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ད་བད། 

༉ ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་ག་ཚང་ས་ འག་་ལ་ཡོངས་ད་ག་ོང་ཁ་འ་ ཐབས་ས་

་ཚོགས་་་ལས་ ་དང་ལས་མ་་བམས་་ ང་འལ་དང་དར་བ་ བཏང་དང་གཏང་བན་

པ་་ཡོདཔ་ན། དགས་བསལ་་ ོང་ཁ་ང་ག་་་ད་བཏང་་ ོང་ཁ་ང་འལ་གཏང་

ད་པ་ད་ས་དང་འལ་་ ་ལ་་ཅ་ཆས་དང་ཐ་ད་་ ོང་ཁ ་ནང་ད་ར་འབད་་དང་། 

ོང་ཁ་བ་ོལ་ཡོད་པ་ང་གོས་་ནང་ལས་ ཁ་ལས་བ་ོལ་ཡོད་ང་ ག་ཐོག་བད་མ་གས་

པར་ས་ཡོད་་ང་ག་་ བ་ག་དང་གཏན་འབས་འབད་ོལ་ཡོད་པ་ས་ལས་ ད་ས་ ་

ང་དང་ཧནོ་མ་་ང་གནས་ག་གོས་ག་འབད་་ཡོད། 

ང་གནས་་ཡང་ ོང་ཁ་བ་ོལ་ཡོད་པ་ོང་ཁག་ཆ་མཉམ་ལས་ བ་ག་འབད་་འཆར་ག་

ཡོད་ང་ ད་ས་ མ་ག། མགར་ས། ་ན་ཁ། དབང་འས་ཕ་ོང་དང་ དར་དཀར་ན་བཅས་ོང་

ཁག་་་ནང་ལས་ངམ་གག་བ་ག་འབད་་ཡོད། ་ཡང་ བ་ག་འབད་ས་ས་་་ནང་་ 

དོན་ཚན་མཁས་མག་་་ ་གགས་འབད་ནམ་ལས་ ང་དང་ཧོན་མ་་་པར་ས་དང་གས་

་ འལ་པ་ང་་་བ་་ཡོདཔ་ན།  

འ་ས་ལག་ན་པ་ཡོངས་་ ཕན་ཐགོས་འང་གས་པ་་བ་དང་བཅས་ རང་གས་གནམ་ལོ་

གས་མོ་ང་ལོ་ རང་་ ༢ པ་ས་ ༥ ་ས་  ༡༨/༠༣/༢༠༢༡ ། 
 

 

 

  

 
 

ང་ན། 

ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས། 
 



1 

 

 

1  

ཀ་པ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་འ་ས་ཝ་ ༨ པ་དང་ ༩ པ་ནང་་ཏོག་ཤར་་ཡོད། ང་འ་ཐབ་

ང་མ་གཏོགས་གཞན་ག་་ཡང་འབད་་བབ། 

 

2  

ཀ་བ། (དར་དཀར་ན།) 

ང་འ་་ར་ཏོ་འ་ ་བ་མངརམོ་བམ་་ཡོད་པ་ཁར་  

ོག་མ་ང་་་བཏགསཔ་ན། རོབ་འལ་འ་ནོར་དང་ 

མས་ཅན་་ས་ཟཝ་ན། 

 

3  
ཀ་མ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་འ་ བཟོ་མ་གཡའ་་གཡོ་་་ཡོད་པ་ཁར་ ང་འ་་ག་འབད་་

འ་ས་ང་་གཉའ་་བཟོ་བབ་ན། 

 

4  
ཀ་ཤ་ཙཝོ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ངམ་དང་ཨ་ང་་གད་པ་་ལས་ཕར་བར་་ཝ་ན།  

 

5  

ཀ་ཤ་ཚལ་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་འ་ས་ ོག་མ་ང་་དམར་་་་བཏགསཔ་ན། ོག་མ་འ་ཀ་ཤ་

ས་ཟཝ་ན། 
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6  

ཀ་ཤ་ཨ་ལམ། (དར་དཀར་ན།) 

ང་འ་ ོག་མ་གནགཔོ་་བཏགས་་ག་ན། ོག་མ་འ་ ཀ་ཤ་ས་ཟ་

བ་ཁར་ ་ས་ཡང་ཟ་་ཡོད། ཟཝ་ད་ཁ་ཡང་གནགཔོ་འ་འོང་། 

 

7  

ཀ་ཤ་ཨ་་ང་། (དར་དཀར་ན།)  

འལ། འལ་ཞངམ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་འ་ས་ ོག་མ་དམརཔོ་་་བམ་་ བཏགས་་ཡོདཔ་ན། ོག་མ་

འ་ཝ་ ༨ པ་དང་ ༩ པ་ནང་ཚོཔ་ནམ་དང་ ་ས་ཡང་ཟཝ་ན། 

ང་་ང་ང་ ་གགས་གང་་ག་ལས་བལ་་འ། 
 

8  

ཀ་ཤ་ཨམ་ལ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་འ་ ོམ་མ་འ་་འ་ས་ མ་་ང་ཆ་་་བབ། ོག་མ་འ་ 

་གས་མས་ཅན་ས་ཟཝ་ན། 

 

9  

ཀང་ར་་ཏགོ། (དར་དཀར་ན།) 

་ང་འ་་་ཏོག་འ་ ཚོདམ་བཙོ་ཟ་བབ་མ་ཚད་ འདབ་མ་ནོར་མས་

ཅན་ས་ཡང་ཟ་འོང་། 

 

10  

ང་་དམརམ།ོ (དར་དཀར་ན།) 

་བ་འདམ་བ་ནང་ལས་ཕར་་བ་ཧོན་མ་ འདབ་བ་ོམ་་ག་་

ཡོད། འ་ནོར་མས་ཅན་་ས་ཟ་འོང་། 
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11  

ཀཝ་ལམ། (དར་དཀར་ན།) 

ཧོན་མ་འ་་ོག་མ་ཚོཔ་ད་ དམར་་་་འཝ་ན། ོག་མ་འ་བ་་

ཟ་བབ། ོག་མ་་ནང་ས་ ན་་ས་་ཡང་ལག་ན་འཐབ་ན། 
 

12  

་་ཤམོ་འདབ། (ང་བ།) 

་ང ་་འདབ་མ་འ་ ་ཟ་འདབ་མ་བམ་་ོམ་དང་ ང་་ག་་

ཡོད་པ་ཁར་ འདབ་མ་ག་ན་ལས་ པད་ཅ་བམ་ག་བཏགས་་ ་ཏོག་

དཀརཔོ་ོང་ག་་ཤར་ ་ཡོད། ་ང་འ་ ན་་ོར་བབ་་ག་ན། 
 

13  
་་ག། (ང་བ།) 

འདབ་མ་ོམ་འཚམས་ག་་ ཚོབ་ཚོ་་་བ་ཁར་ ་ཏོག་དཀརཔོ་་ཤར་

་ཡོད་པ་ཧོན་མ་་ས་ཟ་་ག། 

 

14  

་མ། (ང་བ།) 

ང་་ཚོས་ག་གནགཔོ་འཚམས་ག་དང་ འདབ་མ་འཇམ་ག་་་བཟོ་

མ་ ཚལ་་འདབ་མ་ཆ་འ་བ་ཁར་ མ་གག་གས་་མནམ་་ཡོད་

པ་ང ་ག།  

15  
་་་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་འ་ས་ོག་མ་དམརཔོ་་བཏགས་་འ་ ཚོཔ་ད་ཨ་་་ས་ཟཝ་ན། 
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16  
་་་ོཏོ། (་ན་ཁ།) 

བཟོ་མ་ན་་བམ་འབད་ན་ན་ ང་ཐག་་ལས་བར་་བཏགས་་ཡོད་

པ་ཁར་ ནང་ས་འ་ས་གགས་དང་ཧོད་་འ་བབ་ན། 

 

17  
་ང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་འ་བཏོགཔ་ད་ མ་འཐོནམ་ན། འདབ་མ་ནོར་་ཆག་་ན་པ་ན་

མ་་ཤ་འཐོནམ་ན། 
 

18  

་ར་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་་པགས་་དཀརཔོ་འ་ འཔ་བ་ན་ང་ ང་ཅ་འ་མ་མ་ང་

ཆ་བབ། པགས་་བཏོགས་་ ་ནང་གཔ་ད་ ན་ཐང་ཐ་ཡོད་་འ ་ས་ 

ོས་དང་མས་ར་བཟོཝ་ད་གཔ་ན། 

 

19  

་། (དར་དཀར་ན།) 

་ཁ་་བ་ག་ན། ར་ཏོ་བ་ནམ་ལས་ཟ་བབ་པ་ཁར་ རོབ་འལ་

ར་བཏགས་པ་ོག་མ་ཡང་ཟ་བབ་ན། 

 

20  

་ཐག། ་ཐག་རོབ་འལ། (དར་དཀར་ན།) 

རོབ་འལ་་ལས་ོག་མ་་བ་བམ་་བཏགས་འོང་།  

ར་ཏོ་བ ་ནམ་ལས་ བཙོ་་ཟ་བབ། 
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21  
་ཙ་མ། (དར་དཀར་ན།) 

ང་འ་ ཐབ་ང་མ་གཏོགས་ མ་་ང་ཆ་་ ག་་ཡང་འབད་་བབ། 

 

22  

་་མ་ང་། (མགར་ས།) 

ང་འ་ ཐབ་ང་དང་གབ་ང་་བབ་པ་ཁར་  

འདབ་མ་ནོར་ས་ཡང་ཟཝ་ན། 

 

23  
་ལ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་འ་ འདབ་མ་ཐལ་ག་ལ་་་འོངམ་ན། 

 

24  

ར་ད། རམ་གནགཔོ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

རམ་འ་ ནང་ས་བཏོན་བ་ནམ་ལས་ ག་བཟོ་བབ། 

འ་་སར་ ་དང་ནོར་མས་ཅན་་་ཐལ། 

 

 

25  
ར་མ་དཀརཔ།ོ (་ན་ཁ།) 

ནགས་ཚལ་ནང་ཕར་ ཚོབ་ཚོ་་་བ་རམ་ ནོར་མས་ཅན་་ཟ་་ག། 
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26  
ར་ཅ་དམར་མ། (མགར་ས།) 

ཧོན་མ་འ་ ཝ་ ༣ པ་ནང་ ག་་་ོདཔ་ད་ཟ་བབ། 

 

27  
ར་ཅ་དམར་མ། (དར་དཀར་ན།) 

ཧོན་མ་འ་ ག་་་ོདཔ་ད་ ཚོདམ་བཙོ་་ཟ་བབ། 

 

28  

ར་་མ། (མགར་ས།) 

ཧོན་མ་་ར་ཏོ་འ་ བཟོ་མ་ང་ོག་བམ་་ཡོད་པ་ཁར་ ་བ་་་

འོངམ་ན། འ་ཟཝ་ད་ ག་གས་་ཕནམ་ན། 

 

29  

ར་མ། (མགར་ས།) 

རམ་་གས་ནོར་ས་ཟ་་ག་ན། ཨ་ང་་བར་གས་ནང་ལས་ཕར་

་་ཡོད། ་་བ་ན་འོང� 

 

30  
རམ་དམརཔ་ོ་སགོམ། (་ན་ཁ།) 

རམ་འ་་སོག་སོ་་ཡོད་པ་ཁར་ ར་ཏོ་ོང་ག་་སཔ་ན། 
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31  
རམ། (མ་ག།) 

ག་་་ོདཔ་ད་ ་ས་ཨ་་་ཚོདམ་བཙོ་་ཟཝ་ན། མང་ཤོས་ར་ 

ནོར་་གདན་་ངམ་ན། 
 

32  
རམ། (་ན་ཁ།) 

རམ་འ་ འཇམ་ག་་་ཡོདཔ་དང་ ནོར་ས་ཟཝ་ན། 

 

33  

ང་ཙ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

མ་་ང་ཆ་དང་ བཟོ་བ་་ང་གས་ཤོམ་ག་ན། པགས་་ས་

ང་ནད་་ཕནམ་ན། 

 

34  
མ་ན་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ནོར་་་་བབ། ང ་ང་་འབད་བ་ཁར་ གཡའ་་གཡོ་་་ཡོད། 

 

35  

ཝ་ཤ་། མ་ན ་ཤ་། (དར་དཀར་ན།)  

ང་་མ་། (་ན་ཁ།) 

ང་མ་ར་ བཟོ་མ་་་མ་་འ་་ག་་་་ཤ་་ ཟ་མ་བབ་་

ག། 
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36  
་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ཧོན་མ་འ་ ་པ་དང་འདབ་མ་ ་བ་ ་་ཡོད་པ་ཁར ་ འཇམ་ག་་

་ཡོད། ཕགཔ་དང་ནོར་་ཆག་་ནམ་ན། 

 

37  
བ་་ཚལ་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་འ་་ོག་མ་ ཚལ་་དང་འ་བ་ཁར་ ནང་ས་་ཏ་ག་་་ཡོད། 

 

38  

ག་པ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་འ་་ོག་མ་ ་དང་་གས་མས་ཅན་་ས་ཟ་འོང་། ང་འ་ོམ་

ཡང་་འ། 

 

39  

དཀར་ན་་ཏགོ། (ལ་ཡག།) 

་ཏོག་དཀརཔོ་ གཏོར་མ་དཀར་ན་བ་བབ། ནོར་མས་ཅན་ས་ཡང་

ཟཝ་ན།  

 

40  

དཀར་ང་། (མགར་ས། མ་ག།) 

ང་དཀརཔོ་ འདབ་མ་ར་་འཚམས་ག་་ཡོད། ང་ོནམ་་ོདཔ་ད་

འཇམ་ག་་ན་ང་ བམས་ནམ་ལས་ གནམ་ད་ས་ད་་ག་

འཝ་ན། ང་ཆ་ན་ཏ་་བབ། 
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41  

དཀར་ང་། (མ་ག།) 

ང་དཀརཔོ་་ཡོད་པ་ཁར་ འདབ་མ་ར་་འཚམས་ག་་ཡོདཔ་ན། 

ང་འ་ོནམ་་ོདཔ་ད་ འཇམ་ག་་་ཡོདཔ་ན་ང་ བམས་ནམ་

ལས་ གནམ་ད་ས་ད་་ག་འཝ་ན། ་ས་ན་ཏ་་བབ། 

 

42  

དཀར་ང་ཞངམ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

བཟོ་མ་་ཀ་ང་དང་འ་བ་ཁར་ ང་འཇམ་་ག་དང་ ོག་མ་་མ་་ ་

་བཏགསཔ་ན། ང་འ་ ་ག་་ཡང་ད་ང་མ་བག་བབ་ན། 

 

43  

དཀར་ཤོ། (ང་བ།) 

་པ་དང་འདབ་མ་བཟོ་མ་ དོ་ལོམ་བམ་་ཡོད་པ་ཁར ་ ་ཏོག་དཀརཔོ་

་ཤརཝ་ན། ོག་མ་དོ་ལོམ་བམ་་ ང་ཏོ་ལ་ ་བཏགསཔ་ན་ང་ 

ཟ་་བབ། 
 

44  

་་ཐལ་མ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

འདབ་མ་ལགཔ་ས་དགཔ་ད ་ ཐལ་བམ་་འ་་ཡོད། པགས་་བབ་

་བཙོ་ནམ་ལས་ ོག་མ་་ཟ་བབ། ཁ་མ་་ཡོད་་་ ་འཝ་ད་

བང་་བཟོཝ་ན། 

 

45  

ར་ར། (ང་བ།) 

འདབ་མ་ག་པ་དམརཔོ་འབད་་འ་ པགས་་བ་་ཟཝ་ད་ ོཝ་རཔོ་

་ཡོད་པ་ཁར་ ཟ་ཁམས་ངས་་བས་་ཟ་གས་པ་ན་ག་་ལག་

ན་འཐབ་ན། 
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46  

ར་་བམ་ཅ། བམ་ཅ་ར་། (མགར་ས།)  

བམ་ཅ། (དབང་འས་ཕོ་ང་། དརདཀར་ན།) ་ནམ། (མ་ག།) 

གཏོརམ་བངསམ་ད་ ལགཔ་ཁར་མ་འར་་དོན་་ལག་ན་འཐབ་ན། 

ག་་་ོདཔ་ད་ པགས་་བ་་ཟཝ་ད་ ོཝ་རཔོ་་ཡོད་པ་ཁར་ 

ཆང་གས་་་དཔག་་ཡང་ཟཝ་ན། 

 

47  
ར་་ར། (་ན་ཁ།) 

ང་ོང་ོམ་་ག་དང་ འདབ་མ་བ་ང་་འདབ་མ་བམ་་ཡོད། ོག་

མ ་ོཝ་རཔ་་ཡོད་་འ་ ཟ་ཁམས་ངས་པ་ན་ག་ན། 

 

48  

ར་། ར་་ར་མ། (ལ་ཡག།) 

ོག་མ་ང་ཏོ་ལ་་ ཝ་ ༨ པ་ནང་ཚོཔ་ད་ དམརཔོ་འ་བ་ཁར་ 

ོཝ་རཔ་འབདཝ་ལས་ དཔ་ཚོས་བ་བབ་ན། 

 

49  

ར་ཤ་། (ལ་ཡག།) ་ང་ང་། (མ་ག།) 

བཟོ་མ་་ང་་ངམ་བམ་་ ཚོས་ག་དཀརཔོ་དང་དམརཔོ་ ཟ་བབ་

པ་ཤ་་ག་ན། 

 

50  

རཔོ་བམ་ཅ། (དར་དཀར་ན།) 

་པ་དཀརཔོ་དང་དམརཔོ་་ གས་གས་ཡོད། ོཝ་རཔོ་་ ་དང་་

ས་ཟཝ་ན། 
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51  
་གཔ། (ང་བ།) 

བཟོ་མ་གཔ་དང་ཆ་འཝ་་ཡོད། 

ལ་ཁ་་ གཔ་་ད་དཔ་་ཟཝ་ན། 

 

52  

ར་པ་་ཙ་ང་། ར་པ་ང་། (མགར་ས།) 

ང་འ་ ང་ོག་ོ་་ཡོད། མ་འ་འབདཝ་ད་ འཕང་བཟོ་བབ།  

ོག་མ་གནག་་་་བཏགསཔ་ན། 

 

53  

ཁག་མ། (་ན་ཁ།) 

ཧོན་མ་འ་་ག་་ ཉ་ཁག་་བམ་་ཡོད།  

ཚོདམ་བཙོ་ཟ་བབ་ན། 

 

54  
ཁག་ང་། (་ན་ཁ།) 

ང་འ་ མ་་ང་ཆ་བབ། ནོར་ས་ཡང་ཟ་འོང་། 

 

55  
ཁག་ང་གནགམ།ོ (་ན་ཁ།) 

ང་འ་ ས་བལ་ོད་ན་སར་ཝ་ན།  

འདབ་མ་ནོར་ས་ཟཝ་ན། 

 



12 

 

56  
ཁག་ང་ཨ་ཞང་། (མགར་ས།) 

ང་ོང་ོམ་་ཡོད་ང་ ་ད་་ག་ན། 

 

57  

ཁང་་ང� (མགར་ས།) 

ང་འ་ས་ ་ཏོག་དཀརཔོ་་ཤརཝ་ན། ོག་མ་དམར་་་་

བཏགསཔ་ན། ང་ོང་ོམ་་འ་་ཡོད། 

 

58  

ཁམ་། (དར་དཀར་ན། ་ན་ཁ། མ་ག། དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ས་བལ་ོད་ན་སར་་བ་ང་ ་ཏོག་་མ་་་ཤར་ནམ་ལས་  

ོག་མ་་་་་བཏགས་་ཡོད། 

 

59  

་་ང་། (མགར་ས།) 

ཧོན་མ་འ་ མ་དག་་མ་དང་ཝ། གཟའ་་་བཟོ་བབ། ོག་མ་

ནམ་མ་བམ་་བཏགསཔ་ན། 

 

60  

ནམ། ག་ཨ་་་ཏགོ། (ལ་ཡག།) 

ང་འ ་་་ཏོག་དང་འདབ་བ་ོམ་་ཡོད། ཐབ་ང་་ལག་ན་འཐབ་

བབ། འདབ་མ་ནོར་མས་ཅན་ས་་ཟ། 

 

 



13 

 

