དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས།
གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ། ༢༠༡༨ །
ལཱ་རིགས་གཙོ་བོའི་

ནང་གསེས་སྡེ་

སྡེ་ཚན།

ཚན།

གོ་གནས་ཀྱི་མིང་།

གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ།

རིགས་

འཛིན་སྐྱོང་

ཉུང་མཐའི་ཤེས་

དགོས་མཁོའི་ཁྱད་རིག་

ཁ་སྐོང་

སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་

བསོམས་གོ་

/མཁས་མཆོག

ཚད།

སོང་བརྡར།

བསམ་

བཀོད།

གནས།
བདག་སྐྱོང་དང་རྒྱབ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

སྐྱོར་ལཱ་རིགས་སྡེ་

གཡོག

ཚན།

བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

བཀོད།
འཛིན་སྐྱོང།

གཙུག་ལག་གཞི་

བདག་སྐྱོང་འཛིན་སྐྱོང་།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།
བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོག་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

གཙུག་ལག་གཞི་

མ།
བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གོངམ།

གཡོག
བདག་སྐྱོང་འཛིན་སྐྱོང་།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།
ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

གཡོག
བདག་སྐྱོང་འཛིན་སྐྱོང་།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།
བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

གཡོག
བདག་སྐྱོང་འཛིན་སྐྱོང་།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།
ཞིབ་རོགས་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག

བདག་སྐྱོང་གཙུག་
ལག་འོག་མ།
ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིམ།
ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་ ༢ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
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ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིམ།
ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་ ༤ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

རིམ་གུ་རྒྱལ་ཡོངས་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྲིམས་དོན་གཙུག་
ལག་འོག་མ།
ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་ ༥ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

གནས་

རིམ།

སྐབས་ཀྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གོ་གནས།
དྲུང་པ་གོངམ།
དྲུང་པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

མེད།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛིན་སྐྱོང་དང་མི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དམངས་བདག་སྐྱོང་།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛིན་སྐྱོང་དང་བདག་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སྐྱོང་གི་གཙུག་ལག་འོག་

གཡོག

མ།
རོང་རབ་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛིན་སྐྱོང་དང་བདག་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སྐྱོང་གི་གཙུག་ལག་འོག་

གཡོག

མ།
རོང་རབ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

མེད།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛིན་སྐྱོང་དང་བདག་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སྐྱོང་གི་གཙུག་ལག་འོག་

གཡོག

མ།
ཚོགས་དྲུང་གོངམ་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

རིམ།(རོང་ཁའི་

སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་
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ཡོད་མི་ལུ་གདམ་ཁ་
བྱིན་ནི་)
ཚོགས་དྲུང་གོངམ་ ༢ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

རིམ།(རོང་ཁའི་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་
ཡོད་མི་ལུ་གདམ་ཁ་
བྱིན་ནི་)
ཚོགས་དྲུང་།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

རིམ།(རོང་ཁའི་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་
ཡོད་མི་ལུ་གདམ་ཁ་
བྱིན་ནི་)
ཞིབ་རོགས་ཚོགས་དྲུང་།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

རིམ།(རོང་ཁའི་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་གྱི་
ཤེསཚད་ཡོད་མི་ལུ་
གདམ་ཁ་བྱིན་ནི་)
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གོངམ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

༡ པ།
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གོངམ་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

༢ པ།
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
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གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

ཞིབ་རོགས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

དཔོན་ ༢ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གོངམ་ ༡ པ།
ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གོངམ་ ༢ པ།
ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན།
ཞིབ་རོགས་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ཐོ་བཀོད་ལས་རོགསཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
ཐོ་བཀོད་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
ཐོ་བཀོད་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
ཐོ་བཀོད་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
ཐོ་བཀོད་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།
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ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག

ཐོ་བཀོད་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༥ པ།
ཐོ་བཀོད་ལས་རོགསཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག

རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་གི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

ལག་དེབ་ནང་གོམས་

གཡོག

འདྲིས།
ཐོ་བཀོད་ལས་རོགསཔ་ ༢ པ།
ཐོ་བཀོད་ལས་རོགསཔ་ ༣ པ།
ཡི་གུ་གཏོང་ལེན་པ་གོངམ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།
ལག་ལེན་ ༡ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།
ཡོད།

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

ཞུགས།

གཡོག

སོབ་རིམ་ ༡༠ པ་

གཞི་རིམ་གློག་རིག་གི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

ཡང་ན་ གཡོག་

རིག་རྩལ།

གཡོག

སོབ་རིམ་ ༡༠ པ་

གཞི་རིམ་གློག་རིག་གི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

ཡང་ན་ གཡོག་

རིག་རྩལ།

གཡོག

ཐོག་གི་ཡི་གུ་གཏོང་
ལེན་པ་ ༡ པ།
ཡི་གུ་གཏོང་ལེན་པ་ ༡ པ།

ལག་ལེན་ ༢ པ།

ཐོག་གི་ཡི་གུ་གཏོང་
ལེན་པ་ ༢ པ།
ཡི་གུ་གཏོང་ལེན་པ་ ༢ པ།

ལག་ལེན་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠ པ།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་
གཡོག

ཡི་གུ་གཏོང་ལེན་པ་ ༣ པ།
དེད་གཡོགཔ།

ལག་ལེན་ ༤ པ།
ལག་ལེན་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠ པ།
ཡོད།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

ཞུགས།

གཡོག

སོབ་རིམ་ ༨ པ་

སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

ཡང་ན་ གཡོག་

དོན་ལུ་ཚུལ་མཐུན་གྱི་

གཡོག

ཐོག་གི་དེད་

དེད་གཡོགཔ་ཆོག་ཐམ།

གཡོགཔ་ ༡ པ།

Page 5 of 352

འཛུལ་

དེད་གཡོགཔ་ ༡ པ།

ལག་ལེན་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༨ པ་

སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

ཡང་ན་ གཡོག་

དོན་ལུ་ཚུལ་མཐུན་གྱི་

གཡོག

ཐོག་གི་དེད་

དེད་གཡོགཔ་ཆོག་ཐམ།

གཡོགཔ་ ༢ པ།
དེད་གཡོགཔ་ ༢ པ།

ལག་ལེན་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༨ པ་

སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

ཡང་ན་ གཡོག་

དོན་ལུ་ཚུལ་མཐུན་གྱི་

གཡོག

ཐོག་གི་དེད་

དེད་གཡོགཔ་ཆོག་ཐམ།

གཡོགཔ་ ༣ པ།
དེད་གཡོགཔ་ ༣ པ།

བསུ་ལེན་པ་གོངམ།

ལག་ལེན་ ༤ པ།

ལག་ལེན་ ༡ པ།

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༨ པ་

སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

གུ་དེད་གཡོགཔ་གི་

དོན་ལུ་ཚུལ་མཐུན་གྱི་

ཞུགས།

གཡོག

ལག་ཁྱེར།

དེད་གཡོགཔ་ཆོག་ཐམ།

སོབ་རིམ་ ༡༠ པ་

གཞི་རྟེན་ཡིག་ཚང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

ཡང་ན་ གཡོག་

འཛིན་སྐྱོང་།

གཡོག

ཐོག་གི་བསུ་ལེན་པ་
༡ པ།
བསུ་ལེན་པ་ ༡ པ།

ལག་ལེན་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠ པ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

ཡང་ན་ གཡོག་

གཡོག

ཐོག་གི་བསུ་ལེན་པ་
༢ པ།
བསུ་ལེན་པ་ ༢ པ།

ལག་ལེན་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠ པ།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་
གཡོག

བསུ་ལེན་པ་ ༣ པ།

ལག་ལེན་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠ པ།
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འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

ཞུགས།

གཡོག

བརྒྱུད་འཕྲིན་ལག་ལེན་པ་གོངམ་ ༡ པ།

ལག་ལེན་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠ པ་

རོང་ཁ་དང་ཨིང་ལིཤ།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

ཡང་ན་ གཡོག་

པི་ཨེ་བི་ཨེགསི་ལམ་

གཡོག

ཐོག་གི་བརྒྱུད་

ལུགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།

འཕྲིན་ལག་ལེན་པ་
གོངམ་ ༢ པ།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ལག་ལེན་པ་གོངམ་ ༢ པ།

ལག་ལེན་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠ པ་

རོང་ཁ་དང་ཨིང་ལིཤ།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

ཡང་ན་ གཡོག་

པི་ཨེ་བི་ཨེགསི་ལམ་

གཡོག

ཐོག་གི་བརྒྱུད་

ལུགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།

འཕྲིན་ལག་ལེན་པ་
༡ པ།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ལག་ལེན་པ་ ༡ པ།

ལག་ལེན་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠ པ་

རོང་ཁ་དང་ཨིང་ལིཤ།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

ཡང་ན་ གཡོག་

པི་ཨེ་བི་ཨེགསི་ལམ་

གཡོག

ཐོག་གི་བརྒྱུད་

ལུགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།

འཕྲིན་ལག་ལེན་པ་
༢ པ།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ལག་ལེན་པ་ ༢ པ།
ཕོ་བྲང་ལཱ་

ཕྱག་སྒརཔ་ ༡ པ།

ལག་ལེན་ ༤ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠ པ།
མེད།

གཡོག
དྲག་རིམ་དེད་གཡོགཔ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

མེད།

པ།

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

ཞུགས།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

གཡོག
ནང་འཁོད་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དགོས་

གཡོག

དོན་རྐྱངམ་
གཅིག
ནོར་དཔོན།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

མེད།

པ།
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ནང་འཁོད་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དགོས་

གཡོག

དོན་རྐྱངམ་
གཅིག
ཕྱག་མདའཔ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

ཡོད།

ཕྱག་སྒརཔ་ ༢ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

མེད།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་
གཡོག

གསོལ་གཡོགཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

ཡོད།

པ།

ནང་འཁོད་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དགོས་

གཡོག

དོན་རྐྱངམ་
གཅིག
གསོལ་གཡོགཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

ནང་འཁོད་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པ།

དགོས་

གཡོག

དོན་རྐྱངམ་
གཅིག
གསོལ་གཡོགཔ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

ནང་འཁོད་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པ།

དགོས་

གཡོག

དོན་རྐྱངམ་
གཅིག
གསོལ་གཡོགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

ནང་འཁོད་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དགོས་

གཡོག

དོན་རྐྱངམ་
གཅིག
གསོལ་གཡོགཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

ནང་འཁོད་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དགོས་

གཡོག

དོན་རྐྱངམ་
གཅིག
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གསོལ་གཡོགཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

ནང་འཁོད་
དགོས་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དོན་རྐྱངམ་

གཡོག

གཅིག
གསོལ་གཡོགཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

ནང་འཁོད་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དགོས་

གཡོག

དོན་རྐྱངམ་
གཅིག
གསོལ་གཡོགཔ་ ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

ནང་འཁོད་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དགོས་

གཡོག

དོན་རྐྱངམ་
གཅིག
སྐུ་འཁོར་ཚེམ་དཔོན་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

ཡོད།

པ།

ནང་འཁོད་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དགོས་

གཡོག

དོན་རྐྱངམ་
གཅིག
སྐུ་འཁོར་ཚེམ་དཔོན་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

ནང་འཁོད་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པ།

དགོས་

གཡོག

དོན་རྐྱངམ་
གཅིག
སྐུ་འཁོར་ཚེམ་དཔོན།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

ནང་འཁོད་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པ།

དགོས་

གཡོག

དོན་རྐྱངམ་
གཅིག
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སྐུ་འཁོར་ཚེམ་དཔོན།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་
གཡོག

སྐུ་འཁོར་ཚེམ་དཔོན་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་
གཡོག

སྐུ་འཁོར་ཚེམ་དཔོན་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་
གཡོག

དྲག་རིམ་དེད་གཡོགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

མེད

པ།

ནང་འཁོད་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དགོས་

གཡོག

དོན་རྐྱངམ་
གཅིག
ཕྱག་གཡོགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

ཡོད།

པ།

ནང་འཁོད་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དགོས་

གཡོག

དོན་རྐྱངམ་
གཅིག
ཕྱག་གཡོགཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

ནང་འཁོད་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དགོས་

གཡོག

དོན་རྐྱངམ་
གཅིག
ཕྱག་གཡོགཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

ནང་འཁོད་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དགོས་

གཡོག

དོན་རྐྱངམ་
གཅིག
ཕྱག་གཡོགཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།
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ནང་འཁོད་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དགོས་

གཡོག

དོན་རྐྱངམ་
གཅིག
ཆིབས་དཔོན།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

ཡོད།

ནང་འཁོད་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དགོས་

གཡོག

དོན་རྐྱངམ་
གཅིག
ཕོ་བྲང་བདག་འཛིན་པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

མེད།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་
གཡོག

ནོར་རྫིཔ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

ཡོད།

ནང་འཁོད་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དགོས་

གཡོག

དོན་རྐྱངམ་
གཅིག
ཕོ་བྲང་གཡོགམོ།

ལག་ལེན་ ༡ པ།

ཡོད།

ནང་འཁོད་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དགོས་

གཡོག

དོན་རྐྱངམ་
གཅིག
ཨ་དྲུང་།

ལག་ལེན་ ༣ པ།

ཡོད།

ནང་འཁོད་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དགོས་

གཡོག

དོན་རྐྱངམ་
གཅིག
ལས་རིམ་ལཱ་

ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཡོག
ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན ༡ པ།

མེད།
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མཁས་མཆོག

གཙུག་ལག་གཞི་

རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབོར་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དང་འཛིན་སྐྱོང་།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

བུ་ལོན་འཛིན་སྐྱོང་དང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

མི་དམངས་དངུལ་རྩིས་

གཡོག

ཀྱི་ནང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་
སོང་བརྡར།
ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་གཙོ་འཛིན་འོགམ།
ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ་གོངམ།
ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ།
ཞིབ་རོགས་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལས་འགུལ་དང་ལས་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

རིམ་འཛིན་སྐྱོང་།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ལས་འགུལ་དང་ལས་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

རིམ་འཛིན་སྐྱོང་།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ལས་འགུལ་དང་ལས་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

རིམ་འཛིན་སྐྱོང་།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ལས་རིམ་མདོ་ཆེན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལས་རིམ་འཛིན་སྐྱོང་

རིམ།

ནང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་

སྣ་མང་།

སོང་བརྡར།
ལས་རིམ་དབྱེ་དཔྱདཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ལས་རིམ་འཛིན་སྐྱོང་

རིམ།

ནང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་

སྣ་མང་།

སོང་བརྡར།
ལས་རིམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལས་རིམ་འཛིན་སྐྱོང་

རིམ།

ནང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་

སྣ་མང་།

སོང་བརྡར།
ལས་རིམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལས་རིམ་འཛིན་སྐྱོང་

རིམ།

ནང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་
སོང་བརྡར།
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སྣ་མང་།

ལས་རིམ་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལས་རིམ་འཛིན་སྐྱོང་།

སྣ་མང་།

ལས་རིམ་འཛིན་སྐྱོང་།

སྣ་མང་།

རིམ།
ལས་རིམ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།

ཞིབ་རོགས་ལས་རིམ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

འཛུལ་

བའི་གཙུག་ལག་

ཞུགས།

སྣ་མང་།

གཞི་རིམ།
རྒྱུ་དངོས་དང་

རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་ལཱ་

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

བཟོ་གྲྭའི་འཆར་གཞི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དབྱེ་དཔྱད་དང་འཛིན་

གཡོག

གཡོག

སྐྱོང་ དེ་ལས་མཐའ་
འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་
ཞིབ་འཇུག་ལ་སོགས།
རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

གཙུག་ལག་གཞི་

བཟོ་གྲྭའི་འཆར་གཞི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དབྱེ་དཔྱད་དང་འཛིན་

གཡོག

སྐྱོང་ དེ་ལས་མཐའ་
འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་
ཞིབ་འཇུག་ལ་སོགས།
རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།
རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

གཡོག
རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།
ཞིབ་རོགས་རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
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གཡོག

མཁོ་སྒྲུབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

མཁོ་སྒྲུབ་དང་བཀྲམ་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

རིམ།

སྤེལ་དེ་ལས་འཛིན་སྐྱོང་

གཡོག

གི་ནང་ལུ་ཁྱད་འཕགས་
ཀྱི་སོང་བརྡར།
མཁོ་སྒྲུབ་དབྱེ་དཔྱདཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

གཙུག་ལག་གཞི་

མཁོ་སྒྲུབ་འཛིན་སྐྱོང་གི་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

རིམ།

ནང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་

གཡོག

སོང་བརྡར།
མཁོ་སྒྲུབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

གཙུག་ལག་གཞི་

བཀྲམ་སྤེལ་འཛིན་སྐྱོང་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

རིམ།

དང་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ནང་ལུ་

གཡོག

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་
བརྡར།
མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན་གོངམ།
མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན།
ཞིབ་རོགས་མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

བཀྲམ་སྤེལ་འཛིན་སྐྱོང་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

རིམ།

དང་མཁོ་སྒྲུབ།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

བཀྲམ་སྤེལ་འཛིན་སྐྱོང་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

རིམ།

དང་མཁོ་སྒྲུབ།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

རིམ་གུ་དངུལ་

ཞུགས།

གཡོག

འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་
གི་གཙུག་ལག་འོག་
མ།
འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ་ ༡ པ།
འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ་ ༢ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

Page 14 of 352

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་སོང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་སོང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

བརྡར།

གཡོག

འཛིན་སྐྱོང་པ།
ཞིབ་རོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་སོང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
མཛོད་གཉེར་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
མཛོད་གཉེར་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
མཛོད་གཉེར་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
མཛོད་གཉེར་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
མཛོད་གཉེར་གོངམ་ ༤ པ།
མཛོད་གཉེར་གོངམ་ ༥ པ།
མཛོད་གཉེར་གོངམ་ ༦ པ།
མཛོད་གཉེར།
མཛོད་གཉེར་ལས་རོགསཔ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།
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ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག

མཛོད་ཁང་བདག་འཛིན་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

དང་གློག་རིག་ལེག

གཡོག

མཛོད་ཁང་བདག་འཛིན་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

དང་གློག་རིག་ལེག

གཡོག
འཛུལ་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

ཞུགས།

གཡོག

མགྲོན་གཡོགཔ་ ༡ པ།

ལག་ལེན་ ༡ པ།

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༠ པ།

སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དང་མགྲོན་གཡོག་གི་

གཡོག

སོང་བརྡར།
མགྲོན་གཡོགཔ་ ༢ པ།

ལག་ལེན་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠ པ།

སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དང་མགྲོན་གཡོག་གི་

གཡོག

སོང་བརྡར།
མགྲོན་གཡོགཔ་ ༣ པ།

ལག་ལེན་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠ པ།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་
གཡོག

མགྲོན་གཡོགཔ་ ༤ པ།
སྐབས་གཡོག་
ལཱ་གཡོག

དྲུང་ལས་ལཱ་

ལག་ལེན་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠ པ།

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

ཞུགས།

གཡོག

སྐབས་གཡོགཔ་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

སྣ་མང་།

སྐབས་གཡོགཔ་ ༢ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

སྣ་མང་།

སྐབས་གཡོགཔ་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

སྣ་མང་།

སྐབས་གཡོགཔ་ ༤ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

སྣ་མང་།

སྐབས་གཡོགཔ་ ༥ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

སྣ་མང་།

སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེན་གོངམ་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

གཡོག
སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེན་གོངམ་ ༢ པ།
སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེན་གོངམ་ ༣ པ།
སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེན་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
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མཁས་མཆོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེན་ ༢ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།

ཡིག་ཚང་འཛིན་སྐྱོང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དང་གློག་རིག་ལག་ལེན་

གཡོག

གྱི་སོང་བརྡར།
བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།

ཡིག་ཚང་འཛིན་སྐྱོང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དང་གློག་རིག་ལག་ལེན་

གཡོག

གྱི་སོང་བརྡར།
བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།

ཡིག་ཚང་འཛིན་སྐྱོང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དང་གློག་རིག་ལག་ལེན་

གཡོག

གྱི་སོང་བརྡར།
བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།

ཡིག་ཚང་འཛིན་སྐྱོང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དང་གློག་རིག་ལག་ལེན་

གཡོག

གྱི་སོང་བརྡར།
བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༤

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།

ཡིག་ཚང་འཛིན་སྐྱོང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དང་གློག་རིག་ལག་ལེན་

གཡོག

གྱི་སོང་བརྡར།
བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ཡིག་ཚང་འཛིན་སྐྱོང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དང་གློག་རིག་ལག་ལེན་

གཡོག

གྱི་སོང་བརྡར།
བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ཡིག་ཚང་འཛིན་སྐྱོང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དང་གློག་རིག་ལག་ལེན་

གཡོག

གྱི་སོང་བརྡར།
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བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ཡིག་ཚང་འཛིན་སྐྱོང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

དང་གློག་རིག་ལག་ལེན་

གཡོག

གྱི་སོང་བརྡར།
བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ་ ༣ པ།
ཡིག་ཚང་ལས་རོགས།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལག་ལེན་ ༡ པ།

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

ཞུགས།

གཡོག

སོབ་རིམ་ ༡༠ པ་

ད་ཡོད་ཀྱི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

གུ་ཟླ་ངོ་ ༣ གྱི་

ཞི་

གཡོག

གློག་རིག་སོང་

གཡོགཔ་

བརྡར།

ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག

སྐུ་སྒེར་ལས་རོགསཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཡིག་ཐུང་ཟིན་བྲིས་དང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པའི་གུ་ཟླ་ངོ་ ༦

གློག་རིག་ལག་ལེན་ དེ་

གཡོག

གི་ཡིག་ཐུང་ཟིན་

ལས་ཡིག་ཚང་འཛིན་

བྲིས་དང་གློག་རིག་

སྐྱོང་གི་སོང་བརྡར།

ལག་ལེན་ དེ་ལས་
ཡིག་ཚང་འཛིན་
སྐྱོང་གི་སོང་བརྡར།
སྐུ་སྒེར་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཡིག་ཐུང་ཟིན་བྲིས་དང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པ།

པའི་གུ་ཟླ་ངོ་ ༦

གློག་རིག་ལག་ལེན་ དེ་

གཡོག

གི་ཡིག་ཐུང་ཟིན་

ལས་ཡིག་ཚང་འཛིན་

བྲིས་དང་གློག་རིག་
ལག་ལེན་ དེ་ལས་
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སྐྱོང་གི་སོང་བརྡར།

ཡིག་ཚང་འཛིན་
སྐྱོང་གི་སོང་བརྡར།
སྐུ་སྒེར་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཡིག་ཐུང་ཟིན་བྲིས་དང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པ།

པའི་གུ་ཟླ་ངོ་ ༦

གློག་རིག་ལག་ལེན་ དེ་

གཡོག

གི་ཡིག་ཐུང་ཟིན་

ལས་ཡིག་ཚང་འཛིན་

བྲིས་དང་གློག་རིག་

སྐྱོང་གི་སོང་བརྡར།

ལག་ལེན་ དེ་ལས་
ཡིག་ཚང་འཛིན་
སྐྱོང་གི་སོང་བརྡར།
སྐུ་སྒེར་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཡིག་ཐུང་ཟིན་བྲིས་དང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པ།

པའི་གུ་ཟླ་ངོ་ ༦

གློག་རིག་ལག་ལེན་ དེ་

གཡོག

གི་ཡིག་ཐུང་ཟིན་

ལས་ཡིག་ཚང་འཛིན་

བྲིས་དང་གློག་རིག་

སྐྱོང་གི་སོང་བརྡར།

ལག་ལེན་ དེ་ལས་
ཡིག་ཚང་འཛིན་
སྐྱོང་གི་སོང་བརྡར།
སྐུ་སྒེར་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཡིག་ཐུང་ཟིན་བྲིས་དང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པའི་གུ་ཟླ་ངོ་ ༦

གློག་རིག་ལག་ལེན་ དེ་

གཡོག

གི་ཡིག་ཐུང་ཟིན་

ལས་ཡིག་ཚང་འཛིན་

བྲིས་དང་གློག་རིག་

སྐྱོང་གི་སོང་བརྡར།

ལག་ལེན་ དེ་ལས་
ཡིག་ཚང་འཛིན་
སྐྱོང་གི་སོང་བརྡར།
སྐུ་སྒེར་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།
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སོབ་རིམ་ ༡༢

ཡིག་ཐུང་ཟིན་བྲིས་དང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པའི་གུ་ཟླ་ངོ་ ༦

གློག་རིག་ལག་ལེན་ དེ་

གཡོག

གི་ཡིག་ཐུང་ཟིན་

ལས་ཡིག་ཚང་འཛིན་

བྲིས་དང་གློག་རིག་

སྐྱོང་གི་སོང་བརྡར།

ལག་ལེན་ དེ་ལས་
ཡིག་ཚང་འཛིན་
སྐྱོང་གི་སོང་བརྡར།
སྐུ་སྒེར་ལས་རོགསཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཡིག་ཐུང་ཟིན་བྲིས་དང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པའི་གུ་ཟླ་ངོ་ ༦

གློག་རིག་ལག་ལེན་ དེ་

གཡོག

གི་ཡིག་ཐུང་ཟིན་

ལས་ཡིག་ཚང་འཛིན་

བྲིས་དང་གློག་རིག་

སྐྱོང་གི་སོང་བརྡར།

ལག་ལེན་ དེ་ལས་
ཡིག་ཚང་འཛིན་
སྐྱོང་གི་སོང་བརྡར་
ཡང་ན་ སོབ་རིམ་
༡༠ པའི་གུ་ ལོ་ངོ་
༢ ཀྱི་ཡིག་ཚང་
འཛིན་སྐྱོང་གི་སོང་
བརྡར། བདག་སྐྱོང་
ལཱ་གཡོག
སྐུ་སྒེར་ལས་རོགསཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཡིག་ཐུང་ཟིན་བྲིས་དང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པའི་གུ་ཟླ་ངོ་ ༦

གློག་རིག་ལག་ལེན་ དེ་

གཡོག

གི་ཡིག་ཐུང་ཟིན་

ལས་ཡིག་ཚང་འཛིན་

བྲིས་དང་གློག་རིག་
ལག་ལེན་ དེ་ལས་
ཡིག་ཚང་འཛིན་
སྐྱོང་གི་སོང་བརྡར་

Page 20 of 352

སྐྱོང་གི་སོང་བརྡར།

ཡང་ན་ སོབ་རིམ་
༡༠ པའི་གུ་ ལོ་ངོ་
༢ ཀྱི་ཡིག་ཚང་
འཛིན་སྐྱོང་གི་སོང་
བརྡར།
སྐུ་སྒེར་ལས་རོགསཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཟླ་ངོ་ ༡ གི་དོན་ལུ་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པའི་གུ་ཟླ་ངོ་ ༦

གཡོག་ཐོག་སོང་བརྡར།

ཞུགས།

གཡོག

གི་ཡིག་ཐུང་ཟིན་
བྲིས་དང་གློག་རིག་
ལག་ལེན་ དེ་ལས་
ཡིག་ཚང་འཛིན་
སྐྱོང་གི་སོང་བརྡར།
སྐབས་ཐོབ་གོ་

ལྷན་འཛིན། (ཞི་ལྷན།)

བཀོད་ཁྱབ་ ༡ པ།

མེད།

གཙུག་ལག་གཞི་

གནས།

རིམ།
གཟིམ་དཔོན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

སྣ་མང་།

རིམ།
ཐབ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

མེད།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་
གཡོག

ཐབ་དཔོན་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

མེད།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་
གཡོག

ཐབ་དཔོན་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

མེད།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་
གཡོག

དེད་གཡོགཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

མེད།

རྐྱང་པའི་གོ་གནས།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་
གཡོག
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དེད་གཡོགཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

མེད།

རྐྱང་པའི་གོ་གནས།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་
གཡོག

ཡི་གུ་གཏོང་ལེན་པ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

མེད།

རྐྱང་པའི་གོ་གནས།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་
གཡོག

ཡི་གུ་གཏོང་ལེན་པ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

མེད།

རྐྱང་པའི་གོ་གནས།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་
གཡོག

བརྒྱུད་འཕྲིན་ལག་ལེན་པ་གོངམ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

མེད།

རྐྱང་པའི་གོ་གནས།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་
གཡོག

དེད་གཡོགཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

མེད།

རྐྱང་པའི་གོ་གནས།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་
གཡོག

བུཚ་བདག་འཛིན་པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

མེད།

ཉུང་མཐའ་སོབ་

ཤེས་རིག་ལཱ་གཡོག

རིམ་ ༡༢ པ།
བུམོ་བདག་འཛིན་པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

མེད།

ཉུང་མཐའ་སོབ་

ཤེས་རིག་ལཱ་གཡོག

རིམ་ ༡༢ པ།
ཨ་ལུ་གཅེས་སྐྱོང་དང་ཡར་སྐྱེད་སོབ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

མེད།

ཉུང་མཐའ་སོབ་

སྟོན་པ།

ཤེས་རིག་ལཱ་གཡོག

རིམ་ ༡༢ པ།

ཨ་ལུ་གཅེས་སྐྱོང་པ།

ལག་ལེན་ ༢ པ།

མེད།

སོབ་རིམ་ ༡༠ པ།

ཤེས་རིག་ལཱ་གཡོག

མཉམ་འབྲེལ་བསབ་སྟོན་པ།(འགན་

ལག་ལེན་ ༣ པ།

མེད།

ཤེས་རིག་ལཱ་གཡོག

མཉམ་འབྲེལ་བསབ་སྟོན་པ།

ལག་ལེན་ ༤ པ།

མེད།

ཤེས་རིག་ལཱ་གཡོག

སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་པ།)

སོ་ནམ་དང་སྒོ་ནོར་

སོ་ནམ་ཐོན་

ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན།

སྐྱེད་ལཱ་གཡོག

མཁས་མཆོག

སོ་ནམ་ཚན་རིག་གི་
གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
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ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོ་ནམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

སོ་ནམ་ཚན་རིག་གི་

སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་དང་

གཙུག་ལག་གཞི་

ལས་རིམ་ འཆར་གཞི་

རིམ།

དང་འཛིན་སྐྱོང་ནང་འོས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལྡན་གྱི་སོང་བརྡར།
ཐོན་སྐྱེད་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

སོ་ནམ་ཚན་རིག་གི་

ལོ་ཐོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་

གཙུག་ལག་གཞི་

ཐོན་སྐྱེད་དང་ རྒྱ་སྐྱེད་

རིམ།

ནང་འདེབས་ སོང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བརྡར་པའི་སོང་བརྡར་
དེ་ལས་གནས་སྡུད་
འཛིན་སྐྱོང་གི་ལག་ལེན་
དངོས་བསྟར་གྱི་ནང་
ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་
བརྡར།
སོ་ནམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།

སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་གོངམ།

སོ་ནམ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

སོ་ནམ་ཚན་རིག་གི་

ལས་རིམ་བསྟར་སོད་

གཙུག་ལག་གཞི་

དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ནང་

རིམ།

གཞི་རྟེན་སོང་བརྡར།

སོ་ནམ་ཚན་རིག་གི་

ལས་རིམ་བསྟར་སོད་

གཙུག་ལག་གཞི་

དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ནང་

རིམ།

གཞི་རྟེན་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོ་ནམ་ཚན་རིག་གི་

འཛུལ་

གཙུག་ལག་གཞི་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིམ།
སོ་ནམ་ལྟ་རོགཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།
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སོབ་རིམ་ ༡༢

སོ་ནམ་དང་ལས་རིམ་

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

འཛིན་སྐྱོང་ གནས་

འོག་མ་ ཡང་ན་

སྡུད་བསྡུ་སྒྲིག་དང་ དེ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཡོག་ཐོག་གུ་

ལས་འཛིན་སྐྱོང་གི་

གཙུག་ལག་འོག་

འབྲེལ་ཡོད་སོང་བརྡར།

མའི་ཤེས་ཚད།
སོ་ནམ་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

སོ་ནམ་དང་ལས་རིམ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

འཛིན་སྐྱོང་ གནས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ་ ཡང་ན་

སྡུད་བསྡུ་སྒྲིག་དང་ དེ་

གཡོག་ཐོག་གུ་

ལས་འཛིན་སྐྱོང་གི་

གཙུག་ལག་འོག་

འབྲེལ་ཡོད་སོང་བརྡར།

མའི་ཤེས་ཚད།
སོ་ནམ་ལྟ་རོག་པ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

སོ་ནམ་དང་ལས་རིམ་

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

འཛིན་སྐྱོང་ གནས་

འོག་མ་ ཡང་ན་

སྡུད་བསྡུ་སྒྲིག་དང་ དེ་

གཡོག་ཐོག་གུ་

ལས་འཛིན་སྐྱོང་གི་

གཙུག་ལག་འོག་

འབྲེལ་ཡོད་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

མའི་ཤེས་ཚད།
སོ་ནམ་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་

༤

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

སོ་ནམ་དང་ལས་རིམ་

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

འཛིན་སྐྱོང་ གནས་

འོག་མ་ ཡང་ན་

སྡུད་བསྡུ་སྒྲིག་དང་ དེ་

གཡོག་ཐོག་གུ་

ལས་འཛིན་སྐྱོང་གི་

གཙུག་ལག་འོག་

འབྲེལ་ཡོད་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

མའི་ཤེས་ཚད།
སོ་ནམ་ལྟ་རོགཔ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

སོ་ནམ་དང་ལས་རིམ་

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

འཛིན་སྐྱོང་ གནས་

འོག་མ་ ཡང་ན་

སྡུད་བསྡུ་སྒྲིག་དང་ དེ་

གཡོག་ཐོག་གུ་
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སོ་ནམ་ལྟ་རོགཔ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

གཙུག་ལག་འོག་

ལས་འཛིན་སྐྱོང་གི་

མའི་ཤེས་ཚད།

འབྲེལ་ཡོད་སོང་བརྡར།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
སོ་ནམ་ལྟ་རོགཔ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་

མེན་རུང་ལག་ཁྱེར་

ཚུའི་དོན་ལུ་གནས་

འཆང་མི།

སྐབས་ཅིག

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་

མེན་རུང་ལག་ཁྱེར་

ཚུའི་དོན་ལུ་གནས་

འཆང་མི།

སྐབས་ཅིག

སྒོ་ནོར་འཕོད་

སྔོ་ཤིང་དང་སོན་ སྒོ་

འཛིན་ལཱ་

བསྟེན་ ཡང་ན་

ནོར དེ་ལས་བཟའ་

གཡོག

སོ་ནམ་ ཡང་ན་

ཆས་སོང་བརྡར།

སོ་ནམ་ལྟ་རོགཔ ༤ པ།

སོ་ནམ་ཚད་

སྐྱེ་ལྡན་ཉེན་སྲུང་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སྒོ་ནོར་ ཡང་ན་
བཟའ་ཆས་ནང་
ཚན་རིག་གི་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་
ཚད།
ཚད་འཛིན་དང་ཟུར་བཞག་ནད་བརག་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།
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འཛིན་སྐྱོང་།

སྒོ་ནོར་འཕོད་

སེམས་ཅན་དང་སྔོ་ཤིང་

བསྟེན་ ཡང་ན་

དེ་ལས་བཞེས་སྒོ་ལྟ་

སོ་ནམ་ ཡང་ན་

རོག་གི་འཛིན་སྐྱོང་ཚད་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སྒོ་ནོར་ ཡང་ན་

འཛིན་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་

བཟའ་ཆས་ནང་

སོང་བརྡར།

ཚན་རིག་གི་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་
ཚད།
ཚད་འཛིན་དང་ཟུར་བཞག་ནད་བརག་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།

སྒོ་ནོར་འཕོད་

སེམས་ཅན་དང་སྔོ་ཤིང་

བསྟེན་ ཡང་ན་

དེ་ལས་བཞེས་སྒོ་ལྟ་

སོ་ནམ་ ཡང་ན་

རོག་གི་འཛིན་སྐྱོང་ཚད་

སྒོ་ནོར་ ཡང་ན་

འཛིན་ནང་ཁྱེད་འཕགས་

བཟའ་ཆས་ནང་

ཀྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚན་རིག་གི་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་
ཚད།
ཚད་འཛིན་དང་ཟུར་བཞག་ནད་བརག་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

འགོ་དཔོན་གོངམ།

སྒོ་ནོར་འཕོད་

སེམས་ཅན་དང་སྔོ་ཤིང་

བསྟེན་ ཡང་ན་

དེ་ལས་བཞེས་སྒོ་ལྟ་

སོ་ནམ་ ཡང་ན་

རོག་གི་འཛིན་སྐྱོང་ཚད་

སྒོ་ནོར་ ཡང་ན་

འཛིན་གྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བཟའ་ཆས་ནང་
ཚན་རིག་གི་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་
ཚད།
ཚད་འཛིན་དང་ཟུར་བཞག་ནད་བརག་

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

སྒོ་ནོར་འཕོད་

འགོ་དཔོན།

བསྟེན་ ཡང་ན་
སོ་ནམ་ ཡང་ན་
སྒོ་ནོར་ ཡང་ན་
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ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བཟའ་ཆས་ནང་
ཚན་རིག་གི་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་
ཚད།
ཞིབ་རོགས་ཚད་འཛིན་དང་ཟུར་བཞག་

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

ནད་བརག་འགོ་དཔོན།

བཟའ་ཆས་དང་

འཛུལ་

འཕྲུལ་རིག་ནང་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚན་རིག་གི་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།
ཚད་འཛིན་དང་ཟུར་བཞག་ནད་བརག་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ།

པ།

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་ནང་ གཙུག་
ལག་འོག་མ་ ཡང་
ན་ གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
ཚད་འཛིན་དང་ཟུར་བཞག་ནད་བརག་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༡ པ།

པ།

གུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་ནང་ གཙུག་
ལག་འོག་མ་ ཡང་
ན་ གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
ཚད་འཛིན་དང་ཟུར་བཞག་ནད་བརག་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༢ པ།

པ།

གུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཞི་ནང་ གཙུག་
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ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་འོག་མ་ ཡང་
ན་ གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
ཚད་འཛིན་དང་ཟུར་བཞག་ནད་བརག་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༣ པ།

པ།

གུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་ནང་ གཙུག་
ལག་འོག་མ་ ཡང་
ན་ གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
ཚད་འཛིན་དང་ཟུར་བཞག་ནད་བརག་

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་ནང་ གཙུག་
ལག་འོག་མ་ ཡང་
ན་ གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
ཚད་འཛིན་དང་ཟུར་བཞག་ནད་བརག་

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༢ པ།

གུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་
གཞི་ནང་ གཙུག་
ལག་འོག་མ་ ཡང་
ན་ གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
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འཛུལ་ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚད་འཛིན་དང་ཟུར་བཞག་ནད་བརག་

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་ཀྱི་

མེན་རུང་ལག་ཁྱེར་

ལས་

འཆང་མི།

གཡོགཔ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚུའི་དོན་
ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།
སྐྱེ་ལྡན་ལཱ་

སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་ལྟ་རོག་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཡོག

སོ་ནམ་ ཡང་ན་

སྔོ་ཤིང་སྐྱེ་ཚད་འཛིན་

ལྡུམ་ར་རིག་པ་

སྐྱོང་དང་ ལྡུམ་ར་

ཡང་ན་ ནགས་

འཛིན་སྐྱོང་ དེ་ལས་

ཚལ་ ཡང་ན་

སེམས་ཅན་སོམ་ཚད་

སེམས་ཅན་གྱི་ནང་

འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ཁྱད་

ཚན་རིག་གཙུག་

འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་གཞི་རིམ།
སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

སོ་ནམ་ ཡང་ན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལྡུམ་ར་རིག་པ་
ཡང་ན་ ནགས་
ཚལ་ ཡང་ན་
སེམས་ཅན་གྱི་ནང་
ཚན་རིག་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།
སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་ལྟ་རོག་གཙོ་འཛིན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།
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སོ་ནམ་ ཡང་ན་

སྔོ་ཤིང་སྐྱེ་ཚད་འཛིན་

ལྡུམ་ར་རིག་པ་

སྐྱོང་དང་ ལྡུམ་ར་

ཡང་ན་ ནགས་

འཛིན་སྐྱོང་ དེ་ལས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚལ་ ཡང་ན་

སེམས་ཅན་སོམ་ཚད་

སེམས་ཅན་གྱི་ནང་

འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ཁྱད་

ཚན་རིག་གཙུག་

འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།

ལག་གཞི་རིམ།
སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

སོ་ནམ་ ཡང་ན་

སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཉམས་

ལྡུམ་ར་རིག་པ་

སྲུང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སོང་

ཡང་ན་ ནགས་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚལ་ ཡང་ན་
སེམས་ཅན་གྱི་ནང་
ཚན་རིག་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།
སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

སོ་ནམ་ ཡང་ན་

འཛུལ་

ལྡུམ་ར་རིག་པ་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་ ནགས་
ཚལ་ ཡང་ན་
སེམས་ཅན་ ཡང་
ན་ སྐྱེ་ལྡན་འཕྲུལ་
རིག་ ཡང་ན་
རིགས་མཚན་བཟོ་
རིག་གི་ནང་ ཚན་
རིག་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
དབྱེ་སེལ་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།
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མཁས་མཆོག།

དབ་བསལ་བ་རིམ་

ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ་

གྱི་ནང་གཙུག་ལག་

གྱི་ནང་ ཁྱད་འཕགས་

གཞི་རིམ།

ཀྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

དབྱེ་སེལ་གཙོ་འཛིན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ་

བའི་ཆོས་ཚན་ནང་

གྱི་ནང་ ཁྱད་འཕགས་

ཚན་རིག་གཙུག་

ཀྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་གཞི་རིམ།
དབྱེ་སེལཔ་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ་

བའི་ཆོས་ཚན་ནང་

གྱི་ནང་ ཁྱད་འཕགས་

ཚན་རིག་གཙུག་

ཀྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་གཞི་རིམ།
དབྱེ་སེལཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

འཛུལ་

བའི་ཆོས་ཚན་ནང་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚན་རིག་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།
སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་ལྟ་རོགཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལག་འཁྱེར་གྱི་གནས་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཚད་ སོན་རིག་

སོ་ནམ་ ཡང་ན་

རིགས་སོན་སོགས་ཀྱི་

ལྡུམ་ར་ ཡང་ན་

ནང་ དུས་འཐུང་སོང་

ཚན་རིག་གཞན་གྱི་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་ གཙུག་ལག་
འོག་མ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༡

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལག་འཁྱེར་གྱི་གནས་

པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཚད་ སོན་རིག་
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ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོ་ནམ་ ཡང་ན་

རིགས་སོན་སོགས་ཀྱི་

ལྡུམ་ར་ ཡང་ན་

ནང་ དུས་འཐུང་སོང་

ཚན་རིག་གཞན་གྱི་

བརྡར།

ནང་ གཙུག་ལག་
འོག་མ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༢

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལག་འཁྱེར་གྱི་གནས་

པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཚད་ སོན་རིག་

སོ་ནམ་ ཡང་ན་

རིགས་སོན་སོགས་ཀྱི་

ལྡུམ་ར་ ཡང་ན་

ནང་ དུས་འཐུང་སོང་

ཚན་རིག་གཞན་གྱི་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་ གཙུག་ལག་
འོག་མ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༣

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལག་འཁྱེར་གྱི་གནས་

པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཚད་ སོན་རིག་

སོ་ནམ་ ཡང་ན་

རིགས་སོན་སོགས་ཀྱི་

ལྡུམ་ར་ ཡང་ན་

ནང་ དུས་འཐུང་སོང་

ཚན་རིག་གཞན་གྱི་

བརྡར།

ནང་ གཙུག་ལག་
འོག་མ ཡང་ན་
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ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་ལྟ་རོགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལག་འཁྱེར་གྱི་གནས་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཚད་ སོན་རིག་

སོ་ནམ་ ཡང་ན་

རིགས་སོན་སོགས་ཀྱི་

ལྡུམ་ར་ ཡང་ན་

ནང་ དུས་འཐུང་སོང་

ཚན་རིག་གཞན་གྱི་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་ གཙུག་ལག་
འོག་མ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོ་ནམ་ ཡང་ན་
ལྡུམ་ར་ ཡང་ན་
ཚན་རིག་གཞན་གྱི་
ནང་ གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

ཚན་རིག།

སོང་བརྡར།

སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

༡ པ།

པ།

ཚན་རིག།

སོང་བརྡར།
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སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

༢ པ།

པ།

ཚན་རིག།

སོང་བརྡར།

སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

༣ པ།

པ།

ཚན་རིག།

སོང་བརྡར།

སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༡

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཚན་རིག།

སོང་བརྡར།

པ།
སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༢

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

པ།
སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚན་རིག།
ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

སོ་ནམ་ ཡང་ན་ ལྡུམ་

ཚན་རིག།

ར་རིག་པ་ ཡང་ན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནགས་ཚལ་ ཡང་ན་
སེམས་ཅན་གྱི་ནང་
ཚན་རིག་ནང་ ཟླ་ངོ་
༦ གི་སོང་བརྡར།
སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༤

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

སོ་ནམ་ ཡང་ན་ ལྡུམ་

ཚན་རིག།

ར་རིག་པ་ ཡང་ན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནགས་ཚལ་ ཡང་ན་
སེམས་ཅན་གྱི་ནང་
ཚན་རིག་ནང་ ཟླ་ངོ་
༦ གི་སོང་བརྡར།
སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༥

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

པ།
ཨོ་ཆས་གོང་

ཨོ་ཆས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛུལ་

ཚན་རིག།

ཞུགས།

སྒོ་ནོར་འཕོད་

སྒོ་ནོར་འཛིན་སྐྱོང་དང་

འཕེལ་ལཱ་

བསྟེན་ ཡང་ན་

མཁས་མཆོག།

གཡོག

སེམས་ཅན་ ཡང་
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མཁས་མཆོག།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་
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ན་ ཨོ་ཆས་འཕྲུལ་
རིག་ ཡང་ན་
བཟའ་ཆས་འཕྲུལ་
རིག་གི་ནང་ ཚན་
རིག་གི་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
ཨོ་ཆས་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

ཡོད།

སྒོ་ནོར་འཕོད་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བསྟེན་ ཡང་ན་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་
བའི་ ཚན་རིག་གི་
ནང་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
ཨོ་ཆས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

སྒོ་ནོར་འཕོད་

སྤྱིར་བཏང་འཛིན་སྐྱོང་

བསྟེན་ ཡང་ན་

དང་ སྒོ་ནོར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སེམས་ཅན་ ཡང་
ན་ ཨོ་ཆས་འཕྲུལ་
རིག་ ཡང་ན་
བཟའ་ཆས་འཕྲུལ་
རིག་གི་ནང་ ཚན་
རིག་གི་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
ཨོ་ཆས་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

སྒོ་ནོར་འཕོད་

བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་

བསྟེན་ ཡང་ན་

དང་ རྒྱ་སྐྱེད་ཐབས་

སེམས་ཅན་ ཡང་

ལམ།

ན་ ཨོ་ཆས་འཕྲུལ་
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རིག་ ཡང་ན་
བཟའ་ཆས་འཕྲུལ་
རིག་གི་ནང་ ཚན་
རིག་གི་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
ཨོ་ཆས་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་རིག་ ༤ པ།

སྒོ་ནོར་འཕོད་

འཛུལ་

བསྟེན་ ཡང་ན་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སེམས་ཅན་ ཡང་
ན་ ཨོ་ཆས་འཕྲུལ་
རིག་ ཡང་ན་
བཟའ་ཆས་འཕྲུལ་
རིག་གི་ནང་ ཚན་
རིག་གི་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
ཨོ་ཆས་ལྟ་རོགཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོམ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

སྒོ་ནོར་འཕོད་
བསྟེན་རིག་པ་
ཡང་ན་ སྒོ་ནོར་
གསོ་སྐྱོང་གི་ནང་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
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ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
ཨོ་ཆས་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོམ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སྒོ་ནོར་འཕོད་
བསྟེན་རིག་པ་
ཡང་ན་ སྒོ་ནོར་
གསོ་སྐྱོང་གི་ནང་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
ཨོ་ཆས་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོམ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

སྒོ་ནོར་འཕོད་
བསྟེན་རིག་པ་
ཡང་ན་ སྒོ་ནོར་
གསོ་སྐྱོང་གི་ནང་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
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ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
ཨོ་ཆས་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོམ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སྒོ་ནོར་འཕོད་
བསྟེན་རིག་པ་
ཡང་ན་ སྒོ་ནོར་
གསོ་སྐྱོང་གི་ནང་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
ཨོ་ཆས་ལྟ་རོགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོམ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

སྒོ་ནོར་འཕོད་
བསྟེན་རིག་པ་
ཡང་ན་ སྒོ་ནོར་
གསོ་སྐྱོང་གི་ནང་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
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ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
ཨོ་ཆས་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོམ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སྒོ་ནོར་འཕོད་
བསྟེན་རིག་པ་
ཡང་ན་ སྒོ་ནོར་
གསོ་སྐྱོང་གི་ནང་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
ཨོ་ཆས་ལྟ་རོགཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ད་ཡོད་ཀྱི་

མེན་རུང་ ལག་

ལས་

འཁྱེར་འཆང་མི།

གཡོགཔ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚུའི་དོན་
ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།
ཨོ་ཆས་ལྟ་རོགཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།
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སོབ་རིམ་ ༡༢

