
ཨང། མིང། ཕ་ཡུལ ད་ལའྟ་ིས ྡོད་གནས ད་ལའྟ་ིལས་གནས འྡོས་ཐྡོབ་གྲངས 

༡ འཇུ་ཆེན་དཀྡོན་མཆྡོག་ཆྡོས་སྡོན ས ་ེདག ེ ཅྡོན་ཏ་ར སི་འཐུས་ལས་ཐྡོག ༤༤༩༥

༢ གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁམིས གསེར་རྟ ད་ྷས སི་འཐུས་ལས་ཐྡོག ༤༢༢༨

༣ དབྱངས་ཅན་སྡོལ་དཀར ས ་ེདག ེ ཤེས་ལྡོངས སི་འཐུས་ལས་ཐྡོག ༣༦༩༢

༤ འཇམ་དབྱངས་བཟྡོད་པ ལི་ཐང། ད་ྷས སི་འཐུས་ལས་ཐྡོག ༣༥༤༤

༥ དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྡོན ཆབ་མདྡོ ལ ་ིལི སི་འཐུས་ལས་ཐྡོག ༣༥༡༦

༦ བ ྡོ་བཟང་གྲགས་པ ལི་ཐང། ད་ྷས ན ྡོར་ཝ་ེགསར་འགྡོད་པ ༢༨༥༡

༧ པདྨ་བད་ེལེགས ག ངི་ཚང། ས ལེ་ཀྡོབ ཆུ་སངྒ་དབུས་རུན་ཚྡོགས་གཙྡོ ༢༥༦༩

༨ བ ྡོ་བཟང་ཡེ་ཤེས ཚ་བ་རྡོང། ས ལེ་ཀྡོབ སི་འཐུས་ལས་ཐྡོག ༢༤༩༩

༩ དཀྡོན་མཆྡོག་ཡར་འཕལེ སརྨ་ཁམས ལ ་ིལི བྱམས་བར་ེཚྡོཌ་པའ་ིདུང་ཆེ ༢༤༦༨

༡༠ ར ྡོ་ར་ེཚེ་བརྟན ནང་ཆེན ད་ྷས བྡོད་རང་གཙན་ས ྡོབ་ཕུག་ཚྡོགས་
པའ་ིཨེ་ཤི་ཡའ་ིའགན་འཛིན 

༢༤༦༢

༡༡ ཆྡོས་སྡོང་དབང་ཕུག ས་ྒཔ ཧར་པ་ས ུར སི་འཐུས་ལས་ཐྡོག ༢༤༣༦

༡༢ ངག་དབང་ཐར་པ སྡོག་རྡོང། ད་ྷས དབུས་ཆུ་སངྒ་དུང་གཞྡོན ༢༤༣༤

༡༣ དག་ེལེགས་རྣམ་རལ ཏ་ེཧ ྡོར ས ངེ་ལྡོར ན་གཞྡོན་འབལེ་མཐུད་པ ༡༩༤༩

༡༤ ར་རི་བུ་ཕུག ཉག་རྡོང། ས ངེ་ལྡོར སི་འཐུས་ལས་ཐྡོག ༡༥༦༧

༡༥ ཚེ་རིང་སྡོལ་མ ལི་ཐང། ཤེས་ལྡོངས ས་གནས་བུདེ་དུང་ཟུར ༡༤༢༡

༡༦ དག་ེབཤེས་ཡེ་ཤེས་དགའ་བ འབའ་བ ད་ྷས མཛད་རྣམ་རྡོམ་སིག་པ ༡༡༡༩

༡༧ ཨ་བ ྡོ་དགའ་སིད ནང་ཆེན ད་ྷས ནང་ཆེན་ལྡོ་རུས་རྡོམ་སིག་པ ༩༨༩

༡༨ བསྟན་འཛིན ནང་ཆེན སིམ་ལ ས་འཐུས་ཚྡོགས་གཙྡོ ༩༤༤

༡༩ ཚེ་རིང་ར ྡོ་ར ེ ཏ་ེཧ ྡོར ས རི ཆུ་སངྒ་དབུས་རུན ༨༧༣

༢༠ ཀརྨ་མཁས་གུྲབ རི་བ ྡོ་ཆེ ཨྡོ ་རི་ས ཆུ་སངྒ་དབུས་རུན་ཟུར ༨༣༡

༄༅   བ ྡོད་མི་མང་སི་འཐུས་སབྐས་ ༡༦ པའ་ིམདྡོ་སྟ ྡོད་༞ཆྡོལ་ཁའ་ིས ྡོན་འགྲྡོའ་ིའྡོས་གཞི་གཤམ་གསལ 