61  

མ་ང་། (མགར་ས།) 

ང་འ་ ས་ཁ་མཐོ་ས་་ཝ་ན། འདབ་མ་ མར་ར་་་ལག་ན་འཐབ་

ན། 

 

62  
ས་ཀ། (མ་ག།) 

ཧོན་མ་འ་ ་ཏོག་དཀརཔོ་ཚོབ་ཚོ་་ཤར་་ཡོད་་ག་ན། ་ཏོག་འ་

མང་ཤོས་ར་ ས་འབབ་་རནམ་ད་ཤརཝ་ན། 

 

63  

ས་བབས་་ཏགོ། ས་་ཏགོ། (མ་ག།) 

0་ཏོག་འ་ ཝ་ ༧ པ་དང་ ༨ པ་ནང་ཤརཝ་ན། ་ཏོག་འ་ཤར་བ་

བང་ལས་ ས་བབས་རན་པ་བ་མཚོན་ོནམ་ན། ་ཏོག་འ་ མ་

གག་ག་་་ཡོདཔ་ན། ནང་པ་ན་གང་ནང་ལས་ ་ཏོག་འ་་

་་ཀ་ར་བ་ན།  

64  
མཁའ་འ་་ཏགོ། (་ན་ཁ།) 

་ཏོག་དཀརཔོ་་ བཟོ་དབས་ལ་་བམ་་ཡོད་་ག། 

 
 

65  

འཁན་པ་དཀར་། (ལ་ཡག།) 

ལ་ཁ་མཐོ་སར་་བ་འཁན་པ་ ནོར་མས་ཅན་་ས་ ག་་་ོདཔ་ད་

ཟ་་ཡོད། ་འབདཝ་ད་ བསང་ནང་ག་་འ་ན། 
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66  

འཁན་པ་གནགམ་ོས་ཨ་ཞང་། (མགར་ས།) 

ཧོན་མ་འ་ འདབ་མ་་སོག་སོ་་ ང་ནང་ལས་ཕར་ཝ་ན། འ་་

མ་འར་ར་ཡང་བ་་ཡོད།། 

 

67  

འཁན་པ། (ང་བ།) 

འདབ་མ་ཚ་ོག་ོ་་ཡོད་པ་ཁར་ ་ཏོག་ཧོནམ་ོ ོག་མ་་མ་་་་ཡོད་

པ་འཁན་པ་ནང་གས་ག་ན། ན་དང་བསང་ག་་ནང་ཡང་ ལག་ན་

འཐབ་་བབ། 

 

68  
འཁན་པ། འཁན་པ་གནགཔ།ོ (ང་བ།) 

འདབ་མ་་སོག་སོ་་ འཇམ་ག་་ཡོད་པ་ཁར་ ང་འ་ཡང ་ག་་་

ོདཔ་ད་ ་སོག་སོ་་ཡོད། 

 

69  
ག་ག་ཤ་། (མ་ག།) 

་ཁ་ལས་ཚོས་ག་དམརཔོ་འཚམས་ག་དང་ ནང་་དཀརཔོ་་ཡོད། ཤ་་

འ་ མང་ཤོས་ར་མ་བཟོ་་ཟཝ་ན། 

 

70  

ན་ཛ་ར་ཛ། (དར་དཀར་ན།) ན་་ར་ཛ། (་ན་ཁ།)  

གནམ་་ཧནོ་མ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།)  

མ་ག་རམ། (མགར་ས།) 

་པ་འཇམ་ག་་དང་ འདབ་མ་་བ་་་ཡོད། ་ཏོག་་ག་་འ་ཚོཔ་

ད་ ང་མ་ས་འགས་འབགཔ་ན། ཧོན་མ་འ་ ཕགཔ་་ོ་་བཙོ་་

ནམ་ན།  
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71  
་མ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ཨ་ང་་ད་པ་ལས་ཕར་་་ང་་གས་ག་ན།  

མ་འར་ར་ཝ་གས་་ཡོད། 
 

72  
ན་ཆ། (་ན་ཁ།) 

བཟོ་མ་ག་ང་བམ་་ གས་ཏོ་གས་ཏོ་་ཡོད་པ་ཁར་ པགས་་

བ་ནམ་ལས་ ནང་་་བ་་་ཡོད་་འ་ར་་ཟ་བབ་ན།  
 

73  

་ས། (མགར་ས།) 

ར་ཏོ་དཀརཔོ་ གས་ཏོ་གས་ཏོ་་ཡོད་་འ་ ་ས་ོར་ཟཝ་ན། འ་

ས་ ན་སར་་ན་ཡང་བབ་་བཤད་ོལ་འག། 

 

74  

ན་། (་ན་ཁ།) 

ཧོན་མ་འ་ འདབ་མ་ཛར་ར་་ཡོད་པ་ཁར་ ཝ་གག་ལས་ཞལ་ལག་

་ཤ་བཏགས་་ག་ན། འ་ན་་བབ་པ་ཁར་ ན་་མ་མནམ་་

ཡོད། 
 

75  

བ་ལ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་འ་འཔ་བ་་་ས་ ཐབ་ང་ངམ་གག་ལས་བལ་ གཞན་ག་་

ཡང་འབད་་བབ། 

 

76  
་མ། (ལ་ཡག།) 

བགས་ལ་ན་མ་ཚོགས་པ་བས་་ འ་ཐོག་ང་་ཡོད་པ་མ་ོས་

པ་ལོ་ཐོག་ག། འ་་ར་ཏོ་བལ་ན་ན་འང་བབ། 
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77  

་་ར་། ང་གས་་ཏགོ། (ལ་ཡག།)  

ང་གས་་ཏགོ། (ང་བ།) 

་ཏོག་ཧོནམ་ོ མ་ག་་་ཟ་བབ་པ་ཁར་ ཁ་མཐོ་ས་་་ས་ ཁ་

ར་ན་་དརཝ་ན། མ་་ཐོན་གས་་དོན་་ ་བད་ཅན་ག་་

ཡང་ཝ་ན། ་ཏོག་འ་བམས་ན་ལས་ ཚ་མས་་ན་་ལག་ན་

འཐབ་ན།  

78  

ང་་ཝ། (མགར་ས།) 

རོབ་འལ་བམ་་་བ་ཁར་ ་ཏོག་་ག་ ང་་་ཤརཝ་ན། འ་

ནོར་ས་ཟཝ་ན།  

 

79  
ང་མ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་འ་ འདབ་མ་་ཅནམ་་ཡོད། རཝ་བར་་ང་་ལག་ན་འཐབ་

མ་ཚད་ འདབ་མ་ནོར་ས་ཟཝ་ན། 

 

80  
ང་ཙ།ོ (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་ནང་ལས་ཕར་་ ་་་ག་ ནོར་མས་ཅན་ས་མ་་་ཟཝ་ན། 

 

81  

་་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་ོང་ོམ་ང་ རན་ཏོག་ཏོ་ག་འཝ་ན། འདབ་མ་ནོར་་་་ནམ་

ན། 
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82  
མ་ང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ོག་མ་ང་ཏོ་ལ་་ ་་་འཚམས་ག་་བཏགས་་འ་ དོམ་ས་ཟཝ་

ན། ང་འ་ ་བཏང་ན་ན་ སོལ་མོ་བཟོ་བབ་ན། 

 

83  

ན་པ། (དར་དཀར་ན།) 

ར་ཏོ་འ་ ་བ་བམ་འབད་ན་ན་ ོམ་་་ག་་་བཏགས་་ཡོད་་

འ་ བ་ནམ་ལས་ ཚོདམ་་ཟ་བབ་ན། འདབ་མ་དང་རོབ་འལ་ 

ནོར་ས་ཟཝ་ན། 
 

84  

་་ང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་་ག་ གཡའ་་གཡོ་་ འདབ་མ་ོམ་ཐད་ལ་་འཚམས་ག་་ཡོད་

པ་ཁར་ ོག་མ་ངམ་བམ་་ང་ཏོ་ལ་་ ཚོཔ་ད་གནག་་་་འ་་

ག།  

85  
། (མ་ག།) 

་པ་དམརཔོ་འཚམས་ག་་ཡོད། འདབ་མ་ཚོདམ་་བཙོ་ཟ་བབ། 

 

86  

ཝ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་་པགས་་བ་་ ་གཟར ་བཟོ་བབ། 

ཐབ་ང་་ལག་ན་འཐབ་ན། 
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87  

མ་། (དར་དཀར་ན།) 

འདབ་མ་དཔའ་གས་བམ་་ཡོད། མ་ཏོ་ནཝ་ད་ འདབ་མ་འ་བཏོགས་

ན་ན་ ་་བམ་བཟོ་་མ་ཏོ་ཁར་བགསཔ་ད་གཔ་ན་མས། ོག་མ་

ང་་ ང་་བམ་་བཏགས་་འ ་ ་ས་ཡང་ཟཝ་ན། 

 

88  

མ་། (ང་བ།) 

་པ་ངམོ་འཚམས་ག་དང་ ་ཏོག་ཧོནམོ་་ཤར་་ཡོད། ་ཏོག་འ་ཝ་

གག་ལས་ ཁ་ས་་་ཤ་ཚོབ་ཚོ་་ཤར་་ཡོད། ར་ཏོ་རཔོ་་ཡོད་་འ ་ 

ན་་བབ་ན།  

 

89  

་གར་གར་མ། (དར་དཀར་ན།) 

ནོར་ས་ཟ་ ་ཧོན་མ་་གས་ག་ན། འ་་འདབ་མ་དང་གར་མ་

གནགཔོ་་འདབ་མ་ ་བ་བ་་་ ར་དར་བ་ན་ ག་གཅདཔ་ན། 

 

90  

་ང་་ཏགོ། (དར་དཀར་ན།) 

ང་ང་་ གཡའ་་གཡོ་་་ཡོད་པ་ཁར་ འདབ་མ་་སོག་སོ་་ཡོད། 

ོག་མ་ཆང་འགས་་ཧོད་བམ་ ོ་ལ་་་བཏགསཔ་ན། 

 

91  

བ་དཀརཔ།ོ (དར་དཀར་ན།) 

་ཏོག་རཔོ་་ཤར་་ ང་ ོམ་ང་རན་ཏོག་ཏོ་འ་་ག་ན། གནམ་

ར་་བས་ ་་་ ག་བཏགསཔ་ད་ འདབ་མ་བཅད་་་ཚང་ནང་

བགས་པ་ན་ ཕནམ་ན། 
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92  

ལཔ་ོཁ་གནག། (དར་དཀར་ན།) 

འདབ་མ་ོམ་་ཡོད་པ་་ང་ མ་་གཏངམ་ད་ད་་ག་ན། ་ང་

འ་ ནོར་ས་ཨ་་་ཟཝ་ན། ོག་མ་ཚོཔ་ད་ གནགཔོ་་འ་འོང་། 

 

93  
ལམོ། (མ་ག།) 

ག་་་ོདཔ་ད་ འདབ་མ་འ་ ཚོདམ་བཙོ་་ཟ་བབ། ན་ང་ འདབ་

མ་གས་ནམ་ལས་ པད་ཅ་་ལས་ ་ཏོག་ཤར་བ་བང་ལས་ཟ་་བབ། 

 

94  
ལམོ། (ལ་ཡག།) 

ལ་ཁ་མཐོ་སར་ ང་ནང་ལས་ཕར་་བ་ཧོན་མ་ ནོར་མས་ཅན་ས་ཟ་

བབ་་ག། 

 

95  

ལམོ། (ལ་ཡག།) 

ག་གཅད་་ན་་ལག་ན་འཐབ་ ་་ང་ག་ན། ན་གང་ནང་

ལས་ ་་དཀར་པོ་ར་བ་ན། 

 

96  

ལམོ། (ལ་ཡག།) 

ནོར་ས་ཟ་ ་་ ོག་མ་དཀརཔོ་་བཏགས་་ག། ཨ་་་་གཡག་

བཏགས་ས་ན་ར་ དམ་་་ཡོདཔ་མས། 
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97  
ས་ང་། (་ན་ཁ།) 

ས་ོད་སར་་བ་ང་ ོང་པོ་ོམ་་གས་ག་ན། ོང་པོ་ར་ ང་

ཡོད་པ་ཁར་ ་ཏོག་ོམ་་ཤར་་ག་ན། 

 

98  
་མ་ང་། (་ན་ཁ། མགར་ས།) 

པགས་་ག་པག་པ་་ཡོད། 

པགས་་དང་འདབ་མ་ ོག་མ་པ་་ཚབ་་ཟཝ་ན། 

 

99  

་མ་ང་། (དར་དཀར་ན།)  

་མ་ང་། མ་ང� (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་་ག་འབདཝ་ལས་ ཐབ་ང་དང་ང་ཆ་་ལག་ན་འཐབ་ན།  

ོག་མ་་ ་ོག་མ་བམ་་ཡོད་་འ་ དོམ་ས་ཟཝ་ན། 

 

100  

་་ང་། (མགར་ས།) 

ང་་ོག་མ་འ་ ཝ་ ༡༠ དང་ ༡༡ པ་ནང་ཚོཔ་ན། ོག་མ་གཔ་

ནང་བཏབ་་ཟ་བབ་ན། ོཝ་ས་་བམ་་འཐོནམ་ན། 

 

101  

གཔ་་ཏོག། (ལ་ཡག།) 

ས་ཁ་མཐོ་ས་ང་ནང་ལས་ཕར་ ལ་གཔ་བམ་་ཡོད་ང་ ཟ་་བབ། 
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102  
ང་་ཤ་། ང་གོ་ཤ་། (མ་ག།) 

ཤ་་འ་ ནང་ན་མར་བགས་ནམ་ལས་ ་བཏང་་ཟཝ་ན། 

 

103  

ར་ར་་ཏགོ། (ལ་ཡག།) ཨ་ར། (ང་བ།) 

ཙམ་པ་ཀ་་ཏོག་་ཚབ་་ མད་པ་ར་བཀལཝ་ན། ་ཏོག་འ་ཁ་

ལས་ ན་བམ་ག་ཡང་འཐོན་་ཡོད། ན་་ཡང་ལག་ན་འཐབ་ན། 

 

104  
ར་་ཤ་། (་ན་ཁ།) 

ཨ་ང་ནང་དང་ ཨ་ང་་བར་གས་་ལས་ཕར་ ཚོབ་ཚོ་་ཝ་ན། ཤ་

་འ་ ཚོདམ་བཙོ་་ཟ་བབ། 

 

105  

ངག་དབང་དཔལམོ། (་ན་ཁ།) 

ནགས་ཚལ་དང་ང་ཚལ་་ནང་་བ་ཧོན་མ་ འདབ་མ་ཧོན་ཚོད་ཆ་འཝ་་

ཡོད། ་བར་ག་་ང་་བཟོ་མ་བམ་་ཡོད་་འ་ ཚོདམ་་ཟ་

བབ། ོཝ་ཁག་གས་་ཡོད། 
 

106  
ངང་ལག། (་ན་ཁ།) 

ོག་མ་བཟོ་མ་ ་ངང་པ་ལགཔ་བམ་་ཡོད་པ་ཁར་ ང་་པགས་་

་ཤ་གག་ཁར་ར་་དབས་་ལམོ་་ཡོད། 
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107  
་ང་། (མ་ག།) 

འདབ་མ་མ་བན་ད་འདབ་མ་དང ་ ཆ་འ་་ག་་ཡོད། ་ཏོག་ཧོནམོ་་

ཡོད་་འ་ ན་་ལག་ན་འཐབ་ན། 

 

108  

ཅ་ས། (མགར་ས།) 

བཟོ་མ་ག་ང་བམ་་ ་པ་ང་་ག་་ཡོད་་ ནོར་མས་ཅན་

ས་ཟ་་ག། ་འ་མང་ཤོས་ར་ ང་དང་ད་ཆད་ས་ལས་ཕར་ཝ་ན། 

 

109  

ཅ་བ། གོས་་་ཏགོ། (ལ་ཡག།) ོ་བ། (ང་བ།) 

་ཏོག་འ་ཤར་བ་བས་ ནོར་མས་ཅན་་ ོཝ་བས་ོད་པ་ས་ཚོད་

ན། ཧོན་མ་འ་ ཝ་ ༣ པ་་ག་ཁ་ལས་་འོང་། ན་གང་ནང་

ལས་ ་བ་ར་བ་ན། 

 

110  
ཅ་་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ཐབ་ང་དང་ གབ་ང་་བལཝ་ན།། 

 

111  
ཅང་། ང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) ང་། (མགར་ས།) 

འདབ་མ་ ལ་ག་་འདབ་མ་དང་འ་བ་ཁར་ མཐའམ་བདའ་་ ང་ས་

་ཡོད། ་ཏོག་ཤ་ཁ་་ཤར་བ་ཁར་ འདབ་མ་ནོར་ས་ཟཝ་ན། 
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112  

ཅང་ར་དཀར་པོ། (ང་བ།) 

འདབ་མ་ཧོན་ཚོད་བམ་་ མཐའམ་བདའ་་ང་ག་་་ཡོད། ་ཏོག་

དཀརཔོ་ ོ་སོབ་སོ་་ཤར་བ་ཧོན་མ་ ནང་པ་ན་ནང་ལག་ན་འཐབ་

ན། 
 

113  
་དཀརཔོ། (ལ་ཡག།) 

་ག་་་ཡོད་པ་ཧོན་མ་ བསང་་ལག་ན་འཐབ་བབ་་ག། 

 

114  
་། (ང་བ།) 

ང་ང་་་འདབ་མ་་མ་་ ་འཚམས་ག་ར་་་ཡོད་། ོག་མ་ཡང་

་མ་་ ་ཚོབ་ཚོ་་བཏགསཔ་ན། འདབ་མ་བསང་ས་་བབ་་ག། 

 

115  

་་མ་ལ། (དར་དཀར་ན།) 

ཧོན་མ་འ་ མང་ཤོས་ར་ ང་་མཐའམ་བདའ་་ཝ་ན། ཕག་པ་ོ་

་ནམ་མ་ཚད་ ནོར་ས་ཡང་ཟཝ་ན། 

 

116  

་མམ། (དར་དཀར་ན།) 

འདབ་མ་འ་ ཞལ་ལག་དང་གས་བཏོགས་ ་ ཐལ་་ནང་ངས་ནམ་ལས་ 

བ་་ཇ་བཟོཝ་ན། 

 



24 

 

117  

་མམ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

དང་་ ང་འ་་པགས་་བ་་ ོག་མ་་ཟཝ་ན། 

ོག་མ་དམརཔོ་་བཏགསཔ་ན། ང་་ཞལ་ལག་དང་འདབ་མ་ས་ ཇ་

བཟོ་བབ། 
 

118  
ན་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

འདབ་མ་དང་གག་ཁར་ རམ་བམ་་བཏགས་་ཡོད། ང་འ་ ང་ཏང་

ཏ་ོམ་་འཝ་ལས་ ང་ཆ་་བཏོགཔ་ན། 

 

119  

མ་། (ང་བ།) 

ང་ང་་་ ས་ཁ་ལས་ཕར་བར་་་བ་ཁར་ ་ཏོག་ཡང་ རཔོ་ང་

་་ཤར་་ཡོད། ན་དང་བསང་ས་་ལག་ན་འཐབ་མ་ཚད་ ཇ་བཟོ་་

ཡང་འང་བབ་ན། 
 

120  
མ་། (མ་ག།) 

ང་་ང་ང་ ་་ས་མོ�་ཚད་ག་ཁར་་བ་ཁར་ འདབ་མ་་མ་་་

་ཡོད། བསང་ས་དང་ན་་བབ་་ག་ན། 

 

121  

་ཀ་གནགམོ། (མགར་ས།) 

ོག་མ་རཔོ་ ་ས་མ་་་ཟཝ་ན། ་ལ་ར་ ཚོན་ལ་སོགས་པ་

གནགཔོ་ག་་ཡོད་པ་ན་ ོག་མ་འ་དརཝ་ད་ འདག་བབ། ོག་མ་

འ་ས་ དཔ་ཚོས་བ་བབ། ཐབ་ང་་ ་ནང་བགསཔ་ད་ ་

ལམ་འགསཔ་ན། 
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122  
་ཀ། (་ན་ཁ།) 

