
i 
 

 
༄༅། །རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་རྣམི་གྲངས་དང་འིགལ་མིང་སྐར་ཚིགས་ཕྲེང་བ།། 

པར་ཐེངས་གཤ་པ། 
KartshoThrengwa 

A Book on Dzongkha Synonyms and Antonyms  

Second Edition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

རྫོང་ཁ་གྫོང་འིཕལ་ལྷན་ཚིགས། 
Dzongkha Development Commission  

2017  



ii 
 

པར་དབང་།  ༢༠༡༧ རྫོང་ཁ་གྫོང་འིཕལ་ལྷན་ཚིགས། © 

བསྡུ་སྒྲིག   ཨྫོ་རྒྱན་ཕུན་ཚིགས། ཀུན་བཟང་རྫོ་རྗེ། ཀརྨ་འིབྲུག་དཀར། 

ཞུན་དག་པ། ཨྫོ་རྒྱན་རྫོ་རྗེ། ཀུན་ལགས་རྫོ་རྗེ། ཨྫོ་རྒྱན་ཕུན་ཚིགས།  
ཀུན་བཟང་རྫོ་རྗེ། ཀརྨ་འིབྲུག་དཀར། ཚི་དབང་བཀྲ་ཤཤ།  

གྫོག་མིཛུབ།  ཀརྨ་འིབྲུག་དཀར། 

བཀྫོད་རཤ།  བསྟན་འིཛིན་རྣམི་རྒྱལ། 

དཔཥསྐྲུན། རྫོང་ཁ་གྫོང་འིཕལ་ལྷན་ཚིགས། 
འིགྲམས་ཨང་། ༡༢༢ (122) 
བརྒྱུད་འིཕྲེན་ཨང། ༣༢༢༦༦༢ (02+322662) 
པར་འིཕྲེན་ཨང། ༣༢༢༩༩༢ (322992) 
ཡྫོངས་འིབྲེལ་འིཆར་སྫོ། www.dzongkha.gov.bt 

རྒྱལ་སྤྱིའི་དབ་ཨང། (ISBN) 99936-663-13-6། 

པར་བཏབ་ས། ཀུན་གསལ་རང་སྫོང་ལས་འིཛིན།

 



 

iii 
 

ཆད་བརྗེྫོད། 
ད་རཤ་རྫོང་ཁ་གྫོང་འིཕལ་ལྷན་ཚིགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ང་བཅས་རའི་འིབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡག་
རྫོང་ཁ་འིད་ ནཱ་ལས་ཕར་བསྲེག་བཅད་བརར་བའི་གསར་བཟུམི་སྦེཥ ཧེང་སྐལ་ར་ལགས་བཅྫོས་དང་
ཞུན་དག་འིབད་དཥགྫོང་འིཕལ་བཏང་ཞིནམི་ལས་ རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡག་གདུགས་དཀར་གཅག་ག་གྱིབ་མི་
གཤ་ འིབྲུག་པའི་ན་གཞིྫོན་ཚུ་སྐད་ཡག་གཞིན་གྱི་ཚི་ཟར་ལས་བསབ་ཚུགས་ནའི་དྫོན་ལུ་ ལྷན་ཚིགས་
ཀྱིཤ་སྫོན་མི་ལས་པར་སྐྲུན་འིབད་ཡྫོད་པའི་ མིང་ཚིག་རྣམི་གྲངས་དང་འིགལ་མིང་གཅག་བསྫོམིས་ཀྱི་
དཔཥདབ་འིད་ ལྫོག་སྟཥཞིབ་འིཚིལ་འིབད་ཐེྫོག་ལས་ ཐེྫོན་རམ་གཤ་པ་བཏྫོནམི་ཨན། 

སྤྱིར་བཏང་ ནང་པའི་རག་གཞུང་ནང་ལུ་འིབད་བ་ཅན་ རྣམི་གྲངས་ལུ་ནང་གསཤ་ཀྱི་དབྱེཥབ་ལཥཤ་
ཡྫོད་རུང་ དཔཥདབ་འིད་ནང་ རྣམི་གྲངས་གཞིན་མི་མིན་པར་ མིང་ག་རྣམི་གྲངས་རྐྱངམི་གཅག་གུ་ 
གཞི་བཞིག་སྟཥབྲེཤ་ཡྫོད། དཥའིབདཝ་ད་ རྫོང་ཁའི་སྐབས་ལུ་ མིང་ག་རྣམི་གྲངས་ཟར་བ་ཅན་ མིང་
རྐྱངམི་གཅག་ལུ་གྫོ་ན་ཨནམི་ལས་ ཐེྫོན་རམ་འིད་ནང་ མིང་ཚིག་དང་བྱེ་ཚིག་ལ་སྫོགས་པའི་ ཚིག་སཥ
ག་རའི་རྣམི་གྲངས་ཚུ་བཙུགས་ཡྫོདཔ་ལས་ མིང་ཚིག་རྣམི་གྲངས་ཟར་བཀྫོད་དཥཡྫོད། 

དཥབཟུམི་སྦེཥ འིགལ་མིང་ཟར་མི་འིད་ཡང་ སྫོན་མི་ལས་རྫོང་ཁ་དང་ཆྫོས་སྐད་ནང་ སླབ་སྲེྫོལ་དང་བྲེ་
སྲེྫོལ་ཡྫོད་པའི་མིང་ཚིག་རྙིངམི་ཅག་མིན་རུང་ ད་རཤ་ནངས་པ་ སླྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་ཤཤ་ཡྫོན་དང་སྐད་
ཡག་གྫོང་འིཕལ་གཏང་ནའི་ཐེབས་ཤཤ་ཅག་སྦེཥབྲེཤ་ཏཥཡྫོད། མི་གཞི་ ནང་པའི་རག་གཞུང་ནང་ལས་
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འིབད་བ་ཅན་ འིགལ་བ་ཟར་མི་ཅག་བཤད་ན་ཡྫོད་པའི་ཁར་ དཥལུ་ཡང་ ནང་གསཤ་ཀྱི་དབྱེཥབ་ ཕན་
ཚུན་སྤང་འིགལ་དང་། ལྷན་ཅག་མི་གནས་འིགལ། དངྫོས་འིགལ། རྒྱུད་འིགལ་ལ་སྫོགས་པའི་དབྱེཥ
ཚུལ་ལཥཤ་ཡྫོདཔ་ཨན་རུང་ དཥཚུ་སླྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་གཤ་ གྫོཝ་ལཱ་ཁག་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ དཔཥདབ་འིད་  
གཙོཥབྫོ་སླྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་དམིགས་གཏད་བསད་དཥ འིགལ་མིང་འིད་ ནང་ཆྫོས་ལས་བཤད་དྫོ་བཟུམི་སྦེཥ 
དབྱེཥབ་ལཥཤ་མི་ཕྱེཤ་བར་ཨང་ལིཤ་ག་གྫོ་དྫོན་མིགུ་ལུ་ གཞི་བཞིག་ཐེྫོག་ལས་བྲེཤ་ཏཥཡྫོད། 

ད་རཤ་ཀྱི་ཐེྫོན་རམ་འིད་ནང་ མིང་ཚིག་ག་རྣམི་གྲངས་དང་འིགལ་མིང་ག་མིང་ཚིག་ཚུ་ཡང་ གཏན་
གཏན་སྦེཥཕྫོག་མི་ཚུ་རྐྱངམི་གཅག་ ཚིག་ཐེྫོ་ག་གྲངས་སུ་བཀྫོད་དཥཡྫོདཔ་ལས་ དཥགཤ་སྤྱིར་བཏང་
འིབྲུག་མི་ཡྫོངས་དང་ ལྷག་པར་དུ་ སླྫོབ་ཕྲུག་ན་གཞིྫོན་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐེྫོགས་འིབྱུང་ཚུགས་པའི་རཥབ་དང་
བཅས་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འིཕལ་ལྷན་ཚིགས་ཀྱིཤ་ རང་ལུགས་གནམི་ལྫོ་མིཥམིྫོ་བྱེ་ལྫོ་རང་ཟླ་ ༤ པའི་ཚིས་ 
༢༨ ལུ།། 

 
 
    ཚི་དབང་ནྫོར་བུ།  
      དྲུང་ཆན། 

  རྫོང་ཁ་གྫོང་འིཕལ་ལྷན་ཚིགས། 
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ལམི་སྟྫོན། 
• མིང་ཚིག་རྣམི་གྲངས་ཀྱི་ཚིག་སའི་དབྱེཥབ་ནང་ (མིང) (བྱེ) (ཁྱད) (དབྱེྱེ) (གྱིངས) 

(ཚིབ) (ཕྲེད) ཟར་བཀྫོད་ཡྫོད་མི་ཚུ་ག་ར་ གཤམི་གསལ་བྲེཤ་ཡྫོད་པའི་ བར་སྫོར་གྱི་ཐེ་
སྙད་ཚུ་ག་བསྡུས་ཚིག་ཨན།  

1. (མིང)  = མིང་ཚིག noun 

2. (བྱེ)   = བྱེ་ཚིག verb 

3. (ཁྱད)  = ཁྱད་ཚིག adjective 

4. (དབྱེྱེ)  = དབྱེཥཚིག adverb 

5. (གྱིངས) = གྱིངས་ཁ། numeral 

6. (ཚིབ)  = མིང་ཚིབ། pronoun 

7. (ཕྲེད)  = ཚིག་ཕྲེད། preposition 
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 གསལ་བྱེད་ཀྱི་གྫོ་རམ་དང་འིཁྲིལ་ཏཥ རྩ་ཚིག་སྦེཥབཀྫོད་ཡྫོད་མི་ཚུ་ མིང་ཚིག་གཞིན་གྱི་ 
རྣམི་གྲངས་སྦེཥཚུད་དཥཡྫོད། དཥབཟུམི་སྦེཥརྣམི་གྲངས་སྦེཥབཀྫོད་ཡྫོད་མི་ཚུ་ཡང་ རཥརཥབཞིན་དུ་ 
རྩ་ཚིག་སྦེཥབཀྫོད་དཥཡྫོད། 

 རྩ་ཚིག་དང་རྣམི་གྲངས་ལ་ལུ་ཅག་ག་བར་ན་ གཡྫོ་ཤད་ (/) རྐྱབ་ཐེྫོག་ལས་ཡག་སབ་
མི་འིདྲཝ་སྦེཥབྲེཤ་ཡྫོད་མི་འིད་ མིང་ཚིག་དཥཚུ་ལུ་ ཡག་སབ་འིབྲེ་ཐེངས་ ཁག་མི་འིདྲཝ་སྦེཥ
ཡྫོདཔ་ལས་ ག་འིད་བྲེཤ་རུང་བཏུབ་ཟར་བའི་དྫོན་དག་ཨན། 

 རྣམི་གྲངས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ཚིག་སའི་དབྱེཥབ་ནང་ (ཁྱད་ཚིག) དང་ (དབྱེཥཚིག) སྦེཥ
བཀྫོད་ཡྫོད་མི་ཚུ་ སྐབས་ཐེྫོབ་ཀྱི་དཔའི་འིཇུག་པ་དང་འིཁྲིལ་ཏཥདབྱེཥབ་ཕྱེཤ་ཡྫོདཔ་མི་
གཏྫོགས་ མིཐེའི་གཅག་ཏུ་ངཤ་པ་མིད། 

 དཔར་བརྗེྫོད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ རྩ་ཚིག་དང་རྣམི་གྲངས་ཚུ་ག་བར་ན་ གཡྫོ་ཤད་ (/) རྐྱབ་
བྲེཤ་ཡྫོད་མི་འིད་ གཙོཥབྫོ་ར་དཔར་བརྗེྫོད་ཀྱི་རྗེྫོད་ཚིག་འིད་ནང་ ཚིག་ག་འིད་ལག་ལན་འིཐེབ་
རུང་འིཐེབ་བཏུབ་ཟར་བའི་དྫོན་དག་ཨན། 

 རྩ་ཚིག་ལ་ལུ་ཅག་ག་དཔར་བརྗེྫོད་འིད་ མིང་ཚིག་གཞིན་གྱི་དཔར་བརྗེྫོད་དང་འིདྲ་ཟར་བཀྫོད་
བཞིག་མི་འིད་ ཚིག་ག་འིཇུག་པ་ཅྫོག་ར་འིཐེད་ན་འིད་གཤ་ཨན། 

 འིགལ་མིང་ག་སྐབས་སུ་ ཚིག་སའི་དབྱེཥབ་ཕྱེཥན་དང་ དཔར་བརྗེྫོད་རྐྱབ་ན་ལུ་ གཅག་
མིཚུངས་འིགྱིྫོ་མི་བཏུབ་པའི་དཀའི་ངལ་ཐེྫོནམི་ལས་ ད་ལྫོའི་ཐེྫོན་རམ་འིད་ནང་ དཥབཟུམི་གྱི་
ཁྱད་ཆྫོས་ཚུ་ མི་བཙུགས་པར་བཞིག་ཡྫོད།
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
ཀ 

1.  ཀ་ཀུ། (མིང) ཀ་ཁ། ཁྫོ་གཤ་ཀ་ཀུ་/ཀ་ཁ་ལགས་ཤྫོམི་སྦེཥཤཤ་པས། 
2.  ཀ་ཁ། (མིང) ཀ་ཀུ། ཀ་ཀུ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
3.  ཀ་པཱ་ལ། (མིང) ཀབ་ལཥ ཀ་པཱ་ལ་/ཀབ་ལ་ནང་ཚི་ཆང་བླུགས་ཏཥབཞིག་

ནུག 
4.  ཀ་སྨད་/ཀ་

མིད། 
(མིང) གསལ་བྱེད། ཀཱ་ལཥ རྫོང་ཁ་ནང་ཀ་སྨད་/གསལ་བྱེད་/ཀཱ་ལ་སུམི་

ཅུ་ཐེམི་པ་ཡྫོད། 
5.  ཀཱ་ལཥ (མིང) གསལ་བྱེད། ཀ་སྨད་

/ཀ་མིད། 
ཀ་སྨད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

6.  ཀབ་ལཥ (མིང) ཀ་པཱ་ལ། ཀ་པཱ་ལ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
7.  ཀུན་མིཁྱན། (མིང) རྒྱལ་བ། རྐང་གཤ་

གཙོཥབྫོ། བཅྫོམི་ལྡན་
འིདས། སྟྫོན་པ།  
ཐེམིས་ཅད་མིཁྱན་པ། 
ཐུབ་པ། ཐུབ་པའི་
དབང་པྫོ། དུས་
གསུམི་མིཁྱན་པ། དཥ

འིཇག་རྟེན་ནང་ཀུན་མིཁྱན་/རྐང་གཤ་གཙོཥབྫོ་
/བཅྫོམི་ལྡན་འིདས་/སྟྫོན་པ་/ཐེམིས་ཅད་
མིཁྱན་པ་/ཐུབ་པ་/ཐུབ་པའི་དབང་པྫོ་/དུས་
གསུམི་མིཁྱན་པ་/དཥབཞིན་གཤགས་པ་/བདཥ
གཤགས་/རྣམི་འིདྲན་/ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་/སངས་
རྒྱས་ལཥཤ་བྱེྫོན་ནུག 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
བཞིན་གཤགས་པ། 
བདཥགཤགས། རྣམི་
འིདྲན། ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ། 
སངས་རྒྱས། 

8.  ཀུན་སླྫོང་། (མིང) མིནྫོ་བསམི། བསམི་
བྫོ། བསམི་པ། 

གཞིན་ལུ་ཕན་བཏགས་དགྫོ་པ་ཅན་ཀུན་སླྫོང་
/བསམི་པ་/མིནྫོ་བསམི་/བསམི་བྫོ་ལགས་
ཤྫོམི་དགྫོ། 

9.  ཀྲམི་ཀྲམ། (མིང) ཀྲམ། མི་འིད་ཀྲམི་ཀྲམ་/ཀྲམ་ཚི་དྲགས་ཅག་ཨན་
མིས། 

10.  ཀྲག་ཀྲཥ (དབྱེྱེ) ཏན་ཏན་/གཏན་
གཏན་/བརྟེན་
བརྟེན། 

ལཱ་འིད་དུས་ཚིད་ཁར་ཀྲག་ཀྲ་/ཏན་ཏན་སྦེཥ
འིབད་དགྫོ། 

11.  ཀྲག་ཀྲ་ཅག (ཁྱད) ཧེ་ལམི་ཅག ཅ་ལ་འིད་ལགས་ངྫོ་ཀྲག་ཀྲ་ཅག་/ཧེ་ལམི་ཅག་
ཨན་པས། 

12.  ཀྲམ། (མིང) ཀྲམི་ཀྲམ། ཀྲམི་ཀྲམ་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
13.  དཀའི་ངལ། (ཁྱད) ལཱ་ཁག ཁུར་ཆ་སལ་པར་འིབག་འིགྱིྫོ་ན་འིད་དཀའི་ངལ་

/ལཱ་ཁག་འིདུག 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
14.  དཀར་མི། (མིང) མིཆྫོད་མི། མིར་མི། མིཆྫོད་བཤམིས་ནང་དཀར་མིཥ/མིཆྫོད་མིཥ

/མིར་མིཥའིྫོད་ཅམ་ཅཥསྦེཥཕུལ་བཞིག་ནུག 
15.  དཀར་

གསལ་ཟླཝ། 
(མིང) ཟླཝ། ཞིྫོ་ཤ་ཟླཝ། 

ཨ་ཅྫོ་ཟླ་དཀར། ཟླ་
དཀར། 

བུམིྫོ་ག་གདྫོང་འིད་དཀར་གསལ་ཟླཝ་/ཞིྫོ་ཤ་
ཟླཝ་/ཨ་ཅྫོ་ཟླ་དཀར་/ཟླ་དཀར་དང་ཆ་འིདྲ་
བས། 

16.  དཀྫོར། (མིང) དཀྫོར་རས། དད་
རས། 

དཀྫོར་རས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

17.  དཀྫོར་རས། (མིང) དཀྫོར། དད་རས། དཀྫོར་རས་/དཀྫོར་/དད་རས་ཟ་ན་མི་འིྫོང་། 
18.  བཀག་

ཐེབས། 
(མིང) ཟླྫོག་ཐེབས། ནད་གཞི་བཀག་ཐེབས་/ཟླྫོག་ཐེབས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་

སྨན་བཅྫོས་འིབད་དྫོ། 
19.  བཀའི་དྲན། (མིང) སྐུ་དྲན། ང་གཡྫོག་ཐེྫོབ་མི་འིད་སླྫོབ་དཔྫོན་གྱི་བཀའི་དྲན་

/སྐུ་དྲན་ཨན། 
20.  བཀའི་ལན། (མིང) གསུང་ལན། དྲག་ཤྫོས་ཀྱི་བཀའི་ལན་/གསུང་ལན་ཅག་ཕུལ་

དགྫོ་པས། 
21.  བཀའི་སྲུང་། (མིང) ཆྫོས་སྫོང་། སྲུང་མི། 

ཆྫོས་སྲུང་། 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཀའི་སྲུང་/ཆྫོས་སྫོང་/སྲུང་མི་
/ཆྫོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་གསྫོལ་ཁ་མི་ཆད་པར་ཕུལ་
དགྫོ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
22.  བཀྫོད་རྒྱ། (མིང) ཁ་བཀྫོད། ལཱ་

བཀྫོད། 
ལཱ་རྒྱབ་ཀྱིཤ་ལཱཔ་ཚུ་ལུ་བཀྫོད་རྒྱ་/ཁ་བཀྫོད་
/ལཱ་བཀྫོད་གཏང་དགྫོ། 

23.  བཀྫོད་པ། (མིང) བཀྫོད་རཤ། བཟྫོ་
བཀྫོད། 

ཞིང་ཁམིས་ཀྱི་བཀྫོད་པ་/བཀྫོད་རཤ་/བཟྫོ་
བཀྫོད་འིད་འིཇའི་ཆ་ཆ་འིདུག 

24.  བཀྫོད་རཤ། (མིང) བཟྫོ་བཀྫོད། བཀྫོད་
པ། 

བཀྫོད་པའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

25.  བཀྱིག (མིང) མིདངས། ཁྱམ་གྱི་ཚིན་འིད་བཀྱིག་/མིདངས་ག་ན་ཡང་
མིན་འིདུག 

26.  བཀྲ་ཤ། (མིང) བཀྲ་མི་ཤཤཔ། 
ལས་ངན། 

ཕམི་ལུ་ངྫོ་རྫོལ་འིབད་མི་འིད་མི་བཀྲ་ཤ་
/བཀྲ་མི་ཤཤཔ་/ལས་ངན་སྦེཥརྩིཝ་ཨན། 

27.  བཀྲ་མི་
ཤཤཔ། 

(མིང) ལས་ངན། བཀྲ་ཤ། བཀྲ་ཤ་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

28.  རྐང་ཁྲིཥ (མིང) སྫོད་ཁྲིཥ སླྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་རྐང་ཁྲི་/སྫོད་ཁྲི་མིགུར་སྫོད་ནུག 
29.  རྐང་གཤ་

གཙོཥབྫོ། 
(མིང) རྒྱལ་བ། ཀུན་

མིཁྱན། བཅྫོམི་ལྡན་
འིདས། སྟྫོན་པ།  
ཐེམིས་ཅད་མིཁྱན་པ། 
ཐུབ་པ། ཐུབ་པའི་

ཀུན་མིཁྱན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
དབང་པྫོ། དུས་
གསུམི་མིཁྱན་པ། དཥ
བཞིན་གཤགས་པ། 
བདཥགཤགས། རྣམི་
འིདྲན། ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ། 
སངས་རྒྱས། 

30.  རྐྱང་ལྫོར། (མིང) གཅག་ལྫོར། ཨ་པ་གཤ་ཨ་ལུ་ལུ་ཏ་རུ་རྐྱང་ལྫོར་/གཅག་ལྫོར་
གཅག་བྱེན་ནུག 

31.  རྐྱན་ངན། (མིང) བར་ཆད། འིགལ་
རྐྱན། 

ངཥག་ལཱ་འིད་རྐྱན་ངན་/བར་ཆད་/འིགལ་རྐྱན་
ག་ན་ཡང་མིད་པར་འིབད་ཚུགས་ཅཥ 

32.  ལྐུགས་པ་
/ལྐུག་པ། 

(མིང) རྩ་རས། གན་གྫོ། ལྐུགས་པ་/རྩ་རས་/གན་གྫོ་ཚུ་དཀྲྫོག་ན་མི་
འིྫོང་། 

33.  སྐད་གྲགས། (མིང) སྙན་གྲགས། ཡྫོངས་
གྲགས། མིང་
གཏམི། 

མི་འིད་ག་སྐད་གྲགས་/སྙན་གྲགས་/ཡྫོངས་
གྲགས་/མིང་གཏམི་ལུ་བལ་སྟཥག་ར་ངལ་རངས་
ནུག 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
34.  སྐད་གྲགས་

ཅན། 
(ཁྱད) སྐད་ཅན་མིང་ཅན། 

སྙན་གྲགས་ཅན། 
མིང་གཏམི་ཅན། 
ཡྫོངས་གྲགས་ཅན། 

སྐད་ཅན་མིང་ཅན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

35.  སྐད་སྒྱུར། (མིང) སྒྲི་སྒྱུར། སླྫོབ་གྲྭ་ནང་སྐད་སྒྱུར་/སྒྲི་སྒྱུར་གྱི་དཔཥཆ་བལ་ན་
ཡྫོད། 

36.  སྐད་སྒྱུརཔ། (མིང) སྒྲི་སྒྱུརཔ། ལྫོ་ཙཱ། 
ལྫོ་ཙཱ་བ། 

དང་ཕུའི་དུས་ལུ་སྐད་སྒྱུརཔ་/སྒྲི་སྒྱུརཔ་/ལྫོ་ཙཱ་
/ལྫོ་ཙཱ་བ་ལཥཤ་མིད། 

37.  སྐད་ཅན་
མིང་ཅན། 

(ཁྱད) མིང་གཏམི་ཅན། 
ཡྫོངས་གྲགས་ཅན། 
སྙན་གྲགས་ཅན། 
སྐད་གྲགས་ཅན། 

མི་འིད་སྐད་ཅན་མིང་ཅན་/མིང་གཏམི་ཅན་
/ཡྫོངས་གྲགས་ཅན་/སྙན་གྲགས་ཅན་/སྐད་
གྲགས་ཅན་ཅག་ཨན་པས། 

38.  སྐབས། (ཕྲེད) བསང་། ཆུང་ཀུ་སྦེཥསྫོད་པའི་སྐབས་/བསང་སླྫོབ་གྲྭ་ནང་
དཔཥཆ་ལྷབ་ཅཥ 

39.  སྐབས་
སྐབས། 

(དབྱེྱེ) རཥཚི་སྐབས། བརྒྱ་
ལ་སྐྫོར་ལ། འིཕྲེལ་
འིཕྲེལ། 

སྐབས་སྐབས་/རཥཚི་སྐབས་/བརྒྱ་ལ་སྐྫོར་ལ་
/འིཕྲེལ་འིཕྲེལ་ཆརཔ་དུམི་གྲ་རཥརྐྱབ་མིས། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
40.  སྐབས་ཅག (དབྱེྱེ) སྐབས་ཐེྫོག་ཅག 

གནས་སྐབས་ཅག 
འིཕྲེལ་ཅག 

ལཱ་འིད་སྐབས་ཅག་/སྐབས་ཐེྫོག་ཅག་/གནས་
སྐབས་ཅག་/འིཕྲེལ་ཅག་ག་དྫོན་ལུ་འིབདཝ་
ཨན། 

41.  སྐབས་ཐེྫོག་
ཅག 

(དབྱེྱེ) སྐབས་ཅག གནས་
སྐབས་ཅག འིཕྲེལ་
ཅག 

སྐབས་ཅག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

42.  སྐམི་ཀྲ་ལ། (ཁྱད) སག་ཁྫོག ཐེག་གྫོ། མི་འིད་སྐམི་ཀྲ་ལ་/སག་ཁྫོག་/ཐེག་གྫོ་ཅག་
ཨན་མིས། 

43.  སྐམི་ཀྲྫོག་
ཀྲྫོ། 

(ཁྱད) སྐམི་ཧུ་ཧུ། ཨའི་གཤ་ཚིདམི་སྐམི་ཀྲྫོག་ཀྲྫོ་/སྐམི་ཧུ་ཧུ་ཅག་
བཙོཥབཞིག་ནུག 

44.  སྐམི་ཧུ་ཧུ། (ཁྱད) སྐམི་ཀྲྫོག་ཀྲྫོ། སྐམི་ཀྲྫོག་ཀྲྫོ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
45.  སྐལཝ། (མིང) བགྫོ་སྐལ། བགྫོ་

བཤའི། 
ཆུ་ཞིང་འིད་ཨ་པའི་སྐལཝ་/བགྫོ་སྐལ་/བགྫོ་
བཤའི་ཨན། 

46.  སྐུ་སཤ། (མིང) ཡང་སྲེད། སྤྲུལ་སྐུ། རན་པྫོ་ཆའི་སྐུ་སཤ་/ཡང་སྲེད་/སྤྲུལ་སྐུ་
འིཁྲུངས་ནུག 

47.  སྐུ་མིཆད། (མིང) སྐུ་སྤུན། བམི་ལུ་སྐུ་མིཆད་/སྐུ་སྤུན་གཤ་ཡྫོད། 
48.  སྐུ་ཐེང་། (མིང) ཐེང་ཀ། ཞིལ་ཐེང་། ལྷ་ཁང་ནང་སྐུ་ཐེང་/ཐེང་ཀ་/ཞིལ་ཐེང་ལཥཤ་

དཔྱངས་བཞིག་ནུག 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
49.  སྐུ་དྲན། (མིང) བཀའི་དྲན། བཀའི་དྲན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
50.  སྐུ་དྲུང་། (མིང) དྫོ་དམི། སྐུ་དྲུང་/དྫོ་དམི་ཚུ་གཤ་སྒྲིག་བཅགཔ་ཨན། 
51.  སྐུ་གདུང་། (མིང) སྐུ་ཕུང་། སྐུ་པུར། བ་མིའི་སྐུ་གདུང་/སྐུ་ཕུང་/སྐུ་པུར་མིཇལ་ཁ་

གནང་དཤ། 
52.  སྐུ་པུར། (མིང) སྐུ་གདུང་། སྐུ་ཕུང་། སྐུ་གདུང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
53.  སྐུ་སྤུན། (མིང) སྐུ་མིཆད། སྐུ་མིཆད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
54.  སྐུ་ཕུང་། (མིང) སྐུ་གདུང་། སྐུ་པུར། སྐུ་གདུང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
55.  སྐྫོར་ལམི། (མིང) སྫོར་ལམི། རྟེ་བདའི་སྟཥའིགྱིྫོཝ་ད་ལམི་སྐྫོར་ལམི་/སྫོར་ལམི་

བདའི་འིགྱིྫོ་དགྫོ། 
56.  ས་ཏག་ཏ། (དབྱེྱེ) ས་དང་དཥ ས་དུང་དུ། 

ས་གསལ་གསལ། 
ནམི་མིཁའི་ལུ་ཟླཝ་ས་ཏག་ཏཥ/ས་དང་ད་/ས་
དུང་དུ་/ས་གསལ་གསལ་སྦེཥཤར་ནུག 

57. ས་ཐེལ། (ཁྱད) ས་ཐེལ་ཐེལ། ས་
ཐེལ་ཀྫོ་ཐེལ། 

ཁྫོ་གཤ་གྫོ་ལ་ས་ཐེལ་/ས་ཐེལ་ཐེལ་/ས་ཐེལ་
ཀྫོ་ཐེལ་ཅག་གྱིྫོན་ཏཥའིྫོངས་ནུག 

58.  ས་ཐེལ་ཀྫོ་
ཐེལ། 

(ཁྱད) ས་ཐེལ་ཐེལ། ས་
ཐེལ། 

ས་ཐེལ་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

59.  ས་ཐེལ་ཐེལ། (ཁྱད) ས་ཐེལ་ཀྫོ་ཐེལ། ས་
ཐེལ། 

ས་ཐེལ་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
60.  ས་དང་དཥ (དབྱེྱེ) ས་ཏག་ཏ། ས་དུང་

དུ། ས་གསལ་
གསལ། 

ས་ཏག་ཏཥག་དཔཥདང་འིདྲ། 

61.  ས་དུང་དུ། (དབྱེྱེ) ས་ཏག་ཏ། ས་དང་
དཥ ས་གསལ་
གསལ། 

ས་ཏག་ཏཥག་དཔཥདང་འིདྲ། 

62.  ས་འིཕྲེྫོས་
འིཕྲེྫོས། 

(ཁྱད) ས་རུ་རུ། ས་རུ་རུའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

63.  ས་རུ་རུ། (ཁྱད) ས་འིཕྲེྫོས་འིཕྲེྫོས། སྤང་ནང་ལུ་ཤ་མུ་ས་རུ་རུ་/ས་འིཕྲེྫོས་འིཕྲེྫོས་སྦེཥ
སཤ་ནུག 

64.  ས་གསལ་
གསལ། 

(དབྱེྱེ) ས་ཏག་ཏ། ས་དང་
དཥ ས་དུང་དུ། 

ས་ཏག་ཏཥག་དཔཥདང་འིདྲ། 

65.  སབས་
མིགྫོན། 

(མིང) སབས་གནས། བམི་འིད་སམས་ཅན་གྱི་སབས་མིགྫོན་/སབས་
གནས་སྦེཥབཞུགས་ནུག 

66.  སབས་
གནས། 

(མིང) སབས་མིགྫོན། སབས་མིགྫོན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

