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   ཟུར་དེབ་ ༢/ཀ 

སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་སྡེ་ཚན། 

འཛུལ་ཞུགས། 
ལཱ་རིགས་གཙོ་བའོི་སྡེ་ཚན། ནང་གསེས་སྡེ་ཚན་དང་ གོ་གནས་དང་འཁྲིལ་བའི་སྤྱི་གཡགོ་སྒྲིག་བཀོད། 
བདག་སྐྱོང་ལཱ་གཡགོ (༦༥) དངུལ་རྩིས་ལཱ་གཡོག (༡༢) ཤེས་རིག་ལཱ་གཡོག (༢༡) ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག (༡༩༩) 

འཛུལ་ཞུགས་གཅིག་པའི་གོ་གནས། བདག་སྐྱོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན།  བདག་སྐྱོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། ཤེས་རིག་དང་སངོ་བརྡར་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། བདག་སྐྱོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། 
བདག་སྐྱོང་ལཱ་གཡགོ རྒྱུ་དངོས་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལཱ་གཡགོ ཤེས་རིག་འཛིན་སྐྱོང་དང་བདག་སྐྱོང་ལཱ་གཡོག བདག་སྐྱོང་ལཱ་གཡགོ 
ཞིབ་རོགས་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞིབ་རོགས་མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། མདོ་ཆེན་ ༢ པ། (སོང་བརྡར) ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་ཚོགས་དྲུང་། 
ཞིབ་རོགས་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། མཛོད་ཁང་ལས་རོགས། དབུ་འཛིན་ ༥ པ། ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་ ༤ པ། 
ཡི་གུ་གཏོང་ལེན་པ་ ༣ པ། དངུལ་རྩིས་དང་རྩིབ་ཞིབ་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན།  བཀོད་དཔོན། སོ་ནམ་དང་སྒོ་ནརོ་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། 
དེད་གཡོགཔ་ ༣ པ། དངུལ་རྩིས། རྩིས་འཛིན་དང་འཆར་དངུལ་ལཱ་གཡགོ དབུ་འཛིན་འོགམ་ ༤ པ། སོ་ནམ་ཐནོ་སྐྱེད་ལཱ་གཡོག 
དྲུང་པ། ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཤེས་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་གཡོག སོ་ནམ་འགོ་དཔོན། 
རོང་རབ། ཞིབ་རོགས་འཆར་དངུལ་འགོ་དཔོན། ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན། སོ་ནམ་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ། 
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་ ༢ པ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་ ༥ པ། ཞིབ་རོགས་ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན། སོ་ནམ་དམ་འཛིན་ལཱ་གཡགོ 
བསུ་ལེན་པ ༣ པ། ཞིབ་རོགས་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་རྩོམ་སྒྲིགཔ་ ༣ པ། དམ་འཛིན་དང་ཟུར་བརག་ཞིབ་དཔྱདཔ་ 

༢ པ། 
ཐོ་བཀོད་ལས་རོགས་ ༣ པ། འཆར་དངུལ་ལས་རོགས་ ༥ པ། ཤེས་རིག་ལྟ་རོག་འགོ་དཔོན་ ༢ པ། དམ་འཛིན་དང་ཟུར་བརག་འགོ་དཔོན། 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ལག་ལེན་པ་ ༢ པ། ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་ལཱ་གཡོག ཆོས་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ་ ༣ པ། སྐྱེ་ལྡན་ལཱ་གཡོག 
ཕོ་བྲང་ལཱ་གཡོག ཞིབ་རོགས་ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན། སོང་བརྡར་རྩོམ་སྒྲིགཔ་ ༣ པ། སྐྱེ་ལྡན་འགོ་དཔོན། 
ཕྱག་སྒརཔ་ ༢ པ། འོང་འབབ་ལཱ་གཡོག སོབ་སནོ་ལཱ་གཡགོ སྐྱེ་ལྡན་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ། 
དྲག་རིམ་དེད་གཡོགཔ་ ༡ པ། ཞིབ་རོགས་འོང་འབབ་འགོ་དཔོན། སོབ་གྲྭའི་འགོ་ཁྲིད་སོབ་དཔོན། སྐྱེ་ལྡན་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༥ པ། 
ཕྱག་གཡོགཔ་ ༤ པ། ཞིབ་རོགས་ཅ་ཁྲལ་འགོ་དཔོན། སོབ་དཔོན་ ༣ པ། རྩི་ཤིང་དང་སོག་ཆགས་མཁས་མཆོག 
སྤྱི་དཔོན། ཞིབ་རོགས་ཅ་དམ་འགོ་དཔོན། སོང་བརྡར་ ཡང་ན་ཆེ་རིམ་སོབ་སནོ་ལཱ་གཡོག ཨོ་ཆས་གོང་འཕེལ་ལཱ་གཡོག 



