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བརྟེན་ནས་ བརྗོད་བྱ་བསབ་པ་གསུམ་ལ་མཁས་ཤིང་ མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐློབ་
ཚུགས་པའི་དློན་དུ་ཡིན། ངེས་པར་དུ་ཕན་ཐློགས་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་བའི་རེ་སློན་ཡློད། 
 

 

 

ཀུན་དགའ་དྲག་པ། 
ཡློངས༌ཁྱབ༌མདློ་ཆེན། 

 
 
 

 

 



vi 

དཀར་ཆག། 

 
ཀ སློབ་ཚན་དང་པ། ...................................................................................................................................................... 1 

༡ མཚན་དློན་བཤད་པ། ........................................................................................................................................ 1 

༢ ཕག་མཆོད། ........................................................................................................................................................ 2 

༤ དབྱངས་གསལ། ............................................................................................................................................... 4 

༥ རྗེས་འཇུག། ......................................................................................................................................................... 5 

༦ ཡང་འཇུག། ........................................................................................................................................................7 

༧ སྔོན་འཇུག........................................................................................................................................................... 8 

ཁ སློབ་ཚན་གཉིས་པ། .............................................................................................................................................. 10 

༡ རློགས་ཚིག ...................................................................................................................................................... 10 

༢ ལ་དློན། ............................................................................................................................................................. 11 

༣ ཨི་ལྡན། ............................................................................................................................................................ 14 

༤ རྒྱན་སྡུད། ......................................................................................................................................................... 16 

ག སློབ་ཚན་གསུམ་པ། .............................................................................................................................................. 19 

༡ ལྷག་བཅས། ..................................................................................................................................................... 19 



vii 

༢ འབྱེད་སྡུད། ...................................................................................................................................................... 20 

༣ འབྱུང་ཁུངས། ................................................................................................................................................. 23 

༤ འབློད་སྒྲ། ......................................................................................................................................................... 25 

ང སློབ་ཚན་བཞི་པ། ................................................................................................................................................ 27 

༡ ནི་སྒྲ། ............................................................................................................................................................... 27 

༢ དང་སྒྲ། ............................................................................................................................................................. 28 

༣ དེ་སྒྲ། ................................................................................................................................................................ 29 

ཅ སློབ་ཚན་ལྔ་པ། ...................................................................................................................................................... 30 

༡ སྤྱི་སྒྲ། ................................................................................................................................................................. 31 

༢ བདག་སྒྲ། ........................................................................................................................................................ 32 

ཆ སློབ་ཚན་དྲུག་པ། ................................................................................................................................................. 36 

༡ ཚིག་ཕྲད་ཞིང་སློགས་བཤད་པ།.................................................................................................................. 36 

༢ འ་མཐའ་སྤང་དགོཔ་དང་མ་དགོ་པའི་སྐོར་བཤད་པ། ............................................................................ 39 

༣ ཚེག་ཤད་ཀྱི་ཐློབ་ལམ། ................................................................................................................................. 40 

༤ མཇུག་དློན་བཤད་པ། ................................................................................................................................... 43 

༄༅། །བར་སློད་ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལློང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སློ།། ......................................... 45 



viii 

རིག་གནས་སྤྱི་དློན། ........................................................................................................................................................ 46 

མཚན་དློན། ...................................................................................................................................................................... 47 

འགྱུར་ཕག། ...................................................................................................................................................................... 47 

མཆོད་བརྗོད། .................................................................................................................................................................... 48 

ཁེངས་པར་བསྐྱུངས་ཤིང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ། ............................................................................................... 49 

གཞུང་དློན་དངོས། .......................................................................................................................................................... 49 

གཉིས་པ་གཞུང་དློན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། ................................................................................................................ 51 

༼ཀ་སྡེ།༽ .......................................................................................................................................................................... 51 

༡༽ ཀ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ..................................................................................................................... 51 

༢༽ ཀ་དས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ........................................................................................................... 55 

༣༽ ཀ་བས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། .......................................................................................................... 57 

༤༽ ཀ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ......................................................................................................... 59 

༥༽ ཀ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། .......................................................................................................... 60 

༦༽ ཀ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ......................................................................................................... 60 

༧༽ ཀ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ..................................................................................... 64 

༨༽ ཀ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། .................................................................................. 64 



ix 

༼ཁ་སྡེ།༽ ..........................................................................................................................................................................66 

༡༽ ཁ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། .....................................................................................................................66 

༢༽ ཁ་མས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ........................................................................................................... 68 

༣༽ ཁ་འས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ...........................................................................................................69 

༼ག་སྡེ།༽ ........................................................................................................................................................................ 72 

༡༽ ག་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ................................................................................................................... 72 

༢༽ ག་དས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། .......................................................................................................... 75 

༣༽ ག་བས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ......................................................................................................... 77 

༤༽ ག་མས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ......................................................................................................... 78 

༥༽ ག་འས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། .......................................................................................................... 78 

༦༽ ག་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། .......................................................................................................... 80 

༧༽ ག་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ........................................................................................................ 83 

༨༽ ག་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ......................................................................................................... 83 

༩༽ ག་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། .................................................................................. 86 

༡༠༽ ག་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ............................................................................... 86 

༼ང་སྡེ།༽ .......................................................................................................................................................................... 88 



x 

༡༽ ང་དས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། .......................................................................................................... 88 

༢༽ ང་མས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ......................................................................................................... 89 

༣༽ ང་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ........................................................................................................ 90 

༤༽ ང་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ....................................................................................................... 91 

༥༽ ང་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ།.................................................................................... 91 

༦༽ ང་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། .................................................................................. 92 

༼ཅ་སྡེ།༽ ......................................................................................................................................................................... 93 

༡༽ ཅ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། .................................................................................................................. 93 

༢༽ ཅ་གས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ......................................................................................................... 95 

༣༽ ཅ་བས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། .........................................................................................................96 

༤༽ ཅ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ....................................................................................................... 98 

༼ཆ་སྡེ།༽ ........................................................................................................................................................................ 101 

༡༽ ཆ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ................................................................................................................. 101 

༢༽ ཆ་མས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ...................................................................................................... 103 

༣༽ ཆ་འས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ....................................................................................................... 105 

༼ཇ་སྡེ།༽ ....................................................................................................................................................................... 107 



xi 

༡༽ ཇ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ................................................................................................................. 107 

༢༽ ཇ་མས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ....................................................................................................... 108 

༣༽ ཇ་འས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ....................................................................................................... 108 

༤༽ ཇ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ...................................................................................................... 110 

༥༽ ཇ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ................................................................................. 111 

༣༽ ཇ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ...................................................................................................... 111 

༼ཉ་སྡེ།༽ ....................................................................................................................................................................... 112 

༡༽ ཉ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ................................................................................................................. 112 

༢༽ ཉ་གས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ...................................................................................................... 113 

༣༽ ཉ་མས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ......................................................................................................114 

༤༽ ཉ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ...................................................................................................... 115 

༥༽ ཉ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ...................................................................................................... 116 

༦༽ ཉ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ................................................................................ 117 

༧༽ ཉ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ།................................................................................. 118 

༼ཏ་སྡེ།༽ ....................................................................................................................................................................... 120 

༡༽ ཏ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ................................................................................................................. 120 



xii 

༢༽ ཏ་གས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ..................................................................................................... 122 

༣༽ ཏ་བས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ..................................................................................................... 123 

༤༽ ཏ་ར་མགོ་ཅནགྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ..................................................................................................... 124 

༥༽ ཏ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ..................................................................................................... 126 

༦༽ ཏ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། .................................................................................................... 127 

༧༽ ཏ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ................................................................................ 129 

༨༽ ཏ་བས་འཕུལ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ................................................................................ 129 

༩༽ ཏ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ................................................................................ 130 

༼ཐ་སྡེ།༽ ....................................................................................................................................................................... 131 

༢༽ ཐ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། .............................................................................................. 131 

༣༽ ཐ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། ............................................................................................. 132 

ངག་སྒྲོན་གྱི་སྦྱློང་ལཱ་ལམ་སློན་གྲོས་འཆར། ............................................................................................................. 133 



1 

ཀ སློབ་ཚན་དང་པ། 
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༡ མཚན་དློན་བཤད་པ། 
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བློད་འདིར་བར་སློད་པའི་བསན་བཅོས་ཆེན་པློ་བརྒྱད་（སུམ་རྟགས་གཉིས་དང༌། ཡི་གེའི་རྣམ་འགྱུར་
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ལེགས་པར་བཤད་པའི་གཞུང་རྣམས་ལས། འདིར་སུམ་ཅུ་པའི་གཞུང་ལས་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་སྙིང་པློའི་
དློན་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བའི་བསན་བཅོས་ལྗོན་པའི་དབང་པློ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སློ། །ཞེས་
པས་བསན་བཅོས་ལ་ མིང་བཏགས་ཚུལ་ དབྱེ་བ་བརྒྱད་ཡློད་པ་ལས་ བསན་བཅོས་འདི་དཔེའི་སྒོ་
ནས་མིང་བཏགས་པའློ། ། 
 
སྤྱིར་མིང་བཏགས་པའི་དགོས་པ་ནི།  འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ནང་ རློངས་པ་བསལ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཏེ་ 
མདློ་སྡེ་ལངྐར་གཤེགས་པ་ལས། མིང་དུ་གདགས་པར་མ་བྱས་ན། །འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་རློངས་པར་
འགྱུར། །དེ་བས་མགོན་པློ་ཐབས་མཁས་པས། །ཆོས་རྣམས་མིང་དུ་གདགས་པར་མཛད། །ཅེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། ། 
 
བྱེ་བྲག་ཏུ་དབང་པློ་རབ་འབྲིང་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའི་དགོས་པ་ནི། དབང་པློ་རབ་ཀྱིས་བསན་བཅོས་ཀྱི་
མཚན་མཐློང་བ་ཙམ་གྱིས་ དབུ་ནས་ཞབས་སུ་བསྡུས་པའི་དློན་བདེ་བླག་ཏུ་རྟློགས་པའི་དགོས་པ་ཡློད། 
དཔེར་ན་སན་པ་མཁས་པས་ ནད་བདེ་བླག་དུ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ། དབང་པློ་འབྲིང་གིས་མཚན་
མཐློང་བ་ཙམ་གྱིས་སྡེ་སློད་ཀྱི་ཕློགས་དབྱེ་ཤེས་པའི་དགོས་པ་ཡློད། དཔེར་ན། དམག་མི་ལ་ བར་བྱང་
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བཏགས་པ་ལྟ་བུ། དབང་པློ་ཐ་མས་བསན་བཅོས་ཀྱི་མཚན་མཐློང་བ་ཙམ་གྱིས་ གླེགས་བམ་བཙལ་ས་
བའི་དགོས་པ་ཡློད། དཔེར་ན། སན་སློད་ལ་ཁ་བྱང་བཏགས་པ་བཞིན་ནློ། །  
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ བསན་བཅོས་འདིའི་མཚན་ཞློག། 
༢ མིང་བཏགས་ཚུལ་བརྒྱད་ལས་བསན་བཅོས་འདིའི་མཚན་ཅིའི་སྒོ་ནས་བཏགས? 
༣ སྤྱིར་མིང་བཏགས་པའི་དགོས་པ་ གསལ་པློར་བཀོད། 
༤ དབང་པློ་ རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའི་ དགོས་པ་ཚང་བར་བཀོད། 
༥ བསན་བཅོས་འདིའི་མཚན་ དཔྱེའི་སྒོ་ནས་བཏགས་པའི་དགོས་པ་ཅི་ཡིན། 
༦ དབང་པློ་རབ་འབྲིང་ཐ་ཞེས་པའི་སྐབས་ གང་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་  
 བསམ་འཆར་འཁོད། 

༢ ཕག་མཆོད། 
ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུགྷོ་ཥ་ཡ། བླ་མ་མཆོག་དང་དབྱེར་མེད་པའི། །འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་གུས་བཏུད་ནས། ། 

དང་པློ་འཇམ་དབྱངས་ལ་ ཕག་འཚལ་བ་ནི། ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་ཡ། ཞེས་པ་རྒྱ་གར་ལེགས་སྦྱར་
གྱི་སྐད་དུ་ཕག་འཚལ་བའི་དློན་ཡིན།  

སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་ཏེ་འགྲེལ་ན། 
ན་མློ་ནི་  ཕག་འཚལ་ལློ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན།  
གུ་རུ་ནི་  བླ་མ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། 
མཉྫུ་གྷོ་ཥ་ནི་ འཇམ་པའི་དབྱངས་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། 
ཡ་ཞེས་པ་ནི་ ལ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། 

ཆོས་སྐད་དུ་སྨྲློས་ན། བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་ནློ།། 
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གཉིས་པ། རང་གི་བླ་མ་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ནི། བླ་མ་མཆོག་དང་དབྱེར་མེད་པའི། །འཇམ་པའི་དབྱངས་
ལ་གུས་བཏུད་ནས། །ཞེས་པ་རང་གི་བླ་མ་དང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ངོ་བློ་དབྱེར་མེད་དུ་བལྟས་
ནས་ ཕག་འཚལ་བའློ། །དེ་ལ་ཕག་གང་ལ་འཚལ་བ། གང་གིས་འཚལ། ཇི་ལྟར་འཚལ། དུས་ནམ་
འཚལ། དགོས་པ་ཅིའི་ཕྱིར་འཚལ་བ་དང་ལྔ་ལས། 

དང་པློ་ཡུལ་གང་ལ་འཚལ་ན། རང་གི་བླ་མ་དང་ངོ་བློ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ འཕགས་པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་
པའི་དབྱངས་ལ། གཉིས་པ་གང་གིས་འཚལ་ན། བསན་བཅོས་རྩློམ་པ་པློ་ དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའི་རློ་
རྗེས། གསུམ་པ་ཇི་ལྟར་འཚལ་ན་ སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པློས། བཞི་པ་དུས་ནམ་འཚལ་ན། བསན་
བཅོས་རྩློམ་པའི་དུས་ལ། ལྔ་པ་དགོས་པ་ཅིའི་ཕྱིར་འཚལ་ན། བར་ཆད་མེད་པར་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཆེད་
དང་གཞན་ཡང་བར་ཆད་མེད་པར་འཇུག་པའི་ཕྱིར། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
 ༡ བསན་བཅོས་རྩློམ་པ་པློ་སུ་ཡིན? 
 ༢  རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་ ཕག་འཚལ་བའི་དགོས་པ་ཅི? 
 ༣ བར་ཆད་མེད་པར་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཆེད་ཅེས་པའི་དློན་བྲིས། 
 ༤ རྩ་བའི་བླ་མ་དང་ རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་གཉིས་ དབྱེར་མེད་ཅེས་པའི་དློན་བྲིས། 

༥ བསན་བཅོས་བརྩམ་པའི་སྐབས་སུ་ ངེས་པར་དུ་ ཕག་འཚལ་དགོས་པ་ཡིན་ནམ? 
ཁུངས་བཀལ། 
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༣ བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ། 

ཐློན་མིའི་ལེགས་བཤད་སུམ་ཅུ་པའི། །སྙིང་པློ་མདློར་བསྡུས་བཤད་པར་བྱ། ། 

ཐློན་མིའི་ལེགས་བཤད་སུམ་ཅུ་པའི། །སྙིང་པློ་མདློར་བསྡུས་བཤད་པར་བྱ། །ཞེས་བླློན་པློ་ཐློན་མི་སམ་
བློ་ཊའི་ལེགས་བཤད་སུམ་རྟགས་གཉིས་ནས་སུམ་ཅུ་པའི་སྙིང་པློའི་དློན་མདློར་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པར་བྱ་
ཞེས་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ཡིན་ནློ། །དམ་བཅའ་བའི་དགོས་པ་ནི། བརྒྱད་སློང་འགྲེལ་ཆེན་དུ། 
གཞན་དློན་བརྩེ་བ་ཅན་རྣམས་སྲློག་ཕྱིར་ཡང་། །རང་གི་ནུས་པ་ལྷློད་པར་མི་བྱེད་དེ། །སྐྱེས་བུ་དམ་པ་
ཁུར་ལྕི་ཁུར་བ་དག །ཉམ་ངའི་གནས་སུ་ནམ་ཡང་འདློར་མི་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་བརྩམ་པར་
དམ་བཅས་པས་མཐར་ཕྱིན་པར་འགྱུར་བ་དང་། བར་སྐབས་སུ་སྐྱོ་བ་དང་བྱ་དཀའ་བ་ལ་སློགས་པའི་
རྐྱེན་གྱིས་མི་འཕྲློག་པར་བྱེད་པས། ཁས་བླངས་པ་དང་དམ་བཅས་པ་དག་ཉམས་འློག་ཏུ་ཆུད་པར་
འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། ། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བྱ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ? 
༢ ལེགས་བཤད་སུམ་རྟགས་གཉིས་ཞེས་པའི་སྐབས་གཉིས་གང་ཡིན? 
༣ དམ་བཅའ་ཞེས་པའི་ཚིག་ལ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ ཁྱོད་རའི་ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ལ་ གཞི་

བཞག་སྟེ་ དམ་བཅའ་བྱ་དགོས་པའི་དཔེ་ཞིག་བྲིས།  

༤ དབྱངས་གསལ། 
བླློར་འཛིན། དབྱངས་ཀྱི་བྱ་བ་གསལ་པློ་རུ། །བྱེད་པ་ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨོ་བཞི། །གསལ་བྱེད་ཀ་སློགས་སུམ་ཅུ་
ཡིན། ། 
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ཞེས་པ་སྤྱིར་ཡི་གེ་ལ་དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་གཉིས་ཡློད། དེ་ལ་མ་འདུས་པའི་ཡི་གེ་མེད། དེའི་ནང་
ནས་ཆོས་སྐད་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ ཨཱ་ལི་དབྱངས་ཀྱི་བྱ་བ་གསལ་པློར་བྱེད་པའི་ ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨོ་བཞི་
ཡློད། མི་གསལ་བའི་ཚུལ་དུ་ཨ་ཡང་ཡློད། ཀཱ་ལི་གསལ་བྱེད་ནི་ཀ་ནས་ཨའི་བར་དུ་སུམ་ཅུ་ཡིན་ནློ། ། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ དབྱངས་བཞིའི་མིང་ ཡིག་གཟུགས་ནང་བྲིས། 
དབྱངས། ཡིག་གཟུགས། 
ི   
ི   
ི   
ིློ  

༢ གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གུ་ལ་དབྱངས་སྦྱློར། 
༣ གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ལ་སྡེ་པ་ག་ཚློད་ཡློད? 
༤ གསལ་བྱེད་ཅེས་པའི་གོ་དློན་བྲིས། 
༥ ཨཱ་ལི་དང་ཀཱ་ལིའི་རྣམ་གྲངས་བྲིས། 

༥ རྗེས་འཇུག། 
བླློར་འཛིན། ག་ང་ད་ན་བ་མ་འ། །ར་ལ་ས་རྣམས་རྗེས་འཇུག་བཅུ། ། 

ཞས་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ལས་ག་ང་ད་ན་བ་མ་འ་ར་ལ་ས་ རྣམས་ལ་རྗེས་འཇུག་བཅུ་ཟེར་ལབ་ཀྱི་ཡློད། 
དེ་རྣམས་ལ་རྗེས་འཇུག་བཅུ་ ཟེར་གོ་དློན་ནི། མིང་གཞིའི་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པས་ན་རྗེས་འཇུག་
ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། 
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མིང་གཞི། རྗེས་འཇུག དཔེར་བརྗོད། གོ་དློན། 
ང་ ག ངག ཁ་དང་ཁ་ལས་བརྗོད་པའི་ཚིག། ཁ་ལུ་གོ 
ག ང གང་། ཕློར་པའི་ནང་ཨོམ་གང་ནུག། ཁ་གང་བའི་དློན། 
ད ད དད། ཆོས་ལུ་དད་དང་མློས་གུས། ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ། 
ཕ ན ཕན། ནད་གཞི་ལུ་སན་གྱིས་ཕན། ཕན་ཐློག་པའི་དློན། 
ཕ བ ཕབ། གོ་ས་མར་ཕབ་ནི། ས་ཁར་ཕབ་པའི་དློན། 
ཁ མ ཁམ། ཁམ་རློག་གཅིག། ལྟློའི་ཨ་ཁམ་ཟེར་བའི་དློན། 
ད འ མདའ། ཕློགས་མདའ་རྐྱབཔ་ད། རྩེད་ཆས་མདའི་དློན།  
ད ར དར། རྩམ་པ་ཁ་དར། བཀྲིས་ཁ་དར་དློན། 
བ ལ བལ། ལུག་གི་བལ། བལ་གྱི་གོ། 
ན ས ནས། འབྲུ་ས་ནས། བརྒྱ་ནས་སློང་བར། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ལས་ རྗེས་འཇུག་ མ་ཡིན་པའི་ཡི་གེ་ལྷག་མ་ཉི་ཤུ་ལ་ རྗེས་འཇུག་བཅུ་

ཐམ་སྦྱར་ནས་དཔེར་བརྗོད་གསལ་པློར་བྲིས། 
 
མིང་གཞི། རྗེས་འཇུག དཔེར་བརྗོད། གོ་དློན། 
ཀ    
ཁ    
ཅ    
ཆ    
ཇ    
ཉ    
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ཏ    
ཐ    
པ    
ཕ    
ཙ    
ཚ    
ཛ    
ཝ    
ཞ    
ཟ    
ཡ    
ཤ    
ཧ    
ཨ    

༦ ཡང་འཇུག། 
བླློར་འཛིན། ད་དང་ས་གཉིས་ཡང་འཇུག་སྟེ། །ད་ནི་ན་ར་ལ་གསུམ་དང༌། །ས་ནི་ག་ང་བ་མར་འཐློབ། ། 

ཡང་འཇུག་ངོས་བཟུང་བ་ནི། ད་དང་ས་གཉིས་ཡང་འཇུག་སྟེ། །ཞེས་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་བཅུའི་གྲས་ནས་
ད་དང་ས་གཉིས་ནི་ཡང་འཇུག་ཅེས་བྱའློ། །དེ་ཡང་མིང་གཞིའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་མ་ཟད་རྗེས་འཇུག་གི་
རྗེས་སུ་ཡང་བསྐྱར་འཇུག་པས་ན་ཡང་འཇུག་ཅེས་བྱའློ། ། 
རྗེས་འཇུག་གི་མཐར་ཇི་ལྟར་འཇུག་པའི་ཚུལ་ནི། ད་ནི་ན་ར་ལ་གསུམ་དང༌། །ས་ནི་ག་ང་བ་མར་
འཐློབ། །ཞེས་གསུངས་པས་ད་དྲག་ཅན་གྱི་རྗེས་འཇུག་ན་ར་ལ་གསུམ་གྱི་མཐར་ཡང་འཇུག་ད་འཇུག་
ནི་དང་། རྗེས་འཇུག་ག་ང་བ་མ་བཞིའི་མཐར་ཡང་འཇུག་ས་འཇུག་པ་སྟེ།  
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དཔེར་ན། 
མིང་གཞི། རྗེས་འཇུག ཡང་འཇུག དཔེར་བརྗོད། 
ཕ ན་ ད་ ཕྱིནད། 
ག ར་ ད་ གྱུརད། 
ཙ ལ་ ད་ བསྩལད 
ཛ ག་ ས་ རློགས། 
ག ང་ ས་ གངས། 
ཏ བ་ ས་ བཏབས། 
ཁ མ་ ས་ ཁམས། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ གོང་འཁོད་དཔེར་བརྗོད་རྣམས་ཀྱི་ རྗོད་ཚིག་རེ་བྲིས། 
༢ དེང་སང་ ཡང་འཇུག་ད་ས་སྦྱློར་ཚུལ་ཤུགས་བསན་ཙམ་ལས་དངོས་སུ་ལག་ལེན་མེད་པའི་
 རྒྱུ་མཚན་བཀོད། 

༧ སྔོན་འཇུག 
བླློར་འཛིན། ག་ད་བ་མ་འ་སྔོན་འཇུག ། 

སྔོན་འཇུག་ངོས་བཟུང་བ་ནི། ག་ད་བ་མ་འ་སྔོན་འཇུག །ཅེས་རྗེས་འཇུག་བཅུ་ལས་ག་ད་བ་མ་འ་ལྔ་པློ་
དེ་ རྗེས་འཇུག་ཡིན་པ་མ་ཟད་ སྔོན་འཇུག་ཡང་ཡིན་ཅེས་པའི་དློན་ནློ། །ངེས་ཚིག་ནི། དེ་རྣམས་མིང་
གཞིརྣམས་ཀྱི་སྔོན་དུ་འཇུག་པས་ན་སྔོན་འཇུག་ཅེས་བྱ་བ་སྟེ། དཔེར་ན། 
 
སྔོན་འཇུག མིང་གཞི། རྗེས་འཇུག དཔེར་བརྗོད། 
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ག ཏ ར གཏློར། 
ད པ ལ དཔལ། 
བ ཏ བ བཏབ། 
མ ཁ ས མཁས། 
འ ཇ མ འཇམ། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 

༡ ཅིའི་ཕྱིར་སྔོན་འཇུག་ཅེས་བྱ? 
༢ སྔོན་འཇུག་ལྔས་མིང་གཞི་གང་དང་གང་ལ་འཇུག? 
༣ སྔོན་འཇུག་ལྔ་སྦྱློར་ཚུལ་གྱི་དཔེར་བརྗོད་གསུམ་རེ་བྲིས། 
༤ སྔོན་འཇུག་ལྔ་དེ་ མིང་གཞིའི་གྲངས་སུ་འཇུག་གམ་མི་འཇུག? 
༥ གསལ་བྱེད་ ༣༠ ནས་ སྔོན་འཇུག་ ༥ རྗེས་འཇུག་ ༡༠ ཡང་འཇུག་ ༢ 

བཅས་བཏློན་པའི་ ལྷག་མཇུག་མི་འཇུག་པའི་ཡི་གེ་ ༢༠ བཅས་ བསློམས་ཡི་
གེ་ ༣༧ བྱུང་འདུག་ ཡི་གེ་བདུན་ལྷག་སློང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན? དབྱེ་བ་དཔྱད། 
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ཁ སློབ་ཚན་གཉིས་པ། 
དློན་ཚན། རྗེས་འཇུག་ལ་ལྟློས་པའི་ཕྲད་ རྣམ་དབྱེ་བཅས་བཤད་པ། 

༡ རློགས་ཚིག 
བླློར་འཛིན། གོ་ངོ་དློ་ནློ་བློ་མློ་འློ། །རློ་ལློ་སློ་ཏློ་སར་བསྡུ་སྟེ། །རློགས་ཚིག་ཟླ་སྡུད་ཅེས་ཀྱང་བྱ། །དྲག་
ཡློད་ཏློ་དང་མཐའ་མེད་འློ། །གཞན་རྣམས་མིང་མཐའི་རྗེས་མཐུན་སྦྱར། ། 

རློགས་ཚིག་ངོས་བཟུང་བ་ནི། གོ་ངོ་དློ་ནློ་བློ་མློ་འློ། །རློ་ལློ་སློ་ཏློ་སར་བསྡུ་སྟེ། །རློགས་ཚིག་ཟླ་སྡུད་ཅེས་
ཀྱང་བྱ། །ཞེས་པས་བསན་ཏེ། དེ་ཡང་རྗེས་འཇུག་གི་ཡི་གེ་ག་ང་ད་ན་བ་མ་འ་ར་ལ་ས་སྟེ་བཅུ་པློ་རྣམས་
ལ། ན་རློ་རེ་སྦྱར་བ་ན་གོ་ངོ་དློ་ནློ་བློ་མློ་འློ་རློ་ལློ་སློ་བཅས་དང༌། ད་དྲག་ཅན་གྱི་མཐར་འཇུག་པའི་ཏློ་
བཅས་བཅུ་གཅིག་ལ་རློགས་ཚིག་ཅེས་བྱའློ། །དེ་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སར་བསྡུ། ཟླ་སྡུད། ཅེས་ཀྱང་
བྱའློ། །ངེས་ཚིག་ནི། མིང་ཚིག་བརྗོད་པ་གང་གི་མཐར་སྦྱར་ཡང་སར་རང་གི་ཚིག་གྲོགས་འབྱུང་བ་བསྡུ་
བའམ་མི་འབྱུང་བར་བྱས་པས་ན་སར་བསྡུ་ཞེས་བྱའློ། །ཡང་ སྐབས་བབ་ཀྱི་དློན་དེ་རློགས་པར་སློན་
པས་ན་རློགས་ཚིག་ཅེས་བྱའློ། རང་གི་མཇུག་ཐློགས་ཀྱི་ཚིག་གི་ཟླ་བློ་གཞན་མི་འབྱུང་བར་བྱས་པས་ན་
སྨྲ་སྒོ་ལས་ཟླ་སྡུད་ཅེས་ཀྱང་བྱའློ། ། 
དེ་དག་གི་སྒྲའི་སྦྱློར་ཚུལ་ནི། དྲག་ཡློད་ཏློ་དང་མཐའ་མེད་འློ། །གཞན་རྣམས་མིང་མཐའི་རྗེས་མཐུན་
སྦྱར། །ཞེས་པས་བསན་ཏེ། དེ་ཡང་ ད་དྲག་ཅན་གྱི་ཡི་གེ་ན་ར་ལ་གསུམ་གྱི་མཐར་ཐློབ་པ་དང༌། ཕྲད་
གཞན་རྣམས་ནི་མིང་ཚིག་གང་ཡང་རུང་བའི་མཐའི་རྗེས་འཇུག་གི་ཡི་གེ་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་མཐུན་པར་
སྦྱར་དགོས་པ་ཡིན་ནློ། །དཔེར་ན།  
 

མིང་གཞི། རྗེས་འཇུག རློགས་ཚིག དཔེར་བརྗོད། 
ཉ ག གོ སྙན་པའི་ངག་གོ ། 
ཟ ང ངོ ཤིན་ཏུ་བཟང་ངོ་། ། 
ཡ ད དློ དེ་རུ་ཡློད་དློ། ། 
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ཡ ན ནློ བདེན་པ་ཡིན་ནློ། ། 
ཐ བ བློ བགོ་སྐལ་འཐློབ་བློ། ། 
ལ མ མློ ཡང་དག་པའི་ལམ་མློ། ། 
ག འ འློ འདི་ནི་བླ་རུང་ཆོས་གྲྭའློ། ། 
ས ར རློ་ ལྷ་སྐུ་འདི་ནི་གསེར་རློ། ། 
ཡ ལ ལློ བདག་གི་ཕ་ཡུལ་ལློ། ། 
ཏ ས སློ ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་སློ། །  
ཙ ལ ཏློ བཀའ་བསྩལད་ཏློ་ལྟ་བུའློ། ། 

 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ རློགས་ཚིག་གི་ཕྲད་ཏློ་འདི་ རྗེས་འཇུག་གང་ལ་འཇུག? 
༢ རློགས་ཚིག་སྒྲའི་སྦྱློར་ཚུལ་དང་དློན་གྱི་སྦྱློར་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་བྲིས། 
༣ ཡིག་འབྲུ་བཅུ་གཅིག་པློ་དེ་ སར་བསྡུའི་ཕྲད་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ཁྱབ་བམ? 

༢ ལ་དློན། 
བླློར་འཛིན། སུ་ར་རུ་དུ་ན་ལ་ཏུ། །ལ་དློན་རྣམ་པ་བདུན་ཡིན་ཏེ། །རྣམ་དབྱེ་གཉིས་བཞི་བདུན་པ་
དང༌། །དེ་ཉིད་ཚེ་སྐབས་རྣམས་ལ་འཇུག །ས་སུ་ག་བ་དྲག་མཐར་ཏུ། །ང་ད་ན་མ་ར་ལ་དུ། །འ་དང་
མཐའ་མེད་ར་དང་རུ། ། 
 

ལ་དློན་གྱི་ཕྲད་ངོས་གཟུང་བ་ནི། སུ་ར་རུ་དུ་ན་ལ་ཏུ། །ལ་དློན་རྣམ་པ་བདུན་ཡིན་ཏེ། །ཞེས་པ་དེ་
རྣམས་ལ་ལ་དློན་གྱི་ཕྲད་རྣམ་པ་བདུན་ཟེར། དློན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་ནི། རྣམ་དབྱེ་གཉིས་བཞི་བདུན་པ་
དང༌། །དེ་ཉིད་ཚེ་སྐབས་རྣམས་ལ་འཇུག །ཅེས་པ་སྟེ། དཔེར་ན། ཤར་ཕློགས་སུ་འགྲོ་ལྟ་བུ་རྣམ་དབྱེ་
གཉིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བ་དང༌། རྟར་རྩྭ་བྱིན་ལྟ་བུ་རྣམ་དབྱེ་བཞི་པ་དགོས་ཆེད་དང༌། ལྷ་ཁང་དུ་རྟེན་
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གསུམ་ཡློད་པ་ལྟ་བུ་རྣམ་དབྱེ་བདུན་པ་བརྟེན་གནས་དང༌། འློད་དུ་འཚེར་ལྟ་བུ་རྣམ་དབྱེ་གཉིས་པའི་
ནང་ཚན་དེ་ཉིད་དང༌། ཉི་མ་འཆར་ཁ་རུ་འགྲོ་ལྟ་བུ་རྣམ་དབྱེ་བདུན་པའི་ནང་ཚན་ཚེ་སྐབས་ཏེ་དློན་ལྔ་
ལ་འཇུག་གོ ། 

དེ་དག་གི་སྒྲའི་སྦྱློར་ཚུལ་ནི། ས་སུ་ག་བ་དྲག་མཐར་ཏུ། །ང་ད་ན་མ་ར་ལ་དུ། །འ་དང་མཐའ་མེད་ར་
དང་རུ། །ཞེས་པ་ལྟར། རྗེས་འཇུག་སའི་མཐར་སུ་ཐློབ་པ། དཔེར་ན།གཡས་སུ།ཞེས་པ་ལྟ་བུ། ག་བ་
ད་དྲག་གི་མཐར་ཏུ་ཐློབ་པ་དཔེར་ན་ འགག་ཏུ། ལག་ཏུ། རྒྱབ་ཏུ། འགབ་ཏུ། གུན་ཏུ། སྒྱུརད་ཏུ་
གསློལ། སྩློལད་ཏུ་གསློལ་ལྟ་བུ། ང་ད་ན་མ་ར་ལ་ཡི་མཐར་དུ་ཐློབ་པ་དཔེར་ན། སྟེང་དུ། བཤད་དུ། 
མདུན་དུ། ལམ་དུ། གསེར་དུ། དཔལ་དུ་ལྟ་བུ། འ་དང་མཐའ་མེད་ཀྱི་མཐར་ ར་དང་རུ་ཐློབ་པ་དཔེར་
ན་ རྟ་མདར། རྟ་མདའ་རུ། ནམ་མཁར། ནམ་མཁའ་རུ་ལྟ་བུའློ། ། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ འློག་ཏུ་ཡློད་པའི་སྒྲའི་སྦྱློར་ཚུལ་རྣམས་ དློན་སྦྱློར་ལ་སྒྱུར་བཅོས་བྱློས། 

རྗེས་འཇུག སྒྲའི་སྦྱློར་ཚུལ། དློན་གྱི་སྦྱློར་ཚུལ། 
ས སྲས་སུ།  
ག ལག་ཏུ།  
བ ཐབ་ཏུ།  
ང ནང་དུ།  
ད བློད་དུ  
ན ཤིན་ཏུ།  
མ ལམ་དུ  
ར གསར་དུ།  
ལ འཕྲལ་དུ།  
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འ མཁའ་རུ།  
མཐའ་མེད། ས་རུ།  
ད་དྲག བཀལད་ཏུ།  
 
༢ འློག་གི་མིང་ཚིག་རྣམས་ལྷག་སྟེ་འློས་འབབ་དང་བསྟུན་ས་སློང་སུབས། 

ཀ ལྷ་ཁང་གི་གཡློན་ཕློགས་་་་་་་ཀླུའི་ཕློ་བྲང་ཡློད། ཀླུ་འདི་ལྷ་ཁང་གི་རྒྱབ་་་་་་སྤློ་དགོས་
པས། 

ཁ དྲིན་ཆེ་བའི་སློབ་དཔློན་བཞུགས་ས་་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་ཕྲུག་ཡློད་པའི་ཁ་་་་་་་་་་་་་མཐུན་
འབྲེལ་ཡང་ཆེའློ། ། 

ག རང་ཅག་རྒྱལ་བླློན་འབངས་རྣམས་ དམ་ཚིག་གཙང་བར་བརྟེན་རྒྱལ་ཁབ་་་་་་་་་་་་
ལློ་ཕྱུགས་ལེགས། 

ང ལློ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནས་དགའ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་གླུ་་་་་་་་་་ལེན་ཏེ་སྐྱིད་ཉམས་
ཡློད་དློ། ། 

ཅ འབྲུག་གི་ཡུལ་་་་་་་་་་་་་མི་རྣམས་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་་་་་་་་་་བདེ་ཉམས་སྐྱོང་བཞིན་
དགེ་བའི་ལམ་་་་་་་་་་་་འཇུག་མི་ཡང་འདུག།  

ཆ རྒྱ་གར་རློ་རྗེ་གདན་་་་་་་་་་་གནས་སྐོར་འགྲོ་ན་སྒྲིབ་པ་དག །རྒྱ་ཆོས་བློད་་་་་་་་་་་་་
དར་བས་སྐལ་བ་བཟང་ངོ་། ། 

༣ འློག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་དུ་ཡློད་པའི་ རྣམ་དབྱེ་དང་འཁྲིལ་ དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས། 
 
རྣམ་དབྱེ། དཔེར་བརྗོད། 
རྣམ་དབྱེ་གཉིས་པ།  
རྣམ་དབྱེ་བཞི་པ།  
རྣམ་དབྱེ་བདུན་པ།  
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དེ་ཉིད།  
ཚེ་སྐབས།  

༣ ཨི་ལྡན། 
བླློར་འཛིན། གི་ཀྱི་གྱི་འི་ཡི་ལྔ་པློ། །རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་འབྲེལ་སྒྲ་དང༌། །དེ་རྣམས་ས་མཐའ་ཅན་ལྔ་
ནི། །རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་བྱེད་སྒྲ་སྟེ། །སྦྱློར་ཚུལ་ན་མ་ར་ལ་གྱི། །ད་བ་ས་ཀྱི་ག་ང་གི །འ་དང་མཐའ་མེད་
འི་དང་ཡི། ། 
 
རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་འབྲེལ་སྒྲ་སློན་པའི་ཕྲད་ངོས་གཟུང་བ་ནི། གི་ཀྱི་གྱི་འི་ཡི་ལྔ་པློ། །རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་
འབྲེལ་སྒྲ་དང༌། །ཞེས་པ་སྟེ། གི་དང་ཀྱི་གྱི་འི་ཡི་བཅས་ལྔ་པློ་འདི་རྣམས་ནི་རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་འབྲེལ་སྒྲ་
ཞེས་བྱའློ།། ངེས་ཚིག་ནི། མིང་དློན་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་སློན་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པས་ན་འབྲེལ་སྒྲ་
འློ། །དང་ནི་སྡུད་པའི་སྒྲ་ལ་འཇུག་པའློ། ། 

དློན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་དང་ སྒྲའི་འཇུག་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་དློན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་སློན་པ་ནི། དེ་
རྣམས་ས་མཐའ་ཅན་ལྔ་ནི། །རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་བྱེད་སྒྲ་སྟེ། །ཞེས་པས་བསན་ཏེ། སྔར་བཤད་པའི་
འབྲེལ་སྒྲའི་སྐབས་ཀྱི་གི་ལ་སློགས་པ་ཡིག་འབྲུ་ལྔ་པློ་དེ་རྣམས་སློ་སློར་ས་ཡིག་རེ་སྦྱར་བས། གིས་ཀྱིས་
གྱིས་འིས་ཡིས་སློགས་མཐའ་རྟེན་ཅན་ལྔ་པློ་འདི་རྣམས་ནི། རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་བྱེད་པའི་སྒྲ་སྟེ་བྱེད་པ་
པློ་ཞིག་གིས་བྱ་བ་བྱས་པར་སློན་པའི་དློན་ཅན་ལ་འཇུག་སྟེ། དཔེར་ན།  

བྱེད་པ་པློ། བྱེད་པའི་ཕྲད། བྱ་བ། 
དཔློན་ གྱིས་ བཀའ་གནང་། 
སྦྲུལ་ གྱིས་ སློ་བཏབ། 
ཁབ་ ཀྱིས་ གོས་བཙེམ། 
ཆང་ གིས་ ར་བཟི། 
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གཉིས་པ། སྒྲའི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ། སྦྱློར་ཚུལ་ན་མ་ར་ལ་གྱི། །ད་བ་ས་ཀྱི་ག་ང་གི །འ་དང་མཐའ་
མེད་འི་དང་ཡི། །ཞེས་པ་ལྟར། གོང་གི་ཨི་ལྡན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ཀྱི་གྱིས་སློགས་ཀྱི་སྒྲ་ཡི་སྦྱློར་ཚུལ་ནི། རྗེས་
འཇུག་ན་མ་ར་ལ་དག་གི་རྗེས་སུ་གྱི་དང༌། ད་བ་ས་གསུམ་གྱི་རྗེས་སུ་ཀྱི། ག་ང་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་
གི།  རྗེས་འཇུག་འ་དང་མཐའ་མེད་མཐར་རྐང་པ་ཁ་སྐོང་མི་དགོས་ཚེ་འི་དང༌། ཁ་སྐོང་དགོས་ཚེ་ཡི་
བཅས་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན།  
 
འབྲེལ་གཞི། རྗེས་འཇུག འབྲེལ་སྒྲའི་ཕྲད། འབྲེལ་ཆོས དཔེར་བརྗོད། 
གདློང་ ང གི་ འཛུམ། གདློང་གི་འཛུམ། 
ཁྱེད་ ད ཀྱི་ བྱ་བ། ཁྱེད་ཀྱི་བྱ་བ། 
གསེར་ ར གྱི་ ཏློག གསེར་གྱི་ཏློག 
ནམ་མཁའ་ འ འི་ སྤྲིན། ནམ་མཁའི་སྤྲིན། 
ཆུ་ མཐའ་མེད། ཡི་ དྲེག་པ། ཆུ་ཡི་དྲེག་པ། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ འློག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ན་ དློན་སྦྱློར་གྱི་ཐློག་ལས་ འབྲེལ་སྒྲའི་རྐྱེན་ཆ་ཚང་བཙུགས་ཏེ་  

དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས། 
རྗེས་འཇུག རྐྱེན་ དཔེར་བརྗོད་ གོ་དློན། 
ན་ གྱི་   
མ་ གྱི་   
ར་ གྱི་   
ལ་ གྱི་   
ད་ ཀྱི་   
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བ་ ཀྱི་   
ས་ ཀྱི་   
ག་ གི་   
ང་ གི་   
འ་ འི་   
མཐའ་མེད་ ཡི་   
 

༤ རྒྱན་སྡུད། 
བླློར་འཛིན། ཀྱང་ཡང་འང་གསུམ་རྒྱན་སྡུད་དེ། །ག་ད་བ་ས་དྲག་མཐར་ཀྱང༌། །ང་ན་མ་ར་ལ་མཐར་
ཡང༌། །འ་དང་མཐའ་མེད་འང་དང་ཡང༌། ། 
 
རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད་ངོས་བཟུང་བ་ནི། ཀྱང་ཡང་འང་གསུམ་རྒྱན་སྡུད་དེ། །ཞེས་པས་ཕྲད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་
དང་ དློན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་བསན་པ་སྟེ། དློན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་ནི། མཐུན་པའི་ཚིག་རྒྱན་དང༌། མི་མཐུན་
པའི་ཚིག་རྒྱན། སྡུད་པའི་དློན་བཅས་ལ་འཇུག་པའློ། །དཔེར་ན། ཚིག་སྔ་ཕྱི་མཐུན་པའི་དཔེར་བརྗོད་
ནི། 
ཚིག་སྔ་མ། རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད། ཚིག་ཕྱི་མ། 
སག་རྩེ་སློབ་གྲྭ་མཛེས་ ཀྱང་ མཛེས། 
སློབ་གྲྭ་འདི་ནང་དགའ་ ཡང་ དགའ། 
དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ སྒྲའང་ བསྒྲགས། 
 
ཚིག་སྔ་ཕྱི་གཉིས་མི་མཐུན་པའི་དཔེར་བརྗོད་ནི། 
ཚིག་སྔ་མ། རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད། ཚིག་ཕྱི་མ། 
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སློབ་གྲྭ་མཛེས་ ཀྱང་ དགའ་བ་མེད། 
སློབ་གྲྭ་དགའ་ ཡང་ གཏན་སློད་མེན། 
གནས་སྐབས་བདེ་ བའང་ སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ། 
 
ཚིག་དང་དློན་གཞན་ཞིག་གོ་རྒྱུ་ཡློད་པ་ཞིག་ལ་འཇུག་པའི་སྡུད་སྒྲའི་དཔེར་བརྗོད་ནི། 
ཚིག་སྔ་མ། རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད། ཚིག་ཕྱི་མ། 
བླ་མ་མ་ཟད་སློབ་མས་ ཀྱང་ ཆོས་གསུངས་། 
ཡློན་ཏན་ས་གཅིག་ ཀྱང་ མ་མཐློང་། 
ས་ཕློགས་འདི་ན་ཡློན་ཏན་མཁས་ པའང་ དཀོན། 
 
གཉིས་པ་སྒྲའི་འཇུག་ཚུལ་བསན་པ་ནི། ག་ད་བ་ས་དྲག་མཐར་ཀྱང༌། །ང་ན་མ་ར་ལ་མཐར་ཡང༌། །འ་
དང་མཐའ་མེད་འང་དང་ཡང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྗེས་འཇུག་ག་ད་བ་ས་བཞི་དང་ད་དྲག་ཅན་
གྱི་མཐར་ཀྱང༌། ང་ན་མ་ར་ལ་ 
 
བཅས་ཀྱི་མཐར་ཡང༌། རྗེས་འཇུག་འ་དང་མཐའ་མེད་བཅས་ཀྱི་མཐར་རྐང་པ་ཁ་སྐོང་མི་དགོས་ཚེ་འང་
དང་དགོས་ཚེ་ཡང་ཉིད་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། 
 
རྗེས་འཇུག། ཕྲད། དཔེར་བརྗོད། 
ག  

 
ཀྱང་ 

 
ད འབྲུག་ཡུལ་འདི་ན་སྐྱིད་ཀྱང་སྐྱིད། ཅེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 
བ  
ས  
ང  གངས་ཀྱི་ཆུ་ནི་གཙང་ཡང་གཙང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 
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ན  
ཡང་ 

 
མ  
ར  
ལ   
འ འང་དང་

ཡང་། 
ཚ་བའང་ཚད་པའི་ནད་གཞི་ཅིག་ ཅེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

མཐའ་མེད  
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ག སློབ་ཚན་གསུམ་པ། 
དློན་ཚན། རྗེས་འཇུག་ལ་ལྟློས་པའི་ཕྲད་ རྣམ་དབྱེ་བཅས་བཤད་པ། 

