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༡༡ ཀོཝ་ཁ། ཀོཝ་ཁ། 
༡༢ !་ང་། !་ང་། 
༡༣ !"མག།ོ !"མག།ོ 
༡༤ ཡང་$% ཡངས་"# 
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!་རོ་!ོང་ཁག་'་!ད་འོག་དང་ག$ས་ཚན་(་)ང་གནས། 
 

	

!་རོ་%ན་!ན་!ངས་%ོང་།
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༡༽ !་དཀར་ !ད་$ག།

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  བ"ན་ཆ&ཁ། བ"ན་ཆ&ཁ། 
2.  !"་$ག། བཙི་%། 
3.  !་འཛ%ས། !་འཛ%ས། 
4.  !་ཆ$ཁ། !་ཆ$ཁ། 
5.  !"ནག་ཁ། བཙི་ནག་ཁ། 
6.  དགོན་ས་ཁ། དགོན་ས་ཁ། 
7.  འཚ#་%ང་། འཚ#$ང་། 
8.  ད"ས་ས་ཁ། ད"ས་ས་ཁ། 
9.  ད"ས་%་ན། ད"ས་%་ན། 
10.  མ"ལ་!བ་ཁ། མ"ལ་%བ་ཁ། 
11.  གཏམ་ཆོས་(ང་། !་མཆོག་'ང་། 
12.  !་བ་ཁ། !་བ་ཁ། 
13.  ཏོག་ཏོ་ཁ། ཏོག་ཏོ་ཁ། 
14.  !ང་མ%་ཁ། !ང་མ%་ཁ། 
15.  !་#$ས། !་འབོ་ས། 
16.  ཚ"་ཁ། ཚ"་ཁ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
17.  བང་ཁ། བང་ཁ། 
18.  ཁམས་%ག། ཁམ་$ག། 
19.  ཁམས་%ག་'ང་། ཁམས་%ག་'ང་། 
20.  !ང་བ་ཤར་ར' !ང་བ་ཤར་ར' 
21.  !ང་བ་%བ་ར' !ང་བ་%བ་ར' 
22.  བ"#་%ང་། བ"#་%ང་། 
23.  བ"ོདཔ་'་(ང་། !ོད་%ང་'ང་། 
24.  !ོང་%ང་། !ོང་%ང་། 
25.  ལ་བ$ལ། ལ་བ$ལ། 
26.  གདའ་ལ། མདའ་ལ། 
27.  དགའ་ད%&། དགའ་ད%&། 
28.  དག#འ%ོ། དག#ཇོ། 
29.  ས་ལ$ ས་#$་། 
30.  ས"#་དགོན་པ། ས"#ང་དགོན་པ། 
31.  དབང་འ&ས་གནས། དབང་འ&ས་གནས། 
32.  !་མགོ། !ར་གོ། 
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༢༽ !བ་ཤར་&་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !ས་བཞ& !ས་གཞ&། 
2.  !"་པ། !"་པ། 
3.  བ་#$ཁ། བ་#$ཁ། 
4.  !ོ་རོ་ཁ། !ོ་རོ་ཁ། 
5.  !ང་$ོ་ནང་། !ང་གོག་ན། 
6.  !ང་ས་གོངམ། !ང་ས་གོང་མ། 
7.  !ང་ས་ན། !ང་ས་ན། 
8.  ཁམ་ཤ%་འོག། ཁམ་ཤ%་འོག། 
9.  !"་གསརཔ། !"་གསརཔ། 
10.  ལ"འོག། ལ"འོག། 
11.  !"་པ། !"་པ། 
12.  བ་མ$་ཞ&་ཁ། བ་མ$་ཞ&་ཁ། 
13.  !ང་$ལ་ཁ། !ང་$ལ་ཁ། 
14.  ད"ལ"ཁ། ད"ལ"ཁ། 
15.  !ང་$་ནང་། !ང་$་ན། 
16.  !ོམ་བ&ནང་། !ང་$ད་ན། 
17.  !"་གསར་'། !"་གསར་'། 
18.  ཕན་ཤ%་གཞ(་ཁ། ཕན་ཞ%་ཁ། 
19.  ཕར་ལོགསམ། ཕར་ལོགས་མ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
20.  དཔ#ད#ཁ། པད་བཏབ་ཁ། 
21.  ར"་$ོ་འཚ(་ཁ། ར"མོ་&ོ་ཚལ་ཁ། 
22.  མཚ#གཛར་ཁ། མཚ#གཟར་ཁ། 
23.  ཞ༌ར$ས༌ཁ། གཞའ་ར&་ཁ། 
24.  !་འ$་%ག། གོ་དོག་%ག། 
25.  !་འ$་%ག་ཀོ་ཚ། གོ་དོག་%ག་ཀོ་ཚ། 
26.  ར"་$ོ་&'་པ། ར"མོ་&ོ་'(་པ། 
27.  !ལ་$་ཁ། !ལ་$་ཁ། 
28.  དམ་$% འདམ་%&། 
29.  ཧ"་གཞ&འོག། ཧོན་ཤ&་འོག། 
30.  !ང་ས་ཁ། !ང་ས་ཁ། 
31.  ན་གཞ%་ཁ། ནག་གཞ%་ཁ། 
32.  རམ་ནང་། ར་མོ་ན། 
33.  ར"#་ཁ། ར"#་ཁ། 
34.  ར"མ$ག། ར"མ$ག་ཁ། 
35.  རོ་$ོ་%ང་། རོག་ཏོ་&ང་། 
36.  !་གད%་ཁ། !ག་$%་ཁ། 
37.  ཏོག་ཏོ་ཁ། ཏོག་ཏོ་ཁ། 
38.  བ་ར། བ་ར། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
39.  !"མ་ཁ། !"མ། 
40.  ར"མ$ག་'"མ། ར"མ$ག་'"མ། 
41.  ར"་ཆ%་&'། ར"་ཆ%་&'་། 
42.  ས་དམར་ཁ། ས་དམར་ཁ། 
43.  གཞ#ཁ། གཞ#་ཁ། 
44.  !ང་ས། !ང་ས། 
45.  གདང་རས་'ག། གདང་རས་'ག། 
46.  !ག་$ས་ལོགས། !ག་$ས་ལོགས། 
47.  !ག༌$༌ཁ། !ག་$་ཁ། 
48.  !ག༌$༌ཚལ༌ཁ། !ག་$་ཚལ་ཁ། 
49.  དཀར་ཤ&'། དཀར་ཤ&་'། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
50.  ན་གཞ%ཁ། ནག་གཞ%ཁ། 
51.  !༌གང༌ཐག༌&༌ཁ། འ"་གང་འཐག་'་ཁ། 
52.  འ"་ཀ། !"་ཀ། 
53.  འ"་ཀ་གོངམ། !"་ཀ་གོངམ། 
54.  !"་གསར་'། !"་གསར་'། 
55.  བཤང་གཞ'ཁ། གཤོང་གཞ'་ཁ། 
56.  ཇོ་ཀ་ཐང་ཁ། !"་ཀ་ཐང་ཀ། 
57.  ཐང་ཀ་ན། ཐང་ཀ་ན། 
58.  འདམ་ཅན་ནང་། འདམ་ཅན་ན། 
59.  !"་གཞ&'ང་། !"་ཤ%་&ང་། 
60.  ས"#ག་&'་གཞ)*ང་། ས"#ག་&'་ཤ)་*ང་། 

 

༣༽ !་#ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !་ཤར། !་ཤར། 
2.  !་དབང་། !ང་མགོ། 
3.  !"འ$ས་དགོན་པ། !"འ$ས་དགོན་པ། 
4.  !"་ཏོག། !"་ཏོག། 
5.  ཨ་ཚ$ ཨ་མཚ% 
6.  !་#བ། !་#བ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
7.  !་བར། !་བར། 
8.  གདོང་ག&ས་ཁ། གདོང་ག&ས་ཁ། 
9.  ཨག་ཤ%། ཨག་ཤ% 
10.  !ག་$%། !ག་$%། 
11.  !ག་མཆོད། !ག་མཆོད། 
12.  མ"ག་%ར། མ"ག་%ར། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
13.  མ"ག་%ར་ཚལ་ཁ། མ"ག་%ར་ཚལ་ཁ། 
14.  !་#། !་#། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
15.  !་མཚམས། !་མཚམས། 

 

༤༽ !་རལ་%ད་འོག།
ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !ོ་ནག་མོ། !ོ་ནག་མོ། 
2.  ནང་ཤ%ཁ། ནག་གཞ%་ཁ། 
3.  འ"ག་%ལ་'(་། འ"ག་%ལ་'(་། 
4.  !ང་ས%མ། !ང་ས%མ། 
5.  ག"་$%། ག"་$%། 
6.  !ྂ་རལ་ཁ། !ཾ་རལ་ཁ། 
7.  !ང་གསར་'། !ང་གསར་'། 
8.  !ང་འཁོར། !ང་འཁོར། 
9.  !ང་$ད་ན། !ང་$ད་ན། 
10.  !་མཁོ་གཟར། !་འཁོར་གཟར་ཁ། 
11.  ཉ་མ$་ཟམ་པ། ཉ་མ$་ཟམ་པ། 
12.  !ང་$ང་ན། !ང་$་ན། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
13.  བཟོ་ར&དགོན་པ། !ར་ར$དགོན་པ། 
14.  ཚ"་འ%། ཚ"་འ%། 
15.  !་#ག་ཁ། !་#ག་ཁ། 
16.  མཚ#མ$་དགོན་པ། མཚ#$ན་དགོན་པ། 
17.  ཟངས་མདོག་དཔལ་ར, ཟངས་མདོག་དཔལ་ར, 
18.  དགོན་ཁ། དགོན་ཁ། 
19.  ལ་#ོད་ཁ། ལག་བཏ&་ཁ། 
20.  ར་#གས་ཐང་། ར་#གས་ཐང་། 
21.  !གས་མཁར། !གས་མཁར། 
22.  རབས་ཆད། རབས་ཆད། 
23.  !་མ$ག་མདའ་ཐང་ཀ། !་མ$ག་མདའ་ཐང་ཀ། 
24.  !ས་$%་། !ས་$%་། 
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༥༽ ལམ་$ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !་ཁ། !་ཁ། 
2.  !་ཁ་$ོད། !་ཁ་$ོད། 
3.  !་ཁ་$ད། !་ཁ་$ད། 
4.  བཙན་མདའ་ནང་། བཙན་མདོ་ན། 
5.  བཙན་ཐང་། བཙན་ཐང་། 
6.  བར་ཤ%། བཙན་མདོ་བར་ཚིས། 
7.  !ོ་ཁ། !ོཝ་ཁ། 
8.  གདཔ་ཁ། གདཔ་ཁ། 
9.  ག"་$། གདཔ་%། 
10.  ཤར་གཞ&་ཁ། ཤར་གཞ&་ཁ། 
11.  ཐང་$ོད། ཐང་$ོད། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
12.  བཙན་ཐང་'ོད། བཙན་ཐང་'ོད། 
13.  དར་ཁང་། !་གར་ཐང་། 
14.  !་གར་ཐང་'ོད། !་གར་ཐང་'ོད། 
15.  !་གར་ཐང་'ད། !་གར་ཐང་'ད། 
16.  !"ད་ཟམ། !"་འདར་ཟམ། 
17.  གས#་%ང་། ས"ཝ་%ང་། 
18.  !ོ་པ། !ོ་པ། 
19.  ཤོ་མོ། ཤོ་མོ། 
20.  !ང་མ%ག !ང་མ%ག། 
21.  !"་$། !"་$། 

 