2 
 

ནོར་དཔོན། འོང་འབབ་ ཡང་ན་ ཅ་དམ་ ཡང་ན་ཅ་ཁྲལ་ཞིབ་
དཔྱདཔ་ ༢ པ། 

ཞིབ་རོགས་ལེགས་སར་བ་ ༢ པ། ཨོ་ཆས་འགོ་དཔོན། 

ནོར་རྫིཔ།  ཞིབ་རོགས་སོབ་སོན་པ་ ༢ པ། ཨོ་ཆས་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ། 
ཕོ་བྲང་བདག་འཛིན་པ།  ལག་རྩལ་ཤེས་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལཱ་གཡགོ རྒྱ་སྐྱེད་ལཱ་གཡགོ 
ཕོ་བྲང་གཡོགམོ།  དབུ་འཛིན་ (ལག་རྩལ་) ༣ པ། ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན། 
སྐུ་འཁོར་གྱི་ཚེམ་དཔོན།  དབུ་འཛིན་འོགམ་ (ལག་རྩལ་) ༣ པ། ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་སྒོ་ནོར་འགོ་དཔོན། 
གསོལ་གཡོགཔ་ ༥ པ།  རྩེད་རིགས་དང་ན་གཞོན་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། རོང་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན། 
ར་དཔོན།  བསབ་སནོ་ལཱ་གཡགོ ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་སྒོ་ནོར་འགོ་དཔོན། 
ལས་རིམ་ལཱ་གཡགོ  ཞིབ་རོགས་བསབ་སོན་པ། རྒྱ་སྐྱེད་འགོ་དཔོན། 
ཞིབ་རོགས་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ།  སི་ཀའུཊ་ལཱ་གཡོག རྒྱ་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ། 
རྒྱུ་དངོས་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལཱ་གཡགོ  ཞིབ་རོགས་སི་ཀའུཊ་འགོ་དཔོན། རྩྭ་ཆག་གོང་འཕེལ་ལཱ་གཡགོ 
ཞིབ་རོགས་རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་པ།  རྩེད་རིགས་ལཱ་གཡོག རྩྭ་ཆག་འགོ་དཔོན། 
ཞིབ་རོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ།  ཞིབ་རོགས་རྩེད་རིགས་འགོ་འདྲེན་པ། རྩྭ་ཆག་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ། 
ཕོ་གཡོགཔ་ ༤ པ།  རྒྱལ་ཡོངས་རྩེད་རིགས་སོབ་སོན་པ་ ༢ པ། ལྡུམ་རིག་གོང་འཕེལ་ལཱ་གཡོག 
དྲུང་ལས་ལཱ་གཡོག  རྩེད་རིགས་སོབ་སོན་པ་ ༥ པ། ལྡུམ་རིག་འགོ་དཔོན། 
བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ༣ པ།   ལྡུམ་རིག་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ། 
སྐུ་སྒེར་ལས་རོགས་ ༣ པ།   སྒོ་ནོར་འཕདོ་བསྟེན་ལཱ་གཡོག 
སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེན་ ༢ པ།   སྒོ་ནོར་འཕོད་བསྟེན་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ། 
བཟ་ོབཀོད། བཟོ་རིག་དང་ས་ཆའི་ལཱ་
རིགས་སྡེ་ཚན། 

  སྒོ་ནོར་འཕོད་བསྟེན་འགོ་དཔོན། 

ས་ཆའི་ལཱ་གཡགོ   སྒོ་ནོར་ཐནོ་སྐྱེད་ལཱ་གཡགོ 
ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་
དཔོན། 

  སྒོ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད་འགོ་དཔོན། 

ཞིབ་རོགས་ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན།   སྒོ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ། 
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ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་ལས་རོགས་ ༥ པ།   ཤ་མུ་གོང་འཕེལ་ལཱ་གཡགོ 
ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན།   ཤ་མུ་འགོ་དཔོན། 
དནོ་གཅོད་གཞུང་ཚབ་ལཱ་གཡགོ   ཤ་མུ་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ། 
ཞིབ་རོགས་དོན་གཅོད་འགོ་དཔོན།   སྔོ་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་ལཱ་གཡགོ 
གཞུང་ཚབ་ལས་ཁང་ ཡང་ན་ དནོ་
གཅོད་དང་དྲུང་ལས་ལཱ་གཡགོ 