67.  ས་ཟང་ཟཥ (ཁྱད) འིདྲྫོག་ས་སཥ 
འིཇགསཔ་ས་སཥ 

སམས་ཅན་སྟག་འིད་ས་ཟང་ཟ་/འིདྲྫོག་ས་ས་་
/འིཇགསཔ་ས་ས་ཅག་འིདུག 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
68.  སན་འིགྲུལ། (མིང) བུ་ལྫོན། དངུལ་ཁང་ནང་ལས་དངུལ་གྱི་སན་འིགྲུལ་/བུ་

ལྫོན་བྱེན་ན་ཡྫོད། 
69.  སངས། (བྱེ) ངྫོ་ཚི། མི་འིཛིམས་སར་སངས་/ངྫོ་ཚི་ན་མི་འིྫོང་། 
70.  སངས་ར་རཥ (ཁྱད) ངྫོ་ཚི་ས་སཥ ངྫོ་ཚི་ར་

རཥ 
ཁྫོ་གཤ་ང་མི་འིཛིམས་སར་སངས་ར་ར་/ངྫོ་ཚི་
ས་ས་/ངྫོ་ཚི་ར་ར་བཟྫོ་ད་ཡཥ 

71.  སྫོ་སྫོཝ། (ཁྱད) འིབྱེང་ཤ། ཅ་ལ་སྤུས་ཚིད་སྫོ་སྫོཝ་/འིབྱེང་ཤ་ཚུ་ྫོ་ན་མི་
འིྫོང་། 

72.  སྫོ་དྲགས། (ཁྱད) སྫོ་ཤྫོས། ལམི་འིད་སྫོ་དྲགས་/སྫོ་ཤྫོས་ཅག་ཨན་མིས། 
73.  སྫོ་སྣང་། (མིང) འིཁྲུལ་སྣང་། གཡུས་ཁར་མི་ལྷྫོད་པར་སམས་སྫོ་སྣང་

/འིཁྲུལ་སྣང་ལང་དྫོ། 
74.  སྫོ་ཤྫོས། (ཁྱད) སྫོ་དྲགས། སྫོ་དྲགས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
75. སྫོ་ས་སཥ (དབྱེྱེ) འིཁྲུལ་ས་སཥ ཨ་ལུ་འིད་ཕམི་མིད་པར་སྫོ་ས་ས་/འིཁྲུལ་ས་ས་

སྦེཥསྫོད་ནུག 
76.  སྫོན་བརྗེྫོད། (མིང) སྫོན་བཤད། རྫོགས་ལུ་སྫོན་བརྗེྫོད་འིབད་/སྫོན་བཤད་རྐྱབ་ན་

མི་འིྫོང་། 
77.  སྫོན་བཤད། (མིང) སྫོན་བརྗེྫོད། སྫོན་བརྗེྫོད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
ཁ 

78. ཁ་བཀྫོད། (མིང) བཀྫོད་རྒྱ། ལཱ་བཀྫོད། བཀྫོད་རྒྱའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
79.  ཁ་བཀྲམི། (བྱེ) ཁ་གཏྫོར། མི་ཚུ་ག་ར་ཁ་བཀྲམི་/ཁ་གཏྫོར་འིགྱིྫོ་དཤ། 
80.  ཁ་སྐྫོང་། (མིང) ཧེང་སྐལ། བཞིཤ་སྫོ་ཁ་སྐྫོང་/ཧེང་སྐལ་བླུགས་བྱེན་ད། 
81.  ཁ་རྒྱུད། (མིང) རྣ་རྒྱུད། གཏམི་རྒྱུད། ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་ག་ར་ཁ་རྒྱུད་/རྣ་རྒྱུད་/གཏམི་རྒྱུད་སྦེཥ

སླབ་སླབ་ཅག་ཨན་མིས། 
82.  ཁ་རྒྱུན། (མིང) ངག་རྒྱུན། རན་ཤྫོས་ཚུ་གཤ་ཁ་རྒྱུན་/ངག་རྒྱུན་གྱི་ཐེྫོག་

ལས་སླབ་དཤ། 
83.  ཁ་སྫོར། (བྱེ) ཁ་སྒྱིར། ཁ་སྒྱུར། ལཱ་འིད་འིཇམི་སམི་ཅག་གུ་ཁ་སྫོར་/ཁ་སྒྱིར་

/ཁ་སྒྱུར་དྫོ། 
84.  ཁ་སྒྱིར། (བྱེ) ཁ་སྫོར། ཁ་སྒྱུར། ཁ་སྫོར་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
85.  ཁ་སྒྱུར། (བྱེ) ཁ་སྒྱིར། ཁ་སྫོར། ཁ་སྫོར་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
86.  ཁ་ངན། (མིང) ཚིག་ངན། ཁ་ཟྫོགཔ། རྫོགས་ལུ་ཁ་ངན་/ཚིག་ངན་/ཁ་ཟྫོགཔ་སླབ་ན་

མི་འིྫོང་། 
87. ཁ་འིཆམི། (བྱེ) ཁ་མིཐུན། ཁྫོང་ག་ར་ཁ་འིཆམི་/ཁ་མིཐུན་མིས། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
88.  ཁ་རྗེ། (མིང) བསྫོད་ནམིས། 

བསྫོད་བད། ཨབ་
བསྫོད། 

ཨ་ལུ་འིད་ཁ་རྗེཥ/བསྫོད་ནམིས་/བསྫོད་བདཥ
/ཨབ་བསྫོད་སྦེྫོམི་འིདུག 

89.  ཁ་གཏྫོར། (བྱེ) ཁ་བཀྲམི། ཁ་བཀྲམི་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
90.  ཁ་མིཐུན། (བྱེ) ཁ་འིཆམི། ཁ་འིཆམི་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
91.  ཁ་འིཐེབ། (བྱེ) ཁ་སྫོམི། ཁ་རུབ། ལཱ་ཚིར་ནའི་དྫོན་ལུ་ལཱཔ་ག་ར་ཁ་འིཐེབ་/ཁ་

སྫོམི་/ཁ་རུབ་དྫོ། 
92.  ཁ་དྫོག (མིང) མིདྫོག ཚིཤ་གཞིཥ མིཥཏྫོག་འིད་ཁ་དྫོག་/མིདྫོག་/ཚིཤ་གཞི་

དཀརཔྫོ་སྦེཥའིདུག 
93.  ཁ་གདུག་

འིབར། 
(བྱེ) ཁ་གདུག་ལང་། ཨམི་འིད་ཁ་གདུག་འིབར་/ཁ་གདུག་ལང་ན་

འིབད་དཤ། 
94.  ཁ་གདུག་

ལང་། 
(བྱེ) ཁ་གདུག་འིབར། ཁ་གདུག་འིབར་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

95.  ཁ་སྫོམི། (བྱེ) ཁ་རུབ། ཁ་འིཐེབ། ཁ་འིཐེབ་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
96.  ཁ་དབང་

ཅན། 
(ཁྱད) ཁ་ཤུགས་ཅན། འིགྫོ་དཔྫོན་འིད་ཁ་དབང་ཅན་/ཁ་ཤུགས་ཅན་

ཅག་འིདུག 
97.  ཁ་ཙོ་ཁ་

ནམི། 
(དབྱེྱེ) མིདང་ཞིག ཁ་ཙོ་ཁ་ནམི་/མིདང་ཞིག་ཁྲིྫོམི་ཁར་ཚིར་

གཅག་སྫོང་ཡཥ 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
98.  ཁ་ཙོ་ནུབ་

མིྫོ། 
(དབྱེྱེ) ཁ་ཙོ་ཕྱེ་རུ། མིདང་

ནུབ་མིྫོ། མིདང་ཕྱེ་
རུ། 

ཁ་ཙོ་ནུབ་མིྫོ་/ཁ་ཙོ་ཕྱེ་རུ་/མིདང་ནུབ་མིྫོ་
/མིདང་ཕྱེ་རུ་གད་ལམི་ཧེ་ལས་ས་ས་ཅག་
མིཐེྫོང་ཅཥ 

99.  ཁ་ཙོ་ཕྱེ་རུ། (དབྱེྱེ) ཁ་ཙོ་ནུབ་མིྫོ། མིདང་
ནུབ་མིྫོ། མིདང་ཕྱེ་
རུ། 

ཁ་ཙོ་ནུབ་མིྫོ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

100.  ཁ་ཟྫོགཔ། (མིང) ཚིག་ངན། ཁ་ངན། ཁ་ངན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
101.  ཁ་གཡང་

མིག་
གཡང་། 

(དབྱེྱེ) 
 

རྣམི་གཡང་། བག་
མིད། བག་གཡང་། 

མིའི་སྦུག་ལུ་ཁ་གཡང་མིག་གཡང་/རྣམི་
གཡང་/བག་མིད་/བག་གཡང་སྦེཥསྫོད་ན་མི་
འིྫོང་། 

102.  ཁ་རམི། (མིང) མི་ཁ། ཁྫོ་ཁ་རམི་/མི་ཁ་ཕྫོག་སྟཥན་ཆཥནུག 
103.  ཁ་རུབ། (བྱེ) ཁ་སྫོམི། ཁ་འིཐེབ། ཁ་འིཐེབ་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
104.  ཁ་ཤགས། (མིང) ཤགས། ལྫོ་ཚིང་ནང་དྫོག་ཁ་ཤགས་/ཤགས་རྐྱབ་ན་མི་

འིྫོང་། 
105.  ཁ་ཤུགས་

ཅན། 
(ཁྱད) ཁ་དབང་ཅན། ཁ་དབང་ཅན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

106.  ཁག་ཆཥཏྫོག་
ཏྫོ། 

(ཁྱད) གལ་ཆཥཏྫོག་ཏྫོ། འིཆར་གཞི་འིད་ཁག་ཆཥཏྫོག་ཏྫོ་/གལ་ཆཥཏྫོག་ཏྫོ་
ཅག་འིདུག 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
107.  ཁག་ཆཥ

དྲགས། 
(ཁྱད) གལ་ཆཥདྲགས། སྲེད་བྱུས་འིད་ཁག་ཆཥདྲགས་/གལ་ཆཥདྲགས་

ཅག་ཨན་མིས། 
108.  ཁག་ཆཥ

ཤྫོས། 
(ཁྱད) གལ་ཆཥཤྫོས། མི་ལུ་ཁག་ཆཥཤྫོས་/གལ་ཆཥཤྫོས་ར་ཟ་འིཐུང་

འིད་ཨན། 
109.  ཁག་ཐེག (བྱེ) འིགན་ཐེག ལཱ་འིད་ང་གཤ་ཁག་ཐེག་/འིགན་ཐེག 
110.  ཁག་དབྱེ། (བྱེ) སྫོ་སྫོར་ཕྱེ། སྫོ་སྫོར་

དབྱེ། 
དྫོན་ཚིན་ཚུ་ག་ར་ཁག་དབྱེཥ/སྫོ་སྫོར་ཕྱེཥ/སྫོ་སྫོར་
དབྱེཥབཞིག་ད། 

111.  ཁག་ཤྫོས། (ཁྱད) སྡུག་ཤྫོས། ལཱ་ཁག་ཤྫོས་/སྡུག་ཤྫོས་ར་རྫོ་སྤྫོག་ན་འིད་
ཨན། 

112.  ཁན་འིཆམི་
ཏྫོག་ཏྫོ། 

(དབྱེྱེ) ཁན་ཚིགས་ཏྫོག་ཏྫོ། ཁྫོང་བཟའི་ཚིང་ཚུ་ཁན་འིཆམི་ཏྫོག་ཏྫོ་/ཁན་
ཚིགས་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེཥསྫོདཔ་མིས། 

113.  ཁན་ཚིགས་
ཏྫོག་ཏྫོ། 

དབྱེྱེ) ཁན་འིཆམི་ཏྫོག་ཏྫོ། ཁན་འིཆམི་ཏྫོག་ཏྫོ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

114.  ཁམིས་ཅན། (ཁྱད) ཁམིས་ཟ། ཨ་ལུ་འིད་ཁམིས་ཅན་/ཁམིས་ཟཥཅག་ཨན་
མིས། 

115.  ཁམིས་ཆཥ
དྲགས། 

(ཁྱད) ཁམིས་མིཐེྫོ་དྲགས། མི་འིད་ཁམིས་ཆཥདྲགས་/ཁམིས་མིཐེྫོ་དྲགས་
འིདུག 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
116.  ཁམིས་མིཐེྫོ་

དྲགས། 
(ཁྱད) ཁམིས་ཆཥདྲགས། ཁམིས་ཆཥདྲགས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

117.  ཁམིས་
དྭངས་ཏྫོག་
ཏྫོ། 

(དབྱེྱེ) ཁམིས་གཙོང་ཏྫོག་ཏྫོ། 
ཁམིས་དྭངས་འིཕྲེྫོས་
འིཕྲེྫོས། ཁམིས་ཧེང་
སང་ས། 

ཟ་ཁང་ནང་ལུ་བཞིཤ་སྫོ་ཚུ་ཁམིས་དྭངས་ཏྫོག་ཏྫོ་
/ཁམིས་གཙོང་ཏྫོག་ཏྫོ་/ཁམིས་དྭངས་འིཕྲེྫོས་
འིཕྲེྫོས་/ཁམིས་ཧེང་སང་ས་སྦེཥབཟྫོ་བྱེན་དགྫོ། 

118.  ཁམིས་
དྭངས་འིཕྲེྫོས་
འིཕྲེྫོས། 

(དབྱེྱེ) ཁམིས་དྭངས་ཏྫོག་ཏྫོ། 
ཁམིས་གཙོང་ཏྫོག་ཏྫོ། 
ཁམིས་ཧེང་སང་ས། 

ཁམིས་དྭངས་ཏྫོག་ཏྫོ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

119.  ཁམིས་ཕྫོག་
རྐྱབ་ས་སཥ 

(དབྱེྱེ) ཁམིས་ལྫོག་ས་སཥ 
འིབྱེྫོ་རྫོག་ས་སཥ 

བཞིཤ་སྫོ་ཁམིས་ཕྫོག་རྐྱབ་ས་ས་/ཁམིས་ལྫོག་
ས་ས་/འིབྱེྫོ་རྫོག་ས་ས་སྦེཥབཟྫོ་ནུག 

120.  ཁམིས་
གཙོང་ཏྫོག་
ཏྫོ། 

(དབྱེྱེ) ཁམིས་དྭངས་ཏྫོག་ཏྫོ། 
ཁམིས་དྭངས་འིཕྲེྫོས་
འིཕྲེྫོས། ཁམིས་ཧེང་
སང་ས། 

ཁམིས་དྭངས་ཏྫོག་ཏྫོ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

121.  ཁམིས་ཟ། (ཁྱད) ཁམིས་ཅན། ཁམིས་ཅན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ།  
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
122.  ཁམིས་ལྫོག་

ས་སཥ 
(དབྱེྱེ) འིབྱེྫོ་རྫོག་ས་སཥ 

ཁམིས་ཕྫོག་རྐྱབ་ས་
སཥ 

ཁམིས་ཕྫོག་རྐྱབ་ས་ས་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

123.  ཁམིས་ཧེང་
སང་ས། 

(དབྱེྱེ) ཁམིས་དྭངས་ཏྫོག་ཏྫོ། 
ཁམིས་གཙོང་ཏྫོག་ཏྫོ། 
ཁམིས་དྭངས་འིཕྲེྫོས་
འིཕྲེྫོས། 

ཁམིས་དྭངས་ཏྫོག་ཏྫོ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

124.  ཁལ་ལྔ། (གྱིངས) གཅག་བརྒྱ། བརྒྱ་
གཅག 

ཅ་ལ་འིད་ལུ་ཏ་རུ་ཁལ་ལྔ་/གཅག་བརྒྱ་/བརྒྱ་
གཅག་གནསཔ་མིས། 

125.  ཁས་ལན། (མིང) ངྫོས་ལན། དྫོན་ཚིན་འིད་མི་ག་ར་གཤ་ཁས་ལན་/ངྫོས་ལན་
འིབདཝ་ཨན་མིས། 

126.  ཁུ་བྱུག (མིང) བྱེ་ཨ་ཁུ། ཁུ་བྱུག་
སྫོནམིྫོ། 

ནམི་སྫོ་ཁ་ལུ་ཁུ་བྱུག་/བྱེ་ཨ་ཁུ་/ཁུ་བྱུག་
སྫོནམིྫོ་སྐད་ན་ཡྫོད། 

127.  ཁུ་བྱུག་
སྫོནམིྫོ། 

(མིང) བྱེ་ཨ་ཁུ། ཁུ་བྱུག ཁུ་བྱུག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

128.  ཁུངས། (མིང) རྒྱུ་མིཚིན། ར་ཁུངས། བྫོ་ག་ཅ་སླབ་རུང་ཁུངས་/རྒྱུ་མིཚིན་/ར་ཁུངས་
ཡྫོདཔ་ཅག་སླབ་དགྫོ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
129.  ཁུངས་སལ། (བྱེ) ར་ཁུངས་གཟང་། ར་

ཁུངས་སྦྲགས། 
ཁུངས་གཟང་ག་དཔཥདང་འིདྲ།  

130.  ཁུངས་དག་
དྲགས། 

(ཁྱད) ཁུངས་བཙོན་དྲགས། ཨ་རས་ཀྱི་ལྫོ་རྒྱུས་འིད་ཁུངས་དག་དྲགས་
/ཁུངས་བཙོན་དྲགས་ཡྫོད། 

131.  ཁུངས་
བཙོན་
དྲགས། 

(ཁྱད) ཁུངས་དག་དྲགས། ཁུངས་དག་དྲགས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

132.  ཁུངས་
གཟང་། 

(བྱེ) ཁུངས་སལ། ར་
ཁུངས་གཟང་། ར་
ཁུངས་སྦྲགས། 

དྫོན་ཚིན་འིདའི་ཐེད་ཁར་ཁུངས་གཟང་/ཁུངས་
སལ་/ར་ཁུངས་གཟང་/ར་ཁུངས་སྦྲགས་ན་
ཡྫོད་ག? 

133.  ཁུར་ཆ། (མིང) དྫོ། དང་ཕུ་ཁུར་ཆ་/དྫོ་ཚུ་རྟེ་དང་མི་གཤ་འིབག་
དགྫོཔ་ཨན། 

134.  ཁཥཀྫོ། (མིང) ཤུགས། སྟྫོབས་
ཤུགས། 

གང་འིད་ཁཥཀྫོ་/ཤུགས་/སྟྫོབས་ཤུགས་ཡྫོད་
མི་ཅག་ཨན། 

135.  ཁཥགུད་/ཁཥ
རྒུད། 

(མིང) ཁཥགྱིྫོང་། ཚིང་རྐྱབ་ད་ཁཥགུད་/ཁཥགྱིྫོང་ག་དཥསྦེཥཡྫོད་ག་བལ་
དགྫོཔ་ཨན། 

136.  ཁཥགྱིྫོང་། (མིང) ཁཥགུད་/ཁཥརྒུད། ཁཥགུད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
137.  ཁྫོག་ནག (མིང) ཧེང་ནག གཞིན་ལུ་ཁྫོག་ནག་/ཧེང་ནག་ག་ལཱ་འིབད་ན་

མི་འིྫོང་། 
138.  ཁྫོངས་སུ་

གཏྫོགས། 
(བྱེ) ཕྱེྫོགས་སུ་གཏྫོགས། ཕྫོ་རས་འིད་ཕྱེ་མིའི་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས་/ཕྱེྫོགས་

སུ་གཏྫོགས་ན་ཨན་མིས། 
139.  ཁྱད་དུ་

འིཕགས་པ། 
(ཁྱད) མིཆྫོག་ཏུ་གྱུར་པ། 

ཕུལ་དུ་ཕྱེན་པ། 
བམི་འིད་ཁྱད་དུ་འིཕགས་པ་/མིཆྫོག་ཏུ་གྱུར་པ་
/ཕུལ་དུ་ཕྱེན་པ་ཅག་ཨན་མིས། 

140.  ཁྱུ་གང་། (མིང) ཕ་གང་། ནྫོར་གྱི་གགས་ཁར་ཁྱུ་གང་/ཕ་གང་ཅག་འིདུག 
141.  ཁྱུན། (མིང) རྒྱུན། སྲེྫོལ། དང་ཕུ་ཕ་མིའི་ཁྱུན་/རྒྱུན་/སྲེྫོལ་ཚུ་མི་མིས་

པར་བཞིག་དགྫོ། 
142.  ཁྲིྫོ་བྫོ། (ཁྱད) དྲག་པྫོ། ལྷ་ཁང་ནང་ལྷ་ཁྲིྫོ་བྫོ་/དྲག་པྫོའི་ཞིལ་འིབགཔ་

ལཥཤ་འིདུག 
143.  ཁྲིྫོས། (བྱེ) ཙོགཔ་ཟ། ཁྫོ་ད་རཤ་ཁྲིྫོས་/ཙོགཔ་ཟ་ཆཥནུག 
144.  མིཁས་

མིཆྫོག 
(ཁྱད) མིཁས་དྲགས། དགཥསླྫོང་འིད་ཆྫོས་བཤད་ན་ལུ་མིཁས་མིཆྫོག་

/མིཁས་དྲགས་ཅག་ཨན་མིས། 
145.  མིཁས་

དྲགས། 
(ཁྱད) མིཁས་མིཆྫོག མིཁས་མིཆྫོག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

146.  འིཁར་རྔ། (མིང) རྒྱང་རྔ། སྐུ་དྲུང་གཤ་འིཁར་རྔ་/རྒྱང་རྔ་བརྡུང་ན་འིབད་
དཤ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
147.  འིཁྱམི། (བྱེ) བཤལ། ད་རཤ་ནངས་པ་མི་འིད་ཨ་རྟེག་ར་ཁྲིྫོམི་ཁར་

འིཁྱམི་/བཤལ་དྫོ། 
148.  འིཁྲིལ། (བྱེ) བསྟུན། འིཆར་གཞི་དང་འིཁྲིལ་/བསྟུན་ཏཥལཱ་འིབད་

དགྫོ། 
149.  འིཁྲུག་རྩྫོད། (མིང) ཟང་འིཁྲུག འིཐེབ་

འིཛིང་། 
ཁྫོང་ཆ་ཁྱབ་ནང་འིཁྫོད་ལུ་འིཁྲུག་རྩྫོད་/ཟང་
འིཁྲུག་/འིཐེབ་འིཛིང་འིཐེྫོན་ན་འིབད་དཤ། 

150.  འིཁྲུལ་
སྣང་། 

(མིང) སྫོ་སྣང་། སྫོ་སྣང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

151.  འིཁྲུལ་བ། (མིང) ནྫོར་བ། འིཛིལ་བ། 
ནྫོར་འིཁྲུལ། 

ཁྫོ་གཤ་སླབ་མིའི་བྫོ་འིད་འིཁྲུལ་བ་/ནྫོར་བ་
/འིཛིལ་བ་/ནྫོར་འིཁྲུལ་ག་ན་ཡང་མིན་འིདུག 

152.  འིཁྲུལ་ས་
སཥ 

(དབྱེྱེ) སྫོ་ས་སཥ སྫོ་ས་ས་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

ག 
153.  ག་ཐེྫོབ་གུ་

ཐེྫོབ། 
(དབྱེྱེ) ག་ཚུད་གུ་ཚུད། ག་

མིནྫོ་གུ་མིནྫོ། 
ཡག་ཚིང་ནང་ལཱ་ག་ཐེྫོབ་གུ་ཐེྫོབ་/ག་ཚུད་གུ་ཚུད་
/ག་མིནྫོ་གུ་མིནྫོ་མི་འིབད། 

154.  ག་མིནྫོ་གུ་
མིནྫོ། 

(དབྱེྱེ) ག་ཐེྫོབ་གུ་ཐེྫོབ། ག་
ཚུད་གུ་ཚུད། 

ག་ཐེྫོབ་གུ་ཐེྫོབ་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
155.  ག་ཚུད་གུ་

ཚུད། 
(དབྱེྱེ) ག་ཐེྫོབ་གུ་ཐེྫོབ། ག་

མིནྫོ་གུ་མིནྫོ། 
ག་ཐེྫོབ་གུ་ཐེྫོབ་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

156.  ག་ར། (ཚིབ) ཆ་མིམི། མི་ག་ར་/ཆ་མིམི་འིཛིམས་འིདུ་རྐྱབ་སྟཥསྫོད་
ནུག 

157.  གར་དྲགས། (ཁྱད) གར་ར་རཥ ཨའི་གཤ་ཆང་གར་དྲགས་/གར་ར་ར་ཅག་བྱེན་
དཤ། 

158.  གར་ར་རཥ (ཁྱད) གར་དྲགས། གར་དྲགས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
159.  གལ་ཆཥཏྫོག་

ཏྫོ། 
(ཁྱད) ཁག་ཆཥཏྫོག་ཏྫོ། ཁག་ཆཥཏྫོག་ཏྫོ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

160.  གལ་ཆཥ
དྲགས། 

(ཁྱད) ཁག་ཆཥདྲགས། ཁག་ཆཥདྲགས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

161.  གལ་ཆཥ
ཤྫོས། 

(ཁྱད) ཁག་ཆཥཤྫོས། ཁག་ཆཥཤྫོས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

162.  གུད་/རྒུད། (མིང) གྱིྫོང་། གྱིྫོང་གུད། ཚིང་རྐྱབ་ད་གུད་/གྱིྫོང་/གྱིྫོང་གུད་ཕྫོག་ནའི་ན་
ཁ་སྦེྫོམི་ཡྫོད། 

163.  གུས་བཀུར། (མིང) གུས་ཞིབས། རང་ག་གྫོངམི་ལུ་གུས་བཀུར་/གུས་ཞིབས་
འིབད་དགྫོ། 

164.  གུས་ཞིབས། (མིང) གུས་བཀུར། གུས་བཀུར་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
165.  གྫོ་གནས། (མིང) གྫོ་ས། འིགྫོ་དཔྫོན་ཅག་ལུ་གྫོ་གནས་/གྫོ་ས་ཡར་སང་

གནང་ནུག 
166.  གྫོ་རམ། (མིང) རམ་པ། མི་ཚུ་གྫོ་རམ་/རམ་པ་བཙོར་ཏཥབམི་མིཇལ་བར་

འིགྱིྫོ་དྫོ། 
167.  གྫོ་རམ་

བཞིན་དུ། 
(དབྱེྱེ) རམ་པ་བཞིན་དུ། མི་གྫོ་རམ་བཞིན་དུ་/རམ་པ་བཞིན་དུ་སྦེཥདབང་

ཞུ་བར་འིགྱིྫོ་དཤ། 
168.  གྫོ་ལ། (མིང) གྱིྫོན་ཆས། ཁྲིྫོམི་ཁར་གྫོ་ལ་/གྱིྫོན་ཆས་མི་འིདྲཝ་ལཥཤ་

བཙོང་ན་འིདུག 
169.  གྫོ་ས། (མིང) གྫོ་གནས། གྫོ་གནས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
170.  གྫོང་། (མིང) རན། གྫོང་ཚིད། རན་

གྫོང་། 
ཁྲིྫོམི་ཁར་ཚིད་བསྲེཥག་གྫོང་/རན་/གྫོང་ཚིད་
/རན་གྫོང་སྦེྫོམི་སླབ་མིས། 

171.  གྫོང་ན་མིད། (ཁྱད) བ་ན་མིད། དགྫོན་པ་ལུ་གྫོང་ན་མིད་/བ་ན་མིད་པའི་བམི་
ཅག་བཞུགས་ནུག 

172.  གྫོང་འིཕལ། (མིང) ཡར་རྒྱས། ཡར་དྲག 
ཡར་སད། 

མི་སར་ཚུ་སྫོ་ནམི་ལཱ་ལུ་བརྟེན་ཏཥགྫོང་འིཕལ་
/ཡར་རྒྱས་/ཡར་དྲག་/ཡར་སད་འིགྱིྫོ་དྫོ། 

173.  གྫོང་ཚིད། (མིང) གྫོང་། རན། རན་
གྫོང་། 

གྫོང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
174.  གྫོམིས་

འིདྲཤ། 
(མིང) མིས་མྫོང་། སང་བ། 

གྫོམིས་གཤཤ། 
ལཱ་ག་ཅ་འིབད་རུང་གྫོམིས་འིདྲཤ་/མིས་མྫོང་
/སང་བ་/གྫོམིས་གཤཤ་ཚུད་དགྫོ། 

175.  གྫོམིས་
གཤཤ། 

(མིང) གྫོམིས་འིདྲཤ། མིས་
མྫོང་། སང་བ། 

གྫོམིས་འིདྲཤ་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

176.  གྱིད་རྩ། (མིང) གའི་རྫོད། གྱིད་རྩ་/གའི་རྫོད་ཅག་གཤ་རྫོ་སྦེྫོམི་ཅག་འིཐུ་
དཤ། 

177.  གྱིཥ (མིང) གྱི་ཅུ། གྱི་ཅུའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
178.  གྱི་ཅུ། (མིང) གྱིཥ ཁྫོ་ག་ལག་པར་གྱི་ཅུ་/གྱི་ཅག་བཤད་སྫོད་ནུག 
179.  གྱིབ་བསལ། (མིང) ཧེྫོབ་བསལ། སྤང་ནང་ལུ་གྱིབ་བསལ་/ཧེྫོབ་བསལ་བརབས་

ཏཥབཞིག་ནུག 
180.  གྱིྫོང་། (མིང) གྱིྫོང་གུད། གུད་

/རྒུད། 
གུད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

181.  གྱིྫོང་གུད། (མིང) གུད་/རྒུད། གྱིྫོང་། གུད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
182.  གྱིྫོངས། (བྱེ) ཤཥ ཆང་ཤུགས་སྦེཥའིཐུང་སྟཥགྱིྫོངས་/ཤ་སྫོ་ནུག 
183.  གྱིྫོན་ཆས། (མིང) གྫོ་ལ། གྫོ་ལའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
184.  གྲས་ཁ། (ཕྲེད) སླ་ཁ། སྫོ་ནྫོར་སམས་ཅན་གྱི་གྲས་ཁ་/སླ་ཁ་ལུ་བྱེ་ལ་

ཡང་ཚུདཔ་ཨན། 
185.  གྲུ་གཏང་མིཥ (མིང) གྲུ་དཔྫོན། དད་དཔྫོན། གྲུ་དཔྫོན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
186.  གྲུ་དཔྫོན། (མིང) དད་དཔྫོན། གྲུ་གཏང་

མིཥ 
རྒྱ་མིཚིའི་མིཐེའི་མིར་གྲུ་དཔྫོན་/དད་དཔྫོན་/གྲུ་
གཏང་མི་ལཥཤ་འིདུག 

187.  གྲུབ་འིབྲེས། (མིང) ལཱ་ཤུལ། གཞུང་ག་ཕྱེག་ལཱ་གནང་མི་ཚུ་གཤ་གྲུབ་འིབྲེས་
/ལཱ་ཤུལ་ག་དཥདྲག་དྲག་སྟྫོན་དགྫོ། 

188.  གྲྫོགས་རམི། (མིང) རྫོགས་རམི། གཞུང་ལས་མི་སར་ལུ་གྲྫོགས་རམི་/རྫོགས་རམི་
གནང་ན་ཡྫོད། 

189.  གྲྫོང་གསབ། (མིང) གཡུས་ཚིན། གྲྫོང་གསབ་/གཡུས་ཚིན་ནང་ལས་ཕར་འིཐུང་
ཆུའི་དཀའི་ངལ་མིན་འིདུག 