༡ ལྷག་བཅས། 
བླློར་འཛིན། ཏེ་དེ་སྟེ་གསུམ་ལྷག་བཅས་ཏེ། །ན་ར་ལ་ས་དྲག་མཐར་ཏེ། །ད་དེ་ག་ང་བ་མ་འ། །མཐའ་
མེད་རྣམས་ལ་ས་སྟེ་འཐློབ། ། 

ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་ངོས་གཟུང་བ། ཏེ་དེ་སྟེ་གསུམ་ལྷག་བཅས་ཏེ། །ཞེས་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཕྲད་ ཏེ་
དེ་སྟེ་གསུམ་ནི། མིང་ཚིག་གང་ཡང་རུང་བའི་མཐར་སྦྱར་ཚེ། བརྗོད་པ་སྔ་མས་མིང་ཚིག་གཞན་འདྲེན་
པར་བྱེད་པའམ་འདྲེན་རྒྱུ་ཡློད་པ་ཞིག་སློན་པས་ན་ལྷག་བཅས་ཞེས་བྱའློ།། དཔེར་ན། བརྩློན་འགྲུས་
བསྐྱེད་དེ་ཡློན་ཏན་སྦྱང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

དེ་དག་གི་སྒྲའི་སྦྱློར་ཚུལ་ནི། ན་ར་ལ་ས་དྲག་མཐར་ཏེ། །ད་དེ་ག་ང་བ་མ་འ། །མཐའ་མེད་རྣམས་ལ་
ས་སྟེ་འཐློབ། །ཅེས་པས་བསན་ཏེ། རྗེས་འཇུག་ན་ར་ལ་ས་བཞི་དང་ད་དྲག་གི་མཐར་ཏེ་འཐློབ། རྗེས་
འཇུག་ད་ཡིག་གི་རྗེས་སུ་དེ་དང་། ག་ང་བ་མ་འ་དང་མཐའ་རྟེན་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་མཐར་ས་ཡིག་དང་
ལྡན་པའི་སྟེ་སྒྲ་ཉིད་འཐློབ་བློ། །དཔེར་ན།  
 
རྗེས་འཇུག བརྗོད་པ་སྔ་མ། ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད། བརྗོད་པ་ཕྱི་མ། དཔེར་བརྗོད། 
ར ལག་པ་འཕུར་ ཏེ་ འཁྱུ། ལག་པ་འཕུར་ཏེ་འཁྱུ། 
ད རྩ་བར་སློད་ དེ་ བཟའ། རྩ་བར་སློད་དེ་བཟའ། 
ང ཁ་བརྒྱང་ སྟེ་ མ་སློད། ཁ་བརྒྱང་སྟེ་མ་སློད། 
འ སེམས་དགའ་ སྟེ་ གླུ་འཐེན། སེམས་དགའ་སྟེ་གླུ་འཐེན། 
མཐའ་
མེད་ 

ཡིད་མགུ་ སྟེ་ སང་བ་སྐྱིད ཡིད་མགུ་སྟེ་སང་བ་སྐྱིད། 
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སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ ལྷག་བཅས་ཞེས་པའི་གོ་དློན་འགྲེལ།  
༢ ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་བྲིས་ཏེ་ རྗེས་འཇུག་གི་མཐར་ཐློབ་ཐངས་ཀྱི་དཔེ་རེ་བྲིས། 
༣ འློག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡློད་པའི་ས་སློང་ནང་དུ་ འཇུག་ཚུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ས་སློང་སུབས། 
༤ ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་ ཆ་ཚང་བཙུགས་ཏེ་ ལྷུག་རྩློམ་ དློན་མཚམས་ཞིག་བྲིས། 
 
མིང་ཚིག བྱ་ཚིག ལྷག་བཅས། བྱ་ཡུལ། 
མེ་ཏློག་ བཅག་ སྟེ དཀོན་མཆོག་ལ་ཕུལ། 
མེ་ལློང་ བལྟ་ སྟེ བཟློ་བཟློ། 
ཕག་ འཚལ་ ཏེ་ གསློལ་བ་བཏབ། 
ཡློན་ཏན་ ལྷབ་ སྟེ ཕག་ཞུ། 
ཏི་རུ་ སློད་ དེ ཅ་ལ་ཉོ། 
ཁྲོམ་ཁར་ སློང་ སྟེ་ ཆང་མ་འཐུང་། 
བླློན་པློ་ འབྱློན་ ཏེ་ བཀའ་གནང་། 
ཤིང་ འཐུ་ སྟེ་ མེར་བསྲེག 
དར་ཞིང་ རྒྱས་ ཏེ་ ཕུན་སུམ་ཚློགས། 
སེམས་ དགའ་ སྟེ་ སློ་བ་སློན། 

༢ འབྱེད་སྡུད། 

བླློར་འཛིན། གམ་ངམ་དམ་ནམ་བམ་མམ་འམ། །རམ་ལམ་སམ་ཏམ་འབྱེད་སྡུད་དེ། །སྦྱློར་ཚུལ་སར་
བསྡུའི་སྐབས་དང་མཚུངས། །འློ་འུ་འམ་གྱི་གོང་དུ་ཚེག །མེད་དང་ཡློད་པའང་དེ་བཞིན་ཡིན། ། 
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འབྱེད་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད་ངོས་གཟུང་བ།གམ་ངམ་དམ་ནམ་བམ་མམ་འམ། །རམ་ལམ་སམ་ཏམ་འབྱེད་སྡུད་
དེ། །ཞེས་པ་ལྟར། རྗེས་འཇུག་གི་ཡི་གེ་བཅུ་ལ་རྗེས་འཇུག་དྲུག་པ་མ་ཡིག་སྦྱར་བས་གམ་ངམ་དམ་
ནམ་བམ་མམ་འམ་རམ་ལམ་སམ་ཏམ་བཅས་བཅུ་གཅིག་པློ་ལ་འབྱེད་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད་ཅེས་བྱའློ། །ངེས་
ཚིག་ནི། ཚིག་དློན་སློ་སློར་འབྱེད་པ་དང་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པའི་སྒྲར་འཇུག་པས་ན་འབྱེད་སྡུད་ཅེས་
བྱའློ། ། 

དེ་དག་གི་སྒྲའི་སྦྱློར་ཚུལ་ནི། སྦྱློར་ཚུལ་སར་བསྡུའི་སྐབས་དང་མཚུངས། །ར་རུ་འི་ཡི་འང་ཡང་
རྣམས། །རྐང་པ་མི་སྐོང་སྐོང་བའི་ཁྱད། །འློ་འུ་འམ་གྱི་གོང་དུ་ཚེག །མེད་དང་ཡློད་པའང་དེ་བཞིན་
ཡིན། །ཞེས་པ་ལྟར། དེ་དག་གི་སྒྲའི་སྦྱློར་ཚུལ་ཡང་སར་བསྡུའི་སྐབས་དང་མཚུངས་པར་རྗེས་འཇུག་
རང་འདྲའི་མཐར་དང་དྲག་མཐར་ཏམ་བཅས་འཇུག་པ་ཡིན་ནློ། །གོང་གི་ལ་དློན་གྱི་ནང་ལས་ར་དང་རུ། 
འབྲེལ་སྒྲའི་སྐབས་ཀྱི་འི་དང་ཡི། རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད་འང་དང་ཡང་རྣམས་སྐབས་གང་དང་གང་ལ་སྦྱློར་
ཚུལ་ཅི་དང་ཅི་འདྲར་ཡློད་པ་རྣམས་ཀྱང་ཤེས་དགོས་ཏེ། ཚིག་ལྷུག་སློགས་རྐང་པ་ཁ་སྐོང་མི་དགོས་པ་
དང༌། ཚིགས་བཅད་སློགས་ རྐང་པ་ཁ་སྐོང་དགོས་པའི་ཁྱད་པར་ལས་ ཁ་སྐོང་དགོས་པའི་ཚེ་རུ་དང་
ཡི་ཡིས་ཡང་རྣམས་སྦྱློར་ཞིང༌། ཁ་སྐོང་མི་དགོས་པའི་ཚེ་ ར་འི་འིས་འང་རྣམས་ཚེག་བར་མེད་པར་
སྦྱློར་དགོས་ཏེ། 
སྦྱློར་ཚུལ་དཔེར་བརྗོད། རྗེས་འཇུག ཕྲད། དྲན་གསློ། 
སྦས་པའི་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་འམ། མཐའ་མེད། འམ ཁ་སྐོང་དགོས་པ། 
སྦས་པའི་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའམ། མཐའ་མེད། འམ ཁ་སྐོང་མི་དགོས་པ། 
བྱ་ནི་ནམ་མཁའ་རུ་འཕུར། འ རུ ཁ་སྐོང་དགོས་པ། 
བྱ་ནི་ནམ་མཁར་འཕུར། འ ར ཁ་སྐོང་མི་དགོས་པ། 
མཆོད་རྟེན་བསྐོར་ན་ཡང་དད་པ་ནི་མེད། མཐའ་མེད། ཡང་ ཁ་སྐོང་དགོས་པ། 
མཆོད་རྟེན་བསྐོར་ནའང་དད་པ་ནི་མེད། མཐའ་མེད། འང་ ཁ་སྐོང་མི་དགོས་པ། 
ཀུན་གྱིས་དགའ་བ་ཡི་ཁྲོམ་ནི་ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ། མཐའ་མེད། ཡི ཁ་སྐོང་དགོས་པ། 
ཀུན་གྱིས་དགའ་བའི་ཁྲོམ་ནི་ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ། མཐའ་མེད། འི ཁ་སྐོང་མི་དགོས་པ། 
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སྲློག་གཅོད་པ་ནི་མི་དགེ་བ་བཅུ་འློ། མཐའ་མེད། འློ ཁ་སྐོང་དགོས་པ། 
སྲློག་གཅད་པ་ནི་མི་དགེ་བ་བཅུའློ། མཐའ་མེད། འློ ཁ་སྐོང་མི་དགོས་པ། 
པདྨའི་ཟེ་འུ་འབྲུ་ནང་ལས་བླ་མ་འཁྲུངས། མཐའ་མེད། འུ ཁ་སྐོང་དགོས་པ། 
པདྨའི་ཟེའུ་འབྲུ་ནང་ལས་བླ་མ་འཁྲུངས། མཐའ་མེད། འུ ཁ་སྐོང་མི་དགོས་པ། 
 
དློན་གྱི་འཇུག་ཚུ་བསན་པ་ལ། འབྱེད་སྡུད་གཉིས་ལས། དང་པློ། འབྱེད་པ་ཞེས་དབྱེ་གཞི་གཅིག་ཐློག་
མར་བཀོད་དེ་བྱེ་བྲག་གཉིས་སམ་མང་པློར་འབྱེད་པ་ནི། དཔེར་ན། རྩ་བ་གསུམ་སྟེ། རྒྱལ་ཁབ་བམ། 
རྒྱལ་པློའམ། མི་སེར་བཅས་གསུམ་མློ། གཉིས་པ། ཚིག་དློན་མང་པློའི་བསྡུ་གཞི་ཞིག་མཐར་བཀོད་དེ་
བསྡུ་བྱའི་དློན་རྣམས་སྡུད་པ། དཔེར་ན། ཆོས་དང་ལམ་སྲློལ་ལམ། ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་ངམ། རང་
བཞིན་གནས་སངས་སམ། དཔལ་འབྱློར་གོང་འཕེལ་དང་བཞི་ནི་རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་
འཛློམས་ཀྱི་ཀ་ཆེན་བཞིའློ། ། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ འབྱེད་སྡུད་ཅེས་པའི་གོ་དློན་གསལ་པློར་བྲིས།  
༢ རྗེས་འཇུག་བཅུ་ཐམ་དང་ ཕྲད་འབྱེད་སྡུད་ རློགས་ཚིག་གསུམ་ལ་ མ་འདྲ་བ་ཅི་ཡློད། 
༣ གཤམ་ལ་ཡློད་པའི་ཚིགས་བཅད་རྩློམ་ལ་འབྱེད་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད་བཙུགས། 

རང་སེམས་དགའ་་་་་་ལློངས་སློད་ཆེས་ཀྱང་ཆེ། །ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་་་་བསམ་དློན་གྲུབ་ཀྱང་                           
གྲུབ། ། 
 འཛམ་གླིང་འདི་རུ་གྲགས་པ་་་་་་་་་་་་ཡློད་ཀྱང་ཡློད། །འཁོར་བར་འདི་རུ་སྙིང་པློ་ཡློད་་་་་་་་་་་
ཅི། ། 

 
༤ ཆོས་སྐད་དང་ རློང་ཁའི་ འབྱེད་སྡུད་ཕྲད་ཀྱི་འཇུག་ཚུལ་ མཚུངས་པ་ཡིན་ནམ་ མེན་ན་རྒྱུ་

མཚན་བཅས་ཞློག ། 
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༣ འབྱུང་ཁུངས། 
བླློར་འཛིན། ནས་ལས་འབྱུང་ཁུངས་དགར་སྡུད་དེ། །འབྱུང་ཁུངས་དངོས་ལ་གང་སྦྱར་འཐུས། །རིགས་
མཐུན་དགར་ནས་མི་མཐུན་ལས། །སྡུད་ལ་ནས་སྒྲ་ཁོ་ན་འཇུག ། 
 
འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཕྲད་ངོས་གཟུང་བ་ནས་ལས། ཞེས་པས་བསན་སྟེ། ནས་དང་ལས་གཉིས་ནི་འབྱུང་
ཁུངས་ཀྱི་ཕྲད་ཡིན། 
དེ་དག་གི་འཇུག་ཚུལ་ནི། འབྱུང་ཁུངས་དགར་སྡུད་དེ། །ཞེས་གང་ཞིག་གང་ལས་བྱུང་བ་དང་བྲེལ་བར་
སློན་པ་འབྱུང་ཁུངས་དང་། དགར་གཞི་ལས་དགར་ཆོས་ཞིག་ལློགས་སུ་དགར་བའི་དློན་དང༌། །མང་
པློ་བསྡུས་པའི་དློན་དང་གསུམ་ལ་འཇུག་པའློ། ། 

དམིགས་བསལ་ཕྲད་ཀྱི་ཐློབ་ལམ་ནི། འབྱུང་ཁུངས་དངོས་ལ་གང་སྦྱར་འཐུས། །རིགས་མཐུན་དགར་
ནས་མི་མཐུན་ལས། །སྡུད་ལ་ནས་སྒྲ་ཁོ་ན་འཇུག །ཅེས་པས་བསན་པ་ལྟར་འབྱུང་ཁུངས་ལ་དངོས་
དང་ཆ་འདྲ་བ་གཉིས་ཡློད་པ་ལས། འབྱུང་ཁུངས་དངོས་ལ་ཕྲད་ནས་དང་ལས་གཉིས་གང་སྦྱར་ཡང་
འཐུས་པ་དང་། དགར་བ་ལ། རིགས་མཐུན་དགར་བ་དང་རིགས་མི་མཐུན་དགར་བ་གཉིས་ལས། 
རིགས་མཐུན་དགར་བ་ལ་ཕྲད་ནས་ཐློབ་པ་དང་། རིགས་མི་མཐུན་པ་ལ་ཕྲད་ལས་ཐློབ་ཅེས་
པའློ། །སྡུད་པ་ལ་ཕྲད་ནས་ཁོ་ན་འཇུག་ཅེས་པའློ། །དཔེར་ན།  
 
གང་ཞིག་གང་ལས་བྱུང་བ་དང་བྲལ་བར་སློན་པ་འབྱུང་ཁུངས་དངོས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་ནི། 
འབྱུང་གཞི། ཕྲད། འབྱུང་ཆོས། དཔེར་བརྗོད། 
འློ་མ་ ནས མར། འློ་མ་ནས་མར། 
ས་བློན་ ནས སློན་ཐློག ས་བློན་ནས་སློན་ཐློག 
འློ་མ་ ལས མར། འློ་མ་ལས་མར། 
ས་བློན་ ལས སློན་ཐློག ས་བློན་ལས་སློན་ཐློག 
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འབྱུང་ཁུངས་དངོས་ཀྱི་ཆར་གཏློགས་པ་གང་ཞིག་གང་ལས་བྱེ་བ་དང་ལྷུང་བའི་དློན་སློན་པ་འབྱུང་
ཁུངས་ཆ་འདྲ་བའི་དཔེར་བརྗོད་ནི། 
འབྱུང་གཞི། ཕྲད། འབྱུང་ཆོས། དཔེར་བརྗོད། 
སློབ་ཁང་ནང་ ནས སློབ་ཕྲུག་ཕྱི་ལ་ཐློན། སློབ་ཁང་ནང་ནས་སློབ་ཕྲུག་ཕྱི་ལ་ཐློན། 
ཁང་པའི་ཐློག་ ནས རློ་གཅལ་ཐློག་ཏུ་བབས། ཁང་པའི་ཐློག་ནས་རློ་གཅལ་ཐློག་ཏུ་བབས། 
སློབ་ཁང་ནང་ ལས སློབ་ཕྲུག་ཕྱི་ལ་ཐློན། སློབ་ཁང་ནང་ལས་སློབ་ཕྲུག་ཕྱི་ལ་ཐློན། 
ཁང་པའི་ཐློག་ ལས རློ་གཅལ་ཐློག་ཏུ་བབས། ཁང་པའི་ཐློག་ལས་རློ་གཅལ་ཐློག་ཏུ་བབས། 
 
དགར་གཞི་དང་དགར་ཆོས་གཉིས་རིགས་མཐུན་པ་དགར་བའི་དཔེར་བརྗོད་ནི། 
དགར་གཞི། ཕྲད། དགར་ཆོས། དཔེར་བརྗོད། 
སེམས་བསྐྱེད་ནང་ ནས བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་

མཆོག 
སེམས་བསྐྱེད་ནང་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་
མཆོག 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ནས འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
དགའ། 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ནས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དགའ། 

 
དགར་གཞི་དང་དགར་ཆོས་གཉིས་རིགས་མི་མཐུན་པ་དགར་བའི་དཔེར་བརྗོད་ནི། 
དགར་གཞི། ཕྲད། དགར་ཆོས། དཔེར་བརྗོད། 
འགྲོ་བ་རིས་དྲུག་ ལས དམལ་བ་ཞན། འགྲོ་བ་རིས་དྲུག་ལས་དམལ་བ་ཞན། 
རྒྱལ་རིགས་ ལས གདློལ་རིགས་ཞན། རྒྱལ་རིགས་ལས་གདློལ་རིགས་ཞན། 
 
ཆོས་མང་པློ་གཞི་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པར་སློན་པའི་སྡུད་པའི་དཔེར་བརྗོད་ནི། 
སྡུད་གཞི། ཕྲད། སྡུད་པར་བྱ་བའི་ཆོས། དཔེར་བརྗོད། 
གཞི་རིམ་ ནས སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་བར། གཞི་རིམ་ ནས་སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་བར། 
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ཐིམ་ཕུ་ནས་ ནས སག་རྩེའི་བར། ཐིམ་ཕུ་ནས་ནས་སག་རྩེའི་བར། 
སྔ་དྲློ་ ནས ཉིན་དགུང་བར། སྔ་དྲློ་ནས་ཉིན་དགུང་བར། 
ཚློགས་པའི་
འཐུས་མི་ལྔ་ 

ནས བཅུ་ཐམ་བར། ཚློགས་པའི་འཐུས་མི་ལྔ་ནས་བཅུ་ཐམ་བར། 

 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ འློག་ཏུ་ཡློད་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་ དཔེར་བརྗོད་གཉིས་མཐུན་སྒྲིག་རྒྱབ།  
        ཀ          ཁ 
ཀ འབྱུངས་ཁུངས་དངོས། ༡   ཆུ་ནས་ཉ། 
ཁ འབྱུངས་ཁུངས་ཆ་འདྲ་བ། ༢   བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཇར་སི་འློ་མ་མང་། 
ག རིགས་མཐུན་དགར་བ། ༣   གསེར་ནས་ལྕགས་ཀྱི་བར། 
ང    རིགས་མི་མཐུན་དགར་བ། ༤   སེམས་དགའ་ནས་སབ། 
ཅ    གཞི་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པ། ༥   གསེར་སྒ་ལས་དངུལ་སྒ་ཞན། 
 ༤   ཏིལ་འབྲུ་ནས་སྣུམ། 
 
༢ ནས་དང་ལས་གཉིས་ འབྱུངས་ཁུངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཆ་ཚང་ལ་འཇུག་གམ་མི་འཇུག? རྒྱུ་མཚན་

བཅས་ཞློག། 

༤ འབློད་སྒྲ། 
བླློར་འཛིན། ཀྱེ་དང་ཀྭ་ཡེ་བློད་སྒྲ་སྟེ། །ཕལ་ཆེར་མིང་གི་ཐློག་མར་སྦྱློར། ། 

བློད་སྒྲའི་རྐྱེན་ངོས་གཟུང་བ་ནི། ཀྱེ་དང་ཀྭ་ཡེ་བློད་སྒྲ་སྟེ། །ཞེས་པས་བསན་སྟེ། ཀྱེ་དང་ཀྭ་ཡེ་གཉིས་
ནི་འབློད་པའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འབློད་ཚིག་སློས་ནས་གང་ཞིག་སློན་པར་བྱེད་པ་དང་གང་ཞིག་ལ་བསྐུལ་
བ་སློགས་ཀྱི་དློན་སློན་པར་བྱེད་པའློ། །  
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དེའི་སྦྱློར་ཚུལ་ནི། ཕལ་ཆེར་མིང་གི་ཐློག་མར་སྦྱློར། །ཞེས་པ་སྟེ། དེའང་ཕལ་ཆེར་མིང་གི་ཐློག་མར་
སྦྱློར་བ་ལས་ཚིགས་བཅད་སློགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་མིང་གི་མཐའ་དང་བར་དུ་སྦྱར་བའང་ཡློད་པ་སྟེ། དཔེར་
ན། ཀྱེ་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ། ཀྭ་ཡེ་བརྩེ་ལྡན་གྲོགས་པློ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མིང་གི་ཐློག་མར་སྦྱར་བ་དང། ལྷ་
མཆོག་ཀྱེ་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩློལ།ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བར་ལ་སྦྱར་བ་དང་། ལེགས་པར་གསློན་དང་སྤུན་
ཟླ་ཀྱེ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མིང་གི་མཐའ་མར་སྦྱར་བའློ། ། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ འབློད་སྒྲ་ཞེས་ལབ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ? 
༢ འབློད་སྒྲ་མིང་གི་ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སྦྱར་བའི་ དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས། 
༣ འློག་ཏུ་ཡློད་པའི་བཀོད་རྒྱ་ལ་གཞིར་བཞག་སྟེ་ དཔེར་བརྗོད་གཉིས་རེ་བྲིས། 
 
ཨང་ ཡུལ་གོང་མ་ལ། ཨང་ ཡུལ་དམན་པ་ལ། 
༡  ༡  
༢  ༢  
༣  ༣  
༤  ༤  
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ང སློབ་ཚན་བཞི་པ། 

དློན་ཚན། རྗེས་འཇུག་ལ་མ་བལྟློས་པའི་ཕྲད་རང་དབང་ཅན། 

༡ ནི་སྒྲ། 

བླློར་འཛིན། ནི་ནི་དགར་དང་བརྣན་པའི་སྒྲ། ། 

རང་དབང་ཅན་གྱི་ཕྲད་ནི་སྒྲའི་འཇུག་ཚུལ་བསན་པ་ནི། ནི་ནི་དགར་དང་བརྣན་པའི་སྒྲ། །ཞེས་ནི་སྒྲས་
དགར་གཞི་གང་ཡང་རུང་བ་ལས་དགར་ཆོས་གང་ཞིག་ལློགས་སུ་དགར་བའི་དློན་དང༌། དློན་གང་ཡིན་
པ་དེ་ལ་ནན་ཏན་དུ་བརྣན་པའི་དློན་གཉིས་ལ་འཇུག་པའློ། །དང་པློ་དགར་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པ་ཐ་
དད་ཙམ་དུ་དགར་བའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། ལྷ་ནི་ཀླུ་ལས་གཞན་ནློ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། གཉིས་པ་
མཆོག་ཏུ་དགར་བ་ནི། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ནས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནི་སྐྱིད་ཤློས་ཡིན། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། གསུམ་
པ་དམན་པར་དགར་བ་ནི། རིས་དྲུག་ལས་དམལ་བ་ནི་སྐྱོ་བའློ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །   

གཉིས་པ་དློན་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ནན་ཏན་དུ་བྱས་པ་བརྣན་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། ས་གོ་ནི་ཡངས། 
སློབ་དཔློན་ནི་མཁས། མཐའ་འཁོར་ནི་མཛེས། སློབ་གྲྭ་ནི་དགའ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

སློབ་ཕྲུག་གི་རང་སྦྱློང་། 
༡ གཤམ་འཁོད་དཔེར་བརྗོད་རྣམས་ངོས་འཛིན་ཏེ་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལ་རྟགས་འདི་(√)བཀལ། 
དཔེར་བརྗོད། མཆོག་ཏུ་དགར་

བ། 
དམན་པར་དགར་
བ། 

ཐ་དད་དགར་
བ། 

མི་རིགས་ལས་ནི་ལྷའི་རིགས་མཆོག་གོ།    
སེངྒེ་དཀར་མློ་ནི་རི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པློའློ།།    
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ལྷ་མིན་ནི་ལྷའི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་ཐ་མའློ།།    
རྗེ་རིགས་ནི་བྲམ་ཟེའི་རིགས་དང་ཐ་དད་དློ།།    
ལུས་རྟེན་ལས་ནི་མིའི་ལུས་རྟེན་མཆོག་གོ།    
འདམ་སེང་ནི་སེངྒེ་དཀར་མློ་དང་ཐ་དད་དློ།    
ཝ་མློ་ནི་གཅན་གཟན་ཀུན་གྱི་ཐ་མའློ།།    

༢ དང་སྒྲ། 

བླློར་འཛིན། དང་ནི་སྡུད་འབྱེད་རྒྱུ་མཚན་དང༌། །ཚེ་སྐབས་གདམས་ངག་ལྔ་ལ་འཇུག ། 

དང་སྒྲ་བཤད་པ། དང་ནི། ཞེས་པས་མིང་ཚིག་གི་བར་མཚམས་སུ་ཡློད་པའི་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཕྲད་
དང་སྒྲ་བསན་པའློ། །སྡུད་འབྱེད་རྒྱུ་མཚན་དང༌། །ཚེ་སྐབས་གདམས་ངག་ལྔ་ལ་འཇུག །ཅེས་པས་
འཇུག་ཡུལ་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བསན་པ་སྟེ། དང་པློ་བསྡུ་བྱའི་རིམ་པ་རྣམས་ཐློག་མར་བགྲངས་ཏེ་
སྡུད་གཞི་མཇུག་ཏུ་བཀོད་པ་སྡུད་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ། དཔེར་ན། སངས་རྒྱས་དང་། ཆོས་དང་། 
དགེ་འདུན་དང་། གཏློང་བ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། ལྷ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་སྟེ་རྗེས་དྲན་དྲུག་གོ །ཞེས་པ་
ལྟ་བུའློ། །གཉིས་པ། དབྱེ་གཞི་ཐློག་མར་བཀོད་དེ་དབྱེ་ཆོས་རྣམས་རིམ་བཞིན་བགྲངས་པས་འབྱེད་
པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ། དཔེར་ན། རྗེས་དྲན་དྲུག་ནི། སངས་རྒྱས་དང་། ཆོས་དང་། དགེ་འདུན་དང་། 
གཏློང་བ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། ལྷ་རྗེས་སུ་དྲན་པའློ། །གསུམ་པ། རྒྱུ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་བརྟེན་
ནས་ དེའི་མཚན་མའམ་རྟགས་གསལ་པློར་སློན་པ་རྒྱུ་མཚན་གྱི་དློན་ལ་འཇུག་པ། དཔེར་ན། དུ་བ་
མཐློང་བ་དང་མེ་ཡློད་པར་ཤེས། ཕ་མ་ཕྲད་པ་དང་དགའ་བ་ཚད་མེད་བྱུང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །བཞི་པ། 
དུས་ཀྱི་ངེས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་བསན་པ་ཚེ་སྐབས་ཀྱི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། ཉི་མ་ཤར་
བ་དང་བསང་གཏང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །ལྔ་པ། བསབ་བྱའམ་སྐུལ་ཚིག་དང་འབྲེལ་བའི་གདམས་ངག་
ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། ཡློན་ཏན་སློབས་དང་མཁས་པར་འགྱུར་རློ། །སེམས་དྲན་པ་བཏློན་དང་
གནློད་པར་མི་འགྱུར་རློ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །  
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སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ དང་སྒྲའི་འཇུག་ཡུལ་རྣམས་ངོས་འཛིན་ཐློག་གསལ་པློར་བཀོད། 
༢ དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་ཐད་ཕྲང་སྟེ་ སློ་སློའི་འཇུག་ཡུལ་འཁོད། 
དཔེར་བརྗོད། འཇུག་ཡུལ། 
བར་དྲིལ་བརྡུང་བ་དང་ སློབ་ཁང་ནང་ཞུགས།  
འདློད་ཡློན་ལྔ་ནི། གཟུགས་དང་། སྒྲ་དང་། དྲི་དང་། རློ་དང་། རེག་བྱའློ། །  
ལུས་སྦྱློང་གནང་དང་ གཟུགས་ཁམས་བདེ།  
དམལ་བ་མཐློང་བ་དང་མིག་ཆུ་ཐློན།  
འདློད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་དང་། གཏི་མུག་ནི་དུག་གསུམ་མློ། །   
ཆོས་ཐློས་པ་དང་བླློ་སེམས་གྱུར།  
དབྱར་ཤར་བ་དང་ལྕང་ལཱ་རྒྱབ།  
ཆུ་བྱ་མཐློང་བ་དང་ཆུ་ཡློད་པར་ཤེས།  
ས་དང་། ཆུ་དང་། མེ་དང་། རླུང་ནི་འབྱུང་བ་བཞིའློ། །  
དགེ་བ་སྒྲུབས་དང་བདེ་བ་འཐློབ།  
འབྱུང་བ་ལྔ་ནི། ས་དང་ ཆུ་དང་ མེ་དང་ རླུང་དང་ ནམ་མཁའློ། །  

༣ དང་སྒྲ་ཅེས་པའི་ཕྲད་ཀྱི་གོ་དློན་ བཅུད་དློན་སློན་ནས་བྲིས། 

༣ དེ་སྒྲ། 
བླློར་འཛིན། མིང་གི་ཐློག་མའི་དེ་སྒྲ་ནི། །ཐ་སྙད་འདས་མ་ཐག་པ་དང༌། །རྣམ་གྲངས་གཞན་ཅན་གཉིས་
ལ་འཇུག ། 

དེ་སྒྲ་བཤད་པ། མིང་གི་ཐློག་མའི་དེ་སྒྲ་ཞེས་པ་ནི། མིང་གི་ཐློག་མར་ཡློད་པའི་དེ་སྒྲ་ངོས་བཟུང་བའློ། ། 
ཐ་སྙད་འདས་མ་ཐག་པ་དང༌། །རྣམ་གྲངས་གཞན་ཅན་གཉིས་ལ་འཇུག །ཅེས་པས་ནི། དེ་སྒྲའི་འཇུག་
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པ་ནང་གསེས་དབྱེ་ན་དགུ་ཙམ་ཡློད་པ་ལས་རྩ་བའི་བསྡུ་གཞི་གཉིས་སུ་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་སྟེ། དང་པློ་
བརྗོད་ཚུལ་དེ་ཉིད་ལ་ཐད་ཀར་བཏགས་པའི་ཐ་སྙད་འདས་མ་ཐག་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། མི་
གཅིག་མཐློང་བ་ དེ་དབུ་འཛིན་ཡིན་འདུག། ཅེས་དང་། ཕྲུག་གུ་གཅིག་ཕྲད་པ་ དེ་དྭ་ཕྲུག་རེད་འདུག། 
ཅེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། གཉིས་པ། ཚིག་ཟིན་དངོས་སུ་མི་གསལ་ཡང་ དེ་སྒྲའི་ཤུལ་དུ་རྣམ་གྲངས་གཞན་
ཞིག་སྦྱློར་རྒྱུ་ཡློད་པའི་རྣམ་གྲངས་གཞན་ཅན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། དེ་ལ་ལེགས་པར་འདྲི་
དགོ །ཞེས་དང་། དེ་ལ་དཔྱད་པ་གཏངདགོ་། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །  
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ དེ་སྒྲའི་ནང་གསེས་ཀྱི་འཇུག་པ་དགུ་པློ་རེ་རེ་བཞིན་བཀོད། 
༢ གཤམ་གྱི་སྦྱློར་ཚུལ་དང་འཁྲིལ་ དཔེར་བརྗོད་གསུམ་རེ་བྲིས། 

དེ་སྒྲའི་སྦྱློར་ཚུལ་གྱི་དབྱེ་བ། དཔེར་བརྗོད། 
 
ཐ་སྙད་འདས་མ་ཐག་པ། 

 
 
 

རྣམ་གྲངས་གཞན་སྦྱློར་བ།  
 
 

 

 

ཅ སློབ་ཚན་ལྔ་པ། 
དློན་ཚན། རྗེས་འཇུག་མ་ལ་བལྟློས་པའི་ཕྲད་རང་དབང་ཅན། 
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༡ སྤྱི་སྒྲ། 
བླློར་འཛིན། ཅི་ཇི་སུ་གང་སྤྱི་སྒྲ་སྟེ། །ཞིག་སྟེ་སད་འདྲ་ཕྱིར་ལ་ཅི། །སྙེད་སྲིད་ལྟར་བཞིན་སྐད་ལ་ཇི། །སུ་
ནི་གང་ཟག་གང་ཀུན་ལའློ། ། 

སྤྱི་སྒྲ་བཤད་པ། ཅི་ཇི་སུ་གང་སྤྱི་སྒྲ་སྟེ། །ཞེས་པས་བྱེ་བྲག་མ་ཡིན་པར་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་དློན་ལ་འཇུག་
པའི་སྤྱི་སྒྲ། ཅི། ཇི། སུ། གང་། བཞི་པློ་ངོས་བཟུང་ཞིང་རྣམ་གྲངས་བསན་པའློ། ། 

སྦྱློར་ཚུལ་ནི། ཞིག་སྟེ་སད་འདྲ་ཕྱིར་ལ་ཅི། །ཞེས་པས། སྤྱི་སྒྲ་(ཅི་)གིས་ ཚིག་གྲོགས་ཞིག་ སྟེ་ སད་ 
འདྲ་ ཕྱིར་ ལྔའི་ཐློག་མར་འཇུག་ཚུལ་བསན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། ཁོའི་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན། ཞེས་དང་། ཅི་
སྟེ་བཙག་འཐུ་མ་འགྲུབ་ན། ཞེས་དང་། ཁོ་ཡིས་ཅི་སད་རང་སྲློག་བཅད། ཞེས་དང་། རང་གིས་ཅི་
འདྲ་ཞིག་བྱེད་ན་དྲག།ཞེས་དང་། ཁོང་ལ་ཅི་ཕྱིར་ཡར་སེང་མ་ཐློབ། ཅེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

སྙེད་སྲིད་ལྟར་བཞིན་སྐད་ལ་ཇི། །ཞེས་པས། ཚིག་གྲོགས་སྙེད་དང་། སྲིད་དང་། ལྟར་དང་། བཞིན་
དང་། སྐད་དང་ལྔའི་ཐློག་མར་སྤྱི་སྒྲ་(ཇི་)འཇུག་པར་བསན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། ཏི་རུ་ཇི་སྙེད་ཡློད་པ་ང་
ལ་གནང་། ཞེས་དང་། ཇི་སྲིད་མ་ཤིའི་བར་སྐུ་ཚེ་རིང་། ཞེས་དང་། ཁོ་ལ་ཇི་ལྟར་བསན་ཀྱང་མ་ཤེས། 
ཞེས་དང་། སློབ་དཔློན་གྱིས་བསན་པ་ཇི་བཞིན་བཤད་དགོ། ཞེས་དང་། ཁོ་ཡིས་ཇི་སྐད་སྨྲས་པ་བཞིན་
ཁྲིམས་འདུན་ལ་ཞུས། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

སུ་ནི་གང་ཟག་གང་ཀུན་ལའློ། །ཞེས་པས་ནི། སྤྱི་སྒྲ་(སུ་)དེས་ སེམས་ལྡན་གང་ཟག་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་
པར་བསན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། ཁོ་སུ་ཡིན། ཞེས་དང་། སུ་ཡི་ཉེ་ཚན་ཡིན། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ།། གང་ཀུན་
ལའློ། །ཞེས་པས་ནི། སྤྱི་སྒྲ་(གང་) དེས་སེམས་ལྡན་དང་སེམས་མེད་ཀུན་ལ་སྤྱི་སྙོམ་དུ་འཇུག་པར་
བསན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། ཁོང་གང་ནས་འློང་། ཞེས་དང་། དངོས་པློ་དེ་གང་ན་འདུག། ཅེས་པ་ལྟ་
བུའློ། ། 
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སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ འློག་གི་སྤྱི་སྒྲའི་ཕྲད་རྣམས་ ཚིག་གྲོགས་དང་འབྲེལ་མཐུད་བྱློས།    

ཚིག་གྲོགས། སྤྱི་སྒྲའི་ཕྲད། 
ཞིག  
སད། གང་། 
སྐད།  
འདྲ། ཇི། 
བཞིན།  
སྙེད། ཅི། 
ལྟར།  
ཕྱིར། སུ། 
སྟེ།  
སྲིད  

༢ སྤྱི་སྒྲ་(ཇི་)གིས་ སྙེད་སློགས་ཚིག་གྲོགས་ལྔ་ལ་འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་གཅིག་རེ་བྲིས། 
༣ སྤྱི་སྒྲ་ (གང་) གིས་ སེམས་ལྡན་དང་སེམས་མེད་ལ་འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་གསུམ་རེ་

བྲིས། 
༤ སྙེད་སྲིད་ལྟར་བཞིན་སྐད་ལ་ཇི། །ཞེས་པའི་དློན་དག་ཅི་ཡིན? 

༢ བདག་སྒྲ། 

བླློར་འཛིན། ན་རློ་ཡློད་མེད་པ་བ་མ། །བདག་པློའི་སྒྲ་སྟེ་ག་ད་ན། །བ་མ་ས་དང་དྲག་མཐར་པ།།ང་འ་ར་
ལ་མཐའ་མེད་ལ། །བདག་སྒྲ་ཡར་གྱུར་བ་དང་ནི། །ཆ་ལ་པ་ཉིད་སྦྱློར་བ་ལེགས། །མིང་མཐའི་པ་བའང་
ཕལ་ཆེར་འདྲ། །མ་ནི་ངེས་མེད་སྐབས་དང་སྦྱར། ། 
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བདག་སྒྲ་བཤད་པ།ན་རློ་ཡློད་མེད་པ་བ་མ། །བདག་པློའི་སྒྲ་སྟེ། ཞེས་པས་མིང་གཞི་ པ་ བ་ མ་ 
གསུམ་ལ་ན་རློ་ཡློད་པ་ པློ་ བློ་ མློ་ གསུམ་དང་ ན་རློ་མེད་པ་ པ་ བ་ མ་ སྟེ་དྲུག་པློ་དེ་ མིང་
གི་ཆ་ཤས་སུ་སྔར་མེད་པ་ལ་གསར་དུ་སྦྱར་བས་གང་ཡང་རུང་བའི་དངོས་པློ་རྣམས་གང་ལ་ཡློད་པའི་
གང་ཟག་གམ་བདག་པློ་སློན་པའི་བདག་སྒྲ་ཞེས་སློན་པའློ། །   

ག་ད་ན། །བ་མ་ས་དང་དྲག་མཐར་པ།།ཞེས་པས་ དེ་དག་རྗེས་འཇུག་གང་དང་གང་གི་མཐར་སྦྱློར་བའི་
ཚུལ་བསན་པ་སྟེ། རྗེས་འཇུག་ག་ད་ན་བ་མ་ ས་ དྲུག་དང་ དྲག་མཐར་ན་ ར་ ལ་ གསུམ་གྱི་
མཐར་བདག་སྒྲ་ (པ་) སྦྱློར་བར་བསན་པ་སྟེ། དཔེར་ན།  
 
རྗེས་འཇུག བདག་སྒྲ། དཔེར་བརྗོད། 
ག པ གཡག་པ། 
ད པ གཤག་བཅོས་པ། 
ན པ སན་པ། 
བ པ ཐབ་པ། 
མ པ དགྲ་བཅོམ་པ། 
ས པ ལམ་རྒྱུས་པ། 
ན པ བཟློ་སྐྲུན་པ། 
ར པ ལྕགས་རལ་པ། 
ལ པ ཕྱི་རློལ་པ། 
 
ང་འ་ར་ལ་མཐའ་མེད་ལ། །བདག་སྒྲ་ཡར་གྱུར་བ་དང་ནི། །ཞེས་པས་རྗེས་འཇུག་ ང་ འ་ ར་ ལ་
དང་ མཐའ་མེད་ཅེས་ མཐའ་ཅན་གྱི་མིང་དང་སྡེབ་ས་མེད་པ་བདག་ཡར་གྱུར་བ་ཟེར་བ་ཕྱེད་ཝ་
འཐློབ་ཅེས་པའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། 
རྗེས་འཇུག་ བདག་སྒྲ་ དཔེར་བརྗོད་ 
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ང་ བ་ བར་བྱང་བ། 
འ་ བ་ ཡུལ་མདའ་བ། 
ར་ བ་ ཁ་རལ་བ། 
ལ་ བ་ རེད་རློལ་བ། 
མཐའ་མེད་(བ་ཕྱེད་ཝ་ཐློབ་པ) བ་ སག་རྩེ་བ། 

ཅེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 
 
ཆ་ལ་པ་ཉིད་སྦྱློར་བ་ལེགས། །ཞེས་པས་མིང་དང་སྡེབ་ས་ཡློད་པ་བདག་སྒྲ་ཆ་ལ་སློང་བ་ན་པ་ཉིད་སྦྱློར་
བ་ཕལ་ཆེར་ལེགས་ཅེས་གསུངས་པ་སྟེ། དཔེར་ན།  
རྗེས་འཇུག་ བདག་སྒྲ་ དཔེར་བརྗོད། 
ང་ པ་ བྱང་པ། 
འ་ པ་ མདའ་པ། 
ར་ པ་ རལ་པ། 
ལ་ པ་ རློལ་པ།ཆོས་པ། 
མཐའ་མེད་(བདག་སྒྲ་པ་ཐློབ་པ་) པ་ རྩེ་པ། 

ཅེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 
མིང་མཐའི་པ་བའང་ཕལ་ཆེར་འདྲ། །ཞེས་པ་བདག་སྒྲ་མ་ཡིན་པའི་མིང་མཐའི་སྐབས་ཀྱི་ པ་དང་བ་
ཡང་ སྦྱློར་ཚུལ་ཕལ་ཆེར་གོང་དང་འདྲ་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། 
མིང་ མིང་མཐའ་ དཔེར་བརྗོད། 
ཟམ་ པ་ ཟམ་པ། 
སློད་ པ་ སློད་པ། 
ཆར་ པ་ ཆར་པ། 
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ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 
 
མ་ནི་ངེས་མེད་སྐབས་དང་སྦྱར། །ཞེས་པ་བདག་སྒྲ་མ་ནི་འདི་ལ་འདི་འཐློབ་ཀྱི་ངེས་པ་མེད་པས་སྐབས་
ཐློབ་དང་བསྟུན་སྦྱར་ཆོག་པར་གསུངས་པ་སྟེ། དཔེར་ན། གང་མ། སྲུང་མ། གོང་མ། འློག་མ། ཞེས་
པ་ལྟ་བུའློ། ། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ འློག་གི་མིང་ཚིག་རྣམས་ནས་ བདག་སྒྲ་དང་མིང་མཐའ་ལློགས་སུ་ཕྱེས། 
 ལྷ་པ།  བསློད་པ།  སད་པ།  གདློལ་པ།  དྲུག་པ། 
 འགྲུལ་པ།  ཆར་པ།  དད་པ།  བཅུ་པ།  ཁྱིམ་པ། 
 དང་པ།  ལྐུགས་པ། གཤན་པ།  རྟག་པ།  ལག་པ། 
 ཆོས་པ།   ལས་པ།  ཉ་པ། 
 
 
 
 
༣ དགག་སྒྲ། 

 
བླློར་འཛིན། མ་མི་མེད་མིན་དགག་སྒྲ་སྟེ། །མ་མི་ཐློག་མ་མེད་མིན་མཇུག །མ་ནི་བར་གྱི་གསལ་བྱེད་
ལའང༌། ། 

དགག་སྒྲ་བཤད་པ། མ་མི་མེད་མིན་དགག་སྒྲ་སྟེ། །ཞེས་པས་ མ་མི་མེད་མིན་བཞི་ནི་མིང་ཚིག་གང་
ཞིག་ལ་སྦྱར་རུང་སྦྱར་ཡུལ་གྱི་དློན་དེ་ མ་ཡིན་པའམ་མེད་པར་སློན་པས་ན་དགག་པའི་སྒྲ་ཡིན་ཞེས་
པའི་དློན་ནློ། ། མ་མི་ཐློག་མ་ ཞེས་པས། དགག་སྒྲ་མ་དང་མི་གཉིས་ནི། མིང་ཚིག་གི་ཐློག་མ་རུ་
འཇུག་ཅེས་པ་སྟེ། དཔེར་ན། མ་མཐློང་ཕྱིར་ན་མེད་པ་མིན། ཞེས་དང་། མི་དགེ་བ་ནི་སྡིག་པའི་ལས། 
ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ།  མེད་མིན་མཇུག །ཅེས་པས། དགག་སྒྲ་མེད་དང་མིན་གཉིས་ནི་མིང་ཚིག་གི་མཇུག་
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ཏུ་འཇུག་པར་བཤད་དེ། དཔེར་ན། མ་ཎི་བགྲང་ནའང་སེམས་བསྐྱེད་བཟང་པློ་མེད། །ཞེས་དང་། དགེ་
བ་བསྒྲུབས་ཀྱང་མཚན་སྙན་དློན་དུ་མིན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །མ་ནི་བར་གྱི་གསལ་བྱེད་ལའང༌། །ཞེས་
པས། མིང་ཚིག་གང་ཡང་རུང་བའི་བར་དུ་སྦྱར་ཚེ་གོང་འློག་གཉིས་ཀ་དགག་པའི་ཕྲད་ཡིན་པར་
གསུངས་ཏེ། དཔེར་ན། ཀྱེ་མ་གཞློན་ནུ་མ་ནི་མཛེས་མ་རྣམས། །བག་མེད་སློད་པ་མ་བྱེད་མ་ཞུགས་
ཨང་། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ དགག་སྒྲའི་ཕྲད་གྲངས་ག་ཚློད་ཡློད? 
༢ མེན་དང་མི་གི་ འཇུག་ཚུལ་གྱི་དཔེར་བརྗོད་ གཉིས་རེ་བྲིས། 
༣ དགག་སྒྲའི་ཕྲད་(ལས་ )ཚིག་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མ་ལ་ སྦྱར་དགོས་པ་རྣམས་ལློགས་སུ་བཏློན། 
 

