭའི་ནང་ཁ་རློག་སློད་འགི། ཨ་མི་རི་ཀའི་སློབ་ཆུང་དང་། སློབ་འབིང་ནང་སློབ་ཡློན་སྤད་

དགློས་མ་དར་སི། [སྟག་གཟིག་ནློར་རློང་] ལས། ལས་དབང་ཅན་གི་སློ་ར་ལ། །སྤང་པློས་སློང་

དབང་ཨི་ཡློད་ལགས། །སྟློད་རྒྱ་གར་ཡན་དང་རྒྱ་ནག་མན། །ཕློགས་མེད་སྤྲུལ་རྒྱ་མ་དར་སི། 

ཞེས་སློགས་ལ་བུའློ།། འདི་ལ་དགག་སྒ་སྦར་བའི་ཚེ་དགག་སྒའི་ཕད་དེ་ངེས་པར་དུ་སི་སྒའི་སློན་

དུ་ལས་ཚིག་དང་། དེའི་སློན་དུ་དགག་སྒ་སྦར་དགློས། དཔེར་ན། དགག་སྒ+ལས་ཚིག+སི། 

སི་ཀད་ཕུ། སི་ཀད་ཕུ་ནི་རིན་བབས་ཆག་ཡང་ཅན་གི་སྟབས་བདེའི་སྙི་བད་ཅིག་རེད། སྙི་བད་འདི་

བརྒྱུད་ནས་འཛམ་གིང་ཐློག་གི་ཕློགས་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་སྐར་མ་ཁ་ཤས་ཀི་ནང་དུ་ཁློད་དང་

འབེལ་ཡློད་ཀི་སི་ཀད་ཕུ་ཡློད་མཁན་རྣམས་དང་ཐད་ཀར་ཁ་པར་རིན་པ་ཆག་ཡང་གི་སློ་ནས་

སྐད་ཆ་བཤད་ཐུབ་པའི་ཆ་འཕིན་ཡློ་བད་ཅིག་རེད།

སི་སྐད། ལྕེ་དང་སློའི་བར་ནས་འདློན་པའི་སྒ་ཞིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སི་གྲྭ་དགློན། སི་གྲྭ་བཀྲ་ཤིས་ན་ཞེས་ཀང་གགས། 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། 

སི་གླུ། སི་སྐད་ཀི་གླུ་ལེན་པ། 

སི་སྒ། ལྕེ་དང་སློའི་བར་ནས་འདློན་པའི་སྐད་སྒ་ཞིག 

སི་སྙན། རྣ་བའི་ཞེ་ཚིག་སྟེ། དེ་སློན་སྟབས་བདེའི་གཏློང་ཡིག་གི་འགློར་གསེར་སྙན་རིན་པློ་ཆེ་ཞེས་

འབི་སློལ་ཡློད། 

སི་ཏ། རྒྱ་རག་གི་ཆུ་བློ་ཆེན་པློ་ཞིག་གི་མིང་། 

སི་ཏ་དྲུ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་སྐྱེར་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་ཤིང་

སེར་ཞེས་འགྱུར་བར་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་བསྟན་པའི་ཉིན་བེད་ཀིས་མཛད་པའི་མངློན་བརློད་

འཆི་མེད་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་ལས་གསུངས། 

སི་ཏུ་རིན་པློ་ཆེ། ཏཱའི་སི་ཏུ་རིན་པློ་ཆེ་ཡང་ཟེར། རྒྱལ་བ་བམས་པ་མགློན་པློའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན་

པར་ངློས་འཛིན། སི་ཏུ་ཞེས་པ་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ཡིན། དེ་ལ་གློ་དློན་གཉིས་ཡློད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་

གི་གློ་གནས་ཀི་མིང་སྟེ། སྤི་ལློའི་སློན་གི་༧༧༠ལློའི་སློན་དུ་ཆགས་ཡློད་པའི་ཀྲློའུ་རྒྱལ་

རབས་ནུབ་མའི་སྐབས་སུ་འགློ་བཙུགས་ནས་བཟློས་པའི་སིད་གཞུང་གི་བློན་ཆེན་གི་གློ་

གནས་ཀི་མིང་སྟེ། ས་ཞིང་དང་མི་དམངས་དློ་དམ་བེད་མཁན་གི་བློན་ཆེན་གང་དེའི་གློ་གནས་

ཀི་མིང་ཡིན། ཀྲློའུ་ནུབ་མའི་རྒྱལ་རབས་ཀི་མཇུག་ཙམ་ན་ཏཱ་སི་ཏུ་ཞེས་སིད་བློན་གི་གློ་

གནས་སུ་བསྒྱུར། ཧན་རྒྱལ་རབས་ཤར་མའི་སྐབས་སུ་སྤི་ལློ་༢༥─༢༢༠བར་གི་ལློ་ལ་ གློ་

གནས་དེའི་མིང་ལ་སི་ཏུ་ཞེས་བསྒྱུར། དེ་རེས་སུ་སི་ཏུ་ཞེས་པ་རྒྱ་ནག་སློབ་གསློའི་ས་ཁུངས་

ཀི་བློན་ཆེན་གི་མིང་ཡིན། རྒྱ་ནག་གི་རུས་མིང་ཞིག་ཡིན། སི་ཏུ་རིན་པློ་ཆེ་ནི་ཀརྨ་པ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་སྐབས་སར་ཆེན་ནས་སྐུ་འཁློར་ཧྲག་བསྡུས་ཞིག་ཕེབས་

སྐབས་སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ཡང་ཕེབས་པར་རྒྱ་ནག་པས་ཀྭན་ཏིང་ཏཱ་སི་ཏུ་ཞེས་མཚན་

གསློལ། འདིར་ཀརྨ་པའི་སར་ཆེན་འཛམ་གིང་རྒྱན་གི་སློབ་གསློའི་བློན་ཆེན་ཞེས་པའི་དློན་

ཡིན་པར་འདུག སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ནས་ད་ལའི་སི་ཏུ་པདྨ་དློན་ཡློད་བར་སྐུ་ཕེང་བཅུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཉིས་བློན་ཡློད། 

སི་ཏུ་སྐུ་ཕེང་དང་པློ། ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༣༧༧ལློར་ཁམས་

ཆབ་མདློ་ཀརྨ་དགློན་པའི་ཉེ་བསྐློར་དུ་འཁྲུངས། ཀརྨ་པའི་སར་ཆེན་འཛམ་གིང་རྒྱན་གི་ནང་དུ་

ཞུགས། ཆློས་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཞལ་སློབ་གཙོ་བློར་ཞིག་གྱུར། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་

མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༤༠༧ལློར་ཀརྨ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་འཁློར་དུ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས། ཀྭན་

ཏིང་ཏཱ་སི་ཏུ་ཞེས་པའི་མཚན་གནས་ཐློབ། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༤༤༨ལློར་

དགུང་ལློ་དློན་གཉིས་པར་སྐུ་གཤེགས། 

སི་ཏུ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ། བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༤༥༠ལློར་སྐུ་

འཁྲུངས། ཀརྨ་པ་མཐློང་བ་དློན་ལན་གིས་སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན་

གནང་། ཀརྨ་དགློན་གི་གསེར་ཁིར་མངའ་གསློལ། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་

༡༤༩༧ལློར་དགུང་ལློ་ཞེ་བརྒྱད་པར་སྐུ་གཤེགས། 

སི་ཏུ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ། བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབློར། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༤༩༨ལློར་སྐུ་

འཁྲུངས། ཀརྨ་པ་ཆློས་གགས་རྒྱ་མཚོས་སི་ཏུ་གློང་མའི་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན་གནང་། རབ་

བྱུང་དགུ་པའི་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ་༡༥༤༡ལློར་དགུང་ལློ་ཞེ་བཞི་པར་སྐུ་གཤེགས། 

སི་ཏུ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ། མི་འཁྲུགས་ཆློས་ཀི་གློ་ཆ། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༥༤༢ཟུར་

མང་རི་རྒྱུད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཀརྨ་པ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེས་སི་ཏུའི་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན་གནང་སྟེ་

མངའ་གསློལ་ཁི་སྟློན་མཛད། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༥༨༥ལློར་དགུང་ལློ་ཞེ་བཞི་

པར་སྐུ་གཤེགས། 

སི་ཏུ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ། དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་། མཚན་གཞན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ཕི་མ་ཡང་ཟེར། 

རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༥༨༦ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། ཀརྨ་པ་དབང་ཕྱུག་རྡློ་རེས་རབ་བྱུང་

བསྙེན་རློགས་གནང་། གློ་ཤྲིའི་ལས་ཀ་དང་། ཤེལ་ཐམ། དབུ་ཞྭ་དམར་པློ་སློགས་གནང་། ས་

སྨད་དུ་བློན་ནས་ཀཾ་པློ་གནས་ལ་ཞིག་གསློ་མཛད། ཀརྨའི་འདུ་ཁང་ཆེན་པློ་གསར་སྐྲུན་མཛད། 

རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༦༣༢ལློར་དགུང་ལློ་ཞེ་བདུན་པར་སྐུ་གཤེགས། 



  1989  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སི་ཏུ་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ། མི་ཕམ་ཕིན་ལས་རབ་བརན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་

༡༦༣༥ལློར་སེ་དགེ་རྨེ་ཤློད་རིང་ཐློག་གློང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཀརྨ་པ་ཆློས་དབིངས་རྡློ་རེས་ངློས་

འཛིན་གནང་། སྐབས་དེར་དབུས་གཙང་འཁྲུགས་པས་བློད་ཁམས་སྤི་ལ་དུས་ཟིང་ཆེར་

ལངས། སྤི་ལློ་༡༦༤༢ལློར་དགའ་ལན་ཕློ་བང་བཙུགས། དེའི་ཕི་ལློར་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཆློས་

དབིངས་རྡློ་རེ་འཇང་ཡུལ་དུ་བློས་བློལ་ཕེབས་པར་ཐློས་རེས། དེའི་སྐུ་རེས་བསྙགས་ཏེ་གདན་

ས་བར་པ་ནས་ཕག་མཛོད་ཀརྨ་བསམ་འགྲུབ་སློགས་སྐུ་འཁློར་ཧྲག་བསྡུས་ཀི་འཇང་ཡུལ་དུ་

བློས་བློལ་ཕེབས་པའི་ལམ་བར་སེ་དགེར་གཏློད་སྐབས་ཨ་ལློ་དཔལ་འབློར་དགློན་དུ་གདན་

ཞུས་ལར་ཕེབས། མ་འློངས་པར་ཡང་སིད་གནས་འདིར་འབློན་པའི་ལུང་བསྟན། དེ་ནས་འཇང་

ཡུལ་དུ་བཞུགས་སྐབས་བཀའ་བསྟན་ཉམས་པ་ལ་ཐུགས་ཀིས་མ་བཟློད་ནས་སྐུ་ཚེའི་འདུ་

བེད་བཏང་སྟེ། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པློ་ལ་བུ་སྟློབས་ཀི་དབང་བསྒྱུར་བ་ཞིག་གི་སྐྱེ་བར་བཞེས་ཏེ་

བཀའ་བསྟན་ཉམས་གསློ་དགློས་པའི་གསློལ་བ་བཏབ་པར། རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའི་ཞལ་ནས། དེང་

དུས་བསྟན་པ་རྣལ་མ་ནི་མི་ཡློང་། བསྟན་པའི་གཟུགས་བརན་ཙམ་ལ་དགློངས་ནས་དེ་ལ་བུའི་

བསམ་པ་འཛིན་ན། ཁློ་བློ་དང་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བལ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་གསུངས་ཤིང་། བང་ཆུབ་

སེམས་བསྐྱེད་དང་བཟློད་བསློམ་ཉམས་ལེན། དགློས་ཚུལ་གི་ཞལ་གདམས་ལས་འགློང་མ་

ནུས་པར། འློན་ཀང་བཀའ་བསྟན་ཉམས་པ་ལ་ཡང་ཐུགས་ཆད་པའི་རྣམ་པ་ལ་བུར་ཤིན་ཏུ་

འཆློལ་བའི་སྤློད་པ་ཉིད་ཀིས་དུས་མདའ་བར་མཛད་ནས་བཞུགས་པའི་མཐར། རབ་བྱུང་བཅུ་

གཅིག་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༦༨༣ལློར་དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་པར་རི་བློ་བ་རང་ནས་ལྷློ་ཕློགས་སུ་

ཞག་བཅུ་བགློད་པའི་ས་ཆུ་ཤློ་ཧློ་ཟེར་བའི་ས་གནས་དེར་སྐུ་གཤེགས།ས་གནས་དེར་སྐུ་གདུང་

གི་མཆློད་རེན་ཞིག་ཀང་བཞེངས་པར་གསལ། 

སི་ཏུ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ། ལེགས་བཤད་སྨ་བའི་ཉི་མ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་

༡༦༨༤ལློར་གིང་ཚང་གི་སས་སུ་འཁྲུངས། ཀརྨ་པ་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེས་ངློས་འཛིན་གནང་བ་ཙམ་

ལས། སྐུ་བདག་དང་མངའ་གསློལ་སློགས་གང་ཡང་མ་གྲུབ། སྐབས་དེར་བཀའ་བསྟན་ཉམས་

དམའ་བའི་སྐབས་དང་འཁེལ་སྟབས་གིང་དཔློན་གིས་རང་འདློད་ལར་ས་ངློར་གྲྭ་སློར་བཅུག་



  1990  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟབས་སྐུ་ཚེ་མ་བརན་པར་བཤད། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༩༨ལློར་དགུང་

བཅློ་ལྔ་པར་སྐུ་གཤེགས། 

སི་ཏུ་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ། ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས། མཚན་གཞན་སི་ཏུ་གཙུག་ལག་ཆློས་ཀི་སྣང་བ་

ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློའི་ལློ་མཇུག་ཏུ་སེ་དགེ་ཨ་ལློ་གློང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་

ཀང་། ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེས་སི་ཏུ་ལྕགས་འབྲུག་ལློ་པ་ཨ་ལློར་འཁྲུངས། ཞེས་པའི་ལུང་ལར་

ཡློངས་གགས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༧༠༠ལློར་འཁྲུངས་པར་

བཞེད། དགུང་ལློ་ལྔ་པའི་ཤིང་སྤེལ་ལློར་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའི་ལུང་ལར་སི་ཏུའི་ཡང་སིད་ངློས་

འཛིན། དགུང་ལློ་བདུན་པར་ཞྭ་དམར་དཔལ་ཆེན་ཆློས་ཀི་དློན་གྲུབ་ཀི་ཞལ་ནས་སི་ཏུ་བསྟན་

པའི་ཉིན་བེད་ཕིན་ལས་ཀུན་ཁབ་དཔལ་བཟང་པློ་ཞེས་མཚན་གསློལ། དེ་རེས་ཀརྨ་དགློན་དུ་

ཡར་གདན་འདྲེན་ཞུ་གབས་སྐབས་སུ་སེ་དགེ་ཆློས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་གིས་སྐུ་བདག་

གནང་སྟེ་མ་བཏང་། དགུང་ལློ་ཉེར་བརྒྱད་པའི་མེ་ལུག་ལློར་ཆློས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་གིས་

སྦིན་བདག་གནང་སྟེ་ཤར་དཔལ་སྤུངས་དགློན་རེན་བརེན་པ་དང་བཅས་པ་གསར་བཞེངས་

གནང་། འདི་ཡན་གི་སི་ཏུ་ན་རིམ་རྣམས་ཀི་གདན་ས་ཀརྨ་དགློན་པ་ཡིན། དེ་ནས་བཟུང་སི་

ཏུ་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་གི་གདན་ས་དཔལ་སྤུངས་དགློན་པར་ཆགས་པ་རེད། རབ་བྱུང་བཅུ་

གསུམ་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༧༧༤ལློར་དགུང་ལློ་དློན་ལྔ་པར་སྐུ་གཤེགས། 

སི་ཏུ་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ། པདྨ་ཉིན་བེད། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༧༧༤ལློར་སེ་དགེ་

ཡིད་ལྷུང་ཁློག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས། དཔའ་བློ་གཙུག་ལག་དགའ་བས་སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཀི་

ཡང་སིད་ངློས་འཛིན་གནང་། དགུང་ལློ་ལྔ་པར་ནས་ཀརྨ་པ་བདུད་འདུལ་རྡློ་རེ་དང་། ཞྭ་དམར་

ཆློས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། འབྲུག་ཆེན་ཆློས་ཀི་སྣང་བ། འབི་གུང་དློན་གྲུབ་ཆློས་རྒྱལ། འཛི་སར་

མཆློག་སྤྲུལ་སློགས་བ་མར་བསྟེན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༨༥༤ལློར་

དགུང་ལློ་ག་གཅིག་པར་སྐུ་གཤེགས། 

སི་ཏུ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ། པདྨ་ཀུན་བཟང་། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་སྟག་ལློ་མཇུག་སྤི་ལློ་

༡༨༥༤ལློར་བང་གནམ་མཚོའི་འགམ་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས། རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཐེག་མཆློག་རྡློ་རེས་སི་



  1991  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ཏུའི་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན། ཀརྨ་པ་དང་ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་སི་ཏུ་རིམ་

བློན་གི་སེང་ཁིར་མངའ་གསློལ། རེ་འདི་ནི་སྐབས་འགའ་སྐྱ་ཆས་གནང་ཞིང་ཆང་རག་བཞེས་པ་

དང་། ར་རྒྱུག་རེད་མློ་སློགས་ལ་ཐུགས་དགེས་པའི་རྣམ་པ་སློགས་གྲུབ་ཐློབ་ཞིག་པློའི་སྤློད་པ་

ལ་བུས་དུས་འདའ་བར་མཛད། འློན་ཀང་བུད་མེད་ལ་ཧ་ཅང་གི་ཐུགས་འཛེམས་གནང་བར་ཞིག་

ཡིན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༨༨༥ལློར་དགུང་ལློ་སློ་གཉིས་པར་སྐུ་གཤེགས། 

སི་ཏུ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅིག་པ། པདྨ་དབང་མཆློག་རྒྱལ་པློ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་

༡༨༨༦ལློར་མདློ་ཁམས་ལི་ཐང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁབ་རྡློ་རེས་ངློས་འཛིན་གནང་། 

ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དང་། རློང་སར་འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་

དཔལ་སྤུངས་དགློན་དུ་གདན་དྲངས། ཀརྨ་པ་ཐེག་མཆློག་རྡློ་རེ་དང་ཞལ་མཇལ། དགུང་ལློ་ཉེར་

ལྔ་པའི་ལྕགས་ཁི་ལློ་མཁན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་འློད་ཟེར་གི་མདུན་ནས་རབ་བྱུང་བསྙེན་རློགས་

ཞུས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་འབྲུག་ཟླ་བ་བརྒྱད་པར་སྤི་ལློ་༡༩༥༢ལློར་དགུང་ལློ་ང་ལྔ་

པར་སྐུ་གཤེགས། 

སི་ཏུ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཉིས་པ། པདྨ་དློན་ཡློད། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༩༥༤ལློར་སེ་

དགེ་དཔལ་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་པ་རང་བྱུང་རིག་པའི་རྡློ་རེས་ངློས་

འཛིག་གནང་། ད་ལ་འཚོ་ཞིང་བཞུགས་པ་འདིའློ།། 

ས་ིཏུའ་ིསུམ་རགས་འགེལ་ཆེན་མུ་ཏིག་ཕེང་མཛེས། ས་ིཏུ་ཆློས་ཀ་ིའབྱུང་གནས་ཀིས་རང་ལློ་སུམ་ཅུ་ཐམ་

པའ་ིསྐབས་ཐློག་མར་བརམས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའ་ིམ་ེའབྲུག་ལློ་རང་ལློ་སུམ་ཅུ་སློ་བདུན་པར་

སར་ཡང་བརམས་མགློ་ཚུགས་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའ་ིཤིང་བ་ིལློ་རང་ལློ་ཞ་ེལྔ་པར་བརམས་

ཚར། བློད་ཀ་ིསུམ་རགས་འགེལ་བའ་ིནང་ནས་སྐད་གགས་ཆ་ེཤློས་ཀ་ིགས་ཤིག་རེད། 

སི་ཏུ་ཨ་སྐྱིད། འདི་ནི་ཏཱ་ལའི་བ་མ་ལྔ་པའི་ཡུམ་གི་སྐུ་ཞང་གི་མི་ཐློག་གློང་མ་ཡིན། 

སི་ཏཱ། ① [ལེགས]བློད་ཀི་གནས་ཡིག་རིང་པའི་ནང་ནས་གསལ་བ་ལར་མཚོ་མ་དྲློས་པའི་བང་

ཕློགས་སུ་རྡློ་རེའི་བག་སེང་གེའི་ཁ་འདྲ་བ་ནས་ཆུ་སི་ཏཱ་ཞེས་བ་བ་རྡློ་རེའི་བེ་མ་འདྲེན་ཞིང་ཆུ་

བན་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་མཚོ་མ་དྲློས་པ་ལ་གཡས་བསྐློར་ལན་བདུན་བས་ནས་བང་གི་རྒྱ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཚོར་འབབ་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁག་འབབ་དང་། བརྒྱར་གེས། རག་ཏུ་འབབ། དཔུང་

པས་བིན། དབིག་གི་དཔུང་པ། ལག་པའི་ཆུ་བློ། སིད་སྒྲུབ་མ་བཅས་སློ།། ②[མངློན]༡ ཁ་དློག་

དཀར་པློ། ༢ མེ་ཏློག་ཀུ་མུད། ③ སྤུ་སྐད་ལ་ཅུང་ཙམ་ཞེས་པའི་དློན། 

སི་ཐང་། ཞེས་པ་ནི་རྒྱ་སློལ་རི་མློ་འབི་སའི་གྲུའུ་ཙི་སབ་པློ་ཞིག་ཡློད་ཅིང་། བློད་དུའང་དེས་རས་

གཞི་བཟློས་ནས་བིས་པའི་ཐང་ག་ལ་སི་ཐང་ཞེས་ཟེར། 

སིདྡྷི་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༧༥༧ལློར་ཧློང་བ་གཞན་ཕན་ནས་གསར་དུ་

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

སི་བརྡ། སི་སྐད་ཀི་བརྡ། 

སི་ནློའི་ཤན། བློད་སྐད་དུ་སེམས་ནག་པློའི་རི་བློ། ཞེས་ཟེར་བའི་དློན་ཡིན་པར་ཚལ་བའི་དེབ་

དམར་ལས་གསུངས། 

སི་པན། སློད་རློ་ཚ་བ་ཞིག 

སི་མཱ་ཀློང་། ཞེས་པ་ནི་སུང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀི་རློམ་རིག་མཁས་པ་དང་། ལློ་རྒྱུས་མཁས་པ། 

ཡིག་གཟུགས་དང་རི་མློ་མཁས་པ་བཅས་ཡིན། 

སི་ར། [ཡུལ]ལྕུག་མས་བཏགས་པའི་སེལ་པློའམ་སྨྱུག་ བཤགས་ཀིས་བཟློས་པའི་སྣློད། 

སི་རི་རི། རླུང་སློགས་ཀི་སྒ་ཆུང་ངུ་། བུག་པ་ནས་རླུང་ཕ་མློ་གང་སི་རི་རིར་འློང་བ། 

སི་རིལ། རྭའི་སྣག་བུམ་རིགས་ཤིག་གི་མིང་ངམ་སྣག་བུམ་གི་མིང་གཞན། 

སི་ལ། ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དུ། སིཧླ་ལ། དེ་ཟུར་ཆགས་པ་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། ཚིམ་བེད་

ཅེས་འགྱུར་བར་སྐྱློགས་ལློས་ལི་ཤིའི་གུར་ཁང་ལས་གསུངས་ཤིང་། ངློ་བློ་ནི་རུ་རའི་ར་ལློའི་བར་

གི་ཚི་བ་འབར་བག་གི་རི་དང་ལན་ཞིང་སྣར་བསྣམ་ན་གུ་གུལ་གི་དང་། གཞན་དུ་རྒྱ་གར་ནས་

འབྱུང་བའི་སློས་རིགས་དྲི་ཞིམ་པར་ཞིག་ལ་བེད་པ་ཞིག་ཀང་མཆིས་པས་དཔྱད་པར་བའློ།། 

སི་ལི་པད་ཀློག འབུ་ནག་པློ་ཞིག 

སི་ལི་མ། [ཡུལ]སིལ་ལི་མ་ཡང་ཟེར། དགུན་དུས་ཆུས་ཁེར་ཏེ་རྒྱུག་པའི་འཁག་དུམ། དཔྱིད་ཀ་

ཤར་དུས་ཆུ་ཀླུང་གི་གཞུང་དུ་སི་ལི་མ་མང་པློ་རྒྱུག་ཡློང་། 



  1993  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སི་ལི་ལི། སྒ་གགས་སྟངས་ཤིག ཆར་ཟིམ་སི་ལི་ལིར་འབབ། ཁུ་འཕང་སི་ལི་ལིར་འབབ། མེ་ཏློག་

གི་ཆར་སི་ལི་ལིར་འབབ། རིན་པློ་ཆེའི་རྒྱན་གི་སྒ་སི་ལི་ལིར་འཁློལ་བ། 

སི་ལིག དར་རྫུས་མ་ཧློག་སི་ཟེར་བ་དེ། 

སི་ལིང་ལང་པ། ལློ་མ་ལེབ་ཅིང་རིང་བའི་རྩྭ་ཞིག་སྟེ། དབུ་སྐྲ་སི་ལིང་ལང་པ་ཞེས་སྐྲའི་དཔེ་ལའང་སྦློར། 

སི་ལིང་སི་ལིང་། དྲིལ་བུའི་སྒ་གགས་སྟངས་ཀི་སྒའི་རྣམ་པ།

སི་ལུ། སློ་དང་ལྕེ་འཕད་པ་ལས་ཐློན་པའི་གླུ་སྒའི་མིང་། 

སི་ཤན། [རྒྱ]དར་སྐུད། 

སི་ཧུ་རྒྱལ་པློ། མི་ཉག་སིའུ་རྒྱལ་པློ་དང་དློན་གཅིག 

སིག་སྣེའི་སྦློར་བ། ཚ་བ་གསུམ་དང་། ཕུར་མློང་། ཡློག་མློ། ཟ་འློག་རྣམས་བསེགས་པའི་ཐལ་བའི་

སྟེང་ཆུ་སེར་སྨན་གསུམ་ཁ་ཚར་བས་པའི་སྦློར་སེའི་མིང་། 

སིག་པ། [རྔ་པ]གཞན་ལ་མ་རེན་པར་སློ་སློས་ཁུར་པློ་སློགས་ལུས་སྟློད་དུ་ཡར་འདེགས་པར་བརློད། 

སིག་པློ། ཤིང་ཕན་གིས་སས་པའི་ས་རྡློ་སློགས་དངློས་རས་བླུག་སྣློད་ཀི་མིང་སྟེ། སེལ་པློ་དང་དློན་

གཅིག་སྟེ། ལྕི་བ་སིག་པློ་གང་། ཤིང་ཏློག་སིག་པློ་གང་ལ་བུའློ།། 

སིག་སིག ① འཁགས་པ་དང་འཇིགས་སྐྲག་གིས་ལུས་འདར་སྟངས་ཤིག སྐྲག་སྟེ་འདར་སིག་

སིག་བེད་པ། ② ཁུར་པློ་རློ་སྟློད་དུ་ཡར་འདེགས་ཚུལ། ཁེས་པློ་སྟློད་དུ་སིག་སིག་བེད་པ། 

སིགས། གསིག་པའི་སྐུལ་ཚིག 

སིགས་མ། ཚིགས་མའམ་སྙིགས་མ། མར་ཁུའི་སིགས་མ། 

སིང་། ① རྣ་བར་སྒ་ཐློས་པའི་སྣང་བ་ཞིག་སྟེ། རྣ་བར་སིང་སྒ་གགས། ② གཙང་ཞིང་དག་པའི་དློན་

ཏེ། ཆར་བབས་རེས་སང་ལློངས་གཙང་སིང་ངེ་། ནམ་མཁའ་སློ་སིང་ངེ་། སློ་སིང་སིང་ཞེས་པ། 

③ བློད་ཀི་རུས་ཤིག 

སིང་སྐྱུར། ཆང་གི་ཁུ་བ་ཡང་ཡང་བཙགས་ནས་ས་པློ་ཆགས་པའི་བཏུང་སྟློང་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། 

སིང་ག་ལ། རྒྱ་གར་ཕེད་གིང་གི་ཤར་ལྷློ་ན་ཡློད་པའི་གིང་ཕན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན། 

སིངྒ་གིང་། འདི་རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་རྒྱ་མཚོའི་དཀིལ་གི་གིང་ཕན་སིངྒ་ལ་ཞེས་པ་དེ་མིན་པར་དེང་



  1994  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སང་གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་འབློང་པ་རློང་ཁློངས་གངས་དཀར་ཏི་སེའི་ཤར་ལྷློའི་ངློས་ཡློལ་མློ་

གངས་ཞེས་པ་དེར་ཡང་དེ་ལར་འབློད་སློལ་ཡློད། འློན་ཀང་མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་ཐར་ནང་དུ་

བལ་ཡུལ་གི་ཡློལ་མློ་གངས་ར་ཞེས་དང་མློན་ཡུལ་ཤིང་རི་བདེབས་ཁར་ཞེས་གསལ་བ་ལར་

ན། སྟློད་མངའ་རིས་ཀི་མཐའ་པུ་ཧྲེངས་ནས་མློན་ལ་འློག་ཡུལ་གསུམ་གི་བར་གི་སྤི་མིང་དུ་

མློན་ཞེས་བརློད་པས་ཆློག་པ་མ་ཟད། མངའ་རིས་ཀི་མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་རྣམས་བལ་ཡུལ་

དང་ཐག་ཉེ་བའི་ཆ་ནས་དེ་ལར་བཤད་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ཡང་། ད་དུང་དཔྱད་པར་ཞུ། 

སིང་རྒྱ། རྒྱ་ཚོས་ཀ་ིཁུ་བ་ས་པློ་སིང་ནས་བཞག་སྟ་ེམ་ེཏློག་དམར་པློའ་ིརིགས་ལ་མདངས་རྒྱབ་བེད་ཡིན། 

སིང་སྒ། རྣ་བ་འུར་བའི་སྒ་སིང་སིང་ལ་བུ། 

སིང་ག་གིང་། རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཤིང་ག་ལ་ཟེར་བའི་ཡུལ་དེ་ཡིན། འདིའི་ལློ་རྒྱུས་བློད་ཡིག་ཐློག་བིས་

པའི་ནང་སར་ཡུལ་དེ་སིན་པློ་མི་ཤ་ཟ་བའི་རྒྱལ་ཁམས་ཡིན་པ་ལ། སྤན་རས་གཟིགས་ཀིས་

དེ་འདུལ་ཆེད་དུ་ཚོང་དཔློན་ཆེན་པློ་སེང་གེ་བ་བར་སྐྱེ་བ་བཞེས་ནས་ཡུལ་དེའི་སིན་པློ་རྣམས་

ཚར་བཅད་དེ་རིམ་གིས་མི་ཡུལ་གི་གློང་ཁེར་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་ལ་རེས་དྲན་ཞུ་བའི་ཆེད་དུ་

ཡུལ་གི་མིང་སིངྐ་ལ་ཞེས་འབློད་པ་ཡིན་ཟེར་སློལ་འདུག 

 སིང་ངེ་བ། ཁམས་དྭངས་པའི་སྣང་ཚུལ་ཞིག སྒ་སིང་ངེ་བ། ཐུགས་བག་ཕེབས་སྤློ་སིང་ངེ་བ། སློད་

གནས་གཙང་སིང་ངེ་བ་ཞིག་འདུག 

སིང་ངེ་ཡེ་རེ་བ། ཧ་ཅང་གསལ་པློ། ཆུ་སིང་ངེ་ཡེ་རེ་བར་གཟུགས་བརན་འཆར། 

སིང་དྭངས། ཆང་གི་ཁུ་བ་ས་པློ། 

སིང་པ། ① ལ་དྭགས་དང་ཐག་ཉེ་བའི་ཡུལ་ཞིག ② ཡུལ་དེའི་མི། 

སིངས་པློ། ཆང་གི་ནང་དུ་ཆུ་གངས་མློ་བླུགས་ནས་བཟློའི་པའི་སྐློམ་རི་ཞིག་གི་མིང་། འདི་ལ་ཡུལ་

སྐད་དུ་སིངས་འཁག་དང་། སིངས་ལྷག འག་རློ་བཅས་ཟེར། 

སིང་ཕློམ། ཞུ་མཁན་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

སིང་རག ཆང་དང་ཨ་རག་ཟེར་བའི་བསྡུས་ཚིག 

སིང་སིང་པློ། དྲིལ་བུ་དང་གཡེར་ཁ་སློགས་ཀི་སྒའི་ཁད་པར་ཞིག 



  1995  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སིངས་གེག སིངས་པློ་ཞེས་ཆང་གི་ཐ་མའི་མིང་དང་། གེག་ཅེས་སྐབས་འདིར་ཆང་གི་རློ་ཡལ་ཏེ་

ནལ་ནལ་པློ་སློང་བ་ལ་ཟེར་རློ། 

སིངས་པ། སིང་པློ་དང་འདྲ། 

སིངས་པློ། སིང་པློ་དང་འདྲ། 

སིངྒྷལ། [ལེགས]ཡ་གིང་ལྷློ་རྒྱུད་ཧིན་རྡུ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློའི་ནང་དུ་ཡློད་པའི་གིང་ཕན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག 

སིད། སློའི་གསེབ་ནས་སྒ་གཏློང་ཚུལ་ཞིག 

སིད་སྒ། སློའི་གསེབ་ནས་ཤུ་འབིན་པའི་སྒ། 

སིད་སྒློག ① སེང་གེའི་སྒ་ཁད་པར་སིད་སྒློག ② སློ་གསེབ་ནས་སིད་ཀི་གླུ་ཆུང་སྒློག་པ། 

སིདྡྷི། [ལེགས]གྲུབ་པའམ་དངློས་གྲུབ། 

སིན་དྷུ་རྒྱ་མཚོའི་གིང་། རྒྱ་གར་བང་ཕློགས་སིན་དྷུའི་གིང་ཞེས་གིང་ཕན་ཆུང་ངུ་ཞིག་སྟེ་སློབ་

དཔློན་པདྨ་འཁྲུངས་ས་ཡིན་ཟེར་ཏེ་བློད་སྐད་དུ་མཚོ་པདྨ་ཟེར། 

སིན་རྡུ་ར། སིནྡྷུ་ར་སྟེ། ཁག་མཁིས་ཀི་ནད་གསློ་བའི་རྡློ་སྨན་ཞིག

སིནྡྷུ། [ལེགས]སར་བློད་ཀི་གནས་ཡིག་རིང་པའི་ནང་ནས་གསལ་བ་ལར་མཚོ་མ་དྲློས་པའི་ལྷློ་

ཕློགས་སུ་གསེར་གི་བག་ཁྱུ་མཆློག་གི་ཁ་འདྲ་བ་ནས་ཆུ་བློ་སིནྡྷུ་ཞེས་བ་བས་གསེར་གི་བེ་མ་

འདྲེན་ཞིང་ཆུ་ཕན་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་མཚོ་མ་དྲློས་པ་ལ་ལན་བདུན་གཡས་སྐློར་བས་ནས་ལྷློ་ཡི་

རྒྱ་མཚོར་འབབ་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སློན་གི་གངྒཱ། རེ་འཇློའི་ཆུ་བློ། ཟླ་བ་སྐྱེས་བཅས་སློ།། 

སིནྡྷུ་སྐྱེས། ① [མངློན] ལན་ཚྭ། ② ར། 

སིནྡྷུ་ར། [ལེགས]རྒྱ་མཚོའི་ཁག་སྟེ་ས་སྨན་གི་རིགས་ཤིག ངློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་

ར་ཚད་སེལ། མེས་འཚིགས་པའི་རྨ་དང་། མཚོན་རྨ་གསློ།། བང་ཁློག་ནང་གི་རྣམ་ཁག་སྐེམ། 

སིནྡྷུ་རའི་མདློག [མངློན] རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ། 

སིནྡྷུའི་བདག་པློ། [མངློན] རྒྱ་མཚོ། 

སིནྡྷུའི་འབས། ཁབ་འཇུག 

སིབ། ① སིབ་བི་དང་འདྲ། ② སིབ་བུའམ་བེག་གེ་ཞེས་པའི་འགློས་ནད་རིགས་ཤིག་ཏེ། ཐློག་མར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤློག་སྐབས་ལུས་དྲློད་རྒྱས་ཤིང་མགློ་བློ་ན་བ་སློགས་ཚ་བ་སྤི་དང་འདྲ་ཞིང་། ནད་མངློན་དུ་

གྱུར་སྐབས་འབྲུམ་པ་དམར་པློ་ཡུངས་འབྲུ་ལ་བུ། ལུས་ལ་ཁབ་པར་འབྱུང་། ཐེངས་གཅིག་བྱུང་

རེས་སར་མི་འབྱུང་བ་ཡིན། 

སིབ་བི། འབྲུམ་བུ་སིབ་སིབ་འབྱུང་བའི་ཐློར་རིམས་ཤིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་ལུས་ཀུན་ན་ཞིང་ཚ་བ་

རྒྱས་པ་དང་། མིག་དང་ལྕེའི་སྟེང་དུ་ཐློར་པ་འབྱུང་བ། མགློ་དང་གེ་བ་ཚ་བ་སློགས་འབྱུང་བ་ཞིག 

སིབ་བུ། སིབ་བི་དང་འདྲ། 

སིབ་བེ། བིས་པའི་རིམས་ནད་ཅིག

སིབ་སིབ། ཉུང་ཉུང་དུ་ཐིམ་སྟངས་ཤིག བེ་མ་ལ་ཆར་ཐིགས་སིབ་སིབ་ ཏུ་ཐིམ་པ། 

སིམ་ཁུང་། སིམ་བིའམ་ཨང་ཐུར་འཇུག་ཁུང་། 

སིམ་པ། ① སིམས་པ། སིམ་པ། ཐིམ་པའམ་ནུབ་པ། སྨན་ལུས་ལ་སེམས་ཏེ་བདེ་བར་གཉིད་ཡུར། 

བེ་མ་ལ་ཆུ་སིམ། ཞིང་ལ་ཆུ་སིམ། ② བདེ་བའམ་སྐྱིད་པ། འདུ་འཛི་མེད་པས་ཁ་ཁུ་སིམ་པློ་

འདུག ཚོར་བ་སིམ་པ། སིམ་པ་སྟེར་བ། ཁ་ཁུ་སིམ་པློ། 

སིམ་པློ། བདེ་བའམ་སྐྱིད་པའི།

སིམ་བེད། ① [མངློན] རླུང་། ② ཟླ་བ། 

སིམ་མེ་བ། བདེ་བའི་རྣམ་པ་ཅན། ལུས་བདེ་སིམ་མེ་བར་གནས་པ། 

སིམ་འློད་ཅན། [མངློན] ཟླ་བ། 

སིམ་སིམ། སིབ་སིབ་བམ་ཟིམ་ཟིམ། ཆར་པ་སིམ་སིམ་བབས་ཏེ་རིད་པའི་མེ་ཏློག་རྣམས་སློས་སློང་། 

ཆར་པ་སིམ་སིམ་ཞིག་གིས་འདལ་ཆློག་ཆློག་དང་། ཉི་མ་ལྷང་ལྷང་ཞིག་གིས་དྲློས་ཆློག་ཆློག་མེད། 

སིམས་པ། སིམ་པའི་འདས་པ། 

སིའུ། རྡློ་སྐས་ཀི་ཐེམ་པ། སྟེང་འགློའི་རྡློ་སྐས་ལ་སིའུ་བདུན་ཡློད། 

སིའུ་སྐྱུར། ཤིང་ཐློག་སྐྱུར་མློ་ཞིག 

སིར་སྒ། སིར་སིར་ཞེས་པའི་སྒ། 

སིར་སིར། སྦྲང་མ་འཕུར་ལིང་གི་སྒ་ལ་བུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སིལ། ① སིལ་ཏློག་སྟེ་བཟའ་ཤིང་གི་འབས་བུའི་མིང་ལ་འཇུག་པ་ནི་དབར་སིལ། སིལ་སྐམ། 

དགུན་སིལ་ཞེས་པ། ② དྲིལ་བུ་སློགས་དཀྲློལ་བའི་སྒ་ཤིག་སྟེ། སིལ་སྒ་གགས་ཞེས་པ། 

སིལ་ཁློལ། ① རྒྱན་གི་འཕང་འཕྲུལ་སྣེར་བཏགས་པའི་དྲིལ་ཆུང་ངམ། གཡེར་ཁའི་སིལ་ཁློལ། ② 

རློལ་མློའི་མིང་གི་མངློན་བརློད། 

སིལ་སྐྱ། [རྔ་པ] རྩྭ་འཇག་མའི་རང་མང་པློ་མཉམ་དུ་བསམས་ནས་བཟློས་པའི་ཐུག་པ་སློགས་

དཀྲུག་དཀྲུག་གཏློང་བེད་ཅིག 

སིལ་གངས་ཚེག་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་decimal marker ཟེར། 

སིལ་སྙན། དཀྲློལ་བ་སྦུབས་ཆལ། སིལ་སྙན་དཀྲློལ་བ། 

སིལ་སྙན་མ། སིལ་སྙན་དཀྲློལ་མཁན་གི་བུད་མེད། 

སིལ་ཏློག [རིང] ཤིང་ཏློག

སིལ་ཐློར། མེ་ཏློག་སློགས་སིལ་མའམ་ཐློར་བུ། ཞལ་ཏློག་སྣ་ཚོགས་ཐིལ་ཐློར་ཞིག་བསྒིགས་པ། 

སིལ་བལ། སིལ་བུར་བསེད་པའི་བལ། 

སིལ་བུ། སིལ་མའང་ཟེར། ཐར་ཐློར་རམ་ལྷུག་མ་དང་དམ་དུམ། མེ་ཏློག་སིལ་མ། དངུལ་སིལ་མ། 

ཇ་མར་སིལ་མ། རླུང་སིལ་བུ་ལང་བ་ཙམ་ཡང་མ་མཆིས་པ། 

སིལ་བུར་གློལ་བ། ལྷུག་མར་འཕང་བའི་དློན། དཔེར་ན་མགློ་བློའི་སྐྲ་རྣམས་མང་ཆེ་བ་ལྷས་མར་

བསས་ནས་མགློ་རྒྱན་དང་མཉམ་དུ་སྤི་བློར་བཅིངས་པའི་ལྷག་མ་རྒྱབ་ཕློགས་ནས་སྐེད་པའི་

བར་དུ་འཕང་བ་སྟེ། བློད་ཞི་བས་བཅིངས་འགློལ་མ་ཐློབ་གློང་བློད་རིགས་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀིས་

སྐྲ་ལྕང་ལློར་ལྷས་པ་རྒྱབ་ཕློགས་སུ་ལྷུག་མར་འཕང་བ་ལ་བུ། 

སིལ་བེད། [རིང] འཁར་གསིལ། 

སིལ་མ། སིལ་བུ་དང་འདྲ། 

སིལ་ཚོང་། དངློས་རས་སིལ་མ་བས་ནས་ཉློ་མཁན་ལ་འཚོང་བའི་ཚོང་། 

སིལ་འཚོང་བ། ཐློར་བུར་གསིལ་ཏེ་འཚོང་བའི་ཚོང་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སིལ་ལི་མ། སི་ལི་མ་དང་འདྲ། 

སིལ་ཤིང་། དུམ་བུར་གཏུབས་པའམ་སིལ་བུར་བས་པའི་ཤིང་གི་མིང་། 

སིལ་སིལ། གཡེར་ཁ་དང་། སིལ་སྙན། དྲིལ་བུ་སློགས་ཀི་སྒ། སྒ་སིལ་སིལ། 

སིལ་སིལ་སྒློག [མངློན] རྨ་བ། 

སིས། 【བེད་བཞིན་པའི་ད་ལ་བ་སྟློན་པའི་ཚིག་གློགས།】 ལས་ཚིག་ད་ལ་བའི་ཕད་དང་ལྷན་ཅིག་

སྦར་པའི་བེད་བཞིན་པའི་ད་ལ་བ་སྟློན་པའི་ཚིག་ཕད་ཅིག འགི་དང་ལྷན་ཏུ་སྤློད་དགློས་པའི་

ཚིག་ཕད་ཅིག་ཡིན། དཔེར་ན། ད་ལ་སློབ་གྲྭ་འཚོགས་སིས་འགི། ང་ན་ཉིན་ལྷ་སར་འགློ་དུས་

བར་བསྐློར་ལམ་དུ་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་དབར་རྩྭ་དགུན་འབུ་བཙོང་སིས་འགི། དེང་དུས་སློབ་མ་

རྣམས་བློད་ཡིག་མཁས་པ་རེད་འློང་སིས་འགི། ཁློ་ཚོས་ཟ་མ་ཟ་སིས་འགི། ཁློམ་རའི་ནང་གི་

ཟ་མ་མང་ཆེ་བའི་ནང་རས་སྦློར་གི་དུག་ཡློད་ལིས་རེད་ཟེར་སིས་འགི། ངལ་རློལ་པས་ཤིང་

གཅློད་སིས་འགི། ཡི་གེ་ཀློག་སིས་འགི། དཔེ་ཆ་ལ་སིས་འགི། ད་པེ་ཅིང་ལ་དྲློད་བབས་ཡློང་

སིས་འགི་ལ་བུ་ད་ལ་བའི་དློན་སྟློན་པ་དང་། དགག་སྒ་དང་ལྷན་ཏུ་སྦར་ན། འབློག་པ་རྣམས་ད་

རུང་རུ་བ་སྐྱ་སིས་མེད་འགི སློབ་མ་ཚོས་ཨ་རག་འཐུང་སིས་མེད་འགི། མགློ་ཁིད་རྣམས་ཨེ་

ཙིའི་ནད་ལ་སྐྲག་སིས་མེད་འགི་ལ་བུ། དགག་སྒའི་ཕད་བཞི་ལས་འདི་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཇུག་

རུང་བ་ནི་མེད་སྒ་ཁློ་ན་ཡིན།

སིཧླ། [ལེགས] སློས་སྦློར་ལ་འགློ་བའི་དྲི་ཞིམ་གི་ཤིང་ཞིག

སུ། ① སྤི་སྒའི་ནང་གསེས་ཤིག་ཡིན་ལ་གང་ཟག་གི་སྤི་སྒ་ཁློ་ན་ལ་འཇུག་པར་བཤད་སློལ་ཡློད་

ཀང་གཙོ་ཆེ་བ་ཙམ་ལས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས། གཏམ་དེ་སུས་གེང་བ། ཁློ་སུ་ཡིན་པ། ཇི་

སྙེད་སུ་དག ཕློ་སུ་མ་ཡིན་གིས་ཐུབ་ལེ་མིན། རྒྱལ་ཁབ་སུ་འདྲ་ཞིག ② ལ་དློན་ཞིག ལློགས་

སུ་ལངས་པ། ཕློགས་སུ་མ་ལྷུངས་པ། 

སུ་ཀུན། མི་གང་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད། 

སུ་ཐློད་ཐློད། [ཡུལ] སུ་དང་སུ་ཞིག་གམ་ཅི་བྱུང་གང་བྱུང་གི་དློན་ཡིན། 

སུ་མ་ན། [ལེགས] ཛཱ་ཏིའི་ཤིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སུ་མ་སུ་གཟིག མ་ངེས་པའི་མི་ཞིག་གམ་དམིགས་སུ་མ་བརས་པའི་མི་ཞིག 

སུ་མནྟྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། སྒ་མདློ་ཆེན་པློ་བརྒྱད་དམ་བཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག 

སུ་མི། སུ་མི་རིགས་གསུམ་ལས་འདི་སེར་པློ་སྟེ། རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། རྒྱ་ནག་སློགས་ནས་

འབྱུང་ཞིང་། རང་ལློངས་ཀི་མེ་ཏློག་དང་། ཙ་རི་སློགས་རློང་ཆེན་རྣམས་ཀི་ནགས་འདབས་སུ་

ཐར་ཐློར་སྐྱེ་བ། ལློ་མང་གནས་པའི་སློ་རིགས་ཏེ། ར་རང་ཕ་ལ་རིང་བའི་རིང་པར་ར་བའི་རྡློག་

པློ་ཁ་སྤུ་ཅན་ཡློད་པ་དང་། ལློ་མ་ལང་འཇམ་ཉག་ལེན་བ་སེར་འདྲ་བ་སུམ་འབེལ་ཅན་སློ་སིབ་

ལློ་རང་ཤིན་ཏུ་རིང་བ་མང་པློར་སྐྱེ་ཞིང་། དབུས་ཀི་ངར་པ་ཕ་ལ་མཉེན་པ། མཐློ་ཚད་སྨི0.1

～0.2ཙམ་ཟིན་པའི་སྟློད་ཆར་ཟླ་བ་4པར་མེ་ཏློག་འདྲ་བ་ཁ་དློག་དམར་སྨུག་ཅན་སྙེ་མ་ལར་

མང་དུ་འཆར་ཞིང་། ཟླ་བ་5～6པར་གང་བུ་ཟླུམ་རིང་གི་ནང་དུ་ས་བློན་སེར་སྐྱ་ཞིབ་མློ་ཡློད་

པ་ཞིག་གློ སྨན་དུ་སྦར་བ་ར་རྡློག རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་དུག་ཚད་སེལ་ཞིང་ཟུག་

གཟེར་འཇློམས། 

སུ་མི་གསུམ། སུ་མི་དམར་པློ་དང་། སུ་མི་སེར་པློ། སུ་མི་སྨུག་པློ་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་སྟེ། གློང་

སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་མཛད་པའི་པློད་དམར་ལས། སུ་མི་དམར་སེར་སྨུག་པློ་

གསུམ། དུག་འཇློམས་སུ་མི་སྤུན་གསུམ་ཟེར། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སུ་མུ། མཛོ་མློ་ཤིང་ཟེར་བའི་ཤིང་དམར་པློ་ཁུ་བས་མདློག་དམར་པློས་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་ཞིག 

སུ་མློ་རུ་དགློན། མིང་གཞན་སུ་མློ་རུ་བསམ་གཏན་ཆློས་གིང་ཟེར། དགློན་པ་འདི་བཏབ་དུས་དང་

འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་

རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སུ་ཝ་རྞ། འདི་ལེགས་སྦར་སྐད་དེ་གསེར་གི་དློན། 

སུ་ཝརྣ་དི་པ། གསེར་གིང། དེང་སང་ཨིན་རྡུ་ཉི་ཤེ་ཡའི་རྒྱལ་ས་ཡ་ཅ་ཏའི་ནུབ་བང་ངློས་ཀི་སུམ་

ཏ་ར་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་པར་མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆློས་འཕེལ་གིས་མཛད་པའིརྒྱ་གར་གནས་

ཡིག་ལས་གསལ། དེ་ནི་དུས་ཇློ་བློ་ཨ་ཏི་ཤས་བ་མ་གསེར་གིང་པ་ལློ་བཅུ་གཉིས་རིང་བསྟེན་

ནས་ཆློས་གསན་སའི་ཡུལ་དེ་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སུ་ཞིག སུ་འདྲ་ཞིག་སྟེ་གང་ཟག་གི་སྤི་སྒ། མི་སུ་ཞིག་གིས་ཡིད་ཆེས་བེད། འདི་ནི་བེད་པློ་སུ་ཞིག་

གིས་ཁློད་ལག་ཏུ་བིན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

སུ་ར། [རིང] ཆང་། 

སུ་རུ། ད་ལིས་ལ་ལློས། 

སུ་རུ་པན་ཙ། སི་པན་ཏེ་སློད་རློ་ཚ་བ། 

སུ་རུ་ཙན་དན། རྒྱ་ཤུག་གམ་ཤུག་པ་ཁློ་ཞལ་ཅན་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། དེ་བ་ད་རུ་ལྷ་ཤིང་དང་། ཇི་ལ་སུ་རུ་ཙན་དན་རྣམས། རྒྱ་ཤུག་མིང་གི་རྣམ་

གངས་སློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སུ་རུག ① ལྷམ་བཟློ་བེད་ཀི་ཀློ་བའི་བེ་བག་ཅིག ② ཁྱུའམ་ཕྱུགས་ཀི་ཚོགས་པ། 

སུ་རེནྡྲ་བློ་དྷི། [ལེགས] ལྷའི་དབང་པློ་བང་ཆུབ་དུས་རབས་དགུ་པ་ཙམ་ལ་བློད་རྒྱལ་ཁི་གཙུག་

ལེའི་བཙན་ནམ་ཁི་རལ་པ་ཅན་གིས་བློད་དུ་གདན་དྲངས་པའི་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཞིག་ཡིན་

པ་དེས་བཀའ་དང་བསྟན་བཅློས་མང་པློ་བསྒྱུར་ཡློད། 

སུ་ལུ། ① ལུག་ཕྲུག་གི་སྤུ་ལར་སློར་སློར་འཁིལ་བཞིན་སྐྱེ་བའི་མིའི་སྐྲ་དབིབས་ཤིག སུ་ལུ་མགློ། 

② བ་ལུ། ③ འབི་གཡག་སློགས་སེམས་ཅན་ཁ་ཅིག་གི་ཁློག་པའི་ནང་གི་སློ་སྣློད་ཞིག་གི་མིང་

སྟེ། སྣློད་དེའི་ནང་ལ་གློད་པུའི་སུ་ལུ་ཚན་པ་མང་པློ་ཡློད་པ་དང་། སུ་ལུ་རེའི་མཚམས་སུ་སློ་

བསགས་ཡློད་པ་ཞིག་རེད། ཕྱུགས་ཀི་ནང་ཁློལ་སུལ་མང་། 

སུ་ལུ་ཀ [རིང] འབྲུའི་ཆང་། 

སུ་ལུ་རྒྱུད་ཐང་། འདི་ཡང་མློན་གི་ས་ཁློངས་ཀི་ཐང་ཞིག་གི་མིང་། 

སུ་སུ། སུ་དང་སུ་ཞེས་པའི་བསྡུས་ཚིག མི་སུ་སུ་སེབས་འདུག སུ་སུ་སེབས་མི་འདུག འཐུས་མི་

སུ་སུ་ཕེབས་འདུག 

སུག ① ཕྱུགས་ཀི་ཡན་ལག་བཞིའི་མིང་སྟེ། ལུག་སུག སྐམ་གི་སུག་པ་ཞེས་པ། འདི་ལ་སུག་ཏི་

ཞེས་འབི་བའང་ཡློད། ② མིའི་ལག་པའི་མིང་གཞན་ཏེ། རང་གིས་དངློས་སུ་བརམས་པའམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

དངློས་སུ་བིས་པའི་དཔེ་ཆ་དང་ཡི་གེ་ལ་སུག་བིས་ཟེར་བ། སུག་ཀློག རང་པ་འཁློག་པློ། 

སུག་དཀར། ར་གཡག་སློགས་རང་ལག་དཀར་པློ་ཅན། 

སུག་བཀིགས། རང་ལག་བཞི་ཐག་པས་བསམས་པ། གནག་ཕྱུགས་སུག་བཀིགས་བཏང་ནས་སྤུ་

རིད་འབེག་པ། 

སུག་ཏ། [རིང] བཅློས་པའི་ཆང་། 

སུག་རིང་། རང་རེ་སྟེ། སུག་རིང་སྐམ་པློའི་ཐུག་པ་བསྐློལ། དགེ་རྒན་ལགས་ལ་ལགས་གང་ཞུས་

ཟེར་བ་ལ་བུ། 

སུག་མཐིལ། མིའི་ལག་མཐིལ་དང་། དུད་འགློའི་རང་ལག་བཞིའི་རྨིག་མཐིལ། 

སུག་འདྲ། ① སློ་ལློ་སྨུག་པློ་ཟེར་བའི་སློ་སྨན། ② ལྕགས་རི་ཤིག 

སུག་པ། ① རང་ལག སུག་བཞི། སུག་པར་སློན་པ། སུག་བཞི་བཅད་པའི་ལུག་ཁློག་ཁ་ཚང་། སུག་

རིང་སྐམ་པློའི་ཐུག་པ་བསྐློལ། དགེ་རྒན་ལགས་ལ་ལགས་གང་ཞུས། ཆུང་ངུ་ར་ལུག་གསློད་

སྟངས་མི་ཤེས་པར། ཆེན་པློ་གཡག་གི་སུག་བཞི་འབེག་རྒྱུ་ཞློག ② གཞན་ལ་ཡན་ལག་གིས་

གཏློང་བའི་གསང་བརྡ། རང་སུག ལག་སུག་བརྒྱབ། མགློ་སུག རྒྱུག་སུག་གཏློང་བ། ③ སློ་

སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་ཚ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་རྣ་བ་འློན་པ་ལ་ཕན། གློས་

སློགས་ཀི་དྲི་མ་འདག་པར་བེད། ④ སུག་པ། ལློ་མང་སྐྱེ་བའི་ལྡུམ་རིགས་ཏེ། ར་བ་དཀར་པློ་

ཕལ་ཆེར་རང་གཅིག་སའི་གཏིང་རིང་དུ་ཟུག་ཅིང་། ངར་པ་ཕ་ལ་རེངས་པ། ཡལ་ག་དང་

བཅས། མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་0.2～0.5ཙམ་ཟིན་པ། ལློ་མ་ལང་དཀར་སྤུ་འཛམ་ཉན་ནར་མློ་རལ་

གིའི་དབིབས་ཅན། མང་ཆེ་བ་ར་བ་ནས་སྐྱེ་བ་དང་། བར་པའི་ཚིགས་མཚམས་ནས་ལློ་མ་ཁ་

སྤློད་སྐྱེ་བ། ཟླ་བ7～8པར་གློས་སྐྱ་འཇམ་སུལ་རིས་དང་། སྤུ་ཆུང་འབར་བག་ཅན་གི་སྦུབ་

ནས། མེ་ཏློག་དཀར་པློ་དྲིལ་ཆུང་ཁ་ཟུམ་འདྲ་བ་འཆར་ཞིང་། ཟླ8～9པར་གློས་ཀི་སྦུབ་ནས་

གང་བུ་བུམ་པའི་དབིབས་ཅན་གི་ནང་དུ་འབས་བུ་དཀར་ཞིབ་མཁལ་དབིབས་ཅན་གིས་

ཁེངས་པ་འདློགས། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ར་བ་སྟེ། ཟླ་9～10པར་བརློས་ནས་ས་དྲེག་གཙང་

མར་བཀྲུས་ལ་མ་རུལ་བར་སྐམ་གསེད་ལེགས་ཚགས་བ། རློ་ནུས། རློ་ཁ་ཚ། ཞུ་རེས་སྙློམས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནུས་པས་རྣ་བ་འློན་པ་དང་སྣ་འགགས་པར་ཕན། སུག་ཆུ་མས་ནས་བཏང་བས་གཤང་བ་

འགགས་པ་འབིན། 

སུག་པ་དག་བེད། ལློ་མང་སྐྱེ་བའི་རྩྭ་ལྡུམ་མེ་ཏློག་སྨུག་པློ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་ར་བ་སྨན་བེད་ཆློག 

སུག་པློ། རང་ལག་གི་དློན་དུ་གློ་བའི་སུག་པ་དང་འདྲ། 

སུག་ཕུ་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། 

སུག་བིས། ལག་པས་བིས་པ། 

སུག་མེལ། སུག་སྨེལ་གི་འབི་ཚུལ། 

སུག་སྨེལ། ཨེ་ལ་ཕ་མློ་སྟེ། རི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག རློ་ཚ་ལ་ཁ་བ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་མཁལ་

མའི་དྲློད་དང་ནུས་པ་ཉམས་པ་གསློ།། ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་སྐྱེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཉེ་བའི་ལེ་

མིག་དང་། ཏྲི་བི་ཏྲི། ཐུམ་གསུམ་པ། ལུས་ངན་མ། སེག་བརྡར་རིས། ཨེ་ལ་རི་བཅས་སློ།། 

སུག་བཞི། དུད་འགློ། 

སུག་བཞིར་རེན་ཁལ། སར་བློལ་སློང་ལ་བརེན་ནས་འཁི་བའི་ཁལ། 

སུག་ཡློབ། ལག་པ་དང་རང་པ། 

སུག་རིལ། རང་རིལ་ལམ་ཞ་རིལ། 

སུག་ལག རང་ལག

སུག་ལས། ཕག་ལས། 

སུང་། སུངས་ཀི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

སུང་དྲི། རུལ་དྲི། 

སུང་བ། རུལ་བ། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་ms serif ཟེར། 

སུངས་པ། རུལ་བའ་ིམིང་། ཤའ་ིསུངས་དྲ་ིངན་པ། རློའ་ིསུངས་དྲི། དངློས་ཟློག་རུལ་ནས་སུངས་དྲ་ིབློ་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སུད་དེ་ཤི་བ། དབུགས་འགགས་ནས་ཤི་བ། 

སུད་པ། ཉུང་ཉུང་དང་ཐུང་ཐུང་། ཇ་སུད་པ་ཞིག་དྲངས། ཆང་སུད་ཙམ་ཞིག་འཐུང་། ལློ་སུད། སྤློ་

སུད་པ། གློ་སུད་རྒྱབ་པ། ངེས་འབྱུང་སྣ་ཐུང་སྤུ་སུད། འབྲུ་སུད་ཙམ་ཉློས། རམ་པ་སུད་ཙམ་

སྟེར། དངུལ་སུད་ཙམ་བསགས། 

སུན། ① བསི་པའ་ིསྐད་ཅློར་སློགས་ཀ་ིརྣ་བ་གཙརེ་བ། ② ཨ་མདློའ་ིསྐད་ལ་ཡདི་སྐྱློ་བ་སློགས་ཀ་ིདློན་ཡནི། 

སུན་ཀློའ ློ་ཐིང་། ཞེས་པ་ནི་ཐང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཡིག་གཟུགས་མཁས་ཅན་

དང་། ཡིག་གཟུགས་ཀི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་མཁས་ཅན་ཞིག་ཡིན། ཁློང་གིས་ཝང་ཤི་

ཀྲིའི་ཡིག་གཟུགས་ལ་དཔེ་མཛད་ནས་སློབ་གཉེར་གནང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་འཁྱུག་ཡིག་

འབི་རལ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས། དེ་བཞིན་ཁློང་གིས་ཡིག་གཟུགས་ཀི་དེབ་ཐེར་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་

གཉིས་ཀང་རློམ་གནང་མཛད་ཡློད། 

སུན་སྣང་། སེམས་མི་དགའ་བའི་སྣང་བ། ཡིད་ལ་སུན་སྣང་སྐྱེས་པ། སློབ་སྦློང་བེད་དུས་ཁེངས་

སེམས་མེད་པ་དང་། སློབ་ཁིད་བེད་དུས་སུན་སྣང་མེད་པ། 

སུན་པ། སྐྱློ་བའི་དློན། ཡིད་སུན་པ། འུར་ཟིང་གིས་སུན་པ། རྣ་བ་སུན་པ། 

སུན་པློ། བསུན་པློའང་ཟེར། མི་དགའ་བ་དང་ཡིད་འཚེར་བའི་རྣམ་པ། སྣ་སུན་ཕློག་པ། མི་གཞན་

ལ་སུན་པློ་བཟློས་པ། 

སུན་ཕྱུང་། དགག་པ་རྒྱབ་པ་དང་སྐྱློན་བརློད་བེད་པའམ། ཡང་ན་བློར་བ་དང་། ཕུད་པ། སྐྲློད་པ། 

སུན་ཕྱུང་བ། སུན་འབིན་པ་དང་དློན་གཅིག 

སུན་དབྱུག་པ། དགག་པ་རྒྱབ་པ། 

སུན་དབྱུང་བ། བསལ་བ་དེ་ཕིར་འབིན་པའམ་ར་བ་ནས་བཏློན་པའི་དློན། 

སུན་འབིན་ལར་སྣང་། སྐྱློན་ལ་སྐྱློན་དུ་མི་བརློད་པར་སྐྱློན་མིན་བརློད་པ། 

སུན་འབིན་ནུས། ཕ་རློལ་པློའི་འདློད་ཚུལ་ལ་སྦློར་བ་བཀློད་ནས་དམ་བཅའ་འདློར་བར་བེད་ནུས་པ། 

སུན་འབིན་པ། ① དགག་རྒྱབ་པ། གཞན་ལུགས་ལ་སུན་འབིན་བེད་པ། ཕིན་ཅི་ལློག་པའི་བཤད་

སློལ་ལ་སུན་འབིན་པ། ② དམའ་འབེབས་བེད་པ། རང་མཐློང་ཆེ་དྲགས་པས་གཞན་གི་ཡློན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཏན་ལ་སུན་འབིན་བས་པ། 

སུན་འབིན་ཡང་དག སྐྱློན་ལ་སྐྱློན་དུ་བརློད་པས་སྐྱློན་ཅན་དུ་གློ་ནུས་པའམ་ལློག་རློག་སེལ་ནུས་པའ་ིངག 

སུན་མ། བསུ་བའམ་བསུ་མ། མགློན་པློ་ལ་སུན་མ་ཞུ་བ། 

སུན་མེད་ངང་རིང་། ཞེ་སུན་མེད་པའི་གཤིས་བཟང་། སུན་མེད་ངང་རིང་གིས་གཞན་ལ་བསབས་

ནས་རློགས་རམ་བེད་པ། 

སུན་གཙེར། ཡིད་སུན་ཞིང་རྣ་བ་གཙེར་བ་སྟེ། ཟློས་མི་བདེ་བའམ་བག་མི་ཕེབས་པ། 

སུན་རེ། [རིང] ཅུང་ཟད་རེ། ཟས་སུན་རེ་ཙམ། 

སུབ། སུབ་བཞིན་པ་སྟེ། བིས་ཟིན་པའི་རི་མློ་སློགས་ཕིས་ནས་མེད་པར་བཟློ་བ། སེར་སུབ། རང་

རེས་ལག་སུབ་སློགས་ལ་བུ། 

སུབ་བཀིགས། ཉེར་བསློགས་སམ་ག་སྒིག ཉལ་ཆས་སུབ་བཀིགས་བས་ནས་ཕིན་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་ok to remove ཟེར། 

སུབ་པ། ① འཕི་བ། རང་རེས་ལག་བསུབ། རི་མློ་བསུབ་པ། བས་རེས་རྣམས་མི་མངློན་པར་

བསུབས་སློང་། ② འགློག་པ་དང་། རྡློ་སློགས་ཀིས་བརྒྱངས་ནས་མེད་པར་བཟློ་བ། འགློ་ལམ་

བསུབས་པ། ལ་ལམ་ཁ་བས་བསུབ་པ། ས་རྡློ་ཤིང་གསུམ་གིས་ཆུ་ཡུར་བསུབ་པ། མཚོ་སུབ་

པ། དབུགས་སུབ་གཏློང་བ། དབིན་སྐད་དུ་to erase ཟེར། 

སུབས། སུབ་པའི་སྐུལ་ཚིག 

སུམ། གངས་འབློར་གི་སློན་དུ་འཇུག་པའི་གསུམ། སུམ་སྒིལ། སུམ་ཅུ། སུམ་སྟློང་། སུམ་ལབ། 

སུམ་འབུམ། དཀར་སུམ་སེར་བཞིའི་གསློལ་ཚིགས་བསྒིགས་པ། 

སུམ་ཁི། ཁི་ཕག་གསུམ། 

སུམ་བརྒྱ། བརྒྱ་ཕག་གསུམ། 

སུམ་བརྒྱ་པ། སློབ་དཔློན་ཤཱཀ་འློད་ཀིས་མཛད་པའི་དགེ་ཚུལ་གི་བསབ་བ་ཡིན་ཞིང་། ཤློ་ལློ་ཀ་

སུམ་བརྒྱ་ཡློད་པས་སུམ་བརྒྱ་པ་ཞེས་བཏགས་སློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སུམ་སྒློག་ཆིངས། དཔུང་པའི་རུས་ཆག་ལ་ཆིངས་བ་ཚུལ་གི་མིང་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་

མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་སློན་ལས། སུམ་སྒློག་ཆིངས་ནི་གཅིག་ངློས་

ཀི་དཔུང་པ་ལ་ཐི་གུ་འདློམ་པློ་བསྐློན་ནས་ལག་པའི་ཕུད་བུ་སྟེ་ལུག་གཞུག་དང་གྲུ་མློའི་བར་དེ་

ནས་བཅིངས་ཏེ་ཐི་གུ་དེ་ནས་བངས་ཀིན་སུམ་སྒློག་ཏུ་བཅིངས། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བུའློ།། 

སུམ་འགྱུར། སུམ་ལབ་ཏུ་འགྱུར་བ། བཅུ་སུམ་འགྱུར་ལ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་ཐློབ། 

སུམ་བསྒྱུར། སུམ་ལབ་ཏུ་བསྒྱུར་བ། བརྒྱ་སུམ་བསྒྱུར་ལ་སུམ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཐློབ། 

སུམ་གློས་སློ་དྲུག གཡག་དང་བ་གང་སློགས་ནློར་གི་རིགས་ལློ་དྲུག་ལློན་པ་ལ་ཟེར། ཕློ་ལ་སུམ་

གློས་དང་མློ་ལ་ཐློའུ་གཅིག་མ་ཞེས་ཁ་སྐད་དུ་གགས། 

སུམ་སྒིལ། ① བ་མ་དང་ཡི་དམ་དབེར་མེད་དུ་གསློལ་བ་འདེབས་ཞིང་བསྙེན་སྒྲུབ་བེད་པ་དང་། ② 

ཚོགས་བསགས་སྒིབ་སྦང་ལ་འབད་པ། ③ གཞུང་ལུགས་ཀི་དློན་ལ་རིགས་པས་དཔྱློད་ཅིང་

ཞིབ་ཏུ་སེམས་པ་སུམ་སྒིལ་དུ་ཉམས་སུ་བངས་དགློས་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། 

སུམ་བསྒིགས། ཁག་གསུམ་སེབ་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་པ། རྒྱ་ཡིག་དང་བློད་ཡིག་སློག་ཡིག་སུམ་

བསྒིགས་ཀི་དཔེ་ཆ། 

སུམ་ཅུ། བཅུ་ཕག་གསུམ། 

སུམ་ཅུ་ཏིག་ཏ། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་མཆིན་ཚད་དང་

མཁིས་ཚད་སེལ། 

སུམ་ཅུ་པ། ཐློན་མི་སམ་བློ་ཊས་བརམས་པའི་ལེའུ་ཕི་མ་རྣམས་ཀི་རེན་བཅའ་བ་དློར་བའི་ལྷག་མ་

ཤློ་ལློ་ཀ་སུམ་ཅུ་ཡློད་པས་སུམ་ཅུ་པ་ཞེས་སྨས། མཁས་པ་ལ་ལས་ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུའི་བརློད་བ་

གཙོ་བློར་སྟློན་པས་དེ་སྐད་ཅེས་བཏགས་པར་བཤད་འདུག 

སུམ་ཅུ་པའི་འགེལ་བཤད། ① བློད་ཀི་བརྡ་སྤློད་རིག་པ་སུམ་ཅུ་པའི་གཞུང་འགེལ། 

སུམ་ཅུ་ར་གསུམ། ① གངས་ཀ་ཞིག ② ལྷའི་གནས་ཏེ་རི་རབ་ཀི་སྟེང་དུ་ནློར་ལྷ་བརྒྱད་དང་། དྲག་

པློ་བཅུ། ཉི་མ་བཅུ་གཉིས། ཐ་སྐར་གི་བུ་གཉིས་ཏེ་ཉེ་དབང་སློ་གཉིས་དང་ལྷ་དབང་བརྒྱ་བིན་

དང་བཅས་སུམ་ཅུ་ར་ གསུམ་གི་ལྷ་རྣམས་རེ་ཞིང་རློལ་བའི་གནས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སུམ་ཆ། གསུམ་ཆ་དང་འདྲ། 

སུམ་གཉིས། གསུམ་གཉིས་དང་འདྲ། 

སུམ་རགས། སུམ་ཅུ་པ་དང་རགས་ཀི་འཇུག་པ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

སུམ་སྟློང་། སྟློང་ཕག་གསུམ། 

སུམ་སྟློན་ཡེ་ཤེས་གཟུངས། དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་རུ་མཚམས་སྙེ་མློའི་སུམ་པའི་སས་

སུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་ཐུན་མིན་དང་ཐུན་མློང་གི་རིག་གནས་ཀུན་ལ་

དཔྱིས་ཕིན་པར་སྦངས། ཁད་པར་དུ་རེ་བཙུན་གཡུ་ཐློག་གསར་མ་ཡློན་ཏན་མགློན་པློའི་སྐུའི་

དྲུང་དུ་ལློ་བཅུ་གཉིས་བར་དུ་བཅར་ནས་དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞིའི་གཞུང་དློན་དང་གདམས་པའི་

ཟབ་བཅུད་བཀའ་ལུང་ཕག་ལེན་ལྷག་མ་མེད་པར་ཞུས། བཀའ་རློམ་ཡང་གཡུ་ཐློག་པའི་རྣམ་

ཐར་སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྲུབ་མ་དང་། གསང་བའི་རྣམ་ཐར། བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་འབུམ་ཆུང་གསལ་

སྒློན། རང་འབམ་གསློ་བའི་སྙན་རྒྱུད་ཟིན་བིས་སློགས་བསྟན་བཅློས་སྣ་ཚོགས་མཛད། སྐུ་ཚེ་

ཧྲིལ་པློའི་རིང་གཙོ་བློར་དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞི་འདི་ཉིད་ཀི་འཕིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་སེལ། གཞློན་ནུ་

ཡེ་ཤེས་སློགས་སློབ་མ་ཤིན་ཏུ་མང་བ་བསྐྱངས། 

སུམ་ཐློག ཐློག་བརེགས་གསུམ་ཡློད་པའི་ཁང་པ། 

སུམ་ལན་དུས། རློགས་ལན་སྐབས་ཀི་དགེ་བ་བཅུའི་ནང་ནས་སུམ་ཆ་ཙམ་ཞིག་ལུས་པའི་སྐབས་

ཏེ་དུས་ཚད་ལ་ལློ་གངས་ས་ཡ་གཅིག་དང་། འབུམ་ཐེར་གཉིས། ཁི་ཕག་དགུ། སྟློང་ཕག་དྲུག་

ཡློད་པར་བཤད་དློ།། 

སུམ་མདློ།། ལུང་པའ་ིམདའ་གསུམ་མམ། ལམ་གསུམ། ཆུ་བློ་གསུམ་སློགས་འཛོམས་པའ་ིའདུས་མདློ།། 

སུམ་མདློ་དགློན། རིག་འཛིན་བདེ་ཆེན་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅློ་གཉིས་པའི་ཆུ་སྟག་

སྤི་ལློ་༡༧༢༢ལློར་ལུང་བཟང་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་བློ་བཟང་བསམ་གཏན་ནས་གསར་དུ་བཏབ། དེ་

རེས་རིམ་བཞིན་ཅློ་ནེ་ཨ་མློ་རིན་པློ་ཆེ་དང་ཀིརི་སྐུ་ཕེང་ལྔ་བ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སློགས་

ནས་བསྒྱུར་བཅློས་བདག་སྐྱློང་མཛད་ལ། རབ་བྱུང་བཅུ་ལྔ་པའི་མེ་ཕློ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༨༨༦ལློར་

ཀིརི་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ་བློ་བཟང་འཕིན་ལས་ནས་བ་ཐེམ་རི་ཁློད་དང་འབིང་བའི་སེར་ཚོགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གཉིས་གཅིག་བསྡུ་བས་ཏེ་དགློན་འདི་ཆགས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སུམ་མདློ་རིས། སྐན་གི་དཀིལ་དུ་ཡློད་པའི་དབང་པློ་བཞི་འདློམ་པའི་རའི་མིང་སྟེ། སློབ་དཔློན་

དཔའ་བློས་མཛད་པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལས། ལྕེ་མིག་སྣ་དང་རྣ་བ་ཡི། བུ་ག་བཞི་ནི་འདུས་

པ་དག རན་དང་སློ་རུ་ཁ་བཞི་སྟེ། བུ་གའི་ནང་གི་དེ་རྣམས་ཀི། གནད་ནི་སུམ་མདློ་རིས་ཞེས་

བ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སུམ་པ། ① བསུམས་པ། བསུམ་པ། སུམས། རུབ་རུབ་བཟློ་བ། ཁུག་མའི་ཁ་བསུམ་པ། གློས་ཀི་

ཨམ་ཕག་དང་སབ་གཤམ་བསུམས་པ། ② སུམ་པའི་རུའི་བསྡུས་མིང་། 

སུམ་པ་མཁན་ཆེན་ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབློར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༧༠༤་

ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དགུའི་ཐློག་ཨ་མདློ་དགློན་ལུང་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཆློས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ལས་

རབ་ཏུ་བྱུང་། པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་དང་། སྐུ་འབུམ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་སློགས་བསྟེན་

ནས་ཐུན་མིན་དང་ཐུན་མློང་གི་རིག་གནས་ཀུན་ལ་ཐློས་བསམ་དཔྱིས་ཕིན་པར་མཛད། ཁད་

པར་དུ་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་བ་སྨན་པར་ར་བ་ཕུག་པློ་ཆེའི་སློབ་མ། སྨན་རམས་པ་ཉི་མ་རྒྱལ་

མཚན་སློབ་དཔློན་དུ་བསྟེན་ནས་གསློ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་ལུང་གསན་ཞིང་། རིས་དཀར་ནག་

དང་། སུམ་རགས། སྙན་ངག་སློགས་ཐ་སྙད་རིག་ལམ་གང་ལའང་ཐློགས་པ་མེད་པར་སྦངས་

པས་སུམ་པ་པཎི་ཏ་ཞེས་མཁས་པའི་གགས་པས་ཁབ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་

ལློ་༡༧༣༦་ལློར། རྒྱ་གར་དང་། རྒྱ་ནག སློག་ཡུལ། བློད་བཅས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་འཁློད་པའི་ཆློས་

འབྱུང་དཔག་བསམ་ལློན་བཟང་དང་། མཚོ་སློན་གི་ལློ་རྒྱུས་དང་། འཛམ་གིང་སྤི་བཤད། གསློ་

བ་རིག་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་གནད་དང་སྨན་ངློས་འཛིན། སྨན་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་སློགས་

མང་དུ་མཛད། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༧༣༧་ལློར་པེ་ཅིན་དུ་ཕེབས་ཏེ་ལློ་

གསུམ་ཙམ་མཚོ་བདུན་དགློན་པའི་མཁན་པློ་མཛད། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་

༡༧༨༨་ལློར་དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ག་ལྔ་པར་གཤེགས། 

སུམ་པ་འགག མཚ་ོསློན་ཞངི་ཆནེ་ག་ིརྨ་ལྷློ་བློད་རགིས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ག་ིཁློངས་གཅན་ཚ་རློང་ག་ིརློང་ཞགི



  2008  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སུམ་པ་ལྕགས་རྒྱལ། སུམ་པ་ལྕགས་རྒྱལ་ཞེས་པ་བར་ཁམས་ཁུལ་མང་ཆེ་བ་དང་། ལྷག་པར་སྨར་

ཁམས་དང་བག་གཡབ་སློགས་སུ་ལྕགས་བཟློའི་ལག་རལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་མང་པློ་ཐློན་པ་

དང་། སར་རྒྱལ་པློ་གི་གུམ་བཙན་པློའི་སྐབས་ལྕགས་ཁབ་ཀང་སྨར་ཁམས་ནས་བངས་པ་

སློགས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད་པས་མིང་དེ་ལར་ཐློགས་པ་ཡིན། 

སུམ་པ་ཆློས་འབྱུང་། ཆློས་འབྱུང་དཔག་བསམ་ལློན་བཟང་ཞེས་བ་བ་འདི་སུམ་པ་མཁན་ཆེན་ཡེ་

ཤེས་དཔལ་འབློར་གིས་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་འབྲུག་ལློར་བརམས། བརློད་བ་ནི་སྟློད་

ཆར་རྒྱ་གར་དུ་རྒྱལ་རབས་དང་དམ་པའི་ཆློས་བྱུང་ཚུལ་དང་། སྨད་ཆར་རྒྱ་ནག་ཆེན་པློ་དང་། 

བློད་སློག་ཡུལ་བཅས་སུ་དམ་པའི་ཆློས་བྱུང་ཚུལ་རྣམས་གསལ། 

སུམ་པའི་བློན་པློ། བློད་རྒྱལ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློའི་གློང་ནས་བློད་དུ་དར་བའི་བློན་པློའི་གྲུབ་མཐའ་

འཛིན་པའི་བེ་བག་ཅིག 

སུམ་པའི་རུ། སློང་བཙན་སློམ་པློའི་སྐབས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་བློད་ཡུལ་རུ་ཆེན་ལྔའི་ཡ་

གལ། སུམ་པའི་རུ་ཆེན་ནི། བང་ཕློགས་འཕན་ཡུལ་མཚོ་སློན་དང་ས་འབེལ་བའི་ཡུལ་འདིའི་

ལེ་བ་རྒྱ་ཤློག་སྟག་པ་ཚལ་ལ་བཞག་ནས་ཤར་གཉེ་ཡུལ་བུམ་ནག ལྷློ་སྨི་ཏི་ཆུ་ནག ནུབ་ཡེལ་

ཞབས་སིངས་པློ་ཆེ། བང་ནགས་ཤློད་གཟི་འཕང་བཅས་སློ་སློའི་བར་དུ་སློང་བའི་ས་ཁུལ་གི་

མིང་རིང་ཡིན། འདི་དག་དེང་དུས་ཤློ་ར་ལྷློ་གསུམ་གཙོ་བློར་བས་པའི་ཁམས་བང་རྒྱུད་ཀི་ས་

ཁུལ་འདི་དག་ཡིན།

སུམ་པའི་རུ་སྟློང་སེ་བཅུ་གཅིག ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ནང་གསལ་བར། རེ་མཐློན་དང་

པློ་མཐློན་གཉིས། རྒློད་ཚང་སྟློད་སྨད་གཉིས། འཇློང་སྟློད་དང་འཇློང་སྨད་གཉིས། དྲེ་སྟློད་དང་

དྲེ་སྨད་གཉིས། ཁ་རློ་དང་ཁ་ཟགས་གཉིས། ནགས་ཤློད་སྟློང་བུ་ཆུང་བཅས་བཅུ་གཅིག་ཡིན་

པར་གསུངས། ས་ཆ་འདི་དག་དེང་དུས་ནག་ཆུའི་འབི་རུའི་ས་ཁུལ་མན་ཆད་ཁམས་ཕློགས་

ཡུལ་གྲུ་ཕལ་མློ་ཆེར་མིང་ཡིན་འདུག 

སུམ་བདི། སཀཾྲ�ཏའ་ིསྒ་ཟུར་ཆག་པ་སྟ་ེབསྟན་བཅློས་ཀ་ིམགློ་རྒྱན་ལཉྩ། ཝརྟུ། བློད་ཡགི་དང་ཡ་ིག་ེགསུམ་སྒགི 

སུམ་བ�ཏ། སུམ་བིད་དང་འདྲ། 



  2009  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སུམ་སྦར། ཕན་ཚུན་གསུམ་སྦར་རམ་གསུམ་སྦྲེལ། སུམ་སྦར་པང་ལེབ། ཤློག་ལྷེབ་སུམ་སྦར། 

སུམ་སྦྲགས། གསུམ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སེབ་པ། 

སུམ་འབུམ། འབུམ་ཕག་གསུམ། 

སུམ་སྦྲེལ། གསུམ་ཕན་ཚུན་མཉམ་སྦྲེལ། 

སུམ་བའི་སགས་ཁང་། དགློན་འདི་དུས་ནམ་དང་བ་མ་སུས་བཏབ་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་

པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློབློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སུམ་རེན། བརྒྱ་བིན། དྲག་པློ། ཉེ་དབང་སྟེ་ལྷའི་གཙོ་བློ་གསུམ་རེ་བའི་གནས་ལ་སུམ་རེན་ཞེས་བ་

སྟེ། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གི་ལྷ་ཡུལ་ཡིན་ནློ།། 

སུམ་རེན་བདག་པློ། ལྷའི་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

སུམ་རེན་འདུན་ས། ལྷའི་འདུན་ས་སྟེ། ལྷའི་གློང་ཁེར་གི་མིང་། 

སུམ་བརེགས། རིམ་པ་གསུམ་བརེགས། དེབ་སུམ་བརེགས ཁང་པ་སུམ་བརེགས། 

སུམ་ཚུགས། དབིབས་སུ་ཚུགས། ཐབ་རྡློ་ཚུགས་ཤིག་བཙུགས་ཏེ་ཚ་ཕློགས་བརྒྱབ། 

སུམ་ཟུར། ① གསུམ་ཡན་ཆད། སུམ་ཟུར་གཉིས་ཙམ། ② སུམ་ཆ་གཅིག་ཡན་ཆད། 

སུམ་ཡར། ① གསུམ་ཡན་ཆད། ② སུམ་ཆ་གཅིག་ཡན་ཆད། 

སུམ་རིམ་པ། རིམ་པ་སུམ་བརེགས་སམ་རིམ་པ་གསུམ་བསྐློར། ལྕགས་རི་སུམ་རིམ་པ། 

སུམ་ལློག ལབ་གསུམ། 

སུམས། སུམ་པའི་སྐུལ་ཚིག

སུམས་པ། ཡློངས་སུ་གང་བ་དང་། ཁ་གློང་ངེས་སུ་བླུགས་པའི་དློན། 

སུའི་གཡང་དི། སུའི་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་གཉིས་པ་གཡང་རྡིས་གཡང་གློང་རྒྱལ་པློ་འདིས་སྤི་

ལློ༦༡༨ལློ་བར་ལློ་ངློ་བཅུ་བཞིའི་རིང་སིད་དབང་བཟུང་ཞིང་། དེའི་རིང་རྒྱལ་པློས་བག་མེད་ཀི་

འཚོ་བ་བསྐྱལ་བ་དང་དུས་མཚུངས་མི་གངས་ཁི་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་བསྐུལ་ནས་ཀྲུང་གློའི་ལྷློ་

བང་གཉིས་མཐུད་ཐུབ་པའི་ཆུ་ཐློག་འགིམ་འགྲུལ་གི་ཆུ་བེད་ལས་གྲྭ་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཞིག་

ཚུགས་ཏེ། རྒྱལ་ས་རིང་པ་ལློ་དབང་ལེ་བར་བས་པའི་བང་རྒྱུད་པེ་ཅིན་གི་ལྷློ་ནུབ་དང་། ལྷློ་



  2010  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕློགས་ཧང་ཀྲེའུ་བཅས་སུ་རྨ་ཆུ་དང་། ཧློའི་ཧློ། འབི་ཆུ་བཅས་མཐུད་པའི་ཆུ་བེད་འཛུགས་

སྐྲུན་གི་རིང་ཚད་ལེ་དབར་བཞི་སྟློང་ལྷག་ཙམ་ཡློད་པ་བཟློ་རུ་བཅུག་པ་ནི་ཀྲུང་གློའི་གི་ལློ་

རྒྱུས་ཙམ་མ་ཟད། འཛམ་གིང་གི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་གགས་པ་ཆེ་བའི་འཛུགས་སྐྲུན་ཞིག་རེད། འློན་

ཀང་ཆབ་སིད་སྐྱློང་སྟངས་དང་བ་སྤློད་མ་རབས་ཐ་ཤལ་ཅན་བཤུ་གཞློག་ཧ་ཅང་ལྕི་བས་རྒྱ་

ཆེའི་མི་དམངས་རྣམས་སྡུག་བསལ་མི་བཟློད་པའི་དབང་གིས་འཚོ་ཐབས་མེད་པར་གྱུར་ཏེ་

སུའི་རྒྱལ་རབས་ཀི་སིད་དབང་ཡང་འཐློར་ཞིག་ཏུ་འགློ་བའི་འགློ་ཚུགས་སློ།། 

སུའུ་ཀྲའུ་ཤློག་ལྷེབ། མིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་དུས་དཀིལ་ནས་ཆིང་རྒྱལ་རབས་དཀིལ་ནས་ཆིང་རྒྱལ་

རབས་ཀི་དུས་འགློ་བར་དུ་སུའུ་ཀྲའུ་ཧྲན་ཐང་རི་མློའི་ཚོང་ཁང་གིས་རྫུན་བཟློ་བས་པའི་ཡིག་

གཟུགས་དང་རི་མློར་ཁ་རྒྱུན་ཆགས་པ་ཞིག་ཡིན། གཙོ་བློ་དར་སེང་གི་སྟེང་དུ་བིས་པའི་

མཐིང་སང་ཅན་གི་རི་ཆུའི་རི་མློ་དང་མི་སྣའི་ཞིབ་བིས་རི་མློ་རྫུན་མ་བཟློ་བཞིན་ཡློད། དཔེར་

ན། སུང་རྒྱལ་རབས་ཀི་ཀྲའློ་པློ་ཅུས་དང། མིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་ཝུན་ཁེང་མིང་། ཐང་ཡན། ཁློའུ་

ཡིང་སློགས་དང་། ཆིང་རྒྱལ་རབས་དུས་སྟློད་ཀི་རུས་མིང་ཝང་བས་པ་བཞིའི་རི་མློའི་བརམ་

བ་དང་དེའི་ནང་ནས་ཁློའུ་ཡིང་གི་བརམ་བ་རྫུན་བཟློ་བེད་ཡས་མང་ཤློས་ཡིན། 

སུར་དཀར། ཤིང་སྨན་ག་ིནང་ཚན་བ་ལུའ་ིམིང་ག་ིརྣམ་གངས་ཤིག ཤིང་ཕན་སློང་པློ་དཀར་ལ་ལློ་མ་ཆུང་

བ། མ་ེཏློག་དཀར་པློ་ཆུང་ངུ་དྲ་ིཞིམ་ཅན་ཞིག དྭ་ལ་ིམ་ེཏློག་ཅེས་སྨན་དུ་སྦར་ཆློག་པ་ཞིག་ཡིན། 

སུར་སྒ། མེའི་ནང་དུ་ཆུ་གཏློར་བའི་སྒ་ལ་བུ། 

སུར་དུག ལུ་གུ་དང་། རེའུ་ཡིས་བ་ལུ་ཟློས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕློ་བར་དུག་ཞུགས་ནས་བཤལ་བའི་ནད། 

སུར་ནག ཤིང་ཕན་སློང་པློ་ཕ་བ་མེ་ཏློག་སློ་ནག་ཡློད་པ། འབློག་ཁུལ་གི་སིབ་རིའི་ངློས་སུ་སྐྱེས་པ་ཞིག 

སུར་པན། སློད་རློ་ཚ་བ། 

སུར་བུ། སུ་རུའི་མིང་སྟེ། སུར་དཀར་རམ་ད་ལིས་ཀང་ཟེར། 

སུར་ཡ། ལྷན་སྐྱེས་རྨ་རིགས་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་སུརྻའི་ཡི་གེ་ཕལ་ནས་འབི་སློལ་ཞིག

སུར་ཡ། ལྷན་སྐྱེས་རྨ་རིགས་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་གློ་མཆིན་ཕློ་མཁལ་གི་གནས་སུ་ཁག་ངན་ཆུ་

སེར་འདུས་ནས་རྡློལ་ཏེ་རྨ་ཡི་མདློག་དབིབས་ཉི་མ་ལར་དམར་ཞིང་སློར་བ་དང་། མཐའ་རུ་



  2011  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ལྷློག་ཤུ་ཉི་ཟེར་ལར་འབྱུང་བ་ཞིག 

སུར་ཡའི་ནད། སུར་ཡའི་ནད་ཀི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི། ཟས་དང་སྤློད་ལམ་རྣམས་དམན་ལྷག་ལློག་པ་དང་། 

གདློན་གློ་བུར་བའི་རྐྱེན་སློགས་ཀིས་ཁག་མཁིས་ཀི་ཁམས་འཕེལ་བ་དང་། མཚོན་སློགས་

ཀིས་བསྣད་པའི་ཁག་ནང་དུ་ལུས་པ་དང་། ལུས་འགམས་པའི་ཁག་གཏར་བར་ལྷག་མ་ལུས་པ་

དང་། རིམས་ནད་དང་། དུག་ནད་དང་། ཚ་བས་རྣམས་ར་ལ་བབས་པའི་དུས་སུ་མ་གཏར་བའི་

སྐྱློན་གིས་ཁག་ངན་ཆུ་སེར་རྣམས། དློན་སྣློད་ཀི་ར་མིག་ཏུ་འདུས་པས་སྐྲངས་ཤིང་བརྣག་

བསགས་ནས་འབས་ལ་བུར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ།། 

སུར་ཡའི་ནད་རིགས་བཞི། ༡ གློ་བའི་སུར་ཡ། ༢ མཆིན་པའི་སུར་ཡ། ༣ མཁལ་མའི་སུར་ཡ། ༤ 

ཕློ་ལློང་སུར་ཡ་བཅས་བཞི་ཡིན། 

སུར་ཡའི་མཁལ་མའི་ནད། མཁལ་སྟེང་སྐྲངས་ཤིང་དྲི་ཆུ་སི་བ་ཡིན། 

སུར་ཡའི་གློ་བའི་ནད། མཆན་འགློ་སྐྲངས། རློ་སྟློད་གཟེར། གློ་ལུ་མང་པ། 

སུར་ཡའི་མཆིན་པའི་ནད། མཆིན་སྟེང་སྐྲངས། རློ་སྟློད་གང་སྙམ་བེད། ཉལ་མི་བདེ་བ་འབྱུང་། 

སུར་ཡའི་ཕློ་ལློང་སུར་ཡ། ལློ་བ་སློ་འཁློག་བེད་ཅིང་། ཕློ་ལློང་གི་སྟེང་དུ་སྐྲངས་པ། 

སུར་རུ། སུར་ནག་དང་དློན་གཅིག་ཡིན། 

སུར་སུར། ཞིབ་མློ་མིན་པའི་ཧྲློབ་ཧྲློབ། 

སུལ། སུལ་མློ་ཡི་ཚིག་བསྡུས་པ། 

སུལ་བརྒྱུད། ངློ་སྤློད་དང་། མཚམས་སྦློར་གི་དློན། སི་ཏུའི་བཀའ་ཆེམས་ལས། གློང་མ་ལ་མཇལ་

བ་ལའཁེད་རང་འགློ་བ་བྱུང་ན་རབ། ཁེད་རང་འགློ་བ་མ་བྱུང་ན། མི་ངློའམ། གཞན་དྲག་པ་

གཅིག་ཐློངས། གང་ཞུས་འགྲུབ་ཟེར་ནས། གཞློན་རྒྱལ་དུ་དབེན་ཤས་སུལ་བརྒྱུད་བས་བྱུང༌། 

སུལ་མ། ཤུར་ཅན། གློས་སུལ་མ། ཤམ་ཐབས་ཀི་སུལ་མ། ཤ་མློའི་སུལ། རི་བློའི་སུལ། 

སུལ་མློ། ① ལེབ་མའམ་སྡུད་ཀི་མིང་སྟེ། ལྭ་སུལ་མློ་ཀྲིག་གེ་འདུག་ཅེས་པ། ② རིའི་གློག་མློ་ཆུང་

ངུའི་མིང་སྟེ། རིའི་སུལ་མློ། རི་སུལ་གསུམ་གི་དབུས་མ་ཞེས་པ། ③ རི་ཤིང་དང་སློག་ཆགས་

ཀི་ཤའི་ཆགས་རིམ་སྐུད་པ་ལ་བུའི་མིང་སྟེ། ཤའི་སུལ་པློ། ཤིང་སུལ་ཞེས་པ། སྐྱུག་ལད་བེད་



  2012  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་སློག་ཆགས་ཀི་གློད་པུའི་ཆ་ཤས་ཕློ་སུལ་ཟེར་བའི་མིང་། 

སུལ་མང་། ནང་ཁློལ་ལམ་ནང་ཆ་གློད་པ། 

སུལ་རུབ་པ། ཁ་རུག་རུག་ཏུ་རུབ་པ། 

སུལ་ལམ། ཤློག་ཤུར་གང་གཤློང་མང་པློ་ཡློད་པའི་བགློད་དཀའི་ལམ། 

སུལ་སུལ། སང་གཤློང་མང་པློ་གཤིབ་པ། གློན་པའི་སབ་གཤམ་སུལ་སུལ་བས་པ་ཕར་གཡུག་

ཚུར་གཡུག་གིས་འགློ་བ། 

སུས། སྤི་སྒའི་སུ་ཡིག་ལ་བེད་སྒའི་ས་སྦར་བ། སུ་སགས་དེས་བཅློས་ཀི་ར་དློན། 

སེ། ① བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་སྤ་ནས་མིར་གྱུར་བའི་ཐློག་མའི་དུས་སྐབས་ཀི་རུས་རྒྱུད་བཞིའི་གས་

ཤིག ② བ་ཞིག ③[ཡུལ] ར་སྣློད་བཟློ་བེད་ཀི་ས་དཀར་ཞིག ས་མཐའི་མིང་གི་རེས་སུ་

བཅུག་ནས་ཚིག་གཞན་དང་མཉམ་དུ་མིང་དེའི་དློན་གི་ངློ་བློ་གཟུགས་སུ་བཀློད་པའི་ཚིག་

གློགས་ཤིག ཆེམས་སེ་ཆེམ། ཤིགས་སེ་ཤིག ཐློམས་སེ་ཐློམ། ལྷབས་སེ་ལྷབ། 

སེ་ཀ་གས། ལུས་ཀི་འཚོ་བཅུད་རས་ཞན་པ་དང་། དགུན་དུས་གངས་ལྷག་གི་སྟློབས་ཀི་མཛུབ་མློ་

དང་། ཁའི་མཆུ་ཏློ་སློགས་ཀི་པགས་པ་གས་ནས་རྨ་ཐློན་པའི་མིང་ཡིན། 

སེ་ཀློ འབིའི་ཕྲུག་གུ་ལློ་གཉིས་ཅན་ཤི་བའི་པགས་པའི་མིང་ལ་སེ་ཀློ་ཟེར། 

སེ་ཀའི་བློན་དགློན། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། བློན་དགློན་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་

སློན་ཁི་ག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེ་ཀྱཱའི་དགློན ། སེ་ཀྱཱའི་དགློན་བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་ཕག་སྤི་

ལློ༡༧༧༩ལློར་པཎ་ཆེན་དཔལ་ལན་ཡེ་ཤེས་ཀིས་བཏབ། དེའི་གློང་དུ་གནས་འདིར་མཚམས་

ཁང་ཁ་ཤས་ཡློད་པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེ་ཀྱཱའི་སགས་ཁང་། སེ་ཀྱཱའི་སགས་ཁང་གསང་སགས་དར་རྒྱས་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་

པའི་ཚེས་ཤར་ཙམ་སྟེ་སྤི་ལློ༡༧༤༧ནས་༡༧༦༢ལློར་འི་བར་ཙམ་དུ་ཏིང་ཀྱཱ་ཀུན་བཟང་སྙན་

གགས་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེ་ཀྱཱའི་བློན་སགས་དགློན། སེ་ཀྱཱའི་བློན་སགས་བདུད་འདུལ་མེ་རི་འཁིལ་གིང་། དགློན་པ་འདི་

བཏབ་དུས་གསལ་པློར་ཞིག་མ་རེད། སློན་ཐློག་མར་ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་གི་སྐབས་

སུ་དབུས་སུ་བློན་བསྣུབས་སྐབས་ཐུགས་སྟློན་དྲན་པ་ཡེ་ཤེས་མདློ་སྨད་ཡུལ་དུ་བློན་ནས་བློན་

བསྟན་སེལ། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ནང་སློག་བཙུན་སྟློན་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གིས་དགློན་འདི་

ལ་གཟིགས་སྐྱློང་གནང་བས་དེ་ནས་བཟུང་དར་རྒྱས་བྱུང་བར་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་

ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེ་གེ སིབ་བེའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། ཟུར་མཁར་བློ་གློས་རྒྱལ་པློའི་གཉན་རིམས་ཀི་

བཅློས་ལས། སེ་བུ་ཞེས་པ་ངློ་བློ་སེ་གེ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སེ་གློ་དིང་། བ་ཞིག 

སེ་གློ་བློ། སེ་གློ་དིང་དང་འདྲ། 

སེ་གློལ། ལག་སློར་མཐེབ་གུང་གཉིས་རེ་སྦར་ཏེ་བརྡབས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྒ། 

སེ་གློལ་གི་སྒ། སེ་གློལ་གི་བརྡ། སེ་གློལ་གཏློགས་པ། སེ་གློལ་གཏློགས་ཙམ། 

སེ་གློལ་གཅིག དུས་ཀི་མཐའི་ནང་གསེས་སྐད་ཅིག་མ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་ལ་སེ་གློལ་གཅིག 

སེ་གློལ་ཏློག ལག་པའི་དཀིལ་མཛུབ་དང་མཐེ་བློང་བརྡར་ནས་ཐག་སྒ་འབིན་པ། 

སེ་གློལ་གདབས། ལག་པའི་མཐེ་བློང་དང་། གུང་མློ་གཉིས་རེ་སྦར་ཐློག གུང་མློས་བློལ་གློང་གི་

སྟེང་དུ་བརྡབས་པའི་སྒ་ལས་ཏློག་སྒ་ཞིག་རང་ཤུགས་ཀིས་ཐློན་པར་བེད་པ། 

སེ་རྒློད། འདི་ལ་ཕློ་མློ་རིགས་གཉིས་ལས་འདི་ཕློ་རིགས་ཏེ། རང་ལློངས་ཀི་རློང་ཀླུང་ཡློད་པའི་ས་

ཆ་གར་ཡང་ཐར་ཐློར་ཡློད་པ་དང་། ཤིང་ཕུང་གི་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་２ལྷག་ཙམ་ཟིན་པ་ལ། སློང་

པློ་དང་ཡལ་གའི་ཤུན་པ་སྨུག་པློ་པགས་འབྲུམ་ལ་བུའི་ཚེར་མ་ཡློད་པ། སྨན་གི་རིགས་ཤིག་

སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཆུ་སེར་སེལ། 

སེ་རྒློད་མློ་རིགས། ཤིང་ཕུང་གི་མཐློ་ཚད་སྨི２～３ཙམ་ཟིན་པ། ངར་པ་ཅུང་ཟད་དྲང་ཞིང་ཤུན་པ་

གསར་དུས་དམར་སྨུག་དང་རགས་ནས་སྐྱ་བློར་འགྱུར་བ། འབྲུམ་པ་ལ་བུའི་ཚེར་མས་ཁབ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཅིང་རེག་མི་བཟློད་པ། ལློ་རང་ཐློག་ལློ་མ་གློང་མ་ལས་ཅུང་ཟད་སློར་བ་མཐར་སློག་ལེ་ཁ་ཅན་

བདུན་ནམ་དགུ་རེ་སྒློ་དབིབས་སུ་སྐྱེ་བ། ཟླ་བ་５～６པར་མེ་ཏློག་དཀར་པློ་འདབ་མ་ཟླ་པ་

ཟེའུ་འབྲུ་སེར་པློ་ཅན་འཆར་བ་དང་། ཟླ་བ་８～９པར་འབས་བུ་དམར་པློའམ་ཁམ་སྨུག་འློད་

དང་ལན་པ་ཞིག་འདློགས་པ། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་འབས་བུ་དང་། བར་ཤུན་ཏེ་ཟླ་８པའམ་འབས་

བུ་སྨིན་དུས་བཏུ་བ་དང་། ཟླ་４པར་ཕིའི་པགས་པ་དློར་བའི་བར་ཤུན་བཤུས་ནས་སློ་སློར་

སྐམ་ཆགས་ལེགས་པར་བ།  རློ་ནུས། ༡ འབས་བུ། རློ་མངར་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། རློ་སྐློར་

ལས། སྙློམས་ལ་ཡིད་ཙམ་བསིལ་ཞེས་གསུངས། ནུས་པས་དུག་ཚད་སེལ་ཞིང་། ཟས་དུག་

ཕློག་པར་ཕན། མཆིན་པ་དང་མཁིས་པའི་ཚད་པ་སེལ། རིམས་ཚད་རླུང་ལན་ལ་ཕན། ༢ བར་

ཤུན་རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་དུག་ནད་བེར་བ་སྡུད་ཅིང་ཆུ་སེར་གི་ནད་སེལ། ཡན་

ལག་སྐྲངས་པ་དང་ན་བར་ཕན། 

སེ་དགློན་ཐུབ་བསྟན་ཆློས་འཁློར་གིང་། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ༡༥༠༢ལློར་རྒྱལ་དབང་

བདེ་ཆེན་རྡློ་རེས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་

མདློ་ས་ཁུལ་ལྷློ་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེ་ཆུང་། ① གནའ་རབས་བློད་ཀི་རུས་རྒྱུད་ནང་གི་གཅིག ② ལུང་པ་ཞིག 

སེ་ཆེན་རྒྱལ་པློ། མིང་གཞན་ལ་ཧུ་བི་ལི་ཡང་ཟེར། སར་འགློ་མགློན་འཕགས་པ་དང་དུས་ཐློག་

གཅིག་པའི་ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་དང་པློའི་མིང་། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་ཕག་ལློར་

འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་སྤེལ་ལློ་ནས་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་ར་ལློའི་བར་ལློ་སུམ་ཅུ་

སློ་ལྔ་རིང་སིད་བཟུང་། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་བི་ལློར་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིན་དུ་སློས། རབ་བྱུང་ལྔ་

པའི་ལྕགས་ལུག་ལློར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མིང་ཡློན་ཟེར་བར་བསྒྱུར། དེའི་ཕི་ལློ་འགློ་མགློན་འཕགས་

པ་ཏི་ཤི་གློང་མའི་དབུ་བར་བཀུར། བློད་ས་གནས་སུ་དབུས་གཙང་མངའ་རིས་སྐློར་གསུམ་

གི་ཞློན་ཝུའི་ཧྲི་སི་ཏུའུ་ཡློན་ཧྲའློ་ཧྥུ་ཟེར་བའི་སིད་འཛིན་དློ་དམ་ས་ཁུལ་བཙུགས། རབ་བྱུང་

ལྔ་པའི་མེ་བི་ལློར་བློད་ས་གནས་ཡློངས་ལ་ཤིང་སློ་ཅན་གི་དུད་ཚང་ཞིབ་བཤེར་བས་ནས་ཁི་

སྐློར་བཅུ་གསུམ་ཐློབ་པ་རྣམས་ཁག་བགློས་ཀིས་ཁི་དཔློན་བསྐློ་བའི་ལམ་ལུགས་ཐློག་མར་



  2015  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

བཙུགས། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་ར་ལློར་འདས། 

སེ་ཏུ། སེ་ཏུས་བཅིངས་པ་ཞེས་པར། རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཟམ་པ་དང༌། ཡུར་བ་སློགས་འཇུག་མློད། 

དཔང་ལློ་ཆེན་པློས་ལེའུའི་མིང་དུ་གསུངས་ནས་ལེའུས་བཅིངས་པ་ཞེས་འགེལ་པ། རྒྱ་འགེལ་

གཉིས་ནས་རྒྱལ་པློ་རཱ་མ་ཎཱས་སིན་ཡུལ་དུ་དམག་བཅུག་སྐབས་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་

ལ། སེ་ཏུ་བནྡྷ། སྟེ་ཟམ་པ་བཙུགས་པའི་ལློ་རྒྱུས་སྙན་ངག་ཏུ་བས་པའི་བསྟན་བཅློས་རང་བཞིན་

གི་སྐད་དུ་བརམས་པ་ཞིག་ཡིན་གསུངས། 

ས་ེབདར། [རངི]ལྕགས་བདར་ནས་ངློ་མཉམ་པར་བདེ་པའ་ིསག་བདར་ག་ིམངི་། ས་ེབདར་གསི་འཚལ་བ། 

སེ་བདར་གིས་བདར་འཚལ་བ། སག་བདར

་གིས་བདར་དགློས་པ་ལར་རག་པར་རྩུབ་པློས་བསྐུལ་དགློས་ཞེས་པར་གློ ། 

སེ་ན་བཞི། པཱ་ལའི་རིགས་ཀི་རྒྱལ་རྒྱུད་ཐ་མ་ཡཀྵ་པཱ་ལས་སིད་དབང་བཟུང་ནས་ལློ་གཅིག་མ་ཟིན་

ཙམ་ལ་འི་བློན་པློ་ལ་ཝ་སེ་ནས་སིད་དབང་ཕློགས་རེས་སེ་ནའི་རིགས་ཀི་རྒྱལ་པློ་བཞི་སྟེ། ༡ ལ་

ཝ་སེ་ན། ༢ དེའི་བུ་ཀ་ས་སེ་ན། ༣དེའི་བུ་མ་ཎི་ཏ་སེ་ན། ༤ དེའི་བུ་ར་ཐི་ཀ་སེ་ན་བཅས་ཡིན། 

སེ་སྤིལ་བུ་བ། རེས་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ་༡ ༡༢༡ལློར་གཉལ་སྟློད་དར་

མ་སང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། གདུང་རུས་སེ་ཡིན་ཞིང་། མཚན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ཞུ། སློབ་དཔློན་

འཆད་ཁ་བ་ལློ་མང་བསྟེན། སློབ་དཔློན་གིས་ལུང་བསྟན་པ་ལར་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡ ༡༦༤ལློར་

འཆད་ཁ་གསར་མ་བཏབ། སྤིལ་བུར་ཡང་དགློན་པ་མཛད། འཆད་ཁ་བ་གཤེགས་རེས་དགློན་

པ་ཕན་ཚུན་དུ་ལློ་བཅུ་བཞི་བཞུགས། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་ར་དགུ་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་བ་

སྤི་ལློ་༡ ༡༨༩ལློར་སྤིལ་བུར་ཞི་བར་གཤེགས། 

སེ་བ། ① ཤིང་སྨན་ཞིག ② གསེར་གི་ལིད་ཚད་འཇལ་བའི་ཚད་གཞི་ཞིག་གི་མིང་། གསེར་ཞློ་

གང་ཆ་བརྒྱ་ལ་བགློས་པའི་ཆ་གཅིག་གི་ལིད་ཚད་ཡིན། ③ འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་རེ་

བཞིན་ཕློགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་དུ་བསྐློར་ཞིང་གནས་པའི་ས་བདག་ཅིག

སེ་བ་རུས། པུས་མློའི་ཚིགས་སྟེང་དུ་གནས་པའི་རུས་པ་ལྷ་ངའི་མིང་དུ་བཞེད་པ་ཞིག་དང་། དཔྱིའི་

འཁློར་མིག་ཏུ་གནས་པའི་རུས་པ་ཨློ་ཐློ་རིལ་བུའི་མིང་དུ་བཞེད་པ་ཞིག་དང་གཉིས་མཆིས་ཏེ། 



  2016  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྨན་དཔྱད་ཟླ་བའི་རྒྱལ་པློ་ལས། པུས་མློའི་དབུས་སྐུ་སེ་བ་རུས། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། 

སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་ཚིག་དློན་ཉི་མ་དང་། སེ་སིད་

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་ཌཱུར་སློན་པློ། འབི་གུང་ཚེ་

དབང་བརན་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་མཆན། འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེས་མཛད་

པའི་ཕན་བདེའི་དློ་ཤལ་བཅས་སུ་སྨན་དཔྱད་ཟླ་བའི་རྒྱལ་པློ་དང་མཐུན་པར་པུས་མློའི་ལྷ་ང་

རུས་པ་དློན་གྲུབ་བམ་འགངས་སམ་ལློག་ཅེས་པ་དེའི་མིང་དུ་བཞེད་པ་དང་། དེའུ་དམར་དགེ་

བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས། སེ་བ་རུས་ནི་དཔྱི་

མིག་དང་འཕད་པའི་ཨློ་ཐློ་རིལ་བུ་ཟེར། ཞེས་དང་། སློག་པློ་ལུང་རིགས་བསྟན་དར་གིས་

མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་བརྡ་བཀྲློལ་རྣམ་རྒྱལ་ཨ་རུའི་མཛེས་རྒྱན་དུ། ཕློ་མློ་སྤད་དང་སེ་བ་

རུས་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བཞེད་དེ་ངློ་བློ་ཤེལ་ཕེང་དང་མཐུན་པར་གསུངས། དཔལ་

སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་

འགེལ་ལས། སེ་བ་རུས་ནི་བརླ་རང་གི་ཡང་སྣེ་དཔྱིའི་འཁློར་མིག་དང་འཕད་པའི་རུས་པ་སེ་

བའི་འབས་བུ་ལར་རིལ་པློར་ཡློད་པ་དེའི་མིང་ཡིན་ཞིང་། རུས་པ་དེ་ལ་ཆུ་འགགས་འབིགས་

པའི་ནུས་པ་ཡང་ལན་པས་གཞན་ལ་ངློས་འཛིན་པ་ནི་རྣམ་པར་འཁམས་པའློ།། ཞེས་གསུངས་

པ་ལར་དང་། གཞན་ཡང་ཕི་མ་རྒྱུད་ཀི་རིལ་བུའི་ལེའུར། ལུག་རིལ་ཙམ་དང་སེ་བ་རུས་ཙམ་

བ། ཞེས་རིལ་བུའི་ཚད་གསུངས་པའང་མཆིས་པས་སད་དཔྱློད་ལན་ལན་དག་གིས་དཔྱློད་ཅིག

སེ་བན་རས་པ། རེ་མི་ལའི་སློབ་མའི་གས་ཤིག

སེ་བའི་མེ་ཏློག ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་སྐྱུར་ཁ་བ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་

མཁིས་པ་སེལ། རླུང་གི་ནད་གནློན་པར་བེད། 

སེ་བུ། སིབ་བེའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། སློབ་དཔློན་དཔའ་པློས་མཛད་པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་

པ་ལས། འབྲུམ་རིགས་གངས་ལས་འདས་མློད་ཀང་། བསྡུས་ན་རིགས་ནི་དྲུག་དུ་འདུས། ཞེས་

པའི་ཁློངས་སུ་མ་འདུས་པའི། སེ་བུ་ཞེས་པ་སེ་གེ་སྟེ། འདུ་བའི་དབང་གིས་རིགས་གཉིས་

འབྱུང་། དེ་ཡིས་མི་འཆི་བཟླློག་གིས་འཆི། མཇུག་རྒྱན་འློང་བས་གཟབ་པ་གཅེས། ཞེས་དང་། 



  2017  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

འབི་གུང་ཚེ་དབང་བརན་པའི་བེག་གེ་བཅློས་འཆི་བདག་ཞགས་གཅློད་ལས། སེ་བུ་སེ་གེ་སིབ་

བེའི་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བུའློ།། 

སེ་བློ། ༡ དཀར་སྐྱ། དགེ་སྦློང་སེ་བློ། ཁི་སེ་བློ། ༢ གཡག་དང་འབི་སློགས་མགློ་བློའི་གཙུག་དང་། 

ཟེར་བ་སློགས་སུ་སྤུ་དཀར་པློ་ཡློད་ལ་གཡག་སེ་བློ་དང་།འབི་སེ་བློ་ཟེར་བ་ལ་བུའློ།། 

སེ་བློན། སར་བློད་དུ་དར་བའི་བློན་གི་ཆློས་ལུགས་ཤིག 

སེ་བ། སེ་གློ་བློའམ་སེ་གློ་དིང་ཟེར་བའི་བ་ཆེན་པློ་མགློ་སེ་བློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་མིང་ཡིན། 

ས་ེབ།ི འབྱུང་རསི་ལུགས་ཀ་ིལློ་ར་ེབཞནི་ཕློགས་མཚམས་རྣམས་སུ་བསྐློར་ཞངི་གནས་པའ་ིས་བདག་ཅགི

ས་ེའབས། ① ས་ེཤངི་ག་ིའབས་བུ། ② ས་ེར་དགློན་པ་དང་འབས་སྤུངས་དགློན་པ་གཉསི་ཀ་ིབསྡུས་མངི་། 

སེ་འབས་དགའ་གསུམ། སེ་ར། འབས་སྤུངས་དགའ་ལན་ཏེ་གསུམ། 

སེ་འབྲུ། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་སྐྱུར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་སྐྱེད། བད་

ཀན་གི་ནད་སེལ། དང་ག་འབེད། གང་བའི་ནད་འཇློམས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རེད་མ་དང་། 

མཆིན་ནད་དག། སྤེའུ་ཤིང་། ཕ་ལ་ཏ་ཀ ཕློ་བའི་གཉེན། མ་ཧུ་ར། མཛོད་ལན། ལློ་ཐློག་གཤེད། 

སེ་ལ་ཤརྟུ་བཅས་སློ།། 

སེ་འབྲུ་རྒློད་པ། ① ཤིང་སེ་བའི་འབས་བུ་གསར་པ། ② ཤིང་གི་བེ་བག་ཅིག 

སེ་འབྲུམ། ཤིང་ཚེར་མ་ཅན་སེ་བའི་འབས་བུ། 

སེ་མློ་གྲུ་བཞི། དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་འགློར་བིས་པའི་ཆློས་ལུགས་དྲིལ་བསྒགས་བེད་པའི་

གཏམ་དཔེ་ཕློགས་བསྡུས་ནང་། སར་བང་གི་འབློག་པའི་ས་ཁུལ་དུ་སེ་མློ་གྲུ་པ་ཟེར་བའི་ལུང་

པ་གཅིག་ཡློད་པ་དེའི་འབློག་པ་རུས་རྒྱུད་མི་འདྲ་བ་ཁག་གཉིས་ཕན་ཚུན་དག་ཤ་ལེན་རེས་

བེད་ཀི་ཡློད་པ་བཤད་འདུག 

སེ་མློ་དློ།། ལྷའི་སྐེ་ལ་འདློགས་པའི་རྒྱན་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། མུ་ཏིག་ལ་སློགས་རིན་ཆེན་རིགས་དུ་མ་

བསྟར་ལ་བརྒྱུས་པ། མགུལ་རྒྱན་ལས་རིང་བ་ནུ་མའི་བར་སེབས་པ་ལ་སེ་མློ་དློ་ཞེས་ཟེར། 

སེ་མློག ལྤགས་ནད་ཤིན་ཏུ་ངན་པ་ཞིག

སེ་རྨ། རེག་དུག་ཟེར་བའི་འགློས་ནད་དྲག་པློ་ཞིག་གི་མིང་གཞན་ཞིག ཡློངས་གགས་སུ་རྒྱ་ནད་ཟེར།



  2018  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེ་སྨུག་དགློན། དགློན་འདི་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེ་ར་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་

སློན་རྨ་ལྷློ་གཅན་ཚ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེ་བཙུན། འབློམ་སྟློན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀི་བ་མ་ཞིག་གི་མཚན།

སེ་ཞིག འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། ལློ་རགས་དེའི་དབང་ཐང་དེ་སློག་གི་བུ་རུ་གྱུར་ན་སེ་ཞིག་ལློ་པ་ཟེར། 

སེ་ཞློ། ① གསེར་དངུལ་འདེགས་པའི་སང་གངས་ཀི་རིས་གཞི་ཞིག② བདུད་རི་སེ་དཀར་ཟེར་

བའི་ཤིང་སྨན་གི་མིང་། 

སེའུ། ① བིས་པ་ལ་ཐེངས་དང་པློར་སྐྱེས་པའ་ིསློའ་ིམིང་། ② སིལ་ཏློག་གམ་ས་ེའབྲུའ་ིཤིང་ཏློག་ག་ིམིང་། 

སེ་ཡབ། འདི་རང་ལློངས་ཀི་ར་ཡུལ་དང་། སློ་བློ། ཉིང་ཁི་སློགས་ཀི་▲སྨི２４００མན་གི་ས་ཆའི་

ཤིང་གསེབ་ཏུ་སྐྱེ་བ་དང་། འདེབས་འཛུགས་ཀང་བེད་ཆློག ཤིང་ཕུང་གི་མཐློ་ཚད་སྨི２～

４ཙམ་ཟིན་པ་ལ། ཡལ་ག་ཁམ་ནག་ཚེར་མ་ཅན། དཔྱིད་དུས་ཐློག་མར་མེ་ཏློག་བཞད་པ་སྟེ། ལློ་

གཉིས་སློན་པའི་ཡལ་ག་རིང་པར་མེ་ཏློག་བཞི་ལྔ་ཙམ་ཚོམ་བུར་བཞད་པ། མེ་ཏློག་ཟིང་དཀར་

དང་། ཟིང་དམར། འགའ་རེ་དཀར་པློ་ཅི་རིགས་ལ་ཟེའུ་འབྲུ་སེར་པློ་འདབ་མ་ལྔ་ཅན། མདངས་

གསལ་ཞིང་མཛེས་པ་ཤར་རེས་རིམ་བཞིན་ལློ་མ་རྒྱས་པ་སྟེ། ལློ་མ་ལང་གུ་རྒྱབ་ལང་སྐྱ་ཅན་

མཐར་སློག་ལེ་ཁ་ཡློད་པ་རེས་མློས་སྐྱེ་བ། འབས་བུ་སློང་དབིབས་བིས་པའི་ཁུ་ཚུར་ཙམ་ཁ་དློག་

སེར་པློ་དང་། ལང་སེར་ཅི་རིགས། རློ་ཤིན་ཏུ་སྐྱུར་བ་ཞིག་གློ སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་འབས་བུ། རློ་

སྐྱུར། ནུས་པས་བད་ཀན་ཚ་བ་སེལ། སྨུག་པློའི་གཟེར་ཟུག་འཇློམས། རྣ་བའི་ནད་ལ་ཕན། 

སེ་ཡློ་རེ་བ། སྐྲ་སྐྱ་ཡློ་རེ་བ། དགུང་ལློ་བགེས་ཏེ་དབུ་སྐྲ་སེ་ཡློ་རེ་བར་གྱུར་འདུག 

སེ་ར། ① སེར་བ། ② [ཡུལ]ཁལ་འགེལ་རྒྱུའི་དློ་པློ། འབློག་པའི་སྦྲའི་ནང་དུ་སྒློ་བ་སློགས་བརིགས་

པ་ལ་སེ་ར་བརིགས་ཟེར། ③ སེ་ར་དགློན་པ། 

སེ་ར་ཁ། ལྷ་ཁློ་བློ་རྒྱན་གི་མིང་སྟེ། སྐེད་སྐློར་དུ་འཕང་ཡས་ཀི་རུས་རྒྱན་དང་། མི་མགློའི་ཕེང་བ་

སློགས་ཀི་མིང་། 



  2019  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སེ་ར་དགློན། ① དབུས་ཕློགས་དགེ་ལུགས་དགློན་ཆེན་གསུམ་གི་ཡ་གལ་བམས་ཆེན་ཆློས་རེ་

ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཕག་བཏབ་པ་ཞིག་སྟེ། ཁློང་གིས་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་ཏཱ་མིང་རྒྱལ་

པློའི་དབུ་བར་ཕེབས་ནས་ཕིར་ལློག་སྐབས་རེན་སྐལ་དུ་བསྣམས་ཕེབས་པའི་གསེར་ཆློས་

བཀའ་འགྱུར་དང་ཙན་དན་གི་གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་བཅས་ཡློད་པའི་གདན་ས་ཞིག གྲུབ་

མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེ་ར་དགློན། ② བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་

ལློ༡༨༡༢ལློར་མཛོ་རློ་བ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ནས་གསར་དུ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་

པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེ་ར་དགློན། ③ 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། 

སེ་ར་དགློན། ④ རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༧༣༦ལློར་བཏབ་པར་བཤད་ཀང་

འདེབས་མཁན་སུ་ཡིན་མ་གསལ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་འབྲུག་ལློ་སྤི་ལློ་༡༨༦༨ལློར་ཨ་པློ་

བསློད་རྒན་སྤྲུལ་སྐུ་སྣ་ཚོགས་རང་གློལ་གིས་དགློན་ས་སློས་ནས་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་བས། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གསེར་ར་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེ་ར་དགློན། ⑤ 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། 

སེ་ར་ཆློས་སིངས། སེ་ར་དགློན་པའི་རྒྱབ་ཀི་རི་རེད་དུ་ཡློད་པའི་ཙོང་ཁ་པའི་སྒྲུབ་གནས་ཆུང་ཆུང་ཞིག 

སེ་ར་རེ་བཙུན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། རེ་འདི་ནི་ཉང་སྟློད་ཕྱུགས་པློ་གཞུང་སྨིན་དྲུག་ཁྱུང་རེ་ཞེས་

པའི་དཔློན་རྒྱུད་དུ་ཡབ་ནང་སློ་བསློད་ནམས་འཕེལ་དང་། ཡུམ་སྒློལ་མ་འབུམ་གཉིས་སས་སུ་

རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་གང་༡༤༦༩་ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དྲུག་ལ་རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་

ཆབ་ཚན་ལ་ཕེབས་པ་སྐབས་འཁེལ་གིས་གདན་དྲངས་ཏེ་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀི་ཚེ་དབང་ཞུ་

གནང་མཛད། དགུང་ལློ་བདུན་ལ་གནས་སྙིང་ཆློས་རེ་ཀུན་དགའ་བདེ་ལེགས་རིན་ཆེན་གི་དྲུང་



  2020  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དུ་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་བཞེས། མཚན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་གསློལ། དེའི་དྲུང་ནས་ཟབ་

ཆློས་མང་དུ་གསན། བཀའ་རློམ་སྐློར། བསྟན་བཅློས་མངློན་རློགས་རྒྱན་གི་མཐའ་དཔྱློད་སྐློར་

དང་ དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀི་སྤི་དློན་རྒློལ་ངན་ཚར་གཅློད་རིན་པློ་ཆེའི་ཕེང་བ་ བསམ་

གཟུགས་ཀི་མཐའ་དཔྱློད་དབུ་མ་འཇུག་པའི་མཐའ་དཔྱློད་ཟབ་མློ་སྟློང་པ་ཉིད་ཀི་ལ་བ་ལློག་

རློག་འགློག་པར་བེད་པའི་བསྟན་བཅློས་ལ་བ་ངན་པའི་མུན་སེལ་ཞེས་གློ་ཤག་གཉིས་ལ་

གདམས་པ་སློགས་མང་དུ་མཛད། སྐུ་ཚེའི་སྨད་དུ་བདེ་ཆེན་གསང་སགས་མཁར་གི་གདན་

སར་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་འབྲུག༡༥༤༤ལློར་ཞི་བར་གཤེགས། 

སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གིང་། དབུས་ཕློགས་གདན་ས་ཆེན་པློ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སེ་ར་དགློན་

པའི་མིང་གཞན་ཞིག 

སེ་ར་དློ་ཤེར། ཕག་པ་ནས་མཆན་ཁུང་བར་གཞློགས་གཡས་གཡློན་གཉིས་ཀར་ཐག་པ་ཤེར་བ། 

སེ་ར་ཕུལ་མཇལ། སར་ལློ་རེ་བློད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་ཉེར་བདུན་ཉིན་སེ་ར་དགློན་པའི་བེས་

གྲྭ་ཚང་དུ་ཡི་དམ་ར་མགིན་གི་ཕུར་པ་མཇལ་སྟློན་དུས་ཆེན་ཞིག 

སེ་ར་ལྷ་རམས་པའི་འཛིན་གྲྭ་རིམ་པ་བཅུ་བཞི། ཐློག་མར་ལློ་ཆུང་དུས་ནས་དཔེ་ཆ་སློབ་གཉེར་

བས་ཏེ་འཛིན་གྲྭ་བགློད་དགློས་པ་ཡིན། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གསུམ་མམ་བཅུ་བཞི་ནི་སེ་ར་དགློན་

པར་མཚོན་ན། ༡ བསྡུས་གྲྭའི་འཛིན་གྲྭ་ལློ་གཅིག ༢ གཞུང་གསར་བའི་འཛིན་གྲྭ་ལློ་གཅིག 

༣གཞུང་རིང་པའི་འཛིན་གྲྭ་ལློ་གཅིག ༤ གཞུང་གློང་མའི་འཛིན་གྲྭ་ལློ་གཅིག ༥ སྐབས་

གཉིས་པའི་འཛིན་གྲྭ་ལློ་གཅིག ༦ སྐབས་བཞི་པའི་འཛིན་གྲྭ་ལློ་གཅིག ༧ ཟུར་བཀློལ་གི་

འཛིན་གྲྭ་ལློ་གཉིས། ༨དབུ་མ་གསར་པའི་འཛིན་གྲྭ་ལློ་གཉིས། ༩ དབུ་མ་རིང་པའི་འཛིན་གྲྭ་ལློ་

གཉིས། ༡༠ འདུལ་བ་གསར་པའི་འཛིན་གྲྭ་ལློ་གཉིས། ༡༡ འདུལ་རིང་པའི་འཛིན་གྲྭ་ལློ་གཉིས། 

༡༢ མཛོད་དང་པློའམ་གསར་པའི་འཛིན་གྲྭ་ལློ་གཉིས། ༡༣མཛོད་རིང་བའི་འཛིན་གྲྭ་ལློ་གཉིས། 

༡༤ དཀའ་རམས་འཛིན་གྲྭ་ལློ་གསུམ་བཅས། ཡང་འཛིན་གྲྭ་བཅློ་ལྔ་ཡིན་ན་བསྡུས་གྲྭ་ལ་

གསུམ་བས་ཏེ། བསྡུས་ཆུང་། བསྡུས་འབིང་། བསྡུས་ཆེན་བཅས་ཕེ་ནས་རྣམ་འགེལ་ལ་འཛིན་

གྲྭ་ལློགས་སུ་ཡློད་པ་གཅིག་དང་ལློགས་སུ་མེད་པར་བསྡུས་ཆེན་སྐབས་རྣམ་འགེལ་སློབ་སྦློང་



  2021  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

བེད་སློལ་ཡང་ཡློད། དཀའ་རམས་འཛིན་གྲྭ་ལློ་གསུམ་སློད་རིང་གཙོ་བློར་མཛོད་ལ་སློབ་སྦློང་

ཐློག་སར་བལས་ཟིན་པའི་དབུ་མ་ཕར་ཕིན་སློགས་ལ་བསྐྱར་སྦློང་བས་ནས་ལློ་གསུམ་པའི་

དགེ་བཤེས་ཀི་མིང་ཐློག་མར་བཏགས། དེ་ནས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་དམ་བཅའ་ཞེས་སློ་

སློའི་འཛིན་གྲྭ་ནས་བཟུང་འཛིན་གྲྭ་ཡློངས་རློགས་ལ་དམ་བཅའ་ཉིན་འཁློངས་བཞི་དང་མཚན་

འཁློངས་བཞི་བཞག དེ་ནས་ལྷ་ས་སྨློན་ལམ་ཆེན་མློར་དམ་བཅའ་ཉིན་མཚན་གཉིས་བཞག་

ནས་ལྷ་རམས་ཐློན་པ། དེ་ནས་རྒྱུད་གྲྭ་སྟློད་སྨད་ལ་འགློ། 

སེ་རལ་ཁ། སྐུད་པས་ཕག་པ་དང་མཆན་ཁུང་འློག་གཡས་གཡློན་དུ་བསྣློལ་ཏེ་བཏགས་པའི་ཕེང་བ་ཞིག 

སེ་རལ་འཕེང་བ། སྐུད་པས་ཕག་པ་དང་མཆན་ཁུང་འློག་གཡས་གཡློན་དུ་དཀྲི་བའི་རྒྱན་ཆ། 

སེ་རུ། [རིང]སེར་པློ། བང་དུ་མཆློད་རེན་སེ་རུ་བཞེངས། 

སེ་རུ་ལྷ་ཁང་། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེ་རུལ། ① རིང་པ་ཧྲུལ་པློ། ② ས་སྨན་གི་རིགས་གང་རིང་སློགས་ལ་ཆགས་པའི་ས་དྲེག་སེར་སྐྱ་

རློ་ཁ་ཉམས་ཅན་ཞིག་སྟེ། ནུས་པས་འཁྲུགས་ཚད་དང་། གྱུར་དུག སྦར་དུག་སེལ། ③ བུལ་

ཏློག་འདྲེས་པའི་ས་འདློལ་གི་མིང་། ④ ཞ་ཤེ་ནག་པློའི་མིང་། 

སེ་རེ། ཡ་རེ་དང་དློན་གཅིག

སེ་ལུང་དགློན། དགློན་འདི་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། ད་ལ་ཉམས་གསློ་བྱུང་མེད། 

གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྟློད་ལུང་བདེ་

ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེ་ཤར། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ཕློགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་དབུས་དང་བཅས་པའི་ས་བདག་གཙོ་

བློ་རྣམས་ལས་ཤར་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་ས་བདག་གཙོ་བློ། སིད་ཀི་ཕུར་པ་འཛིན་ཞིང་མི་རྣམས་ཀི་

སློག་འཕློག་པ། སྟློན་ཟླ་ཐ་ཆུང་ལ་ས་བདག་གི་ལས་གཙོ་བློར་བེད་མཁན་ཞིག 

སེ་ཤར་རེ་བ། སྐྲ་དཀར་ནག་འདྲེས་མའི་ཁ་དློག སྐྲ་སེ་ཤར་རེ་བ། སྨ་ར་སེ་ཤར་རེ་བ། 

སེ་ཤིང་། བསེ་ཤིང་དང་འདྲ། 

ས་ེཤེར། ཕག་པ་ནས་མཆན་ཁུང་བར་གཞློགས་གཡས་གཡློན་གང་རུང་ཕློགས་སུ་ཐག་པ་ཤེར་བའ་ིདློན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སགེ ཐད་འདྲློང་པློར་མདེ་པ་གཞློག་གཅགི་ནས་གཞློགས་གཞན་དརེ་རམི་བཞནི་འཁློག་པ། གསགེ་ཀང་འབ།ི 

སེག་རྡར། སམ་རྡར་དང་འདྲ། 

སེག་བརྡར་རིས། འདྲ་བའི་སློ་ནས་མིང་བཏགས་པའི་སུག་སྨེལ་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། 

འདྲ་དཔེ་ལས། སུག་སྨེལ་སེག་བརྡར་རི་མློ་འདྲ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སེག་པ། སློ་བརེ་བ། རྡློ་ཕེའི་ལྷད་འདྲེས་པའི་རམ་པས་སློ་སེག་པ། 

སེག་མ། ① གཟེབ་མ་ཟེར་བའི་སློ་མ་སྟེ་སྨྱུག་ ལྷས་ཀི་སྣློད་གྲུ་བཞི་ཁེབས་ཅན། ② རྡློ་ཕེ། 

སེང་། གསེང་དང་འདྲ། 

སེང་དཀར། སེང་གེ་དཀར་པློའམ་གངས་རིར་གནས་པའི་སེང་གེ སེང་དཀར་གཡུ་རལ་ཅན། 

སེང་གེ་རློང་དགེ་འཕེལ་ཆློས་འཁློར ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་སྐུ་འབུམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེང་དཀར་གསང་བ། ཁི་སྤུ་མདློག་དཀར་ཞིང་སྣ་དམར་བ་ཅན་གི་ཕློ་རགས་ཏེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་

དྲློད། ནུས་པས་རློ་ཙ། ཆགས་པ་འཕེལ། 

སེང་ཁི། རི་མློའམ་འཇིམ་པས་བཟློས་པའི་སེང་གེས་བཏེག་པའི་ཁི། 

སེང་གེ ① རི་དྭགས་རྒྱལ་པློ། སེང་གེའི་གཡུ་རལ་ལ་སྤེའུས་ལག་རེད། སེང་གེའི་འློ་མ་བཞློ་འདློད་

ན། དེ་ལ་འཐབ་པའི་སྙིང་སྟློབས་དགློས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁ་ལྔ་པ་དང་། གང་པློ་འཇློམས། 

ང་རློ་ཅན། ཆ་ཤས་འཇིགས། གདློང་ལྔ་པ། སེར་ཆགས་རྒྱལ་པློ། ནགས་ཀི་དབང་པློ། ནམ་

མཁའ་གནློན། རྣམ་པར་གནློན། འཕློག་བེད། གཙུག་ཕུད་ལྔ་པ། ཚོགས་ཀི་བདག་པློ། རལ་པ་

ཅན། རི་དྭགས་དབང་པློ། རི་དྭགས་ཟས་ཅན་བཅས་སློ། ② ས་མིང་ཞིག་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

ཀི་ལྷློ་བག་རློང་ཁློངས་ལྷློ་བག་ནུབ་ཆུའི་འགམ་དུ་ཡློད། 

སེང་གེ་རང་བརྒྱད། གཅན་གཟན་ངློ་མཚར་ཅན་ཞིག་སྟེ། ཁྱུང་གི་གཤློག་པ་གཉིས་དང་སེར་མློ་

གཉིས། སེང་གེའི་རང་ལག་བཞི་བཅས་པ་ཞིག 

སེང་གེ་ཁ་འབབ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ཁློངས་སྤུ་ཧྲེང་དང་སར་རློང་གཉིས་ཀི་

ཆུ་ཞིག་སྟེ་ཆུ་བློ་སི་ཏཱའློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སེང་གེ་ཁ་འབབ་གངས་རི། ཁ་འབབ་ཀི་ཆུ་བློ་བཞི་འབྱུང་སའི་གངས་རི་ཏེ་སེ། 

སེངྒེ་ཁིམ། སེང་གེའི་ཁིམ་དང་དློན་གཅིག 

སེང་གེ་རྒྱན་གཞི། སེང་གེའི་རི་མློ་ཡློད་པའི་གློས་ཆེན་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

སེང་གེ་སྒ་སྒློག གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག 

སེང་གེ་དགློན། ① མིང་གཞན་མི་ཉག་སེང་གེ་དགློན་ཟེར། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་ལུག་སྤི་

ལློ༡༢༥༤ལློར་གྲུབ་ཆེན་ཀརྨ་པཀྵ�ས་བཏབ། ཀརྨ་པ་རློལ་བའི་རྡློ་རེ་དང་། མི་ཉག་མཁས་པ་

མི་ལྔ་སློགས་རྒྱལ་བ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་མཁས་གྲུབ་ཀི་སྐྱེས་ཆེན་མང་པློས་ཞབས་ཀིས་

བཅགས་ཤིང་ཕིན་ལས་ཀི་བསྟི་གནས་སུ་གྱུར། དུས་ཕིས་བཀའ་བསྟན་ཉམས་རྐྱེན་གིས་རིང་

མར་བསྒྱུར། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་

མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེང་གེ་དགློན། ② མིང་གཞན་གཙང་སྨད་སེང་གེ་དགློན་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་ལུག་

སྤི་ལློ༡༦༦༧ ལློར་ས་འགློ་བ་མ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་དང་། ཝ་ཤུལ་བ་མ་ཀརྨ་ཀུན་ཁབ་གཉིས་ཀིས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བག་འགློ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེང་གེ་དགློན། ③ 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། 

སེང་གེ་དགློན། ④ སེང་གེ་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། སློན་བློན་དགློན་ཞིག་ཡིན་པ་ལ་

རེས་སུ་སྤི་ལློ་༡༧༨༥ལློར་ཏ་རློག་འགྲུག་ཐར་གིས་བན་ལ་བསྒྱུར་ནས་སེང་གེ་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་

གིང་འདི་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བཙན་

ལྷ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེང་གེ་བསྒིངས་པ། སེང་གེས་ལུས་འགིང་ཚུལ་བསྟན་པ། 

སེང་གེ་ཅན། [མངློན]གྲུ་ཤན། 

སེང་གེ་ལྕགས་རལ་ཅན། ལྕ་བའི་གབ་མིང་ཞིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེང་གེ་འཇིགས་མེད། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རྨ་གསློ།། 

རུས་ཆག་སྦློར། 

སེང་གེ་འཇློམས། [མངློན]ཤ་ར་བ། 

སེང་གེ་གདན་གི་འཁློར་ལློ། སྐར་རིས་ལས་འབྱུང་བའི་རི་མློའི་འཁློར་ལློ་ཞིག 

སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ། སྟློད་ཀི་མགློན་གསུམ་གི་ཡ་གལ་རིག་པ་མགློན་གི་རྒྱུད་པ། ཡབ་འཇམ་

དབངས་རྣམ་རྒྱལ་དང་ཡུམ་རྒྱལ་མློ་ཁ་གཏུན་གཉིས་ལ་སས་གཉིས་བྱུང་བའི་བགེས་པ། འདི་

ཉིད་སྐུ་སྟློབས་ཆེ་ལ་སྒྱུ་རལ་གི་གནས་ཀུན་ལ་བང་ཆུབ་པ་ཞིག་བྱུང་བས་གུ་གེ་ཕི་འབློག་དང་། 

གུ་གེ་བཅས་ལ་ས་རེས་སུ་དམག་དྲངས་ནས་ར་ནློར་ར་ལུག་ལ་སློགས་པ་མང་པློ་ལློན། ལ་

དྭགས་སུ་སྟག་ཚང་རས་ཆེན་པ་གདན་དྲངས་ནས་ཡབ་ཀི་དགློངས་རློགས་ལ་གསེར་ཟངས་

ཀི་བམས་པ་དགུང་ལློ་བརྒྱད་པའི་སྐུ་ཚད་ལ་སློགས་པའི་རེན་གསུམ་མང་པློ་གསར་བཞེངས་

དང་། རྒྱུན་མཆློད་དགེ་སློང་གི་སེ་བཙུགས། པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་དྲུང་

དུ་ཡུམ་ཀི་དགློངས་རློགས་ལ་གསེར་འབུམ་དང་། དངུལ་འབུམ་ཆ་ཚང་། གཞན་ཡང་རིན་པློ་

ཆེའི་རིགས་བརྒྱ་ར། ལྷ་ས་དང་། ཁ་འབྲུག བསམ་ཡས་སློགས་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། ཆློས་

སེ་ཆེ་ཆུང་ལ་མཆློད་སྤིན་དང་། བསྙེན་བཀུར་རྒྱ་ཆེ་བ། ཝམ་ལེ། རྒློད་ཡུལ། ཁ་ནག གཙང་

དམར། སྐྱུ་དམར་ནང་། མེ་རུ། དར་རེ་སློགས་ཀི་ས་ཁུལ་དང་། ལ་དྭགས་སྟློད་གཤམ་དང་། 

མངའ་ཞབས་གང་ཡློད་ནས་མཆློད་གཞིས་སུ་ཕུད་རེ་རེ་བསྐལ་པ་ནམ་གནས་བར་ཕུལ་ཞིང་། 

སྟག་ཚང་རས་ཆེན་ལ་རང་ཞབས་ཀི་ཁློང་ནས་ས་ཕུད་མཆློད་གཞིས་རྒྱ་ཆེན་ཕུལ་བ་དང་། 

སྟག་ཚང་རས་ཆེན་གི་ཧེ་མི་བང་ཆུབ་བསམ་གིང་དགློན་དང་། ལྕེ་བདེ་ཐེག་མཆློག་དགློན། 

ཝམ་ལེ་བདེ་ཆེན་དགློན་བཅས་དགློན་ཆེན་གསུམ་གིས་གཙོས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་མང་པློ་

བཞེངས་པའི་སྦིན་བདག་གི་མཐིལ་ལེན་མཛད། སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ་གིས་རུ་ཤློད་བདག་མློ་

སྐལ་བཟང་སྒློལ་མ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པར་སས་བདེ་ལན་རྣམ་རྒྱལ་དང་། ཨིནྡྲ་བློ་ཏི། བདེ་མཆློག་

རྣམ་རྒྱལ་རྣམས་རིམ་པར་འཁྲུངས་ཤིང་། སས་འདི་དག་ལས་བརྒྱུད་པའི་གདུང་རྒྱུད་ཀིས་ལ་

དྭགས་ཁུལ་ལ་དབང་བསྒྱུར་གནང་བར་མངའ་ཐང་དར་གུད་ཅི་རིགས་བྱུང་སྐློར་སློགས་ལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

དྭགས་རྒྱལ་རབས་རིམ་བློན་སྐློར་གློང་དུ་ལ་དྭགས་ཀི་སའི་བདག་པློ་ཞེས་པར་གསལ། 

སེང་གེ་རྣམ་བསྒིངས། རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དང་སྙློམ་འཇུག་དགུ་ལ་ཆློས་གཞན་ལ་སེལ་བར་ལུགས་

མཐུན་དང་ལུགས་མི་མཐུན་གང་རུང་དུ་སྙློམ་པར་འཇུག་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་མཁེན་པ། 

སེང་ག་ེརྣམ་པར་རེ། ① སེང་གེས་ལུས་རལ་ངློམས་ཏ་ེའཁབ་ཅིང་ར་ེབ། ② བང་སེམས་ཤིག་ག་ིམཚན། 

སེང་གེ་སར་མློ། སློ་ག་བུར་ཏིས་ལློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

སེང་གེ་སལ་རྒྱབ། དབིབས་འདྲ་བ་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་སློ་ག་བུར་ཏིས་ལློའི་མིང་གི་རྣམ་

གངས་ཤིག་སྟེ། མན་ངག་འཁྲུངས་དཔེ་ལས། སློ་ག་བུར་ཏིས་ལློ་ཞེས་བ་བ། ཁ་སྟློད་གཡའ་

དང་སིབ་ལས་སྐྱེ། ར་བ་ནག་པློ་ཆུན་པློར་འབེལ། ལློ་མ་གཅན་གཟན་སར་སེར་འདྲ། སློང་པློ་

མེ་ཏློག་ར་དུག་འདྲ། རློ་ནི་ཁ་ལ་ནུས་པ་བསིལ། ཁི་དུག་སྤང་བརྒྱལ་ཞེས་ཀང་བ། སེང་གེ་

སར་མློ་བ་བ་ཡིན། གློ་ཚད་ནད་ལ་བདུད་རི་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སེང་གེ་མློའི་བུ། [མངློན]སྒ་གཅན། 

སེང་གེ་རེན། [མངློན]འཇམ་དབངས། 

སེང་གེ་བཟང་པློ། སར་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཞིག་སྟེ། ཤེར་ཕིན་མངློན་རློགས་རྒྱན་གི་འགེལ་པ་དློན་

གསལ་དང་། བརྒྱད་སྟློང་འགེལ་ཆེན་སློགས་མཛད་མཁན་ཤེར་ཕིན་སྨ་བའི་སློབ་དཔློན་ནློ།། 

སེང་གེ་བ་བང་། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སེང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེང་ག་ེར་ིཁློད། དགའ་ལན་ཕློ་བང་ག་ིདུས་སུ་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚ་ོསློན་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེང་གེ་ཤག ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ནང་གི་ཤར་ངློས་འློང་སྟློད་ཞིང་ཁར་གགས་པ་དེ་ཡི་བང་ངློས་སུ་ཡློད་

པའི་ཁང་པ་ཞིག་གི་མིང་། 

སེང་གེ་གཤློང་མ་མགློ་དགློན་པ། དགེ་ལན་ཕུན་ཚོགས་ཆློས་གིང་ཡང་ཟེར། བཙན་པློ་ཁི་རལ་པ་ཅན་

གི་དུས་སུ་ཕག་བཏབ་པ་གགས་། མིང་རྒྱལ་རབས་དུས་སུ་སྟློང་འཁློར་རེ་རྒྱ་མཚོས་རྒྱས་སྐྲུན་

བས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་རྨ་ལྷློ་རེབ་གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེང་གེ་གཤློང་ཡ་མགློ་དགློན་པ། མིང་གཞན་དུ་དཔལ་ལན་ཆློས་འབློར་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་དྲུག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ༡༣༨༥ལློར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་རྨ་

ལྷློ་རེབ་གློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེང་གེའ་ིཁིམ། ཁིམ་ལྔ་པ། ཁིམ་ཞག་ཉ་ིབར་སྐར་གནས་དགུ་ལ་སེབས་སྐབས་ཉ་ིམ་སེང་ཁིམ་ལ་སྤློད། 

སེང་གེའི་ཁི་འཛིན་པ། རྒྱལ་ཐབས་ཀི་ཁི་ལ་མངའ་གསློལ་བའམ། རང་རང་ཡུལ་དགློན་གི་བདག་

པློར་ཁི་འདློན་བེད་པ། 

སེང་གེའི་འགམ། ① རྒྱལ་པློ་ཟས་གཙང་མའི་ཡབ་རྒྱལ་པློ་སེང་གེ་འགམ། ② སེང་གེའི་འགམ་པ་

འདྲ་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་། ③ སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

སེང་གེའི་སྒ་སྒློག ① སེང་གེ་སྒ་དབངས་སྒློག་པའི་སྐད། ② རིང་མའི་ཆློས་ལུགས་ནས་བཤད་པའི་

སློབ་དཔློན་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ནང་གི་གཅིག ③ བདུད་ཀི་བུ། 

སེང་གེའི་ང་རློ། ① སེང་གེའི་ངར་སྐད། ② སངས་རྒྱས་ཤིག 

སེང་གེའ་ིཉལ་སྟབས། གློ་གཡས་པ་ཕབ་སྟ་ེརང་པ་གཡློན་པ་གཡས་པའ་ིསྟེང་དུ་བཞག་ནས་ཉལ་བའ་ིཚུལ། 

སེང་གེའི་སྟློབས་སུ་གཤེགས་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་

གསེས་ཤིག་སྟེ། མི་ཟིལ་གིས་གནློན་པ་ལ་མཁས་པ་ཉིད་ཀིས་སེང་གེའི་སྟློབས་སུ་གཤེགས་པ། 

སེང་གེའི་བཞློན་པ། [མངློན]འཇམ་དཔལ་དབངས། 

སེང་གེའི་རིགས། [མངློན]ཁི། 

སེང་གེའི་ཤིང་ར་མ། [མངློན]ལྷ་མློ་ཨུ་མ། 

སེང་གློ་མི་ཆེན། བློད་རྒྱལ་གནམ་རི་སློང་བཙན་གི་བློན་པློ། འདི་ཉིད་ཀིས་དམག་དཔློན་བས་ཏེ་

དྭགས་པློ་ངློ་ལློག་པ་སར་བཙན་པློའི་མངའ་འབངས་སུ་བཀུག དེའི་དུས་སུ་མི་རྣམས་ཀི་ཁ་ལ། 

སེང་གློ་མི་ཆེན་གིས། དྭགས་ཡུལ་བསེན་མཁར་དུ། མདུང་གཡུག་ཐེངས་གཅིག་ལ། འབློག་

དུད་ཐང་གང་ཐློབ་ཅེས་པའི་གཏམ་བྱུང་། སེང་གློ་མི་ཆེན་དཔའ་བའི་ཕུལ་དུ་གྱུར་ནས་ཉི་མ་

གཅིག་ལ་དྭགས་པློ་མི་བརྒྱད་བསད་ཅེས་གགས། རྒྱལ་པློས་མི་ཆེན་གི་བ་དགར་གསེར་ཁུང་

རེའུ་རྒལ་གི་མི་དང་། འབློག་ཕྱུགས་བཅས་གནང་། 

སེང་མགློ་ཅན། ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འློག་ཁང་ཁམས་ར་ནང་མའི་མཐའ་བསྐློར་དུ་ཡློད་པའི་ཀ་བ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

རགས་ཅན་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། ཀ་བ་འདི་ཡང་གང་དུ་ཡློད་མེད་ངློས་འཛིན་དཀའ་བར་སྣང་ཞིང་། ཀ་

བ་འདི་དང་ཉེ་བའི་སར་ཕྱུགས་ཀི་གཡང་ཡིག་སྐློར་སས་ཡློད་ཚུལ་ལློ་རྒྱུས་མང་པློར་གསལ། 

སེང་ངེ་བ། སྐྱ་སེང་ངེ་བ་ཞེས་ནམ་གསལ་བ་ལ་བུར་མིག་ལམ་དུ་དཀར་མདངས་ལྷན་ནེར་འཆར་

བའི་ངང་ཚུལ། 

སེང་ཐང་ཚ་ཁ། ཆུ་ཚན་ཞིག་སྟེ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་རྣམ་གིང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེང་ལེང་། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཁག་ངན་

དང་། ཆུ་སེར་སྐེམ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁ་དི་ར་དང་། ཁུ་བ་མཛེ་འཇློམས། གླུ་ལེན་མ། ཆུ་

སེར་ཁག་འཐུང་། བིས་པའི་ནུ་མ། འཚོ་བའི་ཤིང་། ཟླ་བའི་ཡལ་ག་བཅས་སློ།། 

སེང་ལེང་ཅན། གསེར་རི་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། རིའི་རེ་མློ་ན་སེང་ལེང་ཅན་ཞེས་ཟེར། ངློས་

རེར་དཔག་ཚད་ལྔ་འབུམ་དང་མཐའ་སྐློར་དུ་ས་ཡ་གཉིས་ཡློད་པ། 

སེང་ལེང་མར་ཁུ། སེང་ལེང་ཤིང་གི་གཞློག་ཕེ་བ་དམར་ཟལ་གི་མར་ཁུའི་ནང་བཙོས་ཤིང་གང་བར་

གྱུར་པ་སར་ཆུར་བཙོས་ནས་བཏློན་པའི་མར་ཁུའི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་

འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་གཅེས་བསྡུས་ཀུན་གསལ་སྣང་མཛོད་ལས། 

བདུན་པ་སེང་ལེང་མར་ཁུ་ཞེས་བ། སེང་ལེང་གཞློག་ཕེ་དེ་ཕེད་ཤུག་པ་དང་། ལུག་དང་ག་བ་

གློང་མློ་རི་བློང་རིལ། ས་མའི་ཕེད་ཕེད་དམར་ཟལ་བ་མར་བཙོ། གློང་བཞིན་བས་པའི་མར་

ཁུས་དྲེག་གྲུམ་དང་། རྨ་འབས་སུརྻ་ར་དཀར་ཚ་ཤས་ཅན། གཟའ་རང་འབམ་ལྤགས་ནད་

འཕྲུག་དང་། ཆུ་སེར་ཚ་བའི་ནད་རིགས་འཇློམས་པའི་མཆློག་ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སེང་ལེང་ནགས་ཀི་སྒློལ་མ། ལྷ་སྒློལ་མ་ལང་གུའི་རིགས་ཤིག 

སེང་ལེང་རིགས་གསུམ། མདློག་ག་ིདབ་ེབའ་ིསློ་ནས་མིང་བཏགས་པའ་ིསེང་ལེང་དམར་སྐྱ་སེར་གསུམ་

གི་མིང་སྟེ། དམར་བ་ཙན་དན་སེང་ལེང་། སེར་བ་སྐྱེར་པ་སེང་ལེང་། སྐྱ་བློ་གསློམ་སེང་ལེང་ངློ་།། 

སེང་དྲག ནད་ཡློངས་སུ་དྲག་པ། 

སེང་གདན། དབངས་འཆར་ལས་གསུངས་པའི་ལེགས་ཉེས་བརག་ཐབས་ཤིག 

སེང་གདློང་མའི་ཟླློག་སྒྱུར། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགློ་སེང་གདློང་མ་གཙོ་འཁློར་གསུམ་གི་སློམ་བཟླས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལ་བརེན་ནས་བར་ཆད་ཕིར་སྒྱུར་གི་ཆློ་ག་ཞིག

སེང་པློ། ཚགས་ཧྲློབ་པློ། སྲུབ་དབར་སེང་པློ། ལློན་ཤིང་སེང་པློ། 

སེང་ཕྲུག ① སེང་གེའི་ཕྲུ་གུ། ② སེང་གེ་དང་དབིབས་འདྲ་བའི་ཁི། 

སེང་ཕློམ། ཞུ་མཁན་ལློ་མའི་མིང་གཞན་ཞིག 

སེང་བ། སེངས་པ། སེང་བ། འདག་པ་དང་སང་བ། སྐྱློ་བ་སེང་བ། ངལ་དུབ་སེང་བ། དྲི་མ་སེངས་

པ། སྐྱློན་སེངས་པ། 

སེང་འབྲུག འབྲུག་དང་སེང་གེའི་མིང་གི་བསྡུས་ཚིག

སེང་འབྲུག་སྟག་རེ། སེང་འབྲུག་སྟག་གསུམ་གི་རི་མློས་མཚན་པའི་གེ་སར་རྒྱལ་པློའི་མཁར་རློང་། 

སེང་མ། ① སྲུབ་མའམ་བར་གསེང་ཅན། རས་སེང་མ། སེང་མ་མེད་པའི་མཛའ་གཅུགས་དམ་ཟབ། 

② [རིང]ལན་ཀན། 

སེང་ཚགས། རས་སབ་སབ་ཀི་ཆུ་ཚགས་ལ་བུ། 

སེང་ཚེར། ཤིང་སེང་ལེང་གི་ཚེར་མ། 

སེང་ཡློལ། ཕི་གསལ་ནང་གསལ་རས་ས་ཕབ་ཀི་ཡློལ་བ། 

སེང་གཡབ། ཁང་པའི་ཐློག་ཏུ་ལིང་ཁང་ལ་བུའི་གཡབ་ཡློད་པའི་མིང་། 

སེང་རས། རས་སབ་སབ། 

སེང་རི་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ༡༩༡༩ལློར་གཏེར་སྟློན་དྲི་མེད་རིན་ཆེན་གིས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཔལ་ཡུལ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེང་སེང་པློ། བར་སྲུང་ཧྲལ་ཧྲལ། གལ་ཚགས་ཞིབ་པློ་མེད་པའི་སྲུབ་དབར་སེང་སེང་པློ། 

སེང་ཤློར་མི་འབྱུང་བ། སྣང་ཆུང་ལྷློད་ཡེངས་སུ་མ་ལུས་པ་ལ་ཟེར། 

སེང་ཤློར་མེད་པ། ལྷློད་ཡེངས་བས་པའི་ཞློར་ལ་སྐྱློན་ཆ་ཤློར་བའི་རིགས་མེད་པ། 

སེང་སེང་དགློན། ཐེག་ཆེན་བསམ་འགྲུབ་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་

གསུམ་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ༡༢༠༠ལློར་ཀཿདམ་པ་བདེ་གཤེགས་ནས་གསར་འདེབས་མཛད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

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

སེངས་པ། ① སེང་བའི་འདས་པ། ②[རིང]རས་སབ་མློ་ཤིན་ཏུ་ཚགས་ལྷློད་ཅིང་ཤ་རེན་ཇི་བཞིན་

སྒིབ་མི་ཐུབ་པ་ཞིག 

སེངས་པློ། ཨམ་ཅློག་སེངས་པློ་ཞེས་རྣ་བ་གསལ་པློ། 

སེངས་པློ་བརྡ་བློ། ཆང་གི་ཐ་མ་རློ་དང་བློ་བ་ཞད་ཙམ་ཡློད་པའི་མིང་ངློ་།། 

སེད། གསེད་པའི་སྐུལ་ཚིག 

སེན། མཛུ་གུའི་རེ་ཡི་སེན་མློ། 

སེན་སྐྱི། ལག་པའི་སེན་མློའི་ར་བའི་པགས་པ། སེན་སྐྱི་གས་པ། 

སེན་གཏུབ། སེན་མློ་གཏུབ་བེད་ཀི་ཡློད་བད་ཅིག

སེན་འཐློག སེན་མློས་ཤ་ལྤགས་འཇུས་ཏེ་འཐེན་པ། ཕྲུ་གུའི་འཕློངས་ལ་སེན་འཇློག་རྒྱབ་པ། 

སེན་ཚ་དགློན། མིང་གཞན་རྣམ་རྒྱལ་ཀུན་གགས་གིང་ཟེར། མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གི་

ཞལ་སློབ་རྒྱལ་རིགས་འབྲུ་ཡི་བ་ཆེན་ཀུན་དགའ་དབང་ལན་གིས་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་སྨད་

ཙམ་ལ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ནག་འབི་རུ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེན་ཚ་དགའ་རི་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ༡༦༧༩ལློར་མཁས་བཙུན་

བསམ་གཏན་ཉི་མས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་

ཁུལ་ནག་འབི་རུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེན་མློ་གང་། རྒྱ་ཁློན་ཆུང་བ་དང་། དུས་ཡུན་ཐུང་བར་བཤད། སྣ་ཐལ་སེན་མློ་གང་ལ་བུ། 

སེན་མློ། རང་ལག་གི་སེན་མློ། སེན་མློས་འཐློག་པ། སེན་མློ་འདེབས་པ། སེན་མློས་དབལ་བ། མིང་

གི་རྣམ་གངས་ལ་གཅད་བ་དང་། བཅད་སྐྱེ། འདློད་མློས་ལྕགས་ཀྱུ། སེར་མློ། ཡང་སིད་ཅན། 

ལག་སྐྱེས། ལག་འཁྲུ། ལག་པའི་ཚེར་མ། སར་སྐྱེས་བཅས་སློ།། 

སེན་མློ་མདློག་སྣུམ་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་

སྟེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པའི་ལྷག་བསམ་ཉིད་ཀིས་སེན་མློ་མདློག་སྣུམ་པ། 
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སེན་མློ་དབུས་མཐློ་བའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་

སྟེ། རིགས་ཀི་མཆློག་ལས་སྐྱེས་པས་སེན་མློ་མཐློ་བ་སྟེ། གཤློང་བུ་དང་ལེབ་མློ་མིན་པར་

དབུས་མཐློ་བ། 

སེན་མློ་ཟངས་མདློག་ལ་བུའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་

སྟེ། འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་ལ་འདློད་ཆགས་དང་བལ་བ་ཉིད་ཀིས་སེན་མློ་ཟངས་ཀི་མདློག་ལ་བུ། 

སེན་མློའི་གར། [མངློན]རྨ་བ། 

སེན་མློའི་སྟེང་གི་རྡུལ། གངས་ཤིན་ཏུ་ཉུང་བའི་དཔེ། 

སེན་མློའི་དཔེ་བད་གསུམ། དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་གས་ཤིག་སྟེ། སེན་མློ་ཟངས་མདློག་ལ་

བུ་དང་། སེན་མློ་མདློག་སྣུམ་པ་དང་། སེན་མློ་དབུས་མཐློ་བ་བཅས་གསུམ་མློ། 

སེན་ར། སེན་མློ་སྐྱེ་སའི་ར་བ། 

སེན་ར་ལློག་པ། སེན་མློའི་ར་བར་གས་སྐྱློན་ཤློར་བའམ་སེན་མློ་གསར་དུ་བརེ་བ། 

སེན་ཤ རང་ལག་གི་སེན་མློའི་ཟུར་གི་ཤའམ་སྐྱི་ལྤགས། 

སེབ་ཕུ་དགློན་པ། གནའ་ས་མློའི་དུས་གནས་འདིར་བློན་བློའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡློད། སྤི་ལློ་

༡༢༦༥ལློར་འགློ་མགློན་འཕགས་པ་ཧློར་ཡུལ་ནས་བློད་དུ་ཕེབས་པའི་ལམ་བར་དགློན་འདིར་

ཕེབས། གཟིགས་སྐྱློང་ཆེན་པློར་གནང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ས་དགློན་ཏུ་འགྱུར། ད་ལ་གྲུབ་

མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེབ་སྨད་དགློན། སེབ་མདའ་དགློན་ཡང་ཟེར། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ༡༤༦༥ལློར་

སེབ་པ་ཀ་ཆེན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེབ་སེབ། དམ་པློ་མེད་པ་དང་། མཁེགས་པློ་མེད་པའ་ིསློབ་སློབ། རམ་པ་སེབ་སེབ་བས་ནས་བཤར་བ། 

སེམ་སེམ། མིག་སེམ་སེམ་ཞེས་མིག་ཚུམ་ཚུམ། 

སེམས། ① རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་དློན་གི་ངློ་བློ་རང་སྟློབས་ཀིས་མཐློང་བའི་ཤེས་པ། དཔེར་ན་

མིག་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་སེམས་ལ་སློགས་པ་ལ་བུའློ།། སེམས་ཀི་ངལ་རློལ། སེམས་ཀིས་མི་
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བཟློད་པ། གཞན་སེམས་དཀྲུག་པ། སེམས་འཁམས་པ། སེམས་འཁྲུགས་པ། སེམས་གུ་

ཡངས་པློ། སེམས་འགུལ་ཐེབས་པ། སེམས་བསྒྱུར་བ། སེམས་གཉིས་ཕད་པ་མེད་པ། སེམས་

གཏིང་ནས་ཁློ་བ། རང་སེམས་དང་མཐུན་པ། སེམས་འདློགས་པར་པ། སེམས་ཕིན་ཅི་ལློག་

པ། སེམས་ཟིལ་གིས་ནློན་པ། སེམས་ཡེང་ཡེང་བ། སེམས་ལ་འཁུམས་པ། སེམས་ལ་འཕེང་

བ། སེམས་ལ་བབ་པ། སེམས་ལ་གཟིར་བ། སེམས་ལ་ཤར་བ། ཕ་མའི་སེམས་ཆུ། བུ་ཕྲུག་

གི་སེམས་རྡློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་གཞི་དང་། དྲན་པ། ནང་གི་བེད་པ། རྣམ་ཤེས། བློ། 

ཡིད། རིག་པ། ཤེས་པ་བཅས་སློ།། ② གཙོ་སེམས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

སེམས་ཀུན་གནས་ཀི་རེ་སྦློར། བསློད་ནམས་མང་པློ་མཚན་ནས་བསྟན་པའི་རེ་སྦློར་ཀི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཐློབ་པའི་སེམས་པའི་རྣལ་འབློར། 

སེམས་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག ༡ སྡུག་བསལ་ལ་ཆློས་ཤེས་པའི་བཟློད་པ། ༢ སྡུག་བསལ་ལ་

ཆློས་ཤེས་པ། ༣སྡུག་བསལ་ལ་རེས་སུ་རློགས་པར་ཤེས་པའི་བཟློད་པ། ༤ སྡུག་བསལ་ལ་

རེས་སུ་རློགས་པར་ཤེས་པ། ༥ ཀུན་འབྱུང་བ་ལ་ཆློས་ཤེས་པའི་བཟློད་པ། ༦ ཀུན་འབྱུང་བ་

ལ་ཆློས་ཤེས་པ། ༧ ཀུན་འབྱུང་བ་ལ་རེས་སུ་རློགས་པའི་ཤེས་པ། ༩ འགློག་པ་ལ་ཆློས་ཤེས་

པའི་བཟློད་པ། ༡༠ འགློག་པ་ལ་ཆློས་ཤེས་པ། ༡༡ འགློག་པ་རེས་སུ་རློགས་པར་ཤེས་པའི་

བཟློད་པ། ༡༢ འགློག་པ་ལ་རེས་སུ་རློགས་པའི་ཤེས་པ། ༡༣ལམ་ལ་ཆློས་ཤེས་པའི་བཟློད་པ། 

༡༤ ལམ་ལ་ཆློས་ཤེས་པ། ༡༥ ལམ་ལ་རེས་སུ་རློགས་པར་ཤེས་པའི་བཟློད་པ། ༡༦ ལམ་

ལ་རེས་སུ་རློགས་པའི་ཤེས་པའློ།། 

སེམས་ཀི་ཁང་པ། [མངློན]སྙིང་། 

སེམས་ཀི་ངློ་བློ་རློགས་པ། བཀའ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་ཁ་དློག་དང་དབིབས་སློགས་གང་དུའང་མ་

གྲུབ་པའི་ངློ་བློ་གསལ་ཞིང་སྟློང་པ་ཐུགས་རེས་ཀུན་ལ་ཁབ་པ། དེ་རློགས་ན་སེམས་ཀི་ཆློས་

ཉིད་དམ། སེམས་ཀི་ངློ་བློ་མཐློང་བ་ཡིན་ཞེས་ཟེར། 

སེམས་ཀི་ཆློས་བརྒྱད། མིག་གི་རྣམ་ཤེས། རྣ་བའི་རྣམ་ཤེས། སྣའི་རྣམ་ཤེས། ལྕེའི་རྣམ་ཤེས། ལུས་

ཀི་རྣམ་ཤེས། ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཡིད། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཏེ་བརྒྱད། 
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སེམས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན། སློན་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསློམས་པའི་སེམས་ཀི་ས་བློན་རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་དེའློ།། 

སེམས་ཀི་དམ་པ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས། 

སེམས་ཀི་མེ། ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་ལས་རས་ལློགས་སུ་མ་གྲུབ་པར་རྣམ་རློག་དེར་ཚ་ཞིང་བསེགས་

པའི་རྣམ་པར་སྣང་བའི་ཤེས་པ། 

སེམས་ཀི་རློལ་བ། དཔྱློད་པའམ་དཔློག་པ། 

སེམས་ཀ་ིཚོར་བ། ཡིད་ཀ་ིའདུས་ཏ་ེརེག་པའ་ིརྐྱེན་གིས་ཚོར་བ་སྟེ། ཡིད་ཙམ་ལ་བརེན་པའ་ིཚོར་བ་ཡིན། 

སེམས་ཀི་ཟས། ཟས་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག 

སེམས་ཀི་ལློངས་སྤློད། རྣམ་པར་རློག་པ། 

སེམས་ཀི་ས་མང་། ས་མང་ལྔའི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། སེམས་ཀི་སྐད་ཅིག་ཐམས་ཅད་དང་ཁམས་

གསུམ་དང་ས་ཐམས་ལ་འབྱུང་བ། 

སེམས་ཀི་ས་མང་བཅུ། ཀུན་འགློ་ལྔ་དང་། ཡུལ་ངེས་ལྔ་བཅས་སློ།། 

སེམས་ཀིས་ཚོར། གནས་ཚུལ་གང་ཡང་གློ་ཐློས་མ་བྱུང་རུང་སེམས་ལ་དློགས་པ་སློན་བསུའི་ཚོད་

དཔག་བྱུང་བ། 

སེམས་ཀློང་མན་ངག་གི་སེ། རློགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཡློ་གའི་ཐེག་པའི་དབེ་བ་སྟེ། གནས་པ་སེམས་ཀི་

སེ། བ་བལ་ཀློང་གི་སེ། ཟབ་པ་མན་ངག་གི་སེའློ།། 

སེམས་སྐྱེད། དམིགས་ཡུལ་རང་ངམ་འགློ་བ་གང་རུང་ལ་དམིགས་ནས་བྱུང་བ་གསུམ་པློ་གང་རུང་

ཐློབ་འདློད་ཀི་བསམ་པ་ཁད་པར་ཅན། 

སེམས་སྐྱེས། [མངློན]ཁབ་འཇུག 

སེམས་སྐྱློ། ཡིད་མི་བདེ་བའམ་ཡིད་ཕམ་པ། གཞློན་དུས་ཡློན་ཏན་མ་སྦངས་ན། རྒས་པར་གྱུར་ཚེ་

སེམས་སྐྱློ་ཡློང་། 

སེམས་དཀར། སེམས་བཟང་པློ་སྟེ། སེམས་དཀར་ཟས་ལ་ཆེ་མི་དགློས། ཡི་མུག་གཏམ་ལ་ཆུང་

མི་དགློས་ཞེས་ལ་བུ། 

སེམས་དཀར་བ། སེམས་བཟང་བའམ་བློ་ཉེ་བ། མི་དམངས་ལ་བློ་སེམས་དཀར་བ། སེམས་དཀར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ཟས་དེ་མང་མི་དགློས། ཡིད་སྨློན་གཏམ་དེ་ཉུང་མི་རུང་། སེམས་དཀར་པློའི་ལ་བ་མ་ལློག་ན། 

ལ་ལུང་པ་བརྒལ་ཀང་མགློ་སྦྲེལ་རེད། 

སེམས་བསྐྱེད། རང་རྒྱུ་གཞན་ཕན་དློན་གཉེར་གི་འདུན་པས་དྲངས་ཤིང་། གློགས་བང་ཆུབ་འདློད་

པ་དང་མཚུངས་ལན་གི་ཐེག་ཆེན་ལམ་གི་འཇུག་སློར་གྱུར་པའི་ལམ་གི་རིགས་སུ་གནས་

པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ཐེག་ཆེན་གཙོ་བློའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་རིག་ཁད་པར་ཅན་ནློ།། 

སེམས་བསྐྱེད་ཀི་གློགས་ཉེར་གཉིས། འདུན་པ། བསམ་པ། ལྷག་བསམ། སྦློར་བ། སྦིན་པ། ཚུལ་

ཁིམས། བཟློད་པ། བརློན་འགྲུས། བསམ་གཏན། ཤེས་རབ། ཐབས་མཁས། སྨློན་ལམ། སྟློབས། 

ཡེ་ཤེས། མངློན་ཤེས། བསློད་ནམས། བང་ཆུབ་ཕློགས་མཐུན། སྙིང་རེ། ལྷག་མཐློང་། 

གཟུངས་སློབས། ཆློས་ཀི་དགའ་སྟློན། བགློད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་ཆློས་སྐུ་དང་ལན་པའློ།། 

སེམས་བསྐྱེད་ཀི་གློགས་མི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུ། སེམས་བསྐྱེད་བསམ་སྦློར་ལྷག་བསམ་དང་། ཕ་

རློལ་ཕིན་དྲུག་ཚད་མེད་དང་། མངློན་པར་ཤེས་དང་བསྡུ་དངློས་བཞི། སློ་སློར་རིག་རེན་

ཚོགས་གཉིས་དང་། བང་ཆུབ་ཕློགས་མཐུན་ཞི་གནས་སློགས། གཟུངས་སློབས་ཆློས་ཀི་མདློ་

བཤད་དང་། བགློད་གཅིག་ཐབས་ལ་མཁས་པའློ།། ཞེས་པ་ལར་རློ། 

སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས། སེམས་བསྐྱེད་ལ་ས་མཚམས་དང་དཔེ་དློན་སློ་ནས་དབེ་ན་ཉི་ཤུ་ར་

གཉིས་ཏེ་མློས་པ་སྤློད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་བཞི་དང་། ལྷག་བསམ་དག་པའི་སེམས་བསྐྱེད་

བདུན་དང་། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དགུ་དང་། སྒིབ་པ་སངས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་

གཉིས་རྣམས་སློ།། 

སེམས་བསྐྱེད་གཉིས། ངློ་བློའི་སློ་ནས་དབེ་ན་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། དློན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་དང་། ཀུན་

རློབ་སེམས་བསྐྱེད་དློ།། 

སེམས་བསྐྱེད་དུ་བཅུག སེམས་བསྐྱེད་ཀི་སློམ་པ་ལེན་དུ་བཅུག་པ། དེ་ལ་སྨློན་སེམས་ཆློ་གས་

བཟུང་ཚུལ་དང་། འཇུག་སློམ་ལེན་ཚུལ་གཉིས་ཡློད་པས་སྤིར་བཏང་ཆློས་ལུགས་ཀི་གློ་

རློགས་དམའ་བ་རྣམས་དང་པློ་མ་གཏློགས་གཉིས་པ་དེ་སྦིན་པའི་སློལ་མེད། 

སེམས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་བཞི། རྒྱལ་སས་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་བཞི་སྟེ། སེམས་ཅན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་ལས་བསྒལ་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁློར་བ་ལས་དགློལ་བ་

དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པར་བེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་དགློད་པ་སྟེ་བཞི། 

སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་བློ་སྦློང་སྐབས་ཀི་སྦློང་བ་བཞི། བསགས་སྦང་། ལྷ་དང་། གདློན། མཆློད་པ། 

སེམས་བསྐྱེད་བཞི། ས་མཚམས་ཀི་དབེ་བས་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། མློས་པ་སྤློད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་

དང་། ལྷག་བསམ་དག་པའི་སེམས་བསྐྱེད། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་སེམས་བསྐྱེད། སྒིབ་པ་སངས་

པའི་སེམས་བསྐྱེད་དློ།། 

སེམས་བསྐྱེད་ཚུལ་གསུམ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཐློག་མར་བསྐྱེད་ཚུལ་གི་ཁད་པར་གསུམ་སྟེ། རི་

བློ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་། གཉན་པ་ལ་བུ་སེམས་བསྐྱེད་དང་། རྒྱལ་པློ་ལ་བུའི་སེམས་

བསྐྱེད་རྣམས་སློ།། 

སེམས་ཁུར། མང་ཚོགས་ཀི་འཚོ་བར་སེམས་ཁུར་བེད་པ། མི་དམངས་ཀི་བདེ་སྡུག་ལ་སེམས་

ཁུར་བེད་པ། 

སེམས་ཁལ། སེམས་ནང་གི་རྡློག་ཁེས། འདི་སྐློར་སེམས་ཁལ་བེད་མི་དགློས། མི་ལ་ཉེས་ཆད་

གཅློད་འདློད་ན། ཉེས་མིང་མི་རེད་སེམས་ཁལ་ཅི། 

སེམས་ཁིག་ཁིག སེམས་ཡག་པློ་རང་མེད་པ། མི་དེ་སེམས་ཁིག་ཁིག་ཅིག་ཡློད་པས་ཡག་པློ་རང་

བས་མི་ཡློང་། 

སེམས་ཁིད། ① སེམས་ཀི་ངློ་བློ་ར་སྤློད་པ། ② སེམས་འགྱུར་ཐབས་བེད་པ། 

སེམས་མཁན། ① བསམ་བློ་གཏློང་ཤེས་མཁན། ② སེམས་ཅན། 

སེམས་མཁེགས་པློ། ① ཀད་པ་མཁེགས་པློ། ② སྙིང་རེ་མེད་པ། 

སེམས་འཁུལ་བ། སེམས་བཏུལ་ནས་ཕུལ་བ། 

སེམས་འཁློལ་བ། དགའ་བའམ་སྤློ་བ། སྤློ་སེམས་འཁློལ་བ། 

སེམས་འཁལ། གཞན་གི་བདེ་སྡུག་གི་དློན་དུ་སེམས་ཁུར་བེད་པའི་དློན། ཕ་མས་ཕྲུ་གུའི་སློབ་སྦློང་

གི་ཆེད་དུ་སེམས་འཁལ་བེད་པ། མི་དམངས་རྣམས་ཀི་རྒྱལ་ཁབས་ཀི་དམངས་གཙོའི་ཆེད་
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དུ་སེམས་འཁྲུལ་བེད་པ། 

སེམས་འཁི། དགའ་ཞེན། མེས་རྒྱལ་ལ་སེམས་འཁི་ཆེ་བ། 

སེམས་འཁྲུལ་བ། ① ཡིན་པ་ལ་མིན་པར་སེམས་པ། ② ར་བཟི་བའམ་ཚད་ནད་ཀིས་སྨློ་བ། 

སེམས་གློད་ཆློད་པ། ཆློག་ཤེས་ལན་པའམ་བློ་ཐག་ཆློད་པློ། 

སེམས་ག་མ་གྱུ། ངན་གཡློ་དྲན་འཕྲུལ་གི་སེམས་འཁློག་པློེར་བེད་པའི་དློན། 

སེམས་རྒྱ་མ་ཆུང་བ། བློ་སྟློབས་ཆུང་ཆུང་མིན་པ། 

སེམས་རྒྱུད། ① སེམས་ཀི་རང་བཞིན། སེམས་རྒྱུད་འཇམ་པློ། སེམས་རྒྱུད་རྒློད་པ། སེམས་རྒྱུད་

དེས་པ། 

སེམས་རྒྱུད་ཞི་བ། སེམས་རྒྱུད་བཟང་པློ། སེམས་རྒྱུད་གཤིན་པློ། ② སེམས་ཀི་རྒྱུན། 

སེམས་རྒྱུད་ངང་རིར། ① སེམས་འཚབ་མེད་པའམ་ངང་རྒྱུད་རིང་པློ། ② གཤིས་ཀ་བཟང་པློ། 

སེམས་རྒྱུད་འདུལ་ནློན་གི་དྲི་བ་ལེན་པའི་ཐབས་ཤེས། ཉེས་ཅན་པའི་སེམས་རྒྱུད་ཐབས་ཀིས་

འདུལ་ནས་རང་ནློངས་ངློས་ལེན་ཞུ་བའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག

སེམས་རྒྱུན། ① བསམ་པ། སེམས་རྒྱུན་ཐུང་བ། ②ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་ས་ཕི་འཕློ་མཐུད་པའམ་བར་

མ་ཆད་པའི་ཆ། 

སེམས་དགློད་ཤློར། སློ་སློ་གཅིག་པུ་གད་མློ་དགློད་པར་ཟེར། ཁ་རྒྱུན་དུ་སེམས་དགློད་ཤློར་ན་རང་

སྐྱློན་ཡློད་ཟེར། 

སེམས་འགག་པ། ① སེམས་དྲན་མེད་དུ་སློང་བ། ② གཉིས་སྣང་གི་ཤེས་པ་ཡློངས་སུ་ནུབ་པའློ།། 

སེམས་འགེལ་སྐློར་གསུམ། བསྟན་འགྱུར་ཁློད་ན་བཞུགས་པའི་གཞུང་གསུམ་སྟེ་ཕག་རྡློར་སྟློད་

འགེལ་དང་། རྡློ་རེའི་སྙིང་འགེལ། རིགས་ལན་པད་དཀར་གི་འགེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འློད་དེ་གསུམ། 

སེམས་ངན། བསམ་པ་ངན་པ། 

སེམས་ངལ། སེམས་ཀི་དཀའ་ལས་སམ་སྡུག་བསལ། 

སེམས་ས་མ། སེམས་ནི་ཆློས་ཅན། སེམས་ས་མ་ལ་བརེན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉེར་ལེན་དུ་མེད་ན་མི་

འབྱུང་བ་དེའི་ཕིར། ཉེར་ལེན་ལུས་ལ་བརེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ངེས་པར་སེམས་ས་མ་གང་ཡང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རུང་བ་ཉིད་ཀི་གློམས་པའི་འདུ་བེད་ཀི་རེས་སུ་འཇུག་པ་དེའི་ཕིར། 

སེམས་ཅན། ① སེམས་དང་ལན་པའི་གང་ཟག་གམ། སངས་རྒྱས་མ་ཚར་བའི་སྐྱེ་འགློ་སྤིའི་མིང་། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེ་འགློ་དང་། སྐྱེ་རྒུ། སྐྱེ་ལན། སྐྱེ་བློ། སྐྱེས་བུ། འགློ་བ། ལུས་ཅན། ཤེས་

ལན། སེམས་ལན་པ། སེམས་པ་ཅན། སློག་ཆགས་བཅགས་སློ།། ②[ཡུལ]མི་མིན་པའི་སློག་

ཆགས་དང་སློ་ནློར་སྤིའི་མིང་། 

སེམས་ཅན་གི་གནས་དགུ། ༡ ལུས་ཐ་དད་ཅིང་འདུ་ཤེས་ཐ་དད་པ་དག་དཔེར་ན་མི་རྣམས་དང་ལྷ་

ཁ་ཅིག་གློ ། ༢ ལུས་ཐ་དད་ལ་འདུ་ཤེས་གཅིག་པ་དག་དཔེར་ན་ཚངས་རིས་ཀི་ལྷ་དག་དང་

པློ་བྱུང་བའློ།། ༣ལུས་གཅིག་ལ་འདུ་ཤེས་ཐ་དད་པ་དག་དཔེར་ན་འློད་གསལ་བ་རྣམས་སློ།། 

༤ ལུས་གཅིག་ལ་འདུ་ཤེས་གཅིག་པ་དག་དཔེར་ན་དགེ་རྒྱས་ཀི་ལྷ་རྣམས་སློ།། ༥ འདུ་ཤེས་

མེད་པའི་སེམས་ཅན། ༦ ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད། ༧ རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་

མཆེད། ༨ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་གི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་

སེམས་ཅན་རྣམས་སློ།། 

སེམས་ཅན་གི་གནས་པ་དགུ། རྣམ་ཤེས་ཀི་གནས་བཤད་བདུན་དང་། སིད་རེ་དང་། འདུ་ཤེས་

མེད་པའི་སེམས་ཅན་དང་དགུའློ།། 

སེམས་ཅན་རྒྱུད་ཀི་དབང་ཤེས་ལ་འཁྲུལ་ཤེས་ཀིས་ཁབ། རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀི་ལུགས་ལ། 

ཚད་མ་ཡིན་ན། རང་གང་ལ་ཚད་མར་སློང་བའི་གཞལ་བ་ལ་མ་འཁྲུལ་བས་ཁབ་པར་འདློད་

ཀང་དབུ་མའི་ལུགས་ནི་སློ་སྐྱེའི་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མ་དང་། འཕགས་རྒྱུད་ཀི་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་བའི་

བག་ཆགས་ཀིས་བསད་པའི་ཐ་སྙད་དཔྱློད་བེད་ཀི་ཚད་མ་རྣམས་རང་གང་ལ་ཚད་མར་སློང་

བའི་གཞལ་བ་ལ་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པར་བཞེད་དེ། གང་གི་ཚེ་རབ་རིབ་ཅན་གི་སྐྲ་ཤད་ལ་

སློགས་པ་ཕིན་ཅི་ལློག་གིས་ཡློད་པ་མ་ཡིན་པ་ཡློད་པ་ཉིད་དུ་འཛིན་པ་སློགས་ལར་སངས་

རྒྱས་མ་ཐློབ་བར་དུ་འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་མིན་པའི་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་མེད་

པས་སློབ་པ་འཕགས་པའི་རེས་ཐློབ་དང་སློ་སྐྱེའི་ཤེས་པ་ཀུན་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་འདློད་ལ། འཁྲུལ་

ཤེས་དང་ཚད་མ་མི་འགལ་བར་བཞེད་དློ།། 
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སེམས་ཅན་བཅུ་བཞི། སིད་པ་བཅུ་བཞི་དང་འདྲ་བའི་སེམས་ཅན་ནམ་ཡིད་ཅན་བཅུ་བཞིའློ།། 

སེམས་ཅན་འཆི་འཕློའི་རྒྱུ་གསུམ། ཚེ་ཟད་པ། བསློད་ནམས་ཟད་ནམས་ཟད་པ། ལས་ཟད་པའློ།། 

སེམས་ཅན་སྙིགས་མ། སྙིགས་མ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག 

སེམས་ཅན་དུ་སྟློན་པའི་སྒ། ལུང་དུ་སྟློན་པའི་སྒའློ།། 

སེམས་ཅན་དུ་མི་སྟློན་པའི་སྒ། ལུང་དུ་མི་སྟློན་པའི་སྒའློ།། 

སེམས་ཅན་དློན་བེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདློགས་པའི་

ཚུལ་ཏེ། གློགས་བ་དགློས་པ་དང་། ཐབས་ལ་རྨློངས་པ། ཕན་འདློགས་པ། འཇིགས་པས་ཉེན་

པ། མ་ངན་གིས་གཟེར་བ། ཡློ་བད་ཀིས་ཕློངས་པ། གནས་འཆའ་བར་འདློད་པ། བློ་མཐུན་པར་

འདློད་པ། ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ། ལློག་པར་ཞུགས་པ། རྫུ་འཕྲུལ་གིས་གདུལ་བར་བ་བ་

རྣམས་ཀི་དློན་ཇི་ལར་རིགས་པར་སྒྲུབ་པའློ།། 

སེམས་ཅན་དློན་བེད་ཀི་བསམ་གཏན། བསམ་གཏན་བསྒྲུབ་པའི་སློ་ནས་མངློན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་པློ་

དག་ཐློབ་སྟེ་ལུས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་བས་པའ་ིརྒྱུས་སེམས་དགའ་བར་བས་ཤིང་གཞན་གི་སེམས་ཤེས་

པས་སེམས་དང་མཐུན་པའི་ཆློས་བཤད་ནས་མི་དགེ་བ་ལས་བཟླློག་ཅིང་དགེ་བ་ལ་འགློད་པ། 

སེམས་ཅན་སྨིན་པ། སངས་བ་མཐློང་སངས་དངློས་སུ་སློངས་བ་དང་གཉེན་པློ་མཐློང་ལམ་དངློས་

སུ་སྐྱེ་རུང་ལ། སེམས་ཅན་སྨིན་པར་བས་པ། རང་ཉིད་སྤྲུལ་སྐུར་སངས་རྒྱས་བའི་འཁློར་གི་

ཐློག་མ་དེ་མཐློང་སངས་དངློས་སུ་སློངས་བ་དང་མཐློང་ལམ་དངློས་སུ་སྐྱེ་རུང་དུ་བས་པའློ།། 

སེམས་ཅན་ཙམ་ལ་དམིགས་པའི་སྙིང་རེ། མི་རག་པ་དང་བདག་མེད་གང་གི་ཡང་ཁད་པར་མ་ཕེ་

བར་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་སྙིང་རེ། 

སེམས་ཅན་ཞུགས། [མངློན]བུད་མེད་སྦྲུམ་མ། 

སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པའི་ལྷག་མ་ལྔ། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་ལས། སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་

པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྷག་མ་ལྔ་སྟེ། ཁུ་བ་འབིན་པའི་ལྷག་མ་དང་། རེག་པའི་ལྷག་མ་དང་། འཁིག་

ཚིག་སྨ་བའི་ལྷག་མ། བསྙེན་བཀུར་བསགས་པའི་ལྷག་མ། སྨན་བེད་པའི་ལྷག་མ་རྣམས་སློ།། 

སེམས་ཅན་ལ་སྟློན་པའི་སྒ། རློད་བེད་ཀི་སྒ་དེ་ལ་སྐྱེས་བུས་གླུ་ལེན་པ་ལ་བུ་སྙན་པའི་སྒ་དང་། ཚིག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྩུབ་སྨ་བ་ལ་བུ་མི་སྙན་པའི་སྒ་གཉིས་ཡློད། 

སེམས་ཅན་ལ་བདར་བ། སེམས་ཅན་ལ་སྟེར་བའམ་སྦིན་པའི་དློན། 

སེམས་ཅན་ལ་མི་སྟློན་པའི་སྒ། རློད་བེད་ཀི་སྒ་མ་ཡིན་པའི་སྒ། དེ་ལ་སྐྱེས་བུས་གིང་བུ་འབུད་པའི་

སྒ་ལ་བུ་སྙན་པའི་སྒ་དང་། སྐྱེས་བུས་ཁུ་ཚུར་བརྒྱབ་པའི་སྒ་ལ་བུ་མི་སྙན་པའི་སྒ་གཉིས་ཡློད། 

སེམས་གཅློང་། སེམས་སྡུག་གམ་སེམས་ནད། བཤམས་ཤིང་བསམས་ན་བུ་ང་སེམས་པ་གཅློང་། 

སེམས་ཆུང་། ① སེམས་སབ་པ། ② བློ་གློས་ཆུང་བ། ③ གཞན་ལ་གུས་པ་ཆེན་པློ། 

སེམས་ཆེན། ① སྙིང་སྟློབས་ཆེན་པློའམ་བློ་ཁློག་ཆེན་པློ། ② རྒྱལ་སས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ། 

སེམས་ཆེན་པློ། ཇི་ལ་ཇི་སྙེད་རློགས་པའི་རྣམ་མཁེན། 

སེམས་འཆལ། ཡིད་ཀི་སྤློད་པ་ཉམས་པ། ཆང་གིས་སེམས་འཆལ་བག་མེད་སྐྱེ་བས་བང་དློར་

ཉམས་པར་བེད། 

སེམས་འཇློག་པ། སེམས་གནས་དགུའི་དང་པློ་ཕི་རློལ་གི་དམིགས་པ་ལས་སེམས་བསྡུས་ནས་

ནང་དུ་དམིགས་པ་ལ་གཏློད་པའློ།། 

སེམས་ཉི་ཤུ། འདློད་ཆགས། ཞེ་སང་། གཏི་མུག གཡེང་བ། ཞུམ་པ། རྒློད་པ། མ་ཞི་བ། མཉམ་པར་མ་

བཞག་པ། ལམ་ལེགས་པར་མི་སློམ་པ། ང་དེས་གློལ་བ་མེད་པ་སྟེ་ནག་ཕློགས་ཀི་བཅུ་དང་དེའི་

ལློག་ཟླ་གསུམ། འདུལ་བ་སེམས་ནང་དུ་འདུས་པ། གཟེངས་མཐློ་བ། མི་རྒློད་པ། ཞི་བ། མཉམ་པར་

བཞག་པ། ལམ་ལེགས་པར་བསློམ་པ། ངེས་གློལ་བ་སྟེ་དཀར་ཕློགས་ཀི་བཅུ་བཅས་སློ།། 

སེམས་ཉིད། ① སེམས་ཁློ་ན། ② སེམས་ཀི་ཆློས་ཉིད། 

སེམས་ཉིད་དགློན་དགེ་ལན་དར་རྒྱས་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༦༤༣ཀུན་དགའ་

རྒྱ་མཚོས་ལྷ་རིའི་མཁན་ཆེན་ཚེ་བརན་དློན་གྲུབ་ཀིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལ་མཚོ་བང་མློན་ཡློན་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྱློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེམས་ཉིད་ངལ་གསློ།། མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་འཁློར་ཐམས་ཅད་བསྟན་པ་ཡློངས་རློགས་ཀི་ཚུལ་དུ་

བཤད་པ་གཞུང་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ར་འགེལ་གཉིས་ལན་གི་གཞུང་ཞིག 

འདི་ནི་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པར་རིང་མའི་སློབ་དཔློན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབམས་ཀིས་མཛད་པའློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སེམས་ཉིད་ངལ་གསློའི་ཏིང་འཛིན། བམས་པ་དང་སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ། 

སེམས་སྙ་བ། [རིང]གཉིད་ལློག་པའམ་བརྒྱལ་བ། 

སེམས་མཉམ་པ་ཉིད། བཏང་སྙློམས་ཀི་ཐློག་མར་ཞུམ་རྒློད་མེད་པ་རེད་མ་ཐག་པ། 

སེམས་མཉམ་པར་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་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག 

སེམས་གཏད་པ། ① བློ་བཀལ་བ། ② རིག་པ་བསྒིམས་པ། 

སམེས་རནེ། ① མ་ིབརདེ་པའ་ིདྲན་གསློའ་ིརནེ། ② སམེས་གནས་པའ་ིརནེ་ཏ་ེཀད་པ་དང་སྙངི་ཡནི་པར་གགས། 

སེམས་རེན་གཉིས། ཏིང་འཛིན་སློམ་པའི་སྣློད་རུང་གི་སེམས་ཀི་རེན་འདི་ལ་ངློ་བློ་ཐ་དད་པའི་

སེམས་རེན་དང་། ངློ་བློ་གཅིག་པའི་སེམས་རེན་གཉིས་ལས་དང་པློ་ནི་སེམས་ཕི་མ་དེ་སྐྱེད་

པར་བེད་པ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཤེས་པ་ཞིག་དང་། གཉིས་པ་ནི་སེམས་ས་

མ་གང་ཡིན་པའི་ཤུགས་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཕི་མ་ཡང་དེའི་ངློ་བློར་བསྐྱེད་ནུས་པའི་ཤེས་པ། 

སེམས་སྟློར་བ། ① སྙིང་བརླག་པ། ② དྲན་ཤེས་སམ་རིག་པ་ཉམས་པ། 

སེམས་ཐག བློ་རྒྱུན་ནམ། ངང་རྒྱུད། སེམས་ཐག་བཅད་པ། མི་དེ་ལས་ཀ་ལ་སེམས་ཐག་ཆློད་པློ་

ཡློད། སེམས་ཐག་ཐུང་ཐུང་། སེམས་ཐག་རྦད་བཅད། སེམས་ཐག་གཙང་བཅད། སེམས་ཕུ་

ཐག་མ་ཐུང་། 

སེམས་ཐག་གཙང་བཅད། སེམས་ཐག་ཆློད་པློ། 

སེམས་ཐང་ཆད། ① ཡི་མུག་པའམ་རེ་ཐག་ཆད་པ། ② སེམས་ངལ་བ། 

སེམས་མཐུན་ཁ་འཆམ། སེམས་པ་མཐུན་ལ་ཁ་ཡང་འཆམ་པ་སྟེ་ཕན་ཚུན་བློ་གཅིག་སེམས་

གཅིག་ཡིན་པར་གློ སེམས་མཐུན་ཤ་འཆམ་བྱུང་ན་རློག་དྲ་ཉུང་། 

སེམས་མཐློ། སེམས་འཕང་མཐློ་བའང་ང་རྒྱལ། 

སེམས་དག་པ། དག་པ་བཞིའི་ནང་གསེས། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སློ་མཐའ་དག་ལ་མངའ་བརེས་པའློ།། 

སེམས་དང་བ། ཡིད་ལ་འབབ་པའམ་མློས་པ་ཆེ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ལྔ་མཚུངས། གནས་མཚུངས་། དུས་མཚུངས། རས་མཚུངས། དམིགས་

པ་མཚུངས། རྣམ་པ་མཚུངས་པའློ།། 

སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཉིས་རས་ཐ་དད། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ་བཞེད་

ཚུལ་མང་སྟེ། དཔལ་ཆློས་ཀི་གགས་པས་དེ་གཉིས་རས་གཅིག་ཏུ་བཞེད། སློབ་དཔློན་ཟླ་བ་

གགས་པ་དང་འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ཀིས་རས་ཐ་དད་དུ་བཞེད་པ་སློགས་ཡློད་པ་ལས། ཐ་

དད་དུ་བཞེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རས་ཐ་དད་པར་མེད་ན་ཚོར་བ་དང་

འདུ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པློ་སེམས་ལས་གཞན་དུ་མ་གྲུབ་པས་ཕུང་པློ་ལྔའི་རྣམ་བཞག་མི་འཐད་པ་

དང་། དེ་གཉིས་རས་གཅིག་ཏུ་འདློད་ན་མཚུངས་ལན་གི་རྒྱུ་མི་སིད་པ་དང་། གཞན་ཡང་

སེམས་དད་པ་ལ་སློགས་པའི་དགེ་བ་དང་ཁློང་ཁློ་ལ་སློགས་པའི་མི་དགེ་བ་དང་གཅིག་ཡིན་ན་

དེའི་ཚེ་སེམས་དེ་དག་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་དགེ་མི་དགེར་འགྱུར་བ་སློགས་ཀི་སྐྱློན་འདི་དག་བྱུང་

བས། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ནི་ཐ་དད་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་བའློ།། ཞེས་གསུངས། དེ་གཉིས་ཀི་

ཐ་དད་པའི་ཁད་པར་ནི། དློན་རང་གི་ངློ་བློ་རང་སྟློབས་ཀིས་མཐློང་བ་ནི་སེམས་དང་། ཁད་པར་

རང་སྟློབས་ཀིས་མཐློང་བ་ནི་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། དབུས་མཐའ་ལས། དེ་ལ་དློན་

མཐློང་རྣམ་པར་ཤེས། དེ་ཡི་ཁད་པར་སེམས་ལས་བྱུང་། ཞེས་གསུངས་སློ།། 

སེམས་དེ་ཉིད་བཅུ། རྡློ་རེ་སྙིང་པློ་བརྒྱན་གི་རྒྱུད་ལས། ཕིར་བཟླློག་གཉིས་ཏེ། བགེགས་སྦང་བ་

དང་སིག་སྦངས་ཀི་ཆློ་ག གསང་བ་དང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དང་ཁ་སྦློར་བེད་པའི་ཆློ་ག གཏློར་

མ་རྡློ་རེའི་སེ་པ་དང་དྲག་ཤུལ་བསྒྲུབ་པའི་ཆློ་ག རབ་ཏུ་གནས་དང་དཀིལ་འཁློར་གྲུབ་བློ། 

སེམས་དློགས།གཞན་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པའི་དློགས་འཆར། 

སེམས་ལན་རབ་རློག རབ་རློག་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སེམས་ལན་གི་དངློས་པློའི་རང་

བཞིན་གི་བ་བའི་གནས་ལུགས་ཤིག་ལ་བསམ་བློའི་འདུ་ཤེས་གང་ཞིག་མེད་བཞིན་དུ་ཡློད་

པར་སྒློ་བཏགས་ཏེ་བརློད་པའི་རྒྱན་ཞིག 

སེམས་སེ། རློགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཡློ་གའི་ནང་གསེས་གནས་པ་སེམས་ཀི་སེ་སྟེ། སློབ་དཔློན་ཤྲི་སེངྷ་

དང་ལློ་ཆེན་བཻ་རློ་ཙ་ན་ལས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པ་ཡིན་ལ། འདིའི་ལ་བའམ་གྲུབ་མཐའ་ནི། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་འཁློར་འདས་ཀུན་ལ་ཁབ་ཀང་། སྣང་བ་དངློས་པློར་རྒྱ་

མ་ཆད། སྟློང་པ་དངློས་མེད་དུ་རྒྱ་མ་ཆད། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ཟུང་འཇུག་གི་ཕློགས་སུའང་

མ་ལྷུང་ལ། ངློ་བློ་སྟློང་པས་རག་པའི་མཐའ་ལས་གློལ་ཞིང་། རང་རལ་མ་འགག་པས་ཆད་པའི་

མཐའ་ལས་གློལ་བས་བ་བལ་བདེ་སྡུག་ལས་འདས་པའི་མཐའ་ལས་གློལ་བས་བ་བལ་བདེ་

སྡུག་ལས་འདས་པའི་ལ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བེད་པའློ།། 

སེམས་སྡུག ཡིད་སྐྱློ་ཤས་ཀིས་མནར་བ། 

སེམས་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ། དྲན་པ་ཉེ་བཞག་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ནང་གི་ལུས་ལ་དམིགས་

པའི་སློ་ནས་བྱུང་བའི་སེམས་ཉི་ཤུ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཕིའི་ལུས་དང་། ཕི་ནང་གི་ལུས་ལ་

དམིགས་པའི་སེམས་རྣམ་པ་གསུམ་པློ་ཐམས་ཅད་ཀང་མི་རག་པ་དང་སྡུག་བསལ་བ་དང་སྟློང་

པ་དང་བདག་མེད་པའློ་ཞེས་རེ་གཅིག་ཏུ་འཇློག་པ། 

སེམས་དྲུག མིག་དང་། རྣ་བ། སྣ། ལྕེ། ལུས། ཡིད་བཅས་ཀི་རྣམ་ཤེས་དྲུག 

སེམས་གདེང་ཅན། ཡིད་ལ་གདེང་ཚོད་ཡློད་མཁན། 

སེམས་བདེ་བ། ① ཡིད་སིམ་པ། ② བློ་བདེ་བག་ཕེབས། 

སེམས་མདློ་བཅློ་བརྒྱད། རློགས་པ་ཆེན་པློའི་རྒྱུད་སེའི་སྐློར་ལ། རྒྱ་མཚོ་ལ་བུའི་རྒྱུད་རིག་པ་རང་

ཤར། ཉི་མ་ལ་བུའི་རྒྱུད་རྡློ་རེ་སེམས་དཔའ་སྙིང་གི་མེ་ལློང་། སེང་གེ་ལ་བུའི་རྒྱུད་སེང་གེ་རལ་

རློགས། རི་རྒྱལ་ལ་བུའི་རྒྱུད་ཤིས་མཛེས་ལན། ལེ་མིག་ལ་བུའི་རྒྱུད་སྒ་ཐལ་འགྱུར། རལ་གི་

ལ་བུའི་རྒྱུད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་ཐུགས་ཀི་མེ་ལློང་། གསལ་ཤིང་ལ་བུའི་རྒྱུད་སྒློན་མེ་འབར། 

གསེར་ཞུན་ལ་བུའི་རྒྱུད་ནློར་བུ་ཕ་བཀློད། མ་བུ་འབེལ་བ་ལ་བུའི་རྒྱུད་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦློར། མེ་ལློང་

ལ་བུའི་རྒྱུད་ངློ་སྤློད་སྤས་པ། མུ་ཏིག་སྟར་ལ་བརྒྱུས་ལ་བུའི་རྒྱུད་མུ་ཏིག་ཕེང་བ། སྦྲུལ་མདུད་

ལ་བུའི་རྒྱུད་རིག་པ་རང་གློལ། ཁྱུང་ཆེན་ལ་བུའི་རྒྱུད་ཀློང་དྲུག་པ། ཆུ་བློ་ལ་བུའི་རྒྱུད་རློགས་

པ་རང་བྱུང་། སྤུ་གི་ལ་བུའི་རྒྱུད་ནག་མློ་ཁློས་མ། རྒྱལ་པློ་ལ་བུའི་རྒྱུད་སྐུ་གདུང་འབར་བ། བང་

མཛོད་ལ་བུའི་རྒྱུད་རིན་པློ་ཆེ་སྤུངས་པ་སྟེ་བཅློ་བརྒྱད་དློ།། དེ་དག་ནི་བཻ་རློ་ཙ་ན་དང་། བི་མ་

ལ། ཀུ་མཱ་ར། གཡུ་སྒ་སྙིང་པློ་སློགས་ཀིས་བསྒྱུར་པའློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེམས་ན་བ། ① ཡིད་ལ་སྡུག་བསལ་བྱུང་བ། ② རང་གི་མཚང་ལ་ཕློག་ནས་ཡིད་མི་དགའ་བ་བྱུང་བ། 

སེམས་ནག་པློ། སེམས་གཤིས་མི་བཟང་བ། 

སེམས་ནད། ① སེམས་ཁུར་རམ་སེམས་སྡུག ② སྙིང་གི་ན་ཚའི་རིགས། 

སེམས་སྣད། མིའི་སེམས་ཀི་བརེ་གདུང་ལ་རྨས་སྐྱློན་བས་པ། དཔེར་ན། ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཕ་མ་རྒས་

པའི་ཚེ་ཞབས་ཞུས་ཡག་པློར་མ་བས་ན་ཕ་མའི་སེམས་སྣད་ངེས་རེད། དགའ་རློགས་སྒིག་

སྐབས་མགློ་བསྐློར་བཏང་ན་ཕན་ཚུན་སེམས་སྣད་པའི་རྒྱུ་རེད། 

སེམས་གནག་པློ། སེམས་གཤིས་མི་བཟང་བ། 

སེམས་གནས་དགུ། ཞི་གནས་སློམ་སྐབས་ཀི་སེམས་གནས་དགུ་སྟེ། སེམས་འཇློག་པ་ནི་ཕི་རློལ་

གི་དམིགས་པ་ལས་སེམས་བསྡུས་ནས་ནང་དུ་དམིགས་པ་ལ་གཏློད་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་འཇློག་

པ་ནི་དང་པློར་གཏད་པའི་སེམས་དེ་ཉིད་གཞན་དུ་མི་གཡེང་བར་དམིགས་པ་དང་། བསན་ཏེ་

འཇློག་པ་ནི་སེམས་ཕི་རློལ་ཏུ་ཡེངས་ན་ཤེས་པར་བས་ནས་སར་ཡང་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་ལ་

འཇློག་པ་དང་། ཉེ་བར་འཇློག་པ་ནི་སེམས་ཡང་ཡང་བསྡུས་ཏེ་ཕ་བར་བས་ནས་འཇློག་པ་དང་། 

འདུལ་བར་བེད་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡློན་ཏན་བསམ་ནས་དེ་ལ་དགའ་བ་དང་། ཞི་བར་བེད་པ་

རྣམ་གཡེང་ལ་སྐྱློན་དུ་བལས་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མི་དགའ་བ་ཞི་བར་བེད་པ་དང་། རྣམ་པར་

ཞི་བར་བེད་པ་ཆགས་སེམས་དང་ཡིད་མི་བདེ་སློགས་ཞི་བར་བེད་པ་དང་། རེ་གཅིག་ཏུ་བེད་

པ་འབད་མེད་དུ་འཇུག་པའི་ཕིར་འབད་པ་དང་། མཉམ་པར་འཇློག་པ་ནི་སེམས་མཉམ་པར་

གྱུར་པ་ན་བཏང་སྙློམས་སུ་བེད་པའློ།། 

སེམས་གནློང་། རང་གི་ཉེས་པ་རང་གི་བློས་ངློས་བངས་པའི་ངང་ཚུལ། 

སེམས་རྣམ་པར་མ་ཞི་བ། ① སེམས་བག་མི་ཕེབས་པ་དང་དལ་བ་མེད་པ། ② རང་སྣང་གང་དྲན་

བེད་མཁན། 

སེམས་རྣལ་དུ་འདུག་པ། བར་དུ་ཞུམ་རྒློད་དེ་ཕིར་འབྱུང་དུ་དློགས་བཞིན་དུ་གནས་པ། 

སེམས་རྣལ་མ། ① བདེན་པ་བདེན་ཐུབ། ② སེམས་སྨློས་པ་མིན་པ། 

སེམས་པ། ① བསམས་པ། བསམ་པ། སློམས། རློག་དཔྱློད་བེད་པ་དང་ཡིད་ལ་སྐློར་བ། ཇི་ལར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

བསམས་པ་ལར་ཁ་ནས་ཤློད། གང་བརམས་ལམ་དུ་འགློ་བ་ཞིག་བྱུང་ན་སེམས། བདེ་སྐྱིད་

འཐློབ་པར་སེམས་པ། ② ཀུན་འགློ་ལྔའི་ཡ་གལ། རང་ཡུལ་ལ་གཡློ་ཞིང་འཇུག་པའི་སློ་ནས་

ཡུལ་དེ་ཡིད་ལ་འཇགས་པར་བེད་པའི་ཤེས་པའློ།། སེམས་པ་རྒྱ་ཆེ་བ། སེམས་པ་བཟང་པློ། 

དེ་འདྲའི་སེམས་པ་གནག་པ་ལ། 

སེམས་པ་ཆེན་པློ་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན། རེ་འདི་ཉིད་དབུས་ཡུལ་ཆུམས་གློང་གསར་དུ་རབ་བྱུང་

བདུན་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༣༩༢ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། འཇམ་མགློན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློ་དང་། 

པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་གྲུབ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། མཁས་གྲུབ་རེ། ཤར་པ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། རྔློག་

རིན་ཆེན་དཔལ་སློགས་སྐྱེ་ཆེན་དམ་པ་མང་པློའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་

ཐུགས་ཉམས་སུ་བསྟར་བས། བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གི་དློན་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཛད་དེ། དགུང་

གངས་དློན་དགུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༤༧༠ལློའི་ཟླ་བརྒྱད་

པའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ལ་ཞི་བར་གཤེགས། 

སེམས་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལས་ལྔ། གཞན་གིས་བསློ་བ། གཞན་གིས་གསློལ་བ། གདབ་པ། མི་ཤེས་

པ། མངློན་པར་ཞེན་པ། ཕིན་ཅི་ལློག་གི་སེམས་པ་ལས་གྱུར་པའློ།། 

སེམས་པའི་ཟས། སེམས་གནས་པ་དང་འཕེན་པ་སེམས་པས་བེད་པ་སྟེ། དཔེར་ན། སློན་མུ་གེའི་

ཚེ་ཐལ་བའི་རྐྱལ་པ་རམ་པའི་རྐྱལ་པར་སེམས་པས་བུ་གཉིས་མ་ཤི་བ་དང་། རྒྱ་མཚོར་ཐང་

དུ་ཤེས་ནས་སློང་བ་ཆུར་ཤེས་པ་དང་ཤི་བ་ལ་བུའློ།། 

སེམས་པའ་ིལས། ཡིད་ཤེས་དང་མཚུངས་ལན་ལུས་ངག་ག་ིལས་མངློན་པར་འདུ་བེད་པའ་ིསེམས་བྱུང་། 

སེམས་ལྤགས་སབ་པློ། གདིང་མི་ལྕི་བའམ་སེམས་གནག་པློ་མེད་པ། 

སེམས་ལྤགས་སབ་མློ། སེམས་ཀི་ལྤགས་པ་སབ་མློ་ཏེ་སྙིང་རེ་ཆེ་བ་དང་འཁློན་འཛིན་ཆུང་བ། ཁློང་

སེམས་ལྤགས་སབ་མློ་ཡིན་པས་མིས་བརས་ཀང་སྣང་བ་གཏློང་གི་མ་རེད

སེམས་དཔངས་མཐློ་བ།ང་རྒྱལ་ལམ་སློབས་པ་ཆེ་བ། 

སེམས་དཔའ། ① སྙིང་སྟློབས་ཆེ་བ། ② གཞན་དློན་ལ་སྙིང་སྟློབས་མི་ཞུམ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ། སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེམས་དཔའ་བ། སེམས་དཔའ་ཆེན་པློའམ་སྙིང་སྟློབས་དང་ལན་པ་སྟེ། སྙིང་རེ་ཆེན་པློའི་བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་མངའ་བ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས། ལྷ་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་དང་། ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའ་དང་། ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་བཅས་ཅིག་ཅར་དུ་བསྐྱེད་དེ་བསློམ་པའི་དློན། 

སེམས་དཔའ་སེམས་མ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་མའློ།། 

སེམས་དཔའི་སྦློར་བའི་ཁད་མཚན། བསམ་མི་ཁབ་སློགས་ཀིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་སེམས་

དཔའི་ཡེ་ཤེས། 

སེམས་དཔའི་སྦློར་བའི་བེད་མཚན། ཕན་བདེ་སྐྱློབ་སློགས་ཀི་བེད་ལས་ཁད་པར་ཅན་དང་ལན་

པའི་སེམས་དཔའི་ཡེ་ཤེས། 

སེམས་དཔའི་གཞི་ཤེས་སྦློར་བའི་བེད་པ་གསུམ། སེམས་དཔའི་གཞི་ཤེས་སྦློར་བས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཐར་བའི་བདེ་བ་ལ་འགློད་པས་ཕན་པ་དང་། སྡུག་བསལ་དང་ཡིད་མི་བདེ་ཞི་བ་

སློགས་ཚེ་འདིའི་བདེ་བ་དང་། འཁློར་བའི་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ལས་བསྐྱབས་པའི་སྐྱློབ་པ་

དེ་དང་གསུམ་མློ། 

སེམས་འཕར། ① བློའི་སྟློབས་གློང་ནས་གློང་དུ་ཇེ་འཕེལ་དུ་སློང་བ། ② སྙིང་ལེམ་ལེམ་དུ་གཡུགས་པ། 

སེམས་འཕློ་བ། ① སེམས་འཕང་མཐློན་པློར་འཕློ་བའམ་གཡློ་བ། ② བློ་མི་བདེ་བའམ་སེམས་སྐྱློ་བ། 

སེམས་འཕེང་བ། སེམས་ཆགས་པའམ་ཞེན་པ། མ་ཡིས་བུ་གཅིག་པློ་ལ་སེམས་འཕེང་བ། 

སེམས་འཕློག་པ། ཡུལ་ལ་སེམས་དབང་མེད་དུ་ཤློར་ནས་འབལ་མི་ཕློད་པ་བྱུང་བ། 

སེམས་བག་ཚ་བ། ① སེམས་འཚབ་པའམ་ཞུམ་པ། ② ཡིད་ལ་མཚེར་སྣང་ཡློད་པ། 

སེམས་བེམ་པློ། [མངློན]ལྐུགས་པ་སྨ་མི་ཤེས་པ། 

སེམས་སྦུག་དློག་པློ། ཁློག་རྒྱ་ཆུང་བ། སེམས་སྦུག་དློག་དྲག་ན་རང་གི་རང་ལ་ན་ཚ་འབྱུང་ངློ་།། 

སེམས་བྱུང་། རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་དློན་གི་ཁད་པར་རང་སྟློབས་ཀིས་མཐློང་བའི་རིག་པ་སེམས་

ལས་བྱུང་བ་སྟེ། ཚོར་བ་ལ་སློགས་པ་ལྔ་བཅུ་ར་གཅིག་གློ 

སེམས་བྱུང་ཀུན་འགློ་ལྔ། སེམས་ཀུན་གི་འཁློར་དུ་འགློ་བས་ན་ཀུན་འགློ་སྟེ། ཚོར་བ། འདུ་ཤེས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སེམས་པ། རེག་པ། ཡིད་བེད་བཅས་ལྔའློ།། 

སེམས་བྱུང་ང་གཅིག ཚོར་འདུ་སེམས་པ་རེག་ཡིད་བེད། སེམས་ཀུན་ཁབ་ཕིར་ཀུན་འགློ་ལྔ། འདུན་

མློས་དྲན་ཏིང་ཤེས་རབ་སྟེ། འཇུག་ཡུལ་ངེས་ཕིར་ཡུལ་ངེས་ལྔ། དད་དང་བག་ཡློད་ཤིན་ཏུ་

སྦངས། བཏང་སྙློམས་ངློ་ཚ་ཤེས་ཁེལ་ཡློད། ཆགས་སང་རྨློངས་མེད་མི་འཚེ་དང་། བརློན་འགྲུས་

དགེ་བ་བཅུ་གཅིག་གློ འདློད་ཆགས་ཁློང་ཁློ་ང་རྒྱལ་དང་། མ་རིག་ཐེ་ཚོམ་ལ་བ་སྟེ། ར་བའི་ཉློན་

མློངས་དྲུག་ཏུ་གགས། འཁློན་འཛིན་ཁློ་ཚིག་ཕག་དློག་འཚེ། འཆབ་རྨུགས་མ་དད་ལེ་ལློ་དང་། 

སེར་སྣ་རྒྱགས་རྒློད་སྒྱུ་དང་གཡློ། ངློ་ཚ་ཁེལ་མེད་རྣམ་གཡེང་དང་། བག་མེད་བརེད་ངས་ཤེས་

བཞིན་མིན། འདི་རྣམས་ཉེ་ཉློན་ཉི་ཤུའློ།། གཉིད་འགློད་རློག་དཔྱློད་གཞན་འགྱུར་བཞི། 

སེམས་བྱུང་ལྔ་བཅུ་ར་གཅིག ཀུན་འགློ་ལྔ་དང་། ཡུལ་ངེས་ལྔ་དང་། ར་ཉློན་དྲུག་དང་། ཉེ་ཉློན་ཉི་ཤུ་

དང་། དགེ་བ་བཅུ་གཅིག་དང་། གཞན་འགྱུར་བཞི་བཅས་སློ།། 

སེམས་བྱུང་གནས་སྐབས་ཉེར་ལྔ། བདེ་བ། སྡུག་བསལ། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ། ཆུང་འབིང་ཆེ་

གསུམ། དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ། ཐློས་བསམ་སློམ་གསུམ། བསབ་པ་གསུམ། ཕིན་

དྲུག གཟུང་འཛིན། སློང་གཉེན། མངློན་དུ་གྱུར་མ་གྱུར། རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་གནས་སྐབས་སློ།། 

སེམས་བྱུང་ཞེ་དྲུག ཚོར་འདུ་སེམས་པ་རེག་ཡིད་བེད། འདུན་མློས་དྲན་ཏིང་བློ་གློས་ཏེ། སེམས་

ཀི་ས་མང་བཅུ་ཞེས་ཟེར། དད་སྦངས་བག་ཡློད་བཏང་སྙློམས་དང་། ངློ་ཚ་ཁེལ་ཡློད་དགེ་ར་

གཉིས། མི་འཚེ་བརློན་འགྲུས་དགེ་བ་བཅུ། རྨློངས་རྨུགས་བག་མེད་ལེ་ལློ་རྒློད། མ་དད་ཉློན་

མློངས་ཆེན་པློ་དྲུག ངློ་ཚ་ཁེལ་མེད་མི་དགེ་གཉིས། འཁློན་འཛིན་ཁློ་འཚིག་ཕག་དློག་འཚེ། 

སེར་སྣ་རྒྱགས་འཆབ་གཡློ་དང་སྒྱུ། ཉློན་མློངས་ཆུང་ངུའི་ས་པ་བཅུ། གཉིད་འགློད་རློག་དཔྱློད་

ཁློང་ཁློ་ཆགས། ང་རྒྱལ་ཐེ་ཚོམ་མ་ངེས་བརྒྱད། ཅེས་པའི་སློམ་ཚིག་ལར་རློ

སེམས་བིས་ཀི་རྣམ་བཤད། ཅེས་པ་ནི་སུང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀི་ཀློ་རློའ ློ་ཤུའེ་ཡིས་བརམས་

ཤིང་། ཁློན་དཔེ་དེབ་དྲུག་ཡློད། དེའི་ནང་དློན་གཙོ་བློ་ནི་རི་མློའི་ཐློག་གི་སྐྱློན་ཡློན་དང་། བཅད་

རྒྱབ་སྟངས་ལེགས་ཉེས་ལ་ཞིབ་དཔྱད་བས་པ། དེ་བཞིན་རྒྱལ་རབས་ལྔ་དང་སུང་བང་མའི་

སྐབས་ཀི་རི་ཆུ་རི་མློ་དང་བ་དང་མེ་ཏློག་གི་རི་མློའི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་དང་། ཁད་ཆློས་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔྱད་ཞིབ། ད་དུང་བགང་བ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུག་གི་ནང་བློན་པའི་རི་མློ་མཁས་ཅན་ཉིས་

བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གློ་གཉིས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་རགས་བསྡུས་དང་དཔྱད་བརློད་བཅས་མཛད་ཡློད། 

སེམས་བེལ། སེམས་ལྷློད་པློ་མེད་པ། སེམས་བེལ་བ་ཚབ་ཚུབ་ལངས་པ། 

སེམས་བློང་བློང་པློ། ① ཡིད་མི་བདེ་ལྷང་ལྷང་བེད་པ། ②[རིང]རིག་པ་མི་གསལ་བ། 

སེམས་དབེན། ① རྣམ་རློག་ངན་པའི་རྒྱུན་བཅད་པ། ② བདེན་པ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཕི་

ནང་གི་མཐའ་ལ་བརེན་ནས་སྙིང་གར་རླུང་ཐིམ་པས་ཁད་པར་གི་སྟློང་པ་བཞི་བསྐྱེད་པའློ།། ③ 

འཁློར་འདས་ཀུན་གི་ར་བ་སེམས་ཀུན་རློག་རླུང་དང་བཅས་པ་ལས་དབེན་པར་བས་ཏེ་བདེ་

སྟློང་དབེར་མི་ཕེད་པའི་ངློ་བློར་ཤར་བའི་རློགས་རིམ་གི་རྣལ་འབློར་ཤར་བ། 

སེམས་སྦློང་བ། ① སྡུག་བསལ་གིས་སེམས་སྐྱློ་བ། ② སེམས་ཀི་སྐྱློན་སེལ་ཐབས་བེད་པ། 

སེམས་མ། བང་ཆུབ་སེམས་མ། 

སེམས་མེད། སའམ་རྡློ་ལ་སློགས་པའི་བེམ་པློའི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད། 

སེམས་མེད་པའི་སྐབས་ལྔ། འགློག་སྙློམས། འདུ་ཤེས་མེད་པ། སྙློམས་འཇུག གཉིད་མཐུག་པ། 

རྒྱལ་བའི་སྐབས། 

སེམས་མེད་པ། ① བེམ་པློ། ② རྨློངས་པ། 

སེམས་མེད་པའི་སྐབས་ལྔ། གནས་སྐབས་སེམས་མེད་དུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་ལྔ་སྟེ། འགློག་སྙློམས། 

འདུ་ཤེས་མེད། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙློམས་འཇུག་གཉིད་མཐུག བརྒྱལ་བའི་སྐབས། 

སེམས་མེད་རབ་རློག རབ་རློག་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སེམས་མེད་ཀི་དངློས་པློའི་རང་

བཞིན་གི་གནས་ལུགས་ལ་རྣམ་རློག་གི་བསམ་བློ་མེད་བཞིན་དུ་ཡློད་པར་སྒློ་བཏགས་ཏེ་

བརློད་པའི་རྒྱན་ཞིག 

སེམས་སྨད་པ། ང་རྒྱལ་སངས་ནས་སེམས་ཆུང་བེད་པ། 

སེམས་དམར། སེམས་པ་དམར་པློ་ཞེས་གསར་བརེའ་ིབ་བ་ལ་ཤ་ཚ་ཚད་མེད་དུ་འཛིན་པའ་ིལྷག་བསམ། 

སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་པ། སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དབང་ཤེས་ལ་

རགས་པར་སྣང་བ་སྣང་བ་ལར་དུ་གྲུབ་པར་འདློད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀི་ཁད་པར། སེམས་ཙམ་སྨ་བ་ལ་གྲུབ་མཐའི་གཙོ་བློ་རྣམ་

བདེན་རྫུན་གི་འདློད་ཚུལ་གཉིས་སུ་ཡློད་པ་ལས། དེ་གཉིས་ཀི་རློད་པའི་གཞི་ནི། སེམས་ཙམ་

པའི་ལུགས་ལ་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀུན་བཏགས། གཞན་དབང་། ཡློངས་གྲུབ་གསུམ་དུ་འདུས་པ་

ལས། ཀུན་བཏགས་ཀི་ཕློགས་རྣམས་ནི་རྣམ་བདེན་རྫུན་རློད་པའི་གཞིར་མི་རུང་སྟེ། རྣམ་

བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀས་དེ་སྣང་བ་ལར་དུ་མ་གྲུབ་པར་འདློད་པའི་ཕིར། ཡློངས་གྲུབ་ཀང་རློད་

གཞིར་མི་རུང་སྟེ། རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀས་དེ་སྣང་བ་ལར་དུ་བདེན་པར་འདློད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀས་དེ་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་བློ་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་

པར་འདློད་པའི་ཕིར་རློ། གཞན་དབང་ལ་ཤེས་པ་དང་བཟུང་བར་སྣང་བ་གཉིས་ལས། ཤེས་པ་

ནི་རློད་གཞིའི་རྣམ་པར་མི་རུང་སྟེ། རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀས་དེ་སྣང་བ་ལར་དུ་བདེན་པར་

འདློད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཤེས་པ་མ་འཁྲུལ་བའི་སྣང་ཡུལ་དུ་ཡློད་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་རིག་མངློན་སུམ་

གི་སྣང་ཡུལ་དུ་འདློད་པའི་ཕིར་རློ། རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ནི། དེས་ན་དབང་ཤེས་

ལ་རགས་པར་སྣང་བ་འདི་རྣམ་བདེན་རྫུན་རློད་པའི་རློད་གཞིའི་རྣམ་པ་ཡིན་ནློ།། དབང་ཤེས་

ལ་རགས་པར་སྣང་བ་དེ་རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀས་དློན་བེད་ནུས་པར་འདློད་ཀང་། དེ་སྣང་

བ་ལར་དུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་ལ་རློད་པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་བདེན་པས་དབང་པློའི་མངློན་སུམ་ལ་གཟུང་

འཛིན་རྒྱང་ཆད་དུ་སྣང་བ་དང་། སློ་སློགས་ཕི་རློལ་དློན་དུ་སྣང་བ་སློགས་ལ་མ་རིག་པའི་

བསད་ཞུགས་ཀང་སློ་སློགས་དེ་ལ་བུའི་རགས་པར་སྣང་བའི་ཆ་དང་། སློན་པློ་སློན་པློར་སྣང་

བའི་ཆ་ལ་མ་རིག་པའི་བསད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་ཞུགས་ཏེ། རགས་པར་སྣང་བ་དང་སློན་པློར་

སྣང་བ་དེ་སྣང་བ་ལར་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར་དང་། སློན་པློ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་རློགས་པའི་ཤེས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་འདློད་ལ། རྣམ་རྫུན་པས་སློ་སྐྱེའི་རྒྱུད་ལ་རང་རིག་མངློན་སུམ་མ་གཏློགས་

མ་རིག་པའི་བསད་མ་ཞུགས་པའི་ཤེས་པ་མེད་པར་འདློད་པས། སློ་སློགས་དེ་ལ་བུའི་རགས་

པར་སྣང་བའི་ཆ་དང་། སློན་པློ་སློན་པློར་སྣང་བའི་ཆ་ལ་ཡང་འཁྲུལ་བའི་བསད་པ་ཞུགས་པས་

དེ་གཉིས་སྣང་བ་ལར་དུ་མ་གྲུབ་པར་འདློད་པས་ཤེས་པ་མ་འཁྲུལ་བའི་སྣང་ཡུལ་དང་། ཤེས་

པ་འཁྲུལ་བའི་སྣང་ཡུལ་ལ་བདེན་རྫུན་འབེད་པ་ཡིན། དེས་ན་སེམས་ཙམ་པ་གང་ཞིག་དབང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤེས་ལ་རགས་པར་སྣང་བ་ལར་དུ་གྲུབ་པར་འདློད་པ་དེ། སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་པའི་མཚན་

ཉིད། སེམས་ཙམ་པ་གང་ཞིག དབང་ཤེས་ལ་རགས་པར་སྣང་བ་སྣང་བ་ལར་དུ་མ་གྲུབ་པར་

འདློད་པ་དེ། སེམས་ཙམ་རྣམ་བརྫུན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན། 

སེམས་ཙམ་རྣམ་རྫུན་པ། སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དབང་ཤེས་ལ་རགས་

པར་སྣང་བ་སྣང་བ་ལར་དུ་གྲུབ་པར་མི་འདློད་པ། 

སེམས་ཙམ་པ། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་སུ་གྲུབ་ཅིང་ཆློས་རྣམས་ཀུན་བརགས་གཞན་དབང་། 

ཡློངས་གྲུབ་གསུམ་གི་སློ་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པའི་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་ཞིག 

སེམས་ར་འཁློལ་པློ། ལས་དློན་ལ་ཧུར་བརློན་ཆེ་བ། 

སེམས་རིང་བ། བ་བ་འདི་ཅི་ཡིན་ཞེས་བཙལ་ནས་འདི་ནི་ཀ་བའློ་འདི་ནི་བུམ་པའློ་ཞེས་རགས་

རིམ་སྤི་ཙམ་ཞིག་ཤེས་པ། 

སེམས་རེ་གཅིག་སྒིམ། རིག་པ་གཞན་དུ་མི་གཡེང་བར་གཅིག་ཏུ་སྒིམ་པ། 

སེམས་རེ་གཅིག་པ། བསློམས་པའི་ཡུལ་ལ་སེམས་གཞན་དུ་མི་གཡེང་བར་གཏློད་པ། 

སེམས་གཙོ་སྨ་བ། མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ལ་བའི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། ཕིའི་དངློས་པློ་གཙོར་མི་བ་བར་

རང་གི་སེམས་གཙོར་བེད་པ། 

སེམས་ཚབ་ཚུབ། བསམ་བློ་ཚབ་བེ་ཚུབ་བེ། 

སེམས་ཚོར། ཚོར་བའི་བེ་བག ཡིད་ཤེས་དང་མཚུངས་ལན་དུ་བྱུང་བའི་སེམས་པ་སྟེ། ཡིད་ཀིས་

འདུས་ཏེ་རེག་པའི་རྐྱེན་གིས་ཚོར་བའློ།། 

སེམས་མཚེར། ① སེམས་སུན་པ། ② ཁེལ་དང་ངློ་ཚ། ③ ཡིད་སྐྱློ་བ། 

སེམས་འཚབ། སེམས་ཀི་དངངས་འཚབ་སྟེ། སེམས་རྣལ་དུ་ཕབ་མི་ཐུབ་པ། 

སེམས་ཞེས་ནང་དུ་མ་འཛིན། རིག་པ་ནང་དུ་མ་འཛིན་ཟེར་བ་དང་དློན་འདྲ། 

སེམས་ཟང་ཟིང་ ། བློ་ཚབ་ཚུབ། 

སེམས་བཟང་། སེམས་བཟང་། སེམས་པ་བཟང་པློ་སྟེ། གཞན་ཕན་གི་བསམ་བློ། 

སམེས་བཟང་ག་ིབསབ་བ། སམེས་པ་བཟང་པློའམ་བློ་དཀར་པློའ་ིངང་དྲན་སྐུལ་སློབ་གསློ་དང་ཞལ་ཏ་བདེ་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སེམས་ཡེངས་པ། བློ་རེ་གཅིག་ཏུ་མི་གནས་པ། 

སེམས་རགས་པ། གཟུགས་སྒ་སློགས་ཡུལ་ལྔ་ལ་འཇུག་པའི་སེམས། 

སེམས་ལ་འཇློག་པ། སེམས་ལ་དྲན་པར་བེད་པ། 

སེམས་ལ་ཕློག་པ། ① སྐྱློན་མཚང་ལ་ཕློག་པ། ② སེམས་མི་སྐྱིད་པ་བྱུང་བ། 

སེམས་ལ་དབང་བ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དབང་བཅུའི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ངེས་པར་

སེམས་པ་ལ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་འཇུག་པ། 

སེམས་ལ་དབང་བ་ནི། ཇི་ལར་འདློད་པ་བཞིན་དུ་སྙམ་པར་འཇུག་པའི་ནུས་པ་ཐེབས་པའློ

སམེས་ལ་གཞློལ་བ། གཞློལ་བ་གསུམ་ག་ིབཟླས་པའ་ིགས་ཤགི་སྟ།ེ ལྷའ་ིཐུགས་ཀར་ཟླ་དཀལི་བསློམ་པའློ།། 

སེམས་ལ་གཞློལ་བའི་ཡན་ལག སྤློད་རྒྱུད་ཀི་བཟླས་པ་ཡན་ལག་བཞིའི་ནང་གསེས་ཏེ། ཡི་གེ་དང་

པློ། དློན་དམ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་སེམས་སྟློང་པ་ཉིད་དང་དེའི་སྣང་ཆ་ཀུན་རློབ་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་ཟླ་དཀིལ་བསློམ་པའློ།། 

སེམས་ལས། སེམས་ཁལ་ལམ། སེམས་ཁུར་གི་སྡུག་བསལ་བེད་པའི་དློན། 

སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆློས་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག སེམས་བྱུང་ང་གཅིག་ཅེས་པ་དང་དློན་གཅིག

སེམས་ལས་སུ་རུང་བ། སེམས་རྒྱུད་ཞི་ཞིང་དུལ་བ། སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ཉིད་དུ་བ་བའི་ཕིར་

ཐློས་པ་ལ་སློགས་པ་དག་ལ་བརློན་འགྲུས་བའློ།། 

སེམས་ཤི་བ། ཁློང་ཁློ་ཞི་བའམ། ཡལ་བ། སྤློ་བ་མལ་བ། 

སེམས་ཤུགས། བློའི་ནུས་ཤུགས། སེམས་ཤུགས་སྐུལ་བ། སེམས་ཤུགས་སྐྱེད་པ། སེམས་

ཤུགས་ཆིག་སྒིལ། 

སེམས་ཤེས། ① བསམ་བློ་གཏློང་ཤེས་མཁན། ②[མངློན]མཁས་པ། 

སེམས་ཤློར་བ། བུད་མེད་མཛེས་མ་སློགས་ཀིས་ཡིད་ཀི་བརན་པ་ཕློགས་སློང་བ། 

སེམས་སེམས་བྱུང་རས་གཅིག དེ་གཉིས་དངློས་པློ་ཡིན་པས་རས་ཡིན་ལ། བློ་གཅིག་གི་རས་སུ་

གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ་སེམས་ཀི་རས་ལས་སེམས་བྱུང་གྲུབ། སེམས་བྱུང་རྣམས་ཀང་ཕན་ཚུན་

གཅིག་གི་རས་ལས་གཅིག་གྲུབ་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་ལ་སེམས་ལས་དློན་ལློགས་སུ་གྱུར་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེམས་བྱུང་མེད། སེམས་བྱུང་ལས་དློན་ལློགས་སུ་གྱུར་པའི་སེམས་མེད་པས་ན་བློ་གཅིག་

གི་ཁད་པར་མི་འདྲ་བའི་ལློག་པ་དུ་མ་ལ་བཞག་པ་ཡིན་གི་དེ་གཉིས་རས་ལློགས་སུ་གྲུབ་པར་

རེ་རེ་བ་མེད་དློ།། 

སེམས་སྲུང་བ། ① སེམས་ཚུལ་ལན་དུ་གནས་སུ་འཇུག་པ། ② གཞན་ག་ིམཚང་ལ་མ་ིཕློག་པར་བེད་པ། 

སེམས་གསློ།། མ་ངན་ཅན་གི་སེམས་སྡུག་གསློ་ཐབས། སེམས་གསློ་འཚམས་འདྲི། 

སེམས་གསློའི་མཇལ་དར། མི་ཤི་བའི་ནང་མི་རྣམས་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་ཁ་བཏགས། 

སེམས་བསགས། སེམས་སྣད་དང་དློན་ཕལ་ཆེར་འདྲ། ཕ་མ་ལ་རག་པར་ཁ་ལེན་སྤད་ནས་འཐབ་

འཛིང་བས་ན་སེམས་སེག་པའི་རྒྱུ་གཙོ་བློ་ཞིག་རེད། ངས་དགའ་རློགས་སྐྱེས་སྐྱེས་སྐར་

བརེད་སློང་སྟབས་མློའི་སེམས་བསགས་འདུག 

སེམས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ། མཐར་ཡུན་རིང་དུ་བསློམས་ཏེ་གློམས་ནས་ཞུམ་རྒློད་མི་འབྱུང་ཞིང་

དློགས་པ་མེད་པར་གནས་པ། 

སེམས་ལྷློད་ལྷློད། སེམས་དལ་དལ། བེལ་ཟིང་མེད་པའི་སེམས་བག་ལྷློད་ལྷློད་བྱུང་། 

སེའུ། ① དམར་ཞིང་ཆུང་ལ་རློ་སྐྱུར་བའི་འབས་བུ་དང་ལན་པའི་ཤིང་ཏློག་ཅིག ② གསར་དུ་སྐྱེས་

མ་ཐག་པའི་སློ།། ③ གློས་ཆེན་གི་རིགས་ཤིག་གི་མིང་། 

སེའུ་དགློན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའ་ིལྕགས་ར་སྤ་ིལློ་༡༤༥༠ལློར་སེའུ་ཉ་ིམ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེའུ་བཅུ་པ། [མངློན]བིས་པ་ཆུང་ཆུང་། 

སེའུ་བཅུ་པའི་ངག གཞན་གི་ཟེར་སྒློས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བ། 

སེའུ་འབྲུ། ཤིང་ཐློག་གི་རིགས་ཤིག 

སེར། ① ས་ཞིང་ནང་གི་སའི་རླན་གི་མིང་སྟེ། ཞིང་ལ་སེར་ཡློད། ཤལ་བརྒྱབ་ནས་ཞིང་གི་སེར་

བསྲུངས། ② སེར་སྣ་བེད་པའི་དློན་ཏེ། ར་ལ་མི་སེར་ས་ལ་སེར། ③ སེར་བློ་ཡི་མིང་བསྡུས་

པ། ⑤ སེར་བ་ཡི་ཚིག་བསྡུས་པ། ⑥ སེར་མློ་ཡི་མིང་བསྡུས་པ། 

སེར་ཀ དངློས་རས་ཀི་ཕི་ངློས་གས་པའི་སྲུབས་ཀ སློའི་སེར་ཀ ལག་པར་སེར་ཁ་གས་འདུག 
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དཀར་ཡློལ་སེར་ཀ་གས་པ། 

སེར་ཀ་མ། ① ལྕི་བ་སེར་སྐམ་མ། ② སེར་གས་ཅན། 

སེར་རང་། སེར་བ་ཤར་ཤར་དུ་འབབ་པའི་གཟུགས། སེར་སྐེ། དབར་དུས་ཀི་ལྕི་བ་རླློན་པའི་ཁར་

འབབ་པའི་འབུ་སེར་པློ་གཤློག་པ་ཅན་ཞིག 

སེར་སྐེ་སྐེ། [ཡུལ]སེར་པློ་ཀྲློང་ཀྲློང་། 

སེར་སྐྱ། ① སེར་པློ་དང་དཀར་རག་བསེས་པའི་མདློག ② བཙུན་པ་དང་ཁིམ་པ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་

མིང། སེར་སྐྱ་མི་དམངས། སེར་སྐྱ་དཔློན་རིགས། ③[མངློན]ཉི་མ། ཁབ་འཇུག ④ ཕི་རློལ་

པའི་དྲང་སློང་ཞིག 

སེར་སྐྱ་མཆློག་དམན་ཀུན། སེར་མློ་བ་བ་མ་གྲྭ་པ་དང་། སྐྱ་བློ་ཁིམ་པ་མཐློ་རིམ་དཔློན་པློ་རིགས་

དང་། འབངས་མི་སེར་ཡློངས་རློགས། 

སེར་སྐྱ་གཉིས། གྲྭ་པ་དང་མི་སྐྱ་གཉིས། 

སེར་སྐྱ་པ། ཕི་རློལ་པའི་དྲང་སློང་སེར་སྐྱའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་མཁན་རྣམས་ཀི་མིང་། 

སེར་སྐྱའི་ལ་བེད། [མངློན]སིན་བ། 

སེར་སྐྱའི་གནས་ཀི་གློང་ཁེར། རྒྱ་གར་གི་གློང་ཁེར་བེ་བག་པ་ཞིག 

སེར་བཀྲ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ༡༦༨༠ལློར་བཏབ། འདེབས་མཁན་

མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་འབི་རུ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེར་ཁ། སེར་ཀ་དང་འདྲ། 

སེར་ཁ་མ། སེར་སྐམ་མ་དང་འདྲ། 

སེར་ཁང་། སར་སེར་སྲུང་སགས་འཆང་སློད་ཁང་། 

སེར་ཁིམ་པ། སེར་ཆས་ཅན་གི་ཁིམ་པ་སྟེ་བློན་སེར་གཟུགས། 

སེར་ཁིམ་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཀློང་པློ་དང་སློ་ཡུལ་བར་གི་ལ་ཞིག 

སེར་ཁྱུག་གེ ཁ་དློག་སེར་པློའི་མདངས་མངློན་སྟངས་ཤིག སྨ་ར་དང་སྨིན་མ་སེར་ཁྱུག་གེ་ཡློད། 
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སེར་ཁ། གཞི་སེར་པློར་རི་མློ་ཚོན་ཁ་ཡློད་པ། རས་སེར་ཁ། ཤློག་བུ་སེར་ཁ། 

སེར་ཁལ། ① སར་སེར་སྲུང་བའི་ཡློན་ཁལ། ② གྲྭ་པའི་ཁལ། སར་ཁིམ་ནང་དུ་བུ་གསུམ་ཡློད་ན་

འབིང་བ་དེ་གྲྭ་པ་བེད་འཇུག་པ་དང་གཉིས་ཡློད་ན་ཆུང་བ་དེ་གྲྭ་པ་བེད་འཇུག་པ་དེའློ།། 

སེར་འཁིལ་འཁིལ། སེར་མདངས་ཆགས་ཚུལ། ཞིང་གར་གློ་སེར་འཁིལ་འཁིལ་དུ་སྨིན་པ། 

སེར་ག ① སེར་ཀ་དང་། ② སྦུད་པའི་ཤན་མཆུ་འཇུག་ས་ས་དམར་ལས་བཟློས་པའི་ཁློག་སྟློང་། 

③ ལྷགས་རླུང་སློགས་གང་ངད་ཀིས་གདུང་ནས་རང་ལག་གི་པགས་པ་གས་པའི་དློན། ④ 

མཛེ་ནད་ཀི་ཤ་རློ་སེར་ག་མང་པློ་གས་པ་ལར་གྱུར་པའི་དཔེ་དློན་སྦར་བ་ཞིག 

སེར་གས། སྲུབས། 

སེར་གློས། ① གྲྭ་པའི་གློན་པ། ② མདློག་སེར་པློའི་གློས། ③ དར་གློས་སེར་པློའི་རིགས། 

སེར་ག། སར་སེར་སྲུང་སགས་འཆང་ལ་སྤློད་པའི ་ག་ཆ། 

སེར་གིང་མཚོ། ཟི་ལིང་མཚོའང་ཟེར། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་བང་དཔལ་མགློན་དང་ཤན་ར་རློང་

གཉིས་ཀི་མཚམས་སུ་ཡློད་པའི་མཚོ་ཞིག ར་སྐྱ་གཙང་པློ་སློགས་མཚོ་འདིའི་ནང་དུ་འབབ་

ཅིང་། རྒྱ་ཁློན་སྤི་ལེ་གྲུ་བཞི༡༦༤༠ཡློད། 

སེར་རྒློད། རླུང་འཚུབ། སེར་རྒློད་གཡུགས་ནས་གནམ་ས་ཁ་རུབ་པ་ཞིག་བས། 

སེར་སློང་། སློ་ངའི་སེར་ཧྲིལ། 

སེར་སགས་ནམ་མཁའ་བསྟན་སྐྱློང་། རེ་འདི་ནི་འཕན་པློ་ཐང་ཤར་པའི་རིགས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་

གསུམ་པའི་ས་ལུག༡༧༩༩ལློར་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་སེར་ར་ཆློས་ཞུགས་མཛད། དགུང་