  མེ་ཏོག་འཛུགས་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ༣ པ། 

ཞིབ་རོགས་འབྲེལ་སྟེགས་འགོ་དཔོན།   སྔོ་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་འགོ་དཔོན། 
ཞིབ་རོགས་མགྲོན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།   སྔོ་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ། 
མཉམ་སྦྲགས་ལས་བྱེད་ ༥ པ།   སྔ་གོང་ཐནོ་སྐྱེད་ལཱ་གཡགོ 
དྲུང་ཆེན་གསུམ་པ།   སྔ་གོང་ཐོན་སྐྱེད་འགོ་དཔོན། 
མི་སབོས་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན།   སྔ་གོང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ། 
ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་རྩིས་ལཱ་གཡགོ   ས་བཅུད་དང་སྔོ་ཤིང་ཟས་བཅུད་ལཱ་གཡགོ 
ཞིབ་རོགས་ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་རྩིས་
འགོ་དཔོན། 

  ས་བཅུད་དང་སྔོ་ཤིང་ཟས་བཅུད་འགོ་
དཔོན། 

ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་
མི་རྩིས་འགོ་དཔོན 

  ས་བཅུད་དང་སྔོ་ཤིང་ཟས་བཅུད་ལྟ་རོགཔ་ 
༢ པ། 

མི་སབོས་འཛིན་སྐྱོང་དང་གོང་འཕེལ་ལཱ་
གཡོག 

  ས་འཇལ་དང་ས་ཆ་དབྱེ་ཞིབ་ལཱ་གཡོག 

ཞིབ་རོགས་ལཱ་གཡོག་འགོ་དཔོན།   ས་ཆ་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། 
ཞིབ་རོགས་མི་སོབས་འགོ་དཔོན།   ས་ཆ་འཛིན་སྐྱོང་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ། 
ཞིབ་རོགས་ལས་མི་འགོ་དཔོན།   ས་འཇལ་དང་ས་ཆ་དབྱེ་ཞིབ་འགོ་དཔོན། 
ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ལཱ་གཡོག   ས་འཇལ་དང་ས་ཆ་དབྱེ་ཞིབ་ལྟ་རོགཔ་ ༢ 

པ། 
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ཞིབ་རོགས་ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་འགོ་དཔོན།   བཟ་ོབཀོད། བཟོ་རིག་དང་ས་ཆའི་ལཱ་
རིགས་སྡེ་ཚན། 

ཞིབ་རོགས་ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༢ 
པ། 

  བཟ་ོབཀོད་ལཱ་རིགས། 

བཟ་ོགྲྭའི་ལས་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག   བཟོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། 
ཞིབ་རོགས་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༣ པ།   ནང་གི་བཀོད་རིསཔ་ ༣ པ།  
སོང་བརྡར་ལཱ་གཡགོ   འཆར་རིསཔ་གོངམ། 
སོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན་པ་ ༢ པ།   བཟ་ོརིག་ལཱ་གཡགོ 
བརྡ་དནོ་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་ལཱ་
རིགས་སྡེ་ཚན། 

  ཞིབ་རོགས་འཁོར་ལམ་ཞིབ་དཔྱདཔ། 

བརྡ་བརྒྱུད་ལཱ་གཡགོ   རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། 
ཞིབ་རོགས་བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་འགོ་
དཔོན། 

  བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། 

བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་འགན་རོགས་ 
༢ པ། 

  བཟོ་རིགཔ་ཆུང་བ། 

ཁྲིམས་དནོ། དྲང་ཁྲིམས་དང་ ཁྲིམས་
བཟའོི་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། 

  ཆོག་ཐམ་འགོ་དཔོན། 

ཐ་ོབཀོད་ལཱ་གཡོག   ཚད་ལྡན་དང་དབྱེ་ཨང་འགོ་དཔོན། 
ཞིབ་རོགས་ལས་སྡེ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན།   དཔྱ་ཁྲལ་འགོ་དཔོན། 
སྨན་བཅོས་དང་གསོ་བའི་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན།   གས་ོསྐྱོང་ཁང་འཕྲུལ་སྒྱུར་ལཱ་གཡགོ 
མི་མང་གསོ་བའི་ལཱ་གཡགོ   སོ་ནམ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། 
སྨན་བཅོས་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན།   སོ་ནམ་བཟོ་རིགཔ་ཆུང་བ། 
འཆར་གཞི་དང་ཞིབ་འཚལོ་ལཱ་རིགས་སྡེ་
ཚན། 

  ས་ཁམས་བརྡ་དནོ་རིམ་ལུགས་ལཱ་གཡགོ 
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འཆར་གཞི་ལཱ་གཡགོ   ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་ལས་རོགས་ 
༥ པ། 