ཆ སློབ་ཚན་དྲུག་པ། 
དློན་ཚན། ཚིག་ཕྲད་གཞན་བཤད་པ་དང་ མཇུག་བྱང། 

༡ ཚིག་ཕྲད་ཞིང་སློགས་བཤད་པ། 
ཚིག་ཕྲད་ཞིང་སློགས་ང་ན་མ། །འ་དང་ར་ལ་མཐའ་མེད་མཐར། །ཞིང་ཞེས་ཞེ་འློ་ཞེ་ན་ཞིག །ག་ད་བ་
དང་ད་དྲག་མཐར། །ཅིང་ཅེས་ཅེ་འློ་ཅེ་ན་ཅིག །ས་མཐར་དམིགས་བསལ་ཞེས་མ་གཏློགས། །ཤིང་ཤིག་
ཤེ་འློ་ཤེ་ན་འཐློབ། །འློན་ཀྱང་ཁ་ཅིག་ལྷན་ཅིག་སློགས། །མིང་གི་ཆ་དང་མ་ནློར་གཅེས། ། 

ཚིག་ཕྲད་ཞིང་སློགས། ཞེས་པས་ནི། རྗེས་འཇུག་ལ་ལྟློས་པའི་ཕྲད་ ཞིང་དང་ ཞེས་དང་ ཞེ་འློ་དང་ 
ཞེ་ན་དང་ ཞིག་སྟེ་ལྔ་ཚན་དང་པ་དང་། ཅིང་དང་ ཅེས་དང་ ཅེ་འློ་དང་ ཅེ་ན་དང་ ཅིག་སྟེ་ལྔ་ཚན་
གཉིས་པ་དང་། ཤིང་དང་ ཤིག་དང་ ཤེ་འློ་དང་ ཤེ་ན་སྟེ་བཞི་ཚན་གཅིག་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ངོས་
འཛིན་དང་དབྱེ་བ་རྣམས་སློན་པའློ། ། 
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ང་ན་མ། །འ་དང་ར་ལ་མཐའ་མེད་མཐར། །ཞིང་ཞེས་ཞེ་འློ་ཞེ་ན་ཞིག །ཅེས་པས་ནི། ཚིག་ཕྲད་ལྔ་
ཚན་དང་པློའི་འཇུག་ཡུལ་བསན་པ་སྟེ། རྗེས་འཇུག་ ང་ ན་ མ་ འ་ ར་ ལ་ དང་མཐའ་མེད་བཅས་
བདུན་གྱི་མཐར་འཇུག་ཅེས་པ་སྟེ། དཔེར་ན། 

དཔེར་བརྗོད། རྗེས་འཇུག ཚིག་ཕྲད། 
བླློ་དེ་གསང་ཞིང་མ་སབ། ང ཞིང་། 
ལེགས་པར་གསན་ཞེས་ཞུ། ན ཞེས། 
ཅི་དང་ཅི་བསམ་ཞེ་འློ། མ ཞེ་འློ། 
ང་ལ་སེམས་པ་མི་དགའ་ཞེ་ན། འ ཞེ་ན། 
གནད་དློན་དེ་ལློགས་སུ་དགར་ཞིག ར ཞིག 
གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་། ལ ཞིང་། 
མིང་གང་ཞེ་ན་བདེ་བ་ཞེས། མཐའ་མེད། ཞེས། 

ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ།། 
 
ག་ད་བ་དང་ད་དྲག་མཐར། །ཅིང་ཅེས་ཅེ་འློ་ཅེ་ན་ཅིག །ཅེས་པས་ནི། ཚིག་ཕྲད་ལྔ་ཚན་གཉིས་པའི་
འཇུག་ཡུལ་དང་སྦྱློར་ཚུལ་བསན་པ་སྟེ། རྗེས་འཇུག་ ག་ ད་ བ་དང་ད་དྲག་སྟེ་ ན་ ར་ ལ་ བཅས་
དྲུག་གི་མཐར་ཚིག་ཕྲད་ ཅིང་ཅེས་ཅེ་འློ་ཅེ་ན་ཅིག་ འཇུག་པར་བསན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། 
དཔེར་བརྗོད། རྗེས་འཇུག ཚིག་ཕྲད། 
སྐེད་པ་མར་བཀུག་ཅིང་། ག ཅིང་། 
ཆུ་བཅད་ཅེས་བཀའ་གནང་། ད ཅེས། 
ལག་པས་ཁ་བཀབ་ཅེ་འློ། བ ཅེ་འློ། 
ཆོས་གསློན་ཅེ་ན། ན (ད་དྲག) ཅེ་ན། 
གོས་སློར་ཅིག ར (ད་དྲག) ཅིག 
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རློག་པས་ཕུལ་ཅིང་རྡེག ལ (ད་དྲག) ཅིང་། 

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་འློ།། 
ས་མཐར་དམིགས་བསལ་ཞེས་མ་གཏློགས། །ཤིང་ཤིག་ཤེ་འློ་ཤེ་ན་འཐློབ། །ཞེས་པས་ནི། རྗེས་འཇུག་
སའི་མཐར་ ཚིག་ཕྲད་ ཤིང་ཤིག་ཤེ་འློ་ཤེ་ན་ བཞིའི་སྦྱློར་ཚུལ་བསན་པ་དང་། དམིགས་བསལ་ཤེས་
རྟློགས་ཀྱི་དློན་དག་དང་ མི་ནློར་བའི་ཆེད་དུ་རྗེས་འཇུག་སའི་མཐར་ཚིག་ཕྲད་(ཤེས)མི་སྦྱློར་བར་
(ཞེས)་སྦྱློར་དགོས་པར་བསན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། 
 
དཔེར་བརྗོད། རྗེས་འཇུག ཚིག་ཕྲད། 
བླ་མ་བྱས་ཤིང་དབང་གནང་། ས ཤིང་། 
ལེགས་པར་སློམས་ཤིག་ཕ་ཡི་བུ། ས ཤིག 
ཡློན་ཏན་ཀུན་ལ་མཁས་ཤེ་འློ། ས ཤེ་འློ། 
དེ་འདྲ་མ་བྱས་ཤེ་ན། ས ཤེ་ན། 
ཁོངས་སུ་གཏློགས་དགོས་ཞེས་གསུངས་སློ། ། ས ཞེས། 
 
ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 
ཨང་ ཕྲད། དཔེར་བརྗོད། གོ་དློན། 
༡ ཞིང་།   
༢ ཞེས།   
༣ ཞེ་འློ།   
༤ ཞེ་ན།   
༥ ཞིག   
༦ ཅིང་།   
༧ ཅེས།   
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༨ ཅེ་འློ།   
༩ ཅེ་ན།   
༡༠ ཅིག   
༡༡ ཤིང་   
༡༢ ཤིག   
༡༣ ཤེ་འློ།   
༡༤ ཤེ་ན།   

འློན་ཀྱང་ཁ་ཅིག་ལྷན་ཅིག་སློགས། །མིང་གི་ཆ་དང་མ་ནློར་གཅེས།།ཞེས་པས་ནི་ གོང་གསལ་རྗེས་
འཇུག་ལ་ལྟློས་པའི་ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་ནང་གསེས་(ཅིག་) ཅེས་པ་དེ་ མིང་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་སུ་འཇུག་པའི་
སྐབས་ཡློད་པ་དང་མ་ནློར་བ་གཅེས་སློ་ཞེས་བསན་པ་སྟེ། མིང་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་སུ་འཇུག་པ། དཔེར་ན། 
ཁོང་དང་ཆབས་ཅིག་ལྷན་ཅིག་འགྲོ་བ་ལ། །གནས་སྐབས་ཅིག་དང་སབས་ཅིག་མ་བདེ་ལུས། ། ཞེས་
པ་ལྟ་བུའློ། ། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ ཚིག་ཕྲད་གཞན་ ཞིང་ ཤིང་ ཞེས་ ཅིང་ ལ་སློགས་པ་རྣམས་མ་འློངས་ཁྱོད་ལ་ལག་ལེན་

དངོས་འཐབ་ལ་ཕན་པ་ཡློད་དམ་མེད? ཁུངས་ཞློག། 
༢ རྗེས་འཇུག་ས་མཐར་ལ་ཕྲད་ཤེས་ཟེར་བྲི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡློད? 
༣ འློག་ཏུ་ཡློད་པའི་ ཕྲད་རྣམས་བཙུགས་ཏེ་ དཔེར་བརྗོད་དང་ གོ་དློན་བཅས་བྲིས། 

༢ འ་མཐའ་སྤང་དགོཔ་དང་མ་དགོ་པའི་སྐོར་བཤད་པ། 

བླློར་འཛིན། འ་མཐའ་འདློར་ལེན་བྱེད་ཚུལ་ནི། །རྐྱང་པ་འཕུལ་ལ་འ་མཐའ་དགོས། །གུག་ཀྱེད་བརྩེགས་
འདློགས་ཅན་ལ་སྤང༌། ། 
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འ་མཐའ་འདློར་ལེན་བྱེད་ཚུལ།རྐྱང་པ་འཕུལ་ལ་འ་མཐའ་དགོས། །ཞེས་པས། དབྱངས་བཞི་དང༌། 
མགོ་འདློགས་སློགས་མེད་པའི་མིང་གཞི་རྐྱང་པ་ལ།སྔོན་འཇུག་གང་རུང་གི་འཕུལ་ཅན་རྗེས་འཇུག་
གཞན་མེད་པ་རྣམས་ལ་ངེས་པར་འ་མཐའ་སྦྱློར་དགོས་པར་བསན་པ་སྟེ།དཔེར་ན། དགའ། གདའ། 
མངའ། འབའ། མདའ། དམའ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

གུག་ཀྱེད་བརྩེགས་འདློགས་ཅན་ལ་སྤང༌། །ཞེས་པས། གུག་ཅེས་གི་གུ་དང་ཞབས་ཀྱུ་གཉིས་དང༌།ཀྱེད་
ཅེས་འགྲེང་བུ་དང་ན་རློ་ཅན་གཉིས་དང༌། བརྩེགས་ཞེས་པས་ར་ལ་ས་གསུམ་གྱི་མགོ་ཅན།འདློགས་
ཞེས་པས་ཡ་ར་ལ་ཝའི་འདློགས་ཅན་བཅས་ལ་འ་མཐའ་སྤང་དགོས་པར་བསན་པ་སྟེ། དཔེར་ན།མགོ 
མགུ། སྒོ། རྔ། རྒྱ། དགྲ། ཉྭ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་སྦྱློང་ལཱ། 
༡ མིང་གི་མཐར་ འ་ ཐློབ་དང་མ་འཐློབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་བྲིས། 
༢ ཡི་གེ་རྐྱང་པ་འཕུལ་ཅན་ལ་ འ་མཐའ་དགོས་པའི་ཚིག་ལྔ་བྲིས། 
༣ གུག་ཀྱེད་བརྩེགས་འདློགས་ཅན་ལ་ འ་མཐའ་སྤང་དགོས་པའི་མིང་ཚིག་ལྔ་བྲིས། 

༣ ཚེག་ཤད་ཀྱི་ཐློབ་ལམ། 

བླློར་འཛིན། ལྷུག་པའི་དློན་མང་མིང་མཚམས་དང༌། །དློན་འབྲིང་འབྱེད་དང་དློན་ཉུང་རློགས། །ཚིགས་
བཅད་ག་མཐར་ཆིག་ཤད་བྱ། །རློགས་ཚིག་མཐའ་ཅན་ལྷུག་པ་དང༌། །ཚིགས་བཅད་རྐང་མཐར་ཉིས་
ཤད་འཐློབ། །དློན་ཚན་ཆེན་མློ་རློགས་པ་དང༌། །ལེའུ་འི་མཚམས་སུ་བཞི་ཤད་དགོས། །ང་ཡིག་མ་
གཏློགས་ཡིག་ཤད་བར། །ཚེག་མེད་དེ་སློགས་ཞིབ་ཏུ་འབད། ། 

ཚེག་དང་ཤད་ཀྱི་སྦྱློར་ཚུལ་ལ། །ལྷུག་པའི་དློན་མང་མིང་མཚམས་དང༌། །དློན་འབྲིང་འབྱེད་དང་དློན་
ཉུང་རློགས། །ཞེས་པས། གང་ཞིག་བརྗོད་གཞིའི་རྗོད་བྱེད་དེ་ཚིགས་བཅད་མ་ཡིན་པའི་ཚིག་ལྷུག་གང་
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ཡིན་པ་དེ་ལ་དློན་མང་པློ་ཡློད་པར་མིང་གི་སྐེད་པ་བཅད་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པ་མིང་གི་མཚམས་སུ་ཕུར་
ཤད་དང་ཚེག་ཤད་རེ་ཐློབ་པར་བསན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། བར་གཞུང་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་དང་། བར་
སློད་ངག་གི་སྒྲོན་མ་དང་། རྒྱལ་རབ་གསལ་བའི་མེ་ལློང་དང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །དློན་འབྲིང་འབྱེད་
དང་། ཞེས་པས། དློན་མང་ཉུང་འབྲིང་ཙམ་ཡློད་ན་མིང་དློན་གྱི་དབྱེ་བ་འབྱེད་པའི་ཕྱིར་དགོས་ན་མིང་
དློན་གྱི་མཚམས་སུ་ཤད་རེ་ཐློབ་པར་གསུངས་པ་སྟེ། དཔེར་ན། མིག་གིས་མཐློང་། རྣ་བས་ཉན། ས་
ཡིས་དྲི་ཚློར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །དློན་ཉུང་རློགས། །ཞེས་པ་མིང་དློན་ཉུང་ངུ་ཙམ་ལས་མེད་ན་རློགས་
མཚམས་སུ་ཤད་རེ་འཐློབ་པར་གསུངས་པ་སྟེ། དཔེར་ན། དེ་ལྟར་རློ། །དེ་ལེགས་སློ། །ཞེས་པ་ལྟ་
བུའློ། ། 

ཚིགས་བཅད་ག་མཐར་ཆིག་ཤད་བྱ། །ཞེས་པས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྐབས་སུ་དབྱངས་བཞི་དང་
བརྩེགས་འདློགས་གང་ཡང་མེད་པར་མིང་མཐར་རྗེས་འཇུག་ ག་དང་ ཀ་ ཤ་ ཡློད་ཚེ་ཕུར་ཤད་
གཅིག་ཐློབ་པར་གསུངས་ཏེ། དཔེར་ 

ན། རྨི་ལམ་བཞིན་དུ་འགྲོ་བའི་ཚེ་མི་རྟག །ཞེས་དང་། རི་དྭགས་འཁྱམ་ས་དགའ་བ་ཡི་གླིང་ཀ །ཞེས་
དང་། ཕན་མེད་ཁ་ལ་ཞིམ་པའི་ཕག་གི་ཤ །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

རློགས་ཚིག་མཐའ་ཅན་ལྷུག་པ་དང༌། །ཚིགས་བཅད་རྐང་མཐར་ཉིས་ཤད་འཐློབ། །ཅེས་པས་གོ་ངོ་དློ་
ནློ་སློགས་རློགས་ཚིག་མཐའ་ཅན་གྱི་ཚིག་ལྷུག་དང་། རྐང་མཐར་ག་རྐྱང་མེད་པའི་ཚིགས་བཅད་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་རྐང་མཐར་གཉིས་ཤད་འཐློབ་པར་བསན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། བར་དག་ཡི་གེའི་སྦྱློར་བ་ནི་གཞུང་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱི་མློ་ཡིན་པས་བསབ་དགོས་སློ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། དེ་ལ་བདག་གིས་བསབ་པར་
བགྱི། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །  
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དློན་ཚན་ཆེན་མློ་རློགས་པ་དང༌། །ཞེས་པས་དློན་ཚན་ཆེན་མློ་རློགས་པའི་མཚམས་སུ་ཤད་བཞི་ཐློབ་
པར་བསན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་སྐོར་བསན་པའི་དློན་ཚན་མཇུག་བསྡུ་
བའློ།། །།ཞེས་དང་།  

ལེ་འུའི་མཚམས་སུ་བཞི་ཤད་དགོས། །ཞེས་པས། བརྗོད་དློན་གང་ཡང་རུང་བའི་ལེའུ་རེ་མཇུག་བསྡུ་
བའི་མཚམས་སུ་ཤད་བཞི་ཐློབ་པར་བསན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་པའི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་
པའློ།། །།ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

ང་ཡིག་མ་གཏློགས་ཡིག་ཤད་བར། །ཚེག་མེད། ཅེས་པས་དབུ་ཅན་གྱི་སྐབས་སུ་མིང་མཐའི་ང་ཡིག་
དང་ཤད་ཀྱི་བར་དུ་པ་དང་ནློར་དློགས་ཀྱིས་ཕྱེད་ཚེག་གམ་ང་ཚེག་འཐློབ་པར་བསན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། 
མངལ་གྱི་དྲི་མས་མ་གོས་ཤིང་། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

དེ་སློགས་ཞིབ་ཏུ་འབད། །ཅེས་པས་དེ་ལ་སློགས་པའི་ཚིག་དློན་ཕྲ་མློ་ལའང་ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་ཤིང་
དཔྱད་ནས་འབད་དགོས་སློ། །ཞེས་པའི་དློན་ནློ། ། 

སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 

༡ འློག་གི་མིང་ཚིག་རྣམས་མཐུན་སྒྲིག་བྱས། 
ཀ ཁ 
ལེའུ་མཚམས། ཚག་ཡིག། 
རློགས་ཚིག གཅིག་ཤད། 
ང་ཡིག གཉིས་ཤད། 
མིང་མཚམས། བཞི་ཤད། 
ཚིག་མཚམས།  
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༢ གསལ་བྱེད་ཡི་གེ་ ང་ ལ་ཚག་ཤད་རྒྱབ་དགོ་པའི་ཁུངས་ཅི། 

༤ མཇུག་དློན་བཤད་པ། 
བླློར་འཛིན། ཚིག་གི་ལློ་མས་མ་བསྒྲིབས་ཤིང༌། །དློན་གྱི་འབྲས་བུ་གཡུར་ཟ་བའི། །ལེགས་བཤད་ལྗོན་
པའི་དབང་པློ་འདི། །དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའི་རློ་རྗེས་སྤེལ།།   །། 

ཚིག་གི་ལློ་མས་མ་བསྒྲིབས་ཤིང༌། །དློན་གྱི་འབྲས་བུ་གཡུར་ཟ་བའི། །ལེགས་བཤད་ལྗོན་པའི་དབང་པློ་
འདི། །དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའི་རློ་རྗེས་སྤེལ། །ཞེས་པ་སྟེ་རྟློགས་པར་དཀའ་བ་སློགས་རྗོད་བྱེད་རབ་རིབ་
ཀྱི་ཚིག་གི་ལློ་མས་མ་བསྒྲིབས་ཤིང༌། བརྗོད་བྱ་དློན་གྱི་འབྲས་བུ་ཡང་དག་པ་རྣམས་གཡུར་དུ་ཟ་བའི་
ལེགས་པར་བཤད་པ་བསན་བཅོས་ལྗོན་པའི་དབང་པློ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཉིད། ཀུན་བཤད་ཀྱི་མིང་དུ་
དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའི་རློ་རྗེ་ཞེས་མཚན་དློན་དང་ལྡན་པ་གང་གིས་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ལྷག་བསམ་
དཀར་པློས་སྤེལ་བའློ། །སུམ་ཅུ་པའི་བསན་བཅོས་ཀྱི་སྙིང་པློ་ལེགས་བཤད་ལྗོན་པའི་དབང་པློའི་ཚིག་
འགྲེལ་ཙམ་རེ་ཞིག་བཤད་ཟིན་ཏློ།། །།  

ཁུངས་གཏུགས་ཡིག་ཆ། 
༡༽ ཚ་སྤྲུལ་ངག་དབང་བླློ་བཟང་། སུམ་ཅུ་པའི་སྙིང་པློ་ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་གི་དཀའ་གནད་

འགྲེལ་བཤད་རབ་གསལ་མེ་ལློང་།  

༢༽  དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའི་རློ་རྗེ། ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་གི་རྩ་འགྲེལ།  

༣༽ རིན་ཆེན། སུམ་ཅུ་པའི་སྙིང་པློ་ལེགས་བཤད་ལྗོཔ་པའི་དབང་པློའི་འགྲེལ་པ་གསལ་བྱེད་ཉི་
མའི་འློད་སང་། བློད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས།  

༤༽ རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་དང་ དགེ་འདུན་དློན་ཡློད། ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་གི་འགྲེལ་པ་བར་སློད་
རྒྱ་མཚློར་འཇུག་བདེའི་གྲུ་གཟིངས། བློད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས། 
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༥༽ ངག་དབང་ཕག་རློར། ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་གི་འགྲེལ་པ། (རློང་ཁ)  

༦༽ རིན་པློ་ཆེ་རྒྱལ་དབང་ཉི་མ།  སུམ་རྟགས་བསྡུས་སློམ་པད་དཀར་ཕྲེང་བའི་རྩ་འགྲེལ།  

༧༽ རྒྱལ་སྲས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་འློད་ཟེར། སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་འབྲུ་འགྲེལ་
འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

༨༽  ཐེག་མཆོག་ཡེ་ཤེས་རློ་རྗེ། སུམ་ཅུ་པའི་བསྡུས་དློན་ “དབུལ་བ་སེལ་བྱེད་ནློར་བུའི་
འློད། །སུམ་ཅུའི་བསྡུས་དློན་འདི་ན་བཞུགས། །  

༩༽  ཐེག་མཆོག་ཡེ་ཤེས་རློ་རྗེ། སུམ་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་ཕན་བདེའི་དགའ་འཆར།  

༡༠༽ སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས སུམ་བཅུ་པའི་གཞུང་གི་རྣམ་པར་བཤད་པ་མཁས་པའི་མགུལ་
རྒྱན་མུ་ཏིག་ཕྲེང་མཛེས། ། 
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༄༅། །བར་སློད་ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལློང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སློ།། 
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རིག་གནས་སྤྱི་དློན། 
རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་ནི། སྒྲ་དང་། ཚད་མ། བཟློ། གསློ་བ། ནང་དློན་རིག་པ་སྟེ་ལྔ་ཡིན། སྒྲ་རིག་པའི་
གཞུང་ནི། ཀ་ཙན་དབྱངས་གསུམ་སློགས་ཡིན། ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་ནི། སློབ་དཔློན་ཕློགས་གླང་
གིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དང་། སློབ་དཔློན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་མཛད་པའི་ཚད་མ་སྡེ་བདུན་
སློགས་ཡིན། བཟློ་རིག་པ་ནི། ལུས་བཟློ། ངག་བཟློ། ཡིད་བཟློ་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་འདུས། གསློ་བ་རིག་
པ་ནི། རྩ་རྒྱུད། བཤད་རྒྱུད། མན་ངག་རྒྱུད། ཕྱི་མའི་རྒྱུད་ལ་བཞི་ལ་སློགས་པ་ཡིན། ནང་དློན་རིག་
པ་ནི། འདུལ་བ། མདློ་སྡེ། མངོན་པ་སྟེ་མདློ་སྡེ་སློད་གསུམ་དང་། བྱ་རྒྱུད། སློད་རྒྱུད། རྣལ་འབྱློར་
རྒྱུད། རྣལ་འབྱློར་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་དེ་སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་མན་ངག་དང་བཅས་པའི་ནང་དུ་འདུས།  

 

རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔ་ནི། སྙན་ངག མངོན་བརྗོད། ཟླློས་གར། སྡེབ་སྦྱློར། སྐར་རྩིས་དང་ལྔ་ཡིན། 
སྙན་ངག་ཤེས་ན་ཚིག་རྒྱན་ལ་མི་རློངས། མངོན་བརྗོད་ཤེས་ན་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་མི་རློངས། ཟླློས་
གར་ཤེས་ན་སྐད་རིགས་ལ་མི་རློངས། སྡེབ་སྦྱློར་ཤེས་ན་ཚིགས་བཅད་ལ་མི་རློངས། སྐར་རྩིས་ཤེས་ན་
གྲངས་ཀྱི་གནས་ལ་མི་རློངས་པ་ཡིན། རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔ་ཆེ་བ་ལྔའི་ཁོངས་སུ་ཇི་ལྟར་གཏློགས་པ་
ཡིན་ཞེ་ན། སྙན་ངག མངོན་བརྗོད། ཟླློས་གར། སྡེབ་སྦྱློར་བཞི་སྒྲ་རིག་པའི་ཁོངས་སུ་གཏློགས། སྐར་
རྩིས་ནང་དློན་རིག་པའི་ཁོངས་སུ་གཏློགས་པ་ཡིན།  

དེའི་ཕྱིར་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་ཤེས་ན་པཎ་ཆེན། ཆུང་བ་ལྔ་ཤེས་ན་པཎ་ཆུང་ཞེས་བརྗོད་དློ། །དེ་ལྟ་བུའི་
བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་རྣམས་ལས་ སྐབས་འདིར་གངས་ཅན་འགྲོ་བའི་མིག་གཅིག་མཁན་པློ་ཐུ་
མིས་སྒྲ་གཞུང་རྒྱ་མཚློ་ལྟ་བུ་ལས་དཔེ་བླངས་ཏེ་མཛད་པའི་ བློད་ཀྱི་བར་སློད་པའི་གཞུང་སུམ་ཅུ་པ་
དང་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་ དཔལ་ཁང་ཆོས་མཛད་ལློ་ཙཱ་བས་མཛད་པའི་གཞུང་
དག་ཡིག་ངག་གི་སྒྲོན་མ་འཆད་ཉན་གྱི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་པ་ལ།  
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ཐློག་མར་དགེ་བ་ཀླད་ཀྱི་དློན། བར་དུ་དགེ་བ་གཞུང་གི་དློན། མཐའ་མར་དགེ་བ་མཇུག་གི་དློན་དང་
གསུམ་ལས། ཐློག་མར་ཀླད་ཀྱི་དློན་ལ། སྤྱིར་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྡུས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་པར་
བརྗོད་པ་ནི།   

༈ ན་མློ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་ན། ན་མློ་ནི་ཕག་འཚལ་ལློ། བུདྡྷཱ་ནི་སངས་
རྒྱས། ཡ་ནི་གནས་གཞིའི་སྒྲ། བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ།། ཞེས་སློ།། 

མཚན་དློན། 
༈ མཚན་དློན་དངོས་བཤད་པ་ནི། བློད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་སྐད་ཀྱི་དློན་གོ་བར་བྱེད་པའི་མིང་ཚིག་
བརའི་བྱེ་བྲག་གམ་ཁྱད་པར་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཤསྟྲ་ཞེས་པའི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ན། འཆོས་སྐྱོབ་
ཡློན་ཏན་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་བསན་བཅོས་ སྡེབ་སྦྱློར་ལྕི་ཡང་གི་སྒོ་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་ན། 
ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་རྗོད་བྱེད་མཁས་པའི་ངག་གི་མུན་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་སྒྲོན་མ། ཞེས་བྱ་བ་ནི་
བསན་བཅོས་འདིའི་མཚན་ལ་དེ་ལྟ་བུའློ་ཞེས་པའི་དློན་ནློ། ། 

འགྱུར་ཕག། 
༈ རྒྱ་གཞུང་ལྟར་ཁུངས་བཙུན་པ་བསན་པའི་ཕྱིར་ཞར་འབྱུང་འགྱུར་ཕག་བཀོད་པ་ནི། གཟུགས་ནས་
རྣམ་མཁྱེན་གྱི་བར་འདུས་པའི་ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ཡང་དག་པའམ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་པར་གསུང་
བ་པློ་མ་རིག་པའི་གཉིད་ཐུག་པློ་ལས་སངས་ཤིང་། ཤེས་བྱའི་ཆོས་ལ་བླློ་གྲོས་པདྨློའི་འདབ་མ་ལྟར་རྒྱས་
པས་ན་སངས་རྒྱས་དེ་ལ་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ལས་དང་ཉོན་མློངས་པ་ཕར་ཕག་པས་ན་ཕག། རྒྱལ་བའི་ཐུགས་
རྒྱུད་ལ་མངའ་བའི་ཡློན་ཏན་ཚུར་ཤེས་པའམ་འཚལ་བས་ན་འཚལ། ལློ་ནི་སར་བསྡུའམ་རློགས་ཚིག་
གོ ། 
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མཆོད་བརྗོད། 
༈ དང་པློ། སློན་པའི་བདག་པློ་སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་ནི། མཚན་བཟང་པློ་སུམ་ཅུ་རྩ་
གཉིས་དང་། དཔེ་བྱད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུ་དང་ལྡན་པའི་གཟི་བརྗིད་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ། དཔེར་ན། 
གསེར་གྱི་རི་བློ་ལ་ཉི་མ་འབུམ་གྱིས་འཁྱུད་པ་དང་འདྲ་བ་སྐུ་བལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ་དང་། །ཆོས་ཀྱི་
ཕུང་པློ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སློང་གཞན་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་གསུངས་པའི་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་
བསློད་ནམས་ལས་གྲུབ་པའི་ཆོས་རྔ་ཆེན་པློའི་གསུང་ཚངས་དབྱངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུར་ལྡན་པ་དང་། 
ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པའི་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། དཔེར་ན། རྒྱ་མཚློ་ཆེན་པློ་ལྟར་ གཏིང་ཟབ་ཅིང་ནམ་
མཁའ་ལྟར་མཐའ་མེད་པའི་ཐུགས་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། སྒོ་གསུམ་ཉོན་མློངས་པ་ལས་ 

བསམ་ཐུབ་པས་ན་ ཐུབ་པ་ཆེན་པློ་འགྲོ་བའི་བླ་མ་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་ནི་འགྲོ་བ་ལྷ་དང་བཅས་
པའི་ཕག་གི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ གཉིས་པ། ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་ནི། ཕློགས་
བཅུའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ན་བཞུགས་པའི་ རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་བརྩེ་བའི་
ཐུགས་རྗེའི་ཕུང་པློ་དུས་ཅིག་ཅར་དུ། སྐལ་བ་བཟང་པློ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ནམ་
མཁར་འགོག་པའམ་ཐློགས་པ་མེད་པར་བསྐྲུན་པའི་གཟུགས་སྐུ་དམ་པ་དེ་ཉིད། གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕན་
པ་ལྷ་མིའི་བདེ་བ་དང་། མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བ་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་བཀོད་པའི་འློད་ཟེར་
དཀར་ཞིང་དམ་པའི་ཆོས་ལེགས་པར་བཤད་པའི་བསིལ་ཟེར་ཅན། ཉོན་མློངས་པའི་རྩུབ་རེག་ཐམས་
ཅད་དང་བྲལ་བས་ འཇམ་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས་དང་མགོན་དུ་གྱུར་པ་
དེར་སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པློའི་སྒོ་ནས་འདུད་དློ། །  

༈ གསུམ་པ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ལྷ་ལྷ་མློ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་ནི། དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་
བ་ཀུན་གྱི་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། དཔེར་ན། སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ་འཁོར་ལྟ་བུ་ལས་ཤར་བའི་རབ་ཏུ་མཛེས་
ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་སྐུའི་འཇོ་སྒེག་གི་རྣམ་འགྱུར་དང་། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དམ་པའི་སྒྲ་དབྱངས་རྒྱ་
མཚློ་ལྟ་བུར་རློགས་པའི་རྒྱུད་མང་ངམ་པི་ཝང་སྒྲེང་བའི་སྙན་འགྱུར་གྱིས། སྐལ་བ་བཟང་པློ་དང་ལྡན་
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པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་ལ་ ཟག་པ་ཉོན་མློངས་པ་མེད་པའི་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདེ་བ་སྟེར་
བའི་ལྷག་པའི་ལྷ། དབྱངས་ཅན་ལྷ་མློ་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བླློ་ཡི་མཆོག་སྦྱིན་པར་མཛློད་
ཅིག །  

༈ བཞི་པ། རྒྱ་བློད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་ནི། སྔོན་བློད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ན་
མེད་པའི་ ལཉྩ་ལྷའི་ཡི་གེ་དང་། ཝརྟུ་ཀླུའི་ཡི་གེ་ལས་དཔེ་བླངས་ཏེ་མཛད་པའི་དབུ་ཅན་དང་། དབུ་
མེད་ཀྱི་ཡི་གེའི་ངོ་མཚར་སང་བ་དང་། བར་དག་གི་བསན་བཅོས་རྣམ་པ་བརྒྱད་ལ་སློགས་པ་ལེགས་
བཤད་པའི་འློད་བརྒྱ་ཕྲག་གིས་ རྒྱ་གར་རློ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་ཕློགས་བློད་ཡུལ་མུན་པའི་གླིང་འདིར། 
ཐུབ་པ་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལུང་དང་རྟློགས་པའི་བསན་པ་གསལ་བར་མཛད་པ་པློ་ཐུ་མི་མཁན་
པློ་སམློ་ཊའམ་བློད་ཀུན་བཟང་པློ་ལ་སློགས་པ། རྒྱ་བློད་ཀྱི་མཁས་པ་བཀའ་དྲིན་ཅན་རྣམས་ལ་སྒོ་
གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པློའི་སྒོ་ནས་ཕག་འཚལ་ལློ། ། 
 
ཁེངས་པར་བསྐྱུངས་ཤིང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ། 
༈ ཁེངས་པ་བསྐྱུངས་ཤིང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ནི། བསན་བཅོས་རྩློམ་པ་པློ་དཔལ་ཁང་ཆོས་
མཛད་ལློ་ཙཱ་བ་བདག་ནི་སྐྱེས་སློབས་ཀྱི་བླློ་གྲོས་རྟུལ་བའམ་དམན་ཞིང་ གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚློ་ལྟ་བུ་ལ་
ཐློས་བསམ་ཡུན་རིང་དུ་སྦྱངས་པའི་ཡློན་ཏན་གྱི་མཐུ་ཆུང་ཡང་། ཐུ་མི་མཁན་པློ་སམློ་ཊ་ལ་སློགས་པའི་
སྔོན་འབྱློན་ཚད་མ་དང་ལྡན་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ ལེགས་བཤད་མང་པློ་ལ་བརྟེན་
ནས། མིང་ཚིག་དློན་གསུམ་ལ་འཁྲུལ་པའི་རློངས་པའི་མུན་པ་ཆེན་པློ་ རྩ་བ་དྲུང་ནས་འབྱིན་པའམ་
བཏློན་པའི་བློད་ཀྱི་བར་སློད་ཀྱི་བསན་བཅོས་མཁས་པའི་ངག་གི་སྒྲོན་མ་དེ་ནི་རབ་ཏུ་གསལ་བའམ་
བརྩམ་པར་བྱའློ། ། 

གཞུང་དློན་དངོས། 
༈ གཉིས་པ། གཞུང་དློན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལས། དང་པློ་བསན་བཅོས་ཀྱི་ལུས་རྣམ་པར་བཞག་པ་
བཤད་པ་ནི། བསན་བཅོས་འདིའི་བརྗོད་བྱའི་དློན། ཀ་ཁ་ནས་ཧ་ཨའི་བར་མིང་གཞི་ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུ་ཐམ་
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པ་ལ། འཕུལ་དང་སྒོ་གསུམ་མེད་པའི་རྐྱང་པའི་ཡི་གེ་དང་། ག་ད་བ་མ་འ་ལྔ་སྟེ་འཕུལ་ལམ་སྔོན་འཇུག་
གི་ཡི་གེ་དང་། ར་མགོ་བཅུ་གཉིས།  ལ་མགོ་བཅུ་ཐམ། ས་མགོ་བཅུ་གཅིག་སྟེ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡི་གེ་
དང་། ཨ་སྲློག་ཞུགས། ཨི་གི་གུ། ཨུ་ཞབས་ཀྱུ། ཨེ་འགྲེང་བུ། ཨོ་ན་རློ་སྟེ་དབྱངས་ལྔའི་ཡི་གེ་དང་། 
ཡ་བཏགས་བདུན། ར་བཏགས་བཅུ་བཞི། ལ་བཏགས་དྲུག ཝ་ཟུར་བཏགས་པ་བཅུ་དྲུག་སྟེ་འདློགས་
ཅན་གྱི་ཡི་གེ་དང་། ག་ང་ད་ན་བ་མ་འ་ར་ལ་ས་སྟེ་རྗེས་འཇུག་བཅུ་པློའི་ཡི་གེ་རྣམས་མིང་གཞིའི་མཐར་
སྦྱར་ཚུལ་ནི་ཀ་ནས་དཔེ་སློགས་རིམ་པས་བསན་པར་བྱའློ། ། 
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གཉིས་པ་གཞུང་དློན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། 

༼ཀ་སྡེ།༽ 

༡༽ ཀ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ཀུན་མཁྱེན་ གཟུགས་ནས་ རྣམ་མཁྱེན་གྱི་བར་དུ་འདུས་པའི་ ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཀུན་མཁྱེན་པའི་སངས་རྒྱས་སྤྱིའི་

མཚན། 
ཤཱཀྱ་     བདག་ཅག་གི་སློན་པ་ མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པློ་ཞེས་ བློད་སྐད་དུ་ཕློད་པའམ་ནུས་སློབས་ཆེ་

བའི་དློན། 
ཀར་པ།  བློད་རྒྱལ་དབང་ཀར་པ་ཞེས་བློད་སྐད་དུ་འཕྲིན་པ་ལ་འཇུག། 
ཀ་ར་     ཚློན་ཀ་ར་དང་ཤེལ་ཀ་ར་སློགས། 
ཀ་ཏན་     རས་སེར་པློ་གཟི་སྤྲིན། 
ཀ་ཤི་ཀ།  ཀ་ཤི་ཀའི་རས་དང་ཡུལ་ཝ་ར་ཎ་སི། 
ནགས་ཀླུང་   ནགས་ཚལ་ཆེན་པློ། 
ཆུ་ཀླུང་    ཆུ་བློ་ཆེན་པློ། 
དབའ་ཀློང་  ཆུའི་རྦ་རླབས། 
ཀླུ།  ན་གཱ་ཞེས་པའི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ན་དུད་འགྲོ་ཀླུ་ལ་གོ། 
ཀ་དག་     ཀ་ནས་དག་པའམ་ཡེ་ནས་དག་པ།  
ཀློང་ཡངས་    ཁོངས་ཡངས་པའམ་རྒྱ་ཆེ་བའི་དློན།  
ཀློང་དུ་གྱུར་  ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་དློན། 
ཀ་ཀུ་བ་ཡ་    ཤིང་ཡལ་ག་ཕློགས་ཁྱབ་ཅིག། 
ཀ་དམྤ།   བྱ་ཆུ་སྐྱར་དང་ཤིང་ཚློགས་ཅན། 
ཀ་ཤ་  འདམ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྩྭ་རློ་མངར་བ་ཞིག། 
ཀུ་ཤ་     བློད་སྐད་དུ་སར་ཉལ་ཞེས་རྩྭའི་ནང་ནས་ མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྩྭ་ཀུ་ཤ། 
ཀ་མ་ལ་   ཆུ་རྒྱན་མེ་ཏློག་པདྨ། 
ཀུནྡ་      མེ་ཏློག་དཀར་པློ་ཞིག།  
ཀུ་མུད་     བློད་སྐད་དུ་ ས་ག་ཞེས་ ཟླ་བས་ཁ་ཕྱེ་བའི་ མེ་ཏློག་ཅིག་། 
ཀེངྴུ་ཀ་ བློད་སྐད་དུ་ནེ་ཙློའམ་ཅི་ཞེས་རྒྱ་ཚློས་ཀྱི་ཤིང་། 
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ཀ་ར་ཝི་ར་     ཤློག་བུ་བླུགས་རྒྱུའི་རྩྭ་ཞིག །རེའུ་ལྕག་དང་དློན་གཅིག། 
ཀེ་ཏ་ཀ།  ཆུ་རྙོག་མ་དྭངས་བྱེད་ཀྱི་ནློར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀ་དང་ ཤིང་ཀེ་ཏ་ཀ། 
ཤིང་ཀུན་     སྔོ་སན་གྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག།  
ཨ་ཀྲོང་     སྔོ་ཨ་ཀྲོང་དང་བྱེ་མ་ཨ་ཀྲོང་སློགས། 
དར་ཡ་ཀན།  ཞང་ཞུང་གི་སྐད་དུ་བདུད་རྩི་སྟེ་སན་གྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག། 
ཀ་བེད་    སན་བིལ་བ་ཕློ། 
ཀུ་བ་   སན་བིལ་བ་མློ་དང་ཆུ་སློགས་དབློག་བྱེད་ཀྱི་ ཀུ་བ་ལའང་གོ། 
ཀིམ་པའི་འབྲས་ རྒྱ་མཚློའི་འགྲམ་དུ་ཡློད་པའི་དུག་ཤིང་ཀིམ་པའི་འབྲས་བུ། 
ཀནྜ་ཀ་རི་   ཤིང་ཚེར་མ་ཅན་མེ་ཏློག་སེར་པློ་ཤར་བ་ཞིག། 
གཡའ་ཀྱི་མ་ ནད་མཁྲིས་པར་ཕན་པའི་སན་ཞིག། 
ན་རཱི་ཀེ་ལ་  སན་བེ་ཏའི་འབྲས་བུ། 
ཀ་ཀོ་ལ་ བྱ་ཕློ་རློག་དང་སན་ཀ་ཀོ་ལ། 
ཀེ་ལ་ཤ་དང་    གངས་རི་ཆེན་པློ། 
ཀ་ལིངྒ་།  རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ཞིག་གི་མིང་། 
ཀོ་ཤམྦྷི་དང་  བློད་སྐད་དུ་མཛློད་ལྡན་ཏེ་རྒྱལ་པློ་དམག་རྒྱབ་པའི་རྒྱལ་ཁབ། 
ཀོ་ས་ལ་ བློད་སྐད་དུ་དགེ་བ་ཅན་ཏེ་རྒྱལ་པློ་གསལ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ། 
ཀ་མ་ཏ་དང་  མེ་ཏློག་སྤྱིའི་མིང་དང་ཡུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག། 
ཀོའུ་ཤི་ཀ།  འཆི་མེད་མཛློད་ལས། དབང་ཆེན་གུ་གུལ་འུག་པ་དང་། །དུག་སྦྲུལ་རྣམས་ལ་ཀོའུ་ཤི་ཀ། ཞེས་ལྷ་

ལས་དབང་ཆེ་བ་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན། མི་ལས་དབང་ཆེ་བ་ས་གཞི་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པློ་སློགས།། 
ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ན་  སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཉན་ཐློས་འཕགས་པ་ཀཱ་ཏྱཱ་ན། 
ཀཽཎྜིནྱ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཁོར་ལྔ་སྡེ་བཟང་པློའི་ཡ་གྱལ་ཐབས་ལྡན་མའི་བུ་ཀུན་ཤེས་ཀཽཎྜི་ནྱ་ལ་གོ། 
ཀེའུ་ཚང་དུ་    ས་ཕུག་བྲག་ཕུག་སློགས།  བྱ་སྐྱིབས། 
ཀོ་ཀྲད་དང་།  ལྷམ་ལ་སྦྱར་རྒྱུའི་ཀོ་བའམ་ལྡློག་པ། 
ཡུངས་ཀར་  འབྲུ་ཡུངས་ཀར། 
ཀ་རུ་    ཁ་མདློག་ཀར་པློ། 
ཐློད་ལེ་ཀོར་ རློ་ཧ་ཤིང་སྟེ་རློ་བྱང་ཤིང་། 
ཀུ་ཤུ་   ཁམ་བུ་ཀུ་ཤུ། 
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གུར་ཀུམ་  སན་དྲི་བཟང་གུར་ཀུམ་ཞེས་ཁ་དློག་སེར་པློ་ཡློད་པ། 
ཀ་ཅ་ཀུན།  དངོས་པློ་སྤྱིའི་མིང་། 
བསགས་ཀྱང་  ནློར་རས་བསགས་ཀྱང་ཞེས་པའི་དློན། 
འཐབ་ཀྲོལ་  འཐབ་འཛིང་བྱེད་པའི་མིང་། 
ཕུང་ཀྲོལ་རྒྱུ་ འཐབ་འཛིང་བྱེད་པའི་རྒྱུ། 
ཀྱེ་མ་  སྙིང་རྗེ་བའམ་ངོ་མཚར་བའི་བར། 
ཀྱེ་ཧུད་   སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྨྲེ་ངག་འདློན་པ། 
ཀྱེ་ཧློ་ཀྭ་ གསུམ་ཀ་བློད་པའི་སྒྲ་སྟེ་ ཀྱེ་བླ་མ་རིན་པློ་ཆེ། ཧློ་དཔའ་བློ་ཆེན་པློ། ཀྭའེ་གྲོགས་པློ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 
ཀྱེ་ཀྱེ་   ཀྱེ་བླ་མ་རིན་པློ་ཆེ་ཞེས་ཡུལ་གོང་མ་རྣམས་ལ་མྱུར་དུ་འབློད་པའི་བར། 
ཀྱོང་ཀྱོང་   ས་སློགས་གཤློང་གཤློང་ཡློད་པ། 
ཀོང་ཀོང་དུ།  ས་སློགས་མཐློ་དམན་མི་སྙོམས་པ། 
ཀྲོག་ཀྲོག་  ལག་པས་སྒྲ་སློགས་ཀྲོག་ཀྲོག་བྱེད་པ། 
ཀྲབ་ཀྲབ་    རྐང་ལག་སློགས་འཁྲབ་འཁྲབ་བྱེད་པ། 
མགོ་ཀྱོག་ཀྱོག།  མགོ་སྒུར་སྒུར་བྱེད་པའི་དློན། 
ཀྲོང་ཀྲོང་    ལུས་དང་རྣ་བ་སློགས་ཀྲོང་ཀྲོང་ཡློད་པ། 
ཀོག་གིས་ཀེར་ལངས་ནས། ཡར་ཧར་གྱིས་ལངས་པའི་དློན། 
ཀུ་རེས་    ངག་གི་རྩེད་མློ། 
དློ་ཀེར་    མགོ་སྐྲའི་ཐློར་ཅོག། 
ཀོ་ཀོ་འདེགས།  ཨོག་མ་ཡར་འདེགས་པའི་ད་ལྟ་བ། 
ཀུ་ཅོ་    དློན་མེད་ཀྱི་སྐད་ཆེ་བ། 
ཀྱལ་ཀ་   ངག་གི་རྩེད་མློ། ཀུ་རེས། 
ཀླན་ཀའི་རྒྱུ༌ ཕན་ཚུན་རྩློད་པའི་རྒྱུ། 
འློན་ཀྱང་   དེ་ལྟར་ནའང་ཞེས་པའི་དློན། 
ལན་ཀན་   ཁང་ཐློག་གི་ཆུ་སྐྱོར། 
ཉེན་ཀོར་དུ༌  ཐག་ཉེན་ཀོར་དུ་ཞེས་པའི་དློན།  
ཀ་ལན་ཏ་ཀ་  ཁང་བྱིའུ་ནལ་གཟན། 
ཅོ་ཀ་དང་  བྱིའུ་ཅོག་མློ།  
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ཀ་ལ་པིངྐའི་  རྒྱ་མཚློའི་འགྲམ་དུ་ཡློད་པའི་བྱ་ཀ་ལ་པིངྐ་། 
ཀྱུར་ཀྱུར་སྐད༌ བྱ་ཀ་ལ་པིངྐ་སྒོ་ངའི་ནང་ནས་ཀྱུར་ཀྱུར་ཞེས་སྒྲ་འདློན་ཚུལ། 
ཀིའུ་  རི་སྒོག། 
ཀུན་དྭློང་  སྒོག་བཙློང་། 
ཀག་  ལློ་ཀག་ཟླ་ཀག་ཞག་ཀག་སློགས། 
ཀི་ཀང་།  ས་བདག་ཀི་ཀང་། 
སློད་ཀོར་    དབུའི་ཐད་ཀྱི་འློད་ཀོར། 
ཀླད་ཀོར་    ཡི་གེའི་ཀླད་ཀོར། ཐིག་ལེ། 
ཀླད་དློན་དང་༌ ཐློག་མའི་དློན། 
ཀེ་ཤ་ ཡི་གེ་འགྲེང་བུ་རྣ་རུ་གཉིས་བརྩེགས་ཡློད་པ། 
ཞབས་ཀྱུ་  ཡི་གེའི་ཞབས་ཀྱུ། 
ལྕགས་ཀྱུས་བཏབ།  ལྷའི་ཕག་མཚན་ལྕགས་ཀྱུས་བཏབ་པའི་འདས་པ། 
ཀར་ཀར་ཟུག་ལངས་ ལུས་ནད་ཀྱིས་ན་བའི་ཚུལ། 
བད་ཀན་ཆུའི༌ རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་གསུམ་ལས་ནད་བད་ཀན་ཆུ། 
ཀུ་ཡ་  ཆབ་བརྟགས་ཀྱི་སྤྲིས་མ། 
ཀན་འློག་  ལག་པའི་དཀྱིལ་མཛུབ་ཀྱི་འློག། 
རྩ་ཀྱལ་ཀྱལ།  ལག་པའི་རྩ་འཕར་ཚུལ། 
རུས་ཀྲང་ཀྲང་ངེ་  ཤ་མེད་པའི་རུས་པ་ཕྱིར་ཐློན་པ། 
སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅས༌  ཞབས་རློ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཟློས་པ། 
འབྱམས་ཀླས་མཐའ་ཀླས་ ཚད་མེད་པའམ་གྲངས་ལས་འདས་པ། 
ཀློག་ཀྱང་ཀླག།  ཆོས་ཀློག་པའི་ད་ལྟ་བ། 
སློན་ཀ་ འབྲས་ལྡ་ན་གྱི་དུས་ཞེས་ཟླ་བ་བདུན་པ་བརྒྱད་པ་དགུ་པ་གསུམ། 
དཔྱིད་ཀ་    ཤིང་རྩེ་ཁ་འབུས་པའི་དུས་ཞེས་ཟླ་བ་དང་པ་གཉིས་པ་གསུམ་པ། 
གཉིས་ཀའི་དུས།  སློན་དཔྱིད་གཉིས་ཀའི་དུས། 
གླང་ཆེན་ཐལ་ཀར་  གླང་པློ་ཆེ་མདློག་ཐལ་ཀར་མཆེ་བ་དྲུག་ལྡན།  
བེར་ཀས་བརྡུངས༌ དབྱུགས་པས་བརྡུངས་བའི་འདས་པ། 
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ཀ་ལ་པཱ་ཡིས་    སྒྲ་ཀ་ལ་པཱ། ར་བྱའི་མདློངས་སྒྲོ། རྒྱལ་པློ་རིགས་ལྡན་དབང་པློ། བྱང་ཤམ་ལའི་ཕློ་བྲང་བཅས་འཇུག་པ་ལས་། 

