
གྲངས་ངེས་ཤེས་བྱ་གཅིག་བསྡུས། 

གཏིང་སྐེས་སྨུག་པ་འབར་རོ་ནུབ་པའི་ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན།

དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས།





གྲངས་ངེས་ཤེས་བྱ་གཅིག་བསྡུས། 

གཏིང་སྐེས་སྨུག་པ་འབར་རོ་ནུབ་པའི་ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན།

དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས།



པར་སྐྲུན་བདག་དབང་། 

རོམ་པ་པོ་ལ་ཡོད།

པར་ཐེངས་དང་པོ། 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ དེབ་གྲངས་ ༥༠༠ 

པར་ཁང་།

ཕི་དིལ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་། 



སྔོན་གླེང་།

༄༅༅།སྐད་ཡིག་ནི་མི་ཕན་ཚུན་དབར་གོ་བརྡ་སྤོད་ཆེད་ཀི་ཐུན་མིན་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་དང་། 

འགོ་བ་མིའི་སྐེས་སྦྱངས་ཀི་ཤེས་རབ་གོང་མཐོར་གཏོང་བེད་ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་ལས་

གྲུབ་པའི་སྒྱུ་རྩལ་ཐུན་མིན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། 

ཕི་ནང་གི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དེ་དག་སྐད་ཡིག་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་པ་

དང་།དེང་རབས་ཕི་དངོས་པོའི་རྣམ་གཞག་ལ་མཚོན་ནའང་ཚན་རིག་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་

ཤར་ནུབ་ཀི་རིག་གནས་དེ་དག་སྐད་ཡིག་རྩ་བར་འཛིན་ནས་ཡར་རྒྱས་རྒྱུན་འཛིན་ཐོག་

སྤི་ཚོགས་དེང་རབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རྒྱུར་ཤུགས་རྐེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་དང་ཐེབས་མུས་ཡིན།   

གལ་ཏེ་སྐད་དང་ཡི་གེ་མེད་ཚེ་མིའི་རྣམ་དཔོད་ཀི་ནུས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་མི་ཐུབ་པ་མ་ཟད།  

ཕི་ནང་གི་རིག་གནས་ཀུན་ལ་སྦྱང་པ་ལྟ་ཞོག མཐའ་ན་ཟ་འཐུང་གི་བ་གཞག་ཙམ་ཡང་ལག་

བརྡ་སོགས་བ་དགོས་པའི་ཆེས་རེས་ལུས་དང་མུན་ནག་གི་སྤི་ཚོགས་ཤིག་གི་ངང་གནས་རྒྱུ་

ཡིན་པ་གོར་མ་ཆག དེ་ན་མི་རིགས་སོ་སོར་ཐུན་མིན་སྐད་དང་ཡི་གེ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་གིས་

ཆོག་ཤེས་བས་ནས་བསྡད་པ་དེའང་རེས་ལུས་ཀི་བསམ་བོ་ཡིན་སྟབས།  བོད་ལ་མཚོན་ན་

དུས་རབས་ ༧ སྐབས་བོད་ཀི་ཐུན་མིན་ཡི་གེ་གསར་བཟོ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་འཕགས་

ཡུལ་གི་ནང་དོན་རིགས་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་གཞུང་ལུགས་དུ་མ་ཞིག་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ནས་

ལོ་པཎ་རྣམས་ཀིས་བསྒྱུར་བ་དང་། རིམ་བཞིན་སྐད་གསར་བཅད་མཛད་པ་དང་།  སྒྲ་སྦྱོར་

བམ་པོ་དང་གཉིས་སོགས་ལ་བརེན་ལེགས་སྦྱར་གི་ཐ་སྙད་བོད་སྐད་ནང་གཏན་འབེབས་

དང་དེ་བཞིན་ལེགས་སྦྱར་གི་ཐ་སྙད་ཁག་གཅིག་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ནང་སྒྲ་རང་སོར་བཞག་པ་

སོགས་སྐད་ཡིག་གི་འཕེལ་རྒྱས་ཐོག་ཞབས་འདེགས་རླབས་ཆེན་བསྒྲུབས་ཡོད། དེར་བརེན་

འཛམ་གིང་ཁོན་དུ་མཚན་སྙན་ཡོངས་སུ་གགས་པ་རང་ཅག་ཁ་བ་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀི་

མགོན་དཔུང་དམ་པར་གྱུར་བ་མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའི་ལྷ་སྐལ། འཕགས་མཆོག་འཇིག་རེན་

མགོན་པོ་མིའི་ཤ་ཚུགས་སུ་བོན་པ་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་

ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་གསེར་སྦྱངས་བཙོ་མ་ལྟ་བུ་འདི་ཉིད་འཆད་ཉན་ཚུལ་བཞིན་བས་

ནས་ཉམས་རོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་ལ་སྐེ་དགོས་ན་བོད་སྐད་དང་བོད་ཡིག་ལས་ལྷག་པའི་
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སྐད་ཡིག་འཛམ་གིང་འདིར་མེད་སྐོར་བཀའ་སོབ་ཡང་ཡང་སོལ་བཞིན་ཡོད། 

འོན་ཀང་དེང་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོ་བའི་དུས་སྐབས་འདིར་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་སིད་གཞུང་གིས་

བོད་ནང་འབུ་ཆེས་ཆུང་བཟོས་ཀི་དཔེ་ལྟར་བོད་ས་ཧམ་བཟུང་བས་པ་ཙམ་མ་ཟད།བོད་

མིའི་ཐུན་མིན་སྐད་དང་ཡི་གེར་ཆེད་མངགས་སྡང་ཟུག་ཆེན་པོས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་

ནས་མཐོང་ཆུང་ཁད་གསོད་དང་། སྐད་ཡིག་ཉམས་རྒུད་གཏོང་ཐབས་སུ་སིད་བྱུས་འདྲ་

མིན་ལ་སྙད་ནས་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ནི་ཚེ་ཕི་མ་ལྟ་ཞོག་ཚེ་འདིའི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་མཐུན་

རྐེན་སྐྲུན་རྒྱུ་ཙམ་ལའང་དགོས་མཁོ་དང་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་བཟོ་ཐབས་བེད་

བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་འདིར། འབྲས་ལོངས་བ་མ་ར་གསར་ཤོག་གི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཟུར་

པ་ལྷག་བསམ་ཅན་གི་གཏིང་སྐེས་སྨུག་པ་འབར་རོ་ནུབ་པའི་ཚེ་དབང་ར་མགིན་ལགས་ཀིས་

སྤིར་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀི་རླབས་ཆེན་དགོངས་བཞེད་

སྤི་དང་།  སོས་སུ་ཁ་བ་གངས་ཅན་པའི་ཐུན་མིན་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐོབ་དར་འཕེལ་ལ་དམིགས་

ནས་ ༼གངས་ངེས་ཤེས་བ་གཅིག་བསྡུས།༽ ཞེས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ནས་བོད་དུ་དར་

བའི་རིག་གནས་ཆེ་ཆུང་ལས་བཏུས་པའི་གངས་ངེས་ཀི་ཐ་སྙད་ཁག་ཕོགས་བསྡུས་གནང་བ་

དེས་བོད་མི་རིགས་ཀི་རིག་གནས་དོན་གཉེར་བ་དང་། ལྷག་པར་བོད་པའི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་

ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེ་ཡོང་རྒྱུ་མ་ཟད།  གངས་ངེས་རྣམ་གཞག་ཐོག་ལའང་ཞབས་འདེགས་སུ་འགོ་

ངེས་པར་བརེན་འདི་ག་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་ནས་༼གངས་ངེས་ཤེས་བ་

གཅིག་བསྡུས།༽ དེབ་གངས་ ༥༠༠ པར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པས་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐོབ་ཆེད་

ཕན་པ་རྒྱ་ཆེ་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་སོན་དང་བཅས། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་  ༦  ཚེས་  ༡༣  ལ།
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རྩོམ་པ་པྩོའི་གླེང་བརྩོད།

དླེ་ཡང་འཛམ་གིང་ཞི་བདླེའི་དླེད་དཔྩོན་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆླེན་པྩོ་མཆྩོག་གིས་དླེང་

སྐབས་འཁྲུག་ཆ་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བའི་འཛམ་གིང་གི་ཁྩོན་འདིར་ཞི་བདླེ་ལིང་འཇགས་ཡྩོང་བའི་

ཐབས་ལམ་གཙོ་བྩོ་ཞིག་ནི། ལྟ་བ་རླེན་འབྱུང་དང་སྤྩོད་པ་འཚེ་བ་མླེད་པའི་ལྟ་གྲུབ་གཙོ་བྩོར་

འཛིན་པའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྩོས་འདི་ཡིན་པ་དང་། ལག་པར་དུ་ཡང་ནང་པའི་བཀའ་

དང་བསྟན་བཅྩོས་ཡྩོངས་རྩོགས་ལག་པ་དང་ཆད་པ་སྩོགས་ཀི་སྐྱྩོན་གིས་མ་གྩོས་པར་བྩོད་

གངས་ཅན་པའི་སྐད་ནང་ད་ཕན་གཅླེས་ཉར་ལླེགས་པར་བྱས་པ་བཞིན། མ་འྩོངས་པར་ཡང་

སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་རིན་པྩོ་ཆླེ་ཡུན་གནས་ཀི་ཆླེད་དུ། བྩོད་ཀི་སྐད་ཡིག་འདི་མི་ཉམས་

གྩོང་སླེལ་དུ་གཏྩོང་ཐབས་བྱླེད་དགྩོས་པ་འདི་ནི་བྩོད་མི་རིགས་ཀི་སྩོབས་པ་དང་ལས་འགན་

ཞིག་ཀང་ཡིན་པའི་སྐྩོར་གི་བཀའ་སྩོབ་རིམ་པར་གནང་བཞིན་པ་དླེ་དག་སིང་གི་ནྩོར་བུར་

བརིས་ཏླེ། ཡུན་རིང་ངལ་བ་ཁད་བསད་ཀི་སྩོ་ནས་བསྡུ་བསྒིགས་བྱས་པའི་ ༼གྲངས་ངླེས་

ཤླེས་བྱ་གཅིག་བསྡུས་༽ འདི་ཉིད་དླེབ་ཀི་ངྩོ་བྩོར་ཐྩོན་ཐུབ་པ་འདི་ཡིས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་

མགྩོན་ཆླེན་པྩོ་མཆྩོག་གི་དགྩོངས་གཞི་འགྲུབ་ཐབས་ཀི་ཞབས་འདླེགས་སུ་འགྱུར་བའི་སྩོན་

འདུན་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག ཕྲན་གི་དླེབ་འདི་ལ་བརླེན་ནས་བྩོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ལ་ཐུགས་སྣང་

ཅན་གི་སྐྱླེ་བྩོ་སྤི་དང་། ལག་པར་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་ཡྩོངས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསྩོས་པའི་

རླེ་བ་ཡྩོད།

དླེབ་འདི་ཐད་སང་ཏྩོག་གཏན་བཞུགས་ར་གཞིས་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀིས་སྔ་རླེས་བར་

གསུམ་དུ་ལླེགས་སླེལ་ཉླེས་འགྩོག་གི་དགྩོངས་འཆར་གནང་བ་དང་། ད་ལམ་རང་གཞུང་ཕི་

དིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་དཔར་བསྐྲུན་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞླེས་གནང་བ་བཅས་ལ་སིང་ཐག་པ་

ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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སྔྩོན་བྱྩོན་མཁས་པའི་གསུང་ལ་བསྣྩོན་འཕྲི་ཞིག་མླེད་ཀང་། །

འབྱུང་འགྱུར་མི་རབས་གསར་པར་ཕན་ངླེས་སུ་བསམ་ནས། །

གུས་ཀི་གྲངས་ངླེས་ཤླེས་བྱ་གཅིག་བསྡུས་ཀི་དླེབ་འདིས། །

ཕག་ན་པདྩོ་དགླེས་པའི་སྩོན་ལམ་ཞིག་འདླེབས་ལགས། །

སྐྱླེས་སྦྱངས་གཉིས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་ཐར་སྩོན་ཞིག་མླེད་ཀང་། །

རང་གཞན་གཉིས་ཕན་ཡྩོང་བའི་ལག་བསམ་གིས་བསྐུལ་ནས། །

ཉིན་མཚན་གཉིས་སུ་ངལ་མླེད་འབད་བརྩོན་གིས་བསྡུས་པས། །

འདི་ཕི་གཉིས་སུ་བདླེ་བའི་སྩོན་ལམ་ཞིག་འདླེབས་ལགས། །

མཁས་པའི་བྱས་རླེས་ངྩོམས་རྒྱུའི་སྩོབས་པ་ཞིག་མླེད་ཀང་། །

དླེང་དུས་རབ་ཏུ་འཁྲུག་པའི་འཛམ་གིང་གི་ཁྩོན་འདིར། །

སར་ཡང་ཞི་བདླེ་བསྐྲུན་ནུས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ། །

མི་ཉམས་གྩོང་མཐྩོར་འཕླེལ་བའི་སྩོན་ལམ་ཞིག་འདླེབས་ལགས། །
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བཀའ་དང་བསྟན་བཅྩོས་གཞུང་ལུགས་མ་ལུས་ཀུན་གནས་གཞི། །

གངས་ཅན་བྩོད་ཀི་སྐད་ལ་སྦྱངས་པ་ཞིག་བྱས་རླེས། །

ཚེ་གཅིག་ཞབས་འདླེགས་ཞུས་པའི་འབྲས་བུ་ལ་བརླེན་ནས། །

འགྲྩོ་ཀུན་བདླེ་བར་འཚོ་བའི་སྩོན་ལམ་ཞིག་འདླེབས་ལགས། །

བརྒྱ་མཆྩོད་སྟྩོང་མཆྩོད་འབུལ་རྒྱུའི་འབྱྩོར་བ་ཞིག་མླེད་ཀང་། །

ཡླེ་ཤླེས་སྤན་གི་སྒྩོན་མླེ་འདི་ཙམ་ཞིག་སར་བས། །

སྐྱླེ་འགྲྩོའི་ཡིད་ཀི་རྩོངས་མུན་མ་ལུས་ཀུན་སླེལ་ནས། །

འཛམ་གིང་ཞི་བདླེ་ཁབ་པའི་སྩོན་ལམ་ཞིག་འདླེབས་ལགས། །

འབྲས་ལྩོངས་སང་ཏྩོག་ཏུ་གནས་སྩོད་སྨུག་པ་འབར་རྩོ་ནུབ་པའི་ཚེ་དབང་ར་མགྲིན་གིས་བྩོད་

མླེ་བྱ་ལྩོའི་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་ ༡༥ སྟླེ་ཕི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༩ ལ།།
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རྩོམ་པ་པྩོ་ངྩོ་སྤྩོད།

༄༅། །གྲངས་ངླེས་ཤླེས་བྱ་གཅིག་བསྡུས་ཀི་དླེབ་འདིའི་རྩོམ་

པ་པྩོ་གཏིང་སྐྱླེས་སྨུག་པ་འབར་རྩོ་ནུབ་པའི་ཚེ་དབང་ར་མགྲིན་

ལགས་ནི། ཕི་ལྩོ་ ༡༩༦༣ ལྩོར་རྩོར་གིང་བྩོད་གཞུང་སྩོབ་གྲྭར་

འཛུལ་ཞུགས་ཀིས་ཕི་ལྩོ་ ༡༨༧༢ ལྩོར་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་

པའི་ཡིག་རྒྱུགས་ལླེགས་ཐྩོན་གི་འབྲས་བུར་ལྩོ་དླེ་གའི་ནང་རྒྱ་

གར་དབུས་གཞུང་གི་རྩོགས་རམ་འྩོག་རྩོར་གིང་

སླེན་འཇྩོ་སླེབ་ (St. Joseph’s College) ཞླེས་པའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་། ཕི་ལྩོ་ 

༡༩༧༥ ལྩོར་མཐྩོ་སྩོབ་མཐར་ཕིན་རླེས། ཕི་ལྩོ་ ༡༩༧༦ ནས་༢༠༠༡ བར་འབྲས་གཞུང་དིལ་

བསྒགས་ལས་ཁུངས་  (IPR Department) ནང་འབྲས་ལྩོངས་བྱ་མ་ར་གསར་ཤྩོག་

གི་རྩོམ་སྒིག་པའི་ཕག་ལས་གནང་། ཕི་ལྩོ་ ༡༩༨༠ ལྩོར་ལི་ལི་གསར་པར་ཡྩོད་པའི་རྒྱ་གར་

གཞུང་གི་གསར་འགྩོད་སྩོབ་གཉླེར་ཁང་ (Indian Institute of Mass Communica-

tion) ཞླེས་པ་ནས་གསར་འགྩོད་སྩོབ་གཉླེར་གནང་ནས་ (Post Graduate Diploma 

Course in Journalism) ཞླེས་པའི་ཕག་འཁླེར་བཞླེས་པ་དང་། ཕི་ལྩོ་ ༢༠༠༡ ནས་

འབྲས་གཞུང་དགྩོན་གནས་ལས་ཁུངས་སུ་ཕག་ལས་གནང་། སྐུ་ཞབས་ཚེ་དབང་ར་མགྲན་

ལགས་སྐུ་གཟུགས་བདླེ་མིན་གི་རྐླེན་པས་ཕི་ལྩོ་ ༢༠༡༠ ལྩོར་དྲུང་ཆླེ་འཕར་མའི་གནས་རིམ་

ཐྩོག་རང་མྩོས་རྒས་ཡྩོལ་ལ་ཕླེབས།

ཁྩོང་གིས་ད་ཕན་འབྲི་རྩོམ་དང་ཕབ་བསྒྱུར་གནང་བའི་དཔླེ་དླེབ་ཁག་གཤམ་གསལ།

༡། ཞླེ་སའི་རྣམ་འབྱླེད་ཅླེས་པ་དབྱིན་བྩོད་ཤན་སྦྱར།

༢། གངས་ཅན་བྩོད་ཀི་ཞླེ་སའི་ཚིག་སྒྲུབ་ཅླེས་པ་དབྱིན་བྩོད་ཤན་སྦྱར།
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༣། བྩོད་ཀི་སྐད་དླེབ་སྔྩོན་མླེད་ཟླ་གསར་ཞླེས་པ་དབྱིན་བྩོད་ཤན་སྦྱར། 

༤། སན་རྩོམ་རང་ཡུལ་སྨུག་གི་དན་གཏམ།

༥། སན་རྩོམ་མི་རག་བཤླེས་གཉླེན།

༦། སན་རྩོམ་རྒྱལ་གཅླེས་ལག་བསམ།

༧། སན་རྩོམ་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས།

༨། བྱིས་སྒྲུང་བྩོ་གསར་མིག་འབྱླེད།

༩། ཀ་བཤད་གངས་རིའི་བདུད་རི།

༡༠། དབྱིན་སྐད་སན་རྩོམ་ Wit and wisdom སྩོགས་དང་།

༡༡། ཧླེན་རིག་ཧ་རར་གིས་བརམས་པའི་བྩོད་ནང་ལྩོ་བདུན། 

            ༡༢། ཕྲླེང་རིང་ལྕམ་སྐུ་རིན་ཆླེན་སྒྩོན་མ་ལགས་ཀིས་བརམས་པའི་བྩོད་ཀི་བུ་མྩོ། 
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༼གཅིག༽

ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིག  - ཚིགས་བཅད་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཚིག་རྐང་བཞི་རླེར་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིག་ཏུ་བརི་བ་དང་། 

ཚིག་ལྷུག་གི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཚེག་བར་སུམ་ཅུ་སྩོ་གཉིས་ལ་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་རླེ་བརི་བ་ཡིན། 

རྩོ་ཚད་གཅིག  - བྩོད་ཀི་དངུལ་སྲང་ལྔ་བཅུ་ལ་རྩོ་ཚད་གཅིག་ཟླེར།

ཉིན་ཞག་གཅིག  - སྐར་རིས་ཀི་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་དང་། དླེང་སང་གི་ཆུ་ཚོད་ཉི་ཤུ་ར་བཞིའམ་ཡུད་ཙམ་

སུམ་ཅུ་ལ་ཟླེར། 

ཆུ་སྲང་གཅིག  - ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་ཕླེ་བའི་ཆ་རླེ་ལ་ཆུ་སྲང་དང་། ཆུ་སྲང་རླེ་ལ་དབུགས་དྲུག 

ཤ་ཁྩོག་གཅིག  - ལུག་གི་ལུས་ཤ་ཆ་ཚང་ཡྩོད་པར་ཤ་ཁྩོག་གཅིག་ཟླེར།

རུ་ཁལ་གཅིག  - འབྲུ་སྩོགས་བྲླེ་ཉི་ཤུའི་ཚད་ལ་རུ་ཁལ་གཅིག་ཟླེར།

བསྐལ་ཆླེན་གཅིག  - བསྐལ་པ་ཆླེན་པྩོ་སྟླེ། ཆྩོས་མངྩོན་པའི་ལུགས་ལྟར་ན་བསྐལ་པ་ཆུང་བ་བརྒྱད་ཅུ་

ཐམ་པ་རླེ་ལ་བསྐལ་ཆླེན་གཅིག་ཟླེར། དླེ་ལ་མི་ལྩོ་དུང་ཕྱུར་དྲུག་དང་བྱླེ་བ་བདུན་ས་ཡ་གཅིག་འབུམ་དགུ་ཁི་

གཉིས་ཡྩོད་པར་བཤད། 

ཁྲུ་གང་། - སྩོར་མྩོ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ཡྩོད་པའི་ཚད་ལ་ཁྲུ་གང་ཟླེར།

འདྩོམ་གང་། - ཁྲུ་བཞི་ལ་འདྩོམ་གང་།

རྒྱང་གྲགས་གཅིག  - འདྩོམ་ལྔ་བཅུ་ལ་རྒྱང་གྲགས་གཅིག

དཔག་ཚད་གཅིག  - རྒྱང་གྲགས་བརྒྱད་ལ་དཔག་ཚད་གཅིག

སྐད་ཅིག་གཅིག  - སྐད་ཅིག་མ་ཉི་ཤུ་ལ་དླེའི་སྐད་ཅིག་གཅིག

ཡུད་ཙམ་གཅིག  - སྐད་ཅིག་དྲུག་ཅུ་ལ་ཡུད་ཙམ་གཅིག
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ཟླ་བ་གཅིག  - ཉིན་ཞག་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བ་གཅིག

དུས་ཡུན་སྐར་མ་གཅིག  - སྐར་ཆ་དྲུག་ཅུ་ལ་སྐར་མ་གཅིག

ཆུ་ཚོད་གཅིག  - སྐར་མ་དྲུག་ཅུ་ལ་ཆུ་ཚོད་གཅིག

ཉིན་མཚན་གཅིག  - ཆུ་ཚོད་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ལ་ཉིན་མཚན་གཅིག

བདུན་ཕྲག་གཅིག  - ཉིན་ཞག་བདུན་ལ་བདུན་ཕྲག་གཅིག

ཟླ་བ་གཅིག  - བདུན་ཕྲག་བཞི་ལ་ཟླ་བ་གཅིག

ལྩོ་གཅིག  - ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ལ་ལྩོ་གཅིག

རབ་བྱུང་གཅིག  - ལྩོ་དྲུག་ཅུ་ལ་རབ་བྱུང་གཅིག
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༼གཉིས།༽

རགས་འཛིན་སླེམས་གཉིས། - ཕྩོགས་ཆྩོས་འཇལ་བའི་རགས་འཛིན་སླེམས་དང་། ཁབ་པ་འཇལ་

བའི་རགས་འཛིན་སླེམས་གཉིས།

རགས་ཡང་དག་གཉིས། - ༡། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆྩོས་ཀི་སྩོ་ནས་དབྱླེ་ན། དགག་རགས་ཡང་དག་དང་། སྒྲུབ་

རགས་ཡང་དག་གཉིས། ༢། རགས་སྒྲུབ་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་དབྱླེ་ན། དྩོན་སྒྲུབ་ཀི་རགས་དང་། ཐ་སད་སྒྲུབ་ཀི་

རགས། ༣། ཕྩོགས་ཆྩོས་གཏན་ཚིགས་དགུའི་གྲས་ཀི་རགས་ཡང་དག་གཉིས་ཏླེ། 

མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་གཏན་མླེད་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཁབ་བྱླེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་གཏན་མླེད་

མཐུན་ཕྩོགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ།

རླེན་འབྲླེལ་གཉིས། - ༡། ཕི་ནང་གི་རླེན་འབྲླེལ་གཉིས། ༢། འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ཀི་རླེན་འབྲླེལ་

གཉིས།

ལྟ་བ་གཉིས། - ༡། སྒྩོ་འདྩོགས་ཀི་ལྟ་བ་དང་། སྐུར་འདླེབས་ཀི་ལྟ་བ། ༢། རག་ལྟ་དང་། ཆད་ལྟ།

ལྟུང་བའི་སླེ་ཚན་གཉིས། - བྱང་སླེམས་ཀི་སང་བྱའི་ལྟུང་བ་ལ་གཉིས་ཏླེ་ཕམ་པའི་སླེ་ཚན་དང་། ཉླེས་

བྱས་ཀི་སླེ་ཚན།

ལྟླེ་བའི་དཔླེ་བྱད་གཉིས། - དཔླེ་བྱད་བཟང་པྩོ་བརྒྱད་ཅུའི་གྲས་ཤིག་སྟླེ། ལྟླེ་བ་ཟབ་པ་དང་། ལྟླེ་བ་

གཡས་སུ་འཁིལ་བ།

ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གཉིས། - སྒྲུབ་བྱླེད་འཕླེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་། སྒྲུབ་བྱླེད་མི་འཕླེན་པའི་ཐལ་

འགྱུར།

ཐླེག་ཆླེན་གཉིས། - ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐླེག་པ་དང་། གསང་སྔགས་རྩོ་རླེ་ཐླེག་པ།

ཐླེག་ཆླེན་པའི་ལམ་གཉིས། - བསམ་པ་སླེམས་བསྐྱླེད་དང་། སྤྩོད་པ་ཕིན་དྲུག

ཐླེག་པ་ཆུང་ངུ་བ་གཉིས། - ཉན་ཐྩོས་ཀི་ཐླེག་པ་དང་། རང་རྒྱལ་གི་ཐླེག་པ།
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ཐླེག་པ་གཉིས། - ༡། ཐླེག་པ་ཆླེན་པྩོ་དང་ཐླེག་པ་ཆུང་ངུ། ༢། རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐླེག་པ་དང་འབྲས་བུ་

སྔགས་ཀི་ཐླེག་པ། 

ཐླེག་དམན་དགྲ་བཅྩོམ་པ་གཉིས། - ཉན་ཐྩོས་ཀི་མི་སྩོབ་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་མི་སྩོབ་པ།

མཐའ་གཉིས། - ༡། ཡྩོད་མླེད་ཀི་མཐའ་གཉིས། ༢། བཟང་ངན་གི་མཐའ་གཉིས། ༣། ཆད་མཐའ་དང་རག་

མཐའ་གཉིས། ༤། སྲིད་དང་ཞི་བའི་མཐའ་གཉིས།

མཐའ་གཉིས་སང་བའི་སྤྩོད་པ། - རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀི་འཚོ་བ་རྒྱས་དགས་པ་དང་། ཞན་དགས་

པའི་མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་བ་སྟླེ། འདྩོད་པ་བསྩོད་ཉམས་ཀི་མཐའ་དང་ངལ་དུབ་ལ་སྦྱྩོར་བའི་མཐའ་གཉིས།

དག་པ་གཉིས་ལན། - ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང་ཤླེས་བྱའི་སྒིབ་པ་གཉིས་དག་པ་སྟླེ་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་།

དམ་པ་སྐུ་གཉིས། - གཟུགས་སྐུ་དམ་པ་དང་། ཆྩོས་སྐུ་དམ་པ།

དྩོན་སྨྲ་སླེ་གཉིས། - དངྩོས་པྩོ་ཕི་དྩོན་དུ་གྲུབ་པར་སྨྲ་བའི་སླེ་པ་གཉིས་ཏླེ་བྱླེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་། མདྩོ་སླེ་པ།

བདག་ལྟ་གཉིས། - རིག་པའི་དགག་བྱ་གཉིས་ཏླེ་ཆྩོས་ཀི་བདག་དང་། གང་ཟག་གི་བདག

བདག་འཛིན་གཉིས། - ལམ་གི་དགག་བྱ་གཉིས་ཏླེ་ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན།

འདུ་ཤླེས་གཉིས། - དྩོན་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པའི་འདུ་ཤླེས་དང་། ཐ་སད་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པའི་འདུ་

ཤླེས།

འདུལ་འཛིན་མཆྩོག་གཉིས། - རྒྱ་གར་གི་འདུལ་འཛིན་སྩོབ་དཔྩོན་མཆྩོག་གཉིས་ཏླེ་ཡྩོན་ཏན་འྩོད་

དང་། ཤཱཀ་འྩོད།

འདུས་པ་ལུགས་གཉིས། - འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། སངས་རྒྱས་ཡླེ་ཤླེས་ཞབས་སྩོ་སྩོ་ནས་བརྒྱུད་

པའི་གསང་བ་འདུས་པ་ལུགས་གཉིས།

ལྩོག་གཉིས། - དུས་ཚིགས་ཉླེར་བཞིའི་ནང་ཚན། ཉི་མ་ལྩོ་བགྲྩོད་མཐར་ཐུག་ལ་དགུན་ཉི་ལྩོག་དང་། བྱང་

བགྲྩོད་མཐར་ཐུག་ལ་དབྱར་ཉི་ལྩོག

11



ལྩོག་པའི་རིགས་གཅིག་པ་གཉིས། - ལྩོག་པ་རིགས་གཅིག་པ་ལ་དབྱླེ་ན། སྒྲུབ་ལྩོག་རིགས་གཅིག་

པ་དང་། དགག་ལྩོག་རིགས་གཅིག་པ།

ཀུན་བཏགས་གཉིས། - མཚན་ཉིད་ཡྩོངས་སུ་ཆད་པའི་ཀུན་བཏགས་དང་། རྣམ་གྲངས་པའི་ཀུན་

བཏགས།

ཀུན་རྩོབ་བདླེན་པ་གཉིས། - ཡང་དག་ཀུན་རྩོབ་དང་། ལྩོག་པའི་ཀུན་རྩོབ།

ཀུན་སྩོང་གཉིས། - རྒྱུའི་ཀུན་སྩོང་དང་། དུས་ཀི་ཀུན་སྩོང་།

སྐད་ཅིག་གཉིས། - བྱ་རྩོགས་ཀི་སྐད་ཅིག་དང་། དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག

མཁན་པྩོ་གཉིས། - རབ་བྱུང་གི་མཁན་པྩོ་དང་། བསླེན་རྩོགས་ཀི་མཁན་པྩོ།

མཁླེན་པ་གཉིས། - ཇི་ལྟ་བ་མཁླེན་པ་དང་། ཇི་སླེད་པ་མཁླེན་པ།

མཁིས་སླེལ་སྤྩོད་ལམ་གཉིས། - བསིལ་བར་འདུག་པ་དང་། དལ་བར་འདུག་པ།

འཁྲུལ་ཤླེས་གཉིས། - རྩོག་མླེད་འཁྲུལ་ཤླེས་དང་། རྩོག་པ་འཁྲུལ་ཤླེས།

གབ་ཚད་གཉིས། - ཚ་སྟྩོབས་ཅན་དང་། རང་སྟྩོབས་ཅན།

དགའ་བ་གཉིས། - རླེ་བ་དང་བཅས་པའི་དགའ་བ་དང་། རླེ་བ་མླེད་པའི་དགའ་བ།

རྒ་བ་གཉིས། - ཡྩོངས་སུ་ཉམས་པའི་རྒ་བ་དང་། ཉླེ་བར་འཁང་བའི་རྒ་བ།

བདླེན་པ་གཉིས། - ཀུན་རྩོབ་བདླེན་པ་དང་། དྩོན་དམ་བདླེན་པ།

བསྐལ་པ་གཉིས། - སྒྩོན་བསྐལ་ཏླེ་ཆྩོས་དར་བའི་བསྐལ་པ་དང་། མུན་བསྐལ་ཏླེ་ཆྩོས་མ་དར་བའི་བསྐལ་

པ།

འགྲྩོ་བ་གཉིས། - ངན་འགྲྩོ་དང་། བདླེ་འགྲྩོ།
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དགླེ་འདུན་གི་སླེ་གཉིས། - བྩོད་ཀི་དགླེ་འདུན་པའི་སླེ་གཉིས་ཏླེ་རབ་བྱུང་ངུར་སྨྲིག་གི་སླེ་དང་། གྩོས་

དཀར་ལྕང་ལྩོ་ཅན་གི་སླེ། 

དངྩོས་གྲུབ་གཉིས། - མཆྩོག་གི་དངྩོས་གྲུབ་དང་། ཐུན་མྩོང་གི་དངྩོས་གྲུབ།

མཆྩོད་པ་གཉིས། - ཟང་ཟིང་གི་མཆྩོད་པ་དང་། སྒྲུབ་པའི་མཆྩོད་པ།

ཇྩོ་བྩོ་རྣམ་གཉིས། - ལ་ལན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་ཇྩོ་བྩོ་ཤཱཀ་མུ་ནླེ་དང་། ར་མྩོ་ཆླེའི་ནང་

བཞུགས་ཇྩོ་བྩོ་མི་བསྐྱྩོད་རྩོ་རླེ།

འཇིག་ལྟ་གཉིས། - བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟ་གཉིས།

མཆྩོག་གཉིས། - རྒྱན་དྲུག་མཆྩོག་གཉིས་ཀི་མཆྩོག་གཉིས་ཏླེ་ཡྩོན་ཏན་འྩོད་དང་། ཤཱཀ་འྩོད།

རླེས་དཔག་གཉིས། - ༡། སྒས་བརྩོད་ཀིས་དབྱླེ་ན། རང་དྩོན་རླེས་དཔག་དང་། གཞན་དྩོན་རླེས་དཔག་

གཉིས། ༢། རགས་སྦྱྩོར་གིས་དབྱླེ་ན། རླེས་དཔག་ཡང་དག་དང་། རླེས་དཔག་ལྟར་སྣང་གཉིས།

ཉན་ཐྩོས་སླེ་པ་གཉིས། - བྱླེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་། མདྩོ་སླེ་པ།

མཉམ་པ་གཉིས། - དུས་ཚིགས་ཉླེར་བཞིའི་ནང་ཚན་གཉིས་ཏླེ། ཧྩོར་ཟླ་གཉིས་པའི་སང་ཚད་ལ་དཔིད་

ཉིན་མཚན་མཉམ་པ་དང་། ཧྩོར་ཟླ་བརྒྱད་པའི་སང་ཚད་ལ་སྟྩོན་ཉིན་མཚན་མཉམ།

སྐྱ་སླེར་གཉིས། - སྐྱ་བྩོ་མི་ནག་དང་། སླེར་མྩོ་བ་སྟླེ་དགླེ་འདུན།

ཁ་ན་མ་ཐྩོ་བ་གཉིས། - རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐྩོ་བ་དང་། བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐྩོ་བ།

སྒིབ་པ་གཉིས། - ཉྩོན་མྩོངས་པའི་སྒིབ་པ་དང་། ཤླེས་བྱའི་སྒིབ་པ།

ཁ་ཞླེ་གཉིས། - ཁ་ནས་བཤད་པ་དང་། སླེམས་ནས་བསམ་པ།

འཇིག་རླེན་གཉིས། - ཕི་སྣྩོད་ཀི་འཇིག་རླེན་དང་། ནང་བཅུད་ཀི་འཇིག་རླེན།

དྩོན་གཉིས། - རང་དྩོན་དང་། གཞན་དྩོན།
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མ་སད་གཉིས། - ཨ་མ་དང་། བུ་མྩོ།

ལ་ཆླེན་དབང་ཕྱུག་གི་བུ་གཉིས། - ཚོགས་བདག་གང་སྣ་དང་། གཞྩོན་ནུ་གདྩོང་དྲུག

གཙུག་ལག་གཉིས། - སུམ་རགས་ཀི་གཞུང་གཉིས་དང་། ཆྩོས་སྲིད་ཀི་ལུགས་གཉིས།

ཚད་མ་གཉིས། - མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་དང་། རླེས་དཔག་ཚད་མ།

ལུགས་གཉིས། - ཆྩོས་ཀི་ལུགས་དང་། སྲིད་ཀི་ལུགས་གཉིས།

ཚོགས་གཉིས། - བསྩོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་དང་། ཡླེ་ཤླེས་ཀི་ཚོགས།

ཡླེ་ཤླེས་གཉིས། - ཇི་ལྟ་བ་མཁླེན་པའི་ཡླེ་ཤླེས་དང་། ཇི་སླེད་པ་མཁླེན་པའི་ཡླེ་ཤླེས།

ཐླེག་ཆླེན་ལ་དབྱླེ་ན་གཉིས། - ༡། སླེམས་ཙམ་པ་དང་། དབུ་མ་པའམ། ༢། རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐླེག་པ་

དང་། འབྲས་བུ་སྔགས་ཀི་ཐླེག་པ།

སླེམས་ཙམ་པ་ལ་དབྱླེ་ན་གཉིས། - རྣམ་བདླེན་པ་དང་། རྣམ་རྫུན་པ།

དབུ་མ་ལ་དབྱླེ་ན་གཉིས། - ཐལ་འགྱུར་བ་དང་། རང་རྒྱུད་པ།

གཟུགས་ལ་དབྱླེ་ན་གཉིས། - དབྱིབས་དང་། ཁ་དྩོག་གམ། རིག་བྱླེད་དང་། རིག་བྱླེད་མིན་པའི་

གཟུགས།

ཤླེས་པ་གཉིས། - གཙོ་བྩོ་སླེམས་དང་། འཁྩོར་སླེམས་བྱུང་།

སྐྱླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ལམ་ལ་དབྱླེ་ན་གཉིས། - ལྟ་བ་དང་། ཉམས་ལླེན།

ཕི་སྣྩོད་ཀི་འཇིག་རླེན་ལ་དབྱླེ་ན་གཉིས། - དབྱླེ་བ་དང་། འཇལ་བྱླེད།

འདྩོད་ལའི་གནས་གཉིས། - ས་ལ་བརླེན་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་བརླེན་པ།

འཇལ་བྱླེད་ལ་དབྱླེ་ན་གཉིས། - ཡུལ་ཆླེ་ཆུང་འཇལ་བྱླེད་དང་། དུས་ཆླེ་ཆུང་འཇལ་བྱླེད།
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དུད་འགྲྩོ་ལ་གནས་ཀི་སྩོ་ནས་དབྱླེ་ན་གཉིས། - བྱིངས་ན་གནས་པ་དང་། ཁ་ཐྩོར་བ།

ཀུན་འབྱུང་ལ་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་དབྱླེ་ན་གཉིས། - ལས་དང་། ཉྩོན་མྩོངས་པ།

ལས་གཉིས། - རྣམ་སིན་མྩོང་ངླེས་མ་ངླེས་ལས་དང༌། འཕླེན་བྱླེད་དང་རྩོགས་བྱླེད་ལས་དང༌། སྦྱིན་པ་

དང་ཚུལ་ཁིམས་ལས་དང༌། སླེམས་པ་དང་བསམ་པའི་ལས་ལམ་གཉིས་རླེ། ལུས་ངག་གི་ལས་ལ་རྣམ་པ་རིག་

བྱླེད་ཡིན་མིན་གཉིས་རླེ་བཅས་སྩོ།

འགྩོག་བདླེན་ལ་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་དབྱླེ་ན་གཉིས། - བརའི་འགྩོག་པ་དང་། དྩོན་དམ་པའི་འགྩོག་པ།

སྩོམ་ལམ་ལ་དབྱླེ་ན་གཉིས། - འཇིག་རླེན་པའི་སྩོམ་ལམ་དང་། འཇིག་རླེན་ལས་འདས་པའི་སྩོམ་ལམ། 

ཡང་ན་བསྩོམ་བྱ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་དང་། དླེ་ཇི་ལྟར་སྩོམ་པའི་ཚུལ།

འཇིག་རླེན་ལས་འདས་པའི་བསམ་གཏན་ལ་གཉིས། - ཐླེག་དམན་གི་བསམ་གཏན་དང་། ཐླེག་

ཆླེན་གི་བསམ་གཏན།

ཀུན་རྩོབ་ཀི་བྱང་སླེམས་བསྐྱླེད་ཚུལ་ལ་གཉིས། - སྩོན་པ་སླེམས་བསྐྱླེད་དང་། འཇུག་པ་སླེམས་

བསྐྱླེད།

བསམ་གཏན་ལ་དབྱླེ་ན་གཉིས། - འཇིག་རླེན་པའི་བསམ་གཏན་དང་། འཇིག་རླེན་ལས་འདས་པའི་

བསམ་གཏན། ཡང་ན། མཉམ་བཞག་དང། རླེས་ཐྩོབ། 
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༼གསུམ།༽

རགས་ཆྩོས་དྩོན་གསུམ། - རགས་ཞླེས་པ་སྒྲུབ་བྱླེད་དང། ཆྩོས་ཞླེས་པ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆྩོས་དང། དྩོན་

ཞླེས་པ་བསྒྲུབ་གཞིའམ་རྩོད་གཞི།

རགས་ལྟར་སྣང་གསུམ། - འགལ་བ་དང། མ་ངླེས་པ་དང། མ་གྲུབ་པ་བཅས་རགས་ཡང་དག་མིན་པ།

རགས་དཔླེ་ཕྩོགས་གསུམ། - གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་སྦྱྩོར་བ་འགྩོད་ཚུལ་ལ་ཆ་ཤས་གསུམ་ལན་གི་

དང་པྩོ་ཕྩོགས་ནི་རང་གིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བར་འདྩོད་པ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཕྩོགས་ཡིན་པ་དང། གཉིས་པ་དཔླེ་ནི་

མངྩོན་སུམ་གིས་མཐྩོང་བའི་དངྩོས་པྩོ་དཔླེ་རུ་འཇྩོག་པ། གསུམ་པ་རགས་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པ་བཀྩོད་པར་

བརླེན་ནས་ཕ་རྩོལ་པྩོར་དམ་བཅས་པའི་དྩོན་ཁས་ལླེན་བྱླེད་དུ་འཇུག་པ།

རགས་ཡང་དག་གསུམ། - ༡། རགས་ཡང་དག་ལ་སྦྱྩོར་བའི་སྩོ་ནས་དབྱླེ་ན། འབྲས་བུའི་རགས་དང། 

རང་བཞིན་གི་རགས་དང་། མ་དམིགས་པའི་རགས། ༢། སྒྲུབ་བྱླེད་ཀི་སྩོ་ནས་དབྱླེ་ན། དངྩོས་སྟྩོབས་ཀི་རགས་

དང། གྲགས་པའི་རགས། ཡིད་ཆླེས་ཀི་རགས།

རླེན་འབྲླེལ་གི་རང་བཞིན་གསུམ། -འཕྲད་པའི་རང་བཞིན་དང། ལྟྩོས་པའི་རང་བཞིན། བརླེན་པའི་རང་

བཞིན།

རླེན་གསུམ། - སྐུའི་རླེན་སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས། གསུང་གི་རླེན་ཆྩོས་ཀི་དཔླེ་ཆ། ཐུགས་ཀི་རླེན་མཆྩོད་

རླེན་བཅས།

སྟྩོང་གསུམ། - སྟྩོང་དང་པྩོ་སྟླེ་སྟྩོང་སྤི་ཕུད་དང། སྟྩོང་གཉིས་པ་བར་མའི་འཇིག་རླེན་གི་ཁམས་དང། སྟྩོང་

གསུམ་པ་སྟླེ་སྟྩོང་གསུམ་གི་སྟྩོང་ཆླེན་པྩོ་བཅས།

བསྟན་བཅྩོས་ཡང་དག་གསུམ། - དྩོན་དང་ལན་པའི་བསྟན་བཅྩོས། སྡུག་བསྔལ་སྩོང་བའི་བསྟན་

བཅྩོས། སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལླེན་པའི་བསྟན་བཅྩོས་ཏླེ་ནང་པའི་བསྟན་བཅྩོས་སྩོ།

ཐ་སད་གསུམ། - མི་ཡིན་པ་དང། ཤླེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། འདྩོད་ཁམས་པའི་ས་པ་ཡིན་པ།
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ཐླེག་པ་གསུམ། - ཉན་ཐྩོས་ཀི་ཐླེག་པ། རང་རྒྱལ་གི་ཐླེག་པ། བྱང་སླེམས་ཀི་ཐླེག་པ།

ཐལ་འགྱུར་གི་ཆྩོས་གསུམ། - སྒྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་གི་ཆྩོས་གསུམ་སྟླེ། རགས་ཕི་རྒྩོལ་གི་བདླེན་

ཞླེན་གིས་ཁས་ལླེན་པ་དང་། ལྩོག་ཁབ་ཚད་མས་གྲུབ་པ། དམ་བཅས་ལ་ཚད་མས་བསལ་བ་ཞུགས་པ།

ཐུགས་ཀིས་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་བཀའ་གསུམ། - ཐུགས་ཏིང་ངླེ་འཛིན་གིས་བྱིན་གིས་

བརླབས་པ་དང། ཐུགས་ཐུགས་རླེས་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་དང་། ཐུགས་བདླེན་པས་བྱིན་གིས་བརླབས་པ།

ཐྩོགས་པ་གསུམ། - མིག་སྩོགས་ཁམས་བཅྩོ་བརྒྱད་ལ་བརླེན་ནས་ཕླེ་བའི་སྒིབ་པའི་ཐྩོགས་པ་དང་། 

ཡུལ་ལ་ཐྩོགས་པ། དམིགས་པ་ལ་ཐྩོགས་པ།

ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་གསུམ། - གཞན་ལས་ཉན་པ་དང་ཐྩོས་པ་ལས་ཤླེས་པར་བྱླེད་པ་ནི་ཐྩོས་པ་དང་། 

ཐྩོས་པའི་དྩོན་དླེ་རང་གིས་ལུང་དང་རིགས་པས་ཚུལ་བཞིན་ཏུ་བསམས་ཏླེ་རང་སྟྩོབས་ཀིས་ངླེས་པར་བྱླེད་པ་

ནི་བསམ་པ་དང་། དླེ་ལྟར་ཐྩོས་བསམ་གིས་ངླེས་པར་བྱས་ཏླེ་ཐླེ་ཚོམ་དང་བྲལ་བ་ན་ཡང་དང་ཡང་དུ་འདིས་

པར་བྱླེད་པ་ནི་སྩོམ་པ་བཅས།

མཐར་ཐུག་འབྲས་བུའི་ཁད་ཆྩོས་གསུམ། - ངྩོ་བྩོ་ཀ་ནས་དག་པ་རིག་སྟྩོང་དབྱླེར་མླེད་དང་། རང་

བཞིན་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་གསལ་སྟྩོང་དབྱླེར་མླེད། ཐུགས་རླེ་ཀུན་ལ་ཁབ་པ་སྣང་སྟྩོང་དབྱླེར་མླེད།

མཐྩོ་རིས་གསུམ། - ལ། མི། ལ་མ་ཡིན།

མཐྩོང་ཐྩོས་དྩོགས་གསུམ། - མིག་གིས་མཐྩོང་བ། རྣ་བས་ཐྩོས་པ། ཡིད་ཀིས་དྩོགས་པ།

མཐྩོང་སང་ཀུན་སྦྱྩོར་གསུམ། - མཐྩོང་ལམ་གིས་སང་བྱར་གྱུར་པའི་ཀུན་ཏུ་སྦྱྩོར་བ་གསུམ་སྟླེ། 

འཇིག་ལྟ་ཀུན་བཏགས་ཀིས་ཐར་བ་ལ་སྐྲག་ནས་འགྲྩོ་མི་འདྩོད་ཀུན་སྦྱྩོར་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་

མཆྩོག་འཛིན་གིས་ལམ་མ་ཡིན་པ་ལ་ལམ་དུ་འཛིན་པས་ལམ་ནྩོར་གི་ཀུན་སྦྱྩོར། ལམ་ལ་ཐླེ་ཚོམ་བྱས་ནས་

ཐར་པའི་གླེགས་བྱླེད་པས་ཐླེ་ཚོམ་གི་ཀུན་སྦྱྩོར་བཅས།

དག་པ་ས་གསུམ། - བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི་ས་བཅུའི་ནང་ནས་ས་བརྒྱད་པ་མི་གཡྩོ་བ་དང་། ས་དགུ་པ་

ལླེགས་པའི་བྩོ་གྲྩོས། ས་བཅུ་པ་ཆྩོས་ཀི་སྤིན་གསུམ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་ལ་ང་རྒྱལ་ཡྩོངས་
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སུ་དག་ཅིང་མླེད་པས་དག་པ་ས་གསུམ་ཞླེས་བྱ།

དག་རྩོགས་སིན་གསུམ། - སྔགས་ནང་རྒྱུད་ཀི་བསྐྱླེད་རིམ་སྤིའི་ངྩོ་བྩོར་དག་རྩོགས་སིན་གསུམ་ཚང་

དགྩོས་པ་སྟླེ། འཁྩོར་བའི་སྐྱླེ་འཆི་བར་དྩོ་གསུམ་དང་སྐྱླེ་གནས་བཞི་ལ་སྩོགས་པའི་རྣམ་པ་དང་མཐུན་པར་

བསྩོམས་པས་སྲིད་པ་གསུམ་པྩོའི་ཞླེན་སྣང་ཐམས་ཅད་སྦྱང་ཞིང་དག་པར་གྱུར་པ་དང་། མང་འདས་དང་མཐུན་

པར་ཏིང་འཛིན་གསུམ་དང་། ཞིང་དང་། ལ་སྩོགས་ཀི་རྣམ་པ་བསྩོམས་པས་འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་གི་ཡྩོན་ཏན་

རྣམས་གཞི་ལ་རྩོགས་པས་མངྩོན་དུ་སད་རུང་གི་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་འབྱུང་བ་དང་། དླེ་ལྟར་དག་རྩོགས་

གཉིས་ཀའང་རྩོ་རླེའི་ལུས་ཀི་ར་ཐིག་རླུང་གསུམ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་རྩོགས་རིམ་གི་དཔླེའི་ཡླེ་ཤླེས་དང་དྩོན་

གི་འྩོད་གསལ་ལ་སྐྱླེ་བའི་སིན་བྱླེད་དུ་འགྲྩོ་བ།

དད་གུས་སྤྩོ་གསུམ། - སྐུ་ལ་དད། གསུང་ལ་གུས། ཐུགས་ལ་སྤྩོ། ཡང་ན། ཡྩོན་བདག་མཐྩོང་བའི་དད་

པ། བཀའ་དིན་དན་པའི་གུས་པ། སླེམས་གཏིང་ནས་དགའ་བའི་སྤྩོ་བ། 

དད་པ་གསུམ། - སྐུ་ལ་དང་བའི་དད་པ། གསུང་ལ་ཡིད་ཆླེས་ཀི་དད་པ། ཐུགས་ལ་མངྩོན་འདྩོད་ཀི་དད་པ།

དམ་ཚིག་གསུམ། - ཕག་རྒྱའི་དམ་ཚིག དིལ་བུའི་དམ་ཚིག རྩོ་རླེའི་དམ་ཚིག་གྩོ། དླེ་ཡང་བསྐྱླེད་རིམ་སྒྲུབ་

ཐབས་ཀི་ཐྩོག་མ་ནས་རང་ཞླེ་སང་རྩོ་རླེར་བསྐྱླེད་པ་སྐུ་ཕག་རྒྱའི་དམ་ཚིག དིལ་བུ་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་གསུང་དིལ་

བུའི་དམ་ཚིག རྩོ་རླེ་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་ཐུགས་རྩོ་རླེའི་དམ་ཚིག་དང་མ་བྲལ་བ་ཞིག་དགྩོས་སྩོ།

བྩོང་ང་གསུམ། - བྩོང་ང་དཀར་པྩོ་དང་། བྩོང་ང་དམར་པྩོ། བྩོང་ང་སླེར་པྩོ།

ཉྩོན་མྩོངས་དུག་གསུམ། - འདྩོད་ཆགས། ཞླེ་སང་། གཏི་མུག

བདག་མླེད་གསུམ། - གང་ཟག་གི་བདག་མླེད་དང་། ཆྩོས་ཀུན་གཟུང་འཛིན་དང་རས་གཞན་གིས་སྟྩོང་

པ་དང་། ཆྩོས་བདླེན་གྲུབ་ཀིས་སྟྩོང་པ།

དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ཕི་ནང་གཞན་གསུམ། - ཕི་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ནི། རི་རབ། གིང་བཞི། གིང་

ཕྲན་བརྒྱད་སྩོགས་སྣྩོད་ཀི་འཇིག་རླེན་ཁམས་ཡིན། ནང་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ནི། འདྩོད་ཁམས་ལྔ། འདྩོད་ལ་དྲུག 

གཟུགས་ཁམས་བཅུ་དྲུག གཟུགས་མླེད་སྐྱླེ་མཆླེད་མུ་བཞི་སྟླེ་ནང་བཅུད་ཀི་འཇིག་རླེན་སྲིད་པ་སུམ་ཅུ་སྩོ་

གཅིག་སྩོགས་ཡིན། གཞན་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ནི། བསྐྱླེད་རིམ་གི་རླེན་དང་བརླེན་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་དང་རྩོགས་
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རིམ་གི་ར་རླུང་ཐིག་ལླེ་སྩོགས་ཡིན།

དུས་ཆླེན་གསུམ་འཛོམས། - སྟྩོན་པ་སྐུ་བལྟམས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་པ་དང་། སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་

པ་བཅས།

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས། - འདས་པའི་སངས་རྒྱས་མར་མླེ་མཛད། ད་ལྟའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ། 

མ་འྩོངས་སངས་རྒྱས་བྱམས་པ་མགྩོན་པྩོ།

དླེ་བཞིན་ཉིད་གསུམ། - མངྩོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལུགས་སུ་དླེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ཆྩོས་ཉིད་ལ་ཁད་མླེད་ཀང་། 

ཆྩོས་ཅན་རླེན་ཐ་དད་པའི་སྩོ་ནས་དགླེ་བ་དང་། མི་དགླེ་བ་དང་། ལུང་མ་བསྟན་གི་དླེ་བཞིན་ཉིད།

དན་པ་ཉླེར་བཞག་གསུམ། - དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པའི་དན་པ་ཉླེ་བར་བཞག་པ་གསུམ་སྟླེ་གུས་པས་

ཆྩོས་ཉན་པ་ལའང་ཆགས་པ་མླེད་པར་ཐུགས་དན་པ་ཉླེ་བར་བཞག་པ་དང་། མ་གུས་པས་མི་ཉན་པ་ལའང་སང་

བ་མླེད་པར་ཐུགས་དན་པ་ཉླེ་བར་བཞག་པ་དང་། ཉན་པ་དང་མི་ཉན་པ་གཉིས་ཀ་མླེད་པར་ཐུགས་དན་པ་ཉླེ་

བར་བཞག་པ། 

དི་མ་གསུམ། - ༡། འབྱུང་ལྔའི་ཟས་སྐྩོམ་ལས་བྱུང་བའི་སིགས་མ་ལུས་ལས་ཕིར་ཟགས་པའི་དི་མ་

གསུམ་སྟླེ། ཁ་ཟས་སྐ་བའི་སིགས་མ་བཤང་བ་དང་། ས་བའི་སིགས་མ་གཅིན། དྩོད་ཀི་སིགས་མ་རྔུལ་ནག་

བཅས། ༢། འདྩོད་ཆགས། ཞླེ་སང་། གཏི་མུག

དིན་ཅན་ལྩོ་པཎ་གསུམ། - ཆྩོས་རྒྱལ་ཁི་སྲྩོང་ལླེའུ་བཙན་སྐབས་བྩོད་ལ་ཆྩོས་སྒྱུར་མཁན་གི་ལྩོ་པཎ་

བཀའ་དིན་ཅན་གསུམ་སྟླེ། ཛི་ན་མི་ཏྲ། དཱ་ན་ཤཱི་ལ། བྩོད་པ་ཞང་ཡླེ་ཤླེས་སླེ།

ལྟྩོ་གྩོས་གཏམ་གསུམ། - མི་ལ་མླེད་དུ་མི་རུང་བའི་དགྩོས་དྩོན་ལྟླེ་བ་གསུམ་སྟླེ། གྲྩོད་པ་མ་ལྟྩོགས་པའི་

ཆླེད་དུ་ལྟྩོ་དང་། ལུས་མ་འཁགས་པའི་ཆླེད་དུ་གྩོས། མཚན་སན་གྲགས་ཡྩོང་བའི་ཆླེད་དུ་གཏམ་བཟང་བཅས།

གདན་གསུམ། - ༡། སྤིར་བཏང་དུ། ཕུང་ཁམས་གཤླེགས་པ་གཤླེགས་མ། དབང་ཡུལ་སླེམས་དཔའ་

སླེམས་མ། ཡན་ལག་ཁྩོ་བྩོ་ཁྩོ་མྩོ། ༢། ས་སྐྱ་པའི་ལུགས་ལ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི་གདན་

དང༌། རིག་མ་དང་ལ་མྩོའི་གདན། ཁྩོ་བྩོ་དང་ཁྩོ་མྩོའི་གདན།

གདན་གསུམ་དཀིལ་འཁྩོར། - ལུས་ཀི་ཕུང་ཁམས་སྐྱླེ་མཆླེད་རྣམས་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དཀིལ་
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འཁྩོར་དུ་གནས་པ་སྟླེ། ཕུང་ཁམས་གཤླེགས་པ་གཤླེགས་མའི་གདན། སྐྱླེ་མཆླེད་སླེམས་དཔའ་སླེམས་མའི་

གདན། ཡན་ལག་ཁྩོ་བྩོ་ཁྩོ་མྩོའི་གདན།

གདྩོན་གསུམ། - སྟླེང་གདྩོན་གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར། བར་གདྩོན་བཙན་དང་རྒྱལ་པྩོ། འྩོག་གདྩོན་ཀླུ་དང་ས་བདག

མདྩོ་སྒྱུ་སླེམས་གསུམ། - གསང་སྔགས་རིང་མའི་བསྐྱླེད་རྩོགས་རྩོགས་ཆླེན་གསུམ་གི་རྒྱུད་གཞུང་

གཙོ་བྩོ་རྣམས་ཏླེ། མདྩོ་དགྩོངས་པ་འདུས་པ། རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་སྟླེ་དཔལ་གསང་བ་སིང་པྩོ། སླེམས་མདྩོ་མ་

བུ་བཅྩོ་བརྒྱད།

འདུན་པ་གསུམ། - འཕྲད་འདྩོད་ཀ་ིའདུན་པ། མ་ིའབྲལ་བར་འདྩོད་པའ་ིའདུན་པ། དྩོན་དུ་གཉླེར་བའ་ིའདུན་པ།