ང་ོང་ོམ་ང་ རན་ཏོག་ཏོ་འཝ་ན། ོག་མ་་མ་་་་ ཚོཔ་ད་ཟ་

བབ་་ག། ང་་ས་ གཟར་་ཟན་་་བཟོ་བབ། 
 

123  
ང་ང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་འ་ས་ ང་ཆ་ན་ཏ་གཞོག་བབ། ནོར་དང་ཕག་པ་ོ་དང་ཆག་ག་

ས་ཝ་བཟོ་བབ། འདབ་མ་ནོར་ས་ཟཝ་ན། 
 

124  

ན་མ་ང་། (མགར་ས།) 

འདབ་མ་ར་་ང་་འདབ་མ་དང་ཆ་འཝ་་ཡོད། འདབ་བ་འ་ ནོར་

་ཆག་་ནམ་ན།  

 

125  

མ་། ནམ་མ་་ཏགོ། (ལ་ཡག།) 

ོག་མ་ནམ་མ་བམ་་ང་་་བཏགསཔ་ན། ་ཁར་ ལགཔ་

འདོགས་པ་ན་ འགས་འ་བ་ཁར་ ནང་ས་འ་ཡང་ མ་་གནགཔོ་

བམ་་ཡོདཔ་ན། དང་་ ཇ་མར་་ཡང་གཔ་ན་མས། 
 

126  

བ་་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

མོ་ང་་ར ་ ་གས་ཤོམ་་བཏགསཔ་ན། ང་འ་ རཔ་འཚམས་

་ཡོད་་་ས་ འཔ་བ་་དཔ་ལས་ མ་་ང་ཆ་བ་བབ། 
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127  

ང་མ་ང་། (མ་ག།) 

ང་་ཞལ་ལག་་ལས་ ད་ང་ཞལ་ལག་་་་ངམོ་་ མར་དངས་་

ཡོད་པ་ཁར་ འདབ་མ་ཡང་བ་མ་་ ངམོ་འཚམས་ག་འོངམ་ན། 

ང་འ་ཝ་འཇམ་་་ས་ མ་ར་རཝ་བར་་བཙོ་ར་་བགས་་

ཡོད་པ་ཁར་ མང་ཤོས་ག་་ཡོད་ས་་ཝ་ན། 
 

128  
ངམ་ང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་ང་་ འདབ་མ་འོད་མ་་་ཡོད། འདབ་མ་འརཝ་ད་ མ་མ་ཏོང་

ཏོ་མནམ་་ཡོད། 

 

129  
ཆབ་། ་ང་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་འ་ ལ་་ག་བདག་་མདཔ་ད་ དར་ང་་བཏོགསཔ་ན། ཙོག་

ར་བཅད་་བབ་བབ། ོག་མ་་མ་་་་བཏགསཔ་ན། 

 

130  

ཝ་ཅ་གས། (དར་དཀར་ན།) 

ཧོན་མ་འ་ ནོར་ས་ཟ་བ་ཁར་ ནོར་་གདན་་བཏོགས་ ་ངམ་ན། 

 

 

 

131  

་ར། (་ན་ཁ། དར་དཀར་ན།) 

ས་ཚ་སར་ ་མཐའམ་བདའ་་་བ་ར་མ་གས་ག་ན། བཟོ་མ་

ནགས་ས་དང་ཆ་འ་བ་ཁར་ ག་་་ོདཔ་ད་ ཚོདམ་བཙོ་ཟ་བབ་་

ག་ན།  
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132  

་དཀར། (ང་བ།) 

འདབ་མ་ོམ་འབད་ན་ན་ར་་་ཡོད། ་ཏོག་དཀརཔོ་ངམོ་་ གག་

ས་གག་ར་བགས་་ཡོདཔ་ན། འ་་ར་ཏོ་ ན་་བབ་པ་ཁར་ 

་ཏོག་ནང་ན་་ང་འ་ པགས་་བ་་ཟ་བབ་ན། 
 

133  
་ང་ཨམ། (མ་ག།) 

་མཐའམ་བདའ་་ ས་ཁ་ལས་ཕར་འལ་་ཝ་ན། ་་་་བམ་

ནམ་ལས་ ་ཚན་ནང་ངས་་ ང་ག་་ན་་ལག་ན་འཐབ་ན། 
 

134  

ན་མ་ཨ་ཞང་། མ་། (དར་དཀར་ན།)  

་ཧམ། ་ཧ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ཧོན་མ་་་པ་ འཇམ་ག་་དང་་བ་་་ ་ཡོད་ས་ལས་ཕར་ཝ་

ན། ནོར་་ཆག་དང་ཕགཔ་་ོ་་ནམ་ན། 
 

135  

ན་མ། (དར་དཀར་ན།) 

ཧོན་མ་འ་ འདམ་་དང་ཆ་འ་བ་ཁར་ ནགས་བཟང་ས་ལས་ཕར་ ་

བ་འདམ་བ་ནང་ཝ་ན། 

ས་གནས་གཞན་ཁར་ འདམ་་ཨ་ཞང་ར་ཡང་བ་ན། 
 

136  

མ་། (དར་དཀར་ན།) 

་པ་ང་་ གས་ཏོ་གས་ཏོ་་ ་བ་འདམ་བ་ནང་་ ་ཧོན་མ་ 

ནོར་མས་ཅན་ས་ཟ་་ག། 
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137  
མ་ཅ་པ་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

་ཏོག་འ་ཟཝ་ད་ ཁ་དམརཔོ་འ་་་ས་ ཨ་་་ས་དམོ་་་་

ཡོད། ནོར་ས་ཟ་འོང་། 

 

138  

མ་ད་ཏ་གང་མ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

བཙན་་དར་ང་འར་་དང་ འབའ་ར་ནང་་ཧོབ་བལ་བར་་དོན་་

ལག་ན་འཐབ་ན། 

 
 

139  

ཇ་མ། (དར་དཀར་ན།) 

ང་འ་་ག་ཡོདཔ་ལས་ ཐབ་ང་མ་གཏོགས་ གཞན་ག་་ཡང་འབད་་

བབ། 

 

140  

ཇ་ག་ང་། (མ་ག།) 

ང་འ་གཅདཔ་ད་ མ་འཐོནམ་ན། ཞལ་ལག་ཁ་་་ཡོད་་འ་ 

པགས་་བ་བ་ནམ་ལས་ ཇ་ག་བཟོཝ་ན། 

 

141  

ཇ་པག། (ང་བ།) 

ང་དང་ོ་མ་་་་ ཧང་པོས་་གས་ག་ན། བཟོ་མ་ཝ་བམ་

ག་ག་་་ཡོད། 
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142  
ཇ་འཔ་ང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་འ་ ོམ་ང་རན་ཏོག་ཏོ་འཝ་ན། འདབ་མ་འ་ས་ ཇ་བཟོ་བབ་

པ་ཁར་ ནོར་་ཆག་་ཡང་ནམ་ན། 
 

143  

ཇ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

འདབ་མ་འ་ས་ ཇ་བཟོཝ་ན། ང་ོམ་འ་་་ལས་ ང་ཆ་་་

བབ་ན། 

 

144  

བ་་གནགཔོ། (ང་བ།) 

ར་ཏོ་ཁར་ འདབ་མ་་སོག་སོ་་ཡོད་པ་ཁར་ ག་པ་ང་་ག་་ཝ་

ན། ་ཏོག་ཧོནམ་ོ་ཤར་་ཡོད་་འ ་ ན་་བབ་ན། ནོར་མས་

ཅན་ས་ཡང་ཟཝ་ན། 
 

145  

་་་། ་་་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།)  

མ་་། (ལ་ཡག།) ་་་། (ང་བ།) 

འདབ་མ་འཇམ་ག་་་ཡོད་པ་ཁར ་ ར་ཏོ་བ་་ པགས་་བ་ནམ་

ལས་ ོག་མ་ཚབ་མ་་ཟ་བབ། ོག་མ་འ་ ན་ས་་ཡང་ལག་ན་

འཐབ་ན། 
 

146  

ཉ་ཁག་། (དར་དཀར་ན།) ཉ་ཁག་། (་ན་ཁ།) 

་ཁ་་ ཚོད་ང་ནང་བགས་་ཉ་ཁག་་དང་ཆ་འཝ་་་་ག་ན། 

ག་་་ོདཔ་ད་ ཚོདམ་་ཟཝ་ན། གཔ་ད་ ་པ་་ང་ག་་

འཝ་ན། 
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147  
ཉ་་ང་། (དར་དཀར་ན།) ཉ་་ང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་འ་ས་ རཝ་བར་བབ། ོག་མ་ཚོཔ་ད་ གནག་་་་ཟ་བབ་་

ག་ན། 
 

148  
་། (མ་ག།) 

ག་་་ོདཔ་ད་ ཟ་བབ་ན། འདབ་མ་ཐོན་ནམ་ལས་ ཟ་་བབ། 

ང་་་་དང་ འདབ་མ་ཡང་ ང་་་་་་ཡོདཔ་ན། 

 

149  
་མ་ཨ། (དར་དཀར་ན།) 

མ་ག་་ོགས་འར་སར་ ང་འ་ས་ོགས་རཝ་ན། ོག་མ་ཚོཔ་ད་

ར་་་་ ་་་ས་ཟཝ་ན། 

 

150  
་མ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་ོང་ོམ་འ་ང་ ང་འ་འཔ་བ་་་ས་ མ་ ་ང་ཆ་་བབ། 

ོག་མ་མས་ཅན་ས་ཟཝ་ན། 

 

151  
བ་། (མགར་ས།) 

ང་འ་ས་ ་ཏོག་དཀརཔོ་་ཤར་བ་ས་ཚོད་ཁར་ ་ད་བཏབ་རནམ་

ན ་མས། འདབ་མ་ས་ ཇ་བཟོ་བབ་པ་ཁར་ ོག་མ་ཡང་ཟ་བབ་ན། 
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152  
ཏོབ་ཏམོ། (དར་དཀར་ན།) 

་པ་ག་ོང་་ཡོད། ཧོན་མ་འ་ཕགཔ་་ོ་་ན་བབ། ཧོན་མ་འ་ 

མང་ཤོས་ར་ ནོར་་ང་ས་ལས་ཕར་ཝ་ན། 

 

153  

གཏགམ་ང་། (དར་དཀར་ན། ་ན་ཁ།)  

ང་་ང་། གཏག་་ང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་་ག་ཡོདཔ་ལས་ ཐངམ་བང་་ལག་་དང་ ཐགས་འཐག་་

གཏགམ་བཟོ་བབ། ར་ཏོ་ཁར་ཝ་བཏགས་པ་ན་ ་གས་ཤོམ་འོངམ་ན་

མས། 
 

154  
་ོ་ཤ་། (ང་བ།) 

་ཨ་ཝ་བཏང་ཡོད་ས་ལས་་བ་ཤ་་ བཟོ་མ་ང་ོག་ད་ཀ་བ་བ་

བམ་་ ཚོས་ག་་ག་འཚམས་ག་དང་ ག་པ་་་་་ཡོད་་ག། 
 

155  
ག་ར། (མགར་ས།) 

རོབ་འལ་བམ་་བར་་་་ རམ་་གས་ག་ན། ག་ར ་ཡོད་

སར་ ་དང་མས་ཅན་་ཐལཝ་་ཁག་ཡོད། 

 

156  

ག་ར། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

རམ་འ་མང་ཤོས་ར་ བ་་ནང་ལས་ཕར་ཝ་ན། 

ནོར་་གདན་་བཏོག་་ཡོད། 
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157  
ག་ར་ང་། (ང་བ།) 

ལ་ག་་འདབ་མ་བམ་་ མཐའམ་བདའ་་ང་ས་་ཡོད། ནང་པ་

ན་་ལག་ན་འཐབ་ན། 
 

158  
ག་ར་ང་། (མགར་ས།) 

རོབ་འལ་བམ་་བར ་་ཝ་ན། འ་་ ང་་ག་ོས་ག་་་

ཡོད། 

 

159  
ག་ཤ་། (་ན་ཁ།) 

བ་ང་དང ་་ང་ ོང་ ་ང་ལ་ལཝ་ར་ཝ་ན། ཤ་་འ་ ཟ་

བབ་་ག་ན། 

 

160  
ག་ང་། (མ་ག།) 

་ཁར་་་ང་་ མ་ཧམ་་ག་མནམ་ན། ་ས་ནང་གས་་ཟཝ་

ན། 

 

161  
གཔ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་འ་བཏོགཔ་ད་ ་ཐོན་་འ་འབས་་འང་བབ་ན། ང་ཆ་དང་ནང་

ཆས་་གཔ་ན། 
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162  
གཔ། (ལ་ཡག།) 

ང་་ག་ འཔ་བ་་དཔ་ལས་ དར་པར་་བཟོཝ་ན། 

 

163  

ར་ང་། (མགར་ས།) 

་ཁར་ ར་ཏོ་གནགཔོ་་་་ ར་་ང་་གས་ག་ན། ་འབདཝ་ད་ 

ང་འ ་ས་ ོག་མ་བཏགས་་ད། 

 
 

164  

ར་ང་། (མ་ག།) 

ང་འ་གནམ་ད་ས་ད་ས་་ག་འབདཝ་ལས་ ་ན་དང་དར་པར་ལ་

སོགས་པ་་བཟོ་བ་ན་ འཔ་་ལས་་བ་དོ་ཡོདཔ་ན། ་་ོག་མ་

འ་དམས་ན་ན་ ནང་ས་དཔ་བམ་་ཡོད་་འ་ཟཝ་ན། 

 

165  
ངོ་ས། (མ་ག།) 

འདབ་མ་འ་ འོད་་འདབ་མ་དང་ཆ་འཝ་་ཡོད ་པ་ཁར་ མ་མ་ཏོང་

ཏོ་འབདཝ་ལས་ བསང་ས་་ལག་ན་འཐབ་ན། 
 

166  
ངོ་པ་མ་ཨ་ཞང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་འ་ང་་་ཡོད་པ་ཁར་ འདབ་མ་ནོར་་་་ནམ་ན། 

 



34 

 

167  

ངོ་པམ། (མགར་ས།) ཞོ་ང་། ཞོ་་ང� (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་ར་ང་ཡོད་པ་ཁར་ ནང་་ང་ག་་ཡོད། 

འདབ་མ་ནོར་་ཆག་་ནམ་ན། 

 
 

168  

ངོ་། ན་ངོ་། (མ་ག།) 

ང་འཇམ་ག་་་ཡོད་པ་ཁར་ པགས་་ག་པག་པ་དང་ འདབ་མ་ཁབ་

བམ་་་་་ཡོད། ོག་མ་ང་་ག་ཡང་བཏགས་་ཡོད། ང་འ་ལས་

ཐང་་ཡང་འཐོན་་ཡོད། 
 

169  
ངོ་ང་། (་ན་ཁ།) 

ོག་མ་་བམ་་ཡོད་ང་ ོཝ་རཔོ་་ཡོད། ཚོཔ་ད་ ་དང་མས་ཅན་

ས་ཟཝ་ན། ་ལ་ར་ཚོས་བ་་ས་་ཡང་ལག་ན་འཐབ་ན། 
 

170  
ོན་ས། (་ན་ཁ།) 

བཟོ་མ་ནགས་ས་དང་ཆ་འཝ་་ཡོད། ག་་་ོདཔ་ད་ ཚོདམ་བཙོ་

ཟཝ་ན།  
 

171  
ཐོངམ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) ཐོང་མ་ང་། (་ན་ཁ།) 

ང་་ག་འབདཝ་ལས་ ཁ་ག་་ཐོངམ་བཟོཝ་ན། ོག་མ་་ོག་བམ་

ག་བཏགས་་ཡོད། 
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172  
དམ་ག་ནག་མ�ོ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་་ང་ཅ་འ་ བཟོ་ང་་བ་ལ་་བཟོ་བབ། ང་འ་བཏོགཔ་ག་ར་

གནགཔོ་འཝ་ན། 

 

173  

ག་ང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ོག་མ་ང་ག་་་ཡོད་པ་ཁར་ ནང་་གནགཔོ་་ཡོད་་འ་བལ་

ནམ་ལས་ ཕགཔ་་ལ་་དང་་བ་བ་་ སོ་འཔ་ས་ཟཝ་ད་ ན་

་ལག་ན་འཐབ་ན།   

174  

མ་་ལ། (དར་དཀར་ན།) 

ང་་་ཏོག་བཏོགས་ན་ན་ ནང་ས་བཏོན་་ཚོདམ་བཙོ་ཟ་བབ། འདབ་

མ་ས་་ ག་་ག་པ་་ག་འབད་་འ་ འཛརཝ་བ་་ག་གམ་

དང་གསམ་བཟོཝ་ན། 

 

175  

མ་་། མ་་། (ལ་ཡག།) 

ོག་མ་་ནང་ས་གནགཔོ་་ཡོད་་འ་ ཕག་ཤ་གཔ་དང་གག་ཁར་་

བས་བ་་ ོ་ོད་བཏགས་བཏགསཔ་ར་གས་ནམ་ལས་ ་པ་ཁ་ནང་

འནམ་ད་ སོ་ནང་་འཔ་་གསདཔ་ན་མས། 
 

176  

ར་བ། (མ་ག།) 

རོབ་འལ་བམ་་ ས་ཁ་ལས་ཕར་བར་་ཝ་ན། ང་དམརཔོ་དང་

དཀརཔོ་གས་ཏོ་གས་ཏོ་་ཡོད། འདབ་མ་་རམ་པ་ལས་ོམ་་ག་་

ཡོད། ན་བག་གཏངམ་ད་ ས་་ལག་ན་འཐབ་ན། 
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177  
དོ་མ། (དར་དཀར་ན།) 

རོབ་འལ་འ་ མང་ཤོས་ར་ ང་དང་ོ་་ལས་ཕར་བར་་ཝ་ན།  

ནོར་་་དང་ཕགཔ་་ོ་་ནམ་ན། 

 

178  
དོ་མ། (དར་དཀར་ན།) 

ཧོན་མ་འ་ མང་ཤོས་ར་ མ་་མཐའ་འར་དང་ང་ནང་ལས་ཕར་ 

གར་མ་་ཝ་ན། འ་ནོར་ས་ཟཝ་ན། 

 

179  

དོ་ལམོ་ང� (་ན་ཁ། མགར་ས།)  

ཧོན་་ང་གོ། ང་གོ་ར་པོ�་ཧནོ་མ། དོ་ལམོ་མ་ང་། 

ང་གོ་ང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ོག་མ་ང་ཏོ་ལ་་་བཏགས་་འ་ ཚོཔ་ད་རཔོ་་འཝ་ན། ང་

འ་ མང་ཤོས་ར་ ནོར་་ང་ས་དང་ནོར་བཏགས་བཞག་ས་ས་་་ནང་་

ཝ་ན།  

180  
དོམ་ར། (་ན་ཁ།) 

བཟོ་མ་ནགས་ས་དང་ཆ་འ་བ་ཁར་ ོམ་་་ག་་ཡོདཔ་ན། ག་

་་ོདཔ་ད་ ཚོདམ་བཙོ་ཟ་བབ། 
 

181  
དོམ་། (མགར་ས།) 

ང་འ་་འདབ་མ་འ་ འདམ་གནགཔོ་ནང་བཙོ་ནམ་ལས་ ་་ཚོས་

བ་བབ། 
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182  
དོམ་མ་ལ་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་ལ་ལཝ་་ར་ཝ་ན། ཤ་་འ་་ཏ་ག་་་ཡོདཔ་ན། 

ཚོདམ་བཙོ་་ཟ་བབ།  

 

183  

དོམ་མ་ས་ོ། (་ན་ཁ།) ས་ོ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་ོང་ོམ་་འ་བ་ཁར་ འདབ་མ་ཡང་ སོ་་ང་་འདབ་མ་ལས་ོམ་

་ག་ཡོད། ཝ་ ༦ པ་དང་ ༧ པ་ནང་ ་ཏོག་དཀརཔོ་་ཤརཝ་ན། 

ོག་མ་ང་ག་་་ ཚོཔ་ད་ནང་ས་བཏོན་་ཟ་བབ། 

 

184  
དོམ་མ་ཨ་་རལ་་ང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

རོབ་འལ་འཚམས་ག་་ཡོད་པ་ང་ ་ང་ས་བཏོག་ང་ འཇམ་ཏོང་

ཏོ་་བཏོག་མ་གས་་ག་ན། 
 

185  
དོམ་ང་། (མགར་ས།) 