སྐབས་འདིར་ཚིག་གྲོགས་ཀྱི་དབང་གིས་རྒྱལ་པློ་རིགས་ལྡན་དབང་པློ་ལ་འཇུག།                    
ཀླ་ཀློ་བཅོམ༌ མཐའ་འཁོབ་ཀླ་ཀློའི་དཔུང་བཅོམ་པའི་འདས་པ། 
ཀ་བ་  ལྷ་ཁང་གི་ཀ་བ་སློགས། 
ཀ་ཙ་ལིནྡས་    ལྷའི་གོས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག། 
ཀླུབས།  ལུས་ལ་གོས་གཡློགས་པའི་འདས་པ་དང་སྐུལ་ཚིག། 
ཀརྴ་པ་ཎ་  གསེར་དངུལ་གྱི་དློང་རྩེ། 
ཀེ་ཀེ་རུ།  ནློར་བུ་ཁ་དློག་སེར་པློ་ཞིག། 
ཀང་ཀ་  དུར་བྱ་རྒྱབ་དཀར། 
འདི་ཀོ་  འདི་ནི་ཞེས་པའི་དློན། 
ཀླག་ཅོར་ཆེ༌ དློན་མེད་ཀྱི་སྒྲ་ཆེ་བ། ཀུ་ཅོ། 
ཀེང་རུས་  དུར་བདག་ལྟ་བུ། 
ཀ་ལིའི་    ཐློད་པ། 
ཀླད་པ་ཟ༌ ཐློད་པའི་ནང་གི་ཀླད་པ་ཟ་ཞེས་པའི་དློན། 
ཀུན་ནས་  ཤར་ལ་སློགས་པའི་ཕློགས་ཀུན་ནས་ཞེས་པའི་དློན། 
ཀུན་ཏུ་  དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཞེས་པའི་དློན། 
པགས་ཀབ་ཀོབ།  ཀོ་བ་སློགས་གྱོང་པློ་ཡློད་པ། 
ཀུ་ཧུའི་མགྲིན་    བྱ་ཁུ་བྱུག་གི་མགྲིན་པ་སྙན་པློ་ཡློད་པའི་དློན། 
སློགས་ཀ་རྐྱང་ངོ་།། །། 

༢༽ ཀ་དས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
དཀར་ཆག་    དཔེ་ཆ་སློགས་ཀྱི་ཐློ་ཡིག། 
མ་དཀྲུགས་    ཕན་ཚུན་གོང་འློག་མ་དཀྲུགས་ཞེས་པའི་དློན། 
དཀོར་མཛློད་  ནློར་གྱི་བང་མཛློད། 
དཀྲོགས།  དངོས་པློ་སློགས་དཀྲོགས་པའི་འདས་པ། 
དཀྱིལ་འཁོར་  ལྷ་གཙློ་འཁོར་དང་བཅས་པ། 
དཀྱིལ་དུ་    དབུས་སུ་ཞེས་པའི་དློན། 
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དཀྲོང་བསྐྱེད་  ལྷ་སྐད་ཅིག་དཀྲོང་བསྐྱེད། 
དཀའ།  བྱ་དཀའ་བའི་ལས།  
དཀའ་ཐུབ་    ཕྱིར་མུ་སྟེགས་པའི་མེ་ལྔ་ལ་བརྟེན་པའི་དཀའ་ཐུབ། 
དཀའ་སད་    དམ་པའི་ཆོས་ཕློགས་སུ་དཀའ་བ་སད་པའི་བྱ་འདས། 
དཀོན་ཅོག་    དཀོན་པའི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་གསུམ། 
དཀོན།  རིན་ཆེན་གསེར་དང་དངུལ་ལྟ་བུ་དཀོན་པ། 
མདློག་དཀར་  ཁ་དློག་དཀར་བ། ཀ་རུ། 
དཀྱེལ་ཆེ་  ཁོངས་ཡངས་པའི་དློན། ཀློང་ཡངས། 
སན་དཀྱུས་རིང་།  མིག་དཀྱུས་རིང་བ། 
དཀྱུས་མའི་  རྟ་ཟློང་སློགས་དཀྱུས་མ། 
དཀོར་ཟས་  དད་ཟས། 
དྲི་མ་དཀུ༌ དྲི་མ་ཁག་པ། 
དཀོས་ཐག་  སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཉམ་ཐག་པ། 
ཀུན་དཀྲིས་ དུས་ཀུན་ཏུ་རང་རྒྱུད་ལ་ཉོན་མློངས་པས་དཀྲིས་ཏེ་ཡློད་པ། 
གོས་ཀྱིས་དཀྲིས༌  ལུས་ལ་གོས་གཡློགས་པའི་འདས་པ། 
དཀུ་སྐབས་  ལུས་སད་ཀྱི་ས་ཟུར། 
དཀུ་ཟླུམ་  ལྟློ་བ་ཟླུམ་བུར་ཡློད་པ། 
དཀུ་མ་རྙོངས༌ ལྟློ་བ་མར་ལུད་པར་ཡློད་པའི་དློན། 
སྤྲིན་དཀྲིགས་  ནམ་མཁར་སྤྲིན་འཁྲིག་བཅུག་པའི་འདས་པ། 
ཞློ་དཀྲོགས་    ཞློ་དང་འློ་མ་སློགས་དཀྲོགས་པའི་འདས་པ། 
རློལ་མློ་དཀྲོལ།  སིལ་སྙན་དང་རློལ་མློ་སློགས་དཀྲོལ་བའི་བྱ་བ། 
དཀར་ཡློལ་  སློད་དཀར་ཡློལ། 
ཆག་དཀྲུམ་  རང་བཞིན་གྱིས་ཆག་པ་དང་རློ་སློགས་ཀྱིས་དཀྲུམ་པའི་བྱ་འདས། 
དཀྱུ་སར་  རྟ་སློགས་བརྒྱུགསཔའི་ས། 
དཀྱུས༌ རྟ་སློགས་བརྒྱུགས་པའི་འདས་པ། 
དཀའ་འགྲེལ་  གོ་དཀའ་བའི་དློན་རྗེས་འཇུག་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲོལ་བ། 
དཀྲིགས་ཕྲག་  གྲངས་ཀྱི་གནས། 



57 

 
དཀན་གཟར་པློ༌ རི་སློགས་གྱེན་གཟར་པློ་ཡློད་པ། 
ཕན་ཚུན་དཀྲུགས་    ཕན་ཚུན་བར་དུ་དབྱེན་བྱེད་པའི་འདས་པ། 
སློགས་འདས་འཕུལ་ཀའློ།།     །། 

༣༽ ཀ་བས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
བཀྲ་ཤིས་    དགེ་ཞིང་ལེགས་པ། 
བཀྲག་མདངས་    ཁ་དློག་བཀྲག་མདངས་དང་ལྡན་པ། 
ཚློན་བཀྲ་    ཚློན་གྱི་རི་མློ་སློགས་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འློང་བ། 
བཀྲམ༌ ཚློང་དང་མེ་ཏློག་སློགས་ཐང་ལ་བཀྲམ་པའི་འདས་པ། 
བཀའ་བསྒོས་ བླ་མ་དང་དཔློན་པློ་སློགས་ཀྱིས་གནང་བའམ་བསྩལ་བའི་འདས་པ། 
ཁྲལ་བཀལ་    སྡེ་མི་སེར་སློགས་ལ་ཁྲལ་བཀལ་བའི་འདས་པ། 
ཁལ་བཀལ་    རྟ་བློང་སློགས་ལ་ཁལ་བཀལ་བའི་འདས་པ། 
སྲད་བུ་བཀལ།  སྐུད་པ་སློགས་འཁལ་བའི་འདས་པ། 
ཕློ་ཉ་བཀྱེ་    བང་ཆེན་པ་བཏང་བའི་བྱ་བ། 
སློན་མློ་བཀྱེ་  ཟས་སློགས་ཀྱི་སློན་མློ་བཏང་བའི་བྱ་བ། 
འློད་བཀྱེ་  འློད་འཕྲློ་བའི་བྱ་བ། 
སྤྲུལ་པ་བཀྱེ༌ སྤྲུལ་པ་གྱེས་པའི་བྱ་བ། 
དགོངས་པ་བཀྲལ་ རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་རྗེས་འཇུག་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲལ་བའི་བྱ་བ། 
ཁྲལ་བཀྲལ།  སྡེ་མི་སེར་སློགས་ལ་ཁྲལ་བཀྲལ་བའི་འདས་པ། 
དགོངས་བཀྲོལ་  དགོངས་པ་བཏང་བའི་འདས་པ། 
བཅིངས་བཀྲོལ༌ ཐག་པ་སློགས་ཀྱིས་བཅིངས་པ་ལས་བཀྲོལ་བའི་འདས་པ། 
དྲི་མ་བཀྲུ་  ལུས་དང་སེམས་ཀྱི་དྲི་མ་ཆུ་སློགས་ཀྱིས་བཀྲུ་བའི་བྱ་བ། 
བཀྲུས་  ལུས་སློགས་ཆུས་བཀྲུ་བའི་འདས་པ། 
བཀྲེན་ཅིང་  ནློར་རས་གང་ཡང་མེད་པའི་དབུལ་ཞིང་ཕློངས་པ། 
བཀྲེས༌ ཟས་མེད་པའི་ལྟློ་བ་བཀྲེས་པ། 
བཀར་ནས་  དམིགས་ཀྱིས་ལློགས་སུ་བཀར་བའི་འདས་པ། 
བཀྱིགས་ཏེ་  ཐག་པས་བསམས་པའི་འདས་པ། 
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སྲློག་བཀུམ་  སྲློག་བཅད་པའི་འདས་པ། 
བཀྲོངས༌ བསད་པ་ལ་ཞེ་སའི་བར་སྦྱར་བའི་འདས་པ། 
བཀད་སར་  ཐབ་ཚང་། 
སློད་བཀང་  སློད་བཅུད་ཀྱིས་བཀང་བའི་འདས་པ། 
ཐུགས་དམ་བཀང་། བླ་མའི་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་བཀང་བའི་འདས་པ། 
བསྙེན་བཀུར་  ཞབས་ཏློག་བསྙེན་བཀུར། 
བཀུར་སྟི་ ཕག་དང་ཞེ་སའི་བཀུར་སྟི། 
གོང་དུ་བཀུར༌  སྤྱི་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བའི་བྱ་འདས། 
བཀོད་ལེགས་  མཆོད་པ་ལ་སློགས་པ་བཤམ་བཀོད་ལེགས་པ། 
བདེར་བཀོད་  ལུས་སེམས་བདེ་བར་བཀོད་པའི་བྱ་འདས། 
ཟུར་བཀོལ་དང་།  ཟུར་དུ་བཏློན་པའི་བྱ་འདས། 
ཤིང་བཀུག་  ཤིང་སློགས་ཚུར་བཀུག་པའི་འདས་པ། 
བཀས་ཤིང་    ཤིང་ས་རེས་བཀས་པའི་འདས་པ། 
གཡློག་ཏུ་བཀོལ༌ བྲན་གཡློག་ཏུ་བཀོལ་བའི་བྱ་འདས། 
གནང་བཀག་  ཆོག་ཅེས་གནང་བ་དང་མི་ཆོག་ཅེས་བཀག་པ། 
སན་བཀུ་  སན་གྱི་ཁུ་བ་བཏློན་པའི་བྱ་བ། 
བཀུས་ཏེ་བློར།  སན་གྱི་ཁུ་བ་བཏློན་ཏེ་སྙིགས་མ་ཕྱིར་བློར་བ། 
གོས་བཀབ་  ལུས་ལ་གོས་བཀབ་པའི་འདས་པ། 
གཞུ་བཀང་  མདའ་གཞུ་བཀང་བའི་འདས་པ། 
རྩ་བ་བཀོག།  ཤིང་སློགས་རྩ་བ་ནས་བཏློན་པའི་འདས་པ། 
བཀའ་དྲིན་    བླ་མ་དང་དཔློན་སློགས་ཀྱིས་བརྩེ་བས་བསྐྱངས་པའི་བཀའ་དྲིན། 
བཀའ་བཏགས་  བཀའི་ཁྲིམས་བསྒྲགས་པ། 
བཀའ་བླློ་བདེ།  བླ་དཔློན་སློགས་ཀྱི་བཀའ་ལ་རང་ཉིད་བླློ་བདེ་བའམ་ཡིད་ཆེས་པ། 
བཀའ་བཀྱོན་བརྒྱད་བཀག་ བླ་མ་སློགས་ཀྱིས་བཀའ་བཀྱོན་གནང་བ། 
ཁོན་དུ་བཀོན།  དགྲར་བཟུང་བའམ་ཁོན་དུ་འཛིན་པ། 
ལམ་བཀག་  འགྲོ་བའི་ལམ་བཀག་པའི་འདས་པ།  
སྤ་བཀོང་  ཕ་རློལ་པློ་སྐྲག་བཅུག་པའི་འདས་པ། 
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རྒྱལ་པློས་བཀྲབས༌ མི་མང་པློའི་དཀྱིལ་ནས་གདམ་པའི་འདས་པ། 
ལུས་བཀན་  ལུས་གྱེན་དུ་བཀན་པའི་བྱ་འདས། 
ལག་བཀན་  ལག་པ་གྱེན་དུ་བཀན་པའི་བྱ་འདས། 
བཀྲོས་ནས་  མི་མང་པློའི་ཁྲོད་ནས་གདམ་པའི་དློན་། 
བཀྲི།  རྟ་གླང་སློགས་ཁྲིད་པའི་བྱ་བ། 
མདློ་བཀླགས་  ཆོས་བཀླགས་པའི་འདས་པ། 
མགོ་བཀད་  ཡི་གེ་སློགས་ཀྱི་མགོ་བཀད་དང་མགོ་སྐྲའི་ལྷས་མ། 
ཐགས་ཀྱི་བཀད༌ ཐགས་ཀྱི་སལ་མ་མི་འཛིང་བར་བྱེད་པའི་བཀད། 
བཀྱལ་བའི་ངག་  དློན་མེད་ཀྱི་ངག་འཁྱལ། 
སློགས་བས་འཕུལ་ཀའློ།།      །། 

༤༽ ཀ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
རྐང་ལག་  འགྲོ་བར་བྱེད་པའི་རྐང་པ་དང་སྡུད་པར་བྱེད་པའི་ལག་པ། 
རྐ་ཞིང་    ཆུའི་རྐར་ཡློད་པའི་གཞི་ཀའམ་ཆུ་བཙུགས་ས་ཡློད་པ། 
རྐན་དང་  ཁའི་ཡ་རྐན་མ་རྐན། 
རྐུབ།  ལུས་སད་ཀྱི་འཕློངས་སམ་རྐུབ། 
ཆོམ་རྐུན་  དགྲ་ཇག་ཆོམ་རྐུན། 
རྐྱན་དང་  ཇ་ཆང་ལ་སློགས་པ་བླུགས་པའི་སློད་དངུལ་རྐྱན་ཟངས་རྐྱན་ལྟ་བུ། 
ཕྱེ་རྐྱལ་  རྩམ་པ་བླུགས་པའི་སློད་རྐྱལ་པ། 
རྐུ།  རྐུ་མ་བརྐུ་བའི་བྱེད་པ། 
རྐོང་པ་    ནད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག། 
ཆིག་རྐྱང་  གྲོགས་མེད་པའི་གང་ཟག་གཅིག་པུ་ལྟ་བུ། 
ས་རྐོ་  ས་དང་པར་སློགས་བརྐོ་བའི་བྱེད་པ། 
རྐོས།  ས་དང་པར་སློགས་བརྐོ་བའི་སྐུལ་ཚིག། 
གན་རྐྱལ་  ལུས་ཁ་སྦུབ་མིན་པར་གན་རྐྱལ་དུ་གནས་པ། 
རྐེད་  ལུས་སློད་སད་བར་གྱི་རྐེད་པ། 
རྐྱོང་  རྐང་ལག་སློགས་བརྐྱངས་བའི་བྱེད་པ། 
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རྐོན་པ་འཛུགས། བྱ་ལ་སློགས་པ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་རྙི་འཛུགས་པའི་བྱེད་པ། 
རྐ་འགོའི་  ཆུའི་རྐ་འགོའམ་ཆུ་ལམ་གྱི་མགོ། 
རྐྱལ་རྩེད་  ཆུའི་ནང་དུ་རྐྱལ་ཞིང་རྩེད་མློ་རྩེ་བ། 
རི་དྭགས་རྐྱང་༌ གྲོགས་མེད་པའི་རི་དྭགས་ཆིག་རྐྱང་། 
རྒྱུ་རྐྱེན་  ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྒྱུ་ས་བློན་དང་ལྷན་ཅིག་བྱེད་པའི་རྐྱེན་ཆུ་ལུད་དྲློད་གཤེར་ལྟ་བུ། 
ལ་སློགས་རར་བཏགས་ཀའློ།།       །། 

༥༽ ཀ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྐོག་གྱུར་  མིག་ལ་སློགས་པའི་དབང་པློའི་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པའི་ལྐོག་གྱུར། 
ལྐོག་མ་  ལུས་ཀྱི་ཨོག་མ།  
ལྐོག་ཤལ་དང་།  བ་གླང་སློགས་ཀྱི་ལྐོག་ཤལ། 
ངག་ལྐུགས་  གཏམ་སྨྲ་མི་ཤེས་པའི་ངག་ལྐུགས་པ།   
ལ་སློགས་ལར་བཏགས་ཀའློ།།   །། 

༦༽ ཀ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
སྐ་ཅོག་  སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་དང་ཅོག་རློ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ལློ་ཙྭ་བ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་

མཚན།    
སྐལ་ལྡན་    དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ལས་འཕྲློ་ཅན། 
སྐར་མ་  ནམ་མཁའི་སྐར་མ།  
སྐག།  རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས་སྐར་མ་སྐག། 
སྐུ་སྐེམ་ སྐུ་ཤ་སྐམ་པློར་ཡློད་པའི་དློན། 
སྣུམ་སྐུད་ ལུས་ལ་སྣུམ་བྱུག་པའི་བྱེད་པ། 
སྐུད་པ་སྐྱོལ༌ སྐུད་པ་འཁལ་བ་དང་རང་གནས་སུ་བསྐྱོལ་བའི་སྐུལ་ཚིག།  
སྐྱོ་མའི་  རྩམ་པའི་སྐྱོ་མ། 
སྐྱག་པ་   མི་གཙང་བ་དྲི་ཆེན།  
སྐྱུང་ཀས་  བྱ་སྐྱུང་ཀ། 
སྐྱུད།  བརྗེད་སློང་བ། 
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སྐ་རགས་ འཆིང་བྱེད་སྐ་རགས།  
 
སྐྱེར་སྐྱ་ ཁ་དློག་སེར་སྐྱ། 
སྐྱུ་རུ་ར།  སན་སྐྱུ་རུ་ར། 
སྐྱེས་བུ་  པུ་རུ་ཥ་ཞེས་པའི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ན་སྐྱེས་བུ་སློབས་དང་ལྡན་པ།  
སྐྱེམས་ཀྱི་    ཇ་ཆང་སློགས་ཀྱི་བཏུང་བ་ལ་ཞེ་སའི་བར་སྦྱར་བ། 
སྐོམ་ བཏུང་བ་ལ་ཞེ་སའི་བར་མ་སྦྱར་བ། 
སྐྱུར་ རློ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་སྐྱུར་བ། 
སྐོལ༌ ཇ་དང་ཆུ་སློགས་ཐབ་ཏུ་བསྐོལ་བའི་བྱེད་པ། 
གོས་སྐྱོན་ གཞན་གོས་གྱོན་དུ་བཅུག་པའི་བྱེད་པ།  
སྐྱེན་ཡང་ འགྲོ་འདུག་གི་རྩལ་ཡང་བ། 
སྐྱུར་བས་ བྱ་བ་ངན་པ་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་བའི་བྱེད་པ།  
སྐྱོ༌ ཡིད་སྐྱོ་བའམ་སེམས་སྐྱོ་བ། 
སྐེམ་བྱེད་ ཆུ་སྐེམ་བྱེད་ཉི་མ་ལྟ་བུ་དང་ལུས་སྐེམ་བྱེད་གདློན་ལྟ་བུ། 
སྐུལ་བྱེད་ རྟ་སྐུལ་བྱེད་རྟ་ལྕག་དང་བླློ་ཆོས་ལ་སྐུལ་བྱེད་བླ་མའི་གདམས་ངག་ལྟ་བུ། 
སྐོར་བར་བྱེད།  ལྷ་ཁང་སློགས་སྐོར་བ་རྒྱབ་པའི་བྱེད་པ། 
སྐྱུ་རུམ་  སྔོ་ཚློད་མ། 
སྐྱུ་གང་    ལག་པའི་མཚློན་གང་། 
སྐྱུགས་པས་  ཁ་ནས་བསྐྱུགས་པ། 
སྐྱེངས་ ངོ་ཚ་བའི་ཞེ་ས། 
སྐྲན་དང་  ནད་སྐྲན་པ། 
སྐྱིགས་བུ་  ཧིག་ཀ་ལྡང་བ། 
སྐྱ་སྦབ་ ནད་བད་ཀན་སྐྱ་སྦབ། 
སྐྲངས།  ལུས་སྐྲངས་བའམ་སྦློས་པ། 
རི་སྐྱེགས་    རི་ལ་གནས་པའི་བྱ་དང་རི་དྭགས་གླང་ཆེན་སློགས། 
ཆུ་སྐྱར་  ཆུ་ལ་གནས་པའམ་བྱ་ཆུ་སྐྱར། 
སྐྱ་གའི་  བྱའི་བྱེ་བྲག་ཨོ་ལ་སྦློ་དཀར། 
སྐད་ ལུང་པ་སློ་སློའི་སྐད། 
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སྐུན་བུ་ མར་མེའི་ཀོང་བུ། 
སྐམ་པ་ ཆུ་སློགས་སྐམ་པ་དང་ལྕགས་ཀྱི་འཛིན་པ།  
སྐྱ་བ་ གྲུའི་སྐྱ་བ། སྐྱ་བ་འཛིན་པ་མེད་པ་ཡི། །གྲུ་ཡིས་ཕ་རློལ་ཕྱིན་མི་འགྱུར། །ཞེས་པ་ལྟར་རློ། 
སྐྱོགས་ ཆུ་སློགས་དབློག་བྱེད་ཀྱི་སྐྱོགས། 
དགེ་སྐོས་ དགེ་འདུན་གྱི་སྐུ་དྲུང་། 
བྲློ་སྐྲབ་  རྐང་པས་བྲློ་འཁྲབ་པའི་བྱེད་པ།  
ཌཱ་རུ་སྐྲོག།  ལག་པས་ཌཱ་མ་རུ་བསྐྲོག་པའི་བྱེད་པ།  
སྐུད་པློ་    ཆུང་མའི་མིང་པློ། 
སྐྱོ་སྔོགས་  རྒྱ་བློད་ཀྱི་འཁྲུག་ལློང་སློགས། 
སྙན་སྐྱོས་    ཕྲ་མ་བཅུག་པའི་ཞེ་ས། 
སྐྲག།  འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པ། 
རྒྱ་སྐྱེགས་  རྒྱ་ཚློས་ཀྱི་ཤིང་ངམ་ཀེངྴུ་ཀ། 
སྐྱེད་ཚལ་  བཙུགས་པའི་ཚལ།  
སྐྱེར་པའི་  སྐྱེར་པའི་ཤིང་། 
སྐས།  ཁང་ཐློག་ཏུ་འཛེགས་པའི་ཐེམ་སྐས།  
སྐེ་དང་  མགོའི་སྐེ། 
ཨོག་སྐོར་    ལུས་ཀྱི་ཨོག་མ། 
ཆུ་སྐྱེགས་  གྲམ་པའི་གཡས་གཡློན་དུ་སྐྱེས་པའི་སྤུ། 
སྐྱེས་ བུ་དང་ཤིང་སློགས་རང་བཞིན་གྱིས་སྐྱེས་ཟིན་པའམ་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་དློན། 
སྐྱི་གཡའ་  བྲག་གཡང་གཟར་པློ་སློགས་དང་ངན་སློང་གསུམ་གྱི་གཡང་སར་འཇིགས་ཤིང་སྐྱི་གཡའ་བ། 
སྐྱོན་སྐྱོབ་  ཉེས་པའི་སྐྱོན་ལས་བསྐྱབས་པའི་བྱེད་པ། 
སྐྱབས་འགྲོ་ འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་འཇིགས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ། 
སྐྱོར་ ངག་ནས་དཔེ་ཆ་སློགས་སྐྱོར་བ། 
འཚློ་སྐྱོང་  བུ་ཚ་དང་ར་ལུག་སློགས་འཚློ་སྐྱོང་བྱེད་པ། 
རེ་སྐོང་  བསམ་པའི་རེ་བ་སྐོང་བའི་བྱེད་པ། 
སྐྱིན་གོར་ སན་གངས་སྦལ། 
སྐོགས་ ཤིང་སློགས་རྩ་བ་སྐོགས་པའི་སྐུལ་ཚིག་དང་མར་སྐོགས་ལྟ་བུ། 
སྲབ་སྐྱོག་  རྟའི་སྒ་ལ་བསྐོན་པའི་ལྕགས་སྲབ་ཀྱི་ཨ་ལུང་། 
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སྐྱེས་བཟང་  ལག་རྟགས་བཟང་པློ།  
རྒྱལ་གྱི་སྐུགས་ ཤློ་དང་བག་སློགས་ཀྱི་རྒྱལ་གྱི་སྐུགས།  
བྱ་སྐྱིབས་  ས་ཕུག་བྲག་ཕུག  ཀེའུ་ཚང་། 
སྐར་ཁུང་  སྐར་མ་མཐློང་རྒྱུའི་ཁུང་བུ། 
སྐོར་ཚེར་  དུས་རེས་འགའ། 
སྐྱིད།  ལུས་སེམས་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ། 
སྐྱེལ་མ་ ཕན་ཚུན་འཇིགས་པའི་ཕློགས་སུ་སྐྱེལ་མ་བྱེད་མཁན། 
སྐྱེས་ཆེན་ སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློ་དང་འགྲེང་བུ་མེད་ན་འཆི་བའི་སྐྱས་ཆེན་པློ། 
སྐྱོས་མ་ ལག་རྟགས་བཟང་པློ་དང་བུད་མེད་གཡློ་ཅན་མ། 
སྐྲོད་ བགེགས་སློགས་ཕྱིར་བསྐྲད་པའི་བྱེད་པ།  
ཆུ་སྐྱོམ་  སློད་ནང་དུ་ཆུ་སྐྱོམ་བཅུག་པའི་བྱེད་པ། 
ཞློ་སྐྲོག་  ཞློ་དང་འློ་མ་སློགས་དཀྲོགས་པའི་བྱེད་པ། 
རྩིས་ཀྱི་སྐེག་  འབྱུང་རྩིས་ནས་ཐློན་པའི་ལློ་སྐེག་ཟླ་སྐེག་སློགས་དང་བུ་ལློན་གྱི་སྐེག་ལའང་གོ། 
ཇི་སྐད་  གང་གི་སྐད་དུ་ཞེས་པའི་དློན།  
འདི་སྐད་    འདིའི་གཏམ་ཞེས་པའི་དློན།  
ཁ་སྐོང་  ཁ་སྐོང་བའི་མིང་དང་ཁ་སློན་རྒྱབ་པའི་བྱེད་པ། 
སྐབས་ དུས་གནས་སྐབས། 
ས་སྐྱོང་  ས་གཞི་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པློ། 
སྐྱང་ནུལ་  ལག་པས་འདམ་ཞལ་བ། 
སྐམ་རེ་སྐན་ ཆུ་མི་སྐམ་ཞེས་མནའ་འདློར་བའི་ཚིག། 
སྐ་ཅིག་  དུས་སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ། 
སྐྲ་སྐྱེས་  མགོའི་སྐྲ་དང་ཤིང་སློགས་རང་བཞིན་གྱིས་སྐྱེས་པའི་འདས་པ།  
ཤིང་སྐྲུས་པ་  ཤིང་སློགས་ཁུང་བུ་འདྲུ་བའི་སྐུལ་ཚིག། 
སྦས་སྐུངས་ ནློར་རས་སློགས་སྦས་པའམ་གསང་བ། 
མཐའ་སྐོར་ ཁང་པའི་མཐའ་འཁོར། 
སྐོབས་སུ་ཆུད་ གོ་དཀའ་བའི་དློན་ཁོང་དུ་ཆུད་པ། 
རང་སྐལ་  རང་རང་སློ་སློའི་བགོ་བཤའི་སྐལ་བ། 
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སྐྱེ་མཆེད་  མིག་ལ་སློགས་པའི་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས། 
ཐུགས་དམ་སྐོང་།  བླ་མའི་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་སྐོང་བའི་བྱེད་པ། 
བྱ་སྐྱོན་  བྱ་སློགས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་རྙི། 
སྐྱི་དཀར་  ཀོ་བ་སློགས་སྐྱི་དཀར་པློ་ཡློད་པ། 
སྐྱེ་འཚེའི་འབྲུ།  ཟློར་གྱི་ནང་དུ་བཙུགས་པའི་པད་ཁང་འདྲ་བའི་སྔོ་ཚློད་ཅིག།  
སྐྱོ་མ་སྔ་བཙན་    ཕྲ་མ་བཅུག་པའི་ཞེ་ས།  
སྐྱིལ་ཀྲུང་    ཞབས་རློ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་། 
སྐྱོད།  ལུས་དང་ཤིང་སློགས་གཞན་གྱིས་གཡློ་བའི་བྱེད་པ།  
སྐྱ་རེངས་    ཐློ་རངས་ཀྱི་དུས་སུ་ཤར་བའི་སྐྱ་རེངས།  
ཞལ་སྐྱིན་     བླ་མ་སློགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ།  

སར་བཏགས་ཀའློ།།       །། 

༧༽ ཀ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
འདློད་ལ་བརྐམ་པས་ འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལྔ་ལ་ཆགས་པའི་བྱ་བ། འདློད་ཡློན་ལྔ་ནི། གཟུགས་མཛེས་པ། སྒྲ་སྙན་པ། 

དྲི་ཞིམ་པ།  རློ་མངར་བ། རེག་བྱ་འཇམ་པ་དང་ལྔའློ།།  
བརྐུ་བྱ་ ནློར་རས་ལྟ་བུ། 
བརྐུས།  རྐུ་མ་བརྐུ་བའི་འདས་པ། 
སྲ་བརྐྱང་ དགེ་སློང་གི་ཆོས་གོས་སྲ་བརྐྱང་། ཆོས་གོས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་བཞག་པར་གོ་གསུངས། 
ལག་བརྐྱང་ ལག་པ་ཕར་བརྐྱངས་བའི་བྱ་བ། 
བརྐོ་བྱ་ པར་དང་ས་ལྟ་བུ། 
བརྐོས་ པར་དང་ས་སློགས་བརྐོ་བའི་འདས་པ། 
བས་འཕུལ་ར་མགོ་ལྡན་པའི་ཀའློ།།        །། 

༨༽ ཀ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
བྱུག་པ་བསྐུ་      ལུས་ལ་སྣུམ་སློགས་བྱུག་པའི་བྱ་བ།     
བསྐུས་ ལུས་ལ་སྣུམ་སློགས་བྱུག་པའི་འདས་པ། 
ལག་བསྐུམ་ རྐང་ལག་སློགས་ཚུར་བསྐུམས་པའི་བྱ་བ།  
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བསྐུམས།  རྐང་ལག་སློགས་ཚུར་བསྐུམས་པའི་འདས་པ། 
འཕྲིན་བསྐུར་  འཕྲིན་དང་ཡི་གེ་སློགས་བསྐུར་བའི་བྱ་འདས།  
འགན་བསྐུར་  སློ་སློའི་འགན་ཁག་བསྐུར་བའི་བྱ་འདས།  
དབང་བསྐུར་ བླ་མས་སློབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་བྱ་འདས།  
ཆོས་ལ་བསྐུལ།  བླློ་ཆོས་ཕློགས་སུ་བསྐུལ་བའི་བྱ་འདས།  
ནློར་བསྐྱི་    གཞན་ལས་ནློར་བསྐྱི་བའི་བྱ་བ།  
བསྐྱིས་དང་    ནློར་རས་སློགས་བསྐྱི་བའི་འདས་པ།  
བསྐྱིན་པ་    ནློར་གྱི་སྐྱིན་ཚབ་ཀྱི་མིང་།  
བསྐྱལ།  སྐྱིན་ཚབ་བསྐྱལ་བའི་བྱ་འདས།  
གོས་བསྐོན་ ཕ་རློལ་པློ་གོས་གྱོན་བཅུག་པའི་བྱ་འདས།  
རྟར་བསྐྱོན་ རྟ་ལ་བཞློན་བཅུག་པའི་བྱ་འདས།  
 
བསྐྱར་ནས་ ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསྐྱར་བའམ་བལྡབ་པའི་བྱ་འདས།  
བསྐྲད།  བགེགས་སློགས་ཕྱིར་བསྐྲད་པའི་བྱ་འདས། 
གཅོམ་བསྐྱུངས་ ཉམ་ཆུང་བཅུག་པའི་འདས་པ།    
ཟས་བསྐྲུ་ ཟས་བསློང་བའི་བྱ་བ།  
བསྐྱེད་ཅིང་ གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བཅུག་པའི་བྱ་འདས།  
བསྐྲུན། གསར་དུ་བཟློས་པའི་བྱ་འདས།  
བསྐལ་མེས་  དུས་མཐའི་བསྐལ་པའི་མེ།  
མཚློ་བསྐམས་  བསྐལ་པའི་མེས་མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚློ་ཆེན་པློ་བསྐམས་པའི་འདས་པ།  
ཆུ་བསྐྱིལ་  སློད་ནང་དུ་ཆུ་འཁྱིལ་བཅུག་པའི་བྱ་འདས། 
བསྐྱམས།  ཆུ་འཁྱམས་བཅུག་པའི་འདས་པ།  
བསྐལ་དློན་    གསང་བའི་དློན།  
བསྐུངས་ཤིང་  ནློར་རས་སློགས་གསང་བའི་འདས་པ།  
འཇིགས་བསྐྱབས་  སྡུག་བསྔལ་གྱི་འཇིགས་པ་ལས་བསྐྱབས་པའི་འདས་པ། 
བསྐྱངས།  བླ་མ་དང་དཔློན་པློ་སློགས་ཀྱིས་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པའི་འདས་པ།  
འཕློ་བསྐྱས་  སློད་གནས་གཞན་དུ་སྤློ་བའི་འདས་པ། 
རྒྱང་བསྐྱུར་  བྱ་བ་ངན་པ་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་བའི་བྱ་འདས། 
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བྱ་བ་བསྐྱུངས།  བྱ་བ་བཤློལ་བའི་འདས་པ། 
མི་བསྐྱོད་  གང་གིས་ཀྱང་གཡློ་མི་ནུས་པའི་བྱ་འདས། 
བསྐོར་བར་  མཆོད་རྟེན་སློགས་བསྐོར་བའི་བྱ་འདས། 
རྒྱལ་སར་བསྐོས།  དཔློན་པློའི་གོ་སར་བཀུར་བའི་འདས་པ། 
རློ་བསྐ་ རློ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་སན་ཨ་རུ་རའི་རློ་ལྟ་བུ། 
ཁ་བསྐངས་  སློད་སློགས་བཅུད་ཀྱིས་བསྐངས་བའི་འདས་པ། 
ཐུགས་དམ་བསྐངས། བླ་མའི་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་བསྐང་བའམ་ཐུགས་གསློ་རྒྱབ་པའི་འདས་པ། 
སེམས་བསྐྱེད་  སློན་འཇུག་གི་སེམས་བསྒོམ་པའམ་བསྐྱེད་པའི་བྱ་འདས། 
རྒྱ་བསྐྱེད་  རྒྱ་ཆུང་བ་ཆེན་པློར་བཟློ་བའི་བྱ་འདས། 
བརྗེད་པའི་བསྐྱུད་     དྲན་པས་བརྗེད་སློང་བ། 
བས་ཕུལ་ས་མགོ་ལྡན་པའི་ཀའློ།།      །། 
 

༼ཁ་སྡེ།༽ 

༡༽ ཁ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
གོ་ཁྲབ་    མཚློན་སྐྱོབ་བྱེད་ཀྱི་གོ་ཁྲབ། 
ཁྲི་ཕྲག་  གྲངས་སློང་ཕྲག་བཅུ་ལ་གོ། 
ཁྲག་ཁྲིག་  གྲངས་བྱེ་བ་འབུམ། 
ཁུར།  རྒྱབ་ཀྱི་ཁུར། 
ཁོང་ཁྲོ་  ཞེ་སང་བ། 
ཁོན་འཛིན་  དགྲར་བཟུང་བའམ་ཁོན་དུ་འཛིན་པ། 
ཁྲོ་བློ་    ཕག་ན་རློ་རྗེ་ལྟ་བུ་ལྷ་ཁྲོ་བློ། 
ཁྲོས།  ལྷ་སློགས་ཁྲོས་པའི་འདས་སྐུལ། 
ཁྲོ་དང་  སློད་ཟངས་ཁྲོ་ལ་གོ། 
ཁྲོལ་ཚགས་  ཇ་ཚགས་ཆུ་ཚགས་སློགས། 
ཁྲུད་ཁུས་  ཁྲུས་བྱེད་ཀྱི་ཁུ་བ། 
ཁྲུས།  ཁྲུས་བྱེད་པའི་མིང་དང་སྐལ་ཚིག་ལ་གོ། 
ཁོང་ཁྲག་    ཁོག་པའི་ནང་ཁྲག་སྙིམ་པ་བདུན། 
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ཁྲག་ཁྲུག་  དམག་འཁྲུག་དང་ལུས་ཀྱི་ནང་གི་ཁྲག་འཁྲུགས་པའི་ནད་ལ་གོ། 
ཁྲུང་ཁྲུང་    བྱ་ཁྲུང་ཁྲུང་། 
ཁྱུ།  མང་པློ་གཅིག་ཏུ་ཚློགས་པའི་ཁྱུ། 
ཚུལ་ཁྲིམས་    རྒྱལ་བ་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་ཚུལ་བཟང་པློ་རྗེས་འཇུག་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲིམས་སུ་

བྱས་པའི་དློན། 
ཁྲིས་འཇགས་  ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པ་རྣམས་མཐུན་པར་བཟློས་ཏེ་རང་འཇགས་སུ་གནས་པ། 
ཁྲིམས་ཀྱི་  ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིམས། 
ཁྲལ།  སྡེ་མི་སེར་སློགས་ལ་བཀལ་བའི་ཁྲལ། 
ཁྲུ་གང་  ལག་པའི་ཁྲུ་གང་ངམ་སློར་མློ་ཉེར་བཞི་ལ་གོ། 
ཁྲུན་རིང་  དཀྱུས་རིང་བ། 
ཁྲམ་ཁ་    གཤིན་རྗེའི་ཁྲམ་ཁ་དང་རྩིས་ཀྱི་ཁྲམ་ཁ། 
ཁྲ།  ཁ་དློག་ཁྲ་བློ། 
 
ཁྲོམ་ཁྲོད་  མི་མང་པློ་ཚློགས་པའི་ཁྲོམ་དང་དེའི་དབུས་སམ་དཀྱིལ། 
ཁྲི་སྟེང་  ཁྲིའི་ཐློག་ལ་གོ། 
ཁང་ཁྱིམ་  སློད་པའི་གནས་ཁང་། 
ཁྱམས།  དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བར་ཁྱམས། 
བྱ་ཁྲ་  ར་ལུག་གི་ཕྲུག་གུ་སློགས་ཁྱེར་བའི་བྱའི་བྱེ་བྲག་ཅིག། 
ཁྱིས་ཁྱེར་  དངོས་པློ་སློགས་ཁྱིས་ཁྱེར་ཟིན་པ། 
ཁྱོར་བའི་  ལག་པའི་སྤར་མློའམ་སྙིམ་པ། 
ཁྲེ།  འབྲུ་ཁྲེ་ལ་གོ། 
ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་     མཐའ་འཁོར་ཡློངས་རློགས་ཀྱི་ལྕགས་རིའམ་མུ་ཁྱུད། 
ཁྲོན་ཆུ་  ཆུ་ཕྲན་ལ་གོ། 
ཁྲེམས།  ཆུ་སློགས་རང་བཞིན་གྱིས་ཁྲེམས་སློང་བ་དང་བཀྲམ་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
སིལ་ཁྲོལ་  རློལ་མློའི་ནང་གསེས་སམ་སིལ་སྙན་སྐྲོག་ཚུལ། 
ཁམས་གསུམ་  འདློད་ཁམས། གཟུགས་ཁམས། གཟུགས་མེད་ཁམས་ཏེ་ཁམས་གསུམ།  
ཁྲམ་པས་  མི་ཧམ་པ་རྫུན་ཅན། 
ཁྲེལ།  རང་ལ་ལྟློས་པའི་ཁྲེལ་དང་གཞན་ལ་ལྟློས་པའི་ངོ་ཚ། 
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དུར་ཁྲོད་  རློ་བཞི་ཡན་ཆད་བཀལ་བའི་གནས། 
ས་ཁྲིད་  ལམ་དང་དམག་སློགས་ས་ཁྲིད་པའི་བྱེད་པ། 
ཁྲུམས་སློད་སད། རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས་སྐར་མ་ཁྲུམས་སློད་ཁྲུམས་སད། 
ཁྲོ་གཉེར་  ལྷ་སློགས་ཁྲོ་གཉེར་དང་ལྡན་པ། 
ཁྭ་ཏ་  འདབ་ཆགས་ཁྭ་ཏའམ་བྱ་ཨོ་ལ། 
ཁ་རྐྱང་ངོ།།     །། 

༢༽ ཁ་མས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
མཁན་པློས་  བསབ་པ་བྱིན་པའི་མཁན་པློ་དང་ཆོས་འཆད་པའི་མཁན་པློ། 
ས་མཁར་  སའམ་གྱང་ཁྱིམ། 
མཁྲང་    ཀོ་བ་ལྟར་གྱོང་པློ་ཡློད་པ། 
མཁྲེགས་    རློ་ལྟར་ས་ཞིང་མཁྲེགས་པ། 
 
མཁྱེན།  ཤེས་པའི་ཞེ་ས། 
མཁྱུད་སད་  ནློར་རས་སློགས་གསང་སྟེ་ལློངས་སློད་པ། 
དཔེ་མཁྱུད་  དཔེ་ཆ་ལ་སེར་ས་བྱས་ཏེ་གཞན་ལ་མི་སློན་པ། 
ཞུ་མཁན་    སྔོ་ཞུ་མཁན་དང་བླ་མའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་སློབ་མ་ལའང་གོ། 
མཁོ།  ཉེ་བར་མཁོ་བའམ་དགོས་པ། 
མ་མཁལ་    ཁའི་མ་མཁལ་ལམ་མ་ལེ། 
མཁལ་མ་  ནང་ཁྲོལ་མཁལ་མ། 
མཁུར་འཛུམ་  གདློང་གི་བཞིན་འཛུམ། 
མཁས།  སྤྱིར་ཡློན་ཏན་མཁས་པ་དང་ སྐབས་འདིར་ཚིག་གྲོགས་དབང་གིས་ སང་གྲུང་འཛློམས་པ་དང་། 

