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 ད་བ ད  
ད་  ་   ང་ ་ ང་   ་  ་    ་   ་  ་ ་  ་ ་ ང ་  ་ 
རྩོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་སྣང་བའི་སྒྲོན་མེ་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ལེགས་བཅོས་
འབད་དེ་ དུས་མཐུན་བཟྩོ་ཐྩོག་ལས་བཏྩོན་ཡྩོད་མི་  ་ ་ ད  ་  ར་དང་
བ  ་པ ་   ་  ་  ད   
 
དཔེ་དེབ་  ་  ་    ་ ་  ་  ང ་ ད་  ་   ང་ ་   ་ཏ ང་ཏ ་
བ  ་ད ་པ ་  ང་ བ ་ ་བ  ་ད  ་ ་  ་  ་ འ བ་   པ་ ་
 ད་ ད་  ་   ་  ་  བ་ ་ ་ ང་    ང་  ་བ ་  ང་དང་འབྲེལ་
བའི་ བརྡ་སྩོར་གྱི་ཐྩོབ་ལམ་དང་ ཡིག་སྡེབ་ཚུ་གཅིག་མཚུངས་འགྱོ་མ་
བཏུབ་པར་ཡྩོད་མིའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ ད ་ བ་འདི་གིས་བསལ་ ་ ་   ་
 བ ་  ང་   ་པ ་ ་བ་  ད  
  
བ ་  ང་ད ་ བ་  ་ ང་བ  ་ར ་  ་  ང ་ ད་  ་  ང་  ་ 
   ་ ད་ ང་   ་ ་ ་བ་  ་   ་ ་ ད་   ་  ་  ་   ་
  བ་   ་པ ་  ་   ་  ་དང་   བ་དཔ  ་དང་  བ་  ་ ་ ་ རྩོང་
ཁ་  བ་   ་ ་   ་  ་མེད་ཐབས་མེདཔ་  ་ ང་    ད་  ་ ང་
བ  ་ར ་ ད་  ་ ་བ ་  ང་ད ་ བ་   ་ ་འ བ་   ་ ་  ་ 
རྩོམ་སྒྲིག་སྡེ་ཚན་དང་ཞུན་དག་ཚྩོགས་པ་ལུ་ ང་  ་ང ་རང ་ ་ བ  ་
ད  ་  ར་  ད  
 
  ་ བ་ ་  ་  ང ་ ད་  ་ ང་   ་དང་དར་ བ་  ་  ་ད ང ་
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  ང ་  ་   ་ བ་   ་  ་  ཏང་ད པ་  ་བ  ་ ད་  ་ ར་ 
   ་ ་ ་ར་  ་   ང་  ་ ་  ་  ར ་བ་  ་   ང་ ་ ང་   ་  ་
    ་  ་   ར་བཏ  ་ བད་ ་ད ་ བ་  ་  ་  ་   ་བར་  ་
  ་  བ་ད པ་དང་    ་པར་ ་   ་  ་  བ་  ་ ་    ་ ་དང་
   ་ ་  ་ ང་བ  ་ར ་  ་  ང ་ ་ ད་  ་ ་ བརྩོ ་   ་   ་
བ ད་ ་   ་ ད་ ་   ་ བ་    ་   ་ ་བ  ་   པ་ བད་ད ་
པ ་  ་ ་དང་   ་ ར་ ད ་ བ་  ་ལག་ལེན་འཐབ་ ་  ང ་ ་ 
  ང་ ་ ང་   ་  ་    ་ ་ ང ་  ་    ་   ་ ་བ  ་བ ་
   ་  ད  
 
 

                     
ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན   

                      དྲུང་ཆེན། 
              ང་ ་ ང་   ་  ་     
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རྩོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཐེངས་གཉིས་པའི་དཔེ་སྐྲུན་དྲན་གསྩོ། 
རྩོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་ སྒྲ་སྩོར་སྣང་བའི་སྒྲོན་མེ་ཟེར་མི་འདི་ སྤྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༠ 
ལྩོ་ལུ་ རྩོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱིས་གསར་རྩོམ་མཛད་དེ་ ད་རེས་
ཚུན་ཚྩོད་ལུ་ ལྩོ་ངོ་ ༢༢ ཙམ་འཁོརཝ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༩ ལུ་ 
བསྐྱར་ཞིབ་ཐེངས་དང་པ་མཛད་དེ་ ལྷན་ཚྩོགས་དང་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ 
པར་ཐེངས་མང་རབས་ཅིག་ པར་ལྩོག་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ བཀྲམ་སྤེལ་
འབད་དེ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཡྩོངས་སྐད་ཡིག་རྩོང་ཁའི་ གཞི་ར་ངོ་མ་ཅིག་
ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡྩོད་མི་འདི་ ག་ར་གིས་མཁྱེན་སར་ཡྩོད།  
 
ད་རེས་ལྩོགས་སུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་ དམིགས་ཡུལ་གཙྩོ་བྩོ་འདི་
ར་ མི་དབང་མངའ་བདག་འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་ དཔལ་འཇིགས་མེད་གེ་སར་
རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ གསེར་ཁྲི་ཁར་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ རྩོང་ཁ་གོང་
འཕེལ་ལྷན་ཚྩོགས་ལུ་ རྩོང་ཁ་འདི་ འཇམ་ཏྩོང་ཏྩོ་དང་ ཁྱེར་བདེ་ཏྩོག་ཏྩོ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ སྩོ་བ་ཆེ་ཏྩོག་ཏྩོ་སྦེ་ བཟྩོ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གསེར་གྱི་
ཐིགས་པ་སྤྱི་ཕེབས་དང་བསྟུན་ རྩོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལྩོ་ 
༢༠༠༨ ལས་ར་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛྩོམས་མང་རབས་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་སྟེ་ རྩོང་ཁའི་མིང་ཚིག་དང་ ཡིག་སྡེབ་འཇམ་ཏྩོང་ཏྩོ་དང་ ལག་ལེན་
འཐབ་ངོ་བདེ་ཏྩོག་ཏྩོ་བཟྩོ་ནིའི་ཐབས་ལམ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་བརམས་ཏེ་ཡྩོད་
མི་ཚུ་ རྩོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་འདི་ནང་ ཚུད་ཚུགསཔ་བཟྩོ་ནིའི་དྩོན་ལུ་ཨིན། 
ད་རེས་ཀྱི་རྩོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ལེགས་བཅོས་ཐེངས་གཉིས་
པ་འདི་ནང་ དང་ལེན་འབད་ཡྩོད་པའི་ གནད་དྩོན་གཙྩོ་བྩོ་ཚུ་ཡང་། 
༡ དེབ་གཞུང་གི་མིང་གནས་ ཧེ་མ་རྩོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསར་པ་སྒྲ་
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སྩོར་སྣང་བའི་སྒྲོན་མེ་ཟེར་མི་འདི་ རྩོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་སྣང་བའི་
སྒྲོན་མེ་ཟེར་བཞག་ཅི། 

༢ གཞུང་དྩོན་སྡེ་ཚན་ ༥ དང་ ལེའུ་ ༢༣ ཡྩོད་མི་འདི་ ལེའུ་ ༥ 
གི་ནང་འཁོད་ ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་སྦེ་བཟྩོ་སྟེ་ཡྩོད།  

༣ སྡེ་ཚན་ ༥ པ་འབྲི་ལུགས་རྣམ་གཞག་ནང་ གཏང་ཡིག་སྐོར་དང་ 
བསྡུ་ཡིག་གི་རྣམ་བཤད་ རྩོང་ཁའི་དམིགས་བསལ་ཚིག་དྩོན་གྱི་
འཇུག་པ་ཚུ་དང་ ཟུར་སྦྲགས་ནང་ རྩོང་ཁའི་ཡིག་སྡེབ་སྣ་ཚྩོགས་
ཀྱི་ཐྩོ་ཡིག་བཅས་ཡྩོད་མི་ཚུ་ ད་རེས་ནངས་པར་ རྩོང་ཁ་གོང་
འཕེལ་ལྷན་ཚྩོགས་ལས་ འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག བསྡུ་
ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལྩོང་། རྩོང་ཁའི་ཚིག་མཛྩོད། ཆོས་སྐད་རྩོང་ཁའི་
ཚིག་མཛྩོད། རྩོང་ཨིང་ཚིག་མཛྩོད། ཨིང་རྩོང་ཚིག་མཛྩོད་ཚུ་ རྒྱས་
ཤིང་རྒྱས་པ་ ལྩོགས་སུ་བཏྩོན་ཏེ་ཡྩོད་ནི་འདི་གིས་ བརྡ་གཞུང་ནང་
མ་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཅི།  

 དེ་གི་ཚབ་ལུ་ ལེའུ་ལྔ་པ་བརྡ་སྩོར་གྱི་འཕྩོས་དྩོན་ནང་ འབྲེལ་ཚིག་
དང་ ནྩོར་སྩོ་ཆེ་བའི་འབད་དང་སྦེ་གི་ཐྩོབ་ལམ། ཁྱད་ཚིག་དང་དབྱེ་
ཚིག་གི་ཁྱད་པར་དང་། བརྡ་སྩོར་གྱི་ཡན་ལག་ལུ་ ཚིག་མཚམས། 
དྩོན་མཚམས་དང་ མགོ་རྒྱན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་ཐྩོབ་ལམ། ཚག་དང་
བཤད་ཀྱི་ཐྩོབ་ལམ་བཅས་བཙུགས་ཏེ་ཡྩོད།  

༤ རྩོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ དེང་སང་གི་བཤད་ལུགས་དང་། 
ཕད་དང་རྣམ་དབྱེའི་ནང་ སུམ་རྟགས་དང་གོ་མཚུངས་སྟྩོན་པའི་ 
གསལ་བཤད་ཀྱི་ཚིག་རིགས། ལེའུ་གོང་འྩོག་གང་རུང་ནང་ མིང་
ཚིག་དང་ ཕད་རྣམ་དབྱེ་གི་འཇུག་པ་ཚུ་ལུ་ ཤུགས་བསྟན་གྱི་
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བཤད་པ་ཡྩོད་མི་ཚུ་ཡང་ གང་འཚམས་བསྡུ་སྟེ་བཞག་ཡྩོད། དེ་མ་
ཚད་ རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ ད་རེས་ནངས་པར་ རྩོང་ཁ་
གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱིས་ གཏན་འཁེལ་བཟྩོ་སྟེ་ཡྩོད་མི་དང་ 
ཤྩོ་མཚུངས་ཀྱི་ལེགས་བཅོས་དང་། བརྗོད་པ་ཚུ་ཡང་ གོ་བརྡ་སྩོད་
ནི་ལུ་འཇམ་ཐབས་ཀྱི་ གཙྩོ་རིམ་བྱིན་ཏེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡི། 

༥ བརྗོད་བྱ་དྩོན་གྱི་སྐོར་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡྩོད་པའི་སྐད་རིགས་
གྲངས་ཚད་གཏན་འབེབས་དང་། སྒྲ་གདངས་ཀྱི་གནད་ཀྱི་ལེའུ་ནང་ 
བྱེད་རྩོལ་གྱི་དབྱེ་བ་ཁ་གསལ། ན་སྒྲའི་འཇུག་པའི་སྐབས་ སུམ་
རྟགས་དང་འཁྲིལ་བའི་དཔེ་བཀོད། མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒྲ་ལུ་ཁ་
སྐོང་། ཡིག་སྡེབ་མགོ་རྩོངས་ཀྱི་གཞི་ཅིག་ཨིན་མི་ འབད་དང་སྦེ་
གི་འཇུག་པ་དང་ ཁྱད་ཚིག་དང་དབྱེ་ཚིག་གི་དབྱེ་བ། གཞན་
དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ཡང་ གོ་བརྡ་འཕྩོདཔ་འཇམ་ཐབས་ཀྱི་ 
སྒྲིག་བཀོད་གང་འྩོས་སྩོར་ཏེ་ཡྩོད། 

བསྐྱར་ཞིབ་ཐེངས་གཉིས་པ་འདི་གིས་ ད་ལས་ཕར་ བརྡ་གཞུང་སྩོབ་སྟྩོན་
འབད་མི་དང་ སྩོབ་སྩོང་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ གོ་བ་ལེན་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་
ནི་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ ཁྱེར་བདེའི་ཐྩོག་ལས་ ང་བཅས་
རའི་རྒྱལ་ཡྩོངས་སྐད་ཡིག་རྩོང་ཁ་འདི་ འཇམ་ཏྩོང་ཏྩོ་དང་ སྩོ་བ་ཆེ་ཏྩོག་ཏྩོ་
ཅིག་ལུ་ འགྱུར་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡྩོད། སྤྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ པའི་ 
ཚེས་ ༢༥ ལུ།  

རྩོམ་རིག་དང་དཔེ་སྐྲུན་སྡེ་ཚན། 
རྩོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྩོགས།  
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དཀར་ཆག 
ད  ་                ་ ང   
ངོ་སྩོད་སྔོན་བརྗོད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 1 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སྐད་རིགས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་1 
རྩོང་ཁ་འདི་རྒྱལ་ཡྩོངས་སྐད་ཡིག་སྦེ་ཆ་འཇོག་མཛད་ལུགས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་4 
རྩོང་ཁ་རྒྱལ་ཡྩོངས་སྐད་ཡིག་ལུ་བཟྩོ་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་7 
རྩོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་བཟྩོ་ལུགས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་8 
རྩོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་སྣང་བའི་སྒྲོན་མེའི་གཞི་རྟེན་སྒྲིག་ཚུལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་9 
ཚིག་དྩོན་ཚུ་གི་དྩོགས་སེལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་10 
ལེའུ་དང་པ། རྩོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་རྣམ་བཤད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་12 
སྡེ་ཚན་དང་པ། རྩོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་ཁུངས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་12 

༡  རྩོང་ཁའི་ཁ་སྐད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་12 

༢ རྩོང་ཁའི་ཡི་གུ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་13 

༣ ཡི་གུའི་བཟྩོ་རྣམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་14 

༤ ཡི་གུའི་ཕྱག་རྒྱུན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་16 

སྡེ་ཚན་གཉིས་པ། སར་བྱ་ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་18 
༡ གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གུ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་18 

༢ དབྱངས་ཀྱི་ཡི་གུ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་19 

༣ འདྩོགས་ཅན་གྱི་ཡི་གུ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་21 
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༤ མགོ་ཅན་གྱི་ཡི་གུ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་25 

༥ སྔོན་འཇུག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་30 
༦ རྗེས་འཇུག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་38 
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ངོ་སྩོད་སྔོན་བརྗོད། 

   ་  ་ བ་ནང་གི་ ད་     
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཁ་སྐད་ཀྱིས་ཕྱུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན། སྐད་ཡིག་ཚུ་
གི་ནང་ལས་ རྩོང་ཁ་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཡྩོངས་སྐད་ཡིག་ཨིན། 
འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩོང་ཁག་ཉི་ཤུ་ག་ར་ནང་ གཞུང་འབྲེལ་སྐད་ཡིག་སྦེ་
ལག་ལེན་འཐབཔ་ཨིན། ཁ་སྐད་མ་འདྲཝ་གཞན་ཚུ་ཡང་།  
 
སྔ་ལྩོང་ཁ། ཁ་སྐད་འདི་ ནུབ་ཕྱྩོགས་རྩོང་ཁག་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ལུ་ སབ་

སྩོལ་ཡྩོད་པའི་གཡུས་སྐད་ཨིན།  
 
ཧེན་ཁ། ཁ་སྐད ་འདི་ལུ་ སྔན་ཁ་ཟེར་ཡང་སབཔ་ཨིན། ཁ་སྐད་འདི་

སབ་མི་ དབང་འདུས་རྩོང་ཁག་དང་ ཀྲོང་གསར་རྩོང་ཁག་
གཉིས་ནང་ཡྩོད།  

 
སས་ཕུག་པའི་ཚངས་སྐད། ཁ་སྐད་འདི་ལུ་ ལ་ཁ་པའི་ཁ་ཟེར་ཡང་སབཔ་

ཨིན། ཁ་སྐད་འདི་སབ་མི་ དབང་འདུས་
རྩོང་ཁག་ནང་ལུ་ཡྩོད། 

 
མྩོན་ཁ། ཁ་སྐད་འདི་ལུ་ རུ་ཁ་པའི་ཁ་དང་ ཨོ་ལེ་པའི་ཁ་ཟེར་ཡང་

སབཔ་ཨིན། ཁ་སྐད་འདི་སབ་མི་ དབང་འདུས་རྩོང་ཁག 
ཀྲོང་གསར་རྩོང་ཁག གཞལ་སྒང་རྩོང་ཁག་ཚུ་ནང་ལུ་ཡྩོད། 
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མང་སྡེ་པའི་ཁ། ཁ་སྐད་འདི་སབ་མི་ ཀྲོང་གསར་རྩོང་ཁག་ནང་ལུ་ཡྩོད།  
ཁེངས་ཁ། ཁ་སྐད་འདི ་སབ་མི་ གཞལ་སྒང་རྩོང་ཁག མྩོང་སྒར་རྩོང་

ཁག ཀྲོང་གསར་རྩོང་ཁག་ བཀྲིས་སྒང་རྩོང་ཁག བཀྲིས་
གཡང་རྩེ་རྩོང་ཁག དར་དཀར་ནང་རྩོང་ཁག གསར་སྤང་ 
རྩོང་ཁག་ཚུ་ནང་ཡྩོད། 

 
བུམ་ཐང་པའི་ཁ། ཁ་སྐད་འདི་སབ་མི་ བུམ་ཐང་རྩོང་ཁག་དང་ཀྲོང་

གསར་རྩོང་ཁག མྩོང་སྒར་རྩོང་ཁག་ཚུ་ནང་ཡྩོད། 
 
ཀུར་སྟྩོད་ཁ། འདི ་ལུ་ཞག་སྐད་ཟེར ་ཡང་སབཔ་ཨིན། ཁ་སྐད་འདི་སབ་མི་

ལྷུན་རྩེ་རྩོང་ཁག་ནང་ཡྩོད།  
 
ཀུར་སྨད་ཁ། འདི་ལུ་ར་མང་པའི་ཁ། ཀུར་སྟྩོད་པའི་ཁ། ཁྱོད་ཅག་ང་ཅག་

ཁ་ཟེར་ཡང་ སབཔ་ཨིན། ཁ་སྐད་སབ་མི་འདི་ ལྷུན་རྩེ་རྩོང་
ཁག མྩོང་སྒར་རྩོང་ཁག བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྩོང་ཁག བཀྲིས་
སྒང་རྩོང་ཁག་ཚུ་ནང་ཡྩོད།  

 
ཆ་གླིང་པའི་ཁ། ཁ་སྐད་འདི་སབ་མི་ མྩོང་སྒར་རྩོང་ཁག་ནང་ལུ་ཡྩོད། 
 
ཚངས་ལ་ལྩོ། འདི་ལུ་ ཤར་ཕྱྩོགས་པའི་ཁ་ཟེར་ཡང་སབཔ་ཨིན། ཁ་སྐད་

འདི་སབ་མི་བཀྲིས་སྒང་རྩོང་ཁག མྩོང་སྒར་རྩོང་ཁག པདྨ་
དགའ་ཚལ་རྩོང་ཁག བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྩོང་ཁག ལྷུན་རྩེ་
རྩོང་ཁག བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྩོང་ཁག་ཚུ་ནང་ཡྩོད།  
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ལ་ཡག་གླིང་བཞི་པའི་ཁ། ཁ་སྐད་འདི་སབ་མི་ ཐིམ་ཕུག་རྩོང་ཁག་དང་ 
མགར་ས་རྩོང་ཁག་ནང་ཡྩོད། 

 
བུམ་ཐང་དུར་པའི་ཁ། ཁ་སྐད་འདི་ལུ་འབྩོག་སྐད་ཟེར་ཡང་སབཔ་ཨིན། ཁ་

སྐད་འདི་སབ་མི་བུམ་ཐང་རྩོང་ཁག་ནང་ཡྩོད། 
 
ཛ་ལ་ཁ། ཁ་སྐད་འདི་སབ་མི་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་དང་ ལྷུན་རྩེ་རྩོང་ཁག་

ནང་ཡྩོད།  
 
མེ་རག་སག་སྟེང་ཁ། ཁ་སྐད་འདི་ལུ་འབྩོག་ཁ་ཟེར་ཡང་སབཔ་ཨིན། ཁ་

སྐད་འདི་སབ་མི་ བཀྲིས་སྒང་རྩོང་ཁག་ནང་ཡྩོད། 
 
དྭགས་པའི་ཁ། ཁ་སྐད་འདི་ལུ་ སྦྲ་མི་ལྩོ་ཟེར་ཡང་སབཔ་ཨིན། ཁ་

སྐད་འདི་སབ་མི་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྩོང་ཁག་དང་ 
བཀྲིས་སྒང་རྩོང་ཁག་ནང་ལུ་ཡྩོད། 

 
ལྷྩོ་པའི་ཁ། ཁ་སྐད་འདི་ལུ་ ལྟག་པ་འགྲམ་སྡིང་པའི་ཁ་དང་ གྲོ་

ཡ་པའི་ཁ་ཟེར་ཡང་སབཔ་ཨིན། ཁ་སྐད་འདི་སབ་མི་ 
བསམ་རྩེ་རྩོང་ཁག་དང་ ཆུ་ཁ་རྩོང་ཁག་ནང་ལུ་ཡྩོད། 

དགོངས་འདུས་པའི་ཁ། ཁ་སྐད་འདི་སབ་མི་མྩོང་སྒར་རྩོང་ཁག་ནང་ལུ་
ཡྩོད། 
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ལྷྩོ་མཚམས་པའི་ཁ། ཁ་སྐད་འདི་ ཤེར་པ། རྟ་མང་། ལེབ་ཅ། ལིམ་བུ། 
རཱའི་གི་ཁ་ཚུ་གི་སྤྱི་མིང ་ཨིན། ཁ་སྐད་འདི་སབ་མི་ 
བསམ་རྩེ་རྩོང་ཁག ཆུ་ཁ་རྩོང་ཁག གསར་སྤང་རྩོང་
ཁག དར་དཀར་ནང་རྩོང་ཁག རྩི་རང་རྩོང་ཁག 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྩོང་ཁག་ཚུ་ནང་ཡྩོད། 

 
བྩོད་ཁ།  ཁ་སྐད་འདི་སབ་མི་ བྩོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ཚུ་ནང་ཡྩོད།  

 
རྩོང་ཁ་འདི་རྒྱལ་ཡྩོངས་སྐད་ཡིག་སྦེ་ཆ་འཇོག་མཛད་ལུགས། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ དུས་རབས་༡༧པའི་ནང་ལུ་ དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་
པྩོ་ཆེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་
གཞུང་འགོ་བཙུགས་གནང་བའི་སྐབས་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་འདི་ སྤུ་ན་ཁ་དང་
ཐིམ་ཕུག་ལུ་ ཆགས་གནངམ་ལས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྩོ་ཆེའི་གསྩོལ་དཔྩོན། 
གཟིམ་དཔྩོན། མགྲོན་གཉེར་གསུམ་གཅིག་འཐུས་ ཝང་སྦྱིས་སྨདཔ་ རྟ་
མགོ་ཆོས་རྗེ་ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན། འབྲུག་གི་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་དང་པ་ 
ལྕང་སྒང་ཁ་ཆོས་རྗེ་པད་དཀར་འབྱུང་གནས། སྡེ་སྲིད་དང་པ་ དགོན་འྩོབས་
ཚྩོ་ཆོས་རྗེ་ བསྟན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱལ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ལུ་སབ་མིའི་ཁ་
འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཁ་སྦེ་ ལག་ལེན ་འཐབ་གནང་ནུག རྒྱལ་ས་
ལྟེ་བ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ རྩོང་གཞིས་ག་ར་ནང་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཁ་སྐད་
འདི་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ལུ་སབ་པའི་ཁ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་གནང་ནི་འདི་གིས་ 
ཁ་འདི་གི་མིང་ལུ་ཡང་ རྩོང་ཁ་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག དེ་ལས་
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ཚུར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྩོང་ཁ་ལག་ལེན་དར་ཁྱབ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྱུང་
སྟེ་ཡྩོད་པའི་ སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ཡང་། 
 
༡ སྤྱི་ལྩོ་ ༡༦༤༤ལྩོ་ལས་འགོ་བཙུགས་གནང་མིའི་ སྤུ་ན་སྒྲུབ་ཆེན་

སྐབས་ལུ་ ཝང་ཚྩོ་ཆེན་བརྒྱད་པྩོའི་དཔའ་རལཔ་ཚུ་ལུ་ གནང་སྩོལ་
ཡྩོད་པའི་དམག་གི་བཀོད་ཁྱབ་ཚྩོགས་གཏམ།  

 
༢ འབྲུག་གི་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་དགུ་པ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་གྱི་སྐབས་ 

དགེ་སྩོང་སུམ་དར་བཀྲིས་ཀྱིས་སྒྱུར་མིའི་བྩོ་ཟེ། 
  
༣ འབྲུག་གི་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་༡༣པ་རྗེ་ཡྩོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང་ 

བསབ་སྟྩོན་གྱི་རིམ་པ་ རྩོགས་ལྡན་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ 
དགེ་ལེགས་འདྩོད་འཇོ། 

  
༤ འབྲུག་གི་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་༣༧པ་བཀྲིས་རྡྩོ་རྗེའི་སྐབས་ མགར་ས་བ་

མའི་ཕྱག་གཡྩོག་སེང་གེ་ལུ་ ཅང་ཡུལ་བུམྩོ་དགའ་ལེགས་མྩོ་གིས་
སྒྱུར་མིའི་སྐྱོ་གླུ།  

 
༥ བྱ་དཀར་པ་པདྨ་བསྟན་འཛིན་དང་ ཀྲོང་གསར་དཔྩོན་སྩོབ་དུང་

དཀར་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་ པདྨའི་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་
སྒྱུར་མིའི་བྩོ་ཟེ།  
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༦ སྤྱི་ལྩོ་༡༩༠༥འི་ལྩོར་ ཀྲོང་གསར་དཔྩོན་སྩོབ་གོང་ས་ཨྩོན་དབང་ཕྱུག་ 
རྒྱ་བྩོད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཁྲི་འགྲིག་ས་ལས་ལྩོག་འབྱྩོནམ་ད་ རྒྱ་མྩོའི་
ཚེ་དབང་པད་སྒྲོན་ཟེར་མི་གིས་ བསྒྱུར་བའི་བྩོ་ཟེ་ཚུ་ག་ར་ རྩོང་ཁའི་
ནང་ཡྩོད་མི་ཚུ་སྒྲུབ་བྱེད་བཏུབཔ་སྦེ་ཡྩོད། 

 
དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་ལུང་ཕྱྩོགས་སྩོ་སྩོར་ ཁ་སྐད་མ་འདྲ་བའི་རིགས་ག་ར་
ནང་ཡྩོད་པའི་ ཞེ་སའི་ཚིག ཞབས་ཁྲའི་ཚིག ས་གནས་ཀྱི་མིང་། མིའི་མིང་། 
དངོས་པྩོའི་མིང་ཚུ་ མང་ཤྩོས་ར་ རྩོང་ཁའི་ནང་ཡྩོད། དེ་ཁར་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་རྩོང་ཁག་ཚུ་ནང་ དང་ཕུ་ལས་ར་ རྐྱབ་སྩོལ་ཡྩོད་པའི་ གཞུང་སྒྲ། 
བྩོ་ཟེ་ཚུ་དང་ གཞན་ཡང་ འཇིག་རྟེན་པའི་བྱ་སྒོ་སྩོ་སྩོ་དང་འབྲེལ་བའི་གླང་
སྐད། གཡག་གླུ། པར་གཞས། ལྷ་འབྩོད། ཀླུ་འབྩོད་ ལ་སྩོགས་པའི་ཚིག་
གཞི་ཚུ་ག་ར་ རྩོང་ཁའི་ནང་ཡྩོདཔ་ལས་ རྩོང་ཁ་འདི་ དུས་དང་ཕུ་ལས་ར་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དར་ཁྱབ་ཆེ་ཏྩོག་ཏྩོ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡྩོད། 
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  ང་ ་  ་  ང ་ ད་  ་ ་བ  ་ད ་པ ་ད   ་    
རྩོང་ཁ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སྐད་རིགས་ག་ར་གི་གཙྩོ་བྩོ་དང་ 
མཐའ་དབུས་མེད་པའི་ རྩོང་ཁག་ཡྩོངས་ཀྱི་མི་སེར་ག་ར་ལུ་ བརྡ་སྩོད་
ཚུགས་པའི་ཁ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ མངའ་བདག་
འཇིགས་མེད་རྡྩོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལྩོ་༡༩༧༡ ལས་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སྦེ་ འཛུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ 
རྩོང་ཁ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་གཙྩོ་བྩོ་ཅིག་སྦེ་ རྒྱལ་ཡྩོངས་སྐད་
ཡིག་ལུ་ངོས་འཛིན་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་སྟེ་ ཡིག་ཐྩོག་ལུ་བྲི་དགོ་པའི་ 
སྲིད་བྱུས་བརམས་ཏེ་གནང་ཡྩོད། 
 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཡྩོངས་སྐད་ཡིག་འདི་ གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ངོ་རྟགས་དང་ ལམ་སྩོལ་ག་ར་གི་གཞི་རྟེན་ཨིནམ་ལས་ རྩོང་ཁ་ཡར་རྒྱས་
གོང་འཕེལ་དང་ དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་གི་སྲིད་བྱུས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་
དབང་རང་བཙན་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། རྒྱལ་ཡྩོངས་ནང་ སྐད་ཡིག་གཅིག་གིས་གོ་
བརྡ་སྩོད་ཚུགསཔ་ད་ མི་མང་གཅིག་མཐུན་བཟྩོ་ནི་གི་ཕན་ཐབས་ཚུ་སྩོམ་སྦེ་
ཡྩོད་ནི་འདི་གིས་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མངའ་བདག་ འཇིགས་མེད་
སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་གི་ཞབས་ལས་ རྒྱལ་ཡྩོངས་འཆར་གཞི་ཚུ་ནང་ རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་དྩོན་འགྲུབ་དགོཔ་ཚུ་གི་ས་ལས་ གཙྩོ་བྩོ་ཅིག་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་
ཡྩོངས་སྐད་ཡིག་རྩོང་ཁ་འདི་ བདག་འཛིན་འཐབ་དགོཔ་དང་ ཚད་ལྡན་གྱི་
གོང་འཕེལ་དང་ དར་ཁྱབ་བཟྩོ་དགོ་པའི་བཀའ་ཁྱབ་ སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་གནང་སྟེ་
ཡྩོད། 
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  ང ་  ་ ད་  ་ ང་   ་བ  ་     
རྩོང་ཁ་ ཡིག་ཐྩོག་བྲི་ནི་གི་ལམ་སྩོལ་འགོ་བཙུགསཔ་དང་གཅིག་ཁར་ ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྩོབ་གྲྭ་ཁག་སྩོ་སྩོ་ལུ་ བཀྲམ་ནི་གི་སྩོབ་
དེབ་ཚུ་ རྩོང་ཁ་ནང་བཟྩོ་གནང་ཡྩོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༡ གི་ལྩོར་ 
དཔེ་མཛྩོད་མདྩོ་ཆེན་སྩོབ་དཔྩོན་ པདྨ་ཚེ་དབང་གིས་ རྩོང་ཁའི་སྒྲ་བཤད་
རབ་གསལ་སྐྱ་རེངས་དང་པྩོ་ཟེར་མི་གི་ ཡི་གུའི་སྩོར་བའི་ལམ་སྟྩོན་ཅིག་ 
གསར་རྩོམ་མཛད་གནང་ཡི། 
 
འཆར་གཞི་དྲུག་པའི་ནང་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུས་དང་བསྟུན་པའི་ དྩོན་
འགྲུབ་དགོཔ་ཚུ་གི་གྱལ་ཁ་ལུ་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ 
འབྲུག་གི་སྐད་ཡིག་དང་ ཆོས་དང ་ལམ་ལུགས་ཚུ་སྔར་ལས་ལྷག་སྟེ་ བདག་
འཛིན་དང་གོང་འཕེལ་བཟྩོ་དགོ་པའི་སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
གཞུང་ཁ་རྩོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་འདི་ཡང་ དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་ གོང་འཕེལ་དང་དར་
ཁྱབ་གཏང་དགོཔ་སྦེ་ ༡༩༨༦ གི་ལྩོ་ལས་ རྩོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྩོགས་ 
གསར་བཙུགས་གནང་ཡི། དེ་ལས་ཚུར་ རྩོང་ཁ་གོང ་འཕེལ་ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱི་
ཁོངས་ལས་ རྩོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་ཀྱི་ལས་རིམ་ འདྲ་མི་འདྲ་མང་
རབས་ཅིག་བརམས་ཏེ་གནང་བའི་ ནང་གསེས་ལས་ གལ་ཆེ་ཤྩོས་ཅིག་ 
རྩོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་དང་ ཚིག་མཛྩོད་ཚུ་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་དེ་ བཀྲམ་སྤེལ་
འབད་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ཡྩོད། 
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  ང་  ་བ ་  ང་ ང་བ  ་  ་  ་  ་  ་  ་    
རྩོང་ཁའི་སྒྲ་སྩོར་གྱི་བརྡ་གཞུང་འདི་སྒྲིགཔ་ད་ ཡི་གུ་དང་སྡེབ་ཀྱི་ཁུངས་བརྟེན་
ས་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་སུམ་རྟགས་ལ་སྩོགས་པའི་དག་ཡིག་ཚུ་དང་ རྩོང་ཁའི་ཡི་
གུའི་འཇུག་པ་ཚུ་ རྩོང་ཁའི་སྒྲ་བཤད་རབ་གསལ་སྐྱ་རེངས་དང་པྩོ་དང་བསྟུན་
ཏེ་ བཟྩོ་བཟྩོཝ་ཨིན། དེ་གུ་ རྩོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་ནང་འཇུག་པ་ཡྩོད་རུང་ 
འཇུག་ཚུལ་གྱི་རིམ་པ་ ཧེ་མ་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་མེད་མི་ཚུ་ ད་རེས་ནངས་
པའི་སྐད་ཡིག་རིག་པའི་ ལམ་ལུགས་དང་བསྟུན་ཏེ་བཀོད་ཡྩོད།  
 
རྩོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་ཐྩོག་ལས་ བརྡ་སྩོད་འབད་མི་གི་དཔེ་གཞུང་འདི་ རྩོང་
ཁའི་རྗོད་སྒྲ་ཡིག་ཐྩོག་སྩོར་ཚུལ་གྱི་སྣང་བ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་བཟུམ་ཅིག་
ཨིནམ་ལས་ འདི་ནང་ལུ་ རྩོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་ངོ་སྩོད། སྒྲ་གདངས་ཀྱི་
གནད། མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག རྣམ་དབྱེ་དང་ཚིག་ཕད་ཀྱི་འཇུག་
ཚུལ། བརྡ་སྩོར་གྱི་འཕྩོས་དྩོན་དང་བཅས་ ལེའུ་ལྔའི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩོང་
ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་འཇུག་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཚད་ལྡན་གྱི་ བརྡ་གཞུང་ཅིག་སྦེ་ 
བཀོད་དེ་ཡྩོད། 
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ཚིག་དྩོན་ཚུ་གི་དྩོགས་སེལ། 
༡༽ གཞུང་འདི་ནང་ལུ་བཀོད་མིའི་དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ ཟབ་པ་སྟྩོང་པ་ཉིད་དང་ 

རྒྱ་ཆེ་བ་ས་དང་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་དང་ སྒྲ་ཚད་གསྩོ་རིག་ལ་
སྩོགས་པའི་ རིག་གཞུང་གི་བརྗོད་དྩོན་ཚུ་ལུ་ གཙྩོ་བྩོར་མ་བཏྩོན་མི་
འདི་ཡང་ རྩོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་འདི་ ལས་དང་པྩོ་པར་ཟ་ཁ་འཐུང་ཁ་
ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ སྩོབ་སྩོང་འབད་དགོ་མི་ཚུ་གི་དྩོན་ལུ་བལྟ་སྟེ་ 
དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ཡང་ ཉེ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་ མི་སྡེའི་ནང་ ཉིན་
བསྟར་བཞིན་དུ་ཁ་སབ་དགོ་པའི་ཚིག་དྩོན་ཚུ་ལུ་  གཙྩོ་བྩོར་བཏྩོན་
ཏེ་ཡྩོད། 

 
༢༽ ལཱ་གི་དཀའ་ངལ་དང་བསྐྱར་ཟླྩོས་ཀྱི་ སྐྱོན་ལུ་མ་བལྟ་བར་ རྩོང་ཁ་

དང་ཐྩོག་ལྷབ་མི་ཚུ་ སེམས་ཁར་ངེས་ཐབས་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་ཀྱི་
འཇུག་པའི་ཐྩོབ་ལམ་རིམ་པ་ཚུ་མང་ཤྩོས་ར་ ཡིག་ཐྩོག་ལུ་བཤད་པའི་
ཤུལ་ལུ་ དེང་དུས་ཀྱི་རིག་གསར་ལམ་སྩོལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རེའུ་མིག་
ནང་ཚར་རེ་ཡང་བཀོད་ཡྩོད། 

 
༣༽ དམིགས་བསལ་རྩོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ སྒྲ་དཔེའི་དྩོན་ལུ་ རྗོད་སྒྲ་གཙྩོ་

བྩོར་བཏྩོན་ཏེ་ དཔེར་ན། པ་ྕ ཕྖ་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡྩོད། དེ་ཚུ་ རྩོང་
ཁའི་ ཡིག་སྡེབ་མིན་པར་ རྩོང་ཁའི་སྒྲ་དཔེ་དྩོན་ལུ་ རྐྱངམ་གཅིག་
ཨིན། 

 
༤༽ མཇུག་ལུ་ བརྡ་སྩོར་གྱི་ འཕྩོས་དྩོན ་ འབྲེལ་ཚིག་དང་འབད་
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དང་སྦེ་གི་ཐྩོབ་ལམ། བརྡ་སྩོར་གྱི་ཡན་ལག་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ཚིག་
མཚམས། དྩོན་མཚམས། མགོ་རྒྱན། ཚག་ཤད་ཀྱི་ཐྩོབ་ལམ་དཔེར་
བརྗོད་དང་བཅས་བཀོད་དེ་ཡྩོད།  

 
རྩོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་ སྒྲ་སྩོར་སྣང་བའི་སྒྲོན་མེ་འདི་ ལེའུ་ལྔའི་ནང་འཁོད་ལུ་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཡྩོངས་སྐད་ཡིག་ རྩོང་ཁའི་བརྡ་སྩོར་གྱི་རྣམ་གཞག་
ཆ་ཚང་ཅིག་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡྩོད། འདི་གིས་ རྩོང་ཁའི་བརྡ་དྩོན་སྩོད་ལེན་དང་ 
འབྲི་རྩོམ་འབད་ནི་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ ཡི་གུའི་སྩོར་བ་མཐིལ་ཕྱིན་གྱི་ཞབས་
ཏྩོག་འགྲུབ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ཉམས་སྲུང་གི་ཐྩོག་ལས་ རང་དབང་
ཡུན་གནས་ཀྱི་ཕན་ཐབས་ རྒྱ་མ་ཆུང་བར་འབྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་སྨྩོན་ཡྩོད།  
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ལེའུ་དང་པ། རྩོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་རྣམ་བཤད། 

 ་  ་དང་པ    ང་  ་ ད་  ་ ་ ང   

༡  རྩོང་ཁའི་ཁ་སྐད། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཡྩོངས་སྐད་ཡིག་ རྩོང་ཁ་འདི་ དུས་དང་ཕུ་ལས་ 
རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ མི་ཡི་འགྲོ་བ་ཆགས་པའི་དུས་སྐབས་ལས་ར་ འགྲོ་བ་
མིའི་རང་གཤིས་ རང་ཆས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་འབྲེལ་བར་བྱུང་བའི་ཤེས་བརྗོད་
འཇུག་པའི་ མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཁ་སྐད་ཅིག་ཨིན། 
 
དེ་ཡང་ ད་རེས་རྩོང་ཁ་ཟེར་བའི་ འབྲུག་པའི་སྐད་ཡིག་འདི་ སྤྱི་ལྩོ་མ་ཐྩོན་
པའི་གོང་གི་ དུས་རབས་ ༤ པ་དང་ ༥ པའི་ནང་ལས་ར་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་
ནང་དར་ཏེ་ཡྩོད་པའི་སྐད་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཧེ་མ་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ ཞལ་བཞུགས་པའི་བསྒང་གི་ སྐད་རིགས་ཆེན་པྩོ་བཞིའི་
ནང་གི་ པྲ་ཀྲྀ་ཏི་རང་བཞིན་ཕལ་པའི་སྐད་ཀྱི་གྲངས་སུ་ཚུད་པའི་སྐད་རིགས་
ཅིག་ཨིན། 
 
རྩོང་ཁའི་ངག་གཤིས་ནང་ལུ་ ཡྩོངས་གྲགས་སྦེ་ཡྩོད་པའི་ལ་དྩོན་གྱི་རྐྱེན་གུ་
དང་ལུ་ ར་ལ་སྩོགས་པ་ ཧེ་མ་ ཞང་ཞུང་གི་གཡུས་ཁར་བྱྩོན་མི་བྩོན་གྱི་སྟྩོན་
པ་གཤེན་རབ་མི་བྩོ་ཆེའི་ དུས་སྐབས་ལས་ཚུར་ དར་ཁྱབ་བྱུང་བའི་ ཞང་
ཞུང་སྐད་ཀྱི་དག་ཡིག་ནང་ལས་འཐྩོན་ནི་ཡྩོདཔ་མ་ཚད་ དེ་བསྒང་གི་བྩོན་གྱི་
མིང་ཚིག་འདྲ་མི་འདྲ་ཚུ་ཡྩོད་པའི་ ལྷ་གསྩོལ་བྩོན་གསྩོལ་ཚུ་ཡང་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ད་ལྟྩོའི་བར་ན་ རྩོང་ ཁའི་ནང་དར་ཁྱབ་ཆེ་ཏྩོག་ཏྩོ་སྦེ་ཡྩོད། 
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ལྷག་པར་དུ་ བྩོད་ལུ་དུས་རབས་ ༨ པ་དང་ ༩ པ་ ༡༡ པ་ཚུ་ནང་ 
རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྩོང་ལྡེའུ་བཙན་དང་ མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་པ་
ཅན་ ལྷ་བ་མ་ཡེ་ཤེས་འྩོད་ཚུ་གིས་ སྔ་ཕྱི་ཐེངས་རིམ་གསུམ་ཚུན་ཚྩོད་ སྐད་
གསར་བཅད་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བརྡ་གསར་གྱི་ཆོས་སྐད་ལུ་ གྲི་དང་ 
འགྲོ་ཟེར་མི་ཚུ་ སྔོན་གོང་ལས་ཡྩོད་པའི་བརྡ་རྙིང་གི་ཁ་ གྱི་དང་འགྱོ་ཟེར་
སབ་སྩོལ་ཡྩོད་མི་ཚུ་ རྩོང་ཁའི་ནང་ ད་ལྟྩོ་ཡང་སབ་སྩོལ་ཡྩོད་མི་འདི་གིས་ 
རྩོང་ཁ་འདི་ དུས་དང་ཕུ་ལས་ར་ དར་བའི་ཡུལ་སྐད་རྙིང་པ་ཅིག་ཨིན་པའི་ 
སྒྲུབ་བྱེད་སྟྩོན་ཚུགསཔ་ཨིན། 
 
རྩོང་ཁ་འདི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལྩོ་སྟྩོང་ཕག་དང་སྟྩོང་ཕག་གི་གོང་
ལས་ཡྩོད་པའི་ ཁ་ཅིག་ཨིན་རུང་ དུས་ཡུན་རིང་མྩོའི་བར་ན་ལུ་ ཁ་སབ་ནི་
དེ་ར་མ་གཏྩོགས་ ཁ་སྐད་ཡིག་ཐྩོག་ལུ་ བྲི་ནི་གི་ལམ་སྩོལ་མ་དར་བས། 

༢ རྩོང་ཁའི་ཡི་གུ། 
སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ནང་ཡིག་རིགས་མ་འདྲཝ་མང་རབས་ཅིག་ཡྩོད་མི་ཚུ་ ཚུར་
བསྡུ་བ་ཅིན་ རི་མྩོའི་ཡི་གུ་དང་ སྡེབ་སྩོར་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་གཉིས་ནང་བསྡུཝ་
ཨིན། ང་བཅས་རའི་རྩོང་ཁའི་ཡི་གུ་འདི་ སྡེབ་སྩོར་ཅན་གྱི་ཡིག་རིགས་ཅིག་
ཨིནམ་ལས་ བརྗོད་དྩོན་མང་ཤྩོས་ལུ་ར་ ཡིག་སྡེབ་མ་འདྲཝ་རེ་སྩོ་སྩོར་ཡྩོད། 
 
རྩོང་ཁ་ཡིག་ཐྩོག་ལུ་བྲི་ནི་གི་ལམ་ལུགས་འདི་ ཧེ་མ་དུས་རབས་བདུན་པའི་
ནང་ བྩོད་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་སྩོང་བཙན་སྒམ་པྩོའི་ཆོས་བྩོན་ ཐུ་མི་སམ་བྩོ་
ཊ་གིས་ རྒྱ་གར་གྱི་ དྷེ་ཝ་ནཱ་ག་རའི་ཡི་གུ་ལུ་དཔེ་བལྟ་སྟེ་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཡི་
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གུ་འབྲི་སྩོལ་འགོ་བརམས་པའི་ཤུལ་ལས་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་དར་ནུག དེ་
འབད་ནི་འདི་གིས་ རྩོང་ཁ་ཡིག་ཐྩོག་འབྲི་ལུགས་ ཆོས་སྐད་དང་འདྲཝ་མ་
ཚད་ ཡིག་བཟྩོ་འདི་ཡང་ རྒྱ་གར་གྱི་དྷེ་ཝ་ནཱ་ག་རའི་ཡིག་རིགས་སྦེ་བརྩིཝ་
ཨིན། 

༣ ཡི་གུའི་བཟྩོ་རྣམ། 
རྩོང་ཁའི་ཡི་གུ་ལུ་ ལྷྩོ་ཡིག་ཟེར་ མགྱོགས་ཡིག་དང་ དབུ་ཅན་ཟེར་ 
ཚུགས་ཡིག་ཅིག་དང་ ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་གཉིས་ཡྩོད།  
 
