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བོན་གྱི་ཐ་སྙད་རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུར་གཏན་འབེབ་གོས་ཚོགས་ཐེངས་གྱིས་

པའྱི་སརོ་གྱི་གཏན་འབེབས་ཐ་སྙད། 

第二次本教名词术语汉译审定会议 
                     
            

敦巴饶古 九大佛祖 

                                      
才罗奔贝敦巴郞瓦让迥

图杰坚 
人寿十万岁时佛郞瓦让迥图吉坚 

                           
介赤格瓦阔瓦衮真 人寿八万岁时佛格瓦阔瓦衮真 

                          
珠赤衮西尼木度舍 人寿六万岁时佛衮西尼木度舍 

                         
希赤勒巴才美图杰 人寿四万岁时佛勒巴才美图杰 

                              
尼赤宁巴唐吉钦斯 人寿两万岁时佛宁巴唐吉钦斯 

                      
赤巴祥巴赤嘉口巴 人寿万岁时佛祥巴赤嘉口巴 

                            
达巴夺嘉耶钦 人寿千岁时佛达巴夺嘉耶钦 

                              
萨瓦幸饶弥沃 人寿百岁时佛萨瓦幸饶弥沃 

                                 
西巴唐玛美卓 人寿十岁时佛西巴唐玛美卓 

              
都吉喇嘛切珠 前六大尊师 

             
桑瓦堆巴 

 
སྟག་ལ་མེ་འབར། 达拉美巴 

 
ཡོངས་སུ་དག་པ། 雍斯达巴 

 
མྱི་ལུས་བསམ་ལེགས། 弥鲁桑勒 

 
ཡེ་ཤེས་སྙྱིང་པོ། 耶西宁波 

 
སྣང་བ་མདོག་ཅན། 郞瓦多坚 

 
ལོ་པཎ་མཁས་པ་སེ་དགུ། 罗班克巴德古 九大论译师 
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            穆匝扎亥 
 

              赤妥巴匝 
 

          呼哩巴亚 
 

               拉达昂卓 
 

                勒当芒波 
 

                   
色妥介 江  

ཛ              佐民吉炯 
 

             贡布玛美 
 

            南让栽古 
 

བྱིན་རླབས་བརྒྱུད་པའྱི་གཤེན་དགུ། 金拉举贝幸古 法脉九大传承师 
               蚌炯图庆 

 
              李西达让 

 
            牟勒牟久 

 
           普勒亚朵 

 
           萨荣咯拉 

 
                德若酿迫 

 
          智夏拉塞 

 
              陀列噶波 

 
              尼玛沃萨 

 
མཐུ་ཆེན་མྱི་དགུ། 图庆弥古 九大法力师 
            哩本牟恰 

 
              觉本晋布 
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             松本牟乔 
 

                库本童札 
 

                   象本牟乔巴瓦 
 

                   
 

巴郭朵德嘉瓦 
 

               江擦乒郎 
 

              玛本陀嘎 
 

                郎西罗波 
 

རྫུ་འཕྲུལ་མ་དགུ། 祖楚玛古 九大密法神母 
                李萨达让 

 
              觉弥本母 

 
                贝晓真嘎 

 
        ཛ    菩勒主增 

 
           ཛ    穆当玉增 

 
               赤桑嘉堆 

 
              朵代嘉江 

 
               琼萨嘎母 

 
                江母巴卓 

 
མཐའ་འདུལ་ཟྱིལ་གནོན་ཆེ་དགུ། 塔度斯诺切古 渡边九镇师   
               藏幸年昂 

 
              亚幸丹布 

 
                唐幸恰嘎 

 
               琼耶嘎波 
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          玛达贝夏 
 

                渡谢宁波 
 

                 江本耶钦 
 

             嘉本和尚 
 

               牟斯萨桑 
 

བཀའ་ཁྱིམས་ཆེ་དགུ། 嘎诚切古 九大律宗师 
ཡ་གོང་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་བ། 亚贡耶西嘉瓦 