ལློ་ཞེ་བརྒྱད་སྐབས་གཙང་དངུལ་ཆུར་ལན་གཉིས་ཙམ་ཕེབས་ནས་ར་བའི་བ་མ་དྷརྨ་བ་དྲ་

དང་། ཁློང་གི་དབློན་པློ་དབངས་ཅན་གྲུབ་པའི་རྡློ་རེ་གཉིས་ཀི་ཞབས་སུ་གཏུགས་ནས་ཆློས་

མང་དུ་གསན། སེ་ར་སགས་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པློ་ཡུན་རིང་གནང་། དགུང་ལློ་རེ་བརྒྱད་སྐབས་

ཀུན་རིག་འདློན་ཆློག་དང་། སྦློར་བའི་ཆློས་དྲུག་གི་འདློན་སྒིག་གསར་སྒིག་གནང་། ཀུན་རིག་

རྡུལ་ཚོན་དང་འབེལ་སྐབས་དེ་ཉིད་ཆབ་འདྲེན་གི་ཚེ་ཀླུ་ཆློག་བ་ཚུལ་ཕན་བདེའི་མཆློག་སྦིན་

ཞེས་པ་དང་། བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གི་རིམ་པའི་སློན་འགློ་སྦློར་བའི་ཆློས་དྲུག་གི་ངག་འདློན་ཆུ་
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བབས་སུ་བཀློད་པ། དཔལ་འཁློར་ལློ་བདེ་མཆློག་དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔའི་མངློན་དཀིལ་ཆློག་བསྒིགས་

འཁྲུལ་བལ་མཁས་གྲུབ་ཞལ་ལུང་། བདེ་མཆློག་དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔའི་ལས་རུང་གི་བསྙེན་པ་ཇི་ལར་

བ་ཚུལ་གི་ཡི་གེ་གནད་ཀི་དློན་གསལ་སློགས་བཀའ་རློམ་པློད་ཆེ་བ་གཅིག་ཙམ་མཛད། 

སེར་ཅན། ས་བློན་འདེབས་རན་པའི་ཞིང་སེར་ཅན། 

སེར་ཅན་འབྲུ། རླན་ཅན་གི་ཡུལ་ལས་བྱུང་བའི་འབྲུ་ལ་བཞེད་པ་ཞིག་དང་། འབྲུ་མ་སྨིན་པའམ་སྨིན་

ཡང་རླན་ཆུ་བ་ལ་བཞེད་པ་ཞིག་དང་གཉིས་མཆིས་ཏེ། ཟླ་ཟེར་ལས། ཡུལ་སེར་ཅན་ལས་བྱུང་

བའི་འབྲུ། ཞེས་དང་། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་

པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། སེར་ཅན་གི་འབྲུ་ནི། ཡུལ་རླན་གཤེར་ཅན་ལས་སྐྱེས་

པའི་འབྲུ་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེའི་ནུས་པ་ལྕི་བས་བད་ཀན་གི་ནད་སྐྱེད་པ་ལ་དགློངས་པའློ།། ཞེས་

གསུངས་པ་དང་། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བ་ཻསློན་

ལས། སེར་ཅན་ནི་རླུང་གིས་བཏབ་སྟེ་མ་སྨིན་ཡང་རླན་ཆུ་ཆེ་བ་ལའློ།། ཞེས་གསུངས་པས་

དཔྱད་པར་བའློ།། 

སེར་ཆས། བ་མ་དང་གྲྭ་པའི་ཆས་གློས་ལ་ཟེར། 

སེར་ཆ། ① སློ་སྨན་ཞིག ② མདློག་སེར་པློའི་ཆ་ཤས་སམ་བག 

སེར་ཆེན་མེ་ཏློག མེ་ཏློག་སེར་པློར་རང་གཅིག་ལ་འདབ་མ་བཞིའམ་ལྔ་སློགས་མ་ངེས་པ། འགའ་

ཞིག་ལ་འདབ་བརྒྱད་དང་དེ་ལས་མང་བ་ཡློད་པའང་ཡློད། ནང་དུ་ཟེའུ་འབྲུ་དམར་པློ་ཆུང་ངུ་

ཡློད་པ་ཞིག་དབར་ཉི་ལློག་གི་དུས་སྐྱེ་བ། 

སེར་མཆློད། གྲྭ་པར་ནློར་རས་འབུལ་བའི་མཆློད་པ། 

སེར་ཉི་ཀད་རློ། དབར་དུས་སེར་བ་འབབ་པའི་ས་ལས་ཉི་དྲློད། 

སེར་བསྙལ། [ཡུལ]བིངས་མ་བསྙལ་བ་དང་དུས་མཉམ་དུ་སེར་ལངས་སུ་བཅུག་པའི་བ་རིམ། 

སེར་ལེམ་ལེམ། སེར་མདློག་བཀྲ་ཚུལ་ཞིག མེ་ཏློག་སེར་ལེམ་ལེམ། 

སེར་ཐག་ཆློད་པ། ཞིང་གའི་སེར་ཡལ་ནས་སྐམ་ཐག་ཆློད་པ། 

སེར་ཐིག ① སློ་ངའི་སེར་ཐིག ② གཞི་སེར་པློར་རི་མློ་ཐིག་ཁ་ཅན་གི་སྣམ་བུ་སློགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེར་ཐིག་ཅན། མདློག་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་བག་སློས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

སེར་ཐིང་ཐིང་། ཁ་དློག་གི་མངློན་ཚུལ་ཞིག སང་རྒྱན་མེ་ཏློག་གསར་པ་སེར་ཐིང་ཐིང་། 

སེར་དེབ། གྲྭ་པའི་སྐློར་གི་ཡིག་རིགས། 

སེར་མདངས། མདློག་སེར་པློ། 

སེར་དྲིས་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ༡༦༧༧་ལློར་མ་ཎི་བ་བློ་བཟང་འློད་

ཟེར་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

སེར་ནག ར་མདློག་སྟེ་སེར་པློ་དང་ནག་པློ་འདྲེས་པའི་ཁ་མདློག་གི་རིགས་ཤིག 

སེར་ནས། སར་སྟློན་དུས་སགས་པ་སློགས་ཀིས་སེར་བཀག་ཡློན་གི་འབྲུ་རིགས། 

སེར་སྣ། འདློད་ཆགས་ཀི་རྒྱུ་ལུས་ཡློ་བད་སློགས་བདློག་པའི་དངློས་པློ་རྣམས་རང་གིས་ལློངས་སུ་

སྤློད་མི་ནུས་ཤིང་། གཞན་ལའང་གཏློང་མི་ཕློད་པར་སེམས་ཀིས་དམ་དུ་འཛིན་པ་སྟེ་ཉེ་ཉློན་

ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས་ཤིག སེར་སྣ་ཅན། སེར་སྣའི་མདུད་པས་མ་བཅིངས་པ། སེར་སྣ་མེད་པར་

སྦིན་པ་གཏློང་བ། སེར་སྣ་ཅན་ལ་སྤུན་མི་འཁློར། གཡློ་སྒྱུ་ཅན་ལ་གློགས་མི་འཁློར། མིང་གི་

རྣམ་གངས་ལ་ཆ་ཕ་དང་། འཆུམས་པ། འཇུངས་པ། ཞིབ་མློ། སན་ཆློས་བཅས་སློ།། 

སེར་པློ། ① མདློག་སེར་པློ། གློས་ཆེན་སེར་པློ། ཞྭ་མློ་སེར་པློ། ②[མངློན]མེ། མེ་ལྷ། 

སེར་པློ་ཁག་རང་། མང་རི་སྤས་ཀི་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། 

སེར་པློ་ཁག་རང་ཡང་རི་འདྲ། ལྡུམ་བུ་སེར་པློ་ཧློང་ལེན་སེར། འདི་དག་མང་རི་སྤས་ཀི་མིང་། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སེར་པློ་རྒུ་དྲུས། སློ་སྨན་རྒུ་དྲུས་ཀི་རིགས་ཤིག 

སེར་པློ་ཟབ་ལག་ཅན། དཔེ་རྒྱན་གི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་ཆུ་རའི་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། སེར་པློ་ཟབ་ལག་ཅན་ནི་ཆུ་རའི་གབ་མིང་སྟེ། ངེས་ཚིག་ནི་

ཆུ་ར་བ་སེར་པློ་ས་འློག་གཏིང་ཟབ་སར་ཡལ་ག་ལག་པ་ལར་ཕློགས་ཀུན་ཏུ་གེས་པས་ན་དེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ལར་མིང་བཏགས་པའློ།། ཞེས་གསུངས་པར་ལར་རློ། 

སེར་པློ་སུམ་ཐང་། སྨན་གི་མདློག་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཡུང་བ་དང་། ལྕུམ་ར། སྐྱེར་པའི་བར་

ཤུན་བཅས་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་སྟེ། རློང་འཕང་འཕྲུལ་གི་ལེ་མིག་ལས། ཡུང་བ་ལྕུམ་ར་སྐྱེར་

པའི་བར་ཤུན་གསུམ། བསྐློལ་བའི་ཐང་ལ་སེར་པློ་སུམ་ཐང་ཟེར། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སེར་ཕུ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༦༣༠ལློར་དེ་མློ་ལྷ་དབང་བསྟན་པའི་

ཉི་མས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་

དཔལ་ཤློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེར་ཕྱུར་ཕྱུར། མདློག་སེར་པློའི་མདངས་ཅན། ཤིང་ཏློག་ཚ་ལུ་མ་སེར་ཕྱུར་ཕྱུར། 

སེར་ཕེང་། སེར་འཕེང་དང་འདྲ། 

སེར་འཕེང་། ① གྲྭ་པ་རྣམས་མཆློད་རས་ཐློགས་ནས་ཕེང་བསྒིགས་པའི་སྟར། ② ཕེང་བ་སེར་པློ། 

སེར་བ། དབར་དུས་མཁའ་དབིངས་མཁའ་རླུང་གི་ཚ་གངས་མ་སྙློམས་པའི་རྐྱེན་གིས་བས་པའི་

སྐབས་འགར་སྤིན་གི་རླང་ཆུ་རྣམས་མཁའ་རླུང་གིས་སློང་བུར་འཁེངས་ནས་རིལ་བུར་གྱུར་པ་

དེ་ཐང་དུ་ལྷུང་བ་ལ་སེར་བ་འབབ་ཟེར། ཐློག་འབྲུག་གློག་གསུམ་གི་འབྱུང་ཚུལ་སྐློར་ལ་སྤི་

ལློའི་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་དུ་བིས་པའི། རྒྱལ་པློ་བཀའ་ཐང་ལས། མཚོ་ཡི་རླངས་ལས་

མཁའ་ལ་སྤིན་དུ་ཆགས། །འབྱུང་བ་ཚ་གང་འཕད་པས་གློག་ཏུ་འཁྱུག །དེ་ཉིད་འཐབ་པས་

མཁའ་ལ་འབྲུག་སྒ་སྒློགས། །དྲག་ཅིང་ངར་ན་བར་ནས་ཐློག་ཏུ་འབབ། །དཔེར་ན་མེ་ལྕགས་རྡློ་

ལ་བརྡབས་པ་བཞིན། ཞེས་གསུངས་ཡློད། སྤིར་སེར་བ་ནི་ལློ་ཏློག་གི་ལང་བུ་སྐྱེ་ནས་བཙས་

མ་བརྔ་མ་ཚར་གི་བར་དུ་གར་དུས་ཡིན་ན་ལློ་ཏློག་གི་དག་ཆེན་པློ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡློད། ལྷག་

པར་དུ་ལློ་ཏློག་བརྔ་རན་ལ་ཁད་ཀི་དུས་སུ་སེར་བ་ཞིག་བརྒྱབ་ན་འབྲུ་རིགས་ཐམས་ཅད་

གཏློར་ཏེ་གཅིག་ཀང་ལེན་རྒྱུ་མེད་པར་ཆགས་འགློ་ཞིང་ཡློད་པས་དུས་དེ་ནི་སེར་བ་ཡློང་བའི་

དུས་སྡུག་ཤློས་ཤིག་ཡིན བློད་ཀི་གཏམ་དཔེ་ལ། ཕི་དག་ལྕགས་ནག་གི་སེར་བ་འདྲ། ནང་དག་

ཁང་རྒན་གི་ཐིགས་ཆུ་འདྲ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཆུ་མཁེགས་དང་། རྡློ་ཡི་ཆར། སྤིན་གི་ཀ་

བ། སྤིན་གི་གློང་བུ། སྤིན་གི་རྡློ། སྤིན་གི་རུས་པ། ལློ་ཐློག་གཤེད་བཅས་སློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེར་བློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་ཕློ་ར་སྤི་ལློ་༡༧༨༦ལློར་སགས་རམས་པ་བློ་བཟང་

བཟློད་པས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ཟུང་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེར་བ་ལྔ། གཞིའི་སེལ་བ། བསམ་པའི་སེལ་བ། ཀུན་སློང་གི་སེལ་བ། སྦློར་བའི་སེལ་བ། མཐར་

ཐུག་གི་སེལ་བའློ།། 

སེར་བེས་གྲྭ་ཚང་། གློང་དུ་སེ་ར་དགློན་པ་ཞེས་པའི་ནང་གཟིགས། 

སེར་བ་འཁིལ། སེར་བུའི་བ་ནི་རླུང་ནད་ཡློད་པའི་བ་རགས་སུ་སློས་བས་ཁློང་རླུང་འཁིལ་བའློ་

ཞེས་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་

ལས་གསུངས་སློ།། 

སེར་སྦྲེངས། མཆློད་རས་ཐློགས་པའི་གྲྭ་པ་ཕེང་བསྒིགས་པའི་བསྟར། 

སེར་མ། ① ཞིང་ཁ་བཞའ་ཚན་ས་བློན་འདེབས་རན་ཙམ་ཡློད་པའི་མིང་། ② བཙུན་མ། ③ལྷ་མློ་ཨུ་མ། 

སེར་མློ། སེར་མློ་བའི་བསྡུས་མིང་། 

སེར་མློ་བ། རབ་བྱུང་སྤིའི་མིང་། 

སེར་དམག གྲྭ་དམག 

སེར་རྨེ། [རིང]འཛིན་པ་དམ་པློའམ། འཛིན་ཆགས་ཆེན་པློ། 

སེར་ར་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༧༣༢ལློར་ནང་ཆེན་ཆིང་ཧུ་རྡློ་རེ་ཚེ་

དབང་གི་བཀའ་ལར་དགློན་པ་འདེབས་འགློ་ཚུགས། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་

ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ར་སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེར་རེ་སྒྲུབ་ཁང་རི་ཁློད། སེ་ར་དགློན་པའི་རྒྱབ་རིའི་ངློས་སུ་ཡློད་པའི་སེ་ར་རེ་སྒྲུབ་ཁང་རི་ཁློད་

དུ་དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་རེ་ཙོང་ཁ་པས་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའི་སྒྲུབ་ཁང་ཞིག་ཡློད་པ་དེར་

དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་སྟློད་ཆ་སེ་ར་སྒྲུབ་ཁང་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོས་སྒྲུབ་

པ་མཛད་ཅིང་བཞུགས་པར་ཕུར་ལྕློག་ངག་དབང་བམས་པ་དང་། མཁར་རྡློ་བཟློད་པ་རྒྱ་མཚོ་

སློགས་སློབ་མ་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་སེ་ར་རེ་སྒྲུབ་ཁང་རི་ཁློད་ཅེས་པའི་འདུ་ཁང་དང་། བ་བང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གྲྭ་ཤག་རྣམས་ཆགས། སྒྲུབ་ཁང་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕེང་རིམ་ནས་ཞལ་བདག་མཛད། སེ་ར་ཧར་

གདློང་ཁང་ཚན་ནས་དགེ་སློང་ཉི་ཤུ་འཛུགས་སློལ་དང་། བ་བང་དུ་ལས་ཀ་བེད་མི་ནག་ཆུ་

སློགས་ནས་ཡློང་སློལ་ཡློད། 

སེར་བཙག ས་ཚོན་སེར་པློ་ཞིག 

སེར་རའི་གློས། [རིང]ལྷའི་ཤིང་ལས་བྱུང་བའི་གློས། 

སེར་ཚ། ཁྱུང་པློ་སེར་ཚ་སྟེ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྟེང་ཆེན་རློང་གི་དབུས་ཁུལ་དུ་ཡློད། 

སེར་ཚུར། ལན་ཚྭའི་རིགས་ཚུར་སེར་ཏེ། རློ་བསྐ་སྐྱུར་ལན་ཚྭ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཁ་རུལ་

བ་གཅློད། སྐྲན་ནད་བཤིག 

སེར་ཚོགས། གྲྭ་པ་མང་པློ་ཚོགས་སུ་འདུས་པའི་མིང་། 

སེར་ཡློན། སར་སེར་བ་སྲུང་བའི་ག་ཆ། 

སེར་ར། སེར་བ་ལ་བརློད་དློ།། 

སེར་ར་ལུང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ༡༦༦༨ལློར་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་

ཀི་བ་མ་དཀློན་མཆློག་བརྒྱུད་འཛིན་ཞེས་པས་བཏབ། དུས་རབས་དེའི་མཇུག་ཏུ་དགའ་ལན་

ཕློ་བང་དང་སློག་དམག་གཉིས་ཀིས་ལ་དྭགས་བཟུང་རེས་དགློན་པ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྤུ་རང་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེར་རིལ། མདློག་སེར་ཞིང་དབིབས་རིལ་བ་སྟེ། སློ་ངའི་སེར་རིལ། ཁིའི་མིང་ལའང། 

སེར་རློག་གེ སེར་ནག་ཏུ་གྱུར་ཚུལ་ཞིག ཞུམ་བུའི་ཁ་སྤུ་སེར་རློག་གེར་ཚིག་པ། 

སེར་ལངས། [ཡུལ]]ཞིང་ཁར་ཆུ་བཏང་ནས་སྐམ་རླློན་རན་པར་གྱུར་པ། སློན་འདེབས་རན་པའི་

ས་ཞིང་སེར་ལངས་ཅན། 

སེར་ལུས། གྲྭ་གཟུགས། 

སེར་ལེབ། མདློག་སེར་ལ་དབིབས་ལེབ་མློ། ཁིའི་མིང་ལའང། 

སེར་ཤ སང་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤ་མློ་སེར་པློ། 
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སེར་ཤང་ངེ་། མདློག་སེར་པློའི་ཁད་པར་ཞིག ལློང་རློས་བྱུགས་པའི་རིག་པ་སེར་བ་ཤང་ངེ་བ་ཡློད། 

སེར་ཤའི་ཚོད་མ། དཀར་སེར་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་སེར་པློ་ལས་བས་པའི་ཐུག་པའི་མིང་། 

སེར་ཤུལ། རློང་ཞིག དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་བང་ངློས་དང་ཉག་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་

དུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་འཇུ་མང་དུ་ཡློད། 

སེར་ཤུལ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༧༦༠ལློར་བཀའ་བཅུ་བློ་བཟང་

ཆློས་དར་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེར་སྲུང་། དབར་ཁ་སེར་བའི་ཉེན་ཁ་ཡློད་དུས་སེར་བ་འགློག་པ། 

སེར་སྲུབས། སེར་ཀའི་སྲུབས་སམ་བར། སེར་སྲུབས་ནས་མངློན་ཆུང་གིས་བལས། 

སེར་བསང་། སེར་པློའི་ནས་མངློན་ཆུང་གིས་བལས། 

སེལ། འཁློན། སེལ་དག་པ། སེལ་ཞུགས་པ། ཕན་ཚུན་བར་དམ་སེལ་མེད་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་processor ཟེར། 

སེལ་འཇུག ཡུལ་ཅན་གིས་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་གི་ཁད་པར་ཞིག་སྟེ། ཡུལ་ཅན་སྒ་དང་རློག་པས་

རང་ཡུལ་ལ་སེམས་པའམ་ཆ་ཤས་སུ་ཕེ་ནས་དགག་པ་དང་། བཅད་པའི་རྣམ་པས་འཇུག་པ། 

དཔེར་ན། བུམ་པ་ཞེས་བརློད་པའི་སྒ་དང་བུམ་འཛིན་རློག་པས་བུམ་པ་བཟུང་བ་ན། བུམ་པ་

ཤེས་བ་ཡིན་པ། མི་རག་པ་ཡིན་པ་དང་། དབིབས་དང་ཁ་དློག་ལ་སློགས་པའི་བུམ་པའི་ཁད་

པར་རམ་ཆ་ཤས་དུ་མ་ཡློད་པ་གཞན་རྣམས་བསལ་ནས་བུམ་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ཁློ་ན་བརློད་པ་

དང་འཛིན་པ་ལ་བུའློ།། 

སེལ་འཇུག་གི་བློ་དློན་མཐུན། རློག་པ་དློན་མཐུན་དང་དློན་གཅིག་ཡིན་ནློ།། 

སེལ་འཇུག་གི་བློ་དློན་མི་མཐུན། རློག་པ་དློན་མི་མཐུན་པའློ།། 

སེལ་འཇུག་པའི་བློ། རང་ཡུལ་ལ་ཆ་ཤས་སུ་ཕེ་ནས་འཇུག་པའི་རིག་པ། རློག་པ་དང་དློན་གཅིག་པའློ།། 

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



  2059  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

དབིན་སྐད་དུ་operating methods ཟེར། 

སེལ་པློ། ཤིང་གི་ལྕུག་ཕན་སློགས་ཀིས་བསས་པའི་སེལ་པློ། 

སེལ་བ། ① ཡུལ་ཅན་སྒ་དང་གང་ཟག་རློག་པ་གསུམ་གི་རང་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་རང་ཡུལ་དེ་

མིན་པའི་ཆློས་མཐའ་དག་བསལ་ནས་རང་ཡུལ་ཁློ་ནར་འཇུག་པའི་བློ་ངློའི་འཛིན་སྟངས་ཞིག 

② བསལ་བ། སློལ། ༡ དག་པར་བེད་པའམ་མེད་པར་བཟློ་བ། རང་སྐྱློན་རང་གིས་བསལ་བ། 

དཀའ་ཚེགས་སེལ་བ། གེགས་རྐྱེན་སེལ་བ། ནད་སེལ་བའི་སྨན་ལ་ཞིམ་པློ་མེད། ཤ་ཚ་བའི་

གཏམ་ལ་སྙན་པློ་མེད། དགུང་ཉི་མའི་འློད་ཀིས་གིང་བཞི་ཁེབས། དུང་ཟླ་བའི་འློད་ཀིས་མུན་

པ་སེལ། ༢ དབེ་འབེད་བེད་པ། ལེགས་ཉེས་ཀི་དབེ་སེལ་བེད་པ། དམིགས་ཀིས་བསལ་བ། 

༣འདློན་པ་དང་འབིན་པ། གལ་ཆེའི་དློན་གནད་ཟུར་དུ་བསལ་བ། 

སེལ་བ་གྲུབ་པ། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཤང་ཀ་རཱ་ནནྡས་བརམས་པའི་ཚད་མའི་གཞུང་ཞིག 

སེལ་བའི་སྒྲུབ་པ། རློག་པ་ལ་སྣང་བའི་ཀ་བ་དང་བུམ་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་བུའློ།། 

སེལ་བའི་བློ། གཞན་སེལ་གི་བློ་དང་དློན་གཅིག

སེལ་བའི་སྤློད་ཡུལ་ཅན། གཞན་སེལ་ལ་ཡློངས་སུ་སྤློད་པའི་ཡུལ་ཅན་རྣམ་རློག 

སེལ་བའི་མྱུར་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་processor speed ཟེར། 

སེལ་བློ། སེ་བློ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

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

དབིན་སྐད་དུ་processing unit ཟེར། 

སེལ་བེད་ལེ་བ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་central processing unit ཟེར། 

སེལ་བེད་སློག་ཤིང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་processor core ཟེར། 

སེལ་བཞུགས། དེ་ས་མཐུན་པློ་ཡློད་པ་ལ་སྐབས་གཅིག་རིང་མི་མཐུན་པ་བྱུང་བ། 
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སློ། ① ལད་བེད། མདུན་སློ། འགམ་སློ། ཡས་སློ། མས་སློ། གསེར་སློ། སློ་གལ། སློ་འགུལ་བ། 

སློ་འཆའ་བ། སློ་སྟློན་ཅིང་དགློད་པ། སློ་འཐབ་པ། སློ་འཐམ་པ། སློ་འདེབས་པ། སློ་ལེག་པ། 

སློ་ཕེང་ཧྲལ་བ། སློ་བུད་པ། སློ་འབྲུད་པ། སློས་མུར་བ། སློ་གཙིགས་པ། སློ་ཞིབ་པ། སློ་རློང་

བ། སློ་ལུག་པ། སློ་སེག་པ། སློ་སུམ་ཅུའི་སློ་གལ་མ་ཞིག་ན། ཟས་ཞིམ་པློ་ག་ནས་བཟས་

བཟས་རེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གཅློད་བེད། གཉིས་སྐྱེས། ལད་བེད། ཚེམས་བཅས་སློ།། 

② རང་སའམ། རང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་རེན་གཞི་དང་། ནུས་པ། ཁིམ་སློ་ཚུགས་པ། རང་སློ་ཟིན་

པ། ③ ཁ། གི་སློ།། སྟ་རེའི་སློ་སློ་ལློག་པ། ④འཇིམ་པ་ལས་བཟློས་པའི་ར་ཆས་མེར་བསེགས་

པའི་དློན། ར་གསར་ལ་སློ་བཏང་བ། ⑤ [མངློན]མི་ཕལ་ཆེར་གི་སློ་ལ་འགམ་སློ་དང་བཅས་

སློ་གཉིས་ཡློད་པས་གངས་སུམ་ཅུ་སློ་གཉིས་མཚོན། གངས་འབློར་སུམ་ཅུ་སློ་གངས་ཀི་བཅུ་

གནས་དང་གཅིག་གནས་བར་གི་མཚམས་སྦློར་ཚིག་ཕད་ཅིག སུམ་ཅུ་སློ་དྲུག ⑥ ས་མཐར་

སྦར་རྒྱུ་སར་བསྡུའི་ཚིག་ཕད་ཅིག རེ་ཞིག་ཏུ་ངལ་གསློ་བས་སློ།། ཐེམ་སྐས་ལས་བབས་སློ།། 

ཁློད་ཀིས་འདི་ལར་ནུས་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་སློ།། 

སློ་ཀ སློས་ཀ་དང་འདྲ། 

སློ་སྐུད། སློ་མ་རཱ་ཛཱ་ལས་བཟློས་པའི་སྐུད་པ། 

སློ་སྐྱེ། ① ཁ་ལ་སློ་སྐྱེ་བ། ② སློ་སློ་སྐྱེ་བློའི་བསྡུས་ཚིག 

སློ་སྐྱེས་དྲི། སློའི་དྲི་མ། 

སློ་སྐྱློབ། [མངློན]མཆུ། 

སློ་དཀར། ལློ་བཞི་ལློན་པའི་མཛོ་མཛོ་མློའམ་འབི་གཡག་བ་གང་བཅས་ལ་ཟེར། 

སློ་དཀར་ལྤགས་པའི་འཛུམ་མདངས། ཟློལ་འཛུམ། མཛོ་མློ་དང་འབིའི་བེའུ་ལློ་བཞི་ལློན་པ་ལ་སློ་

དཀར་ཞེས་ཟེར། 

སློ་ཀྲཱ་དབིན་སྐད་ཟུར་ཆགས། བུལ་ཏློག་སྤུས་མར་ཟེར། སློ་ཀྲཱ་བླུགས་པའི་མློག་མློག་བློ་བ་ཆེ། 

སློ་ཁ། དག་ལ་སློ་ལ་ས། སློ་ཁའི་མཁར། མཚོན་གི་སློ་ཁ། 

སློ་ཁ་རློང་ཁ་བརྒྱད། ༡ རྒྱ་དང་བློད་ཀི་སློ་མཚམས་རྒློད་ཀི་སྙན་ལུང་རློང་། ༢ བློད་དང་ཞང་ཞུང་



  2061  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གི་སློ་མཚམས་ཞང་པ་བརྒྱ་ཅུ་རློང་། ༣བློད་དང་བློན་གི་སློ་མཚམས་ལྕགས་གཟེར་བཅུག་པ། 

༤ བློད་རང་སྟག་གཟིག་གི་སློ་མཚམས་ཤབ་ཤང་བརྒྱ་ཅུ་རློང་། ༥ བློད་དང་ཧློར་གི་སློ་

མཚམས་ཟགས་ཐང་ཤའི་གིང་། ༦ བློད་དང་ཁློམ་གི་སློ་མཚམས་རྒྱ་ཤ་རློང་། ༧ བློད་དང་

འཇང་གི་སློ་མཚམས་ར་ག་རློང་། 

སློ་ཁུང་། ① མེ་མདའི་སློ་ཁུང་། ② སློ་ལ་བུའི་ཁུང་བུ། ③ ཁའི་སློ་ལ་བུ་ག་དློད་པ། ④ སློ་བུད་

ཤུལ་གི་སློང་ཁུང་། 

སློ་མཁར། དག་ལ་སློ་ལ་སའི་མཁར། 

སློ་འཁློར། མཐའ་འཁློར་མློ་ཡུག་ཏུ་སློག་ལེ་ལ་བུའི་སློ་དང་ལན་པའི་འཁློར་ལློ། 

སློ་འཁྲུ། ① སློ་འཁྲུད་བེད་ཕག་ཟེ། ② སློ་འཁྲུད་པ། 

སློ་ག སློས་ཀ་དང་འདྲ། 

སློ་གློས། [མངློན]མཆུ། 

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

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

སློ་སློ། ཁའི་སློ།། གཏམ་སློ་སློ་ཕན་ལ་མ་བུད་དགློས། བུད་ཚར་ན་དེ་ཡི་རེས་གནློན་ལེགས། 

སློ་ག་སྒགི་པ། སློ་གལ་སྟངེ་འློག་ག་ིསློ་ར་ེསྒགི་པ་ཤ་འབད་པར་བ་རྒྱུའ་ིཚུལ་ལ་བུ་སྟ།ེ ཁློང་ཁློའ་ིརྣམ་འགྱུར། 

སློ་ག་འགིག་པློ། སློའི་གློ་གལ་སྙློམས་པློ། 

སློ་རྒྱབ་པ། སློ་འདེབས་པ། 

སློ་སྒ། སློ་དང་སློ་བརྡར་བའི་སྒ། སློ་སྒ་འཆའ་བ། 

སློ་སྒ་འདེབས་པ། ① ཡ་སློ་དང་མ་སློ་བརྡར་བའི་སྒ་སྒློག་པ། ② སློའི་བར་ནས་སི་སྒ་རྒྱབ་པ། 

སློ་སྒིབ། [མངློན]མཆུ་ཏློ། 

སློ་བརྒྱབ་པ། སློའི་བར་དུ་བཙིར་བའམ་སློས་བད་པ། 

སློ་འགིག་པ། ① ཁའི་ཡ་སློ་མ་སློ་འགིག་པ། ② སློ་གལ་འགིག་པ། 

སློ་ལྔ་པའི་སྐུ་ཚད། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་དང་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ནང་བཤད་སློལ་ལ། སར་སངས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་སྤྲུལ་པའི་བཟློ་བློ་བི་ཤྭ་ཀརྨས་བཞེངས་པ་སངས་རྒྱས་དགུང་ལློ་

སློ་ལྔར་ཕེབས་པའི་སྐུ་ཚད་དང་མཉམ་པའི་སྐུ་འདྲ་སྐུ་ཞིག ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་འགའ་ཞིག་ནང་། 

སྐུ་འདི་ལྷ་ཡུལ་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་དུ་ལྷ་རྣམས་ཀི་རེན་སྐལ་དུ་བཞུགས་ཞེས་གསལ། 

སློ་སློན་ལག་རལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་blue teeth ཟེར། 

སློ་ཅན། [མངློན]གང་པློ་ཆེ། 

སློ་ལྕག སློ་མ་དཀྲུས་པ་ལ་སློ་ར་སློ་ལྕག་སེར་པློས་ཟིན་པ།

སློ་ལྕིབས། ཁའི་ཡས་མཆུ་མས་མཆུ། 

སློ་ཆ། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཕློ་བའི་བད་ཀན་སློགས་ནད་

གེན་དུ་སྐྱུག་པར་བེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གའུ་ཟག་ཐ་དང་། པློ་སློ་ཆ། མ་ཏ་པ་ལ། ཟི་ར་

ཀྵ་བཅས་སློ།། 

སློ་ཆུང་དགེ་འདུན་འབར། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡ ༠༦༢ལློར་ཡུལ་ར་མློ་བར་སྐུ་

འཁྲུངས། བུ་སྤུན་གཉིས་ཡློད་པ་ལ་ཕུ་བློ་གཟུགས་ཆུང་བས་སློ་ཆུང་བ་དང་། ནུ་བློ་གཟུགས་

རིང་བས་སློ་རིང་ཟེར། དགུང་ལློ་བཅུ་ཙམ་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཡུལ་དེར་ལློ་ཉེས་བྱུང་ནས་ཕ་མ་

གཉིས་ཀིས་བུ་སྤུན་གཉིས་ཁིད་དེ་ཡར་སྟློད་སྐྱེར་སྣར་སྐྲུ་སར་ཡློང་སྐབས་རྨ་སློམ་གིས་བིས་

པ་རྒན་དེ་ངའི་རེས་ལ་ཞློག ངས་ལློ་དང་གློས་སྟེར་གསུངས་པས་ཕྲུ་གུ་དེར་བཞག་སྟེ་ཕ་མ་

གཉིས་ཡར་ལུང་དུ་བློན། དེར་རྨ་སློམ་གིས་སློ་ལ་བཙུན་པ་བཅློས། མིང་ཡང་དགེ་འདུན་འབར་

དུ་བཏགས། དེ་ལློ་བཅུ་གཉིས་ཙམ་ན་རྨའི་ཐད་དུ་དམ་པ་བློན་པ་ལ་ཞལ་ཡུག་ཅིག་མཐློང་། 

དམ་པ་བཞུད་དེ་ལློ་ཤས་སློང་བ་ན་རྨ་སློམ་ཁམས་ཅུང་ཟད་མ་བདེ་བས། དམ་པའི་རེས་སུ་

སྙེག་སྙིང་འདློད་པར་བྱུང་ནས་སློ་ཆུང་བ་ཁིད་དེ་བློན་པས། ཁློང་གཉིས་པློ་རག་མ་མདའ་ན་

བཞུགས་ཤིང་། དམ་པ་འཕན་ཡུལ་བེ་ཁུད་ན་བཞུགས་པའི་ཚེ། སློ་ཆུང་བ་དེར་འཁམ་དུ་ཕིན་

པས། དམ་པས་ཐག་རིང་ཙམ་ནས། ཨ་ལི་དགའ་ངའི་ཙི་ལུ་བྱུང་གསུང་ནས་བང་བཏང་བྱུང་སྟེ། 

སློ་ཆུང་བའི་ལག་པ་ལ་འཇུས་ནས་ཁློད་སྐྱེ་བ་གསུམ་དུ་ངའི་སློབ་མ་ཡིན ད་ངའི་རེས་ལ་འགློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གསུངས་ནས་བེ་ཁུད་དུ་ཁིད། དེར་ངློ་སྤློད་ཅུང་ཟད་བཏབ་པ་ཙམ་གིས་ནམ་ལངས་པ་བཞིན་

དུ་སློང་། སློ་ཆུང་བ་ལ་དྲི་མ་མེད་པའི་ཤེས་པའི་སྟློབས་ཆེན་པློ་ཤར། དེར་སར་ལློག་འློངས་ཏེ་

བ་སློབ་གཉིས་པློས་ཡློས་ཤིག་བཏགས་པའི་ཚེ། སློ་ཆུང་བ་མཆིག་ཡུ་ལ་འཇུ་བ་བཞག་ནས་

ཧད་དེ་ཡུན་རིང་དུ་བསད་འདག དེར་རྨས་སློ་ཆུང་བ་ལ་དམ་པའི་ར་ནས་གདམས་པ་ཐློབ་པ་

ངེས་སྙམ་ནས་དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀ་དམ་པའི་སར་བློན། རྨ་ལ་ཡང་གདམས་ངག་འགར་

གནང་། ད་འློ་སྐློལ་རང་ཡུལ་དུ་འགློ་གསུངས་པ་ལ། སློ་ཆུང་བས་སློབ་དཔློན་ཉིད་སློན་ལ་

ཕེབས། ངས་དམ་པ་ལས་གདམས་པ་ཅིག་ཞུ་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་གི་རེས་ན་འློང་ཞུས་ནས་

མ་ཕིན། དམ་པས་སློ་ཆུང་བ་དློན་བརྒྱུད་ཀི་གདམས་པ་རློགས་པར་གནང་། དམ་པ་གང་

ཐེགས་ཀི་ཕག་ཕི་བས་པས་གྲུབ་ཐློབ་ཕློ་མློ་ལྔ་བཅུ་ར་བཞིའི་གདམས་པ་ཡང་གནང་། དེ་ལ་

ཡི་གེ་བེད་པར་ཞུས་པས་ཀང་བཀས་གནང་ནས་སྟར་ཁ་རྡློ་རེ་གགས་ཀི་འབུམ་གི་ཤློག་རས་

ལ་གདམས་པ་རྣམས་བིས། དེ་ནས་དམ་པ་གར་བཞུད་ཀི་ཕག་ཕི་བས། ཁ་རག་མདུན་དུ་

སེབས་སྐབས་དམ་པས་ཁློད་རང་ཕིར་ལློག་གསུངས། དམ་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ་གཤེགས། སློ་ཆུང་

བ་ཕིར་ལློག་ནས་ལྷ་སར་རིག་པའི་ཚད་ལ་བའི་ཕིར་དྲིལ་གདང་ལ་དམིགས་པ་གཏད་པས་

དྲིལ་གདང་རང་ཁློལ་བ་ཡང་བྱུང་། སློ་ཆུང་བས་ནད་པ་ལ་འདྲེ་གང་གནློད་པ་དང་ནད་ཅི་ཡིན་

པ་ཐམས་ཅད་གསལ་ལེ་མཁེན་བྱུང་ནས་འདྲེ་འདུལ་མང་དུ་བས། ཡློན་ཡང་ཆེ་བར་བངས། དེ་

ནས་སློ་ཆུང་བས་དམ་པ་དིང་རི་ན་བཞུགས་པ་ཐློས་ཏེ་ནད་པ་གསློས་པའི་ཡློན་དུ་གསེར་སང་

གསུམ་དང་ར་ཕློ་བཟང་བ་ཞིག་ཁེར་ནས་དིང་རིར་བློན། དམ་པས་མཐའ་སེལ་ལྔ་བཅུ་ར་

གཅིག་གི་གདམས་པ་གནང་། དེ་ནས་ཡང་ཕིར་དབུས་སུ་བློན་ནློ།། མཐར་སློ་ཆུང་བ་དགུང་

ལློ་དྲུག་ཅུ་ར་བདུན་པ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༡༢༨ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

སློ་ཆུང་བ། སློ་ཆུང་དགེ་འདུན་འབར་དང་གཅིག་ཡིན་པས་དེའི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས།

སློ་ཉུལ། སློ་མྱུལ་དང་འདྲ། 

སློ་རིལ། ① སློ་རའི་ཤ ② སློ་ནད་བེ་བག་ཅིག 

སློ་གཉིས། ① ལློར་བཞི་ལློན་པའི་ནློར་ཕྱུགས། ② གངས་སུམ་ཅུ་སློ་གཉིས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློ་གཉིས་པ། [མངློན]གང་པློ་སྤི། 

སློ་ར་སྐྲ་ལུག བློད་ས་རབས་ཀི་ཁིམས་སློལ་ལ། མི་གཉིས་འཛིངས་ཏེ་ཕ་རློལ་པློའི་ཁ་སློ་གཅིག་

བཀློག་པའི་འཇལ་དུ་ར་གཅིག་སྤློད་པ་དང་། སྐྲ་རང་གསུམ་ཡན་གི་ཆུན་པློ་གཅིག་བཏློགས་

པའི་འཇལ་དུ་ལུག་གཅིག་སྤློད་སློལ། 

སློ་ལ་ཁང་། ཕློགས་ནས་དག་སློགས་ཡློང་མིན་ལ་སའི་ཁང་པ། 

སློ་ལ་བ། ① ཕློགས་ནས་དག་སློགས་ཡློང་མིན་བ་ར་བེད་པ། སློ་ལ་དམིགས་མི། ② མདའ་འབེན་

ལ་འཁེལ་མིན་ལ་བའམ། ཚོད་ལ་བ། 

སློ་ལ་སློ་ཉན། ལློག་ར་ལློག་ཉན་བེད་མཁན་འགློག་བེད་སློ་བ་བཞག་པར་བརློད། 

སློ་སྟློ། སློ་ཕིར་ཟིང་བ། སློ་སྟློབ་བ། སློ་སྟློ་མློ། 

སློ་གཏློང་ཁུང་། ས་ཕག་སློགས་མེ་སེག་སའི་མེ་ཁང་། 

སློ་གཏློང་ཐབ་ཁ། ས་ཕག་དང་ར་སློགས་ལ་སློ་གཏློང་སའི་ཐབ། 

སློ་བཏང་། ས་འདམ་གིས་བཟློས་པའི་ཡློ་བད་སློགས་ཚ་དྲློད་ཀིས་ས་འཐས་སུ་བཏང་བའི་དློན་ཏེ། 

ཐ་ཕག་ལ་སློ་བཏང་། ར་འདམ་གིས་ར་མ་བཟློས་ནས་སློ་བཏང་ལ་བུ། 

སློ་བཏང་བ། ར་བཟློ་བའི་སྐབས་ར་འཇིམ་ལས་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་སུ་བཟློས་རེས་དེ་མེར་

བསེགས་ནས་མཁེགས་པློ་བཟློ་བ། 

སློ་བཏབ་ཤུལ། སློ་བརྒྱབ་པའི་ཤུལ་ལམ་སློ་འབད་བེད་ཟིན་རེས་ལ་གློ

སློ་ཐག སློ་མ་རཱ་ཛཱའི་ཐག་པ། 

སློ་ཐགས། སློ་གལ། སློ་ཐགས་བཟང་པློ། 

སློ་ཐམ་ཐམ་པ། གང་དམལ་བརྒྱད་ཀ་ིཡ་གལ་ཞགི་སྟ།ེ གང་བའ་ིཟུག་རྔུ་བསན་མ་ིབཟློད་པར་སློ་འཚརི་བའློ།། 

སློ་ཐར། སློ་སློར་ཐར་བའི་བསྡུས་ཚིག 

སློ་ཐར་གི་མཁན་སློབ་སྤིའི་མཚན་ཉིད་དྲུག ཚུལ་ཁིམས་དང་ལན། འདུལ་བའི་ཆློ་ག་ཤེས་པ། ནད་

པར་སྙིང་བརེ་ཞིང་རང་གི་འཁློར་ཚུལ་ཁིམས་ལན་པས་དག་པ། ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གིས་ཕན་

འདློགས་པ། བསབ་བ་རྣམས་དུས་དང་དུས་སུ་འདློམས་པའློ།། 
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སློ་ཐར་གི་སློམ་ལན་བཞི། བསྙེན་གནས། དགེ་བསྙེན། དགེ་ཚུལ། དགེ་སློང་། 

སློ་ཐར་གི་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ། ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་དང་དློན་གཅིག་ཡིན། 

སློ་ཐར་གི་སློམ་པ། སློ་སློར་ཐར་པའི་སློམ་པའློ།། 

སློ་ཐར་གི་རིགས་བདུན། དགེ་བསྙེན་ཕ་མའི་སློམ་པ་གཉིས། དགེ་ཚུལ་ཕ་མའི་སློམ་གཉིས། དགེ་

སློབ་མའི་སློམ་པ། དགེ་སློང་ཕ་མའི་སློམ་གཉིས་ཏེ་བདུན་ནློ།། 

སློ་ཐར་དགེ་བསྙེན་གི་སང་བ་ལྔ། སློག་གཅློད། ལློག་གཡེམ། མ་བིན་ལེན། རྫུན་སྨ་དང་། ཆང་འཐུང་བ། 

སློ་ཐར་སློམ་པ་སྐྱེད་ཡུལ་གསུམ། མཁན་པློ། སློབ་དཔློན། དགེ་འདུན། 

སློ་ཐར་སློམ་པ་གཉིས། ཁིམ་པ་དང་། རབ་བྱུང་གི་སློམ་པ་གཉིས། སང་བདུན་དང་སློང་བཞི་ཅན་

གཉིས། ཇི་སིད་འཚོ་དང་ཉིན་ཞག་གི་མཐའ་ཅན་གཉིས། 

སློ་ཐར་སློམ་པའི་ར་ལྟུང་བཞི། ར་བ་བཞི་དང་དློན་གཅིག 

སློ་ཐར་རིགས་བརྒྱད། དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས། དགེ་སློབ་མ། དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་གཉིས། དགེ་བསྙེན་

ཕ་མ་གཉིས། བསྙེན་གནས་བཅས་ཀི་སློམ་པ་སྟེ་བརྒྱད། 

སློ་ཐར་རིས་བདུན། སློར་སློམ་གི་རེན་ནི་རིས་བདུན་ཏེ། དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས། དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་

གཉིས། དགེ་བསྙེན་ཕ་མ་གཉིས། དགེ་སློབ་མ་སྟེ་བདུན་ནློ།། 

སློ་ཐར་རིས་བཞི། སློ་སློམ་གི་རེན་རས་སུ་བསྡུ་ན། དགེ་སློང་། དགེ་ཚུལ་ཏེ་རབ་བྱུང་གི་ཕློགས་

གཉིས་དང་། དགེ་བསྙེན། བསྙེན་གནས་ཏེ་ཁིམ་པའི་ཕློགས་གཉིས་བཅས་བཞིའློ།། 

སློ་ཐུབ་པ། ① སློ་གཏང་དུ་རུང་བའི་ར་ས། ར་མ་བཟློ་དུས་ཐློག་མར་སློ་ཐུབ་པའི་ར་ས་འཚོལ་

དགློས། ② ཐུགས་ཐུབ་པའམ། ཡིད་བརན་འཕེར་བ། ③ རང་རྐྱ་འཕེལ་བའི་ཚུགས་ཐུབ་པ། 

རང་སློ་འཛིན་པ། 

སློ་ཐློག མགར་བའི་ཐབ་ནང་དུ་ལྕགས་ཀི་དྲེག་པ་དང་། ཐབ་སའི་ཕེ་མ་གཉིས་འདྲེས་ཏེ་ཞུན་དུ་

འཁློལ་ནས་གློང་བུར་གྱུར་ཅིང་འློད་དུ་མཚེར་བ་དེའི་མིང་ངློ་།། 

སློ་ཐློག་རློག་པློ། ཉ་འཛིན་པའི་ཆུ་བ་བློངས་ཆེ་ཞིང་སྤུ་མདློག་ནག་པློ་ཅན་ཞིག 

སློ་མཐིལ། [ཡུལ]སློ་སྐུད་དང་སློ་མ་རཱ་ཛཱ་ལས་བཟློས་པའི་ལྷམ་མཐིལ། 
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སློ་དམ་པློ། ① སློ་ཚགས་དམ་པློ། ② སློ་གལ་འགིགས་མཚམས་དམ་པློ། 

སློ་དློགས། སློ་ལ་བེད་མཁན། 

སློ་དྲུག ① གངས་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག ② ལློར་དྲུག་ལློན་པའི་གནག་ཕྱུགས། 

སློ་དྲེག སློའི་དྲེག་པའམ་དྲི་མ། 

སློ་འདྲུ། ① སློ་འདྲུ་བའི་ཤིང་ཐུར། སློ་འདྲུའི་ཤུབས། ② ཁའི་སློའི་བར་གི་ཟས་རློ་འདློན་པ། 

སློ་ལན། [མངློན]གང་པློ་སྤི། 

སློ་བརྡར་བ། ① ཁའི་སློ་བརྡར་བ། ② མཚོན་གི་སློ་བརྡར་བ། 

སློ་ན་གནས་པ། རང་འཇགས་སམ་ས་མའི་ས་ན་བསད་པ། དབང་ཆ་སློ་ན་གནས་པ། སློལ་ངན་སློ་

ན་མ་གནས་པ། 

སློ་ནག་དགེ་ལན་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་སུ་ཡིད་འློང་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོས་

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

སློ་ནག་གཏེར་གསར། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་

ལ་མཚོ་སློན་རྨ་ལྷློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློ་ནམ། ཞིང་ལས། སློ་ནམ་བེད་པ། སློ་ནམ་མཁན་པློ། སློ་ནམ་གློང་ཚོ། སློ་ནམ་ཐློན་ཟློག སློ་ནམ་པ། 

སློ་ནམ་ཡློ་བད། ཞིང་ལ་སློ་ནམ་བས་ནས་རམ་པ་ཉློ་དགློས་བྱུང་ན། ནས་དང་སན་མའི་ས་བློན་

བཏབ་དང་མ་བཏབ་མི་འདུག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཇུག་བེད་དང་། འཚོ་ཆས་ཞིང་ལས་བཅས། 

སློ་ནམ་དུས་བཞི། དགུན་དུས་ལུད་བསགས། དཔྱིད་དུས་སློན་འདེབས། དབར་དུས་རྩྭ་བཀློག་

སྟློན་དུས་འབྲུ་བསྡུ་བཅས་ལ་བཞེད་པ་དང་། སློ་ནམ་ཞེས་བ་བ་སྤི་ལ་འཇུག་པས་འདིར་ཞིང་

ལས་དང་། ཚོང་ལས། བུན་གཏློང་བ། ཕྱུགས་སེལ་བ་བཅས་དུས་བཞི་ཀ་ལ་བེད་པའི་འདློད་

ཚུལ་ཡང་ཡློད། སློ་ནམ། 

སློ་ནམ་ལས་ཁུངས། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ས་སྟློང་གསར་སློལ་དང་། མི་བློགས་བསྡུ་ལེན་

བེད་པའི་ལས་ཁུངས་ཤིག 

སློ་ནམ་ལློ་སར། ཞིང་པའི་ལློ་སར་རློང་ཁུལ་འགའ་ཞིག་ན་ལློ་འགློ་འཛིན་སློལ་ཡློད་དང་། གནའ་
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དུས་སུ་རྒྱ་ནང་གི་ལློ་སར་ལང་ཞིང་པའི་ལློ་སར་ཟེར། 

སློ་པ། གསང་བའི་སློ་ནས་ལ་རློག་བེད་མཁན། ས་མཚམས་སློ་བེད། ལ་མགློའི་སློ་པ་དང་ལུང་

གཞུང་གི་མྱུལ་མ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཇབ་མྱུལ་མཁན་དང་། རློག་མི། རློག་དཔྱློད་པ། ལ་

མྱུལ་མཁན། ནན་ཏུར་ཅན། མྱུལ་མི། སློ་རློག་པ་བཅས་སློ།། 

སློ་པཉྫ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ན་ལེ་ཤམ་གི་མིང་ལ་སླཽ་བྷཱཉྫ་ཞེས་ཟེར་བས་དེ་ཟུར་ཆག་པ་སྟེ། བློད་

ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། མཛེས་པའི་མིག་སྨན་ཞེས་འགྱུར་བས་ངློ་བློ་ནི་ན་ལེ་ཤམ་གི་མིང་ངློ་ཞེས་

དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུས་འཆི་མེད་མཛོད་འགེལ་ལས་གསུངས་པ་དང་། འདིའི་མེ་ཏློག་ཤིན་ཏུ་

མཛེས་ཏེ་མིག་ལ་སྨན་པ་ལར་གྱུར་པས་ན་མཛེས་པའི་མིག་སྨན་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན་ཞེས་

རིན་སྤུངས་པ་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་གགས་པས་མཛད་པའི་མངློན་བརློད་མཁས་པའི་རྣ་

རྒྱན་ལས་གསུངས། 

སློ་དཔློན། གནའ་དུས་ཀི་སློ་པའི་འགློ་པ། 

སློ་ཕག ① མེ་ནང་དུ་བསེགས་ནས་སློ་བཏང་བའི་ས་ཕག སློ་ཕག་མཁན། སློ་ཕག་གི་ར་སྐློར། སློ་

ཕག་སློ། ② སློ་འཁྲུད་བེད་ཀི་ཕག་ཟེ། 

སློ་ཕག་ཁུ་བ། ས་བཟང་པློ་ལས་བཟློས་པའི་ཕ་གུ་མེར་བསེགས་ནས་ཆུར་བཅུག་པའི་ཁུ་བའི་

དྭངས་མ་དེས་གེ་བ་འགག་པ་དང་སྐློམ་པའི་ནད་ལ་ཕན། 

སློ་ཕད། སློ་མ་རཱ་ཛཱའི་ཕད་ཁློག 

སློ་ཕ། རེ་མློ། 

སློ་བ། འབྲུ་རིགས་ཕི་ལྤགས་ཅན། འབས་སློ་བ། ནས་སློ་བ། 

སློ་བ། ཉ་འཛིན་པའི་ཆུ་བ་བློངས་ཆེ་ཞིང་སྤུ་མདློག་ནག་པློ་ཅན་ཞིག 

སློ་བའི་སྒློ ཆུ་བ་སློ་ཐློ་རློག་པློ་སྟེ། དེའི་མཇུག་མའི་སྒློས་དྲི་ཆུ་འགག་པ་འབིན། 

སློ་བློན། གནའ་དུས་སློ་པའི་འགློ་པ། 

སློ་འབམ། ༡སློའི་ནད་ཀི་རིགས་ཤིག ༢སློའི་མཐའ་འཁློར་ལ་མཉན་ཁ་བྱུང་བའི་ནད། 

སློ་འབུས། སློ་གསར་པ་སྐྱེ་བ། བིས་པ་སྐྱེས་ནས་ཟླ་བ་ལྔ་ཙམ་ལ་སློ་འབུས་ཡློང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློ་འབྲུ། སློ་འདྲུ་དང་འདྲ། 

སློ་མ། གསར་པའམ་དྲི་ནློག་མེད་པ། གློས་སློ་མ། 

སློ་མ་ཐུལ་མ། ར་སྣློད་སློགས་གསར་པ་བཏུལ་ཟིན་པའི་དངློས་ཆས། ར་མ་འདི་སློ་མ་ཐུལ་མ་ཡིན་

པས་ཇ་ཐུག་གང་བསྐློལ་ནའང་ཆློག 

སློ་མ་ར་ཙ། སློ་མ་རཱ་ཛཱ་དང་འདྲ། 

སློ་མ་རཱ་ཛཱ། [ལེགས]ཟླ་བའི་རྡུལ་ཏེ་ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག རློ་ཚ་ཞིང་ཁ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་

པས་སིན་ནད་དང་། པགས་ནད། ཆུ་སེར་གི་ནད་བཅས་སེལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འདབ་

བཟང་དང་། བཱ་གུ་ཛཱི། འབས་ནག་པློ། མཛེ་འཇློམས། ཟླ་བའི་ལྕུག་མ། ཟླ་བའི་རི་མློ། ཟླ་ཚེས་

ཀི་རྡུལ། ལུག་ནག སུ་རི་ཕ་ལཱི། སློ་མ་བལི་ཀ་བཅས་སློ།། 

སློ་མང་། [མངློན]སྐྲ་བཤད། 

སློ་མང་སྐྱེས། [མངློན]བརྒྱ་བིན། 

སློ་མང་ཆུ། འབར་ཁམས་རློང་གི་འབབ་ཆུ་ཞིག་སྟེ། ཆུ་ཆེན་ཆུའི་ཤར་གི་ཆུ་ལག་ཅིག་ཡིན། 

སློ་མང་བུ། [མངློན]བརྒྱ་བིན། 

སློ་མྱུལ། ① དག་རྐུན་སློགས་ཡློང་མིན་ལ་རློག་བེད་པ། ② སློ་ལའི་ཕིར་དུ་གསང་མྱུལ་བེད་པ། 

སློ་སྨན། ① སློ་ནད་ལ་ཕན་པའི་སྨན། ② སློ་འཁྲུད་བེད་ཀི་རས། 

སློ་དམག སློ་ལ་བེད་མཁན་གི་དམག་མི། 

སློ་བཙེས་པློ། སེར་སྣ། མི་དེ་ཧ་ཅང་སློ་བཙེས་པློ་ཞིག་ཡློད་རེད་ལ་བུ། 

སློ་ར། ① འགམ་པ་གཡས་གཡློན་དུ་ཡློད་པའི་སློའི་ར་ལམ། ② སློའི་ར་བ། 

སློ་ར་ལད་བེད། ཟས་བཟའ་བའི་ཚེ་སློ་ལད་པའི་བ་བ་བེད་མཁན་ཟ་འགམ་སྟེང་ན་གནས་པའི་ར་

དཀར་གི་མིང་སྟེ། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། ཟ་འགམ་སྟེང་ན་སློ་ར་ལད་བེད་གཉིས། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སློ་རམ། འབྲུ་རིགས་སློ་བའི་རམ་པ། 

སློ་རི། སློ་ཡུན་དུ་བརན་པའི་རི་སྨན་དུང་དང་མགློན་བུ་སློགས་བསེགས་པའི་ཐལ་བའི་རས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སློ་བརེ་བ། སློ་འདེབས་པའམ་རེག་གཏུག་མི་བཟློད་པ་ལར་གྱུར་པ། རློ་སྐྱུར་མློས་སློ་བརེ་བ། རམ་

པ་སློ་བརེ་ཅན། ལྕགས་རྒྱུག་བརྡར་བའི་ཙིར་སྒ་ཐློས་པས་སློ་བརེ་བ། 

སློ་བརེགས་མ། གཅིག་རྒྱབ་ཏུ་གཅིག་སྐྱེས་པའི་སློ།། 

སློ་བརེབ། སློ་བརེ་བའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག 

སློ་ཚབ། ① ཁའི་སློ་བུད་པའི་སློ་ཚབ། སློ་ཚབ་བསར་བ། ② ས་མཚམས་དང་། ལ་ཁའི་སློ་བརེས་

པའི་སློ་ཚབ། སློ་ཚབ་བཏང་བ། 

སློ་ཚི། སློ་རི་དང་འདྲ། 

སློ་ཚིས། [རིང]འཚོ་ཐབས་སམ། འཚོ་ཚིས། 

སློ་མཚམས། ① ས་མཚམས། ② ཁའི་སློ་དབར་དང་། སློའི་ར་བ། 

སློ་མཚམས་སྲུང་། གཞན་སེ་དང་རང་སེའི་སློ་མཚམས་བརན་པློར་སྲུང་བ། 

སློ་འཚག [རིང]འཛོམ། 

སློ་འཛིན། ① ས་མཚམས་འཛིན་པ། ② སློ་ལ་བའམ། སློ་སྲུང་བ། ③ མེ་མདའི་སློ་བ། 

སློ་ཞློ། ཨམ་གཙིགས་བསམས་པའི་སློ།། དག་ལ་ཁློས་ནས་སློ་ཞློ་སྟློན་པ། 

སློ་བཞི་པ། [མངློན]བརྒྱ་བིན་གི་བཞློན་པ་གང་པློ་ཆེ། 

སློ་ཟིང་། སློ་མཆུ་ཏློའི་ཕིར་ཐློན་པ། 

སློ་ཟུར་གནུབས་གསུམ། གསང་སགས་ས་འགྱུར་བཀའ་མའི་བརྒྱུད་པའི་ཆུ་འགློ་རིང་མའི་སློབ་

དཔློན་ཆེན་པློ་གསུམ་གི་མཚན་ཏེ། སློ་ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག ཟུར་ཤཱཀ་འབྱུང་གནས། གནུབས་

ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་བཅས་སློ།། 

སློ་འློན། དག་རྐུན་སློགས་ཡློང་མིན་ལ་རློག་བེད་པའམ། གསང་མྱུལ་བེད་པ། སློ་འློན་དམག་མི། 

སློ་འློན་སེང་། ས་མཚམས་སུ་སློ་པ་བཏང་ནས་རློག་ཞིབ་བེད་རྒྱུ་དང་གནས་ཚུལ་ཉན་པ། 

སློ་གཡློགས། [མངློན]ཁའི་ཡ་མཆུ་མ་མཆུ། 

སློ་ར། [ཡུལ]ར་སྣློད་ལ་སློ་གཏློང་ཡུལ་གི་ར་བ། 

སློ་ར་ཏ། འདི་བློད་སྐད་དུ་བཟང་པློ་ཅན་ཟེར་ཞིང་། རྒྱ་གར་ནུབ་ཕློགས་ཀི་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་པར་
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བཤད་པ་ལར། རང་རྒྱལ་ནས་དཔར་སྐྲུན་བས་པའི་ས་བཀྲའི་ནང་དུ་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕློགས་ཀི་

རྒྱ་མཚོའི་འགམ་གི་ཡུལ་ཞིག་ལ་སུ་ལ་ཐློའ ློ་ཞེས་འཁློད་པ་དེ་ཡིན་ནམ་སྙམ། 

སློ་རས། སློ་མ་ར་ཙས་བཏགས་པའི་རས། སློ་རས་ཚོས་མ། སློ་རས་སབ་མློ། སློ་རས་ཉལ་གུར། 

སློ་རློང་། ༡ སློ་སྟློ་སྟེ་སློ་ཕིར་ཟིང་བ། ༢ སློ་རློང་རློང་སྟེ་མདུན་སློ་འབུར་ཚུགས་སུ་སྐྱེས་པ། དཔེར་

ན་རྣམ་འགྱུར་བཟང་པློ་སློ་རང་ལས་ལྷག་པ་མེད། 

སློ་ལུག ① རླན་ཕློག་ནས་མྱུ་གུ་འབུས་པའི་འབྲུ་རིགས་ཀི་མིང་སྟེ། གློ་སློ་ལུག ཕེ་སློ་ལུག་ཅེས་

པ། ② བེད་མེད་ལས་ཚིག འབྲུ་རིགས་ལ་མྱུ་གུ་འབུས་པའི་དློན་ཏེ། སྟློན་ཆར་ཞློད་ཆེ་བས་

འབྲུ་རིགས་མང་པློ་སློ་ལུག 

སློ་ལེབ། ①ཤིང་ཚོན་གཏློང་སྐབས་སྤློད་པའི་པིར་ཁ་ལེབ་ཅིག་ཡློད་པས་དེར་སློ་ལེབ་ཅེས་ཟེར། 

དེ་བཞིན་ཐང་ག་དང་ལེབས་རིས་སློགས་ཀི་ལྷ་སྐུ་ཆུང་རིགས་ཀི་ན་བཟའ་ལ་སློ་ལེབ་ཅེས་པའི་

གསེར་རིས་ཀང་རྒྱབ་སློལ་མཆིས།② མདུན་གི་སློ་ལེབ་ལའང་གློ ③ ཁབ་ཀི་རིགས་ཞིག་སྟེ་

སློན་དུ་ལྷམ་ལ་རྡློག་པ་གན་ཆས་ཀི་ཁབ་སློ་ཞིང་ལེབ་ཆེ་བ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

སློ་ལློ་སློན་པློ། སི་པན་སློན་པློ། 

སློ་ཤད། ཁའི་སློ་འཁྲུད་བེད་ཀི་ཕག་ཟེ། 

སློ་ཤིང་། དགེ་སློང་གི་སློའི་དྲི་མ་འཁྲུད་བེད་ཀི་ཤིང་། སློ་ཤིང་འཆའ་བ། 

སློ་ཤིང་གི་ཡློན་ཏན་ལྔ། ཁ་ནང་དུ་སྐྱེ་བ། མཁིས་མཆིན་ཆ་སྙློམས་པར་བེད་པ། བད་ཀན་ཟིལ་གིས་

གནློན་པ། ཁ་ནང་གི་དྲི་མ་སེལ་བར་བེད་པ། མིག་ལ་ཕན་པ་སྟེ་ལྔ། 

སློ་ཤུན། སློ་སྒིབ་བེད་ཀི་མཆུ། 

སློ་ཤློ ① སློ་སྒིབ་བེད་ཀི་མཆུ། ② མདུན་སློ་སྟེང་མ་གཉིས་ཀི་བར་སྟློང་ཆེ་བ། 

སློ་ཤྭ། མདུན་སློ་སྟེང་མ་གཉིས་ཀི་བར་སྟློང་ཆེ་བ། 

སློ་སངས། ར་དྲེལ་སློགས་ཀི་སློ་ཡི་བར་སངས་པ། 

སློ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས། གཅློད་བེད་མདུན་སློ་བརྒྱད། མཛེས་བེད་མཆེ་བ་བཞི། ཟ་བེད་དམ་གཅློད་

བེད་འགམ་སློ་ཉི་ཤུ་བཅས་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་སློ།། 
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སློ་སེར། མི་ཁ་ཤས་རང་ཤུགས་ཀི་སློ་སེར་པློ་ཆགས་པ། 

སློ་སློ། ① ཕན་ཚུན་མི་འདྲ་བ་དང་། གཅིག་པ་མིན་པ། ཟླ་དུས་སློ་སློ།། རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློ།། མིང་

གཅིག་ལ་དློན་སློ་སློ།། བང་དློར་གི་གནས་སློ་སློ་མི་རློགས་པ། ② ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་མེད་པ། 

སློ་སློའི་ཡུལ། སློ་སློའི་བསམ་ཚུལ། སློ་སློ་རང་གིས་མློང་བ། སློ་སློར་བཤད་པ། སློ་སློའི་འགློ་

ལམ་ལ་སློ་སློ་འགློ་བ། སེམས་དང་ལུས་གཉིས་ཁག་ཁག་སློ་སློ་རེད། 

སློ་སློ་སྐྱེ་བློ། འཕགས་ལམ་མ་ཐློབ་པའི་གང་ཟག 

སློ་སློ་སྐྱེ་བློའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ལམ་ལྔ་ཡི་ནང་ནས་ཚོགས་ལམ་དང་སྦློར་

ལམ་གང་ཡང་རུང་བ་ཐློབ་ཟིན་ཀང་། མཐློང་ལམ་ཡན་ཆད་མ་ཐློབ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། 

སློ་སློ་སྐྱེ་བློའི་ཚུལ་ཁིམས། སློ་སྐྱེས་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་སློ་ཐར་རིས་བདུན་གང་ཡང་རུང་བའི་

ཚུལ་ཁིམས་སློ།། 

སློ་སློ་ཅི་རིགས་པ། ① ཐ་དད་པའི་དངློས་པློ་གང་ཡང་རུང་བ། ཁ་དློག་ནག་པློ་མིན་ཚེ། དེ་བིངས་

ཁ་དློག་སློ་སློ་ཅི་རིགས་པ་ཞིག་བྱུང་ན་འགིག ② སུ་ཡིན་ཡང་རུང་བ། ལམ་རློགས་ཕློ་མློ་རྒན་

གཞློན་སློ་སློ་ཅི་རིགས་པ་ཞིག་ཡློད་ན་ཆློག

སློ་སློ་ཐར་པ་མདློ་འདློན་ཚུལ་ལྔ། གེང་གཞི་འདློན་པ། ཕམ་པར་འགྱུར་བ་འདློན་པ། དགེ་འདུན་ལྷག་

མ་འདློན་པ། མ་ངེས་པ་འདློན་པ། རིལ་གིས་འདློན་པའློ།། 

སློ་སློ་ནས་སགས་པ་སློང་བའི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས། ཁིམ་བདག་ཕློ་མློ་སློ་སློ་

ནས་གློས་མང་པློའམ་རེ་རེ་དགེ་སློང་རང་ལ་འབུལ་བར་སགས་པ་སློང་བ་བཅས་སློ།། 

སློ་སློ་བ། ཁག་ཁག་དང་རེ་རེ་བ། མི་སློ་སློ་བ། བཟློ་དབིབས་སློ་སློ་བ། སར་དང་མི་འདྲ་བའི་བེད་

སྟངས་སློ་སློ་བ་ཞིག་གསར་དུ་བྱུང་བ། 

སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཆློས་སྣ་ཚོགས་ཐ་དད་པའི་མཚན་ཉིད་

མ་ནློར་བར་ཤེས་པའི་ཕློགས་བཞི་སྟེ། ཆློས་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དང་། དློན་སློ་སློ་ཡང་

དག་པར་རིག་པ་དང་། ངེས་པའི་ཚིག་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དང་། སློབས་པ་སློ་སློ་ཡང་

དག་པར་རིག་པ་དང་བཞིའློ།། 
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སློ་སློ་རང་རིག མཉམ་གཞག་སློ་སློ་རང་གིས་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཡུལ་ཡིན་པ་མ་གཏློགས་སྒ་

རློག་གི་སྤློས་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་ཞིག 

སློ་སློར་ངེས་པ། ① ཚིག་དློན་སློ་སློ་མ་ནློར་བར་ཤེས་པ། ② བ་བ་དང་གནས་སློགས་གཏན་

འཁེལ་བ། ③ རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཐ་དད་པ། ལན་མིན་འདུ་བེད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག

སློ་སློར་ཆ་བ། ① ལློགས་སུ་འགློ་བ། ② སློ་ཆ་སྟེ་སྐྱུག་སྨན་ཞིག 

སློ་སློར་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས།ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འདློད་ཆགས་ལ་སློགས་པའི་དྲི་མ་དག་སྟེ་

གནས་གྱུར་པ། 

སློ་སློར་བརགས་འགློག བདེན་བཞི་ལ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་སློ་སློར་བརགས་པས་ཐློབ་པའི་བལ་

བའི་འབས་བུ། སྡུག་བསལ་མཐློང་སང་སློགས་བཞི་སངས་པའི་བརགས་འགློག་བཞི་ལ་བུའློ།། 

སློ་སློར་བརགས་མིན་འགློག རང་གི་དགག་བའི་ཆློས་མ་འློངས་པ་སྐྱེ་བ་ལ་གཏན་དུ་གེགས་སུ་

གྱུར་ཅིང་བལ་བ་ལས་གཞན་པའི་འགློག་པ། 

སློ་སློར་ཐར་པ། ཚུལ་ཁིམས་སྲུང་མཁན་རང་ཉིད་ངན་སློང་འཁློར་བ་ནས་ཐར་པ། 

སློ་སློར་ཐར་པ་རིགས་བདུན། དགེ་བསྙེན་ཕ་མ་གཉིས། དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་གཉིས། དགེ་སློབ་མ། དགེ་

སློང་ཕ་མ་གཉིས་སློ།། 

སློ་སློར་ཐར་པའི་མདློ།། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་གསུངས་པའི་འདུལ་བ་ར་བའི་ལུང་སྟེ། གེང་

གཞི་དང་། ལྟུང་རང་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ། རློད་པ་ཞི་བེད་ཀི་ཆློས་བདུན་གཙོ་བློར་སྟློན་

པའི་དགེ་སློང་ཕའི་སློ་ཐར་གི་མདློ་དང་། ལྟུང་རང་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞིའི་རྣམ་གཞག་གཙོ་

བློར་སྟློན་པ་དགེ་སློང་མའི་སློ་ཐར་གི་མདློའ ློ།། 

སློ་སློར་ཐར་པའི་སློམ་པ། དགེ་སྦློང་གི་རྒྱུད་ཀི་ངེས་འབྱུང་གིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་གཞན་

གནློད་གཞིར་བཅས་སློང་བའི་སེམས་པ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པ། འདློད་པའི་སས་བསྡུས་

ཀི་འདི་པའི་ཚུལ་ཁིམས། 

སློ་སློར་འབང་བ་ཆེན་མློ། འཕགས་པ་རིག་པའི་རྒྱལ་མློ་སློ་སློར་འབང་བ་ཆེན་མློ། རྒྱ་གར་གི་

མཁན་པློ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་བནྡི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་བསྒྱུར་ཅིང་། སྐད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གསར་བཅད་ཀིས་བཅློས་པའློ།། 

སློ་སློར་འབང་མ། གཟུངས་གྲྭ་ལྔའི་ནང་ཚན་ཞིག གློང་དང་དློན་གཅིག

སློ་སློར་མ་བརགས་པའི་བཏང་སྙློམས་མི་མངའ་བ། ཉན་ཐློས་དག་སེམས་ཅན་ལ་འདུལ་བའི་སྐལ་

བ་ཅི་ཡློད་པ་ཡང་སློ་སློར་མ་བརགས་ལ་དེ་དག་གི་ཡང་དློན་ཡང་མི་བེད་པར་འདློར་བས་ན་

མ་བརགས་པའི་འདུ་ཤེས་བཏང་སྙློམས་མི་མངའ་བར། སངས་རྒྱས་ནི་སེམས་ཅན་འདུལ་བའི་

སྐལ་བ་ཅི་ཡློད་བརགས་ནས་སྐལ་བ་མེད་པ་དློན་བས་ཀང་དློན་མི་འགྱུར་བ་ཉི་ཚེ་བཏང་

སྙློམས་སུ་འཇློག་ཅིང་། སྐལ་བ་ཅན་རྣམས་ཡལ་བར་བཏང་སྙློམས་སུ་མི་འཇློག་པ་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་འདྲེས་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག 

སློ་སློར་བཟླློག མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་ཞིག་སྟེ་འདྲ་བའི་དློན་པའི་ཕད། 

སློ་སློར་བཤགས་པའི་ཆློས་བཞི། དགེ་སློང་མ་ལས་ཟས་ལག་ཏུ་ལེན་པ། འགིལ་དུ་འཇུག་པ་ལ་མ་

བཟླློག་པར་ཟ་བ། ཁིམས་དྲལ་ཏེ་གློང་དུ་འགློ་བ། ནགས་ཚལ་བརག་པ་ལས་གྱུར་པ། 

སློ་སློར་གསལ་བ། ① གཟུགས་བརན་མ་འདྲེས་པར་གསལ་བའམ་མཐློང་བ། ② ཚིག་དློན་གཞུང་

རང་རང་དུ་བཤད་པ། ③ ལས་དློན་སློ་སློ་བློར་ངེས་པ། 

སློ་སིན། ཁའི་སློ་ལ་ཞུགས་པའི་སིན་ནད་ཀི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པར་བཤད་ཀང་། དློན་དམ་དུ་ཁའི་ནང་

གི་ཟས་རློ་རྣམས་སློ་སྲུབས་སུ་ལུས་པ་ཞློ་བསྙལ་བ་ལར་ལངས་ཏེ་སློ་རིར་གནློད་པར་བརེན་སློ་

ཁློག་སྟློང་དུ་བྱུང་བའི་དབང་གིས་སློ་ན་བ་དང་སློ་རིལ་སྐྲངས་པ་སློགས་ཀི་ནད་ཅིག་ཡིན་ནློ།། 

སློ་སྲུང་། ① སློ་ལ་དང་འགློག་སྲུང་། ② མྱུལ་ཞིབ་བེད་མཁན། 

སློ་སྲུང་བ། བ་ར་སྲུང་བ། 

སློ་སྲུབས། སློའི་བར་སྟློང་། 

སློ་ཧྲུབས། སློའི་བར་སྟློང་། 

སློ་ལྷུ། ཁའི་སློ་གལ། 

སླཽ་མ་པུ་རི། རྒྱ་གར་གི་དགློན་པ་ཞིག 

སློག ① གསློག་པའི་སྐུལ་ཚིག ② རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་བང་ཤར་རྒྱུད་དང་རྒྱལ་མློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྔུལ་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་དུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་ཙན་དན་ཞློལ་དུ་ཡློད། ③ གསག་

གི་སྐུལ་ཚིག གསག་གི་ད་ལ་བའི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

སློག་ཀ་པ། སློ་སྨན་འབས་བུའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཚ་བ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་

སྐྱུག་པ་གཅློད། ར་ནད་སེལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁབ་མློའ ློ།། 

སློག་ཀ་རིས། ར་བ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་རེ་མློ་རྒྱ་ཆུང་བའམ། ཡང་ན་མདུན་གི་ཞེང་ཆེ་ཞིང་རྒྱབ་ཀི་ཞེང་ཆུང་

བའི་མགློ་ཆེ་མགློ་ཆུང་གི་བཟློ་དབིབས། 

སློག་ཀའམ་སློག་ཁ། འཛམ་བུ་གིང་གི་མིང་། སློག་པ་ལ་བུའི་དབིབས་གྲུ་གསུམ་གི་མིང་། 

སློག་སྐད། སློགས་རིགས་ཀི་སྐད། 

སློག་ཁ་པ། སློ་སྨན་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། དབར་དུས་འབློག་པའི་ལྷས་རའི་ནང་དུ་སྐྱེས་ཞིང་མེ་ཏློག་དཀར་

པློ་ཆུང་ངུ་ཡལ་རེས་འབས་སློག་ཁའི་དབིབས་ཀི་གློང་བུའི་ནང་དུ་འབས་བུ་ཡློད་པ་ཞིག་ཡློད།

སློག་གུར། ① ཕིང་གུར། ② ཕིང་གུར་ལ་དཔེ་བངས་ནས་བཟློས་པའི་རས་གུར། 

སློག་གུར་ཕུབས། ལུས་ཀི་ཉམས་འགྱུར་ཞིག་ཏེ། ལག་མགློ་གཉིས་དཔྱི་སྟེང་དུ་འཇློག་ཅིང་དཔུང་

པ་བརྒྱངས་ཏེ་ལློངས་པའི་ཉམས་ཤིག 

སློག་སྒློན། སློག་ལེ་གས་ཀི་སྒློམ། 

སློག་ཆས། སློག་པློའི་ཆ་ལུགས། 

སློག་ཆུ། དེའི་མ་འགློ་གདང་ལའི་རི་རྒྱུད་ནས་བྱུང་ཞིང་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྦྲ་ཆེན་རློང་དང་

སློག་རློང་བར་དེ་ནག་ཆུ་དང་འདྲེས་རེས་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུ་ཟེར། 

སློག་ར། ཐློག་མར་སློག་ཡུལ་ནས་ཐློན་པ་དང་། ད་ཆ་རང་རྒྱལ་གི་རྒྱ་ཁབ་ས་གནས་ཁག་ལ་སྐྱེ་

འཕེལ་བྱུང་ཡློད་པའི་རའི་རིགས་རྒྱུད་ཅིག 

སློག་ཐལ། མི་ཡི་སློག་པའི་རུས་པ་མེར་ནུས་ལན་བསེགས་པའི་ཐལ་བ་སྟེ། ནུས་པས་ཚད་པ་རིང་

པ་ལ་པན། 

སློག་ཐུར། སློགས་མའི་ཡུ་བ་སྦུ་གུ་ཅན། 

སློག་དར། སློག་ལུགས་ཀི་ཁ་བཏགས་སློན་པློ་ཞིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སློག་ལྡུམ། ལློ་ཏློག་བརྔས་ཤུལ་གི་སློག་མའི་ལྷག་འཕློ། 

སློག་ལྡུར། [ཡུལ]ལློ་ཏློག་བརྔས་ཤུལ་གི་སློག་མའི་ལྷག་འཕློ་རྣམས་ཀི་མིང་། 

སློག་སེ་བེན་དགློན། མིང་གཞན་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་ཟེར། འདན་མ་ཤྭ་ཁིད་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པས་

བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་སྙན་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློག་པ། ཕག་པའི་ཚིགས་མཚམས་ནས་རྒྱབ་ངློས་སུ་གེས་པའི་རུས་པ་ར་བ་ཕ་ཞིང་རེ་མློ་རྒྱས་

པ་སློག་ཀ་ཡང་ཟེར། 

སློག་པའི་མེ་ལློང་། དབིབས་མེ་ལློང་དང་འདྲ་བའི་སློག་པའི་རུས་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

སློག་པློ། ① མློང་གློལ་གི་མི་རིགས། སྟློད་སློག སྨད་སློག ཕི་སློག ནང་སློག སྟག་གཟིག་སློག་པློ། 

སློག་པློ་དུ་རུ་ཀཿ ②ས་རབས་སུ་བློད་ཀི་ནུབ་ཕློགས་ཡུལ་གྲུ་རྣམས་ཀི་སྤི་མིང་། དཔེར་ན་

སྟག་གཟིག་སློག་པློ་ཞེས་པ་ནི་དེང་སང་གི་དབི་ལང་དང་སློག་པློ་དུ་རུ་ཀཿཞེས་པ་ནི་དེང་སང་

གི་ཐུར་ཆི་ཡིན་པ་ལ་བུ་སྟློད་ཧློར་ཡང་ཟེར། 

སློག་པློ་སྟག་ཁིད། རི་མློ་འདི་ས་དགེ་རིང་གསུམ་གི་དགློན་པའི་ནང་དུ་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པ་རེད། འློན་

ཀང་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པའི་ནང་ར་བ་ནས་མཐློང་རྒྱུ་མེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། རི་མློ་

འདི་དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་སིད་དབང་བཙུགས་རེས་གསར་གཏློད་བས་པ་ཞིག་སྟེ། དེའང་སློག་

དམག་གིས་གཙང་པ་རྒྱལ་པློ་བཏུལ་ཞིང་ཀརྨ་པའི་ཆློས་ཚོགས་སར་ཆེན་འཛམ་གིང་རྒྱན་

ཞེས་པ་དེ་གཏློར་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་མང་པློ་ཞིག་གཏློར་བརླག་བས་པ་དང་། 

བཙན་ཤེད་ཀིས་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར་བ་སློགས་བས་པའི་སྐབས་སུ་རི་མློ་འདི་འབི་སློལ་

དར་བ་དང་། དེས་སྟག་ནི་བཀའ་བརྒྱུད་པ་མཚོན་བེད་དང་། སློག་པློས་སྟག་གི་སྐེ་ལ་ལྕགས་

ཐག་བཀློན་ནས་ཁིད་པ་ནི་སློག་པློའི་སྟློབས་ཤུགས་ཆེན་པློ་ཡིན་པར་མཚོན་བེད་ཡིན་ཞེས་

ཐང་བ་ཚེ་དབང་མཆློག་གིས་རི་མློའི་འགེལ་བཤད་སྐབས་གསུངས་བྱུང་། སྤིར་དེང་དུས་

བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ནང་དུ་སློ་འགག་ན་སྟག་བརིད་ཉམས་དང་

ལན་པ་ཆ་གཅིག་འབི་སློལ་ཡློད་པ་དང་། གྲུབ་མཐའ་གཞན་གི་དགློན་པའི་སློ་འགག་ན་སློག་པློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟག་ཁིད་འབི་སློལ་ཡློད་པ་རེད། 

སློག་པློ་ཨལ་ཐན་རྒྱལ་པློ། ཧུ་ཐ་གེ་ཐུ་ཧ་ར་ཧུ་ལ་ལ་བུ་དྲུག་ཡློད་པའི་ནང་གི་གཉིས་པ་ཆློས་ཁུར་བློ་

ཤློག་ཐུའམ་སེ་ཆེན་ཆློས་ཁུར་གི་བུ་ཡིན། འདིས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་སློག་ཡུལ་

དུ་གདན་དྲངས། འདིའི་གཅུང་པློ་སུ་མེ་ཐའི་ཇི་ནི་ཏཱ་ལའི་བ་མ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཡབ་ཡིན། 

སློག་དཔྱད། བློད་ཀིས་དམངས་ཁློད་དུ་ར་ལུག་གི་སློག་པ་བསེགས་ཏེ་གས་པའི་རི་མློ་བབས་

ལུགས་ཀིས་ལེགས་ཉེས་བརག་པའི་དཔྱད་ཅིག 

སློག་ཕློགས་ཁང་། དེ་ས་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཞིག་སྟེ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་

འབྲུག་༡༩༡༦་ལློར་མདློ་སྤི་བཀའ་བ་བམས་པ་བསྟན་དར་ནས་མདློ་སྨད་ཁུལ་གི་ཕློགས་ཁང་

མཁན་རིམ་སྦྲེལ་པློས་མི་ཁབ་པས་ཧློར་ཚོ་པ་ས་དགུའི་ཁློངས་དང་། སློག ནག་ཆུ་ཚུན་ལ་

འབེལ་མཚུངས་ཕློགས་ཁང་གསར་འཛུགས་ཡློད་པ་ཞེས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་

པར་སྙན་ཞུས་ལར་ཧློར་ཚོ་ཁུལ་དང་། སློག ནག་ཆུ། གནམ་རུ། ནག་ཚང་ཚུན་གི་བང་རིགས་

ས་སྲུང་ཁག་ལ་སློག་ཕློགས་ཁང་དློ་དམ་མགློན་ལས་སྦྲེལ་པློ་བསྐློ་གཞག་གིས་ར་བའི་ཕློགས་

དམིགས་ཧློར་ཚོ་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་དང་། སེར་ཚ། འབི་རུ་ཁུལ་བཅས་ནས་ས་མཚམས་ཐློབ་ཤློར་

གི་རློད་བསྙད་ཡློ་ལང་རིགས་བློད་སེ་པ་གཞུང་ལ་དགློངས་བསྐློར་ཞུ་དགློས་པ་ལས། དེ་

བིངས་མདློ་སྤི་རང་ནས་ཐག་གཅློད་བས་ཆློག་པ་བཅས་རེད། 

སློག་ཕློན་པགས་གཡློག སློག་མ་ན་ིགློ་དང་ནས་ཀ་ིསྙ་ེམའ་ིསློང་པློའ་ིམིང་དང་། ཕློན་པློ་ན་ིཆུན་པློའ་ིམིང་

ཡིན་པས་འདིར་སློག་མ་མང་པློའི་ཕི་ནས་པགས་པས་གཡློག་པ་ལར་གི་དཔེ་དློན་སྦར་བ་ཞིག་གློ 

སློག་ཕེ། སློག་ལེ་བརྒྱབ་པའི་ཤིང་ཕེ། 

སློག་ཕག ལུས་རྒྱབ་སློག་པ་གཉིས་ཀི་བར། 

སློག་སྦུག ནས་དང་གློ་སློགས་ཀི་སྙེ་མ་བཅད་ཚར་བའི་རང་རྐྱང་པ། 

སློག་སྦུབས། རྩྭའམ་སློག་མ་ཁློག་སྟློང་། 

སློག་བིལ། ① བློད་དབུས་ཀི་ཕློ་ཆས་རྣ་རྒྱན་རིང་པློ་ཞིག ② སློག་རིགས་བུད་མེད་ཀི་རྣ་རྒྱན་

རིགས་ཤིག་གི་མིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སློག་དབག སློག་པའི་མེ་ལློང་གཡས་གཡློན་གཉིས་ཀི་བར་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། དབག་ཅེས་བར་གི་མིང་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་སྨིན་དབག་ནུ་དབག་དང་། སློག་དབག་མཚན་

དབག་ཟེར་བ་ལར། གཞན་རྣམས་ཀུན་ལ་འདྲེས་པར་བ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སློག་འབུར། ལུས་ཀི་སློག་པའི་རུས་འབུར། 

སློག་འབློལ། སློག་མའི་ནང་ཚངས་ཅན་གི་འབློལ་སྟན། 

སློག་མ། འབྲུའི་འབས་བུ་ཕྱུང་ཟིན་པའི་གཟན་པ། ནས་སློག གློ་སློག འབས་སློག འདམ་སློག བླུན་

པློའི་ཡློན་ཏན་ཁར་འབིན་ཏེ། མཁས་པའི་ཡློན་ཏན་ཁློང་དུ་སེད། སློག་མ་ཆུ་ཡི་སྟེང་ན་འཕློ། 

ནློར་བུ་སྟེང་དུ་བཞག་ཀང་འབིང་། 

སློག་མློ། ① སློག་པློའི་བུད་མེད། ② ར་ལུག་གི་སློག་པ་ལ་བརེན་པའི་མློ་ཕྱྭ། སློག་མློ་འདེབས་པ། 

སློག་ཙན་དན་དགློན ། མིང་གཞན་སློག་ཤློད་དགའ་ལན་འཕེལ་རྒྱས་གིང་ཟེར། རྒྱལ་བ་ལྔ་བ་ཆེན་

པློས་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་སྐབས་སུ་ཡུལ་འདི་སར་ཡློད་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་དང་། བློན་པློའི་དགློན་པ་ཡློད་རིགས་གཏློར་བཤིགས་བས་ཤིང་། བཀའ་དགློན་དང་

བློན་དགློན་བདུན་གི་དངློས་རས་ཡློ་བད། སེ་འབངས་རྣམས་དགློན་འདིར་བསྡུས་ནས་དར་

རྒྱས་གཏློང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་སློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློག་བཙུན། སློག་རིགས་ཀི་གྲྭ་པ། 

སློག་ཚང་དགློན། སློག་ཚང་བཀྲ་ཤིས་ཐེག་མཆློག་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་

པའི་ས་ཀི་ཁི་ལློ་༡༦༥༨བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་གསར་དུ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློག་ཚིགས། ① སྙེ་མའི་ཡུ་བའི་ཚིགས་པ། ② ལུས་ཀི་སློག་པའི་ཚིགས། 

སློག་ཚེམ།[ཡུལ]ལྷམ་གི་སྣ་མགློའི་སྟེང་གི་ཟུར་གི་འཇའ་སུམ་སྒིག 

སློག་ཚྭ། ① སློག་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་ཚྭ། ② སྨན་གི་བེ་བག་ཚྭ་སློན་པློ་ཞིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློག་ཞྭ། ① ཆང་ས་རྒྱབ་དུས་མནའ་མར་བསྐློན་རྒྱུའི་ཞྭ་མློ། ② སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་སྐུ་

དྲག་གི་གཡློག་པློས་གློན་རྒྱུའི་ཞྭ་མློ་ཞིག 

སློག་གཞུང་། ① ཧློར་སློག་གི་ལུང་པའི་མཐིལ། ② བར་ཁམས་བང་རྒྱུད་ཀི་ལུང་པ་ཞིག 

སློག་ཡིག སློག་པློའི་ཡི་གེ

སློག་ཡུ། ① ལློ་ཏློག་གི་སློག་མའི་ཡུ་བ། ② ལུས་ཀི་སློག་པའི་ཚིག་མཚམས་ཀི་ཡུ་བ། 

སློག་ཡུལ། ཧློར་གི་ལུང་པ། 

སློག་ར། ① སློག་མ་འཇློག་ཡུལ་གི་ར་བ། ② སློག་མའམ་ལང་པ་འདེབས་སའི་ཞིང་ཁ། 

སློག་རིགས། སློག་པློའི་མི་རིགས། 

སློག་རུ། སློག་ཡུལ་གི་འབློག་པ། 

སློག་རུམ། སློག་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་རུམ་མམ་གྲུམ་རེ། 

སློག་རུལ་ཕློན་ཐག ལློ་ཏློག་གི་སློག་མའི་ཕློན་ཐག་རུལ་ནས་ཆིངས་སློམ་བེད་མི་ཐུབ་པར་གྱུར་པ། 

སློག་རུས། དཔུང་པ་དང་འབེལ་བའི་སལ་པའི་གཞློགས་གཉིས་སློ་སློའི་རུས་པ་ལེབ་མློ་བ། 

སློག་ལ་སྐྱ་བློ། འདི་སློག་རློང་གི་ས་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་ལ་ཞིག་གི་མིང་། 

སློག་ལུག ཐློག་མར་སློག་ཡུལ་ནས་ཐློན་པ་དང་། ད་ལ་སློག་པློ་དང་། ནུབ་བང་། བང་ཤར་སློགས་

ཀི་ས་གནས་ཁག་ལ་སྐྱེ་འཕེལ་ཆེས་ཆེར་བྱུང་ཡློད་པའི་ལུག་གི་རིགས་རྒྱུད་ཅིག 

སློག་ལུག་རྔ་རྒན་མ། སློག་ལུག་དང་དློན་གཅིག 

སློག་ལུགས། སློག་པློའི་ལུགས་སློལ། 

སློག་ལུང་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། 

སློག་ལེ། ཤིང་འདྲེག་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག སློག་ལེས་འདྲ་བ། སློག་གཤག་རྒྱབ་པ། གཅློད་པ་

རྣམས་ཀི་སྟ་རེ། འདྲ་བ་རྣམས་ཀི་སློག་ལེ། 

སློག་ལེ་ཅན། [མངློན]རངས་པ་ཁ་རལ། 

སློག་ལེའི་རྒྱབ་ཅན། [མངློན]ཉ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སློག་ལེའི་སེམས་ལན་མ། བུད་མེད་གཏུམ་མློ། 

སློག་གཤགས། སློག་ལེས་ཤིང་ཆ་གཤགས་པ། 

སློག་ལྷམ། སློག་ལུགས་ཀི་ལྷམ། 

སློགས། སྡུད་བེད་ཀི་ཚིག ལ་སློགས་པ། འབྲུ་ལ་སློགས་པ་བཟའ་བཅའི་རིགས། མི་ལ་སློགས་པ། 

སློགས་ཁློངས། སློགས་ཞེས་པའི་སྡུད་པའི་ཚིག་ཕད་ཀི་ནང་དུ་བསྡུས་པའི་དློན། ཁློ་རང་གི་མིང་

སློགས་ཁློངས་སུ་བཏང་བ། 

སློགས་སྒ། སློགས་ཁློངས་སུ་བསྡུས་པ། མེ་ཕག་ལ་སློགས་འདས་པའི་ལློ་ཞེས་པ་ནི་མེ་ཕག་དང་

ས་བི་ས་གང་ལྕགས་སྟག་ལ་སློགས་དང་། བུག་སློགས་ཞེས་པ་ནི་ཉིན་ཞག་ཉི་དྷུ་སྐབས་ཀི་

རང་ཆ་བུག་མཁའ་མིག་བུག་ཡིད་ཀི་བསྡུས 

སློགས་པ། འཕེལ་བ། ནློར་རས་མང་པློ་སློགས་བྱུང་། བསགས་ཀང་མ་སློགས། 

སློང་། ① འགློ་བའི་སྐུལ་ཚིག ② འདས་པ་སྟློན་བེད་ཀི་ཚིག་གློགས། ཕིན་སློང་། ལངས་སློང་། 

ཤེས་མ་སློང་། གཞུང་བཤད་གནང་སློང་། 

སློང་ཁ། འགློ་སློང་གི་གཞུང་ཁ། 

སློང་ཁ་དངློས་གནས་ཁུངས་དག འགློ་སློང་གི་གཞུང་ཁ་དངློས་ཡློད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་

ཁུངས་དག་པ། 

སློང་ཐློ། འགློ་སློང་གི་ཡི་གེའམ་ཐློ། 

སློང་རྡས། སློང་ཤུལ་བ་བདས་པ་དང་། རེས་འདེད་བེད་པའི་དློན། 

སློང་བ། འགློ་བའི་འདས་པའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག 

སློང་རབས། ཕིན་པའི་གཏམ་མམ་ལློ་རྒྱུས། 

སློངས། བསང་བའི་སྐུལ་ཚིག 

སློད། གསློད་པའི་སྐུལ་ཚིག 

སློན། ① ས་བློན་གི་བསྡུས་མིང་། འབྲུ་སློན། སློན་འདེབས་པ། སློན་ར་འདེབས་པ། སློན་འདེབས་

འཕྲུལ་འཁློར། སློན་བཟང་། སློན་བཟང་བསལ་སྒྲུག སློན་རིགས་རེས་འདེབས། སློན་གཤློ ② 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལག་ཏུ་འབློར་བའི་དློན། ཁློད་རང་གིས་ཡི་གེ་བཏང་བ་ལག་སློན་བྱུང་ལ་བུ།

སློན་ཁལ། ས་ཞིང་གི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་བརི་རྒྱུར་སློན་མང་ཉུང་ཇི་ཙམ་དགློས་པའི་ཁལ་གངས། 

སློན་ཁུག ཞིང་ཁའི་ས་རྒྱར་གཞིགས་ནས་སློན་ཇི་ཙམ་འགློ་བའི་རི་ལུགས་ལྔ་སྐློར་དྲུག་སྐློར་

སློགས་ལ་བུ། 

སློན་སློང་། བ་ཕྲུག་སྐྱེ་འཕེལ་བ་བེད་ཀི་སློ་ངར་ཟེར། དེ་ནི་སློ་ང་འབབ་ཆེ་བའི་ཁིམ་བས་བཏང་བའི་

སློ་ངའི་ནང་ནས་བདམས་ཀི་ཡློད། 

སློན་འགློ། ཞིང་ཁའི་ས་རྒྱར་གཞིགས་ནས་སློན་ཇི་ཙམ་འགློ་བའི་རི་ལུགས་ལྔ་སྐློར་དྲུག་སྐློར་

སློགས་ལ་བུ། 

སློན་འགློ་བློགས་འགློ། [ཡུལ]སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཞིང་པ་ཚོས་ཞིང་བདག་ལ་བློགས་མ་

འཇལ་སྐབས་ས་ཞིང་ལ་སློན་ཁལ་ཅི་ཙམ་འགློ་བའི་ཚོད་ཀི་འབྲུ་འབུལ་དགློས་པའི་བློགས་མ། 

སློན་ཆ། པློ་སློ་ཆའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག

སློན་བརེས། སློན་དང་སའི་འཕློད་ལློས་ལ་གཞིགས་ནས་ཡུལ་ཕན་ཚུན་སློན་ར་བརེ་རེས་བེད་པ། 

སློན་འདེབས་འཕྲུལ་འཁློར། ཞིང་ལས་འཕྲུལ་ཆས་ཀི་བེ་བག་སྟེ། ཞིང་སློན་འདེབས་བེད། 

སློན་པ། སེབས་པ་དང་འཕློད་པ། ཤེས་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རློལ་ཏུ་སློན། བེས་འགྲུལ་ཚང་མ་གཞིས་

སུ་སློན་པ། བཀའ་མཆིད་བཟང་པློ་ལག་ཏུ་སློན། སྤུས་ཚད་ཡང་རེར་སློན་པ། 

སློན་ཕན། རིས་རྒྱབ་བེད་ཀི་གཞློང་པ། 

སློན་འབྲུ ། སློན་དུ་གཏློང་རྒྱུར་ཟུར་བསལ་བཞག་པའི་འབྲུ་རིགས། 

སློན་ར། ས་བློན། 

སློན་ཞིང་། ཐློག་མ་ནས་ཕི་ལློའི་སློན་དུ་དམིགས་ནས་བཏབ་པའི་ཞིང་ག 

སློབ། ཤ་བཅག་པློའམ་མཁེགས་པློ་མིན་པའི་རང་བཞིན་དང་། དེའི་བ་ཚིག་ལའང་། 

སློབ་སྟན། རྩྭའམ་སྤུ་སློབ་སློབ་ཀི་གདན་ཡང་བའམ་འབློལ་བ། 

སློབ་པ། སྙིང་པློ་མེད་པའི་ཁློང་སྟློང་གི་དློན་དུ་གློ་བའི་གསློབ་པ་དང་འདྲ། 

སློབ་སློབ། སྙིང་པློ་མེད་པའི་ཁློང་སྟློང་ངམ། མཁེགས་པློ་མིན་པའི་འབློལ་པློ། ཞིང་ས་སློབ་སློབ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སློབས། གསློབ་པའི་སྐུལ་ཚིག 

སློམ་ཉི། ① རང་ཡུལ་རེ་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་སྟེ་ཐེ་ཚོམ་དང་དློན་གཅིག ② ཐེ་ཚོམ་གི་

མིང་། སློམ་ཉི་ཟ་བ། སློམ་ཉི་ཟླློག་པ། སློམ་ཉིའི་དྲ་བ། སློམ་ཉི་བ་བའི་གནས། 

སློམས། སེམས་པའི་སྐུལ་ཚིག 

སློར། སར་གནས་སམ་སར་ཡློད་ཀི་རྣམ་པ་སྟེ། སློན་གི་གློམས་འདྲིས་བཟང་བ་རྣམས་སློར་བཞག 

སར་གི་རི་མློ་བཟང་པློ་རྣམས་སློར་གནས། ལུས་ཕུང་སློར་ཆུད། 

སློར་སྐློར། སློར་མློས་སྐློར་བ། 

སློར་སྐྱློབ། སློར་ལྕིབས་དང་དློན་གཅིག 

སློར་གང་། ཚོན་གང་གི་ཕེད་ཆ་ཞིག 

སློར་གི་བཞི་ཆ་ལ་རང་པ། ཞེས་པ་ནི་ཆ་ཚད་གཞུང་ལུགས་ནང་གི་ཚད་གཞི་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་

སློར་མློ་གང་དུམ་བུ་བཞི་ལ་བགློས་པའི་ཆ་དེར་རང་པ་ཟེར། 

སློར་གངས་འདློམ་བསྒིལ། སློར་མློའི་གངས་འབློར་མཐློ་དང་ཁྲུ་འདློམ་བཅས་རིམ་བཞིན་གློང་དུ་

བསྒིལ་བ་སྟེ་དཔེར་ན་སློར་བརྒྱད་ཅུ་ནི་འདློམ་མེད་ཁྲུ་གསུམ་མཐློ་མེད་སློར་བརྒྱད་ཡློད། 

སློར་ལྕིབས། འཚེམ་བུ་རྒྱབ་སྐབས་མཛུབ་མློ་སྐྱློབ་བེད་ཀི་ལག་ཆ། 

སློར་ཆུད། ཉམས་པ་རང་སློར་བྱུང་བ། མི་ཉམས་གློང་འཕེལ་དང་། ཉམས་པ་སློར་ཆུད་ཡློང་བ་བེད། 

སློར་ཆུད་པའི་ནུས་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་resilience ཟེར། 

སློར་འཇལ་བ། ལག་པའི་མཛུབ་མློ་རིམ་པར་བསྒིགས་ནས་རིང་ཐུང་སློགས་ཚད་འཇལ་བ། 

སློར་རློག་ཡེ་ཤེས། ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག 

སློར་རློག་ཡེ་ཤེས་ལྔ། བཏགས་གློལ་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཉི་ཤུ་ར་ལྔའི་ནང་ཚན་ཞིག

སློར་རྡེའུ། མཐེབ་སློར་བར་ནས་འཕེན་པའི་རྡེའུ། རལ་ཅན་གིས་སློར་རྡེའུ་འཕངས་པས་བཏུལ། 

སློར་རྡློ། སློར་རྡེའུ་དང་དློན་གཅིག 

སློར་ལེམ། སློ་ཞིག་མིག་ནད་ལ་ཕན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློར་སློམ། སློ་ཐར་སློམ་པའི་བསྡུས་མིང་། 

སློར་གདུབ། སློར་མློའི་རྒྱན། 

སློར་མདློ།། སློ་སློར་ཐར་པའི་མདློའི་བསྡུས་མིང་། 

སློར་གནས། སློ་ན་གནས་པ་ཟེར་བའི་བསྡུས་ཚིག་སྟེ་རང་འཇགས་སུ་གནས་པ། དབང་ཆ་སློར་

གནས། སློལ་ངན་སློར་མ་གནས། སློར་གནས་རྒྱུན་འཁློངས། 

སློར་མློ། ① མཛུབ་མློ་སྟེ། རང་ལག་གི་ཉིང་ལག རང་སློར། ལག་སློར། དཀིལ་སློར། མཐའ་སློར། 

སློར་མློ་མཐའ་ལག སློར་ཆུང་། སློར་མློ་འཇར་མ། སློར་མློ་དྲུག་པ། སློར་འཇས། སློར་མློ་འབར་

བ། སློར་མློ་བཅུ་ནས་ག་བཅད་ཚ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ལག་པའི་ཡལ་གའློ།། ② རིང་ཐུང་

འཇལ་བེད་ཀི་ཚད་ཅིག་སྟེ་ནས་འབྲུ་བདུན་བསྒིགས་པའི་ཚད། རེ་སློར། དཀིལ་སློར། ③ རང་

ལག་གཉིས་སློ་སློར་སློར་མློ་བཅུ་རེ་ཡློད་པ་གངས་བཅུ་མཚོན། 

སློར་མློ་ལྔ། ལག་པའི་སློར་མློ་ལྔ་སྟེ། མཐེ་བློང་། མཛུབ་མློ། གུང་མློ། སིན་ལག མཐེའུ་ཆུང་ངློ་།། 

སློར་མློ་གཅིག གཟུགས་ཀི་མཐའ་སྟེ་ནས་བདུན་ལ་སློར་མློ་གཅིག

སློར་མློ་རྣམས་རྒྱས་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་

སྟེ་དགེ་བའི་ར་བ་བསགས་པ་ཉིད་ཀིས་སློར་མློ་རྣམས་རྒྱས་པ། 

སློར་མློ་རྣམས་བིན་གིས་ཕ་བའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ་ཡང་དག་པར་མཐར་གིས་སློ་སློར་ཞུགས་པ་ཉིད་ཀིས་སློར་མློ་རྣམས་བིན་གིས་ཕ་བ། 

སློར་མློ་རྣམས་ཟླུམ་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་

སྟེ། ཚུལ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་སློར་མློ་རྣམས་ཟླུམ་པ། 

སློར་མློ་དྲྭ་བས་འབེལ་བ། བ་ངང་པའི་རང་པ་ལར་སློར་མློ་ཕན་ཚུན་གི་བར་དུ་ཤའི་དྲ་བས་འབེལ་

ནས་ཡློད་པ། 

སློར་མློ་ཕེད་བཅུ་གསུམ། ཞེས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཞལ་ཚད་གང་ལ་སློར་མློ་བཅུ་གཉིས་དང་

ཕེད་ཀ་ཡིན་ཞིང་། ཁློན་ཞལ་ཚད་བཅུ་ལ་སློར་མློ་བརྒྱ་དང་ཉེར་ལྔ་ཆུ་ཞེང་གབ་པའི་ཚད་ཡིན། 

སློར་མློ་བཞི་པ། གློད་ཁློག་འཁྲུ་བ་ཉུང་ངུ་གཏློང་བེད་ཀི་སྨན་ཞིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སློར་མློ་རིང་བའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་སུམ་ཅུ་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ་གསད་པར་བ་བ་ལས་ཐར་པ་བས་པས་སློར་མློ་རིང་བ། 

སློར་མློའི་གངས་ལན། ལག་པ་གཉིས་ལ་སློར་མློ་བཅུ་ཡློད་པ་ལར་གངས་ཚད་བཅུ་ཡློད་པ། 

སློར་མློའི་ཐུ་བློ། [མངློན]མཐེ་བློང་། 

སློར་མློའི་འདུ་བེད། ལག་རལ། 

སློར་མློའི་ནེའུ་ལེ། སློར་མློའི་མདུན་ངློས་ཀི་རེ་མློར་རི་དང་མཚོའི་དབིབས་ཀི་རི་མློ་ཡློད་ས་དེའི་མིང་། 

སློར་མློའི་དཔེ་བད་གསུམ། དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་གས་ཤིག་སྟེ། སློར་མློ་རྣམས་ཟླུམ་པ་

དང་། སློར་མློ་རྣམས་རྒྱས་པ་དང་། སློར་མློ་རྣམས་བིན་གིས་ཕ་བ་བཅས་གསུམ་མློ། 

སློར་མློའི་ཕེང་བ། སར་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་པློ་གདུག་རྩུབ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དེས་མི་གངས་གློ་དགུ་

བསད་དེ་མི་རེའི་སློར་མློ་རེ་བངས་ཏེ་སྐེ་ཕེང་བཟློ་སྐབས་བརྒྱ་ལ་གཅིག་གིས་མ་ཚང་བས་

ཤཱཀ་མུ་ནེ་བཀྲློང་རིས་བེད་སྐབས་བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་ཆློས་གསུངས་ཏེ་ཁློའི་རྒྱུད་བཏུལ། 

རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་དག་བཅློམ་པའི་གློ་འཕང་ཐློབ་པ། 

སློར་མློའི་ཚིགས། མཛུབ་གུའི་རུས་པའི་ལྷུ་དུམ་གི་བར་མཚམས། སློར་ཚིགས་ཀང་ཟེར་རློ། 

སློར་རི། དེང་དུས་བུད་མེད་ཚོས་སློར་མློའི་སྟེང་བསྐུས་ཡས་ཀི་རི་དམར་པློ་དང་། ནག་པློ་སློགས་

ཁ་དློག་མི་འདྲ་བའི་རིགས་ཁ་ཤས་ཡློད་པའི་མིང་ཡིན། 

སློར་ཚད། སློར་མློའི་ཞེང་ཚད། སློར་གང་། སློར་དློ།། 

སློར་བཞག རང་སར་བཞག་པའམ་རང་མལ་དུ་བཞག་པ། སར་གནས་སློར་བཞག

སློར་བཞག་ཡིག་འབྲུ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་reserved word ཟེར། 

སློར་ཟླུམ། སློར་མློ་རིལ་རིལ་ཆགས་པ། 

སློར་རིས། རང་ལག་གི་སློར་མློའི་རི་མློ། 

སློར་བཤགས་ཀི་སེ། དགེ་སློང་གི་སང་བ་ལྟུང་བ་སེ་ལྔའི་ནང་གསེས། སྨེ་སགས་འདློན་པའི་རྣམ་

པས་སློ་སློར་བཤགས་པར་བ་བའི་སེ་ཞེས་བ་སྟེ། རབ་བྱུང་དང་ཁིམ་པའི་གཞི་ལས་གྱུར་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཉིས་ཡློད་དློ།། 

སློར་བཤགས་བཞི། དགེ་སློང་གི་སང་བ་ལྟུང་བ་སེ་ལྔའི་ནང་གསེས། སློ་སློར་བཤགས་པའི་སེ་ལ་

བཞི་སྟེ། ཡུལ་དགེ་སློང་མ་ལ། དགེ་སློང་མ་རང་ཉིད་ཀི་འཚོ་བའི་བསློད་སྙློམས་དེ་དགེ་སློང་

གིས་བསངས་ནས་ལློངས་སྤློད་པ་དང་། སྦིན་བདག་གི་གནས་སུ་དགེ་སློང་མ་གཞན་རང་ལ་

དམིགས་བསལ་དུ་ཟས་འབིམ་དུ་བཅུག་སྟེ་ཟས་ལེན་པ་དང་། ཁིམ་གི་བསབ་སློམ་བིན་པའི་

སྦིན་བདག་གི་ནང་ནས་ཟས་བསངས་ཏེ་ལློངས་སྤློད་པ་དང་། འཇིགས་པ་དང་བཅས་པའི་

གནས་སུ་ཆློམ་རྐུན་སློགས་ཡློད་མེད་མ་མྱུལ་བར་ཟས་ལ་ལློངས་སྤློད་པ་སྟེ་བཞིའློ།། 

སློར་སློར། དབུགས་ཀི་ལྷག་མ་མགིན་སྦུག་ནས་འབིན་སྟངས་ཤིག 

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

དབིན་སྐད་དུ་to reset ཟེར། 

སློར་སློག་བེད་སྟངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་reset mode ཟེར། 

སློལ། ① སེལ་བའི་སྐུལ་ཚིག ② སློལ་དུ་འཁྱུད་གསུམ་གི་སློལ་ཏེ་འདས་པའི་དློན། 

སློལ་ཁལ། ངར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་འབློག་ཁུལ་མི་སེར་གི་ས་ནས་བསྡུ་བའི་སློལ་བའི་ཁལ། 

སློལ་དུ་འཁྱུད་གསུམ། སློལ་ནི་འདས་པ། དུ་ནི་མ་འློངས་པ། འཁྱུད་ནི་ད་ལ་བ། 

སློལ་རྡློ། བག་སྲུབས་སློགས་ནས་ཐློན་པའི་རྡློ་རིགས་མདློག་ནག་པློ་སློལ་བ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་སྟེ། 

ནུས་པས་རྨ་འབྲུབ། ཆུ་སེར་སྐེམ། 

སློལ་མདློག སློལ་བའི་མདློག་སྟེ་ནག་པློ། 

སློལ་ནག ཤིང་མེར་བསེགས་པའི་སློལ་བ། 

སློལ་པིར། སློལ་བ་ལས་བཟློས་པའི་པིར་སྨུག 

སློལ་པིར་རི་མློ། ཞེས་པ་ནི་ནུབ་ཕློགས་ཀི་རི་མློའི་རིགས་ཤིག་ཡིན། ཤློག་བུ་མཁེགས་པློའམ་

གང་ལེབས་ཀི་ངློས་སུ་སློལ་པིར་རམ་སློལ་ལེབ་སྤད་ནས་བིས་པའི་རི་མློར་ཟེར། ད་དུང་ཤློག་

བུའམ་ཤྭ་ལྤགས་ཀིས་བཟློས་པའི་པིར་གིས་སློལ་ཞིབ་འདྲེས་ནས་ཤློག་བུའི་སྟེང་དུ་བྱུགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

བིས་བེད་ཀི་ཡློད་པས་དེར་བྱུགས་པིར་རི་མློའང་ཟེར། སློལ་པིར་རི་མློ་ནི་མིའི་འདྲ་རིས་དང་། 

མི་སྣ་གསློན་བིས། དེ་བཞིན་སྣུམ་ཚོན་རི་མློའི་ཟིན་བིས་འབི་བེད་ལའང་སྤློད་ཀི་ཡློད་པའློ།། 

སློལ་ཕེ། ཤིང་གི་སློལ་བའི་ཕེ་མ། 

སློལ་བ། ཤིང་མེར་བསེགས་པའི་རློ་མ། སློལ་བ་འབད་དེ་བཀྲུས་ན་ཡང་། ཁ་དློག་དཀར་པློར་

འགྱུར་མི་སིད། 

སློལ་མལ། སློལ་བ་མེས་བསེགས་དྲགས་པའི་ཞུན་ཐིགས་ལྕགས་གློང་ལ་བུར་གྱུར་པ། 

སློལ་རིས། སློལ་བས་བིས་པའི་རི་མློ། 

སློལ་རླངས། རྡློ་སློལ་གི་རླངས་པ། འབར་རས་དང་རས་འགྱུར་གི་རྒྱུ་ཆ་ཞིག 

སློས་ཀ ① ཆེས་གནའ་བློའི་དུས་སུ་བློད་ཀི་ཡུལ་འདིར་ལློ་གཅིག་ལ་དུས་དྲུག་དབེ་སློལ་བྱུང་ཡློད་

པར་སྐབས་དེར་དཔྱིད་ཀའི་སློན་དུ་སློས་ཀ་ཟླ་བ་གཉིས་ཡིན། དེང་དུས་དཔྱིད་ཀ་དང་དློན་

གཅིག དེང་དུས་ཞིང་འབློག་གི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཞིང་པ་དང་། འབློག་པའི་མི་སེར་དཀྱུས་མ་

རྣམས་ཀིས་གློམས་སློལ་ལ་དཔྱིད་ཀའི་དུས་ལ་སློ་ཀ་ཞེས་འབློད་སློལ་བསད་ཡློད་པ་རེད། ② 

འདུལ་བའི་ལུགས་ལར་ན་བློད་ཟླ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ། སྐར་རིས་ཀི་ལུགས་ལར་ན་བློད་ཟླ་

བཞི་པའི་བཅུ་དྲུག་ནས་དྲུག་པའི་བཅློ་ལྔའི་བར་སྟེ་ཟླ་བ་གཉིས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ངེས་

པར་སེག་དང་། ཚ་གདུང་ཅན། ཚ་ཟླ། ཚད་ཆེན། ཚད་དུས་བཅས་སློ།། 

སློས་ཀ་བཞད། [མངློན]འཇའ་དྲང་པློ། 

སློས་ས་ཆློས་སེ། ཀཿཐློག་རིག་འཛིན་ཚ་ེདབང་ནློར་བུས་ཕག་བཏབ། འདེབས་ལློ་མ་ིགསལ། གྲུབ་མཐའ་

བློ་དློང་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་ར་ེས་ཁུལ་དིང་ར་ིརློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློས་བཅེམ། [རིང]སློས་མུར་ཟིན་པ། 

སློས་འཆེམ། [རིང]སློད་ལད། 

སློས་དལ། ལས་ཀ་དང་འབེལ་འགློས་སློགས་ཀི་བེལ་བ་གང་ཡང་མེད་པ་དལ་དལ་ལྷློད་ལྷློད་ཀིས་

ཉི་མ་སྐྱེལ་བ། ལས་ཡློལ་རེས་སུ་སློས་དལ་དུ་སློད་ཡློད་ལ་བུ། 

སློས་ལད་པ། བ་གང་སློགས་ཀིས་ལློ་བཟས་པ་སར་ཡང་ཁ་ནང་དུ་དྲངས་ཏེ་ལད་རྒྱབ་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློས་པ། ① སྐྱེ་ཞིང་འཕེལ་བ། ཤིང་སློན་སློས་པ། སློ་ཕྱུགས་ཀི་འབློར་གངས་ཆེས་ཆེར་སློས་པ། 

བསྐྱར་གསློ་བྱུང་བ། ནད་སློས་པ། ཉམས་པ་སློས་པ། བདེ་བར་ངལ་སློས། ② [ཡུལ]བསློད་

པ་ སྟེ་གསར་པ། མེ་ཏློག་སློས་པ། 

སློས་ཕྲུམ་ཕྲུམ། [ཡུལ]གསར་པ། ཆར་པ་བཏང་བས་མེ་ཏློག་རྣམས་སློས་ཕྲུམ་ཕྲུམ་བས་འདུག 

སློས་བད། [རིང]བཟའ་བ་དང་བཅའ་བའི་རིགས་སློས་དལ་གིས་སྣུར་ཞིང་ཟ་བ། 

སློས་མཚེར། འབློག་པ་སློས་ཀ་འདུག་སའི་ས་ཆ་ལ་ཟེར། 

སློས་ཟིན། ① ཕློ་རགས་ལངས་ནས་སྙི་པློར་མི་འགྱུར་བའི་ནད། ② མཚན་མ་ལ་སློ་རྒྱབ་པ་ལ་བུར་

པགས་པ་འགས་ཤིང་། ཁག་འཛག་པའི་ཕློ་མཚན་གི་ནད་ཅིག

སློས་སློད། སློས་དལ་གི་དློན་ཏེ། ས་གནས་འདིར་ཁ་ཁུད་སིམ་པློ་ཡིན་སྟབས། སློས་སློད་ཅིག་

འདུག ཁིམ་མཚེས་མེད་དུས་འུར་སྒ་རྒྱབ་མི་མེད། སློས་སློད་ཅིག་འགི། 

སླཽརཥ། བུ་སྟློན་རིན་ཆེས་མཛད་པའིབདེ་མཆློག་ཆློས་འབྱུང་ལས། རྒྱ་གར་ནུབ་ཕློགས་ཡུལ་ཞིག་

ཡིན་པར་གསུངས་ཤིང་། རྒྱ་གར་ཆློས་འབྱུང་ལས། ལྷློ་ནུབ་ཀི་ཡུལ་སླཽ་ར་ཥ་ཞེས་གསལ། 

སླཽར་ཥ་ཞེས་པ་བློད་སྐད་དུ་བཟང་པློ་ཅན་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་པར་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦར་གི་

གཞུང་ལས་གསལ། 

ས། ① དངློས་རས་ཀི་ཆ་ཤས་རྣམས་ཚགས་དམ་པ་དང་། སྤུས་ཀ་མཁེགས་པའི་དློན་ཏེ། སྙི་བ་ཡི་

ལློག་ཟླ། དཔེར་ན། ས་ཤིང་། ས་འཐས། ས་མཁེགས། ཤིང་དབྱུག་ཧ་ཅང་ས་བ་ཞིག ས་ས་མློ་

ལ་རང་བ་སྙི་མློ་གཏད། 

ས་སྐམ། མཁེགས་པ་དང་སྐམ་པའི་བསྡུས་ཚིག ཞིང་ས་ས་སྐམ། ས་གཞི་ས་སྐམ་ཆེ་བ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་hard error ཟེར། 

ས་བརྐྱང་། དགེ་སློང་གི་ཆློས་གློས་མ་ཞིག་པ་སམ་སྣློད་ལ་བུའི་ནང་དུ་བརྐྱངས་ཏེ་འཇུག་པ་ལ་ས་

བརྐྱང་ཞེས་གགས། ས་བརྐྱང་འདིང་བ། 

ས་བརྐྱང་གི་གཞི། གློས་ཀི་གཞི་གསུམ་གི་ཡ་གལ། བག་ཡངས་དང་འབེལ་བ་ས་བརྐྱང་གི་གཞི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སྟེ། ཆློས་གློས་དྲས་དྲུབ་བེད་པའི་གཞི་སང་ལེབ་ནི་ས་བརྐྱང་གི་དངློས་པློ་མཚན་ཉིད་པ་དང་། 

འདིར་དགེ་འདུན་སྤི་ལ་དབང་བའི་ཆློས་གློས་རྣམ་གསུམ་ལ་འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་

བཏགས་པ་སྟེ། སང་ལེབ་ཀིས་ཆློས་གློས་ལ་ཁབ་པ་དང་། འཁུམ་པ་བརྐྱང་བ་དང་། ཆློས་གློས་

ཀི་ཚད་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལར། འདིས་ཀང་འདིང་བ་པློས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་ཅིང་། གནང་བ་

དང་འབེལ་བས་ལྟུང་བ་བཅུའི་བག་ཡངས་པ་དང་། འདིང་བ་པློ་རྣམས་བློ་གཅིག་ཏུ་མཐུན་པས་

ས་བརྐྱང་ཞེས་སུ་གགས། 

ས་བརྐྱང་གདིང་བ། ལྟུང་བ་བཅུ་བག་ཡངས་སུ་བས་པས་རང་དློན་བདེ་བ་ལ་གནས་པ་དང་། གཞན་

དློན་སྦིན་པ་པློའི་བསློད་ནམས་འཕེལ་བའི་ཆེད་དུ། དབར་རེད་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་ཆློས་གློས་

གསུམ་ཕྲུག་ཡན་ཆད་ལ། དབར་གནས་གློལ་བའི་ཕི་ཉིན་ནས་ཟླ་བ་ལྔའི་བར་དུ་ས་བརྐྱང་

འདིང་བའི་ཆློ་ག་བཞིན་གདིང་བའློ།། 

ས་བརྐྱང་འདིང་བའི་ཆློ་ག དབར་རེད་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་ཆློས་གློས་གསུམ་ཕྲུག་ཡན་ཆློད་ལ་ས་

བརྐྱང་འདིང་བའི་ཉིན་པར་དགེ་སློང་རྣམས་ཀི་ཆློས་གློས་ཀི་བིན་རླབས་ཕྱུང་ནས་གསློལ་

གཉིས་ལས་ཀིས་ཐུགས་བསྟུན་པ་དང་། འདིང་བ་པློ་བསྐློ་བ་སློགས་སྦློར་བ་དང་། དབར་ཁས་

ལེན་པའི་དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་དབར་གནས་བེད་པའི་གནས་དེར་དབར་གནས་གློལ་བའི་

དགག་དབེའི་ཕི་ཉིན་ཚེས་བཅུ་དྲུག་གི་ནངས་པར་ལྷན་ཅིག་འདུས་པ་ལ་ལས་བསྐློ་བས་

སགས་ལན་གསུམ་བརློད་ནས་གློ་བར་བ་བ་དངློས་གཞི་དང་དགེ་འདུན་གིས་ཡི་རང་བརློད་

ནས་ལས་བསྐློ་བས་ཚགས་སྐྱློང་བེད་པ་ལས་མཚམས་ཀི་ཕི་རློལ་ཏུ་མི་འཁེར་བ་དང་། དུས་

དུས་སུ་རླུང་སེང་དང་རྡུལ་སྤྲུགས་སློགས་རེས་ཀི་བ་བ་དམ་ཚིག་བསྲུང་བ་བཅས་སློ།། 

ས་རྐྱང་དབྱུང་བ། ས་བརྐྱང་གདིང་བ་འདི་ཕིས་དབྱུང་བར་བ་བ་སྟེ། ས་བརྐྱང་དེ་མཚམས་གཞན་

དུ་ཕིན་པ་དང་། ལས་བསྐློ་བ་མཚམས་གཞན་དུ་སྐྱ་རེངས་ཤར་བ་དང་། དེར་གཏློགས་ཀི་དགེ་

འདུན་དག་མཚམས་ཁློངས་སུ་མི་གཏློགས་པར་ས་བརྐྱང་གི་རེད་པ་མི་སློང་ཞིང་མཚམས་

འདིར་འློང་བའི་བསམ་པ་རྒྱུན་ཆད་པ་སློགས་རང་འཇུག་བལ་པ་དང་། དབློ་ཟླ་སྟེ་དཔྱིད་ར་

བའི་ཉའམ་རྐྱེན་དབང་གིས་དེའི་ས་རློལ་ཏུ་དབྱུང་བ་བཅློས་མའི་དབྱུང་བ་རྣམས་སློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ས་མཁེགས། མཁེགས་པློ། བཟའ་བཅའ་ས་མཁེགས། ས་མཁེགས་སྟློབས་ལན། 

ས་འཁག འཁག་རློམ་སློགས་མཁེགས་ཤིང་ཧ་ཅང་གང་བའི་རྣམ་པ་ཆགས་པ། 

ས་སྙི། མཁེགས་པློ་དང་སྙི་པློ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་ཚིག 

ས་ཏཱི་བི་ཥ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་བློང་ང་དཀར་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་ན་སློ་སློར་དུག་མེད་ཅེས་འགྱུར་བར་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་

ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས། 

ས་བརན། ས་ཞིང་བརན་པ། ས་བརན་ཏུ་གཏློང་བ། རྨང་གཞི་ས་བརན། མི་དམངས་ཀི་སིད་དབང་

ཧ་ཅང་ས་བརན་དུ་གནས་པ། ས་བརན་ཕུགས་འཕེར། ས་བརན་མི་འགྱུར་བ། 

ས་འཐས། མཁེགས་པློ། 

ས་འཐེང་། རླུང་ནད་ཀི་རིགས་ཤིག རླུང་རིང་པའི་ཆུ་བ་ལ་ཞུགས་ནས་འཐེང་འགློས་བ་དགློས་པ་ཞིག 

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

དབིན་སྐད་དུ་hard disk ཟེར། 

ས་པློ། ས་བ་དང་འདྲ། 

ས་བ། གློང་པློ་དང་མཁེགས་པ་དང་འཐས་པ། མར་ཀློ་ས་པློ། ཞིང་ས་ས་བ། ཤིང་ས་བ། ས་བའི་བག་

རི་མ་བརློས་ན། ཟབ་མློའི་གཏེར་དང་མི་འཕད་དློ།། གཟར་མློའི་རི་ལ་མ་སློང་ན། རྔློན་ཤ་གློག་

དང་མི་འཕད་དློ།། 

ས་འབས། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ་ལ་བསྐ་ཞིང་ཁ་བ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་མཁལ་

མའི་གང་བ་སེལ། 

ས་མློ། ས་བ་དང་འདྲ། 

ས་རྨ་སང་། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གི་འབའ་ལུང་རློང་གི་བང་རྒྱུད་དུ་ཡློད་པའི་རི་བློ་ཞིག 

ས་རི། ཚོན་སློགས་བརན་ཆེད་དུ་གཏློང་རྒྱུའི་རི། ས་རི་གཏློང་བ། ས་རི་རྒྱབ་པ། 

ས་རི་པློག ས་རི་སློག་དང་འདྲ། 

ས་རི་སློག སློས་དཀར་གི་མིང་། 
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ས་རི་སློས། ས་རི་སློག་དང་འདྲ། 

ས་རི་ཤིང་། ① ས་རི་འདློན་སའི་ཤིང་། ②[མངློན]སློས་དཀར་ཤིང་། 

ས་ཤིང་། ཤིང་མཁེགས་པློ། 

ས་ཤློག ཤློག་བུ་མཁེགས་པློ། 

ས་སེ། ① ཕན་ཚུན་མཉམ་སེ་བེད་པ། ②[རིང]སིག 

སག བར་གི་དབག་སྟེ། བརླག་སག ཁློམ་སག་སློགས། 

སག་པ། བ་ཏི་ཏི་ཡི་སྒ་སྒློག་པ་ཞིག

སག་ཕུར། སར་མ་བཏགས་སའི་ཕུར་པ་ལ་གློ

སང་། ① འདེགས་བེད་རྒྱ་མ་དང་ཉ་ག་ཐུར་མ་བཅས་ཀི་མིང་། ཐུར་སང་། རྒྱ་སང་། སང་ལ་གཡློ་སྒྱུ་

མི་བེད། ཡང་ལྕི་སང་ལ་བཏེག སང་ལ་གཞལ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཇལ་བེད་དང་། ཉ་ག 

འདེགས་བེད་བཅས་སློ ② ཁློམ་ལམ་དང་ཁང་པའི་དབར་གི་འགློ་ལམ། ཁློམ་སང་། ཁང་པའི་སང་

ལམ། ③ ལིད་ཚད་འཇལ་བེད་ཚད་གཞི། གསེར་སང་། དངུལ་སང་། སང་གང་ལ་ཞློ་བཅུ་ཡློད། 

སང་སྐར། གསེར་དངུལ་སློགས་དང་གངས་ཚད་མང་ཉུང་རི་ཚུལ་གི་སང་ལ་ཡློད་པའི་སྐར་མ། 

སང་སྐུད། རྒྱ་ཐུར་རམ། ཉ་གའི་སང་མདའ་དང་། སང་གཞིའི་བར་དུ་བཏགས་པའི་སྐུད་པ། 

སང་གི་ཁིམ། ཁིམ་བཅུ་གཉིས་ཀི་བདུན་པ། ཁིམ་ཞག་ཉི་བར་སྐར་བཅུ་གསུམ་དང་ཆུ་ཚོད་སུམ་

ཅུ་ཡིན་ཚེ་ཉི་མ་སང་ཁིམ་ལ་སེབས། ལྷློ་གིང་དབུས་མའི་ཚང་ཐིག་སྟེང་སྟློན་ཉིན་མཚན་མཉམ། 

སང་གང་། ཞློ་བཅུ། 

སང་སློ། སང་ལམ་གི་མདློ།། 

སང་ཆ། གསེར་དངུལ་སློགས་ཀི་སང་གངས་ཆ་ཤས། 

སང་འཇལ། གསེར་དངུལ་སློགས་ཀི་ལྕི་ཡང་ཚད་སང་ལ་འཇལ་བ། ཟ་འབྲུ་ལ་སང་འཇལ་བེད་པ། 

སང་ཐག རྒྱ་ཐུར་རམ། ཉ་གའི་སང་མདའ་དང་། སང་གཞིའི་བར་དུ་བཏགས་པའི་སྐུད་པ། 

སང་མཐིལ། སང་ཕློར་དང་དློན་གཅིག 

སང་རྡློ། ཐུར་རྡློའམ། ཉག་རྡློ། 



  2090  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སང་མདའ། ཐུར་རམ་ཉ་གའི་མདའ། 

སང་མདློ།། ལམ་སང་གི་འགག་མདློའམ་འདུས་མདློ།། 

སང་འདེབས། གསེར་དངུལ་སློགས་སང་ལ་འདེགས་པར་བེད་པ། 

སང་ཕློར། རྒྱ་མའམ། ཉ་གའི་མཐིལ་གཞི། 

སང་བར། ཁང་པ་དང་ར་བ་སློགས་ཀི་བར་སྟློང་། 

སང་མིག ཐུར་མདའ་ལ་བརློས་པའི་རི་མློ། 

སང་གཞི། འདེགས་རས་གང་རུང་འཇློག་སའི་སང་ཕློར་རམ་ཉག་མཐིལ། 

སང་ལམ། ཁློམ་གཞུང་དབར་ག་ིབཤུལ་ལམ། གློང་ག་ིསང་ལམ། སང་ལམ་དློག་ས། སང་ལམ་བཞ་ིམདློ།། 

སང་གསེང་། གློང་པའི་ལམ་གི་བར་གསེང་།

སད། ① དབར་དུས་སུ་སྐྱེ་བའི་སློ་ལྡུམ་ཞིག② གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་ནུབ་ཕློགས་ཀི་ཡུལ་ཞིག

སད་དཀར། ① སྐུད་པ་དཀར་པློ། ② སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཁ་བ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་

པས་དུག་ནད་དང་། མཆེར་ཚད་སེལ། དམུ་ཆུ་དང་། སྐྱ་རྦབ་རྣམས་སྦློང་བར་བེད་པའི་སྨན། 

སད་རྒྱུད། སར་རེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གགས་པའི་སློབ་མ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་ནས་རིམ་བཞིན་

བརྒྱུད་པའི་རིང་ལུགས། 

སད་སློར། [ཡུལ]ལྷམ་གི་མགློ

སད་ནག སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་ཚ་བ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ཆུ་འགགས་

འབེབས། དུག་ནད་སྐྱུག 

སད་བུ། སྐུད་པ། སད་བུ་སྒིམ་པ། སད་བུའི་འཇུར་མདུད། 

སད་བུས་དཀྲི་བ། སད་བུས་བེ་བའང་ཟེར། སྐུ་གཟུགས་ལ་བ་སློགས་འབབ་ཅིང་བ་ཐལ་གཏློང་བ་

སློགས་འགློག་ཆེད་སྐུད་པའི་དྲ་བ་འཐེན་པ། 

སད་མ། ར་ིསྐྱསེ་འབྲུ་རགིས། ར་ིལ་སྐྱ་ེབའ་ིསློ་གང་བུ་ཅན་ཞགི་སྟ།ེ ནང་གསསེ་སུ་དབ་ེན་རགིས་དགུ་མཆསི། 

སད་དམར། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་བད་ཀན་སྨུག་པློ་ལ་ཕན། 

རྨ་གསློ།། ཁག་གཅློད། 
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སད་སྨུག སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཁ་བ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ནུ་འགགས་

འབེབས། སྐྱ་རྦབ་དང་དམུ་ཆུ་སྦློང་བར་བེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁལ་སལ་བེ་བློ་དང་། ཁལ་

སལ་སྨུག་པློ། སློན་མློ་ཆུ་འདྲེན། བག་མིན་སང་ལ་དགག་པ། དམུ་ཆུའི་གསང་ལྡུམ། སྨུག་ནག་

ཟིལ་བ། སྨུག་པློ་རག་པུ། སྨུག་པློ་དར་ཡ་ཀན། གཟི་མདངས་མེད་པ། ཤེལ་གང་ཉ་དུག གསང་

བ་སྨན་རྒྱལ་བཅས་སློ།། 

སད་རིན་ཆེན་རེ། གཙང་སྟློད་ཁུལ་སད་རིན་ཆེན་རེ་ཞེས་པ། སར་སྤི་ཚོགས་རིང་པའི་སྐབས། སད་

རིན་རེ་རློང་ཡློད་ས་དེ་ཡིན་ནམ་སྙམ། རློང་འདི་ནི་འབི་གུང་ཁི་དཔློན་རྡློ་རེ་དཔལ་དང་། རྒྱལ་རེ་

ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པ་དཔལ་བཟང་གཉིས་ནས་དབུས་གཙང་གཉིས་སུ་རློང་མང་པློ་བརིགས་

པར་བཤད་འདུག་པས། དེ་གཉིས་གང་རུང་ཞིག་གིས་ཐློག་མར་བརིགས་པ་ཡིན་ངེས། 

སད་སེར། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རྨ་གསློ།། ཁག་གཅློད། 

སན། བཟློད་ཐུབ་པ་དང་། ལློ་འབས་ཀི་བེ་བག་ལ། 

སན་དཀར། སན་མ་དཀར་པློ། 

སན་སྐྱློ། སན་ཕེའམ་སན་རམ་གི་ཐུག་པ། 

སན་རྒློད། རི་ལ་སྐྱེས་པའི་སློ་སན་མ་འདྲ་བ་ཞིག 

སན་སེའུ། མློན་ཡུལ་སློགས་ནས་ཐློན་པའི་སན་ཆུང་། 

སན་ཆུང་། སན་མ་ཆུང་ངུ་དམར་སྐྱ་ལེབ་མློ་ཞིག 

སན་ཆུང་ལེབ་མློ། འདི་རང་ལློངས་ཀི་▲རྨེ་ཁི་3700མན་གི་ཞིང་ཁུལ་གང་དུའང་བཏབ་ན་སྐྱེ་

ཞིང་ལློ་དེར་སྨིན་པ་དང་། བཟའ་བར་རུང་བའི་གང་བུ་ཅན་གི་འབྲུ་སེའི་རིགས་སམ་སན་

རིགས་ཆུང་ཤློས་ཤིག་སྟེ། སྨན་དུ་སྦར་བ་འབས་བུ་སྟེ་སྟློན་དུས་འབས་བུ་སྨིན་ཐློག་བསྡུས་

ནས་སྐམ་གསེད་བ་བ་ཡིན། རློ་ནུས། རློ་བསྐ་མངར། 

ཞུ་རེས་དྲློ། ནུས་པས་སྟློབས་དང་ཉེས་པ་གསུམ་ག་སྐྱེད། གཞང་འབྲུམ་ལ་ཕན་སྐྱློ་མ་བྱུགས་པ་ན། 

མེ་དབལ་དྲེག་ནད་དང་ནི་ཁག་ནད་འཇློམས། 

སན་ཆེན། རྒྱ་སན་མ་ཟེར་བ་མཁལ་མ་ལ་བུ་དེའམ་སན་ཆེན་ལེབ་མློ་ཞིག 
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སན་ཆློས། [མངློན]སེར་སྣ། 

སན་ལང་། སན་མ་ཁ་དློག་ལང་གུ། 

སན་ཐིགས་མ།ཞེས་པ་ནི་ལྷ་སྐུ་ཆུང་ངུའི་ན་བཟའི་སྟེང་དུ་གསེར་རིས་སན་ཐིགས་མ་ཞེས་པ་ཞིག་

རྒྱབ་སློལ་མཆིས། 

སན་དེས་མ། བཟློད་བསན་ཆེ་ལ་རང་བཞིན་བཟང་བའི་བུད་མེད། 

སན་རྡློག་མགློ སྐྲ་མེད་པའི་མགློ་རིལ་ལ་དཔེའི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་མིང་ངན། 

སན་ནག སན་མ་ཕི་ལྤགས་ནག་པློ་ཡིན་པ་ཞིག 

སན་པ། བསན་པ། བསན་པ། སློན། སྡུག་རུས་བེད་ཐུབ་པའམ་བཟློད་ཐུབ་པ། རྐྱེན་ངན་དང་འཕད་

ཀང་བསན་ཐུབ་པ། སྡུག་བསལ་སན་པ། སན་བ། སན་མི་ཐུབ་པ། སན་ཚུགས་པ། སན་

འཛུགས་པ། སན་དཀའ་བ། 

སན་ཕུང་། སན་མ་སྤུངས་པའི་ཕུང་པློ། 

སན་ཕུབ། སན་མའི་གང་བུའི་ཤུན་པ། 

སན་ཕེ། སན་མ་བཏགས་པའི་ཕེ་མ་སྟེ་སན་རམ། 

སན་མ། འབྲུའི་བེ་བག་ཅིག རྒྱ་སན་མ། བློད་སན། མློན་སན་སེའུ། སན་མའི་གང་བུ། ཕེད་བགློས་

སན་མ་ཉིས་གཤག་ལར་བེད་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ནས་ཀི་འཁི་ཤིང་དང་། འཕློག་བེད། 

ཙ་ན་ཀ ཚོགས་ཅན་བཅས་སློ།། 

སན་མ་རྒྱུ་ལུག སན་མའི་རིགས་ཏེ་མགློ་བློ་རྒྱུ་མ་ལུག་པ་ལ་བུ། 

སན་མ་རིལ་མློ། འདི་ལློངས་ཡློངས་ཀི་▲རྨེ་ཁི་3700མན་གི་ཞིང་ཁུལ་ཕལ་མློ་ཆེར་འདེབས་པ་

དང་ས་བློན་བཏབ་ནས་ལློ་དེར་སྨིན་པའི་གང་བུ་ཅན་གི་འབྲུ་སེའི་སན་རིགས་ཏེ། སྨན་དུ་སྦར་

བ་ནི་མེ་ཏློག་སྟེ། ཟླ་5～6པར་བཏུས་ནས་སློ་ཆློལ་དམའ་ཕབ་སྐམ་གསེད་ལེགས་ཚགས་བ། 

འབས་བུ་སྟློན་དུས་སྨིན་རེས་བསྡུ་བ་ཡིན། རློ་ནུས། མེ་ཏློག་རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་

པས་མཁལ་མའི་ནད་ལ་ཕན། ཁག་ཤློར་གཅློད། འབས་བུ་རློ་མངར་ཁ། ཞུ་རེས་ནུས་པ་མཆློག་

ཏུ་བསིལ་ལ་ཡང་། རླུང་སྐྱེད་དུག་ནད་སྣློད་ལ་བེར་བ་སྡུད། མཁིས་པའི་ལག་ལེན་རྨ་དང་
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འབྲུམ་ནག་ཕན། 

སན་མ་ཤིང་། ཤིང་སྨན་ཞིག 

སན་མེ། སན་མའི་མེ་ཏློག 

སན་མྱུག སན་མའི་ལང་པ། 

སན་དམར། སན་ཆུང་དམར་པློ། 

སན་རམ། སན་མས་བཟློས་པའི་རམ་པ། 

སན་ཚོད། སན་མའི་ཚོད་མ། 

སན་ཡློས། བརྔློས་པའི་སན་མ། 

སན་རིལ། འབྲུའི་བེ་བག་ཅིག 

སན་རླློན། སན་མ་རླློན་པ། 

སན་ལེབ། སན་མ་ལེབ་མློ། 

སན་བཤློས། ① སན་མའི་བཟའ་བཅའི་རིགས། ② སན་རམ་གི་གཏློར་མ། 

སབ། རའི་ཁ་ལློ་སྒྱུར་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག ར་མཐུར་དང་རིགས་གཅིག་པའི་འློག་སྣེ་གཉིས་སུ་

ལྕགས་ཀི་ཨ་ལློང་ཆ་གཅིག་བཏགས་ཡློད་པ་དང་། ཨ་ལློང་དེ་གཉིས་ལྕགས་ཧྲིལ་ཆུང་ངུ་

གཉིས་མཐུད་ནས་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་ཡློད། ལྕགས་ཀི་ཨ་ལློང་དང་ལྕགས་ཐུར་སྦྲེལ་བ་དེ་ལ་ཁ་ལྷུ་

ལྕེ་མདུད་ཟེར། ལྕེ་མདུད་རའི་ཁ་ནང་དུ་བཅུག་ནས་མཐུར་མགློ་རའི་མགློ་ལ་བཀློན་ཞིང་། ཁ་

ལྷུའི་སྣེ་གཉིས་ལ་ཐག་པ་བཏགས་པའི་དློ་ཁུག་ཅན་གི་ཐག་པ་དེ་ལ་སབ་སྐྱློར་ཟེར། སབ་སྐྱློར་

གི་གཡས་གཡློན་གཉིས་སུ་ར་ལ་ཆིབས་མཁན་གིས་བཟུང་ནས་ར་ཁ་ཡས་མས་དཀྱུ་དགློས། 

སབ་ཀི་ཁ་དུར། [རིང]སས་མཐུར་རམ་སབ་མདའ། 

སབ་ཀི་ལེ་མདུད། [ཡུལ]སབ་ལྕགས་ཀི་ཁ་རུའི་རེའི་མདུད་མཚམས། 

སབ་སྐྱློར། ར་ཁ་བསྒྱུར་བེད་ཀི་ཐག་ཁུག་ཅན། 

སབ་ལྕགས། ར་སབ་ཀི་ཁ་ལྕགས། 

སབ་ཐག ར་ཁ་སྒྱུར་བེད་ཐག་པ། 
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སབ་མཐུག སབ་པ་དང་མཐུག་པའི་བསྡུས་མིང་། སབ་མཐུག་འཚམས་པློ། 

སབ་མཐུར། ར་དྲེལ་ལ་བསྐློན་རྒྱུའི་སབ་དང་མཐུར་མགློའི་བསྡུས་ཚིག ལག་པས་བཞློན་པའི་སབ་

མཐུར་ནས་བཟུང་ནས་དལ་བུར་འགློ་བ། 

སབ་མདའ། རའི་སབ་ལ་བཏགས་ཡློད་པའི་ཐག་པ་ད་ར་འཁིད་བེད། 

སབ་པ། བསབས་པ། བསབ་པ། སློབས། སབ་མློར་བཟློ་བ། བག་ཆགས་སབ་པ། འགློ་ཆེ་བས་

ལྷམ་མཐིལ་བསབས་པ། 

སབ་པློ། མཐུག་ཚད་ཆུང་བ། རས་སབ་པློ། གློན་པ་སབ་མློ། སྙིང་སྟློབས་སབ་མློ། ཀད་པ་སབ་པློ། 

སབ་མློར་གཏུབ་པ། ལྕགས་ལེབ་སབ་པློ། ཤིང་ལེབ་སབ་པློ། 

སབ་ཞན། སབ་ཧྲུལ་བའམ་སབ་ལ་སྤུས་ཀ་སྡུག་པ། 

སབ་གཟེར། རའི་སབ་ལྕགས་སློམ་བེད་ཀི་གཟེར་བུ། 

སབ་ཤུ། [ཡུལ]སབ་ལྕགས་ཀིས་རའི་ཁ་གཡས་གཡློན་ལ་བཟློས་པའི་རྨ། 

སབ་སིབ། སབ་བི་སིབ་བིའི་བསྡུས་ཚིག 

སམ། ཆུ་སམ་དང་བག་སམ་གི་མིང་། ཕྱུ་པ་སམ་ཤན་མ། སམ་གིས་འུག་པ་གསློ་དགློས་ཚེ་སློན་

ལས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐད་ཅིག་དབུགས་དང་། ཆུ་ཡི་སྤེའུ། ཆུའི་བི་བ། ཆུའི་སེ་མློང་། 

ཆུར་འཛུལ། ཉ་འཛིན། འུག་པ་མཆློད་བེད་བཅས་སློ།། 

སམ་གི་མཆིན་པ། སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཆུ་

འགགས་ཀི་ནད་དང་། ཟླ་མཚན་འགགས་པ་ལ་ཕན། 

སམ་མདློག སམ་གི་སྤུ་མདློག 

སམ་ལྤགས། ཆུ་སམ་དང་བག་སམ་གི་པགས་པ། 

སམ་ཤ སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་མཁལ་རེད་

ཀི་དྲློད་ཉམས་པ་དང་། ཁུ་བ་ཟད་པ་སློགས་ལ་ཕན། 

སལ། བར་གསེབ། 

སལ་བ། ① རིག་པ་སྒིམ་ནས་གཟབ་གཟབ་བེད་པ། ② བཟང་བ་དང་ལེགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
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པ་སློགས་ཀི་དློན་ཏེ། ཨ་མདློའི་ཡུལ་སྐད་དུ་ཧྲ་ཞེས་པའི་ཟུར་ཆག 

སལ་ལེན། [ཡུལ]གཟབ་གཟབ་བེད་པའི་བ་སྤློད། ཕྱུགས་འཚོ་སྐྱློང་ལ་སལ་ལེན་བེད་དགློས། སློབ་

སྦློང་ལ་སལ་ལེན་བློས། 

སས། ལྷ་དང་སྐུ་དྲག་གི་བུའི་ཞེ་ས། ལྷ་སས་དང་རིགས་སས། གསུང་སས། ཐུགས་སས། ཡབ་

སས། ཡུམ་སས། 

སས་ཀི་ཐུ་བློ། ① སློབ་མའི་གཙོ་བློ། ② བུ་རྒན་པའམ་བཟང་ཤློས། 

སས་སྐུ་ཞབས། སྐུ་དྲག་གི་བུའི་ཞེ་ས། 

སས་མཁར་དགློན། གཞུག་ན་ན་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ཕློ་ར་ལློ་

༡༩༥༩ལློར་བ་མ་འཇིགས་མེད་འློད་གསལ་མཆློག་གིས་གསར་དུ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འཛམ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སས་མཁར་དགུ་ཐློག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་

དགློན་པ་སར་མི་ལ་རས་པས་རབ་བྱུང་དང་པློའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ༡༠༧༧ལློར་ཕག་བཏབ་པ་ཞིག 

དེའི་ནང་ལ་ར་ཆེན་གི་དཔེ་ཆ་དང་ལེབས་རིས་སློགས་ཡློད། 

སས་ལྔ་ཚིགས། རྒྱལ་པློའི་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་པློ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པློ་ལ་བུ་འགའ་ཞིག་ཡློད་པའི་ནང་

གི་ཆུང་ཤློས་སྟློབས་ཆུང་གི་བུ་ལྔ་པ་ཞེས་པའི་དློན་སྟེ། བུ་སྟློབས་ཆུང་ལ་ལྔ་བྱུང་བར་བཤད་

པའི་ལྔ་པློ་སློ་སློའི་མིང་གང་ཟེར་ད་ཕན་དཔྱད་གཞི་མ་རེད། 

སས་བཅུ་གཅིག ཡུམ་སས་བཅུ་བདུན་ནང་གསེས་ཀི་སས་བཅུ་གཅིག་སྟེ། ཤེར་ཕིན་བདུན་བརྒྱ་

པ་དང་། ཤེར་ཕིན་སུམ་བརྒྱ་པ། ཤེར་ཕིན་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ། ཤེར་ཕིན་ལྔ་བཅུ་པ། སེར་ཉེར་ལྔ་

པ། རབ་རལ་རྣམ་གནློན་གིས་ཞུས་པ། ཀློའུ་ཤི་ཀས་ཞུས་པ། ཡི་གེ་ཉུང་ངུ་མ། ཡི་གེ་གཅིག་

མ། རྡློ་རེ་གཅློད་པ། ཤེས་རབ་སྙིང་པློའ ློ།། 

སས་པློ། ①རྒྱལ་པློ་དང་དཔློན་རིགས་དག་གི་བུའི་ཞེ་ས། ②འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་རེ་བཞིན་

ཕློགས་མཚམས་རྣམས་སུ་བསྐློར་ཞིང་གནས་པའི་ས་བདག་ཅིག

སས་མློ། རྒྱལ་པློའི་སས་མློ་དང་སྐུ་དྲག་གི་བུ་མློའི་ཞེ་ས། 
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སས་སློས། སྐུ་དྲག་གི་བུ་བུ་མློའི་ཞེ་སའི་བསྡུས་མིང་། 

སི། ① གདློན་འདྲེའི་རིགས་ཤིག ② སེར་སྣ། ③ དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་རྐྱེན་ངན་ནམ་བར་ཆད། 

སི་ཁི་བཙན་པློ། སིབ་ཁི་བཙན་པློ་དང་འདྲ། 

སི་ངན་ལངས། སར་གི་གདློན་འདྲེ་རིང་པ་བསྐྱར་ལངས་བྱུང་བ། 

སི་གནློན། གནློད་བེད་གདློན་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་འབྲུབ་ཁུང་གྲུ་གསུམ་གི་ནང་དུ་ས་གནློན་གི་ཆློ་ག 

སི་བ། ① འགློ་སློང་སྤློད་མཁས་བེད་པ། དུས་ཚོད་སི་བ། མི་ཤུགས་བསི་ཚགས། མང་མྱུར་

ལེགས་སི། དློན་མེད་ཆུད་ཟློས་སུ་མི་གཏློང་བར་བསི་བ། ② སྐྱིལ་བ། གཅིན་སི་བ། མཆིན་

པར་ཆུ་བསིས་པ། 

སི་ཚགས་བེད་པ། གློན་ཆུང་མཁས་གཏློང་བེད་པ། 

སི་ཞུ། བཀུར་སྟི་དང་ཞབས་འདེགས། སི་ཞུ་ལེགས་པར་ཞུས་པ། རང་བཞིན་གིས་ཡིད་གཞུངས་

ཤིང་སི་ཞུར་བརློན་པར་བེད་པ། 

སི་ཞུ་ཆེ་བའི་འཛིན་སྤས། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་དད་གུས་ཀི་འདུ་ཤེས་ཡློད་པའི་སློ་ནས་ལྷ་ཁང་

དང་ཕློ་བང་ལ་བདག་གཅེས་ཡག་པློ་བས་པ། 

སི་རིམ། སི་རིམ། ཡུལ་སྤིའི་རིམ་གློ་བས་པ་ལ་ཟེར། 

སི་ལངས་པ། སི་ཞེས་པའི་གདློན་འདྲེ་ལངས་པར་ཟེར། 

སི་ཤིང་། ཛཱ་ཏིའི་ཤིང་། 

སི་སི་བ། རྒྱུན་དུ་ནློར་རས་ཆུད་ཟློས་སུ་མི་གཏློང་བའི་ཐབས་བེད་པ། 

སིང་། རིང་བར་བེད་བཞིན་པ་དང་། སྤུན་ཆུང་བ་ལ། 

སིང་སྐུད། རས་བལ་ལས་བཟློས་པའི་སྐུད་པ། 

སིང་འཁློར། སིང་སྐུད་དཀྲི་བེད་ཀི་འཁློར་ལློ། 

སིང་བཏགས་ཐློན་ཟློག སིང་སྐུད་ཀིས་བཏགས་པའི་རས་ཆ་སློགས། 

སིང་བ། ① རིང་དུ་གཏློང་བ། ཀློ་ཐག་རིང་དུ་བསིངས་པ། ཚེ་སིང་བ། དུས་ཡུན་རིང་དུ་སིང་བ། ② 

སེལ་བ། ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་སྐྱེད་སིང་བ། ③ སྐུར་བ་དང་སྤིང་བ། ཡི་གེ་བསིངས་ཀང་འབློར་ལན་
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མ་བྱུང་། ④ འཕེན་པ། ཐག་རིང་དུ་བསིངས་པ། 

སིང་བལ། རས་ཀི་རྒྱུ་ཆ། 

སིང་མློ། སྤུན་བུ་མློ་གཞློན་པ། མིང་སིང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ལྕམ་མློ་དང་ཆེ་ཞེའློ།། 

སིང་མློ། ཕ་མ་གཅིག་པར་སྐྱེས་པའི་བུ་མློ་ལ་སིང་མློ་ཟེར། 

སིངས། སིང་བའི་སྐུལ་ཚིག 

སིད། ① འཇིག་རེན་ནམ་སྤི་ཚོགས་ཀི་བ་གཞག རྒྱལ་སིད། ཆློས་སིད། ནང་སིད། དམངས་སིད། 

ནློར་སིད། ② དཀྱུས། སིད་རིང་བ། སིད་ཐུང་བ། མཐུན་པློ་སྤུན་བཞིའི་སྒྲུང་ལས། གང་པློ་ཆེ་

ན་རེ། བདག་གིས་དང་པློར་ཤིང་འདིའི་སིད་ང་ཉིད་ཀི་ལུས་ཚད་ཙམ་དུ་མཐློང་ངློ་།། 

སིད་སྐྱློང་། སར་བློད་ས་གནས་ཀི་སིད་དབང་འཛིན་མཁན་གཙོ་བློའི་མིང་། 

སིད་ཁེ་ལློགས་དབེ། སིད་གཞུང་དང་ཁེ་ལས་ཀི་འགན་ནུས་སློ་སློར་འབེད་པ་སྟེ། སིད་གཞུང་

གིས་ཁེ་ལས་ལ་ང་འདློམས་དང་ཁུགས་བཟློ་བ་མེད་པ་བ་རྒྱུ་དམིགས་ཡུལ་དུ་བས་ནས། ཁེ་

ལས་རྒྱ་ལས་གློད་དེ་འཁྲུག་པློ་དང་སྐྱེ་སྟློབས་རྒྱས་པར་བེད་པར་ཟེར། 

སིད་ཁིམས། སིད་ཁིམས་ཁློངས་གཏློགས། སིད་ཁིམས་འཐབ་ཕློགས། སིད་ཁིམས་དང་རྒྱལ་

ཁིམས། སིད་ཁིམས་དང་སྒིག་ཁིམས། སིད་ཁིམས་ལས་བེད་པ་དང་ཉེན་རློག་པ། སིད་ཁིམས་

ལས་བེད་སློབ་གྲྭ། སིད་ཁིམས་སློབ་གྲྭ་ཆེ་མློ། སིད་ཁིམས་ཨུ་ཡློན་ལྷན་ཁང་། 

སིད་སྒྲུབ། ① བརྒྱ་བིན་གི་བུ། ② དཀར་པློ། ③ ཤཱཀ་མུ་ནེ་དང་དུས་ཐློག་གཅིག་ལ་བྱུང་བའི་སྐད་

གགས་ཅན་གི་རིས་པ་ཞིག 

སིད་སྒྲུབ་མ། [མངློན]ཆུ་བློ་སི་ཏཱ། 

སིད་གཅིག་ཁང་གཉིས། སིད་གཞུང་དང་ཁིམས་ཁང་། ཞིབ་དཔྱློད་ཁང་། 

སིད་ཇུས། རྒྱལ་ཁབ་བམ་སིད་ཏང་ཞིག་གིས་ལློ་རྒྱུས་ཀི་དུས་སྐབས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ལམ་

ཕློགས་མངློན་དུ་འགྱུར་བའི་ཆེད་དུ་གཏན་འབེབས་བས་པའི་བ་སྤློད་ཀི་ཚད་གཞིར་ཟེར། 

སིད་ཇུས་ལྷུག་གཏློང་། སིད་ཇུས་ཀི་གཏན་འབེབས། སིད་ཇུས་ཀི་བཅད་མཚམས། སིད་

ཇུས་དང་བཀའ་ཁིམས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སིད་ཇུས་གུ་ཡངས། ནློར་འཛོལ་ཤློར་བའམ་བས་ཉེས་བསགས་མཁན་ལ་ཐག་གཅློད་ལྷུག་པློ་བེད་

པའི་སིད་ཇུས་ལ་ཟེར། དཔེར་ན་སིད་ཇུས་གུ་ཡངས་བཏང་བས་སྐྱེ་བློ་མང་པློ་འཚོ་བ་གསར་

པར་རློལ་བའི་སྙིང་སྟློབས་རྒྱས། 

སིད་ཇུས་ལྷུག་གཏློང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་ཇུས་ཕློགས་ཅི་རིགས་ཀི་ཐློག་ལ་ལྷུག་པར་ཕིན་པ། 

སིད་ཏང་། གལ་རིམ་ཞིག་གམ། རིམ་གས་ཤིག་གམ། ཚོགས་པ་ཞིག་མཚོན་བེད་ཡིན་པར་མ་ཟད། 

དེའི་ཁེ་ཕན་སྒྲུབ་ཆེད་དུ་འཐབ་རློད་བེད་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་ར་འཛུགས་ཤིག་ཀང་ཡིན། 

སིད་མཐའ། ① ཤིན་ཏུ་འབྱུང་དཀའ་བའི་དློན། འཇིག་རེན་ཐློག་ལློ་བརྒྱ་ལྷག་བསད་མཁན་ནི་སིད་

མཐའ་ཙམ་ཡིན་ལ་བུ། ② འཁློར་བའི་མཐའ་འམ་འཇུག 

སིད་མཐའ་ལ་མི་གནས་པའི་གཞི་ཤེས། ཐབས་སྙིང་རེ་ཆེན་པློས་ཟིན་ཅིང་མི་རག་སློགས་བཅུ་དྲུག་

གང་རུང་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་མཁེན་པ། 

སིད་དུ། ཞེས་པ་ནི་ཆ་ཚད་གཞུང་ལུགས་ནང་གི་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། གཞུང་དཀྱུས་དང་དློན་གཅིག

སིད་དློ་ཅློག ཡློད་དློ་ཅློག་སྟེ་ཡློད་ཚད། 

སིད་དློན། ཆབ་སིད་ཀི་དློན། 

སིད་ལན། [མངློན]ཟླ་བ། 

སིད་སེ། གཉེན་ཚན་ནམ་གློང་སེ། 

སིད་ན་སྤློད་པ། ཆབ་སིད་ཀི་བ་བ་བེད་མཁན། 

སིད་པ། ① རུང་བ་དང་བཏུབ་པ། བདེ་སྡུག་ལེགས་ཉེས་ཅི་ཡང་འབྱུང་སིད་པ། ས་མའི་ལློ་རྒྱུས་

དང་གཏམ་དཔེ་ཚང་མར་མི་སིད་པ་ཡིན། ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་དུས་གཅིག་ཏུ་མཐློང་ཐུབ་པ་ནི་

སིད་པ་ཙམ་ཡིན། ཡློན་ཏན་སློབ་པའི་དུས་ན་སྡུག བདེ་བར་སློད་ལ་མཁས་མི་སིད། རྡློ་གློར་

མློར་མེ་ཏློག་སྐྱེ་མི་སིད། ② འཁློར་བ། འཆི་སིད། བར་སིད། སྐྱེ་སིད། སིད་པའི་འཁློར་ལློ། ③ 

ཡློད་པའི་དློན་ཏེ་རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་བཅུ་པ། ④[མངློན] ༡ ས་འློག་

ས་སྟེང་ས་བའི་ས་གསུམ་ཡློད་པས་གངས་གསུམ་མཚོན། ༢ འདློད་གཟུགས་ཀིས་ཕེ་བའི་ལྷ་

ལ་བརྒྱད་དང་། སྐྱེ་གནས་ཀིས་ཕེ་བའི་དུད་འགློ་ལ་བཞི། མི་དང་དམལ་བ་སྟེ་སིད་པ་ལ་བཅུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

བཞི་ཡློད་པས་གངས་བཅུ་བཞི་མཚོན། 

སིད་པ་བརྒྱད་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པ། རྒྱུན་དུ་བཞུགས་པ་སིད་པར་ལན་བདུན་ལས་བརྒྱད་པ་

སྐྱེ་བ་ལེན་མི་དགློས་པའི་དློན། 

སིད་པ་ཅན་གི་རྒྱན། ཚིག་སྦློར་གང་དུ་བསྟན་བའི་འབས་བུ་འགའ་ཞིག་གི་རྒྱུ་འཇིག་རེན་ན་རབ་

ཏུ་གགས་པ་མཐློང་བ་དང་མ་མཐློང་བ་དག་གི་ངེས་པ་བཟླློག་ཅིང་བཀག་ནས། དེ་ལས་གཞན་

པའི་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཤུགས་ཀིས་སྟློན་པ་སྟེ་རློགས་པར་བེད་པའམ། ཡང་ན་རབ་ཏུ་གགས་པའི་རྒྱུ་

བསལ་ཞིང་རྒྱུ་གཞན་གང་རུང་ལའང་མི་ལློས་པར་རང་གི་ངློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་འབས་བུ་ཙམ་

སྟློན་པ་དེ་དག་གང་ཡང་རུང་བ་ནི་སིད་པ་ཅན་གི་རྒྱན་ཡིན། །སིད་པ་ཅན་གི་མཚན་ཉིད་

མདློར་བསྡུས་པར། ཚིག་སྦློར་གང་ཞིག བརློད་འདློད་ཀི་དངློས་པློ་དེ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་

འཇིག་རེན་ན་ཡློངས་སུ་གགས་པ་ལས་བཟླློག་ནས། རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་ཙམ་མམ་རང་གི་ངློ་བློ་

ཉིད་ཀིས་མཐུས་གྲུབ་པར་སྟློན་པའི་ངག་དེ་སིད་པ་ཅན་གི་མཚན་ཉིད།

སིད་པ་ཅན་གི་རྒྱན་གསུམ། དློན་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ནང་གསེས་རྣམ་གངས་གསུམ་ནི། 

ཕིའི་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་སྟློན་པའི་སིད་པ་ཅན། ནང་གི་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་སྟློན་པའི་སིད་པ་ཅན། 

འབས་བུ་རང་གི་ངློ་བློ་ཙམ་སྟློན་པའི་སིད་པ་ཅན་རྣམས་སློ 

སིད་པ་བཅུ་བཞི། དུས་འཁློར་ལས་འདློད་ལྷ་རིགས་དྲུག་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་ཀིས་ཕེ་

བས་ལྷ་བརྒྱད། དུད་འགློ་ལ་སྐྱེ་གནས་ཀིས་ཕེ་བས་བཞི། མི་དང་དམལ་བ་སྟེ་བཅུ་བཞིའློ།། 

སིད་པ་ཆགས་པའི་ལྷ་དགུ། འབེ་ལློ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁབ་ཀིས་མཛད་པའི་མགློན་པློའི་དམིགས་རིམ་

ལས། སིད་པ་ཆགས་པའི་ལྷ་དགུ་ནི། ༡ དྲི་ཟ་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ། ༢ བཙན་ཡམ་ཤུད་དམར་པློ། 

༣སིན་པློ་དྷ་ཤ་ག�་བ། ༤ ཀླུ་རྒྱལ་འཇློག་པློ། ༥ མིའམ་ཅི་ལློན་པ། ༦ གནློད་སྦིན་གང་བཟང༌། 

༧ གྲུལ་བུམ་རྒྱལ་པློ་ར་མགློ། ༨བདུད་སྐློས་རེ་དྲངས་དཀར། ༩ མཁའ་ལིང་རྒྱལ་པློ་གསེར་མིག་

འཁིལ་པ་དང་དགུའློ།། ཆློས་ཀི་རྣམ་གངས་ལས། ༡ འློ་དེ་གུང་རྒྱལ་ལ་བུ་བརྒྱད་བྱུང་སྟེ། ༢ ཡར་

ལྷ་ཤམ་པློ། ༣གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ། ༤ རྨ་ཆེན་སློམ་ར། ༥ སྒློགས་ཆེན་ལློང་ར། ༦ སློམ་པློ་ལྷ་རེ། 

༧ ཞློགས་ལྷ་ཕྱུག་པློ། ༨ ཇློ་བློ་གཡུལ་རྒྱལ། ༩ ཤེའུ་ཁ་རག་རྣམས་སློ།། ཞེས་བིས་འདུག་ཀང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདི་ནི་མང་པློ་ཞིག་བློད་ཀི་མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་དང་ཟླློས་འདུག་པས་མ་དག་པ་འདྲ། 

སིད་པ་འཇིགས། [མངློན]ལྷ་དབང་ཕྱུག 

སིད་པ་གཉིས་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པ། ལན་ཅིག་ཕིར་འློང་བ་འདློད་པར་སྐྱེ་ལན་གཉིས་ལེན་པར་

དག་བཅློམ་ཐློབ་པར་འགྱུར་བའི་དློན། 

སིད་པ་ཐ་མ་པ། སིད་པའ་ིགནས་འདིར་ལས་ཀ་ིདབང་གིས་སར་སྐྱ་ེབ་ལེན་མ་ིདགློས་པའ་ིཕིར་ན་སིད་པ་

ཐ་མ་པ་སྟེ། ཉན་རང་དག་བཅློམ་ཐློབ་ཀ་མའ་ིགང་ཟག་དང་། ས་བཅུའ་ིབང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས། 

སིད་པ་བདུན། ལྷ། མི། དུད་འགློ། ཡི་དྭགས། དམལ་བ། བར་དློ།། ལས་ཀི་སིད་པ་བཅས་བདུན། 

སིད་པ་འཕློ་བ། ཤློ་ལློ་ཀ་བདུན་ཅུ་པ། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ལློ་

ཙཱ་བ་བནྡི་ཡེ་ཤེས་སེས་བསྒྱུར་ཅིང་སྐད་གསར་བཅད་ཀིས་བཅློས་པའློ།། 

སིད་པ་བར་དློའི་སྐབས་ཀི་མ་ངེས་པའི་རགས་དྲུག གནས་ངེས་མེད་རི་རེ་ཐང་སྟློང་ལ་སློགས་པར་

ཡུད་ཙམ་རེ་སློད། རེན་ངེས་མེད་ཟམ་པ་མཆློད་རེན་ལ་སློགས་ལ་ཡུད་ཙམ་རེ་བརེན། སྤློད་པ་

ངེས་མེད་སྐད་ཅིག་རེ་ལ་སྣ་ཚོགས་རེ་བེད། ཟས་ངེས་མེད་རིགས་དྲུག་གི་ཟས་སྣ་ཚོགས་

མཐློང་ཡང་མི་ཐློབ་པ། གློགས་ངེས་མེད་ལྷ་དང་འདྲེ་སིན་བར་དློའི་འགློ་བ་སྣ་ཚོགས་དང་ཡུད་

ཙམ་རེ་འགློགས། སྣང་ཚུལ་ངེས་མེད་ཀི་ཆར་སློ་བདེ་སྡུག་སྣ་ཚོགས་སྐད་ཅིག་ལ་འགྱུར་ལློག་

བེད་པའི་སྣང་བ་འཆར་བ། 

སིད་པ་བར་མ། བར་སིད་ཀི་མིང་སྟེ་འཆི་སིད་དང་སྐྱེ་སིད་ཀི་བར་དུ་གྲུབ་པས་ན་སིད་པ་བར་མ་ཟེར། 

སིད་པ་བེད་པློ། [མངློན]མློ་མཚན། 

སིད་པ་མ། [མངློན]ལྷ་མློ་ཨུ་མ། 

སིད་པ་འཚོལ་བ། བར་སིད་ཀི་མིང་སྟེ་སྐྱེ་སིད་འཚོལ་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན། 

སིད་པ་བཞི། སློན་དུས་ཀི་སིད་པ་དང་། འཆི་སིད། བར་སིད། སྐྱེ་སིད་དེ་བཞི། 

སིད་པ་ལན་བདུན་པ། བུལ་ཀང་སིད་པར་ལན་བདུན་དུ་འཁློར་རེས་དག་བཅློམ་པ་ཐློབ་པའློ།། 

སིད་པ་སློ་གཅིག འདློད་ཁམས་ལྔ། འདློད་ལྷ་དྲུག གཟུགས་ཀི་བཅུ་དྲུག གཟུགས་མེད་སྐྱེ་མཆེད་

མུ་བཞི་སྟེ་སུམ་ཅུ་སློ་གཅིག་གློ
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སིད་པ་སད་པློ། བློན་པློའི་སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན། 

སིད་པ་སུམ་ཅུ་ར་གཅིག གཟུགས་མེད་ཁམས་བཞི་དང་། གཟུགས་ཁམས་བཅུ་དྲུག འདློད་ཁམས་

བཅུ་གཅིག་བཅས་སློ།། 

སིད་པ་གསུམ། ① ས་འློག་དང་། ས་སྟེང་། ས་བ་བཅས་གསུམ། ② སྐྱེ་སིད། འཆི་སིད། བར་སིད་

བཅས་གསུམ།③ སགས་རིང་མའི་ལུགས་ལར་ན་ལུས་སྣང་བ་འདློད་པའི་སིད་པ། ངག་ཕེད་

སྣང་གཟུགས་ཀི་སིད་པ། ཡིད་མི་སྣང་གཟུགས་མེད་པའི་སིད་པ་སྟེ་གསུམ་མློ། ④ ལྷའི་སིད་

པ་དང་། ཀླུའི་སིད་པ། མིའི་སིད་པའློ།། 

སིད་པ་སྤ་ིམདློས། བློན་ག་ིམདློས་དཔ་ེཞིག་ག་ིམིང་ཡིན། རློམ་པ་པློ་གཤེན་གཅེན་འློད། སྤ་ིལློའ་ིསློན་ག་ི

དུས་རབས་གསུམ་པའ་ིནང་ཙམ་ན་བརམས། རེས་སུ་ར་སངས་ཁ་ིན་ེཁློད་ཀིས་ཁབ་གདལ་དུ་སེལ། 

སིད་པ་ཧློ་ཕག གནའ་བློའི་བློན་ལུགས་ཕིས་ནང་ཆློས་དང་བསེས་པའི་ཆློ་ག་ཞིག སྣང་སིད་ཀི་ལྷ་

འདྲེ་ཐམས་ཅད་སྒིབ་བེད་དམ་གཡེང་བར་བེད་པའི་ཕག་རྒྱ་ཞིག་ཡིན། སིད་པ་ཧློ་ཕག་ཅེས་

པའི་དློན་ནི། སིད་པ་ནི་ལྷ་འདྲེའི་དློན། ཧློ་ནི་འབློད་པའི་དློན། ཕག་ནི་བརྡའམ་མཚན་མའི་དློན་

ཡིན། དེས་ན་སྣང་ཞིང་སིད་པའི་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་ལ་བཀའ་བསློ་བའི་ཕག་རྒྱ་ཞེས་པའི་དློན་

ཡིན། ཕག་རྒྱའི་ནང་གི་རི་མློ་ནི། སིད་པ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་མཚོན་བེད་རུས་སལ་དང་། 

དེའི་དབུས་སུ་སྨེ་བ་དགུ། དེའི་ཕི་རློལ་དུ་ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས། དེའི་ཕི་རློལ་དུ་སར་ཁ་བརྒྱད་

པློ་སློ་སློའི་བཟང་བཞི་ངན་བཞི་དང་བཅས་པའི་རེའུ་མིག་རེ་བཞི། དེའི་ཕི་རློལ་རྣམས་སུ་

གཟའ་ཆེན་བརྒྱད། རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད། ལློ་རྒྱལ་པློ། ཟླ་བ་བློན་པློ། ཞག་དམག་མི། དུས་ཚོད་

མཚོན་ལ་སློགས་པའི་ས་བདག་ས་སློའི་གཟུགས་བརན་ནམ་མཚོན་བེད་ཀི་རི་མློ་དང་། ཐན་

དང་ལས་ངན་ཐམས་ཅད་བཟླློག་པའི་ཕག་རྒྱའི་རི་མློ་སྣ་ཚོགས། འབྱུང་བ་ལྔའི་གཟུངས་

སགས་དང་འཁློར་ལློ། གློང་དུ་རིགས་གསུམ་མགློན་པློའི་སྐུ་དང་། གཟུངས་སགས། རྣམ་བཅུ་

དབང་ལན་བཅས་ཀི་རི་མློ་དང་། ཨློཾ་ཨ་ཀ་ནི་སློགས་ས་བདག་སྙིང་པློའི་གཟུངས་སགས་

བཅས་དང་། དེ་ལས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ལ། སྣང་སིད་ལྷ་འདྲེ་རྣམས་ལ་འབློད་ཚིགས་དང་བཅས་

པ་བིས་ཡློད་པའི་རས་ཐང་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་རེད། འདིའི་བེད་ལས་ནི། དམག་ལ་ཆས་པ། 



  2102  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཇག་ལ་འགློ་བ། རློ་ཕུད་པ། བག་མ་བསུ་བ། མདློས་བརངས་བ། ཟློར་འཕེན་པ་ལ་སློགས་པའི་

འདུ་ལློངས་ཆེ་བའི་ལས་རིགས་རྣམས་ཀི་སྐབས་སུ། ལློ་ཟླ་ཞག་དུས་ལ་རྒྱུ་བའི་ས་བདག་

རྣམས་དང་འཕད་ན་དེ་དག་གི་ཀློ་ལློང་དང་། ཁག་དློག་སེལ་བའི་ཆེད་དུ། སྣང་སིད་ཀི་ལྷ་འདྲེ་

དེ་དག་ལ་སིད་པ་ཧློ་ཡི་ཕག་རྒྱ་འདི་ཉིད་བསྟན་ནས་དེ་དག་སྒིབ་པ་དང་གཡེང་བར་བེད་པའི་

ཐབས་ཤེས་ཤིག་རེད། 

 དེ་ཡང་དམག་ལམ་དང་རློ་དྲངས་མཁན་གི་སགས་པ་དེས་སིད་པ་ཧློ་ཕག་དེ་དབྱུག་པའི་རེར་

གཟར་ནས་ཁེར་ཏེ་སློན་དུ་འགློ་ཞིང་། ངག་ཏུ། ༒ ཧློ། ཐེ་སེ་རྒྱལ་པློ་ལ་སློགས་པ་ལློ་རྒྱལ་པློ་

ལ་འཁློར་བའི་ས་བདག བློན་པློ་ཙོང་ཀུན་དང་། འབྲུག་ལྷ་ཐེ་གྲུམ་ལ་སློགས་པ་བློན་པློ་ཟླ་བ་

འཁློར་བའི་ས་བདག ས་བདག་གཟིག་མཇུག་ཅན་དང་། གསེར་མཛོད་ལ་སློགས་པ་ཞག་

དམག་མི་ལ་འཁློར་བའི་ས་བདག གཡུ་མཛོད་སློན་མློ་ལ་སློགས་པ་དུས་ཚོད་མཚོན་ཆ་ལ་

འཁློར་བའི་ས་བདག གཞན་ཡང་སར་ཁ་བརྒྱད། སྨེ་བ་དགུ གབ་རེ་དཀར་ནག ལློ་སྐློར་བཅུ་

གཉིས། ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུ། རེན་འབེལ་བཅུ་གཉིས། དར་གུད་བཅུ་གཉིས། ཁ་སློག་སུམ་ཅུ། ལྷ་

ཆེན་བརྒྱད། ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད། གཉན་ཆེན་བརྒྱད། ནློར་སྲུང་བརྒྱད། གཟའ་ཆེན་བརྒྱད། རྒྱུ་སྐར་

ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད། ནམ་ཟླ་དུས་བཞི། ཁད་པར་དུ་ད་ལློའི་ལློ། ད་ཞག་གི་ཟླ་བ། དེ་རིང་གི་ཉི་མ། 

ད་ལའི་དུས་ཚོད་ལ་རྒྱུ་བའི་གནམ་ཁི། ཧལ་ཁི། ཀ་ལ་རློ་ཟན། ས་བདག་ཟིན་ཕུང་། པི་ལིང་

འཕར་མ། ཁ་ཚ་བ་རློག གི་ལིང་ལྔ་སེར། བིཥི། རྣལ་འབློར་མ་བརྒྱད། གནམ་གི་གཟའ་ཆེན་

ལྷ་རྒློད། བར་གི་ཁབ་འཇུག་ཆེན་པློ། སའི་ཕུང་བེད་ནག་མློ། གཅེར་བུ་ལག་རྡུམ་ལ་སློགས་

པ། ནམ་མཁའི་ལྷ། བར་སྣང་གི་གཉན། ས་གཞིའི་ས་བདག ས་འློག་གི་ཀླུ། བཀའ་ཡི་ལྷ་མ་སིན་

སེ་བརྒྱད། ས་རི་ཡུལ་འཁློར་འདི་ལ་གནས་པའི་ས་བདག ཀླུ་གཉན། ཡུལ་ལྷ། གཞི་བདག དགེ་

བསྙེན། སར་མ། མ་མློ། ཐེའུ་རང་། དམུ་སྨན་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་འདྲེ་གདུག་རྩུབ་ཅན་ཀློ་ལློང་

བསམ་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས། དེ་རིང་གི་ཉི་མ་ལ་སགས་འཆང་རྣལ་འབློར་པ་བདག་གི་ལས་ 

(དམག ཇག རློ། བག མདློས། ཟློར་སློགས་ལས་གང་ཁ་བསྒྱུར།) འདི་ལ་ཀློ་ལློང་རུ་ང་ཕག་

དློག་མ་བེད་པར་སིད་པ་ཧློའི་ཕག་རྒྱ་གཉན་པློ་འདི་ལ་གཟིགས་ཤིག ལློས་ཤིག གསློན་ཅིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ཉློན་ཅིག འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབངས་རིགས་ལྔ། གསང་བའི་བདག་པློ་ཕག་ན་རྡློ་རེ། ཨློ་

རྒྱན་གི་སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས། ཀློང་ཙེ་འཕྲུལ་རྒྱལ། མཁས་པ་དུ་ཧར་ནག་པློ་ལ་སློགས་

པ་གཙུག་ལག་བརྒྱུད་པའི་དཔལ་ལན་བ་མ་དམ་པ་རྣམས་དང་། མཆློག་གསུམ་ར་གསུམ་རྣམས་

ཀི་བཀའ་དང་དམ་ཚིག་ལས་མ་འདའ་བར་ཐུགས་ཞི་བ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་ལན་པས་ཕན་

པ་དང་བདེ་ལེགས་ཀི་སློང་གློགས་རྒྱ་ཆེན་པློར་མཛོད་ཅིག ཨློཾ་ཨ་ཀ་ནི་སློགས་བརློད། 

སིད་པའི་ཁམས་དམར། སློན་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦར་ནས་བཏགས་པའི་བག་ཞུན་གི་མིང་རྣམ་

གངས་ཤིག་སྟེ། མི་ཡི་ཉི་མ་མཐློང་གི་དློན་ལན་གིས་མཛད་པའི་མ་ལ་ཡའི་དཀའ་འགེལ་ལས། 

འབྱུང་ཁུངས་བསྐལ་པའི་དང་པློ་ལ། ལྷ་བུ་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་དེ། གངས་རི་ནགས་འདབ་མཚོ་

འགམ་དང་། འགིང་བག་དཀར་པློའི་སྟེང་དུ་བློན། ལྷ་ཀླུ་སེ་བརྒྱད་བུ་མློ་མཐློང་། འགིང་འགྱུར་

འཇློ་སེག་བད་ཀི་མདངས། ནུ་མའི་གར་དང་པད་མའི་འགློས། མཐློང་བས་ཡིད་གཡློས་སྐུ་ལ་

འཁྱུད། ཞལ་གི་ལགས་གཞིབས་མློད་ལ་ནི། ཀུན་ནས་ཁམས་གཡློས་དཀར་དམར་ཤློར། 

དཀར་པློ་འགིང་བག་སྟེང་དུ་བབས། རྡློ་ལས་དྲློད་སྐྱེས་ཚིལ་བུར་ཆགས། མིང་ཡང་བདུད་རི་

ཙོང་ཞི་ཟེར། དམར་པློ་ངློ་ཚ་བག་ལ་བློས། བག་ལས་དྲློད་སྐྱེས་བག་ཞུན་བྱུང་། དེ་ཕིར་སིད་

པའི་ཁམས་དམར་ཟེར། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སིད་པའི་འཁློར་ལློ། དགློན་པ་དང་ལྷ་ཁང་ཁག་གི་སློ་འཕློར་འློག་བིས་པའི་རི་མློ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ་

ཟླུམ་སྐློར་ཕི་ནང་བཞི་ཡློད་པའི་དཀིལ་དུ། འདློད་ཆགས། ཞེ་སང་། གཏི་མུག་གསུམ་མཚོན་

བེད་དུ། ཕུག་རློན། སྦྲུལ། ཕག་པ་གསུམ་གི་གཟུགས་བརན་དང་། དེའི་ཕི་ལ་བདེ་འགློ་དང་། 

ངན་འགློའི། འགློ་ལམ་མཚོན་བེད་ལམ་དཀར་ནག་གཉིས། དེའི་ཕི་ལ་ཆ་ལྔ་བགློས་པའི་སྟེང་

གི་ཆ་གཉིས། ལྷ་དང་མིའི་འཇིག་རེན། འློག་གི་ཆ་གསུམ་གི་དཀིལ་དུ་དམལ་བ། གཡས་སུ་

དུད་འགློ། གཡློན་དུ་ཡི་དྭགས། དེའི་ཕི་ལ་རེན་འབེལ་བཅུ་གཉིས་མཚོན་བེད། ལློང་བ། ར་

མཁན། སྤེའུ། གྲུ་རིང་། ཁང་སྟློང་། མི་གཉིས་འློ་བེད་པ། མིག་ལ་མདའ་ཕློག་པ། ཆང་འཐུང་

བ། ཤིང་ཏློག་ལེན་པ། སྦྲུམ་མ། ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བ། མི་རྒད་པློ་དང་ཤི་བའི་རློ་བཅས་བིས་ཡློད། 

སིད་པའི་གངས་རྒན། སིད་པའི་གངས་རི་སྟེ། གནའ་རབས་ནས་ཆགས་པའི་གངས་རི། སིད་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གངས་རྒན་ཡིན་མིན། ཉི་མ་ཤར་དུས་ཤེས་ཡློང་། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་suggested cause ཟེར། 

སིད་པའི་སྒློན་མེ། ཉི་མའི་མིང་སྟེ་འཇིག་རེན་གི་མུན་པ་གསལ་བེད་པའི་སྒློན་མེ། 

སིད་པའི་དག་ལྷ་མཆེད་དགུ། ༡ དཔའ་བརན་དམག་དཔློན་ཆེན་པློ། ༢ མཐུ་ཆེན་དག་འདུལ། 

༣སྣང་གགས་འབྲུག་ལིར། ༤ དྲག་རལ་ཐློག་འབེབས། ༥ སྐྱེས་པ་སློག་འདློན། ༦ སང་བའི་

སློག་གཅློད། ༧ སྐྱེས་བུ་རང་ཆས། ༨བ་ཁ་སློན་མློ། ༩ དག་སྨན་གཤློག་རལ་བཅས་དགུ། 

སིད་པའི་བཅུད་བསྡུས། སློན་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦར་ནས་བཏགས་པའི་ཅློང་ཞིའི་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། སིད་པའི་བཅུད་བསྡུས་ནི་ཅློང་ཞིའི་མིང་སྟེ། 

ངེས་ཚིག་ནི་ཡེ་སིད་ཀི་དུས་སུ་ལྷ་བུ་ཡིན་བཞིན་ནློར་བུ་དང་ལྷ་ཀླུའི་བུ་མློ་གཉིས་འགློགས་པ་

ལས་ཁམས་ཀི་བཅུད་ཁུ་བ་དཀར་དམར་ས་ལ་ཤློར་བས་དཀར་པློ་བག་ལ་ཆགས་པས་ཅློང་

ཞི་འགྱུར་བར་བཤད་པས་སློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སིད་པའི་ཆུ་བློ། འཁློར་བའི་སྡུག་བསལ། སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་བསལ་ནི་སིད་པའི་སྡུག་བསལ་གི་

ཆུ་བློའི་རྒྱུན་ཞིག་ཡིན། 

སིད་པའི་འདློད་ཆགས། ཁམས་གློང་མ་གཉིས་ཀི་འདློད་ཆགས་ཏེ་དེ་དག་འདློད་པ་ལ་འདློད་ཆགས་

དང་བལ་ཞིང་ཡང་སིད་པར་འཕེན་པའི་འདློད་ཆགས་ཡིན་ནློ།། 

སིད་པའི་འདྲེ་བརྒྱད། ལི་བག་མའི་འདྲེ། ཁློན་མཁར་ལས་ཀི་འདྲེ། དྭ་ཧློམ་དང་སྦིན་བསེག་ཞུགས་

ཁང་རྣམས་ཀི་འདྲེ། ཁེན་ཐློག་ཕུབ་པའི་འདྲེ། ཁམ་ཆུ་ལས་ཀི་འདྲེ། གིང་སགས་པ་ཚོགས་པའི་

འདྲེ། ཟིན་ཤིང་ལས་ཀི་འདྲེ། ཟློན་དམག་དང་སྟློན་མློའི་འདྲེའློ།། 

སིད་པའི་བང་སེམས་དཀར་དམར། ཅློང་ཞི་དང་མཚལ་རྒློད་གཉིས་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། སིད་པའི་བང་སེམས་དཀར་དམར་ནི་ཅློང་ཞི་དང་མཚལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

རྒློད་གཉིས་ཀི་གབ་མིང་སྟེ། ངེས་ཚིག་ནི་སློན་ལྷ་བུ་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུས་ལྷ་ཀླུ་བདེ་བརྒྱད་ཀི་

བུ་མློ་ལ་རློལ་བ་ལས། བང་སེམས་དཀར་དམར་ས་ལ་ལྷུང་བས་རིམ་བཞིན་ཅློང་ཞི་དང་

མཚལ་དུ་འགྱུར་བར་བཤད་པས་སློ།། 

སིད་པའི་བེ་མ། ① ལུགས་པར་བཟློ་བེད་ཀི་བེ་མ། ② དུས་ས་རབས་ནས་ཡློད་པའི་བེ་མའི་ཕུང་པློ། 

སིད་པའི་སྦློར་བལ། སིད་པའི་སྦློར་བ་ནི་ཉློན་མློངས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཏེ། དེས་འཁློར་བའི་

སྡུག་བསལ་ལ་སྦློར་བར་བེད་པའི་ཆ་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་ལ་ཉློན་མློངས་དེ་སངས་པ་ལ་སིད་

པའི་སྦློར་བལ་ཞེས་ཟེར་ཐེག་ཆེན་གསློ་སྦློང་གི་འགེལ་པར་གསལ། 

སིད་པའི་མིག[མངློན]ཉི་མ། 

སིད་པའི་ར། ལུས་ཀི་དབང་པློ་དང་། རྣམ་ཤེས། ཕུང་པློ། ཕློ་མློའི་དབང་པློ་བཅས་ཀི་རེན་གནས་སུ་

གྱུར་པའི་ར། 

སིད་པའི་ར་བ། ཕ་རྒྱས་སམ་ཉློན་མློངས་པ། 

སིད་པའི་ར་བློ་ཆེ། ལུས་འཛིན་པའམ་སློག་གི་རེན་བེད་བའི་ར་རིགས་སྤིའི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་

དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། 

སིད་པའི་ར་ཞེས་པའི་སིད་པ་ནི་འཛིན་ནམ་རེན་གི་དློན་ཡིན་པས། ལུས་འཛིན་པའམ་སློག་གི་

རེན་བེད་པའི་དྲན་འཆར་ཆགས་འཕེལ་གི་ར་རྣམས་ཀི་མིང་ངློ་།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སིད་པའི་ར་བློ་ཆེ་རྣམ་བཞི། བཤད་རྒྱུད་ལས། སིད་པའི་ར་བློ་ཆེ་ནི་རྣམ་བཞི་སྟེ། ཞེས་པ་ཐློག་མར་

ཆགས་པའི་རའི་འདབ་མ་དང་བཅས་པ་ཡློངས་སུ་ཆགས་ཤིང་གྲུབ་ཟིན་པ་ནས། མཐར་ཇི་

སིད་འཚོ་བའི་བར་ལུས་ལ་གནས་ཤིང་བ་བ་བེད་པའི་ཆ་ནས་སིད་པའི་ར་བློ་ཆེ་ཞེས་བ་སྟེ། 

འདི་རྣམས་རང་རང་གི་ཡུལ་ལ་ལློངས་སུ་སྤློད་པའི་སྐབས་སུ་བདེ་སྡུག་ལ་སློགས་པའི་འཚོ་

བ་རྣམས་མློང་བར་བེད་པ་དང་། གནས་སློ་སློའི་སྟེང་དང་འློག་དང་། ཐད་ཤར་དག་ཏུ་གེས་ཏེ་

ལུས་ཟུངས་གསློ་སྐྱེད་ཀི་བ་བ་བེད་ཅིང་ལུས་རེས་སུ་འཛིན་པར་བེད་དློ།

 ༡ བཤད་རྒྱུད་ལས། དབང་པློ་ཡུལ་ལ་འཆར་བར་བེད་པའི་ར། །ཀད་པ་ལ་སིད་ར་ཕན་ལྔ་

བརྒྱས་བསྐློར། ཞེས་པར། མིག་ལ་སློགས་པའི་དབང་པློ་རྣམས་རང་རང་གི་ཡུལ་གཟུགས་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློགས་པ་རྣམས་འཆར་བར་བེད་པའི་ར་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ནི་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔའི་རེན་དུ་ཀད་

པར་འཁིལ་བ་ཞེས་པའི་ར་ལ་རྒྱལ་པློ་ལ་བུ་སིད་ཅིང་འཁློར་ར་ཕན་ལྔ་བརྒྱས་སྐློར་ཏེ་གནས་

པ་ཡིན་ནློ། ཞེས་སློ། སློག་འཛིན་གི་རླུང་འཁློར་དང་བཅས་པས་ར་ཕན་འདི་དག་ལ་བརེན་ནས་

ལུས་ཀི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱུ་སྟེ་མིག་སློགས་དབང་པློ་རྣམས་གསལ་བར་བེད་ཅིང་། རྣམ་པ་

ཤེས་པའི་ཚོགས་དྲུག་བསྐྱེད་པའི་ར་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ནི་སྙིང་ཁར་ཡིད་བཟང་མ་ཞེས་བ་བའི་ར་

ལ་རྒྱལ་པློ་ལ་བུར་སིད་ཅིང་འཁློར་ར་ཕན་ལྔ་བརྒྱས་བསྐློར་ཏེ་གནས་པ་ཡིན་ནློ། ཞེས་

གསུངས་སློ། འདི་ནི་ཡུལ་གི་སྤི་མཚན་འཛིན་པའི་རློག་བཅས་ཤེས་པའི་རེན་ལ་ཟེར།

 ༣ བཤད་རྒྱུད་ལས། ལུས་ཀི་ཕུང་པློ་ཆགས་པར་བེད་པའི་ར། །ལེ་བ་ལ་སིད་ར་ཕན་ལྔ་

བརྒྱས་བསྐློར། ཞེས་པར་མེས་པློའི་ཞལ་ལུང་དུ། རང་རང་གི་ལུས་ཀི་ཕུང་པློ་འདི་ཉིད་ཐློག་

མཐའ་བར་གསུམ་སུ་ཆགས་ཤིང་འཕེལ་བར་བེད་པའི་ར་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ནི་ས་བློན་འཕེལ་

འཛིན་བེད་པའི་རེན་དུ་ལེ་བའི་དབུས་ཀི་བསྟན་པ་ཞེས་པའི་ར་ལ་རྒྱལ་པློ་ལ་བུར་སིད་ཅིང་

འཁློར་ར་ཕན་ལྔ་བརྒྱས་བསྐློར་ཏེ་གནས་པ་ཡིན་ནློ། ཞེས་གསུངས་སློ།

 ༤ བཤད་རྒྱུད་ལས། བུ་ཚ་རིགས་རྒྱུད་འཕེལ་བར་བེད་པའི་ར། །མཚན་མ་ལ་སིད་ར་ཕན་ལྔ་

བརྒྱས་བསྐློར། ཞེས་པ་མེས་པློའི་ཞལ་ལུང་དུ། བུ་ཚ་རིགས་རྒྱུད་མི་ཉམས་པར་འཕེལ་བར་

བེད་པའི་ར་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ནི་བདེ་བའི་ཁམས་ཀི་རེན་དུ་མཚན་མར་མཚན་ཉིད་ཅན་ཞེས་པའི་

ར་ལ་རྒྱལ་པློ་ལ་བུ་སིད་ཅིང་འཁློར་ར་ཕན་ལྔ་བརྒྱས་བསྐློར་ཏེ་གནས་པ་ཡིན་ནློ། ཞེས་སློགས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། （འདིར་ར་དཀར་ནག་ཐམས་ཅད་ལ་གློ་དགློས་པ་འདྲ་སྟེ། ལས་འདི་དག་

ར་དཀར་ནག་གཉིས་ཀའི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར།）

 དུས་རྒྱུན་ར་འཁློར་ལྔ་ཟེར་སློལ་ཡློད་པ་འདིར་བཞི་ལས་མེད་པ་གང་སྙམ་ན། མེས་པློའི་ཞལ་

ལུང་ལས། མགིན་པའི་འཁློར་ལློས་རློ་དྲུག་པློ་ལ་ལློངས་སྤད་པ་ཙམ་མ་གཏློགས་ལུས་ཀི་

ཟུངས་སྐྱེད་པའི་ལས་བེད་པ་ཉུང་བའི་དློན་གིས་དངློས་སུ་མ་སྨློས་པ་ཡིན་ཀང་ཤུགས་བསྟན་

དུ། བཟའ་བཏུང་རློ་ལ་ལློངས་སྤློད་བེད་པའི་ར། །མགིན་པ་ལ་སིད་ར་ཕན་ལྔ་བརྒྱས་བསྐློར། 

ཞེས་དློན་གིས་ཐློབ་ཅིང་གློ་ནུས་པ་ཡིན་ནློ། ཞེས་གསུངས་སློ།
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སིད་པའི་རེ་མློ། སིད་པ་གསུམ་གི་ཡང་རེ། 

སིད་པའི་ཟག་པ། ཟག་པ་བཞིའི་ཡ་གལ། ཁམས་གློང་མའི་མ་རིག་པ་དང་ལ་བ་ལས་གཞན་པའི་

ཉློན་མློངས་པ་རྣམས་སློ།། 

སིད་པའི་ཟླ་བ། ཉི་མས་སང་ཁིམ་སྤློད་པའི་ཟླབའམ་བློད་ཟླ་དགུ་པ། 

སིད་པའི་ཡན་ལག རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། ལེན་པའི་རྐྱེན་གིས་ལུས་ངག་

ཡིད་གསུམ་གི་སློ་ནས་ཡང་སིད་མངློན་པར་འགྲུབ་པར་བེད་པའི་ལས་སྟློབས་དང་ལན་པ་

མངློན་དུ་བེད་པའློ།། 

སིད་པའི་ཡན་ལག་གི་བག་ཆགས། མི་དགེ་བའི་བག་ཆགས་ཏེ། སིད་པའམ་འཁློར་བར་སྐྱེ་འཆི་སྣ་

ཚོགས་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ནུས་པའློ།། 

སིད་པའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས། ༡ མ་རིག་པ། ༢ འདུ་བེད། ༣རྣམ་ཤེས། ༤ མིང་དང་གཟུགས། 

༥ སྐྱེ་མཆེད་དྲུག ༦ རེག་པ། ༧ ཚོར་བ། ༨སེད་པ། ༩ ལེན་པ། ༡༠ སིད་པ། ༡༡ སྐྱེ་བ། ༡༢ 

རྒ་ཤི་བཅས་བཅུ་གཉིས། 

སིད་པའི་ལམ། [མངློན]མློ་མཚན། 

སིད་པའི་ལྷ། བློན་པློའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ་ལ། བློད་ཀི་སྐམ་ས་དང་པློར་ཆགས་པ་དང་

མཉམ་དུ་བྱུང་ཞིང་བློད་ཡུལ་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་མཁན་གི་ལྷ་དགུ་ཡློད་པར་བཤད་དེ་ལྷ་དགུ་ནི། ༡ 

ཡབ་ལྷ་ཆེན་འློ་དེ་གུང་རྒྱལ། ༢ དེའི་སས་ཡར་ལྷ་ཤམ་པློ། ༣བང་གི་གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ། ༤ 

ས་སྟློད་ཇློ་བློ་སྒློགས་ཆེན། ༥ ཤར་གི་རྨ་ཆེན་སློམ་ར། ༦ ཇློ་བློ་གཡུལ་རྒྱལ། ༧ སྐྱིད་ཤློད་

ཞློགས་ལྷ་ཕྱུག་པློ། ༨ཤེལ་དཀར་ཇློ་བློ་ར་རྒློད། ༩ གཙང་གི་གནློད་སྦིན་གང་བ་བཟང་པློ་

བཅས་ཡིན་པར་བཤད། ལེའུ་ཆློས་འབྱུང་གི་ནང་སིད་པའི་ལྷ་མང་པློ་ཞིག་གི་ལྷ་རབས་བཤད་

འདུག་པ་དེར་གཟིགས། 

སིད་བློན། ༡ སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཀི་སིད་དབང་འཛིན་པའི་བློན་པློ་ཆེ་ཤློས། ༢ དེང་དུས་

དབིན་སྐད་དུ་ prime minister ཟེར། 

སིད་དབང་། ཆབ་སིད་ཀི་དབང་ཆ། སིད་དབང་སེར་གཅློད། སིད་དབང་འཛིན་པ། སིད་དབང་
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འཛུགས་ལུགས། སིད་དབང་རྫུས་མ། སིད་དབང་གི་སྒིག་གཞི། སིད་དབང་མགློ་རིང་སློག་པ། 

སིད་དབང་འདུས་མ། སིད་དབང་ལས་ཁུངས། 

སིད་དབང་སེར་འཛིན།མི་སེར་ཕློགས་དང་། ཚོགས་པ་གཅིག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་དབང་གཟུང་

ཞིང་། མི་དམངས་དང་། ཚོགས་པ་གཞན་ལ་དབང་ཆ་ར་བ་ནས་མི་སྟེར་བའི་གདུགས་རྩུབ་

ཅན་གི་སིད་སྐྱློང་ཚུལ་ཞིག འདི་ལ་དབིན་སྐད་དུ། autarchy ཟེར། 

སིད་འབློར། འཁློར་བའི་ཕུན་ཚོགས། 

སིད་མིན་གི་དཔེ། སིད་མིན་དཔེའི་ཁད་ཆློས་ནི། དཔེ་ཡློང་མི་སིད་པ་ཞིག་བཀློད་ནས་དེ་བཞིན་

དཔེ་ཅན་དེའི་སྐབས་ཐློབ་ཀི་བརློད་བའི་སྐྱློན་ཡློན་གང་དེ་མི་སིད་པ་བསྟན་པའི་ངག་སྦློར་ཞིག་

ཡིན། འདིར་དཔེ་དློན་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་དབེ་ལྔ་པ་སྦར་ཞིང་དཔེ་དེ་བཞིན་འབྱུང་མི་སིད་པ་

བཞིན་དུ། དཔེ་ཅན་ཡང་འབྱུང་མི་སིད་པ་མཚུངས་པར་སྟློན་པས་འདི་ལ་འབྱུང་མིན་གི་དཔེ་

ཞེས་བརློད་ཀང་རུང་ཞེས་འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་གིས་གསུངས། 

སིད་ར། བུ་ཚ་རིགས་རྒྱུད་སློགས་སིད་འཕེལ་བར་བེད་པའི་ཁམས་དཀར་དམར་གཉིས་རྒྱུ་བའི་

རའི་མིང་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་ཌཱུར་སློན་པློ་

ལས། ལྒང་པའི་ར་ལ་ཆུ་ར་སློག་ར་སིད་ར་དང་གསུམ་ཡློད་ལ་དེ་ཡང་མཚན་མ་སྟེ་རླིག་པ་དང་

བུད་མེད་མློ་མཚན་གི་དབག་གམ་བར་གི་འློག་སློ་ངློས་སུ་དབུས་ན་ཆུ་རྒྱུ་བས་ཆུ་ར་གནས་པ་

དང་། སློག་ཅེས་རླུང་རྒྱུ་ཞིང་སློག་གནས་པ་གཡས་དང་། ཐིག་ལེ་དང་བུད་མེད་ལ་དམར་ཆ་

རྒྱུ་བས་སིད་ར་གཡློན་དུ་གནས་སློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སིད་རའི་བདག་འཛིན་རཱུ་ཏྲ་སེ་གསུམ། ལུས་ཀི་བདག་འཛིན་ལ་ཏྲི་རཱུ་ཏྲ་ནི་བཟུང་བ་ཆློས་ཀི་བདག་

འཛིན། ངག་གི་བདག་འཛིན་ཨ་ཀར་ཤ་རཱུ་ཏྲ་ནི་ལས་རྒྱུ་འབས་མེད་པར་སྨ་བ་ཆད་པར་ལ་བ། 

སེམས་ཀི་བདག་འཛིན་ཏྲ་ག་ག་རཱུ་ཏྲ་ནི་འཛིན་པ་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་བཟུང་བའློ།། 

སིད་རེ། སིད་པའི་རེ་མློའི་བསྡུས་མིང་། 

སིད་རེའི་སྙློམས་འཇུག གཟུགས་མེད་སྙློམས་འཇུག་བཞིའི་ཡ་གལ། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་

མེད་མིན་གི་སྐྱེ་མཆེད་ལ་དམིགས་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་འཇུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སིད་རེའི་མཐར་ཐུག་འགློའི་གློང་འཕློ། རྒྱུའི་དུས་སུ་བསམ་གཏན་སེལ་སློམ་མ་བས་པས་ཚངས་

རིས་ནས་འབས་བུ་ཆེ་བའི་བར་དུ་རིམ་གིས་སྐྱེས་ཏེ་གནས་གཙང་མར་མི་འགློ་བར་གཟུགས་

མེད་བཞིར་སྐྱེས་ནས་སིད་རེར་མང་འདས་མངློན་དུ་བེད་པའི་རིགས་ཅན། 

སིད་རེའི་མཐར་ཐུག་པར་འགློ་བ། གློང་དུ་འཕློ་བ་གང་ཚངས་རིས་ནས་ཚངས་ཆེན་མ་གཏློགས་པ་

འབས་བུ་ཆེ་བའི་བར་ཐམས་ཅད་བརྒྱུད་ཅིང་། དེ་ནས་གཟུགས་མེད་བཞི་རིམ་གིས་སློང་ནས་

མཐར་སིད་རེའི་རེན་ལ་འདའ་བའི་རིགས་ཅན་ནློ།། 

སིད་ཚབ། སིད་སྐྱློང་གི་ཚབ་སྟེ། དེ་སློན་གི་སློལ་དུ་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན་འབྱུང་རྒྱུ་

སློགས་ཀི་དུས་སུ་སིད་སྐྱློང་བསྐློ་གཞག་གིས་དབང་འཛིན་བེད་ཅིང་། དེ་ཡང་མེད་པའི་སྐབས་

སུ་སིད་ཚབ་ཀིས་དབང་འཛིན་པར་བེད། 

སིད་འཚོ་བ། ① རྒྱལ་པློའམ་བློན་པློ་ཆེན་པློ། ② སིད་དློན་གི་འགློ་འཛིན་པ། ③ བུ་ཆུང་གསློ་

བའམ་སྲུང་བ། 

སིད་འཛིན། སིད་ཀི་དབང་འཛིན་མཁན་གཙོ་བློ། སིད་འཛིན་ཏང་། སིད་འཛིན་ལས་ཁུངས། སིད་

འཛིན་ས་ཁུལ། ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ལ་བུ། 

སིད་འཛིན་འགན་འདེད་ལམ་ལུགས། རིམ་པ་དང་པློའི་སིད་གཞུང ་གི་འགན་འཁུར་བ། 

སིད་ཞི། སིད་པ་འཁློར་བ་དང་། ཞི་བ་མང་འདས་ཟེར་བའི་བསྡུས་མིང་། 

སིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་ཀི་སྦློར་བ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། སིད་པ་འཁློར་བ་དང་ཞི་བ་

མང་འདས་གཉིས་རང་བཞིན་མེད་པ་རློགས་ནས་སློམ་པའི་སྦློར་བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག 

སིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་ནི། རྣམ་པར་མི་རློག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཐློབ་པའི་སློ་ནས་སིད་ཞི་

མཉམ་ཉིད་དུ་རློགས་པའི་སེམས་པའི་རྣལ་འབློར། 

སིད་ཞིའི་བདེ་སྐྱིད། ① སིད་པ་འཁློར་བ་དང་། ཞི་བ་མང་འདས་གཉིས་ཀི་བདེ་བ་དང་སྐྱིད་པ། ② 

སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་བཀའ་ཤག་གི་ལས་ཐམ་ལེ་བའི་ཁ་རིས་ཀི་ཚིག་གཞི། ③ ཁ་བཏགས་

ལེགས་གས་ཤིག 

སིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན། སིད་པ་འཁློར་བ་ནས་མ་ཐར་བའི་འགློ་བ་ཐམས་ཅད་དང་། ཞི་བ་ཐར་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློ་འཕང་ཐློབ་ཟིན་པ་ཀུན་གིས་མཆློད་པའི་ཞིང་བ་ན་མེད་པ་གློང་ན་མེད་པ་ཡིན་པ། སིད་པ་

འཇིག་རེན་གི་ཆབ་སིད་དང་། ཞི་བ་ཆློས་ལུགས་ཡློངས་ཀི་མགློན་སྐྱབས་སམ་ཡང་ན་སིད་པ་

འཇིག་རེན་གི་ཆབ་སིད་དང་ཞི་བ་ཆློས་ལུགས་ཡློངས་ཀི་མགློན་སྐྱབས་ཞེས་པའི་དློན། 

སིད་ཞུགས་སིད་གེང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་ཇུས་ལ་དག་ཐེར་གི་ལེགས་བསྒྲུབ་སྐྱློན་དློན་བ་རྒྱུར་

བསྐུལ་བའི་དློན། 

སིད་ཞུགས་སིད་མློལ། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དློན་ཆེན་ཐག་གཅློད་ལ་ཞུགས་པ་དང་གེང་མློལ་གློས་བསྡུར་

བས་པར་ཟེར། 

སིད་ཞེང་། དཀྱུས་ཞེང་། 

སིད་གཞུང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབང་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་ལག་བསྟར་ལས་ཁུངས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་

སིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་ཟེར། མི་དམངས་སིད་གཞུང་། བཀས་བཀློད་རྒྱུད་འཛིན་གི་གློང་

མའི་སིད་གཞུང་ལ་བུ། 

སིད་གཞུང་མེད་པའི་རིང་ལུགས། དེ་ནི་ཆབ་སིད་ཀི་རྣམ་པ་ཞིག་སྟེ། ལློ་རྒྱུས་ཀི་ཆ་རྐྱེན་གང་རུང་

གི་ཁློད་བྱུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་དབང་ཚང་མར་ངློ་རྒློལ་དང་། ཚོགས་པ་གང་རུང་དང་སྒིག་

འཛུགས་གང་རུང་སློགས་ཚང་མ་ངློ་རྒློལ་བེད་པ་ཞིག་ཡིན། 

སིད་རིང་། དཀྱུས་སུ་རིང་། 

སིད་ལློ། སར་རྒྱལ་པློ་རྣམས་ཀིས་སིད་སྐྱློང་བའི་ལློ་མིང་། 

སིད་སྲུང་། ① ཆབ་སིད་སྲུང་ཞིང་སྐྱློང་བ། ② མགློན་པློ་ཚོགས་བདག 

སིད་སྲུང་གི་རིག་བེད། <ཨཐརྦབེདཿ>སར་རྒྱ་གར་བམ་ཟེའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་གཞུང་བཞིའི་ཡ་

གལ་ཞིག་སྟེ་བགེགས་དབང་ཞི་བེད་ཀི་བག་ལས་སྟློན་པའི་རིག་བེད། 

སིད་སྲུང་འཛིན། [མངློན]ལྷ་དབང་ཕྱུག 

སིད་གསུམ། སིད་པ་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་། 

སིད་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ། [མངློན]གཟའ་སྒ་གཅན་གི་མིང་གི་མངློན་བརློད་ཅིག 

སིན། ①སློག་ཆགས་འབུའི་སྤི་མིང་དང་། ② མིའི་ལུས་ལ་གནས་པའི་གཟུགས་ཀི་སིན་འབུ་ཕ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

མློ། ③ བལ་གིས་བཟློས་པའི་སྣམ་བུའི་རིགས་ཟ་བའི་འབྲུ་སིན་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་མིང་།

སིན་སྐུད། སིན་བུ་ལས་བྱུང་བའི་སྐུད་པ་སྟེ་དར་སྐུད། 

སིན་སྐྲན། ཕློ་བ་དང་ལློང་གའི་གནས་སུ་སིན་བུ་དང་བེ་སྣབས་ལྷན་དུ་དྲུ་བུར་འདྲིལ་བའི་སྐྲན་གི་མིང་། 

སིན་ཁུང་། ① མིག་དང་རྣ་བའི་བར་གི་སིན་ཚང་ངམ་ཡ་ཁུང་ཟེར་བ། ② སིན་བུའི་ཚང་། 

སིན་གི་མེ། ① སློམ་དང་འདྲ་བའི་གདུག་འབུ་ཞིག་སྟེ་མི་ལ་སློ་བཏབ་ན་འཆི་བར་འགྱུར་བ། ② 

སིན་བུ་མེ་ཁེར། 

སིན་གང་། གང་འཐབ་རིགས་བཞིའི་ནང་ཚན་ཕློ་ལློང་སློགས་སུ་སིན་ཁློས་པའི་གང་འཐབ་ཤིག 

སིན་ཅན། [མངློན]སྨྱུག་ མ། 

སིན་འཇློམས། སིན་ནད་ལ་ཕན་པའི་སྨན་ནམ། སིན་བུ་གསློད་པའི་སྨན། 

སིན་ཐློར། པགས་ནད་ཀི་རིགས་ཐློར་པ་རེ་དཀར་ཞིང་ནག་པློ་འབྱུང་བ་ཞིག 

སིན་དུག ནུས་པ་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་བི་ཏང་ཀའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

སིན་ནད། ཁློང་སིན་དང་། མགློ་སིན། པགས་སིན་སློགས་ལུས་ཀི་སིན་བུ་ནད་དུ་གྱུར་པའི་མིང་། 

སིན་པློ། ① ཕིའི་ལྷ་སིན་སེ་བརྒྱུད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག སིན་པློ་ལང་ཀ་མགིན་བཅུ། བུ་འདི་ནི་སིན་པློ་

ལ་བུར་བཞིན་དང་སྐྲ་དམར་ཞིང་མཆེ་བ་དང་ལན་པའི་མཚན་ལས་ངན་པ་ཞིག་གློ མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་ཀུན་གསློད་དང་། མཁའ་འགློ་སྐྱེས། མགིན་དམར་ཅན། སྒ་སྒློག ཐུན་མཚམས་

སྟློབས། འབློད་སྒློག མི་ལ་འཚེ། མིག་དམར། མཚན་རྒྱུ། མཚན་སྤློད། ཤ་རེན་ཟ། ཤ་ཟ་ཁག་

འཐུང་། རློ་ཟན། བསློད་ནམས་སྐྱེ་བློ་བཅས་སློ།། ② [མངློན]གཏེར་དགུ་ལ་སྲུང་བ་པློ་སིན་པློ་

དགུ་ཡློད་པས་གངས་དགུ་མཚོན། བཤད་སློལ་གཞན་ཞིག་ལ་ལང་ཀའི་གློང་ཁེར་དགུའི་

བདག་པློ་སིན་པློ་དགུ་ཡློད་པས་གངས་དགུ་མཚོན། 

སིན་པློ་ཁློས་པ། ལྷ་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག 

སིན་པློ་དགུ། གཏེར་དགུ་ལ་སིན་པློ་སྟེ། སྲུང་བ་པློ་དགུ་ཡློད་པ། 

སིན་པློ་དབང་། སིན་པློའི་རྒྱལ་པློ། སིན་པློ་ནི་མི་ཤ་ཟ་མཁན་རྔ་ཡབ་གིང་སློགས་སུ་ཡློད་པ་མིའི་

བེ་བག་ཅིག་ཡིན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དགའ་བེད་དག་བློ་དང་། མགིན་བཅུ་པ། སྒ་སྒློག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱལ་པློ། དལ་འཛིན་རྒྱལ། གདློང་བཅུ་པ། བདེན་བལ་གཙོ་བློ། ནློར་སྦིན་གཅུང་པློ། གནས་

བཞི་པ། འློད་ཡངས་བུ། ར་བ་ཎ། ལངྐའི་བདག་པློ། གསློད་བདག་སྐྱེས། བསློད་ནམས་སྐྱེ་བློའི་

དབང་ཕྱུག ལྷློ་ནུབ་ཕློགས་སྐྱློང་བཅས་སློ།། 

སིན་པློ་མིར་བརྫུས། མི་ངན་མི་བཟང་དུ་བརྫུས་པའི་དཔེ་ཞིག་ཡིན། 

སིན་པློ་ལངྐ་པུ་རིའི་གློང་ཁེར། རྒྱ་གར་གི་ས་དབིབས་ཟླ་གམ་འདྲ་བའི་རེ་མློ་རྣློ་ཤློས་ཏཱ་མེ་ཤ་རི་

ཟེར་བ་དེ་ནས་ལྷློ་ཕློགས་སུ་གྲུ་བཏང་སྟེ་སློང་བ་ན་གིང་ཕན་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ནི་རྔ་ཡབ་

གིང་སྟེ་ལངྐ་པུ་རི་ཟེར་ཞིང་། སར་གིང་ཕན་དེར་མི་ཤ་ཟ་བའི་སིན་པློ་གནས་པ་སངས་རྒྱས་

བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་སིན་པློར་ཆློས་བསྟན་ནས་ཟླ་བ་རེའི་ཚེས་བརྒྱད་དང་། བཅློ་ལྔ། 

གནམ་གང་བཅས་ལ་མི་ཤ་མི་ཟ་བའི་སློམ་ཁིམས་གནང་བ་ཡིན་ཟེར་ཞིང་། ཡང་བཤད་སློལ་

གཅིག་ལ་དེད་དཔློན་སིངྒ་ལ་ཟེར་བའི་ཞིག་གིས་སིན་པློའི་ཡུལ་དུ་དམག་དྲངས་ཏེ་མི་ཤ་ཟ་

བའི་སིན་པློ་རྣམས་བཏུལ་ནས་ཡུལ་དེར་གཞིས་ཆགས་ཤིང་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་པས་ཡུལ་

དེའི་མིང་ལ་སིངྒ་ལའི་གིང་ཞེས་འབློད་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་སློལ་ཀང་ཡློད། 

སིན་ཕློལ། སིན་བུ་ཡློད་པའི་ཕློལ་མིག་གི་རྨ། 

སིན་ཕན་མ། [མངློན]གློག་མ། 

སིན་བལ། སིན་བུ་ལས་བྱུང་བའི་བལ། 

སིན་བལ་སྟན་གི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས། རིན་ཐང་ཅན་གི་དངློས་པློ་སིན་བལ་ལ་

བུ་ལས་གྲུབ་པའི་འཁློར་གསུམ་ཁེབས་པའི་མཐའི་ཚད་དུ་ཚོངས་པའི་བེད་པའློ།། 

སིན་བུ། འབུ་སིན་ཏེ་སློག་ཆགས་ཕ་མློ། རྒྱུ་སིན། ཁློང་སིན། སིན་བུ་མེ་ཁེར། དར་སིན། 

སིན་བུ་ཀི་ཏ་ཀ གློག་མ་ཡིན་ཏེ། མདློ་སེ་ལས་བརྒྱ་པར་གློག་མ་གཉིས་ཞེས་པའི་གེང་གཞི་ལས། 

སྐྱེས་རབས་འདིའི་སྐབས་གློག་མ་བརྒྱད་ཁི་ཞེས་བཤད་པ་དང་། བསྟློད་པ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་

འགེལ་པ་ལས། སྐྱེས་རབས་འདི་དྲངས་པར་གློག་མ་ཞེས་འབྱུང་ངློ་།། 

སིན་བུ་གང་འཐབ། ཕློ་སིན་གང་འཐབ་ཟེར་བའི་ནད་ཅིག་གི་མིང་ཡིན། 

སིན་བུ་འགུལ། དུས་ཚིགས་ཤིག་སྟེ་བློད་ཟླ་གཉིས་པའི་དབུགས་ཐློབ་ནས་འབུ་སིན་དབུགས་རྒྱུ། 
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དཔྱིད་ཀི་རླུང་ལང་། རི་ཤིང་ཁ་འབུས་པའི་དུས་ཚིགས་ཡིན། 

སིན་བུ་འཛོམས། [མངློན]འློད་སྤིའི་མིང་། 

སིན་བུ་ལན་བུ། [རིང]འབུའི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ་མེ་ཁེར། 

སིན་བུ་སྣ་ཟན། རགས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་དུག་ནད་སྣར་བབས་པའི་མིང་སྟེ། འབི་གུང་ཚེ་

དབང་བརན་པས་མཛད་པའི་དུག་ནད་ཀི་བཅློས་ཐབས་གཞན་ཕན་ཟླ་བའི་འཛུམ་ཟེར་ལས། སིན་

བུ་སྣ་ཟན་ནི། དུག་ནད་ཀིས་སིན་བུ་དཀྲུགས་པས་སྣ་སིན་ལང་ནས་ཚབས་ཆེ་བར་གྱུར་ན་སྣའི་

ཤ་རྣམས་ཟག་ནས་རུས་པ་དཀར་པློར་ཐློན་པ་བེད་པའི་དུག་ནད། ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སིན་བུ་པད་པ། ཆུ་ནང་གི་འབུ་མིའི་ནད་ཁག་འཇིབ་ཅིང་ཟུངས་ཁག་འཇིབ་མི་འདློད་པའི་འབུ་ཞིག

སིན་བུ་པད་མ། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཆུའི་ནང་གནས་པའི་སིན་བུ་ནད་ཁག་

འཇིབ་ནུས་པ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་

ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། སིན་བུ་པད་མ་ནི་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཡློད་པའི་

ཆུ་ལ་གནས་པའི་སིན་བུ་ཕ་མློ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་པད་མ་ཞེས་བརློད་པའི་ངེས་ཚིག་

ནི། ཁག་གཏར་དགློས་པ་ལ་སིན་བུ་པད་མ་གཏར་དུ་འློས་པའི་རའི་སྟེང་དུ་བཞག་ནས་ཁག་

འཇིབ་ཏུ་བཅུག་ན་ནད་ཁག་རྣམས་འཐུང་ཞིང་ཟུངས་ཁག་རྣམས་མི་འཐུང་བ་དཔེར་ན། མེ་

ཏློག་པད་མ་རག་ཏུ་ཆུ་ལ་གནས་ཀང་འདབ་མར་ཆུ་མི་ཆགས་པ་བཞིན་དུ་སིན་བུ་པད་མས་

ཀང་རའི་ནང་ནས་ཁག་ཇི་ལར་འཇིབ་ནའང་ནད་ཁག་འཐུང་བ་ལས་ཟུངས་ཁག་ལ་མི་གནློད་

པས་མིང་ཡང་དེ་ལར་གགས་སློ།། ཞེས་དང་། སློབ་དཔློན་དཔའ་བློས་མཛད་པའི་ཡན་ལག་

བརྒྱད་པ་ལས། ཁག་ནི་བཟང་ངན་འདྲེས་པ་ལས། པད་མས་དང་པློ་ནད་ཁག་ནི། འཐུང་སྟེ་ངང་

པས་འློ་མ་དང་། འདྲེས་ཆུའི་འློ་མ་ལེན་དང་མཚུངས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སིན་བུ་བ། སྦྲང་བུ་ཏྲེ་མ་ཟེར་བའི་སྦྲང་བུ་ར་ཅན་སློ་ལ་དུག་དང་ལན་པ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་ཞེས་

སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་རྣམ་བཤད་བདེ་བའི་འདློད་

འཇློ་ལས་གསུངས། 

སིན་བུ་མིར་ཁི། ཀད་པའི་ནང་དུ་གནས་པའི་སིན་བུ་ཕ་མློ་ཞིག་སྟེ། འདི་ནད་དུ་གྱུར་ན་བརྒྱལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཟེར་དུ་འགྱུར། 

སིན་བུ་མེ་ཁེར། མཚན་མློ་གློད་པ་ནས་མེ་འློད་འཚེར་བའི་སྦྲང་བུ་ཞིག སིན་འབུ་མེ་ཁེར་གིས་ཉི་

མ་ལ་འགན་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དཀར་འློད་དང་། མཁའ་སྣང་། ཉིན་མི་གསལ། ནམ་

མཁའི་མུ་ཁྱུད། ནམ་མཁའི་འློད། འློད་ཀི་ས་བློན། འློད་ཅན། ལམ་འློད་བཅས་སློ།། 

སིན་བུ་དམར་ལེབ། འབས་བུའི་སྨན་རིགས་མ་རུ་རེའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

སིན་བུ་ཚེར་མ། [མངློན]སློག་ཆགས་སིག་པ་རྭ་ཅན། 

སིན་བུ་ལངས་པའི་མློ་ནད། མངལ་གི་འབུ་མ་ར་ཀ་དང་། ཨ་སློ་ཀ་ཁློས་པའི་ནད་དེ། ནད་རགས་སུ་

མཚན་མ་གཡའ་ཞིང་། ནུ་མ་དང་རེད་པ་སློགས་ན་བ་དང་། ཤ་འཕལ་དུ་སྐེམ་ཞིང་། སྐྱེས་པ་

དང་འཕད་སྙིང་འདློད་པ་བཅས་སློ།། 

སིན་བུའི་སློ། [མངློན]རྐུབ། 

སིན་བུའི་དུག རྒྱུ་བའི་དུག་རིགས་ཀི་ནང་ཚན་སིན་བུ་ཨ་ལང་ཀ་སློགས་ལས་བྱུང་བའི་དུག 

སིན་བུའི་ནད་བདུན། ཀད་སིན། མཁིས་སིན། སློ་སིན། པགས་སིན། གཞང་སིན། མཚན་མའི་སིན། 

ཡ་སིན་ནློ།། 

སིན་བུའི་སྦུབས། དར་འབུ་སློགས་ཀིས་བཟློས་པའི་འབུ་སིན་གི་ཚང་། 

སིན་བུའི་རི། [མངློན]གློག་མའི་ཚང་ངམ་གློག་མཁར། 

སིན་བ། མཚན་མློར་འཕུར་སྐྱློད་བེད་པའི་བ་རིགས་ཤིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གད་མློའི་དབངས་

ལན་དང་། འགལ་འདུའི་རྫུན་ཅན། ཉིན་མློ་ཡིབ། ཉིན་མློར་དགའ་བལ། འབྱུང་པློའི་བ། མིག་

སེར་ཅན། སེར་སྐྱའི་ལ་བེད་བཅས་སློ།། 

སིན་འབུ། སིན་བུ་དང་འདྲ། 

སིན་འབུའི་ནད། སྤིར་ཟས་དམན་ལྷག་ལློག་པ་དང་། གདློན་གློ་བུར་བ་སློགས་ཀིས་འདུ་བ་འཁྲུགས་

ནས་ལུས་ཀི་སིན་འབུའི་ནད་རིགས་སློང་བར་བེད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། 

སིན་འབུའི་ནད་རིགས་དབེ་བ། ༡ སིན་འབུའི་ནད་རིགས་ལ་དབེ་ན། ཕི་སིན་ཤིག་དང་སློ་མ་

གཉིས། ནང་གི་སིན་ལ་བད་ཀན་སིན་དང་། རླུང་སིན་དང་། མཁིས་སིན། ཁག་སིན་བཅས་བཞི་
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ཡློད་པ་རེད། དེ་ལའང་ནང་གསེས་ཀི་དབེ་ན། བད་ཀན་གི་སིན་བུ་དྲུ་བུ་ལློག་པ་འདྲ་བ་ཕློ་བ་

ལ་གནས་པ། རླུང་སིན་ཐློར་མ་འདྲ་བ་ལློང་ན་གནས་པ། མཁིས་སིན་ཤ་བའི་སྤུའམ་ཁབ་རེ་འདྲ་

བ་སློ་དང་། མིག་དང་། པགས་པ། གཞང་། མཚན་མ་བཅས་ལ་གནས་པ། ཁག་སིན་རང་པ་

མེད་ཅིང་དམར་ལ་ཟླུམ་པ་དེའི་རིགས་ཁག་ལ་གནས་ཤིང་རའི་ནང་ནས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུག་ལ་གཉན་

ནད་ཀུན་གི་རྒྱུ་དང་། མཛེ་ནད་ཀི་རྒྱུ་ཡང་བེད་དློ།། ཀད་སིན་ལ་ཡ་མ་དཀར་ནག་གཉིས་

བཅས་ཡློད་པ་རེད། ༢ སིན་ནད་དེ་དག་སྤིའི་རགས་ལ། ཟས་དཀར་གི་རིགས་དང་། མངར་

ཆའི་རིགས་མང་དྲགས་པ་དང་། ལུས་གང་བ་སློགས་ཀིས་ནད་ལང་བ། ལློ་བ་སློས་ལ་ལང་དུབ་

ཆེ་བ་ཚིག་ཟ་བ། བེ་བག་ཏུ་ཕློ་སིན་དང་། ལློང་སིན། སློ་སིན། མིག་སིན། པགས་སིན། གཞང་

སིན། མཚན་མའི་སིན་བཅས་སློ་སློའི་གནས་རྣམས་སུ་ན་ཟུག་དང་། ཟ་འཆར་ལངས་པ། རྨ་

དློན་པ་བཅས་སློ།། ནད་རགས་ལ་ནད་སྟློབས་ཆེ་བ་ཡ་མ་ནག་པློ་ཁག་སིན་དང་། ནད་རགས་

གང་ལ་ནད་སྟློབས་ཆུང་བ་ཡ་མ་དཀར་པློ་བད་སིན་གཉིས་དང་། གློག་ལར་འཁྲུག་ཅིང་ཀློར་

ལེར་གཟེར་བ་ཡ་མ་ཁ་བློ་བཅས་སློ།། ༣གཞན་ཡང་རྒྱུད་བཞིའི་ནང་དུ་མ་བཤད་པ། ཕིས་ཀི་

སྨན་པ་རྣམས་ཀིས་ཉམས་ཡིག་ཟིན་ཏིག་སློགས་ལས་གནས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་བའི་སིན་ནད་

མང་ཙམ་ཕེས་ཡློད་པ་སྟེ། འགམ་སིན་དང་། མགློ་སིན་དང་། གདློང་སིན་དང་། རྨ་སིན་དང་། 

སྣ་སིད་དང་། སིན་བུ་དང་། རུས་སིན་སློགས་ལ་བུའློ།། རུས་སིན་ལ་དེང་དུས་ནུབ་ཕློགས་

པའི་ལུགས་སུ་རུས་པའི་ཀན་སེ་ཟེར་བ་དེ་ངློས་འཛིན་བེད་པར་སྣང་། 

སིན་མ་རང་། འགའ་ཞིག་གིས་གཅན་གཟན་སློགས་འཛིན་བེད་རི་ཟེར་བ་དེ་ལ་ངློས་འཛིན། 

སིན་མློ། ཤ་ཟ་མིའི་བེ་བག་སིན་མློ། 

སིན་མློ་གན་རྐྱལ། སར་གི་བཤད་སློལ་དུ་བློད་ཡློངས་ཀི་ས་དཔྱད་དེ་སིན་མློ་གན་རྐྱལ་དུ་འགེལ་

འདྲའི་དབིབས་ལ་བུར་ཡློད་ཅེས་གསལ། 

སིན་མློ་ལྷ་ཁང་། ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་མཚོ་སྣ་རློང་འློག་མློན་ཡུལ་ཁུལ་གི་དགློན་པ་ཞིག སློང་བཙན་སམ་

པློས་བཏབ་པའི་ལྷ་ཁང་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་ཏུ་བཤད། 

སིན་ཚང་། ① མིག་དང་རྣ་བའི་བར་གི་ཡ་ཁུང་ཤ་ཀློང་ཀློང་ཡློད་ས། ② སིན་བུ་ཡློད་པའི་ཚང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སིན་མཛུབ། ལག་པའ་ིམཐ་ེབློ་ནས་མར་བརིས་པའ་ིམཛུབ་མློ་བཞ་ིཔ་སྟ་ེམིང་མེད་དང་སིན་ལག་ཀང་ཟེར། 

སིན་ཞལ། སིན་པློ་ཁློས་པའི་གདློང་། 

སིན་ཟམ། ཁང་པ་ཕན་ཚུན་བར་ཐློག་སྟེང་ནས་འགློ་སའི་ཟམ་པ། 

སིན་ཡུལ་ལངྒ་པུ་རི། གནའ་རབས་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་ནང་གསལ་རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་

གནས་པའ་ིསིན་པློའ་ིརྒྱལ་པློ་ལང་ཀ་ལ་མགིན་བཅུ་ཞེས་པ་རྒྱལ་པློ་ར་མ་ནཱས་བཏུལ་བ་དེའ་ིཕློ་བང་། 

སིན་རིགས། ལུས་ལ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་མཆིས་པའི་སིན་བུའི་རིགས་བཅུ་གཅིག་སྟེ། ཕི་སིན་ལ་ཤིག་

སློ་དང་། ནང་གནས་ལ་ཕློ་བའི་བད་སིན། མཁིས་སིན་ལ་སློ་སིན་མིག་སིན། པགས་སིན། 

གཞང་སིན། རྒྱུ་སིན། མཚན་མའི་སིན། ཁག་སིན། ཀད་སིན་ཡ་མ་དཀར་ནག་གཉིས། རླུང་

སིན་ལློང་ལ་གནས་པ་བཅས་སློ།། 

སིན་ལག་རྒྱབ་ར། སིན་ལག་གི་ར་བའི་ཚིགས་ནས་མཁིག་མའི་ཕློགས་སུ་ཚོན་གང་གཞལ་བའི་

སར་ཡློད་པའི་གཏར་ར་སྟེ། དེ་ལ་ཁག་གཏར་ན་ཕློ་ཚད་དང་། རྒྱུ་གཟེར་སློགས་ལ་ཕན། 

སིན་ལློང་། སྣློད་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ལློང་གའི་གཡས་གཡློན་དབུས་གསུམ་གི་གནས་སྟངས་ལ་བརེན་

ནས་ཁག་ལློང་དང་རམ་ལློང་། སིན་ལློང་ཞེས་དབེ་བས་འདིར་ལུས་ཀི་གཡློན་ངློས་ཀི་ལློང་

ཁའི་ཆ་ཤས་ལའློ།། 

སིན་ཤིང་། སྟློང་སྐུད་ཀི་རྒྱུ་ཆ་བཟློ་མཁན་དར་འབུས་ཟ་བའི་ཤིང་། 

སིན་ཤིང་སྣ་མ། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ཡུལ་སྐད་དུ་སྟག་བུ་ཆུང་དང་ཀློ་བངས་པ་ཡང་ཟེར་

བས་ལློ་སློང་ཁཎ་བས་ན་སིད་ནད་སེལ། འབས་བུས་ཁློང་སིན་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

ཀློ་བངས་པ་དང་། སྟག་ཆུང་བ། སྟག་བུ་ཆུང་། ཛ་ཡ་དཀར་པློ་བཅས་སློ།། 

སིབ། ཉི་མ་མི་ཕློགས་པའི་ངློས་ཕློགས སིབ་རི་དང་སིབ་ཁུག མུན་རུབ་དང་མུན་འཐིབས། མུན་

སིབ། རིའི་ཉིན་སིབ། 

སིབ་སྐྱིད་ལ། ལ་ཞིག་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ར་མདའ་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

སིབ་སྐྱེས་ལྷ་ཁང་། ལྷ་ཁང་འདི་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་འབྲུག་པ་བཀའ་

བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སིབ་ཁུང་། མུན་པའི་ཁུང་བུ། 

སིབ་ཁི་བཙན་པློ། གདགས་ཁི་བཙན་པློ་དང་སིབ་ལྷ་མློ་གཉིས་ཀི་སས། སར་གི་བློད་རྒྱལ་བདུན་

པ་སྟེ་གནམ་གི་ཁི་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

སིབ་ནག ① གིབ་མ་ནག་ཡློ་རེ་བ། ② སིབ་ཀི་རི་ནགས་ཆག་གེར་ཡློད་པ། 

སིབ་ནགས། སིབ་རིར་སྐྱེས་པའི་ནགས་ཚལ་ལམ། ཉི་འློད་མི་ཕློག་པའི་སར་སྐྱེ་བའི་ནགས་ཚལ། 

སིབ་པ། རུབ་པ་དང་འཇིབ་པའམ་སྒིབ་པ། ས་སིབ་པ། 

ན་བུན་སིབ་པ། 

སིབ་ཚལ། ཉི་འློད་མི་ཕློག་པའི་རི། 

སིབ་རློགས་ཆེན་དགློན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ༡༢༣༠ལློར་དམ་ཆློས་བསྟན་འཛིན་

གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་

མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སིབ་རི། ཉི་འློད་མི་ཕློག་པའི་རི། 

སིབ་ལུང་། ཉི་འློད་མི་ཕློག་པའི་ལུང་པ། 

སིབ་ལུང་དགློན། སིབ་ལུང་བ་མ་བསམ་གཏན་རྡློ་རེས་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ནང་ཙམ་ལ་བཏབ་པར་

གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སིབས། སིབ་དང་འདྲ། 

སིབས་ཡུལ་གི་རློལ་མློ་གློང་། འདི་ལ་ཏུན་ཧློང་ནས་ཐློན་པའི་བློད་ཡིག་གི་ལློ་རྒྱུས་ནང་ཀྲི་ཎའི་

རློལ་མློ་གློང་ཞེས་གསལ་བ་ལར། དེང་སྐབས་ལྷློ་ཁ་སྣེ་གདློང་རློང་ཁློངས་འཇུ་ཆུས་ལ་ཀྲི་ཎ་

ཟེར་བའི་ལུང་པ་གཅིག་དང་། འཕློས་ཆུས་ལ་རློལ་མློ་སང་ཟེར་བའི་གློང་ཚོ་གཅིག་བཅས་

འདུག་པ་དེ་གཉིས་བསློམས་པའི་མིང་ཡིན་ནམ་སྙམ། 

སིའུ། མིའི་ཕྲུ་གུ། 

སིའུ་གསློ་བ། བློན་དང་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་པ་གཉིས་ཀས་ཆློས་ལུགས་ཀི་བེད་སློ་ལ་བརེན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནས་བིས་པ་ཆུང་ངུར་ཚེ་རིང་བ་དང་། ནད་མེད་པ། ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་སློགས་བ་བའི་ཐབས་

ཤེས་ཤིག

སིས། སི་བའི་སྐུལ་ཚིག

སིས་རྒྱ། རི་མློའི་མེ་ཏློག་ལ་དམར་མདངས་འདློན་བེད་ཀི་ཚོས་ཤིག 

སིས་པ་དགུ། ༡ གནུབས་རེ་སིད་པ། ༢ ལྷློ་རེ་གང་པ། ༣ལྷེ་རེ་གིང་པ། ༤ མཆིམས་སྲུང་པ། ༥ ཉག་

གཉི་ཕག་པ། ༦ བང་ང་སྐློས་པ། ༧ ཁེ་སྣེ་སྤིའུ་པ། ༨ཤེའུ་འཆང་པ། ༩ སློ་ཕེ་བ་བཅས་དགུ་ཡིན།

སྲུ་བ། མར་ཇ་བསྲུས་མ་བཟློ་བ་ལ་ཇ་སྲུ་བ་ཟེར། 

སྲུ་མློ། ཨ་མའི་སྤུན་མཆེད་ཀི་རིགས། 

སྲུག ① དཀྲུགས་པ་ཡི་ཡུལ་སྐད། ② སྲུས་ལ་ལློས། 

སྲུག་པ། སྤྲུག་པ། 

སྲུང་། བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་ད་ལ་བ། ① གནློད་པ་བཀག་འགློག་གི་དློན་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མཐའ་

མཚམས་སྲུང་མཁན། ལློ་ཏློག་སྲུང་བ་ཞེས་པ། 

སྲུང་སྐུད། བ་མ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ཀིས་སྲུང་འཁློར་གི་སློ་ནས་བིན་རླབས་བས་པའི་སྐེ་ལ་

བཏགས་རྒྱུའི་སྲུང་མདུད། 

སྲུང་སྐར། རྒྱུ་སྐར་གང་ཞིག་ལེ་བར་བས་ནས་དེར་སྐློར་ཞིང་རྒྱུ་བའི་སྐར་མ་ལ་སྲུང་སྐར་ཞེས་ཟེར་

བ་དཔེར་ན། མིས་བཟློས་སྲུང་སྐར་ཞེས་ལ་བུ། 

སྲུང་སྐུད། སྲུང་བར་བེད་པའི་སྐུད་པ། 

སྲུང་སྐྱེལ། ལམ་བར་གནློད་པ་སྲུང་བའི་ཕིར་འགློ་རློགས་བེད་པ། 

སྲུང་སྐྱེས། [མངློན]བརྒྱ་བིན་གི་རྡློ་རེ། 

སྲུང་སྐྱློང་། སྲུང་ཞིང་སྐྱློང་བ། མི་ཕྱུགས་སྲུང་སྐྱློང་། ཕྲུ་གུ་སྲུང་སྐྱློང་བེད་པ། 

སྲུང་སྐྱློང་ཁུལ། ཚོགས་པ་གང་རུང་ཞིག་གི་རང་བྱུང་ཁློ་ཡུག་སློགས་གང་རུང་ཞིག་ལ་སྲུང་སྐྱློང་

བེད་པའི་ས་ཁུལ་ལ་བརློད། 

སྲུང་སྐྱློང་བེད་ཐབས། གཞན་ལ་སྲུང་སྐྱློང་བེད་པའི་ཐབ་ཤེས་ལ་གློ
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སྲུང་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་maintenance program ཟེར། 

སྲུང་སྐྱློབ། སྲུང་ཞིང་སྐྱློབ་ པ། སྤང་ཀི་ལ་སྲུང་སྐྱློབ། རྐུན་མ་ལ་དཔའ་དར། 

སྲུང་སྐྱློབ་བེད་སའི་མི། བདེ་སྲུང་ལས་བེད་དང་མི་སྣ་གང་རུང་གིས་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་ཡུལ་གི་

དམིགས་བསལ་གི་མི། 

སྲུང་འཁློར། རས་སགས་དམིགས་རིམ་སློགས་ཀི་སྲུང་བའི་འཁློར་ལློ། 

སྲུང་འཁློར་བསློམ་པ། དཀིལ་འཁློར་བསྒྲུབ་པ་དང་དབང་བསྐུར་བ་སློགས་ཀི་སློན་དུ་སྟེང་འློག་ཕློགས་

མཚམས་ཐམས་ཅད་རྡློ་རེའི་ར་བ་དང་གུར་ཁང་གིས་མཚམས་བཅད་ཡློད་པ་བསློམ་ཚུལ་ཞིག

སྲུང་འཁློར་བ། སགས་པའམ་སགས་འཆང་། 

སྲུང་སློ་འབེད་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་open guard ཟེར། 

སྲུང་འགློག རང་ས་སྲུང་ཞིང་ཕ་རློལ་པློ་འགློག་པ། ཨང་གསར་འབད་ལེན་གིས་སྲུང་འགློག་བེད་པ། 

སྲུང་སློམ། ཁས་བངས་པའི་དློན་ལས་མི་འགལ་བར་སྲུང་ཞིང་སློམ་པར་བེད་པ། 

སྲུང་མདུད། མཚོན་སློགས་ཀི་གནློད་པ་སྲུང་ཕིར་བསགས་བཏབ་པའི་སྐུད་པ་སློགས་མདུད་པ་

ཅན་དད་མློས་བེད་མཁན་གི་སྐེ་ལ་འདློགས་རྒྱུ་ཞིག 

སྲུང་འདློམས། ཉེས་སྐྱློན་མི་ཡློང་ཕིར་སྲུང་བ་དང་འདློམས་པར་བེད་པ། 

སྲུང་འདློམས་ར་ཚགི ཁིམས་ལུགས་སྲུང་སྐྱློབ་དང་བཀློད་འདློམས་བེད་རྒྱུའ་ིསྐློར་ག་ིར་འཛནི་བཀའ་ཡིག 

སྲུང་བ། ① བསྲུངས་པ། བསྲུང་བ། སྲུངས། སྐྱློབ་པ་དང་སྐྱློང་བ། འགློག་སྲུང་། གསང་སྲུང་། ལུས་

སྲུང་། ཚེ་སྲུང་། བདེ་ཐང་སྲུང་བ། བདེ་འཇགས་སྲུང་བ། སློ་སྲུང་། ཁིམ་སྲུང་རྒྱལ་སྐྱློབ། རྒྱལ་

མཚམས་སྲུང་བ། ② གནློད་འཚེ་འགློག་པའམ་ཟླློག་པར་བེད་པ། བར་ཆད་ལས་སྲུང་བ། 

གནློད་འཚེ་ལས་སྲུང་བ། སློག་གི་འཇིགས་པ་ལས་སྲུང་བ། ③ བརི་འཁུར་བེད་པ། ཚུལ་

ཁིམས་སྲུང་བ། ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་སྲུང་བ། སྒིག་ལམ་སྲུང་བ། རིང་སློལ་སྲུང་བ། བཀའ་དློན་

བརི་སྲུང་། ④ སྐྱློབ་བེད། སྲུང་བ་བཏགས་པ། 
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སྲུང་བ་པའི་སེ། མང་བཀུར་སེ་བ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

སྲུང་བ་པློ། ①དག་བློ་སློགས་སྲུང་མཁན། ② [མངློན]སིན་པློ། 

སྲུང་བས་རྐུ་རྒྱག རྐུན་མ་ལ་བ་ར་བེད་མཁན་རང་ཉིད་ཀིས་རྐུ་བས་པའི་དློན། 

སྲུང་བེད།① དག་བློ་སློགས་སྲུང་མཁན། ② [མངློན]༡ ཉ་ིམ། ༢ ཟླ་བ། ༣ལྕགས་ར།ི ༤ གློ་མཚོན་སློགས། 

སྲུང་བེད་ཅན། [མངློན]དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

སྲུང་བེད་མ། [མངློན]མཚན་མློ། 

སྲུང་མ། ཆློས་སྐྱློང་། 

སྲུང་མ་ཁང་། མགློན་ཁང་། 

སྲུང་མ་ཅན། [མངློན]བཙུན་མློའི་ཕློ་བང་། 

སྲུང་མ་འློད་ལན་དཀར་པློ། འདི་སེ་པ་གཞུང་དང་འབས་སྤུངས་དགློན་པའི་སྲུང་མའི་གཙོ་བློར་

བསྟེན། ཡློངས་གགས་སུ་གནས་ཆུང་ཆློས་སྐྱློང་ཟེར་ཞིང་། མཚན་དངློས་རྡློ་རེ་གགས་ལན་

ཞེས་ཞུ། དགེ་ལུགས་པ་དང་རིང་མའི་དགློན་པ་འགའ་ཞིག་ལའང་བསྟེན་མཁན་ཡློད། ཏཱ་ལའི་

བ་མ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་གཟིགས་སྣང་དུ་བྱུང་བ་བཞིན། ཏཱ་ལའི་བ་མ་

སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་ནས་བཟུང་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་དང་། སེ་པ་གཞུང་གི་སྲུང་མའི་

