
ད་ལྟོའ་སླབ་སྟོལ། ངག་གཤཤ།  
ཀི་ཏི་ལཥ ཇམ་སྦྱིཤ། 
ཀི་ཅ་ར། འབྲེལ་ཧིང་ཚ་དྲགས། 
རྟོངམ། རངམ། 
དཀྱི་ར་གྟོན།  དཀྱི་ར་དཀྱིཤ། 
དཀིའ་ངལ་ སྐྱིད་སྡུག་སྟོམ་བྱུང་ཡྟོདན་མ་ཤཤ། དཥམིན་ཡྟོད་ཚད་གཅག་ལུ་དཀིའ་ངལ་ཟར་མ་སྦྱིར་བ་ གནད་དྟོན་ཆཥཆུང་དང་འཁྲིལ་ཏིཥ 

རཥཚ་སྐབས་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡང་ལག་ལན་འཐབ་དགྟོཔ་འདུག 
སྐྱིྟོན་ས་བཞགཔ་མས།  སྐྱིྟོན་གསང་བཞགཔ་མས། 
ཁྲི་འཛིན། ཚགས་གཙོ། འགྟོ་འཁྲིདཔ། ཝ་ཅེཉ་ཀྱི་སྡེཥཚན་བཟྟོ་མ་ལུ་ མནྟོ་ཚད་དྲན་ཚ་མན་པར་ གཅག་མཚུངས་སཥའགྟོ་འཁྲིདཔ་ཟར་བཞག་པ་ཅན་དྲག་ན་མས། 
ཁྱིམ་ཚང་གདངས་ར། གདངས་ར་ཁྱིམ་ཚང་། 
ཁྲིྟོམ་ཁ། ཧིད་ཁང་། 
ཁྱིྟོན་གཤ་སླབ་དཤ། ཁྱིྟོད་ཀྱིཤ་སླབ་དཤ། 
ཁབ་བཙུག  ཁབ་རྐྱབ། 
ཆ་རྟོགས་འཁྱིད་འབག་འྟོང་ཡཥ ཆ་རྟོགས་འཁྱིད་འྟོང་ཡཥ 
མཁས་དབང་། ཝ་ཅཉེ་སྡེཥཚན་ནང་ཡྟོད་མ་ཚུ་ལུ་ མནྟོ་ཚད་དྲན་ཚད་མན་པ་མཁས་པ་ཟར་ཐད་ཏིྟོག་ཏིྟོ་འདུག 
ཁྱིད་ཚུ། ཁྱིད་ཆ་ཁྱིབ། 
ཁྱིམ་བརྡལ་བཤག་བཏིང་ནུག ཁྱིམ་བརྡལ་བཏིང་ནུག ཁྱིམ་བཤགཔ་བཏིང་ནུག 

ཁྟོང་རང་འད་ཚུ། ཁྟོང་ཆ་ཁྱིབ། 
གམ་ཅག ག་དམ་ཅག 
གྟོས་འཛིམས།  འཛིམས་འདུ། 
གྟོས་བསྟུན།  བསྟུན་གྟོས། 



འགྟོ་ཐྟོག་དང་པ་། འགྟོ་དང་པ། 
གྟོང་ལུ་ ལག་ལུ། 
གཱན་ཌཱ་ ཆུ་ཚད། 
གྟོ་ལ་རྙིངམ། གྟོ་ལ་རྒསཔ། 
གཱ་རཥ སྣུམ་འཁྟོར། 
གྟོ་བུར།         དཥའཕྟོས་ལས། ཧིང་ཏིྟོམ་མ།            
གངམ་ཆཥམཆེཝ་གཤ་བཟྟོ་ཡ་ཕྟོརཔ། བ་སྟོ་ཕྟོརཔ། 
རྒྱབ་སྐྱིྟོར། གཅག་གཤ་སླབ་མ་ལུ་རྒྱབ་སྟོན།  ཕར་ལྟོགསམ་ལུ་གྟོགས་རམ་འབད་བ་ཅན་རྒྱབ་སྐྱིྟོར། 