༦༽ !ང་ག%ས་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  གནསམོ་འ(ོག། གནསམོ་འ(ོག། 
2.  བ"#ོ། བོད་འ&ོ། 
3.  བ"#ོ་ཚེཁ། བོད་འ&ོ་ཚལ་ཁ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
4.  !་འཐག་ཁ། !་འཐག་ཁ། 
5.  !ང་གཉ&། !ང་གཉ&། 
6.  !ོ་$། !ོ་$ང་། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
7.  !ངས་ཇ་དགོན་པ། འ"ང་%ས་དགོན་པ། 
8.  !"་$%། !"་ཙི 
9.  !ང་ཀ། !ང་ཁ། 
10.  !ང་ཀ་%&ཁ། !ང་ཁ་ཚལ་ཁ། 
11.  !ང་ས། !ང་ས། 
12.  ལ"་ཅན། !"་ཅན། 
13.  ལ"ས་%་ཁ། ལ"ས་%་ཁ། 
14.  མ་ག$་ཁ། མ་#ར་ཁ། 
15.  ས"#། བས#$། 
16.  ན་གཞ%་ཁ། ནག་གཞ%་ཁ། 
17.  !ོའ$ར& !ོས་ར& 
18.  ར"མ། ར"མ། 
19.  ར"་$ོའ'ར( ར"#ོས་ར' 
20.  ར"ཕ་ཁ། ར"ཕར་ཀ། 
21.  ས"མ། !"་མ། 
22.  ཐང་ཁ། ཐང་ཀ། 
23.  ཚེཁ། ཚལ་ཁ། 
24.  !"། !"། 
25.  !ར་!ོ། !ར་!ོ། 
26.  !"་ལ%ཁ། ཀ"ལ"ཁ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
27.  !ོ་ལ%་ཅན། !ོ་ལ%་ཅན། 
28.  ས་ས། ས་གསར། 
29.  !"ར$ནང་། !"ར$ན། 
30.  ཤར་ར$ག&ར་བ་འོག། ཤར་ར$ག&ར་བ་འོག། 
31.  ཚེཏ$ཁ། ཚེ་ཏ%ཁ། 
32.  ཤར་ར$འཇ'ས་)$མ། ཤར་ར$འཇ'ས་)$མ། 
33.  !ང་ཀ་%་རས་ཚལ་ན། !ང་ཀ་%་རས་ཚལ་ན། 
34.  ཤར་ར$%&་ཤ&་'། !"ཤ$་&། 
35.  !ན་$། !ན་$། 
36.  !ོ་ཏོ་ཁ། !ོ་ཏོ་ཁ། 
37.  ཤར་ར$ག&ར་བ་(ག་པ། ཤར་ར$ག&ར་བ་(ག་པ། 
38.  ས་མ། ས་དམར། 
39.  !"་ཅན། !"་ཅན། 
40.  !"༌ཅན༌ཐང༌ཁ། !"་ཅན་ཐང་ཁ། 
41.  !ོགས་&་ཁ། གཞོང་&་ཁ། 
42.  འད#ས་མཆོག། !"་མཆོག། 
43.  གའ#ཚ། མགར་%། 
44.  གང་$་%བ། !ང་$་%བ། 
45.  གང་ཏོག་ཁ། !ང་ཏོ་ཁ། 
46.  གར་ཚང་ནང་། མགར་ཚང་ན། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
47.  !་ན་$ང་པ། འ"མ་ན་&ང་པ། 
48.  !ང་$བ་&ོད། !ང་$བ་&ོད། 
49.  !ང་ཀ། !ང་ཀ། 
50.  !ང་ཀ་འོག་མ། !ང་ཀ་འོག་མ། 
51.  !ང་ནག། !ང་ནག། 
52.  !ང་པ་ཐང་ཁ། !ང་པའ&ཐང་ཁ། 
53.  !ག་ཚང་&་བ། !ག་ཚང་&་བ། 
54.  ཨོམ་%་ནང་། ཨོམ་%་ན། 
55.  !ངམོ་ནང་། !ངམ་ན། 
56.  རབ་ས%མ། རབ་ས%མ། 
57.  འཁན་པ་ལོགས། !"་པའ&ལོགས། 
58.  ར"#"མ། ར"མ$ག། 
59.  !་#་$ོད། ཝ་#་$ོད། 
60.  !་#་$ོད་ངོ། ཝ་#་$ོད་ངོ་། 
61.  ཚང་པ། ཚང་ས། 
62.  ཚལ༌$ོ༌ནང༌། !ོ་$ལ་པའ(ག*གས། 
63.  ཨ"་མ་ཎ&མཆོད་*+། ཨ"་མ་ཎ&མཆོད་*+། 
64.  ཚལ་གོ་ནང་། ཚལ་གོ་ན། 
65.  ཞལ༌ངོ༌འོག༌མ ཞལ་ངོ་འོག་མ། 
66.  ཞལ་ངོ་། ཞལ་ངོ་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
67.  !་#། ཝ་#། 
68.  མཆོད་&'་ཁ། མཆོད་&'་ཁ། 
69.  བ"#་%ང་། བ"#་%ང་། 
70.  !་ར། !ག་ར། 
71.  དར་$། དར་$། 
72.  !་མ་ལོགས། !ག་མ་ལོགས། 
73.  !ང་སར་&། !ང་གསར་'། 
74.  དགའ་%ག་ནང། དགའ་%ག་ན། 
75.  བ་ར། བ་ར། 
76.  ཁ་གཞ%། ཁ་བཞ% 
77.  !་ཁང་%ོ་ཁ། !་ཁང་%ོ་ཁ། 
78.  ཤ"་ཀ་ལ་&། ཤ"་དཀར་'། 
79.  !ོད་ཆོག་'། !ོད་ཆོག་'། 
80.  !ོད་ཆ&'། !ོད་ཆ&'། 
81.  !ོང་%ག་ཁ། !ོང་%ག་ཁ། 
82.  ཨ་ཅ$ལ་ཁ། ཨ་ཅ$ལ་ཁ། 
83.  ཚ་འཕ%་ལོ། ཚ་འཕ%་ལོགས། 
84.  དགའ་%ག་ན། !ང་གཉ&། 
85.  བ་#$་ནང་། བ་#$་ན། 
86.  !ོ་ལ%་ཅན། !ོ་ལ%་ཅན། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
87.  !ག་$། !ག་$། 
88.  དགོན་ཡ'། མགོ་གཉ&མ། 
89.  !ང་$ོད་ཁ། !ང་$ོད་ཁ། 
90.  ལམ་བ་%ོད། ལམ་པ་%ོད། 
91.  བས#་ར&ཁ། ས"ར"ཁ། 
92.  !་#ང་། !་#ང་། 
93.  ཚ་འཕ%་ལོག། ཚ་འཕ%་ལོག། 
94.  མདའ་གཞ'་ཁ། མདའ་གཞ'་ཁ། 
95.  པད་$། པདཔ་"། 
96.  འབངས་&' བང་$% 
97.  གད་ཁ། མཁསཔ་ཁ། 
98.  འབངས་&'ཆ་)། བང་$%&་'། 
99.  !ང་ཁར། !ང་ཀ། 
100.  !ང་$%་ས། !ང་$%་ས། 
101.  ཨ་ཚ། ཨ་ཚ། 
102.  !ོང་ཁ། !ོང་ཁ། 
103.  !ང་མ%ནང་། !ང་$ད་ན། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
104.  !"་$ག། !"་$ག། 
105.  !"་$ང་ནང་། !"་$ང་ན། 
106.  !་ཁང་ནང་། !་ཁང་ན། 
107.  !"་ག། !"་ག། 
108.  !མ་ཅ%ཁ། !མས་%&ཁ། 
109.  རང་ག%&་བ། རང་ག%&། 
110.  !"མ$ས$མ། !"་མ%ས%མ། 
111.  འཚ#ཤ%་'(་ཁ། ཚ"་ཞ%་&'་ཁ། 
112.  !ོན་%་&། ཨོ་$ན་&་'། 
113.  འོ་ལ%ནང་། ཝ་#$་ན། 
114.  ཝ་ཆ$ ཝ་ཆ$ 
115.  འ"ང་%&་ཁ། !ང་ས"ཁ། 
116.  !་ལ$ཐང་ཁ། ཝ་#$་ཐང་ཀ། 
117.  !ང་བས#་པད་ཚ། !ང་བས#་པད་ཚ། 
118.  འོ་ཅན། ཝ་ཅན། 
119.  ཝ་#$་ཐང་ཀ། ཝ་#$་ཐང་ཀ། 
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༧༽ ནགས་%བ་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  ན་#། ནགས་%བ། 
2.  ནགས་%&་ས། ནགས་%&་ས། 
3.  !་#ོ་ཁ། !ག་$ོ་ཁ། 
4.  ན་ད$། ནག་$ག། 
5.  !"་གཞ& !"་བཞ& 
6.  བ"་$། བོན་%། 
7.  !ལ་ཏ%ཁ། !ལ་ཏ%ཁ། 
8.  !"་ཇོ། !"་ཇོ། 
9.  !་དགོན། !བ་དགོན། 
10.  !་ལ$ !བ་པ་%&་བཞ( 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
11.  རང་བཞ&་'ང་། རང་བཞ&་'ང་། 
12.  ཚེ་$%། མཚོཔ་&' 
13.  ཚེདགོན། ཚེདགོན། 
14.  !ོ་ཁབ། !ོ་ཁབ། 
15.  !་གཞ%་ནང་། !ར་ཞ%་ན། 
16.  ཝ་ན་ཁ། ཝ་ན་ཁ། 
17.  !ར་$་ན། !ར་ཚང་ན། 
18.  བ"ོན་འ'ས་དགོན་པ། བ"ོན་འ'ས་དགོན་པ། 
19.  བ"ོན་དགོན། བ"ོན་དགོན། 

 

༨༽ ཤར་པ་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  ག"ང་%ར། ག"ང་%ར། 
2.  བ་ར། བ་ར། 
3.  བ་ར་$ོ་ཁ། བ་ར་ཐང་ཀ། 
4.  ས"ར$ནང་། ས"ར"ནང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
5.  མཆོད་&'་གསར་+། མཆོད་&'་གསར་+། 
6.  བ"#་ཆོས་()་། བ"#་ཆོས་()་། 
7.  ཞ"་འགོ། ཞ"་འགོ། 
8.  བ་ར་$%་པ། བ་ར་$%་པ། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
9.  གངས་ར& !ང་ར% 
10.  གངས་ར& ར"བར་ན། 
11.  ཏ"ལ$ ཏ"ལ$ 
12.  འ"ག་%ལ་'(་ཁ། འ"ག་%ལ་'(་ཁ། 
13.  གནས་%ག། གནས་%ག། 
14.  !ོ་$%་། !་#$་། 
15.  !ོ་མཆོད་'(། !ོ་མཆོད་'(། 
16.  ཞལ་ངོ་། ཞལ་ངོ་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
17.  གནས་%། !ན་$་ན། 
18.  !"་གཞ"་ཁ། !"་གཞ"་ཁ། 
19.  !་བར་ན། !་བར་ན། 
20.  གས#་%&་ནང་། !"་$ང་ན། 
21.  བཅད་གཤམ། བཅད་གཤམ། 
22.  !ང་མ%ག་ཁ། !ང་མ%ག་ཁ། 
23.  !་ཁ། !་ཁ། 
24.  !་ནང་། !་ན། 

	

༩༽ བཙན་%ག་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  འ"ག་%ལ་'ོང་། འ"ག་%ལ་'ོང་། 
2.  གཡག་ས། གཡག་ས། 
3.  !ོལ་དོམ་བཟང་། དོམ་བཟང་། 
4.  !བ་ར% !བ་ར% 
5.  ཤ་ན། ཤ་ན། 
6.  !་#ལ། !་ག$ར། 
7.  ལ"་$ོ། ལ"་$ོ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
8.  མ"ཚི། མ"#$ 
9.  !ང་$%། !ང་$%། 
10.  ཟམ་གསར། ཟམ་གསར། 
11.  ལ"་མགོན། ལ"་$%དགོན་པ། 
12.  ཆོས་%&་། ཆོས་%&་། 
13.  ཉམས་%&། ཉམས་%&། 
14.  ཕང་$ོ། ཕང་$ོ། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
15.  !"་ཚ་%། !"ཙི%ག། 
16.  མཚན་ཤ& ཚན་ཤ% 
17.  ཉ"#། ཉ"#། 
18.  བཙན་མད།ོ བཙན་མདོ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
19.  !ག་ཚང་། !ག་ཚང་། 
20.  ས་མཚམས། ས་མཚམས། 
21.  ཉ་མ$། !་ངན། 

 

༡༠༽ ཝང་$ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  ཝང་$ང་། ཝང་$ང་། 
2.  གངས་%ོད། !ང་$ོད། 
3.  ག"་$ོད། གདཔ་%ོད། 
4.  ཨོ་ལ་ཐང་། ཨོ་ལ་ཐང་། 
5.  བར་$ོར། བར་$ོར། 
6.  དར་གཞ&་'ང་། དར་ཤ%་&ང་། 
7.  !ང་ནག། !ང་ནག། 
8.  ལང་མ་ནང་། !ང་མ་ན། 
9.  ངོས་%། དངོས་&། 
10.  ཞ"་ཁ། ཞ"་ཁ། 
11.  ས"ས"#ག་པ། ས"ས"#ག་པ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
12.  ཚ"་འ%། ཚ"་འ%། 
13.  ག"ར་བ་འོག། ག"ར་བ་འོག། 
14.  !ང་ཁ། !ང་ཁ། 
15.  གོ་ར%ནང་། !ོར་ར%ན། 
16.  !ང་$ག་ནང་། !ང་$ག་ན། 
17.  !ང་གསར་'། !ང་གསར་'། 
18.  !ང་བས&་ནང་། !ང་བས&་ན། 
19.  !་#་ན། !ང་$་ན། 
20.  !་ཁང་%བ། !་ཁང་%བ། 
21.  ང་གཞ%ཁ། ནག་གཞ%་ཁ། 
22.  གཉ#་%། གཉ#་%། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
23.  མཆོད་&'་(་བ། མཆོད་&'་(་བ། 
24.  !མ་$་ནང་། ཨོམ་%་ན། 
25.  !མ་ས%མ། !སམོ་ས&མ། 
26.  !མ་ཏ་ཁ། !སམོ་&ག་ཁ། 
27.  རམ་$ོ་ཞ'་། རམ་པོ་ཞ'་། 
28.  གཞ#་ཁ། གཞ#་ཁ། 
29.  !ར་གོ་ཁ། !ར་གོ་ཁ། 
30.  བ"་$ོང་། !་#ོང་། 
31.  ཚ"་འ%ས། འཚ#ཤ%་'་བ། 
32.  !"ར$ནང་། !"ར$ནང་། 
33.  འཆ#མ%་ནང་། !་མ$་ནང་། 
34.  མཆོད་&'་གདང་