ད་ཡོད་ཀྱི་

མེན་རུང་ ལག་

ལས་

འཁྱེར་འཆང་མི།

གཡོགཔ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚུའི་དོན་
ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།
རྒྱ་སྐྱེད་ལཱ་

རོང་ཁག་སོ་ནམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཡོག

ས་ནོམ་ཚན་རིག་གི་

ལཱ་གཞིའི་ལས་སྣ་དང་

ནང་ གཙུག་ལག་

ལས་རིམ་ དེ་ལས་

གཞི་རིམ།

འཆར་གཞི་དང་ འཛིན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སྐྱོང་གི་ནང་ལུ་ འོས་
ལྡན་གྱི་སོང་བརྡར།
རོང་ཁག་སོ་ནམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།

སོ་ནམ་གྱི་ནང་

རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ནང་ འོས་

གཙུག་ལག་གཞི་

ལྡན་གྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིམ།
རོང་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

སོ་ནམ་གྱི་ནང་

རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ནང་ འོས་

གཙུག་ལག་གཞི་

ལྡན་གྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིམ།
རོང་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

སོ་ནམ་གྱི་ནང་

རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ནང་ འོས་

འཛུལ་

གཙུག་ལག་གཞི་

ལྡན་གྱི་སོང་བརྡར།

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིམ།
རོང་ཁག་སྒོ་ནོར་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ནང་ འོས་

བ་ཡོད་པའི་ ཚན་

ལྡན་གྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིག་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
རོང་ཁག་སྒོ་ནོར་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།
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ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ནང་ འོས་

བ་ཡོད་པའི་ ཚན་

ལྡན་གྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིག་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
རོང་ཁག་སྒོ་ནོར་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ནང་ འོས་

བ་ཡོད་པའི་ ཚན་

ལྡན་གྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིག་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
རོང་ཁག་སྒོ་ནོར་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ནང་ འོས་

འཛུལ་

བ་ཡོད་པའི་ ཚན་

ལྡན་གྱི་སོང་བརྡར།

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིག་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
རྒྱ་སྐྱེད་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སོ་ནམ་རྒྱ་སྐྱེད་དང་

བ་ཡོད་པའི་ ཚན་

བརྒྱུད་འབྲེལ་ ཤེས་

རིག་གཙུག་ལག་

ཡོན་ དེ་ལས་ གྲོང་

གཞི་རིམ།

གསེབ་གོང་འཕེལ་གྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་ ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་
སོང་བརྡར།
རྒྱ་སྐྱེད་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

རྒྱ་སྐྱེད་དང་ གྲོང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གསེབ་གོང་འཕེལ་
དེ་ལས་ སོ་ནམ་
ཐོན་སྐྱེད་གྱི་ནང་
ཚན་རིག་གི་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།
རྒྱ་སྐྱེད་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སོ་ནམ་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ལཱ་

བ་ཡོད་པའི་ ཚན་

གཡོག་དང་ གྲོང་
གསེབ་གོང་འཕེལ་གྱི་
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ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རྒྱ་སྐྱེད་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

རིག་གཙུག་ལག་

ནང་ ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་

གཞི་རིམ།

སོང་བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ནང་ འོས་

བ་ཡོད་པའི་ ཚན་

ལྡན་གྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིག་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
རྒྱ་སྐྱེད་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

འཛུལ་

བ་ཡོད་པའི་ ཚན་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིག་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

༡ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
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ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

༢ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

༣ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་སྒོ་ནོར་འགོ་དཔོན།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
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ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་སྒོ་ནོར་འགོ་དཔོན་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

༡ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་སྒོ་ནོར་འགོ་དཔོན་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

༢ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་སྒོ་ནོར་འགོ་དཔོན་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

༣ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
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ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
རྒྱ་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ལཱ་ནང་སོང་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
རྒྱ་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ལཱ་ནང་སོང་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
རྒྱ་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ལཱ་ནང་སོང་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

བརྡར།

གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
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ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
རྒྱ་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ལཱ་ནང་སོང་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
རྒྱ་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ལཱ་ནང་སོང་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
རྒྱ་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
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ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
རྒྱ་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ད་ཡོད་ཀྱི་

པའི་ཤེས་ཚད་མེད་

ལས་

རུང་ ལག་འཁྱེར་

གཡོགཔ་

འཆང་མི།

ཚུའི་དོན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།
རྒྱ་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ད་ཡོད་ཀྱི་

པའི་ཤེས་ཚད་མེད་

ལས་

རུང་ ལག་འཁྱེར་

གཡོགཔ་

འཆང་མི།

ཚུའི་དོན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།
རྒྱ་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་ ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ད་ཡོད་ཀྱི་

པའི་ཤེས་ཚད་མེད་

ལས་

རུང་ ལག་འཁྱེར་

གཡོགཔ་

འཆང་མི།

ཚུའི་དོན་
ལུ་
གནས་
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སྐབས་
ཅིག།
རྩྭ་ཆག་གོང་

རྩྭ་ཆག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

སེམས་ཅན་ ཡང་

རྩྭ་ཆག་གི་ནང་ འཛིན་

འཕེལ་ལཱ་

ན་ སོ་ནམ་ ཡང་

སྐྱོང་དང་ མཁས་

གཡོག།

ན་ ནགས་ཚལ་

མཆོག་གི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིག་པའི་ནང་
ཚན་རིག་གི་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།
རྩྭ་ཆག་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

སེམས་ཅན་ ཡང་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་

ན་ སོ་ནམ་ ཡང་

གནད་དོན་གྱི་ནང་ལུ་

ན་ ནགས་ཚལ་

སྤྱིར་བཏང་ ཡང་ན་

རིག་པའི་ནང་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

ཚན་རིག་གི་གཙུག་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་གཞི་རིམ།
རྩྭ་ཆག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

སེམས་ཅན་ ཡང་

སྤྱིར་བཏང་སྒོ་ནོར་

ན་ སོ་ནམ་ ཡང་

འཛིན་སྐྱོང་།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ན་ ནགས་ཚལ་
རིག་པའི་ནང་
ཚན་རིག་གི་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།
རྩྭ་ཆག་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

སེམས་ཅན་ ཡང་

བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་

ན་ སོ་ནམ་ ཡང་

དང་ རྒྱ་སྐྱེད་ཐབས་

ན་ ནགས་ཚལ་

ལམ།

རིག་པའི་ནང་
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ཚན་རིག་གི་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།
རྩྭ་ཆག་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

སེམས་ཅན་ ཡང་

འཛུལ་

ན་ སོ་ནམ་ ཡང་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ན་ ནགས་ཚལ་
རིག་པའི་ནང་
ཚན་རིག་གི་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།
རྩྭ་ཆག་ལྟ་རོགཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་
སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་
ནང་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།

རྩྭ་ཆག་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་
སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་
ནང་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
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ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
རྩྭ་ཆག་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་
ནང་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
རྩྭ་ཆག་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་
ནང་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
རྩྭ་ཆག་ལྟ་རོགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢
པའི་ཤེས་ཚད་གུ་
སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་
ནང་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད་
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ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
རྩྭ་ཆག་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་
སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་
ནང་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
རྩྭ་ཆག་ལྟ་རོགཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ད་ཡོད་ཀྱི་

པའི་ཤེས་ཚད་མེད་

ལས་

རུང་ ལག་འཁྱེར་

གཡོགཔ་

འཆང་མི།

ཚུའི་དོན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།
རྩྭ་ཆག་ལྟ་རོགཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།
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སོབ་རིམ་ ༡༢

ད་ཡོད་ཀྱི་

པའི་ཤེས་ཚད་མེད་

ལས་

རུང་ ལག་འཁྱེར་

གཡོགཔ་

འཆང་མི།

ཚུའི་དོན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།
མེ་ཏོག་

མཛེས་བཀོད་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

ལྡུམ་ར་རིག་པ་

འཛུགས་སྐྱོང་

ཡང་ན་ ཁྲོམ་

དང་ ས་ཆའི་

ཚོགས་ལྡུམ་ར་

མཛེས་བཀོད་

ཡང་ན་ མེ་ཏོག་

མཐུན་རྐྱེན་ལཱ་

འཛུགས་སྐྱོང་ ཡང་

གཡོག

ན་ ས་ཆའི་མཛེས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བཀོད་མཐུན་རྐྱེན་
ནང་ གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་
ཚད།
རོང་ཁག་མཛེས་བཀོད་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

དཔོན་འོགམ།

ལྡུམ་ར་རིག་པ་
ཡང་ན་ ཁྲོམ་
ཚོགས་ལྡུམ་ར་
ཡང་ན་ མེ་ཏོག་
འཛུགས་སྐྱོང་ ཡང་
ན་ ས་ཆའི་མཛེས་
བཀོད་མཐུན་རྐྱེན་
ནང་ གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་
ཚད།
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རོང་ཁག་མཛེས་བཀོད་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ལྡུམ་ར་རིག་པ་

གོངམ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་ ཁྲོམ་
ཚོགས་ལྡུམ་ར་
ཡང་ན་ མེ་ཏོག་
འཛུགས་སྐྱོང་ ཡང་
ན་ ས་ཆའི་མཛེས་
བཀོད་མཐུན་རྐྱེན་
ནང་ གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་
ཚད།

རོང་ཁག་མཛེས་བཀོད་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ལྡུམ་ར་རིག་པ་

འཛུལ་

ཡང་ན་ ཁྲོམ་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚོགས་ལྡུམ་ར་
ཡང་ན་ མེ་ཏོག་
འཛུགས་སྐྱོང་ ཡང་
ན་ ས་ཆའི་མཛེས་
བཀོད་མཐུན་རྐྱེན་
ནང་ གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་
ཚད།
མེ་ཏོག་འཛུགས་སྐྱོངཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
མེ་ཏོག་འཛུགས་སྐྱོངཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་
སོང་བརྡར།
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མེ་ཏོག་འཛུགས་སྐྱོངཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
མེ་ཏོག་འཛུགས་སྐྱོངཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
མེ་ཏོག་འཛུགས་སྐྱོངཔ་ ༡ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་
ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།
མེ་ཏོག་འཛུགས་སྐྱོངཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།
མེ་ཏོག་འཛུགས་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ་ ༡

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
མེ་ཏོག་འཛུགས་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ་ ༢

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ལྡུམ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།
ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འཛུལ་

པ།
ལྡུམ་རིག་གོང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།

པ།
མེ་ཏོག་འཛུགས་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ་ ༣

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཞུགས།
ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

ལྡུམ་ར་རིག་པའི་

ལྡུམ་རའི་ཐོན་སྐྱེད་དང་

འཕེལ་ལཱ་

ནང་ གཙུག་ལག་

ལས་རིམ་ འཆར་གཞི་

གཡོག

གཞི་རིམ།

དེ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་གི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་འོས་ལྡན་གྱི་སོང་
བརྡར།
ལྡུམ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

ལྡུམ་ར་རིག་པའི་

རྒྱུན་སྐྱོང་དབྱེ་དཔྱད་

ནང་ གཙུག་ལག་

ལས་རིམ་དང་ ཚོད་

གཞི་རིམ།

བསྲེ་ ཤིང་འབྲས་ དེ་
ལས་ པགས་ཀོ་སྲ་བའི་
ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་
ནང་ ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་རིག་
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རྩལ་ནང་ ཁྱད་
འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
ལྡུམ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

ལྡུམ་ར་རིག་པའི་

རྒྱུན་སྐྱོང་དབྱེ་དཔྱད་

ནང་ གཙུག་ལག་

ལས་རིམ་དང་ ཚོད་

གཞི་རིམ།

བསྲེ་ ཤིང་འབྲས་ དེ་
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ལས་ པགས་ཀོ་སྲ་བའི་
ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་
ནང་ ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་རིག་
རྩལ་ནང་ ཁྱད་
འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
ལྡུམ་རིག་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ལྡུམ་རིག་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ལྡུམ་ར་རིག་པའི་

ལས་རིམ་བསྟར་སོད་

ནང་ གཙུག་ལག་

དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ནང་

གཞི་རིམ།

གཞི་རྟེན་གྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལྡུམ་ར་རིག་པའི་

འཛུལ་

ནང་ གཙུག་ལག་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ།
ལྡུམ་རིག་ལྟ་རོགཔ་གོངམ།

ལྟོ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།
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སོབ་རིམ་ ༡༢

ཀེ་བ་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

དབྱེ་དཔྱད་ལས་རིམ་

སོ་ནམ་དང་ ལྡུམ་

ཚོད་བསྲེ་ ཤིང་འབྲས་

རིག་གི་ཚན་རིག་

དེ་ལས་ པགས་ཀོ་སྲ་

ནང་ གཙུག་ལག་

བའི་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་

འོག་མ་ ཡང་ན་

རིགས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ནང་

གཡོག་ཐོག་གུ་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

གཙུག་ལག་འོག་མ།

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལྡུམ་རིག་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྡུམ་རིག་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྡུམ་རིག་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟོ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཀེ་བ་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

དབྱེ་དཔྱད་ལས་རིམ་

སོ་ནམ་དང་ ལྡུམ་

ཚོད་བསྲེ་ ཤིང་འབྲས་

རིག་གི་ཚན་རིག་

དེ་ལས་ པགས་ཀོ་སྲ་

ནང་ གཙུག་ལག་

བའི་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་

འོག་མ་ ཡང་ན་

རིགས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ནང་

གཡོག་ཐོག་གུ་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

གཙུག་ལག་འོག་མ།

བརྡར།

ལྟོ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཀེ་བ་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

དབྱེ་དཔྱད་ལས་རིམ་

སོ་ནམ་དང་ ལྡུམ་

ཚོད་བསྲེ་ ཤིང་འབྲས་

རིག་གི་ཚན་རིག་

དེ་ལས་ པགས་ཀོ་སྲ་

ནང་ གཙུག་ལག་

བའི་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་

འོག་མ་ ཡང་ན་

རིགས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ནང་

གཡོག་ཐོག་གུ་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

གཙུག་ལག་འོག་མ།

བརྡར།

ལྟོ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཀེ་བ་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

དབྱེ་དཔྱད་ལས་རིམ་

སོ་ནམ་དང་ ལྡུམ་

ཚོད་བསྲེ་ ཤིང་འབྲས་

རིག་གི་ཚན་རིག་

དེ་ལས་ པགས་ཀོ་སྲ་

ནང་ གཙུག་ལག་

བའི་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་

འོག་མ་ ཡང་ན་

རིགས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ནང་

གཡོག་ཐོག་གུ་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

གཙུག་ལག་འོག་མ།

བརྡར།
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ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལྡུམ་རིག་ལྟ་རོགཔ་ ༡ པ།

ལྡུམ་རིག་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཀེ་བ་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

དབྱེ་དཔྱད་ལས་རིམ་

སོ་ནམ་དང་ ལྡུམ་

ཚོད་བསྲེ་ ཤིང་འབྲས་

རིག་གི་ཚན་རིག་

དེ་ལས་ པགས་ཀོ་སྲ་

ནང་ གཙུག་ལག་

བའི་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་

འོག་མ་ ཡང་ན་

རིགས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ནང་

གཡོག་ཐོག་གུ་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

གཙུག་ལག་འོག་མ།

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོ་ནམ་དང་ ལྡུམ་
རིག་གི་ཚན་རིག་
ནང་ གཙུག་ལག་
འོག་མ་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ལྡུམ་རིག་ལྟ་རོགཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་ཀྱི་

མེན་རུང་ ལག་

ལས་

འཁྱེར་འཆང་མི།

གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།
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ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལྡུམ་རིག་ལྟ་རོགཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་ཀྱི་

མེན་རུང་ ལག་

ལས་

འཁྱེར་འཆང་མི།

གཡོགཔ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚུའི་དོན་
ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།
སྒོ་ནོར་འཕོད་

སྒོ་ནོར་འཕོད་བསྟེན་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

སྒོ་ནོར་འཕོད་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བསྟེན་ལཱ་

བསྟེན་དང་ སྒོ་

སོང་བརྡར།

གཡོག

ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་ ཚན་རིག་གི་
གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
སྒོ་ནོར་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

སྒོ་ནོར་འཕོད་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བསྟེན་དང་ སྒོ་

ནང་ ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་

ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་

༦ གི་མཁས་མཆོག་

ནང་ ཚན་རིག་གི་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
སྒོ་ནོར་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།
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སྒོ་ནོར་འཕོད་

མཁས་མཆོག་དང་

བསྟེན་དང་ སྒོ་

འཛིན་སྐྱོང་གི་ནང་ ཉུང་

ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་

མཐའ་ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་

ནང་ ཚན་རིག་གི་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
སྒོ་ནོར་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

སྒོ་ནོར་འཕོད་

སྒོ་ནོར་འཕོད་བསྟེན་

བསྟེན་དང་ སྒོ་

མཁས་མཆོག་གི་ནང་

ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་

སོང་བརྡར་དང་ གོ་

ནང་ ཚན་རིག་གི་

བསྡུར་ཞལ་འཛོམས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
སྒོ་ནོར་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

སྒོ་ནོར་འཕོད་

འཛུལ་

བསྟེན་དང་ སྒོ་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་
ནང་ ཚན་རིག་གི་
གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
སྒོ་ནོར་འཕོད་བསྟེན་ལྟ་རོགཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

སྒོ་ནོར་འཕོད་
བསྟེན་ ཡང་ན་
སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་
ནང་ ཚན་རིག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
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ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
སྒོ་ནོར་འཕོད་བསྟེན་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༡

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།
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སྒོ་ནོར་འཕོད་
བསྟེན་ ཡང་ན་
སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་
ནང་ ཚན་རིག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
སྒོ་ནོར་འཕོད་བསྟེན་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༢

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

སྒོ་ནོར་འཕོད་
བསྟེན་ ཡང་ན་
སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་
ནང་ ཚན་རིག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
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ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
སྒོ་ནོར་འཕོད་བསྟེན་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༣

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།
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སྒོ་ནོར་འཕོད་
བསྟེན་ ཡང་ན་
སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་
ནང་ ཚན་རིག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
སྒོ་ནོར་འཕོད་བསྟེན་ལྟ་རོགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཟླ་ངོ་ ༦ ལས་ ༩

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

སྒོ་ནོར་འཕོད་
བསྟེན་ ཡང་ན་
སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་
ནང་ ཚན་རིག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
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ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
སྒོ་ནོར་འཕོད་བསྟེན་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།
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སྒོ་ནོར་འཕོད་
བསྟེན་ ཡང་ན་
སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་
ནང་ ཚན་རིག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
སྒོ་ནོར་འཕོད་བསྟེན་ལྟ་རོགཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་ཀྱི་

མེན་རུང་ ལག་

ལས་

འཁྱེར་འཆང་མི།

གཡོགཔ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚུའི་དོན་
ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།
སྒོ་ནོར་འཕོད་བསྟེན་ལྟ་རོགཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།
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སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་ཀྱི་

མེན་རུང་ ལག་

ལས་

འཁྱེར་འཆང་མི།

གཡོགཔ་
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ཚུའི་དོན་
ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།
སྒོ་ནོར་འཕོད་བསྟེན་ལྟ་རོགཔ་ ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་ཀྱི་

མེན་རུང་ ལག་

ལས་

འཁྱེར་འཆང་མི།

གཡོགཔ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚུའི་དོན་
ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།
སྒོ་ནོར་ཐོན་

སྒོ་ནོར་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

སྐྱེད་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིམ།
ལུང་ཕྱོགས་མདོ་ཆེན། (སྒོ་ནོར།)

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

སྒོ་ནོར་འཕོད་
བསྟེན་ ཡང་ན་
སེམས་ཅན་ ཡང་
ན་ ཉ་གསོ་སྐྱོང་
ཡང་ན་ ཨོ་ཆས་ཀྱི་
ནང་ ཚན་རིག་གི་
གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
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སྒོ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

སྒོ་ནོར་འཕོད་

འཛིན་སྐྱོང་དང་ སྒོ་

བསྟེན་ ཡང་ན་

ནོར་གྱི་ནང་མཁས་

སེམས་ཅན་ ཡང་

མཆོག་གི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ན་ ཉ་གསོ་སྐྱོང་
ཡང་ན་ ཨོ་ཆས་ཀྱི་
ནང་ ཚན་རིག་གི་
གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
སྒོ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།

སྒོ་ནོར་འཕོད་

སྤྱིར་བཏང་འཛིན་སྐྱོང་

བསྟེན་ ཡང་ན་

དང་ སྒོ་ནོར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སེམས་ཅན་ ཡང་
ན་ ཉ་གསོ་སྐྱོང་
ཡང་ན་ ཨོ་ཆས་ཀྱི་
ནང་ ཚན་རིག་གི་
གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
སྒོ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

སྒོ་ནོར་འཕོད་

བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་

བསྟེན་ ཡང་ན་

དང་ རྒྱ་སྐྱེད་ཐབས་

སེམས་ཅན་ ཡང་

ལམ།

ན་ ཉ་གསོ་སྐྱོང་
ཡང་ན་ ཨོ་ཆས་ཀྱི་
ནང་ ཚན་རིག་གི་
གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
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སྒོ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

སྒོ་ནོར་འཕོད་

འཛུལ་

བསྟེན་ ཡང་ན་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སེམས་ཅན་ ཡང་
ན་ ཉ་གསོ་སྐྱོང་
ཡང་ན་ ཨོ་ཆས་ཀྱི་
ནང་ ཚན་རིག་གི་
གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
སྒོ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སྒོ་ནོར་འཕོད་
བསྟེན་ ཡང་ན་
སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་
ནང་ ཚན་རིག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
སྒོ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༡

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

སྒོ་ནོར་འཕོད་
བསྟེན་ ཡང་ན་
སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་

Page 65 of 352

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་ ཚན་རིག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
སྒོ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༢

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སྒོ་ནོར་འཕོད་
བསྟེན་ ཡང་ན་
སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་
ནང་ ཚན་རིག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
སྒོ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༣

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

སྒོ་ནོར་འཕོད་
བསྟེན་ ཡང་ན་
སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་
ནང་ ཚན་རིག་གི་
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གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
སྒོ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སྒོ་ནོར་འཕོད་
བསྟེན་ ཡང་ན་
སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་
ནང་ ཚན་རིག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
སྒོ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

སྒོ་ནོར་འཕོད་
བསྟེན་ ཡང་ན་
སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་
ནང་ ཚན་རིག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་
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མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
སྒོ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་ཀྱི་

མེན་རུང་ ལག་

ལས་

འཁྱེར་འཆང་མི།

གཡོགཔ་
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ཚུའི་དོན་
ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།
སྒོ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་ཀྱི་

མེན་རུང་ ལག་

ལས་

འཁྱེར་འཆང་མི།

གཡོགཔ་
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ཚུའི་དོན་
ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།
སྒོ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་ ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་ཀྱི་

མེན་རུང་ ལག་

ལས་

འཁྱེར་འཆང་མི།

གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
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ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།
ཤ་མུ་གོང་

ཤ་མུ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

སོ་ནམ་དང་ རྩི་

ཤ་མུ་ཐོན་སྐྱེད་དང་ ཤ་

འཕེལ་ལཱ་

ཤིང་ནང་ ཚན་

མུ་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་འཕྲུལ་

གཡོག

རིག་གི་གཙུག་ལག་

རིག་ དེ་ལས་ ཤ་མུ་

གཞི་རིམ།

དབྱེ་བསལ་དང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིགས་རྒྱུད་སྤེལ་ནིའི་
ནང་ མཁས་མཆོག་གི་
སོང་བརྡར།
ཤ་མུ་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

སོ་ནམ་དང་ རྩི་

ཤ་མུ་ཐོན་སྐྱེད་དང་ ཤ་

ཤིང་ནང་ ཚན་

མུ་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་འཕྲུལ་

རིག་གི་གཙུག་ལག་

རིག་ དེ་ལས་ ཤ་མུ་

གཞི་རིམ།

དབྱེ་བསལ་དང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིགས་རྒྱུད་སྤེལ་ནིའི་
ནང་ མཁས་མཆོག་གི་
སོང་བརྡར།
ཤ་མུ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

སོ་ནམ་དང་ རྩི་

ཤ་མུ་ཐོན་སྐྱེད་དང་ ཤ་

ཤིང་ནང་ ཚན་

མུ་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་འཕྲུལ་

རིག་གི་གཙུག་ལག་

རིག་ དེ་ལས་ ཤ་མུ་

གཞི་རིམ།

དབྱེ་བསལ་དང་
རིགས་རྒྱུད་སྤེལ་ནིའི་
ནང་ མཁས་མཆོག་གི་
སོང་བརྡར།
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ཤ་མུ་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

སོ་ནམ་དང་ རྩི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཤིང་ནང་ ཚན་

ནང་ ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་

རིག་གི་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ།
ཤ་མུ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

སོ་ནམ་དང་ རྩི་

འཛུལ་

ཤིང་ནང་ ཚན་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིག་གི་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
ཤ་མུ་ལྟ་རོགཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
ཤ་མུ་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
ཤ་མུ་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
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ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
ཤ་མུ་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།
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གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
ཤ་མུ་ལྟ་རོགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
ཤ་མུ་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་མ།
ཤ་མུ་ལྟ་རོགཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་ཀྱི་

མེན་རུང་ ལག་

ལས་

འཁྱེར་འཆང་མི།

གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།
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སྔོ་ཤིང་སྲུང་

སྔོ་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

སྐྱོབ་ལཱ་གཡོག

སོ་ནམ་གྱི་ནང་

སྔོ་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་

ཚན་རིག་གཙུག་

འཛིན་སྐྱོང་གི་ནང་

ལག་གཞི་རིམ།

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བརྡར།
སྔོ་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ།

སྔོ་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

མེད།

ཡོད།

འོགམ།
སྔོ་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་འགོ་དཔོན་གོངམ།

སྔོ་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

མཁས་མཆོག།

སོ་ནམ་གྱི་ནང་

འབུཔ་སྲིན་རིག་པ་དང་

ཚན་རིག་གཙུག་

འབྲེལ་བའི་ནང་ ཁྱད་

ལག་གཞི་རིམ།

འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།

སོ་ནམ་གྱི་ནང་

སྔ་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ནང་

ཚན་རིག་གཙུག་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

ལག་གཞི་རིམ།

བརྡར།

སོ་ནམ་གྱི་ནང་

སྔ་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ནང་

ཚན་རིག་གཙུག་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

ལག་གཞི་རིམ།

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོ་ནམ་གྱི་ནང་

འཛུལ་

ཚན་རིག་གཙུག་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་གཞི་རིམ།
སྔོ་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་ལྟ་རོགཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
སྔོ་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༡

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
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ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
སྔོ་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༢

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
སྔོ་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༣

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
སྔོ་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་ལྟ་རོགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
སྔོ་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

གཙུག་ལག་འོག་མ།
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སྔ་གོང་ཐོན་

སྔ་གོང་ཐོན་སྐྱེད་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

སྐྱེད་ལཱ་གཡོག

སྔ་གོང་ཐོན་སྐྱེད་འཕྲུལ་རིགཔ་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

སྔ་གོང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བ་

ནང་ ཚན་རིག་གི་

ཡོད་པ་ བདག་སྐྱོང་

གཙུག་ལག་གཞི་

དེ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་གི་

རིམ།

ནང་སོང་བརྡར།

སྔ་གོང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་

སྔ་གོང་ཐོན་སྐྱེད་དང་

ནང་ ཚན་རིག་གི་

འབྲེལ་བའི་ནང་ ཁྱད་

གཙུག་ལག་གཞི་

འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིམ།
སྔ་གོང་ཐོན་སྐྱེད་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།

སྔ་གོང་ཐོན་སྐྱེད་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

སྔ་གོང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བ་

ནང་ ཚན་རིག་གི་

ཡོད་པ་ བདག་སྐྱོང་

གཙུག་ལག་གཞི་

དེ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་གི་

རིམ།

ནང་སོང་བརྡར།

སྔ་གོང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ནང་ ཚན་རིག་གི་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
སྔ་གོང་ཐོན་སྐྱེད་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

སྔ་གོང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་

འཛུལ་

ནང་ ཚན་རིག་གི་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
ཞིབ་རོགས་སྔ་གོང་ཐོན་སྐྱེད་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

བཟའ་ཆས་འཕྲུལ་

འཛུལ་

རིག་གི་ནང་ ཚན་

ཞུགས།

རིག་གི་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
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སྔ་གོང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
སྔ་གོང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༡

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
སྔ་གོང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༢

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
སྔ་གོང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༣

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
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སྔ་གོང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་ ༡ པ།

ལྟོ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
སྔ་གོང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ།

ལྟོ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
སྔ་གོང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་ ༣ པ།

ལྟོ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་ཀྱི་

མེན་རུང་ ལག་

ལས་

འཁྱེར་འཆང་མི།

གཡོགཔ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚུའི་དོན་
ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།
སྔ་གོང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་ ༤ པ།

ལྟོ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་ཀྱི་

མེན་རུང་ ལག་

ལས་

འཁྱེར་འཆང་མི།

གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་
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གནས་
སྐབས་
ཅིག།
སྔ་གོང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟ་རོགཔ་ ༥ པ།

ལྟོ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་ཀྱི་

མེན་རུང་ ལག་

ལས་

འཁྱེར་འཆང་མི།

གཡོགཔ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚུའི་དོན་
ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།
ས་བཅུད་དང་

ས་བཅུད་དང་སྔོ་ཤིང་ཟས་བཅུད་འགོ་

སྔོ་ཤིང་ཟས་

དཔོན་གཙོ་བོ།

སོ་ནམ་ ཡང་ན་

ས་བཅུད་དང་སྔོ་ཤིང་

ས་ཚན་རིག་པའི་

ཟས་བཅུད་འཛིན་སྐྱོང་

བཅུད་ལཱ་

ནང་ ཚན་རིག་གི་

དང་འབྲེལ་བའི་ནང་

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

རིམ།

བརྡར།

སོ་ནམ་ ཡང་ན་

ས་བཅུད་དང་སྔོ་ཤིང་

ས་ཚན་རིག་པའི་

ཟས་བཅུད་འཛིན་སྐྱོང་

ནང་ ཚན་རིག་གི་

དང་འབྲེལ་བའི་ནང་

གཙུག་ལག་གཞི་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

རིམ།

བརྡར།

སོ་ནམ་ ཡང་ན་

ས་བཅུད་དང་སྔོ་ཤིང་

ས་ཚན་རིག་པའི་

ཟས་བཅུད་འཛིན་སྐྱོང་

ནང་ ཚན་རིག་གི་

དང་འབྲེལ་བའི་ནང་

ས་བཅུད་དང་སྔོ་ཤིང་ཟས་བཅུད་གཙོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

ཡོད།

འཛིན་འགོ་དཔོན།

ས་བཅུད་དང་སྔོ་ཤིང་ཟས་བཅུད་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

དཔོན་འོགམ།
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མཁས་མཆོག།
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ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ས་བཅུད་དང་སྔོ་ཤིང་ཟས་བཅུད་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

དཔོན་གོངམ།

ས་བཅུད་དང་སྔོ་ཤིང་ཟས་བཅུད་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

དཔོན།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་

རིམ།

གྱི་སོང་བརྡར།

སོ་ནམ་ ཡང་ན་

ས་བཅུད་དང་སྔོ་ཤིང་

ས་ཚན་རིག་པའི་

ཟས་བཅུད་འཛིན་སྐྱོང་

ནང་ ཚན་རིག་གི་

དང་འབྲེལ་བའི་ནང་

གཙུག་ལག་གཞི་

ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་

རིམ།

གྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོ་ནམ་ ཡང་ན་

འཛུལ་

ས་ཚན་རིག་པའི་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་ ཚན་རིག་གི་
གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
ས་བཅུད་དང་སྔོ་ཤིང་ཟས་བཅུད་ལྟ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

རོགཔ་གོངམ།

པ།

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ས་བཅུད་དང་སྔོ་ཤིང་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཟས་བཅུད་འཛིན་སྐྱོང་

གཙུག་ལག་འོག་མ་

དང་འབྲེལ་བའི་ནང་

ཡང་ན་ གཡོག་

ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་

ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་

གྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ།
ས་བཅུད་དང་སྔོ་ཤིང་ཟས་བཅུད་ལྟ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ས་བཅུད་དང་སྔོ་ཤིང་

རོགཔ་གོངམ་ ༡ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཟས་བཅུད་འཛིན་སྐྱོང་

གཙུག་ལག་འོག་མ་

དང་འབྲེལ་བའི་ནང་

ཡང་ན་ གཡོག་

ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་

ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་

གྱི་སོང་བརྡར།

འོག་མ།
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ས་བཅུད་དང་སྔོ་ཤིང་ཟས་བཅུད་ལྟ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ས་བཅུད་དང་སྔོ་ཤིང་

རོགཔ་གོངམ་ ༢ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཟས་བཅུད་འཛིན་སྐྱོང་

གཙུག་ལག་འོག་མ་

དང་འབྲེལ་བའི་ནང་

ཡང་ན་ གཡོག་

ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་

ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་

གྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ།
ས་བཅུད་དང་སྔོ་ཤིང་ཟས་བཅུད་ལྟ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ས་བཅུད་དང་སྔོ་ཤིང་

རོགཔ་གོངམ་ ༣ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཟས་བཅུད་འཛིན་སྐྱོང་

གཙུག་ལག་འོག་མ་

དང་འབྲེལ་བའི་ནང་

ཡང་ན་ གཡོག་

ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་

ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་

གྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ།
ས་བཅུད་དང་སྔོ་ཤིང་ཟས་བཅུད་ལྟ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

སོབ་རིམ་ ༡༢

ས་བཅུད་དང་སྔོ་ཤིང་

རོགཔ་ ༡ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཟས་བཅུད་འཛིན་སྐྱོང་

གཙུག་ལག་འོག་མ་

དང་འབྲེལ་བའི་ནང་

ཡང་ན་ གཡོག་

ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་

ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་

གྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ།
ས་བཅུད་དང་སྔོ་ཤིང་ཟས་བཅུད་ལྟ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

རོགཔ་ ༢ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་མ།
ས་འཇལ་དང་

ས་ཆ་འཛིན་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང།

སོ་ནམ་ཚན་རིག་གི་

ས་འཇལ་དང་ ས་ཆ་

ས་དཔྱད་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

དབྱེ་ཞིབ་ ས་ཆ་འཛིན་

གཡོག

གཞི་རིམ།

སྐྱོང་ དེ་ལས་ ས་ཆའི་
གུས་ཉམསས་ཚུ་ནང་
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ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་ ལག་
ལེན་དངོས་བསྟར་གྱི་
སོང་བརྡར།
ས་ཆ་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

སོ་ནམ་ཚན་རིག་གི་

ས་འཇལ་དང་ ས་ཆ་

ནང་གཙུག་ལག་

དབྱེ་ཞིབ་ ས་ཆ་འཛིན་

གཞི་རིམ།

སྐྱོང་ དེ་ལས་ ས་ཆའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གུས་ཉམསས་ཚུ་ནང་
ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་ ལག་
ལེན་དངོས་བསྟར་གྱི་
སོང་བརྡར།
ས་ཆ་འཛིན་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།

སོ་ནམ་ཚན་རིག་གི་

ས་འཇལ་དང་ ས་ཆ་

ནང་གཙུག་ལག་

དབྱེ་ཞིབ་ ས་ཆ་འཛིན་

གཞི་རིམ།

སྐྱོང་ དེ་ལས་ ས་ཆའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གུས་ཉམསས་ཚུ་ནང་
ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་ ལག་
ལེན་དངོས་བསྟར་གྱི་
སོང་བརྡར།
ས་ཆ་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

སོ་ནམ་ཚན་རིག་གི་

ས་འཇལ་དང་ ས་ཆ་

ནང་གཙུག་ལག་

དབྱེ་ཞིབ་ ས་ཆ་འཛིན་

གཞི་རིམ།

སྐྱོང་ དེ་ལས་ ས་ཆའི་
གུས་ཉམསས་ཚུ་ནང་
ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་ ལག་
ལེན་དངོས་བསྟར་གྱི་
སོང་བརྡར།
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ས་ཆ་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

སོ་ནམ་ཚན་རིག་གི་

འཛུལ་

ནང་གཙུག་ལག་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ།
ས་འཇལ་དང་ས་དཔྱད་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

དཔོན།

ས་འཇལ་དང་ས་དཔྱད་ཞིབ་འཚོལ་པ།

ས་འཇལ་དང་ས་དཔྱད་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

མེད།

ཡོད།

དཔོན་འོགམ།

མཁས་མཆོག།

སོ་ནམ་ ཡང་ན་

ས་འཇལ་དང་ས་ཆ་དབྱེ་

ས་ཚན་རིག་པའི་

ཞིབ་ཚུ་གི་ནང་ ཁྱད་

ནང་ ཚན་རིག་གི་

འཕགས་ཀྱི་ ལག་ལེན་

གཙུག་ལག་གཞི་

དོངས་བསྟར་གྱི་སོང་

རིམ།

བརྡར།

སོ་ནམ་ ཡང་ན་

ས་འཇལ་དང་ས་ཆ་དབྱེ་

ས་ཚན་རིག་པའི་

ཞིབ་ཚུ་གི་ནང་ ཁྱད་

ནང་ ཚན་རིག་གི་

འཕགས་ཀྱི་ ལག་ལེན་

གཙུག་ལག་གཞི་

དོངས་བསྟར་གྱི་སོང་

རིམ།

བརྡར།

སོ་ནམ་ ཡང་ན་

ས་འཇལ་དང་ ས་ཆ་

ས་ཚན་རིག་པའི་

དབྱེ་ཞིབ་ ས་ཆ་འཛིན་

ནང་ ཚན་རིག་གི་

སྐྱོང་ དེ་ལས་ ས་ཆའི་

གཙུག་ལག་གཞི་

གུས་ཉམསས་ཚུ་ནང་

རིམ།

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་ ལག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལེན་དངོས་བསྟར་གྱི་
སོང་བརྡར།
ས་འཇལ་དང་ས་དཔྱད་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གོངམ།
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སོ་ནམ་ ཡང་ན་

ས་འཇལ་དང་ ས་ཆ་

ས་ཚན་རིག་པའི་

དབྱེ་ཞིབ་ ས་ཆ་འཛིན་

ནང་ ཚན་རིག་གི་

སྐྱོང་ དེ་ལས་ ས་ཆའི་

གཙུག་ལག་གཞི་

གུས་ཉམསས་ཚུ་ནང་

རིམ།

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་ ལག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལེན་དངོས་བསྟར་གྱི་
སོང་བརྡར།
ས་འཇལ་དང་ས་དཔྱད་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

སོ་ནམ་ ཡང་ན་

འཛུལ་

ས་ཚན་རིག་པའི་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་ ཚན་རིག་གི་
གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
ས་ཆ་འཛིན་སྐྱོང་ལྟ་རོགཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ས་ཆ་བཀོལ་སོད་དང་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གི་སོང་

གཙུག་ལག་འོག་མ་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
ས་ཆ་འཛིན་སྐྱོང་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༡

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ས་ཆ་བཀོལ་སོད་དང་

པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གི་སོང་

གཙུག་ལག་འོག་མ་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
ས་ཆ་འཛིན་སྐྱོང་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༢

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ས་ཆ་བཀོལ་སོད་དང་

པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གི་སོང་

གཙུག་ལག་འོག་མ་

བརྡར།

ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
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ས་ཆ་འཛིན་སྐྱོང་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༣

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ས་ཆ་བཀོལ་སོད་དང་

པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གི་སོང་

གཙུག་ལག་འོག་མ་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
ས་ཆ་འཛིན་སྐྱོང་ལྟ་རོགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ས་ཆ་བཀོལ་སོད་དང་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གི་སོང་

གཙུག་ལག་འོག་མ་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
ས་ཆ་འཛིན་སྐྱོང་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་མ།
ས་འཇལ་དང་ས་དཔྱད་ལྟ་རོགཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

གཡོག་ཐོག་གུ་

ཚན་རིག་གི་ཆོས་ཚན་

ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༢

ནང་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཀྱི་ གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
ས་འཇལ་དང་ས་དཔྱད་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

གཡོག་ཐོག་གུ་

ཚན་རིག་གི་ཆོས་ཚན་

༡ པ།

པ།

ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༢

ནང་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཀྱི་ གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
ས་འཇལ་དང་ས་དཔྱད་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

གཡོག་ཐོག་གུ་

ཚན་རིག་གི་ཆོས་ཚན་

༢ པ།

པ།

ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༢

ནང་སོང་བརྡར།
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ཀྱི་ གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
ས་འཇལ་དང་ས་དཔྱད་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཚན་རིག་གི་ཆོས་ཚན་

༣ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ནང་སོང་བརྡར།
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སོ་ནམ་ ཡང་ན་
ནགས་ཚལ་གྱི་ནང་
གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད་
འཆང་མི།
ས་འཇལ་དང་ས་དཔྱད་ལྟ་རོགཔ་ ༡

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

སྤྱིར་བཏང་ སོ་ནམ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

དང་ནགས་ཚལ་གྱི་སོང་

སོ་ནམ་ ཡང་ན་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནགས་ཚལ་གྱི་ནང་
གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད་
འཆང་མི།
ས་འཇལ་དང་ས་དཔྱད་ལྟ་རོགཔ་ ༢

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

སོ་ནམ་ ཡང་ན་
ནགས་ཚལ་གྱི་ནང་
གཙུག་ལག་འོག་
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མའི་ཤེས་ཚད་
འཆང་མི།
བཟོ་བཀོད་ བཟོ་

བཟོ་བཀོད་ལཱ་

རིག་དང་ས་ཆའི་ལཱ་

གཡོག

བཟོ་བཀོདཔ་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

རིགས་སྡེ་ཚན།

བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ནང་

འཛིན་སྐྱོང་དང་ གཞན་

གཙུག་ལག་གཞི་

འབྲལ་ཡོད་སོབ་ཚན་ཚུ་

རིམ།

ནང་ ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།
བཟོ་བཀོདཔ་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ནང་

བཟོ་བཀོད་དང་ བཟོ་

གཙུག་ལག་གཞི་

བཀོད་འཛིན་སྐྱོང་

རིམ།

མཁས་མཆོག་ཚུ་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོས་ལྡན་གྱི་སོང་བརྡར།
བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་བཀོདཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ནང་

འབྲལ་ཡོད་དུས་ཐུག་གི་

གཙུག་ལག་གཞི་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིམ།
བཟོ་བཀོདཔ་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ནང་

འབྲལ་ཡོད་དུས་ཐུག་གི་

གཙུག་ལག་གཞི་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིམ།
བཟོ་བཀོདཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ནང་

བཟོ་བཀོད་དང་ བཟོ་

འཛུལ་

གཙུག་ལག་གཞི་

སྐྲུན་ གཞི་བཙུགས་

ཞུགས།

རིམ།

བཟོ་སྐྲུན་རྒྱུ་ཆས་ དེ་
ལས་ རིག་རྩལ་དང་
འབྲེལ་བའི་སོབ་ཚན་ཚུ་
ནང་ འོས་ལྡན་གྱི་སོང་
བརྡར་གྱི་མ་ཚད་
མཉེན་ཆས་དང་འབྲེལ་
བའི་སོང་བརྡར།
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བཟོ་བཀོདཔ་ལས་རོགས།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་

བཟོ་བཀོད་དང་ བཟོ་

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

སྐྲུན་ གཞི་བཙུགས་

གུ་ གཙུག་ལག་

བཟོ་སྐྲུན་རྒྱུ་ཆས་ དེ་

འོག་མ་ ཡང་ན་

ལས་ རིག་རྩལ་དང་

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་བའི་སོབ་ཚན་ཚུ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ནང་ འོས་ལྡན་གྱི་སོང་

ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་

བརྡར་གྱི་མ་ཚད་

འཕྲུལ་རིག་སོང་

མཉེན་ཆས་དང་འབྲེལ་

བརྡར་སྤེལ་ཁང་

བའི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
བཟོ་བཀོདཔ་ལས་རོགསཔ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་

བཟོ་བཀོད་དང་ བཟོ་

པ།

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

སྐྲུན་ གཞི་བཙུགས་

གུ་ གཙུག་ལག་

བཟོ་སྐྲུན་རྒྱུ་ཆས་ དེ་

འོག་མ་ ཡང་ན་

ལས་ རིག་རྩལ་དང་

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་བའི་སོབ་ཚན་ཚུ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ནང་ འོས་ལྡན་གྱི་སོང་

ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་

བརྡར་གྱི་མ་ཚད་

འཕྲུལ་རིག་སོང་
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བརྡར་སྤེལ་ཁང་

མཉེན་ཆས་དང་འབྲེལ་

ཡང་ན་ ལག་རྩལ་

བའི་སོང་བརྡར།

སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
བཟོ་བཀོདཔ་ལས་རོགསཔ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་

བཟོ་བཀོད་དང་ བཟོ་

པ།

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

སྐྲུན་ གཞི་བཙུགས་

གུ་ གཙུག་ལག་

བཟོ་སྐྲུན་རྒྱུ་ཆས་ དེ་

འོག་མ་ ཡང་ན་

ལས་ རིག་རྩལ་དང་

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་བའི་སོབ་ཚན་ཚུ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ནང་ འོས་ལྡན་གྱི་སོང་

ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་

བརྡར་གྱི་མ་ཚད་

འཕྲུལ་རིག་སོང་

མཉེན་ཆས་དང་འབྲེལ་

བརྡར་སྤེལ་ཁང་

བའི་སོང་བརྡར།

ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་ གཡོག་
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ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
བཟོ་བཀོདཔ་ལས་རོགསཔ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་

བཟོ་བཀོད་དང་ བཟོ་

པ།

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

སྐྲུན་ གཞི་བཙུགས་

གུ་ གཙུག་ལག་

བཟོ་སྐྲུན་རྒྱུ་ཆས་ དེ་

འོག་མ་ ཡང་ན་

ལས་ རིག་རྩལ་དང་

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་བའི་སོབ་ཚན་ཚུ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ནང་ འོས་ལྡན་གྱི་སོང་

ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་

བརྡར་གྱི་མ་ཚད་

འཕྲུལ་རིག་སོང་

མཉེན་ཆས་དང་འབྲེལ་

བརྡར་སྤེལ་ཁང་

བའི་སོང་བརྡར།
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ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
བཟོ་བཀོདཔ་ལས་རོགསཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།
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སོབ་རིམ་

བཟོ་བཀོད་དང་ བཟོ་

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

སྐྲུན་ གཞི་བཙུགས་

གུ་ གཙུག་ལག་

བཟོ་སྐྲུན་རྒྱུ་ཆས་ དེ་

འོག་མ་ ཡང་ན་

ལས་ རིག་རྩལ་དང་

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་བའི་སོབ་ཚན་ཚུ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ནང་ འོས་ལྡན་གྱི་སོང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་

བརྡར་གྱི་མ་ཚད་

འཕྲུལ་རིག་སོང་

མཉེན་ཆས་དང་འབྲེལ་

བརྡར་སྤེལ་ཁང་

བའི་སོང་བརྡར།

ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
ཟིན་འགོདཔ་གོངམ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་

བཟོ་བཀོད་དང་ བཟོ་

འཛུལ་

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

སྐྲུན་ གཞི་བཙུགས་

ཞུགས།

གུ་ གཙུག་ལག་

བཟོ་སྐྲུན་རྒྱུ་ཆས་ དེ་

འོག་མ་ ཡང་ན་

ལས་ རིག་རྩལ་དང་

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་བའི་སོབ་ཚན་ཚུ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ནང་ འོས་ལྡན་གྱི་སོང་

ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་

བརྡར་གྱི་མ་ཚད་

འཕྲུལ་རིག་སོང་

མཉེན་ཆས་དང་འབྲེལ་

བརྡར་སྤེལ་ཁང་

བའི་སོང་བརྡར།

ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
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ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
ཟིན་འགོདཔ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ད་ཡོད་ཀྱི་

མེན་རུང་ ལག་

ལས་

འཁྱེར་འཆང་མི།

གཡོགཔ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚུའི་དོན་
ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།
ཟིན་འགོདཔ་འོགམ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ད་ཡོད་ཀྱི་

མེན་རུང་ ལག་

ལས་

འཁྱེར་འཆང་མི།

གཡོགཔ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚུའི་དོན་
ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།
ཟིན་འགོདཔ་འོགམ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ད་ཡོད་ཀྱི་

མེན་རུང་ ལག་

ལས་

འཁྱེར་འཆང་མི།

གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་
གནས་
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སྐབས་
ཅིག།
ནང་བཀོདཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
ནང་བཀོདཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
ནང་བཀོདཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
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ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
ནང་བཀོདཔ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
ནང་བཀོདཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
ནང་བཀོདཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
བཟོ་རིག་ལཱ་

གནས་ཚད་དང་དབྱེ་རགས་གཙོ་འཛིན་

གཡོག

འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།
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འཛིན་སྐྱོང་།

བཟོ་རིག་གི་ནང་

འཕྲུག་རིག་འཛིན་སྐྱོང་

གཙུག་ལག་གཞི་

དང་ ཚད་འཛིན་

རིམ།

གནས་ཚད་ཀྱི་རགས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བཀོད་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་
ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་
བརྡར།
གནས་ཚད་དང་དབྱེ་རགས་གཙོ་འཛིན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འགོ་དཔོན་འོགམ།

བཟོ་རིག་གི་ནང་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གཙུག་ལག་གཞི་

སོབ་ཚན།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིམ།
གནས་ཚད་དང་དབྱེ་རགས་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གོངམ།
གནས་ཚད་དང་དབྱེ་རགས་འགོ་དཔོན།