གལ་སད་ག་དམ་ཅག་སེ ག་དམ་ཅག་ས། 

རྨགཔ་གཤ་ཨམ་སྲུ་ལུ་ག་གསྟོབ་བྱིན་ད་ནུག རྨགཔ་གཤ་གནསམྟོ་གུ་ག་གསྟོབ་ནུག 
སྒྲིང་ཁྱིམ་ཧྲམ་འགྟོ་ནུག སྒྲིང་ཁྱིམ་རམ་སྟོང་ནུག 
ང་བཅས་ཚུ། ང་བཅས་ཆ་ཁྱིབ།  
ང་རང་ག་ཁྱིམ། ང་རའ་ཁྱིམ། 
ང་བཅས་ཨང་ལིཤ་ནང་ལས་འབད་བ་ཅན། རྟོགས་ཨང་ལིཤ་ནང་ལས་འབད་བ་ཅན། 
ངཤ་བདན། ཐད་ར་བ་རཥ ཏིན་ཏིན། 
དངུལ་ཕྟོགས་བཟད། དངུལ་ཕྟོགས་ལན།དངུལ་ཕྟོགས་ཞུ། 
ངའི་ཧིྟོངས་ལས། ངའི་ཁ་ཐུག་ལས། 
ངའི་ཨམ་སྲུ་གཡུས་ཁ་ནང་སྡེྟོདཔ་ཨན། ངའི་གནསམྟོ་གཡུས་ཁར་སྡེྟོདཔ་ཨན། 
ངའི་བཀིབ་ནཥབཟུང་གནང་།  ངའི་བཀིག་ནཥབཤད་གནང་། 
སྟོ་རྫས་འཇུ་ཏི་ནང་ལུ་གཡབ་བཞག་ནུག སྟོ་རྫས་ལྷམ་ནང་ལུ་་ས་བཞག་ནུག 
ཅ་ལ་ག་བཟུམ་ཅག་ཨན་ན། ཅ་ལ་ག་ཅ་བཟུམ་ཅག་ཨན་ན། 
ཅ་ལ་དགའ་ཏིྟོག་ཏིྟོ། ཅ་ལ་འཇའ་ཆ་ཆཥ 



ཅ་ཆས་འཕྟོག་བཅྟོམ་འབད་ནུག ཅ་ལ་འཕྟོག་ནུག མ་བཅྟོམ་ནུག 
ཅ་ནཥ བྱིམ་གུ་རམ། 
ཆརཔ་རྐྱབ་མ་ལས་བརྟེན་ མ་སར་ལུ་དཀིའ་ 
ངལ་བྱིན་ཡྟོདཔ་ཨན་པས། 

ཆརཔ་རྐྱབ་ན་འད་གཤ་ མ་སར་ལུ་སྟབས་མ་བདེཝ་བྱུང་ནུག 

ཇ་བཟྟོ། ཇ་བསྐྟོལ། ཇ་བསྲུ་ཟར་ཕྟོག་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏིཥསླབ་དགྟོཔ་འཐྟོན་འྟོང་།  
མཇལ།  ནཱ་གཤ་གསུངས་སར་གྟོ་ཡཥ རྩ་ཁྲིམས་ནང་མཇལ་ཡཥ བཤལ་སྡེྟོད་སར་མཐྟོང་ཅ་ཟར་ ཕྟོག་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏིཥམ་གཏིྟོགས་ 

ཡྟོད་ཚད་གཅག་ལུ་མཇལ་བའ་ཟར་སྦྱིར་ན་འད་འྟོས་འབབ་མན་འདུག 
ཉུང་མཐའ།  ཉུང་ཤྟོས། 
ཥའདབས། ཁར་འཁྟོར་ཆ། སྟོ་ལྟོགས་ཁ། 

ཏི་རཥ སྤྱི་ཚས། 
གཏིན་འཁལ། ཏིན་ཏིན། 
སྟབས་མ་བདེཝ་མ་འབྱུང་ནའི་དྟོན་ལུ། སྟབས་མ་བདེཝ་མ་འབྱུང་ནའི་དྟོན་ལུ། 