ཞིབ་རོགས་འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན།   ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་འགོ་དཔོན། 
ཞིབ་འཚལོ་ལཱ་གཡོག   ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་འཕྲུལ་

རིགཔ་ ༢ པ། 
ཞིབ་རོགས་ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན།   ས་རིག་དང་ས་གཏེར་ལཱ་གཡགོ 
ཞིབ་འཚོལ་ལས་རོགས་ ༢ པ།   ཡིག་སྐྱེལ་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༥ པ། 
ཚོང་འབྲེལ། བཟ་ོགྲྭ་དང་ ལྟ་བཤལ་ལཱ་
རིགས་སྡེ་ཚན། 

  དོང་སྤེད་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། 

བཟ་ོགྲྭའི་ལཱ་གཡོག   བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། (ས་གཏེར།) 
ཞིབ་རོགས་བཟོ་གྲྭ་འགོ་དཔོན།   ས་ཁམས་མཁས་མཆོག 
བོ་རིག་རྒྱུ་དངོས་ལཱ་གཡགོ   ས་ཁམས་ལས་རོགས་ ༦ པ། 
ཞིབ་རོགས་བོ་རིག་རྒྱུ་དངོས་འགོ་དཔོན།   ས་གཏེར་གསར་འཚོལཔ་ ༥ པ། 
ཚོང་ལམ་ལཱ་གཡགོ   ས་གཏེར་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༥ པ། 
ཞིབ་རོགས་ཚོང་ལམ་འགོ་དཔོན།   སལོ་ཁྱུན་ས་ཁོངས་ཉམས་སྲུང་ལཱ་གཡོག 
ཚོང་ལམ་ལས་རོགས་ ༥ པ།   རྙིང་དཔྱད་མཁས་མཆོག 
ལྟ་བཤལ་ལཱ་གཡགོ   ཉམས་སྲུང་བཟོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། 
ཞིབ་རོགས་ལྟ་བཤལ་འགོ་དཔོན།   ཉམས་སྲུང་བཟོ་བཀོད་ལས་རོགས་ ༣ པ། 
ལྟ་བཤལ་ལག་ལེན་ལས་རོགས་ ༢ པ།   ཉམས་སྲུང་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། 
ཚོང་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག   སབ་ཁྲ་བཟ་ོའདནོ་ལཱ་གཡགོ 
ཞིབ་རོགས་ཚོང་འབྲེལ་འགོ་དཔོན།   སབ་ཁྲ་བཟོ་འདོན་འགོ་དཔོན། 
སྐྱེལ་འདྲེན་དང་མཁའ་འགྲུལ་ལཱ་རིགས་སྡེ་
ཚན། 

  སབ་ཁྲ་བཟོ་འདོན་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༡ པ། 

མཁའ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་ལཱ་གཡགོ   གནམ་གཤིས་དང་ཆུ་དཔྱད་ལཱ་གཡགོ 
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ཞིབ་རོགས་ཉེན་སྲུང་འགོ་དཔོན།   གནམ་གཤིས་དང་ཆུ་དཔྱད་འགོ་དཔོན། 
ཉེན་སྲུང་ལས་རོགས་ ༢ པ།   གནམ་གཤིས་དང་ཆུ་དཔྱད་འཕྲུལ་རིགཔ་ 

༥ པ། 
ས་ཐགོ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལཱ་གཡགོ   གཙང་སྦྲའི་ལཱ་གཡོག 
ཞིབ་རོགས་ལུང་ཕོྱགས་སྒྱེལ་འདྲེན་འགོ་
དཔོན། 

  གཙང་སྦྲ་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༥ པ། 

ཞིབ་རོགས་ཐོ་བཀོད་དང་ཆོག་ཐམ་འགོ་
དཔོན། 

  ས་འཇལ་བཟ་ོརིག་ལཱ་གཡགོ 

ཞིབ་རོགས་སྐྱེལ་འདྲེན་གོང་འཕེལ་འགོ་
དཔོན། 

  ས་ཆ་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༤ པ། 

ཞིབ་རོགས་སྐྱེལ་འདྲེན་འགོ་དཔོན།   ས་འཇལ་འགན་རོགས་ ༤ པ། 
   ས་འཇལ་བཟོ་རིག་འོག་དཔོན། 
   ས་འཇལ་ས་ཁོངས་ལས་རོགས་ ༢ པ། 
   ས་འཇལཔ་ ༤ པ། 
   འཕྲུལ་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་གཡགོ 
   གཞི་རྟེན་ལག་ལེན་པ་ ༤ པ། 
   འཕྲུལ་རིགཔ་ ༡ པ། 
   ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་གཞི་ལཱ་གཡགོ 
   ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན། 
   ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་གཞི་ལས་རོགས་ ༥ 