མགྱོགས་ཡིག་འདི་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ འབྲུག་བུམ་ཐང་གི་ རྒྱལ་
པྩོ་སིན་དྷུ་རཱ་ཛ་གི་སྐབས་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པྩོ་ཆེ་བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ལུ་ བྱྩོན་
ཐེངས་གཉིས་པའི་སྐབས་ ཕྱག་ཞུ་མི་ལྩོ་ཙཱ་བ་ལྡན་མ་རྩེ་མང་གིས་བརམས་
གནང་ནུག དེ་ཡང་ བཀའ་ཐང་གསེར་ཕྲེང་ ལེའུ་བརྒྱད་ཅུ་པའི་ནང་། རྒྱ་
ཆོས་བྩོད་ལུ་སྒྱུརཝ་ད་ འབྲུག་ལས་ཤྩོག་ཀུ་ལེན་ཡྩོད་ཚུལ་ཐྩོནམ་བཞིན་དུ་ 
ཤུལ་མར་དེའི་དྲིན་གསྩོ་ལུ་ ལྡན་མ་རྩེ་མང་ཡི་གུའི་སྩོལ་བཙུགས་པར་བཏང་
སྟེ་ བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ལུ་བརམས་ནུག མགྱོགས་ཡིག་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ཡི་གུ་ དར་བའི་ཧ་ཤྩོས་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཡི་གུ་འདི་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་རྐྱངམ་གཅིག་ནང་མ་གཏྩོགས་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་འབྲི་
སྩོལ་མེདཔ་ལས་ འདི་ལུ་ ལྷྩོ་ཡིག་ཟེར་བའི་མིང་ཡང་དར་ཁྱབ་སྩོང་ནུག 
 
མགྱོགས་ཡིག་དར་ཏེ་ ལྩོ་ངོ་བརྒྱ་ཕག་ ༣ དེ་ཅིག་སྩོང་བའི་ ཤུལ་ལས་ 
ཚུགས་ཡིག་འདི་ དར་ནུག ཚུགས་ཡིག་འདི་ལུ་དབུ་ཅན་ཟེར་ཡང་སབཔ་
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ཨིན། ཚུགས་ཡིག་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དར་ཞིནམ་ལས་ འབྲུག་མི་
ལག་རལ་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ གསར་གཏྩོད་འབད་དེ་ འབྲུག་པའི་ཚུགས་
ཡིག་ཟེར་ བྩོད་ཀྱི་ཚུགས་ཡིག་དང་ ཡིག་བཟྩོ་དུམ་གྲ་རེ་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་
པར་ཡང་ཆགས་ཏེ་ཡྩོད། འབྲུག་ལུ་ཚུགས་ཡིག་དང་ མགྱོགས་ཡིག་གཉིས་
ཀྱི་བར་ན་ལས་ མགྱོགས་ཚུགསམ་ཟེར་མི་ཅིག་ཡང་དར་ཁྱབ་བྱུང་སྟེ་ཡྩོད་
རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་སྩོལ་མེདཔ་ལས་ འྩོག་ལུ་ཚུགས་
ཡིག་དང་ མགྱོགས་ཡིག་གཉིས་ཀྱི་ གསལ་བྱེད་དང་དབྱངས་ཀྱི་ཡིག་
གཟུགས་དཔེ་བཀོད་དེ་ཡྩོད། 
  

ཀ གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གུ། 
ཀ། ཁ། ག། ང་། ཅ། ཆ། ཇ། ཉ། 

ཀ། ཁ། ག། ང་། ཅ། ཆ། ཇ། ཉ། 
ཏ། ཐ། ད། ན། པ། ཕ། བ། མ། 

ཏ། ཐ། ད། ན། པ། ཕ། བ། མ། 
ཙ། ཚ། ཛ། ཝ། ཞ། ཟ། འ། ཡ། 

ཙ། ཚ། ཛ། ཝ། ཞ། ཟ། འ། ཡ། 
ར། ལ། ཤ། ས། ར། ལ། ཤ། ས། 
ཧ། ཨ།       
ཧ། ཨ།       
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ཁ དབྱངས་ཀྱི་ཡི་གུ། 
ཨི།  ཨུ།  ཨེ། ཨོ། 

ཨ།  ཨུ།  ཨ། ཨ།ོ 
གི་གུ། ཞབས་ཀྱུ།

  
འགྲེང་བུ།
  

ན་རྩོ། 

༤ ཡི་གུའི་ཕྱག་རྒྱུན། 
ཡི་གུའི་རིག་རལ་འདི་ ཧེ་མ་འབྱྩོན་མིའི་མཁས་དབང་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ དུས་
རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་ལས་ དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གི་གྲྭ་པའི་སྡེ་ལས་ དྲུང་
ཡིག་རྟ་མགྲིན་དབང་རྒྱལ་དང་ བུམ་ཐང་ཆོས་རྗེ་ ངག་དབང་བསྩོད་ནམས་
ཚུ་གི་ཕྱག་རྒྱུན་ལས་ འབྲུག་ནུབ་ཕྱྩོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ དར་ཁྱབ་སྩོམ་སྦེ་བྱུང་
ནུག དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་  འབྲུག་རྒྱལ་རིམ་བྱྩོན་ཚུ་གི་བཞུགས་
གནས་གཙྩོ་བྩོ་ འབྲུག་ཤར་ཕྱྩོགས་བུམ་ཐང་ཁ་ཐུག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ 
སྩོབ་དཔྩོན་འགངས་ཆེན་སྩོགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱུན་ལས་ ཡི་གུའི་འདུ་བྱེད་ལ་
མཁས་པའི་མི་རིགས་ ས་གནས་དེ་ཁ་ལས་ཕར་ མང་སུ་དར་ཁྱབ་སྩོང་ནུག 
 
སྤྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༡ ལས་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞིའི་ལས་རིམ་འགོ་
བཙུགསཔ་ད་ རིག་གཞུང་སྩོབ་གྲྭ་ རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག་སེམས་རྟྩོགས་ཁར་
བཙུགས་ཏེ་ སྩོབ་དཔྩོན་པདྨ་ཚེ་དབང་དང་ སྩོབ་དཔྩོན་ནྩོར་བུ་དབང་ཕྱུག་ཚུ་
གི་ཕྱག་རྒྱུན་ལས་ རྩོང་ཁག་ཆ་མཉམ་མའི་སྩོབ་གྲྭ་ནང་ ཡི་གུ་མགྱོགས་
ཚུགས་གཉིས་ཀྱི་ རིག་རལ་དར་རྒྱས་འགྱོ་བའི་བསྒང་ཡྩོདཔ་མ་ཚད་ 
འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་སྐབས་ལས་ ཆོས་སྡེ་སྔར་ལས་ལྷག་སྟེ་ གོང་འཕེལ་
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བཏང་གནང་སྟེ་ དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གིས་གཙྩོས་པའི་ཆོས་སྡེ་ཚུ་ནང་ བཤད་
སྒྲུབ་སྩོབ་གྲྭའི་སྡེ་མང་རབས་བཙུགས་ཏེ་ཡྩོདཔ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པར་ དེ་
ཚུ་ནང་ལས་ ཡིག་རལ་དར་ཁྱབ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་དུ་ཡྩོད། 
 
ཡི་གུ་ཚུགས་ཡིག་དང་ མགྱོགས་ཡིག་གཉིས་ལས་ མགྱོགས་ཡིག་འདི་ 
འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡྩོངས་ཡི་གུ་ཨིན།  སྤྱིར་བཏང་ ཆོས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཚུ་གི་དྩོན་ལུ་ 
མང་སུ་ཅིག་ཚུགས་ཡིག་ལག་ལེན་འཐབཔ་ཨིན། གཏང་ཡིག་ལ་སྩོགས་པ་
གཞན་ག་ར་ མགྱོགས་ཡིག་འདི ་ར་ ལག་ལེན་འཐབཔ་ཨིན། འབྲུགཔ་རང་
གི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཡི་གུ་ངོ་མ་འདི་ མགྱོགས་ཡིག་འབདཝ་ལས་ རང་
གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ ངོ་རྟགས་ཚུ་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་དྩོན་ལུ་ 
མགྱོགས་ཡིག་གི་འབྲི་སྩོལ་འདི་ ཉམས་མ་བཅུག་པར་བདག་འཛིན་འཐབ་
སྟེ་ དར་ཁྱབ་གཏང་དགོཔ་འདི་ ག་ཅི་དེ་ཅིག་གལ་ཆེ་ཏྩོག་ཏྩོ་ཨིན་ནྩོ།། 
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 ་  ་   ་པ   ར་ ་ ་  ་  ་    

༡ གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གུ།  
ཡི་གུ་སིལ་བུ་ མང་དུ་འདུས་པ་ལས་མིང་། མིང་མང་དུ་འདུས་པ་ལས་ཚིག 
ཚིག་མང་དུ་འདུས་པ་ལས་བརྗོད་པ། བརྗོད་པ་མང་དུ་འདུས་པ་ལས་ 
གླེགས་བམ་གྱི་ཕུང་པྩོ་སྒྲུབཔ་ཨིན། ཡི་གུ་སིལ་བུ་ལས་དང་པ་ གསལ་བྱེད་
ཀྱི་ཡིག་འབྲུ་སུམ་ཅུ་རྐྱང་པའམ་ ཚིག་གྲོགས་དང་གཅིག་ཁར་ དྩོན་སྩོ་སྩོར་
སྟྩོན་ཚུགསཔ་ཨིན། དཔེར་ན། 
 
ཀ རྐྱང་པའི་ཡི་གུ། 
རྐྱང་པ། མིང་ཚིག་སྒྲུབ་ཚུལ།  རྐྱང་པ། མིང་ཚིག་སྒྲུབ་ཚུལ། 
ཀ། ཀ་ར། ད། ད་རེས། 
ཁ། ཁ ་ཤ། ན། ན་ཚྩོད། 
ག། ག་ཏེ། པ། པ་ལང་། 
ང་། ང་ར། ཕ། ཕ་མ། 
ཅ། ཅ་ལ། བ། བ་མྩོ། 
ཆ། ཆ་གཅིག མ། མ་ཀྲམ། 
ཇ། ཇ་རིལ། ཙ། ཙ་པ། 
ཉ། ཉ། ཚ། ཚ་གྱང་། 
ཏ། ཏ་པ། ཛ། ཛ་པ། 
ཐ། ཐ་ཆད། ཝ། ཝ་ཟུར། 
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ཞ། ཞ་རྩི། ལ། ལ་ལུང་། 
ཟ། ཟ་ནི། ཤ། ཤ་ཚ། 
འ། འ་དྩོམ། ས། ས་ཆ། 
ཡ། ཡ་མེད། ཧ། ཧ་ལམ། 
ར ར་ཏྩོ། ཨ། ཨ་མ། 
 

༢ དབྱངས་ཀྱི་ཡི་གུ། 
དབྱངས་ཀྱི་ཡི་གུ་ ཨི། ཨུ། ཨེ། ཨོ་བཞི་ཨིན། དེ་ལུ་ གི་གུ། ཞབས་ཀྱུ། 
འགྲེང་བུ།  ན་རྩོ་ཟེར་སབཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་མིང་གཞིའི་ཡི་
གུ་སུམ་ཅུ་ལུ་སར་ཚུལ། དཔེར་ན།  
གསལ་བྱེད། དབྱངས་ཨི། དབྱངས་ཨུ། དབྱངས་ཨེ། དབྱངས་ཨོ། 
ཀ། ཀི། ཀུ། ཀེ། ཀོ། 
ཁ། ཁི། ཁུ། ཁེ། ཁོ། 
ག། གི། གུ། གེ། གོ། 
ང་། ངི་། ངུ། ངེ། ངོ། 
ཅ། ཅི། ཅུ། ཅེ། ཅོ། 
ཆ། ཆི། ཆུ། ཆེ། ཆོ། 
ཇ། ཇི། ཇུ། ཇེ། ཇོ། 
ཉ། ཉི། ཉུ། ཉེ། ཉོ། 
ཏ། ཏི། ཏུ། ཏེ། ཏྩོ། 
ཐ། ཐི། ཐུ། ཐེ། ཐྩོ། 
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ད། དི། དུ། དེ། དྩོ། 
ན། ནི། ནུ། ནེ། ནྩོ། 
པ། པི། པུ། པེ། པྩོ། 
ཕ། ཕི། ཕུ། ཕེ། ཕྩོ། 
བ། བི། བུ། བེ། བྩོ། 
མ། མི། མུ། མེ། མྩོ། 
ཙ། ཙི། ཙུ། ཙེ། ཙྩོ། 
ཚ། ཚི། ཚུ། ཚེ། ཚྩོ། 
ཛ། ཛི། ཛུ། ཛེ། ཛྩོ། 
ཝ། ཝི། ཝུ། ཝེ། ཝྩོ། 
ཞ། ཞི། ཞུ། ཞེ། ཞྩོ། 
ཟ། ཟི། ཟུ། ཟེ། ཟྩོ། 
འ། འི། འུ། འེ། འྩོ། 
ཡ། ཡི། ཡུ། ཡེ། ཡྩོ། 
ར། རི། རུ། རེ། རྩོ། 
ལ། ལི། ལུ། ལེ། ལྩོ། 
ཤ། ཤི། ཤུ། ཤེ། ཤྩོ། 
ས། སི། སུ། སེ། སྩོ། 
ཧ། ཧི། ཧུ། ཧེ། ཧྩོ། 
ཨ། ཨི། ཨུ། ཨེ། ཨོ། 
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དྲན་གསྩོ། 
༡ གོང་ལུ་ གསལ་བྱེད་རྐྱང་པའི་གུ་ དབྱངས་བཞི་སར་ཚུལ་ལས་

རིགས་འགྲེས་ཏེ་ འདྩོགས་ཅན་ མགོ་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་དང་། དེ་རེ་
རེ་ལུ་ རྗེས་འཇུག་ཅན་དང་ ཡང་འཇུག་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ལུ་ཡང་ 
དབྱངས་ཡིག་བཀལ་ཏེ་ རྗོད་སྒྲ་བཏྩོན་ཤེསཔ་འབད་དགོ། 

༢ སྤྱིར་བཏང་ཚག་བར་གཅིག་ནང་གི་ ཡིག་འབྲུ་ལུ་ ཡི་གུ་ག་དེམ་ཅིག་
ར་ཡྩོད་རུང་ དེ་ནང་དབྱངས་ཡིག་གཅིག་ལས་བརྒལ་ཏེ་མ་ཐྩོབཔ་
ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ མིང་མཐའ་བསྡུ་བའི་ཡི་གུ་ དཔེར་ན། ཁོནི་
མི་ནུག ངནི་ལྷྩོད་ཅི། དཀརཔྩོ་མེན་པར་སེརཔྩོ་ཨིན་མས། ཁོའི་ཡྩོན་
ཏན་བཙྩོངནི་མི་བཏུབ། ཟེར་མི་ཚུ་ ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ལུ་ དབྱངས་
གཉིས་ཡྩོདཔ་བཟུམ་མཐྩོང་རུང་ དེ་ཚུ་དཔེར་ན། ཆོས་སྐད་ནང་འབྲི་
སྩོལ་ཡྩོད་པའི་ བེའུ། ཀོའུ། རེའུ། མིའུ་ཟེར་མི་ཚུ་བཟུམ་ རིམ་པ་
བཞིན་དུ་ ཁོ་ནི། ང་ནི། དཀར་པྩོ། སེར་པྩོ། ཁོ་ཡི། བཙྩོང་ནི་ 
ཟེར་བའི་མིང་མཐའ་ ནི། པྩོ། ཡི་ཚུ་ རྩོང་ཁའི་ངག་གཤིས་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ ཚག་བར་གཅིག་ནང་བསྡུ་སྟེ་ བྲིས་བྲིསཝ་མ་གཏྩོགས་ 
སྤྱིར་བཏང་ ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ལུ་ དབྱངས་གཉིས་མི་འཐྩོབ།  

༣ འདྩོགས་ཅན་གྱི་ཡི་གུ། 
ཀ ཡ་འདྩོགས་ཅན། 
གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གུ་སུམ་ཅུ་པྩོའི་ས་ལས་ ཀ། ཁ། ག། པ། ཕ། 
བ། མ། ཡིག་འབྲུ་བདུན་ལུ་ འདྩོགས་ཅན་ཡ་བཏགས་འཇུག་པའི ་
ཐྩོབ་ལམ་ཡྩོད། དེ་ལུ་ཡང་ སྔོན་འཇུག རྗེས་འཇུག་དང་ ཚིག་
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གྲོགས་གང་རུང་སརཝ་ད་ བརྗོད་དྩོན་མ་འདྲཝ་རེ་ སྩོ་སྩོ་སྦེ་སྟྩོན་ནི་
ཡྩོད། དཔེར་ན། 
ཡ་འདྩོགས་ཅན། མིང་ཚིག་སྒྲུབ་ཚུལ། 
ཀྱ། བཀྱག 
ཁྱ། ཁྱ་རྒོད། 
གྱ། གྱང་ཁྱིམ། 
པྱ། པྱི་ཝང་། 
ཕྱ། ཕྱགསམ། 
བྱ། བྱག 
མྱ། མྱ་ངན། 

 
 ཁ   ར་འདྩོགས་ཅན། 

གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུའི་ས་ལས་ ཀ། ཁ། ག། ཏ། ཐ། ད། ན། པ། 
ཕ། བ། མ། ཤ། ས། ཧ། བཅུ་བཞི་ལུ་ ར་བཏགས་འཇུག་པའི ་ 
ཐྩོབ་ལམ་ཡྩོད། དེ་རེ་རེ་དང་ དེ་ལུ་སྔོན་འཇུག རྗེས་འཇུག་དང་ཚིག་
གྲོགས་གང་རུང་སརཝ་ད་ བརྗོད་དྩོན་མ་འདྲཝ་རེ་ སྩོ་སྩོ་སྦེ་སྟྩོན་ནི་
ཡྩོད། དཔེར་ན། 

ར་འདྩོགས་ཅན། མིང་ཚིག་
སྒྲུབ་ཚུལ། 

 ར་འདྩོགས་ཅན། མིང་ཚིག་ 
སྒྲུབ་ཚུལ། 

ཀྲ། བཀྲ ་ཤིས། གྲ། གྲ་སྒྲིག 
ཁྲ། ཁྲ་བྩོ། ཏྲ། ཏྲེ་མ། 
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ཐྲ། ཐྲིག་ལྷམ། བ། བམ་ཟེ། 
དྲ། དྲ་དུམ། མྲ། སྨྲེ་ངག 
ནྲ། སྩོན། ཤྲ། ཤྲ་བ་ཎ། 
པྲ། པྲ་མྩོ། ས། སས། 
ཕ། ཕ་སྩོམ། ཧྲ། ཧྲིལ་བུམ། 

 
ག   ལ་འདྩོགས་ཅན། 
གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུའི་ས་ལས་ ཀ། ག། བ། ཟ། ར། ས། དྲུག་ལུ་ 
ལ་བཏགས་ཀྱི་ཐྩོབ་ལམ་ཡྩོད། དེ་རེ་རེ་གིས་དང་ དེ་ཚུ་ དབྱངས་
དང་ཚིག་གྲོགས་གང་རུང་སརཝ་ད་ བརྗོད་དྩོན་སྩོ་སྩོ་རེ་སྟྩོན་ནི་ཡྩོད། 
དཔེར་ན། 

ལ་འདྩོགས་ཅན། མིང་ཚིག་སྒྲུབ་ཚུལ། 
ཀླ། ཀླུ། 
གླ། གླ་རྩི། 
བ། བམ། 
ཟླ། ཟླཝ། 
རླ། རླུང་མ། 
ས། ས་བསྲེ། 

 
ང་   ཝ་འདྩོགས་ཅན། 
གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུའི་ས་ལས་ ཀ། ཁ། ག། ཉ། ད། ཚ། ཞ། ཟ། 
ར། ལ། ཤ། ས། ཧ། བཅུ་གསུམ་ལུ་ ཝ་ཟུར་གྱི་ཐྩོབ་
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ལམ་ཡྩོད། དེ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་དང་ དེ་ལུ་རྗེས་འཇུག་དང་ 
དབྱངས་ དེ་ལས་ ཚིག་གྲོགས་གང་རུང་སརཝ་ད་ བརྗོད་དྩོན་མ་
འདྲཝ་རེ་སྩོ་སྩོར་སྟྩོན་ནི་ཡྩོད་པའི་དཔེར་བརྗོད་ཡང་། 

ཝ་འདྩོགས་ཅན། མིང་ཚིག་སྒྲུབ་ཚུལ། 
ཀྭ། ཀྭ་ལས། 
ཁྭ། ཁྭ་ཏ། 
གྭ། གྭ་དྩོར། 
ཉྭ། ཉྭ་སྒྲིལ། 
དྭ། དྭངས་ཆུ། 
ཚྭ། ཚྭ་ཁུག 
ཞྭ། ཞྭ་མྩོ། 
ཟྭ། ཟྭྩོ་ཆག 
རྭ། རྭ་དུང་། 
ལྭ། ལྭ་བ། 
ཤྭ། ཤྭ་འྩོད། 
སྭ། སྭསྟི། 
ཧྭ། ཧྭགས། 

 
དྲན་གསྩོ། 
རྩོང་ཁའི་སྐབས་ལུ་ གསལ་བྱེད་རྐྱང་པ་ལུ་ ཝ་ཟུར་ཐྩོབ་མི་བཅུ་གསུམ་
རྐྱངམ་གཅིག་ལས་བརྒལ་ཏེ་མེད་རུང་  ཏ་དང་ཙ་གཉིས་ལུ་ མགོ་ཅན་ཡྩོད་
པའི་སྐབས་སུ་ཝ་ཟུར་འཐྩོབ་ནི་དང་ ག་དང་ཕ་ལུ་འདྩོགས་ཅན་སར་བའི་
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སྐབས་ལུ་ ཝ་ཟུར་འཐྩོབ་ནི་ཡྩོད། དཔེར་ན། སྟྭ། རྩྭ། གྲྭ། ཕྱྱྭ་བཟུམ།  
ཅ འ་འདྩོགས་ཅན། 

རྩོང་ཁའི་ཚིག་ ལཱ། བྱཱ། ཚུ་ལུ་འ་ཅུང་ཐྩོབ་པའི་ཁར་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་
ཚིག་བྲི་དགོ་པའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་བཏྩོན་ཐབས་ལུ་ འ་ཅུང་བཏགས་
དགོཔ་ཚུ་ཐྩོན་ཏེ་ཡྩོད། འ་མ་བརྩིས་པའི་ གསལ་བྱེད་ཉེར་དགུ་པྩོ་ 
ག་ལུ་འབད་རུང་ རིང་ཆ་གི་སྒྲ་བཏྩོན་དགོཔ་ དཔེར་ན། ལཱ་དང་བྱཱ་
ཟེར་མི་ཚུ་དང་། རྗེས་འཇུག་ ད། ན། ལ། ས་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་
ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་རྗོད་སྒྲ་སྩོ་སྩོར་བཏྩོན་དགོཔ། དཔེར་ན། ཇ་
པཱན་ཟེར་མི་འདི་ཚུ་ ཇ་པེན་ཟེར་མི་ལྷག་ནིའི་དྩོན་ཚུ་ལུ་ སྐབས་ཐྩོབ་
དང་བསྟུན་ཏེ་ འ་ཅུང་བཏགས་དགོཔ་ཨིན།  

༤ མགོ་ཅན་གྱི་ཡི་གུ། 
 ཀ ར་མགོ་ཅན། 

གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུའི་ས་ལས་ ཀ། ག། ང་། ཇ། ཉ། ཏ། ད། ན། 
བ། མ། ཙ། ཛ། བཅུ་གཉིས་ལུ་ ར་མགོ་འཐྩོབ། དེ་རེ་རེ་གིས་དང་ 
དེ་ལུ་ དབྱངས་དང་རྗེས་འཇུག ཚིག་གྲོགས་གང་རུང་སརཝ་ད་ 
བརྗོད་དྩོན་མ་འདྲཝ་རེ་ སྩོ་སྩོར་སྟྩོན་ནི་ཡྩོད། དཔེར་ན། 
 
ར་མགོ་ཅན།  མིང་ཚིག་སྒྲུབ་ཚུལ། 
རྐ། རྐངམ། 
རྒ། རྒན་རྒས། 
རྔ། རྔ་མྩོང་། 
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རྗ། རྗེ་མཁན་པྩོ། 
རྙ། རྙིངམ། 
རྟ། རྟ་བབས། 
རྡ། རྡར་རྡྩོ། 
རྣ། རྣམ་ཅོ། 
རྦ། རྦ་རླབས། 
ར། ར་ རས། 
ར། ར་བ། 
ར། རམ། 

 
ཁ  ལ་མགོ་ཅན། 
གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུའི་ས་ལས་ ཀ། ག། ང་། ཅ། ཇ། ཏ། ད། པ། 
བ། ཧ། བཅུ་ལུ་ ལ་མགོ་འཐྩོབ། དེ་རེ་རེ་གིས་དང་ དེ་ལུ་དབྱངས་
དང་རྗེས་འཇུག་ ཚིག་གྲོགས་གང་རུང་སརཝ་ད་ བརྗོད་དྩོན་མ་
འདྲཝ་སྩོ་སྩོར་སྟྩོན་ནི་ཡྩོད། དཔེར་ན། 
ལ་མགོ་ཅན།  མིང་ཚིག་སྒྲུབ་ཚུལ། 
ལྐ། ལྐོདམ། 
ལྒ། ལྒང་ཕུ། 
ལྔ། ལྔ་བཅུ། 
ལྕ། ལྕགས། 
ལྗ། ལྗགས། 
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ལྟ། ལྟག་ཀོ། 
ལྡ། ལྡེ་མིག 
ལྤ། ལྤགས། 
ལྦ། ལྦཝ། 
ལྷ། ལྷམ། 
 
ག    ས་མགོ་ཅན། 
གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུའི་ས་ལས་ ཀ། ག། ང་། ཉ། ཏ། ད། ན། པ། 
བ། མ། ཙ། བཅུ་གཅིག་ལུ་ ས་མགོ་འཐྩོབ། དེ་རེ་རེ་གིས་དང་ དེ་
ལུ་དབྱངས་དང་རྗེས་འཇུག་ ཚིག་གྲོགས་གང་རུང་རེ་སརཝ ་ད་ 
བརྗོད་དྩོན་མ་འདྲཝ་སྩོ་སྩོར་སྟྩོན་ནི་ཡྩོད། དཔེར་ན། 
ས་མགོ་ཅན།  མིང་ཚིག་སྒྲུབ་ཚུལ། 
སྐ། སྐམ། 
སྒ། སྒམ། 
སྔ། སྔ་ལྩོང་། 
སྙ། སྙིང་པྩོ། 
སྟ། སྟ་རི། 
སྡ། སྡྩོད་གནས། 
སྣ། སྣ་ཁྲིདཔ། 
སྤ། སྤ་རྩོ། 
ས། སྩོམ། 
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སྨ། སྨན། 
སྩ། སྩལ་བ། 

 
 དྲན་གསྩོ། 

རྩོང་ཁའི་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ལུ་ འདྩོགས་ཅན་དང་མགོ་ཅན་ཐྩོབ་
ལུགས་ སྟབས་ཅིག་ལུ་ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་དྩོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་
ཤྩོག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡྩོད། 

 
རྐྱང་པ། འདྩོགས་ཅན། མགོ་ཅན། 
 ཡ། ར། ལ། ཝ། ར། ལ། ས། 
ཀ། º º º º º º º 
ཁ། º º  º    
ག། º º º º º º º 
ང་།     º º º 
ཅ།      º  
ཆ།        
ཇ།     º º  
ཉ།    º º  º 
ཏ།  º   º º º 
ཐ།  º      
ད།  º  º º º º 
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ན།  º   º  º 
པ། º º    º º 
ཕ། º º      
བ། º º º  º º º 
མ། º º   º  º 
ཙ།     º  º 
ཚ།    º    
ཛ།     º   
ཝ།        
ཞ།    º    
ཟ།   º º    
འ།        
ཡ།        
ར།   º º    
ལ།    º    
ཤ།  º  º    
ས།  º º º    
ཧ།  º  º  º  
ཨ།        
༣༠ ༧ ༡༤ ༦ ༡༣ ༡༢ ༡༠ ༡༡ 
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༥ སྔོན་འཇུག 
 སྤྱི་དྩོན།  

སྔོན་འཇུག་གི་ཡི་གུ་ཟེར་མི་འདི་ ག། ད། བ། མ། འ་དང་ལྔ་ཨིན། 
དེ་ཚུ་ མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ཚུ་གི་སྔོན་མར་འཇུག་ནི་འདི་གིས་ སྔོན་
འཇུག་ཟེར་སབཔ་ཨིན། སྔོན་འཇུག་གི་ཡི་གུ་འདི་ གསལ་བྱེད་སུམ་
ཅུའི་ས་ལས་ ཝ། འ། ལ། ཧ། ཨ་དང་ ལྔ་མ་གཏྩོགས་ གཞན་
ཡི་གུ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ལུ་ རང་རང་ སྩོ་སྩོའི་ཐྩོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
འཇུགཔ་ཨིན། དཔེར་ན། 

  
 ཀ སྔོན་འཇུག་གའི་འཇུག་ཚུལ། 

སྔོན་འཇུག་ ག་ གིས་ མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ ཅ། ཉ། ཏ། ད། ན། 
ཙ། ཞ། ཟ། ཡ། ཤ། ས་ བཅས་བཅུ་གཅིག་ལུ་ རྐྱང་པ་ཁོ་ན་སྦེ་
འཇུག་ནི་མ་གཏྩོགས་ འདྩོགས་ཅན་དང་བརྩེགས་པ་ཚུ་ལུ་མི་འཇུག 
དཔེར་ན། 
མིང་གཞི། འཇུག་ཚུལ། 
ཅ། གཅག 
ཉ། གཉའ་ཤིང་། 
ཏ། གཏམ། 
ད། གདན། 
ན། གནམ། 
ཙ། གཙག 
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ཞ། གཞག 
ཟ། གཟའ། 
ཡ། གཡས། 
ཤ། གཤམ། 
ས། གསང་། 

 
 ཁ སྔོན་འཇུག་དའི་འཇུག་ཚུལ། 

སྔོན་འཇུག་ད་འདི་གིས་ མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ ཀ། ག། ང་། པ། བ། 
མ་དང་ དྲུག་ལུ་འཇུགཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཀ། ག། པ། བ་ བཞི་ལུ་ 
རྐྱང་པ་དང་ ཡ་རའི་འདྩོགས་ཅན་ལུ་འཇུག་ནི་དང་ ང་ལུ་ རྐྱང་པ་
ཁོ་ན་དང་ མ་ལུ་རྐྱང་པ་དང་ ཡ་འདྩོགས་ཅན་བཅས་བསྡྩོམས་
འཇུག་ཚུལ་བཅོ་ལྔ་ཡྩོད། དཔེར་ན། 
མིང་གཞི། འཇུག་ཚུལ། 
ཀ། དཀའ་ངལ། 
ཀྱ། དཀྱིལ། 
ཀྲ། དཀྲུག་ཤིང་། 
ག། དགའ་བ། 
གྱ། དགྱེས་འཛུམ། 
གྲ། དགྲ། 
ང་། དངོས་གྲུབ། 
པ། དཔང་པྩོ། 
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པྱ། དཔྱང་ཐག 
པྲ། དཔྲལ་བ།  
བ། དབང་། 
བྱ། དབྱངས། 
བ། དབྲེ་གཏམ། 
མ། དམག 
མྱ། དམྱལ་བ། 

 
ག སྔོན་འཇུག་བའི་འཇུག་ཚུལ། 
སྔོན་འཇུག་གི་ཡི་གུ་ བ་འདི་གིས་ མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ ཀ། ག། ང་། 
ཅ། ཇ། ཉ། ཏ། ད། ན། ཙ། ཛ། ཞ། ཟ། ར། ཤ། ས་དང་
བཅས་ བཅུ་དྲུག་ལུ་འཇུགཔ་ཨིན། 

 
དེ་ཡང་ ཀ། ག་ གཉིས་ལུ་རྐྱང་པ་དང་ ཡ་རའི་འདྩོགས་ཅན། ར་
མགོ་ཅན་རྐྱང་པ་དང་ ཡའི་འདྩོགས་ཅན། ས་མགོ་ཅན་རྐྱང་པ་དང་ 
ཡ་རའི་འདྩོགས་ཅན་ཚུ་ལུ་འཇུག  

 
ཏ། ད། ཙ་ གསུམ་ལུ་རྐྱང་པ་དང་། ཏ། ད་ གཉིས་ལུ་ ར། ལ། 
སའི་ མགོ་ཅན་ཚུ་དང་ ཙ་ལུ་ར་དང་ སའི་མགོ་ཅན་བཅས་ལུ་
འཇུགཔ་ཨིན། 

 
ང་། ཇ། ཉ། ན། ཛ་ལྔ་ལུ་ བརྩེགས་པ་ཁོ་ན་ལུ་འཇུགཔ་ཨིན། དེ་
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ཡང་ ང་། ཉ། ན་གསུམ་ལུ་ ར་དང་སའི་མགོ་ཅན་ལུ་དང་ ཇ་དང་
ཛ་ལུ་ ར་མགོ་ཅན་ཚུ་ལུ་ འཇུགཔ་ཨིན།  

 
ཅ། ཞ། ཤ་གསུམ་ལུ་རྐྱང་པ་ཁོ་ན་དང་། ཟ་ལུ་རྐྱང་པ་དང་ལ་
འདྩོགས་ཅན། ར་ལུ་ལ་འདྩོགས་ཅན་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་དང་། ས་ལུ་
རྐྱང་པ་དང་ ར་ལའི་འདྩོགས་ཅན་ཚུ་ལུ་འཇུག་ནི་དང་བཅས་ 
བསྡྩོམས་འཇུག་ཚུལ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བཞི་ཡྩོད། དཔེར་ན། 

མིང་གཞི། འཇུག་ཚུལ།  མིང་གཞི། འཇུག་ཚུལ། 
ཀ། བཀའ། སྒྲ། བསྒྲུབ་ཆོས། 
ཀྱ། བཀྱག རྒ། བརྒལ་ལན། 
ཀྲ། བཀྲ་ཤིས། རྒྱ། བརྒྱད། 
རྐ། བརྐོ་ཤུལ། སྒ། བསྒོ་བ། 
རྐྱ། བརྐྱང་གདན། རྔ། བརྔ། 
སྐ། བསྐང་

བཤགས། 
སྔ། བསྔོ། 

སྐྱ། བསྐྱར་ཞིབ། ཅ བཅའ་སྒྲིག 
སྐྲ། བསྐྲུན་ལྩོ། རྗ། བརྗེ་སྩོར། 
ག། བགའ་སྐད། རྙ། བརྙ་ལེན། 
གྱ། བགྱང་མི། སྙ། བསྙེན་བཀུར། 
གྲ། བགྲེསཔ། ཏ། བཏགམ། 
སྒྱ། བསྒྱུར་བཅོས། རྟ། བརྟག་དཔྱད། 
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ལྟ། བལྟ་ཞིབ། སྩ། བསྩེ་བ། 
སྟ། བསྟན ་པ། ར། བརྫུས་མ། 
ད། བདག ཞ། བཞད་གད། 
རྡ། བརྡ་ལན། ཟ། བཟའ་འཐུང་། 
ལྡ། བལྡགས། ཟླ། བཟླས་བརྗོད། 
སྡ། བསྡྩོམས། རླ། བརླད་དྩོ། 
རྣ། བརྣབ་སེམས། ཤ། བཤགས་པ། 
སྣ། བསྣད་ཆས། ས། བསམ་པ། 
ཙ། བཙུན་པ། ས། བསྲེ་ལྷད། 
ར། བརྩོན་པ། ས། བསབ་བྱ། 

 
ང་ སྔོན་འཇུག་མའི་འཇུག་ཚུལ། 
སྔོན་འཇུག་གི་ཡི་གུ་མ་འདི་གིས་ ཁ། ག། ང་། ཆ། ཇ། ཉ། ཐ། 
ད། ན། ཚ། ཛ་བཅས་ བཅུ་གཅིག་ལུ་འཇུགཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཁ་
དང་ག་གཉིས་ལུ་ རྐྱང་པ་དང་། ཡ་རའི་འདྩོགས་ཅན་ཚུ་ལུ་འཇུག་ནི་
དང་ གཞན་ཚུ་ལུ་ རྐྱང་པ་ཁོ་ན་དང་བཅས་ བསྡྩོམས་འཇུག་ཚུལ་ 
བཅོ་ལྔ་ཡྩོད། དཔེར་ན། 

མིང་གཞི། འཇུག་ཚུལ།  མིང་གཞི། འཇུག་ཚུལ། 
ཁ། མཁས་པ། གྱ། མགྱོནམྩོ། 
ཁྱ། མཁྱེན་རྒྱ། ག། མགུ་ཏྩོ། 
ཁྲ། མཁྲིསཔ། གྲ། མགྲོན་པྩོ། 
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ང་། མངལ། ད། མདའ། 
ཆ། མཆོ་ཏྩོ། ན། མནའམ། 
ཇ། མཇལ་ཁ། ཚ། མཚན། 
ཉ། མཉམ་རྩོགས། ཛ། མཛའ་བྩོ། 
ཐ། མཐའ་མ།  

 
ཅ   སྔོན་འཇུག་འ་ཡི་འཇུག་ཚུལ། 
སྔོན་འཇུག་ འ་འདི་གིས་ མིང་གཞིའི ་ཡི་གུ་ ཁ། ག ཆ། ཇ། ཐ། 
ད། ཕ། བ། ཚ། ཛ་དང་ བཅུ་ཐམ་ལུ་འཇུགཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཁ། 
ག། ཕ། བ་ལུ་ རྐྱང་པ་དང་ ཡ་རའི་འདྩོགས་ཅན། ད་ལུ་ རྐྱང་པ་
དང་ རའི་འདྩོགས་ཅན། གཞན་ ཆ། ཇ། ཐ། ཚ། ཛ་ལྔ་ལུ་ 
རྐྱང་པ་ཁོ་ན་དང་བཅས་འཇུག་ཚུལ་བཅུ་དགུ་ཡྩོད། དཔེར་ན། 

མིང་གཞི། འཇུག་ཚུལ།  མིང་གཞི། འཇུག་ཚུལ། 
ཁ། འཁོར་ལྩོ། ཐ། འཐུང་ཆུ། 
ཁྱ། འཁྱམ་མི། ད། འདམ་པ། 
ཁྲ། འཁྲུངས་ལྩོ། དྲ། འདྲ། 
ག འགོ་ཐྩོག ཕ། འཕརཝ། 
གྱ། འགྱིབ། ཕྱ། འཕྱེངམ། 
གྲ། འགྲུལ་པ། ཕ། འཕྲུལ། 
ཆ། འཆམ། བ།  འབའ། 
ཇ། འཇའ། བྱ། འབྱྩོར་པ། 
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བ། འབྲུ། ཛ། འཛམ་གླིང་། 
ཚ། འཚམས་ཚྩོད།  
དྲན་གསྩོ། སྔོན་འཇུག་གི་འཇུག་ཡུལ་ཡ་ར་ལའི་འདྩོགས་ཅན་དང་ ར་ལ་
སའི་མགོ་ཅན་ ར་མགོ་ཡ་འདྩོགས་ཅན་དང་ ས་མགོ་ཡ་རའི་འདྩོགས་ཅན་
ཚུ་སྟབས་ཅིག་ལུ་གཤམ་གསལ་ཤྩོག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡྩོད།  

 འཇུག་ཡུལ་གྱི་མིང་གཞི། 
སྔོན་ 
འཇུག 

རྐྱང་
པ། 

འདྩོགས་ཅན། མགོ་ཅན། ར་མགོ། 
ཡ་འདྩོགས་
ཅན 

ས་མགོ། 
ཡ་དང་རའི་
འདྩོགས་ཅན 

ཡ། ར། ལ། ར། ལ། ས། ཡ། ཡ། ར། 
ག། ཅ།          
 ཉ།          
 ཏ།          
 ད།          
 ན།          
 ཙ།          
 ཞ།          
 ཟ།          
 ཡ།          
 ཤ།          
 ས།          
ད། ཀ། ཀྱ། ཀྲ།        
 ག། གྱ། གྲ།        
 ང་།          
 པ། པྱ། པྲ།        
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 བ། བྱ། བ།        
 མ། མྱ།         
བ། ཀ། ཀྱ། ཀྲ།  རྐ།  སྐ། རྐྱ། སྐྱ། སྐྲ། 
 ག། གྱ། གྲ།  རྒ།  སྒ། རྒྱ། སྒྱ། སྒྲ། 
     རྔ།  སྔ།    
 ཅ།          
     རྗ།      
     རྙ།  སྙ།    
 ཏ།    རྟ། ལྟ། སྟ།    
 ད།    རྡ། ལྡ། སྡ།    
     རྣ།  སྣ།    
 ཙ།    ར།  སྩ།    
     ར།      
 ཞ།          
 ཟ།     ཟླ།     
    རླ།       
 ཤ།          
 ས།  ས། ས།       
མ། ཁ།          
 ག།          
 ང།          
 ཆ།          
 ཇ།          
 ཉ།          
 ཐ།          
 ད།          
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 ན།          
 ཚ།          
 ཛ།          
འ། ཁ། ཁྱ། ཁྲ།        
 ག། གྱ། གྲ།        
 ཆ།          
 ཇ།          
 ཐ།          
 ད།  དྲ།        
 ཕ། ཕྱ། ཕ།        
 བ། བྱ། བ།        
 ཚ།          
 ཛ།          

༦ རྗེས་འཇུག 
 སྤྱི་དྩོན།  

རྗེས་འཇུག་གི་ཡི་གུ་འདི་ ག། ང་། ད། ན། བ། མ། འ། ར། ལ། 
ས་དང་བཅུ་ཐམ་ཨིན། དེ་ཚུ་ མིང་གཞི་ཡི་གུའི་ཤུལ་ལས་འཇུག་ནི་
འདི་གིས་ རྗེས་འཇུག་ཟེར་སབཔ་ཨིན། 

 
རྗེས་འཇུག་གི་ཡི་གུ་དེ་ཚུ་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གུ་སུམ་ཅུ། འདྩོགས་
ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཞེ་གསུམ། འ་ཅུང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཉེར་དགུ། མགོ་ཅན་
གྱི་ཡི་གུ་སྩོ་གསུམ། སྔོན་འཇུག་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ ག་ར་ལུ་འཇུགཔ་
ཨིན། དཔེར་ན།   



                          ། 

 39 

 ཀ རྗེས་འཇུག་གའི་འཇུག་ཚུལ། 
 

གསལ་བྱེད། རྗེས་འཇུག་ག  གསལ་བྱེད། རྗེས་འཇུག་ག 
ཀ། ཀག མ། མག 
ཁ། ཁག ཙ། ཙག 
ག། གག ཚ། ཚག 
ང་། ངག ཛ། ཛག 
ཅ། ཅག ཝ། ཝག 
ཆ། ཆག ཞ། ཞག 
ཇ། ཇག ཟ། ཟག 
ཉ། ཉག འ། འུག 
ཏ། ཏག ཡ། ཡག 
ཐ། ཐག  ར། རག 
ད། དག ལ། ལག 
ན། ནག ཤ། ཤག 
པ། པག ས། སག 
ཕ། ཕག ཧ། ཧག 
བ། བག ཨ། ཨག 
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ཁ  རྗེས་འཇུག་ངའི་འཇུག་ཚུལ། 
 

གསལ་བྱེད། རྗེས་འཇུག་ང།  གསལ་བྱེད། རྗེས་འཇུག་ང། 
ཀ། ཀང་། མ། མང་། 
ཁ། ཁང་། ཙ། ཙང་། 
ག། གང་། ཚ། ཚང་། 
ང་། ངང་། ཛ། འཛང་། 
ཅ། ཅང་། ཝ། ཝང་། 
ཆ། ཆང། ཞ། ཞང་། 
ཇ། ཇང་། ཟ། ཟང་། 
ཉ། ཉང་། འ། འང་། 
ཏ། ཏང་། ཡ། ཡང་། 
ཐ། ཐང་། ར། རང་། 
ད། དང་། ལ། ལང་། 
ན། ནང་། ཤ། ཤང་། 
པ། པང་། ས། སང་། 
ཕ། ཕང་། ཧ། ཧང་། 
བ། བང་། ཨ། ཨང་། 
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ག  རྗེས་འཇུག་དའི་འཇུག་ཚུལ། 
 

གསལ་བྱེད། རྗེས་འཇུག་ད།  གསལ་བྱེད། རྗེས་འཇུག་ད། 
ཀ། ཀད། མ། མད། 
ཁ། ཁད། ཙ། ཙད། 
ག། གད། ཚ། ཚད། 
ང་། ངད། ཛ། འཛད། 
ཅ། ཅད། ཝ། ཝེད། 
ཆ། ཆད། ཞ། ཞད། 
ཇ། མཇེད། ཟ། ཟད། 
ཉ། ཉད། འ། འད། 
ཏ། ཏད། ཡ། ཡད། 
ཐ། ཐད། ར། རད། 
ད། དད། ལ། ལད། 
ན། ནད། ཤ། ཤད། 
པ། པད། ས། སད། 
ཕ། ཕད། ཧ། ཧད། 
བ། བད། ཨ། ཨུད། 
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ང་  རྗེས་འཇུག་ནའི་འཇུག་ཚུལ། 
 

གསལ་བྱེད། རྗེས་འཇུག་ན།  གསལ་བྱེད། རྗེས་འཇུག་ན། 
ཀ། ཀན། མ། མན། 
ཁ། ཁན། ཙ། ཙན། 
ག། གན། ཚ། ཚན། 
ང་། ངན། ཛ། འཛན། 
ཅ། ཅན། ཝ། ཝེན། 
ཆ། ཆན། ཞ། ཞན། 
ཇ། ཇན། ཟ། ཟན། 
ཉ། ཉན། འ། འན། 
ཏ། ཏན། ཡ། ཡན། 
ཐ། ཐན། ར། རན། 
ད། དན། ལ། ལན། 
ན། ནན། ཤ། ཤན། 
པ། པན། ས། སན། 
ཕ། ཕན། ཧ། ཧན། 
བ། བན། ཨ། ཨན། 
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ཅ  རྗེས་འཇུག་བའི་འཇུག་ཚུལ། 
 
གསལ་བྱེད། རྗེས་འཇུག་བ།  གསལ་བྱེད། རྗེས་འཇུག་བ། 
ཀ། ཀབ། མ། མབ། 
ཁ། ཁབ། ཙ། ཙབ། 
ག། གབ། ཚ། ཚབ། 
ང་། ངབ། ཛ། འཛབ། 
ཅ། ཅབ། ཝ། ཝབ། 
ཆ། ཆབ། ཞ། ཞབས། 
ཇ། ཇབ། ཟ། ཟབ། 
ཉ། ཉབ། འ། འབ། 
ཏ། ཏབ། ཡ། ཡབ། 
ཐ། ཐབ། ར། རབ། 
ད། དབ། ལ། ལབ། 
ན། ནབ། ཤ། ཤབ། 
པ། སྤབས། ས། སབ། 
ཕ། ཕབ། ཧ། ཧབ། 
བ། བབ། ཨ། ཨབ། 
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ཆ  རྗེས་འཇུག་མའི་འཇུག་ཚུལ། 
 