 
ལེ་བཙུན་རབ་གསལ། 德尊饶萨 

 
ཕམ་ཤྱི་དཔལ་གྱི་དབང་ཕྱུག 旁希巴吉旺秀 

 
ཇོ་བཙུན་ཡེ་ཤེས། 觉尊耶西 

 
མུ་ཟྱི་གསལ་བཟང་། 牟斯萨桑 

 
སོག་སྟོན་ཁྱི་འབར་ཚུལ་ཁྱིམས། 索敦赤巴慈诚 

 
རྒྱལ་བ་གཙུག་ཕུད། 嘉瓦祖菩 

 
གཙུག་ཕུད་ཚུལ་ཁྱིམས། 祖菩慈诚 

 
བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། 拉钦贡巴饶萨 

 
ཨ་ཁྱིད་བླ་བརྒྱུད། 阿赤喇举 阿赤法脉传承 
དགོངས་མཛད་རྱི་ཁོད་ཆེན་པོ། 贡佐日绰庆波 

 
རོགས་ལན་སོམ་ཆེན་འབར་བ། 夺登贡庆巴瓦 

 
གྲུབ་ཆེན་ཁྱུང་སོམ་ཇོ་གཡུང་། 珠庆琼贡觉雍 

 
ཞང་སོྟན་དམ་པ་ཚུལ་ཤེས། 象敦丹巴慈希 

 
      སྙན་རྒྱུད་བླ་རྒྱུད། 象雄连举喇举 象雄耳传法脉传承 
དགོངས་བརྒྱུད་སྟོན་པ་རྣམ་དགུ། 贡举敦巴纳古   九大密意传承师 
                           耶尼敦巴衮德桑波 
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                              图杰敦巴衮桑幸拉 
 

                             珠贝敦巴幸拉沃嘎 
 

                             图杰庆波才美沃丹 
 

                              塔庆敦巴楚幸郞丹 
 

                        坝隆敦巴坝郞库秀 
 

                               西饶雍庆桑萨仁尊 
 

                                喀英敦巴其美祖普 
 

                          美昂衮堆桑瓦堆巴 
 

གྲུབ་ཆེན་འཇའ་ལུས་ེར་བཞྱི། 珠钦甲陆尼希 二十四位虹化大师 
ལྷ་གཤེན་             拉辛雍斯达巴 

 
ཀླུ་གཤེན་               鲁辛耶西宁波 

 
མྱི་གཤེན་ཁྱི          弥辛赤德萨布 

 
ཞང་ཞུང་གཤེན་པོ་             象雄辛波巴南觉波 

 
            赤秀嘉瓦 

 
               让桑三珠 

 
             达玛西饶 

 
     བྷོ     达玛博帝 

 
            ན  雄夏赤平 

 
            牟耶拉炯 

 
                  玛辛勒桑 

 
               杰辛达拉  

 
               让桑雍仲 
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         ང       赛庆雍平 
 

                 格巴顿珠 
 

                  杰帮格平 
 

            喇嘛格嘉 
 

             象雄南嘉 
 

ད           ། 穆炯嘎波 
 

               霍帝庆波 
 

             顿衮珠巴 
 

               让桑平嘉 
 

              顾茹赛噶 
 

ཚེ་སྤུངས་          ། 才帮达瓦坚参 
 

                      周古珍庆南尼 两大恩师 
            达贝舍匝 

 
                郞西罗波 

 
                象雄周庆珠 象雄六大成就者 
                       怕瓦嘉斯塞琼 

 
               穆辛佐格 

 
                穆辛佐敦 

 
                  穆肖章庆波 

 
                 
 

穆嘉瓦罗珠 
 

                奔嘉赞布 
 

                  都举喇嘛南珠 上部传承六大师 
                    古格西饶罗丹 
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                     普兰衮嘎仁莫 
 

                          纳觉塞确庆莫 
 

              琼希牟特 
 

                  则德瓦让莫 
 

                         绒宫夺美希波 
 

                     梅举周钦南阿 下部传承五大成就者 
                      奔塞伦珠牟特 

 
              辛嘉拉则 

 
                       隆丁拉宫嘎波 

 
                    塞欧珠坚参 

 
                   杰噢宫衮都 

 
                   祥举喇嘛南古 北传九上师 
               邦拉蓝辛 

 
                       隆宫夺美希波 

 
                        聂宫赤美希波 

 
                              良宫热巴西饶慈诚 

 
                       欧茹索南坚参 

 
                       
 

卓聂索南耶西 
 

                       迦敦耶西仁庆 
 

                       顾茹夏当切尼 顾茹遁世俩兄弟 

                         金慈诚桑波 
 

                               
     

炯慈诚坚参 
 

                         楞敦索南坚参 
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                                年举昂森敦贝喇嘛阿 密心耳传五导师 
              贡擦扎达 

