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ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཐ་སྙད།

༡	 གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་	ཉིང་ལག་དང་འབྲེལ་བའི་ཞེ་སའི་ཐ་སྙད།

ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༡ གཟུགས། སྐུ་གཟུགས།

༢ གཟུགས་ཁམས། སྐུ་ཁམས།

༣ མགུ་ཏྲོ། དབུ།

༤ གདྲོང་། ཞལ།

༥ ངོ་རིས།	བཞིན་
རས།

ཞལ་རས།

༦ ཐྲོདཔ། དབུ་ཐྲོད།

༧ སྨིན་མཚམས་སྤུ། མཛྲོད་སྤུ།

༨ མིག་ཏྲོ། སྤྱན།

༩ མིག་རྫིམ། སྤྱན་རྫིམ།

༡༠ མིག་རྩ། སྤྱན་རྩ།

༡༡ མིག་ཆུ། སྤྱན་ཆབ།

༡༢ ཨའུ་ལྷ་ཅུ། སྤྱན་འབྲས།

༡༣ ལྷ་པ། ཤངས།

༡༤ ལྷབས། ཤངས་ཚིལ།

༡༥ རྣམ་ཅོ། སྙན།

ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༡༦ ཁ། ཞལ།

༡༧ ཁ་ཆུ། ལྗགས་ཆབ།

༡༨ ལྕེ། ལྗགས།

༡༩ ཨོལ་ཀོ། མགྲིན་པ།

༢༠ ལགཔ། ཕག།

༢༢ ལག་མཐིལ། ཕག་མཐིལ།

༢༣ ཕག་ལྟག། ཕག་དཔུང་།	
ཕྲག་གོང་།	

༢༤ མཛུབ་མྲོ། ཕག་སྲོར།	ཕག་
མཛུབ།

༢༥ སེན་མྲོ། ཕག་སེན།

༢༦ ཕྲོཝ། སྐུ་ཕྲོཝ།

༢༧ ཁོད་སྲོད། སྐུ་སྲོད།

༢༨ ཁོད་སྨད། སྐུ་སྨད།

༢༩ སྐེདཔ། སྐུ་སྐེད།

༣༠ ཨ་བུག། སྐུ་འཕྲོངས།

༣༡ རྐངམ། ཞབས།
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ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༣༢ པུས་མྲོ། ཞབས་པུས།

༣༣ བྱིནམ་ཐག། བྱིན་པ།

༣༤ རྐང་མའི་ཚིགས་
ཏྲོ།

ཞབས་ཀྱི་ལྲོང་བུ།

༣༥ རྐང་སེན། ཞབས་སེན།

༣༦ རྐང་པའི་རྟིངམ། ཞབས་རྟིང་།

༣༧ རྐང་མའི་འགྱམ། ཞབས་མཐིལ།

༣༨ རྐང་རྗེས། ཞབས་རྗེས།

༣༩ གཟུགས་ཚད།
ལུས་ཚད།	

སྐུ་ཚད།

༤༠ གཟུགས་བརྙན། སྐུ་བརྙན།

༤༡ ཉམས། སྐུ་ཉམས།

༤༢ ཁྲག། སྐུ་ཁྲག།	སྐུ་
མཚལ།

༤༣ ཤ། སྐུ་ཤ།

༤༤ རུས། སྐུ་རུས།

༤༥ མི་ཚེ། སྐུ་ཚེ།

༤༦ མདྲོག། སྐུ་མདྲོག།

༤༧ མི་ཚེའི་རིང་། སྐུ་ཚེའི་རིང་།

༤༨ མཚམས། སྐུ་མཚམས།

ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༤༩ གྱོངས་། གཤགས།

༥༠ རྲོ། སྐུ་པུར།	པུར།

༥༡ རྲོ་ཁང་། པུར་ཁང་།
གདུང་ཁང་།

༥༢ ཕུངམ། སྐུ་ཕུངམ།
སྐུ་གདུང་།	

༥༣ ངོ་། སྐུ་ངོ་།

༥༤ ཀླད། དབུ་ཀླད།

༥༥ རྐངམ་སྲོངམ། ཞབས་རྗེན།

༥༦ རྐང་ལག ཕག་ཞབས།

༥༧ སྐེ། མགུལ།

༥༨ སྐྱ། དབུ་སྐྲ།

༥༩ གློ། མགུལ་གློ།

༦༠ སྣ་ཁྲག། ཤངས་ཁྲག།

༦༡ ཕྲོ་མཚན། རྲོ་རྗེ།

༦༢ མྲོ་མཚན། པདྨ།	བྷ་ག།

༦༣ མཁུར་ཚྲོས། ཞལ་ཚྲོས།

༦༤ མཁྲིས་པ། སྐུ་མཁྲིས།

༦༥ མགོ་དཀར། དབུ་དཀར།

༦༦ རྒྱ་བྲོ། ཞལ་རྒྱ།
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ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༦༧ རྒྱབ། སྐུ་རྒྱབ།

༦༨ ངར་གདྲོང་། ཞབས་ངར།

༦༩ སྤྱི་གཙུག དབུ་གཙུག

༧༠ མིག་ལྤགས། སྤྱན་ལྕིབས།

༧༡ མིག་སྤུ། སྤྱན་སྤུ།

༧༢ ཚིལ་མ། ལྗགས་ཚིལ།

༧༣ གཟུགས་སྲོབས། སྐུ་སྲོབས།

༧༤ གཟུགས་
དབྱིབས།

སྐུ་དབྱིབས།

ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༧༥ ལག་ངར། ཕག་ངར།

༧༦ ལག་རྩ། ཕག་རྩ།

༧༧ ལུས། སྐུ་ལུས།

༧༨ ཤ་མདྲོག སྐུ་མདྲོག

༧༩ སྲོ། ཚེམས།

༨༠ སྲོ་ཚབ། ཚེམས་ཚབ།

༨༡ ལྟག་ལྐོ། སྐུ་མཇིང་།
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ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༡ བྲོའྲོ། གསུང་གྲོས།