པ། 
   ཁྲོམ་ཚོགས་བཀོད་རིས་ལཱ་གཡགོ 
   ཁྲོམ་ཚོགས་བཀོད་རིས་འགོ་དཔོན། 
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   ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ཚད་འཛིན་ལཱ་
གཡོག 

   སྒྲིང་ཁྱིམ་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༢ པ། 
   གོང་འཕེལ་ཚད་འཛིན་འགོ་དཔོན། 
   སྒྱུ་རྩལ། ལམ་སལོ་དང་རྩམོ་རིག་ལཱ་

རིགས་སྡེ་ཚན། 
   སྒྱུ་རྩལ་དང་ལམ་སལོ་ལཱ་གཡགོ 
   ཞིབ་རོགས་སོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན། 
   ཞིབ་རོགས་ལག་ཤེསཔ་ ༣ པ། 
   ཞིབ་རོགས་སྒྲིག་སོབ། 
   ལག་ཤེསཔ་གོངམ་ ༥ པ། 
   རྩོམ་རིག་དང་སྐད་སྒྱུར་ལཱ་གཡོག 
   ཞིབ་རོགས་རོང་ཁ་འགོ་འདྲེན་པ། 
   ཞིབ་རོགས་སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་འགོ་

དཔོན། 
   ནགས་ཚལ་དང་མཐའ་གནས་སངས་སྲུང་

སྐྱོབ་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། 
   མཐའ་འཁོར་ལཱ་གཡགོ 
   མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་འགོ་དཔོན། 
   མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་སྤུས་ཚད་དང་

ཚད་ལྡན་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༤ པ། 
   ནགས་ཚལ་ལཱ་གཡོག 
   རོང་ཁག་ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན། 
   ནགས་ཚལ་གླིང་འཛིན་པ་ ༢ པ། 
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   ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན། 
   བརྡ་དནོ་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་ལཱ་

རིགས་སྡེ་ཚན། 
   བརྒྱུད་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་ལཱ་གཡོག 
   བརྒྱུད་འབྲེལ་འགོ་དཔོན། 
   བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ། 
   བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༥ པ། 
   བརྡ་དནོ་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་ལཱ་

གཡོག 
   ཞིབ་རོགས་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་

འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན། 
   གནས་སྡུད་ལས་རོགས་ ༦ པ། 
   བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་

འགན་རོགས་ ༢ པ། 
   བརག་དཔྱད་ཁང་དང་འཕྲུལ་རིག་ལཱ་

རིགས་སྡེ་ཚན། 
   དབྱེ་དཔྱད་ལཱ་གཡགོ 
   ཞིབ་རོགས་རས་སོར་མཁས་མཆོག 
   ངོས་བཟུང་ལཱ་གཡོག 
   ཞིབ་རོགས་བརག་དཔྱད་འགོ་དཔོན། 
   བརག་དཔྱད་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་གཡོག 
   ཞིབ་རོགས་བརག་དཔྱད་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༢ 

པ། 
   བརག་དཔྱད་ལས་རོགས་ ༢ པ། 
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   ཁྲིམས་དནོ། དྲང་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་བཟ་ོ
ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། 

   དྲང་ཁྲིམས་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་གཡགོ 
   རྩོད་དྲུང་ ༢ པ། 
   དྲང་སདོ་དང་དར་ཁྱབ་ལཱ་གཡོག 
   དྲང་སོད་དར་ཁྱབ་ལས་རོགས་ ༢ པ། 
   ཁྲིམས་དནོ་ལཱ་གཡོག 
   རྩོད་དཔོན། 
   ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགས་ ༣ པ། 
   ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན། 
   ཁྲིམས་བཟའོི་ལཱ་གཡགོ 
   ཁྲིམས་བཟོ་འགོ་དཔོན། 
   ཐ་ོབཀོད་ལཱ་གཡོག 
   རྩོད་འཛིན་འགོ་དཔོན། 
   དཔེ་མཛདོ། གཏན་མཛདོ་དང་འགྲེམས་

སོན་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། 
   གཏན་མཛདོ་དང་ལམ་སལོ་རྒྱུ་དངོས་ལཱ་

གཡོག 
   ཞིབ་རོགས་གཏན་མཛོད་འགོ་དཔོན། 
   ཞིབ་རོགས་ཉམས་སྲུང་འགོ་དཔོན། 
   ཞིབ་རོགས་ལམ་སོལ་རྒྱུ་དངོས་ཐོ་བཀོད་