 
               摩朗罗珠 

 
                克尊哲敦 

 
              巴敦尼坝 

 
                迦宫旦桑 

 
                   

 
南传十一位上师 

                       央敦西饶坚参 
 

                      达玛奔杰 
 

                          鲁札巴扎西坚参 
 

                                夺登耶西坚参 
 

                        央敦坚参仁庆 
 

                 吉待巴西饶 
 

                 智嘉瓦雍仲 
 

                     热巴西饶罗珠 
 

                      阿妥耶西仁庆 
 

                          琼波让卓喇嘛坚参 
 

                      嘎擦索南罗珠 
 

                 巴旦嘉桑波 
 

                                  
      

藏区十大导师 

                           阿里巴慈诚坚参 
 

                         阿里索南坚参 
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                          查恰美扎西坚参 
 

                        洛奔超吾坚参 
 

                               夏巴章松慈诚坝桑 
 

                      夏札西饶沃赛 
 

                      夺登西饶嘉措 
 

                      郭宗罗珠坚参 
 

                        洛奔旦巴沃赛 
 

                   夏豆尼玛沃赛 
 

                                 佐庆阳则隆庆晋喇举 阳则隆庆大圆满师承 
             贡举珠 六大意传师 
                   本古衮德桑波 

 
                        佐古辛拉沃嘎 

 
                           佐古得悉热阿 

 
                     周古才美沃旦 

 
                      周古其美祖普 

 
                耶辛祖普 

 
                    拉鲁弥叶辛松 天龙人三贤 
                    拉辛雍斯达巴 

 
                        嘉辛弥鲁桑勒 

 
                     鲁珠耶西宁波 

 
                      洛奔喇嘛南希 四大导师 
                          洛奔沃赛巴美 

 
                       洛奔孟巴衮塞 
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                               洛奔楚幸郞瓦沃丹 
 

                       洛奔桑瓦堆巴 
 

                    梅吉克巴弥希 下部四大尊者 
                      象雄东炯图庆 

 
                     赛本夏日布庆 

 
                  弥娘杰擦喀布 

 
                     德本晋擦玛琼 

 
                    克巴珠庆尼西 二十位贤哲 
                      

 
七位大食智者 

                  琼波达札登祖 
 

                    亚庆李西达让 
 

                  拜肖章庆波 
 

                       顾茹赞朵弥萨 
 

        ཛ           普李智增庆波 
 

                德晋唐玛沃 
 

                  松巴牟恰庆波 
 

                  
 

五位印度智者 

                  噶嘿波都堆 
 

             恰达札格夏 
 

                   巴郭朵德嘉瓦 
 

                江擦平郎 
 

                       努玛聂希赞 
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四位象雄智者 

                    其波嘎让蒙萨 
 

                    喀拉西青巴 
 

                     古辛晋唐玛沃 
 

                  本隆塞庆 
 

                  
 

藏地三智者 

                   辛占巴南喀 
 

                     瓦赤松东罗 
 

                  库赤东嘉波 
 

                觉萨本母 
 

              
 

后弘期传承 

                         孝敦欧珠札巴 
 

              迦敦觉德 
 

                 希波郞僧 
 

                 教敦昂巴 
 

                钥敦伦巴 
 

              僧格珠札 
 

                 本希罗德 
 

                  夺登雍仁 
 

                   喇嘛克珠库文 
 

                    喇嘛克尊西珠 
 

                    顾如云旦僧格 
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                    让卓喇嘛坚参 
 

                    喇嘛耶西坚参 
 

                     喇嘛洛奔南松 
 

                         珍庆堪洛南尼 
 

                         卓贡罗珠旦嘉 
 

                         克珠仁庆沃塞 
 

                        克尊南喀沃塞 
 

                      夺登扎巴僧格 
 

                       良美西饶坚参 
 

                        克珠仁庆扎西 
 

                         昂羌索南耶西 
 

                        占确旦巴沃塞 
 

                     参登尼玛沃塞 
 

                    南周嘉瓦沃塞 
 

                       
 

夏贡慈诚坚参 
 

                         克尊索南坚参 
 

                         珍庆沃塞南尼 
 

                     热巴慈诚坚参 
 

                       章松知美慈诚 
 

                       夺登才旺扎西 
 

                      纳觉南喀伦珠 
 

                    嘉绒尼玛沃塞 
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                    珠庆雍仲南达 
 