ར"མོ། 
མཆོད་&'་གདང་
ར"མོ། 

35.  !ོ་$་ཁ། !ོ་$་ཁ། 
36.  !ང་$་%། !ང་$་%། 
37.  !"། !"། 
38.  !"་ནང་། !"་མ%ན། 
39.  !ང་མ%ག་'། !ང་འ%ོ་ལོགས། 
40.  ཁང་$། ཁང་$། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
41.  !ང་མ%་ཐང་ཀ། !ང་$ད་ཐང་ཀ། 
42.  ས"་གོ་ནང་། ས"་གོ་ན། 
43.  འོ་$་ཁ། འོ་$་ཁ། 
44.  ཟ་ཁ། གཟར་ཁ། 
45.  !"་གསར་'། !"་གསར་'། 
46.  གནས་མ&། གནས་མ&། 
47.  མཛར་ཆ&ཁ། གཟར་ཆ&ཁ། 
48.  ར་ཆ$ཁ། !ང་དཀར། 
49.  འོ་$་ཁ། གནམ་དཀར། 
50.  !ང་རཝ་ན། !ང་རཝ་ན། 
51.  ཅ"་ནང་། !"་ན། 
52.  !"འཚ% !"་མཚ& 
53.  གངས་ཁ། !ང་ཁ། 
54.  !ལ་$ང་། གད་$ང་། 
55.  ལོམ་ལོ། ལམ་ལོགས། 
56.  མ"ལ། མ"ལ། 
57.  མ"ལ་%་ཁ མ"ལ་%ང་ཁ། 
58.  འབངས་&' བང་$%ཟམ། 
59.  ཡ"་$ག་ཁ། ཡ"་$གས་ཁ། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
60.  ཅང་དཀར། !ང་དཀར། 
61.  !ང་$%་ན། !ང་$ོད་ན། 
62.  !ང་$ད། !ང་$ད། 
63.  !ོ་ཏོ་%ར་ཁ། !ོ་ཏོ་%ར་ཁ། 
64.  !་ཁང་%བ། !་ཁང་%བ། 
65.  དཔལ་ར&དགོནམ། དཔལ་ར&དགོནམ། 
66.  !མ་ཆ%་ཐང་ཁ། !མ་ཆ%་ཐང་ཁ། 
67.  འཁན་ཚང་ཁ། འཁན་ཚང་ཁ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
68.  ས"་ཞ%་ཁ། ས"་ཞ%་ཁ། 
69.  !ཝ་ནང་། !ཝ་ན། 
70.  !ང་ལ%ཁ། !ང་ལ%ཁ། 
71.  !་ཁང་%ང་ཁ། !་ཁང་%ང་ཁ། 
72.  འཚ#ཤ%་'་བ། འཚ#ཤ%་'་བ། 
73.  ག"ར་བ་འོག། ག"ར་བ་འོག། 
74.  ལང་མ་ནང་། ལང་མ་ན། 
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!མ་$ག་!ོང་ཁག་'་!ད་འོག་དང་ག$ས་ཚན་(་)ང་གནས། 

 

	

བ"་$ས་&ས་'ོང་།
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༡༽ ཅང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  རམ་ཏོག་ཏོག། རམ་ཏོག་ཏོག། 
2.  ར་མ། ར་མ། 
3.  གཙང་ར&ན། གཙང་ར&ན། 
4.  !་ཟམ། !་ཟམོ། 
5.  འོད་གསལ་(ང་། འོད་གསལ་(ང་། 
6.  ནགས་%་ལོག། ནགས་%&ལོགས། 
7.  !་#ར་མཆོད་)*། !་#ར་མཆོད་)*། 
8.  !ང་འཚ& !ང་འཚ& 
9.  འཆང་དགའ་'ག འཆང་དགའ་'ག། 
10.  བ"#་%ང་། བ"#་%ང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
11.  !ང་ཆ% !ང་$%། 
12.  !་པའ%རོང་)། !གས་པའ'རོང་+། 
13.  !་པའ%&ག། !གས་པའ'(ག། 
14.  ཏ་ལ་ཁ། !ག་ལ་ཁ། 
15.  !ོ་ཞབས་'(། !ོ་ཞབས་'(། 
16.  !ང་ཡོ་ཁ། ཅང་ག%ར་ཁ། 
17.  !"་$%་ཕར་ཁ། !"#$་ཕར་ཁ། 
18.  !"་$%་&ར་ཁ། !"#$་&ར་ཁ། 
19.  !་#ར་%ང་ཁ། !་#ག་%ང་ཁ། 

༢༽ !ང་བ%་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 

1.  !གས་%། !གས་%ག། 
2.  !ང་ལོ། !ང་ལོགས། 
3.  བཟའ་མ&ཐང་། ཟངས་འ&ལ་ཐང་། 
4.  མ"ས$་&ལ། མ"བ$ོའ'(ལ། 
5.  ཤ་#ལ། ཤ་#ལ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 

6.  གངས་%ལ། !ོང་%ལ། 
7.  !་གཟར་ཁ། !་གཟར་ཁ། 
8.  !་#ང་། !་#ང་། 
9.  ཁང་$%་&ལ། ཁང་$%་&ལ། 
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༣༽ !ས་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !ང་$ོ་ཐང་། !ང་ཁོག་ཐང་། 
2.  !་རབ་བ%ན། !ར་ར་བ%ན། 
3.  འདམ་%ོ་'ོང་། འདམ་%ོ་'ོང་། 
4.  !གས་མར་'་ས། བ"ང་མ་བ&་ས། 
5.  !ོ་$ག་པའ(ཐང་། !ོ་བཏབ་ཐང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
6.  !ོད་བ&'ཐང་། !ོད་%&ཐང་། 
7.  !ོ་བཟོ་&ོན། !ོ་བཟོ་&ོན། 
8.  !ོད་%&ཐང་། !ོད་%&ཐང་། 
9.  འཇོམ་&། ཇོམོ་%། 
10.  !ག་བཞ&གོང་མ། !ག་བཞ&གོང་མ། 

 

༤༽ ད"་བ%ན་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། དག་བ%ས། 
1.  མཚ#ཆ%ཁ། མཚ#ཆ%ཁ། 
2.  ཟམ་ཏོག། ཟམ་གདོང་། 
3.  !ང་ར% !ང་ར% 
4.  !་ར། !་ར། 
5.  !ོ་དཀར་པོ། !ོ་དཀར་པོ། 
6.  !་#$་ཅན། !་#$་ཅན། 
7.  ཟ་#ོ་འདམ་མ། ཟས་གོ་འདམ་མ། 
8.  !བ་ཚེ། !བ་ཚལ། 
9.  ཝང་གཞ&་ཐང་། ཝང་གཞ&་ཐང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། དག་བ%ས། 
10.  གདམ་%་ཁ། འདམ་%ག་ཁ། 
11.  !ང་ཁོག། !ང་ཁོག། 
12.  དག#བ%&་ཁ། དག#བ%&་ཁ། 
13.  ཀ་གཞ%&ག !་ཞ$་%ག། 
14.  !ང་ས། !ང་ས། 
15.  གདཔ་%&་ལོགས། གདཔ་%&་ལོགས། 
16.  !་ཞ$་། !་ཞ$་། 
17.  མཚ#ཅན་ཁ། མཚ#ཅན་ཁ། 
18.  !ོང་ནང་། !ོང་ན། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། དག་བ%ས། 
19.  ཝང་བ་མ། ཝང་བ་མ། 
20.  བ་མ། བར་མ། 
21.  !་ཤ$%ོ་ཁར། !་ཤ$་%ོ་ཁར། 
22.  དག#བ%&་ཕར་ཁ། དག#བ%&་ཕར་ཁ། 
23.  !བ་$%། !བ་$%། 
24.  ཟ"ས་ཁ། !"་ཁ། 
25.  !ང་ས་ཁ། !ང་ས་ཁ། 
26.  !་#ལ་ཐང་ཀ། !་#ལ་ཐང་ཀ། 
27.  མཆོད་&'་(ང་ཁ། མཆོད་&'་(ང་ཁ། 
28.  འ"ོ་གཞ'(ང་མ། !ོང་གཞ'(ང་མ། 
29.  ཁ་ར$ག&མ་() ཁ་ར$ག&མ་() 
30.  !"་$། !"#། 
31.  !"གཞ"དགོན་པ། ཅ"གཞ"དགོན་པ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། དག་བ%ས། 
32.  འམ་ག%། འམ་ག%། 
33.  !ང་$་མོ། !ལ་$ང་མོ། 
34.  རབ་མ%ཐང་ཀ། རམ་ཐང་ཀ། 
35.  !་ལ་ཞ%་། !ག་ལ་ཞ&་། 
36.  !བ་$%། !བ་$%། 
37.  ཟངས་ལ&ས་ཁ། ཟངས་%ང་ཁ། 
38.  མར་ཆང་&ང་ས། མར་ཆང་&ང་ས། 
39.  འཁོར་མ། འཁོར་མ། 
40.  !"འཆ"ཁ། !"འ$%་ཁ། 
41.  !ོམ་ཆ& !ོམ་ཆ&། 
42.  !་ཁ། !ག་ཁ། 
43.  !་གཞ%། !་གཞ%། 

 

༥༽ ཀ་ཝང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། དག་བ%ས། 
1.  བོད་%ར་ནང་། བོད་%ར་ན། 
2.  !ོ་གདན་ནང་། !ོ་གདན་ན། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། དག་བ%ས། 
3.  !་ན་ཟམ་པ། !་ནག་ཟམ། 
4.  ཙན་དན་%ང་། ཙན་དན་%ང་། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། དག་བ%ས། 
5.  བད#$%་'(་། བད#$%་'(་། 
6.  !ག་མ%ནང་། !གས་མའ'ན། 
7.  ཆོས་འཁོར། ཆོས་འཁོར། 
8.  ནོར་%་&ང་། ནོར་%་&ང་། 
9.  !་#་དམ། !་#་དམ། 
10.  མདའ་གཞ'། མདའ་གཞ'། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། དག་བ%ས། 
11.  ཀ་#$་ས། དཀར་%&་ས། 
12.  ཝ་མ$་ས། ཝང་$ད་ས། 
13.  དར་དཀར་%&་། དར་དཀར་%&་། 
14.  !་བ$གས་ཅན། !་བ$གས་ཅན། 
15.  འང་ཀ་འོག། ཧང་ཀ་འོག། 

༦༽ !ད་ཝང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། དག་བ%ས། 
1.  ཚ་#ང་ན། ཚེ#ང་གནས། 
2.  !་#$་ཁ། !་#$་ཁ། 
3.  !"་$ང་། ཀ"མ་%ང་། 
4.  མ"ལོང་'ང་། མ"ལོང་'ང་། 
5.  !ོད་འ&་'ང་། བཙ#་འ&་'ང་། 
6.  !ང་ས་ཁ། !ང་ས་ཁ། 
7.  འ"ག་%ལ་'(་། འ"་$ས་&'་། 
8.  !ོང་%&་། !ང་$%་། 
9.  བར་འ%ོ་ཁ། བར་$ོང་ཁ། 
10.  བ"་ལོ་ཀོ། བ"་ལོ་ཀོ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། དག་བ%ས། 
11.  !ང་ཁ། !ང་ཁ། 
12.  འདམ་འ%། འདམ་%། 
13.  !"་མ%ནང་། !"་མ%་ན། 
14.  !"་མ%་མགར་ས། བོད་མ&'ར་ས། 
15.  འ"ོག་པའ'ས། འ"ོག་པའ'ས། 
16.  !ོ་ལ%་ཅན། !ོ་ལ%་ཅན། 
17.  !"་མ%ཐང་ཁ། !"མའ%ཐང་། 
18.  !ོ་ཁ་དགོན་པ། !ོད་ཁ་དགོན་པ། 
19.  !"བདག། !"བདག། 
20.  !"བདག་འོགམ། !"བདག་འོགམ། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། དག་བ%ས། 
21.  !"བདག་ཕར་ཁ། !"བདག་ཕར་ཁ། 
22.  དགོན་འོག། དགོན་འོག། 
23.  འཇམ་དཔལ། འཇམ་དཔལ། 
24.  !"་མ%ནང་། !"་མ%་ན། 
25.  !"་དཔའ'ཐང་། ཀ"མ་མའ&ཐང་། 
26.  ལམ་འོག། ལམ་འོག། 
27.  !"་གཞ&ཕར་ཁ། !"་བཞ&ཕར་ཁ། 
28.  !"་གཞ&ཁ། !"་བཞ&ཁ། 
29.  !་ལོ་ནང་། !་བ་ནང་། 
30.  ས"ལ"$ག་'ག ས"ལ"$ག་'ག། 
31.  ས"#་ནང་། ས"#ང་ན། 
32.  !ངས་ལོ། !ངས་ལོགས། 
33.  !མ་$ས་&'་། !མ་$ས་&'་། 
34.  !་#$་ཁ། !ང་$ང་%&་ཁ། 
35.  !་མ$་ས། འ"མ་མའ%ས། 
36.  ཝ་#ང་ནང་། ཝང་$ངམ་ནང། 
37.  ས"#། ས"#། 
38.  ཉ"ཟ$་ཁ། ཉ"ཟ$་ཁ། 
39.  ཁ་ས་$བ་&། ཁ་ས་$པ་&། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། དག་བ%ས། 
40.  ཞ"་ས་%ང་། ཞ"་ས་%ང་། 
41.  འ"མ་%ོ། འ"མ་%ོ། 
42.  འ"མ་%ོ་གོངམ། འ"མ་%ོ་གོངམ། 
43.  འ"མ་%ོ་འོགམ། འ"མ་%ོ་འོགམ། 
44.  ཁ་ས་ཁ། ཁ་ས་མཁར། 
45.  !ང་འ%ོག། !ང་འ%ོག། 
46.  !"#ས། !"་$ས། 
47.  ཚ་#ག ཚར་$ག། 
48.  ས"ས"ནང་། ས"ས"ན། 
49.  དར་$ང་ཁ། དར་$ང་ཁ། 
50.  བ"#་%ང་། བ"#་%ང་། 
51.  མཁར་%ག ཁ་ར$%ག། 
52.  ཁར་ར$་%& ཁ་ར$%&། 
53.  གདོང་དཀར་ལ། གདོང་དཀར་ལ། 
54.  !་#$ཁ། དཔའ་%&ཁ། 
55.  གས#་ལ&ཁ། གས#་%&་ཁ། 
56.  !ངས་གཞ'། !ངས་གཞ'། 
57.  ཤར་ལོགས་ཁ། ཤར་ལོགས་ཁ། 
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༧༽ ན་#་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། དག་བ%ས། 
1.  !ོན་%&'ག། !ན་$%&། 
2.  !ང་$། གངས་%ག། 
3.  གཟ#$། གཟ#་མ&། 
4.  འཆམ་ཅན། འཆམ་ཅན། 
5.  བར་གཤོང་། བར་གཤོང་། 
6.  བ"ས་ངན་ཐང་། !ས་ངན་ཐང་། 
7.  བ"ས་ངན་ཐོདཔ། !ས་ངན་ཐོདཔ། 
8.  ནང་$ོ། ནང་$ོ། 
9.  ག"ས་ས། ད"ས་ས། 
10.  !ག་མདའ་གནང་ས། !ག་མདའ་གནང་ས། 
11.  དཔའ་%ོད། དཔའ་%ོད། 
12.  !་#ོད་ཐང་། !་#ོད་ཐང་། 
13.  !ང་$་ལོགས། !ང་ལ%་ལོགས། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། དག་བ%ས། 
14.  ན་རོ། ན་རོ། 
15.  ཁ་ཤོག ཁ་གཤོགཔ། 
16.  !ག་$%་ཐང་། !ག་ས%་ཐང་། 
17.  !་ག$ལ་!་&ོད། !་#ལ་!ས་&' 
18.  ཐང་ཀ་ནང་། ཐང་ཁ་ན། 
19.  འ"ོ་འ"ོ་ཁ། ཇོ་ཇོ་ཁ། 
20.  གཞོངམ་ཐང་། གཞོངམ་ཐང་། 
21.  !ང་ལོ་ན། གོང་ལོགས་ན། 
22.  !ོད་གཤོང་། !ོལ་ཤོར། 
23.  !"་$། !"་$། 
24.  ཝ་ཟ། ཝ་འཛག། 
25.  ཝལ་ཐང་། ཝ་ལ$ཐང་། 