༢ སྐད། གསུང་སྐད།

༣ བཤད་པ།
གསལ་བཤད།

གསུང་བཤད།	

༤ སྐད་གདངས། གསུང་དབངས།

༥ ཁ་ཐུན། ཞལ་འདྲོན།	
ཞལ་ཐུན།
ཐུགས་དམ།

༦ གདམས་ངག། ཞལ་གདམས།

༧ ཁ་བཟེད། ཞལ་བཞེས།

༨ ཁ་ཆེམས། ཞལ་ཆེམས།

༩ ཤྲོབ། ཞལ་རྫུན།

༡༠ ངག གསུང་།

༡༡ ངག་རྒྱུན། གསུང་རྒྱུན།

༡༢ ངག་ཚབ། གསུང་ཚབ།
མགྲིན་ཚབ།

༡༣ ལན། གསུང་ལན།
བཀའ་ལན།

༡༤ ཁ་བཀོད། ཞལ་བཀོད།

༡༥ ཁ་རྒྱུན། ཞལ་རྒྱུན།

ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༡༦ ཁ་འཇམ། ཞལ་འཇམ།

༡༧ ཁ་ཉུང་། ཞལ་ཉུང་།

༡༨ ཁ་སྲོངམ། ཞལ་སྲོངམ།

༡༩ ཁ་འཐེན། གསུང་འཕྲིན།

༢༠ ཁ་བདེ། ཞལ་བདེ།

༢༡ ཁ་མང་། ཞལ་མང་།

༢༢ ཁ་གསངས། ཞལ་གསངས།

ཁ་སྤྱགས། ཞལ་སྤྱགས།

༢༣ ཁྲིད། བཀའ་ཁྲིད།

༢༤ འཕྲིན་ཡིག བཀའ་འཕྲིན།
གསུང་འཕྲིན།	

༢༥ བསྟུན་གྲོས། བཀའ་མྲོལ།
གསུང་གྲོས།	

༢༦ བསྲོད་པ། སྐུ་བསྲོད།

༢༧ ལུང་། ལྗགས་ལུང་།

༢༨ རྩྲོམ། གསུང་རྩྲོམ།	
ལྗགས་རྩྲོམ།

༢༩ ལེགས་སྦྱར།	 ལེགས་བཤད།

༢	 ངག་དང་འབྲེལ་བའི་ཞེ་སའི་ཐ་སྙད།
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ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༣༠ བསླབ་སྲོན། བཀའ་སླྲོབ།

༣༡ སླབ། གསུང་།

༣༢ སླབ་ཐངས། གསུང་ཐངས།

༣༣ སླབ་འཕྲྲོ། གསུང་འཕྲྲོ།

༣༤ སླབ་ལུགས། གསུང་ལུགས།

ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༣༥ ཀློག ལྗགས་ཀློག

༣༦ བགའ་ནི། ཞལ་བགད།

༣༧ མངགས་ནི། བཀའ་མངགས།

༣༨ བཀོད་རྒྱ། ཞལ་བཀོད།

༣	སེམས་དང་འབྲེལ་བའི་ཞེ་སའི་ཐ་སྙད།

ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༡ སེམས།	ཡིད། ཐུགས།

༢ སེམས་རྒྱུད། ཐུགས་རྒྱུད།

༣ སེམས་བསྐྱེད། ཐུགས་བསྐྱེད།

༤ སྙིང་རུས། ཐུགས་རུས།

༥ འདྲོད་པ།
རེ་འདྲོད།
བྲོ་འདྲོད།

ཐུགས་འདྲོད།

༦ བསམ་པ། ཐུགས་བསམ།	
ཐུགས་བཞེད།

༧ མནྲོ་བསམ། ཐུགས་དགོངས།
ཐུགས་བསམ།
དགོངས་བཞེད།

༨ བསམ་བྲོ། ཐུགས་བསམ།

ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༩ སེམས་ཁྲེལ། ཐུགས་ཁྲེལ།

༡༠ སྙིང་རྗེ། ཐུགས་རྗེ།

༡༡ བརྩེ་བ། ཐུགས་བརྩེ།

༡༢ ཡིད་མུག། ཐུགས་མུག།

༡༣ སེམས་སྤྲོ། ཐུགས་སྤྲོ།

༡༤ སེམས་ཆུང་། ཐུགས་ཆུང་།

༡༥ སེམས་དགའ། ཐུགས་དགྱེས།
ཐུགས་མཉེས།

༡༦ སྲོག། སྐུ་སྲོག།

༡༧ བསྲོད་ནམས།
ཨབ་བསྲོད།

སྐུ་བསྲོད།
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ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༡༨ འགན་ཁུར།	
འགན་ཁག
ལཱ་འགན།