གཞན་གྱི་ངོ་སྲུང་ལ་མཁས་པ། 
མཁན་ཁྲོད་ སྔོ་མཁན་པའི་ཁྲོད་དང་བླ་ཆེན་དྲུང་འཁོར་སློགས་ཀྱི་ཁྲོད། 
མཁོས་ཕབ་ བླློ་བག་ཕེབས་པའམ་བདེ་བར་གནས་པ། 
སྔ་མཁོ་བཞིན།  སྔ་མ་བཞིན་ཞེས་པའི་དློན། 
མཁའ་མཉམ་    ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན། 
མཁྲིས་ནད་    རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་གསུམ་ལས་མཁྲིས་པའི་ནད། 
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མེད་པར་མཁྱེན།  འཚློ་བྱེད་མཁས་པས་ནད་མེད་པར་ཤེས་པའི་ཞེ་ས། 
ཆུ་མཁྲིས་    རྟ་གདློང་རྒོད་མ་ཁའི་མེ། 
མཁྲིག་མ་    ལག་པའི་མཁྲིག་མ། 
མས་འཕུལ་ཁའློ།།        །། 

༣༽ ཁ་འས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
བླློ་འཁུམས་    སེམས་དཔའ་ཞུམ་པ། 
ཞེ་འཁོན་    ཞེ་ནས་འཁོན་པའམ་དགྲར་འཛིན་པ། 
འཁང་ཞིང་    སེམས་འཁང་བའམ་ཡིད་ཕམ་པ། 
འཁུ།  ཆགས་པ་སང་འགྲན་པ་སློགས། 
འཁྱགས་ནས་    གྲང་བའམ་འཁྱགས་པ། 
མཐའ་འཁོབ་    དམ་པའི་ཆོས་མ་དར་བའི་ཡུལ་མཐའ་འཁོབ། 
 
འཁྱར་ཞིང་    ཡུལ་གཞན་དུ་འཁྱམས་པ། 
འཁྱམས།  སང་འཁྱམས་པ། 
རྒས་འཁོགས་ གནས་སྐབས་ལྔའི་ནང་གསེས་རྒས་ཤིང་འཁོགས་པ། གནས་སྐབས་ལྔ་ནི། བྱིས་པ། གཞློན་ནུ། 

དར་ལ་བབས་པ། རྒས་པ། ཤིན་ཏུ་རྒས་ཤིང་འཁོགས་པའློ། 
འཁོས་ཆུང་    ཉམ་ཆུང་བའམ་སློབས་ཆུང་བ། 
རྐང་འཁུམས་    རྐང་པ་རང་བཞིན་གྱིས་འཁུམས་སློང་བ། 
འཁྱོག།  དྲང་པློ་མ་ཡིན་པའི་ཡློན་པློར་སློང་བ། 
འཁྱོར་འཁྱོམ་    ཆང་གིས་ར་རློ་བ་ལྟ་བུ། 
འཁར་བར་    འཁར་རྒྱུག། 
འཁྲིལ་    འཁར་རྒྱུག་ལ་བརྟེན་པ་ལྟ་བུ། 
འཁྲིས་  ཆགས་པའི་དློན། 
འཁྱུད། ཡབ་ཀྱིས་མགུལ་ནས་ཡུམ་གྱིས་འཁྱུད་པ་ལྟ་བུ། 
འཁྲིག་ཚིག་    འདློད་ཆགས་ཀྱི་ཚིག། 
ངག་འཁྱལ་    དློན་མེད་པའི་ངག་འཁྱལ་ལམ་བཀྱལ་བའི་ངག་གམ་འཆལ་གཏམ། 
འཐབ་འཁྲུག་  མི་མཐུན་པའི་འཁྲུག་འཛིང་། 
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འཁྲུལ།  གཡློ་བའམ་ནློར་བ་འཁྲུལ་བ། 
འཁྲི་བ་  ཆགས་ཞེན་འཁྲི་བ། 
འཁྲུ་  ཆུས་བཀྲུ་བའི་མ་འློངས་པ། 
འཁྲུད་  ཆུས་འཁྲུ་བའི་བྱེད་པ། 
འཁྲི་ཤིང་  ཡལ་ག་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་ལྗོན་ཤིང་། 
འཁྲུངས། སྐྱེས་པའི་ཞེ་ས། 
གདུགས་འཁྱིར་ བླ་མ་སློགས་ཀྱི་དབུ་ལ་གདུགས་འཁྱིར་བའི་བྱེད་པ། 
བྲློ་འཁྲབ་ རྐང་པས་བྲློ་འཁྲབ་པའི་བྱེད་པ། 
འཁར་རྔ་འཁྲོལ།  དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁར་རྔ་བརྡུངས་བའི་བྱེད་པ། 
སེམས་འཁོལ་  སེམས་ཕམ་པ། 
སེམས་འཁྲུགས་  སེམས་མི་བདེ་བའམ་རྣལ་དུ་མི་གནས་པ། 
འཁྱུག་པློར་  བང་མགྱོགས་པའམ་མྱུར་བའི་དློན། 
 
འཁྱུས།  བྲློས་སློང་བ། 
ཁུར་འཁུར་  རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་འཁུར་བའི་བྱེད་པ། 
ཁྲལ་འཁྲི་  སྡེ་མི་སེར་ལ་བགོ་བཤའི་ཁྲལ་དེ་ཙམ་འཁྲི་ཞེས་པའི་དློན།  
འློད་འཁྱིམས་  ཉི་ཟླའི་འློད་འཁྱིམས། 
འཁྱིལ།  ཆུ་དང་འློདསློགས་རང་བཞིན་གྱིས་འཁྱིལ་སློང་བ། 
འཁོར་བར་  ཟག་བཅས་ཀྱི་ཕུང་པློ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་འཁོར་བ། 
འཁྲེན་པ་  ཆགས་ཤིང་ཞེན་པ། 
འཁྲས་ཤིང་  ཆགས་ཟིན་པ། 
འཁར།  འཇིག་པ། ཆགས་པ། སློད་ནང་དུ་བཅུད་འཚིག་པ་སློགས། 
མ་འཁྱིགས་ ཐག་པས་མ་འཆིང་བའམ་མ་བསམས་པའི་དློན། 
མ་འཁྱེར་ དངོས་པློ་སློགས་ཡུལ་གཞན་དུ་མ་འཁྱེར་བའི་མ་འློངས་པ། 
སྣུམ་འཁུར་  སྣུམ་གྱི་ནང་དུ་བཙློས་པའི་བཞེས་སློ་ལ་གོ། 
འཁུར།  ཟས་འཁུར་རམ་འཁུར་ལེབ་ཟེར་བ། 
མ་འཁྱུར་ འགན་ཁ་གང་ཡང་མ་ལྕོགས་པ། 
བྲེད་འཁྲིམས་  འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པ། 
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འཁམས་ཤིང་ སེམས་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་བ། 
འཁུན།  ནད་ཀྱིས་ན་བས་མི་བཟློད་པར་འཁུན་པ། 
འཁོར་ལློ་  དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལློ་དང་གསེར་དངུལ་གྱི་འཁོར་ལློ་སློགས། 
འཁོད་ཀྱང་  ལུས་སེམས་བདེ་བར་འཁོད་པ་དང་ཡི་གེར་བཀོད་ཀྱང་ཞེས་པའི་དློན། 
འཁོར་བཅས་  ལྷ་གཙློ་འཁོར་དང་བཅས་པ། 
འཁོབས།  ཁྱབ་པའི་དློན། 
གཡློག་ཏུ་འཁུལ་ དང་པློ་བཀོལ་བས་བྲན་གཡློག་ཏུ་རང་བཞིན་གྱིས་འཁུལ་སློང་བ། 
འཁོལ་    བྲན་གཡློག་ཏུ་བཀོལ་བའི་བྱེད་པ། 
སྲད་བུ་འཁལ།  སྐུད་པ་འཁལ་བའི་བྱེད་པ། 
འཁྲ་སར་  སེམས་ཆགས་པའི་ས། 
མ་འཁྱོལ་  བྱ་བ་མཐར་མ་ཕྱིན་པའམ་མ་སློན་པ། 
འཁྲིད་སར་ རྟ་གླང་སློགས་ཁྲིད་པའི་ས། 
 
འཁུམས།  གོ་བའམ་ཐློས་པ། 
རུས་ཀྱི་འཁོན་    ས་སྐྱའི་གདུང་རུས་ཏེ་འཁོན་ཅེས་པ་མི་མཐུན་པའི་དློན་ཡིན། 
སློགས་འས་འཕུལ་ཁའློ།།  །། 
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༼ག་སྡེ།༽ 

༡༽ ག་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
གྲུབ་མཐའ་    རིག་པས་དཔྱད་དེ་གྲུབ་པའི་མཐའ་སློ་སློའི་ཆོས་ལུགས། 
གྲུབ་ཐློབ་    མཆོག་མཐུན་མློང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐློབ་པའི་གང་ཟག། 
གྲངས་མེད་    ཚད་མེད་པའམ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དློན། 
གྲོལ།  འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་རང་བཞིན་གྱིས་གྲོལ་བའམ་ཐར་བ། 
རལ་གྲི་    ལྷའི་ཕག་མཚན་རལ་གྲིའམ་མཚློན་ཆའི་ཁྱད་པར། 
གྲོ་གས་    ཤིང་སག་པ་དང་དེའི་པགས་པ། 
གྲིལ་ཞེས་  ཤློག་བུ་དང་རྦབ་སློགས་བྱེད་པ་པློས་མ་ཡིན་པར་རང་བཞིན་གྱིས་གྲིལ་ཟིན་པ། 
གྲགས།  ཚུལ་གནས་ཐློས་བསམ་གྱི་ཡློན་ཏན་ཕློགས་སུ་གྲགས་པའི་གཏམ་སྙན། 
གྲུལ་བུམ་ ལྷློ་ཕློགས་རྒྱལ་པློའི་འཁོར་དུ་གཏློགས་པའི་གདློན་གྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག། 
གྲང་ནད་  གྲང་བའི་ནད། 
གྲུམ་བུས་  གྲུམ་བུ་དཀར་ནག་གི་ནད། 
གྲོངས།  ཤི་བའི་ཞེ་ས། 
མློན་གྲུ་ནམ་གྲུ་གྲེ་གྲོ་བཞིན།  རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས། 
ཆོས་གྲྭའི་  ཆོས་བཤད་པའི་ཆོས་ར། 
གྲལ་དུ་    དེའི་གྲལ་ལམ་གྲལ་བསྒྲིགས་པའི་གོ་རིམ། 
རིམ་གྲོའི་    ཕན་པའི་རིམ་གྲོའམ་ཞབས་བརྟན་སྐུ་རིམ། 
གྲབས།  ས་གོན་ནམ་བཅའ་སྒྲིག། 
ཡུལ་གྲུ་    ཡུལ་ཁམས། 
གྲུ་བཞི་    དབྱིབས་གྲུ་བཞི། 
གྲུ་ཁའི་གྲོང་།  གྲུ་གཏང་སའི་མཐའ་མར་ཡློད་པའི་གྲོང་པ། 
གྲ་མ་     ཤིང་ཚེར་མ་ཅན་མེ་ཏློག་སེར་པློ་ཤར་བ་ཞིག།  ཀཎྚ་ཀ་རི། 
སྤུ་གྲི་    ཁ་སྤུ་སློགས་བཏློག་པའི་གྲི། 
གྲུ་འཛིན་རི།  རྒྱ་མཚློའི་དཀྱིལ་ལམ་དབུས་སུ་ཡློད་པའི་རི་བློ་པློ་ཏ་ལ། 
 
མློན་ལུག་གླ་སྒང་  ཤིང་སན་མེ་ཏློག་སེར་པློ་ཤར་བ་ཞིག། 
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གྲོའི་བང་    ནས་དང་གྲོ་སློགས་ཀྱིས་བཙློས་པའི་ཆང་གི་སྦང་མ། 
གླུམ།  ཆང་གི་གླུམ། 
གྲ་ཕུབ་     ནས་དང་གྲོ་སློགས་ཀྱི་གྲ་མ་དང་ཕུབ་མ། 
གྲོ་མ་     སན་གྲོ་མ་དྲི་བཟང་ཞེས་པའི་གྲོ་མ། 
མློན་སྲན་གྲེའུ།  འབྲུའི་བྱེ་བྲག་སྲན་མ་ཆེན་པློ། 
གྲོད་པ་     ལྟློ་བའམ་ཕློ་བ་གསུས་པ། 
གྲོན་ཅན་    ཕློ་བ་ཆེན་པློ། 
གྲུང་ཞིང་  རིག་པ་སང་གྲུང་འཛློམས་པ། 
གྲིམས།  རིག་པ་དང་སྐུད་པ་སློགས་རང་བཞིན་གྱིས་གྲིམས་པའི་འདས་པ། 
གྲམ་པའི་     ཁའི་གྲམ་དང་ཆུའི་གྲམ་སློགས། 
ཆུ་གྲོག་     ཆུ་རྒྱུ་སའི་གཅོང་རློང་། 
གྲེ་བའི་     མགྲིན་པའི་གྲེ་བའམ་མིད་པ། 
གྲོགས།  ཕན་པའི་གྲོགས། 
གྲིབ་མ་     ལུས་དང་ཤིང་སློགས་ཀྱི་གྲིབ་མ། 
གྲོས་གླེང་     ཕན་ཚུན་གཏམ་གྱི་གྲོས་གླེང་བྱེད་པའམ་བཤད་པ། 
རེ་གྲོན་མེད།  རེ་བ་ཆུད་ཟློས་སུ་མ་སློང་བ། 
གླ་རྩི་     རི་དྭགས་ཀྱི་་ལྟེ་བར་ཡློད་པའི་སན་གླ་རྩི། 
གླ་རྔན་     ལས་བྱས་པའི་གླ་རྔན། 
གླུད་ལྟར་     སྲློག་ཚབ་དུ་བཏང་བའི་གླུད། 
གླེན།  གཅིག་ཀྱང་མི་ཤེས་པའི་གླེན་པའམ་ལྐུགས་པ། 
འཛམ་གླིང་     ལྷློ་ཕློགས་འཛམ་བུའི་གླིང་། 
གླེགས་བམ་    ཆོས་ཀྱི་པློ་ཏི། 
གླིང་བུའི་     རྒྱ་གླིང་གླིང་བུ། 
གླུ།  ངག་ནས་འཐེན་པའི་རློ་རྗེའི་གླུའམ་དགའ་བའི་གླུ། 
ཕློ་གླང་     ནད་བད་ཀན་གླང་འཐབ། 
གླང་ཤུ་ པགས་པའི་བར་གྱི་ནད་ཅིག། 
 
གློག་པའི་ནད།  ས་བདག་ཀླུ་གཉན་གྱིས་བཏང་བའི་ནད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག། 
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གློ་བའི་ ནང་ཁྲོལ་གློ་བ། 
གློ་དགོག་     བླློ་ཡར་ལུད་པ། 
ལེབ་མློར་གླེབས།  སྲབ་མློར་བཟློས་པའི་འདས་པ། 
གླང་ཆེན་     གཉིས་འཐུང་གླང་ཆེན་ནམ་ལག་ལྡན། 
གློས་ཕབ་     གཞློགས་གཡས་གཡློན་ས་ལ་ཕབ་སྟེ་བདེ་བར་གནས་པ། 
གློད་ནས་     བླློ་ལྷློད་པ། 
གླལ།  ཁ་གཡལ་བ་དངསེངྒེ་རྣམ་པར་བསྒྱིངས་བ། 
གློ་འབུར་     རིག་པའི་གློ་འབུར་རམ་རྩིག་པའི་གློ་འབུར་བ། 
གློ་བུར་     དུས་ཀྱི་གློ་བུར་རམ་བླ་ཐབས་སམ་བརྟད་པའམ་བཙན་ཐབས། 
གློ་རྡེག་     མགྱོགས་པློར་ཞེས་པའི་དློན། འཁྱུག་པློར། འཕྲལ་མྱུར། 
གློག།  ནམ་མཁའ་ནས་འཁྱུག་པའི་གློག། 
གླགས་རྙེད་     གཞན་ལ་གནློད་པའི་སྐབས་རྙེད་པའམ་ཐློབ་པ། 
ལན་གླན་     གཏམ་བཟང་ངན་གྱི་ལན་འཇལ་བ། 
ལྷན་པ་གླན།  གོས་ལ་ལྷན་པ་དགབ་པ། 
སྒོ་གླེགས་     ཁང་པའི་སྒོ་འཕར། 
ཆོས་གོས་  བླ་གོས་ཐང་གོས་སམ་སྦྱར་ཏེ་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ། 
གླེགས་བུའི་     ཆོས་གོས་ཀྱི་གླེགས་བུ། 
གྲྭ།  གླེགས་བུའི་གྲྭ་ཟུར་ལ་གོ། 
གླ་གོར་ཞློ་ཤ་     ཤིང་སན་གྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག། 
མདུན་མ་གླེང་།  ཕུག་གི་གྲོས་བྱེད་པ། 
བྱ་གླག་     བྱ་རི་བློང་སྲློག་གཟན། 
གྲོག་མ་     མིག་མེད་པའི་སྲློག་ཆགས་འབུ་གྲོག་མ།  སྲློག་ཆགས་གྲོག་མ་མིག་མེད་ཀྱང་། །མིག་ལྡན་གཞན་

ལས་ལྷག་པར་མགྱོགས།།ཞེས་པ་ལྟར་རློ། 
གྲིབ་     མི་གཙང་བ་གྲིབ་ཀྱི་མིང་། 
གྲིབ་གནློན།  གཉིད་ཀྱི་སྐབས་སུ་གནློན་པའི་གདློན་གྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག། 
གྲོག་པློར་     གཅོང་རློང་ནང་དུ་ཆུ་འགྲོ་བའི་ཤུལ་ལམ་རིའི་སུལ་སློགས་ལ་གོ། 
 
གྲུ་མློ་     ལག་པའི་གྲུ་མློ། 
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ཆག་གྲུམ་     དཀར་ཡློལ་སློགས་རང་བཞིན་གྱིས་ཆག་དཀྲུམ་སློང་ཟིན་པ། 
གྲུབས།  གོས་སློགས་བཙེམས་པ། 
དངོས་གྲུབ་     མཆོག་དང་མཐུན་མློང་གི་དངོས་གྲུབ། 
གྲུ་ཆར་འབེབས་པར་   ཆར་དྲག་ཏུ་བབས་པའི་དློན། 
གྲག།  ལློ་གྲག་ཟེར་གསུམ་མ་རངས་པའི་ཚིག། 
ཤ་བའི་གྭ་དློར་     རི་དྭགས་ཤ་བའི་ཁྲག་རྭ་ལ་གོ། 
ག་རྐྱང་ངོ་།།     །། 

༢༽ ག་དས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
དགེ་བསྙེན་  རྩ་བ་བཞི་ཆང་བཅས་ལྔ་སྤངས་པས་ དགེ་བ་ལ་ཉེ་བར་བསྙེན་པའི་ ཚངས་སློད་དགེ་བསྙེན་དང་

ཡློངས་རློགས་དགེ་བསྙེན་སློགས། 
དགེ་ཚུལ་  རགས་པ་བཅུ་སྤངས་པས་དགེ་བའི་འདུལ་ཁྲིམས་ལ་གནས་པའི་དགེ་ཚུལ། 
དགའ་     ཡིད་དགའ་བ། 
དགྱེས་     བླ་མ་སློགས་ཐུགས་དགྱེས་པའམ་མཉེས་པ། 
དགོད།  གད་མློ་དགོད་པའམ་གད་མློ་ཤློར་བ། 
དགུང་སྔོན་     ནམ་མཁའི་དགུང་སྔོན་ནམ་གནམ་སྔོན་པློ། 
དགུ་ཚིགས་  ཐློ་རངས་ཀྱི་དུས་སུ་ཤར་བའི་ནམ་མཁའི་སྐ་རགས། 
དགེ་ཞིང་  ལུས་ཡར་དགེ་བའམ་ལངས་བའི་དློན། 
དགུ།  ལུས་མར་དགུ་བའམ་མདུན་དུ་བཀུག་པ། 
ཉིན་དགུང་     དུས་ཉིན་ཕྱེད། 
དགེ་བཤེས་     ཐློས་བསམ་སྒོམ་གསུམ། འཆད་རྩློད་རྩློམ་གསུམ། མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་སྟེ་ དམ་པའི་ཚུལ་

དགུའི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན། 
ཡློད་དགུ་     ཡློད་ཚད་ཐམས་ཅད་དང་ཡློད་དློ་ཅོག། 
དགུག།  ཤིང་སློགས་ཚུར་བཀུག་པའི་བྱ་བ། 
དགེ་སྦྱློང་  སྡིག་པ་ཞི་ཞིང་དགེ་བ་རང་རྒྱུད་ལ་སྦྱློང་བ་སངས་རྒྱས་ལྟ་བུ། 
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དགེ་སློང་  འདུལ་ཁྲིམས་ཉི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་དང་ལྡན་པས་ དགེ་བ་མིན་པའི་ལས་མི་བྱེད། སློང་བ་མིན་
པའི་ཟས་མི་ཟ་བའི་དགེ་སློང་། ཡང་ན། གསློལ་བཞི་ལས་ཀྱིས་བསྙེན་པར་རློགས་པའི་དགེ་སློང་། 

དགེ་འདུན་     ཐེག་དམན་ལྟར་ན་དགེ་སློང་བཞི་ཡན་ཆད་ཚློགས་པའི་དགེ་འདུན། 
དགུས།  གྲངས་དགུ། 
དགྲ་བཅོམ་     ཁམས་གསུམ་ཉོན་མློངས་པའི་དགྲ་བཅོམ་པའི་ལྷག་བཅས་དགྲ་བཅོམ་དང་ལྷག་མེད་དགྲ་བཅོམ། 
དགོངས་དགྲོལ་  རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་རྗེས་འཇུག་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲལ་བའི་བྱ་བ། 
ཡི་གེར་དགོད།  བསམ་དློན་ཡི་གེར་བཀོད་པའི་བྱ་བ། 
དགག་སྒྲུབ་     གཞན་ལུགས་ཕར་དགག་པ་དང་རང་ལུགས་ཚུར་སྒྲུབ་པ། 
སློད་དགང་     སློད་སློགས་བཅུད་ཀྱིས་གང་བའི་བྱ་བ། 
དགོན་པར་     གྲོང་ཡུལ་ནས་གཞུ་འདློམ་ལྔ་བརྒྱའི་སར་ཡློད་པའི་དགོན་པ། 
དགར།  ལློགས་སུ་བཀར་བའི་བྱ་བ། 
དགོ་བས་  རི་དྭགས་དགོ་བ། 
ཕ་བ་དགོ་དགོ་  ཤ་མློ་རྙིང་དུས་སུ་ཐལ་བ་ཐློན་པ་ཞིག། 
དགས།  ཤིང་སློགས་དུམ་བུར་བཀས་པའི་བྱ་བ། 
ཁལ་དགལ་  རྟ་བློང་སློགས་ལ་ཁལ་བཀལ་བའི་བྱ་བ། 
ལྷན་པ་དགབ་དང་  གོས་ལ་ལྷན་པ་རྒྱབ་པའི་བྱ་བ། 
དགོག།  ཤིང་སློགས་ཀྱི་རྩ་བ་ནས་བཀོག་པའི་བྱ་བ། 
སྐྱེ་དགུས་  སྐྱེ་འགྲོ་སེམས་ཅན་སྤྱིའི་མིང་། 
དགེ་ལེགས་  དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པའི་དློན། 
དགེ་སྒྲུབ་  སྒོ་གསུམ་གྱི་ཉེས་པ་སྦྱང་ཞིང་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་སྒྲུབ་པ། 
དགོས།  ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀར་དགོས་པའམ་ཉེ་བར་མཁོ་བ། 
དགོངས་མློ་  དུས་ཕྱི་དྲློ། 
ཟློང་དགྲམ་  ཚློང་ཟློང་ཐང་ལ་བཀྲམ་པའི་བྱ་བ། 
མེ་ཏློག་དགྲམ།  མེ་ཏློག་བཀྲམ་པའི་བྱ་བ། 
དགུན་དུང་ཅན་དུ་  ཆུ་མེད་པའི་ས་གནས། 
དགུན་ཀ་སློད།  གྲང་བའི་དུས་གསུམ་ཞེས་ཟླ་བ་བཅུ་པ། བཅུ་གཅིག་པ། བཅུ་གཉིས་པ་གསུམ་ལ་གོ། 
དགུང་ལློ་  གནམ་ལློ་དང་དགབ་པའི་ལློའི་ཞེ་ས། 
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ལ་སློགས་འདས་འཕུལ་གའློ།།      །། 

༣༽ ག་བས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
བཀའ་བགྲོ་ བླ་མ་དང་དཔློན་པློ་སློགས་གནང་བའི་བཀའ་བགྲོ། 
བགྲོ་གླེང་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་གླེང་བའམ་གཏམ་འཆད་པ། 
བགྱི་     ལས་བྱེད་པའི་བྱ་བ། 
བགྱིད་ ལས་བྱེད་པའི་བྱེད་པ། 
བགྱིས།  ལས་བྱེད་པའི་འདས་སྐུལ། 
གོ་བགོས་  ལུས་ལ་མཚློན་སྐྱོབ་པའི་གོ་ཁྲབ་གྱོན་པའི་འདས་པ། 
བགེགས་ཀྱིས་  གནློད་བྱེད་བགེགས་ཀྱིས་ཞེས་པའི་དློན། 
བགྲོད་ལམ་  འགྲོ་བའི་ལམ། 
བགགས།  འགྲོ་བའི་ལམ་བཀག་པའི་འདས་པ། 
དུས་བགྱངས་  དུས་ཚློད་ཡུན་བགྱངས་བཅུག་པའི་འདས་པ། 
ཚློད་བགམ་  ཚློད་བླང་བའམ་ཉམསཚློད་ལེན་པའི་བྱ་བ། 
བགོ་བ་     གོས་ཀྱི་མིང་། 
བགོས།  གོས་གྱོན་པའི་འདས་པ། 
བགྲེས་པློས་  སྐུ་བགྲེས་པའམ་ལློ་རྒན་པ། 
མིག་བགྲད་  མིག་གྱེན་དུ་བགྲད་པའི་བྱ་འདས། 
བགྲང་ཕྲེང་    ཕྲེང་བའི་མིང་། 
བགྲངས།  ཕྲེང་བ་བགྲངས་ཟིན་པ། 
བགྲུས་པའི་འབྲས་ སློ་བའམ་ཤུན་པ་བཏློན་པའི་འབྲས། 
བགོས་  བགོ་བཤའ་རྒྱབ་པའི་འདས་པ། 
གད་མློ་བགད།  གད་མློ་ཤློར་བའི་བྱ་འདས། 
གོམ་པ་བགོམས་ཤིང་ རྐང་པས་གོམ་ཕྱིར་འདློར་ཟིན་པ། 
རྙོགས་མ་བགྲུངས།  ཆུ་རྙོགས་མ་དྭངས་བཅུག་པའི་འདས་པ། 
བགོ་སྐལ་     སློ་སློའི་བགོ་བཤའི་སྐལ་བ། 
ལ་སློགས་བས་འཕུལ་གའློ།།     །། 
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༤༽ ག་མས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
མགོ་     ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་མཆོག་གམ་གཙློ་བློ། 
མགུར་     བླ་མ་སློགས་ཀྱི་གསུང་མགུར་རམ་མགུར་དབྱངས། 
མགུལ་     སྐེའི་ཞེ་ས། 
མགྲིན་     གྲེ་བའི་ཞེ་ས།  
མགར་     ལྕགས་རྡུང་མཁན་གྱི་མགར་བ་དང་བླློན་པློ་མགར་ལྟ་བུ་རུས་ཀྱི་མིང་། 
མགོན་     སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས་དང་མགོན། 
མགུ།  ཐུགས་མགུ་བའམ་སེམས་མགུ་བ། སེམས་ཅན་མློས་པ་ས་ཚློགས་པ། །རྒྱལ་བས་ཀྱང་ནི་མགུ་དཀའ་

ན། །བདག་འདྲ་ངན་པས་སློས་ཅི་དགོས། །དེ་བས་འཇིག་རྟེན་བསམ་པ་བཏང་། །ཞེས་སློ། 
མགལ་དུམ་     ཤིང་མེས་འཚིགས་པའི་མགལ་དུམ། 
མགལ་མེ་     ཤིང་མེས་འཚིག་བཞིན་པ། 
གཏློར་མགྲོན་     གཏློར་མ་ཟ་བའི་མགྲོན་པློ། 
མགྱོགས།  བང་མགྱོགས་པའམ་མྱུར་བའི་དློན། 
ཡ་མགལ་མ་མགལ་ ཁའི་ཡ་མཆུ་མ་མཆུ། 
མས་འཕུལ་གའློ།།       །།  

༥༽ ག་འས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
འགྲོ་  ལམ་དུ་འགྲོ་བའམ་གཞན་དུ་ཕྱིན་པ། 
འགྲེང་     ལུས་ཡར་ལངས་པའམ་ཡི་གེའི་འགྲེང་བུ་སློགས། 
འགྲིམ་  རི་ཁྲོད་འགྲིམ་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་འགྲིམ་པའམ་མྱུལ་བ། 
འགྲུལ་     ལམ་དུ་འགྲོ་བའི་འགྲུལ་པ། 
འགྱིང་     མཛེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་འགྱིང་སབས། 
འགྲོས་     རྟ་སློགས་ཀྱི་འགྲོས་སམ་འགྲོ་ཚུལ། 
འགྲན།  ཕན་ཚུན་དློ་འགྲན་པའམ་བསྡུར་བ། 
འགྲངས་     ལྟློ་བ་ཟས་ཀྱིས་འགྲངས་བ། 
འགེངས་     སློད་སློགས་བཅུད་ཀྱིས་བཀང་བའི་བྱེད་པ། 
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འགག་     ལམ་སློགས་རང་བཞིན་གྱིས་བཀག་པའི་མ་འློངས་པ། 
འགོག་     ལམ་སློགས་བཀག་པའི་བྱེད་པདང་ཉན་ཐློས་ཀྱི་སློ་སློ་བརྟག་འགོག་དང་བརྟག་མེད་འགོག་པ། 
འགགས་     ལམ་སློགས་རང་བཞིན་གྱིས་འགགས་ཟིན་པ། 
འགས་     ཤིང་སློགས་རང་བཞིན་གྱིས་དུམ་བུར་འགས་པའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། ཡང་ན། གང་ཟག་

འགའ་ཞིག་གིས་ཞེས་པའི་དློན། 
འགྲིབ།  ཉི་ཟླའི་འློད་སློགས་རང་བཞིན་གྱིས་འགྲིབ་པའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
འགྱངས་འགོར་ དུས་ཡུན་རིང་དུ་འགོར་བའམ་ཐློགས་ཟིན་པ། 
འགྱེས་     ཚློགས་རང་བཞིན་གྱིས་སློ་སློ་འགྱེས་པའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
འགྲོགས་     ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགྲོགས་པའི་བྱ་བ། 
དགོངས་འགྲེལ་  རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བའི་བསན་བཅོས། 
འགྲོལ།  རྗེས་འཇུག་མཁས་པས་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་བཀྲལ་བའི་བྱེད་པ། 
འགྱེལ་     ཤིང་སློགས་རང་བཞིན་གྱིས་འགྱེལ་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
འགྲིལ་     རློ་སློགས་ཁ་ཐུར་དུ་རང་བཞིན་གྱིས་འགྲིལ་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
འགྲོངས་     འཆི་བར་ཞེ་ས་སྦྱར་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
འགུམས་     རང་བཞིན་གྱིས་སྲློག་བཏང་སྟེ་འཆི་བའི་ད་ལྟ་བ། 
འགལ་     གཞི་གཅིག་ལ་མེ་དང་ཆུ་ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པ་འགལ་བ་ལྟ་བུ། 
འགྲས་     མི་འཆམ་པའི་དློན། 
འགྱོད།  སྔར་བྱས་ཀྱི་ལས་ལ་ཕྱིས་བླློ་འགྱོད་པའམ་གདུང་བ། 
འགོལ་སར་     གནས་དབེན་པའི་སར། 
འགྲམ་     ཁའི་འགྲམ་དང་ཆུའི་ངོགས། 
འགུལ་     ལུས་དང་ཤིང་སློགས་རང་བཞིན་གྱིས་གཡློ་བའི་ད་ལྟ་བ། 
ནློར་འགྱེ་     ནློར་རས་གཞན་ལ་བཏང་བའི་བྱ་བ། 
འགྱེད།  ནློར་རས་གཞན་ལ་བཏང་བའི་བྱེད་པ། 
འགན་འཁུར་     སློ་སློའི་འགན་ཁག། 
འགོང་པློའི་     གདློན་ནམ་འདྲེ་འགོང་པློ། 
འགོ་ནད་  གནད་ལ་འཕློ་བའི་ནད། 
འགོས།  གཞན་ལ་འཕློ་ཟིན་པ། 
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འཕེལ་འགྲིབ་ རང་བཞིན་གྱིས་ཡར་འཕེལ་བ་དང་མར་འགྲིབ་པ། 
འགྱུར་     རང་བཞིན་གྱིས་མི་བརྟན་པར་འགྱུར་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
འགྱུས་     མའི་མངལ་གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ལྟར་ལྟར་པློ། 
མི་འགོང་དང་།  མི་སྐྲག་པའམ་མི་ཞུམ་པ་ཟིལ་གྱིས་མི་གནློན་པའི་དློན། 
ལམ་འགྲོན་     ལམ་དུ་འགྲོ་བའི་འགྲུལ་པ།     
འགའ་     གང་ཟག་འགའ་ཞིག་གམ་ཁ་ཅིག། 
འགུགས་     ཤིང་སློགས་ཚུར་བཀུག་པའི་བྱེད་པ། 
རྩིག་འགྲམ་     རྩིག་པའི་རྩ་བའམ་ཉེ་འགྲམ། 
འགོད།  ཡི་གེ་སློགས་བཀོད་པའི་བྱེད་པ། 
བརྩློན་འགྲུས་     དགེ་བའི་ལས་ལ་སློ་བའི་བརྩློན་འགྲུས། 
འགོ་མའི་     ཐློག་མ། 
ཆུ་འགྲེམས་     ཆུ་བཀྲམ་པའི་བྱེད་པ། 
འགྲུབ།  དློན་སློགས་རང་བཞིན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་མ་འློངས་དང་ད་ལྟ་བ། 
མགོ་འགེམས་     མགོ་བཀྲུམ་པའི་བྱེད་པ། 
རིགས་འགྲེ་     གཅིག་ཤེས་ཏེ་ཀུན་རིགས་འགྲེ་བའི་བྱེད་པ། 
ཚློས་ཀྱིས་འགྲིབ།  ཚློས་ལེགས་པློར་མ་སློང་བ། 
འཐབ་མློ་འགྱེད་     འཐབ་འཛིང་བྱས་པའི་བྱེད་པ། 
སློགས་འས་འཕུལ་གའློ།།       །། 

༦༽ ག་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
རྒོད་པློ་     མི་སློགས་བླློ་རྒོད་པློ། 
རྒྱ་མཚློ་     མཐའི་རྒྱ་མཚློའམ་ཆུའི་མཛློད་ཆེན་པློ། 
རྒལ་ཕྱིར་     ཆུ་དང་ལ་སློགས་བརྒལ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་དློན། 
རྒྱུ།  འགྲོ་བའི་ཚུལ། 
གཏམ་རྒྱུད་     གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་སྔོན་གྱི་ལློ་རྒྱུས། 
ཕྲེང་རྒྱུད་     ཕྲེང་བའི་ཐག་པ། 
རྒྱུད་མང་     སྒྲ་སྙན་པི་ཝང་སློགས། 
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རྒྱན།  གསེར་དངུལ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱན། 
བྱ་རྒོད་     ཤའི་མིག་དང་ལྡན་པའི་བྱ་རྒོད་པློ། 
རྒན་པློ་     བསབ་པ་རྒན་པའམ་ལློ་ན་རྒན་པློ། 
རྒ་ཤི་     རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ནང་གསེས་ལློ་ན་རྒས་ཏེ་ཤི་བ། རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ནི། མ་རིག འདུ་

བྱེད། རྣམ་ཤེས། མིང་གཟུགས། སྐྱེ་མཆེད། ཚློར་བ། རེག་པ། སྲེད་པ། ལེན་པ། སྲིད་པ། སྐྱེ་
བ། རྒ་ཤིའློ།། 

རྒུ།  མར་ཉམས་པའམ་རྒུད་པ། 
ཕས་རྒོལ་     ཕ་རློལ་པློའི་རྒོལ་བ་ངན་པ། 
རྒྱང་འཕེན་     ཚེ་སྔ་ཕྱི་རྒྱང་དུ་འཕེན་པའི་མུ་སྟེགས་རྒྱང་འཕེན་པ། 
མགོ་ལ་རྒྱོབ།  མགོ་ལ་དབྱུག་པ་རྒྱབ་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
རྒོད་མའི་     རྟ་རྒོད་མ། 
རྒྱབ་     མདུན་གྱི་ཅིག་ཤློས་རྒྱབ་ལྟ་བུ། 
རྒྱས་     ཡར་འཕེལ་བའམ་རྒྱས་པ། 
རྒྱང་རིང་     ཐག་རིང་བ། 
རྒྱུག།  བང་བརྒྱུགས་པའི་བྱེད་པ། 
རྒྱ་བློ་     ཁའི་ས་ར། 
དམུ་རྒོད་     མི་སྲུན་པའམ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱིས་འདུལ་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུད་གྱོང་པློ། 
ཕག་རྒྱར་     ལྟ་བ་བརྟགས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་དང་སྐབས་འདི་ཚིག་གྲོགས་ཀྱི་དབང་གིས་ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་མ་ལ་གོ། 
རྒྱོ།  འཁྲིག་པ་སློད་པའི་མིང་། 
རྒྱ་ཚ་     ཚ་རེག་བྱ་ཤིན་ཏུ་ཚ་བ་ཞིག། 
རྒྱམ་ཚ་     ཚ་ཤེལ་དཀར་དང་འདྲ་བ་ཞིག། 
རྒྱགས་ཕྱེའི་     ལམ་དུ་འགྲོ་བའི་རྒྱགས་ཕྱེ། 
རྒྱུགས།  ཇ་ཆང་སློགས་རྒྱུགས་པ་དང་དཔེ་རྒྱུགས་ལའང་གོ། 
རྒྱུ་མཚན་     གཏན་ཚིགས་སམ་སྒྲུབ་བྱེད། 
ལློ་རྒྱུས་     སྔོན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད། 
བྱིང་རྒོད་     སེམས་ནང་དུ་བྱིང་བ་དང་ཕྱི་རློལ་དུ་རྒོད་པའམ་གཡེང་བ། 
རྒྱུ།  འབྲས་བུ་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ། 
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རྒྱལ་བའི་     བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་སངས་རྒྱས། 
 
རྒྱུད་     སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་མདློ་རྒྱུད་བསན་རྒྱུད་སློགས། 
རྒྱལ་     ས་གཞི་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པློ། 
རྒྱུ་སྐར་རྒྱལ།  རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས་སྐར་མ་རྒྱལ་སློད་རྒྱལ་སད། 
ཤེས་རྒྱུད་  སེམས་ཀྱི་གཤིས་རྒྱུད་དང་སེམས་སྐད་ཅིག་མའི་ཕྲེང་བ། 
རྒྱས་བཏབ་     ཐིའུ་དང་སློང་ཉིད་སློགས་ཀྱིས་རྒྱས་བཏབ་པ། 
ང་རྒྱལ་     སེམས་ཀྱི་ང་རྒྱལ། དབྱེ་ན། ང་རྒྱལ་ཙམ་དང་། ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ། ང་རྒྱལ་ལས་ཀྱང་ང་རྒྱལ། ཅུང་

ཟད་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ། ངའློ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ། མངོན་པའི་ང་རྒྱལ། ལློག་པའི་ང་རྒྱལ་དང་བདུན་
ནློ།། 

རྒྱགས།  ང་རྒྱལ་གྱིས་རྒྱགས་པའམ་དྲེགས་པ། རྒྱགས་པ་ནི། རིགས་དང་གཟུགས་དང་ཐློས་པ་ལང་ཚློ་
དང་། ། དབང་ཐང་ཆེ་བས་རྒྱགས་པ་དགྲ་བཞིན་གཟིགས། །ཞེས་པ་ལྟར་རློ།། 

རྒྱ་གྲམ་     ལམ་རྒྱ་གྲམ་དང་རློ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་སློགས། 
རྒྱན་པློ་     ཤློ་དང་བག་སློགས། 
རྒྱན་དང་     རྒྱལ་གྱི་སྐུགས། 
རྒྱལ།  རྒྱལ་ཕམ། 
རྒུན་འབྲུམ་     ཤིང་ཐློག་རྒུན་འབྲུམ། 
རྒྱ་ཤུག་     རྒྱ་གར་དུ་སྐྱེས་པའི་ཤུག་པ། 
ཉ་རྒྱར་     ཉ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་དྲྲྭ་བ། 
རྒྱུ།  དེའི་ནང་དུ་འགྲོ་བའི་ཚུལ། 
རྒྱུས་པ་     རྩའི་རྒྱུས་པ་དང་རྒྱུས་སྐད་ལྟ་བུ། 
རྒྱུ་མ་     ནང་ཁྲོལ་རྒྱུ་མ། 
ལུ་གུ་རྒྱུད།  བར་མ་ཆད་པ། 
གྲུ་རྒྱོངས་     ཀོ་གྲུ་སློགས་རྒྱངས་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
རྒྱངས་ཤིང་     ཀོ་གྲུ་དང་སྐུ་ཐང་སློགས་རྒྱངས་པའི་ཤིང་། 
སྨིག་རྒྱུའི་     དཔྱིད་ཀའི་དུས་སུ་ཐང་ལ་ཆུ་ལྟར་མཐློང་བའི་སྨིག་རྒྱུ། 
རྒྱུན་།  ཆུ་སློགས་བར་མ་ཆད་པའམ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ། 
རྒྱ་ཡུལ་     རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ། 
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རྒྱ་ཆེ་     ཡུལ་ཁམས་རྒྱ་ཆེ་བའམ་ཁྱོན་ཆེ་བ། 
ལྟློ་རྒྱབ་སྐྱིད།  ཟ་བའི་ལྟློ་དང་གྱོན་པའི་གོས་ཀྱིས་སྐྱིད་པ། 
 
རྒྱལ་མཚན་     མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ལས་རྒྱལ་བའི་མཚན་རྟགས། 
རྒྱལ་     དགྲའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ། 
སློགས་རར་བཏགས་གའློ།།       །། 

༧༽ ག་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལ་ལྒ་ལྒང་པ་གཅིག་པུར་ངེས། ལ་མགོ་དང་ལྡན་པའི་ག་ནི་གཅིན་པའི་སློད་ལྒང་བུ་གཅིག་པུར་ངེས་ཞེས་པའི་དློན་ནློ།། 

༨༽ ག་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
སྒོམ་ཆེན་     སེམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པའི་སྒོམ་ཆེན། 
བླློ་སྒམ་     བླློ་ཟབ་པ། 
སྒྲིན་པློར་     དློ་འགྲན་པའི་ཡུལ་དང་མཁས་པ་སློགས་ལ་གོ། 
སྒྲུན།   ཕན་ཚུན་དློ་འགྲན་པའི་བྱེད་པ། 
ལྕགས་སྒྲོག་     ལྕགས་ཐག། 
སྒོར་མློར་  དངུལ་སྒོར་མློ་ལྟ་བུ། 
སྒྲིམ་ཞིང་  རིག་པ་དང་སྐུད་པ་སློགས་བསྒྲིམས་པའི་བྱེད་པ། 
སྒྲིལ།   ཐང་ཀ་སློགས་བསྒྲིལ་བའི་བྱེད་སྐུལ། 
སྒྱིད་སྐྱུར་  ཐློས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་ལ་སློ་བ་ཞན་པ་ལྟ་བུ། 
སྒྱིད་ལུག་      སྒྱིད་ལུག་བདག་ཉིད་བརྙས་པའི་ལེ་ལློ། 
སྒྱིད་བུ་  ཐབ་ཀྱི་སྒྱིད་བུ། 
སྒྱེལ།   ཤིང་སློགས་སྒྱེལ་བའམ་བརབས་པའི་བྱེད་སྐུལ། 
སྒྱུ་རྩལ་      ལུས་རྩལ་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི།  
གཡློ་སྒྱུ་      རང་ལ་ཡློད་ཀྱང་མེད་པ་ལྟར་འཆོས་པའི་གཡློ་དང་། ཡློན་ཏན་མེད་ཀྱང་ཡློད་པ་ལྟར་འཆོས་པའི་སྒྱུ། 
སྒྱུ་མ་      རས་སྔགས་ལ་བརྟེན་པའི་མིག་འཕྲུལ་སྒྱུ་མ། 
སྒྲུང་།   གེ་སར་གྱི་སྒྲུང་གཏམ་ལྟ་བུ། 
སྒམ་སྒྲོམ་      ལྕགས་སྒམ་དང་ཤིང་སྒྲོམ་སློགས། 
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སྒྲོ་བ་      པགས་སློད་རྟ་སྒྲོ་ལྟ་བུ། 
སྒྱེ་      སློད་རྐྱལ་པ་ཆེན་པློ། 
 
སྒྱེའུ།   རྐྱལ་པ་ཆུང་ངུ་། 
སྒྱུག་མློས་      ཆུང་མའི་མ་ལ་གོ། 
སྒོ་ང་      བྱའི་སྒོ་ང་། 
སྒོག་ཟློས་  བཙློང་སྒོག་བཟའ་བའི་སྐུལ་ཚིག། 
སྒྲེགས།   གྲེ་བའི་འགྲང་སྐད་རྒྱབ་པའམ་གསུད་པ། 
སྡིག་སྒྲིབ་  མི་དགེ་བའི་སྡིག་པ་དང་ཉོན་ཤེས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ། 
ཆུ་སྒྲོལ་      ཆུ་ལས་བརྒལ་བཅུག་པའི་བྱེད་པ། 
ཆོས་སྒྲ་སྒྲོགས།   དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
བྱ་སྒྲོ་      འདབ་ཆགས་བྱའི་གཤློག་སྒྲོ། 
བཤད་སྒྲོས་      ཆོས་བཤད་ཚུལ། 
མཆུ་སྒྲོས་      ཁའི་མཆུ་སྒྲོས་དམར་བ། 
སྒྲིགས།   ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
སྒལ་ཚིགས་     སྒལ་ཚིགས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག།  
སྒུལ་སྐྱོད་      ཤིང་སློགས་གཞན་གྱིས་གཡློ་བའམ་བསྐྱོད་པའི་བྱེད་པ། 
སྒ་      སན་ས་སྒ། 
སྒེའུ་གཤེར།   ས་སྒ་རླན་པ། 
སྒྲེན་མློ་      གོས་མེད་པའི་གཅེར་བུ། 
སྒོ་དྲུང་      སྒོའི་རྩ་བ། 
སྒེག་མློ་      བུད་མེད་མཛེས་མའི་སྒེག་ཆོས། 
སྒུག།   ལམ་དུ་བསྒུག་པའི་བྱེད་པ། 
སྒྱིད་པར      རྐང་པའི་སྒྱིད་པ། 
གོས་སྒབ་      ལུས་ལ་གོས་བཀབ་པའི་བྱེད་པ། 
སྒྲོ་གུས་      གོས་ཀྱི་ཐེབ་ལུང་། 
སྒྲོག།   བསམ་པའམ་འཆིང་བའི་བྱེད་པ། 
དབང་སྒྱུར་      ལྷ་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་ཀྱི་བདག་པློའམ་རྒྱལ་པློ། 
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འཁོར་ལློ་སྒྱུར་     སློང་འཁོར་ལློ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློ། 
སྒྱུར་བྱེད།   རྩིས་སྒྱུར་བྱེད་ལག་པ་ལྟ་བུ། 
 