རོང་ཁག་བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

དཔོན།
རོང་ཁག་བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

དཔོན་འོགམ།
རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གོངམ།

རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

འཛིན་སྐྱོང་།

བཟོ་རིག་གི་ནང་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

གཙུག་ལག་གཞི་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

རིམ།

བརྡར།

བཟོ་རིག་གི་ནང་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

འཛུལ་

གཙུག་ལག་གཞི་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

ཞུགས།

རིམ།

བརྡར།

བཟོ་རིག་གི་ནང་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

གཙུག་ལག་གཞི་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

རིམ།

བརྡར།

བཟོ་རིག་གི་ནང་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

གཙུག་ལག་གཞི་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

རིམ།

བརྡར།

བཟོ་རིག་གི་ནང་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

གཙུག་ལག་གཞི་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

རིམ།

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བཟོ་རིག་གི་ནང་

འཛུལ་

གཙུག་ལག་གཞི་

ཞུགས།

རིམ།
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ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

བཟོ་རིག་གི་ནང་

འཕྲུག་རིག་འཛིན་སྐྱོང་

གཙུག་ལག་གཞི་

དང་ ཚད་འཛིན་

རིམ།

གནས་ཚད་ཀྱི་རགས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བཀོད་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་
ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་
བརྡར།
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

བཟོ་རིག་གི་ནང་

འཕྲུག་རིག་འཛིན་སྐྱོང་

གཙུག་ལག་གཞི་

དང་ ཚད་འཛིན་

རིམ།

གནས་ཚད་ཀྱི་རགས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བཀོད་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་
ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་
བརྡར།
བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

བཟོ་རིག་གི་ནང་

འཕྲུག་རིག་འཛིན་སྐྱོང་

གཙུག་ལག་གཞི་

དང་ ཚད་འཛིན་

རིམ།

གནས་ཚད་ཀྱི་རགས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བཀོད་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་
ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་
བརྡར།
བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

བཟོ་རིག་གི་ནང་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

གཙུག་ལག་གཞི་

སོབ་ཚན།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིམ།
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

བཟོ་རིག་གི་ནང་

འཛུལ་

གཙུག་ལག་གཞི་

ཞུགས།

རིམ།
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ཆོག་ཐམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

བཟོ་རིག་གི་ནང་

བཟོ་རིག་འཛིན་སྐྱོང་

གཙུག་ལག་གཞི་

དང་ ཆོག་ཐམ་ དེ་

རིམ།

ལས་ ཚད་འཛིན་ལཱ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འགན་ཚུ་ནང་ ཁྱད་
འཕགས་ཀྱི་སོབ་ཚན།
ཆོག་ཐམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།

ཆོག་ཐམ་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཆོག་ཐམ་འགོ་དཔོན།

ཅ་ཁྲལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

བཟོ་རིག་གི་ནང་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་གི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ནང་ མཁས་མཆོག་

རིམ།

ཅན་གྱི་སོང་བརྡར།

བཟོ་རིག་གི་ནང་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་གི་

གཙུག་ལག་གཞི་

ནང་ མཁས་མཆོག་

རིམ།

ཅན་གྱི་སོང་བརྡར།

བཟོ་རིག་གི་ནང་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་གི་

འཛུལ་

གཙུག་ལག་གཞི་

ནང་ མཁས་མཆོག་

ཞུགས།

རིམ།

ཅན་གྱི་སོང་བརྡར།

བཟོ་རིག་གི་ནང་

དཔྱ་ཁྲལ་གཏན་

གཙུག་ལག་གཞི་

འབེབས་བཟོ་ནིའི་ནང་

རིམ།

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བརྡར།
ཅ་ཁྲལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།

ཅ་ཁྲལ་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
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བཟོ་རིག་གི་ནང་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་གི་

གཙུག་ལག་གཞི་

ནང་ མཁས་མཆོག་

རིམ།

ཅན་གྱི་སོང་བརྡར།

བཟོ་རིག་གི་ནང་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་གི་

གཙུག་ལག་གཞི་

ནང་ མཁས་མཆོག་

རིམ།

ཅན་གྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཅ་ཁྲལ་འགོ་དཔོན།

རོང་ཁག་བཟོ་རིགཔ་ལས་རོགས།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

བཟོ་རིག་གི་ནང་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་གི་

འཛུལ་

གཙུག་ལག་གཞི་

ནང་ མཁས་མཆོག་

ཞུགས།

རིམ།

ཅན་གྱི་སོང་བརྡར།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་གི་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ནང་ མཁས་འཕགས་

གཙུག་ལག་འོག་མ་

ཀྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
རོང་ཁག་བཟོ་རིགཔ་ལས་རོགསཔ་ ༡

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་གི་

པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ནང་ མཁས་འཕགས་

གཙུག་ལག་འོག་མ་

ཀྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
རོང་ཁག་བཟོ་རིགཔ་ལས་རོགསཔ་ ༢

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་གི་

པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ནང་ མཁས་འཕགས་

གཙུག་ལག་འོག་མ་

ཀྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
རོང་ཁག་བཟོ་རིགཔ་ལས་རོགསཔ་ ༣

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་གི་

པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ནང་ མཁས་འཕགས་

གཙུག་ལག་འོག་མ་

ཀྱི་སོང་བརྡར།

ཡང་ན་ གཡོག་
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ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
བཟོ་རིག་ལས་རོགས།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

གུ་ གཙུག་ལག་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ་ ཡང་ན་
སོབ་རིམ་ ༡༠
པའི་ཤེས་ཚད་གུ་
ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་
འཕྲུལ་རིག་སོང་
བརྡར་སྤེལ་ཁང་
ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
བཟོ་རིག་ལས་རོགསཔ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

པ།

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

གུ་ གཙུག་ལག་

བརྡར།

འོག་མ་ ཡང་ན་
སོབ་རིམ་ ༡༠
པའི་ཤེས་ཚད་གུ་
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ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་
འཕྲུལ་རིག་སོང་
བརྡར་སྤེལ་ཁང་
ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
བཟོ་རིག་ལས་རོགསཔ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

པ།

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

གུ་ གཙུག་ལག་

བརྡར།

འོག་མ་ ཡང་ན་
སོབ་རིམ་ ༡༠
པའི་ཤེས་ཚད་གུ་
ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་
འཕྲུལ་རིག་སོང་
བརྡར་སྤེལ་ཁང་
ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
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ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
བཟོ་རིག་ལས་རོགསཔ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

པ།

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

གུ་ གཙུག་ལག་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ་ ཡང་ན་
སོབ་རིམ་ ༡༠
པའི་ཤེས་ཚད་གུ་
ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་
འཕྲུལ་རིག་སོང་
བརྡར་སྤེལ་ཁང་
ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
བཟོ་རིག་ལས་རོགསཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

གུ་ གཙུག་ལག་

བརྡར།

འོག་མ་ ཡང་ན་
སོབ་རིམ་ ༡༠
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པའི་ཤེས་ཚད་གུ་
ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་
འཕྲུལ་རིག་སོང་
བརྡར་སྤེལ་ཁང་
ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
བཟོ་རིག་འོགམ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་

འཛུལ་

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

ཞུགས།

གུ་ གཙུག་ལག་
འོག་མ་ ཡང་ན་
སོབ་རིམ་ ༡༠
པའི་ཤེས་ཚད་གུ་
ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་
འཕྲུལ་རིག་སོང་
བརྡར་སྤེལ་ཁང་
ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
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མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
འཁོར་ལམ་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་ཡོད་དུས་ཐུང་གི་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རྒྱལ་ཡོངས་ལག་
འཁྱེར་ ༣ པ་
ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་གི་ལག་འཁྱེར་
འཆང་མི།
འཁོར་ལམ་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་ཡོད་དུས་ཐུང་གི་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རྒྱལ་ཡོངས་ལག་
འཁྱེར་ ༣ པ་
ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་གི་ལག་འཁྱེར་
འཆང་མི།
འཁོར་ལམ་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་ཡོད་དུས་ཐུང་གི་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

རྒྱལ་ཡོངས་ལག་
འཁྱེར་ ༣ པ་
ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
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སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་གི་ལག་འཁྱེར་
འཆང་མི།
འཁོར་ལམ་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་ཡོད་དུས་ཐུང་གི་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རྒྱལ་ཡོངས་ལག་
འཁྱེར་ ༣ པ་
ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་གི་ལག་འཁྱེར་
འཆང་མི།
འཁོར་ལམ་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠
པའི་ཤེས་ཚད་གུ་
རྒྱལ་ཡོངས་ལག་
འཁྱེར་ ༣ པ་
ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་གི་ལག་འཁྱེར་
འཆང་མི།

འཁོར་ལམ་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་ཡོད་དུས་ཐུང་གི་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

རྒྱལ་ཡོངས་ལག་
འཁྱེར་ ༣ པ་
ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
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ཁང་གི་ལག་འཁྱེར་
འཆང་མི།
འཁོར་ལམ་ཞིབ་དཔྱདཔ་ལས་རོགས།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་ཡོད་དུས་ཐུང་གི་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རྒྱལ་ཡོངས་ལག་
འཁྱེར་ ༣ པ་
ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་གི་ལག་འཁྱེར་
འཆང་མི།
འཁོར་ལམ་ཞིབ་དཔྱདཔ་འོགམ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འཛུལ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་རྩལ་སོང་
བརྡར་སྤེལ་ཁང་གི་
ལག་འཁྱེར་འཆང་
མི།
འཕྲུལ་ཐོག་

སོ་ནམ་བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

སོ་ནམ་བཟོ་རིག་གི་

འཕྲུག་རིག་འཛིན་སྐྱོང་

ཞིང་ལས་ལཱ་

གཙུག་ལག་གཞི་

དང་ ཚད་འཛིན་

གཡོག

རིམ།

གནས་ཚད་ཀྱི་རགས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བཀོད་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་
ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་
བརྡར།
བཀོད་ཁྱབ་སོ་ནམ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།
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བཟོ་རིག་གི་གཙུག་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ལག་གཞི་རིམ།

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བཀོད་ཁྱབ་སོ་ནམ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

འོགམ།
སོ་ནམ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།
སོ་ནམ་བཟོ་རིགཔ་ལས་རོགས།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

བཟོ་རིག་གི་གཙུག་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ལག་གཞི་རིམ།

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བཟོ་རིག་གི་གཙུག་

འཛུལ་

ལག་གཞི་རིམ།

ཞུགས།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་གི་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ནང་ མཁས་མཆོག་

གཙུག་ལག་འོག་

ཅན་གྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
སོ་ནམ་བཟོ་རིགཔ་ལས་རོགསཔ་ ༡

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་གི་

པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ནང་ མཁས་མཆོག་

གཙུག་ལག་འོག་

ཅན་གྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
སོ་ནམ་བཟོ་རིགཔ་ལས་རོགསཔ་ ༢

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་གི་

པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ནང་ མཁས་མཆོག་

གཙུག་ལག་འོག་

ཅན་གྱི་སོང་བརྡར།

མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
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ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
སོ་ནམ་བཟོ་རིགཔ་ལས་རོགསཔ་ ༣

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་གི་

པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ནང་ མཁས་མཆོག་

གཙུག་ལག་འོག་

ཅན་གྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
སོ་ནམ་བཟོ་རིགཔ་ལས་རོགསཔ་ ༤

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
སོ་ནམ་བཟོ་རིག་འོགམ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ གཙུག་
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ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད།
ས་ཁམས་བརྡ་

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་གཙོ་

དོན་རིམ་

འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་

རིམ་ལུགས་དང་

ལུགས་མཁས་མཆོག་གི་

ལུགས་ལཱ་

རྒྱང་རིང་ཤེས་ཚོར་

ནང་ ས་ཁམས་བརྡ་

གཡོག།

གྱི་ནང་གཙུག་ལག་

དོན་གྱི་ ས་ཁམས་བརྡ་

གཞི་རིམ།

དོན་འཛིན་སྐྱོང་དང་ ས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་
ལུགས་ཀྱི་ འགྱུར་ལྡོག་
མེད་པའི་ལག་ལེན་གྱི་
སོང་བརྡར།
ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

དཔོན་གཙོ་བོ།

མཁས་མཆོག།

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་

རིམ་ལུགས་དང་

ལུགས་མཁས་མཆོག་གི་

རྒྱང་རིང་ཤེས་ཚོར་

ནང་ ས་ཁམས་བརྡ་

གྱི་ནང་གཙུག་ལག་

དོན་གྱི་ ས་ཁམས་བརྡ་

གཞི་རིམ།

དོན་འཛིན་སྐྱོང་དང་ ས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་
ལུགས་ཀྱི་ འགྱུར་ལྡོག་
མེད་པའི་ལག་ལེན་གྱི་
སོང་བརྡར།
ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་གཙོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འཛིན་འགོ་དཔོན་འོག་མ།
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ས་ཁམས་བརྡ་དོན་

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་

རིམ་ལུགས་དང་

ལུགས་མཁས་མཆོག་གི་

རྒྱང་རིང་ཤེས་ཚོར་

ནང་ ས་ཁམས་བརྡ་

གྱི་ནང་གཙུག་ལག་

དོན་གྱི་ ས་ཁམས་བརྡ་

གཞི་རིམ།

དོན་འཛིན་སྐྱོང་དང་ ས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་
ལུགས་ཀྱི་ འགྱུར་ལྡོག་
མེད་པའི་ལག་ལེན་གྱི་
སོང་བརྡར།
ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

དཔོན་གོངམ།

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་

རིམ་ལུགས་དང་

ལུགས་དང་ རྒྱང་རིང་

རྒྱང་རིང་ཤེས་ཚོར་

ཤེས་ཚོར་ པར་རིགས་

གྱི་ནང་གཙུག་ལག་

ཐོག་ལས་ཞིབ་དཔྱད་

གཞི་རིམ།

འབད་ནི་ དེ་ལས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བརག་ཞིབ་དང་ འཛམ་
གླིང་གནས་སྟངས་རིམ་
ལུགས་ཀྱི་འཕྲུལ་རིག་
དམིགས་བསལ་གནད་
སྡུད་ཀྱི་ལས་རིམ་བཟོ་ནི་
དེ་ལས་ ས་ཁམས་བརྡ་
དོན་རིམ་ལུགས་ལག་
ལེན་གྱི་སོང་བརྡར།
ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

དཔོན།

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་

འཛུལ་

རིམ་ལུགས་དང་

ལུགས་དང་ རྒྱང་རིང་

ཞུགས།

རྒྱང་རིང་ཤེས་ཚོར་

ཤེས་ཚོར་ པར་རིགས་

གྱི་ནང་གཙུག་ལག་

ཐོག་ལས་ཞིབ་དཔྱད་

གཞི་རིམ།

འབད་ནི་ དེ་ལས་
བརག་ཞིབ་དང་ འཛམ་
གླིང་གནས་སྟངས་རིམ་
ལུགས་ཀྱི་འཕྲུལ་རིག་
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དམིགས་བསལ་གནས་
སྡུད་གཞི་མཛོད་ཀྱི་ལས་
རིམ་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་
ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་
ལུགས་ལག་ལེན་གྱི་
སོང་བརྡར།
ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་ལག་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ལེནཔ་གོངམ།

པ།

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་ལག་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

ལེནཔ་གོངམ་ ༡ པ།

པ།

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་ལག་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

ལེནཔ་གོངམ་ ༢ པ།

པ།

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་ལག་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

ལེནཔ་གོངམ་ ༣ པ།

པ།

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགསཔ་ལས་

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།
སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།
སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།
སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།
སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།
ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།
ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

གནས་སྡུད་གཞི་མཛོད་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འཛིན་སྐྱོང་།
ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

རོགསཔ་ ༤ པ།
ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགསཔ་ལས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།

རོགསཔ་ ༣ པ།
ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགསཔ་ལས་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་
སོང་བརྡར།

རོགསཔ་ ༢ པ།
ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགསཔ་ལས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།

རོགསཔ་ ༡ པ།
ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགསཔ་ལས་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

གནས་སྡུད་གཞི་མཛོད་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འཛིན་སྐྱོང་།
ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

རོགསཔ་ ༥ པ།
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གནས་སྡུད་གཞི་མཛོད་

འཛུལ་

འཛིན་སྐྱོང་།

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་འཕྲུལ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

རིགཔ་གོངམ།

པ།

ཡོད།

སོབ་རིམ་

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

ལུགས་དང་ རྒྱང་རིང་

གུ་ གཙུག་ལག་

ཤེས་ཚོར་ པར་རིགས་

འོག་མ་ ཡང་ན་

ཐོག་ལས་ཞིབ་དཔྱད་

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབད་ནི་ དེ་ལས་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

བརག་ཞིབ་དང་ འཛམ་

ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་

གླིང་གནས་སྟངས་རིམ་

འཕྲུལ་རིག་སོང་

ལུགས་ཀྱི་འཕྲུལ་རིག་

བརྡར་སྤེལ་ཁང་

དམིགས་བསལ་གནས་

ཡང་ན་ ལག་རྩལ་

སྡུད་གཞི་མཛོད་ཀྱི་ལས་

སོང་བརྡར་སྤེལ་

རིམ་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་

ཁང་ནང་ལས་

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་

གཙུག་ལག་འོག་

ལུགས་ལག་ལེན་གྱི་

མའི་ལག་འཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་འཕྲུལ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་

རིགཔ་གོངམ་ ༡ པ།

པ།

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

ལུགས་དང་ རྒྱང་རིང་

གུ་ གཙུག་ལག་

ཤེས་ཚོར་ པར་རིགས་

འོག་མ་ ཡང་ན་

ཐོག་ལས་ཞིབ་དཔྱད་

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབད་ནི་ དེ་ལས་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

བརག་ཞིབ་དང་ འཛམ་

ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་

གླིང་གནས་སྟངས་རིམ་

འཕྲུལ་རིག་སོང་

ལུགས་ཀྱི་འཕྲུལ་རིག་
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བརྡར་སྤེལ་ཁང་

དམིགས་བསལ་གནས་

ཡང་ན་ ལག་རྩལ་

སྡུད་གཞི་མཛོད་ཀྱི་ལས་

སོང་བརྡར་སྤེལ་

རིམ་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་

ཁང་ནང་ལས་

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་

གཙུག་ལག་འོག་

ལུགས་ལག་ལེན་གྱི་

མའི་ལག་འཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་འཕྲུལ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་

རིགཔ་གོངམ་ ༢ པ།

པ།

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

ལུགས་དང་ རྒྱང་རིང་

གུ་ གཙུག་ལག་

ཤེས་ཚོར་ པར་རིགས་

འོག་མ་ ཡང་ན་

ཐོག་ལས་ཞིབ་དཔྱད་

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབད་ནི་ དེ་ལས་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

བརག་ཞིབ་དང་ འཛམ་

ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་

གླིང་གནས་སྟངས་རིམ་

འཕྲུལ་རིག་སོང་

ལུགས་ཀྱི་འཕྲུལ་རིག་

བརྡར་སྤེལ་ཁང་

དམིགས་བསལ་གནས་

ཡང་ན་ ལག་རྩལ་

སྡུད་གཞི་མཛོད་ཀྱི་ལས་

སོང་བརྡར་སྤེལ་

རིམ་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་

ཁང་ནང་ལས་

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་

གཙུག་ལག་འོག་

ལུགས་ལག་ལེན་གྱི་

མའི་ལག་འཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཡང་ན་ གཡོག་

Page 110 of 352

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་འཕྲུལ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་

རིགཔ་གོངམ་ ༣ པ།

པ།

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

ལུགས་དང་ རྒྱང་རིང་

གུ་ གཙུག་ལག་

ཤེས་ཚོར་ པར་རིགས་

འོག་མ་ ཡང་ན་

ཐོག་ལས་ཞིབ་དཔྱད་

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབད་ནི་ དེ་ལས་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

བརག་ཞིབ་དང་ འཛམ་

ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་

གླིང་གནས་སྟངས་རིམ་

འཕྲུལ་རིག་སོང་

ལུགས་ཀྱི་འཕྲུལ་རིག་

བརྡར་སྤེལ་ཁང་

དམིགས་བསལ་གནས་

ཡང་ན་ ལག་རྩལ་

སྡུད་གཞི་མཛོད་ཀྱི་ལས་

སོང་བརྡར་སྤེལ་

རིམ་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་

ཁང་ནང་ལས་

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་

གཙུག་ལག་འོག་

ལུགས་ལག་ལེན་གྱི་

མའི་ལག་འཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་འཕྲུལ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

རིགཔ་ ༡ པ།
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སོབ་རིམ་

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

ལུགས་དང་ བརག་

གུ་ གཙུག་ལག་

ཞིབ་དང་ འཛམ་གླིང་

འོག་མ་ ཡང་ན་

གནས་སྟངས་རིམ་

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལུགས་ཀྱི་འཕྲུལ་རིག་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

དེ་ལས་ དམིགས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་

བསལ་གནས་སྡུད་གཞི་

འཕྲུལ་རིག་སོང་

མཛོད་དང་འབྲེལ་བའི་

བརྡར་སྤེལ་ཁང་

སོང་བརྡར།

ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
ས་ཁམས་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་འཕྲུལ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

རིགཔ་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་

འཛུལ་

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

ཞུགས།

གུ་ གཙུག་ལག་
འོག་མ་ ཡང་ན་
སོབ་རིམ་ ༡༠
པའི་ཤེས་ཚད་གུ་
ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་
འཕྲུལ་རིག་སོང་
བརྡར་སྤེལ་ཁང་
ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
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ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
ས་རིག་དང་ས་

དོང་སྤེད་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

འཕྲུལ་ཆས་དང་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་གི་

གཏེར་ལཱ་

དོང་སྤེད་ཀྱི་ནང་

ནང་སོང་བརྡར།

གཡོག

བཟོ་རིག་གི་གཙུག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་གཞི་རིམ།
བཀོད་ཁྱབ་དོང་སྤེད་བཟོ་རིག་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

དཔོན།

འཕྲུལ་ཆས་དང་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་གི་

དོང་སྤེད་ཀྱི་ནང་

ནང་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བཟོ་རིག་གི་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།
དོང་སྤེད་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

འཕྲུལ་ཆས་དང་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་གི་

དོང་སྤེད་ཀྱི་ནང་

ནང་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བཟོ་རིག་གི་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།
དོང་སྤེད་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

འཕྲུལ་ཆས་དང་

འཛུལ་

དོང་སྤེད་ཀྱི་ནང་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བཟོ་རིག་གི་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།
ས་ཁམས་མཁས་མཆོག་གཙོ་བོ།

ས་ཁམས་མཁས་མཆོག་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མེད།
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མཁས་མཆོག།

འཛིན་སྐྱོང་།

ས་ཁམས་རིག་པའི་

འཕྲུལ་རིག་དང་ འཛིན་

ནང་གཙུག་ལག་

སྐྱོང་གི་ནང་ ཁྱད་

གཞི་རིམ།

འཕགས་ཀྱི་སོར་བརྡར།

ས་ཁམས་རིག་པའི་

འཕྲུལ་རིག་དང་ འཛིན་

ནང་གཙུག་ལག་

སྐྱོང་གི་ནང་ ཁྱད་

གཞི་རིམ།

འཕགས་ཀྱི་སོར་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བཀོད་ཁྱབ་ས་ཁམས་མཁས་མཆོག

ས་ཁམས་མཁས་མཆོག་གོངམ།

ས་ཁམས་མཁས་མཆོག

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ས་ཁམས་རིག་པའི་

འཕྲུལ་རིག་དང་ འཛིན་

ནང་གཙུག་ལག་

སྐྱོང་གི་ནང་ ཁྱད་

གཞི་རིམ།

འཕགས་ཀྱི་སོར་བརྡར།

ས་ཁམས་རིག་པའི་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

ནང་གཙུག་ལག་

ནང་ དུས་ཐུང་གི་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ས་ཁམས་རིག་པའི་

འཛུལ་

ནང་གཙུག་ལག་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ།
བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། (ས་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཏེར།)

བཟོ་རིག་གི་གཙུག་

ས་གཏེར་ལྟ་རོག་དང་

ལག་གཞི་རིམ།

ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་

(ས་གཏེར)

མཐའ་འཁོར་གནས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སྟངས་བརག་ཞིབ་ དེ་
ལས་ ས་གཏེར་གྱི་
འཅར་གཞི་ནང་སོང་
བརྡར།
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ། (ས་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

གཏེར)

མཁས་མཆོག།

བཟོ་རིག་གི་གཙུག་

ས་གཏེར་ལྟ་རོག་དང་

ལག་གཞི་རིམ།

ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་

(ས་གཏེར)

མཐའ་འཁོར་གནས་
སྟངས་བརག་ཞིབ་ དེ་
ལས་ ས་གཏེར་གྱི་
འཅར་གཞི་ནང་སོང་
བརྡར།
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བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། (ས་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

གཏེར།)

བཟོ་རིག་གི་གཙུག་

ས་གཏེར་ལྟ་རོག་དང་

ལག་གཞི་རིམ།

ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་

(ས་གཏེར)

མཐའ་འཁོར་གནས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སྟངས་བརག་ཞིབ་ དེ་
ལས་ ས་གཏེར་གྱི་
འཅར་གཞི་ནང་སོང་
བརྡར།
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གོངམ། (ས་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གཏེར།)

བཟོ་རིག་གི་གཙུག་

ས་གཏེར་ལྟ་རོག་དང་

ལག་གཞི་རིམ།

ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་

(ས་གཏེར)

མཐའ་འཁོར་གནས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སྟངས་བརག་ཞིབ་ དེ་
ལས་ ས་གཏེར་གྱི་
འཅར་གཞི་ནང་སོང་
བརྡར།
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། (ས་གཏེར།)

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

བཟོ་རིག་གི་གཙུག་

འཛུལ་

ལག་གཞི་རིམ།

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

(ས་གཏེར)
གཏོང་ལེན་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
གཏོང་ལེན་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་སོང་བརྡར།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
གཏོང་ལེན་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་སོང་བརྡར།

པ།
གཏོང་ལེན་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༢ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་སོང་བརྡར།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤
པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་
ནང་སོང་བརྡར།
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གཏོང་ལེན་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་སོང་བརྡར།
གཏོང་ལེན་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་སོང་བརྡར།
གཏོང་ལེན་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་སོང་བརྡར།
གཏོང་ལེན་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་སོང་བརྡར།
གཏོང་ལེན་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཞུགས།
ས་གཏེར་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
ས་གཏེར་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་སོང་བརྡར།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
ས་གཏེར་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༡ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་
ནང་སོང་བརྡར།

པ།
ས་གཏེར་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་སོང་བརྡར།

པ།
ས་གཏེར་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༢ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་སོང་བརྡར།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་སོང་བརྡར།
ས་གཏེར་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ས་གཏེར་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ས་གཏེར་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
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ས་གཏེར་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཞུགས།
ས་གཏེར་འཚོལ་ཞིབ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།

ངེས་འཐབ་ལག་ལུན་གྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་
སོང་བརྡར།

ས་གཏེར་འཚོལ་ཞིབ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།

ངེས་འཐབ་ལག་ལུན་གྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་
སོང་བརྡར།

ས་གཏེར་འཚོལ་ཞིབ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།

ངེས་འཐབ་ལག་ལུན་གྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་
སོང་བརྡར།

ས་གཏེར་འཚོལ་ཞིབ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།

ངེས་འཐབ་ལག་ལུན་གྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་
སོང་བརྡར།

ས་གཏེར་འཚོལ་ཞིབ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ངེས་འཐབ་ལག་ལུན་གྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་
སོང་བརྡར།
ས་གཏེར་འཚོལ་ཞིབ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ངེས་འཐབ་ལག་ལུན་གྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་
སོང་བརྡར།
ས་གཏེར་འཚོལ་ཞིབ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ངེས་འཐབ་ལག་ལུན་གྱི་
ས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་
སོང་བརྡར།
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ས་གཏེར་འཚོལ་ཞིབ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ངེས་འཐབ་ལག་ལུན་གྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་
སོང་བརྡར།
ས་གཏེར་འཚོལ་ཞིབ་ ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཞུགས།
ས་ཁམས་ལྟ་རོགཔ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
ས་ཁམས་ལྟ་རོགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་སོང་བརྡར།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
ས་ཁམས་ལས་རོགསཔ་ ༢ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་
ནང་སོང་བརྡར།

པ།
ས་ཁམས་ལས་རོགསཔ་ ༡ པ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་སོང་བརྡར།

པ།
ས་ཁམས་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་སོང་བརྡར།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་སོང་བརྡར།
ས་ཁམས་ལས་རོགསཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་སོང་བརྡར།
ས་ཁམས་ལས་རོགསཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་སོང་བརྡར།
ས་ཁམས་ལས་རོགསཔ་ ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་སོང་བརྡར།
ས་ཁམས་ལས་རོགསཔ་ ༦ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འཛུལ་
ཞུགས།
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སྲོལ་ཁྱུན་ས་

གནའ་ཤུལ་བརག་ཞིབ་མཁས་མཆོག་

ཁོངས་ཉམས་

གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

སྲུང་ལཱ་གཡོག
གནའ་ཤུལ་བརག་ཞིབ་མཁས་མཆོག་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

གོངམ་ ༡ པ།
གནའ་ཤུལ་བརག་ཞིབ་མཁས་མཆོག་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གོངམ་ ༢ པ།

གནའ་ཤུལ་བརག་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཞིབ་ཀྱི་ནང་གཙུག་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

ལག་གཞི་རིམ།

བརྡར།

གནའ་ཤུལ་བརག་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཞིབ་ཀྱི་ནང་གཙུག་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

ལག་གཞི་རིམ།

བརྡར།

གནའ་ཤུལ་བརག་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཞིབ་ཀྱི་ནང་གཙུག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་གཞི་རིམ།
གནའ་ཤུལ་བརག་ཞིབ་མཁས་མཆོག

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གནའ་ཤུལ་བརག་

འཛུལ་

ཞིབ་ཀྱི་ནང་གཙུག་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་གཞི་རིམ།
སྲོལ་ཁྱུན་བཟོ་བཀོདཔ་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

སྲོལ་ཁྱུན་བཟོ་

འཛིན་སྐྱོང་དང་ གཞན་

བཀོད་ཉམས་སྲུང་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སོང་

གི་ནང་ གནའ་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཤུལ་བརག་དཔྱད་
ཀྱི་གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
སྲོལ་ཁྱུན་བཟོ་བཀོདཔ་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

སྲོལ་ཁྱུན་བཟོ་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

བཀོད་ཉམས་སྲུང་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

གི་ནང་ གནའ་

བརྡར།

ཤུལ་བརག་དཔྱད་
ཀྱི་གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
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ཉམས་སྲུང་བཟོ་བཀོདཔ་གཙོ་འཛིན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།

སྲོལ་ཁྱུན་བཟོ་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དུས་

བཀོད་ཉམས་སྲུང་

ཐུང་གི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གི་ནང་ གནའ་
ཤུལ་བརག་དཔྱད་
ཀྱི་གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
ཉམས་སྲུང་བཟོ་རིགཔ་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

སྲོལ་ཁྱུན་བཟོ་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དུས་

བཀོད་ཉམས་སྲུང་

ཐུང་གི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གི་ནང་ གནའ་
ཤུལ་བརག་དཔྱད་
ཀྱི་གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
ཉམས་སྲུང་བཟོ་རིགཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གནའ་ཤུལ་བརག་

འཛུལ་

ཞིབ་ཀྱི་ནང་གཙུག་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་གཞི་རིམ།
སྲོལ་ཁྱུན་བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

བཟོ་བཀོད་ ཡང་

འཛིན་སྐྱོང་དང་ གཞན་

ན་ གཞི་བཀོད་ཀྱི་

འབྲེལ་ཡོད་སོབ་ཚན་གྱི་

ནང་ བཟོ་རིག་གི་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
སྲོལ་ཁྱུན་བཟོ་རིགཔ་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

བཟོ་བཀོད་ ཡང་

འཛིན་སྐྱོང་དང་ གཞན་

ན་ གཞི་བཀོད་ཀྱི་

འབྲེལ་ཡོད་སོབ་ཚན་གྱི་

ནང་ བཟོ་རིག་གི་

སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
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སྲོལ་ཁྱུན་བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

བཟོ་བཀོད་ ཡང་

སྲོལ་ཁྱུན་འཛིན་སྐྱོང་

ན་ གཞི་བཀོད་ཀྱི་

དང་ སྲོལ་ཁྱུན་ཉམས་

ནང་ བཟོ་རིག་གི་

སྲུང་བཟོ་བཀོད་ དེ་

གཙུག་ལག་གཞི་

ལས་ རྒྱལ་རབ་ཅན་གྱི་

རིམ།

བཟོ་སྐྲུན་བརག་ཞིབ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་ ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་
སོང་བརྡར།
ཉམས་སྲུང་བཟོ་རིགཔ་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

བཟོ་བཀོད་ ཡང་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སོབ་

ན་ གཞི་བཀོད་ཀྱི་

ཚན་གྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་ བཟོ་རིག་གི་
གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
ཉམས་སྲུང་བཟོ་རིགཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

བཟོ་བཀོད་ ཡང་

འཛུལ་

ན་ གཞི་བཀོད་ཀྱི་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་ བཟོ་རིག་གི་
གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
ཉམས་སྲུང་བཟོ་བཀོདཔ་ལས་རོགས།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སོབ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཚན་ནང་དུས་ཐུང་གི་

བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ནང་

སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
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ཉམས་སྲུང་བཟོ་བཀོདཔ་ལས་རོགསཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སོབ་

༡ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཚན་ནང་དུས་ཐུང་གི་

བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ནང་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
ཉམས་སྲུང་བཟོ་བཀོད་ལས་རོགསཔ་ ༢

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སོབ་

པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཚན་ནང་དུས་ཐུང་གི་

བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ནང་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
ཉམས་སྲུང་བཟོ་བཀོདཔ་ལས་རོགསཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སོབ་

༡ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཚན་ནང་དུས་ཐུང་གི་

བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ནང་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
ཉམས་སྲུང་བཟོ་བཀོདཔ་ལས་རོགསཔ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སོབ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཚན་ནང་དུས་ཐུང་གི་

བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ནང་

སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
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ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
ཉམས་སྲུང་བཟོ་བཀོདཔ་ལས་རོགསཔ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ནང་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
ས་ཆའི་ལཱ་

རོང་ཁག་ས་ཆ་ཐོ་བཀོདཔ་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

གཡོག

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

ས་ཆ་བདག་སྐྱོང་དང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

འཛིན་སྐྱོང་ ས་ཆའི་

གཡོག།

གནས་གོང་ ས་ཆའི་
ཁྲིམས་ལུགས་ དེ་ལས་
ས་ཆའི་བརྡ་དོན་རིམ་
ལུགས་ཀྱི་ནང་ ཁྱད་
འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
རོང་ཁག་ས་ཆ་ཐོ་བཀོདཔ་གཙོ་འཛིན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ས་ཆ་བདག་སྐྱོང་དང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

འཛིན་སྐྱོང་ ས་ཆའི་

གཡོག།

གནས་གོང་ ས་ཆའི་
ཁྲིམས་ལུགས་ དེ་ལས་
ས་ཆའི་བརྡ་དོན་རིམ་
ལུགས་ཀྱི་ནང་ སོང་
བརྡར།
རོང་ཁག་ས་ཆ་ཐོ་བཀོདཔ་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ས་ཆ་བདག་སྐྱོང་དང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

འཛིན་སྐྱོང་ ས་ཆའི་

གཡོག།

གནས་གོང་ ས་ཆའི་
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ཁྲིམས་ལུགས་ དེ་ལས་
ས་ཆའི་བརྡ་དོན་རིམ་
ལུགས་ཀྱི་ནང་ སོང་
བརྡར།
རོང་ཁག་ས་ཆ་ཐོ་བཀོདཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ས་ཆ་བདག་སྐྱོང་དང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

འཛིན་སྐྱོང་ ས་ཆའི་

གཡོག།

གནས་གོང་ ས་ཆའི་
ཁྲིམས་ལུགས་ དེ་ལས་
ས་ཆའི་བརྡ་དོན་རིམ་
ལུགས་ཀྱི་ནང་ སོང་
བརྡར།
ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་ས་ཆ་ཐོ་བཀོདཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛིལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

གཡོག།

མི་དམངས་བདག་
སྐྱོང་གི་ནང་གཙུག་
ལག་འོག་མ།
ས་ཆ་ཐོ་བཀོདཔ་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

ས་ཆ་བདག་སྐྱོང་དང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

འཛིན་སྐྱོང་ ས་ཆའི་

གཡོག།

གནས་གོང་ ས་ཆའི་
ཁྲིམས་ལུགས་ དེ་ལས་
ས་ཆའི་བརྡ་དོན་རིམ་
ལུགས་ཀྱི་ནང་ ཁྱད་
འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
ནང་འགྲིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།
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མཁས་མཆོག

འབྲེལ་ཡོད་གཙུག་

ས་ཆ་བདག་སྐྱོང་དང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

ལག་ཞི་རིམ།

འཛིན་སྐྱོང་ ས་ཆའི་

གཡོག།

གནས་གོང་ ས་ཆའི་
ཁྲིམས་ལུགས་ དེ་ལས་
ས་ཆའི་བརྡ་དོན་རིམ་
ལུགས་ཀྱི་ནང་ ཁྱད་
འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
ས་ཆ་ཐོ་བཀོདཔ་གཙོ་འཛིན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

གཙུག་ལག་གཞི་

ས་ཆ་བདག་སྐྱོང་དང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

འཛིན་སྐྱོང་ ས་ཆའི་

གཡོག།

གནས་གོང་ ས་ཆའི་
ཁྲིམས་ལུགས་ དེ་ལས་
ས་ཆའི་བརྡ་དོན་རིམ་
ལུགས་ཀྱི་ནང་ ཁྱད་
འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
ས་ཆ་ཐོ་བཀོདཔ་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ས་ཆ་བདག་སྐྱོང་དང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

འཛིན་སྐྱོང་ ས་ཆའི་

གཡོག།

གནས་གོང་ ས་ཆའི་
ཁྲིམས་ལུགས་ དེ་ལས་
ས་ཆའི་བརྡ་དོན་རིམ་
ལུགས་ཀྱི་ནང་ སོང་
བརྡར།
ས་ཆ་ཐོ་བཀོདཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ས་ཆ་བདག་སྐྱོང་དང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

འཛིན་སྐྱོང་ ས་ཆའི་

གཡོག།

གནས་གོང་ ས་ཆའི་
ཁྲིམས་ལུགས་ དེ་ལས་
ས་ཆའི་བརྡ་དོན་རིམ་
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ལུགས་ཀྱི་ནང་ སོང་
བརྡར།
ཞིབ་རོགས་ས་ཆ་ཐོ་བཀོདཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

གཡོག།

མི་དམངས་བདག་
སྐྱོང་གི་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་ལྟ་རོགཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།

ས་ཆ་སོད་ལེན་དང་ ཐོ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

བཀོད་བ་རིམ་ དེ་ལས་

གཡོག།

ས་ཆའི་ཁྲིམས་ལུགས་
དང་ གློག་རིག་ལག་
ལེན་གྱི་སོང་བརྡར།
ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།

ས་ཆ་སོད་ལེན་དང་ ཐོ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

བཀོད་བ་རིམ་ དེ་ལས་

གཡོག།

ས་ཆའི་ཁྲིམས་ལུགས་
དང་ གློག་རིག་ལག་
ལེན་གྱི་སོང་བརྡར།
ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།

ས་ཆ་སོད་ལེན་དང་ ཐོ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

བཀོད་བ་རིམ་ དེ་ལས་

གཡོག།

ས་ཆའི་ཁྲིམས་ལུགས་
དང་ གློག་རིག་ལག་
ལེན་གྱི་སོང་བརྡར།
ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༥
པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ས་ཆ་སོད་ལེན་དང་ ཐོ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

བཀོད་བ་རིམ་ དེ་ལས་

གཡོག།

ས་ཆའི་ཁྲིམས་ལུགས་
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དང་ གློག་རིག་ལག་
ལེན་གྱི་སོང་བརྡར།
ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་ལྟ་རོགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ས་ཆ་སོད་ལེན་དང་ ཐོ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

བཀོད་བ་རིམ་ དེ་ལས་

གཡོག།

ས་ཆའི་ཁྲིམས་ལུགས་
དང་ གློག་རིག་ལག་
ལེན་གྱི་སོང་བརྡར།
ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་
གཡོག།

ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་ལྟ་རོགཔ་ ༣ པ།
ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་ལྟ་རོགཔ་ ༤ པ།
ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་ལྟ་རོགཔ་ ༥ པ།
སབ་ཁྲ་བཟོ་

སབ་ཁྲ་བཟོ་འདོན་གཙོ་འཛིན་འགོ་

འདོན་ལཱ་

དཔོན།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།
མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཡོག

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

ཞུགས།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

སབ་ཁྲའི་འབྲི་བཀོད་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ནང་ གཙུག་ལག་

དང་ ས་ཁམས་བརྡ་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

དོན་ དེ་ལས་ ས་
དབྱིབས་དང་རྒྱ་གཞི་
ཚད་བཀོད་ཚུ་ནང་
ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་
བརྡར།

སབ་ཁྲ་བཟོ་འདོན་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།
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མཁས་མཆོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

སབ་ཁྲའི་འབྲི་བཀོད་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ནང་ གཙུག་ལག་

དང་ ས་ཁམས་བརྡ་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

དོན་ དེ་ལས་ ས་

དབྱིབས་དང་རྒྱ་གཞི་
ཚད་བཀོད་ཚུ་ནང་
ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་
བརྡར།
སབ་ཁྲ་བཟོ་འདོན་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

དཔོན་འོགམ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

སབ་ཁྲའི་འབྲི་བཀོད་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ནང་ གཙུག་ལག་

དང་ ས་ཁམས་བརྡ་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

དོན་ དེ་ལས་ ས་
དབྱིབས་དང་རྒྱ་གཞི་
ཚད་བཀོད་ཚུ་ནང་
ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་
བརྡར།

སབ་ཁྲ་བཟོ་འདོན་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

སབ་ཁྲའི་འབྲི་བཀོད་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ནང་ གཙུག་ལག་

དང་ བཟོ་འདོན་ དེ་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

ལས་ ས་ཁམས་བརྡ་
དོན་ཚུ་ནང་ གཙུག་
ལག་འོག་མ།

སབ་ཁྲ་བཟོ་འདོན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

སབ་ཁྲའི་འབྲི་བཀོད་

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ནང་ གཙུག་ལག་

དང་ པར་སྐྲུན་ཚུ།

ཞུགས།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

གནས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ནང་ གཙུག་ལག་

སྐབས་ཀྱི་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

གོ་གནས།

གཞི་རིམ།
ཞིབ་རོགས་སབ་ཁྲ་བཟོ་འདོན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

དཔོན།
སབ་ཁྲ་བཟོ་འདོན་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།
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སོབ་རིམ་ ༡༢

སབ་ཁྲའི་འབྲི་བཀོད་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

དང་ སར་བཟོ་ དེ་

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་

ལས་ པར་སྐྲུན་དང་

ཡང་ན་ གཡོག་

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་ཚུ་

ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་

ནང་ སོང་བརྡར།

འོག་མ།
སབ་ཁྲ་བཟོ་འདོན་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

སབ་ཁྲའི་འབྲི་བཀོད་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

༡ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

དང་ སར་བཟོ་ དེ་

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་

ལས་ པར་སྐྲུན་དང་

ཡང་ན་ གཡོག་

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་ཚུ་

ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་

ནང་ སོང་བརྡར།

འོག་མ།
སབ་ཁྲ་བཟོ་འདོན་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

སབ་ཁྲའི་འབྲི་བཀོད་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

༢ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

དང་ སར་བཟོ་ དེ་

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་

ལས་ པར་སྐྲུན་དང་

ཡང་ན་ གཡོག་

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་ཚུ་

ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་

ནང་ སོང་བརྡར།

འོག་མ།
སབ་ཁྲ་བཟོ་འདོན་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

སབ་ཁྲའི་འབྲི་བཀོད་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

༣ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

དང་ སར་བཟོ་ དེ་

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་

ལས་ པར་སྐྲུན་དང་

ཡང་ན་ གཡོག་

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་ཚུ་

ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་

ནང་ སོང་བརྡར།

འོག་མ།
སབ་ཁྲ་བཟོ་འདོན་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

སབ་ཁྲའི་འབྲི་བཀོད་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

དང་ སར་བཟོ་ དེ་

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་

ལས་ པར་སྐྲུན་དང་

ཡང་ན་ གཡོག་
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སབ་ཁྲ་བཟོ་འདོན་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་ཚུ་

འོག་མ།

ནང་ སོང་བརྡར།

སོབ་རིམ་ ༡༢

སབ་ཁྲའི་འབྲི་བཀོད་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

དང་ སར་བཟོ་ དེ་

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་

ལས་ པར་སྐྲུན་དང་

ཡང་ན་ གཡོག་

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་ཚུ་

ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་

ནང་ སོང་བརྡར།

འོག་མ།
སབ་ཁྲ་བཟོ་འདོན་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ད་ཡོད་ཀྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་མེད་

ལས་

གཡོག།

རུང་ ལག་འཁྱེར་

གཡོགཔ་

འཆང་མི།

ཚུའི་དོན་
ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།

སབ་ཁྲ་བཟོ་འདོན་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ད་ཡོད་ཀྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་མེད་

ལས་

གཡོག།

རུང་ ལག་འཁྱེར་

གཡོགཔ་

འཆང་མི།

ཚུའི་དོན་
ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།
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སབ་ཁྲ་བཟོ་འདོན་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༤

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ད་ཡོད་ཀྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་མེད་

ལས་

གཡོག།

རུང་ ལག་འཁྱེར་

གཡོགཔ་

འཆང་མི།

ཚུའི་དོན་
ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།

གནམ་གཤིས་

གནམ་གཤིས་དང་ཆུ་དཔྱད་གཙོ་འཛིན་

དང་ཆུ་དཔྱད་

འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

ལཱ་གཡོག

འཛིན་སྐྱོང་།

བཟོ་རིག་ནང་

ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་དང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གཙུག་ལག་གཞི་

བར་སྣང་རླུང་ཁམས་

གཡོག།

རིམ།

དེ་ལས་ གཅིག་ཁར་
བསོམས་པའི་ ཆུ་གི་
ཐོན་སྐྱེད་དང་ ཆུ་
འབབ་ས་གནས་ཀྱི་
འཛིན་སྐྱོང་ སོ་ནམ་
གནམ་གཤིས་བརག་
དཔྱད་ དེ་ལས་
མཁའ་འགྲུལ་གནམ་
གཤིས་བརག་དཔྱད་
དང་ བར་སྣང་ཚན་
རིག་ཚུ་ནང་ མཁས་
མཆོག་ལྡན་པའི་སོང་
བརྡར།
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གནམ་གཤིས་དང་ཆུ་དཔྱད་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

གཙོ་བོ།

མཁས་མཆོག།

བཟོ་རིག་ནང་

ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་དང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གཙུག་ལག་གཞི་

བར་སྣང་རླུང་ཁམས་

གཡོག།

རིམ།

དེ་ལས་ གཅིག་ཁར་
བསོམས་པའི་ ཆུ་གི་
ཐོན་སྐྱེད་དང་ ཆུ་
འབབ་ས་གནས་ཀྱི་
འཛིན་སྐྱོང་ སོ་ནམ་
གནམ་གཤིས་བརག་
དཔྱད་ དེ་ལས་
མཁའ་འགྲུལ་གནམ་
གཤིས་བརག་དཔྱད་
དང་ བར་སྣང་ཚན་
རིག་ཚུ་ནང་ མཁས་
མཆོག་ལྡན་པའི་སོང་
བརྡར།

གནམ་གཤིས་དང་ཆུ་དཔྱད་གཙོ་འཛིན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འགོ་དཔོན་འོགམ།

བཟོ་རིག་ནང་

ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་དང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གཙུག་ལག་གཞི་

བར་སྣང་རླུང་ཁམས་

གཡོག།

རིམ།

དེ་ལས་ གཅིག་ཁར་
བསོམས་པའི་ ཆུ་གི་
ཐོན་སྐྱེད་དང་ ཆུ་
འབབ་ས་གནས་ཀྱི་
འཛིན་སྐྱོང་ སོ་ནམ་
གནམ་གཤིས་བརག་
དཔྱད་ དེ་ལས་
མཁའ་འགྲུལ་གནམ་
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གཤིས་བརག་དཔྱད་
དང་ བར་སྣང་ཚན་
རིག་ཚུ་ནང་ མཁས་
མཆོག་ལྡན་པའི་སོང་
བརྡར།
གནམ་གཤིས་དང་ཆུ་དཔྱད་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གོངམ།

བཟོ་རིག་ནང་

ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་དང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གཙུག་ལག་གཞི་

བར་སྣང་རླུང་ཁམས་

གཡོག།

རིམ།

རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་
འཛིན་སྐྱོང་ ཆུ་རུད་ཀྱི་
ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ དེ་
ལས་ གནམ་གཤིས་
དང་ཆུ་རུད་སྔོན་བཤད་
སོ་ནམ་གནམ་གཤིས་
བརག་དཔྱད་ དེ་ལས་
མཁའ་འགྲུལ་གནམ་
གཤིས་བརག་དཔྱད་ཚུ་
ནང་སོང་བརྡར།

གནམ་གཤིས་དང་ཆུ་དཔྱད་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

བཟོ་རིག་ནང་

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གཙུག་ལག་གཞི་

ཞུགས།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

གནས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ།

སྐབས་ཀྱི་

གཡོག།

རིམ།
ཞིབ་རོགས་གནམ་གཤིས་དང་ཆུ་དཔྱད་

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

འགོ་དཔོན།

གོ་གནས།
གནམ་གཤིས་དང་ཆུ་དཔྱད་འཕྲུལ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