190.  ག། (མིང) ག་ཆ། ག་འིཐུས། ག་
ཡྫོན། 

ག་ཆའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

191.  ག་ཆ། (མིང) ག། ག་འིཐུས། ག་
ཡྫོན། 

ལཱ་འིབད་འིབད་བའི་ག་ཆ་/ག་/ག་འིཐུས་/ག་
ཡྫོན་ཀྲག་ཀྲ་སྦེཥཐེྫོབ་ཅཥ 

192.  ག་འིཐུས། (མིང) ག། ག་ཆ། ག་ཡྫོན། ག་ཆའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
193.  ག་ཡྫོན། (མིང) ག། ག་ཆ། ག་

འིཐུས། 
ག་ཆའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

194.  གགས། (མིང) བྱེང་ས། ནྫོར་གྱི་གགས་/བྱེང་ས་འིད་སྟྫོངམི་ཨན་མིས། 
195.  གླུ། (མིང) ཞིབས་ཁྲི། ཞིབས་བྲེྫོ། སླྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་གཤ་གླུ་/ཞིབས་ཁྲི་/ཞིབས་བྲེྫོ་

ལགས་ཤྫོམི་ཙོང་ཙོ་ར་འིཐེན་ན་འིདུག 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
196.  གགས་བམི། (མིང) པྫོ་ཏཥ སྒྲིྫོམི་ནང་གགས་བམི་/པྫོ་ཏ་ལཥཤ་བཙུགས་

བཞིག་ནུག 
197.  གན་གྫོ། (མིང) ལྐུག་པ་/ལྐུགས་པ། 

རྩ་རས། 
ལྐུགས་པའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

198.  གྫོ་བུར་དུ། (དབྱེྱེ) ཧེང་ཏྫོ་མིར། གྫོ་བུར་དུ་/ཧེང་ཏྫོ་མིར་གནམི་གྲུ་ཅག་འིཕུར་
འིྫོངས་ཡཥ 

199.  གྫོག་ཀམ། (བྱེ) གྫོག་འིཁྱུག ནམི་མིཁའི་ལས་གྫོག་ཀམ་/གྫོག་འིཁྱུག་ན་
འིབད་དཤ། 

200.  གྫོག་འིཁྱུག (བྱེ) གྫོག་ཀམ། གྫོག་ཀམ་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
201.  དགའི་

མིས། 
(མིང) སྫོ་མིས། རྒྱལ་ཁབ་ནང་མི་སར་ཚུ་དགའི་མིས་/སྫོ་

མིས་ཤར་དྫོ། 
202.  དགའི་ཏྫོག་

ཏྫོ། 
(ཁྱད) སྫོ་ཏྫོག་ཏྫོ། འིབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དགའི་ཏྫོག་ཏྫོ་/སྫོ་ཏྫོག་ཏྫོ་

ཡྫོད། 
203.  དགའི་སྟྫོན། (མིང) སྫོ་སྟྫོན། ད་རཤ་སླྫོབ་གྲྭ་ནང་དགའི་སྟྫོན་/སྫོ་སྟྫོན་གྱི་

ལས་རམ་ཅག་འིགྫོ་འིདྲན་འིཐེབ་དྫོ། 
204.  དགའིཝ་

མིཐུནམི། 
(མིང) འིཆམི་མིཐུནམི། ཁྫོ་ལུ་དགའིཝ་མིཐུནམི་/འིཆམི་མིཐུནམི་ལཥཤ་

ཡྫོད། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
205.  དགུང་ཚིགས་

/གུང་
ཚིགས། 

(མིང) གསྫོལཝ། དགཥསླྫོང་ཚུ་ལུ་དགུང་ཚིགས་/གསྫོལཝ་དྲང་ན་
འིབད་དྫོ། 

206.  དགྫོངས་
འིཆར། 

(མིང) ཐུགས་འིཆར། བ་མིའི་དགྫོངས་འིཆར་/ཐུགས་འིཆར་དང་
འིཁྲིལ་ཏཥཕྱེག་ཞུ་ཡཥ 

207.  དགྫོངས་པ། (མིང) དགྫོངས་བཞིད། 
ཐུགས་བཞིད། 

བྫོན་པྫོའི་དགྫོངས་པ་/དགྫོངས་བཞིད་/ཐུགས་
བཞིད་དང་བསྟུན་ཏཥབཀའི་རྒྱ་གནང་ནུག 

208.  དགྫོངས་
བཞིད། 

(མིང) དགྫོངས་པ། ཐུགས་
བཞིད། 

དགྫོངས་པའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

209.  དགྫོངས་
ཡངས། 

(མིང) ཡངས་ཆག མི་སར་ཚུ་ལུ་གཞུང་གཤ་ཁྲིལ་དགྫོངས་ཡངས་
/ཡངས་ཆག་གནང་ཡཥ 

210.  དགྫོད་བྲེ་ས་
སཥ 

(ཁྱད) རྔམི་ཏྫོག་ཏྫོ། རྔམི་ས་
སཥ 

ཁྫོ་གཤ་དགྫོད་བྲེ་ས་ས་/རྔམི་ཏྫོག་ཏྫོ་/རྔམི་ས་
ས་ག་བྫོ་སླབ་དཤ། 

211.  དགྱིཤ། (བྱེ) མིཤ། བམི་ཐུགས་དགྱིཤ་/མིཤ་ནུག 
212.  བགྫོ་སྐལ། (མིང) སྐལཝ། བགྫོ་བཤའི། སྐལཝ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
213.  བགྫོ་བཤའི། (མིང) སྐལཝ། བགྫོ་སྐལ། སྐལཝ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
214.  མིགར་བཟྫོ། (མིང) ལྕགས་བཟྫོ། སྫོ་ནམི་པ་ལ་ལུ་ཅག་མིགར་བཟྫོ་/ལྕགས་

བཟྫོའི་ལཱ་འིབད་དཤ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
215.  མིགུ་སྐྫོར། (མིང) འིབྱེད་སྐྫོར། མིགུ་

འིབྱེད། གཡྫོ་སྒྱུ། 
མིགུ་སྐྫོར་/འིབྱེད་སྐྫོར་/མིགུ་འིབྱེད་/གཡྫོ་སྒྱུ་
འིད་ངན་ལྷད་ཀྱི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨན། 

216.  མིགུ་རྙིྫོག (བྱེ) མིགུ་རྨྫོངས། མིགུ་
འིཐེྫོམི། 

དྫོན་ཚིན་འིད་གཤ་མིགུ་རྙིྫོག་/མིགུ་རྨྫོངས་
/མིགུ་འིཐེྫོམི་དྫོ། 

217.  མིགུ་འིཐེྫོམི། (བྱེ) མིགུ་རྙིྫོག མིགུ་
རྨྫོངས། 

མིགུ་རྙིྫོག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

218.  མིགུ་འིབྱེད། (མིང) མིགུ་སྐྫོར། འིབྱེད་
སྐྫོར། གཡྫོ་སྒྱུ། 

མིགུ་སྐྫོར་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

219.  མིགུ་རྨྫོངས། (བྱེ) མིགུ་རྙིྫོག མིགུ་
འིཐེྫོམི། 

མིགུ་རྙིྫོག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

220.  མིགུར་གླུ། (མིང) མིགུར་མི། མིགུར་
དབྱེངས། གསུང་
མིགུར། 

མིགུར་མིའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

221.  མིགུར་
དབྱེངས། 

(མིང) མིགུར་གླུ། མིགུར་མི། 
གསུང་མིགུར། 

མིགུར་མིའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

222.  མིགུར་མི། (མིང) མིགུར་གླུ། མིགུར་
དབྱེངས། གསུང་
མིགུར། 

རྗེཥབཙུན་མི་ལ་རས་པའི་མིགུར་མི་/མིགུར་གླུ་/ 
མིགུར་དབྱེངས་/གསུང་མིགུར་ཧེན་ཏྫོང་ཏྫོ་ཡྫོད། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
223.  མིགྱིྫོགས་

ལམི། 
(མིང) ཕྲེང་ལམི། ནགས་ཚིལ་སྦུག་ལས་མིགྱིྫོགས་ལམི་/ཕྲེང་ལམི་

ཅག་འིདུག 
224.  འིགངས་

ཅན། 
(ཁྱད) མིནངས་ཅན། རྩ་ཅན། གསར་གྱི་བུམི་པ་འིད་འིགངས་ཅན་/མིནངས་

ཅན་/རྩ་ཅན་ཅག་ཨན། 
225.  འིགན་ཁག (མིང) ལཱ་འིགན། འིགན་

ཁུར། 
རང་ག་འིགན་ཁག་/ལཱ་འིགན་/འིགན་ཁུར་ཚུ་
ཀྲག་ཀྲ་སྦེཥའིབད་དགྫོ། 

226.  འིགན་ཁུར། (མིང) ལཱ་འིགན། འིགན་ཁག འིགན་ཁག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
227.  འིགན་ཐེག (བྱེ) ཁག་ཐེག ཁག་ཐེག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
228.  འིགལ་རྐྱན། (མིང) རྐྱན་ངན། བར་ཆད། རྐྱན་ངན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
229.  འིགལ་ཟླ། (མིང) རྒྱབ་འིགལ། མིཥདང་ཆུ་འིད་འིགལ་ཟླ་/རྒྱབ་འིགལ་ཨན། 
230.  འིགྱིམི། (མིང) རྨང་། གཞི་འིགྱིམི། རྩགཔ་ག་འིགྱིམི་/རྨང་/གཞི་འིགྱིམི་འིད་བམི་

གཤ་བཙུགས་གནང་ཡཥ 
231.  འིགྱུར་བ། (མིང) འིཕྫོ་འིགྱུར། དུས་ཀྱི་འིགྱུར་བ་/འིཕྫོ་འིགྱུར་དང་བསྟུན་ཏཥལཱ་

འིབད་དགྫོ། 
232.  འིགྱིདཔ། (མིང) འིགྱིདཔ་ཆ། འིགྱིདཔ་ཆའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
233.  འིགྱིདཔ་ཆ། (མིང) འིགྱིདཔ། ལག་

འིགྱིདཔ། 
ཆྫོསཔ་ཚུ་ལུ་འིགྱིདཔ་ཆ་/ལག་འིགྱིདཔ་
/འིགྱིདཔ་སྦེྫོམི་སྦེཥཕུལ་ཡཥ 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
234.  འིགྱིྫོད་པ། (མིང) བྫོ་འིགྱིྫོད། མི་ལུས་ཐེྫོབ་རུང་ཆྫོས་འིབད་མི་ཚུགས་པར་

འིགྱིྫོད་པ་/བྫོ་འིགྱིྫོད་བསདཔ་མིས། 
235.  འིགྲན་

བསྡུར། 
(མིང) དྫོ་འིགྲན། འིགྲན་ཟླ། ཨང་དང་པ་འིཐེྫོབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ཆ་རྫོགས་ཚུ་དང་

གཅག་ཁར་འིགྲན་བསྡུར་/དྫོ་འིགྲན་/འིགྲན་ཟླ་
འིབད་ཡཥ 

236.  འིགྲན་ཟླ། (མིང) དྫོ་འིགྲན། འིགྲན་
བསྡུར། 

འིགྲན་བསྡུར་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

237.  འིགྲག་ཆ། (མིང) འིཆམི་ཁ། ཁྫོང་གཤ་ཀྱི་བར་ན་རཔྫོ་གཤ་འིགྲག་ཆ་
/འིཆམི་ཁ་བཟྫོ་གནང་ནུག 

238.  འིགྲྫོ་ལུགས། (མིང) ལམི་ལུགས། ལུགས་
སྲེྫོལ། 

མིདའི་རྐྱབ་ན་འིད་དང་ཕུའི་འིགྲྫོ་ལུགས་/ལམི་
ལུགས་/ལུགས་སྲེྫོལ་ཅག་ཨན། 

239.  འིགྲྫོ་སྫོང་། (མིང) ཟད་འིགྲྫོ། ཟད་སྫོང་། ཨ་ལུ་འིད་སླྫོབ་གྲྭ་ནང་འིགྱིྫོཝ་ད་འིགྲྫོ་སྫོང་/ཟད་
འིགྲྫོ་/ཟད་སྫོང་བཏང་ཡཥ 

240.  རན་རས། (ཁྱད) རན་ཤྫོས། རས་ཤྫོས། 
རསཔ། 

གཡུས་ཁའི་མི་རན་རས་/རན་ཤྫོས་/རས་
ཤྫོས་/རསཔ་ཚུ་མི་ཎི་བགྱིང་དཤ། 

241.  རན་ཤྫོས། (ཁྱད) རན་རས། རས་ཤྫོས། 
རསཔ། 

རན་རས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
242.  རས་ཤྫོས། (ཁྱད) རན་རས། རན་ཤྫོས། 

རསཔ། 
རན་རས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

243.  རསཔ། (ཁྱད) རན་རས། རན་ཤྫོས། 
རས་ཤྫོས། 

རན་རས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

244.  རྒྱ་ཁྱྫོན། (མིང) རྒྱ་ཚིད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སའི་རྒྱ་ཁྱྫོན་/རྒྱ་ཚིད་སྦེྫོམི་
སྦེཥའིདུག 

245.  རྒྱ་བྫོ། (མིང) རྒྱམི་ཞིྫོལ། རྒྱམི་རྒྱ། ཁྫོ་ག་ཟ་ལབ་མིགུར་རྒྱ་བྫོ་/རྒྱམི་ཞིྫོལ་/རྒྱམི་རྒྱ་
སྟུག་པག་པ་སྦེཥའིདུག 

246.  རྒྱ་ཚིད། (མིང) རྒྱ་ཁྱྫོན། རྒྱ་ཁྱྫོན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
247.  རྒྱགས་ཏྫོ་

རལ་རཥ 
(ཁྱད) ཕད་ཏྫོ་རལ་རཥ 

རྒྱགས་རལ་རཥ 
ཟ་ཁང་ནང་མི་རྒྱགས་ཏྫོ་རལ་ར་/ཕད་ཏྫོ་རལ་ར་
/རྒྱགས་རལ་ར་གཤ་འིདུག 

248.  རྒྱགས་ཚིད། (ཁྱད) ལཥཤ། ནགས་ཚིལ་ནང་ལུ་ཅན་དན་ཤང་རྒྱགས་ཚིད་/ལཥ
ཤ་འིདུག 

249.  རྒྱགས་རལ་
རཥ 

(ཁྱད) རྒྱགས་ཏྫོ་རལ་རཥ 
ཕད་ཏྫོ་རལ་རཥ 

རྒྱགས་ཏྫོ་རལ་རའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

250.  རྒྱང་རྔ། (མིང) འིཁར་རྔ། འིཁར་རྔའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
251.  རྒྱང་རང་། (ཁྱད) ཐེག་རང་། རྒྱང་རང་/ཐེག་རང་ག་གཏམི་འིད་ཕྱེད་བདན་

ཕྱེད་མི་བདན། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
252.  རྒྱབ་འིགལ། (མིང) འིགལ་ཟླ། འིགལ་ཟླའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
253.  རྒྱམི་རྒྱ། (མིང) རྒྱ་བྫོ། རྒྱམི་ཞིྫོལ། རྒྱ་བྫོ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
254.  རྒྱམི་ཞིྫོལ། (མིང) རྒྱ་བྫོ། རྒྱམི་རྒྱ། རྒྱ་བྫོ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
255.  རྒྱལ་བ། (མིང) ཀུན་མིཁྱན། རྐང་

གཤ་གཙོཥབྫོ། བཅྫོམི་
ལྡན་འིདས། སྟྫོན་པ།  
ཐེམིས་ཅད་མིཁྱན་པ། 
ཐུབ་པ། ཐུབ་པའི་
དབང་པྫོ། དུས་གསུམི་
མིཁྱན་པ། དཥབཞིན་
གཤགས་པ། བདཥ
གཤགས། རྣམི་
འིདྲན། ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ། 
སངས་རྒྱས། 

འིཇག་རྟེན་ནང་ཀུན་མིཁྱན་/རྐང་གཤ་གཙོཥབྫོ་
/བཅྫོམི་ལྡན་འིདས་/སྟྫོན་པ་/ཐེམིས་ཅད་
མིཁྱན་པ་/ཐུབ་པ་/ཐུབ་པའི་དབང་པྫོ་/དུས་
གསུམི་མིཁྱན་པ་/དཥབཞིན་གཤགས་པ་/བདཥ
གཤགས་/རྣམི་འིདྲན་/ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་/སངས་
རྒྱས་ལཥཤ་བྱེྫོན་ནུག 

256.  རྒྱལ་བཙུན། (མིང) བཙུནམིྫོ། རྒྱལ་པྫོའི་ཕྫོ་བྲེང་ནང་ལུ་རྒྱལ་བཙུན་/བཙུནམིྫོ་
བཞུགས་ནུག 

257.  རྒྱལ་སྲེད། (མིང) ཆབ་སྲེད། འིཛིམི་གང་ནང་རྒྱལ་སྲེད་/ཆབ་སྲེད་མི་འིདྲཝ་
ལཥཤ་ཡྫོད། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
258.  རྒྱལཔྫོ་

/རྒྱལ་པྫོ། 
(མིང) མིངའི་བདག མི་

དབང་། ས་སྫོང་། ས་
བདག 

རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལུ་ཅག་ནང་རྒྱལཔྫོ་/ས་སྫོང་/མི་
དབང་/མིངའི་བདག་/ས་བདག་བཞུགས་ཏཥ
ཡྫོད། 

259.  རྒྱུ་དངྫོས། (མིང) རྒྱུ་ནྫོར། བང་མིཛིད་ནང་རྒྱུ་དངྫོས་/རྒྱུ་ནྫོར་ལཥཤ་འིདུག 
260.  རྒྱུ་ནྫོར། (མིང) རྒྱུ་དངྫོས། རྒྱུ་དངྫོས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
261.  རྒྱུ་མིཚིན། (མིང) ཁུངས། ར་ཁུངས། ཁུངས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
262.  རྒྱུན། (མིང) ཁྱུན། སྲེྫོལ། ཁྱུན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
263.  སར་བཅག (བྱེ) གཞི་བཅག གནས་

བཅག 
ངཥག་ཨ་རས་ཀྱིཤ་གཡུས་འིད་ནང་ལུ་སར་
བཅག་/གཞི་བཅག་/གནས་བཅག་དྫོ། 

264.  སལ་ཏྫོ། (མིང) སལཔ། རྟེའི་སལ་ཏྫོ་/སལཔ་མིགུར་ཁུར་ཆ་བཀལ་ཡཥ 
265.  སལཔ། (མིང) སལ་ཏྫོ། སལ་ཏྫོའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
266.  སྫོ་སྒྲིག (མིང) སྫོ་ཅུང་། ཁྱམ་གྱི་སྫོ་སྒྲིག་/སྫོ་ཅུང་ཆུང་ཀུ་སྦེཥབཟྫོ་བཞིག་

ནུག 
267.  སྫོ་ཅུང་། (མིང) སྫོ་སྒྲིག སྫོ་སྒྲིག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
268.  སྫོང་། (བྱེ) སྒྲིལ། ཨའི་གཤ་སྐུདཔ་སྫོང་/སྒྲིལ་དཤ། 
269.  སྒྱིད་ངན། (ཁྱད) སྒྱིད་སྡུག མི་སྒྱིད་ངན་/སྒྱིད་སྡུག་ལུ་ལཱ་བཀྫོལ་ཏཥཁུངས་

མིད། 
270.  སྒྱིད་སྡུག (ཁྱད) སྒྱིད་ངན། སྒྱིད་ངན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
271.  སྒྱིན་མིྫོ། (ཁྱད) ཤ་རྒྱ། མི་ཅག་ངྫོ་ཚི་ན་མིད་པར་སྒྱིན་མིྫོ་/ཤ་རྒྱ་སྦེཥསྫོད་

ནུག 
272.  སྒྲི་སྒྱུར། (མིང) སྐད་སྒྱུར། སྐད་སྒྱུར་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
273.  སྒྲི་སྒྱུརཔ། (མིང) སྐད་སྒྱུརཔ། ལྫོ་ཙཱ། 

ལྫོ་ཙཱ་བ། 
སྐད་སྒྱུརཔ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

274.  སྒྲིལ། (བྱེ) སྫོང་། སྫོང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
275.  སྒྲུབ་ཁང་། (མིང) མིཚིམིས་ཁང་། དགྫོན་པ་ལུ་སྒྲུབ་ཁང་/མིཚིམིས་ཁང་ལཥཤ་

འིདུག 
276.  སྒྲིྫོབ་སྟྫོན། (བྱེ) ངྫོམི་སྟྫོན། མི་འིད་གཤ་སྒྲིྫོབ་སྟྫོན་/ངྫོམི་སྟྫོན་དཤ། 
277.  བརྒྱ་གཅག (གྱིངས) གཅག་བརྒྱ། ཁལ་ལྔ། ཁལ་ལྔའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
278.  བརྒྱ་ལ་སྐྫོར་

ལ། 
(དབྱེྱེ) སྐབས་སྐབས། རཥཚི་

སྐབས། འིཕྲེལ་
འིཕྲེལ། 

སྐབས་སྐབས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

279.  བསང་། (ཕྲེད) སྐབས། སྐབས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

ང 
280.  ང་། (ཚིབ) བདག ང་/བདག་ན་མི་རག་དབང་གཤ་འིཁྫོར་བར་

འིཁྱམིས། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
281.  ངག་རྒྱུན། (མིང) ཁ་རྒྱུན། ཁ་རྒྱུན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
282.  ངན་འིགྲྫོ། (མིང) ངན་སྫོང་། སག་པ་འིབད་བ་ཅན་ངན་འིགྲྫོ་/ངན་སྫོང་ལུ་སཥ

འིྫོང་། 
283.  ངན་སམས། (མིང) གནྫོད་སམས། བསམི་

ངན། ཞིན་སམས། 
གཞིན་ལུ་ངན་སམས་/གནྫོད་སམས་/བསམི་
ངན་/ཞིན་སམས་བསད་ན་མི་འིྫོང་། 

284.  ངན་སྫོང་། (མིང) ངན་འིགྲྫོ། ངན་འིགྲྫོའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
285.  ངར་དྲགས། (ཁྱད) སྲེ་ཀྲག ས་ཤང་འིད་ངར་དྲགས་/སྲེ་ཀྲག་ཅག་ཨན། 
286.  ངལ་རང་། (བྱེ) བག་སམས་འིཇྫོམིས། 

ཡད་རང་། 
ཆྫོས་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འིབྲེས་ལུ་བལ་སྟཥངལ་རང་
/བག་སམས་འིཇྫོམིས་/ཡད་རང་དྫོ། 

287.  ངཤ་ཤཤ་
འིདྲྫོང་། 

(བྱེ) ཡད་ཆཤ་འིདྲྫོང་། སླྫོབ་དཔྫོན་གྱིཤ་གསུངས་མི་འིད་ལུ་ངཤ་ཤཤ་
འིདྲྫོང་/ཡད་ཆཤ་འིདྲྫོང་དགྫོཔ་ཁག་ཆ། 

288.  ངྫོ་བཅག (བྱེ) སམས་གསད། རང་ག་ཕམི་ག་ངྫོ་བཅག་/སམས་གསད་ན་མི་
འིྫོང་། 

289.  ངྫོ་རྟེགས། (མིང) མིང་རྟེགས། ཡག་ཆ་མིགུར་རང་སྫོའི་ངྫོ་རྟེགས་/མིང་རྟེགས་
རཥབཀྫོད་བཞིག་གནང་། 

290.  ངྫོ་དྲན། (མིང) ངྫོ་སྫོ། ངྫོ་སྫོའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
291.  ངྫོ་མི། (དབྱེྱེ) དངྫོས་སུ། དངྫོས་སུ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
292.  ངྫོ་ཚི། (བྱེ) སངས། སངས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
293.  ངྫོ་ཚི་ར་རཥ (ཁྱད) ངྫོ་ཚི་ས་སཥ སངས་ར་

རཥ 
སངས་ར་རའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

294.  ངྫོ་ཚི་ས་སཥ (ཁྱད) ངྫོ་ཚི་ར་རཥ སངས་ར་
རཥ 

སངས་ར་རའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

295.  ངྫོ་མིཚིར་ཆ། (བྱེ) ཡ་མིཚིན་ཆ། ཧེ་ལས། བ་མིའི་མིཛིད་རྣམི་ཚུ་ལུ་བལ་སྟཥཁྫོང་ག་ར་ངྫོ་
མིཚིར་ཆཥ/ཡ་མིཚིན་ཆཥ/ཧེ་ལས་ན་མིས། 

296.  ངྫོ་མིཚིར་ཆཥ
ཏྫོག་ཏྫོ། 

(ཁྱད) ཡ་མིཚིན་ཆཥས་སཥ ཧེ་
ལས་ས་སཥ 

གནས་འིད་ངྫོ་མིཚིར་ཆཥཏྫོག་ཏྫོ་/ཡ་མིཚིན་ཆཥས་
ས་/ཧེ་ལས་ས་ས་ཅག་འིདུག 

297.  ངྫོ་རཤ། (མིང) བྱེད་ངྫོ། བྱེད་ངྫོ་རཤ། བུམིྫོ་ག་ངྫོ་རཤ་/བྱེད་ངྫོ་/བྱེད་ངྫོ་རཤ་འིད་
ལགས་ར་ལགས་པས། 

298.  ངྫོ་ལྫོག (བྱེ) ངྫོ་རྫོལ། ངྫོ་རྫོལ་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
299.  ངྫོ་སྫོ། (མིང) ངྫོ་དྲན། ཕམི་ག་ངྫོ་སྫོ་/ངྫོ་དྲན་ལས་ལམི་འིགྲྫོ་ལགས་

ཤྫོམི་འིགྱིྫོ་སྟཥཡྫོད། 
300.  ངྫོམི་སྟྫོན། (བྱེ) སྒྲིྫོབ་སྟྫོན། སྒྲིྫོབ་སྟྫོན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
301.  ངྫོས་ལན། (བྱེ) ཁས་ལན། ཁས་ལན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
302.  དངུལ་ཀྲམི། (མིང) ཏ་རུ། ངཥག་རྐྱལ་ཅུང་ནང་དངུལ་ཀྲམི་/ཏ་རུ་འིབུམི་

གཅག་ཡྫོད། 
303.  དངྫོས་སུ། (དབྱེྱེ) ངྫོ་མི། ད་རཤ་བམི་དངྫོས་སུ་/ངྫོ་མི་སྦེཥམིཇལ་ཡཥ 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
304.  མིངའི་བདག (མིང) རྒྱལཔྫོ་/རྒྱལ་པྫོ། མི་

དབང་། ས་སྫོང་། ས་
བདག 

རྒྱལཔྫོ་/རྒྱལ་པྫོའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

305.  རྔམི་ཏྫོག་ཏྫོ། (ཁྱད) དགྫོད་བྲེ་ས་སཥ རྔམི་
ས་སཥ 

དགྫོད་བྲེ་ས་ས་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

306.  རྔམི་མིདྫོག (མིང) དཔའི་རྟེགས། དཔའི་
མིདྫོག 

མི་འིཛིམས་སར་རྔམི་མིདྫོག་/དཔའི་རྟེགས་
/དཔའི་མིདྫོག་མི་སྒྱུར། 

307.  རྔམི་མིདྫོག (མིང) དཔའི་རྟེགས། དཔའི་
མིདྫོག 

དཔའི་རྟེགས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

308.  རྔམི་མིདྫོག་
ཤག་ཤཥ 

(དབྱེྱེ) དཔའི་རྟེགས་ཤག་ཤཥ 
དཔའི་མིདྫོག་ཤག་ཤཥ 

དཔའི་རྟེགས་ཤག་ཤ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

309.  རྔམི་ས་སཥ (ཁྱད) དགྫོད་བྲེ་ས་སཥ རྔམི་
ཏྫོག་ཏྫོ། 

དགྫོད་བྲེ་ས་ས་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

310.  ས་ཕྱེཥ (ཁྱད) ཧེན་རྟེང་། ཁྫོང་གཤ་དུས་ཚིད་ས་ཕྱེ་/ཧེན་རྟེང་ག་ཁྱད་
པར་མི་གཏྫོགས་ཁ་ཙོ་ར་ལྷྫོད་ཅཥ 

311.  ས་མི། (ཁྱད) ཧེཥམི། སྫོན་མི། ཁྫོ་གཤ་ས་མི་/ཧེཥམི་/སྫོན་མིའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་
བཤད་དཤ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
312.  སར་ཁྱུན། (མིང) སར་སྲེྫོལ། སྲེྫོལ་རྒྱུན། དང་ཕུ་ཕ་མིའི་སར་ཁྱུན་/སར་སྲེྫོལ་/སྲེྫོལ་རྒྱུན་

ཚུ་བུ་གཞི་ཚུ་གཤ་བདག་འིཛིན་འིབད་དགྫོ། 
313.  སར་སྲེྫོལ། (མིང) སར་ཁྱུན། སྲེྫོལ་རྒྱུན། སར་ཁྱུན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
314.  སྫོན་མི། (ཁྱད) ས་མི། ཧེཥམི། ས་མིའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

ཅ 
315.  ཅྫོག་གཅག (ཁྱད) ཅྫོག་འིཐེད། ཅྫོག་ར་

འིཐེད། 
ཁྫོང་སྤུན་ཆ་གཤ་ཀྱི་འིབད་གཞིག་འིད་ཅྫོག་
གཅག་/ཅྫོག་འིཐེད་/ཅྫོག་ར་འིཐེད་པས། 

316.  ཅྫོག་འིཐེད། (ཁྱད) ཅྫོག་གཅག ཅྫོག་ར་
འིཐེད། 

ཅྫོག་གཅག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

317.  ཅྫོག་ར་
འིཐེད། 

(ཁྱད) ཅྫོག་གཅག ཅྫོག་
འིཐེད། 

ཅྫོག་གཅག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

318.  གཅག་སྒྲིལ། (དབྱེྱེ) གཅག་མིཐུན། ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིཤ་གཅག་སྒྲིལ་/གཅག་
མིཐུན་གྱི་སྫོ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕྱེག་ཞུ་དགྫོ། 

319.  གཅག་བརྒྱ། (གྱིངས) བརྒྱ་གཅག ཁལ་ལྔ། ཁལ་ལྔའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
320.  གཅག་

མིཐུན། 
(དབྱེྱེ) གཅག་སྒྲིལ། གཅག་སྒྲིལ་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

321.  གཅག་ལྫོར། (མིང) རྐྱང་ལྫོར། རྐྱང་ལྫོར་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
322.  བཅུད་

བསྡུས། 
(ཁྱད) མིདྫོར་བསྡུས། དབུ་འིཛིན་གྱི་གསལ་བཤད་འིད་བཅུད་བསྡུས་

/མིདྫོར་བསྡུས་ཅག་ར་ཨན་མིས། 
323.  བཅྫོམི་ལྡན་

འིདས། 
(མིང) རྒྱལ་བ། ཀུན་མིཁྱན། 

རྐང་གཤ་གཙོཥབྫོ། 
སྟྫོན་པ།  ཐེམིས་ཅད་
མིཁྱན་པ། ཐུབ་པ། 
ཐུབ་པའི་དབང་པྫོ། 
དུས་གསུམི་མིཁྱན་པ། 
དཥབཞིན་གཤགས་པ། 
བདཥགཤགས། རྣམི་
འིདྲན། ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ། 
སངས་རྒྱས། 

