
ཨང། མིང། ཕ་ཡུལ ད་ལའྟ་ིས ྡོད་གནས ད་ལའྟ་ིལས་གནས འྡོས་ཐྡོབ་གྲངས 
༡ ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས རེབ་ཀྡོང། ད་ྷས སི་འཐུས་ལས་ཐྡོག ༡༤༩༥
༢ སནྨ་པ་མཁནེ་རབ་རྒྱ་མཚྡོ ཁ་ིཀ ད་ྷས སི་འཐུས་ལས་ཐྡོག ༡༣༠༨
༣ བཀྲ་ཤིས་ད ྡོན་གུྲབ གསེར་རྟ བལ་ཡུལ སི་འཐུས་ལས་ཐྡོག ༡༡༡༣
༤ ཚེ་རིང་ལ་ྷམྡོ རྔ་བ ད་ྷས ཕི་དལི་ལས་བདེ ༩༨༡
༥ ཡེ་ཤེས་སྡོལ་མ ཧྡོར་གཙང། ད་ྷས སི་འཐུས་ལས་ཐྡོག ༨༩༩
༦ རྒྱ་རིགས་ཐར མང་ར ད་ྷས སི་འཐུས་ལས་ཐྡོག ༨༦༡
༧ བ ྡོ་བཟང་ཆྡོས་འབྡོར རེབ་ཀྡོང། ད་ྷས སདི་ད ྡོན་ཉམས་ཞིབ་པ ༨༠༢
༨ ཀརྨ་དག་ེལེགས བ་ཁྱུང། སནྦ་ད་ར མདྡོ་སདྨ་དབུས་རྒྱྱུན ༧༧༤
༩ ཚེ་རིང་གཡུ་སྡོན ཅྡོ་ན ེ ཧ ྡོན་སུར སི་འཐུས་ལས་ཐྡོག ༧༡༧
༡༠ དབྲ་རྩ་བསྡོད་ནམས་ན ྡོར་བུ ཤར་ཁྡོག ལ ་ིལི ཁ་ན་ཊ་དངུལ་ཁང་ལས་བདེ ༧༠༧
༡༡ དྡོན་གུྲབ་བཀྲ་ཤིས བ ་བྲང། ད་ྷས དསུ་བབ་རྩྡོམ་སིག་པ ༥༡༠
༡༢ བསྡོད་ནམས་དབང་མྡོ བ ་བྲང། ད ྡོན་གུྲབ་ག ངི། མདྡོ་སདྨ་དབུས་རྒྱྱུན ༤༦༥
༡༣ དག་ེབཤེས་རྔ་བ་གངས་རི རྔ་བ ད་ྷས མདྡོ་སདྨ་དབུས་རྒྱྱུན་ཚྡོཌ་གཙྡོ ༣༩༤
༡༤ པདྨ་ཆྡོས་སྡོན མཛྡོད་དག ེ ད་ྷས བུད་མེད་དབུས་རྒྱྱུན་ཟུར་པ ༣༧༥
༡༥ བསྡོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན ཁ་ིཀ ད་ྷས སི་འཐུས་ལས་ཐྡོག ༢༨༢
༡༦ བསྟན་འཛིན་ཆྡོས་སྐྱབས ར ྡོ་སྦསི སུ་ཇ དག་ེརྒན ༢༦༩
༡༧ བསྟན་པའ་ིདངྡོས་གུྲབ ཆབ་ཆ ད་ྷས མདྡོ་སདྨ་ཚྡོགས་ཟུར ༢༤༨

༡༨ ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚྡོ མགྡོ་ལྡོག ད་ྷས ཇྡོ་ནང་འགྲྡོ་ཕན་ལནྷ་ཚྡོགས་ཀི་
ཚྡོགས་གཙྡོ 

༢༢༨

༡༩ བ ྡོ་བཟང་ཐུབ་བསྟན རེབ་ཀྡོང། ད་ྷས ཀུན་ཕན་ས ྡོབ་གྲྲྭའ་ིའགན་འཛིན ༡༧༧
༢༠ གཉན་ཐར ཀ ུ་ཆྱུ ཝ་ར་ཎ་སི འབུམ་རམས་པ ༡༦༩