རིགཔ་གོངམ།

པ།

ཡོད།

Page 133 of 352

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ཆུ་དཔྱད་དང་ གནམ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གཤིས་ཀྱི་ནང་ འབྲིང་

གཡོག།

རིམ་སོབ་ཚན་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གུ་གཙུག་
ལག་འོག་མ།
གནམ་གཤིས་དང་ཆུ་དཔྱད་འཕྲུལ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

རིགཔ་གོངམ་ ༡ པ།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ཆུ་དཔྱད་དང་ གནམ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གཤིས་ཀྱི་ནང་ འབྲིང་

གཡོག།

རིམ་སོབ་ཚན་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གུ་གཙུག་
ལག་འོག་མ།
གནམ་གཤིས་དང་ཆུ་དཔྱད་འཕྲུལ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

རིགཔ་གོངམ་ ༢ པ།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ཆུ་དཔྱད་དང་ གནམ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གཤིས་ཀྱི་ནང་ འབྲིང་

གཡོག།

རིམ་སོབ་ཚན་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གུ་གཙུག་
ལག་འོག་མ།
གནམ་གཤིས་དང་ཆུ་དཔྱད་འཕྲུལ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

རིགཔ་གོངམ་ ༣ པ།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ཆུ་དཔྱད་དང་ གནམ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གཤིས་ཀྱི་ནང་ འབྲིང་

གཡོག།

རིམ་སོབ་ཚན་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གུ་གཙུག་
ལག་འོག་མ།
གནམ་གཤིས་དང་ཆུ་དཔྱད་འཕྲུལ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

རིགཔ་ ༡ པ།

ཆུ་དཔྱད་དང་ གནམ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གཤིས་ཀྱི་ནང་ འབྲིང་

གཡོག།

རིམ་སོབ་ཚན་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གུ་གཙུག་
ལག་འོག་མ།
གནམ་གཤིས་དང་ཆུ་དཔྱད་འཕྲུལ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

རིགཔ་ ༢ པ།
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ཆུ་དཔྱད་དང་ གནམ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གཤིས་ཀྱི་ནང་ འབྲིང་

གཡོག།

རིམ་སོབ་ཚན་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གུ་གཙུག་
ལག་འོག་མ།
གནམ་གཤིས་དང་ཆུ་དཔྱད་འཕྲུལ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

རིགཔ་ ༣ པ།

ཆུ་དཔྱད་དང་ གནམ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གཤིས་ཀྱི་ནང་ འབྲིང་

གཡོག།

རིམ་སོབ་ཚན་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གུ་གཙུག་
ལག་འོག་མ།
གནམ་གཤིས་དང་ཆུ་དཔྱད་འཕྲུལ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

རིགཔ་ ༤ པ།

ཆུ་དཔྱད་དང་ གནམ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གཤིས་ དེ་ལས་ ལག་

གཡོག།

ཆས་བདག་འཛིན་གྱི་
ནང་ གཞི་རྟེན་གྱི་སོང་
བརྡར།
གནམ་གཤིས་དང་ཆུ་དཔྱད་འཕྲུལ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

རིགཔ་ ༥ པ།
གཙང་སྦྲའི་ལཱ་

གཙང་སྦྲའི་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ།

གཡོག

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
གཙང་སྦྲའི་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
གཙང་སྦྲའི་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
གཙང་སྦྲའི་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
གཙང་སྦྲའི་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།
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འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

སོང་བརྡར།

ཞུགས།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙང་སྦྲའི་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༢ པ།
གཙང་སྦྲའི་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༣ པ།
གཙང་སྦྲའི་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༤ པ།
གཙང་སྦྲའི་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༥ པ།
ས་འཇལ་བཟོ་

ས་འཇལ་བཟོ་རིག་སྡེ་འཛིན།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།
མེད།

མཁས་མཆོག།

རིག་ལཱ་གཡོག

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ཞུགས།

གཡོག།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

བའི་ནང་ གཙུག་

མཁས་མཆོག།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་གུ་

མཁས་མཆོག།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་གུ་

མཁས་མཆོག།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

ས་ཁམས་བརྡ་དོན་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

ལག་གཞི་རིམ།
ས་འཇལ་བཟོ་རིགཔ་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

ས་འཇལ་བཟོ་རིག་
གི་སོབ་ཚན་
༥༠༠ །
ས་འཇལ་བཟོ་རིགཔ་གཙོ་འཛིན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད

ས་འཇལ་བཟོ་རིག་
གི་སོབ་ཚན་
༥༠༠ །
ས་འཇལ་བཟོ་རིགཔ་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ས་འཇལ་བཟོ་རིག་
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གི་སོབ་ཚན་
༥༠༠ །
ས་འཇལ་བཟོ་རིགཔ།

ཁྱད་རིག་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

གཡོག།

ས་འཇལ་བཟོ་རིག་
གི་སོབ་ཚན་
༥༠༠ །
ས་ཆ་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
ས་ཆ་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
ས་ཆ་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
ས་ཆ་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
ས་ཆ་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༡ པ།
ས་ཆ་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༢ པ།
ས་ཆ་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༣ པ།
ས་ཆ་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༤ པ།
ས་ཆ་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།
ཁྱད་རིག་ལཱ་
གཡོག།
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ས་འཇལ་འགན་རོགསཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

ས་འཇལ་ལྟ་རོག་གི་
སོབ་ཚན་ ༤༠༠
གི་ནང་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད་
ཡོད་མི་། ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ས་འཇལ་འགན་རོགསཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

ས་འཇལ་ལྟ་རོག་གི་
སོབ་ཚན་ ༤༠༠
གི་ནང་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད་
ཡོད་མི་། ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ས་འཇལ་འགན་རོགས་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

ས་འཇལ་ལྟ་རོག་གི་
སོབ་ཚན་ ༤༠༠
གི་ནང་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད་
ཡོད་མི་། ཡང་ན་
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གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ས་འཇལ་འགན་རོགས་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

ས་འཇལ་ལྟ་རོག་གི་
སོབ་ཚན་ ༤༠༠
གི་ནང་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད་
ཡོད་མི་། ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ས་འཇལ་འགན་རོགས་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

ས་འཇལ་ལྟ་རོག་གི་
སོབ་ཚན་ ༤༠༠
གི་ནང་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད་
ཡོད་མི་། ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ས་འཇལ་འགན་རོགས་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཞུགས།

གཡོག།

ས་འཇལ་ལྟ་རོག་གི་
སོབ་ཚན་ ༤༠༠
གི་ནང་གཙུག་ལག་
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འོག་མའི་ཤེས་ཚད་
ཡོད་མི་། ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ས་འཇལཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ཡང་ན་ གཡོག་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

ཐོག་གུ་སོབ་ཚན་
༡༥༠ འཆང་མི།
ས་འཇལཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

ཡང་ན་ གཡོག་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

ཐོག་གུ་སོབ་ཚན་
༡༥༠ འཆང་མི།
ས་འཇལཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

ཡང་ན་ གཡོག་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

ཐོག་གུ་སོབ་ཚན་
༡༥༠ འཆང་མི།
ས་འཇལཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

ཡང་ན་ གཡོག་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ཡང་ན་ གཡོག་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

ཐོག་གུ་སོབ་ཚན་
༡༥༠ འཆང་མི།
ས་འཇལཔ་གོངམ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

ཐོག་གུ་སོབ་ཚན་
༡༥༠ འཆང་མི།
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ས་འཇལཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ཡང་ན་ གཡོག་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ཡང་ན་ གཡོག་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ཡང་ན་ གཡོག་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

ཐོག་གུ་སོབ་ཚན་
༡༥༠ འཆང་མི།
ས་འཇལཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

ཐོག་གུ་སོབ་ཚན་
༡༥༠ འཆང་མི།
ས་འཇལཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

ཐོག་གུ་སོབ་ཚན་
༡༥༠ འཆང་མི།
ས་འཇལཔ་ ༤ པ།
ས་ཁོངས་ས་འཇལ་ལས་རོགསཔ་ ༡

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།
ལག་ལེན་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།
ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༠ པ།

པ།

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ཞུགས།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ད་ཡོད་ཀྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

སོང་བརྡར།

ལས་

གཡོག།

གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།
ས་ཁོངས་ས་འཇལ་ལས་རོགསཔ་ ༢

ལག་ལེན་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠ པ།

པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ད་ཡོད་ཀྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

སོང་བརྡར།

ལས་

གཡོག།

གཡོགཔ་
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ཚུའི་དོན་
ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།
འཕྲུལ་རིག་

འཕྲུལ་རིག་ལྟ་རོགཔ།

རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

གཡོག

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

རྒྱལ་ཡོངས་ལག་
འཁྱེར་ ༣ པ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་གི་ ལག་ཁྱེར།
འཕྲུལ་རིག་ལྟ་རོགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

རྒྱལ་ཡོངས་ལག་
འཁྱེར་ ༣ པ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་གི་ ལག་ཁྱེར།
འཕྲུལ་རིག་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

རྒྱལ་ཡོངས་ལག་
འཁྱེར་ ༣ པ་
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ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་གི་ ལག་ཁྱེར།
འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

རྒྱལ་ཡོངས་ལག་
འཁྱེར་ ༣ པ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་གི་ ལག་ཁྱེར།
འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ལག་
འཁྱེར་ ༣ པ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་གི་ ལག་ཁྱེར།
འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ལག་
འཁྱེར་ ༣ པ་
ཡང་ན་ གཡོག་
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ཐོག་གུ་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་གི་ ལག་ཁྱེར།
འཕྲུལ་རིགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ཞུགས།

གཡོག།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ད་ཡོད་ཀྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

ལས་

གཡོག།

རྒྱལ་ཡོངས་ལག་
འཁྱེར་ ༣ པ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་གི་ ལག་ཁྱེར།
འཕྲུལ་རིགཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༢

གཡོགཔ་

ཀྱི་ ལག་རྩལ་སོང་

ཚུའི་དོན་

བརྡར་སྤེལ་ཁང་གི་

ལུ་

ལག་ཁྱེར་ སོབ་

གནས་

རིམ་ ༡༠ པའི་

སྐབས་

ཤེས་ཚད་གུ་རྒྱལ་

ཅིག།

ཡོངས་ལག་འཁྱེར་
༢ པ་དང་

ཉུང་

མཐའ་ལོ་ངོ་ ༢
ཀྱི་ ལག་རྩལ་སོང་
བརྡར་སྤེལ་ཁང་གི་
ལག་ཁྱེར་གྱི་གཏན་
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འཁེལ་གྱི་ཡིག་ཆས་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་ ལག་
འཁྱེར་འཆང་མི།
འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ད་ཡོད་ཀྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་མེད་

སོང་བརྡར།

ལས་

གཡོག།

རུང་ ལག་འཁྱེར་

གཡོགཔ་

འཆང་མི།

ཚུའི་དོན་
ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།

གཞི་རྟེན་ལག་ལེན་པ་ ༡ པ།

ལག་ལེན་ ༡ པ།

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ད་ཡོད་ཀྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

མེན་རུང་ ལག་

སོང་བརྡར།

ལས་

གཡོག།

རྩལ་སོང་བརྡར་

གཡོགཔ་

སྤེལ་ཁང་ལས་

ཚུའི་དོན་

ལག་འཁྱེར་འཆང་

ལུ་

མི།

གནས་
སྐབས་
ཅིག།

གཞི་རྟེན་ལག་ལེན་པ་ ༢ པ།

ལག་ལེན་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ད་ཡོད་ཀྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

མེན་རུང་ ལག་

སོང་བརྡར།

ལས་

གཡོག།

རྩལ་སོང་བརྡར་

གཡོགཔ་

སྤེལ་ཁང་ལས་

ཚུའི་དོན་
ལུ་
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ལག་འཁྱེར་འཆང་

གནས་

མི།

སྐབས་
ཅིག།

གཞི་རྟེན་ལག་ལེན་པ་ ༣ པ།

ལག་ལེན་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ད་ཡོད་ཀྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

མེན་རུང་ ལག་

སོང་བརྡར།

ལས་

གཡོག།

རྩལ་སོང་བརྡར་

གཡོགཔ་

སྤེལ་ཁང་ལས་

ཚུའི་དོན་

ལག་འཁྱེར་འཆང་

ལུ་

མི།

གནས་
སྐབས་
ཅིག།

གཞི་རྟེན་ལག་ལེན་པ་ ༤ པ།

ལག་ལེན་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ད་ཡོད་ཀྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

མེན་རུང་ ལག་

ལས་

གཡོག།

རྩལ་སོང་བརྡར་

གཡོགཔ་

སྤེལ་ཁང་ལས་

ཚུའི་དོན་

ལག་འཁྱེར་འཆང་

ལུ་

མི།

གནས་
སྐབས་
ཅིག།

ཁྲོམ་ཚོགས་

ཁྲོམ་ཚོགས་བཀོད་རིསཔ་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

བཀོད་རིས་ལཱ་

འཕེལ་དང་ ཁྲོམ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཡོག

ཚོགས་བཀོད་རིས་
དེ་ལས་ ས་
དབྱིབས་བཟོ་བཀོད་
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ཀྱི་ནང་ གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།
ཁྲོམ་ཚོགས་བཀོད་རིསཔ་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་

བཀོད་རིས་དང་ ཁྲོམ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

འཕེལ་དང་ ཁྲོམ་

ལམ་བཟོ་བཀོད་ དེ་

གཡོག།

ཚོགས་བཀོད་རིས་

ལས་ གོང་འཕེལ་ལས་

དེ་ལས་ ས་

འགུལ་ཚུ་ནང་ སོང་

དབྱིབས་བཟོ་བཀོད་

བརྡར།

ཀྱི་ནང་ གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།
ཁྲོམ་ཚོགས་བཀོད་རིསཔ་གཙོ་འཛིན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།

ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

འཕེལ་དང་ ཁྲོམ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

འཕེལ་དང་ ཁྲོམ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

ཚོགས་བཀོད་རིས་
དེ་ལས་ ས་
དབྱིབས་བཟོ་བཀོད་
ཀྱི་ནང་ གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།
ཁྲོམ་ཚོགས་བཀོད་རིསཔ་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཚོགས་བཀོད་རིས་
དེ་ལས་ ས་
དབྱིབས་བཟོ་བཀོད་
ཀྱི་ནང་ གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།
ཁྲོམ་ཚོགས་བཀོད་རིསཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
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ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

འཕེལ་དང་ ཁྲོམ་

སོང་བརྡར།

ཞུགས།

གཡོག།

ཚོགས་བཀོད་རིས་
དེ་ལས་ ས་
དབྱིབས་བཟོ་བཀོད་
ཀྱི་ནང་ གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།
ཁྲོམ་ཚོགས་

གོང་འཕེལ་ཚད་འཛིན་གཙོ་འཛིན་འགོ་

གོང་འཕེལ་

དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་

བཟོ་སྐྲུན་འཛིན་སྐྱོང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

འཕེལ་དང་ ཁྲོམ་

ཡང་ན་ རྟེན་གཞི་གོང་

གཡོག།

ཚད་འཛིན་ལཱ་

ཚོགས་བཀོད་རིས་

འཕེལ་ ཡང་ན་ སྒྲིང་

གཡོག

དེ་ལས་ བཟོ་

ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ ཡང་ན་

བཀོད་ དེ་ལས་

བཀོད་རིས་དང་གོང་

གཞི་བའི་བཟོ་རིག་

འཕེལ་གྱི་ནང་སོང་

གི་ནང་ གཙུག་

བརྡར།

ལག་གཞི་རིམ།
གོང་འཕེལ་ཚད་འཛིན་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

དཔོན་འོགམ།

ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་

བཟོ་སྐྲུན་འཛིན་སྐྱོང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

འཕེལ་དང་ ཁྲོམ་

ཡང་ན་ རྟེན་གཞི་གོང་

གཡོག།

ཚོགས་བཀོད་རིས་

འཕེལ་ ཡང་ན་ སྒྲིང་

དེ་ལས་ བཟོ་

ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ ཡང་ན་

བཀོད་ དེ་ལས་

བཀོད་རིས་དང་གོང་

གཞི་བའི་བཟོ་རིག་

འཕེལ་གྱི་ནང་སོང་

གི་ནང་ གཙུག་

བརྡར།

ལག་གཞི་རིམ།
གོང་འཕེལ་ཚད་འཛིན་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
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ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་

བཟོ་སྐྲུན་འཛིན་སྐྱོང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

འཕེལ་དང་ ཁྲོམ་

ཡང་ན་ རྟེན་གཞི་གོང་

གཡོག།

ཚོགས་བཀོད་རིས་

འཕེལ་ ཡང་ན་ སྒྲིང་

དེ་ལས་ བཟོ་

ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ ཡང་ན་

བཀོད་ དེ་ལས་

བཀོད་རིས་དང་གོང་

གཞི་བའི་བཟོ་རིག་

འཕེལ་གྱི་ནང་སོང་

གི་ནང་ གཙུག་

བརྡར།

ལག་གཞི་རིམ།
གོང་འཕེལ་ཚད་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

འཕེལ་དང་ ཁྲོམ་

སོང་བརྡར།

ཞུགས།

གཡོག།

ཚོགས་བཀོད་རིས་
དེ་ལས་ བཟོ་
བཀོད་ དེ་ལས་
གཞི་བའི་བཟོ་རིག་
གི་ནང་ གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།
སྒྲིང་ཁྱིམ་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གུ་ གཙུག་ལག་
འོག་མ་ ཡང་ན་
སོབ་རིམ་ ༡༠
པའི་ཤེས་ཚད་གུ་
ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་
འཕྲུལ་རིག་སོང་
བརྡར་སྤེལ་ཁང་
ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལས་
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གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
སྒྲིང་ཁྱིམ་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གུ་ གཙུག་ལག་
འོག་མ་ ཡང་ན་
སོབ་རིམ་ ༡༠
པའི་ཤེས་ཚད་གུ་
ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་
འཕྲུལ་རིག་སོང་
བརྡར་སྤེལ་ཁང་
ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
སྒྲིང་ཁྱིམ་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གུ་ གཙུག་ལག་
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འོག་མ་ ཡང་ན་
སོབ་རིམ་ ༡༠
པའི་ཤེས་ཚད་གུ་
ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་
འཕྲུལ་རིག་སོང་
བརྡར་སྤེལ་ཁང་
ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
སྒྲིང་ཁྱིམ་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གུ་ གཙུག་ལག་
འོག་མ་ ཡང་ན་
སོབ་རིམ་ ༡༠
པའི་ཤེས་ཚད་གུ་
ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་
འཕྲུལ་རིག་སོང་
བརྡར་སྤེལ་ཁང་
ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
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ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
སྒྲིང་ཁྱིམ་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གུ་ གཙུག་ལག་
འོག་མ་ ཡང་ན་
སོབ་རིམ་ ༡༠
པའི་ཤེས་ཚད་གུ་
ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་
འཕྲུལ་རིག་སོང་
བརྡར་སྤེལ་ཁང་
ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
སྒྲིང་ཁྱིམ་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

Page 152 of 352

སོབ་རིམ་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

སོང་བརྡར།

ཞུགས།

གཡོག།

གུ་ གཙུག་ལག་
འོག་མ་ ཡང་ན་
སོབ་རིམ་ ༡༠
པའི་ཤེས་ཚད་གུ་
ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་
འཕྲུལ་རིག་སོང་
བརྡར་སྤེལ་ཁང་
ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
སྒྲིང་ཁྱིམ་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ད་ཡོད་ཀྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

མེན་རུང་ ལག་

སོང་བརྡར།

ལས་

གཡོག།

འཁྱེར་འཆང་མི།

གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།

ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་འགོདཔ་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།
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འཛིན་སྐྱོང་།

ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་

འཆར་གཞི་དང་འབྲེལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

འཕེལ་འཆར་གཞི་

བའི་ནང་སོང་བརྡར།

གཡོག།

ཁྲོམ་ཚོགས་

དང་ ཁྲོམ་ཚོགས་

འཆར་གཞི་ལཱ་

བཀོད་རིས་ དེ་

གཡོག

ལས་ ལུང་ཕྱོགས་
འཆར་གཞིའི་ནང་
གཙུག་ལག་ཞི་རིམ་
ཡང་ན་ གཙུག་
ལག་ཤེས་ཚད་
འཆང་མི་ལུ་གདམ་
ཁ།
ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་འགོདཔ་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

འཕེལ་འཆར་གཞི་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་

ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་གཞི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

འཕེལ་འཆར་གཞི་

གི་རྣམ་གཞག་དང་

གཡོག།

དང་ ཁྲོམ་ཚོགས་

འཕྲུག་རིག་ནང་སོང་

བཀོད་རིས་ དེ་

བརྡར།

དང་ ཁྲོམ་ཚོགས་
བཀོད་རིས་ དེ་
ལས་ ལུང་ཕྱོགས་
འཆར་གཞི་དང་
བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ནང་
གཙུག་ལག་ཞི་རིམ།
ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་འགོདཔ་གཙོ་འཛིན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།

ལས་ ལུང་ཕྱོགས་
འཆར་གཞི་དང་
བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ནང་
གཙུག་ལག་ཞི་རིམ།
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ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་འགོདཔ་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་

ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་གཞི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

འཕེལ་འཆར་གཞི་

གི་རྣམ་གཞག་དང་

གཡོག།

དང་ ཁྲོམ་ཚོགས་

འཕྲུག་རིག་ནང་སོང་

བཀོད་རིས་ དེ་

བརྡར།

ལས་ ལུང་ཕྱོགས་
འཆར་གཞི་དང་
བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ནང་
གཙུག་ལག་ཞི་རིམ།
ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་འགོདཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

འཕེལ་འཆར་གཞི་

སོང་བརྡར།

ཞུགས།

གཡོག།

དང་ ཁྲོམ་ཚོགས་
བཀོད་རིས་ དེ་
ལས་ ལུང་ཕྱོགས་
འཆར་གཞི་དང་
བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ནང་
གཙུག་ལག་ཞི་རིམ།
ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་འགོདཔ་ལས་རོགས།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་འགོདཔ་ལས་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རོགསཔ་ ༡ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
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ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་འགོདཔ་ལས་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རོགསཔ་ ༢ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་འགོདཔ་ལས་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རོགསཔ་ ༣ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་འགོདཔ་ལས་

ལྟོ་སྐྱོར་ ༡ པ།

རོགསཔ་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་འགོདཔ་ལས་

ལྟོ་སྐྱོར་ ༢ པ།

རོགསཔ་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ།
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སྒྱུ་རྩལ། ལམ་སྲོལ་

སྒྱུ་རྩལ་དང་

དང་ རྩོམ་རིག་ལཱ་
རིགས་སྡེ་ཚན།

ལག་ཤེསཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

བཟོ་རིག་བཅུ་

འབྲེལ་ཡོད་ལག་རྩལ་གྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ལམ་སྲོལ་ལཱ་

གསུམ་ལས་མཐར་

སོང་བརྡར་ཡོད་པའི་གུ་

གཡོག།

གཡོག

འཁྱོལ་ཡོད་པའི་གུ་

ལག་ཤེསཔ་འགན་

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱབ་

འཛིན་ ༢ པའི་ནང་

སྣོན་ཡོད་མི།

ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༤
གི་ཉམས་མོང་ཡོད་མི།

ལག་ཤེསཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

བཟོ་རིག་བཅུ་

འབྲེལ་ཡོད་ལག་རྩལ་གྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གསུམ་ལས་མཐར་

སོང་བརྡར་ཡོད་པའི་གུ་

གཡོག།

འཁྱོལ་མི་ ཡང་ན་

ལག་ཤེསཔ་འགན་

གཡོག་ཐོག་གུ་ལག་

འཛིན་ ༢ པའི་ནང་

འཁྱེར་འཆང་མི།

ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༤
གི་ཉམས་མོང་ཡོད་མི།

ལག་ཤེསཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

བཟོ་རིག་བཅུ་

འབྲེལ་ཡོད་ལག་རྩལ་གྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གསུམ་ལས་མཐར་

སོང་བརྡར་ཡོད་པའི་གུ་

གཡོག།

འཁྱོལ་མི་ ཡང་ན་

ལག་ཤེསཔ་འགན་

གཡོག་ཐོག་གུ་ལག་

འཛིན་ ༢ པའི་ནང་

འཁྱེར་འཆང་མི།

ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༤
གི་ཉམས་མོང་ཡོད་མི།

ལག་ཤེསཔ་གོངམ་ ༤ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

བཟོ་རིག་བཅུ་

འབྲེལ་ཡོད་ལག་རྩལ་གྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གསུམ་ལས་མཐར་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འཁྱོལ་མི་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གུ་ལག་
འཁྱེར་འཆང་མི།
ལག་ཤེསཔ་གོངམ་ ༥ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།
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བཟོ་རིག་བཅུ་

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གསུམ་ལས་མཐར་

ཞུགས།

གཡོག།

འཁྱོལ་མི་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གུ་ལག་
འཁྱེར་འཆང་མི།
སྒྲིག་ལམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱེད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

སྔར་སྲོལ་ལམ་སྲོལ་དང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ། (རོང་ཁའི་

སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

ནང་ ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་

རིམ་ཤེས་ཚད་

སོང་བརྡར།

འཆང་མི་ལུ་
གདམ་ཁ)
སྒྲིག་ལམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།

ཁྱེད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

གཙུག་ལག་གཞི་

སྔར་སྲོལ་ལམ་སྲོལ་དང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ། (རོང་ཁའི་

སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

ནང་ ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་

རིམ་ཤེས་ཚད་

སོང་བརྡར།

འཆང་མི་ལུ་
གདམ་ཁ)
སྒྲིག་སོབ་གོངམ།

ཁྱེད་འཛིན་ ༣ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ། (རོང་ཁའི་

གི་ནང་ལག་འཁྱེར་

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཆང་མི།

རིམ་ཤེས་ཚད་
འཆང་མི་ལུ་
གདམ་ཁ)
སྒྲིག་སོབ།

ཁྱེད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ། (རོང་ཁའི་

གི་ནང་ལག་འཁྱེར་

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཆང་མི།

རིམ་ཤེས་ཚད་
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འཆང་མི་ལུ་
གདམ་ཁ)
ཞིབ་རོགས་སྒྲིག་སོབ།

ཁྱེད་འཛིན་ ༥ པ།

རོང་ཁའི་གཙུག་

སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གཞི་རིམ།

གི་ནང་ལག་འཁྱེར་

ཞུགས།

གཡོག།

འཆང་མི།
སྲོལ་འཛིན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱེད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

རོང་ཁའི་གཙུག་

ལམ་སྲོལ་གྱ་ལས་རིམ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གཞི་རིམ།

ཚུ་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་

གཡོག།

དང་ འཛིན་སྐྱོང་ དེ་
ལས་ སྒར་སྲོལ་གྱི་
ལམ་སྲོལ་ནང་ཁྱད་
འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གོངམ་ ༡ པ།

ཁྱེད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

རོང་ཁའི་གཙུག་

ལམ་སྲོལ་གྱ་ལས་རིམ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གཞི་རིམ།

ཚུ་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་

གཡོག།

དང་ འཛིན་སྐྱོང་ དེ་
ལས་ སྒར་སྲོལ་གྱི་
ལམ་སྲོལ་ནང་ཁྱད་
འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གོངམ་ ༢ པ།

ཁྱེད་འཛིན་ ༣ པ།

རོང་ཁའི་གཙུག་

ལམ་སྲོལ་གྱ་ལས་རིམ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གཞི་རིམ།

ཚུ་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་

གཡོག།

དང་ འཛིན་སྐྱོང་ དེ་
ལས་ སྒར་སྲོལ་གྱི་
ལམ་སྲོལ་ནང་སོང་
བརྡར།
སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱེད་འཛིན་ ༤ པ།
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རོང་ཁའི་གཙུག་

ལམ་སྲོལ་གྱ་ལས་རིམ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གཞི་རིམ།

ཚུ་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་

གཡོག།

དང་ འཛིན་སྐྱོང་ དེ་
ལས་ སྒར་སྲོལ་གྱི་
ལམ་སྲོལ་ནང་སོང་
བརྡར།
ཞིབ་རོགས་སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན།
ལག་ཤེསཔ།

ཁྱེད་འཛིན་ ༥ པ།
ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

རོང་ཁའི་གཙུག་

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གཞི་རིམ།

ཞུགས།

གཡོག།

འབྲི་ལྷག་ཤེས་མི་

འབྲེལ་ཡོད་རིག་རྩལ་གྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ཡང་ན་ གཡོག་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

ཐོག་གུ་བཟོ་རིག་
བཅུ་གསུམ་གྱི་ལག་
འཁྱེར་འཆང་མི།
ལག་ཤེསཔ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

འབྲི་ལྷག་ཤེས་མི་

འབྲེལ་ཡོད་རིག་རྩལ་གྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

ཡང་ན་ གཡོག་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

ཐོག་གུ་བཟོ་རིག་
བཅུ་གསུམ་གྱི་ལག་
འཁྱེར་འཆང་མི།
ལག་ཤེསཔ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

འབྲི་ལྷག་ཤེས་མི་

འབྲེལ་ཡོད་རིག་རྩལ་གྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

ཡང་ན་ གཡོག་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

ཐོག་གུ་བཟོ་རིག་
བཅུ་གསུམ་གྱི་ལག་
འཁྱེར་འཆང་མི།
ལག་ཤེསཔ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

འབྲི་ལྷག་ཤེས་མི་

འབྲེལ་ཡོད་རིག་རྩལ་གྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

ཡང་ན་ གཡོག་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

ཐོག་གུ་བཟོ་རིག་
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བཅུ་གསུམ་གྱི་ལག་
འཁྱེར་འཆང་མི།
ལག་ཤེསཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

འབྲི་ལྷག་ཤེས་མི་

འབྲེལ་ཡོད་རིག་རྩལ་གྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ཡང་ན་ གཡོག་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲི་ལྷག་ཤེས་མི་

འབྲེལ་ཡོད་རིག་རྩལ་གྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ཡང་ན་ གཡོག་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲི་ལྷག་ཤེས་མི་

འབྲེལ་ཡོད་རིག་རྩལ་གྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ཡང་ན་ གཡོག་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲི་ལྷག་ཤེས་མི་

འབྲེལ་ཡོད་རིག་རྩལ་གྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ཡང་ན་ གཡོག་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

ཐོག་གུ་བཟོ་རིག་
བཅུ་གསུམ་གྱི་ལག་
འཁྱེར་འཆང་མི།
ལག་ཤེསཔ་ ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

ཐོག་གུ་བཟོ་རིག་
བཅུ་གསུམ་གྱི་ལག་
འཁྱེར་འཆང་མི།
ལག་ཤེསཔ་ལས་རོགསཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

ཐོག་གུ་བཟོ་རིག་
བཅུ་གསུམ་གྱི་ལག་
འཁྱེར་འཆང་མི།
ལག་ཤེསཔ་ལས་རོགསཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

ཐོག་གུ་བཟོ་རིག་
བཅུ་གསུམ་གྱི་ལག་
འཁྱེར་འཆང་མི།
ལག་ཤེསཔ་ལས་རོགསཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

འབྲི་ལྷག་ཤེས་མི་

འབྲེལ་ཡོད་རིག་རྩལ་

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ཡང་ན་ གཡོག་

ཡོད་མི།

ཞུགས།

གཡོག།

ཐོག་གུ་བཟོ་རིག་
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བཅུ་གསུམ་གྱི་ལག་
འཁྱེར་འཆང་མི།
རྩོམ་རིག་དང་

རོང་ཁ་དབྱེ་དཔྱདཔ།

འབྲེལ་ཡོད་གཙུག་

སྐད་ཡིག་སོབ་སོང་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

སྐད་སྒྱུར་ལཱ་

ལག་གཞི་རིམ་གྱི་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

གཡོག།

གཡོག

ཤེས་ཚད།

བརྡར།

འབྲེལ་ཡོད་གཙུག་

སྐད་ཡིག་སོབ་སོང་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ལག་གཞི་རིམ་གྱི་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

གཡོག།

ཤེས་ཚད།

བརྡར།

འབྲེལ་ཡོད་གཙུག་

སྐད་ཡིག་སོབ་སོང་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ལག་གཞི་རིམ་གྱི་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

གཡོག།

ཤེས་ཚད།

བརྡར།

འབྲེལ་ཡོད་གཙུག་

སྐད་ཡིག་སོབ་སོང་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ལག་གཞི་རིམ་གྱི་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

གཡོག།

ཤེས་ཚད།

བརྡར།

འབྲེལ་ཡོད་གཙུག་

སྐད་ཡིག་སོབ་སོང་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ལག་གཞི་རིམ་གྱི་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

གཡོག།

ཤེས་ཚད།

བརྡར།

སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

འཛིན་སྐྱོང་།

དཔོན།
སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

དཔོན་འོགམ།
སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན་གོངམ།

སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན།

ཞིབ་རོགས་སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

དཔོན།

འབྲེལ་ཡོད་གཙུག་

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ལག་གཞི་རིམ་གྱི་

ཞུགས།

གཡོག།

ཤེས་ཚད།
ཤེས་རིག་དང་སོང་

ཤེས་རིག་

བརྡར་ལཱ་རིགས་སྡེ་
ཚན།

བཀོད་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

སོང་བརྡར་པའི་སོང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

འཛིན་སྐྱོང་དང་

ནང་གཙུག་ལག་

བརྡར་དང་ དབུ་ཁྲིདཔ་

གཡོག།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

གཞི་རིམ།

དེ་ལས་ བདག་སྐྱོང་

གཡོག

འཛིན་སྐྱོང་།

དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སོང་
བརྡར།

Page 162 of 352

མདོ་ཆེན་ ༢ པ། (སོང་བརྡར།)

དབུ་འཛིན་ ༡ པ།

དབུ་འཛིན་ ༢ པ།

དབུ་འཛིན་ ༣ པ།

དབུ་འཛིན་ ༤ པ།

དབུ་འཛིན་ ༥ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

འཛིན་སྐྱོང་།

མཁས་མཆོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ཤེས་རིག་དབུ་ཁྲིད་དང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

འཛིན་སྐྱོང་གི་ནང་ཁྱད་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ཤེས་རིག་དབུ་ཁྲིད་དང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

འཛིན་སྐྱོང་གི་ནང་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

སོང་བརྡར།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ཤེས་རིག་དབུ་ཁྲིད་དང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

འཛིན་སྐྱོང་གི་ནང་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

སོང་བརྡར།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ཤེས་རིག་དབུ་ཁྲིད་དང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

འཛིན་སྐྱོང་གི་ནང་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

སོང་བརྡར།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ཤེས་རིག་དབུ་ཁྲིད་དང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

འཛིན་སྐྱོང་གི་ནང་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཤེས་རིག་དབུ་ཁྲིད་དང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་གུ་

འཛིན་སྐྱོང་གི་ནང་

གཡོག།

ཤེས་རིག་གི་ནང་

སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ ཤེས་རིག་
གི་ནང་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
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དབུ་འཛིན་འོགམ་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ཤེས་རིག་དབུ་ཁྲིད་དང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

འཛིན་སྐྱོང་།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ཤེས་རིག་དབུ་ཁྲིད་དང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

འཛིན་སྐྱོང་།

གཡོག།

གཞི་རིམ།
དབུ་འཛིན་འོགམ་ ༢ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གཞི་རིམ།
དབུ་འཛིན་འོགམ་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཞི་རིམ།
དབུ་འཛིན་འོགམ་ ༤ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་གུ་

གཡོག།

ཤེས་རིག་གི་ནང་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ ཤེས་རིག་
གི་ནང་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
ཤེས་རིག་རྒྱབ་

རྩ་གཞུང་རྩོམ་སྒྲིགཔ་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

སྐྱོར་ལཱ་གཡོག

མཁས་མཆོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

གཡོག།

གཞི་རིམ།
རྩ་གཞུང་རྩོམ་སྒྲིགཔ་ ༢ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

གཡོག།

གཞི་རིམ།
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རྩ་གཞུང་རྩོམ་སྒྲིགཔ་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

གཡོག།

གཞི་རིམ།
རོང་ཁག་ཤེས་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

དཔོན།

འཛིན་སྐྱོང་།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

གཡོག།

གཞི་རིམ།
རོང་ཁག་ཤེས་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

དཔོན་འོགམ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

གཡོག།

གཞི་རིམ།
རོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

གཡོག།

གཞི་རིམ།
རོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

གཡོག།

གཞི་རིམ།
ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

དཔོན།

རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་གུ་
ཤེས་རིག་གི་ནང་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ ཤེས་རིག་
གི་ནང་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
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ཆོས་རྒྱུགས་འགོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ཆོས་རྒྱུགས་འཛིན་སྐྱོང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

དང་ ཞིབ་འཚོལ་ དེ་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

ལས་ ཤེས་རིག་གི་
སྤུས་ཚད་བརག་ཞིབ་
དང་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་སོང་
བརྡར།

ཤེས་རིག་ལྟ་རོག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ཤེས་རིག་གི་དབུ་ཁྲིད་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

དང་ འཛིན་སྐྱོང་ དེ་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

ལས་ ལྟ་རོག་དང་དབྱེ་
དཔྱད་ ཞིབ་འཚོལ་
ཐབས་ལམ་ནང་སོང་
བརྡར།

ཤེས་རིག་ལྟ་རོག་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ཤེས་རིག་གི་དབུ་ཁྲིད་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

དང་ འཛིན་སྐྱོང་ དེ་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

ལས་ ལྟ་རོག་དང་དབྱེ་
དཔྱད་ ཞིབ་འཚོལ་
ཐབས་ལམ་ནང་སོང་
བརྡར།

ཤེས་རིག་ལྟ་རོག་འགོ་དཔོན་ ༡ པ།

ཤེས་རིག་ལྟ་རོག་འགོ་དཔོན་ ༢ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
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འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ལྟ་རོག་དང་དབྱེ་དཔྱད་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

ནང་སོང་བརྡར།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ལྟ་རོག་དང་དབྱེ་དཔྱད་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

ནང་སོང་བརྡར།

ཆོས་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ཆོས་རྒྱུགས་འཛིན་སྐྱོང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

དང་ ཞིབ་འཚོལ་ དེ་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

ལས་ ཤེས་རིག་གི་
སྤུས་ཚད་བརག་ཞིབ་
དང་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་སོང་
བརྡར།

ཆོས་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ་ ༢ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ཤེས་རིག་གི་སྤུས་ཚད་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

བརག་ཞིབ་དང་དབྱེ་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

དཔྱད་ དེ་ལས་ དབྱེ་
ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་
སོང་བརྡར།

ཆོས་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ཤེས་རིག་གི་སྤུས་ཚད་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

བརག་ཞིབ་དང་དབྱེ་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

དཔྱད་ དེ་ལས་ དབྱེ་
ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་
སོང་བརྡར།

ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

དཔོན།

འཛིན་སྐྱོང་།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

འཛིན་སྐྱོང་དང་ བདག་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

སྐྱོང་ དེ་ལས་ དབུ་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

ཁྲིད་ ལྟ་རོག་དང་
དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ནང་སོང་
བརྡར།

ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

དཔོན་འོགམ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ཤེས་རིག་དབུ་ཁྲི་དང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

འཛིན་སྐྱོང་ ལྟ་རོག་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

དང་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ནང་
སོང་བརྡར།
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ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་གཙོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ཤེས་རིག་བདག་སྐྱོང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

དང་ འཛིན་སྐྱོང་།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ཤེས་རིག་བདག་སྐྱོང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

དང་ འཛིན་སྐྱོང་།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༣

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་གུ་

གྱི་སོབ་སྟོན་གྱི་ཉམས་

གཡོག།

ཤེས་རིག་གི་ནང་

མོང་།

གཞི་རིམ།
ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཞི་རིམ།
ཞིབ་རོགས་ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

དཔོན།

གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ ཤེས་རིག་
གི་ནང་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
སོང་བརྡར་སྒྲིག་བཀོདཔ་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

གཡོག།

གཞི་རིམ།
སོང་བརྡར་སྒྲིག་བཀོདཔ་ ༢ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

གཡོག།

གཞི་རིམ།
སོང་བརྡར་སྒྲིག་བཀོདཔ་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

གཡོག།

གཞི་རིམ།
སོབ་སྟོན་ལཱ་

སོབ་དཔོན།

ཡོད།

གཡོག

མཁས་མཆོག།

ཤེས་རིག་ལཱ་
གཡོག།
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སོབ་དཔོན། (མཉམ་སྡེབ།)

མེད།

ཤེས་རིག་ལཱ་
གཡོག།

ཕྱོགས་ཚན་འགོ་ཁྲིད་སོབ་དཔོན།
སོབ་གྲྭའི་འགོ་ཁྲིད་སོབ་དཔོན།
སོབ་དཔོན། (TCS/ship)

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

མཁས་མཆོག།

མེད།

གཙུག་ལག་ཤེས་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ཡོན།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ།

གཡོག།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

གོ་གནས་

ཤེས་རིག་ལཱ་

པ།

གསརཔ་

གཡོག།

PID :
589 གུ་
བསྐྱར་
གསོ།
སོབ་དཔོན་གོངམ་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

སོབ་དཔོན་ལུ་ སོབ་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

སོང་དང་ རྩ་གཞུང་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

གོང་འཕེལ་ བསབ་
སྟོན་གྱི་མཁས་མཆོག་
དེ་ལས་ གཡོག་ཐོག་གི་
ལས་རིམ་དང་ ཞིབ་
འཚོལ་ཐབས་ལམ་ དེ་
ལས་ སོབ་རིག་འགོ་
ཁྲིད་ཀྱི་སོང་བརྡར།

སོབ་དཔོན་གོངམ་ ༢ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

སོབ་དཔོན་ལུ་ སོབ་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

སོང་དང་ རྩ་གཞུང་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

གོང་འཕེལ་ བསབ་
སྟོན་གྱི་མཁས་མཆོག་
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དེ་ལས་ གཡོག་ཐོག་གི་
ལས་རིམ་སོང་བརྡར།
སོབ་དཔོན་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

སོབ་དཔོན་ཤེས་རིག་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

ལས་རིམ་དང་ རྩ་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

གཞུང་གོང་འཕེལ་གྱི་
སོང་བརྡར།

སོབ་དཔོན་ ༢ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

རྩ་གཞུང་གོང་འཕེལ་གྱི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཞི་རིམ།
སོབ་དཔོན་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

གཡོག།

ཤེས་རིག་གི་ནང་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད་
ཡང་ན་ ཤེས་རིག་
གི་ནང་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
སོང་བརྡར་

ལེགས་སར་བ་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

ཡང་ན་ ཆེ་

གཙུག་ལག་གི་ཤེས་

ཁྱད་རིག་གི་སོབ་ཚན་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ཚད།

གོང་འཕེལ་དང་ ཞིབ་

གཡོག།

རིམ་སོབ་སྟོན་

འཚོལ་ཐབས་ལམ།

ལཱ་གཡོག
ཞིབ་འཚོལ་མཁས་མཆོག
སོབ་སྟོན་པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

མེད།

པ།

མཁས་མཆོག།

གཙུག་ལག་གི་ཤེས་

ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ཚད།

དང་ གསར་སྐྲུན།

གཡོག།

སོབ་རིམ་
༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་
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གུ་ གཙུག་ལག་
འོག་མ་ ཡང་ན་
སོབ་རིམ་ ༡༠
པའི་ཤེས་ཚད་གུ་
ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་
འཕྲུལ་རིག་སོང་
བརྡར་སྤེལ་ཁང་
ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
སོབ་སྟོན་པ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་

ཤེས་རིག་ལཱ་

པ།

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

གཡོག།

གུ་ གཙུག་ལག་
འོག་མ་ ཡང་ན་
སོབ་རིམ་ ༡༠
པའི་ཤེས་ཚད་གུ་
ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་
འཕྲུལ་རིག་སོང་
བརྡར་སྤེལ་ཁང་
ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
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སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
སོབ་སྟོན་པ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་

ཤེས་རིག་ལཱ་

པ།

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

གཡོག།

གུ་ གཙུག་ལག་
འོག་མ་ ཡང་ན་
སོབ་རིམ་ ༡༠
པའི་ཤེས་ཚད་གུ་
ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་
འཕྲུལ་རིག་སོང་
བརྡར་སྤེལ་ཁང་
ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
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སོབ་སྟོན་པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་

ཤེས་རིག་ལཱ་

པ།

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

གཡོག།

གུ་ གཙུག་ལག་
འོག་མ་ ཡང་ན་
སོབ་རིམ་ ༡༠
པའི་ཤེས་ཚད་གུ་
ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་
འཕྲུལ་རིག་སོང་
བརྡར་སྤེལ་ཁང་
ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
སོབ་སྟོན་པ་ལས་རོགསཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་

ཤེས་རིག་ལཱ་

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

གཡོག།

གུ་ གཙུག་ལག་
འོག་མ་ ཡང་ན་
སོབ་རིམ་ ༡༠
པའི་ཤེས་ཚད་གུ་
ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་
འཕྲུལ་རིག་སོང་
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བརྡར་སྤེལ་ཁང་
ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
སོབ་སྟོན་པ་ལས་རོགསཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་

འཛུལ་

ཤེས་རིག་ལཱ་

༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་

ཞུགས།

གཡོག།

གུ་ གཙུག་ལག་
འོག་མ་ ཡང་ན་
སོབ་རིམ་ ༡༠
པའི་ཤེས་ཚད་གུ་
ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་
འཕྲུལ་རིག་སོང་
བརྡར་སྤེལ་ཁང་
ཡང་ན་ ལག་རྩལ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་ གཡོག་
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ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
སོབ་སྟོན་པ་ལས་རོགསཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་ཀྱི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

མེན་རུང་ ལག་

ཞི་

གཡོག།

འཁྱེར་འཆང་མི།

གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག

སོབ་སྟོན་པ་ལས་རོགསཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་ཀྱི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

མེན་རུང་ ལག་

ཞི་

གཡོག།

འཁྱེར་འཆང་མི།

གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག

སོབ་སྟོན་པ་ལས་རོགསཔ་ ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་ཀྱི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

མེན་རུང་ ལག་

ཞི་

གཡོག།

འཁྱེར་འཆང་མི།

གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག

སོབ་སྟོན་པ་གོངམ་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།
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མཁས་མཆོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག།

སོབ་སྟོན་པ་གོངམ་ ༢ པ།
སོབ་སྟོན་པ་གོངམ་ ༣ པ།
སོབ་སྟོན་པ།
ཞིབ་རོགས་སོབ་སྟོན་པ།
ལེགས་བཤདཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

གཙུག་ལག་གཞི་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལག་རྩལ་ཤེས་རིག་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ།

ལས་རིམ།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

སོང་བརྡར་པའི་ སོང་

འཛུག་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ།

བརྡར།

ཞུགས།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ།

ཞུགས།

གཡོག།

གཙུག་ལག་ཤེས་

ཁྱད་རིག་གི་སོབ་ཚན་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ཚད།

གོང་འཕེལ་དང་ ཞིབ་

གཡོག།

འཚོལ་ཐབས་ལམ་གྱི་
སོང་བརྡར།
འགན་རོགས་ལེགས་བཤདཔ།
ཞིབ་རོགས་ལེགས་བཤདཔ་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་ཤེས་

ཤེས་རིག་ལཱ་

ཚད།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ། (འཕྲུལ་རིག་

གཡོག།

གི་ཉུ་མཐའ་ལོ་ངོ་
༤ གི་སོབ་ཚན)
ཞིབ་རོགས་ལེགས་བཤདཔ་ ༢ པ།
ལག་རྩལ་ཤེས་

དབུ་འཛིན། (ལག་རྩལ།) ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

ཡོན་དང་

མཁས་མཆོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ།

ཞུགས།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

སོང་བརྡར་པའི་སོང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ།

བརྡར་ ཡང་ན་ ཐབས་

གཡོག།

འཛིན་སྐྱོང་ལཱ་

ལམ་དང་ འགོ་ཁྲིདཔ་

གཡོག

བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་
སྐྱོང་ དེ་ལས་ ལག་
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རྩལ་ཤེས་ཡོན་དང་སོང་
བརྡར།
དབུ་འཛིན། (ལག་རྩལ) ༢ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

གཙུག་ལག་གཞི་

སོང་བརྡར་པའི་སོང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ།

བརྡར་ ཡང་ན་ ཐབས་

གཡོག།

ལམ་དང་ འགོ་ཁྲིདཔ་
བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་
སྐྱོང་ དེ་ལས་ ལག་
རྩལ་ཤེས་ཡོན་དང་སོང་
བརྡར།
དབུ་འཛིན། (ལག་རྩལ) ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

སོང་བརྡར་པའི་སོང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ།

བརྡར་ ཡང་ན་ ཐབས་

གཡོག།

ལམ་དང་ འགོ་ཁྲིདཔ་
བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་
སྐྱོང་ དེ་ལས་ ལག་
རྩལ་ཤེས་ཡོན་དང་སོང་
བརྡར།
དབུ་འཛིན་འོག་མ་ (ལག་རྩལ) ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

གཙུག་ལག་གཞི་

སོང་བརྡར་པའི་སོང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ།

བརྡར་ ཡང་ན་ ཐབས་

གཡོག།

ལམ་དང་ འགོ་ཁྲིདཔ་
བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་
སྐྱོང་ དེ་ལས་ ལག་
རྩལ་ཤེས་ཡོན་དང་སོང་
བརྡར།
དབུ་འཛིན་འོགམ་ (ལག་རྩལ) ༢ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
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གཙུག་ལག་གཞི་