ང་འ་ ོམ་ང་རན་ཏོག་ཏོ་ག་ཡོད་པ་ཁར་ ོག་མ་་མ་་་ ཚོཔ་ད་

གནགཔོ་་འ་་འ་ མར་་བར་བབ། 

 

186  
དོམ་ང་། (མགར་ས།) 

ང་འ་་ཏོག་ཤརཝ་ད་ ོ་བཏབ་་ས་ཚོད་རནམ་ན། འདབ་མ་་ག་

་འ་ ནོར་ས་ཟཝ་ན། 
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187  
དོཝ་ང་གགམ། (དར་དཀར་ན།) 

་པ་འཇམ་ག་་དང་ ་བ་་་ཡོད། ཧོན་མ་འ་ཟ་བ་ན་ གཔ་

ན། 

 

188  
དོཝ། (དར་དཀར་ན། ་ན་ཁ།) 

་ཁར་་བ་ཧོན་མ་ འདབ་བ་ོམ་ཐད་ལ་་་ཡོད་་འ་ ཕགཔ་་

ོ་་ནམ་ན། 

 

189  
དོཝ། (དར་དཀར་ན།) 

ང་དང་ནགས་ཚལ་ནང་་བ་ཧོན་མ་ ོག་མ་ཁ་ནང་ག་པ་ན་ གཡའཝ་

ན། 

 

190  

དོསམ་རལམ། དསོམ་ལམོ། (མགར་ས།) 

ཧོན་མ་འ་ འོང་མ་་ས་ཟཝ་ན། ར་ཏོ་བཙོ་ནམ་ན་ ང་གས་

ལག་གས་ན་་ར་ ན་་ལག་ན་འཐབ་བབ། ང་་ན་་ཡང་

བབ་ན། 
 

191  
དོསམ། (མགར་ས། ་ན་ཁ།) 

བཟོ་མ་ཨ་ན་་དང་འ་བ་ཁར ་ ནོར་མས་ཅན་ས་ཟཝ་ན། ཧོན་

མ་འ་ནོར་་གདན་་ཡང་ང་བབ། 
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192  

དོསམ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ས་་དང་ཆ་འཝ་་ཡོད་པ་ཁར་ ་ཏོག་དམརཔོ་་ཤརཝ་ན། ་ཏོག་

ཤར་ང་་བ་་ ་འཚོ་ང་དང་ཧ་་ས་གསཔ་ན། ་ཏོག་འ་ མ་

ཤར་བ་་མར་ ་་འ་བགས་པ་ན་ ་ས་ཙ་་ཚོ་་དང་། ་ཏོག་

ཤར་ཚར་ནམ་ལས་ ་་འབད་བ་ན་ ་ཚོ་་བབ་ར་བཤདཔ་ན།  

193  

དོསམ། དསོ་མ་་ཏགོ། (དར་དཀར་ན།)  

བ་འཇའ་་ཏགོ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

་པ་དང་ར་ཏོ་་ ས་་དང་ཆ་འཝ་་ཡོད། ་ཏོག་དམརཔོ་་ཤར་བ་

བང་ལས་ ་ཚོ་་བ་རན་པ་བ་ོནམ་ན། 
 

194  
ངས་ས་དམར་མ། (དར་དཀར་ན།) 

ོག་མ་ནམ་མ་བམ་་ གཔ་ད་ནང་ས་དམརཔོ་འ་་འ་  

་་བམ་་དཔ་བ་་ཡོད། 

 

195  

ཝ་། (དར་དཀར་ན།) 

ཧོན་མ་འ་ ནགས་བཟང་ས་ལས་ཕར་ ང་དང་ོ་བ་་ར ་ཝ་ན། 

ནོར་་་དང་ཕགཔ་་ོ་་ནམ་མ་ཚད་ འདབ་བ་འ་ ནོར་་ང་ས་

ལས་ཕར་མ་ཐོག་་ཡང་བཀབ་ན། 
 

196  

ོད་། (ང་བ།) 

ག་པ་དམརཔོ་ གས་ཏོ་གས་ཏོ་་ཡོད། མ་་མཐའ་འར་དང་ ང་

ནང་ལས་ཕར་ རོབ་འལ་བམ་་བར་ ་་བ་ཧོན་མ་ ནོར་ས་ཟ་་

ག། 
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197  

གང་ང་། (མ་ག།) 

ང་ོམ་ འདབ་མ་ཉ་་བམ་་བ་མ་་ཡོད། འདབ་མ་བ་ལས་

དཀརཔོ་་ཡོད། གང་ང་འ་ གནམ་ད་ས་ད་ང་ོང་ོམ་་འཝ་

ན། ན་ང་ མང་ཤོས་ར་ག་ོང་་འོངམ་ན། 

 

198  

མདའ་མང� (་ན་ཁ།) 

ང་དང་ང་་མཐའམ་བདའ་་་བ་་གས་ འདབ་མ་་་་ང་་

ག་་ཡོད། ་ཏོག་ཁ་་སོན་འ་ག་པ་བང་ལས་ ་ལ་ར་མ་

འར་བམ་་རཝ་ན། 
 

199  
འདབ་ས། (མགར་ས།) 

འདབ་མ་ོམ་ ནོར་ས་ཟ་བ་་ང་ ས་ཁ་མཐོ་སར་་་ག། 

 

200  
འདབ་སམོ། (མགར་ས།) 

འདབ་མ་ོམ་་ག་་ཡོད་པ་ཁར་ ནོར་ས་ཡང་ཟ་འོང་། ས་ཁ་མཐོ་སར་

་བ་ཧོན་མ་་གས་ག་ན། 
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201  
འདམ་་ཨ་ཞང་། (དར་དཀར་ན།) 

ོག་མ་ཚོ་་ར ་ལགཔ་ས་འདོགསཔ་ད་ འགས་འ་་ སོན་་གཏོར་འ་

་ཡོད། ཧོན་མ་འ་ནོར་ས་ཟ་འོང་། 

 

202  
འདམ་་ན། (དར་དཀར་ན།) 

འདམ་ནང་འཝ་ད་དང་ པདཔ་ས་ཟ་ནམ་ལས་་ ཐོན་་གཡའཝ་ད་ ན་

་དརཝ་ན། ས་མ་སར་་བ་ཧོན་མ་་གས་ག་ན། 

 

203  

འལ་ང་། འལ་ནག། (དར་དཀར་ན།) 

ང་འ་་པགས་་ས་ ཐགཔ་འཁལ་བབ་མ་ཚད་  རང་གས་་འལ་

ཤོག་ཡང་བཟོ་བབ། དང་་འབད་བ་ན་ མར་དང་དར་་་ཤོམ་འདབ་ས་

ར་་ ་ལས་བང་་དོན་་ ང་་པགས་་བ་་ལག་ན་འཐབ་

ན་མས།  

204  
འ་པད་ཀར། (ང་བ།) 

པད་ཀར་་བཟོ་མ་དང ་ཆ་འ་་ག་་ཡོད་པ་ཧོན་མ་ ་ཏོག་རཔོ་་

ཤར་་ཡོདཔ་དང་ ན་་ཡང་ལག་ན་འཐབ་ན། 

 

205  
འ་མ་པ། (་ན་ཁ།) 

ཚལ་མ་ནང་ལས་ཕར་་བ་ང་ ོག་མ་བཟོ་མ་ མ་པ་ག་ར་འཐདཔ་

་ཡོད། 
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206  
ོ་ཕང་། (དར་དཀར་ན།) 

ས་ཁ་དམའ་སར་་བ་ང་ ་་ག་པ་བཟོཝ་མ་ཚད་ ང་ོང་འ་ོམ་

འཝ་ད་ མར་་་པ་ཡང་བཟོ་བབ་ན། 

 

207  

ོ་་ཤམོ་མ། (དར་དཀར་ན།) 

འདབ་མ་ནོར་་ཆག་་ན་ ་རོབ་འལ་ག། འདབ་མ་ས་ མར་ཡང་

ར་བབ། 

 

 

208  
ོ་གར་ཏགོ་ཅན། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

འདབ་མ་ཧོ་ ་་་ ཐོག་བགས་་ཡོད་པ་ར་ ་ཏོག་རཔོ་་ཤར་་

ཡོད། ར་ཏོ་་བ་བམ་་ཡོད་་འ་ ན་་ཡང་ལག་ན་འཐབ་ན། 

 

209  

མ་དཀར་། མ་དཀརཔོ། མ་མ། 

(ལ་ཡག། ང་བ།) 

་བར་འདབ་མ་ ལ་ག་་འདབ་མ་བམ་་དང་ ག་པ་ཧོནམ་ོར་ ་

ཏོག་དཀརཔོ་ཚོབ་ཚོ་་ཤར་་ཡོད། ཧོན་མ་འ་ ནོར་ས་ཡང་ཟཝ་ན། 
 

210  
མ་་་ག། (ང་བ།) 

འདབ་མ་ཐད་ལ་་འཚམས་ག་་ མཐའམ་བདའ་་ཟར་ར་་ཡོད། ་

པ་་་་ལས་ ་ཏོག་རཔོ་་མ་་་་ཤརཝ་ན། 
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211  
མ་གས་གནགམ།ོ (མགར་ས།) 

ཧོན་མ་འ་་འདབ་མ་ ཚ་ོག་ོ་་ཡོད། ནོར་ས་ཟ་བ་ཁར་ ག་ཀ་

ནང་ནོར་་གདན་་ང་བབ། 

 

212  

མ། (ང་བ།) 

་པ་ད་བམ་ག་ོང་་ཡོད་པ་་ཏོག་་ལས་ ་ཏོག་ཚོབ་ཚོ་་ཤར་་

ཡོད། གཡག་ས་ཟཝ་ན། འ་་མ་གནག་དང་ མ་དཀར་ར་གས་

ཡོད། 

 

213  

ན་ཀ་པ་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) ནག་་པ་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་དཀརཔོ་འཚམས་ག་དང་ འདབ་མ་ནར་ན་ང་་་ཡོད། ོག་མ་ང་ཏོ་

ལ་་་ ཚོཔ་ད་པགས་་རཔོ་དང་ ནང་ས་གནགཔོ་འཝ་ན། དང་་

ོག་མ་པགས་་འ་ ང་བ་་ལག་ན་འཐབ་ན་མས། 
 

214  
ན་་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་ོང་ོམ་་ འདབ་མ་ནོར་ས་ཟཝ་ན། ོག་མ་ང་ཏོ་ལ་་་

བཏགས་་འ་ཟ་བབ་ན། 

 

215  
ནག་་ཚལ་། (མགར་ས།) 

བཟོ་མ་རོབ་འལ་འཚམས་་ག་དང་ ོག་མ་་མ་་་་ ཟ་བབ་་

ག་ན། 
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216  
ནགས་ས། (་ན་ཁ། དར་དཀར་ན།) 

ནགས་ཚལ་ནང་ལས་ཕར་ ཝ་ ༡ པ་ལས་ ༣ པ་ནང་ ག་་་ོདཔ་

ད་ ཚོདམ་་བཙོ་་ཟ་བབ། 
 

217  

ནགས་གཔ། (ལ་ཡག།) 

ནགས་དང་ང་ནང་ལས་ཕར་ གཔ་དང་ཆ་འཝ་་་་ཧོན་མ།  

ཟ་མ་བབ་་ག། 

 
 

218  
ནབ་་ང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་་པགས་་བ་་ ོག་མ་ད་དཔ་་ཟཝ་ན། འདབ་མ་ནོར་་

ཆག་་ནམ་ན། ོག་མ་་མ་་་ ོཝ་མངརམོ་་ཟ་བབ་ན། 
 

219  
གནགམ་ོས་ཨ་ཞང་། (དར་དཀར་ན།) 

བཟོ་མ་མ་་དཀརཔོ་བམ་་ འདབ་མ་་སོག་སོ་དང་ མ་གག་ག་

་མནམ་་ཡོད། 

 

220  
མནམ་་ཞངམ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

བཟོ་མ་ཟ་བབ་པ་མནམ་་དང་ཆ་འཝ་་ཡོད་ང་ འ་ཟ་་བབ། 
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221  

ས་བ་་ཏགོ། (ལ་ཡག།) 

་ཏོག་དམརཔོ་་ཤར་་ཡོད་པ་་ང་ག། ་ཏོག་འ་ངམ་བ་་ 

མ་་ར་བཏགས་ ་དམོ་་་ཡོད། ོག་མ་་ཟ་བམ་་བཏགས་་འ་

ཟ་་བབ། 
 

222  
ོས་་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

འདབ་བ་ཚལ་་ང་་འདབ་མ་དང་འ་བ་ནོར་་་ང་ག་ན། 

གནམ་དན་་ཡང་ འདབ་མ་ད་མ་འ་བར་ོད་འོང་། 

 

223  
ང་། (ལ་ཡག།) 

འདབ་མ་ས་ ཇ་བཟོ་བབ་ན། 

འ་་ང་ཇ་ར་བ་ན། 

 

224  
པ་འལ། (མ་ག།) ་འསོ། (ལ་ཡག།) 

བཟོ་མ་གཔ་ང་་འདབ་མ་བམ་ ཚ་ོག་ོ་་ཡོད། ང་འ་ ས་ཁ་

ལས་མར་ས་་ཝ་ན། འ་བསང་གཏང་་བབ། 
 

225  
པ་ང་། (ང་བ།) 

ས་དང་ང་ར་ར་་་བ ་ཁར་ ་ཏོག་ཁར་ ་ཏོག་དམརཔོ་ང་་་

ཤར་་ཡོད། ནོར་་གདན་་ངམ་ན། 
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226  
པ་་ས་རམ། (་ན་ཁ།)  

ས་པ་། ས་རམ། (དར་དཀར་ན།) 

ས་ཁ་ལས་ཕར་འར་་་་པ་་ ཟ་བབ་་ག། 

 

227  
པ་་་མ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ཧོན་མ་འ་ ནོར་ས་ཟ་བ་ཁར་ ་ས་ཡང་ པ་་ད་དཔ་་ཟཝ་

ན། 

 

228  
པ་་མ། (དར་དཀར་ན།) 

ཧོན་མ་འ་ ས་གཙང་ས་ལས་ཕར་ཝ་ན།  

འ་བསང་གཏང་བབ། 

 

229  
པ་ར་ཤ་། (ང་བ།) 

་ལས་བག་དམརཔོ་འཚམས་ག་དང་ ནང་་དཀརཔོ་་ཡོད། འ་ཁ་ལས་ 

ཤ་་མ་བམ་ག་མནམ་་ཡོད། ཤ་་འ་ ཟ་བབ་པ་གས་ག་ན། 

 

230  

པ་ར། (ང་བ།) 

ག་དང་ོ་་ལས་མར་ ང་ང་ ་གང་ཙམ་ག་ ཞལ་ལག་བཏགས་་

ཝ་ན། ་ཏོག་ང་་དམརཔོ་་ཤར་་ཡོད། ང་་པགས་་བ་་ 

པ་་དང་གག་ཁར་ཟཝ་ན། 
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231  
པ་རམ། (མགར་ས།) 

ན་ཏ་རཔོ་བཟོ་་དོན་་ལག་ན་འཐབ་པ་ཧོན་མ་ག། 

 

232  
པད་ཅ་དཀརཔོ། (མགར་ས།) 

ང་ནང་ལས་ཕར་་བ་ཧོན་མ་ ནོར་ས་ཟ་་ག། འ་་ོག་མ་ཡང་ 

ཟ་བབ་་ག་ན། 

 

233  
པད་ཐ་དཀརཔོ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) ་ཏ་དཀརཔོ། (་ན་ཁ།) 

་འ་་གས་་འན་འ་་ཡོད་པ་ཁར་ པད་ཅ་གསམ་བམ་་ཡོད། 

་ས་ ་ང་འ་་་་བཟོཝ་ན། 

 

234  
པད་པ་ན། (དར་དཀར་ན།) 

ཧོན་མ་འ་ ས་ཙ་་བས་ནམ་ལས་ པད་པ་ན་་དརཝ་ན། 

ནོར་ས་ཡང་ཟཝ་ན། 

 

235  
པདམ་་སར་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་ོང་ོམ་འ་བ་ཁར་ འ་ཁ་ལས་ ཀ་བལ་ཡང་འཐོནམ་ན། ང་འ་

འཇམ་་ག་འབདཝ་ལས་ འཔ་བ་ན། 
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236  
པམ། (ལ་ཡག།) 

བཟོ་མ་གཔ་ ང་བམ་་ཡོདཔ་དང་ འ་ས་བསང་གཏང་བབ། 

 

237  
་་་ཏགོ། (ལ་ཡག།) 

ལ་མཐོ་ས་་་བ་་ཏོག་ བཟོ་མ་་ང་་་་བམ་་ཡོད། ནང་པ་

ན་གང་ནང་ལས་ ག་་ར་པོ་ར་བ་ན། 

 

238  
ང་ངམ། (དར་དཀར་ན།) 

ས་ོད་སར་་བ་་ང་ འདབ་མ་ོམ་་ ནོར་མས་ཅན་་ས་ཟཝ་ན། 

 

239  
མ་ལག་ཏོ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་ོང་ོམ་་འ་་ཡོད་ང་ མ་་ང་ཆ་་བབ། ང་འ་ར་ ཤ་

་ཡང་ཝ་ན། 

 

240  
་བ ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ོག་མ་འ་ ་དང་་ས་ཟཝ་ན། ང་འ་ས་ ་་དང་ཏོག་་་ག་

པ་་བཟོ་་མ་གཏོགས་ མ་་ང་ཆ་་ག་་ཡང་་བབ། 
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241  

བ་ལ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ཝ་ ༩ པ་དང་ ༡༠ པ་ནང་ ོག་མ་ཚོཔ་ན། ོག་མ་འ་ཟ་བབ་པ་

ཁར་ ན་་ཡང་བབ་ན། 

 
 

242  
པོ་རམོ། (དར་དཀར་ན།) 

ང་འ་ ས་ག་་ཡོད་པ་ཁར་ འཔ་མ་བ་་་ས་ མ་་ང་ཆ་

བབ་ན། 

 

243  
ང་་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་འ་ས་ཙ་་བམ་ནམ་ལས་བཙོ་་ ནོར་་ཆག་་ནམ་ད་ མ་

ཡང་་ཤ་འཐོནམ་ན། 

 

244  
ང་་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

རོབ་འའལ་་བར་་ཡོད་པ་ཁར་ ནོར་མས་ཅན་ས་ཟཝ་ན། 

 

245  
་ཅ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་་་འ་ས་ མ་་ང་ཆ་་གཞོག་བབ། ོག་མ་སོ་་ོག་མ་

བམ་་བཏགསཔ་ན། ོག་མ་འ་ཟ་བབ། 
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246  
་ཤ་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་ཁར་འཔ་བ་་འ་ས་ ང་ཆ་བཏོན་་བབ། ོག་མ་མས་ཅན་

ས་ཟཝ་ན། 

 

247  

ོངཤོ། ངཤ།ོ (ང་བ།) 

འདབ་མ་་སོག་སོ་་ཡོད་པ་ཁར་ ོག་མ་ཡང་་སོག་སོ་ ན་ང་བམ་

་བཏགས་་ཡོད། ག་་་ོདཔ་ད་ ང་དང་འདབ་མ་་ ་བཏང་ནམ་

ལས་ པགས་་བ་་ན་་ཟ་བབ་་ག། 

 

248  
དཔའ་གས་ནམ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

བཟོ་མ་དཔའ་གས་བམ་་ཡོད་པ་ནམ་མ། བག་ཧོནམ་ོདང་

དཀརཔོ་་ཡོད། 
 

249  
ག་ང� (་ན་ཁ།) 

ས་ཚ་ས་་་བ་་ ་ང་ོམ་་དང་ངམོ་་ཡོད། 

 

250  

ང་བག་་ཏགོ། (ལ་ཡག།)  

ང་འཇའ་་ཏགོ། (ང་བ།) 

ར་ཏོ་ན་་བབ་པ་ཁར་ ཇ་ཡང་བཟོ་བབ་ན། ནོར་མས་ཅན་དང་ ་

དང་་ང་་ས་ཡང་ཟཝ་ན། ན་གང་ལས་ང་རམ་ར་བ་ན། 
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251  

ང་་མ། (མ་ག།) 