ལག་སྒྲེང་      ལག་པ་གྱེན་དུ་སྒྲེང་བའམ་གནམ་དུ་བཏེག་པའི་བྱེད་པ། 
ཟས་སྒོང་      ཟན་གཅིག་ཏུ་བསྒོང་བའི་བྱེད་པ། 
བུ་རམ་སྒར།   བུ་རམ་སྒར་མློར་བཟློ་བའི་བྱེད་པ། 
སྒར་དུ་      དམག་སྒར་སློགས། 
རྟ་སྒས་      རྟ་ལ་གཏད་པའི་སྒ། 
སྒྲོན་མེ་      མུན་པ་བསལ་བའི་མེའམ་སང་བར་བྱེད་པ། 
སྒྲིབ།   ཉི་ཟླ་སློགས་སྤྲིན་གྱིས་གཡློགས་པའི་བྱེད་པ། 
སྲིད་སྒྲུབ་      རྒྱལ་པློ་སྐྱ་སེང་གི་བུ་སྤུན་ལྔའི་ཐུ་བློ། 
ཀླུ་སྒྲུབ་      ཟབ་མློ་ལྟ་བའི་སྲློལ་བྱེད་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཚན། 
སྒྲོལ་མ་      ལྷ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ། 
སྒྲུབ།   ལྷ་སློགས་བསྒྲུབ་པའི་བྱེད་པ། 
མནའ་སྒོག་      མནའ་འདློར་བའི་སྐུལ་ཚིག། 
སྒྱོགས་རློ་      འཕྲུལ་གྱིས་འཕེན་པའི་སྒྱོགས་རློ། 
སྒུ་དློ་གཅོག།   ཡློད་ཚད་བཅག་པའི་བྱེད་པ། 
ད་སྒོས་      ད་ཆའམ་ད་རེས། 
སྒོས་སུ་      བྱེ་བྲག་ཏུ་ཞེས་པའི་དློན། 
རྩིག་པ་སྒྲོན།   རྩིག་པ་ཁ་གསློ་བའི་བྱེད་སྐུལ། 
སྒུ་སྟེགས་      སློད་སློགས་བཞག་སའི་སྟེགས་བུ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར། 
སྒང་གཤློང་      མཐློ་བའི་སྒང་དང་དམའ་བའི་གཤློང་། 
ཚ་སྒོ་ཅན།   ལློ་ཐློག་ལེགས་པློར་མི་སྐྱེ་བའི་ཞིང་ས། 
སྒྲོབ་དང་      མི་དཔའ་རྫུ་ཅན་ནམ་མི་ཆེན་གྱི་ཚུལ་བྱེད་པ། 
སྒྲོམ་      ཁང་པའི་ཕྱིའི་ཁྲོམ་དང་ཤིང་སྒྲོམ་སློགས། 
སློགས་སར་བཏགས་གའློ།།        །། 
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༩༽ ག་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
བརྒལ་བརྟག་     རྩློད་ཅིང་དྲིས་པ། 
བརྒལ་ལན་      རྩློད་པའི་ལན། 
 
བརྒྱད་ཅུ་བརྒྱད།  གྲངས་ཀྱི་གནས་ཤིག། 
ཕྲེང་བ་བརྒྱ་ཕྲག་  ཕྲེང་བ་བརྒྱ་ཚང་ཞིག། 
བརྒྱུས་པས་      ཕྲེང་བ་ཐག་པར་བརྒྱུས་པའི་འདས་པ། 
བརྒྱན།   གསེར་དངུལ་སློགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་བྱ་འདས། 
ཆུ་བརྒལ་      ཆུ་ལས་བརྒལ་བའི་བྱ་འདས། 
འློ་བརྒལ་      དཀའ་ལས་ཆེ་བའི་ཞེ་ས། 
དྲན་མེད་བརྒྱལ།  སེམས་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་བ། 
བརྒྱུད་པ་   བླ་མ་སློགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་དང་དངོས་པློ་སློགས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ། 
ལམ་བརྒྱགས་     ལམ་དུ་འགྲོ་བའི་ལྟློ་བརྒྱགས། 
སློ་བའི་བརྒྱད།   བླ་མ་སློགས་ཀྱི་བཀའ་བཀྱོན། སློ་བ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒོ་ནས། 
ལེ་བརྒན་      དར་དམར་པློ། 
གད་བརྒྱང་      ཁྲོ་བློའི་ངར་སྐད་བཏློན་པ། 
སྨྲ་བའི་བརྒྱ།   ཞལ་རྫུན་ནམ་ཤློབ་ཀྱི་ཞེ་ས། 
བརྒྱུགས་ཤིང་     མི་སློགས་བང་བརྒྱུགས་པའི་འདས་པ། 
བརྒྱུངས་པར་     སྒལ་ཚིགས་བར་གྱི་ཀླད་པ་ལྟར་ཡློད་པའི་བརྒྱུངས་པ། 
བརྒྱུད་མར་      བར་མ་ཆད་པའམ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ། 
བརྒྱབ།   མགོ་ལ་དབྱུག་པ་བརྒྱབ་པའི་བྱ་བ། 
བས་འཕུལ་ར་མགོ་ལྡན་པའི་གའློ།།    །། 

༡༠༽ ག་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
བུ་རམ་བསྒར་ཞིང་ བུ་རམ་བསྒར་མློ་བཟློ་བའི་བྱ་འདས། 
བསྒྲངས་ནས་     རྩིས་སུ་བགྲང་བའི་འདས་པ། 
བསྒོངས།   ཟན་སློགས་གཅིག་ཏུ་བསྒོང་བའི་འདས་པ། 
ཆོས་བསྒྱུར་      རྒྱ་ཆོས་བློད་དུ་བསྒྱུར་བའི་བྱ་འདས། 
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མདློག་བསྒྱུར་     ཁ་དློག་དཀར་པློ་དམར་སེར་སློགས་སུ་བསྒྱུར་བའི་བྱ་འདས། 
བཀའ་བསྒོ་  བླ་མ་སློགས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བའི་བྱ་བ། 
བསྒོས།   བཀའ་གནང་བའི་འདས་པ། 
 
ཆུ་བསྒྲལ་      ཆུ་ལས་སྒྲོལ་བའི་བྱ་འདས། 
ཆོས་བསྒྲགས་     དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲོག་པའི་འདས་པ། 
ཏིང་འཛིན་བསྒོམས། སེམས་རྩེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པའི་འདས་པ། 
མགོ་བསྒྲེས་     རློས་གླང་གཉིས་མགོ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲེས་བཅུག་པ་ལྟ་བུ། 
རིགས་བསྒྲེས་     གཅིག་ཤེས་ཏེ་ཀུན་རིགས་བསྒྲེས་པའི་འདས་པ། 
རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེངས། རྒྱལ་མཚན་གྱེན་དུ་བསྒྲེངས་བའི་འདས་པ། 
མནའ་བསྒགས་  མནའ་བཀལ་བའི་འདས་པ། 
ལམ་བསྒུགས་     ལམ་དུ་བསྒུགས་པའི་འདས་པ། 
སེངྒེ་བསྒྱིངས།   སེངྒེ་རྣམ་པར་བསྒྱིངས་བའམ་མཆོངསཔའི་འདས་པ། 
བག་ཆགས་བསྒོ་  བག་ཆགས་བཞག་པའི་བྱ་བ། 
བསྒོས་      བག་ཆགས་བཞག་པའི་འདས་པ། 
ཕློགས་གཅིག་བསྒྲིགས། གྲལ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིག་པའི་འདས་པ། 
འློད་བསྒྲིབས་     ཉི་ཟླའི་འློད་སྤྲིན་སློགས་ཀྱིས་བསྒྲིབ་པའི་འདས་པ། 
བླློ་བསྒྲིམས་     རིག་པ་བསྒྲིམ་པའི་འདས་པ། 
སྲད་བུ་བསྒྲིམས།  སྐུད་པ་བསྒྲིམ་པའི་འདས་པ། 
བསྒྲུབ་པ་      ལྷ་སློགས་བསྒྲུབ་པའི་བྱ་བ། 
བསྒྲུབ་བྱ་      བསྒྲུབ་བྱ་ལྷ་དང་ཚློང་ལྟ་བུ། 
བསྒྲུན་མི་ནུས།   གཞན་ལ་དློ་འགྲན་མི་ནུས་པ། 
བསྒྲིན་མི་ཕློད་དང་ གཞན་ལ་དློ་འགྲན་མི་ཕློད་པ། 
བྱ་བའི་བསྒང་།   ལས་ཀ་བྱེད་པའི་བསྒང་། 
བསྒྱེལ་ཞིང་      ཤིང་སློགས་ས་ལ་བསྒྱེལ་བའམ་བརབས་པའི་བྱ་འདས། 
སྒྲ་བསྒྲགས་     ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པའི་འདས་པ། 
རྩིས་ཀྱིས་བསྒྱུར།  རྩིས་ཀྱི་རི་མློ་གཅིག་བཅུ་བརྒྱ་སློང་སློགས་སུ་བསྒྱུར་བའི་བྱ་འདས། 
གཞན་གྱིས་མི་བསྒུལ་ གང་གིས་ཀྱང་མི་བསྒུལ་བའམ་མི་གཡློ་བའི་བྱ་འདས། 
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ནློར་གྱིས་བསྒང་།  ནློར་གྱིས་ཕྱུག་པའམ་གཏམས་པའི་བྱ་འདས། 
བས་འཕུལ་ས་མགོ་ལྡན་པའི་གའློ།།      །། 
 
 
 
 
 
 
 
 

༼ང་སྡེ།༽ 

༡༽ ང་དས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
སྙན་དངགས་  ཚིག་དང་དློན་གྱིས་རྒྱན་དུ་གྱུར་པའི་སྙན་དངགས། 
ཟིལ་དངར་      སྦྲང་རྩིའི་རློ་ལྟ་བུ། 
ཚར་དུ་དངར།   མཆོད་པ་སློགས་གྲལ་སྒྲིག་ལེགས་པ། 
གསེར་དངུལ་     རིན་པློ་ཆེ་གསེར་དང་དངུལ། 
དངོམ་ཆེ་      རིན་ཆེ་བ། 
དངོས་      དངོས་པློ་དློན་བྱེད་ནུས་པ་ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་ལྟ་བུ། 
དངོས་མེད།   དངོས་པློ་དློན་བྱེད་མི་ནུས་པ་ཆུ་ནང་གི་ཟླ་བ་ལྟ་བུ། 
དངོས་གྲུབ་      མཆོག་མཐུན་མློང་གི་དངོས་གྲུབ། མཁའ་སློད་རལ་གྲི་རིལ་བུ་དང་། །རྐང་རྒྱུགས་བུམ་གནློད་སྦྱིན་

འཁོལ། །བཅུད་ཀྱིས་ལེན་དང་མིག་སན་དང་། །ལྟ་བུའློ། 
དངོས་གཞི་      སྔོན་འགྲོ་མ་ཡིན་པའི་དངོས་གཞི། 
དངོས་བཤམས་  ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པའི་དངོས་སུ་བཤམས་པའི་འདས་པ། 
དངོས།   དངོས་པློ་ནློར་རས་སློགས། 
དངངས་སྐྲག་     འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པ། 
དངན་འཐེན་     གཞན་གྱི་ནློར་རས་ཁྱེར་ནས་སར་མི་སློད་པ། 



89 

འབབ་ཆུའི་དངོ་།  ཆུ་གཞུང་གི་ངོགས། 
གྲི་ཡི་དངོ་      རལ་གྲིའི་རྣློའམ་སློ། 
སློགས་འདས་འཕུལ་ངའློ།།       །། 

༢༽ ང་མས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
མངའ་རིས་      སློད་མངའ་རིས་དང་སྡེ་མི་སེར། 
མངའ་ཞབས་     འབངས་མི་སེར་རམ་མངའ་འློག་པ། 
མངའ་ཐང་      སློབས་མངའ་ཐང་། 
མངའ།   ཐུགས་ལ་མངའ་བའམ་ཡློད་པའི་དློན། 
 
མངའ་མཛད་     མངའ་དབང་མཛད་པ། 
མངའ་བདག་     མངའ་དབང་མཛད་པའི་བདག་པློ། 
མངག་གཞུག་     བང་ཆེན་པའམ་ཕློ་ཉ་བ། 
མངགས།   བང་ཆེན་པ་བཏང་བའི་འདས་པ། 
མངོན་སུམ་   མིག་ལ་སློགས་པའི་དབང་པློའི་ལྐོག་གྱུར་མ་ཡིན་པའི་མངོན་སུམ། 
མངོན་གྱུར་      དབང་པློས་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་ཟིན་པ། 
མངོན་མཚན་     དངོས་པློ་མཚན་རྟགས་ཅན། 
མངལ།   མའི་མངལ་གྱི་བུ་སློད། 
མངོན་སློད་      མནན་སྲེག་འཕང་གསུམ་ལ་སློགས་པའི་མངོན་སློད་དྲག་པློའི་ལས། 
མངའ་བརྙེས་     ཐུགས་ལ་རང་དབང་བརྙེས་པ། 
མངན་མི་བགྲངས།  རྒྱབ་ནས་འཕར་ཁ་མི་གཏང་བའམ་སྐྱོན་མི་བརྗོད་པ། 
ཆོས་མངོན་      སྡེ་སློད་གསུམ་ལས་ཆོས་མངོན་པ། 
མངོན་ཤེས་      མིག་ལ་སློགས་པའི་མངོན་ཤེས་དྲུག། 
མངར་བའི་རློ།   སྦྲང་རྩིའི་རློ་ལྟ་བུ་མངར་བ། 
ཐུགས་ལ་མངའ་  ཐུགས་ལ་གསལ་བའམ་མཁྱེན་པའི་དློན། 
སློགས་མས་འཕུལ་ངའློ།།       །། 
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༣༽ ང་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
རྔོན་པའི་      རི་དྭགས་གསློད་མཁན་རྔོན་པ། 
རྔ་ཡབ་      དུད་འགྲོའི་རྔ་མས་བཟློས་པའི་སྦྲང་གཡབ་བམ་བསིལ་ཡབ། 
རྔ་      བརྡུང་རྒྱུའི་ཆོས་རྔ་ཆེན་པློ། 
རྔེའུ་ཆུང་།   རྔ་ཆུང་ངུ་། 
རྔམ་པའི་      ཧ་ལས་ཆེ་བའམ་ངོ་མཚར་བ་ནློར་རས་ལ་སེམས་ཆགས་པ། 
བཀྲེས་རྔབ་   ཧ་ཅང་གིས་བཀྲེས་ཤིང་ལྟློགས་པ། 
རྔ་མློ་  ཚེར་མར་དགའ་བའི་དུད་འགྲོ་རྔ་མློང་། 
རྔེའུ།   དུད་འགྲོ་རྔ་མློའི་ཕྲུག་གུ། 
རྔོམ་བརྗིད་      སྐུའི་གཟི་བརྗིད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ། 
 
རྔམ་འཇིགས་     ཤིན་ཏུ་ནས་བརྔམ་ཞིང་འཇིགས་སུ་རུང་བ། 
རྔོ་བག་ཅན།   དུད་འགྲོའི་ནད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གཅིག། 
དབུགས་རྔུབ་     དབུགས་ནང་དུ་འཐེན་པའི་བྱེད་པ། 
ཟུག་རྔུས་      ནད་ཀྱིས་ན་བའི་ཟུག་རྔུའམ་ཟུག་གཟེར། 
རྔོད་མཁན་      ཤ་དང་ཡློས་སློགས་རྔོད་མཁན། 
རྔུལ།   སྤྱིར་ལུས་ཀྱི་རྔུལ་དང་འདིར་ཚིག་གྲོགས་ཀྱི་དབང་གིས་རྔུལ་ཐློན་པ། 
རྔོས་ཁྱེར་      དུད་འགྲོ་རྔོ་ནད་ཀྱིས་ཁྱེར་བ་དང་ལློ་ཐློག་བཙས་ཁྱེར་བ། 
དྲེའུ་རྔོག་      གྲུམ་རྩེའམ་གྲུམ་གདན་ཁྲ་བློ། 
གླ་རྔན་དང་།   ལས་བྱས་པའི་གླ་རྔན་ནམ་གསློལ་རས། 
རྔ་      དུད་འགྲོ་སློགས་ཀྱི་མཇུག་མ། 
རྔོག་      རྟ་སློགས་ཀྱི་ཟེའུ། 
མཐུག་རྔམ་      སྲབ་མློ་མ་ཡིན་པའི་མཐུག་པློ། 
རྔོ་མི་ཐློགས།   གཞན་ལ་ཕན་མི་ཐློགས་པའམ་ནུས་པ་མེད་པ་དང་མི་འཇུག་པའི་དློན། 
རྔན་ཆན་      གཞན་ལ་བརྙས་བཅོས་བྱེད་པའམ་མི་རྩི་བ། 
རྩྭ་རྔ་      ཟློར་བས་རྩྭ་བརྔ་བའི་བྱེད་པ། 
རྔུ་མ་དང་།   མིག་སྐྱོའམ་མིག་སྐྱག། 
རུས་ཀྱི་རྔོག་   རྔོག་ལློ་རྩ་བ་ཞེས་པ་ལྟར་རུས་ཀྱི་མིང་། 
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སློགས་རར་བཏགས་ངའློ།།      །། 

༤༽ ང་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ཞལ་སྔ་      ཞལ་གྱི་དྲུང་། 
སན་སྔ་      སན་གྱི་དྲུང་། 
སྔ་སློར་སྔོན།   ཐློག་མའི་དུས། 
གསང་སྔགས་     གསང་སྟེ་འགྲུབ་ན་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་གསང་སྔགས། 
སྔགས་པ་      ཆོས་གསང་སྔགས་སྒྲུབ་མཁན། 
མདློག་སྔོན་སྔོ།   ཁ་མདློག་སྔོན་པློ། 
སྔ་དྲློ་      དུས་སྔ་དྲློ། 
 
སྔས་ལ་      མགོ་བཞག་སའི་སྔས། 
སྔུར་པ་ཆེ།   གཉིད་ཀྱི་སྐབས་སུ་སྔུར་སྒྲ་ཆེ་བ། 
སྔ་དུས་      སྔ་མའི་དུས་སམ་སྔོན་དུས། 
སྐྱོ་སྔོགས་      རྒྱ་བློད་ཀྱི་འཁྲུག་ལློང་སློགས། 
མློན་སྲན་སྔེའུ།   སྲན་མའི་བྱེ་བྲག་ཅིག། 
སྔ་ཕྱི་      སྔ་མའི་དུས་དང་ཕྱི་མའི་དུས། 
སྔུན་དུ་      མདུན་དུ་ཞེས་པའི་དློན། 
སྔོ་བར་བྱེད།   དགེ་རྩ་གཞན་དློན་དུ་བསྔོ་བའི་བྱེད་པ། 
མཚང་ནས་སྔོག་     སྐྱོན་མཚང་ནས་འབྲུ་བའི་བྱེད་པ། 

སློགས་སར་བཏགས་ངའློ།།       །། 

༥༽ ང་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
བརྔན་ཡང་   ནློར་རས་གཞན་ལ་བྱིན་པདང་ཆོས་རས་མཆོད་པའི་བྱ་འདས། 
བརྔམས་ནས་     འདློད་ཡློན་ལ་སེམས་ཆགས་པའི་འདས་པ། 
བཙས་མ་བརྔས།  ཞིང་གི་ལློ་ཐློག་བརྔ་བའི་འདས་པ། 
བུད་མེད་བརྔོད་དང་  བུད་མེད་མགོ་སྐོར་བཏང་བའམ་བསླུ་བ། 
བརྔོན་པས་བརྔོན།  རྔོན་པས་རི་དྭགས་བསད་པ་དང་ཆོས་རས་མཆོད་པའི་བྱ་འདས།  
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ཆང་བརྔུབ་      ཆང་ནང་དུ་འཐེན་པའི་བྱ་བ། 
བས་འཕུལ་རར་བཏགས་ངའློ།།      །། 

༦༽ ང་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
སྡུག་བསྔལ་     རྩ་བ་གསུམ་དང་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ། རྩ་བའི་ སྡུག་བསྔལ་གསུམ་ནི། ཁྱབ་པ་འདུ་

བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ། འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ། ཡན་ལག་བརྒྱད་ནི། 
གཉེན་བྱམས་པ་དང་བྲལ་བ། དགྲ་སང་བ་དང་ཕྲད་པ། འདློད་པ་ཐློག་ཏུ་མི་འབབ་པ། མི་འདློད་པ་
ཐློག་ཏུ་བབས་པ། སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་བསྔལ་ལློ། 

བསློད་བསྔགས་  ཡློན་ཏན་གྱི་སྒོ་ནས་བསློད་ཅིང་བསྔགས་པ། 
བསྔོ་བས་      དགེ་རྩ་གཞན་དློན་དུ་བསྔོ་བའི་ཚིག། 
 
བསྔོས།   དགེ་རྩ་བསྔོ་བའི་འདས་པ། 
རྣམ་པར་བསྔོས་དང་ འཕགས་པས་མི་སྡུག་པའི་འདུ་ཤེས་བསྒོམ་པའམ་སྔོན་པློར་གྱུར་བ། 
བསྔོགས་པ་སློགས།  གཞན་གྱི་སྐྱོན་མཚང་ནས་འདྲུ་བའི་བྱ་བ། 
བས་འཕུལ་ས་སྒོ་ལྡན་པའི་ངའློ།།       །། 
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༼ཅ་སྡེ།༽ 

༡༽ ཅ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ཅི་སད་      གང་གི་དློན་དུ་ཞེས་སློབ་མས་བླ་མ་ལ་ཞུ་བའི་ཚིག་ལྟ་བུ། 
ཅི་ཕྱིར་      རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེས་བླ་མས་སློབ་མ་ལ་གསུང་བའི་ཚིག་ལྟ་བུ། 
ལྡན་པའི་ཅན།   ཡློན་ཏན་ཅན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡློད་པའི་དློན། 
བདག་ཅག་      རང་ཅག་གམ་ང་ཅག། 
སྤྱི་ཅེར་      སྤྱི་བློ་སྐྲ་མེད་དཔྲལ་ཐེར། 
སུམ་ཅུ་དང་། 
དྲུག་ཅུ་བདུན་ཅུ་བརྒྱད་ཅུ་རྣམས།  གྲངས་ཀྱི་མིང་། 
ལྷན་ཅིག་ཐབས་ཅིག་ ཆབ་ཅིག་སབས་ཅིག་མཉམ་པློ་སློགས། 
སྐད་ཅིག་ཙམ།   དུས་སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཞེས་དུས་ཀྱི་ཚད། 
ཁྱེད་ཅག་      ཁྱེད་རྣམས་ཁྱེད་ཚློ་ཞེས་པའི་དློན། 
སེམས་ཅན་      སེམས་དང་ལྡན་པ། 
ཡློད་དློ་ཅོག།   ཡློད་ཚད་ཐམས་ཅད། 
ཅན་ནེར་      ཕློར་པ། 
ཅབ་ཅོབ་      ཆོས་འདུལ་བ་ལས་ཟ་བཏུང་བྱེད་པའི་སྒྲ། 
ཆང་ཅོ་རེ།   ཆང་འཐུང་བ་དང་ཕློར་པའི་ནང་དུ་བླུགས་པའི་སྒྲ། 
ཧ་ཅང་      ཤིན་ཏུའམ་ཐལ་ཆེ་བ། 
ཅས་ཅུས་      སེམས་མི་བརྟན་པའི་གྱ་གྱུ་ཅན། 
བབ་ཅོལ་མང་།   མ་བརྟག་མ་དཔྱད་པའི་གཏམ་བབ་ཅོལ་དུ་སྨྲ་བ། 
ཅི་སྟེ་      གལ་ཏེ་ཞེས་པའི་དློན། 
ཅུང་ཟད་      ཉུང་ཟད་ཙམ། 
ཕྱིན་ཅི་ལློག།   ལྟ་བ་དང་ལས་འབྲས་སློགས་ཕྱིན་ཅི་ལློག་པ། 
ཅང་ཤེས་      ཅི་ཡང་ཤེས་པ་དང་རི་དྭགས་ཅང་ཤེས། 
ཅིག་ཤློས་      མཁས་པའི་ཅིག་ཤློས་བླུན་པློ་དང་མདུན་གྱི་ཅིག་ཤློས་རྒྱབ་ལྟ་བུ། 
 
ཅི་ནས་ཀྱང་།   ངེས་པར་དུ་ཞེས་པའི་དློན། 
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ཅོ་ཏློའི་      མགོའི་སྐྲ་མིང་། 
ཐློར་ཅོག་      རལ་པའི་ཐློར་ཚུགས། 
ཅོད་པན་དང་།   བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན་ལྟ་བུ་རིགས་ལྔ་དང་ཌཱ་མ་རུའི་དར་དཔྱང་། 
རྒྱ་ཅང་      སྐ་རགས་རྒྱན་ཅན། 
བེ་ཅོན་      ལྷའི་ཕག་མཚན་དབྱུག་པ། 
ལྟ་ཅི་སློས།   བཤད་ཅི་དགོས་ཞེས་པའི་དློན། 
ཅ་ཅོའི་      དློན་མེད་ཀྱི་སྒྲ་ཆེ་བ། 
ཅལ་ཅོལ་      ངག་ནས་གཏམ་ཅི་བྱུང་གང་བྱུང་དུ་སྨྲ་བ། 
མུ་ཅོར་དང་།   གཞན་ལ་ཁ་ཟེར་བའམ་རྫུན་གཏམ་བཤད་པ། 
ཅོ་འདྲི་      གཞན་ལ་གནློད་པའམ་འགྲན་པ། 
ཅིག་ཅར་      དུས་ཅིག་ཅར་རམ་དུས་མཉམ། 
ཅམ་གྱིས་འཇོག།  དལ་གྱིས་སར་བཞག་པའི་བྱེད་པ། 
ཅོག་བུར་      སྒོམ་ཆེན་གྱི་ཅོག་བུར། 
ཅར་རེ་      དེའི་ནང་དུ་གཟུགས་མི་གཡློ་བར་སློད་ཚུལ། 
མིག་ཅེ་རེ།   མིག་མི་བཙུམ་པར་ཅེ་རེ་བལྟ་བ། 
ལན་ཅིག་      ཚར་ཅིག་ཅེས་པའི་དློན། 
ཅིས་ཀྱང་      གང་ནས་ཀྱང་ཞེས་པའི་དློན། 
ཅིར་མི་རྟློག།   གང་ཡང་མི་བསམ་པ། 
ཁ་ཅིག་      གང་ཟག་ལ་ལའམ་འགའ་ཞིག། 
ཅང་མི་ཤེས་ཀྱང་  གང་ཡང་མི་ཤེས་ཀྱང་ཞེས་པའི་དློན་། 
ཅོང་།   རློལ་མློའི་བྱེ་བྲག་ཅིག། 
ཅང་དང་      བློན་པློའི་གཤང་། 
ཅང་ཏེའུ་      ཌཱ་རུ་ཆུང་བ། 
ཅི་ཡང་བརྡུང་།   གང་ཡང་བརྡུང་ཞེས་པའི་དློན། 
ཅུ་གང་      བྲག་དང་ཤིང་སློགས་ལས་བྱུང་བའི་རྩི་སན་ཅུ་གང་། 
ཅུང་ཞི་      ནད་བད་ཀན་ལ་ཕན་པའི་རློ་སན་ཅུང་ཞི། 
 
ཅུར་ནིས་ཟ།   ཞང་ཞུང་གི་སྐད་དུ་སན་གྱི་ཕྱེ་མ་ཟ་ཞེས་པའི་དློན་། 
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ཅེ་སང་      གཅན་གཟན་ཅེ་སང་ངམ་སང་ཁྱི། 
བྲག་ཅ་      སྒྲ་དངོས་མ་ཡིན་པའི་བྲག་གི་བྲག་ཅའམ་སྒྲ་བརྙན། 
ཅི་ཞིག་བྱ།   གང་ཞིག་བྱ་ཞེས་པའི་དློན། 
ཅོག་ཙེ་      མདུན་གྱི་ཅོག་ཙེ། 
ཐློ་ཅོས་   ལྟ་བ་མ་རྟློགས་པའི་གྲུབ་ཐློབ་པའི་སློད་པ་ལྟར་བྱེད་པ། 

ཅུང་སེང་ཟ།   འབྲས་ཀྱི་ཕྱེ་མ་ཟ་ཞེས་པའི་དློན། 
ཅི་ག་       ཅི་ཞིག་གང་ཞིག་ཅི་ཡིན་ནམ་ཞེས་པའི་དློན། 
ལ་སློགས་ཅ་རྐྱང་ངོ་།།        །། 

༢༽ ཅ་གས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
གྲོས་གཅོམ་     གྲོས་འཆོམས་པའི་བྱེད་པ། 
གཅོང་ནད་      ནད་རྙིང་པ། 
གཅད་བྱ་      གཅད་བྱ་ཤིང་ལྟ་བུ། 
གཅོད།   ཤིང་སློགས་གཅད་པའི་བྱེད་པ། 
ཁོན་གཅུགས་     ཁོན་དུ་འཛིན་པའམ་དགྲར་བཟུང་བ། 
ཡིད་གཅུགས་     ཡིད་མཛའ་བའམ་མཐུན་པ། 
གཅེན་དང་གཅུང་།  ཕློ་བློ་དང་ནུ་བློ། 
གཅུད་པློར་      བསབ་བྱ་ལ་མི་ཉན་པའི་གང་ཟག། 
ལག་གཅུས་     ལག་ཡློན་པློར་གཅུས་པའི་འདས་པ། 
གཅུར་ཞིང་      རིག་པ་བསྒྲིམ་པའི་བྱེད་པ། 
གཅུན།   བུ་ཚ་སློགས་འདུལ་བའམ་གཅུན་པའི་བྱ་བ། 
རྣམ་གཅོད་      བདེན་མེད་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཟུང་བ། དཔེར་ན། ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་དུ་འཁྲུལ་བའི་ཚེ་ 

སྦྲུལ་མ་ཡིན་ཞེས་ཕར་དགག་པ་ལྟ་བུ།  
ཡློངས་གཅོད་     བདེན་འཛིན་བཀག་ནས་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ། དཔེར་ན། དེ་ནི་ཐག་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཚུར་སྒྲུབ་པ་

ལྟ་བུ། 
ཞལ་ལྕེ་གཅོད།   ཁྲིམས་གཅོད་པའི་བྱེད་པ། 
གཅོང་རློང་      ཆུ་འགྲོ་སའི་གཅོང་རློང་དང་ངམ་འགྲོགས་གཡང་ས། 
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གཅོང་སྐད་     ནད་རྙིང་པས་ན་བའི་སྐད་དང་གཅོང་རློང་ནང་ནས་ཆུ་འགྲོ་བའི་སྐད། 
གཅིན་གཅི་བ།  དྲི་ཆུ་དང་དྲི་ཆུ་གཏང་བའི་དློན་ལའང་གོ། 
གཅོད་བཞིན་     ཤིང་སློགས་གཅད་པའི་ད་ལྟ་བ། 
གཅེས་མེད་      བརྩེ་བ་མེད་པའམ་ཕངས་པ་མེད་པ། 
གཅིག་གིས་གཅིག། གང་ཟག་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཆོས་བསན་པ་ལྟ་བུ། 
གཅམ་བུ་      ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཚུལ་འཆོས། 
ཁ་གཅང་      ནང་དུ་བསམ་པ་ངན་ཡང་ཕྱིར་ཁ་སྙན་སྨྲ་བ། 
གཅུགས་མེད་     ཡིད་མི་མཛའ་བའམ་མི་འཆམ་པའི་དློན། 
གཅེས།   སྤྱིར་གཅེས་ཤིང་ཕངས་པ་དང་སྐབས་འདིར་ཉེ་བར་མཁོ་བའམ་གལཆེ་བ། 
ཚར་གཅོད་      རྒོལ་བ་ངན་པ་ཚར་གཅད་པའི་བྱེད་པ། 
གཅུ་གལ་      དློ་གལ་ལམ་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བ། 
ཡིད་ལ་གཅགས།  ཡིད་ལ་འཇགས་པའམ་བསམ་པ། 
སྒྲ་གཅན་      གཟའ་དགུའི་ནང་ནས་གཟའ་སྒྲ་གཅན། 
གཅན་གཟན་     སག་དང་སེངྒེ་སློགས་སྡེར་ཅན་གྱི་རིགས། 
ལ་གཅན་པ།   ལ་སྲུང་པ། 
གཅིག་ཏུ་      མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཞེས་པའི་དློན་། 
གཅལ་བཀྲམ་     མེ་ཏློག་སློགས་ཆལ་མར་བརལ་བའམ་ཕྱེ་མར་འཐག་པའི་བྱ་བ། 
གྲངས་ཀྱི་གཅིག།  གྲངས་རློག་པློ་གཅིག། 
རློ་གཅིག་      རྣལ་འབྱློར་བཞིའི་ནང་གསེས་སྒོམ་པ་རློ་གཅིག། 
རས་གཅིག་     དངོས་པློ་ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་རས་གཅིག། 
གཅེར་བུ་      གོས་མེད་པའི་གཅེར་བུའམ་སྒྲེན་མློ། 
གཅོག།   ཤིང་སློགས་དུམ་བུར་བཅག་པའི་བྱེད་པ། 
གཅིའུ་སན་      བཤང་ལམ་དུ་ལྕགས་དུང་དང་ཟངས་དུང་སློགས་ནས་བཏང་བའི་སན་ཞིག། 
སློགས་གས་འཕུལ་ཅའློ།།       །། 
 
༣༽ ཅ་བས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
བཅོམ་ལྡན་  བདུད་བཞི་བཅོམ་ཞིང་སྤང་རྟློགས་ཀྱི་ཡློན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་སངས་རྒྱས། 
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དགྲ་བཅོམ་  ཁམས་གསུམ་ཉོན་མློངས་པའི་དགྲ་བཅོམ་ཞིང་། ཨརྷ་སྟེ་ཞེས་པའི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ན་མཆོད་པར་འློས་
པ། 

བཅས་པས་   ལྷ་གཙློ་འཁོར་དང་བཅས་པ། 
བཅགས།  ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པའི་འདས་པ། 
དམ་བཅའ་      ཁས་བླང་དམ་བཅའ་བའི་བྱ་བ། 
ཁྲིམས་བཅའ་     ཁྲིམས་བཟློ་བའི་བྱ་བ། 
བཅིང་བས་བཅིངས། ཐག་པས་བསམས་པའི་འདས་པ། 
ཤིང་བཅད་      ས་རེས་ཤིང་གཅད་པའི་འདས་པ། 
རླན་བཅིར་     རས་རླན་པ་སློགས་ལག་པས་བཅིར་བའི་བྱ་འདས། 
བཅའ་ཡློས་      སློས་བཅའ་བར་བྱ་བའི་འབྲས་ཡློས་དང་ནས་ཀྱི་ཡློས། 
བཅམ།   སློས་འཆའ་བའི་བྱ་བ། 
ཚིགས་བཅད་     ཚིགས་སུ་བཅད་པའམ་ཤློ་ལློ་ཀ། 
བཅའ་གཞི་      ས་གོན་ནམ་སྔོན་འགྲོ་མཆོད་པ་སློགས་ཀྱི་བཅའ་སྒྲིག། 
བསན་བཅོས་   འཆོས་སྐྱོབ་ཀྱི་ཡློན་ཏན་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་བསན་བཅོས། 
བཅང་།   དངོས་པློ་སློགས་ལག་ཏུ་འཆང་བའི་བྱ་བ། 
ལློགས་བཅར་  བླ་མ་སློགས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་དུ་རང་ཉིད་ལློགས་སུ་བཅར་བའི་བྱ་འདས། 
བཅའ་སྒ་      སན་སྒ་བཅའམ་ས་སྒ། 
བཟའ་བཅའི་     བཟའ་བ་ལྔ་དང་བཅའ་བ་ལྔ་། བཟའ་བ་ལྔ་ནི། འབྲས། ཕྱེ། ཟན། ཤ། འཁུར་ལེབ། བཅའ་བ་ལྔ་

ནི། རྩ་བ། སློང་པློ། ཡལ་ག། མེ་ཏློག། འབྲས་བུ་རྣམས་སློ།། 
བཅུད།   ཟས་ཀྱི་བཅུད་དམ་ནང་བཅུད་ཀྱི་སྙིང་པློ། བཅུད་ལེན་དང་བཅུད་ཅན་ལྟ་བུ། 
མིག་བཅར་      མིག་མེད་པར་བཟློ་བའི་འདས་པ། 
ཕྱིར་བཅིལ་      ཕྱིར་བཏློན་པའི་བྱ་འདས། 
ཆུ་བཅུར་      སྐྱོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཆུ་དབློག་པའི་བྱ་འདས། 
བཅུག།   ནང་དུ་འཛུགས་པའི་དློན་དང་ལས་ཀ་བྱེད་དུ་བཅུག་པའི་འདས་པ། 
ནློར་བཅལ་      ནློར་རས་གཞན་ལ་འཇལ་བའི་འདས་པ། 
 
ལག་བཅངས་     དངོས་པློ་སློགས་ལག་ཏུ་འཆང་བའམ་བཟུང་བའི་འདས་པ། 
ཆགས་བཅག་     ཐེར་མ་དང་སམ་བུ་སློགས་ཆགས་བཅག་པའི་འདས་པ། 
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བཅོལ།   དངོས་པློ་གཞན་དུ་བཅོལ་བའམ་གཏམས་པའི་འདས་པ། 
བཅར་བའི་      རྟའི་ར་བའམ་རྟ་རའི་མིང་། 
རྟར་བཅིབས་     རྟ་ལ་འཆིབ་པའམ་བཞློན་པའི་འདས་པ། 
ཞལ་ལྕེ་བཅད།   རྒྱལ་པློས་ཆད་པ་བཅད་པའི་འདས་པ། 
ཚར་བཅད་      རྒོལ་བ་ངན་པ་ལུང་དང་རིགས་པའི་སྒོ ནས་ཚར་བཅད་པའི་འདས་པ། 
བླློས་བཅལ་      བླློ་ཡིས་འཇལ་བའམ་བསམ་པའི་འདས་པ། 
བཅས་རང་      བཅས་པའི་སྡིག་པ་དང་རང་བཞིན་གྱི་སྡིག་པ། 
བཅབས།   སྡིག་པ་མི་བཤགས་པར་གསང་བའི་འདས་པ། 
རློ་བཅག་      རློ་དུམ་བུར་བཅག་པའི་འདས་པ། 
ཤིང་བཅེར་      ཤིང་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་པའི་བྱ་འདས། 
གྲོས་བཅོམ་   གྲོས་བྱེད་པའི་བྱ་འདས། 
བཅུམ།   རྒྱ་ཆེ་བ་ཆུང་ངུར་བཟློ་བའི་འདས་པ།  
བཅུ་དང་བཞི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་དང་། །དགུ་བཅུ་བཅོ་ལྔ་བཅོ་བརྒྱད་      
  གྲངས་ཀྱི་མིང་། 
བཅོས་      བཟློ་བྱས་པ་དང་ཉེས་པའི་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅོས་པའི་འདས་པ། 
བཅོས་བུའི་རས་  སར་དུ་བཟློས་པའི་རས་ཁྲ་བློ། 
སློགས་སྔོན་འཇུག་བས་འཕུལ་ཅའློ།།     །། 

༤༽ ཅ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
མཉེན་ལྕུག་   འཇམ་ཞིང་མཉེན་པའི་ལྕུག་ཕྲན། 
ལྕུག་ཕྲན་      གསར་དུ་སྐྱེས་པའི་མྱུ་གུ། 
ལྕང་མའི་      ལྕང་མའི་ཤིང་། 
ལྕག།   རྟ་སྐུལ་བྱེད་རྟ་ལྕག། 
མགོ་ལྕོགས་     མེ་ཏློག་གི་མགོ་ལྕོགས་དང་ཟེའུ་འབྲུ་ལའང་གོ།  
ཆེས་ལྕི་      ཡང་བ་མིན་པ་ཤིན་ཏུ་ལྗིད་ལྕི་བ། 
 
བླློ་ཡིས་ལྕོགས།   བླློ་ཡིས་ནུས་པའམ་ལྕོགས་པ། 
གནམ་ལྕགས་     ནམ་མཁའི་ཐློག། 
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ལྕེ་འབབ་      གནམ་ལྕགས་ལ་གོ་བའི་སྐབས་དང་བར་སང་ནས་གློག་འཁྱུག་པ། 
མེ་ལྕེར་      མེའི་ལྕེའམ་མེ་གྱེན་དུ་གཡློ་བ། 
ལྕེབ།   བྲག་དང་ཆུ་སློགས་ལ་རང་སྲློག་འདློར་བར་ལྕེབས་པའི་བྱ་བ། 
ལྕང་ལློ་ཅན་གྱི་     ཕག་ན་རློ་རྗེའི་བཞུགས་གནས་ཏེ་རི་རབ་ཀྱི་མཚམས་བཞིར་ཡློད་པའི་གནློད་སྦྱིན་གྱི་གནས་བཞི་ལ་

གོ་བར་གསུངས། 
ལྕགས་རིའི་      རྒྱ་མཚློའི་མཐའ་ནས་བསྐོར་བའི་ལྕགས་རིའམ་ཁང་པའི་ལྕགས་རི་ལྟ་བུ། 
ལྕོག།   ལྕགས་རིའི་བར་གྱི་ཁང་ཆུང་ངམ་སྤེའུ། 
ཉ་ལྕིབས་      ཉ་ཕྱིས་སམ་ཆུ་ནང་གི་རལ་པ་ལྟ་བུའི་སྔོ། 
སྦལ་ལྕོང་      སྲློག་ཆགས་སྦལ་པ་དང་ལྕོང་བུ། 
ལྕུང་ཀའི་      བྱ་ལྕུང་ཀ། 
ལྕེ།   རློ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ལྕེ། 
རེའུ་ལྕག་      ཤློག་བུ་བླུག་རྒྱུའི་རྩྭ་ཞིག། ཀ་ར་ཝི་ར། 
ལྕ་བ་      སན་གྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག། 
ལྕམ་པ་      མེ་ཏློག་གི་བྱེ་བྲག་ཅིག། 
ལྕུམ།   སྔོ་ལྕུམ་རྩྭ། 
ལག་ལྕིབས་     ལག་པའི་དྲི་མ་གཞན་ལ་མི་གོས་པའི་རས་ཤིག། 
ཚ་ལྕིབས་      ར་མའི་དྲེག་པ་རང་གི་ལག་པར་མི་རེག་པར་བྱ་བའི་རས་ཤིག། 
སྒོ་ལྕིབས་དང་།   སྒོའི་ཉིའུ་དང་སྒོ་ཡློལ། 
སན་ལྕིབས་      མིག་གི་པགས་པ་ལ་ཞེ་སའི་བར་སྦྱར་བ། 
ལྕམ་དྲལ་     ཆོས་སྐྱོང་ལྕམ་དྲལ་ཞེས་མིང་པློ་དང་སྲིང་མློ། 
སྐྲའི་ལྕང་ལློ།   སྐྲའི་ལྷས་མའམ་རལ་པའི་ལྕང་ལློ། 
ལྕི་བ་      བ་གླང་སློགས་ཀྱི་ལྕི་བ། 
ལྕག་པློད་      སྐ་རགས་རྒྱ་ཅན་ནམ་རྒྱ་ཅང་འློག་པག། 
སྲུས་ལྕག་      ནས་དང་གྲོ་གསར་གྱི་རྙེ་མའམ་སྲུས། 
ལྕིག།   ཤ་མར་སློགས་སྲང་ལ་འཇལ་བའམ་འདེགས་པ། 
ཚིག་འབྲུ་ལྕིབས་     ཚིག་འབྲུ་ཞིབ་མློར་ཡློད་པ། 
སློགས་ལར་བཏགས་ཅའློ།།      །། 
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༡༽ ཆ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ཆེམ་ཆེམ་      ཉི་ཟླའི་འློད་དང་སྒྲ་སློགས་ཆེམ་ཆེམ་བྱེད་པ། 
ཆལ་ཆིལ་      ཆུ་འགྲོ་བའི་ཚུལ་ལམ་ཆུ་རླབས་ཀྱི་སྒྲ་ལྟ་བུ། 
ཆོས་      ཤེས་བྱའི་ཆོས་དང་དམ་པའི་ཆོས། 
ཆུའི་ཆར།   མེ་ཏློག་སློགས་ཀྱི་ཆར་མ་ཡིན་པའི་ཆུའི་ཆར། 
ཆགས་བྲལ་     འདློད་དང་བྲལ་བའི་འཕགས་པའི་གང་ཟག། 
ཆོག་ཤེས་      འདློད་ཡློན་ལ་ཆོག་ཤེས་པ་འཕགས་པའི་རིགས་ཅན། 
ཆོ་གའི་     ཐར་པའི་ལམ་བསྒྲུབ་པའི་བྱ་བའི་ཚུལ། 
ཆེད།   དེའི་ཆེད་དང་དློན། 
གོ་ཆ་     མཚློན་སྐྱོབ་བྱེད་ཀྱི་གོ་ཁྲབ། 
མཚློན་ཆའི་     མདའ་མདུང་རལ་གྲི་སློགས་ཀྱི་མཚློན་ཆ། 
ཆ་ལུགས་     ལུང་པ་སློ་སློའི་ཆ་ལུགས། 
ཆོས།   ཆ་ལུགས་བཅོས་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
བྱང་ཆུབ་     འཐློབ་བྱ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་། 
བར་ཆད་     བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་བགེགས་སམ་བར་ཆད། 
ཆམ་ལ་ཕློབ།   དགྲ་བློ་ཕམ་པར་བྱེད་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
རིན་ཆེན་     གསེར་དངུལ་བཻཻཌཱུརྱ་ལ་སློགས་པའི་རིན་པློ་ཆེ། 
ཆུན་པློ་     དར་གྱི་ཆུན་པློའམ་བམ་ཆབ། 
ཆབས་ཅིག་     མཉམ་ཅིག་སབས་ཅིག་སློགས། 
ཆུར།   མཉམ་དུ་ཤློང་བའི་དློན། 
ཆུ་ཞེང་     སྲིད་དམ་དཀྱུས། 
ཆ་མཉམ་     རིང་ཐུང་སློགས་ཆ་མཉམ་པའམ་འདྲ་བ། 
ཆེམ་མེ་བ།   ཉི་ཟླའི་འློད་སློགས་ལྷར་མེར་ཡློད་པ། 
ཆིབས་པ་    རྟ་ལ་ཞེ་སའི་བར་སྦྱར་བ། 
 