འགོ་དཔོན། 
   ཞིབ་རོགས་འགྲེམས་སོན་ཅ་གཉེར་འགོ་

དཔོན། 
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   ཉམས་སྲུང་ལས་རོགས་ ༦ པ། 
   འབུཔ་སྨན་གཏོར་མི་ ༥ པ། 
   འགྲེམས་སོན་ཁང་ལས་རོགས་ ༦ པ། 
   དཔེ་མཛདོ་ལཱ་གཡགོ 
   དཔེ་གཉེར། 
   དཔེ་མཛོད་ལས་རོགས་ ༣ པ། 
   སྨན་བཅོས་དང་གསོ་བའི་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། 
   གློ་བུར་སྨན་བཅོས་ལཱ་གཡོག 
   ཞིབ་རོགས་གློ་བུར་སྨན་བཅོས་བརྡ་ལན་

འགོ་དཔོན། 
   ཞིབ་རོགས་གློ་བུར་སྨན་བཅོས་བརྡ་ལན་པ་ 

༡ པ། 
   སྨན་བཅོས་དང་ས་ོབཅོས་ལཱ་གཡགོ 
   འགོག་སྨན་མཁས་མཆོག ༣ པ། 
   ཞིབ་རོགས་ཐོ་བཀོདཔ།  
   སོ་བཅོས་མཁས་མཆོག་ ༣ པ། 
   པགས་ནད་མཁས་མཆོག ༣ པ། 
   རྣམ་ཅོ་དང་ལྷ་པ། ལྐོད་མའི་གཤག་

བཅོསཔ་ ༣ པ། 
   ཉེས་དཔྱདཔ་ ༣ པ། 
   སྤྱིར་བཏང་སྒྲིག་གཡོག་སོའི་གཤག་

བཅོསཔ། 
   སྤྱིར་བཏང་སྒྲིག་གཡོག་སྨན་བཅོས་འགོ་

དཔོན། 
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   སྤྱིར་བཏང་གོམས་འདྲིསཔ་ ༣ པ། 
   མོ་ནད་མཁས་མཆོག ༣ པ། 
   སྨན་པ་ ༣ པ། 
   མིག་བཅོས་མཁས་མཆོག་ ༣ པ། 
   སོ་དང་ཟ་ལྟབ་གསོ་བཅོས་མཁས་མཆོག་ 

༣ པ། 
   རུས་ཚིགས་མཁས་མཆོག་ ༣ པ། 
   ནད་བརག་མཁས་མཆོག་ ༣ པ། 
   བྱིས་ནད་མཁས་མཆོག་ ༣ པ། 
   སོ་རྫུས་བཟོ་སྐྲུན་མཁས་མཆོག་ ༣ པ། 
   སེམས་ཁམས་མཁས་མཆོག་ ༣ པ། 
   འོད་ཤུགས་མཁས་མཆོག་ ༣ པ། 
   གཤག་བཅོས་མཁས་མཆོག་ ༣ པ། 
   སྨན་བཅོས་འཕྲུལ་རིག་ལཱ་གཡོག 
   ཐོས་སྒྲའི་མཁས་མཆོག 
   སོ་བཅོས་འཕོད་བསྟེན་མཁས་མཆོག ༣ 

པ། 
   སོ་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣ པ། 
   སོ་བཅོས་འཕྲུལ་རིག་མཁས་མཆོག 
   སོའི་སྨན་བཅོསཔ། 
   རྣམ་ཅོ་དང་ལྷ་པ། ལྐོད་མའི་འཕྲུལ་རིགཔ་ 

༣ པ། 
   གཤེར་རྨེན་མཁས་མཆོག 
   ཚད་ནད་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣ པ། 



12 
 

   སྨན་རིགས་ཡིག་ཕབ་མཁས་མཆོག་ ༣ 
པ། 

   མིག་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣ པ། 
   མིག་བཅོས་འཕྲུལ་རིག་མཁས་མཆོག 
   མིག་བཅོས་མཁས་མཆོག 
   རུས་ཚིགས་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣ པ། 
   རུས་ཚིགས་འཕྲུལ་རིག་མཁས་མཆོག 
   གཤག་བཅོས་ཁང་གི་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣ 

པ། 
   གཤག་བཅོས་ཁང་གི་འཕྲུལ་རིག་མཁས་

མཆོག 
   སྨན་གཡགོ་ལཱ་གཡགོ 
   ཞིབ་རོགས་སྨན་གཡོག་ ༣  པ། 
   སྨན་བཅོས་སྨན་གཡོག་ ༤ པ། 
   ལས་གཡོག་སྨན་གཡོགམོ་ ༣ པ། 
   ནད་ཤག་ལས་རོགས་ ༡ པ། 
   སྨན་གྱི་ལཱ་གཡགོ 
   ཞིབ་རོགས་སོ་རས་ཞིབ་དཔྱདཔ། 
   སྨན་གྱི་མཁས་མཆོག 
   སྨན་གྱི་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣ པ། 
   དམ་འཛིན་འགོ་དཔོན། 
   ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་དང་མི་ཚེ་ཉམས་གསོ་