ག་པ་ང་དང་ོ�་ཐོག་ཁ་ལས་ཕར་ རོབ་འལ་བམ་་ཝ་ན། འདབ་

མ་ཁམ་འས་ང་་བམ་ ་བ་་་ཡོད། 

  

252  
ང་་ང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ོག་མ་ཧོནམོ་འཚམས་ག་་བཏགསཔ་ན། ོག་མ་འ་ བམས་་བཙོ་

ནམ་ལས་ མར་་བརཝ་ན། 
 

253  
ང་ཚལ་། (མ་ག།) 

ས་བལ་ས་ང་ཐང་ནང་ལས་ཕར་ས་བ་་ འདབ་མ་ཐད་ར་་མཚམས་

ག་འབད་ན་ན་ ོག་མ་དམརཔོ་་ཟ་བབ་ན། 

 

254  
་གཡའ་་ང་། (་ན་ཁ།) ་གཡའམ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་འ་ོམ་ ་ག་འབདཝ་ལས་ མ་་ང་ཆ་བབ་ན། པགས་་

དང་ང་་བར་ན་ལས་འཐོན་་་འ་ གགས་ཁར་གཔ་ད་གཡའཝ་ན། 
 

255  

་ར་ཏ། (དར་དཀར་ན། ་ན་ཁ།) 

བཟོ་མ་ པ་་བམ་་ང་ར་བཏགས་་ཝ་ན། ོག་མ་་མ་་་་

བཏགས་་འ་ན་་བབ་ན། 

 
 

256  

་ལགམ་དཀར་། (མ་ག།) 

ང་ོམ་་ག་་འཝ་ན། ོག་མ་དམརཔོ་འཚམས་ག་དང་ ོག་མ་་

ལས་གཤོག་་བམ་་་བཏགས་་ཡོད། ལ་ཁ་མཐོ་སར་ ་ལགམ་དཀར་

ང་དང་ ས་ཁ་དམའ་སར་ ་ལགམ་གནགམོ་ར་བ་ན།  
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257  

་ལགམ་ང� (་ན་ཁ།)  

་་ང་། ་མ་ང་། (མགར་ས།) 

ང་ོང་ོམ་འ་བ་ཁར་ མ་་ང་ཆ་བ་བབ་ན། ང་འ་་་

ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཝ་དང་་བཏགས་ཡོད་་་ ཕོརཔ་དང་ོ་ལོམ་་བཟོཝ་

ན། 
 

258  

་ལག་། (་ན་ཁ། དར་དཀར་ན།) 

ས་ཁ་ལས་ཕར་ རོབ་འལ་བམ་་བར ་་ཝ་ན།  བཅའ་ག་་བ་

པ་བས་་ འལ་་དང་བ་བལ་་ར་དཝ ་ན། ་་ ་

ལགཔ་ར་ཡང་བ་ོལ་ཡོད།  

259  

་མ་དམརཔོ། (དར་དཀར་ན།) 

ནོར་་་་ནམ་ན། པགས་་བ་་ ཐགཔ་་ཡང་ལག་ན་འཐབ་

ན། 

 
 

260  
་མ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ཝ་ ༦ པ་དང་ ༧ པ་ནང་་ པགས་་བ་་ཐགཔ་འཁལ་བབ། 

འདབ་མ་ནོར་ས་ཟཝ་ན། 

 

261  

་མ། (དར་དཀར་ན།) མ་པ། (མགར་ས།)  

ནམ་འར་གནགམོ། ན་མ། (མ་ག།) 

་ཏོག་ག་བམ་་ཤརཝ་ན། མ་འར་ག་པ་བས་ ་ལ་ར་

འར་ནམ་ལས་ ོགཔ་་ཁག་ཡོད། 
 



53 

 

262  
་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་ོམ་་འཚམས་ག་འཝ་ན། 

ོག་མ་ང་་ ོཝ་མངར་་ར་་་ ཟ་བབ་་ག་ན། 

 

263  
། (་ན་ཁ།) 

ས་ཚ་སར་ བཟོ་མ་གསམ་བམ་་ ོམ་་ག་་ཝ་ན། ཐག་ང་

ས་ལས་ཝ་ད་ ག་མ་བམ་་མཐོངམ་ན། 

 

264  
མ་པ། (མགར་ས།) 

ཧོན་མ་འ་འར་་ མ་མནམ་ཝ་ད་ མ་གག་་་་ཡོད།  

མ་འར་འ་ས་ གགས་ཁར་འརཝ་ན། 

 

265  
་དཀར་ང་། (མགར་ས།) 

འདབ་མ་་་་་ཡོད། འ་ས་་ཏོག་དཀརཔོ་་ཤར་་ཡོད། 

 

266  
་དཀར་ང་། (མགར་ས།) 

འདབ་མ་་་་་ཡོད། ་ཏོག་མངར་འབ་བབ་ན། ་ཏོག་་བཏོན་

ནམ་ལས་ གག་ས་གག་་མད་་ དམོ་ཝ་ན། 

 



54 

 

267  
ཕག་ག། (མགར་ས།) 

བཟོ་མ་འཁན་པ་ང་བམ་་ཡོད། ཧོན་མ་འ་ཕགཔ་་གཔ་ན། 

 

 

268  
ཕག་པ་ན་། (མགར་ས།) 

ཧོན་མ་ང་་ ོ་དང་ང་་ལས་ཝ་ན། འ་ག་་ཡང་འབད་་བབ། 

 

269  
ཕག་པ་ཇ་ང་། ཕག་པ་ཕ་ོང་། (དར་དཀར་ན།) 

ཧོན་མ་འ་་ར་ཏོ་འ་ ཕག་ང་བམ་་ཡོདཔ་ན། 

གས་ཏོ་འན་འ་་ཡོད་པ་ཁར་ ་ཏོག་འ་ནོར་ས་ཟཝ་ན། 

 

270  
ཕང་། (ལ་ཡག།) 

ང་ོང་རན་ཏོག་ཏོ་ག་འ་བ་ཁར་ འདབ་མ་ང་་་ཡོད་་ང་ག་

ན། 

 

271  
ཕང་་ང� (་ན་ཁ།) 

ས་བལ་ོད་ན་སར་ཝ་ན། ང་་ོང་པོ་དང་འདབ་མ་ོམ་ང་རན་

ཏོག་ཏོ་་ཡོད་པ་ཁར་ ང་་ོབ་དང་་ང་ག་པ་ལ་སོགས་པ་བཟོ་བབ། 
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272  

ཕད་་ང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་། དར་དཀར་ན།)  

་ཕདོ་ང� (་ན་ཁ།) 

ང ་ོམ་ང་རན་ཏོག་ཏོ་ག་དང ་ འདབ་མ་ང་་འཚམས་ག་་ཡོད། ོག་

མ་ཚོཔ་ད་ དམརཔོ་ང་ཏོ་ལ་་དང་ ནང་ན་སོན་་ག་་ཡོད། ོག་མ་

འ་མངརམོ་་ཟ་བབ་ན།  

273  
ད་། (དར་དཀར་ན།) 

བཟོ་མ་་བམ་་ འདབ་མ་ནོར་ས་ཟཝ་ན། ཨ་་་ས་བཏོགས་་

བདའ་་ཝ་ན། 

 

274  

གསམ་དམརཔ།ོ (་ན་ཁ།) 

ས་ཚར་་བ་་་གས་ག་ན། ་ོང་ངམོ་ བག་དམརཔོ་་ཡོད་

པ་ཁར་ ་ཏོག་ཁ་ལས་ ་ཏོག་་་་་ཤར་ནམ་ལས་ གསམ་བཟོ་

བབ་་ག་ན།  

275  

མ་ལ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

འདབ་མ་ནོར་ས་ཟཝ་ན། མ་་ང་ཆ་་བཏོན་བབ་ན་ང་ ང་འ་

་འཔ་བ་ན། 

 
 

276  
བ་། (་ན་ཁ།) 

ང་གཅདཔ་ད་ མ་འཐོན་་ཡོད། ོག་མ་་བམ་་ ཚོཔ་ད་ཟ་བབ་

ན། འདབ་མ་ནོར་་ཆག་་ནམ་ན། 
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277  

བ་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

འདབ་མ་ོམ་ཐད་ལ་་ ང་བཏོགཔ་ད་མ་འཐོནམ་ན། ནོར་་ཆག་་

ནམ་ན། ོག་མ་ང་ཏོ་ོམ་ ནང་ས་ཤན་ཐག་ག་་ མངརམོ་་ཟ་

བབ།  

278  
བ་གམ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ོང་་ང་ཡོད་ས་ང་ནང་ལས་ཕར་ཝ་ན།  

འདབ་མ་་སོག་སོ་་ཡོད། 
 

279  
བ་གམ། བ་གམ་མ་ང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་འ་མང་ཤོས་ར་ ད་ཆད་སར་ཝ་ན། འདབ་མ་དང་་ཏོག་བཏོགས་་

བམས་ནམ་ལས་ ཆང་་ཕོབས་བཟོ་བབ་ན། 
 

280  
བ་ང་རབོ་འལ། (དར་དཀར་ན།) 

པགས་་འ་གགས་ཁར་ག་པ་ན་ གཡའཝ་ན། ོག་མ་འ་ཟ་བབ་

པ་ཁར་ འདབ་མ་ནོར་ས་ཟཝ་ན། 

 

281  
བ་ཅ་ཨ་ཝ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་འ་ར་ ཤ་་་བ་ཁར་ ་་་བཏགསཔ་འོང་། 
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282  

བ་ཆམ། (མགར་ས།) ་མ་གནགམ།ོ (མ་ག།)  

་ཏོག་དཀརཔོ་་ཤར་བ་ཁར་ ོག་མ་དམར་་་་བཏགས་་ཡོད། ང་

་་ས་ཚོད་ཧ་་བ་་་ང་ག་ན། ་དང་ནོར་མས་ཅན་ག་ས་

ཡང་་ཟ། 

 

283  

བ་ཏ་ར། བ་ཏ་། (དར་དཀར་ན།) 

འདབ་མ་ནོར་ས་ཟཝ་ན། ང་ར་ རོབ་འལ་བམ་་ར་་བཏགསཔ་

ན། 

 

 

284  

བ་མ་དཀར་། (་ན་ཁ།) 

ས་ོད་སར་ང་དང་ང་་མཐའམ་བདའ་་་བ་་གས་ག་ན། 

འདབ་མ་་་་དང་ང་་ག་་ཡོད་པ་ཁར་ ོག་མ་་་བམ་་

བཏགས་་ཡོད། 
 

285  

བ་་ས་མ། (ང་བ།)  

བོ་མ་ཨ་ཞང་། བ་་་ཨ་ཞང་། (ལ་ཡག།) 

བཟོ་མ་བ་་་་དང་འ་་ག་ཡོད་ང་ བསང་གཏང་་བབ། འ་་

མ་ག་་ཡང་དཔ་ལས་ བསང་་ལག་ན་འཐབ་་བབ་ན། 
 

286  

བ་ཤ་ཀ། (ང་བ།) 

འདབ་མ་་ ས་ཁ་དམའ་སར་་བ་འཁན་པ་་འདབ་མ་བམ་་ཡོད། ད་

པ་ལས་ཕར་ ནམ་མ་་ཏོག་བམ་རཔོ་་ཤར་་ཡོད་་འ་ ནང་ན་

ནང་ལག་ན་འཐབ་ན།  
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287  
བ་ཤ་། ང་གོ་ཤ་། (ལ་ཡག།) 

བཟོ་མ་ང་ོག་བམ་་ཡོད་པ་ཤ་་ ཟ་་བབ། 

 

288  
བ་་ཀ། (དར་དཀར་ན།) 

མོ་ཏོག་དཀརཔོ་་ གཔ་ད་ཚོདཔ་བཙོ་ཟ་བབ། ག་གས་་ནད་་

ཕནམ་ན། 

 

289  
བང་་ཤ་། (མ་ག།) 

ཚོས་ག་་ཝང་འཚམས་ག་་ ནང་་ོ་སོབ་ ག་པག་པ་་ཡོད། 

 

290  
བབ་ཤནམ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

འདབ་མ་ོམ་་ག་དང ་ ་ག་་་ཡོད། ་ཏོག་ཁ་ལས་ མ་འར་

བཏགས་་ཡོད། 

 

291  

བམ་་། (ང་བ།) 

དར་ལ་ང་བམ་་ཡོད་པ་ནང་ལས་ ཐལཝ་བམ་ག་འཐོན་་ཡོད། 

ང་་་ོདཔ་ད་ མར་་ནང་བགས་ ་ཟ་བབ་མ་ཚད་ ནང་ན་་ཐལཝ་

བམ་འ་ ཁ་ར་་ འཐོནམ་ད་དར་བ་ན་ ག་་ཡོད། ནང་པ་ན་

གང་ནང་ལས་ ཕ་བ་ད་ད་ར་བ་ན།  
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292  
བལཔ་། (་ན་ཁ།) 

ས་ཚ་སར་་བ་ང་ ོང་པོ་ོམ་ང་རན་ཏོག་ཏོ་་ཡོད་པ་ཁར་ ོག་མ་

ོཝ་མངར་ཏོང་ཏོ་་ཡོད་པ་ང་འས་ག་ན། 
 

293  

་། (མ་ག།) 

ང་་་་་ཡོད་པ་ཁར་ འདབ་མ་་སོག་སོ་ དགཔ་ད་ལགཔ་དང་་ལ་

ར་འར་བ་ཁར་ ག་་་ོདཔ་ད་ འདབ་མ་བཏོགས་་ཚོདམ་་བཙོ་ཟ་

བབ་ན།  

294  

་རམ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ས་བལ་ོད་ན་ཏོག་ཏོ་ཡོད་སར་་བ་ང་ འདབ་མ་ང་་ ནོར་མས་

ཅན་ས་་ཟ། 

 

  

295  
་རམ། (ལ་ཡག།) 

ང་འ་་ལས་ ་ཏོག་ག་ཤར་་ཡོད་་འ་ཟ་བབ། 

འདབ་མ་ནོར་ས་་ཟ། 

 

296  
བདོ་པ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་འ་་བ་འདམ་བ་ནང་་ཝ་ན། ོག་མ་་མ་་ ་་བཏགསཔ་

ན། ོག་མ་འ་ཟ་་བབ། 
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297  
་ཀ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་འ་ཁ་ལས་ མ་ག་ཡང་མནམ་་ཡོད། ང་་གཉའ་ང་བཟོ་བབ་

པ་ཁར་ ས་ཚོད་དང་འལ་ནོར་ས་ཟཝ་ན། 

 

298  

་་་མ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

རོབ་འལ་བམ་་ ང་ཁར་འར་་ཝ་ན། ་་ོག་མ་འ་ ་ས་

ཟ་་ ང་གཞན་ར་ཨ་ཝ་བཏང་བཞག་་ལས་ཝ་ན། ོག་མ་འ་

མངརམོ་་ཡོད་པ་ཁར་ ན་བམ་་འརཝ་ན།  

299  

་་བ�ོ་ཟན་མ། (དར་དཀར་ན།) 

ོག་མ་འ་་་བོ་ས་ཟཝ་ན། ང་གས་ཤོམ་ཡོད་ང་ འཔ་བ་་

འ ་ས་མ་་ང་ཆ་་བབ། ང་ོང་ོམ་་འ་བ་ཁར་ ཨ་ར་ཡང་ྭ་

བབ། 
 

300  
་ང་། (་ན་ཁ།) 

གནམ་ར་་ འདབ་མ་ཧོ་བ་་་ཡོད་ང་ དན་་འདབ་མ་ད་་འ་

་ ས་ོད་སར་་བ་ང་ོང་ང་་གས་ག་ན། 
 

301  

་། (་ན་ཁ།) ་ང� ་གནགཔ།ོ (དར་དཀར་ན།) 

ོག་མ་་་་་ ཚོཔ་ད་མར་་བར་་ བ་མར་ར་ཟ་བབ། ང་་ོ་

ལོགས་ཁར་ལས་འཝ་ད་ གགས་གཡའ་བ་ཁར་ ོག་མ་ངམ་ལགཔ་

ར་གཔ་ད་་ འཐོནམ་ན། ང་་ཕོརཔ་དང་་པ་་ར་བ་གཏངམ་

ན།  
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302  

ག་་རམ། (ང་བ།) 

འདབ་མ་ག་པག་པ་དང་ར་་འཚམས་ག་་ཡོད་པ་ཁར་ ་ཏོག་

དམརཔོ་ཚོབ་ཚ་ོ་ཤར་་ཡོད། ་པ་པགས་་བ་་ཟཝ་ད་ ོཝ་མངར་ཏོང་

ཏོ་་ཡོད། འ་་ནང་ན་ལས་ ོ་ལོ་དམརཔོ་ར་བ་ན། 

 

303  
ང་་མ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

འདབ་མ་བཏོགཔ་ད་ མ་བམ་མ་་བ་འཐོནམ་ན། ོག་མ་་་་

ངམོ་་བཏགསཔ་ན། 

 

304  

བ་་་། ཧམ་བལ། (མགར་ས།)  

་མདའ་ཤགོཔ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་དང་ོ་ོམ་་ར ་ར་་་བ་རམ་་གས་ག་ན། ར་ཏོ་ོག་

ནམ་ལས་ ང་་མཐའ་མ་ལས་ཕར་ ་་བདའ་་་དོན་་ ་བདའ་་

བཞགཔ་ན། ནང་ན་ལས་ མ་་་ལ་ར་བ་ན།  

305  
ར་ང་དན་ང་། (མགར་ས།) 

གནམ་ར་དན་ད་པར་ ཧོནམ་ོ་ོདཔ་ན། མ་པ་ཁ་ན་་བཀལ་

དོ་ཡོདཔ་ན། 

 

306  
ར་ཧནོམོ་དན་ཧནོམོ། (དབང་འས།) 

ང་འ་་ག་་ཡོད་པ་ཁར་ ས་བ་ནང་ར་འབད་ང་ འདབ་མ་ས་ཁར་

མ་ད་བར་ོདཔ་ན། 
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307  

རམ་ཐང་མ་་ཏགོ། (ལ་ཡག།) 

ག་་གཔ།ོ (ང་བ།) 

ལ་མཐོ་ས་་་ཏོག་་་ས་ལས་ འ་དང་པ་ཤར་་ག་ན། ་ཏོག་འ་

་བཟོ་མ་འ་ ག་་ཝ་བམ་་ཡོདཔ་ན། ནང་པ་ན་གང་ནང་

ལས་ འ་ང་ར་བ་ན།  

308  

་་ག་། (དར་དཀར་ན།) ་མ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

མ་མས་ར། (མགར་ས།) 

གནམ་དན་་ ནོར་་་་ན་་རོབ་འལ་ག་ན། ོག་མ་འ་ཁག་

མ་བམ་་བཏགས་་ཡོད་པ་ཁར་ ཚོཔ་ད་ཟ་བབ། 

 

309  
་་མདའ། (དར་དཀར་ན།) 

ོག་མ་འ་ཚོཔ་ད་ གནགཔོ་ོས་ག་་་ ་ལ་ར་འར་་མ་འར་

་གས་ག་ན། 

 

310  
་་ག་ཏོ། (་ན་ཁ།) 

ང་ོང་ང་་ག་་ཡོད་པ་ཁར་ ོག་མ་དམར་་་་བཏགས་་ཡོད་པ་

ང་ག། 

 

311  
་་་ཏགོ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ཝ་ ༡༠ པ་དང་ ༡༡ པ་ནང་ ་ཏོག་ཤར་་ཡོདཔ་ད་ ་བང་ ་དང་

་་་ག་ར་་ར་འརཝ་ན། 
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312  

་་རོབ་འལ། (དར་དཀར་ན།)  

ལ་་རབོ་འལ། (མགར་ས།) 

རོབ་འལ་འ་ནོར་་ཆག་་ནམ་ན། ་ས་ ནོར་མས་ཅན་་ཤ་

ཉམས་གསཔ་ན། 

 

 

313  

་་རོབ་འལ། (་ན་ཁ།)  

ག་ཐག་རོབ་འལ། (དར་དཀར་ན།) 

རོབ་འལ་འ་ ཚོད་ང་་ཝ་བམ་་བང་ཐག་་ལག་ན་འཐབ་ན། 

ནོར་མས་ཅན་་ས་ཟཝ་ན། 

 

314  
་ང་ང་་ཨ་ཞང་། (དར་དཀར་ན།) 