གཙོ་བློར་བསྟེན་པ་ཡིན་ཟེར། གནས་ཆུང་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ། ངག་སྒློས་རྒྱུན་འབམས་པར་

འདི་སྐད་དུ་ཟེར་སློལ་ཡློད། སར་ཆློས་སྐྱློང་འདི་ཚལ་གུང་ཐང་དུ་ཡློད་པ་ལ་ཚལ་བའི་བ་མ་

ནུས་པ་དང་ལན་པ་ཞིག་གིས་རས་ཁློག་ནང་དུ་བཅུག་ནས་སྐྱིད་ཆུར་གཡུགས། ཆུས་ཁེར་

ཡློང་གིན་ཡློད་པའི་སྐབས་འབས་སྤུངས་དགློན་པའི་མཁན་པློ་ཞིག་གིས་གསློལ་དཔློན་བཏང་

ནས། དེ་རིང་སྐྱིད་ཆུའི་འགམ་དུ་ཕིན་ནས་ཆུ་ནང་ནས་དངློས་པློ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཁེར་བྱུང་ཡང་

ཚུར་ལེན་ནས་ཁེར་ཤློག་ཅེས་བརློད་པ་ལར་གསློལ་དཔློན་དེས་ཆུ་འགམ་དུ་སློང་ནས་སྒུག་

པས་ཆུ་ནང་ནས་ར་མ་ཁ་བཅད་པ་ཞིག་ཁེར་ཡློང་བ་ཚུར་བངས་ཏེ་ཁ་ཕེ་བ་དང་། ར་མའི་ནང་

ནས་ཕུག་རློན་ཞིག་འཕུར་ཏེ། འབས་སྤུངས་དགློན་པའི་གཤམ་གི་ཤིང་གློ་བའི་སློང་པློ་ཆེན་པློ་

ཞིག་གི་རེར་བབས་པ་དེའི་གནས་ཚུལ་མཁན་པློར་བརློད་པས། ཁློད་ཀིས་གློ་མ་ཆློད། ར་མ་
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དེ་ཁ་མ་ཕེ་བར་དགློན་པའི་ནང་དུ་ཁེར་འློང་ན། ཆློས་སྐྱློང་འདི་དགློན་པ་རང་དུ་སློད་པ་ཞིག་

འློང་བ་ཡིན་ཟེར། དེ་ནས་ཕུག་རློན་བབས་སའི་ཤིང་སློང་དེའི་འཁིས་སུ་རེན་མཁར་ཆུང་ངུ་

ཞིག་བཙུགས། དེར་ཆློས་སྐྱློང་གནས་པ་དང་། རེན་མཁར་དེ་ཆུང་བའི་ཆ་ནས་གནས་ཆུང་ཞེས་

བཏགས་པ་ཡིན་ཞེས་སྨས་པ་ཐློས་ཤིང་། ཞིབ་པ་གློང་དུ་གནས་ཆུང་རྡློ་རེ་སྒ་དབངས་གིང་

ཞེས་པར་གཟིགས། 

སྲུང་དམག རང་ས་སྲུང་མཁན་དམག་མི། 

སྲུང་བརི། ཁིམས་ལུགས་སྲུང་ཞིང་བཀའ་ལ་བར་ིའཇློག སིད་ཇུས་ལ་སྲུང་བར་ིབེད་པ། སྲུང་བར་ིཞུ་བ། 

སྲུང་མཛད། ① སྲུང་མཁན། ② [མངློན]སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་གི་རྣམ་གངས། 

སྲུང་རས། གེགས་དང་བར་ཆད་དང་མཚོན་སློགས་སྲུང་བའི་རས་ཆ། 

སྲུང་ཡློན། ཉེན་ཁའི་རིགས་ལས་སྲུང་སྐྱློབ་པའི་ཆེད་དུ་བཏང་བའི་རིན་པ། རྒྱ་སྐད་དུ། 保险费ཟེར།

སྲུང་སེམས། ① དམ་དུ་འཛིན་པའི་བསམ་པ། ② འཚོ་བའམ་བ་ར་བེད་པའི་སེམས། 

སྲུངས། སྲུང་བའི་སྐུལ་ཚིག 

སྲུན། རྒློད་པློའི་ལློག་ཟླ་སྟེ། གཅན་གཟན་མི་སྲུན་པ། ར་སྲུན་མློ་ཞེས་པ། 

སྲུན་པ། སྲུན་པློ་དང་འདྲ། 

སྲུན་པློ། བསྲུན་པློ་ཡང་ཟེར། ཞི་ཞིང་དུལ་བ་དང་གཡུང་བ། ར་མཆློག་སྲུན་པློ། ཞུམ་བུ་སྲུན་པློ། བློ་

མི་སྲུན་པ། 

སྲུབ། ① ཆུ་དང་འློ་མ་སློགས་གཤེར་ཁུའི་རིགས་དཀྲུག་པའི་དློན་ཏེ། འློ་མ་སྲུབ་མཁན་ཞེས་པ། 

སྲུབ་ཀ སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་རྨ་རུལ་བ་གཅློད། སྐྲན་ནད་

བཤིག མེ་དྲློད་གསློ།། ཆུ་སེར་འདྲེན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ར་ཏ་ར་དང་། ར་སྲུབ་མ། སྲུམ་མ། 

ར་སྲུས་བཅས་སློ།། 

སྲུབ་ཐག འློ་མ་སློགས་སྲུབ་བེད་ཀི་སྲུབ་ཤིང་འཐེན་ཐག 

སྲུབ་སྣློད། ཇ་མདློང་དང་འློ་མ་སྲུབ་སྣློད། 

སྲུབ་པ། ① དཀྲློགས་པ། འློ་མ་བསྲུབས་ནས་མར་བཏློན་པ། ཇ་བསྲུབས་མ་སྲུབས་ཤིག ཡིད་སྲུབ། 
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② རྡར་བ། གཙུབ་ཤིང་བསྲུབས་ནས་མེ་བྱུང་། 

སྲུབ་བེད། ① འློ་མ་དང་ཇ་སློགས་དཀྲློག་བེད། ② [མངློན]ཉི་མ། གྲུའི་སྐྱ་བ། 

སྲུབ་མ། ① མདློང་མློའི་རྒྱ་ལློ། ② བར་སྲུབ། 

སྲུབ་ཤིང་། སྲུབ་བེད་དམ། དཀྲློག་བེད་ཀི་ཤིང་། 

སྲུབས། ① སྲུབ་པའི་སྐུལ་ཚིག ② བར་མཚམས་སམ་གསེང་། གང་གི་སེར་གའི་སྲུབས་དབར། 

རྨ་ཁའི་སྲུབས། ཕག་ལས་སྲུབས་དབར་བྱུང་དུས། སྲུབས་བསྒིགས། སྲུབས་འགློག་པ། 

སྲུབས་དློད། སྲུབས་སློམ། སྲུབས་ཕེ། 

སྲུབས་ཀ སེར་ག སྲུབས་ཀ་ཟུབ་པ། 

སྲུབས་གནློན། དབུར་རྡེལ་ལམ། དབུར་ཏི་སྟེ་ཚེམ་བུ་བའི་ཡློ་བད་ཅིག

སྲུབས་དབར། སྲུབས་དབག་དང་འདྲ། 

སྲུབས་དབག སློ་སློགས་ཀི་བར་སྲུབས་སམ། གསེང་དབར། སྲུབས་དབག་སེང་པློ། 

སྲུབས་མ། ཇ་སྲུབས་མ་ཞེས་བསྲུབས་པའི་མིང་རྐྱང་། 

སྲུབས་མེད་གློས། སར་དཀར་མཛེས་ཁུལ་བན་རྒན་དགློན་དུ་འཆམ་གློས་ནག་པློ་སྲུབས་མེད་

གཅིག་ཡློད་ཀང་ལློ་བཅུའི་གློད་ཆགས་སྐབས་བརླགས། ཚེམ་སྲུབས་མི་མངློན་པའི་གློས་

བཟང་ཁད་པར་བ་ཞིག 

སྲུབས་ཟན། ཚེམ་བུའི་སྲུབས་བར་དུ་གཏློང་བའི་ཚངས། སྲུབས་ཟན་གཏློང་བ། 

སྲུབས་ཤིག བསྲུབ་རྒྱུའི་ཇ་སྲུབས་མ་བསྲུབ་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་སྐུལ་ཚིག 

སྲུབས་ཤིང་། གས་སྲུབས་བར་དུ་འཇུག་རྒྱུའི་ཤིང་། 

སྲུབས་ལྷན། བར་སྲུབས་འགློག་བེད་ཀི་ལྷན་པ། 

སྲུམ། བཟའ་བའི་ཤ ། 

སྲུལ། ཚྭ་ཆུ་སློགས་འགྱུར་བེད་ཀི་རས་བཏབ་པའི་གཤེར་ཁུའི་ནང་ཀློ་པགས་སློགས་སངས་ནས་

ལས་སྣློན་བས་པའི་དློན་ཏེ། ཀློ་བ་སྲུལ་གིན་ཡློད། པགས་པ་སྲུལ་ཅིག 

སྲུལ་པློ། ལུས་ཀི་པགས་པ་རྩུབ་པློར་གྱུར་པའི་པགས་ནད་ཀི་རིགས་ཤིག་གི་མིང་སྟེ། ལུས་སྲུལ་



  2123  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

པློ་ཞེས་པ། 

སྲུལ་བ། [རིང]རུལ་བ། 

སྲུས། སྨནི་ལ་ཁད་པའ་ིནས་ཀ་ིསྙ་ེམའ་ིའབྲུ་རགིས་རྣམས་བཏློགས་ཤངི་སྤུ་བཅད་ཟནི་པ་ལ་སྲུས་ཡློས་ཟརེ། 

སྲུས་སྐམ། སྲུས་ཡློས་དེ་སྐམ་པློར་བ་ཞིང་ཕེ་མར་འཐག་པའི་རམ་པས་མཐུད་བསར་བ་ལ་སྲུས་མཐུད་

ཟེར་ཞིང་སྐུ་མགློན་སློགས་མགློན་པློ་གལ་ཆེན་གི་མགློན་རིགས་རྣམས་ལ་དྲློངས་ཡས་ཤིག་ཡིན།

སྲུས་འཇར་ལ། སྲུས་ཡློས་རླློན་པ་ད་ེའཐགས་ཤིང་བག་ཟན་ག་ིརྣམ་པར་བས་པ་ད་ེལ་ཟེར། ཞིང་པ་རྣམས་

ཀིས་སྟློན་ཀ་ཤར་དུས་སྲུས་འཇར་ལ་བཟློ་ཞིང་གཞན་ལ་ལག་རགས་ཀ་ིཚུལ་དུ་སྟེར་སློལ་ཡློད།

སྲུས་མཐུད། སྲུས་ཡློས་འཐག་པའི་ཕེ་མ་ལ་བུ་རམ་ཅུང་ཟད་འདེབས། དེ་ནས་མར་ཁུས་བསྣློལ་

ཞིང་རིལ་པློའམ་གྲུ་བཞིའི་དབིབས་སུ་བསར་བའི་བཟའ་ཆས་ཀི་རིགས་ཤིག

སྲུས་ལྕག སྙེ་མའི་སྲུས་ཀི་མིང་། 

སྲུས་ཐུག སྙེ་མའི་འབྲུ་མ་སྨིན་པའི་སྲུས་ཀིས་བསྐློལ་བའི་ཐུག་པ། 

སེ། སེ་བློ་ལ་ལློས། 

སེ་ད། ལློ་ཏློག་གི་སྙེ་ཚད་ལློངས་པའི་འབས་བུ་མེད་པ་ཁ་དློག་ནག་པློ་ཅན། 

སེ་ནག ཐབ་སྣློད་ཀི་མཐིལ་དུ་ཆགས་པའི་ནག་དྲེག 

སེ་ནག་མདློག ཁ་དློག་ནག་སེར། 

སེ་བ། བསེས་པ། བསེ་བ། སེས། སེལ་བའམ་འདྲེ་བར་བེད་པ། ཉ་ཉུང་མཉམ་བསེ། འློ་མའི་ནང་ཆུ་

བསེས་པ། ཆ་ཉིས་སེ་བ། སྐད་ཆའི་ནང་ལ་རྫུན་བསེས། བཟང་པློའི་ནང་ལ་ངན་བསེས། 

སེ་བློ། བསེ་བློ་དང་འདྲ། 

སེ་མློ། ① སེ་མློང་དང་འདྲ། ② [རིང]མི་དྲེད། 

སེ་མློག མདློག་སྨུག་ནག 

སེ་མློང་། ནེའུ་ལེ། 

སེ་མློང་ཤ སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་གདློན་

ནད་འཇློམས། ཤ་དུག་དང་། ལྷློག་པ། ཁ་ནད། ཆུ་སེར་གི་ནད་བཅས་ལ་ཕན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེ་ཟན། བ་བློ་བཏགས་པའི་ཕེ་མ། 

སེ་ལློང་། ① རང་པའི་རུས་འབུར། ② མི་ཡི་སེ་ལློང་ནི་རང་པའི་རིང་པའི་རུས་པ་དང་། དུད་འགློའི་

སེ་ལློང་ནི་རང་པའི་ཚིགས་གཉིས་པའི་ཐློག་གི་རུས་པ། 

སེག ཤིང་སློགས་བསེག་རྒྱུ་དེ་སེག་བཞིན་པ། 

སེག་ཁང་། རློ་སེག་སའི་ཁང་པ། 

སེག་གནས། དུར་ཁློད། 

སེག་པ། ① བསེགས་པ། བསེག་པ། སེགས། ཚིག་པའམ་གདུང་བར་བེད་པ། ཤློག་བུ་མེར་

བསེགས། ཕུང་པློ་མེར་སེག་པ། གདློང་པ་ཉི་མས་བསེགས་པ། འདློད་ཆགས་ཀིས་སེག་པ། 

མེ་སྟག་གཅིག་གིས་རྩྭ་ཐང་སེག ② བ་ཞིག་སྟེ་གཤློག་བཀྲ་ཡང་ཟེར། བཟང་པློ་སེམས་ལ་

བཞག་ན་བི་བས་གང་ཆེན་སློང་། ངན་པ་སེམས་ལ་བཞག་ན་སེག་པས་དག་ཤ་ལེན། 

སེག་པའི་རྒྱ། དཔེ་ཆའི་ཁ་བང་གི་གཡས་གཡློན་སློགས་སུ་མཛེས་རྒྱན་དུ་འབི་བའི་རི་མློ་ཞིག 

སེག་བེད། ① [མངློན] མེ། ② མེ་ལྷ། ③ ལྷ་དབང་ཕྱུག ④ པི་པི་ལིང་། 

སེག་བེད་རྡློ། [མངློན] མེ་ཤེལ། 

སེག་བླུགས། སྦིན་སེག་གི་མིང་། 

སེག་རས། སྦིན་སེག་གི་རས། 

སེག་ཟ། ① [མངློན] མེ། ② མེ་ལྷ། 

སེག་ཟའི་འཁློར་ལློ། སེག་ཟ་ནི་མེ་ཡི་མིང་སྟེ། མེའི་འཁློར་ལློ་ཞེས་པ། 

སེག་ཤ བ་སེག་བེད་པའི་ཤ 

སེག་ཤིང་། ① མེ་ཤིང་ངམ། བུད་ཤིང་། ② སྦིན་སེག་སྐུལ་ཚིག 

སེགས། སེག་གི་སྐུལ་ཚིག 

སེང་པློ། མི་ཧྲང་ཧྲང་སྟེ། མི་གཅིག་རྐྱང་པ། 

སེད། བེད་མེད་ལས་ཚིག སེམས་ཞེན་ཞིང་ཆགས་པའི་དློན་ཏེ། ཆང་ལ་ཧ་ཅང་མ་སེད། 

སེད་པ། ① ཞེན་པའམ། ཆགས་པ། འདུ་འཛི་ལ་སེད་པ། རྒྱུ་ནློར་ལ་སེད་པ། ② ཚོར་བ་སྡུག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

བསལ་དང་འབལ་བར་འདློད་ལ། ཚོར་བ་བདེ་བ་དང་འཕད་ཅིང་འགློགས་པར་འདློད་པ་སྐློམ་

གིས་གདུང་བ་ལ་བུ་སྟེ་རེན་འབེལ་བཅུ་གཉིས་ཀི་བརྒྱན་པ། ③ཞེན་ཆགས། ཤ་སེད། ཆང་

སེད། གཉིད་སེད། སེད་པ་གཅློད་པ། སེད་པ་མེད་པ། 

སེད་པ་གསུམ། འཆི་སྐབས་སུ་ཡློད་པའི་འདློད་སེད། འཇིགས་སེད། སིད་སེད་བཅས་གསུམ། 

སེད་པའི་ཆུ་བློ། ཆུ་བློ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། འདློད་པའི་ཁམས་ཀི་མ་རིག་པ་དང་ལ་བ་མ་

གཏློགས་པའི་ཉློན་མློངས་པ་རྣམས་སློ།། 

སེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་བཅུ་གཅིག འདས། མ་འློང་། ད་ལ་བ། ཕི། ནང་། རགས། ཕ། ངན་པ། ག་

ནློམ་པ། རྒྱང་རིང་བ། ཐག་ཉེ་བ། བཅུ་གཅིག

སེད་པའི་ཟླ་བ། ཉི་མས་སེང་ཁིམ་སྤློད་པའི་ཟླ་བ་སྟེ། བློད་ཟླ་བདུན་པ། 

སེད་པའི་ཡན་ལག རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། ཚོར་བའི་རྒྱུ་ལས་ཡུལ་གི་

རློ་མློང་བ་དང་། དེ་ལ་དགའ་ཞིང་ཞེན་པ་སྐྱེ་བས་ཡང་སིད་སྡུད་པར་བེད་པའློ།། 

སེད་བེད། [མངློན] ① བ་རྒློད། ② འདློད་ལྷ། 

སེད་བེད་མདའ། མདའ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག 

སེད་མེད་བུ། [མངློན] ཁབ་འཇུག 

སེད་ཞེན། དགའ་བའམ་ཆགས་པ། ལློངས་སྤློད་ལ་སེད་ཞེན་ཆེ་བ། 

སེལ། སེལ་བའི་སྐུལ་ཚིག 

སལེ་བ། ① འཆང་བའམ་འཛནི་པ་དང་། ཉར་བདག་བདེ་པ། རྒྱུ་ནློར་མང་པློ་བསསེ། ② སལེ་བ། རངི་བསལེ། 

སེས། སེ་བའི་སྐུལ་ཚིག 

སློ། བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་ད་ལ་བ། ཉི་འློད་དང་མེ་སློགས་ལ་བརེན་ནས་དྲློས་སུ་འཇུག་པའི་དློན་

ཏེ། ལག་པ་མེ་ལ་སློ་བཞིན་འདུག་ཅེས་པ། 

སློ་ཁང་། བསློ་ཁང་དང་འདྲ། 

སློ་གང་། བསློ་ཁང་དང་འདྲ། 

སློ་སློང་། བསློ་ཁང་དང་འདྲ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློ་བ། བསློས་པ། བསློ་བ། སློས། ཉི་མ་དང་མེར་དྲློ་བར་བེད་པ་དང་སྐམ་པར་བེད་པ། ལག་པ་མེར་

བསློས་ཏེ་ཡི་གེ་བིས། ཉི་མར་བསློས་པ་ལུས་པློ་དྲློ་བ། 

སློ་མ། ① ཤིག་གི་སློ་ང་། རང་མགློའི་ཤིག་ལ་མ་མཐློང་བར་མི་མགློའི་སློ་མ། ② ཉི་རྡུལ་བདུན་གི་

ཚད། ③ སློ་སྨན་ཞིག 

སློ་མ་གཅིག གཟུགས་ཀི་མཐའ་སྟེ་ཉི་ཟེར་རྡུལ་བདུན་ལ་སློ་མ་གཅིག

སློ་མ་ནག་པློ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་བཅུད་ལེན་དང་

ལུས་སྟློབས་སྐྱེད། 

སློ་མློ། [ཨ་མདློའི་ཡུལ་སྐད] སྤློ་སྣང་ལན་པ་དང་སྐྱིད་པློ་ཡིན་པའི་དློན། 

སློ་ལློ་དཀར་པློ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་གློ་ཚད་དང་། 

རིམས་ཚད་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གངས་ཀི་སེང་ཆུང་དང་། གངས་སྦྲུལ་དཀར་པློ། སྟག་

སྨན་ཟིལ་པ་ཅན། བ་རྒློད་བུ་གསློ།། ཡུ་མློ་གློ་སྨན། སེང་སྐྱ་རལ་པ་ཅན། སློལ་ཆུང་པ་བཅས་སློ།། 

སློ་ལློ་སློན་པློ། བཟའ་ཚལ་གི་བེ་བག་སུར་པན་སློས་པ། 

སློ་ལློ་དམར་པློ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་བསྐ་ལ་མངར་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་གློ་

བ་གསློ་ཞིང་གློ་ཚད་སེལ། བཅུད་ལེན་གི་རས་སུའང་འགློ། 

སློ་ལློ་སྨུག་པློ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ་ལ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ།ནུས་པས་གློ་བའི་ཚད་

པ་དང་རིམས་ཚད་སེལ། 

སློ་ལློ་སུག་འདྲ། སློ་ལློ་དཀར་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་ཡིན། 

སློ་ལློ་གསུམ། སློ་ལློ་དཀར་པློ་དང་། སློ་ལློ་དམར་པློ། སློ་ལློ་སྨུག་པློ་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་། 

སློ་ལློང་། བའི་བེ་བག་ཅིག་ཡིན་པ་བློམ་སྟློན་གི་གསུང་ལས་བྱུང་། 

སློ་ལློའི་ཆང་། གློ་ལས་བཅློས་པའི་གླུམ་གི་ནང་སློ་ལློའི་ཆུས་བསིང་པའི་ཆང་གི་མིང་སྟེ། ཕི་མ་

འཕིན་ལས་རྒྱུད་ལས། སློ་ལློའི་ཆང་སྦློར་སློ་ལློ་ཆུར་སང་པ། གློ་ཆང་བསིངས་གློ་ཚད་རླུང་

ལན་སེལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སློ་ཤད། སློ་མ་འདློན་བེད་ཀི་སྐྲ་ཤད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སློ་ཤི་བ། [རིང] དཔའ་ཞུམ་པ། 

སློ་ཤིག ལུས་ལས་སྐྱེས་པའི་སིན་བུ་ཤིག་དང་། དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་སློ་ང་སློ་མ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

སློ་གསེང་། [ཨ་མདློའི་ཡུལ་སྐད] སྤློ་ཞེས་པའི་དློན། 

སློག ① བློད་ཀི་གསློ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལར་ན། སློག་ཅེས་པ་རེན་ལུས་ཀི་ར་ལ། བརེན་པ་རླུང་

ཁག་གཉིས་ཀི་བ་བ་བེད་པའི་ཆ་དེ་སློག་ཟེར། ར་དང་། རླུང་དང་། ཁག་གི་འཁློར་བསྐྱློད་ཀི་བེད་

ལས་རློགས་པ་ན་སློག་ཆད་ཅེས་ཟེར། དེས་ནས་སློག་ནི་ར་རླུང་ཁག་གསུམ་འདུས་པའི་བེད་ལས་

ལ་ཟེར། ② ནག་རིས་པས་བརག་བའི་སློག་ལུས་དབང་ཐང་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན། 

སློག་སྐྱབས། ལུས་སློག་འཇིགས་པ་ལས་སྒློལ་བར་བེད་པ་མགློན་པློའམ་སྐྱབས་ཡུལ། 

སློག་སྐྱློབ། སློག་ཤློར་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ལས་སྒློལ་བར་བེད་པ། 

སློག་ཁིམས། ① སློག་ཐློག་ཉེས་ཆད་གཏློང་བའི་ཁིམས། ② སློག་ཁིམས་གཅློད་རྒྱུར་བསྐྱར་ཞིབ་

བེད་པ། སློག་ཁིམས་གཅློད་རྒྱུའི་དཔྱད་ཁ་ཁབ་བསྒགས་བེད་པ། སློག་ཁིམས་གཅློད་པ། སློག་

ཁིམས་གཅློད་རྒྱུའི་དཔྱད་མཚམས་གཏློང་བ། སློག་ཁིམས་ཁལ་དུ་གཅློད་རྒྱུ། སློག་ཁིམས་

སྤློད་རྒྱུའི་ནག་ཉེས། སློག་ཁིམས་སྦློར་དགློས་པ། སློག་ཁིམས་མི་གཅློད་པ། 

སློག་ཁིམས་ར་ཡང་གཏློང་བ། སློག་ཁིམས་གཅློད་རྒྱུའི་ཁིམས་ཆད་གུ་ཡངས་སུ་བཏང་བ། 

སློག་མཁར་སྒྲུབ་སེ་དགའ་ལན་ཆློས་རློང་། ཕག་གྲུའི་དུས་འགློར་སློག་མཁར་རི་རེར་སྐྱ་སེར་འདས་

བང་ཁང་བརིགས་ཏེ་སུམ་པར་ཕུལ་བ་ལས་ཆགས། ད་ལ་ལུང་མཐིལ་དུ་སློས་། ད་ལ་མཚོ་

ཤར་ལུང་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློག་མཁེགས་པློ། སྤློད་ཤན་ཆེ་བ། 

སློག་འཁློར། རང་གི་བརེན་པའི་སྲུང་མ་དེའི་སགས་ཡློད་པའི་འཁློར་ལློ་རས་སམ་ཤློག་བུར་བིས་ནས་

སྲུང་མ་དངློས་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་བཞག་ཏེ་འབལ་མེད་ལུས་ལ་བཅངས་སློལ་ཡློད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

སློག་གི་ཀ་བ། སློག་ཁམས་ཀི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་ར། 

སློག་གི་སྐུད་པ། ར་དབུ་མའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཏེ། ཟུར་མཁར་བ་བློ་གློས་རྒྱལ་པློས་མཛད་པའི་

བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་མེས་པློའི་ཞལ་ལུང་ལས། དབུ་མའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་སུ། ཨ་བ་དྷཱུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཏཱི་དང་། སུ་སུ་མ་དང་། ཀུན་འདར་མ་དང་། ཕ་མློའི་གཟུགས་དང་། སློག་པ་ར་དང་། ནང་གི་

ཤིང་གཅིག་མ་དང་། སློག་གི་སྐུད་པ་དང་། ལམ་པློ་ཆེ་དང་། ར་དབུ་མ་དང་། མར་སྣ་ལ་དུང་

ཅན་མ་དང་། ཡར་སྣ་ལ་སྒ་གཅན་གི་ར་ཞེས་པ་སློགས་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ།། 

སློག་གི་དབང་པློ། སེམས་ཅན་རིས་མཐུན་པར་སློན་ལས་ཀི་དབང་གིས་ཅི་ཙམ་གནས་པའི་དུས་

ངེས་པ་ཚེ་ཞེས་བརློད་པ་སྟེ་དྲློད་དང་རྣམ་ཤེས་ཀི་རེན་དུ་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེའློ།། 

སློག་གི་མེ་ཏློག དློམ་མཁིས་ཀི་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། ནག་

པློ་བཅད་འབློར་ར་སློམ་དང་། ཐུགས་དཀར་མེ་མཉམ་སློག་མེ་ཏློག གཡའ་ཀི་བཅད་འབློར་

ཞེས་པ་རྣམས། དློམ་མཁིས་མིང་གི་རྣམ་གངས་སློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སློག་གི་རླུང་། རླུང་སློག་འཛིན་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་

ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། སློག་གི་རླུང་ནི། སློག་ར་དཀར་

པློ་ལ་གནས་པའི་རླུང་སློག་འཛིན་གི་མིང་ཡིན་ཏེ། བཤད་རྒྱུད་ལས། ཟས་སྐློམ་སློག་གི་རླུང་

གིས་ལློ་བར་བཅུག ཅེས་གསུངས་པས་ཀང་མཚོན་ནུས་སློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སློག་འགློ་མ་ཐློན་པ། མི་འཆི་བའི་ཐབས་མ་ཐུབ་པ། 

སློག་གླུད། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། གནས་བློའི་དུས་སུ་གང་ཟག་དེའི་སློག་གི་བར་ཆད་སེལ་བའི་

ཆེད་དུ་སློག་གླུད་སེམས་ཅན་གང་ཞིག་ཡུལ་ལྷ་དང་གདློན་འདྲེལ་ལ་མཆློད་པའི་དམར་མཆློད་

ཀི་ལུགས་ལ་ཟེར། ཆློ་ག་གསར་འགྱུར་གིས་རེས་སུ་སློག་གླུད་ཅེས་པ་མིའི་གཟུགས་བརན་

བཅློས་ནས་གླུད་དུ་བཏང་བའློ།། ་སློག་འགློ། འཆི་བའམ་སློག་ལ་ཐུག་པ། 

སློག་བསྒལ་གཤེད་མ། མི་གཞན་གི་སློག་བཀུམས་པར་བེད་མཁན་གི་གཤེད་མ། 

སློག་ཅན། ① སེམས་ཅན། ② དབངས་ལན་གི་གསལ་བེད། 

སློག་ཅན་སེ་དགུ། ས། ཆུ། ཤིང་། མེ། རླུང་། སིན་བུ། གློག་མ། བུང་བ། མིའློ།། 

སློག་གཅློད། གསློད་པ། སློག་གཅློད་སངས་པ། སློག་གཅློད་གཤེད་མ་མཐློང་བ་བཞིན་དུ་བློས་སློང་། 

རང་ཁ་གསེར་གི་སློ་ནང་ནས། རང་སློག་གཅློད་པའི་སྟ་རེ་བུད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སློག་གཅློད་ནད་དགུ། འཚོ་བ་གསུམ་ཟད་པ་དང་། འདུ་བ་གཤེད་དུ་བབས་པ། སྦློར་བ་མཚུངས་

པ། གནད་དུ་མཚོན་སློགས་བབས་པ། རླུང་ནད་སློག་རེན་ཆད་པ། ཚ་བ་ལ་འདས་པ། གང་བ་

གཏིང་དུ་འཁར་བ། ཟུངས་ཀིས་མི་ཐུབ་པ། འབྱུང་པློའི་གདློན་གི་རྣམ་པར་འཚེ་བ་བཅས་སློ།། 

སློག་གཅློད་པའི་ཕམ་པ། ཕམ་པ་བཞིའི་ནང་གསེས། གཞི་མིའམ་མིར་ཆགས་པ། བསམ་པ་གསློད་

པར་འདློད་པས། སྦློར་བ་མཚོན་དུག་སགས་ཀིས་གསློད་པར་བརམས་པའམ། གཞན་ལ་

གསློད་དུ་བཅུག་ནས། མཐར་ཐུག་གཞན་གི་སློག་གི་དབང་པློ་འགག་པའློ།། 

སློག་བཅད་པ། བསད་པ། 

སློག་ཆགས། ① སེམས་ལན་སྤིའི་མིང་། ② འབུ་སིན་ཆེ་ཆུང་གི་རིགས། སློག་ཆགས་གློག་མ་

མིག་མེད་ཀང་། མིག་ལན་གཞན་ལས་ལྷག་པར་མགློགས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེ་ལན་དང་། 

སྐྱེ་བློ། ལུས་ཅན། སེམས་ཅན། སློག་ཅན་བཅས་སློ།། 

སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གཙོ་བློ་དློན་གསུམ། རྨ་བ། གློང་མློ། སེག་པ། སྐྱུང་ཀ བ་ནག ནེ་ཙོ། ཁུ་བྱུག 

ཐི་བ། སྐྱ་ཀ འཇློལ་མློ། བིའུ། ཤ་བ། ག་བ། དགློ་བ། སྙན། རི་བློང་། རྣ་བ། གཙོད། རྒྱ། ཁ་ཤ 

ར་རྒློད། ཕ་རྒློད། མ་ཧེ། བསེ་རུ། སྨུག རྐྱང་། གཡག་རྒློད། མཛོ་རྒློད། སེང་གེ སྟག གཟིག 

གུང་། དློམ། དྲེད། མི་རྒློད། གསའ། སྤང་ཀི གཡི། ཝ། འཕར་བ། སྦྲེ། བ་རྒློད། གག གློ་བློ། ཁྭ་

ཏ། རླག་མློ། ནེ་ལེ། བ་རློག འུག་པ། རྒྱ་ཁ། བིའུ་ཁ། མཛོ། གཡག རྔ་མློང་། བ། གང་། བློང་

བུ། ར། ལུག ཁི། ཕག ཁིམ་བ། བི་ལ། འཕི་བ། བི་ཐུར། བི་བ། སལ་པ། སྦྲུལ། གྲུམ་པ། རྨིག་

པ། སྐྱར་མློ། སམ། ཉ། ཞེས་དེ་དག་གི་རྭ་དང་། རུས་པ། ཤ ཁག སྤུ། རང་། རྒྱུས་པ། ཀད་པ། 

ཚིལ། པགས་པ། སེན་མློ། མཆུ། བྲུན་སློགས་རང་རང་སློ་སློ་སྦློར་བར་དགློས་སློ།། 

སློག་ཆགས་ཁིམ་སྦློང་། ཕན་ཚེགས་འགེལ་པ་ལར་ན་བི་བ་ཡིན་པར་མངློན། 

སློག་ཆགས་དང་ལན་པར་འདེབས་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། 

སློག་ཆགས་ཡློད་པ་ཤེས་བཞིན་དུ་ཆུ་ལ་རྩྭ་དང་རྩྭ་ལ་ཆུ་སློགས་བཏབ་ནས་ལློངས་སྤློད་པའློ།། 

སློག་ཆགས་ལན། [མངློན] བུད་མེད་སྦྲུམ་མ། 

སློག་ཆགས་ལན་པའི་ཆུ་ལློངས་སུ་སྤློད་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་
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གསེས། སློག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་བཏུང་བ་དང་དེར་ཁྲུས་བེད་པ་སློགས་དང་། རྩྭ་ཤིང་

ལ་ལློངས་སྤློད་པའློ།། 

སློག་ཆགས་བཞིའི་གཟུགས་བརན་རི་མློ། ཞེས་པ་ནི་གནའ་བློའི་ར་ཆས་ཀི་རི་མློའི་རིགས་ཤིག་

ཡིན། སློག་ཆགས་བཞི་སྟེ་གནའ་བློའི་ལྷ་སྒྲུང་ནང་གི་འབྲུག་དང་། སྟག་དཀར་པློ། བ་དམར་པློ། 

རུལ་སལ་བཅས་དང་། ཡང་ན་གི་ལིང་། རྒྱ་བ། རུས་སལ། འབྲུག་བཅས་ལ་ཟེར་སློལ་ཡློད་

པས་གནའ་བློའི་ར་ཆས་ཀི་སྟེང་ནས་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད། 

སློག་ཆད། སློག་གཅློད་པའི་ཁིམས་ཆད། 

སློག་ཆད་གཅློད་པ། སློག་གཅློད་ཀི་ཁིམས་ཆད་བཅད་པའམ། སློག་གཅློད་ཁིམས་ཆད་བཏང་བ་

མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

སློག་ཆུང་། དབངས་གསལ་ག་ིཡ་ིག་ེརྣམས་ཀ་ིསྒ་དབུགས་ཀ་ིརླུང་ཤུགས་ཆུང་བ་དང་འབིན་པའ་ིསྒ་ཅན།

སློག་ཆུང་གི་ཡི་གེ། ཀ་ག་ང་ཅ་ཇ་ཉ་ཏ་ད་ན་པ་བ་མ་ཙ་ཛ་ཝ་འ་ཡ་ར་ལ། 

སློག་ཆེན། དབངས་གསལ་གི་ཡི་གེ་རྣམས་ཀི་སྒ་དབུགས་ཀི་རླུང་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

རང་རང་གི་སྐྱེ་གནས་ལས་ཕིར་འབིན་པའི་སྒ་ཅན། 

སློག་ཆེན་གི་ཡི་གེ། ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་ཞ་ཟ་ཤ་ས་ཧ་ཨ་ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨློ། 

སློག་ཉེན། སློག་གི་ཉེན་ཁ། 

སློག་ཉེས། སློག་ཐློག་གི་ཉེས་ཆད་གཏློང་བའི་ཁིམས། 

སློག་སྙིང་། འདི་སྙིང་དང་སློག་ཅེས་པའི་མིང་འདྲ་ཡང་། དློན་མི་འདྲ་སྟེ། འདིའི་སློག་སྙིང་ནི་མི་མ་

ཡིན་སློ་སློའི་མིང་ཡློད་པའི་སགས་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སགས་དེ་བཏློན་ཏེ་མི་མ་

ཡིན་དེ་བློས་ནས་མ་འློངས་པར་རང་གིས་སྨས་པའི་ངག་ལ་མི་ཉན་པ་སློགས་བྱུང་ན་མི་མ་

ཡིན་དེ་འཆི་བར་འགྱུར་བ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཟེར་སློལ་ཡློད། 

སློག་རེན། སྙིང་ངམ་བའམ་ཚེ། 

སློག་ཐར། ཚེ་ཐར་ཏེ་སློག་གཅད་པར་འློས་པ་ཞིག་སློག་མ་བཅད་པར་གློད་པའི་མིང་། སློག་ཐར་

གཏློང་བ། སློག་ཐར་གཏློང་ཡུལ་མཚེའུ། 
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སློག་ཐློག་ཁིམས་གཅློད། ནག་ཉེས་ཚབ་ཆེན་བསགས་པའི་ཉེས་ཆེན་མི་རྣམས་ཡུལ་སློ་སློའི་

ཁིམས་ལུགས་ལར་སློག་གཅློད་པའི་ལུགས་སློལ། 

སློག་ཐློག་ཉེས་ཆད། སློག་ཐློག་ཁིམས་གཅློད་དང་དློན་གཅིག 

སློག་ལན། ① སེམས་ཅན། ② གསློན་པློར་གནས་བཞིན་པ། སློག་ལན་སྟློབས་ཤུགས། 

སློག་སློམ་གཟེར་བཞི། མ་ཧཱ་ཡློ་གའི་བསྐྱེད་རིམ་གི་གནད་ཀི་གཟེར་བཞི་སྟེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལྷའི་

གཟེར། སྙིང་པློ་སགས་ཀི་གཟེར། དགློངས་པ་མི་འགྱུར་བའི་གཟེར། འཕློ་འདུ་ཕིན་ལས་ཀི་

གཟེར་རྣམས་སློ།། འདི་དག་ནི་འཁློར་འདས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀི་སློག་

སློམ་པར་བེད་པའི་གཟེར་བུ་བཞིའློ།། 

སློག་བསློས། སློག་གི་ཉེན་ཁར་མི་འཛེམ་པ། སློག་དང་བསློས་ནས་དག་བློ་འགློག་པ། 

སློག་འདློར་བ། རང་སློག་བློས་གཏློང་བ། སློག་འདློར་བར་ནུས་པའི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ། 

སློག་གནས། [མངློན] སྙིང་། 

སློག་སངས། སློག་བློས་གཏློང་གི་སྙིང་སྟློབས་ཡློད་པ་དང་རང་སློག་བཏང་བ་བཅས་དློན་གཉིས་ལ་

གློ་རྒྱུ་ཡློད། 

སློག་ཕན། [མངློན] ལྷམ། 

སློག་ཕ། སློག་ལ་བར་ཆད་འབྱུང་མིན་བརག་པའི་མློ། 

སློག་སྦིན། ① སློག་སྐྱློབ་པ། ② སློག་གི་སྦིན་པར་གཏློང་བ། 

སློག་བལ། ① ཤི་བ། ② [མངློན] རློ། 

སློག་དབང་། སློག་གི་དབང་པློའི་བསྡུས་མིང་། 

སློག་དབུགས། སློག་རེན་དབུགས་རླུང་། སློག་དབུགས་མ་ཆད་བར། སློག་དབུགས་ཆད་པ། སློག་

དབུགས་རྒྱུ་བ། 

སློག་འབེན་འཛུགས། རང་སློག་བློས་བཏང་བས་པ། 

སློག་མེད། ① སེམས་མེད་བེམ་པློའི་དངློས་པློ། ② [ཡུལ] མཁེགས་པློ་མེད་པ། ③ དབངས་མེད་

ཀི་གསལ་བེད་ཡི་གེ
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སློག་མེད་དབུགས། མཆློད་མེ། 

སློག་སྨེ། རང་གི་སྐྱེས་སྨེ་ནས་ལུགས་ལློག་ཏུ་ཡར་བརིས་པའི་བཞི་པ་དེ་ལ་སློག་སྨེ་ཟེར། 

སློག་ར། ① སློག་ཁམས་ཀི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་ར། ② འཁློར་བའི་ར་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བར་གྱུར་ཅིང་

སློག་འཛིན་བེད་ཀི་ར། 

སློག་ར་དཀར་ནག སློག་གནས་པའི་ར་བ་ལར་གྱུར་པས་ན་སློག་ར་ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེ་ལ་ནང་གསེས་

སུ་དབེ་ན་སྙིང་དང་འབེལ་ཞིང་ཁག་རྒྱུ་བའི་སློག་ར་ནག་པློ་དང་། ཀད་པ་དང་འབེལ་ཞིང་རླུང་

རྒྱུ་བའི་སློག་ར་དཀར་པློ་གཉིས་སློ།། 

སློག་ར་དཀར་པློ། བེད་ལས་དང་མདློག་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཀད་པ་ནས་གཞུག་གུ་ཆུང་

གི་བར་གི་སལ་རུས་ཀི་སྦུབས་སུ་གནས་པའི་རྒྱུངས་པའི་མིང་སྟེ། ཕག་དབློན་བསློད་ནམས་

བཀྲ་ཤིས་ཀིས་མཛད་པའི་ལུས་ཐིག་ཤེལ་དཀར་མེ་ལློང་ལས། ཀད་པའི་རེ་ཞབས་མན་དང་

གཞུག་ཆུང་ཡན། སལ་རུས་སྦུབས་སུ་གནས་པའི་རྒྱུངས་པ་དེ། ཀད་པ་དང་འབེལ་སློག་

གནས་ར་བེད་ཅིང་། ནད་དུ་མདློག་དཀར་སློག་ར་དཀར་པློ་བཤད། དེ་ལས་གེས་པའི་ར་

དཀར་ཕ་མློ་ཡིས། སྟློད་སྨད་ཕི་ནང་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པར་གནས། དབང་པློ་ཡུལ་ལ་འཆར་བར་བེད་

པ་དང་། ཡུལ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་བདག་ཏུ་འཛིན་པར་བེད། ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སློག་ར་མློས་བེད་གསང་། ནུ་མའི་ར་ནས་མཆན་ཁུང་ངློས་སུ་ཚོན་གང་གཞལ་བའི་སར་ཡློད་པའི་

སློག་ར་དང་འབེལ་བའི་གསང་དམིགས་ཀི་མིང་སྟེ། ཕི་མ་འཕིན་ལས་རྒྱུད་ལས། ནུ་རྒྱབ་ཚོན་

གང་སློག་ར་མློས་བེད་གསང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སློག་རློལ། བི་ཎ་མ་ཡ་ཞེས་པའི་སྒ་ལས། སློག་རློལ་ལམ་སློགའགློག་ཞེས་བའློ།། དེ་ལ་སློག་ནི་

རླུང་གི་མིང་ཡིན་ལ་འགློག་པའམ་རློལ་བ་ནི་འཇུག་པར་བེད་པའི་དློན་ཡིན་ནློ།། སློག་རློལ་

གང་ལ་བ་བའི་ཡུལ་ནི་སྤིར་རྡློ་རེའི་ལུས་ཀི་ར་རླུང་ཐིག་ལེ་མཐའ་དག་ཡིན་ལ། དེའི་གཙོ་བློ་

ལེ་བ་མན་ཆད་རློ་རྐྱང་དབུ་མ་གསུམ། ལེ་འློག་ཏུ་བཤང་གཅི་ཁུ་བའི་ར་གསུམ། སློག་རླུང་དང་

ཐུར་སེལ་གཉིས་བཅས་སློ།། 

སློག་འཚོ། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། སར་ཁའི་སློག་འཚོའི་ཕློགས་ན་གློགས་འབེལ་གི་བ་བ་གང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ཞིག་བས་ན་བཟང་བར་བཤད། 

སློག་འཚོ་བ། ① མ་ཤི་བའམ་གསློན་པ། ད་དུང་སློག་འཚོ་ཙམ་དུ་གནས་ཡློད་པ། ② ཚེ་ཡུན་རིང་

གནས་ཐབས་བེད་པ། 

སློག་འཛིན་རླུང་། རླུང་སློག་འཛིན་དང་དློན་གཅིག་པས་དེའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 

སློག་ཟུངས། ལུས་ཀི་ནུས་སྟློབས། ལློ་ན་དར་མའི་སྐབས་སུ་སློག་ཟུངས་བཟང་བ། 

སློག་ཟློན། སློག་སྐྱློན་འབྱུང་བའི་དློགས་ཟློན། རང་རེ་མ་བུ་གཉིས་ཀའི་ཕིར་དུ་སློག་ཟློན་དམ་པློར་གིས། 

སློག་རིན། སློག་ཤློར་བར་འཇལ་དགློས་པའི་རིན་ཐང་། 

སློག་རླུང་། ① སློག་འཛིན་ག་ིརླུང་ནད་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་སེམས་འཕློ་བ་དང་། གཉིད་ཡེར། 

རེས་བརྒྱལ་བའམ་འབློག་པར་འགྱུར་བ་ཞིག ② སློག་ཚེའ་ིརེན་བེད་པའ་ིསློག་འཛིན་ག་ིརླུང་། 

སློག་རླུང་ནད། རླུང་སློག་འཛིན་གིས་ལློག་པའི་ལས་བས་ནས་སློག་ར་དཀར་པློའི་ཆ་ཤས་ལ་

གནློད་པར་བེད་པའི་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། ནང་ཚེགས་རླུང་ནད་རྣམ་

ལྔ་ནད་གྱུར་རགས། སློག་རླུང་ཟས་རྩུབ་སྨྱུང་དང་དྲག་ཤུལ་ལས། ཤུགས་བཀག་བཙིར་བས་

འཁྲུགས་ཏེ་མགློ་བློ་འཁློར། སྙིང་འཕློས་དབུགས་སྡུད་དཀའ་ཞིང་མིད་མི་ཐུབ། ཅེས་དང་། གློང་

སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་མཛད་པའི་པློད་དམར་ལས། སློག་རླུང་ནད་ཅེས་སློག་འཛིན་

རླུང་འཁྲུགས་ནས། ཡིད་མི་བདེ་ཞིང་འཇིགས་སྐྲག་སེམས་ལ་འཆར། རྨི་ལམ་ཟང་ཟིང་མང་ལ་

གཉིད་ཆུང་ཞིང་། ལུས་འདར་རྡུལ་མང་ཤེས་པ་འཕློས་པ་དང་། མགློ་གང་ཤེས་པ་འཕློས་པ་

དང་། མགློ་འཁློར་དབུགས་སྡུད་དཀའ་ཞིང་མིད་མི་ཐུབ། ནད་ཚབས་ཆེ་ན་བརྒྱལ་ཞིང་སྨློ་

བའང་འབྱུང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སློག་ལ་འཆུམས་པ། [རིང] སློག་ལ་ཆགས་པ། 

སློག་ལན། གཞན་སློག་བཅད་པའ་ིལན། སློག་ལན་འཇལ་བ། བློན་པློ་འད་ིདང་སློག་ལན་ཡང་ཡང་ཆགས། 

སློག་ལན་འཇལ་བ། སློག་ལན་སློག་གི་འཇལ་བའི་ཁིམས་ཆད་ཅེས་པ། མི་བསད་པའི་ནག་ཉེས་

ཅན་ལ་ཡུལ་ཁིམས་དང་བསྟུན་པའི་སློ་ནས་སློག་ཆད་བཅད་པའི་ཁིམས། 

སློག་ལུས་དབང་ཀླུང་བཞི། ནག་རིས་ལས་བཤད་པའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུ་པློ་རེ་རེ་ལ་སློག་གི་ཁམས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དང་། ལུས་ཀི་ཁམས། དབང་ཐང་གི་ཁམས། རླུང་རའི་ཁམས་བཅས་བཞི་རེ་ཡློད་པས་ཕན་

ཚུན་མཐུན་མི་མཐུན་བརག་པའློ།། 

སློག་ལུས་དབང་ཐང་། ནག་རིས་ལས་བཤད་པའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུ་པློ་རེ་རེ་ལ་སློག་གི་ཁམས་དང་། 

ལུས་ཀི་ཁམས། དབང་ཐང་གི་ཁམས་རེ་ཡློད་པས་ཕན་ཚུན་མཐུན་མི་མཐུན་བརག་པའློ།། 

དཔེར་ན། དེ་ནས་རྒྱ་ནག་ས་གང་གི ། བརགས་པའི་རིས་ཀི་ཆློ་ག་ལ། དེ་ནས་གང་གི་མདློག་

བསྟན་པ། གང་བརིའི་གནམ་ལློའི་དབང་ཐང་མགློ ། སློག་གི་ཁམས་ནི་ལུས་པློ་སྟེ། གནམ་ལློའི་

ལུས་ཁམས་ཕློ་བའློ།། ཞེས་པ་ལ་བུ། 

སློག་ཤིང་། ① གཞུང་ཤིང་། ② གཙོ་བློ། 

སློག་ཤིང་གཟེད་བེད། སློག་ཤིང་རེན་སའམ་རེན་པའི་ཡུལ། 

སློག་ཤློག ཅེས་པ་ནི་རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་ནང་གི་དར་སེང་ལས་གྲུབ་པའི་རི་མློའམ་ཡིག་གཟུགས་

སློགས་ལ་གློང་གཤམ་རྒྱབ་སྐབས། དར་སེང་གི་རྒྱབ་ཏུ་ཤློག་བུའི་རྒྱབ་ཤ་བརྒྱབ་ཡློད་པས་

དེས་རི་མློ་དང་ཡིག་གཟུགས་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་པར་ཕན་ནུས་ཆེན་པློ་ཡློད་སྟབས། རི་མློའམ་

ཡིག་གཟུགས་ཀི་སློག་ལ་བུར་འཛིན་པའི་གལ་ཆེའི་དློན་སྙིང་ལན་ཡློད་རྐྱེན་དེར་སློག་ཤློག་

ཅེས་འབློད་ཀི་ཡློད། 

སློག་གཤེད། ① སློག་གི་བར་གཅློད་དེ། ཞག་སྐག་དང་། ཟླ་གམ་ལློ་སྐག་ལ་བུ། ② སློག་གཅློད་མཁན། 

སློག་ལྷ། འགློ་བའི་ལྷ་ལྔའི་ཡ་གལ། 

སློང་། འཁློག་གུག་ཡློ་བ་སློགས་ཀ་ིརྣམ་པ་ལས་དྲང་བློར་བེད་པའ་ིདློན་ཏེ། འཁློག་པློ་སློང་མཁན་ཞེས་པ། 

སློང་པློ། དྲང་པློ་སྟེ་ཀློག་ཀློག་མིན་པ། མདའ་སྨྱུག་ སློང་པློ། མི་བློ་ཁློག་སློང་པློ། འགློ་ལམ་སློང་པློ། 

སེམས་སློང་པློ། 

སློང་བ། བསངས་པ། བསང་བ། སློངས། དྲང་པློར་བེད་པ། མདའ་དྲང་པློར་མ་བསངས་ན་འབེན་ལ་

མི་ཐེབས། རང་རྒྱུད་དྲང་པློར་སློང་བ། ལུས་དྲང་པློར་སློང་བ། 

སློང་བཙན་སློམ་པ། བློད་རྒྱལ་སློ་གསུམ་པ། སྤུ་རྒྱལ་སློ་གསུམ་པའི་ལློ་རྒྱུས་ལ་གཟིགས།

སློང་བཙན་སམ་པློའི་འཁྲུངས་ཁང་། ཕློ་བང་བམས་པ་མི་འགྱུར་གིང་ཞེས་ལློ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་མང་
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ཆེ་བར། བློད་ལློངས་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ཁློངས་རྒྱ་མ་ཁི་ཁང་དུ་གང་ཤུལ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་

ཡིན་པར་ངློས་འཛིན་བེད་པ་དང་། ཡང་ཁུལ་དེའི་མང་ཚོགས་ཀི་ཤློད་རྒྱུན་དུ་ཁི་ཁང་གི་ནུབ་

ངློས་རི་འདབས་སུ་དེ་སློན་གི་དགློན་ཤུལ་ཡློད་སའི་ས་གནས་དེར་ཆློས་ཁང་དམར་པློ་ཟེར་བ་

ཞིག་འདུག་པ་དེར་སློང་བཙན་འཁྲུངས་པ་རེད་ཅེས་ཟེར་སློལ་ཡང་འདུག སྤིར་སློང་བཙན་

འཁྲུངས་ཡུལ་སྣློན་རྒྱ་མའི་ཡུལ་ནི་དབུས་རི་བར་སྐློར་དུ་གགས་པའི་ནང་ཚན་རི་བློ་གགས་

ཅན་མང་པློ་ཡློད་པའི་ནང་གི་རི་བློ་མཎལ་ཞེས་པའི་འདབས་སུ་ཆགས་ཡློད་པ་དང་། ཡུལ་དེར་

རྩྭ་ཆུ་ཤིང་གསུམ་འཛོམས་ཤིང་གཅན་གཟན་རི་དྭགས་བ་རིགས་སྣ་ཚོགས་རི་ཤིང་མེ་ཏློག་

གི་ཁློད་དུ་ཉམས་དགའ་བར་རེན་པའི་གནས་ཡིན། 

སློང་བཙན་ལྷ་ཁང་། མིང་གཞན་ལ་སློང་བཙན་བང་སློ་ཟེར། སྤི་ལློ༦༥༠པའི་ལྕགས་ཀི་ལློ་ཙམ་དུ་

བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་འཕློངས་རྒྱས་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློངས། སློང་བའི་སྐུལ་ཚིག

སློད། དགློང་མློ་སྟེ་ནམ་སྟློད་ཀི་ཆ། 

སློད་འཁློར། ཕག་གི་དུས་ཚོད་དེ་མཚན་མློའི་དུས་ཚོད་ཆ་དྲུག་ཏུ་དགློས་པའི་ཆ་གསུམ། 

སློད་འཇིང་། ནམ་སྟློད་ཀི་དཀིལ་ལམ་རེད་པ། 

སློད་ཐློ། སློད་དང་ཐློ་རངས། 

སློད་བིངས། ས་རུབ་སྟེ་མུན་ནག 

སློད་མུན། ནམ་སྟློད་ཀི་མུན་ནག 

སློད་ཡློལ། མཚན་མློའི་སྟློད་ཆ་བརྒལ་ནས་ནམ་ཕེད་མ་ཟིན་བར། 

སློད་ལ་རྒྱུ། [མངློན] སིན་པློ། 

སློད་ལ་ཟ། [མངློན] སིན་པློ་སྤིའི་མིང་། 

སློད་ལློང་། ① ཉིན་མློ་མིག་ལ་སྐྱློན་མ་མཆིས་ཀང་མཚན་མློ་ས་སློད་དུས་མིག་གིས་གཟུགས་མི་

མཐློང་བ་ལློང་བ་ལར་འགྱུར་བ་ཞིག ② མིག་འགིབས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློན། ① སན་པའི་སྐུལ་ཚིག ② ན་ཟུག་དང་སྡུག་བསལ་སློགས་མངས་པ་ལ་ཞུམ་པ་མེད་པའི་

དློན་ཏེ། ན་ཟུག་སློན་མཁན། ན་ཟུག་སློན་ཅིག 

སློབ། བསབ་བའི་གློས་སློགས་སློབ་པ་ཞེས་སབ་པློར་བེད་བཞིན་པ། 

སློབས། སབ་པའི་སྐུལ་ཚིག 

སློལ། ① ལུགས། ས་སློལ། བར་སློལ། ཕི་སློལ། ད་སློལ། བཤད་སློལ། ལུགས་སློལ། ལམ་སློལ། 

ཁིམས་སློལ། སློལ་འགྱུར་བ། སློལ་ཆགས་པ། སློལ་བཏློན་དར་སེལ། སློལ་དུ་འགྱུར་བ། སློལ་

འཛུགས་པ། སློལ་ལློག་པ། སློལ་གསར། ② ཤུལ། རྨ་སློལ། ཤིང་རའི་སློལ། 

སློལ་ཀ སློལ་ཁ་དང་འདྲ། 

སློལ་ཁ། ལུགས་སློལ། མི་རིགས་ཀི་སློལ་ཁ། ལུང་པའི་སློལ་ཁ། སློལ་ཁ་འབེད་པ། 

སློལ་གློང་། [རིང] སྐེའམ་མགིན་པ། 

སློལ་གློང་པ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་མགློ་བློ་ཆག་པ་གསློ་ཞིང་། 

རུས་ཚད། དུག་ཚད་བཅས་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བི་ཀུ་ར་ཎ་དང་། ཡུ་མློ་ཨློལ་གློང་ངློ་།། 

སློལ་རྒྱུན། རྒྱུན་གི་ལུགས་སློལ་ལམ། ཡུལ་ཆློས། སློལ་རྒྱུན་བཟང་པློ། རྒན་ལ་གཞློན་གིས་བཀུར་

བ་ནི། ཡ་རབས་སྐྱེ་བློའི་སློལ་རྒྱུན་ཡིན། 

སློལ་ངན། སློན་གི་དཔློན་རིགས་རྣམས་ཀིས་སློལ་ངན་སློལ་ངན་ཞིག་བཞག་ཡློད་པས་དེ་བསྒྱུར་

དཀའ་མློ་རེད། དཔེར་ན། མི་དམངས་ལ་མགློ་བསྐློར་བཏློང་བ་དང་། རྒྱུ་ནློར་ཟ་བ་སློགས་རེད། 

སློལ་ངན་རྒྱུན་ཆགས། སློལ་ངན་སྣུབ་པ། སློལ་ངན་ནུབ་པ། 

སློལ་གཏློད། སློལ་འབེད་དང་དློན་གཅིག 

སློལ་གཏློད་པ། སར་མེད་པའི་ལམ་གསར་དུ་གཏློད་པ། 

སློལ་འདེབས། ལློ་ཏློག་གི་ས་བློན་ལློག་བརྒྱབ་པའི་སློལ་ནང་ལ་འདེབས་པའི་ཞིང་ལས་ལག་རལ་

ཞིག་གི་མིང་། 

སློལ་འབེད། ① ལུགས་སློལ་གསར་དུ་འབེད་པ། ② ལམ་སློལ་གསར་དུ་འབེད་པ་པློ། 

སློལ་འཛིན། ① ལུགས་སློལ་འཛིན་པ། ② ལམ་སློལ་འཛིན་པ་པློ། 
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སློལ་བཟང་། ལུགས་སློལ་ཡག་པློ། སློལ་བཟང་འབེད་པ། གནའ་བློའི་སློལ་བཟང་པློ་ནུབ་པ་མེད་པ། 

སློལ་ལམ། རྒྱུན་གི་སློལ་ལུགས་སམ། ཡུལ་ཆློས། གནའ་བློའི་སློལ་ལམ་ལས་འདས་པ། 

སློས། སློ་བའི་སྐུལ་ཚིག ཇ་དེ་གང་ཚར་སློང་། མེ་ལ་སློས་ཤིག 

སློས་པ། ས་རུབ་པ། ས་སློས་པ། མུན་སློས་པ། ས་སློས་མུན་རུབ་ཁི་ཡི་དུས་ཚོད་ཡིན།

ས། [སྒ་གཉིས་ལན་ཅན][lha] ཀློག་སྟངས་གཞན་ཞིག [tsa] ཞེས་ཀག་དགློས། དེས་ན་ལས་ཀ་

དེ་ས [tsa /lha] མློ་རེད། ཇ་ས་འུ་རེད་ལ་བུ་འདི་ལ་སྒ་གཉིས་ཀ་འདློན་ཆློག ① ས་རླློན་པ་

བརློ་ས། ཤིང་སྐམ་པློ་འབར་ས། ཤེས་ས་མློ། གློ་ས་བའི་ཚིག་ཅེས་པ། འདི་རིགས་ལ་སྒ་གདངས་

གཉིས་ཀ་གང་བདེ་རུ་བཀག་ཆློག ② གཡག་སློ། ལྤགས་སག སློ་ང་ལ་བུ་རྣམས་ནི་ངེས་པར་དུ་

[tsa]བཀག་དགློས་པ་ལས་གདམས་ང་མེད་དློ།། དཔེར་ན། ལྤགས་སག་གློན་ནས་གཡག་སློ་

འཕློ། སློ་ང་བཙུགས་ནས་ཨ་འགད་བརྔློས། ལ་བུ་ལ་གདམས་ཀའི་ངང་བཀག་མི་རུང་ངློ་།།

ས་ང་། ཚལ་དང་། ཡློས་སློགས་རྔློད་སའི་སྣློད། ས་ངའི་སྒེད་པུ། ས་ངའི་ཕག་མ། ལྕགས་ཀི་ས་ང་། 

ས་ངར་ལག་པས་མ་འཆང་ན། ས་ངའི་དྲེག་པ་འགློས་དློན་མེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྔློད་པའི་

གཞི་དང་། རྔློད་ར། ལྕགས་སྣློད། ཐེར་པློ་བཅས་སློ།། 

ས་བཅློས། [སྒ་གཉིས་ལན་ཅན][lha] ཀློག་སྟངས་གཞན་ཞིག [tsa] ཞེས་ཀག་དགློས། རུ་ང་

ཞིབ་ཚགས་མེད་པ། རང་འཁིའི་ལས་འགན་ལ་ཁལ་མངློན་ས་བཅློས་བེད་མི་རུང་། 

ས་བཅློས་ངལ་འཛེམས། ལས་ཀ་ཞིབ་ཚགས་པློ་མ་བས་པར་རང་ཉིད་དཀའ་ངལ་ཆུང་ཐབས་ཀིས་

སྟབས་གང་བདེ་བས་པ། 

ས་ཆློས། [སྒ་གཉིས་ལན་ཅན][lha] ཀློག་སྟངས་གཞན་ཞིག [tsa] ཞེས་ཀག་དགློས། ལས་ས་

མློར་བེད་པའི་ལས་དང་བ་བ་ལ་ཟེར། 

ས་དྭངས། ཁུ་བ་ས་ཞིང་དྭངས་པ། གསློལ་ཇ་ས་དྭངས། 

ས་པློ། [སྒ་གཉིས་ལན་ཅན][lha] ཀློག་སྟངས་གཞན་ཞིག [tsa] ཞེས་ཀག་དགློས། ①གར་པློ་

ལས་ལློག་པ། ཇ་ས་པློ། ཐུག་པ་ས་པློ། ②ལས་ཀ་འགྲུབ་བདེ་བའི་དློན་ཏེ། མློ་ཊ་གཏློང་སྦློང་རྒྱུ་

ས་པློ་རེད། ས་པཎ་ལེགས་བཤད་གློ་ས་པློ་རེད།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ས་བ། ① གར་པློ་མིན་པ། ཐུག་པ་ས་པློ། ཆང་ས་པློ། ② གར་ས་འཚམས་པློ། དཀའ་མིན། གློ་ས་

བ། ལས་ས་པློ་མིན་པ། ཚོན་ལློག་ས་མློ། བ་བ་རྣམས་སྒྲུབ་པར་ས་བ། ③ རློ་དང་ནུས་པ་དྭངས་

མ། སྨན་ནུས་པ་དྭངས་མ། སྨན་ནུས་ས་བ། སྨན་གི་ཡློན་ཏན་ས་བ། 

ས་མློ།[སྒ་གཉིས་ལན་ཅན][lha] ཀློག་སྟངས་གཞན་ཞིག [tsa] ཞེས་ཀག་དགློས། ① གར་པློའི་

ལློག་ཟླ། ② ལས་ཀ་དཀའ་མློའི་ལློག་ཟླ།

ས་ཙ། སད་ཚ་དང་འདྲ། 

ས་གཡློས་བཤད་པ།[ཡུལ] གགས་ཡུས་བཤད་པའང་ཟེར། འཇམ་ཐབས་ཀིས་རློག་དྲ་བཤད་པ། 

བུ་མློ་དེ་ས་གཡློས་ཚ་པློ་འདུག

ས་ལམ། [སྒ་གཉིས་ལན་ཅན][lha] ཀློག་སྟངས་གཞན་ཞིག [tsa] ཞེས་ཀག་དགློས། བགློད་

པའི་ལམ་གང་ཞིག འགློ་བདེ་ཞིང་མི་རྣམས་རྒྱུན་ལན་གི་འགློ་ལམ་ཡིན་ཡང་ས་ཐག་རིང་བ་

ཡློད་པ། དེ་ལས་ལློག་པའི་ལམ་ས་ཐང་ཐུང་ཡང་འགིལ་འགྲུལ་སྟབས་མི་བདེ་སྟབས་རྒྱུན་ལན་

འགློ་མཁན་ཉུང་བའི་ལམ་གི་མིང་ཡིན།

ས་ལས། [སྒ་གཉིས་ལན་ཅན][lha] ཀློག་སྟངས་གཞན་ཞིག [tsa] ཞེས་ཀག་དགློས། ལས་ཀ་

ཞིབ་ཆ་མ་བས་པ་སྟབས་གང་བདེའི་ཆེད་དུ་བས་པའི་ལས་ཀའི་རིགས་ལ་ཟེར།

སག་པ། སློག་པའམ། པགས་སག ཚར་སག འབློག་པས་ལྤགས་སག་གློན། རློང་པས་ར་སག་གློན་ལ་བུ།

སགས་པ། [རིང] བཀློད་པ། སྐྱློན་བྱུང་བ། བཀགས་པ། གཏད་པ། ཉེན་པ། 

ས་ང་། ཡློས་བརྔློ་སའི་ལྕགས་སྣློད་ཅིག འདི་ལ་སློ་ང་ཡང་འབི་སློལ་ཡློད།

སང་། འདའི་ིསྒ་གདང་[tsang] ཞསེ་ཀློག་དགློས། ས་ངའ་ིབསྡུས་ཡགི ལྕགས་སང་། རྔློད་སང་། ཚལ་སློང་། 

སང་དྲེག ས་[tsang] ངའི་ཕི་རློལ་ཏུ་ཆགས་པའི་དུ་བའི་དྲེག་པ། 

སང་སེར། ས་ང་ཁ་གཡེར་བ། 

སད། ① ཆེད་དང་ཕིར། འཚོ་བའི་སད་དུ་ངལ་རློལ་བེད། ཞིང་ལ་ཆུ་གཏློང་བའི་སད་དུ་ཡུར་པ་བཟློ། 

ལློ་ཐློག་འབྱུང་བའི་སད་དུ་སློ་ནམ་བེད་པ། སད་དུའང་ཁློ་བློ་ལ་འགན་དུ་བཟློད་ན་ཅི་དགའ་བར་

དཔུང་སྐྱློད་ཅིག ② སད་མ། རེས་མའི་དློན་ཡིན།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སད་སྐྱློན། བེད་པློ་གཞན་གི་ཤུགས་ལས་རང་གི་བཟང་པློའི་རང་བཞིན་ཉམས་ཉེས་པར་བེད་པ། 

སད་ཆ། རེས་མའི་སྐབས་སམ། རེས་ཀི་དུས། སད་ཆར་ཕག་བིས་ཡང་ཡང་ཡློད་པ་ཞུ། 

སད་བཏང་བ། ལྷད་བཏང་བ་སྟེ། རྒྱུ་མི་གཙང་བ་གཞན་བསེས་པ། 

སད་དུ། ཆེད་དུ་དང་དློན་འདྲ་སྟེ། ནད་སློས་སད་དུ་སྨན་བསྟེན། ཚིག་བསྡུས་ན་སད་ཅེས་འབ་ིཆློག་སྟེ། ད་ེ

སད། བརློན་པ་མ་བས་ཡློན་ཏན་འབློར་བ་དཀའ། ད་ེསད་བརློན་པ་ཆུ་བློའ་ིརྒྱུན་བཞིན་བསྟེན་ཞེས་པ། 

སད་དུ་གསལ། འློག་ཏུ་གསལ། 

སད་འདློམས་ཁིམས་གཅློད། རེས་སུ་བཀག་སློམ་བེད་ཐུབ་པའི་ཁིམས་གཅློད། 

སད་ནས། རེས་ནས། 

སད་ནས་འབྱུང་། འློག་ནས་འབྱུང་། 

སད་པ། དྲི་མའམ་སྤློད་པ་ངན་པ་སློགས་ཀིས་ཉེས་པར་བེད་པ། 

སད་ཕིན། རེས་སུའམ་ཕིན་ཆད། སད་ཕིན་ཆད་ཀང་དེ་ལར་ཡློང་སིད། 

སད་ཕིས་འབྱུང་། སད་ཕིན་དང་དློན་མཚུངས། 

སད་མ། ཕི་མ་དང་རེས་མ། ད་ལ་མ་ཟད་སད་མ་ལའང་ཧུར་བརློན་བེད་དགློས། ཁེད་སློན་ལ་ཕེབས། 

ང་སད་མ་ནས་མགློགས་པློར་ཡློང་ཆློག 

སད་ཙ། སད་ཚ་དང་འདྲ། 

སད་ཚ། དྲི་ཆེན་ནམ། སྐྱག་པ། 

སད་བཞིན། ཕིར་ཡང་ངམ། སར་ཡང་། སད་བཞིན་བཤད་པ། སད་བཞིན་ཕེབས་པ། 

སད་རློལ། ① ཕི་རློལ། ཁང་པའི་སད་རློལ། ② རེས་མ། སད་རློལ་གི་གནས་ཚུལ། 

སད་ལ། [ཡུལ] ཞེན་པ་དང་ལ་རྒྱ། མི་རིགས་ཀི་སད་ལ་རྒྱ་བློར་མི་རུང་། 

སད་ལར་མི་བཏུབ་པ། རེས་ཀི་མདུན་ལམ་ལ་ཕན་ཐློགས་མེད་པ། 

སད་ས། [རིང] སྐྱག་པ། 

སན། ཕིན་ཆད་ཀི་དློན་ཏེ། སན་ཆད་ཀང་ཉེས་པ་མི། 

སན་ཆད། [རིང] ཕིན་ཆད་དམ་རེས་སུ། 
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སན་པ། [རིང] ཡང་བསྐྱར། 

སམ་པ། ① [རིང] ཅུང་ཟད་བརྔློས་པ། ② ཉམས་པའམ། གར་པློ་མིན་པར་འགྱུར་བ། 

སར། ① རེས་མ་དང་། ཕི་མ། དེ་འཕློས་སར་དུ་བཤད་ཆློག སར་བཅར་ཡློང་། སར་འབློར། ② ཡང་

བསྐྱར། སར་ཡང་གསུང་བ། མི་འཆམས་པ་རྣམས་སར་བསྡུམ་པ། གཤེ་ཡང་སར་མི་གཤེ་བ། 

བརྡེགས་པ་སར་བརྡེགས། རྒློལ་བ་སར་རྒློལ། ཚུར་ཚིག་རྩུབ་ཀིས་སྦློ་བ་ལ་སར་སྤློ་བ། [བསྣན་

ཚིག]ཡང་བསྐྱར་རམ་བསྐྱར་ཟླློས་ཀི་དློན་ཏེ། ཚིགས་བཅད་འདི་སར་ཡང་ཚར་གཅིག་འདློན། 

ནད་ཡམས་ལ་ལ་ཐེངས་གཅིག་བྱུང་རེས་སར་གསློན་ཐབས་མེད། སར་ཡང་བཤད་ལ་བུ། 

སར་སྐྱེ། ① [མངློན] སྐྲ། ② སེན་མློ། 

སར་གིབ་མ། [མངློན]གཟུགས་བརན། 

སར་བརློད། ① ལན་འདེབས་པ། ② [མངློན]བམ་ཟེའི་མིང་གི་མངློན་བརློད། 

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

དབིན་སྐད་དུ་playback ཟེར། 

སར་དུག དུག་བློང་ང། 

སར་བསྡུ། སྐབས་བབས་ཀི་བརློད་བའི་དློན་ནམ་ཚིག་དེ་ཉིད་དེ་ཙམ་གིས་བསྡུ་བར་སློང་བས་སར་

བསྡུའི་སྒ་ཞེས་སམ་རློགས་ཚིག་ཅེས་བའློ།། ཞེས་འདིར་སར་བསྡུ་ཞེས་པ་དང་རློགས་ཚིག་

གཉིས་དློན་གཅིག་ཡིན་པ་སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་གིས་བཞེད། འདིར་རློགས་ཚིག་ཅེས་པ་དེང་རབས་

རྒྱ་ཡིག་ནང་གི་རློགས་ཚིག་སྟེ་ (句号。) རགས་འདི་དང་བེད་ལས་གཅིག་ཀང༌། དེང་དུས་

མདློ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གི་ཁ་སྐད་ནང་དུ་བེད་སྤློད་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཉུང་བ་ཞིག་རེད། ཕད་འདི་

ནི་རེས་འཇུག་ལ་ལློས་དགློས་པའི་ཕད་ཡིན་སྟབས། སར་བསྡུའི་ཕད་འཇུག་ཡུལ་གི་མིང་དེའི་

རེས་འཇུག་ག་ཡིན་ན་དེའི་རེས་སུ་ཕད་གློ་སར་བསྡུའི་ཕད་བཅུ་གཅིག རེས་འཇུག་བཅུ་ལ་ན་

རློ་སྦར་བས་གློ་ངློ་དློ་ནློ་བློ་མློ་འློ་རློ་ལློ་སློ་བཅས་བཅུ་དང་ཏློ་ཡིག་བཅས་བཅུ་གཅིག་གློ དེའི་

མིང་ལ་རློགས་ཚིག་གམ་ཟླ་སྡུད་ཅེས་ཀང་ཟེར། 

སར་བད་མཐུན། [མངློན]གཟུགས་བརན་གི་འཕྲུལ་སར་རིགས་རྣམས། 
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སར་བྱུང་། [མངློན]དུས་ཚོད། 

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

དབིན་སྐད་དུ་reentrant ཟེར། 

སར་ཞིང་། ཕིར་ཞིང་སྟེ་ཕི་དུས་ཡང་ཡང་། དློན་གལ་པློ་ཆེ་ལ་སར་ཞིང་གློས་བསྡུར་བེད། 

སར་གཟུགས། སྐུ་འདྲའི་གཟུགས། 

སར་ཡང་། བསྐྱར་བའམ་བསྣན་པའི་དློན། ཁློ་རང་སར་ཡང་སློང་བ། སར་སྨས་པར་མ་ཟད་ད་ལ་

སར་ཡང་སྨ་བ། དབིན་སྐད་དུ་again ཟེར། 

སས། ① གཉེན་འཁློར། ② བཙུན་མློའི་འཁློར། 

སས་ཀི་ལྷ་ཁང་། ལྷ་ཁང་གི་ཡན་ལག་ལྷ་ཁང་ཆུང་ངུ་། 

སས་པ། བསས་པའི་ལྷས་མ། 

སས་མ། ལྷས་མ། 

སས་ར། མཚེར་རའམ་ལྷས་ར། དབར་སས། དགུན་སས། སས་ར་ནློར་གིས་གང་། 

སླུ། བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་ད་ལ་བ། གཡློ་སྒྱུ་དང་རྫུན་གཏམ་གིས་མགློ་བསྐློར་གཏློང་བ་སྟེ། དློགས་

ཟློན་མ་བས་ན་མི་ངན་པས་སླུ་ཉེན་ཆེ། སླུ་མཁན། སླུ་བིད། སླུ་སེམས། 

སླུ་ཁིད། མགློ་སྐློར་བཏང་ནས་ཁིད་པ། 

སླུ་གུ། [རིང]ཆང་སྣློད་དམ། ཇ་དང་ཞློའི་སྣློད་རེའུ་ཞིག

སླུ་ཏྲེས། རླུང་ནད་གསློ་བའི་ཁློག་སྨན་ཞིག་སྟེ། ཞང་ཞུང་གི་སྐད་ལས་བྱུང་བ། 

སླུ་འདྲིད། མགློ་སྐློར་གཏློང་བ། 

སླུ་བ། བསླུས་པ། བསླུ་བ། སླུས། འདྲིད་པའམ་འབིད་པ་དང་མགློ་སྐློར་གཏློང་བ། རྒྱུ་ནློར་བསླུས་ཏེ་

འཁེར་རིས་བེད། ཁ་ཡག་གིས་མི་བསླུས། མགློ་བསྐློར་གིས་ར་དེད། ངན་པས་རྐྱེན་དང་འཕད་

ཚེ་སླུ་བར་བེད། 

སླུ་བེད། ① མགློ་སྐློར་གཏློང་བ། ② སླུ་མཁན། ③ [མངློན]ཝ་མློ། ཅེ་སྤང་། མེ། མེ་ལྷ། 

སླུ་བེད་གབ་ཚིག གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་གཉིས་པ། གབ་བ་གབ་བེད་གཉིས་སྒ་མཚུངས་ཤིང་། དེ་ཡང་
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གབ་བེད་ལ་སྒ་དེ་འཇུག་པ་ཡློངས་གགས་དང་། གབ་བ་ལ་སྒ་དེ་འཇུག་ཀང་ཅུང་ཟད་གགས་

ཆུང་བས་བརློད་དློན་དེ་ལས་གཞན་པ་གབ་བེད་ལ་གློ་ཞིང་འཁྲུལ་བའི་བློ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་དེ་

སླུ་བེད་གབ་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན།

སླུ་འབིད། སླུ་འདྲིད་དང་འདྲ། 

སླུངས། འབློག་ཐང་གི་འབློག་ཚུགས་གཅིག་སྟེ། གཡག་གིས་ཉིན་གཅིག་ཆློད་ཐུབ་པའི་ལམ་ཐག

སླུས། སླུ་བའི་སྐུལ་ཚིག 

སེ་བློ་སེ། མ་འློངས་པར་བསེ་དང་འདས་པར་བསེས། སྐུལ་ཚིག་ལ་སེས་འབི། 

སེ་ཁ། [རིང]ཁ་ཀློག་ཀློག

སེ་འཇམ། ① འཇམ་རིའི་ནང་ཚན་རླུང་རྐྱང་པ་ལ་བསགས་པའི་སྦློར་བ་ཞིག་སྟེ། ལུག་ཤའི་ཚོ་ཁུ་

དང་འབི་ཡི་འློ་མ་མར་ཞུན་བཅས་ཀི་སྟེང་དུ་རུ་ར་དང་། དེ་བ་དཱ་རུ། པི་པི་ལིང་། རྒྱམ་ཚྭ། ཨ་

རུ་རྣམས་ཀི་ཕེ་མ་སྦར་ནས་རྐྱལ་བུའི་ནང་བླུགས་ཏེ་བཤང་ལམ་ནས་མས་བཏང་བ་དགློས་པ་

ཞིག ② ས་པློའམ་འཇམ་པློ། 

སེ་ཏྲེས། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ཁ་བསྐ་ལ་ཚ་བ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་རླུང་

ཚད་དང་། རིམས་ཚད། དྲེག་གྲུམ། ཚད་རིང་བེར་བ། ཚ་བ་མ་སྨིན་པ་སློགས་ལ་ཕན། མིང་གི་

རྣམ་གངས་ལ་གུ་རི་ཙི་དང་། རྒྱུད་ལན། བཅས་སྐྱེས། མཆློག་གི་ལུས། བདུད་རི། ན་ཚོད་

གནས། སེ་སྐད་པ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སློ།། 

སེ་འདམ་ཅན། མཚན་མ་དང་བཤང་ལམ་འདྲེས་པའི་ནད་ན་མཁན་བུད་མེད། 

སེ་འདམས་པ། མཚན་ཆ་ཆད་པའི་སྐྱེས་པ། 

སེ་པློ། ལྕང་ལྕུག་ལས་སས་པའི་སྣློད། ཨར་སེ། དཀར་སེ། ནག་སེ་སློགས། 

སེ་བ། ① མིག་ཀློག་ཀློག ② ཡན་ལག་སྐྱློན་ཅན། 

སེ་བློ། སེ་བ་དང་འདྲ། 

སེ་མིག མིག་ཁློག་པློ། 

སེ་མློ། ① རི་དྭགས་ཀི་པགས་པས་བཟློས་པའི་ཆར་གློས། ②[ཡུལ]རེ་ལེའི་ཕ་རའམ། ཕར་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སེ་ལུང་བློ་བཟང་འཕིན་ལས། རེ་འདི་ནི་ལྷློ་ཁ་ཟངས་རི་གཙང་སྣ་དཀར་པློ་ཞེས་པར་ཡབ་ཀུན་

དགའ་རྒྱལ་པློ་དང་ཡུམ་རྒྱས་ཕུར་ཆློས་འཛོམས་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་

མེ་གང༡༦༩༧ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་ལ་མཚན་དགློས་དགློས་ཚེ་རིང་ཞེས་

བཏགས། དགུང་ལློ་དྲུག་གི་ཐློག་གློང་ས་ཆེན་པློ་ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་དུ་དབུ་སྐྲ་ཕུད་

ཕུལ་རེས་མཚན་བློ་བཟང་བསྟན་པ་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་དུ་འདློགས་པ་གནང། དགུང་ལློ་བཅུ་

གསུམ་སྐབས་གློང་ས་དྲུག་པ་ཆེན་པློ་ཆློས་འཁློར་རྒྱལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་འློས་དགར་

ཞལ་མཇལ་ནས། གསུང་གང་འདློད་དུ་བྱུང་བས་ཤིན་ཏུ་སྐལ་བཟང་ཐློབ། དགུང་ལློ་བཅུ་བཞིར་

གཙང་དུ་ཕེབས་ནས་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བཟང་པློའི་དྲུང་ནས་དགེ་བསྙེན་དང་

དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་བཞེས་ཏེ་མཚན་བློ་བཟང་འཕིན་ལས་ཞེས་བསྩལ། བཀའ་རློམ་ཡང་མང་

པློ་མཛད་པ་སྟེ། དཔལ་འཁློར་ལློ་སློམ་པའི་ཟབ་དློན་འགའ་ཞིག་གནད་གློལ་བ་སས་དློན་ཡང་

གསལ་ཉིན་བེད། ལྷ་མཆློག་ཚངས་པ་ཆེན་པློའི་མདློས་ཀི་འཕིན་ལས་ཀི་ཆློ་ག་ཉིན་བེད་སྣང་

བ། བདེ་མཆློག་གི་ཆློ་ག་སྤློ་བསྡུའི་གསློལ་བེད། དྲིས་ལན་ལ་བའི་མིག་ཡངས། གསང་འཛིན་

ལས་ཀི་རྡློ་རེར་གསློལ་འདེབས་སྨློན་ལམ། རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རློ་ཅློག་གི་གསུང་པར་རིན་

པློ་ཆེ་སིད་གསུམ་རྒྱན་གཅིག་རྫུ་འཕྲུལ་ཤིང་རའི་དཀར་ཆག མཁའ་སྤློད་ཀི་གནས་ཡིག་དང་

བིན་འབེབས་ལློ་རྒྱུས་ལེགས་ལན་ཚོགས་རེའི་ཟློར་གི་ལས་མཐའ་དང་དེའི་སྒྲུབ་ཐབས་

སློགས་པློད་བརྒྱད་ལྷག་ཡློད། དགུང་གངས་ལྔ་བཅུ་ལྷག་བཞུགས། 

སེ་ཡློན། སེམས་ག་གྱུ་ཅན་ནམ། དྲང་པློ་མིན། བསམ་པ་སེ་ཡློན་ཅན། 

སེ་སེ། སེ་ཏྲེས་དང་། སེ་ལློང་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

སེད། སྐྲའི་བསས་མ་སློགས་སེད་བཞིན་པ། 

སེབ་པ། སེབས་པ། སེབ་པ། འབློར་བ་དང་རློལ་བ། བེས་འགྲུལ་རང་གནས་སུ་སེབས་པ། ཁལ་

འབབ་སེབ་ཡློང་། ཚོང་ཟློག་རྣམས་ཐག་རིང་ནས་སེབས་པ། 

སེབས། ［སྒ་གཉིས་ལན་ཅན］འདི་ལ［Iei］/［tsep］སྒ་འདི་གཉིས་ཀ་ཀློག་ཆློག དཔེར་ན། 

ཁློང་སེབས་བྱུང་ལ་བུ་ལ་ཁློང་[Lei]བྱུང་དང་། ཁློང་[tsep]བྱུང་གཉིས་ཀ་ཀློག་ཆློག་པ་ལ་བུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེབས་རགས། འབློར་ཚེས་བཀློད་པའི་མིང་། 

སེབས་ཐློ། འཚོགས་འདུས་སློགས་སུ་འབློར་བའི་དུས་ཚོད་ས་ཕི་ལར་མིང་ཐློ་བཀློད་པ། 

སེབས་པ། སེབ་པའི་འདས་པ། 

སེའུ། ར་སྤུ་སློགས་ལས་བཏགས་པའི་ཕར་བའམ་མལ་ཁེབས། སེའུའི་སྣློད། སེའུའི་ཕར་བ། སེའུ་

དཀར་པློ་ཞིག་གཡར་བ་ཉིན་མཚན་མེད་པའི་གློས་སུ་བས། 

སེའློ།། གཏམ་མམ་སྐད་ཆ། ངེད་ཡབ་སས་ཀི་སེའློ་ཉན། 

སེལ། ཕར་བ་དང། ལྕང་ལྕུག་གི་སྣློད་སེ་པློ་ལའང་། 

སེལ་གློག ཙེལ་པློའམ་སེལ་པློ། 

སེལ་པློ། ས་རྡློ་སློགས་བླུགས་ནས་འཁེར་རྒྱུའི་སྣློད། ཕ་རིའི་ལྕི་བ་མ་ལློན། ཚུ་རིའི་སེལ་པློ་ཡང་མ་ལློན། 

སེལ་ཕར། རེ་ཏའམ། རེ་ལེ་ལས་བཟློས་པའི་སེའུ་འམ་ཕར་བ། 

སེས། སེ་ཡི་སྐུལ་ཚིག 

སློ། ﹝tso﹞ ཕྱུགས་ཀི་གློད་པའི་ནང་དུ་ཆགས་པའི་རྩྭ་གཟན་གི་རློ་མའི་མིང་། འདི་ལ་﹝tso﹞

ཙོ་ཞེས་ཀློག་དགློས། 

སློ་ང་། ﹝tso-ng﹞ བློད་རིགས་ས་ཁུལ་དུ་ཡློས་བརྔློ་ཆས་ཀི་ལྕགས་སྣློད་ཀི་མིང་། 

སློ་དྲློན། ﹝tsodron﹞ ལློ་བའི་ནང་གི་བཙོ་ཚ་པློ། 

སློ་མ། ﹝tsoma﹞① སྨྱུག་བཤགས་ཀིས་བསས་པའི་བླུགས་སྣློད་ཁེབས་གཅློད་ཅན། ②[ཡུལ]

འབྲུ་འཕར་སྣློད་སྨྱུག་གིས་བཟློས་པའི་སློ་སྣློད། 

སློ་ལུམས། ﹝tsolum﹞ ར་ལུག་སློགས་སེམས་ཅན་གི་སློ་ལས་བས་པའི་ལུམས་ཀི་མིང་། 

སློ་ཤློ། འདི་ལ[tsohuo]ཞེས་བཀག་དགློས། སེམས་ཅན་གི་ལྤགས་པས་བཟློས་པའི་གློས་ཀི་

མིང་སྟེ། ལྤགས་སག་དང་ར་སག་ལ་བུའློ།། 

སློ་ཤློ་རས་ཤན་མ། [tsohuo]ལུག་ལྤག་དང་། ར་ལྤགས་ཀིས་བཟློས་པའི་གློན་ཆན་ལ་སློག་པ་

དང་། ཁམས་སྐད་དུ་སློ་ཤློ་ཟེར། དེའི་མཐའ་སྐློར་རས་ཀིས་ཤན་པ་ལ་སློ་ཤློ་རས་ཤན་མ་ཟེར། 

སློག བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་ད་ལ་བ། ཕི་ནང་དང་སྟེང་འློག་གློ་ལློག་པའི་དློན་ཏེ། ལྭ་བ་ཕི་ནང་མ་སློག 
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སློང་པློ་མགློ་མཇུག་མ་སློག 

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

དབིན་སྐད་དུ་flip ཟེར། 

སློག་གློས། ལྤགས་རིགས་ཀིས་བཟློས་པའི་གློས་སྤི་དང་། ཁད་པར་ལུག་ལྤགས་ཀིས་བཟློས་པའི་

གློས་ལ་ཟེར།

སློག་རྔན་ལེན་པ། བ་བ་ཅི་ཞིག་བས་པར་སློག་ངན་གཞན་གི་མི་བེད་པར་ལེན་པ། 

སློག་ཆ། ① དངློས་པློ་བངས་པའི་སྐྱིན་ཚབ་ཕིར་སྤློད་བ་རྒྱུའི་ཆ་ཤས། ② འབུལ་མཚོན་དངློས་

པློ་ཆ་ཚང་མི་ལེན་པར་ཕིར་སློག་པའི་ཆ་ཤས། 

སློག་པ། ① ས་རྒློད་སློགས་གསར་དུ་སློལ་བ་དང་། ཕི་ནང་ངམ་སྟེང་འློག་སྒྱུར་བ། ཐང་སྟློང་

བསློགས་ནས་ས་ཞིང་བཟློས། ཁང་རིང་བསློགས་ནས་གསར་དུ་བཟློ། པགས་རག་ཕི་ནང་

བསློགས་ཏེ་སེང་གེ་འཁབ། ② ལློར་ག་ཏུ་འཇུག་པ། བང་མི་དེ་ཕིར་སློགས་ཤིག འཁློན་ལན་

སློག་པ། ཚོང་སློག་ཚོང་གི་བཞི་ཟུར་ཡིན། བཟང་པློའི་བཟང་ལན་འཇལ་བར་ལློ་དང་ཟླ་བ་

དགློས། ངན་པའི་ངན་ལན་སློག་པར་ཞློགས་ལས་གཅིག་གིས་ཆློག ③ པགས་རག སློག་པ་

གཡློགས་མེད། སློག་ཧྲུལ། 

སློག་རུལ། པགས་པའི་གློས་རིང་རལ་རུལ། 

སློགས། སློག་པའི་སྐུལ་ཚིག 

སློང་། གཞན་གི་ལག་ནས་སྦིན་པ་ཞུ་བ་དང་། ཡར་ལང་བར་བེད་བཞིན་པ། དཔེར་ན། ལློ་སློང་བ། 

སློ་སློང་བརྒྱབ་པ། བག་མ་སློང་བ། རྒྱག་རེས་སློང་བ། མལ་ནས་སློང་བ། སྐུལ་སློང་། གེང་སློང་

སློགས་ལ་བུ། 

སློང་རྐྱེན། སྐུལ་སློང་ཡློང་བའི་ཤུགས་རྐྱེན་ནམ་རྒྱུ་རྐྱེན། 

སློང་ཆང་། བག་མ་སློང་སྟེར་གི་དན་ཆང་། སློང་ཆང་བཏང་བ། 

སློང་ཆང་ཚེས་གངས། སློང་ཆང་གི་ཚེས་གངས་བརི་བ་སྟེ། བློད་ཀི་ཡུལ་སློལ་ལར་སློང་ཆང་འདྲེན་

པའི་གཟའ་སྐར་ཚེས་གངས་བརི་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློང་སྟེར་ག་འཛོལ། སྟེར་མཁན་ལས་སློང་མཁན་དབང་ཆ་ཆེ་བ་སྟེ། དབང་ཆེ་ཆུང་གློ་འཛོལ་བའི་དཔེ། 

སློང་འདྲ། [ཡུལ]འབློལ་གདན་དཔངས་མཐློན་པློ་ཞིག 

སློང་ཕློར། སྤང་པློའི་ཕློར་པ། 

སློང་བ། ① སྒེང་བ་དང་ལང་དུ་འཇུག་པ། དར་ཆེན་སློང་བ། མལ་ནས་བསངས་པ། རྒྱལ་མཚན་

གེན་དུ་བསང་བ། ནད་རློ་རིང་པ་སློང་བ། ཁང་པའི་རིག་རྨང་སློང་བ། ཁ་སློང་བ། འབེན་སློང་བ། 

འཁྲུག་རྐྱེན་སློང་བ། གཅིག་ངར་གཅིག་སློང་། ཆགས་སློ་སློང་བ། དམག་འཁྲུག་སློང་བ། ② དློན་

དུ་གཉེར་བ་དང་གཞན་ལ་རེ་ནས་ཞུ་བ། ལློ་གློས་བསངས་བ། བསློད་སྙློམས་སློང་བ། བག་མ་

སློང་བ། ཆང་བསངས་པ། སློང་སྐད་འདློན་པ། སློབ་བ་པློ། སློང་བས་འཚོ་བ། 

སློང་བའི་དགེ་བ། དད་སློགས་དགེ་བའི་སེམས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་ལུས་ངག་གི་ལས་རྣམས། 

སློང་བའི་དགེ་སློང་། ལློང་བ་དང་སྤང་པློ་ལ་བུ་མི་གཞན་གི་ས་ནས་འཚོ་བ་སློང་བ་ལ་དགེ་བ་སློང་

བ་ཞེས་པའི་མིང་བཏགས་པའློ།། 

སློང་བའི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས། རང་ལ་ཆློས་གློས་རྣམ་གསུམ་ཡློད་བཞིན་དུ་འཁློར་

གསུམ་ཁེབས་པའི་ཚད་དུ་ལློངས་པའི་གློས་སམ་རྒྱུ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཁིམ་པ་ལས་སློང་བའློ།། 

སློང་བའ་ིམ་ིདག་ེབ། ར་ཉློན་དང་ཉ་ེཉློན་སློགས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསང་བའ་ིལུས་ངག་ག་ིལས་ཐམས་ཅད། 

སློང་བར་བེད། [མངློན]① བེའུ་ཁུག་ར། ② ཁང་བེའུ། ③ རངས་པ་ཁ་རལ། 

སློང་འབེབས་ཞུ་བ། ཁ་མཆུ་བར་འདུམ་བས་ཆློག་པ་ཞེས་སར་ཕུལ་སྙན་ཞུ་ཕིར་འཐེན་ཞུ་བ། 

སློང་མློ། ① བསློད་སྙློམས་དང་ལློམ་བུ། སློང་མློ་བ། སློང་མློ་སློང་བ། ② བུད་མེད་སྤང་པློ། 

སློང་མློ་བ། སྤང་པློ། 

སློངས། སློང་བའི་སྐུལ་ཚིག 

སློད། སློད་པའི་སྐུལ་ཚིག 

སློད་པ། བསད་པ། བསད་པ། སློད། ལྷད་འཇུག་པ་དང་སྐྱློན་སེ་བ། ནམ་མཁའི་རང་མདངས་སྤིན་

གིས་བསད། མི་གཤིས་བཟང་པློ་ངན་པས་བསད། ཁ་ཟས་ཞིམ་པློ་ཧམ་དྲིས་བསད། གཟུགས་

པློ་བདེ་ཐང་ནད་ཀིས་སློད། 
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སློན། སློན་པའི་སྐུལ་ཚིག 

སློན་པ། ① བསན་པ། བསན་པ། སློན། ② སྡུད་པ་དང་སྦློར་བའམ་ཟླ་སྒིལ་གཏློང་བ། ཚུ་རློལ་གི་

མི་རྣམས་ཕ་རློལ་གི་མི་ཚོའི་ཟླ་བློར་བསན་པ། ཞུམ་བུ་དུད་འགློའི་ཕློགས་སུ་བསན། ལྕགས་

རག་ཟངས་གསུམ་ལྕགས་རིགས་སུ་བསན་ཆློག ③ ཚེམ་བུ་རྒྱབ་པ། ལྷན་པ་ལེགས་པར་སློན། 

ཡུལ་འགིམ་པའམ་བསྐློར་བ། དགུན་ལྷློ་བལ་བསན། དབར་བང་འབློག་བསན་ནས་ཉློ་ཚོང་

བས། ④[རིང]སྐྱུགས་པ། 

སློབ། བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་ད་ལ་བ། གཞན་ལས་ཡློན་ཏན་སློབ་པའམ་གཞན་ལ་ཡློན་ཏན་སློབ་པའི་

དློན་ཏེ། དགེ་རྒན་གིས་སློབ་མ་ལ་ཡི་གེ་སློབ་ཀིན་འདུག སློབ་མས་ཡི་གེ་སློབ་པའི་སང་ཡིན། 

ཡློན་ཏན་སློབ་མཁན་ཡིན་ཞེས་པ། 

སློབ་སྐབས། སློབ་གྲྭ་གང་ཞིག སློབ་ཁིད་ཀི་འགློ་བཙུགས་ནས་གུང་གསེང་གི་ངལ་གསློའི་བར་

མཚམས་ཀི་དུས་བར་ལ་སློབ་སྐབས་གཅིག་ཟེར། འདི་རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློའི་སློབ་དུས་ཀི་གངས་

དང་དུས་ཚོད་མི་འདྲ་བ་ཡློད། དཔེར་ན། ཀྲུང་གློ་ལ་ལློ་གཅིག་ལ་སློབ་སྐབས་གཉིས་ཡློད་པ་སློབ་

སྐབས་དང་པློ་དེ་ལློ་རེའི་སྤི་ཟླ་དགུ་པ་ནས་། ལློ་རེས་མའི་ཟླ་བ་དང་པློའི་བར་དང་། སློབ་དུས་

གཉིས་པ་ནི་ལློ་ལར་ཟླ་བ་གསུམ་པ་ནས་བདུན་པའི་བར་ཡིན། ཨ་རི་ལ་སློགས་ནུབ་ཕློགས་པའི་

སློབ་གྲྭ་རྣམས་ལ་ལློ་གཅིག་ལ་སློབ་དུས་གསུམ་ཡློད་པ་དང་། བཞི་ཡློད་པའང་ཡློད།

སློབ་སྐར། དེང་དུས་རྒྱལ་སྤིའི་ཐློག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློའི་ནང་དུ་སློབ་སྦློང་བེད་མཁན་ཚོས་ངེས་པར་

སློ་སློའི་སློབ་དགློས་པའི་རིག་གཞུང་གི་སྐར་གངས་མ་ཚང་ན་སློབ་གྲྭ་ནས་ཐློན་ཐུབ་ཅིང་མེད་

ལ། སློབ་སྐར་ཞེས་པ་སྤིར་བཏང་ཡུལ་སློ་སློའི་བགངས་སློལ་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བ་རེ་ཡློད་ཀང་། 

ཕལ་ཆེར་སློབ་གཞི་ཆུ་ཚོད་བཅློ་བརྒྱད་རེ་ལ་སློབ་སྐར་རེ་བརི་སློལ་ཡློད་འདུག

སློབ་སྐྱློང་། ཤེས་ཡློན་སློབ་པ་དང་། འཚོ་བས་སྐྱློང་བ། 

སློབ་སྐྱློར་སྐྱི་དངུལ། སློབ་མ་གང་ཞིག དཔལ་འབློར་གི་ཆ་རྐྱེན་དབུལ་བས་སློབ་གྲྭར་ཞུགས་མི་

ཐུབ་པ་ལ་རློགས་སྐྱློར་གི་མ་དངུལ་ཀང་མི་ཐློབ་པ་ལ། རྒྱལ་ཁབ་དངུལ་ཁང་གིས་སློབ་ཡློན་

དང་། འཚོ་བའི་སྤློད་དངུལ་རྣམས་སྐྱི་གཡར་གཏློང་ཤིང་། སློབ་གྲྭ་ཐློན་ནས་རིམ་བཞིན་ཕིར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དངུལ་ཁང་ལ་བུ་ལློན་འཇལ་ཆློག་པ་ཞིག

སློབ་ཁང་། སློབ་སྦློང་བེད་སའི་ཁང་པ། 

སློབ་ཁད། ཡློན་ཏན་སློབ་ཚུལ་གི་ཁད་པར་རམ་གློ་རིམ། 

སློབ་ཁིད། སློབ་སྦློང་གི་ནང་དློན་ངློ་སྤློད་བེད་པ། 

སློབ་ཁིད་འཆར་གཞི། སློབ་གྲྭའི་ཚན་ཁག་སློ་སློས་སློབ་ཁིད་གཞུང་ལས་ཁང་གིས་སློབ་དུས་རེ་རེ་

བཞིན་འཛིན་གྲྭ་སློ་སློར་སློབ་ཁིད་བ་རྒྱུའི་བསབ་གང་དང་། དགེ་རྒན་གང་གིས་སློགས་བཀློད་

སྒིག་བས་པའི་འཆར་གཞི།

སློབ་ཁིད་སྤི་དློན། བསབ་གཞིའི་རིག་གཞུང་གང་ཞིག རིག་གཞུང་དེ་ཉིད་སློབ་ཁིད་མ་བས་པའི་

སློན་ལ་ཁིད་ཐབས་ཀི་འཆར་གཞི་ཆ་ཚང་བ་བ་དགློས་ཤིང་། དེ་ལ་དང་པློ་བསབ་གཞི་དེའི་

སྤིའི་ངློ་སྤློད། བསབ་གཞི་མིང་དང་། ཨང་གངས། སློབ་སྐར་དང་། སློབ་ཐུན་ཇི་ཙམ། བསབ་

བའི་ཡུལ་གང་སློགས་བཀློད་དགློས། གཉིས་པ། བསབ་གཞིའི་དམིགས་ཡུལ་དང་འློས་འགན་

གང་སྟེ། བསབ་གཞི་འདི་སློབ་ཁིད་བས་པས་སློབ་མའི་ཤེས་རྒྱུད་ལ་ཡློན་ཏན་གང་འདྲ་ཞིག་

འབློར་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཇི་ལར་ལག་བསྟར་བ་དགློས་པ་བཅས། གསུམ་པ། བསབ་

གཞི་དེའི་ལེ་ཚན་ནམ་སློབ་ཚན་སློ་སློའི་དཀའ་གནད་དང་། གལ་གནད་གང་དང་གང་ཡིན་པ། 

དེ་དག་སློབ་མའི་རྒྱུད་ལ་འབློར་པའི་ཐབས་ཤེས་གང་དང་གང་བ་དགློས་པ། ཚན་རིག་སློབ་

ཚན་རྣམས་ལག་ལེན་ཚོད་ལ་ཐེངས་ཇི་ཙམ་དང་། ཐབས་གང་འདྲ་བ་ཚུལ་རྣམས། སློབ་ཐུན་

རེ་རེ་བཞིན་སྐྱ་ཆགས་ཀི་བཀློད་སྒིག་བ་དགློས། བཞི་པ། སྦློང་ཚད་ལང་མིན་ཚོད་ལ་བ་ཚུལ། 

དེའང་དུས་རྒྱུན་གི་ཚོད་ལ་བ་ཚུལ་དང་། སློབ་མཇུག་གི་སྦློང་འབས་ཚོད་བ་ཚུལ་རྣམས་ཞིབ་

པ་འཆར་གཞི་བཀློད་དགློས། ལྔ་པ། སློབ་མས་ངེས་པར་དུ་ལ་ཀློག་བ་དགློས་པའི་བསབ་

གཞིའི་དེའི་སློབ་དེབ་དང་འབེལ་བའི་དེབ་དང་། དབིངས་ཐེར་དྲྭ་རྒྱ་སློགས་ཀི་ཁ་བང་གསལ་

པློ་རྣམས་བཀློད་པའི་སློབ་ཁིད་ག་སྒིག་ཡིག་ཆ་ཞིག 

སློབ་ཁིད་མཚམས་འཇློག དགེ་རྒན་གིས་དློན་གང་རུང་ལ་མ་མློས་པར་ལས་མཚམས་བཞག་ནས་

ངློ་རྒློལ་བེད་པའི་དློན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སློབ་གིང་གྲུབ་མཐའ། ཞེས་པ་ནི་ཡློ་རློབ་ཀི་མཛེས་རལ་སློབ་གིང་གི་ཁུངས་དག་སྒྱུ་རལ་གི་གྲུབ་མཐའ་

ཞིག་ཡིན། ཐློག་མར་སྤ་ིལློའ་ིདུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའ་ིདུས་མཇུག་ཏུ་དབ་ིཐཱ་ལིའ་ིཧྥུ་ལུན་ཡཱ་སློབ་

གིང་གྲུབ་མཐའ་ཞེས་པ་ནས་བྱུང་བ་དང་། དེ་རེས་དབིན་ཇི་དང་། ཧ་རན་སི། ཨུ་རུ་སུ་སློགས་སུ་

དར་ཁབ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་དེའི་རི་མློ་མཁས་པ་ཚོས་ནག་རིས་ལ་མཐློང་ཆེན་བེད་པ་

དང་། རྒྱུད་རིམ་ལན་པའི་རྨང་གཞིའི་སྦློང་བརྡར་བེད་པ། ལག་རལ་གི་ཆུ་ཚད་མཐློ་བ། ཞིབ་ཅིང་

ཕ་ལ་གལ་འགིགས་ཤིང་། གནད་ལ་འཁེལ་བ་སློགས་ཀི་ཁད་ཆློས་ལན་ཡློད། དེའི་ཚབ་བེད་མི་སྣ་

ནི་ཧ་རན་སིའི་རླ་པུ་ལུང་དང་། ཨན་ཀའེར། མེ་སུའུ་ཉི་ཡ་སློགས་ཡིན། 

སློབ་གྲྭ། སློབ་སྦློང་བེད་སའི་གནས་ཁང་། སློབ་གྲྭ་གློལ་བ། སློབ་གྲྭ་སློ་དབེའི་མཛད་སློ། སློབ་གྲྭ་

ཆགས་ཡུལ། སློབ་གྲྭ་ནས་ཐློན་པ། སློབ་གྲྭ་ཆགས་ཡུལ། སློབ་གྲྭ་ནས་ཐློན་པ། སློབ་གྲྭའི་སྒིགས་

ལམ། སློབ་གྲྭའི་སློབ་གསློ།། སློབ་གྲྭ་བ། 

སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ། བིས་པ་རྣམས་ལ་ཐློག་མའི་ཤེས་ཡློན་སློབ་གསློ་གཏློང་ས། 

སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ། རིགས་ལམ་མཐློ་གས་ཀི་སློབ་གསློ་བེད་སའི་སློབ་གྲྭ་སྟེ། སློབ་གྲྭ་ཆེ་མློའམ། སློབ་

གྲྭ་ཆེན་པློའང་ཟེར། 

སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློ། སློལ་རྒྱུན་གི་མིང་གཙུག་ལག་སེ། 

སློབ་གྲྭ་བ། སློབ་གྲྭའི་ནང་སློབ་སྦློང་བེད་བཞིན་པའི་མི་སྟེ་སློབ་མའམ་སློབ་ཕྲུག་ཀང་ཟེར། 

སློབ་གྲྭ་འབིང་བ། ལློ་ཆུང་བིས་པ་ཤེས་ཡློན་འབིང་གས་སློབ་གསློ་བེད་སའི་སློབ་གྲྭ། 

སློབ་གློགས། སློབ་གྲྭ་གཅིག་གི་ནང་དུ་མཉམ་དུ་སློབ་སྦློང་བེད་མཁན་གི་གློགས་མཆེད། 

སློབ་བརྒྱུད། སློབ་མ་གཅིག་ནས་དེའི་སློབ་མ་སློགས་མཐའ་མའི་སློབ་མའི་བར་དུ་མར་འདེད་པའི་

བརྒྱུད་རིམ་ལ་སློབ་བརྒྱུད་ཟེར་བ་དང་། བ་མ་གཅིག་ནས་དེའི་བ་མ་སློགས་ཐློག་མའི་བ་མའི་

བར་དུ་ཡར་འདེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་བ་བརྒྱུད་ཟེར། 

སློབ་གཉེར། ཡློན་ཏན་སྦློང་བརྡར་དློན་གཉེར། སློབ་གཉེར་སྐབས་ཤློར། སློབ་གཉེར་བ། སློབ་

གཉེར་བ་ཡག་པློ། 

སློབ་གཉེར་པ། སློབ་གྲྭ་བ་གང་ཞིག སློབ་སྦློང་གི་ཚད་གཞིའི་དུས་ཚོད་མ་རློགས་པ་ད་ལ་སློབ་གྲྭའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནང་དུ་སློབ་སྦློང་བེད་བཞིན་པའི་སློབ་མ།

སློབ་སྟངས། སློབ་ཁིད་བེད་ལུགས། 

སློབ་སྟློན། བསབ་བ་བརྒྱབ་ནས་མཛུབ་སྟློན་བེད་པ། 

སློབ་ཐབས། སློབ་སྦློང་བེད་ཐབས། 

སློབ་ཐུན། བས་བ་གཞི་གང་ཞིག སློབ་དུས་གང་ལ་སློབ་སྦློང་གི་དུས་ཚོད་ཆུ་ཚོད་ཇི་ཙམ་ཡློད་པ་

གཏན་འབེབས་བས་པའི་དུས་ཚོད་ཀི་རྣམ་གཞག 

སློབ་འཐེན། སློབ་མ་གང་ཞིག སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་ཞུགས་ཟིན་ནའང་རྐྱེན་གང་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་སློབ་

མཐར་མ་ཕིན་པའི་གློང་ལ་རང་འགུལ་གིས་སློབ་གྲྭ་ནས་ཕིར་ཐློན་པའི་རེ་བ་ཞུས་ནས་ཐློན་པ།

སློབ་ཐློ། སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་ཞུགས་ཟིན་པའི་ཐློ་གངས་བཀློད་ཟིན་པ། 

སློབ་ཐློ་སློར་འཇློག སློབ་མ་གང་ཞིག་སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་ཞུགས་ཟིན་པ་དང་། སྐབས་འགར་ནད་

སློགས་མློང་མ་ཡིན་པའི་རྐྱེན་སྟན་ཚོགས་དང་འཕད་ནས་སློབ་གྲྭ་ནས་ཐློན་དགློས་པ་བྱུང་

ནའང་། སར་སློབ་གྲྭར་ཞུགས་ཟིན་པའི་ཐློ་ཡིག་དེ་སློར་བཞག་བས་པས་ལློ་རེས་མའམ་ཡང་

ན་ཆ་རྐྱེན་ལང་ཚེ་སར་ཡང་སློབ་གྲྭར་ཕིར་ལློག་ནས་མུ་མཐུད་དེ་སློབ་སྦློང་བ་ཆློག་པའི་ཐློབ་

ཐང་ཡློད་པ།

སློབ་ཐློན། སློབ་གྲྭ་ཐློན་པ། 

སློབ་ཐློན་དཔྱད་རློམ། སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློའི་སློབ་མ་རྣམས་སློབ་སྦློང་གི་དུས་ཚད་རློགས་པ་དང་། རང་

གི་ཆེད་གཉེར་གི་རིག་གཞུང་དེའི་ཐད་ལ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་རང་གི་གསར་རློགས་བྱུང་སྐློར་

ལ་རབ་གསར་གཏློད་ཡློད་པ། འབིང་དམིགས་བསལ་གི་ཁད་ཆློས་ཡློད་པ། ཐ་ནའང་བསྒྲུབ་

བའི་དློན་གང་ཞིག དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ལུང་རིགས་ཚད་ལན་དང་། ཁུངས་ཐུབ་སྟློན་པའི་དཔྱད་

རློམ་ཞིག་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་འློས་འགན་ཞིག་ཡིན།

སློབ་ཐློན་ལག་ཁེར། སློབ་གྲྭ་གང་ཞིག་ནས་བསབ་འློས་ཀི་རིག་གཞུང་གང་དེ་བསབས་ཟིན་ནས་

ཡློན་ཚད་ལང་བའི་དཔང་ཡིག

སློབ་གནས་ལག་ཁེར། དངློས་གཞི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློའི་སློབ་མའི་ཡློན་ཏན་ཚད་ལན་ཡན་ཆད་ཁློ་ན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ལ་ཡློད་པའི་དཔག་ཡིག་ཅིག དཔེར་ན། རབ་འབམས་པའི་སློབ་གནས་ལག་ཁེར། སློབ་རམས་

པའི་སློབ་གནས་ལག་ཁེར། འབུམ་རམས་པའི་སློབ་གནས་ལག་ཁེར་ལ་བུའློ།།

སློབ་དུས། སློབ་སྐབས་དང་དློན་གཅིག

སློབ་དུས་དཔྱད་རློམ། སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློའི་ནང་དུ་སློབ་སྦློང་བེད་མཁན་གི་སློབ་རྣམས་ཀིས་སློབ་དེའི་

བསབ་གཞི་གང་དེའི་སྦློང་འབས་བརག་བེད་ཀི་དཔྱད་རློམ་ཐུང་ངུ་ཞིག གཙོ་བློར་ཞིབ་འཇུག་

སློབ་མ་ལ་ལག་ལེན་བ་རྒྱུ།

སློབ་དེབ། རིག་གཞུང་གང་ཞིག་སློབ་ཁིད་བེད་པའི་སྐབས་སུ་བསབ་གཞི་དེའི་གཞི་འཛིན་སའི་

དཔེ་ཆ་གང་དེ།

སློབ་གནས། སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློ་གང་ཞིག་ཏུ་རིག་གཞུང་སློབ་སྦློང་བས་པའི་ཡློན་ཏན་གི་ཚད་གཞི་

མཚོན་བེད་ཀི་ལག་ཁེར་རམ་དཔང་ཡིག་ཅིག

སློབ་གནས་སློར་སྒྱུར། སློབ་མ་གང་ཞིག་རང་གི་ཆེད་གཉེར་དེ་ལ་མློས་པ་མེད་པའམ། འཛིན་གྲྭའི་

སློབ་མ་སྤིའི་ཡློན་ཚད་དང་མི་མཐུན་པས་སློབ་སྦློང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་སྐབས། རང་གི་མློས་

འདློད་ཅན་གི་ཆེད་གཉེར་རམ། རང་གི་ཡློན་ཚད་དང་མཐུན་པའི་ཚན་ཁག་གཞན་དང་། སློབ་

གྲྭ་གཞན་དུ་གནས་སློར་བ་བ།

སློབ་པ། ① བསབས་པ། བསབ་པ། སློབས། གཞན་ལས་ཡློན་ཏན་སློབ་པའམ་གཞན་ལ་ཡློན་ཏན་

སློབ་པ། ང་ལ་སློབ། ངས་བསབ། ལུས་རལ་བསབས། ལེགས་པར་སློབས་ཤིག མ་བསབས་

པས་མི་ཤེས། ཤེས་ཡློན་སློབ་འདློད་པ། ② བསབ་བ། བཀའ་སློབ། མཐློང་ལམ་དང་ཐློས་ལམ་

ལ་གནས་པ། ཐློས་སློབ་པ། རང་རྒྱལ་སློབ་པ། བང་སེམས་སློབ་པ། ③[རིང]འབུལ་བ། 

སློབ་པ་ཕིར་མི་ལློག་པ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། སིད་ཞི་གང་དུ་ཡང་མི་ལྷུང་བར་

ངེས་པའི་རགས་དང་ལན་པའི་སེམས་དཔའ་སྦློར་མཐློང་སློམ་གསུམ་ལ་གནས་པ་རྣམས་སློ།། 

སློབ་པ་འཕགས་པ། ཐེག་པར་རང་རང་གི་མཐློང་ལམ་ཐློབ་པ་ནས་མི་སློབ་ལམ་མངློན་དུ་མ་བས་

པའི་བར་དུ་གནས་པའི་སྐྱེ་བློ་རྣམས་སློ།། 

སློབ་པ་གསུམ།ཉན་རང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གསུམ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློབ་དཔློན། གནའ་དུས་དགེ་སིག་བང་དློར་གི་གནས་སྟློན་ཤིང་། ས་ལམ་གི་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་འབློར་

པར་བེད་པའི་དགེ་བའི་གཤེས་གཉེན་ཚད་མཐློ་ཤློས་ཀི་མིང་ཡིན་ལ། དེང་དུས་སློབ་གྲྭའི་ནང་

གི་དགེ་རྒན་གི་ཡློན་ཚད་མཐློ་ཤློས་ཀི་དགེ་རྒན་གི་མིང་།

སློབ་སྤི། སློབ་གྲྭ་སློ་སློའི་འགློ་འཛིན་གཙོ་བློའི་ཐློབ་མིང་།

སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས། སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་དེའི་སློབ་མ་འཕགས་པ་ལྷ་གཉིས། 

སློབ་དཔློན་གི་དཔེ་མཁྱུད། དགེ་རྒན་གིས་ཡློན་ཏན་སས་ནས་མི་སློབ་པ། 

སློབ་དཔློན་གི་དབང་བསྐུར་དྲུག ཕིར་མི་ལློག་པའི་དབང་། གསང་བའི་དབང་། རེས་གནང་། ལུང་

བསྟན། དབུགས་དབྱུང་། གཟེངས་བསྟློད་རྣམས་སློ།། 

སློབ་དཔློན་གི་དབང་དྲུག རྣལ་འབློར་གི་འཇུག་སློའི་དབང་བཅུ་གཅིག་ལས། སློབ་དཔློན་གི་དབང་

དྲུག་སྟེ་ཕིར་མི་ལློག་པའི་དབང་། གསང་བའི་དབང་། རེས་གནང་། ལུང་བསྟན། དབུགས་

དབྱུངས། གཟེངས་བསྟློད་དེ་དྲུག་གློ 

སློབ་དཔློན་གི་དབང་གསུམ། རྡློ་རེ། དྲིལ་བུ། ཕག་རྒྱའི་དམ་ཚིག་གློ

སློབ་དཔློན་མངློན་གྱུར། བསྙེན་པར་རློགས་པའི་མངློན་གྱུར་བཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ལས་ཀི་སློབ་

དཔློན་དང་། གསང་སྟེ་སྟློན་པའི་སློབ་དཔློན་གཉིས་དངློས་སུ་ཞུགས་པའློ།། 

སློབ་དཔློན་ལྔ། འདུལ་བ་ནས་བཤད་པའི་སློབ་དཔློན་ལྔ་སྟེ། དགེ་ཚུལ་གི་སློབ་དཔློན་དང་། གསང་སྟེ་

སྟློན་པའི་སློབ་དཔློན། ལས་ཀི་སློབ་དཔློན། གནས་སྦིན་པའི་སློབ་དཔློན། ཀློག་གི་སློབ་དཔློན་ལྔ། 

སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨ་སམ་བ་བ། སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས།

སློབ་དཔློན་ཐུ་མིའི་གདུང་རྒྱུད་བཅུ་གསུམ། ཐློན་མི་སམ་བློ་ཊའི་སས་མ་ཧཱ་ས་ཏྭ། དེའི་སས་ཡེ་ནག 

དེའི་སས་ཉི་མ་ཀློང་གསལ། དེའི་སས་བེར་ནག་ཅན། དེའི་སས་མློན་མློ། དེའི་སས་གཙོ་བློ་ལྷ་

སས། དེའི་སས་བསློད་ནམས་རྒྱལ་པློ། དེའི་སས་རྒྱལ་པློ་དགའ། དེའི་སས་ར་མགིན་རྒྱལ་

མཚན། དེའི་སས་རྡློ་རེ་བཀྲ་ཤིས། དེས་སས་དཔློན་བཞི་འཛོམ། དེའི་སས་རྒྱལ་བ་ཤེས་རབ། 

དེའི་སས་དཔློན་ཆེན་གལ་ལྔ། སས་རེས་མ་འདི་ཉིད་ཚེ་སྟློད་དཔློན་པློ་བས་པ་དང་ཚེ་སྨད་རབ་

ཏུ་བྱུང་སྟེ་གསང་སགས་ཆློས་སེ་གློང་དཀར་རྡློ་རེ་གདན་གསར་དུ་བཏབ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སློབ་དཔློན་དྲུག དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་སྦིན་པའི་སློབ་དཔློན་དང་། བཟླས་ལུང་སྦིན་པའི་སློབ་

དཔློན། རྒྱུད་བཤད་པའི་སློབ་དཔློན། མན་ངག་སྟློན་པའི་སློབ་དཔློན། དབང་བསྐུར་བའི་སློབ་

དཔློན། ལས་བེད་པའི་སློབ་དཔློན་བཅས་དྲུག 

སློབ་དཔློན་བདུན། བསྙེན་གནས་ཀི་སློབ་དཔློན། དགེ་བསྙེན་གི་སློབ་དཔློན། དགེ་ཚུལ་གི་སློབ་

དཔློན། གསང་སྟེ་སྟློན་པའི་སློབ་དཔློན། ལས་བེད་པའི་སློབ་དཔློན། ཀློག་པའི་སློབ་དཔློན། 

གནས་ཀི་སློབ་དཔློན། 

སློབ་དཔློན་ན་རིམ། གནས་ཆུང་ཆློས་སྐྱློང་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་མཚན་འབློད་སྐབས་སློབ་དཔློན་

མཐློང་བ་དློན་ལན་ཞེས་འབློད་པ་ཡིན་པས་དེའི་སྐབས་སུ་སློབ་དཔློན་ན་རིམ་ཞེས་ཏཱ་ལའི་བ་

མ་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་ལ་གློ་དགློས། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས། འདི་ཡི་རྣམ་ཐར་དང་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་བཤད་སློལ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་

འདུག་ཅིང་། ༡༽ པདྨ་བཀའ་ཐང་སློགས་ལས་བཤད་སློལ་ལ། སློབ་དཔློན་འདིར་ཡབ་ཡུམ་

མེད་པར་པདྨའི་མཚོའི་ནང་ནས་བརྫུས་སྐྱེས་སུ་འཁྲུངས་པར་གསུངས་ཤིང་། དེ་ཡང་རྒྱལ་པློ་

ཨིནྡྲ་བློ་དྷི་རྒྱ་མཚོའི་གིང་ནས་ནློར་བུ་བངས་ཏེ་ཕིར་ཕེབས་པའི་ལམ་བར་དུ་དྷ་ན་ཀློ་ཤའི་

མཚོ་ཁར་སེབས་པ་དང་། མཚོའི་ནང་ན་ངུར་པ་དང་། ཁྲུང་ཁྲུང་ལ་སློགས་ཆུ་བའི་རིགས་མང་

པློ་ཞིག་ཁ་ཅེམ་མེར་ཡློད་པའི་དབུས་སུ་འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔའི་འློད་ཀློར་ཞིག་ཡློད་པར་གཟིགས་

ནས་བློན་པློ་ཏྲིག་ན་འཛིན་ལ་ཁློད་ཕ་གིར་ཕིན་ལ་ཅི་འདུག་ལློས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ། དེ་

ནས་རྒྱལ་པློ་ཨིནྡྲ་བློ་དྷིའི་ཞལ་ནས། ཉེ་བར་འགློ་དགློས་མདང་གི་རྨི་ལམ་ན། གསེར་གི་རྡློ་རེ་

རེ་དགུ་འློད་ཕློ་ཞིག ནམ་མཁའ་ནས་བྱུང་ལག་ཏུ་ལློན་པ་རྨིས། ཉི་མ་བདག་གི་སྙིང་ནས་ཤར་

བ་རྨིས། ཞེས་གསུངས་ནས་རྒྱལ་བློན་གཉིས་པློ་གྲུ་ཆུང་ཞིག་ཏུ་ཞུགས་ནས་དེར་ཕིན་པར། 

པདྨའི་ནང་དུ་ཁེའུ་ལློ་བརྒྱད་ཙམ་ལློན་པ། བལ་ན་སྡུག་པ། བད་བཞིན་ལེགས་པ། སྐུ་མདློག་

དུང་ལ་ཕློ་ཚོས་བསྐུས་པ་འདྲ་བ་ཞིག་འདུག་པ་རྒྱལ་པློ་ངློ་མཚར་སྐྱེས་ཏེ་ཕློ་བང་དུ་གདན་

དྲངས་ཚུལ་ཞིབ་པ་པདྨ་བཀའ་ཐང་དུ་གསལ་བ་ལར་རློ། ༢༽ ཇློ་ནང་ཏཱ་ར་ན་ཐས་མཛད་པའི་

[ སློབ་དཔློན་པདྨའི་རྣམ་ཐར་ཡིད་ཆེས་གསུམ་ལན་]གི་ནང་། “ དེའི་ཚེ་རྒྱལ་རིགས་རིག་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྨ་བ་པློ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་བ་མ་བེད་པ། ས་དློ་ཞེས་བ་བ་དེ་ནི་ཨློློ་ཌི་ཡཱ་ནའི་སྐད་ཀི་མིང་

སྟེ། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ན་སི་ག་དྷ་ར། སྟེ་མེ་ཏློག་ཕེང་བ་འཛིན་ཞེས་བ་བ་ཡློད་དློ།། དེ་ལ་སས་

མཚན་དང་ལན་པ་ཁ་དློག་དཀར་ལ་དམར་བ། སིན་ལག་ལ་པདྨའི་རི་མློ་ཡློད་པ་པདྨ་རྒྱས་པ་

ལ་བུའི་མིང་དང་མཆུ་སྒློས་ཅན། པདྨ་ཨུཏྤལ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ལ་སློགས་པ་ཤ་མཚན་དགེ་

བའི་ལས་དུ་མ་ཡློད་པ་ཞིག་བཙས་ཏེ་བཙས་སྟློན་ལ་སློགས་པ་ཆེར་བས། བམ་ཟེ་རྣམས་ཀིས་

ལས་བརགས་པས་འགའ་ཞིག་གིས་རྒྱལ་སིད་བེད་པར་ལུང་བསྟན། འགའ་ཞིག་གིས་ཁམས་

ཀི་རྒྱལ་ཕན་བེད་པ་ལུང་བསྟན། ཁ་ཅིག་གིས་དུར་ཁློད་ན་གནས་ཤིང་རིགས་ཉམས་པར་བེད་

པར་ལུང་བསྟན། ” ཞེས་སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་སས་མངལ་སྐྱེས་ཡིན་པར་

གསུངས། བློད་དུ་དུས་ཡུན་ཇི་ཙམ་བཞུགས་པའི་སྐློར་ལ། “ དེ་ཡང་སློབ་དཔློན་བརྫུས་སྐྱེས་

སུ་གེང་བ་དང་། མངལ་སྐྱེས་སུ་གེང་བ་དང་། འདམ་ཁར་གེང་བ་སློགས་ཅི་རིགས་ཡློད་ལ། 

བློད་དུ་ཇི་ཙམ་བཞུགས་པ་ཡང་འགའ་ཞིག་ལས་ལློ་གསུམ། འགའ་ཞིག་ལས་ལློ་དྲུག གཞན་

འགའ་ལས་ལློ་བཅུ་གཉིས། ཁ་ཅིག་བཅློ་བརྒྱད་ཅེས་སློགས་ཡློད་ལ། གཏེར་མ་རྣམས་ལས་ནི་

ཉུང་བ་རྣམས་ལྔ་བཅུ་དང་། ཕལ་ཆེར་ལས་བརྒྱ་ལྷག་པར་འཆད་དློ།། དེ་ལ་དློན་གཞན་གདུལ་

བ་སྣང་བ་དག་པ་རྣམས་ཀི་སྣང་ངློར་བསམས་ན་ནི་ད་ལ་ཡང་བཞུགས་ཤིང་། ཞིང་ཁམས་ཀུན་

ཏུ་སྣང་བ་ཅིག་ཅར་རག་ཏུ་སྟློན་པའང་ཡིན་པས་ཕློགས་གཅིག་ནས་ཚད་གང་ལར་བས་ཀང་

རུང་མློད། འློན་ཀང་ས་ཕིའི་དུས་སྒིག་པ་སློགས་ལ་ནི་དེ་མི་རུང་སྟེ། འདི་ལ་ནི་དེ་སྐབས་ཀི་

མིའི་འགློ་བ་ཕལ་པ་རྣམས་ཀི་སྤི་མཐུན་པའི་སྣང་ངློར་སྣང་དུ་རུང་བ་ཞིག་གི་སྟེང་ནས་འཇློག་

དགློས་པའི་ཕིར་རློ། དེས་ན་རྒྱལ་པློའི་བཀའ་ཆེམས་ཀི་ཡི་གེ་རྣམ་པ་གསུམ་ཡློད་པར་གགས་

པའི་རྦ་བཞེད་དངློས་དང་། རྦ་བཞེད་ལ་ས་དར་གི་འཕློ་མཐུད་ཅིང་། དེ་ལའང་བཀའ་གདམས་

ཕློགས་པ་ཞིག་གིས་ཁ་སྐློང་བས་པ་ཞིག་དང་། རྦ་བཞེད་རྣམས་མཐློང་ཞིང་རྒྱལ་བཞེད་ཀི་དློན་

བངས་ནས་བཀློད་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་ཡིག་རིང་འགའ་རེ་ཡང་མཐློང་བ་ལས་རྒྱས་བསྡུས་ཕན་བུ་

མ་གཏློགས་ཕལ་ཆེར་གཏམ་རྒྱུད་ངློ་བློ་གཅིག་པ་ཁློ་ན་སྣང་། ” ཞེས་དང་། ཡང་དེའི་མཇུག་

ཏུ། “ རྦ་བཞེད་ན་བློད་ཡུལ་དབུས་སུ་ཟླ་བ་བཅློ་བརྒྱད་བཞུགས་བ་བ་དང་། རྦ་བཞེད་ཁ་སྐློང་



  2155  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ཅན་ན་བློད་ཡུལ་དུ་ཟླ་བ་བཅློ་བརྒྱད་བ་བ་དང་། བ་བཞེད་ན་ཟླ་གངས་ཀི་གསལ་ཁ་མེད་ཅིང་། 

རྒྱལ་བཞེད་ཀི་དློན་བངས་ཏེ་བིས་ཟེར་བའི་ཡིག་རིང་རྣམས་ན། བློད་ཡུལ་དབུས་ཀི་བག་

དམར་དུ་ཟླ་བ་བཅློ་བརྒྱད་བཞུགས་བ་བ་ཡློད་པས། དུས་རིང་ཐུང་ལ་འདློད་ལུགས་ཕ་མློ་མ་

གཏློགས་གཙོ་བློའི་དློན་ལ་མཐུན་ནློ།། ” ཞེས་གསུངས་སློ།། 

 ༣༽ བློན་ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ་ལ། ཡབ་ཞང་ཞུང་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་དང་། ཡུམ་རྒྱ་གར་བ་

འློད་ལན་འབར་མ་གཉིས་ལ་སས་ཆེ་བ་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་དང་། ཆུང་བ་གཡུང་དྲུང་མཐློང་

གློལ་གཉིས་འཁྲུངས་པ་ལས། འདི་ནི་སས་ཆུང་བ་གཡུང་དྲུང་མཐློང་གློལ་ཡིན། འཁྲུངས་ཡུལ་

ཞང་ཞུང་། སྐབས་ཞིག་ལ་རྒྱ་གར་དུ་བམ་ཟེར་སྐགས་གགས་ཆེན་པློ་ཞིག་སྐུ་ཚེའི་འདུ་བེད་

རློགས་ནས་ཞིང་ཁམས་སུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་ཐློས་པ་དང་། དེའི་སྐུ་ཤ་དང་། སྐྲ་སེན་དུམ་བུ་

ཙམ་ཐློབ་ན་ཚེ་འདིའི་རྐྱེན་ངན་ཐམས་ཅད་སེལ་ཞིང་། ཕི་མ་བདེ་འགློ་མཐློ་རིས་ཀི་གནས་སུ་

སྐྱེ་བའི་ནུས་པ་ཡློད་པ་ཐློས་པ་ན། ཡུམ་འློད་ལན་འབར་མས་ཡབ་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་ལ། ང་རྒྱ་

གར་དུ་བམ་ཟེའི་སྐུ་ཤ་སློགས་བིན་རླབས་ཀི་རེན་བཙལ་བར་འགློ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བར་ཁློད་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས་ནས་མི་མ་ཡིན་གདུགས་པ་ཅན་རྣམས་ཀིས་ངའི་དངློས་གྲུབ་ལ་བར་ཆད་

བསལ་བའི་གློགས་བ་དགློས། ཞེས་གདམས་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཕིན། ཡབ་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་

སས་གཉིས་ལ་གཟིགས་སྐྱློང་གིས་གཡེང་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་རྒྱུ་ཡང་བརེད། ཡུལ་

འློད་ལན་འབར་མ་བམ་ཟེའི་དངློས་གྲུབ་མ་ཐློབ་པ་རྒྱ་གར་ནས་ཕིར་ཞང་ཞུང་དུ་ཕེབས་པ་དང་། 

ཡབ་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་ལ་ཁློད་ཀིས་ངའི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པའི་གློགས་སུ་བ་བ་གང་ཡང་མ་

བས་སྟབས། མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀིས་བར་ཆད་ཀིས་བཅློམ་སྟེ་ངས་བམ་ཟེའི་དངློས་གྲུབ་མ་

ཐློབ་པར་གྱུར། ཞེས་འཁྲུག་རློད་བས་ཤིང་བཟའ་མི་སློ་སློར་འཐློར། སས་ཆེ་བ་ཚེ་དབང་རིག་

འཛིན་ཡབ་ལ་བཅློལ། ཆུང་བ་གཡུང་དྲུང་མཐློང་གློལ་མློ་རང་གིས་ཁིད་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཕིར་

ལློག དེ་ནས་རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་སེབས་པ་དང་། ཚད་པས་གདུངས་ཤིང་བཀྲེས་ལློག་གིས་མནར་

བ་དང་། ད་ལའི་རྒྱ་གར་གི་མཚོ་པདྨའི་གནས་འདིར་སེབས་པ་དང་ཁེའུ་གཡུང་དྲུང་མཐློང་

གློལ་ཚད་གདུངས་ལས་སྐྱློབ་ཕིར་མེ་ཏློག་པདྨའི་འདབ་མ་བཞད་པའི་ནང་དུ་བསྙལ། མློ་རང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློང་ནང་དུ་ལློ་སློང་བར་ཕིན། དགློང་མློ་མཚོ་འགམ་ཏུ་ཕིར་སེབས་པ་དང་། ཉི་མ་ནུབ་པས་

པདྨ་རྣམས་ཁ་ཟུམ་ཟིན་པས་ཁེའུ་མ་མཐློང་། འློད་ལན་འབར་མས་པདྨ་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་ཁ་

ཕེས་ཏེ་བཙལ་ཡང་དེའི་དགློང་མློར་ཁེའུ་མ་རེད། ཕི་ཉིན་ཞློགས་པ་ས་མློར་རྒྱལ་པློ་ཨིནྡྲ་བློ་དྷི་

སྐུ་འཁློར་བཅས་མཚོ་འགམས་སུ་ཁྲུས་ལ་ཕེབས་པ་དང་། ཞློགས་པར་ཉི་མས་མེ་ཏློག་ཁ་ཕེས་

པ་དང་རྒྱལ་པློའི་ཞལ་ཏ་མ་ཞིག་གིས་པདྨའི་ནང་ནས་ཁེའུ་ཞིག་རེད་པ་རྒྱལ་པློ་ལ་ཕུལ་བས་

སྐབས་དེར་རྒྱལ་པློ་ལ་སས་མེད་པའི་སྐྱློ་ངལ་གི་གདུངས་བའི་སྐབས་དང་འཁེལ་ཡློད་པས་

ཐུགས་དགེས་སྤློ་ཆེན་པློའི་ངང་དུ་སས་ཀི་ཚབ་ཏུ་ཕློ་བང་དུ་གདན་དྲངས་པར་བཤད། འདི་ནི་གུ་

རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་དངློས་ཡིན་པར་འདྲ། ནང་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བཤད་

པའི་སློབ་དཔློན་པད་འབྱུང་ལྷག་པའི་ཡློན་ཏན་གསུམ་ནི། སངས་རྒྱས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཡབ་

ཡུམ་ལ་བརེན་ནས་མངལ་ལས་སྐྱེས། སློབ་དཔློན་ནི་པད་སློང་ལས་བརྫུས་ཏེ་འཁྲུངས་པས་སྐུ་

སྐྱེ་བ་སངས་རྒྱས་ལས་ལྷག་པ། སངས་རྒྱས་གཞན་རྣམས་ཆློས་དྲང་ངེས་སྣ་ཚོགས་སྟློན། སློབ་

དཔློན་གིས་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་པའི་གསང་སགས་སྟློན་པས་དགློངས་པ་

སངས་རྒྱས་གཞན་ལས་ལྷག་པ། སངས་རྒྱས་གཞན་ཐམས་ཅད་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས། སློབ་

དཔློན་ནི་འཁློར་བ་མ་སྟློངས་ཀི་བར་སེམས་ཅན་གི་དློན་དུ་འདས་གློངས་མེད་པར་བཞུགས་པས་

གདུལ་བ་སངས་རྒྱས་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ཡློན་ཏན་གསུམ་དང་ལན་པའློ།། 

 བློད་དུ་ཕེབས་པའི་སྐློར་ལ། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ཀི་ར་ཚིག་ལར་འགེལ་བཤད་བ་བར། རྒྱལ་པློ་

ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་གིས་སྤི་ལློ་༧༦༡པའི་ལྕགས་གང་ལློར་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་

རྨང་བཏིངས། མཁན་པློ་བློ་དྷི་ས་ཏྭས་ས་འདུལ་མཛད་ཀང་དེ་ལ་བློད་ཀི་ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་

རྣམས་ཀིས་ཀློ་ལློང་གིས་བར་ཆད་མང་དུ་བྱུང་བ་ན། ཨློ་རྒྱན་གི་སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས་

དེ་བློད་ཀི་ལྷ་སིན་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་གདན་དྲངས་པར་སྤི་ལློ་༧༦༣པའི་ཆུ་ཡློས་ལློར་བློད་དུ་

ཕེབས། གདུལ་བ་ཐུན་མློང་བ་རྣམས་ཀི་སྣང་ངློར་བློད་དུ་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་བཞུགས་ཤིང༌། 

བསམ་ཡས་སུ་མན་ངག་ལ་བའི་ཕེང་བ་གསུངས་ནས་ཨློ་རྒྱན་གི་ཡུལ་དུ་ཕིར་ཕེབས་པར་

བཤད། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་སྐལ་བ་དང་ལན་པའི་སློབ་མ་རེ་འབངས་རྣམས་ལ། སྒྲུབ་གནས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ཆེན་པློ་ལྔ་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་གནས་རྣམས་སུ། ཆློས་སྒྲུབ་པ་སེ་བརྒྱད་དེ་ཞི་བ་ཁློ་བློའི་སྒྲུབ་

ཐབས་ཁ་ཚར་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང༌། འློད་གསལ་རློགས་པ་ཆེན་པློའི་ཡང་སྙིང་བ་མ་ཞི་

དྲག་གི་གདམས་ངག་སྐློར་རྣམས་ཀི་དབང་ལུང་སློགས་སྨིན་གློལ་གི་གདམས་པ་བསམ་གིས་

མི་ཁབ་པ་གནང༌། གདམས་ངག་འགའ་ཞིག་དུས་དེར་སེལ་བའི་གནས་དང་དགློས་པ་མེད་པར་

གཟིགས་ནས་མ་འློངས་པའི་འགློ་བ་རྣམས་ལ་དགློངས་ཏེ་ཕློགས་བཞི་དབུས་ལྔའི་གཏེར་ཁ་

ཆེན་པློ་ལྔ་དང༌། མིང་ཅན་མིང་མེད་པའི་གཏེར་ཁ་མང་པློ་ཞིག་སས་ཏེ་རྒྱ་རིམ་པ་བདུན་གིས་

བཏབ། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་དང༌། བག་ཡེར་པ། དཔལ་ཆེན་ཆུ་བློ་རི་སྟེ་སློམ་གྲྭ་ཆེན་པློ་

གསུམ་བཙུགས། གཞན་ཡང་བློད་ཀི་རི་བག་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་གནས་སུ་བིན་གིས་བརླབས། 

སྐལ་ལན་རྣམས་ལ་གདམས་ངག་བསྩལ་བས་མཆིམས་ཕུའི་གྲུབ་ཆེན་ཉེར་ལྔ། ཡང་རློང་གི་

རློགས་ལན་ང་ལྔ། ཡེར་པ་དང་ཆུ་བློ་རིའི་འློད་ལུས་གྲུབ་པ་བརྒྱ་བརྒྱད་རེ། ཤེལ་བག་གི་

སགས་པ་སུམ་ཅུ། འློད་སྐུར་གཤེགས་པའི་མཁའ་འགློ་ཉེར་ལྔ་སློགས་གྲུབ་ཐློབ་མང་པློ་བྱུང་

ཡློད་པར་གགས། ཞེས་གསུངས། གཏེར་ཆློས་འགའ་ཞིག་ལས། རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་

གིས་བསམ་ཡས་རིག་པའི་ཚེ་སློབ་དཔློན་བློད་དུ་གདན་དྲངས་པ་དང་། དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་ཁི་

སློང་ལེའུ་བཙན་སྐུ་གཤེགས་རེས་སུ་ལྷློ་ནུབ་སིན་པློའི་ཡུལ་གཤེགས་ཁར་ལྷ་སས་མུ་ཁི་

བཙད་པློས་སྐྱེལ་མ་ཞུས་ཚུལ་སློགས་ལློ་རྒྱུས་ཀི་དློན་དངློས་དང་འགལ་བ་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་

པ་འདི་དག་ལ་དཔྱད་རིན་གང་ཡང་མི་འདུག 

སློབ་དཔློན་དབིག་གཉེན། གློང་དུ་དབིག་གཉེན་ཞེས་པར་གཟིགས། 

སློབ་དཔློན་དབིག་བཤེས། བེ་བག་སྨ་བའི་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་བཞིའི་ཡ་གལ་བཙུན་པ་དབིག་བཤེས་

ཞུ་བ་ད་ེཡིན་ཞིང་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་བཞ་ིན་ིཁ་ཆེའ་ིབཙུན་པ་ཆེན་པློ་ཆློས་སྐྱློབ་དང་། ནུབ་སྐྱློབ་མ་

རུའི་བཙུན་པ་ཆེན་པློ་དབིག་བཤེས། ཐློ་གར་གི་བཙུན་པ་ཆེན་པློ་དབངས་སྒློག ཝ་ར་ཎཱ་སིའི་

བཙུན་པ་སངས་རྒྱས་ལྷ་སེ་བཞིའློ།། དེ་དག་རེ་རེ་ལའང་སློབ་མ་འབུམ་ཕག་ཙམ་ཡློད་པར་གགས་

ལ། སློབ་དཔློན་དབིག་བཤེས་ཀིས་བསྟན་བཅློས་རབ་ཏུ་བེད་པ་ལ་སློགས་པ་བརམས་སློ།། 

སློབ་དཔློན་དབྱུག་པ་ཅན། སློབ་དཔློན་དཎི་སྟེ་བློད་སྐད་དུ་དབྱུག་པ་ཅན་ཟེར་བ་དེ་རེད། སློབ་དཔློན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདི་དུས་རབས་གང་དུ་བྱུང་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་ཆློས་འཕེལ་གིས་[དེབ་དཀར་]དུ་གསུངས་པ་

ལར་ན། བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློ་དང༌། རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་པློ་ཤི་ཧར་ཥ་དང༌། སློབ་

དཔློན་ཆེན་པློ་ཕློགས་ཀི་གང་པློ་དང༌། ནག་མློའི་ཁློལ་དང༌། དབྱུག་པ་ཅན་སློགས་དུས་

མཚུངས་པར་བཤད། སློབ་དཔློན་འདིའི་ལློ་རྒྱུས་རྒྱ་གར་པའི་ངག་སྒློས་དགེ་འདུན་ཆློས་

འཕེལ་གིས་བཀློད་པ་ལར་ན། “ཡབ་མེས་ཀི་རྒྱུད་ས་མ་རྣམས་སུ་རྒྱ་གར་གུ་ཛི་ར་ཐའི་ཡུལ་

ཀུན་ཏའི་གློང་ཞེས་བ་བར་གནས་པ་ལས་རིམ་གིས་ལྷློ་ཕློགས་ཀཉྩའི་ཡུལ་དུ་སློང་སྟེ་གཞིས་

ཆགས། རིགས་རྒྱུད་དེ་ལས་སེད་མེད་ཀི་བུ་ཞེས་བ་བའི་མཁས་པ་ཆེན་པློ་ཞིག་བྱུང༌། དེའི་

བུ་ནི་འགན་ཟླ་མེད་པའི་སྙན་ངག་མཁན་ཆེན་པློ་བ་ར་ཝིའམ་མློ་དར་ཞེས་བ་བ་དེ་ཡིན། སློབ་

དཔློན་འདི་ནི་བ་དཀའ་བའི་ཚིག་སྦློར་རློམ་པ་ལ་ཀུན་གིས་བློར་མི་ཤློང་པའི་མཁས་པ་ཞིག་

ཡིན། འདིས་རཱ་མ་ཎའི་གཞུང་ཞིག་བརམས་པ་དེ་མགློ་ནས་དཀྱུས་སུ་བཀགས་པས་རྒྱལ་པློ་

རཱ་མ་ཎའི་གཏམ་རྒྱུད་སྟློན་ཅིང༌། མཇུག་ནས་བཟླློག་སྟེ་བཀགས་པས་བ་ར་ཏའི་གཏམ་རྒྱུད་

སྟློན་པ་དང༌། དེ་ཡང་དློན་གློ་བདེ་ལ་ཚིག་སྦློར་སྙན་པར་འབྱུང་བ་ལ་བུ་ཡིན། སློབ་དཔློན་དཎི་

ནི་སློབ་དཔློན་བ་ར་ཝི་ནས་བརིས་པའི་མི་རབས་གསུམ་པ་ཡིན། ཆུང་དུས་ནས་ཕ་མ་གཉིས་

ཀ་འདས་ནས་དྭ་ཕྲུག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། གནས་ངེས་མེད་དུ་འཁམས། རེ་ཞིག་ནས་ཡུལ་དེར་རྒྱལ་པློ་

དང་འབངས་མི་མཐུན་པའི་འཁྲུགས་པ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་བས་ནགས་ཁློད་དུ་བློས་ནས་ཡུན་རིང་

བསད་སྐབས་རིག་གནས་ལ་མཁས་པར་སྦངས། ཡུལ་གི་འཁྲུགས་པ་ཞི་ནས་སར་འཁློར་ཏེ་

རྒྱལ་པློ་ཕ་ལཱ་ཝའི་བློན་པློར་གྱུར། རྒྱལ་པློ་པུ་ལ་ཀེ་ཤ་ཞེས་བ་བའི་སྤུན་ཁབ་འཇུག་འཕེལ་དང་

མཛའ་གློགས་སུ་གྱུར་པས། རྒྱལ་པློ་དེའི་བུ་འགའ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་[སྙན་ངག་མེ་ལློང་]འདི་

བརམས་པ་ཡིན་ཟེར། སློབ་དཔློན་འདི་ཕི་པ་མུ་སྟེགས་པ་དང་ནང་པ་གང་ཡིན་ལ་བཤད་སློལ་

མི་འདྲ་བ་མང་དུ་མཆིས་ཀང༌། ཕི་པ་མུ་སྟེགས་པའི་པཎི་ཏ་ཕི་ནང་གཉིས་ཀའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་

མཁས་ཤིང༌། བམ་ཟེའི་རིགས་ཀི་ཆ་བད་ལག་ཏུ་དབྱུ་གུ་འཆང་བས་དབྱུག་པ་ཅན་ཞེས་

ཐློགས་པ་ཡིན་ནློ།།”ཞེས་གསུངས།  དེས་ན་རྒྱ་གར་དུ་སྙན་ངག་པ་སྙན་གགས་ཅན་མང་པློ་

ཞིག་བྱུང་བ་དག་ལས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་སློ་སློའི་ཁད་ཆློས་དང་ལན་པའི་རློམ་པ་པློ་ནི། མཛེས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

པའི་དཔེ་སྟློན་པ་ལ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་སློབ་དཔློན་ནག་མློའི་ཁློལ་པློ། རེས་ཁིད་ཀི་སྒ་རྒྱན་སྦློར་

བ་ལ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་སློབ་དཔློན་བ་ར་ཝི། སྙན་པའི་ཉམས་འདློན་པ་ལ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་

སློབ་དཔློན་དབྱུག་པ་ཅན། དེ་གསུམ་ཀ་ལ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་སློབ་དཔློན་མརྒྷ་ཞེས་གགས་སློ།། 

རྒྱ་གར་དུ་སློན་དུས་སློབ་དཔློན་ར་མ་ཤ་མས་བརམས་པའི་སྙན་ངག་གི་གཞུང་དང༌།[དབངས་

ཅན་མགུལ་རྒྱན་] ཞེས་བ་བ་རྣམས་ཀི་ཐློག་ནས་སྙན་ངག་ཁིད་སློལ་ཡློད་ལ། ཕིས་སུ་སློབ་

དཔློན་དབྱུག་པ་ཅན་གིས་[སྙན་ངག་མེ་ལློང་མའི་]གཞུང་འདི་བརམས་པ་ནས་བཟུང༌། རྒྱ་

གར་དུ་སྙན་ངག་སྦློང་སའི་གཞུང་གཙོ་བློ་འདི་ཉིད་ཡིན་པར་གགས། 

སློབ་དཔློན་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༢༣༨ལློར་ནས་རབ་བྱུང་ལྔ་

པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༢༧༤ ལློའི་བར། ལློ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་ས་སྐྱའི་གདུང་རབས་རིན་ཆེན་བང་

མཛོད་ལས་གསལ། 

སློབ་དཔློན་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། ས་སྐྱའི་ཁི་པ་བདུན་པ་སློབ་དཔློན་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་མཆློག་

ནི། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༢༣༨ལློར་དཔལ་ལན་ས་སྐྱའི་གདན་ས་ཆེར་ཡབ་ཟངས་

ཚ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དང་ཡུམ་མ་གཅིག་ཇློ་འགློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་བལམས། སྐུ་

གཞློན་ནུའི་དུས་ནས་ཆློས་རེ་ཁུ་དབློན་དང་བ་མ་འུ་ཡུག་པའི་དྲུང་དུ་སློབ་གཉེར་མཛད། རེ་

འདི་ཉིད་ཀིས་གསང་སགས་ཀི་དཀིལ་ཆློག་དང་རློམ་པ་ཅི་རིགས་མཛད་དེ་འཆད་ཉན་ལ་

སློགས་པས་བསྟན་པའི་བ་བ་དཔག་མེད་གནང་། འཕགས་པ་རིན་པློ་ཆེ་ཧློར་ཡུལ་དུ་བཞུགས་

རིང་ཁི་ཚབ་ལློ་འགའ་མཛད། རེས་སློར་ཧློར་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པློའི་ཏི་ཤྲི་ལློ་

བརྒྱད་ཙམ་གནང་། རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་དང་ཉེ་བར་རབ་བྱུང་གི་སེ་བཙུགས་པ་སློགས་བསྟན་

པའི་བ་བ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། དགུང་ལློ་ཞེ་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༢༧༩ལློའི་

ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་གསུམ་ལ་མེ་ཏློག་ར་བར་སྐུའི་བཀློད་པ་བསྡུས། རེ་འདིའི་ལློ་རྒྱུས་ལ་

གསུང་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་འགའ་མཆིས། 

སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆེ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། ཚེས་བཞི་རིང་མ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་རབ་བྱུང་ལྔ་

པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༢༩༣ལློ་ནས་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་༡༣༦༠ལློའི་བར་དགུང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་བཞུགས། 

སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆེ་བསློད་ནམས་རེ་མློ། རེ་བཙུན་བསློད་ནམས་རེ་མློ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་

ཁི་སྤི་ལློ་༡༡༤༢ལློ་ནས་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༡༨༢ལློ་བར་ཡབ་ས་ཆེན་ཀུན་

དགའ་སྙིང་པློ་ལ་ལྕམ་ས་ཕི་གཉིས་བྱུང་བའི་རེས་མ་མ་གཅིག་འློད་སྒློན་གི་སས་ཆེ་བ་ཡིན། 

ཆུང་དུས་ནས་ཡབ་ཀིས་ས་སྐྱའི་ཆློས་མང་པློ་ལེགས་པར་སློབ་པར་མཛད། དགུང་ལློ་བཅུ་

བདུན་ལ་ཕེབས་པ་ན་གདན་སའི་ཁུར་རང་གི་གཅུང་པློ་རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དགུང་

ལློ་བཅུ་གསུམ་ལློན་པ་ཞིག་ལ་གཏད་ནས་དབུས་ཕློགས་སུ་བློན་ཏེ་ཕ་པ་ཆློས་ཀི་སེང་གེའི་

དྲུང་དུ་ལློ་བཅུ་གཅིག་ཙམ་བཞུགས། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་ལ་ཕེབས་དུས་ཆློས་ལ་འཇུག་

པའི་སློ་ཞེས་པའི་བསྟན་བཅློས་བརམས་པར་མཛད། དགུང་ལློ་ཞེ་གཅིག་པ་ལ་སྐུ་གཤེགས། 

སློབ་དཔློན་ལ་ཉེར་བར་མཁློ་བའི་དེ་ཉིད་བཅུ། བ་མ་ཡློངས་བཟུང་གི་རྒྱུད་ལས། གནས། དུས། ལྷ། 

སགས། བགང་། ཕེང་། ཕག་རྒྱ། སྦིན་བསེག དབང་བསྐུར། རབ་གནས་སློ།། 

སློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། སར་རྒྱ་གར་གི་སེམས་ཙམ་རྣམ་རྫུན་པ་དང་མཐུན་པའི་རྣལ་འབློར་

སྤློད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་སློབ་དཔློན་ཞིག་སྟེ། སློབ་དཔློན་འདི་རྒྱལ་རིགས་སུ་སྐུ་

འཁྲུངས་པ་དང་། ཆློས་འབྱུང་འགའ་ཞིག་ཏུ་སློབ་དཔློན་འདི་མའི་ལློ་ན་གནས་པའི་ཚེ་མ་ལ་

སེང་གེའི་གནློད་པ་བྱུང་སྟེ་མའི་ལུས་སེང་གེས་ཟློས་ཀང་ལློ་ན་གནས་པའི་ཁེའུ་སེང་གེས་མ་

ཟློས་པར་བདེ་བར་སྐྱེས་པས་སེང་གེ་བཟང་པློ་ཞེས་བཏགས་པར་གསུངས་པའང་ཡློད། དེ་

ནས་ནར་སློན་པ་ན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་བསབ་གཞི་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་དགེ་

སློང་གི་སློམ་པ་བཞེས། ཕི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པར་གྱུར། ཁད་པར་དུ་

ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མདློ་སེ་རིན་པློ་ཆེའི་དློན་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ཚུགས་པ་ཞིག་

ཡློང་བའི་སད། མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་བསམ་སྦློར་གཉིས་ཀིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྟེན་ཏེ། རེ་

བཙུན་བམས་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཤེར་ཕིན་གི་མན་ངག་འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་སྐུ་མཆེད་

གཉིས་དང་། འཕགས་པ་གློལ་སེའི་གཞུང་རྣམས་དང་། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་བཀྲལ་བའི་

དབུ་མའི་གཞུང་རྣམས་ལ་ཞིབ་ཏུ་སྦངས་ཏེ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པའི་སྙིང་པློ་ཐེག་པ་གསུམ་གའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ལམ་གི་རིམ་པའི་ལུས་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ལ་མློང་བ་ཁད་པར་ཅན་འཁྲུངས། མནལ་ལམ་དུ་

རེ་བཙུན་བམས་པ་མགློན་པློས་བསྟན་བཅློས་རློམ་པའི་བསྐུལ་མ་མཛད་པ་ཇི་བཞིན། ཚ་བ་

གསུམ་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མངློན་རློགས་རྒྱན་གི་འགེལ་པ་དློན་གསལ་དང་། མངློན་རློགས་

རྒྱན་དང་བརྒྱད་སྟློང་པ་སྦར་བའི་མན་ངག་བརྒྱད་སྟློང་འགེལ་ཆེན་དང་། འཕགས་པ་གློས་སེས་

མཛད་པའི་ཉི་ཁི་སྣང་བ་དང་མཐུན་པར་ཉི་ཁིའི་བསྡུས་དློན་ལེ་བརྒྱད་མ་དང་། ཡློན་ཏན་རིན་

པློ་ཆེ་སྡུད་པའི་འགེལ་པ་རློགས་པར་ས་བ་སློགས་མང་དུ་མཛད་དློ།། 

སློབ་ཕྲུག སློབ་སྦློང་བེད་མཁན་གི་དགེ་ཕྲུག 

སློབ་བུ། སློབ་མའམ། དགེ་ཕྲུག་གམ་སློབ་ཕྲུག 

སློབ་སྦློང་། ཤེས་ཡློན་གི་གནས་ལ་དློན་གཉེར་བེད་པ། ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་སློབ་སྦློང་ལ་བརློན་

འགྲུས་བེད་པ། དཀའ་སྤད་ཀིས་སློབ་སྦློང་བེད་པ། 

སློབ་སྦློང་ཐབས་ཇུས། ① སློབ་སྦློང་སྐབས་མགློགས་པློར་ཤེས་པའི་ཐབས་ཤེས། ② གློག་ཀད་

འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་

learning strategy ཟེར། 

སློབ་སྦློང་བེད་དབང་། ཡློན་ཏན་གང་རུང་ལ་སློབ་སྦློང་བེད་པའི་དབང་ཆ། 

སློབ་སྦློང་མཚམས་འཇློག ཡློན་ཏན་ཅི་རིགས་སློབ་སྦློང་བེད་མཚམས་འཇློག་པ། 

སློབ་སྦློང་ལག་རལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་learning techniques ཟེར། 

སློབ་སྦློང་ལས་འཛིན་པ། སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་སློབ་མ་གང་ཞིག འཛིན་གྲྭ་སྤིའི་སློབ་སྦློང་གི་ཆ་རྐྱེན་

དང་། ཡློ་བད་སྐློར་ལ་འགན་ཁུར་མཁན་གི་སློབ་མ་ཞིག

སློབ་སྦློང་ལློ་རྒྱུས། གང་ཟག་གང་ཞིག སློབ་གྲྭ་ཆུང་ངུ་ནས་བཟུང་རང་གི་མི་ཚེའི་སློབ་གང་ཐེབས་

ཀི་ལློ་རྒྱུས། དཔེར་ན། མི་ལློ་ན་རྒས་པ་ལའང་སློབ་ཆུང་གི་ཡློན་ཚད་ཅན། སློབ་འབིང་གི་ཡློན་

ཚད་ཅན་སློགས་འབློད་སློལ་ཡློད་པ་ནི་སློབ་སྦློང་ལློ་རྒྱུས་ཀི་ཚད་གཞི་ཡིན།

སློབ་འབངས། ཆློས་ཞུ་མློང་བའི་སློབ་མ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློབ་མ། བསབ་བ་ཚུལ་བཞིན་དུ་ལེན་མཁན་དགེ་ཕྲུག བ་སློབ། དཔློན་སློབ། དགེ་སློབ། དངློས་

སློབ། ཞལ་སློབ། ཡང་སློབ། སློབ་མ་སྐྱ་བློ། སློབ་མ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ། 

སློབ་མ་སྐྱློང་བ། སློབ་མ་ལ་ཆློས་བཤད་པ། བཀའ་སློབ། དློགས་སེལ་སློགས་གནང་བ། 

སློབ་མ་བཀའ་བཅུ་པ། གནའ་དུས་སུ་གཞུང་ཀ་པློད་བཅུ་ལ་སློབ་གཉེར་མཐའ་ཕིན་པར་བས་པའ་ིམིང་། 

དེང་དུས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་པློའ་ིསློབ་མ་རིམ་པ་གཉིས་སུ་དབ་ེབའ་ིདང་པློ་བཀའ་བཅུ་པ་དང་། གཉིས་པ་

རམས་འབམས་པ་ཞེས། དངློས་གཞིའ་ིསློབ་མ་དང་། ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའ་ིསྤ་ིདློན་མཚོན་པའ་ིམིང་།

སློབ་མ་དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇུག་པ། སློབ་མ་ལ་དངློས་སུ་དབང་བསྐུར་བའི་ཉེ་བའི་སློན་འགློ་སྟེ། 

གདློང་གཡློགས་དང་བཅས་ཏེ་དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇུག་པ་ཕི་འཇུག་དང་། ནང་འཇུག་དཀིལ་

འཁློར་མཐློང་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གཞུག་པའློ།། 

སློབ་མ་ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། ལམ་ཤེས་གང་ཞིག་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་ཙམ་རློགས་པའི་ཉི་ཚེ་བའི་མཁེན་པ་སྟེ། ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་ཤེས་པའི་ལམ་ཤེས་སློ།། 

སློབ་མ་སྟ་གློན། དབང་གི་སྟ་གློན་གི་ཆློ་ག་སྟེ། ཀུན་སློང་བཅློས་ཤིང་ནང་དབང་བསྐུར་བ། གསློལ་

བ་གདབ་ཅིང་འཛིན་དུ་གཞུག་པ། སློམ་པ་གཟུང་ཞིང་བིན་གིས་བརླབ་པ། དངློས་གྲུབ་བརག་

ཕིར་སློ་ཤིང་དློར་བ། ངག་ཉེས་སྦང་ཕིར་ཁློར་ཆུ་བླུད་པ། རྨི་ངན་བཟླློག་ཕིར་ཀུ་ཤ་གཏད་པ། 

བར་ཆད་ཞི་ཕིར་དཔུང་སྐུད་གདགས་པ། སྤློ་བ་བསྐྱེད་ཕིར་ཆློས་བཤད་པ། མཚན་ལས་བརག་

ཕིར་རྨི་ལམ་བརག་པ་རྣམས་སློ།། 

སློབ་མའི་ཆློས་བཞི། སློབ་མ་བར་འློས་པའི་ཁད་ཆློས་སམ་མཚན་ཉིད་བཞི་སྟེ་མི་ཕེད་པའི་དད་པ་དང་། 

མི་ལློག་པའི་བརློན་འགྲུས། གཞན་དྲིང་མི་འཇློག་པའི་ཤེས་རབ། བཤེས་གཉེན་ལ་དད་གུས་བཞི། 

སློབ་མའི་སྟ་གློན་བཞི། ལྷ་ལ་གསློལ་བ་གདབ་པ། སློའི་སློབ་དཔློན་དང་ལས་ཀི་རྡློ་རེར་ལྷག་གནས་

བ་བ། སློབ་མ་ལྷག་གནས་བ་བ། དཀིལ་འཁློར་བཏེག་ཅིང་རྨི་ལས་ངན་ན་བཟླློག་ཐབས་བ་བའློ།། 

སློབ་མའི་བ་བ་ལྔ། བཤེས་གཉེན་འཚོལ་བ་ལ་སྐྱློ་བ་མེད་པ་དང་། སྐུ་ལ་བས་ཆློག་མི་ཤེས་པར་བ་

བ། དེས་བསྟན་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་འཛིན་པ། དེའི་ཐབས་མཁས་སྤློད་པ་ལ་མི་ཁློ་བ། དེ་

ལས་རློགས་པ་ཐེབས་པར་བགི་བ་བཅས་སློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

སློབ་མའི་དབང་ལྔ། རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཀི་འཇུག་སློ་དབང་བཅུ་གཅིག་ལས་སློབ་མའི་དབང་ལྔ་སྟེ་

རིག་པའི་དབང་ལྔའློ།། 

སློབ་མའི་མཚན་ཉིད་ལྔ། བློ་གཟུ་བློར་གནས་པ་དང་། བློ་གློས་ལན་པ། དློན་གཉེར་ཆེ་བ། གུས་པ། 

ཡིད་གཏློད་པ། 

སློབ་མའི་མཚན་ཉིད་གསུམ། བློ་གསལ་བ་དང་། ཤེས་འདློད། བ་མར་གུས་པ། 

སློབ་ཚན། སློབ་དེབ་ནང་དུ་འཆད་བའི་ནང་དློན་མི་འདྲ་བའི་ལེ་ཚན་སློ་སློའི་མིང་། དཔེར་ན། སློབ་

ཚན་དང་པློ། ཆེད་ལས་འགློ་འཛུགས་པ། སློབ་ཚན་གཉིས་པ། དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཁ་བང་། ལ་

བུ་རྣམས་སློ།།

སློབ་ཚིག བསབ་བའི་ཚིག་གཞི། 

སློབ་མཚམས་འཇློག་པ། སློབ་ཕྲུག་གིས་ཚུལ་མིན་བ་སྤློད་དང་གནད་དློན་གང་རུང་ལ་ཆེས་མ་

མློས་པར་སློབ་མཚམས་བཞག་པ། 

སློབ་ཞུགས་དངུལ་བུན། སློབ་མར་སློབ་གྲྭ་འགིམ་པར་རློགས་སྐྱློར་དུ་གཡར་བའི་དངུལ་བུན་ལ་

ཟེར་ད་ཆ་སློབ་ཞུགས་དངུལ་བུན་ནི་མཐློ་རིམ་སློབ་གྲྭས་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའི་སློབ་མར་རློགས་

སྐྱློར་བེད་ཐབས་ཡག་ཤློས་ཤིག་རེད། 

སློབ་ཡུན། སློབ་གྲྭ་སློ་སློའི་ནང་དུ་སློ་སློའི་ཆེད་སྦློང་དང་བསྟུན་པའི་ལློ་ཚད་མི་འདྲ་བའི་ཡུན་ཚད་

ལ་ཟེར། དཔེར་ན། ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་ཡུན་ལློ་གསུམ་དང་། རིག་གཞུང་སློབ་ཆེད་སྦློང་

སློབ་མའི་སློབ་ཡུན་ལློ་བཞི། ཚན་རིག་ཆེད་སྦློང་སློབ་མའི་སློབ་ཡུན་ལློ་ལྔ་ཡིན་པ་ལ་བུ། 

སློབ་ཡློན། སློབ་མ་གང་ཞིག་གིས་སློབ་སྦློང་གི་ཆེད་དུ་སྤློད་དགློས་པའི་རིན་བབས།

སློབ་ལམ་བཞ།ི ཐར་པ་ཆ་མཐུན་དང་། ངསེ་འབདེ་ཆ་མཐུན། དློན་མངློན་རློགས། རསེ་ལ་མངློན་རློགས་བཞ།ི 

སློབ་རམས་པ། གནའ་དུས་རབ་འབམས་པའི་ཡློན་ཚད་དེ་འབུམ་རམས་པ་ཞེས་པའི་མིང་དང་

གཅིག་གྱུར་ཡློང་བའི་ཆེད་དུ་སློབ་རམས་པ་ཞེས་གསར་བཅློས་བས་ནས་ཞིབ་འཇུག་སློབ་

མའི་ཡློན་ཚད་མཚོན་བེད་ཀི་མིང་རིམ་པ་གཉིས་པ། རྒྱ་སྐད་དུ། 硕士ཟེར་བ་དང་གཅིག

སློབ་ལློ།སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་འཛིན་གྲྭའི་ལློ་རིམ་མཚོན་བེད་དེ། ལློ་དང་པློའི་སློབ་མ་ལ་སློབ་ལློ་དང་པློ། 
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ལློ་གཉིས་པའི་སློབ་མ་ལ་སློབ་གཉིས་པ་ལ་བུ།

སློབ་ལློབ་འགན་ལེན། དགེ་རྒན་གིས་སློབ་རྒྱུ་དང་། དགེ་ཕྲུག་གིས་ཤེས་པའི་འགན་ལེན། 

སློབ་གཤློལ། སློབ་མ་གང་ཞིག སློབ་སྦློང་བེད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། ནད་དང་རྐྱེན་སློགས་འཕད་

ནས་མུ་མཐུད་སློབ་སྦློང་བེད་མ་ཐུབ་པ་ལ་ལློ་གཅིག་ཕིར་འཐེན་བ་ཞིང་དེའི་རེས་སུ་མུ་

མཐུད་ནས་སྦློང་རྒྱུའི་ལམ་སློལ་ཞིག

སློབ་བཤད། ① མི་ལ་བསབ་བ་བས་པ། ② སློབ་སྦློང་གི་དློན་གནད་བཤད་པ། ③ ལམ་འབས་

སློབ་བཤད་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

སློབ་སེང་། སློབ་སྦློང་བེད་པའི་དུས་ཚོད་ཀི་བར་སེང་། 

སློབ་གསར། སློབ་སྦློང་ལ་ཞུགས་མ་ཐག་པའི་མིང་། སློབ་སྦློང་བས་མ་ཐག་པའི་མི། 

སློབ་གསློ། ཤེས་རིག་གློང་དུ་སེལ་ཐབས་སམ། གློ་རློགས་མཐློ་རུ་གཏློང་བའི་བསབ་བ། སློབ་གསློ་

བརྒྱབ་ནས་གློད་འགློལ་གཏློང་བ། སློབ་གསློ་བཏང་ནས་བསྒྱུར་བཀློད་བེད་པ། སློབ་གསློ་

ཐེངས་མང་བཏང་ཡང་ཡློ་བསང་མི་བེད་པ། ཡང་ན་སློབ་བཀློད་བེད་པ། 

སློབ་གསློ་མ་བརྒྱབ་པར་ཆད་པ་གཅློད་པ། སློབ་གསློ་དང་ལྕག་སྐུལ། ཉེན་བལ་སློགས་མི་གཏློང་

བར་ལམ་སེང་ཆད་པ་གཅློད་པ་ལ་གློ

སློབས། སློབ་པའི་སྐུལ་ཚིག 

སློམ། སློ་མའི་བསྡུས་ཚིག 

སློས། ① ས་བའི་སྐུལ་ཚིག སང་ཉིན་སྐྲ་དེ་ཡག་པློ་ཞིག་སློས་ཤིག སྨྱུག་གིས་སློ་མ་སློས་དང་བེད་

སྤློད་ཆེན་པློ་ཡློད་འདུག ② [རིང]ཟླློས་པ། 

སྭ་སྟི། [ལེགས]བསློད་ནམས་དང་། བདེ་ལེགས། 

སྭཙྪ་བཞུགས་ཁང་། ཡུལ་སྐད་ལ་ཚ་ཚ་ཡང་ཟེར། ལྷ་དང་མཆློད་རེན་སློགས་ཀི་སྐུ་བརན་དཔར་

འདེབས་བས་པའི་རིགས་ཞིག་སྟེ་སར་བློད་དུ་འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་བརེན་ནས་ཚ་ཚ་རྒྱབ་སློལ་ཡློད། 

སྭ་ར་སྭློ་སྟི། ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་མ།

སྭརློད་ཡི་རྒྱུད། དབངས་འཆར་རྒྱུད། 
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སྭཱཧཱ། [ལེགས]གཞི་ཚུགས་པ་སྟེ་གཟུངས་སགས་ཀི་མཇུག་སྡུད་ཀི་དློན། 

སྭློ་བཏབ། བསླཽ་བཏབ། དམག་འཐབ་སྐབས་ཀི་སྒ་དང་། 

བསྭློ་སྒ་ཆེར་བཏབ་ནི་དག་བློར་ཕར་རྒློལ་གི་འགློ་ཚུགས་པའི་སྐུལ་ཚིག་དང་། རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་པའི་

རེན་འབེལ་གི་བརིད་ཉམས་མཚོན་བེད་ཡིན། 

སྭློན་ཅིང་དབེན། ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་སྐབས་སུ་བཙུགས་པའི་རྒྱལ་ཡློངས་ཀི་ནང་བསྟན་བེད་སློར་

དློ་དམ་བེད་མཁན་ལས་ཁུངས་ཤིག 

སཱ་ར། [ལེགས]① རླུང་། ② ཁ་བློ། ③ རྒྱ་མཚོ། 

སཱ་རཱ་དཱ། [ལེགས] ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་དངུལ་ཆུའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་ན། མཆློག་གི་རློ་ཞེས་འགྱུར་བར་སེ་དགེ་དྲུང་འཚོ་བ་གུ་རུ་འཕེལ་གིས་མཛད་པའི་

དངུལ་ཆུ་བཙོ་ཆེན་གི་ལག་ལེན་ཟླ་བ་བདུད་རིའི་ཐིག་ལེ་ལས་གསུངས། 

སཱ་ལ་པརྣི། [ལེགས] ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་སློས་དཀར་ཤིང་གི་ལློ་མའི་མིང་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་ན། སློས་ཀི་ལློ་མ་ཞེས་འགྱུར་ཏེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་

རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། སཱ་ལ་པརྣི་ནི། བློད་སྐད་དུ་སློས་ཀི་

ལློ་མ་ཞེས་འགྱུར་བས་ངློ་བློ་ནི་སློས་དཀར་གི་ལློ་མ་སྟེ། འདིའི་སློང་པློ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་གསུང་

རབ་རྣམས་སུ་མཐློ་བའི་ཚད་རྒྱལ་རིགས་ཀི་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པློ་ལ་བུ་གསུངས་པའང་འདིའློ།། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སཱ་ལ། [ལེགས] སློས་དཀར་ཤིང་། 

སཱ་ལའི་རྒྱལ་པློ། སློས་དཀར་གི་ལློན་ཤིང་སྟེ་སཱ་ལའི་ལློན་པ་དང་དློན་གཅིག 

སཱ་ལའི་ལློན་པ། སློས་དཀར་གི་ཤིང་སློང་། 

སཱཙྪ། [ལེགས]ཚྭ་ཚྭ་དང་དློན་གཅིག

གསག ① [རིང]མ་ཚོར་བ ② མྱུར་བ། གསག་གིས་འགློ་བ། ③ ཉེས་པ་སློགས་བེད་པའི་དློན་ཏེ། 

གསག་བའི་ཉེས་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གསག་གཅློད། པར་རློ་བའི་ཡིག་རིས་དངློས་གཞི་རློ་སྤད་ཅིག བརློས་བཀྲློལ་གཡག་གཅློད་ལ་བུ། 
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གསག་གསིར། [རིང]བང་བརྒྱུགས་ཏེ་མཆློང་བ། གསག་གསིར་སྒ། 

གསགས། ཐད་དྲང་པློ་མ་ཡིན་པ་གཞློགས་གཅིག་ནས་གཞློགས་གཅིག་ཤློས་ཀི་ཕློགས་སུ་རིམ་

འགློས་ཀིས་འཁློག་པ། 

གསགས་ཀ གསེས་ཀ་དང་འདྲ། 

གསགས་འགློས། ཐད་འདྲློང་པློར་མིན་པ་གཞློགས་གཅིག་ཏུ་ཉལ་འགློས་སུ་འཁློག་པ་སྟེ། ཁ་སྐད་

དུ་སྨྱུ་གུ་གསགས་ཞེས་ཀང་ཟེར། 

གསགས་གཅློད། ཤིང་བཟློ་བའི་ལག་ཆ་ཞིག་སྟེ། བཟློ་ལ་གཟློང་ལ་བུ་རེ་གསགས་འགློས་ཅན། 

གསགས་ཆེན། བློད་ཡིག་འབི་བའི་སྨྱུ་གུའི་ཁ་གསགས་ཆེ་རིགས། 

གསགས་འདབ། འབློག་པའི་སྦྲ་འདབ་ས་དང་འཕད་མཚམས་ཀི་མིང་། 

གསགས་ཡློལ། སྦྲའི་མཐའ་བསྐློར་ནས་རླུང་སེམས་ཅན་སློགས་འགློག་བེད་ཀི་ཡློལ་བ། ཕལ་ཆེར་

རྡློ་ལེབ་སློང་ནས་སྦྲ་མཐའ་བསྐློར་བ་མང་། རྡློ་བརིགས་དང་། ཤིང་རིབ་བས་པའང་ཡློད། 

གསགས་ལློག སྨྱུ་གུའ་ིགསགས་ལློག་ཅེས་གཡས་མཐློ་གཡློན་དམའ་བ་དབུ་ཅན་ནམ་འབྲུ་ཚ་འབ་ིབེད། 

གསང་། ལུས་སློགས་ཀི་བར་སེང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ལུས་ཁློག་ནང་དུ་བར་སེང་དུ་མ་ཡློད་

པ་དེ་དག་དློན་སྣློད་དང་འབེལ་མེད་པས་བུ་ག་བརློལ་ཀང་སློག་ཉེན་མི་ཡློང་། 

གསང་སྐུད། གསང་བའི་སློ་ནས་བརྡ་གཏློང་ངམ། གློད་འཐེན་བེད་པའི་སྐུད་པ། གསང་སྐུད་འཐེན་པ། 

གསང་ཁང་། ① གསང་བའི་ཁང་པ། ② གསང་སྤློད་དམ། ཕི་ས་ཁང་། 

གསང་ཁུང་། ① བཤང་ལམ། ② གསང་སྤློད་ཀི་གཤང་གཅི་འདློར་སའི་བུག་པ། 

གསང་ཁེབས། འདློམས་སློགས་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་སྒིབ་བེད་ཀི་ལྭ་བའི་རིགས་ཀི་སྤི་མིང་། 

གསང་སློ་འབེད་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་decryption; decipherment ཟེར། 

གསང་གློས། གསང་བའི་གློས་མློལ། 

གསང་གློས་བེད་པ། སིད་ཀི་བ་སློགས་ལ་གསང་བའི་སློ་ནས་གློས་མློལ་ལ་འཇུག་པ། 

གསང་རྒྱ། གལ་ཆེ་ཞིང་གསང་བ་དམ་པློ། གསང་རྒྱ་འགློལ་བ། གསང་རྒྱ་བསམས་པ། 



  2167  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གསང་རྒྱུགས། སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་སློབ་མ་རྣམས་འཆར་ཅན་གི་རྒྱུགས་ཚད་ལེན་སྐབས། རྒྱུགས་

ཤློག་དེ་གསང་པ་དམ་པློར་བེད་ཅིང་ཡིག་ཚད་གཏློང་བའི་ཉིན་དེར་སློབ་ཁང་ནང་དུ་རྒྱུགས་

ཤློག་ཁ་ཕེས་ནས་འགེད་པའི་ཡིག་ཚད་གཏློང་སློལ་ཞིག རྒྱ་སྐད་དུ། 闭卷考试 ཟེར། 

གསང་སྒློ། གསང་གནས་ཀི་གནམ་དུ་འཕང་བའི་སྒློ་བ་སྟེ། སྐྱེས་པའི་རླིག་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

གསང་སྒློག་དགློན། ཕག་བཏབ་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་སློན་ས་སྐྱ་དང་ཕིས་དགེ་

ལུགས་པ་གྱུར། ད་ལ་མཚོ་སློན་རྨ་ལྷློ་གཅན་ཚ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གསང་སགས། ཤེས་རབ་སྟློང་པ་ཉིད་དང་ཐབས་སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་སློ་ནས་ཡིད་

མཚན་རློག་ལས་སྐྱློབ་པར་བེད་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། གསང་ཞིང་སས་པས་འགྲུབ་

ལ། སྣློད་མིན་རྣམས་ཀི་སྤློད་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་གསང་སགས་ཞེས་བའློ།། 

གསང་སགས་ཀི་ཁད་ཆློས་བཞི། རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐེག་པ་ལས་འབས་བུ་སགས་ཀི་ཐེག་པ་ཁད་

དུ་འཕགས་པའི་ཆློས་བཞི་སྟེ། མཐར་འབས་སངས་རྒྱས་དློན་དུ་གཉེར་བར་གཅིག་པ་ཡིན་

ཀང་། ལམ་གི་འཇུག་སློ་དབང་སྐུར་བ་སློན་དུ་སློང་ནས་ལྷ་སློམ་ཞིང་སགས་བཟླ་བ་སློགས་

ཐབས་ཀི་ཆ་ལ་མ་རྨློངས་པ་དང་། གདུལ་བའི་ཁམས་དབང་དང་མཐུན་པར་བ་སྤློད་རྣལ་

འབློར་སློགས་རྒྱུད་སེའི་དབེ་སློ་མཐའ་ཡས་པའི་ཕིར་ཐབས་མང་བ་དང་། དཀའ་ཐུབ་སློགས་

ཚེགས་ཆེན་པློ་ལ་མ་ལློས་པར་ཐབས་ཀི་སྤློད་པས་དཀའ་བ་མེད་པར་ས་ལམ་བགློད་པ་དང་། 

དབང་རྣློན་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་རིགས་ཅན་གི་ཕུལ་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་སློ།། 

གསང་སགས་ཀ་ིརྒྱུད་ས་ེབཞི། བ་རྒྱུད། སྤློད་རྒྱུད། རྣལ་འབློར་རྒྱུད། རྣལ་འབློར་བ་ན་མེད་པའ་ིརྒྱུད་དློ།། 

གསང་སགས་ཀི་ཆློས་འཁློར། གསང་སགས་ཀི་ཆློས་ནི་ཧ་ཅང་གཏིང་ཟབ་པ། ཚན་རིག་དང་

མཐུན་པ་མང་པློ་ཡློད་པ་རེད། འློན་ཀང་གསང་སགས་ཀི་ཆློས་འཁློར་བསྐློར་ཚུལ་གི་ལློ་རྒྱུས་

སྐློར་ལ། ཆློས་གསུང་པ་པློ་སྟློན་པ་གང་དང་། ཆློས་གསུང་པའི་ཡུལ་སློབ་མ། གསུང་པའི་

གནས་གང་ཞིག་ཡིན་པའི་སྐློར་ལ་ལློ་རྒྱུས་དངློས་གཙོ་སྨ་བའི་ལ་བ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་བཤད་

དཀའ་བ་ཞིག་རེད། གསང་སགས་ཀི་ཆློས་དེ་དག་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པར་འདློད་ཀང༌། 

སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པའི་སློ་ནས་གསང་སགས་ཀི་ཆློས་ཕལ་ཆེར་མ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསུངས། གསང་སགས་ཀི་ཆློས་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་ལློངས་སྤློད་རློགས་

པའི་སྐུ་དང༌། ཁློ་བློ་དང༌། ཁློ་མློ་ལ་སློགས་རྒྱུད་སེའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་

ནས། རི་རབ་ཀི་རེ་དང༌། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དང༌། ལྕང་ལློ་ཅན་དང༌། རྡློ་རེ་བཙུན་མློའི་བ་ག་

སློགས་སུ་གསང་སགས་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་ཆློས་གསུངས་པར་བཤད་དློ།། 

གསང་སགས་ཀི་ཐེག་པ་ལྔ། གསང་སགས་ཀི་ཐེག་པ། འབས་བུའི་ཐེག་པ། རྡློ་རེའི་ཐེག་པ། ཐབས་

ཀི་ཐེག་པ། རིག་པ་འཛིན་པའི་ཐེག་པའློ།། 

གསང་སགས་ཀི་དམ་ཚིག རྡློ་རེ་འཆང་གིས་ཇི་ལར་གསུངས་པའི་བཅས་པ་ལས་མི་འདའ་བར་

ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ། 

གསང་སགས་ཀི་གདུལ་བ་བཞི། གསང་སགས་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་ལམ་གིས་གདུལ་བར་བ་བའི་ཡུལ་

ནི་རིགས་བཞི་སྟེ། ལ་བ་དང་། དགློད་པ། ལག་བཅངས། གཉིས་གཉིས་འཁྱུད་པ་སྟེ་འདློད་ཡློན་

ལ་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་བཞིའློ།། 

གསང་སགས་ཀི་གདུལ་བའི་སྐྱློན་ཡློན་གསུམ། དཀིལ་འཁློར་དུ་མ་ཞུགས་པ། དམ་ཚིག་དློར་བ། 

གསང་བའི་དེ་ཉིད་མི་ཤེས་པའི་སྐྱློན་དང་། དེ་དག་གི་ཟླློག་ཟླ་ཡློན་ཏན། 

གསང་སགས་ཀི་སློམ་པ།རྡློ་རེ་འཆང་གིས་འདི་དང་འདི་བ་དགློས་སློ་ཞེས་གསུངས་པ་ལར་མི་བེད་

པ་དང་། འདི་དང་འདི་མི་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་ལས་ལློག་ནས་བེད་པའི་ཉེས་སྤློད་རྣམས་

བསྲུང་ཞིང་སློམ་པ་བེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས། 

གསང་སགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པ། གསང་སགས་ཀི་ཆློས་ཉམས་སུ་ལེན་མཁན། 

གསང་སགས་ཀི་སྣློད། གསང་སགས་ཀི་ཆློས་བསྟན་བའི་ཡུལ་ལམ་གདུལ་བའི་གང་ཟག་སྟེ། 

འབས་བུ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པས་དབང་པློ་རྣློ་བ་དང་། དབང་གི་རྒྱུད་སྨིན་པར་

བས་པ་དང་། ར་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་བསྲུང་བ་སྟེ། མཚན་ཉིད་དེ་གསུམ་དང་ལན་

པའི་གང་ཟག་ནི་གསང་སགས་ཀི་སྣློད་དུ་རུང་བའློ།། 

གསང་སགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞི། ཕག་རྒྱ་བཞི་ལ་གཟིགས། 

གསང་སགས་ཀི་བབས་སློ་གསུམ། གངས་རིའི་ཁློད་དུ་ས་འགྱུར་རྡློ་རེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་དང་པློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མ་ར་ལ་བབས། བར་དུ་གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ལ་བབས། 

མཐར་མར་ཟུར་ཤཱཀ་འབྱུང་གནས་ལ་བབས། དེ་ལས་གཉགས་དང་གནུབས་རྣམ་གཉིས་ནི་

དུས་རབས་བརྒྱད་པ་དང་། ཟུར་ནི་དུས་རབས་བཅུ་པར་བྱུང་། 

གསང་སགས་རིང་མའ་ིཆ་ེབ་ལྔ། ༡ སྟློན་བེད་པཎ་ིཏའ་ིཁད་པར། ༢ སྒྱུར་བེད་ལློ་ཙཱ་བའ་ིཁད་པར། ༣སྤན་

འདྲེན་ཡློན་བདག་ག་ིཁད་པར། ༤ ཆློས་གཞ་ིབཞུགས་གནས་ཀ་ིཁད་པར། ༥ ཞུ་རེན་གསེར་ཕེའ་ི

ཁད་པར།ཞེས་གསང་སགས་ས་འགྱུར་ག་ིཆློས་འབྱུང་མ་ིཉུང་བ་ཞིག་ག་ིནང་གསུངས་ཡློད། 

གསང་སགས་ཀི་དབེན་པ་གསུམ། ལུས་དཀིལ། བ་ག བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་རློ། 

གསང་སགས་ཀི་ལམ། མདློ་སགས་གཉིས་ཡློད་པའི་ནང་ནས་གསང་སགས་ཀི་ལམ་སྟེ། སྣློད་དུ་

མི་རུང་བ་ལ་གསང་དགློས་པ་དང་། གསང་ཞིང་སས་པས་འགྲུབ་པའི་ལམ་ཡིན་པས་གསང་

བ་དང་། ཡིད་སྐྱློབ་པ་ཞེས་རང་གི་སེམས་ཐ་མལ་གི་སྣང་ཞེན་གཉིས་ནས་སྐྱློབ་པར་བེད་པའི་

ནུས་པ་ལན་པས་ན་སགས་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན་ཅིང་། ཐློག་མར་ལམ་ཐུན་མློང་བ་མདློ་ཕློགས་

ཀི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུལ་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བར་དུ་རློགས་པ་དངློས་བསྟེན་སུ་

སྐྱེས་པའམ་མ་མཐའ་མློང་བ་སྣེ་ཟིན་ཙམ་སྐྱེས་པ་ཞིག་བྱུང་རེས་གཞི་ནས་གསང་སགས་ཀི་

ལམ་ལ་བཞུགས་དགློས་པའི་གློ་རིམ་ངེས་པ་ཅན་ཡིན། ཞིབ་པར་བཀའ་གདམས་ཀི་བ་མ་གློང་

མ་ཚོས་མཛད་པའི་ལམ་སྒློན་འགེལ་པ་དངབསྟན་རིམ་ཆེ་ཆུང་རེ་ཙོང་ཁ་པ་སློགས་གྲུབ་མཐའ་

རིས་མེད་ཀི་བ་མ་དམ་པ་ཚོས་མཛད་པའི་ལམ་རིམ་དང་སགས་རིམ་བཅས་ཀི་ནང་དུ་གསལ། 

གསང་སགས་ཀི་སློབ་མ་ལྔ། ཨུཏྤལ། པད་དཀར། པད་མ། ཙན་དན། རིན་པློ་ཆེ་ལ་བུའི་གང་ཟག་གློ ། 

གསང་སགས་རྒྱལ། [མངློན]རྡློ་རེ་འཆང་། 

གསང་སགས་ཆློས་འཁློར་གིང་། དགློན་འདི་ཐློག་མར་སྤན་ལྔ་ལྷ་སིན་རལ་པས་ཕག་བཏ་པར་བཤད། 

གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ག་ནང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གསང་སགས་ཆློས་གིང་། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ༡༥༥༤ལློར་འབྲུག་པ་པདྨ་དཀར་

པློས་ལྷློ་ཁར་འབྲུག་གསང་སགས་ཆློས་གིང་བཏབ། འབྲུག་པ་པད་དཀར་ལ་གདན་ས་བཅུ་

གསུམ་ཡློད་པ་ལས་འདི་ཉིད་གདན་སའི་གཙོ་བློ་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ལྷུན་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གསང་སགས་ཆློས་རློང་། ས་མིང་ཞིག་སྟེ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ར་ཡུལ་རློང་གི་མིང་རིང་། 

གསང་སགས་རིང་མ། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བདུན་པའི་འགློར། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་

རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཀུས་སཱ་ར་སློགས་གདན་དྲངས་ནས་གསང་སགས་ཀི་ཆློས་མང་པློ་

བསྒྱུར། དེ་རེས་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་སྐབས་རྒྱ་གར་ནས་

སློབ་དཔློན་པད་མ་སམ་བ་བ་དང་། པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་སློགས་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་མང་

པློ་བློད་དུ་གདན་དྲངས་ནས་བློད་དུ་སེལ་བའི་གསང་སགས་ཀི་ཆློས་ཆློས་སྐློར་རྣམས་ཏེ། 

ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས།། ས་འགྱུར་གཞུང་ཤིང་མདློ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་སྟེ། །སྒྲུབ་སེ་ཟུར་རྒྱན་

གསང་སྐློར་སློག་གི་ཤིང༌། ཞེས་པའི་དློན་ནི། གསང་སགས་མའི་བསྟན་པའི་གཞུང་ཤིང་ནི་

བཀའ་མ་[འདུས་པ་མདློ]དང༌། [སྒྱུ་འཕྲུལ] [སེམས་སེ] ལུགས་གཉིས་རྣམས་ཡིན། [འཇམ་

དཔལ་སྐུ] [པདྨ་གསུང] [ཡང་དག་ཐུགས] [ཆེ་མཆློག་ཡློན་ཏན] [ཕུར་པ་འཕིན་ལས] [མ་

མློ་རྦློད་གཏློང][འཇིག་རེན་མཆློད་བསྟློད] [དམློད་པ་དྲག་སགས་]བཅས་སྒྲུབ་པ་སེ་བརྒྱད་

དང༌། [བ་མ་རིག་འཛིན]བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་བཞིའི་དགློངས་པ་སློགས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་

ཟབ་ཆློས་རྣམས་ནི་ཟུར་རྒྱན། རློགས་ཆེན་[སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞིར་]གགས་པ་ནི་སློབ་དཔློན་རྣམ་

གཉིས་ཀི་དགློངས་བཅུད་རྣམས་ནི་སློག་ཐིག་དྭངས་མའི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་ཡིན། 

གསང་སགས་རིང་མའི་བརྒྱུད་པ་རྣམ་གསུམ། རིང་བརྒྱུད་བཀའ་མ། ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མ། ཟབ་མློ་

དག་སྣང་གི་བརྒྱུད་པ་བཅས་ཡློད། དེ་དག་གི་དློན་རྒྱས་མིང་ཚིག་སློ་སློའི་འགེལ་བཤད་

སྐབས་སུ་གཟིགས།

གསང་སགས་ཐུབ་བསྟན་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ༡༨༥༠ལློར་སྨན་ཐང་རིན་

པློ་ཆེས་བཏབ་པའི་ཇློ་མློའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་འབློང་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གསང་སགས་མཐའ་བཞིའི་བདག་ཉིད་ཅན། ཉམས་སུ་བང་བའི་མཐའ་ཅན། ཉམས་སུ་མློང་བའི་

མཐའ་ཅན། བིན་གིས་བརླབས་པའི་མཐའ་ཅན། གྲུབ་པའི་མཐའ་ཅན་ནློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གསང་སགས་རྡློ་རེ་ཐེག་པ། བ་རྒྱུད། སྤློད་རྒྱུད། རྣལ་འབློར་གི་རྒྱུད། རྣལ་འབློར་བ་ན་མེད་པའི་

རྒྱུད་བཅས་ཀི་བསྟན་དློན་འབས་བུ་སགས་ཀི་ཐེག་པ། 

གསང་སགས་རྣལ་འབློར་རྒྱུད་གསུངས་ཚུལ། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ནི་སྟློན་པ་

འློག་མིན་དུ། །སངས་རྒྱས་ལས་སྤྲུལ་ལློངས་སྐུ་ཆུང་ངུ་ཡིས། །རི་རབ་རེ་མློར་དཀིལ་འཁློར་

སྤྲུལ་པ་དང༌། །གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་ལ་སློགས་མ་ངེས་གསུངས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར། 

རྣལ་འབློར་རྒྱུད་གསུང་པ་པློ་ནི། སྟློན་པ་ལློངས་སྤློད་རློགས་སྐུའི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་ནས་ཆློས་སྟློན་

ཏློ། གསུང་པའི་གནས་ནི་རི་རབ་ཀི་རེ་མློར་གཤེགས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དཀིལ་

འཁློར་དུ་སྤྲུལ་ནས་དེར་ཆློས་གསུངས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་ཀི་གནས་

སློགས་སུ་གནས་མ་ངེས་པ་རྣམས་སུ་གསུངས་སློ། ། 

གསང་སགས་པའི་དུས་དྲུག ༡ ཉ་དང་། ༢ གནམ་སྟློང་། ༣ཚེས་བརྒྱད། ༤ ཉི་ཤུ་དགུ ༥ ཚེས་

བཅུ། ༦ མར་ངློའི་ཉེར་ལྔའི་མཚན་མློའ ློ།། 

གསང་སགས་སྤློད་རྒྱུད་གསུངས་ཚུལ། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། སྤློད་རྒྱུད་རྣམ་སྣང་ཞིང་དང་ཞིང་བར་

མ། །ར་གསུམ་སློགས་སུ་སས་བཅས་རྒྱལ་བ་སྟེ། །གསུང་པ་པློ་ནི་མཆློག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་འློ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར། སྤློད་རྒྱུད་གསུང་པ་པློ་ནི་སྟློན་པ་མཆློག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན་ནློ། ། གསུང་

པའི་གནས་ནི་རྣམ་སྣང་སངས་རྒྱས་པའི་ཞིང་ཁམས་མེ་ཏློག་སྙིང་པློའི་རྒྱན་བཀློད་པ་དང༌། དེའི་

ཞིང་ཁམས་བར་མ་དང༌། ལྕང་ལློ་ཅན་ལ་སློགས་པའི་གནས་རྣམས་སུའློ། ། གསུང་པའི་འཁློར་ནི་

དཀིལ་འཁློར་ལ་བཀློད་པ་དང༌། སས་དང་བཅས་པའི་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ་བསྟན་ཏློ།། 

གསང་སགས་བློན་གེར།གསང་སགས་ཀི་ཆློས་གསང་བ་བེད་དགློས་པ་རྣམས་ཀང་མ་གསང་བར་

བློན་གཞུང་ཁ་ཏློན་བེད་པ་ལར་ཁློམ་བསྒགས་སུ་འདློན་པ། 

གསང་སགས་བ་རྒྱུད་གསུངས་ཚུལ། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། རྒྱུད་སེ་བཞི་ལས་བ་རྒྱུད་འློག་མིན་

དང༌། །རི་རབ་རེ་མློར་འཇམ་དཔལ་སློགས་ལ་གསུངས། ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར། བ་རྒྱུད་

གསུང་པ་པློ་ནི་སྟློན་པ་མཆློག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན་གིས་གསུངས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་སྟློན་

པའི་མཐུས་འཇམ་དཔལ་དང༌། སྤན་རས་གཟིགས་དང༌། ཕག་ན་རྡློ་རེ་སློགས་ཀིས་བཤད་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དང༌། འཇིག་རེན་པའི་ལྷ་ལ་སློགས་པས་སྨས་པ། སྟློན་པས་བིན་གིས་བརླབས་པ་སློགས་ཅི་

རིགས་པ་ཡློད་པར་འདློད་དློ། བ་རྒྱུད་གསུངས་པའི་གནས་ནི་རི་རབ་ཀི་རེ་མློར་དང༌། སུམ་ཅུ་ར་

གསུམ་དང༌། མི་ཡུལ་སློགས་སུ་གསུངས་སློ།། གསུང་པའི་འཁློར་ནི་འློག་མིན་དུ་དཀིལ་འཁློར་ལ་

བཀློད་པ་དང་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་འཁློར་ལ་གཙོ་བློར་གསུངས་སློ།། 

གསང་སགས་བ་ན་མེད་པ། སྦང་བ་གཞི་དུས་ཀི་སྐུ་གསུམ་སྟེ། སྐྱེ་བ། འཆི་བ། བར་དློ་གསུམ། དེ་

སྦློང་བེད་གསང་ལམ་དུས་ཀི་སྐུ་གསུམ་ལམ་ཁེར་བསློམ་པ་ལ་བརེན་ནས་ཐློབ་བ་འབས་དུས་

ཀི་སྐུ་གསུམ་ཐློབ་པར་བེད་ཚུལ་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་ཞིག 

གསང་སགས་བ་མེད་རྒྱུད་གསུང་ཚུལ། རྣལ་འབློར་བ་མེད་རྒྱུད་གསུངས་ཚུལ། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་

ལས། བ་མེད་གསང་འདུས་སྟློན་པས་བདུད་བཏུལ་རེས། །དགའ་ལན་ཡང་ན་གཞན་འཕྲུལ་

གནས་སུ་གཤེགས། །དཀིལ་འཁློར་སྤྲུལ་ནས་མཁའ་ཁབ་འཁློར་ལ་གསུངས། །ཨ་ལངྐཱ་ར་ཀུན་

སྙིང་དག་གིས་བཞེད། །བློད་སློགས་སྟློན་པ་མཉན་ཡློད་བཞུགས་པའི་ཚེ། །ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིས་

གསློལ་བཏབ་ཨློ་རྒྱན་གཤེགས། །སྤྲུལ་པའི་དཀིལ་དུ་དབང་རྒྱུད་གནང་བར་གསུངས། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར། བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་རྣམས་ལས། (1) རྒྱུད་གསང་བ་འདུས་པ་གསུངས་པའི་

ཚུལ་ནི། པཎི་ཏ་ཨ་ལངྐཱར་ཀ་ལཱ་ཤ་སློགས་ཀིས་བཞེད་པ་ལར་ན། སྟློན་པ་ཉིད་གསང་བ་འདུས་

པའི་སྐུར་བཞེངས་ནས་གསུངས་པར་བཤད། ཆློས་གསུང་པའི་གནས་ནི། སྟློན་པ་ནམ་ཕེད་ན་

སངས་རྒྱས་ཤིང་ཐློ་རངས་བདུད་བཏུལ་ཟིན་པ་དང༌། དགའ་ལན་དུ་བློན་ཏེ་སྟློན་པ་ཉིད་ཀིས་

གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་སྤྲུལ་པ་ནི་ཆློས་གསུངས་པའི་གནས་དང༌། གསུང་པའི་འཁློར་ནི། ཕུང་

ཁམས་ལ་སློགས་གསང་འདུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་སུ་སྤྲུལ་ནས་འཁློར་ནམ་

མཁའ་ཁབ་པར་བྱུང་བ་དེ་དག་གིས་གསློལ་བ་བཏབ་པའི་ངློར་འདློད་ཆགས་ཅན་རེས་སུ་

བཟུང་བའི་ཕིར་གསུངས་པར་བཞེད་དློ། ། ཡློ་གའི་ཤིང་ར་པ་ཆེན་པློ་སློབ་དཔློན་ཀུན་དགའ་

སྙིང་པློའི་བཞེད་པ་ལར་ན། ཁབ་འཇུག་སློགས་ཀི་རྒྱུད་ལ་དགའ་བའི་སྐྱེ་བློ་འདློད་ཆགས་ཅན་

རྣམས་ཀི་དློན་དུ། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་ཀི་གནས་སུ་གཤེགས་ནས་དཀིལ་འཁློར་སྤྲུལ་ཏེ་

མཁའ་ཁབ་ཀི་འཁློར་ལ་གསུངས་པར་བཞེད་དློ། ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

 བློད་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་དང་རྒྱ་གཞུང་ཁ་ཅིག་གིས་བཞེད་པ་ལར་ན། སྟློན་པ་མཉན་ཡློད་དུ་

བཞུགས་པའི་ཚེ་ཨློ་རྒྱན་གི་རྒྱལ་པློ་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིས་སྟློན་པ་འཁློར་བཅས་ཨློ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་ སྤན་

དྲངས་ཤིང་སིད་པ་ལས་ཐར་བའི་ཐབས་ཀི་ཆློས་ཞུས་པར། སྟློན་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིག་

གསུངས་པ་ལ། རྒྱལ་པློས་འདློད་ཡློན་སྤློད་བཞིན་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི་ཆློས་ཤིག་ཞུས་པས། སྟློན་

པས་སྤྲུལ་པའི་སྣང་བ་བསྡུས་ཏེ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་སྤྲུལ་ནས། ཨིནྡྲ་

བྷཱུ་ཏི་སློགས་སྐལ་ལན་གི་འཁློར་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་ཞིང་རྒྱུད་བསྟན་པར་བཞེད། དེ་ལར་

ན་ཆློས་གསུང་པ་པློ་སྟློན་པ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྐུར་བཞེངས་པ། གསུང་པའི་གནས་

ཨློ་རྒྱན་ཡུལ། གསུང་པའི་འཁློར་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི་བཅས་སློ།། (2) གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་རྒྱུད་

གསུངས་ཚུལ་ནི། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། གཤེད་སྐློར་བདུད་དཔུང་འདུལ་ཚེ་གསང་གསུམ་

གི། །རྡློ་རེ་ལས་བྱུང་དཀིལ་འཁློར་སྤྲུལ་སློགས་མང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར། སྟློན་པ་སངས་

རྒྱས་པའི་དུས་སུ་བདུད་རྣམས་ཀིས་བར་དུ་གཅློད་པའི་ཚེ་བདུད་ལས་རྣམ་པ་རྒྱལ་བའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་ཏེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྡློ་རེ་ལས་ཁློ་བློ་གཤིན་རེ་གཤེད་ཕྱུང་ནས་

དཀིལ་འཁློར་སྤྲུལ་ཏེ་གཤིན་རེའི་རྒྱུད་བསྟན་ནས་བདུད་ཐམས་ཅད་བཏུལ་བར་བཞེད། འདི་

ལ་རྒྱུད་གསུང་པ་པློ་ནི་སྟློན་པ་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་སྐུར་གཞེངས་པ། གསུང་པའི་གནས་ནི་

སྤྲུལ་པའི་དཀིལ་འཁློར། གསུང་བའི་འཁློར་ནི་བདུད་ཚོགས་རྣམས་ལ་བདུད་འདུལ་བའི་ཆེད་

དུ་གསུངས་སློ། སློགས་ཁློངས་ན་བསྡུས་པའི་གཤིན་རེའི་སྐློར་གཞན་ནི། བསྡུས་རྒྱུད་དང༌། 

གཤེད་དམར་བསྟན་པ་སྟེ། སྟློན་པ་གཤིན་རེའི་གཤེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་དང་བཅས་པའི་འཁློར་

ཚོགས་ལ་བསྡུས་རྒྱུད་གསུངས་པ་དང༌། སྟློན་པ་རྡློ་རེ་བཙུན་མློའི་བ་ག་ཞེས་པ་ཆློས་འབྱུང་གི་

གཞལ་ཡས་ཁང་ན་གཏི་མུག་རྡློ་རེ་སློགས་དང་ལྷན་ཅིག་བཞུགས་པའི་ཚེ་ཕག་རྡློར་ལ་ཉན་

པར་གདམས་ནས་གཤེད་དམར་གསུངས་པ་བཅས་སློ། །(3) དགེས་པ་རྡློ་རེའི་རྒྱུད་གསུངས་

ཚུལ་ནི། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། དགེས་རྡློར་བདུད་འཇློམས་ཚེ་ན་ཆློས་འབྱུང་དུ། །ར་བའི་

རྒྱུད་བསྟན་བཤད་རྒྱུད་གཞན་དུ་འློ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར། མ་རྒྱུད་དགེས་པ་རྡློ་རེ་ནི། རྒྱུད་

གསུང་པ་པློ་སྟློན་པས་ཛམྦུ་གིང་དུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུས་བདུད་བཞི་འཇློམས་པའི་དུས་སུ། སྟློན་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགེས་པ་རྡློ་རེའི་སྐུར་བཞེངས་ནས་གསུངས་པར་བཤད། གསུང་པའི་གནས་ནི། རྡློ་རེ་བཙུན་

མློའི་བ་ག་ཞེས་པ་ཆློས་འབྱུང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ༌། འཁློར་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་

འདས་པ་མང་པློས་བསྐློར་བ་ལས་རྡློ་རེ་སྙིང་པློ་དང༌། བདག་མེད་མ་སློགས་ཀིས་ཞུས་ནས་ར་

རྒྱུད་རྒྱས་པ་དང༌། བསྡུས་རྒྱུད་བརག་གཉིས་གསུངས་པར་བཞེད། ཡང་དུས་གཞན་ཞིག་ན་

སྟློན་པ་དགེས་རྡློའི་སྐུར་བཞེངས་ནས། གནས་རྡློ་རེ་བཙུན་མློའི་བ་གའི་ཆློས་འབྱུང་གི་གཞལ་

ཡས་ཁང་གི་དབུས་སུ། འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བའི་ལྷ་ཚོགས་དང་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་

འདས་པའི་འཁློར་ལ། བཤད་རྒྱུད་རྡློ་རེ་གུར་གསུངས་པར་བཞེད་དློ།། (4) འཁློར་ལློ་བདེ་

མཆློག་གི་རྒྱུད་གསུངས་ཚུལ་ནི། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། བདེ་མཆློག་ཐློག་མ་མེད་ནས་རྒྱལ་

བས་གསུངས། །གཉིས་ལན་དུས་སུ་འབས་བུའི་ཧེ་རུ་ཀས། །ཛམྦུ་གིང་དུ་འཁློར་ལ་བསྐྱར་དུ་

བཤད། །རློད་དུས་དྲག་པློ་ཆུང་མ་འཁློར་བཅས་ཀིས། །གནས་ཡུལ་དུར་ཁློད་རྣམས་ལ་དབང་

བེད་ཚེ། །སྤྲུལ་པས་བཏུལ་ནས་དཀིལ་འཁློར་བཀློད་དེ་གསུངས།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར། 

འཁློར་ལློ་བདེ་མཆློག་གི་རྒྱུད་རྣམས་ནི་ཐློག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ཀིས་བསྟན་པར་བཞེད། གཉིས་ལན་དུས་སུ་སྟློན་པ་འབས་བུའི་ཧེ་རུ་ཀས། གནས་ཛམྦུ་གིང་

དུ། འཁློར་རིགས་ལྔའི་དཔའ་བློ་དང་དཔའ་མློ། སྡུད་པ་པློ་གསང་བདག་དྲག་པློ་འཇིགས་བེད་

འཁློར་བཅས་ལ་དབང་བསྐུར་ཞིང་རྒྱུད་བསྐྱར་དུ་བསྟན་པར་བཤད། རློད་ལན་དུས་སུ་དྲག་པློ་

འཇིགས་བེད་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ་ཆུང་མ་དང་བཅས་པ། དེའི་འཁློར་ལྷ་དང༌། ཀླུ་དང༌། གནློད་

སྦིན། དྲི་ཟ་དང༌། སིན་པློ་དང༌། མི་མ་ཡིན་དང༌། མིའམ་ཅི་དང༌། ཕ་མེན་རྣམས་ཀིས་གནས་

ཡུལ་ཉེར་བཞི་དང༌། དུར་ཁློད་ཆེན་པློ་བརྒྱད་རྣམས་བཟུང་ནས་ཛམྦུ་གིང་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་

བསྡུས་ཏེ། རང་ཉིད་ལློག་པ་ལ་ཞུགས་ཞིང་གཞན་ཡང་ལློག་པ་ལ་འགློད་པའི་དུས་སུ། སྟློན་པ་

རྡློ་རེ་འཆང་འློག་མིན་གི་གནས་སུ་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་རྣམས་ལ་འློད་གསལ་ལྷན་ཅིག་

སྐྱེས་པའི་ཆློས་བསྟན་ནས་བཞུགས་པའི་ཚེ། དྲག་པློ་དབང་ཕྱུག་འཁློར་བཅས་པ་འདུལ་བའི་

དུས་ལ་བབས་པར་མཁེན་ཏེ། སྟློན་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་འབས་བུའི་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུར་བཞེངས་རི་རབ་ཀི་

རེ་མློར་བློན་པ་དང༌། རིགས་ལྔའི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་གཞལ་ཡས་ཁང་དང༌། དཔའ་བློ་དང་



  2175  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

དཔའ་མློ་ལ་སློགས་སྤྲུལ་ནས་ཕུལ། སྟློན་པ་ཉིད་ལློངས་སྐུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་ནས། 

ཛམྦུ་གིང་འདིར་བདེ་མཆློག་ཞལ་བཞི་ཕག་བཅུ་གཉིས་པར་སྤྲུལ་ནས་འཇིགས་བེད་དང༌། 

དུས་མཚན་ཞབས་འློག་ཏུ་མནན་ཞིང་བཏུལ། སྤྲུལ་པའི་འཁློར་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཡུལ་ཉེར་བཞི་

དང་དུར་ཁློད་བརྒྱད་བཟུང་བའི་མ་རུང་པ་རྣམས་བཏུལ། རི་རབ་ཀི་རེ་མློར་བཅློམ་ལན་འདས་

གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་འཁློད་དེ་སྐལ་ལན་གི་ལྷ་མིའི་འཁློར་བཅས་བཞུགས་པ་དང༌། རྡློ་རེ་རྣལ་

འབློར་མས་ཞུས་ཏེ་ར་རྒྱུད་གསུངས་པ་དང༌། ཕག་རྡློར་གིས་ཞུས་ཏེ་བཤད་རྒྱུད་གསུངས་

པར་བཞེད་དློ།། (5) དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་རྒྱུད་གསུངས་པའི་ཚུལ་ནི། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་

ལས། དུས་འཁློར་མ་ངན་འདས་པའི་ས་ལློགས་ཀི། །ནག་ཉར་དཔལ་ལན་འབས་སྤུངས་མཆློད་

རེན་གི། །འློག་ཏུ་ཆློས་དབིངས་གསུང་དབང་སྟེང་མར་ནི། །དཔལ་ལན་རྒྱུ་སྐར་དཀིལ་འཁློར་

ལེགས་སྤྲུལ་ནས། །ཟླ་བཟང་ལ་སློགས་སྐལ་ལན་འཁློར་ལ་གསུངས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར། 

སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ས་ལློར་ནག་པའི་ཉ་ལ་ལྷློ་ཕློགས་དཔལ་ལན་འབས་སྤུངས་

ཀི་མཆློད་རེན་དུ་གཤེགས་ཏེ། འློག་ཏུ་ཆློས་དབིངས་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་དང་སྟེང་དུ་དཔལ་

ལན་རྒྱུ་སྐར་གི་དཀིལ་འཁློར་ལེགས་པར་སྤྲུལ་ནས་རྡློ་རེ་སེང་གེའི་ཁི་ལ་བཞུགས་ཏེ་དཀིལ་

འཁློར་ལ་བཀློད་པའི་འཁློར་རྣམས་དང༌། ཞུ་བ་པློ་རྒྱལ་པློ་ཟླ་བ་བཟང་པློ་དང་གཞན་ཡང་རྒྱལ་

པློ་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་ལ་སློགས་པ་སྐལ་བ་དང་ལན་པའི་འཁློར་རྣམས་ལ་ར་བའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་

པློ་སྟློང་ཕག་བཅུ་གཉིས་པ་གསུངས་སློ་ཞེས་ཀུན་མཁེན་རང་བྱུང་རྡློ་རེ་སློགས་བློད་ཀི་དུས་

འཁློར་བ་ཕལ་ཆེ་བས་བཞེད་ལ། ཇློ་ནང་རེ་བཙུན་ཆེན་པློ་རེས་འབངས་དང་བཅས་པ་རྣམས་

ཀིས་སངས་རྒྱས་པའི་ཕི་ལློར་རྒྱུད་འདི་གསུངས་པར་བཞེད་དློ།། 

གསང་སགས་མི་འགྲུབ་པའི་སྐྱློན་བཞི། བང་ཆུབ་སེམས་མི་བསྐྱེད་པ། ཐེ་ཚོམ་ལན་པ། བཀའ་ལར་

མི་བེད་པ། དད་པ་མེད་པ། 

གསང་སགས་ལ་འཇུག་རིམ་གསུམ། ཐློག་མར་སྣློད་རུང་དུ་བ་བ། བར་དུ་བསྙེན་པ་བ་བ། མཐར་

དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ། 

གསང་སགས་གཟིམ་སྤིལ། གནས་འདི་ཐློག་མར་གནས་དེར་ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་གི་གཟིམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྤིལ་ཡིན་པར་གགས། དེ་རེས་ས་སྐྱ་བ་མ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་བཞུགས་ནས་ས་

ལུགས་ཕག་ལེན་མཛད། དེ་རེས་མཁེན་རབ་ངག་དབང་པས་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར་ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣེ་གདློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གསང་སགས་ལམ་གི་བགེགས་སྐྱློན་བཞི། བང་ཆུབ་སེམས་མ་སྦང་བ། སགས་རྒྱུད་ལ་ཡིད་མ་

ཆེས་པ། བསབ་བ་དམ་ཚིག་མ་བསྲུང་བ། བ་མ་ལྷ་ལ་མི་དད་པ། དེ་རྣམས་ཀི་ཟླློག་ཟླ་ནི་ཡློན་

ཏན་བཞི་བཞི། 

གསང་སགས་ཤུགས་འབྱུང་གིང་། མདློ་སགས་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། ཟླ་

བ་དབང་ཕྱུག་རབ་བརན་ནས་གསར་འདེབས་མཛད། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། སློན་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་ཡིན་ཡང་རེས་སུ་རིང་མ་ྤར་བསྒྱུར། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འཛམ་ཐང་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གསང་སགས་གསར་རིང་། དུས་རབས་བདུན་པའི་དཀིལ་དུ་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་

དུས་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཀུ་ས་ར་དང་བམ་ཟེའི་སློབ་དཔློན་ཤམ་ཀ་ར། བལ་པློའི་སློབ་དཔློན་

ཤི་ལ་མཉྫུ་སློགས་བློད་དུ་གདན་དྲངས་ནས་གསང་སགས་ཀི་ཆློས་མང་པློ་བསྒྱུར་ཞིང་། དེ་

རེས་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་དཀིལ་དུ་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་སྐབས། རྒྱ་གར་གི་

སློབ་དཔློན་པདྨ་སམ་བ་ཝ་དང་། སགས་འཆང་དྷ་རྨཀིརི། པཎ་ཆེན་བི་མ་མི་ཏྲ་སློགས་མང་པློ་

བློད་དུ་གདན་དྲངས་ནས་གསང་སགས་ཀི་ཆློས་མང་པློ་དར་སེལ་བཏང་བ་ནས། དུས་རབས་

བཅུ་པའི་མཇུག་བར་བློད་དུ་དར་བའི་གསང་སགས་ཀི་ཆློས་ལ་གསང་སགས་རིང་མ། དེ་རེས་

སུ་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་འགློར་བློད་དུ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་བསྐྱར་གསློ་བྱུང་

སྐབས་མངའ་རིས་ལློ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པློ་དང་། མར་པ་ལློ་ཙཱ་བ་ཆློས་ཀི་བློ་གློས། ར་ནག་

འགློས་ལློ་ཙཱ་བ་ཁུག་པ་ལྷས་བཙས་སློགས་ཀིས་བསྒྱུར་བའི་གསང་སགས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ལ་

གསང་སགས་གསར་མ་བ་ཞེས་ཟེར། 

གསང་སགས་གསར་མ། དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པར་ལློ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པློ་ཕིན་ཆད་དུ་

བསྒྱུར་པའི་རྒྱུད་རྣམས་ལ་ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གསང་སགས་གསར་མ་པ། ལློ་ཆེན་རིན་བཟང་གི་དུས་ཚུན་དུ་བསྒྱུར་བའི་གསང་སགས་ཀི་གྲུབ་

མཐའ་འཛིན་མཁན་སྤི། 

གསང་ཆ། ① ས་གསང་། གསང་ཆ་བེད་པ། ② ལློག་ནས་བཏང་བའི་ཡིག་ཆའམ་འཕིན། 

གསང་ཆབ། གཅིན་པ། གསང་ཆབ་གསིལ་བ། གསང་བ་ཆེན་པློ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

གསང་ཆེན་བསྟན་པའི་གསལ་བེད། གསང་སགས་འཛིན་སེལ་བེད་མཁན། 

གསང་ཆེན་ནཱ་དའི་སྒ་དབངས། གསང་ཆེན་སགས་ཀི་རློལ་མློའི་སྒ་དབངས་ཞེས་པའི་དློན། 

གསང་ཆེན་དགེ་མ་དགློན། སྤི་ལློ༡༩༡༥ལློར་རེས་ཙམ་ན་སློས་ཐློག་ཚུལ་ཁིམས་རབ་རྒྱས་ཀི་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་གནས་མདློ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ར་

སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གསང་མཆློད་ལྔ། རང་གིང་ཐློད་རྔའི་རློལ་མློ། ཤ་ཆེན་གི་བཤློས། དྲི་ཆུའི་ཡློན་ཆབ། ཚིལ་ཆེན་གི་

མར་མེ། གསུར་ཆེན་གི་བདུག་སློས། 

གསང་ཉན། གསང་ཉན་སྒིག་ཆས། གསང་ཉན་འཕྲུལ་རལ། གསང་ཉན་ཡློ་བད། 

གསང་ཉུལ། གསང་བའི་སློ་ནས་གཞན་གི་བ་སྤློད་ལ་སློ་ལ་ཚོད་ཉུལ་བེད་མཁན། 

གསང་ཉུལ་བ་སྤློད། གསང་ཉུལ་གི་བ་སྤློད་ཅི་རིགས་བེད་པ་ལ་ཟེར། 

གསང་རགས། མི་མངློན་པའི་རགས་མཚན། 

གསང་སྟེ་སྟློན་པའི་སློབ་དཔློན། ཁ་སྐློང་གི་ཆློས་ལན་ཞིང་། འགློ་བ་བཞི་དང་བལ་བ་ལློག་ཏུ་བར་

ཆད་དྲི་བ་ལ་མཁས་པ་དགེ་འདུན་གིས་གསློལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་ཀིས་གསང་སྟློན་དུ་

བསྐློས་ནས་བསྒྲུབ་བ་ལ་ལློག་ཏུ་བར་ཆད་དྲིས་ཏེ་དགེ་འདུན་ལ་གློ་བར་བེད་པའི་དགེ་སློང་ངློ་།། 

གསང་སྟེང་རི་ཁློད། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་

མདློ་ས་ཁུལ་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གསང་སྟློན། དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་གནང་སྐབས་གསང་སྟེ་སྟློན་པའི་སློབ་དཔློན། 

གསང་གཏམ། གསང་བའི་སྐད་ཆའམ། སྙིང་གཏམ། གསང་གཏམ་འགློལ་བ། 

གསང་ཐག གཞན་གིས་མི་མངློན་པར་གློད་འཐེན་བེད་པའི་ཐག་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསང་དློན། གསང་བའི་དློན་གནད། 

གསང་དློན་སྙན་སེང་ཞུ་བ། བསང་བའི་གནད་དློན་གློང་རིམ་ལ་སྙན་སེང་འཕུལ་བ། 

གསང་ལེ། དེང་དུས་དངུལ་ཁང་གི་ཁར་དང་། གློག་ཀད་ཀི་སློ་སློགས་འབེད་ཡས་ཀི་གསང་བའི་

ཨང་གངས་བསྒིགས་ནས་དེ་རང་ཉིད་ལས་གཞན་པས་མི་ཤེས་པར་བ། གསང་བའི་ཨང་

གངས་དེ་བརྒྱུད་ནས་ཁར་དང་། གློག་ཀད་སློགས་གལ་བའི་རིགས་རྣམས་སློ་འབེད་པའི་ཕིར་

ན་གསང་བའི་ལེའུ་མིག་གི་དློན་ཡིན། 

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

དབིན་སྐད་དུ་encryption; encipherment ཟེར། 

གསང་བདག ① གསང་བའི་བདག་པློ་ཕག་ན་རྡློ་རེའི་མཚན་ཡིན། ②[མངློན]རྣམ་ཐློས་སས། 

གསང་བདག་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་དཀིལ་ཙམ་དུ་སྤི་ཕུད་བ་མ་འགྱུར་མེད་ལུང་

རློགས་ཀི་ས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གསང་བདེ་གུང་གསུམ། གསང་ཕུ། བདེ་བ་ཅན་རྭ་བ་བསྟློད། ཚལ་གུང་ཐང་། 

གསང་འདུས། རྒྱུད་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྡུས་ཚིག 

གསང་འདུས་འཇམ་རྡློར། སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ནས་བརྒྱུད་པའི་གསང་བ་འདུས་པ་

འཇམ་དཔལ་རྡློ་རེ་ལྷ་བཅུ་དགུ་ཡློད་པ་སྟེ། དབུས་སུ་འཇམ་དཔལ་རྡློ་རེ་ཡབ་ཡུམ། ཤར་དུ་

རྣམ་སྣང་། ལྷློར་རིན་འབྱུང་། ནུབ་ཏུ་འློད་དཔག་མེད། བང་དུ་དློན་གྲུབ། ཤར་ལྷློར་སྤན་མ། ལྷློ་

ནུབ་ཏུ་མཱ་མ་ཀཱི། ནུབ་བང་དུ་གློས་དཀར་མློ། བང་ཤར་དུ་སྒློལ་མ། རིམ་པ་གཉིས་པའི་ཤར་

ལྷློར་གཟུགས་རྡློ་རེ་མ། ལྷློ་ནུབ་ཏུ་སྒ་རྡློ་རེ་མ། ནུབ་བང་དུ་དྲི་རྡློ་རེ་མ། བང་ཤར་དུ་རློ་རྡློ་རེ་མ། 

ཤར་སློའི་གཡློན་དུ་རེག་བ་རྡློ་རེ་མ། གཡས་སུ་ཆློས་དབིངས་རྡློ་རེ་མ། ཤར་སློར་གཤིན་རེ་

གཤེད། ལྷློ་སློར་ཤེས་རབ་མཐར་བེད། ནུབ་སློར་པདྨ་མཐར་བེད། བང་སློར་བགེགས་མཐར་

བེད་བཅས་ནི་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་གཙོ་བློར་བཞུགས་པའི་གསང་བ་འདུས་པའི་

དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་ཚོགས་ཏེ་ཞིབ་པརདཀིལ་ཆློག་རྡློ་རེ་ཕེང་བ་ནང་གསལ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གསང་འདུས་ལར་གི་དམ་པ་རིགས་བརྒྱ། རྒྱལ་བའི་ཕུང་པློ་ལྔ། བདེ་གཤེགས་ཁམས་བཞི། ཡུམ་

སྐྱེ་མཆེད་དྲུག སེམས་དཔའ་ཡུལ་ལྔ། རྡློ་རེ་མ་སྟེ་ཉི་ཤུ་པློ་རིགས་ལྔར་ཕེ་བ། 

གསང་འདུས་མི་བསྐྱློད་པ། དཀིལ་འཁློར་གི་གཙོ་བློར་མི་བསྐྱློད་པ་བེད་པའི་གསང་འདུས་ལ། 

གསང་འདུས་མི་བསྐྱློད་པ་ཟེར་བ་ཡིན། 

གསང་འདུས་ཡེ་ཤེས་ཞབས། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀི་བཞེད་སློལ་

ལར་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་དཔལ་རྡློ་རེ་ལྷ་བཅུ་པ་སྟེ་གཙོ་བློ་ཡུམ་བཅས་སྐུ་མདློག་

དམར་སེར་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པ་དབུས་སུ་བས་པའི་རིགས་ལྔ་ཡུམ་བཞི། རྡློ་རེ་མ་དྲུག ཁློ་

བློ་བཞི་བཅས་བཅུ་དགུ་བཅས་ཀི་སྐློར་དཀིལ་ཆློག་ནློར་བུའི་ཕེང་བ་ལས་གསལ། 

གསང་འདུས་རིགས་དྲུག གསང་འདུས་ལྷ་དགུ་མ་དང་གསང་འདུས་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མ། གསང་

འདུས་ལྷ་བཅུ་དགུ་མ། གསང་འདུས་ལྷ་ཉེར་ལྔ་མ། གསང་འདུས་ལྷ་སློ་གཉིས་མ། གསང་

འདུས་ལྷ་སློ་བཞི་མ་སློགས་སློ།། 

གསང་དློན་ཕིར་གར་བ། གསང་བའི་གནད་དློན་ཕི་ལློགས་མི་གཞན་གིས་ཤེས་རློགས་བྱུང་བ། 

གསང་བརྡ། ལློག་ནས་གཏློང་བའི་བརྡ། གསང་བརྡ་གཏློང་བ། གསང་བརྡ་སྤད་པ། 

གསང་ནད། ཕློ་མློའི་མཚན་མའི་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། ར་བ་ཐུགས་ཀི་རྒྱུད་ལས། གསང་བའི་ནད་ལ་ཕློ་

མློ་ཐ་དད་གཉིས། ཞེས་གསུངས་པས་མཚོན་ནུས་སློ།། 

གསང་གནད། ཡློངས་གགས་མིན་པའི་གནད་འགག ཡང་ན། གསང་བ་རྐུ་འཁེར་ཞེས་པ་དློན་

གཅིག་མིང་རྣམ་གངས་ཡིན། 

གསང་གནད་ཡིག་ཚགས། གསང་བའི་གནད་ཚུལ་འཁློད་པའི་ཡིག་ཚགས། 

གསང་གནས། ① ཕློ་མློའི་མཚན་མ། ② གསང་བའི་ས་གནས། 

གསང་གནས་ཉན་རྣ། གསང་བའི་གནས་ཚུལ་ལློག་ཏུ་ཉན་རྣ་བེད་པ། 

གསང་གནས་བདེ་སྐྱློང་གི་འཁློར་ལློ། གསང་གནས་ཐད་ཀི་དབུ་མ་ལས་གེས་པའི་ར་འདབ་སློ་

གཉིས་གདུགས་ཀི་རིབས་མ་ལར་ཁ་མར་ཕློགས་པ། 

གསང་པློ། ཡངས་པློའམ་འཁློལ་པློ། སྐད་གསང་པློ། ཁ་གསང་པློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསང་སྤུ། གསང་གནས་ཀི་སྤུ་སྟེ་རྨློང་སྤུའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

གསང་སྤློད།① བཤང་གཅི་འདློར་སའི་ཁང་པ། གཡང་གལ་སྒིག་སྐབས་ཕི་མ། གསང་སྤློད་འདློན་

དུས་ནང་མ། ② འཁིག་པ། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་bcc ཟེར། 

གསང་ཕུ། སྐྱིད་ཤློད་སྨད་ཀི་གསང་ཕུ་ཞེས་པའི་ཡུལ་དང་དགློན་པ། ལྷ་ས་ཁུལ་དུ་ཡློད། 

གསང་ཕུ་དགློན། གསང་ཕུ་ནེའུ་ཐློག་དགློན་དང་དློན་གཅིག་ཡིན། 

གསང་ཕུ་ནེའུ་ཐློག་དགློན། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༠༧༣ལློར་ཇློ་བློ་རེ་ཨ་ཏི་ཤའི་དངློས་

སློབ་རྔློག་ལློ་ཙཱ་བ་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཐློག་མར་བཏབ། ཕ་པ་ཆློས་ཀི་སེང་གེས་

མཚན་ཉིད་ཀི་སློལ་གཏློད་ནས་དར་རྒྱས་ཆེན་པློ་བྱུང་། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་གདམས་པ་དང་

གནའ་དུས་སུ་བཀའ་གདམས་པའི་གདན་ས་ཐློག་མའི་གས་ཡིན། ད་ལ་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྟློད་

ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

གསང་ཕུ་གྲྭ་ཚང་བཅུ་གཅིག ༡ སེལ་སེར། ༢ ཉི་མ་ཐང་། ༣དྭགས་པློ་གྲྭ་ཚང་། ༤ རྣམ་རྒྱལ་སེར་

ཁང་། ༥ ཁུ་སེ་བཅས་གིང་སྟློད་གྲྭ་ཚང་ལྔ་དང་། ༦ སྒློས་རིང་པ། ༧ གཞི་པ། ༨ཉང་རློང་། ༩ 

གནས་སློ་བ། ༡༠ སྒློས་གསར་བ། ༡༡ རྭ་བ་སྟློད་སྨད་བཅས་གིང་སྨད་གྲྭ་ཚང་དྲུག་སྟེ་བཅུ་

གཅིག་ཡློད་ལ་ཕིས་གྲྭ་ཚང་རྣམས་གྲྭ་ས་གཞན་དང་བསྒིལ་བའམ། ས་གནས་གཞན་དུ་གཞིས་

ཕབ་སྟབས་གསང་ཕུ་དབར་ཆློས་ཙམ་མ་གཏློགས་རྒྱུན་གཏན་གྲྭ་གངས་སུམ་ཅུ་སྐློར་ལས་

མེད། དབར་ཆློས་སྐབས་མཁན་པློ་དང་ཁིམས་གནློན་རྣམས་སྙེ་ཐང་རྭ་བ་སྟློད་པ་སློགས་བ་

ཁག་བཅུ་རེས་སྐློར་གིས་བེད་པ་དང་དགའ་ལན་ཤར་རེ་མཁན་པློས་གསང་ཕུ་གིང་སྨད་

ཞབས་དྲུང་གི་མིང་འཛིན་བེད་སློལ་ཡློད། 

གསང་ཕུའི་དབར་ཆློས། གསང་ཕུ་ནེའུ་ཐློག་དགློན་པར་དབར་དུས་འཚོགས་པའི་ཆློས་ར། 

གསང་འཕིན། གསང་བའི་ཡིག་འཕིན། 

གསང་འཕིན་ཁང་། གསང་བའི་འཕིན་ཡིག་བཏང་ལེན་བེད་སའི་ཁང་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གསང་འཕིན་ཕིར་སྒློག གསང་བའི་འཕིན་པ་ཕིར་རློལ་ལ་སྦྲློག་སྦངས་བ་བ། 

གསང་འཕིན་ལས་ཁུངས། གསང་འཕིན་ལས་ཀ་བེད་མཁན་གི་ལས་ཁུངས། 

གསང་བ། ① གསངས་པ། གསང་བ། གསློངས། སེད་པ་དང་། གཞན་ལ་མི་མངློན་པར་བེད་པ། 

སྙིང་གཏམ་གསང་བ། སྐྱློན་ཆ་གསང་བ། རྒྱུ་ནློར་གསང་བ། བག་ཕུག་གི་ནང་དུ་གསངས་ནས་

ཡིབ་པ། དངློས་པློ་ཀང་མི་གསང་བ། གསང་བར་རང་མཁས་ཀང་། ཤློད་པར་མི་མཁས། ② 

མི་མངློན་པའི་དངློས་པློ། གསང་བ་སས་པ། གསང་བ་ཁློམ་བསྒགས། གསང་བ་ཕིར་གགས། 

གསང་བའི་གཏམ། གསང་བའི་མན་ངག གསུང་བའི་མྱུལ་མ། གསང་བའི་ཞུ་སྦློར། གསང་

ལམ། གསང་ཤློར། ཕི་ནང་གསང་གསུམ། 

གསང་བ་ཆློས་ལུགས། བཙན་པློའི་དུས་སྐབས་སུ་བློད་ས་གནས་ཀི་མི་དམངས་ཚང་མས་བློན་

ཆློས་ལ་དད་པ་བེད་ཀི་ཡློད་པ་དེ་རྣམས་སེམས་དགའ་བའི་ཆེད་དུ་ཆློས་ཀི་གེགས་བམ་དང་། 

གཟུངས་སགས་བསྐློས་ཕློར་སློགས་གནམ་ནས་བབས་པ་རེད་ཅེས་པའི་བཤད་ཚུལ་ཡློངས་

བསྒགས་བེད་དགློས་བྱུང་བ་ནི་ཕི་ཙམ་དང་། དློན་དངློས་སུ་པཎི་ཏ་བློ་སེམས་འཚོས་བསྣློམས་

ཕེབས་ཏེ་རྒྱལ་པློ་ལྷ་ཐློ་ཐློ་རི་གཉན་བཙན་ལ་ཕུལ་བའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆློས་ཡིན་ཀང་

དེ་གནས་ཚུལ་ངློ་མ་བློན་པློ་རྣམས་དང་མང་ཚོགས་ལ་ཁབ་བསྒགས་བེད་མི་རུང་བའི་སངས་

རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གསང་བ་ཡིན་པའི་དློན། 

གསང་བ་སེ་དྲུག གསང་སགས་སྐློར་གི་ཆློས་ཚན་མི་འདྲ་བ་དྲུག་ལ་ཟེར། 

གསང་བ་དམ་པློ། ① ཧ་ཅང་གསང་བ། ② གཞན་ལ་མི་སྟློན་པའི་དངློས་པློའམ་ནང་དློན། 

གསང་བ་འདུས་པ། བ་མེད་ཕ་རྒྱུད་ཀི་ལམ་དང་འབས་བུའི་གསང་བའི་གནད་ཐམས་ཅད་འདུས་

པའི་རྒྱུད་དང་། དེའི་ཡི་དམ་ཞིག 

གསང་བ་དབང་བསྒྱུར་ཐབས་ཀི་ཐེག་པ། མ་ཧཱ། ཨ་ནུ། ཨ་ཏི་གསུམ་སྟེ་རིང་མའི་ཐེག་རིམ་དགུའི་

ནང་གསེས་ཤིག 

གསང་བ་འབྲུ་དྲུག ཕར་ཕིན་དྲུག་གི་དློན་མཚོན་པ་དང་། རིགས་དྲུག་གི་སྡུག་བསལ་དང་། དེའི་སྐྱེ་

གནས་དྲུག་སྐྱློབ་པ་སློགས་ཁད་ཆློས་མང་པློ་ཚང་བའི་གཟུངས་སགས་ཡི་གེ་དྲུག་པ་སྟེ། ཨློཾ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་འདི་ལ་ཟེར།

གསང་བ་འཛིན། [མངློན]ཕག་ན་རྡློ་རེ། 

 གསང་བ་ཕིར་གར། གསང་བ་སས་བཀུངས་མ་ཐུབ་པར་མི་གཞན་གིས་ཤེས་པ། 

གསང་བ་ཟབ་མློའ་ིདབང་གསུམ། མ་ཧཱ་ཡློ་གའ་ིའཇུག་སློ་སྟ།ེ སྤློད་པའ་ིབརྟུལ་ཞུགས་ཅན་ལ་གསང་དབང་། 

རིག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་ལ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་། 

མཉམ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་ལ་དབེར་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་དབང་བཅས་གསུམ། 

གསང་བ་གསུམ། སྐུའི་གསང་བ་དང་། གསུང་གི་གསང་བ། ཐུགས་ཀི་གསང་བའློ།། 

གསང་བའི་དཀར་གསུམ། རང་། བང་སེམས། ཀད་པ་གསུམ་མློ། 

གསང་བའི་འཁློར་ལློ། [མངློན]མློ་མཚན། 

གསང་བའི་གློས་ཚོགས། ཕློགས་གསུམ་པས་མ་རློགས་པར་བས་ནས་ལློག་ཏུ་གློས་མློལ་བས་པའི་

འཚོགས་འདུས་ཀི་མིང་།

གསང་བའི་དག་གསུམ། གཟུང་འཛིན་ཕིའི་དག ང་བདག་ནང་གི་དག ཆགས་སང་གསང་བའི་དག

གསང་བའི་མངར་གསུམ། པདྨ་རཀྟ། དཔའ་བློ་གིར་ཤི་བའི་ཤ དྲིན་ཆེན་དང་གསུམ་མློ། 

གསང་བའི་མཆློད་རེན་གི་རྡློ་རིང་། ཐང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀི་རྡློ་རིང་ཞིག་ཡིན། རྡློ་རིང་དེའི་ཡིག་

གཟུགས་ནི་ཚད་ལན་ཡིག་གཟུགས་ཀི་ཐློག་ནས་བིས་ཡློད། དེ་ནི་ཡིག་གཟུགས་མཁས་པ་

ལིའུ་ཀུང་ཆློན་གིས་བིས་ཤིང་། ལིའུ་ལུགས་བིས་རྒྱུན་གི་ཚབ་བེད་བརམ་བ་ཞིག་ཡིན། 

གསང་བའི་ཉེན་རློག་པ། ཉེན་རློག་པའི་ཆས་སློགས་མ་སྤས་པར་མངློན་ཆུང་ངང་གནས་ཚུལ་རློགས་

ཞིབ་བེད་མཁན་ཉེན་རློག་པ། 

གསང་བའི་སྙིང་པློ། ① གང་བྱུང་ལ་མི་སྟློན་པའི་གནད་འགག ② གསང་བའི་གཟུགས་སགས། 

གསང་བའི་ཏར་ཡིག གསང་བའི་ཏར་འཕིན་དང་ཡི་གེ ཡང་ན། གསང་བའི་གློག་འཕིན་ཨང་ཡིག་

ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

གསང་བའ་ིརནེ་གཞ།ི སྒགི་འཛུགས་ཅ་ིརགིས་ཀ་ིགསང་བའ་ིསློ་ནས་བཙུགས་པའ་ིརང་འཛུགས་རནེ་གནས། 

གསང་བའ་ིཐགེ་པ། གསང་སགས་ན་ིཉན་ཐློས་སློགས་སྣློད་མནི་ལ་ས་བའ་ིཕརི་གསང་བའ་ིཐགེ་པ་ཞསེ་བའློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གསང་བའི་བདག་པློ། ①[མངློན]རྣམ་ཐློས་སས། ② ཕག་ན་རྡློ་རེ། 

གསང་བའི་བརྡ་སྐད་འཆློར། གསང་སགས་ཀི་གསང་བ་ཤློར་བ་སྟེ། གསང་སགས་ཀི་ཆློས་བེད་

མཁན་རྣམས་རང་གི་རློགས་པ་དང་། མངློན་ཤེས་སློགས་ཡློད་ཀང་གཞན་ལ་གཏན་ནས་

བཤད་མི་རུང་ཞིང་། གལ་ཏེ་བཤད་ན་སགས་ཀི་གསང་བ་ཤློར་ཏེ། རང་གི་ཉམས་རློགས་མར་

འགིབ་འགློ་ཟེར་བ་སགས་ཀི་ཆློས་གསར་རིང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བ་ཀུན་མཐུན་པ་ཡིན། 

གསང་བའི་འདུ་གནས། ཚོགས་པ་ཅི་རིགས་གསང་བའི་སློ་ནས་འདུ་ཚོགས་བེད་པའི་གནས་ཡུལ། 

གསང་བའི་ནད། སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་ཀི་མཚན་མའི་ནད་རིགས་སྤིའི་མིང་། 

གསང་བའི་པད་མ། [མངློན]བུད་མེད་ཀི་རགས། 

གསང་བའི་ཕློགས་སྒིལ། གསང་བའི་སློ་ནས་སེལ་པའི་བེད་སློ། 

གསང་བའི་བ་མ། [མངློན]ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

གསང་བའ་ིར་བརྒྱད། ཡབ་ཡུམ་ཐབས་ཤེས་མཁའ་གསང་སྦློར་བ་ལས་ཚང་སྟེ། ཡབ་ཀ་ིརྒྱུ་བཞི། ཡུམ་

གི་རྐྱེན་བཞི་སྟེ། དང་པློ། ཐིག་ལེ་ཞུགས་ནས་ཀད་པ། རྒྱུ་བའི་ལམ་རྒྱུངས་པ། གཤེགས་ཤུལ་རྡློ་

རེ་ཆུ་བ། སྣློད་ཡུམ་གི་མཁའ་གསང་བཞིའློ།། གཉིས་པ། པདྨ་ར་གཱ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ནི་མཆིན་པ། 

བཞུགས་གནས་ཆློས་འབྱུང་གི་རྣམ་པ་བུ་སྣློད། རྒྱུ་བའི་ལམ་བ་ག ལེན་པའི་ལམ་ཟེའུ་འབྲུའློ།། 

གསང་བའི་ཚོགས་པ། གསང་བའི་སློ་ནས་ལས་དློན་སེལ་མཁན་གི་ཚོགས་པ། 

གསང་བའི་ཡིག་ཆ། ཆབ་སིད་ཀི་ལས་ཀ་བེད་རྣམས་ལ་རང་ཕློགས་ཚོགས་པ་ལས་གཞན་ལ་

ཤེས་རློག་མི་བཅུག་པའི་རིགས་ཀི་ཡིག་ཆ།

གསང་བའི་གསུང་། ལློག་ཏུ་གདམས་པའི་བཀའ་དང་ནང་དློན་གི་བསབ་བ། 

གསང་བའི་ལྷ་སིན་སེ་བརྒྱད། བདུད་པློ་ཁ་ཐུན་རཀ་དང་། གཤིན་རེ་གཤེད་པ་དམར་པློ་དང་། ཀླུ་བདུད་

ན་ྰག་ར་ཛ་དང་། གནློད་སྦིན་ཤན་པ་གི་ཐློགས་དང་། མ་མློ་སིད་པ་ཁམ་འདེབས་དང་། བཙན་རྒྱལ་

ཡམ་ཤུད་དམར་པློ་དང་། བདུད་པློ་རེ་ཏེ་འགློ་ཡག་དང་། སློག་བདག་དུང་གི་ཐློར་ཚུགས་བཅས། 

གསང་བའི་ལྷློང་། གེགས་སམ་བར་ཆད་དེ་ཁློ་བ་དང་ཡིད་མུག་པ་ལ་བུ། 

གསང་དབང་། ① མཆློག་དབང་གློང་མ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། བ་མ་ཡབ་ཡུམ་གི་ཀུན་རློབ་བང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆུབ་སེམས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བརེན་ནས་སློབ་མའི་ངག་ལ་བསྐུར་ཞིང་ངག་གི་དྲི་མ་དག ལམ་

ར་རླུང་གི་རྣལ་འབློར་བསློམ་པ་དང་སགས་བཟླ་བ་ལ་དབང་། འབས་བུ་གསུང་རྡློ་རེ་ལློངས་སྤློད་

རློགས་པའི་སྐུ་ཐློབ་པའི་སྐལ་བ་རྒྱུད་ལ་འཇློག་བེད་ཀི་དབང་། ②[མངློན]ཕག་ན་རྡློ་རེ། 

གསང་སེད། མི་མངློན་པར་སེད་པ། རང་གི་བསམ་བློ་གསང་སེད་མི་བེད། 

གསང་མྱུལ། རང་གཟུགས་མི་མངློན་པར་གཞན་ལ་བརྫུས་ནས་གསང་བ་རློགས་ཞིབ་བེད་པ། 

གསང་མྱུལ་གཏློང་བ། གཞན་གི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རློགས་བྱུང་བའི་ཆེད་བཏང་བའི་གསང་བའི་

མྱུལ་ཞིབ་པ་མངགས་པ། 

གསང་ཚིག ① གསང་བའི་སྐད་ཆ། ② སགས་ཀི་བརྡ་སྐད། 

གསང་མཚན། གསང་སགས་ཀི་དབང་བསྐུར་སྐབས་བཏགས་པའི་མིང་། 

གསང་མཛོད། ཐུགས་དགློངས་སུ་ཡློད་པའི་གསང་བའི་བང་མཛོད། མན་ངག་སློབ་དཔློན་ཐུགས་

ལ་གནས། དགློངས་པའི་གསང་མཛོད་ལློན་ཐབས་འཚལ། 

གསང་མཛོད་ཁང་། སདི་དློན་ག་ིཡགི་དང་། དངློས་རས་གལ་འགང་ཆ་ེབའ་ིརགིས་རྣམས་ཉར་ཚགས་ཡུལ།

གསང་ཞིབ་པ། གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་ལློག་ཏུ་རློག་ཞིབ་བེད་མཁན། 