ཆ་དེ་     རློལ་མློ་དང་རྒྱ་གླིང་སློགས་ཀྱི་ཆ། 
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ཆིབས་ལ་ཆོགས།  རྟ་ལ་བཞློན་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
སྲློག་ཆགས་    སེམས་དང་ལྡན་པའམ་སྲློག་ཆགས་འབུ་གྲོག་མློ་སློགས། 
ཆག་ཆག་     རྡུལ་མི་ལྡང་བའི་ཆེད་དུ་ས་ལ་ཆུ་བཏབ་པ། 
ཆལ་མར་བརལ།  ཐང་མར་བཀྲམ་པའི་བྱ་འདས། 
ཆོ་ལློས་     ཤློ་དང་བག་སློགས་རྩེད་མློའི་རྣམ་པ། 
ཆེ་གའི་    གང་ཟག་སྤྱིའི་མིང་། 
ཆ་རྐྱེན་     འཚློ་བའི་མཐུན་རྐྱེན། 
ཆད།   འཚློ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་རང་བཞིན་གྱིས་ཆད་སློང་བ། 
ཆད་པའི་ཆོད་ལ་  རྒྱལ་པློའི་ཆད་པ་བཅད་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
ཆུང་མ་ཆོལ།   མནའ་མ་གཞན་དུ་བཏང་བའི་སྐུལ་ཚིག། 
ཆང་ཆེམས་     ཆང་གི་ཁང་པ། 
ཆེ་ཆུང་     རྒྱ་ཆེ་ཆུང་། 
ཐུགས་སུ་ཆུད།   གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་ཡློན་ཏན་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་དློན། 
མཐར་ཆགས་   བྱ་བ་མགོ་ནས་མཇུག་གི་བར་དུ་མཐར་ཆགས་སུ་སློང་བ། 
ཆགས་ཆོགས་   ཐེར་མ་དང་སམ་བུ་སློགས་ཆགས་བཅག་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
ཆིར་གྱིས་ཆིར།   རས་རླན་པ་སློགས་ལག་པས་བཅིར་བའི་སྐུལ་ཚིག། 
ཆབ་འློག་      མངའ་འློག། 
ཆོམ་རྐུན་     དགྲ་ཇག་ཆོམ་རྐུན། བདག་པློ་ཆོམས་ཤིང་ནློར་བརྐུས་པས་ན་ཆོམ་རྐུན་ནློ། 
ཆེས་ཆེར་      གོང་ནས་གོང་དུ་ཞེས་པའི་དློན། 
ཆུན།   ནང་དུ་ཤློང་བ་དང་རྟ་དང་བུ་ཚ་སློགས་གཅུན་པའམ་འདུལ་བའི་སྐུལ་ཚིག། 
ཆོམས་ཤིག་    དགྲ་འདུལ་བ་དང་བཅོམ་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
ཆིངས་ཤིག་     བཅིང་བའི་སྐུལ་ཚིག། 
ཆབ་སྒོ་     ཁང་པའི་སྒོ་ལ་ཞེ་སའི་བར་སྦྱར་བ། 
ཆོག།   ཤིང་སློགས་དུམ་བུར་བཅག་པའི་སྐུལ་ཚིག་དང་བྱེད་ཆོག་མི་ཆོག་གི་དློན། 
ཚར་ཆོད་     རྒོལ་བ་ངན་པ་ཚར་བཅད་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
ཐག་ཆོད་     བྱ་བ་དང་གྲོས་སློགས་རང་བཞིན་གྱིས་ཐག་ཆོད་པ་དང་ཐག་ཆོད་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
ཆབ་འློག་ཆུག།   མངའ་འློག་ཏུ་བཅུག་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
ཆ་ཆོ་མ་ཆོད་    དློན་རྩད་མ་ཆོད་པའམ་ཧ་མ་གོ་བ། 
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ཆ་མེད་     རྒྱུས་མེད་པ།   
ཆས།   འགྲོ་བའི་ཆས་སམ་འགྲོ་བ་རྩློམ་པ། 
ཟན་ཆང་     ཟན་གྱིས་བཟློས་པའི་ཆང་། 
འབྲས་ཆེན་     བཙློས་པའི་འབྲས། 
ཆབ་ནས་     ཆུ་ལ་ཞེ་སའི་བར་སྦྱར་བ། 
ཆུས།   ལག་གཅུས་དང་སྐྱོགས་ཀྱིས་ཆུ་བཅུར་བའི་སྐུལ་ཚིག། 
ཆ་ལང་     རློལ་མློ་སིལ་སྙན་སློགས། 
མལ་ཆ་     ཉལ་གོས་མལ་ཆའམ་ཉལ་ཆས་སློགས། 
ཆེ་ཞེའི་     སྲིང་མློའམ་སྤུན་ཆེ་བ་ལ་ཞེ་སའི་བར་སྦྱར་བ། 
ཆས།   རྒྱ་བློད་ཀྱི་ཆས་ལྟ་བུ། 
ཆོ་རིགས་     ཕའི་རིགས་རྒྱུད། 
ཆུད་ཟློས་     བྱ་བ་ཆུད་ཟློས་སུ་སློང་བའམ་ཆུད་གསན་པ། 
ཆམས་པའི་ནད།  ཚ་རིམས་ཀྱི་ནད། 
ཆབ་ཤློག་     བླ་མ་དང་དཔློན་པློ་སློགས་ཀྱི་བཀའ་ཤློག། 
ཁ་ཆེམས་    འཆི་ཁའི་གཏམ། 
ཆིག་རྐྱང་     གྲོགས་མེད་པའི་གཅིག་པུ། 
ཆོངས།   དངོས་པློ་སློགས་ལག་ཏུ་བཅང་བའི་སྐུལ་ཚིག། 
བག་ཆགས་   དུས་ཡུན་རིང་དུ་གོམས་པའི་སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས། 
ཆོ་འཕྲུལ་    ལྷ་འདྲེའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལམ་རྫུ་འཕྲུལ། 
ཆོ་ངེ་འདློན།   སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྨྲེ་སྔགས་འདློན་པ། 
ཆ་ག་པ་     སྲློག་ཆགས་ཕྱེ་མ་ལེབ། 
སློགས་ཆ་རྐྱང་ངོ་།།      །། 
 
 
༢༽ ཆ་མས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
མཆོག་ཏུ་     རབ་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའམ་རད་དུ་བྱུང་བ། 
སྐྱབས་མཆི་     དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ། 
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དཀོན་མཆོག་  འཇིག་རྟེན་ནང་འབྱུང་བར་དཀོན་པའི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་
གསུམ། 

མཆོད།   དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་རས་ཀྱིས་མཆོད་པ། 
མཆིས་མལ་    སློད་པའི་གནས་མལ། 
མཆིལ་ལྷྭམ་    འདུལ་བ་ལས་དུག་སྦྲུལ་གྱི་མཆིལ་མ་སྐྱོབ་པའི་དགེ་སློང་གི་ལྷྭམ། 
མཆིག་     མས་གཏུན་ནམ་གཏུན་ཤིང་། 
མཆིག་གུ།   ཡས་གཏུན་ནམ་གཏུན་བུ། 
སྐུ་མཆེད་      སྤུན་གྱི་ཞེ་ས། 
མཆན་གྱི་      ལག་པའི་འློག་གི་མཆན་ཁུང་། 
མཆིས་བྲང་      ཆུང་མའི་མིང་། 
མཆོར།   མཆོར་པློ་འཇའ་ཚློན་ལྟ་བུ་ཞེས་མཛེས་ཤིང་སྙིང་དུ་སྡུག་པ། 
མཆི་མ་      མིག་གི་མཆི་མའམ་སན་ཆབ། 
མཆིལ་མ་ནི་     ཁའི་མཆིལ་མའམ་ལྗགས་མཆིལ་མི་མཐུན་པའི་ཁ་མཆུ་ལའང་གོ། 
མཆེར་པ་མཆིན།  ནང་ཁྲོལ་མཆེར་པ་དང་མཆིན་པ། 
ཞལ་མཆུར་ ཁ་མཆུ་ལ་ཞེ་སའི་བར་སྦྱར་བ། 
ཁ་མཆུའི་      ཞེ་སའི་བར་མ་སྦྱར་བ་དང་ཁའི་ཡས་མས་ཀྱི་མཆུ་མི་མཐུན་པའི་ཁ་མཆུ། 
བཀའ་མཆིད་     བླ་མ་སློགས་ཀྱི་བཀའ་གྲོས་དང་ཡང་དག་པའི་གཏམ། 
མཆིས།   ཡློད་པའི་དློན། 
སྐྱེ་མཆེད་      མིག་ལ་སློགས་པའི་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས། 
མཆིང་བུ་ནི་      ནློར་བུ་དམན་པའམ་ཕལ་པ་ཡློན་ཏན་མེད་པ་ཞིག། 
རྒྱ་མཚློའི་མཆིང་།  རྒྱ་མཚློའི་དཀྱིལ་ལམ་དབུས། 
རྩྭ་མཆོག་      རྩྭའི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྩྭ་ཀུ་ཤའམ་རྩྭའི་རྩེ་མློ། 
མེ་མཆེད་      མེ་རང་བཞིན་གྱིས་འབར་བའམ་འཕེལ་བ། 
མཆིལ་པ་      ཁང་བྱིའུ་ནལ་གཟན། 
 
མཆོངས།   རྩལ་གྱིས་མཆོངས་ཏེ་འགྲོ་བའི་འདས་པ། 
གཞུ་མཆོག་     གཞུའི་རྩེ་མློ། 
སྒྱུ་མའི་མཆན་བུ་     སྒྱུ་མ་མཁན་གྱི་སློབ་མ། 



105 

མཆན།   ཡི་གེའི་མཆན་བུ། 
མཆིལ་པ་      ལྕགས་ཀྱུ། 
མཆིམས་      མཆིམས་ནམ་མཁའ་གྲགས་ཞེས་པ་ལྟར་རུས་ཀྱི་མིང་། 
སློགས་མས་འཕུལ་ཆའློ།།       །། 

༣༽ ཆ་འས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ཆོས་འཆད་      གཞན་ལ་ཆོས་བཤད་པའི་བྱེད་པ། 
ཁྲིམས་འཆའ་  ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིམས་བཅའ་བའམ་བཟློ་བའི་བྱེད་པ། 
འཆག་སར་   ཕན་ཚུན་འགྲོ་བའི་ལམ། 
འཆག།   ཕན་ཚུན་འགྲོ་བ་དང་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པའི་བྱེད་པ། 
ཚུལ་འཆོས་   ཡློན་ཏན་མི་མཁས་པ་ལ་མཁས་པར་རླློམས་པའམ་ཡང་དག་ཏུ་བཟློས་པ། 
གར་འཆམས་     ལུས་ཀྱི་གར་འཁྲབ་པའམ་འཆམས་པ། 
སྲློག་འཆད་   སྲློག་རང་བཞིན་གྱིས་འཆད་པའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
འཆི།   སྲློག་རང་བཞིན་གྱིས་བཏང་སྟེ་འཆི་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
འཆུམས་པའི་     འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལ་ཆགས་པའི་དློན། 
གནས་འཆའ་     སློད་པའི་གནས་བཟློ་བའི་བྱེད་པ། 
འཆེལ་སར་      སེམས་ཆགས་པའི་ས། 
འཆུན།   མཉམ་དུ་ཤློང་བ་དང་གཅུན་པའི་བྱེད་པ། 
འཆལ་བའི་      ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བ་དང་ཤེས་རབ་འཆལ་བ། 
འཆར་སྒོ་      ཉི་ཟླའི་འཆར་སྒོ་དང་སེམས་ཀྱི་འཆར་སྒོ་མིག་ལ་སློགས་པའི་དབང་པློ། 
མི་འཆགས་      རང་རྒྱུད་ཀྱི་སྡིག་པ་སློགས་མི་བཤགས་པ། 
འཆབ།   སྡིག་པ་མི་བཤགས་པར་གསང་བའམ་སྦ་བའི་བྱེད་པ། 
ཉི་འཆར་      ཉི་ཟླའི་འློད་སློགས་རང་བཞིན་གྱིས་ཤར་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
ཆུ་འཆོར་      ཆུ་གཞན་དུ་ཤློར་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
 
ལས་འཆོལ་     ལས་ཀ་གཞན་དུ་བཅོལ་བའི་བྱེད་པ། 
འཆུན།  རྟ་དང་བུ་ཚ་སློགས་གཅུན་པའི་བྱེད་པ། 
གྲོས་འཆོམས་     གྲོས་རང་བཞིན་གྱིས་འཆོམས་སློང་བའི་དློན། 
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ཁས་འཆེ་      ཞལ་བཞེས་སམ་ཁས་ལེན་པའི་བྱ་བྱེད། 
འཆིང་ཞགས་     འཆིང་བྱེད་ཀྱི་ཐག་པ་སློགས།  
འཆང་།   ཆོས་སྐུ་རློ་རྗེ་འཆང་ལྟ་བུ་དངོས་པློ་སློགས་ལག་ཏུ་འཛིན་པའི་བྱེད་པ། 
འཆོལ་དང་      གོ་རིམ་ནློར་བའམ་འཁྲུགས་པ། 
འཆུས་      ལག་པ་ཡློན་པློར་གཅུས་པའི་བྱེད་པ། 
སློགས་སྔོན་འཇུག་འས་འཕུལ་ཆའློ།།       །། 
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༼ཇ་སྡེ།༽ 

༡༽ ཇ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ཇི་ལྟ་      བླློས་མ་བཅོས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གནས་པའི་དློན་དམ་པའི་ཆོས། 
ཇི་སྙེད་      བླློས་བཅོས་མ་ཇི་སྙེད་ས་ཚློགས་སུ་སང་བའི་ཀུན་རློབ་ཀྱི་ཆོས། 
ཇི་བཞིན་གཟིགས།  འཁྲུལ་བ་མེད་པར་གཟིགས་པ། 
ཇི་ལྟར་      དཔེ་གང་ལྟར་ཞེས་པའི་དློན། 
ཇི་སྲིད་      དུས་ཇི་སྲིད། 
ཇི་སྐད་སྨྲ།   འདི་ལྟར་སྨྲ་ཞེས་པའི་དློན། 
ཇོ་ཇོའི་      གཙློ་བློ་དང་ཕློ་བློ། 
ཇོ་མློ་      གཙློ་བློའམ་བཙུན་མ། 
ཇོ་བློའི་      གཙློ་བློ་སྟེ་ལྷ་ས་ཇོ་བློ་ལྟ་བུ། 
ཇ།   འཐུང་བའི་ཇ་སྟེ་རྒྱ་ཇ་བློད་ཇ་ལྟ་བུ། 
ཇེ་ཞིག་      རེ་ཞིག་ཅེས་པའི་དློན། 
ཇག་པ་     དགྲ་ཇག་ཆོམ་རྐུན། 
ཇུ་བློ་འཕངས།   རློ་སློགས་འཕངས་པའི་འདས་པ། 
ཇ་ཧློང་      མདློག་དམར་སེར། 
ཇ་རིལ་      ཐློད་པའི་བྱེ་བྲག་གམ་ཇ་འདབ་རིལ་བུར་བྱས་པ། 
ཇེ་མཐློར་སློང་།   གོ་ས་སློགས་རིམ་གྱིས་འཕེལ་བ། 
ཇེ་དང་      དང་པློའི་མིང་། 
ཇེ་      གདངས་དབྱངས། 
སློགས་ཇ་རྐྱང་ངོ་།།        །། 
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༢༽ ཇ་མས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
མཇལ་འཕྲད་     བླ་མ་དང་དཔློན་པློ་སློགས་མཇལ་འཕྲད་མཛད་པ། 
མཇིང་པ་       སྐེའི་མཇིང་པ། 
མཇུག་མ་       དུད་འགྲོ་སློགས་ཀྱི་རྔ་མའམ་མཇུག་མ། 
མཇེ།    ཕློའི་མཚན་མའམ་འདློམས་མཇུག། 
མི་མཇེད་ཞིང་     སློང་གསུམ་མི་མཇེད་ཞིང་། 
སློགས་སྔོན་འཇུག་མས་འཕུལ་ཇའློ།།     །། 

༣༽ ཇ་འས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
འཇག་མ་      རྩྭ་འཇག་མ། 
འཇི་བ་      ས་འདམ་གྱི་མིང་། 
འཇིམ་པ་      ས་འདམ་གྱི་མིང་དང་འཇིམ་བཟློ་པ་ལའང་གོ། 
འཇགས།   ཡིད་ལ་འཇགས་པ་དང་ས་མཁར་བརྡུངས་བས་འཇགས་སློང་བ། 
འཇིག་རྟེན་      ཕྱི་སློད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན། 
འཇིག་པའི་      སྐད་ཅིག་མར་འཇིག་པའམ་བཤིག་པ་ཞིག་སློང་བའི་དློན། 
འཇིགས་པ་      འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པ། 
འཇོམས།   བཅོམ་པའི་བྱེད་པ་དང་དམག་འཁྲུག་སློགས་རང་བཞིན་གྱིས་འཇོམས་པ། 
འཇུས་ནས་      ལག་པ་ནས་བཟུང་བའི་བྱེད་པ། 
ཤ་འཇོག་      གྲི་ཡིས་ཤ་བཞློགས་པའི་བྱེད་པ། 
འཇར་ནས་      རྩིག་པ་སློགས་ཀྱི་འགྲམ་ནས་འཇར་ཏེ་འགྲོ་བ། 
འཇབས།   ལྟློ་བ་ས་ལ་གབ་པའམ་འཇབས་ཏེ་འགྲོ་བ། 
འཇའ་ཞིང་      རྐང་ལག་སྐྱོན་ཅན་ནམ་ཞ་འཐེང་ཡློད་པ། 
འཇུངས་པའི་     ནློར་རས་གཞན་ལ་གཏང་མི་ནུས་པའི་སེར་ས་ཅན། 
སྐྱོན་འཇིལ་      ཉེས་པའི་སྐྱོན་ཕྱིར་གསལ་བའམ་བཏློན་པའི་བྱེད་པ། 
འཇེམ།   མཁས་པ། མཛེས་པ། ལེགས་པ། འཐད་པ་སློགས། 
འཇུ་བ་      ཁྱི་ཤིག། 
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ཁྲག་འཇིབ་      ཁ་ཡིས་ཁྲག་འཇིབ་པའི་བྱེད་པ། 
ཟས་འཇུ་      གྲོད་པའི་ནང་དུ་ཟས་ཞུ་བའི་བྱེད་པ། 
འཇང་།   འཇང་ས་གཏམས་ཞེས་པ་ལྟར་ཡུལ་ཞིག་གི་མིང་། 
འཇུད་མཐུན་     སད་ཚློང་མ། 
འཇོལ་འཇོལ་     དབྱིབས་ཞློལ་ཞློལ་ཡློད་པ། 
འཇོ་སྒེག་      སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་འཇོ་བར་བྱེད་པའི་བུད་མེད་ཀྱི་སྒེག་ཆོས། 
འཇོག།   ས་ལ་བཞག་པའི་བྱེད་པ། 
འཇོར་བུ་      ས་རྐོ་བྱེད་ཀྱི་ཏློག་ཙེ། 
དབྱིབས་འཇོང་     དབྱིབས་སྒོ་ང་ལྟར་འཇོང་འཇོང་ཡློད་པའི་དློན། 
འཇུར་ཞིང་      རིག་པ་གཅུར་བའམ་བསྒྲིམ་པའི་བྱེད་པ། 
འཇུན།   བུ་ཚ་སློགས་གཅུན་པའི་བྱེད་པ། 
ལུས་འཇམ་      ལུས་ཀྱི་རེག་བྱ་རྩུབ་མློ་མ་ཡིན་པའི་འཇམ་པ། 
འཇོག་པློ་      ཀླུ་རྒྱལ་དགའ་བློ་འཇོག་པློ། 
མཚློ་འཇིང་      མཚློའི་དཀྱིལ་ལམ་དབུས། 
འཇུག།   བཟང་ངན་གྱི་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པའི་བྱེད་པ། 
འཇམ་དབྱངས་     ཤེས་རབ་ཀྱི་ལྷ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས། 
སྙན་འཇེབས་     སྐད་སྙན་པ་དང་འཇམ་པ་ཡིད་དུ་འློང་བ་སློགས། 
མཉམ་པར་འཇོག། སེམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་བྱེད་པ། 
བླློས་འཇལ་      བླློ་ཡིས་བསམ་པའི་བྱེད་པ། 
ཚད་འཇལ་      རིང་ཐུང་གི་ཚད་འཇལ་བའི་བྱེད་པ། 
འདློད་པ་འཇོ།   འདློད་པ་བཞིན་དུ་སྟེར་བ་དང་འློ་མ་འཇོ་བའི་བྱེད་པ། 
ཁྲིམས་འཇགས་  བཀའ་ཁྲིམས་བསྒྲགས་པ་བཞིན་དུ་གནས་པ། 
འཇའ་ས་      རྒྱ་ནག་གི་སྐད་དུ་གོ་ས་ཞིག་གི་མིང་དང་གསློལ་རས་གནང་བ་ལའང་གོ། 
འཇའ་མློ་དང་  བུད་མེད་བརྒྱུགས་འགྲོ་བ་དང་ཁྲལ་དང་འུར་ལས་སློགས། 
འཇའ་བརྡེག་     ཁང་པའི་རྒྱབ་ནས་འདེགས་པའི་དབྱུག་པའམ་འདེགས་བྱེད་ཀྱི་རྟེན། 
འཇའ་ཚློན་      ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚློན་ནམ་དབང་པློའི་གཞུ། 
སྲད་བུའི་འཇུར།  སྐུད་པ་ཧ་ཅང་གིས་སྒྲིམ་ཆེ་བ། 
སྲློད་འཇིང་      སྲློད་འཁོར་ཕག་གི་དུས། 
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ཤ་འཇུམས་      ཤ་སྐམ་པློ་ཡློད་པའི་དློན། 
རྩ་འཇིང་གཉེན།   འཇིང་གི་རྩ་དང་གཉེན་ཉེ་དུ་སློགས། 
ཐློབ་ཀྱིས་འཇལ་  ལློག་པའི་འཚློ་བ་ལྔའི་ནང་གསེས་ཐློབ་ཀྱིས་འཇལ་བ། ཐློབ་ཀྱིས་འཇལ་བ་རྙེད་པའི་ཕྱིར། །དངོས་སུ་

གཞན་ལ་སྨྲས་པའློ། །ལྟ་བུ། ལློག་འཚློ་ལྔ་ནི། ཚུལ་འཆོས། ཁ་གསག གཞློག་སློང་། ཐློབ་འཇལ། 
རྙེད་པས་རྙེདཔའློ། 

སློགས་འས་འཕུལ་ཇའློ།།        །། 

༤༽ ཇ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
རྗེ་བཙུན་  ཀུན་གྱི་རྗེ་བློར་གྱུར་ཞིང་སྤང་རྟློགས་ཡློན་ཏན་དུ་མས་བཙུན་པའི་བླ་མར་གོ། 
རྗེས་འཇུག་  བླ་མའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་སློབ་མ། 
རློ་རྗེའི་      ལྷའི་ཕག་མཚན་རློ་རྗེ་དང་རློ་རྗེ་ཕ་ལམ། 
རྗེས།   རློ་རྗེའི་རྗེས་སམ་ཤུལ་ལམ་རྐང་རྗེས་སློགས། 
རྗེ་དཔློན་      གཙློ་བློའམ་དཔློན་པློ། 
ལྷ་རྗེ་      འཚློ་རྗེ་སན་པའམ་དྲུང་འཚློ། 
རྗེད་པའི་འློས།   མཆོད་པར་འློས་པ། 
ས་རྗེན་      ས་རླན་པ་དང་སའི་སྟེང་དུ་རྩྭ་མ་སྐྱེས་པའི་དློན། 
ཤ་རྗེན་      ཤ་རླན་པ་དང་གོས་མེད་པའི་གཅེར་བུ། 
རྗེ་ངར་      རྐང་པའི་ངར་གདློང་། 
རྗུད།   སྐམ་པའམ་རྒུད་པ། 
རྗོད་བྱེད་      བརྗོད་བྱའི་དློན་གོ་བར་བྱེད་པའི་ཚིག་གམ་བར། 
སྙིང་རྗེའི་     སེམས་ཅན་ལ་བརྩེ་བའི་སྙིང་རྗེ། 
ལག་རྗེས་དང་།   ཕག་རྗེས་སམ་ལག་པའི་སྤར་མློའི་རྗེས།   
ཐུགས་རྗེས་      བླ་མ་སློགས་ཀྱི་བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེ། 
རྗེས་བསྐྱངས་     བཀའ་དྲིན་གྱིས་རྗེས་སུ་བསྐྱང་པའི་འདས་པ། 
རྗེའུའི་རིགས།   རིགས་བཞིའི་ནང་ནས་དཔློན་པློའི་རིགས་དང་ཚློང་པའི་རིགས། 
ཏིལ་གྱིས་རྗང་   འབྲུ་ཏིལ་བླུགས་པའི་སློད། 
སློགས་རར་བཏགས་ཇའློ།།      །། 
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༥༽ ཇ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
བརྗེད་ངས་      མི་དྲན་པ་མི་གསལ་བ། 
བརྗེད་བྱེད་      དྲན་པ་མི་གསལ་བར་བྱེད་པའི་གདློན་ཞིག། 
གཟི་བརྗིད་      སྐུའི་གཟི་བརྗིད། 
བརྗིད།   སྐུའི་གཟི་བྱིན་ཕློགས་དང་ཕློགས་སུ་འབར་བ། 
བརྗེ་བརྗེས་   དངོསཔློ་སློགས་ཕན་ཚུན་བརྗེ་བའི་བྱ་བ་དང་འདས་པ། 
མ་བརྗེད་      བཀའ་དྲིན་ཡིད་ལ་མི་བརྗེད་པར་དྲན་པ། 
བརྗོད་བྱ་      བརྗོད་བྱའི་དློན། 
བརྗོད།   ངག་ནས་གཏམ་སློགས་བརྗོད་པའི་བྱ་འདས། 
བས་འཕུལ་ར་མགོ་ལྡན་པའི་ཇའློ།།         །། 

༣༽ ཇ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ཡུལ་ལྗོངས་     ཡུལ་ཁམས། 
ལྗང་བུའི་      མྱུ་གུ་སྤྱིའི་མིང་། 
ལྗན་ལྗིན་ཁྲོད།   མི་གཙང་བ་ཉལ་ཉིལ་གྱི་ཁྲོད། 
ལྗོན་ཤིང་      རྐང་འཐུང་ངམ་ཤིང་རླན་པ་ཡལ་འདབ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་ཞིག། 
ལྗིད་ལྕི་      ཡང་ལྗིད་ཀྱིས་ལྕི་བ། 
སན་ལྗོངས་   སན་སྐྱེས་པའི་ས་ཆ། 
ལྗང་།   ཁ་དློག་ལྗང་ཁུ། 
རློ་འཛིན་ལྗགས་  རློ་འཛིན་པའི་ལྕེ་ལ་ཞེ་སའི་བར་སྦྱར་བ། 
སློགས་ལར་བཏགས་ཇའློ།།         །། 
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༼ཉ་སྡེ།༽ 

༡༽ ཉ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ཉམས་རྟློགས་  སེམས་རྩེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམས་པའི་ཉམས་དང་ཆོས་ཉིད་གནས་ལུགས་ཀྱི་དློན༌རྟློགས་

པ། ཡང་ན། ཞི་གནས་ཀྱི་ཉམས་དང་ལྷག་མཐློང་གི་དློན་རྟློགས་པ། 
ཉིང་ཁུ་     འློ་མའི་ཉིང་ཁུ་མར་ལྟ་བུ། 
ཉག་གཅིག་ སྐྱབས་ནི་སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་ཉིད་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། གནས་ལུགས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་གོ། 
ཉབ།   ལག་པས་དངོས་པློ་ཉབ་པའི་བྱེད་པ། 
ཉ་མ་     སློབ་མ་དང་བུད་མེད། 
ཉག་མློ་     མའི་མ་ལ་གོ། 
ཉིས་འགྱུར་ཉུང་། གྲངས་ཉིས་ལྡབ་ཀྱིས་ཉུང་བ། 
སྤུ་ཉག་     སྤུ་ཉག་མ་རེ་རེ་། 
ཉལ་ཉིལ་     མི་གཙང་བའི་ལྗན་ལྗིན། 
ཉ་ལྟློ་བ།  ཉ་འཛིན་མཁན། 
ཉམ་ཉེས་     ཉེས་པའི་སྐྱོན། 
ཉོན་མློངས་     འདློད་ཆགས་ལ་སློགས་པའི་ཉོན་མློངས་པ། 
ཉམ་ངར་     སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཉམ་ཐག་པ། 
ཉེ།  ཐག་ཉེ་བ། 
ཉིང་ཤའི་     འཕྲལ་དུ་བསད་པའི་ཤ་དང་ཉེ་དུའི་ཤ་རང་ཤ་རང་གིས་བཟའ་བ་སློགས། 
ཉོད་པ་     བུ་ཚའི་ཟས་ཉོད་པ། 
ཉེས་འབྱུང་ཉེན།   ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་འབྱུང་ཉེན་ཆེ་བ། 
ཉམ་ཆུང་      སློབས་ཆུང་བའམ་ཉམ་ཆུང་བ། 
ཉམ་ཐག་      ཉམ་ངར་དང་དློན་གཅིག་པའློ། 
ཉིན་མཚན་ཉལ།  ཉིན་མཚན་གཏློལ་མེད་དུ་ཉལ་བ། 
ཉམས་དགའི་     ཡིད་ཉམས་དགའ་བ། 
ཉིང་དགོས་      མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ། 
 
ཉེ་བར་ཉོན།   ཐག་ཉེ་བར་ཉོན་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
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སྤློས་ཉུག་      དྲི་བཟང་པློ་ལུས་ལ་བྱུག་པ། 
ལག་ཉས་      གཞན་གྱིས་སྟེར་མཁན་མེད་པར་རང་གིས་ལེན་པ། 
ཉན་ཐློས་     སངས་རྒྱས་ཀྱི་དྲུང་ནས་ཆོས་ཉན་ཅིང་གཞན་ལ་ཐློས་པའམ་བསྒྲགས་པར་བྱེད་པའི་ཉན་ཐློས། 
ཉམས།  འདུལ་ཁྲིམས་ཉམསཔ་དང་ཁ་རྗེ་དབང་ཐང་ཉམས་པ། 
ཕློ་ཉ་     བང་ཆེན་པའམ་བྱ་མ་རྟ། 
ཉི་མའི་     ནམ་མཁའ་ནས་ཤར་བའི་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར། 
ཉེན་ཀོར་དུ།  ཐག་ཉེ་འཁོར་དུ་ཞེས་པའི་དློན། 
ཉ་ཤ་     ཆུ་ནང་གི་ཉའི་ཤ། 
ཉ་ག་     སྲང་ཉ་ག།   
ཉི་ཤུ་     གྲངས་ཉི་ཤུ། 
ཉོས།  རིན་གྱིས་ཉོས་པའི་འདས་སྐུལ། 
ཉིང་ཏློར་     ངེས་པར་དུ་ཞེས་པའི་དློན་། 
ཆུ་ཉོག་     ཆུ་རང་བཞིན་གྱིས་ཉོག་སློང་བ། 
ཉེ་རེག་    ཁྲུས་བྱས་པའི་རྗེས་རས་ཀྱིས་ཕྱིས་པ་དང་སྣུམ་སློགས་བྱུག་པ། 
ཉང་།    ཉང་ཏིང་འཛིན་བཟང་པློ་ཞེས་པ་ལྟར་རུས་ཀྱི་མིང་། 
ཉེ་གནས་      སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཉེ་གནས་ཀུནདགའ་བློ་ལྟ་བུ། 
ཉུག་རུམ་      བཙུན་མློ་སྲུང་མཁན་བླློན་པློ། 
ཉན་རྣ་      རྒྱབ་ནས་སྐྱོན་བསྒྲིམས་པ་དང་ཕློ་ཉ་བ། 
ཉིད།   དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཅེས་པའི་དློན། 
ཉག་ཕྲན་      མདའ་ཡི་མིང་། 
ཉ་རྒྱས་      ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ་ལྟ་བུ། 
སློགས་ཉ་རྐྱང་ངོ་།།        །། 
 
 

༢༽ ཉ་གས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
དཔུང་གཉེན་   སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་པའི་དཔུང་དང་བདེ་བ་ལ་སྦྱློར་བའི་གཉེན། 
བཤེས་གཉེན་     བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན། 
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གཉིས་ཀྱི་      གྲངས་ཀ་གཉིས། 
གཉེན།   སློབ་དཔློན་དབྱིག་གཉེན་ ཞེས་པ་ལྟར་བསན་པའི་རྩ་ལག་དང་གཉེན་ཉེ་དུ་ལའང་གོ། 
གཉའ་ཤིང་      གཉའ་བར་བཀལ་བའི་ཤིང་། 
གཉེར་པ་      བླ་མ་སློགས་ཀྱི་གཉེར་པ། 
ཁྲོ་གཉེར་དང་།   ལྷ་ཁྲོ་བློའི་གཉེར་མ་དང་ལྡན་པ། 
བཀའ་གཉན་     རྒྱལ་བའི་བཀའ་བཙན་པ། 
གཉན་ནད་      ས་བདག་ཀླུ་ངན་གྱིས་བཏང་བའི་ནད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག། 
དུད་འགྲོའི་གཉན། དུད་འགྲོའི་ཡ་གྱལ་ལམ་རི་དྭགས་ཤིག། 
གཉའ་བློ་      དཔང་པློ། 
དློན་གཉེར་      དཔེ་ཆ་དང་ཚློང་སློགས་དློན་དུ་གཉེར་བ། 
གཉན་གཉགས་གཉོས། གཉན་ཡློན་ཏན་གྲགས་པ། གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་ར། གཉོས་རྒྱལ་བ་ལྷ་སང་པ་ ཞེས་གསུམ་ག་རུས་

ཀྱི་མིང་།  
གཉིད་ཀྱི་      དབང་ཤེས་ནང་དུ་འདུས་པའི་གཉིད། 
གཉེན་པློར་      སྤང་བྱ་ཉོན་མློངས་པའི་གཉེན་པློ་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུ། 
གཉའ་ལྟག་   ལུས་ཀྱི་གཉའ་ལྟག་གམ་གྲམ་པའི་གཡས་གཡློན་དང་རྒྱབ་ཀྱི་ལྟག་པ། 
གཉུལ།   ཕན་ཚུན་འཚློལ་བ། 
གཉི་ཟེར་      ཉི་མའི་ཟེར། 
གཉིག་ཏུ་      མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཞེས་པའི་དློན། 
ལུས་གཉོད་ཆུང་།  ལུས་བཟློད་སྲན་ཆུང་བ། 
གཉའ་རེངས་     གང་གིས་ཀྱང་འདུལ་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུད་གྱོང་པློ། 
གཉེ་མ་      ནང་ཁྲོལ་གཉེ་མ། 
ཉག་པློར་གཉེག།  ཤིང་སློགས་གྲིས་ཉག་ཉག་བྱེད་དེ་གཉེག་པ་དང་ཤ་མར་སློགས་སྲང་ལ་འདེགས་པ། 
གཉུག་མའི་དློན་  གནས་ལུགས་མ་བཅོས་པའི་དློན། 
སློགས་སྔོན་འཇུག་གས་འཕུལ་ཉའློ།།      །། 

༣༽ ཉ་མས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
མཉན་པ་      གྲུ་གཏློང་མཁན་མཉན་པའམ་གྲུ་པ། 
ཐུགས་མཉེས་     བླ་མ་སློགས་ཐུགས་དགྱེས་པ། 
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རྣ་བས་མཉན།   དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་སློགས་རྣ་བས་མཉན་པའི་བྱ་འདས། 
མཉེད་     ཀོ་བ་སློགས་མཉེས་པའི་བྱེད་པ། 
མཉེས་      ཀོ་བ་སློགས་མཉེས་པའི་འདས་པ། 
ཤིང་མཉེན་      ཤིང་སློགས་འཇམ་ཞིང་མཉེན་པ། 
མཉན་ཡློད་གནས། རྒྱ་གར་གྱི་ ཡུལ་ཁམས་ཆེན་པློ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག། གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པློ་དྲུག་ནི། མཉན་ཡློད་

གནས་ཆེན་ཙམ་པ་ཀ །ཝ་ར་ཎ་སི་ཡངས་པ་ཅན། །རྒྱལ་པློའི་ཁབ་ནི་དྲུག་པློ་སྟེ། །དེ་དག་གྲོང་ཁྱེར་
ཆེན་པློར་བཤད། །ཞེས་སློ།། 

མཉམ་བཞག་   སེམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་བྱ་བ་དང་མཉམ་གཞག་གི་མིང་ལའང་གོ། 
མཉམ་མེད་      ཡློན་ཏན་སློགས་མཚུངས་པ་མེད་པ། 
མཚུངས་པའི་མཉམ། ཆ་མཚུངས་པའམ་འདྲ་བ། 
ར་མཉེ་      སན་རྩ་བ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་ལམ་ཉ་ཁག་ཅུང་། 
མཉེས་ཤིན་      ཕན་ཚུན་ཡིད་མཛའ་བ། 
མས་འཕུལ་ཉའློ།།      །། 
 

༤༽ ཉ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
འདམ་རྙོག་      ས་འདམ་ལག་པས་རྙོག་པའི་བྱེད་པ། 
རྙེད་བཀུར་      ཟས་གོས་ཀྱི་རྙེད་པ་དང་ཕག་དང་ཞེ་སའི་བཀུར་སྟི། 
གསར་རྙིང་      ཆོས་ལུགས་གསར་རྙིང་དང་གོས་གསར་རྙིང་ལྟ་བུ། 
རྙེད།   ཟས་གོས་སློགས་རྙེད་པའམ་ཐློབ་པ། 
སློ་རྙིལ་      སློའི་རྩ་བའི་ཤ། 
རྙང་མ་      མི་གཙང་བ་དྲི་ཆེན་ས་མློ། 
རྙོང་དང་      ཆུས་བཤལ་བ་དང་ལག་པས་ཞལ་ཞལ་བྱེད་པ། 
རྙི།   རི་དྭགས་སློགས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་རྙི། 
ལྕང་རྙིད་      ལྕང་ཤིང་གཉེར་སྐམ་སློང་བ། 
མ་རྙོག་      ལག་པས་དངོས་པློ་སློགས་མ་རྙོག་པའི་བྱེད་པ། 
ཨནྡ་རྙིལ།   རིན་ཆེན་དབང་སྔོན་ཏེ་ནློར་བུ་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ། 
རྐང་པ་རྙོང་      རྐང་ལག་སློགས་བརྐྱངས་བའི་བྱེདཔ། 
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སློགས་རར་བཏགས་ཉའློ།།       །། 
 

༥༽ ཉ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
གོ་སྙོད་      རླུང་སན་འབྲུ་གོ་སྙོད། 
སྙིང་པློ་      ནང་བཅུད་ཀྱི་སྙིང་པློ། 
སྙིད་མློའི་      ཕའི་སྤུན་མློ་དང་མའི་སྤུན་མློ། 
སྙིང་།   བྲང་དབུས་ཀྱི་སྙིང་། 
སྤུ་སྙོལ་      སྤུ་ཟད་དུ་བཅུག་དང་ང་རྒྱལ་བསྐྱུང་བའི་བྱེད་སྐུལ། 
ཆང་སྙོལ་      ཆང་དྲློ་སར་ཉལ་བཅུག་པའི་བྱེད་སྐུལ། 
སྙེ་ཕུང་      ནས་དང་གྲོ་སློགས་ཀྱི་སྙེ་མའི་ཕུང་པློ། 
སྙིལ།   རྩེ་ནས་བཤིག་པའི་བྱེད་སྐུལ། 
ཐ་སྙད་      ཤེས་བརྗོད་འཇུག་གསུམ་གྱི་ཐ་སྙད། 
ཇི་སྙད་      གྲངས་ཇི་ཡློད། 
དེ་སྙེད་      སྔར་གྱི་གྲངས་ཇི་ཡློད་དེ་དང་མཉམ་པའི་ཚད། 
སྙམ།   བསམ་པའི་དློན། 
སྙེམས་དང་      ང་རྒྱལ་གྱི་དྲེགས་པ། 
སྙུན་མེད་      ན་ཚ་མེད་པའི་ཞེ་ས། 
སྙན་ཤལ་      ལྷའི་སྙན་དར་དང་རྒྱན་ཆ་སློགས། 
སྙི།   རེག་བྱ་འཇམ་པ། 
སྙོམ་འཇུག་      ཡབ་ཡུབ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་སྙོམ་འཇུག་དགུ་སློགས། 
བཏང་སྙོམས་     ཉེ་རིང་ཆགས་སང་ཕར་བཏང་ནས་བྱམས་བརྩེའི་ངངདུ་སྙོམས་པ། 
སྙོམ་ལས་དང་།   བྱ་བ་གང་ལའང་འཇུག་མི་ནུས་པའི་ལེ་ལློ། 
བསློད་སྙོམས་   འཚློ་བའི་ཡློ་བྱད་ཀྱི་བསློད་སྙོམས། ཡང་ན། རང་གིས་རི་ཁྲོད་དུ་བསྒྲུབས་པའི་དགེ་རྩ་གཞན་སྦྱིན་

བདག་རྣམས་ལ་སྙོམས་པའི་བསློད་སྙོམས། 
 
སྙུགས་སྲིངས་   རྒྱུན་རིང་དུ་བསྲིངས་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
སྙེག་སར་      བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་བྱློན་པའི་ས་གནས། 
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སྙོགས།   རྗེས་སུ་བསྙེག་པའི་སྐུལ་ཚིག་དང་གྲུབ་མཐའ་སློགས་སྙོགས་པ་ལའང་གོ། 
སྙིང་རྗེའི་      བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེ། 
སྙིམ་པའི་      ལག་པའི་སྙིམ་པ། 
སྙོབས་ལ་      དངོས་པློ་སློགས་ལག་པས་ཉབ་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
སྙས།   མགོ་བཞག་སའི་སྙས། 
སྙོན་མློངས་      འདློད་ཆགས་ལ་སློགས་པའི་ཉོན་མློངས་པ། 
སྙད་འདློགས་   རྒྱུ་མཚན་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཀླན་ཀ་འཚློལ་བ། 
རྒྱལ་མཚན་སྙོལ།  རྒྱལ་མཚན་ས་ལ་བརབ་པའི་བྱེད་སྐུལ། 
གཏམ་སྙན་      གཏམ་སྙན་པའི་གྲགས་པ། 
སྙིགས་དུས་     སྙིགས་མ་ལྔ་བདློའི་དུས། 
སྐུད་པ་སྙོད།   སྐུད་པ་འཁལ་བའི་བྱེད་པ་དང་སྐུལ་ཚིག། 
སྙང་སྙོགས་      དབྱིབས་སྙང་སྙོགས་ཡློད་པ་དང་ལེ ལློའི་བྱེ་བྲག། 
སེམས་སྙོམས་     སེམས་ཕློགས་རིས་མེད་པར་སྙོམས་པ། 
སར་བཏགས་ཉའློ།།         །། 
 

༦༽ ཉ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
གཟུགས་བརྙན་  མེ་ལློང་ནང་གི་གཟུགས་བརྙན། 
སྒྲ་བརྙན་      བྲག་གི་བྲག་ཅ་ལྟ་བུ། 
གཞན་ལ་བརྙས།  གཞན་ལ་བརྙས་བཅོས་བྱེད་པ། 
མངའ་བརྙེས་     ཐུགས་ལ་རང་དབང་བརྙེས་པ། 
ཕག་བརྙན་      གཡློག་འཁོར་རམ་གཡློག་པློ། 
བརྙན་པློའི་      གཞན་ནས་གོས་སློགས་གཡར་བའི་མིང་། 
བརྙས།   གོས་སློགས་གཡར་བའི་འདས་པ། 
གོས་བརྙིངས་     གོས་རྙིང་པ་བཟློ་བའི་འདས་པ། 
ཁ་བརྙོགས་      ཟས་ཞིམ་པློའི་བྲློ་བ་ལ་ཁ་བརྙོག་པའི་འདས་པ། 
 
སང་བརྙན་      བླ་མ་སློགས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ། 
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བརྙང་།   རྐང་ལག་སློགས་བརྐྱང་བའི་བྱ་བ། 
བས་འཕུལ་ར་མགོ་ལྡན་པའི་ཉའློ།།       །། 

༧༽ ཉ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
དགེ་བསྙེན་  ཚངས་སློད་དགེ་བསྙེན་དང་ཡློངས་རློགས་དགེ་བསྙེན། 
བསྙེན་གནས་   འདུལ་ཁྲིམས་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་བསྙེན་གནས། 
བསྙེན་རློགས་   གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀྱིས་བསྙེན་པར་རློགས་པའི་དགེ་སློང་།    
བསྙེན།   བླ་མ་སློགས་བསྟེན་པའི་བྱ་འདས། 
བསྙོན་ཅན་      ཁས་མི་ལེན་པའི་མི་ཨུ་ཚུགས་ཅན། 
བསྙོན་དློར་བསྙོན་ཏློལ་དང་། མ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་ཞེ་བླློའི་སྒྲོ་བཏགས་པ། 
བསྙེན་སྒྲུབ་      ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པ། 
བསྙེན་བཀུར་     ཞབས་ཏློག་བསྙེན་བཀུར། 
ཕྱེ་མར་བསྙིལ།   ཕྱེ་མར་འཐག་པའི་བྱ་འདས། 
གཏམ་བསྙད་     གཞན་ལ་གཏམ་བཤད་པའི་བྱ་འདས། 
བསྙམས་ནས་   རིང་ཐུང་གི་ཚད་མཉམ་པར་བཟློ་བའི་འདས་པ། 
ལག་པས་བསྙུལ།  ལག་པ་ཆུས་བཀྲུ་བའི་བྱ་འདས། 
ཕྱིར་བསྙིལ་     ཕྱིར་བཏློན་པའི་བྱ་འདས། 
མལ་བསྙལ་     བུ་ཚ་སློགས་མལ་སར་ཉལ་བཅུག་པའི་བྱ་འདས། 
ལྷུང་བཟེད་བསྙིགས། ལྷུང་བཟེད་བཟང་པློ་གདམ་ལྷག་མ་བསྙིགས་སུ་བཅུག་པའི་འདས་པ། 
ལག་བསྙབས་     དངོས་པློ་སློགས་ལག་པས་ཉབ་པའི་འདས་པ། 
བསྙུང་གཞི་      ནད་གཞི་ལ་ཞེ་སའི་བར་སྦྱར་བ། 
བསྙུན་པས་      ན་བ་ལ་ཞེ་ས་སྦྱར་བའི་བྱ་འདས། 
བསྙེངས།   འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པའི་འདས་པ། 
བསྙེལ་མེད་      ཡིད་ལ་མི་བརྗེད་པའི་ཞེ་ས། 
ནས་བསྙོར་      གྲོ་ནས་ཀྱི་སྙེ་ཕུང་རྩེ་ནས་བཤིག་པའི་བྱ་འདས། 
ཡློ་བྱད་བསྙུངས།  འཚློ་བའི་ཡློ་བྱད་ཉུང་ངུར་བཟློ་བའི་འདས་པ། 
 