སོང་བརྡར་པའི་སོང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ།

བརྡར་ ཡང་ན་ ཐབས་

གཡོག།

ལམ་དང་ འགོ་ཁྲིདཔ་
བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་
སྐྱོང་ དེ་ལས་ ལག་
རྩལ་ཤེས་ཡོན་དང་སོང་
བརྡར།
དབུ་འཛིན་འོགམ་ (ལག་རྩལ) ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

སོང་བརྡར་པའི་སོང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ།

བརྡར་ ཡང་ན་ ཐབས་

གཡོག།

ལམ་དང་ འགོ་ཁྲིདཔ་
བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་
སྐྱོང་ དེ་ལས་ ལག་
རྩལ་ཤེས་ཡོན་དང་སོང་
བརྡར།
བཀོད་ཁྱབ་དང་

བཀོད་ཁྱབ་ལཱ་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

གཡོག

དྲུང་ཆེན།

བཀོད་ཁྱབ་ ༡ པ།

མེད།

རིགས་སྡེ་ཚན།
ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་དྲུང་ཆེན།

གཟིམ་དཔོན།

བཀོད་ཁྱབ་ ༡ པ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༡ པ།

མེད།

མེད།
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གཙུག་ལག་གཞི་

མི་དམངས་སྲིད་བྱུས་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ། གཙུག་ལག་

དང་ འཛིན་སྐྱོང་ དེ་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

ཤེས་ཚད་འཆང་མི་

ལས་ དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་སོང་

གཡོག།

ལུ་གདམ་ཁ།

བརྡར།

གཙུག་ལག་གཞི་

མི་དམངས་སྲིད་བྱུས་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ། གཙུག་ལག་

དང་ འཛིན་སྐྱོང་ དེ་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

ཤེས་ཚད་འཆང་མི་

ལས་ དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་སོང་

གཡོག།

ལུ་གདམ་ཁ།

བརྡར།

གཙུག་ལག་གཞི་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

བརྡར།

གཡོག།

སྐུ་ཚབ་ ༡ པ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༡ པ།

མེད།

གཙུག་ལག་གཞི་

མི་དམངས་སྲིད་བྱུས་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

དང་ འཛིན་སྐྱོང་ དེ་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

ལས་ དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་སོང་

གཡོག།

བརྡར།
ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན།

བཀོད་ཁྱབ་ ༡ པ།

མེད།

གཙུག་ལག་གཞི་

མི་དམངས་སྲིད་བྱུས་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

དང་ འཛིན་སྐྱོང་ དེ་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

ལས་ དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་སོང་

གཡོག།

བརྡར།
ཀྲོང་གསར་མགྲོན་གཉེར།

བཀོད་ཁྱབ་ ༡ པ།

མེད།

ནང་འཁོད་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

ཀྱི་དོན་ལུ་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

རྐྱངམ་

གཡོག།

གཅིག།
སྐབས་གཡོགཔ་ ༡ པ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༡ པ།

མེད།

ནང་འཁོད་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

ཀྱི་དོན་ལུ་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

རྐྱངམ་

གཡོག།

གཅིག།
སྲིད་འཛིན།

བཀོད་ཁྱབ་ ༡ པ།

མེད།

ནང་འཁོད་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

ཀྱི་དོན་ལུ་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

རྐྱངམ་

གཡོག།

གཅིག།
གཏན་བཞུགས་སྐུ་ཚབ་ ༡ པ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༡ པ།

མེད།
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གཙུག་ལག་གཞི་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

བརྡར།

གཡོག།

གཏན་བཞུགས་སྐུ་ཚབ་ ༢ པ།

མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ།

སྐབས་གཡོགཔ་ ༢ པ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༢ པ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༢ པ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༢ པ།

མེད།

མེད།

མེད།

གཙུག་ལག་གཞི་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

ནང་འཁོད་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

ཀྱི་དོན་ལུ་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

རྐྱངམ་

གཡོག།

གཅིག།
ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན།

བཀོད་ཁྱབ་ ༢ པ།

མེད།

གཙུག་ལག་གཞི་

བདག་སྐྱོང་གོང་འཕེལ་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

དང་ སྲིད་བྱུས་འཛིན་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

སྐྱོང་ དེ་ལས་ མི་

གཡོག།

དམངས་བདག་སྐྱོང་གི་
ནང་ ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་
སོང་བརྡར།
ཡོངས་ཁྱབ་དོན་གཅོདཔ་ ༡ པ།

རོང་བདག་ ༡ པ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༢ པ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༢ པ།

མེད།

མེད།

གཙུག་ལག་གཞི་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

མི་དམངས་སྲིད་བྱུས་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

བདག་སྐྱོང་དང་ འཛིན་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

སྐྱོང་ དེ་ལས་ དཔལ་

གཡོག།

འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་
ནང་ ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་
སོང་བརྡར།
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སྐུ་ཚབ་ ༢ པ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༢ པ།

མེད།

གཙུག་ལག་གཞི་

རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་འབྲེལ་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

དང་ ཕྱི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

གི་ནང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་

གཡོག།

སོང་བརྡར།
ཡོངས་ཁྱབ་བཀོད་དཔོན།

བཀོད་ཁྱབ་ ༢ པ།

མེད།

གཙུག་ལག་གཞི་

ས་ཆ་བདག་སྐྱོང་དང་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

འཛིན་སྐྱོང་ དེ་ལས་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

ས་ཆའི་གནས་གོང་ ས་

གཡོག།

ཆའི་ཁྲིམས་ལུགས་ ས་
ཆའི་བརྡ་དོན་རིམ་
ལུགས་ནང་ཁྱད་
འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
ས་འཇལ་ཡོངས་ཁྱབ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༢ པ།

མེད།

གཙུག་ལག་གཞི་

བདག་སྐྱོང་དང་ འཛིན་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

སྐྱོང་ དེ་ལས་ ས་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

འཇལ་སོབ་ཚན་ནང་

གཡོག།

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་
བརྡར།
གཞུང་མགྲོན་གཉེར།

ཕྱག་སྒརཔ་ ༡ པ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༢ པ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ།

མེད།

མེད།

གཙུག་ལག་གཞི་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

མཁས་མཆོག་ལཱ་
གཡོག།

མདོ་ཆེན།

བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ།

མེད།
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གཙུག་ལག་གཞི་

མི་དམངས་སྲིད་བྱུས་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

བདག་སྐྱོང་དང་ འཛིན་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

སྐྱོང་ དེ་ལས་ དཔལ་

གཡོག།

འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་
ནང་ ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་
སོང་བརྡར།
བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན།

བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ།

མེད།

གཙུག་ལག་གཞི་

མི་དམངས་སྲིད་བྱུས་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

བདག་སྐྱོང་དང་ འཛིན་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

སྐྱོང་ དེ་ལས་ དཔལ་

གཡོག།

འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་
ནང་ ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་
སོང་བརྡར།
གསོ་བའི་མདོ་ཆེན།

བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ།

མེད།

སྨན་གཤག་གཙུག་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་

མཁས་མཆོག།

མཁས་མཆོག་ལཱ་

ཚད་དང་ མི་

གཡོག།

དམངས་གསོ་བའི་
ནང་གཙུག་ལག་
ཤེས་ཚད།
བཀོད་དཔོན། (འབྲུག་གསོ་བ་དང་

བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ།

མེད།

འཕོད་བསྟེན་ཚོགས་སྡེ།)

སྨན་གཤག་གཙུག་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

ཚད་དང་ མི་

གཡོག།

དམངས་གསོ་བའི་
ནང་གཙུག་ལག་
ཤེས་ཚད།
ཕྱག་སྒརཔ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ།

མེད།

གཙུག་ལག་གཞི་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

མཁས་མཆོག་ལཱ་
གཡོག།
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སྐུ་ཚབ་ ༣ པ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ།

མེད།

གཙུག་ལག་གཞི་

རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་འབྲེལ་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

དང་ ཕྱི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

གི་ནང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་

གཡོག།

སོང་བརྡར།
དྲང་དཔོན།

བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ།

མེད།

ཆོས་རྒྱུགས་དྲུང་ཆེན།

བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ།

མེད།

མི་དགོ།
དབུ་ཁྲིད་དང་ ཆོས་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རྒྱུགས་འཛིན་སྐྱོང་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

ཞིབ་འཚོལ་ ཤེས་རིག་

གཡོག།

སྤུས་ཚད་དཔྱད་ཞིབ་
དེ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་
སོང་བརྡར།
འབྲུག་ཨོ་ལིམ་པིག་ཚོགས་པའི་ཡོངས་

བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ།

མེད།

ཁྱབ་དྲུང་ཆེན།

གཙུག་ལག་གཞི་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

མཁས་མཆོག།

མཁས་མཆོག་ལཱ་
གཡོག།

བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན།

བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ།

མེད།

གཙུག་ལག་གཞི་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

མཁས་མཆོག།

མཁས་མཆོག་ལཱ་
གཡོག།

རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་འོགམ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ།

མེད།

གཙུག་ལག་གཞི་

རྩིས་ཞིབ་མཁས་མཆོག་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ། གཙུག་ལག་

གི་ནང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

ཤེས་ཚད་འཆང་མི་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

དཔེ་མཛོད་འཛིན་སྐྱོང་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ་ ཡག་ན་

འཆར་གཞི་དང་ བརྡ་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

མདོ་ཆེན། (རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་སྟོན་

གཙུག་ལག་ཤེས་

དོན་ཞིབ་འཚོལ་ དེ་

གཡོག།

ཁང་།)

ཚད།

ལས་ གསར་སྐྲུན།

ལུ་གདམ་ཁ།
མདོ་ཆེན། (རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད།)

བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ།

མེད།

Page 183 of 352

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ།

མེད།

ཁྲིམས་དོན་གཙུག་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

ལག་ཤེས་ཡོན།

མཁས་མཆོག།

མཁས་མཆོག་ལཱ་
གཡོག།

གཏན་བཞུགས་སྐུ་ཚབ་འོགམ།

དོན་གཅོདཔ་གཙོ་འཛིན་འོགམ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ།

མེད།

མེད།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཕྱི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་གི་ནང་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

མཁས་མཆོག་ལཱ་
གཡོག།

བཀོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ། (བོ་རིག་རྒྱུ་

བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ།

མེད།

དངོས།)

གཙུག་ལག་གཞི་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

མཁས་མཆོག་ལཱ་
གཡོག།

བཀོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ། འདྲ་གཉིསམ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ།

མེད།

གཙུག་ལག་གཞི་

ས་ཆ་བདག་སྐྱོང་དང་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

འཛིན་སྐྱོང་ དེ་ལས་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

ས་ཆའི་གནས་གོང་ ས་

གཡོག།

ཆའི་ཁྲིམས་ལུགས་ ས་
ཆའི་བརྡ་དོན་རིམ་
ལུགས་ནང་ཁྱད་
འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
རོང་བདག་ ༢ པ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ།

མེད།

གཙུག་ལག་གཞི་

ས་གནས་གཞུང་གི་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

སྐྱོང་ དེ་ལས་ མི་

གཡོག།

དམངས་བདག་སྐྱོང་གི་
ནང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་
སོང་བརྡར།
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སྨན་རིགས་བཀོད་ཁྱབ།

སྐབས་གཡོགཔ་ ༣ པ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ།

མེད།

སྨན་གྱི་ནང་ཚན་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིག་གཙུག་ལག་

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

ཤེས་ཚད།

བརྡར་དང་ དཔེ་སྐྲུན།

གཡོག།

མེད།

ནང་འཁོད་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

ཀྱི་དོན་ལུ་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

རྐྱངམ་

གཡོག།

གཅིག།
ཡོངས་ཁྱབ་དོན་གཅོདཔ་ ༢ པ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

སོང་བརྡར།

མཁས་མཆོག་ལཱ་
གཡོག།

གཞུང་མགྲོན་གཉེར་ ༡ པ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ།

མེད།

བཀོད་ཁྱབ་དང་
མཁས་མཆོག་ལཱ་
གཡོག།

མགྲོན་གཉེར་ ༡ པ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ།

མེད།

གཙུག་ལག་གཞི་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

མཁས་མཆོག་ལཱ་
གཡོག།

ཕྱག་སྒརཔ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༢ པ།

ཡོད།

གཙུག་ལག་གཞི་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

སོང་བརྡར།

མཁས་མཆོག་ལཱ་
གཡོག།

གཟིམ་དཔོན་འོགམ།

བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

གཟིམ་དཔོན་ཡིག་ཚང་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

རིམ།

ནང་ གཟིམ་དཔོན་འོག་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

མ་གཡོག་བསྐོས་ཀྱི་

གཡོག།

དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ།
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མཁས་མཆོག་

མཁས་མཆོག་ ༡ པ།

མཁས་མཆོག་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

ལཱ་གཡོག
མཁས་དབང་།

མཁས་མཆོག་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

གི་ནང་ གཙུག་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

ལག་ཤེས་ཚད།

གཡོག།

མཁས་དབང་།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ཡོངས་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

གྲགས་ཡོད་པའི་གནས་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

དེབ་དང་ ཀི་དེབ་ཚུ་

གཡོག།

ཞིབ་འཚོལ་དང་དཔེ་
སྐྲུན་ དེ་ལས་ རྒྱལ་
སྤྱིའི་གྲོས་འཛོམས་ཀྱི་
གསལ་ཞུའི་ཡིགས་ཆས།
འགན་རོགས་མཁས་དབང་།

མཁས་མཆོག་ ༢ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

མཁས་དབང་།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ཡོངས་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

གྲགས་ཡོད་པའི་གནས་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

དེབ་དང་ ཀི་དེབ་ཚུ་

གཡོག།

ཞིབ་འཚོལ་དང་དཔེ་
སྐྲུན།
མཁས་མཆོག་ ༢ པ།

མཁས་མཆོག་ ༣ པ།

ཞིབ་རོགས་མཁས་དབང་།

མཁས་མཆོག་ ༢ པ།

མཁས་མཆོག་ ༣ པ།

མཁས་མཆོག་ ༣ པ།

མེད།

མེད།

མེད།

མཁས་མཆོག།

མཁས་མཆོག།

མཁས་མཆོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

གི་ནང་ གཙུག་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

ལག་ཤེས་ཚད།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

གི་ནང་ གཙུག་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

ལག་ཤེས་ཚད།

གཡོག།

གཙུག་ལག་ཤེས་

ཞིབ་འཚོལ་དང་ དཔེ་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

ཚད། མཁས་

སྐྲུན་འབད་ནི།

མཁས་མཆོག་ལཱ་

དབང་གི་ཤེས་ཚད་
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གཡོག།

ཡོད་མི་ལུ་གདམ་
ཁ།
སོབ་དཔོན་མཁས་མཆོག

མཁས་མཆོག་ ༣ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

གཙུག་ལག་ཤེས་

སོབ་དཔོན་ལུ་ སོབ་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

ཚད་གུ་སོབ་དཔོན་

སོང་དང་ རྩ་གཞུང་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

སོབ་སོང་།

གོང་འཕེལ་ བསབ་

གཡོག།

སྟོན་གྱི་མཁས་མཆོག་
དེ་ལས་ གཡོག་ཐོག་གི་
ལས་རིམ་དང་ ཞིབ་
འཚོལ་ཐབས་ལམ་ དེ་
ལས་ སོབ་རིག་འགོ་
ཁྲིད་ཀྱི་སོང་བརྡར།
མཁས་མཆོག། (ས་ཁམས་རིག་པ།)

མཁས་མཆོག་ ༣ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

འགོ་ཁྲིད་མཁས་མཆོག་སོབ་དཔོན།
གསོ་བའི་སྡེ་འཛིན་ ༡ པ།

མཁས་མཆོག་ ༣ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

གི་ནང་ གཙུག་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

ལག་ཤེས་ཚད།

གཡོག།

སྨན་གཤག་གཙུག་

སྨན་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་དང་

བཀོད་ཁྱབ་དང་

ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་

བདག་སྐྱོང་གི་ནང་ཁྱད་

མཁས་མཆོག་ལཱ་

ཚད་དང་ མི་

འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་དང་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

དངུལ་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་

གཡོག།

གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་

/རྩིས་དེབ་/རྩིས་ཁྲ་དང་

ཚད།

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ནང་གཙུག་

དམངས་གསོ་བའི་
ནང་གཙུག་ལག་
ཤེས་ཚད།
དངུལ་རྩིས་དང་

རྩིས་ཞིབ་ལཱ་

རྩིས་ཞིབ་ལཱ་རིགས་

གཡོག

རྩིས་ཞིབ་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

སྡེ་ཚན།
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འཛིན་སྐྱོང་།

ལག་འོག་མའི་ནང་ཁྱད་
འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

འབྲལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ནང་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

སྣ་མང་།

གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་
ཚད།
རྩིས་ཞིབ་དབྱེ་དཔྱདཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་དང་

ནང་གཙུག་ལག་

དངུལ་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་

གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་

/རྩིས་དེབ་/རྩིས་ཁྲ་དང་

ཚད།

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ནང་གཙུག་

སྣ་མང་།

ལག་འོག་མའི་ནང་ཁྱད་
འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
རྩིས་ཞིབ་གཙོ་འཛིན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་དང་

ནང་གཙུག་ལག་

དངུལ་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་

གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་

/རྩིས་དེབ་/རྩིས་ཁྲ་དང་

ཚད།

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ནང་གཙུག་

སྣ་མང་།

ལག་འོག་མའི་ནང་ཁྱད་
འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་དང་

ནང་གཙུག་ལག་

དངུལ་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་

གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་

/རྩིས་དེབ་/རྩིས་ཁྲ་དང་

ཚད།

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ནང་གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ནང་ཁྱད་
འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
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སྣ་མང་།

རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན།

ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་དང་

འཛུལ་

ནང་གཙུག་ལག་

དངུལ་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་

ཞུགས།

གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་

གི་ནང་ འཕགས་ཀྱི་

ཚད།

སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

སྣ་མང་།

སྣ་མང་།

དངུལ་རྩིས་འཛིན་
སྐྱོང་གི་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
རྩིས་ཞིབ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གངོམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

སྣ་མང་།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
རྩིས་ཞིབ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གངོམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

སྣ་མང་།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
རྩིས་ཞིབ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གངོམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
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སྣ་མང་།

ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
རྩིས་ཞིབ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གངོམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

སྣ་མང་།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
རྩིས་ཞིབ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

སྣ་མང་།

དངུལ་རྩིས་འཛིན་
སྐྱོང་གི་ནང་གཙུག་
ལག་འོག་མ་ ཡང་
ན་ གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
རྩིས་ཞིབ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

དངུལ་རྩིས་འཛིན་
སྐྱོང་གི་ནང་གཙུག་
ལག་འོག་མ་ ཡང་
ན་ གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
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སྣ་མང་།

རྩིས་ཞིབ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་ཀྱི་

མེན་རུང་ ལག་

ལས་

འཁྱེར་འཆང་མི།

གཡོགཔ་

སྣ་མང་།

ཚུའི་དོན་
ལུ་
གནས་
སྐབས་
ཅིག།
དངུལ་རྩིས།

རྩིས་འཛིན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

རྩིས་ཞིབ་དང་ རྩིས་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

རྩིས་ལས་དང་

ནང་གཙུག་ལག་

དེབ་ མི་དམངས་

གཡོག།

འཆར་དངུལ་

གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་

དངུལ་རྩིས་ དངུལ་

ལཱ་གཡོག

ཚད།

འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ དེ་
ལས་ དཔལ་འབོར་
འཛིན་སྐྱོང་གི་ནང་
ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་
བརྡར།

དངུལ་འབྲེལ་དབྱེ་དཔྱདཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

རྩིས་དེབ་དང་ མི་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

དམངས་དངུལ་རྩིས་

གཡོག།

གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་

དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་

ཚད།

དེ་ལས་ དཔལ་འབོར་
འཛིན་སྐྱོང་གི་ནང་
ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་
བརྡར།

རྩིས་འཛིན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།
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འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

རྩིས་ཞིབ་དང་ རྩིས་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

དེབ་ མི་དམངས་

གཡོག།

གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་

དངུལ་རྩིས་ དངུལ་

ཚད།

འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ དེ་
ལས་ དཔལ་འབོར་
འཛིན་སྐྱོང་གི་ནང་
ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་
བརྡར།

རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

རྩིས་དེབ་དང་དངུལ་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་

གཡོག།

གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་

ཁ་སྐོང་གི་སོང་བརྡར།

ཚད།
རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

དངུལ་འབྲེལ་དང་རྩིས་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

དེབ་ནང་སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་
ཚད།
ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

གཡོག།

དངུལ་རྩིས་འཛིན་
སྐྱོང་གི་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
འཆར་དངུལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

དང་ དངུལ་འབྲེལ་

གཡོག།

གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་

བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་

ཚད།

སོབ་ཚན་ནང་ཁྱད་
འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
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འཆར་དངུལ་དབྱེ་དཔྱདཔ།

འཆར་དངུལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

མཁས་མཆོ།

ཡོད།

འོགམ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

འཆར་དངུལ་དང་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

རྩིས་འཛིན་ དེ་ལས་

གཡོག།

གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་

དངུལ་འབྲལ་འཛིན་སྐྱོང་

ཚད།

གི་ནང་མཁས་མཆོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

དང་ དངུལ་འབྲེལ་

གཡོག།

གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་

བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་

ཚད།

སོབ་ཚན་ནང་ཁྱད་
འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།

འཆར་དངུལ་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

གི་སོང་བརྡར་དང་

གཡོག།

གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་

AMP

ཚད།
འཆར་དངུལ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

གི་སོང་བརྡར་དང་

གཡོག།

གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་

AMP

ཚད།
ཞིབ་རོགས་འཆར་དངུལ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

གཡོག།

དངུལ་རྩིས་འཛིན་
སྐྱོང་གི་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
དངུལ་རྩིས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

རྩིས་ཞིབ་དང་ རྩིས་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

དེབ་ མི་དམངས་

གཡོག།

དངུལ་རྩིས་ དངུལ་
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གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་

འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ དེ་

ཚད།

ལས་ དཔལ་འབོར་
འཛིན་སྐྱོང་གི་ནང་
ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་
བརྡར།

དངུལ་རྩིས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

རྩིས་ཞིབ་དང་ རྩིས་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

དེབ་ མི་དམངས་

གཡོག།

གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་

དངུལ་རྩིས་ དངུལ་

ཚད།

འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ དེ་
ལས་ དཔལ་འབོར་
འཛིན་སྐྱོང་གི་ནང་
ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་
བརྡར།

དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

རྩིས་དེབ་དང་དངུལ་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་

གཡོག།

གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་

ཁ་སྐོང་གི་སོང་བརྡར།

ཚད།
དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

དངུལ་འབྲེལ་དང་རྩིས་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

འཛིན་ནང་སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་
ཚད།
ཞིབ་རོགས་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

གཡོག།

དངུལ་རྩིས་འཛིན་
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སྐྱོང་གི་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

གཡོག།

དངུལ་རྩིས་འཛིན་
སྐྱོང་གི་ནང་གཙུག་
ལག་འོག་མ་ ཡང་
ན་ གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

གཡོག།

དངུལ་རྩིས་འཛིན་
སྐྱོང་གི་ནང་གཙུག་
ལག་འོག་མ་ ཡང་
ན་ གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

གཡོག།

དངུལ་རྩིས་འཛིན་
སྐྱོང་གི་ནང་གཙུག་
ལག་འོག་མ་ ཡང་
ན་ གཡོག་ཐོག་གུ་
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གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

གཡོག།

དངུལ་རྩིས་འཛིན་
སྐྱོང་གི་ནང་གཙུག་
ལག་འོག་མ་ ཡང་
ན་ གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

གཡོག།

དངུལ་རྩིས་འཛིན་
སྐྱོང་གི་ནང་གཙུག་
ལག་འོག་མ་ ཡང་
ན་ གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

གཡོག།

དངུལ་རྩིས་འཛིན་
སྐྱོང་གི་ནང་གཙུག་
ལག་འོག་མ་ ཡང་
ན་ གཡོག་ཐོག་གུ་
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གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས ༦ པ།

རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས ༧ པ།

འཆར་དངུལ་ལས་རོགས།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ད་ཡོད་ཀྱི་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

པའི་ཤེས་མེད་རུང་

ལས་

གཡོག།

དངུལ་རྩིས་འཛིན་

གཡོགཔ་

སྐྱོང་གི་ནང་གཙུག་

ཚུའི་དོན་

ལག་འོག་མ་ ཡང་

ལུ་

ན་ གཡོག་ཐོག་གུ་

གནས་

གཙུག་ལག་འོག་

སྐབས་

མའི་ཤེས་ཚད།

ཅིག།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ད་ཡོད་ཀྱི་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

པའི་ཤེས་མེད་རུང་

ལས་

གཡོག།

དངུལ་རྩིས་འཛིན་

གཡོགཔ་

སྐྱོང་གི་ནང་གཙུག་

ཚུའི་དོན་

ལག་འོག་མ་ ཡང་

ལུ་

ན་ གཡོག་ཐོག་གུ་

གནས་

གཙུག་ལག་འོག་

སྐབས་

མའི་ཤེས་ཚད།

ཅིག།

དངུལ་རྩིས་དང་

དངུལ་རྩིས།

རྩིས་ཞིབ་ལཱ་རིགས་

རྩིས་ལས་དང་

སྡེ་ཚན།

འཆར་དངུལ་

འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་

ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་འོག་མ་

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢
པའི་གུ་དངུལ་

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་གཙུག་ལག་འོག་
མ།
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དངུལ་རྩི་ལཱ་གཡོག

འཆར་དངུལ་ལས་རོགསཔ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

པ།

པའི་གུ་དངུལ་

གཡོག

འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་
གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་གཙུག་ལག་འོག་
མ།
འཆར་དངུལ་ལས་རོགསཔ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

པ།

པའི་གུ་དངུལ་

གཡོག

འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་
གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་གཙུག་ལག་འོག་
མ།
འཆར་དངུལ་ལས་རོགསཔ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

པ།

པའི་གུ་དངུལ་

གཡོག

འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་
གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་གཙུག་ལག་འོག་
མ།
འཆར་དངུལ་ལས་རོགསཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

པའི་གུ་དངུལ་

གི་སོང་བརྡར།

གཡོག

འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་
གཙུག་ལག་འོག་མ་
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ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་གཙུག་ལག་འོག་
མ།
འཆར་དངུལ་ལས་རོགསཔ་ ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

པའི་གུ་དངུལ་

ཞུགས།

གཡོག

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་ཀྱི་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

མེན་རུང་ལག་ཁྱེར་

ཞི་

གཡོག

འཆང་མི།

གཡོགཔ་

འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་
གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་གཙུག་ལག་འོག་
མ།
འཆར་དངུལ་ལས་རོགསཔ་ ༦ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག
ནང་འཁོད་

ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

ངོས་སོར་ཅན་གྱི་ནང་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

རྩིས་ཞིབ་ལཱ་

བའི་གཙུག་ལག་

འཁོད་རྩིས་ཞིབ་དང་

གཡོག

གཡོག

གཞི་རིམ།

གཞུང་གི་དངུལ་འབྲེལ་
འཛིན་སྐྱོང་ ཡང་ན་ནང་
འཁོད་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལག་
ཆས་དང་ཐབས་ཤེས་
དང་འབྲེལ་བའི་སོང་
བརྡར་གཞན།
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ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་དབྱེ་དཔྱདཔ།

ཁྱད་འཛིན ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

ངོས་སོར་ཅན་གྱི་ནང་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

བའི་གཙུག་ལག་

འཁོད་རྩིས་ཞིབ་དང་

གཡོག

གཞི་རིམ།

གཞུང་གི་དངུལ་འབྲེལ་
འཛིན་སྐྱོང་ ཡང་ན་ནང་
འཁོད་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལག་
ཆས་དང་ཐབས་ཤེས་
དང་འབྲེལ་བའི་སོང་
བརྡར་གཞན།

ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་གཙོ་འཛིན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

ངོས་སོར་ཅན་གྱི་ནང་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

བའི་གཙུག་ལག་

འཁོད་རྩིས་ཞིབ་དང་

གཡོག

གཞི་རིམ།

གཞུང་གི་དངུལ་འབྲེལ་
འཛིན་སྐྱོང་ ཡང་ན་ནང་
འཁོད་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལག་
ཆས་དང་ཐབས་ཤེས་
དེ་ལས་སྲིད་བྱུས་དབྱེ་
ཞིབ་ཀྱི་སོང་བརྡར་དང་
འབྲེལ་ཡོད་སོང་བརྡར་
གཞན།

ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་གོངམ།

ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
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ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

བའི་གཙུག་ལག་

ཡང་ན་ལས་གཡོགཔ་

གཡོག

གཞི་རིམ།

བདག་སྐྱོང་།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

བའི་གཙུག་ལག་

ཡང་ན་ལས་གཡོགཔ་

གཡོག

གཞི་རིམ།

བདག་སྐྱོང་།

ཞིབ་རོགས་ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

རིམ་གུ་དངུལ་

ཞུགས།

གཡོག

འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་
གི་གཙུག་ལག་འོག་
མ།
འོང་འབབ་ལཱ་

བསྡུ་གསོག་འགོ་དཔོན། (ཅ་དམ།)

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

གཡོག

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

ཁྲལ་ ཡང་ན་ཅ་དམ་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

བའི་གཙུག་ལག་

ཡང་ན་བདག་སྐྱོང་

གཡོག

གཞི་རིམ།

ཡང་ན་ཚོང་རིག་རྩིས་
འཛིན་ ཡང་ན་མི་
དམངས་དངུལ་རྩིས་
ནང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་
སོང་བརྡར།

ཅ་དམ་དང་ཅ་ཁྲལ་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

ལུང་ཕྱོགས་མདོ་ཆེན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མཉམ་འབྲེལ་བསྡུ་གསོག་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

(ཅ་དམ།)
བསྡུ་གསོག་འགོ་དཔོན་འོགམ། (ཅ་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

ཁྲལ་གྱི་ལམ་ལུགས་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

བའི་གཙུག་ལག་

ཡང་ན་ཚོང་རིག་རྩིས་

གཡོག

གཞི་རིམ།

འཛིན་ ཡང་ན་མི་
དམངས་དངུལ་རྩིས་

དམ།)

དང་དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་
སྐྱོང་ནང་ཁྱད་འཕགས་
ཀྱི་སོང་བརྡར།

ཞིབ་རོགས་བསྡུ་གསོག་འགོ་དཔོན།(ཅ་

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

དམ།)
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ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

ཁྲལ་ ཡང་ན་ རྩིས་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

བའི་གཙུག་ལག་

འཛིན་ ཡང་ན་ མི་

གཡོག

གཞི་རིམ།

དམངས་དངུལ་རྩིས་

ནང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་
སོང་བརྡར།
ཞིབ་རོགས་ཅ་དམ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

རིམ་གུ་དངུལ་

ཞུགས།

གཡོག

འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་
གི་གཙུག་ལག་འོག་
མ།
འོང་འབབ་དབྱེ་དཔྱདཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

མི་དམངས་དངུལ་རྩིས་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

བའི་གཙུག་ལག་

དངུལ་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་

གཡོག

གཞི་རིམ།

དང་འབྲེལ་ཡོད་ས་སྒོ་ཚུ་
ནང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་
སོང་བརྡར།

བསྡུ་གསོག་འགོ་དཔོན། (འོང་འབབ།)

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

རྩིས་རིག་ ཡང་ན་རྩིས་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

བའི་གཙུག་ལག་

ཞིབ་ ནང་ཁྲལ་ ཡང་

གཡོག

གཞི་རིམ།

ན་མི་དམངས་དངུལ་
རྩིས་དང་སྤྱིར་བཏང་
འཛིན་སྐྱོང་ནང་ཁྱད་
འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།

མཉམ་འབྲེལ་བསྡུ་གསོག་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

(འོང་འབབ།)

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

ཁྲལ་ ཡང་ན་ཅ་དམ་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

བའི་གཙུག་ལག་

ཡང་ན་བདག་སྐྱོང་

གཡོག

གཞི་རིམ།

ཡང་ན་ཚོང་རིག་རྩིས་
འཛིན་ ཡང་ན་མི་
དམངས་དངུལ་རྩིས་
ནང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་
སོང་བརྡར།
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བསྡུ་གསོག་འགོ་དཔོན་འོགམ། (འོང་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

འབབ།)

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

ཁྲལ་གྱི་ལམ་ལུགས་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

བའི་གཙུག་ལག་

ཡང་ན་ཚོང་རིག་རྩིས་

གཡོག

གཞི་རིམ།

འཛིན་ ཡང་ན་མི་
དམངས་དངུལ་རྩིས་
དང་དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་
སྐྱོང་ནང་ཁྱད་འཕགས་
ཀྱི་སོང་བརྡར།

ཞིབ་རོགས་བསྡུ་གསོག་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

(འོང་འབབ།)

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

ཁྲལ་གྱི་ལམ་ལུགས་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

བའི་གཙུག་ལག་

ཡང་ན་ རྩིས་འཛིན་

གཡོག

གཞི་རིམ།

ཡང་ན་ མི་དམངས་
དངུལ་རྩིས་དང་དངུལ་
འབྲེལ་འཛིན་འཛིན་སྐྱོང་
ནང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་
སོང་བརྡར།

ཞིབ་རོགས་འོང་འབབ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག

དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་
སྐྱོང་གི་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
བསྡུ་གསོག་འགོ་དཔོན། (ཁྲལ།)

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

རྩིས་རིག་ ཡང་ན་རྩིས་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

བའི་གཙུག་ལག་

ཞིབ་ ནང་ཁྲལ་ ཡང་

གཡོག

གཞི་རིམ།

ན་མི་དམངས་དངུལ་
རྩིས་དང་སྤྱིར་བཏང་
འཛིན་སྐྱོང་ནང་ཁྱད་
འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
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ཁྲལ་དབྱེ་དཔྱདཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

བའི་གཙུག་ལག་

སྐྱོང་ལས་རིམ་དང་མི་

གཡོག

གཞི་རིམ།

དམངས་དངུལ་རྩིས་
ཡང་ན་ རྩིས་རིག་ཡང་
ན་རྩིས་ཞིབ་ ཡང་ན་
ཁྲལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་
ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་
བརྡར།

མཉམ་འབྲེལ་བསྡུ་གསོག་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

(ཁྲལ།)

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

ཁྲལ་ ཡང་ན་ཅ་དམ་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

བའི་གཙུག་ལག་

ཡང་ན་བདག་སྐྱོང་

གཡོག

གཞི་རིམ།

ཡང་ན་ཚོང་རིག་རྩིས་
འཛིན་ ཡང་ན་མི་
དམངས་དངུལ་རྩིས་
ནང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་
སོང་བརྡར།

བསྡུ་གསོག་འགོ་དཔོན་འོགམ། (ཁྲལ།)

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

ཁྲལ་གྱི་ལམ་ལུགས་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

བའི་གཙུག་ལག་

ཡང་ན་ཚོང་རིག་རྩིས་

གཡོག

གཞི་རིམ།

འཛིན་ ཡང་ན་མི་
དམངས་དངུལ་རྩིས་
དང་དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་
སྐྱོང་ནང་སོང་བརྡར།

ཞིབ་རོགས་བསྡུ་གསོག་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

(ཁྲལ།)
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ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

ལ་གྱི་ལམ་ལུགས་

བའི་གཙུག་ལག་

ཡང་ན་ རྩིས་འཛིན་

གཞི་རིམ།

ཡང་ན་ མི་དམངས་

དངུལ་རྩིས་དང་དངུལ་
འབྲེལ་འཛིན་འཛིན་སྐྱོང་
ནང་སོང་བརྡར།
ཞིབ་རོགས་ཅ་ཁྲལ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག

དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་
སྐྱོང་གི་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
འོང་འབབ། ཅ་དམ། ཅ་ཁྲལ་ཞིབ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

དཔྱདཔ་གོངམ།

པ།

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

པའི་གུ་དངུལ་

གཡོག

འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་
གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་གཙུག་ལག་འོག་
མ།
འོང་འབབ། ཅ་དམ། ཅ་ཁྲལ་ཞིབ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

དཔྱདཔ་གོངམ་ ༡ པ།

པ།

པའི་གུ་དངུལ་

གཡོག

འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་
གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་གཙུག་ལག་འོག་
མ།
འོང་འབབ། ཅ་དམ། ཅ་ཁྲལ་ཞིབ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

དཔྱདཔ་གོངམ་ ༢ པ།

པ།

པའི་གུ་དངུལ་

གཡོག

འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་
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གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་གཙུག་ལག་འོག་
མ།
འོང་འབབ། ཅ་དམ། ཅ་ཁྲལ་ཞིབ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

དཔྱདཔ་གོངམ་ ༣ པ།

པ།

པའི་གུ་དངུལ་

གཡོག

འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་
གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་གཙུག་ལག་འོག་
མ།
འོང་འབབ། ཅ་དམ། ཅ་ཁྲལ་ཞིབ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

དཔྱདཔ་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

པའི་གུ་དངུལ་

གཡོག

འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་
གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་གཙུག་ལག་འོག་
མ།
འོང་འབབ། ཅ་དམ། ཅ་ཁྲལ་ཞིབ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

དཔྱདཔ་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

པའི་གུ་དངུལ་

གཡོག

འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་
གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་གཙུག་ལག་འོག་
མ།

Page 206 of 352

འོང་འབབ། ཅ་དམ། ཅ་ཁྲལ་ཞིབ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

དཔྱདཔ་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་ཀྱི་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

མེན་རུང་ལག་ཁྱེར་

གཡོག་

གཡོག

འཆང་མི།

ཐོག་ལས་
གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག

འོང་འབབ། ཅ་དམ། ཅ་ཁྲལ་ཞིབ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

དཔྱདཔ་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་ཀྱི་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

མེན་རུང་ལག་ཁྱེར་

གཡོག་

གཡོག

འཆང་མི།

ཐོག་ལས་
གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག

འོང་འབབ། ཅ་དམ། ཅ་ཁྲལ་ཞིབ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

དཔྱདཔ་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་ཀྱི་

དངུལ་རྩིས་ལཱ་

མེན་རུང་ལག་ཁྱེར་

གཡོག་

གཡོག

འཆང་མི།

ཐོག་ལས་
གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག
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ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་རིགས་

དོན་གཅོད་ལཱ་

སྡེ་ཚན།

གཡོག

ཡོངས་ཁྱབ་དོན་གཅོདཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་སྐྱོང་ནང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

གཡོག

བརྡར།
དོན་གཅོདཔ།
དོན་གཅོདཔ་འོགམ།
དོན་གཅོད་འགོ་དཔོན།
ཞིབ་རོགསས་དོན་གཅོད་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་སྐྱོང་གི་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་སྐྱོང་གི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

གཞི་རྟེན་སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
སྐུ་ཚབ་ཡིག་

སྐུ་ཚབ་ ༤ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

ཚང་དང་ དྲུང་
ལས་ལཱ་གཡོག

མཉམ་སྦྲགས་འགོ་དཔོན་ ༡ པ།
མཉམ་སྦྲགས་འགོ་དཔོན་ ༢ པ།
མཉམ་སྦྲགས་འགོ་དཔོན་ ༣ པ།
མཉམ་སྦྲགས་འགོ་དཔོན་ ༤ པ།
མཉམ་སྦྲགས་འགོ་དཔོན་ ༥ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།
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འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ཕྱི་འབྲེལ་གྲོས་སྟོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་སྐྱོང་ནང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

གཡོག

བརྡར།
སྡེ་ཚན་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་སྐྱོང་ནང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

གཡོག

བརྡར།
ཕྱི་འབྲེལ་གྲོས་སྟོན་འགོ་དཔོན། (ཕྱི་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འབྲེལ་ལཱ་གཡོག)
ཕྱི་དྲུང་འགོ་དཔོན་ ༡ པ།
ཕྱི་དྲུང་འགོ་དཔོན་ ༢ པ།
ཕྱི་དྲུང་འགོ་དཔོན་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་སྐྱོང་གི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་སྐྱོང་གི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་སྐྱོང་གི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་སྐྱོང་གི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་སྐྱོང་གི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་སྐྱོང་གི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་སྐྱོང་གི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
སྡེ་ཚན་གཙོ་འཛིན་འོགམ།
ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཚན་འགོ་དཔོན་གོངམ།
ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཚན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
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ཞིབ་རོགས་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཚན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

དཔོན།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
མགྲོན་སྐྱོང་ལཱ་

གཞུང་མགྲོན་གཉེར་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་སྐྱོང་གི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

ཁྱད་འཕགས་སོང་

གཡོག

བརྡར།
ཞིབ་རོགས་མགྲོན་གཉེར།
མགྲོན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གོངམ།
མགྲོན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།
ཞིབ་རོགས་མགྲོན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་སྐྱོང་གི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་སྐྱོང་གི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་སྐྱོང་གི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ནགས་ཚལ་དང་

མཐའ་འཁོར་

མཐའ་འཁོར་གནས་
སྟངས་སྲུང་སྐྱོབ་ལཱ་

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དབྱེ་དཔྱདཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

མཐའ་འཁོར་གནས་

གནས་སྟངས་

བའི་གཙུག་ལག་

སྟངས་ཀྱི་ཕན་གནོད་

ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ།

བརག་ཞིབ་དང་རང་

རིགས་སྡེ་ཚན།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བཞིན་འཐོན་སྐྱེད་འཛིན་
སྐྱོང་གི་སོང་བརྡར།
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་གཙོ་འཛིན་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འགོ་དཔོན།
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མཁས་མཆོག

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

མཐའ་འཁོར་གནས་

བའི་གཙུག་ལག་

སྟངས་ཀྱི་ཕན་གནོད་

གཞི་རིམ།

བརག་ཞིབ་དང་རང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བཞིན་འཐོན་སྐྱེད་འཛིན་
སྐྱོང་གི་སོང་བརྡར།
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་གཙོ་འཛིན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འགོ་དཔོན་འོགམ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

མཐའ་འཁོར་གནས་

བའི་གཙུག་ལག་

སྟངས་ཀྱི་ཕན་གནོད་

གཞི་རིམ།

བརག་ཞིབ་དང་རང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བཞིན་འཐོན་སྐྱེད་འཛིན་
སྐྱོང་གི་སོང་བརྡར།
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གོངམ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

མཐའ་འཁོར་གནས་

བའི་གཙུག་ལག་

སྟངས་ཀྱི་ཕན་གནོད་

གཞི་རིམ།

བརག་ཞིབ་དང་རང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བཞིན་འཐོན་སྐྱེད་འཛིན་
སྐྱོང་གི་སོང་བརྡར།
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

མཐའ་འཁོར་ཚན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིག་གི་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
ཞིབ་རོགས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

འགོ་དཔོན།

མཐའ་འཁོར་ཚན་

འཛུལ་

རིག་གི་གཙུག་ལག་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ།
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་སྤུས་ཚད་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

དང་ཚད་ལྡན་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ།

པ།

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་སྤུས་ཚད་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

དང་ཚད་ལྡན་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༡

པ།

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་རིམ།
སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་
གཙུག་ལག་གཞི་རིམ།

པ།
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མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་སྤུས་ཚད་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

དང་ཚད་ལྡན་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༢

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་རིམ།

པ།
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་སྤུས་ཚད་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

དང་ཚད་ལྡན་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༣

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་རིམ།

པ།
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་སྤུས་ཚད་

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

དང་ཚད་ལྡན་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༤

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་རིམ།

པ།
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་སྤུས་ཚད་

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

དང་ཚད་ལྡན་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༡ པ།
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་སྤུས་ཚད་

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

རོང་ཁག་ནགས་ཚལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་

གཡོག

དཔོན།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་རིམ།
ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

དང་ཚད་ལྡན་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༤ པ།
ནགས་ཚལ་ལཱ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་
གཙུག་ལག་གཞི་རིམ།

དང་ཚད་ལྡན་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣ པ།
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་སྤུས་ཚད་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་རིམ།

དང་ཚད་ལྡན་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༢ པ།
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་སྤུས་ཚད་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

འཛུལ་

གཙུག་ལག་གཞི་རིམ།

ཞུགས།

སོབ་རིམ་ ༡༢

རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ནང་འོས་ལྡན་

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

གྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
རོང་ཁག་ནགས་ཚལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

དཔོན་འོགམ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ནང་འོས་ལྡན་

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

གྱི་སོང་བརྡར།

འོག་མ་ ཡང་ན་
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གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
རོང་ཁག་ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ནང་འོས་ལྡན་

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

གྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
རོང་ཁག་ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

མཁས་མཆོག་ཀྱི་སོང་

འོག་མ་ ཡང་ན་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ནགས་ཚལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

ནགས་ཚལ་ ཡང་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ན་རི་དྭགས་སེམས་

མཁས་མཆོག་ཀྱི་སོང་

ཅན་ནང་གཙུག་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་གཞི་རིམ།
ནགས་ཚལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།

ནགས་ཚལ་ ཡང་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ན་རི་དྭགས་སེམས་

སོང་བརྡར།

ཅན་ནང་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།

Page 213 of 352

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ནགས་ཚལ་ ཡང་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ན་རི་དྭགས་སེམས་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཅན་ནང་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།
ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ནགས་ཚལ་ ཡང་

འཛུལ་

ན་རི་དྭགས་སེམས་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཅན་ནང་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།
ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་ནགས་ཚལ་འགོ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

དཔོན།

པ།

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་ནགས་ཚལ་འགོ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

དཔོན་ ༡ པ།

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་ནགས་ཚལ་འགོ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

དཔོན་ ༢ པ།

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་ནགས་ཚལ་འགོ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

དཔོན་ ༣ པ།

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།
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འོག་མ་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ནགས་ཚལ་གླིང་འཛིན་པ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ལག་ཁྱེར།
ནགས་ཚལ་གླིང་འཛིན་པ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ལག་ཁྱེར།
ནགས་ཚལ་གླིང་འཛིན་པ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ལག་ཁྱེར།
ནགས་ཚལ་གླིང་འཛིན་པ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

འོག་མ་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
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གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ལག་ཁྱེར།
ནགས་ཚལ་གླིང་འཛིན་པ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ལག་ཁྱེར།
ནགས་ཚལ་གླིང་འཛིན་པ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

འཛུལ་

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཞུགས།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ད་ཡོད་ཀྱི་

པ།(ལ་གཞི་དང་

སོང་བརྡར།

ལས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ལག་ཁྱེར།
ནགས་སྐྱོང་པ་གོངམ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

འབྲེལ་བ་ཡོདཔ)

གཡོགཔ་

པའི་གུ་ཟླ་ངོ་ ༡

ཚུའི་དོན་

གི་ལག་ཁྱེར། ཡང་

ལུ་གནས་

ན་ སོབ་རིམ་ ༡༠

སྐབས་

པ་མེན་རུང་ལག་

ཅིག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱེར་འཆང་མི།
ནགས་སྐྱོང་པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

པ།(ལ་གཞི་དང་

ཞུགས།

འབྲེལ་བ་ཡོདཔ)
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པའི་གུ་ཟླ་ངོ་ ༡
གི་ལག་ཁྱེར། ཡང་
ན་ སོབ་རིམ་ ༡༠
པ་མེན་རུང་ལག་
ཁྱེར་འཆང་མི།
ནགས་སྐྱོང་ལས་རོགས།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠ པ་

ད་ཡོད་ཀྱི་

མེན་རུང་ལག་ཁྱེར་

ལས་

འཆང་མི།

གཡོགཔ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག
མི་སྟོབས་ལཱ་རིགས་

ཞི་བའི་ཐོ་

རོང་ཁག་ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་རྩིས་

སྡེ་ཚན།

བཀོད་དང་མི་

གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

རྩིས་ལཱ་གཡོག

རོང་ཁག་ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་རྩིས་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།
རོང་ཁག་ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་རྩིས་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

འགོ་དཔོན་གོངམ།
རོང་ཁག་ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་རྩིས་

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

འགོ་དཔོན།
ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

དང་མི་རྩིས་འགོ་དཔོན།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སྦྲོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

མི་འབོར་ཞིབ་རྩིས་ཀྱི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

གཞི་རྟེན་སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

མི་འབོར་ཞིབ་རྩིས་ཀྱི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

གཞི་རྟེན་སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

མི་འབོར་ཞིབ་རྩིས་ཀྱི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

གཞི་རྟེན་སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
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ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་རྩིས་གཙོ་འཛིན་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

འགོ་དཔོན།

གཙུག་ལག་གཞི་

མི་རོབས་ཞིབ་འཇུག་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁྱད་

གཡོག

འཕགས་སོང་བརྡར།
ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་རྩིས་དབྱེ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

དཔྱདཔ།
ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་རྩིས་གཙོ་འཛིན་

གཙུག་ལག་གཞི་

མི་རོབས་ཞིབ་འཇུག་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁྱད་

གཡོག

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

འཕགས་སོང་བརྡར།

འགོ་དཔོན་འོགམ།
ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་རྩིས་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གོངམ།
ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་རྩིས་འགོ་དཔོན།
ཞིབ་རོགས་ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་རྩིས་

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

འགོ་དཔོན།

གཙུག་ལག་གཞི་

མི་འབོར་ཞིབ་རྩིས་ཀྱི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

མི་འབོར་ཞིབ་རྩིས་ཀྱི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
མི་སྟོབས་

ལཱ་གཡོག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

འཛིན་སྐྱོང་དང་

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་

གཡོག

གོང་འཕེལ་ལཱ་
གཡོག

བརྡར།
ལུང་ཕྱོགས་མདོ་ཆེན། (ལཱ་གཡོག་དང་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