ལཱ་གཡགོ 
   ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་མཁས་མཆོག 
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   ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་ཕྱག་གཡོག་ ༥ པ། 
   ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣ པ། 
   མི་མང་གསོ་བའི་ལཱ་གཡགོ 
   ཞིབ་རོགས་སྨན་བཅོས་འགོ་དཔོན། 
   ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་གསོ་བའི་འགོ་དཔོན་ 

༣ པ། 
   གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་ལས་གཡོགཔ། 
   ཟས་ཚོད་མཁས་མཆོག 
   རོང་ཁག་གསོ་བའི་འགོ་དཔོན། 
   ནད་འབུཔ་མཁས་མཆོག 
   ནད་ཡམས་བརག་དཔྱད་མཁས་མཆོག 
   གསོ་བའི་ལས་རོགས་ ༢ པ། 
   འབྲེལ་འཛིན་འགོ་དཔོན། 
   སྨན་བཅོས་ཐོ་བཀོད་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༢ པ། 
   ཟས་བཅུད་མཁས་མཆོག 
   འདོ་ཤུགས་རིག་པ་དང་འཕྲུལ་རིག་ལཱ་

གཡོག 
   འོད་ཤུགས་འཕྲུལ་རིག་མཁས་མཆོག 
   གློག་པར་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣ པ། 
   ནང་སྨན་ལཱ་གཡོག 
   དྲུང་འཚོ། 
   སྨན་པ་ ༣ པ། 
   འཆར་གཞི་དང་ཞིབ་འཚལོ་ལཱ་རིགས་སྡེ་

ཚན། 
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   རྩིས་དཔྱད་ལཱ་གཡོག 
   རྩིས་དཔྱད་ཞིབ་དཔྱདཔ་ལས་རོགས་ ༥ 

པ། 
   རྩིས་དཔྱད་འགོ་དཔོན། 
   སྐྱེལ་འདྲེན་དང་མཁའ་འགྲུལ་ལཱ་རིགས་སྡེ་

ཚན། 
   མཁའ་འགྲུལ་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་མཚོ་

འགྲུལ་ལཱ་གཡགོ 
   གནམ་གྲུ་རྒྱུན་འགྲུལ་ཚད་འཛིན་ ༢ པ། 
   ཞིབ་རོགས་གནམ་གྲུ་རྒྱུན་འགྲུལ་ཚད་

འཛིན་འགོ་དཔོན། 
   ཞིབ་རོགས་གནམ་གྲུའི་བརྡ་དོན་ཞབས་

ཏོག་འགོ་དཔོན། 
   ཞིབ་རོགས་མཁའ་འགྲུལ་གནམ་གཤིས་

འགོ་དཔོན། 
   མཁའ་འགྲུལ་གནམ་གཤིས་ལས་རོགས་ 

༡ པ། 
   བརྒྱུད་འབྲེལ་ལས་རོགས། (ལག་ལེན་པ།) 

༢ པ། 
   བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་མཚོ་འགྲུལ་འགོ་དཔོན། 
   མཁའ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་ལཱ་གཡགོ 
   གནམ་ཐང་འགོ་དཔོན། 
   འཕུར་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་འགོ་དཔོན། 
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   ཞིབ་རོགས་མེ་རྐྱེན་དང་ཉེན་སྐྱོབ་འགོ་
དཔོན། 

   ཞིབ་རོགས་འཕུར་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་འགོ་
དཔོན། 

   མེ་རྐྱེན་དང་ཉེན་སྐྱོབ་གནམ་གཡོགཔ་ ༡ 
པ། 

   མེ་རྐྱེན་དང་ཉེན་སྐྱོབ་ལཱ་བཀོདཔ་ ༤ པ། 
   ས་ཐགོ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལཱ་གཡགོ 
   འགྲུལ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༡ པ། 

 བདག་སྐྱོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། བདག་སྐྱོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། བདག་སྐྱོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། བདག་སྐྱོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། 
སྣ་མང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་གོ་གནས། ལས་རིམ་ལཱ་གཡགོ ལས་རིམ་ལཱ་གཡགོ ལས་རིམ་ལཱ་གཡགོ ལས་རིམ་ལཱ་གཡགོ 