ཐུགས་འགན།
ཕག་འགན།

༡༩ སྨྲོན་ལམ། ཐུགས་སྨྲོན།

༢༠ རེ་དྲོན།	མནྲོ་
དྲོན།

		ཐུགས་དྲོན།

༢༡ དགའ་ཤྲོས། མཉེས་ཤྲོས།

༢༢ འགྱོད་པ།
བྲོ་འགྱོད།

ཐུགས་འགྱོད།

༢༣ ང་རྒྱལ། ཐུགས་རྒྱལ།

༢༤ དྲོགས་པ། ཐུགས་དྲོགས།

༢༥ དྲིན། བཀྲིན།	སྐུ་དྲིན།

༢༦ རིག་པ། ཐུགས་རིག

༢༧ རེ་འདུན། ཐུགས་འདུན།

༢༨ རེ་བ། ཐུགས་རེ།	
ཐུགས་འདྲོད།

༢༩ ཤེས་རྒྱ། མཁྱེན་རྒྱ།

༣༠ ཤེས་ལྡན། མཁྱེན་ལྡན།

༣༡ ཤེས་གསལ། མཁྱེན་གསལ།

༣༢ ཤེས་རྲོགས། མཁྱེན་རྲོགས།

༣༣ གཤིས་རྒྱུད། ཐུགས་རྒྱུད།

ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༣༤ སེམས་དཀར། ཐུགས་དཀར།

༣༥ སེམས་དཀྲུགས། ཐུགས་དཀྲུགས།

༣༦ སེམས་སྐྱོ། ཡིད་སྐྱོ།
ཐུགས་སྐྱོ།

༣༧ ཐེ་ཚྲོམ། ཐུགས་གཉིས་སུ།

༣༨ སེམས་བསྐྱེད་
བཟང་པྲོ།

ཐུགས་བསྐྱེད་
བཟང་པྲོ།

༣༩ སེམས་ཁར་
འབབ།

ཐུགས་ཁར་
འབབ།

༤༠ སེམས་འཁྲུལ། ཐུགས་འཁྲུལ།

༤༡ སེམས་རྒྱ། ཐུགས་རྒྱ།

༤༢ སེམས་ངལ། ཐུགས་ངལ།

༤༣ སེམས་ཐག་ཅད། ཐུགས་ཐག་
བཅད།

༤༤ སེམས་ཐག་ཆོད། ཐུགས་ཐག་ཆོད།

༤༥ སེམས་མཐུན། ཐུགས་མཐུན།

༤༦ སེམས་བདེ། ཐུགས་བདེ།

༤༧ སེམས་སྡུག ཐུགས་སྡུག

༤༨ སེམས་གནག ཐུགས་གནག

༤༩ སེམས་ཕམ། ཐུགས་ཕམ།

༥༠ སེམས་འཚེར། ཐུགས་འཚེར།
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ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༥༡ སེམས་ལེགས། ཐུགས་ལེགས།

༥༢ སེམས་བསུན། ཐུགས་བསུན།

༥༣ སེམས་གསྲོ། ཐུགས་གསྲོ།

༥༤ སེམས་བསད། ཐུགས་བསད།

ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༥༥ བསམ་འཆར། དགོངས་འཆར།	
ཐུགས་འཆར།

༥༦ བསམ་བཟང་། ཐུགས་བཟང་།

༥༧ སེམས་ཁར་ངེས། དགོངས་
འཇགས།
ཐུགས་ཁར་ངེས།	

༤	ནང་མི་ཉེ་ཚན་གྱི་ཞེ་སའི་ཐ་སྙད།	

ཨང་ 	ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༡ ཨ་པ། ཡབ།

༢ ཨའི། ཡུམ།	མ་ཡུམ།

༣ བུ། སས།

༤ བུམྲོ། སསམྲོ།

༥ ཨམ་སྲུ། གསང་ཡུམ།	
ལྕམ།	

༦ སྤུན་ཆ། སྐུ་མཆེད།	སྐུ་
སྤུན།

༧ ཨ་ཞང་། སྐུ་ཞང་།

༨ ཚ་བྲོ། སྐུ་ཚ་བྲོ།

ཨང་ 	ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༩ ནང་མི།	ཉེཝ།
ཉེ་ཚན།

སྐུ་འཁོར།	སྐུ་
ཉེ།

༡༠ གཡྲོག་པྲོ། ཕག་གཡྲོག།

༡༡ གཉེན་ཟླ།
གཉེན་གྲོགས།	

སྐུ་ཟླ།	
བཟའ་ཟླ།

༡༢ ཕ་བུ། ཡབ་སས།

༡༣ ཕ་མ། ཡབ་ཡུམ།

༡༤ བུ་དང་བུམྲོ། སས་དང་སསམྲོ།

༡༥ མ་བུ།	མ་སྨད། ཡུམ་སས།

༡༦ ཚམྲོ། སྐུ་ཚམྲོ།
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ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༡ མགོ་རྒྱན། མགུལ་རྒྱན།
དབུ་རྒྱན།

༢ ཞྭམྲོ། དབུ་ཞྭ།

༣ མིག་ཤེལ། སྤྱན་ཤེལ།

༤ སིན་ཅུ། སྙན་རྒྱན།
སྙན་ཤལ།

༥ གདྲོབ་ཅུ། ཕག་གདུབ།

༦ སྐེ་ཆ། སྐེ་རྒྱན།
མགུལ་རྒྱན།

༧ གོ་ལ། ན་བཟའ།

༨ ཆོས་གོས། སྐུ་ཆོས།

༩ སྲོད་གོ། སྐུ་སྲོད།

༡༠ སྐེ་རགས། སྐུ་བཅིང་།

༡༡ ཧང་། སྐུ་ཧང་།

༡༢ མལ་ཆ། གཟིམ་ཆ།

༡༣ གདན། བཞུགས་གདན།

༡༤ ལྷམ། ཞབས་ལྷམ།

ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༡༥ ལྷམ་སྒྱོག།	
ལྷམ་བཅིང་།

ཞབས་བཅིངས།

༡༦ བཀབ་ནེ།	
རས་གཟན།

ན་བཟའ།
སྐུ་གཟན།

༡༧ དྲོརམ། སྐུ་དྲོརམ།

༡༨ ལྷབས་ཕྱིས། ཤངས་ཕྱིས།

༡༩ རྐང་གདུབ། ཞབས་གདུབ།

༢༠ མགོ་རས། དབུ་རས།

༢༡ རྐང་གདན། ཞབས་གདན།

༢༢ གདྲོང་ཁེབས། ཞལ་ཁེབས།

༢༣ ཁ་རས། ཞལ་རས།

༢༤ བེར། སྐུ་བེར།

༢༥ ལག་གདུབ།	
གདུབ་ཅུ།

ཕག་གདུབ།

༢༦ ལག་ཤུབས། ཕག་ཤུབས།

༢༧ ཨོམ་སྲོ། ཞབས་སྲོ།

༥	 གྱོན་ཆས་དང་	རྒྱན་ཆའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཞེ་སའི་ཐ་སྙད།
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༦	ཅ་ཆས་་སྣ་ཚྲོགས་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཞེ་སའི་ཐ་སྙད།
	

ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༡ ངོ་པར། སྐུ་པར།

༢ དཔེ་ཆ། ཕག་དཔེ།

༣ སྨྱུ་གུ། ཕག་སྨྱུག།

༤ ཐིའུ། ཕག་ཐམ།

༥ ཕྱེངམ། ཕག་འཕྲེང་།	

༦ ཕྲོརཔ། བཞེས་ཆ།

༧ ཐུརམ། བཞེས་ཐུར།

༨ མདའ། ཕག་མདའ།

༩ ཀྲོབ་མདའ།	 ཕག་མདའ།

༡༠ གཞུ། ཕག་གཞུ།

༡༡ འབགཔ། ཞལ་འབགཔ།

༡༢ ཉིན་གདུགས།	 གདུགས།
དབུ་གདུགས།

༡༣ ཅན་སྟེགས། གསྲོལ་ཅོག།

༡༤ ཤུལ་བཞག གནང་ཆ།

༡༥ བྱིན་ནི་བཅའ་ནི། གསྲོལ་ར།

༡༦ ལམ་མཇུག ལམ་མཇུག

༡༧ སྡེརམ། གསྲོལ་སྡེར།

ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༡༨ རྐང་ཁྲི།	སྲོད་ཁྲི། བཞུགས་ཁྲི།

༡༩ འཁརཝ། ཕག་འཁར།

༢༠ གུར། དབུ་གུར།

༢༡ གྱི་ཅུང་། ཕག་གྲི།

༢༢ ཅ་ལ། སྐུ་ཆས།	སྐུ་ཆ།

༢༣ ལྟྲོ་རས། བཞེས་རས།

༢༤ བང་ཅུང་། བཞེས་བང་།

༢༥ སྒ། ཆིབས་སྒ།

༢༦ ར་ཆས། ཆིབས་ཆས།

༢༧ ར་མཐུར། ཆིབས་མཐུར།

༢༨ དཔའ་རགས། ཕག་ཤན།

༢༩ རྒྱུ་ཆ། ཕག་རྫས།

༣༠ ཆུ་ཏྲོག ཆབ་ཏྲོག

༣༡ སྲོ་བཀྲུ། ཚེམས་བཀྲུ།

༣༢ རྐང་འཁོར། ཞབས་འཁོར།

༣༣ ཤྲོག་གུ། ཕག་ཤྲོག

༣༤ སྒམ། ཕག་སྒམ།
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༧	ཟ་འཐུང་གི་རྣམ་གྲངས་ཞེ་སའི་ཐ་སྙད།

ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༡ བཟའ་ཆས། གསྲོལ་ཆས།

༢ ལྟྲོ། གསྲོལཝ།
ཚྲོགས།	

༣ ཇ། གསྲོལ་ཇ།

༤ ཐུགཔ། བཞེས་ཐུག།

༥ ཆང་། ཆབ་ཆུ།
བཞེས་སྤྲོ།	

༦ མར། གསྲོལ་མར།

༧ ཤ། གསྲོལ་ཤ།

༨ དརཝ། བཞེས་དར།

༩ ཕྲོགས། གསྲོལ་ཕྲོགས།

༡༠ སྨན། གསྲོལ་སྨན།

༡༡ ཇ་རྩམ། བཞེས་རྩམ།

༡༢ ཉལ་ཆང་། གཟིམ་ཆང་།

༡༣ ཨེ་རྫས། བཞེས་རྩི།

ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༡༤ ཆུ། གསྲོལ་ཆུ།

༡༥ ཉི་མའི་ལྟྲོ། གསྲོལཝ།

༡༦ ཕྱི་རུའི་ལྟྲོ། ཚྲོགས།

༡༧ ལྟྲོ་རྒྱགས། གསྲོལ་ཕྲོགས།	

༡༨ སྣུམ། བཞེས་སྣུམ།
གསྲོལ་སྣུམ།

༡༩ སྤགས། གསྲོལ་ཀྲུམ།

༢༠ ཕྱེ། གསྲོལ་ཕྱེ།

༢༡ ཚྲོདམ། གསྲོལ་སྒྱེས།	

༢༢ འཛརཝ། གསྲོལ་འཛར།

༢༣ ཞྲོ། གསྲོལ་ཞྲོ།

༢༤ བཞེས་སྒོ། གསྲོལ་ཚྲོགས།

༢༥ ཟ་འཕྲྲོ། བཞེས་འཕྲྲོ།

༢༦ ལྲོང་ཇ། བཞེངས་ཇ།
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༨	 མིང་ཙམ་ལུ་ཡྲོད་པའི་ཞེ་སའི་ཐ་སྙད།

ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༡ མིང་། མཚན།

༢ ལྲོ། དགུང་ལྲོ།

༣ རྩེདམྲོ། སྐུ་རྩེད།

༤ ཡི་གུ། ཕག་བྲིས།
ཕག་ཡིག

༥ གདྲོང་ཁར། སྐུ་མདུན།

༦ བྱེལཝ། ཐུགས་བྱེལ།

༧ ངོ་ཚབ། སྐུ་ཚབ།

༨ བ། གསྲོལ་བམ།

༩ རིམ་གྲོ། སྐུ་རིམ།

༡༠ ཐབ་ཚང་། གསྲོལ་ཐབ།

༡༡ ཐབ་དཔྲོན། གསྲོལ་དཔྲོན།

༡༢ ཐབ་གཡྲོག། གསྲོལ་གཡྲོག།

༡༣ ཉེན་སྲུང་། སྐུ་སྲུང་།

༡༤ གཡུས།	སྐྱེ་
ཡུལ།
ཕ་ཡུལ།

འཁྲུངས་ཡུལ།

༡༥ དཀར་མེ། མཆོད་མེ།

༡༦ ནད། སྐུ་ནད།

ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༡༧ ནད་གཞི། བསྙུང་གཞི།

༡༨ རྐང་སྟེགས། ཞབས་སྟེགས།

༡༩ རྐང་སྲོང་། ཞབས་སྲོང་།

༢༠ རྐང་ཐང་། ཞབས་ཐང་།

༢༡ མནའ། དབུ་མནའ།

༢༢ སྐད་གྲགས།	
མིང་གཏམ།		

སྙན་གྲགས།	
མཚན་གྱི་སྙན་
གྲགས།

༢༣ སྐལཝ། སྐུ་སྐལ།

༢༤ སྐོར་ར། ཞབས་སྐོར།

༢༥ སྐྱེ་སྐར།	
སྐྱེ་བའི་ཉིནམ།

འཁྲུངས་སྐར།

༢༦ སྐྱེ་བ། སྐུ་སྐྱེ།	ཡང་སྲིད།

༢༧ སྐྱེ་ཚེས། འཁྲུངས་ཚེས།

༢༨ སྐེ་དར། མགུལ་དར།

༢༩ སྐྱེ་ལྲོ། འཁྲུངས་ལྲོ།

༣༠ ལྲོ་རགས།
ལྲོ་བདག

དགུང་རགས།
དགུང་སྙིང་།

༣༡ སྣུམ་འཁོར། ཆིབས་འཁོར།
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ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༣༢ བ་སྒོ། མཛད་སྒོ།

༣༣ བ་རྲོགས། ཞབས་ཕྱིད།

༣༤ བང་ཕད། སྐུ་དགྲ།

༣༥ ཁ་དིགཔ། ཞལ་དིགཔ།

༣༦ ཁ་ཕྲོགས། ཞལ་ཕྲོགས།

༣༧ བྲོ་གཏད་ཧིང་
གཏད།

ཐུགས་གཏད་	
དགོངས་གཏད།

༣༨ དབང་། སྐུ་དབང་།

༣༩ འབངས། མངའ་འབངས།

༤༠ ཁྱིམ།
སྲོད་ས།

གཟིམ་ཅུང་།	
གཟིམ་ཤག
བཞུགས་ས།

༤༡ ཁྱོད། ནཱ།

༤༢ ཁྱེད། ཁྱེད་ཆ་ཁྱབ།	ནཱ་
བུ།

༤༣ ཁྱོསམ། ཕག་མཇལ།

༤༤ གྱོང་། སྐུ་གྱོང་།

༤༥ གྲིབ། སྐུ་གྲིབ།

༤༦ གླ་ཆ།	
གླ་རྔན།

སྐུ་ཡྲོན།
གླ་ཡྲོན།

༤༧ འབད་ཐངས། མཛད་ཐངས།

ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༤༨ གླུད། སྐུ་གླུད།

༤༩ གློ་ཚིལ། ལྗགས་ཚིལ།

༥༠ འབད་འཕྲྲོ། མཛད་འཕྲྲོ།

༥༡ འབད་མི། མཛད་མི།

༥༢ འབད་གཞག མཛད་བ།

༥༣ གྲལ། བཞུགས་གྲལ།

༥༤ འབད་ཤུལ། མཛད་ཤུལ།

༥༥ འཛུམ།
ངོ་འཛུམ།

ཞལ་འཛུམ།

༥༦ མི་གྲངས།
ངོ་གྲངས།	

ཞལ་གྲངས།

༥༧ དགོས་མཁོ། ཐུགས་མཁོ།

༥༨ མགུ་སྐོར། དབུ་སྐོར།

༥༩ མགུ་ནད། དབུ་ནད།

༦༠ མགོ་ཡིག དབུ་ཡིག

༦༡ མགྱོནམ། སྐུ་མགྲོན།

༦༢ མགྱོནམ་གཙྲོ་
བྲོ།

སྐུ་མགྲོན་གཙྲོ་བྲོ།

༦༣ མི་སྲོམ། སྐུ་ཆེན་མྲོ།

༦༤ འགོ་ཁྲིདཔ། དབུ་ཁྲིདཔ།
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ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༦༥ འགོ་ཁྲིད་ཞལ་
འཛྲོམས།