ལྟོ་སྤུར་འབག ལྟོ་བཅང་འབག 
སྟབས་བདཥའཕྟོད་འཕྟོད། སྟབས་བདཥཏིྟོག་ཏིྟོ། 
ཐམ་ཕུག་ནང་ལུ་འགྟོ་ནཥ ཐམ་ཕུག་ལུ་འགྟོ་ནཥ 
ཐུགས་དགྟོངསམ་མ་ཁྲིལ། དགྟོངསམ་མ་ཁྲིལ། 
ཐད་ཀིར། ཕང་ཕང་། 
ཐུག་རྐྱན་བྱུངམ་ད་མ་༤སྡེྟོད་ཡྟོདཔ་ཨན། རྦབ་རལ་བའ་སྐབས་ལུ་མ་བཞ་ཡྟོདཔ་ཨན་པས། 
དྲན་པ་བཀིལ། དྲན་པ་བཏིྟོན།  
དྲྟོ་པ་ཕར་འགྟོ་ཕ་རུ་ལྟོག་ནཥ འྟོ་ལྟོག 
གདྟོང་ལན།  སྟབས་མ་བདེཝ་བྱུང་མ་འད་སྡུག་ཐགཔ་འབད་དགྟོཔ། ཐབས་ལམ་བཏིྟོན་དགྟོཔ 



དྲགྟོས་མ་བཞུགས་ནུག  དྲགྟོས་མ་བཞུགས་པས།   
དྟོརམ་བཙུག། དྟོརམ་གྟོན།  
དྲ་བ་ལགས་ཞམ་ཅག་ཨན་པས། དྲ་བ་ཁག་ཆཥཏིྟོག་ཏིྟོ་ཅག་ཨན་པས།  
དྟོམ་གཤ་སྡེའུ་བཞར་ཏི། དྟོམ་ག་སྡེའུ་བཞར་གཤ་བཞར་ཏི།  
རྡྟོར་སླྟོབ་བགཤཔ།  རྡྟོར་སླྟོབ་སྐུ་བགཤ།  
གནད་དྟོན་དའི་ཐྟོག་ཁ་ལུ། གནད་དྟོན་དའི་ཐྟོག་ལུ། གནད་དྟོན་དཥགུ།  
ནྟོར་ག་ཕྱུག་ཀུ། བྟོའུ་ཅུང་།  
ནན་སྐུལ། ཨུ་ཚུགས། 
ནཱ་བུ་ཚུ། ནཱ་ཆ་ཁྱིབ། 
སྣུམ་འཁྟོར་བཟྟོ། སྣུམ་འཁྟོར་བཅྟོ།  
གནམ་སྤུབས་ན་མས། གནམ་སྤུར་ན་མས། 
སྣུམ་འཁྟོར་ཐུག་རྐྱན་བྱུང་ནུག སྣུམ་འཁྟོར་ཁ་ཐུག་རྐྱབ་ནུག  
གནམ་མ་སྟོཔ་ཅག་ཁ། གནམ་ས་རུབ་སྟོ་རཥ 
མནྟོ་བསམ་ར་མ་སྡེྟོད།  མནྟོ་བསམ་ར་མ་བཏིང་། རཥབ་ར་མ་བསྐྱིད། 
དཔྱད་རག་བརྗེད་སྟོང་ནུག བརྗེད་སྟོང་ནུག དཔྱད་རག་མ་བཏིང་པས། 
པུ་ར། ག་ར། ཆ་མམ།  
སྟོ་བཤུད་འབད།  སྟོ།བཤུད། 
སྤྱི་ཟླ་བཅུ་པ་བར་ཁམས་ལས།  སྤྱི་ཟླ་བཅུ་པའ་ཟླ་ཕད་ལས། 
བྱི་ཅུང་འཚའ་ནུག བྱི་ཅུང་བཏིྟོན་ནུག 
ཁྟོ་གཤ་འབད་ཚུགས་ར་ཚུགས།  ཁྟོ་གཤ་འབད་ར་འབད་ཚུགས། 
སླྟོབ་ཕྲུག  ད་རཤ་ནངས་པ་སླྟོབ་ཕྲུག་ཟར་མ་འད་དར་ཁྱིབ་སྟོང་ཡྟོད་རུང་ དཥབསྒང་ཡིག་ཕྲུགཔ་ཟར་ཡྟོངས་གགས་འདུག 