འདུ་བ་གསུམ། - རླུང་དང་། མཁིས་པ། བད་ཀན།

འདུ་བྱླེད་ཀི་ལས་གསུམ། - བསྩོད་ནམས་ཀ་ིལས། བསྩོད་ནམས་མ་ཡིན་པའ་ིལས། མ་ིགཡྩོ་བའ་ིལས།

འདུས་མ་བྱས་གསུམ། - མངྩོན་པ་མཛོད་ཀི་ལུགས་སུ་འདུས་མ་བྱས་ཀི་ཆྩོས་གསུམ་སྟླེ། སྩོ་སྩོར་

བརགས་འགྩོག་དང་། བརགས་མིན་འགྩོག་དང་། ནམ་མཁའ།

འདུས་སྩོ་གསུམ། - སྤི་གཙུག་དང་། མཚོགས་མ། སྡུད་སྩོ་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་།

ལྩོག་ཆྩོས་གསུམ། - ལྩོག་ཆྩོས་ལ་སྒས་བརྩོད་རིགས་ཀིས་དབྱླེ་ན། ཀུན་བཏགས་དང་། ལན་མིན་འདུ་

བྱླེད། ཡྩོངས་གྲུབ།

ལྩོག་པ་གཅིག་པས་མ་གྲུབ་པ་གསུམ། - གཞི་རགས་གཅིག་པ། གཞི་ཆྩོས་གཅིག་པ། རགས་ཆྩོས་

གཅིག་པ། 

ལྩོག་པ་གསུམ། - རང་ལྩོག་དང་། དྩོན་ལྩོག གཞི་ལྩོག

ཐུགས་ལགས་སྤན་གསུམ། - སྐྱླེས་ཆླེན་དམ་པ་ཁ་ཤས་ཀི་སྐུ་གདུང་བཞུ་བ་ན། སིང་ལྕླེ་མིག་གསུམ་

མ་ཚིག་པར་ལུས་པ་རྣམས། ཐུགས་གསུང་སྐུ་གསུམ་གི་གདུང་རླེན་དུ་བྱླེད།

ཆྩོས་རྒྱལ་མླེས་དབྩོན་རྣམ་གསུམ། - བྩོད་ཀི་ཆྩོས་རྒྱལ་མླེས་དབྩོན་རྣམ་གསུམ་ནི། ཆྩོས་རྒྱལ་
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སྲྩོང་བཙན་སམ་པྩོ། ཆྩོས་རྒྱལ་ཁི་སྲྩོང་ལླེའུ་བཙན། ཆྩོས་རྒྱལ་ཁི་རལ་པ།

མཁན་སྩོབ་ཆྩོས་གསུམ། - མཁན་ཆླེན་བྩོ་དི་ས་ཏྭ། སྩོབ་དཔྩོན་པད་འབྱུང་གནས། ཆྩོས་རྒྱལ་ཁི་སྲྩོང་

ལླེའུ་བཙན།

དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ། - སངས་རྒྱས། ཆྩོས་དང་། དགླེ་འདུན་གསུམ།

ཆྩོས་ལུང་སྤྲུལ་གསུམ། - ཆྩོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས། ལྩོངས་སྐུ་ཐུགས་རླེ་ཆླེན་པྩོ། སྤྲུལ་སྐུ་པད་

འབྱུང་གནས།

རླེ་ཡབ་སྲས་གསུམ། - རླེ་ཙོང་ཁ་པ་བྩོ་བཟང་གྲགས་པ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆླེན། མཁས་གྲུབ་དགླེ་

ལླེགས་དཔལ་བཟང་།

རླེ་འབངས་གྲྩོགས་གསུམ། - ཆྩོས་རྒྱལ་ཁི་སྲྩོང་ལླེའུ་བཙན་དང་། ལྩོ་ཆླེན་བཻ་རྩོ་ཙ་ན། མཁའ་འགྲྩོ་ཡླེ་

ཤླེས་མཚོ་རྒྱལ།

བརྩོན་འགྲུས་ལ་དབྱླེ་ན་གསུམ། - གྩོ་ཆའི་བརྩོན་འགྲུས་དང་། དགླེ་བ་ཆྩོས་སྡུད་ཀི་བརྩོན་འགྲུས། 

སླེམས་ཅན་དྩོན་བྱླེད་ཀི་བརྩོན་འགྲུས།

བདླེ་འགྲྩོ་གསུམ། - ལ། མི། ལ་མ་ཡིན། 

ངན་འགྲྩོ་གསུམ། - དམལ་བ། ཡི་དྭགས། དུད་འགྲྩོ།

སྲིད་པ་གསུམ། - ༡། ས་འྩོག ས་སྟླེང་། ས་བ། ༢། སྐྱླེ་སྲིད། འཆི་སྲིད། བར་སྲིད། ༣། སྔགས་རིང་མའི་

ལུགས་ལྟར་ན་ལུས་སྣང་བ་འདྩོད་པའི་སྲིད་པ། ངག་ཕླེད་སྣང་གཟུགས་ཀི་སྲིད་པ། ཡིད་མི་སྣང་གཟུགས་མླེད་

པའི་སྲིད་པ། ༤། ལའི་སྲིད་པ།  ཀླུའི་སྲིད་པ། མིའི་སྲིད་པ།

ཀླེར་ལླེབ་སྒུར་གསུམ། - ཀླེར་ཀླེར་མི་དང་། ལླེབ་ལླེབ་ས། སྒུར་སྒུར་ཕྱུགས་ཏླེ། སྔྩོན་བྩོད་ནང་གཞུང་

གིས་མི་དམངས་ཐྩོག་ཁལ་དང་འུ་ལག་འགླེལ་སའི་ཡུལ་གསུམ།

དཀར་པྩོ་རྣམ་གསུམ། - ས་སྐྱ་གྩོང་མ་རྣམ་ལྔའི་ནང་ནས་ས་ཆླེན་ཀུན་དགའ་སིང་པྩོ་དང་། སྩོབ་དཔྩོན་

བསྩོད་ནམས་རླེ་མྩོ། རླེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གསུམ་དགླེ་བསླེན་གི་སྩོམ་པ་ལས་རབ་བྱུང་གི་སྩོམ་པ་
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མ་བཞླེས་པར་རས་དཀར་གྩོན་པས་ན་མཚན་དླེ་ལྟར་གྲགས།  

སྩོམ་པ་གསུམ། - ༡། སྔགས་ཀི་སྩོམ་པ། བྱང་ཆུབ་སླེམས་ཀི་སྩོམ་པ། སྩོ་ཐར་གི་སྩོམ་པ་བཅས་གསུམ་

དང་། ༢། འདྩོད་པའི་སས་བསྡུས་པ་སྩོ་ཐར་གི་སྩོམ་པ། གཟུགས་ཀི་སས་བསྡུས་པ་བསམ་གཏན་གི་སྩོམ་པ། 

ཁམས་གསུམ་ལས་འདས་ཤིང་འཕགས་པའི་སས་བསྡུས་པ་ཟག་མླེད་ཀི་སྩོམ་པ་སྟླེ་གསུམ།

ཚུལ་ཁིམས་ལ་དབྱླེ་ན་གསུམ། - ཉླེས་སྤྩོད་སྩོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། དགླེ་བ་ཆྩོས་སྡུད་ཀི་ཚུལ་

ཁིམས། སླེམས་ཅན་དྩོན་བྱླེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས།

བཟྩོད་པ་ལ་དབྱླེ་ན་གསུམ། - སྡུག་བསྔལ་དང་ལླེན་གི་བཟྩོད་པ། གནྩོད་བྱླེད་ལ་ཇི་མི་སམ་པའི་བཟྩོད་

པ། ཆྩོས་ལ་ངླེས་སླེམས་ཀི་བཟྩོད་པ།

སྦྱིན་པ་ལ་དབྱླེ་ན་གསུམ། - ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་དང་། ཆྩོས་ཀི་སྦྱིན་པ། མི་འཇིགས་པའི་སྦྱིན་པ།

བསྐལ་པ་བར་མ་གསུམ། - མུ་གླེའི་བསྐལ་པ་དང་། ནད་ཀི་བསྐལ་པ། མཚོན་གི་བསྐལ་པ།

ཁམས་གསུམ། - འདྩོད་ཁམས། གཟུགས་ཁམས། གཟུགས་མླེད་ཁམས།

ཁུ་རྩོག་འབྲྩོམ་གསུམ། - ཇྩོ་བྩོ་རླེ་དཔལ་ལན་ཨ་ཏི་ཤའི་སྩོབ་མའི་གཙོ་བྩོ་གསུམ་སྟླེ། ཁུ་བརྩོན་འགྲུས་

གཡུང་དྲུང་དང་། རྩོག་ལླེགས་པའི་ཤླེས་རབ། འབྲྩོམ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་བཅས།

མཁའ་སྤྩོད་སྐྩོར་གསུམ། - ས་སྐྱ་པའི་མཁའ་སྤྩོད་སྐྩོར་གསུམ་སྟླེ། ནཱ་རྩོ་མཁའ་སྤྩོད། ཨིནྡྲ་མཁའ་སྤྩོད། 

མཻ་ཏྲི་མཁའ་སྤྩོད།

མཁས་པའི་བྱ་བ་གསུམ། - འཆད་པ་དང་། རྩོད་པ། རྩོམ་པ་སྟླེ་གསུམ། ཡང་ན། རིགས་ལམ་ལ་བྱང་

བའི་བྩོ། གཞུང་ལུགས་གདམས་པར་ཤར་བའི་ཉམས་ལླེན། ཚིག་སྦྱྩོར་ལ་མཁས་པའི་ངག་གི་དཔལ།

མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ། - ཤླེས་བྱ་རིག་པའི་གནས་ལ་མ་རྩོངས་པ་དང་། སྩོ་གསུམ་གི་ཉླེས་སྤྩོད་

སྩོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་གཙང་བ་དང་། གཞན་ཕན་གི་ལག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པ་བཅས།

དགག་གཞག་སྩོང་གསུམ། - རིགས་ལམ་སྦྱྩོང་སྐབས་གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་

གཞག་པ་དང་། རྩོད་པ་སྩོང་བ།
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དགླེ་སྩོང་གསུམ། - རགས་ཙམ་འཛིན་པའི་དགླེ་སྩོང་། མིང་གི་དགླེ་སྩོང་། ཡང་དག་པའི་དགླེ་སྩོང་།

དགྲ་བཅྩོམ་པ་གསུམ། - ཉན་ཐྩོས་དགྲ་བཅྩོམ་པ། རང་རྒྱལ་དགྲ་བཅྩོམ་པ། སངས་རྒྱས་དགྲ་བཅྩོམ་པ།

རྒྱུ་གསུམ། - ༡། སྐྱླེས་སྟྩོབས་ཤླེས་རབ། མང་དུ་ཐྩོས་པ། བརྩོན་འགྲུས་ཆླེན་པྩོ། ༢། རླུང་མཁིས་བད་

གསུམ་གི་ནད་བྱུང་བའི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟླེ། འདྩོད་ཆགས་ལས་རླུང་གི་ནད་དང་། ཞླེ་སང་ལས་མཁིས་པའི་ནད། 

གཏི་མུག་ལས་བད་ཀན་གི་ནད་བྱུང་བ་བཅས།

སྐ་ཅྩོག་ཞང་གསུམ། - ལྩོ་ཙཱ་བ་སྐ་བ་དཔལ་བརླེགས་དང་། ཅྩོག་རྩོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན། ཞང་ཡླེ་ཤླེས་སླེ།

བསམ་ཡས་དབུ་རླེའི་བཀྩོད་པའི་ཁད་པར་གསུམ། - འྩོག་ཁང་བྩོད་ལུགས། བར་ཁང་རྒྱ་ནག་

ལུགས། སྟླེང་ཁང་རྒྱ་གར་ལུགས།

བརྒྱུད་པ་གསུམ། - ༡། མདྩོ་ཕྩོགས་ཀི་ལམ་རིམ་བརྒྱུད་པ་གསུམ་སྟླེ། ཟབ་མྩོ་ལྟ་བའི་བརྒྱུད་པ་དང་། 

རྒྱ་ཆླེན་སྤྩོད་པའི་བརྒྱུད་པ། ཉམས་ལླེན་བྱིན་རླབས་ཀི་བརྒྱུད་པ་བཅས། ༢། གསང་སྔགས་རིང་མའི་བརྒྱུད་

པ་གསུམ་སྟླེ། རིང་བརྒྱུད་བཀའ་མ་དང་། ཉླེ་བརྒྱུད་གཏླེར་མ། ཟབ་མྩོ་དག་སྣང་གི་བརྒྱུད་པ། 

ངལ་གསྩོ་སྐྩོར་གསུམ། - དུས་རབས་བཅུ་བཞིའི་ནང་བྱྩོན་པའི་རིང་མའི་སྩོབ་དཔྩོན་ཀྩོང་ཆླེན་རབ་

འབྱམས་ཀིས་མཛད་པའི་གཞུང་གསུམ་སྟླེ། སླེམས་ཉིད་ངལ་གསྩོ། སྒྱུ་མ་ངལ་གསྩོ། བསམ་གཏན་ངལ་གསྩོ་

བཅས།

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མླེད་པ་གསུམ། - མཚན་ཉིད་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མླེད་པ་ཉིད་དང་། སྐྱླེ་བ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མླེད་པ་ཉིད། དྩོན་

དམ་པ་མླེད་པ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད།

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་གསུམ། - ཀུན་ཏུ་བརགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང་། གཞན་གི་དབང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད། ཡྩོངས་སུ་གྲུབ་

པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད།

སྔགས་སླེ་གསུམ། - གསང་སྔགས་དང་། རིག་སྔགས། གཟུངས་སྔགས།

སྔགས་གསུམ། - ཡིད་མཚན་རྩོག་ལས་སྐྱྩོབ་པའི་སྔགས་ཏླེ། ཐབས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་རིག་སྔགས་དང་། ཤླེས་

རབ་ཀི་ངྩོ་བྩོ་གཟུངས་སྔགས། གཉིས་མླེད་ཡླེ་ཤླེས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་གསང་སྔགས།
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སྔྩོན་རླེས་མིང་གསུམ། - སྔྩོན་འཇུག་དང་། རླེས་འཇུག  མིང་གཞི།

བཅད་ལྷུག་སླེལ་གསུམ། - བྩོད་སྐད་ཀི་ཡི་གླེའི་འབྲི་རྩོམ་ནང་ཚིགས་བཅད་དང་། ཚིག་ལྷུག དླེ་གཉིས་

སླེལ་མར་བྲིས་པ།

ཆ་གསུམ། - ཞབས་བརན་དང་རིམ་གྲྩོ་སྩོགས་ཀི་སྐབས་སུ་ཡིན་ན། མཆྩོད་ཡུལ་གྩོང་མ་གསུམ་ལ་སྤིར་

གཏྩོར་མ་ཆ་གཅིག་དང་། ཕྩོགས་སྐྱྩོང་བཅུར་གཏྩོར་མ་ཆ་གཅིག རིགས་དྲུག་སྤི་དང་ཁད་པར་གདྩོན་

བགླེགས་ལ་གཏྩོར་མ་ཆ་གཅིག་བཅས་ཆ་གསུམ།

ཆགས་སང་རྩོངས་གསུམ། - སྩོ་སྩོ་རང་ཉིད་ཀི་གཉླེན་གི་ཆླེད་དུ་དགའ་བའི་ཞླེན་ཆགས་དང་། རང་

གི་མི་དགའ་སའི་དགྲ་ཕྩོགས་སུ་སང་སླེམས་ཆླེ་བ། རང་གིས་བཟང་ཕྩོགས་ཀི་ལས་གང་ཞིག་བང་དགྩོས་པ་

དང་། ངན་ཕྩོགས་ཀི་ལས་གང་ཞིག་སྩོང་དགྩོས་པའི་དབྱླེ་བ་འབྱླེད་མི་ཤླེས་པར་ཡིད་རྩོངས་པ་བཅས།

ཆྩོལ་ཁ་གསུམ། - དབུས་གཙང་དམ་པ་ཆྩོས་ཀི་ཆྩོལ་ཁ།  མདྩོ་སྟྩོད་མགྩོ་ནག་མི་ཡི་ཆྩོལ་ཁ། མདྩོ་སད་

གི་ལིང་ར་ཡི་ཆྩོལ་ག 

ཆྩོ་འཕྲུལ་གསུམ། - སངས་རྒྱས་ཀིས་གདུལ་བྱར་འཕྲིན་ལས་མཛད་པ་བསྟན་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་

ཆྩོ་འཕྲུལ་ཏླེ། སྐུ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆྩོ་འཕྲུལ་དང་། གསུང་ཀུན་ཏུ་བརྩོད་པའི་ཆྩོ་འཕྲུལ། ཐུགས་རླེས་སུ་བསྟན་པའི་

ཆྩོ་འཕྲུལ།

ཇ་ཐུད་མར་གསུམ། - འཐུང་ཇ་དང་།   ཕྱུར་ཐུད། རི་མར་བཅས།

ཇྩོ་ཤཱཀ་རྣམ་གསུམ། - ལ་ལན་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ར་མྩོ་ཆླེའི་ནང་དུ་བཞུགས་པའི་ཇྩོ་བྩོ་ཤཱཀ་མུ་ནླེ་

དང་། ཇྩོ་བྩོ་མི་བསྐྱྩོད་རྩོ་རླེ། འཕགས་པ་ཐུགས་རླེ་ཆླེན་པྩོ་བཅས་གསུམ།

འཇིག་རླེན་གསུམ། - ས་བ་ལའི་འཇིག་རླེན། ས་སྟླེང་མིའི་འཇིག་རླེན། ས་འྩོག་ཀླུའི་འཇིག་རླེན།

འཇུག་སྩོ་གསུམ། - བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྩོ་སྐྱབས་འགྲྩོ་དང་། ཐར་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྩོ་ངླེས་འབྱུང་།  

ཐླེག་ཆླེན་དུ་འཇུག་པའི་སྩོ་སླེམས་བསྐྱླེད།

འཇུག་གནས་ལང་གསུམ། - བྱ་རྒྱུད་མཚན་མླེད་རྣལ་འབྱྩོར་གི་སྩོམ་པ་ཁད་པར་བ་ཞིག་སྟླེ། ཕུང་
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སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པར་དཔད་དླེ་སྐྱླེ་མླེད་དུ་རྩོགས་པ་འཇུག་པ་དང་། མི་རྩོག་པའི་ངྩོ་བྩོ་མངྩོན་

དུ་གྱུར་པ་གནས་པ་དང་། དླེ་ལས་མ་རྩོགས་པའི་འགྲྩོ་བ་རྣམས་ལ་སིང་རླེ་ཆླེན་པྩོ་ལག་པར་འཇུག་པ་ནི་ལང་བ།

ཆྩོས་འཁྩོར་རིམ་པ་གསུམ། - བཅྩོམ་ལན་འདས་ཀིས་ཆྩོས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་རིམ་པ་གསུམ་བསྐྩོར་གནང་

སྟླེ། བཀའ་དང་པྩོ་བདླེན་བཞི་ཆྩོས་འཁྩོར་དང་། བཀའ་བར་བ་མཚན་ཉིད་མླེད་པའི་ཆྩོས་འཁྩོར། བཀའ་ཐ་མ་

ལླེགས་པ་རྣམ་པར་འབྱླེད་པའི་ཆྩོས་འཁྩོར།

ཆྩོས་གྩོས་རྣམ་གསུམ། - སྣམ་སྦྱར་དང་། བ་གྩོས། མཐང་གྩོས།

རླེས་དཔག་གསུམ། - དངྩོས་སྟྩོབས་རླེས་དཔག་དང་། གྲགས་པའི་རླེས་དཔག ཡིད་ཆླེས་རླེས་དཔག

ལགས་ཀི་དཔླེ་བྱད་གསུམ། - སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་མངའ་བའི་དཔླེ་བྱད་བཟང་པྩོ་བརྒྱད་ཅུའི་ཡ་གལ་

ཏླེ། ལགས་མཉླེན་པ་དང་། ལགས་སྲབ་པ། ལགས་དམར་བ། 

ཉ་སྟྩོང་བརྒྱད་གསུམ། - ཚེས་བཅྩོ་ལྔ་དང་། སུམ་ཅུ་གནམ་གང་། ཚེས་བརྒྱད་བཅས་ཀི་དུས་བཟང་

གསུམ། 

ཉ་ཕག་སྩོང་གསུམ། - ནང་པ་ཚོས་འཛེམས་པར་བྱླེད་པའ་ིཤ་རིགས་གསུམ་སྟླེ། ཉ་ཤ་དང་། ཕག་ཤ་སྩོ་ང་།

ཉམས་པ་གསུམ། - དགླེ་ཚུལ་གི་བསབ་བྱ་བངས་འདས་གསུམ་གི་ནང་གསླེས་ཏླེ། ཁིམ་པའི་རགས་

སྩོང་བ། རབ་བྱུང་གི་རགས་ལླེན་པ། མཁན་པྩོར་གུས་པར་བྱ་བ་ཁས་བངས་པ་སྟླེ་དླེ་གསུམ་ལས་ཉམས་པ། 

ཉླེས་པ་གསུམ། - རྣམ་པར་མ་གྱུར་བའི་སྐབས་ལུས་གསྩོ་བསྐྱླེད་ཀི་བྱ་བ་བྱླེད་ཅིང་། རྣམ་པར་གྱུར་ན་

ལུས་ལ་གནྩོད་ཅིང་སུན་འབྱིན་པའི་ཟུག་རྔུའི་ཉླེས་པ་གཏྩོང་བའི་རྒྱུ་བྱླེད་པ་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གསུམ།

ཉྩོན་མྩོངས་གསུམ། - ཉྩོན་མྩོངས་པའི་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང་། ལས་ཀི་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ། 

སྐྱླེ་བའི་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ།

ཉྩོན་མྩོངས་མླེད་པའི་ཡན་ལག་གསུམ། - བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་གི་ནང་ནས་ཤིན་སྦྱངས་ནི་

ཉྩོན་མྩོངས་མླེད་པའི་གཞི་དང་། ཏིང་ངླེ་འཛིན་ནི་ཉྩོན་མྩོངས་མླེད་པའི་གནས་དང་། བཏང་སྩོམས་ནི་ཉྩོན་མྩོངས་

མླེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད།
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མཉམ་ཉིད་གསུམ།  - སངས་རྒྱས་ཀི་མཉམ་པ་ཉིད་གསུམ་སྟླེ། ཚོགས་བསགས་པར་མཉམ་པ་ཉིད་

དང་། ཆྩོས་སྐུ་བརླེས་པར་མཉམ་པ་ཉིད།   འགྲྩོ་བའི་དྩོན་སྤྩོད་པར་མཉམ་པ་ཉིད།

སིང་རླེ་གསུམ། - སླེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རླེ་དང་། ཆྩོས་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རླེ། དམིགས་

མླེད་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རླེ།

ཏིག་ཏ་གསུམ། - རྒྱ་ཏིག་དང་། བལ་ཏིག ལྕགས་ཏིག

གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གསུམ། - འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་དང་། མ་ངླེས་པའི་གཏན་ཚིགས།་ མ་

གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས།

གཏྩོར་མ་ཆ་གསུམ། - ཕྩོགས་སྐྱྩོང་དང་། འབྱུང་པྩོ། བགླེགས་བཅས་ལ་སྦྱིན་པའི་གཏྩོར་མ།

དུས་ཀིས་བསྡུས་པ་གསུམ། - སངས་རྒྱས་ཀི་མ་འདླེས་པའི་ཆྩོས་བཅྩོ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན། འདས་

པའི་དུས་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐྩོགས་པའི་ཡླེ་ཤླེས་གཟིགས་པ་འཇུག་པ་དང་། མ་འྩོངས་པའི་དུས་ལ་མ་ཆགས་མ་

ཐྩོགས་པའི་ཡླེ་ཤླེས་གཟིགས་པ་འཇུག་པ། ད་ལྟའི་དུས་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐྩོགས་པའི་ཡླེ་ཤླེས་གཟིགས་པ་

འཇུག

དུས་ཆླེན་གསུམ་འཛོམས། - ས་ག་ཟླ་བ་སྟླེ་བྩོད་ཟླ་བཞི་པའི་ཡར་ཚེས་བཅྩོ་ལྔའི་ཉིན། སྟྩོན་པ་ཐུབ་

པའི་དབང་པྩོ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ་དང་། མངྩོན་པར་སངས་རྒྱས་པ་དང་། སྐུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་སྟླེ་སངས་

རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་གསུམ་བསྟན་པའི་དུས་ཆླེན། 

ར་གསུམ་ཀུན་འདུས། - སྐུ་བ་མ། གསུང་ཡི་དམ། ཐུགས་མཁའ་འགྲྩོ།

དཀྩོན་མཆྩོག་ཀུན་འདུས། - སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ། གསུང་ལྩོངས་སྐུ། ཐུགས་ཆྩོས་སྐུ།

སྣྩོད་ཀི་སྐྱྩོན་གསུམ། - སྩོབ་མའི་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་པའི་སྣྩོད་ཀི་སྐྱྩོན་གསུམ་ནི། རྣ་བ་མི་ཉན་སྣྩོད་ཁ་སྦུབས་

པ་ལྟ་བུའི་སྐྱྩོན། ཡིད་ལ་མི་འཛིན་སྣྩོད་ཞབས་རྩོལ་བ་ལྟ་བུའི་སྐྱྩོན། ཉྩོན་མྩོངས་དང་འདླེས་པས་ཡིད་མི་ཆླེས་པ་

སྣྩོད་དི་མ་ཅན་ལྟ་བུའི་སྐྱྩོན། 

ཀུན་སྦྱྩོར་གསུམ། - འཇིག་ལྟ། ཚུལ་ཁིམས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆྩོག་ཏུ་འཛིན་པ། ཐླེ་ཚོམ་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན།
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སྐབས་གསུམ། - ཚེ་འདི་དང་། སྔ་མ། ཕི་མ་གསུམ།

སྐྱླེས་བུ་གསུམ། - སྐྱླེས་བུ་ཆུང་བ། སྐྱླེས་བུ་འབྲིང་བ། སྐྱླེས་བུ་ཆླེ་བ།

འཁྩོར་ལྩོ་གསུམ། - ཀྩོག་པ་ཐྩོས་བསམ་གི་འཁྩོར་ལྩོ། སྩོང་བ་བསམ་གཏན་གི་འཁྩོར་ལྩོ། བྱ་བ་ལས་ཀི་

འཁྩོར་ལྩོ།

བསབ་བྱ་གསུམ་ཚན་ལས་ཡྩོད་དགྩོས་པ་གསུམ། - མལ་ན་ལུས། ལུས་ན་སླེམས།  སླེམས་ན་

ལྩོད།

བསབ་བྱ་གསུམ་ཚན་ལས་ཉན་མི་རུང་བ་གསུམ། - གཞན་གི་ངྩོ་བསྟྩོད། ཨ་གསར་གི་སྐད་ཆ། 

ཤླེས་མླེད་ཀི་ཁ་ཏ།

བསབ་བྱ་གསུམ་ཚན་ལས་གཏམ་གིས་སྩོད་མི་ཉན་པ་གསུམ། - ཡུལ་སླེས་བརི་བའི་མི། 

གཞན་གིས་བཙོང་རྒྱུའི་ནྩོར། རང་ལ་བརླེ་བའི་བཤླེས། 

བསབ་བྱ་གསུམ་ཚན་ལས་ཡིད་ཀིས་སྩོན་མི་ཉན་པ་གསུམ། - ཕྱུག་པྩོའི་རྒྱུ། མཐྩོན་པྩོའི་

ཐྩོབ། འཕྩོར་པྩོའི་རྒྱན།

བསབ་བྱ་གསུམ་ཚན་ལས་བརླེད་མི་རུང་བ་གསུམ། - བཀའ་དིན་ཅན་གི་བ་མ། ཐུགས་རླེ་ཅན་

གི་སངས་རྒྱས། དན་ཤླེས་བག་ཡྩོད།

བསབ་བྱ་གསུམ་ཚན་ལས་དན་དགྩོས་པ་གསུམ། - བསབ་པ་སྦྱིན་པའི་མཁན་པྩོ། བསབ་པ་

སྟྩོན་པའི་ཆྩོས། བསབ་བྱའི་དམ་སྩོམ། 

བསབ་བྱ་གསུམ་ཚན་ལས་བརླེད་ན་དགའ་བ་གསུམ། - ཁྩོ་བྩོའི་དགྲ། ཆགས་པའི་ཡུལ། གཏི་

མུག་གཉིད།

བསབ་བྱ་གསུམ་ཚན་ལས་འཛིན་ན་དགའ་བ་གསུམ། - ཚོགས་སུ་ཁ། གཅིག་པུ་ལག རག་ཏུ་

སླེམས།
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བསབ་བྱ་གསུམ་ཚན་ལས་ངྩོམས་མི་རུང་བ་གསུམ། - གྩོ་བུར་གི་ངླེས་འབྱུང་། གཡྩོ་སྒྱུའི་ཕྩོག་

མགྩོ འཕྲལ་གི་དགླེ་སྦྱྩོར།

བསབ་བྱ་གསུམ་ཚན་ལས་མི་རུང་བ་གསུམ། - གྲྩོགས་ལ་དགའ་སྡུག གཏམ་ལ་འགྱུར་ལྩོག བྱ་

བ་ལ་ངྩོ་ལྩོག

བསབ་བྱ་གསུམ་ཚན་ལས་བྱླེད་མི་རུང་བ་གསུམ། - རང་མཐྩོང་གི་འགིང་། གཞན་གི་བ་བཙག 

སུ་ལའང་བརས་བཅྩོས།

བསབ་བྱ་གསུམ་ཚན་ལས་འཆྩོར་མི་ཉན་པ་གསུམ། - མཐྩོན་པྩོ་ལ་རྒྱུ།  ཟྩོག་པྩོ་ལ་དད་པ། སུ་

ལའང་སིང་གཏམ།

བསབ་བྱ་གསུམ་ཚན་ལས་བསྟུན་དགྩོས་པ་གསུམ། - གཏམ་གྲྩོགས་དང་བསྟུན། ཟས་ཁམས་

དང་བསྟུན། སླེམས་ཆྩོས་དང་བསྟུན།

སྩོ་གསུམ། - ལུས། ངག ཡིད། 

དུས་གསུམ། - དུས་འདས་པ་དང་། དུས་ད་ལྟ་བ། དུས་མ་འྩོངས་པ།

འདུ་ཤླེས་གསུམ་པ། - ཟས་ཟ་རྒྱུ་དང་། གཉིད་ཉལ་རྒྱུ། སྐྱག་གཅིན་གཏྩོང་རྒྱུ།

སླེ་སྣྩོད་གསུམ། - འདུལ་བའི་སླེ་སྣྩོད། མདྩོ་སླེའི་སླེ་སྣྩོད། མངྩོན་པའི་སླེ་སྣྩོད།

དཔད་པ་གསུམ། - མཐྩོང་བ་མངྩོན་གྱུར་བསྟན་པ་ལ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་གནྩོད་པ་ཡྩོད་མླེད་དང། ཅུང་

ཟད་ལྩོག་གྱུར་བསྟན་པ་ལ་རླེས་དཔག་ཚད་མས་གནྩོད་པ་ཡྩོད་མླེད་དང་། ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་བསྟན་པ་ལ་ཡིད་

ཆླེས་རླེས་དཔག་གིས་གནྩོད་པ་ཡྩོད་མླེད་དཔད་པ།

བྩོད་ཀི་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་གསུམ། - འཇམ་མགྩོན་ས་སྐྱ་པཎི་ཏ། རླེ་ཙོང་ཁ་པ་བྩོ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཀུན་མཁླེན་ཀྩོང་ཆླེན་རབ་འབྱམས། 

སྲླེད་པའི་རླེན་འབྲླེལ་ལ་དབྱླེ་ན་གསུམ། - འདྩོད་སྲླེད། འཇིགས་སྲླེད། སྲིད་སྲླེད།
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འཇིག་རླེན་འདིར་བསྐལ་པ་འཇིག་པའི་རྐླེན་གསུམ། - དང་པྩོ་མླེ་ཡི་འཇིག་པ། གཉིས་པ་ཆུ་ཡི་

འཇིག་པ། གསུམ་པ་རླུང་གི་འཇིག་པ།

སླེམས་བསྐྱླེད་གསུམ། - ཉན་ཐྩོས་ཀི་བྱང་ཆུབ་ཐྩོབ་འདྩོད་ཀི་སླེམས་བསྐྱླེད། རང་རྒྱལ་གི་བྱང་ཆུབ་

ཐྩོབ་འདྩོད་ཀི་སླེམས་བསྐྱླེད། ཐླེག་ཆླེན་གི་བྱང་ཆུབ་ཐྩོབ་འདྩོད་ཀི་སླེམས་བསྐྱླེད།

འཕགས་པའི་ལམ་གསུམ། - མཐྩོང་ལམ། སྩོམ་ལམ། མི་སྩོབ་ལམ།

ཐླེག་པ་ཆུང་ངུའི་བཀའ་བསྡུ་བ་པྩོ་གསུམ། - ཀུན་དགའ་བྩོས་མདྩོ་སླེའི་སླེ་སྣྩོད་བསྡུས། འཕགས་

པ་ཉླེ་བར་འཁྩོར་གིས་འདུལ་བའི་སླེ་སྣྩོད་བསྡུས། འཕགས་པ་འྩོད་སྲུང་ཆླེན་པྩོས་མངྩོན་པའི་སླེ་སྣྩོད་བསྡུས།

ཐླེག་པ་ཆླེན་པྩོའི་བཀའ་བསྡུ་བ་པྩོ་གསུམ། - འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གིས་མངྩོན་པའི་སླེ་སྣྩོད་

བསྡུས། རྒྱལ་བ་བྱམས་པས་འདུལ་བའི་སླེ་སྣྩོད་བསྡུས། ཕག་ན་རྩོ་རླེས་མདྩོ་སླེའི་སླེ་སྣྩོད་བསྡུས།

རིག་པ་གསུམ། - སྔྩོན་གནས་ཀི་རིག་པ། འཆི་འཕྩོ་བ་དང་སྐྱླེ་བའམ་ཕི་མའི་མཐའ་རིག་པ། ཟག་པ་ཟད་

པ་རིག་པ།

གྲི་གུམ་བཙན་པྩོའི་སྲས་གསུམ། - བྱ་ཁི། ཤ་ཁི། ཉ་ཁི།

རིགས་ཅན་གསུམ། - ཉན་ཐྩོས་ཀི་རིགས་ཅན། རང་རྒྱལ་གི་རིགས་ཅན། ཐླེག་ཆླེན་གི་རིགས་ཅན།

རིན་ཆླེན་རི་གསུམ། - རི་བྩོ་གངས་ཅན། རི་བྩོ་འབིགས་བྱླེད། རི་བྩོ་མན་ད་ར།

ཤ་བཅུད་གསུམ། - ཤ་ཆླེན་ཚོན་པྩོ། སྲམ་གི་ཤ། འཕི་བའི་ཤ།

བསབ་པ་གསུམ། - ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ། ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་བསབ་པ། ཤླེས་རབ་ཀི་བསབ་པ།

ཤླེས་རབ་གསུམ། - གནས་ལྔ་རིག་པ་ཀུན་རྩོབ་རྩོགས་པའི་ཤླེས་རབ། གནས་ལུགས་རིག་པ་དྩོན་དམ་

རྩོགས་པའི་ཤླེས་རབ། སླེམས་ཅན་གི་དྩོན་བྱ་ཚུལ་རྩོགས་པའི་ཤླེས་རབ།

རིགས་གསུམ་མགྩོན་པྩོ། - ཤླེས་རབ་ཀི་བདག་ཉིད་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། སིང་རླེའི་བདག་ཉིད་སྤན་

རས་གཟིགས། མཐུ་སྟྩོབས་ཀི་བདག་ཉིད་ཕག་ན་རྩོ་རླེ།
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ཤཱཀའི་རིགས་གསུམ། - ཤཱཀ་ཆླེན་པྩོ། ཤཱཀ་ལི་ཙ་བི། ཤཱཀ་རི་བྲག་པ།

ལས་ཀི་རྣམ་སིན་གི་འབྲས་བུ་མྩོང་བར་དུས་ཀི་སྩོ་ནས་དབྱླེ་ན་གསུམ། - མཐྩོང་ཆྩོས་མྩོང་

འགྱུར་གི་ལས། སྐྱླེས་ནས་མྩོང་འགྱུར་གི་ལས། ལན་གྲངས་གཞན་ལ་མྩོང་འགྱུར་གི་ལས།

སྡུག་བསྔལ་གསུམ། - སྡུག་བསྔལ་གི་སྡུག་བསྔལ། འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ། ཁབ་པ་འདུ་བྱླེད་ཀི་སྡུག་

བསྔལ།

སིང་རླེ་རྣམ་གསུམ་གི་དཔླེ་དྩོན་རྣམ་པ་གསུམ། - སླེམས་ཅན་ཙམ་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རླེ། 

རྩོག་མ་དང་བྲལ་ཞིང་རླུང་གིས་མི་གཡྩོ་བའི་ཆུ་ཡི་ནང་དུ་ཤར་བའི་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརན་གསལ་ཞིང་གནས་

པ་ལྟ་བུ་དང་གཅིག ཆྩོས་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རླེ། མཚོ་ནང་དུ་གསལ་བའི་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརན་མི་བརན་

པ་སྟླེ་ཆུའི་རླབས་ཀིས་གཡྩོ་བ་ལྟ་བུ་དང་གཉིས། དམིགས་མླེད་པ་དམིགས་པའི་སིང་རླེ། ཟླ་བའི་གཟུགས་

བརན་དླེ་རང་བཞིན་གིས་སྟྩོང་པ་ལྟ་བུ་དང་གསུམ།

སྐྱབས་འགྲྩོའི་བསབ་བྱ་གསུམ། - དགག་པའི་བསབ་བྱ། བསྒྲུབ་པའི་བསབ་བྱ། ཆ་མཐུན་གི་བསབ་

བྱ།

མཚམས་སྦྱྩོར་ལག་བཅས་ལ་དབྱླེ་ན་གསུམ། - ཚིག་སྔ་ཕི་བྱ་བྱླེད་ལ་སྦྱར་ནས་བྱ་བྱླེད་རིམ་

གིས་འཇུག་པ། ཚིག་སྔ་ཕི་བྱ་བ་ལ་སྦྱར་ནས་བྱ་བ་རིམ་གིས་འཇུག་པ། ཚིག་སྔ་ཕི་བྱ་བ་སྦྱར་ནས་བྱ་བ་དུས་

མཉམ་དུ་འཇུག་པ།

འཇུག་པའི་སྩོ་གསུམ། - ནང་པའི་འཇུག་སྩོ་སྐྱབས་འགྲྩོ ཐླེག་ཆླེན་གི་འཇུག་སྩོ་སླེམས་བསྐྱླེད། གསང་

སྔགས་ཀི་འཇུག་སྩོ་དབང་།

གཞི་གསུམ། - གསྩོ་སྦྱྩོང་། དབྱར་གནས། དགག་དབྱླེ།

ཉམས་པ་གསུམ། - ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པ། ལྟ་བ་ཉམས་པ། ཆྩོ་ག་ཉམས་པ།

བསམ་གཏན་དང་པྩོ་ལ་དབྱླེ་ན་གསུམ། - ཚངས་རིས། ཚངས་པ་མདུན་ན་འདྩོན། ཚངས་ཆླེན།

བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ་དབྱླེ་ན་གསུམ། - འྩོད་ཆུང་། ཚད་མླེད་འྩོད། འྩོད་གསལ།
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བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་དབྱླེ་ན་གསུམ། - དགླེ་ཆུང་། ཚད་མླེད་དགླེ དགླེ་རྒྱས།

བསྩོ་བ་རྣམ་གསུམ། - སྩོབ་དཔྩོན་གིས་བསྩོ་བ། གང་ཟག་གིས་བསྩོ་བ། སྩོ་སྩོར་ཐར་པས་བསྩོ་བ།

ཕུང་པྩོ་གསུམ། - བསྔྩོ་བའི་ཕུང་པྩོ། བཤགས་པའི་ཕུང་པྩོ། རླེས་སུ་ཡི་རང་གི་ཕུང་པྩོ།

ར་སྩོ་གསུམ། - ཁ། བཤང་ལམ། བུད་མླེད་ཀི་མཚན་མ།

ལུས་ཀི་ར་གསུམ། - རྩོ་མ། རྐང་མ། དབུ་མ།

ཚོར་བ་གསུམ། - བདླེ་བ། སྡུག་བསྔལ། བཏང་སྩོམས།

ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ། - རྒྱས་པ་ཤླེར་ཕིན་འབུམ། འབྲིང་པྩོ་ཉི་ཁི། བསྡུས་པ་བརྒྱད་སྟྩོང་

པ།

ཡྩོངས་དག་གསུམ། - དགླེ་ར་ཡྩོངས་སུ་དག་པ། ལྟ་བ་ཡྩོངས་སུ་དག་པ། སྩོན་ལམ་ཡྩོངས་སུ་དག་པ།

དཀར་གསུམ།   - ཞྩོ་དང་། འྩོ་མ། མར།  

མངར་གསུམ། - བུ་རམ་དང་། སྦྲང་རི། བྱླེ་མ་ཀ་ར།

བྩོན་ལུགས་ཀི་ཀུན་བཟང་རྣམ་གསུམ། - བདག་མླེད་ཀུན་བཟང་། བདག་ཡྩོད་ཀུན་བཟང་། རླེན་དུ་

ཚོགས་པའི་ཀུན་བཟང་།

དཀིལ་འཁྩོར་གསུམ། - རང་བཞིན་དལ་གི་དབྱིངས་ནས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་དང་། ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་

དཀིལ་འཁྩོར་མཁའ་ལ་ཡིད་ཀིས་བསྩོམ་པ་དང་། འདུས་བྱས་དཀིལ་འཁྩོར་ས་ལ་རྒྱུས་ཀི་སྦྱར་བ་བཅས།

སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་རྣམ་གསུམ། - ཞལ་ནས་གསུངས་པ། བྱིན་གིས་བརླབས་པ། རླེས་སུ་གནང་

བ།

བྱིན་རླབས་གསུམ། - སྐུ་ཡི་བྱིན་རླབས། གསུང་གི་བྱིན་རླབས། ཐུགས་ཀི་བྱིན་རླབས།

ཐུགས་ཀི་བྱིན་རླབས་གསུམ། - ཐུགས་ཏིང་ངླེ་འཛིན་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་དང་། ཐུགས་
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ཐུགས་རླེས་བྱིན་གིས་བརླབས་པ། ཐུགས་བདླེན་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་བྱིན་གིས་བརླབས་པ།

བཀའ་དིན་གསུམ་ལན། - རིག་པ་བསབ་པ། མདྩོ་རྒྱུད་བསྟན་པ། དབང་བཀུར་བྱིན་རླབས་གནང་བ།

འབྲྩོམ་སྟྩོན་གི་སྩོབ་མ་སྐུ་མཆླེད་གསུམ། - པྩོ་ཏྩོ་བ་རིན་ཆླེན་གསལ། སྤན་སྔ་བ་ཚུལ་ཁིམས་

འབར། ཕུ་ཆུང་བ་གཞྩོན་ནུ་རྒྱལ་མཚན།

སྐྱུར་བྱླེད་གསུམ། - ཨ་རུ། བ་རུ། སྐྱུ་རུ།

འགྩོད་པ་རྣམ་གསུམ། - དགྲ་བྱླེས་སུ་མ་འཐུལ་རང་ཡུལ་འགྩོད། མཐྩོན་གཞིས་སུ་མ་བྱས་བྱླེས་སུ་

འགྩོད། ར་ཕྩོ་གཞིས་སུ་མ་གསྩོས་བྱླེས་སུ་འགྩོད།

རྒྱུད་པ་གསུམ། - གདུང་རྒྱུད། སྐུ་རྒྱུད། སྩོབ་རྒྱུད།

སྩོག་བཅུད་གསུམ། - ཙོང་དམར། སྩོག་སྐྱ། སྩོག་སྔྩོན།

སྩོམ་གསུམ། - ཐུན་སྩོམ་ནི་ལས་དང་པྩོ་དུས་གཉན་པྩོ་ཕར་འདླེབས་ཀི་དན་པ་ཡིན་པས་ཐུན་མཚམས་

ཕླེ་ལ་བསྩོམ་པའྩོ། །རང་བསྩོམ་ནི་མྩོང་བ་ཚུར་འདླེབས་ཀི་དན་པ་ཡིན་པས་འགྲྩོ་འདུག་ཟ་ཉལ་ལས་སྤྩོད་ཅི་

བྱས་ཀང་འབྲལ་མླེད་དུ་རང་གིས་གནས་སྩོ། །ཀྩོང་བསྩོམ་ནི་ནང་སླེམས་མུ་ཐག་ཆྩོད་པས་བསྩོམ་བྱ་སྩོམ་བྱླེད་

ཀི་བྩོ་དང་བྲལ་བའྩོ།

མངའ་རིས་བསྐྩོར་གསུམ། - སྤུ་རངས་གངས་ཀིས་བསྐྩོར། གུ་གླེ་གཡའ་ཡིས་བསྐྩོར། མང་ཡུལ་མཚོ་

ཡིས་བསྐྩོར།

དག་པ་གསུམ། - སྩོབ་དཔྩོན་གི་ངག་དག་པ། སྩོབ་མའི་རྒྱུད་དག་པ། བཤད་བྱའི་ཆྩོས་དག་པ།

ཏིང་ངླེ་འཛིན་རྣམ་གསུམ། - དླེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངླེ་འཛིན་གཞི་ཡི་གནས་ལུགས་ཁབ་གདལ། རབ་ཏུ་

སྣང་བའི་ཏིང་ངླེ་འཛིན་ཚད་མླེད་བཞི་བསྐྱླེད་པ། རྒྱུའི་ཏིང་ངླེ་འཛིན་ཡིག་འབྲུ་གནས་སུ་དག་པ་ལ་བསྐྱླེད་པ།

དྩོན་རྣམ་པ་གསུམ། - ཚིག་འབྲུའི་དྩོན། དྩོན་གི་དྩོན། ཁམས་ཀི་དྩོན།

ཕྱུག་པྩོ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ། - རབ་ཆྩོས་ཀི་ཕྱུག་པྩོ། འབྲིང་མི་ཡི་ཕྱུག་པྩོ། ཐ་ནྩོར་གི་ཕྱུག་པྩོ།
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དབྱི་ཡི་རིགས་གསུམ། - དབྱི་དཀར་རམ་དུང་དབྱི། དབྱི་ནག་གམ་ལྕགས་དབྱི། དབྱི་དམར་རམ་

ཟངས་དབྱི།

སྦུག་ཆལ་གསུམ། - ཧྩོར་སྦུག  རྒྱ་སྦུག  བལ་སྦུག

ལླེམ་པྩོར་དགྩོངས་པའི་མཚན་ཉིད་གསུམ། - ཀུན་བརགས་པའི་མཚན་ཉིད། གཞན་དབང་གི་

མཚན་ཉིད། ཡྩོངས་སུ་གྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད།

རྫུ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་གསུམ། - མྩོས་པས་བསྒྱུར་བ། ནམ་མཁའ་སའི་ཁམས་སུ་མྩོས་པས་སའི་སྟླེང་དུ་

འགྲྩོ་བ་ལྟར་འགྲྩོ་བ། ལུས་ཀིས་འགྲྩོ་བ། ཆྩོས་ཉིད་ཀི་ཁད་པར་ལས་གྱུར་པ་སྟླེ་བྱ་ལྟ་བུ་འགྲྩོ་བ་ཡིིད་ལྟར་

མགྩོགས་པ།

ཡིད་དཔྩོད་གསུམ། - རྒྱུ་མཚན་མླེད་པའི་ཡིད་དཔྩོད། རྒྱུ་མཚན་ངླེས་པའི་ཡིད་དཔྩོད། རྒྱུ་མཚན་ལྟར་སྣང་

ལ་བརླེན་པའི་ཡིད་དཔྩོད།

ཤླེས་རབ་གསུམ། - ཐྩོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤླེས་རབ། བསམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤླེས་རབ། བསྩོམས་པ་ལས་

བྱུང་བའི་ཤླེས་རབ།

དབུ་མ་པ་ལ་དབྱླེ་ན་གསུམ། - ༡། གཟུང་འཛིན་གྲངས་མཉམ་པ། སྩོ་ང་ཕླེད་ཚལ་བ། སྣ་ཚོགས་གཉིས་

མླེད་པ། ༢། འཇིག་རླེན་གྲགས་སླེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ། མདྩོ་སླེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ། རྣལ་འབྱྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ། 

རྣལ་འབྱྩོར་བ་མླེད་ཀི་རྒྱུད་གསུམ། - ཕ་རྒྱུད། མ་རྒྱུད། གཉིས་མླེད་རྒྱུད།

ཕུང་པྩོ་ལྔ་བསྡུ་ན་གསུམ། - གཟུགས་སམ་བླེམ་པྩོ། ཤླེས་པ། ལན་མིན་འདུ་བྱླེད།

རིག་བྱླེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་གསུམ། - ཡང་དག་པར་བངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་གཟུགས། ཀུན་

བརགས་ཀི་གཟུགས། དབང་འབྱྩོར་བའི་གཟུགས།

ཡང་དག་པར་བངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་གཟུགས་གསུམ། - སྩོམ་པ། སྩོམ་མིན། བར་མ།

བདླེ་གཤླེགས་སིང་པྩོ་གསུམ། - གཞི་དུས་ཀི་རང་བཞིན་རྣམ་དག འབྲས་དུས་ཀི་བྩོ་བུར་རྣམ་དག ལམ་
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དུས་ཀི་དག་པ་རྣམ་དག

སྩོ་སྐྱླེའི་གནས་གསུམ། - སྤིན་ཆླེན་འྩོད། བསྩོད་ནམས་བསྐྱླེད། འབྲས་བུ་ཆླེ་བ།

བསྟན་པའི་མླེ་རྩོ་སད་ནས་གསྩོ་མཁན་དམར་གཡྩོ་གཙང་གསུམ། - དམར་ཤཱཀ་མུ་ནླེ། གཡྩོ་

དགླེ་བའི་འབྱུང་གནས། གཙང་རབ་གསལ་ལམ་ནམ་མཁའ་མཛོད།

རྒྱན་སྡུད་ཀི་ཕྲད་གསུམ། - ཀང་། ཡང་། འང་།

ལག་བཅས་ཀི་ཕྲད་གསུམ། - ཏླེ། དླེ། སྟླེ་གསུམ།

མཚན་མཆྩོག་གསུམ་ལན། - ཐྩོག་མར་འྩོད་གསལ་ལ་ཡི་གདུང་རབས། བར་དུ་འཁྩོན་གི་གདུང་རབས། 

མཐའ་མར་འཇམ་མགྩོན་ས་སྐྱ་པ་ཞླེས་ལ་ཚིགས་འཁྩོན་གདུང་ས་སྐྱ་ཞླེས་མཚན་མཚོན་གསུམ་གི་གདུང་རབས།
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༼བཞི།༽

རླེན་འབྲླེལ་གི་ཡན་ལག་བཞི། - རླེན་འབྲླེལ་བཅུ་གཉིས་ཡན་ལག་བཞིར་བསྡུས་པའི་འཕླེན་པའི་ཡན་

ལག་དང་། འཕངས་པའི་ཡན་ལག མངྩོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱླེད་པའི་ཡན་ལག མངྩོན་པར་གྲུབ་པའི་ཡན་ལག 

ལྟ་བ་བཀའ་རགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞི། - འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པ་དང་། ཟག་བཅས་ཐམས་

ཅད་སྡུག་བསྔལ་བ། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་སྟྩོང་ཞིང་བདག་མླེད་པ། མང་ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་བ་བཅས།

ལྟུང་བ་ཕིར་བཅྩོས་ཀི་གཞི་བཞི། - འདུལ་བ་གཞི་བཅུ་བདུན་ལས། སྩོམ་པ་ཉམས་པ་ཕིར་བཅྩོས་ཀི་

གཞི་བདུན་གི་ནང་གསླེས། ལྟུང་བ་ཕིར་བཅྩོས་བྱླེད་པ་ལ་བཞི་སྟླེ། སྤྩོ་བ་མཐྩོལ་བཤགས་ཀི་ཕིར་བཅྩོས་བྱླེད་

ཚུལ་སྤྩོད་པ་གཞན་ན་གནས་པའི་གཞི་དང་། དུས་དང་དུས་མིན་བསྡུས་པའི་གཞི། གདམས་ངག་གསྩོ་དགག་

བཞག་པའི་གཞི། མི་སྤྩོ་བ་ནན་ཏུར་གིས་ཕིར་བཅྩོས་བྱླེད་ཚུལ་གི་གཞི།

ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་བཞི། - བསབ་བྱ་རྣམས་མི་ཤླེས་པ་དང་། བག་མླེད་པ་དང་། ཉྩོན་མྩོངས་མང་བ་

དང་། མ་གུས་བ།

སྟྩོང་ཉིད་བཞི། - དངྩོས་པྩོ་སྟྩོང་པ་ཉིད་དང་། དངྩོས་མླེད་སྟྩོང་པ་ཉིད་དང་། རང་བཞིན་སྟྩོང་པ་ཉིད། གཞན་

གི་དངྩོས་པྩོ་སྟྩོང་པ་ཉིད།

སྟྩོང་པ་བཞི། - སྟྩོང་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་སྟྩོང་པ། སྟྩོང་པ་ཆླེན་པྩོ། ཐམས་ཅད་སྟྩོང་པ།

བསྟྩོད་ཆླེན་བཞི། - རླེ་ཙོང་ཁ་པས་བརམས་པའི་བསྟྩོད་པ་ཆླེན་པྩོ་བཞི་སྟླེ། རླེན་འབྲླེལ་བསྟྩོད་པ་དང་། 

བྱམས་བསྟྩོད་མཉླེས་གཤིན་མ། འཇམ་དབྱངས་བསྟྩོད་སྤིན་རྒྱ་མཚོ། རྣམ་རྒྱལ་མའི་བསྟྩོད་པ་ས་གསུམ་འགྲྩོ་

བའི་རླེ་སྐྩོང་མ་བཅས།

ཐ་དད་པ་བཞི། - རང་ལྩོག་ཐ་དད་པ་དང་། ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པ། རིགས་ཐ་དད་པ། རས་ཐ་དད་པ།

མཐའ་བཞི། - སྐྱླེས་མཐའ་འཆི་བ། འདུས་མཐའ་འབྲལ་བ། བསགས་མཐའ་འཛད་པ། མཐྩོ་མཐའ་ལྷུང་བ།

ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་བཞི། - རགས་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཁབ་པ་འགལ་བ་དང་། ཁབ་པ་མ་ངླེས་པ་དང་། 
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འདྩོད་ལན་ཐླེབས་པ།

ཐལ་ལན་རྣམ་ཐར་སྩོ་བཞི། - ཕི་རྒྩོལ་གིས་ཐལ་བ་འཕངས་པ་ལ་ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་གི་རིགས་བཞི་

ཡྩོད་པ་དླེར་ལན་འདླེབས་ཚུལ་རྣམ་པ་བཞི་སྟླེ། རགས་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཁབ་པ་འགལ་བ་དང་། ཁབ་པ་མ་ངླེས་

པ་དང་། འདྩོད་ལན་ཐླེབས་པ།

ཐུན་མྩོངས་མིན་པའི་མ་ངླེས་པའི་རགས་བཞི། - མཐུན་ཕྩོགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་ཀ་ལ་

རགས་མླེད་ནས་མ་མཐྩོང་བ་དང་། གཉིས་ཀ་ལ་ཡྩོད་ཀང་མ་མཐྩོང་བ་དང་། མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་ཀང་མ་

མཐྩོང་བ་དང་། མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་ཀང་མ་མཐྩོང་བ།

ཐླེག་ཆླེན་གི་སླེམས་བསྐྱླེད་བཞི། - མྩོས་པས་སྤྩོད་པ་དང་། ལག་བསམ་དག་པ། རྣམ་པར་སིན་པ། 

སྒིབ་པ་སངས་པའི་སླེམས་བསྐྱླེད་བཅས།

ཐླེག་ཆླེན་གི་བསམ་གཏན་བཞི། - བྱིས་པ་ཉླེར་སྤྩོད་ཀི་བསམ་གཏན་དང་། དྩོན་རབ་འབྱླེད་པའི་

བསམ་གཏན་དང་། དླེ་བཞིན་ཉིད་དམིགས་བསམ་གཏན་དང་། དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པའི་དགླེ་བ་བསམ་གཏན།

མཐའ་བཞི། - བདླེན་པར་གྲུབ་པའི་རག་མཐའ་དང་། ཐ་སད་ཙམ་དུ་མླེད་པའི་ཆད་མཐའ་དང་། བདླེན་པར་

གྲུབ་པ་དང་ཐ་སད་དུ་མླེད་པ་གཉིས་ཀར་ཡྩོད་པའི་ཡྩོད་མཐའ་དང་། བདླེན་པར་མླེད་པ་དང་ཐ་སད་དུ་ཡྩོད་པ་

གཉིས་ཀར་མླེད་པའི་མླེད་མཐའ་བཅས་བཞི་སྟླེ། ཡྩོད་མཐའ་དང་། མླེད་མཐའ། གཉིས་ཀའི་མཐའ། གཉིས་མིན་

གི་མཐའ།

དག་པ་བཞི། - དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དག་པ་བཞི་སྟླེ། ལུས་དག་པ་དང་། དམིགས་

པ་དག་པ། སླེམས་དག་པ། ཡླེ་ཤླེས་དག་པ།

དུས་ཆླེན་བཞི། - སྟྩོན་པས་ཆྩོ་འཕྲུལ་བསྟན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་པ། ཆྩོས་འཁྩོར་བསྐྩོར་བ། ལ་ལས་

བབས་པ་བཅས་ཀི་དུས་ཆླེན་བཞི།

དུས་ཚིགས་བཞི། - དགུན་ཟླ་ར་བ་འབྲིང་ཐ་ཆུང་། དཔིད་ར་འབྲིང་ཐ་ཆུང་། དབྱར་ར་འབྲིང་ཐ་ཆུང་། 

སྟྩོན་ར་འབྲིང་ཐ་ཆུང་། 
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དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པ་བཞི། - རྒྱལ་བ་རིན་ཆླེན་མང་། གཟུགས་མཛེས་དམ་པ། སྐུ་འབྱམས་ཀས། 

འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ།

དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པའི་འཁྩོར་བཞི། - དགླེ་ཚུལ་ཕ་མ་དང་། དགླེ་སྩོང་ཕ་མ།

དག་གཟའ་བཞི། - ཉི་མ། མིག་དམར། ཕུར་བུ། སླེན་པ་བཞི། གཡས་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བས་དག་