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

དབིན་སྐད་དུ་cipher text ཟེར། 

གསང་ཡིབ་ཆུང་ཚན། ལྷ་སའི་ཉེ་འདབས་དློག་བདེ་ཤང་གི་ཁློངས་སུ་གསང་ཡིབ་ཆུ་ཚན་ཞིག་

ཡློད་པ་དེ་ལྷ་ས་གློང་ཁུལ་དུ་ཅུང་གགས་ཆེ་ཙམ་ཡློད། གསང་ཡིབ་ཆུ་ཚན་དེ་མཁལ་གྲུམ་དང་། 

པགས་ནད། ཕློ་བ་སློགས་ལ་ཕན་པློ་ཡློད་སྟབས་སྟློན་དཔྱིད་གཉིས་ལ་ཆུ་ཚན་རྒྱབ་མཁན་མང་

པློ་ཡློད། ཆུ་ཚན་དེའི་འགམ་གི་རི་འདབས་དང་། རི་འདབས་ཀི་བག་ཕུག་སློགས་ལ་རྒྱ་བཟའ་

ཝུན་ཁེན་ཀློང་ཇློ་བཞུགས་པའི་རེས་ཤུལ་དང་། ལློ་རྒྱུས་འགའ་ཤློད་སློལ་ཡློད་ཀང་རེས་ཤུལ་

ཡློད་པའི་བག་རྡློ་དང་བག་ལེབས་ཀི་རྒྱ་བཟའི་སྐུ་བརན་རྣམས་ད་ལ་བསད་མེད། 

གསང་ཡུམ། སགས་ལུགས་ཀི་བ་སྤྲུལ་གིས་བསྟེན་པའི་བདག་མློ། 

གསང་རུ་མ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ༡༩༥༠ལློར་ཕག་བཏབ་གྲུབ་མཐའ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་དར་ལག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

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

དབིན་སྐད་དུ་compromise ཟེར། 

གསང་ས། ① ས་གནད་ཀི་འདུས་མདློ།། ② ས་གསང་བ་སའི་ཡུལ། 

གསང་སྲུང་ཁིམས་སློལ། གསང་བ་དམ་སྲུང་བེད་ཕིར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁིམས་ཡིག་ལ་བརློད། 

གསང་སྲུང་ལས་བ། གསང་བ་སྲུང་བརིའི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་གི་ལས་བ། 

གསང་སློབ། དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་གནང་མཁན་ཞིག་གསང་སྟེ་སྟློན་པའི་སློབ་དཔློན། 

གསང་གསུམ་ཆློས་དབིངས་སུ་བསྡུ་བ། རང་ག་ིབ་མའམ་ད་ེམིན་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་སྐུ་གཤེགས་པ་ལ་ཞ་ེ

ས་བེད་ཚིག གསང་གསུམ་གི་བཀློད་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་བསྡུ་བ་ཞེས་སློགས་ཕིའི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀ་ིརྣམ་པ་ན་ིསྤྲུལ་སྐུའ་ིངང་ནས་སྤྲུལ་པའ་ིརྣམ་པར་བསྟན་པའ་ིབཀློད་པ་ཡིན་ལ། སྐུ་གཤེགས་

པ་ན་ིསྤྲུལ་པའ་ིབཀློད་པ་ད་ེཆློས་སྐུའ་ིངང་དུ་ཕར་བསྡུས་པའམ་ཐིམ་པ་ལ་བུ་ཡིན་ཞེས་ཟེར།

གསང་ཨང་། གློང་གི་གསང་ལེ་དང་དློན་གཅིག ① དངུལ་ཁང་གི་ཁར་ཨང་དང་། དངུལ་འཛིན་

གསང་བའི་ཨང་གངས་། དེ་བཞིན་དུ་དབིངས་འཕིན་ཁ་བང་གི་གསང་ལེ། གློག་ཀད་ཀི་གསང་

ལེ་སློགས་ཀི་སྤི་མིང་ཡིན། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་

ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་password ཟེར། 

གསངས་པ། གསང་བའི་འདས་པ། 

གསད། ར་ལུག་སློགས་གསད་རྒྱུ་སྟེ། སློག་གཅད་རྒྱུ། 

གསད་པ། གསློད་པའི་མ་འློངས་པ། 

གསན། རྣ་བར་ཉན་པ་དང་གློ་བའི་ཞེ་ཚིག་ཤློད་ཕློགས་ནློར་ཡང་གསན་ཕློགས་མ་ནློར་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གསན་ཅིང་ངེས་རྒྱུར། ཉན་དགློས་རྒྱུ་མ་ཟད་སེམས་ལ་ངེས་དགློས་རྒྱུ། 

གསན་ཅློག རྣ་ཅློག་གི་ཞེ་ཚིག

གསན་པ། ① གསན་པ། གསན་པ། གསློན། ཉན་པའི་ཞེ་ས། སྙན་སེང་གསན་པ། སྙན་གསན། ང་

ལ་ཚུར་གསློན། ཨ་ཁུ་སྤི་དཔློན་རྒྱལ་པློ་ལགས། གསློན་དང་ཞུ་རྒྱུ་འདི་འདྲ་ཡློད། ② ཐ་དད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པར་འཇུག་པའི་གསློན་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

གསན་སྦློང་། གསང་སགས་ཀི་རྒྱུད་དང་མན་ངག་སློགས་གཞན་ལས་ཉན་པའམ་གསན་ཏེ་རང་

གིས་སློབ་སྦློང་བེད་པའི་དློན་ཡིན། 

གསན་བཞེས། ཉན་འཇློག བསམ་འཆར་གསན་བཞེས་གནང་བ། 

གསབ། བསབ་ཀི་ད་ལ་བ། 

གསབ་རྒྱུགས། སློབ་མ་གང་ཞིག ཡིག་རྒྱུགས་ལེན་པའི་ཉིན་དེར་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཞིག་གིས་ཞུགས་

ཐུབ་པའམ། ཡང་ན་ཡིག་ཚད་ཨང་གངས་ཀི་ཚད་གཞི་མ་ལློན་པའི་སློབ་མ་ལ་དུས་ཚོད་

གཞན་ཞིག་ནས་ཡིག་ཚད་གཏློང་བའི་དུས་སྐབས་ཤིག་བེད་པ།

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་patch ཟེར། 

གསབ་ཆ། ཁ་གསབ་བེད་དངློས་རིགས། འཚོ་བའི་གསབ་ཆ། གུན་གསབ། 

གསབ་པ། ཁ་གསབ་བས་པའི་དློན། 

གསབ་ཚིག མཇུག་ལ་ཁ་སྐློང་གི་ཚུལ་དུ་བིས་པའི་ཚིག་ཁ་ཤས། 

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

དབིན་སྐད་དུ་complement ཟེར། 

གསའ། གཡི་དང་འདྲ་བ་ལ་དེ་ལས་ཅུང་ཟད་ཆུང་བའི་གཅན་གཟན་ཞིག 

གསའ་མ་གཟིག གཅན་གཟན་ཞིག 

གསར། རིང་པའི་ལློག་ཕློགས། 

གསར་རྐྱང་། ཐློན་མ་ཐག་པའི་དངློས་པློ། གློན་གློས་གསར་པ་གསར་རྐྱང་། བཟློ་དབིབས་གསར་རྐྱང་། 

གསར་སྐྱེས། ① མི་ཕྱུགས་སློགས་ཀི་ཕྲུ་གུ། ② ཐློལ་སྐྱེས། དྲན་བློ་གསར་སྐྱེས། ཡློང་རྐྱེན་གསར་

སྐྱེས། གསར་སྐྱེས་སྟློབས་ཤུགས། ③ [མངློན]ལློ་ཏློག་དང་མེ་ཏློག་སློགས་ཀི་མྱུ་གུ། 

གསར་སྐྲུན། གསར་དུ་བཟློ་བ། ཆུ་བེད་གསར་སྐྲུན་བས་པ། འཕྲུལ་འཁློར་གསར་སྐྲུན་བས་པ། 

གསར་བསྐྲུན། སར་མེད་གསར་དུ་བསྐྲུན་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གསར་འགློད་པ། ཡུལ་གྲུ་སློ་སློའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་མྱུར་ལམ་དུ་ཕིར་དྲིལ་བསྒགས་བེད་མཁན་

གི་གནས་ཚུལ་བཙལ་མཁན། 

གསར་གློགས། གསར་དུ་འགློགས་པའི་གློགས། 

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

དབིན་སྐད་དུ་update ཟེར། 

གསར་འགྱུར་མགིན་ཚབ་པ། རྒྱལ་ཁབ་དང་ལས་ཁུངས་གང་ཞིག་གི་མཐའ་མར་ཐག་བཅད་ཟིན་

པ་གནས་ཚུལ་ཕིར་བསྒགས་མཁན། 

གསར་འགྱུར་སྤ་ིབསྒགས། བརན་འཕནི་དང་རྒྱང་བསྒགས་སློགས་ལས་གཏློང་གསར་འགྱུར་མང་དག་ལ་གློ

གསར་འགྱུར་མི་སྣ། གསར་འགྱུར་ལས་མཁན་ཞིག་མི་སྣ་གཙོ་བློ། 

གསར་འགྱུར། གནས་ཚུལ་གསར་པ་བཀློད་པ། གསར་འགྱུར་ཁང་། གསར་འགྱུར་འགློད་མཁན། 

གསར་འགྱུར་ཕློགས་བསྡུས། 

གསར་འགྱུར་ལས་ཁུངས། གསར་འགྱུར་སེལ་མཁན་གི་ཚགས་པར་དང་། རྒྱང་སྒགས། བརན་

འཕིན་ལས་ཁུངས་བཅས་ལ་ཟེར། 

གསར་འགྱུར་སེལ་བའི་རང་དབང་། གནས་ཚུལ་ལེགས་ཉེས་ཅི་རིགས་བྱུང་བ་གསར་འགྱུར་ཐློག་

རང་མློས་ངང་སེལ་ཆློག་པའི་རང་དབང་ལ་བརློད། 

གསར་འགློགས་པ། ཨ་གསར་ཅན། 

གསར་ངད། དྲི་ངད་གསར་པ། གློན་པའི་གསར་ངད། གསར་ངད་ཉམས་པ། 

གསར་བཅློས། གསར་དུ་བཅློས་པ། 

གསར་བརེ། ① གཉའ་གནློན་མློང་མཁན་གལ་རིམ་གིས་དྲག་པློའི་བ་སྤློད་ལ་བརེན་ཏེ་སིད་དབང་

འཕློག་རྒྱུ་དང་། རུལ་སུངས་སུ་གྱུར་པའི་སྤི་ཚོགས་གི་ལམ་ལུགས་རིང་པ་གཏློར་རྒྱུ། གསར་

ཞིང་ཡར་ཐློན་གི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ལམ་ལུགས་འཛུགས་རྒྱུ་བཅས་སློ། གསར་བརེའི་སྒུལ་ཤུགས། 

གསར་བརེའི་སློན་གཤེགས་དཔའ་བློ། གསར་བརེའི་རེན་གཞི། གསར་བརེའི་འདུན་པ། གསར་

བརེའི་དམག་མི། གསེར་བརེའི་གཙོ་འཛིན། གསར་བརེའི་ལས་འགུལ། གསར་བརེའི་ལློ་རྒྱུས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསར་རེའི་དློན་སྙིང་ལན་པ། བཟློ་པའི་གལ་རིམ་ནི་གསར་བརེའི་བསམ་བློ་ཆེ་ཤློས་ཀི་གལ་

རིམ་ཞིག་ཡིན། ② ར་བ་ནས་བཅློས་བསྒྱུར་བེད་པ། ལག་རལ་གསར་བརེ་བེད་པ། 

གསར་རིང་། གསར་པ་དང་རིང་པ་ཟེར་བའི་བསྡུས་ཚིག 

གསར་གཏློད། སར་མེད་ཀི་ཐབས་ཚུལ་གསར་དུ་འདློན་པ། གསར་གཏློད་པ། ལམ་ལུགས་གསར་

གཏློད་བས་པ། ཡིག་སློལ་གསར་གཏློད། མཚོ་ལམ་གསར་གཏློད། 

གསར་གཏློད་བེད་དབང་། གསར་གཏློད་ཀི་དབང་ཆའམ། དངློས་པློ་སློགས་ཅི་རིགས་གསར་

གཏློད་བེད་ཆློག་པའི་དབང་ཆ་སློགས། 

གསར་ཐློག ① སྟློན་ཐློག་གསར་པ། ② གསར་པའི་སང་ངམ་གསར་དུས། 

གསར་ཐློག་འབྲུ། གློ་ནས་སློགས་མ་སྨིན་པའི་འབྲུའི་མིང་སྟེ། རློགས་ཆེན་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་

མཚན་གིས་མཛད་པའི་མངློན་བརློད་ལེགས་བཤད་གསེར་གི་ལེ་མིག་ལས། གསར་ཐློག་མ་

སྨིན་སྲུས་ཀི་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གསར་འཐློམ་པ། སར་གྲྭ་པ་གསར་ཞུགས་མཁན་ལ་སྨད་པའི་ཚིག 

གསར་དར། གསར་དུ་དར་འཕེལ་བྱུང་བ། 

གསར་པ། ཐློག་མ་དང་དང་པློ། མི་གསར་པ། གློན་པ་གསར་པ། ལློ་གསར། མི་རིང་པ་དགའ། གློས་

གསར་པ་དགའ། དམག་དཔུང་གི་བཀློད་པ་གསར་པ་ཞིག་བསྒིགས་པ། 

གསར་པ་གསར་རྐྱང་། ཐློན་མ་ཐག་ལ་གསར་ངད་མ་ཡལ་བ། རླངས་འཁློར་གསར་པ་གསར་རྐྱང་། 

གློན་པ་འདི་བཟློས་མ་ཐག་པའི་གསར་པ་གསར་རྐྱང་ཡིན། 

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

དབིན་སྐད་དུ་development ཟེར། 

གསར་སྤློས། དང་ཐློག་མེད་བཞིན་དུ་གསར་སྐྱེད་བས་པ། ཁལ་ལུགས་གསར་སྤློས། དཔེ་དབིབས་

གསར་སྤློས། སར་མེད་གསར་སྤློས། 

གསར་འཕིན། གསར་འགྱུར་གི་ནང་དློན་ལན་པའི་འཕིན་ཐུང་། 

གསར་བུ། ① བསབ་པ་གཞློན་པ། ② གློམས་འདྲིས་མེད་པའི་མི། ③ གཞློན་ནུ། 
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གསར་བུ་བ། གསར་བུ་དང་འདྲ། 

གསར་སློལ། ས་ཞིང་ཚལ་ཞིང་སློགས་གསར་དུ་ཕྲུ་སློག་རྒྱབ་པ། ས་སྟློང་འབློར་ཆེན་གསར་སློལ་

བས་པ། གསར་སློལ་ས་ཞིང་། 

གསར་མ། ① ལས་དློན་གསར་མ། ② དུས་ཕིས་སུ་དར་བའི་ནང་པའི་ཆློས་ལུགས། 

གསར་མ་བ། ལློ་ཙཱ་བ་ཆེན་པློ་རིན་ཆེན་བཟང་པློ་མན་ཆད་གསང་སགས་ཀི་རྒྱུད་བློད་དུ་བསྒྱུར་

པའི་སློལ་འཛིན་པ་པློ་རྣམས་ལ་གསར་མ་བ་ཟེར། 

གསར་མའ་ིདགློན་པ། བད་ེཆེན་ཐློས་བསམ་མགློན་པློ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། དགློན་འད་ིལློ་ངློ༡༠༠ལྷག་

ཙམ་གི་སློན་དུ་ན་སི་མཁན་པློ་སློགས་ནས་གསར་བཏབ། མཛད་པའམ་བདག་སྐྱློང་མཛད། གྲུབ་

མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁློ་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གསར་རློམ་བེད་དབང་། རློམ་རིག་དང་རྒྱུ་རལ་སློགས་གང་འདློདློ་གསར་རློམ་གང་རུང་བེད་ཆློག་

པའི་དབང་ཆ། 

གསར་ཚེས། ལློ་ཟླ་ཞག་དུས་སློགས་ཀི་འགློ་གསར་དུ་ཤར་བ། གནམ་ལློ་གསར་ཚེས། དུས་

རབས་གསར་ཚེས། 

གསར་འཛུགས། ① བ་བ་དང་དློན་དངློས་གང་ཞིག་གསར་དུ་འགློ་འཛུགས་བས་པའི་དློན། ② 

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

སྐད་དུ་created new ཟེར། 

གསར་བཟློ། གསར་དུ་བཟློ་བ། ལ་ལམ་མེད་ལ་ལམ་བུ་གསར་དུ་བཟློས། ཆུ་ཟམ་མེད་ལ་ཟམ་པ་

གསར་དུ་བཙུགས། 

གསར་བཟློས། གསར་དུ་བསྐྲུན་པའི་དངློས་པློ། 

གསར་འློངས། [མངློན]མགློན་པློ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་up-to-date ཟེར། 

གསལ། འློད་སྣང་ཆེ་བའི་དློན་ཏེ། ཉི་མ་འློད་གསལ་བ། འློད་གསལ་བའི་ལམ་ཆེན་ལ་འགློ། གློག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྒློན་རབ་ཏུ་གསལ་ཞེས་པ། 

གསལ་བཀྲློལ། འགེལ་བཤད་ཞིབ་གསལ་བརྒྱབ་པ། དཔེ་ཆའི་ནང་དློན་གསལ་བཀྲློལ་བས་པ། 

གསལ་ཁ། མངློན་གསལ་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད། སྣང་བའི་གསལ་ཁ། དློན་གི་གསལ་ཁ། ལན་གི་གསལ་ཁ། 

གསལ་ཁ་གཏློད་པ། ཤེས་ཟིན་པའི་ལས་དློན་གང་ཞིག་སར་ཡང་བཤད་ནས་གསལ་འདེབས་བེད་

པའམ་གསལ་པློར་སྟློན་པ། 

གསལ་ཁུང་། བུག་པའམ་བུ་གའ་ིམངི་། གང་ལ་གསལ་ཁུང་བརློལ་བ། ཤར་ངློས་ལ་གསལ་ཁུང་གཅགི་འདུག 

གསལ་གགས། ཐུན་མློང་དུ་གསལ་བའམ་ཡློངས་སུ་ཐློས་པའི་སྐད་གགས། མཁས་པའི་གསལ་གགས། 

གསལ་རྒྱལ། རྒྱལ་པློ་གསལ་རྒྱལ་གི་བསྡུས་ཚིག

གསལ་ཆ། མངློན་གསལ་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད། ཁང་པའི་གསལ་ཆ། གསལ་ཆ་ཆུང་བ། གསལ་ཆ་ཆེ་

བ། གསལ་ཆ་མེད་པ། 

གསལ་འགིབ་མེད་པ། རང་སེམས་ཀ་ིངློ་བློ་ད་ེསྐབས་ར་ེགསལ་ལ་སྐབས་ར་ེམ་ིགསལ་བ་ད་ེའདྲ་མིན་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་sharpness ཟེར། 

གསལ་ཆ་ཐློན་པ། ཐློག་མར་དེ་ཡིན་དེ་མིན་གསལ་པློ་མ་བྱུང་བ་ཞིག་གསལ་པློར་བྱུང་བ། 

གསལ་མཆློག འློད་སྣང་གསལ་བའི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ། 

གསལ་རེན། སྒིབ་མེད་མངློན་སུམ། རང་གི་བསམ་ཚུལ་གསལ་རེན་དུ་སྟློན་པ། 

གསལ་བཏབ། དྲན་གསློ་བས་པའམ་དྲན་པར་བས་པ། 

གསལ་རློགས། ཞིབ་གསལ་ཤེས་པ། ས་ཆའི་གནས་ཚུལ་གསལ་རློགས་བྱུང་བ། 

གསལ་སྟློང་། ངློ་བློ་སྟློང་པ་དང་། རང་བཞིན་གསལ་བ། 

གསལ་སྟློང་དབེར་མེད། དབིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དབེར་མེད་ཀི་རིག་པ། 

གསལ་སྟློང་འཛིན་མེད། དཔལ་ལན་ས་སྐྱ་པའི་ལ་བའི་འདློད་ཚུལ། སེམས་རང་གི་ངློ་བློ་གྲུབ་ཙམ་

ནས་གསལ་བ་མི་འདློར་བས་གསལ་བ་སེམས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་། གསལ་བ་དེ་དབིབས་དང་

ཁ་དློག་སློགས་གང་དུ་བཙལ་ཀང་མ་རེད་པས་སྟློང་སེམས་ཀི་རང་བཞིན། དེ་ལ་བུའི་གསལ་
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བའི་དུས་ཉིད་ན་སྟློང་ཞིང་སྟློང་པའི་དུས་ཉིད་ན་གསལ་བས་གསལ་སྟློང་དབེར་མེད་ཟུང་

འཇུག་བརློད་བལ་བཅློས་མ་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཀི་ངློ་བློའ ློ།། 

གསལ་སྟློང་ཟུང་འཇུག དྭགས་པློ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་སྐབས་ཀི་ཉམས་ལེན་གི་

ཆློས་སྐད་ཅིག བསྐྱེད་རིམ་ལྷའི་སྣང་བ་དེ་ཉིད་གསལ་བའི་དུས་སུ་སྟློང་ཞིང་། སྟློང་པའི་དུས་

སུའང་གསལ་བར་ཤར་བས་གསལ་སྟློང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའློ། ཞེས་ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་

མཚོས་གསུངས། ཞིབ་པ་སྣང་སྟློང་ཟུང་འཇུག་ལ་ལློས།

གསལ་སྟློང་རི་ཁློད། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་རྒྱུད་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གསལ་སྟློང་ཤློ་སམ། འདི་ལ་གསལ་ལློང་སློམ་ཤློ་ཡང་བིས་འདུག རེ་དྭགས་པློ་རིན་པློའི་སློབ་མ་

གྲུབ་ཐློབ་ཁམས་པ་མི་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན། གྲུབ་ཐློབ་ཁམས་པ་མི་གསུམ་ནི་ཀརྨ་པ་

དུས་གསུམ་མཁེན་པ་དང༌། ཕག་གྲུ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་པློ། གསལ་སྟློང་ཤློ་སློམ་གསུམ་ལ་ཟེར་ཞིང༌། 

དེ་གསུམ་ཀར་དྭགས་པློ་རིན་པློའི་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལྷན་དུ་ཆློས་ཞུས་ཞིང་སེམས་ངློ་འཕློད་པའི་

གྲུབ་ཐློབ་ཡིན་སྟབས་དགུང་ལློ་ཡང་ཕལ་ཆེར་དུས་མཉམ་ཡིན་པར་སེམས། དེས་ནས་གསལ་

སྟློང་ཤློ་སློམ་གི་འཁྲུངས་དུས་དེ་ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁེན་པ་དང༌། ཕག་མློ་གྲུ་པ་རྣམ་གཉིས་

དང་ལློ་མཉམ་པའམ། ཡང་ན་དེ་གཉིས་ལས་དགུང་ལློ་གཅིག་གཉིས་ཀིས་ཆེ་བ། ཡང་ན་ཆུང་

བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་ཆེ་ཆུང་ཆེན་པློར་མེད་པར་ངེས། འཁྲུངས་ཡུལ་ཁ་གསལ་ཡིག་ཐློག་ཏུ་འཁློད་

པ་མ་མཐློང་ཡང༌། ཡུལ་མིའི་བཤད་སློལ་དུ་དེང་སེ་དགེའི་འབློས་མློ་གློང་དུ་འཁྲུངས་པ་རེད་

ཅེས་བཤད། ཁློ་བློའི་བ་མ་ཐང་བ་ཚེ་དབང་མཆློག་གིས་གྲུབ་ཐློབ་ཁམས་པ་མི་གསུམ་ལྷ་སར་

ཕེབས་སྐབས་རེན་འབེལ་གི་དབང་གིས། མ་གློས་རང་འགིག་ཏུ་དེང་དུས་དཔལ་སྤུངས་དགློན་

འདབས་ཆློས་ཀྲི་གཤིས་འདིར་ཉིན་ཅིག་ལྷན་དུ་འཛོམས་པ་རེད། སྐབས་དེར་དུས་གསུམ་

མཁེན་པ་དཔེ་ཁ་ནས་ཡར་ཕེབས་པ་དང༌། ཕག་མློ་གྲུ་པ་ཉ་ལྷུང་ནས་ཚུར་ཕེབས། གསལ་སྟློང་

ཤློ་སློམ་དཔའ་འློག་ནས་མར་ཕེབས་པར་གསུམ་ཀ་ཆློས་ཀྲི་གཤིས་འདིར་འཛོམས་ནས་ཁློང་

རྣམས་གསུམ་མཉམ་དུ་ལྷ་སར་ཕེབས་པའི་བཤད་སློལ་ཡློད་པ་རེད། ཅེས་གསུང་ཞིང་འདུག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དེ་ལར་ན་གསལ་སྟློང་ཤློ་སློམ་གི་འཁྲུངས་ཡུལ་དཔའ་འློག་སྟློད་སྨད་གང་རུང་ཞིག་ཏུ་མིན་ནམ་

སྙམ། གསལ་སྟློང་ཤློ་སློམ་ནི། རླུང་ལས་སུ་རུང་བའི་གྲུབ་པའི་གློ་འཕང་མཐློན་པློར་བསྙེས་

པའི་རྣལ་འབློར་པ་ཆེན་པློ། མི་མ་ཡིན་པའི་འགློ་བ་རྣམས་འདུལ་བའི་ལུང་གིས་ཟིན་པ་ལར། 

མི་མིན་གི་འགློ་བ་རྣམས་ལ་གང་ལ་གང་འདུལ་གི་ཆློས་སྟློན་ནས་འགློ་དློན་བསྐྱངས་བར་

གགས། དེང་སང་གྲུབ་ཆེན་འདིའི་ཆློས་བརྒྱུད་ཕལ་ཆེར་བཞུགས་མེད་ལ། སྐུ་གདུང་མི་

གཡེལ་ཕུག་ཏུ་བཞུགས་པའི་བཤད་སློལ་འདུག 

གསལ་ཐེབས། དྲན་སྐུལ་ཐེབས་པ་དང་དློན་བསམས་ཏེ་ཡིད་ལ་ཤར་བ། ཁེད་ཀིས་བཤད་པ་ངའི་

སེམས་ལ་གསལ་ཐེབས་བྱུང་། 

གསལ་མཐློང་། ① གསལ་པློར་མཐློང་བ། ② ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

གསལ་ལན། ①[མངློན]མཁས་པ། གཟའ་ལྷག་པ། མཐིང་། ② ཀ་ཤིའི་ཡུལ། སར་རྒྱ་གར་གི་ས་

མིང་ཞིག ③ སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

གསལ་འདེབས། བརེད་པའི་དློན་ནམ་སེམས་ན་གསལ་བློ་མེད་པའི་དློན་རྣམས་སེམས་ལ་དྲན་དུ་

འཇུག་པའམ་སེམས་ལ་གསལ་བར་འཆར་དུ་འཇུག་པའི་དློན་ཏེ། སར་གི་ལས་དློན་མི་དྲན་ན་

ང་ཡིས་ཁློད་ལ་གསལ་ཞིག་གདབ། ཁློས་ང་ལ་གསལ་བཏབ་ནས་ངས་དློན་དེ་ཡིད་ལ་དྲན་

ཞེས་པ། དབིན་སྐད་དུ་prompt ཟེར། 

གསལ་གནས། [མངློན]① ཕློགས། ② ནམ་མཁའ། 

གསལ་སྣང་། ① གསལ་པློར་ཤར་བ། དློན་དག་འདི་ཧ་ཅང་གསལ་སྣང་བྱུང་བ། ② འློད་སྣང་། 

གསལ་སྣང་ཐློན་པ། ③ [མངློན]ཉི་མ། 

གསལ་པློ། སྒིབ་མེད་མངློན་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་གསལ་བ་དང་འདྲ། 

གསལ་སྤུངས་ཀི་ཐལ་འགྱུར། གསལ་བ་སྟེ་བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་དུ་མ་སྤུངས་ཤིང་། ཆློས་ཅན་དང་། 

རགས་རེ་རེ་ལས་མེད་པ་དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་ཅན། ཤེས་བ་ཡིན་པར་ཐལ། བས་པ་ཡིན་པ་ཐལ། 

ཡློད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བེམ་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

གསལ་བ། ① མངློན་པར་གྱུར་པ། བསྟན་པ་གསལ་བ། གཞུང་དུ་གསལ་བ། གློང་གསལ། གཤམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གསལ། སེམས་ལ་མི་གསལ་བ། བདེན་རྫུན་གསལ་བར་བེད་པ། ཕི་གསལ་ནང་གསལ། 

གསེར་ས་འློག་ཏུ་ཡློད་ན་འློད་ནམ་མཁར་གསལ། ② སྒིབ་མེད་མངློན་པ། སྐུ་དཀིལ་གསལ་

དྭངས། སྒ་སེབ་གསལ་བ། ཐུགས་དག་ཅིང་རློག་མེད་གསལ་བ། སྐད་ཆ་གསལ་བ། རིག་པ་

གསལ་བ། ཡིག་རིས་གསལ་བ། གཞུང་དློན་གསལ་བར་ཁློང་དུ་ཆུད་པ། གསལ་བར་མངློན་

པ། གསལ་རློགས། སྒ་གསལ་ལ་མ་གསལ་ཞིག་ཐློས་བྱུང་། དཔེ་ཆ་གསལ་ལ་མ་གསལ། 

གསལ་ལ་དྭངས་པ། གསལ་ལ་སིང་དག བློ་རིག་གསལ་བ། ཉིན་མློར་བེད་པའི་སྣང་བ་ལར་

གསལ་བ། ཡར་ངློའི་ཟླ་བ་ལར་ཇེ་གསལ། དབར་ཁའི་ཆུ་བློ་ལར་ཇེ་རྒྱས། ③ དློན་རང་མཚན་

གི་དངློས་པློ་རྣམས་ཆློས་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་འདུས་བས་སམ། སྐད་ཅིག་མའི་རང་བཞིན་

དུ་གྲུབ་པའི་ཆ་ནས་གསལ་བ་ཞེས་དང་། ④ ཆློས་རྣམས་རང་འཛིན་ཤེས་པར་ལློག་ཏུ་གྱུར་པ་

མ་ཡིན་པའི་སློ་ནས་གསལ་པློར་སྣང་།གསལ་པློར་གྲུབ་ཞེས་པ་ལ་བུའི་གློ་དློན། 

གསལ་བ་ཅན། [མངློན]① མཁས་པ། ② མཐིང་། 

གསལ་བ་འློད་ཀི་གིང་། བློན་སྟློན་པ་གཤེན་རབ་ཀི་འཁྲུངས་ཡུལ། 

གསལ་བའི་སློ། [མངློན]མཁས་པ། 

གསལ་བའི་ནློར་བུ། [མངློན]ཉི་མ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་index ཟེར། 

གསལ་བེད། ① རང་གློགས་དབངས་དང་སྦར་བ་ལ་བརེན་ནས་རང་གི་བརློད་དློན་གསལ་བར་

བེད་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་ཡི་གེ ② བརློད་བ་སློགས་གསལ་བར་བེད་པ། ③[མངློན]༡ 

མིག ༢ ཉི་མ། ༣འློད། ༤ མེ། ༥ མེ་ལྷ། དབིན་སྐད་དུ་letter ཟེར། 

གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན། གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་ཞེས་པར། རིགས་ལ་སློགས་པ་བཞི་པློ་གང་རུང་རློད་

བེད་ཚིག་གམ་ངག་གི་ཕློགས་གཅིག་ན་སྟེ། དང་པློའམ། བར་རམ། ཐ་མ་ལ་གནས་པའི་གསལ་

བེད་དེ་ཉིད་མེད་ན། ལྷག་མའི་ཚིག་རྣམས་མི་གསལ་ཞིང་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་བ་ལ། དེ་ཉིད་

ཡློད་པས་ངག་དེའི་རྒྱུན་ས་ཕི་ཀུན་གསལ་བར་བེད་པས་སློ།། གསལ་བེད་རྒྱན་གི་མཚན་ཉིད་
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ནི། ཚིག་སྦློར་གང་ཞིག རིགས་ལ་སློགས་པའི་སྒ་རང་བཞིའི་གནས་གང་རུང་དུ་ཡློད་པ་དེས་

ཚིག་གཞན་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བེད་པའི་ངག་སྦློར་ཞིག

གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་བཅུ་གཉིས། འདི་ལ་ནང་གསེས་དང་བཅས་པས་དབེ་བ་བཅུ་དྲུག་ཡློད། དློན་

རྒྱན་སུམ་ཅུ་སློ་ལྔའི་ནང་གསེས་བཞི་པ་གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་ནི། རིགས་དང་། བ་བ། ཡློན་ཏན། 

རས་ཏེ་བརློད་བ་དློན་གི་དངློས་པློ་བཞི་གང་རུང་སྟློན་པའི་རློད་བེད་ཀི་ཚིག་གཅིག་ཚིགས་

བཅད་ཀི་རང་པ་ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་གང་དུ་གནས་པ་དེས། རང་ཚིག་ས་ཕིའི་ངག་རྒྱུན་

ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་གསལ་བར་བེད་པའི་རྒྱན་ཞིག་སྟེ་དེའི་ནང་གསེས་རྣམ་གངས་བཅུ་གཉིས་ནི། 

༡ རིགས་བརློད་ཐློག་མའི་གསལ་བེད། ༢ བ་བ་ཐློག་མའི་གསལ་བེད། ༣ཡློན་ཏན་ཐློག་མའི་

གསལ་བེད། ༤ རས་ཐློག་མའི་གསལ་བེད། ༥ རིགས་བརློད་བར་གི་གསལ་བེད། ༦ བ་བ་

བརློད་པ་བར་གི་གསལ་བེད། ༧ རིགས་བརློད་མཐའི་གསལ་བེད། ༨བ་བ་བརློད་པ་མཐའི་

གསལ་བེད། ༩ ཕེང་བའི་གསལ་བེད། ༡༠.འགལ་དློན་གསལ་བེད། ༡༡ དློན་གཅིག་གསལ་

བེད། ༡༢ སྦར་བའི་གསལ་བེད་བཅས་སློ།། 

གསལ་བེད་ཀི་ཚོགས། ཡི་གེའི་ཚོགས། 

གསལ་བེད་རྐྱང་པ། དབངས་དང་མི་ལན་པའི་གསལ་བེད་ཡི་གེ

གསལ་བེད་ངེས་པའི་དཀའ་བའི་རྒྱན་བཞི། དབངས་སློགས་ངེས་པའི་བ་དཀའ་བའི་རྒྱན་གསུམ་

གི་ནང་གསེས་གསུམ་པ་ངེས་པའི་བ་དཀའ་བའི་རྒྱན་བཞི་ནི་གསལ་བེད་བཞིར་ངེས་པ། 

གསུམ་དུ་ངེས་པ། གཉིས་སུ་ངེས་པ། གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་བཞིའློ།། 

གསལ་བེད་ངེས་པའི་བ་དཀའི་རྒྱན། ཚིགས་བཅད་གཅིག་གི་ཚིག་རང་རེ་རེའམ། བཞི་ག་ལ་

དབངས་དང་མ་འབེལ་བར་གསལ་བེད་ཁློ་ནའི་སྒའི་ངེས་པ་སྦར་ཏེ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག 

གསལ་བེད་དབངས་བཅས། གསལ་བེད་སུམ་ཅུ་པློར་དབངས་ཨི་སློགས་བཞི་མཚོན་བེད་ཀི་གི་

གུ་སློགས་བཞི་ཡློད་པ། 

གསལ་བེད་དབངས་མེད། གསལ་བེད་སུམ་ཅུ་པློར་དབངས་ཨི་སློགས་བཞི་མཚོན་བེད་ཀི་གི་གུ་

སློགས་བཞི་པློ་མེད་པ། 
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གསལ་བེད་མཚམས་སྦློར། མིང་ཚོགས་དེ་དག་ཡི་གེས་གསལ་བས་ན་གསལ་བེད་ཡི་གེ་ཀ་ཁ་

སློགས་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ། 

གསལ་བེད་སུམ་ཅུ། ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུ། 

གསལ་བེད་སློ་བཞི། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་གསལ་བེད་སློ་བཞི། ཀ་ཁ་ག་ག་ང་། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ཊ་

ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན། པ་ཕ་བ་བ་མ། ཡ་ར་ལ་ཝ་ཤ ཥ་ས་ཧ་ཀྵ། 

གསལ་མིག ① བུག་པའམ་བུ་གའི་མིང་། ② ལ་བེད་ཀི་མིག་གསལ་པློ། 

གསལ་མེ། སྣང་གསལ་མར་མེ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་brightness ཟེར། 

གསལ་མཛད། ① གསལ་བར་བེད་པ། ② བང་སེམས་ཤིག་གི་མཚན། 

གསལ་ཞག སྤི་ཞག་དེའི་རེས་གཟའ་དང་གཟའ་དག་གི་རེས་གཟའ་མཐུན་ནམ་མི་མཐུན་བརགས་

ནས་མཐུན་པར་བས་པའི་སྤི་ཞག་ལ་གས་ཞག་ཅེས་བརློད། 

གསལ་ཞིང་རིག་པའི་གཏན་ཚིགས། ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བ་བཞིའི་ནང་ཚན་མདློ་སེམས་གཉིས་

ཀི་ཡུལ་ཅན་གི་ཤེས་པ་ལ་དངློས་སུ་སྣང་བའི་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་དེ་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་རགས་

སུ་བཀློད་པའི་སློ་ནས་སེམས་སུ་གྲུབ་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཞིག

གསལ་ཡས། གངས་གནས་ཤིག 

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

དབིན་སྐད་དུ་plaintext; clear text ཟེར། 

གསལ་ལ་འཛིན་མེད་ལློངས་སྐུ། རང་སེམས་སུ་འཆར་སྣང་གང་ཡང་བྱུང་རུང་རང་གི་ངློ་བློ་ལ་དྲི་

མས་མ་གློས་པས་གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཡིན་ལ། འཆར་སྣང་ཡློད་ཀང་བདེན་འཛིན་པའི་འཛིན་

པ་དང་བལ་བ་དེ་ལ་ལློངས་སྐུ་ཟེར། 

གསལ་ལམ་ལམ། མངློན་པར་གསལ་བའི་དློན། ཚིག་དློན་བློ་ལ་གསལ་ལམ་ལམ་དྲན་པ། 

གསལ་ལེ་བ། བཀྲ་ལམ་མེར་གསལ་བ། སྒ་དབངས་རྣ་བར་གསལ་ལེ་བ་ཐློས་པ། ཡུལ་ལློངས་
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རྣམས་ཡིད་ལ་གསལ་ལེ་བར་འཆར། 

གསལ་ཤིང་། མིའི་ལུས་ཀི་འློག་སློ་ནས་ཡར་འབིགས་བེད་ཀི་ཁིམས་ཤིང་ཞིག 

གསལ་བཤད། གསལ་འདེབས་དང་དློན་མཚུངས། 

གསལ་སིང་ངེ་བ། མངློན་པར་གསལ་བ། བལ་བའི་ཡུལ་རྣམས་གསལ་སིང་ངེ་བ་མཐློང་བ། 

གསལ་གསལ་རེན་རེན། སྒིབ་གཡློགས་མེད་པ། གནད་དློན་གསལ་གསལ་རེན་རེན་དུ་ཐློན་པ། 

གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་། ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་རློགས་པའམ་མཐློང་བའི་རང་བཞིན། 

གསལ་ལྷང་ངེ་། ཧ་ཅང་གསལ་བའི་ཁད་པར་ཞིག སྟློན་ཀའི་ཟླ་བ་གསལ་ལྷང་ངེར་ཤར་བ། 

གསས་ཁང་། བློན་པློའི་ལྷ་ཁང་། 

གསས་མློ། ① བློན་ག་ིལྷ་མློ་དང་། དེའ་ིཁློག་རེན་བུད་མེད། ② འདས་ལློག་ལུང་སྟློན་མཁན། ③ ཆློས་རེ། 

གསས་མཁར། རིའི་ཞློལ་དང་། ཆུ་མིག་གི་འགམས། རི་འབུར་དང་ཤིང་སློང་གི་དྲུང་སློགས་ལ་

རིའི་ལྷ་དང་། ཤིང་གི་ལྷ་དང་། ཆུའི་ལྷ་སློགས་མཆློད་པའི་ཆེད་དུ་རྡློ་མཆློད་བརིགས་པ་

དབིབས་དང་རྣམ་པ་ལ་བཙས་དང་ཕལ་ཆེར་འདྲ། འློན་ཀང་ལ་བཙས་ནི་མང་ཆེ་བ་རི་རེ་ཁློ་ན་

ལ་ཡློད་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་། གསས་མཁར་ནི་གནས་ངེས་མེད་དུ་ཡློད་པའི་ཁད་པར་ཙམ་མློ། 

གསིག སིགས་ཀི་ད་ལ་བ། 

གསིག་པ། བསིགས་པ། བསིག་པ། 

གསིགས། ① འདར་དུ་འཇུག་པ་དང་དཀྲུགས་པའམ་སྤྲུག་པ། ལུས་གསིག་པ། བརྡབ་གསིག་

གཏློང་བ། སེང་གེའི་རལ་པ་བསིགས་ནས་སྟག་དང་འཐབ། ② གེན་དུ་བསྟློད་པ། རྡློག་ཁེས་

སྟློད་གསིག་རྒྱབ་པ། དཔུང་པ་གསིག་གསིག 

གསིག་གསིག འདར་འདར་བེད་པའམ་སྤུག་སྤུག་བེད་པ་སྟེ། སྤུག་སྤུག་གསིག་གསིག་སློགས་ལ་བུ། 

གསིགས། སིགས་ཀི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

གསིང་། ① གསིང་བཞིན་པ་སྟེ། ཆུ་སློགས་དྭངས་སྙིགས་འབེད་པ་དང་། དཔེར་ན་ཇ་ཁུ་གསིང་བ། 

ཆུ་གསིང་བརྒྱབ་པ་སློགས་ལ་བུ། ② དུས་ཀི་བར་གསིང་སྟེ། ཆློས་ཐུན་གི་བར་གསིང་རྣམས་

སུ་རློམ་ཡིག་འགའ་ཞིག་བིས་སློ། 



  2197  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གསིང་ཆུ། སང་དང་ནགས་ཚལ་ལས་བྱུང་བའི་གསིང་མའི་ཆུ། 

གསིང་མ། ① རྩྭ་སློན་སྐྱེས་པའི་སང་ཐང་། ནེའུ་གསིང་། གསིང་མ་སློ་ཐིང་ཐིང་ཞིག ② སང་ཐང་

དུ་འཁིལ་བའི་མཚེའུ་ཆུང་། 

གསིང་མ་མེ་ཏློག ནེའུ་གསིང་ལ་སྐྱེས་པའི་མེ་ཏློག 

གསིངས། བསིང་གི་སྐུལ་ཚིག 

གསིར། བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་ད་ལ་བ། མྱུར་དུ་བསྐློར་བའམ་ཕར་འཕངས་པའི་དློན་ཏེ། འཁློར་ལློ་

གསིར། སྐུད་ཕང་གསིར། མདའ་གསིར། རྡློ་གསིར། མ་འློངས་པ་དང་འདས་པ་སྐུལ་ཚིག་ལ་

བསིར་འབི་སྟེ། བསིར་བའི་མདའ། མདའ་བསིར་ནས་སློང་། མདའ་བསིར་ཅིག 

གསིར་བ། ① སྐློར་བ། འཕང་ལློ་གསིར་བ། འཕྲུལ་འཁློར་གསིར་བ། ② སྒའི་ཁད་པར། ལྷམ་ནས་

གསིར་སྒ་གག་པ། ③ ཐད་ཀ་དང་ཏལ་མ་དང་མ་ཐློགས་པ། ཉི་འློད་གསིར་བར་འཕློ་བ། ལམ་

བར་དུ་མ་ཐློགས་པར་གསིར་བར་ཕིན་པ། 

གསིལ། ① གསིལ་བའི་སྐུལ་ཚིག ② གནས་འློག་མ་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བ། ཆུ་ཚོད་གནས་ནས་

གཅིག་ཕབ་ལ་སང་དུ་དྲུག་ཅུར་གསིལ། ཚེས་ལློངས་རི་མཁའ་རིའི་བར་གསིལ་དགློས་ལ་བུ། 

གསིལ་ཁང་། ཕློགས་བཞི་ཀར་སེ་ཁུང་དང་ཁ་མ་ཡློད་པའི་འགློགས་བམས་སམ་ཡང་ན་གསིལ་བ་

ནི་བཏང་བ་དང་། དྲི་ཆུ་གསིལ་བ་ནི་གཅིན་བཏང་བ་ཡིན་པས་དློན་དུ་གསང་སྤློད་ལ་གློ ། 

གསིལ་བ། ① འཁློལ་བ་དང་སྒ་འབིན་པ། འཁར་གསིལ་གསིལ་བ། དྲིལ་བུ་གསིལ་བ། སིལ་སྙན་

གསིལ་བ། ② བསིལ་བ། གསིལ་བ། གསིལ། ③ གཤློག་པ་དང་འགས་པ། ཇ་རིལ་བསིལ་

བ། རྡློ་དུམ་བུར་གསིལ་བ། ④ མེ་ཤིང་གསིལ་བ། འཁྲུད་པའི་ཞེ་ས། ཞབས་བསིལ་བ། ཕག་

གསིལ་བ། བཞར་བའི་ཞེ་ས། དབུ་སྐྲ་གསིལ་བ། ⑤ གཅི་བ། དྲི་ཆུ་གསིལ་བ། 

གསིལ་བེད། [མངློན]འཁར་གསིལ། 

གསུ་བེལ། བུད་མེད་ཀི་གསང་ལམ་ནས་ཕིར་འཛགས་པའི་མི་གཙང་བའི་རས་དཀར་པློ། 

གསུག རྔན་པ་སྟེ། གསུག་སྦིན་པ། གསུག་བཟའ་བ་སློགས་ལ་བུ། 

གསུག་པ། ལློག་རྔན། གསུག་ཟ་བ། དཔློན་ངན་ཟ་རྔམ་ཅན་ལ་གསུག་བིན་པ། ལེགས་ཉེས་འབེད་



  2198  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པློས་གཉེན་ངློ་དང་གསུག་འབུལ་བ་བལས་ན་དློན་རྣམས་བརླག་པར་འགྱུར། 

གསུང་། ① ངག་དང་སྐད་ཆའི་ཞེ་ས། རྒྱལ་པློའི་གསུང་། ས་རབས་ཀི་གསུང་། གསུང་བགློ་བ། གསུང་

བཅད་པ། གསུང་འདྲི་བ། གསུང་འབློན་པ། གསུང་མཉེན་པ། གསུང་ལྷང་ངེ་བ། གསུང་མི་བསྩལ་

བ། གསུང་བས་ེབ། ② རྒྱལ་བའ་ིལུང་དང་། སངས་རྒྱས་ཀ་ིཆློས། རྒྱལ་བའ་ིགསུང་། གསུང་འབུམ། 

གསུང་སྒློག་པ། ③ མིང་གི་སློན་དུ་བཅུག་ནས་ཞེ་ཚིག་བཟློ་བེད་ཚིག་གློགས་ཤིག གསུང་སྐད། 

གསུང་གློས། གསུང་མློལ་མཐློན་པློ། གསུང་ལན། མཛའ་བརེའི་གསུང་གེང་མཛད་པ། 

གསུང་ཀུན་ཏུ་བརློད་པའི་ཆློ་འཕྲུལ། ཆློ་འཕྲུལ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། གདུལ་བའི་སེམས་དང་

མཐུན་པར་ཆློས་སྟློན་པ། 

གསུང་སྐྱེས། [མངློན]ཉན་ཐློས། 

གསུང་བསྐྱློན་པ། སྐད་བརྒྱབ་པ། 

གསུང་ཁུངས། བཤད་པའི་ཁུངས། དེ་གསུང་བ་པློའི་གསུང་ཁུངས་གང་ཡིན་ཞིབ་ཕ་གསལ་

བཤད་ཡློང་བ་ཞུ། 

གསུང་མཁེན། ① སྐད་ཆ་སློགས་ཤློད་མཁས་པློ་ཡློད་པ། ② དློན་དག་ཞུ་སྐབས་ཁེད་མཁེན་ཟེར་

བའི་ཚབ་ཏུ་སྐུ་མཁེན་གསུང་མཁེན་ཟེར་བ། 

གསུང་གི་མངའ་བདག[མངློན]འཇམ་པའི་དབངས། 

གསུང་གི་ཆུ་རྒྱུན། གསུང་ཆུ་ཡི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། 

གསུང་གི་རེན། རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་། རེས་འཇུག་མཁས་པའི་བསྟན་བཅློས་རྣམས་སློ།།

གསུང་གི་བདུད་རི། བདུད་རི་ལར་ཕན་པའི་གསུང་། 

གསུང་གི་དཔེ་བད་གཉིས། དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་གས་ཤིག་སྟེ་གསུང་འབྲུག་གི་སྒ་དང་

ལན་པ་དང་། གསུང་མཉེན་ཞིང་འཇམ་པའློ།། 

གསུང་གིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་བཀའ། སྟློན་པས་གསུང་གིས་བིན་གིས་བརླབས་པ་མ་སྐྱེས་

དགའི་འགློད་པ་བསལ་བའི་མདློ་ལ་བུ། 

གསུང་གེགས། ① འཕིན་ཡིག ② གསུང་རབ་ཀི་གེགས་བམ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གསུང་གེང་། གཏམ་གེང་། ཐུགས་དགེས་པའ་ིགསུང་གེང་མང་པློ་མཛད། གསུང་གིང་ཞིབ་རྒྱས་གནང་། 

གསུང་རྒྱུན། ཞལ་རྒྱུན་ནམ་ངག་རྒྱུན། ཁློ་བློའི་སློབ་དཔློན་གི་གསུང་རྒྱུན་ནི་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན། 

གསུང་སྒློས། ① སྐད་ཆ། ② ཁ་རྒྱུན་ནམ་ངག་རྒྱུན། གསུང་སྒློས་གཞན་པ་ཞིག་གནང་བ། འདི་ལ་

གསུང་སྒློས་གཉིས་ཡློད། 

གསུང་མགུར། ཉམས་ལེན་ཅན་གི་རྣལ་འབློར་པ་རྣམས་ཀི་མགིན་པའི་ར་མདུད་གློལ་ནས་རང་

ཉམས་འུར་བ་རྣམས་ཐློར་བྱུང་དུ་རྡློ་རེའི་གླུ་རུ་བངས་པ་རྣམས་སློ།།

གསུང་བགློས། གློས་བེད་པའི་སྐད་ཆ་དང་ཡི་གེ་སློགས་ཀི་མིང་སྟེ། ཁློང་རྣམ་གཉིས་ཀིས་གསུང་

བགློས་གནང་། 

གསུང་ལྔ། རིང་རྒྱུད་དུ། སྟློན་པ་སྐུ་ལྔས་རང་རང་གི་འཁློར་ལ་བརྡ་སྤློད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཏེ། སྐྱེ་

མེད་དློན་གི་གསུང་། དགློངས་པ་བརྡའི་གསུང་། བརློད་པ་ཚིག་གི་གསུང་། དབེར་མེད་རྡློ་རེའི་

གསུང་། མངློན་བང་གི་གསུང་སྟེ་ལྔའློ།། འབས་ཆློས་ཉེར་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག 

གསུང་བཅག་པ། བ་མའི་བཀའ་ལ་མ་བརིས་པའམ་བཀའ་དང་རྒྱབ་འགལ་བས་པ། 

གསུང་ཆློས། གསུང་གི་ཆློས་ཏེ་ཆློས་ཀི་ཞེ་ས། 

གསུང་ཆློས་ཀི་ཕག་རྒྱའི་རྣལ་འབློར། ཡིད་ཀི་ཤེས་པའི་གློ་བུར་གི་འཁྲུལ་བ་བསལ་ནས་རང་བཞིན་

སློ་སློར་རློག་པའི་ཡེ་ཤེས་མངློན་དུ་བ་བ་སྟེ་རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག 

གསུང་མཆིད། ① བཀའ་མློལ། ② བཀའ་མཆིད། 

གསུང་མཆློག གཞན་ལ་ཕན་པའི་གཏམ། 

གསུང་མཉེན་ཞིང་འཇམ་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ། སྙན་པ་ལ་སློགས་པར་གསུང་པ་ཉིད་ཀིས་གསུང་སྙན་ཞིང་མཉེན་ལ་འཇམ་པ། 

གསུང་མཆློག་ཡི་གེ་དྲུག་མ། མ་ཎི་ཡིག་དྲུག་ནི་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་གསུང་གི་ནང་ནས་སྙིང་པློ་

བསྡུས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེསསྤན་རས་གཟིགས་ཀི་རྒྱུད་ལས་བཤད། 

གསུང་སྙན། སྐད་ཀི་གདངས་སམ་སྐད་ཆ་སྙན་པློ། བ་ཁུ་བྱུག་ཁ་ན་དབར་ཁའི་གསུང་སྙན་ཡློད། 

གསུང་མཉེན་ཞིང་འཇམ་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤིག་སྟེ། སྙན་པ་ལ་སློགས་པར་གསུང་པ་ཉིད་ཀིས་གསུང་སྙན་ཞིང་མཉེན་ལ་འཇམ་པ། 

གསུང་རེན། ཆློས་པློ་ཏི་ཆེ་ཆུང་། 

གསུང་བཏུས། བཀའ་སློབ་ཀི་དུམ་བུ། 

གསུང་བརག ཐུགས་བརག་དང་མཚུངས་ཏེ་མློའི་བརག་དཔྱད། 

གསུང་མདུད། གཟུགས་སགས་སྟློན་ནས་ཕུལ་བཏབ་པའི་སྲུང་བ། 

གསུང་ནང་མ། ཕིར་མི་སྟློན་པའི་གསུང་། 

གསུང་གནང་བ། སྐད་བཏང་བ་སྟེ། འབློད་པ། 

གསུང་འཕིན། ཆབ་ཤློག་གམ་སྤིང་ཡིག 

གསུང་འཕློས། ① འཕློས་པའམ་སྐད་ཆ། ② གཏམ་གི་ལྷག་མ། དུས་ཚོད་མ་འདང་བས་གསུང་

འཕློས་ལུས་པ། 

གསུང་བ། གསུངས་པ། གསུང་བ། གསུངས། སྨ་བའི་ཞེ་ས། ཅི་གསུངས་བཀའ་སྒྲུབ། ཆློས་གསུང་

བ། ལློ་རྒྱུས་ཤིག་གསུང་བར་འཚལ། ཁློད་ཀིས་གསུངས་པ་དེ་བདེན་འདུག སྐུ་ཉི་མའི་ནང་ལ་

བཞུགས་ནས། གསུང་གིབ་མའི་ནང་ལ་མ་གསུངས། 

གསུང་བློན། སྐད་འབིན་པ། 

གསུང་བིས། ① འཕིན་ཡིག ② བ་ཆེན་མི་ཆེན་གི་གསུང་བཤད་ཡི་གེར་བིས་པ། 

གསུང་དབངས་ཡན་ལག་ལྔ། འབྲུག་སྒ་ལར་ཟབ་པ་དང་། སྙན་ཞིང་འཇེབས་ལ་རྣ་བར་སྙན་པ་དང་། 

ཡིད་དུ་འློང་ཞིང་དགའ་བར་བེད་པ་དང་། རྣམ་པར་གསལ་ཞིང་རྣམ་པར་རིག་པར་བེད་པ་དང་། 

མཉན་འློས་ཤིང་མི་མཐུན་པ་མེད་པའློ།། 

གསུང་དབངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ། བསྟློད་སྤིན་རྒྱ་མཚོ་ལས། གསུང་མཉེན་འཇམ་ཞིང་ཡིད་འློང་

ཡིད་དུ་འཐད། དག་ཅིང་དྲི་མེད་འློད་གསལ་སྙན་ལ་འཇེབས། མཉན་པར་འློས་ཤིང་མི་ཚུགས་

སྙན་ཞིང་དུལ། མི་རྩུབ་མི་བརླང་རབ་དུལ་རྣམ་པར་སྙན། ལུས་སེམས་སྙིང་ནི་ཚིམ་བེད་

དགའ་བདེ་སྐྱེད། གདུང་མེད་ཀུན་ཏུ་ཤེས་བེད་རྣམ་རིག་བ། རྣམ་གསལ་དགའ་བེད་མངློན་

པར་དགའ་བེད་ཅིང་། ཀུན་ཤེས་བེད་ཅིང་རྣམ་པར་རིག་པར་བེད། རིགས་ཤིང་འབེལ་ལག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ཟླློས་པའི་སྐྱློན་དང་བལ། སེང་གེ་གང་ཆེན་འབྲུག་དང་ལག་འགློའི་དབང་། དྲི་ཟ་ཀ་ལ་པིངྐ་

ཚངས་པ་དང་། ཤང་ཤང་ཏེའུ་དབང་པློའི་དབངས་ལར་སྙན། རྔ་སྒ་མ་ཁེངས་མི་དམའ་ཀུན་

རེས་ཞུགས། ཚིག་ཟུར་ཕིན་ཅིང་མ་ཚང་མེད་པ་དང་། མ་ཞུམ་མིན་ཞན་རབ་དགའ་ཁབ་ཅིང་

ཆུ་བ། རྒྱུན་ཆགས་འབེལ་ཞིང་སྒ་ཀུན་རློགས་པར་བེད། དབང་པློ་ཀུན་ཚིམ་མ་སྨད་མི་འགྱུར་

ལ། མ་བརྡབས་འཁློར་གི་དཀིལ་འཁློར་ཀུན་ཏུ་གགས། དུག་གསུམ་སེལ་བེད་བདུད་དཔུང་

ཚར་གཅློད་ཅིང་། རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆློག་དང་ལན་པར་འབྱུང་། དེ་ལར་བཞི་ཡིས་ལྷག་པའི་དྲུག་

ཅུའི་དབངས། ཞེས་པ་ལར་རློ། 

སེང་གེ་གང་ཆེན་འབྲུག་གི་སྒ་དབངས་དང་། ཀླུ་དབང་དྲི་ཟ་ཀ་ལ་པིང་ཀ་དང་། ཚངས་དབངས་ཤང་

ཤང་ཧེའུ་འིས་སྒ་དབངས་བསྒགས། ལྷ་དབང་དབངས་དང་རྔ་སྒ་ལ་བུར་བརིད། མ་ཁེངས་མི་

དམའ་སྒ་ཀུན་རེས་ཞུག་དང་། ཚིག་ཟུར་མ་ཆགས་མ་ཚང་མེད་པ་དང་། མ་ཞུམ་མི་ཞན་རབ་

ཏུ་དགའ་བ་དང་། ཁབ་དང་ཐ་མར་བཅས་པའི་ཚད་དང་ནི། དབང་པློ་ཚིམ་བེད་མ་སྨད་མི་

འགྱུར་དང་། མ་བརྡབས་པ་དང་ཉེ་འཁློར་ཀུན་ཏུ་གགས། རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆློག་དང་ལན་པར་

བེད། ཅེས་སློ།། དེ་ཡང་དབེ་ན། ༡ མཉེན་པ། ༢ འཇམ་པ། ༣ཡིད་དུ་འློང་བ། ༤ ཡིད་དུ་འཐད་

པ། ༥ ཡིད་དུ་དག་པ། ༦ དྲི་མ་མེད་པ། ༧ འློད་གསལ་བ། ༨སྙན་ཞིང་འཇེབས་པ། ༩ མཉན་

པར་འློས་པ། ༡༠.མི་ཚུགས་པ། ༡༡ སྙན་པ། ༡༢ དུལ་བ། ༡༣མི་བརླང་བ། ༡༤ རབ་ཏུ་དུལ་

བ། ༡༥ རྣར་སྙན་པ། ༡༦ ལུས་སིམ་པར་བེད་པ། ༡༧ སེམས་སིམ་པར་བེད་པ། ༡༨སྙིང་

དགའ་བ་བེད། ༡༩ དགའ་བདེ་བསྐྱེད་པ། ༢༠.དུང་བ་མེད་པ། ༢༡ ཀུན་ཤེས་པར་བ་བ། ༢༢ 

རྣམ་པར་རིག་པར་བ་བ། ༢༣རྣམ་པར་གསལ་བ། ༢༤ དགའ་བར་བེད་པ། ༢༥ མངློན་པར་

གསལ་བར་བེད་པ། ༢༦ ཀུན་ཤེས་པར་བེད་པ། ༢༧ རྣམ་པར་རིག་པར་བེད་པ། ༢༨རྣམ་པ་

རིག་པ། ༢༩ རྣམ་པར་འབེལ་བ། ༣༠ ཟླློས་སྐྱློན་མེད་པ། ༣༡ སེང་གེའི་སྒའི་ཤུགས་ཅན། 

༣༢ གང་པློ་ཆེའི་སྒ་སྐད། ༣༣འབྲུག་གི་སྐད། ༣༤ ཀླུའི་དབང་པློའི་སྐད། ༣༥ དྲི་ཟའི་གླུ་

དབངས། ༣༦ ཀ་ལ་པིང་ཀའི་སྒ་དབངས། ༣༧ ཚངས་པའི་སྒ་དབངས། ༣༨ཤང་ཤང་ཏེའུའི་

སྒ་དབངས། ༣༩ ལྷའི་དབང་པློའི་སྒ་དབངས། ༤༠ རྔའི་སྒ། ༤༡ མ་ཁེངས་པ། ༤༢ མི་དམའ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བ། ༤༣ སྒ་ཐམས་ཅད་ཀི་རེས་སུ་འཇུག་པ། ༤༤ ཚིག་ཟུར་ཕིན་པ། ༤༥ མ་ཚང་བ་མེད་

པ། ༤༦ མ་ཞུམ་པ། ༤༧ མི་ཞན་པ། ༤༨རབ་དགའ་བ། ༤༩ རབ་ཏུ་ཁབ་པ། ༥༠ རབ་ཏུ་

ཆུབ་པ། ༥༡ རྒྱུན་ཆགས་པ། ༥༢ རྒྱུན་འབེལ་བ། ༥༣སྒ་ཐམས་ཅད་རློགས་པར་པར་བེད་པ། 

༥༤ དབང་པློ་ཐམས་ཅད་ཚིམ་པར་བེད་པ། ༥༥ མ་སྨད་པ། ༥༦ མི་འགྱུར་བ། ༥༧ མ་

བརྡབས་པ། ༥༨ ཞི་བར་བེད་པ། ༥༨སེལ་བ། ༦༠ བདུད་ཚར་གཅློད་པ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་མཆློག་དང་ལན་པའློ།། 

གསུང་འབུམ། སར་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་སྐུ་ཚེ་གང་པློར་ལགས་རློམ་གནང་བའི་རིགས་རྣམས་

ཕློགས་བསྡུས་ནས་པུ་སྟི་མང་པློ་བསྒིགས་པའི་མིང་།

གསུང་འབྲུག་གི་སྒ་དང་ལན་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ། བསྙེངས་པ་ཐམས་ཅད་མི་མངའ་བ་ཉིད་ཀིས་གསུང་འབྲུག་གི་སྒ་ལར་བརིད་ཆེ་བ། 

གསུང་མད། [རིང]སྐད་ཆ་བདེན་པ། 

གསུང་མློལ། གེང་མློལ། 

གསུང་རློམ། རློམ་ཡིག་གི་ཞེ་ས། སྤིར་བཏང་རློམ་པ་པློ་གང་ཞིག་གིས་བརམས་པའི་དཔེ་ཆ་དང་

དཔྱད་རློམ་སྤིའི་མིང་ཡིན།

གསུང་རློམ་གཅེས་བསྡུས། མཁས་པ་གང་ཞིག་གི་གསུང་རྣམས་ལས་གལ་ཆེ་བའི་རིགས་རྣམས་

ཁག་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་འགེམས་སེལ་བས་པའི་མིང་། 

གསུང་ཚངས་དབངས་ལ་བུ། ཚངས་པའི་དབངས་ཀི་མཚན་བཟང་དང་དློན་གཅིག 

གསུང་ཚོགས། གསུང་བིས་ཡིག་ཚོགས། 

གསུང་གཞས། གླུ་གཞས། 

གསུང་འློས། མངགས་ཆ་བ་དགློས་རྒྱུའི་རིགས། 

གསུང་རབ། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་། གསུང་རབ་ཀློག་པ། གསུང་རབ་ཀི་དློན་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་

སྙིང་པློ་མ་འཁྲུལ་ཞིང་མ་བསད་པ། 

གསུང་རབ་ཀི་ཡན་ལག་གསུམ། བསབ་གསུམ་སྟློན་པ། ཕག་རྒྱ་གསུམ་དང་ལན་པ། ཐློག་མཐའ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

བར་གསུམ་དུ་དགེ་བ། 

གསུང་རབ་བཀའ་རློམ། ཚད་མར་འཇློག་འློས་པའི་རློམ་ཡིག 

གསུང་རབ་གིང་། དགློན་འདི་ཐློག་མར་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་

བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། རེས་སུ་རྒྱལ་བ་ལྔ་བའི་སྐབས་སུ་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་གློང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གསུང་རབ་ཡན་ལག་དགུ། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་འབེད་སྡུད་བས་ནས་མདློའི་སེ་དང་། 

དབངས་ཀིས་བསྙད་པ། ལུང་དུ་བསྟན་པ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ། ཆེད་དུ་བརློད་པ། གེང་གཞི། 

ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ། རྨད་དུ་བྱུང་བ། གཏན་ལ་ཕབ་པ་སྟེ་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་དགུར།། 

གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས། སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་རློད་བེད་ཀི་ཆློས་རྣམས་ཡན་

ལག་སེ་ཚན་བཅུ་གཉིས་སུ་བསྡུས་པ་སྟེ། མདློའི་སེ། དབངས་ཀིས་བསྙད་པའི་སེ། ལུང་དུ་

བསྟན་པའི་སེ། ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སེ། ཆེད་དུ་བརློད་པའི་སེ། དེ་ལ་བུ་བྱུང་བའི་སེ། སྐྱེས་

པའི་རབས་ཀི་སེ། ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སེ། སྐྱེས་པའི་རབས་ཀི་སེ། ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སེ། རྨད་

དུ་བྱུང་བའི་སེ། གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སེའློ།། 

གསུང་རབ་རིན་པློ་ཆེའི་གཏམ། སར་བློད་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་དུས་སུ་ལློ་ཙཱ་བ་སྐ་བ་དཔལ་

བརེགས་ཀིས་བརམས་པའི་བསྟན་བཅློས་ཤིག 

གསུང་ལན། སྐད་ཆའི་ལན་པློ་སྟེ་གཏམ་ལན། ཡབ་ཀི་གསུང་ལན་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་ངློ་།། གསུང་

ལན་ཡློད་པ་ཞུ། 

གསུང་བཤད། བསབ་བ་སློགས་ཀི་བཤད་པ། གསུང་བཤད་གནང་བ། གསུང་བཤད་ར་བ། 

གསུང་སས། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་མཚན། 

གསུང་གསལ་བ། ① གཏམ་ཁ་གསལ་པློ། ② སྐད་གསང་མཐློན་པློའམ་གསལ་པློ། 

གསུངས། གསུང་བའི་སྐུལ་ཚིག 

གསུངས་པ། གསུང་པའི་འདས་པ། 

གསུབ་པ། ① སུབ་པའི་ད་ལ་བའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག ②[རིང]ཁིས་རྨུར་བ། ལག་པས་འཕུར་བ། 
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གསུབས། སུབ་ཀི་སྐུལ་ཚིག་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

གསུམ། གངས་ཤགི མངི་ག་ིརྣམ་གངས་ལ་འཇགི་རནེ་དང་། མ།ེ ར་ེམློ། ཚ་བ། ཡློན་ཏན། སདི་པ་བཅས་སློ།། 

གསུམ་སྐློར་མ། ལུས་རའི་བེ་བག་ཅིག 

གསུམ་དཀིལ་དགློན། མིང་གཞན་གསུམ་དཀིལ་བང་ཆུབ་གིང་ཟེར། ཐློག་མར་འབྲུག་པ་བཀའ་

བརྒྱུད་ཡིན་ཞིང་རེས་སུ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་

ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གསུམ་ཁ། གསུམ་གའམ་གསུམ་པློ་ཐམས་ཅད། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཐུན་མློང་། སེར་བཅས་ཕློགས་

གསུམ་ཁའི་ཁེ་ཕན་ལ་ལ་རློག་བས་པ། 

གསུམ་ག གསུམ་ཁ་དང་འདྲ། 

གསུམ་དགའ། [མངློན]ཟླ་བ། 

གསུམ་སྒ། བེད་པའི་སྒ། 

གསུམ་སྒ་ཅན། [མངློན]སྦྲང་མ། 

གསུམ་བསྒིལ། ཁག་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་བ། ཁ་དློག་གསུམ་བསྒིལ་གི་ཐག་ཁ། 

གསུམ་ཆ། དུམ་ཆ་གསུམ་དུ་བགློས་པའི་ཆ་ཤས། གསུམ་ཆ་གཅིག གསུམ་ཆ་གཉིས། 

གསུམ་གཉིས། ① གསུམ་ཆ་གཉིས། ② གསུམ་དང་གཉིས། 

གསུམ་ཐློག ① ཁང་པ་གསུམ་བརེགས། ② ཁང་པ་གསུམ་བརེགས་ཀི་ཐློག་ཁ། 

གསུམ་མདློ།། ཆུ་དང་ལམ་སློགས་ཁག་གསུམ་གཅིག་ཏུ་འཛོམས་པའི་འགག ཆུ་གསུམ་མདློ།། 

ལམ་གསུམ་མདློ།། 

གསུམ་འདུས། ཁག་གསུམ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ། གསེར་དངུལ་རག་གསུམ་བསེས་ནས་བླུགས་

པའི་སྤློད་ཆས། མི་རིགས་གསུམ་འདུས་ཀི་ས་ཁུལ། 

གསུམ་ལན་དུས། འཛམ་གིང་མི་རྣམས་ཀིས་ཆློས་དང་། ནློར། འདློད་པ། བདེ་བ་བཞི་ལས་ཆ་གཅིག་

ཉམས་ནས་ཆ་གསུམ་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་དུས་ཏེ་དེའི་ཡུན་ཚད་ལ་ལློ་གངས་ས་ཡ་གཅིག་དང་

ཉིས་འབུམ་དགུ་ཁི་དྲུག་སྟློང་ཡློད་ཅིང་། སངས་རྒྱས་གསེར་ཐུབ་བློན་ཡློད་པར་བཤད་དློ།། 
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གསུམ་ལན་བ་མའི་བཀའ་དྲིན་གསུམ། དབང་བསྐུར་། རྒྱུད་བཤད། མན་ངག་གནང་བ། 

གསུམ་བརྡ་ལ། གསུམ་བརྡ་ལ་ཞེས་པའི་གཞས་ཚིག 

གསུམ་པ། གངས་རིམ་ཞིག 

གསུམ་པའི་རང་བཞིན། [མངློན]ཕློ་མིན་མློ་མིན་གསུམ་པའི་རང་བཞིན་མ་ནིང་། 

གསུམ་པློ། ཁག་གསུམ་སེབ་གཅིག་ཏུ་བརིས་པ། 

གསུམ་ཕྲུགས། གསུམ་རེ་གསུམ་རེ་ཡློད་པའི་གསུམ་ཚན་རྣམས་ཀི་མིང་། 

གསུམ་ཕེང་ཅན། [མངློན]ནེ་ཙོ། 

གསུམ་རེན། ① ལྷ་ཡུལ་ཏེ་གཙོ་བློ་ཚངས་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་དང་། ཁབ་འཇུག་གསུམ་རེན་ཞིང་

རློལ་བའི་གནས། ② མཐློ་རིས། 

གསུམ་ཚ། རང་གི་བུ་དང་བུ་མློའི་ཕྲུ་གུ་ལ་ཚ་བློ་དང་། དེ་དག་གི་ཕྲུ་གུ་ལ་ཡང་ཚ། དེའི་ཕྲུ་གུ་ལ་

གསུམ་ཚ་ཟེར། 

གསུམ་ཚན། གསུམ་རེ་གསུམ་རེ་ཡློད་པའི་ཚན་པ། 

གསུམ་ཚོང་། [ཡུལ]ཚོང་པ་ཚོས་མ་ར་སློར་གཅིག་གིས་ཚོང་བརྒྱབ་ནས་སློར་གསུམ་བྱུང་བ་ལ་བུ། 

གསུམ་ཟུར། གསུམ་དུ་བགློས་པའི་ཆ་གཅིག 

གསུམ་རིག་པ། ཚེ་ས་མ་རིག་པ་དང་། ཕི་མ་རིག་པ། ཟག་པ་ཟད་རིག་པ་སྟེ་གསུམ་རིག་པའློ།། 

གསུམ་ཤས། སར་ཞིང་པ་དུད་ཚང་གཉིས་ཀིས་ཐུན་མློང་དུ་ཞིང་བདག་གི་ས་ཞིང་ཁས་བངས་པའི་

ལློ་ཐློག་རྣམས་ཞིང་བདག་དང་ཞིང་པ་བཅས་ཕློགས་གསུམ་སྙློམ་པློར་བགློས་པའི་ཆ་ཤས། 

གསུར། ① བློད་ཀི་ཡུལ་སློལ་དུ་བར་དློ་བ་རྣམས་ལ་སྦིན་རྒྱུ་དཀར་གསུམ་དམར་གསུམ་བསེས་པའི་

རམ་པ་མེར་བསེགས་པའ་ིདུད་པ། དཀར་གསུར། དམར་གསུར། ཇ་གསུར། མར་གསུར། གསུར་

ངད། གསུར་གཏློང་བ། ② འགམ་ངློས་སམ་རིབས་ལློགས་ཀ་ིམིང་སྟེ། སློ་གསུར་ག་ིཁ་ིམློ་བཙན། 

ནགས་གསུར་ག་ིསྟག་མློ་ངར། བུ་ཆུང་ཕ་མའ་ིགསུར་ན་སྐྱིད། ཤིང་མྱུག་ཆུ་བློའ་ིགསུར་ནས་རྒྱས། 

གསུར་ཁུག གསུར་བསློ་རྒྱུའི་རམ་པ་སློགས་བླུགས་སྣློད་ཀི་ཁུག་སྣློད་ཀི་མིང་།

གསུར་ཁློག[ཡུལ]བློད་ཀ་ིགློམས་སློལ་དུ་ཕུང་པློ་ཡློད་སའ་ིསློའ་ིཕ་ིརློལ་ཏུ་འགལེ་བའ་ིགསུར་སྣློད་ཁློག་མ། 
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གསུར་བསློ། མར་རམ་སློགས་མེར་བསེགས་ནས་གསུར་བཏང་བ་དེ་འབྱུང་པློ་སློགས་ལ་བསློ་བ། 

གསུར་འདུག [ཡུལ] སློན་དུས་གཞུང་ལ་ཁལ་འཇལ་བའི་ནུས་པ་མེད་པའི་མི་རེངས་ལ་གསུར་

འདུག་གམ་ཟུར་འདུག་ཟེར། 

གསུར་པ། གློ་གནས་ལ་འདུག་པའི་ཚད་ལློངས་ནས་སློར་བའི་མི་ལ་གསུར་པའམ་ཟུར་པ་ཟེར་ཏེ། 

མཁན་པློ་གསུར་པ་ཞེས་པ། 

གསུར་རམ། རམ་པ་སློགས་མེར་བསེགས་རྒྱུའློ།། 

གསུས་རེད། ལུས་ཀི་ལློ་བ་དང་རེད་པ། 

གསུས་ཁློག གློད་ཁློག 

གསུས་ཁིམ། ལྷློ་བ། གསུས་ཁིམ་ཆེ་བ། 

གསུས་ཁག ① ཁློག་པའི་ཁག ② མངལ་གི་ཁག 

གསུས་གློད། གློད་ཁློག 

གསུས་ལྕིབས། ལློ་དཀྲིས་སམ་རེད་དཀྲིས་ཏེ་གློན་པའི་རིགས་ཤིག 

གསུས་ལློ། གློད་ཁློག 

གསུས་པ། [ཡུལ]ལློ་བ། གསུས་ལིར། གསུས་པ་འགེངས་པ། གསུས་པ་འཕང་བ། གསུས་པ་སློས་

པ། གསུས་པ་ལློག 

གསུས་པ་ལིག གསུས་པ་ནི་ཕློ་བའི་མིང་དང་། ལིག་ནི་བརྡ་རིང་པ་སྟེ་ལྕི་བའི་མིང་ཡིན་པས་ཕློ་བ་

ལྕི་སྙམ་པར་གྱུར་པའི་དློན། 

གསུས་པློ། གསུས་པ་དང་འདྲ། 

གསུས་པློ་ཆེ། ① གློད་ཁློག་ཆེན་པློ། ② དག་བཅློམ་པ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

གསུས་འཕང་། ① གསུས་པ་འཕང་བ། ② [མངློན]རྔ་མློང་། 

གསུས་རིང་ཅན། གློད་ཁློག་ལིར་ལིར་ཅན། 

གསེ། བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། དངློས་རས་དུམ་བུ་གཅིག་དུམ་བུ་མང་པློར་

བཏང་བའི་དློན་ཏེ། གསེ་བའི་བུད་ཤིང་། བུད་ཤིང་གསེ་བཞིན་འདུག ཤིང་གསེ་མཁན་ཞེས་པ། 
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གསེ་བ། ① གཤག་པའམ། གསིལ་བ། སྟ་རེས་ཤིང་སློང་པློ་གསེས་པ། མགློ་བློ་དུམ་བུར་གསེ་བ། 

② བགློ་བཤའ་རྒྱབ་པ། ཆ་གསེས་བེད་པ། ནང་ནས་གསེས་པ། 

གསེག བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། ཕློགས་གཅིག་ཏུ་ཡློ་བའི་དློན་ཏེ། སྨྱུག་ཁ་

ཅུང་ཟད་གསེག་དགློས། ཐིག་གདབ་པ་གསེག་མི་རུང། བསེགས་ནི་འདས་པ་སྟེ། རས་

བསེགས་ནས་དྲས། གསློགས་ནི་སྐུལ་ཚིག ཕར་གསློགས་ཤིག 

གསེག་ཀ ཕློགས་གཅིག་ཏུ་གསེག་གསེག་བས་ནས་བཟློས་པའི་བཅད་ཁ། སྨྱུག་ ཁ་གསེག གདུང་

མར་གསེག་ཀ་བཏློན་པ། ཐད་ཀ་ལ་མ་ཕིན་པར་གསེག་འགློས་སུ་ཕིན། གསེག་ཚད། 

གསེག་ཀ་ལི། དཔེ་ཆའི་སྣློད་ཤློ་ཀ་ལི། 

གསེག་ཁ། གསེག་ཁ་དང་འདྲ། 

གསེག་འཁློག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་skew ཟེར། 

གསེག་གི། ཤིང་བཟློ་བས་ཤིང་བཞུར་བེད་གི་རེ་གསེག་ཀ་ཅན་ཞིག 

གསེག་གི་ཤུར་ཅན། ཤིང་བཟློ་བས་ཤིང་བཞུར་བེད་གི་སློ་གསེག་ཁ་ཅན་ཆུང་བ་ཞིག 

གསེག་གཅློད། འཕེད་དུ་གཅློད་བེད་ཤིང་བཟློ་བའི་ལྕགས་གཟློང་སློ་ལེབ་མློ་ཅན་ཞིག 

གསེག་གཅློད་ཁ་གཉིས་མ། [ཡུལ]ཤིང་པར་བརློ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཀི་མིང་། ཡིག་འབྲུའི་བར་

མཚམས་འདློན་བེད་ཁའི་ཕློགས་གཉིས་ཁ་བརྡར་བའི་ལག་ཆ་ཞིག 

གསེག་གཅློད་ཁ་སྦུབས། [ཡུལ]ཤིང་པར་བརློ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཀི་མིང་། ཡིག་འབྲུའི་བར་མཚམས་

འདློན་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག 

གསེག་གཅློད་ཁ་རིལ། ཤིང་པར་བརློ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཀི་མིང་། ན་ཡིག་སློགས་ཡིག་འབྲུའི་མིག་

འདློན་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག 

གསེག་གཅློད་ཁ་ལེབ། ཤིང་པར་བརློ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཀི་མིང་། ཡིག་འབྲུའི་བར་མཚམས་འདློན་

བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག 

གསེག་གཅློད་ཁ་ལློག ཤིང་པར་བརློ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཀི་མིང་། ཡིག་འབྲུའི་བར་མཚམས་འདློན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག 

གསེག་གཅློད་ཆེ་སག ཤིང་པར་བརློ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཀི་མིང་། ཤིང་པར་བརློ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཀི་

མིང་། པར་ཤིང་གི་སྟློང་ཆ་འདློན་བེད་ཆེ་གས་ཤིག 

གསེག་གཅློད་པུས་འགུགས། ཤིང་པར་བརློ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཀི་མིང་། པར་ཤིང་གི་སྟློང་ཆ་ཆུང་

རིགས་འདློན་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག 

གསེག་ཆེན། ཤིང་པར་བརློ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཀི་མིང་། ཟངས་བཟློ་བའི་ལག་ཆ་ཞིག 

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

དབིན་སྐད་དུ་italic ཟེར། 

གསེག་མ། དུམ་བུར་བཏང་བའི་གློ་མློ་དང་རྡློ་ཕེའམ་བེ་མ། གསེག་མ་མེད་པའི་ས་གཞི་ངློས་འཇམ་པ། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་italic ཟེར། 

གསེག་ལམ། རིའི་འཕེད་དུ་ཡློད་པའི་ལམ་ཁ། 

གསེག་ལློན། ཤིང་བཟློ་བའི་ལག་ཆ་ཞིག 

གསེག་ཤང་། གསིལ་བེད་དམ་འཁར་གསིལ། 

གསེག་ཤིང་། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་དགེ་སློང་གི་འཁར་བ་ཞིག་གི་མིང་། 

གསེང་། ① བར་མཚམས་སམ། སྲུབས། བག་གསེང་། ཁློག་མའི་གསེང་བསུབ་པ། ཁློང་གསེང་

བརྒྱངས་པ། ལས་གསེང་། གལ་གསེང་། གསེང་། ཀ་བའི་གསེང་། ② དཀིལ་དང་ཁློད། སྤིན་

པའི་གསེང་། ནགས་གསེང་། 

གསེང་ཕག བར་མཚམས། ལས་ཀའི་གསེང་ཕག མི་ཚོགས་ཀི་གསེང་ཕག 

གསེང་བ། [རྔ་པ]སློག་པའི་དློན་ཏེ་དཔེར་ན། སློ་གསེང་བ། ཨི་ཁུང་གསེང་བ་ལ་བུ། 

གསེང་བར། གསེང་དབར་དང་འདྲ། 

གསེང་བུག བར་སེང་ངམ་བུག་པ་ཆུང་ཆུང་། 

གསེང་དབར། བར་མཚམས། ཉིན་གུང་གསེང་དབར་བྱུང་ཚེ་ཡུད་ཙམ་ཕེབས་རློགས། 
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གསེང་དབག བར་མཚམས་སམ་བར་གསེང་། 

གསེང་ཡབ། གསེང་གཡབ་དང་འདྲ། 

གསེང་གཡབ། ཁང་པའི་མཐློངས་སུ་དཀར་གསལ་བསིལ་གཡབ་ལར་ཡློད་པ། གསེང་གཡབ་

ཡངས་ཤིང་མཐློན་པློའི་འདུ་ཁང་། 

གསེང་ལམ། གསང་ལམ་མམ། ཐག་ཐློགས་མེད་པའི་ཉེ་ལམ། གསེང་ལམ་འཚོལ་བ། 

གསེང་ཤློར། ① བར་གསེང་དུ་ཤློར་བ། མི་དློགས་ཅན་གཅིག་ཀང་གསེང་ཤློར་བྱུང་མེད་པ། ② 

བར་ཆློད་པའམ་ནར་ལུས་ཤློར་བ། 

གསེང་གསེང་། བར་བར་རམ་བར་སྟློང་སེང་སེང་། སྣམ་བུའི་ཐག་རང་གསེང་གསེང་རེད། 

གསེགས་པུ་བཅུམ་པ། རས་ཀིས་བཏུམས་པ། 

གསེད། གསེ་རྒྱུའི་བལ་སློགས་གསེད་བཞིན་པ། 

གསེད་བཀྲློལ། ཞིབ་ཏུ་དབེ་བའམ། སློ་སློར་དབེ་བ། དགེ་སིག་གསེད་བཀྲློལ། 

གསེད་པ། བསེད་པ། གསེད་པ། སེད། རྨེལ་བ་དང་འབེད་པ། ལུག་བལ་གསེད་པ། སྐྲ་བསེད་པ། 

གསེབ། ① འབས་བུ་མ་ཕྱུང་བའི་ར་བློང་སློགས། ར་གསེབ་གཏློང་བ། གསེབ་འབས་གཅློད་པ། ② 

ཁློད་དང་གསེང་། མིའི་གསེབ། གློང་གསེབ། གློང་གསེབ་པ། ཁློམ་གསེབ། འཁྲུལ་པའི་གསེབ་

ནས་གནས་ལུགས་བཙལ་བ། 

གསེབ་ལམ། ལམ་ཆུང་ངམ་ལམ་གུ་དློག་པློ། གཅན་གཟན་འགློ་བའི་གསེབ་ལམ། 

གསེར། ① རིན་ཆེན་དང་པློ། སྐྱ་གསེར། ཞལ་གསེར། ཇློ་གསེར། རྒྱན་གསེར། ཚ་གསེར། གང་

གསེར། གསེར་བཙོ་མ། གསེར་བཏུལ་མ། གསེར་བཙོ་སྦངས་བེད་པ། གསེར་གཏློང་བ། 

གསེར་འབྱུག་པ། གསེར་སིལ་མ། མཐློ་འདློད་གནམ་ལ་གསེར་སྐས་བཙུགས། དམའ་འབེབས་

ཐལ་བའི་དློང་དུ་ལྷུང་། གསེར་དངུལ་ལ་སློགས་ནློར་རས་ཀིས། སྙན་པའི་གགས་པ་ཉློ་མི་ཐུབ། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁ་དློག་རྒྱལ་པློ་དང་། ཁ་དློག་ཆེན་པློ། གང་གཱ་སྐྱེས། ལྕགས་ཀི་གཙོ་བློ། 

ལྕགས་མཆློག ཆ་ཤས་སྦངས། མདངས་ལན། མདློག་ལན། བུམ་བརྒྱ་སྐྱེས། མེའི་ས་བློན། 

ཚོང་འདུས་འགིམ། འཚོ་བ་སྒློལ་བེད། ཟློང་མཆློག གཟི་བརིད་སྐྱེས། འློད་བེད་པ། ཡིད་འློང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རི་ལས་སྐྱེས། རིན་ཆེན་ཆེ། རིན་ཆེན་མདློག་བཟང་། ས་ལེ་སྦྲམ། སའི་སྙིང་པློ། སའི་ཟླ་བ། 

བསེག་བ། ཧེ་མ་བཅས་སློ།། ② སྨན་དུ་འགློ་བའི་རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་ཤིག་སྟེ་ནང་གསེས་སུ་

དམར་སེར་གཉིས་མཆིས། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཚེ་རིང་། རྒས་པ་ས། དབིག་

དུག་སེལ། སྐྱེ་རྒྱུན་གཅློད། ③ མིང་འགའི་སློན་དུ་སྦར་ནས་ཞེ་ཚིག་གམ་ཆེ་བརློད་སྟློན་པ། 

གསེར་ཞལ། གསེར་སྙན། གསེར་སྐྱེམས། གསེར་ལམ། 

གསེར་ཀ་གཡུ་ཡི་ཀ་ལེབ་ཅན། གསེར་གི་གའུ་གཡུ་ཕ་ཅན། 

གསེར་ཀློ གསེར་རིའམ་རག་བཏུལ་བྱུགས་པའི་ཀློ་བ། 

གསེར་ཀློང་། གསེར་ལས་བཟློས་པའི་མཆློད་མེ་ཀློང་བུ། 

གསེར་ཀློང་ངག་དབང་ཚུལ་ཁིམས། རེ་འདི་ནི་ལྷ་སར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པའི་ཡབ་གཞིས་གཡུ་

ཐློག་པའི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༨༥༦ལློར་འཁྲུངས། མཚན་ཡེ་ཤེས་

འབར་ཞེས་གསློལ། ཆུང་ངུའི་དུས་སྐུ་གཟུགས་གཅློང་བ་དང་། དགུང་ལློ་བཅུ་ལ་ཕེབས་སྐབས་

དགའ་ལན་ཁི་ཆེན་ངག་དབང་ནློར་བུ་བསྟེན་ནས་སློབ་གཉེར་མཛད། དེ་ནས་དགའ་ལན་བང་རེ་

གྲྭ་ཚང་ཁློངས་གསེར་ཀློང་ཁང་ཚན་དུ་ཆློས་ཞུགས་ཀིས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པློད་ལྔ་ལ་གསན་

སྦློང་གནང་། རེ་གསེར་ཁང་དང་། ཁི་ངག་དབང་ནློར་བུ། ཡློངས་འཛིན་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན། 

རློང་པློ་པཎི་ཏ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ། མཁས་དབང་ཀ་ས་ལྷ་རམས་པ། བང་རེ་ཆློས་རེ་བསྟན་

འཛིན་རབ་རྒྱས་སློགས་བ་མ་མང་པློའི་དྲུང་ནས་མདློ་སགས་ཀི་ཟབ་ཆློས་རྣམས་གསན། དགུང་

ལློ་རེ་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༩༡༨ལློར་གཞིས་ཀ་རེར་སྐུ་གཤེགས། 

གསེར་ཀློང་མཚན་ཐུབ། གསེར་རྐྱང་ལས་བཟློས་པའ་ིམཆློད་ཀློང་མཚན་གང་ཐུབ་པའ་ིམཆློད་མ་ེསར་བ། 

གསེར་རློ་བ། ① གསེར་སློག་མཁན། ② གསེར་སློག་པའམ་གསེར་འདློན་པ། 

གསེར་སྐུ། གསེར་རྐྱང་མའམ། གསེར་ཟངས་ལས་བཟློས་པའི་ལྷའི་གཟུགས་བརན། དཀློར་གཉེར་

ཕི་བདར་མཁས་ན། གསེར་སྐུ་རག་ལ་བཏང་ཡློང་། བ་མ་ཟེར་ཡང་མི་རེད། གསེར་སྐུ་ཟེར་

ཡང་རག་རེད། གསེར་སྐུ་རང་བློན་གིས་གསུང་མི་འབློན། ནག་པློ་འབྲུ་ཞིབ་ཀིས་ཁ་གགས། 

གསེར་སྐུ་ས་འློག་མནན་གྱུར་ཀང་། བར་སྣང་མཐློངས་ལ་འློད་ལམ་འཆར། མཁས་པ་ཟུར་དུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

བཀར་གྱུར་ཀང་། དགློས་དུས་ཕུད་མཆློད་བེད་དགློས་ཡློད། 

གསེར་སྐུད། ① གསེར་གི་སྐུད་པ། གསེར་སྐུད་ཡློད་པའི་གློས་ཆེན། ② སློ་ཞིག 

གསེར་སྐུད་པ། སྨན་གི་མདློག་དབིབས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ར་གསེར་སྐུད་ཀི་མིང་སྟེ། 

བདུད་རིའི་འབྱུང་ཁུངས་ལས། གསེར་སྐུད་དང་ནི་དངུལ་སྐུད་ནི། འདྲ་བའི་སློ་ནས་བཏགས་

པའི་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གསེར་སྐྱ། དཀར་མདངས་ཅན་གི་གསེར། 

གསེར་སྐྱེམས། ལྷ་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་བཏུང་བ། གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་བ། 

གསེར་ཁ། གསེར་ཐློན་པའི་གཏེར་ཁ། 

གསེར་ཁང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ༡༩༤༤ལློར་འཇམ་དབངས་བློ་བཟང་

རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

གད་པ་སུམ་མདློ་རློང་དུ་ཡློད། 

གསེར་ཁང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན། རེ་བཙུན་གསེར་ཁང་བ་ཡང་ཞུ་བ་འདི་ཉིད་མདློ་སྨད་ཨ་རིག་

ཆུ་སྟློད་དུ་ཡབ་ནློའི་རིགས་དང་། ཡུམ་ཛ་ཏི་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་

ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་༡༧༨༠ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བདུན་པ་ལ་ཀ་ཀློར་སྤྲུལ་སྐུའི་དྲུང་ན་རབ་

བྱུང་དང་དགེ་ཚུལ་གི་བསབ་སློམ་བཞེས། མཚན་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསློལ། 

དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་ཐློག་རྭ་རྒྱ་སར་གི་ཆློས་གྲྭར་ཞུགས་ནས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པློད་ལྔར་

གསན་བཞེས་མཛད། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ཐམ་པར་ཤིང་བཟའ་དར་རྒྱས་ཀི་དྲུང་དུ་བསྙེན་རློགས་

བསྒྲུབས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཤིང་བཟའ་རྡློ་རེ་འཆང་དང་རྭ་བ་དངློས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་སློགས་

བསྟེན་ནས་མདློ་སགས་ཀི་དབང་ལུང་ཡློངས་རློགས་གསན། གསུང་རློམ་ལ་མཚོན་ན་བདེ་

མཆློག་ལཱུ་ཧི་པའི་ཆློ་ག་བསྡུས་པ་འདློན་ཚུལ་ནག་འགློས་སུ་བཀློད་པ་དངློས་གྲུབ་བདེ་ཆེན་

འབྱུང་གནས་ བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་གི་བསྙེན་ཆེན་སློགས་ཀི་སློན་འགློའི་རིམ་པ་

རྣམས་བ་མཆློད་བདེ་སྟློང་དབེར་མེད་ཀི་སྟེང་ནས་བསགས་ཚུལ་ནག་འགློས་སུ་བཀློད་པ་

མཆློག་དམན་ཀུན་གི་ཁེར་བདེ་དངློས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ བཅློམ་ལན་འདས་དཔལ་འཁློར་ལློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློམ་པའི་བསྙེན་ཡིག་ཡང་གསལ་སྒློན་མེ་དངབསྙེན་ཆེན་གི་ཐློ་ཡིག་བདེ་ཆེན་མཆློག་སྦིན་

སློགས་ལགས་རློམ་མང་དུ་བཞུགས། དགུང་ལློ་རེ་དགུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་

སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༨༤༨ལློར་སང་ལུང་རི་ཁློད་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

གསེར་ཁབ། ནད་འཆློས་བེད་དཔྱད་ཀི་བེ་བག་སྟེ། བཙའ་ཁབ་འདི་གསེར་ཁློ་ནར་མ་ངེས་ཀང་ཁ་

རྒྱུན་དུ་བེ་བག་གི་མིང་སྤི་ལ་བཏགས་པར་བས། 

གསེར་ཁབ་མེ་བཙའ། གསེར་ཁབ་དང་མེ་བཅློས་ལ་བརེན་ནས་སྨན་དཔྱད་བེད་ཐབས་ཤིག 

གསེར་ཁུ་བ། [མངློན]མེ་ལྷ། 

གསེར་ཁི། གསེར་ག་ིབཞུགས་ཁི། གསེར་ཁིར་མངའ་གསློལ། སེང་ག་ེབརྒྱད་ཀིས་བཏེགས་པའ་ིགསེར།

གསེར་མཁར། རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་། 

གསེར་ས། ཚ་གསེར་བཏང་ཡློད་པའི་ར་ས། 

གསེར་གི་ཀ་བ། ① ལུས་ཀི་ར་ལམ་ཞིག ② གསེར་ལས་བཟློས་པའི་གདུང་འདེགས། 

གསེར་གི་དཀིལ་འཁློར། མངློན་པ་མཛོད་ལས་བཤད་པ་ལར་ན། ཆུའི་དཀིལ་འཁློར་དེ་ཡུན་རིང་

པློར་རླུང་གིས་བསྲུབས་པ་ལས་ཕིས་ནི་ཆུའི་རྔམས་སུ་འབུམ་ཕག་བརྒྱད་ཡློད་པའི་མཚོར་

གྱུར་པའི་ལྷག་མ་དཔངས་སུ་དཔག་ཚད་སུམ་འབུམ་ཉི་ཁི་གསེར་གི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའློ།། 

གསེར་གི་བཀའ། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློའི་གསུང་ངག་གམ། བཀའ་ཡིག 

གསེར་གི་ཁུ་བ། [མངློན] ① མེ། ② མེ་ལྷ། 

གསེར་ག་ིའཁློར་ལློ། ① བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་ཀ་ིཡ་གལ་ཞིག ② གསེར་ལས་བཟློས་པའ་ིའཁློར་ལློ། 

གསེར་གི་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བ། ཁ་སེའི་ནང་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློ་ཞེས་པ་དེར་གཟིགས། 

གསེར་གི་དག། [མངློན]ལྕགས། 

གསེར་གི་རྒྱ་ཕིབས། ཟངས་ལ་ཚ་གསེར་བཏང་བའི་ཁང་ཐློག་རྒྱ་ཕིབས། 

གསེར་གི་སྒློམ་བུ། གསེར་གིས་བཟློས་པའི་སམ་ཆུང་། 

གསེར་གི་ལང་། གསེར་ལས་བཟློས་པའི་ཤློག་བུ། 

གསེར་གི་སྙིང་པློ། ① ལྷད་མེད་གསེར་རྐྱང་། ②[མངློན]ས་གཞི། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གསེར་གི་སྙིང་པློ་ཅན། བསྲུབས་ན་གསེར་འབྱུང་རུང་གི་ཆར། 

གསེར་གི་ཐམ་ག ཐམ་ག་བཟློ་བེད་ཀི་རྒྱུ་གསེར་ལས་གྲུབ་པས་མིང་དེ་ལར་ཐློགས་པ་ཡིན། 

གསེར་གི་ཐམ་ག་ནི་གནའ་བློའི་གློང་མ་དང་བློན་ཆེན། དཔློན་ཚང་། ཕྱུག་བདག་ཚོས་བེད་

སྤློད་བེད་ཀི་ཡློད། 

གསེར་གི་ཐིག་གུ། གསེར་ལས་བཟློས་པའི་སྐུད་པ། 

གསེར་གི་ཐིག་ལེ། [མངློན]ལྷ་ཁབ་འཇུག 

གསེར་གི་དློང་ཙེ། གནའ་རབས་ཀི་གསེར་སློར་མློའི་མིང་སྟེ། ཕི་དབིབས་སློར་མློ་ལ་ནད་དུ་ཁུང་

བུ་གྲུ་བཞི་ཡློད་པས་ཐག་པ་ལས་བརྒྱུས་ཆློག་པ། དེ་འདྲ་བཅུ་ཚན་དང་བརྒྱ་ཚན་བས་ཏེ་ཐག་

པ་ལ་བརྒྱུས་ནས་སྤློད་ལེན་སྐབས་དང་དངུལ་གི་གངས་འབློར་རི་བདེ་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན། 

གསེར་གི་མདློང་། [མངློན]དཔག་བསམ་ཤིང་། 

གསེར་གི་ཕུད་བུ། ① སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་མཁིས་ནད་

དང་། དུག ཆུ་སེར་བཅས་ཀི་ནད་གེན་དུ་འདྲེན་པར་བེད། ② གསེར་རྒྱན་གིས་སྤས་པའི་རལ་

པའི་ཐློར་ཅློག 

གསེར་གི་བང་མིག་བདུན། གསེར་བླུགས་པའི་སྒློམ་བུ་དྲ་མིག་བདུན་ཡློད་པ། 

གསེར་གི་བེའུ། གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སྟློན་པའི་བཀའ་བཞིན་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་

དུ་བསྟན་པ་སྐྱློང་བར་བཞུགས་པ་དང་། དློན་གཉེར་བ། 

གསེར་གི་བེ་མ། ① ཆུ་བློ་ཆེན་པློའི་བེ་མ་ལ་གསེར་ཡློད་པ། ② ས་སྨན་གི་རིགས་མཚོ་ངློགས་

སློགས་སུ་ཆགས་པའི་བེ་མ་གསེར་འློད་ཅན་ཞིག་སྟེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་མཁལ་

མའི་ནད། དྲི་ཆུ་འགགས་པ། རུས་ཆག་བཅས་ལ་ཕན། 

གསེར་གི་དབངས། [མངློན]ཉི་མའི་ར། 

གསེར་གི་མིག་ཅན། [མངློན]ཉ། 

གསེར་གི་མེ་ཏློག ① མེ་ཏློག་ཙམ་པ་ཀ ② སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། 

ནུས་པས་སྣློད་ཚད་དང་། མཁིས་པའི་ཚ་བ་སེལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གཟློང་མཆུ་དང་། 
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གསེར་མེ། གསློར་མགློ་བཅས་སློ།། ③ གསེར་ལས་བཟློས་པའི་མེ་ཏློག 

གསེར་གི་གཟུགས། ① སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གསེར་གི་མདློག་ཅན། ② གསེར་ལས་བས་པའི་

གཟུགས་བརན། 

གསེར་ག་ིར་ིབདུན། མངློན་པ་ནས་བཤད་པའ་ིར་ིརབ་ཀ་ིའཁློར་ཡུག་ཏུ་བསྐློར་བའ་ིར་ིབདུན་ཏ་ེམུ་ཁྱུད་

འཛིན་དང་། རྣམ་འདུད། ར་རྣ། ལ་ན་སྡུག སེང་ལེང་ཅན། གཤློལ་མདའ་འཛིན། གཉའ་ཤིང་འཛིན་ནློ།། 

གསེར་གི་ལུས། [མངློན]ནམ་མཁའ་ལིང་། 

གསེར་གི། གསེར་འདྲ་བེད་ཀི་ཇེམ་ཙེ། 

གསེར་གེགས། ① གསེར་ཕེ་ལས་བིས་པའི་ཆློས་གི་གེགས་བམ། ② བཀའ་ཡིག་བརློས་ཡློད་

པའི་གསེར་ལེབ། 

གསེར་མགར། གསེར་རྡུང་བ་པློ། 

གསེར་འགྱུར། ལྕགས་སློགས་གསེར་དུ་བསྒྱུར་ནས་གྱུར་པའི་དློན། གསེར་འགྱུར་རི། 

གསེང་ངང་། ཆུ་བ་ངང་སེར་རམ་ངུར་པ། 

གསེར་དངུལ། ① གསེར་དང་དངུལ་གི་བསྡུས་ཚིག གསེར་དངུལ་གིས་ས་བ། ② འགློ་དངུལ་

སྤིའི་མིང་། 

གསེར་དངུལ་ཕེད་མའི་གེགས་བམ། གསེར་དངུལ་གཉིས་ཀིས་ཡིག་ཕེང་སེལ་མར་བིས་པའི་

གེགས་བམ། 

གསེར་མངལ་ཅན། [མངློན]གཏམ་རྒྱུད་དུ་འཇིག་རེན་འདི་ཐློག་མར་ཆགས་དུས་སློ་ངའམ་གསེར་

དང་འདྲ་བའི་སློ་ངའི་ནང་ནས་ཚངས་པ་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལར་ཟེར། 

གསེར་ཅན། ① སློ་ཞིག ② ར་གན། 

གསེར་ཅན་འདབ། [མངློན]བྱུ་རུ། 

གསེར་ཅན་བུ། [མངློན]ལྷ་མ་ཡིན། 

གསེར་ཅློག གསེར་གི་ཅློག་ཙེ་སྟེ། རི་མློ་སྣ་ཚོགས་དཀྲློལ་བས་པ་ལ་གསེར་ཆུ་བྱུགས་པའི་ཅློག་

ཙེ། དེ་སློན་ཕལ་ཆེར་བ་མ་རེ་འགས་བེད་སྤློད་བེད། 
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གསེར་བཅད། ༡ ཐང་ག་འབི་སྐབས་ཚོན་གཞན་ལ་འཐེན་པའི་གསེར་གི་རི་མློའི་བཅད། ༢ གསེར་

ལེབ་བྱུགས་ཀི་སྟེང་དུ་ནློར་འཛིན་པ་ཏྲ་དང་། རྒྱན་རིས་པ་ཏྲ་སྣ་ཚོགས་འབི་དགློས་པས་

མཚལ་ལམ་ལི་ཁི་སྤད་ནས་བཅད་རྒྱབ་གི་ཡློད་པས་དེར་གསེར་བཅད་ཅེས་ཟེར། 

གསེར་ཆབ། གང་གསེར་གི་ཁུ་བ་སྟེ། ལྷ་སྐུའི་ཞལ་རས་ལ་འབྱུག་བེད་ཡིན། 

གསེར་ཆས། གསེར་གི་རྒྱན་ཆས་ཀི་སྤི་མིང་སྟེ། གའུ་དང་། རྣ་ལློང་དང་ལག་གདུབ་སློགས། 

གསེར་ཆུ། ① གསེར་བཞུས་པའ་ིཁུ་བའམ་གསེར་ཞུན། ② འབབ་ཆུ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀ་ིཆབ་

མདློ་རློང་ག་ིནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། སྟློད་རྒྱུད་ལ་འཛ་ིཆུ་ཟེར། བག་གཡབ་རློང་ཁུལ་དུ་ཟླ་ཆུར་འབབ། 

གསེར་ཆློས། མཐིང་ཤློག་གི་ངློས་སུ་གསེར་ཞུན་གིས་བིས་པའི་ཆློས། 

གསེར་ཆློས་བཅུ་གསུམ། ཚར་ལུགས་ལས་ལྕགས་རིའི་ཕི་རློལ་ཏུ་མི་འདའ་བའི་ཆློས་ཏེ། མཁའ་

སྤློད་སྐློར་གསུམ། དམར་ཆེན་སྐློར་གསུམ། དམར་ཆུང་སྐློར་གསུམ། འཆི་མེད་རྡློ་རེ་ལྷ་མློ། 

ཛམ་དམར། སེང་གདློང་མ། འཇམ་དཔལ་ནག་པློ་སྟེ་བཅུ་གསུམ། 

གསེར་མཆློག ① ཛམྦུའི་ཆུ་གསེར། ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

གསེར་ལང་བརྡུངས། གསེར་རྐྱང་གིས་བཟློས་པའི་དངློས་སྤད། 

གསེར་ལློངས་དགློན། མིང་གཞན་ཀུ་སེ་གསེར་ལློངས་དགློན་ཟེར། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་

གསུམ་པའི་ནང་ན་འགློ་མགློན་ཆློས་འཕགས་སྐབས་སུ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གསེར་ཉ། ལུས་གསེར་གི་མདངས་ལར་འློད་འཕློ་བའི་ཉ་རིགས་ཤིག་སྟེ་བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་

ཀི་ཡ་གལ་ཞིག 

གསེར་སྙན་རིན་པློ་ཆེ། ① རྣ་བའི་ཞེ་ས། ② མཆློག་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་ཡི་གེའི་ཆེ་བསྟློད། 

གསེར་ཏིག སློ་སྨན་ཞིག 

གསེར་ཏིལ། གསེར་ལས་བཟློས་པའི་ནད་དམིགས་སེག་བེད་ཀི་ཏིལ་པ་སྟེ། དེ་ནས་དམིགས་སྟེང་

བརྡེགས་ན་ར་ཆད་པ་དང་། ཀད་སྐྱློན། ར་དཀར། མིག་སློགས་དབང་པློ་མི་གསལ་བའི་ནད་

བཅས་ལ་ཕན། 
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གསེར་ཏློག ① ཁང་པའི་རེ་ཏློག ② ཞྭ་མློ་སློགས་ཀི་གསེར་ཏློག 

གསེར་ཏློག་དགློན། མི་གཞན་དུ་དགའ་ལན་འགློ་ཕན་གིང་ཟེར། ཕག་བཏབ་དང་བཞེངས་ལློ་མི་

གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་སྐུ་འབུམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གསེར་ཏློག་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ། རེ་འདི་ནི་མདློ་སྨད་ཙོང་ཆུའི་ཉེ་འགམ་ཨར་ཆ་ཞེས་

པར་ཡབ་ར་མགིན་དང་ཡུམ་ཚེ་མདློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་

ལློ་༡༨༤༥ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་གསུམ་ཙམ་ལ་གསེར་ཁང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་

མཚོའི་དྲུང་དུ་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་མནློས། མཚན་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་

ལྔ་ལ་གསེར་ཏློག་དགློན་དགའ་ལན་འགློ་ཕན་གིང་དུ་གདན་དྲངས། རེ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་

དྲུང་ནས་ཕི་མློའི་ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་དང་ཉེར་མཁློའི་ཀློག་འདློན་གསན་བཞེས་མཛད། དགུང་ལློ་

བདུན་ལ་ཆུ་བཟང་རིན་པློ་ཆེ་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་རབ་རྒྱས་དྲུང་དུ་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་

མནློས་ནས་མཚན་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་ཆློས་གགས་ཞེས་བསྩལ། བློད་ཀི་བརྡ་སྤློད་པ་སུམ་

ཅུ་པ་དང་རགས་ཀི་འཇུག་པའི་མཆན་འགེལ་མདློར་བསྡུས་ཏེ་བརློད་པ་ངློ་མཚར་འཕྲུལ་གི་ལེ་

མིག སྒྲུབ་ཐབས་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཀི་རེས་གནང་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁློ་བའི་མཆློད་

གཏློར་སློགས་ཀི་ལག་ལེན་ཟུར་དུ་བཀློལ་བ་ཀུན་གསལ་མེ་ལློང་། གསང་ཆེན་རྡློ་རེ་ཐེག་པའི་

ས་དང་ལམ་གི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཟུང་འཇུག་ཁང་དུ་བགློད་པའི་རིན་ཆེན་ཐེམ་སྐས་སློགས་

བཀའ་རློམ་པློད་འབིང་བཅུ་ཙམ་མཛད། དགུང་ལློ་དློན་གཅིག་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་

པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༩༡༥ལློར་དགློངས་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་ཐིམ། 

གསེར་ར་བ་རུང་སློབ་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་༡༩༨༠ལློར་མཁན་ཆེན་

འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་བཏབ། དར་རྒྱས་མྱུར་དུ་ཕིན་པས་ད་ལ་འཇིག་རེན་འདིར་ནང་

པའི་ཆློས་ཚོགས་ཆེ་ཤློས་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་གསེར་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གསེར་རེའུ་དགློན། མ་འློངས་བ་མས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་བང་

རང་ཚ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གསེར་གཏི་དགློན། མིང་གཞན་གསེར་གཏི་དམ་ཆློས་གིང་ཟེར། དགློན་པ་འདི་བཏབ་དུས་དང་

འདེབས་མཁན་མ་གསལ། མཐློ་ལིང་དགློན་ལག་ཉེར་ལྔའི་ཁློངས་གཏློགས་ཡིན་པར་བཤད་པ་

ལར་ན་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན་པ་འདྲ། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་

ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གསེར་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་

འབིང་པློ་བའ་ིརྒྱུད་ཀ་ིརྒྱུན་གནས་པའ་ིབསམ་པ་དང་ལན་པའ་ིསེམས་བསྐྱེད་ནི། ཚ་ེའད་ིཕ་ིལ་ཕིན་

དྲུག་གིས་བསྡུས་པའི་ཕན་བདེའི་བསམ་པ་བང་ཆུབ་ཀི་བར་དུ་མི་འགྱུར་བས་ན་གསེར་ལ་བུའློ།། 

གསེར་ལར་གི་ཆ་ཚད། “གསེར་གི་ཆ་ཚད་”ཀང་ཟེར། དེ་ནི་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་

གི་འཇར་མེན་གི་མཛེས་བཟློ་རིག་པ་མཁས་ཅན་ཁའེ་དབི་ཤིན་[１８１０－１８７６]གིས་

གསར་དུ་རེད་པའི་དབིབས་ཐུང་སྟེང་གི་ཐུང་མཐའ་དང་རིང་མཐའི་སྡུར་ཚད་a:b=b:[a＋b]

དེ་ཡིན། དེའི་aནི་དབིབས་ཐུང་གི་ཐུང་མཐའ་ཡིན་པ་དང་bནི་དབིབས་ཐུང་གི་རིང་མཐའ་ཡིན། 

ཁློ་པའི་ངློས་འཛིན་ལ་“སྡུར་ཚད་དེར་སྣ་མང་ཡིན་ལ་གཅིག་སྡུད་ཀང་ཡིན་པ་དང་། ལིད་ཚད་

སྙློམ་ཞིང་ཧེ་བག་ཆེ་བའི་སྐྱློན་ཆ་མེད་པའི་མཛེས་ཚོར་གི་རི་འདུན་དང་མཐུན་ཤློས་ཀི་ཁད་

ཆློས་ལན་ཡློད་”དེར་བརེན་སློ་དང་སེའུ་ཁུང་དང་པར་སྒློམ་དང་རྒྱལ་དར་སློགས་ཚང་མའི་ཞེང་

དང་རིང་ཚད་ཀི་ཆ་ཚད་དུ་འཇློག་གི་ཡློད། དེ་རེས་ཝེ་ཐཱ་མེ་དང་ཨན་ཇི་གཡའེ། ས་ལློའ ློ་སློགས་

ཀིས་ཚོད་ལ་བས་པ་བརྒྱུད་མི་མང་ཆེ་བས་ཆ་ཚད་དེར་དགའ་པློ་བེད་པ་མ་ཟད་མཛེས་ཚོར་གི་

རེ་འདུན་དང་འཚམས་ཤློས་ཡིན་པའི་ངློས་འཛིན་བྱུང་བ་རེད། 

གསེར་སྟན། མགར་བའི་འློག་རྡློ། 

གསེར་སྟན་འློག་ཚ། གསེར་མགར་གི་ལག་ཆ་ཞིག 

གསེར་ཐང་དགློན་པ། མིང་གཞན་དུ་དགའ་ལན་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་

གསུམ་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ༡༧༧༠ལློར་ཤར་ཚང་ཐུབ་བསྟན་གགས་པས་ཕག་བཏབ་གྲུབ་

མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཐེ་བློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གསེར་ཐབ། གསེར་མགར་གི་ཡློ་སྤད་ཅིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསེར་ཐམ། གསེར་གི་ཐམ་ག 

གསེར་ཐར། རློང་ཞིག སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་བང་

ངློས་སུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་རྒློད་རྒན་ཐང་དུ་ཡློད། 

གསེར་ཐལ། གསེར་གི་ཕེ་མ། 

གསེར་ཐིག བློན་གི་ལ་བ་སྟློན་པའི་གཞུང་ཞིག 

གསེར་ཐུབ། བསྐལ་བཟང་འདིའི་རྣམ་འདྲེན་གཉིས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་དཔའ་བློ་བདུན་གི་ལྔ་པའློ།། 

གསེར་ཐློག གསེར་གི་རྒྱ་ཕིབས། 

གསེར་ཐློད། གསེར་གི་ཅློད་པན་ནམ་པྲློག་ཞུ། 

གསེར་དང་སང་མཐིང་། རྒྱ་སློལ་རི་མློར་དཔྱད་བརློད་བེད་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། དེ་ནི་རྒྱ་

སློལ་རི་མློར་གང་གསེར་དང་། མཐིང་། སང་མ་བཅས་སྤློད་ཀི་ཡློད་པས་དེའི་བསྡུས་མིང་

ཞིག་ཡིན། ཚོན་དེ་གསུམ་གིས་གཙོ་བློ་བས་ནས་བིས་པའི་རི་མློར་“གསེར་དང་སང་མཐིང་

གི་རི་ཆུའི་རི་མློ་”ཞེས་ཟེར། 

གསེར་དམ། ① གསེར་གི་ཐམ་ག ② གསེར་གི་དམ་བི། 

གསེར་དེབ། གསེར་བྱུང་སློང་གི་དེབ་གཞུང་ཡི་གེ

གསེར་རྡློ། རྡློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། དྲློད་སྙློམས། ནུས་པས་རུས་ཆག་

གསློ།། མིག་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཏ་བ་དང་། ཏ་ཙ་ཡང་ཟེར། 

གསེར་ལན། [མངློན]① གཟའ་ལྷག་པ། ② ར། ③ མེ། ④ མེ་ལྷ། ⑤ འབབ་ཆུ། 

གསེར་ལན་མ། [མངློན]① ས་གཞི། ② འབབ་ཆུ། ③ སྟློན་གི་དུས། ④ གཟའ་ལྷག་པ། ⑤ ཆུ་བློ་

གངྒཱ། ⑥ ལྷ་མློ་ཨུ་མ། 

གསེར་ལན་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། 

གསེར་ལན་གཞི། [མངློན]ས་གཞི། 

གསེར་ལན་དགློན། 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།  ༼ས༽

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

གསེར་ལེམ། གསེར་གི་ལེམ་འཕྲུ་ཞེས་པ་ས་དུས་བ་ཆེན་དཔློན་ཆེན་སློགས་ཀི་ཞྭ་མློའི་ཏློག 

གསེར་སློང་། ① དཔག་བསམ་ཤིང་། ② སྐུ་གདུང་བླུགས་པའ་ིམཆློད་རེན། གསེར་ག་ིཕ་ིགཡློགས་ཅན། 

གསེར་གདུང་། ཉམས་ལེན་ཅན་གི་བ་མ་རྣམས་སྐུ་གཤེགས་པའི་སྐབས་སུ་སྐུ་གདུང་གསེར་གིས་

གཡློག་པའི་མཆློད་རེན། 

གསེར་གདུང་དགེ་ལེགས་འདློད་འཇློ། ཏཱ་ལའི་བ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐུ་གདུང་རིལ་པློ་མ་

ཉམས་པར་བཞུགས་པའི་གསེར་གདུང་ཡིན། དེའི་མཐློ་ཚད་ལ་ཐློག་སློ་གསུམ་དང་། མཆློད་

རེན་གི་རྒྱུར་གསེར་རྒྱ་ཐུར་གི་སང་ཆིག་ཁི་ལྷག་ཙམ་དང་ཕ་རྒྱན་དང་བཟློ་བཀློད་ཐད་གསེར་

གདུང་ཁག་བརྒྱད་ཀི་ནང་ནས་སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤློས་ཡིན། ལྷ་ཁང་འདིའི་ཐློག་བརེགས་

གཉིས་པར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་ཆ་ཚང་ལེབས་བིས་སུ་བཀློད་ཡློད། 

གསེར་གདུང་འཛམ་གིང་རྒྱན་གཅིག ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པའི་སྐུ་གདུང་རིལ་པློ་མ་ཉམས་པར་

བཞུགས་པའི་གསེར་གདུང་ཡིན། གསེར་གདུང་འདིའི་ཕི་གཏུམས་གསེར་ལྷད་མེད་རྒྱ་ཐུར་

གི་སང་ཆིག་འབུམ་ཆིག་ཁི་དགུ་སྟློང་ཉིས་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཉིས་ལས་བཞེངས་པ་དང་། 

མཐློ་ཚད་ཐློག་སློ་གསུམ་ཡློད་ཅིང་། ཕ་རྒྱན་ལ་དུས་སྐབས་དེའི་བློད་དངུལ་སང་བརྒྱད་ཁི་སྟློང་

མེད་བརྒྱ་དང་བཅུ་མེད་བཞིའི་རིན་ཐང་ལན་པ་དང་། འདིའི་བུམ་པའི་ནང་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་

ལྔ་པའི་སྐུ་དམར་གདུང་ཉམས་ཆགས་མེད་པར་བཞུགས། མཆློད་རེན་འདིའི་ནང་དུ་ལློ་རྒྱུས་

ཁུངས་བཙན་ཡློད་པའི་ནང་རེན་ཁག་མང་པློ་ཡློད། གསེར་བིས་ཀི་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་

འགྱུར། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཡབ་སས་གསུམ་གི་གསུང་འབུམ། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་གི་

གསུང་འབུམ་བཅས་གཟུངས་བཞུགས་སུ་ཕུལ་ཡློད། གསེར་གདུང་འཛམ་གིང་རྒྱན་གཅིག་

གི་གཡས་གཡློན་གཉིས་ནས་རིམ་བཞིན་རྒྱ་དངུལ་ལས་བཞེངས་པའི་བདེ་གཤེགས་མཆློད་

རེན་བརྒྱད་ཡློད། གཡས་དང་པློ། པད་སྤུངས་མཆློད་རེན། གཡས་གཉིས་པ། བཀྲ་ཤིས་སློ་མང་

མཆློད་རེན། གཡས་གསུམ་པ། ལྷ་བབས་མཆློད་རེན། གཡས་བཞི་པ། རྣམ་རྒྱལ་མཆློད་རེན་

བཅས་དང་། གཡློན་ངློས་དང་པློ། བང་ཆུབ་མཆློད་རེན། གཡློན་གཉིས་པ་ཆློ་འཕྲུལ་མཆློད་རེན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཡློན་གསུམ་པ། དབེན་བསྡུམས་མཆློད་རེན། གཡློན་བཞི་པ་མང་འདས་མཆློད་རེན་བཅས་

ཡློད་ཅིང་། གཡས་ངློས་ཀི་མཐར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཉིས་པའི་གསེར་གདུང་ཚེ་སྦིན་

འློད་འབར། གཡློན་ངློས་ཀི་མཐར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པའི་གསེར་གདུང་ཁམས་གསུམ་

རྒྱན་མཆློག་བཅས་བཞུགས་ཡློད། 

གསེར་གདུབ། གསེར་གི་ཕག་གདུབ་ཞབས་གདུབ་སློགས་རང་ལག་གི་རྒྱན། 

གསེར་བདུན་པ། [མངློན]བུད་མེད་ཀི་སྐེད་ཆིངས། 

གསེར་མདུང་། ① གསེར་ལས་བཟློས་པའི་མདུང་། ② སྨིན་དབག་གི་དཀིལ་ནས་གཡས་སུ་ཚོན་

གང་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། 

གསེར་མདུང་དངུལ་མདུང་། སྨིན་དབག་གི་དཀིལ་ནས་གཡས་གཡློན་དུ་ཚོན་རེ་གཞལ་བ་དང་། 

དེ་ནས་གེན་དུ་སློར་བཞི་གཞལ་བའི་སར་གནས་པའི་གཡས་པ་ལ་གསེར་མདུང་དང་གཡློན་

པ་ལ་དངུལ་མདུང་ཟེར་བའི་ཁག་ར་སློད་ར་གཉིས་ཀི་མིང་། 

གསེར་མདློག ① རི་དྭགས་ཤིག ② ཨ་རུ་རའི་ནང་གསེས་ཤིག ③ ཁ་དློག་གསེར་གི་མདློག 

གསེར་མདློག་སྐྲ། སྐུ་གསེར་མདློག་འདྲ་བ། 

གསེར་མདློག་དགློན ། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་

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

གསེར་མདློག་ཅན་དགློན། མིང་གཞན་ཐུབ་བསྟན་གསེར་མདློག་ཅན་ཟེར། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་

ཤིག་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༧༥ལློར་པཎིཏ་ཤཱཀ་མཆློག་ལན་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་

ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་གཞིས་ཀ་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གསེར་མདློས། མདློས་ཞེས་གནའ་དུས་བློན་གི་ཆློས་ལུགས་ཀིས་ལྷ་འདྲེ་ལ་དམིགས་ནས་བསྐྱལ་

བའི་དངློས་རས་སམ་ཆློ་གའི་མིང་ཡིན་པས་འདིར་མ་མློ་བང་སྨན་ལ་གསེར་གི་ཁང་བཟང་གི་

དབིབས་བཞེངས་ནས་མཆློད་པའི་མདློས་ཀི་མིང་སྟེ། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་

དཀའ་འགེལ་ལས། གསེར་མདློས་ནི་མ་མློས་བང་སྨན་ཆེན་མློ་ལ་རིན་ཆེན་གསེར་གི་ཁང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

བཟང་བཞེངས་པའི་མདློས་མཆློད་སློགས་མ་མློ་ལ་མཆློད་པའློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གསེར་འདབ། ① གསེར་ཟངས་ཀི་བ་འདབ་བམ་རྒྱ་ཕིབས། ② གསེར་གི་འདབ་མ། 

གསེར་འདབ་ཅན། [མངློན]ནམ་མཁའ་ལིང་། 

གསེར་བརྡུངས་མ། ཡང་ཡང་བཞུ་བཏུལ་བས་པའི་གསེར་དངས་མ། 

གསེར་རྣ། གསེར་གིས་བཟློས་པའི་རྣ་རྒྱན། 

གསེར་རྣ་འབང་ཚང་ཅན། གསེར་རྣའི་ཕ་གདན་གི་དབིབས་ཚྭ་ཚྭ་འདྲ་བ་ཞིག 

གསེར་རྣ་ཚེ་བུམ་ཅན། བུད་མེད་ཀི་རྣ་རྒྱན་སྟེང་འློག་ཚེ་བུམ་གི་དབིབས་ཅན་གི་ཕ་ཁང་བར་ན་བྱུ་

རུ་བཅུག་པ། ཕ་ཁང་གསེར་གིས་བཟློས་པའམ། གསེར་བྱུག་པ་ཅི་རིགས་ཡློད། 

གསེར་ནག་ཚོང་རྒྱབ་པ། གསེར་ཁིམས་བརྒལ་གིས་ནག་ཚོང་རྒྱབ་པ། 

གསེར་ཕུད། ལྷ་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་ཞལ་སྐྱེམས། 

གསེར་ཕུར། ① སྐར་མ་བརན་པ། ② གསེར་གི་ཕུར་པའམ་གཟེར་བུ། 

གསེར་འཕང་། མེ་མློ་བུ། [མངློན]

གསེར་འཕྲུ། ① ཁང་པའི་རེ་ཐློག་གི་གསེར་རྒྱན། ② གསེར་གི་ལེམ་འཕྲུ། 

གསེར་འཕེང་། ① ལེགས་བཤད་གསེར་འཕེང་གི་བསྡུས་མིང་། ② གསེར་གི་འཕེང་བ། 

གསེར་བེ། ① སློ་སྨན་ཞིག ② གསེར་གི་བེ་མ། 

གསེར་བེ་དགློན། བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བཤེས་སྣེའུ་ཟུར་པའི་བུ་སློབ་བང་སེམས་ཐུགས་རེ་

རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། དུས་ཚོད་ནམ་ཡིན་མ་གསལ། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་

ཁུལ་ལྷུན་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་བཏབ། 

གསེར་བེ་ནག་པློ། སློ་ཞིག 

གསེར་བིས། གསེར་ཆུས་བིས་པའི་ཆློས་དཔེ། རྡློ་རེ་གཅློད་པ་གསེར་བིས་མ། 

གསེར་བེ། གློང་དུ་ང་སེའི་ནང་དངུལ་བེ་སྟློང་ཞེས་པར་གཟིགས། 

གསེར་སྦྲམ། གསེར་གར་བུའམ། རྡློག་པློ་སྟེ་ལེབ་ལྕུག་སློགས། 

གསེར་སྦྲུལ། ལུས་ཀི་རིང་ཚད་རྨེ་ཁི་1.8ཙམ་ཡློད་པ། མགློ་སློར་ཞིང་སྐེ་ཅུང་ཟད་ཕ་བ། ལུས་ཀི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁ་དློག་ཕལ་ཆེར་སེར་སྨུག་ལློ་བ་སེར་པློར་སྣག་རིས་ཡློད་པ། དུག་མེད་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་

ཤའི་ནུས་པས་གཉན་ནད་འཇློམས་ཤིང་། རློ་ཙ་སྐྱེད། ལུས་ཀི་ཤ་རྒྱས་པར་བེད། 

གསེར་འབར། [མངློན]① མེ། ② མེ་ལྷ། 

གསེར་འབུམ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

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

གསེར་མིག [མངློན] ① ཉའི་མིང་། ② འུག་པའི་མིང་གི་མངློན་བརློད། 

གསེར་མིག་ཅན། ཉ། 

གསེར་མེ། གསེར་གི་མེ་ཏློག་གི་བསྡུས་ཚིག 

གསེར་སྨར་རྐྱང་། གསེར་སྦངས་བཙོ་མ། གཞན་དག་མ་འདྲེས་པའི་གསེར་ཁེར་རྐྱང་། 

གསེར་ར་ཀ་གདུང་། རང་པའི་ངར་གདློང་ནས་ཐུར་དུ་རྒྱུ་བའི་འཕར་རའི་མིང་། 

གསེར་བཙོ་མ། ལྷད་སྐྱློན་ར་བ་ནས་མེད་པར་བས་པའི་གསེར་ལ་བཙོག་སྦངས་བས་པའི་གསེར་ཟེར། 

གསེར་ཚག གསེར་སྤད་ཀི་དཀྲློལ་ཚག་དངུལ་གི་བུམ་པར་གསེར་ཚག་རྒྱབ་པ། 

གསེར་ཞལ། གདློང་པའི་ཞེ་ཚིག་སྟེ། གསེར་ཞལ་མ་མཇལ་བར་ཞེས་ལ་བུ། 

གསེར་ཞུན་མ། ① གསེར་བཞུས་པའི་ཁུ་བ། ② བཙོག་སྦངས་ཚར་བའི་གསེར། 

གསེར་ཞློ། ཐུར་སང་ལ་འདེགས་པའི་ཞློ་ཚད་དམ། གསེར་ཞློ་གང་གི་ལིད། 

གསེར་གཞི་མ། སྐྱིན་ཁེབས་ཀི་བེ་བག་ཅིག 

གསེར་ཟངས། ① ཚ་གསེར་བཏང་བའི་ཟངས། ② གསེར་དང་ཟངས་དམར། 

གསརེ་ཟངས་སྐུ་བརན། སྐུ་རྒྱུ་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའ་ིསྣང་བརན་ག་ིསྟངེ་དུ་ཚ་གསརེ་བྱུགས་པའ་ིལྷ་སྐུར་ཟརེ། 

གསེར་ཟིལ། ① གསེར་ག་ིམདློག་གམ་གཟ་ིའློད། ② རྡློ་སྨན་ག་ིརིགས་གསེར་མདློག་ཟིལ་འློད་འཕློ་ཞིང་

དབིབས་རྒྱ་ཁབ་གཤིབ་པ་འདྲ་བ་ཞིག་སྟེ། ནུས་པས་རུས་ཆག་གསློ་ཞིང་། རུས་མདློག་འབིན། 

གསེར་བཟང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག ཐློག་མར་རྔློན་པ་ཡིན་ཀང་རེས་སུ་ཁིམ་སངས་ནས་སྨིན་གློལ་

གིང་དུ་ཆློས་ལ་ཞུགས་པའི་མཚམས་པ་ཞིག 

གསེར་བཟང་ལྕག་མ། ཤིང་མངར་གི་གབ་མིང་ཞིག་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ཚོགས་ཀི་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། གསེར་

བཟང་ལྕུག་མ་རི་རི་དང་། རར་རྒྱུག་པ་དང་གློ་གཉེན་པ། རབ་ཤིང་རབ་མློ་ལྕེ་མཁིས་རྣམས། 

ཤིང་མངར་གབ་མིང་རྣམ་གངས་སློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གསེར་བཟང་དྲི་མེད། ① གསེར་བཟང་པློ་དྲི་མ་མེད་པའམ་ལྷད་མ་འདྲེས་པའི་གསེར་ཡག་པློ། 

 ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

གསེར་བཟློ། གསེར་བཞུ་བཏུལ་བས་ཏེ་བརྡུང་བ་དང་། དཀྲློལ་ཚགས་རྒྱབ་པ། ལུགས་སུ་བླུགས་

པ་སློགས་ཀི་བཟློ་རལ་ལ་ཟེར། 

གསེར་བཟློ་བ། གསེར་རྡུང་བ་པློའམ་གསེར་མགར། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁུ་ཚུར་གིས་འཚོ། ཟླ་

བས་འཇུག གསེར་མཁན། གསེར་མཁར། གསེར་ལས་པ་བཅས་སློ།། 

གསེར་འློ་མ། [མངློན]ཨུ་དུམ་བཱ་ར། 

གསེར་འློད། ① གསེར་གི་བཀྲག་མདངས། ② མདློ་སེ་གསེར་འློད་དམ་པ། 

གསེར་འློད་ཅན། ① གསེར་གི་མདློག་ལར་སེར་བའི་དངློས་པློ། ② འདས་གསློན་གི་མིང་བང་

གསེར་བིས་མཆློད་མེར་སེག་རྒྱུའི་གསེར་ཡིག 

གསེར་ཡིག ① གློང་མས་བཏང་བའི་བཀའ་ཡིག ② འདས་གསློན་གི་མིང་བང་གསེར་བིས་མཆློད་

མེར་སེག་རྒྱུའི་གསེར་ཡིག

གསེར་ཡིག་པ། ① གློང་མའི་དྲུང་ཡིག ② གློང་མའི་བཀའ་ཡིག་སྐྱེལ་མི་བང་ཆེན། 

གསེར་ཡིག་གསེར་ཐམ། གློང་མས་མཆློད་གནས་བ་མ་ལ་ཕུལ་བའི་གསེར་བིས་ཀི་བཀའ་རྒྱ་དང་

གསེར་བཟློས་ཐམ་ག 

གསེར་རི་དགློན། ཕག་འདེབས་མཁན་དང་དུས་ནམ་བཏབ་མ་གསལ། ཨཱ་ར་དགློན་པའི་བུ་དགློན་

དང་། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བརྒྱད་ཟིལ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གསེར་རི་བདུན། གསེར་གི་རི་བདུན་དང་དློན་གཅིག 

གསེར་རིལ་སྨྱུག་ཁློག སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མློ་དང་། རིས་ཕྲུག་པ་སློགས་ཀིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདློགས་རྒྱུའི་སྣག་བུམ་དང་སྨྱུ་གའི་ཤུབས་ཀི་མིང་། 

གསེར་རིས། གསེར་གིས་བིས་པའི་རི་མློ། 

གསེར་རིས་རྒྱབ་སྟངས། ཐང་ག་དང་ལེབས་རིས་སློགས་ཀི་ལྷ་སྐུའམ་མི་སྣའི་ན་བཟའ་དང་། བག་

རི། ཤིང་ལློ། ཁང་བཟང་སློགས་ལ་རང་རང་གི་དགློས་མཁློ་བཞིན་གསེར་རིས་རྒྱབ་དགློས་

པས་དེའི་འབི་ཐབས་ལ་ཟེར། 

གསེར་རླབས་དགློན། ཚའློ་ཕློ་གསེར་རླབས་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། ཧ་ལམ་སྤི་ལློ༡༦༢༨ལློར་བློད་

ཀི་དམག་དཔུང་འུན་ཁློན（纹川）དུ་བསྐྱློད་རེས། ཝ་སི་ས་ཆའི་ཚའློ་ཕློ་ཡུལ་ཚོའི་རི་མགློར་

དགློན་འདི་བསྐྲུན་པར་བཤད། རེས་སུ་སྤི་ལློ་༡༧༣༦་ལློར་གསར་བསྐྲུན་བས་མློང་། རིག་

གནས་གསར་བརེའི་སྐབས་གཏློར་བརླགས་བས་ཀང་སྤི་ལློ་༡༩༨༡་ལློར་བསྐྱར་བསྐྲུན། གྲུབ་

མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཝུན་ཁློན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གསེར་ལ་ཕུད་བུ། ཀུ་བའི་རིགས་ཤིག་གི་འབས་བུའི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་

ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས། འབས་བུའི་ནང་ལྷ་བ་དཀར་སློབ་ཀིས་གང་

ཡློད་པའི་གསེང་ནས་སློན་འབས་བུ་དཀར་ལེབ་གསེར་མིའི་ཕློགས་དབིབས་ཡློང་བ་ལ་གསེར་

ལ་ཕུད་བུ་ཞེས་བ། ཞེས་དང་། འཁྲུངས་དཔེ་ལས། གསེར་ལ་ཕུད་བུ་ཞེས་བ་བ། ཀུ་བའི་ས་བློན་

འབས་བུ་སྟེ། ནུས་པས་འཁྲུ་གཅློད་གེན་འདྲེན་སྐྱུགས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གསེར་ལ་དད་པའི་སྒྱུ་རལ། ཞེས་པ་ནི་གསེར་དངུལ་གིས་རང་གནས་བེད་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་ཕློགས་

ལྷུང་ཞིག་ཡིན། མིང་ཚིག་དེ་དང་ཐློག་དབིན་ཇིའི་རློམ་རིག་མཁས་པ་ཅྭ་ཁེ་ལུན་ཏུན་གིས་

གསར་དུ་བཏློད་པ་དང་། ཨ་རི་བ་ཤིན་ཁ་ལའེ་ཡིས་གསེར་ལ་དད་པའི་སྒྱུ་རལ་ཞེས་པའི་དཔེ་

དེབ་ཅིག་བརམས་པའི་ནང་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བའི་སློ་ནས་སྒྱུ་རལ་ཚོང་ཟློག་ཅན་ལ་བསྒྱུར་བའི་

གནས་ཚུལ་སྐློར་གི་དཔྱད་གཏམ་བཀློད་ཡློད། 

གསེར་ལག[མངློན]ཆུ་བློ་སི་ཏཱ། 

གསེར་ལས་པ། གསེར་རྡུང་བ་པློའམ་གསར་མགར། 

གསེར་ལས་བས་པའི་རྣ་རྒྱན། གསེར་གི་རྣ་ལློང་སྟེ། བུད་མེད་ཀི་རྣ་རྒྱན་ལ་བུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གསེར་ལེན་དགློན། ཞང་ངུ་གསེར་ལེན་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ནང་ཙམ་ལ་གཡུང་

དྲུང་ཀུན་ཁབ་མཆློག་གིས་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཟུང་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གསེར་ཤང་གིར་ཏི། ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ནང་ལྷ་ཁང་འདི་ནི་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་

སམ་པློས་མལ་དྲློ་ཀ་ཚལ་གི་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་དེའི་ཡན་ལག་ལ་བུར་ལྷ་ཁང་

འདི་བཞེངས་པར་གསུངས་པས། ཀ་ཚལ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་ས་ཞིག་ཏུ་ཡློད་ངེས་ཀང་ཞིབ་ཆའི་

དཔྱད་གཞི་མ་མཐློང་། 

གསེར་ཤིང་། [མངློན]ཤིང་ཡློངས་འདུ་ས་བརློལ། 

གསེར་ཤིང་ཤུན་པ། མདློག་འདྲ་བ་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་སྐྱེར་བའི་བར་ཤུན་གི་མིང་སྟེ། ས་

སྐྱ་པཎ་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པའི་མན་ངག་ཀུན་གི་སྙིང་པློ་བསྡུས་པ་ལས། 

གསེར་ཤིང་ཤུན་པ་ནི་སྐྱེར་པའི་བར་ཤུན་ནློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གསེར་ཤློག ① གསེར་མདློག་ཅན་ག་ིཤློག་བུ། ② གསེར་དང་རག་སབ་མློར་བརྡུངས་པའ་ིགསེར་ཤློག 

གསེར་ས་འློག་ཡློད་ཀང་འློད་ནམ་མཁའ་འཕློ། བློད་ཀི་གཏང་དཔེ་ཞིག གང་གི་ཡློན་ཏན་དང་འཇློན་

ཐང་ཡློད་ན་རང་གིས་མ་ངློམས་ཀང་མཐར་ཐུག་གཞན་གི་རང་ཤུགས་ཀི་ཤེས་པའི་དློན་ཡིན། 

གསེར་ས་ཕག ས་ཕག་གྲུ་བཞིའི་དབིབས་ལར་བཟློས་པའི་གསེར། 

གསེར་ས་ལེ་སྦྲམ། བསེགས་བཅད་བརྡར་གསུམ་གང་ཡང་མ་བས་པའི་གསེར་རང་བྱུང་རྡློག་རྡློག 

གསེར་སློ། ཁ་ནང་གི་སློ་གསེར་ཀི་ཐུམ་ཅན། 

གསེར་སང་། སང་གང་གི་ལིད་ཡློད་པའི་གསེར། གསེར་སང་སུམ་ཅུ། 

གསེར་སབ། གསེར་ཚག་ཕ་རྒྱན་ཅན་གི་ར་སབ། 

གསེར་ཊཾ། གསེར་གི་དློང་ཙེ། 

གསེར་ཊཾ་ལས་ཁུངས། དེ་སློན་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཤིག་སྟེ། འདི་ཐློག་མར་བློད་

རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༩༢༠ལློར་གསར་དུ་བཙུགས་ཤིང་། ལས་ཁུངས་

ཚུགས་ཡུལ་ནློར་སྟློད་གིང་ཁར་ཡིན། འདི་ཐློག་མར་ཚུགས་སྐབས་ཀི་དློན་དམ་མི་སྣར་ཚ་རློང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཟླ་བཟང་དག་འདུལ་དང་། རེ་མགློན་ཕུན་རབ་པ། ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་ཚེ་བརན་བཅས་བསྐློས་

པ་དང་། ལས་བ་སེར་སྐྱ་ལྔ་ཙམ་ཡློད། ལས་ཁུངས་འདི་བཙུགས་རེས་གསེར་ཊཾ་བློད་སང་ཉི་

ཤུ་བས་པ་པར་རྒྱབ་འགེམས་སེལ་བས་ཤིང་། ད་དུང་སྣམ་བུ་དང་། ཀམ་པཱ་ལི་འཐག་ལས་

དང་། འཚེམ་འཁློར་ནང་འདྲེན་གིས་འཚེམ་བུའི་ལས་སྣློན། གློག་ཁང་སྟབས་བདེ་འཛུགས་

སྐྲུན་བཅས་བས་རེས་རིང་མིན་ལས་ཁུངས་ཁུ་བསྡུ་བས། 

གསེས། ① གསེ་བའི་སྐུལ་ཚིག ② སེ་ཚན་དང་ཆ་ཤས། ནང་གསེས། མི་རིགས་ཀི་ནང་གསེས། 

གསེས་བཀྲློལ། གནས་ལུགས་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བར་བརློད་པ། 

གསེས་ཁ། ཆ་བགློས་བས་པའི་ཐློ་ཡིག 

གསེས་པ། གསེ་བའི་འདས་པ། 

གསློ་སྐྱེད་ལེན་པློ། གཟུགས་པློའི་ཤ་ཤེད་འཕེལ་པ། ར་འདི་གསློ་སྐྱེད་ལེན་པློ་འདུག 

གསློ་སྐྱློང་། ① བུ་དང་ནློར་ཕྱུགས་སློགས་འཚོ་ཐབས། བུ་ཕྲུག་གསློ་སྐྱློང་བེད་པ། ནློར་ཕྱུགས་

གསློ་སྐྱློང་བེད་པ། གསློ་སྐྱློང་ཕ་མས་བས་ཀང་། ལུས་སློག་དཔློན་ལ་བདག་པ། ② འགློ་འཛིན་

རློགས་རམ་གི་ཐབས། མི་རིགས་ཀི་ལས་བེད་པ་གསློ་སྐྱློང་བེད་པ། 

གསློ་མཁན། ① ཟས་གློས་ཀིས་ལུས་གསློ་བ་པློ། ② སྨན་བཅློས་ཀིས་ནད་གསློ་བ་པློ། 

གསློ་བཅློལ། སེམས་ཅན་དང་། ཕྲུ་གུ རྒན་རིགས་ལ་བུ་རྣམས་མི་གཞན་ལ་ལ་སྐྱློང་བ་རྒྱུའི་རེ་

བཅློལ་བས་པ།

གསློ་ཆས། ཕྱུགས་གསློ་བེད་གཟན་རྩྭ་སློགས། 

གསློ་ཐབས། ① ནད་པ་སློགས་གསློ་ཚུལ། ② ཕྲུ་གུ་དང་བ་རི་དྭགས་སློགས་གསློ་བའི་ཐབས། 

གསློ་ཐབས་ལག་ལེན། སྤིར་ཐབས་ཞེས་པ་ནི་འདློད་དློན་འགྲུབ་བེད་ཀི་བ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་མིང་

སྟེ། དྭགས་པློ་རིན་པློ་ཆེ་མཉམ་མེད་ལྷ་རེའི་གསུང་འཐློར་འབུམ་ལས། ཐབས་ནི་འདློད་དློན་

འགྲུབ་བེད་ཀི་མན་ངག་དང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་ལས་འདིར་ནད་ལ་གསློ་བེད་ཀི་གཉེན་པློ་

སེབས་པ་ལ་གསློ་ཐབས་དང་དེ་གཉིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ལ་ལག་ལེན་ནློ།། 

གསློ་ཐབས་ལག་ལེན་བཅློ་བརྒྱད། སྨན་པས་ནད་པའི་ཁམས་མ་སྙློམས་པ་གསློ་ཞིང་ནད་ལས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གློལ་བའི་ཐབས་ལག་ལེན་གི་རིམ་པ་བཅློ་བརྒྱད་དེ། ཐང་དང་། ཕེ་མ། རིལ་བུ། ལེ་གུ། སྨན་

མར། སྣུམ་འཆློས། བཤལ། སྐྱུགས། སྣ་སྨན། འཇམ་རི། ནི་རུ་ཧ། ར་སྦློང་། གཏར་ཁ། མེ་

བཙའ། དུགས། ལུམས། བྱུགས་པ། ཐུར་དཔྱད་བཅས་དང་ལག་ལེན་ཉེར་གསུམ་སེ་ཚན་བཅློ་

བརྒྱད་དུ་བསྡུ་ཚུལ་ནི་སྨན་ཆང་ཐང་གི་ཁློངས་དང་། རིན་པློ་ཆེ་དང་ཁཎ་གཉིས་རིལ་བུའི་

ཁློངས། སློ་སྦློར་དང་ཐལ་སྨན་གཉིས་ཕེ་མའི་ཁློངས་སུ་བསྡུ་བའློ།། 

གསློ་ཐབས་ལག་ལེན་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། སྨན་པས་ནད་གསློ་བའི་ཐབས་ཀི་ལག་ལེན་མི་འདྲ་བ་

སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་རྣམ་གཞག དང་པློ་བརག་ཐབས༽ རྒྱས་པར་ཕེ་ན་བརག་ཐབས་ར་ཆུ་

གལ་འགག་གསུམ་གི་ཐློག་མར། ༡ ར་བརགས་ཐབས༢༧། ར་ལ་སྤི་དློན་བཅུ་གསུམ་ཡློད་

པའི་སློན་འགློ་ལྔ་ལ་ལག་ལེན་རེ་རེ། དངློས་གཞི་བརྒྱད་ཀི་དང་པློ་ཐ་མལ་པ་ལ་བརག་པའི་ར་

རྒྱུད་གསུམ། གཉིས་པ་ལས་དུས་དློན་ཁམས་སྦློར་བ་དང་། སྐློར་འགློ་དག་གློགས་བརི་བ་

གཉིས། གསུམ་པ་ལ་ངློ་མཚར་གི་ར་བདུན། བཞི་པ་ནད་མེད་ཀི་ར་གཅིག ལྔ་པ་སྤི་བེ་བག་

གསུམ། དྲུག་པ་ལ་འཆི་ར་གསུམ། བདུན་པ་ལ་གདློན་ར་བརག་པ་དང་། རིམ་གློ་འབློགས་པ་

གཉིས། བརྒྱད་པ་ལ་ཚེ་ར་བརག་པ་གཅིག་སྟེ་ཉེར་བདུན།  ༢ ཆུ་བརག་ཐབས་༢༡། གཉིས་པ་

ཆུ་ལ་སྤི་དློན་བརྒྱད་ཡློད་པའི་དང་པློ་སློན་འགློ་ལྔ་ལ་ལག་ལེན་རེ་རེ། དྲུག་པ་བརག་པའི་དུས་

གསུམ་བརག་ཚུལ་དགུ། སྤི་བེ་བག་གཉིས་ཏེ་བཅུ་བཞི། བདུན་པ་བརྒྱད་པ་གཉིས་ལ་རེ་རེ་

སྟེ་ཉེར་གཅིག  ༣ འཁྲུལ་སློ་བསལ་ཚུལ་༢༤། གསུམ་པ་འཁྲུལ་སློ་ར་བའི་བཞི་ལ་ནད་གཞི་

ལར་སྣང་འཁྲུལ་སློ་རགས་ཀིས་བསལ་བ་སློགས་དྲུག་སྦར་བ་ཉེར་བཞི། རྒྱུ་རྐྱེན་ཡུལ་དུས་

སློགས་བརག་པའི་ཐབས་བཅུ་སྟེ་སློ་བཞི།  ༤ ལག་ལེན་༤༧། གཉིས་པ་གསློ་ཚུལ༽ གསློ་

ཚུལ་གིས་ཇི་ལར་གསློ་བ་ལ་གསུམ། གང་གི་གསློ་བ་ལ་བཞི། སློས་པའི་ཚད་ལ་གསུམ་སྟེ་

སྤིའི་གསློ་ཚུལ་བཅུ། མ་ཞུ་བ་ལ་གཉིས། རང་རྒྱུད་པའི་གསུམ། གཞན་རྒྱུད་པའི་གཅིག་སྟེ་བེ་

བག་གསློ་ཚུལ་དྲུག ཁད་པར་གི་གསློ་ཚུལ་དགུའི་དང་པློ་ལ། སད་མདའ། གཉེར་པློ་ཁ་དམར་

གསུམ། གཉིས་པ་ལ་བཞི། གསུམ་པ་ལ་དྲུག བཞི་པ་ལ་གསུམ། ལྔ་པ་ལ་གཉིས། དྲུག་པ་ལ་

བཞི། བདུན་པ་ལ་གཉིས། བརྒྱད་པ་ལ་ལྔ། དགུ་པ་ལ་གཉིས་ཏེ་གསློ་ཚུལ་ཀུན་བསློམས་པས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལག་ལེན་ཞེ་བདུན།  གསུམ་པ་གསློ་ཐབས༽ གསློ་ཐབས་ལག་ལེན་བཅློ་བརྒྱད་ཡློད་པའི་

དང་པློ་སེ་ཚན་ལྔ་ལས། ༡ ཞི་བེད་ང་བདུན་ནི། ཐང་ལ་གདུས་ཐང་གྲུང་ཐང་གཉིས། ཚ་གང་

དྲློད་འཇམ་གི་ལག་ལེན་གསུམ་སྟེ་ལྔ། ཕེ་མ་ལ་ཐུན་ཚད་ཡློད་མེད་གཉིས། བརྡུང་ཚུལ་བཞི། 

སྨན་ར་གཉིས། འཕུལ་བེད་གཉིས། གཏློང་དུས་བཅས་བཅུ་གཅིག རིལ་བུ་ལ་འཐག་ལུགས་

གཉིས། བསྒིལ་ལུགས་གཉིས་གཏློང་དུས་དང་ལྔ། ལེ་གུ་ལ་སྦློར་ལུགས་གཏློང་ལུགས་གཉིས། 

སྨན་མར་ལ་སྦློར་ལུགས་གཏློང་ལུགས་གཉིས། ཐལ་སྨན་ལ་སྤིའི་ལག་ལེན་གཅིག་དང་། བེ་

བག་ཅློང་ཞི་སློགས་བསེག་ལུགས་མི་འདྲ་བ་བརྒྱད། ཁཎ་ལ་འཚོད་ལུགས་གཅིག སྨན་ཆང་

དང་སྦྲང་ཆང་སློགས་འཆློས་ལུགས་མི་འདྲ་བ་ལྔ། རིན་པློ་ཆེ་ལ་སྦློར་ལུགས་གཅིག བསྟེན་

ཐབས་དགུ་དང་། ལློག་གནློན་གཅིག་སྟེ་བཅུ་གཅིག སློ་སྦློར་ལ་ཡན་ལག་བདུན་ཏེ་ཞི་བེད་

ཀུན་བསློམས་པའི་ལག་ལེན་ལ་ལྔ་བཅུ་ར་བདུན། དེ་ཡང་སེ་ཚན་ལྔ་རུ་མ་འདུས་མེད་ཅེས་

པའི་བསྡུ་ལུགས་ནི། ཐལ་སྨན་ནི་ཕེ་མ། ཁཎ་ནི་ལེ་གུ་སྨན་ཆང་ནི་ཐང་། རིན་པློ་ཆེ་ནི་རིལ་བུ། 

སློན་སྦློར་དུ་ཐང་ཕེ་སློགས་གང་བཤད་ཀང་དེ་དང་དེར་བསྡུ་དགློས་ཏེ་སེ་ཚན་ཇི་ཙམ་ཕེ་ཡང་། 

ལག་ལེན་དུ་ཐང་ཕེ་རིལ་བུ་ལེ་གུ་སྨན་མར་ལྔར་མ་འདུས་པའི་སྦློར་བ་མེད་དློ།། ༢ སྦློང་བེད་

བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་ནི། སྦློང་བེད་ལ་བདུན་གི་སྣུམ་འཆློས་ལ་རུང་མི་རུང་གཉིས། བསྟེན་

ཐབས་གཉིས། ལེགས་ཉེས་ལློག་གནློན་གསུམ་སྟེ་བདུན། བཤལ་ལ་རུང་མི་རུང་གཉིས། རན་

མི་རན་གཉིས། ཐུབ་མི་ཐུབ་གཉིས་དང་དྲུག སློན་འགློ་ཉེ་རིང་སློགས་གསུམ། སྣ་སེལ་དེད་

དཔློན། ཁཎ། ཁ་འཛིན། གནད་ཀི་མན་ངག་གཏློང་ཚུལ། ལྕག རླུང་གནློན་རྣམས་ལ་རེ་རེ་སྟེ་

དགུ འདློན་ཚད་གསུམ། ལློག་གནློན་བཞི། བ་ར་བ་ལྔ། རེས་གཅློད་སྤི་བེ་བག་གསུམ། སྐྱློན་

གཉིས། ཡློན་ཏན་གཅིག་སྟེ་སློ་དྲུག སྐྱུག་ལ་རུང་མི་རུང་གཉིས། སྦློར་བའི་སློན་འགློ་ཉེ་རིང་

གསུམ། སློན་འགློ་མི་དགློས་པ་གཅིག སྦར་ཐབས་ལ་དངློས་གཞི་ལ་འཛིན་གཉིས། གཏློང་

ཚུལ། ལྕག འདློན་ཚད་རྣམས་རེ་རེ་ལློག་གནློན་ལྔ། རེས་གཅློད་གསུམ། ཕན་ཡློན་གཅིག་སྟེ་

ཉི་ཤུ། སྣ་སྨན་ལ་རུང་མི་རུང་གཉིས། སྦར་ཐབས་ཕན་ཡློན་བཏང་ཐབས་རེ་རེ་སྟེ་ལྔ། སྣ་སྦློང་

རུང་མི་རུང་གཉིས། སྦར་ཐབས་ཕན་ཡློན་བཏང་ཐབས་ལློག་གནློན་ཏེ་དྲུག འཇམ་རི་རུང་མི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

རུང་གཉིས། སྦློར་བ་ལ་གསུམ། བཏང་ཐབས་དང་། གཏློང་ལུགས་ཕན་ཡློན་ཉེས་དམིགས་

རྣམས་རེ་རེ་སྟེ་དགུ། ནི་རུ་ཧ་ལ་རུང་མི་རུང་གཉིས། སྦློར་བ་གསུམ། ཕན་ཡློན་གཉིས། བཏང་

ཐབས་གཅིག ཐེབས་མ་ཐེབས་གཉིས། ལྕག་གཅིག་སྟེ་བཅུ་གཅིག ར་སྦློང་ལ་སློན་འགློ་ཉེ་རིང་

གཉིས། སྣ་སེལ། མདུང་སྨན། བང་པ། སྦར་ཚད། སྣ་ཁིད། བཏང་ཐབས། ཐིབས་རགས། ལྕག་

རྣམས་ལ་རེ་རེ། ལློག་གནློན་དྲུག རེས་གཅློད་ཕན་ཡློན་རེ་དང་བཅས་བཅློ་བརྒྱད་དེ། དེ་ལར་

སྦློང་བེད་དྲུག སྤིའི་སློན་འགློ་སྣུམ་འཆློས་དང་བདུན་ཀ་བསྒིལ་བའི་ལག་ལེན་ལ་བརྒྱ་དང་

བཅུ་གཉིས། ༣ དཔྱད་རེ་གསུམ་ནི། གསུམ་པ་དཔྱད་ལ་དྲུག་ཡློད་པའི་གཏར་ག་ལ་ཆ་དཔྱད་

བརག་པ་གཅིག རུང་མི་རུང་གཉིས། སློན་འགློ་རྣམས་གཉིས་གཉིས། དུས་ཚོད་ལ་གསུམ། 

དངློས་གཞི་བསྙལ་ཐབས་དང་གདབ་ཐབས་ལ་རེ་རེ། གདབ་དམིགས་ལ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས། 

དམིགས་བསལ་ཁག་པྲ། དབྱུང་ཚད་རྣམས་ལ་རེ་རེ། ལློག་གནློན་དྲུག སྐྱློན་བཞི། ཡློན་ཏན་

གཅིག་སྟེ་ཉེར་བརྒྱད། བསེག་པ་ལ་སྤ་བའི་ཆློ་ག་གཉིས། རུང་མི་རུང་གཉིས། གདབ་ཐབས་

བཞི། རེས་དང་ཕན་ཡློན་གཉིས་ཏེ་བཅུ། དུགས་ལ་རུང་མི་རུང་གཉིས། བ་ཐབས་ལ་བསིལ་

དྲློད་གཉིས། ཕན་ཡློན་གཅིག་སྟེ་ལྔ། ལུམས་ལ་རུང་མི་རུང་གཉིས། བ་ཐབས་གཉིས། ཕན་

ཡློན་གཅིག་སྟེ་ལྔ། བྱུག་པ་ལ་རུང་མི་རུང་གཉིས། བ་ཐབས་དང་ཕན་ཡློན་གཉིས་རེ་བཞི། 

ཐུར་མ་ལ་རུང་མི་རུང་གཉིས། ཆ་བད་གཅིག གསང་ལ་སྤི་བེ་བག་གཉིས། དབེ་བ་གཉིས། 

ཆློ་ག་གཅིག བརྡེག་ཐབས་ལ་གཉིས། ལག་ཚོད་གཉིས། འཆི་ལས་གཅིག ལློག་པ་གཉིས། 

ཕན་ཡློན་གཅིག་སྟེ་བཅུ་དྲུག དཔྱད་ཀུན་བསློམས་པ་ལ་དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་དེ་ཁློན་གསློ་ཐབས་

ཀི་ལག་ལེན་སུམ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་པློ་ཚིག་བཅད་དབང་གིས་ཤུགས་སུ་གློ་དགློས་

སློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གསློ་ཐབས་ལག་ལེན་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ། ཕི་མ་རྒྱུད་ལས། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ལག་ལེན་སྙིང་པློར་

དྲིལ། ཞེས་པའི་དློན་ནི། སྨན་པས་ནད་གསློ་བའི་ཐབས་ལ་ཐློག་མར་ནད་གང་ཞིན་བརག་

ཐབས་ལ་རེག་མཐློང་གཉིས། ནད་དེ་ངློས་ཟིན་ནས་གསློ་བའི་ཚུལ་ལ་བཤད་རྒྱུད་དུ་བསྟན་

པའི་དམིགས་གསལ་གིས་གསློ་ཚུལ་དགུ་བཤད་རྒྱུད་དུ་བསྟན་པ་ལར་དང་། གསློ་བའི་ཚུལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རློགས་ནས་གསློ་ཐབས་ལག་ལེན་བཅློ་བརྒྱད་ཅེས་པ་ཕི་མ་རྒྱུད་དུ་བསྟན་པའི་ཐང་དང་། ཕེ་

མ་ལ་སློགས་སྨན་སྦློར་རྣམས་དང་། གཏར་བསེག་དུགས་ལུམས་སློགས་དཔྱད་རིགས་རྣམས་

སློ། དེ་ལར་བརག་ཐབས་གཉིས། གསློ་ཚུལ་དགུ། གསློ་ཐབས་ལག་ལེན་བཅློ་བརྒྱད་རྣམས་

བསློམས་པས་སྨན་པའི་ལག་ལེན་སྙིང་པློ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ཡིན་ནློ།

གསློ་ཐིག སྐྱེ་བློ་གསློ་ཐིག་གི་བསྡུས་མིང་། 

གསློ་སྤད། སྨན་པའི་སྨན་བཅློས་ཡློ་བད། 

གསློ་དཔེ་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་སློ་བློ་ཡིད་འློང་གི་ལྷློ་ངློས་ན་ཡློད། དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་

མཚོའི་ངློས་ནས་རྨིད་ཁེ་༤༩༠༦ཡློད། 

གསློ་དཔྱད། གསློ་བའི་དཔྱད་ཐབས་ཏེ་ནད་གསློ་བར་བེད་པའི་དཔྱད་ཐབས། 

གསློ་དཔྱད་པ། སྨན་པའམ། ཨེམ་ཆི། 

གསློ་དཔྱད་ཡན་ལག་བརྒྱད། ལུས་དང་བིས་པ་མློ་ནད་གདློན། མཚོན་དུག་རྒས་དང་རློ་བཙའ་བ། 

ཡན་ལག་བརྒྱད་དུ་ཤེས་པར་བ། གནའ་བློའུ་དུས་སུ་བློད་ཀི་གསློ་བ་རིག་པའི་གསློ་དཔྱད་ཀི་

སེ་ཚན་དབེ་སྟངས་ཞིག་སྟེ། དེང་དུས་ནུབ་ཕློགས་པའི་ལུགས་ལ་ཕི་ནད་ཚན་ཁག་དང་། ནང་

ནད་ཚན་ཁག དབང་པློའི་ནད་རིགས་ཚན་ཁག་སློགས་ཀི་དབེ་ཚུལ་དང་ཕློགས་མཚུངས་ཞིག་

ཡིན་འདུག གསློ་ཡུལ་དེ་དག་ཀང་རྒྱུད་བཞིའི་ནང་དུ་དེ་དག་རེ་རེ་བསྟན་པའི་ལེའུ་ལུས་ལ་

བདུན་ཅུ། བིས་པ་ལ་གསུམ། མློ་ནད་ལ་གསུམ། དུག་ལ་གསུམ། གདློན་ལ་ལྔ། རྨ་ལ་ལྔ། རྒས་

པ་ལ་གཅིག རློ་བཙའ་གཉིས་དང་དགུ་བཅུ་གློ་གཉིས་སློ།། 

གསློ་བ། ① གསློས་པ། གསློ་བ། གསློས། འཚོ་བ་དང་སྐྱེད་པ། ཕྲུ་གུ་གསློས་པ། ལུག་གསློ་བ། 

ནད་གསློ་བ། ར་གསློ་མཚོན་རྡར། མེ་ཁ་གསློ་བ། གཅློང་གཞི་གསློར་མི་རུང་བ། རང་ཁ་རང་

གསློ།། སྤང་ཕྲུག་གསློས་ནས་བུ་རྒྱུད་མི་ཡློང་། སྤང་ཀི་གསློས་ནས་སློ་ཁི་མི་ཉན། མི་ཞིམ་སྨན་

གིས་ནད་གསློ་ཐུབ། མི་སྙན་གཏམ་གིས་ཕན་ཐློགས་ཐུབ། ② ཉམས་པ་རྣམས་ཡང་བསྐྱར་

འཕེལ་བར་བེད་པ། གངས་ཀ་མ་ཚང་བ་རྣམས་ཁ་གསློ་བེད་པ། སེམས་གསློ་བ། ངལ་བ་ལས་

སར་གསློ་བ། ཐག་རིང་བགློད་པའི་ལམ་གི་ངལ་དུབ་གསློ་བ། ངལ་བསློ་བ། སྨན་བཅློས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

③[མངློན]སྐྱེ་བློ། 

གསློ་བ་པློ། ① ཟས་གློས་ཀིས་གསློ་སྐྱློང་བེད་མཁན། ② སྨན་པ། 

གསློ་བ་རིག་པ། རིག་པའི་གནས་ཆེན་ལྔའི་ཡ་གལ། ལུས་སློག་གསློ་བར་བེད་པའི་རིག་པ་སྟེ། གསློ་

བ་དང་། གསློ་བེད། གསློ་ཚུལ། གསློ་མཁན་བཅས་ཀི་རྣམ་གཞག་སྟློན་པའི་རིག་གནས་སློ།། 

གསློ་བ་རིག་པའི་བསྟན་བཅློས། སློན་བློན་མཁས་པས་མཛད་པའི་སྨན་གི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ཡིན། 

གསློ་བའི་ལྷ་མློ། ① སྐར་མ་ནམ་གྲུའི་མིང་། ② སྨན་གི་སྲུང་མ་མློ་རིགས། 

གསློ་བེད། [མངློན] ① ལུས་གསློ་ཞིང་ནད་ཞི་བར་བེད་པ་པློ་སྨན་པའི་མིང་གཞན་ཞིག ② ཁི། ③ 

ཁིམ་བ། ④ སྨན་དང་སྨན་པ་སྤིའི་མིང་། 

གསློ་བེད་གཉེན་པློ་བཅུ། སྨན་བསྟེན་ཚུལ་བསིལ་དྲློད། སྦློང་གཏློང་བ་ལ་དྲག་འཇམ་གཉིས། དཔྱད་

བཏབ་པ་འཇམ་རྩུབ་གཉིས། ཟས་སྐློམ་བསྟེན་ཚུལ་ཕན་གནློད་གཉིས། སྤློད་ལམ་དྲག་དལ་

གཉིས་བཅས་བཅུའློ། 

གསློ་བེད་གཉེན་པློ་སྟློང་དང་ར་གཉིས། ནད་གསློ་བར་བེད་པའི་གཉེན་པློ་སྟློང་ར་གཉིས་ཀི་རྣམ་

བཞག་ལ། རྒྱས་པར་དབེ་ན། དང་པློ་ཞི་བེད་སྨན་སེ་༤༡༨ཡློད་པར། ༡༽ ཐང་སྦློར་དློན་

བདུན། ཞི་བེད་དང་པློ་ཐང་ལ་ཚ་སེལ་གང་སེལ་གཉིས་ལས། ཚ་སེལ་ལའང་བཞི་སྟེ་གནས་

ཀི་ཚ་སེལ་བཅློ་བརྒྱད། རིགས་ཀི་ཚ་སེལ་བརྒྱད། ཁ་འཐློར་བཅུ་གཅིག ཆིག་ཐང་བཅུ་བདུན་

བཅས་ཁློན་བཅུ་བཞི། གང་སེལ་ལ་གཉིས་ཏེ་སྦློར་བ་བཅུ་གཉིས་དང་། ཆིག་ཐང་བཅུ་གཅིག་

བསློམས་པས་ཉེར་གསུམ་སྟེ་ཐང་སྦློར་ལ་ཁློན་བདུན་ཅུ་དློན་བདུན། ༢༽ ཕེ་མའི་སེ་ཚན་བརྒྱ་

རེ་ལྔ། ཞི་བེད་གཉིས་པ་ཕེ་མ་ལ་ཚ་སེལ་གང་སེལ་གཉིས། ཚ་སེལ་བཞི་སྟེ། ག་བུར་རྒྱལ་

པློའི་སྦློར་བ་དང་། བློན་པློ་གུར་གུམ་གི་སྦློར་བ། རེའུ་གཙོ་བརྒྱད་ཀི་སྦློར་བ། སྣ་ཚོགས་ཁ་

འཐློར་དམངས་ཀི་སྦློར་བའློ།། ག་བུར་རྒྱལ་པློ་ལ་སྦློར་སེ་བཅུ་གསུམ་ཡློད་པའི་དང་པློ་མི་རྒློད་

ལ་བུར་གཅིག་པུར་རྐྱང་རྒྱུགས་སྦློར་བ་གཅིག གཉིས་པ་དཔའ་བློ་ལ་བུར་མཚོན་ཆ་བསྐུར་བ་

ལ་སྦློར་བ་གཉིས། གསུམ་པ་བཙུན་མློ་ལ་བུར་འཇམ་བསེབས་བཙལ་བ་ལ་སྦློར་བ་བཞི། བཞི་

པ་སྐྱེལ་མ་ལ་བུར་དག་ཟུར་སྦྲགས་པའི་སྦློར་བ་གཅིག ལྔ་པ་དམག་དཔློན་ལ་བུ་འཁློར་གིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྐློར་བའི་སྦློར་བ་གསུམ། དྲུག་པ་རྒྱལ་བུ་ལ་བུར་ཚོགས་སུ་འདློན་པའི་སྦློར་བ་གཉིས་ཏེ་

ཁློན་བཅུ་གསུམ། བློན་པློ་གུར་གུམ་གི་སྦློར་བ་ལ། ཚ་བ་ཐ་མ་སེལ་བ་གུར་གུམ་བདུན་པའི་

སྦློར་བ་བཅུ་བཞི། ཚ་བ་འབིང་སེལ་བར་དེ་སྟེང་ཙན་དན་བསྣན་པའི་ཙན་དན་བརྒྱད་པའི་སྦློར་

བ་བཅུ་བཞི། ཚ་བ་རབ་སེལ་བར་དེ་སྟེང་ག་བུར་བསྣན་པའི་ག་བུར་དགུ་པའི་སྦློར་བ་བཅུ་

བཞི། ཁློན་བཞི་ཅུ་ཞེ་གཉིས། རེའུའི་སྦློར་བ་གཙོ་བརྒྱད་ལ་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་བཅུ། སྣ་ཚོགས་ཁ་

འཐློར་དམངས་ཀི་སྦློར་བ་ལ་སུམ་ཅུ་སློ་གཅིག་སྟེ་ཁློན་ཚ་སེལ་གློ་དྲུག གང་སེལ་ལ་བཞི་སྟེ་

རྒྱལ་པློ་སེ་འབྲུའི་སྦློར་བ་ལ། སེ་འབྲུ་གསུམ་པ་སློགས་བདུན། སེ་འབྲུ་བརྒྱད་པ་ཁ་བསྒྱུར་

བཅུ་བཞི། ཅུར་ནིས་གཅིག་ཡང་སེ་འབྲུ་ཚ་བ་གསུམ་ལ་ཁ་བསྒྱུར་བའི་སེ་འབྲུ་བརྒྱད་པའི་

སྦློར་བ་ལྔ། སེ་འབྲུ་དགུ་པ། བཅུ་པ། ཅུར་ནིས་ཏེ་ཁློན་སུམ་ཅུ། བློན་པློ་དྭ་ལིས་ཀི་སྦློར་བ་ལ། 

དྭ་ལིས་དྲུག་པ་གཅིག ཁ་བསྒྱུར་བདུན་པ་ལྔ། དྭ་ལིས་བརྒྱད་པ་དྲུག དྭ་ལིས་ཅུར་ནིས་ཏེ་བཅུ་

བཞི། རེའུ་རྒློད་མ་ཁའི་སྦློར་བ་བདུན། སྣ་ཚོགས་ཁ་འཐློར་དམངས་ལ་སྦློར་བ་བཅློ་བརྒྱད། དེ་

གང་སེལ་དེ་དགུ་བསློམས་པས་ཕེ་མ་ལ་བརྒྱ་དང་རེ་ལྔ། ༣༽ རིལ་བུ་ལ་ཉེར་གཉིས། ཞི་བེད་

གསུམ་ལ་རིལ་བུ་ལ་ཚ་སེལ་གཞན་དུ་ཁ་འཕངས་ཀི་སློ་ནས་གསུངས་པ་དང་། གང་སེལ་ཁྱུང་

ལྔ་ལ་ཁ་བསྒྱུར་དང་དགུ ཁ་འཐློར་སྦློར་བ་བཅུ་གསུམ་སྟེ་ཉེར་གཉིས། ༤༽ ལེ་གུ་ཉི་ཤུ། ཞི་

བེད་བཞི་པ་ལེ་གུ་ལ། ཚ་སེལ་བཅློ་ལྔ། གང་སེལ་ལྔ་སྟེ་ཁློན་ཉི་ཤུ། ༥༽ སྨན་མར་ཉེར་གསུམ། 

ཞི་བེད་ལྔ་པ་སྨན་མར་ལ། ཚ་སེལ་བཅུ་བཞི་གང་སེལ་དགུ་བཅས་ཉེར་གསུམ། ༦༽ ཐལ་

སྨན་སེ་བཅུ་གསུམ། ཞི་བེད་དྲུག་པ་ཐལ་སྨན་ལ། སྤིར་རྣློ་འཇམ་བར་མ་གསུམ། བེ་བག་ཅློང་

ཞི་འཕྲུལ་ཐལ་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ། ཁ་འཐློར་བདུན་ཏེ་བཅུ་གསུམ། ༧༽ ཁཎ་རིགས་བཅུ་

བདུན། ཞི་བེད་བདུན་པ་ཁཎ་ལ་གང་སེལ་མ་གསུངས། ཚ་སེལ་འབའ་སམ་སློགས་གློགས་

བསེབས་ཀི་སྦློར་བ་བདུན། བག་ཞུན་སློགས་ཁ་འཐློར་དགུ སིན་སྨན་མང་སྦློར་གཅིག་བཅས་

བཅུ་བདུན། ༨༽ སྨན་ཆང་རིགས་བཅུ་དགུ། ཞི་བེད་བརྒྱད་པ་སྨན་ཆང་ལ་ཚ་གང་གི་དབེ་བ་

མེད་ཀང་རླུང་ཚབས་སེལ་བ་སྦྲང་ཆང་སློགས་སྦློར་བ་དགུ་དང་། གང་རླུང་འཇློམས་པའི་ཟན་

ཆང་སྦློར་བ་བཅུ་སྟེ་ཁློན་བཅུ་དགུ  ༩༽ རིན་ཆེན་རིགས་ཉི་ཤུ། ཞི་བེད་དགུ་པ་རིན་པློ་ཆེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ལ་གང་སེལ་ཚ་སྦློར་གཅིག ཚ་སེལ་གང་སྦློར་ཆིག་ཐུབ་བཅུ་གཅིག ཀུན་རྒྱུག་བརྒྱད་དེ་ཉི་

ཤུ་དང་། གསློ་བེད་སྟློང་དང་ར་གཉིས་གས་སུ་མ་བགངས་པའི་སྐྱེ་རྒྱུན་གཅློད་པའི་སྦློར་བ་

གཅིག་གློ ༡༠༽ སློ་སྦློར་རིགས་ཞེ་གཉིས། ཞི་བེད་བཅུ་པ་སློ་སྦློར་ལ་ཚ་སེལ་ཐུན་མློང་བ་

གཅིག གཙོ་བློ་བཞི་ལ་ཁ་བསྒྱུར་སློ་སྦློར་བདུན་པའི་སྦློར་བ་ཉེར་བདུན་ཏེ་ཁློན་ཉེར་བརྒྱད། 

གང་སེལ་དབི་མློང་བཞི་པར་ཁ་བསྒྱུར་བའི་སྦློར་བ་བཅུ་གསུམ། ཀུན་འདུས་ཀི་སྦློར་བ་

གཅིག་སྟེ་བཅུ་བཞི་ཁློན་ཞེ་གཉིས་རྣམས་བསྒིལ་བས་ཞི་བེད་སྨན་གི་སྦློར་བ་ལ་བཞི་བརྒྱ་དང་

བཅློ་བརྒྱད།  གཉིས་པ་སྦློང་བེད་ཀི་རིགས་༡༣༠ཡློད་པར། ༡༽ བཤལ་སྨན་ག་གཉིས། སྦློང་

བེད་ལས་ལྔའི་དང་པློ་བཤལ་གི་སྨན་ལ་སྤི་བཤལ་དེད་དཔློན་བཞི་སྦློར་དང་བཅུ་སྦློར་གཉིས། 

དྲག་པློ་དེད་དཔློན་བཞི་སྦློར་ལ་ཁ་བསྒྱུར་སུམ་ཅུ། འཇམ་པློ་དེད་དཔློན་བཅུ་སྦློར་ལ་ཁ་བསྒྱུར་

སུམ་ཅུ་སྟེ་རེ་གཉིས། གནད་ཀི་མན་ངག་བདུན། ཐློར་བུའི་ནད་ཀི་སློས་བཤལ་བཅུ་གསུམ་སྟེ་

བཤལ་སྨན་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཉིས། ༢༽ སྦློང་སྨན་བཅུ་དྲུག སྦློང་བེད་གཉིས་པ་སྐྱུགས་ཀི་སྨན་

ལ་གཙོ་བློ་དྲུག་པར་ཁ་འཛིན་དང་བཅས་དྲག་པློ་རིལ་བུ་དང་། འཇམ་པློ་ཁུ་བར་བས་པ་བརྒྱད་

དེ་ཁློན་བཅུ་དྲུག ༣༽སྣ་སྦློང་བདུན། སྦློང་བེད་གསུམ་པ་སྣ་སྨན་ལ་ཞི་བེད་འཇམ་པློ་ལྔ་དང་། 

སྣ་སྦློང་དྲག་པློ་འགློན་བུ་དྲུག་པ་དང་། འཇམ་པློ་ས་འཛིན་ལྔ་པ་གཉིས་ཏེ་བདུན། ༤༽ འཇམ་

རི་དགུ། སྦློང་བེད་བཞི་པ་འཇམ་རི་སེ་འཇམ་སློགས་གཙོ་བློ་གསུམ་དང་། ཁ་བསྒྱུར་དྲུག་སྟེ་

དགུ ༥༽ ནི་རུ་ཧའི་རིགས་བཅུ་བཞི། སྦློང་བེད་ལྔ་པ། ནི་རུ་ཧ་ལ་རྣློ་འཇམ་བར་མ་གསུམ་

སྟེ་བར་མ་དུར་བིད་དྲུག་པ། ཁ་བསྒྱུར་དྲུག་དེ་སྟེང་རེ་ལྕག་བསྣན་པའི་རྣློན་པློ་དྲུག་འཇམ་པློ་

གཅིག་བཅས་བཅུ་བཞི། ༦༽ ར་སྦློང་རིགས་གཉིས། སྦློངས་ཀི་ལློག་གནློན་ར་སྦློང་ལ་བང་

པ་བདུན་པ་དང་། རྒྱ་རུ་དགུ་པ་གཉིས་ཏེ་ཁློན་སྦློང་བེད་ཀུན་དྲིལ་བས་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ།  

གསུམ་པ་དཔྱད་ལ་ག་གཉིས། དང་པློ་འཇམ་དཔྱད།  ༡༽ དུགས་རིགས་སུམ་ཅུ། དཔྱད་ལ་

འཇམ་རྩུབ་གཉིས་ལས་འཇམ་དཔྱད་དང་པློ་དུགས་ལ་བསིལ་དུགས་བཅུ་གཅིག དྲློད་དུགས་

བཅུ་དགུ་སྟེ་ཁློན་སུམ་ཅུ། ༢༽ ལུམས་རིགས་ཉེར་བཞི། འཇམ་དཔྱད་གཉིས་པ་ལུམས་ལ་ཆུ་

ལུམས་བཞི་དང་། བཅིངས་ལུམས་ལ་ཚ་གང་གཉིས་ལས་ཚ་སེལ་བརྒྱད་བཅས་བཅུ་གཉིས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གང་སེལ་བཅུ་གཉིས་ཏེ་ཁློན་ཉེར་བཞི། ༣༽ བྱུག་པའི་རིགས་ཉེར་བརྒྱད། འཇམ་དཔྱད་

གསུམ་པ་བྱུག་པ་ལ་ཚ་གང་མེད་ཅིང་། སྣུམ་བྱུག་བཅུ་བཞི་དང་། ལེ་གུའི་བྱུག་པ་བཅུ་བཞི་སྟེ་

ཁློན་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་དེ་འཇམ་དཔྱད་བསློམས་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཉིས། གཉིས་པ་རྩུབ་དཔྱད༢༥༨། 

༡༽ གཏར་ག་དློན་བདུན། དང་པློ་གཏར་གར་མགློ་ལ་གཏར་དམིགས་ཉེར་གཅིག ལག་པར་

སློ་བཞི། རང་པར་བཅློ་བརྒྱད། སྦུབས་ར་བཞི་བཅས་དློན་བདུན། ༢༽ མེ་གཙའ་དློན་གཅིག 

རྩུབ་དཔྱད་གཉིས་པ་མེ་དམིགས་ལ་རྒྱབ་གསང་ཉི་ཤུ། མདུན་གསང་ཉེར་གཉིས། མཛུབ་

ཚུགས་ཀི་གསང་ཉེར་དགུ བསློམས་པས་བདུན་ཅུ་དློན་གཅིག ༣༽ ཐུར་མའི་རིགས་བརྒྱ་

དང་བཅུ། དཔྱད་ལྔའི་ལློག་གནློན་ཐུར་མའི་གསང་ལ་སྙིང་གསང་བཅུ་གཅིག སློག་རའི་གསང་

གཅིག གློ་སྙིང་མཆིན་གསང་ལྔ། གློ་གསང་ཉེར་གཉིས། མཆིན་དྲིའི་གསང་གཅིག མཆིན་

མཆེར་གསང་བརྒྱད། མཁལ་གསང་ཉེར་གཅིག ཕློ་གསང་བཅུ་གཉིས། བུ་སྣློད་གསང་གཉིས། 

ལློང་གསང་ལྔ། རྒྱུ་གསང་བདུན། སྨད་ཀི་དབེ་གསང་གཉིས། འབས་སྐྲངས་གསང་གཅིག 

ཡན་ལག་ཚིགས་ཆེན་གསང་བཅུ་གཉིས་ཏེ་ཁློན་ཐུར་མའི་འཕང་ཡུལ་བརྒྱ་དང་བཅུ་སྟེ། རྩུབ་

དཔྱད་བསློམས་ཉིས་བརྒྱ་དང་ང་བརྒྱད། ༤༽ ཟས་སྐློམ་རིགས་བརྒྱ་དང་གཅིག། ཟས་སྤློད་

བཤད་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་ཟས་དེ་ལ་ཡང་ཕན་ཟས་གཙོ་བློ་འབྲུའི་སེ་ཚན་བཅུ་གསུམ། ཤའི་

སེ་ཚན་བཅློ་ལྔ། མར་སློགས་སྣུམ་གི་རིགས་བཅུ་གཉིས། སློ་ངད་སེ་ཚན་དྲུག འབས་ཐུག་

སློགས་ཁ་འཐློར་ཉེར་དགུ བཏུང་བ་འློ་མ་སློགས་བཅུ་གཅིག ཆུ་རིགས་བཅུ། ཆང་ལྔ་སྟེ་ཕན་

ཟས་ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་དང་གཅིག ༥༽ སྤློད་ལམ་བཅུ་གསུམ། ནད་པ་གསློ་བེད་ལ་དགློས་

པ་གནས་སྐབས་ཀི་སྤློད་ལམ། བཀྲེས་པ། སྐློམ་པ། སྐྱུག་པ། གཡའ་བ། སྦྲིད་པ། དབུགས། 

གཉིད། ལུད་པ། བཤང་བ། ཕེན། གཅིན། ཁུ་བ་བཅས་བཅུ་གསུམ་སྟེ་ངེས་པར་སྟློང་དང་ར་

གཉིས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གསློ་སྦངས་བང་བའི་དུས་དགུ། ༡ ཚེས་གཅིག་དང་། ༢ ཚེས་བརྒྱད་དང་། ༣བཅུ་བཞིདང་། ༤ 

བཅློ་ལྔ་དང་། ༥ བཅློ་བརྒྱད་དང་། ༦ ཉེར་གསུམ་དང་། ༧ ཉེར་བཞི་དང་། ༨ཉེར་བརྒྱད་དང་། 

༩ གནམ་སྟློང་དགུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གསློ་སྦློང་། ① སྐྱེད་སིང་དང་སྦློང་བརྡར། ② ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་དག་ེཚུལ་སློང་གིས་

ལྟུང་བཤགས་སློམ་བེད་དམ། ཁིམ་པས་སློམ་པ་བསྲུངས་ཏ་ེདག་ེགསློ་སིག་སྦློང་བེད་པའ་ིཆློ་ག 

གསློ་སྦློང་གི་ཆློ་ག དགེ་ཚུལ་སློང་གིས་ཉེས་ལྟུང་བཤགས་པའི་ཆློ་ག་དང་། ཐེག་ཆེན་གསློ་སྦློང་

ལེན་པའི་ཆློ་ག 

གསློ་སྦློང་གི་སྐབས་ཀི་རྒྱུད་གསུམ། དང་པློ་ཕག་འཚལ་བའི་རྒྱུད། བར་དུ་མདློ་འདློན་པའི་རྒྱུད། 

ཐ་མར་བསློ་བའི་རྒྱུད་དློ།། 

གསློ་སྦློང་བཅུ་བཞི་པ། མཐུན་པའི་གསློ་སྦློང་ལས་དུས་ངེས་པའི་གསློ་སྦློང་གི་ནང་གསེས་ཤིག་

སྟེ། རྒྱལ་དང་། དབློ་དང་། ས་ག་དང་། ཆུ་སྟློད་དང་། ཁྲུམས་སྨད། སྨིན་དྲུག་བཅས་ཀི་ཟླ་བའི་

མར་ངློའི་ཉིན་ཞག་བཅུ་བཞི་པ་ལ་གསློ་སྦློང་ཞག་མི་ཐུབ་པ་བ་བའློ།། 

གསློ་སྦློང་བཅློ་ལྔ་པ། མཐུན་པའི་གསློ་སྦློང་ལས་དུས་ངེས་པའི་གསློ་སྦློང་ནི་ནང་གསེས་ཏེ། ལློ་

སྐློར་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡར་ངློ་དང་། མགློ་དང་། ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡར་ངློ་དང་། མགློ་དང་། 

མཆུ་དང་། ནག་པ་དང་། སྣློན་དང་། གློ་ཞུན་དང་། ཐ་སྐར་ཏེ་ཟླ་བ་དྲུག་གི་མར་ངློ་བཅས་བཅློ་

བརྒྱད་པློ་ལ་གསློ་སྦློང་བེད་པའློ།། 

གསློ་སྦློང་དྲུག བཅུ་བཞི་པའི་གསློ་སྦློང་། བཅློ་ལྔ་པའི་གསློ་སྦློང་། གནློད་པ་ཞི་བའི་གསློ་སྦློང་། 

མཐུན་པའི་གསློ་སྦློང་། བཀྲ་ཤིས་པའི་གསློ་སྦློང་། ཞི་གནས་ཀི་གསློ་སྦློང་རྣམས་སློ།། 

གསློ་སྦློང་འཕགས། རྒྱ་གར་གི་མནའ་རབས་རྒྱལ་པློ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

གསློ་སྦློང་བཞག་པ། འདུལ་བའི་ཕག་ལེན་ཞིག་སྟེ། ལྟུང་བ་གེང་ཀང་སྐབས་མི་འབེད་མཉན་པར་

མི་བེད་པའི་གང་ཟག་ལ། དགེ་འདུན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གསློ་སྦློང་བེད་ཏུ་མི་འཇུག་པའློ།། 

གསློ་བེད་གཉེན་པློ་བཞི། ཟས་དང་། སྤློད་ལམ། སྨན། དཔྱད་བཅས་བཞིའློ།

གསློ་སྦློང་བཞག་པའི་གཞི། འདུལ་བ་གཞི་བཅུ་བདུན་གི་ནང་གསེས་གདམས་ངག་གསློ་སྦློང་

བཞག་པའི་གཞི་སྟེ། ལྟུང་བ་གེང་བའི་སྐབས་མི་འབེད་པ་ལ་གདམས་ངག་བཞག་པ་དང་། གསློ་

སྦློང་བཞག་པ། དགག་དབེ་བཞག་པར་བེད་པའློ།། 

གསློ་སྦློང་གསུམ། དུས་འབེལ་གསློ་སྦློང་དང་། བཀྲ་ཤིས་གསློ་སྦློང་། གནློད་ཟླློག་གསློ་སྦློང་སྟ་ེགསུམ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསློ་མ། ① མ་མའམ་མ་ཚབ། ② སློ་མ་རཱ་ཛཱ། གསློ་མའི་སྐུད་པ། ③ སློ་མ་དང་གསར་པ། མེ་ཏློག་

གསློ་མའི་ཁ་དློག་རྣམ་པར་བཀྲ། 

གསློ་སྨན། ནད་གསློ་བེད་ཀི་སྨན། 

གསློ་ཚགས། ར་ལུག་སློགས་གསློ་ཞིང་བདག་ཉར་བེད་པ། གསློ་ཡིག་མིང་གཞན་དང་བསེབས་

ནས་སྦར་བ་དཔེར་ན། ཉམས་གསློ།། སློབ་གསློ།། བསྐྱར་གསློ།། སེམས་གསློ།། ངལ་གསློ་

སློགས་མང་དུ་འབྱུང་། 

གསློ་ཚུལ། ནད་རང་རང་གི་སྟེང་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་གི་གཉེན་པློ་གཏློང་བའི་ཐབས་ཀི་མིང་སྟེ། 

རེ་བཙུན་གཡུ་ཐློག་ཡློན་ཏན་མགློན་པློས་མཛད་པའི་ཆ་ལག་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཁློག་

དབུག་ཁྱུང་ཆེན་ལིང་བ་ལས། གསློ་ཚུལ་ཞེས་བ་བ་ནི་ནད་ཀི་སྟེང་དུ་གཉེན་པློ་གཏློང་བའི་

ཐབས་སྟློན་པ་སྟེ། སྤིའི་གསློ་ཚུལ་གསུམ། བེ་བག་གི་གསློ་ཚུལ་གསུམ། ཁད་པར་གི་གསློ་

ཚུལ་དགུ་སྟེ་བཅློ་ལྔའློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གསློ་ཚུལ་དགུ། སྨན་པས་ནད་གསློ་བའི་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཁད་པར་ཅན་དགུ་ལ་དཔེ་དློན་སྦར་ནས་

བཤད་པའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། བཤད་པ་སྐུའི་རྒྱུད་ལས། ཁད་པར་གསློ་བའི་ཚུལ་ལ་རྣམ་པ་དགུ 

༡ མ་རློགས་དློགས་བཅས་གདེངས་མ་ཐློབ་པའི་ནད། བི་ལ་འཇབ་པ་ལ་བུའི་སད་མདས་

བཅློས། ༢ ངློས་ཟིན་ངེས་པར་རེད་ཅིང་གདེངས་ཐློབ་ན། སློ་ལ་དར་འཕར་ལ་བུར་དངློས་སུ་

བཅློས། ༣གཉེན་པློ་ཐློག་ཏུ་མི་འབབ་ནད་ལམ་གཟུང་། ར་རྒློད་དཀྱུས་སུ་འཛུད་པ་ལ་བུར་

བཅློས། སར་བཅློས་ནད་ལ་དམན་ལྷག་ལློག་པ་གསུམ། ༤ བརགས་ལ་སྐྱར་མློས་ཉ་ལེན་

བཞིན་དུ་བཅློས། ༥ སྟློབས་ཆེན་ནད་ལ་སྨད་དཔྱད་ཟས་སྤློད་བཞིན། ལག་གཏློད་མི་ཤ་འཕང་

འཕད་ལ་བུར་བཅློས། ༦ སྟློབས་ཆུང་ནད་ལ་སྤློད་ལམ་ཟས་སྨན་དཔྱད། སྐས་གདང་ལ་བུར་

མས་འཛེགས་རིམ་པས་བཅློས། ༧ རྐྱང་པའི་ནད་ལ་དཔའ་བློས་དག་འདུལ་བཞིན། དེ་གཞིལ་

གཞན་ལ་གནློད་མེད་སྦློར་བས་བཅློས། ༨ལན་འདུས་ནད་ལ་འདུ་བ་ཆ་སྙློམས་གཅེས། གཙོ་

བློས་དམེ་ཤློར་འཁྲུགས་ཟླུམ་ལ་བུར་བཅློས། ༩ ཀུན་ལ་གནློད་བ་ལ་སློགས་ཆློས་བཅུར་སྦར། 

མཛོ་ཁལ་ལུག་ཁལ་ལ་བུར་འཚམ་པས་བཅློས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གསློ་ཡུལ་ནད་རིགས་བརྒྱ་དང་གཅིག ཕི་མ་རྒྱུད་ལས། མདློར་རུ་བསྡུས་པ་བཅློས་དགློས་བརྒྱ་

ར་གཅིག ཅེས་པའི་དློན་ནི། དབེ་བ་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞིའི་དབེ་གཞི་ནི་བརྒྱ་ར་གཅིག་ཁློ་ན་ཡིན་

ཞིང་། དེ་ཡང་ལུས་ཀི་སྟློད་སྨད་ཕི་ནང་སློ་སློའི་གནས་ལ་ཡློད་པའི་ནད་བརྒྱ་དང་གཅིག་པློ་དེ་

ནི་བེ་བག་ལུས་སེམས་ཀི་གནས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་མི་བདེ་བར་བེད་པའི་ཟུག་རྔུའི་རིགས་

རྣམས་ཡིན་པས། ལུས་སེམས་ཀི་གནས་བརྒྱ་དང་གཅིག་པློ་དེ་ནི་གསློ་བའི་ལས་འཇུག་ཡུལ་

དངློས་ཡིན་ནློ། དབེ་གཞིའི་ནད་དེ་ལ་ཉེས་པའི་སློ་ནས་དབེ་བ་དང་། རིགས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་

བ། གཙོ་བློའི་སློ་ནས་དབེ་བ་དེ་དག་ནི་དབེ་བ་བཏགས་པ་བ་ལས། མཚན་ཉིད་པ་མིན་སྟབས། 

གསློ་ཡུལ་ཡང་བཏགས་པ་བ་ལས་མཚན་ཉིད་པ་མིན་ནློ། 

གསློ་ཡུལ་ནད་རིགས་སྟློང་དང་ཉིས་བརྒྱ། ཕི་མ་རྒྱུད་ལས། རྒྱས་པར་ཕེ་ན་སྟློང་དང་ཉིས་བརྒྱ་

ཡློད། ཅེས་གསུངས་པའི་དློན་ནི། ནད་རིགས་གནས་ཀི་དབེ་བ་བརྒྱ་ར་གཅིག་པློ་དེ་དག་ལས། 

ཞིབ་ཏུ་དབེ་ན་གནས་གཅིག་ལའང་ཚ་གང་ལན་འདུས་གདློན་ནད་ལ་སློགས་པའི་ནད་རིགས་

ངློ་བློ་མི་འདྲ་བ་དང་། ནད་རགགས་མི་འདྲ་བ། ཟུག་རྔུའི་ཚད་མི་འདྲ་བ། ནད་སློ་སློའི་མིང་མི་

འདྲ་བ་བཅས་བཅློས་དགློས་པའི་ནད་རིགས་གཅིག་སྟློང་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་བྱུང་ཡློད་འདུག་པ་དེ་

མན་ངག་རྒྱུད་དུ་ལེའུ་སློ་སློའི་ནང་དུ། ནད་སློ་སློའི་མིང་དང་། ནད་རགས། བཅློས་ཐབས་

བཅས་ཞིབ་ཏུ་བསྟན་ཡློད་པ་རྣམས་འདིར་ཞིབ་ཕར་བཀློད་རྒྱུ་ཡིན། དེའང་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་

སྐབས་བཅློ་ལྔ་ལ་ནད་ཀི་དབེ་སྟློང་དང་ཉིས་བརྒྱ་བྱུང་ཡློད་པ་ནི།  དང་པློ། ཉེས་གསུམ་གསློ་

བའི་སྐབས་ལ་ནད་རིགས་༡༧༡ཡློད་པར། ༡༽ རླུང་ནད་རིགས་ཀི་དབེ་བ་ཉི་ཤུ། གནས་ཀི་

དབེ་བ་ཉེར་བརྒྱད། བེ་བག་གི་རླུང་ནད་བཅློ་ལྔ། བསློམས་པས་རླུང་ནད་རེ་གསུམ། ༢༽ 

མཁིས་ནད་རིགས་ཀི་དབེ་བ་བཅུ་གསུམ། གནས་ཀི་དབེ་བ་བཅུ་དགུ། བེ་བག་གི་དབེ་བ་བཅློ་

ལྔ། བསློམས་པས་མཁིས་ནད་དབེ་བ་ཞེ་བཞི། ༣༽ བད་ཀན་རིགས་ཀི་དབེ་དྲུག གནས་ཀི་

དབེ་བ་ཉི་ཤུ། བེ་བག་བེ་བག་རེན་བེ་ལ་སློགས་ནང་གསེས་དབེ་བ་བཅློ་ལྔ། བསློམས་པས་ཞེ་

གཅིག ༤ སྨུག་པློ་བེར་རྒྱས་འགིང་འདྲིལ་བཞི་ལས། བེར་སྤི་བེ་བསློམས་པས་བཅུ་གཅིག 

རྒྱས་པ་ལ་རྡློལ་དང་མ་རྡློལ་དབེ་བ་བདུན། འགིང་པ་ལ་གབ་དང་མ་གབ་གཉིས། འདྲིལ་བ་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསར་རིང་བཅས་བསློམས་པས་ཉེར་གསུམ། བསློམས་བརྒྱ་དློན་གཅིག གཉིས་པ། ཁློང་ནད་

གསློ་བའི་སྐབས་ལ་ནད་རིགས་༡༠༥ཡློད་པར། ༡༽ མ་ཞུ་བའི་ནད་རིགས་ལ་རས་ཀི་དབེ་བ་

གསུམ། ངློ་བློའི་དབེ་བ་སྙིགས་མ་མ་ཞུ་བ་དང་། དྭངས་མ་མ་ཞུ་བའི་གཅློང་སེ་བཞི་བཅས་ལྔ། 

གློགས་ཀིས་དབེ་བ་གསུམ། དུས་ཀི་དབེ་བ་མ་ཞུ་གསར་རིང་གཉིས་བཅས་བསློམས་པས་མ་

ཞུ་བའི་ནད་རིགས་བཅློ་བརྒྱད། ༢༽ སྐྲན་ནད་གནས་ཀི་དབེ་བ་བཅུ་གཅིག རྐྱེན་གིས་དབེ་

བཅུ་གསུམ། བེ་བག་ནད་རགས་ཀིས་སྐྲན་ནད་ཉི་ཤུ། བསློམས་པས་སྐྲན་ནད་རིགས་ཞེ་བཞི། 

༣༽ སྐྱ་རྦབ་ནད་རིགས་དབེ་བ་ལྔ། ༤༽ འློར་ནད་དབེ་བ་དྲུག ༥༽ དམུ་ཆའི་དབེ་བཅློ་ལྔ། 

༦༽ གཅློང་ཆེན་ཟད་བེད་ལ་ནད་གྱུར་ཚུལ་གི་དབེ་བ་བཅུ་གཅིག བ་གཉན་གི་ནད་དྲུག་

བཅས་བཅུ་བདུན་ནློ། བསློམས་པར་བརྒྱ་དང་ལྔ།  གསུམ་པ། ཚད་པ་གསློ་བའི་སྐབས་ལ་ནད་

རིགས་༢༠༣་ཡློད་པར། ༡༽ ཚ་བ་སྤི་ལ་རེན་གི་དབེ་བ་གསུམ། དུས་ཀི་དབེ་བ་གཉིས། ཉེས་

པའི་དབེ་བ་ལྔ། གནས་ཀི་དབེ་བ་གསུམ། རྒྱུད་ཀི་དབེ་བ་གསུམ། སྐབས་ཀི་དབེ་བ་དྲུག 

རིགས་ཀི་དབེ་བ་བཞི། བསློམས་པས་ཉེར་དྲུག། ༢༽ ཚ་གང་གལ་མདློའི་དབེ་བ་བཞི། ༣༽ 

རི་ཐང་མཚམས་ཀི་ཚ་བའི་དབེ་བ་གསུམ། ༤ ༽ མ་སྨིན་པའི་ཚ་བའི་དབེ་བ་ལ་རང་ཉིད་མ་

སྨིན་པ་གཉིས། སྨིན་ལློང་མེད་པ་གཉིས། སྨིན་དུ་མི་འདློད་པ་གསུམ། གཉེན་པློ་བསྟེན་ས་བས་

བས་པའི་ཚ་བ་བཞི། བཅས་བསློམས་པས་བཅུ་གཅིག། ༥༽ རྒྱས་ཚད་ལ་རིགས་ཀིས་དབེ་

བ་གཉིས། སྟློབས་ཀིས་དབེ་བ་གཉིས། བབས་སློས་དབེ་བ་གཉིས། བེ་བག་གནས་ལ་རྒྱས་པ་

བརྒྱད་བཅས་བསློམས་པས་བཅུ་བཞི། ༦༽ སྟློང་ཚད་ལ་སྤི་རྐྱེན་གིས་སྟློངས་པ་གསུམ། བེ་

བག་གནས་ཀིས་སྟློངས་པ་དྲུག་བཅས་བསློམས་པས་དགུ། ༧ ༽ གབ་ཚད་ལ་སྤི་གཉིས། བེ་

བག་གནས་ལ་གབ་པ་གསུམ་བཅས་བསློམས་པས་ལྔ། ༨༽ རིངས་ཚད་ལ་སྤི་རླུང་ལན་དང་

རླུང་མེད་གཉིས། གནས་ཀི་རིངས་པ་བཞི་བཅས་བསློམས་དྲུག། ༩༽ རློགས་ཚད་ལ་སྤི་ཚ་

རློགས་དང་གང་རློགས་གཉིས། བེ་བག་གནས་ཀི་དབེ་བ་བཅུ་བཅས་བསློམ་པས་བཅུ་གཉིས། 

༡༠༽ འགམས་ཚད་ལ་ནང་དློན་སྣློད་ལ་འགམས་པ་བཅུ་གསུམ། ཕི་ཤ་རུས་སློགས་ལ་

འགམས་པ་བཅུ་བཅས་བསློམས་པས་ཉེར་གསུམ། ༡༡༽ འཁྲུགས་ཚད་ལ་དབེ་བ། རྒྱས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

འཁྲུགས་ལ་ནད་རིགས་ཀི་དབེ་བ་བདུན། བབས་སློའི་དབེ་བ་བརྒྱད། ལུད་པའི་དབེ་བ་བརྒྱད། 

སྟློངས་འཁྲུགས་ལ་གཉིས། འཇམ་འཁྲུགས་ལ་གཅིག་བཅས་བསློམས་པས་ཉེར་དྲུག། ༡༢༽ 

བལ་ནད་དབེ་བ་ལ། གནས་ཀི་དབེ་བ་བདུན། དུས་ཀི་དབེ་བ་ལྔ། ནད་གཞི་རིགས་ཀི་དབེ་བ་

རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གསུམ་ལ་གཉིས་གཉིས་དྲུག འདུས་པ་དྲུག གཉན་རིམས་ལྔ་བཅས་

བཅས་བསློམས་པས་ཉེར་དགུ། ༡༣༽ འབྲུམ་འབུའི་དབེ་བ་དྲུག ༡༤༽ རྒྱུ་གཟེར་གི་དབེ་

བ་ལ་སྤི་དང་བེ་བག་བརྒྱད་བཅས་བསློམས་པས་དགུ། ༡༥༽ གག་ལྷློག་གི་དབེ་བ། དང་པློ་

ལྷློག་པ་ལ་འབྱུང་བའི་དབེ་བ་བཞི། ནད་གཞིའི་དབེ་བ་གསུམ། རིགས་ཀི་དབེ་བ་གསུམ། །གག་

པ་ལ་དབེ་བ་དྲུག་བཅས་བཅུ་དྲུག། ༡༦༽ ཆམ་པ་ལ་དབེ་བཞི། བསློམས་པས་ཉིས་བརྒྱ་དང་

གསུམ་ཡློད། བཞི་པ། ལུས་སྟློད་གསློ་བའི་སྐབས་ལ་ནད་རིགས་༡༠༠་ཡློད་པར། ༡༽ མགློ་

ནད་ལ་གཙོ་བློ་བརྒྱད། ཕལ་པ་དྲུག་བཅས་བཅུ་བཞི ༢༽ མིག་ནད་དབེ་བ་ལ། མིག་ཆུའི་ནད་

རིགས་བདུན། མིག་ཚག་གི་ནད་རིགས་དྲུག ལིང་ཏློག་རིགས་བཞི། རབ་རིབ་རིགས་བཞི། 

འགིབས་ནད་བཅུ་གཉིས་བཅས་བསློམས་སློ་གསུམ། ༣༽རྣ་བའི་ནད་རིགས་བཅུ། ༤༽ སྣ་

ནད་ལྔ། ༥༽ ཁ་ནད་ལ་མཆུ་ནད་བདུན། སློ་ནད་ལྔ། ལྕེ་ནད་ལྔ། རན་ནད་དྲུག། གེ་ནད་བདུན་

བཅས་སུམ་ཅུ། ༦༽ མགུལ་ནད་རིགས་བརྒྱད། བསློམས་པས་བརྒྱ་ཐམ་པ། ལྔ་པ། དློན་སྣློད་

གསློ་བའི་སྐབས་ལ་ནད་རིགས་༨༠ཡློད་པར། ༡༽ སྙིང་ནད་རིགས་བདུན། ༢༽གློ་བའི་ནད་

རིགས་བརྒྱད། ༣༽ མཆིན་པའི་ནད་རིགས་བཅློ་བརྒྱད། ༤ ༽ མཆེར་ནད་རིགས་ལྔ། ༥༽ 

མཁལ་ནད་རིགས་བརྒྱད། ༦༽ ཕློ་བའི་ནད་ཉེར་བཞི། ༧༽ རྒྱུ་མའི་ནད་ལྔ། ༨༽ ལློང་ནད་

ལྔ་བཅས་བརྒྱད་བཅུ་ཐམ་པའློ། དྲུག་པ། གསང་ནད་གསློ་བའི་སྐབས་ལ་ནད་རིགས་༡༤ཡློད་

པར། ༡༽ ཕློ་མཚན་གི་ནད་རིགས་དགུ། ༢༽ མློ་མཚན་གི་ནད་རིགས་ལྔ་བཅས་བཅུ་བཞི། 

བདུན་པ། ཐློར་ནད་གསློ་བའི་སྐབས་ལ་ནད་རིགས་༡༦༢ ཡློད་པར། ༡༽ སྐད་འགག་ལ་ནད་

རིགས་བདུན། ༢༽ ཡི་ག་འཆུས་པ་ལ་བཞི། ༣༽ སྐློམ་དད་ལ་ལྔ། ༤༽ སྐྱིགས་བུ་ལ་ལྔ། 

༥༽ དབུགས་མི་བདེ་བ་ལ་ལྔ། ༦༽ གང་ཐབས་ལ་གནས་ཀི་དབེ་བ་བདུན། རིགས་ཀིས་

དབེ་བ་ནང་གསེས་དང་བཅས་པ་དགུ་བཅས་བཅུ་དྲུག ༧༽ སིན་ནད་རིགས་བཞི། ༨༽ སྐྱུག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནད་ལ་རྐྱེན་གིས་དབེ་བ་རིགས་བདུན། ནད་གཞིའི་དབེ་བ་རིགས་བཞི་བཅས་བཅུ་གཅིག། 

༩༽ འཁྲུ་ནད་ལ་རྐྱེན་གིས་དབེ་བ་བཞི་དང་། ཉེས་པའི་དབེ་བ་བཞི་བཅས་བསློམས་པས་

བརྒྱད། ༡༠༽ དྲི་མ་འགག་པ་ལ་རིགས་ལྔ། ༡༡༽ གཅིན་འགག་ལ་གཅིན་སི་རིགས་བཞི། 

གཅིན་འགག་བརྒྱད་བཅས་བསློམས་པས་བཅུ་གཉིས། ༡༢༽ གཅིན་སྙི་ལ་བད་ཀན་གི་

རིགས་བཅུ། མཁིས་པའི་དྲུག རླུང་རིགས་བཞི་བཅས་ཉི་ཤུ། ༡༣༽ རྒྱ་ནད་ཚད་འཁྲུ་རིགས་

བཞི། ༡༤༽ དྲེགས་ནད་ལ་རླུང་མཁིས་ལ་སློགས་རིགས་བཞི། ༡༥༽ གྲུམ་བུ་ལ་རིགས་དྲུག 

༡༦༽ ཆུ་སེར་ལ་ངློ་བློའི་སློ་ནས་དབེ་བ་གཉིས། གནས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་བ་བཅུ་བཅས་བཅུ་

གཉིས། ༡༧༽ ར་དཀར་ནད་ལ་ངློ་བློའི་སློ་ནས་དབེ་བ་གཉིས། དུས་ཀི་དབེ་བ་གཉིས། གནས་

ཀི་དབེ་བ་གསུམ། འདུ་བའི་དབེ་བ་བཞི་བཅས་བཅུ་གཅིག ༡༨༽ ལྤགས་ནས་རིགས་དགུ 

༡༩༽ ཕན་བུའི་ནད་རིགས་བཅུ་བཞི། ཡློངས་སུ་བསློམས་པས་བརྒྱ་དང་རེ་གཉིས།  བརྒྱད་

པ། ལྷན་སྐྱེས་རྨ་གསློ་བའི་སྐབས་ལ་ནད་རིགས་༥༧ཡློད་པར། ༡༽ འབས་ནད་ལ་ཕི་འབས་

གསུམ། ནང་འབས་དགུ། རིགས་ཀི་དབེ་བ་དྲུག་བཅས་བཅློ་བརྒྱད། ༢༽ གཞང་འབྲུམ་ལ་

རིགས་བཞི། ༣༽ མེ་དབལ་ལ་རིགས་དྲུག ༤༽ སུར་ཡ་ལ་རིགས་ལྔ། ༥༽ རྨེན་བུའི་ནད་

རིགས་བརྒྱད། ༦༽ རླིག་རླུགས་ལ་རིགས་དྲུག ༧༽ རང་འབམ་ལ་རིགས་གསུམ། ༨༽ 

མཚན་བར་རྡློལ་བ་ལ་ནད་རིགས་བདུན་བཅས་བསློམས་པས་ང་བདུན། དགུ་པ། བིས་པ་གསློ་

བའི་སྐབས་ལ་ནད་རིགས་༥༥་ཡློད་པར། ༡༽ བིས་ནད་རགས་པ་བརྒྱད་ནང་གསེས་དང་

བཅས་པ་བཅུ་དགུ། ༢༽ བིས་ནད་ཕ་བ་བརྒྱད་ལ་ནང་གསེས་དང་བཅས་པ་བཅུ་གཅིག། 

༣༽ བིས་ནད་ཞིབ་བརྒྱད་ལ་ནང་གསེས་བཅུ་གཅིག ༤༽ བིས་གདློན་ལ་བདུ་མེད་

གཟུགས་ཅན་ལྔ། སྐྱེས་བུའི་གཟུགས་ཅན་བདུན། རྒྱལ་བསེན་གཉིས་དང་བཅས་བཅུ་བཞི། 

བསློམས་པས་ང་ལྔ། བཅུ་པ། མློ་ནད་གསློ་བའི་སྐབས་ལ་ནད་རིགས་༣༥ཡློད་པར། ༡༽ ཁག་

ཚབ་བཅུ། ༢༽ རླུང་ཚབ་དྲག ༣༽ སྐྲན་ནད་དགུ ༤༽ མངལ་སིན་གཉིས། ༥༽ ཕལ་པའི་

ནད་བརྒྱད། བསློམས་པས་སློ་ལྔ།  བཅུ་གཅིག གདློན་ནད་གསློ་བའི་སྐབས་ལ་ནད་རིགས་

༦༨ཡློད་པར། ༡༽ འབྱུང་པློའི་གདློན་རིགས་བཅློ་བརྒྱད། ༢༽ སྨློ་བེད་ཀི་གདློན་རིགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

བདུན། ༣༽ བརེད་བེད་གདློན་ལྔ། ༤༽ གཟའ་གདློན་རིགས་གཉིས། ༥༽ ཀླུའི་གདློན་

རིགས་སློ་དྲུག བསློམས་པས་རེ་བརྒྱད། བཅུ་གཉིས། མཚོན་རྨ་གསློ་བའི་སྐབས་ལ་༧༩ཡློད་

པར། ༡༽ མགློའི་རྨ་ལ་རུས་རིགས་གསུམ། ཤ་གནད་བཞི། ཀད་ར་ཕི་ནང་གསུམ། ཤ་ར་ལ་

ངེས་དང་མ་ངེས་གཉིས། ཕློག་སར་བཟང་ནང་འབིང་གསུམ་བཅས་བསློམས་བཅུ་དྲུག། ༢༽ 

སྐེའི་རྨ་ལ་རུས་གནད་བཞི། ར་ལ་ཕི་ནང་གི་ར་གནད་བཞི། ཤ་གནད་དྲུག བསློམས་པས་བཅུ་

བཞི། ༣༽ བང་ཁློག་གི་རྨ་ལ་རུས་གནད་བརྒྱད། ཤ་གནད་དགུ དློན་སྣློད་ཀི་གནད་བཅུ་དྲུག 

ཡུལ་གནད་དཀར་ནག་ཁ་གསུམ། ར་གནད་ལ་ནང་ར་གཉིས་དང་ཕི་ར་དྲུག་བཅས་བརྒྱད། 

གསང་གནད་བཞི་བཅས་བསློམས་ཞེ་བཞི། ༤༽ ཡན་ལག་གི་རྨ་ལ། ཉྭ་དང་། རྨེན། རུས། ཆུ་

བ། རྒྱུས་པ་བཅས་གནད་ལྔ། བསློམས་པས་དློན་དགུ།  བཅུ་གསུམ། དུག་ནད་གསློ་བའི་

སྐབས་ལ་ནད་རིགས་༦༤ཡློད་པར། ༡༽ སྦར་དུག་གི་དབེ་ལ། འཇུག་སློའི་དབེ་བ་གཉིས། 

རས་སྦློར་གིས་དབེ་བ་ཉེར་དྲུག། ནད་རིགས་ཀིས་དབེ་བ་བཅུ་གསུམ། བབས་ས་གནས་

ཀིས་དབེ་བ་དགུ་བཅས་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ། ༢༽ གྱུར་དུག་གི་རིགས་ལ་ངློ་བློ་མི་འཕློད་པ་དང་། 

དྭངས་མ་གནས་སུ་མ་སྨིན་པ། ཤ་དུག་བཅས་གསུམ། ༣༽ རང་བཞིན་གི་དུག་ལ་རྒྱུ་བའི་

དུག་རིགས་བདུན། མི་རྒྱུ་བའི་དུག་རིགས་བཞི་བཅས་བཅུ་གཅིག བསློམས་པས་རེ་བཞི། 

བཅུ་བཞི། རྒས་པ་གསློའི་སྐབས་ལ་ནད་གཅིག་སྟེ། ལུས་བཅུད་གསློ་བ། བཅློ་ལྔ། རློ་ཙ་གསློ་

བའི་སྐབས་ལ་༦ཡློད་པར། ༡༽ སྐྱེས་པའི་རློ་ཙ་འཕེལ་བའི་ཐབས་གཉིས། ༢༽ བུད་མེད་

མངལ་སྐྱློན་བསལ་བའི་ཐབས་བཞི་བཅས་བསློམས་པས་དྲུག

གསློ་ཡུལ་ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞི། ཕི་མ་རྒྱུད་ལས། གསློ་ཡུལ་ནད་ལ་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞིར་

གསུངས། ཞེས་པའི་དློན་ནི། ནད་འཇུག་པའི་སློ། གནས་སའི་ཡུལ། ནད་ཚ་གང་གི་ངློ་བློ་རྣམ་

ངློས་འཛིན་ཐུབ་པའི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན་དགློས། དེས་ན་འདིར་གསློ་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ནད་

རིགས་གཅིག་ལ་གནས་སྟངས་ཀི་སློ་ནས་བཞི་བཞི་རེར་འགྱུར་བས་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞིར་

གསུངས་པ་ནི་དབེ་བ་བཏགས་པ་ཡིན་པས། གསློ་ཡུལ་ཡང་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ནློ། དབེ་བ་

མཚན་ཉིད་པ་ནི་དབེ་གཞིར་གྱུར་པའི་གནས་ཀི་དབེ་བ་དེ་ཁློ་ན་ཡིན། དེ་དག་གི་དབེ་བ་ནི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉེས་པའི་སློ་ནས་དབེ་ན། རླུང་གི་ནད་རིགས་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཉིས། མཁིས་པའི་ནད་རིགས་ཉེར་

དྲུག བད་ཀན་གི་ནད་རིགས་སློ་གསུམ་སྟེ་བསློམས་པས་བརྒྱ་དང་གཅིག གཙོ་བློའི་སློ་ནས་

དབེ་ན་འཕེལ་ཟད་བདུན་ཅུ་ར་བཞི་དང་། བ་གཉན་གི་ནད་རིགས་དགུ་ཚན་གསུམ་སྟེ་ཉེར་བདུན་

བཅས་བསློམས་པས་བརྒྱ་དང་གཅིག གནས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་ན། སྤིར་ལུས་ཀི་ནད་དང་

(Physical illnesses) སེམས་ཀི་ནད་(Mental illnesses)དེ་རྣམ་གཉིས་སུ་

དབེ་ཡློད་ཅིང་། དེའང་ལུས་ཀི་སྟློད་ན་གནས་པའི་ནད་རིགས་བཅློ་བརྒྱད། ལུས་སྨད་ན་གནས་

པ་ལྔ། ལུས་ཀི་ཕི་ན་གནས་པ་བཅུ་དགུ ལུས་ཀི་ནང་ན་གནས་པ་ཉི་ཤུ། ཕི་ནང་ཀུན་ཁབ་ཀི་ནད་

རིགས་སུམ་ཅུ་སློ་བདུན་བཅས་བསློམས་པས་དགུ་བཅུ་གློ་དགུ་ལ། སེམས་ཀི་ནད་རིགས་

གཉིས་བསྣན་པས་བརྒྱ་དང་གཅིག་གློ། རིགས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་ན། ཁློང་ནད་ཞེ་བརྒྱད། རྨ་རིགས་

བཅློ་ལྔ། ཚ་བའི་ནད་རིགས་བཅུ་དགུ ཐློར་བུའི་ནད་རིགས་བཅུ་དགུ་བཅས་བསློམས་པས་བརྒྱ་

དང་གཅིག་སྟེ། དེ་ལར་ཉེས་པ། གཙོ་བློ། གནས། རིགས་བཅས་ཀི་རྣམ་པ་བཞི་པློ་བསློམས་པས་

བཞི་བརྒྱ་དང་བཞི་ཡློད་པ་དེ་དག་ཡིན་ནློ། འདི་ལ་འགའ་ཞིག་གིས། ལར་སྣང་འཕལ་གི་ནད་དང་། 

ཀུན་བཏགས་གདློན་གི་ནད། ཡློངས་གྲུབ་ཚེ་ཡི་ནད། གཞན་དབང་སློན་ལས་ཀི་ནད་རྣམས་ཡིན་

ཞེས་བཤད་འདུག་ཀང་། ཐུགས་ཉམས་མ་བཞག་པའི་སྐྱློན་དུ་ཟད་དེ། ཀུན་བཏགས་དང་། གཞན་

དབང་། ཡློངས་གྲུབ་སློགས་ནི་དློན་སྤིའི་སློ་ནས་དབེ་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། དེ་དག་ལ་བེ་བག་

གི་ནད་མཚན་ཉིད་པ་ཞིག་སུས་ཀང་ངློས་འཛིན་མི་ཐུབ་པའི་ཕིར། དེས་ན་གསློ་ཡུལ་གི་ནད་

ཡིན་བེ་བག་གི་ནད་རང་མཚན་པ་ཞིག་ཡིན་དགློས་པའི་ཕིར་རློ། འདི་ནི་སྤིའི་དབེ་བ་ཙམ་སྟེ། 

དཔེར་ན། སྤིར་ནད་ཀི་རིགས་ལ་25%དེ་སྨན་བཅློས་བས་པ་སྤློད་ལམ་གཟབ་པློ་བས་ན་དྲག་

ཐུབ་པ་དང་། ནད་25%དེ་གདློན་བཅློས་བས་ན་དྲག་ཐུབ་པ་དང་། ནད་25%དེ་སྨན་བཅློས་

བས་ན་དྲག་སིད་ལ་མ་བས་ན་འཆི་སིད་པའི་ནད་དང་། ནད་25%དེ་སྨན་བཅློས་བས་ཀང་དྲག་

སྐྱེད་མི་སིད་ནད་ཡིན་ཞེས། སྤིར་བཏང་གི་དབེ་ཚུལ་དང་གཅིག་ཡིན་ནློ།

གསློ་རས། ① བཅློས་མའི་རས། ② སློ་མ་རཱ་ཛཱས་བསློས་པའི་རས། 

གསློ་རིག གསློ་བ་རིག་པའི་བསྡུས་ཚིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གསློ་རིག་ཁློག་ཕུབ་པད་དཀར་བཞད་པའི་ཉིན་བེད། བང་སྨད་པ་བསློད་ནམས་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་

མཚན་གིས་བརམས་པའི་གསློ་བ་རིག་པའི་ཆློས་འབྱུང་ཞིག

གསློ་རིག་ཁློག་དབུབ་དྲང་སློང་རྒྱས་པའི་དགའ་སྟློན། དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་སེ་སིད་

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་འཕགས་ཡུལ་དང་བློད་དུ་གསློ་རིག་ཇི་ལར་དར་བའི་ཚུལ་

དང་། བང་ཟུར་ལུགས་གཉིས་སློགས་གསལ་བར་བཀློད་པའི་སྨན་གི་ཆློས་འབྱུང་རྒྱས་པ་ཞིག 

གསློ་རིག་རྒྱུད་བཞི། བློན་གི་གསློ་རིག་འབུམ་བཞིའི་འགློ་བརློད་དང་། མཇུག་རློམ་རྣམས་གང་

འཚམས་ཞིག་བཟློ་བཅློས་གནང་ཞིང་གསློ་རིག་རྒྱུད་བཞི་ཞེས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆློས་

སྐད་དང་མཐུན་པའི་དཔེ་མིང་དུ་བསྒྱུར་བ་ཞིག་ཡིན། འདིའི་རློམ་པ་པློ་སུ་ཡིན་གི་སྐློར་ལ་

གནའ་དུས་སུ་བཞེད་པ་གསུམ་ཏེ། རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཡིན་པར་འདློད་མཁན་བང་པ་ལ་བུ་དང་། 

གྲྭ་མངློན་གི་གཏེར་མ་ཡིན་པ་འདློད་པ་ཁག་གཅིག་དང་། གཡུ་ཐློག་པས་བརམས་པའི་བསྟན་

བཅློས་ཡིན་པར་འདློད་སློལ་ཞིག་དང་གསུམ་མཆིས། དེ་ནས་སློན་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་

རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཡིན་པར་འདློད་པ་ལ་དགག་པ། དང་པློ་གིང་སྨན་བཀྲ་འབུམ་པའི་[རྒྱུད་བཞི་

བཀའ་འགེལ་] ལས། བཀའ་མར་བཞེད་པས་སངས་རྒྱས་སྨན་བའི་གསུང་ཡིན་ཞེ་ན། སྨན་བ་

ནི་ལློངས་སྤློད་རློགས་སྐུ་ཡིན་པས། ཅློས་ཐམས་ཅད་སྤྲུལ་སྐུའི་གསུང་མ་གཏློགས་ཆློས་གང་

ཡང་མེད་པ་དང་། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྨན་བའི་སྐུར་བཞེངས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ཞེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། 

བཀའ་འཁློར་ལློ་བཞི་ལ་སློགས་པ་མདློ་རྒྱུད་ཀི་ཆློས་གང་གསུངས་ཀང་སྐུ་གསེར་བཙོ་མའི་

མདློག་ལས། མདློ་རྒྱུད་གང་གསུང་དེའི་ཕག་མཚན། གཞལ་ཡས་ཁང་སློགས་སུ་བསྒྱུར་ནས་

གསུང་ཚུལ་ནི་མདློ་རྒྱུད་གང་ལའང་མི་འདུག་པས། རྒྱུད་བཞི་གསུངས་པ་ཡིན་ཀང་སྐུ་མདློག་

བསྒྱུར་དགློས་པ་མི་འདུག ལྷ་མློ་འཕློག་མས་སངས་རྒྱས་ལ་ཨ་རུ་ར་ཕུལ་བའི་ལུང་དྲངས་

ཀང་། ཕག་ས་གནློན་མཉམ་བཞག་མ་གཏློགས་ཐུབ་པ་ཨ་རུ་ར་འཛིན་པ་ནི་མ་མཐློང་། གཞན་

ཡུངས་དཀར་སློགས་བཀྲ་ཤིས་རས་བརྒྱུད་ཕུལ་བ་རྣམས་ཀང་བིན་གིས་བརླབ་པའི་རས་མ་

གཏློགས་ཕག་ཏུ་བསྣམས་པ་ནི་མ་མཐློང་། དངློས་པློ་གང་འཕུལ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཕག་

ཏུ་བསྣམས་དགློས་པའི་ཤེས་བེད་ཡློད་དམ། མེད་ན་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  གཏེར་མ་བཞེད་པས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གྲྭ་པ་མངློན་ཤེས་ཅན་གི་གཏེར་མ་ཡིན་ཞེ་ན། སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆེས་གཏེར་སས་པའི་ས་

རགས་དང་། འདློན་པའི་དུས་ཚོད་སློགས་ལ་གྲྭ་མངློན་གི་གཏེར་ཁར་གསློ་རིག་ཡློད་པར་མ་

གསུངས་པ་དང་། རྒྱུད་བཞི་འདི་ལ་གཏེར་ཆློས་ཀི་མཚན་ཉིད་མཁའ་འགློའི་བརྡ་ཡིག་སློགས་

མི་འབྱུང་བས། དེ་ནི་ངག་འཁལ་ཙམ་མ་གཏློགས་དློན་མེད།  གསུངས་པའི་གནས་ལ་ན་སྡུག་

ཅེས་པའི་དློན། སངས་རྒྱས་སྨན་བ་བཞུགས་པའི་ཞིང་ཁམས་ལ་ན་སྡུག་ནི་ཤར་ཕློགས་ཀི་

ཞིང་ཁམས་ཡིན་པར་རྒྱུད་སེ་ནས་གསུངས་པ་ཐག་ཆློད། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྨན་གི་ནགས་སུ་ལློ་

བཞི་བཞུགས་གསུངས་པ་ལ་ན་སྡུག་ཡིན་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། གནས་དེར་བཞུགས་གསུངས་པ་

ལས་གསློ་རིག་རྒྱུད་བཞིས་པ་མ་བཤད་པས་འདིར་སྦར་བ་མི་འཐད། གཞུང་ཚིག་གི་ཕློགས་

ཀི་རི་བཞི་ལློ་བ་གཅིག་ཏུ་འབར་ནས་ཡློད་རྒྱུ་བས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་གྲུ་མང་

པློས་བར་ཆློད་པའི་རྒྱང་རིང་པློར་རི་སློ་སློ་ཡློད་པ་མ་གཏློགས་གཅིག་ཏུ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་

མངློན་སུམ་གིས་གྲུབ། བང་ཏི་དཔལ་ལན་འཚོ་བེད་པས་འབིགས་བེད་སློགས་རི་བཞི་ཡི་

དབུས་སུ་གསུངས་པ་ཚིག་དང་མི་འགལ་བ་འདུག དེ་བས་གཞན་གིས་ལ་ན་སྡུག་བཙལ་བ་ནི་

ལློང་བས་འཁར་བ་བཙུགས་པ་ལར་གར་གཏད་ཆ་མེད་དུ་འདུག་གློ། ཞུ་བའི་འཁློར་ནི་སྟློན་པ་

ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་ཆློས་ཞུ་བ་པློ་ཚངས་པ་དང་། རབ་འབློར། ཀུན་དགའ་བློ་སློགས་ཉན་ཐློས་

རྣམས་ཀིས་ཞུས་པ་ལས། རྒྱུད་སློ་སློ་ལ་ཞུ་བ་པློ་སློ་སློ་དགློས་པའི་ངེས་པ་གང་ལས་ཀང་མ་

བཤད་པ་བཅས། དེ་དག་གི་དློན་འདི་སྐབས་སུ་བང་བ་མིན་པས་དློར་ནས། ཞེས་རྒྱུད་བཞི་

བཀའ་དང་། གཏེར་མ་ཡིན་པ་བཀག་ནས། རེ་ཉིད་བཞེད་པར། རྒྱུད་བཞི་འདི་རེ་གཡུ་ཐློག་

པས་བློད་བསིལ་བའི་ཡུལ་ཆློས་དང་བསྟུན་ནས་གསུངས་པ། ཞེས་གསལ་བ་ལར་རློ། དེ་

བཞིན་དུ་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེ། བུ་སྟློན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ། སྟག་ཚང་ལློ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་

རིན་ཆེན། དཔའ་བློ་གཙུག་ལག་ཕེང་བ། ཟུར་མཁར་བློ་གློས་རྒྱལ་པློ་ལ་སློགས་པ་མདློ་སགས་

རིག་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པའི་དབང་རྣམས་ཀིས་རྒྱུད་བཞི་བཀའ་ཡིན་པར་བཤད་པ་

ལ་ལུང་རིགས་གཉིས་ཀི་སློ་ནས་དགགས་ཏེ་བསྟན་བཅློས་ཡིན་པ་བསྒྲུབས་ཡློད་པ་རེད། འློན་

ཀང་སྐབས་དེར་བན་བློན་གྲུ་མཐའི་ཕློགས་ཞེན་གིས་རྒྱུད་བཞི་གནའ་བློའི་བློན་གི་མཁས་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

རྣམས་དང་འབེལ་བ་ཡློད་ཚུལ་གསུངས་མི་འདུག གཡུ་ཐློག་པའི་བསྟན་བཅློས་ཡིན་པའང་

དཔྱད་པ་འདི་ཡློད་དེ། གློང་གསལ་མཁས་པ་དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་གཡུ་ཐློག་གསར་རིང་གི་ལློ་

རྒྱུས་མེད་སྟབས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་མགིན་གཅིག་ཏུ་གཡུ་ཐློག་པ་ཞེས་པ་ནི་གཡུ་ཐློག་

གསར་མ་ཡིན་པ་སྨློས་མ་དགློས་པ་རེད། གཡུ་ཐློག་རིང་མའི་རྣམ་ཐར་བཀའ་རྒྱ་མ་དྲིལ་

བསྒགས་ནས་གཡུ་ཐློག་རིང་མ་ཡློན་ཏན་མགློན་པློ་ཞུ་བ་ཞིག་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་སྐབས་སུ་

བྱུང་ཡློད་པ་ཐློག་མར་གསུང་མཁན་ནི་དར་མློ་སྨན་རམས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་

སློབ་ཚོགས་དང་བཅས་པས་གཡུ་ཐློག་རིང་མའི་རྣམ་ཐར་བཀའ་རྒྱ་མ་ནི་དར་མློ་སྨན་རམས་

པས་རང་བཟློ་བས་པའི་རྣམ་ཐར་རྫུས་མ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། གཡུ་ཐློག་རིང་མའི་ལློ་རྒྱུས་བློད་

ཀི་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར་རིང་གང་ལའང་མ་མཐློང་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་དང་བཅས་དགགས་པ་

གནང་ཡློད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་གཏེར་སྟློན་བརྒྱ་རའི་རྣམ་ཐར་ནང་

དུའང་གཡུ་ཐློག་གཅིག་མ་གཏློགས། གཡུལ་རིང་མའི་སྐློར་ཟུར་ཙམ་ཡང་གསུངས་མི་འདུག་

ལ། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ཀི་གསློ་རིག་ལློ་རྒྱུས་ལས་ཀང་གཡུ་ཐློག་གཅིག་མ་གཏློགས་གསུངས་

མི་འདུག གང་ལར་ཡང་། གཡུ་ཐློག་གསར་མ་ཡློན་ཏན་མགློན་པློའི་དངློས་སློབ། སུམ་སྟློན་ཡེ་

ཤེས་ཟུངས་ཀིས་བརམས་པའི་གཡུ་ཐློག་རྣམ་ཐར་ལས། གཡུ་ཐློག་པ་དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་

པའི་སྐབས་སུ། རློག་སྟློན་དཀློན་མཆློག་སྐྱབས་སློ་བཞི་རེ་ཐང་དུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་ར་ས་

སབ་དང་བཅས་པ་ཞིག་ཡློན་དུ་ཕུལ་ས་རྒྱུད་བཞི་ཆ་ཚང་ཞུས། ཞེས་གསལ་བས་གཡུ་ཐློག་

གསར་མ་ཡློན་ཏན་མགློན་པློ་རྒྱུད་བཞི་རློམ་པ་པློ་མིན་པ་དེས་ཤིན་ཏུ་གསལ། གལ་སིད་གཡུ་

ཐློག་རིང་མ་ཡློད་པའི་དབང་དུ་བས་ན། རྣམ་ཐར་བཀའ་རྒྱ་མ་ལས། གཡུ་ཐློག་པ་དགུང་ལློ་སློ་

ལྔའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་གིས་གཡུ་ཐློག་པ་ལ་རྒྱུད་བཞི་གཏེར་ནས་བཞེས་

པར་ཞུས་སྐབས། གཡུ་ཐློག་པས་ང་ད་རུང་རྒྱ་གར་ཏུ་ཐེངས་གཅིག་འགློ་འཁློར་རེས་རྒྱུད་བཞི་

གཏེར་ནས་བཞེས་པའི་དུས་ལ་བབས་པ་ཡིན། གསུངས་པ་ལར་དགུང་ལློ་ཞེ་ལྔ་པར་རྒྱུད་བཞི་

གཏེར་ནས་བཞེས་ཚུལ་གསལ་བ་ལ་བརག་ན་གཡུ་ཐློག་རིང་མ་ཡློན་ཏན་མགློན་པློ་ནི་རྒྱུད་

བཞི་གཏེར་ནས་བཞེས་པ་པློ་ཡིན་པ་ལས་རྒྱུད་བཞིའི་རློམ་པ་པློ་མིན་པ་ཤེས་དགློས།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསློ་རིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་

འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་བ་རིག་པའི་སྐློར་གི་ཉེ་བར་མཁློ་བའི་བརྡ་དང་། མིང་

གི་མངློན་བརློད་སློགས་ཀི་དློན་གསལ་བར་བཀྲློལ་བའི་སྨན་གི་བསྟན་བཅློས་ཤིག 

གསློ་རིག་པ། སྨན་པའམ་ཨེམ་ཆི། 

གསློ་རིག་འབུམ་བཞི། སྤི་ལློའི་སློན་གི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་ཙམ་དུ་བློན་གི་དཔྱད་བུ་ཁི་

ཤེས་ཀིས་བསྡུ་སྒིག་བས་པའི་བློད་ཀི་གསློ་རིག་གི་གཞུང་ས་ཤློས་དེ་ཡིན། སྤི་ལློའི་སློན་གི་

དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་བྱུང་ཡློད། དེ་ནས་བློད་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་གིས་སྤི་ལློ་

༧༦༢ལློར་ཀློང་པློ་སྨན་ལུང་དུ་གསློ་རིག་སློབ་གྲྭ་བཙུགས་སྐབས། གཡུ་ཐློག་པ་དང་། བེེ་རློ་

ཙ་ནས་གཙོ་བློར་བས་པའི་མཁས་པ་མང་པློས་གསློ་རིག་གི་གཞུང་འདི་འཆད་ཉན་བས་པ་

དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་འབུམ་བཞི་མ་ཉམས་པ་བློན་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་རྒྱུན་འཛིན་

བས་པ་དང་། འབུམ་བཞི་ལ་དག་བཅློས་དང་ལེགས་སྒིགས་བས་པར་གསློ་རིག་རྒྱུད་བཞི་

ཞེས་མཚན་གསློལ་ནས་ནང་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་འཆད་ཉན་དང་དར་སེལ་གཏློང་ནས་

ད་ལའི་བར་ལུགས་གཉིས་ཀ་དར་རྒྱས་འགློ་བཞིན་པ་རེད།

གསློག བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་ད་ལ་བ། ནློར་རས་སློགས་ཉུང་ངུ་ལས་མང་དུ་སེལ་བའི་དློན་ཏེ། 

ཐུན་མློང་ལ་རྒྱུ་ནློར་གསློག་གིན་ཡློད། 

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

དབིན་སྐད་དུ་store areaཟེར། 

གསློག་ཁ། རྒྱུ་ནློར་གསློག་སྒྲུབ་ཀི་ཐློ་ཡིག

གསློག་གྲུན། [རིང] རྒྱུ་ནློར་སློགས་འཇློག་པ། 

གསློག་རྒྱློང་། གསློག་གསློབ་ཁློག་སྟློང་རས་ཀིས་རྒྱློབ། མགློ་སས་ག་སྤུས་གསློག་རྒྱློང་བེད་པ། 

ཁློག་པ་གསློག་རྒྱློང་། 

གསློག་སྒྲུབ། བཙལ་འཚོལ་གིས་སྡུད་པ། 

གསློག་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།  ༼ས༽

དབིན་སྐད་དུ་storage device ཟེར། 

གསློག་འཇློག རྒྱུ་ནློར་སློགས་གསློག་ཅིང་འཇློག་པ། དངུལ་གསློག་འཇློག་བེད་པ། 

གསློག་འཇློག་གི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས། སྨན་གསུམ་གང་རུང་ལློངས་སྤད་པའི་

ལྷག་མ་རང་དུས་ལས་འདས་པར་གསློག་འཇློག་བས་ནས་ལློངས་སྤློད། 

གསློག་ལང་། ནད་ལློག་གྱུར་དུ་གསློག་ཅིང་མངློན་གྱུར་དུ་ལང་བར་བེད་པ། 

གསློག་ལང་ཞི་གསུམ། གསློ་བ་རིག་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག ནད་དང་པློ་མི་མངློན་པར་གསློག་པ། བར་དུ་

ཕིར་ལང་ནས་ལང་བ། ཐ་མར་གཉེན་པློ་ལ་བསྟེན་ནས་ཞི་བའམ་དྲག་པ་སྟེ་གསུམ། 

གསློག་ལང་ཞི་གསུམ་གི་རྒྱུ། དང་པློ་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གསུམ་གསློག་པའི་རྒྱུ།༽ ༡ ལུས་ཁམས་

ཀི་རླུང་གསློག་པའི་རྒྱུ། རྒྱུ་ནི་ཟས་དང་སྨན་གི་ཡློན་ཏན་རྩུབ་པ་དང་། ཡང་བ། ཕ་བ། ས་བ། གཡློ་

བ། སྐྱ་པ་བཅས་དེ་དག་ནུས་པ་དྲློ་བའི་ཟས་སྨན་དང་ལྷན་དུ་བསྟེན་ན། དྲློ་བས་རླུང་མགློ་མནན་

ནས་ལང་མི་ནུས་པས་རང་གནས་རུས་པ་སློགས་སུ་གསློག་པར་བེད་དློ། ༢ ལུས་ཁམས་ཀི་

དྲློད་ཁམས་སམ་མཁིས་པ་གསློག་པའི་རྒྱུ། རྒྱུ་ཟས་དང་སྨན་གི་ཡློན་ཏན་རྣློ་བ་དང་། སྣུམ་པ། དྲི་

མནམ་པ། འཁྲུ་བ། གཤེར་བ་བཅས་དེ་དག་ནུས་པ་བསིལ་བའི་ཟས་སྨན་དང་ལྷན་དུ་བསྟེན་ན། 

བསིལ་བས་མགློ་མནན་ནས་མཁིས་པ་ལང་མི་ནུས་པས་རང་གནས་ཁག་སློགས་སུ་གསློག་པར་

བེད་དློ། ༣ ལུས་ཁམས་ཀི་ གང་གཤེར་རམ་བད་ཀན་གསློག་པའི་རྒྱུ། རྒྱུ་ཟས་སྨན་གི་ཡློན་ཏན་

ལྕི། སྣུམ། རྟུལ། འཇམ། བརན་བཅས་དེ་དག་ནུས་པ་བསིལ་བའི་ཟས་སྨན་དང་ལྷན་དུ་བསྟེན་ན། 

འཁགས་པས་བསློངས་བས་ལང་མི་ནུས་པས་རང་གནས་སུ་གསློག་པར་བེད་དློ། གཉིས་པ། 

རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གསུམ་ལང་བའི་རྒྱུ།༽ ༡ རླུང་ལང་བའི་རྒྱུ། སར་གསློག་པའི་རླུང་དེའི་སྟེང་

དུ་རླུང་གི་མཚན་ཉིད་དང་ཆློས་མཐུན་པའི་ཟས་སྨན་གི་ཡློན་ཏན་ཡང་རྩུབ་སློགས་བསྟེན་ན་དེ་

མངློན་གསུམ་དུ་ལང་ངློ་། ༢ མཁིས་པའམ་ལུས་ཀི་དྲློད་ཁམས་ལང་བའི་རྒྱུ། སར་གསློག་པའི་

མཁིས་པ་དེའི་སྟེང་དུ་མཁིས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་ཆློས་མཐུན་པའི་ཟས་སྨན་གི་ཡློན་ཏན་ཚ་བ་

དང་ལན་པ་བསྟེན་ན་དེ་ལང་ངློ་། ༣ བད་ཀན་ནམ་གང་བའི་ཁམས་ལང་བའི་རྒྱུ། སར་གསློག་པ་

དེའི་སྟེང་དུ་དྲློ་བའི་ནུས་པ་ཅན་གི་ཟས་སྨན་བསྟེན་ན་ལང་།  གསུམ་པ། རླུང་མཁིས་བད་ཀན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསུམ་པློ་ཞི་བའི་རྒྱུ།༽ ༡ རླུང་ནད་ཞི་བའི་རྒྱུ། རླུང་ལང་པའི་ཚེ་ཟས་དང་སྨན་ནུས་པ་སྣུམ་པ་

དང་། དྲློ་བ། ལྕི་བ། འཇམ་པ། བརན་པ་བཅས་བསྟེན་ན་རང་གནས་སུ་ཞིའློ། ༢ མཁིས་ནད་ཞི་

བའི་རྒྱུ། མཁིས་པ་ལང་པའི་ཚེ་ཟས་དང་སྨན་ནུས་པ་བརྟུལ་བ་དང་། སྐྱ་བ། ལྕི་བ། སྐམ་པ། 

བསིལ་བ་བཅས་བསྟེན་ན་རང་གནས་སུ་ཞིའློ། ༣ བད་ཀན་གི་ནད་ཞི་བའི་རྒྱུ། བད་ཀན་ལང་

བའི་ཚེ་ཟས་སྨན་རྩུབ་པ་སློགས་བསྟེན་ན་རང་གནས་སུ་ཞིའློ།

གསློག་ལང་ཞི་གསུམ་གི་ངློ་བློ། མིའི་ལུས་ཁམས་ཀི་རས་རྒྱུན་གཙོ་བློ་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་

གསུམ་པློ་སློ་སློའི་གསློག་ལང་ཞི་གསུམ་གི་ངློ་བློ་ནི། ༡ གསློག་པའི་ངློ་བློ། ངློ་བློ་རང་གནས་

འཕེལ་བ་གསློག་པ་ཡིན། རྒྱུ་ལས་འཁྲུག་བེད་མི་མཐུན་ཡློན་ཏན་འདློད། ཅེས་པ་ལར། གསློག་

པའི་ངློ་བློ་ནི་ཟས་སྤློད་ཡུལ་དུས་སློགས་ཀི་རྐྱེན་གིས་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གསུམ་པློ་རང་རང་

གི་གནས་སུ་རིམ་བཞིན་འཕེལ་ནས་གསློག་པ། དེའི་དབང་གིས་ལུས་ཁམས་ཅུང་ཟད་འཁྲུག་

ཅིང་དེའི་མཚན་ཉིད་དང་མི་མཐུན་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ལན་པའི་ཟས་སྐློམ་གི་རིགས་རྣམས་