                   古堆嘉瓦罗珠 
 

                       确周弥久坚参 
 

                        展吒索南坚参 
 

                    美敦尼玛坚参 
 

               律宗传承上师 
རྒྱལ་སྲས་མཁན་སོབ་རྣམ་དྲུག  佛祖师徒六尊 
སྟོན་པ་ཁྱི་གཙུག་རྒྱལ་བ། 敦巴赤祖嘉瓦 

 
རྣམ་བཞྱིའྱི་མཁན་པོ་གཙུག་གཤེན་རྒྱལ་བ། 南西堪布祖幸嘉瓦 

 
དྲང་སོྲང་རྒྱལ་བ། 章松嘉瓦 

 
ཐུགས་སྲས་གཙུག་སྲས་རྨ་བོ། 图塞祖塞玛沃 

 
གསུང་སྤྲུལ་ཁྱི་ལེ་གུང་གགས། 松周赤德贡扎 

 
གདུང་སོབ་མུ་ཆོ་ལེམ་དྲུག 东索穆乔丹珠 

 
རག་གཟྱིགས་མཁན་པོ་བརྒྱད། 大食堪布介 大食八位堪布 
དམུ་ ་ཏྲ་ཧེ། 穆匝扎亥 

 
ཁྱི་ལེ་འོད་པོ། 赤德沃波 

 
ལྷང་ལྷང་གཙུག་ཕུད། 琅琅祖普 

 
དང་བ་ཡྱིད་རྱིང་། 当瓦益让 

 
ཐུགས་དཀར་ཡེ་ཤེས། 图嘎耶西 

 
གུང་རུམ་ཡེ་ཤེས། 贡荣耶西 

 
འོད་ལྷ་གསལ་འབར། 沃拉萨巴 

 
རྫུ་འཕྲུལ་ཡེ་ཤེས། 祖楚耶西 

 
ཞང་ཞུང་གྱི་མཁན་རབས་གསུམ།  象雄三代堪布 



 14 

ཡེ་ཤེས་ཚུལ་ཁྱིམས། 耶西慈诚 
 

གཡུང་དྲུང་ཚུལ་ཁྱིམས། 雍仲慈诚 
 

གཙུག་ཕུད་ཚུལ་ཁྱིམས། 祖普慈诚 
 

བོད་ཀྱི་ཐོག་མའྱི་མཁན་པོ་ལྔ།  
 

藏地起初五大堪布 

ག་ཆུའྱི་གཙུག་ཕུད་རྒྱལ་བ། 甘曲祖普嘉瓦 
 

ཡ་གོང་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་བ། 亚贡耶西嘉瓦 
 

ཕམ་ཤྱི་དཔལ་གྱི་དབང་ཕྱུག 旁希巴吉旺秀 
 

སེ་བཙུན་རབ་གསལ། 德尊饶萨 
 

ཇོ་བཙུན་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡེ་ཤེས། 觉尊慈诚耶西 
 

མདོ་ཁམས་སྨད་ཀྱི་མཁན་རབས་ལྔ། 
 

多康下部五代堪布 

འགོག་པ་མུ་ཟྱི་གསལ་བཟང་།  果巴牟斯萨桑 
 

སོག་སྟོན་ཁྱི་འབར་ཚུལ་ཁྱིམས། 索敦赤巴慈诚 
 

རྒྱལ་བ་གཙུག་ཕུད། 嘉瓦祖普 
 

གཙུག་ཕུད་ཚུལ་ཁྱིམས། 祖普慈诚 
 

བླ་ཆེན་མུ་ཐུར་དགོངས་པ་རབ་གསལ། 拉庆牟特贡巴饶萨 
 

མེ་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར།  美敦西饶沃塞 
 

ས་སོྟན་ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱལ་མཚན། 嘎敦慈诚坚参 
 

གཡས་རུའྱི་མཁས་གྲུབ་བཅོ་བརྒྱད་ནྱི།        也如十八宗师 
༡  བྲུ་ཆེན་ནམ་མཁའ་གཡུང་དྲུང་།   智庆南喀雍仲 