གཟའ་ཞླེས་བྱའྩོ།

དན་པ་ཉླེར་བཞག་བཞི། - ལག་མཐྩོང་སྩོམ་སྐབས་ཀི་དམིགས་རྣམ་བཞི་སྟླེ། ལུས་དན་པ་ཉླེར་བཞག་

དང་། ཚོར་བ་དན་པ་ཉླེར་བཞག སླེམས་དན་པ་ཉླེར་བཞག ཆྩོས་དན་པ་ཉླེར་བཞག་བཅས་བྱང་ཕྩོགས་སྩོ་

བདུན་གི་ནང་ཚན་ཞིག

གདུལ་བྱའི་ཁམས་དབང་བཞི། - སྔགས་རྒྱུད་སླེ་བཞིའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀིས་ལམ་སྩོམ་པའི་ནུས་

པ་དམན་མཆྩོག་མི་འད་བ་བཞིར་ངླེས་པ་སྟླེ། སྟྩོང་པ་དང་ལའི་རྣལ་འབྱྩོར་མངྩོན་དུ་བྱླེད་པ་ལ་ཕིའི་བྱ་བ་མང་པྩོ་

ལ་ལྟྩོས་པ་དང་། བྱ་བ་ཧ་ཅང་མི་མང་བར་ཕིའི་བྱ་བ་དང་ནང་གི་ཏིང་འཛིན་གཉིས་ཆ་མཉམ་པ་ལ་ལྟྩོས་པ་དང་། 

ཕིའི་བྱ་བ་དང་ནང་གི་ཏིང་འཛིན་གཉིས་ལས་ཏིང་འཛིན་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པ་ལ་ལྟྩོས་པ་དང་། ཕིའི་བྱ་བ་ལ་མི་

ལྟྩོས་པར་གྩོང་ན་མླེད་པའི་རྣལ་འབྱྩོར་སྐྱླེད་ནུས་པ།

མདུད་པ་བཞི། - བརྣབ་སླེམས་དང་། གནྩོད་སླེམས། ཚུལ་ཁིམས་མཆྩོག་འཛིན། བརྟུལ་ཞུགས་མཆྩོག་

འཛིན། 

མདྩོ་སླེ་ལུང་སླེ་བཞི། - ལུང་གཅིག་ལས་འཕྲྩོས་པ་དང་། བར་མ། རིང་མྩོ། ཕྲན་ཚོགས།

བདླེན་པ་བཞི། - སྡུག་བསྔལ་བདླེན་པ། ཀུན་འབྱུང་བདླེན་པ། འགྩོག་བདླེན། ལམ་བདླེན།

སྲྩོག་གཅྩོད་ཀི་ལས་བཞི། - གཞི། བསམ་པ། འབྱྩོར་བ། མཐར་ཐུག

འདུལ་བ་ལུང་སླེ་བཞི། - སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་གསུངས་པའི་ཐླེག་དམན་གི་འདུལ་བའི་སླེ་སྣྩོད་ཀི་

གཞུང་བཞི་སྟླེ། འདུལ་བ་རྣམ་འབྱླེད་དང་། འདུལ་བ་ལུང་གཞི། འདུལ་བ་ཕྲན་ཚེགས། འདུལ་བ་གཞུང་དམ།

འདུས་བྱས་ཀི་རྐླེན་བཞི། - རྒྱུ་རྐླེན་དང་། དླེ་མ་ཐག་རྐླེན། དམིགས་རྐླེན། བདག་རྐླེན།

37



འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ཉིད་བཞི། - སྐྱླེ་བའི་མཚན་ཉིད་དང་། རྒ་བའི་མཚན་ཉིད། གནས་པའི་མཚན་

ཉིད། མི་རག་པའི་མཚན་ཉིད། 

འདུས་མ་བྱས་པ་བཞི། - རྒྱུ་དང་རྐླེན་གིས་མ་བསྐྱླེད་པའི་ཆྩོས་བཞི་སྟླེ། སྩོ་སྩོར་བརགས་ཏླེ་འགྩོག་པ་

དང་། སྩོ་སྩོར་བརགས་པ་མ་ཡིན་པའི་འགྩོག་པ་དང་། ནམ་མཁའ་དང་། དླེ་བཞིིན་ཉིད།

འདྩོད་ཆགས་རིགས་བཞི། - གཉིས་གཉིས་འཁྱུད་པའི་འདྩོད་ཆགས་དང་། ལག་པ་བཅངས་པའི་

འདྩོད་ཆགས། རྒྩོད་པའི་འདྩོད་ཆགས། བལྟས་པའི་འདྩོད་ཆགས།

འདྩོད་པའི་སྩོམ་སང་བཞི། - འདྩོད་ཁམས་སུ་སྩོམ་ལམ་གི་སང་བྱ་མ་རིགས་པ་དང་། འདྩོད་ཆགས། 

ཁྩོང་ཁྩོ། ང་རྒྱལ།

ཡན་ལག་བཞི་པའི་དམག - གང་པྩོ་ཆླེའི་དམག་དང་། ར་དམག ཤིང་རའི་དམག རྐང་དམག 

རྩོ་རླེ་གདན་བཞི། - བདག་དང་། གཞན་དང་། འབྱྩོར་བ་དང་། གསང་བ།

ལླེམ་དགྩོངས་བཞི། - གཞུག་པ་ལླེམ་པྩོར་དགྩོངས་པ་དང་། མཚན་ཉིད་ལླེམ་པྩོར་དགྩོངས་པ་དང་། 

གཉླེན་པྩོ་ལླེམ་པྩོར་དགྩོངས་པ་དང་། བསྒྱུར་བ་ལླེམ་པྩོར་དགྩོངས་པ།

འབྲས་ལྩོངས་ཀི་མཚོ་ཆླེན་བཞི། - ཤར་ཕྩོགས་རབ་དཀར་འྩོ་མ་ཅན་གི་མཚོ། ལྩོ་ཕྩོགས་རིན་ཆླེན་

འྩོད་འབར་ནྩོར་བུའི་མཚོ། ནུབ་ཕྩོགས་བདླེ་ཆླེན་པད་ཅན་གི་མཚོ། བྱང་ཕྩོགས་གཡུ་མཚོ་མུ་ལི་ཐིང་གི་མཚོ།

འབྲས་ལྩོངས་ནང་གི་ཕུག་ཆླེན་བཞི། - ཤར་ཕྩོགས་སྦས་ཕུག  ལྩོ་མཁའ་འགྲྩོ་གསང་ཕུག ནུབ་

བདླེ་ཆླེན་ཕུག བྱང་ལ་རི་སིང་ཕུག

སྲིད་པ་བཞི། - སྔྩོན་དུས་ཀི་སྲིད་པ་དང་། འཆི་སྲིད། བར་སྲིད། སྐྱླེ་སྲིད།

དཀར་པྩོའི་ཆྩོས་བཞི། - སྲྩོག་གམ་ཐ་ན་བཞད་གད་ཀི་ཕིར་ཡང་ཤླེས་བཞིན་དུ་རྫུན་མི་སྨྲ་བ་དང་། 

སླེམས་ཅན་ལ་གཡྩོ་སྒྱུ་མླེད་པར་བསམ་པ་དང་པྩོར་གནས་པ། སླེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སྟྩོན་པའི་འདུ་ཤླེས་སྐྱླེད་

ཅིང་དྩོན་གནས་ཀི་བསྔགས་པ་བརྩོད་པ། གདུལ་བྱ་རྣམས་ཉི་ཚེ་བའི་ཐླེག་པར་མི་འདྩོར་བར་རྩོགས་པའི་བྱང་
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ཆུབ་འཛིན་དུ་འཇུག་པ།

ངླེས་འབྱླེད་ཆ་མཐུན་བཞི། - སྦྱྩོར་ལམ་དྩོད་དང་། རླེ་མྩོ། བཟྩོད་པ། ཆྩོས་མཆྩོག

སྦྱྩོར་ལམ་ལ་དབྱླེ་བ་བཞི། - དྩོད། རླེ་མྩོ། བཟྩོད་པ། ཆྩོས་མཆྩོག

དཀྩོན་མཆྩོག་བཞི། - བ་མ་དང་། སངས་རྒྱས། ཆྩོས། དགླེ་འདུན།

བཀའ་བརྒྱུད་ཆླེ་བཞི། - འབའ་རྩོམ་པ་དར་མ་དབང་ཕྱུག་ལས་འབའ་རྩོམ་བཀའ་བརྒྱུད་དང་། ཕག་གྲུ་

རྩོ་རླེ་རྒྱལ་པྩོ་ལས་ཕག་གྲུ་བཀའ་བརྒྱུད། དཔལ་ལན་དུས་གསུམ་མཁླེན་པ་ལས་ཀར་བཀའ་བརྒྱུད། དབྩོན་

སྩོམ་ཚུལ་ཁིམས་སིང་པྩོའི་སྩོབ་མ་ཞང་ཚལ་པ་བརྩོན་འགྲུས་གྲགས་པ་ལས་ཚལ་པ་བཀའ་བརྒྱུད་བཅས་བཞི།

བཀའ་གདམས་པའི་ལ་བཞི། - ཐུབ་པ་དང་། སྤན་རས་གཟིགས། མི་གཡྩོ་བ། སྒྩོལ་མ་བཅས།

སྩོམ་པ་ཉམས་པའི་རྒྱུ་བཞི། - ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་སྩོ་བཞི་སྟླེ། མི་ཤླེས་པ་དང་། མ་གུས་པ་དང་། བག་

མླེད་པ་དང་། ཉྩོན་མྩོངས་པ་མང་བ།

སྐད་རིགས་ཆླེན་པྩོ་བཞི། - སྔར་རྒྱ་གར་གི་སྐད་རིགས་བཞི་སྟླེ། སཾ་སྐྲི་ཏ་ནི་ལླེགས་སྦྱར་གི་སྐད་དང་། 

པྲ་ཀི་ཏི་ནི་རང་བཞིན་གི་སྐད། པི་ཤ་ཙི་ནི་ཤ་ཟའི་སྐད། ཨ་བ་བྷྲཾ་ཤ་ནི་ཟུར་ཆག་གི་སྐད།

སྐུ་བཞི། - སངས་རྒྱས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུ། ཡླེ་ཤླེས་ཆྩོས་སྐུ། ལྩོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ།

བསྐལ་པའི་དུས་བཞི། - རྩོགས་ལན། གསུམ་ལན། གཉིས་ལན། རྩོད་ལན།

རྒྱན་བཞི། - ༡། ཆུ་དང་། བྲག སྤིན་པ། འབྲུག་བཅས་ཀི་རི་མྩོ་ཡྩོད་པའི་གྩོས་ཆླེན་ཞིག་གི་མིང་། ༢། ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་རྒྱན་དང་། ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་རྒྱན། ཤླེས་རབ་ཀི་རྒྱན། གཟུངས་ཀི་རྒྱན།

ཆུ་བྩོ་ཁ་འབབ་རྣམ་བཞི། - གངས་ཏླེ་སིའི་ཕྩོགས་བཞི་ནས་འབབ་པའི་ཆུ་བྩོ་ཁ་འབབ་རྣམ་བཞི་སྟླེ། 

ཤར་ཕྩོགས་གང་ཆླེན་ཁ་ནས་གང་གཱ་འབབ། ལྩོ་ཕྩོགས་ར་བྱའི་ཁ་ནས་སིན་དྷུ་འབབ། ནུབ་ཕྩོགས་ར་ཡི་ཁ་

ནས་པཀྵུ་འབབ། འདི་ལ་ཡར་ཀླུང་གཙང་པྩོ་ཡང་ཟླེར། བྱང་ཕྩོགས་སླེངླེའི་ཁ་ནས་སི་ཏ་འབབ། 
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ཁམས་བཞི། - ས་ཁམས། ཆུ་ཁམས། མླེ་ཁམས། རླུང་ཁམས།

མཁིས་ཆླེན་བཞི། - མིའི་མཁིས་པ་དང་། དྩོམ་གི་མཁིས་པ། བྱ་རྒྩོད་ཀི་མཁིས་པ། ཉའི་མཁིས་པ།

འཁྩོར་བཞི། - དགླེ་སྩོང་ཕ་མ་གཉིས་དང་། དགླེ་བསླེན་ཕ་མ་གཉིས།

གྲགས་པའི་མཚོ་ཆླེན་བཞི། - མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ། བྱང་གནམ་མཚོ་ཕྱུག་མྩོ། ཡར་འབྲྩོག་གཡུ་མཚོ། 

མཚོ་སྔྩོན་པྩོ་ཁི་ཤྩོར་རྒྱལ་མྩོ།

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི། - ཐླེག་པ་ཆླེ་ཆུང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་སྟླེ། བྱླེ་བྲག་སྨྲ་བ། མདྩོ་སླེ་པ། སླེམས་

ཙམ་པ། དབུ་མ་པ།

རི་རབ་གིང་བཞི། - རི་ཡི་རྒྱལ་པྩོ་རི་རབ་ཀི་ཕྩོགས་བཞིར་གནས་པའི་གིང་བཞི་ནི། ཤར་ལུས་འཕགས་

པྩོ། ལྩོ་འཛམ་བུ་གིང་། ནུབ་བ་ལང་སྤྩོད། བྱང་སྒ་མི་སན།

རྒྱུད་སླེ་བཞི། - བྱ་བའི་རྒྱུད་དང་། སྤྩོད་པའི་རྒྱུད། རྣལ་འབྱྩོར་གི་རྒྱུད། རྣལ་འབྱྩོར་བ་མླེད་ཀི་རྒྱུད་

བཅས།

མཆྩོད་རླེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤྩོར་བཞླེངས་མཁན་བུ་བཞིའི་སྤྲུལ་པ་བཞི། - ར་རིའི་བུ་ཆྩོས་རྒྱལ་ཁི་

སྩོང་ལླེའུ་བཙན། ཕག་རིའི་བུ་སྩོབ་དཔྩོན་པད་འབྱུང་གནས། ཁི་རིའི་བུ་མཁན་ཆླེན་བྩོ་དི་ས་ཏྭ། བྱ་རིའི་བུ་

ཡར་ལུང་སྦ་མི་ཁི་གཞླེར།

མུན་པ་བཞི། - མ་རིག་པའི་མུན་པ། འཁྩོར་བའི་མུན་པ། དབང་པྩོའི་སྩོའི་མུན་པ། རི་གྲིབ་ཀི་མུན་པ། 

དགླེ་སྦྱྩོང་གི་ཆྩོས་བཞི། - གཤླེ་ཡང་སར་མི་གཤླེ་བ་དང་། ཁྩོས་ཀང་སར་མི་ཁྩོ་བ། བརླེགས་ཀང་སར་

མི་རླེག་པ། མཚང་བྲུས་ཀང་སར་མཚང་མི་འབྲུ་བ།

དགླེ་སྦྱྩོང་གི་འབྲས་བུ་བཞི། - རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་དང་། ཕིར་འྩོང་བའི་འབྲས་བུ། ཕིར་མི་

འྩོང་བའི་འབྲས་བུ། དགྲ་བཅྩོམ་པའི་འབྲས་བུ།

བརྒྱ་བཞི། - མཆྩོད་མླེ། ཞལ་ཟས། ཚ་ཚ། ངར་མིའམ་དི་གླུད་དླེ་བཞི་པྩོ་སྩོ་སྩོ་ནས་བརྒྱ་ར་རླེ་ལ་བརླེན་
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ནས་བར་ཆད་ཟླྩོག་པར་བྱླེད་པའི་ཆྩོ་ག་ཞིག

བསྩོ་གྱུར་གི་ལག་མ་བཞི། - དགླེ་འདུན་ལག་མ་བཅུ་གསུམ་གི་ནང་གསླེས། དབྱླེན་བྱླེད་པ་དང་། དླེ་

རླེས་ཕྩོགས་པ། ཁིམ་སུན་འབྱིན་པ། བཀའ་བྩོ་མི་བདླེ་བ།

མངྩོན་སུམ་བཞི། - དབང་མངྩོན་དང་། ཡིད་མངྩོན། རང་རིག་མངྩོན་སུམ། རྣལ་འབྱྩོར་མངྩོན་སུམ།

སྔགས་ཀི་གནས་སྐབས་བཞི། - གཉིད་སད་པའི་གནས་སྐབས་དང་། རི་ལམ་གི་གནས་སྐབས། 

གཉིད་འཐུག་གི་གནས་སྐབས། བཞི་པའི་གནས་སྐབས།

ངག་གི་དགླེ་བ་བཞི། - རྫུན་མི་སྨྲ་བ། ཕྲ་མ་མི་སྨྲ་བ། ཚིག་རྩུབ་མི་སྨྲ་བ། ངག་མི་འཆལ་བ། 

བཅའ་བ་བཞིའི་ཁིམས། - སྔར་བྩོད་ཀི་ཆྩོས་རྒྱལ་སྲྩོང་བཙན་སམ་པྩོས་བཅས་པའི་ཁིམས་ཀི་ཡན་

ལག་སྟླེ། བསད་པ་ལ་སྟྩོང་འདླེད་པ། བརྐུས་པ་ལ་བརྒྱད་འཇལ་ངྩོ་དགུ་འདླེད་པ། འདྩོད་ལྩོག་སྤད་པ་ལ་བྱི་

རིན་འདླེད་པ། རྫུན་སྨྲས་པ་ལ་མནའ་སྩོག་པ།

བཅུད་བཞི། - ལུས་ཟུངས་ཀི་བཅུད་ཤ་དང་། རིའི་བཅུད་མར། ཤིང་གི་བཅུད་བུ་རམ། འབྲུའི་བཅུད་ཆང་།

ཆུ་བཞི་སང་དྲུག། - འབྲི་ཆུ། ར་ཆུ། རྒྱལ་མྩོ་རྔུལ་ཆུ། ཟླ་ཆུ་སྟླེ་ཆུ་བཞི་དང་། ཟལ་མྩོ་སང་། ཚ་བ་སང་། 

སར་ཁམས་སང་། སྩོ་འབྩོར་སང་། དམར་ར་སང་། མི་ཉག་རབ་སང་སྟླེ་སང་དྲུག་བཅས།

ཆྩོ་འཕྲུལ་བཞི། - རྣལ་འབྱྩོར་རྒྱུད་ཀི་སྩོམ་པ་བཞི་སྟླེ། ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་ཆྩོ་འཕྲུལ་དང་། བྱིན་གིས་

བརླབས་པའི་ཆྩོ་འཕྲུལ། དབང་བསྐུར་བའི་ཆྩོ་འཕྲུལ། མཆྩོད་པའི་ཆྩོ་འཕྲུལ།

ཆྩོས་ཀིི་རྐང་པ་བཞི། - བསྟན་པའི་གནས་ཚད་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ན། རྩོགས་ལན་དང་། གསུམ་ལན། 

གཉིས་ལན། རྩོད་ལན་བཅས་ལ་ཆྩོས་ཀི་རྐང་པ་བཞི་ཟླེར།

མཆྩོད་པ་བཞི། - ཕི་དང་། ནང་དང་། གསང་བ་དང་། དླེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་བཅས།

འཇིགས་པ་བཞི། - ན་བ་དང་། རྒ་བ་དང་། འཆི་བ་དང་། རྒུད་པ།

ཆྩོས་སྐུའི་ཆྩོས་བཞི། - ཤླེར་ཕིན་དྩོན་བདུན་ཅུའི་ནང་ཚན། ཆྩོས་ཀི་སྐུ་མཚོན་བྱླེད་ཀི་ཆྩོས་བཞི་སྟླེ། 
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ཡླེ་ཤླེས་ཆྩོས་སྐུ་དང་། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུ། ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས་སྐུ། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་བཅས།

ཉན་ཐྩོས་ཀི་ར་བའི་སླེ་བཞི། - ཐམས་ཅད་ཡྩོད་པར་སྨྲ་བའི་སླེ་དང་། ཕལ་ཆླེན་པའི་སླེ་བ། གནས་

བརན་པའི་སླེ། མང་པྩོས་བཀུར་བའི་སླེ།

ཉན་རང་གང་ཟག་ཟུང་བཞི། - ཐླེག་པ་ཆུང་ངུའི་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་འབྲས་བུ་རིམ་གིས་ཐྩོབ་པའི་གང་

ཟག་ཟུང་བཞི་ཡ་བརྒྱད་དླེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་འབྲས་གཉིས། ཕིར་འྩོང་ཞུགས་འབྲས་གཉིས། ཕིར་མི་འྩོང་

ཞུགས་འབྲས་གཉིས། དགྲ་བཅྩོམ་ཞུགས་འབྲས་གཉིས་བཅས་ཟུང་བཞི། 

ཉླེར་ལླེན་བཞི། - འདྩོད་པ་ཉླེ་བར་ལླེན་པ་དང་། ལྟ་བ་ཉླེ་བར་ལླེན་པ། ཚུལ་ཁིམས་བརྟུལ་ཞུགས་ཉླེ་བར་

ལླེན་པ། བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཉླེ་བར་ལླེན་པ།

གཉླེན་པྩོ་བཞི། - སྩོང་བའི་གཉླེན་པྩོ་དང་། གཞིའི་གཉླེན་པྩོ། ཐག་སྲིང་བའི་གཉླེན་པྩོ། རྣམ་པར་སུན་

འབྱིན་པའི་གཉླེན་པྩོ།

གཉླེན་པྩོའི་སྟྩོབས་བཞི། - རླེན་ཀི་སྟྩོབས། རྣམ་པར་སུན་འབྱིན་པའི་སྟྩོབས། ཉླེས་པ་ལས་སར་ལྩོག་

པའི་སྟྩོབས། གཉླེན་པྩོ་ཀུན་ཏུ་སྤྩོད་པའི་སྟྩོབས།

སན་བརྒྱུད་བཞི། - ཆྩོས་གང་ལུང་དང་བཅས་པ་དང་། ལུང་མན་ངག་དང་ལན་པ། མན་ངག་བརྒྱུད་པ་

དང་ལན་པ། བརྒྱུད་པ་བྱིན་རླབས་དང་ལན་པ། 

སྩོམས་འཇུག་བཞི། - གཟུགས་མླེད་སྐབས་ཀི་སྩོམས་འཇུག་བཞི་ཏླེ། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱླེ་

མཆླེད་དང་། རྣམ་ཤླེས་མཐའ་ཡས་སྐྱླེ་མཆླེད་དང་། ཅི་ཡང་མླེད་པའི་སྐྱླེ་མཆླེད་དང་། ཡྩོད་མིན་མླེད་མིན་སྐྱླེ་

མཆླེད་བཅས།

གཏད་ས་བཞི། - བཀའ་གདམས་པ་གྩོང་མའི་ཐུགས་བཅུད་ཕུགས་ནྩོར་བཅུའི་ནང་གསླེས་ཤིག་སྟླེ། བྩོ་

ཕུགས་ཆྩོས་ལ་གཏད། ཆྩོས་ཕུགས་སྤང་ལ་གཏད། སྤང་ཕུགས་ཤི་ལ་གཏད། ཤི་ཕུགས་གྲྩོག་པྩོ་སྐམ་པྩོ་ལ་

གཏད།

རྩོན་པ་བཞི། - ལམ་དུ་འཇུག་སྐབས་ཀི་བང་བྱའམ་ཡིད་ཆླེས་པར་བྱ་བའི་ཆྩོས་བཞི་སྟླེ། གང་ཟག་ལ་མི་

རྩོན་ཆྩོས་ལ་རྩོན། ཚིག་ལ་མི་རྩོན་དྩོན་ལ་རྩོན། རྣམ་ཤླེས་ལ་མི་རྩོན་ཡླེ་ཤླེས་ལ་རྩོན། དང་དྩོན་ལ་མི་རྩོན་ངླེས་
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དྩོན་ལ་རྩོན།

ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱྩོར། - ཐྩོ་རངས། སྔ་དྩོ། ཉིན་གུང་། སྲྩོད་རྣམས་སུ་སྩོམ་པའི་བསྐྱླེད་རྩོགས་ཀི་

ཉམས་ལླེན། 

རག་པ་བཞི། - ནམ་མཁའ་དང་། འགྩོག་པ་གཉིས། དླེ་བཞིན་ཉིད།

མཐུན་པ་སྤུན་བཞི། - སྔྩོན་བྱུང་ལྩོ་རྒྱུས་ནང་བྱ་གྩོང་མ་སྲླེག་དང་། རི་བྩོང་། སྤླེའུ། གང་ཆླེན།

དད་པ་བཞི། - དང་བའི་དད་པ་དང་། འདྩོད་པའི་དད་པ། ཡིད་ཆླེས་པའི་དད་པ། ཕིར་མི་ལྩོག་པའི་དད་པ།

ཡང་དག་པའི་འདུ་ཤླེས་བཞི། - བདག་ཉིད་ལ་ནད་པའི་འདུ་ཤླེས་བསྐྱླེད་པ། ཆྩོས་ལ་སན་གི་འདུ་

ཤླེས་བསྐྱླེད་པ། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་ལ་སན་པ་མཁས་པའི་འདུ་ཤླེས་བསྐྱླེད་པ། ནན་ཏན་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་

ནི་ནད་ཉླེ་བར་འཚོ་བའི་འདུ་ཤླེས་བསྐྱླེད་པ།

རིང་བསྲླེལ་རྣམ་བཞི། - གཟུངས་སྔགས་ཆྩོས་སྐུའི་རིང་བསྲླེལ། གདུང་རུས་སྩོགས་སྐུ་གདུང་རིང་

བསྲླེལ། དབུ་ལྩོ་ཕག་སླེན་ན་བཟའ་སྩོགས་སྐུ་བལ་གི་རིང་བསྲླེལ། ཤཱ་ཏི་རམ་སྩོགས་སྤུངས་འདུ་ལྟ་བུའི་རིང་

བསྲླེལ།

ལྩོག་པའི་འདུ་ཤླེས་བཞི། - བ་མ་ལ་ག་བའི་འདུ་ཤླེས། ཆྩོས་ལ་ག་རིའི་འདུ་ཤླེས། རང་ལ་རྩོན་པའི་

འདུ་ཤླེས། ནན་ཏན་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་ལ་མདའ་འམ་རི་ཡིས་ག་བ་གསྩོད་ཐབས་ཀི་འདུ་ཤླེས།

སྐྱླེ་གནས་བཞི། - མངལ་སྐྱླེས། རྫུས་སྐྱླེས། སྩོང་སྐྱླེས། དྩོད་གཤླེར་ལས་སྐྱླེས།

འཁྩོར་ལྩོ་ཆླེན་པྩོ་བཞི། - སིང་ཁར་ཆྩོས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ། མགྲིན་པར་ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས་པའི་འཁྩོར་ལྩོ། 

ལྟླེ་བར་སྤྲུལ་པའི་འཁྩོར་ལྩོ། གཙུག་ཏྩོར་དུ་བདླེ་ཆླེན་འཁྩོར་ལྩོ། 

དགྩོས་སྩོགས་ཆྩོས་བཞི། - དགྩོས་པ། ཉིང་དགྩོས། བརྩོད་བྱ། འགྲླེལ་པ།

དགླེ་སིག་གི་ལས་གསྩོག་ཚུལ་བཞི། - བྱས་ལ་མ་བསགས་པའི་ལས། བསགས་ལ་མ་བྱས་པའི་

ལས། བྱས་བསགས་གཉིས་ཀའི་ལས། བྱས་བསགས་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་ལས།
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མཐའ་བཞི། - བདག་སྐྱླེ། གཞན་སྐྱླེ། གཉིས་ཀ་ལས་སྐྱླེ་བ། རྒྱུ་མླེད་པ་ལས་སྐྱླེ་བ།

ཕུན་ཚོགས་སླེ་བཞི། - ཆྩོས། ནྩོར། འདྩོད་པ། ཐར་པ།

སྤྩོད་ལམ་བཞི། - འགྲླེང་པ། འདུག་པ། ཉལ་བ། འཆག་པ།

ཕམ་པ་བཞི་འམ། སྩོ་ཐར་སྩོམ་པའི་ར་བ་བཞི། - མི་བསད་པ། མི་ཚངས་པར་སྤྩོད་པ། མ་བྱིན་

པར་ལླེན་པ། མི་ཆྩོས་བ་མའི་རྫུན་སྨྲ་བ།

མི་རིགས་བཞི། - རྒྱལ་རིགས། རླེ་རིགས། བྲམ་ཟླེའི་རིགས། དམངས་རིགས།

མུ་བཞི། - ཡྩོད་པ། མླེད་པ། གཉིས་ཀ་ཡིན་པ། གཉིས་ཀ་མིན་པ།

བྱླེ་བྲག་སྨྲ་བ་ལ་ནང་གསླེས་ར་བའི་སླེ་བཞི། - གཞི་ཐམས་ཅད་ཡྩོད་པར་སྨྲ་བའི་སླེ་པ། ཕལ་ཆླེན་

པའི་སླེ་པ། གནས་བརན་པའི་སླེ་པ། མང་པྩོས་བཀུར་བའི་སླེ་པ།

ཚད་མླེད་བཞི། - བྱམས་པ་ཚད་མླེད། སིང་རླེ་ཚད་མླེད། དགའ་བ་ཚད་མླེད། བཏང་སྩོམས་ཚད་མླེད།

ཡང་དག་སྩོང་བ་བཞི། - བྱང་ཕྩོགས་སྩོ་བདུན་གི་ནང་གསླེས་སླེ་ཚན་ཞིག་སྟླེ། མི་དགླེ་བ་སྐྱླེས་པ་སྩོང་

བ་དང་། མི་དགླེ་བ་མ་སྐྱླེས་པ་མི་བསྐྱླེད་པ། དགླེ་བ་མ་སྐྱླེས་པ་བསྐྱླེད་པ། དགླེ་བ་སྐྱླེས་པ་སླེལ་བ། 

ཡྩོངས་དག་བཞི། - སྐུ་ཡྩོངས་སུ་དག་པ། མཛད་པ་ཡྩོངས་སུ་དག་པ། ལྩོངས་སྤྩོད་ཡྩོངས་སུ་དག་པ། 

གནས་ཡྩོངས་སུ་དག་པ།

རིག་བྱླེད་བཞི། - སན་ངག་གི་རིག་བྱླེད། སྲིད་སྲུང་གི་རིག་བྱླེད། མཆྩོད་སྦྱིན་གི་རིག་བྱླེད། ངླེས་བརྩོད་

ཀི་རིག་བྱླེད།

ལུང་སླེ་བཞི། - འདུལ་བ་ལུང་སླེ་བཞི་སྟླེ་འདུལ་བ་ལུང་གཞི་དང་། ལུང་རྣམ་འབྱླེད། ལུང་ཕྲན་ཚེགས། 

ལུང་དམ་པ། 

གཟུགས་ཁམས་བཞི། - བསམ་གཏན་དང་པྩོ། བསམ་གཏན་གཉིས་པ། བསམ་གཏན་གསུམ་པ། 

བསམ་གཏན་བཞི་པ།

44



བསྡུ་བའི་དངྩོས་པྩོ་རྣམ་བཞི། - མཁྩོ་བར་སྦྱིན་པ། སན་པར་སྨྲ་བ། དྩོན་མཐུན་པ། དྩོན་སྤྩོད་པ།

དབང་བཞི། - བུམ་པའི་དབང་། གསང་བའི་དབང་། ཤླེས་རབ་ཀི་དབང་། ཚིག་གི་དབང་།

དགའ་བ་རྣམ་བཞི། - དགའ་བ། མཆྩོག་ཏུ་དགའ་བ། ཁད་པར་གི་དགའ་བ། ལན་སྐྱླེས་ཀི་དགའ་བ།

ལླེན་པའི་རླེན་འབྲླེལ་ལ་དབྱླེ་ན་བཞི། - འདྩོད་པ་ཉླེ་བར་ལླེན་པ། ལྟ་བ་ཉླེ་བར་ལླེན་པ། བདག་ཏུ་སྨྲ་

བ་ཉླེ་བར་ལླེན་པ། ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆྩོག་ཏུ་མངའ་བ་ཉླེ་བར་ལླེན་པ།

སྩོ་སྩོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི། - ཆྩོས་སྩོ་སྩོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ། དྩོན་སྩོ་སྩོ་ཡང་དག་པར་

རིག་པ། ངླེས་ཚིག་སྩོ་སྩོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ། སྩོབས་པ་སྩོ་སྩོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ། 

མགྲྩོན་རྣམ་བཞི། - དཀྩོན་མཆྩོག་སྲིད་ཞུའི་མགྲྩོན། མགྩོན་པྩོ་ཡྩོན་ཏན་གི་མགྲྩོན། རིགས་དྲུག་སིང་རླེའི་

མགྲྩོན། གདྩོན་བགླེགས་ལན་ཆགས་ཀི་མགྲྩོན།

བྩོན་སྩོ་བཞི། - ཆབ་དཀར་དག་པྩོ་སྔགས་ཀི་བྩོན། ཆབ་ནག་སྲིད་པ་རྒྱུད་ཀི་བྩོན། འཕར་ཡུལ་རྒྱས་པ་

འབུམ་གི་བྩོན། དཔྩོན་ནས་མན་ངག་གི་བྩོན།

མགུར་ལ་མཆླེད་བཞི། - གཉླེན། དམུ། ཀླུ། ཚ།

ཆླེད་བརྩོད་བཞི། - དབྱངས་སན། ལུང་བསྟན། ཚིགས་བཅད། ཆླེད་བརྩོད།

གཟུགས་མླེད་ཀི་སྐྱླེ་མཆླེད་བཞི། - ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱླེ་མཆླེད། རྣམ་ཤླེས་མཐའ་ཡས་སྐྱླེ་

མཆླེད། ཅི་ཡང་མླེད་པའི་སྐྱླེ་མཆླེད། འདུ་ཤླེས་མླེད་འདུ་ཤླེས་མླེད་མིན་གི་སྐྱླེ་མཆླེད།

མཁན་པྩོ་རིགས་བཞི། - མཁན་པྩོ་ཆྩོས་ཀིས་སྡུད་ལ་ཟང་ཟིང་གིས་མ་ཡིན་པའང་ཡྩོད། མཁན་པྩོ་ཟང་

ཟིང་གིས་སྡུད་ལ་ཆྩོས་ཀིས་མ་ཡིན་པའང་ཡྩོད། མཁན་པྩོ་ཆྩོས་ཀིས་སྡུད་ཅིང་ཟང་ཟིང་གིས་སྡུད་པའང་ཡྩོད། 

མཁན་པྩོ་ཆྩོས་ཀིས་ཀང་མི་སྡུད་ཅིང་ཟང་ཟིང་གིས་ཀང་མི་སྡུད་པའང་ཡྩོད།

གང་ཟག་བཞི། - མུན་ཁྩོད་ནས་མུན་ཁྩོད་དུ་འགྲྩོ་བ། མུན་ཁྩོད་ནས་སྣང་བར་འགྲྩོ་བ། སྣང་བ་ནས་མུན་

ཁྩོད་དུ་འགྲྩོ་བ། སྣང་བ་ནས་སྣང་བར་འགྲྩོ་བ།
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དགའ་བ་བཞི། - ལྩོག་མི་བདླེ་གླུ་ལ་དགའ། དམངས་རིགས་སྟན་མཐྩོ་ལ་དགའ། དབུལ་པྩོ་གཏྩོང་ལ་

དགའ། རྒན་པྩོ་གཞྩོན་ནུ་ལ་དགའ།

རྒྱལ་ཆླེན་རིགས་བཞི། - ཡུལ་འཁྩོར་སྲུང་། འཕགས་སྐྱླེས་པྩོ། སྤན་མི་བཟང་། རྣམ་ཐྩོས་སྲས།

སྤྲུལ་པ་ཡླེ་ཤླེས་ཀི་སྩོ་མྩོ་བཞི། - སྟག་གདྩོང་དཀར་མྩོ་ལྕགས་ཀྱུ། ཕག་གདྩོང་སླེར་མྩོ་ཞགས་པ། 

སླེང་གདྩོང་དམར་མྩོ་ལྕགས་སྒྩོག སྦྲུལ་གདྩོང་ལང་ཁུ་དིལ་བུ།

ཐབས་བཞི། - དཔུང་དང་མཐུ་བརིད་ལན་པའི་ཐབས། བང་མཛོད་ནྩོར་གིས་གང་བའི་ཐབས། དབྱླེན་

བསྡུམ་པར་བྱླེད་པའི་ཐབས། བསྡུམས་ན་ངྩོ་སྲུང་བྱླེད་པའི་ཐབས།

ཐུགས་རླེ་རྣམ་བཞི། - འཁྩོར་བ་ལ་རྒྱུན་ཆད་མླེད་པའི་ཐུགས་རླེ་ཆུ་བྩོ་འད་བ། འཁྩོར་བ་ལ་མ་ཟད་པའི་

ཐུགས་རླེ་ས་གཞི་འད་བ། ཀུན་ལ་སྩོམས་པའི་ཐུགས་རླེ་ཉི་མ་ལྟ་བུ། དཔག་ཏུ་མླེད་པའི་ཐུགས་རླེ་ནམ་མཁའ་

ལྟ་བུ།

དུག་བཞི། - རིགས་སྔགས་ལྩོག་པར་ཤླེས་པ་དུག ནད་ལ་བཏང་སྩོམས་བྱས་པ་དུག རྒས་པྩོས་གཞྩོན་ནུ་

མ་བསྟླེན་པ་དུག དབུལ་པྩོ་ཉིན་པར་ཉལ་བ་དུག

འདྩོད་ཆགས་བཞི། - གཟུགས་ཀི་འདྩོད་ཆགས། དབྱིངས་ཀི་འདྩོད་ཆགས། རླེག་པའི་འདྩོད་ཆགས། 

རྣམ་པར་གྲྩོལ་བ་མ་ཡིན་པའི་འདྩོད་ཆགས།

སྦྱིན་པ་རྣམ་བཞི། - ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ། ཆྩོས་ཀི་སྦྱིན་པ། མི་འཇིགས་པའི་སྦྱིན་པ། བྱམས་པའི་སྦྱིན་པ།

ཕྩོགས་ཀི་གཅྩོད་པའི་བགླེགས་བཞི། - འབྱུང་བས་གཅྩོད་པའི་བགླེགས། ཁམས་ཀིས་གཅྩོད་པ། 

ལ་འདླེས་གཅྩོད་པ། དགྲ་ཡིས་གཅྩོད་པ།

འཛམ་གིང་གི་རྒྱལ་པྩོ་ཆླེན་པྩོ་བཞི། - ས་འཛིན་རྒྱལ་པྩོ། ཕྩོགས་སྐྱྩོང་རྒྱལ་པྩོ། རིགས་དྲུག་རྒྱལ་པྩོ། 

འཛམ་གིང་རྒྱལ་པྩོ།

བར་དུ་གཅྩོད་པའི་བགླེགས་བཞི། - ལུས་ཀི་བར་ཆད། སྔྩོན་གི་བར་ཆད། བདུད་ཚེའི་བར་ཆད་ཀི་

རྐླེན། བསྩོད་ནམས་ཀི་བར་ཆད་ལས།
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བྱིན་རླབས་བཞི། - བདླེན་པའི་བྱིན་རླབས། གཏྩོང་བའི་བྱིན་རླབས། ཤླེས་རབ་ཀི་བྱིན་རླབས། ཉླེ་བར་

ཞི་བའི་བྱིན་རླབས། 

མྩོས་པས་སྤྩོད་པའི་ས་བཞི། - སྣང་བ་ཐྩོབ་པ། སྣང་བ་མཆླེད་པ། དླེ་ཁྩོ་ནའི་དྩོན་གི་ཕྩོགས་གཅིག་ལ་

རླེས་སུ་ཞུགས་པ། བར་ཆད་མླེད་པའི་ཏིང་ངླེ་འཛིན།

རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་བཞི། - འདུན་པའི་ཏིང་ངླེ་འཛིན་སྦྱང་བའི་འདུ་བྱླེད་དང་ལན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་

པ། སླེམས་ཀི་ཏིང་ངླེ་འཛིན་སྦྱང་བའི་འདུ་བྱླེད་དང་ལན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ། བརྩོན་འགྲུས་ཀི་ཏིང་ངླེ་

འཛིན་སྦྱང་བའི་འདུ་བྱླེད་དང་ལན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ། དཔྩོད་པའི་ཏིང་ངླེ་འཛིན་སྦྱང་བའི་འདུ་བྱླེད་དང་

ལན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ།

མངྩོན་པར་འཕགས་པའི་ཆྩོས་བཞི། - ཚུལ་ཁིམས་མངྩོན་པར་འཕགས་པ། ཐྩོས་པ་མངྩོན་པར་

འཕགས་པ། བྱམས་པ་མངྩོན་པར་འཕགས་པ། སིང་རླེ་མངྩོན་པར་འཕགས་པ།

སན་གི་རྒྱུད་བཞི། - ར་བའི་རྒྱུད། བཤད་པའི་རྒྱུད། མན་ངག་རྒྱུད། ཕི་མའི་རྒྱུད།

སན་གཞུང་གི་མདྩོ་བཞི། - བརག་པ་ར་ཆུའི་མདྩོ། ཞི་བྱླེད་སན་གི་མདྩོ། སྦྱྩོང་བྱླེད་ལས་ཀི་མདྩོ། 

འཇམ་རྩུབ་དཔད་ཀི་མདྩོ།

ཡྩོན་ཏན་བཞི། - ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པས་མ་འདླེས་པ། གཉླེན་པྩོ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་བྱླེད་པས་ཡྩོངས་

སུ་རྩོགས་པ། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་ཟག་པ་མླེད་པས་ཡྩོངས་སུ་དག་པ། གྩོ་བུར་གི་དི་མ་མླེད་པས་ཡྩོངས་སུ་བྱང་བ།

ཡིད་བྱླེད་བཞི། - བསྒིམས་ཏླེ་འཇུག་པའི་ཡིད་བྱླེད། ཆད་ཅིང་འཇུག་པའི་ཡིད་བྱླེད། ཆད་མླེད་དུ་འཇུག་

པའི་ཡིད་བྱླེད། རྩོལ་མླེད་དུ་འཇུག་པའི་ཡིད་བྱླེད།

ཞི་གནས་སྩོམ་པ་ལ་ལླེ་ལྩོའི་གཉླེན་པྩོ་བཞི། - དད་པ། འདུན་པ། བརྩོན་འགྲུས། ཤིན་སྦྱངས།

བདག་མླེད་འཚོལ་བའི་གནད་བཞི། - དགག་བྱ་ངླེས་པའི་གནད། ཁབ་པ་ངླེས་པའི་གནད། གཅིག་

བྲལ་ངླེས་པའི་གནད། དུ་བྲལ་ངླེས་པའི་གནད།

དགྲ་བཅྩོམ་པ་བཞི། - ཉན་ཐྩོས་ཀི་དགྲ་བཅྩོམ་པ། རང་རྒྱལ་གི་དགྲ་བཅྩོམ་པ། ཐླེག་ཆླེན་སྩོབ་པའི་དགྲ་
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བཅྩོམ་པ། ཐླེག་ཆླེན་མི་སྩོབ་པའི་དགྲ་བཅྩོམ་པ།

བཀའ་བརྒྱུད་པའི་གྲུབ་མཐའི་ནང་གསླེས་བཞི། - ཀམ་ཚང་པ། འབྲི་གུང་པ། སྟག་ལུང་པ། 

འབྲུག་པ།

བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་ཀ་ཆླེན་བཞི། - བཤད་པའི་བཀའ་བབས་གཞུང་གི་རྩོག་སྟྩོན་ཆྩོས་སྐྩོར། འཕྩོ་བའི་

བཀའ་བབས་དྩོལ་གི་ཚུར་སྟྩོན་དབང་གི་རྩོ་རླེ། བར་དྩོ་ཆྩོད་པའི་བཀའ་བབས་གཙང་རྩོང་གི་མླེས་སྟྩོན་ཚོན་པྩོ། 

སྩོམ་སྒྲུབ་ཀི་བཀའ་བབས་གུང་ཐང་གི་མི་ལ་རས་པ།

མ་བྱིན་པ་ལླེན་པའི་ཡན་ལག་བཞི། - བང་བར་བྱ་བ་གཞན་གིས་ཡྩོངས་སུ་བཟུང་བར་གྱུར་བ་ཡིན་

པ། དླེར་འདུ་ཤླེས་པ་དང་། བརྐུ་བར་བསམ་པ་དང་། གནས་ནས་སྩོས་པ་བཅས།

སྤྩོད་པ་བཀར་བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞི། - འཕྲྩོག་མ་ལ་ཆང་བུ་སྦྱིན་པ། འབྱུང་པྩོ་ལ་གཏྩོར་མ་

སྦྱིན་པ། འཇུར་སླེགས་ཅན་ལ་ཟས་བསྔྩོ་བ། འཛམ་བྷ་ལ་ལ་ཆུ་སྦྱིན་འབུལ་བ།

ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི། - བྱླེ་བྲག་སྨྲ་བ། མདྩོ་སླེ་པ། སླེམས་ཙམ་པ། དབུ་མ་པ།

རླེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྩོའི་བ་མ་དང་སྩོབ་མ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་བཞི། - བ་མ་དབུ་མ་པ། རླེ་བཙུན་

རླེད་མདའ་བ། ཕག་རྩོར་པ། བྲག་གྩོར་མཁན་པྩོ། ཆྩོས་སྐྱབས་བཟང་པྩོ།

བྱ་བྲལ་མ་བྱྩོན་གྩོང་གི་རླེ་ཙོང་ཁ་པའི་སྲས་ལྔ་ཆར་བཞི། - ཚ་ཁྩོ་ངག་དབང་གྲགས་པ། མདྩོ་

སྟྩོད་པ་གྲགས་པ་བྩོ་གྲྩོས། ལྩོང་སྟྩོན་ཛྙ་ན་ཤི། དགླེ་བཤླེས་ཤ་སྟྩོན་པ།

མང་ཐྩོས་མཁས་པ་བཞི། - མ་ཅིག་དཔྩོན་པྩོ་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་། ཡར་རྒྱབ་དཔྩོན་པྩོ་བསྩོད་

ནམས་རྒྱལ། མུ་ད་པ་བྩོ་གྲྩོས་རིན་ཆླེན། ཞ་ལུ་པ་བཀིས་རྒྱ་མཚོ། 

སྦྱངས་པའི་ཡྩོན་ཏན་གི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པའི་ཇྩོ་བྩོ་སྟན་གཅིག་པ་བཞི། - ཇྩོ་སྟན་ཟླ་

བ་བྩོ་གྲྩོས། ཇྩོ་སྟན་བསྩོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ། ཀྩོང་པྩོ་ཇྩོ་སྟན། ཇྩོ་སྟན་ལླེགས་རིན།

རྒྱ་གར་གི་གནས་ཆླེན་བཞི། - བཅྩོམ་ལན་འདས་སྐུ་འཁྲུངས་པའ་ིགནས་ལུམ་ིནི། སངས་རྒྱས་པའ་ིགནས་

རྩོ་རླེ་གདན། ཆྩོས་འཁྩོར་བསྐྩོར་བའ་ིགནས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སི། སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིགནས་རྩྭ་མཆྩོག་གྲྩོང་།
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གཅྩོང་སླེ་བཞི། - འདིལ་བའི་གཅྩོང་། ཟག་པའི་གཅྩོང་། བྱླེར་བའི་གཅྩོང་། འགིངས་པའི་གཅྩོང་།

སྦས་པའི་གནས་བཞི། - པད་གིང་། སྦས་ཡུལ་འབྲས་མྩོ་ལྩོངས། འཁན་པ་ལྩོངས། ལུང་གསུམ་ལྩོངས།

དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲྩོ་ཚུལ་བཞི། - ཡྩོན་ཏན་ཤླེས་པའི་སྩོ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲྩོ་

བ། ཁད་པར་ཤླེས་པའི་སྩོ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲྩོ་བ། ཁས་བངས་པའི་སྩོ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲྩོ་བ། གཞན་དུ་མི་སྨྲ་

བའི་སྩོ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲྩོ་བ།

བྩོ་ལྩོག་རྣམ་བཞི། - དལ་འབྱྩོར་རླེད་པར་དཀའ་བ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། འཆི་བ་མི་རག་པ། འཁྩོར་བའི་ཉླེས་

དམིགས།

འབྲས་ལྩོངས་ཀི་རྣལ་འབྱྩོར་མཆླེད་བཞི། - རྒྱལ་བ་ལ་བཙུན་ཆླེན་པྩོ། ཀཿཐྩོག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྩོ། 

མངའ་བདག་སླེམས་དཔའ་ཆླེན་པྩོ། ཆྩོས་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ།

རྒྱལ་པྩོ་སླེངླེ་འགྲམ་གི་བུ་བཞི། - རྒྱལ་པྩོ་ཟས་གཙང་མ། ཟས་དཀར། བྲྩོ་བྩོའི་ཟས། བདུད་རི་ཟས།

བཅྩོམ་ལན་འདས་དང་དུས་མཉམ་པར་བཙས་པའི་ཡུལ་དབུས་ཀི་རྒྱལ་སྲས་བཞི། 
- གཉན་ཡྩོད་དུ་རིབས་ཀི་འཕུར་ཚངས་སྦྱིན་གི་བུ་གསལ་རྒྱལ། རྒྱལ་པྩོའི་ཁབ་ཏུ་རྒྱལ་པྩོ་པད་ཆླེན་པྩོའི་བུ་

གཟུགས་ཅན་སིང་པྩོ། ཀྩོའུ་ཤམ་བྷིར་རྒྱལ་པྩོ་དམག་བརྒྱ་པའི་བུ་ཤར་བ། འཕགས་རྒྱལ་དུ་རྒྱལ་པྩོ་རིབས་

རྒྱུད་མཐའ་ཡས་ཀི་བུ་གཏུམ་པྩོ་རབ་སྣང་།

ས་སྐྱའི་འཁྩོན་དཔལ་མྩོ་ཆླེའི་སྲས་བཞི། - ཁི་མཛེས་ལ་ལླེགས། ཚེ་ལ་དབང་ཕྱུག འཁྩོན་ཀླུའི་

དབང་པྩོ་བསྲུང་བ། ཚེ་འཛིན།

ས་ཆླེན་ཀུན་དགའ་སིང་པྩོའི་སྲས་བཞི། - ཀུན་དགའ་འབར། སྩོབ་དཔྩོན་བསྩོད་ནམས་རླེ་མྩོ། རླེ་

བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། དཔལ་ཆླེན་འྩོད་པྩོ།

རྩོགས་བྱླེད་ཀི་ལས་ཀི་མུ་བཞི། - འཕླེན་བྱླེད་དགླེ་བས་འཕླེན་ལ་རྩོགས་བྱླེད་མི་དགླེ་བས་རྩོགས་པ། 

འཕླེན་བྱླེད་མི་དགླེ་བས་འཕླེན་ལ་རྩོགས་བྱླེད་དགླེ་བས་རྩོགས་པ། འཕླེན་བྱླེད་ཀང་དགླེ་བ་དང་རྩོགས་བྱླེད་ཀང་

དགླེ་བས་རྩོགས་པ། འཕླེན་བྱླེད་ཀང་མི་དགླེ་བ་དང་རྩོགས་བྱླེད་ཀང་མི་དགླེ་བས་རྩོགས་པ།

49



ལམ་བདླེན་ལ་ཐྩོག་མར་སྩོམ་རིམ་གི་སྩོ་ནས་འཇུག་ཚུལ་བཞི། - མ་ིརག་པ། སྡུག་བསྔལ་བ། 

སྟྩོང་བ། བདག་མླེད་པ།

རླེན་འབྲླེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལ་བརླེན་ནས་ཐར་ལམ་བགྲྩོད་ཚུལ་བཞི། - གང་ལས་

བགྲྩོད་པའི་གཞི། གང་གིས་བགྲྩོད་པའི་གྲྩོགས། གང་ནས་བགྲྩོད་པའི་ལམ། གང་དུ་བགྲྩོད་པའི་ཡུལ།

ཞྩོ་ཤ་བཞི། - སིང་ཞྩོ་ཤ། མཁལ་མ་ཞྩོ་ཤ། ཟླ་གྩོར་ཞྩོ་ཤ། མཆིན་པ་ཞྩོ་ཤ།

སྐྱབས་འགྲྩོ་བཞི་བསྐྩོར་མ། - བ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་བ། སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་བ། ཆྩོས་ལ་

སྐྱབས་སུ་མཆི་བ། དགླེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་བ།

སྐྱླེས་པ་ཕྩོ་ཡི་རིགས་བཞི། - རི་བྩོང་རིགས། རི་དྭགས་ཁ་ཤའི་རིགས། གང་གི་རིགས། ར་ཡི་རིགས། 

བུད་མླེད་ཀི་རིགས་བཞི། - པད་ཅན་གི་རིགས། རི་མྩོ་ཅན་གི་རིགས། དུང་ཅན་མ་ཡི་རིགས། གང་

ཆླེན་མ་ཡི་རིགས།

མི་ལའི་སྒྲུབ་གནས་ཡྩོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཕུག་ཆླེན་བཞི། - གཉའ་ནང་གི་གྲྩོད་པ་ཕུག ལ་

ཕིའི་བདུད་འདུལ་ཕུག བྲིན་གི་འབྲི་ལྕླེ་ཕུག ཏི་སླེའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཕུག

ནད་གཞི་ཐྩོག་མར་སྩོང་བྱླེད་ཀི་རྐླེན་བཞི། - དུས་སན་ལག་ལྩོག་པ་དགུན་གཅླེར་བུར་ཉལ་སྩོད་པ་

ལྟ་བུ་དང་། གདྩོན་གྩོ་བུར་བ་བདུད་དང་རྒྱལ་པྩོས་འཚེ་བ། ཟས་མི་མཁས་པ་ཉི་མར་ཤ་ཆང་སྤྩོད་པ། སྤྩོད་

ལམ་མི་མཁས་པ་ཚད་དུས་པགས་གྩོས་གྩོན་ནས་ཉི་མར་སྩོད་པ་ལྟ་བུ།

སྩོམ་པ་ཚད་མླེད་བཞི། - ངན་འགྲྩོའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་བཟྩོད་པའི་སིང་རླེ་དང་། འགྲྩོ་བ་ཀུན་ལ་བུ་

གཅིག་པའི་མ་ལྟར་བརླེ་བའི་བྱམས་པ། གང་དག་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བ་ལ་དགའ་བ། ཉླེ་རིང་ཆགས་སང་

ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་བཏང་སྩོམས་བཅས།

དི་བཟང་བཞི། - ཤིང་ཚ། སུག་སླེལ། བྷ་ད། གླེ་སར་བཅས་སྩོབ་དཔྩོན་དཔའ་བྩོའི་བཞླེད་སྲྩོལ་ལྟར་གི་དི་

བཟང་བཞི་དང་། ཡང་ན། ཀ་ཀྩོ་ལ། ཤིང་ཚ། སུག་སླེལ། གླེ་སར་བཅས་དླེའུ་དམར་དགླེ་བཤླེས་བསྟན་འཛིན་

ཕུན་ཚོགས་ཀི་བཞླེད་སྲྩོལ་གི་དི་བཟང་བཞི།
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རྩོ་རྒྱལ་བཞི། - བྱང་ལུགས་ཀི་རྩོ་རྒྱལ་བཞི་ནི། སྦལ་རྒྱབ། གདུང་རླེ། གངས་ཐིག ཅྩོང་ཞི།

སྣུམ་བཞི། - རི་མར་དང་། འབྲུ་མར། རྐང་མར། ཚིལ་བུ།

སང་བང་མུ་བཞི། - ནད་བཅྩོས་མི་ཐུབ་པ་སང་བ། བཅྩོས་ཐུབ་པ་ལ་གསྩོ་ཙམ་པ། གསྩོ་དཀའ་བ། གསྩོ་

ས་བ་བཅས།

བཟང་པྩོ་བཞི། - ཛ་ཏི་དང་། ལི་ཤི། ཀ་ཀྩོ་ལ། སུག་སླེལ།

བྩོད་ཀི་ཕྩོགས་བཞིར་ཡྩོད་པའི་གངས་ཀི་ར་བ་བཞི། - ཤར་ཕྩོགས་སུ་ཙ་རི་གངས་ཀི་ར་བ། 

ལྩོ་ཕྩོགས་སུ་བལ་ཡུལ་གངས་ཀི་ར་བ། ནུབ་ཕྩོགས་སུ་ལ་ཕི་གངས་ཀི་ར་བ། བྱང་ཕྩོགས་སུ་གནྩོད་སྦྱིན་

གངས་ཀི་ར་བ།

ཕག་རྒྱ་བཞི། - ཐུགས་དམ་ཚིག་གི་ཕག་རྒྱ། གསུང་ཆྩོས་ཀི་ཕག་རྒྱ། སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆླེན་པྩོ། ཕྲིན་ལས་

ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ།

སྲིད་པའི་ཡྩོ་བྱད་བཞི། - ཆྩོས་གསྩོ་དང་། བསྩོད་སྩོམས་དང་། གནས་མལ་ངན་ངྩོན་ཙམ་གིས་ཆྩོག་

ཤླེས་པ་འཕགས་པའི་རིགས་དང་། སྩོང་བ་དང་སྩོམ་པ་ལ་དགའ་བ་འཕགས་པའི་རིགས་བཅས།

སྒ་རིག་པའི་ཡན་ལག་བཞི། - སན་ངག མངྩོན་བརྩོད། སླེབ་སྦྱྩོར། ཟླྩོས་གར།

སན་ངག་ཚིག་སྦྱྩོར་གི་དབྱླེ་བ་བཞི། - གྲྩོལ་བ་དང་། རིགས། མཛོད། འདུས་པ།

སྩོ་ཐར་རས་བཞི། - བསླེན་གནས། དགླེ་བསླེན། དགླེ་ཚུལ། དགླེ་སྩོང་།

བྩོད་ཀི་རི་ཆླེན་བཞི། - ལ་སར་ཡྩོད་པའི་ལྕགས་པྩོ་རི་དང་། ལྩོ་ཁ་བསམ་ཡས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཧས་པྩོ་རི། ལ་

སའི་ལྩོ་ནུབ་མཚམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཆུ་བྩོ་རི། གཙང་ཁུལ་དུ་ཡྩོད་པའི་ཕུང་པྩོ་རི་བྩོ་ཆླེ།

རག་པར་སྨྲ་བ་བཞི། - གྲངས་ཅན་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་པ། ཁབ་འཇུག་པ། གཅླེར་བུ་པ། 

བདུད་བཞི། - ཉྩོན་མྩོངས་པའི་བདུད་དང་། ཕུང་པྩོའི་བདུད། འཆི་བདག་གི་བདུད། ལའི་བུའི་བདུད།
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སྩོ་ནམ་པའི་དུས་བཞི། - དགུན་དུས་སུ་ལུད་བསགས། དཔིད་དུས་སུ་སྩོན་འདླེབས། དབྱར་དུས་སུ་