འདློད་དེ། དེ་ཡང་དཔེར་ན། རླུང་གསློག་པའི་ཚེ་དེའི་མཚན་ཉིད་དང་མི་མཐུན་པའི་ཟས་སྐློམ་

ལྕི་སྣུམ་ལ་སློགས་པ་འདློད་པ་དང་། མཁིས་པ་གསློག་ཚེ་ཟས་སྐློམ་བསིལ་རྟུག་གི་རིགས་

འདློད་པ། བད་ཀན་གསློག་ཚེ་ཟས་སྐློམ་ཡང་རྩུབ་སློགས་ཀི་རིགས་འདློད་པ་བཅས་ཡིན་ནློ། 

༢ ལང་པའི་ངློ་བློ་ནི། ལང་བ་ལློག་པའི་ལམ་ཞུགས་རང་རགས་སྟློན། ཞེས་པ་ལར་རང་གི་

གནས་སུ་བསགས་པ་དེ་ཉིད་ཡུལ་དུས་ཟས་སྤློད་ཀི་དབང་གིས་ལང་བ། དེའི་ཚེ་རང་གི་

གནས་ལས་གཞན་པའི་ལམ་གཉིས་སུ་ཞུགས་ནས་ན་བར་འགྱུར་ཏེ་རྩྭ་ཆུ་སློགས་ཕི་ཡུལ་དུ་

ནད་རགས་རྣམས་སྟློན་པ་ནི་ལང་བའི་ངློ་བློ་ཡིན་ནློ། ༣ ཞི་བའི་ངློ་བློ་ནི། རང་གནས་མཉམ་

གནས་ནད་མེད་ཞི་བ་ཡིན། ཞེས་པ་ལར། ཞི་བའི་ངློ་བློ་ནི་ཟས་སྤློད་སྨན་དཔྱད་དང་ཡུལ་དུས་

སློགས་ཀི་སློ་ནས་འཕེལ་ཟད་འཁྲུགས་པའི་ནད་རྣམས་ཞི་བར་བས་ཏེ་རང་རང་གི་གནས་སུ་

ལང་ཚད་ཀི་རང་བཞིན་དང་མཉམ་པར་གནས་པས་ནད་མངློན་འགྱུར་བ་མེད་པ་ནི་ཞི་བའློ།

གསློག་ལང་ཞི་གསུམ་གི་དུས། མིའི་ལུས་ཁམས་ཀི་རས་རྒྱུན་གཙོ་བློ་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་

གསུམ་པློ་གསློག་ལང་ཞི་གསུམ་སློ་སློའི་དུས་ལས། དང་པློ་སློ་སློའི་གསློག་པའི་དུས་ནི།༽ ༡ 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

རླུང་གསློག་པའི་དུས། རླུང་གསློག་པའི་དུས་ནི་སློ་ཀ་སྟེ། དེའང་སྤི་ལློ་དང་སྦར་ན་སྤི་ལྔ་པ་

ནས་དྲུག་པ་གཉིས་ཡིན་ཞིང་། དུས་དེར་ཉི་མ་བང་བགློད་མཐར་ཐུག་པས་ཤིན་ཏུ་རྣློ་ཚ་རྩུབ་

པའི་ངློ་བློར་གྱུར་ཏེ། བསིལ་སྣུམ་སློགས་ཟླ་བ་སའི་ཡློན་ཏན་ཟད་པས་ན་ཡུལ་ཡང་ཞིང་རྩུབ་

པ་སློགས་རླུང་གི་མཚན་ཉིད་དང་མཐུན་པར་གྱུར་པ་དང་། ལུས་ཁམས་ཀང་རླུང་གི་རང་

བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར་པ། རློ་ཁ་སྐ་བ་དང་། ནུས་པ་ཡང་རྩུབ་སློགས་ཀི་ཟས་སྨན་རིགས་རྣམས་

མཐུ་ཆེ་བར་གྱུར་པས་སྤློད་ལམ་ཡང་རྩུབ་ཏུ་གྱུར་ན་ཡང་རླུང་གསློག་པ་ལས་ལང་མི་ནུས་ཏེ། 

དུས་དེ་ཤིན་ཏུ་དྲློ་བས་རླུང་མགློ་མནན་པའི་ཕིར། ༢ མཁིས་པ་གསློག་པའི་དུས་ནི། མཁིས་

པ་གསློག་པའི་དུས་དབར་དུས་ཏེ། དུས་དེར་ཡུལ་རྣློ་ཞིང་སྣུམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དང་། ལུས་

ཁམས་མཁིས་པའི་རང་བཞིན་དང་། རློ་ཚ་སྐྱུར་དང་། ནུས་པ་ཚ་རྣློ་ཅན་གི་ཟས་སྨན་རིགས་

རྣམས་མཐུ་ཆེ་བས། སྤློད་ལམ་ཡང་ཚ་རྣློ་གྱུར་ན་ཡང་མཁིས་པ་གསློག་པ་ལས་ལང་མི་ནུས་

ཏེ། ཆར་རླུང་གི་བསིལ་ཤུགས་ཆེ་བའི་ཕིར། ༣ བད་ཀན་གསློག་པའི་དུས་ནི། བད་ཀན་

གསློག་དུས་དགུན་སྨད་བསིལ་རླུང་ལྕི་བའི་དུས་ཏེ། ཧ་ཅང་བསིལ་བས་འཁགས་ཏེ་གློང་བུ་

བསློངས་པས་གསློག་པ་ལས་ལང་མི་ནུས་སློ། གཉིས་པ། སློ་སློ་ལང་བའི་དུས་ནི།༽ ༡ རླུང་

ལང་བའི་དུས་ནི། ལང་བའི་དུས་དབར་དུས་ཏེ། སྤི་ཟླ7-8གཉིས་ཡིན། དུས་དེར་ཆར་རླུང་

གིས་གང་ངར་སྐྱེས་པས་རླུང་ལང་བར་གྱུར་རློ། ༢ མཁིས་པ་ལང་བའི་དུས་ནི། མཁིས་པ་ལང་

དུས་སྟློན་གི་དུས་ཏེ། དུས་དེར་སྣུམ་ཞིང་དྲློ་བའི་དུས་ཡིན། ༣ བད་ཀན་ལང་བའི་དུས་ནི། བད་

ཀན་ལང་དུས་དཔྱིད་དུས་སྤི་ཟླ་3-4གཉིས་ཡིན་ཏེ། དྲློ་བའི་གློང་བུ་བཤིགས་ནས་ལང་སྟེ་ནད་

མངློན་དུ་འགྱུར་བའློ།  གསུམ་པ། སློ་སློ་ཞི་བའི་དུས་ནི།༽ ༡ རླུང་ཞི་བའི་དུས། རླུང་ཞི་བའི་

དུས་སྟློན་དུས་ཏེ་སྤི་ཟླ་9-10གཉིས་ཡིན་ཞིང་དུས་དེར་སྣུམ་ལ་དྲློ་བའི་ཡློན་ཏན་རྒྱས་པའི་

དབང་གིས་རང་གནས་སུ་ཞི་བའློ། ༢ མཁིས་པ་ཞི་བའི་དུས་ནི། མཁིས་པ་ཞི་དུས་དགུན་སྟློད་

(11-12)དེ་བསིལ་དུས་ཡིན་པའི་ཕིར།༣ བད་ཀན་ཞི་བའི་དུས་ནི། སློ་ཀའི་དུས་དེ་ཡང་ལ་

རྩུབ་པས་བད་ཀན་དང་ཆློས་མི་མཐུན་པའི་ཕིར་ཞི་བའློ།

གསློག་པ། ① བསགས་པ། བསག་པ། སློག སྒྲུབ་པ་དང་སྐྲུན་པ་དང་སྐྱེད་པ། ཚོགས་གཉིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསགས་ཏེ་རློགས་སངས་རྒྱས། བསློད་ནམས་གསློག་པ། རྒྱལ་པློས་འཁློར་རྣམས་བསགས་

ནས་སྨས་པ། བསགས་པ་ཚེ་གང་ལ། བསློས་པ་ཉིན་གཅིག ② བསློགས་པ། བསློག་པ། སློག 

སྤུངས་པ་དང་སྡུད་པ། བསྡུ་གསློག སྟློབས་ཤུགས་བསློགས་པ། གསེར་དངུལ་ལ་སློགས་པ་

ལས་ཡློན་ཏན་གསློག་པ་དགའ། ཆུ་ཐིགས་བསློགས་ན་རྒྱ་མཚོར་འགྱུར། 

གསློག་པློ། རྫུས་མའམ་སྙིང་པློ་མེད་པ་དང་སློབ་པ། ཆུའི་ལྦུ་བ་གསློག་པློ་རེད། བག་ལེབ་སྐམ་

གསློག ཞིང་ས་གསློག་པློ། ཤ་སྐམ་གསློག་གསློག 

གསློག་བྲུབ། སེབ་གཅིག་ཏུ་རུབ་ནས་འཇློག་པ། ཉམས་མློང་གསློག་བྲུབ། 

གསློག་བརྫུས། སྙིང་མེད་བརྫུས་མའི་དངློས་པློ། བས་རེས་གསློག་བརྫུས། 

གསློག་རུན། [རིང]རྒྱུ་ནློར་སློགས་གསློག་ཅིང་འཇློག་པ། དུས་རག་ཏུ་གསློག་རུན་བེད་པར་བརློན། 

གསློག་རུམ། ཕློགས་སྡུད་བས་ནས་མཉམ་དུ་རུབ་པ། རེ་སྐྱེས་སྨན་རིགས་གསློག་རུམ་བེད་པ། 

གསློགས། ① གསག་ག་ིསྐུལ་ཚིག་ག་ིའབ་ིཚུལ་གཞན། ② གསེག་ག་ིསྐུལ་ཚིག ③ གསློག་ག་ིསྐུལ་ཚིག 

གསློང་ལློང་། བཙོག་ཆུ་འགློ་བའི་ཝ་ཁ། 

གསློང་པློ། དྲང་པློ་དང་བདེན་པ། སྐད་ཆ་གསློང་པློར་སྨ་བ། ལས་ཀ་གསློང་པློར་བ་བ།

གསློང་པློ་སྨ་བ། དྲང་པློར་སྨ་བའི་དློན། 

གསློང་བ། གསང་བའི་ད་ལ་བའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

གསློང་བློ། སློང་བློ་དང་འདྲ། 

གསློང་ཞིག གསང་བར་གིས་ཤིག་ཅེས་སྐུལ་ཚིག

གསློངས། གསང་བའི་སྐུལ་ཚིག 

གསློད། སློད་ཀི་ད་ལ་བ། 

གསློད་གཅློད། གསློད་པ་དང་ཡན་ལག་སློགས་གཅློད་པའི་སྡུད་ཚིག 

གསློད་རགས། ① གསློད་རྒྱུར་ཐག་ཆློད་པའི་རགས། ② མཚོན་ཆ་ཞིག་གི་མིང་། 

གསློད་རགས་མེ་ཏློག སར་རྒྱ་གར་གི་ལུགས་ལ་ཉེས་ཅན་གསློད་པའི་རགས་སུ་མགློ་ལ་འཆིང་བའི་

མེ་ཏློག་དམར་པློ་ཞིག་སྟེ། ལེགས་སྦར་སྐད་ལ་ཀ་ར་ཝཱི་ར་དང་། བློད་སྐད་ལ་རེའུ་ལྕག་པ་ཟེར། 
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གསློད་བདག་སྐྱེས། [མངློན] ① གཤིན་རེ། ② དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། ③ བདུད་དགའ་རབ་དབང་

ཕྱུག ④ སིན་པློའི་རྒྱལ་པློ། 

གསློད་བདག་བུ། [མངློན] སིན་པློ། 

གསློད་པ། བསད་པ། གསད་པ། སློད། ① སློག་གཅློད་པ་དང་འགུམས་པ། ལུག་བསད་པ། དམར་

གསློད། མི་གསློད་ལག་དམར། ② སེལ་བར་བེད་པ་དང་མེད་པར་བཟློ་བ། མེ་རློ་བསད་པ། ཞུ་

མར་གསློད་པ། ཁད་དུ་གསློད་པ། དཀའ་ངལ་ཁད་བསད། མེ་ཆུང་ཐློག་ཏུ་གསློད་དགློས། རྐྱེན་

ཆུང་ཐློག་ཏུ་འགློག་དགློས། 

གསློད་པ་གསུམ། དགེ་ཚུལ་གི་བསབ་བ་བངས་འདས་སློ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། སློག་གཅློད་ཀི་

ཆར་གཏློགས་དུད་འགློ་གསློད་པ་དང་། སློག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་རྩྭ་ཆུར་འདེབས་པ་དང་། 

སློག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུར་སྤློད་པ་བཅས་གསུམ་མློ། 

གསློད་བེད། [མངློན] གཤིན་རེ། 

གསློད་མ། [མངློན] ལྷ་མློ་ཨུ་མ། 

གསློད་རེས། དམར་འཛིང་བེད་པ། 

གསློད་སེམས་འཆང་བ། ཕ་རློལ་རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་རྒྱུའི་སེམས་ངན་བཅངས་པ། 

གསློན། གསན་པ་དང་གསློན་པའི་སྐུལ་ཚིག 

གསློན་བསྐྱུར། ས་དུས་མི་གསློན་པློར་ཆུའམ་གཡང་དུ་བསྐྱུར་བའི་ཁིམས་ལུགས་ངན་པ་ཞིག

གསློན་ཁག སེམས་ཅན་གསློན་པློའི་ལུས་ལས་འབྱུང་བའི་ཁག་དྲློན་མློ། 

གསློན་ཅིག ཉློན་ཅིག

གསློན་མཆད་ཟླུམ་པློ། གསློན་པློ་དུར་དུ་སློད་སྐབས་རགི་པའ་ིབང་སློའ་ིབཟློ་དབབིས་ན་ིཟླུམ་པློར་ཡློད་པ། 

གསློན་རེན། གསློན་པ་དང་རེན་པ། 

གསློན་ཉམས། ཞེས་པ་ནི་ལྷ་སྐུའམ་མི་སྣ་འབི་སྐབས་ངེས་པར་དུ་བཞིན་གི་རྣམ་འགྱུར་དང་ལུས་

ཀི་སྟངས་སྟབས་ཐད་ལ་མངློན་སུམ་གི་རྣམ་པ་གསློན་པློའི་ཉམས་དང་ལན་པ་ཞིག་དགློས་སློ།། 

གསློན་ཉམས་ལན་པ། གྲུང་ཤ་དློད་པློའམ་མངློན་གསུམ་གི་རྣམ་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསློན་སྟློང་། སར་བློད་ཀི་ཁིམས་ཡིག་རིང་པའི་ནང་གི་ཁིམས་ལུགས་ཤིག་སྟེ། གསློད་སེམས་

བེད་མིས་ཕ་རློལ་པློ་གསློད་གབས་བེད་པའི་སློན་དུ་གསད་བའི་ལག་ནས་ལེན་པའི་འཇལ། 

གསློན་འདྲེ། མི་གསློན་པའང་ཡིན་ལ་འདྲ་ཡང་ཡིན་པའི་གང་ཟག 

གསློན་འདྲེ་མ། བུད་མེད་ལ་སྨློད་པའི་ཚིག 

གསློན་པ། ① གསན་པ། གསན་པ། གསློན། འཕློག་བརླག་ཏུ་གཏློང་བ། སྤི་རས་ཆུད་གསན་པ། 

དློན་མེད་དུ་རྒྱུ་ནློར་ཆུད་མ་གསློན་ཞིག ② དབུགས་ཆད་པའི་མི་སར་གསློན་པ། རྒྱུ་ཆད་

གསློན་རེ། ③ སློག་དང་ལན་པ་དང་མ་ཉམས་པ། སྟག་གསློན་པློ། ལུག་གསློན་པློ། དུར་དུ་

གསློན་སེད་བེད་པ། མངློན་སུམ་གསློན་པ་ལ་བུ། པུས་མློ་བཙུགས་ཏེ་གསློན་པ་ལས། དཔའ་

བློ་ལངས་ནས་ཤི་ན་དགའ། 

གསློན་པློ། སློག་དང་ལན་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་གསློན་པ་དང་འདྲ། 

གསློན་པློར་དུར་དུ་ཞུགས། རང་ཉིད་མ་ཤི་གློང་མི་མེད་ས་སྟློང་ཞིག་ཏུ་དུར་ས་བཙལ་ནས་དུར་

ཁང་བརྒྱབ་ཏེ་དེར་སློད་པ། 

གསློན་སེད། སར་ལློག་སྤློད་དབང་སྒྱུར་པས་མི་གསློན་པློ་ས་དློང་དུ་སེད་པའི་ཁིམས་སློལ་ངན་པ་ཞིག 

གསློན་བལ། མ་ཤི་བར་ཁ་གེས་པ། གསློན་བལ་བས་པ་ཡི་རེ་མུག 

གསློན་སྦང་། གསློན་པློ་རྣམས་ཀི་སིག་སྒིབ་སྦློང་བའི་ཆེད་དུ་ཀུན་རིག་སློགས་ཀི་ཆློ་ག་བསྒྲུབ་པ།

གསློན་བཟུང་། མ་བསད་པར་གསློན་པློར་བཟུང་བ། དག་བློ་གསློན་བཟུང་བེད་པ། 

གསློན་བཟུང་ཐབས་རལ། ཉེས་ཅན་པ་གསློན་པློར་བཟུང་བའི་ཐབས་རལ། 

གསློན་བཟུང་བེད་པ། ཉེས་ཅན་པའམ་དག་བློའི་མི་སྣ་གསློན་པློར་བཟུང་བ། 

གསློན་གཤིད། མི་ཤི་བའི་རེས་སུ་དེའི་ཉེ་འབེལ་ཤུལ་ན་ལུས་པ་རྣམས་ཀིས་དྲན་གསློའི་མཆློད་

འབུལ་བས་པ། 

གསློན་གཤིན། གསློན་པློ་དང་གཤིན་པློའི་ཚིག་བསྡུས། 

གསློན་གཤིན་གི་ལད་མློ། གསློན་ནི་སློག་གིས་འཚོ་བཞིན་པའི་མི་དང་གཤིན་ནི་འདས་ཟིན་པའི་

མི་སྟེ། གསློན་པློ་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་ཀི་འཚོ་བ་ལ་སྤློད་པ་དང་གཤིན་པློ་རྣམས་ངན་སློང་གི་
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འཇིགས་སྐྲག་ལས་ཐར་བར་ཤློག་ཅེས་པའི་དགེ་རའི་སྨློན་ལམ་འདེབས་པའི་ལློ་དུས་ཀི་འདུ་

ཚོགས་ཤིག དཔེར་ན་རྒྱལ་རེར་ལློ་ལར་བློད་ཟླ་ལྔ་པའི་ནང་མདའ་མང་ངམ་མདའ་དམག་ཟེར་

བ་དློན་དངློས་རྒྱལ་རེ་དགེ་ར་ཆེན་མློ་ཞེས་རྒྱལ་རེ་དཔལ་འཁློར་ཆློས་སེ་བཞེངས་དུས་མི་དང་

དུད་འགློ་ལ་ངལ་དུབ་བྱུང་བའི་སིག་པ་དག་ཐབས་ཀི་ཆློས་ཀི་བ་བ་དེ་དུས་ཕིས་དུས་སྟློན་དུ་

གྱུར་པ་འདྲ་བ་ཞིག་གློ 

གསློན་གཤིན་གི་རིས། གསློན་རིས་དང་གཤིན་རིས་ནི་གནའ་རབས་བློད་ཀི་ལུགས་ནས་བྱུང་བ་

ཞིག་དང་། རྒྱ་ནག་ནས་བློད་དུ་དར་བའི་གསློན་གཤིན་གི་རིས་ཤིག་སྟེ་གཉིས་ཡློད། དེ་ཡང་བློད་

ཀི་རིས་ལ་སྐློར་འགློ་ཆེ་བ་དགུ་དང་དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀི་ལྔ་རེར་ཕེ་བའི་ཞེ་ལྔ་ཙམ་ཡློད་པ་རྣམས་

གསློན་པློའི་ཆེད་དུ་རི་བའི་རིས་ཡིན་པ་དང་། དེ་མ་ཡིན་པའི་བློན་ལུགས་ཀི་གཤིན་རིས་ཁག་

མང་པློ་ཞིག་ཡློད་ཚུལ་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའིབཌཱཻུརྱ་དཀར་པློ་ལས་གསལ། 

གསློབ། ནང་དློན་སྟློང་པའ་ིཕ་ིཤུན་ནམ། ཁློག་སྟློང་། ལྷ་འདྲེའ་ིའདྲ་གསློབ། གཅན་གཟན་ག་ིཔགས་གསློབ། 

སིབ་བཀློན། དེང་རབས་པར་དང་། ཡི་གེ་སློགས་འདྲ་བཤུས་བ་ཐབས་ཤིག པར་དང་ཡི་གེ་གང་ཞིག 

ངློ་བཤུས་དགློས་རིགས་ཀི་ཤློག་ངློས་དེ་སིབ་བཀློན་འཕྲུལ་ཆའི་ཤེལ་སློའི་ངློས་སུ་བཀློད་ཅིང་། 

དེ་དང་གློག་ཀད་འབེལ། དེ་ནས་གློག་ཀད་ནང་གི་ལས་ཆློག་ལར་ངློ་བཤུས་བེད་ཆློག དབིན་སྐད་

དུ་scanning ཟེར། སིབ་བཀློན་སིབ་བཀློན་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་

བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་scanner ཟེར། 

སིབ་བཀློན་ཐིག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་scanning line ཟེར། 

གསློབ་པ། ① བསབས་པ། བསབ་པ། སློབས། འཇལ་བའམ་ཚབ་སྤློད་པ། དྲིན་ལན་བསབ་ཆློག་

པ། བུ་ལློན་གསློབ་པ། སྣློན་པའམ་ཁ་ཚང་བར་བེད་པ། གངས་ཀ་མ་ཚང་བ་རྣམས་ཁ་བསབས་

པ། གུན་བསབས། ཐློབ་པ་དེས་ཤློར་བའི་གློང་བསབ་མི་ཐུབ། ས་ཀློང་ནང་ལ་ས་བསབས་

ནས་ཁློད་སྙློམས་པློར་བཟློས་པ། ② སློབ་པ་ཡང་ཟེར། སྙིང་པློ་མེད་པའི་ཁློག་སྟློང་དང་ལྦུ་བ་

ལ་ལ་བུའམ་དངློས་ལར་སྣང་བ། རྡློ་གསློབ་གསློབ། རིག་ཉམས་གསློབ་ཆེ་བ། འློབས་སློབ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསློབ་ཕྱུར། [ཡུལ] ཕྱུར་བ་གསློབ་གསློབ། 

གསློབ་སྨན། ① སྨན་གསློབ་གསློབ། ② གསློབ་བེད་ཀི་སྨན། 

གསློབ་ཚིག རྫུན་གི་ཚིག 

གསློམ། མདློང་མློ་བཟློ་བེད་ཀི་ཐང་ཤིང་གི་རིགས་ཤིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བཅུད་འཛིན་དང་

ཐང་ཤིང་ངློ་།། 

གསློམ་པ། དུས་བཞིར་སློ་བའི་ཐང་ཤིང་གི་རིགས་ཀི་ཤིང་སློང་ཞིག་སྟེ། རིགས་མང་པློ་ཡློད། ལློ་

མ་ཁབ་དབིབས་ཅན། སློང་ཤིང་དྲང་ལ་ཤིང་རིང་པློ་སྐྱེས་པས། ཁང་བའི་ཀ་གདུང་དང་སམ་

བཟློ་བ་སློགས་ལ་བཀློལ་ས་ཧ་ཅང་མང་བ་ཞིག་ཡིན། ཚིག་བསྡུས་ན། གསློམ་ཞེས་འབི་ཆློག་

སྟེ། གསློམ་ཤིང་། གསློམ་པ་དང་ཤུག་པ་ལ་གསློམ་ཤུག་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

གསློམ་ཤིང་། ཐང་ཤིང་། 

གསློམ་སེང་ལེང་། སེང་ལེང་རིགས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་མདློག་སྐྱ་ལ་གསློམ་དང་འདྲ་བ་ཞིག 

གསློར། ① གསློར་བའི་སྐུལ་ཚིག ② འབིགས་སྤད་རེ་རྣློན། བཟློ་པས་ཐློ་བ་གསློར་བཞིན་གཏེར་

ཁ་བརློས། ལག་གི་ཟློར་བ་གསློར་ཅིག 

གསློར་ལྕེ། འབིགས་བེད་གསློར་གི་སློ།། 

གསློར་ལེམ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་མེས་ཚིག་

པའི་རྨ་ལ་ཕན། 

གསློར་ལེམ་པ། ཁློན་པ་སློགས་ཀི་ཆུའི་ནང་དང་། རླན་གཤེར་ཆེ་བའི་སར་འཁྲུངས་ཤིང་ཡུལ་ཀུན་

ཏུ་མེད་ས་མེད། སྐྱེ་ཚུལ་ར་བ་ཐུང་ལ་རྒྱུས་ཕན་དར་སྐུད་འདྲ་བ་ཁ་སྤུའི་ཚུལ་དུ་སྐྱེ་བ་དང་། ལློ་

མ་ལང་འཇམ་མཐུག་ལ་མཐའ་སློར་རེ་གསུམ། དབིབས་སལ་ལག་འདྲ་བ། ཕ་ལ་ལེམ་པའི་ལློ་

རང་རིང་པློ་ཡློད་པ། རིང་ཚད་རྨེ་ཁི་0.1～0.3ཙམ་ཟིན་པའི་ངར་པ་མཉེན་ལེམ་ཕན་ཚུན་

སྦྲེལ་ནས་གེས་པ། ཆུའི་སྟེང་དང་ས་ངློས་ལས་ཆེར་མི་འཕགས་པ་། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ལློ་མ་

སྟེ། ཟླ་6～9པར་བཏུས་ནས་སློ་ཆློལ་དམའ་ཕབ་སྐམ་གསེད་ལེགས་ཚགས་བ། རློ་ནུས། རློ་

མངར་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་མེས་ཚིག་པའི་རྨ་ལ་ཐེངས་ཆློག་ཡིན། རྨ་ཚད་སེལ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གསློར་ནམ། ཞིག་གསློ་དང་ཉམས་གསློ།། 

གསློར་བ། ① སྐློར་བ་དང་སྣུན་པ་དང་འཕར་བ། མདུང་གསློར་བ། རལ་གི་གསློར་བ། རྡློ་རེ་གསློར་

བ། ② བསར་བ། བསར་བ། གསློར། འདློན་པ་དང་ག་སྒིག་བེད་པ། སང་ཉིན་དགློས་པའི་

དངློས་རིགས་དེ་རིང་ནས་བསར་ཡློད། མཛོད་ཁང་ནས་ཇ་མར་འདློན་གསློར་བེད་པ། 

གསློར་བེད་འཕྲུལ་འཁློར། ས་ལ་ཁུང་བུ་གཏིང་རིང་པློ་ཕུག་ནས་གཏེར་རས་འཚོལ་བེད་ཀི་འཕྲུལ་

འཁློར་ཞིག་གི་མིང་ཡིན།

གསློལ། ཞེ་ཚིག་ཏུ་ཟ་བ་དང་འཐུང་བ་དང་འབུལ་བ་དང་ཞུ་བ་སློགས་ལ། 

གསློལ་ཀྲུམ། [ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད]བཟའ་བའི་ཤའི་ཞེ་སའི་ཚིག 

གསློལ་ཁ། ① ལྷ་མཆློད་པ། ② བསྐང་གསློ།། 

གསློལ་ཁ་ཁང་། ① གསློལ་ཁ་ཞུ་སའི་རྒྱལ་ཁང་། ② མགློན་ཁང་ངམ་སྲུང་མ་ཁང་། 

གསློལ་ཁ་བ། ① ཆློས་སྐྱློང་གི་མགློན་པློ་བ། ② བ་མའི་གསློལ་དཔློན། 

གསློལ་ཁང་། ①སྟློན་མློ་གཏློང་སའི་མགློན་ཁང་། ② མེ་ཁང་ངམ་ཐབ་ཚང་། 

གསློལ་གློད། གློད་ཁློག་གི་ཞེ་ས། ས་དྲློ་ཤ་རེན་མ་བཟས་ན། ཕི་དྲློ་གསློལ་གློད་སྙུང་དློན་མེད། 

གསློལ་ངན། དུག་སྦར་བའི་ལློ་ཆས། 

གསློལ་ཆས། ཟས་ཀི་སྤི་མིང་། 

གསློལ་ཆེན། གསློལ་དཔློན་ཆེན་མློ། 

གསློལ་མཆློད། ལྷ་འདྲེར་བསྐང་གསློ་དང་བསང་མཆློད། 

གསློལ་ཇ། དཔློན་ཆེན་དང་བ་མ་རྣམས་ལ་འདྲེན་པའི་ཇ་ལ་གསློལ་ཇ་ཟེར། 

གསློལ་ཇ་བ། གསློལ་ཇ་ཞུ་མཁན། གསློལ་དཔློན། 

གསློལ་སྟློན། གསློལ་ཚིགས་གཤློམ་པའི་སྟློན་མློ། གསློལ་སྟློན་འགེད་པ། གསློལ་སྟློན་བཤམས། 

གསློལ་ཐབ། ཐབ་ཚང་། 

གསློལ་དློད། ཞལ་ལག་འབུལ་རྒྱུའི་འགློ་སློང་དློད་དངུལ། 

གསློལ་དློན་སྨིན་སྒྲུབ་བྱུང་བ། བ་དཔློན་གློང་མར་ཞུ་བ་གསློལ་བའི་དློན་དེ་བཞིན་དུ་གློང་ནས་
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རློགས་རམ་རྒྱབ་གནློན་གི་བཀའ་ཤློག་གནང་བ་ལ་སྙན་གསློན་དློན་སྨིན་བྱུང་བ་ཞེས་པའམ་

སྙན་ཞུས་དློན་སྨིན་བྱུང་བ་ཞེས་པ་དང་གློ་དློན་གཅིག

གསློལ་སེར་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་ཆབ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གསློལ་འདེབས། དཀློན་མཆློག་སློགས་ལ་རེ་བཅློལ་ཞུ་བ། དཔེར་ན། གསློལ་བ་འདེབས་སློ་བིན་

གིས་བརླབ་ཏུ་གསློལ། ལ་བུ།

གསློལ་དཔློན། གསློལ་ཆས་འབུལ་འདྲེན་བེད་མི། 

གསློལ་ཕྱུགས་ཁང་། འབི་མཛོ་བ་ཕྱུགས་སློགས་སློད་གནས་ཀི་ཞེ་ས། 

གསློལ་ཕློགས། ག་ཕློགས་ཀི་ཞེ་ཚིག 

གསློལ་འཕིན། འདློད་དློན་གསློལ་བའི་འཕིན་བཅློལ། 

གསློལ་བ། ① ཞུ་བ་དང་འབུལ་བ། སྙན་དུ་གསློལ་བ། བཞུགས་སུ་གསློལ་བ། མཚན་གསློལ། ② 

བཞེས་པ། གསེར་ཁིར་མངའ་གསློལ། དབུ་ཞྭ་གསློལ་བ། ན་བཟའ་གསློལ་བ། མཆློད་ཆང་

གསློལ་བ། ③ སགས་ཀི་ཞེ་ས། གསློལ་བ་མཆློད་པ། ཞུ་བ། གསློལ་བ་ཞུ་བ། གསློལ་བ་

འདེབས་པ། ④ མིང་རྐྱང་འགའ་ཞིག་གི་ཐློག་མར་སྦར་ཚེ་ཞེ་སའམ་ཆེ་བརློད་ཀི་དློན། གསློལ་

ཚིགས། གསློལ་ཇ། གསློལ་ཀྲུམ། གསློལ་སྤློ། གསློལ་ཅློག གསློལ་ལིར། གསློལ་ཐབ། གསློལ་

མདློང་། གསློལ་ཕློགས། གསློལ་མར། གསློལ་ཞློ། གསློལ་འློ།། གསློལ་ཞིབ། 

གསློལ་བ། མིང་རྐྱང་དུ་སགས་ཀི་མིང་དང་། བ་ཚིག་ཏུ་བས་ན་འབུལ་བ་ཞུ་བ་སློགས་ཏེ། དགློངས་

སུ་གསློལ། ན་བཟའ་གསློལ། སྙན་དུ་གསློལ། མཚན་དུ་གསློལ་ཞེས་ལ་བུ། 

གསློལ་བ་མངློན་གྱུར། བསྙེན་པར་རློགས་པའི་མངློན་གྱུར་བཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དགེ་འདུན་ལ་

བསྙེན་པར་རློགས་པའི་གསློལ་བ་ལན་གསུམ་བཏབ་པའློ།། 

གསློལ་བ་གཅིག་པ། གསློལ་བ་ཞུ་བ་ལན་གཅིག 

གསློལ་གཉིས་ཀི་ལས། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་གནས་དང་བློ་མཐུན་པར་བ་བ་དང་། དགེ་སློང་

མའི་སློམ་པ་འབློག་པ་སློགས་སུ་གསློལ་བ་ཚར་གཅིག་དང་། ལས་དངློས་ཚར་གཅིག་བཅས་
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རྣམ་གངས་གཉིས་སུ་འབྱུང་བས་གསློལ་གཉིས་ལས་ཞེས་བའློ།། 

གསློལ་བ་དང་བཞིའི་ལས། བསྙེན་རློགས་བསྒྲུབ་པ་སློགས་ལ། གསློལ་བ་ལན་གཅིག་དང་ལས་

དངློས་ཚར་གསུམ་བརློད་པའློ།། 

གསློལ་བ་དྲག་དུ་བཏབ། རང་ཉིད་ཀི་རེ་འདུན་ཞུ་བའི་ཚིག་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བརློད་པ། 

གསློལ་བ་འདེབས། རེ་བ་ཞུ་བའམ་སྨློན་ལམ་འདེབས་པ། 

གསློལ་བ་འདེབས་རེན། ལྷ་བ་མ་ལ་རང་གི་འདློད་དློན་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་རེན། 

གསློལ་བ་ཕུར་ཚུགས། བློ་སེམས་རེ་གཅིག་པའམ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་གསློལ་འདེབས། 

གསློལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་གསང་སྟློན་བསྐློ་བ་སློགས་གསློལ་བ་

ཁློ་ན་ལས་བརློད་པ་མེད་པས་གསློལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་ཞེས་བའློ།། 

གསློལ་བ་འཚལ་བ། ཟ་མ་ཟ་བ། 

གསློལ་བ་བཞེས་པ། ཟ་མ་ཟ་བའི་ཞེ་སའི་མིང་། 

གསློལ་བའི་ལས། གསློལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

གསློལ་སྨན། སྨན་གི་ཞེ་ས། 

གསློལ་ཚིགས། ལློའམ་སྟློན་མློ་ལའང་། 

གསློལ་ཞལ། ཕློར་པའི་ཞེ་ས། དངུལ་དཀར་གི་གསློལ་ཞལ་ཆང་གིས་བཀང་བ། 

གསློལ་ཞིབ། རམ་པ་དང་གློ་ཞིབ་ཀི་ཞེ་ས། 

གསློལ་ཞློ། ཞློའི་ཞེ་ཚིག

གསློལ་བཞི། གསློལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

གསློལ་གཟིམས་མཆློད་གསུམ། སར་བློད་ཀི་བ་ཆེན་ཚོའི་ཞབས་འབིང་པ་གསློལ་དཔློན། གཟིམས་

དཔློན། མཆློད་དཔློན་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་། 

གསློལ་རས། ① བ་དགའ་རྔན་པ། ཇ་མར་གསློལ་རས་གནང་བྱུང་། ② ཕློར་རས་ཀི་ཞེ་ས། 

གསློས། གསློ་བའི་སྐུལ་ཚིག 

གསློས་བསྒློན། སྣློན་པ་བཏབ་པའམ་ཉམས་གསློ་བས་པ། སྐུ་གཟུགས་གསློས་བསྒློན་གནང་བ། 
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གསློས་ཆུ། ལློ་ཏློག་སློགས་བཏབ་བཙུགས་ཀི་དངློས་པློ་རྣམས་ཉམས་པ་གསློས་བེད་ཀི་ཆུ། ལློ་

ཏློག་ལ་གསློས་ཆུ་བཏང་བ། 

གསློས་ཐང་། རྨ་འཇལ་གི་ཚད་གཞི། 

གསློས་འདེབས། ① ཉམས་པར་ཁ་གསློས་རྒྱབ་པ། ཁང་རིང་གསློས་འདེབས་པ། ② ཕན་བེད་ཀི་

དྲན་གསློ་གཏློང་བ། མི་བརེད་པའི་དློན་དུ་དྲན་གསློས་འདེབས་པ། 

གསློས་པ། འཚོ་བ་དང་སྐྱེད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་གསློ་བའི་འདས་པ། 

གསློས་ཕྲུག རང་ལུས་ལས་སྐྱེས་པ་མིན་ཡང་གསློས་པའམ་བསྐྱངས་པའི་ཕྲུ་གུ། 

གསློས་བུ། བསྐྱངས་པའི་བུ། 

གསློས་མ། སྨན་བཅློས། ནད་པར་གསློས་མ་བཏང་བ། 

བསག་པ། སྒྲུབ་པ་དང་སྐྲུན་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་གསློག་པའི་མ་འློངས་པ། 

བསགས། ནློར་རས་གསག་པའི་འདས་པ།

བསགས་རྒྱབ། [མངློན] མངའ་ཐང་ངམ་དབང་ཐང་། 

བསགས་གཅློད། [མངློན] སྐྲ། 

བསགས་རྡུལ། བསགས་པའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་བསྡུས་ཚིག 

བསགས་པ། སྒྲུབ་པ་དང་སྐྲུན་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་གསློག་པའི་འདས་པ། 

བསགས་པའི་རྡུལ་ཕ་རབ། རྡུལ་རས་བརྒྱད་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་རྡུལ། 

བསགས་པའི་ལས། སྦློར་དངློས་རེས་གསུམ་ཚང་བའི་སློག་བཅད་པའི་ལས་ལ་བུའློ།། 

བསགས་སྦང་། ཚོགས་གསློག་པ་དང་སིག་པ་སྦློང་བ། 

བསགས་ཡུལ་བགློ་བ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་storage allocation ཟེར། 

བསང་། ① མཆློད་པའི་དུད་པ་སྟེ་ནང་གསེས་ལ་རི་བསང་དང་ཀླུང་བསང་སློགས་ཕེ་སློལ་ཡློད་

ཅིང་། བློད་ཀི་གློམས་གཤིས་སུ་བ་སྤྲུལ་ཆེ་ཁག་ཕེབས་དུས་བསང་བཏང་ནས་བསུ་མ་བེད་

སློལ་ཡང་ཡློད། བསང་གཏློང་བ། ② བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། དངློས་



  2259  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

རས་ཀི་ཐློག་ལ་ཆུ་གཏློར་ནས་དྲི་མ་དག་པར་བས་པའི་དློན་ཏེ། ཆུ་གཏློར་ནས་ལུས་ཀི་དྲི་མ་

བསང་བར་བ། ཆུ་བསང་མཁན་ཞེས་པ། 

བསང་ཁུང་། བློད་ལུགས་བསང་གཏློང་སའི་བསང་ཁུང་། 

བསང་ཆུ། ① བགེགས་སྐྲློད་ཀི་བུམ་ཆུ། ② རྨ་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་ཀི་ཡན་ལག་ཅིག་སྟེ། ཆུའི་འགློ་ཀན་

སུའུ་ཞིང་ཆེན་གི་ངློས་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བསང་ཆུ་རློང་གི་ལྷློ་ནུབ་ནས་བྱུང་

སྟེ་མཐར་རྨ་ཆུར་འབབ། 

བསང་ཆེན། རྒྱགས་རྔན་ལྷ་བསང་སློགས་མཆློད་གཏློར་འདློན་ཆློག་དང་འབེལ་བ། 

བསང་མཆློད། དྲི་ཞིམ་ཤིང་གི་དུད་པའི་མཆློད་པ། 

བསང་གཏློར། ① ཚ་གདུང་ངམ་གེགས་བསང་གི་ཕིར་དུ་གཏློར་རྒྱུའི་ཆུ། ② བསང་དུད་དང་

གཏློར་བཤློས་མཉམ་འབུལ་གི་བསྡུས་ཚིག 

བསང་བདུག་གཏློང་བ། གནས་ཁང་ནང་དུ་བསང་དུད་བདུག་པ། 

བསང་ཕློར། བསང་གཏློང་སའི་སྣློད། 

བསང་བ། ① སྦློང་བ་དང་སློང་བ། བཙོག་གིབ་བསང་བ། སིག་ལྟུང་བསངས་པ། རེ་དློགས་བསངས་

པ། རེ་དློགས་གསང་བ། ཞུམ་པ་སློངས་ཤིག ② སེལ་བ། དྲི་མ་བསངས་པ། ངལ་བ་བསང་

བ། སྐྱློ་བསང་། བགེགས་དང་བར་ཆད་ཚང་མ་བསང་བ། རྨློངས་གཉིད་བསངས་པ། བཀྲ་མི་

ཤིས་པ་བསངས་པ། ར་རློ་བ་ལས་བསངས་པ། 

བསང་བུ་འདྲེན། དངློས་གཞིའ་ིགསློལ་ཚིགས་ཀ་ིབར་དུ་ལློགས་གསློས་ཀ་ིབཞེས་ཐློག་འབུལ་བ་ལ་ཟེར། 

བསང་བ་ལུ། བསང་ཤིང་གི་བེ་བག་ཅིག 

བསང་རམ། བསང་ལ་འདེབས་རྒྱུའི་རམ་པ། 

བསང་གསུར། བསང་དང་གསུར་གི་བསྡུས་མིང་། 

བསངས། བསང་རྒྱུའི་དྲི་མའམ་སྨློ་སློགས་བསངས་ཟིན་པ་དང་། དྲི་བཟང་གི་རྩྭའམ་ཤིང་བསེགས་

ནས་དུ་བ་བདུག་པ་ལའང་། 

བསངས་པ། བསང་བའི་འདས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསངས་ར། རི་བློ་ཞིག མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མཚོ་བང་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་རང་ཚ་

རློང་དུ་ཡློད། 

བསངས་རས། ཤུག་པའམ་བ་ལུའམ་མཁན་པ་སློགས་དྲི་ཞིམ་གི་བདུག་རས་སྤིའི་མིང་། 

བསད། སློག་བཅད་ཟིན་པ། མེད་པར་བཟློས་ཟིན་པ་ལའང་། མེ་བསད། ཐློ་བསད། བཞུ་མར་བསད་

ཅེས་ལ་བུ། 

བསད་པ། གསློད་པའི་འདས་པ། 

བསད་པ་སྟློང་ག་ིཞལ་ལྕེ། ཞལ་ལྕ་ེབཅུ་དྲུག་ག་ིཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། གནའ་རབས་ཀ་ིཁིམས་ཡིག་ནང་གསལ་

བསམ་བཞིན་མ་ིབསད་ཀ་ིཉེས་ཅན་རིགས་ལ་སྟློང་ག་ིཆད་པ་འགེལ་ལུགས་ཀ་ིཁིམས་ཤིག 

བསད་པ། གསློད་པའི་འདས་པ། 

བསད་རྨས། སློད་བཅད་པ་དང་རྨ་བཟློས་པ། 

བསད་ལན། གཞན་སློག་བཅད་པའི་ཤ་ལན་ནམ་སློག་ལན་ལེན་པ། 

བསད་ཤ སློ་ཕྱུགས་སློགས་བསད་པའི་ཤ 

བསབ། མ་ཚང་བ་ཚང་བར་བས་པའམ་ཁ་སྣློན་བས་པའི་དློན་ཏེ། ཚིག་མ་ཚང་བ་ཁ་བསབ་དགློས། 

བསབས། གསབ་རྒྱུའི་དྲིན་དང་བུན་ལློན་སློགས་བསབས་ཟིན་པ། 

བསབས་པ། གསློབ་པའི་འདས་པ། 

བསམ། བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ། བསམ་བློ་གཏློང་བའི་དློན་ཏེ། བསམ་བའི་དློན་རྣམས་

བསམ་དགློས། 

བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ། རློག་གེའི་སྤློད་ཡུལ་ལས་འདས་པ། ཡློན་ཏན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ། 

བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ལྔ། ལས་ཀི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ། ནློར་བུ་སགས་སྨན་

མཁྱུད་དཔྱད་ཀི་ནུས་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ། རྣལ་འབློར་བའི་མཐུ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ། 

བང་ཆུབ་སེམས་པ་རྣམས་ཀི་དབང་བཅུའི་ལས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་

འཕིན་ལས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའློ།། 

བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ལས་འདས་པ། གངས་གནས་ཤིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

བསམ་གྲུབ། བསམ་པ་བཞིན་གྲུབ་པ། 

བསམ་གྲུབ་ཕློ་བང་། ལྷ་སའི་བར་སྐློར་གི་ལྷློ་ངློས་སུ་ཡློད་པའི་བསམ་གྲུབ་ཕློ་བང་ནི་དུས་རབས་

བཅུ་བདུན་པའི་ནང་གློ་ཤི་བསྟན་འཛིན་ཆློས་རྒྱལ་གི་བཞུགས་གནས་ཡིན་སྐད་དང་། དུས་

རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་ནང་བསམ་གྲུབ་ཕློ་བང་དེ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པའི་ཡབ་ཡུམ་གི་

བཞུགས་གནས་སུ་སྤད་རེས་ཡབ་བཞི་བསམ་ཕློ་ཞེས་འབློད། 

བསམ་གློས་ལེགས་བསྡུར། ཕན་ཚུན་བསམ་བློར་གང་འཆར་གི་གནད་དློན་རྣམས་གློས་བསྡུར་

ལེགས་པར་བེད་པའི་དློན། 

བསམ་གློས་ལེགས་བསྡུར་གི་རྡློ་དློན། བསམ་འཆར་དང་གློས་གཞི་གློ་བསྡུར་ལེགས་པར་བས་

པའི་སྙིང་པློ། 

བསམ་གིང་བ། འདི་ཉིད་ཡབ་ཕུག་པ་མགློན་དང་ཡུམ་དར་མ་ལྕམ་གཉིས་ཀི་སས་རབ་བྱུང་གསུམ་

པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༡༨༩ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཉེར་གཅིག་ལ་ཕེབས་སྐབས་དཔྱལ་ཆློས་

བཟང་དང་གཙང་པ་སར་སློས་གཉིས་ཀི་མཁན་སློབ་མཛད་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་། བ་མ་མང་དུ་

བསྟེན་ནས་ཐློས་པ་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཛད། དཔྱལ་གི་ཟུར་ཆློས་པའང་ལློ་མང་དུ་བས། མང་སྟློད་ཀི་

སེང་ཕེང་དགློན་པ་ན་དྭགས་པློ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་སློམ་ཆེན་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་ལྔ་ལན་ལ་སློགས་

ཞུས་པས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་རློགས་པ་བརེས། གངས་པ་རིན་ཆེན་འློད་ཟེར་གི་ཞབས་ལ་

གཏུགས་ནས་ཆློས་མང་དུ་གསན། སྐུ་ཚེའི་སྨད་དུ་མང་སྨད་བསམ་གིང་དགློན་བཏབ། རློགས་

པ་མཐློ་ཞིང་འགློ་དློན་རྒྱ་ཆེ། མཐར་དགུང་ལློ་དློན་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་

ལློ་༡༢༦༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

བསམ་གིང་དགློན། མིང་གཞན་འློལ་དགའ་བསམ་གཏན་གིང་ཟེར། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་རེ་དྭགས་

པློ་རིན་པློ་ཆེའི་སྒྲུབ་གནས་ཡིན། དེ་རེས་གདན་ས་མཐིལ་རློག་ལན་མི་བརྒྱད་ཀིས་གདན་ས་

བསྐྱངས། དེ་རེས་རེ་ཙོང་ཁ་པ་གནས་དེར་བཞུགས་ནས་ཆློས་གསུངས་པས་གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པར་གྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ཟངས་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བསམ་འགྲུབ་གིང་། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་གྲུབ་མཐའ་སློགས་གང་ཡིན་མ་གསལ། ད་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ལྷློ་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བསམ་འགྲུབ་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། 

བསམ་འགྲུབ་དགློན། ② ད་ལར་དགར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་རློང་ལ་ཡློད་པའི་

རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༩༩༩ལློར་བག་ར་དགློན་དང་། འློང་གློང་དགློན། 

སྨློང་སྐྱིད་དགློན་གསུམ་གི་བློན་བ་རྣམས་ལྷན་དུ་གློས་ཀ་བས་དེང་དུས་གསར་དུ་བཏབ་པའི་

དགློན་པ་ཞིག་དང་། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། 

བསམ་འགྲུབ་དགློན། ③ མིང་གཞན་འཛོམ་ཉག་བསམ་འགྲུབ་བདེ་ཆེན་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བདུན་

པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ༡༤༣༩ལློར་ས་བཀའ་རམས་པ་ཀུན་དགའ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བསམ་འགྲུབ་དགློན་གསར། མིང་གཞན་ཐེག་ཆེན་འློད་གསལ་གིང་ཟེར། རེ་བཙུན་བློ་གློས་རྒྱལ་

མཚན་གིས་ཕག་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་ལྷ་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བསམ་འགྲུབ་ཆློས་སིངས། དགློན་རིང་ཞིག་ཡིན། གཞིས་རེ་གློང་ཁེར་རྒྱ་མཚོ་གཞུང་ཤད་གི་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བསམ་འགྲུབ་རེ། སར་གཞིས་ཀ་རེའི་མིང་། 

བསམ་ངན། གཞན་ལ་གནློད་པ་བེད་འདློད་ཀི་ངན་སེམས། བསམ་ངན་ཁློག་བཅུག བསམ་ངན་

སྙིང་བཅང་། བསམ་ངན་སྦློར་རྩུབ། བསམ་ངན་གཡློ་འཕྲུལ། བསམ་ངན་གིས་མ་ཉེས་ཁ་

གཡློགས་བས་པ། བསམ་ངན་མ་ཎི་འདྲེན་པ་ལས། སེམས་བཟང་གླུ་ཆུང་གཏློང་བ་དགའ། 

བསམ་ངན་འགྲུབ་པ། ནག་ཉེས་སློགས་ཅི་རིགས་སྤློད་རྒྱུའི་བསམ་དློན་འགྲུབ་པ་ལ་བརློད། 

བསམ་ངན་ཕུང་སྦློར། བསམ་ངན་གིས་གཞན་དག་ཕུང་ལ་སྦློར་རིས་བེད་པ། 

བསམ་འཆར། སེམས་ཀི་འཆར་སློའམ་དྲན་ཚུལ། 

བསམ་འཆར་གློ་བསྡུར། བསམ་འཆར་བཏློན་པ། བསམ་འཆར་མི་མཐུན་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

བསམ་བརློད། སེམས་ནང་གང་དྲན་དང་། ཁ་ནས་གང་བཤད། བསམ་བརློད་མི་མཐུན་པ། བསམ་

བརློད་གཅིག་མཐུན། བསམ་བརློད་ལས་འདས་པ། 

བསམ་གཏན། སེམས་མ་གཡེངས་ཤིང་ཉློན་མློངས་པའི་དྲི་མ་དང་མ་འདྲེས་པར་རེ་གཅིག་ཏུ་

གནས་པའློ།། དེ་ནི་ངེས་པའམ་གཏན་ལ་དབབ་པ་སྟེ། དེ་ལ་བུའི་རྒྱུ་ལས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་

ཤེས་རབ་ཚད་མ་ཐམས་ཅད་འབས་བུར་འབྱུང་བས་ན་བསམ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་ཕིར་

བསམ་གཏན་ཞེས་བའློ།། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མཉམ་འཇློག་དང་། ཏིང་འཛིན། རྣལ་འབློར། 

ཞི་གནས་བཅས་སློ།། 

བསམ་གཏན་ཁང་། ① སློམ་རྒྱབ་སའི་ཁང་པ་ཆུང་ཆུང་། ② [མངློན] དགློན་པ། 

བསམ་གཏན་གི་སྐྱློན་བརྒྱད། འདློད་ཁམས་དང་བསམ་གཏན་གི་ས་འློག་མ་རྣམས་ཀི་སྐྱློན་བརྒྱད་དེ། 

འདློད་པ་ན་ཡློད་པའི་སྡུག་བསལ་དང་། ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་། བསམ་གཏན་དང་པློ་ལ་ཡློད་པའི་

རློག་པ་དང་། དཔྱློད་པ་དང་། གཉིས་པ་མན་ཆད་དུ་ཡློད་པའི་ཡིད་བདེའམ་དགའ་བ་དང་། གསུམ་

པ་མན་ཆད་ན་ཡློད་པའི་དབུགས་འབྱུང་བ་དང་། རྔུབ་པ་དང་། གསུམ་པའི་བདེ་བ་བཅས་སློ།། 

བསམ་གཏན་གིང་། དགློན་འདི་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་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བསམ་གཏན་དགློན། ① རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༥༨༠ལློར་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབའ་ཐང་རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བསམ་གཏན་དགློན། ② རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ༡༧༨༢ལློར་རྒྱལ་སས་པདྨ་རྣམ་

རྒྱལ་དང་། རྡློ་རེ་ཆློས་དབང་གཉིས་ཀིས་བཏབ། དེ་རེས་ཉག་སྐེད་དཔློན་དང་མ་མཐུན་པ་སྤིད་

ཐང་ཡུལ་དགློན་རྣམས་མདློ་སྨད་དུ་འཁལ་བས་དགློན་པ་ཉམས། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་མེ་སྟག་

སྤི་ལློ༡༨༦༦ལློར་གྲུབ་ཆེན་པདྨ་བདུད་འདུལ་གིས་ཉམས་གསློ་དང་འདུ་ཁང་གསར་བཞེངས་

བཅས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་

རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བསམ་གཏན་དགློན། ③ སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་ཙམ་ལ་ཚ་ཁློ་ངག་དབང་གགས་པས་དགློན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བཏབ་པའི་ནང་གི་གཅིག་ཡིན་ལ། དུས་རབས་བཅློ་ལྔའི་སྟློད་དུ་ས་སྐྱ་པའི་

གྲུབ་མཐའ་བྱུང་མློང་བར་བཤད། རེས་སུ་སྤི་ལློ༡༧༤༠ལློར་དགེ་ལུགས་པར་གསར་དུ་

བསྒྱུར། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བཀྲ་ཤིས་གིང་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བསམ་གཏན་སྟེང་། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་བཏབ་ཞེས་བཤད་སློལ་

འདུག སློག་པློ་ཇུན་གར་བའི་དམག་གིས་གཏློར་སྐྱློན་ཐེབས་རེས་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ལ་བུ་

ཞིག་ཆགས། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བསམ་གཏན་ག་ིདངློས་གཞི། ཚོར་བའ་ིསློ་ནས་འགློག་པ་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བའ་ིརིགས་སུ་གནས་པའ་ི

དགེ་སེམས་རེ་གཅིག་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པ་དངློས་གཞིའི་སྙློམས་འཇུག་གི་བསྡུས་པ། 

བསམ་གཏན་གི་དངློས་གཞིའི་སྙློམས་འཇུག ཡན་ལག་གི་སློ་ནས་རང་གི་འློག་ས་ལ་འདློད་ཆགས་དང་

བལ་བའ་ིརིགས་སུ་གནས་པའ་ིབསམ་གཏན་ག་ིདངློས་གཞིའ་ིསས་བསྡུས་དག་ེབའ་ིརིག་པ་དེའློ།། 

བསམ་གཏན་གི་ཆློས་བཞི། རྣམ་གཡེང་སློགས་མི་མཐུན་ཕློགས་ཉམས་པ། ཆློས་ཀི་བདག་མེད་

རློགས་པའི་རྣམ་པར་མི་རློགས་པ། འདློད་པ་རློགས་པར་བེད་པ། རིགས་ཅན་གསུམ་སྨིན་པར་

བེད་པ་སྟེ་བཞི། 

བསམ་གཏན་ག་ིསྙློམས་འཇུག བསམ་གཏན་ག་ིསས་བསྡུས་པའ་ིཆ་ནས་བཞག་པའ་ིསམེས་ར་ེགཅགི་པ། 

བསམ་གཏན་གི་སྙློམས་འཇུག་བཞི། བསམ་གཏན་དང་པློའི་སྙློམས་འཇུག གཉིས་པའི་སྙློམས་

འཇུག གསུམ་པའི་སྙློམས་འཇུག བཞི་པའི་སྙློམས་འཇུག་གློ

བསམ་གཏན་གཉིས་པའ་ིདངློས་གཞི། ནང་རབ་ཏུ་དྭངས་པ་གཉེན་པློའ་ིཡན་ལག་གིས་དཔྱློད་པ་ལ་འདློད་

ཆགས་དང་བལ་བས་རབ་ཏུ་ཕ་ེབའ་ིསེམས་ར་ེགཅིག་པ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པ་གང་ཞིག་ཏིང་

ང་ེའཛིན་ལས་སྐྱེས་པའ་ིདགའ་བད་ེཕན་ཡློན་ག་ིཡན་ལག་ཏུ་ལན་པའ་ིརིགས་སུ་གནས་པ། 

བསམ་གཏན་གི་གཉེན་པློའི་ཡན་ལག འློག་ས་ལས་འདློད་ཆགས་དང་བལ་བར་བེད་པའི་རློགས་

རིགས་སམ་ཉམས་ལེན་ཞིག་གློ ། 

བསམ་གཏན་གི་མཐར་གིས་པ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། མཐར་གིས་པའི་སྦློར་བ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གང་ཞིག བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན་རིམ་ལན་དུ་སློམ་པའློ།། 

བསམ་གཏན་གི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད། བ་རྒྱུད་ཀི་དེ་ཉིད་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། བསམ་གཏན་ནམ་དེ་ཉིད་

གསུམ་བསློམ་པའློ།། 

བསམ་གཏན་དང་པློའི་དངློས་གཞི། གཉེན་པློའི་ཡན་ལག་རློག་དཔྱློད་གང་རུང་གི་འློག་ས་ལས་

འདློད་ཆགས་དང་བལ་བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་དགེ་སེམས་རེ་གཅིག་པ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་

པ་གང་ཞིག་དགའ་བདེ་ཕན་ཡློན་གི་ཡན་ལག་ཏུ་ལན་པའི་རིགས་སུ་གནས་པ། 

བསམ་གཏན་གི་སློམ་པ། གཟུགས་ན་སྤློད་པ་རྣམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས། 

བསམ་གཏན་གི་གནས་ཀི་ཡན་ལག བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་གཞན་རྣམས་ཀི་བརེན་གཞིར་

གྱུར་པའི་སེམས་རེ་གཅིག་པ། 

བསམ་གཏན་གི་ཕན་ཡློན་གི་ཡན་ལག བསམ་གཏན་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀི་ལུས་སེམས་ལ་

འདློགས་པར་བེད་པ། 

བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན། ཁད་ཆློས་བཞི་ལན་གི་དམིགས་པ་ལ་རེ་གཅིག་པའི་སེམས་པ་དགེ་བ་

ས་བློན་དང་བཅས་པའློ།། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

བསམ་གཏན་གི་འབས་བུ། ཉློན་མློངས་མངློན་གྱུར་ནློན་པ་དང་རྣམ་པར་གཡེངས་པ་ཞི་བའློ།། 

བསམ་གཏན་ངལ་གསློ།། གཉུག་མ་རང་གནས་ཀ་ིབསམ་གཏན་ཡ་ེཤེས་འློད་གསལ་ག་ིལམ་དུ་གློམས་

པར་བེད་པའི་མྱུར་ལམ་ཟབ་མློ་སྟློན་པའི་གཞུང་ར་འགེལ་གཉིས་ལན་ལེའུ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་

ཅན་འདི་ནི་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པར་རིང་མའི་སློབ་དཔློན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབམས་ཀིས་མཛད། 

བསམ་གཏན་གཉིས་པ། བསམ་གཏན་བཞིའི་ནང་གསེས། བསམ་གཏན་དང་པློའི་རློག་དཔྱློད་

གཉིས་སྐྱློན་དུ་རློག་ནས་གཉེན་པློ་བསློམ་པའི་སློ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཁད་པར་ལས་སྐྱེས་པའི་

དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཅན་སྟེ། བསམ་གཏན་དང་པློ་ལ་ཆགས་པ་དང་རློག་དཔྱློད་དང་རྒློད་པ་

སློགས་སློང་བའི་གཉེན་པློའི་ཡན་ལག་རབ་ཏུ་དྭངས་པ་ཞེས་ནང་གི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་

འཁྲུག་པ་དང་བལ་ཞིང་ས་འློག་མ་ལས་ངེས་པར་བྱུང་བའི་རང་ས་ལ་རབ་ཏུ་དད་པ་དང་། ཕན་

ཡློན་གི་ཡན་ལག་དགའ་བདེ་གཉིས་དང་། གནས་ཀི་ཡན་ལག་སེམས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཛིན་བཅས་ཆ་ཤས་སམ་ཡན་ལག་བཞི་དང་ལན་པའློ།། 

བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་གནས། བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་གནས་ཏེ། བསམ་གཏན་

དང་པློའི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་འློད་ཆུང་ནས་དགེ་ཆུང་བར་རློ། 

བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་གནས་རིས་གསུམ། འློད་ཆུང་དང་། ཚད་མེད་འློད། འློད་གསལ་ཏེ་གསུམ། 

བསམ་གཏན་དག་པར་ཆ་མཐུན་བཞི། ཉམས་པ་ཆ་མཐུན། གནས་པ་ཆ་མཐུན། ཁད་པར་ཆ་

མཐུན། ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་ནློ།། 

བསམ་གཏན་དང་པློ། བསམ་གཏན་བཞིའི་ནང་གསེས། འདློད་ཁམས་ཀི་འདློད་ཡློན་ལ་སྤློད་པ་ནི་

སྐྱློན་ཡིན་ལ་བསམ་གཏན་ལ་སློགས་པ་ནི་ཞི་བ་དང་བདེ་བ་ཡིན་པར་རློག་ཅིང་དཔྱློད་པའི་སློ་

ནས་གློང་མའི་ཡློན་ཏན་ཐློབ་སྟེ་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་འདློད་ཁམས་ཀི་འདློད་པ་ལ་འདུན་པའི་

ཆགས་པ་དང་། གནློད་སེམས་རྣམ་འཚེའི་རློག་པ་དང་སྡུག་བསལ་ཡིད་མི་བདེ་སློགས་སློང་

བའི་གཉེན་པློའི་ཡན་ལག་རློག་དཔྱློད་གཉིས་དང་། ཕན་ཡློན་གི་ཡན་ལག་དགའ་བདེ་གཉིས་

དང་། གནས་ཀི་ཡན་ལག་སེམས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཅས་ཆ་ཤས་སམ་ཡན་ལག་

ལྔ་དང་ལན་པའི་བསམ་གཏན་ནློ།། 

བསམ་གཏན་དང་པློའི་དངློས་གཞི་གསུམ། ཉློན་མློངས་ཅན། དག་པ་བ། ཟག་མེད་པའློ།། 

བསམ་གཏན་དང་པློའི་ཉེར་བསློགས། ཉེར་བསློགས་ཀིས་བསྡུས་ཤིང་། རང་གི་ཐློབ་བར་གྱུར་པའི་

གློང་སའི་དངློས་གཞིའི་སྙློམས་འཇུག་ཐློབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་ཁམས་གློང་གི་སས་

བསྡུས་ཀི་དགེ་བའི་རིག་པ། 

བསམ་གཏན་དང་པློའི་ཉེར་བསློགས་དྲུག སློ་སློ་རིག་པའི་ཡིད་བེད་དང་། མློས་པ་ཡིད་བེད། རབ་

ཏུ་དབེན་པ་ཡིད་བེད། དགའ་བ་སྡུད་པའི་ཡིད་བེད། དཔྱློད་པའི་ཡིད་བེད། སྦློར་བ་མཐའི་ཡིད་

བེད་རྣམས་སློ།། 

བསམ་གཏན་དང་པློའི་གནས། བསམ་གཏན་དང་པློའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་གནས་ཏེ། གཞན་འཕྲུལ་དབང་

བེད་ཀི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་དཔག་ཚད་བཞི་ཁིའི་གློང་ལ་ཚངས་རིས་ནས་འློད་ཆུང་བར་རློ། 

བསམ་གཏན་དང་པློའི་གནས་རིས་གསུམ། ཚངས་རིས་དང་། ཚངས་པ་མདུན་ན་འདློན། ཚངས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

པ་ཆེན་པློ་སྟེ་གསུམ། 

བསམ་གཏན་དང་པློའི་ཡན་ལག་ལྔ། རློག་པ། དཔྱློད་པ། དགའ་བ། བདེ་བ། སེམས་རེ་གཅིག་པའློ།། 

བསམ་གཏན་དུས། [མངློན] མཚན་མློ། 

བསམ་གཏན་གནས་དུས། [མངློན] མཚན་མློ། 

བསམ་གཏན་རྣམ་ཐར་ཏིང་འཛིན་སྙློམས་འཇུག་སློགས་མཁེན་པའི་སྟློབས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

སྟློབས་བཅུའི་ནང་གསེས། བསམ་གཏན་བཞི་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་དང་། དཔའ་བར་འགློ་

བ་ལ་སློགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། མཐར་གིས་གནས་པའི་སྙློམས་པར་འཇུག་པ་དགུ་པློ་རྣམས་

ཏེ། དེ་དག་ལ་འཇུག་པ་དང་ལང་བ་ན་སྐྱློན་དང་ཡློན་ཏན་འབྱུང་འཇུག་གི་ཐབས་ཀུན་མཁེན་པ། 

བསམ་གཏན་པ། ① ཏིང་ངེ་འཛིན་སློམ་པ། ② མུ་སྟེགས་རྒྱང་འཕེན་པའི་གྲུབ་མཐའི་ནང་གསེས་ཤིག 

བསམ་གཏན་སེལ་སློམ་ལྔ། ཆུང་ངུ་གསུམ་སེལ། འབིང་དྲུག་སེལ། ཆེན་པློ་དགུ་སེལ། ཤིན་ཏུ་ཆེ་

བ་བཅུ་གཉིས་སེལ། ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་བཅློ་ལྔ་སེལ་བའློ།། 

བསམ་གཏན་མ། བསམ་གཏན་སློམ་པའི་བུད་མེད། 

བསམ་གཏན་བཞི། བསམ་གཏན་དང་པློ་དང་། བསམ་གཏན་གཉིས་པ། བསམ་གཏན་གསུམ་པ། 

བསམ་གཏན་བཞི་པ་སྟེ་བཞི། 

བསམ་གཏན་བཞིའི་ནང་གསེས། བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་བདེ་བ་སྐྱློན་དུ་རློག་ནས་བཏང་སྙློམས་

ཅན་ཏེ། བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་བདེ་བ་དང་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་མ་རློགས་

པ་སློགས་སློང་བའི་གཉེན་པློའི་ཡན་ལག་པའི་སྐྱློན་བརྒྱད་དང་བལ་བའི་དྲན་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་

པ་སློགས་སློང་བའི་གཉེན་པློའི་ཡན་ལག་པའི་སྐྱློན་བརྒྱད་དང་བལ་བའི་དྲན་པ་ཡློངས་སུ་དག་པ་

དང་། ཕན་ཡློན་གི་ཡན་ལག་ཚོར་བ་བཏང་སྙློམས་དང་། གནས་ཀི་ཡན་ལག་སེམས་རེ་གཅིག་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཅས་ཆ་ཤས་སམ་ཡན་ལག་བཞི་དང་ལན་པའི་བསམ་གཏན་ནློ།། 

བསམ་གཏན་གཞི་པའི་དངློས་གཞི། གཉེན་པློའི་ཡན་ལག་དྲན་པ་དང་བཏང་སྙློམས་ཡློངས་སུ་དག་

པས་བདེ་བ་ལ་འདློད་ཆགས་དང་བལ་བ་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་སེམས་རེ་གཅིག་པ་མཚུངས་ལན་དང་

བཅས་པ་གང་ཞིག་ཚོར་བ་བཏང་སྙློམ་ཕན་ཡློན་གི་ཡན་ལག་ཏུ་ལན་པའི་རིགས་སུ་གནས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསམ་གཏན་བཞི་པའི་གནས། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་གནས་ཏེ། བསམ་གཏན་

གསུམ་པའི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་སྤིན་མེད་འློད་ནས་འློག་མིན་གི་བར། 

བསམ་གཏན་བཞི་པའི་གནས་རིས་བརྒྱད། སྤིན་མེད་དང་། བསློད་ནམས་སྐྱེས། འབས་བུ་ཆེ་བ། མི་

ཆེ་བ། མི་གདུང་བ། ག་ནློམ་སྣང་བ། ཤིན་ཏུ་མཐློང་བ། འློག་མིན་ཏེ་བརྒྱད་ལས་དང་པློ་གསུམ་

སློ་སྐྱེའི་གནས་དང་། ཕི་མ་ལྔ་འཕགས་པ་ཁློ་ནའི་གནས་ཏེ་གནས་གཙང་ལྔ་ཞེས་གགས། 

བསམ་གཏན་བཞི་པའི་རབ་མཐའ། གཟུགས་ཁམས་ལ་གནས་བཞི་ཡློད་པའི་ནང་གི་བསམ་གཏན་

བཞི་པའི་ས་ཡིས་བསྡུས་པའི་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་དངློས་གཞི་ལ། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་

རབ་མཐའ་འཇློག་པ་ཡིན། རབ་མཐའ་འཇློག་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསམ་གཏན་བཞིའི་ནང་ནས་

མཆློག་ཏུ་གྱུར་ནས་གནད་ཀི་ཡིན། འདི་ཡང་གློ་བ་རགས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན། 

བསམ་གཏན་བཞིའི་ཡན་ལག་གསུམ། གཉེན་པློའི་ཡན་ལག་དང་། ཕན་ཡློན་གི་ཡན་ལག་དང་། 

གནས་ཀི་ཡན་ལག་སྟེ་གསུམ་མློ། 

བསམ་གཏན་གཡློ་བེད་སྐྱློན་བརྒྱད། བསམ་གཏན་གི་སྐྱློན་བརྒྱད་ཅེས་པར་གསལ། 

བསམ་གཏན་ས་དགུ། བསམ་གཏན་དང་པློའི་ཉེར་བསློགས་མི་ལྕློགས་མེད་དང་། བསམ་གཏན་

དང་པློའི་དངློས་གཞི་ཙམ་པློ་བ། དེ་ཁད་པར་ཅན་བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་ཉེར་བསློགས་དང་

དངློས་གཞི་གཉིས། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་ཉེར་བསློགས་དང་དངློས་གཞི་གཉིས་རྣམས་སློ།། 

བསམ་གཏན་ས་དྲུག བསམ་གཏན་དང་པློའི་ཉེར་བསློགས་མི་ལྕློགས་མེད་དང་། བསམ་གཏན་དང་པློའི་

དངློས་གཞ་ིཙམ་པློ་བ། བསམ་གཏན་དང་པློའ་ིདངློས་གཞ་ིཁད་པར་ཅན། བསམ་གཏན་གཉིས་པའ་ི

དངློས་གཞི། བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་དངློས་གཞི། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་དངློས་གཞིའློ།། 

བསམ་གཏན་གསུམ། ལུས་སེམས་བདེར་གནས་ཀི་བསམ་གཏན། ཡློན་ཏན་མངློན་སྒྲུབ་ཀི་བསམ་

གཏན། སེམས་ཅན་དློན་བེད་ཀི་བསམ་གཏན། 

བསམ་གཏན་གསུམ་པ། བསམ་གཏན་བཞིའི་ནང་གསེས། བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་དགའ་བ་སྐྱློན་

དུ་རློག་ནས། བདེ་བ་ཅན་སྟེ། བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་དགའ་བ་སློགས་སློང་བའི་གཉེན་པློའི་

ཡན་ལག་འདུ་བེད་བཏང་སྙློམས་དང་། སློམ་པ་མི་བརེད་པའི་དྲན་པ་དང་། དྲན་བཞིན་དུ་



  2269  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

གནས་པའི་ཤེས་བཞིན་དང་། ཕན་ཡློན་གི་ཡན་ལག་ཤིན་སྦངས་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་དང་། 

གནས་ཀི་ཡན་ལག་སེམས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཅས་ཆ་ཤས་སམ་ཡན་ལག་ལྔ་དང་

ལན་པའི་བསམ་གཏན་ནློ།། 

བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་དངློས་གཞི། གཉེན་པློའི་ཡན་ལག་དྲན་ཤེས་བཞིན་བཏང་སྙློམས་གསུམ་

གི་དགའ་བ་ལ་འདློད་ཆགས་དང་བལ་བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་སེམས་རེ་གཅིག་པ་མཚུངས་ལན་

དང་བཅས་པ་གང་ཞིག་དགའ་བས་དབེན་པའི་སེམས་བདེ་ཕན་ཡློན་གི་ཡན་ལག་ཏུ་ལན་པའི་

རིགས་སུ་གནས་པ། 

བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་གནས། བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་གནས་ཏེ། བསམ་གཏན་

གཉིས་པའི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་དགེ་ཆུང་ནས་སྤིན་མེད་འློད་ཀི་བར། 

བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་གནས་རིས་གསུམ། དགེ་ཆུང་དང་། ཚད་མེད་དགེ དགེ་རྒྱས་ཏེ་གསུམ། 

བསམ་ཐག བསམ་པའི་གཏིང་རའམ། སྙིང་ཐག 

བསམ་ཐློག་དློན་ཁེལ། བསམ་དློན་གྲུབ་པ། 

བསམ་དློན། སེམས་ནང་དུ་རེ་བ་བེད་པའི་དློན། བསམ་དློན་འགྲུབ་པ། 

བསམ་སིངས་དགློན། བསམ་ལིང་བིས་པའང་སྣང་། ཤངས་པའི་བ་མ་བསམ་སིངས་པ་གཞློན་ནུ་

གྲུབ་གིས། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་སྨད་ཙམ་དུ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ཤངས་པ་

བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློང་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣ་མཁར་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བསམ་སིངས་པ་གཞློན་ནུ་གྲུབ། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༢༥༣ལློར་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་

ངུ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཁས་བཙུན་བཟང་པློར་གྱུར། ཆློས་རེ་སྟློན་པའི་ཞབས་པད་བརེན། ཤངས་

ཆློས་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་གསན། ཉམས་རློགས་ཀློང་རྡློལ། བ་མའི་གསུང་གིས་ལུང་བསྟན་ལ་

བརེན། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༢༦༧༨ལློར་མང་སྟློད་དུ་བསམ་སིངས་སུ་སྒྲུབ་སེ་

བཏབ། ལམ་འབས། ཕག་ཆེན་ནེེ་གུའི་ཆློས་སྐློར་ནས་འགློ་དློན་རྒྱ་ཆེན་མཛད། ནེེ་གུ་བསམ་

སིངས་ལུགས་སུ་གགས། ཤངས་ལུགས་ཀི་འགློ་དློན་རྒྱ་ཆེན་པློར་འཕེལ། འདས་ལློ་མ་གསལ།

བསམ་འདློད་ཁློག་རིས། རང་གི་འདློད་དློན་སགྲུབ་ཐབས་ཁློག་ཏུ་བརིས་བརྒྱབ་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསམ་གནག བསམ་ནག་དང་དློན་འདྲ། 

བསམ་གནག་བེད། མི་རུང་ཁློག་ལ་བཅང་ནས་སྤློད་ངན་སེལ་བ། མི་ལ་བསམ་གནག་བས་ན་རང་

ལ་ལས་འབས་ངན་པ་འཁློར་ཡློང་། 

བསམ་མནློ།། བསམ་བློ་དང་འདྲ། 

བསམ་པ། ① སེམས་པའི་མ་འློངས་པ། ② ཕི་རློལ་ཡུལ་གི་བ་དངློས་ཀད་པའི་ནང་ཚུར་སྣང་བྱུང་བ། 

བསམ་པ་གྲུ་གཅིག བསམ་པ་གྲུ་ནང་དུ་བཞུགས། བསམ་དཀར། བསམ་ངན། བསམ་མེད། བསམ་

ཡློད། བསམ་པ་མངློན་ཕློགས། བསམ་པ་གཅིག་མཐུན། བསམ་པ་ཆེར་བཟུང་། བསམ་པ་

འཇམ་པློ། བསམ་པ་ཇི་ལ་བ་བཞིན། བསམ་པ་ལར་མ་གྱུར་པ། བསམ་པ་བརན་པ། བསམ་པ་

དག་པ། བསམ་པ་དྲག་པློ། བསམ་པ་ནག་པློ། བསམ་པ་མང་པློ། བསམ་པ་ཙམ། བསམ་པ་

ཟློལ་མེད། བསམ་པ་བཟང་པློ། བསམ་པ་ཡངས་པ། བསམ་པའི་ག་སྒིག བསམ་པའི་ངལ་རློལ། 

སྐྱེ་ས་ཧློར་ལ་སྐྱེས་ཀང་། བསམ་པ་གིང་ལ་དཀར་ལེ་རེད། བསམ་པ་ངན་པ་གཞན་ལ་བས་ན། 

སྦློར་བ་རྩུབ་པློ་རང་ལ་འཁློར་ཡློང་། 

བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བ། ① བློ་རྒྱ་ཆེན་པློ། ② རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། གཞན་གིས་སྒྲུབ་

པར་དཀའ་བའི་བང་བ་རྔམ་ཆེན་གི་ཁུར་ལེན་པར་བཟློད་པའི་བསམ་པའི་སྙིང་སྟློབས་རྒྱ་ཆེ་བ་

སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག 

བསམ་པ་དངློས་ལེན། མིའི་གཤིས་ཀ་དང་བསམ་བློར་གནས་ཚུལ་གློ་བུར་བས་རྐྱེན་པས། སྐབས་

རེ་གད་མློ་ཆེན་པློ་བགད་པ་དང་སྐབས་རེ་འཇིགས་སྐྲག་དང་ཁློང་ཁློ་ཆེན་པློ་བྱུང་བ། སྐབས་རེ་

སེམས་སྡུག་གིས་མ་ངན་དང་དཔའ་ཞུམ་པ་སློགས་ཀི་སྣང་ཚུལ་དེ་རིགས་ནི་དམིགས་བསལ་

གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་པས། དེས་མི་ཞིག་གི་བསམ་པ་ངློ་མ་དེའི་ཚབ་བེད་མི་ཐུབ་ཅིང་། 

དྲག་ཆར་རླུང་འཚུབ་བྱུང་བ་ལར་གི་རྒྱུན་གཏན་མ་ཡིན་པའི་གནམ་གཤིས་དང་མཚུངས། དེར་

བརེན་མི་སྣའི་གཟུགས་བརན་འབི་སྐབས་གློང་གསལ་ལས་ལློག་སྟེ། བི་བའི་མི་དེའི་བསམ་པ་

དངློས་དེ་ལེན་ཐུབ་པ་བེད་རྒྱུ་ནི་གནད་ཀི་དམ་པའློ།། 

བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཆློས་ནས་ཇི་ལར་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པའི་བསམ་པས་རབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་གི་འཚོ་བའི་བསམ་པས་མ་ཡིན། བང་ཆུབ་ཆེན་པློ་དློན་དུ་གཉེར་གི་མི་གཉེར་

བ་མ་ཡིན་པའློ།། 

བསམ་པ་ལློག་པ། ① བསམ་བློ་རེ་གཉིས། ② ཞེན་པ་ལློག་པ། 

བསམ་པའི་བཀློད་པ། ① འཇིག་རེན་ལ་ཚུལ། ② བསམ་བློ་འཆར་སྣང་། 

བསམ་པའི་འཁེར་སློ།། བསམ་བློ་གཏློང་སྟངས་སམ་གཏློང་ཕློགས། 

བསམ་པའི་འགྱུར་བ་བརྒྱད། དགའ་བ་དང་། རྒློད་བློ། མ་ངན། ཁློ་བ། སྤློ་བ། འཇིགས་པ། སྐྱུག་བློ། 

ངློ་མཚར་བ་བཅས་སློ།། 

བསམ་པའི་སྟློབས། ཉློན་མློངས་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་མེད་པའི་བསམ་པ། 

བསམ་པའི་རླབས་རྒྱུན། རློམ་རིག་དང་རི་མློ་སློགས་སྒྱུ་རལ་གཙོས་པའི་མཛེས་དཔྱློད་ལ་བ་དང་

རིན་ཐང་ལ་བ་སློགས་ཕློགས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་འབྱུང་བ་ལ་ཟེར། 

བསམ་པའི་ལས། སེམས་པ་དེས་བསྐྱེད་པའམ་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་ལུས་ངག་གི་ལས་སློ།། 

བསམ་པའི་ཤེས་རབ། ཐློས་པའི་དློན་ལ་ཚད་མས་ངེས་པ་རེད་པའི་ཕིར་དུ་རྒྱུ་མཚན་གིས་དཔྱློད་

ཅིང་སེམས་པར་བེད་པའི་ཤེས་རབ་བློ། 

བསམ་པའི་བསད་སྐྱློན། བསམ་བློ་ལ་ནློར་སྐྱློན་བྱུང་བ། ཡང་ན། བསམ་པའི་སག་བཙོག་མིང་གི་

རྣམ་གངས་ཡིན། 

བསམ་ཕློགས། ① བསམ་བློ་འཁློར་སྟངས། གནད་དློན་འདི་ལ་ངེད་གཉིས་བསམ་ཕློགས་གཅིག་

མཐུན་བྱུང་། ② ཀློ་ལློང་ངམ་ཚིག་པ་ཟ་བ། དློན་མེད་པར་ཁློ་ལ་བསམ་ཕློགས་སྐྱེས་སློང་། 

བསམ་འཕེལ། ཡིད་བཞིན་དུ་འགྱུར་བའམ། རེ་དློན་ཇི་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པ། 

བསམ་འཕེལ་གིང་། དགློན་པ་འདིའི་ཐློག་མའི་མིང་ལ་མཛེས་པློ་རྒྱ་བ་དགློན་ཞེས་བཀའ་བརྒྱུད་

པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ༡༦༦༢ ལློར་དགའ་ལན་ཕློ་

བང་ནས་བློད་དམག་དང་སློག་དམག་ལིན་ཁག་གཅིག་བཏང་ནས་དགློན་པ་དགེ་ལུགས་པར་

བསྒྱུར། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཕག་

ཕེང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསམ་འཕེལ་ལློན་དབང་།[མངློན]དཔག་བསམ་ཤིང་གི་མིང་གཞན། 

བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པློ། བ་ཁྱུང་གིས་མཚོ་སྦྲུལ་ཟས་སུ་བེད་ཅིང་། མཐར་རྒས་ཤིང་

འཁློགས་ནས་རྒྱ་མཚོར་ལྷུང་སྟེ་ལློགས་ཤི་སློང་བའི་སྙིང་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་ལློ་མང་པློར་ལུས་

པ་དེ་ནི་རེད་པ་དཀའ་བའི་ནློར་བུ་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པློ་ཞེས་བ་བར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་

གཏམ་རྒྱུད་དུ་གགས། 

བསམ་འཕེལ་མ་མ། [མངློན] རྒྱ་མཚོ། 

བསམ་བློ། བསམ་མནློ་ཡང་ཟེར། སེམས་ཀི་འཆར་སློ། བསམ་བློ་མ་འཁློར་བ། བསམ་བློ་འཁློར་

མི་སིད་པ། བསམ་བློ་ནན་གིས་གཏློང་དགློས་པ། བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེན་པློ། བསམ་བློ་བརླིང་བ། 

བསམ་བློ་རེ་གཉིས། མི་དམངས་ཀི་དློན་དུ་བསམ་བློ་གཏློང་བ། བསམ་བློ་བཞི་གསུམ་བཅུ་

གཉིས་ཐློངས། བསམ་བློ་སར་རྒྱུན་ལ་མ་བསད་པ། བསམ་བློ་འགྱུར་བ། 

བསམ་བློ་ཐ་ཤལ། བསམ་བློ་མ་རུང་བའམ་ཚུལ་མིན་ཐ་ཤལ་ཅན། 

བསམ་བློ་མཚུངས་པ། སེམས་ལ་དྲན་ཚུལ་འདྲ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མགིན་གཅིག་དབངས་

གཅིག་དང་། མགིན་པ་མཉམ། འཇུག་པ་གཅིག མཉམ་བེད། མཐའ་གཅིག་པ། ཕློགས་མཐུན། 

མཚུངས་པར་སྤློད་བཅས་སློ།། 

བསམ་བློའི་འགྱུར་ར། བསམ་བློའམ་ལ་ཕློགས་གང་ནས་གང་ལ་འགྱུར་བར་བེད་པའི་གནད་ལ་གློ ། 

བསམ་བློའི་རང་བཞིན། བརམ་བ་ཞིག་གི་ནང་དུ་གཟུགས་དབིབས་ལ་བརེན་ནས་མཚོན་པའི་

བསམ་བློའི་དློན་སྙིང་ཡློངས་ལ་ཟེར། བརམ་བའི་བསམ་བློའི་རང་བཞིན་གི་མཐློ་དམན་མཚོན་

ཚུལ་ནི་གཙོ་བློ་རི་མློ་བའི་མི་ཚེའི་ལ་ཚུལ་དང་འཇིག་རེན་ལ་ཚུལ་དང་འཇིག་རེན་ལ་ཚུལ། དེ་

བཞིན་བརམ་བས་དངློས་ཡློད་འཚོ་བ་མཚོན་རྒྱུ་ཁས་ལེན་མི་བེད་པ། ནུས་ཤུགས་གང་ཡློད་

ཀིས་སྒྱུ་རལ་གསར་རློམ་དེ་རློམ་པ་པློ་རང་ཉིད་ཀི་རྨློངས་ཚོད་དང་རློགས་དཀའ་བའི་སྟློང་

བསམ་ལ་བསྟུན་དགློས་པའི་འདློད་ཚུལ་འཛིན་གི་ཡློད། 

བསམ་བྱུང་། ཐློས་དློན་ལ་སེམས་ཤིང་དཔྱད་ནས་ངེས་པ་རེད་པའློ།། དབེ་ན་ཚིག་ལ་སེམས་པ་

དང་དློན་ལ་སེམས་པ་གཉིས་སློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

བསམ་བྱུང་གི་རློག་པ། བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་བློ། 

བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ། ཐློས་པའི་དློན་ལ་སེམས་ཤིང་དཔྱད་ནས་ཚད་མས་ངེས་པ་རེད་པའི་ཞེན་

རིག དཔེར་ན་སྒ་མི་རག་པར་རློགས་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་དང་། དེའི་རྒྱུན་དུ་གྱུར་པའི་

བཅད་ཤེས་ལ་བུའློ།། 

བསམ་སྦློར། སེམས་ཀི་ཀུན་སློང་དང་། ལུས་ཀི་ལག་ལེན། བསམ་སྦློར་ངན་པ། བསམ་སྦློར་

བཟང་པློ། མ་རུངས་པའི་བསམ་སྦློར། བསམ་སྦློར་ཕིན་ཅི་ལློག་པར་འཆང་བ། 

བསམ་སྦློར་གཉིས། བསམ་པ་ཀུན་སློང་དང་། སྦློར་བ་ལག་ལེན། 

བསམ་སྦློར་མ་རུངས་པའི་བ་བ། བསམ་པ་ངན་པ་དང་སྤློད་པ་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་བ་སྤློད། 

བསམ་མེད། བསམ་བློ་གཏློང་ཚུལ་སློགས་བིས་པའི་བ་སྤློད་ཅན་ཏེ། བིས་པ་བསམ་མེད་ཅེས་པ། 

བསམ་རེ་དགློན། བག་སློམ་རབ་འབམས་པའི་བཞུགས་གནས་དང་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལ་ཉམས་གསློ་བྱུང་མེད། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ལྷུན་གྲུབ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བསམ་ཚུལ། བསམ་བློ་འཁློར་སྟངས། བསམ་ཚུལ་རྒྱབ་འགལ། རང་གི་བསམ་ཚུལ། 

བསམ་རློགས། བློ་ཁ་རློགས་པ། བསམ་རློགས་ཡི་རང། 

བསམ་ཞིབ། བ་བ་ལ་བསམ་པས་ཞིབ་པར་དཔྱློད་པ། 

བསམ་གཞིག བསམ་བློ་ཞིབ་ཕ་གཏློང་བ། གནད་དློན་ལ་བསམ་གཞིག་བེད་པ། བསམ་གཞིག་

ལེགས་པར་བེད་པ། 

བསམ་བཞིན། ① སེམས་ལ་དྲན་བཞིན་པ། རག་པར་ཁློད་བསམ་བཞིན་དུ་ཡློད། ② ཤེས་བཞིན་

དུ་ཁད་གསློད་བེད་པ། བསམ་བཞིན་དུ་ནློར་འཁྲུལ་བཟློས་ན་དེའི་ངློ་བློ་ཚབས་ཆེན་རེད། 

བསམ་བཞིན་དུ་བསད་པ། ཁློས་བསམ་བཞིན་དུ་རྫུན་སྨ་བ། 

བསམ་བཞིན་དུ་མིའི་སིད་པ་བཟུང་བ། མང་འདས་ཀི་ས་ལ་གནས་པའམ་ས་ཐློབ་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་གང་ཞིག སེམས་ཅན་རྣམས་འཁློར་བའི་སྡུག་བསལ་ལས་སྒློལ་བའི་ཆེད་དུ་སར་

ཡང་མིའི་སིད་པར་བཞེས་པ་ལ་ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསམ་བཞིན་སློགས་ཀི་སེ་ཚན། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། བཅུ་ཚན་བདུན་

པ་ལ། དུད་འགློ་གསློད་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། འགློད་པ་སྐྱེད་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། གག་ཚིལ་སློག་

པའི་ལྟུང་བེད་དང་། ཆུར་རེ་བའི་ལྟུང་བེད་དང་། བུད་མེད་དང་གནས་གཅིག་ཏུ་ཉལ་བའི་ལྟུང་

བེད་དང་། དངངས་པར་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། སེད་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། མ་བིན་པས་ཉེ་བར་

འཚོ་བའི་ལྟུང་བེད་དང་། སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགློ་

བའི་ལྟུང་བེད་བཅས་བཅུའློ།། 

བསམ་བཟང་། བཟང་ཕན་གི་སེམས་པ། 

བསམ་ཡས། ① མཐའ་ཡས། ② ལྷློ་ཁ་གྲྭ་ནང་རློང་གི་ས་ཆ་ཞིག 

བསམ་ཡས་དཀར་ཆག རབ་འབམས་དམ་པའི་ཞིང་གི་ཡློན་ཏན་ཀུན་ཚང་དཔལ་ལུགས་གསུམ་

མི་འགྱུར་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་དང་རེན་དང་བརེན་པར་བཅས་པའི་ལེགས་གསློའི་

སི་ཞུ་ཇི་ལར་བསྒྲུབས་པའི་ཚུལ་གི་ཁད་པར་བརློད་པའི་དཀར་ཆག་སྐལ་བཟང་དད་པའི་སློ་

འབེད་ངློ་མཚར་རྒྱ་མཚོའི་རེའུ་མིག་ཅེས་བ་བ་འདི་སྤིར་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་སྐབས་སུ་ས་

གསལ་སྣང་གིས་བརམས་པར་གགས་པའི་ས་བཞེད་དང་། རབ་བྱུང་དང་པློའི་སྐབས་ཁུ་སྟློན་

བརློན་འགྲུས་གཡུང་དྲུང་གིས་བརམས་པའི་བསམ་ཡས་དཀར་ཆག་ཆེན་མློ་ཞེས་པ་གཉིས་

འདུག་ནའང་། བཀའ་བློན་བཤད་སྒ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པློས་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་སྟག་

ལློར་བརམས་པའི་བསམ་ཡས་དཀར་ཆག་འདིར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་ལེགས་གསློ་ཞུས་

ཚུལ་ཞིབ་ཏུ་བརློད་པ་དང་བསྡུར་ན་ས་ཕིའི་ཁད་པར་ཤེས་ཐུབ་པ་དང་། མཛད་བང་དུ་ཞལ་

འདེབས་འབུལ་མཁན་སྦིན་པའི་བདག་པློའི་མིང་ཐློ་ཡློད་པ་དེ་ལས་སྐབས་དེའི་སེར་དྲག་

རྣམས་ཀི་གནས་ཚུལ་དཔྱད་གཞིའང་ཡིན། 

བསམ་ཡས་དཀར་ཆག་ཆེན་པློ། ཁུ་སྟློན་བརློན་འགྲུས་གཡུང་དྲུང་གིས་བསྒིགས་པའི་བསམ་ཡས་

གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་ཡི་གེ་ཆེན་མློ་ཞིག 

བསམ་ཡས་དགེ་རྒྱས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དྲིལ་བུ། ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་སྐབས་བཙུན་མློ་

འབློ་ས་ཁི་རྒྱལ་མློ་བཙན་གིས་ཡློན་སྦར་ཏེ་མཆློད་པའི་ཡློ་བད་དུ་དམིགས་ནས་བསྐྲུན་པའི་
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ཅློང་ཆེན་པློ་ཞིག

བསམ་ཡས་དགློན། སྤི་ལློ་༧༦༡པའི་ལྕགས་གང་ལློར་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་གིས་བཏབ། 

དེའི་དུས་སུ་གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། དེ་ནས་མི་ལློ་བཞི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་རིང་གི་ཟང་ཟིང་དང་

བློད་སིལ་བུའི་དུས་ཡུན་རིང་བ་བཅས་ཀི་རྐྱེན་པས་དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་ནས་དུས་རབས་བཅུ་

དྲུག་པའི་མཚམས་སུ་དགློན་པ་འདི་ཐློར་ཞིག་ཏུ་སློང་། ངག་རྒྱུན་ལར་ན་མེས་འཇིག་པ་ཡིན་

སྐད། དུས་ཕིས་ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པློ་སློགས་སྐྱེས་ཆེན་མང་པློས་ཉམས་གསློ་རིམ་པར་

མཛད། གྲུབ་མཐའ་ནི་རིས་མེད་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ག་ནང་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ། བསམ་ཡས་ཀི་བང་ཤར་མཚམས་སུ་ཡློད་པའི་རི་ཁློད་ཅིག 

བསམ་ཡས་ཆློས་སྐྱློང་ཆེན་པློ། བསམ་ཡས་ཀི་གནས་སྲུང་རྒྱལ་པློ་པེ་ཧར་གི་འཁློར་གཏློགས་

བཙན་རྒློད་འབར་བ་སྤུན་བདུན་གི་ནང་ཚན་གནློད་སྦིན་ཡང་ལེ་བེར་ཟེར་ཞིང་། ཡློངས་གགས་

སུ་གནློད་སྦིན་ཙིའུ་དམར་པློ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ཞེས་བཤད་སློལ་འདུག

བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་། བསམ་ཡས་དགློན་པ་དང་གཅིག་ཡིན།

བསམ་ཡུལ། བསམ་བློ་གཏློང་ཡུལ། གཞ་ིརྒྱ་ཆ་ེབ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ། བསམ་ཡུལ་དུ་མ་ིཤློང་བ། 

བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ། སར་རང་གིས་མ་བསམ་པ་དང་མ་དྲན་པའི་དློན་རྐྱེན། བསམ་ཚོད་

ལས་བརྒལ་བ། 

བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཕིར་ལློག སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་དང་ཉི་ཤུ་འཕད་མཚམས་

སྐབས་ཀི་ཨུ་རུ་སུའི་རི་མློ་མཁས་ཅན་ལེ་པིང་གིས་བིས་པའི་བརམ་བ་གགས་ཅན་ཞིག་ཡིན། 

རི་མློ་དེའི་ནང་ཧྲང་ཧློང་གློང་མའི་སིད་གཞུང་གིས་རྒྱང་ཕུད་དུ་བཏང་བའི་གསར་བརེ་པ་ཞིག་

བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ངང་གློད་གློལ་བཏང་སྟེ། ཁིམ་དུ་ལློག་སེབས་པའི་སྣང་ཚུལ་དེ་

མཚོན་པར་བས་ཡློད། 

བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་དློན་རྐྱེན། སར་བསམ་ཚུལ་དང་། རེ་བ་གང་ཡང་མེད་པའི་གློ་བུར་དུ་

བཟང་ངན་གང་ཡང་རུང་དློན་རྐྱེན་ཞིག་དང་འཕད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསམ་ཡློད། བསམ་ཤསེ་ཅན་ཏ་ེརང་གཞན་གཉསི་ཕློགས་ཀ་ིཕན་གནློད་ཕློགས་བསམ་བློ་གཏློང་ཐུབ་མཁན། 

བསམ་ཤེས། བསམ་བློ་གཏློང་ཤེས་པ། མི་ཆུང་བསམ་ཤེས་དང་། ར་ཆུང་རྒྱུག་ཤེས། 

བསམ་སེ། བསམ་སེའུའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག

བསམ་བསེའུ། སྐྱེས་པའི་ཁུ་བའི་སྣློད། གནས་པའི་སྣློད་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དེའི་བེད་ལས་

ནི་ལུས་ཆགས་པའི་ས་བློན་ཁམས་དཀར་དམར་གཏློང་བ་དང་། ལུས་ཀི་སྟློབས་བཅུད་སེལ་

བར་བེད་པ་ཡིན་ནློ།། 

བསམ་བསེའུའི་གསང་། རྒྱབ་ཀི་སལ་ཚིགས་བཅུ་གསུམ་པ་བསམ་བསེའུ་དང་འབེལ་བའི་མེ་

བཙའི་གསང་དམིགས་ཤིག་སྟེ། དེར་མེ་བཙའ་བཞག་ན་ཁུ་ཁག་འབམས་པ་དང་མངལ་སྐྲན་

ཆགས་པ། མངལ་དུ་གང་རླུང་རྒྱས་པ། མངལ་ནད་ཀིས་སེམས་འཕློ་བ་བཅས་ལ་ཕན། 

བསམས། བསམ་པར་བསམ་རྒྱུ་དེ་བསམས་ཟིན་པ། 

བསམས་པ། སེམས་པའི་འདས་པ། 

བསམས་པ་ཐམས་ཅད་བློ་ཡིན། མཉམ་པར་བཞག་པའི་སྐབས་སུ་དཔྱད་པ་མང་པློ་བེད་པ་ཐམས་

ཅད་རྣམ་རློག་རྒྱ་བསྐྱེད་པའི་བློ་ཡིན་ཞེས་པའི་དློན། 

བསམ་པ་ལས་བྱུང་བ། བསམ་བློ་བཏང་ནས་ངེས་ཤེས་རེད་པ། 

བསམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ། ཤེས་རབ་རྣམ་པ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

བསམ་བྱུང་། བསམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསྡུས་ཚིག

བསར་བ། འདློན་པ་དང་ག་སྒིག་བེད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་གསློར་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བསལ། དྲི་མའམ་སྐྱློན་སློགས་བསལ་རྒྱུ་དང་བསལ་ཟིན་པ་སྟེ། མེད་པར་བཟློ་རྒྱུ་དང་བཟློས་ཟིན་

པ་དང་། ལློགས་སུ་བཀར་བའི་དློན་ལའང་། དམིགས་བསལ། ཟུར་བསལ་སློགས་ལ་བུ། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་modes of processing ཟེར། 

བསལ་བ། ① སེལ་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ② བགློ་རིས། དམ་བཅའ་ལར་སྣང་གང་ཞིག 

ཁློད་ཀི་ལློག་ཕློགས་ཀི་དློན་ཚད་མས་གྲུབ་པ་སྟེ། དམ་བཅའ་དང་སྒྲུབ་བེད་འགལ་བ་སློགས་
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ཀིས་འདློད་ལན་འདེབས་མི་ནུས་པ། ③ དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་ཅན་རག་པ་ཡིན་ཏེ། བས་པའི་ཕིར་

ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

བསལ་བ་ལྔ། ༡ མངློན་སུམ་གིས་བསལ་བ། ༢ རེས་སུ་དཔག་པས་བསལ་བ། ༣ཡིད་ཆེས་པས་

བསལ་བ། ༤ འཇིག་རེན་པས་བསལ་པ། ༥ རང་གི་ཚིག་གིས་བསལ་བ་བཅས། 

བསལ་བ་འབབ་པ། དམ་བཅའ་ལ་གནློད་པ་སྟེ་ཁས་ལེན་མི་ནུས་པ། 

བསལ་བ་བཞི། མངློན་སུམ་གིས་བསལ་བ་དང་། དངློས་སྟློབས་ཀིས་བསལ་བ་དང་། ཁས་བངས་

ཀིས་བསལ་བ་དང་། གགས་པས་བསལ་བ་སྟེ་བཞིའློ།། 

བསལ་བ་ལློག་སྒྲུབ། དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས་བདེན་གཉིས་གང་རུང་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་

བདེ་བ་གཉིས་གང་རུང་མི་འཐད་སྙམ་འཛིན་པའི་ལློག་རློག་གམ། སུན་འབིན་ལར་སྣང་གང་

རུང་དུ་གྱུར་པ། 

གསལ་བ་ལློག་སྒྲུབ་རློད་བེད་ཀི་སྒ། བདེན་གཉིས་གང་རུང་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་གཅིག་ཤློས་

སུན་འབིན་པའི་རློད་ངག 

བསལ་ཚགས། ཇ་ཁུ་དང་ཆུ་སློགས་ཀི་ནང་ཡློད་པའི་གད་སྙིགས་སློགས་དབེ་བསལ་གཏློང་སྤད་

ཀི་ཟངས་ཚགས་རས་ཚགས་སློགས། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་processing ཟེར། 

བསལ་ཡས། གངས་གནས་ཤིག 

བསིག ལུས་པློ་སློགས་སྤྲུག་སྤྲུག་བ་རྒྱུའམ་རྡབ་བ་རྒྱུ། 

བསིག་པ། གསིག་པའི་མ་འློངས་པ། 

བསིགས་པ། གསིག་པའི་འདས་པ། བསིག་རྒྱུའི་རལ་བ་སློགས་བསིགས་ཟིན་པ་སྟེ། སྤྲུག་སྤྲུག་

བས་ཟིན་པ། 

བསིང་། ཆུ་སློགས་བསིང་རྒྱུ་སྟེ། ཆུ་དྭངས་སྙིགས་བསིང་ནས་གཙང་མ་བེད་དགློས། 

བསིང་ཆང་། ཚང་བཙགས་ཐེངས་མཐའ་མ་སྟེ་ཆང་རློ་བཅུད་ཞན་ཤློས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསིང་བ། བསིངས་པ། བསིང་བ། བསིངས། འཚག་པ། སང་གླུམ་ལ་ཆུ་བླུགས་ཏ་ེཆང་དློ་ལློག་བསིང་བ། 

བསིང་མ་དམར་པློ། མེ་ཏློག་གཡར་མློ་ཐང་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

བསིངས། བསིང་བའི་སྐུལ་ཚིག 

བསིངས་ཁུ། ཆང་ཧ་ཅང་ས་མློ། 

བསིངས་སྙིགས། ཆང་གསུམ་པ་མན་ཆད་ཀི་མིང་། 

བསིངས་བཏུང་། ཆང་གསུམ་པ་མན་ཆད་ཀི་མིང་། 

བསིངས་པ། བསིང་བའི་འདས་པ། 

བསིངས་པློ། ཆུ་ཡང་ཡང་བཙགས་པའི་ཐ་མའི་ཁུ་བ་ས་གཙང་ཞིང་དྭངས་མ། 

བསིངས་བུ། བསིངས་པློ་དང་འདྲ། 

བསིར། འཔེན་པའི་དློན། གསིར་གི་མ་འློངས་པ་དང་འདས་པ་དང་སྐུལ་ཚིག མདའ་བསིར་བ་ཡིན། 

མདའ་བསིར་དགློས་ལ་བུ།

བསིར་བ། མགློགས་མྱུར་གཏློང་བ་དང་འཕེན་པ། མདེའུ་བསིར་བ། 

བསིལ། དྲློད་ཚད་དམའ་ཞིང་འཁག་པའི་དློན་ཏེ། སྟློན་ཁ་ནམ་ཟླ་བསིལ། ཁང་པ་འདི་ཧ་ཅང་བསིལ། 

ཆུ་བསིལ། རླུང་བསིལ། ཆབ་བསིལ་མ་ཞེས་པ། 

བསིལ་སྐམ། སློ་སྨན་སློགས་གིབ་སྐམ་བེད་ཐབས། 

བསིལ་ཁང་། ① ཚ་དྲློད་ཆུང་བའི་ཁང་པ། ② ཁང་པ་གང་ངད་ཆེ་ས། 

བསིལ་ཁུག གནམ་གཤིས་དྲློད་གང་སྙློམས་པློ་བསིལ་པློར་བྱུང་བ། ད་ནི་གནམ་གཤིས་བསིལ་

ཁུག་འདུག་པས་ལུས་སེམས་སྐྱིད། 

བསིལ་གིབ། ཤིང་ཕུང་གི་ལློ་འདབ་སློགས་ཀིས་ཉི་འློད་སྒིབ་པའི་གིབ་བསིལ། 

བསིལ་སྒློགས། ནམ་ཟླ་དྲློད་དུས་སུ་སྤད་རྒྱུའི་ཤིང་ལས་བཟློས་པའི་རྨ་ཆས་འབློར་དཀྲིས་ཤིག་

གི་མིང་སྟེ།གཞན་དུ་བསིལ་སྒློགས་ཞེས་ཀང་འབྱུང་བས་དློན་གཅིག་པར་མངློན་ནློ། 

བསིལ་དགུ། ནུས་པ་བསིལ་བའི་ཟས་སྤློད་སྨན་དཔྱད་ཡློད་དློ་ཅློག་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤི་མིང་། 

བསིལ་འགུག ལློ་གཅིག་གི་དུས་གཟེར་ཉེར་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སྤི་ཟླ་༨པའི་ཚེས་༢༢དང་༢༣ 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ཡང་ན་༢༤ལ་འཆར། 

བསིལ་འགུགས། གནམ་གཤིས་གང་དུ་ཕིན་པ་སྟེ། བློད་ཟླ་བདུན་པའི་སང་གི་དུས་ཚིགས། 

བསིལ་ངད། གང་ངད། 

བསིལ་བཅུད་ཁེའུ། ཟས་སྨན་གང་ཡང་བསིལ་བཅུད་འདྲེས་པར་གཏློང་དགློས་པའི་དློན་ཏེ། རེ་ཟུར་

མཁར་བ་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེས། བསིལ་བཅུད་ཁེའུ་དང་། བསིལ་དྲློད་ཁེའུ་ནི་རིམ་བཞིན་ཟས་

སྨན་གང་ཡང་བསིལ་བཅུད་འདྲེས་པ་དང་། བསིལ་དྲློད་འདྲེས་པར་གཏློང་དགློས་པའི་དློན་ནློ།། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

བསིལ་ཆབ། ཆུ་གང་མློ། 

བསིལ་ལློངས། བསིལ་ལན་སཱ་ལའི་སྨན་ལློངས་ཀི་བསྡུས་ཚིག 

བསིལ་ཐང་། ① ས་ཆ་ཁ་ཡངས་པ་བསིལ་པློ་ཡློད་ས། ② རློ་བཅུད་བསིལ་བའི་བཏུང་བ། 

བསིལ་དུགས། རྨློས་ལྕགས་དང་། ཆུ་རྡློ་གང་མློ་ལ་བུ་གང་ན་བའི་གནས་སུ་སྦར་བའི་སྨན་བཅློས་

བེད་ཐབས་ཤིག 

བསིལ་ལན། [མངློན] ཟླ་བ། 

བསིལ་ལན་གི་ལློངས། གངས་ཅན་གི་ལློངས་དང་བློད་ཁ་བ་ཅན་གི་ལློངས་ཞེས་པའི་དློན་དེ། རི་བློ་

གངས་ཅན་གིས་བློད་ཀི་ནུབ་ཕློགས་པ་ཀི་སི་ཐེན་གི་བང་མཐའ་ནས་ལ་དྭགས་ཀི་ཡུལ་

བརྒྱུད་སྟློད་མངའ་རིས་ཀི་བར་དང་། དེ་ནས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པློའི་ཤར་ཕློགས་ཀི་ཉེ་འདབས་

བར་ལྕགས་རིས་བསྐློར་བ་ལར་ཡློད་པས་ན་མིང་དེ་ལར་བཏགས་པ་ཡིན། 

བསིལ་ལན་དུས། [མངློན] ཁ་བ་འབབ་པའི་དུས། 

བསིལ་ལན་མ། [མངློན] དགུན་ཁ། 

བསིལ་ལན་སཱ་ལའི་སྨན་ལློངས། བློད་ཡུལ། 

བསིལ་དྲློད་ཁེའུ། ཁེའུ་ནི་བརྡ་རིང་པ་སྟེ་འདྲེས་པར་བཏང་བའི་དློན་ཡིན་པས་ཟས་སྨན་གང་ཡང་

བསིལ་དྲློད་འདྲེས་མར་གཏློང་དགློས་པའི་དློན། 

བསིལ་གདུགས། ཉི་གདུགས་ལ་བུ། 
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བསིལ་བ། ① འཁྲུད་པ། ཞལ་བསིལ་བ། ཕག་བསིལ། ཞབས་བསིལ་བ། ② བཞར་བ། དབུ་སྐྲ་

བསིལ་བ། ③ གཏློང་བ། སྤན་ཆབ་མང་པློ་བསིལ་བ། དྲི་ཆུ་བསིལ་བ། ④ གསིལ་བའི་འདས་

པ། ⑤ གསིལ་བའི་མ་འློངས་པའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག ⑥[ཡུལ] འབུད་པ། དབུ་ཞྭ་བསིལ་

བ། ཞབས་ཕགས་བསིལ་བ། ⑦ འཁག་པའི་ཞེ་ས། སྐུ་བསིལ་ཡློང་། ⑧ གང་བ། ལྷགས་པ་

བསིལ་བ། བསིལ་དྲློད་འཚམས་པློ་གནམ་གཤིས་བསིལ་བ། 

བསིལ་བ་ཐློབ་པ། ཐར་པ་ཐློབ་པ། 

བསིལ་བ་གསུམ། ཅུ་གང་དང་། གུར་ཀུམ། སུག་སྨེལ་ཏེ་གསུམ། 

བསིལ་བའི་དངློས་པློ། ① དངློས་པློ་གང་བའི་རང་བཞིན་ཅན། ② ཐར་པ་མང་འདས། 

བསིལ་བའི་ཆར་ལན། [མངློན] ① ཆུ་ཤེལ། ② ཟླ་བའི་མིང་གི་མངློན་བརློད། 

བསིལ་བའི་ཆུ་སྐྱེས། [མངློན] ལྕགས་རིགས་འཁར་བ། 

བསིལ་བའི་ཚལ། སར་རྒྱ་གར་རྡློ་རེ་གདན་གི་ཤར་ལྷློའི་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་དུར་ཁློད་ཅིག 

བསིལ་བའི་ཚལ་ཆེན་མློ། གཟུངས་ཆེན་གྲྭ་ལྔའི་ནང་ཚན་ཞིག 

བསིལ་བུ། གང་བའི་དློན་དུ་གློ་བའི་བསིལ་བ་དང་འདྲ། 

བསལི་བདེ། [མངློན] ① ཁ་བ། ② བ་མློ། ③ ཟླ་བ། ④ སྤནི་པ། ⑤ རླུང་། ⑥ ཙན་དན། ⑦ ལྷའ་ིལློན་པ། 

བསིལ་སྦིན་མཁན། [མངློན] ཟླ་བ། 

བསིལ་མློ། གང་བའི་དློན་དུ་གློ་བའི་བསིལ་བ་དང་འདྲ། 

བསིལ་སྨན། ཚ་བ་སེལ་བའི་ནུས་པ་ཡློད་པའི་སྨན་རིགས་ཀི་སྤི་མིང་། 

བསིལ་སྨན་ཟིལ་པ་ཅན། སྨན་གི་ནུས་པ་དང་མཚན་ཉིད་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་སྟློང་རི་ཟིལ་

པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་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། 

བསིལ་འཛིན། [མངློན] ཆུ་ལྷ། 

བསིལ་བཞི། ཅུ་གང་དང་། གུར་གུམ། ལི་ཤི། སུག་སྨེལ་བཅས་བཞིའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། དེ་བཞི་ལ་

ཅིའི་ཕིར་བསིལ་བཞི་ཞེ་ན། བཟང་པློ་དྲུག་གི་ནང་ནས་འདི་བཞིའི་ནུས་པ་བསིལ་ཆེ་བས་ན་
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བསིལ་བཞི་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནློ།། 

བསིལ་ཟས། འཁག་པ་ཟ་ཆློག་པའི་ཟས་རིགས་ཀི་མིང་། 

བསིལ་ཟེར། [མངློན] ཟླ་བའི་འློད་ཟེར། 

བསིལ་ཟེར་ཅན། [མངློན] ཟླ་བ། 

བསིལ་ཡབ། བསིལ་གཡབ་དང་འདྲ། 

བསིལ་གཡབ། ① རླུང་གཡབ། ② ཞྭ་མློ་བསྐལ་བཟང་བསིལ་གཡབ། 

བསིལ་ར། ཉི་མ་བཀག་ཆེད་ལ་གློན་སློལ་ཡློད། ར་ཆུ་ཁའི་འབློག་སེ་མང་ཆེ་བས་གློན་པ་མང་། 

བསིལ་རི། ① གངས་རི། ② ནང་གི་རི་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག དེའི་རེ་དང་ལྷུན་པློའི་རྭ་ལྔ་པ་ཐུར་འཕང་

དང་ཕད་པས་དེའི་ནང་རློལ་ཏུ་ཉི་ཟླའི་འློད་མི་འཕློག དེའི་ཕི་རློལ་ན་འཛམ་གིང་ཆེན་པློའ ློ།། 

བསིལ་རིགས། གང་བ་བསྐྱེད་པའམ་ཚ་བ་སེལ་བའི་སྨན་དཔྱད་ཟས་སྤློད་ཀི་སྤི་མིང་སྟེ། གང་ནད་

ཅན་གིས་བསིལ་རིགས་ལ་འཛེམ་དགློས། 

བསིལ་གསུམ། ནུས་པ་བསིལ་བའི་སྨན་ཅུ་གང་དང་། གུར་ཀུམ། ལི་ཤི་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་། 

བསིལ་བསེར། རླུང་གང་མློ། 

བསུ། བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། མགློན་པློའི་མདུན་དུ་འགློ་བ་དང་སྙུན་འདྲི་

བ། སྣེ་ལེན་བེད་པ་སློགས་དགའ་བའི་རྣམ་པ་སྟློན་པའི་དློན་ཏེ། བསུ་བའི་མགློན་པློ་བསུ་

དགློས། མགློན་པློ་བསུ་མཁན། མགློན་པློ་བསུ་བའི་སྐབས་ཞེས་པ། 

བསུ་སྐྱེལ། ཕེབས་བསུ་དང་ཕེབས་སྐྱེལ་གི་བསྡུས་མིང་། 

བསུ་ཆང་། ① བག་མ་བསུ་བའི་ཆང་། ② ཕློགས་མགློན་ཕེབས་བསུའི་སྐབས་དྲང་རྒྱུའི་ཆང་། 

བསུ་སྟློན། རྒྱང་ནས་བློན་པའི་མི་ལ་བཤམས་པའི་ཕེབས་བསུའི་དགེས་སྟློན། རྒྱང་ཕེབས་གློགས་

པློར་བསུ་སྟློན་བཤམས། 

བསུ་བ། ① བསུས་པ། བསུ་བ། བསུས། གདན་འདྲེན། བག་མ་བསུ་བ། དློགས་པ་སློན་བསུ། སྐུ་

མགློན་བསུས་པ། སློས་སྣེས་བསུ་བ། དུས་ཆེན་ས་བསུ། མདུན་བསུ། ② གདན་འདྲེན་གི་

མིང་། དགའ་བསུ་ཞུས། ཆིབས་བསུ། ཐབ་བསུ། བསུ་བ་རྒྱ་ཆེན་པློ། ཕེབས་བསུ། དགའ་བསུ། 
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བསུ་བ་དགློན། དགའ་ལན་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་སྤི་

ལློ༡༦༨༡ལློར་བ་ཻརློ་ཙཱ་ནའི་ཞབས་རེས་དང་ཕག་བཟློས་གུ་རུ་སིད་དྷི་ཡློད་པའི་རི་ཁློད་དེ་ཉིད་

གཞིར་བས་ཏེ་གཉན་རེ་དཔློན་སློབ་ངག་དབང་ཆློས་འཕེལ་ནས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བསུ་བེལ། གསུ་བེལ་དང་འདྲ། 

བསུ་སྨན། བཤང་ལམ་ནས་ཡར་གཏློང་རྒྱུའི་སྦློང་སྨན་རིགས་ཤིག 

བསུག་པ། [རིང]① བླུག་པ། ② འཕུར་བ་དང་མཉེ་བ། 

བསུགས་པས་མ་འཁུས། ཆུ་སློགས་ལ་བཙིར་བའམ་བཤལ་བས་མ་གློས་ཞེས་པའི་དློན། 

བསུང་། དྲི་མ། མེ་ཏློག་གི་བསུང་ངད། དྲི་མ་ཞིམ་པློ། ཙན་དན་གི་བསུང་དྲི། 

བསུངས། རུལ་དྲིའི་མིང་། 

བསུད་ནད། དུས་མིན་དུ་སྒེག་པ་མང་པློ་བསྟུད་ནས་འབྱུང་བའི་མ་ཞུ་བའི་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། མན་ངག་

ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། མ་ཞུ་བསུད་ནད་ཅེས་བ་བེ་སྣབས་དེས། ཐུར་སེལ་ལམ་བཀག་གེན་དུ་

ལློག་པ་ཡིས། དབུགས་ངན་སི་ཞིང་དྲི་མ་སྐམ་པ་དང་། བང་ཚ་ཆུ་ཚན་འློང་ཞིང་སྒེག་པ་བསུད། 

ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

བསུན། ཞེ་བརྒྱབ་པའམ་ངང་རིང་མི་ཐུབ་པ། ཞེ་བསུན་པ། བསུན་སྣང་སྐྱེ་བ། ཨམ་ཅློག་བསུན་པློ། 

སྙན་བསུན་དུ་མ་དགློངས་པ་སློགས་ལ་བུ། 

བསུན་པ། སུན་པ་དང་འདྲ། 

བསུན་པློ། སུན་པློ་དང་འདྲ། 

བསུན་མ། བསུ་མཁན་གི་ཕློ་ཉ་མློ། 

བསུབ། བསུབ་ནི་ཐློའམ་རི་མློ་སློགས་མེད་པར་བཟློ་རྒྱུ། 

བསུབ་པ། སུབ་པའི་མ་འློངས་པ། 

བསུབས། བསུབ་རྒྱུའི་རི་མློ་སློགས་བསུབས་ཟིན་པ། 

བསུབས་པ། སུབ་པའི་འདས་པ། 
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བསུམ། སྣློད་སློགས་ཀི་ཁ་གཏན་པ་སྟེ། དཔེ་ཆ་ཁ་བསུམ་དགློས། ཕེ་ཁུག་ཁ་བསུམ་དགློས། 

བསུམ་པ། བསུ་མཁན་གི་ཕློ་ཉ་མློ། 

བསུམས། བསུམ་རྒྱུའི་རམ་ཁུག་གི་ཁ་སློགས་བསུམས་ཟིན་པ་སྟེ། རུག་པློར་བས་ཟིན་པ། 

བསུམས་པ། སུམ་པའི་འདས་པ། 

བསུས། བསུ་བའི་སྐུལ་ཚིག

བསུས་པ། བསུ་བའི་འདས་པ།

བསེ། ① སེ་ཞེས་པའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག ② ཚོན་རི་བཏང་བའི་ཀློ་བ་དང་རས་སློགས། ཀློ་

བསེ། རས་བསེ། 

བསེ་ཀློ ① ཀློ་བ་རི་ཅན་གི་མིང་། ② རི་དྭགས་བསེ་རུའི་ཀློ་བ། 

བསེ་ཁ་སློ། སེང་གེ་རང་པ་བརྒྱད་པ། 

བསེ་ཁབ། ① ཀློ་བསེ་ལས་བཟློས་པའི་ཁབ། ② ལྷ་སྲུང་བེ་བག་པ་ཞིག

བསེ་ཁབ་ཆིངས། བང་ཁློག་གི་རྨ་ལ་ཆིངས་བ་ཚུལ་གི་མིང་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་

པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་སློན་ལས། བང་ཁློག་གི་བསེ་ཁབ་ཆིངས་བ་བ་ནི། རེད་པ་

ནས་ཐི་གུ་དཀྲིས། དེ་ལ་བཤུལ་ཤའི་ཕི་ཟུར་གཉིས། ལེ་བའི་ཕི་ཟུར་གཉིས་ལ་ཐི་གུ་བཞི་

དཀིལ་བསྐློན་ལ་དེ་མི་བཞིས་ཐི་གུའི་སྣང་བརྒྱད་ལ་བཀད་བངས་ལ། བཀད་དཀིལ་སྤུན་དུ་

འཇག་སློ་རེ་དཀྲིས་ལ་མཇུག་ཐི་གུ་བཞི་པློ་ཕག་གློང་དུ་མདུད་པར་བའློ།། ཡང་ལུགས་གཅིག་

ལ་རེད་པ་ལ་ཐི་གུ་དཀྲིས། དཔུང་པ་གཉིས་ལ་ཐི་གུ་རེ་བསྐློན་ནས་དེ་རྣམས་ལ་འཇུག་གི་དྲ་

མིག་བངས་ལ་བཅིངས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

བསེ་མཁར་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། 

བསེ་སམ། བསེ་ཀློའི་སམ། 

བསེ་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས། མདློ་སྨད་རེབ་ཀློང་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་༡༦༧༨ལློར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཁྲུངས། གྲུབ་ཆེན་སྐལ་ལན་རྒྱ་མཚོའི་དངློས་སློབ་མགར་གློང་ཚེ་བརན་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་དུ་

རབ་བྱུང་གི་སློམ་པ་བཞེས་ནས་མཚན་སྦིན་པ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་ལ་

ཡུལ་དབུས་སུ་བློན་ནས་འབས་སྤུངས་སློ་མང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆློས་ཞུགས་མཛད། སློབ་དཔློན་དློན་

གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་དང་། འཇམ་དབངས་བཞད་པ། འློད་ཟེར་རྒྱ་མཚོ་སློགས་བསྟེན་ནས་གཞུང་ཆེན་

ལ་གསན་བསམ་མཛད། དགུང་ལློ་ཉེར་དྲུག་པར་གསང་ཕུར་དཀའ་བཅུའི་མཚན་བཏགས་

ཀང་བཞེས། འཇམ་བཞད་ངག་དབང་བརློན་འགྲུས་ཀིས་བསྙེན་རློགས་ཀིས་སློམ་པ་གནང་

ནས་མཚན་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་ཉེར་བརྒྱད་པར་དཔལ་ལན་རྒྱུད་སྨད་

གྲྭ་ཚང་དུ་ཕེབས། དགུང་ལློ་སློ་གཉིས་པར་ཀུན་མཁེན་འཇམ་བཞད་ཀི་ཞབས་ཕིར་མདློ་སྨད་

དུ་ཕིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་སློ་གསུམ་ལློ་ནས་ལློ་དགུའི་རིང་དགློན་པའི་དགེ་སྐློས་མཛད་ནས་

འདུལ་ཁིམས་ཀུན་སྤློད་དམ་འཛིན་གནང་། དགུང་ལློ་ཞེ་གཉིས་ནས་ལློ་ཉི་ཤུའི་རིང་བཀྲ་ཤིས་

འཁིལ་གི་གདན་རབས་གཉིས་པའི་ཁི་ལ་ཕེབས། ཕག་རློམ་ལ་མཚོན་ན། ཟབ་མློ་རེན་ཅིང་

འབེལ་བར་འབྱུང་བའི་མཐའ་དཔྱློད་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ། བསམ་གཟུགས་ཀི་མཐའ་དཔྱློད་

ལེགས་བཤད་མཛོད་ཀི་སློ་འབེད། རེན་འབེལ་གི་མཐའ་དཔྱློད་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ། འཕིན་

ལས་ཀི་རྣམ་བཞག་སློགས་པློད་གཅིག་ཙམ་མཛད། དགུང་ལློ་རེ་གཅིག་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་

བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༧༣༨ལློར་དགློངས་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་གཤེགས། 

བསེ་ཅན། དྲི་མ་ཅན། 

བསེ་ཆང་སར། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་སུ་དགེ་ཆེན་གིས་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བས་ེཆང་སློམ་གྲྭ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞངེས་ལློ་མ་ིགསལ། ད་ལ་མཚ་ོཤར་ཡ་ར་ིརློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བསེ་ཐེབ། བསེ་ཐེབས་དང་འདྲ། 

བསེ་ཐེབས། བསེ་ཐེབ་བམ་སག་ཐེབས་ཀང་ཟེར། རས་བསེ་ལས་བཟློས་པའི་ཞྭ་སྟེ། སར་བློད་ཀི་

རེ་དྲུང་སློགས་ཀིས་གློན་པའི་དབར་ཞྭ་ཞིག 

བསེ་དུག རེག་དུག 
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བསེ་དློང་། ཀློ་བསེ་ལས་བཟློས་པའི་མདའ་ཤུབས་སམ་མདའ་དློང་། 

བསེ་དྲི། མཆན་འློག་རྨེན་བུའི་རྒྱུད་དུ་གནས་པའི་བསེ་རགས་ཞེས་པའི་སིན་བུ་འཕེལ་བ་ལས་བྱུང་

བའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ལུས་ནས་དྲི་མ་ངན་པ་མནམ་པ་ཞིག བསེ་དྲི་མནམ་པ། 

བསེ་དྲི་ལག་པ། དྲི་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་མིང་ཅན་ནག་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། རེ་

ཟུར་མཁར་བ་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེས་མཛད་པའི་སྐྱེས་བུ་མིང་ཅན་ནག་པློའི་སྦློར་སེ་ལས། སྐྱེས་

བུ་མིང་ཅན་ནག་པློ་ནི། འདི་སྟློད་ན་མི་སྐྱེ་སྨད་ན་སྐྱེ། ར་བ་ཟངས་ཁབ་དམར་པློ་འདྲ། བ་རྒློད་

སྤུ་འདྲས་གིལ་ནས་ཡློད། ལློ་མ་མཐུག་ལ་མེ་ཏློག་སེར། དྲི་ནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ལ་དུག བཅངས་ན་

བདུད་རི་སྦིན་བག་ཅན། བསེ་དྲི་ལག་པ་ཞེས་ཀང་བ། སྐྲངས་འཇློམས་བགེགས་འདུལ་ཞེས་

ཀང་བ། དུག་སེལ་སྤི་འཇློམས་ཞེས་ཀང་བ། ནད་བརྒྱ་སྨན་གཅིག་ཅེས་ཀང་བ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

བསེ་བ། སེ་བ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

བསེ་བློ། དྲི་ངན་ཅན་གི་འབུ་ནག་པློ་ཞིག 

བསེ་འབག ① རས་བསེ་ལས་བཟློས་པའི་གདློང་བརན་འབག ② མིའི་ངློ་གདློང་ལ་འབྲུམ་བུ་མང་

པློའི་ཤུལ་རེས་ཅན་ལ་ཟེར། 

བསེ་སྦུར། སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ་རློ་ཚ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ཁློང་སིན་

གསློད། གང་ཐབས་འཇློམས། 

བསེ་བག་སྒྲུབ་སེ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༨༩༢ལློར་བ་མ་སྨྱུག་ སྟློན་སང་རྒྱས་

ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་པ་

སྣམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བསེ་མློག ཕློ་མློའི་མཚན་མའི་ནད་གཞན་ལ་འགློ་བ་ཞིག་སྟེ་རེག་དུག་ཀང་ཟེར། 

བསེ་སྨུག རི་དྭགས་བསེ་དང་སྨྱུག་ མའི་ནང་གནས་པའི་སྨུག་སྟག་ཅེས་བ་བ་དང་གཉིས་ཀི་མིང་

ལ་བཞེད་པ་ཞིག་དང་། རི་དྭགས་བསེ་སྨུག་པློ་ཁློ་ནའི་མིང་དུ་བཞེད་པ་ཞིག་དང་གཉིས་མཆིས་

ཏེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བ་ཻསློན་ལས། བསེ་རུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དང་སྨྱུག་ མའི་ནགས་ན་གནས་པའི་སྨུག་སྟག་ཅེས་བ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དཔལ་སྤུངས་

དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། 

བསེ་སྨུག་ནི། ས་འགེལ་འགར་རི་དྭགས་བསེ་དང་། སྨྱུག་སྟག་གཉིས་ཀི་མིང་དུ་བཞེད་པར་

མཆིས་ཀང་སྐབས་འདིར་རི་དྭགས་ཀི་སེ་ཚན་འདྲེན་སྐབས་གཅན་གཟན་འདྲེན་པ་མི་རིགས་

ཤིང་ངློ་བློ་ནི་བསེ་དཀར་ནག་ཁ་གསུམ་གི་ནང་ཚན་ནག་པློའི་ཁློངས་གཏློགས་ལ་བསེ་སྨུག་

ཅེས་ཟེར་ཞེས་མ་ཧཱ་པཎི་ཏ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཀི་ཞལ་རྒྱུན་དུའང་མཆིས་པས་དེ་ལར་དློན་

ལ་གནས་སློ།། ཞེས་གསུངས་པས་སད་དཔྱློད་ལན་དག་གིས་དཔྱློད་ཅིག

བསེ་ཡབ། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་སྐྱུར་ལ་མངར། ཞི་རེས་བསིལ། ནུས་པས་བད་ཀན་སྨུག་

པློ་དང་། ཕློ་ཚད་རིང་པ་སློགས་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དྲ་བ་ཐིབ་སད་དང་། ཙི་ཙ་ནིའློ།། 

བསེ་རག ཟས་ནློར་གི་བཅུད་ཟ་བའི་འབྱུང་པློ་ཞིག 

བསེ་རུ། ① རི་དྭགས་བེ་བག་པ་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གཅིག་པུར་གནས་དང་། སྤློ་བའི་

ཚོགས། རྭ་གཅིག་པ་བཅས་སློ།། ② བསེ་རུའི་རྭ་ཅློ། ③ [མངློན] རི་དྭགས་བསེ་རུ་ལ་རྭ་

གཅིག་ལས་མི་སྐྱེ་བས་གངས་གཅིག་མཚོན། 

བསེ་རུ་དཀར་པློ། སློག་ཆགས་བསེ་རུའི་རྭ་ཅློ། སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་

རེས་བསིལ། ནུས་པས་གློ་བ་སློགས་བང་ཁློག་གི་རྣག་ཁག་ཆུ་སེར་སྐེམ། དུག་ཚད་སེལ། 

བས་ེརུ་ཁ་བློ། སློག་ཆགས་བས་ེརུའ་ིརྭ་ཅློ སློག་ཆགས་ཀ་ིསྨན་རགིས་ཤགི་སྟ།ེ རློ་ཁ་ལ་ཚ། ཞུ་རསེ་སྙློམས། 

ནུས་པས་གློ་བ་སློགས་བང་ཁློག་ག་ིརྣག་ཁག་ཆུ་སརེ་སྐམེ། དུག་ནད་སྲུང་། གང་ཐབས་འཇློམས། 

བསེ་རུ་ལ་བུའི་རང་རྒྱལ། རང་རྒྱལ་གི་རིགས་ལ་བསེ་རུ་ལ་བུ་དང་། ཚོགས་ནས་སྤློད་པ་ཞེས་

གཉིས་སུ་དབེ་བའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དུད་འགློ་བསེ་རུ་ལ་རྭ་གཅིག་ལས་མེད་པ་ལར་འདུ་འཛི་

གཡེང་བས་འཇིག་ནས་གཅིག་པུར་གནས་པས་སློ།། འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་དབང་པློ་རྣློན་པློ་ཞིག་སྟེ། 

བསྐལ་ཆེན་བརྒྱར་ཚོགས་པ་བསགས་པ་དང་བསབ་པར་བ་བའི་གནས་ལ་མཁས་པར་བས་

ནས་སིད་པ་ཐ་མའི་ཚེ། སངས་རྒྱས་དང་ཉན་ཐློས་ཀིས་སྟློང་པའི་འཇིག་རེན་དུ་སྐྱེས་ནས། 

སློབ་དཔློན་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ། རང་སངས་རྒྱས་གཞན་དག་སློགས་ལ་མི་བསྟེན་ཞིང་མི་འདྲེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

བར་གཅིག་པུར་གནས་ཏེ་རང་གི་བང་ཆུབ་མངློན་དུ་བེད་པ་ཞིག་ཡིན། རང་རྒྱལ་ཚོགས་པ་

དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སློམ་པ་གཞིར་བེད་པས་ན་དེ་ལར་བརློད། 

བསེ་རུ་ལ་བུའི་རང་སངས་རྒྱས། དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས། རང་རྒྱལ་དག་བཅློམ་གང་ཚེ་

རབས་ས་མ་ལ་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་མ་བསྐྱེད་པ་སྟེ། ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་སློན་དུ་མ་བཏང་ཞིང་། 

སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མེད་པར་བདག་ཉིད་ཀིས་ལམ་མངློན་དུ་བས་པ་རི་དྭགས་བསེ་རུ་ལ་བུ་

གཅིག་པུར་གནས་པའློ།། 

བསེ་རུ་ནག་པློ། སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་གློ་

བ་སློགས་བང་ཁློག་གི་རྣག་ཁག་ཆུ་སེར་རྣམས་སྐེམ་ཞིང་། ཁད་པར་དུ་གློ་བའི་རྣག་ཆུ་སྐེམ། 

བསེ་རུ་རང་རྒྱལ་གི་ལམ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། ལམ་ཤེས་གང་ཞིག་བདག་མེད་

ཕེད་དང་གཉིས་རློགས་པའི་ཉི་ཚེ་བའི་མཁེན་པ་སྟེ། རང་རྒྱལ་གི་ལམ་ཤེས་པའི་ལམ་ཤེས་སློ།། 

བསེ་རུའི་རྒྱལ་བ། [མངློན] རང་སངས་རྒྱས། 

བསེ་རུའི་རྭ། བསེ་རུའི་རྭ་ཅློ། 

བསེ་ལེ་སྦུར་གློག[ཡུལ] འབའ་ཁློག་དང་དློན་གཅིག དྲི་ངན་ཅན་གི་འབུ་ནག་པློ། 

བསེ་ཤིང་། ལྷློ་མློན་སློགས་ནགས་ཚལ་སྟུག་པློའི་ནང་དུ་སྐྱེས་པའི་ཤིང་སློང་ལ་ཐུག་རེག་བས་ན་

ལུས་ལ་རྨ་འབྱུང་ཞིང་སྐྲང་བའི་དུག་ཡློད་པ་ཞིག 

བསེ་ཤིང་དུག མི་རྒྱུ་བའི་དུག་གི་བེ་བག་བསེ་ཤིང་ནག་པློ་ལས་འཕློས་པའི་དུག 

བསྭེ་དགློན་པ། ཐུབ་བསྟན་ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གིང་དང་བསྭེ་སར་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་

བཅུ་བའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༦༡༧ལློར་བློན་མགར་གི་གདུང་རྒྱུད་དུ་གགས་པའི་བསྭེ་དབློན་

ཡློན་ཏན་ལྷུན་འགྲུབ་ཀིས་རེ་བཙུན་ཆེན་པློའི་ཞལ་མཇལ་ནས་རྔ་པའི་གུར་ནང་ཇློ་ནང་བའི་

ཆློས་སེ་ཞིག་གསར་དུ་བཏབ། རེས་སུ་རྨེའུ་རྒྱལ་ལྕགས་ཐར་འབུམ་གི་དུས་སུ། མཁར་སྤྲུལ་

དང་པློ་ཀུན་དགའ་དར་རྒྱས་མཆློག་གིས་བདག་སྐྱློང་གནང་བའི་རྔ་པ་བུ་ནང་དུ་སློག་དགློན་

ཞིག་ཡློད་པ་དེ་གཉིས་གཅིག་བསྡུ་བས་ཏེ་ཡུལ་བཀྲ་ཤིས་མེ་ལློང་ཐང་ཞེས་པར་གནས་སློས་

ཤིང་། བསྭེ་དགློན་ཐུབ་བསྟན ་ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ངེས་དློན་དགའ་བའི་ཚལ་ཞེས་ཡློངས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སུ་གགས་པའི་མཚན་དེ་གསློལ། གྲུབ་མཐའ་ཇློ་ནང་བ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་རྔ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བསེགས་ལན་སྣང་ཆ། གྲུ་བཞིའི་དབིབས་ཀི་བསེགས་ངློས་ཀི་སྣང་ཆ་ཡང་ཟེར། དེ་ནི་སྣང་ཆ་རིག་

པའི་གས་ཤིག་ཡིན། གྲུ་བཞིའི་དབིབས་ཀི་དངློས་པློར་བསེགས་ནས་གེན་དུ་བལས་པའམ། 

བསེགས་ནས་ཐུར་དུ་བལས་ནས་མཐློང་བའི་སྣང་ཆའི་རྣམ་པར་བསེགས་ལན་སྣང་ཆའི་རྣམ་

པར་བསེགས་ལན་སྣང་ཆ་ཟེར། གྲུ་བཞིའི་བསེགས་ངློས་ནི་ངློས་སྙློམ་མཐའ་ཐིག་ཆ་གཅིག་

དང་བསེགས་ཐིག་ཆ་གཅིག་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན། དེའི་སྣང་ཆའི་ཁ་ཕློགས་ཀི་ར་ཐིག་དེ་ཆ་

སྙློམ་པའི་གནས་བབས་ཡིན་པ་དང་། འགྱུར་ཐིག་གི་བསེགས་མཐའི་ངློས་དེ་བསེགས་བགློད་

ངང་ནས་ས་ངློས་སུ་གནས་ཡློད། ཡང་དེའི་སྣང་ཆའི་ཁ་ཕློགས་ཀི་སྟེང་བསེགས་དེ་བསེགས་

བགློད་ངང་ནས་གནམ་ཚགས་ངློས་སུ་གནས་ཡློད། བསེགས་ལན་འློ་མ་ས་ཚགས་ངློས་ལ་

བསེགས་སུ་གནས་ཡློད། གནམ་ཚགས་དང་ས་ཚགས་ཀི་དངློས་ཡློད་གནས་བབས་ནི་

བསེགས་མཐའི་འློག་ཤུལ་གི་ཐིག་གི་ཁ་ཕློགས་དང་བསེགས་མཐའི་བསེགས་ཚད་ལ་བརེན་

ནས་གཏན་འཁེལ་དགློས། བསེགས་ལན་སྣང་ཆའི་རི་མློར་ཡལ་ཚགས་ཁག་གསུམ་ཡློད་པས་

དེ་ཚོ་མང་ཆེ་བ་བསེགས་གེན་བལ་དང་བསེགས་ཐུར་བལའི་སྣང་ཆའི་ནང་དུ་གནས་ཡློད། 

བསགེས་པ། དྲང་པློ་མནི་པར་འཕདེ་འཕདེ་ཀ་ིདློན། ལམ་བསགེས་ནས་འགློ། སྨྱུག་ ཁ་བསགེས་ནས་བཅད། 

བསེང་། སངས་དང་དློན་འདྲ། 

བསེངས། བསེང་རྒྱུའི་ཨི་ཁུང་བསེངས་ཟིན་པ། 

བསེད་པ། གསེད་པའི་འདས་པ། 

བསེད་བལ། བསེད་ཟིན་པའི་བལ། 

བསེན། [རིང] ① བཤེས་གཉེན། ② གདློན། 

བསེན་ཐློར། ཕྲུ་གུ་བཙས་མ་ཐག་བསེན་མློས་གནློད་པ་བས་པར་གགས་པའི་ཐློར་ནད་ཅིག 

བསེན་འཐློར་བ། [རིང] སེམས་ལ་གཅགས་ཤིང་མཛའ་བ། 

བསེན་མློ། འདྲེ་མློ། རྒྱལ་བསེན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

བསེར། གཅེས་སྤས་བེད་པའམ་སེར་སྣ་བེད་པའི་དློན་ཏེ། ནད་པས་རང་གི་ལུས་ལ་བསེར། འབྲུ་

རིགས་བསེར་ནས་བཀློལ་ལ་བུ། 

བསེར་བ། [རིང] སེར་སྣ། 

བསེར་བུ། [རིང] ① རླུང་སྤི། ② དལ་རླུང་ངམ་འཇམ་རླུང་། རླུང་བསེར་བུ་སིབ་སིབ་ལང་བ། 

བསེར་མ། བསེར་བུ་དང་འདྲ། 

བསེར་མ་ལང་བ། རླུང་དལ་བུ་ལང་བ། 

བསེལ། འཇིགས་སྐྱློབ་ཀ་ིསྐྱེལ་མ་སྟེ། ལམ་དུ་བསེལ་ཞེས་ལམ་བར་འཇིགས་པ་སྲུང་བའ་ིསྐྱེལ་མ་བེད་པ། 

བསེལ་བ། [རིང] ཉེན་ཁ་ཡློད་པའི་ལམ་ལ་སྲུང་སྐྱེལ་བས་པ། 

བསེལ་བའམ་བསེལ་བེད། སྐྱེལ་མ་དང་ལམ་མཁན་གི་མིང་། 

བསེལ་བེད། [རིང] ལམ་སྐྱེལ། 

བསེལ་མ། [རིང] སྐྱེལ་མ། 

བསློ། སར་བློན་པློའི་བརྡ་ཞིག་སྟེ། ད་ལ་བློད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ལ་དར་བའི་སྒ་ཞིག

བསློ། ① འབློད་པའི་སྒ་ཞིག་སྟེ། ཀེ་དང་ཀ་ཡེ་ཀེ་སློགས་དང་འདྲ། ② ཡུལ་སྐད་ལ་ལར་བཙའ་བའི་

དློན་ལ་བསློ་དང་བཙས་ལ། བསློས་ཟེར་བའི་འབི་ཚུལ། 

བསློ་ཁ་བསྲུང་བ། སློ་ལ་བ་སྟེ་བ་ར་དང་། ས་མཚམས་སྲུང་བ། 

བསློ་སྒ། བསྭ་སྒ་ཡང་ཟེར། ཀི་ཀི་བསློ་བསློའི་སྒ། 

བསློ་བ། ངལ་བ་ལས་སར་གསློ་བའི་དློན་དུ་གློ་བའི་གསློ་བའི་མ་འློངས་པ། 

བསློ་བསློ། ཀེ་ཀེ་བསློ་བསློ་ལྷ་གསློལ་ལློ་ཞེས་ལྷ་གསློལ་གཏློང་སྐབས་ལྷ་འབློད་པའི་སྒ ། 

བསློག་པ། སྤུངས་པ་དང་སྡུད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་གསློག་པའི་མ་འློངས་པ། 

བསློགས། བསློགས་ནི་ནློར་སློགས་མང་དུ་བསགས་ཟིན་པ་སྟེ་འདིར་བསགས་བི་བ་ཁབ་ཆེ། 

བསློགས་པ། སྤུངས་པ་དང་སྡུད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་གསློག་པའི་འདས་པ། 

བསློང་པློ། [རིང] འགློགས་བདེ་བ། 

བསློངས། བསང་གི་སྐུལ་ཚིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསློད། ① བེད་མེད་ལས་ཚིག དགའ་བའི་དློན་ཏེ། ལུས་སྐྱིད་སེམས་བསློད། ② བཟང་བའི་དློན་

ཏེ། བཀྲེས་པའི་མི་ཡི་ཁ་ཟས་བསློད་པ་ཟ་བ་འདྲ། 

བསློད་ཉམས་པ། ① བསློད་ནམས་ཉམས་པ། ② གཟུགས་སྟློབས་ཉམས་པ། ③ འདློད་པ་ལ་ལྷག་

པར་སྤློད་པ་བཅས་སློ།། 

བསློད་སྙློམས། འཁློར་བ་དང་ཁིམ་ཐབ་སང་པའི་དགེ་སློང་དག་དུས་ཐློག་ཏུ་བཟའ་བཏུང་གཞན་

ལས་སློང་ནས་གསློལ་བའི་མིང་ཡིན། སྦིན་པློ་དང་དང་སྦིན་ཡུལ་གཉིས་བསློད་ནམས་མཉམ་

པའི་ཕིར་ན་བསློད་སྙློམས་ཟེར། སྦིན་གཏློང་གི་བསློད་ནམས་སྙློམས་པ། བསློད་སྙློམས་པ། 

བསློད་སྙློམས་སྦློར་བ། བསློད་སྙློམས་སློང་བ། བསློད་སྙློམས་ལ་རྒྱུ་བ། 

བསློད་སྙློམས་པ། འཁློར་བ་དང་ཁིམ་ཐབ་སང་ཞིང་འཚོ་བ་ལློམ་བུར་ལ་བརེན་ནས་བཞུགས་པའི་

དགེ་སློང་གི་མིང་གཞན་ཞིག་ཡིན། 

བསློད་སྙློམས་ལེན་པའི་ཚོད། འདློད་ཆགས་ཞེ་སང་བལ་བར་བསློད་སྙློམས་སྤློད་ཅིང་རྒྱུ། བསློད་

སྙློམས་པ་ལ་རེད་པས་ཆློག་པའི་བསློད་སྙློམས་པ་དང་། མཐར་གིས་སློང་བའི་བསློད་སྙློམས་

པ་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་སྦངས་བའི་ཡློན་ཏན་བཅུ་གསུམ། བསློད་སྙློམས་པ་ལ་རེད་པས་ཆློག་

པའི་བསློད་སྙློམས་པ་ནི་འདྲིས་པའི་ཁིམ་ནས་ཟས་ཅི་ཙམ་རེད་པ་ཙམ་ཟ་བར་བེད་པ་ཡིན་ལ། 

མཐར་གིས་སློང་བའི་བསློད་སྙློམས་པ་ནི། ཁིམ་རྣམས་སུ་རིམ་གིས་བརྒྱུད་དེ་བསློད་སྙློམས་

ཅི་ཙམ་རེད་པ་ཟ་བར་བེད། བདག་གིས་འདི་ནས་བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་བཟང་པློ་འཐློབ་བློ་སྙམ་

ནས་གློ་འཕང་བསྟློད་དེ་མི་འགློ་བའློ།། སྟན་གཅིག་པ་ནི་སྟན་གཅིག་པློ་དེ་ལ་འདུག་ནས་ཅི་ཙམ་

ཟ་བ་དེ་ཙམ་དུ་ཟ་བར་བེད་ཀི། དེ་ལས་ལངས་ནས་མི་ཟ་བའློ།། ཟས་ཕིས་མི་ལེན་པ་ནི་ཟས་

ཀི་ཕིར་འདུག་ནས་ཅི་ཙམ་གིས་བདག་འཚོ་བའི་ཟས་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཆར་བངས་ནས་ཟ་

བའློ།། ཆློས་གློས་གསུམ་པ་ནི་སྣམ་སྦར། བ་གློས། མཐང་གློས་གསུམ་གིས་འཚོ་བར་བེད་

ཅིང་དེ་ལས་ལྷག་པའི་གློས་མི་འཆང་བ་དང་། ཕིང་བ་པ་ནི་ཆློས་གློས་གསུམ་མམ་གློས་ལྷག་

ཅི་འཆང་བ་ཐམས་ཅད་བལ་ལས་བས་པ་ཤ་སྟག་འཆང་གི་དེ་ལས་གཞན་མི་འཆང་བ་དང་། 

ཕག་དར་ཁློད་པ་ནི་ལམ་པློ་ཆེ་ལ་སློགས་པར་བློར་བའི་གློས་གཤང་གཅི་སློགས་ཀིས་རེག་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

མི་གཙང་བ་རྣམས་བློར་ཏེ་རུང་བ་བང་ཏེ་བཀྲུས་དྲུབ་ཁ་དློག་བཟང་པློར་བསྒྱུར་ནས་འཆང་

བར་བེད་པ་དང་། དགློན་པ་བ་ནི་གློང་དང་གློང་རྡལ་ལ་སློགས་པས་དབེན་པའི་དགློན་པ་དང་

ནགས་འདབས་ལ་སློགས་པར་གནས་པ་དང་། ཤིང་དྲུང་བ་ནི་ཤིང་ལློན་པའི་དྲུང་དུ་གནས་

འཆའ་ཞིང་བརེན་པར་བེད་པ་དང་བ་གབ་མེད་པ་ནི་སྟེང་གི་ཐློག་མ་བཀབ་ཅིང་མ་གཡློགས་

པའི་ཕློགས་སུ་གནས་འཆའ་བར་བེད་དང་དུར་ཁློད་པ་ནི་གང་དུ་སྐྱེ་བློ་ཤིའློ་ཅློག་འདློར་བའི་

དུར་ཁློད་དུ་གནས་འཆའ་བར་བེད་པ་དང་། ཙོག་པུ་བ་ནི། ཁིའམ་ཁིའུམ་རྩྭའི་སྟེང་དུ་ཙོག་པུར་

འདུག་སྟེ་ཁི་ལ་སློགས་པ་ལ་རྒྱབ་བམ་གློས་མི་བརེན་པ་དང་། གཞི་ཇི་བཞིན་པ་ནི་རྩྭ་དང་ལློ་

མ་ལ་སློགས་པ་བཏིང་པ་ལ་མལ་འཆའ་ཞིང་ལན་ཅིག་ཇི་ལར་བཏིང་བ་ལ་མལ་འཆའ་བར་

བེད་ཀི་ཡང་དང་ཡང་དུ་མི་བརེ་ཞིང་མི་འཆློས་པའློ།། དེ་དག་ནི་ཉན་ཐློས་ཀི་ས་ལས་ཇི་ལ་བ་

བཞིན་ཡིན་ནློ།། ཡང་ཕིང་བ་པ་མ་གཏློགས་པ་རྣམས་ལ་ཆུང་ངུ་། འབིང་། ཆེན་པློ་གསུམ་ཡློད་

དློ།། བསློད་སྙློམས་པ་ལ་གསུམ་ལས། ཆུང་ངུ་ནི། གློང་དུ་ཕིན་པ་ན་ཀུན་དགའ་ར་བར་རེད་པ་

ལེན་པ་བེད་པ་དང་། འབིང་ནི། དེར་མི་ལེན་པར་ལམ་དུ་རེད་པ་ལེན་པར་བེད་པ་དང་། ཆེན་

པློ་ནི། དེར་ཡང་མི་ལེན་པར་གློང་ཁེར་གི་ཉེ་སྐློར་དུ་ཕིན་ནས་རེད་པ་ལེན་བེད་པའློ།། སྟན་

གཅིག་པ་ལ་ཡང་གསུམ་ལས། ཆུང་ངུ་ནི། ཉན་ས་ལས་བཤད་པ་བཞིན་དང་། འབིང་ནི་སྟན་

གཅིག་པློ་དེ་མ་སངས་ཀི་བར་དུ་ཟློས་ནས་ཟས་བསློད་པ་བྱུང་ན་ལེན་པ་དང་། ཆེན་པློ་ནི། ཟློས་

ནས་ཟས་བསློད་པ་ཡང་ལེན་པར་མི་བེད་པའློ།། ཟས་ཕིས་མི་ལེན་པ་ལ་ཡང་གསུམ་ལས། 

ཆུང་ངུ་ནི། ཁ་ལ་སློགས་པ་མ་བཀྲུས་ཀི་བར་དུ་ལེན་པར་བེད་པ་དང་། འབིང་ནི། ཟས་ཟ་

བཞིན་དུ་གཞན་གིས་བསྟབས་ན་ལེན་ལ་ཁ་ལ་སློགས་པ་བཀྲུས་ནས་མི་ལེན་པ་དང་། ཆེན་པློ་

ནི། སར་ཟས་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཆར་དུ་བངས་ནས་ཟ་བཞིན་དུ་མི་ལེན་པའློ།། ཆློས་གློས་གསུམ་

ལ་ཡང་གསུམ་ལས། ཆུང་ངུ་ནི། ཆློས་གློས་གསུམ་དང་། རས་ཆེན་དང་། གཡན་པ་དགབ་པ་

དང་སྟན་དང་གདིང་བ་འཆང་བར་བེད་པ་དང་། འབིང་ནི། རས་ཆེན་སློགས་བཞི་རང་གིས་བིན་

གིས་བརླབས་པ་ལ་ལློངས་སྤློད་པར་བེད་པ་དང་། ཆེན་པློ་ནི། ཆློས་གློས་གསུམ་ཙམ་འཆང་

གི་དེ་ལས་ལྷག་པ་མི་འཆང་བའློ།། ཕག་དར་ཁློད་པ་ལ་ཡང་གསུམ་ལས། ཆུང་ངུ་ནི། བི་བས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཟློས་པ་ཚིག་པ་དུམ་བུར་བཅད་པ་གཞན་གིས་རང་གི་ཆེད་དུ་བས་པ་ལེན་པ་དང་། འབིང་ནི། 

རང་གི་ཆེད་དུ་བས་པ་མི་ལེན་པར་མ་ངེས་པར་བློར་བ་ལེན་པ་དང་། ཆེན་པློ་ནི། དེ་དག་མི་

ལེན་པར་དུར་ཁློད་དང་ཕག་དར་ཁློད་དང་ལམ་པློ་ཆེར་ལྷུང་བ་ལེན་པའློ།། དགློན་པ་བ་ལ་ཡང་

གསུམ་ལས། ཆུང་ངུ་ནི། གློང་ལས་གཞུ་འདློམ་ལྔ་བརྒྱས་བཅད་པའི་སར་གནས་པ་དང་། 

འབིང་ནི། གློང་ལས་གཞུ་འདློམ་སྟློང་ཕག་གཉིས་ཀིས་བཅད་པའི་སར་གནས་པ་དང་། ཆེན་པློ་

ནི། གློང་ལས་གཞུ་འདློམ་སྟློང་ཕག་བརྒྱད་ཀིས་བཅད་པའི་སར་གནས་པའློ།། ཤིང་དྲུང་བ་ལ་

ཡང་གསུམ་ལས། ཆུང་ངུ་ནི། ཤིང་དྲུང་ངློས་བཞི་པློ་ཐམས་ཅད་སྐྱློར་བར་གནས་པ་དང་། 

འབིང་ནི། དེར་ངློས་ཅུང་ཟད་སྐྱློར་བར་གནས་པ་དང་། ཆེན་པློ་ནི། དེར་ངློས་ཐམས་ཅད་མ་སྐྱློར་

བར་གནས་པའློ།། བ་གབ་མེད་པ་ཡང་གསུམ་ལས། ཆུང་ངུ་ནི། སྟེང་གི་ངློས་གསུམ་གཡློགས་

ལ་གཅིག་མ་གཡློགས་པར་གནས་པ་དང་། འབིང་ནི། སྟེང་གི་ངློས་གཡློགས་ལ་གསུམ་མ་

གཡློགས་པར་གནས་པའློ།། དུར་ཁློད་པ་ལ་ཡང་གསུམ་ལས། ཆུང་ངུ་ནི། སློན་དུར་ཁློད་ཡིན་

ལ་ད་ལ་དུར་ཁློད་མ་ཡིན་པར་གནས་པ་དང་། འབིང་ནི། རློ་ཅུང་ཟད་སྐྱེལ་བའི་སར་གནས་པ་

དང་། ཆེན་པློ་ནི། སྐྱེ་བློ་ཤིའློ་ཅློག་སྐྱེལ་བའི་སར་གནས་པའློ།། ཙོག་པུ་བ་ལ་ཡང་གསུམ་ལས། 

ཆུང་ངུ་ནི། ངློས་གཉིས་བསྙེས་ནས་གནས་པ་དང་། འབིང་ནི། ངློས་གཅིག་བསྙེས་ནས་གནས་

པ་དང་། ཆེན་པློ་ནི། ངློས་ཐམས་ཅད་མ་བསྙེས་པར་གནས་པའློ།། གཞི་ཇི་བཞིན་པ་ལ་ཡང་

གསུམ་ལས། ཆུང་ངུ་ནི། ལན་གསུམ་དུ་མལ་འཆའི་གཞན་མི་བེད་པ་དང་། འབིང་ནི། ལན་

གཉིས་སུ་མལ་འཆའི་གཞན་མི་བེད་པ་དང་། ཆེན་པློ་ནི། ལན་གཅིག་སྟན་བཏིངས་པ་ལ་མལ་

འཆའི་ཡང་དང་ཡང་དུ་མི་བརེ་མི་འཆློས་པའློ།། དེ་དག་ལ་ཅིའིཕིར་སྦངས་པའི་ཡློན་ཏན་ཞེས་

བ་ཞེ་ན། དཔེར་ན་བལ་མ་རྨེལ་བ་དེའི་ཚེ་སྐུད་པ་མི་རུང་ལ་རྨེལ་ནས་རུང་བ་བཞིན་དུ་བསློད་

སྙློམས་དང་ཆློས་གློས་དང་གནས་མལ་ལ་ཆགས་པའི་ཚེ་སེམས་ལས་སུ་མི་རུང་ལ། ཡློན་

ཏན་འདི་ཡིས་ཚངས་སྤློད་གནས་པར་བ་བའི་ཕིར་སེམས་ལས་རུང་དུ་སྦློང་བར་བེད་པའི་

ཕིར་དེ་སྐད་ཅེས་བའློ། ། 

བསློད་བཏགས། བསློད་ནམས་ཁ་བཏགས་ཟེར་བའི་ཁ་བཏགས་ཞན་པ་ཞིག 
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བསློད་བདེ། ① རྣམ་དཀར་གི་ལས། བསློད་ནམས་ཉམས་པ། བསློད་ནམས་བསགས་པ། མིང་གི་

རྣམ་གངས་ལ་སྐལ་བ་བཟང་དང་། ཁྱུ་མཆློག མཁར་རེ། དགེ་བའི་ཆློ་ག དགེ་ལེགས། ཆློས། 

ཉམས་དགའ་བ། དམ་པ། སིག་ཟད། ལེགས་བས་བཅས་སློ།། ② ཞི་གཟའ་གཉིས་ཀི་མིང་གི་

རྣམ་གངས། ཁིམ་བཅུ་གཉིས་ཀུན་ལ་བསློད་ནམས་ཤིན་ཏུ་དགེ 

བསློད་བདེ། བསློད་ནམས་ཏེ། བསློད་བདེ་ཆེ་ཆུང་ངམ་བསློད་ནམས་ཆེ་ཆུང་ཞེས་མི་སློ་སློའི་

ལེགས་བས་ཀི་འབས་བུ་ཆེ་ཆུང་། 

བསློད་ནམས། ① སྟློབས་འབློར་ལློངས་སྤློད་སློགས་ཀི་མིང་སྟེ། བསློད་ནམས་དང་མངའ་ཐང་ཞེས་

པ་ལ་བུ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལའང་འཇུག ② སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་

བ་ལས་ཀི་མིང་ལ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་པས་བསློད་ནམས་ཟེར་ཞིང་དེ་བས་པ་ལ་བསློད་

ནམས་བསགས་ཟེར། 

བསློད་ནམས་ཀི་གནས། བསློད་ནམས་གསློག་སའི་གནས་ཏེ། བ་མ། ཕ་མ། ནད་པ། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ། སློག་ལ་ཐུག་པའི་མི་བཅས། 

བསློད་ནམས་ཀི་སྣློད། ① བསློད་ནམས་གསློག་པའི་ཡུལ། ② བསློད་ནམས་ཅན། 

བསློད་ནམས་ཀི་ཕུང་པློ་ལྔ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པློ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཕུང་པློ། ཤེས་རབ་ཀི་ཕུང་

པློ། རྣམ་པར་གློལ་བའི་ཕུང་པློ། རྣམ་པར་གློལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཐློང་བའི་ཕུང་པློ་རྣམས་སློ།། 

བསློད་ནམས་ཀི་འབས་བུ། ཚེ་རིང་བ་དང་། ནད་མེད་པ། ལློངས་སྤློད་ཆེ་བ་སློགས། 

བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས། དམིགས་པ་དང་བཅས་པའི་མཆློད་སྦིན་སློགས་དཀར་པློ་དགེ་བའི་ལས། 

བསློད་ནམས་ཀི་ཞིང་། ཚོགས་གསློག་པའི་ཞིང་སྟེ། ཕ་མ་དང་། ནད་པ། བ་མ། དགེ་འདུན། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཅས། 

བསློད་ནམས་ཀི་ལས། དགེ་བ་བཅུ། 

བསློད་ནམས་ཀི་ལས་ལམ་བཅུ། དཀར་པློ་དགེ་བའི་ལས་བཅུ་སྟེ་དགེ་བ་བཅུ་ལ་གཟིགས། 

བསློད་ནམས་སྐྱེ་བློའི་དབང་ཕྱུག[མངློན] སིན་པློའི་རྒྱལ་པློ། 

བསློད་ནམས་སྐྱེས། ① བསམ་གཏན་བཞི་པའི་གནས་རིས་གཉིས་པ་སྟེ། གནས་འདིར་སྐྱེས་པའི་
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ལྷ་རྣམས་ནི་ཚངས་གནས་བཞི་སློགས་བསློད་ནམས་ཀི་མཆློག་ཐློབ་པའི་གནས་ཡིན་པས་

བསློད་ནམས་འཕེལ་ལམ་བསློད་ནམས་སྐྱེས་ཞེས་བ། ② གནློད་སྦིན། 

བསློད་ནམས་ཁང་པ། [མངློན] རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་། 

བསློད་ནམས་རྒྱན། བདུད་ཀི་བུ། 

བསློད་ནམས་བརྒྱད། འཁློར་བསྒྱུར་ཐློབ་པའི་བསློད་ནམས་དང་པློ་རྒྱལ་ཆེན་རིས་བཞིའི་བདག་

པློར་གྱུར་པའི་བསློད་ནམས་བཞི། བརྒྱ་བིན་ཏུ་གྱུར་པའི་བསློད་ནམས། རབ་འཕྲུལ་གི་བདག་

པློར་གྱུར་པའི་བསློད་ནམས། ལྷ་དབང་གྱུར་པ་ཚངས་ཆེན་ལ་བུར་གྱུར་པའི་བསློད་ནམས་སློ།། 

བསློད་ནམས་རེན་གི་ས། སགས་རིང་མའི་གཞུང་དུ། རྒྱལ་འབློར་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ཐློབ་པའི་

ས་ལྔ་པ་སྟེ་ཉེ་རྒྱུའི་སྤློད་པའི་བསློད་ནམས་ལ་བརེན་ནས་ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྦློར་བས་ས་

ལྔ་པ་ལ་བསློད་ནམས་རེན་གི་ས་ཞེས། 

བསློད་ནམས་ཅན། རྣམ་དཀར་ག་ིལས་ལན་པ། མིང་ག་ིརྣམ་གངས་ལ་སྐལ་བ་ལན་པ་དང་། མཁར་ར་ེཅན། 

ཆློས་ཅན། དཔལ་ཡློན་ལན་པ། བཟང་བས་པ། ལེགས་ལན་པ། བསློད་ནམས་ལན་པ་བཅས་སློ།། 

བསློད་ནམས་མཆློག་གྲུབ་གགས་བཟང་། རེ་འདི་ཉིད་ཤབ་དགེ་ལིངས་ཀི་སའི་ཆར་ཁུར་གི་རིགས་

སུ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༣༩༩ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་བཞེས་

སྐབས་མཁན་ཆེན་གྲུབ་པ་ཤེས་རབ་དང་། སློབ་དཔློན་ཆློས་ལན་སྐལ་བ་བཟང་པློ་སློགས་ཀི་

སྤན་སར་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་བསློད་ནམས་མཆློག་གྲུབ་གགས་བཟང་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་

ཉི་ཤུ་པར་མཁན་ཆེན་གང་གི་དྲུང་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། སློབ་དཔློན་གྲུབ་པ་ཤེས་རབ་དང་

ཆློས་ལན་སྐལ་བ་བཟང་པློ་གཉིས་ལས་བཀའ་གདམས་ཀི་ཆློས་རྣམས་གསན། དཀའ་བཅུ་པ་

དར་བཟང་དང་། གྲུབ་ཆེན་བསློད་བློ་བ། སྣར་ཐང་པ་ཤེས་རབ་སེང་གེ རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློ། 

འདུལ་འཛིན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། མཁས་གྲུབ་ཆློས་རེ། སྤན་ས་ཉེར་གཉིས་རིན་པློ་ཆེ། གཙང་

པ་བློ་བཟང་པ་སློགས་མཁས་གྲུབ་ཀི་བ་མ་མང་པློའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་མདློ་རྒྱུད་ཀི་རིག་

གནས་འབམས་ཀས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད། ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༤༡༨ལློ་ནས་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༤༣༣ལློའི་

བར་སྣང་ཐང་གདན་ས་ལློ་བཅུ་དྲུག་བསྐྱངས། དེ་ནས་དབུས་སུ་བློན་ཏེ་དཔལ་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

ཆློས་སློའི་གློ་སར་བཞུགས། གློང་མ་ཕག་གྲུའི་བ་མ་མཛད། ཆློས་རེ་ནམ་མཁའ་བློ་གློས་དང་། 

ཆློས་རེ་དློན་གྲུབ་དཔལ། ཆློས་རེ་ལློ་ཆེན་འདུས་པ་བ། ཆློས་རེ་དགེ་འཕེལ་སློགས་མཁས་གྲུབ་

ཀི་སློབ་མ་མང་དུ་འདུས། བསྟན་བཅློས་ཀི་ཕག་རློམ་ཇི་སྙེད་མཛད། མཐར་དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་ང་

བཞི་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༤༥༢ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

བསློད་ནམས་ལན། ① བསློད་ནམས་ཅན། ② [མངློན] སྒ་གཅན་གི་མིང་། 

བསློད་ནམས་དཔལ་འཛོམས། [ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད] སློ་ཚལ་ཞིག་སྟེ་འུ་སུ། 

བསློད་ནམས་ཕློགས་ཀི་གང་པློ། པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏེ་ནིའི་སྐུ་ཕེང་བརྒྱུད་རིམ་དུ་འདྲེན་པའི་གཉིས་པ། 

རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་ལུག་ལློར་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་བི་ལློར་འདས། 

བསློད་ནམས་ཕློགས་ཀི་གང་པློ། ཐུབ་པའི་ལི་སྐུ་ཞིག་གིས་ལུང་བསྟན་པར་གགས་པ་བཞིན་དབེན་

ར་ཕུར་ཆློས་འཁློར་དབུས་སིངས་ཞེས་པའི་མློ་དགློན་ཞིག་ཕག་བཏབ། དགེ་ལུགས་པའི་

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་པའི་དབེན་ས་སྙན་བརྒྱུད་ཀི་རློམ་སློལ་བཏློད། འདབ་ཆགས་ལ་

གེང་མློལ་མཛད་ཚུལ་གི་མགུར་སློགས་བསྟན་བཅློས་མང་དུ་བརམས། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་

དྲུག་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༥༠༤ལློའི་བློད་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་

ཉེར་ལྔ་ཉིན་དགློངས་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་ཐིམ། 

བསློད་ནམས་མ་ཡིན་པ། མི་དགེ་བའི་ལས། 

བསློད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་མཛད་པ། བསློད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་ཞེས་པའི་ཞེ་སའི་ཚིག་སྟེ། 

བསློད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་ནི་མི་དགེ་བའི་ལས་དང་སིག་པའི་ལས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

བསློད་ནམས་མེ་ཏློག སེ་བའི་མེ་ཏློག 

བསློད་ནམས་རེ་མློ། སློབ་དཔློན་བསློད་ནམས་རེ་མློའི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས།

བསློད་ནམས་ཞིང་། ཡློན་གནས་ཕག་བ་བའི་ཡུལ། 

བསློད་ནམས་བཟང་པློ། ས་སྐྱ་སློབ་དཔློན་ཏི་ཤི་ཀུན་དགའ་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་བཟང་པློའི་སྤུན་

རྒན་པ། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལྕགས་བ་ལློར་བང་ངློས་སུ་གུའི་གུང་བས། ཧློར་ཡིག་གསར་པའི་

གསེར་ཐམ་བཟུང་། མེ་སྟག་ལློར་ཀློ་ཏན་རྒྱལ་པློའི་སྐབས་རབ་བྱུང་ནས་སྐྱ་བློ་བས། རྒྱལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པློའི་བུ་མློ་མུན་དྷ་ཀན་བཙུན་མློར་བིན། དབུས་གཙང་དང་མངའ་རིས་སྐློར་གསུམ་གི་ཁིམས་

ཀི་བེད་པློ་དཔློན་ཆེན་དུ་བསྐློས་ནས་བློད་དུ་ལློག་པའི་ལམ་བར་དུ་འདས། 

བསློད་ནམས་སུ་བ་བའི་དངློས་པློ་གསུམ། སྦིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསློད་ནམས་བ་བའི་དངློས་པློ་

དང་། ཚུལ་ཁིམས་ལས་བྱུང་བའི་བསློད་ནམས་བ་བའི་དངློས་པློ། བསློམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་

བསློད་ནམས་བ་བའི་དངློས་པློ་བཅས་སློ།། 

བསློད་ནམས་བསུང་། [མངློན] ཙམ་པ་ཀ 

བསློད་པ། ཟས་རིགས་ལེགས་པའམ་བཟང་བའི་དློན། 

ཟས་བསློད་པ། གཞན་ཡང་བཟའ་བཏུང་གི་བེ་བག་སྣ་ཚོགས་པ་གཙང་ཞིང་བསློད་པ་དང༌། ཡིད་

དུ་འློང་བས་ཡློངས་སུ་གང་བར་གྱུར། ལ་བུ།

བསློད་པར་གནས་པ། བདེ་བར་གནས་པ། 

བསློད་པློ། སྐབས་བསློད་པློ་ཞེས་སྟབས་ཡག་པློ་འཁེལ་བ། 

བསློད་པའི་ཟས། བཟང་པློའི་ཟས། 

བསློད་ཞན་པློ། ① བསློད་བདེ་ཆུང་བ། ② ཟས་བློ་བ་སྡུག་པློ། 

བསློད་ཟད། བསློད་ནམས་ཟད་པ། མི་བསློད་ཟད་ཀིས་བསམ་ངན་དྲན། 

བསློར། གསློར་གི་མ་འློངས་པ་དང་འདས་པ། 

བསློལ། [རིང] འགློགས་བདེ་བ། 

བསློས། བསློ་ལ་ལློས། 

བསློས་པ། ངལ་བ་ལས་སར་གསློ་བའི་དློན་དུ་གློ་བའི་གསློ་བའི་འདས་པ། 

བསང་། ཡློ་བསང་རྒྱུ་སྟེ། ཁློག་པའི་ལྕགས་མདའ་སློགས་དྲང་པློར་བསང་རྒྱུ། 

བསང་བ། སློང་བའི་མ་འློངས་པ། 

བསངས། ཡློ་བསངས་ཟིན་པ། 

བསངས་པ། སློང་བའི་འདས་པ། 

བསད། སད་ཀི་མ་འློངས་པ་དང་འདས་པ། 
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བསན། དཀའ་སྡུག་སློགས་བསན་རྒྱུ་དང་བསན་ཟིན་པ་སྟེ། ཐུབ་པའམ་བཟློད་པ་དཔེར་ན། ཐུབ་

པའམ་བཟློད་པ་དཔེར་ན། བཟློད་པས་བསན་པ། སེམས་ཀིས་བསན་པ། སྡུག་བསན་ཆེ་བ། མེ་

བསན་པ་སློགས་ལ་བུ། 

བསན་པ། སན་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བསན་གཟུགས། བཟློད་ཐུབ་པར་བ་བ། 

བསབ། དངློས་རས་ལེབ་མློ་བས་པའི་དློན་ཏེ། བསབ་བའི་ཤིང་ལེབ་ཅེས་པ་ལ་བུ། ད་ལ་བར་སབ་

དང་འདས་པར་བསབས། སྐུལ་ཚིག་ལ་སློབས་འབི། 

བསབ་པ། སབ་པའི་མ་འློངས་པ། 

བསབས། སབ་པློ་བས་ཟིན་པ། 

བསབས་པ། སབ་པའི་འདས་པ། 

བསབས་པའི་ས། ཉན་ཐློས་ཀི་ཕིར་འློང་བའི་མངློན་རློགས་ཏེ་འདློད་ཉློན་དགུའི་ཐ་མ་གསུམ་མ་

སངས་པའི་ལམ་འདི་ནི་ཐེག་དམན་ས་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག 

བསལ། [རིང] བ་བ། 

བསལ་ཅན། [རིང] ལས་ཀ་ལ་སྒིམ་པློའམ་བརན་བརན་བེད་མཁན། 

བསལ་བ། [རིང] རིག་པ་གིམས་པའམ་ལས་ཀ་ལ་ལ་བརློན་གིས་སྒིམ་པ། 

བསི། གློན་སློགས་བསི་རྒྱུ་སྟེ། ཉུང་དུ་བ་རྒྱུ། 

བསི་བ། སི་བའི་མ་འློངས་པ། 

བསི་ཚགས། ཟས་ནློར་གཏློང་མཁས་ཀི་བསི་ཚགས་ཏེ་གློན་ཆུང་། གཞུང་སེར་ཚང་མར་བསི་

ཚགས་ཡློད་པ་དགློས། བསི་ཚགས་ནན་ཏན། 

བསིང་། རིང་པློར་བསིང་རྒྱུ་ཞེས་རིང་པློར་བ་རྒྱུ་སྟ་ེདཔེར་ན། རྒྱུན་བསིང་བ། ཚ་ེབསིང་བ་སློགས་ལ་བུ། 

བསིང་བ། སིང་བའི་མ་འློངས་པ། 

བསིངས། ཚེའམ་རྒྱུན་སློགས་རིང་པློར་བས་ཟིན་པ། 

བསིངས་པ། སིང་བའི་འདས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསིངས་འབློར། བཏང་འབློར། དེ་ནས་གནས་ཚུལ་བསིངས་འབློར་གི་དློན་རྣམས་བློར་ངེས་ཡློད། 

བསིངས་མིག རྒྱང་རིང་དུ་ལ་ཤེས་པའི་མིག 

བསིབ། བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ། ལས་ཀ་ལྷག་འཕློ་མེད་པར་འགྲུབ་པ་སྟེ། ཉིན་གཅིག་

གི་ལས་ཀ་ཉིན་ཕེད་ལ་བསིབ་དགློས། ཁང་པ་འདི་ནམ་ཞིག་བསིབ་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། སིབ་ནི་ད་

ལ་བ་སྟེ། ལས་རྔ་སིབ་ལ་ཁད་ཡློད། བསིབས་ནི་འདས་པ་སྟེ། རང་ལས་བསིབས་ནས་གཞན་

ལ་རློགས་བས། སིབས་ནི་སྐུལ་ཚིག་སྟེ། ལས་ཀ་འདི་དེ་རིང་སིབས་ཤིག་ལ་བུ། 

བསིབས། བསིབ་ལ་ལློས། 

བསིས། གློན་སློགས་བསིས་ཟིན་པ་སྟེ། ཉུང་དུ་བས་ཟིན་པ། 

བསིས་པ། སི་བའི་འདས་པ། 

བསིས་རྨེ། [རིང] ① སེར་སྣ། ② གློན་ཆུང་། 

བསྲུང་། རང་ལ་སློགས་བསྲུང་རྒྱུ་སྟེ། ཉེན་དང་གནློད་པ་མི་འབྱུང་བར་བ་བ། 

བསྲུང་འདློམས། རང་གིས་ཁིམས་སྲུང་བ་དང་། གཞན་ལ་བཀློད་འདློམས་དློ་དམ་བས་པ། 

བསྲུང་བ། སྲུང་བའི་མ་འློངས་པ། 

བསྲུང་བ་ལྔའི་མཆློད་པའི་ཆློ་ག གཟུངས་གྲྭ་ལྔའི་ལྷ་མཆློད་ཚུལ། 

བསྲུང་བ་དང་ཟ་ཡིག བིས་པ་ཆུང་ངུ་བཙས་མ་ཐག་པ་ལ་གདློན་འདྲེ་སློགས་ཀི་གནློད་པ་བཟླློག་

ཆེད་དུ་ཡི་དམ་གི་ལྷའི་སགས་བཏབ་པའི་མདུད་པ་དང་། ཤློག་བུ་མཐིང་ཤློག་ལ་གསེར་ཡིག་

གིས་སགས་བིས་པ་བིས་པའི་ཁར་སྟེར་བའི་སློལ་ཡློད། 

བསྲུང་བ་མེད་པ། ཟག་མེད་ཀི་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་གི་ནང་ཚན། རང་གི་སྤློད་པ་ལ་གཞན་གིས་

ཡློངས་སུ་ཤེས་པའི་བསྙེངས་པས་བཅའ་བར་བའློ་སྙློམ་པའི་དགློངས་པ་མི་མངའ་བའི་སེམས་

རེ་གཅིག་པ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པའློ།། 

བསྲུང་བ་མེད་པ་བཞི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུའི་འཕིན་ལས་ཀི་སྤློད་པ་ཡློངས་སུ་དག་པ་སྟེ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་སྐུའི་འཕིན་ལས་ཀི་སྤློད་པ་ཡློངས་སུ་མ་དག་པ་མེད་པའློ།། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་གསུང་གི་འཕིན་ལས་ཀི་སྤློད་པ་ཡློངས་སུ་དག་པ་སྟེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་
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གསུང་གི་འཕིན་ལས་ཀི་སྤློད་པ་ཡློངས་སུ་མ་དག་པ་མེད་པའློ།། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

ཐུགས་ཀི་འཕིན་ལས་ཀི་སྤློད་པ་ཡློངས་སུ་དག་པ་སྟེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ཐུགས་ཀི་

འཕིན་ལས་སྤློད་པ་ཡློངས་སུ་མ་དག་པ་མེད་པའློ།། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཚོ་བ་ཡློངས་སུ་

དག་པ་སྟེ་དེ་བཞིན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་འཚོ་བ་ཡློངས་སུ་མ་དག་པ་མེད་པའློ།། 

བསྲུང་བ་མེད་པ་གསུམ། སྐུ་ལ་བསྲུང་བ་མེད་པ་དང་། གསུང་ལ་བསྲུང་བ་མེད་པ་དང་། ཐུགས་ལ་

བསྲུང་བ་མེད་པ་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་སྐྱློན་གི་རྣམ་པ་ཕ་མློ་ཙམ་

ཡང་མི་མངའ་བས་གཞན་ལ་འཛེམ་པའམ་བསྲུང་བ་ཅི་ཡང་མེད་པའློ།། 

བསྲུངས། བསྲུང་རྒྱུའི་རང་ས་སློགས་བསྲུངས་ཟིན་པ་སྟེ། ཉེན་དང་གནློད་པ་མི་འབྱུང་བར་བས་ཟིན་པ། 

བསྲུངས་པ། སྲུང་བའི་འདས་པ། 

བསྲུངས་པའི་ཡློན་ཏན་བཅུ། བསབ་པ་གསུམ་གི་རིམ་པས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་འཐློབ་པ། འགློད་

པ་མེད་པར་འཆི་བའི་དུས་བེད་པ། ཕློགས་ཕློགས་སུ་སྙན་གགས་ཀིས་ཁབ་པ། བདེ་བར་

གཉིད་ལློག་ཅིང་སད་པར་འགྱུར་བ། རག་ཏུ་ལྷ་རྣམས་ཀིས་སྲུང་བ། སིག་པས་འཇིགས་

དངངས་མེད་པ། དག་བློས་ཀང་གགས་མི་རེད་ཅིང་ཕན་འདློགས་པ། གནློད་སྦིན་དང་མི་མ་

ཡིན་གིས་མི་གནློད་ཅིང་ཕན་འདློགས་པ། ཆློས་གློས་ལ་སློགས་ཚེགས་ཆུང་ངུས་འཐློབ་པ། 

སྨློན་ལམ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པའློ།། 

བསྲུན་པ། སྲུན་པློ་དང་འདྲ། 

བསྲུན་པློ། སྲུན་པློ་དང་འདྲ། 

བསྲུན་མློ། སྲུན་པློ་དང་འདྲ། 

བསྲུབ། མདློང་མློའི་ནང་ཇ་སྲུབས་མ་སློགས་བསྲུབ་རྒྱུ། 

བསྲུབ་པ། སྲུབ་པའི་མ་འློངས་པ། 

བསྲུབས། བསྲུབ་རྒྱུའི་ཇའམ་འློ་མ་སློགས་བསྲུབས་ཟིན་པ། 

བསྲུབས་སྐྱེས། [མངློན] མར། 

བསྲུབས་པ། སྲུབས་པའི་འདས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྲུབས་མ། ཇ་བསྲུབས་མ། 

བསྲུལ་བ། [རིང] རུལ་བའམ་ངན་ངློན། 

བསྲུལ་མ། བསྲུལ་ནས་ལས་སྣློན་བས་པའ་ིཔགས་རིགས་ཀ་ིམིང་སྟེ། པགས་པ་བསྲུལ་མ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བསེ། སེ་ཡི་མ་འློངས་པ། 

བསེ་འཕློ། དབིངས་དང་རིག་པ་བསེ་བ་དང་ཆློས་ཉིད་འློད་གསལ་གི་ངང་དུ་འཕློ་བ། 

བསེ་འཕློ་དགུ་སྐློར། རེ་རས་ཆུང་པའི་བཞེད་སློལ་དུ། 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། ཆེ་ཐུང་འཕློ་བ་དང་བསེ་བ་སྟེ་དགུའློ།། 

བསེ་བ། སེ་བའི་མ་འློངས་པ། སྣློན་རིས། 

བསེ་བ་སྐློར་དགུ། གཞི་དུས་ཀི་བསེ་བ་གསུམ་ནི། ༡ གཞིའི་འཆི་བ་ཆློས་སྐུ་དང་བསེ་བ། ༢ བར་

དློ་ལློངས་སྐུ་དང་བསེ་བ། ༣སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསེ་བ། གཉིད་དུས་ཀི་བསེ་བ་གསུམ་ནི། ༤ 

གཉིད་ཆློས་སྐུ་དང་བསེ་བ། ༥ རྨི་ལམ་ལློངས་སྐུ་དང་བསེ་བ། ༦ གཉིད་སད་པ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་

བསེ་བ། སད་དུས་ཀི་བསེ་བ་གསུམ་ནི། ༧ ལུགས་འབྱུང་གི་སྟློང་པ་བཞི་པར་སྦར་བ་འློད་

གསལ་ཆློས་སྐུར་བསེ་བ། ༨ལུགས་ལློག་གི་སྟློང་པ་བཞི་པ་ལློངས་སྐུར་བསེ་བ། ༩ ལློངས་སྐུ་

ལས་ལང་བ་སྤྲུལ་སྐུ་བསེ་བ་བཅས་དགུའློ།། 

བསེ་བ་སྐློར་གསུམ་ནི། ༡ མངའ་བདག་མར་པའི་ཞལ་གདམས་བསེ་བ་སྐློར་གསུམ་རི། ཆང་དང་

བསམ་གཏན་བསེ། གཉིད་དང་བསམ་གཏན་བསེ། ཐིག་ལེ་དང་བསམ་གཏན་བསེ་བ་གསུམ་

ལ་ཟེར། ༢ གཅློད་ལུགས་ལ། བདག་ཡིད་དང་གཞན་ཡིད་བསེ། རྣམ་ཤེས་དང་ནམ་མཁའ་

བསེ། ཕུང་པློ་དང་ཚོགས་རས་བསེ་བ་དང་གསུམ་ལ་བེད་དློ།། བསེ་གསུམ། བསེ་བ་སྐློར་

གསུམ་དང་དློན་གཅིག 

བསེ་བློ། ① ཁ་བློ། ② དམར་སྨྱུག 



  2301  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

བསེག བུད་ཤིང་སློགས་མེ་ལ་བསེག

བསེག་ཁང་། རློ་བསེག་སའི་ཁང་པའམ་དུར། 

བསེག་པ། སེག་པའི་མ་འློངས་པ། 

བསེག་བ། ① འབུད་ཤིང་། ②[མངློན] གསེར། 

བསེག་བླུགས། སྦིན་སེག 

བསེག་མིག་བཅུ་བཞི། འདུས་སློ་གསུམ་དང་། ཆུ་མགློ་གཉིས། ཨན་སྟློང་། རྣ་བའི་མདུན་རྒྱབ་བཞི། 

རྣ་ཤལ་གློང་འློག་གཉིས། སྤུ་འཁིལ་གཉིས་བཅས་ལ་ཟེར་ཏེ། རློང་འཕང་འཕྲུལ་གི་ལེ་མིག་

ལས། འདུས་སློ་ཆུ་མགློ་ཨན་སྟློང་དང་། རྣ་བའི་མདུན་རྒྱབ་རྣ་ཤལ་འློག རང་པའི་མཐེ་བློང་སྤུ་

འཁིལ་གཉིས། འདི་དག་བསེག་མིག་བཅུ་བཞི་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

བསེག་རས། ཡམ་ཤིང་དང་། ཏིལ། རམ་པ། མེ་ཏློག་སློགས་སྦིན་བསེག་གི་རས། 

བསེགས། མེ་ལ་བསེགས་ཟིན་པ། 

བསེགས་བཅད་བརྡར་གསུམ། ① བསེགས་པ་བཅད་པ་བརྡར་བ་གསུམ། ② སྦློང་བརྡར་ནན་པློ། 

བསེགས་པ། སེག་པའི་འདས་པ། 

བསེགས་ཚ། ཟངས་ལྕགས་སློགས་བསེགས་ཏེ་གཏློང་བའི་ཚ་ལ། 

བསེལ། བསེལ་རྒྱུ་དང་བསེལ་ཟིན་པ་སྟེ། ཉར་ཚགས་བ་རྒྱུ་དང་བས་ཟིན་པ་ལ། 

བསེལ་བ། སེལ་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བསེས། བསེ་རྒྱུའི་ཆུ་དང་འློ་མ་ལ་བུ་མཉམ་དུ་བསེས་ཟིན་པ་དཔེར་ན། ཉ་ཉུང་མཉམ་བསེས་ཞེས་ལ་བུ། 

བསེས་དཀྲུགས། གློང་འློག་རིམ་པ་བསྣློར་དཀྲུགས། 

བསེས་ལྕགས། ཟངས་ལྕགས་སློགས་མང་པློ་མཉམ་བསེས་སམ་འཁར་བ། 

བསེས་པ། སེ་བའི་འདས་པ། 

བསེས་ལྷད། བཟང་ངན་བསེས་པའི་སྐྱློན། 

བསློ། མེའམ་ཉི་མ་བསློ་རྒྱུ་སྟེ། དྲློ་བར་བ་རྒྱུ། 

བསློ་ཁང་། ① སློ་ཁང་ངམ་སློ་གང་ངམ་སློ་སློང་ཡང་ཟེར། དགེ་སློང་རྣམས་ཁྲུས་དང་། སྐུ་མཉེ་དང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲིལ་ཕིས་དང་། སྟན་དང་། མེའི་རེག་བ་ལྔ་ལ་བསྟེན་ནས་ལུས་བསློས་ཏེ་རྔུལ་ནག་འདློན་པའི་

ཚ་རླངས་ཡློད་པའི་ཁང་པ། ② [མངློན] ཐབ་ཚང་། 

བསློ་ཁང་བསྟེན་པའི་ཕན་པ་ལྔ་སྟེ། རྔུལ་དང་དྲི་མ་འབིན་པར་དང་། པགས་ནད་དང་ནི་རླུང་བད་

ཀན། ནད་རྣམས་མེད་པར་བཤད་པས་སློ།། 

བསློ་ཁང་འཁློར་མ། དགེ་འདུན་གི་ཁྲུས་ཁང་མཐའ་འཁློར་ཏེ་ཡློད་པ། 

བསློ་ཁང་དུད་སློ། དགེ་འདུན་གི་ཁྲུས་ཆས་མེ་གདན་སློགས་འཇློག་སའི་མེ་ཁང་གི་དུ་བ་འགློ་སའི་སློ། 

བསློ་གང་བསྟེན་པ། ནད་ཞི་ཆེད་ཁྲུས་དང་སྐུ་མཉེ་དང་དྲིལ་ཕིས་དང་སྟན་དང་མེའི་རེག་བ་ལྔ་

བསྟེན་པ་སྟེ། སྒ་དློན་ནི་ལུས་མེར་བསློ་ཞིང་བ་སྤུའི་བུ་ག་སྣུམ་གིས་གང་བར་བས་པས་ན་བསློ་

གང་ཞེས་བ་ཞེས་གསུངས་སློ།། 

བསློ་སྤད། དགེ་འདུན་པའི་བསློ་ཁང་ནང་གི་སྣློད་ཆས་སློགས། 

བསློ་བ། ① སློ་བའི་མ་འློངས་པ། ② སྨན་བཅློས་ཀི་ཐབས་ཤེས་ཤིག 

བསློབ་བ། སྣློན་པའམ་ཁ་ཚང་བར་བེད་པའི་དློན། 

བསློས། བསློ་རྒྱུའི་ཉི་མ་སློགས་བསློས་ཟིན་པ་སྟེ། དྲློ་བར་བས་ཟིན་པ། 

བསློས་པ། སློ་བའི་འདས་པ། 

བས། འུར་རྡློ་སློགས་བས་བའི་ད་ལ་དང་མ་འློངས་པ། འདས་པ་ལ་བསས་པ། སྐུལ་ཚིག་ལ སློས། 

སྐྲ་བསས་ནས་རྒྱན་ཆ་བཏགས་པ་རེད། སྨྱུག་མས་སློ་མ་བས་དགློས། 

བས་བ། བས་བའི་མིང་རྐྱང་། འུར་རྡློ་བས་བ། སྐྲ་བས་བ། ལ་བུ་རྣམས་སློ།

བསང་། བསང་རྒྱུའི་ཕྲུ་གུ་ལ་བུ་མལ་སློགས་ནས་ཡང་བསང་རྒྱུ་སྟེ། ལང་བར་བ་རྒྱུ། 

བསང་བ། སློང་བའི་མ་འློངས་པ། 

བསངས། བསང་རྒྱུའི་ཕྲུ་གུ་ལ་བུ་མལ་སློགས་ནས་ཡར་བསངས་ཟིན་པ། 

བསངས་པ། སློང་བའི་འདས་པ། 

བསད། ① དངློས་རས་བཟང་པློར་དངློས་རས་ངན་པ་བསེས་པའི་དློན་ཏེ། དངུལ་ཞ་ཉེས་བསད་ན་

རིན་ཐང་ཆུང་། ད་ལ་བ་དང་སྐུལ་ཚིག་ལ་སློད་འབི། ②འཁྲུལ་སྣང་དུ་བཅུག་པའི་དློན་ཏེ། སྒྱུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

མས་མིག་བསད། ཚ་ནད་ཀིས་སེམས་བསད། 

བསད་པ། སློད་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བསན། བསྡུས་པ་དང་འདུས་བའི་བརྡ་རིང་། 

བསན་ཏེ་འཇློག་པ། སེམས་གནས་དགུའི་གསུམ་པ། སེམས་ཕི་རློལ་ཏུ་ཡེངས་ན་ཤེས་པར་བས་

ནས་སར་ཡང་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་ལ་འཇློག་པའློ།། 

བསན་པ། སློན་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བསབ། ཡི་གེ་སློགས་བསབ་རྒྱུ། 

བསབ་ཁིམས། ལློ་ཆུང་བིས་པ་ལློ་བདུན་ལློན་མཚམས་སུ་གྲྭ་པ་བེད་ཆློག་པ་དང་། སྐབས་འདིར་

རབ་བྱུང་གི་སློམ་པ་ཞུས་ཏེ་བང་བ་གསུམ་ཁས་ལེན་བེད་དགློས་པ་དང་། དེ་ནས་དགེ་ཚུལ་

གི་སློམ་པ་ཞུས་ཏེ་བང་བ་སུམ་ཅུ་སློ་དྲུག་ཁས་ལེན་བེད་དགློས། དེ་རེས་ལློ་ཉི་ཤུ་ལ་སེབས་

མཚམས་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་ཞུས་ཏེ་བང་བ་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ་ཁས་ལེན་བེད་

དགློས་པ་བཅས་རེད། གློང་གསལ་གི་བང་བ་དེ་དག་ལ་བསབ་ཁིམས་དང་། ཚུལ་ཁིམས། 

སློམ་པ་བཅས་ཟེར། 

བསབ་རྒན། བསབ་སློམ་ལེན་ས་བའི་གྲྭ་པ། 

བསབ་གཉེར། དེང་སང་གི་སློབ་སྦློང་ཟེར་བ་དང་གློ་དློན་གཅིག

བསབ་སྟློན། བསབ་བ་འཆད་པ། 

བསབ་དློན། བསབ་བའི་གནད་དློན། 

བསབ་སློམ། སློ་བང་སགས་གསུམ་གི་བསབ་བའི་སློམ་པ། 

བསབ་པ། ① སློབ་པའི་མ་འློངས་པ། ② ཚུལ་ཁིམས། བསབ་པ་བཅའ་བ། བསབ་པ་དྲལ་བ། བསབ་

པ་ཕུལ་བ། བསབ་པ་ལ་རྒན་གཞློན་དང་མཆློད་རེན་ལ་བང་རིམ་ཡློད། 

བསབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་བ་དང་ལམ་འབས་སྟློན་པའི་གཞུང་

རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷས་མཛད་པའློ།། 

བསབ་པ་རྒྱུན་གི་ས། སགས་རིང་མའི་གཞུང་དུ། རྣལ་འབློར་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ཐློབ་པའི་ས་



  2304  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཞི་པ་སྟེ་ཉིན་མཚན་བར་མེད་པར་སྒྱུ་མ་ལ་བུའི་ཚུལ་གིས་སྟློང་པ་དང་སྣང་བའི་འློད་གསལ་

ཟུང་འཇུག་གི་རྒྱུ་ལ་བསབ་པས་ས་བཞི་པ་ལ་བསབ་པ་རྒྱུན་གི་ས་ཞེས་བའློ།། 

བསབ་པ་བཅའ་བའི་ཕན་ཡློན་བཅུ། ༡ དགེ་འདུན་བསྡུ་བའི་ཕིར། ༢ དགེ་འདུན་ལེགས་པར་བ་བའི་

ཕིར། ༣དགེ་འདུན་བདེ་བར་གནས་པར་བ་བའི་ཕིར། ༤ གནློང་མི་བཀུར་བའི་གང་ཟག་རྣམས་

ཚར་གཅད་པའི་ཕིར། ༥ ངློ་ཚ་ཤེས་པ་རྣམས་བདེ་བར་བ་བའི་ཕིར། ༦ མངློན་པར་མ་དད་པ་

རྣམས་མངློན་པར་དད་པར་བ་བའི་ཕིར། ༧ མངློན་པར་དད་པ་རྣམས་ཕིར་འཕེལ་བར་བ་བའི་

ཕིར། ༨མཐློང་བའི་ཆློས་ཀིས་ཟག་པ་རྣམས་གདམ་པའི་ཕིར། ༩ ཚེ་རབས་ཕི་མ་རྣམས་ཆུ་ལློན་

གི་བཟླློས་པའི་ཕིར། ༡༠ ངའི་ཚངས་པར་སྤློད་པ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་འགྱུར། 

བསབ་པ་བརློད་པ། རབ་བྱུང་སྒྲུབ་པའི་ཆློ་གའི་རེས་ཀི་བ་བ་སྟེ། ཐློབ་པ་མི་ཉམས་པ་བསྲུང་བའི་

ཕིར་དུ་བསབ་བའི་གཙོ་བློར་མདློར་བསྡུས་ཏེ་བརློད་པ་དང་། དེ་ལ་སློབ་ཚུལ་གི་ཐབས་བརློད་

པ་ཡིན་ལ། དེའང་དགེ་སློང་ལ་མཚོན་ན། དགག་སྒྲུབ་གནང་གསུམ་གི་བསབ་བ་རྣམས་

གདམས་ངག་བཅུ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བརློད་པའློ།། 

བསབ་པ་གཏློང་བ། ① གྲྭ་པ་སློགས་སློམ་པ་སྲུང་མ་ཐུབ་པར་ཁིམ་པར་བབ་པ། ② ལས་འབས་ལ་

ཡིད་ཆེས་ཤློར་ནས་སློམ་པ་གཏློང་བ། 

བསབ་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆློས་བཅུ། སློན་གི་རྒྱུ། རེས་སུ་མཐུན་པའི་ལུང་། ཚུལ་བཞིན་

རབ་ཏུ་སྦློར་བ། རག་ཏུ་གུས་པར་བེད་པ། བདུན་དག་པ། རྣལ་འབློར་གི་སྟློབས་སྐྱེད་པ། ལུས་

སེམས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ། ཡང་ཡང་རློགས་པ། གདུང་བ་མེད་པ། མངློན་

པའི་ང་རྒྱལ་མེད་པ། 

བསབ་པ་སློང་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། དགེ་སློང་གཞན་

གིས་རང་ཉིད་ལ་བསབ་པ་སློབ་པར་བསྐུལ་བ་ན་ཁེད་ཀིས་མི་ཤེས་པས། གཞན་ཤེས་པ་ལ་

མ་དྲིས་ཀི་བར་དུ་མི་སློབ་བློ་ཞེས་པ་ལ་བུ་ཁད་གསློད་བེད་པའློ།། 

བསབ་པ་ཕུལ་ཉམས། བསབ་ཕུལ་ཞེས་པ་ནི། སྤིར་བཏང་རང་ལ་རང་དབང་བྱུང་ན་རང་གི་སློག་

ལ་ཐུག་ཀང་བསབ་པ་མ་ཉམས་པར་བེད་དགློས་ཤིང་། གལ་ཏེ་དེ་ལར་མི་ནུས་པར་གཞན་



  2305  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ས༽

དབང་གིས་བསབ་པ་ཉམས་པའི་རྐྱེན་བྱུང་བའམ་ཉམས་པར་དློགས་པའི་ཚེ། མ་ཉམས་གློང་དུ་རང་

གི་བསབ་པའམ་སློམ་པ་དེ་ཕུལ་དགློས། དེ་མ་ཕུལ་བར་ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་ན་སིག་པ་ཤིན་ཏུ་ལྕི་

ཞིང་། རེས་སུ་སློམ་པ་བསྐྱར་དུ་ལེན་ནའང་སློམ་པ་མི་སྐྱེ་ལ། ཕུལ་ན་ཉམས་པའི་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་

བར་མ་ཟད། རེས་སུ་སློམ་པ་བསྐྱར་དུ་ལེན་ནའང་སློམ་པ་མི་སྐྱེ་བས་དེ་འདྲའི་རྐྱེན་བྱུང་སྐབས་

དགག་བ་ལས་དགློས་པ་ཆེ་བའི་གནད་ཀིས་སློམ་པ་ངེས་པར་དུ་ཕུལ་དགློས། བསབ་པ་ཉམས་པ་

ནི་སློམ་པ་མ་ཕུལ་བར་ཉམས་པ་དང་སློམ་པ་ཕུལ་ཟིན་པའི་རེས་སུ་ཉམས་པ་གཉིས་ཡློད། 

བསབ་པ་ཕུལ་ཉམས་མུ་བཞི། ཕུལ་ལ་མ་ཉམས་པ། ཉམས་ལ་མ་ཕུལ་བ། ཕུལ་ཉམས་གཉིས་ཀ་

ཡིན་པ། ཉམས་ཕུལ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའློ།། 

བསབ་པ་ཕི་མ་གཉིས། ① བང་སེམས་ཀི་སློམ་པ་དང་། གསང་སགས་ཀི་སློམ་པ། ② ཏིང་ངེ་འཛིན་

གི་བསབ་པ་དང་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ། 

བསབ་པ་འབུལ་བ། རབ་བྱུང་གིས་བསབ་པ་ལ་གནས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་མ་ཚང་ཞིང་འགལ་རྐྱེན་ཉེ་

བར་གནས་པའི་ཚེ། ཕིས་སློམ་པ་བངས་ན་སྐྱེ་བ་དང་། འཇིག་རེན་གི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་སང་བ་སྟེ་

དགློས་པ་གསུམ་གི་ཕིར་དུ། སྨ་ཤེས་ཤིང་དློན་གློ་བའི་གང་ཟག་ལ། བསབ་སློམ་ཕུལ་ནས་

ཁིམ་པར་ཁས་ལེན་པའློ།། 

བསབ་པ་མ་ཐུབ། བསབ་ཁིམས་སྲུང་མ་ཐུབ་པར་སྐྱློན་བྱུང་བ། 

བསབ་པ་མ་ིགཙང་བ།ཕམ་པ་བཞ་ིཔློ་གང་རུང་བྱུང་བའ་ིདག་ེསློང་དང་། ར་བ་བཞ་ིདང་འགལ་བའ་ིདག་ེཚུལ། 

བསབ་པ་གཞི་ལྔ། དགེ་བསྙེན་གི་བསྲུང་བ་ར་བཞི་ཆང་ལྔ་སང་བ་སྟེ། སློག་གཅློད་པ་དང་། མ་བིན་ལེན་

པ། མི་ཆློས་བ་མའི་རྫུན་སྨ་བ། འདློད་པས་ལློག་པར་གཡེམ་པ། ཆང་འཐུང་བ་བཅས་སང་བའློ།། 

བསབ་པ་ཡློངས་སྦློང་གི་གཞི་གསུམ། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་རབ་བྱུང་གི་བསྒྲུབ་པའི་བསབ་བ་

གཞི་བཅུ་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཏེ། གསློ་སྦློང་དང་། དབར་གནས། དགག་དབེའློ།། 

བསབ་པ་གསུམ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབས་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པ། ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་

པ་སྟེ་གསུམ། 

བསབ་པ་བསྲུང་བའི་གཞི་དགུ། འདུལ་བ་གཞི་བཅུ་བདུན་གི་ནང་གསེས། རབ་བྱུང་གི་སློམ་པ་ཐློབ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་གཞི་ལ། བསབ་པ་ཡློངས་སྦློང་གི་གཞི་གསུམ་དང་། བདེ་བར་

གནས་པ་རྐྱེན་གི་གཞི་ལྔ། ཀུན་ལ་ཁབ་པ་ལས་ཀི་གཞི་གཅིག་སྟེ་དགུའློ།། 

བསབ་པའི་སྟློབས་ལྔ། དད་པ་དང་། བརློན་འགྲུས། ངློ་ཚ་ཤེས་པ། ཁེལ་ཡློད་པ། ཤེས་རབ་ཀི་

སྟློབས་རྣམས་སློ།། 

བསབ་པའི་གནས་ལྔ། སློག་གཅློད་པ། མ་བིན་ལེན་པ། མི་གཙང་སྤློད། རྫུན་སྨ། ཆང་འཐུང་བ། 

བསབ་པའི་གཞི་བརྒྱད། སློག་གཅློད་དང་། མ་བིན་ལེན། ལློག་གཡེམ། རྫུན་སྨ། ཆང་འཐུང་བ། གར་

ཕེང་། དུས་མ་ཡིན་པའི་ཁ་ཟས། མལ་སྟན་ཆེ་མཐློ་བཅས། 

བསབ་པའི་གཞི་བཅུ། དགེ་ཚུལ་གི་བསབ་བ་རྣམས་བསྡུས་པས་རགས་པ་བཅུར་དྲིལ་བ་སྟེ། ར་བ་

བཞི་དང་། ཆང་དང་། གར་སློགས་ཞེས་གླུ་གར་རློལ་མློ་བཅས་རེད་མློའི་རིགས་བེད་གསུམ་

དང་། ཕེང་སློགས་ཞེས་ཕེང་བ་དང་སློས་བྱུག་པ་དང་རྒྱན་དང་ཁ་དློག་འཆང་བ་བཅས་རྒྱན་གི་

རིགས་བེད་གསུམ་དང་། མལ་སྟན་ཆེ་མཐློ་ཞེས་པ་རིན་པློ་ཆེ་སློགས་རྒྱུ་བཟང་པློ་ལ་བས་པ་

ནི་ཆེན་པློ་དང་། ཁྲུ་གང་ཡན་དུ་ལློངས་པ་ནི་མཐློན་པློ་དང་། ཕི་དྲློའི་ཁ་ཟས་དང་། གསེར་

དངུལ་ལེན་པ་སློ་བ་སྟེ་བཅུའློ།། དེ་དག་ལས་ར་བ་བཞི་ནི་ཕམ་འདྲའི་ཉེས་བས་དང་། ཆང་

འཐུང་བ་སློགས་དྲུག་ནི་བཤགས་བའི་ཉེས་བས་སློ།། 

བསབ་པའི་གཞི་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ། དགེ་སློང་གིས་སང་བའི་བསབ་བའི་འདུལ་ཁིམས་

ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་སྟེ། ཕམ་པ་བཞི་དང་། ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུ། ལྟུང་

བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུ། སློར་བཤགས་བཞི། ཉེས་བས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་བཅས་སློ།། 

བསབ་པའི་གཞི་ཕན་ཚེགས། སང་ལྟུང་མན་ཆད་ཀི་བསབ་གཞི་སྟེ། ཕན་ཚེགས་ཟེར་བའི་གློ་དློན། 

སློག་ལ་ཐུག་ན་གནང་བ་ཡློད་པར་ཟེར། 

བསབ་བ། ① ཤེས་པར་བ་བའམ་ལག་ལེན་བ་རྒྱུའ་ིགནས། ② དྲན་སྐུལ་སློབ་གསློ་དང་ཞལ་ཏའམ། ཁ་

ཏ། བསབ་བ་བེད་པ། བསབ་བ་བཟང་པློ། བསབ་བ་བརྒྱ་ལས་སྣ་བསུན་གཅིག་དགའ། ③ སློམ་པ། 

བསབ་བ་བརྒྱད་བསྡུས་ཡན་ལག་གསུམ། ཚུལ་ཁིམས། བག་ཡློད། བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་ཡན་ལག 

བསབ་བ་བཅུ། མློས་པ་སྤློད་པའི་ས་ལ་ཆློས་སྤློད་བཅུ་ཡློད་པ་སྟེ། ༡ ཡི་གེ་འབི་བ། ༢ མཆློད་པ་
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འབུལ་བ། ༣ སྦིན་པ་གཏློང་བ། ༤ ཆློས་ཉན་པ། ༥ ཆློས་འཆད་པ། ༦ རློམ་པ། ༧ ཀློག་པ། 

༨ཁ་ཏློན་བེད་པ། ༩ ཆློས་དློན་སེམས་པ། ༡༠ ཆློས་དློན་བསློམ་པ། 

བསབ་བ་མུ་ཐི་ལིའི་འཁི་ཤིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་སྟག་ལློར་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པས་

བརམས་པའི་བསབ་པར་བ་བའི་ལེགས་བཤད་ཅིག 

བསབ་བ་གསུམ། དགག་པའི་བསབ་བ་དང་། བསྒྲུབ་པའི་བསབ་བ། ཆ་མཐུན་གི་བསབ་བ་རྣམས་སློ།། 

བསབ་སྦིན། འཆབ་སེམས་མེད་པའི་ཚུལ་འཆལ་གི་དགེ་སློང་ལ་གནས་འབེབས་ཀི་ཉེས་ཆད་

གཏློང་སྟངས་ཤིག 

བསབ་ཚིག བསབ་བ་བཤད་པའི་ཚིག བསབ་ཚིག་ཟབ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་མང་པློ་གནང་། 

བསབ་ཚིགས། དགེ་ཚུལ་དགེ་སློང་སློགས་ཀི་བསབ་པ་ས་ཕིའི་གློ་རིམ་གི་ཚིགས། 

བསབ་ཚིགས་བཞི། དགེ་ཚུལ་དགེ་སློང་སློགས་ཀི་བསབ་པ་ས་ཕིའི་གློ་རིམ་གི་ཚིགས། 

བསབ་ཚིགས་གསུམ། སློར་སློམ་གི་བསབ་པའི་ཚིགས་གསུམ་སྟེ། དགེ་བསྙེན་དང་། དགེ་ཚུལ་

དང་། དགེ་སློང་བཅས་ཚིགས་པ་གསུམ་མློ། 

བསབ་གཞི། ① སློམ་གསུམ་བསབ་གསུམ་སློགས་ཀི་རྨང་གཞིའམ་ར་བ། ② སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་རང་

གི་ཆེད་སྦློང་དང་མཐུན་པའི་བསབ་བའི་ཤེས་རིག

བསབ་གཞི་ཁད་གསློད་ཀི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། གསློ་སྦློང་

གི་དུས་ལ་བུ་སློ་ཐར་གི་མདློ་འདློན་པའི་ཚེ་བསབ་གཞི་ཕ་མློ་འདི་དག་འདློན་པས་ཅི་བ་ཞེས་

ཁད་གསློད་ཀི་ཚིག་སྨ་བའློ།། 

བསབ་གཞི་སྤུས་ལེགས། དེང་དུས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློའི་ནང་དུ་ཆེད་སྦློང་སློ་སློའི་ནང་རང་རང་གི་

བསབ་གཞི་དང་འབེལ་བའི་བསབ་བའི་ཤེས་རིག་གང་ཞིག་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་དེ་ཉིད་

ཟབ་ནན་གིས་བསབ་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་དང་། དགེ་སློགས་ག་སྒིག་ལེགས་པློ་བ་ནས་གློང་རིམ་སློབ་

གསློའི་སེ་ཁག་ལ་བསབ་གཞི་སྤུས་ལེགས་ཀི་རེ་ཞུས་བེད་དགློས་པ་དང་། དེ་ནས་ཆ་རྐྱེན་

འཛོམས་ཚེ་ཆློག་མཆན་ཐློབ་པ་ལ་བསབ་གཞི་སྤུས་ལེགས་ཟེར།

བསབ་གཞི་ཡང་བ། བང་སེམས་ཀི་བསབ་གཞིའི་གས་ཀི་ར་ལྟུང་མིན་པའི་ཉེས་བས་རྣམས་སློ།། 
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བསབ་རིམ། བསབ་གཞི་གང་ཞིག དེ་ཉིད་སློབ་ཁིད་བ་ཚུལ་གི་འཆར་གཞི་ཞིག་སྟེ། བསབ་གཞི་

གང་དེའི་སློབ་ཁིད་སྤི་དློན་ལ་གཞི་བཟུང་ནས་བེ་བག་ཏུ་སློབ་ཚན་རྣམས་བདུན་ཕག་སློ་སློ་

དང་། ཆུ་ཚོད་རེ་རེ་བཞིན་བགློ་ཆ་བེད་ནས་བཀློད་སྒིག་བས་པའི་འཆར་གཞི།\དེ་ལའང་སློབ་

ཚན་གང་གི་ནང་དུ་དློན་དངློས་གང་ཞིག་དཀའ་གནད་ཡིན་པ་དང་། ཐུན་མིན་གི་ཐབས་ལམ་

གང་ལ་བརེན་ནས་ཁིད་ཚུལ། ཆུ་ཚོད་སློ་སློ་ལ་སློབ་ཚན་གང་གང་ཁིད་རྒྱུ་བཅས་ཞིབ་ཕའི་

འཆར་གཞི་ཞིག་ཡིན། སྤིར་སློབ་ཁིད་སྤི་དློན་ནི་སློབ་ཁིད་ཀི་སྤིའི་འཆར་གཞི་རགས་པ་དང་། 

བསབ་རིམ་ནི་སློབ་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་ཇི་ལར་ཁིད་སྟངས་ཀི་འཆར་གཞི་བེ་བག་པའམ་ཞིབ་ཕ་

ཅན་གི་ཁད་པ་ཞིག་ཡིན། འདི་ལ་རྒྱ་སྐད་དུ། 教案 ཟེར། 

བསབ་རིམ་གཞློན་པ། སློ་ཐར་གི་སློམ་པའི་བསབ་རིམ་གཞློན་པ། 

བསབ་ཤེས་ཅན། ཤེས་རབ་ཅན། 

བསབ་གསུམ། བསབ་པ་གསུམ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པ། ཤེས་རབ་

ཀི་བསབ་པ་བཅས་གསུམ་མློ། 

བསབ་གསུམ་སྒིབ་བེད་ལྔ། རྒློད་འགློད། གནློད་སེམས། རྨུགས་གཉིད། འདློད་པ་ལ་འདུན་པ། ཐ་ེཚོམ་མློ། 

བསབས། ①[སྒ་གཉིས་ལན་ཅན། ]འདིའི་སྒ་གདངས་［lia ］／［tsia］གཉིས་ཀ་གང་བདེ་

ཀློག་ཆློག དཔེར་ན། དགེ་རྒན་གིས་ང་ལ་བསབས་［lia ］བྱུང་། དགེ་རྒན་གིས་ང་ལ་

བསབས་［tsia］བྱུང་གཉིས་ཀ་ཀློག་སློལ་དར་བར་གནས་ཡློད། ② བསབ་རྒྱུའི་ཡི་གེ་

སློགས་བསབས་ཟིན་པ། 

བསབས་པ། སློབ་པའི་འདས་པ། 

བསས་པ། སྐྲ་བསས་ཏེ་རྒྱན་ཆ་འདློགས་དགློས་ལ་བུ། ཟླ་བ་སློན་མའི་ནང་ངས་འུར་རྡློ་ཆ་མང་པློ་

ཞིག་བསས་པ་ཡིན། ངས་སློན་མ་སྐྲ་བསས་ཡློད། 

བསས་མ། བལ་སྐུད་བསས་མའི་སྟློད་གློས། 

བསས་སུམ། [ཡུལ]ལྷམ་གི་ངར་གདློང་ཐད་ཀི་སྣ་སྐུད་ཚེམ་དྲུབ་བས་པའི་མིང་། 

བསླུ། གཡློའམ་རྫུན་གིས་བསླུ་རྒྱུ་སྟེ། མགློ་བསྐློར་གཏློང་རྒྱུ། 
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བསླུ་ཁིད། མགློ་སྐློར་བཏང་ནས་ཁིད་ཕིན་པ། ཕྲུ་གུ་ཞིག་མི་ངན་གིས་བསླུ་ཁིད་བས་ནས་ཕིན་སློང་། 

བསླུ་ཐབས། གཞན་མགློ་སྐློར་གིས་བསླུ་བའི་ཐབས་ཤེས། 

བསླུ་རྡློ། ཆགས་ཞེན། 

བསླུ་བ། སླུ་བྱུའི་དློན་དང་དུས་མ་འློངས་པ། 

བསླུ་བའི་ཆློས་ཅན། ① རྫུན་པའི་དངློས་པློ། ② འདུས་བས་ཀི་ཆློས། 

བསླུ་བིད། མགློ་སྐློར་གཏློང་བ། བསླུ་བིད་བེད་ཐབས། ཟློལ་སྦློར་བསླུ་བིད་སྙན་པའི་ཚིག གསེར་

བུམ་ལས་བྱུང་དུག་ཆུར་མཚུངས། 

བསླུ་མེད། ① བསླུ་བ་མེད་པ་སྟེ་མ་ནློར་བའམ་ཡང་དག་པ། ② བློ་བཀལ་ཆློག་པ། བསླུ་བ་མེད་པ་

གློགས་ཀི་མཆློག 

བསླུ་ཚིག མགློ་སྐློར་གཏློང་བའི་སྐད་ཆ། 

བསླུ་ཟས། མགློ་སྐློར་གི་ལློ་ཆས། 

བསླུག ཆེས་ཆེར་དགའ་བའི་རྣམ་པ་སྟེ། དགའ་ནས་བསླུག་བསླུག་ལ་སློང་། 

བསླུགས་པ། རིག་པ་སློགས་བཤིགས་པ། 

བསླུས། མགློ་བསྐློར་བཏང་བའི་དློན། 

བསླུས་པ། སླུ་བའི་འདས་པ། 

བསློག སློག་གི་མ་འློངས་པ། ཕི་ནང་དང་སྟེང་འློག་སློགས་གློ་བརེ་བའི་དློན། མགློ་མཇུག་བསློག་

རྒྱུའི་དཔློན་ངན། ཕི་ནང་བསློག་རྒྱུའི་གློས་རིང་པ་ལ་བུ། 

བསློགས། སློག་གི་འདས་པ། ང་རི་ཁློད་དུ་ཡུན་རིང་དྲགས་ནས་སྟློད་ཐུང་ལ་དྲེག་པ་མཐུག་པློ་ཞིག་

ཆགས། དེ་ནས་ངས་སྟློད་ཐུགན་དེ་ཕི་ནང་བསློགས་ནས་གློན་པ་ཡིན། 

བསྭློ་བསྭློ་ལྷ་རྒྱལ་ལློ། བློན་ལུགས་ལྷ་གསློལ་བའི་ཚིག 
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༼ཧ༽

ཧ། བློད་ཡིག་གསལ་བེད་ཉེར་དགུ་པ་འདིའི་ང་རློ་འདློན་ཚུལ་ལ་སྐྱེ་གནས་མགིན་པ་དང་། བེད་པ་

མགིན་པ། ནང་གི་རློལ་བ་མགིན་པ་ཕེ་བ་དང་། ཕིའི་རློལ་བ་སློག་ཆེན་དྲློ་ཞིང་སྒ་ལན་པ། ① 

མིང་གཞིའི་མློ་གཤམ་གི་ཡི་གེ་ཞིག ② དབུགས་ཀི་ཧ། ཧ་རྒྱབ་པ། མེ་ལློང་ལ་ཧ་འདེབས་པ། 

ཧ་ཀ་དགློན་པ། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་རབས་སུ་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཧ་སྐྱློགས། ཆུ་བླུགས་ཆེད་ཀི་སྐྱློགས་མགློ་ཡིན། རྒྱུ་ཧ་ཡང་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག ཡང་ཞེས་རྒྱུ་ལྕགས་

ལས་ཡང་བའི་ལྕགས་འདྲ་ཞིག་ཡིན། 

ཧ་ཁ་གད་ཁ། [ཁམས་སྐད] གད་ཁ་ནས་མར་ཟག་ཉེན་ཡློད་སའི་གཅློང་རློང་གི་གཡང་སའི་མིང་

སྟེ། ཧ་ཁ་གད་ཁ་ལ་མ་འགློ་མ་གཏློགས་གཡང་དུ་ལྷུང་བའི་ཉེན་ཁ་ཡློད་རེད་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

ཧ་ཁའི་སྐྱབས་འགློ། དུས་རྒྱུན་ལྷ་སྲུང་ལ་གསློལ་འདེབས་མ་བས་པ་གཡང་སར་སེབས་དུས་

སྐྱབས་འགློ་འདློན་པའི་དཔེར་སྟེ། བ་བ་གང་ཞིག་ལ་ག་སྒིག་མེད་པ་དགློས་མ་ཐག་ཏུ་བེལ་བ་

བ་བའི་དློན་སྟེ། ཁློད་ས་ས་ནས་ག་སྒིག་དང་། ཐབས་ཤེས་མ་བས་པར། ད་ལ་དགློས་དུས་ཧ་

ཁའི་སྐྱབས་འགློ་བས་པས་ཅི་ཕན་ཞེས་པ་ལ་བུ།

ཧ་གློ ཤེས་པའམ་རློགས་པའི་དློན་ཏེ། དཔའ་བློ་ཡིན་མིན་གཡུལ་དུ་སློང་ན་ཧ་གློ་ཡློང་ལ་བུ། བར་

དུ་དགག་སྒ་སྦར་ནའང་ཆློག་སྟེ། ཧ་མ་གློ མི་གློ་ལ་བུ། 

ཧ་གློ་བ། ཤེས་པའམ་རློགས་པ། ངས་ཧ་གློ་བྱུང་། ཧ་གློ་ལ་མ་གློ ཁློས་ཧ་མ་གློ མི་ཚང་མས་གློ 

ཁློས་ཧ་མ་གློ མི་ཚང་མས་ཧ་གློ་དློན་རློགས་བས་པ། གཅློད་བས་ཀང་ཧ་གློ་འདི་གློ་མེད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ཧ་གློ་ཨི་བྱུང་། ཤེས་གི་ཡློད་མེད་དྲི་བ་ཞིག་ ཡིན། 

ཧ་རྒློད། ཤུགས་ཆེན་གི་གད་མློ། 

ཧ་བརྒྱབ་པ། ཤེལ་ཀློ་འཕིད་པའི་སྐབས་སློགས་སུ་ཁ་ནས་ཧ་ཧ་ཞེས་རླངས་པ་འབིན་པ། 

ཧ་བགད། གད་མློ་ཆེན་པློ་བགད་དེ། ཧ་ཧ་ཞེས་པའི་སྒ་ཞིག་ཡིན། 

ཧ་སྒ། གད་མློའི་སྒ། 

ཧ་ཅང་། ཤིན་ཏུའམ་རབ་ཏུ། ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེ་བ། ཧ་ཅང་ཡང་མ་ཉུང་བ། ཧ་ཅང་བརེས་པ་མ་ཡིན་པ། 

སེམས་ཧ་ཅང་གིས་སྡུག་པ། གནམ་གཤིས་ཧ་ཅང་གང་བ། ཧ་ཅང་ཞུམ་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཧ་ཅང་

བརྟུན་ངས་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཟས་ལ་ཧ་ཅང་དད་ཆེ་བས། ཟ་མ་ཤེས་ན་དུག་ཏུ་འགྱུར། 

ཧ་ཅང་ཆེད་དབང་སྦིན་མི་ཉན། ཚོད་འཛིན་མེད་པའི་དབང་ཆ་སྤློད་མི་ཉན་པ། 

ཧ་ཆ། [ཡུལ] འཕ་གད་ཆེར་དགློད་པ། མི་མང་གིས་ཧ་ཆ་རྒྱབ་པ། 

ཧ་ཆད་ཧུ་ཐུག འ་ཆད་འུ་ཐུག་དང་དློན་གཅིག བ་ཐབས་ཟད་པའི་དློན། 

ཧ་གཉིད་སད་པ། བསམ་པ་རེད་པ། ཕྲུ་གུ་དེ་ལློ་ལློན་ནས་ཧ་གཉིད་སད་དེ་མི་རྒན་པར་གུས་ཞབས་

བེད་སྟངས་ཤེས་ཀི་འདུག 

ཧ་བཏབ། ཁ་ནས་ཧ་ཞེས་པའི་སྒ་དང་མཉམ་དུ་དབུགས་རླངས་བཏློན་པ། མེ་ལློང་ལ་ཧ་བཏབ་པ་

ལ་བུར་རང་ཡལ་དུ་འགློ་བ། 

ཧ་མཐློ་ན། ཞེ་ཤློས་བྱུང་ནའམ་དྲག་ཤློས་བྱུང་བར་གློ ཁློས་ཧ་མཐློ་ནའི་ལས་ཀ་དེ་འགིག་ཙམ་ཞིག་

ལས་བློ་ལ་བབ་པ་བེད་ཀི་མ་རེད། 

ཧ་རྡིག ཇ་བསྐློལ་སྣློད་ཀི་ཧ་ཡང་གི་གདིག་ཀློ་ཡིན། 

ཧ་ནི། ཡུལ་སྐད་ལ་ལར་ཡློད་ཚད་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་ཏེ། མི་ཧ་ནི་འཚོགས་དགློས་ལ་བུ། 

ཧ་ནུ་མན་ཐ། རིག་བེད་གཏམ་རྒྱུད་ལར་རྒྱལ་པློ་ར་མ་ཎས་སིན་པློ་དང་འཐབ་སྐབས་ཀི་འཐབ་

གློགས་ཁབ་འཇུག་གི་སྤྲུལ་པ་སྤེལ་རྒྱལ་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་ཞིག

ཧ་ནེ། ཚང་མ་དང་ཡློངས་ཀི་དློན་ལ་འཇུག་སྟེ། དཔེར་ན། ང་ཚོ་ཧ་ནེ་འགློ་ལ་བུ། 

ཧ་ནེ་ཧློན་ནེ། [ཡུལ] འཐློམ་མེ་བ། ཧ་ནེ་ཧློན་ནེ་བས་ན་དློན་གང་ལེགས་པར་ཤེས་མི་ཐུབ། 
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ཧ་པ། [ཡུལ]① མ་ར་མེད་པར་ཚོང་པ་ཆེན་པློ་ཡིན་མདློག་བེད་མཁན། ② བུ་ལློན་མང་པློ་ཟུག་

ཡློད་པའི་མི། ཧ་བ། ཧ་ནས་བ་བར་སློ་སློར་བསྡུ་བའི་ལེགས་སྦར་གི་གསལ་བེད་ཡི་གེ་

རྣམས། ཧ་བ། ཧ་ཡ་ཝ་ར་ལ་ཉ་ཎ་ན་ང་མ་ཛྷ་ཌྷ་དྷ་ག་བ་ཛ་ཌ་ད་ག་བ། བཅས་ལ་ཟེར། 

ཧ་བ་ཀློ་ཀློ [ཁམས་སྐད] གློ་རིལ་ལ་ཚོན་དཀར་སེར་གི་ཁ་འདྲ་མིན་བཏད་དེ་སྣུམ་ནང་དུ་བསེག་

པ་ལ་གློ 

ཧ་བ་ཡི་གེ་ཉི་ཤུ། གློང་གི་ཧ་བའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 

ཧ་བུ་ལློན། གཞན་ལས་ཚོང་རས་དང་། མ་དངུལ་སློགས་སྐྱི་ནས་ཉློ་ཚོང་བེད་པ་ལ་ཧ་དང་བུ་ལློན་

བེད་ཅེས་ཟེར། དེ་ལར་སྐྱི་གཡར་ཁློ་ན་ལ་བརེན་ནས་ཉློ་ཚོང་བ་མཁན་ལ་ཚོང་པ་ཧ་བུ་ལློན་

ཅན་ཞེས་ཟེར། 

ཧ་བེ་ཧློ་བེ། བེད་དངངས་ཚ་པློ། ལློ་ཆས་མ་བཟས་པར་ཧ་བེ་ཧློ་བེ་བས་ནས་ཕིན་སློང་། 

ཧ་བློ། བག་སྐྱ་ཧ་བློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

ཧ་བེ་ཧབ་བེ། ཧབ་ཧློབ་ལ་ལློས། 

ཧ་བློའི་གངས། གནློད་སྦིན་གངས་བཟང་གི་རི་ཡི་མིང་། དེང་སང་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་སྣ་དཀར་

རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། རི་འདིའི་ནུབ་ངློས་སུ་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀིས་ཡང་

དག་ཐུགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའི་གནས་ག་མློ་ལུང་གི་སྒྲུབ་ཕུག་དང་ཚེ་ཆུར་གགས་པའི་སྒྲུབ་

ཆུ། སློབ་དཔློན་ཆེན་པློས་ཉིང་རློ་སློགས་ནས་གཏེར་དུ་བཞེས་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་རང་བློན་

སློགས་བཞུགས་པའི་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་། ཕློགས་བཞིར་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློས་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའི་

གནས་བཞི་སློགས་ཡློད་པར་བཤད། 

ཧ་འབློལ། ར་སའི་འགག་ཏུ་གཏད་རྒྱུའི་འབློལ་ཅུང་ཆ་གཅིག་གི་མིང་ཡིན། 

ཧ་མློ། སྟ་རེ་ཆུང་ངུའི་མིང་། འདི་ལ་སྟེའུ་ཡང་ཟེར། 

ཧ་མིང་ཅན། [མངློན] ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

ཧ་རིས། རྒྱུ་ཧ་ཡང་ལས་བཟློས་པའི་ཇ་སྐློལ་སྣློད་ཞིག་ཡིན། དི་རུ་ཡང་ཟེར་སློལ་འདུག 

ཧ་ཞུ་ཧུ་འཁགས། [མངློན] ① ཚ་གང་མི་བཟློད་པ་སྟེ་བསན་མེད་པ། ཧ་ཞུ་ཧུ་འཁགས་ཀིས་བ་བ་གང་
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ཡང་མི་འགྲུབ། ② འགྱུར་ལློག་ཆེ་བ། ལས་དློན་སྒྲུབ་དུས་ཧ་ཞུ་ཧུ་འཁགས་བས་ན་མི་འགིག 

ཧ་ཡ་གྷི་བ། ཁློ་བློ་ར་མགིན། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་དྲག་པློར་བསྟན་པའི་

ཁློ་བློ་ཞིག་སྟེ། བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་ར་མགིན་ཞེས་པའི་དློན། 

ཧ་ཡང་། ལྕགས་རིགས་ཧ་ཅང་ཡང་བ་ཞིག་དང་བདིག་བཟློས་པའི་སྣློད་ཆས། 

ཧ་ཡང་ཧ། དངུལ་བརྫུས་མ། 

ཧ་ཡུ། གློས་ལ་ཕུ་དུང་མེད་པའི་དློན་སྟེ། གློས་ཧ་ཡུ། ནང་འཇམ་ཧ་ཡུ་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

ཧ་ཡློ། [ཡུལ]ཐང་ཆད་པའི་སྐད། དཀའ་ལས་ཁག་བྱུང་ཧ་ཡློ། ཧ་ཡློ་ངལ་གསློ་རྒྱབ་གློ 

ཧ་རི། [ལེགས]འཕློག་བེད་དམ་སེང་གེ

ཧ་རི་ཏ་ཀ [ལེགས]ཨ་རུ་ར། 

ཧ་རི་ར་ཅན། [མངློན]བརྒྱ་བིན། 

ཧ་རི་ཊ། [ལེགས]རི་དྭགས། 

ཧ་རི་ཏྲ་ཤ ལེགས་སྦར་སྐད་དུ། ཧཱ་རཱི་ཏ། དེ་ཟུར་ཆག་པ་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་འཕློག་འགློ་

ཞེས་འགྱུར་བས། ངློས་འཛིན་ཐད་མཁས་པས་བཞེད་སློལ་མི་འདྲ་བ་མཆིས་པས་ཕློགས་

བསྡུས་སུ་བཀློད་ན། ཟླ་ཟེར་ལས། བ་ཧ་རི་ཏ་ཡི་ཤ ཞེས་གསུངས་པ་དང་། སྐྱློགས་ལློས། བ་

རིགས་མདློག་ལང་གུ་ཞིག་ཡློད་ཀང་། བ་དེ་འཕགས་ཡུལ་ལས་བློད་ལ་མེད་པས་དེ་དང་ཆ་

མཐུན་ཙམ་ནེ་ཙོའློ།། ཞེས་དང་། ཟུར་མཁར་བློ་གློས་རྒྱལ་པློས་མཛད་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་

འགེལ་པ་མེས་པློའི་ཞལ་ལུང་ལས། བ་ལང་བུ་ཞིག་ཡློད་པར་སྐྱློགས་ལློ་དང་མཐུན་པར་

གསུངས། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་བ་བཻ་སློན་ལས། 

ཧ་རི་ནི་སེང་གེའི་སྐད་དློད་ཡིན་པས་སེང་གེའི་ཤ་ཡིན་པར་གསུངས། ཀུན་མཁེན་ཆློས་འབྱུང་

གིས་མཛད་པའི་འཆི་མེད་མཛོད་འགེལ་ལས། ཧཱ་རཱི་ཏ། འཕློག་བེད་འགློ་སྟེ། ཧཱ་རཱི་ཏ་ན་ཞེས་

གགས་པའི་བ་ཁ་དློག་ལང་གུ་ཡིད་འཕློག་པར་བེད་པ་ཞིག་གློ གསློ་དཔྱད་ཀི་གཞུང་དུ་མི་

འཕློད་པའི་ཟས་ཀི་སྐབས། སྐྱེར་པའི་མེ་ལ་ཧ་རི་ཏྲ་ཤ་བསེགས། ཞེས་འབྱུང་བས་བ་དེའི་ཤ་

ལ་ཟེར་གི་བཤད་པ་གཞན་རྣམ་པར་འཁམས་པའློ།། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ས་རབས་པ་
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འགའ་ཞིག་གིས་རི་བློང་དང་། བ་སེག་པ་ལ་འདློད་པའང་སྣང་བས་དཔྱད་པར་བའློ།། 

ཧ་རི་ཎ། [ལེགས]རི་དྭགས། 

ཧ་རི་ཙན་དན། [ལེགས] ① ཙན་དན་དཀར་པློ། ② ལྷའི་ལློན་ཤིང་། 

ཧ་རེ་ཧློ་རེ། སྤློད་པ་རིང་བློའི་དློན་ཏེ། ཧ་རེ་ཧློ་རེ་བས་ན་རག་པར་ནློར་འཁྲུལ་ཡློང་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཧ་རིའི་ར་ཅན། ཧ་རི་ར་ཅན་དང་འདྲ། 

ཧ་རུབ་སར་རུབ་བེད། མི་ཚང་མས་རང་ནུས་གང་ཡློད་ཀིས་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བེད་པའི་དློན་ཡིན། 

ཧ་རེ་བ། ① བར་སྟློང་དང་བུ་ག ② མིག་གིས་ལ་ཚུལ་མི་ཁད་པར། མིག་ཐད་ཀར་ཧ་རེ་ལ་བ། 

ཧ་རེ་ལློང་བ། ཅེ་རེ་ལློང་བ་སྟེ། མིག་གི་བཟློ་ཙམ་ཡློད་པ་ལས་དློན་དུ་མཐློང་མི་ཐུབ་པ། 

ཧ་རླངས། ཧ་ཞེས་དབུགས་ཕིར་དབྱུང་བའི་ཁ་རླངས་ཚ་མློའི་རླངས་པའི་མིང་། 

ཧ་ལ། བློང་ང་ནག་པློ། ཧ་ལའི་དུག་དང་བཟང་དྲུག་གཉིས། སྐྱེས་པའི་ངློས་ནས་མཉམ་ན་ཡང་། ཕན་

གནློད་མི་གཅིག་ཁ་ཁ་རེད། 

ཧ་ལ་ཅློག་འགེལ། ཧ་ལ་ཞེས་ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་དུག་གི་སྐད་དློད་ཡིན་པས་འདིར་དུག་ཅན་སིན་

བུས་བསྐྱེད་པའི་གཉན་ནད་སྟློབས་ཆེན་སྙིང་དང་ཀད་པ་ལ་ཕློག་ནས་ཡློད་དློ་ཅློག་ཀུན་འགེལ་

ཏེ་སློག་འདློར་བར་བེད་པའི་དློན་ཡིན་ཞེས་འབི་གུང་ཚེ་དབང་བརན་པས་གསུངས། 

ཧ་ལ་གནས། ཚོགས་བདག་སྟེ་གང་ཆེན་གི་མགློ་ཡློད་པའིནློར་ལྷ་ཞིག 

ཧ་ལ་ཤློར་བ། [ཡུལ]མི་ངན་གིས་ཁ་བསླུས་བརྒྱབ་སྟེ་རང་གི་དངུལ་དངློས་དེའི་ལག་ཏུ་ཤློར་བ། 

ཧ་ལ་ཧ་ལ། བློང་ང་ནག་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། ནག་

པློ་ཟིལ་ཅན་གསློད་བེད་དང་། བཙན་དུག་སྨན་ཆེན་ར་དུག་བེད་དང་། ཧ་ལ་ཧ་ལ་ལྷློག་དུག་

ནག དཔའ་བློ་ཁ་ལ་གེ་ཁེར་རྣམས། བློང་ང་ནག་པློའི་མིང་ཡིན་ནློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཧ་ལམ། ཕལ་ཆེ་བའམ་ཕློགས་ཙམ། གནས་ཚུལ་ཧ་ལམ་འདྲ་བ། ཧ་ལམ་ལློ་གཅིག་འཁློར་སློང་། 

སྤ་དང་སྤེའུ་གཉིས་ཧ་ལམ་རིགས་མཐུན། 

ཧ་ལས་པ། བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ངློ་མཚར་རམ་ཡ་མཚན་བྱུང་བའི་བློ་འཆར་ཚུལ་ཞིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

རང་དབང་མེད་པར་ཧ་ལས་བྱུང་། ཧ་ལས་རྒྱུ་ཅི་ཡློད། ཧ་ལས་ཤིང་ངློ་མཚར་བ། ཧ་ལས་ཧློན་

འཐློར། མི་རྣམས་ཧ་ལས་ཏེ་ཁ་གདངས་མིག་མདངས་ནས་ལུས་པ། 

ཧ་ལས་བྱུང་། ཡག་སྡུག་གཉིས་ཀ་ལ་གློ སྡུག་པློ་འདི་འདྲ་བྱུང་ལ་བུ་དང་། ཤིན་ཏུ་ངློ་མཚར་ལན་པ་

འདི་འདྲ་བྱུང་བ་ཧ་ལས་བྱུང་ལ་བུའློ།། ཤིན་ཏུ་སྡུག་པློ་འདི་འདྲ་བྱུང་བ་ཧ་ལས་བྱུང་ལ་བུའློ།། 

ཧ་ལིའུ། [སློག]སམ་ལྤགས་ཀི་མིང་། 

ཧ་ལུང་། ཧ་ལུང་མདློ་ལུང་ཞེས་བ་བའི་ཁུངས་ལུང་། 

ཧ་ལེ་ཧློ་ལློ། ཧ་རི་ཧུ་རི་དང་དློན་གཅིག 

ཧ་ལེན། སྐྱེད་ཀ་རྒྱུན་ལན་ལས་ཆེ་ཙམ་བ་སྟེ་གཞན་གི་ས་ནས་དངུལ་དངློས་བུ་ལློན་ལེན་པ། 

ཧ་ལློ། ལྕམ་པའི་རིགས་ཤིག ཧ་ལློའི་མེ་ཏློག་ཡལ་ནས་འགློ། 

ཧ་ལློ་དཀར་པློའི་མེ་ཏློག རྒྱ་ལྕམ་མེ་ཏློག་དཀར་པློ་འཆར་བ་ཞིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཚ། ཞུ་རེས་

སྙློམས། ནུས་པས་མཁལ་ཚད་དང་། མངལ་ཚད། ཁུ་བ་འཛག་པ་སློགས་ལ་ཕན། 

ཧ་ལློག ཚོང་པ་གང་ཞིག གཞན་ནས་མ་ར་བུན་ལློན་བངས་ཏེ་ཚོང་ལས་བས་པར་མ་ར་བརླགས་

ནས་ཚོང་གཉེར་མི་ཐུབ་པར་ཆགས་པའི་མིང་། བློད་ཀི་ཚོང་པ་ཁག་གཅིག་གིས་གློང་གསེབ་

ནས་དབར་རྩྭ་དགུན་འབུ་ཧ་བངས་ནས་ཚོང་ལ་ཕིན་ཡང་། དུས་དེར་འབུ་གློང་མར་ཆགས་

སྐབས་དང་འཁེལ་ནས་ཁློ་ཚོ་ཧ་ལློག་འདུག་ཟེར། ཀྲུང་གློའི་འློ་ཕེ་བཟློ་གྲྭ་ཧ་ལློག་ནས་མི་

ཐམས་ཅད་ལས་ཀ་མེད་པར་ཆགས་འདུག ལ་བུ། 

ཧ་ལློག་པ། མ་ར་སྟློངས་པ། ཚོང་པ་ཧ་ལློག་པ། 

ཧ་ལཱ་ཧ་ལ། [ལེགས] ① སྤན་རས་གཟིགས་རིགས་ལྔའི་ནང་ཚན་ཞིག ② འཇམ་དཔལ་དབངས་

ཀི་མཚན་གི་བེ་བག་ཅིག

ཧ་ཤང་། རྒྱའི་གྲྭ་པ། རྒྱ་སྐད་ཟུར་ཆག 

ཧ་ཤིག རྡློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་མིག་རིམས་སེལ། ར་ནད་

སྦློང་བར་བེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀ་ཀློ་ཏྲིག་དང་། ཁ་ཊཾ་ག ཁུ་དཀར། ཐློད་ལེ་ཀློར། ཧ་

ཤིགི་བཅས་སློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཧ་ཤུལ་དགློན། ① རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༩༤༣ལློར་ར་ཚང་བ་མ་བློ་བཟང་ཆློས་དར་

གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆུ་དམར་

ལེབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཧ་ཤུལ་དགློན། ② རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༩༨༥ལློར་དགློན་གསར་ཆློས་རེ་ཞེས་

པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་

ཤུལ་རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཧ་ས། [ལེགས]ཧ་ནས་སའི་བར་ཏེ་ལེགས་སྦར་སྐད་དུ་གསལ་བེད་ཐམས་ཅད་ཀི་མིང་སྟེ། ཧ ཡ ཝ 

ར ལ ཉ ཎ ན ང མ ཛྷ ཌྷ དྷ ག བ ཛ ཌ ད ག བ ཁ ཕ ཚ ཋ ཐ ཙ ཊ ཏ ཀ པ ཤ ཥ ས། 

ཧ་ས་དབངས་མེད། རྒྱ་གར་གི་གསལ་བེད་དབངས་མ་ཞུགས་པ་མཐའ་དག་ཧ་ས། 

ཧ་སག མི་རིགས་ཤིག་གི་མིང་། གནས་ཡུལ་ཞིན་ཅང་ཡུ་གུར་རང་སྐྱློང་ལློངས་དང་ཀན་སུའུ་ཞིང་

ཆེན་སློགས་ཡིན། ༡༩༨༢ལློའི་སློམ་རིས་ལར་མི་གངས་ཁི་ཕག་༩༠ལྷག་ཙམ་ཡློད་པ་ཞིག 

ཧ་སའ་ིཡ་ིག་ེསུམ་ཅུ་སློ་གསུམ། ཧ་ནས་སའ་ིབར་ཏ་ེལེགས་སྦར་སྐད་ཀ་ིགསལ་བེད་ཐམས་ཅད་ཀ་ིམིང་། 

ཧ་སློབ། རུས་པའི་ནང་སྙིང་སློབ་སློབ་ཅན་དེའི་མིང་ཡིན། རུས་པའི་ཧ་སློབ་ཀི་གསེབ་ན་རང་ཞག་

མང་པློ་ཡློད་པ་རེད་ལ་བུ།

ཧ་ཧ། ① འཇིགས་སྐྲག་བསྐུལ་བའི་སྒ། ② འཕ་སྨློད་བེད་པའི་གད་མློ། 

ཧ་ཧ་སྒློག [མངློན]① བ་བཞད། ② བ་འུག་པ། 

ཧ་ཧ་ཧེ་ཧེ། བཞད་གད་ཀི་སྒ་ཙམ། 

ཧ་ཧར་རྒློད་པ། ① གད་མློ་ཧ་ཅང་ཆེ་བ། ② བ་འུག་པ། ③ དུར་ཁློད་ཆེན་པློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག 

ཧ་དྷི་དགེ་ཚུལ་དགློན། དགློན་པ་བཏབ་དུས་མི་གསལ། འདེབས་མཁན་དར་རྒྱས་དགློན་པའི་ཧ་དྷི་

བ་མ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ་དགེ་ལེགས་བརློན་འགྲུས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཧག ཨ་མདློའི་སྐད་དུ་ཕག་དང་དློན་གཅིག་ཡིན། ཧ་དང་ཕ་གཉིས་བརེ་རེས་བས་ཆློག དཔེར་ན། 

ཕ་རི་ལ་ཧ་རི་ཟེར་བ་ལ་བུའློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ཧག་སྒ། ལུད་པ་འཕེན་པའི་སྒ་དང་མགིན་པ་འགགས་པའི་སྒ། མགིན་པ་འགགས་པའི་སྦུབས་ནས་

ཧག་སྒ་འདློན། 

ཧང་། ① ཁློང་སྟློང་སློགས་ནས་འློད་འཕློས་པ་སྟེ། ཐབ་ལ་མ་ེསར་ནས་དམར་ཧང་ཧང་བེད། དཀར་ཁུང་ཁ་

ཧང་ང་ེའདུག ② ཁེངས་དྲེགས་དང་ཤློམ་ར་ངློམ་པའ་ིརྣམ་པ་སྟེ། འཕློར་བློ་ཁློམ་དུ་ཧང་། གར་པ་དློ་

རར་ཧང་། ③ བལ་ས་གཅིག་ལ་བལས་ནས་བསད་པ་ལ་ཧང་འདུག་ཞེས་བརློད་སློལ་ཡློད། 

ཧང་རྒྱ། རང་འཁློས་དང་མི་འཚམས་པའི་སྤློས་གཤློམ་གི་བློ་རྒྱའི་སྤློད་ཚུལ། བརྒྱ་བཤིག་སྟློང་

འགུགས་ཀི་སྤློས་གཤློམ་ཧང་རྒྱ་ཚ་པློ། 

ཧང་རྒྱ་ཚ་བློ། མངློན་སུམ་ལ་བསྙློན་པའི་རྫུན་གཏམ། 

ཧང་རྒྱག བརག་དཔྱད་མེད་པའི་ཧློལ་རྒྱུག རང་མཚམས་ཧང་རྒྱབ་གིས་ལས་ཀ་བས་པ། 

ཧང་རྒྱབ་ཚ་པློ། ལས་ཀ་བེད་སྟངས་ཡ་ཡུད་ཆེན་པློ། 

ཧང་འགློས། ཧང་རྒྱག་གི་འགློས་ཏེ་མ་གུས་པའི་འགློ་སྟངས་སམ་ཁེངས་དྲེགས་ཀི་རྣམ་པའི་འགློ་

སྟངས་ཤིག ཕློ་རློག་རྒྱགས་པ་ལར་ཧང་འགློས་བེད། 

ཧང་ཆུ། རྨུ་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་ཀི་ཆུ་ལག་ཅིག མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་གི་ཞིན་ཧའེ་རློང་དུ་ཡློད། 