 

༨༽ དར་དཀར་ལ་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། དག་བ%ས། 
1.  ཝང་འ%ོག། ཝང་འ%ོག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། དག་བ%ས། 
2.  !"#ག་ལ། མཇལ་%་ལ། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། དག་བ%ས། 
3.  !ང་དཀར། !ང་དཀར། 
4.  ཤ་ལ། ཤ་ལ། 
5.  ལ་བ་$ང་། ལ་བར་%། 
6.  !"ར$%ང་། !"ར$%ང་། 
7.  !ོབ་ཆ། !ོབ་ཆ། 
8.  !ང་ར%མོ། !ང་ར%མོ། 
9.  !ོ་ལ%གོ་ན$ !ོ་$་ན! 
10.  ཀ་པ་ཁ། ཀ་པ་ཁ། 
11.  ཧ"་ལ%ལ། ཧ"་ལ%ལ། 
12.  ལ"ཤ$ནང་། !"ཤ$་ན། 
13.  !ང་ཆ% !ང་$% 
14.  !ང་མ%ལོ། !ང་མ%ལོང་། 
15.  ར"#ོམ་ས། ར"#ོམ་ས། 
16.  ལ་ར$%ང་། ལ་ར$་%ང་། 
17.  ཧ་ར$%ང་། ཧ་ར$%ང་། 
18.  ག"ང་འ&ོག ག"ང་འ&ོག། 
19.  གཞོང་&་ནང་། གཞོང་&་ན། 
20.  !ག་$%ཁ། བ"་$%ཁ། 
21.  ཝང་ཐང་ཅན། ཝ་ཐང་ཅན། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། དག་བ%ས། 
22.  !ག་ཚལ་ཁ། !ག་ཚལ་ཁ། 
23.  ཀ་#ོ་ར& དཀར་མདོག་ར( 
24.  !གས་གོངམ། བཅགས་གོངམ། 
25.  !"#། !"་པ། 
26.  !བ་ཟ%ཝ། !འ#ཟེཝ། 
27.  !་ཤོ་ཐང་ཁ། !་བཤལ་ཐང་ཁ། 
28.  མཐོ་བའ'(ན་*+་། མཐོ་བའ'(ན་བ*ན། 
29.  !་ཏར་བ&ད། !་#ག་གད། 
30.  !"ར$!་བ། !"ར$!་བ། 
31.  ནོར་ཐོ་&ང་། ནོར་ཐོག་'ང་། 
32.  བོས་ར&ནང་། བོད་ར&ན། 
33.  ག"ང་ཆ&ཐང་། ག"ང་ཚལ་ཐང་། 
34.  ཤ"་ཀ་ན& ཤ"་ཀ་ན& 
35.  !ག་ས%ཐང་། !ན་$མ་ཐང་། 
36.  !ལ་བ%་ལ། !ལ་$ག་ལ། 
37.  !ག་$ག་ཅན། !ག་$ག་ཅན། 
38.  !ས་པ། !ས་པ། 
39.  ཇ"ས$ས། ཇ"ས$ས། 
40.  !་མ$ན། !ག་མ%ན། 



!མ་$ག་&ོང་ཁག། 

32	

	

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། དག་བ%ས། 
41.  པ་མ$ལ། པ་མ$ལ། 
42.  མཐོངམ་གནམ་གསལ་ལ། མཐོངམ་གནམ་གསལ་ལ། 
43.  !མ་$ང་&ོད། !མ་$ང&ོད 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། དག་བ%ས། 
44.  !མ་$ང་&ོབ་)། !མ་$ང་&ོབ་)། 
45.  !མ་$ང་&ད། !མ་$ང་&ད། 
46.  བར་$ོ་ཟམ་པ། བར་$ོ་ཟམ་པ། 

༩༽ !མ་$མ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། དག་བ%ས། 
1.  བར་པའ&ས།  བར་པའ&ས། 
2.  བང་འ%། བར་$ོང་། 
3.  བར་པ་བསམ་'(་།  བར་པ་བསམ་'(་། 
4.  བརཔ་མ&་འ(་ཁ།  བརཔ་མ&་འ(་ཁ། 
5.  བརཔ་%བ་ཁ།  བརཔ་%བ་ཁ། 
6.  བརཔ་%་ཁང་།  བརཔ་%་ཁང་། 
7.  !ང་$ང་ཁ། ཅང་$ང་ཁ། 
8.  !ང་ཟམ་ཏོག ཅང་ཟམ་གདོང་། 
9.  བད#$%་། བད#ཆ%་ཆོས་)*་། 
10.  བད#$%་དགོན་པ། བད#ཆ%་ཆོས་)*་དགོན་པ། 
11.  ཧ"ཇོ། ཧ"ཇོ། 
12.  འཇ#་ཇོ་ཁ། འཇ#་ཇོ་ཁ། 
13.  !"!# !"!# 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། དག་བ%ས། 
14.  !"!"གདོང་ལོགས། !"!"གདོང་ལོགས། 
15.  འ"ང་གཞ'་ནང་། འ"ང་གཞ'་ན། 
16.  !ང་ཇོ་ཕར་ཁ། !ང་ཇོ་ཕར་ཁ། 
17.  !་ཏ$་ཐང་། !་ཏ$་ཐང་། 
18.  ས"ས་$ོགས་ཁ། !"མོ་&ོ་ཁ། 
19.  !་བབས། !་བབས། 
20.  ཚ་#་མར་འཕ(། ཚ་#་མར་འཕ(། 
21.  གཟ#$ང་ཁ། གཟ#$ང་ཁ། 
22.  !ང་བ%ན་'། !ང་བ%ན་'ག། 
23.  ཨོ་ལ་ཁ། ཨོ་ལ་ཁ། 
24.  ད"ངས་ཅན་(ག། ད"ངས་ཅན་(ག། 
25.  !"་འདར་'ག། དག#དར་&ག། 
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 !་ན་ཁ་$ོང་ཁག་!་!ད་འོག་དང་ག$ས་ཚན་(་)ང་གནས།  

 

	

!ངས་ཐང་བ'་བ་(ན་པོ,་ཕོ་.ང་། 
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༡༽ བརཔ་ !ད་$ག། 

ཨང་
། 

ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ འབ་ོམ!ན། !ས་མ%ན། 
༢ !གས་ས། བཅར་ས། 
༣ གོན་!་ཁ། གོན་%་ཁ། 
༤ !ོང་%ོད་'ས་ཁ། !ོང་%ོད་'ས་ཁ། 
༥ ལོག་པའ!ས། ལོག་པའ!ས། 
༦ མ"འཚི་ནང་། མ"འཚི་ནང་། 
༧ སོབ་སོབ་ཁ། སོབ་སོབ་ཁ། 
༨ གཡ་བ་ཁ། ག"ར་བ་ཁ། 
༩ གཞ!་ཁ། གཞ#་ཁ། 
༡༠ !་#ང་། !་#ང་། 
༡༡ !ང་མ%ནང་། !ང་མ%ན། 
༡༢ ཕ་གཅ!་ཁ། ཕར་གཅད་ཁ། 
༡༣ ད!་ས་ཁ། ག"ས་མཚ'ཁ། 
༡༤ ཆསོ་གཞ!ཁ། ཆོས་གཞ'་ཁ། 

ཨང་
། 

ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༥ !ན་$་ཟ་ཁ། !ན་$་གཟར་ཁ། 
༡༦ !ོ་$!ག། !ོ་ས"་ག། 
༡༧ མོ་$ོ་ཁ། མོ་$ོ་ཁ། 
༡༨ ཚ!ས་"ོར་ནང་། མཚ#$ོར་ན། 
༡༩ !ང་ས་ཁ། !ང་ས་ཁ། 
༢༠ !ང་ས་%ག། !ང་ས་%ག། 
༢༡ !ོ་$་ཅན། !ོ་$་ཅན། 
༢༢ བད"ཆ!་!"་ཁ། བད"ཆ!་!"་ཁ། 
༢༣ !་མ་$་མ། !་མ་$ང་མ། 
༢༤ !་མ་ཁ། !་མ་ཁ། 
༢༥ ལ་!་ན། ལ་!ག་ན། 
༢༦ !ན་ཚ%ས་གཡང་འ"!། !ན་ཚ%ས་གཡང་འཕ,། 
༢༧ གས!་!!་ཁ། གས!་!!་ཁ། 
༢༨ གས!་!་ཁ། གས!་!་ཁ། 
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༢༽ !་#ག་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ !་#། !་#ག། 
༢ དངསོ་!བ་!། དངསོ་!བ་!། 
༣ !་#། !་#། 
༤ !་ཁ། !་ཁ། 
༥ !"་"#ན། !"་གཅ&་ན། 
༦ བ!ན་ཁ། !"་ཁ། 
༧ !མ་པ་ཐང་། !མ་པ་ཐང་། 
༨ !"་པའ"་ལགོས། !"་པའ"་ལགོས། 
༩ !ོ་ལ%་ཅན། !ོ་ལ%་ཅན། 
༡༠ !"ར$%ང་ཁ། !"ར$%ང་ཁ། 
༡༡ !མ་$ག་ཁ། !མ་$་ཁ། 
༡༢ !ང་ཁོ་ལོ། !ང་ཁོག་ལོགས། 
༡༣ ལོ་ར%ནང་། ལོ་ར%ན། 
༡༤ ར"ཅ"ནང་། ར"ཆད་ན། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༥ བ"ན་པ་ཁ། བ"ན་པ་ཁ། 
༡༦ བ་ལ" བ་#ད། 
༡༧ !་ར$%ང་། !་ར$%ང་། 
༡༨ !་#$ས། !ག་པའ&ས། 
༡༩ !་ན་གོངམ། !་ན་གོངམ། 
༢༠ ཡས་!!་ས། ཡོད་པའ'ས། 
༢༡ !ང་བ་ཁ། !ག་བ་ཁ། 
༢༢ ན་བ་ཁ། ན་བ་ཁ། 
༢༣ ས"་ལ། གསལཝ་ལ་ག། 
༢༤ !ང་"#ནང་། !ང་ཅ%ན། 
༢༥ !ང་ཁ། !ང་ཁ། 
༢༦ བསོད་ནམས་དགའ་ས། བསོད་ནམས་དགའ་ས། 
༢༧ རལ་མ་ཐང་། རལ་མ་ཐང་། 
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༣༽ འ"མས་&་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ !"ཀ་ཁ། གཏ#་ཁ། 
༢ !"ཁ། !"ཁ། 
༣ འ!བ་འཇ! !རཔ་%&། 
༤ མདའ་ན་མ།ོ !ག་གནག་མོ། 
༥ !ང་གསར། !ང་ས། 
༦ !ང་ཁ། !ང་ཁ། 
༧ !ང་ཁ་!ང་། !ང་ཁ་!ང་། 
༨ !་གཞག་དགནོ་པ། ཇ་ཞག་དགོན་པ། 
༩ !"ལ"ཁ། !"ལ"ཁ། 
༡༠ !ང་གསར་!། !ང་གསར་'། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༡ ལ"ཀ་གཤོང་། ལ"ཀ་གཤོང་། 
༡༢ !་ནག། !་ནག། 
༡༣ ཐང་གཞ!། ཐང་གཞ!། 
༡༤ ད!་ས་ཁ། ད"ས་ས་ཁ། 
༡༥ མ"མདའ་!ང་། མ"མདའ་!ང་། 
༡༦ !ང་ཇོ་ཁ། ཅང་ཇོ་ཁ། 
༡༧ འཛ!ས་མ"་ས། འཛ!ས་མ"་ས། 
༡༨ !"་མ"་ཐང་། !ད་མ་ཐང་། 
༡༩ ད!ངས་ཅན་ཁ། ད!ངས་ཅན་ཁ། 

 