རྩྭ་བཀྩོག  སྟྩོན་དུས་སུ་འབྲུ་བསྡུ།

དབྱངས་བཞི། - ཨི། ཨུ། ཨླེ། ཨྩོ།

འགག་སྒའི་ཕྲད་བཞི། - མ། མི། མིན། མླེད།
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༼ལྔ།༽

རྩོག་གླེ་སླེ་ལྔ། - ཕི་རྩོལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་རྩོག་གླེ་སླེ་ལྔ་སྟླེ། གྲངས་ཅན་པ་དང་། རྒྱང་འཕླེན་པ། བྱླེ་

བྲག་པ། རིག་པ་ཅན་པ། གཅླེར་བུ་པ།

ལྟ་བ་ལྔ། - ཤླེས་རབ་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་གི་ལྟ་བ་ལྔ་སྟླེ་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། ལྩོག་པར་ལྟ་བ། མཐར་

འཛིན་གི་ལྟ་བ། ལྟ་བ་མཆྩོག་འཛིན། ཚུལ་ཁིམས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆྩོག་འཛིན།

ལྟ་མིན་ལྔ། - ལྟ་བ་མིན་པའི་སླེམས་པའི་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་ལྔ་སྟླེ། འདྩོད་ཆགས་དང་། ཁྩོང་ཁྩོ། ང་རྒྱལ། མ་

རིག་པ། ཐླེ་ཚོམ། 

ལྟུང་བ་སླེ་ལྔ། - སྩོ་ཐར་གི་དགག་པའི་བསབ་བྱ་ལྟུང་བ་སླེ་ལྔ་སྟླེ། ཕམ་པ་དང་། ལག་མ། ལྟུང་བྱླེད། སྩོར་

བཤགས།

ཉླེས་བྱས་ཀི་སླེ།

སྟྩོབས་ལྔ། - ༡། དད་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས། དན་པ། ཏིང་ངླེ་འཛིན། ཤླེས་རབ་སྟླེ་བྱང་ཕྩོགས་སྩོ་བདུན་

གི་ནང་ཚན་སྟྩོབས་ལྔ། ༢། འཕླེན་པའི་སྟྩོབས་དང་། གྩོམས་པའི་སྟྩོབས། སུན་འབྱིན་པའི་སྟྩོབས། དཀར་པྩོ་ས་

བྩོན་གི་སྟྩོབས། སྩོན་ལམ་གི་སྟྩོབས་ཏླེ་བྩོ་སྦྱྩོང་དྩོན་བདུན་མའི་སྟྩོབས་ལྔ།

ཐ་སད་ལྔ་ལན་གི་མི། - འདུལ་བར་བཤད་པའི་མི་ཐ་སད་ལྔ་ལན་ནི། མི་ཡིན་པ་དང་། སྨྲ་ཤླེས་པ། དྩོན་

གྩོ་བ། ཤླེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། མ་ནིང་སྩོགས་མིན་པ།

བཀའ་ཐང་སླེ་ལྔ། - རྒྱལ་པྩོ་བཀའ་ཐང་། བཙུན་མྩོ་བཀའ་ཐང་། བྩོན་པྩོ་བཀའ་ཐང་། ལྩོ་པཎ་བཀའ་ཐང་། ལ་

འདླེ་བཀའ་ཐང་། 

མཐུན་རྐླེན་ལྔ། - རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་མཐུན་རྐླེན་ལྔ་དང་ལན་དགྩོས་པ་སྟླེ། ཡུལ་མཆྩོག་གསུམ་དང་མཁན་

སྩོབ་བཞུགས་པ་དང་། རྒྱུད་ཚོགས་སུ་མ་ཚང་ཞིང་སྩོམ་རྩོ་མླེད་པ་དང་། ཚིགས་སྔ་མ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ། རགས་

སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲླེགས་ཤིང་ཡྩོ་བྱད་ཚང་བ། བསམ་པ་རྒྱུ་དུས་ཀི་ཀུན་སྩོང་དང་ལན་ཞིང་ངླེས་འབྱུང་གི་བསམ་

པས་ཟིན་པ། ཆྩོ་ག་སྦྱྩོར་དངྩོས་མཇུག་གསུམ་ཚང་བ་བཅས།
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མཐྩོང་ཆྩོས་བདླེར་གནས་ཀི་ལམ་ལྔ། - ཚེ་འདིར་བདླེ་བར་གནས་པའི་ལམ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་

ཀི་དངྩོས་གཞིའི་སྩོམས་འཇུག རྣམ་ཤླེས་མཐའ་ཡས་ཀི་དངྩོས་གཞིའི་སྩོམས་འཇུག ཅི་ཡང་མླེད་ཀི་དངྩོས་

གཞིའི་སྩོམས་འཇུག སྲིད་རླེའི་དངྩོས་གཞིའི་སྩོམས་འཇུག འགྩོག་པའི་རྣམ་ཐར།

དམ་པའི་རིགས་ཅན་ད་མ་ལྔ། - སྟྩོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྩོ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་འདས་པ་ན་རི་མ་

ལ་ཡ་གནམ་ལྕགས་ཡྩོད་པའི་རླེར་གསང་བདག་ཕག་ན་རྩོ་རླེས་གསང་བའི་རྒྱུད་མཐའ་དག་གསུངས་པའི་

གདུལ་བྱ་དམ་པའི་རིགས་ཅན་ད་མ་ལྔ་སྟླེ། ལ་གྲགས་པ་མཆྩོག་སྐྱྩོང་དང་། ཀླུ་རྒྱལ་འཇྩོག་པྩོ། གནྩོད་སྦྱིན་སྐར་

མདའ་གདྩོང་། སྲིན་པྩོ་བྩོ་གྲྩོས་ཐབས་ལན། མི་ལི་ཙྪ་བི་དི་མ་མླེད་པར་གྲགས་པ་བཅས།

དུས་ལྔ། - དགུན་ཁ། དཔིད་ཀ། སྩོས་ཀ དབྱར་ཁ། སྟྩོན་ཀ།

རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ། - རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་། མི་བསྐྱྩོད་པ། རིན་ཆླེན་འབྱུང་གནས། འྩོད་དཔག་མླེད། 

དྩོན་ཡྩོད་གྲུབ་པ། 

དྩོན་སིང་ལྔ། - སིང་དང་། གྩོ་བ། མཆིན་པ། མཆླེར་པ། མཁལ་མ། 

དྩོན་དམ་པའི་མཚན་ཉིད་ལྔ། - བརྩོད་དུ་མླེད་པ་དང་། གཉིས་སུ་མླེད་པ། རྩོག་གླེའི་ཡུལ་མིན་པ། རྩོ་

གཅིག་པ། མཚན་ཉིད་མླེད་པ།

དང་སྲྩོང་གཟའ་ལྔ། - མིག་དམར། ལག་པ། ཕུར་བུ། པ་སངས། སླེན་པ།

གདུལ་བའི་དངྩོས་པྩོ་ལྔ། - བསིགས་པ། སད་པ། བསད་པ། སར་བསྡུམ་པ། སང་བ་སྟླེ་མི་འཇིགས་པ།

བདུད་རི་ལྔ། - གསང་སྔགས་ཀི་ནང་མཆྩོད་ཀི་རས་སུ་འགྲྩོ་བའི་དི་ཆླེན་དང་། དི་ཆུ། རཀྟ། མཾ་ས། རྩོ་

རླེའི་ཟིལ་པ།

བདླེ་མཆྩོག་གི་རྩོགས་རིམ་རིམ་ལྔ། - བདག་བྱིན་རླབས་ཀི་རིམ་པ་དང་། སྣ་ཚོགས་རྩོ་རླེའི་རིམ་

པ། ནྩོར་བུ་འགླེངས་པའི་རིམ་པ། ཛ་ལནྡྷ་རིའི་རིམ་པ། བསམ་མི་ཁབ་ཀི་རིམ་པ།

བདླེར་གནས་རྐླེན་གི་གཞི་ལྔ། - འདུལ་བ་གཞི་བཅུ་བདུན་ལས། བསབ་པ་བསྲུང་བའི་གཞི་དགུའི་ནང་

གསླེས་བདླེ་བར་གནས་པ་རྐླེན་གི་གཞི་ལ་ལྔ་སྟླེ། གྩོས་ཀི་གཞི་གསུམ་དང་། སན་གི་གཞི། གནས་མལ་གི་གཞི།
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འདུ་ཤླེས་ལྔ། - ཆྩོས་འཆད་དུས་ཀི་འདུ་ཤླེས་ལྔ་སྟླེ། རང་ལ་སན་པ་དང་། ཆྩོས་ལ་སན། ཉན་པ་པྩོ་ལ་ནད་

པ། དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པ་ལ་སྐྱླེས་བུ་དམ་པ། ཆྩོས་ཀི་ཚུལ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ།

འདྩོད་ཆགས་ལྔ། - ཕི་ལ་ཆགས་པ། ནང་ལ་ཆགས་པ། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆགས་པ། གཟུགས་ལ་ཆགས་

པ། འཇིག་ཚོགས་ལ་ཆགས་པ།

འདྩོད་ཡྩོན་ལྔ། - གཟུགས། སྒ། དི། རྩོ། རླེག་བྱ།

རྩོ་ཐལ་རིགས་ལྔ། - དཀར་པྩོ་འྩོ་མ་ཁ་དང་། སྔྩོ་སྐྱ་ཕུག་རྩོན་སྐླེ། སྐྱ་བྩོ་གྩོ་བྩོའི་རྒྱབ། དམར་སྐྱ་ར་གྩོ་ཁ། 

སྔྩོ་ནག་ཆར་སྤིན་མདྩོག

སིག་པ་ལྔ། - དུས་འཁྩོར་ལས་གསུངས་པའི་སིག་པ་ལྔ་སྟླེ། གཞན་ལ་འཚེ་བ་དང་། རྫུན་སྨྲ་བ། འདྩོད་ལྩོག 

མ་བྱིན་ལླེན་པ། ཆང་འཐུང་བ།

ཀུན་འགྲྩོ་ལྔ། - སླེམས་ཐམས་ཅད་ཀི་རླེས་སུ་འགྲྩོ་བའི་སླེམས་བྱུང་ལྔ་སྟླེ་ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤླེས། 

སླེམས་པ། རླེག་པ། ཡིད་བྱླེད།

དཀུ་བ་རྣམ་པ་ལྔ། - སྩོག་པ་དང་། ཙོང་། རྒྱ་སྩོག། རི་སྩོག། ཤིང་ཀུན་ཏླེ་དི་ང་བའི་རིགས་ལྔ།

སྩོམ་པ་ལླེན་ཡུལ་ལྔ། - སྟྩོན་པའི་སྐུ་གཟུགས་དང་། ཆྩོས། མཁན་པྩོ། སྩོབ་དཔྩོན། དགླེ་འདུན།

མཁའ་འགྲྩོ་སླེ་ལྔ། - ཤར་རྩོ་རླེ་མཁའ་འགྲྩོ། ལྩོ་རིན་ཆླེན་མཁའ་འགྲྩོ། ནུབ་པད་མཁའ་འགྲྩོ། བྱང་ལས་ཀི་

མཁའ་འགྲྩོ། དབུས་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲྩོ།

འཁྩོར་ལྔ་སླེ་བཟང་པྩོ། - སྟྩོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་གནས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིར་དུས་ཆུ་སྟྩོད་ཟླ་བའི་ཚེས་བཞི་ནས་

བརམས་ཏླེ་ཆྩོས་བདླེན་པ་བཞིའི་འཁྩོར་ལྩོ་བསྐྩོར་བ་ན། ཐྩོག་མར་ཡླེ་ཤླེས་ཁྩོང་ཆུད་ཀིས་བསླེན་པར་རྩོགས་

ནས་དགྲ་བཅྩོམ་ཐྩོབ་པའི་འཁྩོར་ལྔ་སླེ་སྟླེ། ཀུན་ཤླེས་ཀཽ་ཎི་ནྱ་དང་། ར་ཐུལ། རླངས་པ། མིང་ཆླེན། བཟང་ལན། 

དགླེ་སྩོང་གི་ཆྩོས་ལྔ། - སྩོམ་པ་གསྩོར་རུང་ཡན་ཆད་ལན་པ་དང་། ལུས་ཐ་མལ་པ། ཤླེས་པ་རང་

བཞིན་དུ་གནས་པ། གནས་ནས་མ་དབྱུང་པ། དམན་པའི་གང་ཟག་མིན་པ།

55



དགླེ་སྩོང་རྣམ་པ་ལྔ། - སྩོང་བའི་དགླེ་སྩོང་དང་། མིང་གི་དགླེ་སྩོང་། མཁས་འཆླེས་པའི་དགླེ་སྩོང་། 

བསླེན་པར་རྩོགས་པའི་དགླེ་སྩོང་། ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང་བྲལ་བའི་དགླེ་སྩོང་། 

མགྩོན་པྩོ་རིགས་ལྔ། - སྐུའི་མགྩོན་པྩོ་དང་། གསུང་གི་མགྩོན་པྩོ། ཐུགས་ཀི་མགྩོན་པྩོ། ཡྩོན་ཏན་གི་

མགྩོན་པྩོ། ཕྲིན་ལས་ཀི་མགྩོན་པྩོ།

འགྩོ་བའི་ལ་ལྔ། - ཡུལ་ལ། ཕྩོ་ལ། མྩོ་ལ། དགྲ་ལ། སྲྩོག་ལ།

རྒྱལ་པྩོ་མདྩོ་ལྔ། - བཟང་པྩོ་སྤྩོད་པའི་སྩོན་ལམ་གི་མདྩོ་དང་། རྩོ་རླེ་རྣམ་འཇྩོམས་ཁྲུས་ཀི་མདྩོ། ཤླེས་

རབ་སིང་པྩོ་ལྟ་བའི་མདྩོ། འདའ་ཀ་ཡླེ་ཤླེས་སྩོམ་པའི་མདྩོ། བྱ་བ་ལྟུང་བཤགས་བཤགས་པའི་མདྩོ།

འདྩོད་ཡྩོན་སྣ་ལྔའི་མཚོན་དྩོན། - མླེ་ལྩོང་གིས་གཟུགས་དང་། པི་ཝང་གིས་སྒ། བདུག་སྩོས་ཀིས་དི། 

ལ་བཤྩོས་ཀིས་རྩོ། དར་དཀར་གིས་རླེག་བྱ་བཅས་མཚོན།

འཇམ་མགྩོན་ཡབ་སྲས་ལྔ། - རླེ་ཙོང་ཁ་པ་བྩོ་བཟང་གྲགས་པ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆླེན། མཁས་

གྲུབ་དགླེ་ལླེགས་དཔལ་བཟང་། རྒྱལ་བ་དགླེ་འདུན་གྲུབ་པ། པཎ་ཆླེན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། 

བཀའ་གཏླེར་ཤིང་ར་ལྔ། - སྩོབ་དཔྩོན་པད་འབྱུང་གནས། མཁན་ཆླེན་ཞི་བ་འཚོ། ཆྩོས་རྒྱལ་ཁི་སྲྩོང་

ལླེའུ་བཙན། གནུབས་ཆླེན་སངས་རྒྱས། ཉང་སྟྩོན་ཉི་མ་འྩོད། 

རྒྱ་ནག་རི་བྩོ་རླེ་ལྔ། - དབུས་ཀི་རི་བྩོ་པྩོ་ཏ་རླེ་ལ་འཇམ་དཔལ་གཞྩོན་ནུར་གྱུར་པ་བཞུགས། ཤར་

ཕྩོགས་ཨ་ཁ་ར་རི་རླེར་འཇམ་དཔལ་ཡླེ་ཤླེས་སླེམས་དཔའ་བཞུགས། ལྩོ་ཕྩོགས་གྷ་ན་རི་རླེར་འཇམ་དཔལ་

རྣྩོན་པྩོ་བཞུགས། ནུབ་ཕྩོགས་ཨ་པ་རི་ཡི་རླེར་འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའི་སླེངླེ་བཞུགས། བྱང་ཕྩོགས་སིག་ཏ་ཨ་ཁྩོ་

རི་རླེར་འཇམ་དཔལ་དི་མ་མླེད་པ་བཞུགས།

ས་སྐྱའི་རླེ་བཙུན་གྩོང་མ་ལྔ། - ས་ཆླེན་ཀུན་དགའ་སིང་པྩོ། སྩོབ་དཔྩོན་བསྩོད་ནམས་རླེ་མྩོ། རླེ་བཙུན་

གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། འགྲྩོ་མགྩོན་ཆྩོས་རྒྱལ་འཕགས་པ།

བཀའ་བརྒྱུད་གྩོང་མ་ལྔ། - དགླེས་མཛད་རྩོ་རླེ། མར་པ་ལྩོ་ཙཱ་བ། རླེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ། མཉམ་མླེད་

སམ་པྩོ་པ། ཀར་པ་དུས་གསུམ་མཁླེན་པ།
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བཀའ་གདམས་བཤླེས་གཉླེན་ལྔ། - དཔལ་ལན་མར་མླེ་མཛད། རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས། སྤན་སྔ་

ཚུལ་ཁིམས། རིན་ཆླེན་དཔལ། གཞྩོན་ནུ་རྒྱལ་མཚན།

བརྒྱུད་པ་རྣམ་ལྔ། - རྒྱ་གར་དུ་དར་བའི་ནང་བསྟན་གི་བརྒྱུད་པ་སྟླེ། འདུལ་བའི་བརྒྱུད་པ་དང་། གསང་

སྔགས་ཀི་བརྒྱུད་པ། རྒྱ་ཆླེན་སྤྩོད་བརྒྱུད། ཟབ་མྩོ་ལྟ་བརྒྱུད། སིང་པྩོ་དྩོན་བརྒྱུད།

ངླེས་པ་ལྔ། - ལྩོངས་སྐུའི་ངླེས་པ་ལྔ་སྟླེ། གནས་ངླེས་པ་འྩོག་མིན་སྟུག་པྩོ་བཀྩོད་ཁྩོ་ནར་བཞུགས་པ། སྐུ་

ངླེས་པ་མཚན་དཔླེ་ཡྩོངས་སུ་གསལ་རྩོགས་ཀིིས་སྤས་པ།  འཁྩོར་ངླེས་པ་བྱང་སླེམས་འཕགས་པ་ཤ་སྟག་

གིས་བསྐྩོར་བ། ཆྩོས་ངླེས་པ་ཐླེག་ཆླེན་གི་ཆྩོས་འབའ་ཞིག་གསུང་བ། དུས་ངླེས་པ་འཁྩོར་བ་ཇི་སྲིད་བར་དུ་

བཞུགས་པ།

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུའི་ཡྩོན་ཏན་ལྔ། - གཞལ་དུ་མླེད་པ་དང་། གྲངས་མླེད་པ། བསམ་དུ་མླེད་པ། མཉམ་པ་

མླེད་པ། དི་མས་དག་པ།

མངྩོན་བྱང་ལྔ། - བསྐྱླེད་རིམ་གི་ལ་སྐུའི་སྩོམ་ཚུལ་ཞིག་སྟླེ། ཟླ་བ་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་དང་། ཉི་མ་ལས་བྱང་

ཆུབ་པ་དང་། ས་བྩོན་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་དང་། ཕག་མཚན་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་དང་། སྐུ་རྩོགས་པ་ལས་བྱང་ཆུབ་

པ།

འཛམ་གིང་གི་ནྩོར་འཛིན་ངྩོ་མཚར་ཅན་ལྔ། - འཛམ་གིང་གི་ཁྩོན་འདིར་ཁད་དུ་འཕགས་པའི་ཡུལ་

གྲུ་ཆླེན་པྩོ་ལྔ་ཡྩོད་པ་རྣམས་ནི། དབུས་སུ་རྒྱ་གར་རྩོ་རླེ་གདན་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཞིང་།   ཤར་དུ་རྒྱ་ནག་རི་བྩོ་རླེ་

ལྔ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀི་ཞིང་། ལྩོ་ན་རི་བྩོ་པྩོ་ཏཱ་ལ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀིི་ཞིང་། ནུབ་ན་ཨྩོ་རྒྱན་མཁའ་

འགྲྩོའི་གིང་པད་འབྱུང་གནས་ཀི་ཞིང་། བྱང་ན་ཤམ་བྷ་ལ་ཆྩོས་རྒྱལ་རིགས་ལན་གི་ཞིང་།

མངྩོན་བྱང་ལྔ་བསྐྱླེད། - ལ་བསྐྱླེད་པའི་ཚུལ་ཞིག་སྟླེ། པད་ལ་སྩོགས་པའི་གདན་གི་སྟླེང་དུ་ཨཱ་ལི་ལས་

ཟླ་བ་དང་ཀཱ་ལི་ལས་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་བར་དུ་ལའི་ཕག་མཚན་ས་བྩོན་གིས་མཚན་པར་བསྩོམ། དླེ་ལས་

འྩོད་ཟླེར་འཕྲྩོ་འདུ་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལའི་སྐུ་རྩོགས་པར་བསྐྱླེད་པ་ནི་མངྩོན་བྱང་ལྔ་བསྐྱླེད་ཅླེས་བྱ་སྟླེ། ཟླ་

བ་མླེ་ལྩོང་ཡླེ་ཤླེས་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་དང་། ཉི་མ་མཉམ་ཉིད་ཡླེ་ཤླེས་ལས་བྱང་ཆུབ་པ། ས་བྩོན་དང་ཕག་

མཚན་སྩོར་རྩོག་ཡླེ་ཤླེས་ལས་བྱང་ཆུབ་པ། ཐམས་ཅད་འདླེས་པ་བྱ་གྲུབ་ཡླེ་ཤླེས་ལས་བྱང་ཆུབ་པ། སྐུ་

རྩོགས་པ་ཆྩོས་དབྱིངས་ཡླེ་ཤླེས་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་བཅས།
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མངྩོན་ཤླེས་ལྔ། - རྫུ་འཕྲུལ་གི་མངྩོན་ཤླེས་དང་། ལའི་མིག་གི་མངྩོན་ཤླེས། ལའི་རྣ་བའི་མངྩོན་ཤླེས་དང་

། སྔྩོན་གནས་རླེས་དན་གི་མངྩོན་ཤླེས། གཞན་སླེམས་ཤླེས་པའི་མངྩོན་ཤླེས། 

སྔགས་ལམ་གི་རིམ་པ་ལྔ། - ངག་དབླེན་དང་། སླེམས་དབླེན། སྒྱུ་ལུས། འྩོད་གསལ། ཟུང་འཇུག་

བཅས་ལྔ།

ཆགས་བྲལ་ལྔ། - ཉྩོན་མྩོངས་ཕྩོགས་ལ་ཆགས་བྲལ་ལྔ་སྟླེ། ཕྩོགས་གཅིག་ལ་ཆགས་བྲལ་བ་དང་། 

མཐའ་དག་ལ་ཆགས་བྲལ་བ། རྩོགས་པའི་ཆགས་བྲལ་བ། གནྩོན་པའི་ཆགས་བྲལ་བ། ལླེགས་པར་སྟྩོན་པའི་

ཆགས་བྲལ་བ།

ཆིངས་ལྔ། - གཞུང་ཆླེན་ཀྩོག་སྐབས་ཀི་ཆིངས་ལྔ་སྟླེ། ཁྩོག་དབུབ་སྟྩོང་ཐུན་གི་ཆིངས་དང་། ས་བཅད་

རྣམ་འབྱླེད་ཀི་ཆིངས། འབྲླེལ་བ་འབྲུ་འགྲླེལ་གི་ཆིངས། བསྡུས་དྩོན་གི་ཆིངས། ལག་ལླེན་མན་ངག་གི་ཆིངས།

ཆུ་དབང་ལྔ། - དཀིལ་འཁྩོར་གི་ཕིའི་འཇུག་སྩོའི་བུམ་པ་དང་། དཀིལ་འཁྩོར་གཉིས་པར་ལ་ཐམས་ཅད་

ཀི་བུམ་པ་དང་། གསུམ་པར་ཉན་རང་གི་བུམ་པ། བཞི་པར་བྱང་སླེམས་ཀི་བུམ་པ། ལྔ་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་

བུམ་པ་རྣམ་རྒྱལ།

ཆུ་ཚན་རིགས་ལྔ། - རྩོ་སྩོལ་དང་ཅྩོང་ཞི་འདླེས་པའི་ཆུ་དང་། རྩོ་སྩོལ་དང་མུ་ཟི་འདླེས་པའི་ཆུ། རྩོ་སྩོལ་

དང་བྲག་ཞུན་འདླེས་པའི་ཆུ། རྩོ་སྩོལ་དང་ཅྩོང་ཞི་མུ་ཟི་བྲག་ཞུན་གསུམ་འདླེས་པའི་ཆུ། རྩོ་སྩོལ་དང་ཅྩོང་ཞི་མུ་

ཟི་བྲག་ཞུན་ལྩོང་རྩོས་བཞི་འདླེས་པའི་ཆུ།

ནམ་མཁའི་ཁད་ཆྩོས་ཆླེན་པྩོ་ལྔ། - གཟུགས་མླེད་པ་དང་། ཐྩོགས་པ་མླེད་པ། རག་པ། མི་འགྱུར་བ། 

མི་འཕྩོ་བ། 

འཆི་འཕྩོ་བའི་སྔ་ལྟས་ལྔ། - ལ་རྣམས་སྔྩོན་བསགས་ལས་ཀི་སྐལ་པ་རྩོགས་ནས་འཆི་འཕྩོ་བར་ཉླེ་བའི་

སྔ་ལྟས་ལྔ་ནི། རང་གི་འྩོད་བཀག་ཉམས་པ་དང་། སྟན་ལ་སྩོད་མི་འདྩོད་པ། མླེ་ཏྩོག་གི་ཕྲླེང་བ་རིང་པ་ཆགས་པ། 

གྩོས་རིང་ཞིང་དི་མ་ཆགས་པ། ལུས་ལས་རྔུལ་ཆུ་འབྱུང་བ།

རླེས་དན་ལྔ། - བཀའ་གདམས་པའི་མན་ངག་ལྔ་སྟླེ། སྐྱབས་གནས་བ་མ་དན་པ་དང་། ལུས་ལའི་རང་

བཞིན་དན་པ། ངག་བཟླས་བརྩོད་ཀི་རང་བཞིན་དན་པ། འགྲྩོ་བ་ཐམས་ཅད་ཕ་མར་ཤླེས་པ། སླེམས་ཀི་གནས་
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ལུགས་སྟྩོང་པར་ཤླེས་པ།

ཆྩོས་ཀི་གཏན་ཁིམས་ལྔ། - ཇི་སྲིད་འཚོ་བའི་བར་དུ་སྲུང་དགྩོས་པའི་ཆྩོས་ཀི་བསབ་ཁིམས་ལྔ་སྟླེ། 

སྲྩོག་གཅྩོད་པ། མ་བྱིན་པར་ལླེན་པ། ལྩོག་པར་གཡླེམ་པ། རྫུན་སྨྲ་བ། ཆང་འཐུང་བ་བཅས་ཉླེས་སྤྩོད་ལྔ་སྩོང་

བའི་ཚུལ་ཁིམས། 

ཐར་ལམ་ལྔ། - ཚོགས་ལམ། སྦྱྩོར་ལམ། མཐྩོང་ལམ། སྩོམ་ལམ། མི་སྩོབ་ལམ།

ཉླེ་བའི་ལྔ་སླེ། - ཤཱཀ་ཐུབ་པའ་ིཉན་ཐྩོས་ལྔ་སྟླེ། གྲགས་པ་དང་། ད་ིམླེད། གང་པྩོ། བ་ལང་བདག། ལམ་བཟང་།

ཉླེ་བའི་མཚམས་མླེད་ལྔ། - མཚམས་མླེད་དང་ཆ་འད་བའི་ལས་དགྲ་བཅྩོམ་མ་ལ་འདྩོད་ལྩོག་སྤྩོད་པ། 

བྱང་སླེམས་ངླེས་གནས་གསྩོད་པ། སྩོབ་པའི་དགླེ་འདུན་གསྩོད་པ། དགླེ་འདུན་གི་འདུ་སྩོ་འཕྲྩོག་པ། མཆྩོད་

རླེན་བཤིག་པ།

ཉླེར་སྤྩོད་ལྔ། - མཆྩོད་པའི་དངྩོས་པྩོ་ལྔ་སྟླེ། མླེ་ཏྩོག།བདུག་སྩོས། མར་མླེ། དི་ཆབ། ཞལ་ཟས།

ཉླེར་ལླེན་གི་ཕུང་པྩོ་ལྔ། - གཟུགས་ཀི་ཕུང་པྩོ་དང་། ཚོར་བའི་ཕུང་པྩོ། འདུ་ཤླེས་ཀི་ཕུང་པྩོ། འདུ་བྱླེད་

ཀི་ཕུང་པྩོ། རྣམ་ཤླེས་ཀི་ཕུང་པྩོ། 

ཉླེས་པའི་སླེ་ལྔ། - ལྟུང་བ་ཉླེས་བྱས་ཀི་སླེ་ཚན་ལྔ་སྟླེ། དགླེ་སྩོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ལས་འགལ་བའི་ཉླེས་

ལྟུང་ཕམ་པ་དང་། ལག་མ། སང་ལྟུང་། ལྟུང་བྱླེད། ཉླེས་བྱས།

ཉླེས་དམིགས་དཔླེ་ལྔ། - འདྩོད་ཡྩོན་གི་ཉླེས་དམིགས་དཔླེ་ལྔ་སྟླེ་རལ་གྲི་དང་། མདུང་ཐུང་། སྤུ་གྲིའི་

ཁའི་སྦྲང་རི། སྦྲུལ་གདུག། མླེ་མུར་ལྟ་བུ།

མཉམ་ཉིད་ལྔ། - བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི་མཉམ་ཉིད་ལྔ་སྟླེ། བདག་གཞན་མཉམ་ཉིད་དང་། ཕན་གནྩོད་

མཉམ་ཉིད། འཇིག་རླེན་ཆྩོས་བརྒྱད་མཉམ་ཉིད། སངས་རྒྱས་སླེམས་ཅན་མཉམ་ཉིད། སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད།

སིགས་མ་ལྔ། - ཚེའི་སིགས་མ་དང་། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་སིགས་མ། སླེམས་ཅན་གི་སིགས་མ། དུས་ཀི་

སིགས་མ། ལྟ་བའི་སིགས་མ།

ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་གླེགས་ཉླེས་པ་ལྔ། - ལླེ་ལྩོ་དང་། བརླེད་ངས། བྱིང་རྒྩོད། འདུ་མི་བྱླེད། འདུ་བྱླེད་པ།
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གཏན་ཚིགས་ཆླེན་པྩོ་ལྔ། - དབུ་མའི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབླེབས་བྱླེད་ཀི་རགས་སམ་རྒྱུ་མཚན་ཆླེན་པྩོ་ལྔ་

སྟླེ། གཅིག་དུ་བྲལ་གི་གཏན་ཚིགས་དང་། རྩོ་རླེ་གཟླེགས་མའི་གཏན་ཚིགས། ཡྩོད་མླེད་སྐྱླེ་འགྩོག་གི་གཏན་

ཚིགས། མུ་བཞི་སྐྱླེ་འགྩོག་གི་གཏན་ཚིགས། རླེན་འབྲླེལ་གི་གཏན་ཚིགས་བཅས།

ཐུགས་ལྔ། - སངས་རྒྱས་ཀི་འབྲས་ཆྩོས་ཉླེར་ལྔའི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟླེ། རིང་མའི་གཞུང་དུ་བཤད་པའི་མི་

རྩོག་ཆླེན་པྩོའི་ཐུགས་དང་། མཉམ་པ་ཆླེན་པྩོའི་ཐུགས། འགྲྩོ་བ་སྒྩོལ་བའི་ཐུགས། མི་ཕླེད་རྩོ་རླེའི་ཐུགས། 

མངྩོན་བྱང་གི་ཐུགས་བཅས།

གངས་ཅན་མཛོད་ལྔ། - མཛོད་དང་པྩོ་ཆྩོས་ཀི་མཛོད། མཛོད་གཉིས་པ་གསླེར་དང་གཡུ་ཡི་མཛོད། 

མཛོད་གསུམ་པ་ནྩོར་གི་མཛོད། མཛོད་བཞི་པ་མཚོན་གི་མཛོད། མཛོད་ལྔ་པ་འབྲུ་དང་སན་གི་མཛོད།

མི་འཛིན་པ་ལྔ། - ཚིག་འཛིན་ལ་དྩོན་མི་འཛིན་པ། དྩོན་འཛིན་ལ་ཚིག་མི་འཛིན་པ། བར་མ་འཕྲྩོད་པར་

འཛིན་པ། གྩོང་འྩོག་ནྩོར་ནས་འཛིན་པ། དྩོན་གྩོ་ལྩོག་ཏུ་འཛིན་པ། 

རང་སྦྱྩོར་ལྔ། - མི་ལུས་ཐྩོབ་པ། ཡུལ་དབུས་སུ་སྐྱླེ་བ། དབང་པྩོ་ཚང་བ། ལས་མཐའ་མ། ལྩོག་པ། 

གནས་ལ་དད།

གཞན་འབྱྩོར་ལྔ། - སངས་རྒྱས་བྱྩོན་པ། དླེས་ཆྩོས་གསུངས་པ། བསྟན་པ་གནས་པ། དླེ་ཡི་རླེས་སུ་

འཇུག་པ། གཞན་ཕིར་སིང་རླེ་བ།

གཞུང་ཆླེན་བཀའ་པྩོད་ལྔ། - ཚད་མ། དབུ་མ། ཕར་ཕིན། མཛོད། འདུལ་བ།

གླུད་ཀི་མ་ལྔ། - བཟའ་བའི་མ་ནི་ཚང་བུ། སྤད་པའི་མ་མཐླེབ་སྐྱུ། གྲྩོགས་ཀི་མ་གླུད་གཟུགས། ལྩོངས་

སྤྩོད་མ་ནི་ནམ་མཁའ། ར་ཕྱུགས་མ་ནི་འབྲུ་སྣ།

སིང་པྩོ་ལྔ། - ཆུ་ཡི་སིང་པྩོ་ལན་ཚྭ་དང་། བུར་གི་སིང་པྩོ་བུ་རམ། ཏིལ་གི་སིང་པྩོ་ཏིལ་མར། འྩོ་མའི་སིང་

པྩོ་མར། མླེ་ཏྩོག་གི་སིང་པྩོ་སྦྲང་རི།

འདྩོད་ལའི་མདའ་ལྔ། - མྩོས་བྱླེད་ཀི་མདའ། སྲླེད་བྱླེད་ཀི་མདའ། ཀུན་ཏུ་རྩོངས་བྱླེད་ཀི་མདའ། སྐླེམ་

བྱླེད་ཀི་མདའ། འཆི་བྱླེད་ཀི་མདའ།
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ཕུང་པྩོ་ལྔ། - གཟུགས། ཚོར་བ། འདུ་ཤླེས། འདུ་བྱླེད། རྣམ་པར་ཤླེས་པ།

དབང་པྩོ་ལྔ། - མིག་གི་དབང་པྩོ། རྣ་བའི་དབང་པྩོ། སྣའི་དབང་པྩོ། ལྕླེའི་དབང་པྩོ། ལུས་ཀི་དབང་པྩོ།

མཚམས་མླེད་ལྔ་ཡི་སིག་པ། - ཕ་བསད་པ། མ་བསད་པ། དགྲ་བཅྩོམ་པ་བསད་པ། དགླེ་འདུན་གི་

དབྱླེན་བྱས་པ། དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པའི་སྐུ་ལ་ངན་སླེམས་ཀིས་ཁག་བྱུགས་པ།

མཚུངས་ལན་རྣམ་པ་ལྔ། - རླེན་མཚུངས་པ། དམིགས་པ་མཚུངས་པ། རྣམ་པ་མཚུངས་པ། དུས་

མཚུངས་པ། རས་མཚུངས་པ།

བཟའ་བ་ལྔ། - འདུལ་བ་ལས་གསུངས་པའི་དུས་རུང་གི་སན་གི་ཆར་གཏྩོགས་པ་ཞིག་སྟླེ། སྣ་ཚོགས་

འབྲས་ཆླེན་དང་། ཟན། ཤ། ཕླེ། སྣུམ་ཁུར་བཅས།  

ལམ་རྒྱུད་ལྔ། - དམལ་བ། ཡི་དྭགས། དུད་འགྲྩོ། ལ། མི།

རིན་ཆླེན་སྣ་ལྔ། - གསླེར་དང་། དངུལ། གཡུ། བྱུ་རུ། མུ་ཏིག ཡང་ན། གསླེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་

གཤའ་ཚེ་སྟླེ་ལྔ་ལའང་ཟླེར། 

ལྩོག་འཚོ་ལྔ། - ཚུལ་འཆྩོས། ཁ་གསག གཞྩོགས་སྩོང་། ཐྩོབ་ཀིས་འཇལ་བ། རླེད་པས་རླེད་པ་འཚོལ་བ།

ཤ་རིགས་ལྔ། - བ་གང་གི་ཤ། ཁིའི་ཤ། གང་པྩོའི་ཤ། རའི་ཤ། མིའི་ཤ།

ཤིང་བལ་ལྔ། - ཤལ་མ་ལིའི་ཤིང་བལ། ཨ་རྐའི་ཤིང་བལ། ཀ་ཤིའི་ཤིང་བལ། སྤ་བའི་ཤིང་བལ། ཨླེར་

ཀའི་ཤིང་བལ།

ས་བྩོན་ལྔ། - ར་བའི་ས་བྩོན། སྩོང་པྩོའི་ས་བྩོན། ཐྩོག་གུའི་ས་བྩོན། འགས་པའི་ས་བྩོན། ས་བྩོན་གི་ས་བྩོན།

བྩོན་ཆྩོས་ཀི་འབུམ་ལྔ། - ཁམས་བརྒྱད་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་འབུམ། ཡླེ་གཤླེན་བཀྩོད་པ་དྩོན་གི་འབུམ། 

གཡུང་ས་ཆུ་ལམ་གི་འབུམ། རྣམ་དག་ཚུལ་ཁིམས་འདུལ་བའི་འབུམ། དགླེ་རྒྱས་ཚོགས་ཆྩོས་རྩོགས་པའི་

འབུམ།
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རྒྱུད་པ་རྣམ་པ་ལྔ། - འདུལ་བའི་རྒྱུད། གསང་སྔགས་ཀི་རྒྱུད། རྒྱ་ཆླེན་སྤྩོད་རྒྱུད། ཟས་མྩོ་ལྟ་རྒྱུད། སིང་

པྩོ་དྩོན་རྒྱུད།

སྒིབ་པ་ལྔ། - རྒྩོད་འགྩོད་དང་། གནྩོད་སླེམས། རྨུགས་གཉིད། འདྩོད་ལ་འདུན་པ། ཐླེ་ཚོམ་བཅས་ལྔའྩོ། 

གྲངས་འདླེན་བརི་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ལ། རྨུགས་པ་དང་། གཉིད་དང་། འགྩོད་པ་དང་། གཡླེང་བ་དང་། ཐླེ་ཚོམ་

བཅས་ལྔའྩོ། 

ཉླེ་གཡྩོག་བྱ་བར་འྩོས་པ་ལྔ། - ཕ། མ། མཁན་པྩོ། སྩོབ་དཔྩོན། ནད་པ།

མཆྩོད་སྦྱིན་ལྔ། - ཚངས་པའི་མཆྩོད་སྦྱིན་ཀྩོག་འདྩོན། ཕ་མླེས་མཆྩོད་སྦྱིན་མཚུན་ཚིམ་བྱླེད། འབྱུང་

པྩོའི་མཆྩོད་སྦྱིན་གཏྩོར་མ། ལའི་མཆྩོད་སྦྱིན་སྲླེག་བྱླེད། མིའི་མཆྩོད་སྦྱིན་མགྲྩོན་འྩོང་མཆྩོད།

སྟྩོན་པའི་འཇིག་རླེན་གི་མཛད་པ་ལྔ། - ཡུམ་གི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ། སྐུ་བལྟམས་པ། བཟྩོ་ཡི་

གནས་ལ་མཁས་པར་སྟྩོན་པ། བཙུན་མྩོའི་ཁབ་ཏུ་རྩོལ་བ། རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས་པ།

སྟྩོན་པའི་འཇིག་རླེན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ་ལྔ། - རབ་ཏུ་བྱུང་བ། དཀའ་བ་སྤད་པ། ཆྩོས་

འཁྩོར་བསྐྩོར་བ། ཆྩོ་འཕྲུལ་སྟྩོན་ཅིང་བདུད་བཏུལ་བ། སངས་རྒྱས་པ།

བྩོན་ལུགས་ཀི་སྟྩོབས་ལྔ། - བྱམས་པ་ཆླེན་པྩོའི་སྟྩོབས། ཡླེ་ཤླེས་ཆླེན་པྩོའི་སྟྩོབས། ཞི་བ་ཆླེན་པྩོའི་

སྟྩོབས། སྦྱིན་པ་ཆླེན་པྩོའི་སྟྩོབས། ཡངས་པ་ཆླེན་པྩོའི་སྟྩོབས།

ཐ་དད་ལྔ། - སྟྩོན་པ་ཐ་དད། ཆྩོས་ཐ་དད། དགླེ་འདུན་ཐ་དད། ལས་ཐ་དད། ལམ་ཐ་དད།

ཐུན་མྩོང་གི་རྣལ་འབྱྩོར་ལྔ། - ནང་ནུབ་ཆྩོས་སྤྩོད་ཀི་རྣལ་འབྱྩོར། སྔྩོན་འགྲྩོ་གཏྩོར་མའི་རྣལ་འབྱྩོར། 

བཟའ་བ་ཟས་ཀི་རྣལ་འབྱྩོར། བཏུང་བ་སྐྩོམ་གི་རྣལ་འབྱྩོར། སྤྩོད་ལམ་རྒྱུན་གི་རྣལ་འབྱྩོར།

བྩོན་ལུགས་ཀི་དུག་ལྔ། - ང་རྒྱལ། འདྩོད་ཆགས། ཞླེ་སང་། ཕྲག་དྩོག གཏི་མུག

བྩོན་ལུགས་ཀི་དུག་སླེལ་བའི་ལ་ལྔ། - གཤླེན་ལ་འྩོད་དཀར། གར་གསས་བཙན་པྩོ། རྒྩོད་གསས་

ཁམ་པ། གསས་རླེ་རང་པྩོ། གནམ་གསས་དབྱིངས་རུམ།།
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སྤྩོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་གནས་ལྔ། - རྩོལ་མྩོའི་གནས། སད་འཚོང་མའི་གནས། རྒྱལ་པྩོའི་ཕྩོ་བྲང་

འཁྩོར་གི་སྩོ། རིགས་ངན་གི་གནས། ཆང་འཚོང་མའི་གནས།

འཕྩོང་གི་གནས་ལྔ་བྱང་བ། - རིམ་གིས་བསྒིམས་ན་ཕྩོག་པ། བསྒིམ་མི་དགྩོས་པར་ཕྩོག་ལ་འབྱང་

ཞིང་ད་དུང་སྦྱངས་པས་རྒྱང་རིང་པྩོར་ཕྩོག་པ། གང་ལ་འཕངས་ཀང་མི་འཆྩོར་བར་ཐྩོག་པ། གང་ལ་གཏད་ས་

ལྟར་གནད་ལ་ཕྩོག་པ། ཤུགས་སམ་ཚབས་ཆླེ་བར་ཕྩོག་པ་དང་གཟུགས་མ་མཐྩོང་ཡང་སྒ་གྲགས་པ་ལ་གཏད་

ནས་འཕངས་པས་ཕྩོག་པ།

ཡླེ་ཤླེས་ལྔ། - ཆྩོས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་ཡླེ་ཤླེས། མླེ་ལྩོང་ལྟ་བུའི་ཡླེ་ཤླེས། མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡླེ་ཤླེས། སྩོ་

སྩོར་རྩོག་པའི་ཡླེ་ཤླེས། བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡླེ་ཤླེས།

ལན་པ་ལྔ། - དད་པའི་སླེམས་དང་ལན་པ། གུས་པའི་ལུས་དང་ལན་པ། སན་པའི་སྒ་དང་ལན་པ། གཙང་

བའི་ཟས་དང་ལན་པ། མཛེས་པའི་རྒྱན་དང་ལན་པ།

མཁས་པའི་ཡྩོན་ཏན་ལྔ། - ཕུང་པྩོ་ལ་མཁས་པ། ཁམས་ལ་མཁས་པ། སྐྱླེ་མཆླེད་ལ་མཁས་པ། རླེན་

ཅིང་འབྲླེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་མཁས་པ། དླེའི་གདམས་ངག་དང་རླེས་སུ་བསྟན་པ་གཞན་ལ་རག་ལས་པ་མ་ཡིན་

པ།

གར་གི་ཡན་ལག་ལྔ། - མདྩོ་འཛིན་པ། རྩོལ་མྩོ། ཆས་ཞུགས། བཞད་གད། ཟླྩོས་གར།

གཟུངས་ཆླེན་གྲྭ་ལྔ། - སྟྩོང་ཆླེན་རབ་འཇྩོམས་མ། ར་བྱ་ཆླེན་པྩོ། གསང་སྔགས་རླེས་འཛིན་མ། བསིལ་

བའི་ཚལ་ཆླེན་མྩོ། སྩོ་སྩོར་འབྲང་མ། 

གནས་གཙང་མའི་ས་ལྔ། - མི་ཆླེ་བ། མི་གདུང་བ། ག་ནྩོམ་སྣང་། ཤིན་ཏུ་མཐྩོང། འྩོག་མིན།

དཔད་པ་ལྔ། - གཏར་ག་དང་། མླེ་བཙའ། དུགས། ལུམས། བྱུགས་པ།

ཉམས་ལླེན་གི་དབང་པྩོ་ལྔ། - དད་པའི་དབང་པྩོ། བརྩོན་འགྲུས་ཀི་དབང་པྩོ། དན་པའི་དབང་པྩོ། ཏིང་

ངླེ་འཛིན་གི་དབང་པྩོ། ཤླེས་རབ་ཀི་དབང་པྩོ།

ཉླེས་པ་ལྔ། - ལླེ་ལྩོ། གདམས་ངག་བརླེད་པ། བྱིང་རྒྩོད། འདུ་མི་བྱླེད་པ། ཧ་ཅང་འདུ་བྱླེད་པ།
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རིག་པའི་གནས་ལྔ། - བཟྩོ་རིག་པ། གསྩོ་བ་རིག་པ། སྒ་རིག་པ། ཚད་མ་རིག་པ། ནང་དྩོན་རིག་པ།

རླེས་སུ་ཡི་རང་གི་དགླེ་བ་ལྔ། - འཇིག་རླེན་པའི་དགླེ་བ། འཇིག་རླེན་ལས་འདས་པའི་དགླེ་བ། ཉན་

རང་གི་དགླེ་བ། བྱང་སླེམས་ཀི་དགླེ་བ། སངས་རྒྱས་ཀི་དགླེ་བ་ལ་ཡི་རངས་བ།

སྤན་ལྔ། - ཤའི་སྤན། ལའི་སྤན། ཤླེས་རབ་ཀི་སྤན། ཆྩོས་ཀི་སྤན། ཡླེ་ཤླེས་ཀི་སྤན།

ངླེས་པ་ལྔ་ལན། - སྟྩོན་པ་ངླེས་པ་རྩོ་རླེ་འཆང་། འཁྩོར་ངླེས་པ་ས་བཅུའི་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ། ཆྩོས་

ངླེས་པ་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྩོའི་ཆྩོས། གནས་ངླེས་པ་འྩོག་མིན་སྟུག་པྩོ་བཀྩོད་པ། དུས་ངླེས་པ་རག་པ་རྒྱུན་གི་འཁྩོར་

ལྩོ།

ཐར་པ་དྩོན་དུ་གཉླེར་བར་བྱླེད་པ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲྩོ་ཚུལ་ལྔ། - སྐྱབས་སུ་འགྲྩོ་བའི་རྒྱུ། 

སྐྱབས་སུ་འགྲྩོ་བའི་ཡུལ། སྐྱབས་སུ་འགྲྩོ་བའི་ཚུལ། སྐྱབས་སུ་འགྲྩོ་བའི་བསབ་བྱ། སྐྱབས་སུ་འགྲྩོ་བའི་ཕན་

ཡྩོན།

སྲྩོག་གཅྩོད་ཀི་ཡན་ལག་ལྔ། - གཞི་རང་ལས་ཐ་དད་པའི་སླེམས་ཅན། བསམ་པ་དླེར་འདུ་ཤླེས་ཤིང་

མ་འཁྲུལ་བ། སྦྱྩོར་བ་དུག་མཚོན་རིག་སྔགས་སྩོགས་ཀིས་རང་གིས་གསྩོད་པའམ་གཞན་ལ་གསྩོད་དུ་འཇུག་

པ། འདྩོད་ཆགས་ཞླེ་སང་གཏི་མུག་སྩོགས་ཉྩོན་མྩོངས་པས་བསྐུལ་བ། མཐར་ཐུག་གསད་བྱ་དླེ་རང་ཉིད་མ་ཤི་

བའི་གྩོང་དུ་ཤི་བ།

མི་དགླེ་བ་བཅུ་པྩོ་ལླེགས་པར་རྩོགས་པའི་ཐུན་མྩོང་གི་ཡན་ལག་ལྔ། - ཀུན་ནས་སྩོང་བའི་

སླེམས་པ་དང་། རླེས་སུ་སྤྩོད་པའི་སྦྱྩོར་བ། སྦྱྩོར་བའི་གཞི་བསམ་པ་དླེ་ཉིད་དང་། སྦྱྩོར་བའི་འབྲས་བུ་དངྩོས་

གཞི་དླེ་ཉིད་སྤད་པ་དང་། མཇུག་ལ་རླེས་སུ་ཡི་རངས་བའྩོ།

བསླེན་གནས་ཀི་སྩོམ་པ་ཐྩོབ་ཟིན་ནས་སྲུང་བའི་ཚུལ་ལྔ། - གང་ཟག་གཞན་ལ་བསྟླེན་ནས་

བསྲུང་བ། བསམ་པ་དག་པའི་སྩོ་ནས་བསྲུང་བ། མི་མཐུན་ཕྩོགས་ངྩོ་ཤླེས་པའི་སྩོ་ནས་བསྲུང་བ། བསབ་པ་

ཡྩོངས་སུ་སྦྱྩོང་བའི་སྩོ་ནས་བསྲུང་བ། བདླེ་བར་གནས་པའི་རྐླེན་བསྟླེན་གི་སྩོ་ནས་བསྲུང་བ།

བསམ་གཏན་དང་པྩོའི་དངྩོས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལྔ། - རྩོག་དཔྩོད་གཉིས་གཉླེན་པྩོའི་ཡན་ལག 

དགའ་བདླེ་གཉིས་ཕན་ཡྩོན་གི་ཡན་ལག སླེམས་རླེ་གཅིག་པ་གནས་ཀི་ཡན་ལག

64



ཞི་གནས་སྩོམ་པ་ལ་ཉླེས་པའི་སྐྱྩོན་ལྔ་སྩོང་དགྩོས་པ། - ཏིང་ངླེ་འཛིན་སྩོམ་པ་ལ་སྤྩོ་བ་མླེད་པའི་

ལླེ་ལྩོ་དང་གཅིག གང་ལ་དམིགས་པའི་རླེན་དླེ་ཉིད་དན་ཡུལ་ནས་སྟྩོར་བའི་བརླེད་པ་དང་གཉིས། དམིགས་རླེན་

མ་བརླེད་ཀང་སླེམས་བྱིང་རྒྩོད་གང་རུང་གི་དབང་དུ་སྩོང་བ་དང་། དླེའི་དབང་དུ་ཤྩོར་བ་ངྩོས་ཟིན་ཀང་དླེ་སྩོང་

བའི་གཉླེན་པྩོ་མི་བསྟླེན་ཞིང་འདུ་མི་བྱླེད་པ་དང་བཞི། བྱིང་རྒྩོད་ཀི་སྐྱྩོན་མླེད་ཀང་ད་དུང་དམིགས་པ་ལ་གནད་

དུ་མ་བསྣུན་པར་བྱིང་རྒྩོད་ཀི་གཉླེན་པྩོ་བསྟླེན་ཅིང་འདུ་བྱླེད་པ་སྟླེ་ཉླེས་པ་ལྔ།

རང་བྱྩོན་ལྔ་ལན། - ཙྡན་ལས་གྲུབ་པའི་ཐུགས་རླེ་ཆླེན་པྩོའི་སྐུ་རང་བྱྩོན། སྐུ་དླེའི་ཐུགས་ཀར་ཙྡན་ལས་

གྲུབ་པའི་ཐུགས་རླེ་ཆླེན་པྩོའི་སྐུ་རང་བྱྩོན། ཆྩོས་རྒྱལ་སྲྩོང་བཙན་སམ་པྩོ་སྐུ་དླེའི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པ་དང་། 

བལ་བཟའ་ཁི་བཙུན་དང་། རྒྱ་བཟའ་ཀྩོང་ཇྩོ་གཉིས་ནུ་མ་གཡས་གཡྩོན་དུ་ཐིམ་པས་ན་རང་བྱྩོན་ལྔ་ལན་ཞླེས་

གྲགས།

དར་ཚོན་སྣ་ལྔ། - གནམ་སྔྩོན་པྩོ། སྤིན་དཀར་པྩོ། མླེ་དམར་པྩོ། ཆུ་ལང་ཁུ། ས་སླེར་པྩོ།

ཚེ་བྩོས་བཏང་གི་ཟབ་མྩོའི་རྩོགས་ལན་ལྔ། - རྩོགས་ལན་སངས་རྒྱས་དཔལ་བཟང་། རྩོགས་ལན་

རྒྩོད་ཕྲུག་རལ་པ་གྲགས་འབྱུང་། བྱ་བཏང་བ་རྩོགས་ལན་རལ་ཞིག བྱ་བྲལ་པ་རྩོགས་ལན་བུ་ལླེ་རྣམ་རྒྱལ། 

རྩོགས་ལན་ནམ་མཁའ་ཤྩོ་རླེ།

ཅྩོང་ཞི་རིགས་ལྔ། - ཕྩོ་ཅྩོང་། མྩོ་ཅྩོང་། བུ་ཅྩོང་། བུ་མྩོ་ཅྩོང་། མ་ནིང་ཅྩོང་ཞི།

སླེམས་ཀི་དུག་ལྔ། - འདྩོད་ཆགས། ཞླེ་སང་། གཏི་མུག ང་རྒྱལ། ཕྲག་དྩོག

ར་བ་ལྔ། - ར་མཉླེ་དང་། ཉླེ་ཤིང་། ལྕ་བ། བ་སྤུ། གཟླེ་མ།

སངས་རྒྱས་རིགས་ལྔ། - ཤར་རྩོ་རླེ་སླེམས་པ་དང་། ལྩོ་རིན་ཆླེན་འབྱུང་ལན། ནུབ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས། 

བྱང་དྩོན་ཡྩོད་གྲུབ་པ། དབུས་ཕྩོགས་ཀི་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད།

མུ་ལང་རིགས་ལྔ། - མུ་ཟི་ལང་གུ་དང་། བ་བ། ལྩོང་རྩོས། མུ་ལང་དཀར་པྩོ། མུ་ལང་ནག་པྩོ།

གུ་རུ་པད་འབྱུང་གནས་ཀི་ཐུགས་སུ་བྱྩོན་པའི་བུད་མླེད་ལྔ། - ལ་ལྕམ་མན་དྭ་ར་བ་དང་། 

བལ་འབངས་ཀ་ལ་སིརི། བལ་མྩོ་ཤཱཀ་དླེ་བ། མྩོན་མྩོ་བཀིས་ཁླེ་འདླེན། མཁའ་འགྲྩོ་ཡླེ་ཤླེས་མཚོ་རྒྱལ།
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སྦས་པའི་དབང་ལྔ། - རཏྣའི་སྲིད་དབང་དང་། ཛམ་བྷ་ལའི་ནྩོར་དབང་། བྲམ་ཟླེའི་གཏླེར་དབང་། དླེགས་

པའི་སྲྩོག་དབང་། སྡུད་པའི་ཁྩོམ་དབང་།

སན་གི་ཞི་བྱླེད་ལྔ། - ཐང་དང་། ཕླེ་མ། རིལ་བུ། ལླེ་གུ སན་མར།

ཚ་བ་ལྔ། - རྩོ་ཚ་བ་ཤས་ཆླེ་བའི་སན་པི་པི་ལིང་དང་། ཕྩོ་བ་རིལ་བུ། སན་ས། དབྱླེ་མྩོང་། ཅི་ཏྲ་ཀ།

མི་ཡི་ལུས་ལ་ཡྩོད་པའི་ར་བའི་རླུང་ལྔ། - སྲྩོག་འཛནི་དང་། གླེན་རྒྱུ། ཁབ་བྱླེད། མླེ་མཉམ། ཐུར་སླེལ།

བདུད་རི་ལྔ། - དི་ཆླེན། ར་ཀྟ། བྱང་སླེམས་དཀར་པྩོ། རྐང་མར། དི་ཆུ།

བྩོད་ཀི་རྒྱལ་པྩོ་བཙན་ལྔ། - བྩོད་རྒྱལ་ཉླེར་བཞི་པ་ཏྩོ་རླེ་ལྩོང་བཙན། ཉླེར་ལྔ་པ་ཁི་བཙན་ནམ། ཉླེར་

དྲུག་པ་ཁི་སྒ་དཔུང་བཙན། ཉླེར་བདུན་པ་ཐྩོག་རླེ་ཐྩོག་བཙན། ཉླེར་བརྒྱད་པ་ལ་ཐྩོ་ཐྩོ་རི་གཉན་བཙན།

བྩོད་རྒྱལ་སད་ན་ལླེགས་མཇིང་ཡྩོན་གི་སྲས་ལྔ། - གཙང་མ། དར་མ། རལ་པ་ཅན། ལྷུན་རླེ། 

ལྷུན་གྲུབ།

མིང་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པྩོ་ལྔ། - གཟུགས་ཀི་ཕུང་པྩོ། ཚོར་བའི་ཕུང་པྩོ། འདུ་ཤླེས་ཀི་ཕུང་པྩོ། འདུ་

བྱླེད་ཀི་ཕུང་པྩོ། རྣམ་ཤླེས་ཀི་ཕུང་པྩོ།

ཁྱུང་ལྔ། - ཨ་རུ་ར། རུ་ར། ཤུ་དག བྩོང་ང་ནག་པྩོ། ག་རི།

གུར་གུམ་རིགས་ལྔ། - རི་བྱ་རྐང་ཅན་དུ་སྐྱླེས་པ་དང་། ཁ་ཆླེའི་ཡུལ་དུ་སྐྱླེས་པ། རྒྱ་གར་གི་གནས་

