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

༡ ཤར་ག ངི་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྡོན གཙང་འབུམ་པ ད་ྷས སི་འཐུས་ལས་ཐྡོག ༡༠༧༠༤

༢ ཨ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚྡོགས མངའ་རིས ལ ་ིལི སི་འཐུས་ལས་ཐྡོག ༦༨༢༠

༣ སྡོལ་མ་ཚེ་རིང། སྦྲག་ས ེ ད་ྷས སི་འཐུས་ལས་ཐྡོག ༦༣༦༣

༤ དྡོན་གུྲབ་བཀྲ་ཤིས མངའ་རིས ལ་དྭགས ས་གནས་འགྡོ་འཛིན ༦༢༩༨

༥ ཟླ་བ་ཕུན་སིད གཙང་སམྒ་པ ད་ྷས སི་འཐུས་ལས་ཐྡོག ༦༢༧༡

༦ པདྨ་འབྱུང་གནས མངའ་རིས ད་ྷས སི་འཐུས་ལས་ཐྡོག ༦༡༩༦

༧ ཀརྨ་ཡེ་ཤེས ས་ས ད་ྷས སི་འཐུས་ལས་ཐྡོག ༥༡༧༤

༨ ཟླ་བ་ཚེ་རིང། སྟ ྡོད་ར་ཆྱུ ད་ྷས སི་འཐུས་ལས་ཐྡོག ༥༡༠༩

༩ ཐར་ལམ་སྡོལ་མ ཀྡོང་པ ྡོ ས ལེ་ཀྡོབ ས ྡོབ་སི་ཟུར་པ ༤༤༣༨

༡༠ མི་འགྱུར་ར ྡོ་ར ེ མངའ་རིས ད་ྷས བཀའ་དུང་ཟུར་པ ༣༥༢༠

༡༡ བསམ་གཏན་ཆྡོས་སྡོན མངའ་རིས ས ལེ་ཀྡོབ བུད་མེད་ཚྡོགས་གཞྡོན་ཟུར་པ ༣༤༠༡

༡༢ ལ་ྷརྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྡོལ་དཀར ལྷ ྡོ་ཁ ད་ྷས དགུ་བཅྱུ་གསུམ་ཚྡོཌ་གཞྡོན ༣༢༤༨

༡༣ འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས མངའ་རིས ད་ྷས སི་འཐུས་ལས་ཐྡོག ༢༦༩༡

༡༤ བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབངས ལྷ ྡོ་ཁ ད་ྷས བ ྡོད་ཁིམ་དག་ེརྒན་ཟུར་པ ༢༢༠༧