༤༽ ད"ན་ཤ་&་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ !མ་$ང་། !མ་$ང་། 
༢ ཉ"ནག། ཉ"ནག། 
༣ བ་ཇོ་ནང་། བ་ཇོ་ན། 
༤ ཡོར་%ོ། ག"ས་%ག། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༥ ག!ས་ས་ཁ། ག!ས་ས་ཁ། 
༦ ཀ་ཤ"#ང་། ཀ་ཤ་#ང་། 
༧ ཨ་!ས་ནང་། ཨ་!ས་ན། 
༨ ཞལ་ངོ་ས། ཞལ་ངོ་ས། 
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ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༩ ཨམ་ར"མོ། ཨམ་ར"མོ། 
༡༠ !ང་ཁ། !ང་ཁ། 
༡༡ !ག་!་ཁ། !ོ་$་ཁ། 
༡༢ ས"་ག!ང་། ས"་ག!ང་། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༣ !ར་ཀ་ཤ!་། !ར་ཀ་ཤ!་། 
༡༤ !ང་ཁ། !ང་ཁ། 
༡༥ ས"བཅད་ནང་། ས"ཝ་བཅད་ན། 
༡༦ ར"་$། ར"་$། 

 

༥༽ !་མ་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ !ོ་$་ཁ། !ོ་$་ཁ། 
༢ ཕ་!་ན། ཕ་!་ན། 
༣ ལ་"། ལ་"། 
༤ བང་མ!ན། བང་མ!ན། 
༥ !ན་$་%ང་། !ན་$་%ང་། 
༦ !ོ་$་ཁ་ར#$། !ོ་$་ཁ་ར#$། 
༧ !ོང་ས་ན། !ོང་ས་ན། 
༨ འཛ!ས་!"་ཐང་། འཛ!ས་!"་ཐང་། 
༩ མག་ོདགནོ་པ། མགོ་པོ་དགོན་པ། 
༡༠ !ོ་ཏོ་ལོ། !ོ་ཏོ་ལོ། 
༡༡ ཆོས་འཁརོ་!་#། ཆོས་འཁརོ་!་#། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༢ !ས་མ!ནང་། !ས་མ$ན། 
༡༣ དར་!ས་!ང་། དར་འ%ར་&ང་། 
༡༤ !་བ་ནང་། !་བ་ནང་། 
༡༥ ག་ག་ོན། ག་ག་ོན། 
༡༦ གོ་ན་!!་ཁ། གོ་ན་!!་ཁ། 
༡༧ ན"་!!། ན"་!!། 
༡༨ ན"་!!་འགོ་མ། ན"་!!་འགོ་མ། 
༡༩ བ!ན་པ་ཁ། བ!ན་པ་ཁ། 
༢༠ ཝང་ཝ་ཁ། དབང་བ་ཁ། 
༢༡ ཟ"་ཁ། ཟ"་ཁ། 
༢༢ ཟམ་གདོང་ཁར། ཟམ་གདོང་ཁར། 
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ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༢༣ གདོང་!ག་མ!ག། གདོང་!ག་མ!ག། 
༢༤ ལོ་འག་ོའདབ་མ། ལོ་འག་ོའདབ་མ། 
༢༥ བ!!་!ོངས། བ!!་!ོངས། 
༢༦ འཇ!་གཅ!། འཇ!་གཅ!། 
༢༧ གདོང་ཀོ་ཁ། གདོང་ཀོ་ཁ། 
༢༨ འདབས་!!་!ང་། འདབས་!!་!ང་། 
༢༩ འདབས་!!་!ང་། འདབས་!!་!ང་། 
༣༠ པདཔ་!། པདཔ་!། 
༣༡ བོད་པའ!!ར་ཆགས། བོད་པའ!!ར་ཆགས། 
༣༢ བོད་པའ!!ར། བོད་པའ!!ར། 
༣༣ བོད་པའ!!ར་ཁ། བོད་པའ!!ར་ཁ། 
༣༤ !ང་$ལ། !ང་$ལ། 
༣༥ ག!་"#། ག!་"#། 
༣༦ ལ"ས་ཁ། ལ"ཁ། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༣༧ ས"་"ོགས་&ང་། ས"ས་$ོགས་'ང་། 
༣༨ ཟམ་གདོང་ཁར། ཟམ་གདོང་ཁར། 
༣༩ བོད་པའ!!ང་ཁ། བོད་པའ!!ང་ཁ། 
༤༠ !ང་!བ་ཅན། !ང་!བ་ཅན། 
༤༡ ས"ས་$ོགས་'ང་)། ས"ས་$ོགས་'ང་མ*ག། 
༤༢ ཐ་ར་བ་%& ཐག་རའ&བར་ཅ) 
༤༣ !ོང་!་མཚ! !ོང་!་མཚ! 
༤༤ བ"་ས%ས& བ"་ས%ས& 
༤༥ !་མ་ཁ། !་མ་ཁ། 
༤༧ ཝ་ཤ!!ང་། ཝ་ཤ!!ང་། 
༤༨ !་ལ་!ང་ས། !་ལ་!ང་ས། 
༤༩ !་མ་!ང་མ!ག། !་མ་!ང་མ!ག། 
༥༠ !ང་ས། !ང་གསར། 
༥༡ ཝོ་ལ་ཁ། ཝོ་ལ་ཁ། 

 

༦༽ དཀར་%ས་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ ཨཔ་བ!གས་ས། ཨཔ་བ!གས་ས། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༢ བ་ར། བ་ར། 
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ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༣ མཆདོ་!!་!!་པོ། མཆདོ་!!་!"མོ། 
༤ བ!་ཟམ་!ང་། !་ཟམ་གང་། 
༥ !ོང་!ང་། !ོང་!ང་། 
༦ !ང་ས། !ང་ས། 
༧ !"་ག་ོ!ལ་ས། !"་ག་ོ!ལ་ས། 
༨ !ང་ར!མ!ག། !ང་ར!མ!ག། 
༩ ཕ་ཀ་ཁ། ཕ་ཀ་ཁ། 
༡༠ ཞ"་ས་ཧང་། ཞ"་ས་ཧང་། 
༡༡ དམ་གཏད་ཁ། དམ་གཏད་ཁ། 
༡༢ !ོ་$་ན། !ག་$་ན། 
༡༣ སོ་$། སོ་$། 
༡༤ མཚ#མ$་&'་། མཚ#མ$་&'་། 
༡༥ ག!ར་!། ག!ར་!། 
༡༦ ད!ལ་བ་!ང་། ད!ལ་བ་!ང་། 
༡༧ !ོང་ས!"ང་། !ོང་ཤ&་'ང་། 
༡༨ ག!ལ་གསར་ཁ། ག"ས་གསར་ཁ། 
༡༩ བོན་%དོ་ཁ། བོན་%དོ་ཁ། 
༢༠ ས"ར"$ང་། ས"མོ་ར'(ང་། 
༢༡ འདམ་!" འདམ་ཅན། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༢༢ ཚེགཏད་ནང་། ཚེགཏད་ནང་། 
༢༣ ཝ་!་ནང་། ཝ་!་ནང་། 
༢༤ !་ོཏོ་ཁ། བོ་ཏོ་ཁ། 
༢༥ ཞོ་$ལ། ཞོ་$ལ། 
༢༦ ཝང་གཞ!་ཁ། ཝང་གཞ!་ཁ། 
༢༧ !ོག་%ོར་ལོགས། !ོག་%ོར་ལོགས། 
༢༨ བ་རས། བ་རས། 
༢༩ ཨ་ཝ་ཁ། ཨ་ཝ་ཁ། 
༣༠ པདཔ་!། པདཔ་!། 
༣༡ !ག་ཚེ་ལགོས། !ག་ཚེ་ལགོས། 
༣༢ བ!ན་པ་ཁ། བ!ན་པ་ཁ། 
༣༣ !ལ་བ་!ང་། !"་བ་%ང་། 
༣༤ ཏོག་ཝ་!ང་ཏོ། ཏོག་ཝ་!ང་ཏོ། 
༣༥ དཔལ་!་ར! དཔལ་!་ར! 
༣༦ ཨ་ལ!ཁ། ཨ་ལ!ཁ། 
༣༧ ཁ་མ"་ནང་། ཁ་མ"་ན། 
༣༨ ཁ་!དོ་ཁ། ཁ་!དོ་ཁ། 
༣༩ ར"མ$་&ང་ཁ། ར"#ན་ཁ། 
༤༠ !མ་$ང་ས། !མ་$ང་ས། 
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ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༤༡ ཨ་!ོ་ནང་། ཨ་!ོ་ནང་། 
༤༢ !"ས$%ང་། !"ས$%ང་། 
༤༣ !་#གས་ཁ། !་#གས་ཁ། 
༤༤ ཀ་གཞ!་ཁ། ཀར་ཞ%་ཁ། 
༤༥ !ང་གཏད་ཁ། !ང་བ%ན་ཁ། 
༤༦ རང་ར!ཁ། རང་ར!ཁ། 
༤༧ ག!་བ། ག!་བ། 
༤༨ གཟར་!!་ས། གཟར་!!་ས། 
༤༩ མགར་ར་ནང་། མགར་ར་ནང་། 
༥༠ ནགས་!ང་ཏོག། ནགས་!ང་ཏོག། 
༥༡ !ང་ཏོག་ཁ། !ང་ཏོག་ཁ། 
༥༢ !ོ་$་ཁ། !ོ་$་ཁ། 
༥༣ ཧ"#ག། ཧ"#། 
༥༤ ཧ"་$གས་!ང་བ!གས། ཧ"#ང་&ོང་(གས། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༥༥ !ོང་གཞ'་ནང་། !ོང་གཞ'་ན། 
༥༦ !ོང་ཅ!་ནང་། !ོང་ཅ&ན། 
༥༧ !ོང་%ོགས་ནང་། !ོང་%ོགས་ན། 
༥༨ !ོང་ཤ"ར!མ" !ོང་ཤ"ར!མ" 
༥༩ !ང་ཁ། !ང་ཁ། 
༦༠ ར་དམར། ར་དམར། 
༦༡ !ག་ལ་!ང་། !ག་ལ་!ང་། 
༦༢ འདམ་!ག་!ང་། འདམ་!ག་!ང་། 
༦༣ !ང་གཞངོ་། !ང་གཞངོ་། 
༦༤ བམ་!!་ཁ། བམ་!!་ཁ། 
༦༥ !ངམ་ཕར་ཁ། !ངམ་ཕར་ཁ། 
༦༦ ལམ་!ག་ཁ། ལམ་!ག་ཁ། 
༦༧ !ོང་བ་ཁ། !ོང་བ་ཁ། 

 

༧༽ !ང་$་ཁ་ !ད་$ག། 

ཨང# ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ !"་$་ཁ། !"་$་ཁ། 

ཨང# ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༢ ཨ་ཝ་ཁ། ཨ་ཝ་ཁ། 
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ཨང# ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༣ !ང་གོང་མོ། !ང་གོང་མོ། 
༤ དོམ་པ་ལ། དོམ་པ་ལ། 
༥ ས་བཅགས་མ།ོ ས་བཅགས་མ།ོ 
༦ ནགས་!ད། ནགས་!ད། 
༧ གདོང་ན་ཁ། གདོང་ན་ཁ། 
༨ བསམ་!བ་!ང་། བསམ་!བ་!ང་། 

ཨང# ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༩ !མ་དཀར་མོ། !མ་དཀར་མོ། 
༡༠ ཕ་ཀ!ལགོས། ཕར་ཀ%ལོགས། 
༡༡ !མ་!ད་ཁ། ཨོམ་%ོད་ཁ། 
༡༢ གནག་ལས་!ང་། གནག་ལ%!ང་། 
༡༣ !ང་པ། !ང་པ། 

	