ཀུན་མིཁྱན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

324.  བཅྫོལ། (བྱེ) གཏམིས། ངཥག་ཅ་ལ་ཚུ་ག་ར་ཁྫོ་འིབད་སར་བཅྫོལ་
/གཏམིས་བཞིག་ཡཥ 

325.  ལྕགས་བཟྫོ། (མིང) མིགར་བཟྫོ། མིགར་བཟྫོའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

ཆ 
326.  ཆ། (ཁྱད) ཟུང་། ངཥག་ཁྱམ་ནང་བུམི་པ་ཆ་/ཟུང་ཅག་ཡྫོད། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
327.  ཆ་རྐྱན། (མིང) མིཐུན་རྐྱན། བཟའི་ཚིང་སྫོང་ནའི་དྫོན་ལུ་ཥབར་མིཁྫོ་བའི་ཆ་

རྐྱན་/མིཐུན་རྐྱན་ཚུ་ཚིངམི་སྦེཥདགྫོ། 
328.  ཆ་འིཇྫོག (མིང) ཆ་བཞིག ཆ་གནས། ལས་འིགུལ་འིད་གཞུང་ག་ཆ་འིཇྫོག་/ཆ་བཞིག་

/ཆ་གནས་ཡྫོད་མི་ཅག་ཨན། 
329.  ཆ་མིམི། (ཁྱད) ག་ར། ག་རའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
330.  ཆ་མིཐུན། (ཁྱད) ཆ་འིདྲ། ཆ་མིཚུངས། ཁྫོ་དང་ངཥག་ལཱ་འིད་འིབད་ཐེངས་ཆ་མིཐུན་/ཆ་

འིདྲ་/ཆ་མིཚུངས། 
331.  ཆ་འིདྲ། (ཁྱད) ཆ་མིཐུན། ཆ་

མིཚུངས། 
ཆ་མིཐུན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

332.  ཆ་གནས། (མིང) ཆ་འིཇྫོག ཆ་བཞིག ཆ་འིཇྫོག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
333.  ཆ་མིཚུངས། (ཁྱད) ཆ་མིཐུན། ཆ་འིདྲ། ཆ་མིཐུན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
334.  ཆ་བཞིག (མིང) ཆ་འིཇྫོག ཆ་གནས། ཆ་འིཇྫོག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
335.  ཆགས་སང་

ཕྱེྫོགས་རཤ། 
(མིང) ཥརང་། ཕྱེྫོགས་རཤ། སླྫོབ་དཔྫོན་གྱིཤ་སླྫོབ་ཕྲུག་ཚུའི་བར་ན་ཆགས་

སང་ཕྱེྫོགས་རཤ་/ཥརང་/ཕྱེྫོགས་རཤ་ཕྱེཥན་མི་
འིྫོང་། 

336.  ཆགས་པ། (མིང) ཞིན་པ། རྒྱུ་ནྫོར་ལྫོངས་སྤྱིྫོད་ལུ་ཆགས་པ་/ཞིན་པ་བསད་
ན་མི་འིྫོང་། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
337.  ཆད། (མིང) ཤ་ཆད། ཤ་བྱེ། འིཛིམས་འིདུ་ནང་མི་ལྷྫོད་མི་ཚུ་ལུ་ཆད་/ཤ་

ཆད་/ཤ་བྱེ་བཀལ་ནུག 
338.  ཆབ་སྲེད། (མིང) རྒྱལ་སྲེད། རྒྱལ་སྲེད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
339.  ཆབ་གསང་

རྒྱསཔ། 
(མིང) ཨ་ཝ། ཆབ་གསང་རྒྱསཔ་/ཨ་ཝ་འིད་ག་མིནྫོ་སར་

གཏང་ན་མི་འིྫོང་། 
340.  ཆར་ཆུ། (མིང) ཆརཔ། ཆར་ཆུ་/ཆརཔ་འིབྫོལ་བའི་དུས་སུ་གཙོང་ཆུ་

བྲེཤ་ན་ཡྫོད། 
341.  ཆརཔ། (མིང) ཆར་ཆུ། ཆར་ཆུའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
342.  ཆུ་ཞིང་། (མིང) ཨ་རང་། བྱཱ་ཞིང་། སྫོ་ནམི་པ་ཚུ་ཆུ་ཞིང་/ཨ་རང་/བྱཱ་ཞིང་ནང་ལཱ་

འིབད་དཤ། 
343.  ཆུད་ཟད། (མིང) འིཕྲེྫོ་བརླག བར་སྟྫོར། བཞིཤ་སྫོ་ཆུད་ཟད་/འིཕྲེྫོ་བརླག་/བར་སྟྫོར་

གཏང་ན་མི་འིྫོང་། 
344.  ཆཥཆུང་། (ཁྱད) སྦེྫོམི་ཆུང་། ཆུའི་མིཐེའིམི་བདའི་སྟཥརྫོ་ཆཥཆུང་/སྦེྫོམི་ཆུང་མི་

འིདྲཝ་ལཥཤ་འིདུག 
345.  ཆྫོ་འིཕྲུལ། (མིང) རྫུ་འིཕྲུལ། བམི་གཤ་གནམི་ཁར་འིཕུར་ཏཥཆྫོ་འིཕྲུལ་/རྫུ་

འིཕྲུལ་སྟྫོན་ན་ཡྫོད། 
346.  ཆྫོས་སྫོང་། (མིང) སྲུང་མི། བཀའི་སྲུང་། 

ཆྫོས་སྲུང་། 
བཀའི་སྲུང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
347.  ཆྫོས་སྲུང་། (མིང) ཆྫོས་སྫོང་། སྲུང་མི། 

བཀའི་སྲུང་། 
བཀའི་སྲུང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

348.  མིཆྫོག་ཏུ་
གྱུར་པ། 

(ཁྱད) ཁྱད་དུ་འིཕགས་པ། 
ཕུལ་དུ་ཕྱེན་པ། 

ཁྱད་དུ་འིཕགས་པ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

349.  མིཆྫོད་མི། (མིང) དཀར་མི། མིར་མི། དཀར་མིཥག་དཔཥདང་འིདྲ། 
350.  འིཆམི། (བྱེ) མིཐུན། མིཐུན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
351.  འིཆམི་ཁ། (མིང) འིགྲག་ཆ། འིགྲག་ཆའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
352.  འིཆམི་ཏྫོག་

ཏྫོ། 
(ཁྱད) མིཐུན་ཏྫོག་ཏྫོ། ཁྫོང་སྤུན་ཆ་འིཆམི་ཏྫོག་ཏྫོ་/མིཐུན་ཏྫོག་ཏྫོ་

གཤ་འིདུག 
353.  འིཆམི་

མིཐུནམི། 
(ཁྱད) དགའིཝ་མིཐུནམི། དགའིཝ་མིཐུནམི་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

354.  འིཆར་སྣང་། (མིང) བསམི་འིཆར། ལཱ་འིབད་ཐེངས་ཀྱི་སྐྫོར་ལས་ཁྱད་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིཤ་
འིཆར་སྣང་/བསམི་འིཆར་རཥབཀྫོད་གནང་། 

ཇ 
355.  ཇྫོ་བདག (མིང) སན་བདག བདག་པྫོ། ཁྱམ་འིདའི་ཇྫོ་བདག་/སན་བདག་/བདག་པྫོ་

འིད་ཨ་རས་ཅག་ཨན་མིས། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
356.  མིཇུག (ཁྱད) མིཐེའི་མིཇུག ལཱ་འིད་གཤ་མིཇུག་/མིཐེའི་མིཇུག་ལུ་ཕན་

ཐེྫོགས་ན་མིས། 
357.  འིཇའི། (མིང) འིཇའི་ཚིན། གཞིའི། འིཇའི་ཚིན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
358.  འིཇའི་ཆ་ཆཥ (ཁྱད) མིཛིས་ཏྫོག་ཏྫོ། ཨམི་སྲུ་འིཇའི་ཆ་ཆ་/མིཛིས་ཏྫོག་ཏྫོ་ཅག་གཤ་

ཞིབས་ཁྲི་འིཐེན་དཤ།  
359.  འིཇའི་ཚིན། (མིང) འིཇའི། གཞིའི། ནམི་བྱཱར་ཆརཔ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ནམི་མིཁའི་ལུ་

འིཇའི་ཚིན་/འིཇའི་/གཞིའི་ཤར་ན་ཡྫོད། 
360.  འིཇགསཔ་

ས་སཥ 
(ཁྱད) ས་ཟང་ཟཥ འིདྲྫོག་ས་

སཥ 
ས་ཟང་ཟ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

361.  ལྫོན་ཤང་། (མིང) ཤང་། ནགས་ཚིལ་ནང་ལྫོན་ཤང་/ཤང་ལཥཤ་འིདུག 

 
362.  མིས་ཐེག (བྱེ) ཐེང་ཆད། འུ་སྡུག རྫོ་དཀྲུམི་ནའི་ལཱ་འིད་གཤ་མིས་ཐེག་/ཐེང་ཆད་

/འུ་སྡུག་དྫོ། 
363.  མིས་

དགའི་ཏྫོག་
ཏྫོ། 

(ཁྱད) བག་ཕབས་ཏྫོག་ཏྫོ། ས་ཆ་འིད་མིས་དགའི་ཏྫོག་ཏྫོ་/བག་ཕབས་
ཏྫོག་ཏྫོ་ཡྫོད། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
364.  མིས་

བཅྫོས། 
(མིང) ཞིག་གསྫོ། མིས་

གསྫོ། 
ལྷ་ཁང་མིས་བཅྫོས་/ཞིག་གསྫོ་/མིས་གསྫོ་
ཞུ་དྫོ། 

365.  མིས་མྫོང་། (མིང) གྫོམིས་འིདྲཤ། སང་
བ། གྫོམིས་གཤཤ། 

གྫོམིས་འིདྲཤ་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

366.  མིས་སུ་
བང་། 

(བྱེ) མིས་སུ་ལན། དགཥབའི་ལཱ་ཚུ་མིས་སུ་བང་/མིས་སུ་ལན་
དགྫོ། 

367.  མིས་སུ་
ལན། 

(བྱེ) མིས་སུ་བང་། མིས་སུ་བང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

368.  མིས་གསྫོ། (མིང) ཞིག་གསྫོ། མིས་
བཅྫོས། 

མིས་བཅྫོས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

369.  ་ཤུ་གཅག (གྱིངས) བཞི་བརྒྱ། ཨ་པ་གཤ་ང་ལུ་ཏ་རུ་་ཤུ་གཅག་/བཞི་བརྒྱ་
བྱེན་དཤ། 

370.  ན་མིཚིན། (མིང) ན་ནུབ། ཨ་ལུ་འིད་གཤ་ན་མིཚིན་/ན་ནུབ་མིད་པར་
དཔཥཆ་ལཝ་མིས། 

371.  ཉུང་མིཐེའི། (ཁྱད) ཉུང་ཤྫོས། སླྫོབ་གྲྭ་ནང་འིགྱིྫོཝ་ད་ཉུང་མིཐེའི་/ཉུང་ཤྫོས་ར་
ཆུ་ཚིད་གཅག་འིགྫོརཝ་ཨན། 

372.  ཥའིཁྫོར། (ཁྱད) མིཐེའི་འིཁྫོར། ཥ
འིདབས། 

ཁྱམ་གྱི་ཥའིཁྫོར་/མིཐེའི་འིཁྫོར་/ཥའིདབས་
ལུ་མིཥཏྫོག་ལྡུམི་ར་འིདུག 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
373.  ཥའིདབས། (ཁྱད) མིཐེའི་འིཁྫོར། ཥ

འིཁྫོར། 
ཥའིཁྫོར་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

374.  ཥཚིན། (མིང) གན་ྱེཝ། ྱེཝ། 
མི་ཚིན། 

མིྫོ་ལུ་ཥཚིན་/གན་ྱེཝ་/ྱེཝ་/མི་ཚིན་ལཥ
ཤ་འིདུག 

375.  ཥརང་། (མིང) ཕྱེྫོགས་རཤ། ཆགས་
སང་ཕྱེྫོགས་རཤ། 

ཆགས་སང་ཕྱེྫོགས་རཤ་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

376.  ྱེཝ། (མིང) གན་ྱེཝ། ཥཚིན། 
མི་ཚིན། 

ཥཚིན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

377.  ཤ་ཆད། (མིང) ཤ་བྱེ། ཆད། ཆད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
378.  ྫོག་འིཛིང་། (མིང) ྫོག་བཤད། ས་ཆ་འིདའི་སྐྫོར་ལས་ྫོག་འིཛིང་/ྫོག་བཤད་

ག་ན་ཡང་མིན་འིདུག 
379.  ྫོག་བཤད། (མིང) ྫོག་འིཛིང་། ྫོག་འིཛིང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
380.  གའི་རྫོད། (མིང) གྱིད་རྩ། གྱིད་རྩ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
381.  གད་ལམི། (མིང) རྨ་ལམི། ཁ་ཙོ་ནུབ་མིྫོ་གད་ལམི་/རྨ་ལམི་དགའི་ཏྫོག་ཏྫོ་

ཅག་མིཐེྫོང་ཅཥ 
382.  མིམི་གཅག (ཁྱད) གཅག་ཁ། ང་བཅས་གཤ་མིམི་གཅག་/གཅག་ཁ་སྦེཥ

འིྫོངས་ཡཥ 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
383.  མིམི་རུབ། (དབྱེྱེ) སྤྱི་རུབ། ང་བཅས་ག་ར་མིམི་རུབ་/སྤྱི་རུབ་ཀྱི་ཐེྫོག་

ལས་ལཱ་འིབད་བར་འིགྱིྫོ་ག། 
384.  མིམི་

རྫོགས། 
(མིང) འིགྱིར་རྫོགས། ཁྫོང་ག་ར་ངཥག་སླྫོབ་གྲྭ་ནང་ག་མིམི་རྫོགས་

/འིགྱིར་རྫོགས་ཨན། 
385.  མི། (བྱེ) འིཕུར། ཨ་ཞིང་གཤ་ཀྫོཝ་ཅག་མིཥ/འིཕུར་དྫོ། 
386.  མིཤ། (བྱེ) དགྱིཤ། དགྱིཤ་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
387.  སྙན་གྲགས། (མིང) སྐད་གྲགས། ཡྫོངས་

གྲགས། མིང་གཏམི། 
སྐད་གྲགས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

388.  སྙན་གྲགས་
ཅན། 

(ཁྱད) སྐད་ཅན་མིང་ཅན། 
མིང་གཏམི་ཅན། སྐད་
གྲགས་ཅན། ཡྫོངས་
གྲགས་ཅན། 

སྐད་ཅན་མིང་ཅན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

389.  སྙན་ཞུ། (མིང) སྙན་འིབུལ། ལས་རྫོགསཔ་གཤ་འིགྫོ་དཔྫོན་ལུ་སྙན་ཞུ་/སྙན་
འིབུལ་ཅག་ཕུལ་ནུག 

390.  སྙང་སྟྫོབས། (མིང) བྫོ་སྟྫོབས། སམས་
ཤུགས། 

དཔཥཆ་ལ་བའི་སྐབས་ལུ་སྙང་སྟྫོབས་/བྫོ་སྟྫོབས་
/སམས་ཤུགས་སྦེྫོམི་བསད་དཥབལ་དགྫོ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
391.  སྙང་རུས། (མིང) བརྩྫོན་ཤུགས། བརྩྫོན་

འིགྲུས། དྫོན་གར། 
འིབད་བརྩྫོན། 

དགཥབའི་ལཱ་ལུ་སྙང་རུས་/བརྩྫོན་ཤུགས་
/བརྩྫོན་འིགྲུས་/དྫོན་གར་/འིབད་བརྩྫོན་
བསད་དཥའིབད་དགྫོ། 

ཏ 
392.  ཏན་ཏན་

/གཏན་
གཏན་
/བརྟེན་
བརྟེན། 

(ཁྱད) ཀྲག་ཀྲཥ ཀྲག་ཀྲ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

393.  ཏ་རུ། (མིང) དངུལ་ཀྲམི། དངུལ་ཀྲམི་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
394.  གཏན་རྐྱང་། (ཁྱད) རྟེག་བུ། ཨ་རྟེག གཏན་རྐྱང་/རྟེག་བུ་/ཨ་རྟེག་ག་ལཱ་འིབད་

དགྫོཔ་ཚུ་སམས་ཁར་བཞིག 
395.  གཏམི་རྒྱུད། (མིང) རྣ་རྒྱུད། ཁ་རྒྱུད། ཁ་རྒྱུད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
396.  གཏམིས། (བྱེ) བཅྫོལ། གཏམིས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
397.  རྟེག་བུ། (ཁྱད) གཏན་རྐྱང་། ཨ་རྟེག གཏན་རྐྱང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
398.  རྟེག་བུ། (ཁྱད) གཏན་རྐྱང་། ཨ་རྟེག གཏན་རྐྱང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
399.  རྟེགས། (མིང) ངྫོ་རྟེགས། ངྫོ་རྟེགས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
400.  རྟེགས་

མིཚིན། 
(མིང) བར་མིཚིན། འིབྲུག་ལྡར་མི་འིད་ཆརཔ་རྐྱབ་ནའི་རྟེགས་མིཚིན་

/བར་མིཚིན་སྟྫོནམི་ཨན། 
401.  རྟེང་མི། (དབྱེྱེ) ཤུལ་མི། ཤུལ་མིའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
402.  རྟེྫོགས་

བརྗེྫོད། 
(མིང) རྣམི་ཐེར། མིཛིད་རྣམི། བམི་ག་རྟེྫོགས་བརྗེྫོད་/རྣམི་ཐེར་/མིཛིད་རྣམི་ཚུ་

ཧེ་ལས་ས་ས་འིདུག 
403.  ལ་སྐྫོར། (མིང) ལ་བཤལ། ཕྱེ་རྒྱལ་གྱི་མི་ཚུ་འིབྲུག་ལུ་ལ་སྐྫོར་/ལ་བཤལ་

ནང་འིྫོངམི་ཨན། 
404.  ལ་དྲང་། (བྱེ) རགས་བསྒྲིཥ/རགས་

འིགྲ། དཔཥབཤུབ། 
དཔཥགབ། 

དྫོན་ཚིན་འིད་གྫོང་ལུ་བཀྫོད་མི་འིད་ལས་ལ་དྲང་
/རགས་བསྒྲིཥ/དཔཥབཤུབ་/དཔཥགབ་ན་སྦེཥ
སླབ་དཤ། 

405.  ལས་ངན། (མིང) བཀྲ་མི་ཤཤཔ། བཀྲ་
ཤ། 

བཀྲ་ཤ་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

406.  ལམ་ལ། (དབྱེྱེ) བྱུར་རུ། བྱུར་རུའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
407.  ལྫོགས་ལ་

ཁྫོག་ཁྫོ། 
(དབྱེྱེ) ལྫོགས་ལ་ཧུ་ཧུ། ཨ་ལུ་གཤ་བཞིཤ་སྫོ་ལྫོགས་ལ་ཁྫོག་ཁྫོ་/ལྫོགས་

ལ་ཧུ་ཧུ་སྦེཥཟཝ་མིས། 
408.  ལྫོགས་ལ་ཧུ་

ཧུ། 
(དབྱེྱེ) ལྫོགས་ལ་ཁྫོག་ཁྫོ། ལྫོགས་ལ་ཁྫོག་ཁྫོ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
409.  སྟྫོང་ཧེང་ཧེ། (ཁྱད) སྟྫོང་ཧུ་ཧུ། གཡུས་འིད་ནང་ཆ་རྫོགས་ག་ཡང་མིད་པར་སྟྫོང་

ཧེང་ཧེ་/སྟྫོང་ཧུ་ཧུ་ཨན་མིས། 
410.  སྟྫོང་ཧུ་ཧུ། (ཁྱད) སྟྫོང་ཧེང་ཧེ། སྟྫོང་ཧེང་ཧེ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
411.  སྟྫོན་པ། (མིང) རྒྱལ་བ། ཀུན་མིཁྱན། 

རྐང་གཤ་གཙོཥབྫོ། 
བཅྫོམི་ལྡན་འིདས། 
ཐེམིས་ཅད་མིཁྱན་པ། 
ཐུབ་པ། ཐུབ་པའི་
དབང་པྫོ། དུས་གསུམི་
མིཁྱན་པ། དཥབཞིན་
གཤགས་པ། བདཥ
གཤགས། རྣམི་
འིདྲན། ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ། 
སངས་རྒྱས། 

ཀུན་མིཁྱན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

412.  སྟྫོབས་
ཤུགས། 

(མིང) ཁཥཀྫོ། ཤུགས། ཁཥཀྫོའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

413.  བརྟེག་དཔྱད། (མིང) ཞིབ་དཔྱད། དབྱེཥཞིབ། ལཱ་འིགྫོ་མི་བཙུགས་པའི་ཧེཥམིར་བརྟེག་དཔྱད་
/ཞིབ་དཔྱད་/དབྱེཥཞིབ་འིབད་དགྫོཔ་ཁག་ཆ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
414.  བསྟུན། (བྱེ) འིཁྲིལ། འིཁྲིལ་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

ཐེ 
415.  ཐེག་གྫོ། (ཁྱད) སྐམི་ཀྲ་ལ། སག་ཁྫོག སྐམི་ཀྲ་ལའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
416.  ཐེག་ཆྫོད་རྦད་

ཆྫོད། 
(ཁྱད) ཐེད་ར་བ་རཥ ཁྱྫོད་ཀྱིཤ་སླབ་མི་འིད་ཐེག་ཆྫོད་རྦད་ཆྫོད་/ཐེད་ར་

བ་ར་ཨན་ན? 
417.  ཐེག་རང་། (ཁྱད) རྒྱང་རང་། རྒྱང་རང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
418.  ཐེང་ཀ། (མིང) སྐུ་ཐེང་། ཞིལ་ཐེང་། སྐུ་ཐེང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
419.  ཐེང་ཆད། (བྱེ) འུ་སྡུག མིས་ཐེག མིས་ཐེག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
420.  ཐེང་ཐེག (མིང) ཚིད་གཞིཥ ཆང་འིཐུངམི་ད་ཐེང་ཐེག་/ཚིད་གཞི་རང་གཤ་

བཟྫོ་དགྫོ། 
421.  ཐེད་ར་བ་རཥ (ཁྱད) ཐེག་ཆྫོད་རྦད་ཆྫོད། ཐེག་ཆྫོད་རྦད་ཆྫོད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
422.  ཐེབས་ཆག (བྱེ) ཐེབས་རྡུགས། ཐེབས་

ཟད། 
ཞིང་ལཱ་འིབད་མི་མིད་པར་ཐེབས་ཆག་/ཐེབས་
རྡུགས་/ཐེབས་ཟད་ན་འིབད་དྫོ། 

423.  ཐེབས་
རྡུགས། 

(བྱེ) ཐེབས་ཆག ཐེབས་
ཟད། 

ཐེབས་ཆག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

424.  ཐེབས་ཟད། (བྱེ) ཐེབས་ཆག ཐེབས་
རྡུགས། 

ཐེབས་ཆག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
425.  ཐེབས་ལམི། (མིང) ཐེབས་ཤཤ། གནས་

སྐབས། 
ལཱ་གཡྫོག་འིཐེྫོབ་ནའི་ཐེབས་ལམི་/ཐེབས་ཤཤ་
/གནས་སྐབས་ཅག་འིདུག་ག? 

426.  ཐེབས་ཤཤ། (མིང) ཐེབས་ལམི། གནས་
སྐབས། 

ཐེབས་ལམི་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

427.  ཐེམིས་ཅད་
མིཁྱན་པ། 

(མིང) རྒྱལ་བ། ཀུན་མིཁྱན། 
རྐང་གཤ་གཙོཥབྫོ། 
བཅྫོམི་ལྡན་འིདས། 
སྟྫོན་པ། ཐུབ་པ། 
ཐུབ་པའི་དབང་པྫོ། 
དུས་གསུམི་མིཁྱན་པ། 
དཥབཞིན་གཤགས་པ། 
བདཥགཤགས། རྣམི་
འིདྲན། ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ། 
སངས་རྒྱས། 

ཀུན་མིཁྱན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

428.  ཐུགས་
འིཆར། 

(མིང) དགྫོངས་འིཆར། དགྫོངས་འིཆར་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

429.  ཐུགས་
བཞིད། 

(མིང) དགྫོངས་བཞིད། 
དགྫོངས་པ། 

དགྫོངས་པའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
430.  ཐུབ་པ། (མིང) རྒྱལ་བ། ཀུན་མིཁྱན། 

རྐང་གཤ་གཙོཥབྫོ། 
བཅྫོམི་ལྡན་འིདས། 
སྟྫོན་པ།  ཐེམིས་ཅད་
མིཁྱན་པ། ཐུབ་པའི་
དབང་པྫོ། དུས་གསུམི་
མིཁྱན་པ། དཥབཞིན་
གཤགས་པ། བདཥ
གཤགས། རྣམི་
འིདྲན། ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ། 
སངས་རྒྱས། 

ཀུན་མིཁྱན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

431.  ཐུབ་པའི་
དབང་པྫོ། 

(མིང) རྒྱལ་བ། ཀུན་མིཁྱན། 
རྐང་གཤ་གཙོཥབྫོ། 
བཅྫོམི་ལྡན་འིདས། 
སྟྫོན་པ།  ཐེམིས་ཅད་
མིཁྱན་པ། ཐུབ་པ། 
དུས་གསུམི་མིཁྱན་པ། 
དཥབཞིན་གཤགས་པ། 

ཀུན་མིཁྱན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
བདཥགཤགས། རྣམི་
འིདྲན། ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ། 
སངས་རྒྱས། 

432.  ཐེཥཚིམ་
ཆགས། 

(བྱེ) དྫོགས་པ་ཟ། དྫོགས་
པ་ཆགས། དྫོགས་པ་
གསག ཐེཥཚིམ་ཟ། 

ཐེཥཚིམ་ཟའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

433.  ཐེཥཚིམ་ཟ། (བྱེ) དྫོགས་པ་ཟ། དྫོགས་
པ་ཆགས། དྫོགས་པ་
གསག ཐེཥཚིམ་
ཆགས། 

ཁྫོ་ག་ལཱ་འིད་ལུ་ཐེཥཚིམ་ཟ་/དྫོགས་པ་ཟ་
/དྫོགས་པ་ཆགས་/དྫོགས་པ་གསག་/ཐེཥཚིམ་
ཆགས་ར་མི་དགྫོ། 

434.  ཐེངས་གཅག (དབྱེྱེ) ལན་གཅག ཚིར་གཅག 
ལན་ཐེངས་གཅག 

ཐེངས་གཅག་/ལན་གཅག་/ཚིར་གཅག་/ལན་
ཐེངས་གཅག་ཆྫོས་རྒྱུགས་རྐྱབ་སྟཥབལ་ག། 

435.  ཐེྫོན་སད། (མིང) ཐེྫོན་ཁུངས། ཐེྫོན་
ཤུགས། 

དུས་ཅ་ལྫོ་ཐེྫོག་ག་ཐེྫོན་སད་/ཐེྫོན་ཁུངས་/ཐེྫོན་
ཤུགས་ལགས་ཤྫོམི་བྱུང་ཡཥ 

436.  ཐེྫོན་ཁུངས། (མིང) ཐེྫོན་སད། ཐེྫོན་
ཤུགས། 

ཐེྫོན་སད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

437.  ཐེྫོན་ཤུགས། (མིང) ཐེྫོན་ཁུངས། ཐེྫོན་སད། ཐེྫོན་སད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
438.  ཐེྫོབ་ཁུངས། (མིང) འིྫོང་ཁུངས། ལཱ་གཡྫོག་འིད་ནང་དངུལ་གྱི་ཐེྫོབ་ཁུངས་/འིྫོང་

ཁུངས་སྦེྫོམི་ཅག་མིན་འིདུག 
439.  ཐེྫོབ་ཐེང་། (མིང) ཐེྫོབ་ལམི། སར་སཥནང་དངུལ་ཕྫོགས་ཀྱི་ཐེྫོབ་ཐེང་/ཐེྫོབ་

ལམི་ག་དཥསྦེཥའིདུག? 
440.  ཐེྫོབ་བདན་

བདན། 
(མིང) ཐེྫོབ་ཤག་ཤ། ཐེྫོབ་ཤག་ཤ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

441.  ཐེྫོབ་ལམི། (མིང) ཐེྫོབ་ཐེང་། ཐེྫོབ་ཐེང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
442.  ཐེྫོབ་ཤག་

ཤ། 
(མིང) ཐེྫོབ་བདན་བདན། ཁྫོ་གཤ་ང་ལས་ཏ་རུ་ཐེྫོབ་ཤག་ཤ་/ཐེྫོབ་བདན་

བདན་ཅག་བཟྫོ་སྟཥལན་པར་འིྫོངམི་མིས། 
443.  མིཐེའི་

འིཁྫོར། 
(མིང) ཥའིདབས། ཥའིཁྫོར། ཥའིཁྫོར་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

444.  མིཐེའི་མིཇུག (མིང) མིཇུག མིཇུག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
445.  མིཐེར་

འིཁྱྫོལ། 
(བྱེ) མིཐེར་ཕྱེན། སླྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་ར་ཆྫོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་མིཐེར་

འིཁྱྫོལ་/མིཐེར་ཕྱེན་སྫོ་ནུག 
446.  མིཐེལ་ཕྱེན། (བྱེ) མིཐེར་འིཁྱྫོལ། མིཐེར་འིཁྱྫོལ་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
447.  མིཐུ་སྟྫོབས། (མིང) ནུས་པ། གྲུབ་ཐེྫོབ་ཀུན་དགའི་ལགས་པ་འིད་མིཐུ་སྟྫོབས་

/ནུས་པ་ཆཥདྲགས་ཡྫོད་པའི་བམི་ཅག་ཨན། 
448.  མིཐུན། (བྱེ) འིཆམི། ཁྫོ་དང་ང་འིཆམི་/མིཐུན། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
449.  མིཐུན་རྐྱན། (མིང) ཆ་རྐྱན། ཆ་རྐྱན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
450.  མིཐུན་ཏྫོག་

ཏྫོ། 
(ཁྱད) འིཆམི་ཏྫོག་ཏྫོ། འིཆམི་ཏྫོག་ཏྫོའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

451.  མིཐུན་ལམི། (མིང) མིཐུན་འིབྲེལ། ལཱ་ག་ཅ་ར་འིབད་རུང་མིཐུན་ལམི་/མིཐུན་
འིབྲེལ་གྱི་ཐེྫོག་ལས་འིབད་དགྫོ། 

452.  འིཐེབ་
འིཛིང་། 

(མིང) འིཁྲུག་རྩྫོད། ཟང་
འིཁྲུག 

འིཁྲུག་རྩྫོད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

ད 
453.  ད་ལས་ཕར། (དབྱེྱེ) ནཱ་ལས་ཕར། ན་ལས་

ཕར། འིད་ལས་ཕར། 
ད་ལས་ཕར་/ནཱ་ལས་ཕར་/ན་ལས་ཕར་/འིད་
ལས་ཕར་དྲན་པ་འིཐེབ་ཅག་ར་སྟྫོན་དགྫོ་པས། 

454.  དད་རས། (མིང) དཀྫོར། དཀྫོར་རས། དཀྫོར་རས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
455.  དརམིྫོ་ཆ། (མིང) ལྷ་དར། ཁྱམ་གྱི་གདྫོང་ཁར་དརམིྫོ་ཆཥ/ལྷ་དར་ཅག་