གསལ་བྱེད། རྗེས་འཇུག་མ།  གསལ་བྱེད། རྗེས་འཇུག་མ། 
ཀ། ཀམ། མ། མམ། 
ཁ། ཁམ། ཙ། ཙམ། 
ག། གམ། ཚ། ཚམ། 
ང་། ངམ། ཛ། ཛམ། 
ཅ། ཅམ། ཝ། ཝམ། 
ཆ། ཆམ། ཞ། ཞམ། 
ཇ། ཇམ། ཟ། ཟམ། 
ཉ། ཉམ། འ། འམ། 
ཏ། ཏམ། ཡ། ཡམ། 
ཐ། ཐམ། ར། རམ། 
ད། དམ། ལ། ལམ། 
ན། ནམ། ཤ། ཤམ། 
པ། པམ། ས། སམ། 
ཕ། ཕམ། ཧ། ཧམ། 
བ། བམ། ཨ། ཨམ། 
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ཇ  རྗེས་འཇུག་འའི་འཇུག་ཚུལ། 
 

གསལ་བྱེད། རྗེས་འཇུག་འ།  གསལ་བྱེད། རྗེས་འཇུག་འ། 
ཀ། དཀའ། མ། དམའ། 
ཁ། མཁའ། ཙ། བཙའ། 
ག། འགའ། ཚ། མཚའ། 
ང་། མངའ། ཛ། མཛའ། 
ཅ། བཅའ། ཝ། ཝའ།* 
ཆ། འཆའ། ཞ། གཞའ། 
ཇ། འཇའ། ཟ། བཟའ 
ཉ། གཉའ།  འ། འའ།* 
ཏ། གཏའ།  ཡ། གཡའ། 
ཐ། མཐའ།  ར། རའ།* 
ད། མདའ། ལ། ལའ།* 
ན། མནའ། ཤ། བཤའ། 
པ། དཔའ། ས། གསའ། 
ཕ། ཕའ།* ཧ། ཧའ།* 
བ། འབའ། ཨ། ཨའ།* 

 
དྲན་གསྩོ།  
གོང་གསལ་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ སྐར་རྟགས་བཀལ་ཡྩོད་མི་ཚུ་ འཇུག་པ་མེད་
པའི་བརྡ་ཨིན། 
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ཉ རྗེས་འཇུག་རའི་འཇུག་ཚུལ། 
 
གསལ་བྱེད། རྗེས་འཇུག་ར།  གསལ་བྱེད། རྗེས་འཇུག་ར། 
ཀ། ཀར། མ། མར། 
ཁ། མཁར། ཙ། ཙར། 
ག། གར། ཚ། ཚར། 
ང་། ངར། ཛ། ཛར། 
ཅ། ཅར། ཝ། ཝེར། 
ཆ། ཆར། ཞ། ཞར། 
ཇ། འཇར། ཟ། ཟར། 
ཉ། ཉར། འ། འར། 
ཏ། ཏར། ཡ། ཡར། 
ཐ། ཐར། ར། རར།* 
ད། དར། ལ། ལར། 
ན། ནར། ཤ། ཤར། 
པ། པར། ས། སར། 
ཕ། ཕར། ཧ། ཧར། 
བ། བར། ཨ། ཨར། 

དྲན་གསྩོ།  
གོང་གསལ་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ སྐར་རྟགས་བཀལ་ཡྩོད་མི་ཚུ་ འཇུག་པ་མེད་
པའི་བརྡ་ཨིན། 
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ཏ  རྗེས་འཇུག་ལའི་འཇུག་ཚུལ། 
 

གསལ་བྱེད། རྗེས་འཇུག་ལ།  གསལ་བྱེད། རྗེས་འཇུག་ལ། 
ཀ། ཀལ། མ། མལ། 
ཁ། ཁལ། ཙ། ཙེལ། 
ག། གལ། ཚ། ཚལ། 
ང་། ངལ། ཛ། ཛལ། 
ཅ། ཅལ། ཝ། ཝལ། 
ཆ། ཆལ། ཞ། ཞལ། 
ཇ། འཇལ། ཟ། ཟལ། 
ཉ། ཉལ། འ། འལ། 
ཏ། ཏལ། ཡ། ཡལ། 
ཐ། ཐལ། ར། རལ། 
ད། དལ། ལ། ལལ།* 
ན། ནལ། ཤ། ཤལ། 
པ། དཔལ། ས། སལ། 
ཕ། ཕལ། ཧ། ཧལ། 
བ། བལ། ཨ། ཨོལ། 

 
དྲན་གསྩོ།  
གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ སྐར་རྟགས་བཀལ་ཡྩོད་མི་འདི་ འཇུག་པ་མེད་པའི་
བརྡ་ཨིན། 
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ཐ  རྗེས་འཇུག་སའི་འཇུག་ཚུལ། 
 
གསལ་བྱེད། རྗེས་འཇུག་ས།  གསལ་བྱེད། རྗེས་འཇུག་ས། 
ཀ། བཀས། མ། མས། 
ཁ། ཁས། ཙ། བཙས། 
ག། གས། ཚ། ཚེས། 
ང་། ངེས། ཛ། མཛེས། 
ཅ། ཅེས། ཝ། ཝས།* 
ཆ། ཆས། ཞ། ཞེས། 
ཇ། འཇོས། ཟ། ཟས། 
ཉ། ཉེས། འ། འས། 
ཏ། བཏུས། ཡ། ཡས། 
ཐ། འཐས། ར། རས། 
ད། དས། ལ། ལས། 
ན། ནས། ཤ། ཤས། 
པ། པས། ས། གསེས། 
ཕ། ཕས། ཧ། ཧས། 
བ། བས། ཨ། ཨས།* 

 
དྲན་གསྩོ།  
གོང་གསལ་ཐིག་ཁྲམ་ནང་སྐར་རྟགས་བཀལ་ཡྩོད་མི་འདི་ འཇུག་པ་མེད་པའི་
བརྡ་ཨིན། 
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༧ ཡང་འཇུག 
 སྤྱི་དྩོན།  

ཡང་འཇུག་གི་ཡི་གུ་འདི་ ས་ ཨིན། ཡང་འཇུག་ཟེར་མི་འདི་ རྗེས་
འཇུག་གི་རྗེས་སུ་ དྩོ་རུང་ཡང་འཇུག་ནི་འདི་གིས་ ཡང་འཇུག་ཟེར་
སབཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ རྗེས་འཇུག་ག་ང་བ་མ་བཞི་ལུ་ཐྩོབཔ་ཨིན། 
དཔེར་ན། 
 

ཀ རྗེས་འཇུག་གའི་མཐའ་མར་ས་འཇུག་ཚུལ། 
མིང་གཞི། རྗེས་འཇུག ཡང་འཇུག མིང་གཞི། རྗེས་འཇུག ཡང་འཇུག 
ཀ།  

 
 
 
 
 
ག 

 

སྐུགས། པ།  
 
 
 
 
 
ག 

པགས། 

ཁ། འཁོགས། ཕ། འཕགས། 
ག། འགེགས། བ། འབགས། 
ང་། ངོགས། མ། དམིགས། 
ཅ། བཅགས། ཙ། བཙུགས། 
ཆ། ཆགས། ཚ། ཚགས། 
ཇ། འཇགས། ཛ། འཛེགས། 
ཉ། སྙིགས། ཝ། ཝག* 
ཏ། བཏགས། ཞ། ཞགས། 
ཐ། ཐགས། ཟ། གཟུགས། 
ད། འདེགས། འ། འག།* 
ན། ནགས། ཡ། ཡྩོགས། 
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ར། རགས། ས། བསགས། 
ལ། ལགས། ཧ། ཧྭགས། 
ཤ། ཤག ཨ། ཨག* 
དྲན་གསྩོ།  
གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་སྐར་རྟགས་བཀལ་ཡྩོད་མི་ཚུ་འཇུག་པ་མེད་པའི་བརྡ་
ཨིན། 
ཁ  རྗེས་འཇུག་ངའི་མཐའ་མར་ས་འཇུག་ཚུལ། 
མིང་གཞི། རྗེས་འཇུག ཡང་འཇུག མིང་གཞི། རྗེས་འཇུག ཡང་འཇུག 
ཀ།  

 
 
 
 
ང་། 

བསྐངས། ཕ།  
 
 
 
 
ང་། 

ཕངས། 
ཁ། ཁོངས། བ། འབངས། 
ག། གངས། མ། དམངས། 
ང་། དངངས། ཙ། བཙྩོངས། 
ཅ། བཅིངས། ཚ། ཚངས། 
ཆ། ཆངས། ཛ། མཛངས། 
ཇ། ལྗོངས། ཝ། ཝང་།* 
ཉ། བསྙུངས། ཞ། བཞེངས། 
ཏ། སྟངས། ཟ། གཟུངས། 
ཐ། ཐངས། འ། འྩོངས། 
ད། གདེངས། ཡ། ཡངས། 
ན། ནངས། ར། རངས། 
པ། སྤངས། ལ། ལངས། 
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ཤ། ཤངས། ཧ། ཧྩོངས། 
ས། སངས། ཨ། ཨང་།* 
 
དྲན་གསྩོ།  
གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་སྐར་རྟགས་བཀལ་ཡྩོད་མི་ཚུ་འཇུག་པ་མེད་པའི་བརྡ་
ཨིན། 
ག  རྗེས་འཇུག་བའི་མཐའ་མར་ས་འཇུག་ཚུལ། 
 
མིང་གཞི། རྗེས་འཇུག ཡང་འཇུག མིང་གཞི། རྗེས་འཇུག ཡང་འཇུག 
ཀ།  

 
 
 
 
 
བ། 

སྐབས། ཕ།  
 
 
 
 
 
བ། 

 
 

ཕབས། 
ཁ། ཁེབས། བ། བབས། 
ག། འགེབས། མ། མབ།* 
ང་། རྔུབས། ཙ། རབས། 
ཅ། ལྕེབས། ཚ། ཚབས། 
ཆ། ཆིབས། ཛ། རྩོབ།* 
ཇ། འཇེབས། ཝ། ཝབ།* 
ཉ། བསྙབས། ཞ། ཞབས། 
ཏ། སྟབས། ཟ། ཟབས། 
ཐ། ཐབས། འ། འྩོབས། 
ད། འདེབས། ཡ། གཡབས། 
ན། ནབས། ར། རབས། 
པ། སྤྩོབས། ལ། ལྩོབས། 
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ཤ། ཤུབས། ཧ། ལྷབས། 
ས། བསབས། ཨ། ཨབ།* 

 
དྲན་གསྩོ།  
གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་སྐར་རྟགས་བཀལ་ཡྩོད་མི་ཚུ་འཇུག་པ་མེད་པའི་བརྡ་
ཨིན། 
 
ང་  རྗེས་འཇུག་མའི་མཐའ་མར་ས་འཇུག་ཚུལ། 
མིང་གཞི། རྗེས་འཇུག ཡང་འཇུག མིང་གཞི། རྗེས་འཇུག ཡང་འཇུག 
ཀ།  

 
 
 
 
མ། 

སྐུམས། ཕ།  
 
 
 
 
མ། 

ཕྱམས།* 
ཁ། ཁམས། བ། འབྱམས། 
ག། གོམས། མ། མམ།* 
ང་། ངོམས། ཙ། བཙུམས། 
ཅ། བཅམ།* ཚ། འཚམས། 
ཆ། ཆོམས། ཛ། འཛེམས། 
ཇ། འཇོམས། ཝ། ཝམ།* 
ཉ། ཉམས། ཞ། བཞམས། 
ཏ། གཏམས། ཟ། ཟླུམས། 
ཐ། ཐམས། འ། འམ།* 
ད། འདེམས། ཡ། ཡམས། 
ན། ནམས། ར། རམས། 
པ། སྩོམས། ལ། ལམས། 
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ཤ། བཤམས། ཧ། ལྷམས། 
ས། བསམས། ཨ། ཨམ།* 

དྲན་གསྩོ།  
གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་སྐར་རྟགས་བཀལ་ཡྩོད་མི་ཚུ་འཇུག་པ་མེད་པའི་བརྡ་
ཨིན། 
༨ མིང་གཞིའི་རྣམ་གཞག 

སྤྱི་དྩོན།  
མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་འདི་ལུ་ ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་བཞི་དེ་ཅིག་བརྩི་ནི་ཡྩོད། 
དེ་ཡང་ སྤྱིར་གྱིས་ ཀ་བ་ བུམ་པ་ལྟ་བུ་ཐ་སྙད་བརྡའི་མིང་གཞི། ཀ་
ལ་སྩོགས་པའི་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་པྩོ་ མིང་གཞིའི་ཡི་གུ། དམངས། 
ལྟ་བུ་སྔོན་འཇུག་ད་དང་ རྗེས་འཇུག་ང་ ཡང་འཇུག་ས་ཚུ་གི་འཇུག་
ཡུལ་མ། སྒྲུབ། ལྟ་བུ་ རྗེས་འཇུག་བ་གི་འཇུག་ཡུལ་སྒྲུ་ཟེར་མི་ཚུ་ 
སྔོན་འཇུག་དང་རྗེས་འཇུག་གིས་ ཟླས་ཕྱེ་བའི་མིང་གཞི། སྐྱབས་སུ་
མཆི་ཟེར་བ་ཅིན་ ཕད་སུ་གི་འཇུག་ཡུལ་སྐྱབས་ཟེར་མི་ཚུ་ རྣམ་
དབྱེའི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ཨིན། 

 
དེ་ཚུ་གི་གྱལ་ཁ་ལས་ སྔོན་འཇུག་དང་རྗེས་འཇུག་ ཡང་འཇུག་ཚུ་གི་
འཇུག་ཡུལ་ མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་གི་ངོ་སྩོད་ཁ་གསལ་བཀོད་པ་ཅིན་ 
དཔེར་ན། ཚག་བར་གཅིག་ནང་གི་ཡིག་འབྲུ། ཁ། ཟེར་དྩོ་བཟུམ་ 
ཡིག་འབྲུ་གཅིག་གིས་དྩོན་སྟྩོན་ཚུགས་མི་དང་། ཁོ། ཟེར་དྩོ་བཟུམ་ 
ཡིག་འབྲུ་གཉིས་སྦྲེལ། ཁམས། ཟེར་དྩོ་བཟུམ་ ཡིག་འབྲུ་གསུམ་
སྦྲེལ། སྒྲོ། ཟེར་དྩོ་བཟུམ་ ཡིག་འབྲུ་བཞི་སྦྲེལ། སྒྲུབ། ཟེར་དྩོ་
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བཟུམ་ ཡིག་འབྲུ་ལྔ་སྦྲེལ། བསྒྲུབས། ཟེར་དྩོ་བཟུམ་ ཡིག་འབྲུ་
བདུན་སྦྲེལ། དེ ་ལས་ རྩོང་ཁའི་དམིགས་བསལ་བརྗོད་ཐངས་ 
བསྒྲུབས་བསྒྲུབསཔ་ཟེར་དྩོ་བཟུམ་མའི་བསྒྲུབསཔ་དེ་ལུ་ ཡིག་འབྲུ་
བརྒྱད་སྦྲེལ་ཚུན་ཚྩོད་ཡྩོདཔ་ཨིན་རུང་། མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ག་ར་གི་ར་
བ་འདི་ རྐྱང་པ། འདྩོགས་ཅན། མགོ་ཅན། དབྱངས་ལྡན་ཚུ་ཨིན། 
དེ་ཡང་ གསལ་བྱེད་ཀ་ལ་སྩོགས་པའི་ ཀ་སྨད་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་ལུ་ 
རྐྱང་པའི་མིང་གཞི། ཡ་ར་ལ་ཝ་སྩོགས་སྨད་འདྩོགས་ཅན་ཚུ་ལུ་ 
འདྩོགས་ཅན་གྱི་མིང་གཞི། ར་ལ་ས་གསུམ་བརྩེགས་པའི་ཡི་གུ་ཚུ་ལུ་
མགོ་ཅན་གྱི་མིང་གཞི་ཟེར་སབཔ་ཨིན། 

 
དེ་ཚུ་ལུ་ སྔོན་འཇུག རྗེས་འཇུག ཡང་འཇུག་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་མིང་
ཚིག་བཟྩོཝ་ད་ མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ཟེར་མི་འདི་ དབྱངས་ཡིག་ག་ལུ་
ཡྩོད་མི་གི་ཡི་གུ་དེ་ མིང་གཞི་ཨིན་པ་ལུ་ ནྩོར་འཁྲུལ་མེད་པའི་ཁར་ 
རྩོང་ཁའི་འཇུག་པ་ལུ་ ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ལུ་ དབྱངས་ཡིག་གཉིས་
སྦྲེལ་རེ་ཡང་ཡྩོད་རུང་ དབྱངས་ཡིག་དང་པ་ག་ལུ་ཡྩོད་མི་འདི་ མིང་
གཞིའི་ཡི་གུ་ཨིན། 

 
དེ་ལས་ དབྱངས་འདྩོགས་བརྩེགས་གསུམ་ ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་
ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ནང་ ཡི་གུ་གཉིས་ཡྩོད་པ་ཅིན་ ཡིག་འབྲུ་སྔ་མ་འདི་
མིང་གཞི་དང་། ཕྱི་མ་འདི་ རྗེས་འཇུག་དང་ ཡངན་ མིང་མཐའ་
ཨིན། 
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ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ནང་ ཡི་གུ་བཞི་ཡྩོད་པ་ཅིན་ སྔ་མ་སྔོན་འཇུག་དང་ 
གཉིས་པ་མིང་གཞི། གསུམ་པ་རྗེས་འཇུག བཞི་པ་ཡང་འཇུག 
ཡངན་ མིང་མཐའ་ཨིན། ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ནང་ཡི་གུ་ལྔ་ཡྩོད་པ་ཅིན་ 
གཞན་ཚུ་གོང་མཚུངས་དང་ བཞི་པ་རྗེས་འཇུག ལྔ་པ་འདི་ མིང་
མཐའ་སྦེ་བརྩི་དགོཔ་ཨིན། 
 
དབྱངས་འདྩོགས་བརྩེགས་གསུམ་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ ཡིག་འབྲུ་
གཅིག་ནང་ ཡི་གུ་གསུམ་ཡྩོད་མི། དཔེར་ན། དམག་ཟེར་བའི་ཡི་གུ་
ཚུ་ཨིན་པ་ཅིན་ དང་པ་སྔོན་འཇུག གཉིས་པ་མིང་གཞི། གསུམ་པ་
རྗེས་འཇུག་སྦེ་ བརྩི་དགོཔ་ཨིན་རུང་། སྐབས་སྐབས་སུ་ དཔེར་ན། 
རྒྱུད་མངས་ཟེར་བའི་མངས་ཀྱི་ཡིག་འབྲུ་འདི་ དང་པ་མིང་གཞི། 
གཉིས་པ་རྗེས་འཇུག གསུམ་པ་ཡང་འཇུག་སྦེ་ བརྩི་དགོཔ་ཨིནམ་
ལས་ དེ་དང་འདྲ་བའི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ལུ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དེ་ 
སྔོན་འཇུག་དང་ མིང་གཞིའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ས་མ་བསྲེས་པར་ སྩོ་སྩོར་ཕྱེ་
སྟེ་ བྲི་ནི་དང་སབ་ནི་ལུ་ འཇུག་དགོཔ་ག་ནི་ལས་གལ་ཆེ། 

 
 
དྲན་གསྩོ།  
༡ སྔོན་འཇུག མིང་གཞི། རྗེས་འཇུག ཡང་འཇུག་ཚུ་ སྟབས་ཅིག་

ཁར་ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་དྩོན་ལུ་ དཔེ་རིས་ཅིག་གཤམ་གསལ་པར་
རིས་ནང་བཀོད་དེ་ཡྩོད། 
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    མགོ་ཅན། 
  སྔོན་འཇུག                   རྗེས་འཇུག 

མིང་གཞི།         བསྒྲུབས།     ཡང་འཇུག 
  འདྩོགས་ཅན།           དབྱངས་ཡིག 
༢ སྔོན་འཇུག མིང་གཞི། རྗེས་འཇུག ཡང་འཇུག མིང་མཐའ་ཚུ་ 

སྟབས་ཅིག་ཁར་ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་དྩོན་ལུ་ཐིག་ཁྲམ་དཔེ་རིས་ཅིག་ 
གཤམ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡྩོད། 

ཡིག་འབྲུའི་
དཔེ། 

སྔོན་
འཇུག 

མིང་
གཞི། 

རྗེས་
འཇུག 

ཡང་
འཇུག 

མིང་
མཐའ། 

བསྒྲུབས། བ སྒྲུ བ ས།  

བསྒྲུབསཔ། བ སྒྲུ བ ས པ། 

སེརཔྩོ།  སེ ར  པྩོ། 

ལྷམྩོ།  ལྷ   མྩོ། 

ཕན།  ཕ ན   

འབའ། འ བ འ   

མངས།  མ ང ས།  

ཨཔ།  ཨ   པ། 

བཏྩོགསཔ། བ ཏྩོ ག ས པ། 
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ལེའུ་གཉིས་པ། སྒྲ་གདངས་ཀྱི་གནད། 

 ་  ་དང་པ་  ་  ་ ་   ་དང་ ་    
སྤྱི་དྩོན།  
རྩོང་ཁའི་སྐད་དང་ ཡི་གུ་སྒྲ་དག་གསལ་གསུམ་སྦེ་ ལྷག་ཚུགས་མི་ཚུགས་
དང་ སབ་ཚུགས་མི་ཚུགས་འདི་ ཡི་གུའི་སྒྲ་གདངས་ཀྱི་གནད་ ལེགས་
ཤྩོམ་སྦེ་ ཤེས་མི་ཤེས་ལུ་ རག་ལསཔ་ཨིན། ཡི་གུའི་སྒྲ་གདངས་ཀྱི་གནད་
ལེགས་ཤྩོམ་སྦེ་ཤེས་ནི་གི་དྩོན་ལུ་ ཡི་གུའི་སྐྱེ་གནས་དང་ རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཚུ་
ཤེས་དགོ།  

༡ ཡི་གུའི་སྐྱེ་གནས།  
རྩོང་ཁའི་ཡི་གུའི་ཕྱི་མྩོ་ དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་སྩོ་བཞི་པྩོའི་ སྐྱེ་
གནས་མ་འདྲཝ་གཙྩོ་བྩོ། ལྐོད་མའམ་ མགྲིན་པ། རྐན། སྩོ། མཆུ་
བཞི་ཨིན། ཉེ་བའི་སྐྱེ་གནས། སྤྱི་གཙུག་གམ་སྤྱི་བྩོ། ཁོག་པ། ལྕེ། 
ལྷ་པའམ་སྣ་དང་བཞི་ཡྩོད། སྐྱེ་གནས་དེ་ཚུ་ལས་ ཡི་གུ་ཚུ་ཐྩོན་ནི་
འདི་གིས་ དེ་བརྒྱད་ལུ་ ཡི་གུའི་སྐྱེ་གནས་བརྒྱད་ཟེར་སབཔ་ཨིན། 

  
ཀ མགྲིན་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡི་གུ་འདི་ ཀ། ཁ། ག། ང་། འ། 

ཧ། ཨ་དང་ བདུན་ཨིན། དེ་ལས་ ཀ། ཁ། ག། ང་ 
བཞི་མགྲིན་པ་བཙུམས་པ་ལས་འཐྩོནམ་ཨིན། འ། ཧ། ཨ་
གསུམ་ མགྲིན་པ་མ་བཙུམས་པར་ ཉེ་བའི་སྐྱེ་གནས་ཁོག་
པའི་ གྲོགས་རམ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འཐྩོནམ་ཨིན། 
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ཁ རྐན་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡི་གུ་འདི་ ཅ། ཆ། ཇ། ཉ། ཞ། ཡ། 
ཤ། ཨི། ཨེ་དང་དགུ་ཨིན། དེ་ཡང་། ཨི་དང་ཨེ་མ་བརྩིས་
པའི་ གཞན་བདུན་པྩོ་འདི་ ཉེ་བའི་སྐྱེ་གནས་ལྕེའི་སྦུག་ ཡ་
རྐན་ལུ་སར་བའི་གྲོགས་རམ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འཐྩོནམ་ཨིན། ཨི་
འདི་ ལྕེའི་སྦུག་དང་ རྐན་ལེགས་ཤྩོམ་སྦེ་ར་ སར་མ་དགོ་
པའི་ཁར་ ཉེ་བའི་སྐྱེ་གནས་ སྤྱི་བྩོའི་ནང་ལས་འཐྩོནམ་ཨིན། 
ཨེ་འདི་ ཨི་དང་ཅོག་འཐད་པའི་གུ་ མ་མཆུ་ཨ་ཙི་ཅིག་ 
མར་ཕབ་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་འཐྩོནམ་ཨིན། 

 
ག སྩོ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡི་གུ་འདི་ ཏ། ཐ། ད། ན། ཙ། ཚ། 

ཛ། ཟ། ལ། ས་དང་བཅུ་ཐམ་ཨིན། དེ་ཡང་། ཏ། ཐ། ད། 
ན། ཙ། ཚ། ཛ། ལ་བརྒྱདཔྩོ་འདི་ ཡ་སྩོ་དང་ ཉེ་བའི་སྐྱེ་
གནས་ ལྕེ་རྩེ་གཉིས་ ཤུགས་དྲག་པྩོར་ཕྱདཔ་ལས་ 
འཐྩོནམ་ཨིན། ཟ་དང་ས་གཉིས་ མ་སྩོ་དང་ཉེ་བའི་སྐྱེ་གནས་
ལྕེ་རྩེ་གཉིས་ ཤུགས་ཞནམ་སྦེ་ཕྱདཔ་ལས་ འཐྩོནམ་ཨིན། 

  
ང་ མཆུ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡི་གུ་འདི་ པ། ཕ། བ། མ། ཝ། ཨུ། 

ཨོ་དང་བདུན་ཨིན། དེ་ཡང་། པ། ཕ། བ། མ་བཞི་པྩོ་ཡ་
མཆུ་མ་མཆུ་གཉིས་ གཅིག་ཁར་སརཝ་ལས་འཐྩོནམ་ཨིན། 
ཝ་འདི་ མཆུ་གཉིས་ དང་པར་ཨུམ་ དེ་ལས་ ཤུགས་སྦེ་
བརྒྱངསམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་འཐྩོནམ་ཨིན། ཨུ་ཨོ་གཉིསཔྩོ་འདི་ 
མཆུ་མ་སར་བར་ ཨུམ་སྟེ་བརྗོདཔ་ལས་འཐྩོནམ་ཨིན། 
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ཅ སྤྱི་བྩོ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡི་གུ་འདི་ ར་ཨིན། དེ་ཡང་། ལྕེ་རྩེ་དང་
ཉེ་བའི་སྟེང་ཕྱྩོགས་ལས་ཐྩོན་ནི་འདི ་གིས་ སྤྱི་བྩོ་ལས་བྱུང་བའི་
ཡི་གུ་ཟེར་ སབ་དྩོ་ཡྩོདཔ་ཨིན། ར་ཡིག་འདི་ ལྕེ་རྩེ་འདར་
ཏེ་བརྗོདཔ་ལས་འཐྩོནམ་ཨིན། 

 
ཆ དབྱངས་གསལ་གྱི་ཡི་གུ་ག་ར་ སྤྱིར་ ཁོག་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་

ཐྩོན་ནི་འདི་གིས་ ཁོག་པ་འདི་ ཉེ་བའི་སྐྱེ་གནས་ཀྱི་གཙྩོ་བྩོ་
གཅིག་ཨིན། 

 
ཇ རྐན་ལས་བྱུང་མི་དང་ སྩོ་ལས་བྱུང་བའི་ཡི་གུ་ཚུ་ ཉེ་བའི ་

གྲོགས་རམ་ལྕེ་རྩེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནི་འདི་གིས་ ལྕེ་རྩེ་ལས་
སྐྱེས་པའི་ཡི་གུ་ཟེར་ཡང་སབཔ་ཨིན། 

  
ཉ སྣ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡི་གུ་འདི་ ང་། ཉ། ན། མ་བཞི་ཨིན། 

དེ་ཡང་། ཡི་གུ་དེ་ཚུ་ གོང་གསལ་རང་སྩོའི་སྐྱེ་གནས་ 
མགྲིན་པ། རྐན། སྩོ། མཆུ་ཚུ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཐྩོནམ་
མ་ཚད་ ཁྱད་པར་དུ་ ཉེ ་བའི་སྐྱེ་གནས་ལྷ་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཐྩོན་
ནི་འདི་གིས་ ཡི་གུ་དེ་བཞི་ལུ་ སྣ་ལྡན་གྱི་ཡི་གུ་ ཟེར་
སབཔ་ཨིན། 
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ཡི་གུའི་སྐྱེ་གནས་ངོས་འཛིན་གྱི་ཤྩོག་ཁྲམ། 

 
༡ ལྐོདམ། ༢ རྐན། ༣ སྩོ། ༤ མཆུ། ༥ སྤྱི་བྩོ། ༦ ཁོག་པ། ༧ ལྕེ། 
༨ ལྷ་པ། 

༢ ཡི་གུའི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན། 
ཀ སྒྲ་སྐད། ཁ་སྐད། ཡི་གུ་ཚུ་ རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གཅིག་ལུ་གཅིག་
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བརྟེན་ཏེ་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བྱུངམ་ལས་ དེ་ཚུ་གི་རྒྱུ་འདི་ 
དཔེར་ན། མི་གཅིག་གིས་བསམ་གཏན་ཟེར་བའི་བརྗོད་
པའམ་ ཁ་ཅིག་སབ་དགོ་མནྩོ་བའི་ཀུན་སྩོང་ སེམས་ལུ་
ཤར་མི་འདི་ཨིན། 

 
ཁ བརྗོད་པའམ་ཁ་སྐད་འདི་ ངག་ལས་བརྗོད་ཚུགས་པའི་རྐྱེན་ 

དང་པ་ར་ གཟུགས་ཀྱི་ཁོག་པའི་ནང་ རླུང་ཕར་ཚུར་གཏྩོང་
ལེན་འབད་མི་གི་ གློ་བའི་འདུ་བྱེད་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྒྲ་སྐད་
འཐྩོན་ཚུགས་པའི་རླུང་ངམ་ དབུགས་ཀྱི་བྱེད་རྩོལ་འདི་གིས་
འབདཝ་ཨིན།  དབུགས་འདི་ ལྐོད་མའི་མིད་པའི་ལམ་
ལས་འཐྩོནམ་ད་ སྐད་སྩོ་སྩོའི་སྒྲ་ ཕ་སྩོམ་རིང་ཐུང་ དྲག་
ཞན་ ལ་སྩོགས་པའི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན ་པའི་ དབུགས་
ཀྱི་ ཤུགས་ཆེ་ཆུང་ཚུ་ ལྐོདམ་གིས་ ཐང་ཐིག་བཟྩོ་སྟེ་ ལྷ་
པའི་ནང་ལས་དང་ མང་ཤྩོས་ར་ ཁའི་ནང་ལས་གཏངམ་
ཨིན། 

  
ག སྒྲ་སྐད་འདི་ ཁའི་ནང་ལྷྩོདཔ་ད་ འགྲོ་བ་མིའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱིས་ 

ལྕེ། རྐན། སྩོ། མཆུ་ཚུ་གིས་ སྐད་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་གསལ་
ཏྩོག་ཏྩོ་བཟྩོ་སྟེ་ ཁ་ལས་ཕྱི་ཁར་བརྗོད་པའི་སྐབས་ལུ་ མི་
རིགས་སྩོ་སྩོའི་ཁ་དང་ཁ་སྐད་ཟེར་སབཔ་ཨིན།  

 
ང་ ཁའི་ནང་སྒྲ་གདངས་གསལ་ཏྩོག་ཏྩོ་བཟྩོ་བའི་སྐབས་ལུ་ སྒྲ་
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ལ་ལུ་ཅིག་ སྐྱེ་གནས་རེ་རེ་གིས་བཟྩོ་ཚུགས་རུང་ ལ་ལུ་
ཅིག་སྐྱེ་གནས་གཉིས་དང་གསུམ་གང་རུང་གྲོགས་རམ་གྱི་
ཐྩོག་ལས་བཟྩོ་དགོཔ་ཨིན། སྒྲ་ ལཱ་ཁག་ཅན་ཚུ་ག་ར་ ལྕེ། 
རྐན། སྩོ། མཆུ་བཞིཔྩོ་ཆ་ལས་བཙར་དགོཔ་ཨིན། སྒྲ་ལཱ་
ཁག་མེད་མི་རྐྱངམ་གཅིག་ ལྷ་པ། ཁོག་པ། མགྲིན་པ། སྤྱི་
བྩོ་ཚུ་ལས་ཕང་སྟེ་ ཐྩོནམ་ལས་ དེ་ཚུ་ཉེ་བའི་སྐྱེ་གནས་ཟེར་
བརྩི་དགོཔ་ཡང་ དེ་གིས་སྦེ་ཨིན། 

 
ཅ ཁའམ་བརྗོད་པའི་ རང་བཞིན་ཅན་འདི་ ལྐོག་གྱུར་གྱི་མི་དང་ 

དུས་ཡུན་རིང་མྩོའི་བར་ཚུན་ཚྩོད་ལུ་ བརྡ་སྩོད་འབད་མི་འདི་ 
ཡི་གུའི་རི་མྩོ་ཨིནམ་ལས་ སྒྲའི་རྣམ་པ་མ་འདྲ་བ་སྩོ་སྩོར་ཐྩོན་
པའི་གནས་ཚུ་ལུ་ ཡི་གུའི་སྐྱེ་གནས་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་ཡང་
དར་ཏེ་ཡྩོད། སྒྲ་སྐད་དང་ ཡི་གུ་གཉིས་གཅིག་ཁར་སྦྲེལ་ཏེ་
སབཔ་ད་ སྐད་ཡིག་ཟེར་སབཔ་ཨིན། 
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 ་  ་   ་པ   ་  ་ ད་རྩོལ། 
སྤྱི་དྩོན།  
ཡི་གུའི་བྱེད ་རྩོལ་ཟེར་མི་འདི་  ཡི་གུ་རེ་རེ་བཞིན་དུའི་ སྒྲ་གདངས་དྲག་
ཞན་བར་མའི་ ཤུགས་ཆེ་ཆུང་གི་གནད་འདི་ཚུ་ལུ་སབཔ་ཨིན།   འདི་ཚུལ་
བཞིན་དུ་ཧ་གོ་བ་ཅིན་ ཡི་གུ་ལྷག་ནི་དང་སབ་ནི་ཚུ་  ག་ར་སྒྲ་དག་ཏྩོག་ཏྩོ་
སྦེ་ འབད་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བརྗོད་དྩོན་ལུ་ ནྩོར་འཁྲུལ་མ་ཞུགས་
པར་ཧ་གོ་ནི་དང་ དྩོན་སྟྩོན་ནི་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐབས་སྩོམ་ཡྩོད། འདི་ལུ་ནང་
གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ བྱེད་རྩོལ་དང་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་གཉིས་ཡྩོད། 
  

༡ ཡི་གུའི་བྱེད་རྩོལ། 
ཡི་གུའི་བྱེད་རྩོལ་ཟེར་མི་འདི་ ཡི་གུ་རང་སྩོའི་སྐྱེ་གནས་དང་འཁྲིལ་
བའི་བྱེད་པ་དང་ སྒྲ་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་དང་འཁྲིལ་བའི་རྩོལ་བ་ཚུ་གི་དབྱེ་
བ་ཕྱེ་ཐངས་འདི་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན། 
ཀ ཡི་གུའི་བྱེད་པ། 

མགྲིན་པ་དང་མཆུ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡི་གུ་ཚུ་གི་བྱེད་པ་ཡང་ 
མགྲིན་པ་དང་མཆུའི་བྱེད་པ་ཅན་ཨིན། རྐན་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡི་
གུ་ཚུ་གི་བྱེད་པ་ནི་ ལྕེའི་སྦུག་གི་བྱེད་པ་ཅན་ཨིན། སྩོ་ལས་
བྱུང་བའི་ཡི་གུ་ཚུ་གི་བྱེད་པ་ནི་ ལྕེ་རྩེའི་བྱེད་པ་ཅན་ཨིན། ར་
ཡིག་གི་བྱེད་པ་ནི་ ལྕེ་རྩེ་དང་ཉེ་བའི་བྱེད་པ་ཅན་ཨིན། 
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 ཁ ཡི་གུའི་ཕྱིའི་རྩོལ་བ། 
ཡི་གུ་ཚུ་གི་ཕྱིའི་རྩོལ་བ་ནི་ འཐྩོན་ཆེ་ཆུང་གི་དབྱེ་བ་ལས་
བརྟེན་ ག། ང་། ཇ། ཉ། ད། ན། བ། མ། ཛ། ཝ། འ། 
ཡ། ར། ལ། ཧ། ཨ། ཨི། ཨུ། ཨེ། ཨོ་ཚུ་སྒྲ་ལྡན་ཨིན། 
ཀ། ཁ། ཅ། ཆ། ཏ། ཐ། པ། ཕ། ཙ། ཚ། ཞ། ཟ། 
ཤ། ས་ཚུ་སྒྲ་མེད་ཨིན།  
 
ཡི་གུ་ཚུ་གི་སྒྲ་ཕྱི་ཁར་འཐྩོནམ་ད་ དབུགས་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་གི་
ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཁ། ཆ། ཐ། ཕ། ཚ། ཞ། ཟ། 
ཤ། ས། ཧ། ཨ། ཨི། ཨུ། ཨེ། ཨོ་ཚུ་སྩོག་ཆེན་དང་ དེ་
ལྷག་རྣམས་སྩོག་ཆུང་ཨིན། དེ་ཚུ་གི་ནང་ལས་ ཞ། ཟ། ཤ། 
ས། ཧ་ཚུ་ སབ་པའི་སྐབས་ལུ་ དབུགས་ཚ་ཏྩོམ་སྦེ་འཐྩོན་
བཅུག་ནི་འདི་གིས་ དྲྩོ་བའི་ཡི་གུ་ཟེར་ཡང་སབཔ་ཨིན།  

 
ག ཡི་གུའི་ནང་གི་རྩོལ་བ། 

ཡི་གུའི་ནང་གི་རྩོལ་བ་ནི་ ཨ་ཡིག་མ་བརྩིས་པའི ་ཡི་གུ་
གཞན་ཚུ་ ལྐོདམ་བརྒྱངས་ཏེ ་སབ་དགོ་ནི་འདི་གིས་ སྩོག་
ཆེན་གྱི་ཡི་གུ་དང་ ཕྱེ་བའི་རྩོལ་བ་ཅན་ཟེར་སབཔ་ཨིན། ཨ་
ཡིག་འདི་ ལྐོདམ་བརྒྱང་མ་དགོ་ནི ་འདི་གིས་ བཙུམ་པའི་
རྩོལ་བ་ཅན་ཨིན།  
ཝ་ཡིག་མ་བརྩིས་པའི་གཞན་ཚུ་ སྐྱེས་གནས་གཞན་ཚུ་དང་ 
གཅིག་ཁར་ཕྱད་དགོཔ་མང་ནི་འདི་གིས་ ཕད་པའི་རྩོལ་བ་
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ཅན་ཨིན། ཡི་གུ་ ཡ། ར། ལ་ཚུ་ཅུང་ཟད་ཕད་པའི་རྩོལ་བ་
ཅན་ཨིན། 

༢ ཡི་གུའི་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ། 
ཡི་གུ་སྩོ་སྩོའི་ཕྩོ་མྩོའི་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ ཡི་གུའི ་སྒྲ་གདངས་དྲག་
ཞན་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་འཐྩོནམ་ཨིན། དེ་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་
གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་པྩོ་ ཕྩོའི་ཡི་གུ་དང་ དབྱངས་ཡིག་བཞི་པྩོ་ མྩོའི་
ཡི་གུ་ཨིན་རུང་། སྒོས་སུ་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ལུ་ཡང་ ནང་གསེས་ཀྱི་
རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་སྩོ་སྩོར་ཡྩོད། དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྗེས་འཇུག་དང་སྔོན་
འཇུག་ལུ་ཡང་ ནང་གསེས་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་སྩོ་སྩོར་ཡྩོད་མི་ཚུ་ ག་
ར་གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྩོད། 
 
ཀ མིང་གཞིའི་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ། 

གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་
ཟེར་སབ་སྩོལ་ཡྩོདཔ་ལས་ མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ཚུ་གི་ས་ལས་ 
ཀ། ཅ། ཏ། པ། ཙ་ལྔཔྩོ་འདི་ རང་སྩོའི་སྐྱེ་གནས་ལས་
འཐྩོན་པའི་སྐབས་ལས་ར་ སྒྲ་དྲག་པྩོ་སྦེ་ཐྩོན་ནི་འདི་གིས་ 
ཕྩོའི་ཡི་གུ་ཨིན། 
ཁ། ཆ། ཐ། ཕ། ཚ་ལྔཔྩོ་འདི་ རང་སྩོའི་སྐྱེ་གནས་ལས་ 
འཐྩོན་པའི་སྐབས་ལས་ར་ སྒྲ་རན་ཏྩོག་ཏྩོ་ཅིག་སྦེ་ ཐྩོན་ནི་
འདི་གིས་ མ་ནིང་གི་ཡི་གུ་ཨིན། 
ག། ཇ། ད། བ། ཛ། ཝ། ཞ། ཟ། འ། ཡ། ཤ། ས་
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བཅུ་གཉིསཔྩོ་འདི་ རང་སྩོའི་སྐྱེ་གནས་ལས་འཐྩོན་པའི་
སྐབས་ལས་ར་ སྒྲ་ཤུགས་ཞན་པ་སྦེ་ཐྩོན་ནི་འདི་གིས་ མྩོའི་
ཡི་གུ་ཨིན། 
ང། ཉ། ན། མ་བཞིཔྩོ་འདི་ རང་སྩོའི་སྐྱེ་གནས་ལས་
འཐྩོནམ་ད་ མྩོའི་ཡི་གུ་ལས་ཡང་ སྒྲ་ཤུགས་ཞན་པ་སྦེ་
ཐྩོནམ་མ་ཚད་ སྔ། སྙ། སྣ། སྨ་ལ་སྩོགས་པ་སྒྲ་གདངས་
གཞན་དང་ གཞན་ལུ་ཡང་འགྱུར་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ ཤིན་
ཏུ་མྩོའི་ཡི་གུ་ཨིན། 
ར། ལ། ཧ། ཨ་བཞིཔྩོ་འདི་ རང་སྩོའི་སྐྱེ་གནས་ལས་
འཐྩོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཤིན་ཏུ་མྩོའི་ཡི་གུ་ཚུ་ལས་ཡང་ སྒྲ་
ཞན་ནི་འདི་གིས་ མྩོ་གཤམ་གྱི་ཡི་གུ་ཨིན། 

དྲན་གསྩོ། 
ཡི་གུ་དེ་ཚུ་ལྷག་པའི་སྐབས་དང་ སབ་པའི་སྐབས་ཚུ་ལུ་ ཕྩོའི་ཡི་གུ་ཚུ་ སྒྲ་
དྲག་པྩོར་བཏྩོན་དགོ། མྩོའི་ཡི་གུ་ཚུ་སྒྲ་ཤུགས་ཞན་པ་སྦེ་བཏྩོན་དགོ། མ་ནིང་
གི་ཡི་གུ་ཚུ་ སྒྲ་ཤུགས་རན་པ་སྦེ་བཏྩོན་དགོ། ཤིན་ཏུ་མྩོའི་ཡི་གུ་ཚུ་ སྒྲ་
ཤུགས་མཉམ་པ་ཟེར་ མྩོ་ཡིག་ལས་ཡང་ ཨ་ཙི་ཅིག་ཞན་པ་སྦེ་བཏྩོན་དགོ། 
མྩོ་གཤམ་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ སྒྲ་ཤུགས་ཤིན་ཏུ་ཞན་པ་སྦེ་བཏྩོན་དགོ། 
 
ཁ རྗེས་འཇུག་གི་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ། 

རྗེས་འཇུག་གི་ཡི་གུ་བཅུཔྩོ་འདི་ གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུའི་སྐབས་ལུ་ 
མྩོ། ཤིན་ཏུ་མྩོ། མྩོ་གཤམ་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་གི་ གྱལ་ཁར་ཚུད་དེ་ཡྩོད། 
ཨིན་རུང་། མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ཚུ་ལུ་ རྗེས་འཇུག་སྦེ་འཇུགཔ་ད་ ཁོང་
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ར་ནང་རྡྩོག་ སྒྲ་དྲག་ཞན་བར་མ་སྩོ་སྩོ་སྦེ་ འཇུག་ནི་འདི་གིས་ ནང་
གསེས་ཀྱི་བྱེ་བ་ ཕྩོ། མྩོ། མ་ནིང་གསུམ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། 
 
རྗེས་འཇུག་གི་ཡི་གུ་ ག། ད། བ། ས་བཞིཔྩོ་ མིང་གཞིའི་རྗེས་སུ་ 
སྒྲ་དྲག་པྩོ་སྦེ་འཇུག་ནི་འདི་གིས་ རྗེས་འཇུག་གི་ཕྩོའི་ཡི་གུ་ཨིན། 

 
རྗེས་འཇུག་གི་ཡི་གུ་ ན། ར། ལ་གསུམ་ མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ཚུ་གི་
རྗེས་སུ་ སྒྲ་རན་ཏྩོག་ཏྩོ་ཅིག་སྦེ་ འཇུག་ནི་འདི་གིས་ རྗེས་འཇུག་གི་
མ་ནིང་གི་ཡི་གུ་ཨིན། 
 
རྗེས་འཇུག་གི་ཡི་གུ་ ང་། མ། འ་གསུམ་པྩོ་ མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ཚུ་
གི་རྗེས་སུ་ སྒྲ་ཞན་པ་སྦེ་འཇུག་ནི་འདི་གིས་ རྗེས་འཇུག་གི་ མྩོའི་
ཡི་གུ་ཨིན། 

 
ག  ཡང་འཇུག་གི་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ། 

ཡང་འཇུག་གི་ཡི་གུ་ས་འདི་ རྗེས་འཇུག་ ག། ང་། བ། མ་བཞི་གི་
རྗེས་སུ་ སྒྲ་དྲག་པྩོ་སྦེ་འཇུག་ནི་འདི་གིས་ཕྩོའི་ཡི་གུ་ཨིན། 

 
ང་ སྔོན་འཇུག་གི་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ། 

སྔོན་འཇུག་གི་ཡི་གུ་ ག། ད། བ། མ། འ་ལྔཔྩོ་འདི་ མིང་གཞིའི་
སྐབས་ལུ་ མྩོ་ཡིག་དང་ ཤིན་ཏུ་མྩོའི་ཡི་གུའི་གྱལ་ཁར་ཚུད་དེ་ཡྩོད། 
ཨིན་རུང་ མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ཚུ་ལུ་ སྔོན་འཇུག་སྦེ་འཇུག་པའི་སྐབས་
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ལུ་ སྒྲ་དྲག་ཞན་བར་མའི ་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ནང་གསེས་ལུ་ ཕྩོ། 
མྩོ། ཤིན་ཏུ་མྩོ། མ་ནིང་དང་ དབྱེ་བ་བཞི་ལུ་ཕྱེ་སྟེ་ཡྩོད། 

 
སྔོན་འཇུག་གི་ཡི་གུ་བ་འདི་ མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ཚུ་ལུ་འཇུགཔ་ད་ སྒྲ་
དྲག་པྩོ་སྦེ་འཇུག་ནི་འདི་གིས་ སྔོན་འཇུག་གི་ཕྩོའི་ཡི་གུ་ཨིན། 