འབད་པ་ཅན། འབད་བ་ཅན། 



བྟོན་སྐྟོར་སླབ་མ་དཥཡང་།  བྟོན་སྐྟོར་ཟར་མ་དཥཡང་། 
བྟོ་ས་མ་བཞག བྟོ་གསང་མ་བཞག 
འབྱིྟོ་ལ།  ཕྟོར་ཁུག ལག་ཕད། རྡྟོག་ཕད། 
འབྱི་བཙུག། ལྕངམ་བཙུག 
འབྱི་སལ། འབྱི་གཡུར་རྐྱབ། 
མྟོ་ངའི་རྨག་པའ་ནུམྟོ་ཨན། མྟོ་ངའི་རྨག་པའ་སངམྟོ་ཨན། 
མ་སྤུངས་འཛིམས། མ་འཛིམས་ནུག མ་སྤུངས་ནུག 
མདཔ་ཐལ་ནའི་གྟོ་སྐབས་འདུག མདཔ་ཐལ་ནའི་ན་ཁ་འདུག 
མང་ཆཥབ། མང་ཆཥཤྟོས། མང་ཤྟོས།  
མཥརྐྱན་ཚད་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པས། མཥགསད་མ་ཚུགས་པས། མཥརྐྱན་བཀིག་མ་ཚུགས་པས། 
བཙོག་ཆུ། ཨར་ཆུ། ཕྟོག་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏིཥབཙོག་ཆུ་ཟར་སླབ་སྟོལ་ཡང་ཡྟོད། 
ཚར་ཡཥ མནྟོ་ཡཥ  
ཚགས་མཥ འཐུས་མཥ 
ཚད་བསཥབཏིྟོག  སྤྱིར་བཏིང་ལུ་ཚད་བསཥབཟྟོ། ཤ་མུ་བཟཥ ཨཥམ་བཀིག་སྟཥབཏུབ། ཨཥརྫས་སྦྱིར་ཡང་ན་སྦྱིྟོར། ཀི་ཀུ་རུ་བཀིག་སྟཥབཏུབ་

ཟར་དབྱིཥབ་སྟོ་སྟོར་ཡྟོདཔ། 
ཚད་བསཥའཛུགས་སྐྱིྟོང་། ཚད་བསཥབཙུགས། ཚད་བསཥབཏིབ། 
འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནུག  འཛུལ་ནུག 

བཞཤ་ཕྟོར། བཞཤ་ཆ། 
གཞུང་འབྲེལ་དུ་ས། གཞུང་འབྲེལ་ལུ།  
ཞྭམྟོ་གྟོན། ཞྭམྟོ་བཙུག  

ན ཟྟོང་བཅྟོལ་བསྐྱིལ། མ་ཅག་ལུ་ཅ་ལ་ྟོ་འབག་གནང་ཟར་ཏིག་རུབ་བསྐྱིལ་མ་ལུ་ 



བཟྟོ་སྐྲུན། རྫྟོང་བཞང་། ཟམ་རྐྱབ། ཁྱིམ་རྐྱབ། ལམ་སལ། གང་བརྡུང་ཟར་ འཇུག་ཚུལ་སྟོ་སྟོར་ཡྟོད་རུང་ ག་རའ་ཁྱིད་ཆྟོདཔ་སཥབཟྟོ་
སྐྲུན་བཙུག་ན་འད་གཤ་ གཞན་མང་ཚག་ཚུ་སླབ་མ་ཉུང་པས། 