འིཕྱེར་བཞིག་ནུག 
456.  དལ་གཞིཥ (དབྱེྱེ) མི་པ། མི་གཞིཥ དལ་གཞི་/མི་པ་/མི་གཞི་ཁྱྫོད་ཀྱིཤ་སླབ་མི་

འིད་ལུ་བདན་པ་ཅག་འིདུག 
457.  གདུག་

དྲགས། 
(དབྱེྱེ) རྩུབ་དྲགས། མིྫོ་གཤ་བྫོ་གདུག་དྲགས་/རྩུབ་དྲགས་སྦེཥསླབ་

མིས། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
458.  དུམི་གྲ་ཅག (ཁྱད) ཨ་ཙོ་ཅག ལན་དུམི་གྲ་ཅག་/ཨ་ཙོ་ཅག་མི་ཕྫོག་པས། 
459.  དུམི་ལང་། (བྱེ) དྲག་སད། ཙོགཔ་ཟ། ཨཔ་འིད་དྲྫོ་པ་ལས་དུམི་ལང་/དྲག་སད་

/ཙོགཔ་ཟ་དྫོ། 
460.  དུས་གསུམི་

མིཁྱན་པ། 
(མིང) རྒྱལ་བ། ཀུན་མིཁྱན། 

རྐང་གཤ་གཙོཥབྫོ། 
བཅྫོམི་ལྡན་འིདས། 
སྟྫོན་པ།  ཐེམིས་ཅད་
མིཁྱན་པ། ཐུབ་པ། 
ཐུབ་པའི་དབང་པྫོ། དཥ
བཞིན་གཤགས་པ། 
བདཥགཤགས། རྣམི་
འིདྲན། ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ། 
སངས་རྒྱས། 

ཀུན་མིཁྱན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

461.  དཥཅག (དབྱེྱེ) དམ་ཅག ནཥཅག བྫོ་འིད་དཥཅག་/དམ་ཅག་/ནཥཅག་ར་སླབ་མི་
དགྫོ་པས། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
462.  དཥབཞིན་

གཤགས་པ། 
(མིང) རྒྱལ་བ། ཀུན་མིཁྱན། 

རྐང་གཤ་གཙོཥབྫོ། 
བཅྫོམི་ལྡན་འིདས། 
སྟྫོན་པ།  ཐེམིས་ཅད་
མིཁྱན་པ། ཐུབ་པ། 
ཐུབ་པའི་དབང་པྫོ། 
དུས་གསུམི་མིཁྱན་པ། 
བདཥགཤགས། རྣམི་
འིདྲན། ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ། 
སངས་རྒྱས། 

ཀུན་མིཁྱན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

463.  དད་དཔྫོན། (མིང) གྲུ་དཔྫོན། གྲུ་གཏང་
མིཥ 

གྲུ་དཔྫོན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

464.  དམ་ཅག (དབྱེྱེ) ནཥཅག དཥཅག དཥཅག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
465.  དྫོ། (མིང) ཁུར་ཆ། ཁུར་ཆའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
466.  དྫོ་འིགྲན། (མིང) འིགྲན་བསྡུར། འིགྲན་

ཟླ། 
འིགྲན་བསྡུར་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

467.  དྫོ་མིམི། (ཁྱད) འིདྲ་མིམི། འིདྲན་
འིདྲ། 

འིདྲ་མིམི་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
468.  དྫོ་དམི། (མིང) སྐུ་དྲུང་། སྐུ་དྲུང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
469.  དྫོགས་པ་

ཆགས། 
(བྱེ) དྫོགས་པ་ཟ། དྫོགས་

པ་གསག ཐེཥཚིམ་ཟ། 
ཐེཥཚིམ་ཆགས། 

ཐེཥཚིམ་ཟའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

470.  དྫོགས་པ་ཟ། (བྱེ) དྫོགས་པ་ཆགས། 
དྫོགས་པ་གསག ཐེཥ
ཚིམ་ཟ། ཐེཥཚིམ་
ཆགས། 

ཐེཥཚིམ་ཟའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

471.  དྫོགས་པ་
གསག 

(བྱེ) དྫོགས་པ་ཟ། དྫོགས་
པ་ཆགས། ཐེཥཚིམ་ཟ། 
ཐེཥཚིམ་ཆགས། 

ཐེཥཚིམ་ཟའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

472.  དྫོད་ཀག་ཀ། (ཁྱད) དྫོད་རལ་རཥ ཕྫོ་རས་འིད་དྫོད་ཀག་ཀ་/དྫོད་རལ་ར་ཅག་འིདུག 
473.  དྫོད་རལ་རཥ (ཁྱད) དྫོད་ཀག་ཀ། དྫོད་ཀག་ཀའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
474.  དྫོན་གར། (མིང) སྙང་རུས། བརྩྫོན་

ཤུགས། བརྩྫོན་
འིགྲུས། འིབད་བརྩྫོན། 

སྙང་རུས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

475.  དྲག་སད། (བྱེ) དུམི་ལང་། ཙོགཔ་ཟ། དུམི་ལང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
476.  དྲག་པྫོ། (ཁྱད) ཁྲིྫོ་བྫོ། ཁྲིྫོ་བྫོ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
477.  དྲན་སྐུལ། (མིང) དྲན་གསྫོ། ཞིལ་འིཛིམས་ཀྱི་སྐྫོར་ལས་དྲན་སྐུལ་/དྲན་གསྫོ་

འིབད་དགྫོ་པས། 
478.  དྲན་གསྫོ། (མིང) དྲན་སྐུལ། དྲན་སྐུལ་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
479.  དྲནམི་

བཏྫོན། 
(བྱེ) རགཔ་སྒྲིམ་/རགཔ་

སྒྱིམ། 
བྱེག་མིགུ་ལས་ཕར་འིགྱིྫོཝ་ད་དྲནམི་བཏྫོན་
/རགཔ་སྒྲིམ་དྫོ། 

480.  དྲྫོ་ཏྫོག་ཏྫོ། (ཁྱད) ཚི་ཏྫོག་ཏྫོ། ཚི་ཐེབ་ཐེཥ ས་གནས་འིད་ཁར་དྲྫོ་ཏྫོག་ཏྫོ་/ཚི་ཏྫོག་ཏྫོ་/ཚི་
ཐེབ་ཐེ་འིདུག 

481.  དྲྫོ་ཐེངས་
གཅག 

(དབྱེྱེ) དྲྫོཔ་གཅག ལཱ་འིད་དྲྫོ་ཐེངས་གཅག་/དྲྫོཔ་གཅག་ལུ་འིབད་
ཚིར་འིྫོང་། 

482.  དྲྫོཔ་གཅག (དབྱེྱེ) དྲྫོ་ཐེངས་གཅག དྲྫོ་ཐེངས་གཅག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
483.  དག་བཅྫོས། (མིང) ལགས་བཅྫོས། ཡག་ཆ་ཚུ་དག་བཅྫོས་/ལགས་བཅྫོས་འིབད་

དགྫོ་པས། 
484.  གདང་སྣར། (བྱེ) གྱིལ་བཙོར། ད་རཤ་དམིག་མི་ཚུ་ག་ར་ལམི་བདའི་སྟཥགདང་

སྣར་/གྱིལ་བཙོར་དྫོ། 
485.  གདན་དྲང་། (བྱེ) གདན་འིདྲན། སྤྱིན་

དྲང་། 
ད་རཤ་གཡུས་ཁ་ལུ་བམི་ཅག་གདན་དྲངས་
/གདན་འིདྲན་/སྤྱིན་དྲང་ན་འིབད་དྫོ། 

486.  གདན་
འིདྲན། 

(བྱེ) གདན་དྲང་། སྤྱིན་
དྲང་། 

གདན་དྲང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
487.  གདན་ས། (མིང) བཞུགས་གནས། དགཥསླྫོང་ག་གདན་ས་/བཞུགས་གནས་དགྫོན་

པ་ལུ་ཨན་པས། 
488.  གདན་ས་

བཅག 
(བྱེ) གདན་ས་བཏབ། བམི་གཤ་སང་ཏྫོ་ཅག་མིགུར་གདན་ས་བཅག་

/གདན་ས་བཏབ་དྫོ་ཟར་གསུངས་དཤ། 
489.  གདན་ས་

བཏབ། 
(བྱེ) གདན་ས་བཅག གདན་ས་བཅག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

490.  གདམིས་ངག (མིང) མིན་ངག བམི་གཤ་སླྫོབམི་ཚུ་ལུ་གདམིས་ངག་/མིན་ངག་
གསུངས་གནང་དཤ། 

491.  གདྫོང་སྐྫོར། (དབྱེྱེ) གདྫོང་གཏད། ཁ་ཙོ་ང་དང་མིྫོ་གྱིལ་གདྫོང་སྐྫོར་/གདྫོང་གཏད་
སྦེཥསྫོད་ཅཥ 

492.  གདྫོང་
གཏད། 

(དབྱེྱེ) གདྫོང་སྐྫོར། གདྫོང་སྐྫོར་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

493.  གདྫོང་ལན། (མིང) གདྫོང་བསུ། བསུ་བ། བྫོན་པྫོ་འིབྱེྫོནམི་ད་གདྫོང་ལན་/གདྫོང་བསུ་
/བསུ་བ་འིབད་མི་ལཥཤ་འིདུག 

494.  གདྫོང་བསུ། (མིང) གདྫོང་ལན། བསུ་བ། གདྫོང་ལན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
495.  བདག (ཚིབ) ང་། ང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
496.  བདག་པྫོ། (མིང) ཇྫོ་བདག སན་བདག ཇྫོ་བདག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
497.  བདཥ

གཤགས། 
(མིང) རྒྱལ་བ། ཀུན་མིཁྱན། 

རྐང་གཤ་གཙོཥབྫོ། 
བཅྫོམི་ལྡན་འིདས། 
སྟྫོན་པ། ཐེམིས་ཅད་
མིཁྱན་པ། ཐུབ་པ། 
ཐུབ་པའི་དབང་པྫོ། 
དུས་གསུམི་མིཁྱན་པ། 
དཥབཞིན་གཤགས་པ། 
རྣམི་འིདྲན། ཤཱཀྱི་ཐུབ་
པ། སངས་རྒྱས། 

ཀུན་མིཁྱན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

498.  མིདང་ནུབ་
མིྫོ། 

(དབྱེྱེ) ཁ་ཙོ་ནུབ་མིྫོ། ཁ་ཙོ་ཕྱེ་
རུ། མིདང་ཕྱེ་རུ། 

ཁ་ཙོ་ནུབ་མིྫོའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

499.  མིདང་ཕྱེ་རུ། (དབྱེྱེ) མིདང་ནུབ་མིྫོ། ཁ་ཙོ་
ནུབ་མིྫོ། ཁ་ཙོ་ཕྱེ་རུ། 

ཁ་ཙོ་ནུབ་མིྫོའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

500.  མིདང་ཞིག (དབྱེྱེ) ཁ་ཙོ་ཁ་ནམི། ཁ་ཙོ་ཁ་ནམི་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
501.  མིདངས། (མིང) བཀྱིག བཀྱིག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
502.  མིདྫོག (མིང) ཁ་དྫོག ཚིཤ་གཞིཥ ཁ་དྫོག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
503.  མིདྫོར་

བསྡུས། 
(བྱེ) བཅུད་བསྡུས། བཅུད་བསྡུས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

504.  འིདབ་མི། (མིང) ལྫོ་འིདབ། ལྫོ་མི། 
ཤྫོམི་འིདབ། 

ལྫོ་འིདབ་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

505.  འིདར། (བྱེ) གསག ཆང་ཟཥགུ་རུ་འིད་ལགཔ་འིདར་/གསག་དྫོ། 
506.  འིདལ་ཤྫོག (མིང) འིབྲུག་ཤྫོག འིབྲུག་ཤྫོག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
507.  འིད་ལས་

ཕར། 
(དབྱེྱེ) ད་ལས་ཕར། ནཱ་ལས་

ཕར། ན་ལས་ཕར། 
ད་ལས་ཕར་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

508.  འིདགས། (བྱེ) བླུག ཁྫོ་གཤ་རྫོབ་ནང་ཆུ་འིདགས་/བླུག་དྫོ། 
509.  འིདྲ་མིམི། (ཁྱད) འིདྲན་འིདྲ། དྫོ་མིམི། ཁྫོང་ག་ར་གྫོ་གནས་འིདྲ་མིམི་/འིདྲན་འིདྲ་

/དྫོ་མིམི་ཨན་མིས། 
510.  འིདྲན་འིདྲ། (ཁྱད) འིདྲ་མིམི། དྫོ་

མིམི། 
འིདྲ་མིམི་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

511.  འིདྲྫོག་ས་སཥ (ཁྱད) ས་ཟང་ཟཥ འིཇགསཔ་
ས་སཥ 

ས་ཟང་ཟ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

512.  སག་པ། (མིང) མི་དགཥབ། ད་ལྫོ་སག་པ་/མི་དགཥབའི་ལཱ་འིབད་བ་ཅན་ཕྱེ་
མིར་སྡུག་བསལ་མྫོང་དགྫོ། 

513.  སྡུག་ཤྫོས། (ཁྱད) ཁག་ཤྫོས། ཁག་ཤྫོས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
514.  སཥཚིན། (མིང) རུ་ཁག དམིག་མི་སཥཚིན་/རུ་ཁག་ལཥཤ་ཅག་དམིག་

སྫོང་འིབད་དཤ། 
515.  སྫོད་ཁྲིཥ (མིང) རྐང་ཁྲིཥ རྐང་ཁྲིའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
516.  བར་མིཚིན། (མིང) རྟེགས་མིཚིན། རྟེགས་མིཚིན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

ན 
517.  ན་ཀག་ཀ། (ཁྱད) ན་ར་རཥ ཨྫོ་ཁང་ནང་གང་ཅུང་ན་ཀག་ཀ་/ན་ར་ར་ཅག་

བཏགས་བཞིག་ནུག 
518.  ན་ཚི། (མིང) ནད། ནད་གཞིཥ སྨན་ཁང་ནང་ན་ཚི་/ནད་/ནད་གཞི་མི་འིདྲཝ་

ན་མི་ནདཔ་ལཥཤ་འིདུག 
519.  ན་ཚིད། (མིང) ལྫོ་ན། ན་ཚིད་/ལྫོ་ན་གཞིྫོནམི་སྦེཥསྫོདཔ་ད་ཡྫོན་ཏན་

ལྷབ་དགྫོ། 
520.  ན་ཟུག (མིང) ཟུག ནད་གཞི་གདུག་དྲགས་འིད་གཤ་ན་ཟུག་/ཟུག་

ཤུགས་སྦེཥར་རྐྱབ་མིས། 
521.  ན་ར་རཥ (ཁྱད) ན་ཀག་ཀ། ན་ཀག་ཀའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
522.  ནཱ་ལས་ཕར། (དབྱེྱེ) ད་ལས་ཕར། ན་ལས་

ཕར། འིད་ལས་ཕར། 
ད་ལས་ཕར་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

523.  ནད། (མིང) ན་ཚི། ནད་གཞིཥ ན་ཚིའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
524.  ནད་གཞིཥ (མིང) ན་ཚི། ནད། ན་ཚིའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
525.  ནམི་ཕྱེད། (མིང) ནུབ་ཕྱེད། ནུབམིྫོ་ཕྱེད། ནམི་ཕྱེད་/ནུབ་ཕྱེད་/ནུབམིྫོ་ཕྱེད་ལུ་སྣུམི་

འིཁྫོར་ཅག་མིཥབཏག་སྟཥའིགྱིྫོ་དཤ། 
526.  ན་ལས་ཕར། (དབྱེྱེ) ད་ལས་ཕར། ནཱ་ལས་

ཕར། འིད་ལས་ཕར། 
ད་ལས་ཕར་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

527.  ནུབ་ཕྱེད། (མིང) ནམི་ཕྱེད། ནུབམིྫོ་ཕྱེད། ནམི་ཕྱེད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
528.  ནུབམིྫོ་ཕྱེད། (མིང) ནུབ་ཕྱེད། ནམི་ཕྱེད། ནམི་ཕྱེད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
529.  ནུས་པ། (མིང) མིཐུ་སྟྫོབས། མིཐུ་སྟྫོབས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
530.  ནུས་ཤུགས། (མིང) ནུས་སྟྫོབས། གྫོག་མིཥའིད་ནུས་ཤུགས་/ནུས་སྟྫོབས་ཆཥདྲགས་

ཨན། 
531.  ནཥཅག (དབྱེྱེ) དཥཅག དམ་ཅག དཥཅག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
532.  ནྫོར་འིཁྲུལ། (མིང) ནྫོར་བ། འིཛིལ་བ། 

འིཁྲུལ་བ། 
འིཁྲུལ་བའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

533.  ནྫོར་བ། (མིང) འིཛིལ་བ། འིཁྲུལ་བ། 
ནྫོར་འིཁྲུལ། 

འིཁྲུལ་བའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

534.  གནག་ཐེབ་
ཐེཥ 

(ཁྱད) གནག་དུང་དུ། གནག་དུང་དུ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
535.  གནག་དུང་

དུ། 
(ཁྱད) གནག་ཐེབ་ཐེཥ གནམི་གནག་དུང་དུ་/གནག་ཐེབ་ཐེ་ནང་མིཥ

བཏག་ཏཥའིགྱིྫོ་དགྫོ། 
536.  གནས་

སྐབས། 
(མིང) ཐེབས་ཤཤ། ཐེབས་

ལམི། 
ཐེབས་ཤཤ་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

537.  གནས་
སྐབས་ཅག 

(དབྱེྱེ) སྐབས་ཅག སྐབས་
ཐེྫོག་ཅག  འིཕྲེལ་ཅག 

སྐབས་ཅག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

538.  གནས་བཅག (བྱེ) སར་བཅག གཞི་
བཅག 

སར་བཅག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

539.  གནྫོད་
སམས། 

(མིང) ངན་སམས། ཞིན་
སམས། བསམི་ངན། 

ངན་སམས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

540.  མིནངས་
ཅན། 

(ཁྱད) འིགངས་ཅན། རྩ་ཅན། འིགངས་ཅན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ།  

541.  མིནངས་ཆཥ
ཤྫོས། 

(ཁྱད) རྩ་ཆཥཤྫོས། སྐུ་འིདྲ་འིད་མིནངས་ཆཥཤྫོས་/རྩ་ཆཥཤྫོས་ཅག་སྦེཥ
རྩིཝ་ཨན། 

542.  མིནྫོ་དྫོན། (མིང) བསམི་དྫོན། རང་ག་མིནྫོ་དྫོན་/བསམི་དྫོན་འིགྲུབ་དགྫོ་པ་ཅན་
དཀྫོན་མིཆྫོག་ལུ་གསྫོལཝ་བཏབ་དགྫོ། 

543.  མིནྫོ་བསམི། (མིང) བསམི་བྫོ། བསམི་པ། 
ཀུན་སླྫོང་། 

ཀུན་སླྫོང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
544.  རྣ་རྒྱུད། (མིང) གཏམི་རྒྱུད། ཁ་རྒྱུད། ཁ་རྒྱུད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
545.  རྣམི་ཐེར། (མིང) རྟེྫོགས་བརྗེྫོད། མིཛིད་

རྣམི། 
རྟེྫོགས་བརྗེྫོད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

546.  རྣམི་འིདྲན། (མིང) རྒྱལ་བ། ཀུན་མིཁྱན། 
རྐང་གཤ་གཙོཥབྫོ། 
བཅྫོམི་ལྡན་འིདས། 
སྟྫོན་པ།ཐེམིས་ཅད་
མིཁྱན་པ། ཐུབ་པ། 
ཐུབ་པའི་དབང་པྫོ། 
དུས་གསུམི་མིཁྱན་པ། 
དཥབཞིན་གཤགས་པ། 
བདཥགཤགས། ཤཱཀྱི་
ཐུབ་པ། སངས་རྒྱས། 

ཀུན་མིཁྱན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

547.  རྣམི་གཡང་། (དབྱེྱེ) ཁ་གཡང་མིག་
གཡང་། བག་
གཡང་། བག་མིད། 

ཁ་གཡང་མིག་གཡང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

548.  རྣྫོས་ཁག་ཁ། (ཁྱད) ཚི་ཁག་ཁ། ཚི་རབ་ར། གྱི་ཅུ་འིད་རྣྫོས་ཁག་ཁཥ/ཚི་ཁག་ཁཥ/ཚི་རབ་ར་
སྦེཥའིདུག 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
549.  སྣ་ཁྲིདཔ། (མིང) ལྷ་ཁྱདཔ། གྱིལ་གྱི་སྣ་ཁྲིདཔ་/ལྷ་ཁྱདཔ་འིད་རཔྫོ་བགྲཤཔ་

ཨན་མིས། 

པ 
550.  པྫོ་ཏཥ (མིང) གགས་བམི། གགས་བམི་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
551.  དཔང་པྫོ། (མིང) འིཛིམས་དཔང་། 

འིཛིམས་དཔང་བཞིག 
ས་ྫོ་ཚིང་འིཐེབ་པའི་སྐབས་ལུ་བར་ན་དཔང་པྫོ་
/འིཛིམས་དཔང་/འིཛིམས་དཔང་བཞིག་སྒྲིང་
སྒྲི་སྦེཥབཙུགས་དགྫོཔ་ཁག་ཆ། 

552.  དཔའི་
རྟེགས། 

(མིང) རྔམི་མིདྫོག དཔའི་
མིདྫོག 

ཧེམ་ཅུ་ནང་ཏ་རུ་ག་ན་ཡང་མིད་པར་དཔའི་
རྟེགས་/རྔམི་མིདྫོག་/དཔའི་མིདྫོག་ནཥར་མི་
སྒྱུར། 

553.  དཔའི་རྟེགས་
ཤག་ཤཥ 

(དབྱེྱེ) རྔམི་མིདྫོག་ཤག་ཤཥ 
དཔའི་མིདྫོག་ཤག་ཤཥ 

བུམིྫོ་འིད་མི་འིཛིམས་སར་དཔའི་རྟེགས་ཤག་ཤ་
/རྔམི་མིདྫོག་ཤག་ཤ་/དཔའི་མིདྫོག་ཤག་ཤ་སྦེཥ
སྫོད་ནུག 

554.  དཔའི་མིདྫོག (མིང) རྔམི་མིདྫོག དཔའི་
རྟེགས། 

དཔའི་རྟེགས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

555.  དཔའི་མིདྫོག་
ཤག་ཤཥ 

(དབྱེྱེ) རྔམི་མིདྫོག་ཤག་ཤཥ 
དཔའི་རྟེགས་ཤག་ཤཥ 

དཔའི་རྟེགས་ཤག་ཤ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
556.  དཔཥགབ། (བྱེ) རགས་འིགྲཥ/རགས་

བསྒྲི། ལ་དྲང་། དཔཥ
བཤུབ། 

ལ་དྲང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

557.  དཔཥགཏམི། (མིང) དཔྱཥགཏམི། ཨ་རས་ཀྱིཤ་དང་ཕུའི་/དཔཥགཏམི་/དཔྱཥ
གཏམི་ལཥཤ་སླབ་བྱེན་ཡཥ 

558.  དཔྱཥགཏམི། (མིང) དཔཥགཏམི། དཔཥགཏམི་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
559.  སྤང་བང་། (མིང) བང་དྫོར། བང་དྫོར་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
560.  སྤྱིན་དྲང་། (བྱེ) གདན་འིདྲན། གདན་

དྲང་། 
གདན་དྲང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

561.  སྤྱི་ཏྫོག (མིང) རྩཥམིྫོ། ཤང་ག་སྤྱི་ཏྫོག་/རྩཥམིྫོ་རངམིྫོ་འིདུག 
562.  སྤྱི་རུབ། (མིང) མིམི་རུབ། མིམི་རུབ་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
563.  སྤྱིྫོད་པ། (མིང) བྱེ་སྤྱིྫོད། སྤྱིྫོད་ལམི། བྱེ་སྤྱིྫོད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
564.  སྤྱིྫོད་ལམི། (མིང) བྱེ་སྤྱིྫོད། སྤྱིྫོད་པ། བྱེ་སྤྱིྫོད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
565.  སྤྲུལ་སྐུ། (མིང) ཡང་སྲེད། སྐུ་སཤ། སྐུ་སཤ་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
566.  སྫོ་མིས། (མིང) དགའི་མིས། དགའི་མིས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
567.  སྫོ་ཏྫོག་ཏྫོ། (ཁྱད) དགའི་ཏྫོག་ཏྫོ། དགའི་ཏྫོག་ཏྫོ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
568.  སྫོ་སྟྫོན། (མིང) དགའི་སྟྫོན། དགའི་སྟྫོན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
ཕ 

569.  ཕ། (ཚིབ) ཨ་པ། ཕ་/ཨ་པ་གཤ་སླབ་པའི་ཁ་ལུ་བུ་གཤ་ན་དགྫོ། 
570.  ཕ་གང་། (མིང) ཁྱུ་གང་། ཁྱུ་གང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
571.  ཕམི་བུ་ཚུ། (མིང) ཕམི་བུ་གཞིཥ ཕམི་བུ་གཞི་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
572.  ཕམི་བུ་

གཞིཥ 
(མིང) ཕམི་བུ་ཚུ། ཁྫོང་ཕམི་བུ་གཞི་/ཕམི་བུ་ཚུ་ག་ར་དགའི་ཏྫོག་

ཏྫོ་སྦེཥསྫོད་ནུག 
573.  ཕར་འིགྱིང་། (མིང) ཕར་འིཕུལ། ཕར་

བཤུད། 
ནངས་པ་འིབད་ནའི་ལཱ་སྐྫོར་འིད་ཕར་འིགྱིང་
འིབད་/ཕར་འིཕུལ་རྐྱབ་/ཕར་བཤུད་རྐྱབ་ད་
ནུག 

574.  ཕར་འིཕུལ། (བྱེ) ཕར་འིགྱིང་། ཕར་
བཤུད། 

ཕར་འིགྱིང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

575.  ཕར་བཤུད། (བྱེ) ཕར་འིཕུལ། ཕར་
འིགྱིང་། 

ཕར་འིགྱིང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

576.  ཕུངམིྫོ། (མིང) རྫོ། དུར་ཁྲིྫོད་ཁར་ཕུངམིྫོ་/རྫོ་ཅག་བསལ་བཞིག་ནུག 
577.  ཕུལ་ཆ། (མིང) ཕྱེག་མིཇལ། བམི་མིཇལ་བར་འིགྱིྫོཝ་ད་ཕུལ་ཆ་/ཕྱེག་མིཇལ་

འིབག་ན་ཡྫོད། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
578.  ཕུལ་དུ་ཕྱེན་

པ། 
(ཁྱད) མིཆྫོག་ཏུ་གྱུར་པ། 

ཁྱད་དུ་འིཕགས་པ། 
ཁྱད་དུ་འིཕགས་པ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

579.  ཕད་ཏྫོ་རལ་
རཥ 

(ཁྱད) རྒྱགས་ཏྫོ་རལ་རཥ 
རྒྱགས་རལ་རཥ 

རྒྱགས་ཏྫོ་རལ་ར་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

580.  ཕབས་
གདུང་། 

(མིང) རང་བསྲེལ། ལྷ་ཁང་ནང་བ་མིའི་ཕབས་གདུང་/རང་བསྲེལ་
མིཇལ་ན་འིདུག 

581.  ཕྫོ་རས། (ཚིབ) ཕྫོ་རྒྱ། ཕྫོ་རས་/ཕྫོ་རྒྱ་དག་པ་ཅག་མིདའི་རྐྱབ་དཤ། 
582.  ཕྫོ་རྒྱ། (ཚིབ) ཕྫོ་རས། ཕྫོ་རས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
583.  ཕྱེག་མིཇལ། (མིང) ཕུལ་ཆ། ཕུལ་ཆའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
584.  ཕྱེྫོགས་རཤ། (མིང) ཥརང་། ཆགས་སང་

ཕྱེྫོགས་རཤ། 
ཥརང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

585.  ཕྱེྫོགས་སུ་
གཏྫོགས། 

(བྱེ) ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས། ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

586.  ཕྲེང་ལམི། (མིང) མིགྱིྫོགས་ལམི། མིགྱིྫོགས་ལམི་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ།  
587.  འིཕུར། (བྱེ) མི། མིཥག་དཔཥདང་འིདྲ། 
588.  འིཕྫོ་འིགྱུར། (མིང) འིགྱུར་བ། འིགྱུར་བའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
589.  འིཕྲེལ་ཅག (དབྱེྱེ) སྐབས་ཅག སྐབས་

ཐེྫོག་ཅག གནས་
སྐབས་ཅག 

སྐབས་ཅག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

590.  འིཕྲེལ་
འིཕྲེལ། 

(དབྱེྱེ) སྐབས་སྐབས། རཥཚི་
སྐབས། བརྒྱ་ལ་སྐྫོར་
ལ། 

སྐབས་སྐབས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

591.  འིཕྲེྫོ་བརླག (མིང) ཆུད་ཟད། བར་སྟྫོར། ཆུད་ཟད་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

བ 
592.  བབ་བརྗེད། (མིང) གཟ་བརྗེད། མིདྫོ་ཆན་འིད་བབ་བརྗེད་/གཟ་བརྗེད་ཆཥཏྫོག་ཏྫོ་

ཅག་འིདུག 
593.  བུ་ལྫོན། (མིང) སན་འིགྲུལ། སན་འིགྲུལ་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
594.  བུད་མིད། (མིང) ཨམི་སྲུ། བུད་མིད་/ཨམི་སྲུ་ཅག་ཨ་ལུ་འིབག་སྟཥའིགྱིྫོ་

དཤ། 
595.  བྱེ་སྤྱིྫོད། (མིང) སྤྱིྫོད་ལམི། སྤྱིྫོད་པ། སླྫོབ་ཕྲུག་འིད་བྱེ་སྤྱིྫོད་/སྤྱིྫོད་ལམི་/སྤྱིྫོད་པ་

ལགས་ཤྫོམི་ཡྫོད། 
596.  བྱེ་བ། (མིང) ལཱ། བྱེ་བ་/ལཱ་ག་ཅ་ར་འིབད་རུང་མིནྫོ་བསམི་ལགས་

ཤྫོམི་སྦེཥགཏང་དགྫོཔ་ཁག་ཆ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
597.  བྱཱ་ཞིང་། (མིང) ཨ་རང་། ཆུ་ཞིང་། ཆུ་ཞིང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
598.  བྱེ་ཨ་ཁུ། (མིང) ཁུ་བྱུག ཁུ་བྱུག་

སྫོནམིྫོ། 
ཁུ་བྱུག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

599.  འིབྱེང་ཤ། (ཁྱད) སྫོ་སྫོཝ། སྫོ་སྫོཝ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
600.  བྱེང་ས། (མིང) གགས། གགས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
601.  བྱེད་ངྫོ། (མིང) ངྫོ་རཤ། བྱེད་ངྫོ་རཤ། ངྫོ་རཤ་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
602.  བྱེད་ངྫོ་རཤ། (མིང) ངྫོ་རཤ། བྱེད་ངྫོ། ངྫོ་རཤ་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
603.  བྱེམིས་སྫོང་། (མིང) བརྩཥགདུང་། ཨའི་གཤ་ཨ་ལུ་ལུ་བྱེམིས་སྫོང་/བརྩཥགདུང་