ཧང་ཏི། སློག་པློ་གུང་མགློན་པློ་སྐྱབས་ཀིས་བརམས་པའིརྒྱ་ནག་ཆློས་འབྱུང་གི་ཤློག་གངས ༤ 

པར་ཧང་ཏི་ཟེར་བའི་ཧང་ནི་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། ལེགས་པ། ཆེན་པློ། བདག་པློ། མགློན་

སྐྱབས་བཅས་ཀི་དློན་ཡིན་པ་དང་། ཏི་ནི་དབང་དུ་བསྡུ་བ་དང་བདུད་པའི་དློན་ཡིན་པས། རེས་

སུ་གློང་མ་ཆིན་ཧྲི་ཧློང་གིས་ཀྲུང་གློ་གཅིག་གྱུར་བས། རེས་སློན་དུ་བྱུང་ཟིན་པའི་རྒྱལ་པློ་ཧང་

གསུམ་དང་། ཏི་ལྔ་ལས་ཀང་རང་ཉིད་ཡློན་ཏན་ཆེ་བར་རླློམ་པའི་ང་རྒྱལ་སྐྱེས་ཏེ་ཡློན་ཏན་ཧང་

གསུམ་དང་མཉམ་ཞིང་། བས་རེས་ཏི་ལྔ་ལས་ཀང་ལྷག་པ་ཡིན་པར་མཚོན་ཕིར། ཧང་དང་ཏི་

མིང་གཉིས་མཉམ་དུ་གཤིབས་ནས་བཏགས་པ་དེ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་པློ་རིམ་བྱུང་ཚང་མར་ཧང་

ཏི་ཞེས་པའི་མིང་ཆགས་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་སློལ་ཡློད། 

ཧང་གཏམ། ① བྱུང་རྒྱལ་ག་ིགཏམ། ② བསམ་བློ་མ་ིབཏང་བ་གང་དྲན་བཤད་པ་ལ་ཧང་གཏམ་བཤད་ཟརེ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཧང་དུ། བལ་པློའི་སྐད་ཡིན་ཏེ། བཙུན་པ་ཞེས་པའི་དློན། 

ཧང་ཕན་ནག་པློ། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ཕློགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་དབུས་དང་བཅས་པའི་ས་

བདག་གཙོ་བློ་རྣམས་ལས་ནུབ་ཕློགས་ཀི་ས་བདག་གཙོ་བློ། མི་ལུས་གཡུའི་ལ་ཐློད་ཅན་

མདུང་ཐུང་ཐློག་ནས་དཔྱིད་ཟླ་འབིང་པློ་ལ་ས་བདག་གི་བེད་ལས་གཙོ་བློར་བེད་མཁན་ཞིག 

ཧང་ཕན་སྦྲུལ་སེར། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ཕློགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་དབུས་དང་བཅས་པའི་ས་

བདག་གཙོ་བློ་རྣམས་ལས་དབུས་ཀི་ས་བདག་གཙོ་བློ། སྦྲུལ་སེར་པློ་མདངས་དང་ལན་པ། 

གསེར་གི་བ་དན་ཕག་ན་བསྣམས་པ། དཔྱིད་ཟླ་ར་བ་ལ་ས་བདག་གི་ལས་གཙོ་བློར་བེད་པ་

ཞིག་ཡློད་པར་བཤད།

ཧང་བ། [ཡུལ] ① བསམ་བློ་གཏློང་མི་ཐུབ་པར་སེམས་སྟློར་བ་ལར་གྱུར་པ། སེམས་ཧང་པ། ② 

དབུགས་ཧང་བའམ་དབུགས་འཚང་བ། རང་ཐང་དུ་ཤབ་རྒྱུག་གིས་ཕིན་པས་དབུགས་ཧང་བ། 

ཧང་བུག ① བར་གི་སྐྱློན་དང་རལ་སྐྱློན། ཁང་པ་དང་ར་བ་ཚང་མར་ཞིག་རལ་གི་ཧང་བུག་ཞུགས་

པ། ② སྐྱློན་དང་ནློར་འཁྲུལ། ལས་ཀ་འདི་བས་ན་ཧང་བུག་གང་ཡང་མི་འདུག 

ཧང་བུབ། ཧང་བུག་དང་དློན་གཅིག 

ཧང་ཚང་། སྐྱློན་ཞུགས་པ། གཞུང་སེར་མཉམ་བསེས་ཀི་ཧང་ཚང་བྱུང་བ། 

ཧང་ཚིག བསམ་བློ་མ་བཏང་བའི་གཏམ་བྱུང་རྒྱལ། 

ཧང་ཚོན་རི་མློ། ཞེས་པ་ནི་སྐྱ་རིས་ཀི་སྟེང་དུ་དྭངས་གསལ་གི་ཚོན་སྤད་ནས་སབ་གཏློང་བས་ཏེ་

འློག་གི་རི་མློ་རྣམས་གསལ་པློར་མངློན་པ་བེད་དགློས། དེ་བཞིན་ནུབ་ཕློགས་ཀི་ཆུ་ཚོན་ས་

པློའི་ཚོན་སྤད་ནས་བིས་པའི་རི་མློ་ལའང་གློ

ཧང་མཚར་བ། ཤིན་ཏུ་ངློ་མཚར་བའི་དློན་ཡིན། 

ཧང་ཟློམ། ནློར་འཁྲུལ་གི་ཁད་པར་རམ། མི་མཐུན་པ། ཧང་ཟློམ་གཏློང་། ཧང་ཟློམ་ཚ་པློ། གཏློང་ཡློང་

གི་རིས་ལ་ནློར་འཁྲུལ་གི་ཧང་ཟློམ་བྱུང་། མི་འདི་གཉིས་གཟུགས་པློ་རིང་ཐུང་ཧང་ཟློམ་མི་འདུག 

ཧང་རལ། སྐྱློན་ཞུགས་པའམ། ཤློད་སྟངས་དང་བེད་སྟངས་རིང་པློ། 

ཧང་ཤེད། ① ཤློད་སྟངས་དང་བད་སྟང་རིང་པློ། རང་སྣང་གང་དྲན་གིས་ཧང་ཤེད་མ་བེད། ཧང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ཤེད་ཅན་གི་གཏམ། ② རང་ཤེད་ཚ་པློ། ཧང་ཤེད་ཚ་པློ། ཧང་ཤེད་ཨུ་ཚུགས་ཀིས་ཡློ་བསང་

མི་བེད་པ། 

ཧང་སང་བ། [ཡུལ]ཆེས་ཆེར་ཧ་ལས་པ། 

ཧང་སང་ཧློན་ཐློར། ཧ་ལས་ཏ་ེལུས་གཡློ་འགུལ་དང་། ངག་སྨ་བརློད་མེད་པ་ར་ེཞིག་ལུས་པའ་ིདློན་ཡིན། 

ཧང་སངས། ཧ་ལས་པ་སྟེ། འདི་འདྲའི་བ་བ་ཅང་སིད་དམ་སྙམ་པ་ལ་བུ། 

ཧང་སེ། ངང་པའི་བེ་བག་སྟེ། ལེགས་སྦར་གི་སྒ་ཟུར་ཆག་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད། 

ཧང་སློང་། ཧང་ཟློམ་དང་དློན་གཅིག 

ཧང་ཧང་། སྟློང་སྣང་འཆར་ཚུལ། སེམས་མི་དགའ་བས་སྙིང་སྟློང་ཧང་ཧང་དུ་གྱུར། སེམས་

དགའ་ཧང་ཧང་། 

ཧད། གློ་བུར་དུ། ཧད་ལངས་པ། དག་དམག་རྣམས་ཀིས་ཧད་ཀིས་མཐའ་བསྐློར་བ། 

ཧད་དེ། ཅི་བསམ་འདི་དྲན་མེད་པར་ཧློན་ཐློར་དུ་གནས་པ། དྲན་མེད་ཧད་དེ་མ་སློད་མནློ་བསམ་ཐློངས། 

ཧད་དེ་འཇློག་པ། བློའི་འཇློག་ལུགས་འདི་ཡིན་འདི་མིན་འཕློ་འདུ་བཀག་ནས་ཧ་ཐང་ངེར་འཇློག་པ། 

ཧད་དེ་བ། སེམས་མི་གསལ་བའམ། དྲན་པ་འཐློར་བའི་ཉམས། ཅི་དྲན་འདི་དྲན་མེད་པར་རེ་ཞིག་

ཧད་དེ་བར་ལུས། 

ཧད་དེ་བ། སེམས་མི་གསལ་བའམ། དྲན་པ་འཐློར་བའི་ཉམས། ཅི་དྲན་འདི་དྲན་མེད་པར་རེ་ཞིག་

ཧད་དེ་བར་ལུས། 

ཧད་པློ། དྲན་མེད་དམ་དྲན་པ་འཐློར་བའི་དློན། ཞེད་ནས་ཧད་པློར་ཤི་བ། 

ཧད་པློར། [རིང]གློ་བུར། 

ཧད་ཧད། མགློ་འཐློམ་པའི་རྣམ་པ་སྟེ། སྐྲག་ནས་ཧད་ཧད་བློས། ཧད་ཧད་བརྒྱུགས་ལ་བུ། 

ཧད་ཧད་པློ། ① དྲན་པ་འཐློར་བ་ལར་གྱུར་པའི་ཚུལ། དངངས་སྐྲག་སྐྱེས་ནས་སེམས་ཧད་ཧད་པློར་

གྱུར་པ། ② དབུགས་ཧད་ཇེ་ཆེར་ཕིན་པ། ཐང་ཆད་ནས་དབུགས་ཧད་ཧད་པློར་གྱུར་པ། 

ཧན། [སློག]རྒྱལ་པློ། ནློ་མློན་ཧན། དཱ་ཧན། 

ཧན་ཀན། ཞེས་པ་ནི་ཐང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་རི་མློ་མཁས་ཅན་ཞིག་ཡིན། ཁློང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནི་ར་འབི་བར་ཤིན་ཏུ་མཁས་ཤིང་བིས་པའི་ར་རྣམས་མངློན་སུམ་ལ་བུའི་ཉམས་སྣང་ལན་ཡློད། 

ཁློང་གི་ཚབ་བེད་བརམ་བ་ནི་ར་དཔྱད་རི་མློ་ དང་མུན་སེལ་ར་དཀར་རི་མློ་སློགས་ཡློད། 

ཧན་ཀ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ༡༩༡༥ལློར་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་སློན་

གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཧན་འདལ། གློ་རྒྱུ་ཚོར་རྒྱུ་མེད་པར་འཐློམས་ནས་སློད་པ། དཔེར་ན། ལད་མློར་ཧལ་འདལ་བ་ཞེས་

པ་དང་། ད་བསམ་བློ་ཅི་གཏློང་གི་ཡློད། ད་ཕི་ནས་ཧལ་འདལ་བས་བསད་སློང་སློགས་ལ་བུའློ།། 

ཧན་ནེ་ཧློན་ནེ། དློ་སྣང་ཆུང་བ། སྐད་ཆ་ཉན་དུས་ཧན་ནེ་ཧློན་ནེ་བས་ན་དློན་སེམས་ལ་མི་ངེས། 

ཧབ། བཏུང་བ་ཁ་རེ་རེ་དང་། རྔམས་པའི་དློན་ལའང་། 

ཧབ་ཁློ།དྲུང་འཁློར་སྐྱ་བློའི་རིགས་ཀི་གློན་པའི་ལྷམ་འཇའ་སྒིགས་མ་སྣ་ཐུང་ཞིང་བཟློ་དབིབས་

ཤློལ་ཙེ་དང་འདྲ་བ། 

ཧབ་གང་། ཆུའམ་ཆང་སློགས་ཁ་གང་། 

ཧབ་བརྒྱབ་པ། མཆུ་ཡིས་ཁ་གང་འདྲེན་པ། 

ཧབ་སྒ། རྔམས་སྟབས་ཀི་ཅ་ཅློའི་སྒ། ཟ་འཐུང་ཧབ་སྒ་དིར་དིར་དེ་འདྲ་མ་བེད། 

ཧབ་བཅད། འདློད་ཞེན་གིས་འཕློག་པ། ཇག་པས་ཚོང་པ་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་ནློར་ཧབ་བཅད་ཀིས་

འཕློག་བཅློམ་བས། 

ཧབ་ཆ། གད་མློ་དགློད་ཚུལ་ཞིག 

ཧབ་ཆི། སྦྲིད་པ་སྟེ་སྣ་འཚངས་པ་སློགས་ཀི་རྐྱེན་ལས་དབང་མེད་དུ་སྒ་ཧབ་ཆི་ཧབ་ཆི་ཞེས་འབིན་

པ། ཧབ་ཆི་བརྒྱབ་པ། 

ཧབ་ཐློབ། ཤིན་ཏུ་རྔམས་པའི་ཚུལ་གིས་འདློད་པ་ཐློབ་ཐབས་བེད་པ། ལས་འགན་ཧབ་ཐློབ་རྒྱབ་

པ། ཚོང་ཟློག་ཧབ་ཐློབ་ཀིས་ཉློ་བ། 

ཧབ་འཐུང་། འདློད་རྔམས་ཆེན་པློས་འཐུང་བ། 

ཧབ་བེ་ཧློབ་བེ། རུ་ངར་ཞིབ་ཚགས་མེད་པ། བ་བ་ཧབ་བེ་ཧློབ་བེ་བས་ན་ཁུངས་ཐུབ་ག་ལ་ཡློང་། 

ཧབ་སྦྲི། ཧབ་ཆི་སྟེ། སྣ་ལ་སུར་པན་འཚངས་པ་སློགས་ཀི་རྐྱེན་ལས་དབང་མེད་དུ་སྒ་ཧབ་ཆི་ཧབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ཆི་ཞེས་འབིན་པ། 

ཧབ་སྦྲིད། སྦྲིད་པ། ཆམ་པ་ཕློག་པས་ཧབ་སྦྲིད་བརྒྱབ་པ། 

ཧབ་འཚེམ། [རིང]ཧྲལ་འཚེམ་མམ་རློབ་ཙམ་པློ་རྣམས་ཧབ་འཚེམ་རྒྱབ་པ། 

ཧབ་ཤ འདློད་རྔམས་ཆེན་པློའི་ཐློབ་ཐབས། ཐློན་སྐྱེད་ངལ་རློལ་ལ་ཧབ་ཤ་བེད་པ། 

ཧབ་ཤང་ཙེའུ། ཧབ་ཤང་མཚེའུ་དང་འདྲ། 

ཧབ་ཤང་ཚེའུ། ཧབ་ཤང་མཚེའུ་དང་འདྲ། 

ཧབ་ཤང་མཚེའུ། [མངློན]དབང་པློ་ལག་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

ཧབ་ཤིང་ཚེའུ། རྒྱ་སྐད་དུ་ཞན་རིན་ཀྲང་ཟེར་བའི་སྨན་གི་ར་བ་ཞིག་སྟེ། དེ་ཉིད་དབང་ལག་ལ་ངློས་

འཛིན་པའང་ཡློད་འདུག 

ཧབ་གཤགས། འགན་བསྡུར་གི་རློད་གེང་ངམ་ཧབ་ཐློབ་ཀི་ཁ་རློད། ཧབ་གཤགས་མཉམ་བེད། 

ཧབ་ཧབ། རྒྱུན་དུ་ཞེན་ཆགས་ཆེན་པློ་དང་། ཡང་ཡང་བེད་ཚུལ། ཟས་ཞིམ་ལ་ཧབ་ཧབ་བེད་པ། 

རྒྱུ་ནློར་ལློངས་སུ་སྤློད་པར་ཧབ་ཧབ་མི་རྔམ་པ། 

ཧབ་ཧློབ། ཞིབ་ཚགས་མེད། ཁ་ཟས་ཧབ་ཧློབ་ཀིས་ཟ་བ། འདློད་རྔམས་དང་། རྫུན་དང་། སློ་སྤུ་བཅས་ལ། 

ཧམ་ཁེར། ① ཧམ་པས་ཁེར་བ་སྟེ་དངློས་པློ་སློགས་འདློད་པས་བདག་པློ་བས་པ། གཞན་གི་རྒྱུ་ནློར་

ཧམ་ཁེར་བས་པ། ② རླན་ཞུགས་ཏེ་རུལ་བ་བས་པ། ཁ་ཟས་ཧམ་ཁེར། ཤ་རིང་ཧམ་ཁེར། 

ཧམ་འཁེར། འཁེར་མི་འློས་པའི་རྒྱུ་ནློར་ཧམ་པ་བས་ནས་འཁེར་བའི་བ་སྤློད་ཀི་མིང་། ཧམ་འཁེར་

དབང་ཤེད། ཧམ་འཁེར་བཙན་དབང་། 

ཧམ་རྒྱབ་རྫུན་ལངས། ཧམ་པའི་རྒྱབ་ལངས་རྫུན་པས་བེད་པ། 

ཧམ་ཆེན། ཧམ་པ་ཤློད་མཁན། མི་ཧམ་ཆེན་གིས་ཧམ་པ་ཤློད། རྐུན་མ་ཧམ་ཆེན་གིས་མི་གསློད། 

ཧམ་བསྙློན། ཧམ་པས་སྐྱློན་འཛུགས་། ཧམ་བསྙློན་བས་ཀང་ཕན་ཐློག་གང་ཡང་མེད། 

ཧམ་ཐློས། ཐུན་མློང་གི་རྒྱུ་ནློར་སློགས་བརྐུ་ཐབས་ཀིས་བངས་པའི་ཉེས་སྤློད་ཀི་མིང་། 

ཧམ་དྲི། ཟས་སློགས་རུལ་གབས་བེད་པའི་དྲི། བཞའ་ཚན་ཡློད་སར་ཟས་ལ་ཧམ་དྲི་ཞུགས་སིད་

པས་བག་ཟློན་བ་དགློས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཧམ་འདློད། ཧམ་ཆེའ་ིའདློད་པ། ཧམ་འདློད་ངློམས་མེད། ཧམ་འདློད་ཀིས་གཞན་ལ་བཙན་འཛུལ་བེད་པ། 

ཧམ་བསྡུ་བཙན་ལེན། ཧམ་པ་ཆེན་པློས་བཙན་ཐློབ་བེད་པ། 

ཧམ་པ། ① འཐློབ་འདློད་ཀི་བརྣབ་སེམས། ཟ་ཧམ། འཐུང་ཧམ། བློ་ཧམ། ② རང་ཚོད་མ་ཟིན་པ། 

མི་ཧམ་པ་ཆེན་པློ། སྐད་ཆ་ཧམ་པ་མ་ཤློད། ཧམ་པ་དཔའ་ཐལ། ཧམ་པ་བཤད། ཧམ་པས་

འཁེར། ཧམ་པ་འཛུགས། ཧམ་པ་རི་ཙམ་བཤད་ནས། བདེན་པ་གཡག་ཙམ་འཐློབ་རེ། ③ ལློ་

ཆས་དང་སྟློད་སློགས་ལ་རུལ་སུངས་ཀི་གཡའ་ཞུགས་པ། ཧམ་པ་བརྒྱབ་པ། 

ཧམ་པ་ཆེན་པློ། ཧམ་ཤེད་ཆེན་པློ་དང་བཙན་ཧམ་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

ཧམ་པ་ཚ་པློ། གློ་ཤེས་གཏན་ནས་མེད་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

ཧམ་སྤུ། རུལ་སུངས་སུ་གྱུར་པའི་གཡའ་སྤུ། 

ཧམ་ཕློད་ཅན། ཧ་ཅང་ཧམ་པ་ཚ་པློ། 

ཧམ་བག་ལེབ། ནུབ་ཕློགས་ལ་དར་གསློ་ཆེ་བའི་མགློགས་ཟས་ཤིག་ཏེ། བལ་ལེབ་སློབ་སློབ་ནང་

ཤ་ལེབ་དང་སློ་ཚལ་སྨན་སྣ་བཅས་བཅུག་ནས་བཟློས་པ་ཞིག་རེད། 

ཧམ་སྨློན། འདློད་ཧམ་གིས་སྨློ་བ་ལ་བུ། ཧམ་སྨློན་ཚུར་རྒློལ། ཧམ་སྨློན་གིས་འཁྲུག་རྐྱེན་སློང་བ། 

ཧམ་རློད། བདེན་པ་རང་ལ་མེད་རུང་དཔུང་རློད་པར་བེད། ཡང་ན་བསྙློན་ཏློལ་ཞེས་པ། 

ཧམ་རྫུན། གང་ལའང་མི་བལློས་པའི་ཧམ་པ་ཚ་པློའམ་རྫུན་ཚ་པློ། 

ཧམ་བརྫུས་ཀི་གློད་གཞི། མི་གཞན་ལ་གཡློ་ཟློལ་གིས་ཧམ་བརྫུས་བས་ནས་བསགས་པའི་གློད་གཞི། 

ཧམ་ཟས། ཧམ་པ་དང་གཡློ་རྫུན་གི་སློ་ནས་ཐློབ་པའི་ཟས་ནློར་གི་རིགས། 

ཧམ་བཟུང་། ཧམ་འདློད་ཀིས་བདག་པློ་སྤད་པ། ཁིམས་འགལ་ཧམ་བཟུང་། 

ཧམ་བཟུང་གི་ནག་ཉེས། ཧམ་པ་ཆེན་པློས་ཁིམས་མེད་དུ་བདག་ཐློབ་བེད་པའི་ནག་ཉེས། 

ཧམ་བཟློས། གཞན་ནློར་ཧམ་པ་ཟློས་པ། 

ཧམ་ཡུ། [རིང]ང་རྒྱལ། 

ཧམ་ཡུས། རང་ལ་བདེན་དློན་མེད་ནའང་ཧམ་པའི་སློ་ནས་ཡུས་ལྕེ་བཤད་པ། བསྙློན་ཧམ་གི་ཡུས། 

མི་མང་པློའི་ཁློད་དུ་ཧམ་ཡུས་མ་ཤློད། 
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ཧམ་ཡུས་བཤད། ཧམ་པ་ཆེན་པློས་རང་ལ་བདེན་དློན་མེད་ནའང་ཡློད་པ་དང་། བབ་ཐློབ་མེད་

ནའང་ཡློད་པ་རློད་པའི་དློན་ཡིན། 

ཧམ་ལུ། [ཡུལ]ཕྲུ་གུའི་ལྷམ། 

ཧམ་ཤེད། དཔུང་ངློམ་མམ་ཁིམས་མེད་ལུགས་མེད། འློས་མེད་ཧམ་ཤེད། ཧམ་ཤེད་གང་འདློད། 

ཧམ་ཤེད་ཁལ་བསྡུ། 

ཧམ་ཤེད་ཚ་པློ། ཧམ་པ་ཆེན་པློ། 

ཧམ་བཤད། མ་ཤེས་ཤེས་མདློག་དང་། མ་ཡིན་ཡིན་མདློག་གི་སྐད་ཆ་བཤད་པ། 

ཧམ་སེམས། འདློད་པ་ཆེན་པློ། ཧམ་སེམས་རྒྱུན་བཅངས། ཧམ་སེམས་ཆེར་འབར། 

ཧལ་མདངས། ཞེས་པ་ནི་རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་མཚོན་བེད་ཀི་ཐབས་རལ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་ནམ་མཁའ་

དང་། སྤིན་པ། ཆུ། སང་ལློངས་སློགས་རྒྱ་ཆེན་པློའི་རིགས་ལ་རང་རང་ཁ་དློག་སློ་སློའི་ཚོན་

ཆུ་སྤད་དེ་ཧལ་མདངས་བརྒྱབ་པར་ཟེར། 

ཧའུ་པ། སློ་ར་པགས་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་ཡིན་པར་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་

པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་སློན་ལས་གསུངས། 

ཧར། ① འུར་སྒློག་པའི་གཏམ། ཧར་བཤད། ཧར་ཚ་པློ། ཁློའི་སྐད་ཆ་དེ་དག་ཧར་རེད། ཧར་མ་

ཤློད། ཧར་ཚ་པློས་ཧར་གཏམ་མ་བཤད་ན། ཧར་ཆུང་ངུ་གད་མློ་ཤློར་དློན་མེད། ② གློ་བུར། 

ཧར་གིས་ཁློ་བ། 

ཧར་གིས་སློད་པ། སྒེ་སྟློང་ཧར་ལང་མི་ཐུབ། མིག་ཧར་ཏེ་ལ་བ། ཡང་ན་ཞག་གསུམ་གཤིབས་པས་

ཤེས། ཡང་ན་ཧར་ཏེ་བལས་པ་ཤེས། 

ཧར་སློམ། མིག་གིས་ཧར་རེ་ལ་བའམ་ཅེར་རེ་བལས་ཏེ་སློམ་པ། 

ཧར་སྒ། ཐང་ཆད་པའི་ངལ་སྒའམ་གཉིད་དུས་ཀི་སྔུར་སྒ། འཆི་ཁའི་ཧར་སྒ། ཧར་སྒ་ཚ་པློ། 

ཧར་ཅན། མི་ཧམ་པ་ཅན་ནམ་ཁམ་པ། 

ཧར་ཆེན། ཧར་ཆེན་པློ་སྟེ། མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ཡིན་པར་ཤློད་པ་རྫུན་གཏམ་འུད་ཀིས་སྒློག་པ་པློ། 

ཧར་ཏེ། གློ་བུར་དུ་དཔེར་ན། ཧར་ཏེ་ལངས། ཧར་ཏེ་འགློ་ཞེས་ལ་བུ། 
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ཧར་གཏམ། འུད་གཏམ། 

ཧར་ཐློན། གློ་བུར་དུ་ཐློན་པ། ཁློད་མཚམས་དམ་པློ་ཧར་ཐློན་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན། 

ཧར་གདློང་། མཚོ་སློན་ཁུལ་གི་ཡུལ་ཞིག་གི་མིང་རིང་། 

ཧར་འདློན། ཧར་ཐློན་དང་དློན་གཅིག 

ཧར་པ། ① མི་ཧམ་པ་ཅན་ནམ་ཁམ་པ། ② བར་མཚམས། དེ་གཉིས་ཀི་བར་ན་ཧར་པ་མི་ཤློང་བ་

ཙམ་ཞིག་འདུག རིག་པ་གཉིས་ཀི་བར་སྟློང་ཧར་པ། 

ཧར་པློ། ① ཚོན་མདངས་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་དང་རྒྱང་བཀྲག་ཆེ་བ། གློན་པ་ཧར་པློ། ཧར་པློ་བཟློ་བ། 

མིག་ལམ་དུ་ཧར་པློར་བཀྲ་བ། ② [ཡུལ] དཀྲློག་དཀྲློག་ཆེ་བ། སྤློད་པ་ཧར་པློ། མི་དེ་ཧར་པློ་

ཞིག་ཡློད་པས་གང་བས་པ་ཚང་མ་སློམ་པློ་ཞིག་ལས་མི་ཡློང་། ③ མིག་གདངས་ཏེ་ལ་ཚུལ། 

མིག་གཉིས་ཧར་པློར་གདངས་ཏེ་ལ། ཧར་པློར་ལ་བ། 

ཧར་བ། བུ་ག་དང་ཁུང་བུའམ་བར་ཐག་གི་མིང་། 

ཧར་བར་མི་ཤློང་། ① མི་ཚད་ཙམ་ཤློང་བའི་བར་སྟློང་ཆེ་བ། ② ལས་ཀ་ཧང་ཟློམ་ཆེ་བའི་དཔེ། 

ཧར་མིག ཁུང་བུ། རིག་དབར་ལ་ཧར་མིག་གཅིག་བཏློན་པ། 

ཧར་ལངས། གློ་བུར་དུ་ལངས་པ། གལ་གི་ནང་ནས་ཧར་ལངས་བས་པ། 

ཧར་བཤད་པ། འུད་གཏམ་བསྒགས་པ། 

ཧར་སློང་། དློན་གཞི་དངློས་དང་ཁད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་གྱུར་སློང་བ་དང་། འུད་གཏམ་ལའང་། 

ཧར་བསེགས། དུང་དང་མགློན་བུ་ལ་བུ་སློལ་མེའི་ནང་རེན་པར་བཞག་ནས་བསེགས་པ་ལ་ཟེར་ཏེ། 

དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་གཅེས་བསྡུས་

ཀུན་གསལ་སྣང་མཛོད་ལས། དུང་མགློན་ཤ་རུ་དུར་ཐློད་རྣམ་བཞི་དང་། རྣག་ཁག་སྐེམ་པའི་

འདེབས་སྨན་བསེག་དགློས་རྣམས། ཧར་བསེགས་དུ་བ་ཡལ་བའི་དཀར་སང་གཅེས། གློང་མ་

བཞི་པློ་ཞབས་རྡློལ་ར་མའི་ནང་། སློལ་བས་བཀང་བའི་དབུས་བཅུག་རས་མ་དེ། སྒེད་བུའི་

ཁར་བཙུགས་རླུང་གདློང་འབར་རིམ་བཞིན། སློལ་བ་ཁ་གསབ་གཏིང་ནས་འཚོས་པར་

བསེགས། མ་འཚིག་སློ་དང་ནག་པློ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ། བཅག་ལ་བརགས་ནས་གང་འདུག་དློར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

བར་བ། དུང་ཐློད་གཉིས་པློ་ཚད་པར་གཏློང་དགློས་རྣམས། བསེག་པར་མི་བ་མ་གཏློགས་ཐལ་

བ་དགློས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཧར་ཧུར། ཧ་རི་ཧུ་རིའི་བསྡུས་ཚིག 

ཧར་ཧློར། ཧ་རེ་ཧློ་རེ་ཞེས་དློ་ནན་པློ་མེད་པ། 

ཧལ། ཁ་གདངས་ནས་དབུགས་ཐུང་ལ་རྩུབ་པ་འབིན་རྡུབ་བེད་པའི་དློན་ཏེ། ཁི་ཚ་བས་གདུང་ནས་

ཧལ། དབུགས་ཧལ་བ་ཞེས་དབུགས་མི་བདེ་བར་གེན་དུ་འཚངས་པ། 

ཧལ་སྐེམ། རགས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པ་འཕལ་དུ་ཤ་སྐེམས་ཤིང་རིད་པར་འགྱུར་བའི་མཆིན་

ནད་ཅིག་གི་མིང་། 

ཧལ་ཁི། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་ཟླ་ཞག་དུས་རྣམས་ལ་དུས་སུ་རྒྱུ་བའི་ས་བདག་ཅིག མིའི་ལུས་

ལ་ཁིའི་མགློ་བློ་དང་སྦྲུལ་གི་མཇུག་མ་ཅན། ལྕེ་མེའི་ཞགས་པ་བརྐྱངས་པ་འདྲ་བ། ཁ་རླངས་ནག་

པློ་སྤིན་ལར་འཁིགས་པ་ཞིག་ཡློད་པར་བཞེས། གཙོ་བློ་རློ་དང་བག་མའི་ལས་ལ་ཀློ་ལློང་སློམ་

པའི་ས་བདག་ཅིག ལློ་བའི་ས་བདག་གནས་ཕློགས་ལློ་རེ་བཞིན་གཡློན་བསྐློར་དུ་ཤར་སྟློད་དང་། 

དེ་ནས་བང་སྟློད། ནུབ་སྟློད། ལྷློ་སྟློད། སར་ཡང་ཤར་སྟློད་དུ་འཁློར་ཞིང་ཡློད་པ་ཞིག་རེད། ལས་

དང་བ་བ་གང་བས་ཧ་ཁི་གནས་ཕློགས་ཁ་གཏད་ནས་ལས་འགློ་བཙུགས་མི་རུང་བར་བཤད། 

ཧལ་མདངས། ཞེས་པ་ནི་ཐང་ག་དང་ལེབས་རིས་སློགས་ཀི་ངློས་སུ་སྤིན་དང་མེ་ཏློག་སློགས་ཀི་

མདངས་རྒྱབ་སྐབས་ཚོ་ནས་སྐྱ་བར་ཧལ་མདངས་རྒྱབ་དགློས། 

ཧལ་བ། [ཡུལ] དབུགས་འཚང་བ། ངལ་དུབ་ཀིས་དབུགས་ཧལ་བ། གཉིད་རྨུགས་ཀིས་ཧལ་བ། 

རྒྱུགས་པས་དབུགས་ཧལ་བ། 

ཧལ་ལེ་བ། དབུགས་འཚང་བའི་ངང་ཚུལ། དབུགས་ཧལ་ལེ་བར་རྒྱུག་བཞིན་འློང་པ། 

ཧལ་ལེ་ཧློལ་ལེ། ལས་ཀ་ཞིབ་ཆབ་མེད་པའི་ལས་སྟངས། བསམ་བློ་ཧལ་ལེ་ཧློལ་ལེས་དློན་མི་

རློགས། ལས་ཀ་ཧལ་ལེ་ཧློལ་ལེ་བས་ན་ག་འགིག་པློ་མི་ཡློང་། 

ཧལ་ཤ དབུགས་ཧལ་བའི་ཉམས། ངལ་དུབ་ཀིས་ཧལ་ཤ་ཐློན་པ། 

ཧལ་ཧ། མློང་གློལ་ཁལ་ཁའི་ཡུལ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཧལ་ཧ་རེ་བཙུན་དམ་པ། ཁལ་ཁ་རེ་བཙུན་དམ་པ་སྟེ། གློང་དུ་ཁ་སེའི་ནང་ཁལ་ཁ་རེ་བཙུན་དམ་པ་

སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་གི་སྐློར་བཀློད་ཡློད་པ་དེར་གཟིགས། 

ཧལ་ཧལ། དབུགས་ཧལ་བའི་ངང་ཚུལ། 

ཧལ་ཧློལ། ཧལ་ལེ་ཧློལ་ལེའི་བསྡུས་ཚིག 

ཧས་ཆློད་པ། བ་བ་གང་ཞིག་ཚམ་ཚོམ་གི་རང་བཞིན་ལས་བལ་ཏེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པའི་ཐག་

ཆློད་བྱུང་བ། 

ཧས་པ། ① ཧལ་བ་དང་འདྲ། ② དག་ཡིག་ལ་ལར་འགྱུར་ཁུག་དང་དློགས་པ་ཟ་བ། ནློར་བ་སློགས་

ལ་འཇུག་པར་བཤད། 

ཧས་པློ་རི། བློད་ཀི་རི་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་ལྷློ་ཁ་བསམ་ཡས་སུ་ཡློད། 

ཧི་ཀ ① ལུས་ཀི་ཚ་གང་འཁྲུགས་པས་དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་འཁྲུགས་ཏེ་དབུགས་སྐྱུགས་པ་ལར་ཐློན་

སྒ། ② འཕློ་བ་སྦློང་སྐབས་རྣམ་ཤེས་ཡར་སར་མར་འབེབས་བེད་པར་སྐད་ཁློང་ནས་དབྱུང་

ཞིང་རན་གི་སྦུབས་ནས་འདློན་པའི་སྒ་ཞིག 

ཧི་ཀ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༩༡༡ལློར་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་སློན་

གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཧི་ཀ་དགློན་པ་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་འཁློར་གིང་། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་དུས་མི་གསལ། ད་ལ་

མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཧི་མ་ལ་ཡ། [ལེགས] རི་བློ་གངས་ཅན། རི་བློ་འདི་ནི་འཛམ་གིང་ཐློག་རི་རྒྱུད་མཐློ་ཤློས་དང་། ཆེས་

རིང་ཤློས་ཤིག་སྟེ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ནུབ་ཕློགས་སུ་ཆགས་ཡློད་ཅིང་། ནུབ་པ་ཅི་སི་ཐན་

གི་བང་མཐའ་ནས་ཧིན་རྡུ་དང་། བལ་པློ། འབས་ལློངས། ཤར་འབྲུག་ཡུལ་གི་བར་དུ་བརྐྱངས་

པའི་རིང་ཚད་སྤི་ལེ་༢༤༥༠་ཙམ་དང་། ཞེང་ཚད་ལྷློ་ནས་བང་བར་སྤི་ལེ་༢༠༠ནས་༣༥༠བར་

ཡློད་པ། མཐློ་ཚད་ཆ་སྙློམས་བས་ན་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ལས་སྨི༦༠༠༠ཙམ་གིས་མཐློ་བ་ཡློད་ཅིང། 

དེའི་ནང་ནས་མཐློ་ཤློས་ཇློ་མློ་གང་མ་ཟེར་བ་དེ་ནི་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ལས་རྨེ་ཁི་༨༨༤༨.༡༣མཐློ་བ་

ཡིན། རི་རྒྱུད་འདིའི་བང་ལ་ཡློད་པའི་ཏི་སེ་གངས་རི་ལ་ཧི་མ་ལ་ཡ་བང་མ་ཟེར། 
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ཧི་ཧི། ① སེག་པའི་གད་མློའམ་མཛེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་གི་གད་མློ། ② ཁློ་བའི་གད་མློ་ཞིག 

ཧིག་ཧིག ངུ་བའི་སྒ ། 

ཧིན། མ་དགའ་བའམ་མཐློང་ཆུང་བེད་པ་མཚོན་པའི་སྣ་སྒ་ཞིག 

ཧིན་དྷུ། རྒྱ་གར་ཏེ་ཆུ་བློ་ཧིན་རྡུ་འབབ་སའི་ཡུལ་ཡིན་ཞིང་སིན་རྡུའི་སྒ་ཟུར་ཆག་ནས་དེ་ལར་འབློད། 

ཧིན་དུ། རྒྱ་གར་གི་མིང་གཞན་ཏེ། སིན་དྷུ་ཞེས་པའི་སྒ་འགྱུར་བར་མངློན། 

ཧིན་རྡུ། རྒྱ་གར། 

ཧིའི་ཀ བང་རུས། 

ཧུ། སྒའི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། ཐུག་པ་ཧུ་ཧུ་འཐུང་། ཕག་གིས་ཧུ་སྒ་བསྒགས། རྔུར་བ་ཧུ་རུ་རུ་འཐེན་པ། 

ཧུ་ཀ་དབང་། ཆློས་ལུགས་སྐྱློང་བའི་རྒྱལ་པློ་ཞེས་པའི་དློན་དེ་ཆློ་ལློ་ཞིག

ཧུ་ཀ་ཧློ་དབང་། རྒྱ་སྐད་ཀི་སྒ་སྟེ་བསྟན་སྲུང་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཟེར་བའི་དློན། 

ཧུ་ཁྱུ། ཐང་ཆད་སྐབས་དབུགས་རིང་གཏློང་བའི་སྒ། 

ཧུ་སྒ། ཁ་ནས་ཧུ་ཧུ་ཟེར་བའི་སྒ། 

ཧུ་ཆིན། པི་ཝང་གི་བེ་བག་ཅིག

ཧུ་ཆིན་འཁློལ་འཛིན། སར་ལྷ་ལན་སྨློན་ལམ་གི་དུས་སུ་ཧུ་ཆིན་བཏང་ཆློག་པ་ཞེས་ཚོགས་ཆེན་

ཞལ་ངློར་དགློངས་པ་ཞུས་པའི་འཁློལ་འཛིན། 

ཧུ་ཐུག ཐབས་མེད་དུ་གྱུར་བ། 

ཧུ་ཐུག་ཐུ། ཧློ་ཐློག་ཐུ་དང་འདྲ། 

ཧུ་ར་མ་དགློན་པ། མིང་གཞན་མདློ་སགས་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་གཞིས་དར་རྒྱས་གིང་ཞེས་ཟེར། རབ་བྱུང་

བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ༡༩༥༣་ལློར་ར་ཚང་བ་མ་བློ་བཟང་ཆློས་དར་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ ཆུ་དམར་ལེབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཧུ་རུ་རུ། ཆུ་དློང་དུ་བབས་པའམ་། ཇ་ཆང་སློགས་འཐུང་བའི་སྒ་ལ་བུ། 

ཧུ་རེ་བ། མིག་གིས་ཅེ་རེར་ལ་བ། ཕྲུ་གུས་རེད་མློ་རེ་ཆས་ལ་མིག་ཧུ་རེ་བར་ ལ་བ། 

ཧུ་རེར། ཅེ་རེར་གདངས་པའི་ངང་ཚུལ། 



  2328  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཧུ་ལའི་ཧུ། ཇིང་གེར་ཧན་གི་བུ་བཞི་པ་ཐློ་ལློས་ལ་བུ་བཞི་ཡློད་པའི་ནང་གི་གསུམ་པ། འབི་གུང་

པའི་སྦིན་བདག་ས་སྐྱ་ལ་དམག་དྲངས་མཁན་དེ་ཡིན། 

ཧུ་ལུ་ཀ བག་སྐྱ་ཧ་བློའི་མིང་ཡིན་པར་གཡུ་ཐློག་ཕག་དྲེག་མ་དང་། སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་

པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་རྣམ་བཤད་བདེ་བའི་འདློད་འཇློ་ལས་གསུངས། 

ཧུ་ཤློར་ཤློར། ལས་ཀ་བེལ་ཆེན་པློར་བེད་པའམ་ལམ་ལ་རབ་རབ་པློར་འགློ་བའི་རང་བཞིན་ཏེ། 

དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་མནན་དཀའ་བའི་རྐྱེན་ལས་ཁ་ནས་ཧུ་ཧུ་ཡི་སྒ་ཕུ་འདེབས་པ་ཇི་བཞིན་

འབིན་པར་བེད་པའི་ངང་ཚུལ། 

ཧུ་ཧུ། ཐུག་པ་ཚ་པློ་སློགས་འཐུང་སྐབས་ཀི་ཕུ་ཕུ་དང་ཧུ་ཧུ་མི་བ། 

ཧུང་ཇློ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༣༩༠ལློར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། མཚོ་སློན་ཟི་ལིང་གློང་ཁེར་ན་ཡློད། 

ཧུང་ལ། ཐེལ་ཙེ་རྒྱབ་པར་དགློས་པའི་ལ་ཆ་ལ་བུ་ཞིག

ཧུང་ལའི་རྒྱ་སེམ། ཞུ་ཡིག་རྒྱ་སྐློགས་ལ་ཐེའུ་སློགས་ཕབ་ནས་རྒྱ་བཅད་རྒྱབ་སྟངས། 

ཧུད། མ་ངན་སྐྱེས་པ་མཚོན་པའི་སྒ་ཞིག་སྟེ། ཀེ་མ་ཀེ་ཧུད། ཨ་ཧུད་ལགས་ཞེས་པ། 

ཧུད་ཧུད་པློ། [རིང] ཤིན་ཏུ་རྩུབ་པ། 

ཧུན་མེད་ལ། བློ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་སྟེ། གློ་བུར་དུ་བྱུང་བའི་དློན་ཡིན། 

ཧུན་ཛུང་། འདི་ཡང་རྒྱ་སྐད་ཀི་སྒ་ཐློན་པློ་མ་བྱུང་བ་ལས། དློན་དུ་ཐང་ཤིའན་ཙུང་ཟེར་རྒྱུ་ཡིན། 

ཧུབ། ① ཆུའམ་ཆང་སློགས་རྔུབ་གང་། ཧུབ་རྒྱབ་པ། ཨ་རག་ཧུབ་གང་བཏུང་། ཆུ་ཧུབ་གང་། ཧུབ་

གཅིག ཧུབ་དློ།། ② བཏུང་བ་འཐུང་ཚུལ། ཇ་ཆུ་ཧུབ་རྒྱབ་གིས་འཐུང་བ། ཐུག་པ་ཧུས་ཀིས་

འཐུང་། རྒྱ་མཚོ་ཧུབ་ཀིས་འཐུང་བ། 

ཧུབ་སྐློར། བཏང་བ་ཧུབ་འཐུང་གི་རེས་སྐློར། ཕློར་པ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཆང་ཧུབ་སྐློར་བས་ཏེ་བཏུང་བ། 

ཧུབ་ཀིས་འདྲེན་པ། ཧུབ་གང་གིས་འཐུང་ཟིན་པ་བ་བའི་དློན་ཡིན། 

ཧུབ་རེས། ཕློར་པ་གཅིག་གི་ནང་ནས་རེས་སྐློར ་གིས་འཐུང་བ། 

ཧུབ་ལློག ཧུབ་ཆེན་པློས་ཡང་ཡང་འཐུང་སྐྱློར། ཆུ་ཧུབ་ལློག་བརྒྱབ་སྟེ་འཐུང་བ། 
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ཧུའུ། ཞེས་པ་ནི་གཡར་མིང་ཡིན། ཧུའུ་ནི་གནའ་བློའི་ཆང་སྣློད་ཡིན་ལ། ཆུའང་བླུགས་ཀི་ཡློད། 

ཧུའུ་ནི་ཧྲང་རྒྱལ་རབས་ཀི་སྐབས་སུ་ཐློན་པ་དང་། ཁྲུན་ཆིའུ་ཀྲན་གློའི་དུས་སྐབས་སུ་དར་

སློལ་ཆེན་པློ་བྱུང་། དེའི་དབིབས་ནི་སློར་ལེབ་སྐེ་རིང་ཅན་དཔུང་པའི་སྟེང་དུ་སློག་ཆགས་ཀི་

གཟུགས་བརན་ཆ་གཅིག་ཡློད་པ། ཁེབས་གཅློད་ཀི་སྟེང་དུ་པདྨའི་དབིབས་ཀི་རྒྱན་སྤློས་ཀང་

བས་ཡློད། སྤི་ལློ་༡༩༢༣ལློར་ཧློ་ནན་ནས་རེད་པའི་ཁྲུན་ཆིའུ་དུས་སྐབས་ཀི་ཧུའུ་ཆེན་པློ་དེ་

ནི་ཞབས་མཐིལ་གི་འློག་ཏུ་སློག་ཆགས་མནན་ཡློད་པ། ཁེབས་གཅློད་ཀི་པདྨའི་དཀིལ་དུ་ཁྲུང་

ཁྲུང་ལངས་བསད་པ་ཞིག་གིས་བརྒྱན་ཡློད་པའློ།། 

ཧུའེ་སི་ལེ། ཞེས་པ་ནི་ཨ་རིའི་གགས་ཅན་གི་རི་མློ་མཁས་ཅན་ཞིག་ཡིན། ཁློང་གིས་སྒྱུ་རལ་ནི་སྒྱུ་

རལ་གི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཞེས་པའི་འདློད་ཚུལ་འཛིན་གི་ཡློད་པ་དང་། ཁློང་གི་གསར་རློམ་

བརམས་བར་ཉི་ཧློང་གི་རི་མློའི་ཤུགས་རྐྱེན་འློག་བྱུང་བའི་བཅད་དང་ཚོན་མདངས་གཞི་

མཚུངས་པ། ཤར་ཕློགས་སྒྱུ་རལ་གི་ཉམས་འགྱུར་དང་། རྒྱན་སྤློས་ཀི་རྣམ་པ་བཅས་ལན་ཡློད། 

ཁློང་གི་ཚབ་བེད་བརམ་བ་སྐད་གགས་ཆེ་ཤློས་ནི་སྐྱེད་མ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། 

ཧུར། ① མིག་ག་ིརྣམ་འགྱུར་ཞིག་སྟེ། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མིག་ཧུར་ཧུར་བལས། ཧུར་ར་ེབལས་ལ་བུ། 

② སྒའ་ིབ་ེབག་ཅིག་སྟེ། ཧུར་སྒ་གག ③ རྒྱལ་རེའ་ིས་ཁུལ་དུ་ཧུར་ཞེས་སྲུང་མློའ་ིདློན་ལ་གློ 

ཧུར་སྐྱེད། བརློན་འགྲུས་ཆེན་པློ་བེད་པ། སྙིང་རུས་ཧུར་སྐྱེད། སྟློབས་འབློར་ཡློང་ཐབས་ཧུར་སྐྱེད་བེད་པ། 

ཧུར་ཐག འབད་རློལ། ཞིང་ལས་ཧུར་ཐག་བས་ནས་ལློ་ལེགས་ཡློང་ཐབས། ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་

གིས་ངལ་རློལ་གིས། ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གིས་སློབ་སྦློང་བེད་པ། 

ཧུར་པ། ཡང་ཟློས་ཆེ་ལ་རྣམ་རིག་བཀྲ་བ་སློགས་ཀི་དློན་ཏེ། མི་ཧུར་པ་ཞིག་རེད། ར་ཧུར་པ་དེར་

ཞློན། ཡུལ་སྐད་དུ་ཧུ་ར་ཟེར་བ་དང་འདྲ། 

ཧུར་པློ། ① ལྷུར་པློ་ཡང་ཟེར། བརློན་པ་ཆེན་པློའམ་དློ་ཁུར་ཆེ་བ། ལས་རློགས་ཧུར་པློ། ལས་ཀ་

ལ་ཧུར་པློ། གཞན་དློན་དུ་ཧུར་པློར་འཛིན་པ། ག་སྒིག་ཏུར་སྦློར། ② རིག་པ་སྒིམ་པློ། བློ་རེ་

ཧུར་པློ། མིག་ཧུར་པློར་ལ་བ། 

ཧུར་བག་ཅན། འབད་རློལ་ཅན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཧུར་འབུངས་ཞེ་བསྐྱེད། ཧུར་བརློན་ཆེ་བསྐྱེད། བ་བ་གང་བེད་ཀང་ཧུར་འབུངས་ཞེ་བསྐྱེད་ཀིས་

བས་ན་མི་འགྲུབ་པ་མེད། 

ཧུར་བརློན། སྙིང་རུས་ཀིས་འབད་སྟངས། ལས་དློན་ལ་ཧུར་བརློན་གིས་ཞུགས་པ། ཧུར་བརློན་

གློན་ཆུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་པ། ཧུར་བརློན་དཀའ་ཐུབ། ཧུར་བརློན་ཅན། 

ཧུར་རེ་བ། མིག་ཅེར་རེ་བར་ལ་བ། མདུན་ཕློགས་ལ་ཧུར་རེ་བ་ལ་བ། 

ཧུར་ལེན། ལྷུར་ལེན་ཏེ། དང་བས་འབད་བརློན་བེད་པ། 

ཧུར་སེམས། བརློན་འགྲུས་ཆེ་བའི་སྙིང་སྟློབས། ལས་དློན་ཧུར་སེམས་ལྷློད་མེད་བེད་པ། 

ཧུར་ཧུར། ① བ་བིའུའི་གཤློག་སྒ་དང་མེ་མདའི་མདེའུའི་སྒ། བ་ཁྱུ་ཧུར་ཧུར་གིས་འཕུར། ② ངློ་

མཚར་གིས་ལ་བ། ངློ་མི་ཤེས་པའི་མི་གཅིག་ལ་མིག་ཧུར་ཧུར་ལ་བ། 

ཧུས། ཚིག་གི་གཏེར་མཛོད་ དུ་རླན་གི་མིང་གཞན་ཡིན་པར་བཤད། 

ཧུས་ཕློག་པ། བཞའ་ཕློག་པ་རླློན་པ་ཆགས་པ། 

ཧུས་ཧུས། མི་རིགས་ཤིག་གི་མིང་། འདི་ལ་ཧློས་ཧློས་ཞེས་འབི་བའང་ཡློད། ཁ་ཆེའི་རིགས་ཤིག་ཡིན། 

ཧེ། ① ཧེ་ཧེ་ཞེས་པའི་བཞད་གད་ཀི་སྒ། ངློ་ཤེས་པའི་མི་དང་འཕད་ཚེ་ཧེ་ཟེར་བ། ② ཀེ། 

ཧེ་བཏབ། ཨ་མདློའི་སྐད་ལ་ངུ་བའམ་ཆློ་ངེ་འདེབས་པ། 

ཧེ་བག ཁད་པར་རམ་ཧང་ཟློམ། ཞུ་དློན་ལ་འགལ་འཛོལ་གི་ཧེ་བག་ཆེན་པློ་མེད། བྱུང་སློང་རིས་

འབློར་གི་བར་ལ་ཧེ་བག་ནློར་འཁྲུལ་མང་ཙམ་འདུག ས་མཚམས་ཐིག་རགས་ཀི་བར་ལ་ཐལ་

འཁུམས་ཀི་ཧེ་བག་ཆེན་པློ་འདུག ཧེ་བག་ཤིག་ཙམ་ལ་ཁད་པར་མཛོ་ཙམ་ཞིག 

ཧེ་བག་ཁབ་ཁློངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་error range ཟེར། 

ཧེ་བཛྲ། [ལེགས] འབློག་མི་ལློ་ཙཱ་བས་ཧེ་ཞེས་པ་རྣམ་དབེ་བརྒྱད་པ་འབློད་སྒའི་དློན་དུ་དགློངས་

ནས་ཀེ་རྡློ་རེ་ཞེས་བསྒྱུར་བ་ཐད་བསྒྱུར་དང་། མར་པ་ལློ་ཙཱ་བས་ཧེ་ཞེས་པ་དམིགས་གསལ་

དགེས་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པས་སྐབས་འདིར་དགེས་པ་རྡློ་རེ་ཞེས་བསྒྱུར་བ་ནི་དློན་བསྒྱུར་

ཡིན་པར་བཤད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ཧེ་མ། [ལེགས] ① གསེར། ② མེ་ཏློག་ཙམ་པ་ཀ 

ཧེ་མ་བཱ་དཱ། [ལེགས] འཛམ་གིང་། 

ཧེ་མ་ལུང་པའི་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་སྐུ་འབུམ་

རློངས་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཧེ་རམ་པ། [ལེགས] ཚོགས་བདག 

ཧེ་རུ་ཀ [ལེགས] ① ཁག་འཐུང་། ② འཁློར་ལློ་བདེ་མཆློག ③ ཁློ་བློ་སྤིའི་མིང་། 

ཧེ་རུ་ཀའི་ཆས། རུས་པའི་དབུ་རྒྱན་དང་། རྣ་རྒྱན། མགུལ་རྒྱན། མཆློད་ཕིར་ཐློགས། ལག་གདུབ། 

རང་གདུབ་སྟེ་རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་དང་། གཙུག་ཏློར་སྟག་ཤམ་སློགས། 

ཧེ་རུ་ཀའི་ཆས་བཅུ་བཞི། ཧེ་རུ་ཀའི་ཆས་དྲུག་བཅུ་བཞིར་གྱུར་པ་ན། ༡ ལུས་རྒྱན་ལ་རུས་པའི་

རྒྱན་དྲུག་དང་། ༢ ཞག་གི་ཟློ་རིས་དང་། ༣ཐལ་ཆེན་གི་ཚོམ་བུ་དང་། ༤ ཁག་གི་ཐིག་ལེ་སྟེ་

བཞི། ༥ བཏུང་བའི་སྣློད་ནི་ཐློད་པ་སྟེ་གཅིག ༦ བཟུང་བའི་རས་ལ་ཁ་ཊཱཾ་ག་དང་། ༧ གི་གུག་

གཉིས་ལས། ༨རློལ་མློའི་ཆློ་ག་ལ་ཌ་མ་རུ་དང་། ༩ སང་བའི་རྔ་ཆུང་། ༡༠ དུང་ཆེན་གི་གིང་

བུ་སྟེ་གསུམ། ༡༡ སྟན་ལ་མི་རློའི་སྟན་དང་། ༡༢ སྟག་ལྤགས་ཀི་སྟན་གཉིས། ༡༣གློས་ལ་མི་

ལྤགས་ཀི་གཡང་གཞི་དང་། ༡༤ སྟག་ལྤགས་ཀི་ཤམ་ཐབས་གཉིས་སུ་དབེ་བའློ།། 

ཧེ་རུ་ཀའི་གནས་བཅུ། གནས་དང་ཉེ་བའི་གནས། ཞིང་དང་ཉེ་བའི་ཞིང་། དུར་ཁློད་དང་ཉེ་བའི་དུར་

ཁློད། ཚན་དློ་དང་ཉེ་བའི་ཚན་དློ།། འདུ་བ་དང་ཉེ་བའི་འདུ་བ་བཅས་སློ།། 

ཧ་ེརུ་ཀའ་ིགནས་བཅུ་གཉིས། གནས་དང་ཉ་ེབའ་ིགནས། ཞིང་དང་ཉ་ེབའ་ིཞིང་། འཁློར་དང་ཉ་ེབའ་ིའཁློར། 

ཚད་དློ་དང་ཉ་ེབའ་ིཚན་དློ།། འདུ་བ་ཉ་ེབའ་ིའདུ་བ། འཐུང་གཅློད་དང་ཉ་ེབའ་ིའཐུང་གཅློད་དློ།། 

ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཡན་ལག་བདུན། རྡློ་རེ་ཐེག་པའི་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུའི་སྐབས་ཀི་སྐུའི་ཡློན་ཏན་

གི་ཆ་སྟེ། ཡན་ལག་བདུན་ནི། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། ལློངས་སྤློད་རློགས་དང་ཁ་སྦློར་བདེ་བ་

ཆེ། རང་བཞིན་མེད་དང་སྙིང་རེ་རྒྱུན་མི་འཆད། འགློག་མེད་ཡན་ལག་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་ཉིད། 

ལམ་དུས་གློམས་པས་སྐུ་ཡང་སྐུ་ཡང་བདུན་ལན་ཐློབ། ཅེས་གསུངས་པར། ༡ ལློངས་སྤློད་

རློགས་ཞེས་པ། མཚན་དཔེ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ། ༢ ཁ་སྦློར་ཞེས་པ། རང་སྣང་གི་རིག་མ་དང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཉམ་པར་སྦློར་བ། ༣ བདེ་བ་ཆེ་ཞེས་པ། རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བའི་ངློ་བློར་གནས་པ། 

༤ རང་བཞིན་མེད་ཅེས་པ། སྤློས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་སྟློང་པ། ༥ སྙིང་རེ་ཞེས་པ། སེམས་

ཅན་རྣམས་ལ་དམིགས་པ་མེད་པའི་སྙིང་རེ་དང་རག་ཏུ་ལན་པ། ༦ རྒྱུན་མི་འཆད་ཅེས་པ། སྐུ་དང་

ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཅར་རྒྱུན་གིས་རག་པའློ།། ༧ འགློག་མེད་ཅེས་པ། ཐུགས་སྣང་མེད་ཀི་འགློག་པ་

ལ་འཇུག་པ་དང་། གཟུགས་སྐུ་རེ་ཞིག་རྒྱུན་ཆད་པའི་འགློག་པ་མེད་པའློ།། 

ཧེ་རུ་ཀའི་རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག གཙུག་ཏློར་སྟག་ཤམ་སློགས་མ་གཏློགས་ད་དུང་རུས་པའི་དབུ་

རྒྱན་དང་། རྣ་རྒྱན། མགུལ་རྒྱན། མཆློད་ཕིར་ཐློགས། ལག་གདུབ། རང་གདུབ་སྟེ་རུས་པའི་

རྒྱན་དྲུག་བཏགས་ཡློད། 

ཧེ་རུ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མཇུག་ཙམ་ན་པདྨ་ཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པ་དཔལ་སྤུངས་

སྒྲུབ་བ་ཞིག་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཧེ་ཧེ། ① དགའ་བའི་གད་མློ། ② འཇིགས་སྐྲག་བསྐུལ་བའི་གད་མློ། 

ཧེག་པློ། རུལ་པ། 

ཧེབ། རྒྱུ་ནློར་སློགས་ལ་ཞེན་ཆགས་ཆེ་བའི་བ་སྤློད་ཀི་མིང་སྟེ། སྦྲ་རྒན་ལ་ཧེབ་མ་ལང་། སྦྲ་ཆུང་

ལ་ཡིད་མ་ཆད་ཅེས་པ། 

ཧེབ་རྐྱལ། ཨ་མདློའི་སྐད་ལ་མི་ཧམ་སེམས་ཅན་གི་མིང། 

ཧེབ་ལངས། འདློད་རྔམས་སྐྱེས་པ། མི་རྒྱུ་འཕློག་འདློད་ཀི་ཧེབ་ལངས་པ། 

ཧེལ་ཀློ བློད་ཀི་རུས་ཤིག 

ཧེལ་གེ སྤུ་མེད་པར་ཕིས་ནས་མཉེད་ཚར་བའི་ར་དང་ག་བ་སློགས་ཀི་པགས་པའི་མིང་། 

ཧཻ་མ་བ་ཏི། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ཤུ་དག་དཀར་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་ན་གངས་ལན་སྐྱེས་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། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ཧློ་ཁེས། [སེ་དགེའི་ཡུལ་སྐད] མགར་བའི་ལག་ཆ་ཞིག་སྟེ། ལྕགས་ལེབ་མཐུག་པློའི་ངློས་གཉིས་

སུ་ལྕགས་སློ་ཞིབ་མློ་ཡློད་པ། ལྕགས་རིགས་རྣམས་བརྡར་ནས་ཁད་སྙློམ་པློར་བཟློ་ཡས་ཞིག་

ཡིན། འདི་ལ་ལྕགས་བརྡར་ཡང་ཟེར། 

ཧློ་སྒ་ཀུ་སྒ། ཧློ་ཧློ་དང་ཀུ་ཀུ་ཞེས་པའི་སྒ་སྟེ་འཇིགས་རྔམ་སྟློན་པའི་སྒ། 

ཧློ་ཐི། ཤིང་ཅང་གི་ལུང་པ་ཞིག 

ཧློ་ཐློག་ཐུ། [སློག] ཧུ་ཐུག་ཐུ་ལའང་ཟེར། འཕགས་པ་སྟེ་བ་ཆེན་གི་གློ་མིང་། འདི་ནི་མཉྫུ་གློང་

མས་བློད་དང་སློག་པློའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཆེན་པློ་ལ་གནང་བའི་གློ་ས་ཞིག་ཡིན། གློ་ས་འདི་དག་

ཐློབ་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཚང་མ་མཉྫུའི་ཀྲུང་དབང་གི་ལས་ཁུངས་ཁད་པར་ཅན་གི་དེབ་ལ་འཁློད་

ཡློད། བློད་ཀི་ཧློ་ཐློག་ཐུ་ཆེན་པློ་ཁ་ཤས་ཀིས་སེ་པ་གཞུང་གི་སིད་འཛིན་ཡང་བས་ཆློག 

ཧློ་ཐློག་གསང་སགས་ཟིལ་གནློན་གིང། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༩༤༩ལློར་ཧློ་ཐློག་ཨ་

ཁུ་འཇིགས་མེད་རིག་འཛིན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྨ་ལྷློ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆབ་ཆབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

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

སྐད་དུ་hertz ཟེར། 

ཧློ་རློང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་མཚོ་སང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཧློ་ར་ཎ། [ལེགས] ར་བབས། སར་ཕློ་བང་སློགས་ཀི་སློ་ཆེན་གི་ཕི་རློལ་ཏུ་ཁང་བརེགས་ཀི་

དབིབས་ཅན་སློ་ལ་བུ་དང་། རྡློ་རིང་ཡློད་ཅིང་། བློན་དང་འབངས་རྣམས་འདིར་སེབས་ན་ཚང་

མ་ར་ལས་འབབ་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་འདི་ལ་ར་བབས་ཀི་མིང་བཏགས་པ་ཡིན། 

ཧློ་ལན་གི་རི་མློ་གྲུབ་མཐའ། ཞེས་པ་ནི་ཡློ་རློབ་ཀི་རི་མློའི་གྲུབ་མཐའ་གལ་ཆེ་བའི་གས་ཤིག་ཡིན། 

དེ་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་དུ་ཧློ་ལན་དུ་ཐློན་ཞིང་། གྲུབ་མཐའ་དེའི་རི་མློའི་

བརློད་བ་གཙོ་བློ་ནི་ཁིམ་པའི་འཚོ་བ་དང་། རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་ཡུལ་ལློངས། འགུལ་མེད་

དངློས་པློ། མཚོ་འགྲུལ་གི་བེད་སློ་སློགས་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་མི་སྣའི་སྣང་བརན་གི་གས་སུ་
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དབུལ་པློ་དང་། ཞིང་པ་འཁམས་པློ་སློགས་བརློད་བ་བས་ཏེ། སྐབས་དེའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འགལ་

བ་ཐེར་འདློན་བེད་ཀི་ཡློད། གྲུབ་མཐའ་དེའི་རི་མློ་མཁན་གཙོ་བློའི་གས་ནི་ལུན་པློ་ལང་དང་

ལུའུ་དབི་སི་ཏའེ་འར་སློགས་ཡིན་ཞེས་གསལ། 

ཧློ་ལློ་ཟི་སློག་པློ་དགློན། དགློན་པ་འདི་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་སྟློད་ཙམ་ནས་བྱུང་དགློན་དེར་ཏིང་

ཀྱཱ་ཀུན་བཟང་སྙན་གགས་དང་། ཨ་རིག་དགེ་བཤེས་ཆེན་མློ་སློགས་ཡུན་རིང་བཞུགས་རིང་

འཆད་ཉན་གི་རྒྱུན་སེལ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མཇུག་ཙམ་སེབས་སྐབས་གྲུབ་མཐའ་རིང་

མར་གྱུར་པས་གྲྭ་པ་ཁག་གཅིག་ཡིད་མ་རངས་པར་ཡུལ་གཞན་དུ་སློས། དེ་ནས་བཟུང་

རློགས་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡློ་རེའི་སློབ་མ་ཀུན་བཟང་པདྨ་འློད་དམ་

ཡློངས་གགས་ཁམས་སྟག་ཤམ་རིན་པློ་ཆེ་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་རྣམས་དགློན་འདིའི་བདག་པློར་

གྱུར། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཤས་ཆེ། དེང་གི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་རིང་མ་དང་དགེ་ལུགས་འདྲེས་མ་

ཡིན་ཞེས་གསལ། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆབ་ཆབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཧློ་ཤློད། མློང་གློལ་ཚོ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག ཨློ་རློད་ལ་ལློས། 

ཧློ་ཧློ། ཟིལ་གིས་གནློན་པའི་གད་མློ། 

ཧློང་ནེ་རྒུ་དགློན་པ། བག་དམར་ལུང་པའི་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། 

ད་ལ་མཚོ་ཤར་སྐུ་འབུམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཧློང་ལེན། སེར་ཚོས་ཏེ་སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཁག་ངན་སྐེམ། 

དློན་སྣློད་ཀི་ཚ་བ་དང་། འཁྲུགས་ཚད། རྒྱུ་གཟེར ་བཅས་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁ་ཡི་

སེར་མློ་དང་། ག་བུར་ཟིལ་གནློན། བདུད་རི་ཀ་བེ་ཏ། སྤུ་ཙེ་ཤེལ། བ་རྒན་སུག་པ། མ་མ་ཀ་ལ། 

འཚོ་བེད། གཡའ་རུག་པ། ཤིང་སྐྱེས། ཤིང་ཟ་བ་བཅས་སློ།། 

ཧློང་ལེན་སེར་པློ། མང་རི་སྤས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་ཡིན།

ཧློང་སེར། འབྱུང་རིས་ལུགས་སུ་ལློ་རེ་བཞིན་ཕློགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ལ་བསྐློར་ཞིང་གནས་

པའི་ས་བདག་ཅིག 

ཧློད་རྒྱུག ཞིབ་འཇུག་བརག་དཔྱད་ལེགས་པར་མ་བས་པར་འློལ་ཚོད་བས་པ། 



  2335  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ཧློན། ཟློག་ནད་རིགས་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། ནད་ཐློག་མར་ཕློག་སྐབས་ཨམ་ཅློག་ཐུར་དུ་གུག་པ་དང་། 

ཁློག་འདར་བརྒྱབ་སྟེ་ཉིན་ཤས་ནས་ལློ་ཆས་མ་འཇུ་བར་ཁག་བཤལ་ཏེ་འཆི་བའི་ཕྱུགས་ནད་ཅིག 

ཧློན་སྟློར་བ། ག་བེད་འདི་བེད་མེད་པར་གྱུར་པ། ཧློན་འཐློར་བའང་ཟེར། རང་ལ་རྐྱེན་ངན་བྱུང་བས་

ཧློན་སྟློར་བ། 

ཧློན་ཐློར་བ། ཧ་ལས་པ། 

ཧློན་འཐློར་བ། ཞེད་ནས་དྲན་པ་འཐློར་བ། གཏམ་རྔམ་པློ་ཆེའམ་འཇིགས་སྐྲག་ཅན་གློ་བུར་ཐློས་

པས་རེ་ཞིག་ཧློན་འཐློར་སློང་། 

ཧློན་ནད། ཧློན་དང་དློན་གཅིག 

ཧློབ། གློ་བུར་དང་། ཞིབ་ཚགས་པློ་མིན་པ་ལ། 

ཧློབ་རྒྱབ། ལས་ཚིག ཡིན་མིན་གློ་ལློག་གི་རློད་པ་བེད་པ། 

ཧློབ་བརྒྱག མིང་ཚིག མ་ཤེས་ན་ཤེས་མདློག་བེད་ནས་མ་ིམང་ནང་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་སློགས་ལ་གློ

ཧློབ་སྟེ། གློ་བུར་དུ་དཔེར་ན། ཧློབ་སྟེ་དྲན། ཧློབ་སྟེ་ཐློན་ཞེས་ལ་བུ། 

ཧློབ་དེ། གློ་བུར་དུ་ཞེས་པའི་དློན། 

ཧློབ་དེ་ཁ་ལ། གློ་བུར་རམ། དེ་མ་ཐག་ལ། མལ་སའི་ནང་ནས་ཧློབ་དེ་ཁ་ལ་ལངས་པ། 

ཧློབ་དྲས། ཞིབ་ཚགས་པློས་མ་ཡིན་པར་རགས་ཙམ་ཞིང་གིས་དྲས་པ། 

ཧློབ་སད། གཉིད་ཧློབ་སད་ཅེས་གཉིད་གློ་བུར་དུ་སད་པ། 

ཧློབ་ཧློབ། [ཡུལ] གློ་བུར། ཧློབ་ཧློབ་ལ་རྒྱུ་གཟེར་ལངས་པ། 

ཧློམ་ཁུང་། ཆློས་ལུགས་པའི་དྲག་པློ་མངློན་སྤློད་ཀི་སྦློར་སྐབས་བེད་སྤློད་ཡས་ཀི་ལྕགས་འདློང་གྲུ་

གསུམ་ཅན་ནམ་ཡང་ནདློང་གྲུ་གསུམ། 

ཧློམ་སར། བགེགས་ཀི་ལིང་ག་སེག་བེད་ཀི་མེ་སར་བ། 

ཧློམ་ཤིང་། སྦིན་སེག་གི་ཤིང་སྟེ་དྲག་པློ་མངློན་སྤློད་ཀི་རས་ཆ་ཞིག 

ཧློམ་སེག། ① དྲག་པློའི་སྦིན་སེག ② བགེགས་ཀི་ལིང་ག་ཆེར་སེག་པ། 

ཧློར། དུས་ས་ཕི་མའི་མི་འདྲ་བར་ངློས་འཛིན་ཚུལ་ཐ་དད་པ་བྱུང་སྟེ། ས་སྐྱའི་སིད་སྐྱློང་སྐབས་སུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕལ་ཆེར་ཡུ་གུར་རིགས་ལ་ཟེར་ཞིང་། ཕག་གྲུའི་སྐབས་སུ་མློང་གློལ་རིགས་ལ་ཟེར། དེ་ཚུན་

ཆད་དུ་སྐབས་འགར་འ་ཞ་སྟེ་ཐུ་ཡུ་ཧུན་རིགས་ལ་ཟེར། དེང་སང་བློད་བང་ཐང་དུ་སློད་པའི་

འབློག་པ་དང་། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་གི་བང་ཤར་ཁུལ་དུ་སློད་པའི་ཧློར་རིགས་ལའང་ཟེར། 

ཧློར་ཀློང་། ཧློར་ཁང་དང་འདྲ། 

ཧློར་སྐློར་དགློན། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༩༢༧ལློར་ཐུབ་བསྟན་ཆློས་གྲུབ་ཀིས་ཕག་

བཏབ།གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན།ད་ལ་མགློ་ལློག་རྨ་སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཧློར་ཁ་བཞིའི་སེ། བང་ཁུལ་བང་རིགས་སེ་བཞི་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་འདྲ་ཞིང་། དེ་ལར་ན་བང་རིགས་སེ་

བཞི་ནི། ནག་ཆུ། ཨ་ཙ། བེ་རུ། སློག་སེ་བཅས་བཞི་ཡིན་ཞེས་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་

གསུངས་པ་ཐློས། 

ཧློར་ཀྱཱའི་གྲྭ་ཚང་། འདི་ཐློག་མར་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་དཀིལ་ཙམ་དུ་མི་ཉག་གློ་གློས་དར་

རྒྱས་ཀིས་ཡ་གི་ཐང་ཞེས་པའི་ས་ཆ་དེར་བཏབ། ལློ་ལྔ་བཅུ་རེས་ཁ་ཆེས་གཏློར། གྲྭ་པ་རྣམས་

མཆློད་རེན་སྐེ་དགློན་པར་ཞུགས། དེ་རེས་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མཇུག་ཙམ་ལ་ཨ་ཀྱཱ་

འཇམ་དབངས་རྒྱ་མཚོས་འཁློར་ལློ་སང་ཞེས་པའི་རི་རར་དགློན་པ་འདི་བཏབ། སར་གི་གྲྭ་པ་

རྣམས་ཕིར་གདན་ཞུས་བས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཧློར་ཀྱཱ་སགས་ཁང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་དུ་སྟློང་སྐློར་མདློ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཧློར་ཁང་། ཧློར་ཁང་ནི་ཧློར་ཇིང་གརཻ་གི་རྒྱུད་གསུང་གཞུང་བར་ཏར་ཇིང་གརཻ་དཔློན་ཞེས་པ་ཏཱ་ལའི་

བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པའི་སྐབས་ལྷ་སར་འབློར་ཏེ་སྐབས་དེ་དུས་ནས་ཕ་གཞིས་སྦློར་འཇགས་བྱུང་བ་

དང་། མ་གཞིས་གནས་ཡུལ་རྒྱ་མ་ཁི་ཁང་ནི་ས་སྐྱའི་དུས་བློད་ཀི་ཁི་སྐློར་བཅུ་གསུམ་གི་གས་

ཡིན་པ་སྟེ། ཧློར་ཁང་པའི་མི་རྒྱུད་ནི་སློག་པློ་ཨློ་རློས་ཐའི་ཇིས་ལྷ་སར་གཞིས་ཆགས་ནས་ཁང་

པ་གསར་རྒྱབ་ཐློག བློད་སེ་པ་གཞུང་གིས་ཆུ་ཤུལ་སྦུད་བདེ་ཚར་སློང་གཞིས་ཀི་བདག་ཐློབ་

གནང་ཞིང་། ཨློ་རློས་ཐའི་ཇི་འདས་རེས་དེའི་བུ་མློར་ཕློ་ལྷ་མི་དབང་གི་གཅུང་པློ་ནློ་ཨན་ཧློ་ཤུ་ཆི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

རབ་བརན་མག་པར་བསུས་པ་དེས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༧༢༧ལློ་རྒྱལ་

རེར་འབྲུག་དམག་དང་འཐབ་པའི་བས་རེས་སུ་ཛ་སག་དང་ཐའི་ཇི་རིམ་པ་དང་པློའི་གློ་གནས་

བྱུང་བ་དང་ནག་ཆུ་ཁུལ་བར་མཐའ་སེར་གཞུང་དགུའི་དཔློན་དུ་བསྐློ་གཞག་བྱུང་ངློ་།། 

ཧློར་ཁློང་། [ཡུལ]བར་བར་གི་སྟློང་ཆ། 

ཧློར་ཁློངས། ① ཧློར་ཁློང་དང་འདྲ། ② ཧློར་སློག་གི་ཁློངས་གཏློགས། 

ཧློར་གློས། ཧློར་རྒྱལ་པློའི་སྐབས་ཀི་གློས་ཆེན་ཚོན་ཁ་ཞིག 

ཧློར་གི་རྒྱལ་རབས། སློག་པློ་ཇིང་གི་སིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་རྒྱུད་རྣམས་ལ་ཧློར་རྒྱལ་རབས་ཟེར།

ཧློར་གི་མེ་བཙའ། གནའ་བློའི་ཞང་ཞུང་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཕན་སིམས་མ་བཅུ་གཉིས་སྐབས་སུ་དར་

བའི་བཅློས་ཐབས་ཞིག་ཏེ། བློན་གི་གསློ་རིགས་འབུམ་བཞིའི་ནང་དུ་གསལ་བ་དང་། ཟུར་

མཁར་བློ་གློས་རྒྱལ་པློས་མཛད་པའི་ར་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་མེས་པློའི་ཞལ་ལུང་ལས། ཧློར་གི་

མེ་བཙའ་ཞེས་པ་མན་ངག་རྒྱུད་དུ་དུགས་ཀི་ཁློངས་སུ་བསྡུས་པས་ན། གློ་སྙློད་སྣུམ་དུ་བཙོས་

པའམ་ཀར་གློང་སིན་ཅན་དུགས་ལ་ས་རབས་རྣམས་ཀིས་བཞེད་པ་ལར་ལེགས་པ་ཡིན་ནློ།། 

ཞེས་གསུངས་པ་དང། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་

མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཧློར་གི་མེ་བཙའ་ཞེས་གློ་སྙློད་སྣུམ་ལན་དང་། ཀར་

གློང་སིན་ཅན་ནས་ཙམ་བརྡུང་བ་གཉིས་ཕིང་པས་དྲིལ་ཏེ་མར་ཁུར་བཙོས་ནས་དྲློད་དང་ལན་

པ་དེ་གང་ནའི་གནས་སམ་རླུང་གསང་རྣམས་སུ་བདུག་དགློས་པའི་དློན་ནློ།། འདིར་མེ་བཙའ་

ཞེས་པའི་ཚིག་ལ་བསམ་ནས་མེ་དངློས་བཞག་པ་གཞུང་དང་མི་མཐུན་ཞིང་། འདི་ཧློར་ལུགས་

ཀི་མེ་བཙའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་ལས་སྐབས་འདིར་རླུང་གི་མཚན་ཉིད་ཞི་བེད་དུགས་ཀི་

ཁློངས་སུ་གཏློགས་དགློས་སློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཧློར་གིང་། ཧློར་དང་གིང་གཉིས་འཁྲུགས་པའི་གེ་སར་སྒྲུང་གི་སེ་ཚན་ཞིག 

ཧློར་གླུ། ཧློར་པས་གཏློང་བའི་གླུ། 

ཧློར་རྒྱལ་བུ་གློ་དན། ཨློ་གློ་ཏའི་བུ་གཉིས་ཀི་ཆུང་བ་ཡིན། བློད་ཡིག་ནང་དུ་འདི་སློག་པློ་རྒྱལ་པློ་

གློ་དན་གིས་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཞེས་བཀློད་འདུག་པས་བྱུང་ཁུངས་ཡིན་མ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསལ། སློག་པློའི་ཡིག་ཆ་དང་། རྒྱ་ཡིག་གི་ལློ་རྒྱུས་ནང་དུ་འདི་ནི་ཨློ་གློ་ཏའི་སས་གཉིས་པ་

ཡིན་པ་དང་། སྐྱེ་ལློ་མི་གསལ། འདས་ལློ་སྤི་ལློ་༡༢༥༡ལློར་ཡིན། ཨློ་གློ་ཏ་འདས་རེས་སས་

ཆེ་བ་གུ་ཡུག་རྒྱལ་སར་འཁློད། གློ་དན་ལ་ཤིའི་ཞ་སྟེ་མེ་ཉག་རྒྱལ་ཁློངས་ཀི་ཁིམ་དུད་བཞི་ཁི་

བདུན་སྟློན་བདུན་བརྒྱ་ཞེ་གཅིག་དང་བཅས་པའི་དམག་སྤི་ཆེན་པློའི་གློ་གནས་བསྐློས། གུ་

ཡུག་གློངས་རེས་མློང་ཁེ་དང་འདི་གཉིས་རྒྱལ་སིད་ལ་རློད་པས་རྒྱལ་སིད་མློང་ཁེ་ལ་ཤློར། གློ་

དན་ལ་སར་གི་དམག་སྤི་ཆེན་པློའི་གློ་གནས་རང་འཇགས་སུ་གནས་ཡློད་ཅེས་གསལ་བ་ལས་

འདིས་སློག་རྒྱལ་བས་པའི་ལློ་རྒྱུས་མི་སྣང་། 

ཧློར་དགློན་ཐེག་མཆློག་བཀྲ་ཤིས་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་ཡློས་སྤི་༡༨༣༡ལློར་

གཏེར་སྟློན་བདེ་ཆེན་འགློ་དློན་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་

རྨ་ལྷློ་རེ་ཆློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཧློར་རིང་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། 

ཧློར་ཏིང་། ཧློར་ཡུལ་ནས་བྱུང་བའི་མཆློད་ཏིང་། 

ཧློར་སྟློན་ནམ་མཁའ་དཔལ་བ། རེ་འདི་ནི་མལ་གློ་ཡུལ་དུ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་གང་སྤི་

ལློ༡༣༧༣ལློར་སྐུ་བལམས། འཇམ་མགློན་བ་མ་ཙོང་པ་ཆེན་པློས་དབུས་མཁས་གྲུབ་ཀི་

བཤེས་གཉེན་ཆེན་པློ་མང་པློའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་ལུགས་མཐའ་

ཡས་པར་ཐློས་བསམ་དཔྱིས་ཕིན་གནང་བས་མཁས་པ་ཆེན་པློར་གྱུར། དགའ་ལན་བང་རེ་གྲྭ་

ཚང་ཕག་བཏབ་སྟེ་ཆློས་ཟུར་འཆད་མཛད་པས་རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་སློགས་མཁས་གྲུབ་མང་

པློས་ཆློས་ཞུས། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་བློ་སྦློང་སྙན་རྒྱུད་ཆེན་མློའི་རྣམ་བཤད་ཉི་མའི་འློད་ཟེར་ 

ཞེས་བ་བ་བཀའ་རློམ་མཛད། འགློལ་གནས་སུ་ཡང་དབེན་བཏབ་སྟེ་དགུང་ལློ་དློན་ལྔ་ལ་

ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ༡༤༤༧ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཧློར་ཐང་མཐློང་བ། བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་དཀའ་ཚེགས་བྱུང་བ། 

ཧློར་དུད། བློད་ཀི་བང་འབློག་ནག་ཆུའི་ས་ཁུལ་དུ་གནའ་དུས་སློག་དུད་མང་པློ་བསད་ཡློད་པས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

བང་སེ་རྣམས་ལ་ཧློར་དུད་ཅེས་འབློད་སློལ་གནས་ཡློད་པ་རེད། 

ཧློར་འདྲ། ① སར་ས་སྐྱའི་སྐབས་སུ་ཡུལ་སེ་ཁག་ཏུ་བཏང་རྒྱུའི་སྐུ་ཚབ་ཀི་གློ་གནས་ཞིག་སྟེ། སྐབས་

དེར་ཧློར་གི་དཔློན་རིགས་རྣམས་བློད་དུ་ཡར་མར་འགློ་འགློས་སྐབས་སུ་ཡུལ་སློ་སློས་སྣེ་ལེན་

དང་། ཁལ་འུ་སློགས་དགློས་པ་དེ་བཞིན་དུ་བློད་ཀི་སྐུ་ཚབ་འདི་ལའང་ཐློབ་ཐང་དང་གློ་གནས་

ཡློད་པས་ན་ཧློར་འདྲ་ཞེས་འབློད། ② སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་དུས་དཀིལ་ཙམ་ནས་

སེ་དགེའི་བ་ཆེན་བམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀི་གིང་གི་མངའ་ཁློངས་འཕློག་སྟེ་སེ་དགེའི་རྒྱལ་ཁམས་

ལ་དབང་བསྒྱུར་བས་རེས། སེ་དགེ་རྒྱལ་པློའི་སིད་ཀི་སྒིག་གཞི་ཆ་ཚང་ཞིག་བཙུགས། དཔློན་

རིགས་ཀི་ཐློབ་གཏན་འབེབས་བེད་པའི་སྐབས་སུ། རྒྱལ་པློ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་གཉེར་ཆེན་

དང་། ཕག་མཛོད། མདུན་སྐློར། ཧློར་འདྲ། གད་རུ། རུ་དཔློན་སློགས་ཀི་དབེ་བ་བཟློས་ཡློད་པ་

རེད། དེ་ལས་སེའི་ཧློར་འདྲའི་གློ་གནས་ཡློད་པའི་མི་ཚང་བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པ་ཡློད་པ་རེད། 

ཧློར་འདྲ་དློས་དྲག ས་དུས་དཔློན་པློས་བཏང་བའི་ཁལ་སྡུད་མཁན་དབང་ཤུགས་ཆེ་བ། 

ཧློར་འདྲ་ཟ་རང་གི་ཞལ་ལྕེ། ཞལ་ལྕེ་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཧློར་དུས་གློང་མའི་མི་སྣ་

དང་འདྲ་བར་རྒྱལ་ཀི་དློན་གཅློད་མི་སྣ་ལ་སློད་སྒིག་དང་ཟ་ཆས་སྟློན་ཆས་སློགས་སྤློད་ལེན་

བེད་ལུགས་ཀི་ཁིམས། 

ཧློར་སིང་ར་ིཁློད། དགའ་ལན་ཕློ་བང་ག་ིདུས་སུ་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚ་ོཤར་སྐུ་འབུམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཧློར་པ། སེ་དགེ་བས་དཀར་མཛེས་ཡུལ་སེའི་མི་ལ་ཧློར་པ་ཞེས་འབློད་སློལ་ཆགས་ཡློད། 

ཧློར་པ་དཀར་པློ། བ་ཁ་དཀར་པློ། 

ཧློར་པློ་ནང་། ཁམས་སེ་དགེའི་ཡུལ་སེ་ཞིག་གི་མིང་། དེང་དུས་དཔལ་ཡུལ་རློང་ཧློར་ཆུས་ཞེས་

པའི་སིད་གཞུང་དེ་། ཀཿཐློག་དགློན་པའི་དགློན་མདའ་ན་ཡློད།

ཧློར་སྤི། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་བང་ཕློགས་ནག་ཆུའི་ཁའི་ཧློར་ཚོ་པ་སློ་དགུའི་སྤི་ཁབ། 

ཧློར་ཕློ། ཧློར་པ་སྐྱེས་པ། གཏམ་ཨ་ཕས་གཏློང་རྒྱུ་ཨ་མས། མདའ་ཧློར་ཕློས་རྒྱབ་རྒྱུ་ཧློར་མློས། 

ཧློར་སྦུབ། ཧློར་རྒྱལ་པློའི་སྐབས་ཧློར་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་རློལ་མློའི་སྦུབ་ཆལ། 

ཧློར་མློ། བློད་བང་ཐང་གི་འབློག་པའི་བུད་མེད། ཧློར་མློའི་ཆས། 



  2340  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཧློར་མློའི་པགས་སག ཧློར་མློའི་དགུན་ཆས་སམ་ལྤགས་དང་རས་འཇའ་བསྒིགས་ཀི་རྒྱན་ཅན། 

ཧློར་ཚོ་པ་དགུ། སྟེང་ཆེན་དང་། སེར་ཚ། ཁི་རྡློ། སྦྲ་ཆེན། ནག་ཤློད། འབི་རུ། ཨར་ར་བེ་སློག་རློང་

སློགས་རློང་དྲུག་གི་ས་ཁུལ་ཡིན། 

ཧློར་ཟླ། ཧློར་ལུགས་ཀི་ཟླ་བ་སྟེ་གནའ་བློའི་སློག་པློའི་ལུགས་ཀི་ཟླ་བ་བརི་སྟངས་ཤིག རབ་བྱུང་

བཞི་པའི་མེ་ཕག་ལློར་ཧློར་ཇིང་གིར་རྒྱལ་པློས་མི་ཉག་གི་ལག་ནས་རྒྱལ་ས་ཐློབ་པའི་ཟླ་བར་

བཀྲ་ཤིས་པའི་དགའ་སྟློན་བས་པའི་ཟླ་བ་ཡིན། ལློ་དེར་བློད་པའི་ལློ་སར་སྐབས་འཁེལ་ཡློད་

པས་རེས་སུ་བློད་ཀི་ལློ་གསར་ཟླ་བ་ལ་བློད་ཟླ་ཞེས་འབློད་སློལ་འགའ་ཞིག་བྱུང་ཡློད། 

ཧློར་ཡིག སློག་པློའི་ཡི་གེ

ཧློར་ཡིག་གསར་པ། བློད་ཀི་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་སྦྲུལ་ལློར་ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་སེ་ཆེན་ཧན་

གིས་རེ་འདུན་བཏློན་པ་ལར་འགློ་མགློན་འཕགས་པས་བློད་ཡིག་དཔེར་བངས་ནས་བཟློས་པའི་

སློག་ཡིག་གསར་པ། ཡིག་སློལ་འདི་བཏློན་པ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་ཐམ་གི་ཁ་ཡིག་དང་། བཀའ་

ཤློག་ཚང་མ་ཡིག་རིས་འདིའི་ཐློག་ནས་འབི་དགློས་ཞེས་རྒྱལ་པློས་རྒྱལ་ཡློངས་ལ་གཏན་

འབེབས་བས་ཀང་སད་ཡིག་རིས་འདི་དར་རྒྱུན་ཆེར་མ་བྱུང་། སློག་ཡིག་དང་ཐམ་ཡིག་གསར་

པ་བཟློས་པའི་ཡིག་ཕུད་དང་ཐམ་ཕུད་གཅིག་བློད་ས་གནས་ཀི་གསང་ཕུ་དགློན་པར་ཡློད་ཟེར། 

ཧློར་ཤུལ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་ཁི་སྐྱི་ལློ༡༦༧༠་ལློར་རློང་སྟློན་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་

མཚོའམ་གཞན་ཤུག་སང་བ་ཏིང་ཞེས་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གསེར་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཧློར་སེར་ཁག་ལྔ། དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁློངས་རའུ་དང་། བག་མགློ། ཏྲེ་བློ། 

དཀར་མཛེས། སྟློང་སྐློར་བཅས་ཀི་སྤི་མིང་། གནའ་བློའི་ཡིག་ཆ་ཆེས་རིང་ཤློས་རྣམས་ཀི་ནང་

དུ་ཡུལ་འདི་དག་གི་སྤི་མིང་ལ་ཀྲེ་བློ་དང་། ཏྲེ་བློ་གང་བདེ་བིས་འདུག སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་

ལྔ་པའི་ནང་དུ་ཀརྨ་པའི་ཆློས་ཚོགས་སར་ཆེན་འཛམ་གིང་རྒྱན་གི་ནང་དུ་ཁམས་ཟླ་ཆུའི་རྒྱུད་

དུ་སྐུ་འཁྲུངས་བ་མ་མཁས་གྲུབ་ཆློས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་འཁྲུངས་ཡུལ་གི་མིང་བ་མ་ལ་ཐློགས་ཏེ་ཏྲེ་ཧློ་

རིན་པློ་ཆེ་ཞེས་ར་ཡིག་རེས་འཇུག་མེད་པའི་ཧློ་བིས་འདུག ཕལ་ཆེར་དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

པའི་ཚེས་འགློ་ཙམ་ནས་ཏྲེ་ཧློ་ལ་ཏྲེ་ཧློར་ཞེས་རེས་ར་ཡིག་ཅན་འདི་འབི་སློལ་དར་ཡློད་པར་

མངློན་ཏེ། སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་གི་རང་རྣམ་ནང་སེ་དགེ་བས་ཡློངས་གགས་ཀིས་འབློད་སློལ་ལར་

དཀར་མཛེས་ལ་ཧློར་ཁློག་ཅེས་བིས་འདུག 

ཧློལ། [ཡུལ]ས་ཞིང་གི་ས་འབློལ་བའམ་སློབ་པར་བེད་པ་སྟེ། ཡུར་མ་ཡུར་ནས་ས་ཧློལ་ལ་བུ། 

ཧློལ་འགློས། རགས་པའི་འགློ་ཚུལ་ལམ་མ་བརགས་མ་དཔྱད་པར་གང་བྱུང་གིས་འགློ་སྟངས། 

ཧློལ་རྒྱུག ཧ་ལེ་ཧློ་ལེ། བ་བ་ཧློལ་རྒྱུག་ཁློ་ན་བས་པ། 

ཧློལ་རྒྱུགས། ཧློལ་རྒྱུག་དང་འདྲ། 

ཧློལ་སྤློད། སྤློད་པ་འཆལ་བློའི་མིང་། 

ཧློས། བལ་པློའི་སྐད་ཀི་དུག་གི་གབ་མིང་ཞིག་སྟེ། སྐློར་ཚོམ་དགུ་པ་ལས། དུག་གི་གབ་མིང་ལ། 

རྒྱ་གར་ན་མཚོན་ཆ་ཟེར། རྒྱ་ནག་ན་གསལ་ཤིང་ཟེར། བལ་པློ་ན་ཧློས་ཟེར། མློན་པས་རི་ཞེས་

ཟེར་བ་ཡིན་ནློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ།

ལྷ། ① མིའི་རྒྱལ་པློ། མིའི་ལྷ་དབང་། ཡབ་ལྷ། ལྷ་སས། ② སངས་རྒྱས་ཏེ་སགས་ལམ་གི་བསློམ་

བའི་ཡི་དམ། ལྷ་སློམ་པ། ལྷ་འགུགས་པ། ལྷ་ཁློ་བློ། ལྷ་ཞི་བ། ③ འགློ་བ་རིགས་དྲུག་གི་ནང་

གསེས་ཤིག ལྷ་ཚེ་རིང་པློ། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གི་ལྷ། ལྷ་དང་མིའི་འཇིག་རེན། ལྷ་མིའི་ཕུན་

ཚོགས། མི་འུ་ཐུག་ནས་ལྷར་དྲིས། ལྷ་འུ་ཐུག་གིས་རྫུན་བཤད། དམའ་ཉེ་བས་བཅག ལྷ་

དཀློར་གཉེར་གིས་བརྡུངས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐབས་གསུམ་པ་དང་། མཁར་ཉལ། དགེ་

སྐྱེས། རྒས་མེད། ངག་གི་མཚོན་ཆ། འཆི་མེད། བདུད་རིའི་ཟས་ཅན། བདེ་འགློ། འདློད་

གཟུགས་ཅན། རྣམ་སད། མིག་མི་འཛུམ། མེ་སྦིན་སྐྱེས། མེ་ཞལ། རྨི་ལམ་མེད། ཚིགས་མདའ་

ཅན། ཚིགས་བཟང་། ར�་ཡིག་སྐྱེས། ལེགས་བིས། ལྷ་མིན་དག་བློ་བཅས་སློ།། ④ [མངློན]ལྷ་

ཆེན་ལ་ཚངས་པ་དང་། བྷྲ�ངྒི་རི་དྷི། དྲག་པློ། དབང་ཕྱུག སྨིན་དྲུག ཚོགས་བདག ལེགས་ལན་

ནག་པློ། བི་ཏྲི་པ་ཏྲ་སྟེ་བརྒྱད་བདག ཡློད་པས་གངས་བརྒྱད་མཚོན། 

ལྷ་སྐུ། འབིས་འབུར་གི་ལྷ་སྐུ། 

ལྷ་སྐྱློང་རྒྱལ་པློ། རྒྱ་སྐད་ལ་ཆན་ལུང་ཞེས་པ་དློན་འགྱུར་བས་ན་ལྷ་སྐྱློང་སྟེ། ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློང་མ་འདི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་འབྲུག་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ཡློས་བར་

ལློ་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པའི་རིང་ཁིར་བཞུགས། 

ལྷ་ཀླུ་དགའ་ཚལ། ཕློ་བང་པློ་ཏ་ལ་ནས་བང་དུ་ལེ་བར་གཉིས་ཀི་ཐང་དཀིལ་དུ་ཆགས་པའི་ལྷ་ཀླུ་

དགའ་ཚལ་ནི་གནའ་དུས་སུ་ནེའུ་གསིང་མེ་ཏློག་གིས་བརྒྱན་པའི་སྟེང་དུ་རང་བྱུང་གི་ནགས་

ཚལ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ། མཚེའུ་ཆེ་ཆུང་དུ་མ་བཅས་ཀིས་མཛེས་པའི་ཡུལ་ལློངས་ཤིག་ཡིན་

སྟབས་མི་ཆློས་ལྷ་དང་། ཀླུའི་བུ་དང་བུ་མློ་སྤློ་གསེང་བ་ཡུལ་དགའ་བའི་ཚལ་ཞེས་ཐློགས། པུ་

རྒྱལ་བཙན་པློ་མང་སློང་གི་དུས་ཙམ་ནས་བཟུང་ཁུལ་དེར་སྤློ་གསེང་གཏློང་ཡུལ་ཟེར་སློལ་

ཡློད། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ་ཚངས་དབངས་རྒྱ་

མཚོའི་སྐུ་དུས་སུ་ཆློས་སིད་ཀི་མཛད་སློའི་བར་གསེང་དུ་སྤློ་གསེང་ལ་ཕེབས་པ་དང་། མཛེས་

ལློངས་ཀི་དབུས་སུ་གནས་པའི་མཚེའུའི་སྟེང་དུ་ཕློ་བང་ཐློག་བརེགས་གསུམ་ལན་ཞིག་

གསར་སྐྲུན་མཛད་དེ་སྐུ་འཁློར་ཉུང་ཙམ་དང་བཅས་སྤློ་གསེང་ལ་ཡང་ཕེབས་པས་སྐབས་དེར། 

ལྷ་ས་ལྷ་ས་སྐྱིད་པ། དེ་ལས་ལྷ་ཀླུ་སྐྱིད་པ། ལྷ་ས་ཀླུའི་བར་ལ། རློང་རྒྱབ་ཀླུ་ཁང་སྐྱིད་པ། ཞེས་

དམངས་གཞས་ཀང་བྱུང་སྐད། ལྷ་བཟང་ཁང་གིས་བློད་ཀི་སིད་དབང་བཟུང་རེས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་

ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོ་ཁི་ནས་ཕབ་སྟེ་སྐུ་འཁློར་ཁ་ཤས་དང་བཅས་ལྷ་ཀླུར་བཞུགས་སུ་

བཅུག རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ༡༧༦༢ ལློར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ་འཇམ་

དཔལ་རྒྱ་མཚོ་གསེར་ཁི་མངའ་གསློལ་ཞུས་རེས་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་མཆེད་རྣམས་ཀི་བཞུགས་

གནས་དེ་ལྷ་ཀླུ་དགའ་ཚལ་གི་ཕློ་བང་གི་ཤར་ངློས་སུ་ཡློད་པའི་གཞིས་ཁང་ཞེས་འགློ་པའི་སློད་

ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་བཤིགས་ནས་གསར་རྒྱབ་བས་པར་ཡབ་གཞིས་ལྷ་ཀླུ་ཞེས་མིང་

ཆགས། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༨༦༠་ལློར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཉིས་

པ་གསེར་ཁི་མངའ་གསློལ་ཞུས་རེས་དེའི་ཡབ་གཞིས་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པའི་ཡབ་གཞིས་དང་

བསྒིལ་བས་ཡབ་གཞིས་གཉིས་ཡིན་འདུག

ལྷ་ཀླུ་སེ་བརྒྱད། ༡ ལྷ། ༢ ཀླུ། ༣གནློད་སྦིན། ༤ དྲི་ཟ། ༥ ལྷ་མ་ཡིན། ༦ ནམ་མཁའ་ལིང་། ༧ 

མིའམ་ཅི། ༨ལློ་འཕེ་ཆེན་པློ་སྟེ་བརྒྱད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ལྷ་དཀར་པློའི་ལྷ་ཁང་། ལྷ་ཁང་འདི་ནི་ཁི་ཀའི་བིན་རླབས་ཅན་གི་རེན་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན། ལྷ་

ཁང་འདི་ནམ་བཞེངས་ཀི་དུས་གསལ་པློར་མ་ངེས། ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་གསལ་བར་ལར་

རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་སློན་ལ་ལྷ་ཁང་འདི་ཡློད་པར་གསལ། 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། 

ལྷ་ཁང་། ① ལྷ་འཇློག་སའི་ཁང་པའམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་འཇློག་སའི་ཁང་པ། ལྷ་ཁང་རིང་པ་ལ་

ལློགས་རིས་གསར་པ། ལྷ་ཁང་རིང་པ་ལ། གནས་བཤད་གསར་པ། ལྷ་ཁང་ནང་གི་མདའ་མློ། 

བཀང་ས་ཡློད་ཀང་རྒྱབ་ས་མེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་དགའ་ར་བ་དང་། དཀློན་མཆློག་

ཕློ་བང་། མཆློད་ཁང་། མཆློད་འློས་གནས། དྲི་གཙང་ཁང་། འདུ་ཁང་། གནྡྷློ་ལ། གཙུག་ལག་

ཁང་བཅས་སློ།། ② ས་མིང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་བག་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

ལྷ་ཁང་དཀར་པློ། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་ན་གུ་གེ་རྒྱལ་པློ་པད་དཀར་ལེ་དང་། འཇམ་དབངས་

པ། ཕག་རྡློར་ཏེ་སྐུ་མཆེད་གསུམ་གི་སྐབས་སུ་བཞེངས་པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་

པ་ཡིན། དུས་ད་ལར་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

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

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

ལྷ་ཁང་ལྔ། ༡ ལྷ་ས་མཁར་བག ༢ བག་དམར་མགིན་བཟང་། ༣ མཆིམས་ཕུ་ནམ་རལ། ༤ བག་

དམར་ཀེ་རུ། ༥ མ་ས་གློང་གི་ལྷ་ཁང་བཅས། 

ལྷ་ཁང་ཆེན་མློ། བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་སྙན་གགས་ཆེ་བའི་ས་སྐྱའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མློ་ནི་དེང་སང་རྒྱལ་

ཁབ་ཀིས་ཐད་ཀའི་དློ་དམ་སྲུང་སྐྱློབ་ཁློངས་ཀི་གནའ་ཤུལ་གལ་ཆེན་གས་ཤིག་ཡིན། ལྷ་ཁང་

འདི་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ༡༢༦༥ལློར་འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ཡློན་

རྒྱལ་རབས་ཀི་རྒྱལ་ས་ནས་བློད་དུ་ཐེངས་དང་པློ་ཕེབས་སྐབས་བཀའ་བཀློད་གནང་བ་ལར། 

ས་སྐྱའི་དཔློན་ཆེན་ཤཱཀ་བཟང་པློས་བློད་ཁི་སྐློར་བཅུ་གསུམ་གི་འུ་ལག་བསྡུས་ནས་ཐློག་མར་

འཛུགས་སྐྲུན་བེད་འགློ་ཚུགས་ཤིང་། འློག་ཐློག་གི་ཐློག་འབུབས་ཟིན་ཙམ་གི་བར་ལློ་ངློ་དྲུག་

ཙམ་འགློར། དེ་ཁའི་མུ་ལ་དཔློན་ཆེན་ཤཱཀ་བཟང་པློ་འདས་ནས་དེའི་ཚབ་ཏུ་དཔློན་ཆེན་ཀུན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགའ་བཟང་པློ་བསྐློས་ཏེ། དེས་ལློ་ངློ་དྲུག་དཔློན་ཆེན་བས་པའི་རིང་ལ་ལྷ་ཁང་འདིའི་སྟེང་ཐློག་

ཁང་དང་། ཐིག་ཁང་། རྒྱ་ཕིབས་བཅས་དང་། ལྷ་ཁང་གི་ཁམས་ཀི་ལེབས་བིས་བཅས་བཞེངས། 

དེ་རེས་ས་སྐྱའི་དཔློན་ཆེན་མི་རབས་དགུ་པ་ཨང་ལེན་གིས་ལྷ་ཁང་ཆེན་མློའི་སེན་བད་དང་ཕིའི་

ལྕགས་རི་བརིགས། དེ་རེས་ཤར་པ་འཇམ་དབངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གིས་ས་སྐྱའི་གདན་

ས་ལློ་ངློ་སུམ་ཅུ་ཙམ་གནང་རིང་ལྷ་ཁང་ཁག་ལ་ཉམས་གསློ་གནང་ཞིང་། གདན་ས་གནང་བའི་ཐ་

མའི་ལློ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༣༠༥ལློའི་ཟླ་བ་ལྔ་པ་ནས་འགློ་ཚུགས་ཏེ་ཟླ་བ་

གསུམ་གི་རིང་ལྷ་ཁང་ཆེན་མློའི་ཡང་ཐློག་གི་རྒྱ་མཐློངས་ཀ་བརྒྱད་དང་། བར་ཁམས་བཅས་ཀི་

ཁློར་ཡུག་ཏུ་གསང་སགས་ཀི་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་རྣལ་འབློར་རྒྱུད་མན་ཆད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཆེན་པློ་

བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད། རིགས་བསྡུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དྲུག་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སློ་དགུ་

བཅས་ཁློན་བསློམས་དཀིལ་འཁློར་བདུན་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བདུན་སློ་སློའི་བརྒྱུད་རིས་དང་

བཅས་པ་འབི་བར་མཛད་པ་ད་ལའང་ཉམས་མེད་དུ་བཞུགས་བཞིན་པ་འདི་དག་གློ། 

ལྷ་ཁང་ཐང་སགས་ཁང་། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཚེས་ཤར་སྤི་ལློ་༡༨༧༠ཡས་མས་ཙམ་ན་སྐུ་ཞབས་

རྒྱ་ཡན་རང་གློལ་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློང་སུ་ཡློད། 

ལྷ་ཁང་པ། དཀློར་གཉེར་རམ་ལྷ་གཉེར། 

ལྷ་ཁང་བ་བང་། ཐློག་མར་བ་བང་འདི་དཔློན་ཆེན་མི་རབས་གཉིས་པ་ཀུན་དགའ་བཟང་པློས་བཏབ། 

རེས་སུ་བདག་ཆེན་བཟང་པློ་དཔལ་བ་སྐུ་གཤེགས་རེས་སས་ ཏི་ཤྲི་ཀུན་དགའ་བློ་གློས་ཀིས་

བདག་ཆེན་སས་རྒྱུད་སློ་སློར་བ་བང་བཞི་སློ་སློར་བགློས་ནས་གནང་སྐབས། ཏི་ཤྲི་ཀུན་

དགའ་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས་སྐུ་མཆེད་ལ་ལྷ་ཁང་བ་བང་གནང་པ་རེད།

ལྷ་ཁང་དམར་པློ། གུ་གེ་རྒྱལ་པློ་བློ་བཟང་རབ་བརན་གི་བཙུན་མློ་དློན་གྲུབ་མས་ལྷ་ཁང་འདི་

བཞེངས་པར་བཤད། བཞེངས་དུས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྷ་ཁང་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཁང་དམར་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ལྷ་ཁང་སུམ་མདློ།། དུས་ནམ་དང་བ་མ་སུས་བཏབ་མ་ངེས། ཡུལ་མིའི་སྨྱུང་གནས་དང་སྐུ་རིམ་སྒྲུབ་

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

ལྷ་ཁང་སྲུང་བ། ① ལྷ་ཁང་ལ་བདག་སྲུང་བེད་པ། ② [མངློན]དཀློར་གཉེར་རམ་ལྷ་གཉེར། 

ལྷ་ཁློག་འདྲེ་ཞུགས། བཟང་པློའི་ཁློག་པ་ངན་པས་བརླམས་པའི་དཔེ། 

ལྷ་ཁི། སེ་མློང་ལ་ཟེར། 

ལྷ་ཁློ་བློ་རྣམ་འཇློམས། ཉེས་གིབ་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་མཛད་པ་རྡློ་རེ་རྣམ་པར་འཇློམས་པ་ཕག་

གཡས་རྒྱ་གམ་སྙིང་ཁར་འཛིན་ཞིང་། གཡློན་དྲིལ་བུ་དཀུར་བརེན་པ། ཞབས་གཉིས་དློར་

སྟབས་སུ་བགད་པ། ཁློ་བློའི་རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་ལན་པ་ཞིག 

ལྷ་མཁར། དཀར་ཕློགས་སྐྱློང་བའི་མཁར་རློང་། 

ལྷ་འཁུ་བ། ལྷ་ཁློས་པའམ་ལྷས་འཚེ་བ། 

ལྷ་འཁློན། ལྷ་མི་དགའ་བར་ཁློས་ནས་གནློད་འཚེ་སྐྱེལ་བ། 

ལྷ་གློར། ཤའི་ལྷུ་དུམ། 

ལྷ་གློས། ① དར་དཀར་གི་མིང་། ལྷ་སའི་ཁ་སྐད་དུ་ཁ་བཏག་ཟེར། ② ལྷའི་གློས། 

ལྷ་རྒློད་གངས་རི། རི་བློ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷ་རེ་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། དེའི་མཐློ་ཚད་

རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་སྨི༦༤༥༧ཡློད། 

ལྷ་སང་དགློན་པ། ལྷ་སང་དགློན་མཐློང་གློལ་བསམ་འགྲུབ་གིང་ཆློས་སེ་ཆེན་མློ་ཞེས་པ་སི་ཁློན་ཞིང་

ཆེན་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་མདློ་མི་ཉག་རབ་སང་གི་ཆར་གཏློགས་ཤར་

སྟློད་བཞག་བ་དཀར་པློའི་མདུན་ཞློལ་དུ། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློས་སློ་མིག་རྒྱ་ནག་ཏུ་

བསྟན་པའི་ལྷ་ཁང་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བཞེངས་པའི་ཐ་མར་མི་ཉག་རབ་སང་ཡློངས་རློགས་རབ་

དགའི་ལྷ་སང་འདི་ཉིད་བཞེངས་པར་གགས་ལ། 

ལྷ་སློ། བློན་གཞུང་དུ་གསློན་པློ་རྣམས་ལ་ལྷ་ཆློས་སྒྲུབ་པའི་སློ་སྟེ་གེགས་བར་ཆད་སེལ་བེད་ཀི་ཆློ་ག 

ལྷ་གང་རུ་དཀར། ལྷ་ཡི་གང་རྭ་ཅློ་དཀར་པློ་བས་པ་གནམ་ལ་འཕུར་ཤེས་པ་ཞིག་ཡློད་ཟེར་བ་བློན་

གི་ལློ་རྒྱུས་ནང་བཤད་སློལ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྷ་རྒྱ་རི། ས་མིང་ཞིག ཨེ་ལྷ་རྒྱ་རིའང་ཟེར། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཆུ་གསུམ་རློང་གི་མིང་རིང་། 

ལྷ་རྒྱལ། བསྭློ་བསྭློ་ལྷ་རྒྱལ་ལློ་སྟེ་མགློན་གློགས་བེད་པའི་ལྷའི་དབུ་འཕང་མཐློ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་

པའི་སྨློན་ཚིག 

ལྷ་རྒྱལ་ཁང་། ལྷ་གསློལ་མཆློད་བ་སའི་ཁང་པ། 

ལྷ་རྒྱལ་གིང་། སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་ཧློང་ཡློན་རློང་གི་ས་ཁུལ་ཞིག སློན་རྒྱལ་རློང་སློ་མང་རྒྱལ་

པློའི་ཚོགས་འདུ་འཚོག་ས་དང་ར་རྒྱུག་བེད་ས་ཡིན་ལ། དེར་རྒྱལ་པློའི་པར་ཁང་ཡློད་སྟབས་

ས་ཆ་དེ་ལ་ཆློས་པར་ཁང་ཟེར། ༡༩༥༨ལློའི་གློང་དུ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ལེ་བ་

དེ་གར་བཙུགས། 

ལྷ་རྒྱལ་འདུལ། [མངློན]བ་ཁྱུང་། 

ལྷ་རྒྱལ་མཚོན་ཆ། [མངློན]འཇའ་དྲང་པློ། 

ལྷ་སྒྲུང་། ལྷ་འདྲེ་སློགས་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་ཡློད་པའི་གནའ་བློའི་སྒྲུང་གི་བཤད་སློལ། 

ལྷ་དགུ། ① གཙོ་འཁློར་དགུ་རེ་ཡློད་པའི་ལྷ་ཚོགས། མི་འཁྲུགས་ལྷ་དགུ། ར་མགིན་ཡང་གསང་ལྷ་

དགུ། ཚེ་དཔག་ལྷ་དགུ། ② སིད་པ་ཆགས་པའི་ལྷ་དགུའི་བསྡུས་ཚིག 

ལྷ་འགློ་བའི་མགློན་པློ། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་མེ་ར་སྤི་ལློ་༡༡༨༦ལློར་ཆློས་རྒྱལ་གདུང་རྒྱུད་ཡར་

ཀླུངས་ཇློ་བློའི་སས་སུ་འཁྲུངས་པས་ལྷ་ཞེས་པའི་མིང་ཐློབ། བཀའ་གདམས་གཞུང་པའི་དགློན་

པ་འཆད་ཁ་དང་སྤིལ་པུ་གཉིས་ཀི་གདན་ས་ལློ་ངློ་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་བསྐྱངས། ཀློང་པློ་དང་དྭགས་

པློ་སློགས་ཀི་དགློན་པ་བཅུ་ཕག་དུ་མའི་དགློན་གཉེར་དང་མི་དཔློན་བསྐློས་པར་གསློལ་བས་

བཀའ་གདམས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཕལ་ཆེར་ར་ལག་གཅིག་ཏུ་དྲིལ། འགློ་མགློན་འཕགས་

པས་དེ་ཉིད་ལ་བཀུར་སྟི་ཆེན་པློ་མཛད། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༢༥༩་ལློར་འདས། 

ལྷ་ང་། རང་པའི་པུས་མློའི་ལྷ་ངའམ་རུས་པ་འབུར་པློ། པུས་མློའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས། 

ལྷ་རྔ། ལྷ་ཡུལ་གི་རྔ་བློ་ཆེ། 

ལྷ་ཅིག ལྷ་གཅིག་དང་འདྲ། 

ལྷ་ཅིག་དི་པཾ་ཀ་ར། འདི་ནི་ཇློ་བློ་རེ་ཨ་ཏི་ཤ་ཞེས་པར་གཟིགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ལྷ་གཅིག ① རྒྱལ་པློའི་བུ་མློའི་ཞེ་སའི་མིང་། ② ཆློས་ལུགས་ཀི་མགློན་སྐྱབས་ཆེན་པློར་འབློད་

པའི་ཞེ་མིང་། 

ལྷ་བཅུ་གསུམ་མ། རྡློ་རེ་འཇིགས་བེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ། 

ལྷ་ལྕམ། སར་བློད་སེ་པ་ གཞུང་སྐབས་ཛ་ཐའི་ཡན་གི་མི་དྲག་ཚོའི་གཟའ་ཟླ་བུད་མེད། 

ལྷ་ལྕམ་གི་ཆས། སར་བློད་ཀི་ལྷ་ལྕམ་གི་གཟབ་མཆློར་ལུས་ཆས། 

ལྷ་ཆས། ① སྐུ་རེན་ལ་གཡློགས་པའི་གློས། ② ལྷ་སྤན་འདྲེན་སྐབས་གློན་པའི་ཆས། 

ལྷ་ཆུ། ① བིན་ཅན་གི་ཆུ་མིག ② [མངློན]ཆུ་བློ་གངྒཱའི་མིང་། 

ལྷ་ཆེན། [མངློན]ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

ལྷ་ཆེན་སྐུ་བ། （四姑娘山）ལྷ་ཆེན་སྐུ་ལྷ་ནི་ཤར་རྒྱལ་མློ་རློང་གི་གནས་རི་ར་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ་

དེང་དུས་བཙན་ལྷ་རློང་གི་ཤར་ཕློགས་སུ་གནས་ཡློད། རི་འདི་ནི་གནའ་བློའི་བློན་གི་རིག་

གནས་དང་འབེལ་བ་ཡློད་པའི་གཞི་བདག་རིང་པ་ཞིག་སྟབས། སྤི་ལློ་༡༣༢༨ལློར་ཀརྨ་པ་རང་

བྱུང་རྡློ་རེས་བློད་ཀི་བང་ཕློགས་སློག་ཆུ་ཁར་ལྕགས་ཟམ་བཙུགས་སྐབས་མཛད་པའི་[འཛམ་

གིང་སྤི་བསང་] གི་ནང་དུའང་། ལྷ་ཆེན་སྐུ་བ་ལ་སློགས་པའི། །རྒྱལ་མློ་རློང་གི་གཞི་བདག་

བསང་། ཞེས་འཁློད་འདུག རི་བློ་འདིའི་མིང་སྐུ་བ་ཞེས་པ་དེ་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་འབི་སྐབས་རྒྱལ་རློང་

བའི་སྒ་གདངས་ལར་སི་ཀུ་ལ་ （四姑娘）ཞེས་པ་རྒྱ་ཡིག་གསུམ་པློ་འདི་བིས། དེའི་རེས་སུ་

山 ཞེས་པའི་རྒྱ་ཡིག་ སྦར་བས་四姑娘山 ཞེས་པའི་སྒ་ལློག་གི་མིང་འདི་བྱུང་བ་ཞིང་། སྒ་

ལློག་དེ་ལ་བརེན་ནས་བུ་མློ་སྤུན་བཞི་ཞེས་པའི་སྒྲུང་ལློག་འདི་འདྲ་བྱུང་བ་རེད། ཅེས་དམུ་དགེ་

བསམ་གཏན་གིས་བིས་པ་རྒྱལ་རློང་ལློ་རྒྱུས། རྔ་པ་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་[རིག་གནས་ལློ་རྒྱུས་

དཔྱད་ཡིག་གདམས་བསྒིགས] དེབ་ལྔ་པའི་ཤློག་ངློས་༢༧༥པར་བཀློད་འདུག

ལྷ་ཆེན་བརྒྱད། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ་དང་། བརྒྱ་བིན། 

ཚངས་པ། ཁབ་འཇུག འདློད་པའི་དབང་ཕྱུག ཚོགས་བདག བྷྲ�ངྒི་རི་དྷི། གཞློན་ནུ་གདློང་དྲུག་

བཅས་སློ།། འདིའི་འདྲེན་ཚུལ་གཞན་ཡང་ཡློད། 

ལྷ་ཆེན་དངློས་གྲུབ། སྟློད་ཀི་མགློན་གསུམ་གི་ཡ་གལ་རིག་པ་མགློན་གི་རྒྱུད་པ། ཡབ་ལྷ་ཆེན་ཇློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔལ་གི་སས། རྒྱལ་པློ་འདིའི་དུས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དབུས་གཙང་དུ་འཆད་ཉན་ལ་འགློ་བའི་

སློལ་བཙུགས་ནས་ཡབ་མེས་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ལ་ཞིག་གསློ་མཛད་པ་དང་། ཁད་

པར་དུ་ཆློས་རེ་འབི་གུང་པ་འཇིག་རེན་མགློན་པློ་མཇལ་བར་ཕེབས་ནས་གསེར་དངུལ་

སློགས་རིན་པློ་ཆེ་བརྒྱ་འབུལ་ཞུས་པ། གཞན་ཡང་བཀའ་འགྱུར་ཚར་གཉིས་དང་། གསང་

སགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཡང་མང་པློ་བཞེངས་སློ།། 

ལྷ་ཆེན་པློ། ① ལྷའི་གཟུགས་བརན་ཆེན་པློ། ② སངས་རྒྱས་ཤིག ③ ཚངས་པ་བརྒྱ་བིན་ཁབ་

འཇུག་སློགས། 

ལྷ་ཆེན་དཔལ་འབར། སྟློན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་བརན་ཆེན་པློ་ཚལ་གུང་ཐང་དུ་ཡློད་པ་དེ་ཡིན། 

ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ་དང་དློན་གཅིག་ཡིན། 

ལྷ་ཆེན་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ། སྟློད་ཀི་མགློན་གསུམ་གི་ཡ་གལ་རིག་པ་མགློན་གི་རྒྱུད་པ། ཡབ་བཀྲ་

ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་སས་གསུམ་བྱུང་བའི་བགེས་པ། འདི་ཉིད་རྒྱལ་སིད་ལ་དབང་བསྐུར་རེས་

སྐུ་ན་གཞློན་དུས་དམག་མཛད་པས་བང་ངམ་རིང་། གློ་བློ་དང་། པུ་ཧྲེངས། གུ་གེ་ལ་སློགས་

པ་མངའ་འློག་ཏུ་བསྡུས། ལྷློ་ཕློགས་སུ་འཛུམ་ལང་དང་། ཉུང་ཏི། ནུབ་ཤིང་དཀར་དང་། ཁབ་

གར་ཚུན་ཆད་མངའ་འློག་ཏུ་བསྡུས་ཤིང་། ས་ཁུལ་དེ་ཚོའི་སར་གི་བདག་པློ་རྣམས་མི་གཏེར་

ཉར་བ་དང་། བཀའ་གསུང་ཅི་སྒྲུབ་ཞུ་རྒྱུའི་ཡིག་དན་བས། མཁར་རྣམས་ལ་སྐུ་ཚབ་བཞག་

ནས་མང་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད། གུ་གེ་ནས་ཁལ་དང་དཔྱར་ལློ་ལར་

གསེར་ཞློ་སུམ་བརྒྱ། དངུལ། ལུག་ཚེར་མློ་བརྒྱ། ཆིབས་པ་གཅིག རུ་ཐློག་ནས་གསེར་ཞློ་

ཉིས་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། ལུག་ཚེར་མློ་བརྒྱ། ཆིབས་པ་གཅིག བཙོད་རྐྱལ་པ་བཅུ། མཁར་ཨློ་ལློང་

དང་། ཞིང་དར་ཆེན་དར་ཆུང་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་ཁལ་དང་དཔྱའ་ལ་སློགས་པ་ཕློགས་

ཕློགས་ནས་འབུལ་མཁན་མང་པློ་བྱུང་ཡློད། ཁློང་གིས་ད་དུང་གཙུག་ལག་ཁང་རྒྱ་ཆེན་པློ་

བཞེངས་པ་སློགས་མེས་རལ་པ་ཅན་ལ་བུའི་ཕག་རེས་ཤིག་འཇློག་པར་དགློངས་པའི་མུར་སྐུ་

གཤེགས་ཤིང་། དེ་རེས་རྒྱལ་ཕན་ལ་བུའི་མངའ་རིས་རྣམས་ཀང་ཕློགས་སུ་གེས་སློ།། 

ལྷ་ཆེན་ཟངས་རག རི་བློ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གམ་པ་རློང་གི་བང་ཤར་མཚམས་སུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་སྨི༦༡༥༥ཡློད། 

ལྷ་ཆེན་ཨུཏྤལ། སྟློད་ཀི་མགློན་གསུམ་གི་ཡ་གལ་རིག་པ་མགློན་གི་རྒྱུད་པ། ཡབ་བ་ཆེན་རྒྱལ་

པློའི་སས། རྒྱལ་པློ་འདིས་ལ་དྭགས་སྟློད་གཤམ་གཉིས་ཀི་དམག་དྲངས་ནས་ཉུང་ཏི་ལ་བརྒྱབ་

པས་ཉུང་ཏི་རྒྱལ་པློ་ཕམ་ནས་གངས་ཏི་སེ་ནམ་བཞུ་དང་། མཚོ་མ་ཕམ་ནམ་སྐམ་བར་ཏེ་ཇི་

སིད་བར་རྒྱལ་པློར་མཛོད་དང་ལྕགས་ལ་སློགས་པའི་ཁལ་དང་དཔྱའ་འབུལ་བའི་མནའ་གན་

བཞག་པ་ལག་བསྟར་རྒྱུན་འཁློངས་བས་པ་དང་། ད་དུང་གློ་བློ། པུ་ཧྲེངས་མན་ཆད་ལྷློ་ཕློགས་

བེ་སང་གི་ཡུལ་ཆུ་ལ་མེ་འབར་ཚུན་ཆད། ནུབ་ཕློགས་ར་ཤན་འགེང་ཤིང་། སྟག་ཁ་ཚུན་ཆད། 

བང་ཕློགས་ཀ་བྲུས་ཕན་ཆད་མངའ་འློག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་ལློ་ལར་དཔྱའ་ཁལ་འབུལ་བ་དང་། རྒྱལ་

པློའི་ཞལ་མཇལ་ཞུ་བར་ཡློང་རྒྱུའི་ཆློད་ཁ་བས་པ་སློགས་རྒྱལ་པློ་འདིའི་དུས་སུ་མངའ་ཐང་

རྒྱས་ལ་དཔུང་སྟློབས་བཙན་པ་བྱུང་ངློ། 

ལྷ་ཆློག་ལེ། མཚན་གཞན་འདློལ་ལེ་ཡང་ཞུ། སྨད་ཀི་ལེ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་དཔལ་ལེའི་རྒྱུད་པ། 

ཡབ་བཙན་ལེར་སས་གསུམ་བྱུང་བའི་བགེས་པ། འདིའི་སྐུ་རིང་ལ་མངའ་ཐང་སར་དང་མི་འདྲ་

བའི་ཡར་རྒྱས་སློང་ཞིང་། གཤློངས་དབུས་ནུབ་རི་སྟེང་པློ་ཆེ་དར་ཡློལ་བེས་པ་ལ་བུར་ཕློ་བང་

ཕི་ང་ཁབ་གློང་དུ་གགས་པ་སྐུ་མཁར་ལྕགས་རི་འློབ་དང་བཅས་པ་བས། དེ་སྐབས་རེ་བཙུན་

མི་ལ་རས་པ་ཡང་གྲུབ་པ་བརེས་ཏེ་ཟ་འློག་ཕུག་ཏུ་ཕེབས་པ་དང་དུས་མཚུངས་པས་ཕར་ཆེར་

སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་མཇུག་ཙམ་ལ་ཡིན་པར་སྣང་ངློ་།། 

ལྷ་ཆློས། ① སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས། ② འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་དགེ་ཆློས། དམ་པའི་ལྷ་ཆློས་

བསྒྲུབ་པར་བློ་རེ་གཅིག་ཏུ་སྒིམ། 

ལྷ་ཆློས་དགེ་བ་བཅུ། ས་དུས་བློད་རེ་སློང་བཙན་སམ་པློས་དགེ་བ་བཅུ་བཞིར་བཟུང་ནས་ བློད་

འབངས་ལ་ཁིམས་སུ་བཅས་པའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་རྣམ་གངས་ཤིག 

ལྷ་ཆློས་དགའ་ལན་འློག་མིན་གིང་། ལྷ་རེ་ཆློས་སེ་དགའ་ལན་འློག་མིན་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་

པའི་ས་གང་སྤི་ལློ༡༦༤༩ ལློར། གཙང་གི་ལྷ་རེ་རློང་ཁློངས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་ལྔ་པས་བཏབ་པའི་

དགེ་ལུགས་པའི་དགློན་པ་ཞིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྷ་ཆློས་བདུན་ལན། བཀའ་གདམས་པའི་ལྷ་བཞི་སྟེ། ཐུབ་པ་དང་། སྤན་རས་གཟིགས། སྒློལ་མ། 

མི་གཡློ་བ་བཅས་བཞི་དང་། ཆློས་སེ་སྣློད་གསུམ་སྟེ་མངློན་འདུལ་མདློ་སེ་གསུམ་མློ། 

ལྷ་ཆློས་པ། དགེ་བཅུའི་ཆློས་ལ་སྤློད་མཁན། 

ལྷ་མཆློད་ཀླུ་མཆློད། མཆློད་མཆློད་བསྟློད་བསྟློད་མང་བའི་དློན། 

ལྷ་མཆློད་བཅུ་གཉིས། ཆུ་བཞི། ཉེར་སྤློད་ལྔ། རིག་མ་བཞིའམ། ལྔའམ། དྲུག་གམ། བརྒྱད་དམ། 

བཅུ་དྲུག འདློད་ཡློན་ལྔ། རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན། བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད། བ་བེ། གདུགས་སློ།། 

ལྷ་ར།ེ སློན་བློད་ཀ་ིཆློས་རྒྱལ་ཁ་ིསློང་ལ་ེབཙན་གསི་སྨན་པ་རྣམས་ལ་གནང་བའ་ིགློ་ཐློབ་ཀ་ིམཚན་སྙན་ཞགི 

ལྷ་རེ་དཀློན་མཆློག་སྐྱབས། ཚལ་པའི་ལྷ་རེ་དཀློན་མཆློག་སྐྱབས་ཞེས་འབློད་པ་དེ་ཡིན། གསློ་དཔྱད་

ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་རེ་ཙོང་ཁ་པས་གསློ་དཔྱད་སྐློར་འདི་ལས་གསན་ཞེས་གསལ། 

ལྷ་རེ་དགེ་བ་འབུམ་གི་གདུང་རེན། ལྷ་རེ་དགེ་བ་འབུམ་ནི་བ་མ་ཞང་རིན་པློ་ཆེའི་སློབ་མ་མཁས་

གྲུབ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། གསློ་བ་རིག་པའི་གནས་ལ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དང་། ལྷག་པར་

དུ་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཀློར་གཉེར་གི་ཚབ་ལ་བུ་རྒྱུན་རིང་གནང་མློང་བར་བརེན་

གཤེགས་ཁར་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་འབྱུང་བ་ཆུའི་གནློད་པ་ཞི་བའི་ཆེད་དུ་ཁ་གནློན་ཞལ་

ཆེམས་ལར་གཙུག་ལག་ཁང་བམས་པ་མཆེད་བཞིའི་ལྷ་ཁང་སྒློལ་དཀར་གི་སྐུ་འདྲ་ཞིག་

བཞེངས་ཡློད་པ་དེའི་ནང་སྐུ་གདུང་ཧྲིལ་པློ་གཟུངས་བཞུགས་སུ་ཡློད་པའི་ལློ་རྒྱུས་རེ་མཐུན་

པ་ཁ་ཤས་སློ།། 

ལྷ་རེ་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར། འདི་ཉིད་འཁློན་ཕུ་བའི་སས་སུ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་

ལློ༡༡༢༣ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་གཉིས་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཡུམ་གཤེགས་ནས་ལྷ་རེ་མས་

ལློ་བཅུའི་བར་དུ་གསློས། བཅུ་དྲུག་ལ་ཕེབས་སྐབས་འུ་ཡུག་གི་ཞང་རྒྱ་མ་བ། གངས་པ་ཤེའུ། 

རློང་ཟློམ་ཆློས་ཀི་བཟང་པློ་ལ་སློགས་པ་བསྟེན་ནས་གསན་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། ཕིས་ཡབ་དང་

ཨ་ནེ་གཉིས་ལ་དབང་གདམས་པ་མ་ལུས་པར་ཞུས། གཞན་བལ་པློར་ཡང་ཛ་ཡ་སེ་ན་ལ་

སློགས་པའི་བ་མ་མང་དུ་བསྟེན། ཡབ་ཀི་ལུགས་བཞིན་དུ་གདམས་ངག་དབང་བསྐུར་སེ་སྟློང་

གི་བཤད་པ་གསུམ་གིས་ཡུལ་དང་ཡུལ་རྣམས་སུ་གདུལ་བ་མཐའ་ཡས་པ་བསྐྱངས། མཁས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

པའི་སྙན་པས་སྟློད་ལུང་རྒྱ་དམར་བ་ལ་སློགས་པས་ཀང་ཞབས་ལ་གཏུགས། ཟང་ཟིང་གི་

ལློངས་སྤློད་ལ་མངའ་བརེས་པས་ཡབ་དང་ཨ་ནེའི་དགློངས་པ་རློགས་ཐབས་སྐྱེ་བློ་མང་པློར་

སྦིན་གཏློང་དང་། དངུལ་གི་གདུང་ཁང་ཆེན་པློ་གཉིས་བཞེངས། བལ་ཡུལ་དུ་ཁེར་ནས་ཁང་

གསར་བ་ཛ་ཡ་སེ་ན་ལ་རབ་གནས་ཞུས། ཁློང་གིས་དབང་བཞི་རློགས་དང་བཅས་པའི་རབ་

གནས་མཛད། སར་བློད་དུ་འཁློར་རྣམས་ཀིས་བསུ་བ་རྒྱ་ཆེ་མཛད་དེ་སྤན་དྲངས། བལ་ཡུལ་

དུ་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་གི་གདུགས་ལན་མང་དུ་བཀལ། དེ་ན་གནས་པའི་རྣལ་འབློར་མ་དང་

གྲུབ་པའི་རྣལ་འབློར་པ་མང་དུ་བདུས་ནས་ཚོགས་ཀི་མཆློད་པ་རྒྱ་ཆེན་པློར་མཛད་པ་སློགས་

བསྟན་པའི་བ་བ་རྒྱ་ཆེར་སེལ་ནས་མཐར་དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་

ལློ༡༡༨༢ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ལྷ་རེ་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 ། 

ལྷ་རེས་སུ་དྲན་པ། ལྷར་སྐྱེས་ཀི་འཕགས་པ་དློན་དམ་པ་མེད་ཅིང་ཀུན་རློབ་ཏུ་མཚན་ཉིད་རེས་སུ་འདྲེན་

པའི་སློ་ནས་མཁེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་གློ་རིམ་དུ་སློམ་པར་བེད་པའི་སེམས་པའི་རྣལ་འབློར། 

ལྷ་རེས་སུ་དྲན་པའི་མཐར་གིས་པ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། ཀུན་རློབ་ཏུ་འདློད་

གཟུགས་སུ་སྐྱེས་པའི་འཕགས་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཡློན་ཏན་རིམ་ལན་དུ་དྲན་པའློ།། 

ལྷ་ཉིད། ① ལྷ་དེ་ཉིད་དམ། ལྷ་རང་ཉིད། ② རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཉིད། 

ལྷ་ཉིན་དཀར་པློ། བཀྲ་ཤིས་པའི་ཉི་མ། 

ལྷ་གཉེར། སྐུ་གཉེར། 

ལྷ་རེན། ལྷ་གནས་སའི་རེན་མཁར། 

ལྷ་སྟིམ་པ། རྣལ་འབློར་པས་དམིགས་པའི་སློ་ནས་ལྷ་ལ་ལྷ་སྟིམ་པ་དང་ལྷ་རང་གཞན་ལ་སྟིམ་པ། 

ལྷ་སྟེང་། རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆུ་ཆེན་རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད་ཅིང་། སར་བློན་དགློན་ཡིན་

ལ། ཆན་ལུང་སྐབས་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར་པའི་རྒྱལ་རློང་གི་དགློན་ཆེན་ཞིག་ཡིན། 

ལྷ་སྟེང་དགློན། མིང་གཞན་ཀརྨ་ལྷ་སྟེང་དགློན་ཟེར། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༣༠༣་ལློར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀརྨ་པ་གསུམ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་རི་བློ་ཆེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྷ་ཐློ། ལྷ་གནས་སའི་ལྕློག་ཆུང་ངམ་ཁང་ཆུང་ཙོག་ཙོག 

ལྷ་ཐློག ས་མིང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀ་ིཆབ་མདློ་རློང་ཁློངས་ཟླ་ཆུའ་ིཡན་ལག་ར་ིཆུའ་ིའགམ་དུ་ཡློད། 

ལྷ་ཐློར། ནད་ལྷ་འབྲུམ། 

ལྷ་མཐློ་ཆེན། རི་བློ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་པ་སྣམ་རློང་ཁློངས་འདུས་བྱུང་གི་ཤར་ངློས་སུ་

ཡློད། དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་སྨི༥༤༨༧ཡློད། 

ལྷ་མཐློང་འདྲེ་མཐློང་། མི་སེར་མགློ་བསྐློར་གཏློང་མཁན་གི་བ་མ་རྫུན་མ་དང་། མློ་མ་རྫུན་མ་རྣམས་

ཀིས་ལྷ་མཐློང་ཚུལ་དང་། འདྲེ་རིག་ཚུལ་བཤད་ནས་གཞན་མགློ་གཡློག་པའི་བ་ལས་ཤིག 

ལྷ་མཐློང་ལློ་ཙཱ་བ། སྒ་རིག་པ་སློགས་ལ་མཁས་པའི་བློད་ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་ཞིག་སྟེ། དབངས་ཅན་སྒ་མདློ་

བློད་སྐད་དུ་ཐློག་མར་སྒྱུར་བ་པློ། འདིའི་མིང་ངློ་མ་ལ་བཤེས་གཉེན་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར། 

ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀི་སྟློན་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག 

ལྷ་དང་མིའི་འཁློར་བ་བཞི། མཐུན་པའི་ཡུལ་ནས་གནས་པ། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་བསྟེན་པ། བདག་

ཉིད་ཀིས་ཡང་དག་པའི་སྨློན་ལམ་བཏབ་པ། སློན་ཡང་བསློད་ནམས་བས། 

ལྷ་རྡེའུ། བད་ཀན་ཁམས་ཀིས་སྐྱེད་པའི་ལྒང་པའི་རྡེའུ་འགགས་ཀི་ནད་ན་ཟུག་ཆུང་བ་ཞིག 

ལྷ་ལན། ལྷ་སའི་མིང་གཞན་ཞིག 

ལྷ་ལན་སྨློན་ལམ་ཆེན་མློ། གློང་དུ་མ་སེའི་ནང་སྨློན་ལམ་ཆེན་མློ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

ལྷ་ལན་གཙུག་ལག་ཁང་། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཁློངས་ལྷ་སའི་གློང་ཁེར་གི་ལེ་བར་ཡློད་པའི་ལྷ་ཁང་

ཞིག་སྟེ་དུས་རབས་བདུན་པའི་དཀིལ་ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་དུས་བལ་བཟའ་ཁི་

བཙུན་གིས་བཞེངས་ནས་སློ་ནུབ་ཕློགས་བལ་པློའི་ཡུལ་དུ་བསྟན་ནས་བཏབ་པ་ཞིག་ཡིན། 

འདིའི་འཁློར་ས་ཕི་ནང་སྟེང་ཤློད་ཁློན་ལ་ལྷ་ཁང་ཆེ་ཆུང་བདུན་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ཡློད། དབུས་ཀི་

རེན་གཙོར་རྒྱ་བཟའི་རེན་སྐལ་དུ་དྲངས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལློ་གངས་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚད་དང་

མཐུན་པའི་ཇློ་བློ་ཤཱཀ་མུ་ནེ་དང་། ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་རང་བློན་ལྔ་ལན། བམས་པ་ཆློས་འཁློར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

མ་བཅས་ཀིས་མཚོན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀིས་མཆློད་པའི་ལྷ་སྐུ་མང་པློ་དང་སློ་འཕློར་གི་

མདུན་ཕློགས་སུ་རྒྱ་བློད་ཤན་སྦར་གི་ཡི་གེ་འཁློད་པའི་རྡློ་རིང་དང་། ཇློ་བློའི་དབུ་སྐྲར་གགས་

པའི་རྒྱ་ལྕང་གི་ལློན་ཤིང་ཆེན་པློ་ཞིག་ཀང་ཡློད་ཅིང་། ས་དུས་ལློ་ལར་བློད་ཟླ་དང་པློའི་ནང་

དབུས་ཀི་གདན་ས་གསུམ་གི་དགེ་འདུན་ཁི་ཕག་ལྷག་ཙམ་འཚོགས་ནས་ཆློ་འཕྲུལ་སྨློན་ལམ་

གི་དུས་མཆློད་ཆེན་མློ་ཚུགས་ཡུལ་ཡང་འདི་ཉིད་ཡིན། 

ལྷ་ལན་གཙུག་ལག་ཁང་མདུན་གི་རྡློ་རིང་། བློད་རྒྱལ་ཁི་རལ་པ་ཅན་དང་། རྒྱ་རེ་ཐང་རྒྱལ་མུའུ་ཙུང་

གཉིས་ཀི་སྤི་ལློ་༨༢༢ལློར་མནའ་དན་གན་རྒྱའི་ཡི་གེ་རྡློ་ཐློག་བརློས་ཏེ་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་

ཁང་མདུན་ཇློ་བློའི་དབུ་སྐྲའི་འཁིས་སུ་བསངས་པའི་རྡློ་རིང་། 

ལྷ་སེ། སར་དགློན་པ་ཁག་གི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའི་སེ་འབངས། 

ལྷ་སེ་མི་སེ། ① སར་བློད་སེ་པ་ གཞུང་སྐབས་སེར་པའི་མི་སེར་དང་དགློན་པའི་བ་བང་གི་མི་སེར། 

② དགློན་པ་གྲྭ་ཚང་དང་། ཁིམ་པའི་གློང་སེ་གཉིས་ཀི་མིང་། 

ལྷ་སེ་གཞུང་པ། དགློན་པའི་མི་སེར། 

ལྷ་སློད། ལྷ་སར་གཏན་དུ་སློད་མི། ལྷ་སློད་ལས་ཁུངས། ལྷ་སློད་མི་དམངས་བཅིངས་འགློལ་དམག 

ལྷ་དྲག་པློ། ① དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། ② ལྷ་ཁློ་བློའམ་གཏུམ་པློ། 

ལྷ་དྲུག དློན་དམ་པའི་ལྷ་དང་། སྒའི་ལྷ། མཚན་མའི་ལྷ། གཟུགས་ཀི་ལྷ། བསློམ་པའི་ལྷ། རྣམ་པར་

དག་པའི་ལྷ་སྟེ་དྲུག་ལ་ཟེར། 

ལྷ་དྲུག་རྣལ་འབློར། བ་རྒྱུད་ཀི་ལྷ་དྲུག་སྟེ། བ་བའི་རྒྱུད་དུ་ལྷ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རྣལ་འབློར་གི་ངློ་བློར་

ཉམས་སུ་ལེན་པ་ན་ལྷ་དྲུག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བསྡུ་སྟེ། སྟློང་པའི་ལྷ། ཡི་གེའི་ལྷ། སྒའི་ལྷ། 

གཟུགས་ཀི་ལྷ། ཕག་རྒྱའི་ལྷ། མཚན་མའི་ལྷ་རྣམས་སློ།། 

ལྷ་གདུང་། ལྷ་བ་ཞེས་རང་མགློ་སློགས་སུ་ཡློད་པའི་རུས་པ་ནང་སློབ་ཅན་གི་བུ་ག་ཡློད་པ་དེའི་

མིང་དང་། གདུང་ཞེས་སྐབས་འདིར་ལྷ་བ་ཡློད་པའི་རུས་པ་སྟེང་འློག་གཉིས་སུ་ཡློད་པའི་རུས་

པ་མཁེགས་པློའི་མིང་སྟེ། སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་རྣམ་

བཤད་བདེ་བའི་འདློད་འཇློ་ལས། ལྷ་བ་ནི་བར་གི་སློབ་པ་དང་། གདུང་ནི་སྟེང་འློག་གི་མཁེགས་



  2354  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་གཉིས་སློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལྷ་གདློང་། ལྷ་སའི་ཤར་ཕློགས་གཙང་པློའི་གཡས་གཡློན་གི་ལྷ་གདློང་ཤན་ཁ། 

ལྷ་གདློང་ཤན་ཁ། ཚལ་གུང་ཐང་དློན་གཅློད་ཁང་ཁློངས་ལྷ་མཐློང་ཤན་ཁ་ནི་དེ་ས་ལྷ་ས་སྐྱིད་ཆུའི་

ལྷློ་བང་བར་འགྲུལ་པ་སྐྱེལ་སྒློལ་བ་སའི་གྲུ་ཁ་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། དབར་དུས་ཟླ་བ་ལྔའི་

རིང་ཀློ་བ་གཏློང་བ་དང་། དགུན་དུས་ཟླ་བ་ལྔའི་རིང་ཤིང་གྲུ་ར་མགློ་ཅན་གཏློང་གི་ཡློད། སྤི་ལློ་

༡༩༥༤ལློ་ལྷ་སའི་སྐྱིད་ཆུ་ལ་དེང་དུས་ཀི་ཀུ་རུ་ཟམ་པ་འདི་བཙུགས་རེས་སུ་ལྷ་གདློང་ཤན་

ཁའི་གྲུ་པ་རྣམས་ལས་ཀ་མེད་པར་ཆགས་པ་རེད། ལྷ་གདློན། ལྷ་ཞེས་འཇུག་པ་མང་ཡང་

སྐབས་འདིར་འགློ་བ་རིགས་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ལྷ་ལ་འཇུག་པས་དེ་འདློད་རྒྱལ་གི་སྒ་ཡིན་པས་

ངེས་ཚིག་མེད་ཀང་ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ལྷའི་སྐད་དློད་དུ། དེ་བཀས་ཏེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་མཐློ་

རིས་གནས་བེད་དམ་མཁའ་ཁིམ་པ་ཞེས་དང་། ཡང་ན་དེང་བ་སྟེ་རེ་ཞིང་རློལ་བར་བེད་པས་

ན་ལྷ་ཞེས་ཟེར་བས་དེ་རི་རབ་ཀི་རེ་མློ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་སློགས་མཁའ་ལ་གནས་ཤིང་། ལུས་

ལ་རང་བྱུང་གི་འློད་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ནམ་མཁར་འགློ་བ་སློགས་ཀི་མཐུ་དང་ལན་པ། རག་ཏུ་

རེ་འཇློ་ལ་རློལ་བ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་པས་དེས་གནློད་པ་གཏློང་བའི་ནད་ལ་ལྷ་གདློན་ཞེས་ཟེར་

ཏེ། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཟླ་བ་མངློན་དགས་མཛད་པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་འགེལ་པ་ཟླ་ཟེར་ལས། 

ལྷ་ཡི་གདློན་གིས་དབང་བས་པས། གདློང་ནི་པདྨ་ཁ་ཕེ་འདྲ། ཁ་ཟས་ལ་ནི་འདློད་པ་མེད། ལྷ་

དང་བམ་ཟེ་ལ་རབ་དགའ། གཙང་ཞིང་སཾ་སྐྲ�་ཏ་སྐད་སྨ། ཡུན་རིང་ནས་ནི་མིག་འཛུམ་ཞིང་། 

ལུས་དྲི་ཞིམ་ཞིང་མཆློག་སྟེར་བེད། གློས་ཕེང་དཀར་པློ་ཆུ་བློ་དང་། རི་མཐློ་ཁང་པ་མཐློ་ལ་

དགའ། གཉིད་མེད་ཆུགས་པ་མེད་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལྷ་འདེགས། ས་དུས་ལྷ་སའི་རྒྱ་མ། 

ལྷ་འདློགས། ས་དུས་ཕློ་མློ་ཆང་སའི་སྐབས་བཞུགས་གལ་གློལ་རེས་ཁང་ཐློག་ཏུ་ཕིན་ཏེ་བག་མར་

རང་ཁིམ་ནས་བསྐུར་བའི་ཁམས་མཐུན་གི་དར་ལྕློག་བཙུགས་ཏེ་ལྷ་གསློལ་བའི་ལུགས་སློལ་

ཞིག་ཡློད་པའི་མིང་། 

ལྷ་འདྲེ། ཕན་འདློགས་མཁན་གི་རིགས་ཤིག་ལ་ལྷ་དང་། གནློད་སྐྱེལ་མཁན་གི་རིགས་ལ་འདྲེས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ཞེས་སུ་བཏགས་པའློ།། 

ལྷ་འདྲེ་ཁློག་ཞུགས་ཀི་རེན་ཁློག གནའ་དུས་སྐུ་རེན་ནམ། གྲྭ་པ་གང་རུང་ལ་ལྷ་འདྲེ་ཁློག་ཏུ་ཞུགས་

ནས་ལུང་བསྟན་པར་གགས་པ་ཞིག དློན་དུ་མི་ལ་བསྐློར་བཏང་བའི་བ་སྤློད་ཅིག་ཡིན། 

ལྷ་འདྲེའི་ཁློག་རེན་བུད་མེད། འཇིག་རེན་པའི་ལྷ་འདྲེ་ཁློག་ཞུགས་ཀི་རེན་སྐྱེ་དམན

ལྷ་འདྲེས་བརླམས་པ། ལྷ་འདྲེ་ཁློག་པར་ཞུགས་པ་ལ་ལྷ་འདྲེས་བརླམས་པ་ཟེར། ། བློད་ཀི་གློང་སེ་

འགའི་ནང་བིས་པ་རིའུ་འགློ་བའི་སྐབས་སུ། སྐབས་འགར་རི་ལ་གཉིད་ཉལ་བའི་རེས་སུ་ཉིན་

ཤས་ཕྲུ་གུ་བརླག་འགློ་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། སྐབས་འགར་དེ་ནས་བཟུང་ཤི་གསློན་གཉིས་ཀ་རེད་

རྒྱུ་མེད་པའང་འགློ་སིད། སྐབས་འགར་ཉིས་རེས་སུ་དྲན་པ་བརྒྱལ་ཟིན་པའི་ཕྲུ་གུ་དེ་རློ་དང་

འདྲ་ཞིག་རི་ངློགས་སམ། ཁང་པའི་ཉེ་འགམས་རྣམས་སུ་རེད་པ་དང་། དེ་ནས་མིས་ཐུག་རེག་

བས་རེས་དྲན་པ་སློས་ནས། ལྷ་འདྲེ་གང་དང་མཉམ་དུ་ཡུལ་གང་གང་ལ་སློང་པ་སློགས་ཀི་

གནས་ཚུལ་མང་པློ་ཞིག་བཤད་ཐུབ་ཀི་ཡློད་པ་རེད། སྐབས་འགར་བིས་པ་དེ་དག་དུས་དེ་

ནས་བཟུང་སར་མེད་པའི་མངློན་ཤེས་ལ་སློགས་པ་བཤད་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཆགས་ནས། 

གནས་སྐབས་སྙན་གགས་ཆེན་པློར་ཆགས་ཤིང་། དུས་འཚམས་ཤིག་ན་གློ་བུར་གློད་རྐྱེན་

དང་འཕད་ནས་འདས་གློངས་འགློ་ཞིང་ཡློད་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པློ་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པ་རེད།

ལྷ་ནད། ལྷ་འདྲེ་འཁློན་ཏེ་བསྐྱེད་པའི་ནད་རིགས། 

ལྷ་རྣམ་སས། རྣམ་ཐློས་སས་ཏ།ེ ནློར་ལྷ་ཤགི ལྷ་རྣམ་སས་ཀ་ིབང་མཛོད་ལ། འདྲ་ེཡ་ིདྭགས་ཀ་ིདཀློར་གཉརེ། 

ལྷ་སྣམ། དཀིལ་འཁློར་ནང་དུ་ལྷ་བཞུགས་སའི་གདན། 

ལྷ་གནས། ལྷ་ཡུལ། 

ལྷ་གནས་ཀི་སྐྱེད་མློས་ཚལ་གསུམ། ཤིང་ར་སྣ་ཚོགས་ཅན། རྩུབ་འགྱུར་འདྲེས་པ། དགའ་བའི་ཚལ་ལློ། 

ལྷ་གནས་སློ་གསུམ། ཆློས་བཟང་མཐློ་བ་རི་རེ་ལེགས་མཐློང་གནས། ཕློགས་གཅིག་ཤིང་གསེབ་

ཤིང་ར་སྣ་ཚོགས་གནས། དགའ་བེད་རྣམ་མཛེས་ཡློངས་འདུར་གནས་པ་དང་། འདྲེས་པའི་

འགམ་དང་ཚང་ཚིང་འགམ་ན་གནས། ནློར་བུའི་སྙིང་པློ་གནས་དང་ཀུན་གསལ་སྤློད། གསེར་

ཕུག་ཁང་དང་ཕེང་བའི་གིབ་མ་དང་། མཐློ་དམར་རྒྱུ་དང་བཀྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀིས། སྦློར་བར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཇུག་དང་ཞིབ་ཏུ་སྤློད་པ་དང་། གླུ་སྒར་ཆགས་དང་གཟི་བརིད་འབར་བ་དང་། ཟླ་བའི་གནས་

ལར་ཉ་དང་ཤིང་སཱ་ལ། ཟུང་དང་མིག་ཕེར་འགློ་དང་བཙུམས་འགློས་དང་། ལུས་མདློག་བཟང་

ཚེ་ནློར་བུ་འཕང་བ་དང་། རིས་མཐུན་འཁློར་གནས་མཐློ་བར་སྤློད་པ་དང་། གཟི་མཆློག་གཟི་

བེང་མ་དྲློས་པ་དག་གློ 

ལྷ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ། འདི་ལར་སྣང་སྟེ། ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་ལ་བཙུན་མློ་བཞི་ཡློད་དེ། ཆེ་བ་ཤ་

འཚམས་མར་བུ་བཅུ་གཉིས། དེ་འློག་ཟླ་འཚམས་མར་ཉི་ཟླའི་བུ་བདུན། དེ་འློག་ཤ་ཙི་ཀར་

དྲག་པློའི་བུ་བདུན། ཆུང་བ་ཡེ་སིད་མར་སྟློབས་ལན་གི་བུ་དྲུག་ཡློད། དེའི་སྟེང་བརྒྱ་བིན་རང་

ངློ་།།  ཡང་ན། རི་རབ་ཀི་སྟེང་དུ་ནློར་ལྷ་བརྒྱད་དང་། དྲག་པློ་བཅུ། ཉི་མ་བཅུ་གཉིས། ཐ་སྐར་

གི་བུ་གཉིས་ཏེ་ཉེ་དབང་སློ་གཉིས་དང་ལྷ་དབང་བརྒྱ་སྦིན་དང་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་རེ་ཞིང་རློལ་

བའི་གནས་ཡིན་ནློ།། 

ལྷ་བསྣློལ། འགློ་བའི་ལྷ་དང་བལ་ཞིང་འཁུ་བ་དང་། ཡང་ན་རང་གི་ལྷ་དང་རིས་མི་མཐུན་པའི་ལྷ་

གཞན་བསྣློལ་བའམ་འཐབས་པའི་གིབ་ཀི་དློན་ཡིན་ཞེས་སློག་པློ་ལུང་རིགས་བསྟན་དར་གིས་

མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་བརྡ་བཀྲློལ་ལས་གསུངས། 

ལྷ་པ། ① ས་དུས་ལྷ་འདྲེ་ཁློག་ཏུ་ཞུགས་པའི་ཟློལ་ཀིས་ལུང་བསྟན་བཤད་ཅིང་མི་ལ་མགློ་བསྐློར་

གཏློང་བའི་ལུགས་སློལ་ཞིག བློད་ཀི་གཏམ་དཔེ་ལ། ལྷ་པ་མློ་པ་སྒྱུ་མ་གསུམ། འཇིག་རེན་

ཁམས་ན་རྫུན་ཆེན་གསུམ། ཞེས་གགས། ② ཐང་ཀ་འབི་མཁན་དང་། སྐུ་འདྲ་བཟློ་མཁན་བཟློ་

མཁན་རྣམས་ལ་ལྷ་པ་ཞེས་ཟེར།

ལྷ་ཕེབས། མི་ལ་ལྷ་དང་འདྲེ་ཞུགས་པ། 

ལྷ་ཕག ① གུས་ཕག་གི་ཆེ་བསྟློད། ② ལྷའི་ཕག་གི་བསྡུས་ཚིག 

ལྷ་ཕྱུག་མཁར་པ་ཉི་ཟླ་འློད། གུང་ཐང་བ་མ་ཞང་གི་སློབ་མ། ལྷ་ཕྱུག་མཁར་གི་རི་ཁློད་བཏབ་པས་

མཚན་ལ་ལྷ་ཕྱུག་མཁར་བར་ཐློགས

ལྷ་ཕྲུག ལྷ་བུ་གཞློན་ནུ། 

ལྷ་འཕློ་ལྟུང་གི་སྡུག་བསལ། འགློ་བ་རིགས་དྲུག་ནང་གི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཤི་དགློས་པའི་སྡུག་བསལ་དང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

སྐྱེ་བ་ངན་པ་ལ་མར་ཟགས་པའི་སྡུག་བསལ་གཉིས་ཡློད་པ་དེ་གཉིས་བསློམས་པའི་མིང་། 

ལྷ་བ། རང་རུས་ཀི་མགློ་དང་། རིབ་མའི་རུས་མགློ་སློགས་ལ་ཡློད་པའི་རུས་པ་སློབ་སློབ་ཁག་རི་

ཆགས་པ་དེའི་མིང་། 

ལྷ་བ་ནག་པློ། དཔུང་རང་དང་། བརླ་རང་གི་མགློའི་རུས་པ་ལྷ་བ་ཅན་ཁག་རི་ནག་པློ་ཆགས་པ་དེའི་

མིང་སྟེ། རློང་འཕང་འཕྲུལ་གི་ལེ་མིག་ལས། ལྷ་བ་ནག་པློ་ནི། དཔུང་པ་དང་བརླའི་རང་མགློའི་

རུས་པ་ལྷ་ཁག་ནག་པློ་ཅན་ནློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལྷ་བབ། ① སངས་རྒྱས་ལྷ་ཡུལ་ནས་མི་ཡུལ་དུ་བློན་པ། ② མི་ལ་ལྷ་དང་འདྲེ་ཞུགས་པ། 

ལྷ་བབས་ཀི་གནས། དེ་བཱ་བ་ཏཱ་ར། སང་ཁི་ས། དེ་ནི་མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆློས་འཕེལ་གིས་རྒྱ་

གར་གི་ཡུལ་པ་ཁ་ན་ནས་མལ་ལེ་འགའ་ཙམ་སློང་རེས་སང་ཁ་ས་ལ་སེབས། དེ་ནི་སྟློན་པས་

ཡུམ་ལ་ཆློས་གསུངས་པའི་སད་དུ་ལྷ་ཡུལ་དུ་དབར་གཅིག་བཞུགས་ཤིང་སར་འཛམ་གིང་དུ་

བབས་པའི་གནས་ཡིན། དེར་སློན་བཙུན་པ་ཐང་ཟན་ཙང་གིས་གཟིགས་པའི་མ་ངན་མེད་ཀི་རྡློ་

རིང་གི་ཏློག་གང་ཆེན་གི་གཟུགས་ཤིག་ས་མིག་ལ་བུར་ཡློད་ཅེས་གསུངས་འདུག གློང་ཁེར་

པ་ཀ་ཤའི་ཨ་པ་ར་ཛིའི་ནགས་ཤིང་ཨུ་དུམ་ཝ་ར་ཡློད་པའི་དྲུང་དུ་ཕེབས་པ་ཡིན་ཞེས་མི་ཆློས་

བ་མའི་བརྫུན་གི་ལྟུང་བེད་ཀི་གེང་གཞིའི་སྐབས་སུ་གསལ། 

ལྷ་བབས་ཀ་ིཡ་ིག ེམཁས་དབང་འགའ་ིབཞདེ་པ་ལར་ན་ཐློན་མའི་ིགློང་ལ་བློད་དུ་ཡ་ིག་ེཡློད་ཅངི་། སྟག་གཟགི་

སྤུངས་ཡགི་དང་སྨར་ཡགི་སློགས་དར་བའ་ིསྐབས་ལ་ལྷ་བབས་ཀ་ིཡ་ིག་ེཡང་དར་བར་གསུངས། 

ལྷ་བབ་མཆློད་རེན། མཆློད་རེན་ཆ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ལྷ་ལས་བབ་པའི་མཆློད་རེན་ཞེས་པ་སྟློན་པ་ཐུབ་

པའི་དབང་པློ་སུམ་རེན་དུ་དབར་གནས་མཛད་དེ་ས་དྲློ་དགག་དབེ་མཛད། ཕི་དྲློ་འཛམ་བུའི་གིང་

དུ་བབ་པའི་ཚེ་ཡུལ་ཡངས་པ་ཅན་གསལ་ལན་དུ་བཞེངས་པ་བང་རིམ་བཞིའམ་བརྒྱད་པ་ངློས་

རེར་གློ་འབུར་དང་བཅས་པ། གློ་འབུར་གི་དབུས་ན་ཐེམ་སྐས་ཡློད་པའི་མཆློད་རེན་ཞིག་གློ 

ལྷ་བབས་དུས་ཆེན། ལློ་ལར་བློད་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་ཉེར་གཉིས་ཉིན་དགུ་པ་ལྷ་བབས་དུས་ཆེན་

ཞེས་སློན་སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཡུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྷ་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་པར་ཆློས་གསུང་ཕིར་

སྟློན་པ་ལྷ་གནས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་ཕེབས་ནས་ལྷ་རྣམས་ལ་ཆློས་གསུངས་ཤིང་དབར་ཞལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཞེས་ཀིས་བཞུགས་པར་རྒྱལ་པློ་གསལ་རྒྱལ་སྟློན་པ་དྲན་དྲག་ནས་མློའུ་འགལ་བུ་རྒྱུད་སྟློན་

པ་མི་ཡུལ་དུ་བློན་པར་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ན་སྟློན་པ་ལྷ་མིའི་འཁློར་དང་བཅས་ཏེ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་

སྐས་འཛེག་ལ་བརེན་ནས་འཕགས་ཡུལ་གསལ་ལན་དུ་བབས་པར་མཛད་པའི་དུས་ཆེན།

ལྷ་བུ། ① ལྷའ་ིབུ། ② ཤངས་ལྷ་བུ་སྟ་ེས་ཆ་ཞགི བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀ་ིརྣམ་གངི་རློང་ག་ིབང་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

ལྷ་བུ་མགློ་དཀར། (ཨེ་ཤློ་ལེགས་ཀིས་སིད་སྐྱློང་དུས་སྐབས། ཧ་ལམ་སྤི་ལློའི་སློན་གི་ 30-སྤི་

ལློའི་འགློ་ཙམ་གི་བར།) བློད་ཀི་རྒྱལ་རབས་བཅུ་པ་ཨེ་ཤློ་ལེགས་སྐབས་ཀི་བློན་པློ་ཞིག ལློ་

རྒྱུས་ཐློག་བློན་པློ་འདིས་ཆུ་ཞིང་ལ་དློར་ཁ་བརི་བ་དང་། འབློག་ལ་ཐུར་བརིས་བས། ཆུ་ཡུར་

བུར་དྲངས་ནས་ཞིང་ཆུ་མ་རྨློ་བའི་སློལ་གཏློད། བློད་ཀི་འཕྲུལ་བློན་མཛངས་མི་བདུན་གི་ནང་

གསེས་གཉིས་པ་ཡིན། 

ལྷ་བུའི་ཁམས། སློན་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦར་ནས་བཏགས་པའི་ཅློང་ཞིའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་

སྟེ། མི་ཡི་ཉི་མ་མཐློང་བ་དློན་ལན་གིས་མཛད་པའི་མ་ལ་ཡའི་དཀའ་འགེལ་ལས། བྱུང་ཁུངས་

བསྐལ་པ་དང་པློ་ལ། ལྷ་བུ་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་དེ། གངས་རི་ནགས་འདབ་མཚོ་འགམ་དང་། 

འགིང་བག་དཀར་པློའི་སྟེང་དུ་བློན། ལྷ་ཀླུ་སེ་བརྒྱད་བུ་མློ་མཐློང་། འགིང་འགྱུར་འཇློ་སེག་བད་

ཀི་མདངས། ནུ་མའི་གར་དང་པད་མའི་འགློས། མཐློང་བས་ཡིད་གཡློས་སྐུ་ལ་འཁྱུད། ཞལ་གི་

ལགས་གཞིབས་མློད་ལ་ནི། ཀུན་ནས་ཁམས་གཡློས་དཀར་དམར་ཤློར། དཀར་པློ་འགིང་བག་

སྟེང་དུ་བབས། རྡློ་ལས་དྲློད་སྐྱེས་ཚི་བུར་ཆགས། མིང་ཡང་བདུད་རི་ཅློང་ཞི་ཟེར། ཞེས་དང་། 

ལྷ་བུའི་ཁམས་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར། མིང་ཡང་དེ་ལར་མཁས་པས་བཏགས། 

ལྷ་བ། ལྷ་ཡུལ་གི་བ། 

ལྷ་བ་ཁུ་བྱུག [ཡུལ]བ་ཁུ་བྱུག 

ལྷ་བ་གློང་མློ། རི་ལ་གནས་པའི་བ་རིགས་ཤིག ལ་ཁའི་ཁ་བ་ཆེ་ཆུང་དེ། ལྷ་བ་གློང་མློའི་སྐད་ལ་ལློས། 

ལྷ་བ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ༡༧༦༧་ལློར་ངློར་མཁན་ཆེན་ཤར་ཆེན་མི་

འགྱུར་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ལྷ་བ་མ། རྒྱལ་པློ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའ་ིམིང་སྟེ། རྒྱལ་པློ་ལ་ལྷ་དང་རབ་བྱུང་ག་ིརེན་ཡིན་པས་བ་མ་ཞེས་བརློད། 

ལྷ་བ་མ་ཁུ་དབློན། རྒྱལ་པློའི་རིགས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རིགས་ལ་ལྷ་བ་མ་ཞེས་པའི་ཞེ་སའི་མིང་

གིས་འབློད་སློལ་ཡློད་ཅིང་། ལྷ་བ་མ་ཁུ་དབློན་གཉིས་ནི་ཁུ་བློ་ལྷ་བ་མ་ཡེ་ཤེས་འློད་དང་དེའི་

དབློན་པློ་ལྷ་བ་མ་བང་ཆུབ་འློད་གཉིས་ལ་ཟེར། 

ལྷ་བ་མ་བང་ཆུབ་འློད། སྟློད་ཀི་མགློན་གསུམ་གི་རྒྱུད་པ། ཧ་ལམ་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་

པའི་ནང་འཁྲུངས། འདི་ཉིད་ཀི་ཡབ་འཁློར་རེའི་སས་ལྷ་ལེ་ཡིན་ཞིང་། རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་མཚན་

བང་ཆུབ་འློད་ཅེས་གསློལ། སྐུ་ནར་སློན་པ་ཆློས་ལློག་སུན་འབིན་པའི་ཁུ་བློའི་ཕག་ལས་རྒྱུན་

བསྐྱངས། ནག་ཚོ་ལློ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་བ་སློགས་ཇློ་བློ་རེ་གདན་འདྲེན་པར་མངགས། ཇློ་

བློ་རེ་བློད་དུ་ཕེབས་སྐབས་ལྷ་བ་མ་བང་ཆུབ་འློད་ཀིས་ར་དཀར་མི་དཀར་གསུམ་བརྒྱ་ཐམ་

པས་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་བ་དན་ལ་སློགས་པའི་མཆློད་རས་ཐློགས་ཏེ་ཕེབས་བསུར་

བཅར། དེ་བཞིན་གླུ་གར་དང་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཤིས་པ་བརློད་པ་སློགས་གཟབ་ཅིང་རྒྱས་པའི་

བསུ་བ་ཞུས། དེའི་སྐབས་སར་མེད་པའི་རག་དུང་གསར་དུ་བཟློས་ཏེ་ཇློ་བློ་སྤན་འདྲེན་པའི་

ཕིར་འབུད་པ་དེ་ནས་བློད་དུ་དུང་ཆེན་འབུད་སློལ་དར་ལ་དུང་ཆེན་དེ་ལ་ལློ་པཎ་སྤན་འདྲེན་

པའི་དུང་ཆེན་ཞེས་གགས། དེ་སྐབས་ལྷ་བ་མ་བང་ཆུབ་འློད་ཀིས་ཇློ་བློ་རེར་ཞུ་རེན་དུ་གསེར་

མང་པློ་ཕུལ་ནས་ཐློག་མར་གནད་དློན་གསུམ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་

ལ་རིམ་གིས་འཇུག་པ་ལགས་སམ་ཅིག་ཅར་དུ་འཇུག་པ་ལགས། ཕི་ནང་གི་ཁད་པར་གང་

ལགས། དགེ་སློང་གིས་རྡློ་རེ་སགས་ཀི་དངློས་དབང་གློང་མ་རྣམ་གཉིས་བང་དུ་རུང་མི་རུང་

ཞེས་ཞུས་པའི་ལན་དུ། ཇློ་བློས། རིམ་གིས་ཡིན་གསུངས་ནས་ལམ་སྒློན་མཛད། སྐྱབས་འགློ་

དང་ལ་བ་བཀའ་བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞི་ཡློད་མེད་ཡིན། གསང་བ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ནི་

ཚངས་པར་སྤློད་པས་བང་བར་མི་བ་ཞེས་གསུངས་སློ།། ལྷ་བ་མ་བང་ཆུབ་འློད་འདིའི་སྐུ་རིང་

ལ་ལློ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པློས་དམ་པའི་ཆློས་མང་པློ་བསྒྱུར་བ་དང་། འདི་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཚེའི་སྨད་

ལ་པུ་ཧྲེངས་པ་ཞང་ཆུང་བཙུན་གསལ་ཤེས་རབ་ལ་བཀའ་བསློས་ནས་ཡུལ་དབུས་ཀི་པཎི་ཏ་

ཤྲི་བཛྲ་བློ་དྷི་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་གི་ཇློ་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་གིས་དུས་འཁློར་དང་། མ་རྒྱུད་འགའ་ཞིག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀང་བསྒྱུར་ཡློད་དློ།། 

ལྷ་བ་མ་ཡེ་ཤེས་འློད། འདི་བློད་ཀི་ལྷ་བཙན་པློ་སྐྱིད་ལེ་ཉི་མ་མགློན་ལ་སས་སྟློད་ཀི་མགློན་གསུམ་

འཁྲུངས་པའི་ བར་པ་བཀྲ་ཤིས་མགློན་ལ་སས་གཉིས་བྱུང་བའི་ཆུང་བ་སློང་ངེ་ཡིན། ཐློག་མར་

ཆུང་དུས་ཀི་མཚན་ལ་སློང་ངེ་ཟེར་ཞིང་། རེས་སུ་རྒྱལ་པློ་བས་པའི་མཚན་ལ་ཁི་ལེ་སློང་

གཙུག་བཙན་ཟེར། ས་ལུག་སྤི་ལློ་༩༥༩ལློར་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། སྐུ་ཚེའི་སྟློད་ལ་བཙུན་མློ་

གཉིས་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ཏེ་བཙུན་མློ་སེང་དཀར་མ་ལ་སས་ཁི་ལེ་མགློན་བཙན་དང་། ལྷ་འཁློར་

བཙན་གཉིས་འཁྲུངས། དེ་གཉིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་ལ་དེ་བ་ར་ཛ་དང་། ནཱ་ག་རཱ་ཛ་གཉིས་

ཡིན། ཕིས་སྐབས་དེའི་སྤི་ཚོགས་དང་། དུས་རབས་ཀི་དགློས་མཁློ་དང་བསྟུན་ནས་དགུང་ལློ་

སློ་གཅིག་པ་ས་གང་སྤི་ལློ་༩༨༩ལློར་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་མཚན་ལྷ་བ་མ་ཡེ་ཤེས་འློད་ཅེས་

གསློལ། ཡེ་ཤེས་འློད་ཀིས་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༩༩༦ ལློར་མངའ་རིས་མཐློ་ལིང་གསེར་གི་ལྷ་ཁང་

བཞེངས། དེ་རེས་རིན་ཆེན་བཟང་པློ་ལ་སློགས་པའི་ཁེའུ་བློ་རྣློ་བ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་རྒྱ་གར་དུ་

གསེར་མང་པློ་བསྐུར་ཏེ་ཆློས་སློབ་ཏུ་བཏང་བའི་ནང་ནས་བཅུ་དགུ་རྒྱ་གར་དུ་ཚད་པས་

གློངས། ལློ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པློ་དང་ལློ་ཆུང་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་གཉིས་ཀིས་མདློ་སགས་

ཀི་ཆློས་མང་པློ་བསབས་ཏེ་བློད་དུ་ཕེབས་ནས་མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་མང་པློ་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་

ནས་གཏན་ལ་ཕབ། ལྷ་བ་མས་ཀང་རྒྱ་གར་ནས་པཎི་ཏ་ཁ་ཤས་སྤན་དྲངས་ཏེ་བློད་དུ་བཞུགས་

པའི་མདློ་རྒྱུད་དགློངས་འགེལ་གསུང་རབ་ཁག་ལ་དག་ཐེར་དང་། ཁ་ཤས་གསར་དུ་བསྒྱུར། 

བསྒྱུར་ཟིན་པ་རྣམས་དག་བཅློས་དང་བཅས་འཆད་ཉན་གིས་གཏན་ལ་དབབ་པ་སློགས་རྒྱལ་

བསྟན་རིན་པློ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་ཕིར་འབད་བརློན་ཆེན་པློ་མཛད་དློ།། དགུང་ལློ་དློན་གསུམ་པ་

ལྕགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༠༣༡ལློར་མཐློ་གིང་གསེར་ཁང་དུ་ཞི་བར་གཤེགས། 

  [ས་མཐློའི་བུ་མློ་]དེབ་དང་པློའི་ནང་། ལྷ་བ་མ་ཡེས་ཤེས་འློད་ཀི་མཛད་རེས་ལ་རགས་ཙམ་

དཔྱད་པ། ཞེས་པའི་རློམ་ཡིག་ལས། འབས་སྤུངས་ལྷ་ཁང་གི་དཔེ་རིང་། བ་མ་བརྒྱུད་པའི་ལློ་

རྒྱུས་ཞེས་པ་ཇློ་བློའི་རྣམ་ཐར་བིས་མ་རིང་པ་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པ་ཡས་མས་ཙམ་གི་

དཔེ་རིང་ཞིག་ལས། ཇློ་བློ་རེ་བློད་དུ་གདན་ཇི་ལར་དྲངས་པའི་ཚུལ་ནི། སྟློད་ཀི་མངའ་བདག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

བཀྲ་ཤིས་ལེ་གར་ལློག་གི་བཙོན་དུ་བཟུང་བ་བླུ་བ་ལ་གསེར་ཁློ་རྔ་གི་སྐུ་ལུས་ཀི་ལིད་དང་

མཉམ་པ་འདློད་ཟེར། དེར་ཟངས་དུང་གསུམ་བས་ནས་བློད་དབུས་གཙང་དུ་གསེར་སློང་དུ་

བཏང་བས་མང་པློ་རེད་པ་དང་། ཁློང་གློངས་པས་བླུར་མ་བྱུང་ནས་ལྷ་བ་མ་ཡེ་ཤེས་འློད་ཀི་

ཐུགས་དགློངས་དུ། དགེ་བའི་ར་བ་ལ་བློད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ཅི་ཕན་བ་སྙམ་ནས། 

བློད་ཀི་བློ་གསལ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་ལ་གསེར་མང་པློ་བསྐུར་ནས་ལློ་ཙཱ་སློབ་ཅིང་པཎི་ཏ་གདན་

འདྲེན་དུ་བརངས་པས། ཞེས་སློགས་དང་། ཡང་། དེ་ཉིད་ལས། མངའ་རིས་རྒྱལ་རབས་ལས། 

ཁློ་རེའི་ཚ་བློ་ལྷ་སེའམ། ལྷ་ལེའི་བུ་འློད་ལེ་རང་གཤིས་གཏུམ་ཞིང་དྲེགས་པས། སྟློད་མངའ་

རིས་སྐློར་གསུམ་གི་ཡ་གལ་མང་ཡུལ་ལ་དྭགས་རྒྱལ་པློར་དམག་དྲངས་པ་དང་། མཐར་བལ་

ཏིའི་མངའ་ཁློངས་བྲུ་ཤ་སློགས་ལའང་དམག་འཁྲུགས་བསངས་པའི་རེས་འབས་ལ། ཡུལ་དེའི་

རྒྱལ་པློས་འཛིན་བཟུང་བས་ནས་ཁིམས་བཅད་ནན་པློ་བཏང་སྟེ་དེའི་གཅུང་བང་ཆུབ་འློད་དང་། 

ཞི་བ་འློད་ཀིས་གསེར་ཕློན་ཆེན་བསྣམས་ནས་བླུས་ཀང་། གསེར་ལམ་སེང་མ་འབློར་བས་རེ་

ཞིག་དེར་ལུས་ཏེ་མཐར་བློས་ཀང་ལྕགས་དུག་བྱུང་ནས་བཤུལ་དཀར་ཞེས་པའི་སར་གློངས་

པར་བཤད། ཞེས་སློགས་བིས་ཡློད་པ་འདི་དག་ལ་བརག་ན་གར་ལློག་གིས་འཛིན་བཟུང་བ་

རྒྱུ་དེ་ལྷ་བ་མ་མིན་པར་ངེས་སློ།།

ལྷ་བློ་གློས་འློད། རེ་འདི་ཉིད་ཡབ་མངའ་བདག་གགས་པ་རིན་ཆེན་དང་ཡུམ་ལྷ་གཅིག་རྡློ་རེའི་སས་

སུ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ༡༢༢༥ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་གཞློན་ནུའི་དུས་ལློ་ཙཱ་བ་

གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་། སློབ་དཔློན་ཀུན་དགའ་སློགས་ལས་དབང་གདམས་ངག་མང་དུ་

གསན། དེ་ནས་ཟུར་ཁང་པ་ལས་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་མནློས། མཁན་པློ་ལྷག་རུ་བ་དང་སས་

པ་སྟློན་གཞློན་གཉིས་ཀིས་མཁན་སློབ་མཛད་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་པ་ལ་མཁན་

སློབ་དེ་གཉིས་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། ཟུར་ཁང་པ་ལས་གཞུང་གདམས་ངག་མ་ལུས་པར་

གསན། བེ་བག་ཏུ་བློ་སྦློང་དློན་བདུན་མ་སློགས་གགས་པ་དང་མ་གགས་པའི་སྙན་བརྒྱུད་དང་། 

ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ནས་བརྒྱུད་པའི་གདམས་པ་ཟབ་མློ་རྣམས་གསན། སས་པ་སྟློན་གཞློན་ལས་

ཤེར་ཕིན་གི་སྐློར་དང་། མཁན་པློ་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་ལ་ཕེབས་པ་ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ༡༢༥༡ལློར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྤིལ་བུའི་གདན་སར་ཕེབས། ཟུར་ཁང་པས་དུང་རིན་ཆེན་དང་། འཕེལ་གདུང་དང་། ཇློ་བློ་རེའི་

ཕག་དྲིལ་དང་། ཕག་རྡློར་དང་། པློ་ཏ་ལ་སློགས་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ཀི་ལེ་མིག་གནང་། 

སྤིར་གདན་ས་ལློ་བཞི་བཅུའི་བར་དུ་བསྐྱངས། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་

ལྔ་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ༡༢༩༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ལྷ་དབང་བརྒྱ་བིན། ལྷ་དབང་དང་དློན་གཅིག 

ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། འཇིག་རེན་གི་བདག་པློ་ཕི་ནང་ཐུན་མློང་གི་ལྷ་ཞལ་གཅིག་སྤན་གསུམ་པ། 

ཕག་ན་ཐློད་པ་དང་། ཁྱུ་མཆློག་གི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ། མགིན་པ་སློ་བ། དབུ་གཙུག་ན་ཟླ་

བའི་ཅློད་པཎ་གིས་བརྒྱན་པ་ཞིག་གློ མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁྱུ་མཆློག་རྒྱལ་མཚན་དང་། གངྒཱ་

འཛིན། གློང་གསུམ་མཐར་བེད། དག་སྟའི་དུམ་བུ། མགུལ་ནག མགིན་སློན། མགིན་པ་ཁློ་བ། 

རྒྱལ་མཚན་འཆང་། འཆི་ལས་རྒྱལ། སྟེང་འཕུར་དབང་པློ། དྲག་པློ། དྲན་པའི་དག། མདུང་

ཐློགས། བདེ་འབྱུང་། ནམ་མཁའི་སྐྲ་ཅན། སྣ་ཚོགས་མིག་ཅན། པགས་པའི་གློས་ཅན། དཔྲལ་

མགིན། ཕྱུགས་བདག ཕློགས་གློས་ཅན། དབིག་ལན། འབྱུང་པློའི་མགློན། འབྱུང་པློའི་དབང་

པློ། མི་བཟད་མིག མི་ཡི་ཁུ་བ། མིག་གསུམ་པ། གཙུག་ན་ཟླ་བ། གཙུག་ཕུད། རེ་གསུམ་ཅན། 

གཡློན་གི་ལྷ། རི་ཉལ། སིད་པ་འཇིག སིད་སྲུང་འཛིན། གསང་བའི་བ་མ། ལྷ་ཆེན་བཅས་སློ།། 

ལྷ་འབག ལྷའི་གདློང་བརན་ནམ་འདྲ་འབག 

ལྷ་འབངས། ① རྒྱལ་པློའི་མངའ་འབངས། ② སར་བློད་ཀི་དགློན་པའི་མི་སེར། 

ལྷ་འབེབས་པ། མི་ལ་ལྷ་དང་འདྲེ་གཞུག་ཏུ་འཇུག་པ། 

ལྷ་འབློད་ཀླུ་འབློད། གང་ས་གང་དུ་སྐྱབས་སམ་རློགས་མགློན་འཚོལ་བའི་དཔེ། 

ལྷ་བག་ཁ་བ་བློ་གློས་ཡེ་ཤེས། འདི་ཉིད་ཇློ་བློ་ཤཱཀ་བཀྲ་ཤིས་དང་སྐྱློ་མློ་དར་རྒྱན་གི་སས་སུ་རབ་

བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ༡༡༩༠ལློར་བེ་ཆུང་ངུ་སྐུ་འཁྲུངས། ལྷ་འགློ་བའི་མགློན་པློའི་

ཞབས་ལ་གཏུགས། སས་པ་སྟློན་གཞློན་གི་ཡློན་ཏན་བུམ་པ་གང་བློའི་ཚུལ་དུ་མཁེན། དགུང་

ལློ་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་གདན་ས་མཛད། འགློ་བའི་དློན་རྒྱ་ཆེན་པློ་བྱུང་། དགུང་ལློ་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་

གི་བར་དུ་བཞུགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ལྷ་བག་དགློན། མིང་གཞན་ཟགས་ལྷ་བག་འློད་གསལ་ཐེག་ཆེན་གིང་ཟེར། འདེབས་མཁན་དང་

འདེབས་ལློ་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་

ཁུལ་ངམ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྷ་བིས། ལྷ་འབི་བ་དང་མཚུངས། 

ལྷ་འབི་དགློན། འཇམ་དབངས་ཤེས་རབ་རྡློ་རེས་བཏབ། དུས་ནམ་ཡིན་གསལ་པློར་མ་ངེས། གྲུབ་

མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྷ་འབི་བ། ལྷའི་གཟུགས་རིས་འབི་བ། 

ལྷ་འབྲུམ། གཉན་རིམས་འབྲུམ་པ་དཀར་ནག་རིགས་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ནད་གཞི་ཡང་ཞིང་སློག་

ཉེན་ཆུང་བའི་འབྲུམ་ནད་དཀར་པློ། 

ལྷ་འབློང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༥༠ལློར་ཙམ་ན་རིག་འཛིན་འཇའ་

མཚོན་སྙིང་པློའི་བཀའ་བཞིན་སློབ་མ་དཀློན་མཆློག་བསྟན་འཛིན་གིས་སེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་

དང་པློ་བ་ཆེན་བམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་བདག་རྐྱེན་བཞེངས་པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་རིང་

མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྷ་མ། ལྷ་འདྲེ་ཁློག་ཏུ་ཞུགས་པའི་ཟློལ་གིས་མ་འློངས་ལུང་བསྟན་བཤད་མཁན་གི་བུད་མེད་ཀི་

རིགས་ཤིག འདི་འདྲའི་མང་ཆེ་བ་རྫུན་འཁབ་མཁན་ཡིན། 

ལྷ་མ་ཡིན། ལྷའི་དག་འཐབ་རློད་ལ་དགའ་བ་ཐགས་བཟང་རིས་སློགས། 

ལྷ་མ་ཡིན་གི་གློང་ཁེར་བཞི། འློད་ལན། སྐར་ཕེང་། ཟབ་པ། གསེར་ལན་ནློ།། 

ལྷ་མ་སིན། འབྱུང་པློ་མི་མིན་གི་རིགས། 

ལྷ་མི། ལྷ་དང་མིའི་བསྡུས་མིང་། 

ལྷ་མིན། ལྷ་མ་ཡིན་གི་བསྡུས་ཚིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁུ་བའི་སློབ་མ་དང་། སློན་གི་ལྷ། བཅུད་

མི་ལན། མཆློད་སྦིན་དག་བློ། ད་ནུའི་བུ། པ་སངས་སློབ་མ། དབང་པློའི་དག། སྦིན་སྐྱེས། སྦིན་

བྱུང་། སྦིན་མའི་བུ། གཞུ་རྒྱལ། གཞུ་ལས་སྐྱེས། ས་འློག་གནས། གསེར་ཅན་བུ། ལྷ་ལ་སང་། 

ལྷ་ལས་རྒན། ལྷར་སྨློད་བཅས་སློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྷ་མིན་ཁག [མངློན]ལྷ། 

ལྷ་མིན་དག་བློ། [མངློན]ལྷ། 

ལྷ་མིན་ཉིང་ཁུ། [མངློན]ཆང་དང་ཨ་རག 

ལྷ་མིན་གདློན། ལྷ་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་ངེས་ཚིག་ནི་སློན་ལྷ་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པའི་ཚེ་རྒྱ་

མཚོའི་ནང་ནས་བུད་མེད་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་ཞིག་བྱུང་བས་དེ་ལ་ཁློད་སུ་ཡིན་ཞེས་དྲིས་པས། ང་

ནི་ཆང་ཞེས་བ་སྟེ། ང་འཐུངས་ན་མློས་པ་དང་བརྒྱལ་བ་དང་དྲེགས་པ་ལ་སློགས་པ་འབྱུང་བར་

འགྱུར་རློ་ཞེས་སྨས་པས། ཁ་ཅིག་གིས་འཐུངས་པས་སུ་ར་སྟེ་ལྷ་ཞེས་གགས་པ་དང་། ཁ་ཅིག་

འཇིགས་ནས་འཐུངས་མ་ནུས་པས་ཨ་སུ་ར་སྟེ་ལྷ་ལས་དམན་པའི་དློན་དུ་ཨ་དགག་སྒ་སྦར་བས་

ལྷ་མ་ཡིན་ཞེས་གགས་པས་རི་རབ་ཀི་ཁློང་གསེང་དུ་གནས་ཤིང་རྫུ་འཕྲུལ་སློགས་ལྷ་ལས་

དམན་པ། ང་རྒྱལ་གི་སེམས་དང་ལན་པས་རག་ཏུ་འཐབ་རློད་སློགས་ཁློ་གཏུམ་གི་བ་བ་བེད་

མཁན་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་པས་དེས་གནློད་པ་གཏློང་བའི་ནད་ལ་ལྷ་མིན་གི་གདློན་ཞེས་ཟེར་ཏེ། 

སློབ་དཔློན་དཔའ་བློས་མཛད་པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྙིང་པློ་བསྡུས་པ་ལས། ལྷ་མིན་གདློན་

གིས་ཟིན་པ་ནི། ཡློན་པློར་བལ་ཞིང་རང་བཞིན་ངན། ལྷ་དང་བ་མ་བམ་ཟེ་དང་། འཇིགས་བེད་

ཁེངས་ཤིང་དཔའ་བ་དང་། ཁློ་ཞིང་རློལ་བ་ཆེ་བ་དང་། ང་ནི་དྲག་པློ་ཁབ་འཇུག་དང་། སྐེམས་བེད་

བརྒྱ་བིན་ཡིན་ཞེས་བ། ཤ་དང་ཆང་ལ་དགར་ཤེས་བ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལྷ་མིན་བདག་པློ། [མངློན]གཟའ་པ་སངས། 

ལྷ་མིན་བུ། མཚལ་དཀར་གི་གབ་མིང་ཞིག་སྟེ། འབི་གུང་ཚེ་དབང་བརན་པའི་རྒྱུ་ཟེར་གི་བཅློས་འཆི་བ་

གཤློལ་འདེབས་ལས། ལྷ་མིན་བུ་ཞེས་མཚལ་དཀར་གི་གབ་མིང་ངློ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལྷ་མིན་བ་མ། [མངློན]གཟའ་པ་སངས། 

ལྷ་མིན་དབང་པློ། ལྷ་མ་ཡིན་གི་རྒྱལ་པློ། 

ལྷ་མིན་མློ། [མངློན]སྐེ་ཚེ། 

ལྷ་མིན་ལྷ། [མངློན]ཆུ་ལྷའི་མིང་། 

ལྷ་མིའི་མཆློད་གནས། དཀར་ཕློགས་ལ་དགའ་བའི་ལྷ་རྣམས་དང་མི་རྣམས་ཀིས་མཆློད་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

འབུལ་བའི་གནས། 

ལྷ་མིའི་ཐེག་པ། མངློན་མཐློའི་ཐེག་པ་ཞིག་སྟེ། ངན་སློང་ལ་འཇིགས་ནས་མཐློ་རིས་ཀི་བདེ་འབས་

དློན་དུ་གཉེར་བས་མངློན་པར་མཐློ་བའི་རེན་སྒྲུབ་པར་བེད་ཅིང་། འཇིགས་སྐྱློབ་དང་ལེགས་

སྨློན་ཙམ་ལ་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ལམ་སྟེ། ལ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་འཇིག་རེན་ཕ་རློལ་དང་ལས་

འབས་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་དང་། སྤློད་པ་མི་དགེ་བ་བཅུ་སློང་ཞིང་དགེ་བ་བཅུའི་ལམ་སྒྲུབ་པ་དང་

གློམས་པར་བས་ཏེ། འབས་བུ་གིང་བཞིའི་མི་དང་འདློད་ལྷ་རིགས་དྲུག་གི་བདེ་བའི་མཐར་

ཐུག་པ་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་ཀི་བདག་པློའི་བར་དུ་བགློད་པའློ།། 

ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན། ལྷ་དང་མིའི་འགློ་བ་རྣམས་ཐར་པའི་གནས་སུ་རྣམ་པར་འདྲེན་པ་སྟེ་སྐྱེས་བུ་དམ་

པ་རྣམས་ལ་གསློལ་བའི་མཚན་གི་ཆེ་བ་ཞིག 

ལྷ་མིའི་ཡློན་ཏན་བདུན། ཚེ་རིང་། ནད་མེད། གཟུགས་བཟང་། བསྐལ་པ་བཟང་། རིགས་བཟང་། 

ནློར་ལན་པ། ཤེས་རབ་དང་ལན་པ་བཅས་སློ།། 

ལྷ་མློ། ① ལྷ་མློ་རྒྱུད་ཀི་རིགས་རྣམས། ② འགློ་བ་རིགས་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ལྷ་ཡུལ་གི་བུ་མློ་

གཟུགས་མཛེས་པའི་ཚད་དུ་འཛིན་ས་ཞིག་ཡིན། ③ བེ་བག་དུ་བསྟན་སྲུང་དཔལ་ལན་ལྷ་མློ་

མཚོན་པའི་མིང་། ④ བློད་ཀི་ཟླློས་གར་ཞིག་སྟེ། གྲུབ་ཐློབ་ཐང་སྟློང་རྒྱལ་པློས་སློལ་ཕེས་པའི་

གར་འཆམ་ཞིག

ལྷ་མློ་ཁང་། དགློན་འདི་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ཡང་ས་དགེ་གཉིས་

འདྲེས་མ་ཡིན་པར་འདྲ། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྷ་མློ་ཁློ་གཉེར་ཅན། ① སྒློལ་མ་དྲག་མློ་ཞིག ② ལྷ་མློ་ཁློ་ཉམས་ཡློད་པ་ཐམས་ཅད། 

ལྷ་མློ་གློས་དཀར་མློ། གསང་སགས་ཆློས་ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ་ལ། སངས་རྒྱས་རིགས་ལྔའི་ཡུམ་

ལྔ་ཡི་ནང་ནས་འློད་དཔག་མེད་ཀི་ཡུམ་ལྷ་མློ་གློས་དཀར་མློ། 

ལྷ་མློ་གླཽ་རཱི་མ། ལྷ་དབང་ཕྱུག་གི་བཙུན་མློ་ཨུ་མ། 

ལྷ་མློ་སྒྱུ་འཕྲུལ་མ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཡུམ། 

ལྷ་མློ་དྲེལ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྷ་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ༡༨༨༡ལློར་སྨར་ཁམས་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགེ་འདུན་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཀིས་གུར་དགློན་ཞིག་བཏབ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་འགློ་ཙམ་

ན་ཨ་ཁུ་ཕུན་ཚོགས་དང་། དཔལ་ལན་གཉིས་ཀིས་འདུ་ཁང་གསར་བཞེངས་གནང་ནས་གུར་

དགློན་ཁང་དགློན་དུ་བསྒྱུར། སྐུ་ཞབས་ཨ་རློལ་ཚང་གིས་སྤེལ་ནག་ཕློགས་འདིར་དུས་འཁློར་

དབང་ཆེན་གནང་སྐབས་དགློན་པ་ལྷ་མློ་དྲེལ་ས་ཆ་དེར་གནས་སློར་ན་ལེགས་ཚུལ་གསུངས་

མློད། ས་ཁི་ལློའི་དུས་ཟིང་གིས་ལས་ཀ་ཇི་བཞིན་མ་འགྲུབ་ལ་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆབ་ཆ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྷ་མློ་བདུད་རི་མ། སྟློན་པ་སྨན་པའི་རྒྱལ་པློ་ལ་བདུད་རིའི་བཅུད་ཨ་རུ་ར་འབུལ་བ་པློ་ལྷ་མློ་འཕློག་

མའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། སྟློང་ཆེན་རབ་འཇློམས་ཀི་སྨན་བིན་རླབས་ཀི་ཆློ་གའི་

སྐབས་རྒྱལ་ཆེན་བཞིས་ལྷུང་བཟེད་ཕུལ་བའི་བདེན་ཚིག་གི་མཇུག་ཐློག་ཏུ། དེ་བཞིན་ལྷ་མློ་

འཕློག་མ་ཡིས། ལྷ་རས་དགེ་བ་ཨ་རུ་ར། བངས་ནས་སྟློན་ལ་རབ་ཕུལ་བ། བདུད་རི་འདྲ་བའི་

སྨན་གི་མཆློག བདེན་པའི་ཚིག་ནི་དེ་དག་གིས། ནད་པ་རྣམས་ཀི་ནད་སེལ་ཞིང་། ཉེས་པ་

ཐམས་ཅད་འཕློག་བེད་པའི། སྨན་རྣམས་བདུད་རིར་འགྱུར་བར་ཤློག ཅེས་གསུངས་པ་ལར་

དང་། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་ར་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་སློན་ལས། སྟློན་པ་

སྨན་པའི་རྒྱལ་པློའི་སྐུར་བཞེངས་པའི་ལྷུང་བཟེད་འབུལ་བ་པློ་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་དང་། ཨ་རུ་ར་

འབུལ་བ་པློ་ལྷ་མློ་འཕློག་མ་དེ་ཡིན་ལ། བདུད་རི་མ་ཞེས་པའང་བདུད་རི་འབུལ་བ་པློ་ཡིན་པའི་

ཕིར་བདུད་རི་མ་ཞེས་པ་འབེལ་བ་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་མིང་དཔེར་ན་ཆང་འཚོང་མཁན་ལ་ཆང་

མ་ཞེས་པ་བཞིན་ཡིན་ནློ།། ཆ་བད་ནི་མཆློད་པའི་ལྷ་མློའི་རིགས་བཅུ་དྲུག་གི་ལང་ཚོ་ཅན་

མཛེས་ཤིང་ཆགས་པ། དར་དང་རིན་པློ་ཆེའི་རྒྱན་ཅན། ཕག་ན་ཨ་རུ་ར་བསྣམས་ནས་འབུལ་

བའི་ཚུལ་གིས་གུས་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལྷ་མློ་དཔལ་ཆེན་མློ། གཡང་གི་ལྷ་མློ་རིགས་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ། གཡང་གི་ལྷ་མློ་དཔལ་ཆེན་མློ། 

ལྷ་མློ་བ། བློད་ཀི་ཟླློས་གར་འཁབ་མཁན། 

ལྷ་མློ་བའི་ཆས། བློད་ཀི་ལྷ་མློ་འཁབ་མཁན་གི་ཆས། 

ལྷ་མློ་མཱ་མ་ཀི། རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། མི་བསྐྱློད་པའི་ཡུམ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ལྷ་མློ་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ། ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་ལ་ལློས། 

ལྷ་མློ་ཡི་གེ་དྲུག་མ། གསང་སགས་ཀི་བ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་ལྷ་མློ་ཞིག་སྟེ། འདིའི་སྐུ་མདློག་དང་

ཞལ་ཕག་གི་གངས། ཕག་མཚན་བཅས་ཞིབ་པརསྒྲུབ་ཐབས་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ བ་རྒྱུད་

སྐློར་གི་ནང་དུ་གསལ། 

ལྷ་མློ་རློ་ལངས་མ། རྡློ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་ཡུམ། 

ལྷ་མློ་ཨུ་མ། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློའི་བཙུན་མློ། ལྷ་མློ་ཨུ་མ་ཡིན། 

ལྷ་མློའི་ཆས། ① ལྷ་མློ་འཁབ་དུས་བུད་མེད་ཀི་ཆས། ② ལྷ་མློ་བའི་ཆས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

ལྷ་མློའི་བཞློན་པ་དྲེའུ་ར་རང་གསུམ། རྫུ་འཕྲུལ་གི་རང་པ། རླུང་གི་གཤློག་པ། མྱུར་མགློགས་ཀི་

རལ་དང་གསུམ་ནི་ལྷ་མློའི་ཞློན་པ་རང་གསུམ་ཡིན།

ལྷ་རྨློག ལྷའི་ཞྭ་རྨློག 

ལྷ་སྨན། ལྷ་འདྲེའི་རིགས་ཤིག བློད་མའི་འདློད་སློལ་ལ། མི་ཤི་བའི་རེས་སུ་ཡུལ་དེའི་སྨན་མློའི་

རིགས་སུ་སྐྱེས་པ་ལ་ལྷ་སྨན་ཟེར།

ལྷ་སྨན་པ། རྒྱལ་པློ་སློགས་མི་དྲག་རིགས་ཀི་སྨན་པ། 

ལྷ་དམག ལྷའི་དམག 

ལྷ་བཙུན། ① བཙུན་པའི་ཆེ་མིང་། ② རབ་བྱུང་གི་སློམ་པ་དང་ལན་པའི་རྒྱལ་པློ། 

ལྷ་བཙུན་དར་རྒྱས་ནློ་མློན་ཧན། ཨ་ལག་ཤ་མཁན་པློ་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་འདི་ཉིད་ལ་མཚན་གཞན་ཐློ་

ཡློན་ནློ་མློན་ཧན་དང་། ལྷ་བཙུན་དང་ངག་དབང་རྡློ་རེ། ལྷ་བཙུན་ལྷུན་གྲུབ་དར་རྒྱས། ལྷ་བཙུན་

པཎི་ཏ་སློགས་སུ་འབློད། རེ་འདི་ཉིད་ཨ་ལག་ཤའི་ཤིང་ཀུན་ཏ་ལེ་ཙབ་བུར་ཨློ་སུ་ཟེར་བའི་

ཡུལ་དུ་ཡབ་བཛྲ་ཐེ་ཅི་དང་ཡུམ་རྣམ་འཇློམས་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་

ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ༡༧༡༥ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་གཉིས་ཀི་སྟེང་རྒྱལ་དབང་ཚངས་དབངས་

པ་མཆློག་ཨ་ལག་ཤར་བློན་སྐབས་ཐུགས་བརེ་བ་ཆེན་པློས་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་པའི་སྐུ་སྐྱེར་

ངློས་འཛིན་མཛད། ཆུང་དུས་ནས་རེ་ཚངས་དབངས་པ་མཆློག་གིས་གམ་བཅར་དུ་འཇློག་

གནང་མཛད་ཅིང་ཐུགས་ཀི་སས་གཅིག་ཏུ་བསྐྱངས། རྒྱལ་བའི་དྲུང་ལས་རབ་བྱུང་དང་དགེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚུལ་གི་སློམ་པ་ལེགས་པར་མནློས། མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་ལ་ཐློས་བསམ་རྒྱ་ཆེ་མཛད་པས་

རེ་ཉིད་ཀི་ཐུགས་སས་སུ་གྱུར། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུའི་སྟེང་རེ་འདི་ཉིད་ཀི་བཀའ་དགློངས་ལར་

དབུས་སུ་སློབ་གཉེར་དུ་ཕེབས་ནས་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཀི་དྲུང་དུ་བསྙེན་རློགས་ཀི་

སློམ་པ་མནློས། འབས་སྤུངས་སློ་མང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཞུགས། ལློ་གསུམ་ནས་རང་ཡུལ་དུ་ཕིར་

ཕེབས་རེས་རེ་ཚངས་དབངས་པའི་དྲུང་དུ་མཆློད་གཡློག་ཞབས་ཕི་སྒྲུབ་ཅིང་ཆློས་བཀའ་

མནློས། ཝང་གི་སྐུ་འཁློར་གས་ཀི་ནག་ཕློགས་པ་སྐློར་ཅིག་ཕག་དློག་དང་སང་སེམས་ཀིས་ཕ་

མ་བཅུག་པས་རེ་ཉིད་བཙོན་དུ་བཙུད་ནས་དགུང་ལློ་རེ་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་

ལྕགས་བི་སྤི་ལློ༡༧༨༠ལློར་དགློངས་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་ཐིམ། 

ལྷ་བཙུན་པ་བང་ཆུབ་འློད། དེའི་སྐློར་གློང་དུ་ལྷ་བ་མ་བང་ཆུབ་འློད་ཅེས་པར་གཟིགས། 

ལྷ་བཙུན་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ༡༦༣༩ ལློར་སློག་པློའི་

དཔློན་རིགས་ཀི་དུད་ཚང་ཞིག་ཏུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ལྔ་ཐློག་ནམ་མཁའ་བསློད་ནམས་གགས་

པའི་མདུན་དབང་ཞུས། མཚན་ཆློས་ཀི་རྡློ་རེ་གསློལ། དགུང་ལློ་དྲུག་པར་རེ་བློ་བཟང་ཡར་

འཕེལ་བསྟེན་ནས་ཀློག་དང་སྦློར་སེབ་བློ་འཛིན་གནང་། དགུང་ལློ་བདུན་ལ་བློ་བཟང་ཡར་

འཕེལ་དྲུང་དགེ་བསྙེན་བསྒྲུབས། མཚན་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་གསློལ། 

སྐབས་དེར་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན་མཆློག་གིས་རེ་འདི་ཉིད་གྲུབ་ཆེན་རེ་དཔློན་ལེགས་

ཚོགས་ལྷུན་གྲུབ་ཀི་སྐུ་སྐྱེར་ངློས་འཛིན་མཛད། དེ་ནས་ཆློས་རེ་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་བ་མར་

བསྟེན་ནས་དབང་ལུང་ཁིད་སློགས་གསན། འཕན་ཡུལ་སྨན་པ་ཀུན་དགའ་བང་ཆུབ་ས་ནས་

གསློ་རིག་དང། སྐར་རིས། སློག་ཡིག་སློགས་གསན་བཞེས་གནང་། དེ་རེས་དབུས་གཙང་དུ་

ཕེབས། འབས་སྤུངས་སུ་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་དང་མཇལ་ཏེ་འཇིགས་བེད་སློགས་ཀི་ཆློས་གསན། 

ཆློས་ལུགས་རིས་མེད་ཀི་དགློན་སེ་ཁག་ལ་གནས་མཇལ་མཛད། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློར་པཎ་

ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་མཇལ། བཀྲས་ལྷུན་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆློས་ཞུགས་གནང་ནས་

གསང་སགས་ཀི་གཞུང་ལ་གསན་སྦློང་མཛད། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་པར་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་

རྒྱན་གི་དྲུང་དུ་བསྙེན་རློགས་བསྒྲུབས། དེ་ནས་སློག་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་དགློན་གསར་བཀྲ་



  2369  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ཤིས་དགེ་འཕེལ་གིང་དུ་བཞུགས། དགུང་གངས་ལྔ་བཅུ་ར་གངས་ཏེ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་

འགློ་ཙམ་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

ལྷ་བཙུན་བློ་བཟང་ནློར་བུ། རེ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ༡༦༧༧ལློར་སྐུ་

འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དགུ་ལ་ཕེབས་པ་ཤིང་གང་སྤི་ལློ༡ ༦༨༥ལློར་འཕགས་པ་བརློན་འགྲུས་

བཟང་པློའི་དྲུང་དགེ་བསྙེན་དང་རབ་བྱུང་གི་སློམ་པ་བཞེས། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུར་ཕེབས་པ་རབ་

བྱུང་གཉིས་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༦༩༦ ལློར་སློབ་དཔློན་བློ་བཟང་དམ་པ་དཔལ་བཟང་པློའི་དྲུང་

ནས་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་བཞེས། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་

ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ༡༧༠༣ལློར་རྒྱ་ནག་ཡུལ་གྲུར་ཕེབས་ཏེ་མཁན་པློ་བཀའ་འགྱུར་བ་བློ་བཟང་

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དྲུང་དུ་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་བཞེས། ཆློས་རེ་བློ་བཟང་ཞི་བ་བསྟེན་ནས་མདློ་

སགས་ཀི་ཆློས་མང་དུ་གསན། འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་ལ་མཁས་པའི་གློ་འཕང་བརེས། མདློ་

སགས་ཀི་བཀའ་རློམ་པློད་བདུན་ཙམ་བཞུགས། མཛད་རྣམ་ཞིབ་པ་དང་འདས་ལློ་མ་གསལ། 

ལྷ་རེ། ① རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གཙང་གཞིས་ཀ་རེའི་ནུབ་ངློས་ཀི་ཡར་ཀླུངས་གཙང་

པློའི་སྟློད་རྒྱུད་དུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་ཆུ་ཤར་དུ་ཡློད། ②[མངློན]ནམ་མཁའ། 

ལྷ་རེ་དགློན། ① སྤི་ལློ་༡༤༡༤ ལློར་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་

ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྷ་རེ་དགློན། ② མིང་གཞན་ས་ཨ་ཁློ་ལྷ་རེ་དགློན་ཟེར། ས་ཀརྨ་འཇམ་དབངས་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པས་ཕག་

བཏབ། དགློན་པ་བཏབ་དུས་ནམ་ཡིན་མི་གསལ། ས་ཀརྨ་འཇམ་དབངས་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་སློག་པློ་

གུ་ཤི་ཧན་གིས་བ་མར་བསྟེན་ཚུལ་གི་ལློ་རྒྱུས་གསལ་བར་བརགས་ན། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་དུས་

དཀིལ་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་དཀིལ་ཙམ་ཡིན་པར་ངེས། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་

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

ལྷ་རེ་དགློན། ③ དགློན་པ་འདི་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་སློགས་མ་གསལ། ཆློས་བརྒྱུད་

དཔལ་ཡུལ་བའི་བཀའ་སློལ་ཡིན་པར་བརག་ན་དཔལ་ཡུལ་རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་

བློན་རེས་སུ་བཏབ་ཡློད་པར་སེམས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་
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རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གསེར་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྷ་རེ་དགློན་། ④ རྒྱ་སྣེ་ཚུལ་ཁིམས་དབང་ཕྱུག་གིས་ཕག་བཏབ། 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། 

ལྷ་རེ་ཆབ་གློང་ཆློས་སར། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་སྤི་ལློ་༡༩༥༨ལློར་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མགློ་ལློག་

རྨ་སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྷ་རེ་ཆློས་སེ། རྒྱལ་བ་ལྔ་པས་ཕག་བཏབ། འདེབས་ལློ་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་ལྷ་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྷ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཆློས་འཕེལ། རེ་འདི་ནི་ལྷ་རེ་ཡུལ་དུ་ཡབ་ཁིམ་བདག་ཕུན་ཚོགས་དང་ཡུམ་བུ་ཁིད་

གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༧༩༨་ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ལྔ་

ལ་ལྷ་ཆློས་དགའ་ལན་གིང་གི་ཆློས་གྲྭར་ཞུགས་ནས་མཁན་པློ་ཡེ་ཤེས་ཆློས་འཕེལ་ནས་སྐྲ་

ཕུད་བཞེས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ལ་གློང་གི་མཁན་པློའི་དྲུང་ནས་རབ་བྱུང་གི་སློམ་པ་བཞེས། 

མཚན་ཡེ་ཤེས་ཆློས་འཕེལ་དུ་བསྩལ། སློབ་དཔློན་ཐློགས་མེད་གགས་པ་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་

ནས་ཡི་གེ་ཀློག་པ་དང་། ཆློས་སྤློད་སློགས་ཐུགས་འཛིན་མཛད། དེ་ནས་འདུལ་མཛོད་དབུ་

ཕར་བཞིའི་ར་བ་དང་འདློན་ཆ་སློགས་རྒྱུགས་ཕུལ། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་སྐབས་ནས་ཐུན་

དྲུག་རྣལ་འབློར་ལ་ཐུགས་བརློན་མཛད། སྐུ་ཚེ་སྨད་དུ་བཀྲས་ལྷུན་བརྒྱུད་བདེ་ཆེན་རི་ཁློད་དུ་

ཕེབས་ནས་ཐུགས་དམ་ཁློ་ནར་གཞློལ། དགུང་ལློ་དློན་གསུམ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་

པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ༡༨༧༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ལྷ་རེན། [མངློན]ནམ་མཁའ། 

ལྷ་བཙན། རྒྱལ་པློའམ་དཔློན་པློ། 

ལྷ་ཚུགས། ལྷ་གནས་སའི་རེན་མཁར། 

ལྷ་ཚེ་རིང་པློ། ནང་པའི་རིག་ཆློས་གཞུང་དག་ལས། འགློ་བ་རིགས་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ལྷའི་འགློ་

བ་ལས་མི་ལློ་ཁི་སྟློང་མང་པློར་ཐུབ་པའི་ལྷ་བའི་འགློ་བ་ཞིག་ཡློད་པའི་བཤད་སློལ་ཡློད་པ་རེད།
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ལྷ་ཚོགས། ལྷ་མང་པློ་འཛོམས་པའི་ཚོགས། 

ལྷ་མཚམས། རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ལག་སློར། ཨ་ནུ་རཱ་

དྷཱ། མཛའ་བློའི་ལྷ་བཅས་སློ།། 

ལྷ་མཚམས་སྐྱེས། གཟའ་ལྷག་པ། 

ལྷ་འཛུགས། ལྷ་བཙུགས་ཞེས་པའི་འབི་ཡང་འདུག ཁང་པའི་ཐློག་ཟུར་སློ་སློར་ཡློད་པའི་དར་ཤིང་

འཛུགས་ས་རྡློ་རིག་གྲུ་བཞི་ཅན། 

ལྷ་རས། ① ཁ་བཏགས། ② ལྷའི་རིན་པློ་ཆེ། ③ ལྷའི་དར་གློས་དང་རྒྱན་ཆ་ཡློ་བད། 

ལྷ་རས་ནང་མཛོད་ཉིན་མློ་བདེ་ལེགས། ཁ་བཏགས་ནང་མཛོད་ཟུར་བཏགས་ཀི་སྣེ་གཉིས་སུ་བློད་

ཡིག་གི་ཚིགས་བཅད། ཉིན་མློ་བདེ་ལེགས་མཚན་བདེ་ལེགས། ཉིན་མའི་གུང་ཡང་བདེ་

ལེགས་ཤིང་། ཉིན་མཚན་རག་ཏུ་བདེ་ལེགས་པའི། དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་བཀྲ་ཤིས་ཤློག 

ཅེས་ཐག་རིས་སུ་ཡློད་པ། རིང་ཐུང་མི་ཚད་ལློན་པ་འདློམ་གསུམ་གི་ཚད་ཙམ་ཡློད་པ་ཞིག་སྟེ་

ཡློངས་གགས་སུ་ནང་མཛོད་ཉིན་མློ་བདེ་ལེགས་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། དཔེར་ན་ལྷ་རས་སིད་དུ་རིང་

བ་ཁ་གྲུ་མ་ཉམས་པ་བདེ་ལེགས་ཀི་རེ་ཁ་ཅན་ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

ལྷ་རིང་། [མངློན]རིང་བུ། 

ལྷ་ཞལ། [མངློན] ① མེ། ② མེ་ལྷ། 

ལྷ་ཞིང་། དེ་ས་དམངས་གཙོའི་བཅློས་སྒྱུར་གློང་གློང་གསེབ་ཁུལ་གི་སེར་སྲུང་ཞབས་རིམ་གི་འགློ་

གློན་གཏློང་བེད་ཀི་ས་ཞིང་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེའང་བློགས་མར་བཏང་ནས་ས་བློགས་བསྡུ་

ལེན་བེད། ཆེད་སྤློད་ས་ཞིང་དེ་རིགས་མེད་པའི་གཞིས་ཁག་གིས་སེར་སྲུང་ཞབས་རིམ་གི་

འགློ་གློན་རྣམས་ཡུལ་ཚོ་སྤི་ཐློག་ནས་བསྡུ་སྒྲུབ་བེད་དུ་འཇུག་པ་ཡིན། 

ལྷ་ཞློ། ས་དུས་ལྷ་སའི་འདེགས་སང་གི་གསེར་དངུལ་གི་ལིད་ཚད་ཅིག 

ལྷ་ཞློལ། ལྷ་ས་དང་ཞློལ་ཟེར་བའི་བསྡུས་ཚིག 

ལྷ་ཞློལ་གི་ཆབ་སློ། རེ་པློ་ཏ་ལའི་ཞློལ་གི་གཞུང་སློ་དང་ལ་སློ། 

ལྷ་ཞློལ་གི་ཆབ་སློ་ཤར་མ། རེ་པློ་ཏ་ལའི་ཞློལ་ལ་གཞུང་སློ་ཆེན་པློ་བཞི་ཡློད་པ་ལས། སློ་ཤར་མ། 
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ལྷ་བཞི། ཚངས་པ། ཁབ་འཇུག དབང་ཕྱུག ནེ་རཉྫ་ན། 

ལྷ་བཟང་ཁང་། ལྷ་བཟང་ཧན་དང་། ལྷ་བཟང་ཧཱན་ཡང་སྣང་། སློག་པློ་གུ་ཤི་ཧན་གི་ཡང་ཚ་མིང་ངློ་

མ་ལྷ་བཟང་ཀླུ་དཔལ་ཟེར། འདིས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་ལུག་ནས་དེའི་མེ་བ་སྤི་

ལློ༡༧༠༧-༡༧༡༧ བར་ལློ་བཅུའི་རིང་བློད་ས་གནས་ཀི་སིད་དབང་བཙན་བཟུང་བས། རབ་

བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་བ༡༧༡༧ལློར་ཇུན་གར་ཚེ་དབང་རབ་བརན་གིས་བཏང་བའི་དམག་

དཔུང་བློད་དུ་འབློར་ནས་ལྷ་བཟང་ཧན་བསད། 

ལྷ་བཟློ་མཁས་པ་བི་མ་ས་ར། འཕགས་ཡུལ་གི་མ་ག་དྷའི་རྒྱལ་པློ་སངས་རྒྱས་ཕློགས་ཞེས་པས་

རྒྱལ་སིད་སྐྱློང་བའི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་ལྷ་བཟློ་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན། ཁློང་གི་ཕག་རྒྱུན་ལས་

དར་བའི་ལྷ་སྐུའི་བཟློ་རལ་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་བཟློས་ཟེར། 

ལྷ་བཟློ་བ། ① ལྷ་བཟློ་མཁན། ② ལྷ་བཟློ་བར་བེད་པ། 

ལྷ་ཡན་ལག་བཞི་རློགས་སུ་བསྐྱེད་པ། དམ་ཚིག་བསྐྱེད་པ་བསྙེན་པའི་ཡན་ལག སྐྱེ་མཆེད་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་རླབས་པ་ལ་ཉེ་བར་བསྙེན་པའི་ཡན་ལག ཡེ་ཤེས་འགུག་ཅིང་གཞུག་

པ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་དབང་བསྐུར་ནས་རིགས་ཀི་བདག་པློས་རྒྱས་འདེབས་པ་སྒྲུབ་

པ་ཆེན་པློའི་ཡན་ལག་གློ 

ལྷ་ཡི་རང་པ། [མངློན]ཆུ་བློ་གང་གཱ། 

ལྷ་ཡི་ཁ་འབབ། ལྷའི་ཁ་ཆུའམ་མཆིལ་མ། 

ལྷ་ཡི་གློང་། [མངློན]མཐློ་རིས། 

ལྷ་ཡི་གང་བུ་རེའུ་རུ་དཀར། གང་ཕྲུག་ཡིན་པ་ལ་བང་འགློས་ར་དང་འདྲ་བར་མགློགས་པློ་ཡློད་པ་

དང་། རྭ་གཉིས་དཀར་པློ་ཡློད་པ་ཞིག 

ལྷ་ཡི་ཆུ་བློ། [མངློན]གངྒཱ། 

ལྷ་ཡི་གདློན། ལྷ་ཡིས་གཏློང་བའི་གདློན་ནད་དེ། ནད་རགས་སུ་སཾ་སྐྲ�་ཏའི་སྐད་སྨ་ཞིང་བཞིན་ལེགས་

ལ་གཙང་སྦྲ་ཆེ་བར་བེད་པ་ཞིག 

ལྷ་ཡི་ནློར་བུ། [མངློན]དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ལྷ་ཡི་རྣ་བའི་མངློན་ཤེས། སྒ་ཕ་རགས་ཐམས་ཅད་ཐློས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་འབློར་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཤེས་རབ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པ། 

ལྷ་ཡི་མིག་གི་མངློན་ཤེས། ཡུལ་གིས་བསྐལ་པ་དང་མ་བསྐལ་བའི་གཟུགས་ཕ་རགས་ཀུན་མཐློང་

བལ་ཡང་དག་པར་འབློར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཤེས་རབ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པའློ།། 

ལྷ་ཡི་ཡུལ། [མངློན]མཐློ་རིས། 

ལྷ་ཡི་སློབ་དཔློན། [མངློན]གཟའ་ཕུར་བུ། 

ལྷ་ཡི་ལྷ་མཆློག[མངློན] ① བརྒྱ་བིན། ②ཤཱཀ་ཐུབ་པ། 

ལྷ་ཡིས་འཚོ་བ། [མངློན]སྐུ་གཉེར། 

ལྷ་ཡུལ། འགློ་བ་རིགས་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ལྷ་ཡི་ཡུལ། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། རྒྱལ་ཆེན་རིགས་

བཞི་ལྷུན་པློའི་བང་རིམ་གཙོ། །ཡན་ལག་ཁ་འཐློར་གནས་ལ་ངེས་པ་མེད། །ལྷུན་པློའི་སྟེང་ན་ར་

གསུམ་ལྷ་ཡི་གནས། །རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་གློང་ཁེར་ལ་ན་སྡུག །སྐྱེད་ཚལ་ས་གཞིར་ཡློངས་

འདུས་རྡློ་ལེབ་མཆློག །ཆློས་བཟང་འདུ་ས་གནློད་སྦིན་གནས་དང་བཅས། །དེ་སྟེང་ནམ་མཁར་

སྤིན་ཆགས་ལ་བུ་ལ། །བརེན་པའི་འཐབ་བལ་དགའ་ལན་འཕྲུལ་དགའ་གཞན། །ཚངས་རིས་ལ་

སློགས་གཟུགས་ཁམས་གནས་བཅུ་དྲུག །ཀུན་གི་གློང་དུ་འློག་མིན་ཆུང་ངུ་སྟེ། །དེ་སྟེང་ས་

སེར་དབང་ཕྱུག་ཆེ་གནས་བཤད། །གློང་ནས་གློང་དུ་ཉིས་འགྱུར་ཆེ་ཆིང་འཕགས། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐབས་གསུམ་གནས་དང་། མཐློ་རིས། དལ་འཛིན། 

བདེ་ལན། གནས་བཟང་། ས་བ། གསུམ་རེན་བཅས་སློ།། 

ལྷ་ཡུལ་དགློན། དགློན་པ་འདི་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྷ་གཡག ཚེ་ཐར་དུ་བཏང་བའི་སྲུང་གཡག 

ལྷ་རབས། འཇིག་རེན་སིད་པའི་ལྷ་ཀླུ་སློགས་མི་མ་ཡིན་པའི་ཆགས་འཇིག་གནས་གསུམ་གི་བྱུང་

བ་བརློད་པ། གཏམ་རྒྱུད་དང་འབེལ་བའི་མི་མ་ཡིན་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་རིགས་ཤིག་ཡིན། དེང་

དུས་རྒྱ་སྐད་དུ། 神话故事 ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྷ་རབས་མཆེད་བཞི། ༡ཡབ་ལྷ་བརྡལ་དྲུག ༢ ཕྱྭ་ལྷ་བམ་ཆེན། ༣ འློད་དེ་གུང་རྒྱལ། ༤ རྒྱ་འབློམ་ནམ། 

ལྷ་རམས་པའི་དགེ་བཤེས། ལྷ་ལན་རབ་འབམས་པ་སྟེ། སར་ལྷ་ལན་སྨློན་ལམ་ཆེན་མློའི་ཚོགས་

དབུས་སུ་མཚན་ཉིད་དམ་བཅའ་བཞག་ནས་ཨང་གངས་སུ་ཚུད་པའི་དགེ་བཤེས། 

ལྷ་རས། ལྷའི་གློས་ཏེ་ལྷ་རེག 

ལྷ་རི། རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་བང་ཤར་ངློས་སུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་

སིད་གཞུང་དེ་སྟག་མ་རུ་ཡློད། 

ལྷ་རི་གང་ཐློ། བློད་རེའི་ཐློག་མ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་ཐློག་མར་འབློར་ས་དེང་སྐབས་སྣེ་གདློང་རློང་

ཁློངས་ཡར་ཀླུངས་ཀི་རི་གགས་ཅན་བློན་པློའི་གནས་ཆེན་ཞིག

 ལྷ་རི་དགློན། ① རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ༡༧༧༩་ལློར་ཁབ་བརྡལ་ལྷུན་གྲུབ་

ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབའ་

ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྷ་ར་ིདགློན། ② གུར་ཤྲ་ིདཔལ་ལན་དློན་གྲུབ་གིས་རབ་བྱུང་བདུན་པའ་ིདུས་དཀིལ་ཙམ་དུ་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་དག་ེལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློདརང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ལྷ་ར་ིརློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྷ་རི་དགློན། ③ འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན་ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་མཛོ་སང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྷ་རི་བ་ཆེན་པློ་ནམ་མཁའ་འློད། གུང་ཐང་བ་མ་ཞང་གི་སློབ་མ། ལྷ་རི་ཁ་བའི་དགློན་པ་བཏབ་པས་

མཚན་ལ་ལྷ་རི་བར་ཐློགས། 

ལྷ་རི་ཙན་དན། ཙན་དན་དཀར་པློ། 

ལྷ་རི་བསམ་གཏན་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་༡༧༢༥ལློར་ཚེ་དགའ་སགས་

རམས་པས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་རྨ་ལྷློ་གཅན་ཚ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྷ་རིག་པའི་སེང་གེ ཐུ་མི་སམ་བློ་ཊ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ནས་རྒྱ་གར་གི་སྐད་ཡིག་བསབ་གཉེར་

གནང་བའི་སྐབས་སུ་སྐད་ཡིག་སློབ་པའི་དགེ་རྒན་ཞིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ལྷ་རིགས་སློ། བློད་མི་རིགས་ཀི་གནའ་བློའི་གདུང་རུས་ཤིག་གི་མིང་། 

ལྷ་རིགས་གཉིས། འཇིག་རེན་པའི་ལྷ། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ལྷའློ།། 

ལྷ་རིན་ཆེན་མཚོ། སྨད་ཀི་ལེ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་དཔལ་ལེའི་རྒྱུད་པ། འདི་ནི་སྐྱློབ་པ་ལེ་ལ་སས་

གཅིག་དང་སས་མློ་གསུམ་བྱུང་བའི་ཆུང་ཤློས་ཡིན། རང་གི་གཅེན་ནམ་གཅུང་མགློན་པློ་ལེ་

ཡེ་ཚེའི་དམག་གིས་བཀྲློངས་རེས་རྒྱལ་སིད་ཀི་བ་བ་ནི་ནེ་ནེ་ཆུང་ཤློས་བཙུན་མར་བཞུགས་

པ་ལྷ་རིན་ཆེན་མཚོ་ཡིས་མཛད། ཁློང་ནི་དག་གཉེན་ལ་ངར་ཐློན་ཞིང་བློ་གློས་ཀི་ལང་ཚོ་བརས་

པ་ཞིག་ཡློད། ཁློང་གིས་རང་གི་གཅེན་མློ་ས་པཎ་གི་གཅུང་ཟངས་ཚ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་

མཚན་གི་བཙུན་མློའི་གས་སུ་ཡློད་པས་ས་སྐྱར་ཕག་རེན་བཏང་ཞིང་འཕིན་ལས་བཅློལ་ནས་

དམག་ཁེར་ཆེན་པློས་ཡེ་ཚེའི་ཕློགས་ལ་དག་ཤ་ལེན་ཕིར་མི་མང་བསད། དེའི་སིག་སྦློང་ལ་

ཁབ་གློང་གི་ལྷ་ཁང་དམར་པློ་དང་། འློར་གནས་གསར་གི་ལྷ་ཁང་རྣམས་བཞེངས

ལྷ་རིས། ① རྒྱལ་རིགས། ② ལྷའི་རི་མློ། ལྷ་རིས་པ། ③ ལྷའི་རིགས་སམ་ཕློགས། ④ རབ་ཏུ་བྱུང་བ། 

ལྷ་རུ། རུས་ཚིགས་དང་སློག་པ་སློགས་ཀི་ཕྲུམ་རུས་ཀི་མིང་སྟེ། ཁ་སྐད་དུ་རུས་པའི་ཁ་ཕྲུམ་ཡང་ཟེར། 

ལྷ་རུ་རེ། གསློ་རིག་གཞུང་དག་ལས་བསྟན་པའི་ལྷ་བ་ཅན་གི་རུས་པའི་རེ་མློ་སྟེ། རིབ་མའི་རུས་

པ་དང་། བང་རུས་གཉིས་ཀི་བར་དུ་འབེལ་བེད་ཕྲུམ་རུས་ལ་ཟེར། 

ལྷ་རེག ཁ་བཏགས། 

ལྷ་ལ་རྡེག ཁ་བཏགས། 

ལྷ་ལ་སང་། [མངློན]ལྷ་མ་ཡིན། 

ལྷ་ལ་སྨད་པློ། ① ལྷ་ལ་སྨད་ར་གཏློང་མཁན། ② [མངློན]ལྷ་མ་ཡིན། 

ལྷ་ལ་གསང་བུ་འདྲེན། རང་གི་དད་པ་བེད་ཡུལ་གི་ལྷ་ལ་ཟས་ཀི་ཕུད་འདྲེན་པ། 

ལྷ་ལམ། [མངློན]ལྷ་མ་ཡིན། 

ལྷ་ལམ་དགློན། ཚངས་གསར་ཀརྨ་བསྟན་སྐྱློང་གིས་བཏབ། བཏབ་དུས་མི་གསལ་ཡང་ཕལ་ཆེར་

རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ནང་ཙམ་ཡིན་དགློས། གྲུབ་མཐའ་འབའ་རློམ་བཀའ་བརྒྱུད། ད་ལ་ཡུལ་

ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྷ་ལས་རྒན་པ། [མངློན] ① ཚངས་པ། ② ལྷ་མ་ཡིན། 

ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་། སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་ལ་བསྟློད་པ་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་བདེ་བེད་བདག་པློས་

མཛད་པའློ།། ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་གི་བསྟློད་འགེལ། འགེལ་པ་འདི་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཤེས་

རབ་གློ་ཆས་མཛད་པ་ཡིན་ཅིང་། འདིའི་ར་བལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་གི་བསྟློད་པ་ ནི། རྒྱ་གར་གི་

སློབ་དཔློན་བདེ་བེད་བདག་པློ་ཞེས་ཐློག་མར་མུ་སྟེགས་པ་ཡིན་ཀང་རེས་སུ་ནང་པའི་ཆློས་ལ་

ཞུགས་པ་ཞིག་གིས་མཛད་པ་ཡིན། ར་འགེལ་གཉིས་ཀ་སེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར་གི་བསྟློད་

ཚོགས་ནང་དུ་བཞུགས། 

ལྷ་ལས་བབ་པའི་དུས་ཆེན། གློང་གི་ལྷ་བབ་དུས་ཆེན་གི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས།

ལྷ་ལུང་། ① གཙང་ཁུལ་གི་ཡུལ་ཞིག ② བློད་རྒྱལ་གང་དར་གསློད་མཁན་ལྷ་ལུང་དཔལ་གི་རྡློ་

རེའི་བསྡུས་མིང་། ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡློར་རི་ལ་ཕིན་ཀང་། ར་ཕློའི་ཞབས་རེས་ཐང་ལ་བཞག ③ ལྷ་

ཡི་ཡུལ་ལམ་གནས། ལྷ་ལུང་དུ་འདྲེ་ལག་བརྐྱངས་པ། ④ ལྷའི་ལུང་བསྟན། 

ལྷ་ལུང་དགློན། ① མིང་གཞན་ཐེག་མཆློག་རབ་རྒྱས་གིང་ཟེར། དཔའ་བློ་གཙུག་ལག་ཕེང་བས་

བཏབ་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན་ཀང་རེས་སུ་རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི་སྐབས་སུ་རིང་མ་པར་བསྒྱུར། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ལྷློ་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྷ་ལུང་དགློན། ② 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། 

ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡློར། ཡློངས་གགས་སུ་བློད་རྒྱལ་གང་དར་མ་ལློག་ཏུ་བཀྲློངས་བེད་མཁན་ཡིན། ལྷ་

ལུང་དཔལ་རྡློ་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་དམིགས་ཡུལ་གང་ཡང་མེད་པ། གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཀི་འཚོ་བ་བ་

ནས་སྦློར་བའི་སློལ་ལུགས་དེ་མེད་པར་བས་པའི་ཞེ་འཁློན་ཁློ་ནས་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་གང་དར་

མ་ལློག་མདའ་བརྒྱབ་ཏེ་བཀྲློངས། དེ་ནས་བློད་འབངས་སྤིའི་སྐྱེད་སྡུག་ལ་སེམས་ཁུར་གང་

ཡང་མེད་པ་མདློ་སྨད་བློས་བློལ་ཕིན་པ་ལློ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཁག་ལས་བཤད། 

 བློད་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་སྐབས་སུ་ཡང་ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡློར་ཞེས་པའི་བློན་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་

གསལ་བ་དེ་ནི་འདི་ལས་གཞན་པ་ཞིག་ཡློད་པ་སྨློས་མ་དགློས་པ་རེད།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ལྷ་ལུང་རི་ཁློད། བག་རི་ཁུག་གི་ལྷ་ལུང་རི་ཁློད་ནི་དེ་ས་ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡློར་བཞུགས་མློང་བའི་བག་

ཕུག་ཅིག་ཡློད་སར་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དུས་མཇུག་ཏུ་གནས་ཆུང་སྐུ་བརེན་ཤཱཀ་ཡར་

འཕེལ་གིས་རི་ཁློད་བཏབ་སྟེ་གྲྭ་གངས༡༥བཙུགས། དགློན་བདག་གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་ཡིན། 

ལྷ་ལུས། ལྷ་ཡི་ལུས་སམ་རེན། ལྷ་ལུས་ཐློབ་ཀང་གཡར་བའི་རྒྱན་དང་འདྲ། 

ལྷ་ཤང་ཀ་ར། ལྷ་དབང་ཕྱུག 

ལྷ་ཤིང་། ལྷ་གནས་སའི་ཤིང་། 

ལྷ་ཤིང་ཤུག་པ། ལྷ་བསང་གཏློང་ཆས་ཀི་ཤིང་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན་པས་ན་ཤུག་པའི་མིང་ལ་ལྷ་ཤིང་ཟེར།

ལྷ་ཤུག སློ་སྨན་ཞིག 

ལྷ་བཤད་འདྲེ་བཤད། མི་མགློ་བསྐློར་མཁན་གི་ལྷ་པ་དང་། མློ་མ། བ་མ་རྫུན་མ་སློགས་ཀིས་ཡུལ་

ག་གེ་མློ་དང་། དུས་ག་གེ་མློ་ཞིག་ལ་ངས་ལྷ་འདི་འདྲ་པློ་ཞིག་མཐློང་བ་དང་། འདྲེ་འདི་འདྲ་བ་

ཞིག་དང་སྐད་ཆ་བས་ཚུལ་རྣམས་བཤད་ནས་སེ་འབངས་རྣམས་ཀི་ལག་ནས་རྒྱུ་ནློར་གཡློ་

ལེན་བེད་མཁན་རྣམས་ལ་ཟེར། 

ལྷ་བཤློས། ལྷའི་ཞལ་ཟས་སམ་བཤློས་བུ། 

ལྷ་ས། དབུས་སྐྱིད་ཆུའི་སྐེད་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་དུ་ཆགས་པའི་གློང་ཁེར་ཞིག་སྟེ། སར་བློད་རྒྱལ་སློང་

བཙན་སློམ་པློའི་དུས་སུ་དམར་པློ་རིའི་རེར་སྐུ་མཁར་ཕློ་བང་དམར་པློ་བརིགས། འློ་ཐང་དུ་རྒྱ་

བལ་ནས་སྤན་དྲངས་པའི་སྐུ་རེན་ཇློ་ཤཱཀ་རྣམ་གཉིས་བཞུགས་སུ་གསློལ་བའི་ར་ས་འཕྲུལ་

སྣང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཏེ་ཆློས་དང་རྒྱལ་སིད་ཀི་གཞི་བཙུགས། དེ་ནས་བཟུང་བློད་

ཀི་སིད་འབློར་རིག་གསུམ་གི་ལེ་གནས་ཤིག་ཏུ་ཆགས་ཡློད།

ལྷ་ས་མཁར་བག ལྷ་སའི་ཤར་ཕློགས་སྐུ་འབུམ་ཐང་གི་དཀིལ་དུ་ཡློད་ཅེས་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་

གིས་གསུངས ལློ་རྒྱུས་འགའ་ཞིག་ནང་ལྷ་ཁང་འདི་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་བཙུན་མློ་མི་

ཉག་བཟས་བཞེངས་པ་ཡིན་ཞེས་གསལ་ཡང་ལྷ་ས་མཁར་བག་ནི་རྒྱལ་པློ་ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་

གིས་བཞེངས་པའི་ལྷ་ཁང་ལྔའི་གས་ཡིན་པས་བཤད་ཚུལ་དེ་མ་དག་པ་ཞིག་ཡིན། 

ལྷ་ས་གཉེར་ཚང་ལས་ཁུངས། ཏཱ་ལའི་བ་མ་ལྷ་སར་ཕེབས་སྐབས་མཆློད་འབུལ་དང་འཚོ་བའི་སྐློར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གི་ལས་དློན་སྒྲུབ་མཁན་ལས་ཁུངས་ཤིག

ལྷ་ས་སྟེང་ཚང་དགློན། དུས་ནམ་བཏབ་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྷ་སའི་སྐྱིད་ཆུ། གློང་དུ་སྐྱིད་ཆུ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

ལྷ་སའི་བཀའ་ཚིགས་ཆེན་མློ། གློང་དུ་བཤད་ཟིན་པའིབཀའ་ཆེམས་ཀ་ཁློལ་མ་ ལ་ཟེར། 

ལྷ་སའི་ཇློ་ཁང་། ལྷ་ལན་གཙུག་ལག་ཁང་། 

ལྷ་སའི་ཕློགས་བཞིར་གནས་པའི་རི་བཞི། ལྷ་སའི་མཐའ་སྐློར་གི་རི་བློའི་ངློས་སུ་བཀྲ་ཤིས་རགས་

བརྒྱད་ཀི་རི་མློ་གསལ་བར་ཡློད་པའི་ནང་ཚན་ནུབ་ཏུ་གཉྫིའི་སྟེང་དུ་དུང་ཕློར་བཞག་པ་ལ་བུ་

ཞེས་པ་དེ་སྟག་བག་རི་ཁློད་གནས་ཡུལ་བང་ཕུའི་བང་ངློས་རི་སྟེང་དུ་ཡློད་པ་དང་། བང་ཕུའི་

བག་ལ་འཁློར་ལློ་ཞེས་གསལ་བ་ཡང་གློང་གསལ་དུང་གི་རི་མློ་ཡློད་པའི་ནུབ་ངློས་ཀི་བག་

ལེབས་སུ་ཁ་ཤར་ལ་བལས་ནས་ཡློད་པ་དང་། གདློང་དཀར་གི་བག་ལ་པདྨ་ཞེས་པ་དེ་གདློང་

དཀར་གློང་ཚོའི་རྒྱབ་ཀི་རིའི་ལེབས་སུ་ཡློད། ཡུག་པའི་རི་ལ་དཔལ་བེའུ་ཞེས་པ་ནི་ར་མ་སང་

གི་ལྷློ་ནུབ་ཀི་རི་ངློས་སུ་གསལ་བ་བཅས་དང་། གཞན་ཡང་ནུབ་ཤུན་གི་བག་ལ་བདུད་ནག་

པློ་བ་ར་བེད་པ་ལ་བུ་ཞེས་པ་ནི་གདློང་དཀར་གི་བག་ཟད་ཟིང་དེ་ཡིན་ཟེར་སློལ་ཡློད། ལྷློ་ནུབ་

ཏུ་སིག་པ་ཟན་ལ་རུབ་པ་འདྲ་བ་ཟེར་བ་དེ་ཡང་ར་མ་སང་གི་ནུབ་ངློས་སུ་ཡློད། 

ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་། མིང་གཞན་ལྷ་སའི་ཇློ་ཁང་དང་། ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་

བཅས་ཟེར། བལ་བཟའ་ཁི་བཙུན་གིས་བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྷ་སང་ཉ་ག ས་དུས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ཁློ་ནའི་འཇལ་བེད་ཀི་ཉ་ག 

ལྷ་སས། ① ས་དུས་བློད་ཀི་མཐློ་རིམ་མི་དྲག་ཆེ་ཤློས་རྣམས་ཀི་བུའི་ཆེ་མིང་། ② ལྷ་ཡུལ་གི་བུ། 

ལྷ་སས་གཙང་མ། རྒྱལ་པློ་ཁི་ལེ་སློང་བཙན་གི་སས་འབིང་བའམ་རྒན་པ། འདི་ཉིད་ནི་བློད་ཀི་

བཙན་པློའི་གདུང་རབས་ནང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་པློ་ཡིན། ལྷ་སས་གཙང་མ་རང་གི་དབློན་

རྒྱུད་ཀིས་བརམས་པའི་མློན་ཡུལ་གི་ལློ་རྒྱུས་ནང་། ལྷ་སས་གཙང་མ་མློན་དུ་སྤྱུགས་པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

སྐློར་ལ་འདི་ལར་གསལ་བ་སྟེ། འདི་ཉིད་མློན་ས་གློ་གནམ་ཐང་སློགས་བརྒྱུད་ནས་རིམ་བཞིན་

ཕེབས་པའི་མཐར་མི་ཟིན་པའི་ས་ཆར་འབློར། རྒྱལ་པློའི་བཙུན་མློ་དཔལ་གི་ངང་ཚུལ་མ་དང་

ལློག་ཏུ་ཉལ་བཤམས་སློ་ཞེས་རྒྱལ་པློའི་སྙན་དུ་གསློལ་བས། ཁིམས་ལ་སྦློར་ཞིག་ཅེས་

གསུངས་པ་ན། བཙུན་མློ་ངང་ཚུལ་མ་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་ཏེ་རང་སློག་ལྕེབས་པ་དང་། བློན་

ཆེན་པློ་བན་ཀ་དཔལ་ཡློན་གིས་ཁློ་རང་བསད་ན་རྒྱལ་པློ་བཀྲློངས་ཀི་དློགས་ནས་བང་དུ་བློས། 

མཐར་བང་ཐང་དུ་བཀུམ་ནས་དམར་གདུང་སྙེ་ཐང་རྒྱ་གློང་ན་ཡློད་ཅེས་གགས། གཞན་ཡང་ལློ་

རྒྱུས་ཡིག་ཚང་དུ་བློན་ཆེན་པློ་བན་ཀ་དཔལ་ཡློན་ཉེས་མེད་དུ་བསད་རྐྱེན་མཐར་གནློད་སྦིན་

དུ་སྐྱེས་ནས་བློད་སིལ་བུའི་སྐབས་ཁེང་ལློག་གི་ངན་སྐུལ་བེད་མཁན་ཡིན་པའི་གཏམ་རྒྱུད་

ཀང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡློད། 

ལྷ་སིན། ལྷ་འདྲེ། 

ལྷ་སིན་སེ་བརྒྱད། ལྷ་སིན་སེ་བརྒྱད་ལས་ནང་གསེས་ཀི་དབེ་བ་ལ། ཕི་ཡི་སེ་བརྒྱད། ནང་གི་སེ་

བརྒྱད། གསང་བའི་སེ་བརྒྱད། མཆློག་གི་སེ་བརྒྱད། སྤྲུལ་པའི་སེ་བརྒྱད། སྣང་སིད་སེ་བརྒྱད་

བཅས་ཀི་དབེ་བ་ཡློད་པ་སློ་སློའི་སྐབས་ལར་ཤེས་པར་བའློ།། སྤིར་བཏང་ལྷ་སིན་སེ་བརྒྱད་

ལ་བགངས་སློལ་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཞིག་ལས། ༡ གཤིན་རེ། མ་མློ། སིན་པློ། གནློད་སྦིན། མིའམ་

ཅི། ས་བདག བཙན། བདུད་བཅས་བརྒྱད་དློ།། ༢ ལྷ། ཀླུ། གནློད་སྦིན། དྲི་ཟ། ལྷ་མིན། ནམ་

མཁའ་ལིང་། མིའམ་ཅི། ལློ་འཕེ་ཆེན་པློ་བཅས་སློ།། ༣ གཤིན་རེ། མ་མློ། བདུད། བཙན། རྒྱལ་

པློ། ཀླུ། གནློད་སྦིན། གཟའ་བཅས་སློ།། 

ལྷ་སྲུང་རྒྱུད་སྐུལ། རམ་འདེགས་གནང་རློགས་ཟེར་ནས་ལྷ་ལ་འབློད་བསྐུལ་བེད་པ། 

ལྷ་གསུམ། འདློད་ཁམས་ཀ་ིལྷ་དང་། གཟུགས་ཁམས་ཀ་ིལྷ། གཟུགས་མདེ་ཁམས་ཀ་ིལྷ་བཅས་གསུམ་མློ། 

ལྷ་གསློལ། ① རི་ལྷ་དང་ཆུ་ལྷ་ཁིམ་ལྷ་རྣམས་ལ་གསློལ་མཆློད་བེད་པ། ② ས་མིང་ཞིག བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་ཀི་རྒྱ་ཚ་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

ལྷ་གསློལ་འདྲེ་བརྡུང་། སྤིར་བཏང་གློང་གི་སགས་པ་རྣམས་ཀི་ཡི་དམ་གང་རུང་གི་ཆློ་ག་ལ་བརེན་

ནས་སེར་བ་སྲུང་བ་དང་། ཆར་འབེབས་པ། ནད་པ་ལ་བཀའ་བསློ་བགེགས་བསྐྲད་སློགས་ཀི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆློ་གའི་རིགས་ལ་འབློད་སློལ་གི་མིང་ཞིག 

ལྷ་བསངས། ①ཡུལ་ལྷ་གསློལ་བའམ་ལྷ་བསངས་བཏང་བ། ② ལྷ་གནློལ་བ་བསངས་པའམ་མནློལ་

བ་བསལ་བ། 

ལྷ་བསུ་གདློང་། ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ གི་གསུང་ཚུལ་ལ་བརགས་ན། ལྷ་བསུ་གདློང་

ཞིག་གི་མིང་ཡིན་པ་ལར་སྣང་། 

ལྷ་ལྷམ། ① ལྷའི་ལྷམ་གློག ② རྒྱལ་པློའི་བང་མཛོད་ནས་བངས་པའི་ཉེར་མཁློའི་ཡློ་བད། 

ལྷག ① གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་དློན་ཏེ། མི་རབས་གཅིག་ལས་གཅིག་ལྷག་ཡིན། སར་

ལས་ཀང་ལྷག་པའི་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་། ② གངས་ཚད་ལས་འདས་པའམ་བགློས་པ་དང་སྤད་ནས་

འཕློ་མ་ཡློད་པའི་དློན་ཏེ། ཞིང་པས་འབྲུ་ལྷག་བཙོངས། བརྒྱ་ལས་དྲུག་ཅུ་བངས་ན་བཞི་བཅུ་ལྷག 

ལྷག་འཁློལ། ལྷག་འཕློ་དང་དློན་གཅིག 

ལྷག་གེ་བ། གསལ་པློར་མངློན་དུ་གྱུར་པ། མི་འདི་ངློ་ཤེས་ལྷག་གེ་བ་ཞིག་རེད། འཇའ་ཚོན་ཁ་དློག་