འདབ་མ་མ་་་་ ག་་བ་འཇའཝ་་ཡོད་་་ས་ མདའ་བ་ས་

འབའ་ར་ནང་བ་བལ་་ལག་ན་འཐབ་ན། 

 

315  

་མ། ་ག། (ལ་ཡག།) ག་། (ང་བ།) 

འདབ་མ་་སོག་སོ་ངམོ་་ཡོད་པ་ག་ལས་ ག་པ་ང་་ག་དང་  ་

་ཏོག་ཁ་ལས་ ་ཏོག་ཧོནམ་ོཚོབ་ཚོ་་ཤར་་ཡོད། ར་ཏོ་དམརཔོ་་ཡོད་་

འ་བ་་བམས་ནམ་ལས་ གཏོརམ་ར་ཚོན་་གཏངམ་ན། 

 

 

316  

་་མགམ། (ང་བ།) 

་པ་ང་་ འདབ་མ་་སོག་སོ་ ཞལ་ལག་་་ཏོག་ཁ་ལས་་ཏོག་་ག་

་ཧོནམ་ོ་ཤར་་ཡོད། ་ཏོག་འ་བམས་་ བལ་ནམ་ལས་ཏམ་་

བམ་་འངམ་ན་མས།  
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317  
་་ལཔ། (ང་བ།) 

་ཏོག་རཔོ་ང་་་ཤར་་ཡོད། ར་ཏོ་་ཐག་བམ་ཡོད་་འ་བ་ནམ་

ལས་ཟཝ་ད་ མངརམོ་་ཡོདཔ་ན། 

 

318  
་་ཚལ་། (མགར་ས།) 

ང་ང་ག་་ ཝ་ ༤ པ་དང་ ༥ པ་ནང་ ོག་མ་དམར་་་་

བཏགས་་ཡོད་་འ་ཟ་བབ། 

 

319  
མ་་མ�ོ་་ཏགོ། (་ན་ཁ།) 

་ཏོག་ཕོད་ཀ་འཇའ་་་་ཤར་་ཡོད་ས་ལས་ ཐལཝ་བམ་ག་ཡང་འཐོན་

་ཡོད། 
 

320  
ོ་ཡསོ། ནག་ཡམོ། (ལ་ཡག།) 

ང་དང་་གར་བ་བདའ་་་བ་གར་མ་ ནོར་མས་ཅན་ས་ཟཝ་

ན། 

 

321  
་མ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་འ་་ང་ང་ ་གགས་གང་་ག་ལས་བལ་ོམ་་འ། ནོར་

མས་ཅན་་ས་ཟ་འོང་། 
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322  

་མ་ང་དམརཔ།ོ (དར་དཀར་ན།) 

ཧོན་མ་འ་ མས་ཚད་དང་ ཁ་དང་ད་མར་་ ་འཐོནམ་ད་དང་། 

གགས་ང་གས་བ་་ནཝ་ད་ ར་ཏོ་བ་་་ནང་ངས་ནམ་ལས་

འངམ་ད་ཕནམ་ན། 
 

323  
མ་པད་མ་ང་། (་ན་ཁ།) 

ང་འ་ མང་ཤོས་ར་ ང་ོང་གཞན་ར ་ར་་ཝ་ན། ོག་མ་་་་ 

བག་དམརཔོ་་བཏགས་་ཡོད། 
 

324  
དས་པ་། (་ན་ཁ།) 

ང་དང་ང་ནང་་བ་་གས། འདབ་མ་་་་ངམོ་་ཡོད།  

་འ་ནོར་ས་ཟཝ་ན། 

 

325  
འཔ་ང་། (དབང་འས།) 

ང་ོང་དཀརཔོ་་ འདབ་མ་འོད་མ་་་ཡོད་པ་ང་ ཤར་ོགས་ཁ་ག་

ལས་ཕར་ པགས་་བ་་ ཐགཔ་་ད་དཔ་་རཝ་བམ་་ཡོདཔ་མས། 

 

326  

འཔ་གསདམ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་མ་མབ་མ་ོ ་བར་ན་ ས་ས་ཟ་་་ འཐོནམ་ད་ ན་་ལག་ན་

འཐབ་་་ང་ག། ་ག་་ན་་ཡང་བབ་པ་ཁར་ ནོར་མས་ཅན་

ར་འཔ་བ་་་ འཐོནམ་ད་ ན་་དརཝ་ན། 
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327  
འག་པ་ང་ཇ། (མགར་ས།) 

ས་ཁ་མཐོ་སར་་བ་་ང་ ཇ་བཟོ་བབ་་ག། 

 

328  
ལ་་དཝོ། ཕག་པ་དཝོ། (མགར་ས།) 

ཧོན་མ་འ་གཅདཔ་ད་ ་ཏ་འཐོན་་ཡོད་་འ་ ལགཔ་ར་ག་པ་ན་

གཡའཝ་ན། ཧོན་མ་འ་ཡོད་སར་ ལ་འོངམ་ན་ར་བཤདཔ་ན། 

 

329  
ལ་་ཤ་། (ལ་ཡག།) 

ནང་་བཏོན་བ་ནམ་ལས་ པགས་་འ་ཟ་བབ་ན། 

 

330  

ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་གཡའ་་གཡོ་་ མ་ད་་ག་་ག་ཐལཝ་ན།  

འདབ་མ་ནོར་ས་ཟཝ་ན། 

 

 

331  
ང་འབ་དམརཔ།ོ (མ་ག།) 

ར་ཏོ་བ་་ པ་་ཚབ་མ་་ཟ་བབ་ན། 

ང་འབ་དཀརཔོ་ར་་གག་ཡང་ཡོད། 
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332  
ར་ཁག། (མ་ག།) 

་ཏོག་དཀརཔོ་ཚོབ་ཚོ་་ཤར་་འ་ ཚོདམ་་ཟ་བབ་པ་ཁར་ ོཝ་ཁག་

གས་འཚམས་ག་་ཡོད། ནང་ན་ནང་་ཡང་ལག་ན་འཐབ་ན། 
 

333  

་ང་ཐལ་ཁམ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

འདབ་མ་དགཔ་ད་ ཐལ་བམ་་འ་་ཡོདཔ་ལས་ དང་་ འདབ་མ་ར་

་་ས་་ཕར་ར་བལ་ོལ་ཡོདཔ་ན། ོག་མ་གནག་་་་ ཚོཔ་ད་

ཟ་བབ་པ་ཁར་ པགས་་བ་་་ཚོད་ནང་བཙོ་་ ོག་མ་ད་དཔ་

་ཟ་བབ་ན།  

334  
་ང� (་ན་ཁ།) 

ོག་མ་་་ང་་ོག་མ་དང་ཆ་འ་་ག་་ཡོད་པ་ཁར་ འདབ་བ་ཁར་ 

་་ས་བབ་པ་ང་ག། 
 

335  

། (མགར་ས། མ་ག།) 

ང་ང་་་ག་་ཡོདཔ་མ་ཚད ་ ང་ག་་་ཡོདཔ་ན། ོག་མ་འ་

་་་་ ཚོཔ་ད་དམརཔོ་་འ་་ཡོད། ོག་མ་འ་ ་དང་དོམ་་ས་

ཟཝ་ན། འ་་ན་གང་ནང་ལས་ ག་ར་བ་ན། 
 

336  

མ་་་། (མ་ག།) 

འདབ་མ་ོམ་་ཡོད་པ་ཁར་ ར་ཏོ་ས་་དང་ཆ་འ་་ག་་འོངམ་ན། ར་

ཏོ་འ་མ་མ་ཏོང་ཏོ་་ཡོདཔ་ལས་ བམས་ན་ན་བསང་་གཏངམ་ན། 

་མ་ཚད་ ནང་པ་ན་དང་ོས་་ས་་ཡང་ལག་ན་འཐབ་ན། 
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337  
མར་་ང་། (་ན་ཁ། དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ས་ོད་སར་་བ་ང་ ོག་མ་མར་་་བར་བབ་ན། ་་མར་་

ལམོ་ར་ཡང་བ་ོལ་ཡོད། 
 

338  
མར་ར་་ང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

འདབ་མ་མར་བམ་་ཐད་ལ་་་ཡོད། 

 
 

339  
མར་ང་། ང་ཀ་་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ འདབ་མ་དབས་མར་བམ་་ཡོད། 

 

340  
མར་ང་། མར་ང་ཨ་ཞང་། (དར་དཀར་ན།) 

ལ་ཁར་འདབ་མ་ོམ་་་ཡོད་་འ་ས་ མར་རཝ་ན། ས་ཁ་དམའ་

སར་ འདབ་མ་ང་་་ཡོད། 

 

341  

མར་ཤམོ། (མ་ག།) 

ལ་མཐོ་སར་་བ་འཁནམ་་ནང་གས་ག་ན། འདབ་མ་ོམ་་ག་་

ཡོདཔ་ལས་ མར་དང་དར་ལ་་རཝ་ན། ན་གང་ནང་ལས་ ག་མ་

་ཏོག་ར་བ་ན། 
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342  

་ཏོག་དཀར་། ཨ་ས་ས་་དཀར། (ལ་ཡག།)  

ཨ་པ་མ་ཝ། (ང་བ།) 

་ཏོག་དཀརཔོ་ཚོབ་ཚོ་་ཤརཝ་ན། ལ་ཡག་པ་ག་བདག་ཨ་མ་ར་

་་་ཏོག་ན་ར་བཤད་་འག། ་ཏོག་འ་ ན་གང་ནང་ ང་་དོ་

བོ་ར་བ་ན། 

 

343  
་་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

འདབ་མ་ནོར་་ཆག་་ན་་ཡོདཔ་ན། 

 

344  

ན་་ང་� (་ན་ཁ།) 

འདབ་མ་ང་་ག་དང་ ང་ང་ག་་་ཡོད་པ་ཁར་ ོག་མ་ང་་་

བཏགས་་ཡོད། ང་་འ་་ག་་ན་ཚོད་ད་པ་ཁར་ མ་ག་ཡང་

མནམ་་ཡོད། གཔ་དང་་ས་ནང་གཔ་ན། 

 

345  
དམར་་རོབ་འལ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

རོབ་འལ་འ་གཅདཔ་ད་ མ་བམ་ག་འཐོན་་ཡོད། བ་བཞོ་་་ན་

པ་ན་ མ་་ཤ་འཐོནམ་ན། 

 

346  
དམར་མ། (མགར་ས།) 

བཟོ་མ་ཟོ་ཆག་བམ་་ ་པ་ཧོནམ་ོ་ང་ནང་ལས་ཕར་ཝ་ན། 
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347  
དམརམ་ོརོབ་འལ། (དར་དཀར་ན།) 

རོབ་འལ་འ་་ོག་མ་ ཤ་ཁ་ང་ཏོ་ལ་་་བཏགས་་འ་ཟ་བབ། 

རོབ་འལ་འ་ རཝ་་བང་ཐག་ཡང་འབད་བབ། 

 

348  
དམརམོ། (མ་ག།) 

འདབ་མ་་ག་་སོག་སོ་་ ་བ་འདམ་བ་ནང་་བ་རམ་་གས་

ག་ན། ནམ་དན་་ ནོར་་གདན་་ངམ་ན། 
 

349  

ག་ངམོ། (དབང་འས།) 

ང་ནང་ལས་ཕར་ཧོན་མ་་ཝ་ན། ནོར་མས་ཅན་ས་ཟ་བ་ཁར་ 

མང་ཤོས་ར་ཕགཔ་་ོ་་ནམ་ན།  

 
 

350  
གང་་། (དར་དཀར་ན།) 

་་སོན་འ་ བད་ཅན་ག་འབདཝ་ལས་ ་ནོར་མས་ཅན་་དོན་་ 

གང་ལས་བམ་ལ་འབད་་འ་ན།               

 

351  
གང་མ། (དར་དཀར་ན།) 

ཞལ་ལག་ས་ ཇ་དག་་དོན་་ཇ་ག་བཟོཝ་ན། ང་འ་ས་ ོག་

མ་བཏགས་་ཡོད་ང་ ཟ་་བབ། 
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352  
་ཤ་། ་ ་ཤ་། (ལ་ཡག།) 

བཟོ་མ་གགས་ཁ་་ བམ་་ཡོད་པ་ཤ་་ ཟ་མ་བབ་་ག། 

 

353  
ང་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་ོང་ང་་་གས། ང་འ་ར་ མར་འར་་དཔ་ལས་ མ་

དག་་བ་མད་འཁརཝ་བཟོ་བབ། 

 

354  
ན་ང་་མོ�་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

འདབ་མ་་མ་བམས་པར་ན་ངམོ་་ོད་གས་་ག་ན། ང་འ་

འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབདཝ་ལས་ མགས་པ་ར་ཟམ་འཝ་ན། 

 

355  
ན་ཙ་ལ། (་ན་ཁ།) 

ང་ང་ག་་་ཡོད་པ་ཁར་ ོག་མ་ོཝ་རཔ་་བཏགསཔ་ན། ོག་

མ་མང་ཤོས་ར་ ཚོས་བ་་ནང་ར་་་ལག་ན་འཐབ་ན། 
 

356  
ན་་་ཏགོ། (་ན་ཁ།) ་ཏོག་དམརཔ།ོ (དར་དཀར་ན།) 

གནམ་དན་་ ་ཏོག་དམརཔོ་་ཤརཝ་ན། མང་ཤོས་ར་ ང་་

མཐའམ་བདའ་་ རཝ་་བགསཔ་ན། 
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357  
ན་རོབ་འལ། (དར་དཀར་ན།) 

ས་ཁ་ལས་ཕར་ རོབ་འལ་བམ་་བར་་ཝ་ན། ང་གས་བ་་ 

ཁ་དང་ད་མར་་ འཐོན་་་ཕནམ་ན། 

 

358  
་། (ང་བ།) 

འདབ་མ་་མ་་ ་ ་ཏོག་དཀརཔོ་་ཤརཝ་ན། ་ཏོག་ད་ནམ་ལས་ 

ོག་མ་ར་གམ་་བཏགས་་ཡོད། འདབ་མ་ཚོདམ་བཙོ་་ཟ་བབ་ན། 
 

359  
ོ་ཤ་ཤ་། དམོ་ཤ་། (མགར་ས།) 

དོམ་ང་ར ་་་ཤ་་ ཟ་བབ་ན། 

 

360  
ཙམ་པ་ཀ་་ཏོག། (་ན་ཁ།) 

ང་ོང་ོམ་་ཡོད་པ་ཁར་ ོག་མ་དཔའ་གས་བམ་་བཏགས་་ཡོད། 

མད་པ་་ཏོག་ག་ཡང་ན། 
 

361  
ཙམ་། (དར་དཀར་ན།) 

འདབ་མ་ནོར་་ཆག་་ནམ་ན། 
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362  

་ག་ཨ་ཞང་། གངས་་་ཏགོ། (ང་བ།) 

འདབ་མ་ར་་འཚམས་ག་ར་ ་དཀརཔོ་སོབ་སོ་་ཡོད། ་ཏོག་

དམརཔོ་་འདབ་མ་འོག་ལས་གབས་་ཤར་ཤརཝ་བམ་་ཡོད། ནང་པ་

ན་གང་ལས་ གཉན་འལ་བ་ར་བ་ན། 
 

363  
་དོག། (ང་བ།) 

་པ་་་་་་ཏོག་ཁ་ལས་ ་ཏོག་ང་ཏོ་་་ཚོབ་ཚོ་་ཤར་་ཡོད། 

ནོར་མས་ཅན་ས་ཟ་བབ་་ག་ན། 
 

364  

བ། ཙབ་བ། (ང་བ།) 

་པ་དམརཔོ་ག་ོང་དང་ འདབ་མ་འོད་་བམ་་ཡོད། ་ཏོག་ཧོནམོ་

ཚོབ་ཚོ་་ཤར་་འ་བམས་ནམ་ལས་ ་བལ་་ཏམ་་བམ་་འང་

པ་ན་ ཡམས་་ན་་བབ་ན། ནང་པ་ན་གང་ནང་ལས་ ད་ར་

བ་ན།  

365  
བཙོད་ཨ་ཞང་། (དར་དཀར་ན།) 

བཟོ་མ་བཙོད་བམ་་ཡོད། འདབ་བ་འ་ མདའ་ར་སོག་སོགམ་་བ་

བབ། 

 

366  
བཙོད། (་ན་ཁ། དར་དཀར་ན།) 

ན་ཏ་དམརཔོ་བཟོ་་དང་ དཔ་ཚོས་དམརཔོ་བ་བབ་པ་ཧོན་མ་ཚ་

ོག་ོ་་ཡོད་་ག། 
 

367  
་ཞམོ། (་ན་ཁ།) 

ཧོན་མ་འདབ་བ་ོམ་་ག་་ ་ནག་པད་ཚོད་དང་འ་་ག་་ཡོད་་

ག། 
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368  

་ཤམོ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) ་ཞམོ། (མགར་ས།) 

འདབ་མ་པ་་་ཚབ་་ ོག་མ་དང་གག་ཁར་ཟ་བབ་ ་ཧོན་མ་ག་

ན། འདབ་བ་བཏོགཔ་ད་ ནང་ན་ལས་ཐགཔ་བམ་ ་་་་འཐོནམ་

ན། ནང་ན་་གང་ལས་ ཐ་རམ་ར་བ་ན། 

 

369  
ང་་མ། (དར་དཀར་ན།) 

འདབ་བ་ོམ་་ ནོར་ས་ཟ་་ཡོད་པ་ང་ང་ག་ན། ང་འ་བཟོ་

མ་ ཉ་་་མ་བམ་་ཡོད། 

 

370  
ང་དཀར་མ། (དར་དཀར་ན།) 

རོབ་འལ་བམ་་བར་་་་ང་ འདབ་མ་ོམ་་་ཡོད་་ག་ན། 

 

371  

ང་ཚལ་། (མགར་ས།) ཚལ་མ་ཚལ་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།)  

་ན་་ང་། ང་ཚལ་། (དར་དཀར་ན།) 

ོང་པོ་དང་འདབ་མ་གས་ཆ་ར་ ང་ས་ར་་ཡོད་པ་ང་ང་ག་ན། 

ོག་མ་ཚོཔ་ད་རཔོ་འ་བ་ཁར་ ཟཝ་ད་མངརམོ་་འོངམ་ན། 

 

372  
ང་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ས་ཁ་དམའ་སར་་བ་ང་ག། ང་་ག་ཡོད་་འ་ས་ གཟན་་དང་

ཏོག་་ག་པ་་བཟོ་བབ། 
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373  
་དཀརཔོ། (དར་དཀར་ན།) 

ས་ཁ་དམའ་སར་་བ་ང་ག། ང་འ་དཀརཔོ་ན་ང་ ནང་ན་ལས་ན་

གནགཔོ་་འཐོནམ་ན། 

 

374  
་་ཤ། (དར་དཀར་ན།) 

ནོར་་་་ན་ ་་ག་ན། ་ཏོག་ཕོད་ཀ་་ཡོད་་འ་ས་གསམ་

བཟོ་བབ་ན། 

 

375  
་་ཤ། (་ན་ཁ།) 

ས་ཚ་ས་་་ ་་མག་་ར་པ་ག་ན། པད་ཅ ་ཕོད་ཀ་་ཡོད་་་

མ་པ་ཁ་ན་དང་ གསམ་་ཡང་བབ་ན།  

 

376  
་མ། (དར་དཀར་ན།) 

ས་དམའ་ས་་་བ་ཧོན་མ་ ས་་བམ་་ཡོད། འདབ་བ་ནོར་ས་

ཟཝ་ན། 

 

377  
་སམ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) ན་། (ལ་ཡག།) 

་མཐའམ་དང་ཨ་ང་་སོ་ཁ་ལས་ཕར་་་ཧོན་མ་ ་བམ་་གས་

གས་་ཡོད་་ག་ན། ན་གང་ལས་ མ་མ་ར་བ་ན། 
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378  

་པ་། (ང་བ།) 

འདབ་མ་པ་་བཟོ་མ་དང་ཆ་འ་བ་ཁར་ བཏོགཔ་ད་་ཐག་་དཔ་

བམ་་འཐོན་་ཡོད། དང་་ པ་་ཚབ་མ་་ཟ་བབ་པ་ཁར་ ད་ས་

ནངས་པ་ན་་ཡང་བབ་ན། ན་གང་ལས་ ན་རམ་ར་བ་ན།  

379  

་མ་། མ་་་། (མ་ག།) 