དབུ་ཁྲིད་	ཞལ་
འཛྲོམས།

༦༦ འགོ་འཛིན། དབུ་འཛིན།

༦༧ མི་ཚེ། སྐུ་ཚེ།

༦༨ འགྲུལ་བསྐྱོད། འབྲོན་བཞུད།	
ཆིབས་བསྐྱོད།

༦༩ རྒན་གཞྲོན། བགྲེས་གཞྲོན།

༧༠ སྒེར། སྐུ་སྒེར།

༧༡ ངལ་གསྲོ། སྐུ་ངལ།

༧༢ ངོ་བསྒང་། སྐུ་ཐྲོག

༧༣ དངུལ།	ཏི་རུ། ཕག་དངུལ།

༧༤ ངོ་བྲོ། སྐུ་ངོ་བྲོ།

༧༥ མངལ། ལྷུམས།

༧༦ སྔགས། ཞལ་སྔགས།

༧༧ མི་རབས། གདུང་རབས།

༧༨ མི་སེར། ཆབ་འབངས།
མངའ་འབངས།	

༧༩ ཆ་རྲོགས། སྐུ་གྲོགས།	
སྐུ་རྲོགས།

༨༠ ཆབ་གསང་། གསང་སྤྱྲོད།

༨༡ མིག་ཏྲོ་ཁ། སྤྱན་ལམ་ལུ།

ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༨༢ ཆོ་ག གསུང་ཆོག

༨༣ འཆམ། སྐུ་འཆམ།

༨༤ མིང་རགས། མཚན་རགས།

༨༥ ཉལ་ཁང་། གཟིམ་ཁང་།

༨༦ ཉལ་ཁྲི། གཟིམ་ཁྲི།

༨༧ མིང་ཐྲོ། མཚན་ཐྲོ།

༨༨ མིང་དྲོན། མཚན་དྲོན།

༨༩ ཉལ་ས། གཟིམ་ས།

༩༠ མིང་གནས། མཚན་གནས།

༩༡ ཞག དགུང་ཞག

༩༢ མིང་བང་།	ཁ་
བང།

མཚན་བང་།

༩༣ ཉེས་ཆད། བཀའ་ཆད།

༩༤ གཉིད་ལམ། མནལ་ལམ།

༩༥ མིང་འཛིན། མཚན་འཛིན།

༩༦ མེ་སྦྱང་། པུར་སྦྱང་།

༩༧ ར།	ཞྲོན་ར། ཆིབས།	ཆིབས་ར།

༩༨ མྲོ།	མྲོ་བཏབ། ཕག་མྲོ།	ཐུགས་
བརག།

༩༩ སྨན། གསྲོལ་སྨན།
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ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༡༠༠ ར་དཔྲོན། ཆིབས་དཔྲོན།

༡༠༡ ཤིང་སྦྱིག ཕག་སྦྱིག

༡༠༢ ལྟ་སྐོར། གཟིགས་སྐོར།
ཞབས་སྐོར།

༡༠༣ ལྟ་ཞིབ། གཟིགས་ཞིབ།

༡༠༤ རྩྲོམ་བང་། མཛད་བང་།

༡༠༥ ལྟདམྲོ་བལྟ་ས། གཟིགས་གནང་ས།	
གཟིགས་ར།
ལྟདམྲོ་གཟིགས་
ས།

༡༠༦ ཐབ་ཤིང་། གསྲོལ་ཤིང་།

༡༠༧ ཚྲོགས་བར། བཀའ་བཀྱོན།

༡༠༨ འཛྲོམས་ཁང་། ཞལ་འཛྲོམས་
ཁང།

༡༠༩ ཐྲོ། ཕག་ཐྲོ།

༡༡༠ མཐྲོང་སྣང་། གཟིགས་སྣང་།

༡༡༡ མཐྲོང་ས། གཟིགས་ས།

༡༡༢ དུག གསྲོལ་དུག

༡༡༣ དུས་འཕྲོས། སྐུ་མཆོད།

༡༡༤ མཚམས། སྐུ་མཚམས།

༡༡༥ དྲག་དྲགམ། སྐུ་དྲག

ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༡༡༦ མཛྲོད་ཁང་། ཕག་མཛྲོད།

༡༡༧ དྲིལ་བུ། ཕག་དྲིལ།

༡༡༨ གདྲོང་བསུ། ཕེབས་བསུ།
ཞབས་བསུ།	

༡༡༩ བདུན་ཚིགས། སྐུ་ཚིགས།

༡༢༠ སྲོད་ཁྱིམ། གཟིམ་ཅུང་།

༡༢༡ སྲོད་ཁྲི། བཞུགས་ཁྲི།

༡༢༢ སྲོད་ཐངས། བཞུགས་ཐངས།

༡༢༣ སྲོད་གནས། བཞུགས་གནས།

༡༢༤ སྲོད་ས། བཞུགས་ས།

༡༢༥ འཛྲོམས་འདུ། ཞལ་འཛྲོམས།

༡༢༦ གཞིས། མཆོད་གཞིས།

༡༢༧ གཞྲོནམ། སྐུ་གཞྲོན།

༡༢༨ ཟ་ཁྲི། བཞེས་ཁྲི།

༡༢༩ ཡྲོན་ཏན། སྐུ་ཡྲོན།

༡༣༠ གཡྲོག་པྲོ། ཕག་གཡྲོག

༡༣༡ ངོ་རྐྱང་། སྐུ་རྐྱང་།

༡༣༢ རིགས་རྒྱུད། གདུང་རྒྱུད།

༡༣༣ རིགས་རུས། སྐུ་རུས།	
གདུང་རུས།
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ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༡༣༤ རྲོ་ཁྱི། གཟིམ་ཁྱི།