༡༥ འཆི་མེད་གཡུང་དུང། མངའ་རིས ད་ྷས མང་གཙྡོ་ཚྡོཌ་པའ་ིཚྡོཌ་ཟུར ༢༠༨༨

༡༦ ཟླ་བ་རིན་ཆེན གཙང་སམྒ་པ ད་ྷས ཧནི་བ ྡོད་མཛའ་ཚྡོཌ་ཚྡོཌ་གཞྡོན ༡༩༩༨

༡༧ རིན་ཆེན་ཚེ་རིང། མངའ་རིས ད ྡོན་གུྲབ་ག ངི། མངའ་རིས་ཚྡོགས་གཞྡོན ༡༩༧༣

༡༨ རྣམ་རྒྱལ་ཁྱུ་གསར མངའ་རིས ད་ྷས སནྨ་པ ༡༩༢༤

༡༩ བཀྲ་ཤིས་སྡོལ་མ གཉའ་ནང། བད་ེསིད་ག ངི། བུད་མེད་ཚྡོགས་གཙྡོ་ཟུར་པ ༡༩༠༩

༢༠ བ་ཉལ་ཚེ་རིང་ལ་ྷསབས རྒྱལ་ར ེ ས ལེ་ཀྡོབ ས་གཞྡོན་ཚྡོགས་གཙྡོ ༡༨༧༧

༢༡ ཚེ་བརྟན་ན ྡོར་བུ འབ ྡོག་སནྨ བལ་ཡུལ སི་འཐུས་ཟུར་པ ༡༨༧༢

༢༢ ཚེ་རིང་ཐག་གཅྡོད དངི་རི་ཕ་དུག ད་ྷས སནྨ་ལནྷ་ཚྡོགས་ཟུར ༡༧༥༨

༢༣ ཚེ་དབང་ར ྡོ་ར ེ པདྨ་བཀྡོད ས ལེ་ཀྡོབ སི་ཚྡོགས་ཞབས་ཞུ་བ ༡༧༠༥

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



༢༤ བསྡོད་ནམས་ར ྡོ་ར ེ མཐྡོ་ལ ངི། ད་ྷས ས་གནས་འགྡོ་འཛིན ༡༥༨༢

༢༥ འཇིགས་མེད་ཞྡོལ་པ ལ་ྷས ལ ་ིལི ཉམས་ཞིབ་པ ༡༣༦༢

༢༦ ཀརྨ་ད ྡོན་གུྲབ སྒརེ་ར ེ མྡོན་གྷ ྡོ མཉམ་དུང། ༡༡༦༣

༢༧ བུ་མྡོ་ཚེ་རིང། ཀྡོང་པ ྡོ ས ལེ་ཀྡོབ སི་འཐུས་ལས་ཐྡོག ༡༠༩༧

༢༨ ལགྷ་པ་ཚེ་རིང། མཚྡོ་ས ད་ྷས གཏམ་བརྡོད་འགན་འཛིན ༡༠༧༡

༢༩ ལུང་རིགས་བསྡོད་ནམས ལ་ྷས མ་སུ་རི བ ྡོད་དག ེ ༡༠༢༨

༣༠ བསྡོད་ནམས་ཚེ་རིང། སྟ ྡོད་འབའ་བ ད་ྷས བ ྡོད་ཁིམ་དག་ེརྒན ༡༠༠༣

༣༡ ཚེ་དབང་ན ྡོར་བུ སིད་གྲྡོང། མྡོན་གྷ ྡོ དབུས་གཙང་དབུས་རྒྱྱུན ༩༡༤

༣༢ འཇམ་དབངས་འཕནི་ལས མངའ་རིས བལ་ཡུལ སི་འཐུས་ཟུར་པ ༨༠༥

༣༣ བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚྡོགས ལ་ྷས ད་ྷས མང་གཙྡོ་ཚྡོཌ་པའ་ིདུང་ཟུར ༨༠༤

༣༤ རིན་ཆེན་སྡོལ་མ མངའ་རིས མྡོན་གྷ ྡོ མཉམ་འབལེ་འགན་འཐུས ༧༣༤

༣༥ སལྐ་བཟང་གཡུ་སྡོན མངའ་རིས ད་ྷས བུད་མེད་དབུས་རྒྱྱུན ༦༨༦

༣༦ བསྟན་འཛིན་ཤེས་རབ མངའ་རིས ཝ་ར་ཎ་སི ཞུ་དག་པ ༦༨༠

༣༧ དག་ེབཤེས་ངག་དབང་དཔལ་ལ ན ཀྡོང་པ ྡོ ས ལེ་ཀྡོབ ས་གནས་དབུས་གཙང་ཚྡོཌ་གཙྡོ ༦༣༦

༣༨ ར་གཞི་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག ས་ས སངྒ་ཏ ྡོག ས་གནས་དབུས་གཙང་ཚྡོཌ་གཙྡོ ༦༢༢

༣༩ ཁམས་གསུམ་དབང་འདསུ མངའ་རིས བལ་ཡུལ ཚྡོང་ལས ༦༡༩

༤༠ བསྟན་འཛིན་ཚེ་རིང། མངའ་རིས ད་ྷས དབུས་གཙང་དབུས་རྒྱྱུན ༥༦༢

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