བཟང་གཞན་དུ་སྐྱླེས་པ། བལ་པྩོར་སྐྱླེས་པ། བྩོད་ཀི་ལྡུམ་རར་སྐྱླེས་པ།

གྩོ་བུར་གི་ནད་ལྔ། - གག་པ་དང་། ཕྩོ་ལྩོག།ཉྭ་ལྩོག ལྩོག་པ། སྣ་ཁག

མངལ་གི་ནད་ལྔ། - རླུང་ལས་གྱུར་པའི་མངལ་ནད་དང་། མཁིས་པ་ལས་གྱུར་པའི་མངལ་ནད། བད་

ཀན་ལས་བྱུང་བའི་མངལ་ནད། ཁག་ལས་གྱུར་པའི་མངལ་ནད། འདུས་པ་ལས་གྱུར་པའི་མངལ་ནད།

སྔྩོན་འཇུག་ལྔ། - ག ད། བ། མ། འ།
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འབྲླེལ་སྒའི་ཕྲད་ལྔ། - གི ཀི། གི། འི། ཡི།

བྱླེད་སྒའི་ཕྲད་ལྔ། - གིས། ཀིས། གིས། འིས། ཡིས།
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༼དྲུག༽

རྩོགས་པས་བསྡུས་པ་དྲུག  - སངས་རྒྱས་ཀི་མ་འདླེས་པའི་ཆྩོས་བཅྩོ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན། འདུན་པ་

ཉམས་པ་མི་མངའ་བ།  བརྩོན་འགྲུས་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ། དན་པ་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ། ཏིང་ངླེ་འཛིན་

ཉམས་པ་མི་མངའ་བ། རྣམ་པར་གྲྩོལ་བ་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ། 

སྟྩོབས་དྲུག  - ཞི་གནས་ཀི་སྐབས་སླེམས་གནས་དགུ་འགྲུབ་པར་བྱླེད་པའི་ཐབས་ཤིག་སྟླེ། ཐྩོས་པའི་

སྟྩོབས། བསམ་པའི་སྟྩོབས། དན་པའི་སྟྩོབས། ཤླེས་བཞིན་གི་སྟྩོབས། བརྩོན་འགྲུས་ཀི་སྟྩོབས། འདིས་པའི་

སྟྩོབས།

རླེན་པ་རྣམ་ཤླེས་ཀི་ཁམས་དྲུག  - ཁམས་བཅྩོ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསླེས་མིག་གི་རྣམ་ཤླེས། རྣ་བའི་

རྣམ་ཤླེས། སྣའི་རྣམ་ཤླེས། ལྕླེའི་རྣམ་ཤླེས། ལུས་ཀི་རྣམ་ཤླེས། ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤླེས། 

བསྟན་བཅྩོས་ལྟར་སྣང་དྲུག  - དྩོན་མླེད་པའི་བསྟན་བཅྩོས། དྩོན་ལྩོག་པའི་བསྟན་བཅྩོས། ངན་གཡྩོའི་

བསྟན་བཅྩོས། བརླེ་བྲལ་གི་བསྟན་བཅྩོས། ཐྩོས་པ་ལྷུར་ལླེན་པའི་བསྟན་བཅྩོས། རྩོད་པ་ལྷུར་ལླེན་པའི་བསྟན་

བཅྩོས། 

དྩོན་ལ་མ་གྲུབ་པའི་རགས་དྲུག  - རགས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཆྩོས་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོ་མ་གྲུབ་པ། 

གཞི་རགས་ཀི་འབྲླེལ་བ་མ་གྲུབ་པ། རགས་ཀི་ཕྩོགས་གཅིག་ཆྩོས་ཅན་ལ་མ་གྲུབ་པ། ཆྩོས་ཅན་གི་ཕྩོགས་

གཅིག་རགས་ལ་མ་གྲུབ་པ། ལྩོག་པ་གཅིག་པས་མ་གྲུབ་པ། 

འདྩོད་ལ་རིགས་དྲུག  - རྒྱལ་ཆླེན་རིགས་བཞི། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ། འཐབ་བྲལ། དགའ་ལན། འཕྲུལ་

དགའ། གཞན་འཕྲུལ་དབང་འབྱླེད། 

དི་མ་དྲུག  - ༡། དི་ཆླེན། དི་ཆུ། མིག་སྐྱག རྣ་སབས། མཆིལ་མ། སྣབས། ༢། ཆྩོས་ཉན་སྐབས་སང་བར་

བྱ་བའི་སྐྱྩོན་དྲུག་སྟླེ་ང་རྒྱལ་དང་། མ་དད་པ། དྩོན་གཉླེར་མླེད་པ། རྣམ་པར་གཡླེང་བ། རྨུགས་པ། སླེམས་སྐྱྩོ་

བ། 

འཁྩོར་དྲུག་སླེ། - སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་བཅས་པ་མཛད་ཡུལ་གི་ཉན་ཐྩོས་དྲུག་སྟླེ། དགའ་བྩོ། 
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༼ནནྡ་༽ ཉླེ་དགའ་བྩོ། ༼ཨུ་པ་ནནྡ་༽ འགྲྩོ་མགྩོགས། ༼ཨ་ཤྭ་ར་༽ ནབས་སྩོ། ༼ཕུ་ན་དྡ་པུ་༽ འདུན་པ། 

༼ཙྪནྡ་༽ འཆར་ཀ། ༼པུ་དཱ་ཡི་༽

བདླེ་གཤླེགས་སིང་པྩོའི་ཆྩོས་དྲུག  - གཟུང་འཛིན་ལ་སྩོགས་པའི་རྩོག་པ་མླེད་པ། རྣམ་པར་མི་རྩོག་

པའི་སྣང་བ་མླེད་པ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་གཟུགས་མླེད་པ། མཚན་མའི་གཡྩོ་བ་མླེད་པ། དླེ་རྣམས་ཀིས་སྟྩོང་པའི་

མླེད་དགག་ལས་འདས་པའི་རང་བཞིན་འྩོད་གསལ་བ། རང་གི་ངྩོ་བྩོ་སྩོ་སྩོ་རང་གིས་རིག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན། 

འདུ་ཤླེས་དྲུག  - ༡། མཚན་བཅས་ཀི་འདུ་ཤླེས་དང་། མཚན་མླེད་ཀི་འདུ་ཤླེས། རྒྱ་ཆུང་བའི་འདུ་ཤླེས། 

རྒྱ་ཆླེ་བའི་འདུ་ཤླེས། ཚད་མླེད་པའི་འདུ་ཤླེས། ཅི་ཡང་མླེད་པའི་འདུ་ཤླེས། ༢། ཆྩོས་ཉན་པའི་སྐབས་ཀི་འདུ་

ཤླེས་དྲུག་སྟླེ། རང་ལ་ནད་པ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤླེས། ཆྩོས་ལ་སན་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤླེས། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་ལ་

སན་པ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤླེས། ནན་ཏན་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་ལ་ནད་འཚོ་བའི་འདུ་ཤླེས། ཆྩོས་ཀི་ཚུལ་ལ་རིང་དུ་

གནས་པའི་འདུ་ཤླེས། དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པ་ལ་སྐྱླེས་བུ་དམ་པའི་འདུ་ཤླེས། 

འདྩོད་ཁམས་ཀི་སྩོམ་སང་དྲུག  - འདྩོད་པའི་ཁམས་འདིར་སྩོམ་ལམ་གིས་སང་བར་བྱ་བ་མ་རིག་པ་

དང་། འདྩོད་ཆགས་དང་། ཁྩོང་ཁྩོ་དང་། འཇིག་ལྟ་དང་། མཐར་ལྟ། 

འདྩོད་པའི་སྩོམ་སང་དྲུག  - སྩོམ་ལམ་གི་ངྩོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པའི་སང་བྱ་འདྩོད་ཁམས་ཀི་སས་བསྡུས་པ་

དྲུག་སྟླེ། འདྩོད་པའི་སྩོམ་སང་བཞི་དང་། འདྩོད་པའི་ལན་སྐྱླེས་ཀི་འཇིག་ལྟ། མཐར་ལྟ། 

དམ་པའི་ཆྩོས་དར་བའི་ཡུལ་ཆླེན་དྲུག  - རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག བྩོད། ལི། ཤམ་བྷ་མ། ཀཻ་ལཱ་ཤ།  

འཆི་བའི་ལྟས་དྲུག  - ཕི་ཡི་ལྟས། ནང་གི་ལྟས། གསང་བའི་ལྟས། རིང་བའི་ལྟས། ཉླེ་བའི་ལྟས། གྩོ་

བུར་གི་ལྟས། 

བཟང་པྩོ་དྲུག  - ཛཱ་ཏི་སིང་གི་བཟང་པྩོ། ཅུ་གང་གྩོ་བའི་བཟང་པྩོ། གུར་གུམ་མཆིན་པའི་བཟང་པྩོ། ལི་ཤི་

སྲྩོག་རའི་བཟང་པྩོ། སུན་སླེལ་མཁལ་མའི་བཟང་པྩོ། ཀ་ཀྩོ་ལ་མཆླེར་པའི་བཟང་པྩོ་བཅས།

སྐད་ཀི་ཡན་ལག་དྲུག  - འགྱུར་བ་དང། ཁུག་པ། འདླེགས་པ། འཇྩོག་པ། སྦྩོམ་པྩོ། ཕྲ་བ། 

བསྐལ་པ་དྲུག  - ཆགས་བསྐལ་དང་། གནས་བསྐལ། བར་བསྐལ། བསྐལ་ཆླེན། འཇགི་བསྐལ། སྟྩོང་བསྐལ།
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རྒྱན་དྲུག  - འཛམ་གིང་མཛེས་པར་བྱླེད་པའི་རྒྱན་དྲུག་སྟླེ། དབུ་མའི་རྒྱན་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འཕགས་པ་ལ། 

མངྩོན་པའི་རྒྱན་ཐྩོགས་མླེད་དང་དབྱིག་གཉླེན་། ཚད་མའི་རྒྱན་ཕྩོགས་གང་དང་ཆྩོས་གྲགས།

རྒྱན་དྲུག་ཕག་མཚན། - རུས་པའི་དབུ་རྒྱན། མགུལ་རྒྱན། སན་རྒྱན། གདུ་བུ། སླེ་རལ་ཁ། འྩོག་པག

འགྲྩོ་བ་རིགས་དྲུག  - ལ། མི། ལ་མ་ཡིན། དམལ་བ། ཡི་དྭགས། དུད་འགྲྩོ།

རྒྱུད་སླེ་དྲུག  - བྱ་རྒྱུད། སྤྩོད་རྒྱུད། རྣལ་འབྱྩོར་རྒྱུད་དླེ་ཕི་རྒྱུད་སླེ་གསུམ་དང་། ཕ་རྒྱུད། མ་རྒྱུད། 

གཉིས་མླེད་རྒྱུད་དླེ་ནང་རྒྱུད་སླེ་གསུམ་བཅས། 

བརྒྱུད་པ་དྲུག  - སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏླེར་གི་བརྒྱུད་པ་དྲུག་སྟླེ། རྒྱལ་བ་དགྩོངས་པའི་བརྒྱུད་པ་དང་། 

རིག་འཛིན་བརའི་བརྒྱུད་པ། གང་ཟག་སན་ཁུང་གི་བརྒྱུད་པ་སྟླེ་བཀའ་གཏླེར་ཐུན་མྩོང་གའི་བརྒྱུད་པ་གསུམ་

དང་། བཀའ་བབས་ལུང་བསྟན་གི་བརྒྱུད་པ། སྩོན་ལམ་དབང་བསྐུར་གི་བརྒྱུད་པ། མཁའ་འགྲྩོ་གཏད་རྒྱའི་

བརྒྱུད་པ་སྟླེ་ལས་འཕྲྩོ་གཏླེར་གི་བརྒྱུད་གསུམ་བཅས། 

མངྩོན་ཤླེས་དྲུག   - མངྩོན་ཤླེས་ལྔའི་སྟླེང་དུ། ཟག་ཟད་མཁླེན་པའི་མངྩོན་ཤླེས་བསྣན་པ་དྲུག་སྟླེ་

སངས་རྒྱས་ཁྩོ་ན་ལ་མངའ་བའི་མངྩོན་པར་མཁླེན་པའྩོ།

འཇུག་སྩོ་རྣམ་པ་དྲུག  - ནད་གང་ཞིག་ལུས་ལ་རིམ་བཞིན་འཇུག་པའི་སྩོ་མི་འད་བ་དྲུག་སྟླེ། པགས་པ་

ལ་གྲམ་པ། ཤ་ལ་རྒྱས་པ། ར་རུ་རྒྱུ་བ། རུས་ལ་ཞླེན་པ། དྩོན་ལ་འབབ་པ། སྣྩོད་དུ་ལྷུང་བ། 

རླེས་དན་གི་ར་བ་དྲུག  - དགླེ་སྩོབ་མའི་བསྲུང་བྱ་སྟླེ། གསླེར་ལ་སྩོགས་པ་མི་གཟུང་བ། གསང་སྤུ་བྲླེག་

པར་མི་བྱ་བ། ས་རྐྩོ་བར་མི་བྱ་བ། སླེན་མྩོས་རྩྭ་སྩོགས་མི་གཅྩོད་པ། བྱིན་ལླེན་མ་བྱས་པར་ཟས་མི་བཟའ་བ། 

རླེས་དན་གི་ཆྩོས་དྲུག  - ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀིས་རག་ཏུ་མ་བརླེད་པར་དན་དགྩོས་པའི་ཆྩོས་

དྲུག་སྟླེ། བ་མ་དང་། སངས་རྒྱས། ཆྩོས། དགླེ་འདུན། ཚུལ་ཁིམས། གཏྩོང་བ། 

ཉི་མ་མཚན་ཐུན་དྲུག  - ཉི་མྩོའི་ཐུན་གསུམ་དང་མཚན་མྩོའི་གསུམ་སྟླེ་དྲུག་ནི། སྔ་དྩོ་དང་། ཉིན་གུང་། 

ཕི་དྩོ། སྲྩོད། ནམ་གུང་། ཐྩོ་རངས།

ཉྩོན་མྩོངས་པའི་དི་མ་དྲུག  - ཉྩོན་མྩོངས་བ་ལ་བརླེན་ནས་བྱུང་བའི་དི་མ་རགས་པ་དྲུག་སྟླེ། སྒྱུ་དང་། 
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གཡྩོ། རྒྱགས་པ། འཚིག་པ། འཁྩོན་འཛིན། རྣམ་འཚེ། 

ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་སྟྩོབས་དྲུག  - ཞི་གནས་སྒྲུབ་པར་བྱླེད་པའི་སྟྩོབས་དྲུག་སྟླེ། ཐྩོས་པ་དང་། བསམ་པ། 

དན་པ། ཤླེས་བཞིན། བརྩོན་འགྲུས། ཡྩོངས་སུ་འདླེས་པ། 

རླེན་འབྲླེལ་དབང་པྩོའི་ཁམས་དྲུག  - མིག་གི་དབང་པྩོ། རྣ་བའི་དབང་པྩོ། སྣའི་དབང་པྩོ། ལྕླེའི་

དབང་པྩོ། ལུས་ཀི་དབང་པྩོ། ཡིད་ཀི་དབང་པྩོ། 

དམ་པ་དྲུག་ལན། - ཕིན་དྲུག་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་དམ་པ་དྲུག་དང་ལན་པར་ཉམས་སུ་བངས་པ་སྟླེ། རླེན་དམ་

པ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་དང་ལན་པ་དང་། དངྩོས་པྩོ་དམ་པ་སྦྱིན་སྩོགས་ཕྩོགས་རླེ་མ་ཡིན་པར་གཞི་ཐམས་ཅད་

ལ་འཇུག་པ། ཆླེད་དུ་བྱ་བ་དམ་པ་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅདཀི་དྩོན་དུ་སྤྩོད་པ། ཐབས་དམ་པ་འཁྩོར་གསུམ་རྣམ་

པར་མི་རྩོག་པའི་ཤླེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པ། ཡྩོངས་བསྔྩོ་དམ་པ་བ་མླེད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔྩོ་བ། རྣམ་དག་དམ་པ་སྒིབ་

གཉིས་ཀི་དངྩོས་གཉླེན་དུ་སྤྩོད་པ། 

སྣྩོད་དྲུག  - ཕྩོ་བ་དང་། རྒྱུ་མ། ལྩོང་ག མཁིས་ཐུམ། ལྒང་པ། བསམ་སླེའུ།

ཕར་ཕིན་དྲུག  - སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕིན། བཟྩོད་པའི་ཕར་ཕིན། བརྩོན་འགྲུས་ཀི་

ཕར་ཕིན། བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན། ཤླེས་རབ་ཀི་ཕར་ཕིན། 

རྩོ་དྲུག  - མངར་བ། སྐྱུར་བ། ཁ་བ། ཚ་བ། ལན་ཚྭ་བ། བསྐ་བ། 

དུས་དྲུག  - དགུན་སྟྩོད། དགུན་སད། དཔིད་ཀ སྩོས་ཀ དབྱར་ཁ། སྟྩོན་ཀ།

ཐུབ་པ་དྲུག  - ལའི་ཐུབ་པ་བརྒྱ་བྱིན། མིའི་ཐུབ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ། ལ་མ་ཡིན་གི་ཐུབ་པ་ཐགས་བཟང་། 

ཡི་དྭགས་ཀི་ཐུབ་པ་ཁ་འབར། དུད་འགྲྩོའི་ཐུབ་པ་སླེངླེ་རབ་བརན། དམལ་བའི་ཐུབ་པ་གཤིན་རླེ་ཆྩོས་རྒྱལ།

སང་དྲུག  - མདྩོ་སད་ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་ཅླེས་པའི་སང་དྲུག་ནི། ཟལ་མྩོ་སང་། ཚ་བ་སང་། སར་ཁམས་སང་

། སྩོ་འབྩོར་སང་། དམར་ར་སང་། མི་ཉག་རབ་སང་། 

རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག  - དབུ་རྒྱན། སན་རྒྱན། མགུལ་རྒྱན། དཔུང་རྒྱན། ཕག་གདུབ། ཞབས་གདུབ། 

གཅྩོང་ཆླེན་སླེ་དྲུག  - མ་ཞུ་བའི་ནད་དང་། སྐྲན། སྐྱ་རྦབ། འྩོར་ནད། དམུ་ཆུ། གཅྩོང་ཆླེན་ཟད་བྱླེད། 
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བརྐུ་སྟངས་རྣམ་པ་དྲུག  - འཇམ་བུས་བརྐུ་བ། རྒྱུས་བརྐུ་བ། མཐུས་བརྐུ་བ། ཕིས་སྦྱིན་ནྩོ་ཟླེར་ནས་

བརྐུ་བ། བརྣྩོགས་ཏླེ་བརྐུ་བ། གཞན་ལ་བསྩོས་ནས་བརྐུ་བ། 

ཉམས་པ་དྲུག  - བདག་ཉམས་པ། གཞན་ཉམས་པ། ལྟ་བ་ཉམས་པ། ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པ། སྤྩོད་པ་

ཉམས་པ། འཚོ་བ་ཉམས་པ། 

ཐྩོས་གྲྩོལ་ལུགས་ཀི་བར་དྩོ་དྲུག  - སྐྱླེ་གནས་བར་དྩོ། རི་ལམ་བར་དྩོ། བསམ་གཏན་བར་དྩོ། འཆི་

ཁའི་བར་དྩོ། ཆྩོས་ཉིད་ཀི་བར་དྩོ། སྲིད་པའི་བར་དྩོ། 

མུ་སྟླེགས་སྟྩོན་པ་དྲུག  - འགྲྩོ་བ་སྐྱྩོང་གི་བུ་རྩོགས་བྱླེད་འྩོད་སྲུང་། གནག་ལས་ཀི་བུ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ། སྨྲ་

འདྩོད་ཀི་བུ་མྩོའི་བུ་ཡང་དག་རྒྱལ་བ་ཅན། མི་ཕམ་སྐྲའི་ལ་བ་ཅན། ཀཏྱའི་བུ་ནྩོག་ཅན། གཅླེར་བུ་གཉླེན་གི་བུ་

བཅས།  

ར་བའི་ཉྩོན་མྩོངས་དྲུག  - འདྩོད་ཆགས། ཞླེ་སང་། གཏི་མུག སླེར་སྣ། ཕྲག་དྩོག ང་རྒྱལ། 

ཉླེ་འཁྩོར་བའི་དམལ་བའི་གནས་དྲུག  - མླེ་མ་མུར་གི་འྩོབས། རྩོ་མགས་ཀི་འདམ། སྤུ་གྲིའི་ལམ། 

རལ་གྲིའི་ནགས་ཚལ། ཤལ་མ་ལིའི་སྩོང་པྩོ། ཆུ་བྩོ་རབ་མླེད།

ལམ་བདླེན་ལ་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་དབྱླེ་ན་དྲུག  - ལམ་གི་དབྱླེ་བ། སའི་དབྱླེ་བ། ཉམས་ལླེན་གི་དབྱླེ་

བ། སང་བྱའི་དབྱླེ་བ། ལམ་ལ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་གི་དབྱླེ་བ། རྩོག་པའི་སྩོ་ནས་དབྱླེ་བ། 

གང་གི་སྐྱླེ་མཆླེད་དྲུག  - མིག་གི་དབང་པྩོ། རྣ་བའི་དབང་པྩོ། སྣའི་དབང་པྩོ། ལྕླེའི་དབང་པྩོ། ལུས་ཀི་

དབང་པྩོ། ཡིད་ཀི་དབང་པྩོ། 

ཕི་ཡི་སྐྱླེ་མཆླེད་དྲུག  - གཟུགས། སྒ། དི། རྩོ། རླེག་བྱ། ཆྩོས་ཀི་སྐྱླེ་མཆླེད། 

དངྩོས་གྲུབ་དྲུག  - མཆྩོག་གི་དངྩོས་གྲུབ། ཐུན་མྩོང་གི་དངྩོས་གྲུབ། ནད་གདྩོན་ཞི་བའི་དངྩོས་གྲུབ། ཚེ་

དབང་བསྩོད་ནམས་རྒྱས་པའི་དངྩོས་གྲུབ། མི་ནྩོར་ཟས་གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བའི་དངྩོས་གྲུབ། དགྲ་བགླེགས་

གནྩོད་བྱླེད་ཚར་གཅྩོད་པའི་དངྩོས་གྲུབ། 

ནང་གི་སྐྩོར་མགྩོ་རྣམ་པ་དྲུག  - སར་ཁ། རླེ་བ། དར་རྒུད། ལྩོ། ཟླ་བ། གཟའ་སྐར།
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བྩོད་ཀི་རྒྱལ་པྩོ་བར་གི་ལླེགས་དྲུག  - ཨླེ་ཤྩོ་ལླེགས། དླེ་ཤྩོ་ལླེགས། ཐླེ་ཤྩོ་ལླེགས། གུང་རུ་

ལླེགས། འབྲྩོང་ཤླེར་ལླེགས། ཨི་ཤྩོ་ལླེགས། 

ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་བརན་དྲུག  - གནས་བརན་ཆྩོས་བཟང་བ། གནས་བརན་

རྒྱལ་སྟླེང་བ་དྩོན་གྲུལ་དཔལ། གནས་བརན་དགླེ་འདུན་རྒྱལ་པྩོ། གནས་བརན་འྩོད་ཟླེར་བཀ་ཤིས། གནས་

བརན་གཞྩོན་ནུ་འྩོད་ཟླེར། གནས་བརན་ཀུན་དགའ་འབུམ། 

ཆུང་མའི་ཡྩོན་ཏན་དྲུག  - མཐྩོང་བས་ཡིད་དགའ་བ་གཟུགས་ཀི་ལ་མྩོ་ཉིད། རིགས་བརྒྱུད་བཟང་པྩོ་

བསྐྱླེད་པའི་ཞིང་ས་ཉིད། སྡུག་པའི་ནད་གཡྩོག་བྱླེད་པའི་མ་མ་ཉིད། སྐྱྩོ་བའི་སླེམས་གསྩོ་གཏྩོང་བའི་སན་

དངགས་མཁན། ཁིམ་གི་ལས་ཀུན་བྱླེད་པའི་གཡྩོག་མྩོ་ཉིད། ཚེ་གཅིག་རླེ་དགས་སྐྱྩོང་བའི་གྲྩོགས་མྩོ་ཉིད།

སྡུག་བསྔལ་དྲུག་བསམ་པ། - དགྲ་གཉླེན་ངླེས་པ་མླེད་པའི་ཉླེས་པ། ངྩོམས་མི་ཤླེས་པའི་ཉླེས་པ། 

ལུས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འདྩོར་བའི་ཉླེས་པ། ཡང་ནས་ཡང་དུ་མཐྩོ་དམན་དུ་གྱུར་པའི་ཉླེས་པ། གྲྩོགས་མླེད་པའི་

ཉླེས་པ། 

མི་ལས་རས་པའི་སྒྲུབ་གནས་ཡྩོངས་སུ་གྲགས་པའི་རྩོང་དྲུག  - བྲག་དཀར་ར་སྩོ་དབུ་མ་

རྩོང་། སིན་ཕྱུག་གྲིབ་མ་རྩོང་། ལིང་མ་བྲག་དམར་རྩོང་། རག་མ་བྱང་ཆུབ་རྩོང་། རྐང་ཕན་ནམ་མཁའ་རྩོང་། 

བྲག་སྐྱ་རྩོ་རླེ་རྩོང་།

མི་ལ་རས་པའི་སྒྲུབ་གནས་ཡྩོངས་སུ་མ་གྲགས་པའི་ནང་གི་རྩོང་དྲུག  - མཆྩོང་ལུང་ཁྱུང་

གི་རྩོང་། སྐྱིད་པ་ཉི་མ་རྩོང་། ཁུ་བྱུག་དབླེན་པ་རྩོང་། སླེ་རླེ་འདྩོད་ཡྩོན་རྩོང་། རིག་པ་རྐང་མཐིལ་རྩོང་།

མི་ལ་རས་པའི་སྒྲུབ་གནས་གསང་བའི་རྩོང་དྲུག  - རྒྱ་བྲག་ནམ་མཁའ་རྩོང་། སྟག་ཕུག་སླེངླེ་

རྩོང་། སྦས་ཕུག་མ་མྩོ་རྩོང་། ལ་ཕུག་པད་རྩོང་། གང་མགྩོ་ཀླུ་བདུད་རྩོང་། ཁྩོ་རྒྱལ་རྩོ་རླེ་རྩོང་།

ཡུམ་དྲུག  - ཆྩོས་ཀི་དཔླེ་ཆའི་མིང་སྟླེ། མདྩོ་སླེ་སྟྩོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་དང་། ཉི་ཁི། བརྒྱད་སྟྩོང་པ། ཁི་བརྒྱད་

སྟྩོང་པ། ཤླེས་རབ་ཁི་པ། མདྩོ་སྡུད་པ།

གསང་བའི་སྐྩོར་མགྩོ་རྣམ་པ་དྲུག   - ལུས་དང་། སྲྩོག དབང་ཐང་། རླུང་ར། བ། ཁམས།
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ས་སྐྱྩོང་ཆྩོས་རླེ་དྲུག  - རིན་པྩོ་ཆླེ་དཔལ་ལན་བཟང་པྩོ། བསྩོད་ནམས་བཟང་པྩོ། བསྩོད་ནམས་རྒྱལ་

མཚན། རླེ་ཐང་གདན་ས་པ་བྱང་ཆུབ་རྩོ་རླེ། སྟག་ལུང་རིན་པྩོ་ཆླེ་བཀ་ཤིས་དཔལ་འྩོད། འབྲི་གུང་རིན་པྩོ་ཆླེ་

དྩོན་གྲུབ་རྒྱལ་པྩོ།

ཡིད་བཞིན་གི་ནྩོར་བུ་དང་ཆྩོས་མཚུངས་པའི་དཀྩོན་མཆྩོག་གི་ཡྩོན་ཏན་དྲུག  - རྒྱུད་བ་

མ་ལས། འབྱུང་བ་དཀྩོན་ཕིར་དི་མླེད་ཕིར། །མཐུ་ལན་ཕིར་དང་འཇིག་རླེན་གི། །རྒྱན་གྱུར་ཕིར་དང་མཆྩོག་

ཉིད་ཕིར། །འགྱུར་བ་མླེད་ཕིར་དཀྩོན་མཆྩོག་ཉིད། །ཅླེས་པ་ལྟར་ཡིན། 

ལྩོ་རགས་ཀི་བདུན་ཟུར་དྲུག  - བྱི་ར། གང་ལུག སྟག་སྤླེལ། བྱ་ཡྩོས། ཁི་འབྲུག ཕག་སྤྲུལ། 

ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག  - བྲག་ཚེ་རིང་། ཆུ་ཚེ་རིང་། ཤིང་ཚེ་རིང་། མི་ཚེ་རིང་། བྱ་ཚེ་རིང་། རི་དྭགས་ཚེ་རིང་།

ལྩོག་ཡིག་དྲུག  - ཊ། ཐ། ཌ། ཎ། ཥ། ཀྵ།

མཐུག་པྩོ་དྲུག  - གྷ། ད། བྷ། ཛྷ། ཌྷ། ལ། 

ལ་བཏགས་དྲུག  - ཀ། ག། བ། ཟླ། རླ། ས།  
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༼བདུན།༽

རླེན་གི་དབང་པྩོ་བདུན། - སླེམས་གནས་པའི་རླེན་བྱླེད་པའི་དབང་པྩོ་སྟླེ།  དབང་པྩོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལྔ་

དང་།  ཡིད་དབང་དང་།  སྲྩོག་དབང་བཅས་བདུན། 

མཐྩོ་རིས་ཡྩོན་ཏན་བདུན། - རིགས་བཟང་བ་དང་། གཟུགས་མཛེས་པ།  ཚེ་རིང་བ།  ནད་མླེད་པ།   

སྐལ་བ་བཟང་བ།   ནྩོར་ཕྱུག་པ།   ཤླེས་རབ་ཆླེ་བ།   

དུས་ཀི་འཇལ་བྱླེད་བདུན།  - དབུགས་དང་།  དབུགས་ཁུག་པ་དྲུག་ལ་ཆུ་སྲང་གཅིག  ཆུ་སྲང་དྲུག་ཅུ་

ལ་ཆུ་ཚོད་གཅིག ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་ལ་ཉིན་ཞག་གཅིག  ཉིན་ཞག་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བ་གཅིག  ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ལ་

ལྩོ་གཅིག ལྩོ་མང་པྩོ་བསགས་ན་བསྐལ་པ། 

སད་མི་མི་བདུན། - སྦ་གསལ་སྣང་།   སྦ་ཁི་བཞླེར།   བཻ་རྩོ་ཙ་ན།   རྒྱལ་བ་མཆྩོག་དབྱངས།   འཁྩོན་

ཀླུའི་དབང་པྩོ།  ར་རིན་ཆླེན་མཆྩོག    གཙང་ལླེགས་གྲུབ།

རིན་པྩོ་ཆླེ་སྣ་བདུན།  - པད་རཱ་ག ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ། བཻཌཱུརྱ། མརྒད། རྩོ་རླེ་ཕ་ལམ། མུ་ཏིག བྱུ་རུ། ཡང་ན་

བཻ་ཌཱུརྱ། གསླེར། དངུལ། རྩོ་ཤླེལ། སྤུག མུ་ཏིག་དམར་པྩོ། རྩོའི་སིང་པྩོ།

བྩོན་སྟྩོན་གཤླེན་རབ་ཀི་འཁྩོར་བདུན། - ནམ་མཁའི་བ་དན་ཅན། ཁྱུང་གི་རུ་མཚོན་ཅན། ར་བྱའི་

ལིང་རྒྱང་ཅན། རྒྩོད་ཀི་འཕར་འདབ་ཅན།  ཆླེ་རྒྱལ་རྒྩོད་ཞུ་ཅན།  གཅྩོད་པ་ཁ་སྩོག་ཅན།   དག་པྩོ་དཔལ་སྩོག་

བདུད།   རི་ཆར་སྩོག་ཅན།

བྩོ་སྦྱྩོང་དྩོན་བདུན་མ། - བཀའ་གདམས་པའི་ལུགས་ཀི་སྔྩོན་འགྲྩོ་རླེན་གི་ཆྩོས་སླེམས་པ་དང་། དངྩོས་

གཞི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་སྦྱྩོང་བ་དང་། རྐླེན་ངན་བྱང་ཆུབ་ཀི་ལམ་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་། ཚེ་གཅིག་གི་ཉམས་ལླེན་

དིལ་ནས་བསྟན་པ་དང་།  བྩོ་འབྱྩོངས་པའི་ཚད། བྩོ་སྦྱྩོང་གི་དམ་ཚིག བྩོ་སྦྱྩོང་གི་བསབ་བྱ། 

ཀྩོང་ཆླེན་མཛོད་བདུན། - དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པར་རིང་མའི་སྩོབ་དཔྩོན་ཆླེན་མྩོ་ཀྩོང་ཆླེན་རབ་

འབྱམས་ཀིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅྩོས་བདུན་ཏླེ། གྲུབ་མཐའ་མཛོད།  ཐླེག་མཆྩོག་མཛོད། ཡིད་བཞིན་མཛོད། 

མན་ངག་མཛོད། ཆྩོས་དབྱིངས་མཛོད། གནས་ལུགས་མཛོད། ཚིག་དྩོན་མཛོད། 
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རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན། - འཁྩོར་ལྩོ་རིན་པྩོ་ཆླེ།  ནྩོར་བུ་རིན་པྩོ་ཆླེ། བཙུན་མྩོ་རིན་པྩོ་ཆླེ།  བྩོན་པྩོ་རིན་པྩོ་

ཆླེ།  གང་པྩོ་རིན་པྩོ་ཆླེ།  ར་མཆྩོག་རིན་པྩོ་ཆླེ།  དམག་དཔྩོན་རིན་པྩོ་ཆླེ།

རྒྱུ་འབྲས་མན་ངག་བདུན། - ཐླེག་པ་ཆླེན་པྩོའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་སྐྱླེད་པར་བྱླེད་པའི་ཐབས་ཟབ་མྩོ་

བདུན་ཏླེ། མར་ཤླེས་པ། དིན་དན་པ། དིན་གཟྩོ་བ། ཡིད་འྩོང་གི་བྱམས་པ།  སིང་རླེ་ཆླེན་པྩོ།  ལག་བསམ་རྣམ་

དག  སླེམས་བསྐྱླེད། 

རྒྱུད་སླེ་བདུན། - ཇྩོ་བྩོ་རླེའི་ལམ་སྒྩོན་རང་འགྲླེལ་ལས། བྱ་བའི་རྒྱུད་དང་། སྤྩོད་པའི་རྒྱུད། རྩོག་པའི་རྒྱུད། 

གཉིས་ཀའི་རྒྱུད། རྣལ་འབྱྩོར་གི་རྒྱུད།  རྣལ་འབྱྩོར་ཆླེན་པྩོའི་རྒྱུད།  རྣལ་འབྱྩོར་བ་མླེད་ཀི་རྒྱུད། 

ནྩོར་བུ་ཆ་བདུན། - རྒྱལ་པྩོའི་རྣ་ཆ་དང་། བཙུན་མྩོའི་རྣ་ཆ། བྩོན་པྩོའི་རྣ་ཆ། བསླེ་རུའི་རྭ། བྱུ་རུའི་སྩོང་པྩོ།  

གང་ཆླེན་གི་མཆླེ་བ། ནྩོར་བུ་མིག་གསུམ་པ།

སྔགས་ཕྩོགས་ཀི་ཡན་ལག་བདུན་པ། - ཕག་འཚལ་བའི་ཡན་ལག མཆྩོད་པ་འབུལ་བའི་ཡན་ལག 

བཤགས་པའི་ཡན་ལག རླེས་སུ་ཡི་རང་བའི་ཡན་ལག སྐྱབས་སུ་འགྲྩོ་བའི་ཡན་ལག   བྱང་ཆུབ་ཏུ་སླེམས་

བསྐྱླེད་པའི་ཡན་ལག བསྔྩོ་བའི་ཡན་ལག

ཆུ་སྐར་བདུན། - ནམ་མཁར་ཡྩོད་པའི་སྐར་རིས་ནང་གསལ་ལྟར་མ་བདུན་གི་མིང་སྟླེ། མྩོན་གྲླེ་དང་། 

ཁྲུམས་སད། ནམ་གྲུ།  སྣུབས།  ཆུ་སྟྩོད། ལག སྐག

ཆླེ་བའི་ཡྩོན་ཏན་བདུན། - རིགས་བཟང་བ། གཟུགས་བཟང་བ། གཉླེན་འཁྩོར་གཡྩོག་འཛོམས་པ། 

འབྱྩོར་བ་ཆླེ་བ།  དབང་ཐང་ཆླེ་བ།  ཤླེས་རབ་ཆླེ་བ། ལུས་སྟྩོབས་དང་ལན་པ། 

ཆུ་རིགས་བདུན། - བཏུང་བའི་ཆུ་ལ་རིགས་མི་འད་བ་བདུན་ཡྩོད་པ་ནི། ཆར་ཆུ། གངས་ཆུ། ཆུ་ཀླུང་གི་

ཆུ། ཆུ་མིག་གི་ཆུ། ཁྩོན་པའི་ཆ། བ་ཚྭ་ཅན་གི་ཆུ། ཤིང་གི་ར་བ་ལས་བབས་པའི་ཆུ།   

ཐླེག་ཆླེན་གི་ཡྩོན་ཏན་ཆླེན་པྩོ་བདུན། - དམིགས་པ་ཆླེན་པྩོ་དང་། སྒྲུབ་པ་ཆླེན་པྩོ། ཡླེ་ཤླེས་ཆླེན་པྩོ། 

བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པ་ཆླེན་པྩོ། ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཆླེན་པྩོ། ཡང་དག་སྒྲུབ་པ་ཆླེན་པྩོ།   ཕྲིན་ལས་ཆླེན་པྩོ།

ཆྩོས་ཁམས་བདུན། - མངྩོན་པ་མཛོད་ལྟར་ན། ཚོར་བ་འདུ་ཤླེས་འདུ་བྱླེད་བཅས་ཀི་ཕུང་པྩོ་གསུམ་དང་
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། རྣམ་པར་རིག་བྱླེད་མིན་པའི་གཟུགས་དང་། འདུས་མ་བྱས་གསུམ་བཅས་བདུན།

ཆྩོས་གྩོས་ཀི་རྒྱུ་བདུན། - རབ་ཏུ་བྱུང་བས་བཅང་བའི་ཆྩོས་གྩོས་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ནི་བདུན་ཏླེ། བལ་

ལས་བྱས་པ། རྩྭ་ཤ་ན་ལས་བྱས་པ། ཉི་འྩོག་པའི་གྩོས། རྩྭ་ཟར་མ་ལས་བྱས་པ། རས་གྩོས། རྩྭ་ཀྩོ་ཏམ་པ་ལས་

བྱས་པ། རྩྭ་དུ་གུ་ལས་བྱས་པ། 

ཉི་མའི་ར་བདུན། - ངླེས་བརྩོད་དང་། ཐིག་ལླེ་ཅན། མདྩོག་ལྔ་པ། ཡིད་མགྩོགས། རི་བྩོ་འཇྩོམས། རླུང་། 

ཤིན་ཏུ་རྒྱལ་མཚན། 

ཉླེ་བའི་རིན་ཆླེན་བདུན། - ཁང་བཟང་རིན་པྩོ་ཆླེ་དང་། མལ་ཆ་རིན་པྩོ་ཆླེ། ལམ་རིན་པྩོ་ཆླེ། རལ་གྲི་རིན་

པྩོ་ཆླེ། གྩོས་རིན་པྩོ་ཆླེ། པགས་པ་རིན་པྩོ་ཆླེ། མཚལ་རིན་པྩོ་ཆླེ།

སིང་ནད་བདུན། - མ་ངན་དང་སླེམས་འཁྲུགས་པ་སྩོགས་ལས་བྱུང་བའི་སིང་གི་ནད་བདུན་ཏླེ། སིང་

འཕྩོས་དང་། སིང་གཟླེར། སིང་ཚད། སིང་ཆུ། སིང་འཐིབས།  སིང་སྲིན། སིང་ནད་ཁ་ལླེ་ནག་པྩོ།

གཏད་རབས་བདུན། - སྔར་རྒྱལ་བསྟན་དགྲ་བཅྩོམ་པ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་སྤྩོད་པའི་བྱུང་རིམ། འྩོད་

སྲུང་དང་། ཀུན་དགའ་བྩོ། ཤ་ནའི་གྩོས་ཅན། ཉླེ་སྦས། དི་ཏི་ཀ།  ནག་པྩོ་པ། ལླེགས་མཐྩོང་ཆླེན་པྩོ།

སངས་རྒྱས་རབ་བདུན། - སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟིགས།   གཙུག་གཏྩོར།   ཐམས་ཅད་སྐྱྩོབ།    འཁྩོར་

བ་འཇིགས།   གསླེར་ཐུབ།   འྩོད་སྲུང་།   ཤཱཀ་ཐུབ་པ།

གླུ་དབྱངས་ཀི་ངླེས་པ་བདུན། - བར་མ། དང་སྲྩོང་། ས་འཛིན། དྲུག་སྐྱླེས། ལྔ་ལན། བྩོ་གསལ། འཁྩོར་

ཉན།

ཉན་ཐྩོས་ཀི་ས་བདུན། - དཀར་མྩོ་རྣམ་པར་མཐྩོང་བའི་ས། བརྒྱད་པའི་ས། རིགས་ཀི་ས།  མཐྩོང་བའི་

ས། བསྲབས་པའི་ས། འདྩོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ས། བྱས་པ་སྲུང་བའི་ས། 

རྒྱ་རིམ་པ་བདུན། - ཚིག་འབྲུ་མི་འཁྲུག་པ་ཚེག་གི་རྒྱ། ཚིག་རྐང་མི་འཁྲུག་པ་ཤད་ཀི་རྒྱ། ཚིག་དྩོན་མི་

འཁྲུག་པ་ལླེའུའི་རྒྱ། ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་མི་འཁྲུག་པ་བམ་པྩོའི་རྒྱ། བམ་པྩོ་མི་འཁྲུག་པ་བམ་པྩོའི་གྲངས་ཀི་རྒྱ། མཐའ་མི་

འཆྩོལ་བ་སྣླེ་ཐིག་གི་རྒྱ། གླེགས་བམ་མི་འཁྲུག་པ་གདྩོང་ཡིག་གམ་སྤན་ཁླེར་གི་རྒྱ།
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བྩོད་ཀི་རྒྱལ་པྩོ་གནམ་གི་ཁི་བདུན། - གཉའ་ཁི་བཙན་པྩོ། མུ་ཁི་བཙན་པྩོ། དིང་ཁི་བཙན་པྩོ། སྩོ་ཁི་

བཙན་པྩོ། མླེར་ཁི་བཙན་པྩོ། གདགས་ཁི་བཙན་པྩོ། སྲིབ་ཁི་བཙན་པྩོ།

རླེས་གཟའ་བདུན། - ཉི་མ།  ཟླ་བ།   མིག་དམར།   ལག་པ།   ཕུར་བུ།   པ་སངས།  སླེན་པ།

འཕགས་པའི་ནྩོར་བདུན། - དད་པ་ཆུ་བྩོ་ལྟ་བུའི་ནྩོར། ཚུལ་ཁིམས་མླེ་ཏྩོག་ལྟ་བུའི་ནྩོར། སྦྱིན་གཏྩོང་

ནྩོར་བུ་ལྟ་བུའི་ནྩོར། ཐྩོས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་ནྩོར། དམ་ཚིག་ཤླེལ་སྩོང་ལྟ་བུའི་ནྩོར། ངྩོ་ཚ་ཕ་མས་མི་བསླུ་བ་ལྟ་

བུའི་ནྩོར། ཤླེས་རབ་ཉི་མ་ལྟ་བུའི་ནྩོར། 

དགྲ་ཡི་རྩོང་འཇྩོམས་པའི་འཕྲུལ་འཁྩོར་བདུན། - རྩོ་ཡི་འཕྲུལ་འཁྩོར། གྲུ་ཡི་འཕྲུལ་འཁྩོར། འབྲུ་

མར་གི་འཕྲུལ་འཁྩོར། གྲི་གུག་གི་འཕྲུལ་འཁྩོར། རླུང་གི་འཕྲུལ་འཁྩོར། རྩོ་རླེ་གུར་གི་འཕྲུལ་འཁྩོར།   ལྕགས་

མདའི་འཕྲུལ་འཁྩོར།  

རིང་མའི་ལུགས་ཀི་བར་དྩོ་བདུན། - རང་བཞིན་སྐྱླེ་གནས་ཀི་བར་དྩོ།  ཆྩོས་ཉིད་སྲིད་པའི་བར་དྩོ། 

ཟུང་འཇུག་སྐུ་བཞིའི་བར་དྩོ། རང་རིག་ཡླེ་ཤླེས་ཀི་བར་དྩོ། དུས་མཚམས་རང་བཞིན་གི་བར་དྩོ།  འཕྱུགས་

མླེད་རླེན་གི་བར་དྩོ། འཁྩོར་འདས་གཉིས་ཀི་བར་དྩོ།

མཐྩོང་ལམ་གི་ས་བདུན། - རིགས་ཀི་ས།  བརྒྱད་པའི་ས།  མཐྩོང་བའི་ས།  བསྲབས་པའི་ས།  འདྩོད་

ཆགས་བྲལ་བའི་ས།   བྱས་པ་རྩོགས་པའི་ས།  ཉན་ཐྩོས་ཀི་ས།

བྱང་ཆུབ་ཀི་ལམ་ཡན་ལག་བདུན། - དན་པ་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག  ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་

འབྱླེད་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག བརྩོན་འགྲུས་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག དགའ་བ་ཡང་དག་བྱང་

ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག  ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག  ཏིང་ངླེ་འཛིན་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་

ལག  བཏང་སྩོམས་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག

ཡན་ལག་བདུན་པའི་མཆྩོད་པ། - ཕག་འཚལ་བ།  མཆྩོད་པ་འབུལ་བ།  སིག་པ་བཤགས་པ།  དགླེ་

བ་ལ་རླེས་སུ་ཡི་རངས་བ།  ཆྩོས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་བསྐྩོར་བར་བསྐུལ་བ། སྐུ་མ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསྩོལ་བ་

འདླེབས་པ།  དགླེ་བ་རྩོགས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔྩོ་བ།

འཕགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀི་ནྩོར་བདུན། - དད་པ།  ཚུལ་ཁིམས།  ཐྩོས་པ།  གཏྩོང་བ།  
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ཤླེས་རབ།   ཁླེལ་ཡྩོད།  ངྩོ་ཚ་ཤླེས་པ།

ལུས་ཟུངས་བདུན། - དྭངས་མ། ཁག ཤ ཚིལ། རུས་པ། རྐང་། ཁུ་བ།

དཔལ་ལན་ཆྩོས་གྲགས་ཀིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་སླེ་བདུན། - རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅྩོས་ཚད་མ་

རྣམ་འགྲླེལ།  ཅུང་ཟད་བསྡུས་པ་ཚད་མ་རྣམ་ངླེས།  ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཚད་མ་རིག་ཐིགས་བཅས་ར་བ་ལུས་ལྟ་

བུའི་བསྟན་བཅྩོས་གསུམ་དང་།  གཏན་ཚིགས་བརག་པ།  འགྲླེལ་པ་བརག་པ།  རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ། རྩོད་པའི་

རིགས་པ་བཅས་འགྲླེལ་པ་ཡན་ལག་ལྟ་བུའི་བསྟན་བཅྩོས་བཞི་བཅས་བདུན།

རླེ་ཙོང་ཁ་པའི་འཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སྲས་བདུན། - འཇམ་དབྱངས་ཆྩོས་རླེ་

བཀ་ཤིས་དཔལ་ལན། མཁས་གྲུབ་རླེ། ཤླེས་རབ་སླེངླེ། ཚ་ཁྩོ་ངག་དབང་གྲགས་པ། མདྩོ་སྟྩོད་པ། གུང་རུ་

རྒྱལ་མཚན་བཟང་པྩོ།  རླེ་དགླེ་འདུན་གྲུབ་པ།  

དབུས་གཙང་བསྟན་པའི་སྒྩོན་མླེ་བདུན། - ཆྩོས་རླེ་དཀྩོན་མཆྩོག་ཚུལ་ཁིམས། ཁ་ཆླེ་གཉལ་རྒྩོད་

རིན་བསམ་པ། དམར་ཁམས་པ་མཁླེན་རབ་དབང་ཕྱུག གྲགས་བཟང་ཉལ་ཆླེན་ཤླེར་རྒྱལ།  ཆྩོས་རླེ་རྒྱལ་

དབང་། ཆྩོས་རླེ་དཔལ་ལན་སླེངླེ། སྣར་ཐང་རབ་མཆྩོག 

གཞན་དྩོན་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་སླེམས་དཔའ་བདུན། - བྱང་སླེམས་རྭ་བསྒླེང་བ་ཤཱཀ་བསྩོད་

ནམས། ཟུར་མཁར་བ་བྱང་སླེམས་ཀུན་དགའ་བཟང་པྩོ། བྱང་སླེམས་བདླེ་མྩོ་ཐང་བ་བྩོ་གྲྩོས་རྒྱལ་མཚན།   

གཙང་སྟྩོད་ཉུག་པ་བྱང་སླེམས་ཚུལ་ཁིམས་དཔལ་བཟང་། བྱང་སླེམས་གཞྩོན་ནུ་རྒྱལ་མཆྩོག བྱང་སླེམས་

རྒྱལ་མཚན་གྲགས་བཟང་། རྒྱལ་སྲས་བདླེ་འབྱུང་བ།

བསྟན་པ་ཕྩོགས་མཐར་སྐྱྩོང་བའི་དར་ཆླེན་བདུན། - ཆྩོས་དབང་གྲགས་པ། ངག་དབང་གྲགས་པ། 

ལྩོ་པ་རྒྱལ་མཚན་སླེངླེ། འདན་མ་པ་ཡྩོན་ཏན་དཔལ། མདྩོ་སད་པ་བསྩོད་ནམས་ཤླེས་རབ། རྩོང་པྩོ་ལྕླེ་ནག་པ།  

མདྩོ་སད་འྩོད་ཟླེར།

མཎལ་ཚོམ་བུ་བདུན་མ། - དབུས་སུ་རི་ཡི་རྒྱལ་པྩོ་རི་རབ། ཤར་ལུས་འཕགས་པྩོ། ལྩོ་འཛམ་བུ་གིང་། 

ནུབ་བ་ལང་སྤྩོད།  བྱང་སྒ་མི་སན།  ཉི་མ།  ཟླ་བ།  

པཱ་ལ་བདུན། - གཽ་པཱ་ལ། དླེ་བ་པཱ་ལ། དར་པཱ་ལ། མ་ཧི་པཱ་ལ། མཧཱ་པཱ་ལ། ནླེརྱ་པཱ་ལ། ར་ལ་པཱ་ལ། 
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གསླེར་གི་རི་བདུན། - གཉའ་ཤིང་འཛིན། གཤྩོལ་མདའ་འཛིན། སླེང་ལླེང་ཅན། ལྟ་ན་སྡུག ར་རྣ། རྣམ་

འདུད། མུ་ཁྱུད་འཛིན།

སྔྩོ་ཡི་བུ་མྩོ་སྤུན་བདུན། - གཡའ་ཀི་དང་། སྟྩོང་ཟིལ།  གང་ག་ཆུང་།  ཧྩོང་ལླེན།  ཏིག་ཏ།  བྩོང་དཀར།  

སང་རི་དྩོ་བྩོ།

ངྩོ་མཚར་ར་བདུན། - མྩོ་རིས་སྩོགས་ལ་མ་བརླེན་པར་རང་གཞན་གི་འདས་མ་འྩོངས་ཀི་བྱ་བ་རྩོགས་

ནུས་པའི་ངྩོ་མཚར་ཅན་གི་ར་བརག་ཐབས་བདུན་ནི།  ཁིམ་ཕྱྭ་དང་།  མགྲྩོན་ཕྱྭ།  དགྲ་ཕྱྭ། གྲྩོགས་ཕྱྭ།  གདྩོན་

ཕྱྭ་བརག་པ་དང་།  ཕ་བུ་གྩོ་ལྩོག་གི་ཕྱྭ། མ་བུ་གྩོ་ལྩོག་གི་ཕྱྭ། 

ཡ་བཏགས་བདུན། - ཀ།   ཁ།   ག།   པ།   ཕ།   བྱ།   མ།

ལ་དྩོན་བདུན། - སུ། ར། རུ།  དུ།  ན།  ལ།  ཏུ།
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༼བརྒྱད།༽

རྩོགས་གླེའི་ཚིག་དྩོན་བརྒྱད། - ཚད་མའི་གཞུང་གི་བསྟན་དྩོན་བརྒྱད་དླེ།  མངྩོན་སུམ་དང་རླེས་

དཔག་གཉིས་པྩོ་རླེ་རླེ་ལ་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་གཉིས་སུ་ཕླེ་བའི་བཞི་ནི་བདག་ཉིད་ཀིས་རིག་པའམ་གྩོ་བར་

བྱླེད་པའི་ཐབས་དང་།  སྒྲུབ་ངག་དང་སུན་འབྱིན་གཉིས་པྩོ་རླེ་རླེ་ལ་ཡང་དག་དང་།  ལྟར་སྣང་གཉིས་སུ་ཕླེ་བའི་

བཞི་ནི་གཞན་གིས་རྩོགས་པར་བྱླེད་པའི་ཐབས་ཤླེས་པའི་ཆར་གཏྩོགས་བཞི་དང་།  རྩོད་བྱླེད་ཀི་སྒའི་ཆར་

གཏྩོགས་བཞི་སྟླེ་བརྒྱད།

ཐུན་མྩོང་དངྩོས་གྲུབ་བརྒྱད།  - ཐུན་མྩོང་གི་གྲུབ་རགས་བརྒྱད་དང་དྩོན་གཅིག་སྟླེ། རིལ་བུའི་དངྩོས་

གྲུབ་དང་། མིག་སན། ས་འྩོག རལ་གྲི། ནམ་མཁར་འཕུར་བ། མི་སྣང་བ། འཆི་བ་མླེད་པ། ནད་འཇྩོམས། 

ཐུན་མིན་གི་དབང་ཕྱུག་གི་ཡྩོན་ཏན་བརྒྱད། - དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་

དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་དླེ།  སྐུ་ཡི་དབང་ཕྱུག་དང་།  གསུང་གི་དབང་ཕྱུག  ཐུགས་ཀི་དབང་ཕྱུག  རྫུ་འཕྲུལ་གི་

དབང་ཕྱུག  ཀུན་འགྲྩོའི་དབང་ཕྱུག  གནས་ཀི་དབང་ཕྱུག  ཅི་འདྩོད་ཀི་དབང་ཕྱུག   ཕྲིན་ལས་ཀི་དབང་ཕྱུག

ཐླེག་དམན་ས་བརྒྱད། - དཀར་པྩོ་རྣམ་པར་མཐྩོང་བའི་ས་དང་།  རིགས་ཀི་ས།  བརྒྱད་པའི་ས།   མཐྩོང་

བའི་ས།  བསྲབས་པའི་ས།  འདྩོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ས།  བྱས་པ་བསྲུང་བའི་ས།  བྱས་པ་རྩོགས་པའི་ས།

མཐྩོང་ལམ་གི་བཟྩོད་པ་བརྒྱད། - མཐྩོང་ལམ་གི་ཡླེ་ཤླེས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གི་བར་ཆད་མླེད་ལམ་

བརྒྱད་དླེ།  སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆྩོས་ཤླེས་པའི་བཟྩོད་པ་དང་།  སྡུག་བསྔལ་ལ་རླེས་སུ་རྩོགས་པའི་ཤླེས་རབ། ཀུན་

འབྱུང་བ་ལ་ཆྩོས་ཤླེས་པའི་བཟྩོད་པ།  ཀུན་འབྱུང་བ་ལ་རླེས་སུ་རྩོགས་པའི་ཤླེས་པའི་བཟྩོད་པ།  འགྩོག་པ་ལ་

ཆྩོས་ཤླེས་པའི་བཟྩོད་པ།  འགྩོག་པ་ལ་རླེས་སུ་རྩོགས་པའི་ཤླེས་པའི་བཟྩོད་པ།  ལམ་ལ་ཆྩོས་ཤླེས་པའི་བཟྩོད་

པ།  ལམ་ལ་རླེས་སུ་རྩོགས་པའི་ཤླེས་པའི་བཟྩོད་པ།

མཐྩོང་ལམ་གི་ཤླེས་པ་བརྒྱད། - མཐྩོང་ལམ་གི་ཡླེ་ཤླེས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གི་རྣམ་གྲྩོལ་ལམ་བརྒྱད་

དླེ།  སྡུག་བསྔལ་ཆྩོས་ཤླེས་པ་དང་།  སྡུག་བསྔལ་རླེས་སུ་རྩོགས་པའི་ཤླེས་པ།  ཀུན་འབྱུང་བ་ལ་ཆྩོས་ཤླེས་

པ།  ཀུན་འབྱུང་བ་ལ་རླེས་སུ་རྩོགས་ལ་རླེས་སུ་རྩོགས་པའི་ཤླེས་པ།  འགྩོག་པ་ལ་ཆྩོས་ཤླེས་པ། འགྩོག་པ་ལ་

རླེས་སུ་རྩོགས་པའི་ཤླེས་པ། ལམ་ལ་ཆྩོས་ཤླེས་པ།  ལམ་ལ་རླེས་སུ་རྩོགས་པའི་ཤླེས་པ།
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དུར་ཁྩོད་ཀི་ཆས་བརྒྱད། - མི་མགྩོའི་དབུ་རྒྱན་དང་།  མི་མགྩོའི་དྩོ་ཤལ།  གང་ཆླེན་གི་པགས་པའི་

སྟྩོད་གཡྩོགས། ཞིང་ལྤགས་ཀི་གཡང་གཞི།  སྟག་ལྤགས་ཀི་ཤམ་ཐབས།  ཞག་གི་ཟྩོ་རིས། ཁག་གི་ཐིག་ལླེ། 

ཐལ་ཆླེན་གི་ཚོམ་བུ་བཅས།

དུར་ཁྩོད་ཆླེན་པྩོ་བརྒྱད།  - ཤར་དུ་གཏུམ་དག་དང་།  བྱང་དུ་ཚང་ཚིང་འཁིགས་པ།   ནུབ་ཏུ་རྩོ་རླེ་

འབར་བ།  ལྩོར་ཀླེང་རུས་ཅན།  དབང་ལན་དུ་དག་ཏུ་རྒྩོད་པ།  མླེར་བཀ་ཤིས་ཚལ།  བདླེན་བྲལ་དུ་མུན་པ་