ཟླཝ་ཤིཝ་ད། ཟླཝ་རྫྟོགསཔ་ད། 
འམ་ཅག འ་ནམ་ཅག 
གཡག་ག་མར། ལ་མར། 
གཡག་མྟོ། སྦྱིཤ། 
གཡུས་སྒྟོ། གཡུས་ཚན། སྐྱིྟོ་ཤྟོས་ལུ་སླབ་ཨན་པས། 
ཡང་བསྐྱིར།  ལྟོག་སྟཥར། ད་རུང་ར།  
རད་བརྡལ། ཐངམ་བརྡལ། 
རཥབ་མ་སྡེྟོད། རཥབ་མ་བསྐྱིད། རཥབ་མད། རཥཆ་མད། 
རད་བརྡུང་། ཐངམ་བརྡུང་།  
ལུས་སྟྟོབས། གཟུགས་སྟྟོབས། 
ལཱ་འབད་བའ་སྐབས་སུ་ལུ། ལཱ་འབད་བའ་སྐབས་ལུ།  
ཨ་ཞང་ཨ་ཅུམ་ལ་སྟོགས་པ་ཚུ། ལ་སྟོགས་པ་དང་ཚུ་གཤ་ཆ་ར་ མང་ཚག་ཨནམ་ལས་ རྫྟོང་ཁའ་སྐབས་ལུ་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་རུང་འཐུས་པས། 
ལགཔ་སྒྲིང་སྒྲི་སཥབཟུང་སྡེྟོད།  ལགཔ་སྒྲིང་སྒྲི་སཥབཤད་སྡེྟོད། 
ལག་ག ལགཔ། 
ལག་ཁ་བཙུག ལག་ཁ་བཀིལ། 
ལཥཤ།                         རྒྱགས་ཚད། འབྱིྟོརཔ་འབྱིྟོར། 
ལག་ལན་འཐབ། སྐབས་ཐྟོབ་དང་བསྟུན་ཏིཥ རཥཚ་སྐབས་གཡྟོག་བཀིྟོལ་ཟར་མ་དཥཡང་སླབ་དགྟོཔ། 
ཤྟོབ་སླབ། ཤྟོབ་རྐྱབ། 
ཤ་མུ་འཐུ་ནཥ ཤ་མུ་སྟོག་ནཥ 
བསམ་འཆར། མནྟོ་མ་འད་ 



 

གསྟོལ་ར་ལན།  གསྟོལ་ར་ཞུ། 
གསུང་བདན། ཐུགས་བདན།  
ག་ཡྟོན། ཧི་ལ། ག་ཆ། 
ལྷམ་གྟོན། ལྷམ་བཙུག 
ཨྟོམ་སྟོ་གྟོན།  ཨྟོམ་སྟོ་བཙུག 

ཨརཝ་འཛིན་བཟུང་འབད་ནུག ཨརཝ་བཟུང་ཆ་ནུག ཨརཝ་བདའ་ཟུན་ནུག  
ཨར་རྐུན་འབད་མཥ ཨར་ཁ། 

ངག་གཤཤ་ཀྱི་མང་ཚག་དར་ཁྱིབ་གཏིང་དགྟོ་པའ་རགས་ཚུ། 
མང་ཚག གྟོ་དྟོན། 
སྐྱི་དུང་དུ། སྐྱི་སང་སང་བཟུམ། 

སྐྱི་ཐལ། དཀིརཔྟོ་ཁ་གནག་སུ་འཚམས་ཅག 
ཁ་ཇ  མར་ཉུང་སུ་ཅག་དང་ཚྭ་བཏིབ་ཞནམ་ལས་ཇ་ཕྲུག་རྐྱབ་མ་ལུ་ཁ་ཇ། 
ཇ་ཐང་། མར་མ་བཙུག་པར་ 
བརྒྱང་དགར་དགརཝ།   གཅག་ཁྱིད་མ་ཆྟོདཔ། ཚགས་ཁར་མ་ཚུད་མཥ 

ངར་མད་རྟོས་མད། ག་རྟོས་མདཔ་ཁ་རྡུག 
གནམ་ཧིང་དྲགས་ཧུང་དྲགས། དྲྟོ་པ་གནམ་མ་ལངསམ་ཅག་ཁར། ལག་རཤ་མག་མཐྟོང་མ་མཐྟོང་ཅག་ཁར། 