སདཔ་ཨན། 
604.  བྱུར་རུ། (དབྱེྱེ) ལམ་ལ། ཟངས་གཞིྫོང་ནང་ཆུམི་བྱུར་རུ་/ལམ་ལཥསྦེཥ

བླུགས་བཞིག་ནུག 
605.  བ་ན་མིད། (ཁྱད) གྫོང་ན་མིད། གྫོང་ན་མིད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
606.  བང་དྫོར། (མིང) སྤང་བང་། དགཥསག་བང་དྫོར་/སྤང་བང་ག་གནས་ཚུ་མི་

འིཛིལ་བར་ལགས་ཤྫོམི་སྦེཥཤཤ་དགྫོ། 
607.  བླུག (བྱེ) འིདགས། འིདགས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
608.  བྫོ་འིཁྫོལ། (བྱེ) བྫོ་ཕམི། སམས་ཕམི། བུ་གཞི་གཤ་ཕམི་བྫོ་འིཁྫོལ་/བྫོ་ཕམི་/སམས་

ཕམི་བཅུག་ན་མི་འིྫོང་། 
609.  བྫོ་འིགྱིྫོད། (མིང) འིགྱིྫོད་པ། འིགྱིྫོད་པའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
610.  བྫོ་སྟྫོབས། (མིང) སམས་ཤུགས། སྙང་

སྟྫོབས། 
སྙང་སྟྫོབས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

611.  བྫོ་ཕམི། (བྱེ) བྫོ་འིཁྫོལ། སམས་
ཕམི། 

བྫོ་འིཁྫོལ་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

612.  བྫོ་རག (མིང) རག་པ། ཨ་ལུ་འིད་བྫོ་རག་/རག་པ་མིཁས་དྲགས་འིདུག 
613.  བག་ཕབས་

ཏྫོག་ཏྫོ། 
(ཁྱད) མིས་དགའི་ཏྫོག་ཏྫོ། མིས་དགའི་ཏྫོག་ཏྫོའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

614.  བག་མིད། (དབྱེྱེ) ཁ་གཡང་མིག་
གཡང་། རྣམི་གཡང་། 
བག་གཡང་། 

ཁ་གཡང་མིག་གཡང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

615.  བག་
གཡང་། 

(དབྱེྱེ) ཁ་གཡང་མིག་
གཡང་། རྣམི་གཡང་། 
བག་མིད། 

ཁ་གཡང་མིག་གཡང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

616.  བག་སམས་
འིཇྫོམིས། 

(བྱེ) ངལ་རངས། ཡད་
རངས། 

ངལ་རངས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

617.  བར་ཆད། (མིང) རྐྱན་ངན། འིགལ་
རྐྱན། 

རྐྱན་ངན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

618.  བར་སྟྫོར། (མིང) ཆུད་ཟད། འིཕྲེྫོ་བརླག ཆུད་ཟད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
619.  དབྱེཥཞིབ། (མིང) ཞིབ་དཔྱད། བརྟེག་

དཔྱད། 
བརྟེག་དཔྱད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

620.  འིབད་
བརྩྫོན། 

(མིང) སྙང་རུས། བརྩྫོན་
ཤུགས། བརྩྫོན་
འིགྲུས། དྫོན་གར། 

སྙང་རུས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

621.  འིབྫོར་ཆཥ
ཏྫོག་ཏྫོ། 

(དབྱེྱེ) འིབྫོལ་ཆ་ཆཥ འིབྱེྫོརཔ་
འིབྱེྫོརཔ། 

གཞུང་གཤ་གྫོང་འིཕལ་གྱི་མི་དངུལ་འིབྫོར་ཆཥ
ཏྫོག་ཏྫོ་/འིབྫོལ་ཆ་ཆ་/འིབྱེྫོརཔ་འིབྱེྫོརཔ་གནང་
ཡཥ 

622.  འིབྫོལ་ཆ་ཆཥ (དབྱེྱེ) འིབྫོར་ཆཥཏྫོག་ཏྫོ། 
འིབྱེྫོརཔ་འིབྱེྫོརཔ། 

འིབྫོར་ཆཥཏྫོག་ཏྫོ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

623.  འིབྱེད་སྐྫོར། (མིང) མིགུ་སྐྫོར། མིགུ་
འིབྱེད། གཡྫོ་སྒྱུ། 

མིགུ་སྐྫོར་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

624.  འིབྱེྫོ་རྫོག་ས་
སཥ 

(དབྱེྱེ) ཁམིས་ལྫོག་ས་སཥ 
ཁམིས་ཕྫོག་རྐྱབ་ས་སཥ 

ཁམིས་ཕྫོག་རྐྱབ་ས་ས་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

625.  འིབྱེྫོརཔ་
འིབྱེྫོརཔ། 

(དབྱེྱེ) འིབྫོལ་ཆ་ཆཥ འིབྫོར་
ཆཥཏྫོག་ཏྫོ། 

འིབྫོར་ཆཥཏྫོག་ཏྫོ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
626.  འིབྲུག (མིང) འིབྲུག་ཡུལ། སྨན་

ལྫོངས། ལྷྫོ་མིྫོན་ཁ་
བཞིཥ ཙོན་དན་བཀྫོད་
པའི་ལྫོངས། 

འིབྲུག་ཡུལ་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

627.  འིབྲུག་ཡུལ། (མིང) སྨན་ལྫོངས། ལྷྫོ་མིྫོན་
ཁ་བཞིཥ ཙོན་དན་
བཀྫོད་པའི་ལྫོངས། 
འིབྲུག 

འིབྲུག་ཡུལ་/སྨན་ལྫོངས་/ལྷྫོ་མིྫོན་བཀྫོད་པའི་
ལྫོངས་/འིབྲུག་འིད་དགའི་ཏྫོག་ཏྫོ་ཡྫོད། 

628.  འིབྲུག་ཤྫོག (མིང) འིདལ་ཤྫོག འིབྲུག་ཤྫོག་/འིདལ་ཤྫོག་མིགུར་ཡ་གུ་བྲེཤ་ནུག 
629.  སྦེྫོ་འིདུ། (བྱེ) སྦེྫོ་བཞིྫོ། སྦེྫོ་བཞིྫོ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
630.  སྦེྫོ་བཞིྫོ། (བྱེ) སྦེྫོ་འིདུ། ཁྫོ་གཤ་ངཥག་ལག་པ་ལས་སྦེྫོ་བཞིྫོ་/སྦེྫོ་འིདུ་ན་

མིས། 
631.  སྦེྫོམི་ཆུང་། (མིང) ཆཥཆུང་། ཆཥཆུང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
632.  སང་། (མིང) སྦྲང་རྩཥ འིཛིརཝ་ནང་ལུ་སང་/སྦྲང་རྩ་བླུགས་བཞིག་

ནུག 
633.  སང་། (བྱེ) ལྷབ། ལྷབ་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
634.  སང་བ། (མིང) གྫོམིས་འིདྲཤ། མིས་

མྫོང་། གྫོམིས་གཤཤ། 
མིས་མྫོང་། 

གྫོམིས་འིདྲཤ་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

635.  སན་བདག (མིང) ཇྫོ་བདག བདག་པྫོ། ཇྫོ་བདག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
636.  སག་ཁྫོག (ཁྱད) སྐམི་ཀྲ་ལ། ཐེག་གྫོ། སྐམི་ཀྲ་ལའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
637.  སྦྲང་རྩཥ (མིང) སང་། སང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

མི 
638.  མི་པ། (དབྱེྱེ) མི་གཞིཥ དལ་གཞིཥ དལ་གཞིའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
639.  མི་གཞིཥ (དབྱེྱེ) མི་པ། དལ་གཞིཥ དལ་གཞིའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
640.  མིར་མི། (མིང་) དཀར་མི། མིཆྫོད་མི། དཀར་མིཥག་དཔཥདང་འིདྲ། 
641.  མི་ཁ། (མིང) ཁ་རམི། ཁ་རམི་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
642.  མི་དགཥབ། (མིང) སག་པ། སག་པའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
643.  མི་དབང་། (མིང) རྒྱལཔྫོ་/རྒྱལ་པྫོ། 

མིངའི་བདག ས་སྫོང་། 
ས་བདག 

རྒྱལཔྫོ་/རྒྱལ་པྫོའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

644.  མི་འིབྫོར། (མིང) མི་རླྫོབས། རྒྱལ་ཁབ་ནང་མི་འིབྫོར་/མི་རླྫོབས་གངམི་མིད། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
645.  མི་གཙོང་བ། (མིང) བཙོག་པ། མིགྫོན་ཁང་ནང་མི་གཙོང་བ་/བཙོག་པ་ཞུགས་

བཅུག་ན་མི་འིྫོང་། 
646.  མི་ཚིན། (མིང) གན་ྱེཝ། ྱེཝ། ཥ

ཚིན། 
ྱེཝ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

647.  མི་རླྫོབས། (མིང) མི་འིབྫོར། མི་འིབྫོར་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
648.  མིང་གཏམི། (མིང) སྐད་གྲགས། སྙན་

གྲགས། ཡྫོངས་
གྲགས། 

སྐད་གྲགས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

649.  མིང་གཏམི་
ཅན། 

(ཁྱད) སྐད་ཅན་མིང་ཅན། 
ཡྫོངས་གྲགས་ཅན། 
སྙན་གྲགས་ཅན། སྐད་
གྲགས་ཅན། 

སྐད་ཅན་མིང་ཅན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

650.  མིང་རྟེགས། (མིང) ངྫོ་རྟེགས། ངྫོ་རྟེགས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
651.  མྱུ་གུ། (མིང) ལྕུག་ཀུ། ལྕུག་ཀུའི་དཔཥདང་འིདྲ།  
652.  མིང་ཆཥབ། (དབྱེྱེ) མིང་ཤྫོས། ཨ་ལུ་མིང་ཆཥབ་/མིང་ཤྫོས་ཅག་དཔཥཆ་བལ་

དཤ། 
653.  མིང་ཤྫོས། (དབྱེྱེ) མིང་ཆཥབ། མིང་ཆཥབའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
654.  རྨང་། (མིང) འིགྱིམི། གཞི་འིགྱིམི། འིགྱིམི་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
655.  རྨ་ལམི། (མིང) གད་ལམི། གད་ལམི་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
656.  སྨད་པ། (མིང) དམིའི་ཕབ། མི་འིཛིམས་སར་རྫོགས་ལུ་སྨད་པ་/དམིའི་ཕབ་

རྐྱབ་ན་མི་འིྫོང་། 
657.  སྨན་ལྫོངས། (མིང) འིབྲུག་ཡུལ། ལྷྫོ་མིྫོན་

ཁ་བཞིཥ ཙོན་དན་
བཀྫོད་པའི་ལྫོངས། 
འིབྲུག 

འིབྲུག་ཡུལ་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

ཙོ 
658.  ཙོན་དན་

བཀྫོད་པའི་
ལྫོངས། 

(མིང) འིབྲུག་ཡུལ། སྨན་
ལྫོངས། ལྷྫོ་མིྫོན་ཁ་
བཞིཥ འིབྲུག 

འིབྲུག་ཡུལ་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

659.  ཙོགཔ་ཟ། (བྱེ) ཁྲིྫོས། ཁྲིྫོས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
660.  བཙུནམིྫོ། (མིང) རྒྱལ་བཙུན། རྒྱལ་བཙུན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
661.  བཙོག་པ། (མིང) མི་གཙོང་བ། མི་གཙོང་བའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
662.  རྩ་འིགངས། (བྱེ) རྩ་དྲགས། ཆྫོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་ཨང་དང་པ་འིཐེྫོན་ནའི་དྫོན་

ལུ་དཔཥཆ་རྩ་འིགངས་/རྩ་དྲགས་བལ་དགྫོ། 



 

79 
 

ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
663.  རྩ་རས། (མིང) གན་གྫོ། ལྐུགས་པ་

/ལྐུག་པ། 
ལྐུགས་པའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

664.  རྩ་ཅན། (ཁྱད) མིནངས་ཅན། 
འིགངས་ཅན། 

འིགངས་ཅན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

665.  རྩ་དྲགས། (བྱེ) རྩ་འིགངས། རྩ་འིགངས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
666.  རྩུབ་དྲགས། (དབྱེྱེ) གདུག་དྲགས། གདུག་དྲགས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
667.  རྩཥམིྫོ། (མིང) སྤྱི་ཏྫོག སྤྱི་ཏྫོག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
668.  རྩྫོད་གཞིཥ (མིང) སླབ་གཞིཥ ཁྫོང་གཤ་མི་འིགྲགས་པར་རྩྫོད་གཞི་ཕྱེཥ/སླབ་

གཞི་རྐྱབ་ན་འིབད་དཤ། 
669.  བརྩྫོན་

འིགྲུས། 
(མིང) སྙང་རུས། བརྩྫོན་

ཤུགས། དྫོན་གར། 
འིབད་བརྩྫོན། 

སྙང་རུས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

670.  བརྩྫོན་
ཤུགས། 

(མིང) སྙང་རུས། བརྩྫོན་
འིགྲུས། དྫོན་གར། 
འིབད་བརྩྫོན། 

སྙང་རུས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
ཚི 

671.  ཚི་ཁག་ཁ། (ཁྱད) རྣྫོས་ཁག་ཁ། ཚི་རབ་
ར། 

རྣྫོས་ཁག་ཁཥག་དཔཥདང་འིདྲ། 

672.  ཚི་ཏྫོག་ཏྫོ། (ཁྱད) དྲྫོ་ཏྫོག་ཏྫོ། ཚི་ཐེབ་ཐེཥ དྲྫོ་ཏྫོག་ཏྫོ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
673.  ཚི་ཐེབ་ཐེཥ (ཁྱད) དྲྫོ་ཏྫོག་ཏྫོ། ཚི་ཏྫོག་ཏྫོ། དྲྫོ་ཏྫོག་ཏྫོ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
674.  ཚི་དཔག (བྱེ) ཚི་གཏད། དམིག་མི་གཤ་ཀྲྫོབ་མིདའི་ཚི་དཔག་/ཚི་གཏད་

ན་འིབད་དཤ། 
675.  ཚི་ཕག་ཕ། (དབྱེྱེ) ཚི་བྱེམ་བྱེ། ཨ་རས་ཀྱིཤ་ཆང་ཚི་ཕག་ཕ་/ཚི་བྱེམ་བྱེཥསྦེཥ

འིཐུང་སྫོད་ནུག 
676.  ཚི་བྱེམ་བྱེ། (དབྱེྱེ) ཚི་ཕག་ཕ། ཚི་ཕག་ཕ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
677.  ཚི་རབ་ར། (ཁྱད) རྣྫོས་ཁག་ཁ། ཚི་ཁག་

ཁ། 
རྣྫོས་ཁག་ཁཥག་དཔཥདང་འིདྲ། 

678.  ཚིད་གཞིཥ (མིང) ཐེང་ཐེག ཐེང་ཐེག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
679.  ཚིར་གཅག (དབྱེྱེ) ཐེངས་གཅག ལན་

གཅག ལན་ཐེངས་
གཅག 

ཐེངས་གཅག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

680.  ཚིག་ངན། (མིང) ཁ་ངན། ཁ་ཟྫོགཔ། ཁ་ངན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
681.  ཚིཤ་གཞིཥ (མིང) ཁ་དྫོག མིདྫོག ཁ་དྫོག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
682.  མིཚིམིས་

ཁང་། 
(མིང) སྒྲུབ་ཁང་། སྒྲུབ་ཁང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

683.  མིཚིན་ཆ། (མིང) གྫོ་མིཚིན། དམིག་མི་ཚུ་མིཚིན་ཆ་/གྫོ་མིཚིན་འིབག་སྟཥའིགྱིྫོ་
དཤ། 

ཛི 
684.  མིཛིད་རྣམི། (མིང) རྣམི་ཐེར། རྟེྫོགས་

བརྗེྫོད། 
རྟེྫོགས་བརྗེྫོད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

685.  མིཛིས་ཏྫོག་
ཏྫོ། 

(ཁྱད) འིཇའི་ཆ་ཆཥ འིཇའི་ཆ་ཆ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

686.  འིཛིམས་
དཔང་། 

(མིང) དཔང་པྫོ། འིཛིམས་
དཔང་བཞིག 

དཔང་པྫོའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

687.  འིཛིམས་
དཔང་བཞིག 

(མིང) འིཛིམས་དཔང་། 
དཔང་པྫོ། 

དཔང་པྫོའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

688.  འིཛིལ་བ། (མིང) ནྫོར་བ། འིཁྲུལ་བ། 
ནྫོར་འིཁྲུལ། 

འིཁྲུལ་བའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

689.  རྫུ་འིཕྲུལ། (མིང) ཆྫོ་འིཕྲུལ། ཆྫོ་འིཕྲུལ་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
690.  བརྫུན། (མིང) ཤྫོབ། རྫོགས་ལུ་བརྫུན་/ཤྫོབ་སླབ་མི་བཏུབ། 

ཞི 
691.  ཞིན་སམས། (མིང) ངན་སམས། གནྫོད་

སམས། བསམི་ངན། 
ངན་སམས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

692.  ཞིབས་ཁྲི། (མིང) ཞིབས་བྲེྫོ། གླུ། གླུ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
693.  ཞིབས་བྲེྫོ། (མིང) ཞིབས་ཁྲི། གླུ། གླུ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
694.  ཞིལ་ཐེང་། (མིང) ཐེང་ཀ། སྐུ་ཐེང་། སྐུ་ཐེང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
695.  ཞིལ་ལག (མིང) ཡལ་ག ཤང་ག་ཞིལ་ལག་/ཡལ་ག་མིགུར་བྱེ་ཅག་

ཆགས་སྫོད་ནུག 
696.  ཞིབ་ཆ། (དབྱེྱེ) ཞིབ་ཞིབ། ལཱ་ག་ཅ་ར་འིབད་རུང་ཞིབ་ཆ་/ཞིབ་ཞིབ་སྦེཥ

འིབད་དགྫོ། 
697.  ཞིབ་དཔྱད། (མིང) བརྟེག་དཔྱད། དབྱེཥ

ཞིབ། 
བརྟེག་དཔྱད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

698.  ཞིབ་ཞིབ། (དབྱེྱེ) ཞིབ་ཆ། ཞིབ་ཆའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
699.  ཞིྫོ་ཤ་ཟླཝ། (མིང) ཟླཝ། དཀར་གསལ་

ཟླཝ། ཨ་ཅྫོ་ཟླ་དཀར། 
ཟླ་དཀར། 

དཀར་གསལ་ཟླཝ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
700.  གཞིའི། (མིང) འིཇའི་ཚིན། འིཇའི། འིཇའི་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
701.  གཞི་འིགྱིམི། (མིང) རྨང་། འིགྱིམི། འིགྱིམི་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
702.  གཞི་བཅག (བྱེ) སར་བཅག གནས་

བཅག 
སར་བཅག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

703.  བཞི་བརྒྱ། (མིང) ་ཤུ་གཅག ་ཤུ་གཅག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
704.  ཟད་འིགྲྫོ། (མིང) འིགྲྫོ་སྫོང་། ཟད་སྫོང་། འིགྲྫོ་སྫོང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
705.  ཟད་སྫོང་། (མིང) འིགྲྫོ་སྫོང་། ཟད་འིགྲྫོ། འིགྲྫོ་སྫོང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
706.  ཟང་འིཁྲུག (མིང) འིཐེབ་འིཛིང་། འིཁྲུག་

རྩྫོད། 
འིཁྲུག་རྩྫོད་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

ཟ 
707.  ཟུག (མིང) ན་ཟུག ན་ཟུག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
708.  ཟུང་། (ཁྱད) ཆ། ཆ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
709.  ཟླ་དཀར། (མིང) ཟླཝ། དཀར་གསལ་

ཟླཝ། ཞིྫོ་ཤ་ཟླཝ། 
ཨ་ཅྫོ་ཟླ་དཀར། 

དཀར་གསལ་ཟླཝ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
710.  ཟླཝ། (མིང་) དཀར་གསལ་ཟླཝ། 

ཞིྫོ་ཤ་ཟླཝ། ཨ་ཅྫོ་ཟླ་
དཀར། ཟླ་དཀར། 

དཀར་གསལ་ཟླཝ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

711.  ཟླྫོག་ཐེབས། (མིང) བཀག་ཐེབས། བཀག་ཐེབས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
712.  གཟ་བརྗེད། (མིང) བབ་བརྗེད། བབ་བརྗེད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
713.  གཟུགས་

སྟྫོབས། 
(མིང) ལུས་སྟྫོབས། རང་ག་གཟུགས་སྟྫོབས་/ལུས་སྟྫོབས་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེཥ

བཞིག་དགྫོཔ་ཁག་ཆ། 
714.  བཟ་ཐེྫོབ་ཐེྫོ། (ཁྱད) བཟ་བྱེམ་བྱེ། མིྫོ་ཆང་འིཐུང་སྟཥབཟ་ཐེྫོབ་ཐེྫོ་/བཟ་བྱེམ་བྱེཥཡར་

སྫོ་ནུག 
715.  བཟ་བྱེམ་བྱེ། (ཁྱད) བཟ་ཐེྫོབ་ཐེྫོ། བཟ་ཐེྫོབ་ཐེྫོ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
716.  བཟྫོ་བཀྫོད། (མིང) བཀྫོད་རཤ། བཀྫོད་

པ། 
བཀྫོད་པའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

འི 
717.  འི་དྫོམི། (མིང) འིམིྫོ། འི་དྫོམི་/འིམིྫོ་གཤ་བྱེ་ཅག་འིཐུ་འིབག་ཆཥའིདུག 
718.  འིམིྫོ། (མིང) འི་དྫོམི། འི་དྫོམི་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
719.  འུ་སྡུག (མིང) ཐེང་ཆད། མིས་ཐེག མིས་ཐེག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
720.  འིྫོང་ཁུངས། (མིང) ཐེྫོབ་ཁུངས། ཐེྫོབ་ཁུངས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
721.  འིྫོད་ཅམ་ཅ། (དབྱེྱེ) འིྫོད་ཆམ་ཆ། གནག་དུང་ནང་མིཥའིྫོད་ཅམ་ཅཥ/འིྫོད་ཆམ་ཆཥསྦེཥ

བཏག་བཞིག་ནུག 
722.  འིྫོད་ཆམ་ཆ། (དབྱེྱེ) འིྫོད་ཅམ་ཅ། འིྫོད་ཅམ་ཅའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

ཡ 
723.  ཡ་མིཚིན་ཆཥ

ས་སཥ 
(ཁྱད) ཧེ་ལས་ས་སཥ ངྫོ་

མིཚིར་ཆཥཏྫོག་ཏྫོ། 
ངྫོ་མིཚིར་ཆཥཏྫོག་ཏྫོ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

724.  ཡང་སྲེད། (མིང) སྐུ་སཤ། སྤྲུལ་སྐུ། སྐུ་སཤ་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
725.  ཡངས་ཆག (མིང) དགྫོངས་ཡངས། དགྫོངས་ཡངས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
726.  ཡན་ཆད། (དབྱེྱེ) ཡར་ལབ། ལྫོ་བཅུ་ཐེམི་ཡན་ཆད་/ཡར་ལབ་ག་ར་འིྫོང་དཤ། 
727.  ཡར་སད། (མིང) གྫོང་འིཕལ། ཡར་དྲག 

ཡར་རྒྱས། 
གྫོང་འིཕལ་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

728.  ཡར་རྒྱས། (མིང) གྫོང་འིཕལ། ཡར་དྲག 
ཡར་སད། 

གྫོང་འིཕལ་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

729.  ཡར་ལབ། (དབྱེྱེ) ཡན་ཆད། ཡན་ཆད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
730.  ཡར་དྲག (མིང) གྫོང་འིཕལ། ཡར་

རྒྱས། ཡར་སད། 
གྫོང་འིཕལ་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

731.  ཡལ་ག (མིང) ཞིལ་ལག ཞིལ་ལག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
732.  ཡད་ཆཤ་

འིདྲྫོང་། 
(བྱེ) ངཤ་ཤཤ་འིདྲྫོང་། ངཤ་ཤཤ་འིདྲྫོང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

733.  ཡད་རང་། (བྱེ) ངལ་རང་། བག་
སམས་འིཇྫོམིས། 

ངལ་རང་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

734.  ཡྫོངས་
གྲགས། 

(མིང) སྙན་གྲགས། སྐད་
གྲགས། མིང་གཏམི། 

སྐད་གྲགས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

735.  ཡྫོངས་
གྲགས་ཅན། 

(ཁྱད) སྐད་ཅན་མིང་ཅན། 
མིང་གཏམི་ཅན། སྙན་
གྲགས་ཅན། སྐད་
གྲགས་ཅན། 

སྐད་ཅན་མིང་ཅན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

736.  ཡྫོན་ཏན་
ཅན། 

(ཁྱད) ཤཤ་ཡྫོན་ཅན། འིབྲུག་ལུ་ཡྫོན་ཏན་ཅན་/ཤཤ་ཡྫོན་ཅན་ལཥཤ་
ཡྫོད། 

737.  གཡུས་ཚིན། (མིང) གྲྫོང་གསབ། གྲྫོང་གསབ་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
738.  གཡྫོ་སྒྱུ། (མིང) མིགུ་སྐྫོར། འིབྱེད་

སྐྫོར། མིགུ་འིབྱེད། 
མིགུ་སྐྫོར་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

ར 
739.  ར། (མིང) ར་ཏྫོ། ཤང་ག་ར་/ར་ཏྫོ་སྒྲིང་སྒྲི་འིདུག 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
740.  ར་ཁུངས། (མིང) ཁུངས། རྒྱུ་མིཚིན། ར་ཁུངས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
741.  ར་ཁུངས་

སྦྲགས། 
(བྱེ) ཁུངས་སལ། ཁུངས་

གཟང་། རྒྱུ་མིཚིན་
སལ། ར་ཁུངས་
གཟང་། 

ཁུངས་གཟང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

742.  ར་ཁུངས་
གཟང་། 

(བྱེ) ཁུངས་སལ། ཁུངས་
གཟང་། ར་ཁུངས་
སྦྲགས། 

ཁུངས་གཟང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

743.  རག་པ། (མིང) བྫོ་རག བྫོ་རག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
744.  རག་པ་རྣྫོ་

དྲགས། 
(ཁྱད) རག་པ་ཚི་དྲགས། 

རག་པ་གསལ་དྲགས། 
ཨ་ལུ་འིད་རག་པ་རྣྫོ་དྲགས་/རག་པ་ཚི་དྲགས་
/རག་པ་གསལ་དྲགས་འིདུག 

745.  རག་པ་ཚི་
དྲགས། 

(ཁྱད) རག་པ་རྣྫོ་དྲགས། 
རག་པ་གསལ་དྲགས། 

རག་པ་རྣྫོ་དྲགས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

746.  རག་པ་
གསལ་
དྲགས། 

(ཁྱད) རག་པ་རྣྫོ་དྲགས། 
རག་པ་ཚི་དྲགས། 

རག་པ་རྣྫོ་དྲགས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
747.  རགཔ་སྒྲིམ་

/རགཔ་
སྒྱིམ། 

(བྱེ) དྲནམི་བཏྫོན། དྲནམི་བཏྫོན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

748.  རགས་བསྒྲིཥ
/རགས་
འིགྲ། 

(བྱེ) ལ་དྲང་། དཔཥབཤུབ། 
དཔཥགབ། 

ལ་དྲང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

749.  དཔཥབཤུབ། (བྱེ) ལ་དྲང་། དཔཥགབ། 
རགས་བསྒྲིཥ/རགས་
འིགྲ། 

ལ་དྲང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

750.  རང་བསྲེལ། (མིང) ཕབས་གདུང་། ཕབས་གདུང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
751.  རན། (མིང) གྫོང་། གྫོང་ཚིད། རན་

གྫོང་། 
གྫོང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

752.  རན་གྫོང་། (མིང) གྫོང་། རན། གྫོང་
ཚིད། 

གྫོང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

753.  རམ་པ། (མིང) གྫོ་རམ། གྫོ་རམ་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
754.  རམ་པ་

བཞིན་དུ། 
(དབྱེྱེ) གྫོ་རམ་བཞིན་དུ། གྫོ་རམ་བཞིན་དུ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

755.  རུ་ཁག (མིང) སཥཚིན། སཥཚིན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
756.  རཥཚི་སྐབས། (དབྱེྱེ) སྐབས་སྐབས། བརྒྱ་

ལ་སྐྫོར་ལ། འིཕྲེལ་
འིཕྲེལ། 

སྐབས་སྐབས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ།  

757.  རྫོ། (མིང) ཕུངམིྫོ། ཕུངམིྫོ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
758.  རྫོགས་རམི། (མིང) གྲྫོགས་རམི། གྲྫོགས་རམི་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

ལ 
759.  ལཱ་བཀྫོད། (མིང) བཀྫོད་རྒྱ། ཁ་བཀྫོད། བཀྫོད་རྒྱའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
760.  ལཱ་ཁག (ཁྱད) དཀའི་ངལ། དཀའི་ངལ་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
761.  ལཱ་ཤུལ། (མིང) གྲུབ་འིབྲེས། གྲུབ་འིབྲེས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
762.  ལན་གཅག (དབྱེྱེ) ཐེངས་གཅག ཚིར་

གཅག ལན་ཐེངས་
གཅག 

ཐེངས་གཅག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

763.  ལན་ཐེངས་
གཅག 

(དབྱེྱེ) ཐེངས་གཅག ལན་
གཅག ཚིར་གཅག 

ཐེངས་གཅག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

764.  ལམི་ལུགས། (མིང) འིགྲྫོ་ལུགས། ལུགས་
སྲེྫོལ། 

འིགྲྫོ་ལུགས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

765.  ལུས་སྟྫོབས། (མིང) གཟུགས་སྟྫོབས། གཟུགས་སྟྫོབས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
766.  ལཥཤ། (ཁྱད) རྒྱགས་ཚིད། རྒྱགས་ཚིད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
767.  ལྫོ་འིདབ། (མིང) འིདབ་མི། ལྫོ་མི། 

ཤྫོམི་འིདབ། 
གནམི་སར་ཁར་ཤང་ལ་ལུ་ཅག་ལྫོ་འིདབ་
/འིདབ་མི་/ལྫོ་མི་/ཤྫོམི་འིདབ་ས་ཁར་བུད་ན་
ཡྫོད། 

768.  ལྫོ་མི། (མིང) ལྫོ་འིདབ། འིདབ་མི། 
ཤྫོམི་འིདབ། 

ལྫོ་འིདབ་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

769.  ལྫོ་ཙཱ། (མིང) སྒྲི་སྒྱུརཔ། སྐད་
སྒྱུརཔ། ལྫོ་ཙཱ་བ། 

སྐད་སྒྱུརཔ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

770.  ལྫོ་ཙཱ་བ། (མིང) སྒྲི་སྒྱུརཔ། སྐད་
སྒྱུརཔ། ལྫོ་ཙཱ། 

སྐད་སྒྱུརཔ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

ཤ 
771.  ཤ་རྒྱ། (མིང) སྒྱིན་མིྫོ། སྒྱིན་མིྫོའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
772.  ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ། (མིང) རྒྱལ་བ། ཀུན་མིཁྱན། 

རྐང་གཤ་གཙོཥབྫོ། 
བཅྫོམི་ལྡན་འིདས། 
སྟྫོན་པ། ཐེམིས་ཅད་
མིཁྱན་པ། ཐུབ་པ། 

ཀུན་མིཁྱན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
ཐུབ་པའི་དབང་པྫོ། 
དུས་གསུམི་མིཁྱན་པ། 
དཥབཞིན་གཤགས་པ། 
བདཥགཤགས། རྣམི་
འིདྲན། སངས་རྒྱས། 