 
༢  བྲུ་ཤ་ཁྱུང་གྱི་རྒྱལ་མཚན། 智夏琼格坚参 

 
༣  བྲུ་རེ་གཡུང་དྲུང་བླ་མ། 智杰雍仲喇嘛 

 
༤   བྲུ་སྟོན་ྱི་མ་རྒྱལ་མཚན། 智敦尼玛坚参 
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 ༥   མཚན་ལན་གཡོར་པོ་མེ་དཔལ། 参登尧波美巴 
 

༦  གོས་སྟོན་ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱལ་མཚན། 纽敦慈诚坚参 
 

༧  འ་ཞ་བདུད་རྱི་རྒྱལ་མཚན། 阿夏堆孜坚参 
 

   ༨  འགོ་མགོན་བློ་གོས་རྒྱལ་མཚན། 卓贡罗珠坚参 
 

༩  མམ་མེད་འདུལ་བ་རྒྱལ་མཚན། 良美度瓦坚参 
 

༡༠  བྲུ་སྟོན་རྒྱལ་བ་གཡུང་དྲུང་། 智敦嘉瓦雍仲 
 

༡༡ རོགས་ལན་ནམ་མཁའ་འོད་ཟེར། 夺登南喀沃塞 
 

༡༢  མཐའ་བྲལ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། 塔札索南坚参 
 

   ༡༣  མཚུངས་མེད་བསོད་ནམས་བློ་གོས། 聪美索南罗珠 
 

  ༡༤  མཁས་གྲུབ་ནམ་མཁའ་བསོད་ནམས། 克珠南喀索南 
 

   ༡༥  སྤྲུལ་སྐུ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་མཚན། 周古才旺坚参 
 

༡༦ མཁས་བཙུན་ནམ་མཁའ་རྱིན་ཆེན། 克尊南喀仁庆 
 

༡༧  མཚན་ལན་རྣམ་རྒྱལ་ཀ་ར། 参登南嘉嘎让 
 

༡༨  མཁས་གྲུབ་རྱིན་ཆེན་བློ་གོས།     克珠仁庆罗珠 
 

སྨན་རྱིའྱི་མཁན་རབས་སོ་གསུམ་ནྱི།  三十三代曼日法王 
༡  མམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། 良美西饶坚参 

 
༢  རྒྱལ་ཚབ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 嘉擦仁庆坚参 

 
༣  ནམ་མཁའ་ཡེ་ཤེས། 南喀耶西 

 
༤  ཀུན་བཟང་རྒྱལ་མཚན 衮桑坚参 

 
༥  རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན 仁庆坚参 

 
༦ ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱལ་མཚན། 

 
慈诚坚参 

 
༧ བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས། 索南耶西 
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༨ བསོད་ནམས་གཡུང་དྲུང་། 索南雍仲 
 

༩ ཤེ་ཙུ་དྲུང་མུ། 谢祖仲牟 
 

༡༠ ཤེས་རབ་འོད་ཟེར 西饶沃赛 
 

༡༡ གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མཚན། 雍仲坚参 
 

༡༢ ཤེས་རབ་བློ་གོས། 西饶罗珠 
 

༡༣ ཤེས་རབ་འོད་ཟེར། 西饶沃赛 
 

༡༤ གཙུག་ཕུད་འོད་ཟེར། 祖普沃赛 
 

༡༥ གཡུང་དྲུང་ཚུལ་ཁྱིམས། 雍仲慈诚 
 

༡༦ རྱིན་ཆེན་འོད་ཟེར། 仁庆沃赛 
 

༡༧ རྱིན་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ། 仁庆伦珠 
 

༡༨ ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན། 西饶旦增 
 

༡༩ ཤེས་རབ་དབང་རྒྱལ། 西饶旺嘉 
 

༢༠ གཡུང་དྲུང་དབང་རྒྱལ། 雍仲旺嘉 
 

༢༡ ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ 彭措南嘉 
 

༢༢ བསོད་ནམས་བློ་གོས། 
  

索南罗珠 
 

༢༣ ྱི་མ་བསྟན་འཛིན། 尼玛旦增 
 

༢༤ བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། 索南彭措 
 

༢༥ ཤེས་རབ་གཡུང་དྲུང་། 西饶雍仲 
 

༢༦ སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། 桑吉旦增 
 

༢༧ བསྟན་འཛིན་ཚུལ་ཁྱིམས། 旦增慈诚 
 

༢༨ ཕུན་ཚོགས་བློ་གོས། 彭措罗珠 
 

༢༩ རྒྱལ་བ་བོླ་གོས། 嘉瓦罗珠 
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༣༠ བསྟན་པ་བོླ་གོས། 旦巴罗珠 
 