༨༽ !ལ་$་%་&་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ བ་ར། བ་ར། 
༢ མདའ་!ངོ་དགནོ་པ། མདའ་!ངོ་དགནོ་པ། 
༣ མ!ལ་!!། མ!ལ་!!། 
༤ !ོག་ཤ!་གཙ! !ོག་ཤ!་གཙ! 
༥ ར"བ་!ང་བས!། ར"བ་!ང་བས!། 
༦ དགའ་མ!ནང་། དགའ་མ&ན། 
༧ ནས་པ་ན། ནས་པ་ན། 
༨ ས"ས"#ལ་མ།ོ ས"ས"#ལ་མ།ོ 
༩ !ོང་གཞ!་ཁ། !ོང་གཞ!་ཁ། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༠ གོ་ལ%&ང་། གོ་ལ%&ང་། 
༡༡ !་ར$%ང་། !་ར$%ང་། 
༡༢ !་གཞ!་ཁ། !་གཞ!་ཁ། 
༡༣ !"་པ་རབ་གསལ། !"་པ་རབ་གསལ། 
༡༤ !ང་$ང་། !ང་$ང་། 
༡༥ !ན་!་འདམ་ལ!ས། !ན་!་འདམ་ལ!ས། 
༡༦ ས"་ཐ་ཁ། ས"་ཐང་ཁ། 
༡༧ !ང་ས!ལ!ས། !ང་ས!ལ!ས། 
༡༨ !བ་!་དགནོ་པ། !བ་!་དགནོ་པ། 
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ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༩ ག་ར་ཁ། !ར་ར་ཁ། 
༢༠ དགནོ་འགོ་མ། དགནོ་འགོ་མ། 
༢༡ !་པ་ནང་། !་པ་ན། 
༢༢ !བ་!!། !བ་!!། 
༢༣ ཤ"་!་དགནོ་པ། ཤ"་!་དགནོ་པ། 
༢༤ མཚ!ས། འཚ"ས། 
༢༥ !་#$ཕ་ཁ། !་ཅ$ཕར་ཀ། 
༢༦ ལོའ་ོ"#མ། !ོཝ་%&་མ། 
༢༧ མ་ཎ!ཁ། མ་ཎ$ཁ། 
༢༨ !ང་གཞ! !ང་གཞ&། 
༢༩ སོང་!་མ།ོ ཤ"་$་མོ། 
༣༠ ས་མ་ན། ས་དམར་ན། 
༣༡ !ང་!་ལ། !ང་$་ཁ། 
༣༢ !ང་ཁ། !ང་ཁ། 
༣༣ !ང་ལ། !ང་ལ། 
༣༤ !ང་ཇོ། !ང་ཇོ། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༣༥ ངང་པ་ཁ། ངང་པ་ཁ། 
༣༦ !ང་ཇོ། !ང་ཇོ། 
༣༧ གནས་པ་ཁ། ན"པ་ཁ། 
༣༨ !ག་མག་ོཅན། !ག་མག་ོཅན། 
༣༩ ཡོས་མདོ་!ང་། ཡོད་དོ་%ང་། 
༤༠ ཡོས་མདོ་!ང་། ཡོད་དོ་%ང་། 
༤༡ བང་ན་ཐང་ཁ། བང་ན་ཐང་ཁ། 
༤༢ བར་ན་ཐང་ཁ། བར་ན་ཐང་ཁ། 
༤༣ !མ་མ!ནང་། !་མ$ན། 
༤༤ འཇ!་འཇ!ས། !"་$%། 
༤༥ མཐོང་!!། མཐོངམ་&'། 
༤༦ མཚམས་ཁང་ན། མཚམས་ཁང་ན། 
༤༧ དོམ་ས!མ།ོ དོམ་ས!མ།ོ 
༤༨ མང་གཞ!། མང་གཞ!། 
༤༩ བས!བཅད་ཁ། !"ཅ$ཁ། 
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༩༽ !་#ག་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ !་བ་ན། !་བ་ན། 
༢ !ང་ནང་ཁ། !ང་ནག་ཁ། 
༣ !ང་$ག་མོ། !ང་$ག་མོ། 
༤ དཔག་ཅ་ཁ། དཔག་ཅ་ཁ། 
༥ !ང་དམར་པོ། !ང་དམརཔོ། 
༦ !"་$%་ཁ། !"་$%་ཁ། 
༧ !ོམ་!ང་། !ོམ་!ང་། 
༩ !ང་བ%ན་'ང་། !ང་བ%ན་'ང་། 
༡༠ ཟམ་གདོང་མཁར། ཟམ་གདོང་ཁ། 
༡༡ !ང་དགའ་ལ!ས། !ང་དགའ་ལ!ས། 
༡༢ གདོང་ཀོ་ཁར། གདོང་ཀོ་ཁར། 
༡༣ གཤོང་ར!ན། གཤོང་ར!ན། 
༡༤ ཡོངས་!། ཡོངས་!། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༥ ནོར་!་!ང་། ནོར་!་!ང་། 
༡༦ !ད་མ!!ང་ཁ། !ད་མ%&'་ཁ། 
༡༧ !ལ་!ང་། !ལ་!ང་། 
༡༨ མདའ་ཤ!!ང་། དར་ཤ%་&ང་། 
༡༩ ག!་"#། དགའཝ་&'། 
༢༠ !མ་བས!ར! !མ་$%ར' 
༢༡ བས!ར!ནང་། !"ར$ན། 
༢༢ མཚ!!་ནང་། མཚ#$ང་ན། 
༢༣ !་ལ།ོ !་ལོག། 
༢༤ !་ལོག་དགནོ་པ། !་ལོག་དགནོ་པ། 
༢༥ ལབ་!་ཁ། ལབ་!་ཁ། 
༢༦ !ང་!་མ།ོ !ང་!ང་མོ། 
༢༧ གསལོཝ་!ང་ས། གསལོཝ་!ང་ས། 

 

༡༠༽ !ད་པ%་ས་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ !"་ཆ!ཁ། འབོལ་ཆ'ཁ། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༢ བ"་ས"ས# བ"་ས"ས# 
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ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༣ !ང་ཧ།ོ !་#ོ། 
༤ !ལ་འ་མ།ོ ག"ས་འམ་མོ། 
༥ ག!གས་!། !ར་$ག། 
༦ ཨ"ཅ$ ཨ"ཅ$ 
༧ !་#། ཇ་#ང་། 
༨ !ན་$་ནང་། !ན་$་ན། 
༩ ཕན་!དོ་ཁ། ཕན་འདམ་ཁ། 
༡༠ ཏོག་ཏོག་ཁ། ཏོག་ཏོ་ཁ། 
༡༡ !ོ་ཅོག་ལ། !ོ་$ོང་ལ། 
༡༢ ར"ན་ཁ། ར"ན་ཁ། 
༡༣ འདམ་!" དམ་$% 
༡༤ !ང་འཇམ། !ང་འཇམ། 
༡༥ ས"ཏོ་ཁ། བས#་ཏོང་ཁ། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༦ བཙན་མདའ་ན། བཙན་མདའ་ན། 
༡༧ འ!!་ལས་!ང་། འ!!་ལས་!ང་། 
༡༨ ལ"་!་ཁ། ལ"་!་ཁ། 
༡༩ !ོ་ཁ། !ོ་ཁ། 
༢༠ ཚེར$་!ང་། ཚེར$་!ང་། 
༢༡ ཡང་ལོ། ཡང་ལོ། 
༢༢ !ོམ་ཐང་ཀ། !ོམ་ཐང་ཀ། 
༢༣ !་ས། !་ས། 
༢༤ !"ལ!ཁ། ཅ"ལ"ཁ།༼'()*་ཁ༽ 
༢༥ དགནོམ་ཁ། དགནོམ་ཁ། 
༢༦ དགནོམ་ས། !ོམ་ས། 
༢༧ མ!ལ་!ང་། མ!ལ་!ང་། 
༢༨ ས"#་ནང་། ས"#ང་ན། 

 

༡༡༽ !ད་ཝང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ !"་ད!ལ།ོ བོན་ད་ལོགས། 
༢ !ང་ཁ། !ང་ཁ། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༣ འདབས་!!། འདབས་!!། 
༤ ད"་ག་ནང་། ད"་ག་ན། 
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ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༥ དར་གཤོང་མ། དར་གཤོང་མ། 
༦ ཀ"བ་ནང་། ཀ"བ་ན། 
༧ !་ཚ་ནང་། !་ཚ་ན། 
༨ ལ"་ཁ། !"མ་ཁ། 
༩ ན་ར!པ། ན་ར!པ། 
༡༠ གནདཔ་བ!ན་ཁ། གནདཔ་བ!ན་ཁ། 
༡༡ !་#། !་#། 
༡༢ !་#་$་ཀ། !་#་$་ཀ། 
༡༣ ཚ་!་#ང་། ཚ་!་#ང་། 
༡༤ !"་འག།ོ !"་འག།ོ 
༡༥ ལ"་ཅ་#། ལ"་ཅ་#། 
༡༦ !"ར$། !"ར$ 
༡༧ !ང་ཤོག། !ང་གཤོང་། 
༡༨ ར་རོ། རག་རོ། 
༡༩ !་#!འདམ་!། !་#!འདམ་!། 
༢༠ ཐང་!!། ཐང་!!། 
༢༡ !་བ་ཁ། !་བ་ཁ། 
༢༢ !་བ་ནང་། !ག་བ་ན། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༢༣ !"་གདོང་ཁ། !ལ་$ོ་ཁ། 
༢༤ ཚེབ!ན་!!་། ཚེབ!ན་!!་། 
༢༥ བསམ་!!་ཁ། བསམ་!ང་ཁ། 
༢༦ ཝང་ཁ། དབང་ཁ། 
༢༧ ག!ས་ས་ཁ། ག!ས་ས་ཁ། 
༢༨ !"#ག། !"#ག། 
༢༩ འཇ!་ཇོ་ཁ། འཇ!་ཇོ་ཁ། 
༣༠ !"#ག། !"#ག། 
༣༡ ཨ་ཏ་ཀོ། ཨ་ཏ་ཀོ། 
༣༢ !མ་པའ!!་བ། !མ་པའ!!་བ། 
༣༣ !ག་ར། !ག་ར། 
༣༤ ཁ་ཝ་ཁ། ཁ་ཝ་ཁ། 
༣༥ བས"མ!!! ས"ས་མ%&'། 
༣༦ ག!ས་ས་ཁ་གནས་

!!། 
ག!ས་ས་ཁ་གནས་
!!། 

༣༧ འ!གོཔ་ཁ། འ"ོརཔ་ཁ། 
༣༧ !མ་!་!ང་། ཨོམ་%་&ང་། 
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!་ཁ་!ོང་ཁག་'་!ད་འོག་དང་ག$ས་ཚན་(་)ང་གནས། 

 

 
ད"ས་%བ་'་"ོང་།
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༡༽ བསམ་འ&ལ་(ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   མཚ#$ང་ནང་། མཚ#$ང་ན། 
2 .   ར"་འཛི་'(་། ར"་འཛི་'(་། 
3 .   ཁ་#དོཔ། ཁ་#དོཔ། 
4 .   ཐོང་%&་། མཐོང་&'་། 
5 .   !ོ་$་%་། !ོ་$ག་&ང་། 
6 .   ག!ང་དཀར་'(་། !ང་དཀར་'(་། 
7 .   !ར་པ་%&་། !ར་པ་%&་། 
8 .   འཁན་པའ$ཐང་། མཁས་པའ'ཐང་། 
9 .   བསོད་ནམས་ཐང་། བསོད་ནམས་ཐང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 0 .   དཀར་མ་"#་། ཀ"་$%་། 
1 1 .   པད་ཚལ་ནང་། པད་ཚལ་ན། 
1 2 .   !ང་ན་"ོད། !ང་ན་%ོད། 
1 3 .   !ང་ན་"ད། !ང་ན་%ད། 
1 4 .   !ང་ན་བར། !ང་ན་བར། 
1 5 .   པད་དཀར་&'་། !ོས་དཀར་()་། 
1 6 .   བ་མ$་མོ། བ་མ$་མོ། 
1 7 .   ས"་ག%&ང་། ས"་ག%&ང་། 

 

༢༽ !ག་$གས་ !ད་$ག། 

ཨང# ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !ག་$ོགས། !ག་$ོགས། 
2.  !ག་$ོགས་དགོན་པ། !ག་$ོགས་དགོན་པ། 
3.  མ"#$་ས། མ"#$་ས། 
4.  མ"#$་ས་ཨ་ར)་། མ"#$་ས་ཨ་ར)། 
5.  !"མ་%གས་ཁ། !"མ་%གས་ཁ། 

ཨང# ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
6.  བ"#་དགའ་ཚལ། བ"#་དགའ་ཚལ། 
7.  !"མ་ཀོ་'( !"མ་གཤམ། 
8.  ཝང་ཁ། ཝང་ཁ། 
9.  ལ"མ"ན% ལ"མ"ན% 
10.  འབོ་བཞ& འབོ་བཞ& 
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ཨང# ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
11.  !ོང་ཤ&་'ང་། !ོང་ཤ&་'ང་། 
12.  མཚམས་ཅ& མཚམས་ཅ& 
13.  ཤ"་$་མོ། ཤ"་$་མོ། 
14.  ཨོམ་%་ས། ཨོམ་%་ས། 
15.  ཤ"་བཀག་ས། ཤ"་བཀག་ས། 

ཨང# ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
16.  མ"ཚ་ག།  མ"ཚ་ག།  
17.  ལ"་བཞ&  ལ"་བཞ&  
18.  གཞས་མོ། གཞས་མོ། 
19.  !ང་ཤ%ན། !ང་ཤ%ན། 

 

༣༽ !ང་མ%་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   !འ#ཀ%་ཟ། !ས་$ལ་&ན་བཟང་། 
2 .   བ་ོར# !ས་ར% 
3 .   !ོང་%ོར། བོང་མག།ོ 
4 .   !་ས$ལ་ཁ། !ག་འཚལ་'གས་ཁ། 
5 .   !ང་ཁ། !ང་ཁ། 
6 .   !མ་$%། ཀར་ཞ%་། 
7 .   དག#འ%། དག#འ%། 
8 .   !མ་$ག།  ཇོམོ་%ག། 
9 .   འ"ང་ལ&ས། འ"ང་ལ&ས། 
1 0 .   !ད་$ོགས་ཁ། !"་$ོག་ཁ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 1 .   མ"ར"$%མོ། མ"ར"$%མོ། 
1 2 .   !ག་ཤ%་ཁ། !ག་ཤ%་&ར། 
1 3 .   ཕ་#་མ། ཕར་$ར་མར། 
1 4 .   ཏོག་ཏོ་ཁ། ཏོག་ཏོ་ཁ། 
1 5 .   ཏོག་ཏོ་གོངམ། ཏོག་ཏོ་གོངམ། 
1 6 .   ཏོག་ཏོ་འོགམ། ཏོག་ཏོ་འོགཔ། 
1 7 .   ཟམ་ས། ཟམ་ས། 
1 8 .   བང་$%་&ང་། བང་$%་&ང་། 
1 9 .   བོ་ར% བོ་ར% 
2 0 .   དམ་$%། དམ་$%། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
2 1 .   དག#གདའ་&ག། དག#གདའ་&ག། 
2 2 .   ཤ"་ཅ%ཁ། ཤ"་ཅ%ཁ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
23 .   ཨ་ར$ཁ། ཨ་ར$་ཁ། 

 