ལས་མི།)

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

མི་དམངས་སྲིད་བྱུས་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

བདག་སྐྱོང་ འཛིན་སྐྱོང་

གཡོག

དང་དཔལ་འབོར་གོང་
འཕེལ་ནང་ཁྱད་
འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
ལཱ་གཡོག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།
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གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

ལཱ་གཡོག་འགོ་དཔོན་གོངམ།
ལཱ་གཡོག་འགོ་དཔོན།
ཞིབ་རོགས་ལཱ་གཡོག་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
མི་སྟོབས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

མི་སྟོབས་འཆར་གཞི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

ཡང་ན་ལཱ་གཡོག་ ཡང་

གཡོག

ན་འཛིན་སྐྱོང་དང་སྲིད་
བྱུས་དབྱེ་དཔྱད།
མི་སྟོབས་དབྱེ་དཔྱདཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

གཙུག་ལག་གཞི་

མི་སྟོབས་འཆར་གཞི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

ཡང་ན་ལཱ་གཡོག་ ཡང་

གཡོག

ན་འཛིན་སྐྱོང་དང་སྲིད་
བྱུས་དབྱེ་དཔྱད།
མི་སྟོབས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

གཙུག་ལག་གཞི་

མི་སྟོབས་འཆར་གཞི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

ཡང་ན་ལཱ་གཡོག་ ཡང་

གཡོག

ན་འཛིན་སྐྱོང་དང་སྲིད་
བྱུས་དབྱེ་དཔྱད།
མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་གོངམ།
མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
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གཙུག་ལག་གཞི་

མི་སྟོབས་འཆར་གཞི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

ཡང་ན་གོང་འཕེལ།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

མི་སྟོབས་འཆར་གཞི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

ཡང་ན་གོང་འཕེལ།

གཡོག

ཞིབ་རོགས་མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ལས་མི་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཉོག་སེལ་ ནང་འགྲིག་

རིམ།

མཐུན་འགྲིག་དང་
འཆམ་ཁ་བཟོ་ནིའི་སོང་
བརྡར།

ལཱ་གཡོག་འཕོད་བསྟེན་དང་ཉེན་སྲུང་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འགོ་དཔོན།
ལས་མི་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

མཁས་མཆོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ཉོག་སེལ་ ནང་འགྲིག་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

མཐུན་འགྲིག་དང་

གཡོག

འཆམ་ཁ་བཟོ་ནིའི་སོང་
བརྡར།
ལས་མི་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཉོག་སེལ་ ནང་འགྲིག་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

མཐུན་འགྲིག་དང་

གཡོག

འཆམ་ཁ་བཟོ་ནིའི་ནང་
གཞི་རྟེན་སོང་བརྡར།
ལས་མི་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཉོག་སེལ་ ནང་འགྲིག་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

མཐུན་འགྲིག་དང་

གཡོག

འཆམ་ཁ་བཟོ་ནིའི་ནང་
གཞི་རྟེན་སོང་བརྡར།
ཞིབ་རོགས་ལས་མི་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།
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གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་

ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ལཱ་གཡོག

(ལུང་ཕྱོགས།)

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

བདག་སྐྱོང་ འཛིན་སྐྱོང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དང་འབྲེལབ་ཡོད་པའི་

གཡོག

སོང་བརྡར་གཞན།
ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་སྲིད་བྱུས་དབྱེ་དཔྱདཔ།
ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག
འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

བདག་སྐྱོང་དང་ འཛིན་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སྐྱོང་ནང་ཁྱད་འཕགས་

གཡོག

ཀྱི་སོང་བརྡར།
ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད

འོགམ།

གཙུག་ལག་གཞི་

བདག་སྐྱོང་དང་ འཛིན་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སྐྱོང་ནང་ཁྱད་འཕགས་

གཡོག

ཀྱི་སོང་བརྡར།
ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དང་སྲིད་བྱུས་ཚུའི་སོང་

གཡོག

བརྡར།
ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དང་སྲིད་བྱུས་ཚུའི་སོང་

གཡོག

བརྡར།
ཞིབ་རོགས་ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།
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སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག

ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༡

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

པ།

པ།

ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༢

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

པ།

པ།

ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༣

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

པ།

པ།

ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།
སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།
སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།
སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་
གཡོག

ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཞིབ་དཔྱདཔ་ལས་

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རོགསཔ་ ༡ པ།
ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཞིབ་དཔྱདཔ་ལས་

གཡོག
ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རོགསཔ་ ༢ པ།
ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཞིབ་དཔྱདཔ་ལས་

གཡོག
ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

རོགསཔ་ ༣ པ།
བཟོ་གྲྭའི་ལས་

ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ།

འབྲེལ་ལཱ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

ཞུགས།

གཡོག

ལཱ་གཞི་དང་འབེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག

ལཱ་གཞི་དང་འབེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག

ལཱ་གཞི་དང་འབེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག

ལཱ་གཞི་དང་འབེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག

གཡོག
ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤
པ།
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སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༡ པ།
ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༢ པ།
ཞིབ་དཔྱདཔ་ལས་རོགསཔ་ ༡ པ།
ཞིབ་དཔྱདཔ་ལས་རོགསཔ་ ༢ པ།
ཞིབ་དཔྱདཔ་ལས་རོགསཔ་ ༣ པ།
སོང་བརྡར་ལཱ་

སོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན་པ་གཙོ་འཛིན།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག

ལཱ་གཞི་དང་འབེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག

ལཱ་གཞི་དང་འབེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག

ལཱ་གཞི་དང་འབེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

སོང་བརྡར།

གཡོག

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

གཡོག

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

ཞུགས།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

དམངས་གཙོའི་རིང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

ལུགས་ གཞུང་སྐྱོང་

གཡོག

དང་བཙག་འཐུའི་ཁྱད་
འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
སོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན་པ་གཙོ་འཛིན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དང་མི་སྟོབས་འཛིན་

གཡོག

སྐྱོང།
སོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན་པ་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དང་མི་སྟོབས་འཛིན་

གཡོག

སྐྱོང།
སོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན་པ་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དང་མི་སྟོབས་འཛིན་

གཡོག

སྐྱོང།
སོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན་པ་ ༢ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།
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གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
བརྡ་དོན་བརྒྱུད་

བརྒྱུད་འབྲེལ་

འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་
རིག་ལཱ་རིགས་སྡེ་
ཚན།

བརྒྱུད་འབྲེལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་

གོང་འཕེལ་ལཱ་

བའི་གཙུག་ལག་

དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་

གཡོག

གཞི་རིམ།

འབྲེལ་བའི་སོང་བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་

བའི་གཙུག་ལག་

དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་

གཞི་རིམ།

འབྲེལ་བའི་སོང་བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་

བའི་གཙུག་ལག་

དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་

གཞི་རིམ།

འབྲེལ་བའི་སོང་བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་

བའི་གཙུག་ལག་

དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་

གཞི་རིམ།

འབྲེལ་བའི་སོང་བརྡར།

བརྒྱུད་འབྲེལ་ བཟོ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

འཛུལ་

རིག་ ཁྲིམས་དོན་

སོང་བརྡར།

ཞུགས།

བརྒྱུད་འབྲེལ་ དང་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གནས་

དཔལ་འབོར་ནང་

སོང་བརྡར།

སྐབས་ཀྱི་

བརྒྱུད་འབྲེལ་དབྱེ་དཔྱདཔ།

བརྒྱུད་འབྲེལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།
བརྒྱུད་འབྲེལ་འགོ་དཔོན་གོངམ།

བརྒྱུད་འབྲེལ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

འཛིན་སྐྱོང་།

མཁས་མཆོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

དང་དཔལ་འབོར་
ནང་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
ཞིབ་རོགས་བརྒྱུད་འབྲེལ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གོ་གནས།

རིམ།
བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྟ་རོགཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།
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སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ། ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ། ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ། ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ། ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྟ་རོགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

འོག་མ། ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
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བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ།
བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ། ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༡

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ། ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༢

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ། ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༣

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ། ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༤

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

པ།
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སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ། ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༥

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ། ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠ གུ་

གློག་རིག་སྲ་ཆས་རྒྱབ་

ལག་ཁྱེར།

སྐྱོར་དང་ཉམས་བཅོས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཀྱི་ལག་ཁྱེར་སོང་བརྡར།
བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༢ པ།

བརྡ་དོན་

བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་

བརྒྱུད་འབྲེལ་

དབྱེ་དཔྱདཔ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

དང་འཕྲུལ་
རིག་ལཱ་གཡོག

བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

འཛིན་སྐྱོང་།

སོབ་རིམ་ ༡༠ པ་

གློག་རིག་སྲ་ཆས་རྒྱབ་

གུ་ཟླ་ངོ་ ༦ གི་

སྐྱོར་དང་ཉམས་བཅོས་

སོང་བརྡར།

ཀྱི་ལག་ཁྱེར་སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་གཞི་

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་

རིམ།(བརྡ་དོན་

འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁྱད་

འཕྲུལ་རིག)

འཕགས་སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་གཞི་

བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་སོང་

རིམ།(བརྡ་དོན་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འཕྲུལ་རིག)
བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།

གཙུག་ལག་གཞི་

བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་སོང་

རིམ།(བརྡ་དོན་

བརྡར།

འཕྲུལ་རིག)
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བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

འགོ་དཔོན་གོངམ།
བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་

རིག་གི་གཙུག་ལག་

འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁྱད་

གཞི་རིམ།

འཕགས་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་

འགོ་དཔོན།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིག་གི་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།

ཞིབ་རོགས་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་

འཛུལ་

རིག་གི་གཙུག་ལག་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ།
བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིགཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

འགན་རོགས་གོངམ་ ༡ པ།

པ།

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢

དམིགས་བསལ་ལཱ་གཞི་

པའི་གུ་ལཱ་གཞི་དང་

དང་འབྲེལ་བའི་སོང་

འབྲེལ་བའི་གཙུག་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་འོག་མ། ཡང་
ན་གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིགཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

དམིགས་བསལ་ལཱ་གཞི་

འགན་རོགས་གོངམ་ ༢ པ།

པ།

པའི་གུ་ལཱ་གཞི་དང་

དང་འབྲེལ་བའི་སོང་

འབྲེལ་བའི་གཙུག་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་འོག་མ། ཡང་
ན་གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིགཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

དམིགས་བསལ་ལཱ་གཞི་

འགན་རོགས་གོངམ་ ༢ པ།

པ།

པའི་གུ་ལཱ་གཞི་དང་

དང་འབྲེལ་བའི་སོང་

འབྲེལ་བའི་གཙུག་

བརྡར།

ལག་འོག་མ། ཡང་
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ན་གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིགཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

དམིགས་བསལ་ལཱ་གཞི་

འགན་རོགས་གོངམ་ ༣ པ།

པ།

པའི་གུ་ལཱ་གཞི་དང་

དང་འབྲེལ་བའི་སོང་

འབྲེལ་བའི་གཙུག་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་འོག་མ། ཡང་
ན་གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིགཔ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

འགན་རོགས་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

དམིགས་བསལ་ལཱ་གཞི་

པའི་གུ་ལཱ་གཞི་དང་

དང་འབྲེལ་བའི་སོང་

འབྲེལ་བའི་གཙུག་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་འོག་མ། ཡང་
ན་གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིགཔ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འགན་རོགས་ ༢ པ།

པའི་གུ་ལཱ་གཞི་དང་
འབྲེལ་བའི་གཙུག་
ལག་འོག་མ། ཡང་
དམིགས་བསལ་ལཱ་
གཞི་དང་འབྲེལ་
བའི་སོང་བརྡར།
ན་གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
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བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིགཔ།

གནས་སྡུད་ལས་རོགསཔ་གོངམ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ཡོངས་འབྲེལ་དང་གློག་

མེན་རུང་ལག་ཁྱེར་

རིག་སྲ་ཆས་ནང་སོང་

འཆང་མི།

བརྡར།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གུ་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

༣ གི་བརྡ་དོན་
འཕྲུལ་རིག་གི་སོང་
བརྡར།
གནས་སྡུད་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༡

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པ།

གུ་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

༣ གི་བརྡ་དོན་
འཕྲུལ་རིག་གི་སོང་
བརྡར།
གནས་སྡུད་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༢

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པ།

གུ་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

༣ གི་བརྡ་དོན་
འཕྲུལ་རིག་གི་སོང་
བརྡར།
གནས་སྡུད་ལས་རོགསཔ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

གུ་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

༣ གི་བརྡ་དོན་
འཕྲུལ་རིག་གི་སོང་
བརྡར།
གནས་སྡུད་ལས་རོགསཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།
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སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གུ་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

༣ གི་བརྡ་དོན་
འཕྲུལ་རིག་གི་སོང་
བརྡར།
གནས་སྡུད་ལས་རོགསཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གུ་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

༣ གི་བརྡ་དོན་
འཕྲུལ་རིག་གི་སོང་
བརྡར།
གནས་སྡུད་ལས་རོགསཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གུ་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

༣ གི་བརྡ་དོན་
འཕྲུལ་རིག་གི་སོང་
བརྡར།
གནས་སྡུད་ལས་རོགསཔ་ ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གུ་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

༣ གི་བརྡ་དོན་
འཕྲུལ་རིག་གི་སོང་
བརྡར།
གནས་སྡུད་ལས་རོགསཔ་ ༦ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

འཛུལ་

གུ་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་

ཞུགས།

༣ གི་བརྡ་དོན་
འཕྲུལ་རིག་གི་སོང་
བརྡར།

Page 231 of 352

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བརྡ་བརྒྱུད་ལཱ་

བརྡ་དོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་དབྱེ་དཔྱདཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་དང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

མི་དམངས་མཐུན་

གཡོག

འབྲེལ།
བརྡ་དོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

དཔོན།
བརྡ་དོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

དཔོན་འོགམ།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་དང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

མི་དམངས་མཐུན་

གཡོག

འབྲེལ།
བརྡ་དོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གོངམ།

གཙུག་ལག་གཞི་

བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་དང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

མི་དམངས་མཐུན་

གཡོག

འབྲེལ།
བརྡ་དོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་དང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

མི་དམངས་མཐུན་

གཡོག

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

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

འགོ་དཔོན།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
བརྡ་དོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་འཕྲུལ་རིགཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

འགན་རོགས་གོངམ།

པ།

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

དམིགས་བསལ་གྱི་སོང་

འོག་མ། ཡང་ན་

བརྡར།

གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
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བརྡ་དོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་འཕྲུལ་རིགཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

འགན་རོགས་གོངམ་ ༡ པ།

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

དམིགས་བསལ་གྱི་སོང་

འོག་མ། ཡང་ན་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
བརྡ་དོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་འཕྲུལ་རིགཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

འགན་རོགས་གོངམ་ ༢ པ།

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

དམིགས་བསལ་གྱི་སོང་

འོག་མ། ཡང་ན་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
བརྡ་དོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་འཕྲུལ་རིགཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

འགན་རོགས་གོངམ་ ༣ པ།

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

དམིགས་བསལ་གྱི་སོང་

འོག་མ། ཡང་ན་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
བརྡ་དོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་འཕྲུལ་རིགཔ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

འགན་རོགས་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

དམིགས་བསལ་གྱི་སོང་

འོག་མ། ཡང་ན་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
བརྡ་དོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་འཕྲུལ་རིགཔ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

འགན་རོགས་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འཛུལ་

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ།
ཚན་རིག་བརག་

དབྱེ་དཔྱད་ལཱ་

དཔྱད་ཁང་དང་

གཡོག

རས་སོར་མཁས་མཆོག་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།
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ཚན་རིག་གཙུག་

ཚན་རིག་ཁང་ སྤུས་

ལག་གཞི་

ཚད་འཛིན་སྐྱོང་ གནས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འཕྲུལ་རིག་ལཱ་

རིམ།(རས་སོར་

ཚད་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱི་ལས་

རིགས་སྡེ་ཚན།

རིག་པ)

ཚོགས་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་
ལུགས་དང་ཚན་རིག་
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱད་
འཕགས་སོང་བརྡར།

རས་སོར་མཁས་མཆོག་གཙོ་འཛིན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།

ཚན་རིག་གཙུག་

ཐབས་ལམ་གོང་འཕེལ་

ལག་གཞི་

རྩིས་དཔྱད་དབྱེ་ཞིབ་

རིམ།(རས་སོར་

དང་གནས་སྡུད་འགྲེལ་

རིག་པ)

བཤད་ཀྱི་ཁྱད་འཕགས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།
རས་སོར་མཁས་མཆོག་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཚན་རིག་གཙུག་

ཐབས་ལམ་གོང་འཕེལ་

ལག་གཞི་

རྩིས་དཔྱད་དབྱེ་ཞིབ་

རིམ།(རས་སོར་

དང་གནས་སྡུད་འགྲེལ་

རིག་པ)

བཤད་ཀྱི་ཁྱད་འཕགས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།
རས་སོར་མཁས་མཆོག

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ཚན་རིག་གཙུག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་གཞི་
རིམ།(རས་སོར་
རིག་པ)
ཞིབ་རོགས་རས་སོར་མཁས་མཆོག

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

ཚན་རིག་གཙུག་

འཛུལ་

ལག་གཞི་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིམ།(རས་སོར་
རིག་པ)
ངོས་བཟུང་ལཱ་

ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་གཙོ་འཛིན་འགོ་

གཡོག

དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།
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སྒོ་ནོར་འཕོད་

ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་

བསྟེན་ སྒོ་ནོར་

ཀྱི་མཁས་མཆོག་སང་ནི།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གསོ་སྐྱོང་དང་ཚན་
རིག་བརག་དཔྱད་
འཕྲུལ་རིག་གི་
གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

དཔོན་འོགམ།

སྒོ་ནོར་འཕོད་

ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་

བསྟེན་ སྒོ་ནོར་

འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁྱད་

གསོ་སྐྱོང་དང་ཚན་

འཕགས་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིག་བརག་དཔྱད་
འཕྲུལ་རིག་གི་
གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

སྒོ་ནོར་འཕོད་

ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་

བསྟེན་ སྒོ་ནོར་

འཛིན་སྐྱོང་།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གསོ་སྐྱོང་དང་ཚན་
རིག་བརག་དཔྱད་
འཕྲུལ་རིག་གི་
གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ལོ་ངོ་ ༤ གི་

འཛུལ་

གཙུག་ལག་གཞི་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིམ་སོང་བརྡར།
ཞིབ་རོགས་ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

དཔོན།

སྒོ་ནོར་འཕོད་

འཛུལ་

བསྟེན་ སྒོ་ནོར་

ཞུགས།

གསོ་སྐྱོང་དང་ཚན་
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རིག་བརག་དཔྱད་
འཕྲུལ་རིག་གི་
གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
ཚན་རིག་

ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་ལས་རོགསཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

བརག་དཔྱད་

གོངམ།

པ།

ཡོད།

རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་
གཡོག

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་འབྲེལ་ཡོད་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཆོས་ཚན།
ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་ལས་རོགསཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གོངམ་ ༡ པ།

པ།

པའི་འབྲེལ་ཡོད་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཆོས་ཚན།
ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་ལས་རོགསཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གོངམ་ ༢ པ།

པ།

པའི་འབྲེལ་ཡོད་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཆོས་ཚན།
ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་ལས་རོགསཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གོངམ་ ༣ པ།

པ།

པའི་འབྲེལ་ཡོད་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཆོས་ཚན།
ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་ལས་རོགསཔ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

གོངམ་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་འབྲེལ་ཡོད་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཆོས་ཚན།
ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་ལས་རོགསཔ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

གོངམ་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་འབྲེལ་ཡོད་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཆོས་ཚན།
ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་ལས་རོགསཔ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

གོངམ་ ༦ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་འབྲེལ་ཡོད་

སོང་བརྡར།

ཆོས་ཚན།
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ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་ལས་རོགསཔ་ ༡

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་འབྲེལ་ཡོད་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཆོས་ཚན།
ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་ལས་རོགསཔ་ ༢

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

པའི་འབྲེལ་ཡོད་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཆོས་ཚན།
ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་འཕྲུལ་རིགཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གོངམ།

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར།

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་འཕྲུལ་རིགཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གོངམ་ ༡ པ།

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར།

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་འཕྲུལ་རིགཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གོངམ་ ༢ པ།

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར།

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་འཕྲུལ་རིག་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གོངམ་ ༣ པ།

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར།

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་འཕྲུལ་རིགཔ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།
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སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར།

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་འཕྲུལ་རིག་ལས་

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

རོགསཔ་ ༡ པ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར།
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།

ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་འཕྲུལ་རིག་ལས་

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

རོགསཔ་ ༢ པ།
ཁྲིམས་དོན་ དྲང་

དྲང་སོད་དང་

ཉོག་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་

དར་ཁྱབ་ལཱ་

དཔོན།

བཟོའི་ལཱ་རིགས་སྡེ་

གཡོག

ཉོག་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཚན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

འཛིན་སྐྱོང་།

ཡོད།

དཔོན་འོགམ།
ཉོག་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འཛུལ་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར།

ཞུགས།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛིན་སྐྱོང་གི་རིག་རྩལ་

རིམ།

ལེགས་ཡོདཔ།

གཙུག་ལག་གཞི་

གཞི་རྟེན་འཛིན་སྐྱོང་གི་

རིམ།

རིག་རྩལ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
སྣ་མང་།
སྣ་མང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

སྣ་མང་།

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

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

དཔོན།
དྲང་སོད་དར་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

དཔོན།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

རིམ།

ཞུགས

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

རིམ།

ཞུགས།

གཙུག་ལག་གཞི་

ངན་ལྷད་ཀྱི་སྐོར་ཞིབ་

རིམ།

དཔྱད་ བཀག་འཛིན་

སྣ་མང་།
སྣ་མང་།
སྣ་མང་།

དང་མི་མང་ཤེས་ཡོན་གྱི་
སོང་བརྡར།
དྲང་སོད་དར་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།
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མཁས་མཆོག

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛིན་སྐྱོང་ནང་ཁྱད་

རིམ།

འཕགས་སོང་བརྡར།

སྣ་མང་།

དྲང་སོད་དར་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།
དྲང་སོད་དར་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གློག་རིག་གི་གཙུག་

འཛིན་སྐྱོང་གི་གཞི་རྟེན་

ལག་གཞི་རིམ།

རིག་རྩལ།

སྣ་མང་།

གློག་རིག་གི་གཙུག་

སྣ་མང་།

ལག་གཞི་རིམ།
དྲང་སོད་དར་ཁྱབ་འགོ་དཔོན།
ཞིབ་རོགས་དྲང་སོད་དར་ཁྱབ་

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

འགོ་དཔོན།
འཕྲུལ་རིག་གསང་ལྟ་དང་བོ་རིག་གཙོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་འགོ་དཔོན།

འཛིན་སྐྱོང་།

གློག་རིག་གི་གཙུག་

འཛུལ་

ལག་གཞི་རིམ།

ཞུགས།

གློག་རིག་གི་གཙུག་

འཛུལ་

ལག་གཞི་རིམ།

ཞུགས།

གློག་རིག་གི་གཙུག་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

ལག་གཞི་རིམ།

མཁས་མཆོག་སང་ནི་

སྣ་མང་།
སྣ་མང་།
སྣ་མང་།

དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་གཞི་
རྟེན་རིག་རྩལ།
འཕྲུལ་རིག་གསང་ལྟ་དང་བོ་རིག་གཙོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།
འཕྲུལ་རིག་གསང་ལྟ་དང་བོ་རིག་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

རིག་འགོ་དཔོན།
དྲང་སོད་དར་ཁྱབ་ལས་རོགསཔ་གོངམ།

ལག་གཞི་རིམ།

རིག་རྩལ།

སྣ་མང་།
སྣ་མང་།

ལག་གཞི་རིམ།

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

འཛིན་སྐྱོང་གི་གཞི་རྟེན་

གློག་རིག་གི་གཙུག་

དཔོན་གོངམ།
འཕྲུལ་རིག་གསང་ལྟ་དང་བོ་རིག་འགོ་

གློག་རིག་གི་གཙུག་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

གློག་རིག་གི་གཙུག་

འཛུལ་

ལག་གཞི་རིམ།

ཞུགས།

གློག་རིག་གི་གཙུག་

འཛུལ་

ལག་གཞི་རིམ།

ཞུགས།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་ལཱ་གཞི་དང་

སོང་བརྡར།

འབྲེལ་བའི་གཙུག་
ལག་འོག་མ།(བརྡ་
དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་
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དང་འཕྲུལ་རིག་
བཟོ་རིག་ དངུལ་
རྩིས་དང་རྒྱལ་
ཡོངས་ཁྱི་ཁྲིམས་)
དྲང་སོད་དར་ཁྱབ་ལས་རོགསཔ་གོངམ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

༡ པ།

པ།

པའི་ལཱ་གཞི་དང་

སོང་བརྡར།

འབྲེལ་བའི་གཙུག་
ལག་འོག་མ།(བརྡ་
དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་
དང་འཕྲུལ་རིག་
བཟོ་རིག་ དངུལ་
རྩིས་དང་རྒྱལ་
ཡོངས་ཁྱི་ཁྲིམས་)
དྲང་སོད་དར་ཁྱབ་ལས་རོགསཔ་གོངམ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

༢ པ།

པ།

པའི་ལཱ་གཞི་དང་

སོང་བརྡར།

འབྲེལ་བའི་གཙུག་
ལག་འོག་མ།(བརྡ་
དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་
དང་འཕྲུལ་རིག་
བཟོ་རིག་ དངུལ་
རྩིས་དང་རྒྱལ་
ཡོངས་ཁྱི་ཁྲིམས་)
དྲང་སོད་དར་ཁྱབ་ལས་རོགསཔ་གོངམ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

༣ པ།

པ།

པའི་ལཱ་གཞི་དང་

སོང་བརྡར།

འབྲེལ་བའི་གཙུག་
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ལག་འོག་མ།(བརྡ་
དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་
དང་འཕྲུལ་རིག་
བཟོ་རིག་ དངུལ་
རྩིས་དང་རྒྱལ་
ཡོངས་ཁྱི་ཁྲིམས་)
དྲང་སོད་དར་ཁྱབ་ལས་རོགསཔ་ ༡

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་ལཱ་གཞི་དང་

སོང་བརྡར།

འབྲེལ་བའི་གཙུག་
ལག་འོག་མ།(བརྡ་
དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་
དང་འཕྲུལ་རིག་
བཟོ་རིག་ དངུལ་
རྩིས་དང་རྒྱལ་
ཡོངས་ཁྱི་ཁྲིམས་)
དྲང་སོད་དར་ཁྱབ་ལས་རོགསཔ་ ༢

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

པའི་ལཱ་གཞི་དང་

ཞུགས།

འབྲེལ་བའི་གཙུག་
ལག་འོག་མ།(བརྡ་
དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་
དང་འཕྲུལ་རིག་
བཟོ་རིག་ དངུལ་
རྩིས་དང་རྒྱལ་
ཡོངས་ཁྱི་ཁྲིམས་)
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དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་

རྩོད་དྲུང་གོངམ།

རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

གཡོག

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ།(རྒྱལ་
ཡོངས་ཁྲིམས་ཀྱི་
སོབ་སོང་) ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
རྩོད་དྲུང་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།
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འོག་མ།(རྒྱལ་
ཡོངས་ཁྲིམས་ཀྱི་
སོབ་སོང་) ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
རྩོད་དྲུང་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ།(རྒྱལ་
ཡོངས་ཁྲིམས་ཀྱི་
སོབ་སོང་) ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
རྩོད་དྲུང་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

འོག་མ།(རྒྱལ་
ཡོངས་ཁྲིམས་ཀྱི་
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སོབ་སོང་) ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
རྩོད་དྲུང་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ།(རྒྱལ་
ཡོངས་ཁྲིམས་ཀྱི་
སོབ་སོང་) ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
རྩོད་དྲུང་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ།(རྒྱལ་
ཡོངས་ཁྲིམས་ཀྱི་
སོབ་སོང་) ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
རྩོད་དྲུང་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་

མེན་རུང་ལག་ཁྱེར།

ལས་
གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག
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རྩོད་དྲུང་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་

མེན་རུང་ལག་ཁྱེར།

ལས་
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གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག
རྩོད་དྲུང་ ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་

མེན་རུང་ལག་ཁྱེར།

ལས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག
ཁྲིམས་དོན་ལཱ་

རྩོད་དཔོན་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཡོག

ཁྲིམས་དོན་གཙུག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་གཞི་རིམ།
རྩོད་དཔོན་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

ཁྲིམས་དོན་གཙུག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་གཞི་རིམ།
རྩོད་དཔོན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

ཁྲིམས་དོན་གཙུག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་གཞི་རིམ།
རྩོད་དཔོན་གོངམ།
རྩོད་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ཁྲིམས་དོན་གཙུག་

རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་

ལག་གཞི་རིམ།

གཙུག་ལག་འོག་མ།

ཁྲིམས་དོན་གཙུག་

འཛུལ་

ལག་གཞི་རིམ་གུ་

ཞུགས།

རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་
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དོན་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
ཞིབ་རོགས་རྩོད་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཁྲིམས་ཀྱི་གཙུག་ལག་

གནས་

རིམ།

འོག་མ།

སྐབས་ཀྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གོ་གནས།
ཁྲིམས་དོན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

ཁྲིམས་དོན་གཙུག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་གཞི་རིམ།
ཁྲིམས་དོན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།
ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྲིམས་དོན་གཙུག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་གཞི་རིམ།
ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཁྲིམས་དོན་གཙུག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་གཞི་རིམ།
ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ཁྲིམས་དོན་གཙུག་

འཛུལ་

ལག་གཞི་རིམ་གུ་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་
ཀྱི་གཙུག་ལག་འོག་
མ།
ཞིབ་རོགས་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཁྲིམས་ཀྱི་གཙུག་ལག་

གནས་

རིམ།

འོག་མ།

སྐབས་ཀྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གོ་གནས།
ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགསཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

འོག་མ། ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
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ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ། ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༢

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ། ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགསཔ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ། ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགསཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ། ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགསཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

ཞུགས།

འོག་མ། ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
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ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགསཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་

མེན་རུང་ལག་ཁྱེར།

ལས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག
ཁྲིམས་བཟོའི་

ཁྲིམས་བཟོ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

ལཱ་གཡོག

འཛིན་སྐྱོང་།

ཁྲིམས་དོན་གཙུག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་གཞི་རིམ།
ཁྲིམས་བཟོ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།
ཁྲིམས་བཟོ་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྲིམས་དོན་གཙུག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་གཞི་རིམ།
ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཁྲིམས་དོན་གཙུག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་གཞི་རིམ།
ཁྲིམས་བཟོ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ཁྲིམས་དོན་གཙུག་

འཛུལ་

ལག་གཞི་རིམ་གུ་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་
དོན་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
ཞིབ་རོགས་ཁྲིམས་བཟོ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཁྲིམས་ཀྱི་གཙུག་ལག་

ད་ཡོད་

རིམ།

འོག་མ།

ལས་
གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག
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ཐོ་བཀོད་ལཱ་

རྩོད་འཛིན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་

གཡོག

ཁྲིམས་དོན་གཙུག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་གཞི་རིམ།
རྩོད་འཛིན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

ཁྲིམས་དོན་གཙུག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་གཞི་རིམ།
རྩོད་འཛིན་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཁྲིམས་དོན་གཙུག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་གཞི་རིམ།
རྩོད་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ཁྲིམས་དོན་གཙུག་

འཛུལ་

ལག་གཞི་རིམ་གུ་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་
དོན་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
ཚོང་སྡེ་རྩོད་འཛིན་འགོ་དཔོན།
ཚོང་སྡེ་རྩོད་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ་ ༡

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

པ།
ཚོང་སྡེ་རྩོད་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ་ ༢

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

པ།
ཞིབ་རོགས་ཚོང་སྡེ་རྩོད་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

དཔོན།

གཙུག་ལག་གཞི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
དཔེ་མཛོད། གཏན་

གཏན་མཛོད་

མཛོད། འགྲེམས་

དང་ལམ་སྲོལ་

གཏན་མཛོད་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

གཏན་མཛོད་ཚན་རིག་

རིམ།

དང་བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་
གི་སོང་བརྡར།
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སྟོན་ལཱ་རིགས་སྡེ་

རྒྱུ་དངོས་ལཱ་

ཚན།

གཡོག

གཏན་མཛོད་ཐོ་བཀོད་དབྱེ་དཔྱདཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ཞིབ་འཚོལ་དང་གཏན་

རིམ།

མཛོད་ཚན་རིག་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་
བརྡར།
གཏན་མཛོད་གཙོ་འཛིན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

གཙུག་ལག་གཞི་

གཏན་མཛོད་ཚན་རིག་

རིམ།

དང་བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གི་སོང་བརྡར།
གཏན་མཛོདཔ་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

གཏན་མཛོད་ཚན་རིག་

རིམ།

དང་བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གི་སོང་བརྡར།
གཏན་མཛོདཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

གཏན་མཛོད་ཚན་རིག་

རིམ།

དང་བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གི་སོང་བརྡར།
ཞིབ་རོགས་གཏན་མཛོདཔ།
ཉམས་སྲུང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

རིམ།

ཞུགས།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལམ་སྲོལ་རྒྱུ་དངོས་

རིམ།(ཚན་རིག)

ཉམས་སྲུང་དང་གཞི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རྟེན་ཉམས་སྲུང་གི་སོང་
བརྡར།
ཉམས་སྲུང་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ལམ་སྲོལ་རྒྱུ་དངོས་

རིམ།(ཚན་རིག)

ཉམས་སྲུང་ནང་ཁྱད་
འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར་
དང་གཞི་རྟེན་ཉམས་
སྲུང་གི་སོང་བརྡར།
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ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཉམས་སྲུང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལམ་སྲོལ་རྒྱུ་དངོས་

རིམ།(ཚན་རིག)

ཉམས་སྲུང་དང་གཞི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རྟེན་ཉམས་སྲུང་གི་སོང་
བརྡར།
ཉམས་སྲུངཔ་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལམ་སྲོལ་རྒྱུ་དངོས་

རིམ།(ཚན་རིག)

ཉམས་སྲུང་དང་གཞི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རྟེན་ཉམས་སྲུང་གི་སོང་
བརྡར།
ཉམས་སྲུངཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལམ་སྲོལ་རྒྱུ་དངོས་

རིམ།(ཚན་རིག)

ཉམས་སྲུང་དང་གཞི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རྟེན་ཉམས་སྲུང་གི་སོང་
བརྡར།
ཞིབ་རོགས་ཉམས་སྲུངཔ།
ལམ་སྲོལ་རྒྱུ་དངོས་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

དཔོན།

ལམ་སྲོལ་རྒྱུ་དངོས་ཐོ་བཀོད་གཙོ་འཛིན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འགོ་དཔོན་འོགམ།

ལམ་སྲོལ་རྒྱུ་དངོས་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གོངམ།
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འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

རིམ།(ཚན་རིག)

ཞུགས།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལམ་སྲོལ་རྒྱུ་དངོས་

རིམ།(རོང་ཁའི་

བདག་སྐྱོང་ འཛིན་སྐྱོང་

གཙུག་ལག་གཞི་

ངོས་འཛིན་དང་ཉམས་

རིམ་ལུ་གདམ་ཁ་)

སྲུང་གི་སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལམ་སྲོལ་རྒྱུ་དངོས་

རིམ།(རོང་ཁའི་

བདག་སྐྱོང་ འཛིན་སྐྱོང་

གཙུག་ལག་གཞི་

དང་ཉམས་སྲུང་གི་སོང་

རིམ་ལུ་གདམ་ཁ་)

བརྡར།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལམ་སྲོལ་རྒྱུ་དངོས་

རིམ།(རོང་ཁའི་

བདག་སྐྱོང་ འཛིན་སྐྱོང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལམ་སྲོལ་རྒྱུ་དངོས་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན།

ཞིབ་རོགས་ལམ་སྲོལ་རྒྱུ་དངོས་ཐོ་བཀོད་

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

འགོ་དཔོན།

གཙུག་ལག་གཞི་

དང་ཉམས་སྲུང་གི་སོང་

རིམ་ལུ་གདམ་ཁ་)

བརྡར།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལམ་སྲོལ་རྒྱུ་དངོས་

རིམ།(རོང་ཁའི་

བདག་སྐྱོང་ འཛིན་སྐྱོང་

གཙུག་ལག་གཞི་

དང་ཉམས་སྲུང་གི་སོང་

རིམ་ལུ་གདམ་ཁ་)

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

རིམ།(རོང་ཁའི་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ་ལུ་གདམ་ཁ་)
འགྲེམས་སྟོན་ཅ་གཉེར་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

འགྲེམས་སྟོན་ཁང་

རིམ།(འགྲེམས་སྟོན་

འཛིན་སྐྱོང་དང་བདག་

རིག་པ)

སྐྱོང་ནང་ཁྱད་འཕགས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཀྱི་སོང་བརྡར།
འགྲེམས་སྟོན་ཅ་གཉེར་གཙོ་བོ།

འགྲེམས་སྟོན་ཅ་གཉེར་གཙོ་འཛིན་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།

མཁས་མཆོག

གཙུག་ལག་གཞི་

འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དང་

རིམ།(འགྲེམས་སྟོན་

འབྲེལ་བའི་ཁྱད་

རིག་པ)

འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་གཞི་

འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དང་

རིམ།

འབྲེལ་བའི་ཁྱད་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
འགྲེམས་སྟོན་ཅ་གཉེརཔ་གོངམ།
འགྲེམས་སྟོན་ཅ་གཉེརཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
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གཙུག་ལག་གཞི་

ཞིབ་འཚོལ་དང་དཔེ་

རིམ།

སྐྲུན།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཞིབ་འཚོལ་དང་དཔེ་

རིམ།

སྐྲུན།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཞིབ་རོགས་འགྲེམས་སྟོན་ཅ་གཉེརཔ།
ཉམས་སྲུང་ལས་རོགསཔ་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།
ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

རིམ།

ཞུགས།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
ཉམས་སྲུང་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལམ་སྲོལ་རྒྱུ་དངོས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཉམས་སྲུང་།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
ཉམས་སྲུང་ལས་རོགསཔ་ ༢ པ།

ལམ་སྲོལ་རྒྱུ་དངོས་
ཉམས་སྲུང་།

པ།
ཉམས་སྲུང་ལས་རོགསཔ་ ༡ པ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཉམས་སྲུང་།

པ།
ཉམས་སྲུང་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལམ་སྲོལ་རྒྱུ་དངོས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལམ་སྲོལ་རྒྱུ་དངོས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཉམས་སྲུང་།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལམ་སྲོལ་རྒྱུ་དངོས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཉམས་སྲུང་།
ཉམས་སྲུང་ལས་རོགསཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལམ་སྲོལ་རྒྱུ་དངོས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཉམས་སྲུང་།
ཉམས་སྲུང་ལས་རོགསཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལམ་སྲོལ་རྒྱུ་དངོས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཉམས་སྲུང་།
ཉམས་སྲུང་ལས་རོགསཔ་ ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལམ་སྲོལ་རྒྱུ་དངོས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཉམས་སྲུང་།
ཉམས་སྲུང་ལས་རོགསཔ་ ༦ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལམ་སྲོལ་རྒྱུ་དངོས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཉམས་སྲུང་།
འབུཔ་སྨན་གཏོར་མི་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འབུཔ་སྨན་འཛིན་སྐྱོང་
དང་ལག་ལེན་གྱི་སོང་
བརྡར།
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འབུཔ་སྨན་གཏོར་མི་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།

འབུཔ་སྨན་འཛིན་སྐྱོང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

དང་ལག་ལེན་གྱི་སོང་
བརྡར།

འབུཔ་སྨན་གཏོར་མི་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།

འབུཔ་སྨན་འཛིན་སྐྱོང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

དང་ལག་ལེན་གྱི་སོང་
བརྡར།

འབུཔ་སྨན་གཏོར་མི་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།

འབུཔ་སྨན་འཛིན་སྐྱོང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

དང་ལག་ལེན་གྱི་སོང་
བརྡར།

འབུཔ་སྨན་གཏོར་མི་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འབུཔ་སྨན་འཛིན་སྐྱོང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

དང་ལག་ལེན་གྱི་སོང་
བརྡར།
འབུཔ་སྨན་གཏོར་མི་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འབུཔ་སྨན་འཛིན་སྐྱོང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

དང་ལག་ལེན་གྱི་སོང་
བརྡར།
འབུཔ་སྨན་གཏོར་མི་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འབུཔ་སྨན་འཛིན་སྐྱོང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

དང་ལག་ལེན་གྱི་སོང་
བརྡར།
འབུཔ་སྨན་གཏོར་མི་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འབུཔ་སྨན་འཛིན་སྐྱོང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

དང་ལག་ལེན་གྱི་སོང་
བརྡར།
འབུཔ་སྨན་གཏོར་མི་ ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཞུགས།
འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ལས་རོགསཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འགྲེམ་སྟོན་ཁང་དང་
འབྲེལ་བའི་སོང་བརྡར།
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འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ལས་རོགསཔ་གོངམ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

༡ པ།

པ།

འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ལས་རོགསཔ་གོངམ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

༢ པ།

པ།

འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ལས་རོགསཔ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།
སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།
ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འགྲེམ་སྟོན་ཁང་དང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འགྲེམ་སྟོན་ཁང་དང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འབྲེལ་བའི་སོང་བརྡར།
ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འགྲེམ་སྟོན་ཁང་དང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འབྲེལ་བའི་སོང་བརྡར།
ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ལས་རོགསཔ་ ༥ པ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འབྲེལ་བའི་སོང་བརྡར།

པ།
འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ལས་རོགསཔ་ ༤

འགྲེམ་སྟོན་ཁང་དང་
འབྲེལ་བའི་སོང་བརྡར།

པ།
འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ལས་རོགསཔ་ ༣

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འབྲེལ་བའི་སོང་བརྡར།

པ།
འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ལས་རོགསཔ་ ༢

འགྲེམ་སྟོན་ཁང་དང་

འགྲེམ་སྟོན་ཁང་དང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འབྲེལ་བའི་སོང་བརྡར།
ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འགྲེམ་སྟོན་ཁང་དང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འབྲེལ་བའི་སོང་བརྡར།
འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ལས་རོགསཔ་ ༦

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འཛུལ་

པ།
དཔེ་མཛོད་ལཱ་

དཔེ་གཉེརཔ་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཞུགས།
ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

འཆར་གཞི་འཛིན་སྐྱོང་

རིམ།

དཔེ་མཛོད་དང་བརྡ་དོན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཞིབ་འཚོལ་དང་དཔེ་
སྐྲུན་ནང་ཁྱད་འཕགས་
ཀྱི་སོང་བརྡར།
དཔེ་གཉེརཔ་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

གཙུག་ལག་གཞི་

དཔེ་མཛོད་ཚན་རིག་

རིམ།

ནང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་
སོང་བརྡར།
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དཔེ་གཉེརཔ་གཙོ་འཛིན་འོགམ།
དཔེ་གཉེརཔ་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

དཔེ་མཛོད་ཚན་རིག་གི་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཐོ་གཞུང་བཀོད་ནིའི་

རིམ།

ཐབས་རིག་གསརཔ་གི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།
དཔེ་གཉེརཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིམ།
ཞིབ་རོགས་དཔེ་གཉེརཔ།
དཔེ་གཉེརཔ་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།
ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

རིམ།

ཞུགས།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
དཔེ་གཉེརཔ་འོགམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤
ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

དཔེ་མཛོད་དང་འབྲེལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བའི་སོང་བརྡར།
སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
དཔེ་གཉེརཔ་འོགམ་ ༤ པ།

དཔེ་མཛོད་དང་འབྲེལ་
བའི་སོང་བརྡར།

པ།
དཔེ་གཉེརཔ་འོགམ་ ༣ པ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བའི་སོང་བརྡར།

པ།
དཔེ་གཉེརཔ་འོགམ་ ༢ པ།

དཔེ་མཛོད་དང་འབྲེལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

དཔེ་མཛོད་དང་འབྲེལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བའི་སོང་བརྡར།
ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

དཔེ་མཛོད་དང་འབྲེལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བའི་སོང་བརྡར།
དཔེ་གཉེརཔ་འོགམ་ ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

དཔེ་མཛོད་དང་འབྲེལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བའི་སོང་བརྡར།
དཔེ་མཛོད་ལས་རོགསཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

དཔེ་མཛོད་དང་འབྲེལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བའི་སོང་བརྡར།
དཔེ་མཛོད་ལས་རོགསཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

དཔེ་མཛོད་དང་འབྲེལ་
བའི་སོང་བརྡར།
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དཔེ་མཛོད་ལས་རོགསཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཞུགས།
གསོ་བ་དང་འཕོད་

གློ་བུར་སྨན་

གློ་བུར་སྨན་བཅོས་ངོས་ལེན་གཙོ་འཛིན་

བསྟེན་ལཱ་རིགས་སྡེ་

བཅོས་ལཱ་

འགོ་དཔོན།

ཚན།

གཡོག

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

གློ་བུར་ སྡུག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བསྔལ་དང་རྐྱེན་
ངན་ནང་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།

གློ་བུར་སྨན་བཅོས་ངོས་ལེན་གཙོ་འཛིན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འགོ་དཔོན་འོགམ།

གློ་བུར་ སྡུག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བསྔལ་དང་རྐྱེན་
ངན་ནང་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།

གློ་བུར་སྨན་བཅོས་ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གློ་བུར་ སྡུག་

གོངམ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བསྔལ་དང་རྐྱེན་
ངན་ནང་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།

གློ་བུར་སྨན་བཅོས་ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གློ་བུར་ སྡུག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བསྔལ་དང་རྐྱེན་
ངན་ནང་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།
ཞིབ་རོགས་གློ་བུར་སྨན་བཅོས་ངོས་ལེན་

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

འགོ་དཔོན།

གློ་བུར་ སྡུག་

འཛུལ་

བསྔལ་དང་རྐྱེན་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ངན་ནང་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།
གློ་བུར་སྨན་བཅོས་ངོས་ལེན་ལྟ་རོགཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

གོངམ།

པ།

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢
པའི་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
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གློ་བུར་སྨན་བཅོས་ངོས་ལེན་ལྟ་རོགཔ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ།
གློ་བུར་སྨན་བཅོས་ངོས་ལེན་ལྟ་རོག་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལས་རོགསཔ།

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ།
གློ་བུར་སྨན་བཅོས་ངོས་ལེན་པ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ།
གློ་བུར་སྨན་བཅོས་ངོས་ལེན་པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
གློ་བུར་སྨན་བཅོས་ངོས་ལེན་ལས་

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

རོགསཔ་ ༡ པ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ།

གློ་བུར་སྨན་བཅོས་ངོས་ལེན་ལས་

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

རོགསཔ་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ།
སྨན་བཅོས་

སྨན་བཅོས་སྡེ་འཛིན་ ༢ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

སྨན་གཤག་གཙུག་

སྨན་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་དང་

དང་སོ་བཅོས་

ལག་གཞི་རིམ་དང་

བདག་སྐྱོང་གི་ཁྱད་

ལཱ་གཡོག

མི་མང་གསོ་བའི་

འཕགས་སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་མཐོ་
རིམ།
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སྨན་བཅོས་བཀོད་དཔོན་འོགམ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

གསོ་བ་དང་འཕོད་

(འབྲུག་གསོ་བ་དང་འཕོད་བསྟེན་ཚོགས་

བའི་གཙུག་ལག་

བསྟེན་ནང་སོང་བརྡར།

སྡེ།)

གཞི་རིམ།

ཞིབ་རོགས་སྨན་བཅོས་བཀོད་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

མེད།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

གསོ་བ་དང་འཕོད་

བའི་གཙུག་ལག་

བསྟེན་ནང་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ།
འགོག་སྨན་མཁས་མཆོག་ ༡ པ།

འགོག་སྨན་མཁས་མཆོག་ ༢ པ།

འགོག་སྨན་མཁས་མཆོག་ ༣ པ།

སོ་གཤག་མཁས་མཆོག་གཙོ་འཛིན།

སོ་གཤག་མཁས་མཆོག་གོངམ།

སོ་གཤག་མཁས་མཆོག

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

མེད།

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

མཁས་མཆོག

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

སོའི་གཤག་བཅོས་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

ཀྱི་གཙུག་ལག་གཞི་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

རིམ།

བརྡར།

སོའི་གཤག་བཅོས་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

ཀྱི་གཙུག་ལག་གཞི་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

རིམ།

བརྡར།

སོའི་གཤག་བཅོས་
ཀྱི་གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
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ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སྤྱིར་བཏང་སྒྲིག་གཡོག་སོ་གཤག་མཁས་

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

མཆོག

སོའི་གཤག་བཅོས་

འཛུལ་

ཀྱི་གཙུག་ལག་གཞི་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིམ།
སོ་བཅོས་མཁས་མཆོག་ ༡ པ།

སོ་བཅོས་མཁས་མཆོག་ ༢ པ།

སོ་བཅོས་མཁས་མཆོག་ ༣ པ།

པག་ནད་མཁས་མཆོག་ ༡ པ།

པག་ནད་མཁས་མཆོག་ ༢ པ།

པག་ནད་མཁས་མཆོག་ ༣ པ།

རྣམ་ཅོ། ལྷ་པ་དང་ལྐོད་མའི་གཤག་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