་འ་ ངམ་དང་ཚོད་བ་་ ཆག་པ་བམ་་ནང་ལག་ན་འཐབ་ན། 

ག་་་ོདཔ་ད་ ནོར་ས་ཟཝ་ན། ན་གང་ནང་ལས་ ་ཨ་འ་ར་

བ་ན། 

 

380  
ཚན་དན། (དར་དཀར་ན།) 

ང་འ་ོམ་འ་བ་ཁར་ ་ག་ཡོདཔ་ལས་ མ་་ང་ཆ་བབ་ན། 

ང་འ་ས་ ་ན་ཡང་བཟོཝ་ན། 

 

381  
ཚབ་ང་། (ལ་ཡག།) 

ང་འ་་ག་ འདབ་མ་ཨམ་ལ་ང་་འདབ་མ་བམ་ ་མ་་་་ཡོད། 

ཀར་དང་ནག་བང ་་གཔ་ག་་མདའ་བཟོ་བབ། 

 

382  
ཚལ་མ་ཨམ་་་། (དར་དཀར་ན།) 

ཨམ་་་་་ང་དང་ག་ར་འཐདཔ་་ཡོད། ཝ་ ༨ པ་ནང་ ོག་མ་

བཏགས་་ཡོད་་འ་ ་དང་མས་ཅན་ག་ར་ས་ཟཝ་ན། 
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383  

གས་ཏོ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

་བ་འདམ་བ་ཡོད་ས་ལས་ཕར་་བ་ཧོན་མ་ བཟོ་མ་པ་་ར་ཏ་བམ་

་ཡོད། འ་ཟ་་བབ། 

 
 

384  
་མ། ་པ་ར། (ང་བ།) 

་བ་འདམ་བ་ནང་ལས་ཕར་་བ་་ ོང་་་ང་ང་བམ་་ཡོད་པ་

ཁར་ མཚམས་མཚམས་་གས་ཏོ་ཡོད་་ག། 
 

385  
་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

འདབ་མ་ཧོ་་་དང་མ་་་་ཡོད། ང་འ་ང་་མཐའམ་བར་་ རཝ་

བར་་་ཙོག་ར་་བཏོགཔ་ན། 

 

386  

མཚ་ོདག། (མགར་ས།) ་འདབ། ་དག། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

་བ་འདམ་བ་ནང་ལས་ཕར་ འདབ་བ་ངམོ་ ར་ཏོ་ས་་བམ་་ཡོད། 

ར་ཏོ་འ་ ཚ་མས་དང་ང་གས་ལག་གས་ན་་་་ཕནམ་ན། 

གགས་ོད ་འབར་བ་་་ འདབ་མ་བ་ནམ་ལས་ གདན་་ང་པ་ན་

ོད་མར་ཕབ་བ་ན།  

387  

མཚ་ོན་ལམ།ོ (མགར་ས།) 

ཧོན་མ་འ་ ་བ་འདམ་བ་ནང་ལས་ཕར་ཝ་ན། ོཝ་ཁ་ཚ་ཐང་ཐ་་

ཡོད་པ་ཁར་ ་ཏོག་དམར་་་་ཤར་་ཡོད། ནོར་མས་ཅན་ས་ཟཝ་

ན། 
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388  

འར་མ་དམར་། (ལ་ཡག།) རཔ་ང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་འ་ང་ག་་་ཡོད་པ་ཁར་ འདབ་མ་ཡང་ཐད་རམ་འཚམས་ག་་ 

མཐའམ་བདའ་་ང་ཡོད། མ་་འབདཝ་ད་ ད་ནང་འཕང་་བགསཔ་

ན། 

 

389  
མ་་དཀརཔོ། (མགར་ས།) 

ོག་མ་དཀརཔོ་་མ་་་་བཏགས་་ཡོད ་་འ་ བངས་ནམ་ལས་་

ས་ནང་གས་་ཟཝ་ན། 

 

390  
མ་་གནགཔ།ོ (མགར་ས།) 

ོག་མ་གནགཔོ་་མ་་་་བཏགས་་ཡོད ་་འ་ མང་ཤོས་ར་ འཛརཝ་

མར་ས་ནང་ག་་ཡོདཔ་ན། 

 

391  
ང་་ཨ་ཞང་། (་ན་ཁ།) 

བཟོ་མ་ང་་བམ་་ཡོད་ང་ འདབ་མ་་བག་དཀརཔོ་འཚམས་་ག་

་ཡོད་པ་ང་ག་ན། 

 

392  
ང་། (་ན་ཁ།) 

ས་བལ་ོད་ན་སར་་བ་ང་ ོང་པོ་་ང་རན་ཏོག་ཏོ་་ཡོད་པ་ཁར་ 

འདབ་མ་ཧོ་བ་་་ ་ལ་ཚོས་བ་བབ་་ག་ན། 

 

393  

ཞ་ོག། (ལ་ཡག།) བོང་བ་ནག་པ།ོ ན་ན། (ང་བ།) 

ང་དང་འདབ་མ་ ས་ཁ་དམའ་ས་འཁན་པ་བཟོ་མ་བམ་་ཡོད་པ་ཁར་ 

་ཏོག་ཧོནམོ་་ཤར་་ཡོད། ར་ཏོ་འ་ག་་ཆ་བཞགཔ་ན་ང་ ན་་

ས་ོར ་་ཡང་ལག་ན་འཐབ་ན། འ་་བཙན་ག་ར་ཡང་བ་ན། 
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394  

ཞ་ོ། (ང་བ།) 

འདབ་མ ་བཟོ་མ་ རོ་་་བམ་་ཡོད་པ་ཁར་ མཐའམ་བདའ་་ང་

བམ་་ཟར་ར་བཏང་་་ཡོད། ་ཏོག་ར་་་་ཤར་་ཡོད་པ་་ཏོག་

་གས་ག། 
 

395  

ཞོ་ང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་འ་བཏོགས་་ས་ཁར་བགསཔ་ད་ མགས་པར་ཝ་ལས་ རཝ་

བརཝ་ན། ང་འ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་་ཡོད་་་ས་ འབགཔ་བཟོ་བབ། 

མ་་མཐའ་འར་དང་ང་་མཐའམ་བདའ་་ ང་མ་བཀག་་་

བགསཔ་ན།  

396  
ཟ་་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་འ་བཟོ་བ་་དང་ མ་་ང་ཆ་་ག་་ཡང་འབད་་བབ། 

 

397  

ཟན་་ང་། (མགར་ས།)  

ཟན་་ང�(་ན་ཁ། དར་དཀར་ན།) 

ས་བལ་ོད་ན་སར་་བ་ ང་ ོང་པོ་ོམ་ང་རན་ཏོག་ཏོ་་ཡོད་པ་

ཁར་ འདབ་མ་མ་ད་ ཏམ་་བལ་་འང་ོལ་ཡོད་་ག། 
 

398  
ཟཝ་་མ་ང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་འ ་ན་་་ཡོདཔ་ན། ོག་མ་གནགཔོ་་བཏགས་་ཡོད། ོག་མ་

འ་ ་དང་མས་ཅན་གས་ཆ་ར་ས་ཟ་བབ་ན། 
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399  

ཟར། (མ་ག།) 

འདབ་མ་་་་་དངས་་ཡོད་པ་ཁར་ ོག་མ་བཟོ་མ་འཔ་བམ་་

བཏགས་་ཡོདཔ་ན། ང་འ་་་་་ས་ མ་མ་ང་ཆ་་དང་ 

ག་པར་་ན་་བཟོ་དོ་ཡོདཔ་ན། 

 

400  
་་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་ང་་ག་་ཡོད་པ་ཁར་ འདབ་མ་མ་་་་ཡོད། ང་འ་མ་་

་ཁར་ གས་གས་རག་རོ་་འག་་དོན་་ གསམ་་བཏོགཔ་ན། 

 

401  
ཟོ་ཆག་གནགམོ། (དར་དཀར་ན།) 

ཟོ་ཆག་འ་་ ང་་ཤ་ད་་་ས་ ནོར་དང་ཕགཔ་་བ་་ནམ་ན། 

 

402  

ོ་ཆག་དཀརཔ།ོ (དར་དཀར་ན།) 

ཝ ༨ དང་ ༩ པ་ནང་ ོག་མ་བཏགས་་ཡོད། ་ཏོག་བཏོགས་ན་ན་ 

་རམ་བ་ནམ་ལས་ ཚོདམ་བཙོ་ཟ་བབ། འ་ས་ག་གས་་ཕནམ་

ན། 
 

403  

ག་པ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་ོང་ོམ་་འ་་ང་་གས་ག་ན། 

ཐབ་ང་ངམ་གག་མ་གཏོགས་ འཔ་བ་་་ས་ མ་་ང་ཆ་་

བབ། 
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404  
འོད་་ང་། (དར་དཀར་ན།) འོད་། (དབང་འས།) 

ང་གཡའ་་གཡོ་་་ཡོད་པ་ཁར་ ོག་མ་ཚོཔ་ད གནག་་་་ཟ་བབ་

་ག་ན། ང ་འ་་འདབ་མ་ ནོར་་ཆག་་ནམ་ན། 

 

 

405  

་ཀ་ང� (་ན་ཁ།) 

ས་ོད་སར་་བ་ང་ ོང་པོ་ོམ་་གས། འདབ་མ་ོམ་་ཡོད་པ་ཁར་ 

ོག་མ་མར་་བར་་ཟ་བབ། ་་ ་ཀ་ང་ར་ཡང་བ་ོལ་ཡོདཔ་

ན། 
 

406  
ཡ་ོམོ་་། ཨ་ཡ་ོམ་ོ་། (ང་བ།) 

ོག་མ་ཨམ་་་་བམ་་ ཚོཔ་ད་ོཝ་རཔ་་ཟ་བབ། འ་་ ན་

གང་ལས་ འོལ་མོ་་ར་བ་ན། 
 

407  
ཡསོ་ཏསོ། དམོ་མ་།ོ (ལ་ཡག།) 

ས་ཁ་མཐོ་སར་་བ་ཧོན་མ་ འདབ་མ་ོམ་་་ཡོད་་ག། ོག་མ་

དམར་ག་ ་་བཏགས་་འ་ ལ་་ས་ཟ་དོ་ཡོདཔ་ན། 

 

408  
གཡག་ག་་ དོ། (ལ་ཡག།) 

ཧོན་མ་འ་ ཚོས་ག་ཧོནམ་ོའཚམས་ག་ ས་ཁ་མཐོ་སར་ཝ་ན། འ་

ནོར་ས་མ་་་ཟཝ་ན། 
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409  

གཡང་ང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

པགས་་ག་པག་པ་འཚམས་ག་་ ང་ོང་ོམ་འ་་ག་ན། ང་

འ་འཔ་བ་་་ས་ མ་་ང་ཆ་་བབ། འདབ་མ་ནོར་ས་ཟཝ་

ན། 
 

410  

གས་་ོརོབ་འལ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

དང་་ ནོར་བཏགས་་ཐགཔ་་ལག་ན་འཐབ་ན། ོག་མ་ངང་ལག་

བམ་་བཏགསཔ་ན། ནང་ས་དཀརཔོ་ཤན་ཐག་ག་་་ སོན་གནགཔོ་

ང་ཏོ་ལ་་་འོངམ་ན། ཟཝ་ད་ོཝ་མངརམོ་་ཡོད། 
 

411  

གས་ཟོ། (མགར་ས།)  

གང་་ཟ་ོཆག། (དར་དཀར་ན།) 

པགས་་བ་ནམ་ལས་ ག་ཐག་དང་ཐགཔ་འཁལ་བབ། ཟོ་ཆག་་

དཔ་་་ གས་ར་ར་ཡང་བ་ན། ཕད་་ལ་སོགས་པ་་འཐག་བབ། 

 

412  
གས་ང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་འ་་འདབ་མ་ཚོས་ག་དཀརཔོ་་ཡོད། འདབ་མ་ནོར་ས་ཟཝ་ན། 

པགས་་བ་་ཐགཔ་འཁལ་བབ། 
 

413  
ར་ཏ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

་མཐའམ་བདའ་་ འདབ་མ་པ་་བམ་་་་ག། ཟ་བ་ན་ ཁ་

གནམ་ད་ས་ད་གཡའ་་ ་ོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཟ་་བབ། 
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414  
ར་པོད་ཝ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ཤ་་འ་་བཟོ་མ་ ར་་ཝ་བམ་་ཡོདཔ་ན། ཤ་་འ་ ང་ས་

ག་་ར་ཝ་ན། ་ས་ཟ་འོང་། 

 

415  
རབ་་ང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་་ག་་་ ང་ོས་ག་་ ོག་མ་་མ་་་་བཏགསཔ་ན། 
 

 

416  
རམ་པ། (དར་དཀར་ན།) 

་རམ་པ་དཔ་ད་ འདབ་མ་ོམ་་ག་་ཡོད་པ་ཁར་ ནོར་ས་ཟཝ་ན། 

 

417  
གས་་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ནགས་ཚལ་ནང་་བ་ང་ ོང ་པོ་ོམ་་གས་ག། འདབ་མ་མ་ཐོག་་

བཀབ་བབ་པ་ཁར་ ང་འ་མ་་ང་ཆ་་ཡང་ལག་ན་འཐབ་བབ། 

 

418  

་ཅ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་ོང་ོམ་ང་རན་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པ་ཁར་ གཡའ་་གཡོ་་་ཡོད་པ་ང་

་གས་ག། འདབ་མ་ང་་་སོག་སོ་་ ཨམ་ལ་ང་་འདབ་མ་བམ་

་ཡོད། ང་འ་་་འ་ས་ ཐབ་ང་་འཝ་ན། 
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419  
་ཏོ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ས་ཁ་དམའ་སར་་བ་ང་། འདབ་མ་ད་འ་ནམ་ལས་ ཞལ་ལག་་

ས་གསམ་བཟོ་བབ། 

 

420  

རོབ་འལ་དཀརཔ།ོ (་ན་ཁ།) 

འདབ་མ་ཐལཝ་ག་་་ཡོད་པ་རོབ་འལ་ག་ན། ོག་མ་་གས་

མས་ཅན་ས་ཟ་བ་ཁར་ འདབ་མ་ར་ཡོད་པ་ཐལཝ་་ གགས་ཁར ་

གཔ་ད་གཡའཝ་ན། 
 

421  
རོབ་འལ་གས་ཐག་ཅནམ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

རོབ་འལ་དང་འདབ་མ་་སོག་སོ་་ ཨ་ང་་བར་གས་་ལས་ཕར་ཡང ་

ཝ་ན། 
 

422  
རོབ་འལ་་རམ། (མགར་ས།) 

འདབ་མ་ནམ་མ་་འདབ་མ་བམ་་ཡོད ་པ་རོབ་འལ་ ནོར་ས་ཟ་་

ག་ན། 
 

423  
རོབ་འལ་གནགཔོ། (དར་དཀར་ན།) 

ོག་མ་གནགཔོ་་བཏགས་་ཡོད་་རོབ་འལ་་གས་ག། ོག་མ་་ 

་གས་མས་ཅན་དང་་་ས་ཟཝ་ན། 
 

424  

རོབ་འལ་། (ལ་ཡག།)  

ར་རོ། ་་རོབ་འལ། (མ་ག།) 

བཟོ་མ་བཙོད་བམ་་ གས་གས་་ཡོད། གསོན་འ་ས་གནོདཔ་ད་ 

ཧོན་མ་འ་འར་ནམ་ལས་གགས་ཁར་དརཝ་ན། ན་གང་ལས་ 

ཟངས་་དཀར་པོ་ར་བ་ན།  
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425  
ང་མ་མས་ར ་རོབ་འལ། (་ན་ཁ།) 

འདབ་མ་ང་མ་མལ་ར ་བམ་་ཡོད་པ་རོབ་འལ་ག་ན། 

 

426  
ང་མ་མས་ར། (་ན་ཁ།) 

ས་བལ་ོད་ན་སར་་བ་རོབ་འལ་ ང་ོམ་གཞན་ག་ར ་ཚོབ་ཚོ་་

་་ག། འདབ་མ་ནོར་་ཆག་་ན་བབ་ན། 

 

427  
ང་མ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ས་དམའ་སར་་བ་ང་་གས་ག། ང་འ་་འདབ་བ་ ནོར་ས་ཟ་

འོང་། 

 

428  

་ག་དོ། (ང་བ།) 

འདབ་བ་ན་་འདབ་མ་བམ་་ མཐའམ་བདའ་་ང་བམ་ ཟར་ར་

་ཡོད་པ་ཧོན་མ་ག། ་ཏོག་ཁར་ ་ཏོག་་མ་་ཏོག་བམ་དཀརཔོ་

་ཤར་་ཡོད། ར་ཏོ་ན་་བབ་ན། 
 

429  
་མམ་ང་། (མགར་ས།) 

ང་ོང་ོམ་འཝ་ལས་ མ་ ་ང་ཆ་་ལག་ན་འཐབ་བབ། ོག་མ་

གནགཔོ་་བཏགསཔ་ན། 

 

430  

ག་ག། (ང་བ།) 

་པ་་་་་ཡོད་པ་་ཏོག་ཁ་ལས་ ་ཏོག་ར་་་ཤརཝ་ན། ་

ནང་ན་ ར་ནག་འཚམས་ག་་ཡོད་པ་་ཏོག་་གས་ག་ན། ནོར་

མས་ཅན་་ཟཝ་ན།  
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431  
ག་་དམར་པ།ོ (ང་བ།) 

འདབ་མ་ང་ས་་བཟོ་མ་བམ་དང་ ་ཏོག་་ག་་མ་་ ་་ཤར་་

ག་ན། ་ཏོག་འ་ ནང་ན་་ས་་བབ་་ག་ན། 
 

432  
མ་བམ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་ོང་ོམ་ང་རན་ཏོག་ཏོ་ག་འ་བ་ཁར་ ས་ཁ་དམའ་སར་ ང་དང་

ནགས་ཚལ་ནང་ལས་ཕར་ཝ་ན། 
 

433  
་་ཟན་མ། (་ན་ཁ།) 

ས་བལ་ོད་ན་སར ་་བ་ང་ང་་གས། ོག་མ་ང་ཏོ་ལ་་་

བཏགསཔ་ན། ོག་མ་དམརཔོ་ ཚོཔ་ད་་་་ས་ཟཝ་ན། 

 

434  

་་། (མ་ག།) 

འདབ་མ་ོམ་འཚམས་ག་་ཡོད། ག་ན་ལས་ ་ཏོག་རཔོ་ཚོབ་ཚོ་་

ཤར་་ཡོད་པ་ཁར་ ར་ཏོ་ན་་བབ་ན། ན་གང་ལས་ ་ཤོ་ར་

བ་ན། 

 

435  
ཤ་་ལ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

འདབ་མ་ནོར་་་་ནམ་ན།  

ཐབ་ང་་ལག་ན་འཐབ་་ང་ག་ན། 

 

436  
ཤ་པ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་འ་་ོག་མ་ ཁམ་དང་འ་་་ཡོད་་འ་ ་ནང་གས་ཆ་ར་ཟཝ་

ན། ང་ོང་ོམ་འ་བ་ཁར་ ཐབ་ང་་ལག་ན་འཐབ་ན། 
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437  
ཤ་ཤ་ང་ང་། (ལ་ཡག།) 

ཤ་་འ་ག་པ་ང་་ ག་་བཟོ་མ་་ཡོད། ཤ་་འ་ཟ་་བབ། 

 

438  
ཤ་ཤ་། (ང་བ།) 

ག་པ་ང་་་ཡོདཔ་དང་། ་ཁ ་པགས་་ ཤ་བམ་ག་དང་ ནང་་

དཀརཔོ་ ཟ་བབ་་ཤ་་ག་ན། 

 

439  
ཤ་ཤ་། (ལ་ཡག།) 

་ཁ་པགས་་དམརཔོ་ ཤ་བམ་་ཡོད་ང་ ཟ་མ་བབ་པ་ཤ་་

གས་ག་ན། 

 

440  
ཤག་པ། (དར་དཀར་ན།) 

ང་ོང་ོམ་འཝ་ན། ོག་མ་ཁམ་བམ་་ པགས་་ཟ་བབ་པ་ཁར་ 

ནང་ས་ར་་བམ་་ཟ་བབ་་ག་ན། 

 