༡༣༥ རྲོ་སྒྲོམ། པུར་སྒྲོམ།

༡༣༦ རྲོལམྲོ། ཕག་རྲོལ།

༡༣༧ ལཱ། ཕག་ལཱ།

༡༣༨ ལཱ་ཤུལ། མཛད་ཤུལ།
ཕག་ཤུལ།	
མཛད་རྗེས།

༡༣༩ ལག་འགྱེདཔ། ཕག་འགྱེདཔ།

༡༤༠ ལག་རྒྱུན། ཕག་རྒྱུན།

༡༤༡ ཁ་རྒྱུན། ཞལ་རྒྱུན།

ལག་རྗེས། ཕག་རྗེས།

༡༤༢ ལག་རགས། ཕག་རགས།

༡༤༣ ལག་བར། ཕག་བར།

༡༤༤ ལག་བྲིས། ཕག་བྲིས།

༡༤༥ ལག་གཡུག ཕག་གཡུག

༡༤༦ སྒེར། སྐུ་སྒེར།

༡༤༧ ལག་རིས། ཕག་རིས།

༡༤༨ ལག་ལེན། ཕག་ལེན།

ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས།

༡༤༩ ལམ། ཕེབས་ལམ།
འབྲོན་ལམ།

༡༥༠ འབད་སྲོལ། ཕག་སྲོལ།

༡༥༡ ལྲོ་སྐག དགུང་སྐག

༡༥༢ ལྲོ་གྲངས། དགུང་གྲངས།

༡༥༣ ལྲོ་ན་ཆུང་། སྐུ་ན་ཕྲ།

༡༥༤ ལྲོ་ན། སྐུ་ན།

༡༥༥ ལྲོ་ན་གཞྲོན། སྐུ་ན་གཞྲོན།

༡༥༦ ཤྲོ། ཕག་ཤྲོ།

༡༥༧ སྲོ་ཤིང་། ཚེམས་ཤིང་།

༡༥༨ སླྲོབ་དཔྲོན། ཡྲོངས་འཛིན།

༡༥༩ གསང་མིང་། གསང་མཚན།

༡༦༠ བསུ་བ། ཕེབས་བསུ།

༡༦༡ མགྲིན་ཚབ། གསུང་ཚབ།

༡༦༢ གཉེར་པ། ཕག་མཛྲོད།

༡༦༣ སྐད་སྒྱུར་པ། གསུང་སྒྱུར་པ།
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༩	བ་ཚིག་ལུ་ཡྲོད་པའི་ཞེ་སའི་ཐ་སྙད།

ཨང་ ཕལ་སྐད།	 ཞེ་ས།

༡ ཨཱ། ལགས།

༢ ཨིན། ཨིན་ལགས།

༣ མེན། མེན་པས་ལགས།

༤ འེང་། ལགས་སྲོ།

༥ འབད་ནི། ཕག་ཞུ་ནི།	
མཛད་ནི།

༦ འབད་དྲོ། ཕག་ཞུ་དྲོ།	
མཛད་དྲོ།

༧ འགྱོ་གེ། འབྲོན་གེ།

༨ སྲོད་གེ། བཞུགས་གེ།

༩ གོ་ཡི། གསན་ཡི།

༡༠ མི་དགོ། མི་ཞུ།

༡༡ སྲོད། བཞུགས།

༡༢ སྲོད་ནུག། བཞུགས་ནུག།

༡༣ ལྲོང་ཆི་ཡི། བཞེངས་ཆི་ཡི།

༡༤ ཉལ། གཟིམ།

༡༥ མཐྲོང་ནུག། གཟིགས་ནུག།

༡༦ སླབ་དེས། གསུང་དེས།

༡༧ ཟ་དེས། བཞེས་དེས།

ཨང་ ཕལ་སྐད།	 ཞེ་ས།

༡༨ ལྟ་དེས། གཟིགས་དེས།

༡༩ བྱིན་དེས། གནང་དེས།

༢༠ བྱིན་ཡི། གནང་ཡི།

༢༡ བྱིན་ནི། གནང་ནི།

༢༢ གོ་གྱོན་དེས། ན་བཟའ་བཞེས་
དེས།

༢༣ འགྱོ་དེས། འབྲོན་དེས།

༢༤ འབད་མི་ཚུགས། མཛད་མི་ཚུགས།

༢༥ ཙིགཔ་མ་ཟ། དགོངསམ་མ་
ཁྲེལ།

༢༦ ཨིན་པས། ཐུགས་བདེན།

༢༧ བཏུབ་པས། བཏུབ་པས་
ལགས།

༢༨ ཡར་སྲོང་ཡི། བྲོན་སྲོང་ཡི།

༢༩ ལྷྲོད་ཅི། ཕེབས་ཅི།

༣༠ བསྐྱལ་ནི། ཞབས་བསྐྱལ།

༣༡ སླབ་ཅི། གསུངས་ཡི།
བཀའ་གནང་ཡི།	

༣༢ ཀ་ར་གཏང་། སྐུ་དཀར་གསྲོལ།

༣༣ རྐངམ་བརྐྱང་། ཞབས་བརྐྱང།
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ཨང་ ཕལ་སྐད།	 ཞེ་ས།