༣༡ ྱི་མ་དབང་རྒྱལ། 尼玛旺嘉 
 

༣༢ ཤེས་རབ་བློ་གོས། 西饶罗珠 
 

༣༣ ལུང་རོགས་བསྟན་པའྱི་ྱི་མ། 隆夺旦贝尼玛 
 

གཏེར་སྟོན་    །  百余伏藏大师 
ཨ་ཙ་ར་མྱི་གསུམ། 阿匝让弥松 

 
ཨ་ཙ་ར་མྱི་གྱིས 阿匝让弥尼 

 
ཁོ་ཚང་འབྲུག་ལྷ། 超仓珠拉 

 
ཁུ་ཚ་ཟླ་འོད། 库擦达沃 

 
 ན་འཐྱིང་ཤེས་རབ་རོ་རེ། 年厅西饶多吉 

 
དྲང་རེ་བཙུན་པ་གསེར་མྱིག 章杰尊巴瑟目 

 
བན་དེ་མྱི་གསུམ། 
  

锛第弥松 
 

གུ་རུ་རྣོན་རེ། 顾如农则 
 

བུ་འཚོ་སྲྱིད་པའྱི་རྒྱལ་པོ། 布措斯贝嘉波 
 

གལ་སྟོན་གཞོན་ནུ་འབུམ། 
  

聂敦勋努奔 
 

གཞོད་སྟོན་དངོས་གྲུབ་གགས་པ། 孝敦欧珠札巴 
 

དྲུང་མུ་ཧ་ར། 仲牟哈让 
 

མགར་སྟོན་ཁོ་རྒྱལ། 嘎敦超嘉 
 

ལུང་བོན་ལྷ་གན། 隆本拉年 
 

བོན་ཞྱིག་ཁྱུང་ནག 本希琼纳 
 

རྨ་སྟོན་ཤེར་སེང་།  玛敦谢僧 
 

བོན་ཞྱིག་གཡུང་དྲུང་གྱིང་པ། 本希雍仲林巴 
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གྱིང་གཤེན་མུ་ལ་ཐོག་མེད 林幸牟拉妥美 
 

རྱིའུ་རྱིག་པ་རང་ཤར། 孜吾仁巴让夏 
 

ཁོད་པོ་བློ་གོས་ཐོག་མེད། 阔波罗珠妥美 
 

གོ་ལེ་འཕཌ་སོམ་གཡུང་དྲུང་ཡེ་ཤེས། 果德帕贡雍仲耶西 
 

ཁོ་གེར་རྒྱལ་མཚན། 超年坚参 
 

འོར་སོམ་ཕུག་པ། 沃贡普巴 
 

ཀྱུ་ར་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 究让仁庆坚参 
 

སེ་སྙན་ཞྱིག་པོ། 塞年希波 
 

དབང་ལན་གཤེན་སྲས།  旺登幸塞 
 

ལྷུན་འགྲུབ་ཐོག་མེད།  伦珠妥美 
 

སྤྲུལ་སྐུ་བོླ་ལན་སྙྱིང་པོ། 周古罗登宁波 
 

ཀུན་གོལ་གསང་བ་རལ། 衮卓桑瓦匝 
 

མྱི་འགྱུར་ཚེ་དབང་གསང་སྔགས་གགས་པ། 弥久才旺桑昂札巴 
 

རྣལ་འབོར་ཀུན་དགའ་ཚུལ་ཁྱིམས། 纳觉衮嘎慈诚 
 

ཧ  ྰུྃ་ཆེན་འགོ་འདུལ་གྱིང་པ། 吽庆卓度林巴 
 

གསང་སྔགས་གྱིང་པ།   桑昂林巴 
 

དབལ་འབར་སྟག་སག 瓦巴达拉 
 

སངས་རྒྱས་གྱིང་པ། 桑吉林巴 
 

བདེ་ཆེན་གྱིང་པ། 德庆林巴 
 

མྱི་ཞྱིག་རོ་རེ། 弥希多吉 
 

ཨོ་རྒྱན་ལས་འཕོ་གྱིང་པ། 布金列绰林巴 
 

དབང་ཆེན་ྱི་མ། 旺庆尼玛 
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ཡེ་ཤེས་གཡུང་དྲུང་། 耶西雍仲 
 

  
 

 

 