༤༽ !བས་ཆ་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   !་ན་ཁ། !་ན་མ%། 
2 .   !ོར་དགོན། !ོ་ཁ་གཏད་དགོན་པ། 
3 .   !ང་ཁ། !ང་ཁ། 
4 .   !ོང་གཞ$། !ོངས་གཞ(། 
5 .   མ"ཏ!པ། མ"#$་ཁ། 
6 .   !ང་ཉལ་ས། !ང་ཉལ་ཁ། 
7 .   !ད་$ོདཔ། !ད་$་ཁ། 
8 .   !ག་དགའ། !་#ར། 
9 .   !ག་$ར་དགའ་དགོན་པ། !་#ར་དགོན་པ། 
1 0 .   ར"་$ོད་ཁ། ར"་$%་ཁ། 
1 1 .   ཤ"་དགོན། ཤ"་དགོན། 
1 2 .   ཤ"་$ལ། ཤ"་$ལ། 
1 3 .   མཚམས་%ག། མཚམས་%ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 4 .   !བས་ཆ། !བས་ཆ། 
1 5 .   བ"་ཇ་ཁ། བ"་ཇ་ཁ། 
1 6 .   ར"་$%ཁ། ར"་$%་ཁར། 
1 7 .   གཤོང་ར' གཤོང་ར' 
1 8 .   ལ་ཕ་ལོམ་ཇ' ལ་ཕར་ལོགསམ་)*། 
1 9 .   ཐ་#ག་%་བ། མཐོ་%ག་'། 
2 0 .   ཇ"མོ། ཇ"མོ། 
2 1 .   ཀོ་མོ། ཀོ་མོ། 
2 2 .   འཛ#ས་ཐོ། འཛ#ས་ཐོ། 
2 3 .   !ང་ར% !ངམ་ར& 
24 .   !ང་ཆ%&ང་། !ང་ཆ%&ང་། 
2 5 .   !ང་ས་ཁ། !ང་ས་ཁ། 
2 6 .   ཁམ་བཞ& ཁམས་གཞ' 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
27 .   !ང་ཀ%ཁ། !ང་ཀ%ཁ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
2 8 .   !བས་%& !བས་%& 

 

༥༽ དར་ལ་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   !་#ད་ལ་ཁ། !་མ$་%གས་ཁ། 
2 .   དར་ལ་%བས། དར་ལ་%ག། 
3 .   བཏབ༌ཐང༌&ོབ། བཏབ་ཐང་&ག། 
4 .   !ོ༌$ང༌ཆ'། !ོ་$ང་ཆ'། 
5 .   !༌མ༌ནང༌།ག་མ་ནང་། !༌མ༌ནང༌། 
6 .   མགོན་&། !"་མ%། 
7 .   ཉ"༌$ང༌། ཉ"་$ང་། 
8 .   ར"༌ཆ%༌&' ར"་ཆ%་&' 
9 .   ཀ"མ༌ལ༌ཁ། ཀ"མ་%གས་ཁ། 
1 0 .   ཁ༌#ད༌བཏབ༌ཐང༌། ཁ་#ད་བཏབ་ཐང་། 
1 1 .   དཔག་ཤ&་!ང་། !ག༌ཤ%༌&ང༌། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 2 .   ས༌དམར༌ཆ'། ས་དམར་ཆ'། 
1 3 .   !"ལང༌ས། ས"#$་ས། 
1 4 .   !"༌$༌ལ། !"་$་ལ། 
1 5 .   !གཔ༌%& བཏབ་$%། 
1 6 .   ཁ༌#ོད༌བཏབ༌ཐང༌། ཁ་#ོད་བཏབ་ཐང་། 
1 7 .   གཡག་$ང་། ཡ་#ང་། 
1 8 .   ཤར་$ག། ཤར་$ག། 
1 9 .   ཨ་ལ$ ཨ་ལ$ 
2 0 .   པ"པང་། པ"པང་། 
2 1 .   ནོར་%ང་'ོད། ནོར་%ང་'ོད། 
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༦༽ ག"ང་ནག་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   བ་བ༌ནང༌། !༌!༌ནང༌། 
2 .   ག!ང༌ནག ག!ང༌ནག 
3 .   ག"ས༌བཞ' ག"ས་བཞ' 
4 .   !ང༌$ོ༌ཁ། !ང་$ོ་ཁ། 
5 .   !ང༌མ%། !ང་མ%། 
6 .   དཔག་ས&ལ་ཁ། དཔག་ས&'གས་ཁ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
7 .   !་ལ་ཁ། !་ལ་ཁ། 
8 .   པ་པ་#$་། པ་པ་#$་། 
9 .   འ"ག་%&་ས། འ"ག་%&་ས། 
1 0 .   ཁོ་ར% ཁོ་ར% 
1 1 .   དམ་ཆ%ཁ། དམ་ཆ%ཁ། 
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༧༽ ད"་$ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   !ང༌རཉ"ཁ། !ང་$ས་ཁ། 
2 .   དག༌པ། གདགས་པ། 
3 .   བད#ལ%། བད#$%་། 
4 .   !ས་དགོན། དག#$ན། 
5 .   ན༌ཡ$ཁ། ན་ཡོལ་ཁ། 
6 .   ཨོམ༌%། ཨོམ་%། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
7 .   གཙང་%&༌ནང༌། ཚང་ལ%ས་ནང་། 
8 .   !མ༌$%། ཀར་ཞ%་། 
9 .   དག#$%་། དག#$%་། 
1 0 .   ལམ་འ%ོ་ཁ། ལམ་འ%ོ་ཁ། 
1 1 .   དག#$%་ཁ། དག#$%་ཁ། 

 

༨༽ !ལ་$ག་ནང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   བ༌!། བ་#། 
2 .   !"!ལ། གཅ#་%ལ། 
3 .   དར༌ག མདའ་དགའ། 
4 .   !ང༌ས%ལ། !ང་ས%་ལ། 
5 .   !༌ཚ། !ག་ཚ། 
6 .   བ"༌ཤ%༌&ང༌། བ"#ཤ%་'ང་། 
7 .   ཚེ༌!"། ཚལཔ་%&། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
8 .   དར་ག། དར་དགའ། 
9 .   ཁ་#ད། ཁ་#ད། 
1 0 .   !ོ་ར%ཁར། !ོ་ར%ཁར། 
1 1 .   དཔ#དགའ་ཞ(་ཁར། པད་ཀར་ཞ'་ཁར། 
1 2 .   གད་$ག་ན། !ལ་$ག་ན། 
1 3 .   ཤར་ར$ ཤར་ར$ 
1 4 .   གད་$ག གད་$ག། 
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༩༽ !ག་$མ་ན་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   ཨམ༌ལ%ས། ཨམ་ལ%ས། 
2 .   !གས༌%ོ༌ཁ། !གས་%ོ་ཁ། 
3 .   !"མོངས་ནང་"ོད། འཆ#མོངས་ན་"ོད། 
4 .   !"མོངས༌ནང༌!ད། འཆ#མོངས་ནང་#ད། 
5 .   དམ་ཆ!ཁ། དམ་ཅན་ཁ།  
6 .   !ོ་$མ། !ོ་ཕམ། 
7 .   !ོ་ལ%་ཅན། !ོ་ལ%་ཅན། 
8 .   !་པ་ནང་། !་པ་ན། 
9 .   !ག་"། ཇ་#། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 0 .   དག#$ོ་ཁ། !ད་$ོ་ཁ། 
1 1 .   མཛེ་"ོ་ཁ། མཛེ་"ོ་ཁ། 
1 2 .   !ང་$% !མ་$%། 
1 3 .   !་#$་ཁ། !་#$ས་ཁ། 
1 4 .   ལོ་!ོ་ཁ། ལོ་ཏོག་ཁ། 
1 5 .   ག"ས༌བཞ' ག"ས༌བཞ' 
1 6 .   གོང་ལ་ཁ། གོང་%གས་ཁ། 
1 7 .   མོང་ན། མོང་ན། 
1 8 .   !་གསརཔ། !་གསརཔ། 

	

༡༠༽ གནས་བཏབ་ཁ་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   ག"་ཁ། ག"ས་ཁ། 
2 .   མ"་མ#ནང་། !་མ$ནང་། 
3 .   ལོ་ཏོག་ཁ། ལོ་ཏོག་ཁ། 
4 .   !ད་ག"ང་ཁ། གནས་བཏབ་ཁ། 
5 .   !ད་བཏབ་དགོན་པ། གནས་བཏབ་དགོན་པ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
6 .   !ད་བཏབ་དགོན་པ་

!ད། 
གནས་བཏབ་དགོན་པ་
!ད། 

7 .   !ོ་!$་ཁ། བོ་$%་ཁ། 
8 .   !ང་འ!། !ང་མ%། 
9 .   དངས་གཞ'ཁ། !ངས་གཞ'་ཁ། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 0 .   མོན་%ག། མོན་%ག། 
1 1 .   ཏོམ་ན་ཏ&་ཁ། ཏོམ་ན་ཏ&་ཁ། 
1 2 .   !་#ང་ཁ། !་#ང་ཁ། 
1 3 .   ཇོ་ཞ%་ཁ། !ོ་ཞ%་ཁ། 
1 4 .   ཚེ་པ%་ཁ། ཚད་དཔག་ཁ། 
1 5 .   འཆམ་%ན་ཁ། འཆམ་%ན་ཁ། 
1 6 .   པག་ཤ%་&་བ། པག་ཤ%་&་བ། 
1 7 .   ཤ"་མ་ཚལ་ལ། ཤ"་མ་ཚལ་ལ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 8 .   གཟར་%། གཟར་མ&། 
1 9 .   ཞ"་$ང་ཅོང་། ཞ"་$ངས་ཅོང་། 
2 0 .   མགར་ས། མགར་ས། 
2 1 .   གདོང་ཀོ་ཅན། གདོང་&ོར་ཅན། 
2 2 .   བོང་འ&་ཁ། བོང་འ&་ཁ། 
2 3 .   !་རལ་%ང་། !་རལ་%ང་། 
24 .   !ང་$ོད། !ང་$ོད། 
2 5 .   མཚ#ར%་ཅནམ། མཚ#ར%་ཅན། 

 

༡༡༽ !ན་$གས་'ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   !ོ་$་ཅན། !ོ་$་ཅན། 
2 .   !་#་ཐང་། !་#་ཐང་། 
3 .   !ོ་སོ་ཁ། བ་སོ་ཁ། 
4 .   དམརཔ་"#། དམརཔ་&'། 
5 .   བད#$%་། བད#$% 
6 .   !ོང་གནས་ཁ། !ོང་དག'ཁ་!ད། 
7 .   ཅངོ་ག!ཁ་!ོད !ོང་དག'ཁ་!ོད། 
8 .   དར་$ས་&ང་། དར་$ས་&ང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
9 .   འདམ་ཌ་ར། གནས་%ག། 
1 0 .   !ོ་$་ལ་ཁ། !ོ་$ག་&གས་ཁ། 
1 1 .   !ང་ཁ། !ང་ཁ། 
1 2 .   !"་$ན། !"་$ན། 
1 3 .   !་#་$ག། !་#་$ག། 
1 4 .   !་#་$ང་། !་#་$ང་། 
1 5 .   !་#་ཐང་། !་#་ཐང་། 
1 6 .   !ན་ཚ%ས་'(་། !ན་ཚ%ས་'(་། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 7 .   !ན་ཚ%ས་'(་)ོམ། !ན་ཚ%ས་'(་་)ོམ། 
1 8 .   དབང་འ&ས་དགའ་ཚལ། དབང་འ&ས་དགའ་ཚལ། 
1 9 .   !ང་$%་། !ང་$%། 
2 0 .   བ"་ཤ%་&'་ཁ། བ"་ཤ%་&'་ཁ། 
2 1 .   !ོས་དཀར་ཤ)་།  པད་ཀར་ཞ'་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
22 .   ཨ་ལ$ས། མཚ#$ང་ནང། 
2 3 .   !་#ང་%་ར། !ར་པ་%&་། 
24 .   མ"་$་%ས། མ"ལ་%ས་ཏ( 
2 5 .   ས"་ག% ས"་ག% 
2 6 .   !ན་ཚ%ས་'(་)ོམ། !ན་ཚ%ས་'(་)ོམ། 
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མགར་ས་!ོང་ཁག་'་!ད་འོག་དང་ག$ས་ཚན་(་)ང་གནས། 

 

	

མགར་ས་བ'་(ས་མཐོང་,ན་.ོང་།
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༡༽ ཁ་#ད་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  བར་ར། བར་ར། 
2.  བར་ཤ། བར་ཤ། 
3.  !་ན$ཀོང་། !་ན$ཀོང་། 
4.  འབོད་བཟ'ནང་། འབོད་བཟ'ན། 
5.  ཆ་ལ་ཁ། ཆ་ལ་ཁ། 
6.  ཆ་བ$ང་ས། !་#ང་ས། 
7.  !་བཞ% !་བཞ% 
8.  !བ་འ%ས། !བ་འ%ས། 
9.  !་རག་ཕ་ཀ། !་རགས་ཕར་ཁ། 
10.  !་རག་འོག། !་རགས་འོག། 
11.  དམ་$% གདངམ་&'། 
12.  ག"ཟ། !"་གཟར། 
13.  !་#$་ས། !་#$་ས། 
14.  !་ཞ$་%$་ཁ། !་ཞ$་%$་ཁ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
15.  !"བཞ% !"གཞ%། 
16.  ཀ་#$་ནང་། ཀར་$%་ན། 
17.  ཁའ#ལོ། ཁའ#ལོ། 
18.  གནམ་པ་ཁ། གནམ་པ་ཁ། 
19.  !ོ་ཏོ་%ང་། !ོ་ཏོ་%ང་། 
20.  བས#ལ#ཁ། བས#་ལ&ཁ། 
21.  !ར་ཤ%ཐང་། !ར་ཤ%་ཐང་། 
22.  !ོ་$། !ོ་$། 
23.  ཙ་ན་ཁ། ཙ་ན་ཁ། 
24.  ཡོས་འ&། ཡོས་འ&། 
25.  ཡོས་མ&་ནང་། ཡོས་མ&་ན། 
26.  གཞའ་ག%་ཁ། གཞའ་ག%་ཁ། 
27.  བཟོ་%ད་ནང་། བཟོ་"ད་ན། 
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༢༽ ཁ་#ད་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  ཨ་མོ་%། ཨོམ་%། 
2.  !་#ང་། !་#ང་། 
3.  !ལ་པ་ཁ། !ལ་པ་ཁ། 
4.  !ས་$། !ས་$། 
5.  མཆོག་&'་། ཚ"ས་%&་། 
6.  མདའ་%་ཁ། མདའ་%ག་ཁ། 
7.  !ོ་$ོང་། !ོ་གཞོང་། 
8.  གདོང་གནས་()། !ོ་ཉལ་&'། 
9.  !་མཐའ་ནང་། !་མཐའ་ན། 
10.  ཁའ#ལོ། ཁའ#ལོ། 
11.  !ང་$་ཁ། !ང་$ང་ཁ། 
12.  མ་ཎ$ མ་ཎ$ 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
13.  ན"་ཁ། ན"་ཁ། 
14.  !བ་ར% !བ་ར% 
15.  ཨོམ་%་&ང་། ཨོམ་%་&ང་། 
16.  !་ལ་ཁ། !་#་ཁང། 
17.  ཐང་ཁ། ཐང་ཁ། 
18.  !ོབས་ཅན། !ོབས་ཅན། 
19.  གཙང་ཁ། གཙང་ཁ། 
20.  འཚེ་%ང་། ཚདཔ་%ང། 
21.  ཚེར$་ཁ། ཚེར$་ཁ། 
22.  ཡས་མ%ནང་། ཡས་མ%ན། 
23.  ཟམ་ནག། ཟམ་ནག། 
24.  ཛ་ནང་། ཛ་ནང་། 