441  

ཤཝ་་བ། (ང་བ།) 

ཤཝ་་ཝ་བམ་་ ཀ་་་་དཀརཔོ་་ཡོད། འ་མང་ཤོས་ར་ ོ་ར་

་་ཡོད། བསང་ས་་ལག་ན་འཐབ་ན། ནང་ན་ལས་ གངས་དགའ་

ཤ་་ར་བ་ན། 
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442  
ང་་རོབ་འལ། (མགར་ས།) 

་པ་ང་་འཇམ་ག་་ རོབ་འལ་བམ་་ ང་ར་དས་་ཝ་ན། 

 

 

443  
ཤ་ོ� (ང་བ།) 

འདབ་མ་་་་ངམོ་་ཡོད་པ་ཁར་ ཆག་པ་ཚོབ་ཚོ་་ཝ་ན། ནོར་

མས་ཅན་ས་ཟཝ་ན། 
 

444  
ཤ་ོརམོ། (དར་དཀར་ན།) 

ས་ཁ་ལས་བར་་་བ་རོབ་འལ་ག་ན། 

ཚོས་ཧོནམོ་གཏང་བབ་ན། 
 

445  
ས་་། ་་། (ལ་ཡག།) 

་ཏོག་དམརཔོ་ ག་འར་་ཏོག་བམ་་ཤརཝ་ན། ག་་དང་ོག་མ་

ཟ་བབ། 

 

446  
་ང་། (དར་དཀར་ན།) ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

རོབ་འལ་བམ་་ ཕར་ར་བར་་ཝ་ན། ར་ཏོ་འ་ ོས་བཟོ་ས་དང་

མས་ར་ནང་་ཤན་་ག་བབ་ན། 
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447  
སག་ང་། སག་་ང་། (ལ་ཡག།) ་ང་། (མ་ག།) 

ཐབ་ང་དང་མ་་ང་ཆ་་གཅདཔ་ན། འདབ་མ་གཡག་ས་ཟཝ་ན། 

 

448  
སངས་ས་ཤ་། (ལ་ཡག།) 

ཤ་་འ་ ཝ་ ༦ པ་དང་ ༧ པ་ནང་ཝ་ན། ཤ་་འ་ ག་ཤོས་

ག་་བ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ན་་ཡང་ལག་ན་འཐབ་ན། 

 

449  
་་ཤ་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ཤ་་འ་ ཝ་ ༧ པ་དང་ ༨ པ་ནང་ཝ་ན། ་ཐངས་ཡང་ ས་་

གག་ནང་ཚོབ་ཚོ་་འོངམ་ན། ཚོདམ་བཙོ་་ཟཝ་ན། 

 

450  
་་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

གནམ་དན་་འདབ་མ་བམས་་ ས་ཁར་ད་་་ ནོར་་སབ་གདན་་

ལག་ན་འཐབ་ན། 

 

451  
་ང� ཝ་ང་། (ལ་ཡག།) 

ོག་མ་ང་་་ཟ་བབ་པ་ཁར་ ང་་པགས་་ཡང་ ོག་མ་་ཚབ་་

ཟཝ་ན། 
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452  
་་མ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་འ་ མར་དབོག་་གཟར་་བཟོཝ་མ་ཚད་ ་་ག་པ་ཡང་བཟོཝ་ན། 

 

453  
་མམ། (དར་དཀར་ན།) 

མང་ཤོས་ར་ ་བ་འདམ་བ་ནང་ལས་ཕར་ ་ཏོག་ཤ་ཁ་ང་་་ཤརཝ་

ན། 
 

454  
ར་་་ཏགོ། ་ལམོ། (ལ་ཡག།) 

་ཏོག་འ་ས་ དཀར་ན་བ་བབ་པ་ཁར་ ར་ཏོ་ན་་ལག་ན་འཐབ་

ན། 

 

455  
ར་ཤགོ་་ཏགོ། (ལ་ཡག།) 

ང་ནང་ལས་ཕར་ འདབ་མ་ོམ་་ས་ཡོད་་་ མར་ར་་་ལག་ན་

འཐབ་ན། 

 

456  

སགོ་སགོ་མ་ང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།)  

ཙམ་་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་འ་ར་་་ཤ་་་་ཡོད། ང་ོང་ོམ་འ་ང་ འཔ་བ་་་

ས་ མ་ ་ང་ཆ་་བབ། དང་་ ཕོརཔ་དང་་པ་་བ་གཏངམ་ད་  

མ་་་བཟོ་་དོན་་ སོག་སོགམ་་ལག་ན་འཐབ་ན།  
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457  
ནམ་མ་མ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ཚལ་མ་ནང་ ནམ་མ་དང་ཆ་འཝ་་ཝ་ན། ོག་མ་ཟ་་བབ། 

 

458  
ནམ་མ་་མ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

དཔའ་གས་ནམ་མ་དང་དཔ་ད་ ང་་་ཡོད་པ་ཁར་ བཟོ་མ་་་

འཚམས་ག་་ཡོད།  
 

459  
ནམ་མ། (ལ་ཡག།) 

ང་ང་་་་བ་ཁར་ འདབ་མ་ནོར་་་དགའ་ཤོས་ག་ན། 

 

460  

བསང་ས་དཀར་ང་། (ང་བ།) 

་པ་ང་་ ་་་་ཡོད་པ་ཁར་ ་ཏོག་ཁ་ལས་ ་ཏོག་དཀརཔོ་ང་

་་ཤར་་ཡོད། ་ང་འ་ བསང་ས་གས་ཤོས་ག་ན། ན་གང་

ནང་ལས་ འཁན་དཀར་ར་བ་ན། 
 

461  
ཧང་ས། (ལ་ཡག།) 

ང་་ག་འབདཝ་ལས་ མ་་ང་ཆ་དང་ཐབ་ང་་འཝ་ན། 
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462  

ཧང་མ། (དར་དཀར་ན།) ཧམ་བལ། (མགར་ས།) 

ོ་དང་ང་ར་ ་སོག་སོ་་ཝ་ན། ཆརཔ་བ་པ་བས་ ་ག་་་

ོདཔ་ན། 

 
 

463  
ག་ང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་ནང་ལས་ཕར་ ་ང་་ག་མ་བམ་་ཝ་ན། ་ག་འབདཝ་ལས་ 

ནོར་མས་ཅན་ས་མ་་་ཟཝ་ན། 
 

464  
མ་ཅ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་ང་་ བ་བ་དང་ག་ཁ་གཏངམ་ད་ དོས་ནང་་བགསཔ་ན། 

 

465  
མ་་དཀརམ། ཧམ་པམ། (དར་དཀར་ན།) 

་ཁ་ལས་ཕར་ མ་་གནགམོ་དང་ཆ་འཝ་་ཡོད་པ་ཧོན་མ་ ནོར་

མས་ཅན་ས་ཟཝ་ན། 

 

466  
མ་པ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

་ཁ་ལས་ཕར་ མ་པ་ང་དང་ཆ་འཝ་་་་ག་ན། 
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467  
་ཀམ་ཨ་ཞང་། (དར་དཀར་ན།) 

བཟོ་མ་ཟོ་ཆག་དང་ཆ་འཝ་་ཡོད། 

འདབ་མ་ནོར་ཟཝ་ན། 

 

468  
་དཀར་ང་། (མགར་ས།) 

ང་གཡའ་་གཡོ་་ ང་་་ཝ་ན།  

ཐབ་ང་་འཝ་ན། 

 

469  
མ་ཨ་ཞང་། (དར་དཀར་ན།) 

རོབ་འལ་བམ་་་བ་ཁར་ ནོར་ས་གནམ་ད་ས་ད་ཟཝ་ན། 

 

470  
ཧོ་མ། (ལ་ཡག།) 

འདབ་མ་ཚ་ོག་ོ་་ཡོད། 

ར་ཏོ་ཚ་མ་་ན་་ལག་ན་འཐབ་ན། 

 

471  
ཧོང་། (མགར་ས།) 

བཟོ་མ་གསམ་བམ་་ཡོད། 

ནོར་ས་མ་་་ཟཝ་ན། 
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472  
ཧོད་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

འདབ་མ་ཐོངམ་ང་་འདབ་མ་དང་ཆ་འཝ་་ཡོད།  

འདབ་མ་ནོར་་་་ནམ་ན། 

 

473  
ཧོད་ང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ཞལ་ལག་བཏོགས་་ ས་ཁར་བགསཔ་ད་་བབ་ན།  ང་དང ་མ་་

མཐའ་འར་་ ང་མ་བཀག་་དོན་་བགསཔ་ན། 
 

474  

ཧོན་མ་གནགམོ། (དར་དཀར་ན།)  

དོམ་ནག། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ཧོན་མ་འ་ ཚོས་ག་་ག་འཚམས་ག་་ཡོད། ནོར་་གདན་་ངམ་

ན། ་ ར་འར་་དརཝ་ད་ ག་བཅད་གཏངམ་ན། 
 

475  
ོ་མོ། (དར་དཀར་ན།) 

རོབ་འལ་འ་ ཚོད་ང་་རཝ་བམ་་དོན་་ ཐགཔ་་ལག་ན་འཐབ་

ན། 

 

476  
ོག་མོ། (དར་དཀར་ན།) 

རོབ་འལ་བམ་་བར་་ཝ་ན། ག་་ཚོདམ་བཙོ་ཟ་བབ་པ་ཁར་ 

ོག་མ་ང་ཏོ་ལ་་ང་་་ཟ་བབ་ན། 
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477  
ག་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་ོམ་ང་རན་ཏོག་ཏོ་ག་འ་བ་ཁར་ མ་ད་་ག་འཝ་ན། ང་

་རཝ་་ཙོག་ར་་ལག་ན་འཐབ་ན། 

 

478  
མ་པ་ང་་ཨ་ཞང་། (མགར་ས།) 

རོབ་འལ་བམ་་་བ་ཁར་ ང་ོས་་་ངམོ་་ཡོད་་ག། 

 

479  

་ོམ། (ང་བ།) 

འདབ་མ་འོད་་དང་ཆ་འ་་ག་དང་ ་ཏོག་དཀརཔོ་་ཤར་བ་ཁར་ ཚ་

མས་བཏབ་ད་ ར་ཏོ་བ་་ཟ་་དང་ འདབ་མ་་ཚན་ནང་ངས་་འངམ་

ན། 
 

480  
ཨ་་ར་ང� (་ན་ཁ།) ཨ་་ར་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

མ་་་དང་གང་་བགསཔ་ན། ོག་མ་ང་ཏོ་ལ་་་ཚོདམ་བཙོ་ཟ་

བབ་ན། མ་མངར་སང་ས་་འཐོནམ་མ་ཚད་ བསང་་ཡང་གཏངམ་ན། 

 

481  

ཨ་ཝ་ཤ་། (ལ་ཡག།) 

ཤ་་འ་མང་ཤོས་ར་ ནོར་་ཨ་ཝ་ནང་ལས་ཝ་ན།  

ཟ་མ་བབ་པ་ཤ་་ག་ན། 
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482  
ཨ་ཝ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་ོམ་ང་རན་ཏོག་ཏོ་ག་འཝ་ན། ཐབ་ང་མ་གཏོགས་ གཞན་ག་་

ཡང་འབད་་བབ། 

 

483  
ཨ་ཞང་བམ་ཅ། (དར་དཀར་ན།) 

རོབ་འལ་འཚམས་ག་་ཝ་ན། 

ནོར་མས་ཅན་ས་ཟཝ་ན། 
 

484  
ཨ་ཞང་་མ། (མགར་ས།) 

ནང་ན་ང་ང་་ཡོད་་འ་བཏོགས་་ ་་་འ་་དམ་ཝ་ན། 

 

485  
ཨ་་ར། (་ན་ཁ།) 

ང་ོང་ོམ་་འ་བ་ཁར་ འདབ་མ་ང་་ག་ ོག་མ་ཚ་མ་ལ་སོགས་

པ་ནད་ག་་ཕན་པ་ན་་ལག་ན་འཐབ་ན། 
 

486  

ཨ་་དནོ་ང་། (དར་དཀར་ན།)  

་ད་ོརོབ་འལ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

རོབ་འལ་བར་་ཝ་ན། ོག་མ ་ནང་་ ་ཏ་ག་་འབད་བ་ཁར་ 

ོཝ་མངརམོ་་ ་དང་མས་ཅན་ས་ཟ་བབ།  

 
 

487  
ཨ་་གནག་མ། (དར་དཀར་ན།) 

འདབ་མ་ནོར་ས་ཟཝ་ན། ོག་མ་གནགཔོ་ང་་་བཏགསཔ་ན།  

ོག་མ་ཟ་་བབ། 

 



97 

 

488  
ཨ་་ན་ད་ལ། (དར་དཀར་ན།) 

ོག་མ་་མ་་་ ཚོཔ་ད་གནགཔོ་་ཟ་བབ་ན། 

 

489  
ཨ་། (ལ་ཡག།) 

འདབ་མ་ོམ་་ཡོད་པ་ཁར་ གཅདཔ་ད་ཤན་ཐག་འཐོན་་ཡོད།  

ཟོ་ཆག་ས་ཚཝ་ད་ ན་་དར་་ཡོད། 

 

490  
ཨམ་མ་ོང� (དར་དཀར་ན།) 

ཞལ་ལག་ས་གཏངམ་ད་ ང་ཊ་བམ་་འཐོན་་ཡོད། 

 

491  
ཨཝ་ཇང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

འདབ་མ་འཇམ་ག་་ ་ག་་་ཡོད། འདབ་མ་ནོར་ས་ཟཝ་ན། 

 

492  
ཨའ་ོལ་་མ་ར་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་ང་་གཡའ་་གཡོ་་འཚམས་ག་ར་ འདབ་མ་ང་་་ཡོད། ོག་

མ་ང་ཏོ་ལ་་ ཚོཔ་ད་དམར་་་་འཝ་ན། 
 

493  
་་ང� (་ན་ཁ།) 

ང་ོང་་་་དང་མན་ག་ག་་་ཡོད། ང་འ་་ ་་དཀརམོ་

དང་གནགམོ་ར་མ་པ་གས་ཡོད། 
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494  
་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་ོཝ་ད་ འཁརཝ་་བཟོ་བབ། གནམ་ར་ཁ་་ ོག་མ་དམར་ག་་

་ཚོཔ་ན། 
 

495  
་ཏོ་ང� (་ན་ཁ།) 

འདབ་མ་དས་ངམོ་འཚམས་ག་་ཡོད་པ་ཁར་ ་ཏོག་དམརཔོ་་ཤར་་

ཡོད། ་ཏོག་འ་་ ་ཏོག་་ཏོག་ར་བ་ན། 
 

496  
་མ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ོག་མ་དང་ག་་གས་ཆ་ར་ཟ་བབ། ོག་མ་ང་ཏོ་ལ་་་ ཚོཔ་ད་

གནགཔོ་་འཝ་ན། ག་་འ་ཚོདམ་བཙོ་་ཡང་ཟཝ་ན། 

 

497  
ང་ཀ་རོབ་འལ། (དར་དཀར་ན།) 

ོག་མ་ཚོཔ་ད་ རཔོ་་འཝ་ན། ོག་མ་་ནང་ས་ལས་ མར་བཟོ་

བབ་པ་ཁར་ པགས་་འ་ཟ་བབ་ན། 

 

498  
་ཁམ། (མགར་ས།) 

ཧོན་མ་འ་གཅགཔ་ད་ མ་འཐོནམ་ན། 

དཔ་ས་ཟ་བ་་ ཁར་དརཝ་ད་ཕནམ་ན། 
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499  
་་་ཏགོ། (ལ་ཡག།) 

བཟོ་མ་མ་་དཀརཔོ་བམ་་ཡོད ་པ་ཧོན་མ། ་ཏོག་འབ་ད་ མངར་

ཏོང་ཏོ་ཡོདཔ་ན། 

 

500  
་། (ལ་ཡག།) 

ཝ་ ༧ པ་དང་ ༨ པ་ནང་ ་ཏོག་ཤ་ཁ་་ཤར་བ་ོག་མ་ མ་་

གནགམོ་བམ་་ ནང་ས་དཀརཔོ་་ཟ་བབ་ན། 

 

501  
་ལ་་མ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་འ་ཁ་ལས་ ཟ་དམརཔོ་ག་བཏགས་་ཡོད། ན་གང་ནང་ལས་ ་པོ་

་་ར་བ་ན། 
 

502  

་ལ་མ་ཏོ། ་ལ་ནམ་མ། (ལ་ཡག།)  

་ནམ། (ང་བ།) 

ོག་མ་ནམ་མ་བམ་་བཏགས་་ཡོད་པ་ཁར་ ནང་ས་་ལ་ས་ཟཝ་

ན། ་འབདཝ་ད་ ་ས་ཟ་་བབ། 
 

503  
་ལ་ཚལ་། (མགར་ས།) ་ལ་ཚལ། (་ན་ཁ།) 

་ཏོག་དང་ོག་མ་ ཚོདམ་བཙོ་་ཟ་བབ་ན། ོཝ་ཁག་གས་འཚམས་

ག་ཡོད། 
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504  
་ལ་ཟན་མ་ང་། (་ན་ཁ།) 

ས་ོད་ས་ལས་ཕར་་བ་ང་ ོང་པོ་ང་་གས་ག་ན། ོག་མ་ཚོཔ་

ད་ གནག་་་་ཟ་བབ་་ག་ན། 
 

505  
་ལ་ཟན་མ། (དར་དཀར་ན།) མ་། (མགར་ས) 

ོག་མ་དམརཔོ་་མ་་་་བཏགསཔ་ན། ་དང་་ང་་ས་མ་གཏོགས་ 

་ས་ཟ་་བབ། 

 

506  
་ལ་ཟན་མ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ཟ་་་་འབད་ན་ན་ གནགཔོ་་བཏགས་་ཡོད། ོག་མ་འ་་ས་ཟཝ་

ན། ཟཝ་ད་ ཁ་གནགཔོ་འ་་ཡོད། 

 

507  

ང་ལག། (ང་བ།) 

འདབ་བ་ོམ་་ག་དང་་ཏོག་རཔོ་ ་ཟ་པད་ཅ་བམ་་ཤར་་ཡོད། 

ར་ཏོ་་ལ་ལགཔ་བམ་་ཡོད་་འ་ ་ བཏོནམ་ད་ ན་་ལག་ན་

འཐབ་ན། 

 

508  
མ་ཞོ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་འ་བཅད་ནམ་ལས་ཙོག་ར་་ ས་ཁར་བབས་པ་ན་ ་བབ་ན། 
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509  
མ་རོབ་འལ། (་ན་ཁ།) 

འདབ་བ་ང་་ག་་ཡོད་པ་ཁར་ ང་་ད་པ་ལས་ ཤན་ཐག་བམ་

་འར་་ཝ་ན། 

 

510  

མ་རོབ་འལ། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

རོབ་འལ་འ་གཅདཔ་ད་ མ་འཐོན་་འ་ གགས་ཁར་ག་པ་ན་ ་

འཐོནམ་ན། ོག་མ་ག་་་ལས་ བལ་བམ་ག་འཐོན་་འ་ དཀར་

་རས་འཁལ་བབ་ན། 

 

511  
མ་ཤ་། (ལ་ཡག།) 

ཤ་་འ་གཅགཔ་ད་མ་འཐོནམ་ན། མ་འཐོན་་གས་་ཟ་བབ་ང་ 

མ་མ་ཐོན་་གས་་ཟ་་བབ། 

 

512  

མ་ང་། (དར་དཀར་ན།) 

ང་གཅདཔ་ད་ མ་བམ་ག་འཐོནམ་ན། འདབ་མ་འཇམ་ག་་ཡོདཔ་

ལས་ བོ་ང་་ཆག་་ནམ་ན། ང་འ་མང་ཤོས་ར་ ཚལ་མ་ནང་་་

ག་ན།  

 
མ་ང་། (་ན་ཁ།) 

ས་ོད་སར་་་ང་ང་་གས་ག་ན། འདབ་མ་ནོར་་ཆག་་

ནམ་ན། 

 

513  
མ་ང་། (དབང་འས་ཕོ་ང་།) 

ང་གཅདཔ་ད་ མ་བམ་་འཐོན་་ཡོད། བ་་ན་པ་ན་ མ་་ཤ་

འཐོནམ་ན། 
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