 
སྔོན་འཇུག་གི་ཡི་གུ་འ་འདི་ མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ཚུ་ལུ་འཇུགཔ་ད་ སྒྲ་
ཞན་པ་སྦེ་འཇུག་ནི་འདི་གིས་ སྔོན་འཇུག་གི་མྩོའི་ཡི་གུ་ཨིན། 

 
སྔོན་འཇུག་གི་ཡི་གུ་མ་འདི་ མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ཚུ་ལུ་འཇུགཔ་ད་ སྒྲ་
ཤིན་ཏུ་ཞན་པ་སྦེ་འཇུག་ནི་འདི་གིས་ སྔོན་འཇུག་གི་ཤིན་ཏུ་མྩོའི་ཡི་
གུ་ཨིན། 

 
སྔོན་འཇུག་གི་ཡི་གུ་ ག། ད། གཉིསཔྩོ་འདི མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ཚུ་
ལུ་འཇུགཔ་ད་ སྒྲ་རན་ཏྩོག་ཏྩོ་སྦེ་འཇུག་ནི་འདི་གིས་ སྔོན་འཇུག་གི་ 
མ་ནིང་གི་ཡི་གུ་ཨིན། 
 
ཡི་གུའི་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་ སྒྲ་དྲག་ཞན་བར་མའི་ངོས་འཛིན་ཚུ་ 
སྟབས་ཅིག་ཁར་ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་དྩོན་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཐིག་ཁྲམ་
ནང་བཀོད་དེ་ཡྩོད། 
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 ཕྩོ། མ་ནིང་། མྩོ། ཤིན་ཏུ་མྩོ། མྩོ་གཤམ། 

 
 
 
མིང་གཞི། 

ཀ། ཁ། ག། ང་། ཅ། 
ཆ། ཇ། ཉ། ཏ། ཐ། 
ད། ན། པ། ཕ། བ། 
མ། ཙ། ཚ། ཛ། ཝ། 
ཞ། ཟ། འ། ཡ། ར། 
ལ། ཤ། ས། ཧ། 
ཨ། 

 ཨི། ཨུ། 
ཨེ། ཨོ། 

  

མིང་གཞིའི་
ནང་གསེས། 

ཀ། ཅ། ཏ། པ། ཙ། ཁ། ཆ། 
ཐ། ཕ། 
ཚ། 

ག། ཇ། 
ད། བ། 
ཛ། ཝ། 
ཞ། ཟ། 
འ། ཡ། 
ཤ། ས། 

ང། ཉ། 
ན། མ། 

ར། ལ། 
ཧ། ཨ། 

སྔོན་འཇུག་
གི་ནང་
གསེས། 

བ། ག། ད། འ། མ།  

རྗེས་འཇུག་
གི་ནང་
གསེས། 

ག། ད། བ། ས།  ན། ར། 
ལ།  

ང་། མ། 
འ། 

  

ཡང་འཇུག ས།     

སྒྲའི་དབྱེ་བ། དྲག་པྩོ། བར་
མའམ་
རན་པ། 

ཞན་པ། མཉམ་པ། ཤིན་ཏུ་
ཞན་པ། 



                          ། 

 70 

 ་  ་   ་པ   ད་   
སྤྱི་དྩོན།  
ཡི་གུའི་སྩོར་བ་དང་བསྟུན་པའི་རྗོད་སྒྲ་འདི་ སྒྲ་དག་ཏྩོག་ཏྩོ་སྦེ་འཐྩོན་ནི་གི་
དྩོན་ལུ་ ཡི་གུའི་སྐྱེ་གནས་དང་བྱེད་རྩོལ་ཚུ་ སེམས་ཁར་ན་འཐན་སྦེ་ ངེས་
དགོཔ་ཡྩོད། དེ་གི་དྩོན་ལུ་སྤྱིར་བཏང་ མགོ་ཅན། འདྩོགས་ཅན། སྔོན་
འཇུག རྗེས་འཇུག དབྱངས་ཀྱི་སྒྲའི་ཁྱད་པར་ཚུ་དང་ དམིགས་བསལ་ 
རྩོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་དང་གཉིས་ཡྩོད། 

༡ སྤྱིར་བཏང་རྗོད་སྒྲ། 
རྩོང་ཁའི་ཡི་གུ་ཚུ་གི་ སྤྱིར་བཏང་རྗོད་སྒྲ་ཕྱྩོགས་མཚུངས་འབད་མི་ཚུ་
གི་དབྱེ་བ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་གི་དྩོན་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་སྒྲ་
གདངས་ཕྱྩོགས་མཚུངས་འབད་མི་ཚུ་ འྩོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྩོད།  

ཀ གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྗོད་སྒྲ། 
རྗོད་སྒྲ་
དངོས། 

རྗོད་སྒྲ་ཕྱྩོགས་མཚུངས་ཅན། 

ཀ། ཀྭ། ཀཱ། རྐ། ལྐ།* སྐ། དཀའ། བཀའ། བརྐ།* བསྐ། 
ཁ། ཁྭ། ཁཱ། མཁའ། འཁའ། 
ག གྭ། གཱ། རྒ། ལྒ། སྒ། དགའ། བགའ། མགའ། འགའ། བརྒ།* བསྒ།* 
ང་།  
ཅ། ལྕ།* གཅའ།* བཅའ། ཀྱ།* དཀྱ།* རྐྱ། སྐྱ། བརྐྱ།* བསྐྱ། པྱ།* ས། དཔྱ། 
ཆ། མཆ།* འཆའ། ཁྱ། འཁྱ།* ཕྱ། འཕྱ། 
ཇ། རྗ།* ལྗ།* མཇ།* འཇའ། བརྗ།* གྱ། རྒྱ། སྒྱ།* དགྱ།* མགྱ།* འགྱ།* བརྒྱ། 

བསྒྱ།* བྱ། འབྱ།* ས། 



                          ། 

 71 

ཉ། ཉྭ། མྱ། 
ཏ། ཏཱ། ཏྭ། རྟ། ལྟ། སྟ། གཏའ། བཏ།* བརྟ། བལྟ། བསྟ།* 
ཐ། མཐའ། འཐ།* 
ད། དྭ། རྡ། ལྡ། སྡ།* གདའ། བདའ། མདའ། འདའ། བརྡ། བལྡ།* བསྡ།* 

ཟླ། བཟླ། 
ན། ནཱ།  
པ། པཱ། ལྤ།* སྤ། དཔའ། 
ཕ། འཕ།* 
བ། རྦ། ལྦ། ས། འབའ། 
མ།  
ཙ། ཙཱ། ར། རྩྭ། སྩ།* གཙ།* བཙའ། བར།* བསྩ།* 
ཚ། ཚྭ། མཚའ། འཚའ།* 
ཛ། ཛཱ། ར། མཛའ། འཛའ། བར།* 
ཝ། བ།*  
ཞ། ཞྭ། གཞའ། བཞ།* 
ཟ། ཟྭ། གཟའ། བཟའ། 
འ།  
ཡ།  
ར། རྭ། རཱ། 
ལ། ལཱ། ལྭ། 
ཤ། ཤྭ། ཤཱ། 
ས། སྭ། སཱ། གསའ། བས།* ས། བས།* 
ཧ། ཧཱ། ཧྭ། 
ཨ། ཨཱ།  
དྲན་གསྩོ། གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་སྐར་རྟགས་བཀལ་ཏེ་ཡྩོད་མི་ཚུ་ ཐད་ཀར་དུ་འཇུག་པ་མེད། 
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ཁ  འདྩོགས་ཅན་ཡ་བཏགས་ཅན་གྱི་རྗོད་སྒྲ།   
རྗོད་སྒྲ་དངོས། རྗོད་སྒྲ་ཕྱྩོགས་མཚུངས་

ཅན། 
རྗོད་སྒྲ་གཞན། 

ཀྱ། ཅ། ཀ།* 
ཁྱ། ཆ། ཁ།* 
གྱ། ཇ། ག།* 
པྱ། ཅ། པྕ།* 
ཕྱ། ཆ། ཕྖ།* 
བྱ། ཇ། བྗ།* 
མྱ། ཉ།  

དྲན་གསྩོ།  
གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ སྐར་རྟགས་བཀལ་ཏེ་ཡྩོད་མི་ཚུ་ རྗོད་སྒྲའི་དཔེ་རྐྱངམ་
གཅིག་གི་དྩོན་ལུ་ཨིན།  
ག འདྩོགས་ཅན་ར་བཏགས་ཅན་གྱི་རྗོད་སྒྲ།   

རྗོད་སྒྲ་དངོས། རྗོད་སྒྲ་ཕྱྩོགས་མཚུངས་ཅན། 
ཀྲ། ཊ། ཊཱ།* ཊྭ།* ཏྲ། པྲ། བཀྲ། དཀྲ།* བསྐྲ།* ས། དཔྲ།* 
ཁྲ། ཋ། ཐྲ།* ཕ། མཁྲ།* འཁྲ། འཕ། 
གྲ། ཌ། དྲ། བ། དགྲ། སྒྲ། བསྒྲ།* འདྲ། འབ། སྦྲ། 
ནྲ།  
མྲ།  
ཤྲ།  
ཧྲ།  
དབ།  
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ས།  
སྨྲ།  
ཀླ། གླ། བ། རླ།* ས།  

དྲན་གསྩོ།  
གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ སྐར་རྟགས་བཀལ་ཏེ་ཡྩོད་མི་ཚུ་ ཐད་ཀར་དུ་འཇུག་
པ་མེད། 
ང་   མགོ་ཅན་གྱི་རྗོད་སྒྲ།   

རྗོད་སྒྲ་དངོས། རྗོད་སྒྲ་ཕྱྩོགས་མཚུངས་ཅན། 
རྔ། ལྔ། སྔ། མངའ། དངའ།* བརྔ། བསྔ།*  
རྙ། སྙ། གཉའ། མཉའ།* བརྙ། བསྙ།* དམྱ།* སྨྱ།* 

རྨྱ། 
རྣ། སྣ། གནའ། མནའ། བརྣ།* བསྣ།*  
ར། སྨ། དམའ།  
ལྷ།  

དྲན་གསྩོ།  
གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ སྐར་རྟགས་བཀལ་ཏེ་ཡྩོད་མི་ཚུ་ ཐད་ཀར་དུ་འཇུག་
པ་མེད། 
 ཅ སྔོན་འཇུག་ཅན་གྱི་རྗོད་སྒྲ།   
རྗོད་སྒྲ་དངོས། རྗོད་སྒྲ་ཕྱྩོགས་མཚུངས་ཅན། 
གཡའ། དབྱ།* 
དབའ།  

དྲན་གསྩོ། གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་སྐར་རྟགས་བཀལ་ཏེ་ཡྩོད་མི་འདི་ཐད་ཀར་དུ་འཇུག་པ་མེད། 
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ཆ རྗེས་འཇུག་ཅན་གྱི་རྗོད་སྒྲ། 
རྗེས་འཇུག་གི་རྗོད་སྒྲ་དངོས། རྗོད་སྒྲ་མ་འདྲཝ་བཏྩོན་དགོ་པའི་དཔེ། 
ཀག ཁག གག ངག   
ཀང་། ཁང་། གང་། ངང།  
ཀད། ཁད། གད། ངད།  ཀེད། ཁེད།+ གེད། ངེད།+ 
ཀན། ཁན། གན། ངན། ཀེན། ཁེན།+ གེན།+ ངེན། 
བཀབ། ཁབ། གབ། ངབ།  
ཀམ། ཁམ། གམ། ངམ།  
བཀའ། མཁའ། བགའ། 
མངའ། 

 

ཀར། ཁར། གར། ངར།  
ཀལ། ཁལ། གལ། ངལ། ཀེལ། ཁེལ།+ གེལ།+ ངེལ། 
བཀས། ཁས། གས། ངས། བཀེས། ཁེས། གེས། ངེས།+ 

དྲན་གསྩོ།   
༡ གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་གི་ཚིག་འབྲུ་གུ་སྡྩོམ་རྟགས་བཀལ་ཡྩོད་མི་ཚུ་

རྗོད་སྒྲ་གི་དཔེ་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དྩོ་བར་ གོ་དྩོན་ཡང་ཡྩོད། 
 
༢ གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ མིང་གཞི་ཀ་ཁ་ག་ང་བཞི་ལུ་ རྗེས་འཇུག་

སར་བའི་དཔེར་བརྗོད་བཀོད་དེ་ཡྩོད་མི་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གསལ་
བྱེད་སུམ་ཅུ་ག་ར་ལུ་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སར་ཏེ་ རྗོད་སྒྲའི་དབྱེ་བ་ཤེས་
དགོ། 
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༣ རྗེས་འཇུག་ཅན་གྱི་རྗོད་སྒྲ་འདི་  རྗེས་འཇུག་གཞན་ཚུ་ མིང་གཞི་
དང་ རྗེས་འཇུག་གི་ང་རྩོ་ ག་ཨིན་མི་འདི་ ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་བཏྩོནམ་
ཨིན། རྗེས་འཇུག་ ད། ན། ལ། ས་ཅན་གྱི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ 
དབྱངས་ཨེ་ཞུགས་པའི་སྒྲ་དང་ ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ བཏྩོན་དགོ། 

 
༤ རྗེས་འཇུག་ ད། ན། ལ། ས་བཞི་སར་རུང་ མིང་གཞི་གི་འྩོག་ལུ་ 

འ་ཅུང་ཞུགས་ཡྩོད་མི་ དཔེར་ན། ཀཱད་ ཀཱན་ ཀཱལ་ ཀཱས་ལ་
སྩོགས་པ་ཚུ་ དབྱངས་ཨེ་ཞུགས་པའི་རྗོད་སྒྲ་བཏྩོན་མི་དགོ།  

 
ཇ  དབྱངས་ལྡན་གྱི་རྗོད་སྒྲ།  
དབྱངས་ལྡན་གྱི་རྗོད་སྒྲ་དངོས། རྗོད་སྒྲ་མ་འདྲཝ་བཏྩོན་དགོ་པའི་དཔེ། 
ཀིག* ཀིང་། ཀིད།* ཀིན། ཀིབ།* 
ཀིམ། ཀིར། ཀིལ།* ཀིས།*  

 

ཀུག ཀུང་། ཀུད།* ཀུན། ཀུབ།* 
ཀུམ། ཀུར། ཀུལ།* ཀུས།*  

སྐུའུད། ཀུའུན། ཀུའུལ། ཀུའུས།  

ཀེག ཀེང་། ཀེད།* ཀེན།* ཀེབ།* 
ཀེམ། ཀེར། ཀེལ།*ཀེས།* 

 

ཀོག ཀོང་། ཀོད། ཀོན། ཀོབ། 
ཀོམ། ཀོར། ཀོལ། ཀོས། 

ཀོའྩོད། ཀོའྩོན། ཀོའྩོལ། ཀོའྩོས། 

དྲན་གསྩོ།  
༡ གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ སྐར་རྟགས་བཀལ་ཏེ་ཡྩོད་མི་ཚུ་ ཐད་

ཀར་དུ་འཇུག་པ་མེད། 
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༢ གོང་གི་རྗོད་སྒྲ་མ་འདྲ་བའི་དཔེའི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་མི་ཚུ་ 
རྗོད་སྒྲའི་དཔེའི ་དྩོན་ལུ་མ་གཏྩོགས་ ཡིག་སྡེབ་དང་དྩོན་གྱི་
འཇུག་པ་མེད། 

༣ གོང་གསལ་དབྱངས་ལྡན་གྱི་རྗོད་སྒྲའི་ནང་ལུ་ མིང་གཞིའི་ཡི་
གུ་ ཀ་ལུ་རྗེས་འཇུག་བཅུ་ཞུགས་ཏེ་ དབྱངས་བཞི་བཀལ་
ཚུལ་གྱི་དཔེར་བརྗོད་བཀོད་དེ་ཡྩོད་མི་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ 
མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ག་ར་གི་རྗོད་སྒྲའི་ཁྱད་པར་ཧ་གོ་དགོཔ་ཨིན། 

༢ རྩོང་ཁའི་དམིགས་བསལ་རྗོད་སྒྲ། 
རྩོང་ཁའི་སྒྲ་སྩོར་ནང་ པྱ་ཕྱ་བྱ་གསུམ་ལུ་ ཅ་ཆ་ཇ་ཟེར་སབ་དགོ་མི་
ཅིག་དང་ པྕ། ཕྖ། བྗ། ཟེར་སབ་དགོ་མི་ཅིག་ཡྩོད། དེ་ལས་ ཆོས་
སྐད་ཀྱི་ར་བཏགས་ཅན་ལ་ལུ་ཅིག་ ཡ་བཏགས་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་སབ་
དགོཔ་ཚུ་ རྩོང་ཁའི་དམིགས་བསལ་རྗོད་སྒྲ་ཨིན།  

ཀ ཀྱ། ཁྱ། གྱ་གསུམ་ལུ་ དབྱངས་དང་རྗེས་འཇུག་མེདཔ་ད་ ཅ། ཆ། 
ཇ་ཟེར་སབཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ལུ་ སྔོན་འཇུག་དང་ མགོ་ཅན་ རྗེས་
འཇུག་ཚུ་ཡྩོད་མེད་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཨིན་རུང་ དབྱངས་ གི་གུ་དང་ 
འགྲེང ་བུ་ཡྩོད་པ་ཅིན་ ཀི། ཁི། གི་དང་། ཀེ། ཁེ། གེ་ཟེར་སབ་
དགོ། དབྱངས་ཞབས་ཀྱུ་དང་ ན་རྩོ་གཉིས་ཡྩོད་པ་ཅིན་ ཅུ། ཆུ། 
ཇུ་དང་། ཅོ་ཆོ་ཇོ་ཟེར་སབ་དགོཔ་ཨིན། དཔེར་ན། 
དཔེ་གཞི། རྗོད་སྒྲའི་དཔེ། དཔེ་གཞི། རྗོད་སྒྲའི་དཔེ། 
ཀྱི། ཀི། སྐྱུ། ཅུ། 
དཀྱི། ཀི། བསྐྱི། ཀི། 
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ཁྱུ། ཆུ། གྱུ། ཇུ། 
ཁྱི། ཁི། ཆི། འགྱུ། ཇུ། 
གྱི། གི། རྒྱུ། ཇུ། 
བགྱི། གི། སྒྱུ། ཇུ། 
ཀྱེ། ཀེ། ཀྱོ། ཅོ། 
བཀྱེ། ཀེ། དཀྱོ། ཅོ། 
སྐྱེ། ཀེ། སྐྱོ། ཅོ། 
ཁྱེ། ཁེ། ཆེ། ཁྱོ། ཆོ། 
གྱེ གེ གྱོ། ཇོ། 
དགྱེ། གེ། སྒྱོ། ཇོ། 
སྒྱེ། གེ། བསྒྱོ། ཇོ། 
དཀྱུ། ཅུ།   

 
ཁ གཞན་ཡང་ ཀྱ། ཁྱ། གྱ་གསུམ་ལུ་ དབྱངས་མེད་པར་རྗེས་འཇུག་ 

ད། ན། ལ། ས་བཞི་ཞུགསཔ་ད་ ཀ། ཁ། ག་གི་སྒྲ་སྦེ་བཏྩོན་
དགོཔ་ཡྩོད། དཔེར་ན། 

དཔེ་གཞི། རྗོད་སྒྲའི་དཔེ། 
བསྐྱལ། ཀེ། 
ཁྱད། ཁེ། 
ཁྱལ། ཁེ། 
བརྒྱད། གེ། 
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རྒྱལ། གེ། 
རྒྱན། གེན། 
རྒྱས། གེ། 

 
ག ཀ་ ཁ་ ག་ གསུམ་ལུ་ཆོས་སྐད་ནང་གི་ར་འདྩོགས་ཅན་དག་པ་

ཅིག་ རྩོང་ཁའི་ནང་ ཡ་འདྩོགས་ཅན་སྦེ་བཟྩོ་སྟེ་ལྷག་དགོཔ་ཡྩོད། 
དཔེར་ན། 
ཆོས་སྐད། རྩོང་ཁ།  ཆོས་སྐད། རྩོང་ཁ། 
སྐྲ། སྐྱ། ས། ས། 
བཀྲེས། བཀྱེས། དཔྲལ་བ། དཔྱལཝ། 
བཀྲག བཀྱག ཕ། ཕྱ། 
དཀྲོག དཀྱོག ཕྲེང་བ། ཕྱེངམ། 
ཁྲལ། ཁྱལ། བག བྱག 
ཁྲིད། ཁྱིད། བང་ཁོག བྱང་ཁོག 
གྲལ། གྱལ། བྲེལ། བྱེལ 
གྲིབ་མ། གྱིབ་མ། བྲེགས། བྱེགས། 
གྲངས། གྱངས། འབྲི། འབྱི། 
གྲོག་མ། གྱོག་མྩོ། འབྲུ། འབྱུ། 
མགྲོན། མགྱོན། བྩོས། བྱྩོག 
འགྲོ། འགྱོ། སྦྲ། ས། 
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ང་ པྱ། ཕྱ། བྱ་གསུམ་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ ཅ། ཆ། ཇ་ཟེར་སབཔ་ཨིན། 
རྩོང་ཁའི་ནང་རེས་ཅིག་སྐབས་དམིགས་བསལ་ པྕ། པྖ། བྗ་ ཟེར་
སབ་དགོཔ་ཡྩོད། དཔེར་ན།  

ཆོས་སྐད། རྩོང་ཁའི་ཡིག་སྡེབ། རྗོད་སྒྲའི་དཔེ། 
དཔྱང་། དཔྱང་། པྕང་། 
དཔྱད་རིག དཔྱད་རིག པྕྕེ་རིག 
སྤྱིན། སྤྱིན། པྕྕིན། 
འཕྱག འཕྱག ཕྖག 
ཕྱགས་མ། ཕྱགསམ། ཕྖམ། 
འཕྱར། འཕྱར། ཕྖ། 
ཕྱི། ཕྱི། ཕྖྕི། 
ཕྱི་དྲྩོ། ཕྱི་རུ། ཕྖྕི་རུ། 
ཕྱེ། ཕྱེ། ཕྖྕེ། 
ཕྱེན། ཕྱེན། ཕྖྕེན 
བྱ། བྱ། བྗ། 
འབྱྩོ། འབྱྩོ། བྗྩོ། 
འབྱར། འབྱར། བྗར། 

 
ཅ རྩོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲའི་སྐབས་ རྗེས་འཇུག་ ན། བ། མ་གསུམ་མ་

གཏྩོགས་པའི་ རྗེས་འཇུག་གཞན་ཚུ་ འཕལ་འཕལ་སྦེ་སྒྲ་མེདཔ་
དང་ འཕལ་འཕལ་སྦེ་ སྒྲ་ཕྱེད་བཏྩོན་དགོཔ་ཨིན།  
དཔེར་ན།  
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ཡིག་སྡེབ། སྒྲ་ཡྩོད། སྒྲ་ཕྱེད། སྒྲ་མེད། 
བཀག   √ 
མཐྩོང་།  √  
ཐྩོདཔ།  √  
ཕན་པ། √   
ཕབ། √   
བཅམ། √   
དགའཝ།   √ 
ཤར།   √ 
སྐལཝ།  √  
གྱེས།   √ 
 
དྲན་གསྩོ།  
གོང་གསལ་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་ཡྩོད་མི་གི་ སྒྲ་ཕྱེད། སྒྲ་མེད་ཚུ་ཡང་ ཡི་
གུ་འབྲིཝ་ད་ ཡིག་སྡེབ་ལུ་སྐྱོན་མི་ཞུགས་ནི་དང་ གོ་དྩོན་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་
ཡིག་སྡེབ་འདི་ཚངམ་སྦེ་བྲི་དགོ།  
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ལེའུ་གསུམ་པ། མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག 
 ་  ་དང་པ་ད  ་ ་ ་བ ་  ་   ་པ་ ང་  

སྤྱི་དྩོན། 
རྩོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་ཐྩོག་ལས་ བརྗོད་དྩོན་བརྡ་སྩོད་ནི་གི་དྩོན་ལུ་ བརྗོད་པ་
བཟྩོ་དགོཔ་ཚུ་ག་ར་ མིང་དང་ཚིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བཟྩོཝ་ཨིན། མིང་གི་རྣམ་
གཞག་ལུ་ དྩོན་གྱི་ངོ་བྩོ་ཙམ་སྟྩོན་པའི་མིང་ཟེར་ བརྗོད་དྩོན་འདི་གི་མིང་རྐྱང་
པ་གཅིག་མ་གཏྩོགས་ དྩོན་དེའི་བྱ་ལས་དང་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་སྟྩོན་
མི་འདི་ལུ་ མིང་ཟེར་སབཔ་ཨིན། མིང་ཟེར་མི་འདི་ སྤྱིར་གྱིས་ ས། ཆུ། 
མེ། རླུང་། ཀ་བ། བུམ་པ། ལྷ། མི་ལ་སྩོགས་པ་ཚུ་ལུ་སབཔ་ཨིན། དེ་ལུ་
མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ མིང་ཙམ། མིང་རྐྱང་། མིང་གཞི་ཟེར་མི་ཚུ་སབ་སྩོལ་
ཡྩོད།  

༡ མིང་ཙམ།  
མིང་ཙམ་ལུ་ ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ སྤྱི་མིང་། སྒེར་མིང་། ཚྩོགས་
མིང་། གྲངས་མིང་། རྟགས་མིང་། མངོན་མིན་གྱི་མིང་། ཞེ་སའི་མིང་
དང་བདུན་ཡྩོད། 

  
 ཀ སྤྱི་མིང་། 

སྤྱི་མིང་ཟེར་མི་འདི་ གང་ཟག་དང་ དངོས་པྩོའི་རིགས་ག་ཅི་ར་འབད་
རུང་ མིང་གཅིག་གིས་ གང་ཟག་དང་ དངོས་པྩོའི་སྡེ་ཚན་ སྤྱིར་
བཏང་ལུ་ཧ་གོ་ཚུགས་མི་འདི་ལུ་སབཔ་ཨིན།  
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དཔེར་ན། 
ལྷ། ཀླུ། མི། ཤིང་། རྟ། བྱ། ནྩོར། མེ་ཏྩོག ཁྱིམ། གནམ་གྲུ། 
འགྲུལ་འཁོར། སྐར་མ་ཟེར་མི་ཚུ་བཟུམ་ཨིན། 

  
ཁ སྒེར་མིང་། 

སྒེར་མིང་ཟེར་མི་འདི་ མིང་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ འདི་ར་ངོ་མ་རྐྱངམ་
གཅིག་ལུ་མ་གཏྩོགས་ གཞན་ལུ་མ་གོ་མི་འདི་ལུ་ སྒེར་མིང་ཟེར་
སབཔ་ཨིན། དེ་ལུ་བྱེ་བག་གི་མིང་ཟེར་ཡང་སབ་སྩོལ་ཡྩོད། 
 
དཔེར་ན། བསྟན་འཛིན། ལྷ་མྩོ། བཀྲ་ཤིས། ཉི་མ། ཟླཝ། འཛམ་
གླིང་། ཐིམ་ཕུག འབྲུག་ཟེར་མི་ཚུ་ བདག་ཅག་གི་སྟྩོན་པ་ཡང་དག་
པར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པྩོ་ཟེར་དྩོ་བཟུམ། 
བར་ན་ལུ་ ཕད་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡྩོད་པའི་ མིང་རིངམྩོ་བཏགས་སྩོལ་ཡྩོད་
མི་ཚུ་ཡང་ སྒེར་མིང་གི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན།  

 
 ག ཚྩོགས་མིང་། 

ཚྩོགས་མིང་ཟེར་མི་འདི་ མིང་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ དམིགས་བསལ་
གཅིག་ལུ་མིན་པར་ ཚྩོགས་པ།  སྡེ་ཚན། རིགས་མཐུན་སྤྱི་འདུས་
ཀྱི་མིང་ལུ་སབཔ་ཨིན། 
 
དཔེར་ན། ཁྱུ། དམག རུ་ཁག སྡེ་ཚན་བཟུམ་ཨིན། དེ་ལུ་སྤྱི་
འདུས་ཀྱི་མིང་ཟེར་ཡང་སབ་སྩོལ་ཡྩོད། 
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ང་ གྲངས་མིང་། 
གྲངས་མིང་ཟེར་མི་འདི་ གང་ཟག་དང་དངོས་པྩོ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ 
གཅིག་དང་ལེ་ཤ་གི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་མི་ལུ་ གྲངས་མིང་ཟེར་སབཔ་ཨིན། 
དེ་ལུ་ཡང་ གཅིག་ཚིག་དང་མང་ཚིག་གི་དབྱེ་བ་ཡྩོད།  
དཔེར་ན། 

དངོས་པྩོ། གང་ཟག 
གཅིག་ཚིག མང་ཚིག གཅིག་ཚིག མང་ཚིག 
དཔེ་དེབ། དཔེ་དེབ་ཚུ། དྲུང་ཡིག དྲུང་ཡིག་ཚུ། དྲུང་ཡིག་ཆ་

ཁྱབ། 
ལྷ་ཁང་། ལྷ་ཁང་ཚུ། ང་། ང་བཅས། ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ། 

ང་བཅས་ཚུ། 
དེ། དེ་ཚུ། ཁྱོད། ཁྱེད། ཁྱེད་ཚུ། ཁྱེད་ཆ་ཁྱབ། 
ཕི། ཨ་ཕི། ཕི་ཚུ། ཨ་ཕི་ཚུ། ཁོ། མྩོ། ཁོང་། ཁོང་ཆ་ཁྱབ། ཁོང་ཚུ།  
འདི། ཨ་ནཱི། འདི་ཚུ། ནཱི་ཚུ།  

ཨ་ནཱི་ཚུ། ཨ་ནཱི་
ཆ་ཁྱབ། 

མི་འདི། ནཱི། 
མི་ཨ་ཕི། 

མི་འདི་ཚུ། མི་ནཱི་ཚུ།  
མི་ཨ་ཕི་ཚུ། ཨ་ཕི་ཆ་ཁྱབ། 

དྲན་གསྩོ།  
དེ་བཟུམ་མའི་མང་ཚིག་འདི་ མང་ཤྩོས་ར་ དངོས་པྩོའི་རིགས་ཨིན་པ་ཅིན་ 
གཅིག་ཚིག་གི་མཐའ་མར་ ཚུ་སར་དགོ། གང་ཟག་གི་རིགས་ཨིན་པ་ཅིན་ 
ཚུ་དང་ཆ་ཁྱབ་ཟེར་བའི་ཚིག་ཚུ་ སར་དགོ། གང་ཟག་གི་མིང་ཚབ་མང་ཚིག་
ལུ་ ང་བཅས། ཁྱེད། ཁོང་ལ་སྩོགས་པའི་ མིང་ཚིག་སྩོ་སྩོར་ཡྩོད་མི་ཚུ་ཐྩོབ་
ཐངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སར་ཤེས་དགོ། 
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གྲངས་མིང་གི་དཔེ་གཞན། 
ཨང་ཡིག ཡིག་གཟུགས། 
༠ ཀླད་ཀོར། ཐིག  
༡ གཅིག གང་།  
༢ གཉིས། དྩོ། ཆ། ཟུང་།  
༣ གསུམ། 
༤ བཞི། 
༥ ལྔ། 
༦ དྲུག 
༧ བདུན། 
༨ བརྒྱད། 
༩ དགུ། 
༡༠ བཅུ། བཅུ་ཐམ། 
༢༠ ཉི་ཤུ། ཁལ་གཅིག  
༢༡ ཉེར་གཅིག ཉི་ཤུ་ར་གཅིག  
༣༠ སུམ་ཅུ། ཁལ་ཕྱེད་དང་གཉིས།  
༣༥ སུམ་ཅུ་སྩོ་ལྔ། ཁལ་ཀོ་དང་གཉིས།  
༤༠ བཞི་བཅུ། ཁལ་གཉིས།  
༥༠ ལྔ་བཅུ། ཁལ་ཕྱེད་དང་གསུམ། 
༦༠ དྲུག་ཅུ། ཁལ་གསུམ། 
༧༠ བདུན་ཅུ། ཁལ་ཕྱེད་དང་བཞི། 
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༨༠ བརྒྱད་ཅུ། ཁལ་བཞི། 
༩༠ དགུ་བཅུ། ཁལ་ཕྱེད་དང་ལྔ། 
༡༠༠ གཅིག་བརྒྱ། ཁལ་ལྔ། 
༤༠༠ བཞི་བརྒྱ། ཉི་ཤུ་གཅིག  
༨༠༠༠ ཁལ་ཆེན། བརྒྱད་སྟྩོང་། 
༡༦༠༠༠༠ ཡང་ཆེན། ཆིག་འབུམ་དྲུག་ཁྲི། 
༡/༢ ཕྱེད། 
༣/༤ ཀོ། 

 
གཞན་ཡང་། 
ཨང་ཡིག ཡིག་གཟུགས། 
༡ གཅིག  
༡༠ བཅུ། 
༡༠༠ བརྒྱ། 
༡༠༠༠ སྟྩོང་། 
༡༠༠༠༠ ཁྲི། 
༡༠༠༠༠༠ འབུམ། 
༡༠༠༠༠༠༠ ས་ཡ། 
༡༠༠༠༠༠༠༠ བྱེ་བ། 
༡༠༠༠༠༠༠༠༠ དུང་ཕྱུར། 
༡༠༠༠༠༠༠༠༠༠ ཐེར་འབུམ། 
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༡༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠ ཐེར་འབུམ་ཆེན་པྩོ། 
༡༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠ ཁྲག་ཁྲིག 
༡༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠ ཁྲག་ཁྲིག་ཆེན་པྩོ། 
༡༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠ རབ་བཀྲམ། 
༡༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠ རབ་བཀྲམ་ཆེན་པྩོ། ལ་སྩོགས་པ་ གྲངས་

གནས་དྲུག་ཅུ་ཚུན་བརྩི་སྩོལ་ཡྩོད། 
 
ཅ རྟགས་མིང་། 

རྟགས་མིང་ཟེར་མི་འདི་ གང་ཟག་དང་ དངོས་པྩོའི་ཆོས་ག་ཅི་ར་
འབད་རུང་ ཕྩོ། མྩོ། མ་ནིང་གི་མིང་ སྩོ་སྩོར་ཡྩོད་མི་ཚུ་ལུ་ རྟགས་
མིང་ཟེར་སབཔ་ཨིན། 

 
དེ་ལུ་ཡང་། ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ མིང་མཐའི་བདག་སྒྲ། པ། པྩོ། 
མ། མྩོ་ཟེར་བའི་ཡི་གུ་ཚུ་གིས་ ཕྩོ་མྩོའི་ངོ་རྟགས་ སྩོ་སྩོར་ཕྱེ་མི་ཅིག་
དང་། ཕྩོ་མྩོའི་རྟགས་མིང་མ་པ་ལས་ར་ སྩོ་སྩོར་ཡྩོད་མི་གཉིས་ཡྩོད། 
དཔེར་ན།  

བདག་སྒྲའི་རྟགས་མིང་། ཕྩོ་མྩོའི་རྟགས་མིང་། 
རྒྱལ་པྩོ།  རྒྱལ་མྩོ། ཨ་པ།  ཨའི། 
གཙྩོ་བྩོ། གཙྩོ་མྩོ། རགཔ། ཨམ་སྲུ། 
གཡྩོགཔྩོ། གཡྩོགམྩོ། ཕྩོ་རྒནམ། ཨ་ཞེམྩོ། 
དཔའ་བྩོ། དཔའ་མྩོ། ཕྩོ། མྩོ། 
བྱཔྩོ། བྱམྩོ། ཕྩོ་ཆེན། རྒོདམ། 



                          ། 

 87 

ར་པྩོད། རམྩོ། བ། གླང་། 
རྣལ་འབྱྩོརཔ། རྣལ་འབྱྩོརམ། གཡག འབྱི། 
གནསཔྩོ། གནསམྩོ། ཨ་ཞང་། ཨ་ནེ། 
གཞསཔ། གཞསམྩོ། སྒོམ་ཆེན། ཨ་ཎེ། 
 
དྲན་གསྩོ། 
༡ དམིགས་བསལ་གྱིས་ ཕྩོ་ལུ་མྩོའི་མིང་བཏགས་མི་དང་ མྩོ་ལུ་ཕྩོའི་

མིང་བཏགས་མི་ཚུ་ གོང་གསལ་ནང་མ་བསྡུ་རུང་ སྐབས་བབས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཧ་གོ་དགོ། 

 
༢ ཆུ་ལུ་ཆུ་མྩོ་དང་ ཚྩོགས་འདུ་ཆེན་པྩོ་ལུ་ ཚྩོགས་འདུ་ཆེན་མྩོ་ཟེར་སབ་

སྩོལ་དང་། དྲུང་ཡིག་ ཆེན་པྩོ་ལུ་ དྲུང་ཡིག་ཆེན་མྩོ། རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་
པྩོ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་མྩོ་ཟེར་ མྩོ་སྒྲའི་ཐ་སྙད་བཏགས་སྩོལ་ཡྩོད་མི་
ཚུ་ མཐྩོ་ཤྩོས་དང་སྩོམ་ཤྩོས་ལུ་ གཟེངས་བསྟྩོད་ཀྱི་ཆེ་བ་བརྗོད་པའི་
དྩོན་ཨིནམ་ ཧ་གོ་དགོཔ་ཨིན། 

 
ཆ མངོན་མིན་གྱི་མིང་། 

མངོན་མིན་གྱི་མིང་ཟེར་མི་འདི་ དངོས་སུ་མཐྩོང་ནི་མེད་རུང་ བསམ་
ཡུལ་ལུ་ཤར་བའི་ མིང་གི་རིགས་ལུ་སབཔ་ཨིན། དཔེར་ན། དགའ་
ཚྩོར། སྙིང་རྗེ། ཞེ་སྡང་། བརྩེ་བ། བདེན་པ། དྲང་པྩོ། ཡྩོན་ཏན་ཚུ་
ཨིན།  
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ཇ ཞེ་སའི་མིང་། 
ཞེ་སའི་མིང་ཟེར་མི་འདི་ ཡུལ་གོང་མ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་པའི་ གང་ཟག་
དང་དངོས་པྩོ་ ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ རང་བཞིན་ཕལ་ཚིག་གིས་མེན་
པར་ ཆེ་བསྟྩོད་ཀྱི་ཚིག་སྦེ་ ཞུ་མི་ལུ་སབཔ་ཨིན། 

 
འདི་ལུ་ཡང་། ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ མིང་སྩོ་སྩོར་ཡྩོད་མི་རང་དབང་
གི་ཞེ་ས་ཅིག་དང་། སྐུ། གསུང། ཐུགས། ཞབས། ཕྱག དབུ། 
སན་ ལ་སྩོགས་པ་གཞན་དབང་གི་ཞེ་ས་དང་གཉིས་ཡྩོད། དཔེར་ན། 

 
མིང་གི་ཞེ་ས། 

རང་དབང་གི་ཞེ་ས། གཞན་དབང་གི་ཞེ་ས། 
ཕལ་ཚིག ཞེ་ས། ཕལ་ཚིག ཞེ་ས། 
ཨ་པ། ཡབ། གཟུགས། སྐུ་གཟུགས། 
ཨའི། ཡུམ། ཅ་ཆས། སྐུ་ཆས། 
བུ། སས། འཕྲིན། གསུང་འཕྲིན། 
བུམྩོ། སསམྩོ། རྩོམ། གསུང་རྩོམ། 
མགུ་ཏྩོ། དབུ། མནྩོ་བསམ། ཐུགས་བསམ། 
མིག་ཏྩོ། སན། ཕྱེངམ། ཕྱག་ཕྲེང་།  
སྐྱ། དབུ་སྐྲ། ལྷམ། ཞབས་ལྷམ། 
ཐྩོདཔ། དབུ་ཐྩོད། ལྷམ་བཅིང་། ཞབས་བཅིང་། 
ཁ། ཞལ། མིག་ཆུ། སན་ཆབ། 
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སྩོ། ཚེམས། དཔེ་ཆ། ཕྱག་དཔེ། 
རྣམ་ཅོ། སྙན། མིག་རྫིམ། སན་རྫིམ། 
གདྩོང་། ཞལ། ལྷབས་ཕྱིས། ཤངས་ཕྱིས། 
ལྷ་པ། ཤངས། མཛུབ་མྩོ། ཕྱག་མཛུབ། 
ལགཔ། ཕྱག འབངས། མངའ་འབངས། 
ལྕེ། ལྗགས། ངོ་ཚབ། སྐུ་ཚབ། 

 
མཐའ་དྩོན། 
དེ་ཡང་། མིང་ལུ་ སྒྲ་འདྩོད་རྒྱལ་དང་ རྗེས་སྒྲུབ་གཉིས་ཡྩོད། འདྩོད་རྒྱལ་
ཟེར་མི་འདི་ མིང་བཏགས་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་ འགྲེལ་བཤད་ག་ནི་ཡང་
མེད་པར་བཏགས་མི་ལུ་སབཔ་ཨིན། དཔེར་ན། ས། ཆུ།  མེ། རླུང་། 
ནམ་མཁའ།  རྗེས་སྒྲུབ་ཀྱི་མིང་ཟེར་མི་འདི་ མིང་བཏགས་དགོ་པའི་ རྒྱུ་
མཚན་དང་ འགྲེལ་བཤད་ཡྩོད་པའི་མིང་ལུ་སབཔ་ཨིན། དཔེར་ན། ས་ལུ་
འཛིན་མ།  ཆུ་ལུ་དག་བྱེད། མེ་ལུ་སྲེག་ཟ། རླུང་ལུ་བསེར་བུ། ནམ་མཁའ་
ལུ་བར་སྣང ་ཟེར་མི་ཚུ་བཟུམ་ཨིན།  

༢ མིང་ཚབ། 
སྤྱི་དྩོན།  
མིང་ཚབ་ཟེར་མི་འདི་གོང་གསལ་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་གི་ཚབ་མ་སྦེ་  དྩོན་
གོ་ཚུགས་པའི་རིགས་ལུ་ མིང་ཚབ་ཟེར་སབཔ་ཨིན། འདི་ལུ་ ནང་གསེས་
ཀྱི་དབྱེ་བ་ གང་ཟག་གི་མིང་ཚབ། དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་མིང་ཚབ། སྤྱི་འཇུག་གི་མིང་
ཚབ། ངེས་བཟུང་གི་མིང་ཚབ། བྱ་ཡུལ་གྱི་མིང་ཚབ་དང་ལྔ་ཡྩོད། 
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ཀ གང་ཟག་གི་མིང་ཚབ། 
གང་ཟག་གི་མིང་ཚབ་ཟེར་མི་འདི། ང་། ཁྱོད།  ཁོ།  མྩོ།  ཁོང་། 
ཟེར་མི་ཚུ་ཨིན། དེ་ཚུ་གང་ཟག་གི་རིགས་ལུ་མ་གཏྩོགས་ དངོས་པྩོ་
གཞན་ལུ་མི་འཇུག  

གང་ཟག་དང་པ། གང་ཟག་གཉིས་པ། གང་ཟག་གསུམ་པ། 
གཅིག་ཚིག མང་ཚིག གཅིག་ཚིག མང་ཚིག གཅིག་ཚིག མང་ཚིག 
ང་། ང་བཅས། ཁྱོད། ཁྱེད།  ཁོ། མྩོ། ཁོང་། 
 ང་བཅས་ཆ་

ཁྱབ། 
ཁྱེད།* ཁྱེད་ཆ་ཁྱབ།  ཁོང་ཆ་ཁྱབ། 

 ང་བཅས་ཚུ།  ཁྱེད་ཚུ།  ཁོང་ཚུ། 
རང་།  རང་ཅག ནཱ།* ནཱ་བུ།* ནཱ་ཆ་ཁྱབ།*   
གུས་པ། གུས་ཅག ཨའུ། ཨའུ་ཚུ། ཨའུ་ཆ་ཁྱབ། རྩོགས། རྩོགས་ཚུ། 

རྩོགས་ཆ་
ཁྱབ། 

བདག་ཉིད།  རྒན་
ཤྩོསམ། 

རྒན་ཤྩོསམ་ཚུ། 
རྒན་ཤྩོསམ་ཆ་ཁྱབ། 

གཞན། གཞན་དག 
གཞན་ཚུ། 
གཞན་ཆ་
ཁྱབ། 

ཕན་པ། ཕན་ཅག ཉིད།* ཉིད་ཅག*   
ཁོ་བྩོ།  ཁོ་བྩོ་ཅག  ཉིད་རང་།* ཉིད་རང་རྣམས།*   
ཁོ་མྩོ། ཁོ་མྩོ་ཅག སྐུ་ཉིད།* སྐུ་ཉིད་རྣམས།*   

དྲན་གསྩོ།  
༡ གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་སྐར་རྟགས་ཡྩོད་མི་འདི་ ཞེ་སའི་ཚིག་

ཨིན། 
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༢ གོང་གསལ་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ གང་ཟག་དང་པ་དང་ གཉིས་པ་གསུམ་
པ་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡྩོད་མི་འདི་ དངོས་པྩོ་བདག་གཞན་གྱི་རྣམ་གཞག་
སྐབས་ལུ་ གང་ཟག་དང་པ་འདི་དངོས་པྩོ་བདག་དང་ གང་ཟག་
གཉིས་པ་དང་ གསུམ་པ་གཉིས་ དངོས་པྩོ་གཞན་གྱི་ནང་ལུ་བསྡུཝ་
ཨིན། 

 
ཁ དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་མིང་ཚབ། 

དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་མིང་ཚབ་ཟེར་མི་འདི་ དབྱེ་བ་སྩོ་སྩོར་ཕྱེས་པའི་སྒྲ་ཅིག་
ལུ་སབཔ་ཨིན། དཔེར་ན། ག་ར། རེ་རེ། རང་རང་། སྩོ་སྩོ། ག་
འབད་རུང་། ག་ར་འབད་རུང་། ག་ཏེ་འབད་རུང་། ནམ་ར་འབད་རུང་། 
ག་ཨིན་རུང་། ག་མེན་རུང། ག་ཡྩོད་རུང་། ག་ཏེ་ཨིན་རུང་ ལ་
སྩོགས་པ་བཟུམ་ཨིན།  

 
ག སྤྱི་འཇུག་གི་མིང་ཚབ། 

སྤྱི་འཇུག་གི་མིང་ཚབ་ཟེར་མི་འདི་ གང་ཟག་དང་ དངོས་པྩོ་ག་ར་ལུ་
འཇུག་ནི་འདི་གིས་ སྤྱི་འཇུག་གི་མིང་ཚབ་ཟེར་སབཔ་ཨིན། འདི་ལུ་
ཡང་གཅིག་ཚིག་དང་མང་ཚིག་གི་དབྱེ་བ་ཡྩོད། དཔེར་ན།  

གཅིག་ཚིག མང་ཚིག 
དེ། དེ་ཚུ། 
ཕི། ཕི་ཚུ། ཕི་ཆ་ཁྱབ། 
ཨ་ཕི། ཨ་ཕི་ཚུ། ཨ་ཕི་ཆ་ཁྱབ། 
འདི། འདི་ཚུ། 
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ནཱི། འ་ནཱི། ཨ་ནཱི། ནཱི་ཚུ། འ་ནཱི་ཚུ། ཨ་ནཱི་ཚུ། ཨ་
ནཱི་ཆ་ཁྱབ། 