༢༡ བ ྡོ་བཟང་ཆྡོས་འཕལེ རྔ་བ ད་ྷས སྨ ྡོན་ལམ་བར་འཕནི་འཛིན་སྐྱྡོང་
འགན་འཛིན 

༡༦༢

༢༢ ཁྱུང་འབུྲག་ཚེ་རིང། མཚྡོ་ས ྡོན ཧ ྡོན་སུར མདྡོ་སདྨ་ས་རྒྱྱུན་ཚྡོགས་གཙྡོ ༡༢༢

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



༢༣ རྨའེུ་དབང་འཛིན་ལ་ྷམྡོ རྔ་བ ལ ་ིལི སི་ཚྡོགས་ཞབས་ཞུ་བ ༡༠༧
༢༤ ཚེ་རིང་ལྡོ་བརྒྱ གཅན་ཚ སུ་ཇ དག་ེརྒན ༨༩
༢༥ ལ་ྷདབང་ར ྡོ་ར ེ སྣང་ར སྦལེ་ཀྡོབ མདྡོ་སདྨ་དབུས་རྒྱྱུན ༨༣
༢༦ ཨ་རིག་དག་ེམཐྡོང། གཙང་ཨ་རིག ད་ྷས མདྡོ་སདྨ་དབུས་རྒྱྱུན་དུང་ཆེ ༦༢
༢༧ བསྟན་འཛིན་སྡོལ་མ རྨ་ཆྱུ ད ྡོན་གུྲབ་ག ངི། གཞྡོན་ལནྷ་དབུས་རྒྱྱུན་ཟུར་པ ༦༡
༢༨ ཤེས་རབ་ར ྡོ་ར ེ མཚྡོ་ས ྡོན ལ ་ིལི སདི་ད ྡོན་ཉམས་ཞིབ་པ ༥༧
༢༩ བཀྲ་ཤིས་ད ྡོན་གུྲབ བ ་བྲང། ད་ྷས དསུ་བབ་རྩྡོམ་སིག་པ ༥༢
༣༠ ཚེ་རིང་རྒྱལ མང་ར ད་ྷས བ ྡོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་པ ༥༡
༣༡ བསྡོད་ནམས་རྒྱ་མཚྡོ སྟག་མཚེར ས ྡོན་ཌ་ཅ་རི འཆར་འགྡོད་པ ༣༤
༣༢ ཤར་ཕྡོགས་ཁུག་རྟ རེབ་ཀྡོང། ད་ྷས དཔ་ེམཛྡོད་ཉམས་ཞིབ་པ ༣༡
༣༣ དབང་ལ ན་སྐྱབས མཛྡོད་དག ེ ད་ྷས ས་གཞྡོན་ཚྡོགས་གཙྡོ ༢༧
༣༤ འཇམ་མགྡོན ཆབ་ཆ སུ་ཇ དག་ེརྒན ༡༨
༣༥ དཔལ་ལ ན་སྐྱབས མཛྡོད་དག ེ ད་ྷས ཉམས་ཞིབ་པ ༡༨
༣༦ བསྡོད་ནམས་ན ྡོར་བུ རྔ་བ མྡོན་གྷ ྡོ མདྡོ་སདྨ་ས་རྒྱྱུན་ཚྡོགས་གཙྡོ ༡༨
༣༧ བ ྡོ་བཟང་ཆྡོས་འབྡོར རྔ་བ ད་ྷས རྩྡོམ་སིག་པ ༡༧
༣༨ གཡུ་སངྒ་འྡོད་ཟརེ གཡུ་སངྒ། ད་ྷས རྩྡོམ་པ་པ ྡོའ་ིམཐུན་ཚྡོཌ་དུང་ཆེ ༡༧
༣༩ འཇམ་དཔལ་ཚྱུལ་ཁམིས མགྡོ་ལྡོག ཧྡོན་སུར ས ྡོབ་དག ེ ༡༦
༤༠ ཤེས་རབ་བསྟན་དར མང་ར མ་སུ་རི དག་ེརྒན ༡༤

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