༢༡ དབང་འདསུ་ར ྡོ་ར ེ ཏ་ེཧ ྡོར ས རི དབུས་ཆུ་སངྒ་རིས་ཞིབ་པ ༨༡༠

༢༢ དག་ེབཤེས་སེར་སདྨ་བ ྡོ་དགའ ལི་ཐང། ད་ྷས ད་ྷས་སེར་སདྨ་མུང་གནས་ལ་ྷཁང་
ཕག་མཛྡོད 

༧༨༨

༢༣ གངས་ལ་ྷམྡོ བག་གཡབ ད་ྷས སི་འཐུས་ལས་ཐྡོག ༧༡༥

༢༤ ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན ས ་ེདག ེ ཧ ྡོན་སུར ས་གནས་མཉམ་འབལེ་ཚྡོཌ་གཙྡོ ༥༦༩

༢༥ པདྨ་མེ་ཏ ྡོག ནང་ཆེན ད་ྷས དག་ེརྒན ༥༠༢

༢༦ ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང། ནང་ཆེན ད་ྷས སནྨ་རིས་ཁང་ལྡོ་ཙཱ་བ ༤༩༣

༢༧ ཚེ་རིང་དབྱངས་འཛྡོམས རི་བ ྡོ་ཆེ ད་ྷས ཚྡོང་སིད་ཚྡོགས་གཙྡོ ༤༨༦

༢༨ སུ་ར་དཔའ་ར ྡོ ར་ཆུ་ཁ ལ ་ིལི ཆུ་སངྒ་དབུས་རུན་ཟུར ༤༦༠

༢༩ དབང་གྲགས་མགྡོན་པ ྡོ ནང་ཆེན ཀྡོ་ལི་གྷལ ཆུ་སངྒ་དབུས་རུན ༤༤༤

༣༠ དཀར་བརྟན་ཚེ་རིང། ནང་ཆེན ལ ་ིལི བར་དཔྡོན ༤༣༠

༣༡ གྲའུ་ཚེ་བརྟན ས་ྒཔ ཀུམ་རའྡོ སི་འཐུས་ཟུར་པ ༤༡༤

༣༢ འབའ་པ་སལྐ་བཟང་རལ་མཚན འབའ་བ ད་ྷས སི་འཐུས་ལས་ཐྡོག ༣༨༡

༣༣ ཨྡོ ་རན་ར ྡོ་ར ེ བག་གཡབ སིམ་ལ ས་འཐུས་ཚྡོགས་གཞྡོན ༣༨༡

༣༤ བསྟན་འཛིན་ཆྡོས་རལ སརྨ་ཁམས ད་ྷས བ ྡོད་ཀི་གསྡོལ་མགྲྡོན་ཁང་   
འགན་འཛིན 

༣༤༩

༣༥ བཀྲ་ཤེས་ར ྡོ་ར ེ སྡོག་རྡོང། བ ྡོན་གཞིས དབུས་རུན་དུང་ཆེ ༣༣༡

༣༦ བསྡོད་ནམས་དཔལ་མྡོ ས ྡོ་བ ྡོ ཨྡོ ་རི་ས ས་འཐུས་ཚྡོགས་གཞྡོན ༣༢༣

༣༧ ཚེ་རིང་ར་མཚྡོ སརྨ་ཁམས ར ྡོར་ག ངི། ཆུ་སངྒ་ཚྡོགས་མི ༣༢༢

༣༨ ཚངས་ཕག་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚྡོགས ནང་ཆེན སངྒ་ཏ ྡོག ཆུ་སངྒ་ཚྡོགས་མི ༢༦༣

༣༩ ཏ་ེཧ ྡོར་ཐུབ་བསྟན ཏ་ེཧ ྡོར ད་ྷས བང་ཆེན་གསར་འགྡོད་པ ༢༥༢

༤༠ ངག་དབང་བྱམས་པ བག་གཡབ ད་ྷས ཁམས་ཀི་ལྡོ་རུས་རྡོམ་སིག་པ ༢༤༧

དབུས་འྡོས་བས ་ུལས་ཁང་ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༠༤ ལ  