དྲན་གསྩོ།  
དེ། ཨ་ཕི།  ཕི་ཟེར་མི་ཚུ་ ཐག་རིང་ས་གི་དྩོན་ལུ་དང་ དེ་སྒྲ་ལྟག་མམ་གི་
དྩོན་ལུ་འཇུགཔ་ཨིན། འདི། ནཱི། ཨ་ནཱི། འ་ནཱི་ཟེར་མི་ཚུ་ ཐག་ཉེ་སའི་དྩོན་
ལུ་དང་ འདི་སྒྲ་ འྩོག་ལས་མར་གྱི་དྩོན་ལུ་འཇུགཔ་ཨིན། 
ང་ ངེས་བཟུང་གི་མིང་ཚབ། 

ངེས་བཟུང་གི་མིང་ཚབ་ཟེར་མི་འདི་ གོང་གསལ་གྱི་མིང་དང་ མིང་
ཚབ་ག་ར་འབད་རུང་ དེ་ར་ལས་ གཞན་ལུ་མ་གོ་བའི་ ངེས་པ་
བཟུང་བའི་མིང་ཚབ་ཅིག་དང་ དེ་ལས་ཀྱང་ལྷག་པར་དུ་ ངེས་བཟུང་
བརྣན་པའི་མིང་ཚབ་དང་གཉིས་ཡྩོད། དེ་ཡང་། ར་ཟེར་མི་འདི་ ངེས་
བཟུང་གི་མིང་ཚབ་ཀྱི་ཕད་དང་ ར་རང་ཟེར་མི་འདི་ ངེས་བཟུང་བརྣན་
པའི ་མིང་ཚབ་ཀྱི་ཕད་ཨིན། དཔེར་ན།  
ངེས་བཟུང་གི་མིང་ཚབ། ངེས་བཟུང་བརྣན་པའི་མིང་ཚབ། 
ང་ར། ང་ར་རང་། 
ཁྱོད་ར། ཁྱོད་ར་རང་། 
ཁོ་ར། ཁོ་ར་རང་། 
མྩོ་ར། མྩོ་ར་རང་། 
ཁོང་ར། ཁོང་ར་རང་། 
དེ་ར། དེ་ར་རང་། 
ཨ་ཕི་ར།  
འདི་ར། འདི་ར་རང་། 
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ནཱི་ར། ནཱི་ར་རང་། 
ཨ་ཕི་ཚུ་ར།  
ཁོང་ར་ཆ་ཁྱབ་ར།  
དེ་ཚུ་ར།  
འདི་ཚུ་ར།  
ང་བཅས་ར། ང་བཅས་ར་རང་། 
ལྷ་ར།  
བདུད་ར།  
ཁཝ་ར།  
མེ་ར།  
ལྕགས་ཚུ་ར།  
བལ་ཚུ་ར།  

 
ཅ བྱ་ཡུལ་གྱི་མིང་ཚབ། 

བྱ་ཡུལ་གྱི་མིང་ཚབ་ཟེར་མི་འདི་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ ངོ་མ་བཏྩོན་མ་
དགོ་པར་ དེའི་ཚབ་ལུ་དྩོན་གོ་བརྡ་འཕྩོད་ཚུགས་པའི་རིགས་ལུ་
སབཔ་ཨིན། དཔེར་ན། 

ཕར། ཚུར། ཡར། མར། 
འདི་ཁ། ཕི་ཁ། ཨ་ནཱི་ཁ། ཨ་ཕི་ཁ། 
ཨ་ནཱ། དེ་ན། ཨ་ཡི་ཁ། ཨ་མི་ཁ། 
ནཱ། དེ་ཁ། ནཱི་ཁ། འ་ནཱི་ཁ། 
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 ་  ་   ་པ  ད  ་ ་ ད་པར་   ་པའི་   
སྤྱི་དྩོན། 
དྩོན་གྱི་ཁྱད་པར་སྟྩོན་པ་ཚིག་གི་རྣམ་གཞག་ལུ་ ཁྱད་ཚིག ལས་ཚིག དབྱེ་
ཚིག་དང་གསུམ་ཡྩོད། དེ་ཚུ་གིས་ མིང་གི་ཁྱད་པར་དང་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱི་
དབྱེ་བ་ ཁ་གསལ་སྟྩོནམ་ལས་ དྩོན་གྱི་ཁྱད་པར་སྟྩོན་པ་ཚིག་ཟེར་སབཔ་
ཨིན།  

༡ ཁྱད་ཚིག 
ཁྱད་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ གོང་གསལ་གྱི་མིང་ཙམ་དེ་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་གྱི་
ཡྩོན་ཏན་དང་ ཁྱད་ཆོས་མ་འདྲ་བའི་ ཁྱད་པར་གྱི་ སྐོར་ལས་ དབྱེ་
བ་ཁ་གསལ་སྦེ་སྟྩོན་མི་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ཟེར་སབཔ་ཨིན། འདི་ལུ་ 
ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ རང་བཞིན་གྱི་ཁྱད་ཚིག གྲངས་ཀྱི་ཁྱད་ཚིག 
དུས་ཀྱི་ཁྱད་ཚིག  ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་ཚིག འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཁྱད་
ཚིག་དང་ལྔ་ཡྩོད། 

 
ཀ རང་བཞིན་གྱི་ཁྱད་ཚིག 

རང་བཞིན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ ལྕི་ཡང། མཐྩོ་དམན། 
མཁས་བླུན་ཚུ་གི་རང་བཞིན་ བཤད་མི་འདི་ལུ་སབཔ་ཨིན། 
དཔེར་ན། 

ཁྱད་ཚིག དཔེར་བརྗོད། 
ཉམ་ཆུང་ཏྩོག་ཏྩོ། མི་འདི་ ཉམ་ཆུང་ཏྩོག་ཏྩོ་ འདུག 
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རླྩོན་ཆག་ཆ། གོ་ལ་ རླྩོན་ཆག་ཆ་ ཨིན་མས། 
སང་དྲགས། ཁོ་ སང་དྲགས་ འདུག 
ས་ཀྲག་ཀྲ། ཤིང་འདི་ ས་ཀྲག་ཀྲ་ ཨིན་པས། 
གསལ་ཏྩོག་ཏྩོ། མིག་ཏྩོ་ གསལ་ཏྩོག་ཏྩོ་ ཡྩོད། 
ལྕི་དྲགས། ཞ་རྩི་འདི་ ལྕི་དྲགས་ འདུག 
ས་དིག་དི། ཁུར་ཆ་ ས་དིག་དི་ ཨིན་མས། 
ཚ་ཏྩོག་ཏྩོ། མེ་ ཚ་ཏྩོག་ཏྩོ་ ཨིན། 
བསིལ་ཏྩོང་ཏྩོ། རླུང་ བསིལ་ཏྩོང་ཏྩོ་ འཕུ་དེས། 
ཁམས་མཐྩོ་དྲགས། མི་འདི་ ཁམས་མཐྩོ་དྲགས་ འདུག 
སྐམ་ཀྲོག་ཀྲོ།  ས་ སྐམ་ཀྲོག་ཀྲོ་ ཨིན་མས། 
གདུག་དྲགས། སེམས་ གདུག་དྲགས་ འདུག 
འཇམ་ཅུག་ཅུ། མལ་ཆ ་འདི་ འཇམ་ཅུག་ཅུ་ འདུག 
ཡང་དྲགས། བལ་འདི་ ཡང་དྲགས་ ཨིན་མས། 
ཡང་འཕྩོས་འཕྩོས། སྦུད་དྲག་འདི་ ཡང་འཕྩོས་འཕྩོས་ འདུག 
ཁོད་སི་སི། ཆུ་ ཁོད་སི་སི་ ཨིན་མས། 
དྲྩོ་ཏྩོག་ཏྩོ། ས་ དྲྩོ་ཏྩོག་ཏྩོ་ འདུག 
 
ཁ གྲངས་ཀྱི་ཁྱད་ཚིག 

གྲངས་ཀྱི་ཁྱད་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ གང་ཟག་དང་དངོས་པྩོ་ ག་
ཅི་ར་ཨིན ་རུང་ དེའི་ མང་ཧེང་ ལ་སྩོགས་པའི་གྱངས་ཁ་གི་
སྐོར་ལས་ སབཔ་ད་ གྱངས་ཁ་དེ་ཅིག་ཟེར་ ཏན་ཏན་མེད་
པའི་ཚིག་ཚུ་ལུ་ སབཔ་ཨིན། དཔེར་ན། 
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ཁྱད་ཚིག དཔེར་བརྗོད། 
ལ་ལུ།  མི་ ལ་ལུ་ འྩོང་དེས།  
ལ་ལུ་ཅིག མི་ ལ་ལུ་ཅིག་ འཆམ་རྐྱབ་དེས། 
དག་པ་ཅིག ཁོང་ དག་པ་ཅིག་ འྩོངས་ཡི། 
ཐང་མེདཔ་ཅིག མི་ ཐང་མེདཔ་ཅིག་ འཛྩོམས་ནུག 
དེ་ཅིག གྱངས་ཁ་ དེ་ཅིག་ འདུག 
ཁ་ཤས། མི་ ཁ་ཤས་ འྩོང་དེས། 
ཚར་གཅིག ཁོ་ ཚར་གཅིག་ འྩོངས་ཡི། 
མང་ཧེང་
རྩོགསཔ། 

ཅ་ལ་ མང་ཧེང་རྩོགསཔ་ ཅིག་ཉོ་ནུག 

ཚད་མེདཔ་ཅིག སྣུམ་འཁོར་ ཚད་མེདཔ་ཅིག་ འདུག 
ཐེངས་གཅིག ཁོ་ ཐེངས་གཅིག་ ལཱ་ཁག་རྐྱབ་ཅི། 

 
ག དུས་ཀྱི་ཁྱད་ཚིག 

དུས་ཀྱི་ཁྱད་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་  ལྩོ་དང་ ཟླ་བ། ཞག་དང་
དུས་ཚྩོད་ ལ་སྩོགས་པའི་ དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རམ་ ངེས་པ་
སྟྩོན་པའི་ཚིག་ལུ་ སབཔ་ཨིན། དཔེར་ན། 

ཁྱད་ཚིག དཔེར་བརྗོད། 
ན་ཧིང་། ཁོ་ ན་ཧིང་ འྩོངས་ཡི། 
དུས་ཅི། ང་ དུས་ཅི་ འགྱོ་དྩོ། 
སང་ཕྩོད། མྩོ་ སང་ཕྩོད་ འགྱོ་ནི། 
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དེང་སང། ཁོ་ དེང་སང་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ཡྩོད། 
ད་རེས་ནངས་
པར། 

ང་ ད་རེས་ནངས་པར་ དཔེ་ཆ་ལྟ་དྩོ། 

ཟླཝ་འདི་ནང་། མྩོ་ ཟླཝ་འདི་ནང་ འཐྩོན་འྩོང་།  
དྲྩོ་པ། བམ་ དྲྩོ་པ་ འབྱྩོན་ནི་ཨིན། 
ཕྱི་རུ། ཨམ་སྲུ་ ཕྱི་རུ་ ལྷྩོད་འྩོང་། 
ཨ་རྟག་ར། བུཚ་ཚུ་ ཨ་རྟག་ར་ རྩེདམྩོ་རྩེ་དེས། 
ད་ལྟྩོ། དབང་མྩོ་ ད་ལྟྩོ་ ཐུན་གཏང་དེས། 
ལྟ་མ། ལྷ་མྩོ་ ལྟ་མ་ འགྱོ་ནི་མས། 
ད་ཅི། ལྟྩོ་ཚང་ཚུ་ ད་ཅི་ འྩོངས་ཡི། 
ཁ་ཙ། ཆ་རྩོགས་ཚུ་ ཁ་ཙ་ ཡར་སྩོང་ཡི། 
གཞྩོན་པའི་བསྒང་། ང་བཅས་ གཞྩོན་པའི་བསྒང་ དཔེ་ཆ་བལྟ་

ཡི། 
རྟག་བུ་གནའ་བུ། ཨ་ལུ་ཚུ་ རྟག་བུ་གནའ་བུ་ སྩོབ་གྲྭ་ནང་

འགྱོ་དགོ། 
ཨ་རྟག་ར། ང་བཅས་ ཨ་རྟག་ར་ ལཱ་འབད་དགོ། 
ནམ་རྒྱུན། ང་ ནམ་རྒྱུན་ བཤལ་བར་འགྱོ་ནི་མེད། 
དུས་རྒྱུན། ཁོ་ དུས་རྒྱུན་ ཁྱིམ་ནང་སྡྩོདཔ་ཨིན། 
རེས་ཅིག་སྐབས། ཁོང་ རེས་ཅིག་སྐབས་ འྩོང་ནི་འདུག 
ནམ་ར་འབད་རུང་། མྩོ་ ནམ་ར་འབད་རུང་ ཚགས་ཁར་ཚུད།  
ནམ་ཡང་། མི་ཚུ་ ནམ་ཡང་ འྩོང་ནི་མིན་འདུག 
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ང་ རྣམ་པའི་ཁྱད་ཚིག 
རྣམ་པའི་ཁྱད་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ གང་ཟག་དང་ དངོས་པྩོ་ག་
ཅི་ར་འབད་རུང་ རིང་ཐུང་། ཕ་སྩོམ། ཆེ་ཆུང་། སབ་སྟུག  
དབྱིབས། ཚྩོས་གཞི་ལ་སྩོགས་པའི་ ཁྱད་པར་སྟྩོན་པའི་ཚིག་
ལུ་སབཔ་ཨིན། དཔེར་ན། 
 

ཁྱད་ཚིག དཔེར་བརྗོད། 
རིངམྩོ། ལམ་ རིངམྩོ་ འདུག 
གྲུ་བཞི། སྒྲོམ་ གྲུ་བཞི་ ཨིན་མས། 
སབ་ཤྩོག་ཤྩོ། ཤྩོག་ཀུ་ སབ ་ཤྩོག་ཤྩོ་ འདུག 
སྟུག་པག་པ། གོ་ལ་ སྟུག་པག་པ་ གྱོན། 
ནར་ན། ཅོག་ཙེ་འདི་ ནར་ན་ ཨིན་མས། 
དཀརཔྩོ། སྐྱ་ དཀརཔྩོ་ ཐལ་ནུག 
ཁྲ་བྩོ། ནྩོར་ ཁྲ་བྩོ་ ལེགས་པས། 
གནགཔྩོ། རྩོ་ཁྱི་ གནགཔྩོ་ ཨིན་མས། 
ཐུང་ཀུ། སྐྱ་ ཐུང་ཀུ་ བདེ།  
ཕྱ་སི་སི། རྐེདཔ་ ཕྱ་སི་སི་ དགོ། 
སྩོམ། ཁྱིམ་ སྩོམ་ འདུག 
ཆུང་ཀུ། གཟུགས་ ཆུང་ཀུ་ ཨིན་མས། 
ཕེ་ཏྩོ་རིལ་རི། ཁོ་ ཕེ་ཏྩོ་རིལ་རི་ འདུག 
གྲུ་གསུམ། ཁྱིམ་ གྲུ་གསུམ་ རྐྱབ་མི་ཡང་འདུག 



                          ། 

 99 

ཟླ་གམ། ཟླཝ་ ཟླ་གམ་ ཤར་ནི་ཡྩོད། 
ཟླུམ་པྩོ། ལྟ་རྩོང་དབྱིབས་ ཟླུམ་པྩོ་ ཨིན་མས། 
དམརཔྩོ། བ་ དམརཔྩོ་ སྤུ་ཁ་ལེགས་པས། 
སེརཔྩོ། ན་བཟའ་ སེརཔྩོ་ གཟི་བརྗིད་ཆེ། 
ལྕང་ཁ། འདབ་མ་ ལྕང་ཁ་ ཨིན་མས། 
ཧྩོནམྩོ། གནམ་ ཧྩོནམྩོ་ ཨིན། 
རྒྱ་སྨུག རྟ་ རྒྱ་སྨུག་ ལེ་ཤ་འདུག 
ཤ་ཁ། སྟྩོད་གོ་ ཤ་ཁ་ འཇའ་བས། 
སྔོ་དཀར། མེ་ཏྩོག་ སྔོ་དཀར་ དཀོན་མས། 
དམར་སྨུག འྩོན་ཇུ་ དམར་སྨུག་ གྱོན་ནུག 
ལི་ཝང་། ན་བཟའ་ ལི་ཝང་ བཞེས་མི་ཡྩོད།  
སྐྱ་བྩོ། ས་ སྐྱ་བྩོ་ ཐལ་སྩོ་ནུག 
ཐལ་ཁ། གོ་ ཐལ་ཁ་ མི་ལེགས་པས། 
སྨུག་ནག ཡྩོལ་ལི་ སྨུག་ནག་ བཟང་ཆེ་བས། 
མཐིང་ནག ཚྩོས་གཞི་ མཐིང་ནག་ དཀོན་པས། 

 
ཅ འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཁྱད་ཚིག 

འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ གོང་གསལ་གྱི་ཁྱད་
ཚིག་ ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་སྩོ་སྩོར་ཡྩོད་མི་ཚུ་གི་བར་ན་  
འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཁྱད་པར་སྟྩོན་མིའི་ཚིག་ལུ་སབཔ་ཨིན། 
དཔེར་ན། 
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ཁྱད་ཚིག འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཁྱད་ཚིག 
རིངམྩོ།་ རིང་དྲགས། རིང་ཤྩོས། 
སྩོམ། སྩོམ་དྲགས། སྩོམ་ཤྩོས། 
སྐྱོ། སྐྱོ་དྲགས། སྐྱོ་ཤྩོས།   
མཁས། མཁས་དྲགས། མཁས་ཤྩོས། 
བསིལ། བསིལ་དྲགས། བསིལ་ཤྩོས། 
ཚ། ཚ་དྲགས། ཚ་ཤྩོས། 
ཐུང་ཀུ། ཐུང་དྲགས། ཐུང་ཤྩོས། 
བཟང་། བཟང་དྲགས། བཟང་ཤྩོས། 
ངན། ངན་དྲགས། ངན་ཤྩོས། 
ཧ། ཧ་དྲགས། ཧ་ཤྩོས། 

དྲན་གསྩོ།  
༡ འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཁྱད་ཚིག་གྲངས་སུ་  ཤིན་ཏུ།  རབ་ཏུ།  ལྷག་

པར།  བྱེ་བག་ཏུ།  དམིགས་བསལ་དུ། ག་ཅི་དེ་ཅིག གནམ་
མེད་ས་མེད། ག་ནི་བ་ཟེར་བའི་ཚིག་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན། 

 
༢ ཁྱད་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ གང་ཟག་དང་  དངོས་པྩོ་ཚུ་གི་ ལེགས་

ཉེས། གོ་རིམ། མང་ཉུང་། ནུས་པ། མཆོག་དམན། ཁ་དྩོག 
མཁས་བླུན། ཕ་སྩོམ། ཆེ་ཆུང་། རིང་ཐུང་། ཧ་ཕྱི་ཚུ་གི་ཁྱད་པར་
སྟྩོན་པའི་ཚིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ དེ་ཚུ་ལུ་ དག་ཡིག་ལ་ལུ་ནང་
ལས་འབདན་ རྒྱན་ཚིག་དང་ ལ་ལུ་ནང་ལས་ ཡྩོན་ཏན་ཟེར་ཡང་
སབཔ་ཨིན། 
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༣ ཁྱད་ཚིག་དེ་ཚུ་ ནམ་ར་འབད་རུང་ དཔེར་ན། མི་མཁས་པ། སྒྲོམ་
དཀརཔྩོ། ཤིང་ཕྱ་སི་སི། ལམ་རིངམྩོ་ཟེར་དྩོ་བཟུམ་ མིང་དང་མིང་
ཙམ་གང་རུང་ བཀོད་པའི་མཐའ་མར་ སར་དགོཔ་མ་གཏྩོགས་ 
དུས་ནམ་ཡང་ མིང་དང་མིང་ཙམ་གྱི་ཧེ་མར་ བཀོད་མི་རུང་། 

༢ ལས་ཚིག 
སྤྱི་དྩོན།  
ལས་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ དྩོན་གྱི་ཁྱད་པར་སྟྩོན་པའི་ སྤྱིར་བཏང་ལས་ཀྱི་དྩོན་
སྟྩོན་པའི་ཚིག་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨིན། དེ་ལུ་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ བྱེད་མེད་
ལས་ཚིག་དང་ བྱེད་འབྲེལ་ལས་ཚིག་གཉིས་ཡྩོད། བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་དང་ 
བྱེད་འབྲེལ་ལས་ཚིག་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་ དུས་
གསུམ་དང་བསྟུན་པའི་ལས་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས་ཡང་ཡྩོད། བྱེད་འབྲེལ་ལས་
ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་གིས་མ་ཚད་པར་ དངོས་པྩོ་ བདག་
གཞན་གྱི་རྣམ་གཞག་ཡང་ཡྩོདཔ་ཨིན།   

ཀ ལས་ཚིག 
ལས་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ བྱེད་འབྲེལ་དང་བྱེད་མེད། བྱ་བྱེད་ལས་
གསུམ། སྐུལ་ཚིག དུས་གསུམ་གྱི་ཚིག་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ སྤྱིར་
བཏང་ལས་ཀྱི་དྩོན་སྟྩོན་པའི་ ཚིག་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨིན། དཔེར་ན། 
ལས་ཚིག དཔེར་བརྗོད། 
གྲུབ། བསམ་དྩོན་གྲུབ་ཅི། 
སྒྲུབ། ཁྱིམ་སྒྲུབ་དྩོ། 
གཅད། ཆུ་གཅད་ནི།  
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ཆག དཀར་ཡྩོལ་ཆག་སྩོ་ཡི། 
འབྱུང་། བར་ཆད་འབྱུང་འྩོང་། 
ཆད། ཆུ་ཆད་སྩོ་ཡི། 
བཏྩོགས། ཤིང་བཏྩོགས་ཅི། 
བསྐྱངས། བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཡི། 
བསྐུམ། རྐངམ་བསྐུམ་དགོ། 
སྐུམས། རྐངམ་སྐུམས་ཞིག 
འབད། ལཱ་འབད་ནི། 
བྲི། ཡི་གུ་བྲི་དགོ། 
བརྐོ། ས་བརྐོ་གེ། 
གཏང་། ཡི་གུ་གཏང་དེས། 
ཉལ། ཨ་ལུ་ཉལ་ད་ཡི། 

 
ཁ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག 
བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ བྱེད་པ་པྩོ་གཞན་དངོས་སུ་མ་ཞུགས་
པའི་ རང་བཞིན་གྱི་ ལས་ཚིག་གི་རིགས་ལུ་སབཔ་ཨིན། དེ་ལུ་ 
ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ འདས་ཚིག མ་འྩོངས་པའི་ཚིག ད་ལྟ་བའི་
ཚིག་དང་གསུམ་ཡྩོད། དཔེར་ན། 

འདས་པ། དཔེར་བརྗོད། མ་འྩོངས་པ། དཔེར་བརྗོད། ད་ལྟ་བ། དཔེར་བརྗོད། 
ཁོལ།  ཆུ་ཁོལ་ནུག འཁོལ།  ཆུ་འཁོལ་

འྩོང་། 
འཁོལ།  ཆུ་འཁོལ་དྩོ། 

གྱུར། དུས་གྱུར་ནུག འགྱུར། དུས་འགྱུར་
འྩོང་། 

འགྱུར། དུས་འགྱུར་
དྩོ། 
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ཆག རམ་ཆག་སྩོ་
ཡི། 

ཆག རམ་ཆག་
འྩོང་། 

ཆག རམ་ཆག་དྩོ། 

བརྗེད། བརྗེད་སྩོ་ཡི། བརྗེད། བརྗེད་འྩོང་། རྗེད། རྗེད་དེས། 
ཉམས། ཉམས་ནུག ཉམས། ཉམས་འྩོང་། ཉམས། ཉམས་དྩོ། 
ཐིམ། ཐིམ་སྩོ་ཡི། ཐིམ། ཐིམ་ནི་མས། ཐིམ། ཐིམ་དྩོ། 
དྲག དྲག་ཅི། དྲག དྲག་ནི་མས། དྲག དྲག་དེས། 
ན། ན་ཡི། ན། ན་འྩོང་། ན། ན་དེས། 
ཕན། ཕན་ནུག ཕན། ཕན་འྩོང་། ཕན། ཕན་དྩོ། 
བྱུང་། བྱུང་ནུག འབྱུང་། འབྱུང་འྩོང་། འབྱུང་། འབྱུང་དྩོ། 
མེལ། མེལ་ནུག མེལ། མེལ་ནི་མས། མེལ། མེལ་དེས། 
ཙིག ཙིག་ཅི། ཙིག ཙིག་ད་འྩོང་། ཙིག ཙིག་དྩོ། 
འཚར། འཚར་ནུག འཚར། འཚར་འྩོང་། འཚར། འཚར་དྩོ་གོ། 
རྩོགས། རྩོགས་སྩོ་ཡི། རྩོགས། རྩོགས་ནི་

མས། 
རྩོགས། རྩོགས་དྩོ་གོ། 

དྲན ་གསྩོ།   
གོང་གསལ་དུས་གསུམ་ཀྱི་དབྱེ་བའི་ནང་ དངོས་སུ་མ་ཚུད་རུང་ ལག་ལེན་
འཐབ་སྩོལ་ཡྩོད་པའི་ སྨྩོན་ཚིག་དང་ དམྩོད་ཚིག་ཡང་ རང་བཞིན་གྱི་ལས་
ཚིག་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན། དཔེར་ན།  

 སྨྩོན་ཚིག དམྩོད་ཚིག 
སྐྱེ་བཅུག་ཞིག སྐྱེ་མ་བཅུག་ཞིག 
འཐྩོབ་བཅུག་ཞིག འཐྩོབ་མ་བཅུག་

ཞིག 
ཤི་མ་བཅུག་ཞིག  ཤི་བཅུག་ཞིག 
ན་མ་བཅུག་ཞིག ན་བཅུག་ཞིག 
ཤེས་བཅུག་ཞིག ཤེས་མ་བཅུག་ཞིག 
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 ག བྱེད་འབྲེལ་ལས་ཚིག 
བྱེད་འབྲེལ་ལས་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ བྱེད་པ་པྩོ་གཞན་དངོས་སུ་
ཞུགས་པའི་ ལས་ཚིག་ལུ་ སབཔ་ཨིན། དེ་ལུ་ནང་གསེས་
ཀྱི་ དབྱེ་བ་ཡང་། དངོས་པྩོ་བདག་གཞན་དང་འཁྲིལ་བའི་ 
བྱ་ཚིག བྱེད་ཚིག འདས་ཚིག སྐུལ་ཚིག ཞེ་སའི་ལས་
ཚིག་དང་ལྔ་ཡྩོད།  

 
༡ དངོས་པྩོ་བདག་ཟེར་མི་འདི་ བྱེད་པ་པྩོ་དང་ བྱེད་པ་པྩོ་དང་

འབྲེལ་བའི་ལཱ་དང་བཅས་པ་ལུ་སབཔ་ཨིན། དངོས་པྩོ་གཞན་
ཟེར་མི་འདི་ བྱ་བའི་ཡུལ་དང་ བྱ་བའི་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བའི་
ལཱ་དང་ བཅས་པ་ལུ་སབཔ་ཨིན། 

 
༢ བྱ་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་ནང་ལས་ བྱ་བའི་

ཡུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ ལས་དངོས་སུ་ཡྩོདཔ་ དུས་མ་འྩོངས་
པའི་གོ་དྩོན་སྟྩོན་མི་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨིན། 

 
༣ བྱེད་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་ནང་ལས་ བྱེད་པ་

པྩོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ དངོས་སུ་ཡྩོདཔ་ དུས་ད་ལྟ་བའི་གོ་
དྩོན་སྟྩོན་མི་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨིན། 

༤ འདས་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ ལཱ་འབད་ཚར་བའི་གོ་དྩོན་སྟྩོན་མི་
ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨིན། 

༥ སྐུལ་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ བྱ་བའི་ཡུལ་ལུ་ཡྩོད་པའི་ལཱ་འདི་ 
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གཞན་ལུ་འབད་བཅུག་པའི་གོ་དྩོན་སྟྩོན་མི་ཅིག་ལུ་སབཔ་
ཨིན།   

༦ ཞེ་སའི་ལས་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ ཡུལ་གོང་མ་དང་ རྒན་
རབས་ཚུ་ལུ་ གུས་ཞབས་ཞུ་ནི་གི་དྩོན་ལུ་ ལས་ཚིག་ཚུ་ལུ་
ཞེ་སའི་ཚིག་སར་ནི་ཡྩོད་མི་ལུ་སབཔ་ཨིན།  

དཔེར་བརྗོད་དང་པ། བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སྩོ་སྩོར་ཡྩོད་མི། 
དངོས་པྩོ་བདག དངོས་པྩོ་གཞན། འདས་ཚིག སྐུལ་ཚིག 
བྱེད་ཚིག བྱེད་ལས། བྱ་ཚིག བྱ་ལས། 
སྒྲུབ་པ་པྩོ། 
སྒྲུབ་མི། 

སྒྲུབ་པར་
བྱེད། 
སྒྲུབ་དེས། 

བསྒྲུབ་
བྱ། 
བསྒྲུབ་
ནི། 

བསྒྲུབ་
པར་བྱ། 
བསྒྲུབ་
འྩོང་། 

བསྒྲུབས། 
བསྒྲུབས་ཅི། 

སྒྲུབས། 
སྒྲུབས་ཤིག 

སྐུམ་མི། སྐུམ་དྩོ། བསྐུམ་
ནི། 

བསྐུམ་
དགོ། 

བསྐུམས་
ཡི། 

སྐུམས་ཤིག 

སྐྱི་མི། སྐྱི་དྩོ། བསྐྱི་ནི། བསྐྱི་གེ། བསྐྱིས་ཡི། སྐྱིས་ཤིག 

སྒྱིར་མི། སྒྱིར་དྩོ། བསྒྱིར་
ནི། 

བསྒྱིར་གེ། བསྒྱིར་ཡི། སྒྱིར་ཞིག 

སྒྲིལ་མི། སྒྲིལ་དེས། བསྒྲིལ་
ནི། 

བསྒྲིལ་
འྩོང་། 

བསྒྲིལ་ད་
ཡི། 

སྒྲིལ་ཞིག 

སྒུར་མི། སྒུར་དྩོ། བསྒུར་
ནི། 

བསྒུར་
དགོ། 

བསྒུར་ཡི། སྒུར་ཞིག 

རྙོག་མི། རྙོག་དྩོ། བརྙོག་
ནི། 

བརྙོག་
འྩོང་། 

བརྙོགས་
ནུག 

རྙོགས་ཤིག 

སྟིམ་མི། སྟིམ་དྩོ། བསྟིམ་
ནི།  

བསྟིམ་
འྩོང་། 

བསྟིམས་
ནུག 

སྟིམས་ཤིག 
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སྡྩོམ་མི། སྡྩོམ་དྩོ། བསྡྩོམ་
ནི། 

བསྡྩོམ་
དགོ། 

བསྡྩོམས་
ནུག 

སྡྩོམས་ཤིག 

རྡུང་མི། རྡུང་དེས། བརྡུང་
ནི། 

བརྡུང་
དགོ། 

བརྡུངས་ད་
ཡི། 

རྡུངས་ཤིག 

སྣུབ་མི། སྣུབ་དེས། བསྣུབ་
ནི། 

བསྣུབ་
འྩོང་། 

བསྣུབས་ཅི། སྣུབས་ཤིག 

རྩིག་མི། རྩིག་དྩོ། བརྩིག་
ནི། 

བརྩིག་
དགོ། 

བརྩིགས་
ཅི། 

རྩིགས་ཤིག 

རྫེ་མི། རྫེ་དྩོ། བརྫེ་ནི། བརྫེ་འྩོང་། བརྫེས་ནུག རྫེས་ཤིག 
ཟླྩོག་མི། ཟླྩོག་དྩོ། བཟླྩོག་

ནི། 
བཟླྩོག་
དགོ། 

བཟླྩོགས་
ནུག 

ཟླྩོགས་ཤིག 

ཤུམ་མི། ཤུམ་དྩོ། བཤུམ་
ནི། 

བཤུམ་
འྩོང་། 

བཤུམས་
ནུག 

ཤུམས་ཤིག 

སུབ་མི། སུབ་དྩོ། བསུབ་
ནི། 

བསུབ་
དགོ། 

བསུབས་
ནུག 

སུབས་ཤིག 

སྲུང་མི། སྲུང་དྩོ། བསྲུང་
ནི། 

བསྲུང་
དགོ། 

བསྲུངས་ཡི། སྲུངས་ཤིག 

 
དཔེར་བརྗོད་གཉིས་པ། བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སྣ་ཚྩོགས་ཡྩོད་མི། 
དངོས་པྩོ་བདག དངོས་པྩོ་གཞན། འདས་ཚིག སྐུལ་ཚིག 
བྱེད་ཚིག བྱེད་ལས། བྱ་ཚིག བྱ་ལས། 
བཀོད་མི། བཀོད་དྩོ། བཀོད་ནི། བཀོད་འྩོང་། བཀོད་ཅི། བཀོད་ཞིག 
རྐྱབ་མི། རྐྱབ་དྩོ། རྐྱབ་ནི། རྐྱབ་དགོ། རྐྱབ་ཅི། རྐྱབ་ཞིག 
འཁལ་མི། འཁལ་དྩོ། འཁལ་ནི། འཁལ་འྩོང་། འཁལ་ཡི། འཁལ་ཞིག 
དཀྱོག་མི། དཀྱོག་དྩོ། དཀྱོག་ནི། དཀྱོག་འྩོང་།  དཀྱོགས་ནུག དཀྱོགས་ཤིག 
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རྐོ་མི། རྐོ་དྩོ། བརྐོ་ནི། བརྐོ་དགོ། བརྐོ་ཡི། བརྐོ་ཞིག 
འཆིབ་མི། འཆིབ་དྩོ། འཆིབ་ནི། འཆིབ་དགོ། འཆིབ་ཅི། ཆིབས་ཤིག 
བཙུགས་
མི། 

བཙུགས་
དྩོ། 

བཙུགས་
ནི། 

བཙུགས་
དགོ། 

བཙུགས་ཅི། བཙུགས་ཤིག 

གཞྩོག་མི། གཞྩོག་
དེས། 

གཞྩོག་ནི། གཞྩོག་དགོ། བཞྩོགས་ཅི། གཞྩོགས་ཤིག 

 
དཔེར་བརྗོད་གསུམ་པ། བྱ་ཚིག་གི་ཞེ་ས། 
ཕལ་ཚིག ཞེ་ས། 
སབ། གསུང་། 
འབད། མཛད། 
ལྩོང་། བཞེངས། 
སྡྩོད། བཞུགས། 
འགྱོ། འབྱྩོན། 
ཟ། བཞེས། 
འཐུང་། བཞེས། 
ཉལ། གཟིམས། 
ཕྱད། མཇལ། 
བལྟ། གཟིགས། 
སྐྱེས། འཁྲུངས། 
ཤི། གཤགས། 
ཉན། གསན། 



                          ། 

 108 

བསད། བཀྲོངས། 
སྔུ། བཤུམ། 

 
ང་ ལས་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས། 

ལས་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས་ཟེར་མི་འདི་ གོང་གསལ་བྱེད་མེད་དང་ 
བྱེད་འབྲེལ་གྱི་ལས་ཚིག་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ དེ་ཚུ་ལུ་ དུས་གསུམ་
སྐུལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་ དངོས་སུ་གསལ་ཏྩོག་ཏྩོ་སྟྩོན་མི་འདི་ལུ་
སབཔ་ཨིན། དེ་ཡང་། འདས་པའི་ཚིག་གྲོགས། ཅི། ཡི། ནུག མ་
འྩོངས་པའི་ཚིག་གྲོགས། ནི། འྩོང། གེ། ད་ལྟ་བའི་ཚིག་གྲོགས། 
དྩོ། དེས། པས། མས། བས། སྐུལ་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས་ ཅིག 
ཞིག ཤིག ད་ཚུ་ཨིན། དཔེར་ན། 

འདས་པ། མ་འྩོངས་པ། ད་ལྟ་བ། སྐུལ་ཚིག 
ཟ་ནུག ཟ་ཡི། ཟ་ནི། ཟ་འྩོང་། ཟ་གེ། ཟ་དྩོ། ཟ་དེས། ཟ་ཞིག 
ཀྲེག་ནུག ཀྲེག་
ཅི། ཀྲེག་ཡི། 

ཀྲེག་ནི། ཀྲེག་འྩོང་། ཀྲེག་གེ། ཀྲེག་དྩོ། ཀྲེག་དེས། ཀྲེག་ཞིག 

འཁྲིལ་ཡི། 
འཁྲིལ་ནུག  

འཁྲིལ་འྩོང་། འཁྲིལ་ནི། 
འཁྲིལ་གེ།  

འཁྲིལ་དྩོ། འཁྲིལ་
དེས། 

འཁྲིལ་ཞིག 

གྱོན་ཡི། གྱོན་
ནུག གྱོན་ཆི་ཡི། 
གྱོན་ད་ནུག 

གྱོན་འྩོང་། གྱོན་ནི། གྱོན་གེ། 
གྱོན་ད་འྩོང་། 

གྱོན་དྩོ། གྱོན་དེས། གྱོན་ཞིག 
གྱོན་ད། 
གྱོན་ད་ཞིག 

བྲིས་ནུག བྲིས་
ཡི། བྲིས་ད་ནུག 
བྲིས་ད་ཡི་གོ། 

བྲི་འྩོང་། བྲི་ནི། བྲི་གེ། བྲི་ད་
འྩོང་། བྲི་ད་ནི། བྲི་ད་གེ། བྲི་
ད་འྩོང་གོ། བྲི་གེ་ལྩོ། 

འབྲི་དྩོ། འབྲི་དེས། བྲིས་ཤིག 
བྲིས་ད་ཞིག 
བྲིས་ད། 
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ཉལ་ནུག ཉལ་ད་
ནུག ཉལ་ཡི།  

ཉལ་ད་འྩོང་། ཉལ་ནི། ཉལ་ནི་
འྩོང་། ཉལ་ད་འྩོང་གོ། ཉལ་གེ། 
ཉལ་ད་གེ། 

ཉལ་དྩོ། ཉལ་དེས།  ཉལ་ཞིག 
ཉལ་ད། 
ཉལ་ད་ཞིག 

  འཐྩོབ་པས།  
  འཐྩོནམ་མས།  
  དགའ་བས།  
དྲན་གསྩོ། ༡ འདས་པ། མ་འྩོངས་པ། སྐུལ་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས་ 

ཚུ་ སྐབས་ཐྩོབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ གཉིས་བརྩེགས་སྦེ་
འཇུག་སྩོལ་ཡང་ཡྩོད། དཔེར་ན། འབད་ད་ཡི། ཟ་ད་
འྩོང་། ཡར་སྩོ་ཡི། འབད་ད་ནི། འབད་ད་ཞིག ཐྩོབ་
ཆི་ཡི། འབད་ད་གེ་ལ་སྩོགས་པ་བཟུམ། 

༢ པས། མས། བས་ཚུ་ དུས་ད་ལྟ་བའི་ཚིག་གྲོགས་
ལུ་འཐྩོབཔ་ཨིན། ཚིག་གྲོགས་གཉིས་སྦྲེལ་གྱི་སྐབས་ 
མས་འདི་ མ་འྩོངས་པ་ལུ་ཡང་འཇུག་སྩོལ་ཡྩོད། 
དཔེར་ན། འཐྩོབ་ནི་མས། འཐྩོན་ནི་མས། ཤྩོར་ནི་
མས་ལ་སྩོགས་པ་བཟུམ་ཨིན། 

༣ དབྱེ་ཚིག 
སྤྱི་དྩོན།  
དབྱེ་ཚིག་ཟེར་མི་འདི བྱེད་འབྲེལ་དང་ བྱེད་མེད་ཀྱི་ལས་ཚིག་ག་ཅི་ར་འབད་
རུང་ ལས་ཚིག་འདི་ མགྱོགས་ལྷྩོད། གོ་རིམ། ལེགས་ཉེས་ལ་སྩོགས་པའི་ 
འབད་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་སྟྩོན་མིའི་ ཚིག་ལུ་སབཔ་ཨིན། འདི་ལུ་ནང་གསེས་
ཀྱི་དབྱེ་བ་ བྱ་ཚུལ་གྱི་དབྱེ་ཚིག བྱ་ཡུལ་གྱི་དབྱེ་ཚིག བྱ་དུས་ཀྱི་དབྱེ་ཚིག 
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བྱ་ཁྱད་ཀྱི་དབྱེ་ཚིག བྱ་བསྡུར་གྱི་དབྱེ་ཚིག རྒྱུ་མཚན་གྱི་དབྱེ་ཚིག་དང་དྲུག་
ཡྩོད།  
 ཀ བྱ་ཚུལ་གྱི་དབྱེ་ཚིག 

བྱ་ཚུལ་གྱི་དབྱེ་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ ལཱ་འབད་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་སྟྩོན་པའི་
ཚིག་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨིན། དཔེར་ན། 
དབྱེ་ཚིག དཔེར་བརྗོད། 
གསལ་ཏྩོག་ཏྩོ། གློག་མེ་ གསལ་ཏྩོག་ཏྩོ་སྦེ་ འདུག 
ལེགས་ཤྩོམ། ཁོ་ ལེགས་ཤྩོམ་སྦེ་ འདུག 

 
 ཁ བྱ་ཡུལ་གྱི་དབྱེ་ཚིག  

བྱ་ཡུལ་གྱི་དབྱེ་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ བྱ་བའི་ལས་ཅིག་ ཡུལ་ག་ཏེ་ལུ་སྦེ་
འབདཝ་ཨིན་ན་གི་དབྱེ་བ་སྟྩོན་པའི་ཚིག་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨིན། དཔེར་
ན། 

དབྱེ་ཚིག དཔེར་བརྗོད། 
ཕྱི་ཁ།  ལྟདམྩོ་ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ཁ་སྦེ་ སྟྩོན་ནི་ཨིན།  
ནང་ན།  ཞལ་འཛྩོམས་ རྩོང་གི་ནང་ན་སྦེ་ འཚྩོགས་ནི། 
ཡར། ཁོང་ཡར་འགྱོ་ནི་མས། 
མར། ཁོང་མར་ཡར་སྩོ་ཡི། 
ཕར། ཨ་ལུ་ཚུ་ཕར་སྦེ་སྡྩོད། 
 
ག བྱ་དུས་ཀྱི་དབྱེ་ཚིག  
བྱ་དུས་ཀྱི་དབྱེ་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ བྱ་བའི་ལས་ཅིག་དུས་ཚྩོད་ག་དེམ་
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ཅིག་ནང་འབདཝ་ཨིན་ན་གི་དབྱེ་བ་སྟྩོན་པའི་ཚིག་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨིན། 
དཔེར་ན། 

 
དབྱེ་ཚིག དཔེར་བརྗོད། 
ཧེ་མ་ལས།  ང་ ཧེ་མ་ལས་ འྩོངས་ཡི། 
ད་ཅི།  མྩོ་ ད་ཅི་ ཡར་སྩོང་ནུག   
ལྟ་མ། ཁོ་ ལྟ་མ་ འྩོང་ནི་ཨིན། 
ཉིན་བསྟར། ཁོང་ ཉིན་བསྟར་ སྩོབ་གྲྭ་ནང་འགྱོ་

དགོ། 
ཞིནམ་ལས། ལཱ་འབད་ཞིནམ་ལས་ལྟྩོ་ཟ་ནི་ཨིན། 
དེ་ལས་ཚུར། དུས་དེ་ལས་ཚུར་ཁོང་ན་མ་འྩོངས། 
འཕྱི། ནངས་པ་འཕྱི་སུ་ཅིག་སྦེ་འཐྩོན་འྩོང་། 
ཧ། དྲྩོ་པ་ཧ་སག་སྟེ་འགྱོ་ནི། 
ད་ལྟྩོ། ལྟྩོ་ཟ་ཚར་བ་ཅིན་ད་ལྟྩོ་ར་འགྱོ་གེ། 

 
  ང་ བྱ་ཁྱད་ཀྱི་དབྱེ་ཚིག 

བྱ་ཁྱད་ཀྱི་དབྱེ་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ བྱ་བའི་ལས་ཅིག་གི་ཁྱད་པར་གྱི་
རིམ་པ་ཅིག་སྟྩོན་པའི་ཚིག་ལུ་སབཔ་ཨིན། དཔེར་ན། 

དབྱེ་ཚིག དཔེར་བརྗོད། 
ཧ་ལམ་ཅིག  ཁོ་མི་ ཧ་ལམ་ཅིག་ ཨིན་པས། 
གནམ་མེད་ས་མེད། ཏི་རུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ འདུག  
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ཕྱེད་ཀ། ཀེ་བ་ ཕྱེད་ཀ་ཅིག་ རུལ་སྩོ་ནུག 
ཧྲིལ་བུམ། ཀ་ཀུ་རུ་མ་བཀག་པར་ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་བཞག 

ཤིན་ཏུ། མེ་ཏྩོག་འདི་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པས། 
 

ཅ བྱ་བསྡུར་གྱི་དབྱེ་ཚིག  
བྱ་བསྡུར་གྱི་དབྱེ་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ བྱ་བའི་ལས་ཀྱི་ཁྱད་རིམ་ཚུ་ཡང་ 
གཅིག་ལས་གཅིག་དྲག་ཞན་ཐ་དད་དུ་དབྱེ་བའི་ཚིག་ཅིག་ལུ་སབཔ་
ཨིན། དཔེར་ན། 

དབྱེ་ཚིག དཔེར་བརྗོད། 
མགྱོགས།  ང་གིས་ མགྱོགས་པར་ འགྱོ་ཚུགས།  
མགྱོགས་དྲགས། ང་ལས་ མྩོ་གིས་ མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་ འགྱོ་

ཚུགས། 
མགྱོགས་ཤྩོས། ང་བཅས་ག་ར་ལས་མགྱོགས་ཤྩོས་ཁོ་ཨིན་མས། 
རིངམྩོ། ང་ལས་ཁོ་རིངམྩོ་ཡྩོད། 
རིང་དྲགས། ཧེ་མའི་ཨ་ལུ་བ་ད་རེས་ནངས་པའི་ཨ་ལུ་གཟུགས་

རིང་དྲགས་འདུག 
རིང་ཤྩོས། ཁོ་སབ་གྲྭ་ནང་ལས་རིང་ཤྩོས་ཨིན། 
ངན་པ། ད་རེས་ནངས་པར་དུས་ངན་པ་ལུ་ལྷྩོད་ནུག 
ངན་དྲགས། ཁོ་སེམས་ངན་དྲགས་ཨིན། 
ངན་ཤྩོས། ག་བ་སེམས་ངན་ཤྩོས་ཁོ་ཨིན། 
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ཆ རྒྱུ་མཚན་གྱི་དབྱེ་ཚིག 
རྒྱུ་མཚན་གྱི་དབྱེ་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ བྱ་བའི་ལས་ཅིག་གི་ གྲུབ་འབས་
འདི་ རྒྱུ་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བྱུངམ་ཨིན་ན་གི་དབྱེ་བ་སྟྩོན་པའི་ཚིག་
ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨིན།  
དཔེར་ན། 