༣༤ རྐངམ་བསྐུམ། ཞབས་བསྐུམ།

༣༥ རྐངམ་འཁྱུ། ཞབས་བསིལ།

༣༦ སྐད་ཉམས། གསུང་འགྲིབ།

༣༧ སྐད་ཧན། གསུང་ཧན།

༣༨ སྐྱ་བཏྲོག དབུ་སྐྲ་བསིལ།

༣༩ སྐྱེ། འཁྲུངས།

༤༠ སྐྱེ་བ་ལེན། སྐུ་སྐྱེ་བཞེས།

༤༡ ཁ་ངལ། ཞལ་ངལ།

༤༢ ཁ་ངོམས། ཞལ་ངོམས།

༤༣ ངོ་ཚ། ཞལ་སྐྱེམས།
ཞལ་སྐྱེངས།	

༤༤ ཁ་སྐོམ། ཞལ་སྐོམ།

༤༥ ཁ་བསྐམ། ཞལ་བསྐམ།

༤༦ ཁ་བརྒྱང་། ཞལ་བརྒྱང་།

༤༧ ཁ་འཆམ། ཞལ་འཆམ།

༤༨ ཁ་མཐུན། ཞལ་མཐུན།

༤༩ ཁ་དམ། ཞལ་དམ།

༥༠ ཁ་ཕྱེ། ཞལ་ཕྱེ།

༥༡ ཁ་བཙུམ། ཞལ་བཙུམ།

༥༢ ཁམ་ལྲོག ཞལ་བཙྲོག

ཨང་ ཕལ་སྐད།	 ཞེ་ས།

༥༣ ཁ་ཚ། ཞལ་ཚ།

༥༤ ཁ་བཟེད། ཞལ་གྱིས་
བཞེས།

༥༥ ཁ་ལན་འཇལ། ཞལ་ལྲོག་ཞུ།

༥༦ ཁ་སྲུང་། ཞལ་སྲུང་།

༥༧ ཁས་བངས། ཞལ་བཞེས་
གནང་།

༥༨ དགའ། མཉེས།		
དགྱེས།

༥༩ གོ། གསན།

༦༠ གྱང་། སྐུ་བསིལ།

༦༡ མགུ་འཁྱུ། དབུ་བསིལ།

༦༢ མགུ་ཡུ་འཁོར། དབུ་འཁོར།

༦༣ འགོ་འདྲེན། དབུ་འདྲེན།

༦༤ འགོ་བཙུགས། དབུ་བཙུགས།

༦༥ ངོ་ཤེས།	ངོ་
མཁྱེན།

ཞལ་འཚྲོ།	
ཞལ་འདྲིས་ཡྲོད།

༦༦ སྔུ། བཤུམ།

༦༧ གཟུགས་འཁྱུ།
ཆུ་བཤལ་རྐྱབ།

སྐུ་ཁྲུས་གནང་།
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ཨང་ ཕལ་སྐད།	 ཞེ་ས།

༦༨ བརྗེད། ཐུགས་བསྙེལ།
ཐུགས་བརྗེད།	
ཐུགས་ལས་
ཡྲོལ།

༦༩ གཉིད་དཀྲོགས། མནལ་དཀྲོགས།

༧༠ གཉིད་ཚྲོར། མནལ་ཚྲོར།

༧༡ གཉིད་ལྲོག མནལ་གཟིམ།

༧༢ མཉམ་འཛྲོམས། ལྷན་འཛྲོམས།

༧༣ ལྟྲོ་དྲང་། གསྲོལཝ་དྲང་།

༧༤ ལྟྲོཝ་བཀྱེས། གསྲོལཝ་བསྙུང་།

༧༥ ལགཔ་དྲོག ཕག་དྲོག

༧༦ གདྲོང་འཁྱུ། ཞལ་བསིལ།

༧༧ གདྲོང་བསྒོར། ཞལ་བསྒོར།

༧༨ ན། བསྙུང་།

༧༩ ནང་དྲོག ཐུགས་དྲོག

༨༠ ནད་དྲག	 བསྙུང་གཞི་
དྭངས།

༨༡ གནང་བ་གྲོལ། བཀའ་གྲོལ།

༨༢ རྣ་བར་བཀལ། སྙན་འབུལ་ཕུལ།

༨༣ རྣམ་ཅོ་སྐྱུར། སྙན་བསུན།

༨༤ སྤྲོད། ཕུལ།

ཨང་ ཕལ་སྐད།	 ཞེ་ས།

༨༥ ཕག་ཕུལ། སྐུ་ཕག་གནང་།

༨༦ ཕད། མཇལ།

༨༧ བྲོ་གཏད། ཐུགས་གཏད།

༨༨ བཞྲོན། ཆིབས།

༨༩ འུ་སྡུག སྐུ་འྲོ་བརྒྱལ།

༩༠ འྲོང་ནི།	འགྱོ་ནི། འབྲོན་ནི།

༩༡ ཡིད་ཆེས། ཐུགས་ཡིད་ཆེས།

༩༢ ཡིད་བསུན། ཐུགས་བསུན།

༩༣ ལགཔ་འཁྱུ། ཕག་བསིལ།

༩༤ རྐངམ་འགོར། ཞབས་འགོར།

༩༥ ལེན། བཞེས།

༩༦ ལྲོ་རྒས། སྐུ་བགྲེས།

༩༧ རྐང་འདྲེན། ཞབས་འདྲེན།

༩༨ ལྲོ་ན་རྒས། སྐུ་ན་བགྲེས།

༩༩ ལྲོང་། བཞེངས།

༡༠༠ ཤི། ཞིང་ཕེབས།
སྐུ་གཤེགས།
དགོངས་རྫྲོགས།	
གཤགས།

༡༠༡ ཤེས། མཁྱེན།

༡༠༢ ཉོ་ནི། བཞེས་ནི།
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ཨང་ ཕལ་སྐད།	 ཞེ་ས།

༡༠༣ འགྲངམ་སྦེ་
བཞེས།

སྐུ་ལྡེམ་སྦེ་
བཞེས།	
ནྲོནམ་སྦེ་བཞེས།

༡༠༤ ཆང་གིས་ར་བཟི་
ནི།

ཆབ་ཆུ་བེར་ནི།	
ཆབ་ཆུ་བྱེར་ནི།

༡༠༥ བསད། བཀྲོང་།

༡༠༦ འབག བསྣམ།

༡༠༧ རྦབ་རིལ། སྐུ་རྦབ་ཤྲོར།

༡༠༨ མིག་འགྲིབ། སྤྱན་འགྲིབ།

༡༠༩ མིག་ཆུ་ཤྲོར། སྤྱན་ཆབ་ཤྲོར།

ཨང་ ཕལ་སྐད།	 ཞེ་ས།

༡༡༠ མིང་བཏགས། མཚན་གསྲོལ།

༡༡༡ ཙིགཔ་ཟ། དགོངསམ་ཁྲེལ།

༡༡༢ རྩིས་ལེན། རྩིས་བཞེས།

༡༡༣ ཚུར་ཤྲོག ཚུར་འབྲོན།

༡༡༤ ཚེ་ཐུང་། སྐུ་ཚེ་ཐུང་།

༡༡༥ ཚེ་རྫྲོགས། སྐུ་ཚེ་རྫྲོགས།

༡༡༦ ཚེ་རིང་། སྐུ་ཚེ་རིང་།

༡༡༧ ངོ་རིས་ལེགས། ཞལ་མཚར།

	 	