དག་པྩོ། རླུང་དུ་ཀི་ལི་ཀི་ལིའི་སྒ་སྒྩོག་པ་བཅས།  

དུས་ཁིམས་ཡན་ལག་བརྒྱད། - བསླེན་གནས་ཀི་བསྲུང་བྱ་སྟླེ།  ར་བ་བཞི་ཕྩོགས་མཐུན་དང་བཅས་

པ་སྩོང་བ་ཚུལ་ཁིམས་བརན་པར་བྱླེད་པའི་ཡན་ལག་བཞི་དང་།  ཆང་གི་བཏུང་བ་སྩོང་བ་བག་ཡྩོད་གྩོང་འཕླེལ་

བྱླེད་པའི་ཡན་ལག་དང་། མལ་ཆླེ་མཐྩོ་དང་། གར་ཕྲླེང་ལ་སྩོགས་པ་དང་།  ཕི་དྩོའི་ཁ་ཟས་ཏླེ། དླེ་གསུམ་སྩོང་བ་

བརྟུལ་ཞུགས་དག་པར་བྱླེད་པའི་ཡན་ལག་གསུམ་བཅས།

མི་ཚེའི་དུས་བརྒྱད། - མངལ་ན་གནས་པའི་དུས་དང་།  བཙས་པའི་དུས།  བྱིས་པའི་དུས།  གཞྩོན་ནུའི་

དུས།  ལང་ཚོའི་དུས།  དར་ལ་བབ་པའི་དུས།  རྒས་པའི་དུས།  འཁྩོགས་པའི་དུས།

དལ་བ་བརྒྱད། - དམལ་བ་དང་།  ཡི་དྭགས།  དུད་འགྲྩོ།  ཀ་ཀྩོ།  ལ་ཚེ་རིང་པྩོ།  ལྩོག་ལྟ་ཅན།  སངས་

རྒྱས་མ་བྱྩོན་པ། ལྐུགས་པ་བཅས་མི་ཁྩོམ་པའི་གནས་བརྒྱད་དང་བྲལ་བས་ན་དལ་བ་བརྒྱད།  

བདླེ་གཤླེགས་མཆླེད་བརྒྱད། - སན་བ་བདླེ་གཤླེགས་མཆླེད་བརྒྱད་དླེ།  མཚན་ལླེགས་དང་།  རིན་

ཆླེན།  གསླེར་བཟང་།  མ་ངན་མླེད།  ཆྩོས་གྲགས།  མངྩོན་མཁླེན།  སན་གི་བ།  ཤཱཀ་ཐུབ་པ།

གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད། - གུ་རུ་ཤཱཀ་སླེངླེ། གུ་རུ་པད་སཾ་བྷ་བ།  གུ་རུ་ཉི་མ་འྩོད་ཟླེར།  གུ་རུ་སླེངླེ་སྒ་སྒྩོག  

གུ་རུ་རྩོ་རླེ་གྲྩོ་ལྩོད།  གུ་རུ་མཚོ་སྐྱླེས་རྩོ་རླེ།  གུ་རུ་པད་རྒྱལ་པྩོ།  གུ་རུ་བྩོ་ལན་མཆྩོག་སྲླེད།

ཀུན་དཀིས་བརྒྱད། - ཞི་གནས་དང་བཏང་སྩོམས་ཀི་དུས་སུ་སླེམས་ཡང་ཡང་དཀི་བར་བྱླེད་པའི་ཉྩོན་

མྩོངས་པ་བརྒྱད་དླེ་རྨུགས་པ་དང་།  གཉིད།  རྒྩོད་པ།  འགྩོད་པ།  ཕྲག་དྩོག།  སླེར་སྣ།  ངྩོ་ཚ་མླེད་པ།  ཁླེལ་

མླེད་པ།  

ཀླུ་ཆླེན་བརྒྱད།  - ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པྩོ་ཆླེན་པྩོ་བརྒྱད་དླེ།  ནྩོར་རྒྱས་དང་།  པད།  སྟྩོབས་རྒྱུ།  འཇྩོག་པྩོ།  པད་
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ཆླེན་པྩོ།  དུང་སྐྱྩོང་།  རིགས་ལན།  མཐའ་ཡས།

བཀ་ཤིས་རགས་བརྒྱད། - རིན་ཆླེན་གདུགས་དང་གསླེར་ཉ་དང་། །གསླེར་ཆླེན་བུམ་པ་པད་བཟང་།  

དུང་དཀར་གཡས་འཁིལ་དཔལ་བླེའུ།  །ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་འཁྩོར་ལྩོ་བཅས། །

བཀ་ཤིས་རས་བརྒྱད། - མླེ་ལྩོང་དང་།  ཞྩོ།  རྩྭ་དུར་བ།  ཤིང་ཏྩོག་བིལ་བ།  དུང་དཀར་གཡས་འཁིལ།  

གྷི་ཝང་།  ལི་ཁི།  ཡུངས་ཀར།

རྒྱགས་པ་བརྒྱད། - རིགས་བཟང་བས་རྒྱགས་པ།  གཟུགས་ཀིས་རྒྱགས་པ།  ལང་ཚོས་རྒྱགས་པ།  

ནད་མླེད་པས་རྒྱགས་པ།  ནྩོར་གིས་རྒྱགས་པ།  དབང་ཡྩོད་པས་རྒྱགས་པ།  བཟྩོ་རིག་ཤླེས་པས་རྒྱགས་པ།  

མང་དུ་ཐྩོས་པས་རྒྱགས་པ།

བྩོད་སན་གི་ནུས་པ་བརྒྱད། - ལྕི་བ།  སྣུམ་པ།  བསིལ་བ།  བརྟུལ་བ།  ཡང་བ།  རྩུབ་པ། ཚ་བ། རྣྩོ་

བ། 

སྟྩོན་པའི་མཛད་ཆླེན་བརྒྱད། - སྟྩོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་ལས་བབས་པ་དང་།  ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ།  

སྐུ་བལྟམས་པ།  རབ་ཏུ་བྱུང་བ།  སངས་རྒྱས་པ།  ཆྩོས་འཁྩོར་བསྐྩོར་བ།  ཆྩོ་འཕྲུལ་བསྟན་པ། སྐུ་མ་ངན་

ལས་འདས་པ། 

གིང་ཕྲན་བརྒྱད། - རི་ཡི་རྒྱལ་པྩོ་རི་རབ་ཀི་མཚམས་བཞིར་གནས་པའི་གིང་ཕྲན་བརྒྱད་དླེ།  ལུས་དང་

ལུས་འཕགས།  ར་ཡབ་དང་ར་ཡབ་གཞན།  གཡྩོ་ལན་དང་ལམ་མཆྩོག་འགྲྩོ།  སྒ་མི་སན་དང་དགྲ་མི་སན་གི་

ཟླ།  

སྒྩོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱྩོབ། - རླེ་བཙུན་སྒྩོལ་མས་སྐྱྩོབ་པར་བྱླེད་པའི་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ནི།  

སླེངླེ་དང་།  གང་ཆླེན།  མླེ།  སྦྲུལ།  རྐུན་པྩོ།  ལྕགས་སྒྩོག  ཆུ།  ཤ་ཟ་བཅས།

དངྩོས་གྲུབ་བརྒྱད། - རལ་གྲི་དང་།  ཤིལ་བུ།  མིག་སན།  རྐང་མགྩོགས།  མཁའ་སྤྩོད།  མི་སྣང་བ།  

ས་འྩོག  བཅུད་ལླེན།

མི་ཁྩོམ་པའི་གནས་བརྒྱད། - དམལ་བ།  ཡི་དྭགས།  དུད་འགྲྩོ།  ཀ་ཀྩོ།  ལ་ཚེ་རིང་པྩོ།  ལྩོག་ལྟ་

ཅན།  སངས་རྒྱས་ཀིས་སྟྩོང་པ།  དབང་པྩོ་མ་ཚང་བ།  
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ལྕགས་བརྒྱད། - གསླེར་དང་།  དངུལ།   ཟངས།   ལྕགས།   གཤའ་དཀར།  རག་གན།  འཁར་བ།  

ཞ་ཉླེ་དཀར་ནག་གཉིས་བཅས།

ཡན་ལག་བརྒྱད་ལན་གི་ཆུ། - བསིལ་བ་དང་།  ཞིམ་པ།  ཡང་བ།  འཇམ་པ།  དྭངས་བ།  དི་མ་མླེད་

པ།  ལྟྩོ་བ་ལ་མི་གནྩོད་པ།  མགྲིན་པ་ལ་མི་གནྩོད་པ།

བདླེ་གཤླེགས་མཆྩོད་རླེན་བརྒྱད། - བདླེ་གཤླེགས་མཆྩོད་རླེན།  བྱང་ཆུབ་མཆྩོད་རླེན།  ཆྩོས་འཁྩོར་

མཆྩོད་རླེན།  ཆྩོ་འཕྲུལ་མཆྩོད་རླེན།  ལ་བབ་མཆྩོད་རླེན། དབྱླེན་ཟླུམ་མཆྩོད་རླེན།  རྣམ་རྒྱལ་མཆྩོད་རླེན། མང་

འདས་མཆྩོད་རླེན།  

མཆྩོད་པ་བརྒྱད། - མཆྩོད་ཡྩོན་དང་།  ཞབས་བསིལ།  མླེ་ཏྩོག བདུག་སྩོས།  མར་མླེ།  དི་ཆབ།  ཞལ་

ཟས།  རྩོལ་མྩོ།

གར་གི་ཉམས་སམ་སན་ངག་གི་ཉམས་བརྒྱད། - སླེག་པ།  དག་ཤུལ།   དཔའ་བ།  སིང་རླེ།  

མི་སྡུག་པ།  བཞད་གད།  རད་བྱུང་།  འཇིགས་རུང་།

ཉླེ་བའི་སྲས་ཆླེན་བརྒྱད། - འཇམ་དཔལ་དབྱངས།  ཕག་ན་རྩོ་རླེ།  སྤན་རས་གཟིགས།  ས་ཡི་སིང་པྩོ།  

སྒིབ་པ་རྣམ་སླེལ།  ནམ་མཁའི་སིང་པྩོ།  བྱམས་པ།  ཀུན་ཏུ་བཟང་པྩོ།

བསླེན་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ། - སྲྩོག་གཅྩོད་དང་། མ་བྱིན་ལླེན། མི་ཚངས་སྤྩོད།  རྫུན་སྨྲ།  ཆང་

འཐུང་།  ཁི་སྟན་ཆླེ་མཐྩོ།  གླུ་གར་དང་དི་རྒྱན།  ཕི་དྩོའི་ཁ་ཟས་ཏླེ་བརྒྱད་སྩོང་བའི་སྩོམ་པ།

ཚ་དམལ་བརྒྱད། - ཡང་སྩོས།  ཐིག་ནག  བསྡུས་འཇྩོམས།  ངུ་འབྩོད།  ངུ་འབྩོད་ཆླེན་པྩོ།  ཚ་བ།  

རབ་ཏུ་ཚབ་བ།  མནར་མླེད།

གྲང་དམལ་བརྒྱད། - ཆུ་བུར་ཅན་དང་།  ཆུ་བུར་རྩོལ།  སྩོ་ཐམ་ཐམ་པ། ཀླེ་ཧུད་ཟླེར།  ཨ་ཆུ་ཟླེར།  

ཨུཏྤལ་ལྟར་གས་པ།  པད་ལྟར་གས་པ།  པད་ཆླེན་པྩོ་ལྟར་གས་པ།

བཏུང་བའི་རྒྱུ་བརྒྱད། - འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་སན་གི་གྲས།  ཆུ་ཤིང་འབྲས། 

ཀུ་ཤུ། གྩོ་ལ།  ཨ་ཤྭ་ཏ།  ཨུ་དུམྦཱ་ར།  བ་རུ་ཤ་ཀ།  རྒུན་འབྲུམ་དང་།  འབྲ་གྩོ་བཅས་ཀི་ཆུ་རྣམས།
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འཕྲལ་བྱུང་རྐླེན་གི་མི་ཁྩོམ་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད། - དུག་ལྔ་འཁྲུགས་དང་བླུན་རྩོངས་བདུད་ཀིས་ཟིན། 

།ལླེ་ལྩོ་ཅན་དང་ལས་ངན་མཚོ་ཆླེན་བརྩོལ། །གཞན་དབང་འཇིགས་སྐྱྩོབ་ཆྩོས་ལྟར་བཅྩོས་པ་སྟླེ། འཕྲལ་བྱུང་

རྐླེན་གི་མི་ཁྩོམ་རྣམ་པ་བརྒྱད།།

རིས་ཆད་བྩོ་ཡི་མི་ཁྩོམ་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད། - འཆིང་བ་དམ་ལན་ཀུན་སྤྩོད་ཤིན་ཏུ་ངན། །འཁྩོར་བར་

མི་སྐྱྩོ་དད་པ་ཅུང་ཟད་མླེད། །མི་དགླེ་སིག་སྤྩོད་ཆྩོས་ལ་སླེམས་པ་བྲལ། །སྩོམ་དང་དམ་ཚིག་འཆལ་བ་ཞླེས་བྱ་

བ།།

སྡུག་བསྔལ་བསམ་ཚུལ་བརྒྱད། - ལས་ཉྩོན་གི་དབང་གིས་གནས་ངླེས་མླེད་དུ་ཡང་ཡང་སྐྱླེ་བའི་

སྡུག་བསྔལ།  མི་འདྩོད་བཞིན་དུ་རྒ་བའི་སྡུག་བསྔལ། ཡང་ནས་ཡང་དུ་ན་བའི་སྡུག་བསྔལ།  རང་དབང་མླེད་

པར་འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ།  མི་སྡུག་པའམ་མི་འདྩོད་པ་དང་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཕྲད་པའི་སྡུག་བསྔལ།  སྡུག་

པའམ་ཡིད་དུ་འྩོང་བ་དང་བྲལ་བའི་སྡུག་བསྔལ།  འདྩོད་པ་བཙལ་ཀང་མི་རླེད་པའི་སྡུག་བསྔལ།  སྡུག་བསྔལ་

གི་གནྩོད་དུ་གྱུར་པའི་སྡུག་བསྔལ།

ཕི་ཡི་སླེ་བརྒྱད། - ལ་ཡི་དབང་པྩོ་བརྒྱ་བྱིན་དང་།  ལ་མིན་དབང་པྩོ་ཐགས་བཟང་། མིའམ་ཅིའི་རྒྱལ་པྩོ་

ལྩོན་པ་ར་མགྩོ་ཅན། གནྩོད་སྦྱིན་གང་བ་བཟང་པྩོ།  མཁའ་ལིང་གསླེར་མིག་འཁིལ་བ།  ཆྩོས་སྐྱྩོང་མཧཱ་ཀ་ལ།  

སྲིན་པྩོ་ལང་ཀ་མགྲིན་བཅུ།  དི་ཟ་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ།

ནང་གི་སླེ་བརྒྱད། - ཡབ་གཅིག་བདུད་རླེ་ནག་པྩོ། བཙན་རྒྱལ་ཡམ་བུ་དམར་པྩོ། ཡུལ་ལ་ཆ་བསངས་ཀླུ་

སྲས། སྲྩོག་བདག་རྒྱལ་པྩོ་སིང་འབྱིན། ཆྩོས་སྐྱྩོང་གནྩོད་སྦྱིན་དམར་པྩོ། མ་མྩོ་འཇིགས་པའི་ཀྩོག་སྦྱིན། དགླེ་

བསླེན་རྩོ་རླེ་ལླེགས་པ། དཀར་མྩོ་ཉི་ཟླའི་ཐྩོད་འཕྲླེང་།

གསང་བའི་སླེ་བརྒྱད། - བདུད་པྩོ་ཁ་མཐུན་ཨཀྵ་དང་།  གཤིན་རླེ་གཤླེད་པྩོ་དམར་པྩོ།  ཀླུ་བདུད་ན་ག་ར་

ཙ།  གནྩོད་སྦྱིན་ཤན་པ་གྲི་ཐྩོགས།  མ་མྩོ་སྲིན་པྩོའི་ཁམ་འདླེབས།  བཙན་པྩོ་ཡམ་ཤུད་སྲྩོག་ལླེན་དང་།  བདུད་

པྩོ་རླེ་ལླེ་གྩོང་ཡག  སྲྩོག་བདག་དུང་གི་ཐྩོར་ཚུགས་བཅས།

སྩོ་ཐར་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྩོམ་པ་བརྒྱད། - བསླེན་གནས།  དགླེ་བསླེན་ཕ།  དགླེ་བསླེན་མ།  དགླེ་

ཚུལ་ཕ།  དགླེ་ཚུལ་མ། དགླེ་སྩོང་ཕ།  དགླེ་སྩོང་མ།  དགླེ་སྩོབ་མ།  
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རྡུལ་རས་བརྒྱད། - ས།  ཆུ།  མླེ།  རླུང་།   གཟུགས།  དི།   རྩོ།  རླེག་བྱ།

འཇིག་རླེན་ཆྩོས་བརྒྱད།  - རླེད་ན་དགའ་བ། མ་རླེད་མ་མི་དགའ་བ།  སན་པ་ཐྩོས་ན་དགའ་བ། མི་སན་པ་

ཐྩོས་ན་མི་དགའ་བ། བདླེ་ན་དགའ་བ། མི་བདླེ་ན་མི་དགའ་བ། བསྟྩོད་ན་དགའ་བ། སད་ན་མི་དགའ་བ། 

སྩོང་བའི་འདུ་བྱླེད་བརྒྱད། - འདུན་པ། རྩོལ་བ། དད་པ། ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ། དན་པ། ཤླེས་བཞིན། 

སླེམས་པ། བཏང་སྩོམས།

ཡྩོན་ཏན་གི་གཏླེར་བརྒྱད། - བརླེད་པ་མླེད་པས་དན་པའི་གཏླེར། བྩོ་རབ་ཏུ་འབྱླེད་པས་བྩོ་གྲྩོས་ཀི་

གཏླེར། མདྩོ་སླེ་ཐམས་ཅད་ཀི་དྩོན་གི་རྣམ་པ་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པས་རྩོགས་པའི་གཏླེར། ཐྩོས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་

འཛིན་པས་གཟུངས་ཀི་གཏླེར། ལླེགས་པར་བཤད་པས་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚིམ་པར་བྱླེད་པས་སྩོབས་

པའི་གཏླེར། དམ་པའི་ཆྩོས་ཡྩོངས་སུ་སྲུང་བས་ཆྩོས་ཀི་གཏླེར། དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་གི་རིགས་རྒྱུན་མི་

གཅྩོད་པས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་ཀི་གཏླེར། མི་སྐྱླེ་བའི་ཆྩོས་ལ་བཟྩོད་པ་ཐྩོབ་པས་སྒྲུབ་པའི་གཏླེར། 

འདྩོད་ཁམས་ཀི་ལ་བརྒྱད། - ས་བ།  བར་སྣང་ལ་གནས་པ།  བརྒྱ་ཆླེན་རིགས་བཞི། སུམ་ཅུ་ར་

གསུམ།  འཐབ་བྲལ།  དགའ་ལན།   འཕྲུལ་དགའ།  གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱླེད།

གཙོ་སླེམས་བརྒྱད། - མིག་གི་རྣམ་པར་ཤླེས་པ།  རྣ་བ།   སྣ།    ལྕླེ།   ལུས།  ཡིད།  ཀུན་གཞིའི་

རྣམ་ཤླེས།  ཉྩོན་ཡིད།

ཡི་གླེའི་སྐྱླེ་གནས་བརྒྱད། - མགྲིན་པ།  རྣ།  སྤི་བྩོ།  ཁྩོག་པ།  རྐན།  ལྕླེ།  སྩོ།   མཆུ།

བྩོད་ཀི་རྒྱལ་པྩོ་ས་ལ་ལླེ་བརྒྱད། - ཟ་ནམ་ཟིན་ལླེ། ལླེ་འཕྲུལ་ནམ་གཞུང་བཙན། སླེ་རྣྩོལ་ནམ་ལླེ། སླེ་

སྣྩོལ་པྩོ་ལླེ།  ལླེ་རྣྩོལ་ནམ།  ལླེ་རྣྩོལ་པྩོ།  ལླེ་རྒྱལ་པྩོ།  ལླེ་སྤིན་བཙན།

སྟྩོན་པའི་ཉན་ཐྩོས་མཆྩོག་རྣམ་བརྒྱད། - ཤླེས་རབ་ཅན་གི་མཆྩོག་ཤཱ་རིའི་བུ། རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་གི་

མཆྩོག་མཽའུ་གལ་གི་བུ། ཟབ་མྩོ་ལ་མྩོས་པའི་མཆྩོག་རབ་འབྱྩོར། ལའི་མིག་ལན་མཆྩོག་མ་འགགས་པ། མལ་

སྟན་བགྩོ་བའི་མཆྩོག་གད་ནྩོར་བུ། ཁིམ་བདག་དད་པ་སྐྱླེས་པའི་མཆྩོག་འཆར་ཀ། མང་དུ་ཐྩོས་པའི་མཆྩོག་

ཀུན་དགའ་བྩོ། བསབ་པ་ལ་གུས་པའི་མཆྩོག་སྒ་གཅན་འཛིན། 

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀིས་ལུང་བསྟན་པའི་རླེ་ཙོང་ཁ་པའི་འཁྩོར་དག་པ་བརྒྱད། - རྩོགས་

86



ལན་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ། དགླེ་བཤླེས་ཤླེས་རབ་གྲགས་པ། འཇམ་དཔལ་བཀ་ཤིས། དཔལ་སྐྱྩོང་བ་སྟླེ་མདྩོ་

སད་པ་བཞི་དང་། སྐྱྩོར་ལུང་གི་དགླེ་བཤླེས་འཇམ་སྐར་དཔལ་ལན་བཟང་པྩོ།  མལ་གྲྩོ་བ་གནས་བརན་བཟང་

སྐྱྩོང་། སྟྩོད་ལུང་གནས་བརན་ཤར་པ། རྩོགས་ལན་བྱང་སླེང་བ་བཅས། 

སངས་རྒྱས་དཀྩོན་མཆྩོག་གི་ཡྩོན་ཏན་བརྒྱད། - ལུས་མ་བྱས་པ་རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཡྩོན་

ཏན།  ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་གྩོ་བུར་རྣམ་དག་གི་ཡྩོན་ཏན།  ཡྩོན་ཏན་དླེ་གཉིས་སྒ་རྩོག་གི་རྩོགས་ཚུལ།  རྩོགས་

པའི་ཚུལ་གིས་རྩོགས་མི་ནུས་པའི་ཡྩོན་ཏན།  ཇི་ལྟ་ཇི་སླེད་མཁླེན་པའི་ཡྩོན་ཏན།  གདུལ་བྱ་ལ་བརླེ་བའི་ཡྩོན་

ཏན།  གདུལ་བྱའི་ཉླེས་སྐྱྩོན་སླེལ་བའི་ཡྩོན་ཏན། རང་དྩོན་གི་ཡྩོན་ཏན།  གཞན་དྩོན་གི་ཡྩོན་ཏན།

བཀའ་བརྒྱུད་ཆླེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད་ཅླེས་པ་ལས་ཆུང་བརྒྱད། - དྭགས་པྩོ་ལ་རླེའི་སྩོབ་མ་བརྒྱད་

ལས་སྩོ་སྩོར་གླེས་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས་ལ་བཀའ་བརྒྱུད་ཆུང་བརྒྱད་ཟླེར་བ་སྟླེ། འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད།  

སྟག་ལུང་བཀའ་བརྒྱུད།  ཁྩོ་ཕུ་བཀའ་བརྒྱུད། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད།  སར་བ་བཀའ་བརྒྱུད།  ཡླེལ་པ་བཀའ་

བརྒྱུད།  གཡའ་བཟང་བཀའ་བརྒྱུད། ཤུག་གསླེབ་བཀའ་བརྒྱུད་བཅས།
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༼དགུ༽

ཐླེག་པ་རིམ་པ་དགུ  - ཉན་ཐྩོས་རང་རྒྱལ་བྱང་སླེམས་ཏླེ་མཚན་ཉིད་སླེ་གསུམ་མམ་ཕི་ཀུན་འབྱུང་འདླེན་

པའི་ཐླེག་པ་གསུམ།  ཀི་ཡ་ཨུ་པ་ཡྩོ་ག་སྟླེ་ཕི་རྒྱུད་སླེ་གསུམ་མམ་ནང་དཀའ་ཐུབ་རིག་བྱླེད་ཀི་ཐླེག་པ་གསུམ།  

མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་ཨ་ཏི་ཡྩོ་ག་སྟླེ་ནང་རྒྱུད་སླེ་གསུམ་མམ་གསང་བ་དབང་བསྒྱུར་ཐབས་ཀི་ཐླེག་པ་གསུམ་སྟླེ་རིང་མའི་

ཐླེག་པ་རིམ་པ་དགུའྩོ།

བྩོན་ལུགས་ཀི་ཐླེག་པ་རིམ་པ་དགུ  - ཕ་གཤླེན། སྣང་གཤླེན། འཕྲུལ་གཤླེན། སྲིད་གཤླེན་ཏླེ་སྐུའི་

ཐླེག་པ་བཞི། དགླེ་བསླེན། ཨ་དཀར། དང་སྲྩོང་། ཡླེ་གཤླེན་ཏླེ་འབྲས་བུའི་ཐླེག་པ་བཞི། ཁད་པར་ཆླེན་པྩོའི་ཐླེག་

པ་གཅིག་སྟླེ་དགུའྩོ། 

མཐའ་བཞིའི་བ་སན་དགུ  - དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ཆྩོས་རྒྱལ་ཁི་སྲྩོང་ལླེའུ་བཙན་གི་སྐུ་དུས་སུ་

ཡུལ་ལུང་གཞན་ནས་གདན་དངས་པའི་རྒྱ་གར་གི་སན་པ་ཤནི་གརྦྷ་དང་།  ཁ་ཆླེ་གུ་ཧྱ་བཛྲ།  རྒྱ་ནག་ནས་

སྟྩོང་གསུམ་གང་བ།  ཧ་ཅང་བ་ལ།  ཧང་ཏི་པ་ཏ་གསུམ།  ཏ་ཟིག་ནས་ཧ་ལ་ཤནི།  གྲུ་གུ་ནས་སླེང་མདྩོ་འྩོད་

ཆླེན།  དྩོལ་པྩོ་ནས་ཁྩོལ་མ་རུང་རླེ།  བལ་པྩོ་ནས་དར་ཤི་ལ།

འདུག་པའི་ཚུལ་དགུ  - ཉླེས་བྱས་ཀི་སླེ་ཚན་གསུམ་པ།  སྟན་ལ་འདུག་པའི་སླེ་ཚན་ལ་ཁིམ་བདག་

སྩོགས་ཀིས་མ་བསྩོས་པ་དང་།  སྲྩོག་ཆགས་ཡྩོད་མླེད་སྩོགས་མ་བརགས་པ། ལུས་ཀི་ལྕིད་ཕབ་པ། རྐང་པ་

བསྣྩོལ་ཏླེ་བརྐངས་པ། བརླ་སྣྩོལ་བ། ལྩོང་བུ་བརླེགས་པ། ཧྩོར་འདུག་གི་རྣམ་པས་རྐང་པ་ཁིའི་འྩོག་ཏུ་བཀུག་

པ། རྐང་པ་ཕན་ཚུན་གདངས་པ། འདྩོམས་མཐྩོང་བར་བྱས་པ་བཅས་ཀིས་བསད་ན་ཉླེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བ་

བཅས།

སྲིད་པ་ཆགས་པའི་ལ་དགུ  - ཡབ་ལ་ཆླེན་འྩོ་དླེ་གུང་རྒྱལ། དླེའི་སྲས་ཡར་ལ་ཤམ་པྩོ། བྱང་གི་གཉན་

ཆླེན་ཐང་ལ། ས་སྟྩོད་ཇྩོ་བྩོ་སྒྩོགས་ཆླེན། ཤར་གི་ར་ཆླེན་སྩོམ་ར། ཇྩོ་བྩོ་གཡུལ་རྒྱལ། སྐྱིད་ཤྩོད་ཞྩོགས་ལ་ཕྱུག་

པྩོ། ཤླེལ་དཀར་ཇྩོ་བྩོ་ར་རྒྩོད། གཙང་གི་གནྩོད་སྦྱིན་གང་བ་བཟང་པྩོ། 

ངན་པ་དགུ་འཛོམས། - ཧྩོར་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་དྲུག་བདུན་བར་ཉིན་མཚན་གཅིག་གི་རིང་ལ་ས་

བདག་ངན་པ་ཉི་མ་ནག་ཆླེན་དང་།  དླེ་མིན་ས་བདག་ངན་པ་གཞན་བརྒྱད་པྩོ་བཅས་མཉམ་དུ་འཁླེལ་རྒྱུ་ཡིན་
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པའི་དུས་ཚོད་ངན་ཤྩོས་ཤིག

ཀུན་སྦྱྩོར་དགུ  - རླེས་སུ་ཆགས་པའི་ཀུན་སྦྱྩོར། ཁྩོང་ཁྩོ་བའི་ཀུན་སྦྱྩོར། ང་རྒྱལ་གི་ཀུན་སྦྱྩོར། མ་རིག་

པའི་ཀུན་སྦྱྩོར། ལྟ་བའི་ཀུན་སྦྱྩོར། མཆྩོག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཀུན་སྦྱྩོར། ཐླེ་ཚོམ་གི་ཀུན་སྦྱྩོར། ཕྲག་དྩོག་གི་ཀུན་

སྦྱྩོར། སླེར་སྣའི་ཀུན་སྦྱྩོར། 

རྣམ་ཤླེས་འཕྩོ་བའི་བུ་ག་དགུ  - ཚངས་བུག སིན་མཚམས། མིག རྣ་བ། སྣ། ཁ། ལྟླེ་བ། ཆུ་ལམ། 

བཤང་ལམ། 

ཕྩོ་རལ་སྣ་དགུ  - མཐླེབ་ཀིས་ཤ་ནྩོན་པ། རྐལ་གིས་ཆུ་ཆྩོད་པ། ཡང་རལ་བྱ་འད་བ་སྟླེ་ལུས་ཀི་རལ་

གསུམ་དང་། ལྩོ་རྒྱུས་ཀིས་དགླེ་ཐྩོན་པ། གཏམ་གིས་བཞད་གད་ཐྩོན་པ། གཤགས་ཀིས་ཕ་རྩོལ་གནྩོན་པ་སྟླེ་

ངག་གི་རལ་གསུམ་དང་། མཛངས་ལ་བྩོ་འགྱུ་བ། དཔའ་ལ་སྲན་ཚུགས་པ། ཁ་གསལ་ལ་གཏིང་མི་དཔྩོག་པ་སྟླེ་

ཡིད་ཀི་རལ་གསུམ། 

ཕྩོ་རླེད་སྣ་དགུ  - གཏམ་ཡིག་རིས་གསུམ། མདའ་རྩོ་མཆྩོང་གསུམ། བང་རྐལ་སྦླེ་གསུམ། 

གར་གི་ཉམས་དགུ། - སླེག་པ། དཔའ་བ། མི་སྡུག་པ། དག་ཤུལ། བཞད་གད། འཇིགས་རུང་། སིང་

རླེ། རམས་པ། ཞི་བའི་ཉམས། 

སླེམས་གནས་པ་དགུ  - ནང་དུ་འཇྩོག་པ། རྒྱུན་དུ་འཇྩོག་པ། གན་ཏླེ་འཇྩོག་པ། ཉླེ་བར་འཇྩོག་པ། དུལ་

བར་བྱླེད་པ། ཞི་བར་བྱླེད་པ། རྣམ་པར་ཞི་བར་བྱླེད་པ། རླེ་གཅིག་ཏུ་བྱླེད་པ། མཉམ་པར་འཇྩོག་པའི་སླེམས། 

དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་བསྟླེན་པའི་སྐབས་ཀི་སླེམས་དགུ  - བུ་མཛངས་པ་ལྟ་བུའི་སླེམས། 

རྩོ་རླེ་ལྟ་བུའི་སླེམས། ས་གཞི་ལྟ་བུའི་སླེམས། ཁྩོར་ཡུག་གི་རི་ལྟ་བུའི་སླེམས། བྲན་གཡྩོག་ལྟ་བུའི་སླེམས། 

ཕག་དར་ལྟ་བུའི་སླེམས། ཐག་པ་ལྟ་བུའི་སླེམས། སྩོ་ཁི་ལྟ་བུའི་སླེམས། གྲྩོགས་བཟང་ལྟ་བུའི་སླེམས། 
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༼བཅུ།༽

སྟྩོབས་བཅུ། - དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པའི་སྟྩོབས་བཅུ་སྟླེ།  གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁླེན་པའི་སྟྩོབས་

དང་།  ལས་ཀི་རྣམ་སིན་མཁླེན་པའི་སྟྩོབས། མྩོས་པ་སྣ་ཚོགས་མཁླེན་པའི་སྟྩོབས།  ཁམས་སྣ་ཚོགས་མཁླེན་

པའི་སྟྩོབས།  དབང་པྩོ་མཆྩོག་མན་མཁླེན་པའི་སྟྩོྩོབས།  ཐམས་ཅད་དུ་འགྲྩོ་བའི་ལམ་མཁླེན་པའི་སྟྩོབས།  

བསམ་གཏན་རྣམ་ཐར་ཏིང་འཛིན་སྩོམས་འཇུག་སྩོགས་མཁླེན་པའི་སྟྩོབས།  སྔྩོན་གནས་རླེས་དན་མཁླེན་པའི་

སྟྩོབས།  འཆི་འཕྩོ་དང་སྐྱླེ་བ་མཁླེན་པའི་སྟྩོབས།  ཟག་པ་ཟད་པ་མཁླེན་པའི་སྟྩོབས།

དླེ་ཉིད་བཅུ། - སྔགས་ཀི་དླེ་ཉིད་བཅུ་སྟླེ།  དཀིལ་འཁྩོར་དང་།  སྔགས་དང་།  ཕག་རྒྱ་དང་།   བདག་དང་

།  གནས་ལ་སྩོགས་པ་བསྲུང་བ་དང་།  ལ་རྣམས་སྤན་དངས་པའི་ཆྩོ་ག་དང་།  བཟླས་བརྩོད་དང་། བསྩོམ་པ་

དང། ཕི་དང་ནང་གི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་སྦྱིན་སྲླེག་དང།  ཉླེ་བར་བསྡུ་བ་དང་།  གཤླེགས་སུ་གསྩོལ་བ་རྣམས་

སྩོ། 

དན་པ་བཅུ། - དན་པ་དྲུག་པྩོའི་ཐྩོག་ཏུ་རྣལ་འབྱྩོར་རླེས་སུ་དན་པ་དང་།   སྔྩོན་གི་གནས་རླེས་སུ་དན་པ་

དང་།  སྐྱླེ་བ་རླེས་སུ་དན་པ་དང་།  འཆི་བ་རླེས་སུ་དན་པ།

ལ་ཆྩོས་དགླེ་བ་བཅུ། - སྲྩོག་མི་གཅྩོད་པ།  མ་བྱིན་པར་མི་ལླེན་པ།  ལྩོག་གཡླེམ་སྩོང་བ།  བདླེན་པར་

སྨྲ་བ།  ཕྲ་མ་མི་བྱླེད་པ།  ཚིག་འཇམ་པྩོར་སྨྲ་བ།  ངག་མི་འཆལ་བ།  གཞན་གི་ནྩོར་ལ་ཆགས་སྲླེད་མི་བྱླེད་པ།  

གཞན་ལ་གནྩོད་སླེམས་མི་སྐྱླེད་པ། འཇིག་རླེན་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ།

རྒྱལ་པྩོ་མདྩོ་བཅུ། - བཟང་པྩོ་སྤྩོད་པ་སྩོན་ལམ་གི་མདྩོ།  རྩོ་རླེ་རྣམ་འཇྩོམས་ཁྲུས་ཀི་མདྩོ།  ཤླེས་རབ་

སིང་པྩོ་ལྟ་བའི་མདྩོ།  འདའ་ཀ་ཡླེ་ཤླེས་སྩོམ་པའི་མདྩོ།  བྱ་བ་ལྟུང་བཤགས་བཤགས་པའི་མདྩོ།  དཔག་ཏུ་

མླེད་པ་ཚེ་རིང་མདྩོ།  གྩོས་སྔྩོན་ཅན་ནི་གཟུངས་ཀི་མདྩོ།  གཙུག་ཏྩོར་གདུགས་དཀར་བཟླྩོག་པའི་མདྩོ།  ནྩོར་

རྒྱུན་མ་ནི་ནྩོར་གི་མདྩོ།  ཡི་གླེ་གཅིག་མ་སིང་པྩོའི་མདྩོ།

མངྩོན་གྱུར་བཅུ། - བསླེན་རྩོགས་སྒྲུབ་པར་མངྩོན་གྱུར་བཅུ་ཚང་དགྩོས་པ་སྟླེ།  སངས་རྒྱས་མངྩོན་གྱུར།  

ཆྩོས་མངྩོན་གྱུར།  དགླེ་འདུན་མངྩོན་གྱུར།  མཁན་པྩོ་མངྩོན་གྱུར།  སྩོབ་དཔྩོན་མངྩོན་གྱུར།  བསླེན་པར་
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རྩོགས་འདྩོད་མངྩོན་གྱུར།  ཡྩོ་བྱད་མངྩོན་གྱུར། ཡང་དག་མངྩོན་གྱུར། གསྩོལ་བ་མངྩོན་གྱུར། ལས་མངྩོན་

གྱུར། 

ཆྩོས་སྤྩོད་བཅུ། - གསུང་རབ་ཀི་ཡི་གླེ་འབྲི་བ་དང་།  མཆྩོད་པ་འབུལ་བ།  སྦྱིན་པ་གཏྩོང་བ།  ཆྩོས་ཉན་

པ།  འཛིན་པ།  ཀྩོག་པ།  འཆད་པ།  ཁ་ཏྩོན་དུ་བྱ་བ།  ཆྩོས་ཀི་དྩོན་སླེམས་པ།  ཆྩོས་ཀི་དྩོན་སྩོམ་པ།

མཆྩོད་རས་བཅུ། - ལ་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་མཆྩོད་པའི་རས་བཅུ་སྟླེ།  མླེ་ཏྩོག་དང་།  འཕྲླེང་བ།  སྩོས།  བྱུག་

པ།  ཕླེ་མ།  ན་བཟའ།  རྒྱན། རྒྱལ་མཚན།  གདུགས།  བ་དན།  

སྟྩོན་པའི་ཉན་ཐྩོས་ཉླེ་འཁྩོར་བཅུ། - སྟྩོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཉན་ཐྩོས་ཉླེ་འཁྩོར་བཅུ་སྟླེ།  ཤཱ་རིའི་བུ་

དང་།  མྩོའུ་འགལ་གི་བུ།  འྩོད་སྲུང་ཆླེན་པྩོ།  ཀུན་དགའ་བྩོ།  སྒ་གཅན་འཛིན།  ཀ་ཏྱའི་བུ།  མ་འགག་པ།  

གང་པྩོ།  རབ་འབྱྩོར།  ཉླེ་བ་འཁྩོར།

ལྟུང་བ་བཅུ། - སྲ་བརྐང་འདིང་བའི་དགྩོས་པ།  ལྟུང་བ་བཅུ་བག་ཡངས་སུ་བྱ་བའི་ཆླེད་དུ་སྟླེ་བཅུ་ནི། 

འཆང་འབྲལ་འཇྩོག་གསུམ།  ཡང་ཡང་ཟ་བ།  འདུས་ཤིང་ཟ་བ།  མ་སྨྲས་པར་གྲྩོང་དུ་འགྲྩོ་བ།  གྩོས་སྩོང་བ།  

རླེད་པ་ཐུན་མྩོང་དུ་འགྱུར་བ།  བྱིན་གིས་མ་བརླབས་པའི་གྩོས་དུམ་འཆང་དུ་རུང་བ། སྣམ་སྦྱར་མླེད་པར་

ལྩོངས་རྒྱུ་རུང་བ་བཅས།

ཕྩོགས་བཅུ། - ཤར།   ལྩོ།  ནུབ།  བྱང་།   ཤར་ལྩོ།  ལྩོ་ནུབ།  ནུབ་བྱང་།  བྱང་ཤར།  ས་འྩོག   ས་

སྟླེང་།

ལ་མགྩོ་བཅུ། - ལ། ལྒ། ལྔ། ལྕ།  ལ།  ལྟ།  ལ།  ལྤ།  ལྦ།  ལ།

རླེས་འཇུག་བཅུ། - ག ང་། ད། ན། བ། མ། འ། ར། ལ། ས།

རྒྱལ་པྩོ་ཀི་ཀིའི་རི་ལྟས་བཅུ། - ༡། གང་པྩོ་ཆླེ་ལུས་སྐར་ཁུང་ནས་ཐྩོན་ཀང་མཇུག་མ་དླེ་ལ་ཐྩོགས་པ་

རིས་པ་ནི་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལ་ཁིམ་ནས་ཁིམ་མླེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་ཁིམ་གི་

འདུ་ཤླེས་སྩོང་མི་ནུས་པའི་སྔ་ལྟས་སྩོ།། ༢། གང་པྩོ་ཆླེ་ཕལ་བས་སྩོས་ཀི་གང་པྩོ་ཆླེ་སྐྲྩོད་པ་རིས་པ་ནི་ཚུལ་

ཁིམས་འཆལ་བའི་དགླེ་སྩོང་གིས་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པའི་དགླེ་སྩོང་གནས་ནས་སྐྲྩོད་པའི་སྔ་ལྟས་སྩོ༎ 

༣། མི་གཙང་བས་གྩོས་པའི་སྤླེའུས་སྤླེའུ་གཞན་ལ་མི་གཙང་བ་སྐུད་པ་རིས་པ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བས་
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ཚུལ་ཁིམས་དང་ལན་པ་ལ་ཉླེས་པ་གླེང་བའི་སྔ་ལྟས་སྩོ༎ ༤། སྤླེའུ་གཅིག་གིས་སྤླེའུ་ཚོགས་ལ་དབང་བསྐུར་

བ་རིས་པ་ནི་མཁན་སྩོབ་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་མི་ལན་པས་གཞན་གི་མཁན་སྩོབ་བྱླེད་པར་འགྱུར་བའི་སྔ་ལྟས་

སྩོ༎ ༥། ཙནྡན་སྦྲུལ་གི་སིང་པྩོ་དང་ཤིང་ཕལ་བ་མགྩོ་སྩོམ་པ་རིས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་དང་མུ་སྟླེགས་

ཅན་གི་གཞུང་མགྩོ་སྩོམ་པའི་སྔ་ལྟས་སྩོ༎ ༦། ཕླེ་བྲླེ་གང་དང་མུ་ཏིག་བྲླེ་བརླེ་བ་རིས་པ་ནི་ཟང་ཟིང་གི་ཆླེད་དུ་

ཆྩོས་སྟྩོན་པའི་སྔ་ལྟས་སྩོ༎ ༧། གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉླེ་འཁྩོར་ན་ཡྩོད་པའི་མླེ་ཏྩོག་དང་འབྲས་བུ་རྐུན་པྩོས་ཁླེར་

བ་རིས་པ་ནི་དགླེ་འདུན་གི་ཡྩོ་བྱད་ཀིས་ཁིམ་པ་གསྩོ་བའི་སྔ་ལྟས་སྩོ༎ ༨། གཙང་ཞིང་ཡིད་དུ་འྩོང་བའི་ཁྩོན་

པས་སྐྩོམ་པའི་མིའི་རླེས་སུ་བསླེགས་ཀང་མི་འཐུང་བ་རིས་པ་ནི་ཆྩོས་ཀིས་ཕྩོངས་པའི་གང་ཟག་ལ་ཆྩོས་

བསྟན་ཀང་དྩོན་དུ་མི་གཉླེར་བའི་སྔ་ལྟས་སྩོ༎ ༩། སྐྱླེ་བྩོ་མང་པྩོ་སླེ་རིས་སུ་བཅད་ནས་རྩོད་པ་རིས་པ་ནི་རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་རྣམས་གྲུབ་མཐའི་དབང་གིས་སླེ་རིས་སུ་བཅད་ནས་ཆགས་སང་འབྱུང་བའི་སྔ་ལྟས་སྩོ༎ ༡༠། རས་

ཡུག་གཅིག་མི་བཅྩོ་བརྒྱད་ཀིས་བགྩོས་པས་ཐམས་ཅད་ལ་ཚང་མ་རླེ་ཐྩོབ་ཅིང་། ར་བའི་རས་ཡུག་མ་ཉམས་པ་

རིས་པ་ནི་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལ་སླེ་བ་བཅྩོ་བརྒྱད་འབྱུང་ཞིང་། ཐམས་ཅད་ཀིས་རང་རང་གི་ལྟ་སྤྩོད་དང་

མཐུན་པར་ཉམས་སུ་བངས་ན་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ནུས་ལ། ར་བའི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ལམ་ཡང་མ་ཉམས་པར་ཡྩོད་

པའི་སྔ་ལྟས་སྩོ།

སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལྩོ་ལྔ་སྟྩོང་དུ་གནས་པར་བཤད་པའི་ལྔ་བརྒྱ་བ་ཕྲག་བཅུ། - ལྔ་

བརྒྱ་བ་ཕྲག་དང་པྩོ་དགྲ་བཅྩོམ་པའི་ལླེའུ། ལྔ་བརྒྱ་བ་ཕྲག་གཉིས་པ་ཕིར་མི་འྩོང་གི་ལླེའུ། ལྔ་བརྒྱ་བ་ཕྲག་

གསུམ་པ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་ལླེའུ་སྟླེ་འདི་གསུམ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དགྲ་བཅྩོམ་པའི་འབྲས་བུ། ཕིར་མི་འྩོང་གི་

འབྲས་བུ། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབྲས་བུ་ཐྩོབ་པ་མང་དུ་འབྱུང་བས་ན་དླེ་སྐད་ཅླེས་བརྩོད་ཅིང་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པའི་ལླེའུ་

གསུམ་མྩོ།། དླེ་ནས་ལྔ་བརྒྱ་བ་ཕྲག་གསུམ་ནི་ལག་མཐྩོང་གི་ལླེའུ་དང་། ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་ལླེའུ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་

ལླེའུ་སྟླེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དླེ་གསུམ་དང་ལན་པ་མང་དུ་འབྱུང་བས་ན་དླེ་སྐད་ཅླེས་བརྩོད་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་ལླེའུ་

གསུམ་མྩོ༎ དླེ་ནས་ལྔ་བརྒྱ་ཕྲག་གསུམ་ནི་མངྩོན་པའི་ལླེའུ། མདྩོ་སླེའི་ལླེའུ། འདུལ་བའི་ལླེའུ་སྟླེ་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་དླེ་གསུམ་ལ་མཁས་པ་མང་དུ་འབྱུང་བས་ན་དླེ་སྐད་ཅླེས་བརྩོད་ཅིང་ལུང་གི་ལླེའུ་གསུམ་མྩོ༎ ལྔ་

བརྒྱ་བ་ཐ་མ་ལ་ལྟ་སྤྩོད་རྣལ་མ་མླེད་པར་རབ་བྱུང་གི་རགས་ཙམ་འཛིན་པས་རགས་ཙམ་འཛིན་པའི་ལླེའུ་ཞླེས་

བཤད་དྩོ༎

དགླེ་ཚུལ་གི་སང་བྱ་ཡན་ལག་བཅུ། - ར་ལྟུང་བཞི། ཆང་འཐུང་བ། གར་སྩོགས། འཕྲླེང་སྩོགས། 

མལ་སྟན་ཆླེ་མཐྩོ། དུས་མ་ཡིན་པའི་ཁ་ཟས་ཟ་བ། གསླེར་དངུལ་ལླེན་པ་རྣམས་སྩོ༎

92



སན་ངག་གི་སྐྱྩོན་བཅུ། - དྩོན་ཉམས་པ། དྩོན་འགལ་བ། དྩོན་གཅིག་པ། ཐླེ་ཚོམ་ཅན། རིམ་པ་ཉམས་པ། 

སྒ་ཉམས་པ། གཅྩོད་མཚམས་ཉམས་པ། སླེབ་སྦྱྩོར་ཉམས་པ། མཚམས་སྦྱྩོར་ཉམས་པ། ཡུལ་དུས་སྩོགས་དང་

འགལ་བའྩོ།

ཁབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་བཅུ། - ཉ། རུས་སྦལ། ཕག་རྒྩོད། མིའི་སླེངླེ། མིའུ་ཐུང་། རཱ་མ་ཎ། ནག་པྩོ། 

ཤཱཀ་ཐུབ་པ། རིགས་ལན། ཀཱིརི་ཙི། 

འདུལ་བ་ནས་བཤད་པའི་བ་མའི་མཚན་ཉིད་བཅུ། - བརན་པ། མཁས་པ། ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་

པ། ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། སིང་རླེ་དང་ལན་པ། བཟྩོད་པ་དང་ལན་པ། ནང་གི་འཁྩོར་དག་པ། ཆྩོས་ཀིས་

ཕན་འདྩོགས་པ། ཟང་ཟིང་གིས་ཕན་འདྩོགས་པ། དུས་སུ་གདམས་ངག་འདྩོམས་པ། 

ཐླེག་པ་ཆླེན་པྩོའི་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་གི་མཚན་ཉིད་བཅུ། - ལག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་

པས་དུལ་བ། ལག་པ་ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་བསབ་པས་ཞི་བ། ལག་པ་ཤླེས་རབ་ཀི་བསབ་པས་ཉླེ་བར་ཞི་བ། ལུང་

གི་ཡྩོན་ཏན་གིས་ཕྱུག་པ། སྟྩོང་པ་ཉིད་རྩོགས་པ། སྩོབ་མ་ལས་ཡྩོན་ཏན་ལག་པ། སྨྲ་མཁས་པ། བརླེ་བ་དང་

ལན་པ། བརྩོན་འགྲུས་དང་ལན་པ། སྐྱྩོ་ངལ་སང་བའྩོ།
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༼བཅུ་གཅིག༽

གདམས་ངག་བཅུ་གཅིག  - དགླེ་སྩོང་གི་སྩོམ་པ་འབྩོག་པའི་མཇུག་ཏུ་གདམས་ངག་བརྩོད་པ་སྟླེ། 

དགླེ་སྩོང་གི་བསབ་བྱ་མདྩོར་བསྡུས་བརྩོད་པ་དང་། དླེ་ལ་བསབ་ཚུལ་བརྩོད་པ་ཡིན་ལ།  དླེའི་ནང་གསླེས་

སུ་བསྟླེན་བྱ་འཚོ་བ་རྣམ་དག་དང་། བསྲུང་བྱ་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག ཉམས་ལླེན་སྤྩོད་པ་རྣམ་དག་ལ་དགླེ་

སྦྱྩོང་གི་ཆྩོས་བཞི་དང་། བསླེན་རྩོགས་ཐྩོབ་པས་མཆྩོག་ཏུ་འདྩོད་པའི་དྩོན་འགྲུབ་པ། གནས་བརན་རྣམས་དང་

ཚུལ་ཁིམས་མཉམ་པ། མཁན་སྩོབ་ལ་གུས་པར་བྱ་བ། གྲྩོགས་ལ་གུས་པར་བྱ་བ་བཅས་དུལ་བའི་གནས་ལ་

བསབ་པ་དང་། རྩོགས་པ་ལྟ་བ་རྣམ་དག་ལ་སྩོང་ཀྩོག་བྱླེད་པ། ཡང་དག་པར་བང་བ་ལ་བསབ་པ། བསབ་པ་ལ་

གུས་པར་སྦྱར་བ། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཐབས་བརྩོད་པ་བག་ཡྩོད་པར་གདམས་པ།

འདྩོད་པ་བཅུ་གཅིག  - ཚ་དམལ་དང་། གྲང་དམལ། ཀླུ། ལ་མ་ཡིན། མི། འདྩོད་ལ་རིགས་དྲུག

བསྐྱླེད་རིམ་གི་དབྱླེ་བ་བཅུ་གཅིག  - སྦྱྩོར་བ། དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག ལ་རྒྱལ་མཆྩོག བསླེན་པ། 

ཉླེར་སྒྲུབ། སྒྲུབ་པ། སྒྲུབ་ཆླེན། རྣལ་འབྱྩོར། རླེས་སུ་རྣལ་འབྱྩོར། ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱྩོར། རྣལ་འབྱྩོར་ཆླེན་པྩོ།

མཁིས་ནད་ཀི་ཟས་རིགས་བཅུ་གཅིག  - བ་རའི་ཞྩོ་དར། མར་གསར། རི་དྭགས་ཀི་ཤར་ཤ། སྐམ་

ཤ་གསར་པ། ཆག་ཚེ། སྐྱབས། ཕུར་ཚོད། ཆབ་ཚ། ཆུ་བསིལ། བསྐྩོལ་གྲང་།

ཁྩོ་བྩོ་བཅུ་གཅིག  - གནྩོད་མཛེས། གཤིན་རླེ་གཤླེད། གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པ། ར་མགྲིན། བདུད་རི། 

འཁིལ་བ། འདྩོད་རྒྱལ། དབྱུག་སྔྩོན་ཅན། སྟྩོབས་པྩོ་ཆླེ། མི་གཡྩོ་བ། གཙུག་ཏྩོར་འཁྩོར་སྒྱུར། རྩོ་རླེ་ས་འྩོག

དགླེ་བའི་སླེམས་བྱུང་བཅུ་གཅིག  - དད་པ། ངྩོ་ཚ་ཤླེས་པ། ཁླེལ་ཡྩོད་པ། འདྩོད་ཆགས་མླེླེད་པ། ཞླེ་

སང་མླེད་པ། གཏི་མུག་མླེད་པ། བརྩོན་འགྲུས། ཤིན་སྦྱངས། བག་ཡྩོད་པ། གཏང་སྩོམས། རྣམ་པར་མི་འཚེ་བ་

བཅས་ཡིན། འདི་རྣམས་ཀི་འགྲླེལ་བརྩོད་ནི། དད་པ་ནི་ཡིད་ཆླེས་པ་དང་། དང་བ་དང་། འདྩོད་པ་གསུམ། ངྩོ་ཚ་

ཤླེས་པ་ནི་རང་ལ་ལྟྩོས་ནས་ཁ་ན་མ་ཐྩོ་བ་ལ་འཛེམས་པ་དང་། ཁླེལ་ཡྩོད་པ་ནི་གཞན་ལ་ལྟྩོས་ནས་དླེ་འཛེམ་པ། 

མ་ཆགས་པ་ནི་ཉླེར་ལླེན་གི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་དང་སྲིད་པའི་ལྩོངས་སྤྩོད་ལ་མངྩོན་པར་མི་ཞླེན་པ། ཞླེ་སང་མླེད་པ་ནི་

སང་བའི་ཡུལ་ལ་མནར་སླེམས་མླེད་པ། གཏི་མུག་མླེད་པ་ནི་བང་དྩོར་ལ་མ་རྩོངས་པ། བརྩོན་འགྲུས་ནི་

དགླེ་བ་སྤྩོ་བ་མི་ལྩོད་པ། ཤིན་སྦྱངས་ནི་ལུས་སླེམས་ལས་སུ་རུང་བས་སླེམས་དམིགས་པ་ལ་བཀྩོལ་དུ་བཏུབ་
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པ། བག་ཡྩོད་ནི་ཟག་བཅས་ཀི་ཆྩོས་རྣམས་ལས་སླེམས་སྲུང་ཞིང་དགླེ་བའི་ཆྩོས་སྩོམ་པ། བཏང་སྩོམས་ནི་

མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཚེ་བྱིང་རྒྩོད་སྩོགས་ཀིས་མི་ཉམས་པར་རྩོལ་མླེད་མཉམ་ཉིད་དུ་འཇུག་པ། མི་འཚེ་བ་

ནི་སླེམས་སིང་རླེའི་རྣམ་པས་གཞན་ལ་ཐྩོ་མི་བརམས་པའྩོ།

སྩོ་གསུམ་གི་སྐྱྩོན་བཅུ་གཅིག  - ཉལ་བ་ལ་སྩོགས་པ་ལུས་ཀི་གནས་ངན་ལླེན། རླེད་མྩོ། ཀལ་ཀ ཞླེ་

སང་བའི་བརྒལ་ལན། ཅ་ཅྩོ། ཧ་ཅང་རྩོག་གླེ་ལ་དགའ་བས་གཏན་ཚིགས་དང་འགྱུར་གི་རྣམ་གཞག་ཐལ་བ། 

མན་ངག་མླེད་པ། རྫུན་གི་མན་ངག མ་སིན་པའི་སྐྱླེ་བྩོས་ཐྩོས་པ། འགྲན་པ། རླེད་པའི་སླེམས། 

སྩོམ་ལམ་བཅུ་གཅིག  - ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པའི་ལམ། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལམ། ཡྩོངས་སུ་བྱང་བ་

ལས་བྱས་པའི་ལམ། མངྩོན་པར་རྩོགས་པ་ལ་སྦྱྩོར་བའི་ལམ། ངླེས་བྱིན་གི་ལམ། གནས་དང་དབང་པྩོ་ཐ་དད་

པའི་ལམ། བསབ་གསུམ་ཡྩོངས་སུ་སྦྱྩོང་བའི་ལམ། ཡྩོན་ཏན་སྒྲུབ་པར་བྱླེད་པའི་ལམ། ལམ་སྡུད་པའི་ལམ། 

མངྩོན་པར་རྩོགས་པ་དང་མ་འདླེས་པའི་ལམ། མངྩོན་པར་རྩོགས་པའི་ལམ། 

གཅྩོང་ཆླེན་སྐྲན་ནད་བཅུ་གཅིག  - ཟས་སྐྲན། ལན་སྐྲན། རྩོ་སྐྲན། རླུང་གི་ལིང་སྐྲན། ཁག་སྐྲན། 

མཁིས་སྐྲན། སྤུ་སྐྲན། སྲིན་སྐྲན། ཆུ་སྐྲན། རྣག་སྐྲན། ར་སྐྲན། 

མཆྩོད་རླེན་བཅུ་གཅིག  - པད་སྤུངས་པའི་མཆྩོད་རླེན། བྱང་ཆུབ་ཆླེན་པྩོའི་མཆྩོད་རླེན། བཀ་ཤིས་སྩོ་

མང་གི་མཆྩོད་རླེན། ཆྩོ་འཕྲུལ་ཆླེན་པྩོའི་མཆྩོད་རླེན། ལ་ལས་བབས་པའི་མཆྩོད་རླེན། དབྱླེན་བསྡུམས་པའི་

མཆྩོད་རླེན། རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མཆྩོད་རླེན། མ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཆྩོད་རླེན། རུས་ཚིག་པའི་མཆྩོད་རླེན། 

རུས་མ་ཚིག་པའི་མཆྩོད་རླེན། སྩོལ་བར་གྱུར་བའི་མཆྩོད་རླེན།

རླེན་འབྲླེལ་སྤིའི་སྒ་དྩོན་བཅུ་གཅིག  - བྱླེད་པ་པྩོ་མླེད་པ། རྒྱུ་དང་བཅས་པ། སླེམས་ཅན་མླེད་པ། 