དབྱེ་ཚིག དཔེར་བརྗོད། 
དེ་ལས་བརྟེན།  ཁེབ་ས་འདི་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ 

འབྱུངའྩོང་།   
འབད་ནི་འདི་གིས།  དབང་ཚད་འདི་ དཔྩོན་འབད་ནི་འདི་

གིས་ འཐྩོབ་འྩོང་། 
འབདཝ་ལས། ཁེབ་ས་འདི་ ལཱ་འབདཝ་ལས་ 

འཐྩོབཔ་ཨིན། 
མཐའ་དྩོན། དབྱེ་ཚིག་འདི་  བྱ་ཚིག་དང་གཅིག་ཁར་སར་བའི་སྐབས་ལུ་ 
མགྱོགས་པར་ཤྩོག་ཟེར་དྩོ་བཟུམ་ བྱ་ཚིག་གི་ ཧེ་མ་སར་དགོཔ་མ་གཏྩོགས་ 
བྱ་ཚིག་གི་ཤུལ་མར་སར་མི་རུང་།  
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 ་  ་   ་པ  བ ད་པ ་  ་    
སྤྱི་དྩོན།  
བརྗོད་པ་ཟེར་མི་འདི་ ཚིག་གི་སྡེ་ཚན་ཅིག་བསྡྩོམས་ཏེ་ གོ་དྩོན་ཅིག་གསལ་
རི་རི་སྦེ་ སྟྩོན་ཚུགས་མི་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ རྩོང་ཁའི་བརྡ་སྐད་ཚུ་ 
ག་ར་བརྗོད་པའི་རང་བཞིན་ཅིག་ལུ་གནས་ཏེ་ཡྩོདཔ་ལས་ བརྗོད་པའི་མཚན་
ཉིད་དེ་ར་ བརྗོད་དྩོན་ཆ་ཚང་སྟྩོན་པའི་བརྗོད་པ་དང་ མིང་ཚིག་འཕྲེང་བར་
སྤེལ་བ་ བརྗོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་སབ་སྩོལ་ཡྩོད། དེ་ལུ་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་
བ། བརྗོད་པའི་རིགས། བརྗོད་པ་བཟྩོ་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ། ཚིགས་བཅད་ཀྱི་
བརྗོད་པ་དང་གསུམ་ཡྩོད། 

༡ བརྗོད་པའི་རིགས།  
བརྗོད་པའི་རིགས་ལུ་ གསལ་བཤད་ཀྱི་བརྗོད་པ། འདྲི་བའི་བརྗོད་པ། ཞུ་
བཀོད་ཀྱི་བརྗོད་པ། སེམས་ཚྩོར་གྱི་བརྗོད་པ་དང་བཞི་ཡྩོད།  
 
ཀ གསལ་བཤད་ཀྱི་བརྗོད་པ་ཟེར་མི་འདི་ གནས་སྟངས་ག་ཨིནམ་ 

བཤད་མི་འདི་ གསལ་བཤད་ཀྱི་བརྗོད་པ་ཨིན། དཔེར་ན། བུམྩོ་རྐང་
ཁྲི་གུ་སྡྩོད་ནུག སྩོབ་དཔྩོན་གྱིས་དཔེ་ཆ་སྟྩོན་དེས། ལྡུམ་ར་ནང ་མེ་
ཏྩོག་ཤར་ནུག ཟེར་དྩོ་བཟུམ། 

 
ཁ དྲི་བའི་བརྗོད་པ་ཟེར་མི་འདི་ གཞན་ལུ་དྲི་བ་བཀོད་མི་དང་། ང་ ག་

ཅི་འབདཝ་ཨིན་ན་ ལ་སྩོགས་པ་རང་ལུ་ དྲི་བ་བཀོད་པའི་རིགས་ལུ་
སབཔ་ཨིན། དཔེར་ན། བམ་ག་ཏེ་བཞུགས་ནུག ཁོ་ག་
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ཨིན་ན། ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ག་ཅི་སྨྩོ།  ང་ག་ཅི་མནྩོཝ་ཨིན་ན། ཟེར་དྩོ་
བཟུམ། 

 
ག ཞུ་བཀོད་ཀྱི་བརྗོད་པ་ཟེར་མི་འདི་ གཞན་ལུ་ཞུ་བ་བཀོད་ནི་དང་ རང་

གིས་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལ་སྩོགས་པའི་རིགས་ལུ་ ཞུ་བཀོད་ཀྱི་བརྗོད་པ་
ཟེར་སབཔ་ཨིན། དཔེར་ན། ཙང་ཙ་སྡྩོད། ལེགས་ཤྩོམ་སྦེ་སྟྩོན། གོ་
ལ་ཆུ་འཁྱུ། ང་ལུ་ཆ་རྩོགས་འབད་གནང་ ཟེར་དྩོ་བཟུམ།  

 
ང་ སེམས་ཚྩོར་གྱི་བརྗོད་པ་ཟེར་མི་འདི་ སེམས་ཀྱི་ཚྩོར་ཤུགས་ ཕྱི་ཁར་

བཏྩོན་པའི་ཚིག་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨིན། དཔེར་ན། ང་ དེ་མའི་ 
སེམས་དགའ་མི་དགའ། སྤའྩོ་ ཅ་ལ་འདི་སེམས་ཤྩོར་མི་ཤྩོར། 
དབའི་ བསྐྱལ་སར་བསྐྱལ་མི་བསྐྱལ། ཟེར་དྩོ་བཟུམ། 

 

༢ བརྗོད་པ་བཟྩོ་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ། 
བརྗོད་པ་བཟྩོ་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལུ་ བརྗོད་པ་རྐྱང་པ། བརྗོད་པ་ཆ་ཚང་བ། 
བརྗོད་པ་སྣ་བསྡུས་དང་ གསུམ་ཡྩོད། དེ་ཡང་། 
 
ཀ བརྗོད་པ་རྐྱང་པ་ཟེར་མི་འདི་ བརྗོད་པའི་རིགས་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ 

བརྗོད་དྩོན་གཙྩོ་བྩོ་དང་ལས་ཚིག ཡངན་ བྱ་ཡུལ་དང་ ལས་ཚིག 
ཡངན་ བྱ་བ་དང་ལས་ཚིག་གཉིས་རེ་སྦྲགས་ཏེ་ ཡྩོད་མི་གི་ བརྗོད་
པ་ཐུང་ཀུའི་རིགས་ལུ་སབཔ་ཨིན། དཔེར་ན། 
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བརྗོད་དྩོན་གཙྩོ་བྩོ་དང་ལས་ཚིག བྱ་ཡུལ་དང་ལས་ཚིག བྱ་བ་དང་ལས་ཚིག 
སྩོབ་དཔྩོན་གྱིས་གསུང་དེས།  སྤ་རྩོ་ལུ་སྩོང་། ཡི་གུ་བྲིས། 
མེ་གིས་འཚིག་དེས། ས་ཁར་བཞག ཁཝ་རྐྱབ་དེས། 
གླང་གིས་བརྡུངས་ཡི། གནམ་ཁར་འཕུར། ཉིམ་ཤར་ནུག 
 
ཁ བརྗོད་པ་ཆ་ཚང་བ་ཟེར་མི་འདི་ བརྗོད་དྩོན་གཙྩོ་བྩོ་དང་བྱ་ཡུལ་ ལས་

ཚིག་གསུམ་ཆ ་ར་ ཚང་བའི་བརྗོད་པ་ལུ་ སབཔ་ཨིན། དཔེར་ན། 
དཔེར་བརྗོད། བརྗོད་དྩོན་གཙྩོ་བྩོ། བྱ་ཡུལ། ལས་ཚིག 
མྩོ་ལྷ་ཁང་ནང་སྩོང་ནུག མྩོ་ ལྷ་ཁང་ནང་ སྩོང་ནུག 
ཨ་པ་རྩོང་ནང་འགྱོ་དེས།  ཨ་པ་ རྩོང་ནང་ འགྱོ་དེས། 
སྣུམ་འཁོར་ཐིམ་ཕུག་ལུ་འགྱོ་
དེས། 

སྣུམ་འཁོར་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ འགྱོ་དེས། 

དྲན་གསྩོ། གཞན་ཡང་ དཔེར་ན། མྩོ་ ད་ས་དྲྩོ་པ་ལས་ སྐྱིད་ཆུ་ལྷ་ཁང་
ནང་ དཀར་མེ་ཕུལ་བར་སྩོང་ནུག་ཟེར་དྩོ་བཟུམ་ དུས་དང་། 
སྒེར་མིང་། དགོས་ཆེད་ལ་སྩོགས་པ་ཡྩོད་མི་ཚུ་ཡང་ བརྗོད་
པ་ཆ་ཚང་བའི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན། 

 
ག བརྗོད་པ་སྣ་བསྡུས་ཟེར་མི་འདི་ བརྗོད་པ་གཅིག་ནང་ བརྗོད་ཚན་མ་

འདྲཝ་ གཉིས་ལས་ལྷག་སྟེ་ ཡྩོད་མི་ལུ་སབཔ་ཨིན། དཔེར་ན། 
 
དཔེར་བརྗོད། བརྗོད་ཚན་དང་པ། བརྗོད་ཚན་གཉིས་པ། 
ཁོ་ལྟྩོ་ཟ་སྦེ་ ཉལ་སྡྩོད་ནུག ཁོ་ ལྟྩོ་ཟ་སྦེ་ ཉལ་སྡྩོད་ནུག 
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ག་གིས་འབད་ཡི་ག་མ་ཤེས། ག་གིས་འབད་ཡི་ག་ མ་ཤེས། 
ང་ག་ཏེ་སྡྩོད་རུང་ཉམས་དགའ་
བས། 

ང་ག་ཏེ་སྡྩོད་རུང་ ཉམས་དགའ་བས། 

 
དྲན་གསྩོ།  
བརྗོད་པ་སྣ་བསྡུས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ བརྗོད་པ་གཅིག་ནང་ བརྗོད་ཚན་གཉིས་
ལས་ལྷག་སྟེ་འྩོང་སྲིདཔ་ཨིན། དཔེར་ན།  དབང་མྩོ་ ཁྲོམ་ཁ་ལས་ 
ལྩོག་འྩོངས་ཞིནམ་ལས་ གོ་ལ་སྩོར་ཏེ་ ཞིང་ལཱ་འབད་བར་ཡར་སྩོང་ནུག་
བཟུམ། 

༣ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་བརྗོད་པ། 
ཚིགས་བཅད་ཀྱི་བརྗོད་པ་ཟེར་མི་འདི་ ཚིག་རྐང་རེ་ནང་ ཚིག་འབྲུ་འདྲན་
འདྲ་སྦེ་བཟྩོ་སྟེ་ཡྩོད་མི་ལུ་སབཔ་ཨིན། ཚིག་རྐང་བཞི་འབད་མི་ལུ་ ཚིགས་
བཅད་དང་ ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་ ཟེར་ཡང་སབཔ་ཨིན། ཚིགས་བཅད་གཅིག་ནང་ 
མང་ཤྩོས་ར་ ཚིག་རྐང་བཞི་རེ་འྩོངམ་ཨིན་རུང་ རེས་ཅིག་སྐབས་ ཚིག་རྐང་
གཉིས་དང་གསུམ་གྱིས་ བརྗོད་ཚན་རེ་སྟྩོན་ཚུགས་མི་ཡང་ཡྩོད།  
 
ཚིག་རྐང་རེ་ནང་ལུ་ ཚིག་འབྲུ་གསུམ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཚིག་འབྲུ་སུམ་
ཅུ་སྩོ་གསུམ་ལ་སྩོགས་པ་འབད་མི་ཡང་བཟྩོ་སྩོལ་ཡྩོད།  རྩོང་ཁའི་སྐབས་ལུ་ 
མང་ཤྩོས་ར་ ཚིག་འབྲུ་གསུམ་ལས་ དགུ་ཚུན་ཚྩོད་བཟྩོཝ་ཨིན། དཔེར་ན།  
ཀ། ཚིག་འབྲུ་གསུམ་མ། 

དགའ་སྐྱིད་ལྡན།། དཔལ་འབྱྩོར་རྒྱས།། བདེ་སྐྱིད་འཕེལ།། བཀྲ་ཤིས་
ཤྩོག། 
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ཁ། ཚིག་འབྲུ་བཞི་མ། 
འབྲུག་ཡུལ་འདི་ནང། །དགའ་སྐྱིད་འཕེལ་ཏེ། །མི་སེར་བདེ་
སྐྱིད། །གོང་དུ་འཕེལ་སྩོང་།། 

 
ག། ཚིག་འབྲུ་ལྔ་མ། 

དལ་འབྱྩོར་མི་ལུས་ཐྩོབ།། ཡང་དག་བ་མ་མཇལ།། དམ་ཆོས་མཐའ་
རུ་ཕྱིན།། གཏན་བདེའི་གོ་འཕང་ཐྩོབ།།  

 
ང་། ཚིག་འབྲུ་དྲུག་མ། 

སྨན་ལྗོངས་ལྷ་ཡུལ་འདི་ན།། ལུགས་གཉིས་བསྟན་པའི་མངའ་ཐང།། 
གོང་ལས་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ།། མངའ་འབངས་བདེ་སྐྱིད་རྒྱས་སྩོང་།། 

 
ཅ། ཚིག་འབྲུ་བདུན་མ། 

ཨོ་རྒྱན་བ་མ་གུ་རུ་མཆོག། མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱིས་སྐོར་བཞིན་དུ།།  
བདག་གི་སྨྩོན་ལམ་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར།། མདུན་གྱི་གནས་འདིར་
གཤེགས་སུ་གསྩོལ།། 

 
ཆ། ཚིག་འབྲུ་བརྒྱད་མ། 

ཤར་རི་རྩེ་ལས་ཤར་བའི་ཁྲི་གདུགས།། ཕ་རྩོལ་ནུབ་ཀྱི་ཕྱྩོགས་སུ་མ་
གཡྩོ།། དགུང་གི་དགུང་སངས་མཐྩོན་པྩོར་བཞུགས་ནས།། འཛམ་
གླིང་གླིང་བཞིའི་མུན་པ་བསལ་གནང།། 
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ཇ། ཚིག་འབྲུ་དགུ་མ། 
བཀྲ་བའི་ནམ་མཁའ་དྭངས་པའི་ཀློང་དཀྱིལ་ནས།། ཤིས་པའི་
ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་ཤར་བཞིན་དུ།། བདེ་བའི་དགའ་སྐྱིད་རྒྱལ་
ཁབ་ཡྩོངས་ལ་ཁྱབ།། ལེགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སྲིད་གསུམ་
ཁྱབ་པར་ཤྩོག། 
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ལེའུ་བཞི་པ། རྣམ་དབྱེ་དང་ཕད། 

 ་  ་དང་པ    ་ད ། 
སྤྱི་དྩོན།  
མིང་། ཚིག བརྗོད་པའི་ལམ་ལས་ བརྗོད་དྩོན་གྱི་ཁྱད་པར་ སྩོ་སྩོ་སྦེ་དབྱེ་
བའི་ཚིག་ལུ་ རྣམ་དབྱེ་ཟེར་སབཔ་ཨིན། དེ་ལུ་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ། དང་
པྩོ་ངོ་བྩོ་ཙམ་སྟྩོན་པ། གཉིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བ། གསུམ་པ་བྱེད་པ་པྩོ། བཞི་པ་
དགོས་ཆེད། ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས། དྲུག་པ་འབྲེལ་སྒྲ། བདུན་པ་གནས་གཞི། 
བརྒྱད་པ་འབྩོད་སྒྲ་དང་བརྒྱད་ཡྩོད། 

༡ དང་པྩོ་ངོ་བྩོ་ཙམ་སྟྩོན་པ། 
རྣམ་དབྱེ་དང་པྩོ་ངོ་བྩོ་ཙམ་སྟྩོན་པ་ཟེར་མི་འདི་ བརྗོད་བྱའི་དྩོན་ག་ཅི་
ར་ཨིན་རུང་ མིང་རྐྱང་པ་ཙམ་མ་གཏྩོགས་ བྱ་ལས་དང་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་
ག་ནི་ཡང་མ་སྟྩོན་མི་ལུ་ སབཔ་ཨིན། དཔེར་ན། རྡྩོ་རྗེ། སྤ་རྩོ། 
དབྱངས་ཅན་ཕུག ཨ་ལུ། རྩོ་ཁྱི། ནགས་ཚལ། ཨམ་སྲུ། ཕྩོ་སྐྱེས་
བཟུམ།  

༢ གཉིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བ། 
གཉིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བ་ཟེར་མི་འདི་ བྱ་བའི་ཡུལ་ལམ་ལས་ཅིག་ལུ་ 
བྱེད་པ་པྩོ་ཅིག་གིས་ ལཱ་ཅིག་འབད་བའི་དྩོན་སྟྩོན་པའི་ཚིག་ཅིག་ལུ་
སབཔ་ཨིན། འདི་ལུ་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ། ལས་སུ་བྱ་བའི་རྣམ་
དབྱེ་དང་ བྱ་ལས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་གཉིས་ཡྩོད། ལས་སུ་བྱ་བ་
ལུ་ཕད། ན། ར། ལུ། གུ བཞི་དང་ བྱ་ལས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཕད། 
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ར་དང་ལུ་ གཉིས་ཨིན། དཔེར་ན། 
ལས་སུ་བྱ་བ། བྱ་ལས་དབྱེར་མེད། 
ཕྱི་ཁར་སྩོང་། ཤིང་སེར་པྩོར་གྱུར། 
ལྟག་ལུ་སྡྩོད། བུམྩོ་མཁའ་འགྲོ་མར་གྱུར། 
སྒྲོམ་ནང་ན་བཙུགས། ཨོམ་ཆུ་ལུ་གྱུར། 
ཤིང་གུ་འཛེག ས་མི་ལུ་གྱུར། 

༣ གསུམ་པ་བྱེད་པ་པྩོ། 
བྱེད་པ་པྩོ་ཟེར་མི་འདི་ གང་ཟག་དང་ དངོས་པྩོ་ གང་རུང་ཅིག་གིས་ 
ལཱ་འབད་བའི་དྩོན་སྟྩོན་པའི་ཚིག་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨིན། དེ་ལུ་ནང་
གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ བྱེད་པ་པྩོ་གཙྩོ་བྩོ། ཕལ་པ། རང་བཞིན་གྱི་བྱེད་པ་
པྩོ། རྒྱུ་མཚན་གྱི་དྩོན་ལུ་འཇུག་པ་དང་བཞི་ཡྩོད། བྱེད་སྒྲའི་ཕད་ 
ཀྱིས། གིས། གྱིས་གསུམ་འཇུགཔ་ཨིན། ཕད་ ཀྱིས་ འདི་ རྗེས་
འཇུག་ ད། བ། ས་གསུམ་དང་། གིས་འདི་རྗེས་འཇུག་ ག། ང་། 
འ་གསུམ་དང་ མཐའ་མེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཇུགཔ་ཨིན། ཕད་ གྱིས་ 
འདི་ རྗེས་འཇུག་ ན། མ། ར། ལ་བཞིའི་ རྗེས་སུ་འཇུགཔ་ཨིན། 
དཔེརན། 

རྗེས་
འཇུག 

ཕད། དཔེར་བརྗོད། འཇུག་ཚུལ། 

ག གིས། སྟག་ གིས་ མཆོངས། གཙྩོ་བྩོ། 
ང་། གིས། གླང་ གིས་ བརྡུངས། གཙྩོ་བྩོ། 
ད། ཀྱིས། ཁྱོད་ ཀྱིས་ འབད་ནུག གཙྩོ་བྩོ། 
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ན། གྱིས། སྨན་ གྱིས་ ཕན། ཕལ་པ། 
བ། ཀྱིས། ཁབ་ ཀྱིས་ བཙེམས། ཕལ་པ། 
མ། གྱིས། འདམ་གྱིས་གང་། རང་བཞིན། 
འ། གིས། གཞའ་གིས་ཁྱབ། རང་བཞིན། 
ར། གྱིས། དཔལ་འབྱྩོར་གྱིས་བྲིས། གཙྩོ་བྩོ། 
ལ། གྱིས། དབང་རྒྱལ་གྱིས་ཁྱིམ་རྐྱབ། གཙྩོ་བྩོ། 
ས། ཀྱིས། ཆོས་ཀྱིས་སེམས་ལུ་ཕན། རང་བཞིན། 
མཐའ་
མེད། 

གིས། ལྟྩོ་ཟ་ནི་འདི་གིས་ཕྩོཝ་
འགྲངས་ཡི། 

རྒྱུ་མཚན། 

མཐའ་དྩོན།  
མིང་མཐའ། པ། པྩོ། མ། མྩོ། ཝ་ཚུ་བསྡུ་བའི་ཚིག དཔེར་ན། རྒཔ། 
དཀརཔྩོ། ཐྩོངམ། རྩོལམྩོ། ཀཝ་ཟེར་མི་ཚུ་ མིང་མཐའ་བསྡུ་བསྡུཝ་ཨིནམ་
ལས་ དེ་ཚུ་གི་མཐའ་མར་ བྱེད་སྒྲའི་ཕད་ གིས་ སར་དགོ། དེ་ཚུ་རྗེས་
འཇུག་ཨིན་པས་མནྩོ་སྟེ་ རྗེས་འཇུག་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཕད་སར་བ་ཅིན་ནྩོར་
བ་ཨིན། 

༤ བཞི་པ་དགོས་ཆེད། 
དགོས་ཆེད་ཟེར་མི་འདི་ ཚིག་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ ལས་ཚིག་སརཝ་ད་ 
བར་ན་ལུ་ཕད་ ར། ལུ། གུ་གསུམ་གྱིས་ ལཱ་འདི་ འབད་དགོ་པའི་
དྩོན་དག་དང་ ཡུལ་དང་བྱེད་པྩོ་གང་རུང་ལུ་ ཕན་པའི་དྩོན་སྟྩོན་པའི་
ཚིག་ཅིག་ལུ་ སབཔ་ཨིན།  
དཔེར་ན། 
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ཕད། དཔེར་བརྗོད། 
ར། དབང་ཞུ་བར་འགྱོ་དེས། 

འཚྩོལ་བར་སྩོང་། 
ལུ། སེམས་ཅན་ལུ་སྦྱིན་པ་གཏང་། 

གནག་དུང་ནང་ལུ་མེ་བཏེག 
གུ། ར་ གུ་སྨན་དབུར། 

མིག་ཏྩོ་གུ་མིག་ཤེལ་བཙུགས། 
དྲན་གསྩོ།  
དགོས་ཆེད་ཀྱི་ཕད་ཚུ་གི་ཧེ་མ་ དྩོན་ ཟེར་བའི་ཚིག་བཙུགསཔ་ད་ དགོས་
ཆེད་གསལ་བྱེད་ལུ་འགྱོཝ་ཨིན། དཔེར་ན། གཞུང་དྩོན་ལུ་དཀའཝ་སད་དགོ་
ཟེར་དྩོ་བཟུམ། 

༥ ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས། 
འབྱུང་ཁུངས་ཟེར་མི་འདི་ གང་ཟག་དང་ དངོས་པྩོ་ཚུ་ ཡུལ་ག་
ལས་འབྱུངམ་ཨིན་ན་གི་ ཁུངས་སྟྩོན་པའི་ཚིག་ལུ་སབཔ་ཨིན། དེ་
ལུ་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ། འབྱུང་ཁུངས་དངོས། ཆ་འདྲ་བ། འགྲན་
བསྡུར། རྒྱུ་མཚན། སྡུད་སྒྲ་བཅས་ ལྔ་ཡྩོད། འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཕད་ 
ལས་ ཨིན། དཔེར་ན། 

ཕད། དཔེར་བརྗོད། འཇུག་ཚུལ། 
 
 

མེ་ལས་དུ་པ། དངོས། 
ཤིང་ཁ་ལས་བྱ། ཆ་འདྲ་བ། 
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ལས། 

སྣུམ་འཁོར་ལས་གནམ་གྲུ་
མགྱོགས། 

འགྲན་བསྡུར། 

ལཱ་འབདཝ་ལས་གླ་འཐྩོབ། རྒྱུ་མཚན། 
སྤུ་ན་ཁ་ལས་སྤ་རྩོ་ཚུན། ཡུལ་སྡུད་པ། 
ཁ་ཉིནམ་ལས་ད་རིས་ཚུན། དུས་སྡུད་པ། 
མགུ་ཏྩོ་ལས་རྐངམ་ཚུན། དངོས་པྩོ་སྡུད་པ། 

༦ དྲུག་པ་འབྲེལ་སྒྲ། 
འབྲེལ་སྒྲ་ཟེར་མི་འདི་ གང་ཟག་དང་དངོས་པྩོ་ཚུ་གི་བར་ན་ འབྲེལ་
བ་སྟྩོན་པའི་ཚིག་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨིན། འབྲེལ་སྒྲའི་ཕད། ཀྱི། གི། 
གྱི། འི། ཡི་ལྔ་ཡྩོད་མི་ཚུ་རྗེས་འཇུག་ ད། བ། སའི་མཐའ་མར་ཀྱི། 
ག། ང་། མཐའ་མེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་གི། ན། མ། ར། ལའི་མཐའ་མར་
གྱི། འ་དང་མཐའ་མེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་ འི་དང་ ཚིག་ཁ་སྐོང་དགོཔ་དང་
ཡི་འཐྩོབཔ་ཨིན། འབྲེལ་སྒྲའི་འཇུག་ཚུལ་གྱི་དབྱེ་བ། ངོ་བྩོ་བདག་
གཅིག དེ་ལས་དེ་འབྱུང་། རྟེན་དང་བརྟེན་པ། ཡན་ལག་དང་ཡན་
ལག་ཅན། ཁྱད་གཞི་དང་ཁྱད་ཆོས། ནྩོར་དང་བདག་པྩོ་བཅས་དྲུག་
ཡྩོད། དཔེར་ན།  

རྗེས་འཇུག ཕད། དཔེར་བརྗོད། འཇུག་ཚུལ། 
ག གི། རག་གི་ཏིང་། ངོ་བྩོ་བདག་གཅིག 
ང་། གི། དུང་གི་བུམ་པ། ངོ་བྩོ་བདག་གཅིག 
ད། ཀྱི། ཁྱུང་བདུད་ཀྱི་འབང་། དེ་ལས་དེ་འབྱུང་། 
ན། གྱི། དཔྩོན་གྱི་གསྩོལ་ར།  དེ་ལས་དེ་འབྱུང་། 
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བ། ཀྱི། ཐབ་ཀྱི་མེ། རྟེན་དང་བརྟེན་པ། 
མ། གྱི། ཁྱིམ་གྱི་མི། རྟེན་དང་བརྟེན་པ། 
འ། འི། 

གི། 
སེམས་དཔའི་ཕྱག 
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
གི་ཕྱག 

ཡན་ལག་དང་ཡན་
ལག་ཅན། 

ར། གྱི། སྤྩོས་དཀར་གྱི་འདབ་
མ། 

ཡན་ལག་དང་ཡན་
ལག་ཅན། 

ལ། གྱི། ཤེལ་གྱི་འྩོད། ཁྱད་གཞི་དང་ཁྱད་
ཆོས། 

ས། ཀྱི། ཆོས་ཀྱི་བྱིན་རླབས། ཁྱད་གཞི་དང་ཁྱད་
ཆོས། 

མཐའ་མེད། གི།  ཁོ་གི་རྒྱུ་ནྩོར། ནྩོར་དང་བདག་པྩོ། 
མཐའ་མེད་ཁ་
མ་སྐོང་བ། 

འི། མྩོའི་རྒྱན་ཆ། ནྩོར་དང་བདག་པྩོ། 

མཐའ་མེད་ཁ་
སྐོང་བ། 

ཡི། ཕྩོ་ཡི་གྱོན་ཆས། ནྩོར་དང་བདག་པྩོ། 

མཐའ་དྩོན།  
མིང་མཐའ། པ། པྩོ། མ། མྩོ། ཝ་ཚུ་ ཚག་བར་གཅིག་ནང་བསྡུ་བའི་ཚིག 
དཔེར་ན། རྒཔ། དཀརཔྩོ། ཐྩོངམ། རྩོལམྩོ། ཀཝ་ཟེར་མི་ཚུ་ མིང་མཐའ་
བསྡུ་བསྡུཝ་ཨིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་གི་མཐའ་མར་ འབྲེལ་སྒྲའི་ཕད་ གི་ སར་
དགོ། དེ་ཚུ་རྗེས་འཇུག་ཨིན་པས་མནྩོ་སྟེ་ རྗེས་འཇུག་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཕད་
སར་བ་ཅིན་ནྩོར་བ་ཨིན། 



                          ། 

 126 

༧ བདུན་པ་གནས་གཞི། 
གནས་གཞི་ཟེར་མི་འདི་ གང་ཟག དངོས་པྩོ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ 
ཡུལ་དང་དུས་ཀྱི་གཞི་གཅིག་ལུ་ གནས་ཏེ་ཡྩོད་པའི་དྩོན་སྟྩོན་པའི་
ཚིག་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨིན། དེ་ལུ་ ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ། ཡུལ་གྱི་
གཞི་ལ་གནས་པར་སྟྩོན་པའི་གནས་གཞི་དང་ དུས་ཀྱི་གཞི་ལ་
གནས་པར་སྟྩོན་པའི་ དུས་ཀྱི་གནས་གཞི་དང་གཉིས་ཡྩོད། ཡུལ་གྱི་
གནས་གཞི་ལུ་ ཕད་ ན། ར། ལུ། གུ་བཞི་དང་ དུས་ཀྱི་གནས་
གཞི་ལུ་ ན། ར། ལུ་གསུམ་འཇུགཔ་ཨིན། དཔེར་ན། 

ཕད། དཔེར་བརྗོད། འཇུག་ཚུལ། 
ན། ལྷ་ཁང་ནང་ན་སྐུ་ཡྩོད། ཡུལ་གྱི་གནས་གཞི། 
ར། གྱང་གི་ར་བར་ཀླུ་ཁང་ཡྩོད། ཡུལ་གྱི་གནས་གཞི། 
ལུ། ཐིམ་ཕུག་ལུ་མི་སྣ་ཚྩོགས་

ཡྩོད། 
ཡུལ་གྱི་གནས་གཞི། 

གུ། ཤིང་གུ་བྱ་ཆགས་ནུག ཡུལ་གྱི་གནས་གཞི། 
ན། མྩོ་མ་ལྷྩོད་བར་ན་བསྒུག་

གནང་། 
དུས་ཀྱི་གནས་གཞི། 

ར། གནམ་སྩོ་ཁར་ཤིང་གི་འདབ་
མ་བུད་འྩོང་། 

དུས་ཀྱི་གནས་གཞི། 

ལུ། ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལུ་དཀར་མེ་ཕུལ། དུས་ཀྱི་གནས་གཞི། 
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༨ བརྒྱད་པ་བྩོད་སྒྲ། 
བྩོད་སྒྲ་ཟེར་མི་འདི་ གང་ཟག་མཆོག་དམན་འབྲིང་གསུམ་ག་ར་ འབྩོ་
རུང་ མིང་གི་ཐྩོག་མཐའ་དང་ ཚིག་གི་ཐྩོག་མཐའ་བར་གསུམ་ལུ་ 
སར་བའི་ཚིག་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨིན། འདི་ལུ་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ 
གང་ཟག་ལུ་ཐྩོབ་པའི་ བྩོད་སྒྲའི་རིགས་ཅིག་དང་ ལས་ཚིག་ལུ་ཐྩོབ་
པའི་སེམས་ཚྩོར་སྟྩོན་པའི་སྒྲ་དང་གཉིས་ཡྩོད། དཔེར་ན། 

ཕད། དཔེར་བརྗོད། འཇུག་ཚུལ 
ཀྱེ། ཀྱེ། ལྟྩོ་ཚང་ཡི་གུ་འདི་ནཱ་

གཏང་ཞིག 
གང་ཟག་གི་བྩོད་སྒྲ། 

ཆིད་ཆིད། ཆིད་ཆིད། ནཱ་ཤྩོག་ཞིག གང་ཟག་གི་བྩོད་སྒྲ། 
དབའི། དབའི། ཁྱོད་ག་ཅི་

འབདཝ། 
གང་ཟག་གི་བྩོད་སྒྲ། 

ཨའུ། ཨའུ། ཁྱོད་ག་ཏེ་འགྱོ་ནི་སྨྩོ། གང་ཟག་གི་བྩོད་སྒྲ། 
ཁོ་རེ། ཁོ་རེ། དེ་སྦེ་ར་འདི་མི་

བཏུབཔ་འྩོང་། 
གང་ཟག་གི་བྩོད་སྒྲ། 

ཀྭ་ཡེ། ཀྭ་ཡེ། སྣང་ས་འྩོད་འབུམ། གང་ཟག་གི་བྩོད་སྒྲ། 
སྤ། སྤ། ལེགས་མི་ལེགས། སེམས་ཚྩོར་སྟྩོན་པའི་སྒྲ། 
སྤའྩོ། སྤའྩོ། འཇའ་བས་སྨ་རེ། སེམས་ཚྩོར་སྟྩོན་པའི་སྒྲ། 
ཛའི། ཛའི། འདྲྩོག་པས་སྨ་རེ།  སེམས་ཚྩོར་སྟྩོན་པའི་སྒྲ། 
ཨའྩོ། ཨའྩོ། དེ་འདི ་བཞགཔ་

དྲག་འྩོང་། 
སེམས་ཚྩོར་སྟྩོན་པའི་སྒྲ། 
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ཤུད། ཤུད། ཕར་སྩོང་ཞིག སེམས་ཚྩོར་སྟྩོན་པའི་སྒྲ། 
ཨ་ཁའི། ཨ་ཁའི། སྐྱོ་མི་སྐྱོ། སེམས་ཚྩོར་སྟྩོན་པའི་སྒྲ། 
ཨ་ཁ། ཨ་ཁ། བརྗེད་ར་བརྗེད་སྩོ་

ནུག 
སེམས་ཚྩོར་སྟྩོན་པའི་སྒྲ། 

ཕུའི། ཕུའི། དྲིམ་ཁག་མི་ཁག སེམས་ཚྩོར་སྟྩོན་པའི་སྒྲ། 
ཨའེ། ཨའེ། ཕངས་མི་ཕངས། སེམས་ཚྩོར་སྟྩོན་པའི་སྒྲ། 
འེང་འེང་། འེང་འེང། ང་གིས་འབད་

འྩོང་། 
སེམས་ཚྩོར་སྟྩོན་པའི་སྒྲ། 

ཨེང་། ཨེང་། དེ་ཅི་ར་ཨིན་ན། སེམས་ཚྩོར་སྟྩོན་པའི་སྒྲ། 
གཡའ། གཡའ། ཁྱོད་ཀྱིས་སབ་ཅི་

སྩོ། 
སེམས་ཚྩོར་སྟྩོན་པའི་སྒྲ། 

ཡ། ཡ། ད་འབདན་ དྲནམ་
བཏྩོན་སྨ་རེ། 

སེམས་ཚྩོར་སྟྩོན་པའི་སྒྲ། 
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 ་  ་   ་པ   ད་   ་དབང་    
སྤྱི་དྩོན།  
ཕད་ཟེར་མི་འདི་ ཚིག་གོང་འྩོག་གཉིས་གཅིག་ཁར་མཐུད་མི་འདི་ལུ་སབ་ནི་
དང་། གཞན་དབང་ཅན་ཟེར་མི་འདི་ ཚིག་ཧེ་མམ་གི་རྗེས་འཇུག ཡང་
འཇུག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཇུག་དགོ་མི་འདི་ལུ་སབཔ་ཨིན།  དེ་ལུ་ནང་
གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ། སར་བསྡུ། ལས་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས། ལྷག་བཅས། 
མིང་མཐའ་བཅས་བཞི་ཡྩོད། 

༡ སར་བསྡུ། 
སར་བསྡུ་ཟེར་མི་འདི་ བརྗོད་ཚིག་ཅིག་གིས་ སྐབས་ཐྩོག་གི་བརྗོད་དྩོན་ 
ཚར་རེ་མཇུག་བསྡུ་བའི་དྩོན་སྟྩོན་མི་གི་ཕད་ཚུ་ལུ་སབཔ་ཨིན། སར་བསྡུའི་
ཕད། གོ། དྩོ། ནྩོ། འྩོ། ལྩོ། སྩོ་དྲུག་ཡྩོད་མི་འདི་ རྗེས་འཇུག་ ག། ང་། 
ད། ན། ས། མཐའ་མེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་ གོ། ད་མཐར་དྩོ། ན་མཐར་ནྩོ། ལ་
མཐར་ལྩོ། ས་མཐར་སྩོ། མཐའ་མེད་ལུ་ འྩོ་ འཐྩོབ་ནི་ཨིན། དཔེར་ན། 
རྗེས་འཇུག ཕད། དཔེར་བརྗོད། 
ག གོ། ཐྩོབ་ནུག་གོ། 
ང་། གོ། འཐྩོན་འྩོང་གོ། ཤྩོར་འྩོང་གོ། 
ད། དྩོ། གོ། ཡྩོད་དྩོ། ཡྩོད་གོ། 
ན། ནྩོ། གོ། ཨིན་ནྩོ། མེན་གོ། ཨིན་གོ། 
བ། མེད།  
མ། མེད།  



                          ། 

 130 

འ། མེད།  
ར། མེད།  
ལ། ལྩོ། རྒྱལ་ལྩོ། 
ས། སྩོ། གོ། ལེགས་སྩོ། ཨིན་པས་གོ། 
མཐའ་མེད། གོ། འྩོ། ཚུད་ཅི་གོ། སབ་ཅི་འྩོ། 
 
དྲན་གསྩོ།  
ཡང་འཇུག་ས་གི་རྗེས་སུ་ སར་བསྡུའི་ཕད་ཀྱི་ཐྩོབ་ལམ་འདི་ རྗེས་འཇུག་ས་
དང་ཅོག་འཐད། 

༢ ལས་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས། 
ལས་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས་ཟེར་མི་འདི་ བྱེད་འབྲེལ་དང་བྱེད་མེད་ཀྱི་
ལས་ཚིག་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ ལས་ཚིག་དེ་ཚུ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ ཚིག་
གྲོགས་སྦེ་འཇུག་མི་ལུ་ སབཔ་ཨིན། ལས་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས། ཅི། 
ཡི། ནུག དྩོ། དེས། ནི། འྩོང་། གེ། པས། མས། བས་དང་ 
བཅུ་གཅིག་ཡྩོད།  

 
ཀ དྩོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ། 
འདས་པའི་ཚིག་གྲོགས། ཅི། ཡི། ནུག་གསུམ། ད་ལྟ་བའི་ཚིག་
གྲོགས། དྩོ། དེས། པས། མས། བས་ལྔ། མ་འྩོངས་པའི་ཚིག་
གྲོགས། ནི། འྩོང་། གེ་གསུམ་ཨིན།  
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དཔེར་ན། 
 
འདས་པ། 

ཐྩོབ་ཅི། མཐྩོང་ཅི། བཀྱེས་ཅི། 
དགའ་ཡི། འབད་ཡི། འགྱོ་ཡི། 
བསྒྲུབས་ནུག བཀང་ནུག མཇལ་ནུག 

ད་ལྟ་བ། འཐྩོན་དྩོ། འགྱོ་དྩོ། གཏང་དྩོ། 
འཐྩོབ་དེས། འྩོང་དེས། སབ་དེས། 
ཨིན་པས། བཏུབ་པས། དྲག་པས། 
དྲིམ་མནམ་
མས། 

སྐྱོན་མས། ཨིནམ་མས། 

དགའ་བས། བདེ་བས། དཀའ་བས། 
 
མ་འྩོངས་
པ། 

འཐྩོབ་ནི། འགྱོ་ནི། འཐེན་ནི། 
ཤར་འྩོང་། སྐྱེ་འྩོང་། སྡྩོད་འྩོང་། 
འབད ་གེ། བསྒྲུབ་གེ། ཉན་གེ། 

 
ཁ སྒྲའི་སྩོར་ཚུལ། 
ཚིག་གྲོགས། ནུག དྩོ། དེས། ནི། འྩོང་། གེ། ཚུ་ རྗེས་འཇུག་གི་
དབྱེ་བ་མེད་པར་ འཇུགཔ་ཨིན། ཆི། ད། སྩོ་གསུམ་འདི་ གོང་
གསལ་གྱི་ཚིག་གྲོགས་ ནུག དྩོ། དེས། ནི། འྩོང་། གེ་ཚུ་དང་
གཉིས་སྦྲེལ་སྦེ་འཇུགཔ་ཨིན། པས། མས། བས། ཅི། ཡི་ལྔཔྩོ་
འདི་ རྗེས་འཇུག་ ག། ན། བ། མ། སའི་མཐའ་མར་པས། རྗེས་
འཇུག་ ང་། ན། མ། མིང་མཐའ་ཝ་དང་པའི་མཐའ་མར་མས། 
རྫེས་འཇུག་ འ། ར། ལ། མཐའ་མེད་ལུ་བས། རྗེས་འཇུག་ ག 
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ང་། ད། ན། བ། མ། སའི་མཐའ་མར་ཅི། རྗེས་འཇུག་ ག ང་། 
ད། ན། མ། འ། ར། ལ། ས། མཐའ་མེད་ལུ་ ཡི་འཐྩོབཔ་ཨིན།  
དཔེར་ན། 
རྗེས་འཇུག པས། མས། བས། ཅི། ཡི། 
ག º   º º 
ང་།  º  º º 
ད།    º º 
ན། º º  º º 
བ། º   º  
མ། º º  º º 
འ།   º  º 
ར།   º  º 
ལ།   º  º 
ས། º   º º 
མཐའ་མེད།   º  º 
མིང་མཐའ་ཝ།  º    
མིང་མཐའ་པ།  º    

 
དྲན་གསྩོ། 
གོང་གསལ་ཚིག་གྲོགས་ཚུ་ལས་ འདས་པའི་ཚིག་གྲོགས་ ཅི་། ཡི་དང་། 
ད་ལྟ་བའི་ཚིག་གྲོགས་ དྩོ།  གང་ཟག་དང་པ་ལུ་འཇུག་ནི་དང། འདས་
པའི་ཚིག་གྲོགས་ནུག་དང་ ད་ལྟ་ བའི་ཚིག་གྲོགས་ དེས་ གཉིས་པྩོ་
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གང་ཟག་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ལུ་ འཇུག་སྩོལ་ཡྩོད། ཨིན་རུང་ སྐབས་
ཐྩོབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་གིས་དངོས་སུ་འབད་མི་དང་ ཤེས་མི་ཚུ་ ཨིན་པ་
ཅིན་ གང་ཟག་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ལུ་ཡང་ ཁོ་གིས་ཐྩོབ་ཅི། ཁོང་གིས་
ཐྩོབ་ཅི་ཟེར་འཇུག་ནི་དང་། རང་གིས་དངོས་སུ་མ་ཤེས་མི་དང་ མ་མཐྩོང་མི་
ཚུ་ཨིན་པ་ཅིན་ གང་ཟག་དང་པ་ལུ་ཡང་ ང་གིས་འབད་ནུག ང་གིས་ཐྩོབ་
ནུག ཟེར་འཇུག་སྩོལ་ཡྩོདཔ་ཨིན།  

༣ ལྷག་བཅས། 
ལྷག་བཅས་ཟེར་མི་འདི་ ཚིག་གི་ལྷག་མ་ སབ་མ་ཚར་བར་ཡྩོད་མི་འདི་ 
ཡར་འདྲེན་ཚུགས་མི་གི་ཕད་ཚུ་ལུ་སབཔ་ཨིན། དེ་ལུ་ཡང་ ནང་གསེས་ཀྱི་
དབྱེ་བ། ལས་ཚིག་ཧེ་མམ་གི་རྟིང་བདའ་སྟེ་ ལས་ཚིག་གཞན་གང་རུང་ཅིག་ 
འདྲེན་མི་ དུས་སྔ་ཕྱིར་འཇུག་པ། ལས་ཚིག་གཉིས་སྟབས་ཅིག་ཁར་ འདྲེན་
མི་ དུས་ཅིག་ཅར་འཇུག་པ། ལས་ཚིག་ཧེ་མ་ལུ་མ་བརྟེན་པར་ ལས་ཚིག་
ཤུལ་མམ་འབྱུང་ས་མེད་མི་ཅིག ་འདྲེན་མི་གི་དུས་རིམ་གྱིས་འཇུག་པའི་
མཚམས་སྩོར་ལྷག་བཅས་དང་གསུམ་ཡྩོད། 
  
ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕད་ལུ་ ཏེ། སྟེ། དེ། སྦེ། བཞི་ཡྩོད། དེ་ཡང་ སྦེ་འདི་རྗེས་
འཇུག་ག་ར་ལུ་འཐྩོབ་ནི་དང་། ཏེ། སྟེ། དེ་གསུམ་ རྗེས་འཇུག་གི་དབྱེ་བ་
གཤམ་གསལ་རེའུ་མིག་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་འཐྩོབ་ནི་ཨིན། 
རྗེས་
འཇུག 

ཕད། དཔེར་བརྗོད། འཇུག་ཚུལ། 

ག སྟེ། སྦེ། ཤིང་བཀག་སྟེ་མེ་འཕུ། ཤིང་བཀག་སྦེ་མེ་འཕུ། དུས་སྔ་ཕྱིར་འཇུག་པ། 
ང་། སྟེ། སྦེ། ཆུ་བཀང་སྟེ་འབག ཆུ་བཀང་སྦེ་འབག དུས་སྔ་ཕྱིར་འཇུག་པ། 
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ད། དེ། སྦེ། ས་ཁར་སྡྩོད་དེ་ལྟྩོ་ཟ། ས་ཁར་སྡྩོད་སྦེ་ལྟྩོ་ཟ། དུས་སྔ་ཕྱིར་འཇུག་པ། 
ན། ཏེ། སྦེ། བརྒྱན་ཏེ་མཛེས། དཔྩོན་བྱྩོན་སྦེ་བཞུགས་

ཅི། 
དུས་རིམ་གྱིས་འཇུག་པ། 

བ། སྟེ། སྦེ། མལ་ཆ་བཀབ་སྟེ་ཉལ། མལ་ཆ་བཀབ་སྦེ་ཉལ། དུས་རིམ་གྱིས་འཇུག་པ། 
མ། སྟེ། སྦེ། ཅ་ལ་བཀྲམ་སྟེ་བཞག ཅ་ལ་བཀྲམ་སྦེ་བཞག དུས་སྔ་ཕྱིར་འཇུག་པ། 
འ། སྟེ། སྦེ། སེམས་དགའ་སྟེ་སྡྩོད། སེམས་དགའ་སྦེ་སྡྩོད། དུས་ཅིག་ཅར་དུ་འཇུག་