773.  ཤགས། (མིང) ཁ་ཤགས། ཁ་ཤགས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
774.  ཤཥ (བྱེ) གྱིྫོངས། གྱིྫོངས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
775.  ཤང་། (མིང) ལྫོན་ཤང་། ལྫོན་ཤང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
776.  ཤང་ཐེྫོག (མིང) ཤང་འིབྲེས། ལྡུམི་ར་ནང་ཤང་ཐེྫོག་/ཤང་འིབྲེས་ཚིལ་ལུ་

བཏགས་ནུག 
777.  ཤང་འིབྲེས། (མིང) ཤང་ཐེྫོག ཤང་ཐེྫོག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
778.  ཤུགས། (མིང) ཁཥཀྫོ། སྟྫོབས་ཤུགས། ཁཥཀྫོའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
779.  ཤུལ་མི། (དབྱེྱེ) རྟེང་མི། ངཥག་ཤུལ་མི་/རྟེང་མི་འིྫོང་མི་ག་ཨན་ན? 
780.  ཤཤ་ཡྫོན་

ཅན། 
(ཁྱད) ཡྫོན་ཏན་ཅན། ཡྫོན་ཏན་ཅན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ།  

781.  ཤྫོབ། (མིང) བརྫུན། བརྫུན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
782.  ཤྫོམི་འིདབ། (མིང) ལྫོ་འིདབ། འིདབ་མི། 

ལྫོ་མི། 
ལྫོ་འིདབ་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
783.  གཤམི་

འིཁྫོད། 
(ཁྱད) གཤམི་གསལ། གཤམི་འིཁྫོད་/གཤམི་གསལ་གྱི་དྫོན་ཚིན་ཚུ་

ལྷབ་གནང་། 
784.  གཤམི་

གསལ། 
(ཁྱད) གཤམི་འིཁྫོད། གཤམི་འིཁྫོད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

785.  བཤལ། (བྱེ) འིཁྱམི། འིཁྱམི་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

ས 
786.  ས་སྫོང་། (མིང) རྒྱལཔྫོ་/རྒྱལ་པྫོ། 

མིངའི་བདག མི་
དབང་། ས་བདག 

རྒྱལཔྫོ་/རྒྱལ་པྫོའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

787.  ས་ཁྫོངས། (མིང) ས་གནས། ས་གྫོ། ས་གནས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
788.  ས་གྫོ། (མིང) ས་གནས། ས་ཁྫོངས། ས་གནས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
789.  ས་བདག (མིང) རྒྱལཔྫོ་/རྒྱལ་པྫོ། 

མིངའི་བདག ས་སྫོང་། 
མི་དབང་། 

རྒྱལཔྫོ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

790.  ས་གནས། (མིང) ས་ཁྫོངས། ས་གྫོ། ས་གནས་/ས་ཁྫོངས་/ས་གྫོ་འིད་རྩ་ཆཥདྲགས་
ཅག་ཨན། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
791.  སངས་རྒྱས། (མིང) རྒྱལ་བ། ཀུན་མིཁྱན། 

རྐང་གཤ་གཙོཥབྫོ། 
བཅྫོམི་ལྡན་འིདས། 
སྟྫོན་པ།ཐེམིས་ཅད་
མིཁྱན་པ། ཐུབ་པ། 
ཐུབ་པའི་དབང་པྫོ། 
དུས་གསུམི་མིཁྱན་པ། 
དཥབཞིན་གཤགས་པ། 
བདཥགཤགས། རྣམི་
འིདྲན། ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ། 

ཀུན་མིཁྱན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

792.  སུན་ཀག་
ཀ། 

(ཁྱད) སུན་ཇབ་ཇཥ ཕག་ཤ་ཚིདམིྫོ་འིད་གཤ་སུན་ཀག་ཀ་/སུན་ཇབ་
ཇ་བཟྫོ་ད་ཡཥ 

793.  སུན་ཇབ་ཇཥ (ཁྱད) སུན་ཀག་ཀ། སུན་ཀག་ཀའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
794.  སམས་སྫོ། (བྱེ) སམས་འིཁྲུལ། འིཁྫོར་བ་འིད་ནང་སམས་སྫོ་/སམས་འིཁྲུལ་

བའི་གཞི་ར་ཨན་མིས། 
795.  སམས་

བསད། 
(མིང) བསམི་པ་སམས་

བསད། བསམི་སམས་
བསད། 

བྱེང་ཆུབ་སམས་དཔའི་ཅག་གཤ་སམས་བསད་
/བསམི་པ་སམས་བསད་/བསམི་སམས་
བསད་ཀྱི་སྐྫོར་ལས་ཆྫོས་བཤད་དཤ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
796.  སམས་

འིཁྲུལ། 
(བྱེ) སམས་སྫོ། སམས་སྫོའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

797.  སམས་
ཆགས། 

(བྱེ) སམས་ཤྫོར། ཅ་ལ་འིད་ལུ་མིྫོ་སམས་ཆགས་/སམས་ཤྫོར་ནུག 

798.  སམས་ཕམི། (བྱེ) བྫོ་འིཁྫོལ། བྫོ་ཕམི། བྫོ་འིཁྫོལ་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
799.  སམས་ཤྫོར། (བྱེ) སམས་ཆགས། སམས་ཆགས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
800.  སམས་

གསད། 
(བྱེ) ངྫོ་བཅག ངྫོ་བཅག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

801.  སྫོ་སྫོར་ཕྱེ། (བྱེ) ཁག་དབྱེ། སྫོ་སྫོར་
དབྱེ། 

ཁག་དབྱེཥག་དཔཥདང་འིདྲ། 

802.  སྫོ་སྫོར་དབྱེ། (བྱེ) ཁག་དབྱེ། སྫོ་སྫོར་ཕྱེ། ཁག་དབྱེཥག་དཔཥདང་འིདྲ། 
803.  སྲེ་ཀྲག (ཁྱད) ངར་དྲགས། ངར་དྲགས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
804.  སྲེབ་ཁག་

ཁ། 
(ཁྱད) སྲེབ་ཤྫོག་ཤྫོ། སྲེབ་

འིཕྲེྫོས་འིཕྲེྫོས། 
ཤྫོག་ཀུ་འིད་སྲེབ་ཁག་ཁཥ/སྲེབ་ཤྫོག་ཤྫོ་/སྲེབ་
འིཕྲེྫོས་འིཕྲེྫོས་སྦེཥའིདུག 

805.  སྲེབ་འིཕྲེྫོས་
འིཕྲེྫོས། 

(ཁྱད) སྲེབ་ཁག་ཁ། སྲེབ་
ཤྫོག་ཤྫོ། 

སྲེབ་ཁག་ཁའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

806.  སྲེབ་ཤྫོག་
ཤྫོ། 

(ཁྱད) སྲེབ་ཁག་ཁ། སྲེབ་
འིཕྲེྫོས་འིཕྲེྫོས། 

སྲེབ་ཁག་ཁའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
807.  སྲུང་མི། (མིང) ཆྫོས་སྫོང་། བཀའི་

སྲུང་། ཆྫོས་སྲུང་། 
བཀའི་སྲུང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

808.  སྲེྫོལ། (མིང) ཁྱུན། རྒྱུན། ཁྱུན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
809.  སླ་ཁ། (ཕྲེད) གྲས་ཁ། གྲས་ཁའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
810.  སླབ་གཞིཥ (མིང) རྩྫོད་གཞིཥ རྩྫོད་གཞིའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
811.  གསལ་ཏྫོག་

ཏྫོ། 
(དབྱེྱེ) ཧེང་སང་ས། གསལ་

ར་རཥ 
ཧེང་སང་སའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

812.  གསལ་བྱེད། (མིང) ཀཱ་ལཥ ཀ་སྨད་/ཀ་
མིད། 

ཀ་སྨད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

813.  གསལ་ར་རཥ (དབྱེྱེ) ཧེང་སང་ས། གསལ་
ཏྫོག་ཏྫོ། 

ཧེང་སང་སའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

814.  གསུང་
མིགུར། 

(མིང) མིགུར་གླུ། མིགུར་མི། 
མིགུར་དབྱེངས། 

མིགུར་མིའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

815.  གསུང་ལན། (མིང) བཀའི་ལན། བཀའི་ལན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
816.  གསྫོལཝ། (མིང) དགུང་ཚིགས་/གུང་

ཚིགས། 
དགུང་ཚིགས་/གུང་ཚིགས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

817.  བསམི་ངན། (མིང) ངན་སམས། གནྫོད་
སམས། ཞིན་སམས། 

ངན་སམས་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
818.  བསམི་དྫོན། (མིང) མིནྫོ་དྫོན། མིནྫོ་དྫོན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
819.  བསམི་པ། (མིང) ཀུན་སླྫོང་། མིནྫོ་

བསམི། བསམི་བྫོ། 
ཀུན་སླྫོང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

820.  བསམི་པ་
སམས་
བསད། 

(མིང) བསམི་སམས་བསད། 
སམས་བསད། 

ཆྫོས་འིབད་དགྫོ་པ་ཅན་བསམི་པ་སམས་བསད་
/བསམི་སམས་བསད་/སམས་བསད་ལགས་
ཤྫོམི་དགྫོཔ་ཨན། 

821.  བསམི་བྫོ། (མིང) མིནྫོ་བསམི། བསམི་
པ། ཀུན་སླྫོང་། 

ཀུན་སླྫོང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

822.  བསམི་
སམས་
བསད། 

(མིང) བསམི་པ་སམས་
བསད། སམས་
བསད། 

བསམི་སམས་བསད་/བསམི་པ་སམས་བསད་
/སམས་བསད་ལགས་ཤྫོམི་ཡྫོད་པའི་མི་འིད་
ཀུན་གྱིཤ་དགའི། 

823.  བསུ་བ། (མིང) གདྫོང་ལན། གདྫོང་
བསུ། 

གདྫོང་ལན་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 

824.  བསྫོད་བད། (མིང) བསྫོད་ནམིས། ཨབ་
བསྫོད། ཁ་རྗེ། 

ཁ་རྗེཥག་དཔཥདང་འིདྲ།  

825.  བསྫོད་
ནམིས། 

(མིང) བསྫོད་བད། ཨབ་
བསྫོད། ཁ་རྗེ། 

ཁ་རྗེཥག་དཔཥདང་འིདྲ།  
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
ཧེ 

826.  ཧེ་ལམི་ཅག (ཁྱད) ཀྲག་ཀྲ་ཅག ཀྲག་ཀྲ་ཅག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
827.  ཧེ་ལས། (བྱེ) ངྫོ་མིཚིར་ཆ། ཡ་

མིཚིན་ཆ། 
ངྫོ་མིཚིར་ཆའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

828.  ཧེ་ལས་ས་
སཥ 

(ཁྱད) ངྫོ་མིཚིར་ཆཥཏྫོག་ཏྫོ། 
ཡ་མིཚིན་ཆཥས་སཥ 

ངྫོ་མིཚིར་ཆཥཏྫོག་ཏྫོ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

829.  ཧེང་ཏྫོ་མིར། (དབྱེྱེ) གྫོ་བུར་དུ། གྫོ་བུར་དུ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
830.  ཧེམི་ཐེལ་

ཐེལ། 
(ཁྱད) ཧེའུ་རལ་རཥ མིའི་སྦུག་ལུ་ཆ་རྫོགས་མིད་པར་ཧེམི་ཐེལ་ཐེལ་

/ཧེའུ་རལ་ར་ར་བཏང་ཡཥ 
831.  ཧེའུ་རལ་རཥ (ཁྱད) ཧེམི་ཐེལ་ཐེལ། ཧེམི་ཐེལ་ཐེལ་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
832.  ཧེང་ནག (མིང) ཁྫོག་ནག ཁྫོང་ནག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
833.  ཧེང་སང་ས། (དབྱེྱེ) གསལ་ཏྫོག་ཏྫོ། 

གསལ་ར་རཥ 
མིྫོ་གཤ་གཏམི་ཧེང་སང་ས་/གསལ་ཏྫོག་ཏྫོ་
/གསལ་ར་ར་སྦེཥསླབ་དཤ། 

834.  ཧུམི་ཁྫོག་
ཁྫོ། 

(དབྱེྱེ) ཧུམི་ཆྫོབ་ཆྫོ། ཨ་ལུ་འིད་ཁ་ཧུམི་ཁྫོག་ཁྫོ་/ཧུམི་ཆྫོབ་ཆྫོ་སྦེཥ
བཞིཤ་སྫོ་ཟ་དཤ། 

835.  ཧུམི་ཆྫོབ་ཆྫོ། (དབྱེྱེ) ཧུམི་ཁྫོག་ཁྫོ། ཧུམི་ཁྫོག་ཁྫོའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
836.  ཧེཥམི། (ཁྱད) ས་མི། སྫོན་མི། ས་མི་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
837.  ཧེང་སྐལ། (ཁྱད) ཁ་སྐྫོང་། ཁ་སྐྫོང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
838.  ཧེན་རྟེང་། (ཁྱད) ས་ཕྱེཥ ས་ཕྱེའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
839.  ཧེྫོ་ལྡམ་ལྡ། (ཁྱད) ཧེྫོ་བྱེམ་བྱེ། ཧེྫོ་བྱེམ་བྱེའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
840.  ཧེྫོ་བྱེམ་བྱེ། (ཁྱད) ཧེྫོ་ལྡམ་ལྡ། ནགས་ཚིལ་ནང་ཤང་ཚུ་ག་ར་ཧེྫོ་བྱེམ་བྱེཥ/ཧེྫོ་

ལྡམ་ལྡཥསྦེཥའིདུག 
841.  ཧེྫོབ་བསལ། (མིང) གྱིབ་བསལ། གྱིབ་བསལ་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
842.  ལྷ་ཁྱདཔ། (མིང) སྣ་ཁྲིདཔ། སྣ་ཁྲིདཔ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
843.  ལྷ་དར། (མིང) དརམིྫོ་ཆ། དརམིྫོ་ཆའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
844.  ལྷབ། (བྱེ) སང་། ལྫོ་ན་ཆུང་བའི་དུས་ལུ་ཡྫོན་ཏན་ལྷབ་/སང་

དགྫོ། 
845.  ལྷྫོ་མིྫོན་ཁ་

བཞིཥ 
(མིང) འིབྲུག་ཡུལ། སྨན་

ལྫོངས། ཙོན་དན་
བཀྫོད་པའི་ལྫོངས། 
འིབྲུག 

འིབྲུག་ཡུལ་གྱི་དཔཥདང་འིདྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག ཚིག་ས། རྣམི་གྲངས། དཔ། 
ཨ 

846.  ཨ་ཅྫོ་ཟླ་
དཀར། 

(མིང) ཟླཝ། དཀར་གསལ་
ཟླཝ། ཞིྫོ་ཤ་ཟླཝ། ཟླ་
དཀར། 

དཀར་གསལ་ཟླཝ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 

847.  ཨ་རྟེག (ཁྱད) གཏན་རྐྱང་། རྟེག་བུ། གཏན་རྐྱང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
848.  ཨ་པ། (ཚིབ) ཕ། ཕའི་དཔཥདང་འིདྲ། 
849.  ཨ་མི། (ཚིབ) ཨའིཥ ཨ་མི་/ཨའི་གཤ་ཨ་ལུ་ལུ་ལྫོ་བྱེན་དཤ། 
850.  ཨ་ཙོ་ཅག (ཁྱད) དུམི་གྲ་ཅག དུམི་གྲ་ཅག་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
851.  ཨ་ཝ། (མིང) ཆབ་གསང་རྒྱསཔ། ཆབ་གསང་རྒྱསཔ་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
852.  ཨ་རང་། (མིང) ཆུ་ཞིང་། བྱཱ་ཞིང་། ཆུ་ཞིང་ག་དཔཥདང་འིདྲ། 
853.  ཨབ་བསྫོད། (མིང) བསྫོད་བད། བསྫོད་

ནམིས། ཁ་རྗེ། 
ཁ་རྗེཥག་དཔཥདང་འིདྲ།  

854.  ཨམི་སྲུ། (ཚིབ) བུད་མིད། བུད་མིད་ཀྱི་དཔཥདང་འིདྲ།  
855.  ཨའིཥ (ཚིབ) ཨ་མི། ཨ་མིའི་དཔཥདང་འིདྲ། 

 





 

101 
 

འིགལ་མིང་། 

༉ འིགལ་མིང་ཟར་མི་འིད་ ནང་པའི་རག་གཞུང་ནང་ལས་འིབད་བ་ཅན་ འིགལ་བ་ཟར་མི་འིད་ཕྫོག་
ན་ཨན་རུང་ འིགལ་བ་ལུ་ནང་གསཤ་ཀྱི་དབྱེཥབ་ ཕན་ཚུན་སྤང་འིགལ་དང་། ལྷན་ཅག་མི་གནས་
འིགལ། ཕན་ཚུན་སྤང་འིགལ་ལུ་ཡང་ དངྫོས་འིགལ་དང་རྒྱུད་འིགལ་ལ་སྫོགས་པའི་ དབྱེཥཚུལ་མི་
འིདྲཝ་དང་ བརྩ་ཐེངས་མི་འིདྲཝ་ལཥཤ་ཡྫོདཔ་ཨན། དཥཡང་དཔར་ན། དངྫོས་འིགལ་ཟར་མི་འིད་ 
དངྫོས་པྫོ་དང་དངྫོས་མིད་བཟུམི་ཅག་དང་། རྒྱུད་འིགལ་ཟར་མི་འིད་ ཚི་བ་དང་གྲང་བ་བཟུམི། ལྷན་ཅག་
མི་གནས་འིགལ་ཟར་མི་འིད་ གན་པྫོ་དང་སྤང་བྱེ་བཟུམི་ཚུ་ལུ་སླབ་ཨན་མིས། 

དཥའིབདཝ་ད་ ད་ལྫོ་ང་བཅས་རའི་སླྫོབ་གྲྭའི་ཆྫོས་ཚིན་ནང་ཚུད་ཡྫོད་མི་ཚུ་ ཨང་ལིཤ་ལས་དཔཥགབ་སྟཥ 
འིྫོངས་འིྫོངསམི་ཅག་འིབད་ན་འིད་གཤ་ ཨང་ལིཤ་ནང་ཡྫོངས་གྲགས་ལུ།  

1. Gradable antonyms (e.g. heavy: light, young: old) 

2. Complementary antonyms (e.g. off: on, day: night)  

3. Relational antonyms (e.g. husband: wife, servant: master)ཟར་
ཁག་གསུམི་དཥཅག་སྦེཥདབྱེཥསྲེྫོལ་འིདུག 
དཥའིབད་ན་འིད་གཤ་ དཔཥདབ་འིད་ནང་ཡང་ ཨང་ལིཤ་ག་ལམི་ལུགས་གུ་ གཞི་བཞིག་སུ་ཅག་སྦེཥ 
བྲེཤ་ཏཥཡྫོད། མི་གཞི་མིང་ཚིག་ཧེ་ལམི་ཅག་ ནང་པའི་རག་གཞུང་ནང་ལས་བཤད་པའི་ འིགལ་བའི་
གྫོ་དྫོན་ཚུ་དང་ཡང་བསྒྲིག་ཚུགས་པས། ཨན་རུང་ ད་རཤ་ང་བཅས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ དབྱེཥཞིབ་ལགས་
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ཤྫོམི་སྦེཥའིབད་དཥ འིགལ་མིང་གཏན་གཏན་སྦེཥཕྫོག་མི་ཚུ་རྐྱངམི་ཅག་ ཚིག་ཐེྫོའི་གྲངས་སུ་བཀྫོད་དཥ
ཡྫོད། སྐབས་ཐེྫོབ་ཀྱི་གྫོ་དྫོན་དང་འིཁྲིལ་ཏཥ འིགལ་མིང་སྫོར་ཏཥའིགྱིྫོ་མིའི་མིང་ཚིག་ག་རགས་དང་། 
འིགལ་མིང་ཐེད་ཀར་སྦེཥམི་ཕྫོག་པའི་རགས་ཚུ་ ག་ར་འིད་ནང་མི་བཀྫོད་པར་ཡྫོད། 

ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
ཀ 

1.  ཀ་ཅུང་། ཀ་ཆན། 
2.  ཀ་ཆུང་། ཀ་ཆན། 
3.  ཀ་ཆན། ཀ་ཅུང་། ཀ་ཆུང་། 
4.  ཀུན་རྫོབ། དྫོན་དམི། 
5.  དཀར་ཅུང་། གནག་ཅུང་། 
6.  དཀར་མིདྫོག གནག་མིདྫོག 
7.  དཀར་ཕྱེྫོགས། ནག་ཕྱེྫོགས། 
8.  དཀརཔྫོ། གནགཔྫོ། 
9.  དཀྫོན། འིབྫོལ། 
10.  དཀྫོན་ཏག་ཏ། འིབྫོལ་ཆ་ཆཥ 
11.  དཀྫོན་དྲགས། འིབྫོལ་དྲགས། 

ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
12.  རྐང་བཙུགས། ཞིྫོར་ཁ། 
13.  རྐྱང་། སྐུམི། 
14.  སྐ་པག་པ། ལྷ་ས་སཥ 
15.  སྐབས་སྐབས། ཨ་རྟེག་ར། རྟེག་བུ་

གནའི་བུ། 
16.  སྐམི། རླྫོནམི། 
17.  སྐམི་ཀྲ་ལ། རྒྱགས་ཏྫོ་རལ་རཥ 
18.  སྐམི་ཆ། རླྫོན་ཆ། 
19.  སྐམི་ཕྫོགས། རླྫོན་ཕྫོགས། 
20.  སྐམི་ཞིང་། ཆུ་ཞིང་། 
21.  སྐམི་ས་སཥ ལྷྫོད་ཆ་ཆཥ 
22.  སྐུ་རྒྱབ། སྐུ་མིདུན། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
23.  སྐུ་སྟྫོད། སྐུ་སྨད། 
24.  སྐུ་མིདུན། སྐུ་རྒྱབ། 
25.  སྐུ་སྨད། སྐུ་སྟྫོད། 
26.  སྐུམི། རྐྱང་། 
27.  སྐྫོར་ལམི། ཕྲེང་ལམི། 
28.  སད། སྡུག 
29.  ས། ཤཥ 
30.  སཤ་པ། བུད་མིད། 
31.  སྫོ། དགའི། 
32.  སྫོ་སྫོཝ། དྲག་དྲགམི། 
33.  སྫོ་གླུ། དགའི་གླུ། སྫོ་གླུ། 
34.  སྫོ་རྫོགས། དགའི་རྫོགས། 
35.  སྫོ་ས་སཥ དགའི་ཏྫོག་ཏྫོ། 
36.  སྫོན། ཡྫོན་ཏན། 
   

ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
ཁ 

37.  ཁ། གཤམི། 
38.  ཁ་རྒྱང་། ཁ་བཙུམི། 
39.  ཁ་ཉུང་། ཁ་མིང་། 
40.  ཁ་མིཐེྫོ་ས། ཁ་དམིའི་ས། 
41.  ཁ་དམི། ཁ་ཡངས། 
42.  ཁ་སྫོམི། ཁ་འིབྱེལ། 
43.  ཁ་འིབྱེལ། ཁ་སྫོམི། 
44.  ཁ་མིར། ཁ་ཡར། 
45.  ཁ་མིང་། ཁ་ཉུང་། 
46.  ཁ་དམིའི་ས། ཁ་མིཐེྫོ་ས། 
47.  ཁ་བཙུམི། ཁ་རྒྱང་། 
48.  ཁ་ཡངས། ཁ་དམི། 
49.  ཁ་ཡར། ཁ་མིར། 
50.  ཁབ་ཏྫོ། མིབ་ཏྫོ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
51.  ཁམིས་ྫོག ཁམིས་དྭངས། 
52.  ཁམིས་དྭངས། ཁམིས་ྫོག 
53.  ཁམིས་དག་ཏྫོག་

ཏྫོ། 
ཁམིས་ལྫོག་ས་སཥ 

54.  ཁམིས་ལྫོག་ས་
སཥ 

ཁམིས་དག་ཏྫོག་ཏྫོ། 

55.  ཁ། གུད་/རྒུད། གྱིྫོང་། 
56.  ཁབ་ས། གྱིྫོང་གུད། 
57. ཁྫོད་ནཥ ཚི་ནཥ 
58.  ཁྫོད་ས་སཥ ཚི་ཏྫོག་ཏྫོ། 
59.  ཁྫོདམི། ཚི་ཏྫོམི། 
60.  ཁྲིྫོ། ཞིཥ 
61.  ཁྲིྫོ་བྫོ། ཞི་བ། 
62.  མིཁས། བླུན། 
63.  མིཁས་པ། བླུན་པྫོ། 

ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
64.  འིཁྲུལ་གླུ། སྫོ་གླུ། 

ག 
65.  ག་ཕུབ། གང་རྐྱལ། 
66.  གང་། ཞིྫོབ། 
67.  གང་རྐྱལ། ག་ཕུབ། 
68.  གར་དྲགས། ལྷ་ས་སཥ 
69.  གུད་/རྒུད། ཁ། 
70.  གྫོ་དྫོག་ཁག་ཁ། གྫོ་ཡངས་འིཕྲེྫོས་

འིཕྲེྫོས། 
71.  གྫོ་ཡངས་འིཕྲེྫོས་

འིཕྲེྫོས། 
གྫོ་དྫོག་ཁག་ཁ། 

72.  གྫོ་ལ། མིགྱིྫོགས་པ། 
73.  གྫོ་ལཥསྦེ། མིགྱིྫོགས་པར། 
74.  གྫོང་མི། འིྫོག་མི། 
75. གྫོངམི། གཡྫོགཔ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
76.  གྱིང་། དྲྫོ། ཚི། 
77.  གྱིང་ས། ཚི་ས། 
78. གྱིང་ཧུར་ཧུ། དྲྫོ་ཏྫོག་ཏྫོ། 
79.  གྱིལ་མིགུ། གྱིལ་མིཇུག 
80.  གྱིལ་མིཇུག གྱིལ་མིགུ། 
81.  གྱིམ། ལྷྫོད། 
82.  གྱིྫོང་། ཁ། 
83.  གྱིྫོང་གུད། ཁབ་ས། 
84.  གང་ཆན། གང་ཕྲེན། 
85.  གང་ཕྲེན། གང་ཆན། 
86.  དགག སྒྲུབ། 
87. དགའི། སྫོ། 
88.  དགའི་གླུ། སྫོ་གླུ། འིཁྲུལ་གླུ། 
89.  དགའི་ཏྫོག་ཏྫོ། སྫོ་ས་སཥ 
90.  དགའི་རྫོགས། སྫོ་རྫོགས། 

ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
91.  དགཥབ། སག་པ། 
92.  དགྲ། གན། 
93.  བགའི། སྔུ། 
94.  མིགུ། མིཇུག 
95.  མིགྱིྫོགས། ལྷྫོད། 
96.  མིགྱིྫོགས་

དྲགས། 
ལྷྫོད་དྲགས། 

97.  མིགྱིྫོགས་པ། གྫོ་ལ། 
98.  མིགྱིྫོགས་པར། གྫོ་ལཥསྦེ། འིགྲྫོས་

ཀྱིཤ་སྦེ། 
99.  འིགྫོ། མིཇུག 
100.  འིགྫོ་བཙུགས། མིཇུག་བསྡུ། 
101.  འིགྱིྫོ། འིྫོང་། 
102.  འིགྲང་། ལྫོགས། 
103.  འིགྲབ། འིཕལ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
104.  འིགྲྫོས་ཀྱིཤ་སྦེ། མིགྱིྫོགས་པར། 
105.  རན། གཞིྫོན། 
106.  རན་རས། ན་གཞིྫོན། 
107.  རན་ཤྫོས། ན་གཞིྫོན། 
108.  རསཔ། གཞིྫོནམི། 
109.  རྒྱགས་ཏྫོ་རལ་

རཥ 
སྐམི་ཀྲ་ལ། སཥ
ཁྫོག 

110.  རྒྱབ། གདྫོང་། 
111.  རྒྱབ་ཁ། གདྫོང་ཁ། 
112.  རྒྱབ་བཤུད་རྐྱབ། གདྫོང་གཟང་། 
113.  རྒྱལ། ཕམི། 
114.  རྒྱལ་ཁ། ཕམི་ཁ། 
115.  རྒྱས། མིས། 
116.  རྒྱུས་ཅན། རྒྱུས་མིད། 
117.  རྒྱུས་མིད། རྒྱུས་ཅན། 

ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
118.  སང་། གཤྫོང་། 
119.  སང་། གཤྫོང་། 
120.  སང་། གཤྫོང་། 
121.  སར། སྤྱིཥ དམིངས། 
122.  སྫོར་ལམི། ཕྲེང་ལམི། 
123.  སྒྲུབ། དགག 

ང 
124.  ངན། བཟང་། 
125.  ངན་འིགྲྫོ། བདཥའིགྲྫོ། 
126.  ངན་པ། བཟང་པྫོ། 
127.  ངན་འིབྲེས། བཟང་འིབྲེས། 
128.  ངན་ལན། བཟང་ལན། 
129.  ངན་སམས། བཟང་སམས། 
130.  ངན་སྫོང་། མིཐེྫོ་རཤ། 
131.  ངཤ་དྫོན། དྲང་དྫོན། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
132.  ངྫོ་མི། རྫུས་མི། 
133.  དངྫོས་བསྟན། ཤུགས་བསྟན། 
134.  དངྫོས་པྫོ། དངྫོས་མིད། 
135.  དངྫོས་མིད། དངྫོས་པྫོ། 
136.  མིངྫོན་སུམི། རྗེཤ་དཔག 
137.  ས་དར། ཕྱེ་དར། 
138.  ས་མི། ཕྱེ་མི། ཤུལ་མི། 
139.  ས་མི། ཕྱེ་མི། ཤུལ་མི། 
140.  སྔུ། བགའི། 
141.  སྫོན་དུས། ཕྱེ་དུས། 
142.  སྫོན་མི། ཕྱེ་མི། ཤུལ་མི། 
143.  སྫོན་མི། ཕྱེ་མི། ཤུལ་མི། 

ཅ 
144.  གཅད། ཕྱེ། 
145.  གཅག་ཁར། སྫོ་སྫོར། 

ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
146.  ལྕཥ ཡང་། 
147.  ལྕ་དྲགས། ཡང་འིཕྲེྫོས་འིཕྲེྫོས། 

ཆ 
148.  ཆ། ཡ། 
149.  ཆ་གཅག ཡ་གཅག 
150.  ཆ་མིད། ཆ་ཡྫོད། 
151.  ཆ་ཡྫོད། ཆ་མིད། 
152.  ཆགས། འིཕུར། 
153.  ཆད། ལྷག 
154.  ཆུ་ཞིང་། སྐམི་ཞིང་། 
155.  ཆུང་། སྦེྫོམི། 
156.  ཆུང་ཀུ། སྦེྫོམི། 
157.  ཆུང་བ། ཆཥབ། 
158.  ཆཥབ། ཆུང་བ། 
159.  མིཆྫོག དམིན། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
ཇ 

160.  མིཇུག མིགུ། འིགྫོ། 
161.  མིཇུག་བསྡུ། འིགྫོ་བཙུགས། 
162.  འིཇམི། རྩུབ། 
163.  འིཇམི་ཅུག་ཅུ། རྩུབ་ཧྲེག་ཧྲེ། 
164.  འིཇམི་དྲགས། རྩུབ་དྲགས། སྲེ་