གཞན་གི་དབང་། གཡྩོ་བ་མླེད་པ། མི་རག་པ། སྐད་ཅིག་མ། རྒྱུན་མི་ཆད་པ། རྒྱུ་འབྲས་མཐུན་པ། སྣ་ཚོགས་པ། 

རྒྱུ་འབྲས་སྩོ་སྩོར་ངླེས་པ།

ལྟས་ངན་པ་བཅུ་གཅིག  - ཉི་ཟླ་མར་བབས། གྩོག་འཁྱུག།ཐྩོག་བབས། སྐར་མདའ་བརྒྱབས། གཟའ་

དུ་བ་མཇུག་རིང་ཤར། ཉི་ཟླ་གཟའ་འཛིན་བྱུང་། ས་གཡྩོས། རིགས་བྱུང། འཁྱུག་བརྒྱབ། དགུ་ཚིགས་ལྩོག 

ཐལ་རླུང་ལངས་པ།

ཐླེག་ཆླེན་གི་དམིགས་པ་བཅུ་གཅིག  - དགླེ་བ། མི་དགླེ་བ། ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ། འཇིག་རླེན་ལས་
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འདས་པ། མ་འདས་པ། ཟག་བཅས། ཟག་མླེད་ཀི་ཆྩོས། འདུས་བྱས། འདུས་མ་བྱས།  ཐུན་མྩོང་གི་ཆྩོས། ཐུན་

མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཆྩོས།

བསྡུས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གཅིག  - མཚན་ཉིད་དང་། ཁམས། རིགས། གནས་སྐབས། གྲྩོགས། ཕྩོགས། 

དུས། ཕྩོགས་གཅིག མཐའ་དག གཅིག་གིས་གཅིག དྩོན་དམ་པ་བཅས་ཀིས་བསྡུས་པ།  

འཕྩོ་བའི་དབྱླེ་བ་བཅུ་གཅིག  - སྦྱངས་ཏླེ་འཕྩོ་བ་དང་། ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་འཕྩོ་བ། སྲྩོག་དང་རྩོལ་བས་

འཕྩོ་བ། ལུས་ཀི་རྩོལ་བས་འཕྩོ་བ། རྣམ་ཤླེས་བ་མར་འཕྩོ་བ། བཙན་ཐབས་དག་ཏུ་འཕྩོ་བ། སྤྩོས་མླེད་ཆྩོས་

སྐུའི་འཕྩོ་བ། སྤྩོས་བཅས་གཟུགས་སྐུའི་འཕྩོ་བ། ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས་སྐུའི་འཕྩོ་བ། སྤྲུལ་པ་སྐུ་ཡི་འཕྩོ་བ། ཡིད་

འྩོང་མཁའ་འགྲྩོའི་འཕྩོ་བ།

བུམ་པའི་དབང་བཅུ་གཅིག  - ཆུ་དང་། ཅྩོད་པན། རྩོ་རླེ། དིལ་བུ། མིང་གི་དབང་སྟླེ་སྩོབ་མའི་དབང་ལྔ་

དང། རྩོ་རླེ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང། སྔགས་ཀི་དབང། ལུང་བསྟན་དང་དབུགས་དབྱུང་གཉིས་གཅིག་ཏུ་མཛད་པའི་

དབང། རྩོ་རླེའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་དབང་། སྤྩོད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་དབང་། རླེས་གནང་བཅས་བཅུ་གཅིག 

བྩོད་ཀི་རི་བྩོ་མིང་ཅན་བཅུ་གཅིག  - གངས་དཀར་ཏི་སླེ། ཇྩོ་མྩོ་གངས་དཀར། ཉང་སྟྩོད་ཧ་བྩོའི་

གངས། འབྲྩོག་ལ་ཕིའི་གངས། ཙ་རི་ཏྲ། བསམ་གཏན་གངས་བཟང་། གཉླེན་ཆླེན་ཐང་ལ། ཡར་ལ་ཤམ་པྩོ། ར་

ཆླེན་སྩོམ་ར། མདྩོ་ལ་རིང་མྩོ། ཨ་ཆླེན་གངས་རི།

སྦྱིན་བདག་གི་སྐྱྩོན་བཅུ་གཅིག  - སིག་པ་མི་འཛེམ་དད་འདུན་ཆུང་། །ཕན་ཡྩོན་མ་མཐྩོང་ཡིད་མི་

ཆླེས། །སྒྲུབ་བྩོ་མླེད་པའམ་ཡྩོད་ནའང་། །ཚེ་འདིའི་ལྩོ་འདྩོད་གྲགས་འདྩོད་ཕིར། །རྐླེན་དང་མི་འཚམས་བྩོ་རྒྱ་

བསྐྱླེད། །ངང་འཐུང་བྩོ་དྩོག་བཟྩོད་བསྲན་ཆུང་། །ལ་དང་བཟྩོ་བྩོ་སྩོད་བྱླེད་ཅིང། །འགྩོད་པ་སྐྱླེས་ནས་འཕྲྩོ་འཇྩོག་

པའྩོ།།

ཚོགས་བསྒྲུབ་བཅུ་གཅིག  - བརླེ་བའི་ཚོགས་ཀི་བསྒྲུབ་པ། སྦྱིན་སྩོགས་དྲུག་གི་བསྒྲུབ་པ། ཞི་གནས་

ཀི་བསྒྲུབ་པ། ལག་མཐྩོང་གི་བསྒྲུབ་པ། ཞི་ལག་ཟུང་འབྲླེལ་གི་བསྒྲུབ་པ། བབས་ལ་མཁས་པའི་བསྒྲུབ་པ། ཡླེ་

ཤླེས་ཀི་བསྒྲུབ་པ། བསྩོད་ནམས་ཀི་བསྒྲུབ་པ། ལམ་གི་བསྒྲུབ་པ། གཟུངས་ཀི་བསྒྲུབ་པ། གཉླེན་པྩོའི་ཚོགས་

ཀི་བསྒྲུབ་པ། 

རྩོགས་རིམ་གི་དཔད་པའི་གནས་བཅུ་གཅིག  - རྩོགས་རིམ་དླེ་དག་གི་ངྩོ་བྩོ་གང་ཡིན་པ། རླེན་
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གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ། ཚུལ་ཇི་ལྟར་གནད་དུ་བསྣུན་པ། དླེའི་ཉམས་རགས་གང་བྱུང་བ། དླེ་ལས་ཡྩོན་ཏན་

ཅི་ཞིག་བསྐྱླེད་པ། དླེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་པ། དངྩོས་བརྒྱུད་ནས་སང་བྱ་ཅི་ཙམ་སྩོང་བ། མཐར་ཕིན་པའི་ཚད་

གང་ཡིན་པ། ས་དང་ལམ་གི་མཚམས་གང་ཡིན་པ། གླེགས་སླེལ་དང་བྩོགས་འདྩོན་ཇི་ལྟ་བུ་བྱ་བ། གཙོ་འཁྩོར་

གི་ཁད་པར་གང་ཡིན་པ་བཅས་སྩོ།

རླེག་བྱ་བཅུ་གཅིག  - ས། ཆུ་། མླེ། རླུང་། འཇམ་པ། རྩུབ་པ། ལྕི་བ། ཡང་བ། བཀླེས་པ། སྐྩོམ་པ། གྲང་

བ། 

རླུང་གི་སྤི་རགས་བཅུ་གཅིག  - རྩུབ་པའི་ཟས་སྤྩོད་ཀིས་གཡལ་བ། ལུས་འདར་བ། བྱ་རྨྱང་བྱླེད་པ། 

གྲང་ཤུམ་བྱླེད་པ། སྟྩོད་སད་དཔི་རྐང་ཀུན་ན་བ། གཟླེར་ངླེས་མླེད་དུ་འཕྩོ་བ། སྟྩོང་སྐྱུགས་བྱླེད་པ། དབང་པྩོ་མི་

གསལ་བ། ཤླེས་པ་འཚུབ་པ། འགྲླེ་དུ་ན་བ། སྣུམ་བཅུད་ཕན་པ། 

བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔས་སླེམས་ཅན་གི་དྩོན་བྱ་ཚུལ་བཅུ་གཅིག  - བྱ་བ་བྱླེད་པ་དང་སྡུག་

བསྔལ་གི་གྲྩོགས་ཀི་དྩོན་བྱླེད་པ། ཐབས་ལ་རྩོངས་པའི་དྩོན་བྱླེད་པ། ཕན་འདྩོགས་པའི་དྩོན་བྱླེད་པ། འཇིགས་

པས་ཉླེན་པའི་དྩོན་བྱླེད་པ། མ་ངན་གིས་གཟིར་བའི་དྩོན་བྱླེད་པ། ཡྩོ་བྱད་ཀིས་འཕྩོངས་པའི་དྩོན་བྱླེད་པ། 

གནས་འཆའ་བར་བྱླེད་པའི་དྩོན་བྱླེད་པ། བྩོ་མཐུན་པར་འདྩོད་པའི་དྩོན་བྱླེད་པ། ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་དྩོན་

བྱླེད་པ། ལྩོག་པར་ཞུགས་པའི་དྩོན་བྱླེད་པ། རྫུ་འཕྲུལ་གི་སྩོ་ནས་གདུལ་བྱའི་དྩོན་བྱླེད་པ་རྣམས་སྩོ།
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༼བཅུ་གཉིས།༽

བྩོད་ཁམས་སྐྱྩོང་བར་ཁས་བངས་པའི་མྩོ་རྒྱུད་ཀི་ཡུལ་ལ་ཟྩོ་དྩོར་བཅུ་གཉིས། - ཀུན་

གྲགས་མ་དང་། གཡའ་མ་སྐྱྩོང་། ཀུན་བཟང་མྩོ། བགླེགས་ཀི་གཙོ་སྟླེ་བདུད་མྩོ་བཞི་དང་། སྤན་གཅིག་མ་དང། 

དཔལ་གི་ཡུམ། དག་མྩོ་རྒྱལ། ཀླུ་མྩོ་དཀར་མྩོ་སྟླེ་གནྩོད་སྦྱིན་མྩོ་བཞི། བྩོད་ཁམས་སྐྱྩོང་དང་སན་གཅིག་མ། 

གཡར་མྩོ་བསིལ། གཡུ་སྒྩོན་མ་སྟླེ་སན་མྩོ་བཞི།

དར་གུད་བཅུ་གཉིས། - དབུགས་ལླེན། མངལ་གནས། ལུས་རྩོགས། བཙས་པ། ཁྲུས་བྱླེད། གྩོན་གྩོན། 

ལས་བྱླེད། དར་བ། གུད་པ། ན་བ། ཤི་བ། དུར་ཞུགས། དལ་བ་བརྒྱད། དམལ་བ་དང་། ཡི་དགས། དུད་འགྲྩོ་། ཀ་

ཀྩོ། ལ་ཚེ་རིང་པྩོ། ལྩོག་ལྟ་ཅན། སངས་རྒྱས་མ་བྱྩོན་པ། ལྐུགས་པ་བཅས་མི་ཁྩོམ་པའི་གནས་བརྒྱད་དང་འབྲལ་

བ།

དུས་ཚིགས་བཅུ་གཉིས། - དགུན་ར་བ། དགུན་འབྲིང་། དགུན་ཐ་ཆུང་། དཔིད་ར་བ། དཔིད་འབྲིང་། 

དཔིད་ཐ་ཆུང། དབྱར་ར་བ། དབྱར་འབྲིང་། དབྱར་ཐ་ཆུང་། སྟྩོན་ར་བ། སྟྩོན་འབྲིང་། སྟྩོན་ཐ་ཆུང་། 

དུས་ཚོད་བཅུ་གཉིས། - ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་དུས་ཚོད་བཅུ་གཉིས་སུ་ཕླེ་སྟླེ་ནམ་ལངས། ཉི་ཤར། ཉི་

དྩོས། ཉི་ཕླེད། ཕླེད་ཡྩོལ། ཉི་མྱུར། ཉི་ནུབ། ས་སྲྩོས། སྲྩོད་འཁྩོར། ནམ་ཕླེད། ཕླེད་ཡྩོལ། ཐྩོ་རངས་བཅས་ཡིན། 

དླེ་ཡང་། ནམ་གུང་བྱི་བ། ༢༣-༡ ནམ་ཕླེད་ཡྩོལ་གང་། ༡-༣ ཐྩོ་རངས་སྟག ༣-༥ ནམ་ལངས་ཡྩོས། ༥-༧ ཉི་

ཤར་འབྲུག ༧-༩ ཉི་དྩོས་སྦྲུལ། ༩-༡༡ ཉི་ཕླེད་ར། ༡༡-༡༣ ཉི་ཕླེད་ཡྩོལ་ལུག ༡༣-༡༥ ཉི་མྱུར་སྤླེལ། ༡༥-

༡༧ ཉི་ནུབ་བྱ། ༡༧-༡༩ ས་སྲྩོས་ཁི། ༡༩-༢༡ སྲྩོད་འཁྩོར་ཕག ༢༡-༢༣

བཀའ་གདམས་པའི་སྒྩོལ་མ་བཅུ་གཉིས། - གཙོ་བྩོ་དམག་ཟྩོར་མ། མ་གཅིག་དཔལ་གི་ལ་མྩོ། མ་

གཅིག་རྩོ་རླེ་རབ་བརན་མ། ལ་མྩོ་དུད་སྩོལ་མ། ལ་མྩོ་ཕག་བཞི་མ། ལ་མྩོ་དུས་མཚན་མ། རང་བྱུང་རྒྱལ་མྩོ། ལ་

མྩོ་ནམ་མཁའི་གྩོས་ཅན། ལ་མྩོ་གནམ་གྲུ་མ། ལ་མྩོ་ཙནྟི་ཀ ལ་མྩོ་ལླེ་ཀ་ཛ་ཏི། མ་གཅིག་རྩོ་རླེ་གཤྩོག་རྒྩོད་མའམ་

ལ་སྟྩོད། ཨ་ཕི་ཆྩོས་ཀི་སྒྩོལ་མ། བཀའ་གདམས་པ་རང་གིས་མཚན་གསྩོལ་བ་ནི། དག་ཤུལ་ཅན། འྩོད་མཚོ་

མ། གསླེར་མཚོ་མ། ཁག་མདྩོག་མ། དུད་ཁ་མ། ཐྩོགས་མླེད་མ། ཤུགས་ཅན་མ། དབང་འདུད་མ། ལས་

འཇྩོམས་མ། 
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སྐྱླེ་མཆླེད་བཅུ་གཉིས། - མིག་གི་སྐྱླེ་མཆླེད། རྣ་བའི་སྐྱླེ་མཆླེད། སྣའི་སྐྱླེ་མཆླེད། ལྕླེའི་སྐྱླེ་མཆླེད། ལུས་

ཀི་སྐྱླེ་མཆླེད། ཡིད་ཀི་སྐྱླེ་མཆླེད་དླེ་ནང་གི་སྐྱླེ་མཆླེད་དབང་པྩོ་དྲུག་དང་། གཟུགས་ཀི་སྐྱླེ་མཆླེད། སྒ་ཡི་སྐྱླེ་

མཆླེད། དིའི་སྐྱླེ་མཆླེད། རྩོའི་སྐྱླེ་མཆླེད། རླེག་བྱའི་སྐྱླེ་མཆླེད། ཆྩོས་ཀི་སྐྱླེ་མཆླེད་ཕིའི་སྐྱླེ་མཆླེད་ཡུལ་དྲུག་

ཡིན། 

སྐྱླེ་བྩོའི་གནས་བཅུ་གཉིས། - ཚངས་རིས་ཚངས་པའི་མདུན་ན་འདྩོན། །ཚངས་ཆླེན་འྩོད་ཆུང་འྩོད་

གསལ་དང་། །ཚད་མླེད་འྩོད་དང་དགླེ་ཆུང་དང་། །ཚད་མླེད་དགླེ་དང་དགླེ་རྒྱལ་དང་། །སྤིན་མླེད་བསྩོད་སྐྱླེས་

འབྲས་བུ་ཆླེ།

ཉི་ཁིམ་བཅུ་གཉིས། - ལུག་ཁིམ། གང་ཁིམ། འཁིག་ཁིམ། ཀརྐ་ཊའི་ཁིམ། སླེངླེའི་ཁིམ། བུ་མྩོའི་ཁིམ། 

སྲང་གི་ཁིམ། སིག་པའི་ཁིམ། གཞུའི་ཁིམ། ཆུ་སྲིན་གི་ཁིམ། བུམ་པའི་ཁིམ། ཉའི་ཁིམ། 

གིང་བཞི་གིང་ཕྲན་བཅུ་གཉིས། - བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གིང་བཞི་གིང་ཕྲན་བཅུ་གཉིས་ཏླེ། 

ཤར་ཕྩོགས་མཁླེན་རབ་འཇམ་དཔལ་གིང་། དླེའི་གཡས་གཡྩོན་དུ་རྣམ་དག་ཁིམས་ཁང་གིང་། བར་སྦྱྩོར་ཚང་

མང་གིང་། ལྩོ་ཕྩོགས་ཨཱརྱ་པ་ལྩོའི་གིང་ངམ་ར་མགྲིན་ཟངས་གིང་། དླེའི་གཡས་གཡྩོན་དུ་བདུད་འདུལ་སྔགས་

པ་གིང་། སྒ་འགྱུར་གིང་། ནུབ་ཕྩོགས་དགའ་ལན་བྱམས་པ་གིང་། དླེའི་གཡས་གཡྩོན་དུ་དཔའ་བྩོ་པླེ་ཧར། མི་

གཡྩོ་བསམ་གཏན་གིང་། བྱང་ཕྩོགས་སུ་བྱང་ཆུབ་སླེམས་བསྐྱླེད་གིང་། དླེའི་གཡས་གཡྩོན་དུ་སྣ་ཚོགས་

ལྕགས་ད་གིང་། དཔླེ་ཧར་དཀྩོར་མཛོད་གིང་བཅས།

སྒྱུ་མའི་དཔླེ་ཡི་རྣམ་གྲངས་བཅུ་གཉིས། - སྒྱུ་མ་དང༌། ཆུ་ཟླ། མིག་ཡྩོར། སིག་རྒྱུ། རི་ལམ། སྒ་

བརན། དི་ཟའི་གྲྩོང་ཁླེར། མིག་འཕྲུལ། འཇའ་ཚོན། གྩོག ཆུ་བུར། མླེ་ལྩོང་ནང་གི་གཟུགས་བརན། 

ཉ་སྐར་གི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས། - མགྩོ་ཟླ་བ། རྒྱལ་ཟླ་བ། མཆུ་ཟླ་བ། དབྩོ་ཟླ་བ། 

ནག་པ་ཟླ་བ། ས་ག་ཟླ་བ། སྣྩོན་ཟླ་བ། ཆུ་སྟྩོད་ཟླ་བ། གྲྩོ་བཞིན་ཟླ་བ། ཁྲུམས་སྟྩོད་ཟླ་བ། ཐ་སྐར་ཟླ་བ། སིན་དྲུག་

ཟླ་བ།

ཉི་མ་བཅུ་གཉིས། - ལ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གི་ནང་གསླེས་ཉི་མའི་ལ་བཅུ་གཉིས་ཏླེ། དབང་པྩོ། བྱླེད་པྩོ། 

ལམ། ཆར་འབླེབས། བསྟྩོད་བྱླེད། སྔྩོན་མིན། སྔྩོན་འཕགས། མི་གཟུགས། ཁབ་འཇུག འྩོད་ཅན། ཆུ་བདག 

གཤིན་རླེ།
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རླེན་འབྲླེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས། - མ་རིག་པ། འདུ་བྱླེད། རྣམ་ཤླེས། མིང་གཟུགས། སྐྱླེ་མཆླེད། 

རླེག་པ། ཚོར་བ། སྲླེད་པ། ལླེན་པ། སྲིད་པ། སྐྱླེ་བ། རྒ་ཤི།

དུས་འཁྩོར་ནས་བཤད་པའི་འཕྲུལ་འཁྩོར་བཅུ་གཉིས། - སྒྩོགས་ཀི་འཕྲུལ་འཁྩོར། གྲུ། གྲི་གུག 

གུར། ལྕགས་མདའ། རལ་གྲི། མླེའི་འཕྲུལ་འཁྩོར། རླུང་གི་འཕྲུལ་འཁྩོར། ཤིང་རའི་ཚད། ཁང་བཟང་། ཁྩོགས་ཀི་

མཚན་ཉིད། ཆུ་གླེན་དུ་འདླེན་པའི་འཕྲུལ་འཁྩོར།

ལྩོག་རྒྱུ་བཅུ་གཉིས། - རླུང་ཞི་ནས་མཁིས་པར་ལྩོག་པ། བད་ཀན་དུ་ལྩོག་པ། རླུང་མ་ཞི་བར་མཁིས་

པར་ལྩོག་པ། བད་ཀན་དུ་ལྩོག་པ། མཁིས་པ་ཞི་ནས་རླུང་དུ་ལྩོག་པ། བད་ཀན་དུ་ལྩོག་པ། མཁིས་པ་མ་ཞི་བར་

རླུང་དུ་ལྩོག་པ། བད་ཀན་དུ་ལྩོག་པ། བད་ཀན་ཞི་ནས་རླུང་དུ་ལྩོག་པ། མཁིས་པར་ལྩོག་པ། བད་ཀན་མ་ཞི་བར་

རླུང་དུ་ལྩོག་པ། མཁིས་པར་ལྩོག་པ།

སླེ་སྲིད་ཕག་མྩོ་གྲུ་པའི་རྒྱལ་རབས་རིམ་བྱྩོན་བཅུ་གཉིས། - སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན། 

༡༣༥༤-༡༣༧༡ ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན། ༡༣༧༢-༡༣༨༤  གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ། ༡༣༨༥-༡༣༩༠  བསྩོད་

ནམས་གྲགས་པ། ༡༣༩༡-༡༤༠༨  གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། ༡༤༠༩-༡༤༣༤  སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན། 

༡༤༣༥-༡༤༣༩ གྲགས་པ་འབྱུང་གནས། ༡༤༤༠-༡༤༦༨  ཀུན་དགའ་ལླེགས་པ། ༡༤༦༩-༡༤༧༣ 

རིན་ཆླེན་རྩོ་རླེ། ༡༤༧༤-༡༥༡༣ སྤན་སྔ་ངག་གི་དབང་པྩོ། ༡༥༡༤-༡༥༦༤ ངག་དབང་བཀ་ཤིས་གྲགས་

པ། ༡༥༦༥-༡༥༧༨ འགྲྩོ་བའི་མགྩོན་པྩོ། ༡༥༧༩-༡༦༡༧ འདི་རྣམས་ཀིས་ས་སྐྱའི་རྒྱལ་རབས་འཕྲྩོས་ལྩོ་ 

༢༦༤ བར་བསྐྱངས།

བྩོད་ཀི་ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་བཅུ་གཉིས། - རིང་མ་པ། ས་སྐྱ་པ། དགླེ་ལུགས་པ། ཇྩོ་ནང་པ། ཤངས་

པ། འབྲི་གུང་པ། ཀར་པ། བུ་ལུགས་པ། བཀའ་གདམས་པ། རྩོགས་ཆླེན་པ། ཕག་ཆླེན་པ། ཞི་བྱླེད་པ།

སྦྱངས་པའི་ཡྩོན་ཏན་བཅུ་གཉིས། - བསྩོད་སྩོམས་དང་། སྟན་གཅིག་པ། ཟས་ཕིས་མི་ལླེན་པ་བཅས་

ཟས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པ་གསུམ། ཕག་དར་ཁྩོད་པ་དང་། ཕིང་བ་པ། ཆྩོས་གྩོས་གསུམ་པ་བཅས་གྩོས་ཀི་དབང་

དུ་བྱས་པ་གསུམ། དགྩོན་པ་བ་དང་། བ་གབ་མླེད་པ། ཤིང་དྲུང་བ། དུར་ཁྩོད་པ་བཅས་གནས་མལ་གི་དབང་དུ་

བྱས་པ་བཞི། ཙོག་པུ་བ་དང་། གཞི་ཇི་བཞིན་བ་བཅས་སྤྩོད་ལམ་གི་དབང་དུ་བྱས་པ་གཉིས།

རྩོ་བཅུ་གཉིས། - ཁ་བ། སྐྱུར་བ། ཚ་བ། བསྐ་བ། ལན་ཚྭ། མངར་བ། ཡིད་དུ་འྩོང་བ། ཡིད་དུ་མི་འྩོང་བ། 
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གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ། ལན་ཅིག་སྐྱླེས་པ། སྦྱར་བ་ལས་བྱུང་བ། གྱུར་བ་ལས་བྱུང་བ།

གསལ་བྱླེད་ཀི་རྒྱན་བཅུ་གཉིས། - རིགས་བརྩོད་པ་ཐྩོག་མའི་གསལ་བྱླེད། བྱ་བ་བརྩོད་པ་ཐྩོག་མའི་

གསལ་བྱླེད། ཡྩོན་ཏན་བརྩོད་པ་ཐྩོག་མའི་གསལ་བྱླེད། རས་བརྩོད་པ་ཐྩོག་མའི་གསལ་བྱླེད། རིགས་བརྩོད་པ་

བར་གི་གསལ་བྱླེད། བྱ་བ་བརྩོད་པ་བར་གི་གསལ་བྱླེད། རིགས་བརྩོད་པ་ཐ་མའི་གསལ་བྱླེད། བྱ་བ་བརྩོད་པ་

ཐ་མའི་གསལ་བྱླེད། ཕྲླེང་བའི་གསལ་བྱླེད། འགལ་བའི་གསལ་བྱླེད། དྩོན་གཅིག་གསལ་བྱླེད། སྦྱར་བའི་

གསལ་བྱླེད། 

སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས། - དགའ་ལན་གནས་ནས་འཕྩོ་བའི་མཛད་པ། ཡུམ་གི་ལྷུམས་

སུ་ཞུགས་པའི་མཛད་པ། ལུམའི་ཚལ་དུ་སྐུ་བལྟམས་པའི་མཛད་པ། བཟྩོ་ཡི་གནས་ལ་མཁས་ཤིང་གཞྩོན་ནུ་

རྩོལ་རླེད་ཀི་མཛད་པ། བཙུན་མྩོའི་འཁྩོར་དང་བཅས་ཏླེ་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་བའི་མཛད་པ། གྲྩོང་ཁླེར་སྩོ་བཞིར་སྐྱྩོ་

བའི་ཚུལ་གིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཛད་པ། ཆུ་བྩོ་ནླེརཉྫ་ནར་དཀའ་བ་སྤད་པའི་མཛད་པ། བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ་

བཞུགས་པའི་མཛད་པ། བདུད་སླེ་བཅྩོམ་པའི་མཛད་པ། ས་ག་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་བཅྩོ་ལྔར་སངས་རྒྱས་པའི་

མཛད་པ། ཆུ་སྟྩོད་ཟླ་བའི་ཚེས་བཞིར་བདླེན་བཞིའི་ཆྩོས་འཁྩོར་བསྐྩོར་བའི་མཛད་པ། གྲྩོང་ཁླེར་རྩྭ་མཆྩོག་གྲྩོང་

དུ་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ། 

ཧླེ་རུ་ཀའི་གནས་བཅུ་གཉིས། - གནས་དང་ཉླེ་བའི་གནས། ཞིང་དང་ཉླེ་བའི་ཞིང་། འཁྩོར་དང་ཉླེ་བའི་

འཁྩོར། ཚན་དྩོ་དང་ཉླེ་བའི་ཚན་དྩོ། འདུ་བ་དང་ཉླེ་བའི་འདུ་བ། འཐུང་གཅྩོད་དང་ཉླེ་བའི་འཐུང་གཅྩོད།

ར་མགྩོ་བཅུ་གཉིས། - རྐ། རྒ། ར། ར། ར། ར། ར། རྣ། རྦ། ར། ར། ར།
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༼བཅུ་གསུམ།༽

མཐར་གིས་སྦྱྩོར་བའི་ཆྩོས་བཅུ་གསུམ། - ཤླེར་ཕིན་དྩོན་བདུན་ཅུ་ལས་སྦྱྩོར་བ་བཞིའི་ཆྩོས་སྩོ་

དྲུག་གི་ནང་ཚན་མཐར་གིས་སྦྱྩོར་བ་མཚོན་བྱླེད་ཀི་ཆྩོས་བཅུ་གསུམ་ནི། ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མཐར་གིས་

སྦྱྩོར་བ་དྲུག་དང་། རླེས་སུ་དན་པའི་མཐར་གིས་སྦྱྩོར་བ་དྲུག་དང་། དངྩོས་མླེད་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དུ་ཤླེས་པའི་

མཐར་གིས་སྦྱྩོར་བ་བཅས།

ཁི་སྐྩོར་བཅུ་གསུམ། - ལ་སྟྩོད་ལྩོ། ལ་སྟྩོད་བྱང་། གུར་མྩོ། ཆུ་མིག ཤངས། ཞ་ལུ་བཅས་གཙང་གི་ཁི་སླེ་

དྲུག་དང་། རྒྱ་མ། འབྲི་གུང་། ཚལ་པ། ཐང་པྩོ་ཆླེ། ཕག་མྩོ་གྲུ། གཡའ་བཟང་བཅས་དབུས་ཀི་ཁི་སླེ་དྲུག་དང་། 

དབུས་གཙང་གི་མཚམས་སུ་ཡར་འབྲྩོག་སྟག་ལུང་ཁི་སྐྩོར་གཅིག

ཀ་ཐྩོག་པའི་བ་རབས་བཅུ་གསུམ། - ཤླེས་རབ་སླེངླེ། རྩོ་རླེ་རྒྱལ་མཚན། བྱམས་པ་འབུམ། སྤན་སྔ་

རིན་པྩོ་ཆླེ། དབྩོན་པྩོ་བསྩོད་ནམས་བཟང་འབུམ། དབུ་འྩོད་པ་ཡླེ་ཤླེས་འབུམ། བྱང་ཆུབ་དཔལ་བ་བསྩོད་

ནམས་བཟང་པྩོ། ཀུན་དགའ་འབུམ། དབང་ཕྱུག་དཔལ་བ། བྩོ་གྲྩོས་འབུམ་པ། བྩོ་གྲྩོས་སླེངླེ། བྱང་ཆུབ་བྩོ་གྲྩོས། 

བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན། 

དགླེ་འདུན་གི་སང་བྱ་ལག་མའི་སླེ་བཅུ་གསུམ། - ཁུ་བ་འབྱིན་པའི་ལག་མ། རླེག་པའམ་འཛིན་

པའི་ལག་མ། འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བའི་ལག་མ། བསླེན་བཀུར་བསྔགས་པའི་ལག་མ། སྨྱན་བྱླེད་པའི་ལག་མ། ཁང་

པའི་ལག་མ། ཁང་ཆླེན་གི་ལག་མ། གཞི་མླེད་ཀི་ལག་མ། བག་ཙམ་གི་ལག་མ། དགླེ་འདུན་དབྱླེན་བྱླེད་པའི་

ལག་མ། དླེ་རླེས་ཕྩོགས་ཀི་ལག་མ། ཁིམ་སུན་འབྱིན་པའི་ལག་མ། བཀའ་བྩོ་མི་བདླེ་བའི་དགླེ་འདུན་ལག་མ།

དགླེ་སྩོང་གི་འཚོ་བའི་ཡྩོ་བྱད་བཅུ་གསུམ། - སྣམ་སྦྱར། བ་གྩོས། མཐང་གྩོས། ཤམ་ཐབས། ཤམ་

ཐབས་ཀི་གཟན། རྔུལ་གཟན། རྔུལ་གཟན་གི་གཟན། གདྩོང་ཕིས། རྣག་གཟན། གཡན་དགབ། སྐྲ་བཟླེད། 

གདིང་བ། དབྱར་གྩོས་རས་ཆླེན། 

སྟྩོབས་བཅུ་གསུམ། - བསམ་པའི་སྟྩོབས། ལག་པའི་བསམ་པའི་སྟྩོབས། གཟུངས་ཀི་སྟྩོབས། ཏིང་ངླེ་

འཛིན་གི་སྟྩོབས། ཡང་དག་པར་འབྱྩོར་པའི་སྟྩོབས། དབང་གི་སྟྩོབས། སྩོབས་པའི་སྟྩོབས། སྩོན་ལམ་གི་

སྟྩོབས། ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སྟྩོབས། བྱམས་པ་ཆླེན་པའི་སྟྩོབས། སིང་རླེ་ཆླེན་པྩོའི་སྟྩོབས། ཆྩོས་ཉིད་ཀི་སྟྩོབས། 
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དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་སྟྩོབས། 

འདྩོད་པའི་རྒྱུ་ལའི་སད་འཚོང་མ་བཅུ་གསུམ། - གྩོག་གི་འྩོད་ཅན་མ། ཏིལ་མཆྩོག་མ། པད་དཀར་

མྩོ། ལག་བཟང་མྩོ། དགའ་བའི་ཤིང་ར་མྩོ། རབ་ཏུ་མྩོས་བྱླེད་མ། མླེ་ན་ཀ། སྐྲ་འདླེས་མ། ལླེགས་བརྒྱན་མ། མུན་

ཛ་སྐྱླེས། ཨ་ལ་མུ་ཤ། ཆུ་ཤིང་བརླ་ཅན་མ། རྐང་ལླེགས་མ།

སྤྩོད་ཡུལ་བཅུ་གསུམ། - མྩོས་པ་ཤླེས་པའི་སྤྩོད་ཡུལ། རིག་པ་ཤླེས་པའི་སྤྩོད་ཡུལ། རྣམ་པར་ཁྩོ་བ་

མླེད་པའི་སྤྩོད་ཡུལ། སྩོ་སྩོ་རང་གི་ཤླེས་པའི་སྤྩོད་ཡུལ། གཞན་གི་བདག་ཉིད་ཤླེས་པའི་སྤྩོད་ཡུལ། 

འྩོག་མ་ཤླེས་པའི་སྤྩོད་ཡུལ། རྣམ་པར་སུན་འབྱིན་པའི་སྤྩོད་ཡུལ། ཀུན་ནས་མི་ལང་བའི་ཤླེས་པའི་སྤྩོད་ཡུལ། 

མི་སྐྱླེ་བ་ཤླེས་པའི་སྤྩོད་ཡུལ། ཤླེས་པའི་སྤྩོད་ཡུལ། མཐར་ཐུག་པའི་ཤླེས་པའི་སྤྩོད་ཡུལ། དྩོན་ཆླེན་པྩོ་ཤླེས་

པའི་སྤྩོད་ཡུལ། གྩོད་མ་ཤླེས་པའི་སྤྩོད་ཡུལ།

སྩོམ་པ་མ་ཡིན་པའི་བྱ་བ་བཅུ་གསུམ། - ཤན་པ། བྱ་གག་གསྩོ་བ། ཕག་གིས་འཚོ་བ། ཉ་པ། རི་

དྭགས་རྩོན་པ། བྱ་པ། བྩོང་རྒྱས་འཚོ་བ། ཆྩོམ་རྐུན་པ། གཤླེད་མ། གང་པྩོ་ཆླེ་འཛིན་པ། འཕྲུལ་གིས་འཚོ་བ། 

བཙོན་བསྲུང་། ཉན་རྣ་བྱླེད་པ།

བྩོད་ཡིག་གི་བཤད་པ་བཅུ་གསུམ། - སྲྩོག་གི་ཡི་གླེ་དབྱངས་བཞི། རྐླེན་གི་ཡི་གླེ་དབུ་ཤད་གཉིས། 

ཕ་མ་བུ་ཚའི་ཡི་གླེའི་མ་ནི་ཨ་དང་། ཕ་ནི་ཨ་བྩོར་བའི་ལག་མ་ཉླེར་དགུ་དང་། བུ་ནི་གི་གུ་འབྲླེང་བུ་ན་རྩོ་ཞབས་

ཀྱུ་ཡ་བཏགས་ར་བཏགས། ཕྩོ་མྩོ་མ་ནིང་གི་ཡི་གླེ་རྣམས་ནི་མིང་གཞིའི་དབྱླེ་བ་ཕྩོ་ལྔ་དང་མྩོ་ཉི་ཤུ། སྒའི་ང་རྩོའི་

དབྱླེ་བ་དང་བ། བཀུག་པ། སད་པ། བསྒླེང་བ། བསྟྩོད་པ། ང་རྩོ་འདླེན་ཚུལ་ཨ་ཧ་བ། ཡི་གླེའི་གནས་ཀི་ཁད་པར་

དམ་པ། ལྩོད་པ། ཤིན་ཏུ་ལྩོད་པ། ཁད་པར་དུ་ཆླེས་ལྩོད་པ། རྐང་པའི་ཡི་གླེ་མགྩོ་འདྩོགས་མ་སྦྱར་བ། འདྩོགས་

ཅན་གི་ཡི་གླེ་ཡ་ར་ལ་ཝ། མགྩོ་ཅན་གི་ཡི་གླེ་ར་ལ་ས་དང་བརླེགས་པ། ཁབ་ཆུང་བའི་ཡི་གླེ་ཝ་ལྒ་ལྔ་ཏྲ་ཐྲ་སྩལ་

ལ་ཝ་ཀྭ་ཟྭ་ལྭ་སྩོགས། རླེས་སུ་འཇུག་པའི་ཡི་གླེ་རླེས་འཇུག་བཅུ། ཡང་འཇུག་གི་ཡི་གླེ་ད་ས་གཉིས།

བཟྩོ་བྩོའི་སྐྱྩོན་བཅུ་གསུམ། - ཡྩོན་ཏན་མི་མཁས་ང་རྒྱལ་ཆླེ། །འགྲྩོགས་ན་མི་བདླེ་བསྐུར་བསྟི་འདྩོད། 

འཕྲལ་དུ་ཚིག་རྩུབ་ཕུགས་འདྩོད་ཆླེ། །ཡྩོན་རྒྱགས་ག་ཐང་ཚད་མླེད་འབླེབས། །དླེས་ཀང་མི་ཚིམ་རྒྱུ་ཆ་རྐུ། ཅུང་ཟད་

ཙམ་ལ་བཟྩོ་འཕྲྩོ་འཇྩོག །འགྲྩོ་སིགས་བྱླེད་ཅིང་ཆང་ནག་འཚོལ། །དགླེ་ལས་སིག་པར་སྒྱུར་མཁན་ཡིན། 

རླུང་ནད་ཀི་ཟས་རིགས་བཅུ་གསུམ། - ར་ཤ། བྩོང་ཤ། འཕི་བའི་ཤ། ལྩོ་ཤ། ཤ་ཆླེན། འབྲུ་མར། ལྩོ་
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མ། བུ་རམ། སྩོག་སྐྱ། ཙོང་། འྩོ་མ། ཟན་ཆང་། རུས་ཆང་།

སྩོབ་དཔྩོན་ཐྩོན་མིའི་གདུང་རྒྱུད་བཅུ་གསུམ། - ཐྩོན་མི་སམ་བྷྩོ་ཊའི་སྲས་མ་ཧཱ་ས་ཏྭ། དླེའི་སྲས་ཡླེ་

ནག དླེའི་སྲས་ཉི་མ་ཀྩོང་གསལ། དླེའི་སྲས་བླེར་ནག་ཅན། དླེའི་སྲས་མྩོན་མྩོ། དླེའི་སྲས་གཙོ་བྩོ་ལ་སྲས། དླེའི་

སྲས་བསྩོད་ནམས་རྒྱལ་པྩོ། དླེའི་སྲས་རྒྱལ་པྩོ་དགའ། དླེའི་སྲས་ར་མགྲིན་རྒྱལ་མཚན། དླེའི་སྲས་རྩོ་རླེ་བཀ་

ཤིས། དླེའི་སྲས་དཔྩོན་བཞི་འཛོམས། དླེའི་སྲས་རྒྱལ་བ་ཤླེས་རབ། དླེའི་སྲས་དཔྩོན་ཆླེན་གྲལ་ལྔ། སྲས་འདི་

ཚེ་སྟྩོད་དཔྩོན་པྩོ་དང་ཚེ་སད་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟླེ་ཆྩོས་སླེ་གྩོང་དཀར་རྩོ་རླེ་གདན་ཕག་བཏབ།

ར་བཏགས་བཅུ་གསུམ། - ཀ། ཁ། གྲ། ཏྲ། ཐ྆། ད། པྲ། ཕྲ། བྲ། མྲ། ཤ། སྲ། ཧྲ།
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༼བཅུ་བཞི།༽

ལན་མིན་འདུ་བྱླེད་བཅུ་བཞི། - ཐྩོབ་པ་དང་། མ་ཐྩོབ་པ། སྐལ་མཉམ་པ། འདུ་ཤླེས་མླེད་པ། དླེའི་སྩོམས་

འཇུག འགྩོག་པའི་སྩོམས་འཇུག སྲྩོག སྐྱླེ། རྒ། གནས། འཇིག མིང། ཚིག།ཡི་གླེའི་ཚོགས།

དགག་པའི་བསབ་བྱ་བཅུ་བཞི། - དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་མི་སང་། བྱང་སླེམས་མི་འདྩོར། ལ་རྣམས་ལ་

མི་སད། སྔགས་རྒྱ་ལ་མི་སད། སྩོབ་དཔྩོན་ལ་མི་བརས། བ་མའི་བཞྩོན་པ་སྩོགས་དང་མཚོན་ཆ་ཕག་མཚན་

མི་འགྩོམ། བཟའ་བྱ་མིན་པ་མི་བཟའ། གསང་བའི་ཡླེ་ཤླེས་མི་བསྒག སྔགས་རྒྱའི་བསབ་བྱ་མི་འདྩོར། གནྩོད་

འཚེ་མི་བྱ། ཐླེག་དམན་ལ་མི་དགའ། སླེམས་ཅན་གི་དྩོན་ལ་དཀའ་བས་མི་སྐྱྩོ། ཕིན་དྲུག་གི་སྤྩོད་པ་མི་འདྩོར། 

བྱ་མིན་མི་བྱ་བ་བཅས།

རྒྱུ་བཅུ་བཞི། - ཉྩོན་མྩོངས་པའི་རྒྱུ། ལས་ཀི་རྒྱུ། སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་སྟླེ་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་རྒྱུ་དང། 

སྣྩོད་ཀི་རྒྱུ། བཅུད་ཀི་རྒྱུ། ལམ་རྒྱི་རྒྱུ། སྟྩོང་པའི་རྒྱུ། བདླེ་བའི་རྒྱུ། ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུ། རགས་པའི་རྒྱུ། ཕྲ་

བའི་རྒྱུ། ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རྒྱུ། གཟུགས་ཀི་སྐུ་གཉིས་ཀི་རྒྱུ། ཆྩོས་ཀི་སྐུའི་རྒྱུ།

རླེད་ས་བའི་ཐབས་དླེ་ཉིད་བཅུ་བཞི། - གྩོས་སམ་གནས་དང་ཕག་རྒྱ་ལྔ་ལ་སྩོགས་པའི་དླེ་ཉིད། ཤླེས་

རབ་ཀི་ཡན་ལག་གི་དླེ་ཉིད། ཕུར་བུ་དང་གུར་གི་དླེ་ཉིད། ཨཱ་ལིའི་དླེ་ཉིད། ཀཱ་ལིའི་དླེ་ཉིད། རྒྱུ་སྩོགས་སྟྩོང་སྔྩོན་

དུ་འགྲྩོ་བའི་དླེ་ཉིད། འཇུག་པ་སྒ་ལ་སྩོགས་པའི་དླེ་ཉིད། བསྡུས་པའི་སྦྱྩོར་བ་དང་ལན་པའི་དླེ་ཉིད། བདུད་རིས་

ཚིམས་པར་བྱླེད་པའི་དླེ་ཉིད། མ་ངན་ལས་འདས་པའི་དླེ་ཉིད། ལག་མཆྩོད་ཀི་དླེ་ཉིད། དབང་བསྐུར་བའི་དླེ་ཉིད། 

གྩོ་ཆ་ཆླེན་པྩོས་ཡང་དག་པར་སྲུང་བའི་དླེ་ཉིད། སྔགས་རྣམས་ཀུན་གིས་མཆྩོད་པའི་དླེ་ཉིད།

༸གྩོང་ས་སྐུ་ཕྲླེང་བཅུ་བཞི། - དགླེ་འདུན་གྲུབ་པ། ༡༣༩༡-༡༤༧༤  དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ། ༡༤༧༦-

༡༥༤༢  བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། ༡༥༤༣-༡༥༨༨  ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། ༡༥༨༩-༡༦༡༦

བྩོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ༡༦༡༧-༡༦༨༢  ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ། ༡༦༨༣-༡༧༠༦  བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། 

 ༡༧༠༨-༡༧༥༧  འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ། ༡༧༥༨-༡༨༠༤  ལུང་རྩོགས་རྒྱ་མཚོ། ༡༨༠༥-༡༨༡༥  ཚུལ་

ཁིམས་རྒྱ་མཚོ། ༡༨༡༦-༡༨༣༧  མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། ༡༨༣༨-༡༨༥༥  འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། ༡༨༥༦-

༡༨༧༥  ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ། ༡༨༧༦-༡༩༣༣  བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། ༡༩༣༥
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འདུལ་ལུགས་ཀི་ཉི་མའི་ཆ་བཅུ་བཞི། - སྐྱ་རླེངས་ཤར་བ། ཉི་མ་མ་ཤར་བ། ཉི་མ་ཤར་བ། ཉི་མའི་

བརྒྱད་ཆ་ཤར་བ། ཉི་མའི་བཞི་ཆ་ཤར་བ། སྔ་དྩོའི་དུས། གུང་ཚིགས་མ་ཡྩོལ་བ། གུང་། ཕི་དྩོའི་དུས། ཉི་མའི་

བཞི་ཆ་ལུས་པ། ཉི་མའི་བརྒྱད་ཆ་ལུས་པ། ཉི་མ་མ་ནུབ་པ། ཉི་མ་ནུབ་པ། ནུབ་ནས་རྒྱུ་སྐར་མ་ཤར་ཙམ་མྩོ།

བྩོད་ཡིག་གི་སྲྩོག་དང་རྐླེན་བཅུ་བཞི། - དབྱངས། ༼ཨ༽ གི་གུ། ཞབས་ཀྱུ། འགྲླེང་བུ། ན་རྩོ། 

ཚེག།༼་༽ དབུ་ཁྱུད། ༼༄༅༽ ཆིག་ཤད། ༼།༽ ཉིས་ཤད། ༼།།༽ བཞི་ཤད། ༼།། །།༽ སྤུངས་ཤད། 

༼༑༽ སྦྲུལ་ཤད། ༼༈༽ འཕུལ་ཤད། ༼།༽ གཏླེར་ཚེག ༼༔༽

མིའི་རིགས་བཅུ་བཞི། - རྐང་ཐང་། ར་པ། གང་ཆླེན། ཤིང་ར་པ་སྟླེ་རྒྱལ་རིགས་བཞི། ནགས་ན་

གནས་པ། ཁིམ་ན་གནས་པ། དཀའ་ཐུབ་པ་སྟླེ་བྲམ་ཟླེའི་རིགས་གསུམ། ཡིག་མཁན། ཚོང་པ། སན་པ་སྟླེ་རླེ་

རིགས་གསུམ། ས་གཞི་རྩོ་བ། བ་ལང་སྐྱྩོང་བ། འཇིམ་ལས་པ། ཁིམ་གནས་བྱླེད་པ་སྟླེ་དམངས་རིགས་བཞི།

ཧླེ་རུ་ཀའི་ཆས་བཅུ་བཞི། - ལུས་རྒྱན་ལ་རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་དང་། ཞག་གི་ཟྩོ་རིས། ཐལ་ཆླེན་གི་

ཚོམ་བུ། ཁག་གི་ཐིག་ལླེ་སྟླེ་བཞི། བཏུང་བའི་སྣྩོད་ཐྩོད་པ་གཅིག བཟུང་པའི་རས་ཁ་ཊཾ་ཁ་དང་། གྲི་གུག རྩོལ་

མྩོའི་ཆྩོ་ག་ཊམ་རུ་དང་། གསང་བའི་ར་ཆུང་། དུང་ཆླེན་གི་གིང་བུ་སྟླེ་གསུམ། སྟན་ལ་མི་རྩོའི་སྟན་དང་། སྟག་

ལྤགས་ཀི་སྟན། གྩོས་ལ་མི་ལྤགས་ཀི་གཡང་གཞི་དང་། སྟག་ལྤགས་ཀི་ཤམ་ཐབས། 
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༼བཅྩོ་ལྔ།༽

དླེགས་པ་བཅྩོ་ལྔ། - ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་དླེགས་པ་དང་། ཐྩོས་པས་དླེགས་པ། སྩོབས་པས་དླེགས་པ། རླེད་

པས་དླེགས་པ། བཀུར་སྟིས་དླེགས་པ། རིག་གནས་མཁས་པས་དླེགས་པ། དབླེན་གནས་ཀིས་དླེགས་པ། སྦྱངས་

པའི་ཡྩོན་ཏན་གིས་དླེགས་པ། ཡྩོ་བྱད་ཉུང་བས་དླེགས་པ། གཟུགས་བཟང་བས་དླེགས་པ། ལྩོངས་སྤྩོད་ཀིས་

དླེགས་པ། དབང་ཆླེ་བས་དླེགས་པ། འཁྩོར་གཡྩོག་བཟང་བས་དླེགས་པ། བསམ་གཏན་མངྩོན་ཤླེས་ཀིས་དླེགས་

པ། ལ་ཀླུ་སྩོགས་ཀིས་བསྟྩོད་པས་དླེགས་པ།

ཉན་ཐྩོས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་བཅྩོ་ལྔ། - དགྲ་བཅྩོམ་པ། ཟག་པ་ཟད་པའམ་ཉྩོན་མྩོངས་པ་མླེད་པ། དབང་དུ་

གྱུར་བ། སླེམས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གྲྩོལ་བ། ཤླེས་རབ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གྲྩོལ་བ། ཅང་ཤླེས་པ། གང་པྩོ་ཆླེན་པྩོ། 

བྱ་བ་བྱས་པ། བྱླེད་པ་བྱས་པ། ཁུར་བྩོར་བ། བདག་གི་དྩོན་རླེས་སུ་ཐྩོབ་པ། སྲིད་པ་ཀུན་ཏུ་སྦྱྩོར་བ། ཡྩོངས་

སུ་ཟད་པ། བཀའ་ཡང་དག་པས་སླེམས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གྲྩོལ་བ། སླེམས་ཀི་དབང་ཐམས་ཅད་ལ་ཕ་རྩོལ་དུ་

ཕིན་པའི་མཆྩོག་ཐྩོབ་པ།

བྱིས་པའི་གདྩོན་ཆླེན་བཅྩོ་ལྔ། - འཇམ་པ་པྩོ་ནི་བ་ལང་གཟུགས། བརླེད་བྱླེད་པ་ནི་ཝ་འདའྩོ། ཁུ་ཚུར་

ཅན་ནི་བྱ་རྩོག་གཟུགས། མ་མྩོ་མི་ཡི་གཟུགས་སུ་སྣང་། ཛ་མི་ཀ་ནི་ར་ཡི་གཟུགས། འདྩོད་པ་ཅན་ནི་རྩོ་རླེའི་

གཟུགས། ནམ་གྲུ་ཁི་ཡི་གཟུགས་སུ་སྣང་། སྲུལ་པྩོ་ཕག་གི་གཟུགས་སུ་སྣང་། མ་དགའ་བྱླེད་ནི་བྱི་ལའི་

གཟུགས། བྱ་ནི་འདབ་ཆགས་བྱ་ཡི་གཟུགས། གཉའ་ནག་ཅན་ནི་བྱ་གག་གཟུགས། བཞིན་བརྒྱད་པ་ནི་འུག་

པའི་གཟུགས། མིག་འཕང་པྩོ་ནི་ཕ་ཝང་གཟུགས། རི་དྭགས་རྒྱལ་པྩོ་རི་དྭགས་གཟུགས། སྐླེམ་བྱླེད་པ་ནི་

གཞྩོན་ནུའི་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་བཅས།

གཞི་བཅྩོ་ལྔ། - སྣྩོད་དག་པའི་གཞི། བཅུད་དག་པའི་གཞི། ཉླེར་སྤྩོད་དག་པའི་གཞི། རྣམ་པར་འགྱུར་བ་

དག་པའི་གཞི། རང་བཞིན་དག་པའི་གཞི། འཁྩོར་བའི་གཞི། མ་ངན་ལས་འདས་པའི་གཞི། རང་བཞིན་གི་གཞི། 

རྣམ་གྲངས་ཀི་གཞི། མཐར་གཏུགས་པའི་གཞི། ཀུན་རྩོབ་ཀི་གཞི། དྩོན་དམ་པའི་གཞི། རགས་པའི་གཞི། ཕྲ་

བའི་གཞི། ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་གཞི།
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གུམ་པ་བཅྩོ་ལྔ། - ལྟྩོགས་ཏླེ་གུམ་པ། མཚོན་དང་ལྕགས་དབྱིག་གི་འྩོག་ཏུ་གུམ་པ། དགྲ་ཤ་བྩོན་པས་

གུམ་པ། དམག་གི་གཡུལ་དུ་གུམ་པ། སྟག་སྤང་སྩོགས་གཅན་གཟན་གིས་གུམ་པ། སྦྲུལ་གདུག་པྩོས་གུམ་

པ། ཆབ་ཀི་འཚལ་ཏླེ་གུམ་པ། ཞུགས་ཀིས་གུམ་པ། དུག་གིས་གུམ་པ། མཁའ་འགྲྩོ་དང་མཁའ་འགྲྩོ་མས་གུམ་

པ། སླེམས་སྟྩོར་ཞིང་མྩོས་པས་གུམ་པ། རིའམ་བྲག་གམ་ཤིང་ངམ་གཡང་ལ་ལྷུང་ནས་གུམ་པ། བྱད་སྟླེམས་

ཀིས་གུམ་པ། ལ་སྲིན་སླེ་བརྒྱད་སྩོགས་འདླེ་གདྩོན་གིས་གུམ་པ། རིམས་ནད་ཀིས་གུམ་པ།
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༼བཅུ་དྲུག༽

སྟྩོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག  - ནང་སྟྩོང་པ་ཉིད། ཕི་སྟྩོང་པ་ཉིད། ཕི་ནང་སྟྩོང་པ་ཉིད། སྟྩོང་པ་ཉིད་སྟྩོང་པ་ཉིད། ཆླེན་

པྩོ་སྟྩོང་པ་ཉིད། དྩོན་དམ་པ་སྟྩོང་པ་ཉིད། འདུས་བྱས་སྟྩོང་པ་ཉིད། འདུས་མ་བྱས་སྟྩོང་པ་ཉིད། མཐའ་ལས་

འདས་པ་སྟྩོང་པ་ཉིད། ཐྩོག་མ་དང་ཐ་མ་མླེད་པ་སྟྩོང་པ་ཉིད། དྩོར་བ་མླེད་པ་སྟྩོང་པ་ཉིད། རང་བཞིན་སྟྩོང་པ་ཉིད། 

ཆྩོས་ཐམས་ཅད་སྟྩོང་པ་ཉིད། རང་གི་མཚན་ཉིད་སྟྩོང་པ་ཉིད། མི་དམིགས་པ་སྟྩོང་པ་ཉིད། དངྩོས་པྩོ་མླེད་པའི་

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྟྩོང་པ་ཉིད།

མཐྩོང་ལམ་གི་ཡླེ་ཤླེས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག  - བདླེན་པ་མཐྩོང་བའི་ལམ་གི་བཟྩོད་པ་བརྒྱད་དང་

ཤླེས་རབ་བརྒྱད།

གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་བཅུ་དྲུག  - ཀུན་ཚོགས་ཀི་གབ་ཚིག སླུ་བྱླེད་ཀི་གབ་ཚིག རིམ་བྲལ་གི་གབ་ཚིག 

རབ་བཅྩོམ་གི་གབ་ཚིག མཐུན་གཟུགས་ཀི་གབ་ཚིག རྩུབ་མྩོའི་གབ་ཚིག།གྲངས་ཀི་གབ་ཚིག རབ་བཏགས་

ཀི་གབ་ཚིག མིང་དུ་མ་འདུས་པའི་གབ་ཚིག བསྒིབས་པའི་གབ་ཚིག མཐུན་སྒའི་གབ་ཚིག རྩོངས་པའི་གབ་

ཚིག ཡྩོངས་འཕྲྩོགས་གབ་ཚིག གཅིག་བསྒིབས་ཀི་གབ་ཚིག གཉིས་བསྒིབས་ཀི་གབ་ཚིག ཡྩོངས་འདླེས་ཀི་

གབ་ཚིག

མཆྩོད་པའི་ལ་མྩོ་བཅུ་དྲུག  - ཤར་དུ་པི་ཝང་མ། གིང་བུ་མ། ར་ཟླུམ་མ། ར་ར་མ། ལྩོར་བཞད་པ་མ། 

སླེག་མྩོ་མ། གླུ་མ། གར་མ། ནུབ་ཏུ་མླེ་ཏྩོག་མ། བདུག་སྩོས་མ། མར་མླེ་མ། དི་ཆབ་མ། བྱང་དུ་གཟུགས་རྩོ་རླེ་

མ། རྩོ་རྩོ་རླེ་མ། རླེག་རྩོ་རླེ་མ། ཆྩོས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་རྩོ་རླེ་མ། 

འཇིགས་པ་བཅུ་དྲུག  - ༡། དགྲ་བྩོ། སླེངླེ། གང་པྩོའི་དབང་པྩོ། མླེ། བྲང་འགྲྩོའི་དབང་པྩོ། ཆྩོམ་རྐུན། 

ཞགས་པས་བཅིངས་བ། རྒྱ་མཚོ་འཁྲུག ཤ་ཟ། འཆི་འཇིགས་བྱླེད་པའི་ནད། དབང་པྩོས་ངླེས་པར་འཚེ། 

འཕྩོངས་པ། བུད་མླེད་བྲལ། རྒྱལ་པྩོ་འཁྲུག་པའི་འཇིགས་པ། ལ་འདླེ་འབབ་པ། ནྩོར་ཉམས། ཡང་ན། ༢། རྒྱལ་

པྩོའི་ཆད་པའི་འཇིགས་པ། ལའི་འཇིགས་པ། ས་བདག་གི་ནད་ཀི་འཇིགས་པ། རིམས་ནད་ཀི་འཇིགས་པ། མུ་

གླེའི་འཇིགས་པ། དམག་གི་འཇིགས་པ། གདྩོན་འདླེ་འབྱུང་པྩོའི་འཇིགས་པ། དང་སྲྩོང་གི་གནྩོད་པའི་འཇིགས་

པ། ཐྩོག་གི་འཇིགས་པ། སད་དང་སླེར་བའི་འཇིགས་པ། ས་གཡྩོ་བའི་འཇིགས་པ། མླེའི་འཇིགས་པ། ཆུའི་
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འཇིགས་པ། སྐར་མདའ་ལྷུང་བའི་འཇིགས་པ། ནམ་མཁའ་ལིང་གི་འཇིགས་པ། རི་ལམ་ངན་པའི་འཇིགས་པ།