པ། 
 
ར། 

 
ཏེ། སྦེ། 

ལེའུ་བསྒྱུར་ཏེ་འཆམ་
རྐྱབ། 

ལེའུ་བསྒྱུར་སྦེ་འཆམ་
རྐྱབ། 

དུས་ཅིག་ཅར་དུ་འཇུག་
པ། 

ཐར་ཏེ་བདེ། ཐར་སྦེ་བདེ། དུས་རིམ་གྱི་འཇུག་པ། 
ལ། ཏེ། སྦེ། འཚྩོལ་ཏེ་ཐྩོབ། འཚྩོལ་སྦེ་ཐྩོབ། དུས་རིམ་གྱིས་འཇུག་པ། 
ས། ཏེ། སྦེ། ཤེས་ཏེ་གྲོལ། ཤེས་སྦེ་གྲོལ།  དུས་སྔ་ཕྱིར་འཇུག་པ། 
མཐའ་
མེད། 

སྟེ། སྦེ། མིག་ཏྩོ་བལྟ་སྟེ་ལམ་
འགྱོ། 

མིག་ཏྩོ་བལྟ་སྦེ་ལམ་
འགྱོ། 

དུས་ཅིག་ཅར་དུ་འཇུག་
པ། 

དྲན་གསྩོ།  
ལྷག་བཅས་ཀྱི་སྐབས་ ཤར་གྱི་ཕྱྩོགས་ན་དྲི་ཟ་སྟེ།། ལྷྩོ་ཡི་ཕྱྩོགས་ན་གཤིན་རྗེ་
འྩོ།། ཟེར་དྩོ་བཟུམ་མའི་ གཞན་འདྲེན་ལྷག་བཅས་འདི་ ཚིགས་བཅད་བཟྩོ་
བའི་སྐབས་ལུ་འཇུགཔ་ཨིན།  

༤ མིང་མཐའ། 
མིང་མཐའ་ཟེར་མི་འདི་ མིང་དང་ཚིག་གི་མཐའ་མ་ལུ་ འཇུག་ནི་འདི་གིས་
སབཔ་ཨིན། མིང་མཐའ་མང་རབས་ཅིག་ཡྩོད་དེ་འབད་རུང་ མིང་དང་གཅིག་
ཁར་ ཚག་མེད་པར་བྲི་དགོཔ་ཡྩོད་མི། པ། པྩོ། མ། མྩོ། ཝ་དང་ལྔའི་སྐོར་
ལས་དམིགས་བསལ་ཤེས་དགོཔ་ཡྩོད། དེ་ཚུ་ ཚིག་ཕད་ངོ་མའི་གྲངས་སུ་
མེན་རུང་། རྗེས་འཇུག་དང་འཁྲིལ་བའི་འཇུག་ཚུལ་ཤེས་དགོཔ་ཡྩོདཔ་ལས་ 
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རྗེས་འཇུག་དང་འབྲེལ་བའི་ཕད་དང་གཅིག་ཁར་བཤདཔ་ཨིན། དཔེར་ན། 
མིང་མཐའ། རྗེས་འཇུག དཔེར་བརྗོད། 
པ། ག ལགཔ། 
 ང་། ངངཔ། 
 ད། པདཔ། 
 ན། ནྩོནཔ། 
 བ། ཐྩོབ་ཐྩོབཔ། 
 མ། བཅམ་བཅམཔ། 
 ར། ཕྩོརཔ། 
 ལ། བསྐལཔ། 
 ས། རྒྱས་རྒྱསཔ། 
པྩོ། ག ཕྱུགཔྩོ། 
 ད། སྐུདཔྩོ། 
 ན། བདུནཔྩོ། 
 ར། སེརཔྩོ། 
 ལ། རྒྱལཔྩོ། 
མ། ག འཐགམ། 
 ང་། གདངམ། 
 ད། བརྒྱདམ། 
 ན། ཕནམ། 
 འ། མཐའམ། 
 ར། སྐརམ། 
 ལ། སྒྲོལམ། 
 ས། བརྫུསམ། 
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མྩོ། ག ཕགམྩོ། 
 ང་། དབངམྩོ། 
 ད། བདུདམྩོ། 
 ན། བཙུནམྩོ། 
 བ། འཐབམྩོ། 
 འ། དཔའམྩོ། 
 ར། མངརམྩོ། 
 ལ། རྒྱལམྩོ། 
 ས། སསམྩོ། 
 མཐའ་མེད། བུམྩོ། 
ཝ། ད། འབདཝ། 
 འ། དགའཝ། 
 ར། གྱུར་གྱུརཝ། 
 ལ། ཐལཝ། 
 ས། དཀྱིས་དཀྱིསཝ། 
 མཐའ་མེད། ཕྩོཝ། 

མཐའ་དྩོན། མིང་གི་མཐའ་མ་ལུ་ མིང་མཐའ་སར་བའི་སྐབས་ ཚག་རྐྱབ་
དགོཔ་དང་ མ་དགོ་པའི་དབྱེ་བ་འདི་ དཔེར་ན། ལགཔ་བདེ་བས་ཟེར་ བྲི་
དགོ་མི་ཚུ་ལུ་ བར་ན་ཚག་མེདཔ་སྦེ་བཞག་སྟེ་བྲི་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ལག་པའི་
སེན་མྩོ་ཟེར་འབྲི་བའི་སྐབས་ བར་ན་ཚག་རྐྱབ་སྟེ་ མིང་མཐའ་སྩོ་སྩོར་བྲི་
དགོཔ་ཨིན།  
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སྡེ་ཚན་གསུམ་པ། རང་དབང་ཅན་རྐྱང་པའི་ཕད། 
སྤྱི་དྩོན། 
རང་དབང་ཅན་རྐྱང་པའི་ཕད་ཟེར་མི་འདི ་ རྗེས་འཇུག་དང་འཁྲིལ་མ་དགོ་པའི་
ཕད་ཀྱི་རིགས་ལས་ སྡེ་ཚན་གཅིག་ནང་ཕད་རེ་རེ་ལས་ལྷག་སྟེ་མེད་མི་ལུ་
སབཔ་ཨིན། དེ་ལུ་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ། ཅིན་སྒྲ། ད་སྒྲ། དང་སྒྲ། དེ་སྒྲ། 
ན་སྒྲ། ནི་སྒྲ། ནེ་སྒྲ་དང་བདུན་ཡྩོད། 

༡ ཅིན་སྒྲ།  
ཅིན་ཟེར་མི་འདི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལུ་འཇུགཔ་ད་ གོ་དྩོན་མ་འདྲཝ་
བདུན་ལུ་ཅིན་འཇུག་ནི་འདི་གིས་ ཅིན་སྒྲ་ཟེར་སབཔ་ཨིན། ཅིན ་
སྒྲའི་འཇུག་ཡུལ། དམིགས་ཀྱིས་འབྱེད་པ། རྒྱུ་མཚན་སྟྩོན་པ། རྒྱུ་
མཚན་དྩོན་གྱིས་སྟྩོན་པ། ཕྱི་ཚིག་ངེས་པར་འབྱེད་པ། དེ་ལས་
ལྡྩོག་པ། སྨྩོན་པ། ཐེ་ཚྩོམ་དང་བདུན་ཡྩོད། དེ་ཡང་། རྒྱུ་མཚན་དྩོན་
གྱིས་སྟྩོན་པ། ཕྱི་ཚིག་ངེས་པར་འབྱེད་པ། དེ་ལས་ལྡྩོག་པ་གསུམ་
འདས་ཚིག་གི་རྗེས་སུ་འཇུག་ནི་དང་། གཞན་བཞི་ ད་ལྟ་བ་དང་ མ་
འྩོངས་པའི་ལས་ཚིག་གང་རུང་གི་རྗེས་སུ་འཇུགཔ་ཨིན། དཔེར་ན། 

ཚིག་ཕད། དཔེར་བརྗོད།  འཇུག་ཚུལ། 
ཅིན། མྩོ་འགྱོ་བ་ཅིན། དམིགས་ཀྱིས་འབྱེད་པ། 
ཅིན། ཚྩོགས་བསགས་པ་ཅིན་སྒྲིབ་པ་འདག རྒྱུ་མཚན། 
ཅིན། རྒྱུ་མེད་པ་ཅིན་ཕྱུགཔྩོ་ག་ལས་འྩོང། རྒྱུ་མཚན་དྩོན་གྱིས་སྟྩོན་པ། 
ཅིན། ཨ་ལུ་གིས་འབག་ཐེག་པ་ཅིན་ཨ་པ་གིས་

ག་ཅི་སྦེ་འབག་མ་ཐེགཔ། 
ཕྱི་ཚིག་ངེས་པར་འབྱེད་པ། 
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ཅིན། ཨ་པ་གིས་འབག་ཐེག་པ་ཅིན་ ཨ་ལུ་
གིས་ཡང་འབག་ཐེག 

དེ་ལས་ལྡྩོག་པ། 

ཅིན། དཔེ་ཆ་ཤེས་པ་ཅིན་དགའ་ནི་མས། སྨྩོན་པ། 
ཅིན། གཡྩོག་ནང་འཛུལ་བ་ཅིན་གོ་ས་འཐྩོབ་ག་

མི་འཐྩོབ། 
ཐེ་ཚྩོམ། 

༢ ད་སྒྲ། 
ད་སྒྲ་ཟེར་མི་འདི་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དྩོན་གསུམ་ལུ་ ད་ འཇུག་ནི་འདི་
གིས་ ད་སྒྲ་ཟེར་སབཔ་ཨིན། ད་སྒྲའི་འཇུག་ཡུལ། དུས་ལུ་འཇུག་
པ། རྒྱུ་མཚན་སྟྩོན་པ། སྐུལ་ཚིག་སྟྩོན་པ་དང་གསུམ་ཡྩོད། དཔེར་ན། 

ཚིག་
ཕད། 

དཔེར་བརྗོད།  འཇུག་ཚུལ། 

ད། གནམ་ནངསམ་ད་ཡར་ལྩོངས།  དུས་ལུ་འཇུག་པ། 
ད། ཉིམ་ཤརཝ་ད་ བསང་གཏང་། དུས་ལུ་འཇུག་པ། 
ད། ཟླཝ་དང་པ་ཚེསཔ་ད་ ལྩོ་གསར་ཟ། དུས་ལུ་འཇུག་པ། 
ད། ཆརཔ་རྐྱབཔ་ད་ ཆུ་བྲེས།  རྒྱུ་མཚན་སྟྩོན་པ། 
ད། ཆུ་འཐུངམ་ད་ ཁ་སྐོམ་སངས། རྒྱུ་མཚན་སྟྩོན་པ། 
ད། ཕྱག་ཕྱིད་འབྱྩོརཝ་ད་ གསྩོལ་ར་ཐྩོབ། རྒྱུ་མཚན་སྟྩོན་པ། 
ད། ཡར་ལྩོངས་ད། སྐུལ་ཚིག་སྟྩོན་པ། 
ད། ཡི་གུ་བྲིས་ད། སྐུལ་ཚིག་སྟྩོན་པ། 
ད། ཐུན་གཏང་ད། སྐུལ་ཚིག་སྟྩོན་པ། 

༣ དང་སྒྲ། 
དང་སྒྲ་ཟེར་མི་འདི་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དྩོན་མ་འདྲཝ་གསུམ་ལུ་ དང་ 
འཇུག་ནི་འདི་གིས་ དང་སྒྲ་ཟེར་སབཔ་ཨིན། དང་སྒྲ་འདི། ཚིག་
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གཞི་གཅིག་ལས་ དབྱེ་བ་སྩོ་སྩོར་ཕྱེ་བའི་འབྱེད་པ། དབྱེ་བ་སྩོ་སྩོར་
ཡྩོད་མི་ཚུ་ གཞི་གཅིག་ཁར་བསྡུ་བའི་སྡུད་པ། ཚིག་གོང་འྩོག་གཉིས་
གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བའི་འབྲེལ་ཚིག་དང་གསུམ་ལུ་འཇུགཔ་ཨིན། 
དཔེར་ན། 

ཚིག་ཕད། དཔེར་བརྗོད། འཇུག་ཚུལ། 
དང་། འབྱུང་བ་བཞི་ནི། ས་དང་ ཆུ་དང་ མེ་དང་ རླུང་

ཨིན། 
འབྱེད་པ། 

དང་། ཕྱྩོགས་བཞི་ནི། ཤར་དང་ ལྷྩོ་དང་ ནུབ་དང་ བྱང་
ཨིན།  

འབྱེད་པ། 

དང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ནི། སངས་རྒྱས་དང་ ཆོས་དང་ 
དགེ་འདུན་ཨིན།  

འབྱེད་པ། 

དང་། ས་དང་ ཆུ་དང་ མེ་དང་ རླུང་ནི་ འབྱུང་བ་བཞི་
ཨིན། 

སྡུད་པ། 

དང་། ཤར་དང་ ལྷྩོ་དང་ ནུབ་དང་ བྱང་ནི་ ཕྱྩོགས་བཞི་
ཨིན། 

སྡུད་པ། 

དང་། སངས་རྒྱས་དང་ ཆོས་དང་ དགེ་འདུན་ནི་ དཀོན་
མཆོག་གསུམ་ཨིན། 

སྡུད་པ། 

དང་། བམ་ དང་ མཇལ་ཡི།  འབྲེལ་ཚིག 
དང་། མྩོ་ དང་ ཕྱད་ཅི། འབྲེལ་ཚིག 
དང་། ཁོ་ དང་ བསྡྩོམས་ཡི། འབྲེལ་ཚིག 

༤ དེ་སྒྲ།  
དེ་སྒྲ་ཟེར་མི་འདི་ མིང་ཚིག་གིགོ་དྩོན་མ་འདྲཝ་བདུན་ལུ་ དེ་ 
འཇུག་ནི་འདི་གིས དེ་སྒྲ་ཟེར་སབཔ་ཨིན། དེ་སྒྲའི་འཇུག་ཡུལ། 
འདས་པའི་དུས་སྟྩོན་པ། མ་འྩོངས་པའི་དུས་སྟྩོན་པ། མཚུངས་
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དཔེའི་དྩོན་སྟྩོན་པ། སྤྱི་སྒྲའི་དྩོན་སྟྩོན་པ། བདེན་པའི་དྩོན་སྟྩོན་པ། 
གསང་བའི་དྩོན་སྟྩོན་པ། ངེས་བཟུང་བརྣན་པའི་དྩོན་སྟྩོན་པ་དང་བདུན་
ཡྩོད། དཔེར་ན། 

ཚིག་ཕད། དཔེར་བརྗོད།  འཇུག་ཚུལ། 
དེ། ན་ཧིང་གི་ལྩོ་དེ་ནང་། དུས་འདས་པའི་དྩོན་སྟྩོན་པ། 
དེ། ཁ་ཙ་གི་ཉིནམ་དེ་ལུ། དུས་འདས་པའི་དྩོན་སྟྩོན་པ། 
དེ། སང་ཕྩོད་ཀྱི་ལྩོ་དེ་ནང་། དུས་མ་འྩོངས་པའི་དྩོན་སྟྩོན་པ། 
དེ། ནངས་པ་གི་ཉིནམ་དེ་ཁར། དུས་མ་འྩོངས་པའི་དྩོན་སྟྩོན་པ། 
དེ། དེ་བཟུམ་སྦེ་འབད་དགོ། མཚུངས་དཔེའི་དྩོན་སྟྩོན་པ། 
དེ། དེ་སྦེ་ར་ཨིན། མཚུངས་དཔེའི་དྩོན་སྟྩོན་པ། 
དེ། དེ་སྦེ་ར་འྩོང་དགོ། མཚུངས་དཔེའི་དྩོན་སྟྩོན་པ། 
དེ། རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚུ། སྤྱི་སྒྲའི་དྩོན་སྟྩོན་པ། 
དེ། མི་དེ་ཚུ། སྤྱི་སྒྲའི་དྩོན་སྟྩོན་པ། 
དེ། ཁྱིམ་དེ་ཚུ། སྤྱི་སྒྲའི་དྩོན་སྟྩོན་པ། 
དེ། དེ་བདེན་ར་བདེན་པས། བདེན་པའི་དྩོན་སྟྩོན་པ། 
དེ། དེ་ཨིན་ར་ཨིན་པས། བདེན་པའི་དྩོན་སྟྩོན་པ། 
དེ། དེ་མ་བདེནམ་མིན་འདུག བདེན་པའི་དྩོན་སྟྩོན་པ། 
དེ། ཁྱོད་ཀྱིས་སབ་མི་དེ་ ང་གིས་

འབད་འྩོང་། 
གསང་བའི་དྩོན་སྟྩོན་པ། 

དེ། ཅ་ལ་དེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་འབག་
ཤྩོག 

གསང་བའི་དྩོན་སྟྩོན་པ། 

དེ། བྩོ་དེ་རྩོགས་ལུ་མ་སབ། གསང་བའི་དྩོན་སྟྩོན་པ། 
དེ། དཀར་ར་དཀར་བས། ངེས་བཟུང་བརྣན་པའི་དྩོན་སྟྩོན་པ། 
དེ། ལེགས་ར་ལེགས་པས། ངེས་བཟུང་བརྣན་པའི་དྩོན་སྟྩོན་པ། 
དེ། དགའ་ར་དགའ་བས། ངེས་བཟུང་བརྣན་པའི་དྩོན་སྟྩོན་པ། 
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༥ ན་སྒྲ། 
ན་སྒྲ་ཟེར་མི་འདི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་གོ་དྩོན་མ་འདྲཝ་བརྒྱད་ལུ་ ན་ 
འཇུག་ནི་འདི་གིས་ ན་སྒྲ་ཟེར་སབཔ་ཨིན། ན་སྒྲའི་འཇུག་ཡུལ། 
དམིགས་ཀྱིས་འབྱེད་པ། རྒྱུ་མཚན་སྟྩོན་པ། རྒྱུ་མཚན་དྩོན་གྱིས་
སྟྩོན་པ། ཕྱི་ཚིག་གཞན་དུ་སྟྩོན་པ། ཕྱི་ཚིག་ངེས་པར་འབྱེད་པ། 
དེ་ལས་ལྡྩོག་པ། སྨྩོན་པ། ཐེ་ཚྩོམ་དང་བརྒྱད་ཡྩོད། དཔེར་ན། 

ཚིག་ཕད། དཔེར་བརྗོད།  འཇུག་ཚུལ། 
ན། མྩོ་འགྱོ་ན། དམིགས་ཀྱིས་འབྱེད་པ། 
ན། ཚྩོགས་བསག་ན་སྒྲིབ་པ་འདག རྒྱུ་མཚན། 
ན། རྒྱུ་མེད་ན་ཕྱུགཔྩོ་ག་ལས་འྩོང། རྒྱུ་མཚན་དྩོན་གྱིས་སྟྩོན་པ། 
ན། ཧེ་མ་མེད་ན་ད་རེས་འབྩོལ་བས། ཕྱི་ཚིག་གཞན་དུ་སྟྩོན་པ། 
ན། ཨ་ལུ་གིས་འབག་ཐེག་ན་ཨ་པ་གིས་ག་

ཅི་སྦེ་འབག་མ་ཐེགཔ། 
ཕྱི་ཚིག་ངེས་པར་འབྱེད་པ། 

ན། ཨ་པ་གིས་འབག་ཐེག་ན་ ཨ་ལུ་གིས་
ཡང་འབག་ཐེག 

དེ་ལས་ལྡྩོག་པ། 

ན། དཔེ་ཆ་ཤེས་ན་དགའ་ནི་མས། སྨྩོན་པ། 
ན། གཡྩོག་ནང་འཛུལ་ན་གོ་ས་འཐྩོབ་ག་མི་

འཐྩོབ། 
ཐེ་ཚྩོམ། 

དྲན་གསྩོ། 
ན་སྒྲ་དེ་ མིང་མཐའི་གྱལ་ཁ་ཡང་ཡྩོདཔ་ལས་ མིང་ཚིག་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ 
ཡྩོད་ན། མེད་ན། ཟེར་བར་ན་ཚག་རྐྱབ་སྟེ་ མིང་མཐའ་སྩོ་སྩོར་བྲི་དགོཔ་
ཡྩོད་རུང་ མིང་ཚིག་ལ་ལུ་གཅིག་ནང་ བར་ན་ཚག་མ་རྐྱབ་པར་ ཡྩོདན། 
མེདན། ཐྩོབན། མ་མཐྩོངན་ཟེར་བྲི་དགོཔ་ཡྩོད། དེ་ཡང་། རྗེས་འཇུག་ ན་
དང་མཐའ་མེད ་ཀྱི་རྗེས་སུ་མིང་ མཐའ་ན་བྲི་དགོཔ་ཐྩོན་པ་ཅིན་ 
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སྒྲོན་ན། བྩོན་ན། དགོ་ན། འགྱོ་ན། བཟུམ་ བར་ན་ཚག་རྐྱབ་སྟེ་ བྲི་དགོ། 
དཔེར་ན། 
 

མིང་མཐའ། རྗེས་འཇུག དཔེར་བརྗོད། 
 
 
 
 
ན 

ག བཏྩོགན། 
ང་། གཏངན། 
ད། མཐུདན། 
ན། བཏྩོན་ན། བཞྩོན་ན། 
བ། བཏུབན། 
མ། ཕམན། 
འ། དགའན། 
ར། འཕུརན། 
ལ། ཐལན། 
ས རྒྱསན། 
མཐའ་མེད། དགོ་ན། འགྱོ་ན། 

༦ ནི་སྒྲ། 
ནི་སྒྲ་ཟེར་མི་འདི་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དྩོན་མ་འདྲཝ་གསུམ་ལུ་ ནི་
འཇུག་ནི་འདི་གིས་ ནི་སྒྲ་ཟེར་སབཔ་ཨིན། ནི་སྒྲའི་འཇུག་ཡུལ། 
དམིགས་བསལ་སྟྩོན་པ། ངེས་བཟུང་བརྣན་པ། ཚིག་ཁ་སྐོང་དང་ 
གསུམ་ལུ་འཇུགཔ་ཨིན། དཔེར་ན། 
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ཚིག་ཕད། དཔེར་བརྗོད།  འཇུག་ཚུལ། 
ནི། མྩོ་ནི་ ག་བ་ཡང་ལེགས་པས། དམིགས་བསལ་སྟྩོན་པ། 
ནི། ཁོ་ནི་ག་བ་ཡང་སྐྱོ་བས། དམིགས་བསལ་སྟྩོན་པ། 
ནི། ང་ནི་ཁོ་ལས་སྩོ་སྩོར་ཨིན། དམིགས་བསལ་སྟྩོན་པ། 
ནི། ལྟྩོ་ནི་ཞིམ་པས། ངེས་བཟུང་བརྣན་པ། 
ནི། སྡྩོད་ས་ནི་དགའ་བས། ངེས་བཟུང་བརྣན་པ། 
ནི། སྤ་རྩོ་དང་ནི་ཐིམ་ཕུག་གཉིས། ཚིག་ཁ་སྐོང་། 
ནི། ལྷ་ཁང་དང་ནི་མཆོད་རྟེན་ཡྩོད། ཚིག་ཁ་སྐོང་། 
དྲན་གསྩོ། ནི་སྒྲའི་འཇུག་ཡུལ་ དམིགས་བསལ་སྟྩོན་པ་དང་ ངེས་བཟུང་
བརྣན་པའི་སྐབས་ལུ་ བར་ཚག་བཏྩོགས་ཏེ་བྲི་དགོཔ་ཡང་ཡྩོད། དེ་ཡང་ ཡི་
གུ་ ན་ ལུ་ ཐྩོབ་པའི་སྔོན་འཇུག་གི་ཡི་གུ་ ག་དང་མ་གཉིས་ མིང་གཞི་སྦེ་
ཡྩོད ་མི་གི་ མིང་མཐའ་བསྡུ་དགོཔ་ད་ གནི། མནི། བཟུམ་ ག་དང་མ་སྔོན་
འཇུག་ལུ་ནྩོར་འཁྲུལ་ཞུགས་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡྩོདཔ་ལས་ བར་ན་ཚག་རྐྱབ་སྟེ་ 
ག་ནི། མ་ནི། ཟེར་ཚག་རྐྱབ་སྟེ་བྲི་དགོ།    

༧ ནེ་སྒྲ། 
ནེ་སྒྲ་ཟེར་མི་འདི་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དྩོན་མ་འདྲཝ་གཉིས་ལུ་ ནེ་ 
འཇུག་ནི་འདི་གིས་ ནེ་སྒྲ་ཟེར་སབཔ་ཨིན། ནེ་སྒྲའི་འཇུག་ཡུལ། 
མཚུངས་དཔེའི་དྩོན་སྟྩོན་པ་དང་ བདེན་པའི་དྩོན་སྟྩོན་པ་གཉིས་ཡྩོད། 
དཔེར་ན། 

ཚིག་ཕད། དཔེར་བརྗོད།  འཇུག་ཚུལ། 
ནེ། ནེ་སྦེ་ར་འྩོང་དགོ། མཚུངས་དཔེའི་དྩོན་སྟྩོན་པ། 
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ནེ། ནེ་སྦེ་ར་ཨིན། མཚུངས་དཔེའི་དྩོན་སྟྩོན་པ། 
ནེ། ནེ་ར་ཨིན། བདེན་པའི་དྩོན་སྟྩོན་པ། 
ནེ། ནེ ་ར་ཨིན་པས་མེན་ན། བདེན་པའི་དྩོན་སྟྩོན་པ། 
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 ་  ་བ ་པ  རང་དབང་  ་  ་  ་  ་ ་ ད  
སྤྱི་དྩོན།  
རང་དབང་ཅན་ སྡེ་ཚན་ཅན་གྱི་ཕད་ཟེར་མི་འདི་ རྗེས་འཇུག་དང་འཁྲིལ་མ་
དགོ་པའི་ཕད་ཀྱི་རིགས་ལས་ སྡེ་ཚན་གཅིག་ནང་ ཕད་གཉིས་ལས་ལྷག་སྟེ་
ཡྩོད་མི་ལུ་སབཔ་ཨིན། དེ་ལུ་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ། རྒྱན་སྡུད། སྤྱི་སྒྲ། 
བདག་སྒྲ། དགག་སྒྲ། ཐེ་ཚྩོམ། འདྲི་ཚིག མཚུངས་གསལ་དང་བདུན་ཡྩོད།  

༡ རྒྱན་སྡུད། 
རྒྱན་སྡུད་ཟེར་མི་འདི་ སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་ཚིག་དྩོན་ ཅོག་འཐདཔ་དང་
མ་འཐདཔ། སྡུད་པའི་དྩོན་ཚུ་སྟྩོན་མི་གི་ཕད་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨིན། དེ་
ལུ་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ། མཐུན་པའི་རྒྱན། མི་མཐུན་པའི་རྒྱན། 
སྡུད་པའི་དྩོན། བརྣན་པའི་དྩོན་དང་བཞི་ཡྩོད། རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་ཕད། 
ཡང་། ར། རུང་གསུམ་གྱིས་ མཐུན་པའི་རྒྱན་ལུ་ ཡང་། ར། རུང། 
མི་མཐུན་པའི་རྒྱན་ལུ་ རུང་། སྡུད་པ་ལུ་ ཡང་། བརྣན་པ་ལུ་ ར་
དང་ཡང་གཉིས་ འཇུགཔ་ཨིན། དཔེར་ན། 

 ཕད། དཔེར་བརྗོད། འཇུག་ཚུལ། 
ཡང་། ལེན ་ཡང་ལེན་ཡི།  མཐུན་པའི་རྒྱན། 
ར། བསྒྲུབ་ར་བསྒྲུབ་འྩོང་། མཐུན་པའི་རྒྱན། 
རུང་། རྐྱབ་རུང་རྐྱབ་གེ། མཐུན་པའི་རྒྱན། 
རུང་། འབད་རུང་མ་ཚར།  མི་མཐུན་པའི་རྒྱན། 
རུང། ལྷག་རུང་མ་ཤེས། མི་མཐུན་པའི་རྒྱན། 
རུང་། སབ་རུང་མ་ཉན། མི་མཐུན་པའི་རྒྱན། 
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ཡང་། ཁོ་ཡང་འྩོངས་ནུག སྡུད་པ། 
ཡང་། སྩོབ་ཕྲུག་མ་ཚད་སྩོབ་དཔྩོན་ཡང་

འདུག 
སྡུད་པ། 

ཡང་། ཇ་གིས་མི་དྩོ་ལྟྩོ་ཡང་བྱིན་དེས། སྡུད་པ། 
ར། ལཱ་མ་འབད་བར་ལྟྩོ་ར་ཟ་སྡྩོད་ཅི།  བརྣན་པ། 
ཡང་། ཡང་ལས་ཡང་དུ་ཁྱོད་དྲན་ཡི། བརྣན་པ། 
ཡང་། མནྩོ་བསམ་ཡང་ཡང་བཏང་ཡི། བརྣན་པ། 

དྲན་གསྩོ། 
མི་མཐུན་པའི་རྒྱན་ལུ་ཚིག་གི་འཇུག་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་ འཕལ་འཕལ་སྦེ་ ཕད་
གཉིས་སྦྲེལ་ཚུད་དགོཔ་ཡང་ཡྩོད། དཔེར་ན། ག་དེ་ཅིག་སབ་རུང་ཡང་ ཁོ་
གིས་ཉན་མ་བཏུབ། གླ་ཆ་ཡར་སེང་རྐྱབ་སྟེ་སྩོད་རུང་ར་ ལས་མི་མ་ཐྩོབ།  
ཐྩོབ་ལམ་ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕྱག་ལེགས་ཤྩོམ་སྦེ་ཞུ་དགོ། 
ཐྩོབ་ལམ་ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ར་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕྱག་ལེགས་ཤྩོམ་སྦེ་ཞུ་དགོ། 

༢ སྤྱི་སྒྲ། 
སྤྱི་སྒྲ་ཟེར་མི་འདི་ བྱེ་བག་དམིགས་སུ་མ་བཟུང་བར་ དྲི་བའི་ཚིག་
དང་འབྲེལ་ཏེ་ སྤྱི་ཁྱབ་ལུ་འཇུག་པའི་ཚིག་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨིན། སྤྱི་
སྒྲའི་ཕད་ ག ག་ཅི། ག་ཏེ། ནམ། ག་དེ་སྦེ། ག་དེམ་ཅིག་དང་
དྲུག་ཡྩོད་མི་གིས་གང་ཟག་གི་སྤྱི་སྒྲ། དངོས་པྩོའི་སྤྱི་སྒྲ། ཡུལ་གྱི་སྤྱི་
སྒྲ། དུས་ཀྱི་སྤྱི་སྒྲ། བྱ་ཚུལ་གྱི་སྤྱི་སྒྲ། གྲངས་ཀྱི་སྤྱི་སྒྲ་ཚུ་ལུ་འཇུགཔ་
ཨིན། དཔེར་ན། 
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སྤྱི་སྒྲའི་ཕད། དཔེར་བརྗོད། འཇུག་ཚུལ། 
 
ག 

ཁྱོད་ག་སྨྩོ། གང་ཟག་གི་སྤྱི་སྒྲ། 
ག་ལུ་སྩོད་ཅི། གང་ཟག་གི་སྤྱི་སྒྲ། 
ག་གིས་འབད་ཡི། གང་ཟག་གི་སྤྱི་སྒྲ། 

 
ག་ཅི། 

དེ་ག་ཅི་སྨྩོ། དངོས་པྩོའི་སྤྱི་སྒྲ། 
ག་ཅི་གིས་ཕྩོག་ཅི། དངོས་པྩོའི་སྤྱི་སྒྲ། 
ག་ཅི་གུ་བཞག་ཅི། དངོས་པྩོའི་སྤྱི་སྒྲ། 

 
ག་ཏེ། 

ག་ཏེ་འདུག ཡུལ་གྱི་སྤྱི་སྒྲ།  
ག་ཏེ་ལས་འྩོངས་ཡི། ཡུལ་གྱི་སྤྱི་སྒྲ། 
ག་ཏེ་འགྱོ་ནི། ཡུལ་གྱི་སྤྱི་སྒྲ། 

 
ནམ། 

ནམ་ལྷྩོད་ཅི། དུས་ཀྱི་སྤྱི་སྒྲ།  
ནམ་འྩོངས་ཡི། དུས་ཀྱི་སྤྱི་སྒྲ། 
ནམ་འགྱོ་ནི། དུས་ཀྱི་སྤྱི་སྒྲ། 

 
ག་དེ་སྦེ། 

ག་དེ་སྦེ་འབད་རུང་ཤྩོག བྱ་ཚུལ་གྱི་སྤྱི་སྒྲ། 
ག་དེ་སྦེ་འབད་རུང་བཏུབ། བྱ་ཚུལ་གྱི་སྤྱི་སྒྲ། 
ག་དེ་སྦེ་འབད་རུང་སབ། བྱ་ཚུལ་གྱི་སྤྱི་སྒྲ། 

 
ག་དེམ་ཅིག 

ག་དེམ་ཅིག་ཡྩོད། གྲངས་ཀྱི་སྤྱི་སྒྲ། 
ག་དེམ་ཅིག་དགོ་ནི། གྲངས་ཀྱི་སྤྱི་སྒྲ། 
ག་དེམ་ཅིག་སབ་ཅི། གྲངས་ཀྱི་སྤྱི་སྒྲ། 
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༣ བདག་སྒྲ།  
བདག་སྒྲ་ཟེར་མི་འདི་ བདག་པྩོའི་དྩོན་སྟྩོན་པའི་ཚིག་ཅིག་ལུ་སབཔ་
ཨིན། བདག་སྒྲ་གི་ཕད། པ། པྩོ། མ། མྩོ། མི། ཅན། ལྡན། 
མཁན། བདག ཟེ་དང་ བཅུ་ཐམ་ཡྩོད།  དེ་ཚུ་གིས་ ཡུལ་ཅན་
འདི་ ཡུལ་ག་ཏེ ་ལས་ཨིན་ན་གི་དྩོན་སྟྩོན་པའི་ཡུལ་གྱི་བདག་སྒྲ། 
ཁྱད་ཆོས་ཅན་ལུ་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ཡྩོད་ག་གི་དྩོན་སྟྩོན་པའི་ཁྱད་ཆོས་
ཀྱི་བདག་སྒྲ། ལཱ་ག་ཅི་འབད་མི་ཨིན་ན་གི་དྩོན་སྟྩོན་པའི་ལས་ཀྱི་
བདག་སྒྲའི་ འཇུག་ཚུལ་དང་གསུམ་ཡྩོད། དཔེར་ན། 

 ཕད། དཔེར་བརྗོད། འཇུག་ཚུལ། 
པ། བཀྲིས་སྒང་པ། ཡུལ། 
 ཐབ་ཚང་པ། ལས། 
པྩོ། སྐུལ་བ་པྩོ། ལས། 
 བྱེད་པ་པྩོ། ལས། 
མ། འཐགམ། ལས། 
 ཆུ་རག་མཁནམ། ལས། 
མྩོ། སྒྲུབ་པ་མྩོ། ལས། 
 སྤ་རྩོ་ཟ་མྩོ། ཡུལ། 
མི། དམག་མི། མཐྩོང་མི། ལས། 
ཅན། རྒྱུ་སྟྩོབས་ཅན། ཁྱད་ཆོས། 
 ཡྩོན་ཏན་ཅན། ཁྱད་ཆོས། 
ལྡན། འབྱྩོར་ལྡན། ཁྱད་ཆོས། 
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མཁན། ལྟྩོ་ཟ་མཁན། ལས། 
 ཡི་གུ་འབྲི་མཁན། ལས། 
 ཆུ་རག་མཁན། ལས། 
བདག ཡྩོན་བདག ཁྱད་ཆོས། 
 སྦྱིན་བདག ཁྱད་ཆོས། 
 ཡུལ་བདག ཡུལ། 
ཟེ། ཆང་ཟེ། ལས། 
 ཤྩོབ་ཟེ། ལས། 

 
དྲན་གསྩོ། བདག་སྒྲ་མཁན་དང་གཅིག་ཁར་མ་སར་ཏེ་སབ་སྩོལ་ཡང་ཡྩོད། 
དཔེར་ན། ཆུ་རག་མཁནམ། དམར་མཁནམ། ཚུ་བཟུམ། 

༤ དགག་སྒྲ།  
དགག་སྒྲ་ཟེར་མི་འདི་ ལས་ཚིག་གང་རུང་ཅིག་ལུ་སརཝ་ད་ དགག་
ཚིག་ལུ་འགྱོ་ནི་འདི་གིས་ དགག་སྒྲ་ཟེར་སབཔ་ཨིན། དགག་སྒྲའི་
ཕད། མ། མི། མིན། མེད། མེན་ལྔ་ཡྩོད། དེ་ཡང་ འདས་ཚིག་
དང་ སྐུལ་ཚིག་ལུ་མ། མ་འྩོངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ་ལུ་མི། ཡུལ། དུས། 
དངོས་པྩོ། གང་ཟག་ཚུ་ལུ་ མིན། མེན། མེད་ཚུ་འཇུགཔ་ཨིན། 
དཔེར་ན།  

ཕད། དཔེར་བརྗོད། འཇུག་ཚུལ། 
མ། མ་བསྒྲུབས། འདས་ཚིག 
 མ་མཐྩོང་། འདས་ཚིག 
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 མ་འབད་ཞིག སྐུལ་ཚིག 
 མ་བལྟ་ཞིག སྐུལ་ཚིག 
མི། མི་འྩོང་། མ་འྩོངས་པ། 
 མི་འགྱོ། མ་འྩོངས་པ། 
 མི་མཐྩོང་མས། ད་ལྟ་བ། 
 མི་དགའ་བས། ད་ལྟ་བ། 
མིན། གཡུས་མིན་འདུག ཡུལ། 
 ཟླཝ་འདི་ནང་ཚེས་ལྷག་མིན་འདུག དུས། 
 དངུལ་མིན་འདུག དངོས་པྩོ། 
 མི་མིན་འདུག གང་ཟག 
མེན། འདི་སྤ་རྩོ་མེན། ཡུལ། 
 ད་རེས་ཟླཝ་དང་པ་མེན། དུས། 
 སྒྲོམ་མེན། དངོས་པྩོ། 
 མི་མེན། གང་ཟག 
མེད། གཡུས་མེད། ཡུལ། 
 དུས་ཚྩོད་མེད། དུས། 
 ཅ་ལ་མེད། དངོས་པྩོ། 
 ཕམ་མེད། གང་ཟག 
དྲན་གསྩོ།  
དགག་སྒྲའི་ཕད་ཚུ་ལས་ དཔེར་ན། མིན་མིན། མེན་མེན། མེད་མེད་ཚུ་བཟུམ་ 
གཉིས་སྦྲེལ་སྦེ་སར་བའི་སྐབས་ལུ་ གོ་དྩོན་ངེས་པར་སྟྩོན་པའི་དྩོན་ལུ་འཇུགཔ་ཨིན།  
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༥ ཐེ་ཚྩོམ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ།  
ཐེ་ཚྩོམ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་ཟེར་མི་འདི་ ཚིག་དྩོན་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ 
ཨིན་ན་ མེན་ན་ མནྩོ་བའི་དྩོགས་པ་ཅན་གྱི་ཚིག་དང་ ཐག་ཆོད་མ་
ཚུགས་པའི་དྩོན་སྟྩོན་པའི་ཚིག་ལུ་ སབཔ་ཨིན། ཐེ་ཚྩོམ་གྱི་གསལ་
བྱེད་ཀྱི་སྒྲ། སྩོང་། ག། སྨྩོ། ན། ས། འདྲ་བས་དང་དྲུག་ཡྩོད། 
དཔེར་ན། 

ཐེ་ཚྩོམ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ དཔེར་བརྗོད། 
སྩོང་། ཡྩོད་པས་སྩོང་། 
 ཨིན་མས་སྩོང། 
 འདྲ་བས་སྩོང་། 
ག འྩོང་ག་མི་འྩོང་ག 
 དགའ་ག་མི་དགའ་ག 
 རྩོགས་སྩོངམ་འྩོང་ག 
སྨྩོ། ཡྩོད་ག་སྨྩོ། 
 འཐྩོབ་ག་སྨྩོ། 
 ཉན་བཏུབ་ག་སྨྩོ། 
ན། ཨིན་ན་མེན་ན། 
 འགྱོ་ནི་ཨིན་ན་མི་འགྱོ་ནི་ཨིན་ན། 
 སྩོབ་དཔྩོན་ཨིན་ན་མེན་ན། 
ས། ཁྱིམ་ནང་འབྱྩོན་ས། 
 གསྩོལ་ཇ་བཞེས་ས། 
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 བཞུགས་ས། 
འདྲ་བས། ཨིནམ་འདྲ་བས། 
 མེནམ་འདྲ་བས། 
 བཏུབཔ་འདྲ་བས། 

༦ འདྲི་ཚིག་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ།  
འདྲི་ཚིག་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་ཟེར་མི་འདི་ བརྗོད་དྩོན་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ 
གཞན་ལུ་དྲི་བ་བཀོད་པའི་ཚིག་ལུ་སབཔ་ཨིན། འདྲི་ཚིག་གསལ་བྱེད་
ཀྱི་སྒྲ། ག། ན། གོ་ཞིག ནྩོ་ཞིག སྩོ། ཡ། ལགས། སྨྩོ། སྨྩོ་ཞིག 
གོ་དང་བཅུ་ཐམ་ཡྩོད། དཔེར་ན། 

འདྲི་ཚིག་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ། དཔེར་བརྗོད། 
ག བདེ་ཏྩོག་ཏྩོ་ཡྩོད་ག 
ན། ཅ་ལ་འདི་ཁྱོད་ཀྱི་ཨིན་ན། 
གོ་ཞིག ཁྱོད་ཀྱི་ཨིན་གོ་ཞིག 
ནྩོ་ཞིག ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་འབདཝ་ཨིན་ནྩོ་ཞིག 
སྩོ། ཤེས་ཅི་སྩོ། 
སྨྩོ། ཨིན་སྨྩོ། 
སྨྩོ་ཞིག ཁྱོད་དབང་འདུས་ལས་ཨིན་སྨྩོ་ཞིག 
གོ། ག་ར་འདུག་གོ། 
ཡ། ཤེས་ཅི་ཡ།  
ལགས། ག་ཅི་གསུངས་ཡི་ལགས། 
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༧ མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒྲ།  
མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒྲ་ཟེར་མི་འདི་ དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་
ཆོས་ཚུ་ འདྲ་བར་སྟྩོན་པའི་ཚིག་ཚུ་ལུ་སབཔ་ཨིན། མཚུངས་གསལ་
གྱི་སྒྲ། མཚུངས། དེ་སྦེ། ནེ་སྦེ། བཟུམ། བཟུམ་སྦེ། བཞིན། འདྲ། 
གཅིག ཅོག་འཐད། ཅོག་གཅིག དེས། མཉམ། ཆ་འདྲ། འགྲན་
ཟླ། དྩོ་ཡ། དྩོད་ཁ། འདྲན་འདྲ། ལྟར། མཐུན། དཔེ། དྩོ་འགྲན་
དང་ཉི་ཤུ་ཡྩོད། དཔེར་ན།  

མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒྲ། དཔེར་བརྗོད། 
མཚུངས། ཤྩོ་མཚུངས། 
དེ་སྦེ།  དེ་སྦེ་མ་འབད། 
ནེ་སྦེ།  ནེ་སྦེ་ར་འབད་དགོ། 
བཟུམ།  མེ་ཏྩོག་བཟུམ། 
བཟུམ་སྦེ།  ཁོ་བཟུམ་སྦེ། 
བཞིན།  དེ་བཞིན་དུ་འབད། 
འདྲ།  ལྷ་དང་འདྲ། 
གཅིག  གཅིག་ར་ཨིན་མས། 
ཅོག་འཐད།  དེ་གཉིས་ཅོག་འཐད། 
ཅོག་གཅིག  ཁོང་གཉིས་ཅོག་གཅིག 
དེས།  སེམས་འདྲེ་དེས་འབད་དགོ། 
མཉམ།  མཐྩོ་དམན་མཉམ། 
ཆ་འདྲ།  ཁོ་དང་ང་ཆ་འདྲ། 
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འདྲན་འདྲ།  གོ་གནས་འདྲན་འདྲ་ཨིན། 
འགྲན་ཟླ།  ཁོ་གི་འགྲན་ཟླ་ང་གིས་ལྕོགས། 
དྩོ་ཡ།  མཁས་པའི་དྩོ་ཡ་བླུན་པྩོ་གིས་མི་ལྕོགས། 
དྩོ་འགྲན། ཁྱོད་ཀྱིས་དྩོ་འགྲན་མི་ཚུགས། 
དྩོད་ཁ། དྲང་དཔྩོན་རྩོང་བདག་གི་དྩོད་ཁ་ཨིན། 
ལྟར། བཀའ་ལྟར་ཕྱག་ཞུ། 
མཐུན། མྩོ་དང་ང་ཁ་མཐུན། 
དཔེ། གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་དཔེ་བཞག་

བཏུབ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          ། 

 155 

ལེའུ་ལྔ་པ།  
བརྡ་སྩོར་གྱི་འཕྩོས་དྩོན། 

སྤྱི་དྩོན།  
བརྡ་སྩོར་གྱི་འཕྩོས་དྩོན་ཟེར་མི་འདི་ རྩོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་ལག་ལེན་ནང་ཉེ་བར་
མཁོ་བའི་ འབྲེལ་ཚིག་དང་ ནྩོར་སྩོ་ཆེ་བའི་འབད་དང་སྦེ་གི་ཐྩོབ་ལམ། ཁྱད་
ཚིག་དང་དབྱེ་ཚིག་ཚུ་གི་སྐོར་དང་། བརྡ་སྩོར་གྱི་ཡན་ལག་ལུ་ ཚིག་
མཚམས། དྩོན་མཚམས། མགོ་རྒྱན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་ཐྩོབ་ལམ། ཚག ་ཤད་ཀྱི་
ཐྩོབ་ལམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་བཤད་མི་འདི་ལུ་སབཔ་ཨིན། 

སྡེ་ཚན་དང་པ། 
འབྲེལ་ཚིག་དང་འབད་དང་སྦེ་ ཁྱད་ཚིག་དང་དབྱེ་ཚིག་གི་ཁྱད་པར། 

༡ འབྲེལ་ཚིག  
འབྲེལ་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ མིང་ཚིག་གོང་འྩོག་གཉིས་གཅིག་ཁར་མཐུད་
མི་གི་ཚིག་ལུ་སབཔ་ཨིན། དཔེར་ན། 

འབྲེལ་ཚིག འཇུག་ཚུལ། 
དེ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན། ལཱ་འདི་ དེ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་ མི་བཏུབ། 
དེ་འབདན། དྲག་ཤྩོས་འབྱྩོན་དེས། དེ་འབདན་ ང་ཡང་འགྱོ་ནི། 
དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ། ལཱ་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལྷྩོད་མ་ཚུགས། 
དེ་གིས་སྦེ། ཁུངས་ དེ་གིས་སྦེ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི། 
འདི་གིས་སྦེ། མི་ འདི་གིས་སྦེ་ ཞལ་ཐག་དཔྱང་བཅུག་ཅི། 
ག་དེམ་ཅིག་སྦེ།  ཁོ་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ འྩོངས་པ་ཅིན་ང་གིས་སབ་གེ། 
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དེ་ར་འབད་རུང་། དྲངས་ནུག དེ་ར་འབད་རུང་ ཁྱད་མེད། 
དེ་ར ་ཨིན་རུང་། འྩོས་འབབ་འདི་མེད། དེ་ར་ཨིན་རུང་ བཏུབཔ་སྦེ་