ཀྲག 
165.  འིཇའི་རཤམིྫོ། བཟྫོ་ཤ། 
166.  རྗེཤ་ཐེྫོབ། མིམི་བཞིག 
167.  རྗེཤ་དཔག མིངྫོན་སུམི། 

 
168.  མིས། རྒྱས། 
169.  ལ། ལྫོང་། 
170.  ན་མི། ནུབ་མིྫོ། 
171.  མ་ནུབ། མ་ཤར། 

ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
172.  མ་ཤར། མ་ནུབ། 
173.  ཉུང་། མིང་། 
174.  ཉུང་ཚིད། མིང་ཚིད། 
175.  ཉུང་ཤྫོས། མིང་ཤྫོས། 
176.  ཤ། ལགས། 
177.  ཤ་དམིགས། ཕན་ཡྫོན། 
178.  ཤ་ཤྫོས། ལགས་ཤྫོས། 
179.  ཤ་བཤད། ལགས་བཤད། 
180.  ྫོ། བཙོང་། 
181.  གད་ཚིར། གད་ལྫོག 
182.  གད་ལྫོག གད་ཚིར། 
183.  གན། དགྲ། 
184.  མིམི་བཞིག རྗེཤ་ཐེྫོབ། 
185.  མིན་ཅུག་ཅུ། སྲེ་ཀྲག་ཀྲ། 
186.  མིན་ཏྫོང་ཏྫོ། སྲེ་ཀྲག་ཀྲ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
187.  རྙིངམི། གསརཔ། 
188.  སྙྫོམིས་ཏང་ཏ། ཧེ་ཀ་ཧེྫོ་ཀ། 

ཏ 
189.  གཏན་འིཇགས། གནས་སྐབས། 
190.  གཏན་བཞིག གནས་སྐབས། 
191.  གཏམི་ངན། གཏམི་བཟང་། 
192.  གཏམི་བཟང་། གཏམི་ངན། 
193.  གཏྫོར། སྤུངས། 
194.  བཏྫོན། བཙུགས། 
195.  རྟེག་པ། མི་རྟེག་པ། 
196.  རྟེག་བུ་གནའི་

བུ། 
སྐབས་སྐབས། 

197.  རྟེང་ལས། ཧེན་ལས། 
198.  ལག འིྫོག 
199.  ལར་སྣང་། ཡང་དག 

ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
200.  ལས་ངན་པ། ལས་བཟང་པྫོ། 
201.  ལས་བཟང་པྫོ། ལས་ངན་པ། 
202.  ལྫོགས། འིགྲང་། 
203.  ལྫོཝ་བཀྱི། ཕྫོཝ་འིགྲང་། 
204.  སྟབས་ཤ། སྟབས་ལགས། 
205.  སྟབས་ལགས། སྟབས་ཤ། 
206.  སྟུག སྲེབ། 
207.  སྟུག་པག་པ། སྲེབ་འིཕྲེྫོས་འིཕྲེྫོས། 
208.  སྟང་། འིྫོག 
209.  སྟང་། འིྫོག 
210.  སྟང་སྫོ། འིྫོག་སྫོ། 
211.  སྟང་ཐེྫོག འིྫོག་ཐེྫོག 
212.  སྟྫོད། སྨད། 
213.  སྟྫོད་ཆ། སྨད་ཆ། 
214.  བསྟྫོད་པ། སྨད་པ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
215.  བསྟྫོད་ཚིག སྨད་ཚིག 

ཐེ 
216.  ཐེག་། ཐེག་རང་། 
217.  ཐེག་ཐུང་། ཐེག་རང་། 
218.  ཐེག་རང་། ཐེག་ཐུང་། ཐེག་

། 
219.  ཐེང་། སྤྫོ་ཏྫོ། 
220.  ཐུང་། རང་། 
221.  ཐུང་ཀུ། རངམིྫོ། 
222.  ཐུན་མིན། ཐུན་མིྫོང་། 
223.  ཐུན་མིྫོང་། ཐུན་མིན། 
224.  ཐེྫོག་ཁ། འིྫོག་ཐེྫོག 
225.  མིཐེའི། དབུས། 
226.  མིཐེའི་གྲལ། སྦུག་གྲལ། 
227.  མིཐེའི་ནྫོར། ལ་ནྫོར། 

ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
228.  མིཐེའི་མི། སྦུག 
229.  མིཐེྫོ། དམིའི། 
230.  མིཐེྫོ་བ། དམིའི་བ། 
231.  མིཐེྫོ་རཤ། ངན་སྫོང་། 
232.  མིཐེྫོ་ས། དམིའི་ས། 
233.  འིཐེན། འིཕུལ། 
234.  འིཐེྫོན། འིཛུལ། 
235.  འིཐེྫོན་སྫོ། འིཛུལ་སྫོ། 
236.  འིཐེྫོབ། ཤྫོར། 

ད 
237.  དད་པ། ལྫོག་ལ། 
238.  དུག སྨན། 
239.  དུས་ངན། དུས་བཟང་། 
240.  དུས་བཟང་། དུས་ངན། 
241.  དྫོག་ས། བདཥས། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
242.  དྫོན་དམི། ཀུན་རྫོབ། 
243.  དྲག ཞིན། 
244.  དྲག་དྲགམི། སྫོ་སྫོཝ། 
245.  དྲག་པྫོ། ཞི་བ། 
246.  དྲང་དྫོན། ངཤ་དྫོན། 
247.  དྲ་ངན། དྲ་བཟང་། 
248.  དྲ་བ། ལན། 
249.  དྲ་བཟང་། དྲ་ངན། 
250.  དྲྫོ། གྱིང་། 
251.  དྲྫོ་ཏྫོག་ཏྫོ། གྱིང་ཧུར་ཧུ། 
252.  དྲྫོ་པ། ཕྱེ་རུ། 
253.  དམི་ཁག་ཁཥ ཡངས་ལྷྫོད་ལྷྫོད། 
254.  དམི་དྲགས། ཡང་དྲགས། 
255.  སྨད་པ། བསྟྫོད་པ། 
256.  སྨད་ཚིག བསྟྫོད་ཚིག 

ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
257.  གདྫོང་། རྒྱབ། 
258.  གདྫོང་ཁ། རྒྱབ་ཁ། 
259.  གདྫོང་གཟང་། རྒྱབ་བཤུད་རྐྱབ། 
260.  བདག གཞིན། 
261.  བདཥའིགྲྫོ། ངན་འིགྲྫོ། 
262.  བདཥབ། སྡུག་བསལ། 
263.  བདཥས། དྫོག་ས། སྡུག་ས། 
264.  བདན། བརྫུན་/རྫུན། 

ཤྫོབ། 
265.  མིདའི། ཕུ། 
266.  འིདྲ། ལྷ། 
267.  རབ། ལྷྫོང་། 
268.  རྫོ་དཀར། རྫོ་ནག 
269.  རྫོ་ནག རྫོ་དཀར། 
270.  སག་པ། དགཥབ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
271.  སྡུག སད། 
272.  སྡུག་བསལ། བདཥབ། 
273.  སྡུག་ས། བདཥས། 
274.  བརལ། སྤུངས། 

ན 
275.  ནཱ། ཕར། 
276.  ན་གཞིྫོན། རན་རས། རན་

ཤྫོས། 
277.  ནག་ཕྱེྫོགས། དཀར་ཕྱེྫོགས། 
278.  ནང་། ཕྱེཥ 
279.  ནང་པ། ཕྱེ་པ། 
280.  ནང་མིཥ ཕྱེ་མིཥ 
281.  ནང་ལྫོགས། ཕྱེ་ལྫོགས། 
282.  ནང་ཤབས། ཕྱེ་ཤབས། 
283.  ནམི་ནངས་ ནམི་བསྲེྫོ། 

ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
/ནམི་ལངས། 

284.  ནམི་བསྲེྫོ། ནམི་ནངས་/ནམི་
ལངས། 

285.  ནུབ། ཤར། 
286.  གནག་ཅུང་། དཀར་ཅུང་། 
287.  གནག་མིདྫོག དཀར་མིདྫོག 
288.  གནག་ལྫོག་ལྫོ། འིཛུམི་གསལ་

གསལ། 
289.  གནགཔྫོ། དཀརཔྫོ། 
290.  གནམི་ཁ། ས་ཁ། 
291.  གནས་སྐབས། གཏན་འིཇགས། 

གཏན་བཞིག 
292.  གནྫོད། ཕན། 
293.  གནྫོད་སམས། ཕན་སམས། 
294.  སྣང་བ། མུན་པ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
པ 

295.  དཔཥངན། དཔཥབཟང་། 
296.  དཔཥརྙིང་། དཔཥགསར། 
297.  དཔཥབཟང་། དཔཥངན། 
298.  དཔཥགསར། དཔཥརྙིང་། 
299.  དཔྫོན། གཡྫོགཔ། 
300.  སྤང་། བང་། 
301.  སྤང་བྱེ། བང་བྱེ། 
302.  སྤུངས། གཏྫོར། བརལ། 
303.  སྤྫོ་ཏྫོ། ཐེང་། 
304.  སྤྱིང་ཀ། ཕྱུགཔྫོ། 
305.  སྤྱིཥ སར། 
306.  སྫོ་གླུ། སྫོ་གླུ། འིཁྲུལ་གླུ། 
307.  སྫོ་བ་ཆཥཏྫོག་

ཏྫོ། 
དབངཔྫོ་ངལ་ས་སཥ 

ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
308.  སྫོད། ལན། 

ཕ 
309.  ཕ། མི། 
310.  ཕ་ཀཥལྫོགས། ཚུ་ཀཥལྫོགས། 
311.  ཕ་ཁར། ཚུ་ཁར། 
312.  ཕ་རཥ ཚུ་རཥ 
313.  ཕན། གནྫོད། 
314.  ཕན་ཡྫོན། ཤ་དམིགས། 
315.  ཕན་སམས། གནྫོད་སམས། 
316.  ཕབ། སང་། 
317.  ཕམི། རྒྱལ། 
318.  ཕམི་ཁ། རྒྱལ་ཁ། 
319.  ཕར། ཚུར། ནཱ། 
320.  ཕར་འིགྱིྫོ། ཚུར་ལྫོག 
321.  ཕར་གཅད། ཚུར་གཅད། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
322.  ཕར་འིཕུལ། ཚུར་འིཐེན། 
323.  ཕར་འིཛུལ། ཚུར་འིཐེྫོན། 
324.  ཕར་ལྫོགསམི། ཚུར་ལྫོགསམི། 
325.  ཕར་ཤྫོར། ཚུར་ཐེྫོབ། 
326.  ཕར་སྫོང་། ཚུར་ཤྫོག 
327.  ཕལ་སྐད། ཞིཥས། 
328.  ཕུ། མིདའི། 
329.  ཕུད། ལྷག་མི། 
330.  ཕྫོ། མིྫོ། 
331.  ཕྫོ་རྐྱང་། མིྫོ་རྐྱང་། 
332.  ཕྫོ་སྐད། མིྫོ་སྐད། 
333.  ཕྫོ་རས་/ཕྫོ་རྒྱ། ཨམི་སྲུ། 
334.  ཕྫོ་རྒྱུད། མིྫོ་རྒྱུད། 
335.  ཕྫོ་རྟེགས། མིྫོ་རྟེགས། 
336.  ཕྫོ་གདྫོང་། མིྫོ་གདྫོང་། 

ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
337.  ཕྫོ་ལུས། མིྫོ་ལུས། 
338.  ཕྫོཝ་འིགྲང་། ལྫོཝ་བཀྱི། 
339.  ཕྱེཥ ནང་། 
340.  ཕྱེ་དར། ས་དར། 
341.  ཕྱེ་དུས། སྫོན་དུས། 
342.  ཕྱེ་པ། ནང་པ། 

 
343.  ཕྱེ་མི། ས་མི། སྫོན་མི། 

ཧེཥམི། 
344.  ཕྱེ་མིཥ ནང་མིཥ 
345.  ཕྱེ་རུ། དྲྫོ་པ། 
346.  ཕྱེ་ལྫོགས། ནང་ལྫོགས། 
347.  ཕྱེ་ཤབས། ནང་ཤབས། 
348.  ཕྱུགཔྫོ། སྤྱིང་ཀ། 
349.  ཕྱེ། གཅད། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
350.  ཕྲེང་། གཡྫོ། 
351.  ཕྲེང་ཏང་ཏ། གཡྫོ་གཡྫོཝ། 
352.  ཕྲེང་ལམི། སྐྫོར་ལམི། སྫོར་

ལམི། 
353.  འིཕུར། ཆགས། 
354.  འིཕུལ། འིཐེན། 
355.  འིཕལ། འིགྲབ། 

བ 
356.  བུ། བུམིྫོ། 
357.  བུད་མིད། སཤ་པ། 
358.  བུམིྫོ། བུ། 
359.  བྱེང་། ལྷྫོ། 
360.  བྱུ་རལམིྫོ། ལབ་ཏམ། 
361.  བང་། སྤང་། 
362.  བང་བྱེ། སྤང་བྱེ། 

ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
363.  བླུན། མིཁས། 
364.  བླུན་པྫོ། མིཁས་པ། 
365.  དབངཔྫོ་ངལ་ས་

སཥ 
སྫོ་བ་ཆཥཏྫོག་ཏྫོ། 

366.  དབུ། ཞིབས། 
367.  དབུས། མིཐེའི། 
368.  འིབབ། འིཛིག 
369.  འིབྫོལ། དཀྫོན། 
370.  འིབྫོལ་ཆ་ཆཥ དཀྫོན་ཏག་ཏ། 
371.  འིབྫོལ་དྲགས། དཀྫོན་དྲགས། 
372.  སྦུག མིཐེའི་མི། 
373.  སྦུག་གྲལ། མིཐེའི་གྲལ། 
374.  སྦེྫོམི། ཆུང་། ཆུང་ཀུ། 
375.  སཥཁྫོག རྒྱགས་ཏྫོ་རལ་རཥ 
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ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
མི 

376.  མི། ཕ། 
377.  མི་མིཆུ། ཡ་མིཆུ། 
378.  མི་རབས། ཡ་རབས། 
379.  མིབ་ཏྫོ། ཁབ་ཏྫོ། 
380.  མིར། ཡར། 
381.  མིར་ངྫོ། ཡར་ངྫོ། 
382.  མིར་མིས། ཡར་འིཕལ། 
383.  མིར་ལབ། ཡར་ལབ། 
384.  མིར་ཕབ། ཡར་སང་། 
385.  མི་རྟེག་པ། རྟེག་པ། 
386.  མུན་པ། སྣང་བ། 
387.  མིཥབཏག མིཥགསད། 
388.  མིཥགསད། མིཥབཏག 
389.  མིད། ཡྫོད། 

ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
390.  མིན། ཨན། 
391.  མིྫོ། ཕྫོ། 
392.  མིྫོ་རྐྱང་། ཕྫོ་རྐྱང་། 
393.  མིྫོ་སྐད། ཕྫོ་སྐད། 
394.  མིྫོ་རྒྱུད། ཕྫོ་རྒྱུད། 
395.  མིྫོ་རྟེགས། ཕྫོ་རྟེགས། 
396.  མིྫོ་གདྫོང་། ཕྫོ་གདྫོང་། 
397.  མིྫོ་ལུས། ཕྫོ་ལུས། 
398.  མིང་། ཉུང་། 
399.  མིང་ཚིད། ཉུང་ཚིད། 
400.  མིང་ཤྫོས། ཉུང་ཤྫོས། 
401.  མིན་ཆད། ཡན་ཆད། 
402.  དམིངས། སར། 
403.  དམིན། མིཆྫོག 
404.  དམིའི། མིཐེྫོ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
405.  དམིའི་བ། མིཐེྫོ་བ། 
406.  དམིའི་ས། མིཐེྫོ་ས། 
407.  དམལ་བ། ཞིང་ཁམིས། 
408.  སྨད། སྟྫོད། 
409.  སྨད་ཆ། སྟྫོད་ཆ། 
410.  སྨན། དུག 

ཙོ 
411.  གཙོང་བ། བཙོག་པ། 
412.  བཙུགས། བཏྫོན། 
413.  བཙོག་པ། གཙོང་བ། 
414.  བཙོང་། ྫོ། 
415.  རྩག བཤག 
416.  རྩུབ། འིཇམི། 
417.  རྩུབ་དྲགས། འིཇམི་དྲགས། 
418.  རྩུབ་ཧྲེག་ཧྲེ། འིཇམི་ཅུག་ཅུ། 

ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
419.  བརྩྫོན་འིགྲུས། ལཥལྫོ། 

ཚི 
420.  ཚི། གྱིང་། 
421.  ཚི་ཏྫོག་ཏྫོ། ཁྫོད་ས་སཥ 
422.  ཚི་ཏྫོམི། ཁྫོདམི། 
423.  ཚི་ནཥ ཁྫོད་ནཥ 
424.  ཚི་ས། གྱིང་ས། 
425.  ཚི་ས། བསལ་ས། 
426.  ཚིབ་ཚིབ། ལྷྫོད་ལྷྫོད། 
427.  ཚུ་ཀཥལྫོགས། ཕ་ཀཥལྫོགས། 
428.  ཚུ་ཁར། ཕ་ཁར། 
429.  ཚུར། ཕར། 
430.  ཚུར་གཅད། ཕར་གཅད། 
431.  ཚུར་ཐེྫོབ། ཕར་ཤྫོར། 
432.  ཚུར་འིཐེན། ཕར་འིཕུལ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
433.  ཚུར་འིཐེྫོན། ཕར་འིཛུལ། 
434.  ཚུར་ལྫོག ཕར་འིགྱིྫོ 
435.  ཚུར་ལྫོགསམི། ཕར་ལྫོགསམི། 
436.  ཚུར་ཤྫོག ཕར་སྫོང་། 
437.  ཚི་སྫོན་མི། ཚི་ཕྱེ་མི། ཚི་ཤུལ་

མི། 
438.  ཚི་ཐུང་། ཚི་རང་། 
439.  ཚི་ཕྱེ་མི། ཚི་སྫོན་མི། ཚི་ཧེཥ

མི། 
440.  ཚི་རང་། ཚི་ཐུང་། 
441.  ཚི་ཤུལ་མི། ཚི་ཧེཥམི། ཚི་སྫོན་

མི། 
442.  ཚི་ཧེཥམི། ཚི་ཕྱེ་མི། ཚི་ཤུལ་

མི། 
   

ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
ཛི 

443.  འིཛུམི་གསལ་
གསལ། 

གནག་ལྫོག་ལྫོ། 

444.  འིཛུལ། འིཐེྫོན། 
445.  འིཛུལ་སྫོ། འིཐེྫོན་སྫོ། 
446.  འིཛིག འིབབ། 
447.  རྫུས་མི། ངྫོ་མི། 
448.  བརྫུན་/རྫུན། བདན། 

ཞི 
449.  ཞིན། དྲག 
450.  ཞིབས། དབུ། 
451.  ཞིཥ ཁྲིྫོ། 
452.  ཞི་བ། དྲག་པྫོ། ཁྲིྫོ་བྫོ། 
453.  ཞིང་ཁམིས། དམལ་བ། 
454.  ཞིཥས། ཕལ་སྐད། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
455.  ཞིྫོབ། གང་། 
456.  ཞིྫོར་ཁ། རྐང་བཙུགས། 
457.  གཞིན། བདག 
458.  གཞིན་དྫོན། རང་དྫོན། 
459.  གཞིན་ལུགས། རང་ལུགས། 
460.  གཞིྫོན། རན། 
461.  གཞིྫོནམི། རསཔ། 
462.  བཞུགས། བཞིངས། 
463.  བཞིངས། བཞུགས། 
464.  བཞིངས་བར། གཟམ་བར། 
465.  ཟྫོག་ཤྫོས། ལགས་ཤྫོས། 
466.  ཟྫོགཔ། ལགས་ཤྫོམི། 
467.  གཟམ་བར། བཞིངས་བར། 
468.  བཟང་། ངན། 
469.  བཟང་པྫོ། ངན་པ། 

ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
470.  བཟང་འིབྲེས། ངན་འིབྲེས། 
471.  བཟང་ལན། ངན་ལན། 
472.  བཟང་སམས། ངན་སམས། 
473.  བཟྫོ་ཤ། འིཇའི་རཤམིྫོ། 

འི 
474.  འིྫོག སྟང་། ལག 
475.  འིྫོག་སྫོ། སྟང་སྫོ། 
476.  འིྫོག་ཐེྫོག སྟང་ཐེྫོག ཐེྫོག་ཁ། 
477.  འིྫོག་མི། གྫོང་མི། 
478.  འིྫོང་། འིགྱིྫོ། 

ཡ 
479.  ཡ། ཆ། 
480.  ཡ་གཅག ཆ་གཅག 
481.  ཡ་མིཆུ། མི་མིཆུ། 
482.  ཡ་རབས། མི་རབས། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
483.  ཡང་། ལྕཥ 
484.  ཡང་དྲགས། དམི་དྲགས། 
485.  ཡང་དག ལར་སྣང་། 
486.  ཡང་འིཕྲེྫོས་

འིཕྲེྫོས། 
ལྕ་དྲགས། སྲེ་རག་
རཥ 

487.  ཡངས་ལྷྫོད་
ལྷྫོད། 

དམི་ཁག་ཁཥ 

488.  ཡན་ཆད། མིན་ཆད། 
489.  ཡབ། ཡུམི། 
490.  ཡར། མིར། 
491.  ཡར་ངྫོ། མིར་ངྫོ། 
492.  ཡར་ལབ། མིར་ལབ། 
493.  ཡར་འིཕལ། མིར་མིས། 
494.  ཡར་སང་། མིར་ཕབ། 
495.  ཡུམི། ཡབ། 

ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
496.  ཡྫོད། མིད། 
497.  ཡྫོན་ཏན། སྫོན། 
498.  གཡས། གཡྫོན། 
499.  གཡས་གྲལ། གཡྫོན་གྲལ། 
500.  གཡས་ཕྱེྫོགས། གཡྫོན་ཕྱེྫོགས། 
501.  གཡྫོ། ཕྲེང་། 
502.  གཡྫོ་གཡྫོཝ། ཕྲེང་ཏང་ཏ། 
503.  གཡྫོགཔ། གྫོངམི། དཔྫོན། 
504.  གཡྫོན། གཡས། 
505.  གཡྫོན་གྲལ། གཡས་གྲལ། 
506.  གཡྫོན་ཕྱེྫོགས། གཡས་ཕྱེྫོགས། 

ར 
507.  རང་དྫོན། གཞིན་དྫོན། 
508.  རང་ལུགས། གཞིན་ལུགས། 
509.  རང་། ཐུང་། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
510.  རངམིྫོ། ཐུང་ཀུ། 
511.  རླྫོན་ཆ། སྐམི་ཆ། 
512.  རླྫོན་ཕྫོགས། སྐམི་ཕྫོགས། 
513.  རླྫོནམི། སྐམི། 

ལ 
514.  ལ། ལུང་། ལུངམི། 
515.  ལ་ནྫོར། མིཐེའི་ནྫོར། 
516.  ལན། དྲ་བ། 
517.  ལམི་ལག ལམི་འིྫོག 
518.  ལམི་འིྫོག ལམི་ལག 
519.  ལུང་། ལ། 
520.  ལུངམི། ལ། 
521.  ལཥལྫོ། བརྩྫོན་འིགྲུས། 
522.  ལགས། ཤ། 
523.  ལགས་ཤྫོམི། ཟྫོགཔ། 

ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
524.  ལགས་ཤྫོས། ཤ་ཤྫོས། ཟྫོག་

ཤྫོས། 
525.  ལགས་བཤད། ཤ་བཤད། 
526.  ལན། སྫོད། 
527.  ལབ་ཏམ། བྱུ་རལམིྫོ། 
528.  ལྫོག་ལ། དད་པ། 
529.  ལྫོང་། ལ། 

ཤ 
530.  ཤར། ནུབ། 
531.  ཤཥ ས། 
532.  ཤུགས་བསྟན། དངྫོས་བསྟན། 
533.  ཤུལ་མི། ཧེཥམི། སྫོན་མི། 
534.  ཤྫོག སྫོང་། 
535.  ཤྫོབ། བདན། 
536.  ཤྫོར། འིཐེྫོབ། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
537.  གཤམི། ཁ། 
538.  གཤན་པྫོ། གསྫོན་པྫོ། 
539.  གཤྫོང་། སང་། 
540.  བཤག རྩག 

ས 
541.  ས་ཁ། གནམི་ཁ། 
542.  ས་སྟང་། ས་འིྫོག 
543.  ས་འིྫོག ས་སྟང་། 
544.  སངས་རྒྱས། སམས་ཅན། 
545.  སང་། ཕབ། 
546.  སམས་ཅན། སངས་རྒྱས། 
547.  སྫོ་སྫོར། གཅག་ཁར། 
548.  སྫོང་། ཤྫོག 
549.  སྲེ་ཀྲག འིཇམི་དྲགས། 
550.  སྲེ་ཀྲག་ཀྲ། མིན་ཏྫོང་ཏྫོ། 

ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
མིན་ཅུག་ཅུ། 

551.  སྲེ་རག་རཥ ཡང་འིཕྲེྫོས་འིཕྲེྫོས། 
552.  སྲེབ། སྟུག 
553.  སྲེབ་འིཕྲེྫོས་

འིཕྲེྫོས། 
སྟུག་པག་པ། 

554.  སྲེས། སྲེསམིྫོ། 
555.  སྲེསམིྫོ། སྲེས། 
556.  སྲེྫོག་ཅན། སྲེྫོག་མིད། 
557.  སྲེྫོག་མིད། སྲེྫོག་ཅན། 
558.  སྲེྫོལ་ངན། སྲེྫོལ་བཟང་། 
559.  སྲེྫོལ་བཟང་། སྲེྫོལ་ངན། 
560.  གསརཔ། རྙིངམི། 
561.  གསྫོན་པྫོ། གཤན་པྫོ། 
562.  བསལ་ས། ཚི་ས། 
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ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
ཧེ 

563.  ཧེ། ཕྱེཥ 
564.  ཧེ་ཀ་ཧེྫོ་ཀ། སྙྫོམིས་ཏང་ཏ། 
565.  ཧེཥམི། ཤུལ་མི། ཕྱེ་མི། 
566.  ཧེན་ལས། རྟེང་ལས། 
567.  ལྷ། འིདྲ། 
568.  ལྷ་ས་སཥ སྐ་པག་པ། གར་

དྲགས། 
569.  ལྷག ཆད། 
570.  ལྷག་མི། ཕུད། 
571.  ལྷྫོ། བྱེང་། 
572.  ལྷྫོང་། རབ། 
573.  ལྷྫོད། གྱིམ། 
574.  ལྷྫོད། མིགྱིྫོགས། 

ཨང་། རྩ་ཚིག འིགལ་མིང་། 
575.  ལྷྫོད་ཆ་ཆཥ སྐམི་ས་སཥ 
576.  ལྷྫོད་དྲགས། མིགྱིྫོགས་དྲགས། 
577.  ལྷྫོད་ལྷྫོད། ཚིབ་ཚིབ། 

ཨ 
578.  ཨ་རས། ཨང་རས། 
579.  ཨ་རྟེག་ར། སྐབས་སྐབས། 
580.  ཨ་པ། ཨའིཥ 
581.  ཨང་རས། ཨ་རས། 
582.  ཨཔ། ཨམི། 
583.  ཨམི། ཨཔ། 
584.  ཨམི་སྲུ། ཕྫོ་རས་/ཕྫོ་རྒྱ། 
585.  ཨའིཥ ཨ་པ། 
586.  ཨན། མིན། 
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མིཇུག་དྫོན། 
༉ སྤྱིར་བཏང་ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡག་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འིཕལ་དང་དར་ཁྱབ་གཏང་ནའི་དྫོན་
ལུ་དང་  ལྷག་པར་དུ་སླྫོབ་ཕྲུག་ཡྫོངས་ལུ་ ཕན་ཐེྫོགས་ཚུགས་པའི་རཥབ་བསད་དཥ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་
རྣམི་གྲངས་དང་འིགལ་མིང་ག་དཔཥདབ་ སྐར་ཚིགས་ཕྲེང་བ་ཐེྫོན་རམ་གཤ་པ་འིད་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འིཕལ་
ལྷན་ཚིགས་ནང་ གྫོང་འིཕལ་སཥཚིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཞིབ་འིཚིལ་དང་དབྱེཥཞིབ་ལགས་ཤྫོམི་སྦེཥའིབད་དཥ
བྲེཤ་བྲེཤཝ་ཨན། ཨན་རུང་དུས་ཚིད་ཀྱི་དཀའི་ངལ་དང་ ལཱ་རགས་གཞིན་གྱི་འུར་བྱེལ་ལས་བརྟེན་ཏཥ ནཥ
ཅག་ར་ཞིབ་ཞིབ་སྦེཥ བྲེ་ནའི་གྫོ་སྐབས་འིཐེྫོབ་མི་ཚུགས་པའི་ཁར་ རྩྫོམི་སྒྲིག་འིབད་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཤཤ་
ཡྫོན་གྱི་འིདང་ཚིད་དང་ བྫོ་རག་ག་སྤྫོབས་པ་ཚུ་ ག་ན་ཡང་མིདཔ་ཨན། དཥའིབད་ན་འིད་གཤ་ དཔཥདབ་
འིད་ནང་ ཚིག་དྫོན་གཤ་ཆ་རའི་ཐེྫོག་ལུ་ ནྫོར་འིཁྲུལ་ཞུགས་སྲེདཔ་མི་ཚིད་ གྫོག་མིཛུབ་པའི་ཤ་སྫོན་
ཡང་ ལཥཤ་ར་འིབྱུང་སྲེད་ན་ཨནམི་ལས་ དཥཚུ་ག་ར་ གཟུ་བྫོར་གནས་པའི་མིཁས་པ་རྣམིས་ཀྱིཤ་ 
ཐུགས་ལུ་བཟྫོད་པ་བཞིཤ་ཏཥ སྙང་རྗེའི་སྤྱིན་གྱིཤ་གཟགས་ཞིནམི་ལས་ ཤུལ་ལས་ཐེྫོན་རམ་གསུམི་པའི་
སྐབས་ལུ་ དག་བཅྫོས་འིབད་ཚུགས་ནའི་དྫོན་ལུ་ ཕན་ཐེྫོགས་ཆཥབའི་བཀའི་སླྫོབ་དང་ལམི་སྟྫོན་གང་དྲག་ 
ལྷན་ཚིགས་ཡག་ཚིང་ནང་ གནང་སྟཥབཀའི་དྲན་བསང་གནང་ཟར་ཞུ་ན་དང་། ད་རཤ་ང་བཅས་ཀྱིཤ་ཅ་
ལྕྫོགས་གང་ལྕྫོགས་ཀྱི་ཐེྫོག་ལས་ དཀའི་སྤྱིད་དང་དུ་བངས་ཏཥ དཔཥདབ་འིད་བྲེཤ་བའི་དགཥབ་འིདཤ་ 
སྤྱིར་གྱིཤ་སམས་ཅན་ཐེམིས་ཅད་ལུ་ཞི་བདཥའིཐེྫོབ་ན་དང་ ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡག་རྫོང་ཁ་ མི་
མིས་གྫོང་དུ་འིཕལ་ཏཥ འིཛིམི་གང་ཡྫོངས་ལུ་ཁྱབ་བཅུག་ཟར་བའི་སྨྫོན་ཚིག་དང་བཅས་མིཇུག་བསྡུཝ་
ཨན།།   

བཀའི་དྲན་ཆ། 