ལྷག་གེ་བར་འཚེར་བ། ཡིད་ལ་ལྷག་གེར་གསལ། 

ལྷག་གེ་ལྷུག་གེ དམ་པློ་མེད་པ། ཐག་པའི་མདུད་པ་ལྷག་གི་ལྷུག་གི་ཞིག་བརྒྱབ་འདུག སྐེད་ཆིངས་

ལྷག་ལྷུག་ཁློ་ནར་སྣང་བ། 

ལྷག་ག་ེལྷློག་གེ ལུས་ལ་སྐྲངས་འབུར་མང་པློ་ཐློན་ཚུལ་ཞིག ལུས་པློ་ཚང་མ་ལྷག་ག་ེལྷློག་གེར་སྐྲངས་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་to scavenge ཟེར། 

ལྷག་བཅས། ལང་ཚད་ཀི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པ། 

ལྷག་བཅས་ཀི་སྒ། རེས་འཇུག་གི་ཁད་པར་ལ་ལློས་པའི་ལྷག་བཅས་ཀི་སྒ། སྟེ༌། ཏེ། དེ། གསུམ་དུ་

འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ།། སྟེ་ཏེ་དེ་གསུམ་གང་རུང་ཡིན་ན་ལྷག་བཅས་ཀི་དློན་ཁློ་ན་སྟློན་པའི་ཕད་

ཡིན་པས་ཨེ་ཁབ། ཅེ་ན། མ་ཁབ་སྟེ། རྣམ་གངས་གཞན་སྦློར་གི་དེ་སྒ་སློགས་ལྷག་བཅས་སྟློན་

པའི་ཕད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། རེས་འཇུག་དང་བསྟུན་ནས་སྦར་བའི་སྟེ་ཏེ་དེ་གསུམ་གང་རུང་

ཡིན་ན་ལྷག་བཅས་སྟློན་པའི་ཕད་ཡིན་པས་ཨེ་ཁབ། ཅེ་ན། ཁབ་སྟེ། དེ་ལྷག་བཅས་སྟློན་པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

དེ་སྒ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། ལྷག་བཅས་ཀིས་ཕད་ཡིན་ན་སྟེ་ཏེ་དེ་གསུམ་ཁློ་ན་ཡིན་པས་ཨེ་ཁབ། 

ཅེ་ན། མ་ཁབ་སྟེ། ལ་ཡིག་ལྷག་བཅས་དང༌། ནས་ཡིག་ལྷག་བཅས་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་ཡློད་

པའི་ཕིར། ཕད་དེ་དག་མིང་མཐར་སྦློར་ཚུལ་ནི། [ལྷག་བསམ་སུམ་རགས་]ལས། ག་ང་བ་མ་

འ་སྟེ་ཉིད་དེ། །ན་ར་ལ་ས་ད་དྲག་མཐར་ཏེ་རྐྱང༌། །ད་མཐར་དེ་སྦར་གསུམ་པློ་འདི་དག་

ནི། །ལྷག་མ་འདྲེན་པའི ་སྒ ་རུ་ཤེས་པར་བ། ཞེས་གསུངས་སློ།།

ལྷག་བཅས་ཀི་ཕད་གསུམ། རྣམ་དབེ་མ་ཡིན་པའི་ཕད་གཞན་དབང་ཅན་སྟེ་ཏེ་དེ་གསུམ་མློ། 

ལྷག་བཅས་ཀི་ཕད་འཇུག་ཡུལ་གསུམ། མཚམས་སྦློར་ལྷག་བཅས། དམ་བཅའ་ལྷག་བཅས། གཞན་

འདྲེན་ལྷག་བཅས་དང་གསུམ། དེ་དག་གི་དཔེར་བརློད་སློ་སློའི་འགེལ་བཤད་སྐབས་སུ་གཟིགས།

ལྷག་བཅས་དང་ལྷག་མེད་མང་འདས། ལྷག་བཅས་ལྷག་མེད་ཀི་མང་འདས་ལའང་ཐལ་འགྱུར་བའི་

ཐུན་མློང་མིན་པའི་བཞེད་ཚུལ་ཡློད་དེ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀིས་ཉློན་མློངས་སངས་

པའི་མང་འདས་གཞིར་བས་པ་ལ་ཟག་བཅས་ཀི་ཕུང་པློའི་རྒྱུན་མ་ལློག་པ་དང་ལློག་པ་ཙམ་ལ་

རིམ་བཞིན་ལྷག་བཅས་དང་ལྷག་མེད་དུ་བེད་ཅིང་། ལུགས་འདིར་ནི་ཉློན་མློངས་སངས་པ་

གཞིར་བས་པ་ལ་བདེན་སྣང་གི་ལྷག་མ་ཡློད་པ་དང་མེད་པ་ལ་རིམ་བཞིན་ལྷག་བཅས་དང་

ལྷག་མེད་དུ་གསུངས་ཏེ། ཉློན་མློངས་ས་བློན་དང་བཅས་པ་སངས་པ་ན་མང་འདས་ཐློབ་ལ་དེ་

ཡང་ཉློན་མློངས་ཟད་ཀང་དེའི་བག་ཆགས་ཀི་འཁྲུལ་བའི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་ནི་ལྷག་བཅས་

མང་འདས་དང་། འཁྲུལ་བའི་ལྷག་མ་མེད་པའི་མང་འདས་ནི་ལྷག་མེད་མང་འདས་ཡིན། དེའི་

དབང་གིས་ཐློབ་པའི་ཚེ་ཡང་ལྷག་མེད་སློན་ལ་ཐློབ་ཅིང་། དེའི་རེས་སུ་ལྷག་བཅས་མང་འདས་

ཐློབ་པར་གསུངས་ཏེ། ལྷག་མེད་མང་འདས་ནི་ཉན་རང་དག་བཅློམ་མཉམ་བཞག་པའི་རྒྱུད་ཀི་

བདག་འཛིན་གཉིས་ས་བློན་དང་བཅས་པ་སངས་པས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་

དང་། ལྷག་བཅས་མང་འདས་ནི་ཉན་རང་དག་བཅློམ་རེས་ཐློབ་པའི་རྒྱུད་ཀི་དེ་འདྲ་བའི་དེ་

བཞིན་ཉིད་ལ་བེད་པའི་ཕིར་རློ། ཐེག་བསྡུས་ལས། མི་ཞིག་མིག་ནི་བཙུམ་པ་ལར། རྣམ་རློག་

མེད་པའི་ཤེས་དེ་འདྲ། ཞེས་མཉམ་བཞག་སྣང་མེད་དང་། དེ་ཉིད་མིག་ནི་ཕེ་བ་ལར། དེ་རེས་

ཐློབ་པའི་ཤེས་དེ་འདྲ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྷག་བཅས་པ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀིས་སྐུ་ཚེའི་འདུ་བེད་མ་བཏང་བར་ཕུང་པློའི་ལྷག་མ་དང་

བཅས་པར་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་སྟེ། ཉློན་མློངས་ཐམས་ཅད་སངས་ཀང་ཚེ་མ་འཕློས་པས་སར་གི་

རྣམ་སྨིན་ཕུང་པློའི་ལྷག་མ་དང་བཅས་ཏེ་དག་བཅློམ་པའི་གློ་འཕང་མངློན་དུ་བེད་པ་ཞིག་གློ

ལྷག་བཅས་མང་འདས། སྐྱེས་པ་ཙམ་ལས་མི་འཆི་བར་ཉློན་མློངས་མ་ལུས་པ་སངས་ཏེ། ཕུང་པློ་

ལྷག་མ་དང་བཅས་པར་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་སྟེ། སྐྱེས་ནས་འདའ་བའློ།། 

ལྷག་ཆད། ཆད་ལྷག དུས་ཚོད་ལྷག་ཆད་མེད་པ། 

ལྷག་ཏུ། ལྷག་པར་དང་དློན་འདྲ་སྟེ། ལྷག་ཏུ་བཟང་། ལྷག་ཏུ་མགློགས་ལ་བུ། 

ལྷག་ཐློན་པ། ① འཕེལ་སྐྱེད་ལྷག་པློར་ཐློན་པ། བཟའ་འབྲུ་ལྷག་ཐློན་པ། ② གཞན་ལས་ཁད་དུ་

འཕགས་པ། དམག་མིའི་ནང་ནས་དཔའ་བློ་དེ་ཉིད་ལྷག་ཏུ་ཐློན་པ། 

ལྷག་མཐློང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤི་ཆིངས་སམ་རྒྱུ་ཞིག་སྟེ། དངློས་པློའི་རང་བཞིན་ལྷག་

པའི་ཁད་པར་ཤེས་རབ་ཀི་མིག་གིས་མཐློང་བའློ།། 

ལྷག་མཐློང་རེས་མཐུན་པ། གནས་ལུགས་ཀི་དློན་ཆ་འདྲ་ཙམ་མཐློང་བ། 

ལྷག་མཐློང་མཚན་ཉིད་པ། གནས་ལུགས་ཀི་དློན་ཡང་དག་པ་མཐློང་བ། 

ལྷག་མཐློང་གསུམ། མཚན་མ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷག་མཐློང་། ཡློངས་སུ་འཚོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷག་

མཐློང་། སློ་སློར་རློགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷག་མཐློང་ངློ་།། 

ལྷག་དློན། ཁད་པར་དུ། 

ལྷག་ལན། རང་ཡུལ་ལ་རེ་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་ཐེ་ཚོམ་གི་ལྷག་མ་ལུས་པས་ན་ལྷག་ལན་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་

གི་བེ་བག་ཞིག 

ལྷག་ལན་གི་མ་ངེས་པའི་རགས། ཐུན་མློང་གི་མ་ངེས་པའི་རགས་གང་ཞིག གང་ལ་རགས་སུ་སློང་

བའི་རྒློལ་བས་མཐུན་ཕློགས་མི་མཐུན་ཕློགས་གང་རུང་ལ་མཐློང་ཞིང་། ཅིག་ཤེས་མ་མཐློང་

བས་ཐེ་ཚོམ་གི་ལྷག་མ་དང་ལན་པའི་རགས་སློ།། 

ལྷག་ལན་གི་མ་ངེས་པའི་རགས་གཉིས། ཐུན་མློང་བའི་མ་ངེས་པའི་རགས་དྲུག་གི་ནང་གསེས། 

ལྷག་ལན་ལ་དབེ་ན་ཡང་དག་ལྷག་ལན་དང་། འགལ་བའི་ལྷག་ལན་ནློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ལྷག་གནས། ① སྟ་གློན། ② རབ་གནས། 

ལྷག་གནས་དངློས་གཞི་ལྔ། ཀུན་སློང་བཅློས་ཤིང་ནང་དབང་བསྐུར་བ། གསློལ་བ་གདབ་ཅིང་འཛིན་

དུ་བཞུགས་པ། སློམ་པ་གཟུང་ཞིང་བིན་གིས་བརླབ་པ། སློ་ཤིང་དློར་ཞིང་ཁློར་ཆུ་སློགས་

གསུམ་སྦིན་པ། སྤློ་བ་བསྐྱེད་ཅིང་བསྲུངས་ཏེ་རྨི་ལམ་བརགས་པར་གདམ་པའློ།། 

ལྷག་པ། ① ལུས་པ། གཅིག་ཀང་མ་ལྷག་པ། ཡ་ིག་ེབ་ིརྒྱུ་མང་པློ་ལྷག་འདུག ② ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ལས་

བརྒལ་བ། གཞན་ལས་ལྷག་པ། སར་ལས་ལྷག་པ། ཀུན་ལས་ལྷག་པ། ③ གཟའ་ལྷག་པ། མིང་ག་ིརྣམ་

གངས་ལ་མཁས་པ་དང་། རྒྱལ་པློའ་ིབུ། སློ་སངས་ལུས། ཐློས་ལན་སྐྱེས། སྣར་མ་སྐྱེས། མཛའ་ལྷའ་ི

གློགས་པློ། ཟླ་བའ་ིབུ། རབ་དགའ། ལུས་གཅིག་པ། གསལ་ལན། གསེར་ལན་བཅས་སློ།། 

ལྷག་པ་དགློན། དགློན་པ་འདི་ལློ་ཆེན་རིན་བཟང་གི་དུས་ཙམ་ན་བཏབ་པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་རིང་

མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྷག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པློ་ནི་དཔའ་བར་འགློ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དང་།ཉན་ཐློས་དག་གི་མི་སྡུག་པ་སློམ་པ་དང་། བསམ་གཏན་བཞི་དང་། གཟུགས་མེད་

པའི་སྙློམས་པར་འཇུག་པ་བཅས། 

ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ། སློ་ཐར་རིས་བདུན་གི་སློམ་ཁིམས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་བཅས། 

ལྷག་པ་ལེན་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཁིམ་

པ་ལ་དུས་གཅིག་ལ་ལྷུང་བཟེད་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་ལེན་པའློ།། 

ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པློ་ནི་ཆློས་དང་གང་ཟག་གཉིས་ཀི་བདག་མེད་རློགས་

པ་དང་། ཉན་ཐློས་དག་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པར་རློགས་པའི་ཤེས་རབ། 

ལྷག་པའ་ིང་རྒྱལ། ང་རྒྱལ་བདུན་ག་ིནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། རང་དང་མཉམ་པ་ལས་ལྷག་པར་ཁེངས་པའློ།། 

ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་གསུམ། དེ་ལ་གསུམ་སྟེ། རང་བཞིན་ལ་བའི་དམ་ཚིག་བཞི། སྤློད་པ་རྒྱུན་གི་

དམ་ཚིག་བཞི། གལ་མདློ་ངེས་པའི་དམ་ཚིག་བཞིའློ།། དང་པློ་རང་བཞིན་ལ་བའི་དམ་ཚིག་ལ་

བཞི་སྟེ། ཁམས་གསུམ་བང་བསྒྱུར། དུས་གསུམ་ར་བསྒྱུར། འཁློར་བ་གནས་བསྒྱུར། སིད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསུམ་ཡློངས་སྒློལ་དུ་ལ་བའློ།། གཉིས་པ་སྤློད་པ་རྒྱུན་གི་དམ་ཚིག་བཞི་སྟེ། དག་བཞི་སང་བ་

ནི། ལེ་ལློའི་དག། གཉིད་ཀི་དག ། མློས་གྱུར་གི་དག ། གསང་བའི་དག་སང་བའློ།། གསུམ་པ་

གལ་མདློ་ངེས་པའི་དམ་ཚིག་ལ་བཅུ་གཉིས་ཏེ། དམ་ཉམས་པའི་མདློ་བཞི། མ་ཁེལ་བའི་ཚུལ་

བཞི། མཐར་ཕིན་པའི་རགས་བཞིའློ།། དང་པློ་ནི། ར། ལག ཟླས་མ། ཞལ་གིས་མ་ཉམས་པ་

བཞིའློ།། གཉིས་པ་ནི། སློབ་དཔློན། མཆེད། ལྕམ། ཡིད་དམ་རང་སེམས་ཀིས་མ་ཁེལ་བཞིའློ།། 

གསུམ་པ་ནི། དམན་འདུ་ཞིང་མཐུ་རལ་ཆེ་བ་དང་། བིན་རླབས་ཆེ་ཞིང་རིག་པ་ཆགས་པ་དང་། 

ཡིད་འློང་འབྱུང་ཞིང་འདློད་པ་འགྲུབ་པ་དང་། མང་པློས་བཀུར་ཞིང་གགས་པ་ཐློབ་པ་བཞིའློ།། 

ལྷག་པའི་དློན། མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ། 

ལྷག་པའི་སྦློར་བ། སྟློངས་ཚད་ལ་བུ་སྟློབས་ཆུང་གི་ཚ་བ་ལ་སྟློབས་ཆེན་གི་བཅློས་བེད་པ་ལ་བུ་ལ་

ཟེར་ཏེ། སྨན་དཔྱད་ཟླ་བའི་རྒྱལ་པློ་ལས། ལྷག་པ་དང་ནི་ཆད་པ་ཡིས། སྟློབས་ཉམས་ལུས་ནི་

འཇིག་པར་བེད། ཅེས་གསུངས་པ་དང་། བང་པ་རྣམ་རྒྱལ་གགས་བཟང་གིས་མཛད་པའི་འཚོ་

བེད་རྣམས་ལ་སྙིང་ནས་བརེ་བའི་མན་ངག་འཕྲུལ་གི་ཡིག་ཆུང་ལས། སྟློབས་ཆུང་ནད་ལ་

གཉེན་པློ་ཆེ་ན་ལྷག ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལྷག་པའི་དབང་ཕྱུག ① གཞན་ལས་ལྷག་པའི་དཔལ་འབློར་སྙན་གགས། ② [མངློན]འཁློར་ལློས་

བསྒྱུར་པའི་རྒྱལ་པློ། ལྷག་པའི་དབང་ཕྱུག་མ། རྒྱལ་པློའི་བཙུན་མློ། 

ལྷག་པའི་ཚར་བཅད། རློད་པའི་ཚེ་རགས་དང་དཔེ་ལྷག་པློ་བརློད་པའི་སློ་ནས་དམ་བཅའ་བའི་ཚེ་

ལྷག་པློ་བརློད་པའི་ཚར་བཅད་དུ་སློང་བ་ལ་བུའློ།། 

ལྷག་པའི་ཡློ་བད། རབ་བྱུང་གི་གློས་ཀི་གཞིའི་ནང་གསེས། ཡློ་བད་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། 

རབ་བྱུང་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་མིན་ཀང་དགློས་པའི་དབང་གིས་བཅང་བར་བ་བ་སྟེ། གཞན་ཁློ་

ནའི་མིང་གིས་བིན་གིས་བརླབས་པའམ་ཡིད་གཏད་དེ་བཅང་རུང་གི་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་དང་

མཁློ་བའི་ཡློ་བད་ཀི་ལྷག་པློ་དག་གློ 

ལྷག་པའི་སེམས་ཀི་བསབ་པ། མུ་སྟེགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ལྷག་པ། 

ལྷག་པའི་བསམ་པའི་སྟློབས། རང་ཉིད་ཡལ་བར་དློར་ནས་གཞན་ཕན་སྒྲུབ་པའི་བསམ་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ལྷག་པའི་བསབ་པ་གསུམ། སྐྱེ་བློ་ཕལ་པ་དང་། མུ་སྟེགས་པ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པའི་ལམ་ལྷག་

པའི་བསབ་པ་རིན་པློ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་དང་། ལྷག་པ་

ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ། ལྷག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་བཅས་སློ།། 

ལྷག་པའི་ལྷ། རང་རང་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བསྟེན་བའི་ཡི་དམ། 

ལྷག་པར། ཁད་པར་དུའམ། ཡང་སློས། སྤིར་ཡིག་རིགས་མང་པློ་དང་ལྷག་པར་རྒྱ་ཡིག་ལ་མཁས་

པ། གུང་ཁན་ཏང་ལ་ལྷག་པར་བརེན་པ། ལྷག་པར་མི་དམངས་ཀི་ལས་དློན་ལ་འགན་ཁུར་བེད་

པ། སྤུས་ཚད་ལྷག་པར་ལེགས་པ། 

ལྷག་པར་མཛེས། ① རབ་ཏུ་མཛེས། ② མཚུངས་གསལ་གི་སྒ་ཞིག་སྟེ་འདྲ་བ། 

ལྷག་པས་སྦྲེབས་པ། གང་བས་འཁག་པ། 

ལྷག་པློ། ① འཕློ་མ། འཚོ་ཆས་ཀི་ལྷག་པློ། ② སྣློན་མ། ཉུང་ངུའི་སྟེང་དུ་ལྷག་པློ་བསྣན་པ། ③ 

བསྐྱར་བཟླློས་ཀི་ཡི་གེ་སྟེ། སཾ་སྐྲ�་ཏའི་སྦློར་ཀློག་སྐབས་ཀི་ཡི་གེའི་གཟུགས་འགྱུར་ནས་

བསྐྱར་བཟླློས་སུ་བྱུང་བའི་ཡི་གེ ④ ཁད་པར་བ། ཡློན་ཏན་ལྷག་པློ། སྟློབས་ཤུགས་ལྷག་པློ། 

ལྷག་པློའི་ཆློ་ག དགེ་སློང་གི་ཉིན་རེའི་ལློ་ཆས་ཀི་ལྷག་མ་ལུས་ན་ཉིན་རེས་མ་བར་ཉར་ཐབས་ཀི་ཆློ་ག 

ལྷག་པློར་ལེན་པའི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས། ཆློས་གློས་རྣམ་གསུམ་མེད་པའི་དགེ་

སློང་གིས་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཁིམ་པ་ལ་སྟློད་གཡློགས་སྨད་གཡློགས་ཟུང་གཅིག་གི་ཚད་ལས་

ལྷག་པ་བསངས་ཏེ་ལེན་པའློ།། 

ལྷག་འཕློ། བེད་སྤད་པའི་ལྷག་མ། ཟ་བཏུང་ལྷག་འཕློ། ཡློ་བད་ལྷག་འཕློ། ལས་དློན་ལྷག་འཕློ། 

ལྷག་འཕློས། ལྷག་འཕློ་དང་དློན་མཚུངས། 

ལྷག་བློ་ཟབ་སྐྱེད་དགློས་པ། སར་ལས་ལྷག་པའི་དློགས་ཟློན་ཟབ་སྐྱེད་བེད་དགློས་པ། 

ལྷག་མ། ① བེད་བཅས་པའི་འཕློ་མ། ཟས་ལྷག བཏུང་ལྷག གློན་ལྷག ཁ་ལྷག་འཁློལ་འཁིལ། ཟླ་

ལྷག ཆད་ལྷག ལས་དློན་ལྷག་མ་མེད་པར་བསྒྲུབས་པ། སློན་གི་རྒྱལ་པློའི་སྟློབས་དང་གགས་

པ་རྣམས་ཀང་ད་ལ་མིང་ཙམ་གི་ལྷག་མར་གྱུར། ② ལྟུང་བ་སེ་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག 

ལྷག་མ་ཅན། [མངློན] ① མཐའ་ཡས་པ། ② ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་མཐའ་ཡས། ③ དགུན་སྨད། 
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ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་། 

ལྷག་མ་ལས། [རིང]འཕློ་ལུས་པའམ་ལྷག་པ། 

ལྷག་མ་ལས། འཕློ་ལུས་པ། ལློ་ཆས་ཀི་ལྷག་མ་ལས་སློང་། 

ལྷག་མ་ལུས་པ། ལྷག་འཕློ་བསད་པ། དུས་ཡུན་ཐུང་བའི་རྐྱེན་གིས་གློས་བསྡུར་བ་རྒྱུའི་སྐད་ཆའི་

ལྷག་མ་ལུས་པ་རེད། དེས་ན་སར་ཡང་ཐེངས་གཅིག་བཤད་དགློས་པ་རེད།

ལྷག་མའི་སེ། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་སྟེ། ལྟུང་བ་སེ་ལྔའི་ནང་གསེས་གཉིས་པ་གསློ་བ་དགེ་

འདུན་ལ་རག་ལས་ཤིང་སློམ་པ་རྣམ་དག་གི་ལྷག་མ་ཙམ་ལུས་པའློ།། 

ལྷག་མེད། ཤུལ་མ་ལུས་པ། ཕིས་མི་ལུས་ལེན་མི་དགློས་པར་ཕུང་པློ་ལྷག་མེད་དུ་སངས་རྒྱ་བ་

ཡློད་པ་ཡིན། 

ལྷག་མེད་མང་འདས། ཉློན་མློངས་མ་ལུས་པ་སངས་མ་ཐག་ཏུ་ཚེའི་འདུ་བེད་གཏློང་བ་ཕུང་པློ་ལྷག་

མེད་པར་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་སྟེ། བར་དློར་འདའ་བའློ།། 

ལྷག་ཚགས། སྣང་ཆ་རིག་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། ས་ངློས་སྙློམ་ཐིག་གི་སྟེང་དུ་གཙོ་ཚགས་དང་། 

བར་ཚགས་གཉིས་ཕུད་པའི་ཚགས་གང་རུང་ལ་ལྷག་ཚགས་ཞེས་ཟེར། རི་མློའི་ངློས་དང་དྲང་

ཟུར་མིན་པ། ཡང་ན་ཟུར་ཚད་ཏུའུ་༤༥མ་ཡིན་པའི་གང་རུང་ཞིག་ས་ངློས་སྙློམ་ཐིག་གི་

འགྱུར་ཐིག་ཚང་མ་རང་སློ་སློའི་ལྷག་ཚགས་སྟེང་དུ་གཅིག་སྡུད་ཡལ་འགློ་བཞིན་ཡློད། 

ལྷག་མཛེས། ཚངས་སྐུད། 

ལྷག་རློ། ལློངས་སྤད་པའི་ལྷག་མའམ་རློ་མ། 

 ལྷག་རློལ། ཟས་ལྷག 

ལྷག་ལུས། ལྷག་མ་ལུས་པའི་བསྡུས་ཚིག 

ལྷག་ལུས་བུན་རིང་། གཙང་དག་མིན་པར་ཞད་ལྷག་སྤད་རྒྱུར་བསད་ཡློད་པའི་བུ་ ལློན་རིང་པ། 

ལྷག་བསམ། སེར་སེམས་མེད་པའམ། སེམས་བཟང་པློ། ཞབས་འདེགས་ལྷག་བསམ་དཀར་པློས་

ཞུ་བ། ཡུན་རིང་རྒྱུན་དུ་འཁློང་བར་ལྷག་བསམ་འགྱུར་མེད་བེད་པ། ལས་ཀ་ལྷག་བསམ་རྣམ་

དག་གིས་བེད་པ། ལྷག་བསམ་ཟློལ་མེད། 
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ལྷག་བསམ་དག་པའི་སེམས་བསྐྱེད། ས་དང་པློ་ནས་བདུན་པའི་བར་ཏེ་མ་དག་ས་བདུན་སྐབས་ཀི་

བང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད། 

ལྷག་བསམ་དག་པའི་སེམས་བསྐྱེད་བདུན། སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ལས་ལྷག་བསམ་དག་པའི་

སེམས་བསྐྱེད་བདུན་ཏེ་གཏེར་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་། རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ལ་བུའི་

སེམས་བསྐྱེད་དང་། རྒྱ་མཚོ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་། རྡློ་རེ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་། རི་

རྒྱལ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་། སྨན་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་། བཤེས་གཉེན་ལ་བུའི་

སེམས་བསྐྱེད་རྣམས་སློ།། 

ལྷག་བསམ་རྣམ་དག གཡློ་ཟློལ་མེད་པའི་བསམ་པ། 

ལྷག་བསམ་ཟློལ་མེད། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་དློན་གཅིག 

ལྷག་ཧྲུལ། འཕློ་ལུས་ངན་ཧྲུལ། ཟས་གློས་ལྷག་ཧྲུལ་མང་པློ་ཕློགས་གཅིག་སྤུངས། 

ལྷགས་སྐྱློར། ལྷགས་པ་འགློག་བེད་ཀི་ཡློལ་བ་འཐེན་པ། རི་ཟུར་དེར་ལྷགས་སྐྱློར་ཞིག་མ་འཐེན་ན་

ང་ཚོ་གང་ས་རེད། 

ལྷགས་ངར། ལྷགས་རླུང་གི་གང་ངར། 

ལྷགས་དགུ། ཡློད་ཚད་དམ་ཕིན་ཚད། 

ལྷགས་པ། ① འབློར་བའམ་སེབས་པ། སྐུ་མདུན་དུ་ལྷགས་པ། རང་ཡུལ་དུ་ལྷགས་པ། ② རྒྱུག་

འགློ་བའི་རླུང་རྒྱུན། ཞློགས་པ་ནམ་མཁར་སྤིན་པ་ཡློད་སྟབས་ཕི་དྲློ་ལྷགས་པ་ལང་ཡློང་། 

ལྷགས་བསིལ། [རིང]གཏད་པའི་བརྡ་རིང་། 

ལྷགས་པས་སྦྲེབས་པ། [རིང]གང་བས་འཁགས་པ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། 

ལྷགས་འཕར། འབྲུ་སློགས་ལྷགས་པའི་གདློང་དུ་འཕར་འཕར་གཏློང་བ། རླུང་འཕར་དང་དློན་འདྲ། 

ལྷགས་འཚུབ། སྐློར་འཚུབ་ཀིས་རྒྱབ་པའི་ལྷགས་རླུང་། 

ལྷགས་རླུང་། ལྷགས་པ། ལྷགས་རླུང་ཚ་པློ། 

ལྷགས་བསིལ། བསིལ་བུར་ལང་བའི་རླུང་། 

ལྷང་། ① དྲི་མའམ་གཡའ་བག་དང་ནུས་ཤུགས། ② ཟུར། ཁློང་ལ་ལྷང་ཙམ་ཞུས་པ། ངས་ལྷང་
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ཙམ་ཞིག་གློ་བྱུང་། སྙན་ལམ་དུ་ལྷང་ཙམ་གསློལ་བ། 

ལྷང་ངེ་། ལྷང་ངེར་དྲན་པ། 

ལྷང་ངེ་བ། གསལ་པློར་གློ་ཚུལ་ཞིག གསུང་ལྷང་ངེ་བར་སྒློག་པ། རྣ་བར་སྒ་ལྷང་ངེ་བ་ཞིག་ཐློས་པ། 

གསུང་ལྷང་ངེ་བ། སྙན་པ་ལྷང་ངེར་གགས་པ། 

ལྷང་ཙམ། རྣ་བར་ཡུད་ཙམ་ཐློས་པའི་སྒ་སྟེ། སྙན་ལམ་དུ་ལྷང་ཙམ་གསློལ་བར་བ་ཞེས་ལ་བུ། 

ལྷང་ཚེར། རྡློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་རིགས་དཀར་ནག་དམར་སེར་བཞི་

མཆིས། ནུས་པས་རྨ་གསློ་བ་དང་། དངུལ་ཆུ་འཆིང་བར་བེད། ཀད་པ་རྨས་སྐྱློན་བྱུང་བ་

གསར་བཅློས་གསློ།། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དྲི་མེད་དང་། སྤིན་གཟུགས། རི་སྐྱེས་བཅས་སློ།། 

ལྷང་འཚེར། མདློག་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ལྷང་འཚེར་རིགས་གསུམ་གི་སྤི་མིང་སྟེ། སྐྱེམས་

པ་ཚེ་དབང་གིས། མདློག་དཀར་སྨུག་ནག་པློ་རྣམ་པ་གསུམ། འློད་ལྷང་ལྷང་འཚེར་བས་ལྷང་

འཚེར་ཟེར། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། ལྷང་འློག་བ་རློག་མིག པུས་མློའི་ལྷ་ངའི་གཡས་

གཡློན་གཉིས་སུ་ཡློད་པའི་རུས་པ་ཀློང་ཀློང་ཡློད་པའི་གསང་དམིགས་ཤིག 

ལྷང་ལྷང་། ① སྐད་སྒློག་སྟངས་སམ་ཐློས་ཚུལ། རིང་ནས་འབློད་སྐད་ལྷང་ལྷང་ཀློག་པ། ཐློ་རངས་

བ་སྐད་ལྷང་ལྷང་སྒློག ② མངློན་གསལ་དུ་ཐློན་པའམ་ལློག་ཏུ་མ་གྱུར་པའི་ཚུལ། དགའ་ལྷང་

ལྷང་བེད་པ། ན་ཟུག་ལྷང་ལྷང་གཟེར་བ། གང་ལྷང་ལྷང་། འཁག་ལྷང་ལྷང་། 

ལྷད། སྐྱློན་དང་དྲི་མའམ་གཡའ་དང་བག བསམ་པ་ལྷད་ཅན། ཚིག་ལྷད། གསེར་ལྷད་མེད་པ། ལྷད་

འདློན་པ། གསེར་ལ་ར་གན་གི་ལྷད་འཇུག་པ 

ལྷད་སྐྱློན། མི་གཙང་བའི་རྒྱུ་གཞན་འདྲེས་པའི་སྐྱློན། 

ལྷད་བཏང་བ། མི་གཙང་བའི་རྒྱུ་གཞན་བསེས་པ། 

ལྷད་དེ་ལྷློད་དེ། དམ་པློ་མེད་པའི་དློན། རེད་རགས་ལྷད་དེ་ལྷློད་དེ་ཞིག་བཅིངས་པ། ཕག་གློག་ལྷད་

དེ་ལྷློད་དེ་ཞིག་བརྒྱངས་པ། 

ལྷད་པ། [རིང]བི་བ། 

ལྷད་མེད། དངློས་པློ་གང་ཞིག་རྒྱུ་ཆ་མ་དག་པ་གཞན་མ་འདྲེས་པའི་སྤུས་ཀ་ལེགས་པློ་ཅན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ལྷད་མེད་གད་གཙང་། གད་སྙིགས་ཀི་རིགས་ར་བ་ནས་མེད་པའི་གཙང་མ་གཙང་རྐྱང་བྱུང་སློང་། 

ལྷད་མེད་བཟའ་བཅའ། ཟས་རིགས་གང་ཞིག འབག་བཙོག་དང་། རས་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་ཀི་ལྷད་

སྐྱློན་མ་བསེས་པའི་རང་བཞིན་དག་པའི་ཟས་རིགས་ཏེ། དཔེར་ན། དེང་དུས་བློད་ཀི་རམ་པ་

དང་། གཡག་ལུག་གི་ཤ། རང་གི་སེར་གཞིས་ཀི་ཞིང་ཁའི་ནང་འདེབས་འཛུགས་བས་པའི་སློ་

ཚོད་སློགས་ལ་བུའློ།།

ལྷད་སག ལུག་གི་ཚ་རུ་ལ་ག་བའི་ལྤགས་པས་གཡློག་པའི་གློན་ཆས་ཞིག

ལྷད་སེ་བ། དངློས་རས་ཡང་དག་གི་ནང་དུ་རྫུན་མ་གང་འཚམས་བསེས་པ་སྟེ། དཔེར་ན། གསེར་

གི་ནང་དུ་དངུལ་དང་བཤའ་སློགས་ཅུང་ཟད་བསེས་པ་ཅན་ལ་གསེར་ལྷད་མ་དང་། དེང་དུས་

བཟློ་གྲྭ་རྣམས་ཀིས་འློ་མའི་ནང་རས་སྦློར་སྣ་ཚོགས་བསེས་པ་དང་། ཨ་རག་ནང་དུ་རས་

གཞན་བསེས་པ་ལ་བུ་རྣམས་སློ།། 

ལྷན། དུས་མཉམ་པ་དང་གནས་གཅིག་པའི་དློན་ཏེ། ངེད་གཉིས་ལྷན་དུ་སློབ་གྲྭར་སློང་། ལྷན་དུ་རེ། 

ལྷན་ཅིག་ཏུ་སློབ་སྦློང་བས་ལ་བུ། 

ལྷན་སྐྱེས། དངློས་པློ་གང་ཞིག། རང་དང་ལྷན་ཅིག་ཐློག་མ་ནས་བྱུང་བའམ་ངང་ངམ་ཤུགས་ལ་གནས་པ། 

ལྷན་སྐྱེས་ཀ་ིའཇིག་ལ། རང་ག་ིཕུང་པློ་ལྔ་ལ་དམིགས་ནས་རང་ཚུགས་ཐུབ་པའ་ིང་ཡློད་སྙམ་དུ་བསམ་པ། 

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཉློན་མློངས་པ། གྲུབ་མཐའ་བློས་མ་བསྒྱུར་བར་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་རང་བཞིན་

གིས་ཡློད་པའི་ཉློན་མློངས་པ་རྣམས་སློ།། 

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དྲི། རས་ཀི་སྦློར་བ་ལ་མ་ལློས་པར་དངློས་པློ་རང་ཉིད་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའམ་རང་

བཞིན་གིས་ཡློད་པའི་དྲི། ཙནྡན་དང་། ཤིང་ཀུན་གི་དྲི་ལ་བུའློ།། 

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དྲི་སློས། རང་བྱུང་དུ་ཡློད་པའི་དྲི་བཟང་ལན་པའི་སློས། 

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདག་འཛིན། སྐབས་བལ་གི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པར་རང་གི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུན་

ས་མ་འཁློར་བ་ཐློག་མེད་ནས་ཡློད་པའི་བདག་འཛིན། 

ལྷན་སྐྱསེ་ཀ་ིམ་རགི་པ། སམེས་ཅན་ག་ིརྒྱུད་ལ་རང་བཞནི་གསི་ཡློད་པའ་ིབདག་ཏུ་རྨློངས་པའ་ིམ་རགི་པའློ།། 

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་རྨ། ལུས་ཀི་རྨ་སློ་གསུམ་སློགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡློན་ཏན། སྐྱེས་ཐློབ་ཀི་ཡློན་ཏན་ཏེ་རང་སྟློབས་ཀིས་ཤེས་པའི་ཡློན་ཏན། 

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་རླུང་། ཁ་སྣ་སློགས་ལུས་ཀི་བུ་ག་ནས་རྒྱུ་བའི་དབུགས་རླུང་། 

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ལྷ་འདྲེ། རང་ཉིད་ཀི་ལུས་སེམས་དང་ལྷན་སྐྱེས་སུ་གནས་པའི་རྣམ་རློག་བཟང་ངན་སྣ་

ཚོགས་པ། རང་གི་ལུས་སེམས་ལ་བདེ་སྡུག་སྣ་ཚོགས་པ་བེད་པའི་རློག་པ་འདི་དག་གློ། 

ལྷན་སྐྱེས་དང་ཀུན་བཏགས་ཀི་བདག་འཛིན་གཉིས། གྲུབ་མཐས་བློ་བསྒྱུར་བ་ལ་མ་ལློས་པར་རང་

ཤུགས་ཀིས་འབྱུང་བའི་བདག་འཛིན་ནི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདག་འཛིན་དང་། གྲུབ་མཐའ་བློ་བསྒྱུར་

བའི་སྟློབས་ཀིས་འབྱུང་བ་ནི་ཀུན་བཏགས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡིན། 

ལྷན་སྐྱེས་ནད། བིས་པ་མའི་མངལ་དུ་གནས་སྐབས་མའི་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་སློགས་ཀི་ནད་བུ་

ལ་ལྷུང་ནས་བྱུང་བའི་ལུས་ཆགས་པའི་དུས་ནས་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡློད་པའི་བིས་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། 

མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། མ་ཡི་རླུང་མཁིས་ཁག་དང་བད་ཀན་ནད། བུ་ལ་ལྷུང་དང་མི་

གཙང་གདློན་རྐྱེན་གིས། འློན་ལློང་དིག་པ་ཞ་སྒུར་ཤློར་སློགས་འབྱུང་། འདི་རྣམས་ལྷན་སྐྱེས་

ནད་ཡིན་གསློར་མི་ནུས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལྷན་སྐྱེས་མ། དབེན་གསུམ་དང་འློད་གསལ་གི་རློགས་པ་ཐློབ་པའི་ཕློ་ཉ་མློ། 

ལྷན་སྐྱེས་རྨ། ནད་དང་རང་ཉིད་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་རྨ་སྟེ། འབས་དང་། གཞང་འབྲུམ། མེ་དབལ། 

སུཪྻ། རྨེན་བུ། རླིག་རླུག རང་འབམ། མཚན་བར་བརྡློལ་བ་བཅས་བརྒྱད་མཆིས་སློ།། 

ལྷན་སྐྱེས་རྨ་བརྒྱད། འབས། གཞང་འབྲུམ། མེ་དབང་སུར་ཡ། རྨེན་བུ། རླིག་རླུགས། རང་བམ། 

མཚན་པར་རྡློལ་བ་བཅས་སློ།། 

ལྷན་སྐྱེས་ལྷ་ལྔ། མིའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ལྷ་ལྔ་སྟེ། འཚོ་བའི་ལྷ་དང་། སྲུང་བའི་ལྷ། སྐྱློབ་པའི་ལྷ། འགློགས་

པའི་ལྷ། འགློ་བའི་ལྷ་བཅས་སློ།། 

ལྷན་ཁང་། ཨུ་ཡློན་ལྷ་ཁང་ཞེས་སློགས་ལྷན་འཛོམས་ཀི་དློན་བེད་ལས་ཁུངས། 

ལྷན་གན་པ། གློས་ལ་ལྷན་པ་བརྒྱབ་པ། 

ལྷན་རྒྱས། ① ཐུན་མློང་། ལྷན་རྒྱས་ཐློག་ནས་བཀའ་བསྡུར་ཞིབ་གེང་མཛད། ② ཚོགས་འདུ། 

བཞུགས་གལ་གཅིག་ཏུ་ལྷན་རྒྱས་འཚོགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ལྷན་ཅིག ཐབས་ཅིག་དང་། སྟབས་ཅིག་དང་། ཆབས་ཅིག་དང་། མཉམ་པ། ཚ་གང་གཉིས་ལྷན་

གཅིག་ཏུ་མི་གནས། བ་རློག་དང་འུག་པ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་གནས་པ། དཔྱིད་དུས་སུ་དྲློད་དང་

གཤེར་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱུང་བ། ཁ་བ་དང་བུ་ཡུག་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ། གཅེན་གཅུང་འབལ་

དུ་མ་ཕློད་པར་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ནགས་ལ་འཁམས་སློ།། 

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ། ① ཐློག་མ་ནས་མཉམ་པློར་བྱུང་བ། ②[མངློན]མཚེ་མ། 

ལྷན་ཅིག་བསྐྱེད་པའི་རྐྱེན་བཞི། ནང་གི་ཉེས་པའི་ངློ་བློ་འཁྲུགས་པ་དང་། ཕི་རློལ་ནས་ངློ་བློ་དེ་དང་

ཆློས་མཚུངས་པའི་རྐྱེན་བཞི་མཆིས་ཏེ། དུས་དམན་ལྷག་ལློག་པ་དགུ་གཅེར་བུར་བསད་པ། 

གདློན་གློ་བུར་བ་བདུད་དང་རྒྱལ་པློས་འཚེ་བ། ཟས་མི་མཁས་པ་ཉི་མར་ཤ་ཆང་བཟའ་བ། 

སྤློད་ལས་མི་མཁས་པ་སློས་ཀ་པགས་གློས་གློན་ནས་ཉི་མར་སློད་པའི་ལློ་མ་སྟེ་བཞིའློ།། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་མཁའ་འགློ། གསང་སགས་ཀི་གཞུང་ནས། མཁའ་འགློ་མ་ལ་རིགས་གསུམ། 

ཞིང་སྐྱེས་ཀི་མཁའ་འགློ་མ། སགས་སྐྱེས་ཀི་མཁའ་འགློ་མ། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་མཁའ་འགློ་མ་བཅས་

ཕེ་བའི་ནང་ཚན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་མཁའ་འགློ་མ་སྟེ། གསང་སགས་ཀི་ལམ་ལ་བརེན་ནས་སངས་

རྒྱས་ཟིན་པའི་བུད་མེད་ཀི་རིགས་ལ་ཟེར། 

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་གསང་སགས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་ཚུལ་

ལ། གསང་སགས་ཀི་ཆློས་ལ་སློམ་སྒྲུབ་བས་ནས་གནས་ཚད་མཐློན་པློར་སློང་སྟེ་རློགས་རིམ་

རིམ་པ་དང་པློར་སེབས་པ་ན་ལུས་ཀི་ར་དབུ་མའི་ནང་དུ་བླུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པའི་

དགའ་བདེ་འབྱུང་ལ། བདེ་ལ་དེས་སྟློང་པ་ཉིད་རློགས་པ་དེ་ལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཟེར། 

ལྷན་ཅིག་ཁ་སྤ་ཟེར། [རིང] ① ལྷན་ཅིག་ཁ་གཤགས་འདེབས་པ། ② ངག་འཁལ་སྨ་བ། 

ལྷན་ཅིག་བརློད་པའི་རྒྱན། དློན་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བརློད་འདློད་ཀི་དངློས་པློ་གང་ཡང་

རུང་བའི་ཡློན་ཏན་དང་བ་བ་རྣམས་དུས་མཉམ་དུ་བརློད་པའི་རྒྱན་ཞིག་སྟེ། ནང་གསེས་རྣམ་

གངས་གསུམ་ནི། ཡློན་ཏན་ལྷན་ཅིག་བརློད་པ། བ་བ་ཐ་དད་པའི་ལྷན་ཅིག་བརློད་པ། བ་བ་

གཅིག་པའི་ལྷན་ཅིག་བརློད་པ་བཅས་སློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྷན་ཅིག་བརློད་པའི་རྒྱན་གསུམ། དློན་རྒྱན་སུམ་ཅུ་སློ་ལྔའི་ནང་གསེས་སུམ་ཅུ་ར་གཅིག་པ་ལྷན་ཅིག་

བརློད་པའི་རྒྱན་ནི་བརློད་འདློད་ཀི་དངློས་པློ་གང་ཡང་རུང་བའི་ཡློན་ཏན་དང་བ་བ་རྣམས་དུས་

མཉམ་དུ་བརློད་པའི་རྒྱན་ཞིག་སྟེ། དེའི་ནང་གསེས་རྣམ་གངས་གསུམ་ནི། ཡློན་ཏན་ལྷན་ཅིག་

བརློད་པ་དང་། བ་བ་ཐ་དད་པའ་ིལྷན་ཅིག་བརློད་པ། བ་བ་གཅིག་པའ་ིལྷན་ཅིག་བརློད་པ་བཅས་སློ།། 

ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགློགས་པའི་འབས་བུ། སྐར་རིས་ཀི་གཞུང་ལས། རེས་གཟའ་བདུན་པློ་དེ་གཡློན་

བསྐློར་དང་། རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་པློ་རླུང་འགློས་ཀིས་གཡས་བསྐློར་དུ་བགློད་པ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

འཛོམས་པ་ན་འབས་བུ་བཟང་ངན་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བར་བཤད་ཅིང་། དཔེར་ན། སྨན་རིས་ཁང་

གིས་ས་ལློ་ལྕགས་བ་ལློའི་གནམ་དཔྱད་འབས་བཤད་མདློར་བསྡུས་བིས་པའི་ནང་། གཟའ་

བདུན་སློ་སློས་ལློ་གཅིག་རིང་འབྱུང་འགློས་དང་འཁློག་འགློས་ཀི་ཁད་པར་ལ་བརེན་ནས་ཟླ་བ་

སློ་སློར་ཆར་ཞློད་ཆེ་ཆུང་དང་རླུང་ཤུགས། ཐན་པ། ཁ་བ། སེར་བ་སློགས་ཡློད་མེད་དང་། ལློ་

ཐློག་སྐྱེས་བཟང་ངན་སློགས་གསལ་བཤད་བས་པ་ལ་བུ་ཡིན། 

ལྷན་ཐབས། ཁ་བསྐློང་ངམ་བསྣློན་མའི་དློན་ཏེ། 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། ལྷན་

ཐབས་ནི་ཁ་བསྐློང་ངམ་བསྣློན་མའི་དློན་ཏེ་ཁ་བསྐློང་བཏབ་བའི་ཡུལ་བཤད་བ་གཞུང་ལ་ཁ་

བསྐློང་འདེབས་བེད་ཀི་དངློས་པློ་མན་ངག་གི་གནད་ཀིས་ཁ་བསྐངས་ནས་བཤད་པ་སྟེ་འཆད་

ཚུལ་གི་སློ་ནས་བཏགས་པའློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལྷན་ཅིག་མཐློང་། [མངློན]གནམ་གང་སྟེ་བློད་ཟླ་སློ་སློའི་ཚེས་པ་སུམ་ཅུའི་ཉིན་མློར་ཉི་ཟླ་སྐར་

གསུམ་དུས་གཅིག་ཏུ་མཐློང་ཐུབ་ཟེར། 

ལྷན་ཅིག་འཐམས་པ། [རིང]མཉམ་དུ་ཚོགས་པའམ་ལག་སྦྲེལ་སློགས་བེད་པ། 

ལྷན་ཅིག་པ། མཉམ་པ། ལྷན་ཅིག་པར་གྱུར་པ། ལུས་དང་གིབ་མ་ལྷན་ཅིག་པར་གྱུར་པ། ཆུ་དང་འློ་

མ་ལྷན་ཅིག་གྱུར་པ། 

ལྷན་ཅིག་སྤློད། [མངློན]བག་མའམ་ཁིམ་བདག་མློ། 

ལྷན་ཅིག་བེད། [མངློན]ཚེས་གནམ་གང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ལྷན་ཅིག་བེད་རྐྱེན། རང་གི་ལྷན་ཅིག་བེད་འབས་རང་གི་རས་རྒྱུན་མ་ཡིན་པ་གཙོ་བློར་སྐྱེད་བེད་དེ་

ཡིན། དཔེར་ན། མྱུ་གུ་སྐྱེ་བའི་རས་རྒྱུན་གཙོ་བློར་མ་ཡིན་པའི་མྱུ་གུའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཆུ་ལུད་

དྲློད་གཤེར་རྣམས་མྱུ་གུའི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐྱེན་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་ཤློག་བུའི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐྱེན་

ནི་རང་གི་རས་རྒྱུན་ལས་གཞན་པའི་སྐྱེས་བུའི་བེད་རློལ་སློགས་ཤློག་བུ་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་རྐྱེན་

གཞན་རྣམས་ཡིན། སློལ་བའི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐྱེན་ནི་མེ་ཡིན། མངལ་གནས་ཀི་ཕྲུ་གུ་དེའི་ལྷན་

ཅིག་བེད་རྐྱེན་ནི་མའི་མངལ་དང་། ལུས་ཀི་དྲློད་གཤེར་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཡིན་པ་ལ་བུའློ།།

ལྷན་ཅིག་འབྱུང་རྒྱུ། འློག་གི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་དང་དློན་གཅིག

ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྐྱེན། ལྷན་ཅིག་བེད་རྐྱེན་དང་དློན་གཅིག 

ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ། འདུས་བས་ཀི་ཆློས་གང་ཞིག ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་ཞིང་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་

གཅིག་རྒྱུ་འབས་སུ་གྱུར་པ་ནི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན། སྐྱེ་དངློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་དུ་

འབྱུང་བ་ཆེན་པློ་བཞི་རྣམས་ནང་ཕན་ཚུན་དུ་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ་བུ། མིའི་ལུས་

ཁམས་ཀི་ནང་དུ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡློད་པའི་ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞིའི་འབྱུང་རས་རིགས་མི་འདྲ་བ་

ཐམས་ཅད་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། གཟུགས་ཕུང་ནང་གི་ཕ་ཕུང་གི་རས་

རིགས་ C. H. O. N སློགས་མི་འདྲ་བ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན། དེ་

བཞིན་དུ་ཟན་རིལ་གཅིག་གི་ནང་དུ་རམ་པ་དང་། ཆུ་དང་། སྣུམ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལྷན་ཅིག་

འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན། 

ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ། གཉིས་ཀ་དངློས་པློ་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་མི་སིད་པའི་ཆློས་གཉིས་རྒྱུན་

གི་སློ་ནས་གཅིག་ཤློས་ཀི་ཡ་གལ་ལ་གནློད་པའི་སློ་ནས་ཡ་གལ་དེ་སང་པའམ་འདློར་བའི་

ཕིར་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་གནས་པའི་སློ་ནས་འགལ་ཞེས་པའི་དློན། 

ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་རློགས་སྦློར། འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག་ལྷན་

ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརེན་ནས་རང་གི་ཁབ་འབེལ་ངེས་དགློས་པ་སྟེ། མེ་དམིགས་པའི་

རགས་ཀིས་གང་རེག་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་འགློག་པ་ལ་བུ་སང་གཉེན་གི་སློ་ནས་འགལ་

ཟླར་གྱུར་པའི་འགལ་དམིགས་ཀི་རགས་རྣམས་སློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་རགས་སྦློར་བཅུ་གཉིས། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་

སྣང་རུང་གི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་དེ་ལ་སྦློར་ཚུལ་གི་དབེ་བས་རག་བཅུ་གཉིས་ཏེ། 

འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པ་བཞི་དང་། འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པ་བཞི་དང་། 

འགལ་བའི་ཁབ་བ་དམིགས་པ་བཞི་རྣམས་སློ།། 

ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་ཐལ་འགྱུར་དགུ། གཞན་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་བཅུ་བཞི་

ལས། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་ཐལ་འགྱུར་ལ་དབེ་ན་དགུ་སྟེ། འགལ་བའི་རང་བཞིན་

དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གསུམ་དང་། འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གསུམ་

དང་། འགལ་བའི་ཁབ་བ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གསུམ་བཅས་དགུའློ།། 

ལྷན་ཅིག་དམིགས་པར་ངེས་པ། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་སས་པས་བརམས་

པའི་ཚད་མའི་གཞུང་ཞིག པཎི་ཏ་ཤཱཎི་བ་དྲ་དང་ལློ་ཙཱ་བ་འགློ་སེང་དཀར་ཤཱཀ་འློད་ཀི་འགྱུར། 

ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་གཏན་ཚིགས། ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བ་བཞིའི་ཡ་གལ་མདློ་སེམས་

གཉིས་ཀི་ཡུལ་ཅན་གི་ཤེས་པ་དེ་དང་དུས་མཉམ་པའི་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་དེ་ཡུལ་ཅན་གི་ཤེས་

པས་རང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དམིགས་པས་ཁབ་པའི་ཕིར་ཤེས་པ་དེ་དང་རས་གཞན་མ་ཡིན་པར་

གྲུབ་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཞིག 

ལྷན་ཐབས། ཁ་སྐློང་། 

ལྷན་ཐློག ལྷན་རྒྱས་ཐློག་སྟེ་འཛོམས་དགློས་པ་རྣམས་ཚང་མ་འཛོམས་པའི་ཐློག་དང་། ལྷན་རྒྱས་ནི་

འཛོམས་པའི་ཞེ་སའློ།། ལས་དློན་ཆེ་བ་རྣམས་བཀའ་བློན་ལྷན་ཐློག་ནས་ཐག་གཅློད་གནང་དགློས། 

ལྷན་དུ། མཉམ་དུ་ཆབས་ཅིག་ཏུ། 

ལྷན་སེབས་ཐམ་ག ཐེལ་ཙེ་ཆེ་ཆུང་མི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་ལས་གྲུབ་ཅིང་། དེ་དག་གི་ནང་དློན་གཅིག་ཏུ་

བསྡུས་ན་ལྷན་སེབ་ཐམ་ག་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡློད། དེ་བཞིན་མ་བུའི་ཐམ་ག་ཞེས་པའང་ཡློད་པ་

སྟེ། ཐེལ་ཙེ་གཅིག་ལ་མ་དང་གཅིག་ལ་བུ་བརློས་ནས་ཐམ་ག་དེ་གཉིས་མཉམ་དུ་བརྒྱབ་པ་

ཡིན་ན། མ་བུ་འཛོམས་ཡློང་བས་དེ་ཡང་ལྷན་སེབ་ཐམ་གའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་ཀི་ཡློད། 

ལྷན་ནེ། ལྷང་ངེའམ་ལྷམ་མེར་ཏེ་མངློན་པར་གསལ་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ལྷན་ནེ་བ། ཐུགས་གསལ་ལམ་མེ་བ། ཡིད་མ་ཡེངས་ན་ལྷན་ནེ་བར་གནས་ཐུབ། ཐུགས་ལ་ལྷན་

ནེ་བར་འཆར་བ། ལྷན་ནེ་བར་སློད་པ། 

ལྷན་པ། གློས་སློགས་ཀི་བུག་རལ་འགློག་བེད། ལྷམ་ལ་ལྷན་པ་གན་པ། གློས་ལ་ལྷན་པ་རྒྱབ་པ། 

ཉེས་པ་ཅན་ལ་ཆད་པ། བུག་པ་ཅན་ལ་ལྷན་པ། ལྷན་ཐློག་ལྷན་བརེགས། 

ལྷན་པ་གན་པ། གློས་ལ་ལྷན་པ་བརྒྱབ་པ། 

ལྷན་ཕེབས། མཉན་དུ་ཡློང་བ། སྐུ་མགློན་ཚང་མ་གཟིགས་སྐློར་ལ་ལྷན་ཕེབས་གནང་བ། 

ལྷན་ཚོགས། ལྷན་རྒྱས་སུ་འཚོག་པའི་ཚོགས་འདུ་སློགས། 

ལྷན་འཛོམས། མཉམ་དུ་འདུས་པ། ལྷན་འཛོམས་གློས་མློལ། འཐུས་མི་ལྷན་འཛོམས། 

ལྷབ། [རིང]ཞེང་ཆེ་བ། 

ལྷབ་བེ་ལྷུབ་བེ། ལྷབ་ལྷུབ་ལ་ལློས། 

ལྷབ་ལྷབ། ལྷབ་ལྷུབ་གི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

ལྷབ་ལྷུབ། ལྷབ་བེ་ལྷུབ་བེའི་བསྡུས་ཚིག ཕར་ཚུར་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་གཡློ་ཚུལ། ལྷགས་པས་དར་

ཆ་ལྷབ་ལྷུབ་སྐྱློད་པ། མེ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་འབར། གློས་ཀི་ཕུ་ཐུང་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་གཡུག་པ། 

ལྷབ་ལྷེབ། ལྷེ་བ་ཆུང་ངུ་། ཁ་བ་ལྷབ་ལྷེབ་ཏུ་འབབ། 

ལྷབས། གངས་གནས་ཤིག 

ལྷབས་སེ་ལྷབ། གཡློ་ཚུལ་ལམ་བསྐྱློད་སྟངས་ཤིག རླུང་གིས་གཡློས་པའི་དར་ལྕེ་ལྷབས་སེ་ལྷབ། 

མེ་ལྕེ་ལྷབས་སེ་ལྷབ་འབར་བ། 

ལྷམ། ཀློ་བ་དང་རས་སློགས་ཀིས་བཟློས་པའི་རང་པ་སྐྱློབ་བེད་གློན་ཆས། ཀློ་ལྷམ་ཡུ་ཐུང་། ལྷམ་

གློག་པློ། ལྷམ་བཟློ། ལྷམ་རུལ་ནང་ནས་དྲི་ངན། མི་ངན་ཁ་ནས་གཏམ་ངན། ལྷམ་ངན་ཡང་ཉྭ་

དྲློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རང་སྐྱློབ་དང་། རང་པའི་ཤིང་ར། བཅག་ལྷམ། མཆིལ་ལྷམ། ཚེར་

མ་སྲུང། ཞབས་ཕག སློག་ཕན་བཅས་སློ།། 

ལྷམ་ཀློ ལྷམ་བཟློ་བེད་ཀི་ཀློ་བ། 

ལྷམ་ཀློག རང་པར་གློན་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྷམ་ཀྲད། ལྷམ་གི་རྡློག་པ། 

ལྷམ་གློག [ཡུལ]ལྷམ་གི་མིང་། ལྷམ་གློག་ཨ་ཀྲད་ལ་མ་ལློས། ཞབས་བློ་འབྱུང་ཁུངས་ལ་ལློས། 

ལྷམ་གི་ཁ་རས། ལྷམ་ཡུའི་ཕི་ངློས་ཀི་ཆ་ཤས་གློང་མའི་མིང་། ཁ་དློག་དམར་པློ། རྒྱུ་རས་ཆའི་རིགས། 

ལྷམ་གི་གདློང་བཅག ལྷམ་ཡུའི་ཕི་ངློས་ཀི་ལྷམ་སྣ་ནས་ཁ་རས་བར་འཇློག་རྒྱུའི་ཆ་ཤས་ཞིང་ཕ་ལ་

རིང་བ་ཞིག་གི་མིང་། 

ལྷམ་གི་སྣ་སྐུད། གདློང་བཅག་གི་ངློས་སུ་སྟློང་སྐུད་དམར་སེར་ལང་གསུམ་གིས་བན་པའི་འཇའ་

རིས་ཀི་མིང་། 

ལྷམ་གི་ཕིར་སྐྱློར། ལྷམ་ཡུའི་ཕི་ངློས་སྒིད་ཁུག་ངློས་ཀི་ཆ་ཤས་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་མིང་། ཁ་དློག་

དམར་པློ། རྒྱུ་ལ་རས་ཆ་སློགས་ཅི་རིགས་གང་དགློས་སྐབས་ཐློབ་དང་བསྟུན་དགློས། 

ལྷམ་གི་འབུ་བན། ལྷམ་ཡུའི་ཕི་ངློས་ཀི་འློག་ནས་བརིས་པའི་ཆ་ཤས་རིམ་པ་གཉིས་པའི་མིང་། ཁ་

དློག་དམར་པློ་དང་། རྒྱུ་ཀློ་བ་དང་། སྣམ་བུ་དང་། འགློ་སྣམ། གློ་ཙི། ཕྲུག་སློགས་རིགས་སྣ་

ཚོགས་ཡློད། 

ལྷམ་གི་ལློང་བཀྲ། ལྷམ་ཡུའི་ཕི་ངློས་ནས་བརིས་པའི་ཆ་ཤས་རིམ་པ་གསུམ་པའི་མིང་། ཁ་དློག་

ནག་པློ་སློ་ནག་གང་རུང། རྒྱུ་ཀློ་བ་དང་། རས་ཆ། ཕྲུག་ནག་སློགས་གང་རིགས་ཡློད་པ་རེད། 

ལྷམ་རྒྱློང་། ལྷམ་ལ་རྡློག་པ་གསར་པ་རྡློག་རེས་ནང་ལ་རྒྱློང་བེད་ཤིང་རྣམས་ལ་ཟེར། དེའང་ལྷམ་

གི་མདུན་དུ་བཅུག་ཡས་ལ་རྒྱློང་མགློ ཕི་རིང་ཕློགས་སུ་རྒྱློང་བེད་ལ་ཕི་རྒྱློང་། དེའི་བར་

བཅུག་ཡས་ལ་རྒྱློང་རབས། དེ་དག་ཐུན་མློང་གི་མིང་ལ་ལྷམ་རྒྱློང་ཟེར། 

ལྷམ་རྒྱངས། བློད་ལྷམ་གསར་པ་བཟློ་ཚར་དུས་ནང་ནས་ཕང་རྒྱང་ཆེད་ཤིང་གིས་ལྷམ་དབིབས་

དང་འདྲ་བ་བཟློས་ཡློད་པ་ཞིག 

ལྷམ་སྒློ་གུ་ཅན། ལྷམ་ཡུ་རིང་སྒློ་གུ་ཅན་ལ་བུ། 

ལྷམ་སྒློག ① པུས་མློའི་འློག་ངློས་ནས་ལྷམ་གི་ཁ་རས་ཐློག་ཏུ་སྒློག་བེད་ཀི་སྒློག་ཐག་གི་མིང་། 

 ② ལྷམ་ཡུ་ཉར་སྒློག་བེད། རིང་བ་སྐེད་རགས་དང་། ཐུང་བ་ལྷམ་སྒློག་ཡན་ཆད་གློ་བསྡུར་བས། 

ལྷམ་མགློ ལྷམ་ཡུའི་ཕི་ངློས་སུ་རིས་ཆ་རིམ་པ་བཞི་ཡློད་པའི་འློག་ནས་བརིས་པའི་ཁ་དང་པློའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

མིང་། རན་དམ་ཀློ་བ་བཟློས་པ་ལ་ཀློམ་མགློ སྣམ་བུས་བཟློས་པ་ལ་འབའ་མགློ སྣམ་བུའི་ཕློར་

རས་ཀིས་གཡློག་ནས་བཟློས་པ་ལ་རས་མགློ་མ་ཟེར། འདི་ལ་སྐྱི་རིགས་གསུམ་ཙམ་ཡློད། 

ལྷམ་ལྕགས། ལྷམ་མཐིལ་ཟད་སྐྱློབ་ཀི་ལྕགས་གཟེར། 

ལྷམ་འཇའ་ཆེན། སར་བློད་ཀི་སྐུ་དྲག་གི་ལྷམ་བེ་བག་ཅིག་གི་མིང་། 

ལྷམ་འཇའ་ཆེན་སློན་པློ། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་གུང་བཀའ་བློན་གིས་རྒྱ་ལུ་ཆས་སྤློས་སྐབས་

གློན་པའི་གཟབ་ལྷམ་གི་རིགས་ཤིག 

ལྷམ་ཉེ་བའི་རིན་པློ་ཆེ། འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློའི་ལྷམ་ཞིག 

ལྷམ་ར་ཟློན་མ། སར་བློད་ཀི་ལྷ་ལྕམ་གི་གཟའ་གློན་ལྷམ་ཞིག 

ལྷམ་ཐག ལྷམ་སྒློག་དང་དློན་གཅིག 

ལྷམ་མཐིལ། ལྷམ་གི་མཐིལ་ལམ་རྡློག་པ། 

ལྷམ་རྡློག ལྷམ་མཐིལ་གི་ཟད་སྐྱློབ། 

ལྷམ་རྡློག་རེག ལྷམ་ཞབས་ཐུག་པློ་བས་ནས་བརེགས་པ་ལ་གློ

ལྷམ་སྣ། ལྷམ་མགློའི་མདུན་གི་ཐློག་ངློས་སུ་མཛེས་ཆེད་དུ་བཟློས་པའི་སྣ་འབུར་ཞིག་གི་མིང་། 

ལྷམ་སྣ་བསྒྱུར་བ། ལྷམ་ག་ིསྣ་བསྒྱུར་བ་སྟ་ེའགློ་བ། རང་ཡུལ་ནས་ལྷམ་སྣ་བསྒྱུར་ཏ་ེས་ཆ་གཞན་ལ་ཕིན་པ། 

ལྷམ་པ། གྲུ་བཞི་ཁ་གང་། གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ། གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ་ཤློ་ལ་བུ། 

ལྷམ་སྤུ། [ཡུལ]ལྷམ་གི་ཡུ་བ་བཟློ་བེད་སྣམ་བུ། 

ལྷམ་སྤུ་མ། རས་སྤུ་མས་བཟློས་པའི་ལྷམ། 

ལྷམ་བུ་ཆུང་གཤེར། སིན་འབུ་ཞིག 

ལྷམ་བུ་གཤེར། ལྷམ་བུ་ཆུང་གཤེར་གི་བསྡུས་ཚིག

ལྷམ་མེ། ལྷུན་ཆགས་པའི་རྣམ་པ་སྟེ། ལྷམ་མེར་གནས། རི་བློ་ཅིང་ཀང་མཐློ་ཞིང་ལྷམ་མེར་མངློན་

ཞེས་པ་ལ་བུ ། 

ལྷམ་མེ་བ། སྐུ་གསལ་ལམ་མེ་བ། སྐུ་ལྷམ་མེ་བ། ལྷམ་མེ་ལྷང་ངེ་། 

ལྷམ་མེ་ལྷན་ནེ་ལྷང་ངེ་། བརིད་པ་དང་གསལ་བ་དང་བག་ཕེབས་པ་སློགས་ཀི་ཉམས་ཁད་པར་ཅན། 
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ལྷམ་མེར། བརིད་པའི་མངློན་ཚུལ་ཞིག འློད་སྟློང་ལྷམ་མེར་འཕློ་བ། 

ལྷམ་ཚང་། ལྷམ་ནང་ལ་བཞག་རྒྱུའི་ལྷམ་གདན། 

ལྷམ་ཟློམ་པ། སྐུད་བཙེམས་ཟློམ་མཐིལ་དང་དེ་ལ་ཡུ་བ་བསར་བའི་ལྷམ། 

ལྷམ་བཟློ་བ། རང་པར་གློན་རྒྱུའི་ལྷམ་བཟློ་མཁན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀློ་ལྤགས་མཁན་དང་ལྷམ་

བཟློ་མཁན་ནློ།། 

ལྷམ་ཡུ། ལྷམ་གི་ཡུ་བའི་ནང་ཁའི་སྣམ་བུའི་མིང་། 

ལྷམ་རས་ཟློམ་སག་མཐིལ་མ། ལྷམ་རས་ཟློམ་གི་མཐིལ་དུ་ཀློ་བའི་རྡློག་པ་བརྒྱབ་པའི་རིགས། 

ལྷམ་ལྷམ། འློད་འབར་ཚུལ་ལམ་འཕློ་ཚུལ་ཞིག མེ་ལྷམ་ལྷམ་འབར། འློད་ཟེར་ལྷམ་ལྷམ་འབར། 

ལྷམས། ཚང་མའམ་ཐམས་ཅད། 

ལྷའི་སྐད། སྐད་རིགས་ཆེན་པློ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དེ་སངས་རྒྱས་

ཀིས་ལྷ་ཡུལ་དུ་ཆློས་གསུང་པའི་སྐད། 

ལྷའི་གར་མཁན། ལྷ་ཡུལ་གི་གར་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དྲན་པའི་སྙེ་མའློ།། 

ལྷའི་གླུ་མཁན། ① དབངས་ཅན་མ། ② ལྷ་ཡུལ་གི་བུ་མློ་གླུ་དབངས་མཁན། མིང་གི་རྣམ་གངས་

ལ་སྐབས་གསུམ་པའི་གླུ་དབངས་མཁན་དང་། སྒ་ངན་སངས། དྲི་ཟ། དྲི་ཟ་སྐྱེས། དབངས་སྒློག་

པ། དབངས་ལེམ་མློ་བཅས་སློ།། ③ ལྷ་ཡུལ་གི་པི་ཝང་མཁན། 

ལྷའི་འགློ་བ། ལྷའི་སྐྱེ་འགློ་སེམས་ཅན། 

ལྷའི་རྒྱབ་ཡློལ། ལྷའི་བཞུགས་ཁིའི་རྒྱབ་ཡློལ། 

ལྷའི་རྒྱལ་ཆེན། ① ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བིན། ② རྒྱལ་ཆེན་སེ་བཞི། ③ སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

ལྷའི་རྒྱལ་པློ། ① སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། ② ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བིན། ③ རྒྱལ་ཆེན་སེ་བཞི། 

ལྷའི་སྒློན་མེ། [མངློན]མིག

ལྷའི་ང་རྒྱལ། བདག་བསྐྱེད་སྐབས་ཀི་རང་ཉིད་ལྷའི་སྐུར་གྱུར་པར་གསལ་བའློ།། 

ལྷའི་མངློན་རློགས། ལྷའི་བསྐྱེད་ཆློག 

ལྷའི་རྔ་ཅན། [མངློན]བརྒྱ་བིན། 
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ལྷའི་ཆུ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལན།འདུལ་བ་ལུང་ ལས། དྭངས་དང་བསིལ་དང་ཡང་དང་ཞིམ། འཇམ་

དང་དྲློ་དང་བསིལ་བ་བདེ། འདི་དག་དྲི་མེད་ལྷ་ཡི་ཆུ། ཡིད་འློང་ཡན་ལག་བརྒྱད་དུ་འདློད། 

ཅེས་སློ།། མིའི་ཆུ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལན་ནི། དེ་ཉིད་ ལས། གཙང་དང་འཇམ་དང་དག་པ་དང་། 

དྭངས་དང་བསིལ་དང་རློག་པ་མེད།འཐུང་ན་ལློ་ལ་མི་གནློད་དང་། མགིན་པ་ལ་ཡང་བམས་པ་

སྟེ། འདི་དག་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལན་ཆུ། ཞེས་པ་སྟེ། ༡དྭངས་དང་། ༢ བསིལ། ༣ ཡང་། ༤ 

ཞིམ། ༥ འཇམ། ༦ དྲློ། ༧ གཙང་བ། ༨བདེ་བཅས་སློ།། 

ལྷའི་འཇིག་རེན། ① འཇིག་རེན་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་ས་བ། ②[མངློན]མཐློ་རིས། 

ལྷའི་ལློན་ཤིང་། ① དཔག་བསམ་གི་ཤིང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒྱ་མཚོ་སྐྱེས་དང་། དཔག་

བསམ་ཤིང་། མན་དཱ་ར། ཡློངས་འདུ་ས་བརློལ། ཡིད་མློས། ལེགས་ཁབ། ཧ་རི་ཙན་དན་བཅས་

སློ།། ② ལྷ་ཡུལ་གི་ཤིང་སྤི། 

ལྷའི་བཏུང་བ། ལྷ་རྣམས་བཏུང་བའི་ཆུ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བདུད་རི་དང་བདེ་འཐུང་ངློ་།། 

ལྷའི་ཐིག་ཚད། རྒྱུད་སེ་རྣམས་ཀི་གཞུང་ལས་བསྟན་པའི་ལྷ་སྐུའི་དཔངས་ཞེང་ཆེ་ཆུང་གི་ཐིག་ཚད། 

ལྷའི་ཐློ་ཡློར། མི་མིན་གནས་སའི་རེན་མཁར། 

ལྷའི་དག་བེད། [མངློན]ཆུ་བློ་གངྒཱ། 

ལྷའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད། བ་རྒྱུད་ཀི་སློམ་པ་དེ་ཉིད་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། བ་རྒྱུད་ལྷ་དྲུག་གི་སློ་ནས་

བདག་ཉིད་ལྷར་བསྐྱེད་པའི་མདུན་དུ་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དྲངས་ཤིང་རེ་ཁློལ་གི་ཚུལ་དུ་བལས་

ནས་དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའློ།། 

ལྷའི་དྲང་སློང་། ལྷའི་སགས་འཆང་ངམ་སློམ་ཆེན་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒྱས་པ་དང་། མཆུ་

ལས་སྐྱེས། མེ་སྦིན་བུ་བཅས་སློ།། 

ལྷའི་བདག་པློ། ① སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། ② [མངློན]ཚངས་པ། 

ལྷའི་མདློ་ཉུང་ངུ་། ལུང་ཕན་ཚེགས་ཀི་ལེའུ་ཆིག་སྟློང་ཉིས་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གློ་དགུ་པ། 

ལྷའི་འདུན་ས། ལྷ་འདུ་ཞིང་འཛོམས་པའི་གནས། 

ལྷའི་ནབ་བཟའ། བ་བའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག
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ལྷའི་གནས། ① ནམ་མཁའ། ② རི་རབ་ལྷུན་པློ། ③ ལྷའི་ཡུལ། 

ལྷའི་གནས་བཞི། བསམ་གཏན་བཞི། 

ལྷའི་རྣ་བའི་མངློན་ཤེས། དཔག་ཚད་བརྒྱ་ལ་སློགས་པའི་སྒ་ཕ་རགས་མངློན་སུམ་དུ་ཐློས་པ། 

ལྷའི་དཔལ། ① སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། ② ལྷའི་སྟློབས་འབློར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། 

ལྷའི་སྤན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་འཆི་འཕློ་བ་དང་སྐྱེ་བ་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བའི་ཐེག་ཆེན་

སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ཀི་མཁེན་པ། 

ལྷའི་བུའི་བདུད། བདུད་གཞན་གསུམ་ལས་འདས་པའི་དགེ་བ་ལ་བར་དུ་གཅློད་པར་བེད་པའི་

འདློད་ལྷའི་རིགས་སུ་གཏློགས་པ། བདུད་ཟླློག་ལས། ལྷ་བུའི་བདུད་ནི་དཀར་པློ་སྟེ། སེམས་

ཅན་ཆློས་སངས་ལས་བེད་པ། ཅི་ཡང་མེད་པའི་གནས་སུ་ནི། ལྔ་བདུད་དཔུང་དང་སྤྲུལ་པ་

བཅས། ཞེས་གསལ་བ་ལར་རློ།

ལྷའི་བུའི་བདུད་ཕ་མློ། བདུད་དང་པློ་གསུམ་པློ་གང་རུང་ལས་མི་འདའ་བར་བེད་པའི་རྣམ་གཡེང་ལ་བུ། 

ལྷའི་བུའི་བདུད་རགས་པ། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་ཀི་བདག་པློ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག 

ལྷའི་བ་མ། [མངློན] ① གཟའ་ཕུར་བུའི་མངློན་བརློད། ② སངས་རྒྱས། 

ལྷའི་དབང་པློ། བརྒྱ་བིན། 

ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་ལ་བཙུན་མློ་བཞི། ཆེ་བ་ཤ་མཚམས་མ་ལ་བུ་བཅུ་གཉིས་ཡློད། དེ་འློག་ཟླ་

མཚམས་མ་ལ་ཉི་ཟླའི་བུ་བདུན་ཡློད། དེ་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།། 

ལྷའི་མིག ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་སྙློམས་པར་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཤེས་པ། 

ལྷའི་མིག་གི་མངློན་ཤེས། མངློན་ཤེས་དྲུག་གི་ནང་གསེས། ད་ལར་གི་གཟུགས་ཐ ག་རིང་ཐུང་ཇི་

སྙེད་པ་དང་། ཤི་ནས་གར་སྐྱེས་པའི་གཟུགས་ལ་སློགས་པ་ཡུལ་དང་དུས་ཀིས་བསྐལ་བའི་

ལློག་གྱུར་རྣམས་མཐློང་ཞིང་ཤེས་པའློ།། 

ལྷའི་མེ་ཏློག ① ལྷ་ཡུལ་གི་མེ་ཏློག ② [མངློན]ལི་ཤིའི་མིང་ཞིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ལྷའི་དམག་དཔློན། དབང་ཕྱུག་གི་བུ་ཆུང་གདློང་དྲུག 

ལྷའི་སྨན་པ། ལྷ་རྣམས་ཀི་སྨན་བཅློས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒློད་མ་སྐྱེས་དང་། ཐ་སྐར་སྐྱེས། 

མཐློ་རིས་སྨན་པ། རྣམ་འབེད་བུ་བཅས་སློ།། 

ལྷའི་གཙོ་བློ་གསུམ། ཚངས་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་དང་། ཁབ་འཇུག་བཅས་སློ།། 

ལྷའི་ཚལ་བཞི། ཤིང་ར་སྣ་ཚོགས་ཅན་དང་། རྩུབ་འགྱུར་ཚལ་དང་། འདྲེས་པའི་ཚལ་དང་། དགའ་

བའི་ཚལ་རྣམས་སློ།། 

ལྷའི་ཚོན་རིས། [མངློན]འཇའ་ཚོན། 

ལྷའི་རིང་རིང་། [མངློན]ནམ་མཁའ། 

ལྷའི་ཡང་ལྷ། ① སངས་རྒྱས་སྤིའི་མཚན། ②[མངློན]ཤཱཀ་ཐུབ་པ། 

ལྷའི་རི་བློ། [མངློན]རི་རབ། 

ལྷའི་རིགས་ནས་རིགས། ལྷའི་འཇིག་རེན་ཁློ་ན་བརྒྱུད་དེ་སྐྱེ་བ། 

ལྷའི་རིགས་ནས་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ། དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས། རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཁད་

པར་ཅན་གང་ཞིག འདློད་ལྷ་དྲུག་པློ་གང་རུང་གི་རེན་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་ཐློབ་པ་དེ་ལར་ལན་གཉིས་

སྐྱེས་ནས་དང་པློའི་ལྷའི་རིགས་དེའམ་གཞན་ལྔ་པློ་གང་རུང་ལ་མ་ངན་ལས་འདའ་བའློ།། 

ལྷའི་རིས། ལྷའི་རྒྱུད་དམ་ལྷའི་གས། 

ལྷའི་ཤིང་། ① ལྷ་ཡུལ་གི་དཔག་བསམ་ཤིང་སློགས། ② [མངློན]ཤུག་པ། 

ལྷའི་གསལ་སྣང་། བསྐྱེད་རིམ་སློམ་སྐབས་ཡི་དམ་ལྷའི་ཞལ་ཕག་དང་རྒྱན་ཆ་ལུགས་སློགས་མ་

འདྲེས་པར་བཀྲ་ལམ་གིས་གསལ་བའི་སྣང་བ། 

ལྷའི་ལྷ། ① སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན། ② [མངློན]ཤཱཀ་ཐུབ་པ། 

ལྷར། ལྷ་ལ། 

ལྷར་སྨློད། [མངློན]ལྷ་མིན། 

ལྷར་ཡག་དགློན། ལྷར་ཡག་ལྷུན་འགྲུབ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༤༤༧ལློར་འཛམ་ཐང་ཆློས་རེ་རྒྱལ་བ་བཟང་གིས་ཕག་བཏབ་མཛད། གྲུབ་མཐའ་ཇློ་ནང་བ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

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

ལྷར་གཡར་འདྲེར་བསྐྱིས། ཡག་ས་ནས་གཡར། སྡུག་ས་ནས་བསྐྱིས་ཏེ་ཐབས་འཚོལ་བའི་གཏམ། 

ལྷས། འབློག་པའི་ཕྱུགས་ར། འབློག་པའི་ཕྱུགས་ལྷས། 

ལྷས་བཀང་། [མངློན]པདྨ་ཅན་གི་མཚོ། 

ལྷས་བསྐློས། [རིང]དབང་ཐང་། 

ལྷས་བསྟན། [མངློན] ① ལས་སྐལ། ② མངའ་ཐང་ངམ་དབང་ཐང་། 

ལྷས་ནང་། འབློག་པའི་ཟློག་བཏགས་སའི་གནས་སློགས་ལ་ལྷས་ནང་ཟེར། 

ལྷས་བིན། བཅློམ་ལན་འདས་ཀི་གཅུང་པློ་ལློག་ལ་ཅན་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་མིང་། 

ལྷས་བིན་གི་བརྟུལ་ཞུགས་ལྔ། ཤ་མི་ཟ་བ་དང་། འློ་མ་མི་འཐུང་བ། ལན་ཚྭ་མི་ཟ་བ། གློས་དྲས་

ཤིང་དྲུབ་པ་མི་གློན་པ། དགློན་པར་མི་གནས་པ་སྟེ་ལྔ། 

ལྷས་མ། ཆུན་པློ་བསས་མ། སྐྲ་ལྷས་མ། སྐེད་རགས་ལྷས་མ། ས་ཐག་ལྷས་མ། 

ལྷས་རེན། [མངློན]ནམ་མཁའ། 

ལྷས་ར། ཕྱུགས་ཀི་གནས་ར་བ། ར་རི་ལ་བཏང་ཡང་དློན་ལྷས་རར་ཚང་དགློས། 

ལྷས་ལུད། ལྷས་ར་ནས་བྱུང་བའི་ལུད། 

ལྷིང་། གཡློ་འགུལ་མེད་པའམ་བརན་ཆགས་པའི་དློན་ཏེ། རི་བློ་ལར་ལྷིང་བ། ལྷིང་འཇགས་སུ་

གནས། འཚོ་བ་ལྷིང་པློ་ཞིག་ཡློང་། 

ལྷིང་སྐྲན། རླུང་གིས་སྐྱེད་པའི་སྐྲན་ནད་ལྷིང་འཇགས་པློ་མེད་པ་ཞིག་སྟེ། ཕློ་ལློང་སློགས་ཀི་གནས་

སུ་བརན་པློ་མེད་པར་འཕློ་ལིང་འཕེལ་འབི་བེད་པ་ཞིག

ལྷིང་ཆགས། ལྷློད་པའམ་བརན་པློར་གྱུར་པ། ལས་བེལ་ལྷིང་ཆགས་ནས་ལྷློད་དལ་ལ་གནས། ཟིང་

འཁྲུག་ལྷིང་ཆགས་ནས་ཞི་བདེའི་གློ་སྐབས་ཐློབ། 

ལྷིང་འཇགས། དུས་ཟང་ཟིང་དང་བ་བ་ཟང་ཟིང་བལ་བ། ངློ་ལློག་ཟིང་འཁྲུག་ལྷིང་འཇགས་སུ་གཏློང་བ། སྤ་ི

ཚོགས་ཉིན་བཞིན་ལྷིང་འཇགས་སུ་གྱུར་པ། ལྷིང་འཇགས་བཟློ་བ་ཞེས་པ་མིང་ག་ིརྣམ་གངས་ཡིན། 

ལྷངི་ནན། ལྷངི་པློ་དང་ནན་པློའ་ིབསྡུས་ཚགི མ་ིགཞ་ིལྷངི་པློས་བ་བ་དློ་ནན་བས་པས་ལས་དློན་ལྷངི་ནན་བྱུང་། 
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ལྷིང་པློ། ལྷིང་བ་དང་འདྲ། 

ལྷིང་བ། ཞི་ཞིང་དུལ་བ་དང་འདྲློག་འཚུབ་མེད་པའམ་ཚབ་ཚུབ་མེད་པ། ར་ལྷིང་པློ། མི་ལྷིང་བ། སྤློད་

ལམ་ལྷིང་བ། ཟབ་ལྷིང་བརན་གསུམ། བེལ་བེལ་འཚབ་འཚབ་མེད་པའི་སྐད་ཆ་ལྷིང་པློ་བས་ན་

གློ་བརྡ་ལེགས་པར་འཕློད་ཡློང་། 

ལྷིང་བབས་པ། ཟིང་ཆ་འཇགས་པ། ལྷློད་པློར་གྱུར་པ། 

ལྷིང་ར། ཁག་རའི་བེ་བག་སློད་ར། 

ལྷིང་ལྷིང་། ཞི་ཞི་ལྷིང་ལྷིང་ཞེས་འཁྲུག་རློད་ལ་སློགས་པའི་ཟིང་ཆ་དང་བལ་བ། 

ལྷིངས། བལ་དང་འཁིའུ་སློགས་ཀི་ཕིང་པ་གསར་པ་བཟློ་བའི་དློན། ཕིང་པ་ལྷིངས་སྐབས་འཆུར་

ཁུ་མང་ཙམ་བླུག་དགློས། ལ་བུ། 

ལྷིས་གེ ག་བ་སགས་པ་མཉེད་མ་ལ་ལྷིས་གེ་ཟེར། དེ་དྲས་ཏེ་རྐུད་པ་བས་པ་ལ་ལྷིས་སྐུད་ཞེས་ཕེང་

ཐག་བེད་སློལ་ཡློད། 

ལྷུ། ཡན་ལག་དང་དུམ་བུ། ལྷུ་ཆེ་བ། ལྷུ་ཆུང་བ། མ་ལག་གི་ལྷུ་མི་འཕློད་པ། ར་འཛུགས་ལྷུ་འཐློར། 

བར་མཚམས་ཀི་ལྷུ་ཐེབས་པ། དུས་ཚོད་ས་ཕིའི་ལྷུ་མ་ཐེབས་པ། ཤ་ཁློག་ལྷུ་རུ་གསིལ་བ། 

ལྷུ་མགློ བར་མཚམས། 

ལྷུ་འགིག་པ། ①དངློས་པློ་དང་ལས་དློན་སློགས་ཁུངས་འགིག་པ། འཕྲུལ་འཁློར་གི་ཡན་ལག་ཚང་མ་ལྷུ་

འགིག་པ། ② སྟབས་འགིག་པ། ལས་དློན་མང་པློ་ལྷུ་འགིག་པ། དུས་སྐབས་ས་ཕི་ལྷུ་འགིག་པ། 

ལྷུ་སྒིག ཡན་ལག་དང་དུམ་བུ་ཕན་ཚུན་སྒིག་པ། པང་ལེབ་ཕན་ཚུན་ཁ་སྦློར་ལྷུ་སྒིག་བེད་པ། འཕྲུལ་

འཁློར་ལྷུ་སྒིག་པ། 

ལྷུ་བསྒིགས་པ། ཆ་ལག་སློ་སློ་བ་རྣམས་གཞི་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་པ། 

ལྷུ་ཆ། ཡན་ལག་གི་ཆ་ཤས། 

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

དབིན་སྐད་དུ་components ཟེར། 

ལྷུ་ཆུང་། ལྷུའི་དུམ་བུ་ཆུང་གས། ཉིང་ལག་གི་ལྷུ་ཆུང་། འཕྲུལ་འཁློར་གི་ལྷུ་ཆུང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྷུ་ཆེན། ལྷུའི་དུམ་བུ་ཆེ་གས། རང་ལག་བཞིའི་ལྷུ་ཆེན། འཕྲུལ་འཁློར་གི་ལྷུ་ཆེན། ལྷུ་ཆུང་མང་པློ་

ལྷུ་ཆེན་དུ་བསྒིགས། 

ལྷུ་ཆེན་བཅུ་གཉིས། ལྷུ་ཞེས་དུམ་བུའི་མིང་ཡིན་པས་དཔེར་ན་གྲུ་མློ་ནས་མཁིག་མའི་བར་དང་། 

པུས་མློ་ནས་ལློང་བུའི་བར་ལ་བུ་རུས་པའི་ལྷུ་དུམ་བཅུ་གཉིས་ལ་ཟེར་ཏེ། རློང་འཕང་འཕྲུལ་གི་

ལེ་མིག་ལས། ལག་མགློ་གཉིས་དང་རེ་ངར་གཉིས། དཔུང་རང་གཉིས་བཅས་ལག་པར་དྲུག 

རང་མགློ་གཉིས་དང་རེ་ངར་གཉིས། བ་རང་གཉིས་བཅས་རང་པར་དྲུག བསློམས་པས་ལྷུ་ཆེན་

བཅུ་གཉིས་སློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལྷུ་ཕག དུམ་བུའི་བར་མཚམས། 

ལྷུ་རིས། [ཡུལ]ཞིང་ཁའི་སློན་འགློ་རི་སྟངས། 

ལྷུ་ཚིགས། ཡན་ལག་གི་དུམ་བུའི་ཆ། རང་པའི་ལྷུ་ཚིགས། 

ལྷུ་མཚམས། ཡན་ལག་གི་དུམ་བུའི་བར་མཚམས། 

ལྷུ་རུས། རུས་ཚིགས་ཀི་ལྷུའི་དུམ་བུ། སལ་པའི་ལྷུ་རུས། རེད་ཀི་ལྷུ་རུས། 

ལྷུ་ལག ཡན་ལག་གམ་ཆ་ཤས། འཕྲུལ་འཁློར་གི་ལྷུ་ལ་སྒིག་པ། ལུས་ཀི་ལྷུ་ལག ལྷུ་ལག་ཆེ་རིགས། 

སུག་བཞི་གཡང་ལ་ལྷུངས་ན། ལྷུ་ལག་ཚང་བ་ཁག་པློ་རེད། 

ལྷུ་བཤིག དུམ་བུ་ཁ་ཕལ་བ། ཤིང་སྒློམ་རིང་པའི་ལྷུ་བཤིག་པ། ལྷུ་བཤིག་བསྐྱར་བསྒིག 

ལྷུག ① མར་འཕང་བའམ་ལྷློད་པའི་དློན་ཏེ། ལྭ་བ་ལྷུག་པློར་གློན། ② ཡི་གེའི་གངས་ལ་ཚད་བཟུང་

མེད་པའི་རློམ་གི་འབི་སྟངས་ཤིག་སྟེ། སྙན་ངག་གི་ལུས་ལ་བཅད་ལྷུག་སེལ་མ་གསུམ་ཡློད་

པའི་ལྷུག་པ། དཔེར་ན། རང་བ་མེད་པའི་ཚིག་རྒྱུན་ནི་ལྷུག་པའློ་ཞེས་པ། 

ལྷུག་གེ་བ། ཐུར་དུ་འཕང་བའི་རྣམ་པ་ཞིག གློས་ལྷུག་གེ་བ། གློད་ཁློག་ལྷུག་གེ་བ། 

ལྷུག་བརྒྱབ་པ། རེད་རགས་སློགས་དམ་པློར་མི་སློད་པ། 

ལྷུག་ཆ། དམ་པློར་མི་སློད་སའི་ཆ་ཤས་དེ་ཉིད། 

ལྷུག་པ། ཚིགས་བཅད་མིན་པའི་ཡི་གེ་དམ་པློ་མ་ཡིན་པ། སྐ་རགས་ལྷུག་པ་ཞིག་བཅིངས་ཏེ་ཕིན་པ། 

ལྷུག་པར་བཤད། ① ཚིགས་བཅད་མིན་པའི་དཔེ་ཆ། ② འབློལ་རློམ་གློ་བདེ་ལྷུག་པར་བཤད་པ། 
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③ སྐད་ཆ་ཞིབ་ཅིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ས་ཕིའི་ཡློང་རྐྱེན་གནས་ཚུལ་ལྷུག་པར་བཤད་པ། 

ལྷུག་པློ། ① འབློལ་པློ། འཚོ་བ་ལྷུག་པློ། འབློལ་ལྷུག ② ཤློགས་པློ་དང་ལྷློད་པློ། འགློ་སློང་ལྷུག་པློར་

གཏློང་བ། ལག་པ་ལྷུག་པློ། གློས་ལྷུག་པློར་གློན་པ། དགློས་ཆ་ལྷུག་པློར་གཏློང་བ། ལྷུག་པློར་

བཤད་པ། ③ ཚོད་འཛིན་མེད་པ། སྤློད་ལམ་ལྷུག་པློར་གནས་པ། ཉམས་ཐག་པས་མཆི་མའི་

རྒྱུན་ལྷུག་པློར་འབབ་པ། 

ལྷུག་པློར་བཤད་པ།ཚད་འཛིན་དམ་པློས་མ་བཅིངས་པའི་སློ་ནས་བཤད་པ། 

ལྷུག་མ། ཚིགས་བཅད་མིན་པའི་ཡི་གེའི་དློན་དུ་གློ་བའི་ལྷུག་པ་དང་འདྲ། 

ལྷུག་སྩློལ། ཕག་བིས་ལྷུག་སྩློལ་ཞེས་སློགས་ཐློགས་པ་མེད་པར་གནང་བའམ་སྤློད་པ། 

ལྷུག་ཚིག རང་པར་མ་བཅད་པའི་ཚིག་ལྷུག་པ། 

ལྷུག་ཡངས་དློ་དམ། དློ་དམ་ཡངས་ཤིང་ལྷུག་པར་བེད་པ། 

ལྷུག་ཡངས་པློ། སྒིག་ཁིམས་སློགས་དམ་པློ་མེད་པ། 

ལྷུག་ཤིག་གེ་བ། དློག་པློའམ་དམ་པློ་མིན་པའི་ལྷློད་དེ་བ། མདུད་པ་ལྷུག་ཤིག་གེ་བ་དེ་གློལ་བ་ས། 

ལྷུག་ལྷུག འབློལ་པློ་དང་ཡངས་པློའི་རྣམ་པ་ཞིག འཚོ་བ་འབློལ་འབློལ་ལྷུག་ལྷུག་བྱུང་བ། ཕན་ཚུན་

ཞལ་མློལ་ཞིབ་ཞིབ་ལྷུག་ལྷུག་གནང་བ། གློ་བསྡུར་ལྷུག་ལྷུག་ཤིག་ཤིག་ལེགས་པློ་ཞིག་བེད་

རྒྱུ་བྱུང་། གད་མློ་ལྷུག་ལྷུག་རྒློད་པ། 

ལྷུགས། ① ལྡུག་པའི་སྐུལ་ཚིག་གི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག ② མང་བའམ་བར་མཚམས་མེད་པའི་

དློན་ཏེ། སྐད་ཆ་ལྷུགས་པར་བཤད། ཟས་གློས་ལྷུགས་པར་སྦིན། ③ བླུག་གི་སྐུལ་ཚིག་ལ་

ལྷུགས་འབི་བའང་ཡློད། 

ལྷུགས་པ། ① ཚིགས་བཅད་མིན་པའ་ིཡ་ིགེའ་ིདློན་དུ་གློ་བའ་ིལྷུག་པ་དང་འདྲ། ② ལྷུག་པློ་དང་དློན་གཅིག 

ལྷུགས་མ། ཕློགས་གཅིག་ཏུ་མ་བཅིངས་པའི་སིལ་བུ་བ་སློ་སློ་སྟེ། སྐྲ་གཞུག་ལྷུགས་མ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ལྷུགས་ཚིག ལྷུག་ཚིག་དང་འདྲ། 

ལྷུགས་ལྷུགས། ལྷུག་ལྷུག་དང་འདྲ། 

ལྷུང་། ལྟུང་གི་འདས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྷུང་བ། ལྷུངས་པ། ལྷུང་བ། ཟག་པ། སྐར་མདའ་ལྷུང་བ། གཡང་སར་ལྷུངས་ནས་སློག་དབང་ཆད། 

ར་ལས་ལྷུངས་ནས་མགློ་བློ་བཀས། ཐང་གི་རྡློ་བངས་ནས་རུམ་གི་གློ་ལྷུང་བ། འློབས་སུ་ཐེངས་

གཅིག་ལྷུང་ན། ཤེས་རབ་ཐེངས་གཅིག་འཕེལ་ཡློང་། 

ལྷུང་བའི་རྨ། གློ་བུར་གི་མཚོན་སློགས་ལས་བྱུང་བའི་རྨ་རིགས་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཤ་རུས་གཉིས་

ཀ་བཅད་ནས་ཚིགས་བལ་ནས་ལྷུང་བའི་རྨ། 

ལྷུང་བཟེད། རྒྱུ་རྡློ་ལྕགས་གང་རུང་། ཁ་དློག་བ་རློག་མིག་བཞིན། དབིབས་སློ་ང་ཕེད་བཀས་པ་ལ་

བུ། ཚེ་ཚད་འབས་ཡ་ཁློར་རེ་གསུམ། ཆུང་ཚད་ཡ་ཁློར་སློ་གཉིས། དེའི་བར་འབིང་ཚད། ཆུང་

ཚད་འདི་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀི་ལྷུང་བཟེད་ཆེ་ཚད་དློ།། ལྷུང་བཟེད་མི་འབློག ལྷུང་བཟེད་མི་

སྐྱློམ། ལྷུང་བཟེད་ཁ་གཡློགས། ལྷུང་བཟེད་ཀི་སྣློད། ལྷུང་བཟེད་བཀྲུ་བ། ལྷུང་བཟེད་འཆང་བ། 

ལྷུང་བཟེད་ཀི་རུང་བ་ལྔ། རྒྱུའི་རུང་བ་ས་རྡློ་ལྕགས་གསུམ་གང་རུང་ལས་བས་པ། ཁ་དློག་གི་རུང་

བ་བ་རློག་གི་མིག་ལར་ནག་པ། དབིབས་ཀི་རུང་བ་སློ་ང་ཕེད་བཅད་ལར་ཟླུམ་པ། ཆློ་གའི་སློ་

ནས་རུང་བ་བིན་གིས་བརླབས་པའློ།། 

ལྷུང་བཟེད་ཀི་ཤན། རས་ཀི་ཤན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ལྷུང་བཟེད་ཟུང་བིན་གིས་མ་བརླབས་

པར་ཞག་བཅུ་འདས་པ་ན་ཞག་བཅུ་འཆང་སང་གི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའློ།། 

ལྷུང་བཟེད་བསྐྱམས་པ། ལྷུང་བཟེད་ནང་ཆུ་བླུགས་ཏེ་བཤལ་བའི་མིང་། 

ལྷུང་བཟེད་འཆང་བའི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས། བིན་གིས་བརླབས་པའི་ལྷུང་བཟེད་

ཞག་བཅུ་འཆང་བའློ།། 

ལྷུང་བཟེད་བསྙིགས། ལྷུང་བཟེད་མང་པློའི་བདམས་སྙིགས། 

ལྷུང་བཟེད་སྤློད་ཚུལ་བཅུ་བཞི། ཉེས་བས་ཀི་སེ་ཚན་དྲུག་པ་ལ། དགེ་སློང་གཞན་གི་ལྷུང་བཟེད་ལ་

འཕ་བ་དང་། ལག་པ་ཟས་ཀིས་སགས་པས་ཆུ་སྣློད་ལ་རེག་པ་དང་། གཞན་ལ་ཟས་ཀིས་

སགས་པའི་ཆུ་གཏློར་བ་དང་། ཁིམ་བདག་ལ་མ་དྲིས་པར་ཟས་དང་འབག་པའི་ཆུ་ཁིམ་དུ་འབློ་

བ་དང་། ཟས་ལྷག་ལྷུང་བཟེད་ནང་བླུགས་པ་དང་། ལྷུང་བཟེད་འློག་སྟེགས་མེད་པར་ས་རེན་

སྟེང་བཞག་པ་དང་། དཀན་གཟར་དུ་བཞག་པ་དང་། གད་ཁ་དང་། གཡང་ས་དང་། དཀན་གཟར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

དུ་ལྷུང་བཟེད་འཁྲུ་བ་དང་། ལངས་ཏེ་འཁྲུ་བ་དང་། འབབ་ཆུ་དྲག་པློའི་རྒྱུན་ལས་ལློག་སྟེ་ལྷུང་

བཟེད་ཀིས་ཆུ་བཅུ་བ་སྟེ་བཅུ་བཞིའློ།། 

ལྷུང་བཟེད་དབར་འདབ། ལྷུང་བཟེད་འཇློགས་སློར་སྟེགས་ཏེ། ལྷུང་བཟེད་ཞབས་སྟེགས་ཀང་ཟེར། 

ལྷུང་བཟེད་ལྷག་པློ་འཆང་བའི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས། རང་ལ་ལྷུང་བཟེད་ཚད་ལན་

ཡློད་བཞིན་དུ་ཁིམ་པ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྷུང་བཟེད་བཙལ་ནས་ཐློབ་པའློ།། 

ལྷུང་ཡས། གངས་གནས་ཤིག 

ལྷུང་ལྷུང་། ཆུ་ཕན་འབབ་སྟངས་དང་འབབ་སྒ། འབབ་ཆུ་ལྷུང་ལྷུང་དུ་འབབ་པའི་སྒ་དང་འདྲ་བར་སྨ་

བ། གཙང་བསིལ་ཆུ་རྒྱུན་ལྷུང་ལྷུང་འབབ། 

ལྷུང་ལྷུང་སྒ་འབིན། [མངློན]འབབ་ཆུ། 

ལྷུངས་པ། ལྷུང་པའི་འདས་པ། 

ལྷུན། ① ངང་ངམ་ཤུགས་སམ་རང་བཞིན། མ་བཅློས་ལྷུན་གྲུབ། ལས་དློན་འབད་མེད་ལྷུན་གིས་

འགྲུབ་པ། ② བློངས་ཚོད་དང་གཏློས་ཚད། གཟུགས་བད་ལྷུན་ཆེ་བ། ཁང་པའི་རྒྱ་ཁློན་ལྷུན་

ཆེ་བ། ③ གཟི་བརིད། ཉི་ཟླའི་འློད་མདངས་ལྷུན་ཆེ་བ། 

ལྷུན་གིས་གྲུབ། དློན་གློང་མཚུངས། 

ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་འཇུག་པའི་ཡིད་བེད། ཡིད་བེད་བཞིའི་ནང་ཚན། སེམས་གནས་དགུ་པའི་

སྐབས་སུ་བར་ཡང་མི་འཆད་ཅིང་རློལ་བ་ཡང་རྒྱུན་པར་བསྟེན་མི་དགློས་པར་འབད་མེད་དུ་

འཇུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། 

ལྷུན་གྲུབ། ① ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་སྟེ་འབད་མེད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ། ② རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་ཀི་ལྷ་སའི་བང་ངློས་འཕན་ཡུལ་ངན་ཆུའི་ཆུ་རྒྱུད་ན་ཡློད་ཅིང་། རློང་མི་དམངས་སིད་

གཞུང་དེ་ཕློད་མདློ་ན་ཡློད། 

ལྷུན་གྲུབ་མཁར་ཤུལ། དེ་སའི་ལྷུན་གྲུབ་རློང་གནས་ཡུལ་རི་སྟེང་གི་མཁར་ཤུལ་དེ་རབ་བྱུང་བཅུ་

དྲུག་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ༡༩༥༩ ལློ་ཡན་དེ་སའི་བློད་སེ་པ་ གཞུང་གི་ལྷུན་གྲུབ་རློང་གནས་ཡུལ་

ཡིན་པ་དང་། ཐློག་བརེགས་དགུ་ལན་གི་མཁར་དབུས་དམར་པློ་དང་། མཐའ་སྐློར་དཀར་པློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཐར་གང་གི་ལྕགས་རི་ཆེན་པློ་ཞིག་བཅས་ཡློད་པ་དེ་ལློ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལན་ལ། རྒྱབ་ཕློགས་

ཀི་ར་ལམ་དང་ཉེ་འགམ་གི་ཆུ་མིག་མ་བཅློས་ལྷུན་གི་གྲུབ་པ། ཕག་གྲུའི་དབང་བསྒྱུར་དང་། 

སྟག་ལུང་པས་འཕན་ཡུལ་འཛིན་སྐྱློང་། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དབང་བསྒྱུར་བཅས་གང་གི་དུས་

སུ་ཡང་དེ་གར་གནས་གཞི་བས་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་ཉམས་གསློ་ཐེངས་འགའ་

ཤས་བས་ཐློག་རིག་དངློས་འབློར་ཆེན་ཡང་ཡློད་འདུག དམངས་གཙོའི་བཅློས་བསྒྱུར་སྐབས་

ལྷུན་གྲུབ་རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་འཛུགས་རྒྱུའི་ལས་དློན་ཡང་དེ་གར་བས། རིག་གསར་

སྐབས་ཕི་ནང་ཚང་མ་གཏློར་བར་བརེན་ད་ལ་གང་ཤུལ་ཞིག་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད། 

ལྷུན་གྲུབ་སང་པ། བློད་ལ་ས་དུས་ན་དར་བའི་ཟླློས་གར་ཚོགས་པ་ཞིག 

ལྷུན་གྲུབ་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་མཛོ་སང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྷུན་འགྲུབ་དགློན། ② རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ༡༤༩༤་ལློར་ལུང་བཟང་སགས་

རམས་པ་ཤེས་རབ་བཟང་པློས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་

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

ལྷུན་གྲུབ་ཆློས་བདེ་དགློན། དགློན་པ་འདི་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ཙམ་ལ་ཡུལ་འདི་གུ་གེ་

རྒྱལ་པློའི་མངའ་འློག་ཆུད་ནས་ས་གནས་ཀི་དཔློན་པློ་ཨང་པས་སྦིན་བདག་བས་ནས་བཏབ་

པར་བཤད། དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ནས་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་དགློན་པ་

ཆགས་། དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་ལ་ས་སྐྱ་ངློར་ལུགས་ཆགས། དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་

སྟློད་ཙམ་ནས་དགེ་ལུགས་པས་དབང་བསྒྱུར་བས་པར་མངའ་རིས་དགློན་པའི་ལློ་རྒྱུས་ལས་

གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་རུ་

ཐློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྷུན་གྲུབ་ཐློད་རྒལ། གསང་སགས་རློགས་པ་ཆེན་པློའི་ཉམས་ལེན་གི་གནད། བརློན་འགྲུས་ཅན་

འབད་བཅས་སུ་གློལ་བའི་གདམས་པ་སྟེ། སློན་འགློ་སྣ་ཁིད་གསུམ་ལ་བསབ། དངློས་གཞི་

གནད་གསུམ་དང་སྒློན་མ་བཞི་ལ་གློམས་པ་བསྟེན། སྣང་བ་བཞི་རིམ་གིས་མཐར་ཕིན་ཏེ་ཆློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ཅན་སྣང་བའི་ངློས་ནས་ལྷུན་གྲུབ་ཀིས་གདློས་བཅས་འློད་གསལ་དུ་དྭངས་པར་བེད་པའློ།། 

ལྷུན་གྲུབ་རིག་འཛིན། སགས་རིང་མའི་ལམ་བགློད་ཚུལ་རིག་འཛིན་རྣམ་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། 

མི་སློབ་པའི་ལམ་བསྡུས་ཏེ་མཐར་འབས་སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་རྡློ་རེ་འཆང་གིས་ས་ཐློབ་པའློ།། 

ལྷུན་ཆགས། བཅློས་མ་མ་ཡིན་པའི་རང་གཤིས་ཡག་པློ་ཞིག་སྟེ། རི་བློ་ལར་ལྷུན་ཆགས་པ། སློབ་

ཁང་དུ་སློབ་མ་རྣམས་ལྷུན་ཆགས་སེ་གནས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ལྷུན་ཆགས་པ། བརན་ཅིང་མི་གཡློ་བའི་ཉམས་དང་ལན་པ། 

ལྷུན་ཆེ་བ། ① གཟི་བརིད་ཆེ་བ། ② གཏློས་ཆེ་བའམ་བློངས་ཆེ་བ། 

ལྷུན་སྟུག ཤིན་ཏུ་མཐློ་ཞིང་གཏློས་ཆེ་བའམ་མཁེགས་པ། མངའ་ཐང་ལྷུན་སྟུག་གསེར་རི་འདྲ། རི་

བློ་བརན་ཞིང་ལྷུན་སྟུག་པ། 

ལྷུན་སིངས་བདུད་རི་འགྱུར་མེད། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ནང་གཙང་ལྷུན་སིངས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་

ལློ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་རིག་གནས་སྤི་དང་གསློ་བ་རིག་པ་ལ་དཔྱིས་ཕིན་པར་སྦངས། ཇློ་ནང་

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པློའི་བ་སྨན་པ་དང་། རྒྱུད་བཞི་རག་བརན་པར་མ་པར་དུ་བརློ་བའི་

དློ་དམ་དང་ཞུས་ཆེན་མཛད། གསུང་རློམ་ཡང་བང་པ་ཡབ་སས་ཀི་བཞེད་པ་གཙོར་སྟློན་པ་

གསློ་བ་རིག་པའི་ལག་ལེན་ཀུན་གི་སྙིང་པློ་དགློས་འདློད་ཀུན་འབྱུང་སློགས་མཛད། 

ལྷུན་སྡུག བརིད་ཅིང་མཛེས་པ། སྐུ་གཟུགས་ལྷུན་སྡུག་ལན་པ། སྐྱེད་ཚལ་ཉམས་དགའ་ལྷུན་སྡུག་པ། 

ལྷུན་སྡུག་པ། བརིད་ཆགས་པའི་ངློ་མཚར་དང་ལན་པ། 

ལྷུན་པློ། རི་རབ་ཀི་མིང་སྟེ་རི་གཞན་ལས་ལྷུན་ཅིང་བརིད་ཆགས་པས་ན་ལྷུན་པློ་ཞེས་བའློ།། ལྷུན་

པློ་ཆུ་ཡིས་ནུབ་དློགས་མེད། ལུང་ཆེན་རླུང་གིས་ཁེར་དློགས་མེད། 

ལྷུན་པློ་བརེགས་པ། ① ཤིན་ཏུ་མཐློ་ཞིང་བརིད་ཆགས་པའི་རི། ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

ལྷུན་པློའི་གྲུབ་ཆ་རིན་ཆེན་བཞི། རི་རབ་ལྷུན་པློ་ནི་ཤར་ཤེལ་དང་། ལྷློ་བཌཱཻུརྱ། ནུབ་པདྨ་རཱ་ག བང་

གསེར་ལས་གྲུབ་པས་སློ།། 

ལྷུན་པློའི་རྒྱ་ཚད། ལྷུན་པློའི་སྟེང་གི་རྒྱར་སྟློང་ཕག་ལྔ་བཅུ། ས་དཀིལ་དང་ཕད་མཚམས་ཀི་ར་བའི་རྒྱར་

སྟློང་ཕག་བཅུ་དྲུག་ཡློད་པས་དཀར་ཡློལ་བསང་བ་ལར་སྟེང་གཡེལ་བའི་ཁ་མཚམས་ནས་ཤམ་བུ་
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བཏགས་པ་ལར་ཕ་ིནང་དུ་ཡློད་པའ་ིརྭ་ལྔ་ཟླུམ་པློར་ཕློགས་ཐམས་ཅད་དུ་བསྐློར་ཞིང་འཕང་བ། ནང་

མ་ལས་རིམ་བཞིན་ཕི་མ་རིང་བའི་རྭ་ཕི་མ་དང་བསིལ་རིའི་རེ་མཉམ་པ་གནས་སློ།

ལྷུན་པློའི་འཕང་ཚད། དུས་འཁློར་ལར་ན། ལྷུན་པློ་འཕང་དུ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གཅིག་ནི་ས་

དཀིལ་ནས་ལྷུན་པློའི་རེའི་བར་གི་ཚད་ཡིན། རེད་པ་ནས་མགིན་པའི་འློག་གི་བར་གི་ཁྲུ་གང་

དེ་གློ་ལའི་གཞི་འཁློར་བའི་གནས་སློ། །དེའི་སྟེང་རིམ་བཞིན་ལྷུན་པློའི་མགིན་པ་སྟློང་ཕག་ཉེར་

ལྔ། ལྷུན་པློའི་གདློང་སྟློང་ཕག་ལྔ་བཅུ། གཙུག་ཏློར་སྟློང་ཕག་ཉེར་ལྔ་སྟེ་བསློམས་པས་འབུམ་དུ་

ལློངས་པ་ཡིན་ནློ།

ལྷུན་པློའི་རྭ་ལྔ་པ། རི་རབ་ལྷུན་པློར་བཅིངས་པའི་རྭ་ལྔ་པློ་སེར་མ་ཁ་འཕང་ལ་བུ་ཆུང་རིམ་ནད་གེན་

དུ་བཏེགས་པ་ལར་རྭ་སྟེང་མས་འློག་མ་བཀབ་པའི་ཚུལ་དུ་ཡློད་ཅིང་། དེའི་ལྔ་པ་ནི་ཁ་ཁེར་གི་

ཐད་ཀར་དཔག་ཚད་སྟློང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ཡློད་པ་དེས་ཁབ་ཁློངས་ཀི་འློག་མཐའ་ནས་ར་བའི་

འགམ་སྟེགས་ལ་ཐུག་པའི་བར་དཔག་ཚད་སྟློང་ཕག་བཅུ་དྲུག་ཡློད་པ་དེའི་ཐུར་འཕང་བའི་རི་

དང་ཕད་ནས་ཡློད། 

ལྷུན་རེ། རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་སྐྱིད་

ཐང་དུ་ཡློད། 

ལྷུན་རེ་གཞུང་ཆུ། འབབ་ཆུ་ཞིག ཆུ་འགློ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མཚོ་སྨད་རློང་ཁུལ་ནས་བྱུང་

ཞིང་། ལྷུན་རེ་རློང་ཁུལ་དུ་བ་ཡུལ་ཆུ་དང་འཛོམས་ནས་སྣང་རློང་ཁུལ་དུ་འབབ། ཤི་པ་ཤ་ཆུའི་

ཡན་ལག་ཅིག་ཡིན། 

ལྷུན་ཡས། གངས་གནས་ཤིག 

ལྷུབ་གློན་རྒྱག ལྷེབ་གློན་རྒྱབ་ཡང་ཟེར་ཏེ། སྟློད་གློས་ཕུ་ཐུང་མ་བརྒྱུད་པར་དཔུང་མགློ་གཉིས་ལ་

ལྷུབ་བེར་གློན་པ། 

ལྷུམས། ཕྲུ་གུ་ཆགས་སའི་སྣློད་མངལ་གི་ཞེ་ས། ཡུམ་གི་ལྷུམས་སུ་ཆགས་པ། 

ལྷུམས་འཇུག མངལ་དུ་ཕྲུ་གུ་འཁློར་བ། 

ལྷུམས་སུ་ཞུགས། མངལ་དུ་ཆགས་པ། 
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ལྷུར།དངློས་པློ་དུམ་བུ་ཁ་ཤས་འབེལ་མཐུད་ཀི་གཅིག་ཏཏུ་གྲུབ་པའི་དངློས་པློ་གང་དེའི་བར་

མཚམས་ཀི་དུམ་བུ་དག་གི་མིང་ཡིན། དཔེར་ན། ལྕགས་ཐག་གི་ལྷུར་ཁ་ཤས་འཐློར་འདུག མློ་

ཊའི་ནང་གི་ལྷུར་ཁ་ཤས་ཚང་གི་མི་འདུག་ལ་བུ། 

ལྷུར་པློ། བརློན་པ་ཆེན་པློའམ་དློ་ཁུར་ཆེ་བའི་དློན་དུ་གློ་བའི་ཧུར་པློ་དང་འདྲ། 

ལྷུར་བརློན། ཧུར་བརློན་དང་འདྲ། 

ལྷུར་ཚིགས། དངློས་པློ་གཉིས་འབེལ་མཚམས་ཀི་ཚིགས། དཔུང་པའི་ལྷུར་ཚིགས། རང་པའི་ལྷུར་

ཚིགས་ལ་བུ། 

ལྷུར་ལེན། ལྷུར་ལེན་པ་དང་གཅིག 

ལྷུར་ལེན་པ། སེམས་རེ་གཅིག་གི་སློ་ནས་དང་དུ་ལེན་པའི་དློན། བརློན་པ་ལྷུར་ལེན་པ། འབད་པ་

ལྷུར་བངས། སློབ་སྦློང་ལ་འབད་པ་ལྷུར་ལློངས་ཤིག་ལ་བུ། 

ལྷུས་ཐིངས་པ། ཚོད་ཐིག་པ། ལས་དློན་འདི་ད་དུང་ལྷུས་མ་ཐིངས་པ། ཉམས་མློང་ཇི་ལར་ཆེ་བ་དེ་

ཙམ་གིས་ལྷུས་ཐིངས་པ་ཡློང་། 

ལྷེ་པ། ལྷེབ་ལྷེབ། 

ལྷེན། ① བང་འདབས་དཀིལ་གིས་ཨ་ཕྲུམ་སབ་མློ། ② བང་དཀིལ་ནང་དུ་བརྡིབས་ས། ལྷེན་ན་བ། 

ལྷེན་སྐྲན། མ་ཞུ་བེ་སྣབས་འཕེལ་བ་དེ་རླུང་གིས་གློང་བུར་བསྒིལ་བའི་སྐྲན་གི་མིང་། 

ལྷེན་ན། བད་ཀན་རིགས་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག 

ལྷེན་སྣ། ལྷེན་རུས་དང་དློན་གཅིག 

ལྷེན་རུས། བང་རུས་ཀི་མཇུག་མ་ཕྲུམ་རུས་འབུར་པློ། 

ལྷེན་གསང་། ལྷེན་སྣའི་རེ་ནས་ཚོན་གང་གཞལ་བའི་གནས་སུ་ཡློད་པའི་མེ་བཙའི་གསང་ཞིག་སྟེ། 

དེར་མེ་བཙའ་བཞག་ན་མ་ཞུ་བེ་སྣབས་འཕེལ་བ་སློགས་མེ་དྲློད་ཉམས་པ་ལ་ཕན། 

ལྷེབ། ① ཚལ་བ་དང་དུམ་བུ། རས་ལྷེབ། ཤློག་ལྷེབ། ② ར་དྲེལ་གློ་བུར་དུ་འཆི་བའི་ནད་རིགས་ཤིག 

ལྷེབ་བེ། ལེབ་མློའི་རྣམ་པ་ཞིག མལ་དུ་ལྷེབ་བེ་ཉལ་བ། 

ལྷེབ་ལྷེབ། ① སྣམ་རས་ཤློག་བུ་སློགས་ཀི་ཚལ་བུ་ཆུང་ཆུང་། ཤློག་བུ་ལྷེབ་ལྷེབ་ཅིག་བཀློག་པ། 
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སྣམ་རས་ལྷེབ་ཙམ། ② གཤློག་རལ་མེད་པའི་འཕུར་སྟངས། བེའི་ཕྲུག་ཅིག་གཤློག་པ་ལྷེབ་

ལྷེབ་བེད་ཀིན་འདུག ③[ཡུལ]དབུགས་གཏློང་ལེན་སྐབས་ཀི་འགུལ་ཚུལ། 

ལྷེབས། ལྷབས་ཀི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ལྷེམ། ལྷེམ་མེ་བ་དང་འདྲ། 

ལྷེམ་མ་ེབ། འགུལ་བསྐྱློད་ཀ་ིབ་ེབག་ཅིག མ་ེལྕ་ེདམར་ལྷེམ་མེར་འབར། དབུགས་ལྷེམ་མེར་བསད་འདུག 

ལྷེམ་ལྷེམ། ལྷེམ་མེ་བ་དང་དློན་གཅིག 

ལྷེས། ལྷས་ལ་ལློས། 

ལྷེའུ། བང་དཀིལ་གི་མིང་སྟེཏུན་ཧློང་གསློ་རིག་ཡིག་ཆ་ལས་ནུ་མཇིང་གཉིས་ཀི་བར་བང་གི་ལྷེའུ་

ཀིབ་ཀིབ་པློ་དབེ་བའི་མཚམས་སུ་བཏབ་ན་ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

ལྷློ། ① ཕློགས་བཞིའི་གས་ཤིག་སྟེ་ཤར་དུ་ཁ་གཏློད་སྐབས་ཀི་གཡས་ཕློགས། ② སར་བློད་ཀི་

ཡབ་འབངས་རུས་དྲུག་ནང་གསེས་ཀི་རུས་ཤིག 

ལྷློ་སྐར་བདུན། མཆུ་དང་། གེ། དབློ། མེ་བཞི། ནག་པ། ས་རི། ས་ག་རྣམས་སློ།། 

ལྷློ་ཁ། ས་ཁུལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་རྒྱུད་ན་ཡློད་ཅིང་ས་ཁུལ་འདིའི་བང་རྒྱུད་ན་ཡར་

ཀླུངས་གཙང་པློ་གཞུང་དུ་འབབ་ཅིང་། ལྷློ་རྒྱུད་ན་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རྒྱུད་ཡློད། འདིའི་ཁློངས་སུ་སྣེ་

གདློང་དང་། ཟངས་རི། ག་ནང་། གློང་དཀར། རྒྱ་ཚ། སྣང་། འཕློངས་རྒྱས། ཆུ་གསུམ། ལྷློ་བག 

མཚོ་སྣ། ལྷུན་རེ། མཚོ་སྨད། སྣ་དཀར་རེ་བཅས་རློང་ཁག་བཅུ་གསུམ་ཡློད་ཅིང་ས་ཁུལ་གི་

ལས་ཁུངས་དེ་རེད་ཐང་དུ་ཡློད། 

ལྷློ་སློ། ① ཁང་པ་སློགས་ལ་སློ་མང་པློ་ཡློད་པའི་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་སློ། ② གསློན་གཤིན་གི་སྦང་ཆློག་

བ་ཡུལ་རྒྱུད་སེའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷློ་སློ། 

ལྷློ་རྒྱུད། ལྷློ་ངློས་སམ་ལྷློ་ཕློགས། 

ལྷློ་གློ་བློ་ལུང་། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༠༤༠་ལློར་མར་པ་ལློ་ཙཱ་བས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློང་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ལྷློ་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྷློ་བགློད། ཉི་མ་ལ་མཚོན་ན་དབར་ཉི་ལློག་ནས་འཁིག་པ་སློགས་ཁིམ་ཟླ་དྲུག་ལ་ཉི་མ་ལྷློ་བགློད་དེ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ཉིན་ཇེ་ཐུང་དང་མཚན་ཇེ་རིང་འགློ་བའི་སྐབས་སློ།། 

ལྷློ་བགློད་མཐར་ཐུག དགུན་ཉི་ཐུང་བའི་མཐར་ཐུག་གི་སྐབས། སྤི་ལློ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་གཅིག་

དང་། ཉེར་གཉིས། ཉེར་གསུམ་ལའང་སིད་པའློ།།

ལྷློ་གཉའ་ནི་ཡག་པློའི་སྣ། གཙང་གི་ཤངས་གཞློང་པ་ཚལ་ནས་རིས་པའི་ལྷློ་ཕློགས་གཉའ་ནམ་གི་

ས་མིང་ཞིག 

ལྷློ་སྟློད། ལྷློ་ཕློགས་ལ་སྟློད་ཆ་དང་སྨད་ཆ་གཉིས་སུ་དབེ་བའི་སྟློད་ཕློགས་ཀི་ཆ། 

ལྷློ་ནུབ། ལྷློ་དང་ནུབ་ཀི་མཚམས་ཕློགས། 

ལྷློ་ནུབ་ན་འདྲེའི་འདུན་ས། ལློ་རྒྱུས་མང་པློ་ཞིག་ཏུ་ལྷློ་ནུབ་ཟླ་བི་ཚལ། འདི་ལ་ཡུལ་སྐད་འགའ་ཞིག་ཏུ་

ག་བའི་ཚལ་ཞེས་པའི་སྒ་གདངས་ཀང་ཀློག་སློལ་ཡློད། དློན་དུ་ནི་ལྕགས་པློ་རི་དང་ལྷ་ས་གཙུག་

ལག་ཁང་གཉིས་བར་ག་ིནགས་ཚལ་ནང་དུག་ཤིང་ག་ིསློང་པློ་རང་གཅིག་ཡློད་ས་དེར་མཚན་མློ་ལྷ་

འདྲེ་རྣམས་འཚོགས་ས་ཡིན་ཅེསརྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལློང་སློགས་མང་པློར་གསལ། 

ལྷློ་ནུབ་ཕློགས་སྐྱློང་། སིན་པློའི་རྒྱལ་པློ། 

ལྷློ་ནུབ་ཡུགས་མའི་ཤར་རི། ལྷ་སའི་ནུབ་ཀི་ཕློགས་གཙང་པློའི་འགམ་གི་རི་རྒྱུད་སིག་པ་རྭ་ཅན་

གི་གཟུགས་དབིབས་དློད་པ་དེ་ཡིན་པར་རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལློང སློགས་ལློ་རྒྱུས་

མང་པློར་གསལ་ཞིང་། དེ་ནི་དེང་སང་བ་སྐྱག་དཀར་པློ་ཟེར་བའི་རི་དེ་ཡིན་པ་འབས་སྤུངས་

རྒྱབ་ཀི་དགེ་འཕེལ་རི་རེ་ནས་བལས་ན་གསལ་པློར་མཐློང་། 

ལྷློ་སྣེ། ས་གཞི་རིལ་མློའི་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་ཟུར་སྣེ། 

ལྷློ་སྤི། བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཀི་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་གི་དློ་དམ་ལས་ཁུངས་ཤིག་དང་གནས་ཡུལ་རེད་

ཐང་དུ་ཡིན་ཞིང་། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ༡༩༡༧ལློ་ནས་བཟུང་ལྷློ་སྤི་མཁན་ཆེ་

གཅིག་བསྐློ་གཞག་བས་པ་དེའི་ལས་དློན་བེད་ཕློགས་གཞིས་རེ་སྤི་རློང་དང་འདྲ་མཚུངས་

ཡིན་པ་དང་། དེའི་མངའ་ཞབས་སུ་སྣེ་གདློང་དང་། འཕློངས་རྒྱས། གློང་དཀར། དློ་བློ་སེང་གེ 

བསམ་ཡས། ཟངས་རི། འློལ་དགའ། མློན་ར་དབང་ལ་སློགས་པའི་རློང་གཞིས་ཁག་ཡློད། 

ལྷློ་ཕློགས། ཕློགས་བཞིའི་ལྷློ་ཕློགས་ཏེ་ཞློགས་པར་ཁ་ཉི་མར་གཏད་དེ་ལག་པ་གཡས་ཀི་ཕློགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྷློ་ཕློགས་བདག་པློ། [མངློན] ① སྐར་མ་རི་བི། ② གཤིན་རེ། 

ལྷློ་བལ་པློ་གང་སྣ། གཙང་ཁུལ་སད་ཀི་དུར་པ་སྣ་ནས་བརིས་པའི་ལྷློ་ཕློགས་བལ་བློད་ཀི་མཚམས་

གང་སྣ་ཟེར་བའི་རི་རྒྱུད་ལ་ཟེར། 

ལྷློ་བུན། ཁུག་རྣ། སྨུག་པའི་མིང་།

ལྷློ་བུར། སྨུག་པ་སྟེ་ན་བུན། 

ལྷློ་བང་ན་བཙན་གི་འགྱུ་སང་། ལྷ་སའི་ཐང་གི་ལྷློ་དང་བང་གཉིས་སུ་བཙན་གི་འགློ་ལམ་ཡློད་པ་

དང་། དེ་ནི་ལྷ་སའི་མདུན་གིབ་ཀི་ལུང་པའི་ཕུ་ནས་ཉང་བན་ཕུ་བར་གི་ལུང་ཤུར་དེ་ཡིན་

པརརྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལློང་སློགས་ལློ་རྒྱུས་མང་པློར་གསལ། 

ལྷློ་བག རློང་ཞིག སར་དློ་བ་རློང་ཟེར། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་རྒྱུད་ཡར་འབློག་གཡུ་མཚོའི་ལྷློ་

ངློས་སུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་དཀར་པློར་ཡློད། 

ལྷློ་བག་ཁློ་ཐིང་། ལྷློ་བག་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་ཁློ་མཐིང་ལྷ་ཁང་སྟེ། བློད་ཀི་ས་དབིབས་སིན་མློ་གན་

རྐྱལ་འདྲ་བའི་གྲུ་མློ་གཡློན་པ་ནློན་པའི་ཆེད་དུ་བཞེངས་པ། 

ལྷློ་བག་གྲུབ་ཆེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། རེ་འདི་ཉིད་ཤུད་ཕུའི་གྲུབ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། རབ་བྱུང་ལྔ་

པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ༡༣༢༦ ལློར་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་གསུམ་པ་ལ་ཕུར་པའི་དབང་ཐློབ་པས་

རིགས་ཀི་མཁའ་འགློ་རྣམས་གར་བེད་པའི་སྣང་བ་ཤར་བས་གར་སྒྱུར་གི་ཕག་རྒྱ་མང་པློ་

མཁེན། དགུང་ལློ་བཅུ་པ་ལ་ཁུ་བློ་རྒྱལ་སས་བཟང་པློ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་

པ་ལ་ཕུར་པ་ཁློ་བཅུས་བསྐློར་བ་ཞིག་ལ་བསྙེན་པ་དུམ་རེ་མཛད་པས་ངག་ནུས་ཆེ་བའི་བློས་

སིག་པ་ལ་སགས་ཆུ་རེག་པས་ཤི་བ་ལ་སྙིང་རེ་འཁྲུངས་ནས་བཤུམས་པས་ཞལ་དངློས་སུ་

གཟིགས། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་པ་ལ་རྒྱ་མ་རིན་ཆེན་སང་གི་བ་མ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་པློ་སློགས་ལ་

བསྙེན་པར་རློགས། ཕག་ན་རྡློ་རེ་གྲུབ། གྲུབ་ཆེན་འདི་ཉིད་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་དབུ་བ་ཐུན་མློང་མ་

ཡིན་པ་བཞིའི་མཆློག་གཅིག་ཡིན་ཏེ། ལས་ཀི་རྡློ་རེ་བ་མའི་མཆློག བློ་བཟང་གགས་པ་སློབ་

མའི་མཆློག བདུད་རི་སྨན་མཆློག་ཆློས་ཀི་མཆློག ཅེས་རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་བ་ལར་དགུང་ལློ་

བདུན་ཅུ་པ་ལ་འཇམ་མགློན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་དགུང་ལློ་སློ་དགུ་བཞེས་དུས་དང་མཇལ་ཞིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

བཀའ་གདམས་དང་ཕག་ན་རྡློ་རེའི་ཆློས་སྐློར་གནང་། བགློ་བ་མཛད་པས་ཆློས་སེའི་མིང་ཡང་

བགློ་དགློན་དུ་ཐློགས་ཤིང་དེའི་རིང་ལུགས་སུ་གྱུར། དགུང་གངས་དློན་བདུན་ལ་ཕེབས་པ་

རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ༡༤༠༢ ལློར་བན་པ་ཐིག་ཕིར་ཞི་བར་གཤེགས། 

ལྷློ་བག་ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན། ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་དང་དློན་གཅིག་ཡིན།

ལྷློ་བག་ནུབ་ཆུ། འབབ་ཆུ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་བག་རློང་ཁུལ་དུ་ཡློད་ཅིང་སྡུར་ཞེས་པའི་

གློང་སེའི་འགམ་དུ་ལྷློ་བག་ཤར་ཆུ་དང་འདྲེས་རེས་ལྷློ་ངློས་འབྲུག་ཡུལ་དུ་འབབ་པའི་ཆུ་བློ། 

ལྷློ་བག་འབུམ་པ། བློད་ལློངས་སྟག་རེ་རློང་ཁློངས། ར་ཤ་ཁུག་གློང་ཚོའི་ཉེ་འདབས་སུ་ལྷློ་བག་

འབུམ་པ་ཞེས་མཆློད་རེན་གགས་ཅན་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་བ་མ་ལྷློ་བག་ནམ་མཁའ་

རྒྱལ་མཚན་གི་གདུང་རེན་ཡིན་པར་གགས་ཤིང་། མཆློད་རེན་དེའི་ཆགས་དབིབས་ནི་དབུས་

སུ་མཆློད་རེན་ཆེན་པློ་ཞིག་གི་མཐའ་སྐློར་དུ་མཆློད་རེན་མང་པློ་ཡློད་པ་དེར་རྒྱུན་གཏན་ཕག་

སྐློར་བེད་མཁན་མང་པློ་ཡློད་པ་ནི་དེ་གར་ཕག་སྐློར་བས་ན་གཟའ་དང་། རྒྱལ་གཟེར། མཛེ་ལ་

སློགས་ནད་ངན་རྣམས་ལས་ཐར་བའི་ཤློད་རྒྱན་འདུག རིག་གསར་སྐབས་མཆློད་རེན་ཚང་མ་

གཏློར་བཤིག་བྱུང་ཡང་དབུས་ཀི་མཆློད་རེན་དེའི་གཤམ་ཆ་རང་འཇགས་ཡློད་པར་རབ་བྱུང་

བཅུ་བདུན་པའི་ལྕགས་ལུག་སྤི་ལློ༡༩༩༡ལློ་མཆློད་རེན་ཉམས་གསློ་ཞུས་པ་དང་། དེང་སྐབས་

ཕག་སྐློར་བེད་མཁན་མང་པློ་ཡློད། 

ལྷློ་བག་མར་པ། མར་པ་ལློ་ཙཱ་ཆློས་ཀི་བློ་གློས་ཀི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས། 

ལྷློ་བག་ཤར་ཆུ། འབབ་ཆུ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མཚོ་སྨད་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་ནས་འབབ་ཅིང་། 

ལྷློ་བག་རློང་ཁུལ་དུ་ལྷློ་བག་ནུབ་ཆུ་དང་འདྲེས་རེས་ལྷློ་ངློས་ཀི་འབྲུག་ཡུལ་དུ་འབབ། 

ལྷློ་འབྲུག་པ། འབྲུག་ཡུལ་གི་མིང་། 

ལྷློ་མི་གཡེལ་དགློན། གྲུབ་ཐློབ་ཁམས་པ་མི་གསུམ་གི་ཡ་གལ་གསལ་སྟློང་ཤྭློ་སློམ་གིས་བཏབ་པ་

ཟེར། དེས་ན་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ནང་སྐློར་ཞིག་ཡིན་དགློས། གྲུབ་མཐའ་འབི་གུང་བཀའ་

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

ལྷློ་རྨ་ལ་ལ་བརྒྱུད། ལྷ་སའི་ལྷློ་ཕློགས་དང་ཡར་ཀླུང་གཙང་པློའི་བང་ཕློགས་ཀི་བར་ཡློད་པའི་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞིག་གི་མིང་། 

ལྷློ་སྨད། ལྷློ་ཕློགས་ལ་ཆ་གཉིས་ཕེ་བའི་སྨད་ཕློགས་ཀི་ཆ། 

ལྷློ་ཚ་བ་རློང་། རྒྱ་མློ་རྔུལ་ཆུའི་རྒྱུད་ཀི་རློང་ཁུལ་འདི་དག་གི་སྤི་མིང་སྟེ། དེང་དུས་ར་ཡུལ་རློང་

དང་། མཛོ་སང་རློང་ཁློངས་ཀི་རློང་ཁུལ་འདི་དག་ཡིན། 

ལྷློ་ཚོང་། ས་དུས་ལྷློ་ཁའི་ཕློགས་སུ་རྒྱབ་པའི་ཚོང་། 

ལྷློ་ཚོང་བང་སྐྱེལ། ས་དུས་ལུང་པ་ལྷློ་བང་ནས་ཐློན་པའི་དངློས་ཟློག་བརེ་རེས་བེད་པའི་ཚོང་། 

ལྷློ་རློང་། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཤར་རྒྱུད་དང་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་དུ་ཡློད། རློང་མི་

དམངས་སིད་གཞུང་དེ་རི་ཐློ་རུ་ཡློད། 

ལྷློ་འཛམ་བུ་གིང་། རི་རབ་ཀི་ལྷློ་ངློས་རྒྱ་མཚོར་ཆགས་པའི་གིང་ཆེན་འདིར་སྐྱེས་པའི་ཤིང་འཛམ་

བུའི་འབས་བུ་མཚོའི་ནང་དུ་ལྷུང་བ་ལས། འཛམ་བུ་ཞེས་པའི་སྒ་འབྱུང་བས་ན་འཛམ་བུ་དང་

འཛམ་བུ་ཤིང་དེས་མཚོན་པའི་གིང་ཡིན་པས་ན་འཛམ་བུའི་གིང་དང་། དབིབས་ཤིང་ར་ལ་བུ་

དང་།རི་རབ་ཀི་ཕློགས་ངློས་དང་གཡས་གཡློན་གཉིས་དང་གསུམ་ལ་དཔག་ཚད་སྟློང་ཕག་

གཉིས་གཉིས་དང་། ངློས་གཅིག་སྟེ་ཁློར་ཡུག་ལ་དཔག་ཚད་ཕེད་དང་བཞི་ཡློད་དློ།། 

ལྷློ་འུར་མ། ཁུག་རྣའློ།། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མཚན་མློའི་ན་ཚོད་སྐྱེས་སློ།། 

ལྷློ་རིགས་གསུམ་མགློན་པློའི་ལྷ་ཁང་། ལྷ་སའི་གཙུག་ཁང་བཞེངས་རེས་སུ་རིམ་བཞིན་ཕློགས་

བཞིའི་རིགས་གསུམ་མགློན་པློའི་ལྷ་ཁང་འདི་དག་བཞེངས་པར་བཤད། གཟིམས་ཤག་རམ་

པའི་ཤར་ངློས་སུ་ཡློད། ད་ལ་དགའ་ལན་དགློན་གིས་བདག་པློར་གནང་བཞིན་ཡློད་གྲུབ་མཐའ་

རིས་མེད་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྷློ་རློང་ཆློས་འབྱུང་། བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པློ་ཆེའི་ལློ་རྒྱུས་རིང་ཚད་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་པ་རང་

གཞན་དད་པའི་གསློལ་འདེབས། ཞེས་པ་འདི་ནི། ཁམས་རི་བློ་ཆེའི་ཆློས་རེ་མི་གཡློ་མི་མགློན་

པློའི་ཞལ་སློབ་ལྷློ་རློང་དཔློན་ཚང་ཚེ་དབང་རྒྱལ་གིས་སྤི་ལློ་༡༤༤༦པའི་མེ་སྟག་ལློར་

བརམས། འདི་ལ་ར་ཚག་ཆློས་འབྱུང་ཡང་ཟེར། ར་ཚག་ཆློས་འབྱུང་དང་། ལྷློ་རློང་ཆློས་འབྱུང་

ཟེར་བའི་དློན་ནི། རློམ་པ་པློ་བཞུགས་ཡུལ་ལྷློ་རློང་དང་། དེ་ལས་ཁིམ་གཞིས་ཆགས་ར་ཚག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

སང་ཞེས་པའི་གློང་སེའི་ནང་དུ་ཡློད་པས་ན་ཡུལ་མིང་དཔེ་ཆ་ལ་བཏགས་པ་ཞིག་ཡིན། བརློད་

དློན་གཙོ་བློར་བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད་ཅེས་མཉམ་མེད་དྭགས་པློ་རིན་པློའི་ཆེའི་

གདམས་ངག་གི་རྒྱུད་འཛིན། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་དམ་པའི་སྐྱེས་ཆེན་སློ་སློའི་རྣམ་ཐར་ཞིག་

ཡིན། མདློར་བསྡུས་ན། བཀའ་བརྒྱུད་བ་མ་སློ་སློའི་ལློ་རྒྱུས་གནད་བསྡུས་ཞིག་ཡིན།

ལྷློ་ལ། ཀློ་ལའང་ཟེར། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྨིན་གིང་རློང་དང་ཀློ་ཡུལ་གི་མཚམས་སུ་ཡློད། 

ལྷློ་ལུང་དཀར་དགློན་པ། ལྷློ་སྤྲུལ་ཏིང་འཛིན་བཟང་པློ་ཞེས་པས་བཏབ་པར་གསལ། དུས་ཚོད་མ་

ངེས། གྲུབ་མཐའ་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ར་

སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྷློ་ཤ་འུག་ལག་སློ། ལྷློ་ཁའི་ཁ་འབྲུག་ནས་བརིས་པའི་ལྷློ་ཕློགས་དེང་སང་མཚོ་སྣ་རློང་ལེགས་པློ་

ཆུས་ཁུལ་གི་ཤ་འུག་གློང་ཚོ་ཡློད་ས། 

ལྷློ་ཤིང་། ཤིང་ཚྭ། 

ལྷློག ① འློག་ནས་སྟེང་དང་ནང་ནས་ཕི་ལ་ཡར་འབུར་བའི་གཡློ་འགུལ་རིགས་ཤིག་སྟེ། ཆུ་ལྷློག་

ལྷློག་འཁློལ། ལློ་བ་ལྷློག་གེར་འགུལ། ② ལྷློག་པ་ལ་ལློས། 

ལྷློག་རྒློད། ལྷློག་པའི་ནད་རིགས་དྲུག་གི་ཡ་གལ། གློ་བུར་དུ་ལུས་སྐྲངས་པ་སློགས་ནད་རྒྱས་ས་བ་ཞིག 

ལྷློག་ཐབས། ནད་དངློས་ལྷློག་པ་མ་ཡིན་ཀང་ནད་རགས་ཤ་སྣ་འགུལ་བ་སློགས་ལྷློག་པ་ལར་ན་བ་ཞིག 

ལྷློག་ཐབས་སྐྲངས། ལྷློག་པ་ཕློག་པ་ལར་འཕལ་དུ་ལུས་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། ལྷློག་ཐབས་སྐྲངས་པ་ནི། གཉན་ནམ་ལྷློག་པ་ཕློག་པ་ལར་སྐྲངས་པ་མྱུར་བའློ།། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལྷློག་དུག་པ། ① སློ་སྨན་སྟག་ཤའི་མིང་གཞན་ཞིག ② གཞན་ནད་ཅིག

ལྷློག་པ། གཉན་རིམས་ཤ་ལ་བབ་པའི་ནད་ཅིག་སྟེ། ནད་རགས་ཤ་སྣ་འགུལ་ཞིང་འཕློ་འདར་བེད་

པ་དང་། ཐློར་པ་ཐློན་པ་སློགས་འབྱུང་། ནང་གསེས་སུ་འབྱུང་བས་དབེ་ན་བཞི་དང་། ནད་

གཞིས་དབེ་ན་གསུམ། རིགས་ཀིས་དབེ་ན་བཞི་བཅས་མཆིས་སློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྷློག་པ་དཀར་པློ། ཟུག་ཆུང་། ར་ཆུ་དང་ཕི་རགས་རྣམས་གང་བར་འློང་། 

ལྷློག་པ་ཁ་བློ། རགས་དེ་རྣམས་འདྲེས་པ། ཟུག་གཟེར་ལང་དུབ་བེད་པ་སྟེ་རེས་ཆེ་རེས་ཆུང་། 

ལྷློག་པ་ཆུ་ལྷློག སྐྲངས་འཇམ་ཞིང་བསིལ་བ། ཆུ་བུར་རྒྱབ་ཅིང་ཆུ་སེར་འཛག་པ། 

ལྷློག་པ་འདུལ་བའི་དར་ཡ་ཀན། བེད་ལས་ཀི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་བ་རྒློད་སུག་པའི་མིང་གི་རྣམ་

གངས་ཤིག་སྟེ། འཁྲུངས་དཔེ་ལས། ད་བིད་དཀར་པློ་ཞེས་བ་བ། གངས་རི་མཐློན་པློའི་རས་

ལ་སྐྱེ། ལ་ཐློད་དཀར་པློ་ཞེས་ཀང་བ། བ་རྒློད་རྒློད་སུག་པ་ཞེས་ཀང་བ། ར་བ་ལློ་སློང་ཆེ་བ་

ལ། ཕི་ནང་སིན་བལ་དག་གི་གཡློགས། བ་རྒློད་ཐང་ལ་བབས་འདྲ། རློ་ནི་ཁ་ལ་ནུས་པ་བསིལ། 

ལྷློག་པ་འདུལ་བའི་དར་ཡ་ཀན། རྨ་ཚོ་ཤ་སྨློན་རྨེན་པ་སེལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལྷློག་པ་ནག་པློ། ཟུག་རྔུ་ཆེ་ལ་ར་ཆུ་དང་། ཕི་རགས་རྣམས་ཚ་བ་འློང་། 

ལྷློག་པ་མེ་ལྷློག མདློག་དམར་ཞིང་ཚ་བ་དང་། མཆེད་པ་སྐྱེན་ཞིང་མེས་ཚིག་པ་དང་འདྲ། 

ལྷློག་པ་ཡང་རྒློད། ལྷློག་པའི་རིགས་ཀི་དབེ་བ་བཞིའི་ནང་ཚན་ཐློར་པ་ཁློང་དུ་འཆློར་སྐྱེན་པ་དང་། 

གཞན་ལ་འགློ་མྱུར་བ་ཞིག 

ལྷློག་པ་ཡམ་བུ། ལྷློག་བའི་རིགས་ཀི་དབེ་བ་བཞིའི་ནང་ཚན། སྐྲངས་པ་འབར་འབུར་འབྱུང་བ་དང་། 

ཡམས་ཐབས་ཀིས་གཞན་ལ་འགློ་བ་ཞིག 

ལྷློག་པ་ཡུ་མློ། སྐྲངས་པ་ས་ཞིང་བརན་པ། ནད་ཟུག་ཆུང་བ། ཡང་ན་སྐྲངས་པ་སྙི་ལ་འདློལ་ཞིང་

འགུལ་བ་ཅན་ཡློང་། འགའ་ཞིག་གིས་ལྷློག་པ་གཉིད་པློའང་ཟེར། 

ལྷློག་པ་རླུང་ལྷློག མདློག་སྐྱ་ཞིང་སྐྲངས་པ་སློབ་ལ། སྐྲངས་པ་མི་བརན་པ་འཕར་ཞི་བེད། 

ལྷློག་པ་ས་ལྷློག སྐྲངས་པ་བརན་པ་ས་བ། སྐྲངས་མདློག་དང་ཐློར་པའི་མགློ་ནག་པློར་འློང་། 

ལྷློག་པ་ལྷློག་རྒློད། འབློས་པ་སྟེ་ཤི་མགློགས་པ་དང་། ནད་དྲག་པློ་དང་། སྐྲངས་སྐྱེན་པ། 

ལྷློག་པའི་ནད་རིགས་ཀི་དབེ་བ། ས་ལྷློག མེ་ལྷློག ཆུ་ལྷློག རླུང་ལྷློག དཀར་པློ། ནག་པློ། ཁ་བློ། 

ལྷློག་རྒློད། ཡུམ་བུ། ཡུ་མློ་བཅས་སློ།། 

ལྷློག་ལྷློག ཟང་ཟིང་ངམ་འབའ་འབུར་གི་རྣམ་པ། སྤིན་ནག་ལྷློག་ལྷློག་ཏུ་འཁྲུག་པ། 

ལྷློག་ལྷློག་ཁློལ། ལང་ལློང་བེད་པའི་དློན་ཏེ། སྤིན་པ་འཐུག་པློ་ཡློད་པའི་དབིབས་ཀི་མིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ལྷློགས། ཡི་གེ་བཀགས་ནས་ཀློག་ཐུབ་པ་ལ་ལྷློགས་པ་ཞེས་དང་ཡི་གེ་ལྷློགས་བཟང་པའི་དློན། 

ལྷློགས་པ། [ཡུལ] ཕར་ཤློར་བའི་དངློས་པློ་ཚུར་ལློན་པའམ་ཁུག་པ། བརླགས་པའི་ཅ་ལག་བདག་

པློའི་ལག་ཏུ་ཚུར་ལྷློགས་པ། རྒྱན་ཤློར་གི་དངློས་པློ་ཚུར་ལྷློགས་བྱུང་། 

ལྷློགས་ཤིག ཡི་གེ་བཀག་པར་གིས་ཤིག 

ལྷློང་། ① མ་ཉེས་ཁ་ཡློག་གི་ཉེས་སྐྱློན་འགེལ་བ། རྐུན་ལྷློང་ཕློག་པ། རྫུན་ལྷློང་ཕློག་པ། ཁློས་རྐུན་

མ་བས་མེད་ཀང་རྐུན་ལྷློང་ཕློག་པ་རེད། ② རགས་སམ་མཚན་མ། འཚུབ་ལྷློང་། བར་ཆད་ཀི་

ལྷློང་ཚར་ཆློད་གསུམ། གེགས་སམ་བར་ཆད། ཕིའི་ལྷློང་། ནང་གི་ལྷློང་། གསང་བའི་ལྷློང་། གློ་

བུར་ལྷློང་ཤློར་གི་ཉེན་དློགས། 

ལྷློང་ཕློག ནག་ཉེས་མ་བས་ནའང་བས་པའི་ཉེས་ཁག་ཐེག་པ། མི་མ་བསད་ནའང་གསད་ལྷློང་ཕློག་

ནས་བཙོན་ཁང་དུ་བཅུག་པ་རེད། རྐུ་མ་བས་ཀང་རྐུན་ལྷློང་ཕློག་ནས་ཁ་མཆུ་ཐུག་པ་རེད། ལ་བུ།

ལྷློང་བ། ① སློན་པ་དང་འཇུག་པ། བསབ་བ་རྣ་བར་ལྷློངས་ངེས་བེད་དགློས། ངན་ཇུས་ལམ་དུ་

ལྷློངས་སུ་མ་བཅུག་པ། ② རང་ཚུགས་ཐུབ་པ། དར་དམར་གེན་དུ་བསངས་ཏེ་ལྷློངས། མི་

འགེལ་བ་དེ་ཡང་ལྷློངས་སློང་། 

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

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

ལྷློང་ལྷློང་། ① ལས་ཀ་ཟིང་ལློང་ལློང་བ། འགྲུལ་པ་ལྷློང་ལྷློང་དུ་སེབས་པ། ཕར་འགློ་ཚུར་འགློ་བེལ་

ཟིང་ལྷློང་ལྷློང་འདུག ② རི་མློ་འབུར་དུ་ཐློན་ཚུལ། རྡློ་ལ་སྟག་རིས་ཤིག་ལྷློང་ལྷློང་དུ་བརློས་པ། 

ལྷློངས། ཞར་རམ་ཞློར། བཀའ་མློལ་གི་ལྷློངས་ལ། 

ལྷློངས་པ། ལྷློང་བའི་འདས་པ། 

ལྷློད། ① བསམ་པ་དང་སྤློད་པ་སློགས་བག་ཕབ་པའི་དློན་ཏེ། སེམས་ལྷློད་ནས་གེང་མློ་བས། ལུས་

ལྷློད་ནས་ཉལ། ② དམ་པློ་དང་གིམ་པློའི་ལློག་ཟླ་སྟེ། སེམས་ལྷློད་པློ། རིག་པ་དམ་ལྷློད་ཀི་བར་

ནས་ཡི་གེ་འཆུགས་ཉེན་ཆེ། 

ལྷློད་མཇལ། དལ་ལྷློད་ཀི་ངང་ནས་ཕན་ཚུན་མཇལ་ཚུལ། གློགས་པློ་དང་ལྷློད་མཇལ་བེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྷློད་དལ། བེལ་འཚབ་མེད་པ། འབློག་པའི་མི་རྣམས་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ལྷློད་དལ་རེད།

ལྷློད་བདེ། དུས་བདེ་གནས་འཇགས་ཀི་དློན། དེང་དུས་བློད་ལ་ལྷློད་བདེ་རེད་འདུག

ལྷློད་པ། ① གློད་པ། ཐག་པས་བཀིགས་པ་རྣམས་ལྷློད་པ། དློགས་ཟློན་མ་ལྷློད། ② ར་ཤེད་གཅིག་

ཏུ་མ་འགིལ་བར་རྣམ་པ་འབློལ་པློ། ③ གིམས་པ་མིན་པ། ཁིམས་ལྷློད་པ། ལས་ཀ་ལྷློད་པ། ④ 

དལ་བ་དང་བག་ཕེབས་པ། སེམས་ལྷློད་ལྷློད་བས་ནས་སློད་པ། བློ་རང་མལ་དུ་ལྷློད་ཕབ་པ། 

དལ་དལ་ལྷློད་ལྷློད། 

ལྷློད་པློ། གིམས་པའི་ལློག་ཟླ། སྐུད་པ་ལྷློད་པློ། སྒིག་ལམ་ལྷློད་པློ། མི་གཤིས་ལྷློད་པློ་ལ་བུ།

ལྷློད་བབ་པ། སེམས་ཀི་བེལ་དངས་འཇགས་པ། 

ལྷློད་མེད། ལྷློད་ཡངས་མེད་པ། ཧུར་བརློན་ལྷློད་མེད་བེད་པ། རྒྱུན་འཁློངས་ལྷློད་མེད། 

ལྷློད་ཡངས། ① དམ་མེད་གུ་ཡངས། བཟུང་དམག་ལ་ལྷློད་ཡངས་བེད་པ། དློ་དམ་ལྷློད་ཡངས་སུ་

གཏློང་བ། ② དློ་སྣང་མེད་པ། ལས་དློན་སྒྲུབ་སྐབས་ལྷློད་ཡངས་མི་བེད་པ། ལྷློད་ཡངས་སྣང་ཆུང་། 

ལྷློད་ཡངས་རྒྱ་ཡན་དུ་འཇློག་རྒྱུ་མིན། ཁིམས་དང་འགལ་བའི་རིགས་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ཉེས་ཆད་

མི་གཏློང་བར་རང་སྣང་གང་དྲན་དུ་མི་འཇློག་ངེས་ཅན་ཡིན་པ། 

ལྷློད་ཡངས་པློ། བག་ཡངས་པློ། 

ལྷློད་ཡེངས། བློ་མི་སྒིམ་པ། ལས་ཀར་ལྷློད་ཡེངས་བས་པས་འཐུས་ཤློར་བྱུང་བ། དུས་ནམ་ཡང་

ལྷློད་ཡེངས་མེད་པ། མི་སེམས་ལྷློད་ཡེངས་སུ་གཏློང་བ། 

ལྷློད་གཡེང་། ལྷློད་ཡེངས་དང་འདྲ། 

ལྷློད་ཤིག་ཤིག ལུས་སེམས་ལྷློད་ཤིག་ཤིག བློ་ལྷློད་ཤིག་ཤིག 

ལྷློད་ལྷློད། ① བེལ་བ་མེད་པ། ངལ་གསློ་ལྷློད་ལྷློད་ཅིག་བེད་པ། ལྷློད་ལྷློད་བས་ནས་ལ་བ། ② 

མདུད་པ་སློགས་དམ་པློར་མ་བས་པ། སྐེད་རགས་ལྷློད་ལྷློད་བཅིངས་ན་གློལ་ཡློང་། 

ལྷློན། གློན་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ལྷློན་པ། རྣ་བར་སློན་པ་དང་ལྷློང་བ། རྣ་བར་ལྷློན་པར་སྨས་པ། 

ལྷློའི་ཕློགས་སྐྱློང་། [མངློན] གཤིན་རེ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ལྷློའི་འུར་མ། ཁུག་རྣ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མཚན་མློའི་ན་ཚོད་སྐྱེས་སློ།། 

ལྷློར་མེ་ཡི་ཁ་གནློན། བློད་ཀི་ལྷློ་ཕློགས་ས་ཁུལ་གནམ་གཤིས་དྲློ་ཞིང་ནགས་ཚལ་མང་བའི་རྐྱེན་

གིས་མེ་སྐྱློན་ཡང་ཡང་ཡློང་གི་ཡློད་པ་དེ་ནློན་པའི་ཆེད་དུ་སྣང་བའི་ཆེད་དུ་སྣང་གློ་དང་གིང་

ཐང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གཉིས་བཞེངས་པ། 

ཧྱ་པ་ནང་། ཧྱ་ཁློག་ཀང་ཟེར། ཁམས་སེ་དགེའི་ས་མིང་ཞིག གློང་དེ་སེ་དགེ་དགློན་ཆེན་ནས་བང་

ཕློགས་སུ་ལེ་དབར་བཅུ་གསུམ་ཙམ་གི་ས་ཆ་དེར་ཡློད། ཡུལ་དེར་གནའ་བློའི་སེ་དགེའི་

མདུན་སྐློར་བ་རྒློད་ཚང་གི་སློད་གནས་ཡིན། 

ཧྱབ། སེ་དགེའི་ཡུལ་སྐད་དུ་བིས་པའི་ཡིག་ཚང་འགའ་ཞིག་ཏུ་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པ། གཡབ་དང་དློན་

གཅིག་ཡིན། ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཐང་ལ་ཧྱབ་ཞིང་འདུག འབུ་རྣམས་འདམ་དུ་ཧྱབ་ལང་བེད་པ། བ་

མས་ཆློས་གསུང་དུས་ཧྱབ་ལང་བེད་མ་འདུག ཙུག་གེར་སློད་དང་། ལ་བུའློ།།

ཧྱམ་མདའ། སེ་དགེའི་ས་མིང་ཞིག སེ་དགེ་དགློན་ཆེན་གི་ལྷློ་ཕློགས་འབི་ཆུའི་ཤར་བརྒྱུད་ཀི་གློང་

ཚོ་ཞིག་ཡིན། 

ཧྱུ། ཤིང་ཐློག་སྨིན་ནས་མར་ཧྱུ་ཡློང་ཞིང་འདུག གཡག་རྒས་ནས་རྭ་ཅློ་མར་ཧྱུ་བཞག་པ་ཞིག་འདུག 

ཕག་གི་རྣ་བ་མར་ཧྱུ་ནས་ཡློད་པ་རེད། 

ཧྱུག གཡུག་པ་དང་དློན་གཅིག འློ་མ་ཧྱུག་ནས་མར་བཏློན་དགློས། ཆུ་ཧྱུག་ན་མར་མི་བཅའ། དར་

ཆ་ཧྱུག་ནས་མགློ་འདློགས་པའི་བརྡ་བཏང་། 

ཧྱེ། ལུས་འགུལ་བསྐྱློད་བེད་བཞིན་པའི་བར་མཚམས་སུ་གློ་བུར་དུ་སློད་པའི་དློན། བཀྲ་ཤིས་

མགློགས་པློར་སློབ་གྲྭའི་ཕློགས་སུ་རྒྱུག་འགློ་བཞིན་འདུག ངས་འབློད་སྐད་བས་པས་དེ་མ་

ཐག་ཏུ་ཁློ་ཧྱེ་བྱུང་ལ་བུ།

ཧྱེ་ཐུང་། ཧྱེ་དང་དློན་གཅིག ད་ནངས་ཞློགས་པ་བཀྲ་ཤིས་སློབ་གྲྭར་འགློ་སྐབས་ལམ་བར་དུ་ཧྱེ་

ཐུང་བེད་ཅིང་འགློ་བཞིན་འདུག ཕལ་ཆེར་ཁློས་ང་སྒུགས་ཤིང་འགློ་ཞིང་ཡློད་པ་འདྲ།

ཧྱེ་ཧྱེ། མགློ་བློ་དགེ་བའི་དློན་ཏེ། དམལ་གིང་རློགས་པ་ཆེན་པློ་ལས། ཧྱེ་ཧྱེ་བ་ལ་ཕག་གསུམ་

འཚལ། སྐྱེ་བ་ས་མའི་སྒིབ་པ་དག རྒུར་རྒུར་བ་ལ་ཕག་གསུམ་འཚལ། སྐྱེ་བ་ཕི་མའི་སྒིབ་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དག ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཧྱློ་པ། ཁམས་སེ་དགེའི་རྨེ་ཤློད་སེ་ཤློག་གི་སྨད་ཕློགས་ཀི་ཡུལ་མིང་། དེང་དུས་ཧྱློ་པ་སེ་ཤློག་ཅེས་

པའི་ས་གནས་གློང་སེའི་སིད་གཞུང་ཡློད་པའི་ས་ཆ་དེའི་མིང་ཡིན། 

ཧྲ། [ཨ་མདློ་ཡུལ་སྐད]ར་བཏགས་ཅན་གི་ཡི་གེ་མང་པློ་ཞིག་གི་སྒ་འདློན་ཚུལ་ཏེ། སྐྲ་དང་ས་

སློགས་ཧྲའི་བཀག་པ་མང་པློ་ཡློད། 

ཧྲ་ཁློ་དགློན། རྒྱལ་རློང་ཆུ་ཆེན་དམག་འཁྲུགས་ཀི་སློན་ནས་དགློན་པ་འདི་ཡློད་པར་གསལ་སྟེ། ཆུ་

ཆེན་དམག་འཁྲུགས་སྐབས་སུ་དགློན་པ་འདིའི་བློན་ས་རྣམས་ཇགས་ནུས་ཆེ་བས་རྒྱ་དམག་

གིས་འཇིག་མ་ནུས་ཞེས་ཟེར། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལར་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་རློང་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཧྲ་ཏག་ཏག [ཡུལ]ས་བའམ་ཏན་ཏིག གཟུགས་པློ་བདེ་ཐང་ཧྲ་ཏག་ཏག ལས་དློན་ཧྲ་ཏག་ཏག་སྒྲུབ་པ། 

ཧྲ་ཐང་ཐང་། ① ལས་ཀ་འཇློན་པློ། ལས་དློན་གློ་འཕེར་ཧྲ་ཐང་ཐང་འདུག ② གཟུགས་པློ་ཐང་པློ། 

གཟུགས་པློ་ཧྲ་ཐང་ཐང་འདུག 

ཧྲ་ལུང་། ཞེས་པ་ནི་ཧ་རན་སིའི་སྐད་ཡིག་གི་སྒ་གཡར་བ་ཞིག་ཡིན། དེའི་གློ་དློན་ནི་མགློན་པློ་

འཛོམ་ཁང་གི་དློན་ཡིན། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་དུས་མཇུག་དང་དུས་རབས་

བཅློ་བརྒྱད་ནང་ཧ་རན་སིའི་རྒྱལ་ནང་དུ་ཤེས་ལན་མི་སྣ་དང་། སྒྱུ་རལ་མཁས་པའི་ཕློགས་

ཁག་ཅིག་ཡློད་པ་དེས་རྒྱུན་དུ་སྐུ་དྲག་གི་བུད་མེད་ཚོའི་གདན་ཞུ་ལར་མགློན་ཐུག་ཁང་གི་ནང་

དུ་མཉམ་འཛོམས་ཀིས་རློམ་རིག་སྒྱུ་རལ་དང་། སྐབས་དློན་སྐློར་ལ་གེང་མློལ་བེད་ཀི་ཡློད་པ་

དེ་མཐར་སྤི་ཚོགས་ཀི་དར་སློལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་རེད། དེར་བརེན་ཤེས་ལན་མི་སྣ་མཉམ་

འཛོམ་བ་ཡུལ་ལ་ཧྲ་ལུང་ཞེས་པའི་མིང་ཆགས་པ་ཡིན། རེས་སུ་པཱ་རིར་ལློ་ལར་རི་མློ་དང་

འབུར་བརན་འགེམས་སྟློན་གཉེར་བ་དེ་ལ་ཧྲ་ལུང་ཞེས་ཟེར། 

ཧྲ་ལེ་ཧྲི་ལེ། ① ཧྲིལ་མློ་ཡིན་མ་མིན་ལ་ཏེ། བཟློ་དབིབས་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པའི་དངློས་པློ་ཆུང་ཆུང་

སྣ་ཚོགས་ཀི་མིང་། དེ་རིང་འདི་གར་དངློས་པློ་སྒིལ་ཁ་ཧྲ་ལེ་ཧྲི་ལེ་མང་པློ་ཞིག་བསྐྱལ་བྱུང་། ② 

ཟན་རིལ་ས་མློ་ཕན་ཚུན་འབར་སྟངས་ཤིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ཧྲག བར་སྟློང་གི་མིང་སྟེ། སྦྲའི་ཧྲག་བར། བག་གི་ཧྲག་བར། ངེད་རྣམས་གངས་ཧྲག་ཏུ་འདེང་ངློ་།། 

ཧྲག་སྒྲུག མི་མང་པློའི་ནང་ནས་ནུས་པ་ཅན་རྣམས་འདེམས་ཤིང་སྒྲུག་པ། 

ཧྲག་སྡུད། སྤུས་ཀ་ལེགས་པློ་རྣམས་བསྡུས་པའི་དློན་ཏེ། དམག་མི་ཧྲག་བསྡུས་བས་ཏེ་དག་

འགློགས་བས། སློབ་མ་ཧྲག་བསྡུས་བས་ཏེ་ཚན་རིག་བསབས། 

ཧྲག་བསྡུས། ཧྲགས་བསྡུས་དང་འདྲ། 

ཧྲག་པ། ཧྲག་པློ་དང་འདྲ། 

ཧྲག་པློ། ནུས་ཅན་དང་གློ་འཕེར་པློ། དཔུང་ཧྲག་པློ། གློ་ཧྲག ར་ཧྲག་དམག་ཧྲག 

ཧྲག་ཧྲག ① གཉེན་པློ་མིན་པའི་གློང་པློ། ཀློ་བ་ཧྲག་ཧྲག རས་ཧྲག་ཧྲག གློན་པ་ཧྲག་ཧྲག་ཅིག་གློན་

པ། ② ཧྲུག་ཧྲུག་མིན་པ། བུད་ཤིང་ཧྲག་ཧྲག འདི་རྣམས་ཧྲག་ཧྲག་ཞེ་གཅིག་རེད། རིན་དངུལ་

ཧྲག་ཧྲག་སྤད་ཆློག ③ སྒ་ཞིག 

ཧྲག་ཧྲུག ཧྲག་ཏེ་ཧྲུག་གེ་སྟེ། རྡློག་ཆེན་པ་མེད་པའི་ཆུང་རག རྡློ་ཧྲག་ཧྲུག ཤ་ཧྲག་ཧྲུག 

ཧྲགས། རིང་ཞིང་རྩུབ་པ། རྩུབ་ཅིང་ཧྲགས་ལ་མི་བརན་འགྱུར་བ་ཡི། ཡལ་ག་གདན་དུ་རེ་བའི་དུས་

ཤིག་བྱུང་། 

ཧྲགས་བསྡུས། གལ་ཆེ་ཕློགས་བསྡུས། ཚིག་དློན་གལ་ཆེ་ཧྲགས་བསྡུས་ཟུར་དུ་བཀློད། 

ཧྲང་། ཧྲེང་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ཧྲང་གློང་། ཧ་ཅང་གློང་པློ། ཀློ་བ་ཧྲང་གློང་། ལག་པ་ཧྲང་གློང་། གློ་མེད་ཧྲང་གློང་གི་མི་ལ་བསབ་བ་

བས་ཀང་ཕན་ཐློགས་དཀའ། 

ཧྲང་ངེ་བ། རེན་ནེ་བ། གློས་མེད་དམར་ཧྲང་ངེ་བ། 

ཧྲང་ཏློ། མཁེགས་པློ། གཉའ་ཧྲང་ཏློར་གྱུར་པ། ལུས་དང་ཡན་ལག་འཁགས་ནས་ཧྲང་ཏློར་གྱུར་པ། 

མི་དེ་གང་བཤད་མི་ཉན་པ་ཧྲང་ཏློ་ཞིག་ཆགས་འདུག 

ཧྲང་པློ། [ཡུལ] ① དྲེད་པློ་དང་རིང་པློ། མི་ཧྲང་པློ། བསམ་པ་ཧྲང་པློ། ② ཧྲེང་པློ་དང་འདྲ། 

ཧྲང་བ། [ཡུལ] ① ངན་ལང་ཤློར་བ། སྤློད་ངན་ལང་ལ་ཤློར་ནས་ཧྲང་བ། ② རེངས་པློར་གྱུར་པ། 

ཀློ་བ་ཧྲང་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཧྲང་ཧྲང་། [ཡུལ] ① ཡ་མེད་པའི་ཆིག་རྐྱང་། ཁློ་ཧྲང་ཧྲང་བས་ནས་ཕིན་པ། ② ཤ་སྐམ་ནས་རུས་

པ་ཕིར་དློན་པའི་རྣམ་པ། རིབ་མ་ཧྲང་ཧྲང་དུ་དློན་པ། 

ཧྲང་ཧྲེང་། རེངས་པློ་དང་། རེངས་པློར་འགྱུར་བ་དང་། ཁེར་རྐྱང་གཅིག་པུ་བཅས་ལ་དཔེར་ན། རྒྱུག་

ཧྲང་། ལྕགས་ཧྲང་། ཞག་ཚིལ་ཧྲང་བཞིན་པ། མར་ཁུ་ཧྲང་བཞིན་པ། ར་ཧྲང་མི་ཧྲང་། ཕློ་ཧྲང་མློ་

ཧྲང་སློགས་ལ་བུ། 

ཧྲངས། ཧྲང་རྒྱུའི་མར་ཁུ་སློགས་ཧྲངས་ཟིན་པ། 

ཧྲད། འབད་དང་དློན་འདྲ། 

ཧྲད་པ། [ཡུལ]ལག་པའི་སློར་མློས་འབད་སྟངས། གང་ལ་སར་ཧྲད་མ་རྒྱག སེར་ཧྲད་རྒྱབ་པ། 

ཧྲད་ཧྲད། ལག་པས་བད་བག་བེད་པ། བ་མས་སློ་ལ་ཧྲད་ཧྲད་འགའ་མཛད་པ། 

ཧྲན་དགུ་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ལུང་མདློ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཧྲན་ཁིན་ཕིན་དགློན། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ལུང་མདློ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཧྲབ་ཧྲིབ། རབ་རིབ་བམ་གསལ་པློ་རང་མིན་པ། གཟུགས་ཧྲབ་ཧྲིབ་ཅིག་མཐློང་། 

ཧྲམ་མེ། རྨ་འབྲུམ་ལུས་ལ་ཁབ་པ་ལ་བུའི་དློན་ཏེ། ལུས་ལ་རྨ་འབྲུམ་ཧྲམ་མེར་ཁབ་ལ་བུ། 

ཧྲམ་མེ་ཧྲློམ་མེ། [ཡུལ]ཐང་ཆད་ཉམས། ལམ་ཐག་རིང་པློར་རང་ཐང་དུ་ཕིན་ནས་གཟུགས་པློ་ཧྲམ་

མེ་ཧྲློམ་མེར་གྱུར་སློང་། 

ཧྲམ་མེར། ཧྲམ་མེར་ཁབ་ཅེས་གང་ས་གང་དུ་ཁབ་སློང་བའི་ངང་ཚུལ། 

ཧྲལ། གས་སྲུབས་དང་ཧྲག་བར་གི་མིང་སྟེ། ཁག་ར་དེ་གློ་བའི་ཧྲལ་གཉིས་ལ་ཟུག་ལ་བུ། 

ཧྲལ་ཐུག ནས་ཆག་གམ་གློ་ཆག་གི་ཐུག་པ། 

ཧྲལ་པློ། ① བར་ཚགས་དམ་པློ་མེད་པ་དང་ཞིབ་པློ་མིན་པ། ཡིག་དབར་ཧྲལ་པློ། སྣ་བུའི་ཐགས་

ཧྲལ་ཧྲལ་ཞིག་ལས་མེད། ཚེམ་བུ་ཧྲལ་པློ། སློ་ཕེང་ཧྲལ་བ། བཞུགས་གལ་ཧྲལ་པློ། ② རལ་

པློ། གློས་རབ་ཧྲལ། ③ མི་སྲུན་པ་དང་། མ་དུལ་བ་དང་རིང་པློ། སེམས་ཧྲལ་པློ། རང་གཤིས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ཧྲལ་པློ། ④ [རིང]འཆལ་བའམ་འདློད་ཞེན་ཅན། 

ཧྲལ་བ། ཧྲལ་པློ་དང་འདྲ། 

ཧྲར་ཀ་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་སྐུ་འབུམ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཧྲར་བན་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་སྐུ་འབུམ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཧྲལ་ལེ་ཧྲུལ་ལེ། རལ་པ་རལ་རྐྱང་། གློས་ཧྲལ་ལེ་ཧྲུལ་ལེ་ཞིག་ལས་གློན་རྒྱུ་མེད་པ། 

ཧྲལ་ཧྲལ། ① བར་གསེང་ཆེ་བ། ② རིང་པློ། རམ་པ་ཧྲལ་ཧྲལ། 

ཧྲལ་ཧྲུལ། ① རིང་ཤིང་རལ་བ། ཆས་གློས་ཧྲལ་ཧྲུལ། ② ངན་ངློན་ནམ་ཐབས་ཆག ལློ་ཆས་ཧྲལ་

ཧྲུལ། ཡློ་བད་ཧྲལ་ཧྲུལ། 

ཧྲི་ཀའི་མཆློད་ཁང་། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། 

ད་ལ་མཚོ་སློན་རྨ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཧྲི་དགུ་དགློན་པ། ཕག་གྲུའི་དུས་རབས་སུ་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ལུང་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཧྲི་ད་ཡ། ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་སྙིང་པློ་ཞེས་འགྱུར་ཏེ། སེ་སིད་སངས་

རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་ར་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བ་ཻཌཱུར་སློན་པློ་ལས། ཧྲི་ད་ཡ་ཞེས་པ་ནི་ཧྲིཿཉ་

འཕློག་པའི་ཁམས་ལས་བྱུང་སྟེ། འློ་མ་ལས་མར་ལ་བུ་འཕློགས་པའམ་བསྡུས་པའི་དློན་གིས་

ན་སྙིང་པློ་ཞེས་བ་བ་སྟེ། འདིར་ཡང་གསློ་བ་རིག་པ་བདུད་རི་དང་མཚུངས་པ་དེ་དག་གི་ཡང་

སྙིང་པློ་ལ་བུར་རྨད་དུ་བྱུང་བས་ན་བདུད་རི་སྙིང་པློ་སྟེ་དཔེའི་སློ་ནས་བཏགས་པའློ།། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཧྲིག ཧ་ལས་པའི་མིག་གི་རྣམ་པ་སྟེ། མིག་གིས་ཧྲིག་གེ་ཧྲིག་གེར་བལས། ཧྲིག་ནས་མ་འདུག་སློབ་

སྦློང་གིས་ལ་བུའློ།། 

ཧྲིག་གེ གསལ་སིང་ངེ་བ། མིག་ཧྲིག་གེ་བར་ལ་བ། 

ཧྲིག་པ། [ཡུལ]གཅློད་པ་མའི་གཏུབ་པ། ཤིང་དུམ་བུར་ཧྲིག་པ། སྐེ་ཧྲིག་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཧྲིག་ཧྲིག རིག་རིག་ལ་བ་དང་། ཅེར་གིས་ལ་བ་དང་། འབུར་ཚུགས་སུ་ལ་བ་དང་། གྲུང་གྲུང་ལ་བ། 

མིག་ཧྲིག་ཚིག་གིས་ལ་བ། 

ཧྲངིས་པ། ① ངན་ལང་ཤློར་བ། ཕྲུ་གུ་ལ་བམས་དྲགས་ནས་གཉའ་བ་ཧྲངིས་པ། ② གཉནེ་པློ་མཁང་དུ་སློང་

བ། དགུན་དུས་ལག་པ་ཧྲངིས་པ། ③ ས་བ་ས་རུ་སློང་བ། མར་ཁུ་ཧྲངིས་པ། ཞལ་ཚལི་ཧྲངིས་པ། 

ཧྲིད། སྐྲངས་པའི་རྨ་སྙི་ཞིང་གཉེར་མ་བྱུང་བ་སྟེ། སྐྲངས་ཧྲིད་པར་གྱུར། 

ཧྲིབ། དུས་ཐུང་གི་དློན་ཏེ། ཧྲིབ་ཅིག་སྒུགས་ཨ་མགློགས་པློ་སེབས་ཡློང་ལ་བུའློ།། 

ཧྲིབ་ཙམ། དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་། སྤིན་གིས་ཉི་མ་ཧྲིབ་ཙམ་ཞིག་ལ་བསྒིབས་སློང་། ཚུར་ཧྲིབ་ཙམ་

ཕེབས་རློགས། 

ཧྲིལ། ① ཆ་ཤས་རྣམས་ཚང་བའི་དློན་ཏེ། ལུག་ཤ་ཧྲིལ་བློ། ལུས་ཧྲིལ་བློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② མ་

འདུས་པ་མེད་པའི་དློན་ཏེ། ཚ་བ་དང་གང་བའི་ནད་རགས་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ཧྲིལ་གིས་དྲིལ་ལ་

བརག་པར་བའློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཧྲིལ་བསྒིམས།འབད་བརློན་ཆེན་པློ་བ་བའི་དློན་སྟེ། སློབ་སྦློར་ལ་ཧྲིལ་བསྒིམས་དང་མཁས་པར་

ཆགས་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། ག་པ་རྣམ་སཀིས་ལས་ཀ་ཧྲིལ་བསྒིམས་ནས་ལས་ཀ་བེད་ཅིང་འདུག ག་

ཕློག་ཅུང་ཟད་སར་དགློས་ས་རེད།

 ཧྲིལ་པློ། ① གཟུགས་དབིབས་ཟླུམ་པློ་དང་རིལ་པློ། དབིབས་བློད་སན་ལར་ཧྲིལ་པློ་ཞིག་རེད། 

ཧྲིལ་མློར་འདྲིལ་བ། ② ཐམས་ཅད་དང་། གང་པློ་དང་། ཡློངས་རློགས་དང་། ཆ་ཚང་། ལློ་ཧྲིལ་

པློ། མི་ཚེ་ཧྲིལ་པློ། རྒྱུ་ནློར་ཧྲིལ་པློ། ཧྲིལ་གིས་གཏུམ་པ། མི་ཚེ་ཧྲིལ་པློའི་གཏན་གློགས། 

ཧྲིལ་བ། ཧྲིལ་པློ་དང་འདྲ། 

ཧྲིལ་མློ། ཧྲིལ་པློ་དང་འདྲ། 

ཧྲིལ་འཛིན། ཉི་ཟླ་ཧྲིལ་པློ་འཛིན་ཚུལ། 

ཧྲིལ་ལེ་བ། དབིབས་ཟླུམ་ཟླུམ། རིལ་བུ་ཧྲིལ་ལེ་བ་ཆུང་ངུ་ཞིག 

ཧྲིལ་ཧྲིལ། དབིབས་ཟླུམ་ཟླུམ། མིག་ཧྲིལ་ཧྲིལ། ཟན་རིལ་ཧྲིལ་ཧྲིལ། 

ཧྲིལ་ཧྲིལ་འགློ་བ། ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀིས་འགློ་བ་སྟེ། རང་གིས་ངང་གིས་འགློ་བ། 
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ཧྲིལ་ཧྲིལ་དྲིལ་བ། ① རིལ་གིས་བཟླུམས་པ། ② མདློར་བསྡུས་པ། ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་དབངས་

གསལ་གི་ནང་དུ་ཧྲིལ་ཧྲིལ་དྲིལ་བ། 

ཧྲིས་པ། [རྔ་པ]མངག་ཆ་བེད་པའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། ཁློང་རྒྱ་ནག་འགློ་དུས་ངས་སྟློད་ཐུང་ཞིག 

ཧྲིས་པ་ཡིན་ཞེས་ཉློ་རྒྱུ་མངགས་པའི་དློན་ནློ།། 

ཧྲ�་ཙང་ཟི། མཚོ་སློན་བརྒྱུད་ཀི་དགློན་སེ་ཞིག་སྟེ། ཡིག་རིང་དུ་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གིས་གནས་འདིར་

ཆློས་འཁློར་རྒྱ་ཆེར་བསྐློར་ཅེས་བཤད། 

ཧྲུག ① རྡློག་པློ་ཆུང་བའི་དློན་ཏེ། རྡློ་བ་བཅག་ནས་ཧྲུག་ཧྲུག་ཏུ་བཏང་། ② ས་འཐས་ཀི་དངློས་པློ་

འཆའ་བའམ་གཅློག་པའི་སྒ། བིས་པས་ཡློས་ཧྲུག་ཧྲུག་བཅག 

ཧྲུག་གེ ① དངློས་པློ་ས་བའི་རིགས་འཆའ་བའམ་གཅློག་པའི་སྒ་ཞིག རྒྱུས་པ་ཧྲུག་གེར་བལད། ② 

དུར་བུར་འགློ་ཚུལ་ཞིག མི་ར་མང་པློ་ཧྲུག་གེར་བཏང་སྟེ་རྒྱལ་ཁ་བངས། 

ཧྲུག་ཆག དུམ་བུར་བཅག་པ། ར་ཡིས་འཕ་ཐློ་བརྒྱབ་ནས་རང་པ་ཧྲུག་ཆག་ཏུ་བཏང་བ། 

ཧྲུག་པ། ཧྲུག་པློ་དང་འདྲ། 

ཧྲུག་པློ། སློམ་པློ་དང་དློན་གཅིག ཁབ་ཧྲུག གདུང་མ་ཧྲུག་པློ། དཔུང་པ་ཧྲུག་པློ་ལ་བུ་རྣམས་སློ། 

ཧྲུག་ཧྲུག ① དཀར་ཡློལ་སློགས་ཆག་པའི་དུམ་བུ་ཆུང་ཆུང་། ② སློ་ཡིས་ཟས་ལད་པ་ལ་བུའི་སྒ། 

ཧྲུད། རྩུབ་མློའམ་བཅུད་མེད་པའི་དློན་ཏེ། ཟས་ཧྲུད་པློ་རློ་མེད་པ་ཞེས་པ། 

ཧྲུད་པ། [ཡུལ] མི་གསར་པ་ཡློང་སྐབས་རྒློད་མདློག་བེད་པའི་ཀྲློག་ཀྲློག་མཁན། མི་ཧྲུད་དམ། མི་

ཧྲུད་ཧྲུད། 

ཧྲུད་པློ། ཧྲུད་པ་དང་འདྲ། 

ཧྲུད་ཧྲུད་པློ། ① རྩུབ་པ། སག་རྡར་གི་ལེབ་ངློས་ཧྲུད་ཧྲུད་པློ་ཡློད་པ། ② བློ་བ་མེད་པ། ལྕེའུ་ནུས་

པ་ཉམས་ན་ཟས་ཧྲུད་ཧྲུད་པློར་འགྱུར་བ། 

ཧྲུབ་པ། ཧྲློབ་པའི་ལློག་པ། ཤ་ཧྲུབ་པ་འཚོད་བདེ། རྡློ་ཧྲུབ་པ་འགེམས་བདེ། 

ཧྲུབ་ཧྲུབ། [ཡུལ]ཞིབ་མློར་གཏུབ་སྟངས། ཚལ་ཧྲུབ་ཧྲུབ་ཡག་པློ་ཞིག་གཏུབས་སློང་། 

ཧྲུམ། སྒའི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། རུས་པ་ཧྲུམ་ཧྲུམ་འཆའ་ལ་བུ། 
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ཧྲུམ་པ། དུམ་བུར་ཧྲུམ་པ་ཞེས་ཧྲུག་ཆག་ཏུ་སློང་བ། 

ཧྲུམ་ཧྲུམ། [ཡུལ]འབློལ་འབློལ་དུ་གཏུབ་སྟངས། རྒྱ་ཐུག་ཧྲུམ་ཧྲུམ་དུ་གཏུབ་བཞིན་ཡློད་པ། 

ཧྲུའུ་ལགས།[དབུས་གཙང]ཨ་མའི་ཕ་མ་གཅིག་གི་བུད་མེད་སྤུན་མཆེད་དེ། ཨ་མའི་གཅེན་མློའམ་

གཅུང་མློར་བརློད། 

ཧྲུལ། གཤེར་ཁུའི་རིགས་སློགས་ལ་ཕེ་མ་བརྒྱབ་ནས་དཀྲུག་དཀྲུག་བེད་པར་ཟེར། དཔེར་ན། སིལ་

སྐྱ་ཁེར་ནས་རམ་ཐུག་ཧྲུལ། ཕྲུ་གུ་དམར་འབར་ལ་ས་བ་ཧྲུལ་ལ་བུའློ།། 

ཧྲུལ་སྐྱློན། ཉམས་གློག་གི་སྐྱློན། གློན་པ་ཧྲུལ་སྐྱློན། ལྷམ་གློག་ཧྲུལ་སྐྱློན། 

ཧྲུལ། ཧྲུལ་པློ་དང་འདྲ། 

ཧྲུལ་པློ། རལ་པློ། རབ་ཧྲུལ། རལ་ཧྲུལ། རིང་ཧྲུལ། གློས་སུ་རལ་ཧྲུལ་པློ་གློན། གློས་ཧྲུལ་པློ་གློན་

ཞིང་ལག་ཏུ་འཁར་བ་ཐློགས་པ། 

ཧྲུལ་བ། ཧྲུལ་པློ་དང་འདྲ། 

ཧྲུལ་བུ། ཧྲུལ་པློ་དང་འདྲ། 

ཧྲུས། [ཨ་མདློ་སྐད]སྙེ་མ་སྨིན་ནས་གསེར་པློར་མ་འགྱུར་གློང་ལ་ཟེར། སྲུས་དང་དློན་འདྲ། 

ཧྲེ་ཧྲེ་ཧློ། གཉན་ནད་ནག་པློ་སུམ་བསྒིལ་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། འབི་གུང་འཚོ་བེད་ཀརྨས་

མཛད་པའི་འཆི་མེད་རིལ་བུའི་སྦློར་བ་ལས། ལག་དགེ་ཅློག་འགེལ་ཞེས་བ་དང་། རྒྱུག་འགེལ་

ནག་པློ་སུམ་བསྒིལ་དང་། མཁིས་རིམས་དུག་ཐབས་ཞེས་བ་དང་། ཧྲེ་ཧྲེ་ཧློ་ཞེས་བ་བའི་ནད། 

ཆུ་སེར་ནག་པློ་གཉན་གི་རྒྱུ། སེག་པར་བེད་པ་མེ་ཡི་དབལ། སྐྱློད་པར་བེད་པ་རླུང་གིས་བེད། 

འཇུག་པའི་སློ་དང་འབློས་པའི་རློངས། རྒྱུག་པའི་གསང་དང་དབེ་བའི་ས། བརེན་པའི་གནས་

དང་བཅློས་པའི་ཐབས། རྒྱས་པར་བ་མའི་ཞལ་དུ་ཞུས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཧྲེང་། ① མཉེན་འགུག་བེད་དཀའ་བའི་དློན་ཏེ། ལུས་ཧྲེང་བློ། རེད་པ་ཧྲེང་བློར་གྱུར་ལ་བུ། ② རྐྱང་

བའམ་གཅིག་པུའི་དློན་ཏེ། མི་ཧྲེང་། ཕློ་ཧྲེང་། མློ་ཧྲེང་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཧྲེང་ངེ་། ① རེན་ནེ། གཟུགས་པློ་དམར་ཧྲེང་ངེ་བ། ② ཀེར་རེ། མི་གཅིག་ཕ་གིར་ཧྲེང་ངེར་ལངས་འདུག 

ཧྲེང་པློ། ① གློགས་མེད་ཁེར་རྐྱང་། ཕློ་ཧྲེང་། མློ་ཧྲེང་། ② གློས་མེད་གཅེར་བུ། གཟུགས་པློ་དམར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ཧྲེང་། ཤ་མདློག་སློ་ཧྲེང་། མི་ཧྲེང་གློགས་མེད། 

ཧྲེང་བ། ཧྲང་བའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

ཧྲེང་མ་ཏེ་ལན། ཞེས་པ་ནི་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་དུས་མཇུག་ནས་དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་

པའི་དུས་འགློའི་བར་གི་དབི་ཊ་ལིའི་འབུར་བརན་མཁས་པ་ཏློ་ནཱ་ཐེ་མློ་ཡིས་གསར་རློམ་བས་

པའི་བུད་མེད་ཀི་ཤ་གཟུགས་སྣང་བརན་ཞིག་ཡིན། 

ཧྲེང་ཧྲེང་། མི་སློགས་རློགས་ཟླ་མེད་པ་ཁེར་རྐྱང་། 

ཧྲེངས། ཧྲེང་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ཧྲེངས་པ། རེངས་པློར་གྱུར་ཟིན་པ་སྟེ། ཀློ་བ་ཧྲེངས་པ། ཕྲུ་གུ་ལང་ཤློར་ནས་ཧྲེངས་པ་ཞེས་ལ་བུ། 

ཧྲེབ། རྨ་དང་སྐྲངས་པ་སློགས་འཇམ་མཉེན་གི་ཆ་དང་བལ་ནས་གློང་རེངས་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་མིང་

སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་

ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ཧྲེབ་ཅེས་གློང་ཞིང་རྩུབ་པ་དང་། རེངས་ཤིང་ས་བ་སློགས་

ལ་འཇུག ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཧྲེམ། ལུས་ཀི་སྐྲངས་རྡློག་ས་ཞིང་མཁེགས་པ་ལ་བུ་སྟེ། སྐྲངས་པ་ཧྲེམ་མེ་བ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཧྲེམ་པ། གློང་པློ་གྱུར་པའི་བརྡ་རིང་པ་ཞིག་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་

ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ཧྲེམ་པ་གློང་པློའི་

བརྡ་རིང་ཡིན། ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཧྲེམ་པློ། ས་མཁེགས། ཁག་སྐྲན་ཧྲེམ་པློ། སྐྲངས་པ་ཧྲེམ་མེ། 

ཧྲློག ས་གདན་དང་ཁ་གདན་འཐག་བེད་ཤིང་སྒློམ་གི་ཡས་མས་གཉིས་ལ་ཡློད་པའི་ཤིང་། 

ཧྲློག་པ། ཞིབ་པའི་ལློག་ཕློགས། སྨན་ཧྲློག་པ། ཕྱུར་པ་ཧྲློག་པ། རྡློ་ཤིང་ཧྲློག་ཧྲློག 

ཧྲློག་པློ། ཧྲློག་པ་དང་འདྲ། 

ཧྲློག་ཧྲློག ཧྲློག་པ་དང་དློན་གཅིག 

ཧྲློབ། དུམ་བུ་ཆུང་ངུར་བསིལ་བའི་རྡློག་པློའི་མིང་སྟེ། དངུལ་ཧྲློབ། སྨན་ཧྲློབ་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

ཧྲློབ་པ། རིང་བའམ་ཞིབ་ཞིབ་མིན་པ། ས་མ་བས་རེས་མ་འདི་ཧྲློབ་པ་འདུག ཕྱུར་བ་ཧྲློབ་ཧྲློབ། སྨན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཧྲློབ་ཧྲློབ་རྣམས་ཞིབ་མློར་རློག་པ། རམ་པ་ཧྲློབ་ཧྲློབ། 

ཧྲློབ་པློ། ཧྲློབ་པ་དང་འདྲ། 

ཧྲློབ་ཞིབ་ཆ་སྙློམ་པ། དངློས་རས་གང་ཞིག་དུམ་བུར་བས་པའི་ཆེ་ཆུང་ཆ་སྙློམ་པར་བས་པ་ལ་བུ།

ཧྲློབ་སང་། ཞིབ་མློ་མིན་པའི་འདེགས་རྒྱ། 

ཧྲློབ་ཧྲློབ། ཧྲློབ་པ་དང་དློན་གཅིག 

ཧྲློལ། རལ་དང་དློན་འདྲ། 

ཧྲློལ་བ། [རིང]དབལ་བ། 

ཧྭ། གློས་ཀི་མཐའ་དང་གློང་བ། པད་མ་ཧྭ་གློར། 

ཧྭ་ཤང་། སར་རྒྱ་གར་གི་སྐད་རིགས་ཆེན་པློ་བཞིའི་ནང་གསེས་རང་བཞིན་གི་སྐད་དུ་ཁློ་ཤ་དང་། 

ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དུ་ཨུ་པཱ་དྷྱཱ་ཡ་ཞེས་པ་སྟེ་མཁན་པློའི་སྐད་དློད་ཟུར་ཆག 

ཧྭ་ཤང་དགེ་བསྲུང་། རྒྱ་ནག་གི་བཙུན་པའི་མིང་བེ་བག་པ་ཞིག བ་ཆེན་དགློངས་པ་རབ་གསལ་གི་

སློན་ཙམ་ལ་རྒྱ་ནག་ཀྲེ་ཅང་དུ་བྱུང་བའི་བཙུན་པ་ཞིག རྒྱུན་དུ་རས་ཁུག་ཁེར་ནས་སུ་ཐུག་ལ་

བསངས་ཏེ་འཚོ་བ་བསློད་སྙློམས་ལ་བརེན་ཐློག་གནས་ངེས་མེད་དུ་སློད་ཅིང་གཏམ་ཆ་མེད་དུ་

སྨ་བ་སྨློན་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་རང་ཉིད་རེ་བཙུན་བམས་པའི་སྤྲུལ་པར་སྨ་བ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་

ནག་གི་ནང་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སློ་འཆློར་ཕལ་ཆེ་བར་ཧྭ་ཤང་གློད་འཕང་བའི་སྐུ་འདྲ་ཞིག་

འབི་སློལ་ཡློད་པ་དེ་བཙུན་པ་འདིའི་འདྲ་བརན་ཡིན་པར་གགས། 

ཧྭ་ཤང་མ་ཧཱ་དེ་ཝ། ཧྭ་ཤང་ནི་རྒྱའི་སྐད་དུ་དགེ་འདུན་པའམ་གྲྭ་པར་ཟེར་བ་དང་། མ་ཧཱ་དེ་ཝ་ནི་ལེགས་

སྦར་གི་སྐད་ཡིན་ཞིང་བློད་སྐད་དུ་ལྷ་ཆེན་པློ་ཞེས་སུ་གགས། འདི་ཉིད་དུས་རབས་བདུན་པའི་

ནང་རྒྱ་ནག་ནས་བློད་དུ་ཕེབས་ཏེ་ནང་པའི་ཆློས་ལུགས་ཁབ་སེལ་གནང་བར་གགས། 

ཧྭ་ཤང་མ་ཧཱ་ཡ་ན། ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་དུས་སུ་རྒྱ་ནག་ནས་བློད་དུ་ཡློང་སྟེ་སྟློན་མུན་

ཞེས་ཅིག་ཅར་པའི་ལུགས་སེལ་བ་ལ། དགེ་མི་དགེའི་རྣམ་རློག་གང་ཡིན་ཡང་འཁློར་བར་

འཆིང་བེད་ཡིན་པ་དང་། ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བེད་པ་ཁློ་ནས་ཐར་པ་ཐློབ་པ་འདློད་མཁན་ཞིག་

ཡིན། འབློ་བཟས་གཙོས་པའི་བློད་ཕལ་མློ་ཆེ་དེའི་རེས་སུ་ཞུགས། ཕིས་སུ་སློབ་དཔློན་ཀ་མ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ལ་ཤཱི་ལ་དང་རློད་པས་ཕམ་སྟེ། བཙན་པློས་ཧྭ་ཤང་གི་ལུགས་མི་བེད་པའི་བཀས་བཅད་པས་

རྒྱ་ནག་ཏུ་ལློག 

ཧྭགས། བུ་རམ་གི་དྭངས་མའམ་བེ་མ་ཀ་ར། 

ཧྭགས་ཀི་ལ་དུ། བུ་རམ་དང་སྦྲང་རི་སློགས་མངར་ཆ་བསེས་པའི་ཁ་ཟས་རློ་ལན། 

ཧྭང་ཏི། [རྒྱ]གློང་མ། 

ཧཱུཾ། རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ས་བློན་མཚོན། ད་དུང་བློད་ཡིག་དབུ་ཅན་ཡིག་གཟུགས་

ཀི་ཚད་འཇལ་བེད་ལ་བུ་ཡིན། དཔེར་ན། ཧཱུཾ་རབ་སློམ་ཆེན་བཞུགས་འདྲའམ་པློ་ཏི་བརེགས་

འདྲ། །ཧཱུཾ་འབིང་མི་རྒན་ལང་འདྲ། །ཧཱུཾ་ཐ་མ་ཁི་རྒན་རྐུབ་ཚུགས་སུ་བསད་འདྲ། ཞེས་སློ།

 ཧཱུཾ་ང་། [ལེགས] ཧཱུཾ་གི་ཀད་ཀློར་འབློད་པའི་ལུགས། 

ཧཱུཾ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ། [ལེགས] སྙིང་པློར་དྲིལ་བ། ཡློད་ཚད་ཚང་མ་ཧཱུཾ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བ། 

ཧཱུཾ་མཛད། [ལེགས] ཁློ་བློ་ཧཱུཾ་མཛད། 

དྷ་དུ་ར། [ལེགས]སྣང་བ་དགུ་འགྱུར་ཏེ་ཐང་ཕློམ་དཀར་ནག་ཁ་གསུམ་གི་སྤི་མིང་ཞིག

དྷརྨཿ [ལེགས]ཆློས།

དྷརྨཔཱལ། [ལེགས]ཆློས་སྐྱློང་སྟེ་བློད་དུ་ཕེབས་མློང་བའི་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་བློད་ཀི་པཱ་ལ་རྣམ་

གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན།

དྷི་དྷི་ཀ དྷཱི་ཏི་ཀ་དང་གཅིག 

དྷཱི་ཏི་ཀ [ལེགས]གཏད་རབས་ལྔ་པ་སྟེ་ཉན་ཐློས་དག་བཅློམ་པ་ཞིག

དྷི་མདའ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༢༨ལློའི་ཡས་མས་སུ་ལྷ་གྲུབ་ཀིས་

ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་པད་མ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད།

དྷི་ཕུ་དགློན། དྷི་ཕུ་དགློན་ཐུབ་བསྟན་དགེ་ལེགས་གཏེར་མཛོད་གིང་དང་། མཁར་མདའ་དགློན། སེ་

གུ་དགློན་ཞེས་སུ་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་འབྲུག་ལློ་སྤི་ལློ་༡༨༤༤ལློར་རེ་དཔློན་

རིན་པློ་ཆེ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་མཆློག་གིས་གསར་བཏབ་མཛད། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བ་ག བུད་མེད་ཀི་རགས།

བ་ག་ཝཱན། བཅློམ་ལན་འདས་ཏེ། བདུད་བཞི་བཅློམ་ཞིང་ལེགས་པའི་ཡློན་ཏན་དྲུག་དང་ལན་པ། 

སིད་ཞི་གཉིས་ཀི་མཐའ་ལས་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་སྤིའི་མཚན། 

བ་དན། ཨ་ཀ་རིན་པློ་ཆ་ེདབངས་ཅན་དགའ་བའ་ིབློ་གློས་ཀིས་མཛད་པའ་ིལམ་རིམ་ཆེན་མློའ་ིབརྡ་བཀྲློལ་

ལས། བ་དན་ཟེར་བ་རྒྱ་གར་སྐད་ཡིན་པ་དང་བློད་སྐད་དུ་གྲྭ་པ་ཞེས་པའ་ིདློན་ཡིན་པར་གསུངས། 

བ་དྲ་ཡ་བཾ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་དུག་མློ་ཉུང་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། 

བཟང་པློའི་ནས་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།

བ་ར་ཏ། འདི་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་རྒྱས་པ་ཞེས་བ་ཞིང་། ༡སྙན་ངག་གི་འགེལ་པ་མང་པློར་མིའི་ཚེ་

ལློ་ཉི་ཁི་པའི་དུས་སུ་དྲང་སློང་རྒྱས་པས་བརམས་པའི་སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅློས་བ་ར་ཏ་ཞེས་

ཚོགས་བདག་གིས་ཡིག་མཁན་བས་ནས་བརམས་པ་ཞིག་ཡློད་པར་བཤད་ལ། ༢ ཁད་པར་

འཕགས་བསྟློད་ཀི་འགེལ་པར་སྨད་འཚོང་མ་ཀ་ཤི་མཛེས་དགས་དྲང་སློང་རྒྱས་པ་ཡང་ཞིང་

ལས་བསྐུལ་བར་བཤད། ༣སྙན་ངག་མེ་ལློང་ནང་། སྐྱ་བསེང་བུ་ལྷ་དག་གི་ནི། ཞེས་པའི་ཐད་

ཀི་འགེལ་པ་འགའ་ཞིག་ཏུ་རྒྱལ་པློ་ཡུལ་འཁློར་སྲུང་དང་། སྐྱ་བསེང་དང་། བློ་ལན་ཞེས་བ་བ་

གསུམ་གི་ཕ་དྲང་སློང་རྒྱས་པ་ཡིན་པ་དང་། བུ་གསུམ་པློ་མ་མི་གཅིག་པའི་སྤུན་ཡིན་པར་

བཤད་པ་བཅས། དེ་གསུམ་ཀ་དྲང་སློང་རྒྱས་པ་ཞེས་པའི་མིང་འདྲ་ཡང་དློན་མི་གཅིག་པ་ཡིན་

ནམ། གསུམ་ཀ་གཅིག་ཡིན་དབེ་བ་གསལ་པློར་འབེད་པ་མ་མཐློང་བས་བརག 

བ་ར་ཧའི་རྣམ་སྣང་། བ་ར་ཧ་ཞེས་ཕག་དང་རྣམ་སྣང་ཞེས་དྲི་ཆེན་གི་མིང་ལ་འཇུག་པས་ཕག་བྲུན་

གི་གབ་མིང་ཞིག་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་

པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། བ་ར་ཧའི་རྣམ་སྣང་ནི། བ་ར་ཧ་ཞེས་ལེགས་སྦར་གི་སྐད་

དེ། བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། མཁུན་འགློ་ཞེས་འགྱུར་བས་ཕག་ལ་འཇུག་པ་དང་། རྣམ་སྣང་ཞེས་

དྲི་ཆུ་སློགས་བདུད་རི་ལྔ་རིགས་ལྔ་དང་སྦར་སྐབས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་བདུད་རི་དྲི་ཆེན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཧ༽

ཡིན་པས་དེའི་གབ་མིང་སྟེ། ཕག་པའི་བྲུན་ནློ།། 

བ་ར་དྷྭ་ཛ་གསེར་ཅན།གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་ལས་ཤར་ལུས་འཕགས་གིང་ན་བཞུགས་པའི་

གནས་བརན་ཞིག

བ་ལུ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་དློམ་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་སུ་བལླུ་ཀ་ཞེས་ཟེར་བས་དེ་ཟུར་ཆག་པ་སྟེ། 

བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་འཚེ་བེད་ཅེས་འགྱུར་བར་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་བསྟན་པའི་ཉིན་བེད་

ཀིས་མཛད་པའི་མངློན་བརློད་འཆི་མེད་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་ལེགས་བཤད་སློ་བརྒྱ་འབེད་པའི་

ལེ་མིག་ལས་གསུངས།

བྷུ་ཀཾ འཕགས་པ་བྷུ་ཀཾ་ཞེས་པ་བལ་ཡུལ་ཀི་སྐུ་རེན་ཞིག 

བློ་ཊ། བློད།

བྷྲ་མ་ར། བུང་བའི་མིང་ཡིན་ཏེ། སྐད་དློད་ལར་ན་འཁློར་སྒློག་གམ་འཁློར་འགློ་ཞེས་པའློ།། 

བྷྲིང་ཀ་ར། གསེར་གི་སྤི་བླུགས་ཀི་མིང་།

བྷྲིངྒི་རི་དྷི། ལྷ་ཆེན་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག

བྷཱ་ཏ་ཀེ་ར། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་འབི་མློག་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་

ན། འབྱུང་པློའི་ཁག་ཅེས་འགྱུར་བར་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་

མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས། 

ཧ། དབིན་ཡིག་ནང་གི་[F]སྒ་གདངས་མཚོན་བེད་ཀི་ཡི་གེ་གསར་དུ་བཟློས་པ་ཞིག་ཡིན།

ཧ་རན་སི། France ཡློ་རློབ་གིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་སྟློབས་ཆེ་ཤློས་གས་ཤིག་གི་མིང་། 

ཧ་ཡུང་འདྲ་བརན་རི་མློ། ཞེས་པ་ནི་གནའ་བློའི་ཨེ་ལི་ཕུ་ཐི་ཀི་ཡང་ཚོན་གིས་རི་མློ་འབི་བའི་ལག་

རལ་སྤད་ནས་བིས་པའི་མིའི་འདྲ་བརན་ཞིག་ཡིན། རི་མློ་དེ་ཧ་ཡུང་སློ་ལང་ཁུལ་ནས་ཐློན་པར་

བརེན་མིང་དེ་ལར་ཐློགས་པ་ཡིན། 

ཧན་ཆི། ཆིན་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀི་གགས་ཅན་གི་རི་མློ་མཁས་ཅན་ཞིག་ཡིན། ཁློང་ནི་རི་མློ་དང་

ཡིག་གཟུགས་འབི་རལ་ལ་མཁས་ཤིང་། སྙན་གགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཅིན་ལིང་མཁས་པ་

བརྒྱད་ཀི་གས་ཡིན། ཁློང་གི་རི་མློའི་ཁད་ཆློས་གཙོ་བློ་ནི་དཔྱིད་ཉམས་ལན་པའི་ཡུལ་ལློངས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དང་། དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་བའི་ཡུལ་ལློངས་ཀི་ཉམས་འགྱུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པློ་ཡློད། 

ཧན་ཏའེ་ཁེ། ཧྥུའུ་ལན་ཏེ་སིའི་གགས་ཅན་གི་རི་མློ་མཁས་པ་དང་ལློ་ཁེ་ལུགས་ཀི་གཟབ་མཆློར་སྤས་

པའི་འདྲ་བརན་རི་མློའི་སློལ་བཏློད་པ་ཞིག་ཡིན། སྤི་ལློ་༡༦༣༢ལློར་ལློན་ཏན་དུ་སེབས་རེས་ཕློ་

བང་ནང་གི་རི་མློའི་དགེ་རྒན་ཆེན་མློར་གདན་ཞུས་ལར་ཕེབས་ཏེ་ཐུགས་འགན་བཞེས། ཁློང་གི་རི་

མློས་དབིན་ཇ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིར་ིམློར་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པློ་ཐེབས་ཏ་ེར་ིམློའ་ིསྒྱུ་རལ་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་

པློ་བྱུང་། ཁློང་གི་ཚབ་བེད་བརམ་བའི་གས་སུ་ལྤགས་པའི་ཕྱུ་པ་གློན་པའི་མི་ཞེས་པ་སློགས་ཡློད། 

ཧྥུ་ཧྲ་ིར་ིམློ། ཉ་ིཧློང་ག་ིཔང་ལེབ་ཐློག་ཏུ་བིས་པའ་ིཡུལ་སློལ་གློམས་གཤིས་མཚོན་པའ་ིར་ིམློའ་ིགས་ཤིག་

ཡིན། ཧྥུ་ཧྲི་ཞེས་པའ་ིནང་དློན་ན་ིདངློས་ཡློད་ཀི་དློན་ཡིན། ར་ིམློ་ད་ེརིགས་ཀི་བརློད་བ་གཙ་ོབློ་ན་ི

གློང་མིའི་བརེ་སེམས་དང་སྤློ་སྣང་བག་ཕེབས། ཡུལ་སློལ་མཚོན་པའི་རི་མློ་བིས་ཡློད། དེའི་བཟློ་

དབིབས་སྟབས་བད་ེལ་ཚོན་མདངས་ཧར་ཤས་ཆ་ེབས་རྒྱན་སྤློས་ཀ་ིཕན་འབས་ཆེན་པློ་ལན་ཡློད། 

ཧྥུར་ཐའི། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་ནས་དགུའི་བར་དུ་བྱུང་བའི་ཧ་རན་སིའི་འབུར་བརན་

མཁས་པ་ཨུ་ཏུང་གིས་བཟློས་པའི་མིའི་ལུས་པློ་ཧྲིལ་གཟུགས་ཀི་སྣང་བརན་ཞིག་ཡིན། 

ཧྦ། དབིན་ཡིག་ནང་གི་[V]སྒ་གདངས་མཚོན་བེད་ཀི་ཡི་གེ་གསར་དུ་བཟློས་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཧྦ་ཏི་ཁན་། Vatican འཛམ་བུ་གིང་ཁློན་འདིར་རང་དབང་རང་བཙན་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ས་རྒྱ་

ཆུང་ཤློས་ཤིག་རེད། དེ་ནི་དབིན་ཊ་ལིའི་རྒྱལ་ས་རློམ་གློང་ཁེར་གི་ལྷློ་ནུབ་ཕློགས་དེར་ཡློད་

ཅིང་། རྒྱ་ཁློན་སྤི་ལེ་གྲུབ་བཞི་མ་0.44 ཡློད་པ་དང་། དེའི་ནང་དུ་སན་པློ་ཏེའི་ལྷ་ཁང་དང་། སན་

པློ་ཏེ་ལྷ་ཁང་། ཧྦ་ཏི་ཁན་ཕློ་བང་། ཧྦ་ཏི་ཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རིག་རིང་ཁང་བཅས་འདུས་ཡློད།

ཧྦ་ཏི་ཁན་ཕློ་བང་གི་རི་མློ་ཁང་། ཡློ་རློབ་ཀི་རི་མློ་ཁང་གགས་ཅན་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་རློ་མའི་ཧན་ཏི་

ཀང་གི་ཧྲེང་ཏཱ་མཱ་ཀྲློ་ཕློ་བང་དུ་བསྐྲུན་ཡློད། རི་མློ་ཁང་དེའི་ནང་ལ་རིག་རལ་བསྐྱར་དར་དུས་ཀི་

རི་མློ་མཁས་ཅན་རླ་ཧེར་གགས་ཅན་མང་པློ་ཉར་ཚགས་བས་ཡློད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རླ་

ཧེར་གི་ཕག་སློར་ལས་ཐློན་པའི་ར་ཆེའི་ལེབས་རིས་ཡློད་པར་བརེན་འཛམ་གིང་ཐློག་སྙན་

གགས་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པློ་ཡློད། 
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༼ཨ༽

ཨ། བློད་ཡིག་གསལ་བེད་སུམ་ཅུ་པའམ། ལ་ལས་དབངས་གསལ་གཉིས་ཆློད་ཀི་ཡི་གེར་འདློད་པ་

འདིའི་ང་རློ་འདློན་ཚུལ་ལ་སྐྱེ་གནས་མགིན་པ་དང་། བེད་པ་མགིན་པ་ལྕེ་ར་དང་སྦར་བ། ནང་གི་

རློལ་བ་མགིན་པ་བཙུམ་པ། ཕིའི་རློལ་བ་སློག་ཆེན་སྒ་ལན། ① གང་ཟག་གི་མིང་འགའི་སློན་དུ་

བཅུག་ནས་སྙིང་ཉེ་བའི་དློན་སྟློན་པའི་ཚིག་གློགས་ཤིག ཨ་ཕ། ཨ་མ། ཨ་ཁུ། ཨ་ཞང་། ཨ་རློགས། 

② མིང་འགའི་སློན་དུ་བཅུག་ན་སེམས་ཀི་ཚོར་བ་དྲག་པློ་ཞིག་ཕིར་མངློན་ཐུབ་བེད་ཀི་ཚིག་

གློགས་ཤིག ཨ་ཁ་ཁ། ཨ་ཚ་ཚ། ཨ་མཚར། ཨ་ཕམ་པ་ལ། ཨ་ཡ་མཚན། ③ [ཡུལ]ཨང་སྒ་ཟུར་

ཆག་པ་ཞིག་སྟེ། ཚིག་འགའི་མཇུག་ཏུ་བཅུག་ནས་སྐུལ་ཚིག་སྟློན་རློགས་བེད་པའི་ཚིག་གློགས་

ཤིག དེ་འདྲ་མ་བེད་ཨ། མགློགས་པློ་ཕེབས་ཨ། དཔེ་ཆ་ལློས་ཨ། ལ་བུ་རྣམས་སློ།།

ཨ་ཀློར། བུད་མེད་ཀི་རྣ་རྒྱན། གསེར་གི་ཨ་ཀློར་བུད་མེད་ཀི་རྣ་བ་ལ་བཏགས་པ། 

ཨ་ར་ཤི། [ལེགས]ཉི་མ་ཤིང་། 

ཨ་སྐློང་སགས་ཁང་། དགློན་འདི་དུས་ནམ་དང་བ་མ་སུས་བཏབ་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་པ་

ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་ཀ་ཁ་པ། ཁམས་རྒྱལ་རློང་རྒྱལ་ཁག་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ལྕགས་ལ་རྒྱལ་པློའི་མངའ་འློག་གི་

དཔློན་དཔློན་རིགས་ཤིག་གི་མིང་། 

ཨ་ཀ་རི་ཁློད། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་འབྲུག་སྤི་༡༧༤༨ལློར་ཨ་ཀ་ཞབས་དྲུང་སྦིན་པ་རྒྱ་

མཚོས་ཕག་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ལུང་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཨ་ཀྱཱ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། རེ་འདི་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ༡༩༡༠ལློར་སྐུ་

འཁྲུངས། སྐུ་གཞློན་ནུའི་དུས་ནས་སྐུ་འབུམ་བམས་པ་གིང་དུ་ཆློས་གྲྭར་ཞུགས་ཏེ་གཞུང་ཆེན་

བཀའ་པློད་ལྔར་གསན་སྦློང་གནང་ནས་དཀའ་བཅུའི་གྲྭ་སྐློར་མཛད། རེ་འཇིགས་མེད་འཕིན་

ལས་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་ནས་ཆློས་བཀའ་མང་དུ་གསན། དགུང་ལློ་ཉེར་བཞི་ནས་ཉེར་དྲུག་བར་རེ་

འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་འབུམ་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་ལམ་རིམ་གསན། པཎ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་ཆློས་

ཀི་ཉི་མའི་དྲུང་ལས་དུས་འཁློར་རྡུལ་མཚོན་དཀིལ་འཁློར་སྟེང་ནས་དབང་ཆེན་གསན། དགུང་

ལློ་ཉེར་བདུན་ལློར་ལམ་རིམ་ཆེན་མློའི་བཤད་ལུང་ཟིན་ཏེ། བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མློའི་

བཤད་པའི་ཟིན་ཐློ་རགས་བསྡུས་ཙམ་བཀློད་པ་སྐྱ་རེངས་གསལ་པའི་སྣང་བ་ཞེས་བ་བ་བཀའ་

རློམ་པློད་འབིང་གཉིས་ཙམ་མཛད། སྐུ་ཚེའི་སྨད་ཀི་མཛད་པ་མི་གསལ། 

ཨ་ཀྱཱ་ཡློངས་འཛིན་བློ་བཟང་དློན་གྲུབ། རེ་འདི་ནི་མདློ་སྨད་ཕག་རྡློ་ཐང་ཨ་ཀྱཱ་སེ་ཞེས་བ་བའི་ཡུལ་

དུ་ཡབ་ལློ་ལློ་དང་ཡུམ་འབའ་ཀློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་

ལློ༡༧༤༠ལློར་སྐུ་འཁྲུངས་དགུང་ལློ་བདུན་ལ་ལྷ་རི་བློ་བཟང་འབྱུང་གནས་ཀི་དྲུང་དུ་རབ་བྱུང་

བསྒྲུབས། མཚན་བློ་བཟང་དློན་གྲུབ་ཏུ་གསློལ། དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔ་ལ་བ་ཁྱུང་དགློན་དུ་ཆློས་

ཞུགས་མཛད་དེ་ཤིང་བཟའ་པཎི་ཏ་བློ་བཟང་དར་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་སློབ་དཔློན་དུ་བསྟེན་ནས་ཆློས་

བཀའ་མང་དུ་གསན། དགུང་ལློ་ཉེར་བདུན་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་པའི་མེ་ཁི་

སྤི་ལློ༡༧༦༦ ལློར་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་འབས་སྤུངས་སློ་མང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆློས་ཞུགས་མཛད། 

གཞུང་ཆེན་པློར་སློབ་གཉེར་གནང་། དགུང་ལློ་ཉེར་བརྒྱད་ཐློག་པཎ་ཆེན་དཔལ་ལན་ཡེ་ཤེས་

ཀི་དྲུང་དུ་བསྙེན་རློགས་བསྒྲུབས། དགུང་ལློ་སློ་གཉིས་ལ་གྲྭ་སྐློར་མཛད། སུམ་རགས་རིས་

སྐར་ནག་སློགས་ལའང་མཁས་པར་གགས་པས་མཚན་དབངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས་སུ་

གསློལ། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་

༡༨༢༧ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཨ་ཀང་། སར་བཤད་ཀི་གཏམ་དེ་རེད་མློ་ཡིན་པར་སྟློན་པའི་ཚིག ཨ་ཀང་དགློངས་པ་མ་འཚོམས་

སྐུ་རེད་ཞུས་པ་ཡིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

ཨ་ཀྱུ། [ཡུལ]རྒྱུ་སྒིམ་བེད་ཀི་འཕང་ལློའི་རེའི་ལྕགས་ཀྱུ། 

ཨ་ཀློག་པ་ཀློག [ཡུལ]དྲང་པློ་མིན་པ། ལས་ཀ་བེད་སྟངས་ཨ་ཀློག་པ་ཀློག སྐད་ཆ་ཨ་ཀློག་པ་ཀློག 

འགློ་ལམ་ཨ་ཀློག་པ་ཀློག 

ཨ་ཀྲད། ལྷམ་རྡློག་ལ་གན་པའི་ཀློ་ཀྲད་རིང་པའམ། རྡློག་པ་རིང་པ། 

ཨ་ཀྲན་ཐློའ ློ་བག་ཕུག ཅེས་པ་ནི་རྒྱ་གར་གནའ་བློའི་དུས་དཀིལ་སྐབས་སུ་བསྐྲུན་པའི་ནང་བསྟན་

གི་ཨར་སྐྲུན་དང་། བརློས་དཀྲློལ། རི་མློའི་སྒྱུ་རལ་བཅས་ཀི་ནློར་མཛོད་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། 

དེ་ནི་རྒྱ་གར་གི་མློང་མའེ་གློང་ཁེར་གི་བང་ཤར་ཕློགས་སུ་གནས་ཡློད། 

ཨ་ཀྲེན་ཐློའ ློ་བག་ཕུག་གི་ལེབས་རིས། ཞེས་པ་ནི་འཕགས་ཡུལ་གི་མེང་མའེ་གློང་ཚོའི་བང་ཤར་ངློས་

སུ་གནས་པའི་འཛམ་གིང་ཐློག་སྙན་གགས་ཆེ་ཤློས་ཀི་ནང་བསྟན་སྒྱུ་རལ་གི་ནློར་མཛོད་ཅིག་

ཡིན། དེར་ཁློན་བསློམས་བག་ཕུག་ཉི་ཤུ་ར་དགུ་ཡློད་པ་དང་། བག་ཕུག་དེ་ཚོའི་ནང་གི་སྒྱུ་རལ་

དངློས་པློའི་ཐད་ལ་ཨར་སྐྲུན་གི་སྒྱུ་རལ་རི་མློའི་སྒྱུ་རལ་བཅས་ཁག་གསུམ་ལ་དབེ་ཡློད་པའློ།། 

ཨ་ཀྲློང་། བློད་ལློངས་ཡློངས་ཀི་རྨེ་ཁི་༤༧༠༠་ཡན་གི་གཡའ་རི་དང་ར་འཇམ་ཀུན་ལ་ཡློད། ལློ་མང་

སྐྱེ་བའི་སློ་རིགས། ངར་པ་སྨུག་པློ་ཕ་ཞིང་མཁེགས་ལ་གློང་བའི་ཡལ་ག་ཅན། མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་

0.1~0.2 སྟེ་མཛུབ་གང་ཡན་མན་ཙམ་ཟིན། ལློ་མ་སློ་ལང་ཉག་ཆེན་ཅན་ཕ་སིབ་སྤུངས་

པའི་ལློ་རང་ཕལ་ཆེར་ཁ་སྤློད་དུ་སྐྱེ་བ་དང་། མློ་མའི་གསེབ་ཏུ་ཆུའི་ཟེགས་མ་ཆགས་པ། མེ་

ཏློག་སྨུག་སིབ་གེ་སར་སེར་སྐྱ་ཅན་ཞིབ་མློ་མིག་གིས་སློད་ཙམ་འདློགས་པ་ཅན། འཁྲུངས་

དཔེར། གློ་སྨན་རྒྱལ་པློ་ཨ་ཀྲློང་ནི། །བང་གི་རི་ལ་སྐྱེ་བ་ཡིན། །ལློ་མ་སློ་སིབ་ཉག་ག་ཅན། །སློང་

བུ་ཀླུ་ཤིང་ནག་པློ་འདྲ། །བདུད་རི་ཟིལ་པ་སྣུམ་གིས་བརྒྱན། །བང་ཁློག་སྟློད་དུ་རྣག་བསགས་

ན། །སྐྱློབས་པའི་སྦློར་བ་བསྟན་པ་ལ། །འདི་ནི་བདུད་རི་ལ་བུའློ།། ཞེས་དང་། གཡའ་ཨ་ཀྲློང་

ཞེས་བློད་ཀི་སྨན་པ་ཡློངས་ཀིས་ངློས་འཛིན་གཅིག་མཐུན་ཡིན།

ཨ་ཀྲློང་དཀར་པློ། ར་སང་འདྲེས་པའི་སར་སྐྱེས་པའི་རྩྭའི་ཀྲད་འདྲ་བ་ཡུལ་མིས་དེ་ལ་གློང་མློ་སློ་ཐློ་

ཟེར་བ་དེ་ཡིན། ཨ་ཀྲློང་རིགས་འདི་དག་ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་མཁན་པ་

ཨ་ཀྲློང་དང་། རྩྭ་ཨ་ཀྲློང་། ཤིང་ཨ་ཀྲློང་བཅས་རིགས་གསུམ་མཆིས། རློ་མངར་ལ་སྐྱུར་ཞིང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་གློ་ཚད་དང་། གེ་ཚད། ཨློལ་ཀྲློང་གི་ཚད་པ་བཅས་ལ་ཕན། 

ཨ་སྐྱློང་རྒྱ་དགློན། མིང་གཞན་དུ་མདློ་སགས་བཤད་སྒྲུབ་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་ལུག་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། 

ཨ་དཀར་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༦༢༧་ལློར་ལྕགས་མདུད་ལྦ་མ་རྡློ་

རྒྱལ་པས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད

ཨ་དཀྲིགས། ཤིང་གདུང་མ་དུམ་བུར་གཏུབ་པའི་མིང་སྟེ། དཔེར་ན། གདུང་མ་གཅིག་གློས་ཨ་

དཀྲིགས་ལྔ་གས་པ་ཡིན་ལ་བུ། 

ཨ་ཁ། ཡིད་ཕམ་པ་དང་ཧང་སང་བ་སྟློན་པའི་སྒ་ཞིག ཨ་ཁ། ག་འདྲ་འདུག ཨ་ཁ། དེ་ག་རང་ཡིན་

པ་རེད། ཨ་ཁ། བིས་པ་ར་ཐློག་ནས་ལྷུང་ལ་ཁད་ཅིག་བས། ལ་བུ།

ཨ་ཁ་ཁ། ① སེམས་ཕམ་པའི་ཚིག ཨ་ཁ་ཁ་ཕངས་པ་ལ། ② འགློད་པ་སྐྱེས་པའི་ཚིག ནློར་འཁྲུལ་

དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཨ་ཁ་ཁ་འགིག་མ་སློང་། 

ཨ་ཁུ། ཕའི་སྤུན་ཟླ། ཨ་ཁུ་རྒན་པ། ཨ་ཁུ་གཞློན་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁུ་བློ་དང་། ཕ་ཡི་སྤུན་ཟླའློ།། 

ཨ་ཁུ་སློམ་ཐག [ཡུལ]སློག་ཆགས་སློམ། 

ཨ་ཁུ་ལྷ་ཤིང་ཤུག་པ། ལྷ་མློ་འཁབ་སའི་དཀིལ་དུ་འཛུགས་པའི་ཤིང་ཞིག

ཨ་ཁྱུང་ངག་དབང་མཁེན་རབ། རེ་འདི་ནི་ཨ་ཁྱུང་དྲུང་རམས་པ་མཁས་མཆློག་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་

ཡིན། སྐུ་གཞློན་ནུའི་དུས་སུ་གྲུབ་ཆེན་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་དང་། རྔ་རྒློད་ནམ་

མཁའ་སེང་གེ། མཁན་ཆེན་དྲུང་ཡིག་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་སློགས་མཁས་གྲུབ་དམ་པ་མང་པློ་

སློབ་དཔློན་དུ་བསྟེན་ནས་མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་ཆེན་སྤི་དང་། ཁད་པར་དུ་སུམ་རགས། སྙན་

ངག སེབ་སྦློར་སློགས་ལ་མཁས་པའི་ཡང་རེར་སློན། བིས་པ་ངག་དབང་མི་ཕམ་ཟླ་བ་མཆློག་

གིས་རེ་འདི་ལས་སྙན་ངག་སྦངས་བརློན་མཛད། མདློ་སྨད་ཁ་ག་ཚོ་དྲུག་གི་ཨ་ཁྱུང་སློམ་གྲྭ་

ཐར་པ་གིང་ཕག་བཏབ། རེ་གང་གི་སློབ་དཔློན་དང་སློབ་མའི་ཚོགས་ལ་བལས་ན་རབ་བྱུང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

བཅུ་གསུམ་པར་བྱུང་བའི་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཨ་ཁད། ལྷམ་རིང་པ་ཧྲུལ་པློའི་མིང་། ཨ་ཁད་འདི་རིད་རྒྱ་བས་ན་ད་རུང་ཉིན་ཤས་གློན་ལློ་ས་རེད་ལ་བུ། 

ཨ་ཁློ་དར་རྒྱས་དགློན། མིང་གཞན་ས་ཨ་ཁློ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་དགློན་ཟེར། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་

ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ༡༢༦༠ལློར་ས་ཨ་གཉན་དམ་པའི་ལུང་བཞིན། གི་ཏམ་ནམ་མཁའ་ལེགས་

པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་

རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་ག་མ། ཡག་པློ་མེད་པའམ་ཕན་ཐློགས་མེད་པའི་མི་དང་དངློས་པློར་བཏགས་པའི་ངན་མིང་ཞིག 

མེ་དེ་ཨ་ག་མ་ཞིག་རེད། རག་པར་རྫུན་ལབ་ཀིན་འདུག་ལ་བུ།

ཨ་ག་རུ། བཤད་རྒྱུད་ལས་ཨ་ག་རུ་ཡིས་སྙིང་སློག་ཚ་བ་སེལ། ཞེས་པ་ཨར་སྐྱ་དང་། ཨར་ནག ཨ་ག་

གློ་སྙློད་དམ་ཨར་དམར་གསུམ་གི་སྤི་མིང་ཡིན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཐལ་བའི་སྙིང་པློ་དང་། དྲི་

ཞིམ་ལློན་པ། འདབ་ཟུང་ཅན། ནགས་ཀི་ཙན་དན། མི་བདག་དགའ། མཛེས་སྦིན་བེད་བཅས་སློ།། 

ཨ་ག་རུ་ནག་པློ། ཨ་ག་རུའི་རིགས་མདློག་ནག་ཤས་ཆེ་བ་ཞིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་ཚ། ཞུ་རེས་སྙློམས། 

ནུས་པས་སྙིང་དང་། སློག་རའི་ནད་ལ་མཆློག་ཏུ་བསགས། 

ཨ་གར། ཨ་ག་རུའི་བསྡུས་ཚིག 

ཨ་གར་འབའ་ཞིག ཨ་གར་རིགས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་ཨ་སྐྱའི་མིང་དུ་བཞེད་པར་ཞིག་དང་། ཨ་གར་

རུ་ཁློ་ནའི་དློན་དུ་བཞེད་པ་ཞིག་དང་གཉིས་མཆིས་ཏེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་

ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས། ཨ་ག་རུ་རིགས་གསུམ་གི་ནང་ནས་ཅུང་ཟད་ལྕི་

ལ་སྨུག་པ་སྤིན་ཆུ་ནང་ནས་དྲངས་ལ་སྐམས་པ་འདྲ་ཞིང་དྲི་ཤིན་ཏུ་ཞིམ་པ་དེ་ལ་ཨ་གར་འབའ་

ཞིག་ཟེར། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། 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། ཨ་གར་འབའ་ཞིག་

ནི། མདློ་ལས། ཨ་གར་འབའ་ཞིག་གི་དུ་བས་བདུག་པར་བའློ།། ཞེས་པ་དེའི་འབའ་ཞིག་ནི་ཁློ་

ནའི་དློན་ཡིན་པས་བློད་མ་གློ་བ་རྣམས་ཀིས་ཨ་གར་རིགས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་ཨ་སྐྱའི་མིང་དུ་

བ་བ་ཡིན་ནློ།། ཞེས་དང་། འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེས་མཛད་པའི་སྨན་མིང་དང་ངློས་འཛིན་གི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐློར་བདུད་རིའི་ཟེགས་མ་ལས་ཀང་དེ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་ཤིང་། དེང་སང་ཕག་རྒྱུན་དུ་ཨ་

སྐྱའི་རིགས་ཤིག་ལ་ངློས་འཛིན་འདུག་པས་སད་དཔྱློད་ཅིག 

ཨ་གར་དམར་པློ། ཨ་གར་གློ་སྙློད་ཀང་ཟེར། བློད་ཀི་རློང་ཆེན་ཕློགས་མང་ཆེ་བ་སྟེ། ར་ཡུལ་དང་། 

བདེ་ཆེན། རྒྱལ་རློང་སློགས་སུ་སྐྱེ། ཤིང་སློང་གི་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་༢༥ཙམ་ཟིན། ལློ་མ་མཐུག་

འཇམ་ཆེ་བ་རེས་མློས་སྐྱེ་བ། མེ་ཏློག་ལང་སྐྱའམ་སེར་སྐྱ་ཆུང་ངུ་། འབས་བུ་རིལ་མློ་འདློགས་

པ་ཞིག་ཡིན། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་སློང་པློ་སྟེ། ཤིང་རྒྱུ་ས་ལ་འབློལ་བ། མདློག་དམར་སྐྱའམ་སེར་

སྐྱ་དམར་ཉམས་ཅན། དྲི་ངད་ཞིམ་པློ་འཐུལ་བ། མིང་གཞན་ཏཱ་ག་ར། གློ་སྙློད་མ་དང་། ཨ་གར་

གློ་སྙློད། ཨ་དམར། ལློ་ཧ་ཀྲི་མ་ཛ་ཞེས་དམར་པློ་སིན་སྐྱེས། གནྡྷ་ཀཱཥྛཾ་ཞེས་དྲིའི་ཤིང་དང་། སི་

ཏ་ཙནྡ་ནཾ་ཞེས་ཙན་དན་སེར་པློ། བ་ན་ཙནྡ་ནཾ་ཞེས་ཙན་དམར་སློགས་ཟེར། རློ་ནུས། རློ་ཁ་ལ་

ཚ་བ། ཞུ་རེས་བསིལ་ལ་སྙློམས། ནུས་པས་སྙིང་དང་སློག་རར་ཞུགས་པའི་ཚད་པ་དང་། 

དམར་པློས་ཁད་པར་རླུང་ལན་ཚད་པ་སེལ། དྲང་སློང་གྲུབ་པས། ལྕི་སྣུམ་བསིལ་བའི་ཨ་གར་

རིགས་གསུམ་ཞེས་གསུངས། ཤེལ་ཕེང་དུ། ལྕི་བ་ཨ་སྐྱ། སྣུམ་པ་ཨ་ནག བསིལ་བ་ཨ་དམར་

ཡིན་ཞེས་གསུངས་སློ།། 

ཨ་གར་གསུམ། ཨར་སྐྱ་དང་། ཨར་ནག ཨར་དམར་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་

བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་ཤེལ་ཕེང་བསྡུས་དློན་གསལ་བཀྲློལ་ལས། 

ཨ་གར་རིགས་གསུམ་བརློད་པའློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཨ་རྒ། ཁང་པའི་ནང་དང་། སློ་ནང་སློགས་ལ་ས་དམ་རི་ཆན་བླུག་ཅིང་བཅག་བཅག་བས་ཟིན་པ་

དང་ས་མཁེགས་ཅན་དུ་གྱུར་ཏེ། ཐལ་བ་མེད་པའམ་མི་ལངས་པ་གཙང་མར་ཆགས་ཐུབ། 

ཨ་རྒ་བརྡུངས། ཨ་རྒ་དང་འདྲ། 

ཨ་རྒྱབ། ལུས་སྟློད་ཀི་རྒྱབ་ངློས་ཀི་མིང་། ཨ་རྒྱབ་ལ་ཁུར་པློ་ཁུར་ནས་ལྷ་སར་ཕིན་པ་ཡིན། ཁག་

ཤུགས་མཐློ་བས་ཨ་རྒྱབ་གཟེར་ཞིང་འདུག་ལ་བུ། 

ཨ་སློང་། [སེ་དགེ]དགུན་དུས་འབི་གཡག་རྣམས་ཀིས་མཚན་མློར་བཏང་བའི་ལྕི་བ་གང་ལྷགས་

གིས་འཁགས་ནས་རྡློག་རྡློག་ས་པློར་ཆགས་པའི་མིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

ཨ་སློར། ཨ་ཀློར་དང་འདྲ། 

ཨ་གགས་གངས་ལྷ། རི་བློ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་དཔའ་ཤློད་རློང་གི་ལྷློ་ངློས་དང་ར་ཡུལ་

རློང་གི་བང་ངློས་སུ་ཡློད། 

ཨ་གགས་སྣང་གསལ་དགློན། མིང་གཞན་གཡུང་དྲུང་གསལ་བའི་གིང་ཟེར་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་

ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༩༡༡ལློར་དབ་སྟློན་གསལ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་སྙན་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་མགློན་རི་ཁློད། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་བ་ཡན་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་འགིས། [སེ་དགེ]ར་མས་བཟློས་པའི་ཇ་དམ་གི་མིང་། 

ཨ་འགེ [སེ་དགེ] ལུག་གི་རྒྱུད་པ་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་ཕློ་ལུག་རླིག་པ་མ་བཅད་པའི་མིང་ཡིན། ལུག་

གསེབ་དང་དློན་གཅིག

ཨ་གློ། གློ་རྡློག་ཆེ་ཞིང་སྤུས་ལེགས་པ་ཞིག 

ཨ་དགློས་ཆུང་། ཐབས་ཟད་པ། མི་ཁློད་ལ་སྐྲག་ན་ཨ་དགློས་ཆུང་། 

ཨ་སློན། གནམ། ཁ་ཕློ་དགུང་ཨ་སློན་གི་འབྲུག་སྒ་ལས་ཆེ་བ། དགུང་ཨ་སློན་དབིངས་ནས་ཉི་ཟླ་

འགིམ། སྨག་ནག་པློའི་མུན་པའི་ཕ་ཡུལ་ཤློར། 

ཨ་སློན་ཁིས་ཁ། ས་ིཁློན་ཞིང་ཆེན་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ག་ིཁློངས་མཛོད་དག་ེརློང་ག་ིལ་ཞིག 

ཨ་སློན་མཐློངས། དགུང་སློན་གི་དཀིལ། 

ཨ་སློན་དབིངས། ཨ་སློན་མཐློང་དང་དློན་གཅིག

ཨ་ཅག [ཡུལ] ① བུད་མེད། ② སྤུན་ཟླ་བུ་མློ་རྒན་པ། ཨ་ཅག་ལགས། ཁེད་རང་ག་དུས་ཕེབས་པ། 

ཨ་ཅང་། ཧ་ཅང་དང་དློན་འདྲ། 

ཨ་ཅང་ཅང་། ཤློད་མི་དགློས་ཞེས་པའམ། ལློས་བདེན་ཟེར་བའི་དློན། ཕྲུ་གུས་ཀང་སྒྲུབ་ཐུབ་ན། མི་

རྒན་ཨ་ཅང་ཅང་། རླངས་འཁློར་ཡང་ཤིན་ཏུ་མགློགས་ན། གནམ་གྲུ་ནི་ཨ་ཅང་ཅང་། དགུན་

ཡང་དྲློ་ན། དབར་ཁ་ནི་ཨ་ཅང་ཅང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཨ་ཅང་ཆེ། བཤད་མི་དགློས་སམ་སྨློས་ཅི་དགློས། འཇིགས་དྲག་ནས་ཞིང་ཁང་གི་ཕློགས་ལ་འགློ་

བ་དག་ཨ་ཅང་ཆེ་སྟེ་མིག་ཀང་བལ་མི་ཕློད་པ་ཙམ་ཡློད། 

ཨ་ཅུག [ཡུལ] ཐེ་ཤེ་དང་དློན་གཅིག ར་ལུག་སློགས་ཀི་པུས་ཚིགས་རུས་ཆུང་། ཁམས་སློགས་

བློད་ཀི་ས་ཁུལ་གི་བིས་པ་ཚོས་རུས་ཆུང་གྲུ་བཞི་དེ་ཤར་ནུབ་ར་དྲེལ་སློགས་ཀི་དབེ་བ་བས་

ནས་རེད་མློ་བརེས་ཏེ་ར་དྲེལ་རེ་བར་ཟེར། 

ཨ་ཅེ ① [ཡུལ] བུད་མེད། ཨ་ཅེའི་ཕྱུ་པ། ② མི་སྤུན་རྒན་པ། 

ཨ་ཅེ་ཡློད་པའི་ཁློ་ག [ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད ཆང་ས་བརྒྱབ་ཟིན་ནས་ཆུང་མ་ཡློད་པའི་སྐྱེས་པ། ཡང་

ན་བཟའ་ཟླ་ཡློད་པའི་ཁློ་ག་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

ཨ་ཅེ་ལྷ་མློ། བེ་བག་གི་མིང་སྤི་ལ་བཏགས་པ་ཞིག་སྟེ་ལྷ་མློའི་ཆས་ཀིས་སྤས་པའི་བློད་ཀི་ཟླློས་

གར་ཞིག ཨ་ཅེ་ལྷ་མློ་འཁབ་པ། 

ཨ་ཅློ། ① སློང་མློ་བ་ལ་ཟེར། གཙོ་བློར་ལློ་གློས་སློང་མློ་ལ་བརེན་ནས་ལྷློ་གནས་སློགས་བློད་ཀི་

གནས་ཆེན་ཁག་ལ་གནས་བསྐློར་འགློ་མཁན་གི་སློང་མློ་བའི་མིང་། ② [ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད] ཕུ་

བློའམ་གཅེན་པློའི་དློན། 

ཨ་ཅློར། ངློ་འཁྲུ་ཆས་ཀི་ལག་རས་ཀི་མིང་། སློག་སྐད་ཨར་ཆློལ་གི་ཟུར་ཆག་སྟེ། གདློང་འཕིད་

རས། ཨ་ཅློར་སྤུ་མ། 

ཨ་ལྕི [རིང] ཕའི་མ། 

ཨ་ལྕེ། བུད་མེད་ཀི་སྤི་མིང་དང་། ཟླ་མློ་དང་གཅེན་མློ་ལའང་། 

ཨ་ལྕེ་དྭངས་བཟང་། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དུས་མཇུག་ཏུ་བྱུང་བའི་ལྷ་མློ་མཁས་ཅན་

དྭངས་བཟང་ནི་སྐྱློར་མློ་ལུང་ལྷ་མློ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་བེད་མཁན་གས་ཤིག་ཡིན་འདུག 

ཁློང་གི་ཟླ་བློ་པདྨ་བསྟན་འཛིན་དང་མཉམ་དུ་སྐྱློར་མློ་ལུང་ཁུལ་ནས་མི་ཁག་གཅིག་བསྡུ་རུབ་

ཀིས་ལྷ་མློའི་འཁབ་གཞུང་འགློ་བ་བཟང་མློ་དང་། པདྨ་འློད་འབར། གཟུགས་ཀི་ཉི་མ་སློགས་

སྦངས་ཏེ་འཁབ་སྟློན་བས་པར་བརེན་ཁློང་ཚོར་དྭངས་བཟང་ལྷ་མློ་ཚོགས་པ་ཞེས་མིང་ཐློག ལྷ་

མློ་འཁབ་སྐབས་ལུས་ཀི་འཁབ་འཁེར་དང་། ངག་གི་རྣམ་ཐར་མགིན་འགུགས། འཁབ་གཞུང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

བར་སེང་དུ་བཞད་གད་སློང་བ་སློགས་དམིགས་བསལ་གི་ཁད་ཆློས་དུ་མ་ལན་ནློ།། 

ཨ་ཆི་ཐུ། [སློག] དྲིན་ཅན་ཏེ་ཧློར་གི་གློ་སའི་མིང་ཟུར། རྭ་སྒེང་ཨ་ཆི་ཐུ་ནློ་མློན་ཧན། 

ཨ་ཆུ་ཆུ། འཁགས་ནས་སྐད་འདློན་པའི་སྒ། གང་བས་འཁགས་ནས་ཨ་ཆུ་ཆུ་ཟེར་བ། 

ཨ་ཆུ་ཟེར་བ། གང་དམལ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། གང་བའི་ཟུག་རྔུ་བསན་མི་བཟློད་པར་སྨེ་ངག་

རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འདློན་པ། 

ཨ་ཆེན་གངས་རྒྱབ། ར་ིབློ་ཞིག་སྟེ། ཨ་མ་ེརྨ་ཆེན་ཡིན་ཞིང་མཚ་ོསློན་ཞིང་ཆེན་ག་ིཤར་ལྷློའ་ིརྒྱུད་དུ་ཡློད། 

ཨ་ཆེན་བང་རྒྱབ། བློད་ཡུལ་བང་ཕློགས་མི་མེད་ལུང་སྟློང་གི་བང་ཐང་སྟེ། དེང་དུས་རྒྱ་སྐད་དུ་ཁློ་

ཁློ་ཤི་ལི་ཟེར་བའི་ས་ཁུལ་གི་མིང་། 

ཨ་ཆེན་ཐང་། ཐང་ཆེན། 

ཨ་མཆློག རྣ་བ། ཨ་མཆློག་རྒྱབ་ཀི་ལྷགས་པ། ཨ་མཆློག་བཀློག་ནས་རྐུབ་ཀི་ལྷན་པ། རི་མགློ་

ཐམས་ཅད་མིག་དང་། རིག་ཁུག་ཐམས་ཅད་ཨ་མཆློག་རེད། 

ཨ་མཆློག་ལེབ་ཚིགས [ཡུལ] རེ་བ་ཟད་པའི་དཔེ། 

འགྲུབ་ཐབས་མེད་པས་ཨ་མཆློག་ལེབ་ཚིགས་བརྒྱབ་སྟེ་སློད་པ་ལས་འློས་མེད། 

ཨ་མཆློག་དགའ་ལན་ཆློས་འཁློར་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་༡༧༦༠ལློར་

འཇམ་དབངས་འཇིགས་མེད་དབང་པློས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་

ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བསངས་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་མཆློག་ཚ་པློ། [ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད] སྐད་ཆ་རློགས་རྒྱུ་མེད་པ་བཤད་ནས་རྣ་བ་སུན་པློ་བཟློས་པ། 

ཨ་ལྕེ་དེ་ཁ་མང་བས་ཨ་མཆློག་ཚ་པློ་འདུག

ཨ་མཆློག་མཚན་ཉིད་དགློན། སློན་སྒློལ་མ་རྣམ་པར་རློལ་བའ་ིགིང་ཞེས་ཀང་གསློལ་མློང་། རབ་བྱུང་བཅུ་

བཞི་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་༡༨༢༣ལློར་མ་ཧཱ་པཎིཏ་ཨ་མཆློག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནས་ཕག་བཏབ་

མཛད། གྲུབ་མཐའ་དག་ེལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་མཆློད། རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་སློགས་གསུང་རབས་རྣམས་དག་ཚར་ཀློག་ནས་གློང་པའི་རིམ་

གློ་བེད་མཁན་གྲྭ་བཙུན་དཀྱུས་མ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཨ་ཇ། ཕུ་བློའི་མིང་། དཔེར་ན། ངའི་ཨ་ཇ་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་རེད། ང་ལློ་བཅུ་དྲུག་རེད་ལ་བུ། 

ཨ་ཇན་ཏ། དེ་ནི་རྒྱ་གར་གི་གནས་མཆློག་ཅིག་སྟེ། བློམ་བེ་དང་མི་རིང་བའི་སར་གནས་ཡློད་ཅིང་། 

མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆློས་འཕེལ་གིས། དེ་ནི་དེང་སང་འཇིག་རེན་ན་གགས་པའི་གནས་ངློ་

མཚར་ཅན་ཏེ་ཕི་བག་རི་ལ་ནང་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་པར་ཡློད་པ། ལེབས་རིས་