བཞག  
ཨིན་ཏེ་ར་འབད་རུང་། ཁོ་གིས་སབ་མི་འདི་ ཨིན་ཏེ་ར་འབད་རུང་ ང་ལས་

མེན་པའི་ཁུངས་སབ་ནི་ཡྩོད། 
ག་དེ་སྦེ་ར་ཨིན་རུང་། ཧེ་མ་གི་ ལཱ་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཨིན་རུང་ མཇུག་

བསྡུ་དགོ། 
མེད་དེ་ར་འབད་རུང་། ཏི་རུ་ མེད་དེ་ར་འབད་རུང་ འཚྩོལ་ཏེ་འབག་ཤྩོག 
ག་ལས་བསྐོར་རུང་། བྩོ་ ག་ལས་བསྐོར་རུང་ བཅུད་བཏྩོན་དགོ། 
དེ་འབདཝ་ད། ཁོ་གིས་སབ་དེས། དེ་འབདཝ་ད་ ཁོ་གིས་ཉན་མ་

བཏུབ། 
དེ་མེན་པ་ཅིན། ལཱ་ དེ་མེན་པ་ཅིན་ གཞན་ག་ཅི་སྨྩོ། 
དེ་གིས་མི་དྩོ། ལཱ་ དེ་གིས་མི་དྩོ་ གཞན་ཡང་ཡྩོད། 
དུས་མེནཔ།  ང་ཁ་ཙ་ དུས་མེནཔ་ འགྱེལ་སྩོ་ཡི།  
ག་ཅི་དེ་ཅིག མི་འདི་ ག་ཅི་དེ་ཅིག་ སེམས་ལེགས་པས་གོ། 

༢ འབད་དང་སྦེ་གི་ཐྩོབ་ལམ། 
སྤྱི་དྩོན། 
རྩོང་ཁའི་ངག་གཤིས་དང་ བརྡ་སྩོར་རིག་པའི་དགོངས་པ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ 
འབད་ དང་ སྦེ་ གི་འཇུག་ཚུལ་ཐྩོབ་ལམ་གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ཨིན། 

ཀ འབད། 
འབད་འདི་ ལས་ཚིག་ངོ་མ་ཨིནམ་ལས་ ལས་ཚིག་གི་
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རིགས་དང་ ལས་ཚིག་དང་འབྲེལ་བའི་དྩོན་སྟྩོན་པའི་རིགས་
རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་འཇུགཔ་ཨིན། དཔེར་ན།  

དབྱེ་བ། དཔེར་བརྗོད། འཇུག་ཚུལ། 
ལས་ཚིག་ངོ་མ། ལཱ་འབད་ནི། འབད་གེ། འབད་འྩོང༌། 

འབད་དགོ། 
མ་འྩོངས་པ། 

ལཱ་འབད་དྩོ། འབད་དེས། འབདཝ་
མས། འབད་བའི་བསྒང་ཡྩོད། འབད་
བཞིན་དུ་ཡྩོད།  

ད་ལྟ་བ། 

ལཱ་འབད་ཚར་ཡི། འབད་ནུག འབད་
ཚར་ནུག འབད་ཞིནམ་ལས། འབད་
འབདཝ། 

འདས་པ། 

ལཱ་འབད་ཞིག འབད་སྨ་རེ། འབད་
བཅུག 

སྐུལ་ཚིག 

ལས་ཚིག་དང་
འབྲེལ་བའི་རྒྱན་
སྡུད། 

འབད་རུང་འབད། མ་འབད་རུང་མ་
འབད། འབད་རུང་མ་འབད་རུང༌། 
ཡྩོད་དེ་འབད་རུང༌། ལྷ་ར་འབད་རུང། 

ཕད་དང་
འབྲེལ་བ། 

འབད་ཡང་འབད་འྩོང༌། འབད་ཡང ་
འབད་དགོ། 

ཕད་ དང་
འབྲེལ་བ། 

འབད་ར་འབད་འྩོང༌། ནམ་ར་འབད་
རུང༌། འདི་ར་འབད་རུང༌། ག་ཅི་ར་
འབད་རུང། 

ཕད་ དང་
འབྲེལ་བ། 
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ལས་ཚིག་དང་
འབྲེལ་བའི་
བདག་སྒྲ་
གསལ་བྱེད། 

ལཱ་འབད་མི། ལྟྩོ་འབད་མི། འགྲན་ཟླ་
འབད་མི། འབྲི་རྩོམ་འབད་མི། འདྲན་
འདྲ་འབད་མི། མིག་ཏྩོ་གཉིས་འབད་
མི། 

སེམས་ལྡན་
བདག་སྒྲ། 

ཏི་རུ་ཉི་ཤུ་འབད་མི་གི་སྨྱུ་གུ། ཐྩོག་ཚད་
ལྔ་འབད་མི་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ། མི་ཊར་༡༠༠ 
འབད་མི་གི་ཐགཔ།  

དངོས་པྩོའི་
བདག་སྒྲ། 

ང་ར་འབད་ནི། ཁྱོད་ར་འབད་ཆི། 
བདག་འཛིན་འབད་དགོ། 

བདག་བཟུང་
གི་སྒྲ། 

ལས་ཚིག་དང་
འབྲེལ་བའི་རྣམ་
དབྱེ་བདུན་པའི་
གསལ་བྱེད། 

ང་འབད་སར་ཤྩོག ཁོ་འབད་སར་མ་
སྩོང། ཁྱོད་འབད་སར་འྩོང་དགོ་པས།   
 

ཡུལ་དང་
འབྲེལ་བ། 

ལས་ཚིག་དང་
འབྲེལ་བའི་
འབྲེལ་ཚིག་
གཞན། 

འབད་སྩོལ། འབད་ཐངས། འབད་
དགོཔ་བཅའ་དགོཔ། འབད་གཞག་
བཅའ་གཞག 

མིང་དང་
འབྲེལ་བ། 

ཁོ་ལས་འབད་བ་ཅིན། ང་ལས་འབད་
བ་ཅིན། ཐིམ་ཕུག་ལས་འབད་བ་ཅིན། 
ཆོས་ནང་ལས་འབད་བ་ཅིན།  

འབྱུང་ཁུངས་
དང་འབྲེལ་བ། 

རང ་གི་ལམ་ལུགས་འབདཝ་ལས། དེ་
འབད་ནི་འདི་གིས། ཕམ་འབད་ནི་འདི་
གིས། སྙན་ཚིག་འབད་ནི་འདི་གིས། 

རྒྱུ་མཚན་དང་
འབྲེལ་བ། 
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ཐྩོབ་སྟེ་འབད་བ་ཅིན། དཔྱེ་འབད་བ་
ཅིན། གཅིག་འབདན། ཡང་གཅིག་
འབདན།  

ཐེ་ཚྩོམ་དང་
འབྲེལ་བ། 

འདི་འབདཝ་ད། འ་ནེ་སྦེ་འབདཝ་ད། 
ད་འབདན། 

ཕྱི་ཚིག་མི་
མཐུན་པ་སྟྩོན་
པ། 

འབད་དང་སྦེ་
གཉིས་སྦྲེལ་
ཐྩོབ་པ། 

དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན། དཔྱེ་སྦེ་
འབད་བ་ཅིན། 

 

སྙན་ཚིག་འབད་ནི་འདི་གིས། སྙན་
ཚིག་སྦེ་འབད་ནི་འདི་གིས། 

 

 སྩོབ་དཔྩོན་གཉིས་འབད་དེ་སྟྩོན། སྩོབ་
དཔྩོན་གཉིས་སྦེ་འབད་ནི་འདི་གིས། 

 

ལྟྩོ་འབད་དེ་ཟ་ནི། ལྟྩོ་འབད་སྦེ་ཟ་ནི། 
བདག་འཛིན་འབད་དེ་བཞག་ནི། 
བདག་འཛིན་འབད ་སྦེ་བཞག་ནི། ཁོ་
བཟུམ་འབད་ནི། ཁོ་བཟུམ་སྦེ་འབད་
བ་ཅིན། ལེགས་ཤྩོམ་འབད་དགོ། 
ལེགས་ཤྩོམ་སྦེ་འབད་དགོ། 

 

 
ཁ སྦེ།  

སྦེ་འདི་ ཕད་ངོ་མ་ཨིནམ་ལས་ ལས་ཚིག་གི་གོ་དྩོན་ཐད་ཀར་དུ་ར་
ལས་སྟྩོན་ནི་མེད། དེ་གིས་སྦེ་ ཕད་ཀྱི་རིགས་དང་ ཕད་དང་འབྲེལ་
བའི་ དབྱེ་ཚིག་གསལ་བྱེད་ཀྱི་དྩོན་ལུ་འཇུགཔ་ཨིན།  
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དཔེར་ན།  
དབྱེ་བ། དཔེར་བརྗོད། འཇུག་ཚུལ། 
 
 
 
 
ལྷག་བཅས། 

ལྟྩོ་ཟ་སྦེ་ལཱ་འབད་དགོ། བྩོ་
སབ་སྦེ་སྩོང་ཡི། ཐུན་བཏང་སྦེ་
ཉལ་ཡི། 

དུས་རིམ་གྱི་མཚམས་
སྩོར། 

ལྟྩོ་ཟ་སྦེ་ཕྩོཝ་འགྲངས་ཡི། 
སྩོན་བཏབ་སྦེ་སྐྱེས་ནུག སྨན་
བཅོས་འབད་སྦེ་དྲག་ཅི། 

སྔ་ཕྱིར་འཇུག་པའི་
མཚམས་སྩོར།  
 

ལེའུ་སྒྱུར་སྦེ་འཆམ་རྐྱབ་དེས། 
སྣུམ་འཁོར་གཏང་སྦེ་འགྱོ་དེས། 
ཁ་བརྒྱང་སྦེ་བགའ་དེས། 

ཅིག་ཅར་དུ་འཇུག་པའི་
མཚམས་སྩོར། 

མཚུངས་སྒྲ་
གསལ་བྱེད། 

ག་བཟུམ་སྦེ། འདི་བཟུམ་སྦེ། 
ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་བཟྩོ། ཅོག་
གཅིགཔ་སྦེ་འདུག དེ་སྦེ་ཨིན་
མས། ནེ་སྦེ་བཏུབ་པས། ག་
དེ་སྦེ་འདུག འ་ནེ་སྦེ་འདུག 

 

དབྱེ་ཚིག་
གསལ་བྱེད། 

དྲུང་པ་སྦེ་བཀལ་ནུག 
མགྱོནམྩོ་སྦེ་འབྩོ་དགོ་པས། 
སྩོབ་དཔྩོན་སྦེ་ངོས་ལེན་འབད་
ནི། སྐུ་ཚབ་སྦེ་བྱྩོན་ནུག 
ཞབས་ཁྲ་སྦེ་འཐེན་དགོ་པས། 
མིང་སྦེ་བཏགས་ནུག 

མིང་དང་ལས་ཀྱི་དབྱེ་
ཚིག་གསལ་བྱེད། 
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བཀྱག་ཧྩོནམྩོ་སྦེ་བཟྩོ། ཏི་རུ་
ལྔ་རེ་སྦེ་བཙྩོང༌། འཇའ་རིསམྩོ་
སྦེ་མཐྩོང་མས། གསལ་ཏྩོག་
ཏྩོ་སྦེ་བྲིས།  

ཁྱད་ཚིག་དང་ལས་ཀྱི་
དབྱེ་ཚིག་གསལ་བྱེད། 
 

མགྱོགས་པ་སྦེ་སྩོང༌། སྒྲིང་སྒྲི་
སྦེ་བཤེད། སྐྱིད་ཏྩོང་ཏྩོ་སྦེ་སྡྩོད་
ནུག གོ་ལེ་སྦེ་འྩོངས་ཡི།  

ལས་དང་དབྱེ་ཚིག་
གསལ་བྱེད། 

ཤུལ་ལས་སྦེ་དར་ནུག སྤ་རྩོ་
ལས་སྦེ་འྩོངས་ཡི། འདི་ཐྩོག་
ལས་སྦེ་གཏང་གེ།  

འབྱུང་ཁུངས་གསལ་
བྱེད།  
 

ཨ་ལུ་ཚུ་དང་སྦེ་འྩོངས་ནུག  དང་སྒྲ་གསལ་བྱེད།  
ཨབ་བསྩོད་ཀྱིས་སྦེ་ཐྩོབ་ཅི།  བྱེད་སྒྲ་གསལ་བྱེད།  
བཞུགས་གདན་གུ་སྦེ་
བཞུགས། ནང་ན་སྦེ་བཞུགས།  

རྣམ་དབྱེ་གཉིས་པ་
གསལ་བྱེད། 
  

རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦེ་འཐྩོན་
འྩོང༌།  

དུས་ཀྱི་གནས་གཞི་
གསལ་བྱེད།  

དགོ་ནི་སྦེ་ཉོ་ཉོཝ་ཨིན། ནི་སྒྲ་གསལ་བྱེད། 
སྦེ་དང་འབད་
གཉིས་སྦྲེལ། 

ག་བཟུམ་སྦེ།  ག་བཟུམ་སྦེ་
འབད་ནི།  

 

འདི་བཟུམ་སྦེ། འདི་བཟུམ་སྦེ་
འབད་དགོ།  
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ག་དེ་སྦེ། ག་དེ་སྦེ་འབད་འྩོང༌།   
མགྱོགས་པ་སྦེ། མགྱོགས་པ་
སྦེ་འབད་དགོ།  

 

ཏི་རུ་ལྔ་སྦེ་བཙྩོང༌། ཏི་རུ་ལྔ་སྦེ་
འབད་ད།   

 

ཕྱི་ཁ་སྦེ། ཕྱི་ཁ་སྦེ་འབད་ནུག  
 
དྲན་གསྩོ།  
སྦེ་ དང་ འབད་ གཉིས་སྦྲེལ་བྲི་དགོཔ་ཐྩོན་པའི་སྐབས་ ནམ་ར་འབད་རུང་ 
སྦེ་སྦེ་ དང་ འབད་འབད་ མིན་པར་ ཚིག་གོང་འྩོག་གི་སྐབས་ཐྩོབ་དང་
བསྟུན་ཏེ་ སྦེ་ གཅིག་དང་ འབད་ གཅིག་སྦེ་བྲི་དགོཔ་ཨིན། འབད་དང་
སྦེ་གི་ཐྩོབ་ལམ་འདི་ཡང་། དཔེར་ན། 
ཐྩོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་བ། ཐྩོབ་ལམ་དང་མ་འཁྲིལ་བ།  
ལཱ་འབད་ནི། འབད་དྩོ། འབད་ཡི། ལཱ་སྦེ་ནི། སྦེ་དྩོ། སྦེ་ཡི། 
ལཱ་འབད་རུང་འབད་གེ། ལཱ་སྦེ་རུང་སྦེ་གེ། 
ལཱ་འབད་མི། ལཱ་སྦེ་མི།  
འདྲན་འདྲ་འབད་མི། འདྲན་འདྲ་སྦེ་མི། 
ཏི་རུ་ཉི་ཤུ་འབད་མི། ཏི་རུ་ཉི་ཤུ་སྦེ་མི། 
ང་ར་འབད་ནི། ང་ར་སྦེ་ནི། 
ཁོ་འབད་སར་འགྱོ་ནི། ཁོ་སྦེ་སར་འགྱོ་ནི། 
ང་ལས་འབད་བ་ཅིན། ང་ལས་སྦེ་བ་ཅིན། 
འབད་གཞག སྦེ་གཞག  
དེ་འབད་ནི་འདི་གིས། དེ་སྦེ་ནི་འདི་གིས།  
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གཅིག་འབདན། གཅིག་སྦེན། 
འདི་འབདཝ་ད། འདི་སྦེཝ་ད། 
ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི། ག་དེ་སྦེ་སྦེ་ནི། 
ག་ཅི་སྦེ་འབད་དགོཔ། ག་ཅི་སྦེ་སྦེ་དགོཔ། ག་ཅི་འབད་འབད་དགོཔ། 
སྙན་ཚིག་སྦེ་འབད་ནི ་འདི་གིས། སྙན་ཚིག་སྦེ་སྦེ་ནི་འདི་གིས། སྙན་ཚིག་འབད་

འབད་ནི་འདི་གིས། 
དཔྱེ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན། དཔྱེ་སྦེ་སྦེ་བ་ཅིན། དཔྱེ་འབད་འབད་བ་ཅིན།  
སྩོབ་དཔྩོན་གཉིས་སྦེ་འབད་དྩོ། སྩོབ་དཔྩོན་གཉིས་འབད་འབད་དྩོ། སྩོབ་དཔྩོན་

གཉིས་སྦེ་སྦེ་དྩོ། 
ལྟྩོ་འབད་སྦེ་ཟ་ནི། ལྟྩོ་སྦེ་སྦེ་ཟ་ནི། ལྟྩོ་འབད་འབད་ཟ་ནི། 
བདག་འཛིན་འབད་སྦེ་བཞག་ནི། བདག་འཛིན་སྦེ་སྦེ་བཞག་ནི། བདག་འཛིན་

འབད་འབད་བཞག་ནི། 
ཁོ་བཟུམ་སྦེ་འབད་ནི། ཁོ་བཟུམ་སྦེ་སྦེ་ནི། ཁོ་བཟུམ་འབད་འབད་ནི། 
ལེགས་ཤྩོམ་སྦེ་འབད་དགོ། ལེགས་ཤྩོམ་སྦེ་སྦེ་དགོ། ལེགས་ཤྩོམ་འབད་

འབད་དགོ། 
ཟྩོགཔྩོ་སྦེ་མ་འབད། ཟྩོགཔྩོ་སྦེ་མ་སྦེ། ཟྩོགཔྩོ་འབད་མ་འབད། 
ལྟྩོ་ཟ་སྦེ་ལཱ་འབད་དགོ། ལྟྩོ་ཟ་སྦེ་ལཱ་སྦེ་དགོ། ལྟྩོ་ཟ་འབད་ལཱ་འབད་དགོ། 
སྨན་བཅོས་འབད་སྦེ་དྲག་ཅི། སྨན་བཅོས་སྦེ་སྦེ་དྲག་ཅི། སྨན་བཅོས་འབད་

འབད་དྲག་ཅི། 
སྣུམ་འཁོར་གཏང་སྦེ་འགྱོ་དེས། སྣུམ་འཁོར་གཏང་འབད་འགྱོ་དེས།  
ག་བཟུམ་སྦེ། ག་བཟུམ་འབད།  
འདི་བཟུམ་སྦེ། འདི་བཟུམ་འབད།  
དེ་སྦེ་ཨིན། དེ་འབད་ཨིན།  
ག་དེ་སྦེ་འདུག ག་དེ་འབད་འདུག  
མགྱོགས་པ་སྦེ་སྩོང༌། མགྱོགས་པ་འབད་སྩོང༌།  
སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་བཤེད།   སྒྲིང་སྒྲི་འབད་བཤེད། 
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སྐྱིད་ཏྩོང་ཏྩོ་སྦེ་སྡྩོད་ནུག སྐྱིད་ཏྩོང་ཏྩོ་འབད་སྡྩོད་ནུག 
གོ་ལེ་སྦེ་འྩོངས་ཡི། གོ་ལེ་འབད་འྩོངས་ཡི། 
དྲུང་པ་སྦེ་བཀལ་ནུག དྲུང་པ་འབད་བཀལ་ནུག  
མགྱོནམྩོ་སྦེ་འབྩོ། མགྱོནམྩོ་འབད་འབྩོ། 
ཞབས་ཁྲ་སྦེ་འཐེན། ཞབས་ཁྲ་འབད་འཐེན།  
སྐུ་ཚབ་སྦེ་བྱྩོན་ནུག སྐུ་ཚབ་འབད་བྱྩོན་ནུག 
བཀྱག་ཧྩོནམྩོ་སྦེ་བཟྩོ། བཀྱག་ཧྩོནམྩོ་འབད་བཟྩོ། 
གསལ་ཏྩོག་ཏྩོ་སྦེ་བྲིས། གསལ་ཏྩོག་ཏྩོ་འབད་བྲིས།  
འཇའ་རིསམྩོ་སྦེ་མཐྩོང་མས། འཇའ་རིསམྩོ་འབད་མཐྩོང་མས།  
ཤུལ་ལས་སྦེ་དར་ནུག ཤུལ་ལས་འབད་དར་ནུག 
སྤ་རྩོ་ལས་སྦེ་འྩོངས་ཡི། སྤ་རྩོ་ལས་འབད་འྩོངས་ཡི།  
འདི་ཐྩོག་ལས་སྦེ་གཏང་གེ། འདི་ཐྩོག་ལས་འབད་གཏང་གེ། 
ཨ་ལུ་ཚུ་དང་སྦེ་འྩོངས་ནུག   ཨ་ལུ་ཚུ་དང་འབད་འྩོངས་ནུག 
ཨབ་བསྩོད་ཀྱིས་སྦེ་ཐྩོབ་ཅི། ཨབ་བསྩོད་ཀྱིས་འབད་ཐྩོབ་ཅི།  
བཞུགས་གདན་གུ་སྦེ་བཞུགས། བཞུགས་གདན་གུ་འབད་བཞུགས། 
ནང་ན་སྦེ་བཞུགས། ནང་ན་འབད་བཞུགས། 
རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦེ་འཐྩོན་འྩོང༌། རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབད་འཐྩོན་འྩོང༌། 
དགོ་ནི་སྦེ་ཉོ་ཉོཝ་ཨིན། དགོ་ནི་འབད་ཉོ་ཉོཝ་ཨིན།  
ག་བཟུམ་སྦེ་འབད་ནི། ག་བཟུམ་སྦེ་སྦེ་ནི། ག་བཟུམ་འབད་འབད་ནི། 
འདི་བཟུམ་སྦེ་འབད་ནི། འདི་བཟུམ་སྦེ་སྦེ་ནི། འདི་བཟུམ་འབད་འབད་

ནི།  
ག་དེ་སྦེ་འབད་དགོ། ག་དེ་སྦེ་སྦེ་དགོ། ག་དེ་འབད་འབད་དགོ། 
མགྱོགས་པ་སྦེ་འབད་དགོ། མགྱོགས་པ་སྦེ་སྦེ་དགོ། མགྱོགས་པ་འབད་

འབད་དགོ། 
ཏི་རུ་ལྔ་རེ་སྦེ་འབད་ད། ཏི་རུ་ལྔ་རེ་སྦེ་སྦེ་ད། ཏི་རུ་ལྔ་རེ་འབད་འབད་ད།  
ཕྱི་ཁ་སྦེ་འབད་ད། ཕྱི་ཁ་སྦེ་སྦེ་ད། ཕྱི་ཁ་འབད་འབད་ད། 
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༣ ཁྱད་ཚིག་དང་དབྱེ་ཚིག་གི་ཁྱད་པར། 
རྩོང་ཁའི་ངག་གཤིས་ལུ་ཡྩོད་པའི་ ཁྱད་ཚིག་དང་དབྱེ་ཚིག་གསལ་
བྱེད་ཀྱི་དྩོན་ལུ་འཇུག་པའི་ཚིག་གྲོགས་ དཔེར་ན། སྐྱ་ཐལ་ཐལ། 
བཀྲ་ལྷམ་ལྷམ། བཟུམ་ཚིག་གྲོགས་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ རྗེས་འཇུག་ཡྩོད་
མི་གི་རིགས་ཅིག་དང་། ཏྩོང་ཏྩོ། ཏྩོག་ཏྩོ་བཟུམ་ཚིག་གྲོགས་ཤུལ་
མམ་ལུ་རྗེས་འཇུག་མེད་པའི་རིགས་ཅིག སི་སི། རུ་རུ་ བཟུམ་ཚིག་
གྲོགས་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ རྗེས་འཇུག་མེད་པའི་རིགས་གཅིག་དང་སྦེ་
ལྷམ་པ་གསུམ་ཡྩོད།  
དེ་ཚུ་ཡང་ རྩོང་ཁའི་ངག་གཤིས་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་གི་རིགས་ མིང་གི་ཧེ་
མ་སར་དགོཔ་དང་ དབྱེ་ཚིག་གི་རིགས་ ལས་ཚིག་གི་ཤུལ་མར་
སར་དགོཔ་ད་ ཚིག་གྲོགས་གཅིག་གིས་ ཁྱད་ཚིག་དང་དབྱེ་ཚིག་
གཉིས་ཆ་ར་ལུ་འཇུག་ཚུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་དཔེར་བརྗོད་ནང་ཁ་
གསལ་བཀོད་དེ་ཡྩོད། 

ཀ ཚིག་གྲོགས་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་རྗེས་འཇུག་ཐྩོབ་པའི་རིགས། 
ཚིག་གྲོགས། ཁྱད་ཚིག དབྱེ་ཚིག 
སྐྱ་ཐལ་ཐལ། གོ་ལ་སྐྱ་ཐལ་ཐལ་ཅིག་འདུག སྐྱ་ཐལ་ཐལ་སྦེ་འགྱོ་དེས། 
སྐྱ་རྒྱས་རྒྱས། བཞེས་སྒོ་སྐྱ་རྒྱས་རྒྱས་འདུག སྐྱ་རྒྱས་རྒྱས་སྦེ་བྱིན་དགོ། 
སྐྱ་ཁྲོབ་ཁྲོབ། རུ་ཏྩོ་སྐྱ་ཁྲོབ་ཁྲོབ་འདུག སྐྱ་ཁྲོབ་ཁྲོབ་སྦེ་རྨུར་དེས། 
སྐྱ་ཆིལ་ཆིལ། ཆུ་སྐྱ་ཆིལ་ཆིལ་འདུག སྐྱ་ཆིལ་ཆིལ་སྦེ་འབབ་དེས། 
སྐྱ་ཐེར་ཐེར། ས་སྐྱ་ཐེར་ཐེར་འདུག སྐྱ་ཐེར་ཐེར ་སྦེ་ཐལ་སྩོ་ནུག 
སྐྱ་ཕྱུར་ཕྱུར། ཨོམ་སྐྱ་ཕྱུར་ཕྱུར་འདུག སྐྱ་ཕྱུར་ཕྱུར་སྦེ་བཞྩོ་དེས། 
སྐྱ་ཕྩོམ་ཕྩོམ། འྩོད་སྐྱ་ཕྩོམ་ཕྩོམ་འདུག སྐྱ་ཕྩོམ་ཕྩོམ་སྦེ་ཤར་དེས། 
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སྐྱ་སྩོས་སྩོས། ཀེ་བ་སྐྱ་སྩོས་སྩོས་འདུག སྐྱ་སྩོས་སྩོས་སྦེ་ཚྩོ་ནུག 
སྐྱ་ཝང་ཝང་། མེ་སྐྱ་ཝང་ཝང་འདུག སྐྱ་ཝང་ཝང་སྦེ་འབར་དེས། 
སྐྱ་ཡལ་ཡལ། ཟླཝ་སྐྱ་ཡལ་ཡལ་འདུག སྐྱ་ཡལ་ཡལ་སྦེ་འགྱོ་དེས། 
སྐྱ་ཧས་ཧས། ཁོ་སྐྱ་ཧས་ཧས་མས། སྐྱ་ཧས་ཧས་སྦེ་འྩོང་དེས། 
སྐྱ་ལྷག་ལྷག དར་སྐྱ་ལྷག་ལྷག་འདུག དར་སྐྱ་ལྷག་ལྷག་སྦེ་གཡབ་དེས། 
སྐྱ་ལྷབ་ལྷབ། མེ་སྐྱ་ལྷ་ལྷབ་འདུག སྐྱ་ལྷབ་ལྷབ་སྦེ་འབར་དེས། 
སྐྱ་ལྷེབ་ལྷེབ། འྩོད་སྐྱ་ལྷེབ་ལྷེབ་འདུག སྐྱ་ལྷེབ་ལྷེབ་སྦེ་སྤར་དེས། 
 
ཁ ཚིག་གྲོགས་དང་པམ་ལུ་རྗེས་འཇུག་ཐྩོབ་རུང་ གཉིས་པམ་ལུ་རྗེས་
འཇུག་མ་ཐྩོབ་པའི་རིགས། 
ཚིག་གྲོགས། ཁྱད་ཚིག དབྱེ་ཚིག 
སྐྱ་སྒོར་སྒོ། ལ་ཕུག་སྐྱ་སྒོར་སྒོ་འདུག སྐྱ་སྒོར་སྒོ་སྦེ་ལྷྩོག་དེས། 
སྐྱ་ཆེམ་ཆེ། མེ་སྐྱ་ཆེམ་ཆེ་འདུག སྐྱ་ཆེམ་ཆེ་སྦེ་འབར་དེས། 
སྐྱ་ཏང་ཏ། གནམ་སྐྱ་ཏང་ཏ་འདུག གནམ་སྐྱ་ཏང་ཏ་སྦེ་འགྱོ་དེས། 
སྐྱ་ཏེག་ཏེ། ལམ་སྐྱ་ཏེག་ཏེ་འདུག སྐྱ་ཏེག་ཏེ་སྦེ་མཐྩོངམ་མས། 
སྐྱ་དིང་དི། བ་མྩོ་སྐྱ་དིང་དི་འདུག སྐྱ་དིང་དི་སྦེ་ཆགས་ནུག 
སྐྱ་སྤྩོག་སྤྩོ། ཤ་མུ་སྐྱ་སྤྩོག་སྤྩོ་འདུག སྐྱ་སྤྩོག་སྤྩོ་སྦེ་སྐྱེས་ནུག 
སྐྱ་ཕག་ཕ། གདྩོང་སྐྱ་ཕག་ཕ་འདུག སྐྱ་ཕག་ཕ་སྦེ་འགྱོ་དེས། 
སྐྱ་མེར་མེ། མཚྩོ་སྐྱ་མེར་མེ་འདུག སྐྱ་མེར་མེ་སྦེ་ཆགས་དེས། 
སྐྱ་ཟིང་ཟི། ལཱ་སྐྱ་ཟིང་ཟི་འདུག སྐྱ་ཟིང་ཟི་སྦེ་འབད་དེས། 
སྐྱ་ཡྩོར་ཡྩོ། དར་ཤིང་སྐྱ་ཡྩོར་ཡྩོ་འདུག སྐྱ་ཡྩོར་ཡྩོ་སྦེ་འཕྱར་དེས། 
སྐྱ་ལྩོང་ལྩོ། མིག་ཏྩོ་སྐྱ་ལྩོང་ལྩོ་འདུག སྐྱ་ལྩོང་ལྩོ་སྦེ་ཐལ་དེས། 
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ག་ ཚིག་གྲོགས་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ རྗེས་འཇུག་མ་ཐྩོབ་པའི་རིགས། 

 
དྲན་གསྩོ། གོང་གསལ་ཁྱད་ཚིག་དང་དབྱེ་ཚིག་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ ཚིག་གྲོགས་
ཐྩོབ་ལམ་འདི་ གསལ་བྱེད་ཀ་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་དཔེ་བཟུམ་གཅིག་སྦེ་བཀོད་
དེ་ཡྩོད། དེ་ལས་རིགས་འགྲེས་ཏེ་ གསལ་བྱེད་གཞན་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཐྩོབ་ལམ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་སར་ཤེས་དགོཔ་ཨིན། 

 

 
 

སྐྱ་ཤར་ཤ། ཆུ་སྐྱ་ཤར་ཤ་འདུག ཆུ་སྐྱ་ཤར་ཤ་སྦེ་འབབ་དེས། 
སྐྱ་ཤྩོག་ཤྩོ། ལགཔ་སྐྱ་ཤྩོག་ཤྩོ་འདུག སྐྱ་ཤྩོག་ཤྩོ་སྦེ་སྟྩོན་དེས། 
སྐྱ་སང་ས། ལག་རྒྱན་སྐྱ་སང་ས་འདུག སྐྱ་སང་ས་སྦེ་སྩོག་དེས། 
སྐྱ་སེང་སེ། གནམ་སྐྱ་སེང་སེ་འདུག སྐྱ་སེང་སེ་སྦེ་འགྱོ་དེས། 

ཚིག་གྲོགས། ཁྱད་ཚིག དབྱེ་ཚིག 
ཀྱུ་རུ་རུ། བྱ་སྐད་ཀྱུ་རུ་རུ་འདུག སྐད་ཀྱུ་རུ་རུ་སྦེ་རྐྱབ་དེས། 
སྐོར་རྩོ་རྩོ། རྩོ་ཁྱི་སྐོར་རྩོ་རྩོ་འདུག སྐོར་རྩོ་རྩོ་སྦེ་འགྱོ་དེས། 
སྐྱ་རུ་རུ། རྡྩོ་སྐྱ་རུ་རུ་འདུག སྐྱ་རུ་རུ་སྦེ་དཀྲུམས་ད་ནུག 
སྐྱ་སི་སི། གོ་ལ་སྐྱ་སི་སི་འདུག སྐྱ་སི་སི་སྦེ་གྱོན་ནུག 
སྐྱུག་སི་སི། ཁ་ལས་སྐྱུག་སི་སི་འདུག སྐྱུག་སི་སི་སྦེ་བཞག་ནུག 
སྐྱོ་སི་སི། ཁོ་སྐྱོ་སི་སི་འདུག སྐྱོ་སི་སི་སྦེ་སྡྩོད་ནུག 
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སྡེ་ཚན་གཉིས་པ། བརྡ་སྩོར་ཡན་ལག 

༡ ཚིག་མཚམས། 
ཚིག་མཚམས་ཟེར་མི་འདི་ ཚིག་གི་བཅད་མཚམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
བར་ན་ས་སྟྩོང་བཞག་མི་འདི ་ལུ་སབཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཚིགས་
བཅད་ཀྱི་རིགས་མ་བརྩིས་པའི་ ཡི་གུ་གཞན་ཚུ་ ཚིག་གི་བཅད་
མཚམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ས་སྟྩོང་བཞག་དགོ།  
དཔེར་ན།  
 
ཁྱོད་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ མགྱོགས་པར་ཤྩོག 
ང་ཡང་ ནངས་པར་ རྩོང་ཁག་གི་ཞལ་འཛྩོམས་ནང་ འགྱོ་དགོཔ་
ཅིག་ཡྩོད། 
རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐད་ཡིག་དང་ རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལུ་ སྩོབ་
སྩོང་འབད་དགོཔ་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་ གལ་ཆེ་དྲགས་ཅིག་
ཨིན། 
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༢ དྩོན་མཚམས།  
དྩོན་མཚམས་ཟེར་མི་འདི་ དྩོན་ཚན་རེ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ གྱལ་ཐིག་
རེ་ཕབ་སྦེ་འབྲི་སྩོལ་ཡྩོད་མི་ལུ་སབཔ་ཨིན། དཔེར་ན། 

བརྡ་གཞུང་འདི་ནང་ལུ་བཀོད་མིའི་དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ ཟབ་པ་སྟྩོང་པ་ཉིད་དང་རྒྱ་ཆེ ་བ་ས་དང་ལམ་གྱི་རྣམ་
གཞག་ཚུ་དང་ སྒྲ་ཚད་གསྩོ་རིག་ལ་སྩོགས་པའི་རིག་གཞུང་གི་བརྗོད་དྩོན་ཚུ་ལུ་ གཙྩོ་བྩོར་མ་བཏྩོན་པར་
བཞག་ཅི། ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ རྩོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་འདི་ ལས་དང་པྩོ་པར་ཟ་ཁ་འཐུང་ཁ་ལས་འགོ་
བཟུང་སྟེ་ སྩོབ་སྩོང་འབད་དགོ་མི་ཚུ་གི་དྩོན་ལུ་བལྟ་སྟེ་ དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ ཉེ ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་ 
མི་སྡེའི་ནང་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་ཁ་སབ་དགོ་པའི་ཚིག་དྩོན་ཚུ་ གཙྩོ་བྩོར་བཏྩོན་ཏེ་བཀོད་དགོཔ་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 
ལཱ་གི་དཀའ་ངལ་དང་བསྐྱར་ཟླྩོས་ཀྱི་ སྐྱོན་ལུ་མ་བལྟ་བར་ ཡིག་སྡེབ་ཀྱི་འཇུག་པའི་ཐྩོབ་ལམ་རིམ་པ་ཚུ་
མང་ཤྩོས་ར་ཡིག་ཐྩོག་ལུ་བཤད་པའི་ཤུལ་ལུ་དེང་དུས་ཀྱི་རིག་གསར་ལམ་སྩོལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རེའུ་མིག་
ནང་ཚར་རེ་ཡང་བཀོད་ཡྩོད། དེ་གིས་རྩོང་ཁ་དང་ཐྩོག་ལྷབ་མི་ཚུ་སེམས་ཁར་ངེས་ཚུགས་ནི་ལུ་ ཕན་
ཐབས་འབྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡྩོད། 

༣ མགོ་རྒྱན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་ཐྩོབ་ལམ།  
ཡི་གུའི་རིགས་ག་ཅི་ར་བྲི་དགོ་རུང་ དེ་ལུ་ མགོ་རྒྱན་ཅིག་ངེས་པར་
དུ་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ དཔེ་གཟུགས་ནང་ ཤྩོག་ལེབ་རེ་རེ་བཞིན་
དུ་ གདྩོང་ཤྩོག་ག་ཨིན་མིའི་ནང་ མགོ་རྒྱན་རེ་བཙུགསཔ་ཨིན། 
དེབ་གཟུགས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ འགོ་བཙུགསཔ་ད་གི་གདྩོང་ཤྩོག་
གཅིག་ནང་མ་གཏྩོགས་ ཤྩོག་གྲངས་གཉིས་པ་ལས་མར་ མགོ་རྒྱན་
འབྲི་སྩོལ་མེད། 

  ཀ  མགོ་རྒྱན་རྒྱས་པ། །  
མགོ་རྒྱན་རྒྱས་པ་འདི་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་གོ་དྩོན་དང་ 
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རྒྱལ་བ་རིགས་གསུམ་མགོན་པྩོའི་ཚུལ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། མགོ་
རྒྱན་འདི་ དཔེ་ཆ་ཚུ་གི་མགོ་ཤྩོག་ནང་བཀོདཔ་ཨིན། དེ་ལུ་ 
རིགས་མ་འདྲཝ་ ། འབད་མི་ཡང་ འབྲི་སྩོལ་ཡྩོད་
རུང་ མགོ་རྒྱན་འདི་ མགོ་ཤྩོག་རྐྱང་པའི་ནང་མ་གཏྩོགས་ 
ཤྩོག་གྲངས་གཉིས་པ་ལས་མར་བཀོད་སྩོལ་མེད། 

  ཁ མགོ་རྒྱན་འབྲིང་པྩོ། ༅༅།  
མགོ་རྒྱན་འདི་ ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བརྡ་མཚྩོན་དང་ 
ཤེས་རབ་ཀྱི་ལྷ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་
ཤེས་ཀྱི་སན་གྱི་ཚུལ་སྦེ་ འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཟེར་སབཔ་
ཨིན། མགོ་རྒྱན་འདི་ དཔེ་ཆ་ཚུ་གི་མགོ་ཤྩོག་ནང་དང་ ཤྩོག་
གྲངས་གཉིས་པ་ལས་མར་ གདྩོང་ཤྩོག་ག་ར་ནང་འབྲི་སྩོལ་
ཡྩོད།  

ག མགོ་རྒྱན་བསྡུས་པ། ༆ 
མགོ་རྒྱན་བསྡུས་པ་འདི་ ཡི་གུ་གྱལ་རེ་གཉིས་དེ་རེ་ བྲི་
དགོཔ་ཚུ་ནང་མ་གཏྩོགས་ དཔེ་ཆ་ནང་ཆེནཔྩོ་ཅིག་བྲི་ནི་མེད།  

ང་ སྦྲུལ་ཤད།  
སྦྲུལ་ཤད་འདི་ གཙྩོ་བྩོ་ཡི་གུ་གཏང་ཡིག་གི་རིགས་འགོ་
བཙུགསཔ་ད་དང་ བར་ན་ལས་ དྩོན་ཚན་གསརཔ་གཞན་
ཅིག་འགོ་བཙུགསཔ་ད་ སྦྲུལ་ཤད་འདི་འབྲིཝ་ཨིན།  

ཅ  ཞུ་ཡིག་གི་མགོ་རྒྱན། ༊ 
མགོ་རྒྱན་འདི་ གཏང་ཡིག་གི་སྐབས་ རང་ལས་མཐྩོ་བའི་
རིགས་ལུ་ཞུ་ཡིག་ཕུལཝ་ད་གི་མགོ་རྒྱན་ཨིན། དེ་སྦེ་བྲི་དགོ་
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མི་འདི་ པུས་མྩོ་ས་ཁར་བཙུགས་ཏེ་ ལགཔ་ཐལ་མྩོ་སར་
བའི་ གུས་བཏུད་ཀྱི་ཚུལ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། 

ཆ  བཀའ་ཤྩོག་གི་མགོ་རྒྱན། ࿐ 
མགོ་རྒྱན་འདི་ གོང་མ་རྒྱལ་བྩོན་དང་ བ་སྩོབ་ཚུ་གིས་ རང་
འྩོག་འབངས་འཁོར་བུ་སྩོབ་ཚུ་ལུ་བཀའ་ཤྩོག་གནངམ་ད་གི་
མགོ་རྒྱན་ཨིན། མགོ་རྒྱན་འདི་ བཀའ་བཙན་ཅིང་དབང་
གིས་ཁྱབ་ཚུགས་པའི་ རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་གི་བརྡ་མཚྩོན་
སྦེ་ བརྩིཝ་ཨིན།  

ཇ  གཏང་ཡིག་གི་མགོ་རྒྱན། ࿑ 
མགོ་རྒྱན་འདི་ རང་དང ་འདྲན་འདྲ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཡི་གུ་
གཏངམ་ད་གི་མགོ་རྒྱན་ཨིན།  

ཉ  སྤྱིར་བཏང་མགོ་རྒྱན། ༉ 
མགོ་རྒྱན་འདི་ གོང་གི་ཨང་ ཀ་པ་ལས་ ཇ་པ་ཚུན་གྱི་ 
མགོ་རྒྱན་མ་ཐྩོབ་པའི་ཡིག་རིགས་ལུ་འབྲིཝ་ཨིན། མགོ་རྒྱན་
འདི་ སྐབས་སྐབས་ རང་དང་འདྲན་འདྲ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ 
བསྐྱལ་ནི་གི་གཏང་ཡིག་ལུ་ཡང་ འབྲི་སྩོལ་ཡྩོད། 

༤ ཚག  (་) 
ཚག་ཟེར་མི་འདི་ ཚིག་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ རྗོད་སྒྲའི་དབྱེ་བ་སྩོ་
སྩོར་ ཕྱེ་མི་གི་ངོ་རྟགས་ཅིག་ཨིན། ཚིག་འབྲུ་རེ་གི་བར་ན་ ཚག་རེ་
ངེས་པར་རྐྱབ་དགོ། ཡིག་མཇུག་ང་གིས་བསྡུ་སར་མ་གཏྩོགས་པའི་
ཤད་ཀྱི་གོང་ལུ་ཚག་གི་ཐྩོབ་ལམ་མེད། 
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༥ ཤད།  
ཤད་ཟེར་མི་འདི་ བརྗོད་མཚམས་གྱི་དབྱེ་བ་སྩོ་སྩོར་ཕྱེ་མི་གི་ངོ་རྟགས་
ཅིག་ཨིན། དེ་ལུ་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ། གཅིག་ཤད།  གཉིས་ཤད། 
གསུམ་ཤད། བཞི་ཤད་དང་བཞི་ཡྩོད།  

  ཀ གཅིག་ཤད། ༼།༽ 
ཤད་འདི་ མགོ་རྒྱན་བསྡུས་པ། དྩོན་ཚན་ཆུང་བ། རྩོགས་
ཚིག་དང་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ཡིག་མཐའ་ ག་བཅས་ཀྱི་མཐའ་
མར་འཐྩོབ། དཔེར་ན།  

དབྱེ་བ། དཔེར་བརྗོད། 
མགོ་རྒྱན་བསྡུས་པ། ༆། 
དྩོན་ཚན་ཆུང་བ། ས་དང་། ཆུ་དང་། མེ་དང་། 
རྩོགས་ཚིག ཆོག་གོ། 
ཚིགས་བཅད། བཀྲིན་ཅན་གྱི་བ་མ་མཆོག །བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་

ཡི་དམ་མཆོག ། 
དྲན་གསྩོ།  
གཅིག་ཤད་ཀྱི་ཐྩོབ་ལམ་གོང་གསལ་ལྟར་དུ་ཨིན་རུང་ དབྱངས་ལྡན་མིན་པའི་
ཚིག་མཐའ་ག་གིས་བསྡུ་སར་ ཤད་མི་འཐྩོབ། དཔེར་ན། ལྷ་མིན་འདུག 
འདྲེ་མིན་འདུག 
 

ཁ  གཉིས་ཤད། ༼།།༽ 
གཉིས་ཤད་འདི་མགོ་རྒྱན་འབྲིང་པྩོ། རྩོགས་ཚིག ཚིགས་
བཅད་ཚུ་ལུ་འཐྩོབཔ་ཨིན། དཔེར་ན། 
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དབྱེ་བ། དཔེར་བརྗོད། 
མགོ་ཅན་འབྲིང་
པྩོ། 

༅༅། ། 

རྩོགས་ཚིག ཕྱག་འཚལ་ལྩོ། ། 
ཚིགས་བཅད། རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་

དང་། ། 
  

ག གསུམ་ཤད། ༼། །།༽ 
གསུམ་ཤད་འདི་ ལེའུ་དང་དྩོན་མཚམས་རྩོགས་པའི་སྐབས་
ཀྱི་ཚིག་མཐའ་ག་གིས་མཇུག་བསྡུ་ས་ལུ་འཐྩོབཔ་ཨིན། 
དཔེར་ན།  གསུམ་ཤད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དཔེར་བརྗོད་མདྩོ་
ཙམ་འགོད་པ་པྩོ་ནི་དབང་ཕྱུག་གོ། །། 
 

ང་  བཞི་ཤད། ༼།། །།༽ 
བཞི་ཤད་འདི་ མགོ་རྒྱན་རྒྱས་པ། བམ་ཚན། ལེའུ་ཚན། 
དྩོན་མཚམས་ཆེན་པྩོ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ལུ་འཐྩོབཔ་ཨིན། 
དཔེར་ན། 

དབྱེ་བ། དཔེར་བརྗོད། 
མགོ་རྒྱན་རྒྱས་པ། །།    །། 
བམ་ཚན། བམ་པྩོ་དང་པྩོའྩོ།།    །། 
ལེའུ་ཚན། ལེའུ་གསུམ་པའྩོ།།    །། 
དྩོན་མཚམས་ཆེན་པྩོ། བརྒྱད་སྟྩོང་པ་རྩོགས་སྩོ།།    །། 
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དྲན་གསྩོ། མགོ་རྒྱན་ རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་མ་བརྩིས་པའི་ མགོ་རྒྱན་
གཞན་གྱི་རིགས་ལུ་ མགོ་རྒྱན་དེ་ར་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ བར་ན་ས་སྟྩོང་བཞག་
སྟེ་ཡི་གུ་འགོ་བཙུགས་ནི་མ་གཏྩོགས་ མགོ་རྒྱན་གྱི་མཐའ་མར་ཤད་འབྲི་སྩོལ་
མེད་དྩོ།། 
 
 
 
 
 

རྩོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་སྣང་བའི་སྒྲོན་མེ་རྩོགས་སྩོ།།  །། 
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