སན་ངག་གི་རྒྱུའི་རྒྱན་བཅུ་དྲུག  - སྐྱླེད་བྱླེད་འགྲུབ་པའི་རྒྱུའི་རྒྱན། ཉམས་བྱླེད་འགྲུབ་པའི་རྒྱུའི་རྒྱན། 

རྣམ་འགྱུར་གི་རྒྱུའི་རྒྱན། འཐྩོབ་བྱའི་རྒྱུའི་རྒྱན། ཕི་ཤླེས་ཀི་རྒྱུའི་རྒྱན། ནང་ཤླེས་ཀི་རྒྱུའི་རྒྱན་ཏླེ་འདི་རྣམས་

ནི་དངྩོས་པྩོའི་རྒྱུ་དྲུག ཡིན། སྔ་མ་མླེད་པའི་བྱླེད་རྒྱུའི་རྒྱན། ཞིག་ནས་མླེད་པའི་རྒྱུའི་རྒྱན། ཕན་ཚུན་མླེད་པའི་

རྒྱུའི་རྒྱན། སངས་ནས་མླེད་པའི་རྒྱུའི་རྒྱན། རྒྱུ་དངྩོས་མླེད་ཀིས་འབྲས་བུ་དངྩོས་མླེད་སྐྱླེད་པའི་རྒྱུའི་རྒྱན་ཏླེ་

འདི་རྣམས་ནི་དངྩོས་མླེད་ཀི་རྒྱུ་ལྔ་ཡིན། རིང་འབྲས་ཀི་རྒྱུའི་རྒྱན། རྒྱུ་འབྲས་ལན་གཅིག་པའི་རྒྱུའི་རྒྱན། རྒྱུ་

ལས་འབྲས་བུ་སྔ་བའི་རྒྱུའི་རྒྱན།  རིགས་མིན་གི་རྒྱུའི་རྒྱན། རིགས་པའི་རྒྱུའི་རྒྱན་ཏླེ་འདི་རྣམས་མཚར་བའི་

རྒྱུ་ལྔ་ཡིན། 

རྩོག་གླེའི་ཚིག་དྩོན་བཅུ་དྲུག  - ཚད་མ། གཞལ་བྱ། ཐླེ་ཚོམ། དགྩོས་པ། དཔླེ། གྲུབ་པའི་མཐའ། ཡན་

ལག རྩོག་གླེ གཏན་ལ་དབབ་པ། རྩོད་པ། སུན་འབྱིན། ཕིར་དུ་རྒྩོལ་བ། གཏན་ཚིག་ལྟར་སྣང་བ། ཚིག ཐག་

ཆྩོད། ཚར་བཅད་པའི་གནས།

བདླེན་པ་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག  - མི་རག་པ། སྡུག་བསྔལ་བ། སྟྩོང་པ། བདག་མླེད་པ་སྟླེ་སྡུག་བདླེན་

གི་རྣམ་པ་བཞི། རྒྱུ། ཀུན་འབྱུང་། རབ་སྐྱླེ། རྐླེན་ཏླེ་ཀུན་འབྱུང་གི་རྣམ་པ་བཞི། འགྩོག་པ། ཞི་བ། ག་ནྩོམ། ངླེས་

འབྱུང་སྟླེ་འགྩོག་བདླེན་གི་རྣམ་པ་བཞི། ལམ། རིག་པ། སྒྲུབ་པ། ངླེས་འབྱིན་ཏླེ་ལམ་བདླེན་གི་རྣམ་པ་བཞི། 

མདྩོ་ལས་གསུངས་པའི་ཀུན་སྤྩོད་བཅུ་དྲུག  - མ་སད་པའི་ཚུལ་ཁིམས། གུས་པར་སྩོབ་པའི་ཚུལ་

ཁིམས། བསབ་པ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པའི་ཚུལ་ཁིམས། ལུས་ངག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཀུན་སྤྩོད་ཡྩོངས་སུ་

དག་པ། ཀུན་སྤྩོད་དགླེ་བ། ཀུན་སྤྩོད་ཁ་ན་མ་ཐྩོ་བ་མླེད་པ། ཀུན་སྤྩོད་གནྩོད་པ་མླེད་པ། ཀུན་སྤྩོད་རླེས་སུ་

མཐུན་པ། ཀུན་སྤྩོད་རླེས་སུ་འབྱྩོར་བ། ཀུན་སྤྩོད་ཐབས་དང་ལན་པ། ཀུན་སྤྩོད་འཚམ་པ། ཀུན་སྤྩོད་མཐུན་པ། 

ཀུན་སྤྩོད་གདུང་བ་མླེད་པ། ཀུན་སྤྩོད་འགྩོད་པ་མླེད་པ། ཀུན་སྤྩོད་ཡིད་ལ་བཅགས་པ།

མི་ཆྩོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག  - ལ་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་མྩོས་གུས་བསྐྱླེད་པ། དམ་པའི་ཆྩོས་བཙལ་

ཞིང་བསྒྲུབ་པ། ཕ་མ་ལ་དིན་ལན་འཇལ་བ། ཡྩོན་ཏན་ཅན་ལ་མཆྩོག་ཏུ་མཐྩོང་ནས་གྩོང་དུ་བཀུར་བ། རིགས་

མཐྩོ་བ་དང་རྒན་པ་རྣམས་ལ་བཀུར་སྟི་ཆླེ། ཡུལ་མི་ཁིམ་མཚེས་ལ་ཕན་གདགས་པ། བཀའ་དང་ཞིང་སླེམས་

ཆུང་བ། ཉླེ་དུ་མཛའ་བཤླེས་ལ་གཞུང་རིང་བ། ཡ་རབས་ཀི་རླེས་སུ་བསླེག་ཅིང་ཕི་ཐག་རིང་བ། ཟས་ནྩོར་ལ་

ཚོད་འཛིན་པ། སྔར་དིན་ཅན་གི་མི་བརད་གཅྩོད་པ། བུ་ལྩོན་དུས་སུ་འཇལ་ཞིང་བྲླེ་སྲང་ལ་གཡྩོ་བ་མླེད་པ། 

110



ཀུན་ལ་ཕྲག་དྩོག་ཆུང་བ། ངན་པའི་གྲྩོས་ལ་མི་ཉན་ཞིང་རང་ཚུགས་འཛིན་པ། ངག་འཇམ་ཞིང་སྨྲ་བ་ཉུང་བ། 

ཐླེག་པ་ཆླེ་ཞིང་བྩོ་ཁྩོག་ཡངས་པ།

ཁིམས་ཡིག་ཞལ་ལྕླེ་བཅུ་དྲུག  - སྔར་གཙང་པ་རྒྱལ་པྩོ་ཀར་བསྟན་སྐྱྩོང་དབང་པྩོས་བྩོད་ལ་དབང་

བསྒྱུར་བྱླེད་སྐབས་གཏན་འབླེབས་བྱས་པའི་ཁིམས་ཡིག་བཅུ་དྲུག་ནི།  དཔའ་བྩོ་སྟག་གི་ཞལ་ལྕླེ་དང་། སར་མ་

ཝའི་ཞལ་ལྕླེ། སྣླེ་མྩོ་ལས་འཛིན་གི་ཞལ་ལྕླེ། ཞུ་བཞླེས་བདླེན་རྫུན་གི་ཞལ་ལྕླེ། བཟུང་བཀིག་ཁིམས་རའི་ཞལ་

ལྕླེ། ནག་ཅན་ཁག་སྦྱྩོར་གི་ཞལ་ལྕླེ། དན་འཛིན་ཆད་ལས་ཀི་ཞལ་ལྕླེ། ཧྩོར་འད་ཟ་རྐང་གི་ཞལ་ལྕླེ། བསད་པ་

སྟྩོང་གི་ཞལ་ལྕླེ། རས་པ་ཁག་གི་ཞལ་ལྕླེ།  བསྩོན་ཧམ་མནའ་དག་གི་ཞལ་ལྕླེ། བརྐུས་པ་འཇལ་གི་ཞལ་ལྕླེ། ཉླེ་

འབྲླེལ་འབྲལ་བསྡུམས་ཀི་ཞལ་ལྕླེ། བྱི་བྱས་བྱི་རིན་གི་ཞལ་ལྕླེ། ནམ་ཕར་ཚུར་གི་ཞལ་ལྕླེ། ཀ་ཀྩོ་མཐའ་འཁྩོབ་

ཀི་ཞལ་ལྕླེ།

གཟུགས་ཁམས་བཅུ་དྲུག  - རི་རབ་ཀི་དཔལ་བའི་ཆ་བཞི་ལ་རླུང་བཞི་སྟླེ། འྩོག་མིན། ཤིན་ཏུ་མཐྩོ། མི་

གདུང། མི་ཆླེ་བའྩོ། །སྣའི་ཆ་བཞི་ལ་འབྲས་བུ་ཆླེ་བ། བསྩོད་ནམས་སྐྱླེས། སྤིན་མླེད། དགླེ་རྒྱས་སྩོ། །ཀྩོས་ཀྩོའི་ཆ་

བཞི་ལ་ཚད་མླེད་དགླེ དགླེ་ཆུང། འྩོད་གསལ། ཚད་མླེད་འྩོད་དྩོ། མགྲིན་པའི་སུམ་གཉིས་ཀི་ཆར་འྩོད་ཆུང། ཚངས་

ཆླེན། མདུན་ན་འདྩོན། ཚངས་རིས་བཅས་སྩོ།

ལུས་ཚད་གཞལ་ཚུལ་བཅུ་དྲུག  - རྡུལ་ཕྲ་རབ། རྡུལ་ཕྲན། ལྕགས་རྡུལ། ཆུ་རྡུལ། རི་བྩོང་གི་རྡུལ། 

ལུག་རྡུལ། གང་རྡུལ། ཉི་ཟླེར་གི་རྡུལ། སྲྩོ་མ། ཤིག ནས། སྩོར་མྩོའི་ཞླེང་སྟླེ་རིམ་བཞིན་བདུན་འགྱུར་དང་། 

སྩོར་མྩོ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ལ་ཁྲུ་གང་། ཁྲུ་བཞི་ལ་འདྩོམ་གང་། འདྩོམ་ལྔ་བརྒྱ་ལ་རྒྱང་གྲགས་གཅིག དླེ་བརྒྱད་ལ་

དཔག་ཚད་གཅིག

ལུས་ཀི་ཆུ་བ་བཅུ་དྲུག  - ཆུ་བ་སྟླེ་ལུས་ཀི་རྒྱུས་པ་བཅུ་དྲུག་ནི། སྐྱིད་ཆུ་གཉིས་དང། རིང་ཆུ་གཉིས། 

གྲུ་མྩོའི་ཆུ་བ་གཉིས། མཁིས་ཆུ་གཉིས། སལ་ཚིགས་ཕན་ཚུན་ཆུ་བ་གཉིས། སལ་པའི་ནང་ལྩོགས་ཆུ་བ་གཉིས། 

མཇིང་ཆུ་གཉིས། ནང་ལྩོང་ཐད་ཀི་ཆུ་བ་སྦལ་མགྩོ་གཉིས་བཅས།
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༼བཅུ་བདུན།༽

དགླེ་འདུན་གི་ཡྩོན་ཏན་བཅུ་བདུན། - ཆྩོས་སྨྲ་བ། ཆྩོས་སྤྩོད་པ། ཆྩོས་སླེམས་པ། ཆྩོས་ཀི་ཞིང་། 

ཆྩོས་འཛིན་པ། ཆྩོས་སྟྩོན་པ། ཆྩོས་ལ་མཆྩོད་པ། ཆྩོས་ཀི་བྱ་བ་བྱླེད་པ། ཆྩོས་ཀི་སྤྩོད་ཡུལ་བ། ཆྩོས་སྤྩོད་པ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། རང་བཞིན་གིས་དང་བ། རང་བཞིན་གིས་དག་པ། སིང་རླེ་བའི་ཆྩོས་ཅན། སིང་རླེ་དང་

ལན་པ། རག་ཏུ་དབླེན་པའི་སྤྩོད་ཡུལ་བ། རག་ཏུ་ཆྩོས་ལ་གཞྩོལ་བ། རག་ཏུ་དཀར་པྩོ་སྤྩོད་པ།

སང་བྱའི་གནས་ངན་ལླེན་བཅུ་བདུན། - མངྩོན་པར་བརྩོད་པའི་གནས་ངན་ལླེན། ཚོར་བའི་གནས་

ངན་ལླེན། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་གནས་ངན་ལླེན། ལས་ཀི་གནས་ངན་ལླེན། རྣམ་པར་སིན་པའི་གནས་ངན་ལླེན། ཉྩོན་

མྩོངས་པའི་སྒིབ་པའི་གནས་ངན་ལླེན། ལས་ཀི་སྒིབ་པའི་གནས་ངན་ལླེན། རྣམ་པར་སིན་པའི་སྒིབ་པའི་གནས་

ངན་ལླེན། སྒིབ་པའི་གནས་ངན་ལླེན། རྩོག་པའི་གནས་ངན་ལླེན། ཟས་ཀི་གནས་ངན་ལླེན། འཁིག་པའི་གནས་

ངན་ལླེན། རི་ལམ་གི་གནས་ངན་ལླེན། ནད་ཀི་གནས་ངན་ལླེན། རྒ་བའི་གནས་ངན་ལླེན། འཆི་བའི་གནས་ངན་

ལླེན། ཡྩོངས་སུ་ངལ་བའི་གནས་ངན་ལླེན། 

དབང་བསྐུར་ལ་མཁྩོ་བའི་ཡྩོ་བྱད་བཅུ་བདུན། - གཙུག་ཏྩོར། རིགས་ལྔ། དཔའ་བྩོའི་དར་དཔངས། 

སྟྩོད་གཡྩོགས། སད་གཡྩོགས། ཅང་ཏླེའུ། ཌ་མ་རུ། རྩོ་རླེ། དིལ་བུ། དགང་གཟར། བླུགས་གཟར། རུས་པའི་

རྒྱན་དྲུག ཀ་པཱ་ལ། ཁ་ཊཱཾ་ཀ སྟག་ལྤགས་ཀི་ཤམ་ཐབས། རྩོ་གདན། ཚངས་སྐུད།

མྩོ་ནད་བཅུ་བདུན། - ཁག་ཚབས། རླུང་ཚབས། དླེ་གཉིས་བྱླེ་བྲག་ཏུ། ཚབས་སྐྲན། ཆུ་བུར་ཅན། ཁག་

སྐྲན། ཧྲླེམ་པྩོ། བླེམ་པྩོ། རླེན་སྐྲན། ཕྩོ་སྐྲན། ནག་པྩོ། ར་སྐྲན། ས་བྩོན་སྐྲན། ཟ་ཕུ། མ་ར་ཙེ། ཨ་སྩོ་ཀ། མངལ་

སྲིན་ལངས་པ།

གཞི་བཅུ་བདུན། - རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གཞི་དང་། གསྩོ་སྦྱྩོང་གི་གཞི། དབྱར་གི་གཞི། དགག་དབྱླེའི་གཞི། 

སྲ་བརྐང་གི་གཞི། གྩོས་ཀི་གཞི། ཀྩོ་ལྤགས་ཀི་གཞི། སན་གི་གཞི། ལས་ཀི་གཞི། ཕིར་བཅྩོས་པའི་གཞི། དུས་

དང་དུས་མ་ཡིན་པ་དང་སྦྱར་བའི་གཞི། ས་གཞན་དུ་སྩོ་བའི་སྤྩོད་པའི་གཞི། ཡྩོངས་སུ་སྦྱངས་བའི་གཞི། ལས་

མི་མཐུན་པའི་གཞི། འཁྩོར་ལྩོ་མི་མཐུན་པའི་གཞི། རྩོད་པའི་གཞི། མལ་ཆའི་གཞི། 

གཟུགས་ཁམས་གནས་རིགས་བཅུ་བདུན། - ཚངས་རིས། ཚངས་པ་མདུན་ན་འདྩོན། ཚངས་ཆླེན་
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ཏླེ་བསམ་གཏན་དང་པྩོ། འྩོད་ཆུང་། ཚད་མླེད་འྩོད། འྩོད་གསལ་ཏླེ་བསམ་གཏན་གཉིས་པ། དགླེ་ཆུང་། ཚད་

མླེད་དགླེ དགླེ་རྒྱས་ཏླེ་བསམ་གཏན་གསུམ་པ། སྤིན་འྩོད། བསྩོད་ནམས་འཕླེལ། འབྲས་བུ་ཆླེ་བ་སྟླེ་སྩོ་སྐྱླེའི་

གནས་གསུམ། མི་ཆླེ་བ་དང་། མི་གདུང་བ། ག་ནྩོམ་སྣང་བ། ཤིན་ཏུ་མཐྩོང་བ། འྩོག་མིན་ཏླེ་འཕགས་པའི་

གནས་ལྔ།

ཡུམ་སྲས་བཅུ་བདུན། - དླེ་ཡང་ཡུམ་དྲུག་དང་སྲས་བཅུ་གཅིག་ལས་ཡུམ་དྲུག་ནི། སྟྩོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ། 

སྟྩོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་པ། ཁི་བརྒྱད་སྟྩོང་པ་སྟླེ་རྒྱས་པ་སྐྩོར་གསུམ། ཤླེས་རབ་ཁི་པ། བརྒྱད་སྟྩོང་པ། ཡྩོན་ཏན་

རིན་ཆླེན་སྡུད་པ་སྟླེ་བསྡུས་པ་སྐྩོར་གསུམ། སྲས་བཅུ་གཅིག་ནི། ཤླེར་ཕིན་བདུན་བརྒྱ་པ། ཤླེར་ཕིན་ལྔ་བརྒྱ་

པ། ཤླེར་ཕིན་སུམ་བརྒྱ་པ། ཤླེར་ཕིན་བརྒྱ་པ། ཤླེར་ཕིན་ལྔ་བཅུ་པ། སྩོ་ཉླེར་ལྔ་པ། བར་རལ་རྣམ་གནྩོན་གིས་

ཞུས་པ། ཀྩོའུ་ཤི་ཀས་ཞུས་པ། ཡི་གླེ་ཉུང་ངུ་མ། རྩོ་རླེ་གཅྩོད་པ། ཤླེས་རབ་སིང་པྩོ། 

ཀར་པ་སྐུ་ཕྲླེང་བཅུ་བདུན། - ཀར་པ་སྐུ་ཕྲླེང་དང་པྩོ་དུས་གསུམ་མཁླེན་པ། ༡༡༡༠-༡༡༩༣  གཉིས་པ་

ཀར་པ་པ་ཀྵི། ༡༢༠༤-༡༢༨༣  གསུམ་པ་ཀར་པ་རང་བྱུང་རྩོ་རླེ། ༡༢༨༤-༡༣༣༩ བཞི་པ་ཀར་པ་རྩོལ་པའི་

རྩོ་རླེ། ༡༣༤༠-༡༣༨༣  ལྔ་པ་ཀར་པ་དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པ། ༡༣༨༤-༡༤༡༥  དྲུག་པ་ཀར་པ་མཐྩོང་བ་དྩོན་

ལན། ༡༤༡༦-༡༤༥༣ བདུན་པ་ཀར་པ་ཆྩོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ། ༡༤༥༤-༡༥༠༦ བརྒྱད་པ་ཀར་པ་མི་བསྐྱྩོད་

རྩོ་རླེ། ༡༥༠༧-༡༥༥༤ དགུ་པ་ཀར་པ་དབང་ཕྱུག་རྩོ་རླེ། ༡༥༥༦-༡༦༠༣  བཅུ་པ་ཀར་པ་ཆྩོས་དབྱིངས་རྩོ་

རླེ། ༡༦༠༤-༡༦༧༤  བཅུ་གཅིག་པ་ཀར་པ་ཡླེ་ཤླེས་རྩོ་རླེ། ༡༦༧༦-༡༧༠༢  བཅུ་གཉིས་པ་ཀར་པ་བྱང་

ཆུབ་རྩོ་རླེ། ༡༧༠༣-༡༧༣༢  བཅུ་གསུམ་པ་ཀར་པ་བདུད་འདུལ་རྩོ་རླེ། ༡༧༣༣-༡༧༩༧  བཅུ་བཞི་པ་ཀར་

པ་ཐླེག་མཆྩོག་རྩོ་རླེ། ༡༧༩༨-༡༨༤༥  བཅྩོ་ལྔ་པ་ཀར་པ་མཁའ་ཁབ་རྩོ་རླེ། ༡༨༤༦-༡༩༢༣  བཅུ་དྲུག་པ་

ཀར་པ་རང་འབྱུང་རིག་པའི་རྩོ་རླེ། ༡༩༢༤-༡༩༨༡  བཅུ་བདུན་པ་ཀར་པ་ཨྩོ་རྒྱན་འགྲྩོ་འདུལ་འཕྲིན་ལས་རྩོ་

རླེ། ༡༩༨༥
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༼བཅྩོ་བརྒྱད།༽

སྟྩོང་ཉིད་བཅྩོ་བརྒྱད། - སྟྩོང་པ་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གི་སྟླེང་དུ། དངྩོས་པྩོ་མླེད་པ་སྟྩོང་པ་ཉིད་དང་། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

སྟྩོང་པ་ཉིད་བསྣན་པས་བཅྩོ་བརྒྱད།

ཁམས་བཅྩོ་བརྒྱད། - དམིགས་པ་ཡུལ་གི་ཁམས་དྲུག་དང༌། རླེན་དབང་པྩོའི་ཁམས་དྲུག བརླེན་པ་རྣམ་

ཤླེས་ཀི་ཁམས་དྲུག་སྟླེ་བཅྩོ་བརྒྱད། དང་པྩོ་དྲུག་ནི། གཟུགས། སྒ། དི། རྩོ། རླེག་བྱ། ཆྩོས། གཉིས་པའི་དྲུག་ནི། 

མིག་གི་དབང་པྩོ་དང༌། རྣ་བའི་དབང་པྩོ། སྣའི་དབང་པྩོ། ལྕླེའི་དབང་པྩོ། ལུས་ཀི་དབང་པྩོ། ཡིད་ཀི་དབང་པྩོ། 

གསུམ་པའི་དྲུག་ནི། མིག་གི་རྣམ་ཤླེས་དང༌། རྣ་བའི་རྣམ་ཤླེས། སྣའི་རྣམ་ཤླེས། ལྕླེའི་རྣམ་ཤླེས། ལུས་ཀི་རྣམ་

ཤླེས། ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤླེས་བཅས་བསྩོམས་པས་ཁམས་བཅྩོ་བརྒྱད་དླེ་ཁམས་ཆླེན་བཅྩོ་བརྒྱད་ཀང་ཟླེར་རྩོ།

རྒྱལ་པྩོ་ཀི་ཀིའི་རི་ལམ་བཅྩོ་བརྒྱད། - གང་ཆླེན་མཇུག་མ་སྐར་ཁུང་ལ་ཐྩོགས་པ་དང་། ཁྩོན་པས་

སྐྩོམ་པའི་མི་ཡི་རླེས་སུ་བསླེགས། ཕླེ་དང་མུ་ཏིག་བརླེ་བ། ངན་པའི་ཤིང་དང་ཙནྡན་མཉམ་དུ་བྱླེད། གང་གི་

ཕྲུག་གུས་གང་ཆླེན་གནས་ནས་སྐྲྩོད། མི་གཙང་སྤླེའུས་མི་གཙང་གཞན་ལ་བྱུག།སྤླེའུ་མང་པྩོས་སྤླེའུ་ངན་རྒྱལ་

པྩོར་བསྐུར། བཅྩོ་བརྒྱད་མི་ཡིས་རས་ཡུག་སྩོ་སྩོར་དས། ར་བའི་མླེ་ཏྩོག་འབྲས་བུ་རྐུན་པྩོས་ཁླེར། འཐབ་པར་

མི་འྩོས་སླེ་རིས་ཕན་ཚུན་འཐབ། མླེ་ཏྩོག་དག་གིས་མཆྩོད་ཅིག་ཅླེས་ནི་བསྐུལ། རིང་བུ་གསུམ་ནི་བར་མ་སྟྩོང་

འབར་མཐྩོང་། རྒན་པྩོ་སྤི་ཐླེར་དུ་ནི་གནས་པ་དང་། ར་ཡི་ཁ་རྐུབ་གཉིས་ཀས་ཟ་བ་དང་། ཆླེ་བའི་ཁི་བས་ཆུང་བ་

ཁ་ནི་དག བླེའུ་སྐྱླེས་མ་ཐག་ཏུ་བ་ལ་ནུ། སྔ་དྩོ་གཞྩོན་ནུའི་མི་ནི་ཕི་དྩོ་རྒས། སླེངླེའི་རྩོ་ནི་རང་གི་སྲིན་བུས་ཟྩོས་

པ།

མཆིན་ནད་བཅྩོ་བརྒྱད། - ལླེ་བརྒན་རྒྱས་པ། ལླེམ་བུ། དུག་ཐབས། ཆུ་ཤྩོར། རྐུན་བུ། འྩོར་ལྷུང་། ཁ་

ལུད། གཞུང་རླེངས། མཆིན་གྲུམ་ནག་པྩོ། མཆིན་ནད་ཧལ་སྐླེམ། མཆིན་དི་དཀར་པྩོ། གནད་མཆིན། ར་བ་བྱླེར་

བ་བཅས་མཆིན་པ་ཚ་བའི་ནད་རིགས་བཅུ་གསུམ་དང་། མཆིན་རླུང་། མཆིན་རྒུད། རླན་གྲང་། གང་དགུར། 

གྲང་སྦྩོས་བཅས་ནི་མཆིན་པ་གྲང་བའི་ནད་ཡིན། 

དུས་འཁྩོར་ལས་གསུངས་པའི་རིག་གནས་བཅྩོ་བརྒྱད། - ཚོང་པ། ར་མཁན། ཕྲླེང་བརྒྱུས་

མཁན། ཆང་མ། ཕྱུགས་རི། འབྲླེག་མཁན། འབྲུ་མར་མཁན། ཕྱྭ་མཁན། མགར་བ། ཤིང་མཁན། འཐག་མཁན། 

ཀྩོ་ལྤགས་མཁན། ཉྭ་པ། བཙོ་བག་མཁན། སྨྱུག་མ་མཁན། ཤན་པ། གཤླེད་མ། ཤིང་ར་མཁན།
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གདྩོན་རིགས་བཅྩོ་བརྒྱད། - ལ་ཡི་གདྩོན་དང་། ལ་མིན། དི་ཟ། ཀླུ། གནྩོད་སྦྱིན། ཚངས་པ། སྲིན་པྩོ། ཤ་

ཟ། ཡི་དྭགས། གྲུལ་བུམ། བྱད་སྟླེམས། གཡླེང་བྱླེད། རྩོ་ལངས། མཚུན་ལ། བ་མ། དང་སྲྩོང་། རྒན་པྩོ། གྲུབ་པའི་

གདྩོན་དང་བཅྩོ་བརྒྱད། 

འདུལ་བ་ལས་གསུངས་པའི་རིག་གནས་བཅྩོ་བརྒྱད། - གསང་སྔགས་ཀི་རྒྱུད། ཆྩོ་ག་ཞིབ་མྩོ། 

གཏན་ཚིགས་རིག་པ། རིག་བྱླེད། བར་སྤྩོད། སྒ་ངླེས་སྦྱྩོར། ཤླེས་གསལ། ངླེས་ཚིག སླེབ་སྦྱྩོར་མཁས་པ། སྐར་

མའི་རིག་པ། རྩོགས་བྱླེད་ཀི་རིག་པ། ཆུར་ལྷུང་གི་རིག་པ། ཆླེར་སྤྩོད་ཀི་རིག་པ། འཇིག་རླེན་རྒྱང་ཕན་པའི་

རིག་པ། བྱླེ་བྲག་པའི་རིག་པ། རྒྱུད་དྲུག་ཅུ་པ། ཁྱུར་མིད་ཀི་རིག་པ། གནས་འདུག་གི་རིག་པ།

མཛོད་ལས་གསུངས་པའི་རིག་གནས་བཅྩོ་བརྒྱད། - རྩོལ་མྩོ། འཁིག་ཐབས། འཚོ་ཚིས། གྲངས་

ཅན། སྒ། གསྩོ་དཔད། ཆྩོས་ལུགས། བཟྩོ་བྩོ། འཕྩོང་དཔད། གཏན་ཚིགས། རྣལ་འབྱྩོར། ཐྩོས་པ། དན་པ། སྐར་

མའི་དཔད། རིས། མིག་འཕྲུལ། སྔྩོན་རབས། སྔྩོན་བྱུང་བརྩོད་པ། 

སླེ་བ་བཞི་ལས་གླེས་པའི་ཉན་ཐྩོས་སླེ་པ་བཅྩོ་བརྒྱད། - གཞི་ཐམས་ཅད་ཡྩོད་པར་སྨྲ་བའི་སླེ། 

འྩོད་སྲུང་བའི་སླེ། ས་སྟྩོན་སླེ། ཆྩོས་སྲུང་སླེ། མང་དུ་ཐྩོས་པའི་སླེ། གྩོས་དམར་སླེ། རྣམ་པར་ཕླེ་སྟླེ་སྨྲ་བའི་སླེ་སྟླེ་

འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡྩོད་པར་སྨྲ་བའི་སླེ་བདུན་དང་། ས་སྒྩོག་རི་ལ་གནས་པའི་སླེ། སྲུང་བ་པའི་སླེ། 

གནས་མ་བུ་པའི་སླེ་སྟླེ་མང་པྩོས་བཀུར་བའི་སླེ་གསུམ་དང་། ཤར་རི་ལ་གནས་པའི་སླེ། ནུབ་རི་ལ་གནས་པའི་

སླེ། གངས་རིར་གནས་པའི་སླེ། འཇིག་རླེན་འདས་པར་སྨྲ་བའི་སླེ། བཏགས་པར་སྨྲ་བའི་སླེ་སྟླེ་ཕལ་ཆླེན་པའི་སླེ་

ལྔ་དང་། རྒྱལ་བྱླེད་ཚལ་ན་གནས་པའི་སླེ། འཇིགས་མླེད་རི་ལ་གནས་པའི་སླེ། གཙུག་ལག་ཁང་ཆླེན་ལ་གནས་

པའི་སླེ་སྟླེ་གནས་བརན་པའི་སླེ་གསུམ་བཅས་སླེ་པ་བཅྩོ་བརྒྱད་དྩོ།

བསྡུས་ཚན་བཅྩོ་བརྒྱད། - ཁ་དྩོག་དཀར་དམར་རས་ཆྩོས་ལྩོག་ཆྩོས་གཉིས། །འགལ་དང་མི་འགལ་སྤི་

དང་བྱླེ་བྲག་གཉིས། །འབྲླེལ་དང་མི་འབྲླེལ་ཐ་དད་ཐ་མིན་གཉིས།  །རླེས་སུ་འགྲྩོ་ལྩོག་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཉིས། 

།སྔ་བཙན་བར་བཙན་ཕི་བཙན་མཚན་མཚོན་གཉིས། །རགས་མང་གསལ་མང་དགག་པ་འཕར་ཚུལ་གཉིས། 

།དངྩོས་འགལ་བརྒྱུད་འགལ་ཁབ་མཉམ་རྣམ་པ་གཉིས། །ཡིན་གྱུར་མིན་གྱུར་ཡིན་ལྩོག་མིན་ལྩོག་གཉིས། 

།ཡྩོད་རྩོགས་མླེད་རྩོགས་དངྩོས་རྩོགས་རགས་རྩོགས་གཉིས།།

དམལ་ཁམས་བཅྩོ་བརྒྱད། - ཚ་དམལ་བརྒྱད་ནི། ཡང་སྩོས་དང་། ཐིག་ནག བསྡུས་འཇྩོམས། ངུ་
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འབྩོད། ངུ་འབྩོད་ཆླེན་པྩོ། ཚ་བ། རབ་ཚ་བ། མནར་མླེད་བཅས་དང་གྲང་དམལ་བརྒྱད་ནི། ཆུ་བུར་ཅན། ཆུ་བུར་

རྩོལ་བ། སྩོ་ཐམ་པ། ཀི་ཧུད་ཟླེར་བ། ཨ་ཆུ་ཟླེར་བ། ཨུ་ཏྤལ་ལྟར་གས་པ། པད་ལྟར་གས་པ། པད་ཆླེན་པྩོ་ལྟར་

གས་པ་བཅས་ཀི་སྟླེང་དུ། ཉི་ཚེ་བ་དང་། ཉླེ་འཁྩོར་བ་སྟླེ་བཅྩོ་བརྒྱད་དྩོ།

གཉན་རིགས་བཅྩོ་བརྒྱད། - གཉན་ནད་བབ་སའི་དབང་གིས་རིགས་མི་འད་བ་བཅྩོ་བརྒྱད་ཀི་བསྡུས་

མིང་སྟླེ། གཉན་ནད་ཀད་གཟླེར་དང་། གག་པ། གཟླེར་ཐུང། གཉན་གང། རྒྱུ་གཟླེར། མླེ་དབལ། གཉན་རླེན་བུ། ཉྭ་

ལྩོག ལྩོག་པ། གཉན་འབྲས། འཛུམ་ལྟག་དབྱླེ། མཁིས་པ་རར་རྒྱུག ནང་ལྩོག གཉན་ཁ་མླེད། འཁམ་པྩོ། གཉན་

འབུར། རྣ་ར་ཕུས་འདླེབས། ངམ་རུ།
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༼བཅུ་དགུ༽

རྒྱལ་པྩོ་ཙནྡྲའི་མིང་ཅན་བཅུ་དགུ། - ཧ་རི་ཙནྡྲ། ཨ་ཀྵ་ཙནྡྲ། ཛ་ཡ་ཙནྡྲ། ནླེ་མི་ཙནྡྲ། ཕ་ནི་ཙནྡྲ། བྷང་

ས་ཙནྡྲ། ས་ལ་ཙནྡྲ། ག་སད་ཙནྡྲ། ཤི་ཙནྡྲ། དར་ཙནྡྲ། ཀར་ཙནྡྲ། བྲི་ཀྵ་ཙནྡྲ། པི་ག་མ་ཙནྡྲ། ཀཱ་མ་ཙནྡྲ། བིང་

ཙནྡྲ། བ་ལ་ཙནྡྲ། བི་མ་ལ་ཙནྡྲ། གྩོ་བི་ཙནྡྲ། ལ་ལི་ཏ་ཙནྡྲ། 

མ་རིག་པ་བཅུ་དགུ། - སྔྩོན་གི་མཐའ་ལ་རྩོངས་པ། ཕི་མའི་མཐའ། དླེ་གཉིས་ཀ། ནང་། ཕི། དླེ་གཉིས་ཀ། 

སངས་རྒྱས། ཆྩོས། དགླེ་འདུན། སྡུག་བསྔལ། ཀུན་འབྱུང་། འགྩོག་པ། ལམ། རྒྱུ། རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ། རླེག་པའི་སྐྱླེ་

མཆླེད་ལ་རྩོངས་པ། ལས། རྣམ་པར་སྩོན་པ། དླེ་གཉིས་ཀ།

གཙུག་ལག་ཁང་གི་རི་མྩོའི་ཁད་པར་བཅུ་དགུ། - གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཁམས་སུ་སྟྩོན་པའི་སྐྱླེས་

རབས། དཔྩོན་པྩོའི་ཁང་པར་ཤ་རིའི་བུ་སྩོགས་བྲི་བ། དི་གཙང་ཁང་གི་སྩོར་གནྩོད་སྦྱིན་ཕྲླེང་ཐྩོགས།  མཛོད་

ཀི་སྩོར་གནྩོད་སྦྱིན་ལག་ན་མྱུ་གུ་ཐྩོགས་པ། ཟས་ཀི་ཁང་པར་གནྩོད་སྦྱིན་ལག་ན་བཅའ་བ་ཐྩོགས་པ། བསྲྩོ་

ཁང་དུ་གནྩོད་སྦྱིན་ལག་ན་མྱུ་གུ་དང་བུམ་པ་ཐྩོགས་པ། མླེའི་ཁང་པར་ཁྲུས་བུམ་མླེ་སྦར་བར་བྱླེད་པ་སྩོགས་

དང་། ཆུའི་ཁང་པར་ཀླུའི་བུ་མྩོ་ལག་ན་བུམ་པ་ཐྩོགས་པ། ནད་པའི་རུང་བའི་ཁང་པར་དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པ་

ནད་པའི་རིམ་གྲྩོ་མཛད་པ། བཤང་གཅིའི་སྐྱབས་སུ་དུར་ཁྩོད་དང་མགྩོ་ཐྩོད་སྩོགས། སྩོ་ཁང་གི་ཁྩོར་ཡུག་ཏུ་ཆྩོ་

འཕྲུལ་ཆླེན་པྩོ་བདུད་བཅྩོམ་པ་སྩོགས་བྲི་བ། སྟླེང་དུ་དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས། འྩོག་ཏུ་བརམས་

པར་བྱ་ཞིང་དབྱུང་བར་བྱ་ཞླེས་སྩོགས་བྲི་བ། གཞན་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཕྩོགས་ཕྩོགས་སུ་རྒྱལ་མཚན་

རྣམ་བཞི་དང་། བ་དན། རྩོལ་མྩོའི་ཆ་བྱད་སྣ་ཚོགས། མཆྩོད་པའི་ཡྩོ་བྱད་དུ་མས་བརྒྱན་པར་བྱ་བ།
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༼ཉི་ཤུ།༽

འདྩོད་ཁམས་གནས་རིགས་ཉི་ཤུ། - ཚ་དམལ་བརྒྱད་ཀི་གནས་བརྒྱད། ཡི་དྭགས་དང་དུད་འགྲྩོའི་

གནས་གཉིས་ཏླེ་གནས་རིགས་བཅུ་དང་། མིའི་གནས་གིང་བཞི་དང་། འདྩོད་ལ་རིགས་དྲུག་གི་གནས་དྲུག་

བཅས་ཉི་ཤུ།

ཁིམ་དུ་འགྲྩོ་བ་ཉི་ཤུ། - མ་བསམས་པར་འཇུག་པ། གྩོས་ལླེགས་པར་ན་བགྩོས་པར་འཇུག་པ། ཅ་ཅྩོའི་

སྒ་མ་བསྐྱུངས་པར་འགྲྩོ་བ། མིག་གཡླེངས་ཏླེ་འགྲྩོ་བ། དགྩོས་མླེད་དུ་གཉའ་ཤིང་གང་ལས་ལག་པར་བལྟ་ཞིང་

འགྲྩོ་བ། མགྩོ་རས་སྩོགས་ཀིས་གཡྩོགས་ཤིང་འགྲྩོ་བ། ཆྩོས་གྩོས་བརླེས་ཏླེ་འགྲྩོ་བ། ཆྩོས་གྩོས་ཕྲག་པ་གཉིས་

ཀར་གཟར་བ། ལག་པ་གཉའ་གྩོང་དུ་བསྩོལ་བ། ལག་པ་ལྟག་པར་བསྣྩོལ་བ། མཆྩོང་ཞིང་འགྲྩོ་བ། སྒིད་པ་

བརྐངས་སྐུམ་བྱླེད་ཅིང་འགྲྩོ་བ། ཙོག་པུས་འགྲྩོ་བ། རིང་པ་བཏླེགས་ཏླེ་བྲང་བས་འགྲྩོ་བ། གྲུ་མྩོ་སྙུང་བྩོར་བྱས་ཏླེ་

འགྲྩོ་བ། ལུས་བསྒྱུར་ཅིང་འགྲྩོ། ལག་པ་ཀྩོག་ཅིང་འགྲྩོ་བ། མགྩོ་བསྒྱུར་ཅིང་འགྲྩོ་བ། གཞན་དང་ཕྲག་པ་གཉིས་

སྤད་ཅིང་འགྲྩོ་བ། གཞན་དང་ལག་སྦྲླེལ་ཏླེ་ཁིམ་གཞན་དུ་འགྲྩོ་བ། 

སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་ཉི་ཤུ། - གཅན་གཟན་རྒྱལ་པྩོ་ཁི་མི་གཞིག་ཅླེས་སྩོགས་བར་ཡིས་བསྟན་པ་རྣམས་

ཏླེ། རྩོ་རླེ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་སྐུ་ལ་མི་འཚེ་ཞིང་བཀའ་མི་གཅྩོག་པ་དང་། བ་མའི་ཡུམ་ལ་མི་སྤྩོད་པ། དད་པ་ཅན་གི་

ཚོགས་མི་བཅག་པ། དཀྩོན་མཆྩོག་དང་མཁས་པའི་དཀྩོར་ལ་མི་འབག་ཅིང་ཆང་མྩོས་པར་མི་འཐུང་བ། རྩོ་རླེ་

སྤུན་གི་ཡུལ་ལ་མི་སྤྩོད་པ། མཚན་དང་མི་ལན་པའི་གཟུངས་མ་མི་བསྟླེན་པ། མཚན་ཉིད་དང་མི་ལན་པའི་དམ་

རས་མི་བསྟླེན་པ། མཁས་པའི་ཡྩོན་ཏན་ལ་མི་སྩོད་པ། སྣྩོད་མིན་ལ་གསང་ཆྩོས་མི་སྟྩོན་པ། ཚད་ལན་གི་

གཟུངས་མ་དང་སྣྩོད་ལན་གི་སྩོབ་མ་མི་སང་བ། དྩོན་བདླེ་སྟྩོང་དང་རགས་ཡབ་ཡུམ་མི་འབྲལ་བ། མཆླེད་ལྕམ་

ལ་ཀལ་ཁ་ཙམ་དུ་ཡང་ནང་འཐབ་མི་འབྱླེད་པ། གཞན་གིས་སྤད་པའི་ལག་མ་མི་སྤྩོད་པ། བ་མའི་གདན་ས་མི་

རླྩོམས་པ། རང་གཞན་གི་མཚམས་མི་དབྲལ་བ། ཏིང་ངླེ་འཛིན་བྱིང་རྒྩོད་ཀི་དབང་དུ་མི་གཏྩོང་བ། བཟླས་པ་

དང་ཆྩོ་ག་མི་ཚིག་གི་བར་མི་གཅྩོད་པ། དབང་རགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལས་མི་འདའ་ཞིང་བར་མི་བརླེད་པར་བྱ་བ། 

རྣལ་འབྱྩོར་བའི་དཀིལ་འཁྩོར་མི་དཀྲུག་ཅིང་སྐྱླེ་བྩོའི་མཐུ་ཟླྩོག་མི་བྱླེད་པ། སྩོབ་དཔྩོན་གཙུག་ཏུ་འཁུར་བ་ལས་

ཉམས་པར་མི་བྱ་བ།

མཆྩོད་རླེན་བསྒྲུབ་པ་ཉི་ཤུ། - འྩོག་གཞི་ནས་རིམ་བཞིན་སྩོ་ཕག་གཅལ་བདུན་བརླེགས་སམ་བརྒྱད་
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བརླེགས། ཀ་བ། ཀ་སྟན། ཀ་བའི་ཚར། བྲླེ་གདན། བྲླེ་གཞུ། གདུང་སྟན། གདུང་། གདུང་ཁླེབས། མཆྩོད་

བརླེགས་ཁླེབས་མ། པད་མཆྩོད། གདུང་མིག་མང་རིས། ཁམས་ཚར། གདུང་རྒྱུག་པ། ལྕམ། ལྕམ་ཁླེབས། ཤིང་

ལླེབ་བམ་གྲལ་མ། སྩོ་ཕག་འདླེམས་མ། ར་འདག་གི་འཚལ་སྦྱྩོར། ཞལ་ཞལ་བྱླེད་པ།

ཉླེ་ཉྩོན་ཉི་ཤུ། - ར་ཉྩོན་དང་ཉླེ་ཞིང་སླེམས་ཉྩོན་མྩོངས་པར་བྱླེད་པས་ན་ཉླེ་ཉྩོན་ཏླེ། ཁྩོ་བ་དང་། འཁྩོན་འཛིན། 

འཆབ་པ། འཆིག་པ། ཕྲག་དྩོག སླེར་སྣ། སྒྱུ། གཡྩོ། རྒྱགས། རྣམ་འཚེ། ངྩོ་ཚ་མླེད་པ། ཁླེལ་མླེད་པ། རྨུགས་པ། 

རྒྩོད་པ། མ་དད་པ། ལླེ་ལྩོ། བག་མླེད། བརླེད་ངླེས། ཤླེས་བཞིན་མ་ཡིན་པ། རྣམ་པར་གཡླེང་བའྩོ།།

སན་ངག་གི་གཟུགས་རྒྱན་ཉི་ཤུ། - བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན། མ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན། བསྡུས་

ཤིང་མ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན། མཐའ་དག་གཟུགས་ཅན། ཆ་ཤས་ཅན་གཟུགས་ཅན། ཡན་ལག་གཟུགས་

ཅན། ལན་པའི་གཟུགས་ཅན། མི་འྩོས་པའི་གཟུགས་ཅན། མི་མཉམ་པའི་གཟུགས་ཅན། ཁད་པར་གཟུགས་

ཅན། འགལ་བའི་གཟུགས་ཅན། རྒྱུའི་གཟུགས་ཅན། སྦྱར་བའི་གཟུགས་ཅན། དཔླེའི་གཟུགས་ཅན།ལྩོག་པ་

ཅན་གི་གཟུགས་ཅན། འགྩོག་པའི་གཟུགས་ཅན། མཉམ་འཇྩོག་གི་གཟུགས་ཅན། གཟུགས་ཅན་གི་གཟུགས་

ཅན། བསྩོན་དྩོར་གི་གཟུགས་ཅན།

བྱམས་པ་ཉི་ཤུ། - དན་པ་དང་ལན་པར་འགྱུར་བ་དང་། བྩོ་གྲྩོས་དང་ལན་པར་འགྱུར་བ། བྩོ་དང་ལན་པར་

འགྱུར་བ། བརན་པ་དང་ལན་པར་འགྱུར་བ། ཤླེས་རབ་དང་ལན་པར་འགྱུར་བ། འཇིག་རླེན་ལས་འདས་པའི་

ཤླེས་རབ་རླེས་སུ་རྩོགས་པར་འགྱུར་བ། འདྩོད་ཆགས་ཆུང་བར་འགྱུར་བ། ཞླེ་སང་ཆུང་བར་འགྱུར་བ། གཏི་

མུག་ཆུང་བར་འགྱུར་བ། བདུད་ཀིས་དླེ་ལ་གགས་མི་རླེད་པར་འགྱུར་བ། སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལན་འདས་

རྣམས་ཀི་དགྩོངས་པར་འགྱུར་བ། མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དླེ་ལ་བསྲུང་བར་འགྱུར་བ། ལ་རྣམས་དླེ་ལ་གཟི་བྱིན་

བསྐྱླེད་པར་འགྱུར་བ། མི་མཛའ་བ་རྣམས་ཀིས་དླེ་ལ་གགས་མི་རླེད་པར་འགྱུར་བ། དླེའི་མཛའ་བཤླེས་རྣམས་

མི་ཕླེད་པར་འགྱུར་བ། ཚིག་བཙུན་པར་འགྱུར་བ། དླེས་མི་འཇིགས་པ་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་བ། ཡིད་བདླེ་བ་མང་

བར་འགྱུར་བ། མཁས་པས་བསྔགས་པར་འགྱུར་བ། དླེའི་ཆྩོས་ཀི་སྦྱིན་པ། དླེ་ཡང་རླེས་སུ་དན་པར་བྱ་བར་

འྩོས་པར་འགྱུར་བའྩོ༎

བྱླེད་རྒྱུ་ཉི་ཤུ། - འབྱུང་བའི་བྱླེད་རྒྱུ། གནས་པ། བརླེན་པ། གསལ་བ། འགྱུར་བ། འབྲལ་བ། བསྒྱུར་བ། 

ཡིད་ཆླེས་པ། ཡིད་ཆླེས་པར་བྱླེད་པ། འཐྩོབ་པ། ཐ་སད། ལྟྩོས་པ། འཕླེན་པ། མངྩོན་པར་འགྲུབ་པ། ཡྩོངས་

སུ་འཛིན་པ། ཆུད་པར་བྱླེད་པ།  སྩོ་སྩོར་ངླེས་པ། ལན་གཅིག་བྱླེད་པ། མི་མཐུན་པ། མི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་
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པའི་བྱླེད་རྒྱུ།

སྦྱྩོར་བ་དངྩོས་ཉི་ཤུ། - མི་གནས་པའི་སྦྱྩོར་བ། དླེ་བཞིན་དུ་གནས་པ་འགག་པ། ཟབ་པ། གཏིང་དཔག་

དཀའ་བ། ཚད་མླེད་པ། ཚེགས་ཆླེན་ཡུན་རིང་རྩོགས་པ། ལུང་བསྟན་པ། ཕིར་མི་ལྩོག་པ། ངླེས་པར་འབྱུང་བ། 

བར་ཆད་མླེད་པ། བྱང་ཆུབ་ལ་ཉླེ་བ། བྱང་ཆུབ་མྱུར་བ། གཞན་དྩོན། འཕླེལ་འགྲིབ་མླེད་པ། ཆྩོས་དང་ཆྩོས་མིན་

སྩོགས་མླེད་པ། བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་མིང་མཐྩོང་བ། རྣམ་པར་མི་རྩོགས་པ། འབྲས་བུ་རིན་ཆླེན་གི་སྦྱིན་

བྱླེད། རྣམ་པར་དག་པས་མཚམས་ཀི་སྦྱྩོར་བ།
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༼ ཉླེར་གཅིག༽

མདྩོ་རྒྱུད་ཉླེར་གཅིག  - ཟ་མ་ཏྩོག་བཀྩོད་པ་དང་། པད་སིང་པྩོའི་མདྩོ། ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་མདྩོ། བཅུ་

གཅིག་ཞལ་གི་གཟུངས། དྩོན་ཡྩོད་ཞགས་པ། དྩོན་ཞགས་ཕི་མ། པད་མཆྩོག་དབང་བསྒྱུར་འཁྩོར་ལྩོ། ཆྩོག་

སྔགས་ཀི་རྒྱུད། ཡིད་བཞིན་ནྩོར་བུའི་གཟུངས། སིང་རླེ་ཆླེན་པྩོ་མི་གཤྩོལ་བ། འྩོད་ཟླེར་རྣམ་བཀྩོད། པད་ཅྩོད་

པན་གི་མདྩོ། ཡི་གླེ་དྲུག་པའི་མདྩོ། དམ་ཆྩོས་པད་དཀར། པུནྜ་རི་ཀའི་མདྩོ། ཆུ་ཀླུང་སྣ་ཚོགས་པའི་

མདྩོ། སྣང་བ་རྩོལ་པའི་མདྩོ། མཚན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་པ། མཚན་རབ་ཡྩོངས་སུ་བསྟན་པའི་མདྩོ། ཕག་སྟྩོང་

སྤན་སྟྩོང་གི་གཟུངས།

དགླེ་བསླེན་ཉླེར་གཅིག  - བྩོད་ཀི་གངས་རི་ཉི་ཤུ་ཐྩོག་རི་དྭགས་སྐྱླེས་དང་ཉླེར་གཅིག་སྟླེ། གཉན་ཆླེན་

ཐང་ལ། རྩོ་རླེ་མཆྩོག་རབ། ཏི་སླེ་རྩོ་རླེ་གངས་དཀར། ར་རྒྱལ་སྩོམ་ར། མང་མཁར་གངས། བུ་ལླེ་གངས། བྱང་

སྟར་གྩོའི་གངས། ཕྩོ་མ་གངས་ཇྩོ། ཟུ་ལ་ཁ་རི་གངས། གཙང་གི་ཇྩོ་མྩོ་ཁ་རག་གངས། རྩོ་རླེ་གང་གངས། རྒྱལ་

རླེ་དུམ་གངས། ལ་ཕི་གངས། ཚེ་རིང་གངས། སྣ་ནམ་གངས། ཏི་སྒྩོ་གངས། འྩོ་དླེ་གུང་རྒྱལ། ཡར་ལ་ཤམ་པྩོ། 

གསལ་རླེ་གངས། ཧྩོ་བ་གངས། ཙ་རི་རྩོ་རླེ་བདུད་བདུལ ཀྩོང་པྩོ་ལའི་གངས། 

ཕུང་ཁམས་ཉླེར་གཅིག  - གཟུགས་ཕུང་རྣམ་སྣང་གི་ངྩོ་བྩོ། ཚོར་བ་རིན་འབྱུང། འདུ་ཤླེས་འྩོད་དཔག་

མླེད། འདུ་བྱླེད་དྩོན་ཡྩོད་གྲུབ་པ། རྣམ་ཤླེས་མི་བསྐྱྩོད་པ། མིག་སའི་སིང་པྩོ། སྣ་བ་ཕག་ན་རྩོ་རླེ། སྒ་ནམ་མཁའི་

སིང་པྩོ། ལྕླེ་འཇིག་རླེན་དབང་ཕྱུག ལུས་སྒིབ་པ་རྣམ་སླེལ། ཡིད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྩོ། སངས་རྒྱས་སྤན་མ། ཆུ་མཱ་

མ་ཀི། མླེ་གྩོས་དཀར་མྩོ། རླུང་དམ་ཚིག་སྒྩོལ་མ། གཟུགས་གཟུགས་རྩོ་རླེ་མ། སྒ་སྒ་རྩོ་རླེ་མ། དི་དི་རྩོ་རླེ་མ། རྩོ་

རྩོ་རྩོ་རླེ་མ། རླེག་བྱ་རླེག་བྱ་རྩོ་རླེ་མ། ཆྩོས་ཁམས་ཆྩོས་དབྱིངས་རྩོ་རླེ་མ་དང་བཅས་ཏླེ་ཕུང་པྩོ་ལྔ། ཁམས་བཞི། 

སྐྱླེ་མཆླེད་བཅུ་གཉིས། 
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༼ ཉླེར་བཞི།༽

ལན་མིན་འདུ་བྱླེད་ཉླེར་བཞི། - ལན་མིན་འདུ་བྱླེད་བཅུ་བཞིའི་སྟླེང་དུ། སྩོ་སྐྱླེ་དང་། འཇུག་པ། སྩོ་སྩོར་

ངླེས་པ། འབྱྩོར་འབྲླེལ། མགྩོགས་པ། གྩོ་རིམ། དུས། ཡུལ། གྲངས། ཚོགས་པ་བཅས་བསྣན་པས་ཉླེར་བཞི། 

དུས་ཚིགས་ཉླེར་བཞི། - དཔིད་ཟུག ཁ་བ་ཆར་ལྩོག སྲིན་བུ་འགུལ། དཔིད་མཉམ། ནམ་མཁའི་

མདངས་གསལ། འབྲུ་ཆར། དབྱར་ཟུག བྲི་བ་གང༌། རྩོན་འདླེབས། དབྱར་ཉི་ལྩོག ཚ་ཆུང༌། ཚ་ཆླེན། སྟྩོན་ཟུག 

བསིལ་འགུག ཟིལ་དཀར། སྟྩོན་མཉམ། བད་ནག སད་ལྷུང༌། དགུན་ཟུག ཁ་བ་ཆུང༌། ཁ་བ་ཆླེ། དགུན་ཉི་ལྩོག 

གྲང་ངར་ཆུང༌། གྲང་ངར་ཆླེ་བཅས་སྩོ།

གནས་ཉླེར་བཞི། - པཱུ་ལི་ར་མ་ལ་ཡ་རྒྱ་གར། ཛ་ལནྡྷ་ར་རྒྱ་གར་ལི་ལི། ཨཽ་ཊི་ཡ་ན་ཨྩོ་རྒྱན། ཨ་རྦུ་ཏ་རྒྱ་

གར། གཽ་ད་ཝ་རི་བལ་ཡུལ། རྭ་མླེ་ཤ་རི་རྒྱ་གར། དླེ་ཝི་ཀྩོ་ཏྲི་རྒྱ་གར། མཱ་ལ་ཝ་རྒྱ་གར། ཀཱ་མ་རུ་པ་རྒྱ་གར། ཨྩོ་

ཏྲི་རྒྱ་གར། ཏྲི་ཤ་ཀུ་ནླེ་རྒྱ་གར། ཀྩོ་ས་ལ་རྒྱ་གར། ཀ་ལིངྐ་རྒྱ་གར། ལམ་པ་ཀ་ཨྩོ་རྒྱན། ཀཉི་རྒྱ་གར། ཧི་མ་ལ་

ཡ་རི་བྩོ་གངས་ཅན། པྲླེ་ཏ་མངའ་རིས། གྲི་ཧ་དླེ་ཝ་ཏ་ལི་ཡུལ་ལྕང་ར་སྨུག་པྩོའམ་ཤིན་ཅང་། སྩོ་རཥ་ཏྲི་རྒྱ་གར། 

སུ་ཝརྣ་དཱི་པ་གསླེར་གིང། ནཱ་ཀ་ར་རྒྱ་གར། སིན་དྷུ་སླེངླེ་ཁ་འབབ། མ་རུ་ཀསིར། ཀུ་ལུ་ཏ་མངའ་རིས་ཉུང་རའི་

ཡུལ།

བྱུང་བ་ཉླེར་བཞི། - དང་པྩོ་བྱུང་བ། རྒྱུན་གིས་བྱུང་བ། རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བ། རླེན་ལས་བྱུང་བ། འགྱུར་

བར་བྱུང་བ། ཡྩོངས་སུ་སིན་པར་བྱུང་བ། མཉམ་པར་བྱུང་བ། ཁད་པར་དུ་བྱུང་བ། འྩོད་གསལ་བར་དུ་བྱུང་བ་

མ་ཡིན་པ། ཀུན་ཏུ་འགྲྩོ་བར་བྱུང་བ། ས་བྩོན་དང་བཅས་པར་བྱུང་བ། ས་བྩོན་མ་ཡིན་པར་བྱུང་བ། གཟུགས་

བརན་དང་དབང་འབྱྩོར་བྱུང་བ། ངླེས་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་འབྱུང་བ། གཉིས་ནས་གཅིག་ཏུ་བྱུང་བ། སྐད་ཅིག་

ཞིག་ནས་བྱུང་བ། ཕྲད་པ་དང་བྲལ་བར་བྱུང་བ། གནས་སྐབས་གཞན་དུ་བྱུང་བ། འཆི་འཕྩོ་བ་དང་སྐྱླེ་བར་བྱུང་

བ། འཇིག་པ་དང་ཆགས་པར་བྱུང་བ། སྔྩོན་གི་དུས་ན་བྱུང་བ། འཆི་བའི་དུས་ན་བྱུང་བ། བར་དུ་བྱུང་བ། ཉིང་

མཚམས་སྦྱྩོར་བའི་དུས་ན་བྱུང་བ་བཅས་སྩོ།
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གྲངས་ངེས་ཤེས་བྱ་གཅིག་བསྡུས། 

གཏིང་སྐེས་སྨུག་པ་འབར་རོ་ནུབ་པའི་ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན།

དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས།