ཞིབ་རོགས་ལས་རིམ་འགོ་དཔོན། ཞིབ་རོགས་ལས་རིམ་འགོ་དཔོན། ཞིབ་རོགས་ལས་རིམ་འགོ་དཔོན། ཞིབ་རོགས་ལས་རིམ་འགོ་དཔོན། 
སྐབས་གཡགོ་ལཱ་གཡགོ སྐབས་གཡགོ་ལཱ་གཡགོ སྐབས་གཡགོ་ལཱ་གཡགོ སྐབས་གཡགོ་ལཱ་གཡགོ 
སྐབས་གཡོགཔ་ ༥ པ། སྐབས་གཡོགཔ་ ༥ པ། སྐབས་གཡོགཔ་ ༥ པ། སྐབས་གཡོགཔ་ ༥ པ། 
ཁྲིམས་དནོ། དྲང་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་བཟའོི་
ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། 

ཁྲིམས་དནོ། དྲང་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་བཟའོི་ལཱ་རིགས་
སྡེ་ཚན། 

ཁྲིམས་དནོ། དྲང་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་བཟའོི་ལཱ་
རིགས་སྡེ་ཚན། 

ཁྲིམས་དནོ། དྲང་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་བཟའོི་
ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། 

དྲང་སདོ་དང་དར་ཁྱབ་ལཱ་གཡོག དྲང་སདོ་དང་དར་ཁྱབ་ལཱ་གཡོག དྲང་སདོ་དང་དར་ཁྱབ་ལཱ་གཡོག དྲང་སདོ་དང་དར་ཁྱབ་ལཱ་གཡོག 
ཞིབ་རོགས་ཉོག་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་
དཔོན། 

ཞིབ་རོགས་ཉོག་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞིབ་རོགས་ཉོག་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞིབ་རོགས་ཉོག་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་
དཔོན། 

ཞིབ་རོགས་དྲང་སོད་དར་ཁྱབ་འགོ་དཔོན། ཞིབ་རོགས་དྲང་སོད་དར་ཁྱབ་འགོ་དཔོན། ཞིབ་རོགས་དྲང་སོད་དར་ཁྱབ་འགོ་དཔོན། ཞིབ་རོགས་དྲང་སོད་དར་ཁྱབ་འགོ་དཔོན། 
ཞིབ་རོགས་འཕྲུལ་རིག་གསང་ལྟ་དང་བོ་
རིག་འགོ་དཔོན། 

ཞིབ་རོགས་འཕྲུལ་རིག་གསང་ལྟ་དང་བོ་རིག་འགོ་
དཔོན། 

ཞིབ་རོགས་འཕྲུལ་རིག་གསང་ལྟ་དང་བོ་རིག་
འགོ་དཔོན། 

ཞིབ་རོགས་འཕྲུལ་རིག་གསང་ལྟ་དང་བོ་
རིག་འགོ་དཔོན། 

དངུལ་རྩིས་དང་རྩིས་ཞིབ་ལཱ་རིགས་སྡེ་
ཚན།  

དངུལ་རྩིས་དང་རྩིས་ཞིབ་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན།   དངུལ་རྩིས་དང་རྩིས་ཞིབ་ལཱ་རིགས་སྡེ་
ཚན།  
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རྩིས་ཞིབ་ལཱ་གཡགོ རྩིས་ཞིབ་ལཱ་གཡགོ  རྩིས་ཞིབ་ལཱ་གཡགོ 
ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན། ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན།  ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན། 
རྩིས་ཞིབ་པ་ ༢ པ། རྩིས་ཞིབ་པ་ ༢ པ།  རྩིས་ཞིབ་པ་ ༢ པ། 

 

དྲན་གསོ།  

༡. འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་གོ་གནས་རྐྱངམ་གཅིག་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ལཱ་གཡོག་གཅིག་པའི་གོ་གནས་གཞན་ཚུ་ལུ་ སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་གཅིག་པའི་
སྡེ་ཚན་འདི་གིས་འགབ་དགོཔ་ཨིན། (ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ་ལས་ ༡ པ་ཚུན་དང་། ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ་ལས་ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡ པ་ཚུན། ལག་ལེན་ ༤ པ་ལས་ ༡ པ་
ཚུན།) 

༢. གོ་གནས་རེ་རེའི་སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་འདི་ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད། 
༣. གནས་སོར་དང་ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་འོས་ཚད་ཞིབ་དཔྱད་དནོ་ལུ་ མི་སོབས་འགོ་དཔནོ་གྱིས་རྒྱབ་རྟེན་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
༤. ཟུར་དེབ་ ༢/ཀ་པ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་འོང་། 