ལ་སྟློན་པའི་རྣམ་ཐར་དང་སྐྱེས་རབས་ཀི་རི་མློ་ངློ་མཚར་བས་བརྒྱན་པ། ནང་གི་ཀ་གདུང་ལ་

སློགས་པའི་ལྷ་ཁང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་བག་རིལ་པློ་གཅིག་ལས་བཟློས་པ་སློགས་བློའི་

ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ངློ་མཚར་ཅན་དེ་འཛམ་བུ་གིང་གི་སའི་སྙིང་པློ་ལ་བུ་ཡིན་ནློ།། བག་ཕུག་

དེར་དེང་སང་གིང་ཆེན་དྲུག་གི་མི་ཐམས་ཅད་ཟམ་མ་ཆད་པར་འགློ་ཞིང་ནང་ཐམས་ཅད་དུ་

གློག་ཡང་སར་ཡློང་ཞེས་གསུངས་སློ།། 

ཨ་ཇློ། གཅེན་པློའམ། ཇློ་ཇློ། རི་དང་ནགས་གསེབ་ཐམས་ཅད་དུ་ཉུལ་ཡང་ཨ་ཇློ་མ་རེད་པས་སྡུག་

བསལ་གིས་མནན་ཞིང་བཞུགས་སློ།། 

ཨ་འཇློག [ཡུལ] ར་སའི་སྟེང་གི་གདན། 

ཨ་ཉག་རི་ཁློད། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་

མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མང་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་ཉན། [ཡུལ] ① ཕག་ཉན། གཞན་གི་སྐད་ཆ་ཨ་ཉན་མ་བེད། ② རེ་བ། དློན་དག་ལེགས་འགྲུབ་

ཡློང་རྒྱུའི་ཨ་ཉན་བས་པ། 

ཨ་ཉློག ཕྲུ་གུའམ་བིས་པ། ཨ་ཉློག་ངུ་སིགས་མི་རྒན་ཤི་སིགས། ཨ་ཉློག་ཁི་གུ་རེའུ་ཆུང་གསུམ། 

ལས་བས་པ་མེད་དེ་ཀུན་གིས་བམས། 

ཨ་ཏ། [ཡུལ] སྐྱེད་བེད་ཕ། 

ཨ་ཏན། ཏན་ཏན་ཡིན་པ། 

ཨ་ཏི་ཡློ་ག སགས་རིང་མའི་གཞུང་རྣམས་སུ། རློགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཡློ་ག་ནི་སྤློས་བལ། རང་བྱུང་གི་

ཡེ་ཤེས་ལ་རྒྱ་ཆད་དང་ཕློགས་ལྷུང་བལ་བས་ཐེག་པ་མཐའ་དག་གི་དློན་ཡློངས་སུ་རློགས་

པས་རེ་མློར་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། སྣང་སིད་འཁློར་འདས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཀི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

རློལ་བར་ཤར་བ་ལས་གཞན་དུ་མེད་ཅིང་། གཞི་གནས་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལམ་ཀ་དག་

ཁེགས་ཆློད་དང་ལྷུན་གྲུབ་ཐློད་རྒལ་གི་ཉམས་ལེན་གིས་ནང་བཞི་མཐར་ཕིན་ནས་འབས་བུ་

གཞི་ཐློག་ཏུ་གློལ་བ་སྟེ་གཞློན་ནུ་བུམ་སྐུའི་གཏན་སིད་ཟིན་པའློ།། 

ཨ་ཏི་ཡློ་གའི་ཐེག་པ། སགས་རིང་མའི་ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་ཡ་གལ་ཞིག ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབློར་རློགས་

པ་ཆེན་པློའི་ཐེག་པ་སྟེ། འཇུག་སློ་རིག་པའི་རལ་བཞིས་སྨིན་པར་བས་ཏེ། ལ་བ་སེམས་ལས་

འདས་པའི་རིག་པ་ངློ་བློ་སྟློང་པ་ཆློས་སྐུ། རང་བཞིན་གསལ་བ་ལློངས་སྐུ། ཐུགས་རེ་ཀུན་ཁབ་

སྤྲུལ་སྐྲུ་སྟེ་སྐུ་གསུམ་གི་རང་ཞལ་ལ་ལ་བ་དང་། སློམ་པ་ཀ་དག་ཁེགས་ཆློད་དང་། ལྷུན་གྲུབ་

ཐློད་རྒལ་གི་ཉམས་ལེན་དང་སྦར་ནས། སྤློད་པ་ཅིར་སྣང་ཐམས་ཅད་ཆློས་ཉིད་ཀི་རློལ་པར་

ཤར་བས་སང་བང་རེ་དློགས་མེད་པར་བཞག་པས། འབས་བུ་སྣང་བཞི་མཐར་ཕིན་ཏེ་འཇའ་

ལུས་འཕློ་བ་ཆེན་པློའི་སྐུ་མཆློག་བརེས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་བ་མའི་སེམས་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་གློ་

འཕང་གཞློན་ནུ་བུམ་སྐུའི་གཏན་སིད་ཟིན་པར་འདློད་པའློ།། 

ཨ་ཏི་ཡློ་གའི་སྤི་དློན་དྲུག དཔེ་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལ་བརེན་ནས་གཞིའི་ཡེ་ཤེས་བཤད་པ། 

དཔེ་ཁྱུང་ཆེན་གཤློག་རློགས་ལ་བརེན་ནས་གནས་ལུགས་ཀི་ལ་བ་བཤད་པ། དཔེ་རྒྱ་མཚོ་

འཁིལ་བ་ལ་བརེན་ནས་མཉམ་གཞག་གི་སློམ་པ་བཤད་པ། དཔེ་སེང་གེའི་སྒ་སྐད་ལ་བརེན་

ནས་རློག་དཔྱློད་ཟིལ་གནློན་བཤད་པ་དང་། དཔེ་དཔག་བསམ་ལློན་ཤིང་ལ་བརེན་ནས་རློགས་

པའི་འབས་བུ་བཤད་པ་དང་། མ་བཙལ་ལྷུན་རློགས་དློན་དམ་གི་གནས་ལུགས་ཐློག་མའི་

སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་ཆློས་སྐུའི་ཆློས་སྐུ་འཁློར་འདས་ཀི་སྤི་མེས་ཆེན་པློའི་རང་བཞིན་

ནི་རློག་གེའི་རིགས་པ་དང་ཐ་སྙད་ཀི་དཔེ་དང་ཚིག་གིས་གཏན་ལ་མི་ཕབ་པས་མངློན་སུམ་

རང་གནས་སུ་ངློ་སྤློད་པའི་བརྡས་མཚོན་པར་བེད་པ་བཅས་སློ།། 

ཨ་ཏི་ཤ ཇློ་བློ་རེ་དཔལ་ལན་ཨ་ཏི་ཤའི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས།

ཨ་ཏིག་ཡང་ཏིག [ཡུལ] གཏན་གཏན། རིན་གློང་སྒིག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཨ་ཏིག་ཡང་ཏིག་ཡིན། 

ཨ་སྟློང་། གཡལ་བའམ་གལ་བ་སྟེ། ལུས་ཐང་ཆད་ནས་གཉིད་འདློད་དམ། གཉིད་སད་མ་ཐག་ཏུའམ། 

གློད་པ་ལློགས་ནས་ཁ་གདངས་ཏེ་དབུགས་གཏློང་བའི་རྣམ་འགྱུར། ཨ་སྟློང་རྒྱབ་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཨ་སྟློང་བརྒྱབ་པ། གཡལ་བའམ་གལ་བ། 

ཨ་ཏཱི་བི་ཥ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་བློང་ང་དཀར་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་ན་ཤིན་ཏུ་དུག་མེད་ཅེས་འགྱུར་བར་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་

ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས། 

ཨ་བརན། ① བརན་བརན་ཡིན་པ། ② སྐར་མ་བརན་པ། 

ཨ་ཐིས་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ཨ་ཐིས་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མང་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་ཐློ། ཧ་ལམ་དང་དློན་འདྲ། ང་དེ་རིང་ཡིག་རྒྱུགས་སྤད་ས་སློང་ཟིན་ཡིན། ཨ་ཐློ་རྒྱུགས་འཕློད་

ཡློད་ས་ཡློད། ཟླ་བ་རེའི་ག་ཕློག་གི་ཨ་ཐློ་འདང་ས་རེད།

ཨ་ཐློ་བ། [རིང] བཟང་པློ། 

ཨ་ཐློ་མིན་ན། དློན་གང་ཞིག་འབད་བརློན་བས་པས་ཅུང་ཙམ་མིན་ན་འགྲུབ་ཐུབ་མ་སློང་ཟེར་བ་དང་

དློན་གཅིག དཔེར་ན། ང་ད་ལློ་ཆམ་པ་ཚ་བ་བརྒྱབ་ཏེ་ཨ་ཐློ་མིན་ན་ཤི་སློང་། ཞེས་པ་དློན་དུ་

ནའང་ཤི་མེད་པའི་དློན་ཡིན། ཡང་། ངས་གློག་ཀད་བེད་སྤློད་བེད་སྟངས་ཡུན་རིང་པློ་ཞིག་

བསབས་པ་ཡིན། ཨ་ཐློ་མིན་ན་ཤེས་མ་སློང་། ཞེས་པ་དློན་དུ་བསབས་པས་ཤེས་ཐུབ་ཡློད་

པའི་དློན་ཡིན། ཡང་། ངས་མློ་ཊ་གཏློང་རྒྱུ་སྦློང་བ་ཡིན། ཨ་ཐློ་མིན་ན་ཤེས་སློང་། ཞེས་དློན་དུ་

ཤེས་མེད་པའི་དློན་ཡིན། 

ཨ་ཐློད། ཐློད་པ། 

ཨ་ཐློད་རི་མློ། བསློད་ནམས། ཨ་ཐློད་རི་མློ་མེད་ན་འབད་བརློན་བས་ཀང་མི་འགྲུབ་ལ་བུ།

ཨ་ཐཱ། ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། བཀྲ་ཤིས་པའི་དློན་ཏེ། ཟླ་ཟེར་ལས། ཡི་

གེ་ཨ་དང་ཐཱ་ཞེས་པ། གཉིས་པློ་འདི་དག་སློན་ཚངས་པས། མཁུར་ཚོས་བརྡློལ་ནས་བྱུང་བ་སྟེ། 

དེ་ན་འདི་དག་བཀྲ་ཤིས་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཨ་འཐས། ཨ་ཚུགས་ཏེ་ས་འཐས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་འཛིན་པའམ་བདེན་པར་ཞེན་པ། ལག་རལ་ཨ་

འཐས་ཀིས་བསབ་པ། རང་ལུགས་ཨ་འཐས་ཨུ་ཚུགས་ཀིས་དམ་པློར་འཛིན་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

ཨ་འཐས་འཁྲུལ་བ། འཛིན་པ་དམ་པློའམ། རག་འཛིན་དམ་པློ་ལ་ཨ་འཐས་ཟེར་ཞིང་། དེ་འདྲའི་

སེམས་དེ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་པའི་དློན། 

ཨ་དཪྴ། [ལེགས] མེ་ལློང་། 

ཨ་དློན། སྐྱེ་མེད་དམ་སྟློང་ཉིད། 

ཨ་སིའི་མགློ་དཀྲིས།སི་ཁ་མགློ་བཀྲིས་དང་དློན་གཅིག 

ཨ་སྡུག་ཚང་། དུད་ཚང་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། གནའ་དུས་སེ་དགེ་རྒྱལ་པློའི་མངའ་ཁློངས་སུ་དཔློན་

རིགས་མདུན་སྐློར་གི་གློ་གནས་ཡློད་པའི་ཁིམ་དུད་སུམ་ཅུ་ཡློད་པའི་གས་ཤིག ཕིས་རྒྱལ་

དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཡབ་ཚང་ཡིན། 

ཨ་དྲུང་། ① སར་བློད་སེ་པ་ གཞུང་གི་ཡི་གེ་སྐྱེལ་མཁན་ར་ཤད་པ། ② སར་དགློན་སེའི་མཁན་པློ་

ཁག་གི་ར་གཡློག 

ཨ་དྲུང་ར་བཞློན། ཨ་དྲུང་ར་ཤད་དང་དློན་གཅིག 

ཨ་དྲུང་ར་ཤད། སར་བློད་སེ་པ་ གཞུང་སྐབས་འཕིན་སྐྱེལ་བར་ཤར་རྒྱབ་འགློ་མཁན་གི་ར་པ། 

ཨ་མདློ། ① ས་ཁུལ་ཞིག བ་ཡན་ཧ་རའི་ཤར་ངློས་རི་བློ་ཆེན་པློ་ཨ་ཆེན་གངས་རྒྱབ་དང་མདློ་ལ་

གཉིས་ཀི་མིང་གཅིག་ཏུ་བསློམས་པའི་མན་ཆད་ལ་ཨ་མདློ་ཟེར་བའི་བཤད་སློལ་གཅིག་དང་། 

མདློ་ཞེས་པའི་མིང་འདིའི་སློན་འཇུག་མ་ཡིག་གསལ་པློར་ཀློག་དུས་ཨ་སྒ་ཞིག་རང་བཞིན་

གིས་བྱུང་བས་ཨ་མདློ་ཟེར་བའི་བཤད་སློལ་ཡང་འདུག མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་དང་། ཀན་སུའུ་

ཞིང་ཆེན་གི་ལྷློ་རྒྱུད། སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་གི་ནུབ་བང་རྒྱུད་བཅས་བློད་རིགས་ཀི་ས་ཆར་ཟེར། 

② ཨ་མདློ་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་གི་རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གློང་ཁེར་ལྷ་སའི་བང་ངློས་

སུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་བག་ནག་ཏུ་ཡློད། 

ཨ་མདློ་སང་ཐློག་དགློན། དུས་ནམ་དང་བ་མ་སུས་བཏབ་མ་གསལ། ངག་སྒློས་ལ་ཨ་འདློ་འཇམ་

དབངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕེང་ཞིག་གིས་བཏབ་ཟེར་སློལ་འདུག ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

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

ཨ་མདློ་མགློ་རིལ། [ཡུལ] ཨ་མདློ་ཕློགས་ནས་ཁེར་ཡློང་བའི་ཁབ་ཅིག་གི་མིང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཨ་མདློ་བམས་པ། ཞེས་པ་ནི་གགས་ཅན་གི་རི་མློ་མཁས་ཅན་ཞིག་ཡིན། སྤི་ལློ་༡༩༡༥ལློར་མདློ་

སྨད་ཨ་མདློ་གཅན་ཚ་རློང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁློང་ནི་བིས་པ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་སློན་སྦངས་

སྐྱེས་སྟློབས་ཀི་དབང་གིས་རི་མློ་འབི་བར་ཤིན་ཏུ་དགའ་སྣང་ཆེ། གཞློན་ནུའི་དུས་དབུས་

ཕློགས་སུ་བློན་ཏེ་འབས་སྤུངས་སློ་མང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཚོགས་བཞུགས་མཛད། ཁློང་གིས་འབད་པ་

ཆེན་པློས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པློད་ལྔ་ལ་ཐློས་བསམ་མཛད་པ་མ་ཟད། རི་མློ་འབི་སྦློང་ཡང་

མཛད་དེ་མཁས་པར་གྱུར། ཁློང་གི་ཚབ་བེད་བརམ་བ་གཙོ་བློའི་གས་ནི་ནློར་གིང་རག་བརན་

མི་འགྱུར་ཕློ་བང་ནང་གི་ཁམས་གསུམ་དབང་འདུས་དང་། རྒྱན་དྲུག་མཆློག་གཉིས་སློགས་

ཡིན་ཞིང་། དེ་རྣམས་ནི་དངློས་བིས་གསར་རློམ་གི་རང་བཞིན་ལན་པ། མི་སློ་སློའི་འདྲ་རིས་

བལས་པ་ཙམ་གིས་ངློ་ཤེས་པ། གསལ་མུན་དང་སྣང་ཆ་གནད་དུ་འཁེལ་བ་བཅས་དུས་རབས་

བཅློ་བརྒྱད་པའི་ནང་གི་ཡློ་རློབ་གིང་གི་སྣུམ་ཚོན་རི་མློ་དང་ཆེས་འདྲ་བའི་ཁད་ཆློས་ལན་ཡློད། 

ཨ་མདློའི་ཆས། ཨ་མདློའི་ཆས་གློས་སམ་གློན་ལུགས། 

ཨ་མདློ་ཞྭ་དམར་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ། རེ་འདི་མདློ་སྨད་དུ་ཡབ་པད་མིག་དང་ཡུམ་མ་ཅིག་གཉིས་

ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ༡༨༥༢ ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཞི་ལ་ལ་མློ་

བདེ་ཆེན་དགློན་དུ་དགེ་བཤེས་རློང་པློ་ཨ་ལགས་བསྟེན་ནས་ཀློག་བསབས། ཆློས་སྤློད་

སློགས་བློར་འཛིན་མཛད། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ལ་རེ་ཐར་ཤུལ་རིན་པློ་ཆེའི་དྲུང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། 

བདེ་ཆེན་དགློན་དུ་བཞུགས་ནས་མདློ་སགས་ལ་གསན་བསམ་ཡང་དག་པར་མཛད། དགུང་

ལློ་བཅུ་དྲུག་ནས་བ་གཞུང་གི་དྲུང་ཡིག་གནང་། དགུང་ལློ་ཉེར་བདུན་ལ་ཁུ་ལུགས་དགེ་

བཤེས་ཉི་མ་རིན་པློ་ཆེའི་དྲུང་དུ་བསྙེན་རློགས་བསྒྲུབས། དགུང་ལློ་སློ་བཞི་ལ་ར་རྒྱ་དགློན་དུ་

དམ་བཅའ་འཇློག་པར་མཛད། དགུང་གངས་རེ་གཅིག་པ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་བི་

སྤི་ལློ༡༩༡༢ལློར་དགློངས་པ་གཞན་དུ་གཤེགས། 

ཨ་ན། [ལེགས] རྒྱ་གར་འགློ་དངུལ་གི་ཚད་གཞི་ཞིག་སྟེ། ཨ་ན་བཅུ་དྲུག་ལ་སློར་མློ་གཅིག་གློ 

ཨ་འདུས་དགློན་གློང་མ། ཨ་འདུས་དགློན་ཁང་སར་དགའ་ལན་དར་རྒྱས་གིང་ཞེས་གགས། རབ་

བྱུང་དྲུག་པའི་སྨད་དང་འདུན་པའི་སྟློད་ཙམ་དུ་ཚ་ཆེན་ངག་དབང་གགས་པས་རི་ཁློད་དུ་བཏབ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

དེ་རེས་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་༡༨༤༤ལློར་ཁང་སར་དགློན་དགའ་ལན་དར་

རྒྱས་གིང་ལ་བསྒྱུར། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་

པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་འདུས་དགློན་འགབ་མ། དགེ་ལན་ཐུབ་བསྟན་རབ་རྒྱས་གིང་དང་། མཚེ་དགློན་གསང་ཆེན་བཀྲ་

ཤིས་གིང་། ཨ་འདུས་ཡག་འགློ་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལྕགས་ཕློ་སྟག་

སྤི་ལློ་༡༤༡༠ལློར་ཚ་ཁློ་ངག་དབང་གགས་པས་ཕག་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་

པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་ན་ག་ན། ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་ཀིས་ཨུ་ཚུགས་བེད་པའི་ངང་ཚུལ། 

ཨ་ན་མ་ན། [ཡུལ] འདྲ་བའམ། གཅིག་པ་གཅིག་རྐྱང་། ཕ་བུ་གཉིས་བད་གཟུགས་ཨ་ན་མ་ན་རེད། 

གསེར་དང་ར་གན་གཉིས་ཁ་དློག་ཨ་ན་མ་ན་ཡློང་། གཡུ་དང་དློ་ལློ་སློ་མདློག་ཨ་ན་མ་ན་ཡིན། 

གཟི་བིན་ནི་ཉི་མ་དང་ཨ་ན་མ་ནའློ།། 

ཨ་ན་ཨ་ར། ན་ཚ་བྱུང་བའི་སྐད། 

ཨ་ན་ཨུ་ཚུགས། གློང་དང་དློན་མཚུངས། 

ཨ་ནག [ཡུལ] ཧམ་སེམས་དང་རྔམ་སེམས་ཆེ་བའི་དློན་ལ་འཇུག

ཨ་ནན། [ཡུལ] ཕ་མས་བུ་ཕྲུག་ཆུང་ཤློས་ལ་འབློད་པའི་གཅེས་མིང་། 

ཨ་ཎི། བཙུན་མ། 

ཨ་ནུ། ① བིས་པའམ་གཞློན་ནུ། ② ཆུང་ངུའམ་ཕ་མློའི་དློན། ③ སློབ་དཔློན་ཨ་ནུའམ་ཐུ་མི། 

 ④ ནུ་བློའི་གཅེས་མིང་། 

ཨ་ནུ་སྣང་གགས། བློད་ཡློག་གི་སློལ་གཏློད་པ་པློ་ཐུ་མི་སམ་བློ་ཊའི་ཡབ། 

ཨ་ནུ་ཡློ་ག། སགས་རིང་མའི་གཞུང་རྣམས་སུ། རློགས་པ་ཨ་ནུ་ཡློ་ག་ནི་སྣློད་བཅུད་ཐམས་ཅད་

ལྷའི་རང་བཞིན་དུ་དབིངས་ནས་སངས་རྒྱས་པར་རློགས་པའི་སྤློས་བལ་གི་མཐའ་གང་དུའང་

མ་དམིགས་པའི་རང་བཞིན་གིས་ཐབས་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ཤས་ཆུང་ཞིང་། རློགས་པའི་རིམ་

པ་ཤེས་རབ་ར་ཐིག་རླུང་གི་རྣལ་འབློར་ལ་བརན་དབབ་བཟུང་ལློག་ཁབ་ཀི་སྦློར་བ་བདེ་སྟློང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་ཅིང་། བདེ་གསལ་མི་རློག་པའི་གནས་ལུགས་ལམ་དུ་བེད་

པས་ཚེ་འདིར་གློལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ནློ།། 

ཨ་ནུ་ཡློ་གའི་ཐེག་པ། སགས་རིང་མའི་ཐེག་རིམ་དགུའི་ནང་གསེས་རེས་སུ་རྣལ་འབློར་གི་ཐེག་པ་

སྟེ། འཇུག་སློ་ཕི་དབང་རྒྱུད་ཀི་ཆུ་བློ་བཅུ། ནང་དབང་འབྱུང་བའི་ཆུ་བློ་བཅུ་གཅིག སྒྲུབ་དབང་

གགས་པའི་ཆུ་བློ་བཅུ་གཅིག སྒྲུབ་དབང་གགས་པའི་ཆུ་བློ་བཅུ་གསུམ། གསང་དབང་རློགས་

པའི་ཆུ་བློ་གཉིས་ཏེ། དབང་མཆློག་སུམ་ཅུམ་ཅུ་ར་དྲུག་གིས་སྨིན་པར་བས་ནས། ལ་བ་ཀུན་

བཟང་དཀིལ་འཁློར་གསུམ་གི་ངློ་བློར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། སློམ་པ་དློན་གི་རེས་སུ་འཇུག་པ་

རྣམ་པར་མི་རློག་པའི་ངང་ལ་འཇློག་པ་དང་། ཡི་གེའི་རེས་སུ་འཇུག་པ་བསྐྱེད་བསགས་བརློད་

པ་ཙམ་གིས་རལ་སྣང་ལྷའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་གསལ་བ་གློལ་ལམ་དང་། ཐབས་ལས་སྟེང་འློག་

གི་སློ་ལ་བརེན་ནས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བེད་ཅིང་། སྤློད་པ་སྣང་སེམས་ཐམས་

ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རློལ་པར་ཤེས་པའི་སློ་ནས་བང་དློར་མེད་པར་སྤློད་པའི་ཉེ་

རྒྱུས། འབས་བུ་ལམ་ལྔའི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་རྣལ་འབློར་ལྔ་དང་། ས་བཅུ་མཐར་ཕིན་ཏེ་ཀུན་ཏུ་

བཟང་པློའི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་འདློད་དློ།། 

ཨ་ནུ་ཡློ་གའི་མདློ་ལུང་བདུན། སྣང་སིད་ཡེ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་བའི་ལུང་། ལྷ་སྐུ་ཕག་རྒྱར་གསལ་

བ་བསྐྱེད་རིམ་ལུང་། བཟླས་བརློད་བསྙེན་པར་འབད་པ་སགས་ཀི་ལུང་། ཆློས་དབིངས་ཡུམ་

དུ་རློལ་བ་སྦློར་བའི་ལུང་། ཞིང་བཅུ་རད་ནས་གཅློད་པ་སྒློལ་བའི་ལུང་། ཚོགས་ཀི་འཁློར་ལློ་

ཞལ་ཟས་མཆློད་པའི་ལུང་། དབང་བསྐུར་དངློས་གྲུབ་ལེན་པ་གྲུབ་ཆེན་ལུང་། བཅས་སློ།། 

ཨ་ནུ་ཡློ་གའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་བདུན། ངློ་བློ། ངེས་ཚིག འཇུག་སློ ལ་བ། སློམ་པ། སྤློད་པ། འབས་

བུ་དང་བདུན་ནློ།། 

ཨ་ནེ། ① ཕའི་སིང་མློའམ། གཅེན་མློ་དང་གཅུང་མློ། ཨ་ནེ་ཆུང་བ། ② བཙུན་མ། ཨ་ནེའི་དགློན་པ། 

ཨ་ནེའི་དབུ་མཛད། ཨ་ནེས་བཙུགས་པའི་ཟམ་པ། ཨ་ནེས་ཐར་པ་བཟློ་བ། 

ཨ་སྣློལ། [ཡུལ] མར་ཟན་དང་དློན་གཅིག 

ཨ་སྣློལ་གན་བརྡུང་།[ཡུལ] མར་ཟན་དང་དློན་གཅིག 
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ཨ་པ། [ཡུལ] ① ཧ་ལས་པའི་ཚིག ཨ་པ་དེ་འདྲའི་ལད་མློ་ཆེ་བ་ལ། ② མི་བཟློད་པའི་ཚིག ཨ་པ་

སྡུག་བསལ་དྲག་ལ་རྩུབ་པ་འདི་འདྲ་མློང་བ་ཨང་། 

ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏ། [ལེགས] ① གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པ། ② སྨན་ཤུ་དག་དཀར་པློ། ③ རྣམ་སས་ཀི་

འཁློར་ནློར་ལྷ་ཞིག་གི་མཚན།

ཨ་པ་ལ། [ཡུལ] ཧང་སང་བ་དང་། ངློ་མཚར་བའི་ཚིག ཨ་པ་ལ་དེ་འདྲའི་ཡག་པ་ལ། ཨ་པ་ལ་དེ་

འདྲའི་ཡུན་རིང་པློ་འགློར་སློང་། 

ཨ་པི། ཨ་ཙི་ཞེས་པ་དང་དློན་མཚུངས་ཏེ། ཨ་པི་དེ་འདྲ་ཡིན་པ་ངས་མ་ཤེས་ཞེས་ལ་བུ། 

ཨ་པློ། ① ཁིམ་བདག་དང་། སྤུན་མཆེད་རྒན་པ། ཨ་པློ་ང་ཡིན། དབྱུག་པ་གདུང་ཡིན། ② ཨ་པློ་

ཧློར་གི་བསྡུས་ཚིག 

ཨ་དཔལ་དགློན། རག་བརན་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། ཨ་དཔའ་འཇམ་དབངས་བསྟན་འཛིན་གིས་

ཕག་བཏབ་མཛད། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ཇློ་ནང་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་ཕ། ① ཁིམ་གི་བདག་པློ། ② སྐྱེད་བེད་ཕ། ཨ་ཕ་མེད་ཅེས་གློ་སྟློད་སྟློང་པ་དང་། ཨ་མ་མེད་ཅེས་

གློ་སྨད་སྟློང་པར་ལུས་མི་ཡློང་། 

ཨ་ཕ་རྒྱ་བློ། [ཡུལ] ནས་ཀི་བེ་བག་ཅིག 

ཨ་ཕིམ་སྐྱ་གློག [ཡུལ] མར་མེད་པའི་རམ་པ་ཆུར་བརིས་པའི་ཟན་རླློག་གི་མིང་ཡིན།

ཨ་ཕློ། [ཡུལ] ཕློ་རྒློད་པློའམ་ཕློ་ཁློ་ག དཀའ་ངལ་ཇི་ཙམ་ཆེ་ན་ཡང་། ཨ་ཕློ་ང་རང་འཇིགས་མི་

དགློས། ཨ་ཕློ་རང་གིས་མ་འཇློན་ན། སྐྱབས་མི་ལ་བཅློལ་བ་ལས་ཀི་མཐའ། ཨ་ཕློ་རང་གིས་

འཇློན་ན། དགའ་ལན་ཁི་ལ་བདག་པློ་མེད། 

ཨ་ཕློ་ཧློར། མིང་འདི་ཐློག་མར་བློད་ཡུལ་བང་ཕློགས་ནག་ཆུའི་འབློག་ཁུལ་དུ་འཚོ་སློད་བས་པའི་

སློག་པློའི་འབློག་སེ་ལ་ལྷ་ས་བས་ཨ་པློ་ཧློར་ཞེས་འབློད། དེང་དུས་དེ་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་གི་སྤི་

མིང་ལ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཡློད། 

ཨ་ཕི། ཨ་ཕ་དང་། ཨ་མའི་ཨ་མ་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཨ་ཕི་ཞེས་འབློད་དགློས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཨ་ཕི་མ། ① ཕ་དང་མའི་ཨ་མ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཕི་མློ་དང་། མ་ཡི་མ། ཨ་ཕི་བཅས་སློ།། ② 

འབི་གུང་པའི་སྲུང་མ་ཞིག

ཨ་ཕྱུག ས་ཆའི་མིང་། ཁམས་སེ་དགེ་རློང་ཨ་ཕྱུག་སེ་པ་ནི་གིང་གེ་སར་རྒྱལ་པློའི་འཁྲུངས་ཡུལ་

ཡིན་པར་གགས། 

ཨ་ཕྲུག ① བུ་ཕྲུག ② རྒྱུག་ཁིའམ། དགློས་ངེས་སྐབས་བསྐུལ་རྒྱུའི་གཡློག་པློ། 

ཨ་ཕྲུམ། [ཡུལ] ཕྲུམ་རུས། 

ཨ་ཕེང་། དབངས་ཡིག ཨ་ཕེང་ཀ་ཕེང་། 

ཨ་བ། [ལེགས] ཨ་ནས་བ་བར་སློ་སློར་བསྡུ་བའི་ཡི་གེ་སྟེ་ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་དབངས་དང་སྒ་

ལན་སྤིའི་མིང་། ཨ། ཨི། ཨུ། ར�། ལ�། ཨེ། ཨཻ། ཨློ། ཨླཽ། ཧ། ཡ། ཝ། ར། ལ། ཉ། ཎ། ན། ང། 

མ། ཛྷ། ཌྷ། དྷ། ག། བ། ཛ། ཌ། ད། ག བ། 

ཨ་བ་གང་མགློ གཤིན་རེའི་ལས་མཁན། 

ཨ་བ་དྷུ་ཏི་པ། ཇློ་བློ་རེ་ཨ་ཏི་ཤའི་བ་མ་བམས་པའི་རྣལ་འབློར་པ་ཞེས་གགས་པ་དེ་ཡིན

ཨ་བ་དྷཱུ་ཏཱི། [ལེགས] ལུས་ཀི་སློག་རླུང་གི་རེན་དུ་གྱུར་ར་དབུ་མའི་མིང་ཡིན། 

ཨ་བ་བྷྲཾ་ཤ [ལེགས] ཡུལ་མི་བིངས་ཀི་སྐད་ལས་ཟུར་ཆག་པའམ་ཉམས་པའི་སྐད་དེ་རྒྱ་གར་གི་

སྐད་རིགས་ཆེན་པློ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག 

ཨ་བ་རི། མཐློང་ཆུང་གི་སྙིང་རེ་རེ། མི་ཁློད་འདྲའི་རྒློད་མདློག་ཨ་བ་རི། 

ཨ་བ་ལློ་ཀི་ཏཿ [ལེགས] སྤན་རས་གཟིགས། 

ཨ་བ་སེ། བང་པ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གིས། རྩྭ་ཨ་ཝ་དང་། སེ་རྒློད་ཀི་འབས་བུ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་

དུ་བཞེད། ས་རབས་པ་འགའ་ཞིག་ཡུངས་ཀར་གི་མིང་དུ་བཞེད་པའང་མཆིས་པས་རློགས་ཤིག

ཨ་བའི་ཡི་གེ་ཉེར་དགུ། ཨ་ནས་བ་བར་སློ་སློར་བསྡུ་བའི་ཡི་གེ་སྟེ་ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་དབངས་

དགུ་དང་སྒ་ལན་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ། 

ཨ་བར་གཉིས། སྨན་ཨ་རུ་དང་བ་རུ་རའི་བསྡུས་ཚིག 

ཨ་བར་སྐྱུར་གསུམ། སྨན་ཨ་རུ་ར་དང་། བ་རུ་ར། སྐྱུ་རུ་ར་གསུམ་གི་བསྡུས་ཚིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

ཨ་བི་ཥ། འདི་རི་མཐློའི་ར་རི་འཇམ་པློར་སྐྱེ་བ་དང་། ངར་པའི་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་0.3～0.5ཙམ་ཟིན་

པ་ཆིག་སྐྱེས་ལ། ལློ་མ་ལང་དཀར་མཐུག་ལ་འཇམ་པ་བཞི་ལྔ་ཙམ་ཕློགས་གཉིས་ནས་རེས་

མློས་ཀེ་བ། ཟླ་བ6～7པར་མེ་ཏློག་སྐྱ་བློ་སྨུག་མདངས་སྐག་ཐིག་ཅན་འདབ་མ་དྲུག་རེ་ཡློད་

པ་ཅློང་དྲིལ་ལར་སྦུབ་ནས་བཞད་པ། མེ་ཏློག་གི་ནང་ནས་རིམ་བཞིན་འབས་བུ་སྨིན་པ། ཟླ་8

～9པར་གང་བུ་ལང་སྐྱ་ཟུར་དྲུག་པའི་ནང་དུ་ས་བློན་ལེབ་མློ་སྙིང་དབིབས་མང་པློ་བརེག་པ་

འདློགས་པ། ར་བའི་ཡུ་བ་ཕ་ལ་རིང་ཐུང་རྨེ་ཁི་0.1～0.3ཙམ་གི་མཚམས་སུ་ཤ་རྒྱུའི་ར་བ་

དཀར་པློ་རྡློག་པློ་ཉིས་སྦར་བར་དུ་ལྕེ་ཆུང་ཡློད་པ། ཀུན་གིས་ར་ཡུང་ཞེས་ངློས་འཛིན་ས། རློ་

མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་མགློ་ལ་སློགས་པའི་རུས་པ་ཆག་པ་སྦློར། དུག་ཚད་སེལ། 

ཨ་བུ། ཨ་མདློའི་སྐད་དུ་ཕུ་བློའི་དློན་ཡིན། 

ཨ་བློ སྤུན་མཆེད་ཆུང་བའི་མིང་། ནུ་བློ་དང་དློན་གཅིག 

ཨ་བློ་ཙི། ཡུལ་སྐད་ལ་ལར་ས་བ་དང་སྐྱློན་མེད་པ། གལ་ཆེན་མིན་པ་སློགས་ཀི་དློན། 

ཨ་བློ་ཙམ། འགིག་ཙམ་དང་སྐྱློན་མེད་པ་བཟང་ཙམ་བྱུང་བར་གློ ལས་ཀ་དེ་ངས་བས་ན་ཨ་བློ་ཙམ་

ཡློང་གི་རེད། 

ཨ་བག ཨ་བག་གཟེར་འཇློམས་དང་ཨ་བག་ཚེར་སློན་གི་སྤི་མིང་། ཨ་བག་ཀང་སྣང་། 

ཨ་བག་ཚེར་སློན། སློ་སྨན་གི་ནང་ཚན་ལློ་སློང་ཚེར་མ་ཅན་མེ་ཏློག་སློན་པློ་འཆར་བ་ཞིག་སྟེ། རློ་

ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རུས་ཚད་དང་། རུས་པ་གས་ཆག་ཤློར་བ། ལུས་སྟློད་དང་རིབ་

ལློགས་གཟེར་བ་སློགས་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སློན་པློ་དར་ཡ་ཀན་དང་། སློན་པློ་བདེ་

སྐྱེད། ཆུ་འབིན་རྒྱལ་པློ། མདའ་གཞུ་ཅན། ཚེར་མ་དར་བཏུམ། ཟུག་རྔུ་འདྲེན་བེད། ཨ་ཙ་རའི་

རླིག་འབས་བཅས་སློ།། 

ཨ་བག་གཉིས། ཨ་བག་གཟེར་འཇློམས་དང་། ཨ་བག་འུག་ལག་ཡང་ཟེར་བའི་མིང་ཆེན་པློ་གཉིས་ཀི་

བསྡུས་མིང་སྟེ། སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་མན་ངག་བརྒྱ་ར་ལས། ཨ་བག་གཉིས་ཞེས་

པའི་སྐབས་སུ་འགའ་ཞིག་གིས་ཨ་བག་གཟེར་འཇློམས་རིགས་མི་འདྲ་ཙམ་གཉིས་ལ་བེད་པར་

མཆིས་ཀང་ད་ེན་ིམ་ཡིན་ཏ་ེཨ་བག་གཟེར་འཇློམས་ལ་ནུས་པ་གཅིག་ལས་རྒྱུད་དང་མན་ངག་གང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནས་ཀང་མ་གསུངས་པས་ཡློངས་གགས་ཨ་བག་གཟེར་འཇློམས་དང་། ཨ་བག་འུག་ལག་ཀང་

ཟེར་བའི་མིང་ཆེན་སེར་པློ་དང་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་ཡིན་ནློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཨ་བག་གཟེར་འཇློམས། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་

མགློ་བློའི་རུས་པ་ཆག་པ་སྦློར། རྨའི་ཤའུ་གསློ།། ཁག་རླུང་གིས་སྟློད་གཟེར་འཇློམས། ཆུ་

སེར་སྐེམ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གནློད་སྦིན་མིག་དང་། སང་གི་གུར་གུམ། མིང་ཅན་སེར་

ཆུང་། མེ་ཏློག་གུར་གུམ། རང་འཐག་མགློ ལུག་མིག་སེར་པློ། ལྷ་ཁང་གུར་གུམ། ཨ་བག་གུར་

གུམ་བཅས་སློ།། 

ཨ་བི་ལི་དཀར། ཏིས་བི་ལི་དཀར་དང་དློན་གཅིག 

ཨ་སྦར། ① ཆུ་ཁློལ་དང་། ཇ་འཇམ་གང་རུང་གི་ནང་དུ་མར་གི་སློར་ཕན་བུ་བཏབ་པའི་སྐྱློ་མ་ས་

མློའི་མིང་ཡིན་ཏེ། དེ་འཇུ་ས་བ་དང་མ་ཞུ་བ་རྣམས་སེལ་བར་བེད་དློ།། ② ལེགས་སྦར་སྐད་

ལུགས་ལ་མིང་གི་སློན་དུ་ཨ་ཡིག་སྦར་བས་དགག་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་སྟློན་པ། འཆི་བའི་སྐད་

དློད་མྲ�་ཏ་ཟེར་བའི་སློན་དུ་དགག་ཚིག་ཨ་སྦར་བ། ཨ་མྲ�་ཏཿ

ཨ་བ། སློག་ཆགས་ཆུང་ངུའི་རིགས་ལུས་དབིབས་བི་བ་དང་མཚུངས་པ། རྣ་བ་ཆེ་ལ་རྔ་མ་མེད་པ། 

འབློག་པའི་རྩྭ་ཐང་ཐློག་ཏུ་ཨ་དློང་ཞེས་པ་ཨ་བ་སློད་གནས་ཀི་དློང་པློ་བརློས་པས་རྩྭ་རིང་

ཐམས་ཅད་བསློགས་ཏེ་རྩྭ་ར་འཕློ་བརླག་གཏློང་མཁན་ཞིག་ཡིན། 

ཨ་བག་དགློན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ༡༢༣༡་ལློར་ས་སེ་ལེབ་གཅློད་པ་བསྟན་

འཛིན་དབང་རྒྱལ་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་འབིག [སེ་དགེ]ཐང་ཤིང་གི་སློང་པློ་དུམ་བུ་མང་པློར་བཏུབས་པའི་ཆ་ཤས་རྣམས་ཀི་མིང་ཡིན། 

ཨ་བི་དྷརྨ། [ལེགས] ཆློས་མངློན་པ། 

ཨ་བི་དྷརྨ་ཀློ་ཥ་ཀཱ་རི་ཀཱ། [ལེགས] བློད་སྐད་དུ་ཆློས་མངློན་པའི་མཛོད་ཀི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ། 

རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་དབིགས་གཉེན་གིས་མཛད་པ། 

ཨ་“བྷྱ”་ཀ་ར། ཨ་“བྷྱ”་ནི་ཡློན་ཏན་དང་། ཨ་ཀ་ནི་འབྱུང་གནས་ཀི་དློན་ཏེ་ཡློན་ཏན་འབྱུང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

གནས་ཞེས་པའློ།། 

ཨ་བྷྲ་ཀཾ། ཨ་བྷྲ་ཧ་རི་ཡང་བིས་འདུག ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ལྷང་ཚེར་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་

སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། སྤི་གཟུགས་ཞེས་འགྱུར་བར་དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་ངེས་

ལེགས་བསྟན་འཛིན་གིས་མཛད་པའི་དངུལ་ཆུའི་གདམས་པ་ལས་གསུངས། 

ཨ་འབས། རྒྱ་གར་སློགས་ཨེ་ཤིའི་ཡའི་ཚ་བ་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བ་དང་། འདེབས་

འཛུགས་བེད་ཀི་ཡློད། སློང་པློའི་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་༢༠ལྷག་ཙམ་ལ་ཡལ་ག་རྱགས་པ། པགས་པ་

མཐུག་པ། ལློ་མ་འཇློང་ནར་མཐའ་སྙློམས་ལང་འཇམ་འློད་དང་ལན་པ་རེས་མློས་སྐྱེ་ཞིང་། ཟླ་

བ་༢༣་པར་མེ་ཏློག་སེར་སྐྱ་འདབ་མ་ལྔ་རེ་ཅན་འཆར་ཞིང་། ཟླ་བ་༥༧་པར་འབས་བུ་ལང་སེར་

ཆེ་ལ་ལུག་སྙིང་ངམ་མཁལ་མའི་དབིབས་འདྲ་བ་སྨིན་ནས་སེར་པློར་འགྱུར་ཞིང་རློ་མངར་ལ་

སྐྱུར་བ་ཞིག་འདློགས་པའི་རྒྱུན་ལང་ཤིང་སློང་གི་གས་ཡིན། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི། དེའི་འབས་

བུའི་ནང་སྙིང་སྟེ། དབིབས་ནལ་ལལེབ་དཀིལ་མཐུག་པ་ཁ་དློག་སྐྱ་བློ་ཕི་ངློས་ལ་ར་རིས་དང་

སྤུ་ཡློད་པ། ནང་དུ་ཚི་གུ་མཁལ་ཞློ་འདྲ་བ་ཉིས་སྦར་དབིབས་ནར་མློ་ཡིན་པ་ཞིག འཁྲུངས་

དཔེར། ཨ་འབས་ཤིང་སློང་ཆུང་བ་ལ། །ལློ་མ་ལྕུམ་གི་ལློ་མ་འདྲ། །མེ་ཏློག་སློན་པློ་གདུག་ལར་

ཕུབ། །འབས་བུབ་ཤ་བའི་རླིག་པ་འདྲ། །རློ་ནི་སྐྱུར་ལ་མངར་བ་ཡིན། རང་གི་ནུས་པས་མཁལ་

ནད་སེལ། ཞེས་དང་། འདྲ་ཡིག་ཏུ། ཨ་འབས་ཤ་བའི་རླིག་འབས་འདྲ། ཞེས་གསུངས། འདི་

ཉིད་ལྕི་ལ་དཀྲློགས་པས་སག་སག་ཟེར་བའི་ནང་འབས་བཟང་བ་དེ་དགློས། ཡང་ལ་ལ་སག་སྒ་

མེད་པ་མདློག་ནག་པློ་སློགས་ནི་རུལ་བ་དང་། འབུས་ཟློས་པ་ཡིན་པས་ངན་པའློ།། ཤིང་སྨན་

གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རྒྱ་གར་སློགས་ཨ་ཤེ་ཡ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཚ་བ་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་དང་། 

ཡུན་ནན། ཀློང་ཤིས། ཀློང་ཏུང་། ཧྥུ་ཅན། ཐའེ་ཝན་སློགས་སུ་འདེབས་འཛུགས་བེད་ཀི་ཡློད། 

ཚ་ལ་ཁ་ཞིང་བསྐ་བ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་མཁལ་མའི་གང་བ་སེལ། 

ཨ་མ། ① ལུས་སྐྱེད་བེད་ཀི་མ། དྲིན་ཅན་ཨ་མ། ཨ་མ་འབློད་ལློང་མེད་པ། ཨ་མ་མ་གཏློགས་མི་

མི་ཤེས། ཐབ་ཀ་མ་གཏློགས་ས་མི་ཟེས། ② ཁིམ་འཛིན་བུད་མེད་རྒན་པ། ཨ་མ་རྒད་མློ། ③ 

[མངློན] ཡུངས་ཀར་གི་འབས་བུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཨ་མ་ན་སེ། [ལེགས] ཡིད་ལ་མི་བེད་པ། 

ཨ་མ་ཚད་རྡློ། བློད་ཀི་ཞིང་གའི་དཀིལ་རགས་སུ་འཛུགས་པའི་རྡློ། 

ཨ་མ་ལེ་ཧློ། [ཡུལ] དགའ་བའི་གཞས་ཚིག་ཅིག 

ཨ་མའི་བུ། ① བུ་ཤིན་ཏུ་རྒློད་པའི་དློན་ཡིན། བུ་ཆུང་ཚིག་ཤད་ཆེན་པློ་མ། ཨ་མའི་བུ་ལ་མ་ཐུག་

རེད་ལ་བུའློ།། ② མི་གློ་ཆློད་དམ། ཁློ་ག 

ཨ་མའི་ཨློ་ལློ། མི་གློ་ཆློད་དམ། ཕློ་ཁློ་ག 

ཨ་མའློ།། [ཡུལ] ① གདུང་བའི་འབློད་སྒ། ཨ་མའློ་ང་རབ་ཏུ་ཕམ། ཤིན་ཏུ་ཕམ་མློ། ② འཇིགས་

སྐྲག་གི་ཚིག ཨ་མའློ་ང་རེ་འཇིགས། ཅི་རང་དྲག

ཨ་མི་ཏཱ་བ། [ལེགས] འློད་དཔག་མེད། 

ཨ་མི་དེ་བ། ཨ་མི་ཏཱ་བ་དང་འདྲ། 

ཨ་མེས། ① སློ་བློའམ་མེས་པློ། ② ཇློ་བློ་རེའི་སློབ་མ་གཙང་པ་ཡིན་པ་དེའི་མིང་ཆ་ཚང་ལ་ཨ་མེས་

བང་ཆུབ་འབྱུང་གནས་ཟེར། 

ཨ་མེས་ཀུན་དགའ་བསློད་ནམས། དཔལ་ས་སྐྱ་དགློན་གི་ཁི་པ་ཉེར་དྲུག་པ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་དགུ་

པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ༡༥༣༧ལློར་ཡབ་སགས་འཆང་གགས་པ་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཡུམ་

ལྕམ་མློ་སས་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་ས་སྐྱའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མློ་ཕུན་ཚོགས་གིང་

གི་བ་བང་དུ་སྐུ་བལམས། གཞློན་ནུ་ནས་དགེ་བསྙེན་དང་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་བཞེས། དེ་ནས་

ཡློངས་རློགས་དགེ་བསྙེན་རྡློ་རེ་འཛིན་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་པར་མཛད། དགུང་གངས་

ཉི་ཤུ་ར་བཞི་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ༡༥༦༠ལློར་ས་སྐྱ་དགློན་གི་

གདན་ཁིར་ཕེབས། དགུང་གངས་སློ་གསུམ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ༡༥༦༩ 

ལློར་འཛམ་གིང་བང་ཕློགས་ཀི་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པློ་དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་

རིན་པློ་ཆེ་ཇི་ལར་བློན་པའི་ཚུལ་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངློ་མཚར་རིན་པློ་ཆེའི་བང་མཛོད་དགློས་

འདློད་ཀུན་འབྱུང་ཞེས་བ་བ་ལགས་རློམ་མཛད་པ་སློགས་ལུགས་གཉིས་ཀི་མཛད་འཕིན་

ལེགས་པར་སེལ། འདས་ལློ་མི་གསལ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

ཨ་མེས་གུར། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་མཚོ་སློན་རྨ་ལྷློ་རེ་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་མེས་བཞི་བདག་ལྷ་ཁང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་༡༧༨༠ལློར་པཎ་ཆེན་བློ་

བཟང་བསྟན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བཀའ་ལར་བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་

ཤར་སྐུ་འབུམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་མློ་ནིག ① རྡློ་ཤློ་ཕློ་རློག་གམ། ཕུལ་རྡློ་སྟེ་རྡློ་ནག་གྲུ་བཞི་ཞིག་གི་མིང་། མང་ཆེ་བ་ལྷློ་བག་ནས་ཐློན་

ཞིང་། ཁ་རྒྱུན་དུ་ལྷའི་གནས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གི་ལྷའི་རྡློ་ཡིན་པར་བཤད། ② གདན་ཁ་བློ་རིང་པློ། 

ཨ་མློ་མློ། མང་པློར་ཧ་ལས་པའི་བརློད་ཚུལ། 

ཨ་མེ། [ཡུལ]① ཕའི་ཕ་དང་། མའི་ཕ། ② ཞིང་པའི་ལློ་ཏློག་ལ་སད་དང་སེར་བ་སྲུང་མཁན་གི་

སགས་པ་འབློད་པའི་མིང་ཞིག

ཨ་མེ་དཀར་ལང་། རི་བློ་ཞིག མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་རྨ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་རེ་

ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་མེ་དགློན། སློན་འབློག་པའི་རུ་བ་དང་མཉམ་དུ་སློར་སྐྱས་བ་བའི་སྦྲ་དགློན་ཞིག་ཡིན། རབ་བྱུང་

བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་བི་སྤི་༡༩༢༤ལློར་དགློན་གནས་གཏན་འཁེལ་ཅན་གི་ལྷ་ཁང་བཞེངས། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་མེ་དཔལ་ཆུང་དགློན། མིང་གཞན་ཨར་མེ་དགློན་དང་། དཔལ་ཁིམ་ཕར་མེ་དགློན་ཟེར། གནས་

འདིར་ཐློག་མར་ཀརྨ་མཐུ་སྟློབས་ཞེས་པས་དགློན་པ་བཏབ། དེ་ནས་མི་རབས་མང་ཙམ་གི་

རེས་སུ་ཀཿཐློག་ནས་གཏེར་ཆེན་བདུད་རྡློ་རེ་གདུལ་བར་ཕེབས་སྐབས། འཇའ་ཚོན་ཆློས་སྐློར་

དང་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་དབང་ལུང་སློགས་གནང་། ཨར་མེ་དབང་ལན་ཞེས་པ་ཤུད་བུ་དཔལ་

སེང་གི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པར་ངློས་འཛིན་སྟེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་ལློས་སྤི་ལློ་༡༦༡༥་ལློར་

དགློན་དེའི་ཁི་ལ་བཀློད། དེ་ནས་བཟུང་གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་མེས་རྨ་ཆེན། ① གངས་རི་ཞིག རྨ་རྒྱལ་སློམ་ར་དང་རྨ་རྒྱལ་གངས་རིའང་ཟེར། མཚོ་སློན་ཞིང་
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ཆེན་གི་ཤར་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། དེའི་མཚོ་ཚད་རྒྱ་མཚོ་ངློས་ལས་རྨིད་ཁེ་༦༢༨༢ཡློད། ② མཚོ་

སློན་ཞིང་ཆེན་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་སར་གནས་པའི་གཞི་བདག་ཆེན་པློ་ཞིག 

ཨ་མེས་རི་ཆེན། རི་བློ་ཞིག མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་རྨ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ཐུང་

རིན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་མེས་རི་ལང་ལྷ་ཁང་། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ༡༢༧༩་ལློར་བཞེངས་པར་བཤད། ལན་

འགློ་འློག་མའི་ལྷ་ཁང་ཟེར་བ་དང་དློན་གཅིག་ཡིན་པ་འདྲ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་མྲ། ① ཤིང་སློང་ཨ་མྲའམ། དེའི་ཤིང་ཐློག་སྟེ། བསེ་ཡབ་ཀི་བཟློ་ལ་ནང་བཞིན་ཡིན་ཞིང་། ཐློག་

མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཁ་དློག་འདྲ་འདྲ་ཡིན་པས་སྨིན་པ་ཡིན་མིན་ཤེས་དཀའ་བ་ཞིག མིང་གི་

རྣམ་གངས་ལ་རང་དྲུག་ཚེས་དང་། མངློན་འདློད། དཔྱིད་ཀི་ཤིང་། བུད་མེད་དགའ། སྦྲང་རིའི་

ཕློ་ཉ། རློ་ལན་བཅས་སློ།། ② འབས་ཤིང་གི་བེ་བག་ཅིག 

ཨ་མྲའི་འཁུར་བ། ཤིང་ཐློག་ཨ་མྲ་ལས་བཟློས་པའི་བཅའ་བ། 

ཨ་མྲ�་ཏ། [ལེགས] ① འཆི་བ་མེད་པ། ② བདུད་རི། 

ཨ་ཙ་མ། [རིང] ཕངས་པློ་བེད་པའི་ཚིག་གམ། སྙིང་རེའི་ཉམས། ཨ་ཙ་མ། དེ་མི་ལེགས་པ་

ཞིག་བས་སློང་། 

ཨ་ཙ་ཙ། ཨ་ཚ་ཚ་དང་འདྲ། 

ཨ་ཙ་ར། [ལེགས] ① སློབ་གཉེར་བ། ② རྒྱ་གར་གི་སགས་མཁན་རྣལ་འབློར་པ། ③ བཞད་

གད་སློང་མཁན། 

ཨ་ཙ་ར་དཀར་ནག་ཁག་གསུམ། ཨ་ཙ་ར་དཀར་པློ་ཇློ་བློ་རེ། ཨ་ཙ་ར་ནག་པློ་ཕ་དམ་པ། ཨ་ཙ་ར་

ཁ་བློ་པདྨ་འབྱུང་གནས་སློ།། 

ཨ་ཙ་ར་གང་ཁིད། སར་བློད་ཀི་དགློན་པ་ཁག་གི་འདུ་ཁང་གི་སློ་མཆློར་དང་། སྐུ་དྲག་གམ་བ་མའི་

གཟིམས་ཤག ཚོམས་ཆེན་རྣམས་ཀི་ལེབས་སུ་ཨ་ཙ་རའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ནློར་ལྷས་གང་ཆེན་

ནློར་བུས་བཀང་བ་ཞིག་ཁིད་པའི་རི་མློ་འབི་སློལ་ཡློད། ཨ་ཙ་ར་ནི་ཚོགས་བདག་གང་སྣའི་
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སྤྲུལ་པ་ཡིན་ལ། གང་ཆེན་ནི་དེའི་བཞློན་པ་ཡིན་པར་བཤད་ཅིང་། ལློངས་སྤློད་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་འབྱུང་བའི་རེན་འབེལ་གི་ཆེད་དུ་བིས་པའི་ལེབས་རིས་ཤིག 

ཨ་ཙི། ① ཧ་ལས་པ་དང་། ཡ་མཚན་སྐྱེ་བ། འཇིགས་དངངས་སྐྱེ་བ་སློགས་བརློད་པའི་ཚིག ཨ་

ཙི། དེ་འདྲ་ཁད་མཚར། ཨ་ཙི། དེ་འདྲ་མ་བེད། ཨ་ཙི། ཕགས་ཕེབས་གནང་བྱུང་། ② ཀུ་རེ་

ཡིན་པར་སྟློན་པའི་ཚིག ཨ་ཙི། རེད་མློ་ཡིན། 

ཨ་ཙི་ཙི། ཨ་ཙི་དང་འདྲ། 

ཨ་ཙུག [ཡུལ] ཐེ་ཚོམ་དང་། དྲི་བའི་ཚིག སྐྱིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་ཨ་ཙུག་ཡློང་། ལས་ཀ་འདི་འདྲ་

བས་ན་ཨ་ཙུག 

ཨ་ར་མཚོ། མཚོ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་ཚ། ན་ཟུག་ལང་བའི་སྒ། ཁ་འློ་མས་བསེགས་ཀང་ཨ་ཚ་མི་ཟེར། བུ་ཕ་མས་བརྡུངས་ཀང་

བསམ་པ་མི་སྡུག 

ཨ་ཚ་ཚ། ཚ་རེག་མ་བཟློད་པའི་སྡུག་སྐད། ཨ་ཚ་ཚ། རྨ་ཁ་ལ་ཚ་རེག་གི་ཟུག་རྔུ་ཚབས་ཆེན་ལང་

བྱུང་། མེས་ཚིག་ནས་ཨ་ཚ་ཚ་ཟེར། 

ཨ་ཚག་ཚག་པ། [ཡུལ]འབུ་ཆ་ག་པ། 

ཨ་ཚ་སྐེ་རིང་། མུག་གེའི་ཧ་མིང་གཞན་ཞིག་ཡིན། 

ཨ་ཚོགས་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ༡༨༨༩་ལློར་ཨ་ཚོགས་བ་མ་དཀློན་མཆློག་

ཆློས་དར་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན་ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

རི་གློར་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་མཚར་པློ། ① ཡ་མཚན་པློའམ། ངློ་མཚར་པློ། འཕྲུལ་ཆས་ཨ་མཚར་པློ། ② ཁད་མཚར་པློ། ས་

བློན་མ་བཏབ་པར་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་དེ་ཨ་མཚར་པློ། 

ཨ་ར་ཀའི་དློག་པ། ① མེ་ཏློག་ཅིག་སྟེ། མེ་ཏློག་ཉི་དགའི་འདབ་མ་ལ་ངློས་འཛིན་མཁན་ཡང་ཡློད། 

② ལྕམ་པའི་འབས་བུ། 

ཨ་འཛོམས་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༥༨༠་རྒྱལ་བ་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་
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བཀའ་ལུང་བཞིན་བཀྲ་ཤིས་འབུམ་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཔལ་ཡུས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་ཛཱ་ལི། ཨ་རུ་ར་དང་། ཛཱ་ཏི། ལི་ཤི་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་འབི་སློལ་ཞིག 

ཨ་ཝ། ① སློ་འབེད་དེ་སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་མིག་ནད་དང་། 

དུག་ནད་སེལ། བང་ཁློག་གི་རྨའི་རྣག་ཆུ་སྐེམ། ② སློ་སྨན་ཀློ་ཤ ③ [ཡུལ] སར་བློད་ཀི་མི་

དྲག་ཚོའི་ཕྲུ་གུའི་ཞེ་སའི་མིང་། ཨ་ཝ་འཁློར་བ། ཨ་ཝ་བསས། ཨ་ཝ་སས་མློ། 

ཨ་ཝ་གཉིས། རྩྭ་ཨ་ཝ་དང་། རྡློ་ཨ་ཝ་ཡང་ཟེར་བའི་མདུང་རེ་སྨུག་པློ་དང་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། སློ་འབེད་གཉིས་ནི། རྩྭ་ཨ་ཝ་དང་། རྡློ་ཨ་ཝ་

ཡང་ཟེར་བའི་མདུང་རེ་སྨུག་པློ་དང་གཉིས་ཀི་མིང་ངློ་།། འདིར་མདུང་རེ་ལ་ཨ་ཝ་ཟེར་བ་ནི་རྩྭ་

ཨ་ཝ་དང་ནུས་པ་མཚུངས་པས་གཅིག་ཏུ་འདྲེན་པའློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཨ་ཝར། རླུང་ནད་རིགས་ཀི་དབེ་བ་ཉི་ཤུའི་ཡ་གལ་ལུས་དགུར་པློར་འགྱུར་ཞིང་ཕུག་རློན་གི་སྐད་

ལར་འཁུན་སྒ་འདློན་པའི་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། སློབ་དཔློན་དཔའ་བློས་མཛད་པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་

པ་ལས། ལུས་ནི་ཀུན་ཏུ་ཞུགས་གྱུར་ནས་དེ་ནི་གཞུ་ལར་དགུར་པློར་བེད། དབུགས་འབིན་

དཀའ་ཞིང་མིག་རེངས་ཧར། དེ་ནས་ཕུག་རློན་ལ་བུར་འཁུན། དྲན་པ་མེད་དེ་གཞན་དབང་པ། 

དེ་ཉིད་ཨ་ཝར་ནར་བཤད། ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཨ་ཝ་དྷུ་ཏིའི་ལམ། ནང་པའི་སགས་ཀི་ཆློས་ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ་ལ། མི་རྣམས་ཀི་ལུས་ཀི་ནང་དུ་

ཙ་ཡི་གཙོ་བློ་གསུམ། འཁློར་དང་བཅས་ན་བདུན་ཁི་ཉིས་སྟློང་ཡློད་པ་དང་། དེའི་ནང་ནས་ར་ཡི་

གཙོ་བློ་གསུམ་ནི། ཁུ་ཁག་རླངས་གསུམ་འབབས་པའི་གནས་ཏེ། གཡས་ཀི་ར་རྐྱང་མ་ནས་ཁུ་

བ། གཡློན་གི་རློ་མ་ནས་ཁག་འབབ་ཅིང་། དབུས་ཀི་ར་དབུ་མའི་ནང་སྙིང་ཁའི་ཐད་ཀི་ར་མདུད་

གསུམ་ཡློད་པའི་ནང་དུ་རྣམ་ཤེས་དང་པློར་གང་དུ་ཆགས་པའི་གནས་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་རྒྱ་

སན་ཙམ་ཡློད་པ་དང་། འཆི་བའི་དུས་ཀང་། རྣམ་ཤེས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་དེ་ཉིད་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་

ལེའི་དཀིལ་ནས་ཐློན་པ་དང་། ལུས་སེམས་ཀི་འབེལ་བ་ཆད་ནས་ཤི་བ་ཞེས་ཟེར། ཐིག་ལེའི་ནང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

ནས་རྣམ་ཤེས་ཐློན་པ་དང་། དེའི་རགས་གཤིན་པློའི་སྣ་བུག་ནས་ཁག་དང་། གསང་གནས་ནས་

ཁུ་བ་འབབ་པ་ཡིན་ཙང་། དེ་དང་དུ་མཉམ་དུ་བར་དློ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཟེར་སློལ་ཡློད། 

ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི། ཨ་བ་དྷཱུ་ཏི་དང་དློན་གཅིག

ཨ་ཞང་། མའི་མིང་པློ་རྒན་གཞློན། 

ཨ་ཞང་ཚང་། མའི་གཅེན་པློ་དང་གཅུང་པློའི་ཁིམ་ཚང་། 

ཨ་ཞི་ལ། རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ཁློངས་རྔ་པ་རློང་གི་ལ་ཞིག 

ཨ་ཞེ། ① ཁམས་སྐད་དུ་སིང་མློ་ཆེ་བའི་དློན་ཡིན་པས། ཨ་ཞེ་ཞེས་འབློད་ན་རང་ལས་ཅུང་རྒན་པ་

ཡློད་པའི་དློན་གི་ཞེ་ས་ཡིན། ② ཁིམ་བདག་མློ། 

ཨ་ཟ་མློ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་དབི་མློང་གི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། ར་དགའ་བ་ཞེས་འགྱུར་ཏེ། དཔལ་

སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་

འགེལ་ལས། ཨ་ཛ་མློ། དེ་ཟུར་ཆག་པ་སྟེ། བློད་སྐད་དུ། ཨ་ཛ་ར་དང་། མློ་དགའ་བ་ལ་འཇུག་

པས་ར་དགའ་བ་ཞེས་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཨ་ཟིང་སྟག་སེང་། སར་ལྷ་ལན་སྨློན་ལམ་ཆེན་མློའི་བམས་པ་གདན་འདྲེན་གི་ཞློགས་པ་ལྷ་སའི་

བར་སྐློར་དུ་འཁུར་ཡློང་བའི་སྟག་དང་སེང་གེའི་གསློབ་ཆེན་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་མིང་། 

ཨ་བཟློད་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༩༡༧ལློར་བ་མ་སྐྱབས་མགློན་དང་

དམར་སེས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

གཅིག་སྒིལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་འུ་ཙི། ཨའུ་ཙི་དང་འདྲ། 

ཨ་འློ།། ཐེ་ཚོམ་གི་ཚིག ཨ་འློ་ག་འདྲ་ཡིན་ནམ། 

ཨ་ཡ། འགློད་པའམ། མི་ཐང་ཆད་པའི་ཚིག ཨ་ཡ་ང་ཅི་དྲག ཨ་ཡ་ང་རེ་འགློད། ཨ་ང་རེ་གནློང་། 

ཨ་ཡ་ང་རེ་ངལ། 

ཨ་ཡ་ཡ། སྙིང་རེ་པློ། 

ཨ་ཡང་བློས། བསྟློད་བསགས་བེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཨ་ཡངས་དགློན། མིང་གཞན་ཨེ་ཝམ་དགློན་ཟེར། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་ཕག་སྤི་༡༣༥༩གཡག་

སེ་པཎ་ཆེན་གིས་བཏབ་པའི་རྒྱལ་བ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། འབི་གུང་དཔལ་

འཛིན་གི་ཆློས་དང་ཆློས་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་དབེ་བ་ཞེས་པའི་གཞུང་དེ་གནས་འདིར་བརམས་

པར་གསལ། དེ་རེས་དགེ་ལུགས་པས་དབང་བརྒྱུར་བས་ཤིང་དགའ་ལན་དགློན་པས་བདག་

པློ་བས། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་ཡི་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སར་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་ན་ཡློད། 

ཨ་ཡི་ལ་རི་རྒྱུད། རི་རྒྱུད་ཅིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྟློད་མངའ་རིས་ཀི་ར་མདའ་རློང་དང་སར་

རློང་གི་མཚམས་སུ་ཡློད་ཅིང་། སེང་གེ་གཙང་པློ་དང་གང་ཆེན་གཙང་པློ་གཉིས་ཀི་མཚམས་

འབེད་རི་བློ་ཡིན། 

ཨ་ཡིག་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་དཀིལ་ཙམ་དུ་དགའ་བ་སངས་རྒྱས་ཆློས་འཕེལ་གིས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ལི་ཐང་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་ཡུ། གནག་ཕྱུགས་དང་ར་ལུག་ལ་རྭ་ཅློ་མེད་པའི་མིང་སྟེ། ལུག་ཨ་ཡུ་གཡག་ཨ་ཡུ་ཞེས་སྤིའི་མིང་། 

ཨ་ཡུ་མ། རྭ་ཅློ་མེད་པའི་གནག་ཕྱུགས་དང་ར་ལུག 

ཨ་ཡུ་ཥེ། [ལེགས] ཚེ། 

ཨ་ཡུ་ཧ་རི། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ལྕགས་ཀི་གབ་མིང་སྟེ། བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་ཚེ་འཕློག་ཅེས་

འགྱུར་བར་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུས་མཛད་པའི་འཆི་མེད་མཛོད་འགེལ་ལས་གསུངས། 

ཨ་ཡུར། [ལེགས] ཚེ། 

ཨ་ཡློ། ངལ་བའམ་བློ་མི་བདེ་བའི་ཚིག 

ཨ་ཡློད་ད་ཡློད། [ཡུལ] ཡག་ཤློས་སམ་སྙིང་པློ། ཨ་ཡློད་ནང་གི་ད་ཡློད། སློ་ངའི་ནང་གི་སེར་ཐིག 

ཨ་གཡང་དགློན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མཇུག་ཙམ་ཏུ་འབི་གུང་དབློན་བསློད་ནམས་གགས་པའི་ཞལ་

སློབ་ས་སེ་ལེབ་གཅློད་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

ཨ་ར། ① ཨ་ར་ར་དང་འདྲ། ② ཁའི་སྨ་ར། ཨ་ར་དཀར་པློ། ཕུ་ཕར་བརྒྱབ་པས་ཨ་ར་ཚུར་ལངས། 

ཨ་ར་ར། ① ལུས་ན་ཚ་བྱུང་ནས་སྐད་ཤློར་བའི་ཚིག རང་པ་ན་བྱུང་ཨ་ར་ར། མགློ་བློ་བརྡབས་བྱུང་

ཨ་ར་ར། ② ཁའི་སྨ་ར། 

ཨ་ར་བ། བློད་ཀི་ཟླློས་གར་འཁབ་མཁན་གི་བེ་བག་ཅིག 

ཨ་ར་ཨུ་རུ། ① ནད་མི་བཟློད་པའི་སྒ། ཨ་ར་ཨུ་རུའི་སྐད་དེ་སེམས་ཀི་གཅློང་། ② སྐྱེ་སྐུའི་ཡུལ་

སྐད། མགློན་པློ་སློགས་ལ་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་བ་བའིདློན།

ཨ་རག ཆང་གི་ཉིང་ཁུ་ཕབ་པའི་དྭངས་མ་ནུས་སྟློབས་ཆེ་བ། ཧ་ཅང་མློས་པར་བེད་པའི་བཏུང་བ། 

ཨ་རང་། [ཡུལ] ཐེ་ཚོམ་གི་ཚིག འདི་འདྲ་ཞང་པློའི་བློ་ལ་ཨ་རང་ཤློང་། 

ཨ་རང་ད་རང་། [ཡུལ] དངློས་གནས་དང་། ངློ་མའམ། ངློ་ཐློག དབར་ཨ་རང་ད་རང་གི་ཉི་མ་ཚ་པློ། 

རྒན་རྒློན་ཨ་རང་ད་རང་གི་ན་ཚོད་སེབས་དུས། 

ཨ་རི། ཨ་མི་རི་ཀ་ཞེས་པའི་ཚིག་བསྡུས་པ། 

ཨ་རི་སྟ། ཨ་རི་ཥ་ཟེར་ཏེ། ཤིང་ནིམ་པའི་མིང་དུ་བཤད་དློ།། 

ཨ་རིག ཨ་མདློ་ས་ཁུལ་གི་ཚོ་བ་ཞིག་གི་མིང་། 

ཨ་རིག་དགེ་བཤེས་བམས་པ་འློད་ཟེར། མཚན་གཞན་ཨ་རིག་དགེ་བཤེས་བམས་པ་དགེ་ལེགས་

རྒྱལ་མཚན་ནམ་རྒྱལ་མཚན་འློད་ཟེར་ཡང་ཞུ། རེ་འདི་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་ར་སྤི་

ལློ༡༧༢༦ ལློར་འཁྲུངས། སྐུ་ན་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་རྒྱ་ལི་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་བཟང་བསྟན་དར་མཆློག་

གི་སྐུ་གམ་དུ་བཅར་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་གིས་མཚོན་ཆློས་བཀའ་མང་དུ་གསན་སྦློང་མཛད། 

དགུང་ལློ་བཅུ་བདུན་ལ་ཕེབས་པ་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ༡༧༤༢ ལློར་དབུས་སུ་ཕེབས། སེར་བེས་སུ་

ལློ་བཅུ་གསུམ་རིང་མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་ཆེན་མློ་ལ་ཐུགས་གཉེར་མཛད། ཕུར་བུ་ལྕློག་ཏུ་ལློ་

དྲུག་གི་རིང་རེ་ངག་དབང་བམས་པའི་དྲུང་ནས་ཟབ་ཆློས་གསན་པ་དང་སློམ་སྒྲུབ་མཛད་། 

དགུང་ལློ་ཞེ་བཞི་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ༡༧༦༩ ལློར་རྭ་རྒྱ་དགློན་བཀྲ་

ཤིས་ཀུན་བདེ་གིང་ཕག་བཏབ། སེར་བེས་ལར་གི་འཆད་ཉན་བཙུགས། རི་བློ་དན་ཏིག་ཏུ་

མཚམས་ཁང་དང་ཇློ་ཁང་སློགས་གསར་བཞེངས་ཀིས་དེར་སློམ་སྒྲུབ་མཛད་པ་དང་དགློན་སེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དར་བར་སེལ། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ༡༨༠༣ལློར་སྐུ་གཤེགས་། 

ཨ་རིག་དགློན། དགའ་ལན་ཕློ་བང་དུས་སུ་བཤད་སྒ་བ་མ་ཆེན་པློ་དང་ཞ་རིག་རབ་མཁེན་པ་མཁས་

གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ཀིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་བང་ཆི་ལན་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་རིག་ཡང་ལེ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་༡༨༨༠ལློར་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་

མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

དཔལ་ཡུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་རིལ། རླིག་འབས་ཀི་མིང་གཞན། 

ཨ་རུ། ① འབློང་གི་རྭ་ལས་བཟློས་པའི་ར་ལུག་གི་འློ་མ་འཇློ་སྣློད་ཧློར་བང་ལུགས། ② སྨན་གི་བེ་

བག་ཅིག ཨ་རུ་ཆུང་ཡང་བཟང་དྲུག མེ་ཏློག་ཆུང་ཡང་མཆློད་རས། 

ཨ་རུ་སྐེམ་པློ་སུལ་མང་། ཨ་རུ་རིགས་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། རློ་བསྐ་ལ་ཁ། ནུས་པས་བིས་པའི་

ནད་དང་། བིས་གདློན་བ་འདྲེ་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མཆུ་སྙུང་དང་མཆུ་རིང་ངློ་།། 

ཨ་རུ་མཆུ་སྙུང་། སྙུང་ཞེས་ཕ་བའམ་རིང་བའི་བརྡ་རིང་ཡིན་པས་ཨ་རུ་མཆུ་རིང་དང་མཆུ་སྙུང་དློན་

གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་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། 

ཨ་རུ་འཇིགས་མེད་ཟུར་ལྔ། ཨ་རུ་རིགས་ལྔའི་ཡ་གལ་དབིབས་ཟུར་ལྔ་དང་ལན་ཞིང་། ནུས་པས་

མིག་ནད་དང་གདློན་ནད་ལས་འཇིགས་པ་མེད་པར་སྐྱློབ་ཐུབ་པས་ན་མིང་ཡང་དེ་ལར་དུ་

གགས་པར་བཤད། 

ཨ་རུ་བདུད་རི་ཤ་མཐུག ཨ་རུ་ཤ་ཆེན་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག། 

ཨ་རུ་ནག་ཆུང་། ཨ་རུ་ར་ཁ་དློག་ནག་པློ་དང་དབིབས་ཆུང་བ་ཞིག་ཡློ་པ་དེ་ཡིན།

ཨ་རུ་རྣམ་རྒྱལ། ཨ་རུ་རིགས་ལྔའི་གཙོ་བློ་དང་ཤིན་ཏུ་དཀློན་པ་ནློར་བུ་ལ་བུ་ཞིག། རློ་དྲུག་དང་

ལན་པ། ཞུ་རེས་གསུམ་དང་། ནུས་པ་བརྒྱད་ཚང་བ། ཡློན་ཏན་བཅུ་བདུན་ཡློངས་སུ་རློགས་

པ། ནད་ཐམས་ཅད་ཀི་གཉེན་པློ་བ་ན་མེད་པ་ཞིག་གློ



  2465  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

ཨ་རུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ། ཨ་རུ་རིགས་ལྔའི་ཡ་གལ་རློ་དྲུག་དང་། ཞུ་རེས་གསུམ། ནུས་པ་བརྒྱད། 

ཡློན་ཏན་བཅུ་བདུན་བཅས་ཡློངས་སུ་ཚང་བ། ནད་རིགས་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་བེད་ཅིང་ཤིན་

ཏུ་དཀློན་པ་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་ལ་བུ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། ཟུར་རྡློ་ལས། བཞི་བརྒྱ་ར་བཞི་སྟློང་དང་

ཉིས་བརྒྱ་སློགས། ནད་ཀི་དཔུང་ཚོགས་ཇི་ལར་མང་ན་ཡང་། སྨན་མཆློག་འདི་ཡློད་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བའི་ཕིར། རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་གགས་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་ཡིན། ཞེས་དང་། དྷརྨ་སྭ་མིས། ཨ་

རུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ནི། ཀུ་བའི་མཇུག་འདྲ་ཁད་པར་དུ། ཨ་རུའི་ནང་ན་ཨ་རུ་ཡློད། བསྐྱློད་ན་

ཁློག་ཁློག་ཟེར་བ་ཡློད། དེ་ནི་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་ཡིན། རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དག་ཏུ་འདློད། རབ་

འབིང་ཐ་མའི་དབེ་བ་ནི། ཀུ་བའི་མཇུག་འདྲ་རབ་ཏུ་བཤད། གསུམ་འབེལ་དག་ཏུ་ཡློང་བ་སྟེ། 

རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་འབིང་དུ་བཤད། གཉིས་འབེལ་རྣམ་རྒྱལ་ཐ་མ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་

འདི་ཉིད་ཤིན་ཏུ་དཀློན་པས་དེང་སྐབས་ཕག་ལེན་ལ་དངློས་སུ་མཐློང་རྒྱུ་མ་མཆིས་ཀང་གནའ་

རབས་ཀི་དུས་སུ་ནི་ཡློད་པར་མངློན་ཏེ། སློན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རེ་བཙུན་གཡུ་ཐློག་པ་

གསར་མ་ཡློན་ཏན་མགློན་པློའི་སྐུ་དུས་སུ་གཙང་གི་ཚོང་འདུས་འགུར་མློར་ཨ་རུ་རའི་ཆར་

ཕབ་པའི་དུས་སུ་བྱུང་བར་གགས་པའི་ཨ་རུ་རྣམ་རྒྱལ་གསུམ་འབེལ་གཅིག་དང་། ལྔ་འབེལ་

གཅིག རྐྱང་པ་གཅིག་བཅས་གསུམ་ཙམ་ཟུར་མཁར་བློ་གློས་རྒྱལ་པློའི་ཕག་ཏུ་བབས་པའི་ལློ་

རྒྱུས་མཆིས་ཤིང་། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པློ་དང་། མི་དབང་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་དུས་

སུའང་རེ་པློ་ཏྭ་ལའི་རྣམ་སས་ནློར་མཛོད་གིང་དུ་ཨ་རུ་རྣམ་རྒྱལ་ཆེ་ཆུང་སྙིམ་པ་ཁ་སྦར་ཙམ་

ཞིག་ཡློད་པའི་ལློ་རྒྱུས་སྣང་ངློ་།། 

ཨ་རུ་འཕེལ་བེད། ཨ་རུ་རིགས་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། རློ་བསྐ་ལ། བག་ཙམ་མངར་བ། ནུས་པས་

རྨ་འདྲུབ་པ་དང་། ལུས་བརས་པར་བེད། 

ཨ་རུ་ར། ཤིང་སྨན་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བརྒྱ་བིན་སློས་དང་། བཅུད་ལེན། འཇིགས་མེད། 

བདུད་རི་གསེར་ལན། ནད་འདློར། ནད་མེད། ཕན་པ་ཅན་བཅས་དང་། ཤིང་སློང་གི་མཐློ་ཚད་

སྨི30ཙམ་ཟིན་པ་དང་། སློང་པློའི་ཤུན་པ་སྐྱ་བློ་ཡལ་ཕན་གསར་པ་ཁམ་སེར། ལློ་མ་སློང་

དབིབས་མཐུག་པ་ཕལ་ཆེར་ཁ་སྤློད་དུ་སྐྱེ་བ། སྙེ་དབིབས་མེ་ཏློག་སེར་ཞིབ་ཅན། སྨིན་ཚོད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློགས་ཀི་དབང་གིས་དབིབས་དང་། ཁ་དློག་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་འབྱུང་བས་ནུས་པའང་དེ་མཐུན་

གི་ཁད་པར་ཕན་བུ་རེ་འབྱུང་བ་ཡིན། 

ཨ་རི་རིགས་ལྔ། ཨ་རུ་རྣམ་རྒྱལ་དང་། ཨ་རུ་འཇིགས་མེད། ཨ་རུ་ཤ་ཆེན། ཨ་རུ་འཕེལ་བེད། ཨ་

རུ་སྐེམ་པློ་སུལ་མང་ལྔའློ།། 

ཨ་རུ་ཤ་ཆེན། ཨ་རུ་རིགས་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། རློ་བསྐ་ལ། མངར་ཞིང་སྐྱུར། ནུས་པས་ལུས་

ཀི་ཤ་ཚིལ་རྒྱས་ཤིང་ལུས་སྟློབས་ཉམས་པ་གསློ།། 

ཨ་རུ་ཤིང་། ཤིང་སྨན་ཞིག 

ཨ་རུ་གསེར་མདློག ཨ་རུ་ར་སྤི་དང་། ཁད་པར་དུ་འཕེལ་བེད་ཟླུམ་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

ཨ་རེ། ① ཡ་མཚན་པའམ། རེ་བ་བེད་པ། གཟུགས་པློ་བདེ་ཐང་བྱུང་ན་ཨ་རེ་སྐྱིད། བུ་ཕ་མ་དང་ཕད་

ན་ཨ་རེ་དགའ། ས་ཆ་དེ་ཨ་རེ་མཛེས་པློ་ཞིག་འདུག དེ་རིང་གློགས་པློ་དང་ཕད་པས་ཨ་རེ་དགའ་

བ་ཞིག་བྱུང་། ② བློས་གཏློང་མི་ཕློད་པའམ། གཅེས་པའི་ཚིག དངློས་སྤད་འདི་ཨ་རེ་ཕངས་

དགློས་པའི་གཅེས་ནློར་ཡིན། ③ ཧ་ཅང་འགློད་པའི་ཚིག ནློར་འཁྲུལ་བྱུང་བ་ཨ་རེ་ཕངས། 

ཨ་རློ། ① ན་ཚ་མི་བཟློད་པའི་གཅློང་སྐད། ② ཕན་ཚུན་འབློད་པའི་དློན། 

ཨ་རློག འབློད་པའི་སྒ། 

ཨ་རློགས། གློགས་པློ། ཨ་རློགས་མདའ་འདྲ་བས་ན་མདའ་འདྲ་བེད། གཞུ་འདྲ་བས་ན་གཞུ་འདྲ་བེད། 

ཨ་རློང་། བློད་ཀི་རུས་ཤིག 

ཨ་རློལ་བློ་བཟང་ལུང་རིག་རྒྱ་མཚོ། རེ་འདི་ནི་མདློ་སྨད་རེབ་གློང་གསེར་ལློངས་དབེན་གནས་སེང་

གེ་རེའི་ཉེ་འདབས་ལྕང་ལུང་ཞེས་པར་ལློང་གི་རིགས་སུ་ཡབ་ཆློས་འབུམ་རྒྱས་དང་ཡུམ་ཀླུ་མློ་

རྒྱལ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ༡༨༠༥ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། 

དགུང་ལློ་དྲུག་ཐློག་རློང་པློ་དགློན་ཆེན་དུ་གདན་དྲངས། དགུང་ལློ་བདུན་ལ་རློང་སྤྲུལ་དགེ་

འདུན་མཁེན་རབ་དཔལ་བཟང་པློའི་དྲུང་ནས་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་བཞེས། མཚན་དགེ་འདུན་

ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་ག་བཞི་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་བི་

སྤི་ལློ༡༨༨༨ལློར་གཟུགས་སྐུའི་བཀློད་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་ཐིམ། 



  2467  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

ཨ་རླློག [སེ་དགེ] རམ་ཟན་རིལ་པློའི་མིང་། ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད་དུ་པགས་ཟན་དང་དློན་གཅིག 

ཨ་ལ། ཨ་ལ་ལ་དང་འདྲ། 

ཨ་ལ་པ་ལ། དམན་པའམ། ཐེབས་ཆག སྤུས་ཚད་ཨ་ལ་པ་ལ། ཡིག་གཟུགས་ཨ་ལ་པ་ལ། ལས་ཀ་

བེད་སྟངས་ཨ་ལ་པ་ལ། 

ཨ་ལ་སྤུ་ཡུག [ཡུལ] ཁི་ཤིང་ཚེར་མ་ཅན། 

ཨ་ལ་སྤློ་འདམ། ཡུལ་སྐད་དུ། མི་རང་ཚུགས་དང་རང་མདློ་མེད་པ་ལ་ཟེར། མི་དེ་རང་དློན་བསྒྲུབ་

མི་ཤེས་པའི་ཨ་ལ་སྤློ་འདམ་ཞིག་རེད་ལ་བུ།

ཨ་ལ་ལ། ངློ་མཚར་བ་དང་། དགའ་བའི་ཚིག དུས་ཚིགས་རེན་འབེལ་མཛད་སློ་ཨ་ལ་ལ། ཨ་ལ་ལ། 

སྐྱེས་གཟུགས་མཛེས་པ་ལྷ་མློ་དང་འདྲ་བ་ལ། 

ཨ་ལ་ལ་ཧློ། ཨ་ལ་ལ་དང་འདྲ། 

ཨ་ལ་ལའློ། ཨ་ལ་ལ་དང་འདྲ། 

ཨ་ལ་ཧ་སུད། ཡུལ་སྐད། མདློ་མེད་ཀི་ལས་ཀ དཔེར་ན། ཁློ་མི་ཨ་ལ་ཧ་སུད་རེད། དངུལ་ཚང་མ་

སྤད་ཚར་ལེ་རེད། གཏམ་པདྨའི་ཚལ་གི་ཟླློས་གར་ལས། ཐློ་ཅློའི་གཏློང་ཕློད་ཨ་ལ་ཧ་སུད་

ཡིན། དེ་ལ་འབས་བུ་མེད་པ་མ་དགློངས་སམ།

ཨ་ལ་ཨློམ་བསྒིལ། གང་ཡློད་ཡློད་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ། 

ཨ་ལག་ཤ་ངག་དབང་བསྟན་དར། སློག་པློ་བསྟན་དར་ལྷ་རམས་པ་ཡང་ཞུ་བ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་

བཅུ་གསུམ་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ༡༧༥༩ ལློར་སློག་ཡུལ་ཨ་ལག་ཤ་ཞེས་པའི་སའི་ཆར་སྐུ་

འཁྲུངས། སྐུ་ན་ཆུང་དུས་ཁིམ་ནས་ཁིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་གྲྭ་བཙུན་མཛད་ཅིང་། དབུས་

སུ་ཕེབས་ནས་དཔལ་ལན་འབས་སྤུངས་དགློན་གི་སློ་མང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆློས་ཞུགས་གནང་། རེ་

ཀློང་རྡློལ་བ་མ་ངག་དབང་བློ་བཟང་སློབ་དཔློན་དུ་བསྟེན་ནས་བཀའ་ཆློས་ཟབ་མློ་དང་རིག་

གནས་ཁག་ལ་སྦངས་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཅིང་ཤེས་རབ་ཀི་བློ་གློས་རབ་ཏུ་རྒྱས། ཁློང་གིས་

བརམས་པའིརེན་འབེལ་བསྟློད་པའི་དློན་འགེལ་རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ཞེས་པའི་འཇུག་བང་དུ་རང་

ལློ་དློན་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་མློ་ཡློས་སྤི་ལློ༡༨༣༡ལློའི་བློད་ཟླ་གཉིས་པའི་
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ཡར་ངློའི་ཚེས་གསུམ་ལ་སྦར་ཞེས་གསལ་ཞིང་། བསྟན་བཅློས་འདི་བརམས་ནས་དུས་ཡུན་

རིང་པློར་མ་ཐློགས་པར་སྐུ་གཤེགས་པར་མངློན། 

ཨ་ལགས། ཁ་ཆེའ་ིསྐད་དུ་ཆློས་ཀ་ིསློབ་དཔློན་ཞེས་པའ་ིདློན་ཡིན། དེང་དུས་ཨ་མདློའ་ིཡུལ་སྐད་ནང་ཁ་

ཆེའ་ིསྐད་ཀ་ིཤན་ཞུགས་ནས་བློད་ཀ་ིསྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ལའང་ཨ་ལགས་ཞེས་འབློད་སློལ་ཆགས་ཡློད། 

ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་བསམ་གཏན། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་འཇིགས་མེད་བསམ་གཏན་རིན་པློ་

ཆེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ༡༨༡༤ལློར་མདློ་སྨད་རེབ་གློང་སྟློད་ཀི་ཆར་གཡུ་

འབློང་ཁྱུང་གསུམ་གི་ལྷ་ཞློལ་ལེ་ཐང་དུ་ཡབ་མགློ་རྒས་མཁར་བམས་དང་ཡུམ་སྙིང་མློ་སྐྱིད་

གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་བལམས། བིས་པའི་དུས་ནས་རློང་དཀར་གི་ཆློས་གྲྭར་ཞུགས་ཏེ་ཀློག་

དང་ཆློས་སྤློད་མང་པློ་ཚེགས་མེད་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད། དེ་ལར་བསྟན་འགློའི་དློན་ཁློ་ན་ལ་

དམིགས་པའི་མཛད་པ་རླབས་ཆེ་ཞིང་མཐའ་ཡས་པ་སེལ་ཏེ་དགུང་ལློ་ག་བཞི་པ་རབ་བྱུང་

བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ༡༨༩༧ལློའི་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་གཅིག་ལ་ཀ་རིང་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

ཨ་ལང་ཀ སིན་བུ་ཨ་ལང་ཀ་ཞེས་སློ་ལ་དུག་ཡློད་པ་རྒྱུ་བའི་དུག་གི་ཁློངས་ཤིག 

ཨ་ལད། ཕྲུ་གུ། 

ཨ་ལན། བློས་པའི་ལན། ཨ་ལན་སློག་པ། ཨ་ལན་འདེབས་པ། སྐད་གསང་པློས་བློས་ནས་ཁློས་ཨ་

ལན་འབིན་པ་ཐློས་བྱུང་། 

ཨ་ལན་གེ་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་ལས་ལ་མློ། གླུ་གཏློང་སྐབས་གླུ་ཚིག་གི་ཚབ། 

ཨ་ལི། ཨཱ་ལི་དང་འདྲ། 

ཨ་ལུ། [ཡུལ] བིས་པ། ཨ་ལུ་མ་ངུ་དང་། ཨ་མ་སེབས་ཡློང་ལ་བུ། 

ཨ་ལུང་། ཨ་ལློང་དང་འདྲ། 

ཨ་ལེ། [ཡུལ] ① དང་པློའམ་ཐློག་མ་ཞེས་པའི་དློན ཅུང་ཟད་ངང་བསིང་བན། ཨ་ལེ་བཞུགས་དང་། 

ཨ་ལེ་བཞེས། ཨ་ལེ་སྒུག་རློགས། ② དྲན་སློས་པའི་ཚིག ཨ་ལས་དེ་འདྲ་ཡིན་པར་གཞི་ནས་
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ཧ་གློ་བྱུང་། ③ ཁམས་སྐད་དུ་བུ་མློ་ཆུང་ངུའི་མློ་མཚན་གི་མིང་། 

ཨ་ལེ་པད་གློག ཕྲུ་གུའི་རེད་མློ་རེད་བེད་ཀི་རས་སམ་འགིག་གིས་བཟློས་པའི་མི་ཆུང་། 

ཨ་ལེ་ག་མ། ཨ་བི་ལི་དཀར་དང་དློན་གཅིག 

ཨ་ལློ་ཀློག་ལློ། མི་འདློད་པའི་རྣམ་འགྱུར། ལས་ཀ་དང་གང་བཅློལ་ལ་ཨ་ལློ་ཀློག་ལློ་བེད་ཀི་འདུག 

ཨ་ལློག ① ཕར་ཚུར་འགེ་ལློག ར་དྲེལ་གིས་བེ་མའི་སྟེང་དུ་ཨ་ལློག་རྒྱབ་པ། ② ཁ་གཏིང་བརེ་སྒྱུར། 

ཉི་མར་བསྐམས་པའི་ཚར་སློག་ཨ་ལློག་རྒྱབ་པ། འདི་ནི་ལག་པ་ཨ་ལློག་པ་རྒྱབ་པ་ལ་བུའི་

ལས་ས་པློ་ཞིག་ཡིན། མཚན་མློར་གཉིད་མ་ཁུག་ནས་ཨ་ལློག་ཡང་ཡང་རྒྱབ་པ། 

ཨ་ལློང་། ① འཇུ་སའམ་འཆང་སའི་སློར་སློར། སློའི་ཨ་ལློང་། ཟངས་ཀི་ཨ་ལློང་། གིའི་ཨ་ལློང་། ཞགས་

པའི་ཨ་ལློང་། ② རྣ་རྒྱན། གསེར་གི་ཨ་ལློང་། ③ གསེར་དངུལ་གི་སློར་རྒྱན་རིན་ཆེན་གི་ཕ་ཅན། 

ཨ་ལློང་སློར་མློ། ① གསེར་དངུལ་རག་སློགས་ཀིས་བཟློས་པའི་རྣ་རྒྱན་ཟླུམ་པློ། ② ཟངས་ལྕགས་

སློགས་ལས་བཟློས་པའི་ཐག་ལུང་རྒྱུད་བེད་སློར་སློར། 

ཨ་ལློང་འཕྲུལ་རེད། ཨ་ལློང་གནམ་དུ་འཕངས་པ་དབྱུག་པའི་རེར་འཁློར་ཏེ་མར་མི་ལྷུང་བ་སློགས་

ཀི་འཕྲུལ་རལ་སྣ་ཚོགས་བེད་པའི་རེད་མློ། 

ཨ་ལློང་ཡང་ལློང་། ① ཨ་ལློང་དུ་སར་ཡང་ཨ་ལློང་བརྒྱུས་པའི་དབིབས་དང་རྣམ་པ། ལྕགས་ཐག་

ཅིག་ཨ་ལློང་ཡང་ལློང་དུ་བརྒྱུས་པ། ② བསྐྱར་ཟླློས་བེད་པ། ཚིག་གཅིག་གཏམ་གཅིག་ཨ་

ལློང་ཡང་ལློང་བས་ནས་བཤད་པ། 

ཨ་ཤག [ཡུལ] གློགས་པློ། 

ཨ་ཤག་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༦༧༥ལློར་གྲུབ་ཆེན་ཨ་ཤག་

རློགས་སྨློན་ནམ་ཀློག་ཆེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་

ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ར་སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་ཤད། ① ཝརྟུ་ཡི་གེའི་ཨ་ཐུང་གི་དློད་བློད་ཡིག་གི་ཆིག་ཤད་རིང་པློ་ལ་བུ། ② ཨ་ཐུང་ཤད་ཀི་

རྣམ་པ་ཅན། 

ཨ་ཤིང་། [ཡུལ] སློ་གནློན་བེད་གཏན་ཤིང་དང་འཁློར་གཏན་དང་འཕེད་གཏན་སློགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཨ་ཤུ། མེ་ཏློག་སེར་པློ་བཞད་པའི་ཤིང་སེ་བའི་རིགས་ཤིག 

ཨ་ཤེ ཁ་བཏགས་ལེགས་གས་གིས་པ། 

ཨ་ཤློ་ཀ [ལེགས] ཤིང་མ་ངན་མེད་དང་། དེའི་མེ་ཏློག 

ཨ་ཤློ་གནྡྷ། [ལེགས] ར་ཡི་དྲི་ཅན་ཏེ་བ་སྤུའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

ཨ་ཤློམ། རྒྱ་གར་སྐད། མ་རྨློས་པའི་ལློ་ཏློག 

ཨ་ཤྭ་ཀ ཨ་ཤློ་ཀ་དང་འདྲ། 

ཨ་ཤྭ་ཀྵ་ར། [ལེགས] ར་ཡི་དྲི་ཆུ་སྟེ། དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་མློའི་སྐབས་སུ་མཁློ་བའི་དུག་འདློན་

བེད་ཀི་རས་ཤིག་ཡིན། 

ཨ་ཤྭ་ཏྠ། [ལེགས] རྡློ་རེ་གདན་གི་བང་ཆུབ་ལློན་ཤིང་། 

ཨ་ཤྭ་ནི། [ལེགས] བློད་ཟླ་དགུ་པ། 

ཨ་ཤྭ་རཏྣ། [ལེགས] ར་མཆློག་རིན་པློ་ཆེ། རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན་གི་ཡ་གལ། 

ཨ་ལར་དགློན། སློན་ལྷ་རེ་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། རེས་སུ་ཆུ་བཤར་རི་ཁློད་པ་ཞེས་པའི་བ་མ་ཚེ་

མཚམས་པ་ཞིག་ཡློད་པར་ཨ་ལློར་བ་མ་ཞེས་ཐློགས་ནས་དགློན་མིང་ལའང་ཨ་ལློར་དགློན་

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

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་ས། སྐྲངས་པ་སློགས་ལ་དུགས་བེད་པའི་སྨན་བསེས་པའི་ཟན་བརིས་མའི་མིང་སྟེ། རྨ་ཁ་སྐྲངས་

པར་ཨ་སས་བདུག་པར་བ། 

ཨ་ས་བ། རྨ་དང་ཚ་སྐྲངས་ལ་ཕན་པའི་དུགས་རྒྱབ་རྒྱུའི་རས་ཀི་མིང་སྟེ། དར་མློ་སྨན་རམས་པ་བློ་

བཟང་ཆློས་གགས་ཀིས་མཛད་པའི་ཕི་མ་རྒྱུད་ཀི་ཆུ་མདློ་མན་གི་འགེལ་པ་དཀའ་གནས་རྡློ་

རེའི་མདུད་འགློལ་ལས། ཨ་ས་བ་སྟེ་སྤིར་ཟན་དྲློན་གི་མིང་ཡིན་ཀང་། ཁད་པར་འདི་སྐབས། 

རྡློ་དྲེག་སང་སློས་མློན་ལུག་གློ་སྙློད་བཞི། ཕི་མ་བསེས་པའི་ཟན་དྲློན་སྦར་བས་བདུག ཅེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཨ་སམ། ① ཐང་གར་པློའམ། ཐུག་པ་སྐྱློ་མ། ② བློད་ཀི་ལྷློ་མཚམས་ཀི་ཡུལ་ཞིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

ཨ་སུ་ར། [ལེགས] ལྷ་མ་ཡིན། 

ཨ་སུ་ར་རུ་རྡི་ར། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་སློག་སྐྱའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་ན། ལྷ་མིན་ཁག་ཅེས་འགྱུར་བར་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་

ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས། 

ཨ་སུག་དགློན། ཐུབ་བསྟན་མདློ་སགས་བཤད་སྒྲུབ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་

ཆུ་ཕག་སྤི་༡༨༦༣ལློར་པདྨ་གགས་རལ་གིང་པའམ་ཨ་སུག་ཆློས་སྐུ་མཆློག་གིས་གསར་

འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་ཇློ་ནང་བ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འཛམ་ཐང་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་སུག་མའི་དགློན་པ། གསང་སགས་རབ་བརན་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་

ནང་སྤི་ལློ་༡༩༨༥ལློར་མགློ་ལློག་དཔལ་ཡུལ་དར་ཐང་གི་མདློ་སགས་བཤད་སྒྲུབ་ཆློས་གིང་

གི་བསྟན་པའི་བདག་པློ་ཀློང་པློས་དང་པློར་ནག་སར་ཞིག་བཏབ། རེས་སུ་གནས་གཞི་ལྷ་དབང་

སུམ་མདློར་སློས་པ་དང་། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་བ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་

པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་སློ་ཀ བུད་མེད་ཀི་མཚན་མར་གནས་པའི་སིན་བུ་ཞིག་སྟེ། དེ་ནད་དུ་གྱུར་ན་མཚན་མ་སྐྲངས་

ཤིང་གཡའ་ཟ་བེད་པ་ཞིག 

ཨ་སློ་ལི་ཀ ལག་པའི་གྲུ་ཁུག་ཏུ་ཡློད་པའི་སྙིང་དང་འབེལ་བའི་འཕར་ར་ཞིག 

ཨ་སྲུ། [ཡུལ] མའི་སྤུན་མློ། 

ཨ་སློག་བརྒྱབ་པ། སྟེང་འློག་གློ་ལློག་པར་བས་པ། 

ཨ་གསར། གསར་འདློད་དམ། གསར་འགློགས་ཏེ་དངློས་པློ་གསར་འདྲིས་རིགས་ལ་དགའ་སྣང་

ཆེན་པློ་བེད་པ། མཛའ་བཤེས་ཨ་གསར་ཆེ་ན་ཡུན་རིང་མི་འཁློང་། ཨ་གསར་བློ་འགྱུར། ཨ་

གསར་བེད་པ། ཨ་གསར་ཚ་པློ། ཨ་གསར་ར་ལས་མགློགས། མཇུག་མ་ལུག་ལས་ཐུང་། ཨ་

གསར་སེན་མའི་མེ་ལྕེ་དེ། འར་སྐབས་དྲློ་རུང་འབར་ཡུན་ཐུང་། 

ཨ་གསར་ཚ་པློ། གསར་པར་དགའ་ཞིང་། རིང་པར་མི་དགའ་བར་བེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག ཨ་གསར་
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ཅན་གི་མི་ལ་གློགས་པློ་རིང་པ་ཡློད་མ་རེད། གློས་གསར་པ་ལ་ཨ་གསར་བེད་ནས་ཉིན་རག་

པར་གློན་ཞིང་འདུག

ཨ་བསེ་ཀླུ་རབ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༨༩༦ལློར་འཁྲུལ་ཞིག་ཡབ་སས་ཀི་

སློབ་མ་རྣམས་དང་། ཉག་སེའི་འབངས་མི་རྣམས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་

ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་བསེ་དགློན། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༨༣༨ལློར་བུད་མགློ་

ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་ཉག་རློང་ཨ་བསེའི་ལུང་པར་བཏབ། དེ་རེས་དག་ཇག་གིས་གནློད་པས་

དགློན་ས་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་སློས། བསྟན་པ་ཡང་དར་གི་སྐབས་སུ་དགློན་པ་བསྐྱར་གསློའི་

ཆློག་མཆན་ཐློབ་སྐབས་འབློང་དེའུ་སུམ་ཆེན་མདློར་དགློན་ས་སློས་ནས་ལྷ་ཁང་གསར་དུ་

བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་

མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨ་བསློད། སྐབས་བཟང་པློར་སྤློད་པའི་ལས་དབང་། 

ཨ་བསག བག་ལེབ་དང་དློན་གཅིག

ཨ་བསག་བ་རྡི་ལ། [སེ་དགེའི་ཡུལ་སྐད] ཨ་བསག་ནང་དུ་ཤ་གཏུམ་ཞིང་མེ་ལ་བསེག་པའི་ཁ་ཟས་

ཞིག་གི་མིང་ཡིན། ལྷ་སའི་སྐད་དུ་ཤ་བག་ལེབ་ཟེར། 

ཨ་བསག་པུ་དིག ཨ་བསག་བ་རྡི་ལ་དང་དློན་གཅིག 

ཨ་ཧ། ① གད་སྒ། ཨ་ཧ་ཁློད་ཀི་སྤློད་པ་མཐློང་ན་དགློད་རེ་ཤློར། ② ཧ་ལས་པའི་ཚིག ཨ་ཧ་དེ་

འདྲའི་མགློགས་པ་ལ། 

ཨ་ཧ་ཧ། ཨ་ཧ་དང་འདྲ། 

ཨ་ཧུང་།ཨི་སི་ལ་མུའམ་ཁ་ཆེའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་འགློ་འཛིན། 

ཨ་ཧློ། ཡ་མཚན་བདེ་པའམ། ངློ་མཚར་བའ་ིཚགི ཨ་ཧློ་ངློ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་། ཨ་ཧློ་ད་ེའདྲའ་ིསྙངི་ར་ེབ་ལ། 

ཨ་ཧློ་ཡེ། ཨ་ཧློ་དང་འདྲ། 

ཨ་ཧྲང་ད་ཧྲང་། [ཡུལ] གནམ་གང་ཟུག་ཆེ་ཤློས། དགུན་ཨ་ཧྲང་ད་ཧྲང་། 
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ཨ་ལྷ་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། 

ཨ་ཧྲུག་ཅ་ཧྲུག [ཡུལ] ལེགས་ཤློས་སམ། བཟང་ཤློས་གང་ཡིན་པ། ཚོང་ཟློག་ཨ་ཧྲུག་ཅ་ཧྲུག 

ཨག་རྒྱག ཨ་རག་གིས་བཟི་ནས་རློག་དྲ་བཟློ་མཁན་ལ་ཨག་རྒྱགས་བེད་ཟེར། 

ཨག་པ། [ཡུལ] ལྷུང་བའམ། ཟགས་པ། ཤིང་རེ་ནས་ཤིང་ཏློག་ཨག་པ། རི་ལེབས་ནས་རྦབ་རྡློ་

ཨག་པ། བརན་བརན་བས་ན་མ་གཏློགས་ཨག་འགློ་འློང་། 

ཨག་ཚོམ། ཨློག་ཚོམ་དང་འདྲ། 

ཨག་ཟ་བ། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ། 

ཨག་ཟེར། [ཡུལ] གཤེ་གཤེའམ། རིག་རིག་གཏློང་བའི་བ་དྭགས་ཏེ་བཀའ་བཀློན་གནང་བའི་སྒ་ཙམ། 

བཀའ་བསབ་ཁ་ལ་མ་ཉན་ན་ཨག་ཟེར་ཡློང་། སྤི་རས་འཕློ་བརླག་ཏུ་བཏང་ན་ཨག་ཟེར་ཡློང་། 

ཨག་ལིང་། ཤིང་སྨན་ཞིག དྲི་ཆུ་འབེབས་པ་དང་ལྷློད་འཇགས་པར་ཕན། 

ཨག་སྟྱ། [ལེགས] དྲང་སློང་རི་བིའམ་སྐར་མ་ཞིག 

ཨང་། ① 【སྐུལ་ཚིག་དང་འབེལ་བའི་ཕད།】 ལེགས་པར་ཉློན་ཨང་། སེམས་ལ་ཞློག་ཨང་། ངས་

ཟེར་རྒྱུ་དེ་མ་བརེད་ཨང་། ② མི་འདློད་པའི་རྣམ་པ་སྟློན་པའི་ཕད། ཁློ་སྨན་པ་ཨང་ཅིག་ཡིན་

ཟེར་ནས་སྨན་ཅིག་སྤད་བྱུང་དེ་ཆུ་གྲུ་ལུ་ཕན་མ་ཐལ། ཚོང་ཨང་ཅིག་རྒྱབ་ལེ་ཡིན་ཟེར།མ་

དངུལ་ཚན་མ་དེ་མེད་ལིས་བས་སློང་། འགློ་ཁིད་ཨང་ཅིག་ཡིན་ཟེར་མི་སེར་ཚང་མ་མགློ་

བསྐློར་གཏློང་སིས་འགི། སློབ་སྦློང་ཨང་ཅིག་བེད་ལེ་ཡིན་ཟེར་ཁ་རློག་ཉལ་བསད་འགི་ལ་བུ། 

ཨང་ཀའི་ཡི་གེ གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་numeric word ཟེར། 

ཨང་ཀི མང་ཉུང་ངམ་ས་ཕིའི་མཚོན་བེད་རིས་གངས། མི་གངས་ཀི་ཨང་ཀི་མང་། ཁང་མིག་གི་

ཨང་ཀི་ཉུང་། འབློར་གངས་ཨང་ཀི་དང་པློ། སྤུས་ཚད་ཨང་ཀི་འབིང་བ། ཨང་ཀི་ཐ་མའི་ཁློངས་

གཏློགས། ཨང་ཀི་ལློན་པ། ཨང་ཀི་བཀློད་པ། 

ཨང་ཀི་ཚབ་རགས། 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་numeric code ཟེར། 

ཨང་གི་ར། [ལེགས] ཆུ་ཕློ་སྤེལ་ལློ། 

ཨང་གངས། ཨང་ཀི་ཐློག་ནས་བཀློད་པའི་གངས་འབློར། ཨང་གངས་སྒིག་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་drop-out ཟེར། 

ཨང་ཉན། [ཡུལ] རེ་བ་བེད་པའི་བརྡ། ལག་སློན་ཡློང་བསམ་པའི་ཨང་ཉན་མ་བེད། 

ཨང་ར། ཨང་རག་གི་དློར་ར། 

ཨང་རགས། ཨང་གངས་མཚོན་བེད་ཀི་བརྡའམ་ཡི་གེ་སློགས། 

ཨང་རགས་ཆད་ས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་code breakpoint ཟེར། 

ཨང་དང་པློ། བ་དངློས་རྣམས་ལས་ཡག་ཤློས་སམ་རེ་བལ་གི་དློན། ཅ་ལག་སྤུས་ཀ་དང་པློ་རེད། 

སློབ་གྲྭ་ཡིག་ཚད་ཨང་དང་པློ་བཏང་ཡློད། ད་ལློ་བ་དགའ་ཨང་དང་པློ་ཐློབ་བྱུང་ལ་བུ། 

ཨང་རིས། རིས་ཀི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། སྣློན་འཕི་སྒྱུར་བགློད་སློགས་ཀི་རིས་རྒྱབ་པ། དབིན་སྐད་དུ་

arithmetic ཟེར། 

ཨང་ལན། བརྡ་ལན། ཨང་ལན་ཁུག་པ། ཨང་ལན་གསལ་ལ་མ་གསལ། ཨང་ལན་ཐུང་བ། 

ཨང་གསབ་ཡློ་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

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

ཨན། ① ཨན་སྟློང་སྟེ་རྒྱབ་རུས་དང་པློའི་ཚིགས། ② ཨན་གཏད་ཀི་བསྡུས་ཚིག 

ཨན་རྐྱང་རང་། [ཡུལ] དེ་འདྲ་རང་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། ཆུ་ཚོད་དྲུག་པར་ཕིན་ན་ཨན་རྐྱང་

རང་ས་དྲགས་སློང་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཨན་ཀཱར། ཞེས་པ་ནི་ཧ་རན་སིའི་གགས་ཅན་གི་རི་མློ་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། སློབ་གིང་གྲུབ་

མཐའི་གནའ་དཔེ་རིང་ལུགས་ཀི་གཙོ་བློའི་ཚབ་བེད་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན། ཁློང་གིས་ལློ་རྒྱུས་དང་

ལྷ་སྒྲུང་གིས་བརློད་བ་བས་ཏེ། གསར་རློམ་བས་པའི་བརམ་བ་མང་པློ་ཞིག་ཡློད། ཕློགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

མཚུངས་ནག་རིས་དང་འདྲ་བརན་རི་མློའི་ཤེས་རྒྱ་གཏིང་ཟབ་ལན་ཐློག་དངློས་ཡློད་རིང་

ལུགས་ཀི་ཕློགས་ལྷུང་ལན་ཡློད། ཁློང་གི་ཚབ་བེད་བརམ་བ་ནི་ཆུ་མིག་ དང་ཐུར་ཆིའི་ཕློ་བང་

ནང་གི་བུ་མློ་ ཞེས་པ་སློགས་ཡློད། 

ཨན་ཁིའུ། [རིང] གེགས་བམ་གི་གཞིའམ་སྟེགས་བུ། 

ཨན་ཆུང་གནམ་རློང་། དེང་སང་གཅན་ཚ་རློང་ཁློངས་སློན་མཁས་པ་མི་གསུམ་གི་སྒྲུབ་ཕུག་ཡློད་

སའི་ས་གནས། 

ཨན་ཇ་དགློན་པ། ཡན་ཇ་རི་ཁློད། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ༡༧༨༧ལློར་སྤྲུལ་སྐུ་ཨན་

ཇས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན་ད་ལ་མཚོ་ཤར་ཙོང་ཁ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

ཨན་སྟློང་། མགིན་པ་ཨེན་ཙམ་སྒུར་བའི་ཚེ་སལ་ཚིགས་འབུར་པློ་ཞིག་འབྱུང་བས་དེ་ལའློ།། 

ཨན་སྟློང་ཚིགས་པ་དང་པློ། མགློ་བློ་སྒུར་བའི་ཚེ་མཇིང་པར་རུས་པ་འབུར་པློ་ཞིག་འབྱུང་བས་དེ་

ལ་ཨན་སྟློང་དང་། དེའི་འློག་གི་ཚིགས་དེ་ལ་ཚིགས་པ་དང་པློ་ཞེས་དེ་གཉིས་ཐ་དད་དུ་བཞེད་

པའི་ལུགས་ཤིག་དང་། ཨན་སྟློང་དང་ཚིགས་པ་དང་པློ་གཉིས་གཞི་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ནས་མགློ་

སྒུར་བའི་ཚེ་རུས་པ་འབུར་པློར་ཐློན་པ་དེར་བཞེད་པའི་ལུགས་ཤིག་དང་གཉིས་མཆིས་ཏེ། 

དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀི་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་

འགེལ་ལས། ཨན་སྟློང་ཚིགས་པ་དང་པློ་ནི། ཟུར་ལུགས་དག་ནི་མགློ་སྒུར་བའི་ཚེ་རུས་པ་

འབུར་པློ་ཞིག་འབྱུང་བས་དེ་ལ་ཨན་སྟློང་དང་། དེའི་འློག་གི་སལ་ཚིགས་ལ་ཚིགས་པ་དང་པློ་

ཞེས་འདློད་པ་དང་། བང་ལུགས་དག་ནི་ཨན་སྟློང་ཞེས་པའི་སྒ་དེ་ནི་སལ་ཚིགས་ཀི་བར་སྟློང་

གི་སྤི་མིང་ཡིན་པས་མགློ་སྒུར་བའི་ཚེ་འབུར་དུ་ཐློན་པའི་རུས་པ་དེ་ལ་ཚིགས་པ་དང་པློ་ཞེས་

འདློད་ཅིང་། མེ་བཙའ་འཛེག་སྐབས་ཀང་ཟུར་ལུགས་རྣམས་ནས་སལ་ཚིགས་མཁར་གི་རུས་

པ་འབུར་པློའི་སྟེང་དུ་བཞག་པ་དང་། བང་ལུགས་རྣམས་ནས་སལ་ཚིགས་ཀི་མཁར་མཚམས་

རུས་པ་ཉག་ཉག་དེ་རུ་བཞག་པའི་སློལ་ཡང་མཆིས་སློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཨན་གཏད། ས་དུས་ཤིང་ལས་བཟློས་པའི་རང་པ་འཆིང་བེད་ཀི་བཙོན་ཆས་ཤིག 

ཨན་ད་རིལ། རྡློ་ནློར་བུའི་རིགས་སློན་པློ་ཞིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཨན་རྡར། [ཡུལ] ① ཤ་སློགས་གཏུབ་སའི་ཤིང་ལེབ། ② མཆློད་གཏློར་སྒིག་སའི་ཤིང་ལེབ། 

ཨན་གདློས། ཁིམས་བད་ཀི་བེ་བག ལག་པ་འཛིན་བེད། 

ཨན་འདར་ཆ་གནང་ནང་དགློན་པ། ཨ་ཀ་ངག་བསློད་ཀིས་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་བ་ཡན་རློང་

ཁློགས་སུ་ཡློད། 

ཨན་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་རུ་ཐློག་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་

ངློས་ནས་རྨིད་ཁེ་༥༣༡༦ཡློད། 

ཨབ། ཚེམ་དྲུབ་སྐབས་སུ་ཁབ་ཀིས་ཐེངས་རེ་ཚེམས་མཚམས་ལ་ཨབ་གཅིག་ཟེར། གློས་དྲུབ་ན་

ཨབ་རེ་རེ་བཞིན་དྲུབ་དགློས་ལ་བུ། 

ཨབ་ཏང་།[ཡུལ] སེ་ཀ ཨབ་ཏང་འཆང་། མི་གཉིས་ཨབ་ཏང་ཚད་པ། 

ཨབ་བཏབ་པ། ། [ཡུལ] གཞན་ནློར་ཧམ་པས་བངས་པའི་དློན། 

ཨབ་ར། ཨ་བའི་ར་བིའི་ཞིག་སྟེ། ཨ་བ་དང་མཉམ་དུ་སློད་པའི་བིའུ་ཞིག 

ཨབ་པ། [ཡུལ] ① ཧམ་སེམས་ཀིས་འཕློག་པ། རྒྱུ་ནློར་ཨབ་པ། ཨབ་བརི་ཁློག་བཅུག དབང་ཆ་

ཨབ་པ། ② གང་བས་འཁློབ་བ། ལག་ཁ་འཁགས་ནས་ཨབ་སློང་། 

ཨབ་ཡག །[ཡུལ] ཆུ་འཁློར་གི་སྟེང་དུ་བསར་ནས་རམ་པ་འཕག་བེད་ཀི་ཤིང་། 

ཨབ་རིལ། [ཡུལ] ཟློང་མིན་སྨར། གསེར་དངུལ་ཨབ་རིལ་མཛོད་དུ་སས། 

ཨམ་ཀྲློང་། [ཡུལ] ① ཀློང་པློའ་ིཤ་ཁ།ི ② ཨ་མཆློག་ཀྲློང་ཀྲློང་། ③ ར་ེབ། སྟློང་བསམ་ག་ིཨམ་ཀྲློང་མ་བདེ། 

ཨམ་ཁལ། སར་བློད་སེ་པ་ གཞུང་སྐབས་བློད་འབློག་ཕྱུགས་རིགས་སྤིའི་ཨ་མཆློག་གི་གངས་

འབློར་ལ་གཞིགས་ནས་བཀལ་བའི་ཁལ་ལུགས་ཤིག 

ཨམ་ཆས། ཨ་མདློའི་གློན་ཆས། 

ཨམ་བསྙལ། [ཡུལ] ཨ་མཆློག་རྒྱབ་ཕློགས་སུ་བསྙལ་བ་སྟེ་རེ་བ་ཟད་པ། དློན་དེ་ལག་སློན་ཡློང་

རྒྱུ་ཨམ་བསྙལ་རེད། 

ཨམ་ཐེར་ར། [ཡུལ] ཨ་མཆློག་གི་དབིབས་ཐེར་ཐེར་ཅན་ལ་སྨློད་ཚིག དག་བློ་ཨམ་ཐེར་ར་ཚབ་

ཚུབ་བས་ནས་བློས་སློང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

ཨམ་རྡུམ། རྣ་བ་ཐུང་ཐུང་། 

ཨམ་གནློན།[ཡུལ] ལྷམ་གི་ནང་མཐར་གནློན་བེད་སྣམ་བུའི་མིང་། 

ཨམ་ཕག ལློ་བའི་ཐད་ཀི་གློས་ལེབས་བར་སྲུབ། ཅ་ལག་ཆང་ཆུང་ཨམ་ཕག་ཏུ་བསྡུ་བ། སྟློད་གློས་

ཨམ་ཕག་མེད་པ། སྟློད་གློས་ཨམ་ཕག་ཡློད་པ། ཨམ་ཕག་ནང་ལ་གང་ཡློད་མཛོག་མགློས་ཤེས། 

ཨམ་ཕག་ལག་རྒྱུས། རུས་ནང་གང་ཡློད་ལག་པར་རྒྱུས་ཡློད་པ་སྟེ་རང་རྒྱུས་རང་ལ་ཡློད་པའི་དཔེ། 

རང་གི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་བློ་མངའ་སེམས་གསལ་ཨམ་ཕག་ལག་རྒྱུས་རེད། 

ཨམ་བན། རྒྱ་ནག་མན་ཇུ་གློང་མས་ས་གནས་ཁག་དང་ཞིང་ཆེན་ཁག་ཏུ་ཆེད་མངགས་ཀིས་ལས་

དློན་སྒྲུབ་པར་བཏང་བའི་སྐུ་ཚབ་བློན་ཆེན་ཞིག ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཡུང་ཀྲེང་ཁི་ལློ་

དང་པློ་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ༡༧༢༣ལློར་མཚོ་སློན་གི་དཔློན་རིགས་ཆིང་ཝང་བསྟན་འཛིན་ནས་ངློ་

ལློག་ཟིང་འཁྲུག་བསངས་པར་བརེན་དམག་དཔུང་བཏང་ནས་ལྷིང་འཇགས་བས་རེས། ཡུང་

ཀྲེང་ཁི་ལློ་གསུམ་པ་མེ་ར་སྤི་ལློ༡༧༢༦ ལློར་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་དུ་གློང་མའི་སྐུ་ཚབ་ཨམ་

བན་གཏློང་འགློ་ཚུགས་ཤིང་། ཡུང་ཀྲེང་ཁི་ལློ་ལྔ་པ་མེ་ལུག་སྤི་ལློ༡༧༢༧ལློར། བློད་ས་གནས་

ཀི་བཀའ་བློན་ང་ཕློད་པ་དང་། ལུམ་པ་བ། སྦར་ར་བ་གསུམ་གིས་བཀའ་བློན་དའི་ཆིང་ས་དུར་

དམར་གསློད་བཏང་ནས་ཟིང་འཁྲུག་བསང་རྐྱེན། བློད་ས་གནས་སུ་གློང་མའི་སྐུ་ཚབ་ཨབ་བན་

རྒྱུན་སློད་བེད་པའི་འགློ་ཚུགས། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ༡༩༡༢ ལློར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་

སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་རྒྱ་གར་ནས་ཕིར་ལློག་ཕེབས་རེས་བློད་ས་གནས་སུ་ཨམ་བན་སློད་མི་

དགློས་པར་ཕིར་འཐེན་བས་པའློ།།

ཨམ་གཙིགས། ལུས་ཀི་རློལ་བ་ཤུགས་ཆེན་སྒིམ་པ་དང་། སེམས་ཧ་ཅང་ཁློས་པའི་སྐབས་སུ་འབྱུང་

བའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་སྟེ། ཡ་སློས་མ་མཆུ་མནན་ནས་ཁ་འཐམ་པའི་རྣམ་འགྱུར། ཨམ་གཙིགས་

བསམས་ནས་ཁུར་ཆེན་དཔུང་པར་འདེགས་པ། ཨམ་གཅིག་བསམས་པས་དག་བློ་དང་འཐབ་པ། 

ཨམ་གཙིགས་ཁློག་བཅུག བསམ་དློན་ཁློག་ཏུ་སས་ཏེ་མ་བཤད་པ། དག་ཤ་ཆེན་པློ་ཨམ་གཙིགས་

ཁློག་བཅུག རྒྱལ་པློ་དེ་ཁློ་ཞིང་གཏུམ་ལ་སྙིང་རེ་མེད་སྟབས་མི་སེར་ཨམ་གཙིགས་ཁློག་

བཅུག་བས་ནས་བསད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཨམ་གཙིགས་བསམས། ཁ་ཕློ་བསམས་དང་དློན་གཅིག འདི་ཁློང་ཁློ་ཟ་བའི་རྣམ་འགྱུར། ཡ་སློས་

མ་མཆུ་མནན་པ་ལ་ཟེར། 

ཨམ་རལ། རྣ་ཤལ་གི་མིག་ཁུང་མཚམས་ནས་རལ་བ། 

ཨམ་རུ། [ཡུལ] རྣ་སྐྱག

ཨམ་ལུག རྣ་ར་ེམར་འཕང་བ། ཤ་ཁ་ིཨམ་ལུག་ཅགི་འདུག ར་ད་ེམ་གཞ་ིཡག་པློ་འདུག་ཀང་། ཨམ་ལུག་རདེ། 

ཨར་ཀ [ལེགས] ① མེ་ཏློག་ལྕམ་པའམ་ཉི་དགའི་འབས་བུ། ② སིན་བལ། 

ཨརྫུ་ན། ཤིང་དུག་མློ་ཉུང་། 

ཨའུ། [ཡུལ] ཕའི་མ་དང་མའི་མ། 

ཨའུ་ཙི། [ཡུལ] རུང་བ་དང་། བཟློད་པ་དང་། ཆློག་པ་དང་། ལས་ས་བའི་ཕལ་སྐད། བཞློན་ར་བྱུང་ན་

རླངས་འཁློར་མ་བྱུང་ཡང་ཨའུ་ཙི། ལམ་རློགས་བྱུང་ན་སྐྱེལ་མ་མ་བྱུང་ཡང་ཨའུ་ཙི། སྐུ་གཟུགས་

བདེ་པློ་ཡློད་དམ། ལགས་ཨའུ་ཙི་ཡློད། ཨའུ་ཙི་དང་གློགས་པློ་བས་ན། ཨ་ཁ་ཁ་རྒྱུན་མི་འཆད། 

ཨའུ་ཙི་པ། [ཡུལ] སྐྱློན་མི་ཡློང་བ། 

ཨའུ་རི། འདི་ལློ་མང་སྐྱེ་བའི་སློ་རིགས་ཏེ། ཡལ་ག་མེད་པའི་ངར་པ་ཕ་ཞིང་ལ་རིང་བ། མཐློ་ཚད་

0.15～0.4ཙམ་ཟིན་པ། ལློ་མ་ལང་འཇམ་སྤུ་སློགས་མེད་པ་སྐུད་དབིབས་ཕ་ལ་རིང་བ། 

འགའ་ཞིག་རེ་མློ་ཕིར་འདྲིལ་བ་ར་མཉེའི་ལློ་མ་འདྲ་བ་མང་ཆེ་བ་ཁ་སྤློད་དང་། འགའ་ཞིག་རེས་

མློས་སམ་འཁློར་ནས་སྐྱེ་བ། ཟླ་5～7པར་ངར་པའི་རེར་ཅློང་དབིབས་ཀི་མེ་ཏློག་སེར་ལང་

ར་རིས་དང་ཐིག་ལེ་སྨུག་པློ་ཅན་གི་འདབ་མ་དྲུག་རེ་ཡློད་པ། ཐུར་དུ་གུག་ནས་འཆར་བ་དང་། 

ཟླ་བ་8པར་གང་བུ་སློང་དབིབས་ཟུར་དྲུག་མའི་ནང་འབས་བུ་ལེབ་ཞིབ་ཟླ་གམ་མང་དུ་

བརེགས་པའི་ཕེང་བ་དྲུག་རེ་ཡློད་པ་ཞིག་འདློགས་པ། ས་འློག་གི་ངར་པ་དཀར་པློ་གཏིང་རིང་

དུ་ཟུག་པའི་སྣེ་མློར། སྙིང་དབིབས་ཀི་ར་བ་དཀར་པློ་ཉིས་འབར་ཅན་འདློགས་པ། སྨན་དུ་སྦར་

བ་ནི་ར་བ་སྟེ། ཟླ་7～8པར་བརློས་ནས་འཕལ་དུ་ཉི་སྐམ་དང་ལེགས་ཚགས་བ། ནུས་པས་

དུག་ཚད་སེལ་ཞིང་རུས་ཆག་སྦློར། ཁད་པར་གློ་མང་འགློག་པ་དཀའ་བ་དང་། རླུང་གློ་རྒྱུན་

དུ་ལུ་བ། ཆམ་ཚད་གེ་བར་བབས་པ། གེ་བ་འཚང་ཞིང་དབུགས་མི་བདེ་བ། སྐབས་སུ་ཁག་ཏུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

ལུ་བ་བཅས་ལ་སྨན་འདི་ཆིག་ཐང་བཏང་བས་འཇློམས་པར་འགྱུར་བ་མློང་བས་གྲུབ་པའློ།། 

ཨའུ་བཞི་དགའ། [ཡུལ] བཙག་མ་བརྔས་རེས་སྙེ་མ་སློགས་སྡུད་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག 

ཨའེ་ལི་ཧྲ་ཕློ་བང་། ཧ་རན་སིའི་རྒྱལ་ཁང་ཡིན། དེ་ནི་སྤི་ལློ་༡༧༡༨ལློར་པ་རིའི་གློང་ཁེར་གི་དཀིལ་

དབུས་ཡློད་པའི་ཨའེ་ལི་ཧྲ་ལྡུམ་རྭའི་ལམ་ཆེན་གི་བང་ངློས་སུ་བསྐྲུན་ཡློད། 

ཨའེ་སི་ཅི་མློའི་བརློས་དཀྲློལ། ཞེས་པ་ནི་ཨའེ་སི་ཅི་མློའི་མི་ནི་བང་སྣེའི་གང་ངར་ཆེ་བའི་ས་གནས་

དང་ཤི་པློ་ལི་ཡ། བང་ཨ་མེ་རི་ཀའི་བང་ངློས་སློགས་སུ་ཁ་འཐློར་དུ་གནས་པའི་མི་རིགས་

ཤིག་ཡིན། ཁློ་ཚོས་རུས་པ་དང་། སློག་ཆགས་ཀི་སློ།། ཤིང་། རྡློ་སློགས་ལ་བརློས་དཀྲློལ་

བས་པའི་འཚོ་བའི་ཉེར་ཆས་དང་། མཆློད་པའི་ཡློ་ཆས་སློགས་ལ་ཨའེ་སི་ཅི་མློ་ཡི་བརློས་

དཀྲློལ་ཞེས་ཟེར་གི་ཡློད། 

ཨའེ་ཧེར་ལྕགས་ཀི་མཆློད་རེན། ཞེས་པ་ནི་པཱ་རིའི་ལྕགས་ཀི་མཆློད་རེན་ཡང་ཟེར། དེ་ནི་ཧ་རན་

སིའི་གགས་ཅན་གི་ཨར་སྐྲུན་གས་ཤིག་ཡིན། པཱ་རིའི་སའེ་ནཱ་ཆུ་འགམ་དུ་གནས་ཡློད། དེའི་

མཐློ་ཚད་ལ་སྤི་ཁེ་སུམ་བརྒྱ་ཡློད་པ་དང་། སྤི་ལློ་༡༨༨༩ ལློར་ཧ་རན་སིར་གསར་བརེ་ཆེན་པློ་

བས་ནས་ལློ་ངློ་བརྒྱ་འཁློར་བའི་རེན་འབེལ་གི་ཆེད་དུ་བསྐྲུན་པ་ཞིག་ཡིན། ཨའློ་ཏ་ལི་ཡའི་ཡི་

གེ་མ་བྱུང་གློང་གི་ལློ་རྒྱུས་དུས་སྐབས་ཀི་བག་ཕུག་ནང་གི་རི་མློ། ཞེས་པ་ནི་འཛམ་བུ་གིང་

ཐློག་ཡི་གེ་བྱུང་གློང་གི་ལློ་རྒྱུས་དུས་སྐབས་ཀི་སྒྱུ་རལ་དངློས་པློའི་ནློར་མཛོད་ཆེ་ཤློས་དེ་

ཡིན། སྒྱུ་རལ་དེ་དག་ནི་ཨའློ་ཏ་ལི་ཡའི་གྲུ་དེ་རང་གི་མེས་པློ་ཚོས་བསྐྲུན་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་

བརམ་བ་ར་ཆེན་ཞིག་ཡིན། 

ཨར། ① ཨ་ག་རུ་ཞེས་པའི་ཚིག་བསྡུས་ནས་འབི་ཚུལ། ② ཨར་བློ་ཞེས་པའི་ཚིག་བསྡུས་པ། 

ཨར་ཀ ཁང་པར་ཞལ་བ་གཏློང་བེད་ཀི་ས་མཁེགས་པློ་ཞིག 

ཨར་ཀ་གཅློག་པ། ཨར་ཁིམས་བསམས་པ། 

ཨར་ཀའི་མེ་ཏློག སྤ་བའི་མེ་ཏློག 

ཨར་ཀློང་། [ཡུལ] སར་བློད་ཀི་དྲུང་འཁློར་ཚོས་རྒྱ་ལུ་ཆས་སྤློས་སྐབས་ཀི་ཞྭ་མློ། 

ཨར་སྐློན། ཨང་ཀློང་དང་འདྲ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཨར་སྐྱ། འདི་རྒྱ་གར་དང་། རྒྱ་ནག་སློགས་ཚ་བ་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་དུ་སྐྱེ། ཤིང་སློང་ཆེན་པློའི་རིགས་

ཤིག་ཡིན། སློང་པློ་ཕི་པགས་སྐྱ་བློ། ཡལ་ཕན་དང་མེ་ཏློག་གི་གློས་བཅས་ལ་སྤུ་འཇམ་ཡློད་པ། 

ལློ་མ་མཐུག་འཇམ་སློང་དབིབས་རེས་མློས་སྐྱེ་བ། མེ་ཏློག་ལང་སེར་འདབ་མ་ལྔ་ཅན། འབས་

བུ་སྐྱ་བློ་སློ་ངའི་དབིབས་ཅན་ཕི་ལ་སྤུ་ཆུང་དང་། ནང་དུ་ཚི་གུ་ནག་པློ་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན། སྨན་

དུ་སྦར་བ་ནི་སནློག་པློ་སྟེ། ཤིང་ཡང་ལ་སློབ་པ། མདློག་ཁམ་སེར། ཚི་བའམ་སྣུམ་ཞག་གི་

ཚིག་འདྲེས་པ། མེར་བསེག་ན་སྣུམ་ཚི་ཁློལ་ཞིང་དུད་པ་ཆེ་ལ། དྲི་ཞིམ་གི་ངད་གཏུག་པ་ཅན། 

འདི་ལའང་སྣུམ་ཚིལ་འདྲེས་ཆེ་བས། སྤིན་ཆུའི་ནང་དྲངས་ནས་སྐམ་པ་འདྲ་ལ་ཅུང་ཟད་ལྕི་བ། 

ཨ་གར་འབའ་ཞིག་ཅེས་རབ་དང་། སྐྱ་སློབ་ཁ་དློག་ཆེར་མི་གསལ་བ། སྣུམ་ཚི་མེད་པ་ས་

མལས་ཡང་བ་ཕུར་གཟུགས་མ་ཞེས་འབིང་། སྐྱ་སློབ་སློ་རུལ་ཆུ་སློང་འདྲ་བ་སྐྱ་ཆེན་ཞེས་

རིམ་པས་དམན་པའློ།། འདྲ་དཔེར། ཨ་ག་རུལ་ནི་ཆུ་ཤིང་རུལ་པློ་འདྲ། །ཞེས་གསུངས། མིང་

གཞན་ཨ་ག་རུ་ཞེས་ལྕི་མེད་དང་སྙིང་སེལ། ཀ་པི་ཏཱ་ན་ཞེས་ཆུ་འཐུང་སྣློད་ལན། ཀཱ་པི་ལཱ་ཞེས་

སེར་སྐྱ། བསྨ་གནྡྷ་ཞེས་ཐལ་བའི་སྙིང་པློ། ཀྲི་མ་ཛ་ཞེས་སིན་སྐྱེས། ནྲ�་པ་ནྲཱ�་ཡ་ཞེས་མི་བདག་

དགའ་བེད་སློགས་ཟེར།

ཨར་སྐྲུན་སྒྱུར་རལ། ཞེས་པ་ནི་བཟློ་དབིབས་སྐྲུན་པའི་སྒྱུར་རལ་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན། དེ་ནི་སློ་

ཕག་དང་། ལྕགས་རིགས། ས་རྡློ། ཤིང་ཆ་སློགས་རྒྱུ་ཆ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཕློ་བང་དང་། 

བསིལ་ཁང་། དགློན་པ། ཟམ་པ། བང་སློ།། མཆློད་རེན་སློགས་འབུར་བརན་གི་དངློས་པློ་ཚང་

མར་ཨར་སྐྲུན་སྒྱུ་རལ་ཟེར་གི་ཡློད། དེ་ཡང་དུས་རབས་མི་འདྲ་བ་དང་། མི་རིགས་མི་འདྲ་བ། 

རྒྱལ་ཁབ་མི་འདྲ་བཅས་ཀི་རིག་གནས་ཀི་ཁད་ཆློས་མཚོན་ཐུབ་ཀི་ཡློད། དཔེར་ན་རྒྱ་ཕིབས་

ཆེན་པློ་དང་། ཀ་བ། གཞུ། གདུང་མ་སློགས་ལ་ཚོན་མདངས་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་རྒྱན་རིས་སྣ་

ཚོགས་ཀི་བརློས་བཀྲློལ། རྡློ་ཀརྨ་རུ་པ་སློགས་ཀི་རྡློ་སྐས་ཀི་སྟེང་དུ་འབྲུག་རིས་བརློས་པ་

སློགས་ནི་རང་རྒྱལ་གི་མི་རིགས་བཟློ་སྐྲུན་གི་ཁད་ཆློས་ཤིག་ཡིན། དཀིལ་འཁློར་དབིབས་

ཀི་ཐློག་ཕིབས་དང་། མདུང་རེའི་དབིབས་ཀི་ཐློག་ཕིབས། དེ་བཞིན་རྒྱ་རྡློའི་ཀ་བ་དང་སློ་འཕློར་

སློགས་ནི་ནུབ་ཕློགས་བཟློ་སྐྲུན་གི་ཁད་ཆློས་ཤིག་ཡིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

ཨར་ཁང་། ཆང་ཁང་། 

ཨར་ཁལ། ས་དུས་དགློན་པ་ཁག་དང་སྐུ་དྲག་ལ་རང་ཁློངས་མི་སེར་ནས་ཨར་པློ་རྒྱབ་རྒྱུའི་ཁལ། 

ཨར་ག ཨ་ག་རུའི་མིང་།

ཨར་རྒྱབ་གི་འུ་ལག སར་བློད་མངའ་བདག་གི་སློད་ཁང་ཨར་པློ་རྒྱབ་དུས་ཞིང་བན་ལ་ཨར་རྒྱུག་

འུ་ལག་གི་མི་ཁལ་བསྡུ་སློལ་ཞིག 

ཨར་རྒྱབ་པ། ཨར་པློ་རྒྱབ་མཁན་རྣམས་ཀི་ལས་རྒྱབ་པ། 

ཨར་ལྕུག ལུག་གི་ཐེ་ཤེའི་མིང་གཞན་ཨར་ལྕུག་ཟེར། རེད་མློ་རེད་སྟངས་ཤིག་སྟེ། ཨར་ལྕུག་གི་

མདུན་ཕློགས་ཚིགས་མེད་པ་ནི་ར་དང་། རྒྱབ་ཕློགས་ཚིགས་ཡློད་པ་ལུག མིའི་རྣ་བའི་

དབིབས་འདྲ་བ་ནི་ར། ལྷམ་གི་མཐིལ་འདྲ་བ་ནི་བློང་བུ་ཡིན་ཞེས་མིང་འདློགས་སློལ་ཡློད། 

ཨར་ཆློར། [སློག] གདློང་འཕིད་རས། 

ཨར་ཇག ཡུལ་ཁམས་བསྐློར་ནས་རྐུ་བེད་མཁན་དང་འཕློག་བཅློམ་བེད་མཁན་ཐག་པ། རྒྱུ་ནློར་མི་

ཕྱུགས་ལ་ཨར་ཐག་འཕློག་རྡུང་བེད་པ། 

ཨར་ཉི་ག། ཞེས་པ་ནི་བལ་ཡུལ་གི་ཨར་སྐྲུན་དགེ་རྒན་དང་འབུར་བརན་མཁས་པ། བཟློ་རལ་མཁས་

པ་བཅས་ཡིན་སྤི་ལློ་༡༢༦༠ལློར་ས་སྐྱ་ནས་གདན་ཞུས་ལར་བློད་དུ་བློན་ནས་གསེར་གི་མཆློད་

རེན་བཞེངས་པ་དང་། དེ་རེས་པེ་ཅིང་དང་ཁའེ་པིང་སློགས་ལ་གདན་དྲངས་ཏེ་ནང་སའི་དགློན་པ་

ཁག་ཏུ་སྐུ་བརན་མང་པློ་བཞེངས་ཡློད་པ་དེ་དག་ལ་ཉམས་འགྱུར་དམིགས་བསལ་ལན་ཡློད་པས། 

ཡློན་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀི་འབུར་བརན་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ངེས་ཅན་ཞིག་ཐེབས་ཡློད། 

ཨར་གཏད། ནན་ལ་གཏད་པའམ། གནད་ལ་བཀར་བའི་དློན། འཐུས་ཤློར་མི་ཡློང་བའི་ཨར་གཏད་

བེད་པ། གཙོ་ཆེའི་དགློངས་དློན་ཨར་ལ་གཏད་པ། 

ཨར་བརེན། འགན་བཟློད་པའམ། ཕུགས་ཐུབ་པ། དུས་ཡུན་རིང་པློ་ཨར་བརེན་ཐུབ་པ། གཟུགས་

པློར་ཨར་བརེན་ཐུབ་པ། གཟུགས་པློས་ཨར་བརེན་གི་མ་རེད། 

ཨར་བཏགས། མི་གཉིས་ཀིས་གཅིག་གཡས་དང་གཅིག་གཡློན་ནས་བཀགས་ཕིན་པར་ཟེར། 

དཔེར་ན། འདི་ངས་འཁློག་ས་མ་རེད་ང་གཉིས་ཨར་བཏགས་གཱ་ཞེས་པའི་དློན་ནློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཨར་ཐ་མི་རའི་བག་ཕུག་གི་ལེབས་རིས། ཞེས་པ་ནི་མིའི་རིགས་ཀི་རྡློ་ཆས་རིང་མའི་དུས་མཇུག་

སྐབས་ཀི་རི་མློའི་ཤུལ་བཞག་གགས་ཅན་ཞིག་ཡིན། དེར་ཉུང་ཤློས་ལ་ལློ་ངློ་ཆིག་ཁི་ཡན་གི་

ལློ་རྒྱུས་ལན་ཡློད་པ་ཡིན། དེ་ནི་དུས་རབས་བཅུ་དགུའི་ལློ་རབས་བདུན་ཅུའི་ནང་སི་པན་ཡའི་

བང་ངློས་ཀི་ཨར་ཐ་མི་རའི་བག་ཕུག་གི་ནང་ཡློད་པ་རེད་སློན་བྱུང་། 

ཨར་འདམ། ཨར་ཀའི་འདམ་བག 

ཨར་ནག ① འདི་ནི་ཨ་ཤེ་ལ་གིང་གི་ཚ་བ་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་གི་རྒྱ་གར་དང་། ཧིན་རྡུ་ཉི་ཞི་ཡ། མ་

ལེ་ཤིས་ཡ། ཡློན་ནན། འབར་མ་སློགས་སུ་སྐྱེ་བ་དང་། ཐའེ་ཝན་དུ་ཐར་ཐློར་འཛུགས་ཀི་ཡློད། 

རྒྱུན་ལང་ཤིང་སློང་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་３０ཙམ་ཟིན་པ་དང་། ལློ་མ་མཇུག་འཇམ་ལང་ནག་རེས་

མློས་སྐྱེ་བ། མེ་ཏློག་དཀར་པློ་འདབ་མ་ལྔ་ཅན་དྲུག་བདུན་ཙམ་གདུག་རིབ་ལར་བཞད་པ། 

འབས་བུ་སློང་དབིབས་སྤུ་འཇམ་སྐྱ་བློ་ཅན་འདློགས་པ་ཞིག་གློ སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་དེའི་སློང་པློ། 

② ཨ་ག་རུ་ནག་པློ་ཞེས་པའི་ཚིག་བསྡུས་ནས་འབི་སློལ་ཞིག་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་

བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་འཁློའི་དློན། 

གསལ་ལས། ཨ་གར་ནག་དང་ག་བུར་ནག ཚིག་བསྡུས་ཨར་ནག་གར་ནག་ཅེས། མཁས་པའི་

འབི་སློལ་ཤེས་པར་བ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཨར་པ། ① ཇག་པ། ཨར་སྤློད། ② ཆང་པ། 

ཨར་པློ། ས་རྡློའི་ལས་ཀ ཨར་པློ་རྒྱབ་པ། ཨར་པློ་རྒྱུག 

ཨར་པློ་བ། ཁང་པློ་སློགས་གསར་རྒྱབ་བེད་སྐབས་ས་རྡློ་འློར་འདྲེན་བེད་མཁན། 

ཨར་པློའི་དློ་དམ། སར་གཞུང་གི་ཨར་པློ་རྒྱབ་རྒྱུ་དང་འགློ་གློན་གཏློང་མཁན་འགློ་ཁིད། 

ཨར་པློའི་ལས་ཁུངས། དེ་ས་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཤིག་སྟེ། གཏན་འཇགས་ཨར་

པློའི་ལས་ཁུངས་སུ་དློ་དམ་ཛ་མཁན་གཉིས་དང་། གནས་ལྔ་པའི་ལས་ཚན་སེར་སྐྱ་གཉིས། 

ལས་བ་སེར་སྐྱ་བཞི། ཕློགས་འགློའི་གཉེར་ནང་བརྒྱད་བཅས་ཡློད། དེའི་གཙོ་བློའི་ལས་འགན་

ནི། རེ་ཕློ་བང་གིས་གཙོས་ཕློ་བང་ཡས་མས་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་། ར་ཆེ་སློགས་ལྷ་ཁང་

ཁག་གཞན་ཡང་དམག་སར། སྨན་རིས་ཁང་སློགས་གཞུང་ཁང་གང་ཡློད་ལ་ལློ་ལར་ཉམས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

གསློ་ཞུ་དགློས་པའི་རིགས་དང་། གསར་སྐྲུན་བཅས་ལས་ཁུངས་དེ་རང་ནས་འགན་ལེན་ཞུ་

དགློས་པ་དང་། ལློ་འཁློར་ཨར་ལས་རྒྱ་ཁློན་ལ་གཞིགས་པས་འབྲུ་དངུལ་དགློས་རིགས་

བཀའ་ཤག་སྤི་ཁབ་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་སེང་གིས་འབློར་འཁུར་ལག་འཛིན་དུ་བཀློད་ཐློག་

དངུལ་འབབ་གྲྭ་བཞི་ལས་ཁུངས་དང་། འབྲུ་འབབ་དབུས་གཙང་རློང་གཞིས་གང་འློས་ནས་

བཏློན་རྒྱ་ཞུས་ཏེ་ལློ་འཁློར་གཉིས་གསུམ་རེའི་མཚམས་བཀའ་ཤག་ཏུ་བྱུང་སློང་རིས་ཁ་ཕུལ་

ཐློག་ཞིབ་ཁང་ལས་ཁུངས་ནས་ཧེ་བག་ཡློད་མེད་རིས་ཞུས་ཀིས་གཞི་ནས་རིས་ཁར་དག་

མཆན་དང་། དློ་དམ་པར་གཙང་འཛིན་ཞུ་དགློས་པ་བཅས་རེད། 

ཨར་བ། [གཙང་སྐད] རེས་འདེད་བཏང་བའི་དློན། 

ཨར་བློ། རིག་པ་རྒྱབ་པ་སློགས་ས་རྡློའི་ལས་ཀའི་མིང་། 

ཨར་བང་ཆུབ་ཡེ་ཤེས། སྣར་ཐང་གི་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་ཐློག་མར་གསར་སྒིག་བེད་

སྐབས་བཅློམ་ལན་རལ་གི་དང་། རྒྱང་རློ་སངས་རྒྱས་འབུམ་བཅས་དང་མཉམ་དུ་ཞུས་དག་

མཛད་མཁན་དེ་ཡིན། དམ་པ་འདིས་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ༡༡༤༤ལློ་ནས་ལློ་

གཅིག་རིང་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་གི་གདན་ས་མཛད་པར་གསུངས། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་

ལློ༡༡༣༤ ལློར་ཕག་མློ་གྲུབ་པ་བསྙེན་རློགས་གནང་སྐབས་དམ་པ་འདིས་གསང་སྟློན་མཛད་

པར་ཕག་གྲུའི་རྣམ་ཐར་ལས་གསལ་བ་དང་རྔློག་ལློ་བློ་ལན་ཤེས་རབ་ཀི་སློབ་མ་ཡིན་པ་བཅས་

གཞིར་བཟུང་ནས་བརག་སྐབས། དམ་པ་འདི་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་གི་གདན་ས་མཛད་སྐབས་རྔློག་ལློ་

ཙཱ་བ་བློ་ལན་ཤེས་རབ་སྐུ་གཤེགས་ནས་ལློ་སུམ་ཅུ་སློ་ལྔ་སློང་ཟིན་པ་ར་འཕློད། 

ཨར་དམར། འདི་ཡང་རྒྱ་གར་དང་། བལ་པློ། མ་ལེ་ཤིས་ཡ། ཟི་ཁློན་ལྷློ་རྒྱུད། བལ་པློ། ཡུན་ནན་

སློགས་དང་། བློད་ཀི་ར་ཡུལ་དང་མེ་ཏློག་སློགས་ཀི་▲སྨི１５００～２９００བར་གི་

གདློད་མའི་ནགས་ཚལ་དུ་སྐྱེ་བ། སློང་པློའི་མཐློ་ཚད་སྨི２５ཙམ་ཟིན་པ། ལློ་མ་མཐུག་འཇམ་

ཆེ་བ་རེས་མློས་སྐྱེ་བ། མེ་ཏློག་ལང་སྐྱའམ་སེར་སྐྱ་ཆུང་ངུ་། འབས་བུ་རིལ་མློ་འདློགས་པ་ཞིག་

ཡིན། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་སློང་པློ། རློ་ཁ་ལ་ཚ་བ། ཞུ་རེས་བསིལ་ལ་སྙློམས། ནུས་པས་སྙིང་

དང་སློག་རར་ཞུགས་པའི་ཚད་པ་དང་། དམར་པློས་ཁད་པར་རླུང་ལན་ཚད་པ་སེལ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཨར་མློ་ནིག ཨ་མློ་ནིག་དང་འདྲ། 

ཨར་ར་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་ཙམ་དུ་རྒྱུད་སྟློད་སགས་རམ་པ་རྒྱ་བློད་གགས་

པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ལྷ་

རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨར་བཙུན། [རིང] རབ་བྱུང་ཆང་འཐུང་མཁན། 

ཨར་ཚོས། [ཡུལ] རྔ་མློང་གི་སྤུའི་མདློག་གམ། སྟར་ཁའི་པགས་པའི་ཚོས་མདློག 

ཨར་ར་བེ་སློག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྙན་རློང་རློང་གི་མིང་རིང་། 

ཨར་ཞལ། ཨར་ཀ་བཅས་པའི་ཞལ་བ། 

ཨར་ཞྭ། བང་འབློག་རྣམས་ཀིས་གློན་རྒྱུའི་གཟབ་ཞྭ། 

ཨར་གཞས། ཨར་ལས་བེད་སྐབས་ཕན་ཚུན་གཞློགས་འདེགས་ཡློང་བ་དང་ལུས་ཐང་ཆད་པ་ཆུང་

དུ་གཏློང་རྒྱུར་གཏློང་བའི་གཞས། 

ཨར་ལ་གཏད། ཐབས་ཟད་པའི་གནས་སུ་གཅར་བའི་དློན་ཏེ། ཨར་ལ་གཏད་ནས་བ་ཐབས་ཟད། 

ཨར་ལས། ཁང་པ་གསར་རྒྱབ་སྐབས་ཀི་ས་རྡློའི་ལས་ཀ ཨར་ལས་རྒྱུ་ཆ། ཨར་ལས་མ་གནས། 

ཨར་ལས་ཇུས་འགློད། 

ཨར་ཨུར། ཨ་ར་ཨུ་རུའི་བསྡུས་ཚིག 

ཨརྒྷཾ། [ལེགས] མཆློད་ཡློན། 

ཨརྱ་དེ་ཝ། བློད་སྐད་དུ་འཕགས་པ་ལྷ་ཞེས་འབློད། ཁློང་ནི་འཛམ་གིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དྲུག་གི་ཡ་

གལ། དབུ་མའི་སློབ་དཔློན་ཨརྱ་དེ་ཝ་ནི་སྟློན་པ་འདས་ནས་ལློ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ན་ཡུལ་སིངྒ་ལའི་

གིང་གི་རྒྱལ་པློ། པཉྩ་ཤིངྒ་ར་ཞེས་བ་བའི་པདྨའི་ཚལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་སློབ་

དཔློན་དུ་བསྟེན་ནས་ཕི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་ལ་མཁས་པའི་རེར་སློན། མུ་སྟེགས་ཀི་སྟློན་པ་མཁས་

པ་ར་དབངས་རློད་པས་ཚར་བཅད་དེ་རེས་སུ་བཟུང་། དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་སྙིང་

པློ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ། སྤློད་བསྡུས་སྒློན་མེ་སློགས་མདློ་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་མང་དུ་བརམས་སློ།། 

ཨརྱ་པ་ལློ། རྒྱ་གར་གི་སྐད་དེ་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་འཕགས་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

ཨཪྷན། དག་བཅློམ་པ་དང་། མཆློད་འློས་པ་གཉིས་སུ་བསྒྱུར་རིགས་ཀང་དློན་གི་དབང་བཙན་པར་

བས་ན་དག་བཅློམ་དུ་བསྒྱུར་དགློས། 

ཨལ་ལ། ད་ལ། 

ཨལ་སྟློང་། ཨ་སྟློང་སྟེ། ངལ་དུབ་ཀི་གལ་བ། གློད་ཁློག་ལློགས་ནས་ཨལ་སྟློང་རྒྱབ་པ། 

ཨལ་ཐན་ཧན། སློག་པློ་ཐུ་མེད་ཀི་འགློ་དཔློན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ས་ལུག་ལློར་ཁློས་

རང་གི་དམག་དཔུང་ཁིད་དེ་ཨ་མདློའི་ས་ཁུལ་བཟུང་། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ལྕགས་ལུག་ལློར་ཁློ་

ལ་ཏཱ་མིང་རྒྱལ་པློས་གློ་གནས་གནང་། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་བི་ལློར་གདན་དྲངས་པ་ལར་རྒྱལ་

དབང་དེ་ཉིད་ལ་ཁློས་གཟེངས་བསྟློད་ཞུས། སློག་ཡུལ་དུ་བསྟན་པ་དར་བ་ལ་སྨན་པར་གྱུར། 

ཨཤྭཀ [ལེགས] ① ཁབ་འཇུག ② མ་ངན་མེད་པའི་ཤིང་། 

ཨསྨ་གརྦྷ། [ལེགས] རྡློ་ཡི་སྙིང་པློ་སྟེ་ཆུ་ཡི་ནང་གི་རྡློ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཚུལ་དུ་འབྱུང་བའི་རིན་པློ་

ཆེའི་རིགས་ནུས་པས་མཆིན་པའི་དུག་ནད་སེལ་ནུས་པ་ཞིག 

ཨི། ① བློད་ཡིག་གི་གི་གུ་མཚོན་བེད་ཀི་དབངས། ② འདྲི་ཚིག ཁློད་བློད་རིགས་ཨི་ཡིན། ཁློང་

ཁློད་རང་གི་སློབ་གློགས་ཨི་རེད། རྒྱ་ནག་ལ་ཚད་པ་ཨི་འགི་སློགས་འདྲི་ཚིག་གི་ཕད་ཅིག ③ 

ཆང་གི་བརྡ་རིང་། 

ཨི་ཀ་རྒྱབ་པ། ① སྐྱིགས་བུའམ་ཨིག་ཀ་རྒྱབ་པ། ② [རིང] གཏམ་དང་རློམ་གི་འགློ་འཛུགས་པ། 

ཨི་ཁུང་། བུག་པ། ཨི་ཁུང་རྒྱབ་པ། 

ཨི་དགློས་བལ། ཅ་ལག་སློགས་དགློས་མིན་གི་དྲི་བ་བེད་པ་ཡིན། 

ཨི་ཇི། [ཡུལ] གཅེན་མློའམ་རང་ལས་ལློ་ན་རྒན་པའི་བུད་མེད་ལ་འབློད་པ། 

ཨི་ཐི་བ། སྙིང་པློའི་དློན། 

ཨི་ལན་གི་རྣམ་དབེ། གི་དང་གིས་སློགས་བཅུ་ཡིན་ལ་སྒ་སྦློར་ནི་རེས་འཇུག་ད་བ་ས་གསུམ་གི་

མཐར་གི་དང་ཀིས། རེས་འཇུག་ག་ངའི་མཐར་གི་དང་གིས། རེས་འཇུག་ན་མ་ར་ལའི་མཐར་

གི་དང་གིས། རེས་འཇུག་ན་མ་ར་ལའི་མཐར་གི་དང་གིས། རེས་འཇུག་འ་དང་མཐའ་མེད་

མཐར་འི་ཡི་དང་འིས་ཡིས་གང་བདེར་སྦློར་བ་དང་། འིས་ཀི་ཚབ་ལ་སྐད་གསར་བཅད་ལར་
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མིང་མཐར་ས་ཡིག་རྐྱང་པ་སྦར་བས་འཐུས། དློན་ནི་རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་འབེལ་སྒ་དང་། གསུམ་

པ་བེད་སྒ་ནང་གསེས་དང་བཅས་པར་འཇུག་གློ ཨི། གི་གུ། གི་ཀི་གི་འི་ཡི། གིས་ཀིས་གིས་

འིས་ཡིས། ག་ང་གི་གིས། ད་བ་ས་ཀི་ཀིས། ན་མ་ར་ལ་གི་གིས། འ་འི་ཡི་འིས་ཡིས། ས་འིས་

ད་དྲག་ཀི་ཀིས་བཅས་འཐློབ་བློ། 

ཨི་ལན་གི་ཕད། བེད་སྒ་དང་འབེལ་སྒ ། 

ཨི་ན། [ཡུལ] འདི་ན་དང་དློན་གཅིག ངས་དཔེ་ཆ་དེ་ཨི་ན་བཞག་ཡློད། ཁློད་ཚོས་མཐློང་བྱུང་བས། 

ཡང་། ཁློད་ཨི་ན་ཤློག་དང་། ངས་སྐད་ཆ་ཞིག་འདྲི་རྒྱུ་ཡློད་ལ་བུའློ།། 

ཨི་ཕི། རྨློ་བློ། 

ཨི་མིང་ཅན། [མངློན] ① འདློད་ལྷའི་བུ། ② བདུད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག 

ཨི་ཙི་ལུ་གུ། [ཡུལ] སྣང་མེད་དུ་མཆན་ཁུང་འློག་སློགས་ལ་སློར་མློས་སུག་སུག་བས་པ་ལས་བྱུང་

བ་ག་ག་ཚིལ་གི་མིང་གཞན་ཞིག 

ཨི་ར། ཨི་འདུག་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། 

ཨི་རགས་བལ། སློང་བའི་དློན་ཡིན། 

ཨི་ལ་བི་ལའི་རྒྱུད། [མངློན] རྣམ་ཐློས་སས། 

ཨི་ལི། སྐེ་ཕྲུག་གམ་རྣ་རྒྱན་སློགས་ཀི་ཕ་རིགས་ཨི་ཁུང་ཅན་ཏེ། སྤི་རན་གཡུ་བྱུར་མུ་ཏིག་ལ་

སློགས་ནློར་བུའི་རིགས་ཕུད་པའི་ཕ་རྣམས་ལ་ཟེར། 

ཨི་ལློན་བལ། ① ཅ་ལག་སློགས་ལག་ལ་ལློན་པའི་ཐབས་ཤེས་བསྐློལ་པ་ཡིན། ② བུ་མློ་སློགས་

མནའ་མ་ལློན་མིན་བལ་བའི་དློན། 

ཨི་ཤེས་བལ། རིག་གནས་སློགས་ལ་འབད་བརློན་བེད་དེ་བ་ཨི་ཤེས་མི་ཤེས་བལ་བུའློ།། 

ཨི་ཤློ་ལེགས། འབློང་ཞེར་ལེགས་དང་སྨན་བུ་མློ་གཉིས་ཀི་སས། སར་བློད་རྒྱལ་བཅློ་ལྔ་པ་སྟེ་སའི་

ལེགས་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

ཨི་སི་ལ་མུ། འཛམ་གིང་གི་ཆློས་ལུགས་གཙོ་ཆེ་བའི་གས་ཤིག སྤི་ལློ་དུས་རབས་བདུན་པའི་དུས་

འགློར་མ་ཧཱ་མ་དྷིས་སློལ་གཏློད་བས་ཤིང་། ཨེ་ཤིའི་ཡའི་གིང་གི་ནུབ་རྒྱུད་དང་ཨ་ཧེ་རི་ཀའི་
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གིང་གི་བང་རྒྱུད་དུ་དར་ཁབ་ཆེ། རྒྱ་ནག་ལའང་ཡློད།

ཨིག་ཀ སྐྱིགས་བུ། 

ཨིག་སྒ། ཨིག་ཀའམ་སྐྱིགས་བུའི་སྒ། 

ཨིག་བུ། སྐྱིགས་བུ། 

ཨིགས་པ། སྐྱིག་པ་སྟེ། མཆིན་དྲི་རེངས་འཁུམས་བས་ནས་བྱུང་བའི་དབུགས་གཏློང་འཐེན་གི་

འགྱུར་ཚུལ་ཞིག 

ཨིངྒི་ར། ཨང་གི་རའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

ཨིན་དུར། དུག་མློ་ཉུང་དང་། དུར་བིད་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་སྟེ། རེ་ཟུར་མཁར་བ་མཉམ་ཉིད་རྡློ་

རེས་མཛད་པའི་མན་ངག་བེ་བ་རིང་བསེལ་ལས། ཨིན་དུར་ནི་ཨིནྡྲ་ཞེས་པ་དུག་ཉུང་དང་དུར་

བིད། ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཨིན་དྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། [ལེགས] སྒ་གཞུང་ཞིག་སྟེ། རྒྱ་གར་གི་གཏམ་རྒྱུད་དུ། ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་

བིན་གིས་བརམས་ཟེར། 

ཨིནྡྲ་རིལ། ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ། [ལེགས] བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་ཨིནྡྲ་དབང་སློན་དང་། ནཱི་ལ་སློན་པློ་ལ་འཇུག་པས་

དབང་སློན་ཞེས་འགྱུར། རྡློ་རིགས་ཀི་རིན་པློ་ཆེ་སློན་པློ་ཞིག 

ཨིནྡྲ་པཱ་ནི། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་དབང་པློ་ལག་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་ན་དབང་པློའི་ལག་པ་ཞེས་འགྱུར་བར་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་

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

ཨིནྡྲ་བཞི། དུག་ཉུང་བཞི་པ་དང་། དབང་ལག་བཞི་པ་གཉིས་ཀའི་མིང་ལས་ལ་འཇུག་པས་སྐབས་

ཐློབ་བ་དགློས་པར་ཞིག་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་

པའི་ལག་ལེན་གཅེས་བསྡུས་ལས། རྒྱ་སྐད་ཨིནྡྲ་བློད་སྐད་དབང་པློ་སྟེ། དུག་ཉུང་ཨིནྡྲ་ཡ་བཀ་

དབང་པློའི་ནས། ཨིནྡྲ་པཱ་ཎི་དབང་པློ་ལག་པ་སྟེ། ཨིནྡྲ་བཞི་ཞེས་སྐབས་ཀིས་མ་ཕེད་ནས། 

དབང་ལག་ནཱ་གི་སེ་ཏྲེ་ཏིག་ཏ་བཞིར། ཨིནྡྲ་བཞི་ཞེས་རྒྱུ་ཚད་སྐབས་བཤད་པའི། ཨིནྡྲ་བཞི་
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དང་ནློར་བ་འགའ་རེ་མཐློང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཨིནྡྲ་ཡ་བཾ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་དུག་མློ་ཉུང་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། 

དབང་པློའི་ནས་ཞེས་འགྱུར་ཏེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀི་དྲི་མེད་

ཤེལ་ཕེང་ལས། ལྷ་དབང་བརྒྱ་བིན་གིས་ནས་ས་བློན་སྨློན་ལམ་བཅས་བཏབ་པ་བྱུང་བར་བཤད་

པས། ཨིནྡྲ་དབང་པློ་དང་། ཡ་བཾ་ནས་ཡིན་པས། དབང་པློའི་ནས་སློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཨིས། [གཙང་སྐད]ཆང་གི་མིང་།

ཨུ། བློད་ཡིག་གི་ཞབས་ཀྱུ་མཚོན་པའི་དབངས། 

ཨུ་ཀློ་དགློན་པ། ཞེས་པ་ནི་ཨུ་ཀློ་བག་ཕུག་སྟེ་ཅན་ཧྥུ་ཀྲེའི་ནང་བསྟན་སྒྱུ་རལ་གི་ནློར་མཛོད་ཆེ་

ཤློས་དེ་ཡིན་ལ་འཛམ་གིང་ཐློག་གི་ངློ་མཚར་ཅན་ཆེན་པློ་བཞིའམ། ངློ་མཚར་ཅན་བདུན་གི་

གས་ཤིག་ཡིན། 

ཨུ་ཁང་། དབུ་ཁང་སྟེ། སར་བལ་ཡུལ་དུ་ཙན་དན་གི་ལློན་པ་ལས་རང་གྲུབ་ཏུ་བྱུང་བའི་འཕགས་པ་

མཆེད་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག འཕགས་པ་མཆེད་བཞིར་ལློས། 

ཨུ་རྒྱན། ཨླཽ་ཊི་ཡ་ན་སྟེ་སར་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕློགས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་བློན་པའི་ཡུལ། 

ཨུ་རྒྱན་ཕུན་ཚོགས་དགློན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ༡༤༩༡ལློར་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། 

ཨུ་རྒྱན་པ་རིན་ཆེན་དཔལ། གྲུབ་ཆེན་ཨུ་རྒྱན་པ་དང་མི་གཅིག་ཡིན་པས་དེའི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས། 

ཨུ་རྒྱན་པདྨའི་རྒྱ་གར་གི་མཛད་པ་བཅུ་གཅིག ཐང་ཡིག་ལས། ༡ འགློ་འདུལ་དགློངས་མཛད་པད་

མའི་ལྷུམས་ཞུགས་མཛད། ༢ རབ་བྱུང་བལམས་མཛད། ༣ རྒྱལ་སས་རློལ་རེད་མཛད། ༤ 

རབ་ཏུ་བྱུང་མཛད། ༥དཀའ་ཐུབ་སྣ་ཚོགས་མཛད། ༦ བདུད་དཔུང་བཅློམ་མཛད། ༧ སངས་

རྒྱས་བང་ཆུབ་མཛད། ༨ ཆློས་འཁློར་བསྐློར་མཛད། ༩ རྟུལ་བཞུགས་སྤློད་པ་མཛད། ༡༠ 

བསྟན་པར་རྒྱས་མཛད། ༡༡ མི་ནུབ་གཏེར་སེད་མཛད། 

ཨུ་རྒྱན་པདྨའི་བློད་དུ་མཛད་པ་བཅུ་གཅིག འགློ་དྲུག་དློན་མཛད། བརྒྱད་ལྔ་ཆེ་བ་མཛད། ལྷ་འདྲེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

བརྟུལ་མཛད། གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་མཛད། མདློ་རྒྱུད་བསྒྱུར་མཛད། འཕིན་ལས་རྣམ་

བཞི་མཛད། སྦློར་སྒློལ་གཉིས་མཛད། མནན་བསེགས་འཕང་གསུམ་མཛད། དུས་བཞི་མཁེན་

མཛད། བསྟན་ཞབས་གཏེར་སྐྱློང་མཛད། རྒྱ་བློད་དྲིན་ཆེ་གང་ལ་གང་འདུལ་མཛད། 

ཨུ་ཏྲ་ཡ་ན། སར་རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་གི་གློང་ཁེར་སྒ་སྒློག་གི་རྒྱལ་པློའི་གློ་གནས་བུ་ལ་སྤད་དེ་

བཅློམ་ལན་ཀི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་དགེ་སློང་བསྒྲུབས་པ། 

ཨུཏྟ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་རྣ་དབང་གི་སྐད་དློད་ཡིན་པས་དློན་དུ་རྣ་བའི་བུ་ག་ལག་པས་བཀག་པའི་

ཚེ་ཤློབ་ཤློབ་ཅེས་པའི་སྒ་འབྱུང་བ་དེའི་མིང་ཡིན་ཞེས་དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་

འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས་གསུངས། 

 ཨུ་ཐུག་པ། འུ་ཐུག་པ་དང་འདྲ། 

ཨུ་དུམ་བཱ་ར། ① ཨུ་དུམ་ཝ་རའམ། ཨུ་དུམྦ་ར་ཡང་སྣང་། བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་མཆློག་འཕགས་

སམ་ཆེར་འཛགས་ཏེ། བདུད་འཇློམས་ཤིང་ཟེར་བ་འདིའི་མེ་ཏློག་ལློ་མའི་མཐར་སྐྱེ་བ་དང་། 

འཆར་རྒྱུ་དཀའ་ལ་ཡལ་རྒྱུ་ས་ བས་ཧ་ཅང་དཀློན་པློ་དང་། འཕལ་དུ་ཡལ་འགློ་བའི་དཔེར་

འཇློག་སའི་མེ་ཏློག་ཅིག ② མཛེ་ནད་ཀི་ཤ་རློ་ཞིག

ཨུ་སྡུག [སེ་དགེ]འབད་བརློན་བ་བའི་དློན་སྟེ། ངས་ལས་ཀ་ཨུ་སྡུག་བས་ལས་པ་ཡིན། ངས་སློབ་

སྦློང་ཨུ་སྡུག་བས་ཟི་ཡིན། རྨུ་སྡུག་དང་དློན་གཅིག 

ཨུ་ནན། ཨུ་ཚུགས་ཚ་པློའམ། ནན་ཏན། འཕལ་དུ་བེད་རློགས་ཨུ་ནན་རློད་པ། 

ཨུ་པ། གསང་སགས་རྒྱུད་སེ་བཞི་ཡི་ནང་ཚན་སྤློད་རྒྱུད་ཀི་གས་ལ་ཟེར། 

ཨུ་པ་དེ་ཤ ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་མན་ངག་ཅེས་འགྱུར་ཏེ། སེ་སིད་

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་ར་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་སློན་ལས། ཨུ་པ་དེ་ཤ་ཞེས་པ་ནི་

མན་ངག་སྟེ། ན་རློ་པས་དང་པློ་སངས་རྒྱས་ཀི་ལུང་དྲངས་པར། མན་ངག་ཅེས་བ་གང་ཞེ་ན། 

པློ་ཏི་ལ་སློགས་ལས་རེད་པ། དྲང་དློན་རབ་ཏུ་སྟློན་པ་རྣམས། ཇི་བཞིན་འདྲི་དང་ཀློག་པ་ནི། བ་

མ་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་ཡིས། གང་ཞིག་ངེས་དློན་སྟློན་པའློ།། ཞེས་གསུངས་པས། ཟབ་མློའི་

གནད་མ་འཕྱུགས་པ་བ་མ་བརྒྱུད་པ་ཟམ་མ་ཆད་པའི་གསུང་གི་རྒྱུན་ལས་ཉེ་བར་འློངས་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞིག་གི་དློན་ཡིན་ཏེ། ངློ་བློའི་སློ་ནས་བཏགས་པའློ།། ཡང་ན་ཨུ་པ་ནི་ཉེ་བ། དེ་ཤ་ནི་གདམས་

པ་སྟེ། ཉེ་བར་གདམས་པ་ཞེས་ཟབ་མློའི་གནད་ལྷུག་པར་འབིན་པའི་དློན་ཡིན་ནློ།། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཨུ་པ་ལ། མེ་ཏློག་གི་བེ་བག་སྟེ། དབུ་ཚུགས་ཞེས་པ་ཟུར་ཆག་པ། 

ཨུ་པ་ལི། ཨུཔཱལི་དང་འདྲ། 

ཨུ་པའི་རྒྱུད། ལ་བ་དང་སྤློད་པ་ཆ་མཉམ་པར་སྤློད་པའི་རྒྱུད་ཀི་མིང་། 

ཨུ་པཱ་ལི། [ལེགས] ཉན་ཐློས་ཉེ་བར་འཁློར་བ། 

ཨུ་པཱ་སི་ཀ [ལེགས]གཏན་ཁིམས་སྲུང་བའི་དགེ་བསྙེན། 

ཨུ་བླུག་དགུ་བླུག [ཡུལ] བཟའ་བཏུང་ཚིམ་པར་བས་ནས་གློད་པ་རྒྱགས་དྲག་པར་གློ ད་ཨུ་བླུག་

དགུ་བླུག་ཆགས་སློང་བས་ཨུ་ཚུགས་མ་བསྐྱློན་རློགས། 

ཨུ་མ། [ལེགས] དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློའི་ཆུང་མ། 

ཨུ་མཿ ཨུ་མའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

ཨུ་མའི་མངལ་ཁག བག་ཞུན་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་ཡིན།

ཨུ་མའི་བདག་པློ། [མངློན]ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

ཨུ་མུ་སུ། [སློག]ཨུ་མློ་སུའམ་ཨུ་མློ་སུ་ལུའང་སྣང་། རང་པའི་ཤུབས། 

ཨུ་མཱ་གློ་རཱི། [ལེགས] དབང་ཕྱུག་གི་བཙུན་མློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ། དཀའ་ཟླློག་མ་དང་རི་སྐྱེས་སློ།། 

ཨུ་ཙ་ཏིང་ག [ལེགས] མཆློང་ཞིང་འགློ་བའློ།། 

ཨུ་ཚུགས། ནན་ཏན། ཨུ་ཚུགས་གློ་མེད་ཉག་རྐྱང་མ་བེད། ལས་དློན་ཨུ་ཚུགས་ཧུར་བརློན་གིས་

བེད་པ། ཨུ་ཚུགས་ཀིས་ཞྭ་དཔེ་ལྷམ་འགེབས། ཨུ་ཚུགས་ཚ་པློ། 

ཨུ་ཟུར་ཁ། ཕག་མགློ་ནས་གེན་དུ་ཆག་གང་གཞལ་བའི་གནས་ཀི་མིང་། 

ཨུ་ཟུར་ཁུག་པ། ལུས་ཀི་དཔུང་རའི་བེ་བག་ཅིག 

ཨུ་ཡློ། [ཡུལ] ཁི་ཕྲུག 

ཨུ་ཡློན། [རྒྱ] ① ཨུ་ཡློན་ལྷ་ཁང་གི་ཁློངས་མི། ② ཆེད་དམིགས་ཀི་ལས་འགན་སྒྲུབ་པར་བསྐློས་
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པའི་ཚོགས་པའི་མི་སྣ་ལ་ཟེར། 

ཨུ་ཡློན་ལྷན་ཁང་། རང་རྒྱལ་གི་སིད་གཞུང་རིམ་པ་ཁག་དང་། སིད་ཏང་། ཚོགས་ཁག ལས་ཁུངས། 

སློབ་གྲྭ་སློགས་ཐུན་མློང་གིས་འགློ་ཁིད་བེད་པའི་ར་འཛུགས་ཤིག

ཨུ་རུ་རྨུ་སྡུག [སེ་དགེ]འབད་བརློན་བས་པའི་དློན་སྟེ། རྨུ་སྡུག་དང་དློན་གཅིག ངས་ཨུ་རུ་རྨུ་སྡུག་

བེད་ནས་སློབ་སྦློང་སིས་ཡློད། ཁློད་ཚོས་ང་ལ་སེམས་འཕལ་མ་ར་བེད་མི་དགློས། 

ཨུ་རུས་མུ་རུས། [ཡུལ]གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ། ལས་ཀ་ཨུ་རུས་མུ་རུས་བས་ན་ལེགས་པར་འགྲུབ་ཡློང་། 

ཨུ་ལི། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་བདེ་ཆེན་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ས་ཆ་ཞིག 

ཨུ་ལུ། ཟངས་ལྕགས་ར་སློགས་ཀིས་བཟློས་པའི་སྣློད་སྤད་ཁ་ཆུང་ལ་ལློ་བ་ཆེ་བ་ཞིག

ཨུ་ལུ་གང་། ① ལག་པ་གཉིས་ཀིས་གང་འཁྱུད་ཀི་ཚད་བསྟན་པའི་མིང་སྟེ། དཔེར་ན། ར་ལ་རྩྭ་ཨུ་

ལུ་གང་བིན་ཡློད། ངས་ཤིང་ཨུ་ལུ་གང་ཁུར་ཡློད་ལ་བུ། ② ཕྲུ་གུས་ཨ་མ་ལ་སྐེ་ཨུ་ལུ་གང་བས་

ནས་དགའ་དགའ་བས་སློང་། 

ཨུ་ལུ་གང་བེད། [སེ་དགེ] ལག་པ་གཉིས་ཀིས་འཁྱུད་ནས་འཐམ་པ། 

ཨུ་ལུ་ནང་། [སེ་དགེ] ལག་པ་གཉིས་ཀི་ནང་དུ་འཁྱུད་ཡློད་པའི་གནས་བསྟན་པའི་མིང་སྟེ། ཨ་མས་

ཕྲུ་གུ་ཨུ་ལུ་ནང་དུ་ཁུར་འགི། སློབ་ཕྲུག་དེས་རྒྱབ་ཏུ་དཔེ་ཁུག་ཆེན་པློ་ཞིག་ཁུར། ཨུ་ལུ་ནང་

ལའང་དཔེ་ཆ་ཁ་ཤས་ཞིག་ཁུར་ནས་འགློ་ཞིང་འགི་ལ་བུ། 

ཨུ་ལུག [སེ་དགེ] འབློག་པའི་ས་ཁུལ་གི་སང་རིའི་ངློས་སུ་སྐྱེས་པ་ཤ་མློང་དཀར་པློ་ཞིག་གི་མིང་

ཡིན། དབར་ཉི་ལློག་སྐབས་སུ་ཤ་མློང་འདི་སྐྱེ་འགློ་ཚུགས་ཤིང་། དེ་ནས་བདུན་ཕག་གཉིས་

ཙམ་རིང་ལ་ཤ་མློང་འདི་བཏུ་ཆློག

ཨུ་ཤི་བག་དགློན་ཆེན། མིང་གཞན་དུ་བཤད་སྒྲུབ་ཆློས་འཁློར་གིང་ཟེར། ཕག་གྲུའི་དུས་རབས་སུ་

ངག་ཞང་མན་ཧྲུ་ཧྲི་ལི་ཡིས་ཐློག་མར་ཕག་བཏབ། ཕིས་སུ་ངག་ཤང་ཞེ་རེ་ཐུའུ་དང་དཀློན་

མཆློག་ངག་བསློད་ཀི་གསན་སྦློང་བསྐྱར་བཞེངས་བས། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨུ་ཤི་རི། རྩྭ་དྲེས་མའམ་དེ་སྐྱེས་པའི་རི། 
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ཨུ་སུ། བལ་སྐུད་སློགས་ཀིས་བསས་པའི་གློན་ཆས་རིགས། ཨུ་སུའི་ཞྭ་མློ། ཨུ་སུའི་སྟློད་ཐུང་། 

ཨུ་སུག [སེ་དགེ] ད་ལ་དང་། མྱུར་བ་ཉིད་ཀི་དློན་ཏེ། ཅུང་ཟད་སྒུག་དང་ང་ཨུ་སུག་སེབས་ཡློང་། 

ཉེ་བའི་དུ་མཚོན་བེད་དེ། དེང་སང་དློན་གཅིག དཔེར་ན། སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ཨུ་སུག་སློབ་སྦློང་

ཡག་པློར་བེད་ཅིང་འདུག ལ་བུའློ།། 

ཨུ་སུག་དག [སེ་དགེ] ད་ལ་དང་། མྱུར་བ་ཉིད་ཀི་དློན་ཏེ། གློང་དང་འདྲ། བཀྲ་ཤིས་ཨུ་སུག་དག་

ཨི་ན་སེབ་བྱུང་། ད་ག་ན་སློང་ཟི་ཤེས་མ་ཐལ། ངས་ཨུ་སུག་དག་ཟ་མ་ཟས་ཟིན། ད་ཟ་ཐུབ་ས་

ཡློད་མ་གགས། 

ཨུ་ཧུ་ལགས། སེམས་འགློད་གདུང་ངམ་ཡིད་ཕམ་པའི་འགློེད་ཚིག 

ཨུ་ཧུ་ལུ། སེམས་འགློད་གདུང་ངམ་ཡིད་ཕམ་པའི་ཚིག 

ཨུག་ཆློས། ཨུག་ཆློས་དཀར་པློ་དང་ཨུག་ཆློས་དམར་པློའི་བསྡུས་མིང་། ཨུག་ཆློས་མེ་ཏློག་ངས་

ཀང་བས། མཛོ་མློ་རྭ་ཀློག་ཁློད་ལའང་ཡློད། 

ཨུག་ཆློས་དཀར་པློ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཆུ་སེར་ཕིར་

འདྲེན་པར་བེད། 

ཨུག་ཆློས་དམར་པློ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རྣ་བའི་

ནད་དང་། ཕློ་བ་སློས་པ། གང་ཐབས། བཤང་བ་མ་ཐློན་པ། ཤ་མ་འགགས་པ་བཅས་ལ་ཕན། 

ཨུང་གུ། [ཡུལ] སྒློན་མེ། 

ཨུཏྤལ། [ལེགས] རྒྱ་གར་གི་མེ་ཏློག་ཅིག་གི་མིང་། 

ཨུཏྤལ་དཀར་པློ། ཀུ་མུད་དེ། ཆུ་སྐྱེས་དཀར་པློའམ་ཟླ་བའི་དྲི་ཡང་ཟེར། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཆུར་

སྒློག སྟེང་འཐུང་དཀར་པློ། མཚན་མློ་བཞད་བཅས་སློ།། 

ཨུཏྤལ་དགློན། དབློ་བ་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་ཕློ་ཁི་སྤི་ལློ༡༥༠༢ལློར་

པདྨ་འཕིན་ལས་ནས་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འཛག་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨུཏྤལ་སློན་པློ། ① མེ་ཏློག་ཨུཏྤལ་གི་རིགས་སློན་པློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཆུ་སྐྱེས་སློན་པློ་དང་། 
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དཔལ་དགའློ།། ② སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། གློ་ཚད་དང་

མཆིད་ཚད་སློགས་ཚ་བའི་ནད་རིགས་དང་། དེ་མིན་ཚ་ཆུ་དང་འབམ་ཆུ་བཅས་ལ་ཕན། 

ཨུཏྤལ་ལར་གས་པ། གང་དམལ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་དམལ་བའི་སེམས་ཅན་གི་ལུས་འཁེངས་

ནས་བཞི་ཚལ་དུ་གས་པའློ།། 

ཨུཏྤལ་དམར་པློ། མུ་སྐྱེས་དམར་པློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དཔལ་ཁིམ་དང་། དཔལ་གི་ལག་པ། 

བུང་བ་དགའ་བཅས་སློ།། 

ཨུཏྤལ་སེར་པློ། ① ཨུཏྤལ་མེ་ཏློག་སེར་པློ་འཆར་བ་ཞིག ② ཆུ་སྐྱེས་མེ་ཏློག་ཅིག 

ཨུད་དཔལ། མེ་ཏློག་སློན་པློ་ཞིག རི་བློ་མཐློན་པློ་ར་སང་འདྲེས་པའི་ས་ཆ། རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ལས་སྤི་

ཁེ་༤༠༠༠ཡན་ཆད་ཀི་ས་ཁད་མཐློན་པློ་ཁློ་ནར་སྐྱེ་བའི་རྩྭ་སྡུམ་རིགས་ཤིག་ཡིན། ནང་གསེས་

དཀར་པློ་དང་། སློན་པློ། དམར་པློ། སེར་པློ་བཞི་མཆིས་པས་དེ་དག་སློ་སློའི་སྐྱེ་ཁུངས་དང་

རས་རིགས་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བ་ཡློད། དཀར་པློས་བད་རླུང་། སློན་པློས་ཚད་པ་དང་མཁིས་པ། 

དམར་པློས་ཁག་ནད་འཇློམས། སེར་པློས་བད་ཀན་སྐྱུགས་པར་བེད་པ་བཅས་སློ།། བློད་ཀི་

ཡིག་ཆ་ཕལ་ཆེར་གི་ནང་དུ་མེ་ཏློག་འདིའི་རྒྱ་གར་གི་མེ་ཏློག་ཨུཏྤལ་དང་གཅིག་པ་འབི་སློལ་

འདུག་པ་ནློར་བར་ངེས། བློན་གི་གསློ་རིག་འབུམ་བཞི་ལས། འདི་ལར་བིས་འདུག་པ་འདི་ནི་

གནའ་བློའི་བློད་མིང་དངློས་ཡིན་པར་སེམས། 

ཨུན་ཆུང་། དབེན་ཆུང་སྟེ། གྲྭ་པ་ཆུང་ཆུང་། 

ཨུར་ཆ། འུར་ཆ་ཡི་འབི་སློལ། 

ཨུར་ལ་མནན། མཚོན་གིས་བཅད་པའི་ར་སློ་གང་འློག་ཏུ་མེས་བཙས་མནན་དགློས་པའི་དློན་ཏེ། 

དར་མློ་སྨན་རམས་པ་བློ་བཟང་ཆློས་གགས་ཀི་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་ལེགས་

བཤད་གསེར་རྒྱན་ལས། ཨུར་ལ་མནན་པ་ནི། རའི་ཡ་ཐློག་མ་ཐློག་མེས་མནན་པ་པའློ།། 

ཨུར་ཤིང་། ཕློར་པ་དཀྲུགས་ཟིན་ལ་འློད་འདློན་བེད་ཤིང་བུ་རེ་མློའི་མདུན་ངློས་འཇམ་པློ་ཞིག 

ཨུལ་ཐག འུར་རྡློའམ་གློར་ཐག

ཨེ། ① བ་ཚིག་གི་སློན་དུ་སྦར་ཞིང་དྲི་བ་སྟློན་པའི་ཚིག་གློགས་ཤིག ཨེ་ཚར། ཨེ་དྲན། ཨེ་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཨེ་འདྲ་མི་འདྲ་བསྡུར་བ། ཉམ་ཆུང་སྦྲང་བུའི་ལས་བསྐློས་འདི་འདྲ། ཀེ་ཧུད་མཐློན་པློའི་གནམ་

གིས་ཨེ་དགློངས། ཨེ་སྦར་མི་སྦར་བེད་རྒྱུ་མེད། རྡློ་ལ་སྦིན་སྦར་བེད་རྒྱུ་མེད། ② ས་མིང་

ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཆུ་གསུམ་རློང་ཁློངས་ཀི་ཡུལ་དེ་ཨེ་ཡིག་གི་གཟུགས་འདྲ་བ་

ཞིག་ཡློད་པས་མིང་དེ་ལར་ཐློགས། ཨེ་ལྷ་རྒྱ་རི། ཨེ་ཆུ་མདློ་སང་གི་མི་ལུས་ལས། ལུང་པ་རྩྭ་

ཆུ་འཛོམས་སའི་རི་དྭགས་སྐྱིད། 

ཨེ་ཀ་ཤ་ཅན། ཨེ་འགེང་པློ་གཉིས་བརེགས་ཅན། 

ཨེ་ཀི་ལིན་དགློན་པ།ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་རློ་

ས་སུ་ཡློད། 

ཨེ་ཀློར། བུད་མེད་ཀི་རྣ་རྒྱན། 

ཨེ་ཀྲློ་ཏ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་དྲི་ཆུའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། མི་འགློ་

བ་ཞེས་འགྱུར་བར་སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་ཕི་མ་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་ལག་ལེན་

གསལ་བེད་ལས་གསུངས། 

ཨེ་ཁང་། ཏཱ་ལའི་དང་བློད་སེ་པ་ གཞུང་གི་གཞུང་ཡིག་དང་དཔེ་ཆ་སློགས་གཙང་བིས་བེད་མཁན་

ལས་ཁུངས། 

ཨེ་སྒེ་དགློན་པ། མིང་གཞན་ཨེ་དགློན་དགའ་ལན་བང་ཆུབ་གིང་ཟེར། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་རེ་

སམ་པློ་པའི་སྐུ་མཆེད་སྒེ་རིན་པློ་ཆེ་ཞུ་བ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་ཞིག་གིས་བཏབ། རེས་སུ་

རྒྱལ་བ་བདུན་པའི་ཡློངས་འཛིན་སྐལ་བཟང་རབ་རྒྱས་ཀིས་དགློན་པ་བསྐྱར་གསློ་གནང་སྟེ་

དགེ་ལུགས་པར་གྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ཆུ་གསུམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨེ་ལི་ཕུ་ཐིའི་གནའ་བློའི་འབུར་བརན། ཞེས་པ་ནི་སྤི་ལློའི་སློན་གི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་ནས་

ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་བར་ལ་བྱུང་བའི་ཨེ་ལི་ཕུ་ཐི་གནའ་བློའི་རྒྱལ་ལན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དུས་སུ་འབུར་

བརན་སྒྱུ་རལ་ལ་མངློན་གསལ་དློད་པློའི་གློང་འཕེལ་བྱུང་ཡློད། དེའི་ནང་ནས་ཆེས་སྙན་གགས་

ཆེ་བའི་འབུར་བརན་ནི་ཧ་ལའློ་ཇི་ཧྥུ་ལིང་གི་འབུར་གི་སྣང་བརན་དེ་ཚོའི་ཉམས་འགྱུར་ནི་

གནའ་ཉམས་ལན་ལ་བབ་ཆགས་པའི་ཁད་ཆློས་མངློན་པར་གསལ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

ཨེ་ལི་ཕུ་ཐིའི་དངློས་མང་བཤམས་སྟློན་ཁང་། ཞེས་པ་ནི་ ཨེ་ལི་ཕུ་ཐིའི་རྒྱལ་ས་ཁའི་ལློར་གནས་ཡློད། 

མིང་གཞན་ལ་ཁའེ་ལློའི་དངློས་མང་བཤམས་སྟློན་ཁང་ཡང་ཟེར། དེ་ནི་སྤི་ལློ་༡༨༦༣ལློར་

གསར་དུ་བསྐྲུན་པ་ཡིན། དངློས་མང་བཤམས་སྟློན་ཁང་དེའི་ནང་ཆེས་གནའ་བློའི་གློང་མའི་རྒྱལ་

རབས་དུས་ཀི་ར་ཆེའི་སྒྱུ་རལ་དངློས་པློ་གངས་ལས་འདས་པ་བསྡུ་ཉར་བས་ཡློད། 

ཨེ་ལི་ཕུ་ཐི་ལ་བློས་ཕིན་པ། ཞེས་པ་ནི་དབི་ཊ་ལིའི་རིག་རལ་བསྐྱར་དར་གི་ཐློག་མའི་དུས་སྐབས་སུ་

བྱུང་བའི་གགས་ཅན་གི་རི་མློ་མཁས་ཅན་ཆའློ་ཐློ་ཡིས་བིས་པའི་བརམ་བ་ཞིག་ཡིན། བརམ་བ་

དེ་སྤི་ལློ་༡༣༠༥ལློར་བིས་ཤིང་། དེའི་བརློད་བ་ནི་ཡེ་ཤུའི་ལྷ་སྒྲུང་ནང་གི་རྒྱལ་ཡུམ་མཱ་ལི་ཡ་ལ་

ཅི་ཏུའུ་འཁྲུངས་པའི་རེས་སུ་རློ་མའི་སྤི་ཁབ་ཀིས་གནློད་འཚེ་བཏང་བར་བརེན་རྒྱལ་ཡུམ་མཱ་ལི་

ཡ་པ་ལི་སི་ཐན་ནས་ཨེ་ལི་ཕུ་ཐི་ཏུ་བློས་བློལ་ཕེབས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་བཀློད་ཡློད། 

ཨེ་ལི་ཕུ་ཐིའི་གནའ་བློའི་ལེབས་རིས། ཞེས་པ་ནི་སྤི་ལློའི་སློན་གི་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་གློང་

དུ་བིས་པའི་བང་སློ་དང་ལྷ་ཁང་གི་གང་ལེབས་ངློས་སུ་བིས་པའི་རི་མློར་ཟེར། རི་མློ་དེ་ཚོ་ནི་

ཆེས་གནའ་བློའི་ཨེ་ལི་ཕུ་ཐི་རྒྱལ་ལན་རྒྱལ་ཁབ་དུས་ཀི་རི་མློ་ཁློབ་ཏློའི་རྣམ་པ་ལས་བལ་ཏེ་

སྦང་ཤ་དློད་ཅིང་གསློན་ཉམས་དློད་པའི་དངློས་ཡློད་རིང་ལུགས་ཀི་ཁ་ཕློགས་སུ་གློང་འཕེལ་

ཕིན་པ་དེ་མཚོན་ཡློད། 

ཨེ་དྲུང་། ཨེ་པ་དྲུང་ཡིག་སྟེ། སར་བློད་སེ་པ་ གཞུང་སྐབས་ལྷློ་ཁ་ཨེ་ནས་ཡློང་བའི་འབྲུ་ཚའི་ཡིག་

གཟུགས་འབི་མཁན་གི་དྲུང་ཡིག 

ཨེ་དྭགས་གཉལ་གསུམ། ལྷློ་ཁ་ཨེ་ཁུལ་དང་། དྭགས་པློ། གཉལ་སེ་བཅས་ཡིན། 

ཨེ་ན་ཡ། [ལེགས] རི་དྭགས་ཤྭ་བ། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ལ་གུས་པར་བས་ཏེ་བིན་པས་བིན་པ་

རི་དྭགས་ཨེ་ན་ཡའི་ལ་བུ། 

ཨེ་ནི། [ཡུལ] དེ་ནས། ཨེ་ནི་གཏམ་ཞིག་ཤློད་དང་། ཨེ་ནི་དེ་མིན་པའི་སྐད་ཆ་ག་རེ་འདུག 

ཨེ་ནྱ་ཡ། ཨེ་ན་ཡའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

ཨེ་ནྱ་ཡ་ན། ཨེ་ན་ཡའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག

ཨེ་པ་དབུ་ཆེན་རྡློ་རེ་ཚེ་རིང་། ཞེས་པ་ནི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དུས་སྨད་ཙམ་ལ་ལྷློ་ཁ་ཨེ་ཁུལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁློང་གིས་རང་གི་ཡབ་ཀི་དྲུང་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་དང་རི་མློའི་སྒྱུ་རལ་ལ་

གསན་བསམ་མཐར་ཕིན་པར་མཛད་དེ། བཟློ་ལློངས་ལྷ་བིས་པའི་སྐྱིད་སྡུག་གི་ནང་དུ་ཕག་

རློམ་འགན་ཟླ་བལ་སྟབས་དབུ་ཆེན་གི་མཚན་གནས་བཞེས། ཁློང་གི་ཕག་བཟློའི་རི་མློ་ནི་ཕློ་

བང་པློ་ཏ་ལའི་གཟིམ་སློ་ཕུན་ཚོགས་འདུ་ལམ་གི་སློ་འཕློར་གི་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་ལེབས་རིས་

རྣམས་ཡིན་པར་གགས། 

ཨེ་པ་དབུ་ཆེན་ཚེ་རིང་རྒྱ་བློ། ཞེས་པ་ནི་སྤི་ལློ་༡༨༧༢ལློར་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ཨེ་གློང་སྨད་ཁ་དློག་ལྷློ་

མ་ཞེས་པའི་ཁིམ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་ཐློག་རང་གི་ཞང་པློའི་དྲུང་ནས་ཡི་གེ་

འབི་ཀློག་དང་ཆ་ཚད་ངག་སྐྱློར་སློགས་སློབ་སྦློང་མཛད། དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་ཐློག་ཡབ་ཀི་

དྲུང་ནས་རི་མློ་གསན་ཏེ་བིས་ལ་མངའ་བརེས། སྤི་ལློ་༡༩༠༤ལློར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་

གསུམ་པ་སློག་ཡུལ་བརྒྱུད་པེ་ཅིང་དུ་ཕེབས་སྐབས་གམ་བཅར་རི་མློའི་ཞབས་ཞུ་བར་འཁིད་

གནང་མཛད། ཁློང་གི་བརམ་བའི་རི་མློ་ནི་ནློར་གིང་སྤན་གསལ་ཕློ་བང་ནང་གི་ལེབས་རིས་

དང་། རྒྱལ་དབང་མཆློག་འཇིགས་བེད་བསྙེན་མཚམས་བཞུགས་སའི་གཟིམ་ཆུང་ནང་གི་

འཇིགས་བེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་ལ་བ་བརྒྱུད་དང་སྲུང་མས་བསྐློར་བའི་ལེབས་རིས། ཕློ་བང་པློ་ཏ་

ལའི་གསུམ་སྐས་སློ་འཕློར་གི་ལེབས་རིས་རྣམས་ཡིན། 

ཨེ་པ་ཡློན་བདག སར་བློད་སེ་པ་ གཞུང་སྐབས་དབུས་ཀི་ལྷློ་ཁ་ཨེ་ནས་ཡློང་བའི་ཡིག་གཟུགས་

འབྲུ་ཚ་འབི་མཁན་གཙོ་བློ། 

ཨེ་བིས། ཨེ་པ་དྲུང་ཡིག་གིས་བིས་པའི་ཡིག་གཟུགས། 

ཨེ་མ། ངློ་མཚར་བའི་ཚིག ཨེ་མ་དེ་ནི་ངློ་མཚར་ཤིན་ཏུ་ཆེའློ།། ཨེ་མ་མཚར། 

ཨེ་མ་ཧློ། ངློ་མཚར་ཆེ་ཟེར་བའི་བརྡ། ཨེ་མ་ཧློ། དེ་འདྲའི་ཁད་མཚར། ཡུལ་དུས་འདིར་བདེ་སྐྱིད་

འཛོམས་པ་ཨེ་མ་ཧློ། འཛིན་མ་འདི་ཡང་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་མ་ནུབ་པར་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བའི་ཁུར་ཆེན་

པློ་འདི་འདྲ་ཐེག་པ་ནི་ཨེ་མ་ཧློ་ཤིན་ཏུ་སྟློབས་དང་ལན་ལ་ངློ་མཚར་བའི་གནས་ཤིག་གློ 

ཨེ་མའློ།། ངློ་མཚར་ཆེ་བའི་ཚིག

ཨེ་དམར་སང་། ཤངས་རྣམ་གིང་རློང་གི་མངའ་ཁུལ་ས་ཆ་ཞིག་གི་མིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

ཨེ་ཙིའི་ནད་ཡམས། ནད་འདི་ཐློག་མར་སྤི་ལློ་༡༩༨༡ལློར་ཨ་རིའི་མཁས་པ་ཚོས་གསར་རློགས་

བྱུང་ཞིང་མིང་འདི་བཏགས་པ་རེད། དབིན་སྐད་དུ། Acquired Immune Defi-

ciency Syndrome དེ་བློད་སྐད་དུ་སྒྱུར་ན། ལུས་ཀི་གཟི་མདངས་ཟད་པའི་སྤི་རགས། 

ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། ཡང་ན། ཟས་སུ་མདངས་ཟ་བའི་སྤི་རགས། ཟེར་ནའང་འགིགས་སྙམ། 

དབིན་ཇིའི་བསྡུས་བིས་བས་པར་ལ་AIDS ཞེས་འབི་སློལ་དར། འདི་ནི་ནད་རགས་ཀི་མིང་

ཡིན། ཨེ་ཙི་ནད་ཟེར་ན་ནད་རགས་ཐློན་ཟིན་པའི་སྐབས་ཀི་ནད་ལ་ཟེར། ནད་དུག་ཁློག་ཏུ་

ཞུགས་ཞིང་ནད་རགས་ཕིར་མི་མངློན་པའི་སྐབས་སུ་ཁག་གི་ནང་དུ་ནད་འབུ་ཡློད་པ་དེ་ལ་

དབིན་སྐད་དུ། ” HIV - ཟེར། དེ་ནི་དབིན་སྐད་དུ། human immunodeficien-

cy virus དེ་བསྡུས་བིས་བས་པ་ཞིག་རེད། དེའི་དློན་ནི། མིའི་གཟི་མདངས་ཟ་བའི་སིན་

འབུ། ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ན་ནད་འདི་བཅློས་བེད་ཀི་

སྨན་ད་བར་དུ་རེད་མེད། ནད་འདི་ནི་ཁག་དང་གཤེར་ཁུ་བརྒྱུད་ནས་འགློས་པའི་ནད་ཡམས་

ཞིག་རེད། དེར་བརེན་ནད་འདི་འགློས་ཚུལ་གཙོ་བློ་ནི། ཕློ་མློའི་ལུས་འབེལ་དང༌། དུག་ཐལ་

འཐེན་ནས་མི་མང་པློས་སྨན་ཁབ་གཅིག་བེད་སྤློད་པ་དང༌། ནད་པ་ལ་གཞན་གི་ཁག་རྒྱབ་པ་

སློགས་ཀིས་འགློས་ནད་ཁབ་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། ཁ་རླངས་དང༌། ལུས་དྲློད་བརྒྱུད་ནས་འགློས་

མི་སིད་པ་ངློས་འཛིན་བེད་ཅིང་ཡློད་འདུག 

ཨེ་ཝཾ། ཨེ་ཡིག་ཤེས་རབ་སྟློང་པ་ཉིད་དང་། ཝཾ་ཡིག་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པློ་མཚོན་པར་བེད་པ་སྟེ། 

གང་དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ཆློས་ཉིད་ཀི་སེམས་ཡིན་པའི་གནད་ཀི་རྣམ་པའམ་སྣང་བ་དང་བཅས་པའི་

ཡིན་ཞིང་། རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དེ་ཉིད་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆློག་དང་ལན་པའི་

སྟློང་པ་ཉིད། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ། དབང་པློ་ཐམས་ཅད་པ་ཞེས་སློགས་ཀི་མིང་དུ་བཏགས་པ་

ཨེ་ཡིག་གི་དློན་ཡིན་ནློ།། སེམས་ཀི་རང་བཞིན་གི་ཚུལ་དེ་ཉིད་སེམས་ཅན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་

བར་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པ། སློ་སློ་རང་གི་རིག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་ནང་གི་རིག་པ་ཡིན་ལ། 

མཆློག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པློ་སྟེ་ཆློས་གསུམ་ལན་དེ་ལ་དེ་བཞིན་ཉིད། རྒྱུའི་རྡློ་རེ་

འཛིན་པ། དང་པློའི་སངས་རྒྱས་སློགས་ཀི་མིང་དུ་བརློད་པ་ཝཾ་ཡིག་གི་དློན་ཡིན་ནློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཨེ་ཝཾ་དགློན་པ། ① འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ཧློར་ཡུལ་དུ་ཕེབས་སྐབས་བཏབ་པར་

གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༨༦༥ལློར་བློད་གཞུང་གི་དམག་དང་ཉག་

དམག་འཁྲུགས་སྐབས་ཉག་སྐེད་དཔློན་གིས་དགློན་པ་མེ་བསེགས། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་

སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༠༢་ལློར་བ་མ་ཆློས་བཟང་བས་དགློན་པ་བསྐྱར་གསློ་གནང་། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་

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

ཨེ་ཝཾ་དགློན་པ། ② རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལློ་རབ་བཞི་བཅུ་པའི་ནང་ཙམ་ན་བ་མ་ཆློས་དབང་

ཞེས་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་

དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨེ་ཝཾ་ཟུང་འཇུག རྣམ་ཀུན་མཆློག་ལན་གི་སྟློང་ཉིད་དང་། མཆློག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་ཆེན་གཉིས་

དབེར་མེད་ཟུང་དུ་འཇུག་པའློ།། 

ཨེ་རཎ། དན་རློག 

ཨེ་རིས། ཨེ་བིས་དང་དློན་གཅིག 

ཨེ་རེ་འདློད་ཀིས། [རིང] གང་འདློད་གིས་ཤིག་ཅེས་པའི་དློན་ཡིན་ནློ།། 

ཨེ་ལ། [ལེགས] ཤིང་ཞིག 

ཨེ་ལ་ཕ་མློ། སུག་སྨེལ་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

ཨེ་ཤ [རིང] ཨ་ཤི་ཟེར་བ་ལ་བུ་སྙིང་རེ་བའི་ཚིག 

ཨེ་ཤིའི་ཡ། གློ་ལའི་ཤར་ཕློགས་ཀི་གིང་ཆེན། 

ཨེ་ཤློ་ལེགས། པུ་དེ་གུང་རྒྱལ་དང་འློམ་ཐང་རྨང་གཉའ་གཉིས་ཀི་སས། སར་བློད་རྒྱལ་བཅུ་པ་སྟེ་

སའི་ལེགས་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

ཨེ་གསང་། མློ་མཚན། 

ཨེ་ལྷ་རྒྱ་རི་བ། བློད་ལློང་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ཁློངས་ཨེ་ཟེར་བའི་ཡུལ་ལུང་གི་དཔློན་ཚང་རིང་པ་ཞིག་

ཡིན་པ་དེའི་རིགས་རུས་སར་བློད་རྒྱལ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་ནས་བརྒྱུད་པ་ཡིན་ཟེར་བས་ཕིས་

སུ་རྒྱལ་པློ་ཁི་འདློན་བེད་སློའི་གཟུགས་བརན་ཕན་ཙམ་ཡང་ལྷག་འདུག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

ཨེ་ཨེ། ངློ་མཚར་བ་དང་། ཧ་ལས་པའི་སྒ། ཨེ་ཨེ། དེ་ནི་སར་མ་ཐློས་ཀི་གཏམ་གསར་རང་རེད། 

ཨེག་ཀ གཡེར་ཁ། 

ཨེན། ཅུང་ཟད། ནློར་འཁྲུལ་ཨེན་ཙམ་བྱུང་བ། ན་ཚ་ཨེན་ནེ་དྲག་འདུག ཁློད་རང་ཨེན་ཙམ་སྒུགས་

ཤིག རྔན་པ་ཨེན་རེ་སྤད་པ། བ་བ་ཨེན་རེ་འཕྱུགས་པས། ཆགས་སློ་རི་ཙམ་ལང་ཡློང་། 

ཨེན་ཅིག དུས་ཡུད་ཙམ་ཞིག 

ཨེན་ཆུང་། [ཡུལ] བཙུན་པ་ལློ་ཆུང་ངམ། གྲྭ་པ་ཆུང་ཆུང་སློགས་ཀི་དློན། 

ཨེན་ནེ། གཞན་གི་སྐད་ཆ་འདྲེན་པའི་སྒ ། 

ཨེན་བདག་དགློན། མིང་གཞན་འློད་གསལ་གིང་ཟེར། འདེབས་མཁན་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློ་

དློང་ལུགས་ཡིན། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་དཀར་རེ་ས་ཁུལ་རྒྱལ་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨེན་ཙམ། ཅུང་ཟད་ཙམ། 

ཨེམ་ཆི། སློག་སྐད་སྨན་པ་ཞེས་པའི་དློན། ལྷ་སའི་མི་ཚོས་དེང་དུས་ཀང་བེད་སྤློད་པའི་ཚིག་ཅིག 

ཨེར་ཀ་འུན་གི་ཆློས་ལུགས། སློག་པློའི་ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་མ་དར་གློང་གདློད་མའི་

ཆློས་ལུགས་དར་ཞིང་། གདློད་མའི་ཆློས་ལུགས་སྤི་དང་འདྲ་བར་མི་ལ་ན་ཚ་བྱུང་བ་དང་། འཆི་

བ་སློགས་ཀི་སྐབས་སུ་ར་ལུག་དང་། འབི་གཡག ར་སློགས་སྟློང་ཕག་ནས་བཅུ་ཕག་གི་བར་

བསད་ནས་ཤ་ཁག་གིས་དམར་མཆློད་འབུལ་བའི་ལུགས་ཤིག་ཡློད་ཅིང་། སློག་ཡུལ་དུ་ཆློས་

ལུགས་དེ་ཐློག་མར་གང་ནས་བྱུང་བ་དང་ཁློ་ཚོའི་ལ་ཚུལ་གང་ཡིན་པ་སློགས་ཀི་དཔྱད་གཞིའི་

ཡིག་ཆ་ད་ཕན་མ་མཐློང་། 

ཨེར་ཀློག་གཞུ། ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད། ཁམས་སྐད་དུ་འབིལ་ཀག་རྒྱབ་ཟེར་བ་དང་དློན་གཅིག ལག་

པའི་མཛུབ་མློར་ཤུགས་བསྣན་ནས་གཞུ་བའི་ཆད་པ་གཏློང་སྟངས་ཤིག དེ་རིང་ཏག་སེའི་རེད་

མློའི་ཆད་པ་ནི་ཨེར་ཀློག་གཞུ་རེས་ཡིན། 

ཨེར་ཁ། [ཡུལ] ར་དྲེལ་གི་སྐེ་རྒྱན་ཞིག་སྟེ། གཡེར་ཁ། 

ཨེར་ཏེ་ནི། [སློག] ① རིན་པློ་ཆེ་སྟེ་སློག་པློའི་གློ་མིང་ཞིག་ཡིན་ཞིང་སྤི་ལློ༡༧༡༣ལློར་མན་ཇུའི་གློང་

མ་བདེ་སྐྱིད་རྒྱལ་པློས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལ་ཨེར་ཏེ་ནི་ཞེས་པའི་གློ་ས་



  2500  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྩལ་བ་དེ་ནས་བཟུང་པཎ་ཆེན་རིམ་བློན་ཨེར་ཏེ་ནིའི་ཆེ་མིང་ལན་པར་གྱུར། ② གསེར་ཐམ། 

ཨློ། བློད་ཡིག་གི་ན་རློ་མཚོན་པའི་དབངས། 

ཨློ་དཀར་མཚོ། བློད་ལློངས་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ཁློངས། ཁློངས་སིབ་སློའི་ཕུར་ཨློ་དཀར་མཚོ་

ཞེས་གགས་ཅན་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ཤློད་རྒྱུན་ལ་ཨློ་རྒྱན་རིན་པློ་ཆེས་སིན་མློ་བཏུལ་བའི་གནས་

རེད་ཟེར་ཞིང་། བློད་ཟླ་༦པའི་ཚེས་༤ནས་ཚེས་༡༥བར་གནས་སློ་ཕེ་བ་ཟེར་ནས་དེའི་རིང་

མཚོ་མཇལ་ཡློད་སྐད་དང་དེང་སང་ཡང་ས་ཁུལ་གང་ས་ནས་མཚོ་མཇལ་དུ་ཕེབས་མཁན་

མང་པློ་ཡློད་སྐད། 

ཨློ་གུར་དགློན། མིང་གཞན་སློག་ཨློ་གུར་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་འཁློར་གིང་ཟེར། དགློན་འདི་ཐློག་མར་

འདེབས་མཁན་སློག་པློ་ཨློ་གུར་ཇ་མ་བསློད་ནམས་བཀྲ་ཤིས་ཡིན། ཁློང་ནི་སེ་དགེ་རྒྱལ་པློ་

ཁི་ཆེན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དང་མཆློད་ཡློན་དུ་འབེལ་ཚུལ་གསལ་བ་ལར་ན་རབ་བྱུང་བཅུ་

གཅིག་པའི་ནང་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༦༥༠ཡས་མས་ཙམ་ན་ཡིན་དགློས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

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

ཨློ་གློ་ཏའི་རྒྱལ་པློ། ཇི་གེར་ཧན་གི་བུ་གསུམ་པ། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ༡༡༨༧ལློར་

སྐྱེས། རང་ལློ་ཞེས་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ༡༢༢༩ལློར། ཇིང་གེ་རྒྱལ་པློའི་

ཁིར་འཁློད། སྤི་ལློ་༡༢༤༡ལློར་གློངས། ཁློང་གི་སིད་བསྐྱངས་སྐབས་སུ་གཙོ་བློར་ལྷློ་ནུབ་

གཉིས་ཀི་ཕློགས་སུ་མངའ་ཁློངས་རྒྱ་བསྐྱེད། ཨེ་ཤིའི་ཡའི་དབུས་དང་། རྒྱ་ནག་གི་བང་བང་

ཕློགས་ས་ཁུལ་རྣམས་དབང་དུ་བསྡུས། 

ཨློ་རྒྱན། ཨུ་རྒྱན་དང་དློན་འདྲ། 

ཨློ་རྒྱན་གི་བསྙེན་སྒྲུབ། གྲུབ་ཐློབ་ཨློ་རྒྱན་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་རྡློ་རེ་གསུམ་གི་བསྙེན་སྒྲུབ། 

ཨློ་རྒྱན་རྒྱལ་པློ་ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི། སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས་བདག་སྐྱློང་བེད་མཁན་ག་ིཨློ་རྒྱན་རྒྱལ་པློ་ཞིག

ཨློ་རྒྱན་གིང་། ཡློངས་གགས་སུ་དགློན་འདི་ཨློ་རྒྱན་གིང་པས་བཏགས་ཟེར། བཤད་སློལ་གཞན་

ཞིག་གི་མངའ་སེ་ཤེས་རབ་བཟང་པློས་བཏབ་པ་ཡང་ཟེར། དུས་ཚོད་མ་ངེས། གྲུབ་མཐའ་རིང་

མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ག་ནང་རློང་ཁུངས་སུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

ཨློ་རྒྱན་དགློན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༤༧༩ལློར་གྲུབ་ཐློབ་ཤཱཀ་བསྟན་འཛིན་གིས་

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

སེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨློ་རྒྱན་པདྨ། སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས། 

ཨློ་རྒྱན་རིན་པློ་ཆེ། སློབ་དཔློན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས།

ཨློ་རྒྱན་ལྷ་ཁང་། མིང་གཞན་དཔལ་གི་ཆློས་སེ་ཆེན་པློ་འཁློར་ལྷུན་པློ་ཨློ་རྒྱན་ལི་ཁང་ཟེར། རབ་

བྱུང་བརྒྱད་པའི་ནང་གཞུང་བརྒྱ་པ་དངློས་གྲུབ་དཔལ་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་

ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་ས་སྐྱ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨློ་ཅློ། [ཡུལ] ར་རྒྱུད་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་ར་ཕློ་རླིག་པ་མ་བཅད་པའི་མིང་། ར་གསེབ་དང་དློན་གཅིག

ཨློ་ཅློད། ཨློ་ཅློ་དང་དློན་གཅིག 

ཨློ་ཏན་ཏ་པཱུ་རི། [ལེགས] འཕུར་བེད་ཀི་གློང་ཁེར་ཏེ། རྒྱ་གར་གི་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་སློབ་དཔློན་

སེང་བཟང་གི་སྦིན་བདག་ཆློས་རྒྱལ་དྷརྨ་པ་ལའི་རྒྱལ་རབས་གཅིག་ཙམ་གི་སློན་དུ་བཞེངས་

པར་མངློན། བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་མཁན་པློ་ཞི་བ་འཚོས་ཞལ་བཀློད་མཛད་ནས་ཨློ་

ཏན་ཏ་པཱུ་རིའི་བཀློད་པ་ལར་བཞེངས་པར་བཤད། 

ཨློ་ཊི་བི་ཤ རྒྱ་གར་གི་གནས་ཆེན་ཞིག་སྟེ་མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆློས་འཕེལ་གིས་ཀ་ལི་ཀ་ཏ་

ནས་མི་རིང་བའི་སར་ཡློད་པ་དང་། ཡུལ་དེ་ནི་ཨློ་ཊི་བི་ཤའམ་ཀ་ལིང་ཀའི་ཡུལ་ཏེ་དེ་སློན་

གསང་སགས་དར་བའི་གནས་ཡིན་ཅིང་ད་དུང་ཡང་དེར་ནང་པའི་སགས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་

ཡློད་ཅེས་ཟེར། ཡུལ་དེར་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་དང་ཉེ་བ་ན་པུ་རི་ཛ་གད་ན་ཐ་བ་བའི་ཁབ་འཇུག་

ཁང་ངློ་མཚར་ཅན་དེ་ཡློད་ཅེས་གསུངས་སློ།། 

ཨློ་ཏྲེ། རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་རྒྱལ་པློ་ཤིང་ར་བཅུ་པའ་ིཡུལ་ད་ེཡིན་ཞེས་མཁས་པ་མང་པློས་གསུངས། ཨློ་ཏྲ་ེ

ཞེས་པ་ད་ེབློད་སྐད་དུ་རློལ་པ་ཅན་ག་ིདློན་ཡིན་པར་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦར་ག་ིགཞུང་འགར་གསལ། 

ཨློ་ཐློག [སློག] འབློག་པ། 

ཨློ་ཌི་ཡ་ན། རྒྱ་གར་གི་གནས་མཆློག་ཅིག་སྟེ། མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆློས་འཕེལ་གིས་མཛད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའིརྒྱ་གར་གནས་ཡིག་ནང་། བེ་ཤ་ཝར་ནས་མཱ་ལ་གན་དུ་སློང་སྟེ་དེ་ནས་རང་འགློས་ཀིས་

ཕིན་ན་ས་ཏ་ཟེར་བའི་ལུང་པར་སེབས་ཤིང་། དེ་ནི་ཨློ་རྒྱན་གི་ཡུལ་ལེ་བ་དེ་ཡིན། ཡུལ་དེར་

ཨློ་ཌི་གམ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ནི་དྷུ་མ་ཐ་ལའི་གློང་ཡིན། གྲུབ་ཐློབ་ཨློ་རྒྱན་པ་རིན་ཆེན་

དཔལ་དང་སྟག་རས་པ་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་སློགས་ཡུལ་འདིར་དངློས་སུ་ཕེབས་མློང་བ་མ་

ཟད། ཁློང་རྣམ་པས་མཛད་པའི་ལམ་ཡིག་ནང་འཁློད་པའི་རི་བློ་ཨི་ལམ་པརྦ་ཏ་ཡང་དེང་སང་

དངློས་སུ་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད། དེ་མིན་གི་དག་སྣང་འཆར་ཚུལ་མང་པློ་ཡློད་པ་རྣམས་དེང་སང་མི་

ཚང་མས་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པ་ཞིག་མིན་ཞེས་གསལ། 

ཨློ་པ། [རིང] ཐམས་ཅད། 

ཨློ་བུན་དགློན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལྕགས་འབྲུག་ལློ་སྤི་ལློ༡༤༠༠ལློར་གསལ་འདེབས་མཛད། གྲུབ་

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

ཨློ་མུ་སུ། ཨུ་མུ་སུའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག

ཨློ་ཟློབ། མི་ཤེས་ཤེས་རྫུའམ། ཁམ་པ། མི་འཇློན་འཇློན་མདློག་གི་ཨློ་ཟློབ་བས་ན་མཇུག་ཏུ་རྫུན་

ཕུགས་རྡློལ་ཡློང་། 

ཨློ་ཡློ། [ཡུལ] ① ཁི་གུ། ཨློ་ཡློ་ངར་ངར་བེད་ཀང་རང་ཁིམ་གི་སློ་མི་ཁེགས། ② ཁི་ཕྲུག་ཆུང་ཆུང་

གི་མིང་ཡིན། 

ཨློ་རློ་སློག རྒྱལ་ཁློངས་གིང་ཆེན་གཉིས་སུ་བརྒལ་བའི་ཡློད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པློ་ཞིག དབིན་སྐད་དུ། 

Russia ཟེར།

ཨློ་རློང་པ། ཀློང་པློ་ཨློ་རློང་ཁུལ་ག་ིམ་ིཞིག་སྟེ། ཡུལ་ག་ིམིང་མ་ིལ་བཏགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། སར་ཇུན་

གར་སློགས་ཀི་དམག་བློད་ལ་མང་དུ་བྱུང་སྐབས་ཀློང་པློ་དང་སློ་བློའི་དམག་མང་དུ་བསྐུལ་བའི་ལློ་

རྒྱུས་འདུག་པ་ལར། སྐབས་དེར་ཨློ་རློང་པའི་མི་དེ་དྭགས་ཀློང་གི་དམག་དཔུང་གི་རུ་སྣེ་འཁིད་

མཁན་ཞིག་ཡིན་པ། རེས་སུ་ཇུན་གར་བའི་དམག་དཔུང་གི་མཚོན་འློག་ཏུ་ཤི་བ་ཞིག་ཡིན། 

ཨློ་རློག བ་ཕློ་རློག

ཨློ་རློད། སློག་པློའི་ཨློས་ལློད་ཟེར་བའི་སྤི་མིང་སྟེ། ནང་གསེས་ལ་ཧློ་ཤློད། ཇུན་གར། ཐློར་གློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

ཐུ་མེད་བཅས་ཚོ་པ་བཞི་ཡློད། མཚོ་སློན་དང་ཞིན་ཅང་ཕློགས་ཀི་འབློག་པ་བློད་སྐད་དུ་མདློར་

བསྡུས་ཏེ་སྟློད་སློག་ཟེར་བ་དེ་ཉིད་ཡིན། 

ཨློ་རློད་ཇུན་གར། [སློག] ཨློ་རློད་ཚོ་པ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཀི་ཇུན་གར། 

ཨློ་རློད་ཚོ་པ་བཞི། ཨློ་རློད་ལ་ལློས། 

ཨློ་རློད་ཞབས་དྲུང་བློ་བཟང་བསྟན། རེ་འདི་ནི་མདློ་སྨད་ཁུལ་དུ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་ཡློས་སྤི་

ལློ༡༨༡༩ ལློར་འཁྲུངས། སྐུ་གཞློན་དུས་འབས་སྤུངས་སློ་མང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆློས་ཞུགས་མཛད། 

ཧློར་སྤྲུལ་བློ་བཟང་རབ་བརན་རྒྱ་མཚོ་དང་། མཁན་ཆེན་བློ་བཟང་འཇམ་དབངས། ཁི་ཆེན་བློ་

བཟང་ལྷུན་གྲུབ། རྒྱལ་དབང་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་སློགས་ཀི་སྐུ་དྲུང་ནས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་

པློད་ལྔར་གསན་བཞེས་མཛད། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ཐམ་པར་པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་མཆློག་གི་

དྲུང་དུ་བསྙེན་རློགས་བསྒྲུབས། དགུང་ལློ་ཉེར་བརྒྱད་ལ་ལྷ་ལན་སྨློན་ལམ་ཆེར་གྲྭ་སྐློར་མཛད་

ནས་ལྷ་རམས་པའི་མཚན་བཏགས་བཞེས། དགུང་ལློ་ཞེ་གཉིས་ལློར་དབུས་ཤློག་པ་ཡན་

ཤནན་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་དགློན་གི་ཁི་པ་མཛད། བཀའ་རློམ་པློད་ཆུང་གཉིས་ཙམ་བཞུགས། 

སྐུ་ཚེ་མཐའ་མའི་མཛད་པ་མ་གསལ། 

ཨློ་ལིམ་ཕི་ཁིས་ལུས་རལ་འགན་ཚོགས། Olympics རྒྱལ་སྤིའི་ཨློ་ལིམ་ཕི་ཁིསཨུ་ཡློན་ལྷན་

ཁང་གིས་གཙོ་བློར་གཉེར་བའི་འཛམ་གིང་གི་གཞི་ཁློན་ཆེ་ཤློས་ཀི་ཕློགས་བསྡུས་ལུས་རལ་

འགན་ཚོགས་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། དེ་ནི་གནའ་བློའི་གི་རིག་གི་ཨློ་ལིམ་ཕི་ཁིས་ལུས་རལ་འགན་

བསྡུར་བས་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། དེང་རབས་ཀི་ཨློ་ལིམ་ཕི་ཁིས་ཀི་ལུས་རལ་འགན་ཚོགས་

ཐེངས་དང་པློ་ནི་སྤི་ལློ་༡༨༩༦ལློར་གི་རིག་ཡ་ཏན་ལ་འཚོགས་པ་དང་། དེ་རེས་ལློ་བཞི་རེར་

ཚོགས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་རེས་མློས་ཀིས་གཉེར་གི་ཡློད། དེ་ལ་དབར་ཁའི་ཨློ་ལིམ་ཕི་

ཁིས་འགན་ཚོགས་དང་དགུན་ཁའི་ཨློ་ལིམ་ཕི་ཁིསའགན་ཚོགས་ཀི་དབེ་བ་ཡློད་པ་རེད། 

ཨློ་ལློ། ① ས་དུས་ལྷ་ས་སྨློན་ལམ་ཆེན་མློའི་ཇ་འདྲེན་མཁན། ② [ཡུལ] བིས་པ་སྤིའི་མིང་། ཨློ་

ལློ་གསློ་སྐྱློང་ཕ་མའི་ལས་འགན་རེད། 

ཨློ་ལློ་ལློ། བིས་པ་ཆུང་ངུ་གཉིད་ཐབས་ཀི་ཚིག ཨློ་ལློ་ལློ། ཨློ་ལློ་ལློ། གཉིད་སྐྱིད་པློ་ཉློལ། ཨློ་ལློ་ལློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཨློ་ལློག ཡུ་བའམ། དབྱུག་པ། 

ཨློ་ཤུའི་ཆུ། [ཡུལ] སྐུ་མཁེན། རྒན་ལགས། ཨློ་ཤེས། 

དཔེ་ཆ་འདི་ང་ལ་གཡར་རློགས་གནང་། ཨློ་ཤེས་སྐུ་མཁེན་ཟེར་ན་སྙིང་རེ་དགློས། 

ཨློ་བསྭ་དགློན་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་

བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨློག་ཀློར། ཨློག་སྐློར་དང་འདྲ། 

ཨློག་སྐློར། མགིན་པའི་མདུན་ཕློགས། 

ཨློག་དཀར། གཅན་གཟན་རིགས་ཞུམ་བུ་ལས་ཆེ་ཙམ་པ་འབས་ལློངས་དང་བལ་པློའི་ཤར་རྒྱུད་

ནས་ཐློན་པ་ཞིག 

ཨློག་རྒྱ། མ་ལེའི་ཨག་ཚོམ་དང་འགམ་པའི་རྒྱའི་སྤུ། 

ཨློག་སྒློག ① སབ་མཐུར་གི་འློག་སྒློག ② ཞྭ་མློའི་འློག་སྒློག 

ཨློག་འཇློལ། ལློག་ཤལ། 

ཨློག་ཏི། རའི་རེ་དང་ལློག་མ་རུ་སྐྲངས་པ་དང་རྣག་འབྱུང་བའི་ནད་ཅིག 

ཨློག་སྟེགས། སློམ་ཤིང་སྟེ། སློམ་རྒྱབ་སྐབས་ཀི་ཨློག་མའི་སྟེགས། 

ཨློག་དློང་། [ཡུལ] མགིན་པའམ། མིད་པ། 

ཨློག་དློམ། བཞློན་རའི་ཨློག་མའི་འློག་ཏུ་འདློགས་རྒྱུ་རྔ་དམར་གི་དློམ་སྟེ། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་

དྲུང་རིགས་སེར་སྐྱའི་གནས་ཆེ་ཆུང་མཚོན་རགས་ཤིག 

ཨློག་མ། [ཡུལ] མགིན་པའི་མདུན་ཕློགས། ཨློག་ལྤགས། སྙིང་ནས་མི་དགའ་ན་ཨློག་མ་ཡན་གི་

སྐད་ཆ་སྙན་པློ་ཅི་ཕན། དབུགས་བཀག་བཏང་བ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

ཨློག་ཚར། ཨློག་དཀར་དང་བི་ལ་འདྲེས་པའི་ཕྲུ་གུ། 

ཨློག་ཚར་ཅན། ① ཨློག་ཚོམ་ཡློད་མཁན། ② [མངློན] ར། 

ཨློག་ཚོམ། མ་ལེ་ལ་སྐྱེས་པའི་སྐུ། སྐྲ་དང་ཨློག་ཚོམ་དུང་ལར་དཀར་བ། ངློ་གདློང་སྐྱ་སེང་ངེ་ཨློག་

ཚོམ་འབིལ་བཞིན་སྨས་པ། ཨློག་ཚོམ་བྱུག་བྱུག་བས་ནས་གཏམ་ཤློད་ན་གདེང་དང་སློབས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

པ་ཡློད་པའི་རགས་རེད། 

ཨློག་ཚོམ་ཅན། ཨློག་ཚར་ཅན་དང་དློན་གཅིག 

ཨློག་འཛུམ། མཆུ་འགུལ་བའི་ཚེ་ཨློག་མའི་སྟེང་དུ་གཉེར་མ་ཤིག་གེ་བའི་འཛུམ་ཞིག་འབྱུང་བས་དེའློ།། 

ཨློག་ཞློལ། ལློག་ཤལ། 

ཨློག་རིལ། ར་བློང་སློགས་ཀི་བྲུན། 

ཨློག་ཤལ། ལློག་ཤལ། 

ཨློག་གསློག སྤེའུས་ཨློག་མའི་འློག་ཏུ་ཟས་གསློག་པར་བེད་པ། 

ཨློག་གསློག་རྒྱབ། ① བ་རིགས་དང་། གཅན་གཟན་སློགས་སེམས་ཅན་རིགས་འགའ་ཞིག་གིས་

ཨློག་ཁུག་ཏུ་ཟས་གསློག་བརྒྱབ་པའི་དློན། སྤང་ཀིས་རི་དྭགས་ཀི་ཤ་ཨློག་གསློག་བརྒྱབ་ནས་

རང་གི་ཚང་དུ་འཁུར་ཏེ་ཕྲུག་གུའི་མདུན་སྐྱུགས་ཀི་འདུག ② སེར་སྣ་ཆེ་བ་སྟེ་རང་ལ་ཡློད་

རྐྱང་སེར་སྣས་སས་ཏེ་གཞན་ལ་མི་སྤློད་པ། ཁློས་རྔན་པ་ཚང་མ་ཨློག་གསློག་རྒྱབ་གི་རེད། 

ཨློང་། ① ཨློང་བ་ལ་ལློས། ② ཨློང་དློ་ལ་ལློས། 

ཨློང་གློང་། ① རྐུབ་ཀི་རྒྱབ་ངློས། ② མེ་ཤིང་ལྕི་བའམ་ར་སངས། 

ཨློང་ལྕགས། [ཡུལ] ཨློང་སྟེགས་ཀི་སག་འགྱུར་བ་སྟེ་རྐུབ་སྟེགས་ཀི་མིང་ཡིན། 

ཨློང་སྟེགས། ཨློང་དློ་བཞག་ནས་སློད་ཆློག་པའི་སྟེགས་བུའི་མིང་། 

ཨློང་དློ།། རྐུབ་བམ་འཕློངས། ཡློང་ཤ མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྐུབ་ཚོས་དང་འཕློངས་ཚོས་སློ།། 

ཨློང་བ། གནག་གི་བྲུན་སྐམ་པློ། ཚིག་བསྡུས་ན་ཨློང་ཞེས་འབི་ཆློག་སྟེ། 

ཨློང་རས། ① སྨད་གློས། ② སྒློན་མེའི་སློང་རས། 

ཨློང་རིལ། ར་སངས། ཨློང་རིལ་མེ་ཡིས་ལྕགས་མི་བཞུ། ནུས་མེད་གཏམ་གིས་དློན་མི་འགྲུབ། མི་

ངན་ཕི་འཇམ་ནང་རྩུབ་བློང་བུའི་ཨློང་རིལ་འདྲ། 

ཨློང་རུ། རྐུབ་ཀི་འཕློངས་ཁའི་མིང་སྟེ། ཕྲུ་གུ་དེ་ག་ས་ག་ལ་རྒྱུག་འགློ་ཞིང་འདུག་ཨློང་རུ་ས་ལ་

བཙུགས་ནས་བསད་ཐུབ་མཁན་ཞིག་མ་རེད་ལ་བུ། 

ཨློང་རག གནའ་དུས་རས་པ་སློམ་ཆེན་ཚོས་མཚན་ཁེབ་ཀི་ཆེད་དུ་འགེངས་པའི་དློར་མང་གི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིགས་ཞིག་སྟེ། དེང་དུས་ཕློ་མློའི་མཚན་ཁེབ་ནང་གློན་དང་རིགས་གཅིག་ཡིན། 

ཨློང་ཤ ལུས་ཀི་འཕློངས་ཤ 

ཨློམ། སྐྱློར་ཤིང་ངམ། མགློ་གཙོ། 

ཨློམ་ཚུགས། མཁར་རྒྱུག་ལ་ལག་པ་དང་བང་གི་ལིད་བཀལ་ཏེ་ངལ་བསློ་བ། 

ཨློམ་ཤིང་། [ཡུལ] འགློགས་ཤིང་། 

ཨློར་ཁུང་། ཝ་ཁའམ། ཨློར་པ་འཇུག་སའི་ཁུང་བུ། ཆུ་འགློའི་ཨློར་ཁུང་། 

ཨློར་འཐློམ། རང་ཤེད། མི་ཨློར་འཐློམ་ཚ་པློ་ལ་ངང་རིང་གིས་བསབ་བ་བརྒྱབ་ན་གཞི་ནས་ཡར་

ཐློན་དུ་འགློ་ཐུབ་པ། རང་ལ་བདེན་པ་མེད་ན་ཨློར་འཐློམ་བཤད་པས་ཁུངས་མི་འཁློལ། 

ཨློར་དློང་། ཀློང་དློང་། དཔེར། ཨློར་དློང་ཆེན་པློ་འདི་འདྲ་བྲུས་ནས་ཅི་བེད་ལ་བུ། 

ཨློར་པ། [ཡུལ] ཆུ་རྒྱུག་སའི་ཝ་མཆུ། ཐློག་ཀ་རྒྱ་ཆེ་ཡང་འགློ་ས་ཨློར་པའི་ནང་རེད། 

ཨློར་སློག དེ་ས་གཟིམ་འགག་དང་དགེ་བསྐློས་སློགས་ཀི་སྟློད་འགག་འློག་ཏུ་གློན་པའི་ཕིང་པའི་

སྟློད་གློས་འཐུག་པློ་ཕུ་ཐུང་མེད་པ་ཞིག 

ཨློར་བ། དབློར་བ་དང་འདྲ། 

ཨློལ་ར། ཆུ་ར་སློ་སློར་གེས་པའི་ར་ཆུང་གི་མིང་སྟེ། ཆུ་ཨློལ་ར་གཅིག་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

ཨློལ་སྐློ། མ་མཆུའི་འློག་གི་ཤ་རུས་འབུར་པློའི་མིང་། 

ཨློལ་ཀྲློང་། གློ་བ་ནས་གེ་བའི་བར་དུ་ཟུག་པའི་དབུགས་རྒྱུ་བའི་ལམ་གློ་ཡུ་ཡང་ཟེར་བ་དེའི་མིང་

གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

ཨློལ་ཁུང་། ཆུ་འགློ་སའི་བུ་ག ཨློལ་ཁུང་བརློལ་བས་འཁིལ་ཆུ་ཤར་རར་རྒྱུག་པ། 

ཨློལ་གློང་། སྐེའི་མདུན་ངློས། 

ཨློལ་གློང་པ། ཨློལ་ཀྲློང་གི་གློང་དུ་གནས་པའི་ཨློལ་མདུད་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

ཨློལ་གློང་ཚ་བ། ལུག་སློགས་ཀི་ཨློལ་མདུད་གི་འཐག་བས་པའི་ཚོད་མའི་མིང་སྟེ། 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། ཨློལ་གློང་ཚ་བ་ནི། ལུག་གི་ལློ་སྟློང་གི་འཐག་བས་པའི་ཚོད་མ། 
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ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཨློལ་གློང་འཛུམ། ཡུ་མློ་ཨློལ་གློང་ངམ་སློལ་གློང་ཡང་ཟེར། འདིའི་ལློ་མ་དང་སློང་པློ་རྣམས་ཁུ་མང་

དང་འདྲ་བའི་མེ་ཏློག་སེར་པློ་ཁ་ཟུམ་པ། 

ཨློལ་སློ། ཁའི་ནང་ཕུགས་ན་ཤ་སྐྱི་འདྲེས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་སྦུ་གུ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་དབུགས་

འབིན་རྔུབ་དང་ཟས་མིད་པ་གཉིས་ཀའི་ལམ་ཐུན་མློང་བ་ཞིག་ཡིན། སྦུ་གུ་དེ་དུམ་བུ་གསུམ་

དུ་བགློས་པའི་དུམ་དུ་སྟློད་མ་ལ་སྣའི་ཨློལ་སློ་དང་དུམ་བུ་བར་མར་ཁའི་ཨློལ་སློ། དུམ་བུ་སྨད་

མ་ཨློག་ཀློར་གི་རྒྱབ་ན་ཡློད་པར་ཨློག་སྐློར་གི་ཨློལ་སློ་ཞེས་ཟེར་ཆློག 

ཨློལ་རྔམས། འློལ་རྔམས་ཀི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཏེ། 

འློལ་ཀ་ལ་ལློས། 

ཨློལ་ཆམ། ར་དྲེལ་ལ་ཨློལ་ཆམ་གི་ནད་ཕློག་ཚེ་གློ་རྒྱབ་མི་ཐུབ་པར་ཡུན་རིང་ན་ནས་ཤ་སྐེམ་པ་དང་། 

གཙོ་བློར་ཨློག་མའི་འློག་གམ་གཞན་དུའང་རྡློལ་ཏེ་རྣག་ཁག་ཐློན་པའི་ར་དྲེལ་གི་འགློ་ནད་ཅིག 

ཨློལ་མདུད། མགིན་པའི་མདུན་ངློས་ཀི་འབུར་མདུད། 

ཨློལ་བ། སྐེའི་མདུན་ངློས། 

ཨློལ་སློག ཁབ་འློག་ཏུ་གློན་བེད་ཀི་སྟློད་གློས། 

ཨློལ་མ། ① ཨློག་ཀློར་གི་མིང་གཞན། ② ཨློལ་བ་ཡི་མིང་གཞན། ③ སྐེའི་མདུན་ངློས་ལ་ཨློལ་མ་ཟེར། 

ཨློལ་འཛུམ། མ་མཆུའི་འློག་ཏུ་ཁ་འགུལ་དུས་གཉེར་མ་ཞིག་འབྱུང་བས་དེའི་མིང་། 

ཨློཾ། ① སྐུ་རྡློ་རེ་སློགས་མཚོན་དློན་མང་པློ། ② སགས་ཀི་མགློ་འདྲེན་བེད། 

ཨློཾ་མཛད་མ། སྒློལ་མའི་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

ཨློ་ཾསྭསྟི། [ལེགས] བད་ེལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་དཔ་ེཆའ་ིའགློར་འབ་ིབའ་ིཤིས་བརློད་ཀ་ིསྐད་དློད་ཅིག 

ཨླཽ་ཌི་ཡཱ་ན། [ལེགས] ཨུ་རྒྱན་ཡུལ། ཨུ་རྒྱན་ལ་ལློས། 

ཨྷ། སེ་དགེའི་ཡུལ་སྐད་དུ་སྦྲ་གུར་ལ་ཨྷ་ཞེས་པའི་སྒ་གདངས་ཀློག་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། 

ཨྷུས། སེ་དགེའི་ཡུལ་སྐད་ལ་སྦྲུལ་ལ་ཨྷུས་ཞེས་པའི་སྒ་གདང་ཀློག་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། 

ཨཱ་ག་མ། [ལེགས] འགློགས་བེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཨཱ་གེ་ཡུལ་དབང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་ཙམ་འཇིགས་མེད་དཀློན་མཆློག་གཏིང་

གསལ་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨཱ་ཐའེ་ཀར། རྒྱ་གར་གི་རི་མློ་མཁས་ཅན་ཞིག་ཡིན། ཁློང་གིས་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་ནས་

ཉི་ཤུ་འཕད་མཚམས་བར་དུ་སྒྱུ་རལ་གི་ཕག་ལས་གནང་ཡློད། ཁློང་ནི་རྒྱ་གར་གི་སྙན་ངག་

མཁས་ཅན་ཐའེ་ཀར་གི་ཚ་བློ་ཡིན། ཁློང་གིས་གནའ་བློའི་ལྷ་སྒྲུང་དང་ལློ་རྒྱུས་ཀི་སྙན་ངག་གི་

ནང་ནས་བརློད་བ་བངས་ཏེ་བརམ་བ་གསར་རློམ་བེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་སྐབས་དེའི་མི་

དམངས་ཀི་འཚོ་བའི་སྣང་ཚུལ་མཚོན་པའི་མི་སྣའི་སྣང་བརན་བིས་པ་དང་། རི་མློའི་ཐབས་

རལ་ལ་མཚོན་ན་ཆུ་ཚོན་གིས་སྣུམ་ཚོན་གི་ཚབ་བས་ཏེ་འབི་བ་སློགས་རྒྱ་གར་མི་རིགས་ཀི་

རི་མློ་གསར་པ་ཞིག་གསར་གཏློད་མཛད་ཡློད། 

ཨཱ་ཙརྱ། ཨ་ཙ་ར་དང་འདྲ། 

ཨཱ་ར་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་སྟློད་ཙམ་ན་ཨཱ་ར་ཆློས་རེས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་

ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བརྒྱད་ཟིལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཨཱརྱ་དེ་བ། སར་རྒྱ་གར་གི་མཁས་པ་ཆེན་པློ་རྒྱན་དྲུག་དང་། མཆློག་གཉིས། རྨད་བྱུང་གི་སློབ་

དཔློན་གཉིས་བཅས་བྱུང་མློང་ཡློད་པ་དེ་དག་གི་ཡ་གལ། དབུ་མ་འཇུག་པ་གསུང་མཁན་གི་

སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན། 

ཨཱ་རྱ་དེ་ཝ། ཨརྱ་དེ་བའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག

ཨཱརྱ་ཏཱ་ར། [ལེགས] འཕགས་མ་སྒློལ་མ། དཔྲལ་པའི་དཀིལ་ན་སིནྡྷུ་རའི་ཐིག་ལེའི་སྟེང་ན་ཨཱརྱ་

ཏཱ་ར་ནས་རྡློག་ཙམ་ཞིག་ཡློད། 

 ཨཱ་ལི། [ལེགས] ཨ་ཕེང་སྟེ་དབངས་ཀི་ཡི་གེ

ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི། [ལེགས] ཀ་ཕེང་ངམ་དབངས་གསལ། 

ཨཱ་ལི་དང་པློ། གི་གུའི་མིང་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཨཱ་ལི་གཉིས་པ་དང་། གསུམ་པ། བཞི་པ་བཅས་ཀང་

རིགས་འགེ་ཆློག ཨི། གི་གུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཨ༽

ཨཱ་ལི་བཞི། བློད་ཡིག་དབངས་བཞི་སྟེ་ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨློ། 

ཨཱ་ལི་གསལ་བེད། བློད་ཡིག་ལར་ན་དབངས་ཀི་བ་བ་གསལ་བར་བེད་པའི་ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨློ་བཞི་གའི་

སྒ་དང་ཡིག་གཟུགས། 

ཨཱ་ལིའི་བ་བ། དབངས་ཡིག་གི་བེད་ལས།  ཟབ་རྒྱའི་རགས། གདམས་ངག་གང་ཞིག ཤིན་ཏུ་ཟབ་

པའི་ཞལ་གདམས་ཡིན་པས་ནན་ཏན་གིས་ཉམས་ལེན་དགློས་པའི་དློན་ཡིན། ཟབ་རྒྱའི་རགས་

འདི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་གློང་མ་རྣམས་ཀི་གསུང་གི་ནང་དུ་མང་པློ་ཞིག་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད། 

རགས་འདི་ལན་གི་གསུང་རློམ་གང་དེ་གདམས་ངག་ཧ་ཅང་ཟབ་མློ་ཡིན་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན།
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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་སྨ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའློ། །

༄༅། །ནམཿ སམནབུདདྷཱནཱཾ། 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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བློད་ཡིག་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློའི་རློམ་སྒིག་ཚོགས་པ། 

རློམ་སྒིག་པ། ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས། 

རློམ་སྒིག་པ་གཞློན་པ། ཀུན་དགའ་བཟང་པློ། མི་རྣམ་སྤྲུལ་སྐུ། ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 

 མིག་དམར་མཚམས་གཅློད།

རྒྱུན་ལས་རློམ་སྒིག་པ། བསྟན་པ་ཚེ་རིང༌། ངག་དབང་མཁས་གྲུབ། མཁས་གྲུབ།

 བཀྲ་ཤིས། སྦིན་པ། 

ལས་ཞུགས་མི་སྣ། ཐུབ་བསྟན་སྙིང་པློ། ཚེ་དབང་ལྷ་མློ། བདེ་སྐྱིད་བཟང་མློ། ར་མགིན་ཚེ་དབང་། 

འཆི་མེད་རབ་བརན། སྐལ་བཟང་བཟློད་པ། རིན་ཆེན་དབང་རྒྱལ། བསློད་ནམས་དློན་གྲུབ། ཡ་

མ་ཆློས་མཚོ། དབང་ཆེན་ལྷ་མློ། བསྟན་འཛིན་དབང་མཆློག གཡང་མློ་མཚོ། པདྨ་ཚེ་ རིང༌། 

དློན་གྲུབ་ཚེ་རིང༌། བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ། བཀྲ་ཤིས་དློན་གྲུབ། ཚངས་པློ། ཀརྨ་དློན་གྲུབ། ཚེ་

དགའ། དཀློན་མཆློག་རྡློ་རེ། བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རྒྱལ། བཀྲ་བ། འབྲུག་ལྷ། འཇམ་དབངས་ཆློས་སྒློན། 
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