བཅོསཔ་ ༡ པ།
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ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རྣམ་ཅོ། ལྷ་པ་དང་ལྐོད་མའི་གཤག་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

བཅོསཔ་ ༢ པ།
རྣམ་ཅོ། ལྷ་པ་དང་ལྐོད་མའི་གཤག་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

བཅོསཔ་ ༣ པ།
ཚན་རིག་ཉེས་དཔྱདཔ་མཁས་མཆོག་ ༡

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

པ།
ཚན་རིག་ཉེས་དཔྱདཔ་མཁས་མཆོག་ ༢

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

པ།
ཚན་རིག་ཉེས་དཔྱདཔ་མཁས་མཆོག་ ༣

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

པ།
མོ་ནད་མཁས་མཆོག་ ༡ པ།

མོ་ནད་མཁས་མཆོག་ ༢ པ།

མོ་ནད་མཁས་མཆོག་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

མེད།

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
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ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སྨན་བཅོས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

སྨན་གཤག་གཙུག་

མི་མང་གསོ་བ་དང་སྨན་

ལག་གཞི་རིམ།

ཁང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སོང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བརྡར།
སྨན་བཅོས་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

སྨན་གཤག་གཙུག་

མི་མང་གསོ་བ་དང་སྨན་

ལག་གཞི་རིམ།

ཁང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སོང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བརྡར།
སྨན་བཅོས་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

སྨན་གཤག་གཙུག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་གཞི་རིམ།
སྤྱིར་བཏང་སྒྲིག་གཡོག་སྨན་བཅོས་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

དཔོན།
སྨན་གྱི་མཁས་མཆོག་ ༡ པ།

སྨན་གྱི་མཁས་མཆོག་ ༢ པ།

སྨན་གྱི་མཁས་མཆོག་ ༣ པ།

མིག་ནད་མཁས་མཆོག་ ༡ པ།

མིག་ནད་མཁས་མཆོག་ ༢ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

མེད།

ཡོད།
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སྨན་གཤག་གཙུག་

འཛུལ་

ལག་གཞི་རིམ།

ཞུགས།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

མིག་ནད་མཁས་མཆོག་ ༣ པ།

རུ་ཚིགས་མཁས་མཆོག་ ༡ པ།

རུ་ཚིགས་མཁས་མཆོག་ ༢ པ།

རུ་ཚིགས་མཁས་མཆོག་ ༣ པ།

ནད་བརག་མཁས་མཆོག་ ༡ པ།

ནད་བརག་མཁས་མཆོག་ ༢ པ།

ནད་བརག་མཁས་མཆོག་ ༣ པ།

ཨ་ལུ་སྨན་བཅོསཔ་མཁས་མཆོག་ ༡

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

པ།
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ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཨ་ལུ་སྨན་བཅོསཔ་མཁས་མཆོག་ ༢

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

པ།
ཨ་ལུ་སྨན་བཅོསཔ་མཁས་མཆོག་ ༣

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

པ།
སྤྱིར་བཏང་དྲུང་འཚོ་མཁས་མཆོག་ ༡

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

པ།
སྤྱིར་བཏང་དྲུང་འཚོ་མཁས་མཆོག་ ༢

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

པ།
སྤྱིར་བཏང་དྲུང་འཚོ་མཁས་མཆོག་ ༣

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

པ།
རྫུས་སོ་བཟོ་སྐྲུན་མཁས་མཆོག་ ༡ པ།

རྫུས་སོ་བཟོ་སྐྲུན་མཁས་མཆོག་ ༢ པ།

རྫུས་སོ་བཟོ་སྐྲུན་མཁས་མཆོག་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

མེད།

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
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ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོ་དང་ཟ་ལྟབ་གསོ་བཅོས་མཁས་མཆོག་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

༡ པ།
སོ་དང་ཟ་ལྟབ་གསོ་བཅོས་མཁས་མཆོག་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

༢ པ།
སོ་དང་ཟ་ལྟབ་གསོ་བཅོས་མཁས་མཆོག་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

༣ པ།
སེམས་ཁམས་མཁས་མཆོག་ ༡ པ།

སེམས་ཁམས་མཁས་མཆོག་ ༢ པ།

སེམས་ཁམས་མཁས་མཆོག་ ༣ པ།

འོད་ཤུགས་མཁས་མཆོག་ ༡ པ།

འོད་ཤུགས་མཁས་མཆོག་ ༢ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

མེད།

ཡོད།
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ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོད་ཤུགས་མཁས་མཆོག་ ༣ པ།

གཤག་བཅོས་མཁས་མཆོག་ ༡ པ

གཤག་བཅོས་མཁས་མཆོག་ ༢ པ།

གཤག་བཅོས་མཁས་མཆོག་ ༣ པ།

སྨན་བཅོས་

མིག་བཅོས་འཕྲུལ་རིག་མཁས་མཆོག་

འཕྲུལ་རིག་ལཱ་

གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

མཁས་མཆོག

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བའི་གཙུག་ལག་

གཡོག

གཞི་རིམ།
མིག་བཅོས་འཕྲུལ་རིག་མཁས་མཆོག་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

གཙོ་འཛིན་འོགམ།
མིག་བཅོས་འཕྲུལ་རིག་མཁས་མཆོག་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གོངམ།
མིག་བཅོས་འཕྲུལ་རིག་མཁས་མཆོག
ཐོས་སྒྲ་མཁས་མཆོག་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

རིམ།

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

རིམ།

ཞུགས།

ཐོས་སྒྲ་དང་བོ་སྐད་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ནད་བརག་རིག་

སོང་བརྡར།

པའི་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
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ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཐོས་སྒྲ་མཁས་མཆོག་གཙོ་འཛིན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

ཐོས་སྒྲ་དང་བོ་སྐད་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ནད་བརག་རིག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
ཐོས་སྒྲ་མཁས་མཆོག་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཐོས་སྒྲ་དང་བོ་སྐད་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ནད་བརག་རིག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
ཐོས་སྒྲ་མཁས་མཆོག

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ཐོས་སྒྲ་དང་བོ་སྐད་

འཛུལ་

ནད་བརག་རིག་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
སོ་བཅོས་འཕྲུལ་རིག་མཁས་མཆོག་གཙོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན།
སོ་བཅོས་འཕྲུལ་རིག་མཁས་མཆོག་གཙོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འཛིན་འོགམ།

མཁས་མཆོག

སོ་བཅོས་འཕྲུལ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

རིག་གི་གཙུག་ལག་

ཞིབ་འཚོལ་ནང་སོང་

གཞི་རིམ།

བརྡར།

སོ་བཅོས་འཕྲུལ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

རིག་གི་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ།
སོ་བཅོས་འཕྲུལ་རིག་མཁས་མཆོག་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གོངམ།

སོ་བཅོས་འཕྲུལ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

རིག་གི་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ།
སོ་བཅོས་འཕྲུལ་རིག་མཁས་མཆོག

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

སོ་བཅོས་འཕྲུལ་

འཛུལ་

རིག་གི་གཙུག་ལག་

ཞུགས།

གཞི་རིམ།
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སོའི་སྨན་བཅོས་མཁས་མཆོག་གཙོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

འཛིན།
སོའི་སྨན་བཅོས་མཁས་མཆོག་གཙོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འཛིན་འོགམ།

སོའི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གཙུག་ལག་གཞི་

ཞིབ་འཚོལ་ནང་སོང་

རིམ།

བརྡར།

སོའི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གཙུག་ལག་གཞི་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིམ།
སོའི་སྨན་བཅོས་མཁས་མཆོག་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

སོའི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གཙུག་ལག་གཞི་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིམ།
སོའི་སྨན་བཅོས་མཁས་མཆོག

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

སོའི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་

འཛུལ་

གཙུག་ལག་གཞི་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིམ།
མིག་བཅོས་མཁས་མཆོག་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

མིག་བཅོས་རིག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
མིག་བཅོས་མཁས་མཆོག་གཙོ་འཛིན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།

མིག་བཅོས་རིག་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ།
མིག་བཅོས་མཁས་མཆོག་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

མིག་བཅོས་རིག་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ།
མིག་བཅོས་མཁས་མཆོག

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

མིག་བཅོས་རིག་

འཛུལ་

པའི་གཙུག་ལག་

ཞུགས།

གཞི་རིམ།
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རུ་ཚིགས་འཕྲུལ་རིག་མཁས་མཆོག་གཙོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

འཛིན།
རུ་ཚིགས་འཕྲུལ་རིག་མཁས་མཆོག་གཙོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འཛིན་འོགམ།
རུ་ཚིགས་འཕྲུལ་རིག་མཁས་མཆོག་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གོངམ།
རུ་ཚིགས་འཕྲུལ་རིག་མཁས་མཆོག
གཤག་བཅོས་ཁང་འཕྲུལ་རིག་མཁས་

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཆོག་གཙོ་འཛིན།
གཤག་བཅོས་ཁང་འཕྲུལ་རིག་མཁས་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

མཆོག་གོངམ།
གཤག་བཅོས་ཁང་འཕྲུལ་རིག་མཁས་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

རིམ།

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

རིམ།

ཞུགས།

ཚན་རིག་གཙུག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་གཞི་རིམ།

མཆོག་གཙོ་འཛིན་འོག་མ།
གཤག་བཅོས་ཁང་འཕྲུལ་རིག་མཁས་

མཁས་མཆོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

མཆོག
ནད་བཀག་སྨན་བཙུགས་འཕྲུལ་རིག་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

གོངམ།

པ།

ཡོད།

ཚན་རིག་གཙུག་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ལག་གཞི་རིམ།

སོང་བརྡར།

ཚན་རིག་གཙུག་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ལག་གཞི་རིམ།

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚན་རིག་གཙུག་

འཛུལ་

ལག་གཞི་རིམ།

ཞུགས།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
ནད་བཀག་སྨན་བཙུགས་འཕྲུལ་རིག་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གོངམ་ ༡ པ།

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
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ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནད་བཀག་སྨན་བཙུགས་འཕྲུལ་རིག་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གོངམ་ ༢ པ།

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
ནད་བཀག་སྨན་བཙུགས་འཕྲུལ་རིག་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གོངམ་ ༣ པ།

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
ནད་བཀག་སྨན་བཙུགས་འཕྲུལ་རིག་ ༡

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
ནད་བཀག་སྨན་བཙུགས་འཕྲུལ་རིག་ ༢

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

པ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།

ནད་བཀག་སྨན་བཙུགས་འཕྲུལ་རིག་ ༣

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

པ།
ནད་བཀག་སྨན་བཙུགས་འཕྲུལ་རིག་

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར།

ཞུགས།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ད་ཡོད་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར།

ལས་
གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག
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ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནད་བཀག་སྨན་བཙུགས་འཕྲུལ་རིག་ ༥

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ད་ཡོད་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར།

ལས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག
སོ་བཅོས་འཕོད་བསྟེན་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།

སོ་བཅོས་འཕོད་བསྟེན་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
སོ་བཅོས་འཕོད་བསྟེན་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
སོ་བཅོས་འཕོད་བསྟེན་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
སོ་བཅོས་འཕོད་བསྟེན་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢
པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་
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ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
སོ་བཅོས་འཕོད་བསྟེན་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
སོ་བཅོས་འཕོད་བསྟེན་ ༣ པ།
སོ་བཅོས་ལས་རོགསཔ་གོངམ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།
ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར།

ཞུགས།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ད་ཡོད་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར།

ལས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག
སོ་བཅོས་ལསཔ་རོགས།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ད་ཡོད་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར།

ལས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག
སོ་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།
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སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
སོ་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
སོ་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
སོ་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༣ པ།
སོ་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར།

སོང་བརྡར།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
སོ་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
སོ་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

རྣམ་ཅོ། ལྷ་པ་དང་ལྐོད་མའི་འཕྲུལ་རིག་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

གོངམ།

པ།

ཡོད།
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སོབ་རིམ་ ༡༠

འཛུལ་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར།

ཞུགས།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
རྣམ་ཅོ་དང་ལྷ་པ། ལྐོད་མའི་འཕྲུལ་རིག་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གོངམ་ ༡ པ།

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
རྣམ་ཅོ་དང་ལྷ་པ། ལྐོད་མའི་འཕྲུལ་རིག་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གོངམ་ ༢ པ།

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
རྣམ་ཅོ་དང་ལྷ་པ། ལྐོད་མའི་འཕྲུལ་རིག་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གོངམ་ ༣ པ།

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
རྣམ་ཅོ་དང་ལྷ་པ། ལྐོད་མའི་འཕྲུལ་རིག་

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
རྣམ་ཅོ་དང་ལྷ་པ། ལྐོད་མའི་འཕྲུལ་རིག་

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

༢ པ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།

རྣམ་ཅོ་དང་ལྷ་པ། ལྐོད་མའི་འཕྲུལ་རིག་

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

༣ པ།
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སོབ་རིམ་ ༡༠

འཛུལ་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར།

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རྣམ་ཅོ་དང་ལྷ་པ། ལྐོད་མའི་འཕྲུལ་རིག་

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་

མེན་རུང་ལག་ཁྱེར་

ལས་

འཆང་བ།

གཡོགཔ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག
ཚད་ནད་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།

ཚད་ནད་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
ཚད་ནད་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
ཚད་ནད་འཕྲུལ་རིག་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
ཚད་ནད་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།
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སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
ཚད་ནད་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
ཚད་ནད་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣ པ།
ཚད་ནད་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།
ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

འཛུལ་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར།

སོང་བརྡར།

ཞུགས།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ད་ཡོད་

མེན་རུང་ ལག་

སོང་བརྡར།

ལས་

ཁྱེར་འཆང་བ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག

ཚད་ནད་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་

མེན་རུང་ ལག་

ལས་

ཁྱེར་འཆང་བ།

གཡོགཔ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག
སྨན་རིགས་ཡིག་ཕབ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བཞི་

པའི་གུ་བརྡ་དོན་

སོང་བརྡར།

འཕྲུལ་རིག
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ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སྨན་རིགས་ཡིག་ཕབ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བཞི་

པ།

པའི་གུ་བརྡ་དོན་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འཕྲུལ་རིག
སྨན་རིགས་ཡིག་ཕབ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བཞི་

པ།

པའི་གུ་བརྡ་དོན་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འཕྲུལ་རིག
སྨན་རིགས་ཡིག་ཕབ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བཞི་

པ།

པའི་གུ་བརྡ་དོན་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འཕྲུལ་རིག
སྨན་རིགས་ཡིག་ཕབ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བཞི་

པའི་གུ་བརྡ་དོན་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འཕྲུལ་རིག
སྨན་རིགས་ཡིག་ཕབ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བཞི་

པའི་གུ་བརྡ་དོན་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འཕྲུལ་རིག
སྨན་རིགས་ཡིག་ཕབ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བཞི་

པའི་གུ་བརྡ་དོན་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འཕྲུལ་རིག
སྨན་རིགས་ཡིག་ཕབ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བཞི་

པའི་གུ་བརྡ་དོན་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འཕྲུལ་རིག
སྨན་རིགས་ཡིག་ཕབ་ ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འཛུལ་

པའི་གུ་བརྡ་དོན་

ཞུགས།

འཕྲུལ་རིག
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མིག་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།

མིག་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༠

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
མིག་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༠

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
མིག་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༠

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
མིག་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
མིག་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠
པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
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མིག་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣ པ།
མིག་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།
ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འཛུལ་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར།

ཞུགས།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་

མེན་རུང་ལག་ཁྱེར་

ལས་

འཆང་བ།

གཡོགཔ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག
རུས་ཚིགས་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
རུས་ཚིགས་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
རུས་ཚིགས་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
རུས་ཚིགས་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
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རུས་ཚིགས་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
རུས་ཚིགས་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
རུས་ཚིགས་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣ པ།
རུས་ཚིགས་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།
ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འཛུལ་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར།

ཞུགས།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་

མེན་རུང་ལག་ཁྱེར་

ལས་

འཆང་བ།

གཡོགཔ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག
གཤག་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
གཤག་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༡

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
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གཤག་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༢

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
གཤག་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༣

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
གཤག་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
གཤག་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
གཤག་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣ པ།
གཤག་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།
ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འཛུལ་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར།

ཞུགས།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་

མེན་རུང་ལག་ཁྱེར་

ལས་

འཆང་བ།

གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག
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སྨན་གཡོག་ལཱ་

སྨན་བཅོས་སྨན་གཡོགཔ་ ༡ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

གཡོག

སྨན་གཡོག་ཚན་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

རིག་གི་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ།
སྨན་བཅོས་སྨན་གཡོགཔ་ ༢ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

སྨན་གཡོག་ཚན་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

རིག་གི་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ
སྨན་བཅོས་སྨན་གཡོགཔ་ ༣ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

སྨན་གཡོག་ཚན་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

རིག་གི་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ
སྨན་བཅོས་སྨན་གཡོགཔ་ ༤ པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

སྨན་གཡོག་ཚན་

འཛུལ་

རིག་གི་གཙུག་ལག་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ
སྨན་གཡོག་སྡེ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

གཙུག་ལག་གཞི་

སྨན་གཡོག་བདག་སྐྱོང་

རིམ།

དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁྱད་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འཕགས་སོང་བརྡར།
སྨན་གཡོག་སྡེ་འཛིན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

གཙུག་ལག་གཞི་

སྨན་གཡོག་བདག་སྐྱོང་

རིམ།

དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁྱད་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འཕགས་སོང་བརྡར།
ཞིབ་རོགས་སྨན་གཡོག་སྡེ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིམ།
སྨན་གཡོགཔ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
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སྨན་གཡོགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
སྨན་གཡོགཔ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
སྨན་གཡོགཔ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
སྨན་གཡོག་ལས་རོགསཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
སྨན་གཡོག་ལས་རོགསཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
སྨན་གཡོག་ལས་རོགསཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འཛུལ་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

ཞུགས།

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
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སྨན་གཡོག་ལས་རོགསཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་

མེན་རུང་ལག་ཁྱེར་

ལས་

འཆང་བ།

གཡོགཔ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག
ལས་གཡོག་སྨན་གཡོགཔ་གོངམ་ ༡

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

པ།

པ།

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་གུ་ ལོ་ངོ་༣
གྱི་སྨན་གཡོག་
གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་གཙུག་ལག་འོག་
མ།

ལས་གཡོག་སྨན་གཡོགཔ་གོངམ་ ༢

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པ།

པའི་གུ་ ལོ་ངོ་༣

ཡུན་ཐུང་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གྱི་སྨན་གཡོག་
གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་གཙུག་ལག་འོག་
མ།
ལས་གཡོག་སྨན་གཡོགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་ ལོ་ངོ་༣

ཡུན་ཐུང་སོང་བརྡར།

གྱི་སྨན་གཡོག་
གཙུག་ལག་འོག་མ་
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ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་གཙུག་ལག་འོག་
མ།
ལས་གཡོག་སྨན་གཡོགཔ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་ ལོ་ངོ་༣

ཡུན་ཐུང་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གྱི་སྨན་གཡོག་
གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་གཙུག་ལག་འོག་
མ།
ལས་གཡོག་སྨན་གཡོགཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ ལོ་ངོ་༣

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གྱི་སྨན་གཡོག་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ནད་ཤག་ལྟ་རོགཔ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
ནད་ཤག་ལྟ་རོགཔ་ ༡ པ།
༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
ནད་ཤག་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་
སོང་བརྡར།

པ།
ནད་ཤག་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།

པ།
ནད་ཤག་ལྟ་རོགཔ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་
སོང་བརྡར།
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ནད་ཤག་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།
ནད་ཤག་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།
ནད་ཤག་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།
ནད་ཤག་ལས་རོགསཔ་ ༡ པ།
ནད་ཤག་ལས་རོགསཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལག་ལེན་ ༡ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

འཛུལ་

སོང་བརྡར།

ཞུགས།

སོབ་རིམ་ ༡༠ པ།

ད་ཡོད་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལས་
གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག
སྨན་གྱི་ལཱ་

སྨན་གྱི་མཁས་མཆོག་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

གཡོག

མཁས་མཆོག

སྨན་སོར་རིག་པའི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

གཙུག་ལག་གཞི་

ཡང་ན་ སྨན་སོར་གྱི་

རིམ།

ཞིབ་འཚོལ་དང་སྲིད་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་
སོང་བརྡར།
སྨན་གྱི་མཁས་མཆོག་གཙོ་འཛིན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

སྨན་སོར་རིག་པའི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གཙུག་ལག་གཞི་

སོང་བརྡར།

རིམ།
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སྨན་གྱི་མཁས་མཆོག་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

སྨན་སོར་རིག་པའི་

སྨན་སོར་ནད་ཡམས་

གཙུག་ལག་གཞི་

བརག་དཔྱད། དུག་

རིམ།

རིག་ ཞིབ་འཚོལ་དང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལས་འགུལ་བཟོ་བཀོད་
ཀྱི་སོང་བརྡར།
སྨན་གྱི་མཁས་མཆོག

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

སྨན་སོར་རིག་པའི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གཙུག་ལག་གཞི་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིམ།
དམ་འཛིན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

བའི་གཙུག་ལག་

ཡང་ན་ སྨན་སོར་གྱི་

གཞི་རིམ

ཞིབ་འཚོལ་དང་སྲིད་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་
སོང་བརྡར།
དམ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བའི་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ
དམ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

སྨན་སོར་ནད་ཡམས་

བའི་གཙུག་ལག་

བརག་དཔྱད། དུག་

གཞི་རིམ

རིག་ ཞིབ་འཚོལ་དང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལས་འགུལ་བཟོ་བཀོད་
ཀྱི་སོང་བརྡར།
དམ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་

འཛུལ་

བའི་གཙུག་ལག་

ཞུགས།

གཞི་རིམ
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ཞིབ་རོགས་དམ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།

ཞིབ་རོགས་དམ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ ༡

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༠

པ།

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
ཞིབ་རོགས་དམ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ ༢

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༠

པ།

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
ཞིབ་རོགས་དམ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ ༣

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༠

པ།

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
སྨན་རིགས་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
སྨན་རིགས་ཞིབ་དཔྱདཔ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠
པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
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སྨན་རིགས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་རོགསཔ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར།
སྨན་གྱི་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
སྨན་གྱི་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
སྨན་གྱི་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
སྨན་གྱི་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

འཛུལ་

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
སྨན་གྱི་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
སྨན་གྱི་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།
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སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
སྨན་གྱི་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣ པ།
ལུས་སོང་སྨན་

ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་ཕྱག་གཡོག་གཙོ་

བཅོས་དང་མི་

འཛིན།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

ཞུགས།

བཅོས་ཕྱག་གཡོག་

ཕྱག་གཡོག་གི་ཁ་

ཚེ་ཉམས་

ཚན་རིག་གཙུག་

གསོའི་སོང་བརྡར།

གསོའི་ལཱ་

ལག་གཞི་རིམ།
ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འཛིན་འོགམ།

མཁས་མཆོག

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར།
ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་

ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་ཕྱག་གཡོག་གཙོ་

མེད།

འཛུལ་

ལུས་སོང་སྨན་

གཡོག

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལུས་སོང་སྨན་

ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་

བཅོས་ཕྱག་གཡོག་

ཕྱག་གཡོག་གི་ཁ་

ཚན་རིག་གཙུག་

གསོའི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་གཞི་རིམ།
ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་ཕྱག་གཡོགཔ་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གོངམ།

ལུས་སོང་སྨན་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བཅོས་ཕྱག་གཡོག་

ཡུན་ཐུང་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚན་རིག་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།
ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་ཕྱག་གཡོགཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ལུས་སོང་སྨན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བཅོས་ཕྱག་གཡོག་
ཚན་རིག་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།
ཞིབ་རོགས་ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་ཕྱག་

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཡོགཔ།

ལུས་སོང་སྨན་

འཛུལ་

བཅོས་ཕྱག་གཡོག་

ཞུགས།

ཚན་རིག་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།
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ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་མཁས་མཆོག་གཙོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན།

མཁས་མཆོག

ལུས་སོང་སྨན་

ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་ཀྱི་

བཅོས་ཚན་རིག་

ཁ་གསོའི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་མཁས་མཆོག་གཙོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འཛིན་འོགམ།

ལུས་སོང་སྨན་

ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་ཀྱི་

བཅོས་ཚན་རིག་

ཁ་གསོའི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་མཁས་མཆོག་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གོངམ།

ལུས་སོང་སྨན་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བཅོས་ཚན་རིག་

ཡུན་ཐུང་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་མཁས་མཆོག

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ལུས་སོང་སྨན་

འཛུལ་

བཅོས་ཚན་རིག་

ཞུགས་

གཙུག་ལག་གཞི་

དང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིམ།
ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་ལས་རོགསཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

གོངམ།

པ།

ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་ལས་རོགསཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

གོངམ་ ༡ པ།

པ།

ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་ལས་རོགསཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

གོངམ་ ༢ པ།

པ།

ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་ལས་རོགསཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

གོངམ་ ༣ པ།

པ།

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།
སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།
སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།
སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་
སོང་བརྡར།
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ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་ལས་རོགསཔ་ ༡

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་ལས་རོགསཔ་ ༢

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།
ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

གཡོག་ཐོག་སོང་བརྡར།

པ།
ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།

པ།
ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་ལས་རོགསཔ་ ༥

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་
སོང་བརྡར།

པ།
ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་ལས་རོགསཔ་ ༤

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།

པ།
ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་ལས་རོགསཔ་ ༣

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཞུགས།
ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གོངམ་ ༡ པ།

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གོངམ་ ༢ པ།

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གོངམ་ ༣ པ།

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།
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ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༡

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༢

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

པ།
མི་མང་གསོ་

རོང་ཁག་གསོ་བའི་གཙོ་འཛིན་འགོ་

བའི་ལཱ་གཡོག

དཔོན།
རོང་ཁག་གསོ་བའི་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

འཛིན་སྐྱོང་།

ཡོད།

དཔོན་འོགམ།
རོང་ཁག་གསོ་བའི་འགོ་དཔོན་གོངམ།
རོང་ཁག་གསོ་བའི་འགོ་དཔོན།
རོང་ཁག་གསོ་བའི་འགོ་དཔོན་ ༡ པ།
ཟས་སྟོནཔ་མཁས་མཆོག་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

སོབ་རིམ་ ༡༠

འཛུལ་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར།

ཞུགས།

ཚན་རིག་གི་གཙུག་

འཛིན་སྐྱོང་གི་སོང་

ལག་གཞི་རིམ།

བརྡར།

ཚན་རིག་གི་གཙུག་

འཛིན་སྐྱོང་གི་སོང་

ལག་གཞི་རིམ།

བརྡར།

ཚན་རིག་གི་གཙུག་

འཛིན་སྐྱོང་གི་སོང་

ལག་གཞི་རིམ།

བརྡར།

ཚན་རིག་གི་གཙུག་

འཛིན་སྐྱོང་གི་སོང་

ལག་གཞི་རིམ།

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
འཛུལ་

ལག་གཞི་རིམ།

ཞུགས།

རིག་གི་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
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ཚན་རིག་གི་གཙུག་
ཟས་བཅུད་ཚན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཟས་སྟོནཔ་མཁས་མཆོག་གཙོ་འཛིན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

ཟས་བཅུད་ཚན་

འོགམ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིག་གི་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།

ཟས་སྟོནཔ་མཁས་མཆོག་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཟས་བཅུད་ཚན་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

རིག་གི་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ།
ཟས་སྟོནཔ་མཁས་མཆོག

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ཟས་བཅུད་ཚན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིག་གི་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
ཞིབ་རོགས་ཟས་སྟོནཔ་མཁས་མཆོག

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

ཟས་བཅུད་ཚན་

འཛུལ་

རིག་གི་གཙུག་ལག་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ།
འབུཔ་སྲིན་རིག་པའི་མཁས་མཆོག་གཙོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན།

མཁས་མཆོག

འབུཔ་སྲིན་ཚན་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

རིག་གི་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ།
འབུཔ་སྲིན་རིག་པའི་མཁས་མཆོག་གཙོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འཛིན་འོགམ།

འབུཔ་སྲིན་ཚན་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

རིག་གི་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ།
འབུཔ་སྲིན་རིག་པའི་མཁས་མཆོག་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གོངམ།

འབུཔ་སྲིན་ཚན་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

རིག་གི་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ།
འབུཔ་སྲིན་རིག་པའི་མཁས་མཆོག

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

འབུཔ་སྲིན་ཚན་

འཛུལ་

རིག་གི་གཙུག་ལག་

ཞུགས།

གཞི་རིམ།
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ནད་ཡམས་བརག་དཔྱད་མཁས་མཆོག་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

གཙོ་འཛིན།

ནད་ཡམས་ཚན་

ཞིབ་འཚོལ་དང་འཛིན་

རིག་གི་གཙུག་ལག་

སྐྱོང་གི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ།
ནད་ཡམས་བརག་དཔྱད་མཁས་མཆོག་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

གཙོ་འཛིན་འོགམ།

ནད་ཡམས་ཚན་

ཞིབ་འཚོལ་དང་འཛིན་

རིག་གི་གཙུག་ལག་

སྐྱོང་གི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ།
ནད་ཡམས་བརག་དཔྱད་མཁས་མཆོག་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གོངམ།

ནད་ཡམས་ཚན་

ཞིབ་འཚོལ་དང་འཛིན་

རིག་གི་གཙུག་ལག་

སྐྱོང་གི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ།
ནད་ཡམས་བརག་དཔྱད་མཁས་མཆོག

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ནད་ཡམས་ཚན་

འཛུལ་

རིག་གི་གཙུག་ལག་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ།
ཟས་བཅུད་མཁས་མཆོག་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག

ཟས་བཅུད་ཚན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིག་གི་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
ཟས་བཅུད་མཁས་མཆོག་གཙོ་འཛིན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།

ཟས་བཅུད་ཚན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིག་གི་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།

ཟས་བཅུད་མཁས་མཆོག་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཟས་བཅུད་ཚན་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

རིག་གི་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ།
ཟས་བཅུད་མཁས་མཆོག

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ཟས་བཅུད་ཚན་
རིག་གི་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ།
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ཞིབ་རོགས་ཟས་བཅུད་མཁས་མཆོག

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

ཟས་བཅུད་ཚན་

འཛུལ་

རིག་གི་གཙུག་ལག་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཞི་རིམ།
སྨན་བཅོས་ཐོ་བཀོད་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

དཔོན་འོགམ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཕོད་བསྟེན་འཛིན་སྐྱོང་

རིམ།

དང་བརྡ་རིམ་ལུགས་ཀྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།
སྨན་བཅོས་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གོངམ་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

༡ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཕོད་བསྟེན་འཛིན་སྐྱོང་

རིམ།

དང་བརྡ་རིམ་ལུགས་ཀྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།
སྨན་བཅོས་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གོངམ་

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

༢ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཕོད་བསྟེན་འཛིན་སྐྱོང་

རིམ།

དང་བརྡ་རིམ་ལུགས་ཀྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

སོང་བརྡར།
སྨན་བཅོས་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཕོད་བསྟེན་འཛིན་སྐྱོང་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

དང་བརྡ་རིམ་ལུགས་ཀྱི་

ཞུགས།

གཡོག

བདག་སྐྱོང་གི་

སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་འོག་མ།
ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་གསོ་བའི་འགོ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

དཔོན།

པ།

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ་ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།

ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་གསོ་བའི་འགོ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

དཔོན་ ༡ པ།

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ་ཡང་ན་
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གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་གསོ་བའི་འགོ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

དཔོན་ ༢ པ།

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ་ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་གསོ་བའི་འགོ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

དཔོན་ ༣ པ།

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ་ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
སྨན་བཅོས་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

གསོ་བའི་ལས་རོགསཔ་

པའི་གུ་སྨན་བཅོས་

ཀྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འཛིན་སྐྱོང་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
སྨན་བཅོས་འགོ་དཔོན།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

གསོ་བའི་ལས་རོགསཔ་

པ།

པའི་གུ་སྨན་བཅོས་

ཀྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འཛིན་སྐྱོང་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
སྨན་བཅོས་འགོ་དཔོན་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

གསོ་བའི་ལས་རོགསཔ་

པ།

པའི་གུ་སྨན་བཅོས་

ཀྱི་སོང་བརྡར།

འཛིན་སྐྱོང་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
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ཞིབ་རོགས་སྨན་བཅོས་འགོ་དཔོན།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

གསོ་བའི་ལས་རོགསཔ་

པ།

པའི་གུ་སྨན་བཅོས་

ཀྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འཛིན་སྐྱོང་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
གསོ་བའི་ལས་རོགསཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
ལག་ཁྱེར།
གསོ་བའི་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
ལག་ཁྱེར།
གསོ་བའི་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
ལག་ཁྱེར།
གསོ་བའི་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
ལག་ཁྱེར།
གསོ་བའི་ལས་རོགསཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
ལག་ཁྱེར།
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གསོ་བའི་ལས་རོགསཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

ལས་རིམ།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
ལག་ཁྱེར།
གསོ་བའི་ལས་རོགསཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འཛུལ་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

ཞུགས།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
ལག་ཁྱེར།
འབྲེལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་གུ་གཙུག་ལག་
འོག་མ་ ཡང་
ནགཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།

འབྲེལ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ་ ཡང་
ནགཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
འབྲེལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

མི་མང་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ་ ཡང་
ནགཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
འབྲེལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

མི་མང་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།
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འོག་མ་ ཡང་
ནགཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
སྨན་བཅོས་ཐོ་བཀོད་འཕྲུལ་རིགཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

གོངམ།

པ།

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འཕོད་བསྟེན་འཛིན་སྐྱོང་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

ལམ་ལུགས་ཀྱི་སོང་

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གི་ལག་ཁྱེར།
སྨན་བཅོས་ཐོ་བཀོད་འཕྲུལ་རིགཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༠

འཕོད་བསྟེན་འཛིན་སྐྱོང་

གོངམ་ ༡ པ།

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

ལམ་ལུགས་ཀྱི་སོང་

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གི་ལག་ཁྱེར།
སྨན་བཅོས་ཐོ་བཀོད་འཕྲུལ་རིགཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༠

འཕོད་བསྟེན་འཛིན་སྐྱོང་

གོངམ་ ༢ པ།

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

ལམ་ལུགས་ཀྱི་སོང་

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གི་ལག་ཁྱེར།
སྨན་བཅོས་ཐོ་བཀོད་འཕྲུལ་རིགཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༠

འཕོད་བསྟེན་འཛིན་སྐྱོང་

གོངམ་ ༣ པ།

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

ལམ་ལུགས་ཀྱི་སོང་

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གི་ལག་ཁྱེར།
སྨན་བཅོས་ཐོ་བཀོད་འཕྲུལ་རིགཔ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

གོངམ་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འཕོད་བསྟེན་འཛིན་སྐྱོང་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

ལམ་ལུགས་ཀྱི་སོང་

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་

བརྡར།

གི་ལག་ཁྱེར།
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སྨན་བཅོས་ཐོ་བཀོད་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༡

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འཕོད་བསྟེན་འཛིན་སྐྱོང་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

ལམ་ལུགས་ཀྱི་སོང་

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་

བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གི་ལག་ཁྱེར།
སྨན་བཅོས་ཐོ་བཀོད་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༢

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

པ།
སྨན་བཅོས་ཐོ་བཀོད་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འཛུལ་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར།

ཞུགས།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་

མེན་རུང་ལག་ཁྱེར་

ལས་

འཆང་བ།

གཡོགཔ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག
སྨན་བཅོས་ཐོ་བཀོད་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༤

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་

མེན་རུང་ལག་ཁྱེར་

ལས་

འཆང་བ།

གཡོགཔ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག
གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་ལས་གཡོགཔ་གོངམ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

༡ པ།

པ།

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ད་ཡོད་

མེན་རུང་ ལོ་ངོ་ ༢

སོང་བརྡར།

ལས་

ཀྱི་ལག་ཁྱེར།

གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
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སྐབས་
ཅིག
གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་ལས་གཡོགཔ་གོངམ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ད་ཡོད་

མེན་རུང་ ལོ་ངོ་ ༢

སོང་བརྡར།

ལས་

ཀྱི་ལག་ཁྱེར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག

གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་ལས་གཡོགཔ་གོངམ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ད་ཡོད་

མེན་རུང་ ལོ་ངོ་ ༢

སོང་བརྡར།

ལས་

ཀྱི་ལག་ཁྱེར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག

གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་ལས་གཡོགཔ་གོངམ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ད་ཡོད་

མེན་རུང་ ལོ་ངོ་ ༢

ཡུན་ཐུང་སོང་བརྡར།

ལས་

ཀྱི་ལག་ཁྱེར།

གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག
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གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་ལས་གཡོགཔ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་

མེན་རུང་ ལོ་ངོ་ ༢

ལས་

ཀྱི་ལག་ཁྱེར།

གཡོགཔ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག
འོད་ཤུགས་

འོད་ཤུགས་འཕྲུལ་རིགཔ་མཁས་མཆོག་

རིག་པ་དང་

གཙོ་འཛིན།

འཕྲུལ་རིག་ལཱ་

འོད་ཤུགས་འཕྲུལ་རིགཔ་མཁས་མཆོག་

གཡོག

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གོངམ།
འོད་ཤུགས་འཕྲུལ་རིགཔ་མཁས་མཆོག
གློག་པར་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

རིམ།

གཙོ་འཛིན་འོགམ།
འོད་ཤུགས་འཕྲུལ་རིགཔ་མཁས་མཆོག་

མཁས་མཆོག

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

རིམ།

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

རིམ།

ཞུགས།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
གློག་པར་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
གློག་པར་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།
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ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
གློག་པར་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པ།

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
གློག་པར་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
གློག་པར་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གི་ལག་ཁྱེར།
གློག་པར་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣ པ།
གློག་པར་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།
ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འཛུལ་

པའི་གུ་ལག་ཁྱེར།

ཞུགས།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་

མེད་རུང་ལག་ཁྱེར་

ལས་

འཆང་བ།

གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག
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ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ནང་སྨན་ལཱ་

དྲུང་འཚོ་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

གཡོག

མཁས་མཆོག

ནང་སྨན་གྱི་གཙུག་

སྨན་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་དང་

ལག་གཞི་རིམ།

བདག་སྐྱོང་གི་སོང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

བརྡར།
དྲུང་འཚོ་གཙོ་འཛིན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

ནང་སྨན་གྱི་གཙུག་

ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་

ལག་གཞི་རིམ།

འཕྲུལ་རིག་གི་གཙུག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མ།
དྲུང་འཚོ་གཙོ་འཛིན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ནང་སྨན་གྱི་གཙུག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

ལག་གཞི་རིམ།
དྲུང་འཚོ།
སྨན་པ་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད

པ།

ནང་སྨན་གྱི་གཙུག་

འཛུལ་

ལག་གཞི་རིམ།

ཞུགས།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

པའི་གུ་གཙུག་ལག་

སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག

འོག་མ་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
སྨན་པ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
སྨན་པ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
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ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
སྨན་པ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

སོབ་རིམ་ ༡༢

མཛོད་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་

རིམ་ཚུ་ནང་སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
སྨན་པ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
སྨན་པ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

གཡོག།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ་

ད་ཡོད་ཀྱི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

མེན་མི།

ལས་

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ།
སྨན་པ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

གཡོགཔ་
ཚུ་གི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག།
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འཆར་གཞི་དང་

འཆར་གཞི་ལཱ་

ཞིབ་འཚོལ་ལཱ་

གཡོག

འཆར་གཞི་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

གོང་འཕེལ་དང་ བརག་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

ཞིབ་ དེ་ལས་ འཛིན་

གཡོག།

རིགས་སྡེ་ཚན།

སྐྱོང་དང་ མི་དམངས་
སྲིད་བྱུས་ནང་ཁྱད་
འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབོར་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དབྱེ་དཔྱད་དང་ གནས་

གཡོག།

སྡུད་ གོང་འཕེལ་འཛིན་
སྐྱོང་ དེ་ལས་ མི་
དམངས་སྲིད་བྱུས།
འཆར་གཞི་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།

གཙུག་ལག་གཞི་

གོང་འཕེལ་བརག་ཞིབ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དང་ སྤྱིར་བཏང་བདག་

གཡོག།

སྐྱོང་ཞབས་ཏོག་གི་ནང་
ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་
བརྡར།
འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན་གོངམ།
འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན།
ཞིབ་རོགས་འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

གོང་འཕེལ་བརག་ཞིབ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

གི་ནང་སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

གོང་འཕེལ་བརག་ཞིབ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

གི་ནང་སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག།

བདག་སྐྱོང་ནང་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
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ཞིབ་འཚོལ་ལཱ་

ལས་རིམ་མདོ་ཆེན། (ཞིབ་འཚོལ།)

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ཆུ་དཔྱད་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

ནང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་

གཡོག།

སོང་བརྡར།
ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཆུ་དཔྱད་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

ནང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་

གཡོག།

སོང་བརྡར།
ཞིབ་འཚོལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཆུ་དཔྱད་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

ནང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་

གཡོག།

སོང་བརྡར།
ཞིབ་འཚོལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

གྱི་ནང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་

གཡོག།

སོང་བརྡར།
ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན་གོངམ།
ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན།
ཞིབ་རོགས་ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཞིབ་འཚོལ་འཆར་གཞི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དང་ བཟོ་བཀོད།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཞིབ་འཚོལ་འཆར་གཞི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དང་ བཟོ་བཀོད།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག།

བདག་སྐྱོང་ནང་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ཞིབ་འཚོལ་ལས་རོགསཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།
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སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ནང་སོང་བརྡར་དང་

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་

གཞི་རྟེན་གློག་རིག་ལག་

ཡང་ན་ གཡོག་

ལེན་གྱི་སོང་བརྡར།

ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
ཞིབ་འཚོལ་ལས་རོགསཔ་གོངམ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

༡ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ནང་སོང་བརྡར་དང་

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་

གཞི་རྟེན་གློག་རིག་ལག་

ཡང་ན་ གཡོག་

ལེན་གྱི་སོང་བརྡར།

ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
ཞིབ་འཚོལ་ལས་རོགསཔ་གོངམ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

༢ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ནང་སོང་བརྡར་དང་

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་

གཞི་རྟེན་གློག་རིག་ལག་

ཡང་ན་ གཡོག་

ལེན་གྱི་སོང་བརྡར།

ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
ཞིབ་འཚོལ་ལས་རོགསཔ་གོངམ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

༣ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ནང་སོང་བརྡར་དང་

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་

གཞི་རྟེན་གློག་རིག་ལག་

ཡང་ན་ གཡོག་

ལེན་གྱི་སོང་བརྡར།

ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
ཞིབ་འཚོལ་ལས་རོགསཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།
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སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ནང་སོང་བརྡར་དང་

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་

གཞི་རྟེན་གློག་རིག་ལག་

ཡང་ན་ གཡོག་

ལེན་གྱི་སོང་བརྡར།

ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
ཞིབ་འཚོལ་ལས་རོགསཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

གཡོག།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ད་ཡོད་ཀྱི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་མེད་

ལས་

གཡོག།

རུང་ ལག་འཁྱེར་

གཡོགཔ་

འཆང་མི།

ཚུ་གི་དོན་

གཙུག་ལག་འོག་མ།
ཞིབ་འཚོལ་ལས་རོགསཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག།
ཞིབ་འཚོལ་ལས་རོགསཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ད་ཡོད་ཀྱི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་མེད་

ལས་

གཡོག།

རུང་ ལག་འཁྱེར་

གཡོགཔ་

འཆང་མི།

ཚུ་གི་དོན་
ལུ་གནས་
སྐབས་
ཅིག།

ཞིབ་འཚོལ་ལས་རོགསཔ་ ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ད་ཡོད་ཀྱི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་མེད་

ལས་

གཡོག།

རུང་ ལག་འཁྱེར་

གཡོགཔ་

འཆང་མི།

ཚུ་གི་དོན་
ལུ་གནས་
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སྐབས་
ཅིག།
རྩིས་དཔྱད་ལཱ་

རྩིས་དཔྱད་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

གནས་སྡུད་དང་ཞིབ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ།

འཚོལ་གྱི་ནང་ཁྱད་

གཡོག།

འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
རྩིས་དཔྱད་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།
རྩིས་དཔྱད་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

གནས་སྡུད་ཀྱི་ནང་ཁྱད་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ།

འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

ས་འཇལ་དང་མི་རྩིས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ།

དེ་ལས་ གནས་སྡུད་ཀྱི་

གཡོག།

ཐབས་ཤེས་ནང་ཁྱད་
འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
རྩིས་དཔྱད་འགོ་དཔོན་གོངམ།
རྩིས་དཔྱད་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

གནས་སྡུད་ཀྱི་ནང་སོང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ།

བརྡར།

གཡོག།

གནས་སྡུད་ཚན་

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིག་གི་ནང་གཙུག་

ཞུགས།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

གནས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ།

སྐབས་ཀྱི་

གཡོག།

ལག་གཞི་རིམ།
ཞིབ་རོགས་རྩིས་དཔྱད་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གོ་གནས།
རྩིས་དཔྱད་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

གཡོག།

ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་ ༣
གྱི་གློག་རིག་སོང་
བརྡར་ ཡང་ན་
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གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
རྩིས་དཔྱད་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

གཡོག།

ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་ ༣
གྱི་གློག་རིག་སོང་
བརྡར་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
རྩིས་དཔྱད་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

གཡོག།

ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་ ༣
གྱི་གློག་རིག་སོང་
བརྡར་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
རྩིས་དཔྱད་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

གཡོག།

ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་ ༣
གྱི་གློག་རིག་སོང་
བརྡར་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
རྩིས་དཔྱད་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།
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སོབ་རིམ་ ༡༢

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

གཡོག།

ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་ ༣
གྱི་གློག་རིག་སོང་
བརྡར་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
རྩིས་དཔྱད་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཁྱད་རིང་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

གཡོག།

ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་ ༣
གྱི་གློག་རིག་སོང་
བརྡར་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
རྩིས་དཔྱད་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

གཡོག།

ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་ ༣
གྱི་གློག་རིག་སོང་
བརྡར།
རྩིས་དཔྱད་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

གཡོག།

ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་ ༣
གྱི་གློག་རིག་སོང་
བརྡར།
རྩིས་དཔྱད་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

གཡོག།

ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་ ༣
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གྱི་གློག་རིག་སོང་
བརྡར།
རྩེད་རིགས་དང་ན་

བསབ་སྟོན།

བསབ་སྟོནཔ་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

གཞོན་ལཱ་རིགས་སྡེ་
ཚན།

བསབ་སྟོནཔ་གཙོ་འཛིན།
བསབ་སྟོནཔ་གཙོ་འཛིན་འོགམ།
བསབ་སྟོནཔ་གོངམ།
བསབ་སྟོན་པ།
ཞིབ་རོགས་བསབ་སྟོན་པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

འཛིན་སྐྱོང་།

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འབྲེལ་ཡོད་སོབ་ཚན་གྱི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

འབྲེལ་ཡོད་སོབ་ཚན་གྱི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

འབྲེལ་ཡོད་སོབ་ཚན་གྱི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

འབྲེལ་ཡོད་སོབ་ཚན་གྱི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

འབྲེལ་ཡོད་སོབ་ཚན་གྱི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ་གུ་ཤེས་རིག་

ཞུགས།

གཡོག།

གི་ནང་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
སི་ཀའུཊ་ལཱ་

སི་ཀའུཊ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

གཡོག
སི་ཀའུཊ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།
སི་ཀའུཊ་འགོ་དཔོན་གོངམ།
སི་ཀའུཊ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
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མཁས་མཆོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

བདག་སྐྱོང་འཛིན་སྐྱོང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ།

དང་ སི་ཀའུཊ།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

བདག་སྐྱོང་འཛིན་སྐྱོང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ།

དང་ སི་ཀའུཊ།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

བདག་སྐྱོང་འཛིན་སྐྱོང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ།

དང་ སི་ཀའུཊ།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

བདག་སྐྱོང་འཛིན་སྐྱོང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ།

དང་ སི་ཀའུཊ།

གཡོག།

ཞིབ་རོགས་སི་ཀའུཊ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ་གུ་ཤེས་རིག་

ཞུགས།

གཡོག།

གི་ནང་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
རྩེད་རིགས་ལཱ་

རྒྱལ་ཡོངས་རྩེད་རིགས་སོབ་སྟོནཔ་གཙོ་

གཡོག

འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ

འབྲེལ་ཡོད་སོབ་ཚན་གྱི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

གཞི་ནང་གཙུག་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ

འབྲེལ་ཡོད་སོབ་ཚན་གྱི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

གཞི་ནང་གཙུག་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ

འབྲེལ་ཡོད་སོབ་ཚན་གྱི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

གཞི་ནང་གཙུག་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ

འབྲེལ་ཡོད་སོབ་ཚན་གྱི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

གཞི་ནང་གཙུག་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

ལག་གཞི་རིམ་གྱི་
ཤེས་ཚད།
རྒྱལ་ཡོངས་རྩེད་རིགས་སོབ་སྟོནཔ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

གོངམ་ ༡ པ།

ལག་གཞི་རིམ་གྱི་
ཤེས་ཚད།
རྒྱལ་ཡོངས་རྩེད་རིགས་སོབ་སྟོནཔ་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གོངམ་ ༢ པ།

ལག་གཞི་རིམ་གྱི་
ཤེས་ཚད།
རྒྱལ་ཡོངས་རྩེད་རིགས་སོབ་སྟོནཔ་ ༡

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

པ།

ལག་གཞི་རིམ་གྱི་
ཤེས་ཚད།
རྒྱལ་ཡོངས་རྩེད་རིགས་སོབ་སྟོནཔ་ ༢

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ་གུ་ཤེས་རིག་

ཞུགས།

གཡོག།

གི་ནང་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
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རྩེད་རིགས་འགོ་འདྲེནཔ་གཙོ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁསམཆོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ

བདག་སྐྱོང་དང་ འཛིན་

ཤེས་རིག་ལཱ་

གཞིའི་ནང་གཙུག་

སྐྱོང་ དེ་ལས་ རྩེད་

གཡོག།

ལག་གཞི་རིམ།

རིགས་ཀྱི་གནས་རིམ་ག་
རའི་ནང་སོང་བརྡར།

རྩེད་རིགས་འགོ་འདྲེནཔ་གཙོ་འཛིན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ

འབྲེལ་ཡོད་སོབ་ཚན་གྱི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

གཞིའི་ནང་གཙུག་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ

འབྲེལ་ཡོད་སོབ་ཚན་གྱི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

གཞིའི་ནང་གཙུག་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ

འབྲེལ་ཡོད་སོབ་ཚན་གྱི་

ཤེས་རིག་ལཱ་

གཞིའི་ནང་གཙུག་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

ལག་གཞི་རིམ།
རྩེད་རིགས་འགོ་འདྲེནཔ་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ལག་གཞི་རིམ།
རྩེད་རིགས་འགོ་འདྲེན་པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ལག་གཞི་རིམ།
ཞིབ་རོགས་རྩེད་རིགས་འགོ་འདྲེན་པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

ཤེས་རིག་ལཱ་

རིམ་གུ་ཤེས་རིག་

ཞུགས།

གཡོག།

གི་ནང་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
རྩེད་རིགས་སོབ་སྟོནཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་
གཞིའི་ནང་ལག་
འཁྱེར་འཆང་མི།
རྩེད་རིགས་སོབ་སྟོནཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་
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གཞིའི་ནང་ལག་
འཁྱེར་འཆང་མི།
རྩེད་རིགས་སོབ་སྟོནཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་
གཞིའི་ནང་ལག་
འཁྱེར་འཆང་མི།
རྩེད་རིགས་སོབ་སྟོནཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་
གཞིའི་ནང་ལག་
འཁྱེར་འཆང་མི།
རྩེད་རིགས་སོབ་སྟོནཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་
གཞིའི་ནང་ལག་
འཁྱེར་འཆང་མི།
རྩེད་རིགས་སོབ་སྟོནཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་
གཞིའི་ནང་ལག་
འཁྱེར་འཆང་མི།
རྩེད་རིགས་སོབ་སྟོནཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་
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གཞིའི་ནང་ལག་
འཁྱེར་འཆང་མི།
རྩེད་རིགས་སོབ་སྟོནཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཤེས་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་
གཞིའི་ནང་ལག་
འཁྱེར་འཆང་མི།
རྩེད་རིགས་སོབ་སྟོནཔ་ ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

ཤེས་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

གཡོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་
གཞིའི་ནང་ལག་
འཁྱེར་འཆང་མི།
ཚོང་འབྲེལ། བཟོ་

བཟོ་གྲྭའི་ལཱ་

གྲྭ། བལྟ་བཤལ་ལཱ་

གཡོག

བཟོ་གྲྭ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

བཟོ་གྲྭ་འཆར་གཞིའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དབྱེ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་

གཡོག།

རིགས་སྡེ་ཚན།

དང་ མཁའ་འཁོར་
བརག་ཞིབ་སོགས་ཀྱི་
ནང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་
སོང་བརྡར།
བཟོ་གྲྭ་བསབ་སྟོན་པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

བཟོ་གྲྭ་འཆར་གཞིའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དབྱེ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་

གཡོག།

དང་ མཁའ་འཁོར་
བརག་ཞིབ་སོགས་ཀྱི་
ནང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་
སོང་བརྡར།
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བཟོ་གྲྭ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

གཙུག་ལག་གཞི་

བཟོ་གྲྭ་འཆར་གཞིའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དབྱེ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་

གཡོག།

དང་ མཁའ་འཁོར་
བརག་ཞིབ་སོགས་ཀྱི་
ནང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་
སོང་བརྡར།
བཟོ་གྲྭ་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

བཟོ་གྲྭ་འཆར་གཞིའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དབྱེ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་

གཡོག།

དང་ མཁའ་འཁོར་
བརག་ཞིབ་སོགས་ཀྱི་
ནང་སོང་བརྡར།
བཟོ་གྲྭ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

བཟོ་གྲྭ་འཆར་གཞིའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དབྱེ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་

གཡོག།

དང་ མཁའ་འཁོར་
བརག་ཞིབ་སོགས་ཀྱི་
ནང་སོང་བརྡར།
ཞིབ་རོགས་བཟོ་གྲྭ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག།

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་འོག་མ།
དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

དཔོན་འོགམ།

གཙུག་ལག་གཞི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

གཡོག།

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་འོག་མ།
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དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གོངམ།

གཙུག་ལག་གཞི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

གཡོག།

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་འོག་མ།
དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

གཡོག།

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་འོག་མ།
ཞིབ་རོགས་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

འགོ་དཔོན།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག།

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་འོག་མ།
བོ་རིག་རྒྱུ་

བཀོད་དཔོན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

དངོས་ལཱ་

གཙུག་ལག་གཞི་

ཁྲིམས་དོན་དང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

བདག་སྐྱོང་ བོ་རིག་རྒྱུ་

གཡོག།

གཡོག

དངོས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་
དེ་ལས་ བདག་དབང་
དང་ འབྲེལ་ཡོད་ཐོབ་
དབང་ཚུ་ནང་ སོང་
བརྡར།
བོ་རིག་རྒྱུ་དངོས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཁྲིམས་དོན་དང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

བདག་སྐྱོང་ བོ་རིག་རྒྱུ་

གཡོག།

དངོས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་
ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་ལཱ
གཞི་ནང་སོང་བརྡར།
དེ་མ་ཚད་ རྩིས་ཁྲ་དང་
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འབྲེལ་ཡོད་ལཱ གཞི་
ནང་སོང་བརྡར།
བོ་རིག་རྒྱུ་དངོས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།

གཙུག་ལག་གཞི་

བཟོ་གྲྭ་རྒྱུ་དངོས་དང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

བོ་རིག་རྒྱུ་དངོས་ དེ་

གཡོག།

ལས་ བདག་དབང་དང་
འབྲེལ་ཡོད་ཐོབ་དབང་
ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་
གཞི་ཚུ་ནང་ སོང་
བརྡར།
བོ་རིག་རྒྱུ་དངོས་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

བཟོ་གྲྭ་རྒྱུ་དངོས་དང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

བོ་རིག་རྒྱུ་དངོས་ དེ་

གཡོག།

ལས་ བདག་དབང་དང་
འབྲེལ་ཡོད་ཐོབ་དབང་
ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་
གཞི་ཚུ་ནང་ སོང་
བརྡར།
བོ་རིག་རྒྱུ་དངོས་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

བཟོ་གྲྭ་རྒྱུ་དངོས་དང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

བོ་རིག་རྒྱུ་དངོས་ དེ་

གཡོག།

ལས་ བདག་དབང་དང་
འབྲེལ་ཡོད་ཐོབ་དབང་
ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་
གཞི་ཚུ་ནང་ སོང་
བརྡར།
ཞིབ་རོགས་བོ་རིག་རྒྱུ་དངོས་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།
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གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག།

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་འོག་མ།
ཚོང་ལམ་ལཱ་

ཚོང་ལམ་བསབ་སྟོན་པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

ཚོང་ལམ་ལམ་ལུགས་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དང་ དཔལ་འབོར་

གཡོག།

དཔྱད་ཞིབ་ དེ་ལས་
གོང་འཕེལ་འགྱོ་བཞིན་
པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
ཚོང་འབྲེལ་དང་ཚོག་
འབྲེལ་སྲིད་བྱུས། སོ་
ནམ་ཚོང་ལས་དང་
རང་བཞིན་ཚན་རིག་
ནང་ ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་
སོང་བརྡར།
ཚོང་ལམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཚོང་ལས་འཛིན་སྐྱོང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དང་ ཚོང་ལམ་ལམ་

གཡོག།

ལུགས་ དེ་ལས་ ཚོང་
ལམ་འཝིན་སྐྱོང།
དཔལ་འབོར་དཔྱད་
ཞིབ་དང་ གོང་འཕེལ་
འགྱོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ ཚོང་འབྲེལ་
དང་ཚོག་འབྲེལ་སྲིད་
བྱུས། སོ་ནམ་ཚོང་ལས་
དང་ རང་བཞིན་ཚན་
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རིག་ནང་ ཁྱད་
འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
ཚོང་ལམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཚོང་ལས་འཛིན་སྐྱོང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དང་ ཚོང་ལམ་ལམ་

གཡོག།

ལུགས་ དེ་ལས་ ཚོང་
ལམ་འཝིན་སྐྱོང།
དཔལ་འབོར་དཔྱད་
ཞིབ་དང་ གོང་འཕེལ་
འགྱོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ ཚོང་འབྲེལ་
དང་ཚོག་འབྲེལ་སྲིད་
བྱུས། སོ་ནམ་ཚོང་ལས་
དང་ རང་བཞིན་ཚན་
རིག་ནང་ ཁྱད་
འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
ཚོང་ལམ་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཚོང་ལམ་དང་ ཚོང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

ལས་ དེ་ལས་ དཔལ་

གཡོག།

འབོར་དཔྱད་ཞིབ་དང་
སོ་ནམ་ཚོང་ལས་ནང་
སོང་བརྡར།
ཚོང་ལམ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཚོང་ལམ་དང་ ཚོང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

ལས་ དེ་ལས་ དཔལ་

གཡོག།

འབོར་དཔྱད་ཞིབ་དང་
སོ་ནམ་ཚོང་ལས་ནང་
སོང་བརྡར།
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ཞིབ་རོགས་ཚོང་ལམ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག།

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ཚོང་ལམ་ལས་རོགསཔ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཚོང་ལམ་དང་རང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

བཞིན་ཚན་རིག་གི་ནང་

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་

གཙུག་ལག་འོག་མ།

ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
ཚོང་ལམ་ལས་རོགསཔ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཚོང་ལམ་དང་རང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

བཞིན་ཚན་རིག་གི་ནང་

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་

གཙུག་ལག་འོག་མ།

ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
ཚོང་ལམ་ལས་རོགསཔ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཚོང་ལམ་དང་རང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

བཞིན་ཚན་རིག་གི་ནང་

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་

གཙུག་ལག་འོག་མ།

ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
ཚོང་ལམ་ལས་རོགསཔ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཚོང་ལམ་དང་རང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

བཞིན་ཚན་རིག་གི་ནང་

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་

གཙུག་ལག་འོག་མ།
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ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
ཚོང་ལམ་ལས་རོགསཔ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཚོང་ལམ་དང་རང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

བཞིན་ཚན་རིག་གི་ནང་

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་

གཙུག་ལག་འོག་མ།

ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
ཚོང་ལམ་ལས་རོགསཔ་ ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ།
བལྟ་བཤལ་ལཱ་

བལྟ་བཤལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

བལྟ་བཤལ་འཛིན་སྐྱོང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

གི་ནང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་

གཡོག།

སོང་བརྡར།
བལྟ་བཤལ་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

བལྟ་བཤལ་དང་

བལྟ་བཤལ་འཛིན་སྐྱོང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

མགྲོན་སྐྱོང་འཛིན་

དང་ ལཱ་གཞི་དང་

གཡོག།

སྐྱོང་ནང་གཙུག་

འབྲེལ་བའི་ནང་ཁྱད་

གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་

འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།

ཚད།
བལྟ་བཤལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།

གཙུག་ལག་གཞི་

བལྟ་བཤལ་འཛིན་སྐྱོང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

གི་ནང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་

གཡོག།

སོང་བརྡར།
བལྟ་བཤལ་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།
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གཙུག་ལག་གཞི་

བལྟ་བཤལ་འཛིན་སྐྱོང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

གི་སོང་བརྡར།

གཡོག།

བལྟ་བཤལ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

བལྟ་བཤལ་འཛིན་སྐྱོང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

གི་ གཞི་རྟེན་སོང་

གཡོག།

བརྡར།
ཞིབ་རོགས་བལྟ་བཤལ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག།

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
བལྟ་བཤལ་ལག་ལེནཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པ།
བལྟ་བཤལ་ལག་ལེནཔ་གོངམ་ ༡ པ།

གཡོག།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པ།
བལྟ་བཤལ་ལག་ལེནཔ་གོངམ་ ༢ པ།

གཡོག།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པ།
བལྟ་བཤལ་ལག་ལེནཔ་གོངམ་ ༣ པ།

གཡོག།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པ།
བལྟ་བཤལ་ལག་ལེནཔ་ ༡ པ།

གཡོག།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་
གཡོག།

བལྟ་བཤལ་ལག་ལེནཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་
གཡོག།

བལྟ་བཤལ་ལག་ལེནཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་
གཡོག།

བལྟ་བཤལ་ལག་ལེན་ལས་རོགསཔ་ ༡

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

པ།
བལྟ་བཤལ་ལག་ལེན་ལས་རོགསཔ་ ༢

གཡོག།
ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢ པ།

པ།
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འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

ཞུགས།

གཡོག།

ཚོང་འབྲེལ་ལཱ་

ཚོང་འབྲེལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཡོག

གཙུག་ལག་གཞི་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་འབྲེལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སྲིད་བྱུས་ནང་ཁྱད་

གཡོག།

འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
ཚོང་འབྲེལ་བསབ་སྟོནཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་འབྲེལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སྲིད་བྱུས་ནང་ཁྱད་

གཡོག།

འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
ལུང་ཕྱོགས་མདོ་ཆེན། (ཚོང་དང་བཟོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གྲྭ།)

གཙུག་ལག་གཞི་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་འབྲེལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སྲིད་བྱུས་ནང་ཁྱད་

གཡོག།

འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
ཚོང་འབྲེལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

གཙུག་ལག་གཞི་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་འབྲེལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སྲིད་བྱུས་ནང་ སོང་

གཡོག།

བརྡར།
ཚོང་འབྲེལ་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་འབྲེལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སྲིད་བྱུས་ནང་ སོང་

གཡོག།

བརྡར།
ཚོང་འབྲེལ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་འབྲེལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སྲིད་བྱུས་ནང་ སོང་

གཡོག།

བརྡར།
ཞིབ་རོགས་ཚོང་འབྲེལ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག།

བདག་སྐྱོང་གི་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
སྐྱེལ་འདྲེན་དང་

མཁའ་འགྲུལ།

གནམ་གྲུ་རྒྱུན་འགྲུལ་ཚད་འཛིན་གཙོ་

མཁའ་འགྲུལ་ལཱ་

བརྒྱུད་འབྲེལ།

འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

རིགས་སྡེ་ཚན།
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འཛིན་སྐྱོང་།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

གནམ་གྲུ་རྒྱུན་འགྲུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

ཚད་འཛིན་གྱི་ལག་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

འཁྱེར་འཆང་མི།

མཚོ་འགྲུལ་ལཱ་

གནམ་གྲུ་རྒྱུན་འགྲུལ་ཚད་འཛིན་སྡེ་

གཡོག

འཛིན།
གནམ་གྲུ་རྒྱུན་འགྲུལ་ཚད་འཛིན་གཙོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

མཁས་མཆོག།

ཡོད།

འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།
གནམ་གྲུ་རྒྱུན་འགྲུལ་ཚད་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

དཔོན་གོངམ།
གནམ་གྲུ་རྒྱུན་འགྲུལ་ཚད་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

དཔོན།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

གནམ་གྲུ་རྒྱུན་འགྲུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

ཚད་འཛིན་གྱི་ལག་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

འཁྱེར་འཆང་མི།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

གནམ་གྲུ་རྒྱུན་འགྲུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

ཚད་འཛིན་གྱི་ལག་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

འཁྱེར་འཆང་མི།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

གནམ་གྲུ་རྒྱུན་འགྲུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

ཚད་འཛིན་གྱི་ལག་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

འཁྱེར་འཆང་མི།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

གཡོག།

གཞི་རིམ།
ཞིབ་རོགས་གནམ་གྲུ་རྒྱུན་འགྲུལ་ཚད་

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

འཛིན་འགོ་དཔོན།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིག་གི་ནང་གཙུག་

ཞུགས།

གཡོག།

ལག་གཞི་རིམ།
མཁའ་འགྲུལ་བརྡ་དོན་ལཱ་གཡོག་གཙོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

འཛིན་འགོ་དཔོན།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

མཁའ་འགྲུལ་བརྡ་དོན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

ཞབས་ཏོག་དང་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

འགྱུར་མེད་མཁའ་
འགྲུལ་རྒྱང་འཕྲིན་
འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་སོང་
བརྡར།

མཁའ་འགྲུལ་བརྡ་དོན་ལཱ་གཡོག་ཚད་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་པ།

མཁས་མཆོག།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

མཁའ་འགྲུལ་བརྡ་དོན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

ཞབས་ཏོག་དང་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

འགྱུར་མེད་མཁའ་
འགྲུལ་རྒྱང་འཕྲིན་
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འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་སོང་
བརྡར།
མཁའ་འགྲུལ་བརྡ་དོན་ལཱ་གཡོག་གཙོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འཛིན་འགོ་དཔོན་འོག་མ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

མཁའ་འགྲུལ་བརྡ་དོན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

ཞབས་ཏོག་དང་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

འགྱུར་མེད་མཁའ་
འགྲུལ་རྒྱང་འཕྲིན་
འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་སོང་
བརྡར།

མཁའ་འགྲུལ་བརྡ་དོན་ལཱ་གཡོག་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

དཔོན་གོངམ།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

མཁའ་འགྲུལ་བརྡ་དོན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

ཞབས་ཏོག་དང་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

འགྱུར་མེད་མཁའ་
འགྲུལ་རྒྱང་འཕྲིན་
འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་སོང་
བརྡར།

མཁའ་འགྲུལ་བརྡ་དོན་ལཱ་གཡོག་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

དཔོན།

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་

མཁའ་འགྲུལ་བརྡ་དོན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ནང་གཙུག་ལག་

ཞབས་ཏོག་དང་

གཡོག།

གཞི་རིམ།

འགྱུར་མེད་མཁའ་
འགྲུལ་རྒྱང་འཕྲིན་
འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་སོང་
བརྡར།

ཞིབ་རོགས་མཁའ་འགྲུལ་བརྡ་དོན་ལཱ་

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

གཡོག་འགོ་དཔོན།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིག་གི་ནང་གཙུག་

སོང་བརྡར།

ཞུགས།

གཡོག།

ལག་གཞི་རིམ།
མཁའ་འགྲུལ་གནམ་གཤིས་གཙོ་འཛིན་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འགོ་དཔོན།
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འཛིན་སྐྱོང་།

ཚན་རིག་གི་གཙུག་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ལག་གཞི་རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག།

མཁའ་འགྲུལ་གནམ་གཤིས་སྡེ་འཛིན།
མཁའ་འགྲུལ་གནམ་གཤིས་གཙོ་འཛིན་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

མཁས་མཆོག།

ཡོད།

འགོ་དཔོན་འོགམ།
མཁའ་འགྲུལ་གནམ་གཤིས་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

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

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

འགོ་དཔོན།
བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་མཚོ་འགྲུལ་གཙོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཚན་རིག་གི་གཙུག་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ལག་གཞི་རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག།

ཚན་རིག་གི་གཙུག་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ལག་གཞི་རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག།

ཚན་རིག་གི་གཙུག་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ལག་གཞི་རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག།

ཚན་རིག་གི་གཙུག་

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞི་ནང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ལག་གཞི་རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག།

ཚན་རིག་གི་གཙུག་

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ལག་གཞི་རིམ།

ཞུགས།

གཡོག།

གློག་འཕྲུལ་དང་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་

སོབ་ཚན་ནང་ཁྱད་

གཡོག།

ནང་བཟོ་རིག་གི་

འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་མཚོ་འགྲུལ་སྡེ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

གློག་འཕྲུལ་དང་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་

སོབ་ཚན་ནང་ཁྱད་

གཡོག།

ནང་བཟོ་རིག་གི་

འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་མཚོ་འགྲུལ་གཙོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།

གློག་འཕྲུལ་དང་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་

སོབ་ཚན་ནང་ཁྱད་

གཡོག།

ནང་བཟོ་རིག་གི་

འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ།
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བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་མཚོ་འགྲུལ་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

དཔོན་གོངམ།

མཁའ་འགྲུལ་རྒྱང་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

འཕྲིན་གྱི་ནང་བཟོ་

སོབ་ཚན་ནང་ཁྱད་

གཡོག།

རིག་གི་གཙུག་ལག་

འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།

གཞི་རིམ།
བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་མཚོ་འགྲུལ་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

དཔོན།

འཕྲུལ་རིག་དང་

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གློག་འཕྲུལ་གྱི་ནང་

ཞུགས།

གཡོག།

འཕྲུལ་རིག་དང་

གནས་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གློག་འཕྲུལ་གྱི་ནང་

སྐབས་ཀྱི་

གཡོག།

བཟོ་རིག་གི་གཙུག་

གོ་གནས།

བཟོ་རིག་གི་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ།
ཞིབ་རོགས་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་མཚོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

འགྲུལ་འགོ་དཔོན།

ལག་གཞི་རིམ།
མཁའ་འགྲུལ་གནམ་གཤིས་ལྟ་རོགཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

གོངམ།

པ།

ཡོད།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
མཁའ་འགྲུལ་གནམ་གཤིས་ལྟ་རོགཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གོངམ་ ༡ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
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མཁའ་འགྲུལ་གནམ་གཤིས་ལྟ་རོགཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གོངམ་ ༢ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
མཁའ་འགྲུལ་གནམ་གཤིས་ལྟ་རོགཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གོངམ་ ༣ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
མཁའ་འགྲུལ་གནམ་གཤིས་ལྟ་རོགཔ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

ཡོད།

༡ པ།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
མཁའ་འགྲུལ་གནམ་གཤིས་ལྟ་རོགཔ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

གཡོག།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ད་ཡོད་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་མེད་

ལས་

གཡོག།

རུང་ ལག་འཁྱེར་

གཡོགཔ་

འཆང་མི།

གི་དོན་ལུ་

གཙུག་ལག་འོག་མ།
མཁའ་འགྲུལ་གནམ་གཤིས་ལྟ་རོགཔ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

༣ པ།
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གནས་
སྐབས་
ཅིག།
བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྟ་རོགཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འགྱུར་མེད་མཁའ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

འགྲུལ་གྱི་རྒྱང་འཕྲིན་

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་

མཐུད་འབྲེལ་དང་

ཡང་ན་ གཡོག་

མཁའ་འགྲུལ་རྒྱང་

ཐོག་གཙུག་ལག་

འཕྲིན་མཐུད་འབྲེལ།

འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

འགྱུར་མེད་མཁའ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

འགྲུལ་གྱི་རྒྱང་འཕྲིན་

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་

མཐུད་འབྲེལ་དང་

ཡང་ན་ གཡོག་

མཁའ་འགྲུལ་རྒྱང་

ཐོག་གཙུག་ལག་

འཕྲིན་མཐུད་འབྲེལ།

འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

འགྱུར་མེད་མཁའ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

འགྲུལ་གྱི་རྒྱང་འཕྲིན་

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་

མཐུད་འབྲེལ་དང་

ཡང་ན་ གཡོག་

མཁའ་འགྲུལ་རྒྱང་

ཐོག་གཙུག་ལག་

འཕྲིན་མཐུད་འབྲེལ།

འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

འགྱུར་མེད་མཁའ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

འགྲུལ་གྱི་རྒྱང་འཕྲིན་

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་

མཐུད་འབྲེལ་དང་

ཡང་ན་ གཡོག་
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བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྟ་རོག་ལས་རོགསཔ་ ༡

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

པ། (ལག་ལེན་པ།)

ཐོག་གཙུག་ལག་

མཁའ་འགྲུལ་རྒྱང་

འོག་མའི་ཤེས་ཚད།

འཕྲིན་མཐུད་འབྲེལ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འགྱུར་མེད་མཁའ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

འགྲུལ་གྱི་རྒྱང་འཕྲིན་

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་

མཐུད་འབྲེལ་དང་

ཡང་ན་ གཡོག་

མཁའ་འགྲུལ་རྒྱང་

ཐོག་གཙུག་ལག་

འཕྲིན་མཐུད་འབྲེལ།

འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྟ་རོག་ལས་རོགསཔ་ ༢

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

པ།(ལག་ལེན་པ།)

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

གཡོག།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ད་ཡོད་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་མེད་

ལས་

གཡོག།

རུང་ ལག་འཁྱེར་

གཡོགཔ་

འཆང་མིང།

གི་དོན་ལུ་

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྟ་རོག་ལས་རོགསཔ་ ༣

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

པ། (ལག་ལེན་པ།)

གནས་
སྐབས་
ཅིག།
གནམ་གྲུ་རྒྱུན་འགྲུལ་ཚད་འཛིན་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
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ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
གནམ་གྲུ་རྒྱུན་འགྲུལ་ཚད་འཛིན་གོངམ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

༡ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
གནམ་གྲུ་རྒྱུན་འགྲུལ་ཚད་འཛིན་གོངམ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

༢ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
གནམ་གྲུ་རྒྱུན་འགྲུལ་ཚད་འཛིན་གོངམ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

༣ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
གནམ་གྲུ་རྒྱུན་འགྲུལ་ཚད་འཛིནཔ་ ༡

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
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ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
གནམ་གྲུ་རྒྱུན་འགྲུལ་ཚད་འཛིནཔ་ ༢

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ།
མཁའ་འགྲུལ་

གནམ་ཐང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

བཟོ་རིག་གི་ནང་

གཡོག་ཐོག་གུ་གནམ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ཉེན་སྲུང་ལཱ་

གཙུག་ལག་གཞི་

ཐང་གི་ལག་འཁྱེར་

གཡོག།

གཡོག

རིམ།

འཆང་མི་དང་ འབྲེལ་
ཡོད་ལཱ་གཞིའི་ནང་
མཁས་མཆོག་གི་སོང་
བརྡར་འབད་མི།

གནམ་ཐང་ཚད་འཛིན་སྡེ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

བཟོ་རིག་གི་ནང་

གཡོག་ཐོག་གུ་གནམ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གཙུག་ལག་གཞི་

ཐང་གི་ལག་འཁྱེར་

གཡོག།

རིམ།

འཆང་མི་དང་ འབྲེལ་
ཡོད་ལཱ་གཞིའི་ནང་
མཁས་མཆོག་གི་སོང་
བརྡར་འབད་མི།

གནམ་ཐང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

བཟོ་རིག་གི་ནང་

གཡོག་ཐོག་གུ་གནམ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གཙུག་ལག་གཞི་

ཐང་གི་ལག་འཁྱེར་

གཡོག།

རིམ།

འཆང་མི་དང་ འབྲེལ་
ཡོད་ལཱ་གཞིའི་ནང་
མཁས་མཆོག་གི་སོང་
བརྡར་འབད་མི།
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གནམ་ཐང་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

བཟོ་རིག་གི་ནང་

གཡོག་ཐོག་གུ་གནམ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གཙུག་ལག་གཞི་

ཐང་གི་ལག་འཁྱེར་

གཡོག།

རིམ།

འཆང་མི་དང་ འབྲེལ་
ཡོད་ལཱ་གཞིའི་ནང་
མཁས་མཆོག་གི་སོང་
བརྡར་འབད་མི།

གནམ་ཐང་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

བཟོ་རིག་གི་ནང་

གཡོག་ཐོག་གུ་གནམ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གཙུག་ལག་གཞི་

ཐང་གི་ལག་འཁྱེར་

གཡོག།

རིམ།

འཆང་མི་དང་ འབྲེལ་
ཡོད་ལཱ་གཞིའི་ནང་
མཁས་མཆོག་གི་སོང་
བརྡར་འབད་མི།

གནམ་གྲུ་འཕུར་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གཙོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

འཛིན་འགོ་དཔོན།
གནམ་གྲུ་འཕུར་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་སྡེ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན།
གནམ་གྲུ་འཕུར་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གཙོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།

གནམ་གྲུ་འཕུར་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

དཔོན་གོངམ།
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མཁས་མཆོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ།

སོང་བརྡར།

གཡོག།

བཟོ་རིག་གི་ནང་

གནམ་གྲུ་འཕུར་འགྲུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གཙུག་ལག་གཞི་

ཉེན་སྲུང་གི་ནང་གཞི་

གཡོག།

རིམ་གུ་ གཞི་རྟེན་

རྟེན་དང་ཁྱད་འཕགས་

(AEML)

ཀྱི་སོང་བརྡར།

བཟོ་རིག་གི་ནང་

གནམ་གྲུ་འཕུར་འགྲུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གཙུག་ལག་གཞི་

ཉེན་སྲུང་གི་ནང་གཞི་

གཡོག།

རིམ་གུ་ གཞི་རྟེན་

རྟེན་དང་ཁྱད་འཕགས་

(AEML)

ཀྱི་སོང་བརྡར།

གནམ་གྲུ་འཕུར་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

དཔོན།

བཟོ་རིག་གི་ནང་

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

གཙུག་ལག་གཞི་

ཞུགས།

གཡོག།

རིམ་གུ་ གཞི་རྟེན་
(AEML)
མེ་རྐྱེན་ཉེན་སྐྱོབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

མེ་བསད་དང་ཉེན་སྐྱོབ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ།

ལག་ལེན་གྱི་ཁྱད་

གཡོག།

འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
མེ་རྐྱེན་ཉེན་སྐྱོབ་ཚད་འཛིནཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

མེ་བསད་དང་ཉེན་སྐྱོབ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ།

ལག་ལེན་གྱི་ཁྱད་

གཡོག།

འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
མེ་རྐྱེན་དང་ཉེན་སྐྱོབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

དཔོན་འོག་མ།

གཙུག་ལག་གཞི་

མེ་བསད་དང་ཉེན་སྐྱོབ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ།

ལག་ལེན་གྱི་ཁྱད་

གཡོག།

འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
མེ་རྐྱེན་དང་ཉེན་སྐྱོབ་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

མེ་བསད་དང་ཉེན་སྐྱོབ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ།

ལག་ལེན་གྱི་ཁྱད་

གཡོག།

འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
མེ་རྐྱེན་དང་ཉེན་སྐྱོབ་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

མེ་བསད་དང་ཉེན་སྐྱོབ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ།

ལག་ལེན་གྱི་ཁྱད་

གཡོག།

འཕགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།
ཞིབ་རོགས་མེ་རྐྱེན་དང་ཉེན་སྐྱོབ་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

དཔོན།
གནམ་གྲུ་ཉེན་སྲུང་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

དཔོན།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ།

ཞུགས།

གཡོག།

ཚན་རིག་གི་གཙུག་

སྒེར་གྱི་ཆོག་ཐམ་དང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ལག་གཞི་རིམ།

རྩིས་ཞིབ་སྲིད་བྱུས་ དེ་

གཡོག།

ལས་
(CPIT/ALAR)
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གནམ་གྲུ་ཉེན་སྲུང་ཚད་འཛིན་པ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

ཚན་རིག་གི་གཙུག་

སྒེར་གྱི་ཆོག་ཐམ་དང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ལག་གཞི་རིམ།

རྩིས་ཞིབ་སྲིད་བྱུས་ དེ་

གཡོག།

ལས་
(CPIT/ALAR)
གནམ་གྲུ་ཉེན་སྲུང་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

དཔོན་འོག་མ།
གནམ་གྲུ་ཉེན་སྲུང་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

ཚན་རིག་གི་གཙུག་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ལག་གཞི་རིམ།

གཡོག།

ཚན་རིག་གི་གཙུག་

སྒེར་གྱི་ཆོག་ཐམ་དང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ལག་གཞི་རིམ།

རྩིས་ཞིབ་སྲིད་བྱུས་ དེ་

གཡོག།

ལས་
(CPIT/ALAR)
གནམ་གྲུ་ཉེན་སྲུང་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

ཚན་རིག་གི་གཙུག་

སྒེར་གྱི་ཆོག་ཐམ་དང་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ལག་གཞི་རིམ།

རྩིས་ཞིབ་སྲིད་བྱུས་ དེ་

གཡོག།

ལས་
(CPIT/ALAR)
ཞིབ་རོགས་གནམ་གྲུ་ཉེན་སྲུང་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

དཔོན།

ཚན་རིག་གི་གཙུག་

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ལག་གཞི་རིམ་

ཞུགས།

གཡོག།

ཡང་ན་ ད་ལྟོ་
མཁའ་འགྲུལ་
གནམ་འགྲུའི་དེད་
དཔོན་གྱི་མཆོག་
ཐམ་འཆང་མི།
ཉེན་སྲུང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

གནམ་ཐང་དང་མཁའ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ།

འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་ནང་

གཡོག།

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་
བརྡར།
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ཉེན་སྲུང་སྡེ་འཛིན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

གནམ་ཐང་དང་མཁའ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ།

འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་ནང་

གཡོག།

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་
བརྡར།
ཉེན་སྲུང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོག་མ།

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

གཙུག་ལག་གཞི་

གནམ་ཐང་དང་མཁའ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ།

འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་ནང་

གཡོག།

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་
བརྡར།
ཉེན་སྲུང་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

གནམ་ཐང་དང་མཁའ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ།

འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་ནང་

གཡོག།

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་
བརྡར།
ཉེན་སྲུང་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

གནམ་ཐང་དང་མཁའ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ།

འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་ནང་

གཡོག།

ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སོང་
བརྡར།
ཞིབ་རོགས་ཉེན་སྲུང་འགོ་དཔོན།
མེ་རྐྱེན་ཉེན་སྐྱོབ་ལས་གཡོགཔ་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།
ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

རིམ།

ཞུགས།

གཡོག།

སོབ་རིམ་༡༢ པའི་
ཤེས་ཚད་གུ་གཙུག་
ལག་འོག་མ་ཡང་ན་
སོབ་རིམ་༡༠པའི་
ཤེས་ཚད་གུ་ལོ་ངོ་
༢ཀྱི་འཕྲུལ་རིག་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
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མེ་བསད་ཀྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་
གཡོག།

ཁང་ཡང་ན་ལག་
རྩལ་སོང་བརྡར་
སྤེལ་ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གུ་གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
མེ་རྐྱེན་ཉེན་སྐྱོབ་ལས་གཡོགཔ་གོངམ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་༡༢ པའི་

༡ པ།

པ།

ཤེས་ཚད་གུ་གཙུག་

མེ་བསད་ཀྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་
གཡོག།

ལག་འོག་མ་ཡང་ན་
སོབ་རིམ་༡༠པའི་
ཤེས་ཚད་གུ་ལོ་ངོ་
༢ཀྱི་འཕྲུལ་རིག་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ཡང་ན་ལག་
རྩལ་སོང་བརྡར་
སྤེལ་ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གུ་གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
མེ་རྐྱེན་ཉེན་སྐྱོབ་ལས་གཡོགཔ་གོངམ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་༡༢ པའི་

༢ པ།

པ།

ཤེས་ཚད་གུ་གཙུག་
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མེ་བསད་ཀྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་
གཡོག།

ལག་འོག་མ་ཡང་ན་
སོབ་རིམ་༡༠པའི་
ཤེས་ཚད་གུ་ལོ་ངོ་
༢ཀྱི་འཕྲུལ་རིག་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ཡང་ན་ལག་
རྩལ་སོང་བརྡར་
སྤེལ་ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གུ་གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
མེ་རྐྱེན་དང་ཉེན་སྐྱོབ་ལས་གཡོགཔ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་༡༢ པའི་

གོངམ་ ༣ པ།

པ།

ཤེས་ཚད་གུ་གཙུག་
ལག་འོག་མ་ཡང་ན་
སོབ་རིམ་༡༠པའི་
ཤེས་ཚད་གུ་ལོ་ངོ་
༢ཀྱི་འཕྲུལ་རིག་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ཡང་ན་ལག་
རྩལ་སོང་བརྡར་
སྤེལ་ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
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མེ་བསད་ཀྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་
གཡོག།

ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གུ་གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
མེ་རྐྱེན་ཉེན་སྐྱོབ་ལས་གཡོགཔ་གོངམ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་༡༢ པའི་

༤ པ།

མེ་བསད་ཀྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ཤེས་ཚད་གུ་གཙུག་

གཡོག།

ལག་འོག་མ་ཡང་ན་
སོབ་རིམ་༡༠པའི་
ཤེས་ཚད་གུ་ལོ་ངོ་
༢ཀྱི་འཕྲུལ་རིག་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ཡང་ན་ལག་
རྩལ་སོང་བརྡར་
སྤེལ་ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གུ་གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
མེ་རྐྱེན་དང་ཉེན་སྐྱོབ་ལས་གཡོགཔ་ ༡

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་༡༢ པའི་

པ།

ཤེས་ཚད་གུ་གཙུག་
ལག་འོག་མ་ཡང་ན་
སོབ་རིམ་༡༠པའི་
ཤེས་ཚད་གུ་ལོ་ངོ་
༢ཀྱི་འཕྲུལ་རིག་
སོང་བརྡར་སྤེལ་
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མེ་བསད་ཀྱི་སོང་བརྡར།

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ཞུགས།

གཡོག།

ཁང་ཡང་ན་ལག་
རྩལ་སོང་བརྡར་
སྤེལ་ཁང་ནང་ལས་
གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ལག་འཁྱེར་
ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་
གུ་གཙུག་ལག་འོག་
མའི་ཤེས་ཚད།
མེ་རྐྱེན་ཉེན་སྐྱོབ་གནམ་གཡོགཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

མེ་བསད་ཀྱི་སོང་བརྡར།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་
གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
མེ་རྐྱེན་ཉེན་སྐྱོབ་གནམ་གཡོགཔ་གོངམ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

༡ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

མེ་བསད་ཀྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་
གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
མེ་རྐྱེན་ཉེན་སྐྱོབ་གནམ་གཡོགཔ་གོངམ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

༢ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་
གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
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མེ་བསད་ཀྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་
གཡོག།

ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
མེ་རྐྱེན་ཉེན་སྐྱོབ་གནམ་གཡོགཔ་གོངམ་

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

༣ པ།

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

མེ་བསད་ཀྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་
གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
མེ་རྐྱེན་ཉེན་སྐྱོབ་གནམ་གཡོགཔ་གོངམ་

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

༤ པ།

མེ་བསད་ཀྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

གཡོག།

གཙུག་ལག་འོག་མ་
ཡང་ན་ གཡོག་
ཐོག་གཙུག་ལག་
འོག་མ།
མེ་རྐྱེན་ཉེན་སྐྱོབ་གནམ་གཡོགཔ་ ༡

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

པ།
མེ་རྐྱེན་ཉེན་སྐྱོབ་གནམ་གཡོགཔ་ ༢

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

མེ་བསད་ཀྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་
གཡོག།

མེ་བསད་ཀྱི་སོང་བརྡར།

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད།
ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

པ།
ཉེན་སྲུང་ལྟ་རོགཔ་གོངམ།

གཡོག།

པའི་ཤེས་ཚད།

པ།
མེ་རྐྱེན་ཉེན་སྐྱོབ་གནམ་གཡོགཔ་ ༤

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད།

པ།
མེ་རྐྱེན་ཉེན་སྐྱོབ་གནམ་གཡོགཔ་ ༣

མེ་བསད་ཀྱི་སོང་བརྡར།

གཡོག།
མེ་བསད་ཀྱི་སོང་བརྡར།

པའི་ཤེས་ཚད།
ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།
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འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

ཞུགས།

གཡོག།

སོབ་རིམ་ ༡༢

དམང་སོང་ (བསྟན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད།

སྲུང་དམག་སྡེ) དང་

གཡོག།

མཚོན་ཆ་ལག་ལེན་གྱི་
སོང་བརྡར།
ཉེན་སྲུང་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༢

དམང་སོང་ (བསྟན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད།

སྲུང་དམག་སྡེ) དང་

གཡོག།

མཚོན་ཆ་ལག་ལེན་གྱི་
སོང་བརྡར།
ཉེན་སྲུང་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༢

དམང་སོང་ (བསྟན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད།

སྲུང་དམག་སྡེ) དང་

གཡོག།

མཚོན་ཆ་ལག་ལེན་གྱི་
སོང་བརྡར།
ཉེན་སྲུང་ལྟ་རོགཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༢

དམང་སོང་ (བསྟན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད།

སྲུང་དམག་སྡེ) དང་

གཡོག།

མཚོན་ཆ་ལག་ལེན་གྱི་
སོང་བརྡར།
ཉེན་སྲུང་ལྟ་རོགཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

དམང་སོང་ (བསྟན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད།

སྲུང་དམག་སྡེ) དང་

གཡོག།

མཚོན་ཆ་ལག་ལེན་གྱི་
སོང་བརྡར།
ཉེན་སྲུང་ལྟ་རོགཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

དམང་སོང་ (བསྟན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད།

སྲུང་དམག་སྡེ) དང་

གཡོག།

མཚོན་ཆ་ལག་ལེན་གྱི་
སོང་བརྡར།
ཉེན་སྲུང་ལས་རོགསཔ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།
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སོབ་རིམ་ ༡༢

དམང་སོང་ (བསྟན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད།

སྲུང་དམག་སྡེ) དང་

གཡོག།

མཚོན་ཆ་ལག་ལེན་གྱི་
སོང་བརྡར།
ཉེན་སྲུང་ལས་རོགསཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༢

དམང་སོང་ (བསྟན་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད།

སྲུང་དམག་སྡེ) དང་

གཡོག།

མཚོན་ཆ་ལག་ལེན་གྱི་
སོང་བརྡར།
ཉེན་སྲུང་ལས་རོགསཔ་ ༢ པ།
ས་ཐོག་སྐྱེལ་

ལུང་ཕྱོགས་སྐྱེལ་འདྲེན་གཙོ་འཛིན་འགོ་

འདྲེན་ལཱ་

དཔོན།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

སོབ་རིམ་ ༡༢

ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད།

གཡོག་ཐོག་སོང་བརྡར།

ཞུགས།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

སྐྱེལ་འདྲེན་འཆར་གཞི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དང་འཛིན་སྐྱོང་ དེ་

གཡོག།

གཡོག

ལས་ འགན་འཛིན་
བདག་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་
ནང་སོང་བརྡར།
ལུང་ཕྱོགས་སྐྱེལ་འདྲེན་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

དཔོན་འོགམ།

གཙུག་ལག་གཞི་

མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དང་མཐའ་འཁོར་ཉེན་

གཡོག།

སྲུང་འཛིན་སྐྱོང་ནང་སོང་
བརྡར།
ལུང་ཕྱོགས་སྐྱེལ་འདྲེན་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གོངམ།

གཙུག་ལག་གཞི་

མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དང་མཐའ་འཁོར་ཉེན་

གཡོག།

སྲུང་འཛིན་སྐྱོང་ནང་སོང་
བརྡར།
ལུང་ཕྱོགས་སྐྱེལ་འདྲེན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དང་མཐའ་འཁོར་ཉེན་

གཡོག།

སྲུང་འཛིན་སྐྱོང་ནང་སོང་
བརྡར།
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ཞིབ་རོགས་ལུང་ཕྱོགས་སྐྱེལ་འདྲེན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

དཔོན།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག།

བདག་སྐྱོང་ནང་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
ཐོ་བཀོད་དང་ཆོག་ཐམ་འགོ་དཔོན་གཙོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

བོ།
ཐོ་བཀོད་དང་ཆོག་ཐམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

དཔོན།
ཐོ་བཀོད་དང་ཆོག་ཐམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

དཔོན་འོགམ།
ཐོ་བཀོད་དང་ཆོག་ཐམ་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

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

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

དཔོན།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

ནང་སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

སྐྱེལ་འདྲེན་དང་ཉེན་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

སྲུང་འཛིན་སྐྱོང་།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཐོ་བཀོད་དང་ཆོག་ཐམ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

ལམ་ལུགས།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཐོ་བཀོད་དང་ཆོག་ཐམ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

ལམ་ལུགས།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

ཐོ་བཀོད་དང་ཆོག་ཐམ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

ལམ་ལུགས།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག།

བདག་སྐྱོང་ནང་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
སྐྱེལ་འདྲེན་གོང་འཕེལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

དཔོན།
སྐྱེལ་འདྲེན་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན་གཙོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

བོ།
སྐྱེལ་འདྲེན་གོང་འཕེལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

དཔོན་འོགམ།
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མཁས་མཆོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

ནང་སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

རིམ།

ནང་སོང་བརྡར།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

ནང་སོང་བརྡར།

གཡོག།

སྐྱེལ་འདྲེན་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

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

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།
ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།

དཔོན།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

ནང་སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

ལཱ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

ནང་སོང་བརྡར།

གཡོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

འཛུལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག།

བདག་སྐྱོང་ནང་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
མི་མང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབྱེ་དཔྱདཔ།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

མཁས་མཆོག།

གཙུག་ལག་གཞི་

སྐྱེལ་འདྲེན་དང་འཆར་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

གཞི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ནང་

གཡོག།

སོང་བརྡར།
སྐྱེལ་འདྲེན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ།

མེད།

འཛིན་སྐྱོང་།

གཙུག་ལག་གཞི་

སྐྱེལ་འདྲེན་དང་འཆར་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

གཞི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ནང་

གཡོག།

སོང་བརྡར།
སྐྱེལ་འདྲེན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ།

ཡོད།

འོགམ།

གཙུག་ལག་གཞི་

སྐྱེལ་འདྲེན་དང་འཆར་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

གཞི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ནང་

གཡོག།

སོང་བརྡར།
སྐྱེལ་འདྲེན་འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

སྐྱེལ་འདྲེན་འཆར་གཞི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དང་ ཉེན་སྲུང་འཛིན་

གཡོག།

སྐྱོང་ནང་སོང་བརྡར།
སྐྱེལ་འདྲེན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ།

གཙུག་ལག་གཞི་

སྐྱེལ་འདྲེན་འཛིན་སྐྱོང་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ།

དང་འཆར་གཞི་བཟོ་

གཡོག།

ནིའི་ནང་སོང་བརྡར།
ཞིབ་རོགས་སྐྱེལ་འདྲེན་འགོ་དཔོན།

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།
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གཙུག་ལག་གཞི་

འཛིལ་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་

རིམ་གུ་མི་དམངས་

ཞུགས།

གཡོག།

བདག་སྐྱོང་ནང་
གཙུག་ལག་འོག་མ།
སྣུམ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡

ཡོད།

པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ནང་སོང་བརྡར།

གཡོག།

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལག་
འཁྱེར་ ༣ པ་
འཆངག་མི་ ཡང་
ན་ གཡོག་ཐོག་
ལག་འཁྱེར་འཆང་
མི།
སྣུམ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༡ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ནང་སོང་བརྡར།

གཡོག།

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལག་
འཁྱེར་ ༣ པ་
འཆངག་མི་ ཡང་
ན་ གཡོག་ཐོག་
ལག་འཁྱེར་འཆང་
མི།
སྣུམ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༢ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ནང་སོང་བརྡར།

གཡོག།

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལག་
འཁྱེར་ ༣ པ་
འཆངག་མི་ ཡང་
ན་ གཡོག་ཐོག་
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ལག་འཁྱེར་འཆང་
མི།
སྣུམ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༣ པ།

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པ།

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ནང་སོང་བརྡར།

གཡོག།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ནང་སོང་བརྡར།

གཡོག།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཞིའི་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ནང་སོང་བརྡར།

གཡོག།

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལག་
འཁྱེར་ ༣ པ་
འཆངག་མི་ ཡང་
ན་ གཡོག་ཐོག་
ལག་འཁྱེར་འཆང་
མི།
སྣུམ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༤ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལག་
འཁྱེར་ ༣ པ་
འཆངག་མི་ ཡང་
ན་ གཡོག་ཐོག་
ལག་འཁྱེར་འཆང་
མི།
སྣུམ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱདཔ་གོངམ་ ༥ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལག་
འཁྱེར་ ༣ པ་
འཆངག་མི་ ཡང་
ན་ གཡོག་ཐོག་
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ལག་འཁྱེར་འཆང་
མི།
སྣུམ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༡ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

འཛུལ་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ཞུགས།

གཡོག།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ད་ཡོད་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་གུ་

ལས་

གཡོག།

ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་

གཡོགཔ་

འཕྲུལ་རིག་སོང་

གི་དོན་ལུ་

བརྡར་སྤེལ་ཁང་གི་

གནས་

ལག་འཁྱེར་ ཡང་

སྐབས་

ན་ གཡོག་ཐོག་གུ་

ཅིག།

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལག་
འཁྱེར་ ༣ པ་
འཆངག་མི་ ཡང་
ན་ གཡོག་ཐོག་
ལག་འཁྱེར་འཆང་
མི།
སྣུམ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༢ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ།

སྣུམ་འཁོར་བཅོས་
ནིའི་ལག་འཁྱེར་
འཆང་མི།
སྣུམ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༣ པ།

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ།

སོབ་རིམ་ ༡༠

ད་ཡོད་

ཁྱད་རིག་ལཱ་

པའི་ཤེས་ཚད་མེད་

ལས་

གཡོག།

རུང་ ལག་འཁྱེར་

གཡོགཔ་

འཆང་མི།

གི་དོན་ལུ་
གནས་
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སྐབས་
ཅིག།
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