བ བརྡལ་བཤུད་སྤྱིཥ རྡལ་རལ་སྟོག་རལ། 
  

ཐད་ཀིཥཥཀི ེ འཕངམ་འཕང་ས། 
སང་མ་བཅད།  མ་དང་མའི་འྟོད་མདངས་མ་བཅད་ཟར་བའ་དྟོན། 



སྟོ་འདུ། །  རྟོས་མད་མཥ ཁ་རྡུག 
ཕངས་མ་བཅད། ལདམྟོ་སྟྟོན་སར་བར་ན་ལྟོངས་ཏིཥམ་མཐྟོངམ། 
འབུད་དུང་། མཥའཕུ་ནའི་འབྟོད་དུང་། 
མཥསྐྱིྟོར། ཐབ་ཀྱི་ཕ་ཁར་མཥརུ་དང་གྟོ་ཐལ་ཕ་ཁར་མ་འགྟོ་ནའི་མཥསྐྱིྟོར། 

། མཥཕ་བཟར། མགུ་ཏིྟོག་ཕ་རུ་རུ་བཟྟོ་བ། 
དམར་ངར་ངར། ཤང་ས་ཀྲག་ག་མཥརུ་མདར་ངར་ངར་ཡྟོད། 
དམར་རུ།              ཚད་བསཥག་ནཥཡང་མ་བླུག་པ་ རང་ཅུང་ག་རྐྱང་དང་ སྒྟོང་རྡྟོག་ག་རྐྱང་སཥསྒྱིར་མ་ལུ་ དམར་རུ་ཟར་སླབ་ཨན་པས། 
མ་འདྲ་གཞུང་འདྲ། ཅྟོག་འཐདཔ། མ་འདྲ་དངྟོས་གཞ་ཟར་སླབ་སྟོལ་ཡྟོད། 

ན བཞུ་རྫས། ས་བཏེིག་དང་ལ་ཝང་ནང་བླུགས་མ་མར་ཁུ་དང་མར་ཀྲ་ལུ་བཞུ་རྫས་ཟར་སླབ་ཨན། 
༢ ཞུད་ཐལ་རྐྱབ།  ཨན་ཏི་གུར་འཛིག་སྟཥསང་གུ་ལས་མར་ཞུད་ནཥ 

དབྱིཥཁྱིད་དྟོ་ཁྱིད། གཅག་གཅག་ལས་ཁཥབཏིྟོག་མ་ཚུགསཔ། དབྱིཥར་ཕུ་ར་ཟར་སླབ་འྟོང་། 
རྭ་མད་སྤུ་མད། ཤུལ་ར་མདཔ། 

ཤན་ཐག་ནར་ན  ཁ་ལས་སྐྱུགཔ་ད་ཤན་ཐག་འཐྟོན་དྟོ་བཟུམ། 
ས་ཀྲུ་ཀྲུ། བརྡར་རྡུར་མན་པ། 
ས་ཏིག་ཏི། ས་བག་བ། 
བསན་མ་ཚུགས།  མནྟོ་མ་ཚུགས་པའ་དྟོན། 
ཧུར་ཐག་བ་ཐག ངར་ངཥཡྟོད་མཥ 

ན ཧུ་ར་རཥ གཟུགས་སྟྟོབས་སྒྲིང་སྒྲི་ཡྟོདཔ། 
ཧི ཧིྟོ་ཐྟོས་ཐྟོས། ཤང་འབྲེས་མ་འཚོཔ་བཟུམ། 

ཧིབ་ཅ་ཀིྟོབ་ཅཥ ཅ་ལ་ག་ཅ་ར་འབད་རུང་ ནང་རྫས་ཏིག་ཏིག་མད་པ་ཅན་ ལགཔ་གཤ་ནུམ་དང་ཧིབ་ཅ་ཀིྟོབ་ཅ་འྟོང་། 
༣ ཧིད། ཚང་ལྷམ་ཚང་གཅག་ཁར་བཀྲམ་ཏིཥབཙོང་མ་ལུ་ཧིད་དང་ བཙོང་སའ་ས་གྟོ་ལུ་ཧིད་ཁྱིམ་ཟར་སླབ་ཨན་པས། 

ཧུབ་ཆང་། བཞཤ་སྒྟོ་དང་ཅག་ཁར་འཐུང་ནའི་རགས་སྤྱིར་བཏིང་ག་མང་། 



 
 

    

  