བསྙེན་སྲིང་      ཐག་ཉེ་བར་བསྲིངས་བ་དང་ཉེ་རིང་ལའང་གོ། 
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ཟས་བསྙོད་      བུ་ཚའི་ཁ་ལ་ཟས་བསྙོད་པའི་བྱ་འདས། 
སྐྱུ་གང་བསྙུག།   མཚློན་གང་ཁ་ནས་བསྐྱུག་པའི་བྱ་འདས། 
བསྙེམས་པའི་     ང་རྒྱལ་གྱི་དྲེགས་པ། 
རྗེས་བསྙེགས་     བླ་མ་སློགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་འདས་པ། 
ཁྲོ་གཉེར་བསྙེར་  ལྷ་སློགས་ཁྲོ་བློའི་གཉེར་མ་བསན་པའི་བྱ་འདས། 
བས་འཕུལ་ས་མགོ་ལྡན་པའི་ཉའློ།།         །། 
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༼ཏ་སྡེ།༽ 

༡༽ ཏ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ཏེ་པློར་      ལེགས་པ་དམ་པ་སྲ་བ་ཤིན་ཏུ་སློགས་ལ་གོ། 
ཏེ་སེར་      གངས་རི་ཏི་སེ། 
ཏལ་མར་སློང་།   བཟང་ཐལ་དུ་སློང་བ། 
ཛཱ་ཏི་      རླུང་སན་ཛཱ་ཏི་། 
ཏང་ཀུན་      སྔོ་སན་རྩ་བ་རློ་མངར་བ་ཞིག། 
ཏིག་ཏ་      གསེར་ཏིག་དངུལ་ཏིག་ཅེས་སྔོ་སན་གྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག། 
ཏིལ།   ཏིལ་དཀར་ནག། 
ཏུག་ཏུག་ཏློང་ཏློང་ཏློག་ཏློག་སྒྲ། གསུམ་ཀ་སྒྲའི་བྱེ་བྲག་གམ་ཁྱད་པར། 
ཏེལ་པ་      སྟྭ་རེ་ཆུང་ངུ་དང་ལྷ་རྗེའི་མེ་ཏེལ་སློགས། 
ཏློག་རྩེ་   ་   ས་རྐོ་བྱེད་ཀྱི་ཏློག་རྩེའམ་འཇོར་བུ། 
དབྱུག་ཏློ་དང་།   ལྷའི་ཕག་མཚན་དབྱུག་པ། 
གཙུག་ཏློར་      སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབུའི་གཙུག་ཏློར། 
ཐློར་ཏློ་      སྐྲའི་ཐློར་ཚུགས། 
སྤྱི་ཏློར་      སྤྱི་བློའི་གཙུག་ཏློར། 
ཏློག།   རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཏློག་སློགས། 
མུ་ཏིག་      རིན་པློ་ཆེ་མུ་ཏིག་དམར་པློ་རིན་ཐང་ཆེ་བ་ཞིག། 
མེ་ཏློག་      ཆུ་དང་ཐང་ལས་སྐྱེས་པའམ་སྐྱེད་ཚལ་གྱི་མེ་ཏློག། 
ཏམྦུ་ལ།   སན་སློ་རྩི། 
ལློ་ཏློག་      སློན་ཐློག་སྤྱིའི་མིང་། 
རྩི་ཐློག་      མར་འཐློན་པའི་འབྲུ། 
ཟ་མ་ཏློག།   རིན་པློ་ཆེ་བཙུགས་པའི་སློད་སྒམ་ཆུང་། 
ཏིང་འཛིན་      སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། 
དཀོན་མཆོག་ཏ་ལ་ལ་ མདློ་སྡེ་དཀོན་མཆོག་སྒྲོན་མེ། 
 
ཏིང་ལློ་      ཆང་བུའི་ཏིང་ལློ། 
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ཏལ་ཙམ་      ཉུང་ཟད་ཅུང་ཟད་ཡིད་ཙམ། 
ཏིག་ཏིག་མེད།     ངེས་ངེས་ཏིག་ཏིག་མེད་ཅེས པའི་དློན། 
ཡློན་ཏན་      སྐྱོན་མ་ཡིན་པའི་ཡློན་ཏན། 
ཞབས་ཏློག་    བླ་མ་སློགས་ལ་ཕན་ཐློགས་པའི ཞབས་ཏློག བསྙེན་བཀུར། 
ནན་ཏན་དང་།  བྱ་བ་ལ་ནན་ཏན་བྱས་པའམ་བརྩློན་པར་བྱེད་པ། 
ནན་ཏུར་      རྒྱལ་པློས་ཆད་པ་བཅད་པའི་ལས། 
གལ་ཏེ་     ཚིག་སྔ་མ་མི་འཐད་པ་ལ་ཕྱི་མ་འཐད་པ་ཞིག་འགོ་འདྲེན་པའི་ཚིག། 
གོའུ་ཏ་མ།  དགེ་སྦྱློང་གོའུ་ཏ་མ་ཞེས་ཤཱཀྱའི་རིགས། 
ཁ་ཏློན་      ངག་ནས་དཔེ་ཆ་སློགས་འདློན་པ། 
ཞལ་ཏ་      བསབ་བྱ་བཟང་པློ་དང་གཡློག་པློ་ལའང་གོ། 
ནན་ཏར་བཟང་།  འདུལ་བའི་ཆོས་སྐད་ལས་དགེ་རྒན་གྱིས་དགེ་ཕྲུག་སྡིག་སློད་བྱེད་པ། 
ཏ་ཟིག་      རྒྱ་ནག་གི་སྐད་དུ་བླ་མ་བཟང་པློ་དང་ཡུལ་ཞིག་གི་མིང་། 
ཏ་མིང་      མི་ཆེན་པློ། 
ཏའི་སི་ཏུ།   སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ། 
ཏི་ཤྲི་      མཁས་པ་ཆེན་པློ། 
ཏ་དབེན་      དཔློན་པློ་ཆེན་པློ་དང་བླ་མ་ཆེན་པློ། 
ཏ་ཧུང་དང་།   རས་ཡུག་དམར་པློ་ཁ་ཚང་ཞིག་དང་དབང་ཆེན་པློ་ལའང་གོ། 
ཏྭ་ར་ཎ་དང་   དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྟ་བབས་ཏེ་ཁང་བཟང་གི་སྒོ་ཕྱིར་ཡློད་པའི་ཀ་བ་རྒྱན་ཅན། 
ཏེའུ་ཤང་ཁྲི།   བྱ་ཤང་ཤང་གིས་བཏེག་པའི་ཁྲི། 
ཏམ་བུ་ར་དང་  པི་ཝང་སྒྲ་སྙན་སློགས། 
ཏིང་      མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་མཆོད་ཏིང་ངམ་ཡློན་ཆབ་ཕུལ་བའི་སློད། 
ཏིང་ཤག།   གཏློར་མ་གཏང་རྒྱུའི་ཏིང་ཤག། 
ཉོ་ཏི་ཏ་ལ་  ཤིང་གི་བྱེ་བྲག་ཅིག། ཏ་ལའི་སློང་པློ་སྐམ་ལགས་ཀྱང་། །རླན་དང་འཕྲད་ན་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་

སློ།། 
ཏྲེས་སམ་དང་།  ཞང་ཞུང་གི་སྐད་དུ་སན་གྱི་ཕྱེ་མ། 
ཤང་ཤང་ཏེའུ་  བྱ་ཤང་ཤང་གི་ཕྲུག་གུ། 
ཏེ་ཏེ་བརྡུང་།   རྒྱ་ནག་གི་སྐད་དུ་རྔ་བརྡུངས་བའི་དློན། 
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འློན་ཏང་      འློན་ཀྱང་ཞེས་པའི་དློན། 
ལིང་ཏློག་      མིག་མི་མཐློང་བར་སྒྲིབ་བྱེད་ཀྱི་ལིང་ཏློག། 
ཏ་རྐྱང་ངོ་།།        །། 
 

༢༽ ཏ་གས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
གཏན་གྱི་      ནམ་ཕུགས་གཏན་གྱི་དུས། 
བསམ་གཏན་  ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་བསམ་གཏན་དང་པ་གཉིས་པ་སློགས། 
གཏན་ཚིགས་   རྒྱུ་མཚན། 
གཏམ།  ཁ་ནས་བརྗོད་པའི་གཏམ། 
གཏུན་བུ་      ཡས་གཏུན། 
ལག་གཏད་   དངོས་པློ་སློགས་ལག་ཏུ་སློད་པའི་བྱ་འདས། 
གཏུན་ཤིང་   མས་གཏུན། 
གཏུབས།   ཤིང་སློགས་གྲི་ཡིས་དུམ་བུར་གཏུབས་པའི་བྱ་འདས། 
བརྡུང་གཏག་གཏློང་དང་ ཉེས་གཏག་གཏློང་བའི་བྱེད་པ། 
གཏང་རག་གཏློང་། བཀའ་དྲིན་གྱི་གཏང་རག་གཏློང་བའི་བྱེད་པ། 
གཏེར་མཛློད་  མི་ཟད་གཏེར་གྱི་བང་མཛློད། 
ཡློངས་གཏམས་  ཡློངས་སུ་གང་བའམ་གཏམས་པའི་དློན། 
གཏློར་ཟན་   གཏློར་མ་བཅའ་རྒྱུའི་ཟན། 
གཏློར།   ཆུ་དང་མེ་ཏློག་སློགས་གནམ་དུ་གཏློར་བའི་བྱེད་པ། 
ནློར་གྱི་གཏའ་མ་གཏེང་པ་གཏའ། གསུམ་ག་བུ་ལློན་གྱི་གཏའ་མ། 
གཏན་པ་མེད་པའི་  བར་མི་ཆད་པའམ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ། 
སྦྱིན་གཏློང་      ནློར་རས་གཞན་ལ་སྦྱིན་པ་གཏང་བའི་བྱེད་པ། 
གཏང་།   སྦྱིན་པ་གཏང་བའི་བྱ་བ། 
གཏུམ་པློའི་      ལྷ་སློགས་ཁྲོ་བློའི་གཏུམ་པློ། 
ཞབས་གཏུགས་  བླ་མ་སློགས་ཀྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་པའི་འདས་པ། 
ཟད་པའི་གཏུགས།  ཟད་པས་མཐར་གཏུགས་པའི་འདས་པ། 
ལྷ་ཆེན་གཏློགས་འདློད་ ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 
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གཞན་ལ་གཏློད།  ཡུལ་གཞན་ལ་གཏློད་པ་དང་དངོས་པློ་ལག་ཏུ་སློད་པའི་བྱེད་པ། 
འབེམ་ལ་གཏློད་དང་ འབེམ་ལ་ཚ་གཏློད་པའི་བྱེད་པ། 
དམིགས་པ་གཏློད། སེམས་དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏློད་པའི་བྱེད་པ། 
གཏི་མུག་   དུག་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་མི་ཤེས་པའི་གཏི་མུག། 
གཏློལ་མེད་      ཆ་མེད་པའམ་རྒྱུས་མེད་པ། 
མཚང་ནས་གཏློལ། སྐྱོན་མཚང་ནས་འབྲུ་བའི་བྱེད་པ། 
ཁྲག་གཏར་      ལུས་ནས་ཁྲག་གཏར་བའམ་བཙག་པ། 
ཆུ་གཏིགས་      ཆུའི་ཐིགས་པ་འཛག་བཅུག་པའི་འདས་པ། 
སེ་གོལ་གཏློགས།  ལག་པས་སེ་གོལ་གཏློགས་པ། 
བཅོལ་བའི་གཏམས་དང་ ནློར་རས་གཞན་ལ་བཅོལ་ཟིན་པའམ་གཏམས་ཟིན་པ། 
གྲངས་ཀྱི་གཏམས། གྲངས་གཏམས་དཀྲིགས།  
སྒོ་གཏན་     སྒོའི་གནློན་ཤིང་། 
གཏིང་ཟབ་   ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དློན་གཏིང་ཟབ་པའམ་ཆུ་སློགས་གཏིང་ཟབ་པ། 
མུན་པ་གཏིབས།  མུན་པ་འཐིབས་སུ་བཅུག་པའི་འདས་པ། 
གཏུར་བུ་      ཆོས་གོས་ཀྱི་ཤུབས། 
སྤློས་གཏུལ་     སྤློས་མེས་སྤར་བའམ་བདུག་པ། 
རི་བློའི་གཏློས།   རི་བློའི་བློངས་ཚད་དམ་ཆེ་ཆུང་། 
མགོ་གཏུམས་     མགོ་གོས་ཀྱིས་གཏུམས་པའི་འདས་པ། 
མཐའ་གཏུགས་    བྱ་བ་སློགས་ཟད་པས་མཐར་གཏུགས་པའི་འདས་པ། 
ཁོངས་སུ་གཏློགས། སློ་སློའི་ཕློགས་སུ་གཏློགས་པའི་དློན། 
གཏན་ལ་འབེབས་ གོ་དཀའ་བའི་གནད་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བྱེད་པ། 
གས་འཕུལ་ཏའློ།།         །། 

༣༽ ཏ་བས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
སྒྲོ་བཏགས་      མེད་པ་ལ་ཡློད་ཅེས་བླློས་སྒྲོ་བཏགས་པ། 
མིང་བཏགས་  དངོས་པློའི་ཆོས་ལ་ཀ་བ་བུམ་པ་ཞེས་མིང་བཏགས་པ། 
ཁ་བཏགས་      དགྲ་བློ་ཕམ་པར་བྱེད་པའི་འདས་པ། 
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བཏགས།   རྟ་གླང་སློགས་ཐག་པས་བཏགས་པའི་འདས་པ། 
སྤྱིར་བཏང་      སྤྱི་ཁྱབ་བམ་མཐུན་མློང་། 
བླློས་བཏང་      འཇིག་རྟེན་པའི་བྱ་བ་བླློས་གཏང་བའི་འདས་པ། 
སྔགས་བཏུ་      སྔགས་མང་པློ་ཉུང་ངུར་བསྡུ་བའི་བྱ་བ། 
བཏུས།   ཉུང་ངུར་བསྡུ་བའི་འདས་པ། 
སྲློལ་གཏློད་      བཟང་ངན་གྱི་སྲློལ་བཙུགས་པའམ་གཏློད་པ། 
གདན་བཏིང་     འློག་ཏུ་གདན་ཐིང་བའི་འདས་པ། 
ས་བློན་བཏབ།  འབྲུའི་ས་བློན་ནམ་དཀར་ནག་ལས་ཀྱི་ས་བློན་བཏབ་པའི་འདས་པ། 
བཏང་བཟུང་     ཀླུ་བཏང་བཟུང་དང་རི་བློ་བཏང་བཟུང་། 
ཀླུས་བཏེག་      ཀླུས་ཞབས་ནས་ཡར་འདེགས་པའི་འདས་པ། 
གསློལ་བཏབ་   ལྷ་དང་བླ་མ་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་པའི་འདས་པ། 
བཏུད།   ཞབས་ལ་གཏུགས་པའམ་ཕག་འཚལ་བའི་བྱ་འདས། 
བཏག་སློ་      ཐགས་འཐག་བྱེད་ཀྱི་ཏག་མའི་སློ།  
རྒྱས་བཏབ་      ཐིའུ་དང་སློང་ཉིད་ལྷ་སློགས་ཀྱིས་རྒྱས་བཏབ་པའི་འདས་པ། 
བཟའ་བཏུང་     བཟའ་བ་ཟས་དང་བཏུང་བ་སྐོམ། 
བཏུབ།   རུང་བའི་དློན་དང་ཤིང་སློགས་དུམ་བུར་གཏུབ་པའི་འདས་པ། 
སྤུ་བཏློགས་      ཁའི་སྤུ་སློགས་བཏློགས་པའི་འདས་པ། 
རྩ་བཏློན་      ཤིང་སློགས་རྩ་བ་ནས་བཏློན་པའི་འདས་པ། 
བཏགས་ཤིང་     སན་སློགས་ཕྱེ་མར་འཐག་པའི་འདས་པ། 
བཏུལ།   མི་སློགས་རྒྱུད་གྱོང་པློ་འདུལ་བའི་འདས་པ། 
མགྲིན་པ་བཏེག་     གྲེ་བ་གྱེན་དུ་འདེགས་པའི་འདས་པ། 
སློགས་བས་འཕུལ་ཏའློ།།      །། 

༤༽ ཏ་ར་མགོ་ཅནགྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
མི་རྟག་      ཕྲ་བ་སྐད་ཅིག་མའི་མི་རྟག་པ་དང་རགས་པ་རྒྱུན་གྱི་མི་རྟག་པ། 
རྟབ་རྟབ་     འཇིགས་ཏེ་རྟབ་རྟབ་བྱེད་པ་དང་འཚབ་འཚབ་མྱུར་མྱུར་སློགས། 
དབང་རྟུལ་     དབང་པློ་རྟུལ་བའམ་དམན་པ། 
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རྟགས།  མཚན་མའི་རྟགས། 
མི་རྟློག་      གང་ཡང་མི་བསམ་པ། 
ཡིད་རྟློན་      ཡིད་ཆེས་པ། 
རྟློགས་ལྡན་   ཆོས་ཉིད་གནས་ལུགས་ཀྱི་དློན་རྟློགས་པའི་གང་ཟག། 
རྟློགས།   གནས་ལུགས་ཀྱི་དློན་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཤེས་པའམ་རྟློགས་པ། 
རྟག་ཏུ་      དུས་རྟག་ཏུ་ཞེས་པའི་དློན། 
རྟ་ལ་      རྟ་རྒོད་མ། 
རྟེའུ་སྐྱེས་      རྟ་རྒོད་མས་ཕྲུག་གུ་སྐྱེས་པའི་འདས་པ། 
རྟིང་།   སྔ་མའི་རྟིང་མ། 
རྟློལ་གོག་      མཛློ་མློའི་ཕྲུག་གུ། 
རྟིང་པ་      རྐང་པའི་རྟིང་པ། 
རྟློད་པས་བཅིངས། རྟློད་ཕུར་རམ་འདིར་ཚིག་གྲོགས་ཀྱི་དབང་གིས་རྟློད་ཐག་གིས་བཅིངས་ཟིན་པ། 
རུ་རྟས་      སན་རུ་རྟ། 
ཉམས་རྟས་      ཤ་ཉམས་རྒྱས་པ། འཚག་བཟང། 
གནས་སུ་གཏློལ།  གནས་སུ་འཁོད་པའམ་བསླེབས་པ། 
མློང་རྟུལ་      བླློ་གྲོས་བླུན་པློ། 
རྟུལ་ཕློད་      སྙིང་སློབས་ཆེ་བ། 
རྟེན་      སློད་ཁར་གཞློང་ལྟ་བུ། 
རྟེན་འབྲེལ།   ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་ངོ་བློས་མ་གྲུབ་པ་ཕན་ཚུན་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བ། 
མཆོད་རྟེན་      ཐུགས་རྟེན་མཆོད་རྟེན། 
རྟ་བབས་      དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྟ་བབས། ཏ་ར་ན་དང་། 
བྱ་མ་རྟ།   བང་ཆེན་པ། མངག་གཞུག ཕློ་ཉ་བ། གཡློག་པློ། 
རྟ་ཐུལ་   གནས་རྟེན་རྟ་འཐུལ། ལྔ་སྡེའི་གཅིག། 
རྟ་དབྱངས་   སློབ་དཔློན་དཔའ་བློ། 
རྟློག་གེ་བ།  མཚན་ཉིད་པ། 
མི་གཙང་རྟུག་  མི་གཙང་བའི་དྲི་ཆེན་སློགས། 
སློགས་རར་བཏགས་ཏའློ།།       །། 
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༥༽ ཏ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྟློས་འགྲོའི་     ལྟློ་བས་འགྲོ་བའི་སྦྲུལ། 
ལྟག་པ་     ལུས་ཀྱི་ལྟག་པ། 
དེ་ལྟ་བུ།  དཔེ་དེ་ལྟ་བུ་ཞེས་པའི་དློན། 
ལྟློ་ཕྱེའི་     ས་བདག་ལྟློ་ཕྱེ་ཞེས་སྦྲུལ་ལ་གོ་རྒྱུ། 
ལྟེ་བར་     ལུས་ཀྱི་ལྟེ་བ་དང་སའི་ལྟེ་བ་རྒྱ་གར་རློ་རྗེ་གདན་ལྟ་བུ། 
ལྟད་མློ་     གར་འཆམ་སློགས་ཀྱི་ལྟད་མློ། 
ལྟ།  ལྟད་མློ་བལྟ་བའི་བྱེད་པ། 
ལྟློ་བ་     ཕློ་བ། གྲོད་པ། གསུས་པ། 
ལྟློ་ཡིས་      ཟས་ཀྱིས་ཞེས་པའི་དློན། 
ལྟིར་གྱིས་བཀང་།  ཟས་ཀྱིས་ལྟེམ་ལྟེམ་བཀང་བའི་འདས་པ། 
བུར་ལྟང་      ཤློག་ལྟང་མར་ལྟང་སློགས། 
འགྲང་ལྟློགས་   ལྟློ་བ་ཟས་ཀྱིས་འགྲང་བ་དང་ཟས་མེད་པའི་ལྟློགས་པ། 
ད་ལྟ་      དུས་ད་ལྟ་བར་འཇུག། 
ལྟློས།  ཡུལ་ལ་བལྟས་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
ལྟར་སང་      གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པ། 
ལྟག་ཆོད་      དློན་དག་ཀྱང་མ་དག་ཅེས་སུན་འབྱིན་པ། 
ལྟ་ལློག་གི།   དཀོན་མཆོག་དང་ལས་འབྲས་མི་བདེན་ཞེས་ལྟ་བ་ཕྱིན་ལློག་ཏུ་སློང་བ། 
ལྟུང་བས་      སྒོ་གསུམ་གྱི་ཉེས་པ་ལྟུང་བས་ངན་སློང་དུ་འཕེན་པ་ལྟ་བུ། 
ལྟས་ངན་      མཚན་མ་ངན་པ། 
ལྟ་ཅི་སློས།   བཤད་ཅི་དགོས་ཞེས་པའི་དློན། 
ལྟེང་རྒྱས་      གནས་རྟེན་འློད་སྲུང་གི་རུས་ཀྱི་ནང་གསེས། 
ལྟེང་ཀ་      ཆུའི་རྫིང་བུ། 
ལྟེམ་གྱིས་གང་།   ཆུའི་རྫིང་བུ་སློགས་རང་བཞིན་གྱིས་ལྟེམ་ལྟེམ་གང་ཟིན་པ། 
རེ་ལྟློས་      རེ་ས་དང་ལྟློས་ས། 
ལྟ་ཞློག་      ཕར་ཞློག་ཅེས་པའི་དློན། 
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མདའ་ཡི་ལྟློང་།  གཞུའི་རྒྱུད་བསྐོན་པའི་མདའ་ཡི་ལྟློང་། 
ལྟར་ལྟར་      མའི་མངལ་གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ལྟར་ལྟར་པློ། 
ལྟེམ་ཀྱང་      འཕེལ་གྲིབ། 
ལར་བཏགས་ཏའློ།།      །། 
 

༦༽ ཏ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
སློན་པའི་      སངས་རྒྱས་ལྟ་བུ། 
བཞུགས་སངས་     སློན་པའི་བཞུགས་ཚུལ། 
བཀུར་སྟི་      ཕག་དང་ཞེ་སའི་བཀུར་སྟི། 
སློབས།   ཞལ་དུ་ཕུལ་བའི་སྐུལ་ཚིག། 
སྟེས་དབང་      སབས་ལེགས་སྟེས་དབང་། 
མུ་སྟེགས་      ལྟ་བ་ངན་པའི་མུ་ལ་སྟེགས་སུ་འཆའ་བའི་ཕྱི་རློལ་པ། 
བྱད་ལྟེམས་ཀྱིས།  མཐུ་དང་བྱད་ཁ། 
མི་སློ་      མི་སྐྱོན་ཞེས་པའི་དློན།  
ལྟ་སངས་      མིག་གི་ལྟ་ཚུལ། 
མེ་སག་      མེའི་ཚ་ཚ། 
སྟེགས།   སློད་སློགས་བཞག་སའི་སྟེགས་བུ། 
ས་གོན་      གྲབས་ཤློམ་མམ་སྔོན་གྲོ་ལྟ་བུ། 
སློང་གྲོགས་     ཕན་པའི་གྲོགས། 
ཤ་སག་བྱེད།   དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བྱེད་ཅེས་པའི་དློན། 
གཞློགས་སྟེགས་     བུད་མེད་ཀྱི་སྒེག་ཆོས། 
སངས་སབས་    གར་གྱི་སངས་སབས་སམ་གོམ་པ་འདློར་ཚུལ། 
ས་ཟུར་      ལུས་སད་ཀྱི་ས་ཟུར། 
སློན།   གཞན་ལ་དཔེ་ཆ་སློགས་བསན་པའི་བྱེད་སྐུལ། 
ཤིང་སག་      སག་པའི་ཤིང་། 
སྟུག་ཁྲོད་      ནགས་ཚལ་མཐུག་པློའི་ཁྲོད། 
སློབས་ཅན་      ནུས་པ་ཅན་ནམ་ཤུགས་སློབས་ཅན། 
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སག།   གཅན་གཟན་སག། 
དགྲ་ས་      དགྲ་བློ་ལ་འཕེན་པའི་ས་རེ་དང་ལྷའི་ཕག་མཚན་དགྲ་ས། 
ས་རེ་     ཤིང་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ས་རེ། 
སྟེའུ་      ས་རེ་ཆུང་བ། 
སློར།   ལམ་དང་ནློར་སློགས་སློར་བའམ་བརླག་པ། 
སར་ཞུན་      དངུལ་གཡའ་འདློན་བྱེད་ཀྱི་སྔོ་ཞིག་གམ་ཤིང་ཐློག་སར་གའི་ཁུ་བ། 
སར་གའི་      ཤིང་ཐློག་སར་ག། 
སློན་མློ་      ཟས་གོས་སློགས་ཀྱི་སློན་མློ། 
སྟེར།   ནློར་རས་གཞན་ལ་བྱིན་པའམ་སྟེར་བ། 
སློད་ལ་      ལུས་སད་ཀྱི་སློད། 
སན་དང་      འློག་ཏུ་ཐིང་བའི་གདན། 
སྟུ་མ་སློན།   མློའི་མཚན་མ་གཞན་ལ་མ་སློན་ཞེས་པའི་དློན། 
སློན་དཔྱིད་      དུས་སློན་ཀ་དང་དཔྱིད་ཀ། 
གང་སློངས་      འཕེལ་འགྲིབ། ལྟེམ་ཀྱང་ནི། 
ཡ་སགས་      མདློས་ཐགས། 
སློང་།   གྲངས་སློང་ཕྲག། 
སྟིམ་བྱེད་      དམ་ཚིག་པར་ཡེ་ཤེས་པ་བསྟིམས་པ་དང་ལིང་ག་ལ་དགྲ་བློའི་རྣམ་ཤེས་སྟིམ་བྱེད་བདེན་པའི་ཚིག་ལྟ་

བུ། 
སློ་སློར་      སློ་གྲལ་སྒྲིག་མི་ལེགས་པ། 
སློར་ཁུང་དང་།   མི་གཙང་བ་ཤློར་བའི་ཁུང་བུའམ་གསང་སློད། 
སང་ཟིལ་     རློ་སང་ཟིལ་གྱི་མདློག་ལྟ་བུ། 
སབས་གཅིག་     ལྷན་ཅིག་མཉམ་ཅིག་སློགས། 
སར་བརྒྱུས་      ཕྲེང་བ་ཐག་པར་བརྒྱུས་པ། 
སྟེང་།   འློག་གི་གཅིག་ཤློས་སྟེང་། 
སློང་པ་      སློད་སློང་པ་ལྟ་བུ། 
སློང་ཉིད་      ཆོས་ཉིད་སློང་པ་ཉིད་ཀྱི་དློན། 
སར་བཏགས་ཏའློ།།       །། 
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༧༽ ཏ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
བརྟག་དཔྱད་     དློན་གྱི་གནད་ལ་ལུང་དང་རིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཞིབ་མློར་དཔྱད་པའི་ཚིག། 
གནས་བརྟན་     བརྟན་མཁས་ཀྱི་ཡློན་ཏན་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་འཕགས་པའི་གནས་བརྟན། 
ཀུན་བརྟགས་     ཀུན་བརྟགས་གཞན་དབང་ཡློངས་གྲུབ་གསུམ་ལས་ཀུན་བརྟགས། 
བརྟགས།   རིགས་པས་བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་པའི་འདས་པ། 
ཡིད་བརྟན་      སེམས་བརྟན་པའམ་ཡིད་བརྟན་པ། 
བརྟད་པ་      དུས་ཀྱི་བླློ་བུར་རམ་བཙན་ཐབས་སམ་བླ་ཐབས། 
བརྟུལ་ཞུགས་   ངན་པའི་སློད་པ་བརྟུལ་ཞིང་བཟང་པློའི་ལམ་ལ་ཞུགས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས།  
བརྟན།   མི་འགྱུར་བར་བརྟན་པ། 
སྦུབས་བཏློལ་     ཤིང་སློགས་ཁུང་བུ་འདྲུ་བའམ་སྦུབས་བརྟློལ་བའི་བྱ་འདས། 
བརྟུན་པ་      དགེ་བའི་ལས་ལ་བརྩློན་པའི་བྱ་འདས། 
སྤྱི་བརྟློལ་      ལུང་རིགས་ཀྱི་ཡློན་ཏན་མེད་ཀྱང་སྤློབས་པ་ཆེ་བ། 
བརྟབས།   འཇིགས་ཏེ་བརྟབས་བརྟབས་བྱེད་པའི་འདས་པ། 
ཡློངས་འདུ་ས་བརྟློལ་  ལྷའི་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་། 
བརྟག་པ་      རྒྱུད་བརྟག་པ་དང་གཉིས་པ། 
བརྟུལ།   རྣློ་མེད་པའམ་རིག་པ་མེད་པ། 
རྟེན་པ་ལ་བརྟེན་   རྟེན་འཁར་གཞློང་ལ་བརྟེན་པ་རྒྱ་ཤུག་ལྟ་བུ། 
ཕུར་བུས་བརྟློད་  ཕུར་བུས་བསྣུན་པའམ་ཐག་པ་སློགས་ཀྱིས་བཅིངས་པའི་བྱ་འདས། 
བས་འཕུལ་ར་མགོ་ལྡན་པའི་ཏའློ།།        །། 

༨༽ ཏ་བས་འཕུལ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
བལྟློས་ས་      རེ་སའི་ཡུལ་བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་བུ་ལློན་གྱི་རེ་བའི་ཡུལ་ལྟ་བུ། 
བལྟློས་ཆོས་      རེ་བ་པློ་སློབ་མ་དང་བུ་ལློན་གྱི་རེ་བ་པློ་ལྟ་བུ། 
བལྟར་རུང་      མིག་གིས་བལྟར་རུང་བ། 
བལྟས།   མིག་གིས་བལྟ་བའི་འདས་པ། 
བལྟ་བྱ་      བལྟ་བྱ་གཟུགས་ལྟ་བུ། 
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སྐུ་བལྟམས་     བླ་མ་སློགས་སྐུ་འཁྲུང་བའི་འདས་པ། 
གོས་བལྟབ་     གོས་ཉིས་ལྟབ་གསུམ་ལྟབ་བཟློ་བའི་བྱ་བ། 
སློགས་བས་འཕུལ་ལ་མགོ་ལྡན་པའི་ཏའློ།།    །། 

༩༽ ཏ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
བསྟི་སང་      ཞབས་ཏློག་བསྙེན་བཀུར། 
བསྟུད་པའི་      གཅིག་གིས་རྗེས་སུ་གཅིག་བསྟུད་པ་དང་བླ་མའི་ཞབས་ལ་བསྟུད་པའི་བྱ་འདས། 
བསྟི་གནས་      དབེན་པའི་གནས་དང་ངལ་འཚློ་སའི་གནས། 
བསར།   འཁོད་སྙོམས་པ་དང་བྱི་དློར་བྱས་པ་ཕྲེང་བ་བརྒྱུས་པ་སློགས་ཀྱི་བྱ་འདས། 
ཐུབ་བསན་དང་   ཐུབ་པ་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལུང་དང་རྟློགས་པའི་བསན་པ། 
བསྟུན་      ཕན་ཚུན་མགོ་བསྟུན་པ་དང་མཐུན་བཅུག་པའི་བྱ་འདས། 
བསློད་འློས་      ཤིན་ཏུ་བསྔགས་པར་འློས་པ། 
བསྟེན།   བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སློགས་བསྟེན་པའི་བྱ་འདས། 
བསང་བས་མ་བཟུང་ ཕན་པའི་གྲོགས་ཀྱིས་མ་བཟུང་ཞེས་པའི་དློན། 
བསན་བཅོས་   འཆོས་སྐྱོབ་ཀྱི་ཡློན་ཏན་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་བསན་བཅོས། 
བསན།   གཞན་ལ་དཔེ་ཆ་སློགས་སློན་པའི་བྱ་འདས། 
ཐག་བསྟུངས་     ཐག་རིང་པློ་ཐུང་ངུར་བཟློ་བའི་འདས་པ། 
ས་བསད་      ལམ་དང་དམག་གི་ས་ཁྲིད་པའི་བྱ་འདས། 
འགྲོ་ཆས་བསད།  འགྲོ་གྲབས་བྱས་པ་དང་རྟ་ལ་སྒ་བསད་པའི་བྱ་འདས། 
བསྟིང་ཚིག་      ཡློན་ཏན་མེད་ཀྱང་ཡློད་ཅེས་བསྔགས་ 
  པའི་བསྟིང་ཚིག་བརྗོད་པ། 
བསྟིམས་པས་  སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བསྟིམ་པའི་འདས་པ། 
མི་བསློངས་ཀྱང་།  མི་ཕན་ཀྱང་ཞེས་པའི་དློན། 
བསྟིར་མེད་   ངལ་གསློ་སའི་གནས་མེད་པ་དང་དམལ་བ་མནར་མེད་ལའང་གོ། 
མངོན་བསློད་     ཤིན་ཏུ་ནས་བསྔགས་ཤིང་བསློད་པ། 
བྱིན་ལེན་བསབས།  ཕན་ཚུན་བྱིན་ལེན་བྱས་པའི་འདས་པ། 
བས་ཕུལ་ས་མགོ་ལྡན་པའི་ཏའློ།།     །། 
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༼ཐ་སྡེ།༽ 
༡༽ ཐ་རྐྱང་པའ་ིཡགི་སྡེབ་བཤད་པ། 
ཐུན་མློང་     སྤྱི་ཆབ་བམ་སྤྱིར་བཏང་། 
ཐུ་བློ་     ཕློ་བློའམ་གཅེན་པློ། 
ཐ་གྲུ་ཆེ།   ཡུལ་ཁམས་རྒྱ་ཆེ་བའམ་ཁྱོན་ཡངས་པ། 
ཐུ་མི་     ཐུ་མི་མཁན་པློ་སམློ་ཊ་ཞེས་པ་ལྟར་རུས་ཀྱིམིང་། 
ཐློར་ཅོག་ཐློར་ཚུགས་དང་། སྐྲའི་ཐློར་ཅོག། 
ཐ་མ་     རབ་འབྲིང་ཐ་མ་གསུམ་གྱི་ཐ་མ། 
ཐ་ན་     ཐ་ན་ཟས་ཁམ་གཅིག་ཙམ་ཞེས་པ་ལྟར་ཡང་ཐ་ལ་གོ། 
ཐྲིག་ཐྲིག་སྒྲ།   འདུལ་བ་ལས་ལྷམ་གྱི་སྒྲར་བཤད། 
ཐུལ་དང་      བཏུལ་བའི་སྐུལ་ཚིག། ཐུར་ཞེས་ཡློད་ན་གྱེན་མ་ཡིན་པའི་ཐུར། 
ཐ་མལ་      མ་བཅོས་སྐྱེ་བློ་ཐ་མལ་པ། 
ཐ་རྐྱང་ངོ་།།    །། 

༢༽ ཐ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
མཐློ་རིས་      བདེ་འགྲོ་ལྷ་མིའི་གནས། 
མཐའ་དག་      ཡློད་ཚད་ཐམས་ཅད། 
མཐའ་ཀླས་      བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ། 
མཐློང་།   མིག་གི་དབང་པློས་མངོན་སུམ་དུ་མཐློང་བ། 
མཐར་ཐུག་     བྱ་བ་མཐར་ཐུག་པའམ་འབྲས་བུའི་མཐར་ཐུག་ཆོས་སྐུ་ལྟ་བུ། 
ནུས་མཐུ་     བཟང་ངན་གྱི་ནུས་མཐུ། 
མཐུན་མི་མཐུན།  ཕན་ཚུན་ཡིད་མཛའ་བ་དང་མི་མཛའ་བ། 
ལག་མཐིལ་    ལག་པའི་སྤར་མློའི་མཐིལ། 
མཐེ་བློང་མཐེའུ་ཆུང་། ལག་པའི་མཐེ་བློང་དང་མཐེའུ་ཆུང་། 
མཐློན་ག་མཐློན་མཐིང་ ཁ་དློག་སྔོན་པློ་ནམ་མཁའི་མདློག་ལྟ་བུ། 
མཐང་གོས་     དགེ་སློང་གི་སད་ཀྱི་ཤམ་ཐབས། 
མཐུག།   སྲབ་མློ་མ་ཡིན་པའི་སྟུག་པློ། 
མཐར་གྱིས་     རིམ་གྱིས་ཞེས་པའི་དློན། 



132 

རྟ་མཐུར་     རྟའི་ཁ་ལ་བསྐོན་པའི་མཐུར། 
མཐློ་གང་     ལག་པའི་མཐློ་གང་། 
མཐུད།   ཆད་ཡློད་པ་དེ་གཅིག་ཏུ་མཐུད་པ། 
མཐློ་འཚམས་     གཞན་ལ་ཅོ་འདྲི་བའམ་གནློད་པ་བྱེད་པ། 
མཐློལ་བཤགས་  སྒོ་གསུམ་གྱི་ཉེས་པ་མི་གསང་བར་མཐློལ་ཞིང་བཤགས་པ། 
མཐློ་ཡློར་      ལ་ཁའི་མཐློ་ཡློར་རློ་དང་ཤིང་ལྟ་བུ། 
མཐློ།   འཕང་མཐློ་བ། 
མཐློན་པློའི་      དམའ་བ་མ་ཡིན་པའི་མཐློན་པློ་གངས་རི་ལྟ་བུ། 
རྒྱ་མཐློངས་      ཁང་པའི་རྒྱ་མཐློངས། 
མཐའ་འཁོབ་     སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མ་དར་བའི་ཡུལ་མཐའ་འཁོབ། 
མཐའ།   དབུས་མ་ཡིན་པའི་མཐའ། 
མཐིང་རིལ་      ཆུ་བྱའི་མིང་། 
མཐིང་ཁ་      ཁ་དློག་སྔོན་པློ། 
མས་འཕུལ་ཐའློ།།      །། 

༣༽ ཐ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
འཐབ་མློར་      མི་མཐུན་པའི་འཐབ་འཛིང་། 
འཐློན་ཡང་      འཐབ་པའི་དློན་དུ་ཕྱིར་འཐློན་པའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
གྲོགས་སུ་འཐམས། གྲོགས་སུ་འཁྱུད་པའམ་བཟུང་བའི་འདས་པ། 
སྤྲིན་འཐིབས་     ནམ་མཁར་སྤྲིན་རང་བཞིན་གྱིས་དཀྲིགས་ཟིན་པ། 
ཆུ་འཐློར་      ཆུ་དང་མེ་ཏློག་སློགས་ཐང་ལ་གཏློར་བའི་བྱེད་པ། 
འཐློར་འཐུང་དང་།  ཁྲུས་བྱེད་སའི་གནས་དང་ངལ་འཚློ་སའི་གནས། 
བླློ་འཐུམས་      བླློ་མ་རིག་པས་འཐུམས་ཏེ་མི་གསལ་བ། 
མགོ་འཐློམས་     ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་མི་ཤེས་པར་མགོ་འཐློམས་པའམ་རློངས་པ། 
དུ་བ་འཐུལ།   དུ་བ་རང་བཞིན་གྱིས་འཐུལ་བ། 
སྲ་འཐས་     སྲ་ཞིང་མཁྲེགས་པ། 
འཐེམས་ནན་     བྱ་བ་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་པ། 
ནན་ཏན་འཐན།   ནན་ཏན་ཅན་གྱི་གང་ཟག། 
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ཆུ་འཐུང་      ཆུ་སློགས་འཐུང་བའི་བྱེད་པ། 
ཤ་ནས་འཐེན་ཞིང་  ཤ་ནས་བཟུང་སྟེ་འཐེན་པ། 
འཐློག།   གྲིས་ཤ་སློགས་བཏློགས་པའི་བྱེད་པ། 
སློད་ཚིག་འཐིང་སད་ བསྔགས་པར་མི་འློས་པ་ལ་བསྔགས་པའི་བསྟིང་ཚིག། 
འཐེན་པ་     བྱ་བ་ཕྱིར་འཐེན་པ་དང་རང་ཕློགས་སུ་འཐེན་པ། 
འཐད།  རིགས་ཤིང་འཐད་པ། 
ཟས་ལ་འཐུ་  ཟས་སློགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་བ་དང་ཤིང་དང་མེ་ཏློག་སློགས་འཐུ་བའི་མ་འློངས་པ། 
འཐུས་     ཤིང་སློགས་འཐུ་ཟིན་པ། 
ཕྱེ་མར་འཐག།  སན་སློགས་ཕྱེ་མར་བཏགས་པའི་བྱེད་པ། 
ཞ་འཐེང་     རྐང་ལག་སྐྱོན་ཅན། 
མལ་གོས་འཐེབ་ཀྱིས་ མལ་གཟན་གྱི་ལྷག་མ། 
འཐུམས།  མགོ་གོས་ཀྱིས་གཏུམས་པའི་བྱེད་པ། 
དུམ་བུར་འཐུབ་= ཤིང་སློགས་དུམ་བུར་གཏུབས་པའི་བྱེད་པ། 
སློགས་འས་འཕུལ་ཐའློ།།       །། 
 

ངག་སྒྲོན་གྱི་སྦྱློང་ལཱ་ལམ་སློན་གྲོས་འཆར། 
བར་སློད་ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལློང་འཆད་ཉན་བགྱི་དུས་ དབུ་ནས་ཞབས་སུ་བསྡུས་པའི་ 
གོ་དློན་རྟློགས་པའི་ཆེད་དུ་འློག་ཏུ་འཁོད་པའི་ལམ་སློན་དང་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གྲོས་སྡུར་མཐིལ་ཕྱིན་བྱ་
ཆེད་དུ་བཀོད་པ་དེ་ཉིད་ ལག་ལེན་བསར་གནང་དགོས། 
 
ཀ ཐློག་མར་དགེ་བ་ཀླད་ཀྱི་དློན་ལ། 
 ༡ རིག་གནས་ཀྱི་སྤྱི་དློན། 

༢ བསན་བཅོས་ཀྱི་མཚན་དློན་གསློལ་དགོ་པའི་དགོས་པ་དང་ མཚན་དློན་གྱི་ངེས་ཚིག། 

༣ འགྱུར་ཕག་དང་མཆོད་བརྗོད་ཀྱི་དགོས་པ། 
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༤ ཁེངས་པ་བསྐྱུངས་ཤིང་བརྩེ་པར་དམབཅའ་བའི་ཆེ་བ། 
 

ཁ བར་དུ་གཞུང་དློན་དངོས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། 

 ༡ བར་སློད་པའི་བསན་བཅོས་ངག་སྒྲོན་འདིའི་བརྗོད་བྱའི་དློན་གྱི་བཅུད་དློན། 

༢ རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་དང་སྔོན་འཇུག་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འདློགས་ 
  ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་གོ་རིམ་སྒྲིག་ཚུལ་ཚུ་གྲོས་སྡུར། 

༣ སྡེ་ཚན་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ། དཔེར་ན་ བཀྲ་ཤིས་བཀྲག་མདངས་མཚློན་བཀྲ་བཀྲམ། 
  སློགས་ སྡེ་ཚན་རིམ་སྒྲིག་གི་མིང་ཚིག་གི་ གོ་དློན་དང་དཔེར་བརྗོད།  

༤ མིང་གི་རྣམ་གྲངས། འགལ་མིང། ངེས་ཚིག། རྐང་གྲངས་སློགས། 

     ༥ རྗོད་སྒྲ་ཕློགས་མཚུངས་ཀྱི་ཡིག་སྡེབ་ཐློ་བཀོད་དེ་ གོ་དློན་དབྱེ་བ་ཕྱེས། དཔེར་ན་ ཀ།    
  རྐ། སྐ། བསྐ། རྐ། སློགས། 

༦ སྡེ་པ་སློ་སློའི་ཡིན་ཀྱང་ གོ་དློན་མཚུངས་པའི་ཡིག་སྡེབ།  
  བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་ནི། གདན། སན། འཐུང། བཏུང་།  

 ༧ མིང་བཏགས་ཚུལ། སྒྲ་རྗེས་སྒྲུབ་དང་འདློད་རྒྱལ། 

 ༨ ལས་ཚིག། ཁྱད་ཚིག། མིང་། མིང་ཚབ།  

 ༩ སྔོ་སན་གྱི་རིགས། ཤིང་གི་རིགས། ནད་ཀྱི་རིགས། གཟའ་དང་སྐར་མའི་མིང།  
      གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཀྱི་མིང་། ཅ་དངོས་སྤྱིའི་ཚུ་ཐློ་བཀོད་དེ་ངོས་འཛིན་དང་གྲོས་སྡུར། 

༡༠ ཆོས་སྐད་དང་རློང་ཁའི་ཡིག་སྡེབ་ཀྱི་འགྱུར་ཚུལ། 

༡༡ དུས་གསུམ་འགྱུར་མེད་ཀྱི་ཡིག་སྡེབ། 
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