 

༣༽ ལ་གཡག་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !ོང་ར། གདོང་ར། 
2.  དག#གཟའ། དག#གཟའ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
3.  !བ་ཅ། !སཔ་ཅ། 
4.  !ང་མགོ། !ང༌མགོ། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
5.  གནས་%ག། ནད་ལོག། 
6.  !ོང་%། !ོང་ས། 
7.  !་བཞ% !ང་གཞ&། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
8.  !ོད་%ོར། !ོ་$ོར། 
9.  !ང་$ག་&'ཁར། !ང་$་%&་ཁ། 

 

༤༽  !ང་ནག་ན་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !ོ་$གས། !ོ་$གས། 
2.  !ང་མཚ& !ང་ཤོས། 
3.  ད"ས་%་ནང་། ད"ས་%་ནང། 
4.  !ས་$%་། !ས་$%་། 
5.  ར་མ$་ནང་། ར་#ད་ན། 
6.  ར"ལོ། ར"ལོགས། 
7.  ཤངས་ས། ཤང་ས། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
8.  !ག་ཤོར། ཏག་$ས། 
9.  ཐང་ཟ། ཐང་ཟ། 
10.  འ"ལ་དགའ། འ"ལ་དགའ། 
11.  !ོན་གཅ'། !ོན་གཅ'། 
12.  ཚ"བཞ% མཚ#གཞོང་། 
13.  ཝ་གཅ%། ཝ་བཅད། 





དབང་འ&ས་ཕོ་*ང་+ོང་ཁག། 

65 

	

 
དབང་འ&ས་ཕོ་*ང་!ོང་ཁག་'་!ད་འོག་དང་ག$ས་ཚན་(་)ང་གནས། 

 

	

དབང་འ&ས་ཕོ་*ང་+ོང་།
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༡༽ ཨང་ཐང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས།  
1.  !་ར$%ང་། !་རོག་&ང་། 
2.  ལམ་དགའ། ལམ་དགའ། 
3.  ལ་བ། ལ་ཝ། 
4.  !ང་ཞ%་ན། ནགས་ཤ&་ན། 
5.  ཕག་$་ཁ། ཕར་$་ཁ། 
6.  བསམ་ཐང་། བསམ་ཐང་། 
7.  ཧ་ར་$ང་ཁ། ཧང་ར་%ང་ཁ། 
8.  !་བོ། གཟར་ཝ། 
9.  མ"་$་ནང་། མ"་$་ནང་། 
10.  ཀ་ཤ$%$ཀོ། ཀ་ཤ$ད&ལ་ཀོ། 
11.  ག"ས་%ག་མ། ག"ས་%ག་མ། 
12.  འཛ#ས་བ། འཛ#ས་བ། 
13.  ཀ་གོ།  ཀ་གོ།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས།  
14.  ལོམ་ཚ&ཁ།  ལོམ་ཚ&ཁ།  
15.  བ"#་དགའ་ཚལ།  བ"#་དགའ་ཚལ།  
16.  བར་ཙ།  བར་ཙ།  
17.  མ"ོནམོ་འ'ོ།  མ"ོནམོ་འ'ོ།  
18.  མོ་རོ་ཁ།  མོ་རོ་ཁ།  
19.  ཅ"་ལ%ན། ཅ"་ལ%ན། 
20.  ལོ་ཕོ་ཁ།  ལོ་ཕོ་ཁ།  
21.  ཕག་ཏ་ཁ། ཕག་ཏ་ཁ། 
22.  !ག་$ག། !ག་$ག། 
23.  !"ན་%&་།  !"ན་%&་།  
24.  ད་ཧ$  ད་ཧ$  
25.  མ་ཎ$%ང་། མ་ཎ$%ང་། 
26.  !་ཁ།  !་ཁ།  

 

༢༽ !་ནག་ !ད་$ག། 

ཨང་། ག"ས། ནོར་བ&ས། 
1.  ཀོ་ཀོ་མཁར། ཀོ་ཀོ་ཁ། 

ཨང་། ག"ས། ནོར་བ&ས། 
2.  ཀོ་ཀོ་མ%ག། ཀོ་ཀོ་མ%ག། 
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ཨང་། ག"ས། ནོར་བ&ས། 
3.  ཀོ་ཀོ་$ོད། ཀོ་ཀོ་$ོད། 
4.  བ"#་%ོ་ཁ། བ"#་%ོ་ཁ། 
5.  བ"#་ལ་ཁ། བ"#་ལ་ཁ། 
6.  !ང་བཏ&ས་()བ། !ང་བཏ&ས་()བ། 
7.  !་གཅ%་མཁར། !་#ང་ཁ། 
8.  ཁ་#$་མཁར། ཁོ་ཐང་ཁ། 
9.  ཁ་#ད་%ོད། ཝ་ཅན་%ོད། 
10.  ཁང་$%&%བ། !ང་$%ས་ད(ལ་བ། 
11.  ཁ"ལ་ཁ། ཁ"ལ་ཁ། 
12.  མཁོ་%ོ་ཁ།  མཁོ་%ོ་ཁ།  
13.  !་མ$%ན།  !་མ$%ན།  
14.  དག#$%། གད་$ོད། 
15.  དག#$%།  དག#$%།  
16.  དགོས་&ོད། གད་$ོད། 
17.  དགོས་&། དགོས་&། 
18.  མགར་གཞ&་ཁ། མགར་གཞ&་ཁ། 
19.  མགོ་ན་&་། དགོས་&ང་། 
20.  མགོ་ལ&ས་ཁ།  མགོ་ལ&ས་ཁ།  
21.  !་གར་%&'། !་གར་%&'། 

ཨང་། ག"ས། ནོར་བ&ས། 
22.  !ཝ་བ་མོ། !ཝ་བ་མོ། 
23.  !ང་$་མཁར། !ང་$ང་ཁ། 
24.  !ང་ཐང་ཀ།  !ང་ཐང་ཀ།  
25.  !ང་$%མཁར། !ང་བཞ&ཁ། 
26.  !ང་$%མ' !ང་$%ས་'(མོ། 
27.  !ོ་ལ%ས་མཁར། གོང་ལ&ས་ཁ། 
28.  !ོར་!ོ་ན།  !ོར་!ོ་ན།  
29.  བ"ང་དམར་མཁར། !ང་དམར་ཁ། 
30.  ངག་དབང་། ངར་ཝང་། 
31.  ཉ་ལ་$ང་། ཉ་ལ་$ང་། 
32.  གཏོས་&'()་ཁ། !་#ད་%&་ཁ། 
33.  གཏོས་མཁར། གཏོས་ཁ། 
34.  !ར་ཀ་མཁར།  !ག་ཀ་ཁ། 
35.  !ར་རོག  !ག་རོ། 
36.  !ོང་ཅན་ནང་། !ོང་ཅན་ན། 
37.  !ར་ཤ%་ཚ་བ། !ར་ཤ%་&་བ། 
38.  !ོད་%&ཁར།  !ོད་%&ཁར།  
39.  !ོད་%&'(་ཁ།  !ོད་%&'(་ཁ།  
40.  ཐང་ཁ། ཐང་ཁ། 
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ཨང་། ག"ས། ནོར་བ&ས། 
41.  མཐ#་པ་མཁར། !"་པ་ཁ། 
42.  དར་$ས་&ང་། དར་$ས་&ང་། 
43.  གདོང་ཅན། གདོང་&་ཅན། 
44.  བད#$%་'(་། བད#$%་'(་། 
45.  འདམ་ཞ&་ཁ།  འདམ་ཞ&་ཁ། 
46.  ན་ལ་$ང་། ཉ་ལ་$ང་། 
47.  !མ་$ལ་&'་། !མ་$ལ་&'་། 
48.  !ང་དམར་མཁར། !ང་མ་ཁ། 
49.  !ང་དམར་'། !ང་དམར་'། 
50.  !ང་དམར་པོ། !ང་དམརཔོ། 
51.  !"་$། པད་$། 
52.  ཕགཔ་འ&་ས། ཕག་འ%་ས། 
53.  !ན་ཚ%ས་'ང་། !ན་ཚ%ས་'ང་། 
54.  བ་ཀ་ཁ། བ་ཀ་ཁ། 
55.  བ་ལ་ཁ། !་ལ་ཁ། 
56.  !་#ར་%&་'། !་གར་%&་'ང་། 
57.  !་གཞ%་ཁ།  !་གཞ%་ཁ།  
58.  !ང་བར་མ། !ང་བར་མ། 
59.  !ང་ར%ནང། !ག་ར%ནང་། 

ཨང་། ག"ས། ནོར་བ&ས། 
60.  !ང་ཤ%&ང་། !ང་ཤ%&ང་། 
61.  !ང་$%&ང་། !ང་ས་%ང་། 
62.  !་ཀ་ཁ། བར་ཀ་ཁ། 
63.  !"་ཤ%་ཁ། !ར་ཤ%་&ར་ཁ། 
64.  !ོད་%། !ོད་%། 
65.  !"ནག་&ང་པ། !ང་ནག་&ང་པ། 
66.  ཚངས་ཆས་མཁར། ཚང་བཅས་ཁ། 
67.  ཚི་ཀོང་ནང་། !"་$ོར་ན། 
68.  ཚེར$%ང་(། !"ར$%ང་(ང་། 
69.  འཚི་ཀོ་ན། འཚི་ཀོ་ན། 
70.  ཝ་ཁ། ཝ་ཁ། 
71.  ཝ་ཆས། ཝ་ཅན། 
72.  ཟངས་བཏ'ས་ཁ།  བཟང་བ%ོད་ཁ། 
73.  ཡོ་$ོ་ཞ&་། ཡོ་$ོ་ཞ&་། 
74.  ག"་$། འབོལ་&། 
75.  ག"་ས་ཁ། ག"ས་གསར་ཁ། 
76.  ར"་ཆ%་&'་། ར"་ཆ%་&'་། 
77.  !ང་འ%་གངས། !ང་འ%་&ང། 
78.  ལ་མ$མཁར། !་མ$ཁ། 
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ཨང་། ག"ས། ནོར་བ&ས། 
79.  ལམ་དོ་ཁ། ལམ་དོག་ཁ། 
80.  !ང་པ། !ང་པ། 
81.  !ང་མོ། !ང་མོ། 
82.  ཤར་$། ཤར་$། 
83.  ཤོ་$%ལོགས། ཤོ་$%ལོགས། 
84.  གཤོང་&་ན། གཤོང་&་ན། 
85.  གཤོང་&ོད་ཁར། གཤོང་&ོད་ཁར། 
86.  ས་ད$ད་མཁར། ས་བཅད་ཁ། 
87.  ས"ས"དར་དཀར། ས"ས"དར་དཀར། 

ཨང་། ག"ས། ནོར་བ&ས། 
88.  སོང་མཁར། གཤོང་&'ཁ། 
89.  གསར་%། ཤར་$། 
90.  གས#་གཞོ་ན། གས#་གཞོང་ན། 
91.  གསོམ་&་'ང་། གཤོང་&ང་ན། 
92.  !་ཁང་ཅན། !་ཁང་ཅན། 
93.  !་མ$མཁར།  !་མ$མཁར།  
94.  ཨོ་$ོར་ཞ'་། གཡོག་%ོར་ཞ(་། 
95.  ཨོམ་ཁག ཨོམ་ཁ། 
96.  ཨོམ་ཆ&'ང་། ཨོམ་%་&ང་། 

 

༣༽ དར་དཀར་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#$་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས 
1.  ཀ་མ$ནང་། !ར་མའ&ན། 
2.  !་པའ%ས།  !་པའ%ས།  
3.  དག#བ་ཁ། གད་པ་ཁ། 
4.  དགོན་པ།  དགོན་པ།  
5.  !་ལ$།  !་ལམ།  
6.  !ས་པ་ཁ།  གད་པ་ཁ།  

ཨང་། ད་#$་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས 
7.  ང་པ།  ང་པ།  
8.  !གས་བཅད་ཁ།  !གས་བཅད་ཁ།  
9.  ཆ"་ཆ$ ཆ"་ཆ$ 
10.  !་མ$%&་།  !་མ$%&་།  
11.  ཇ་ཆ་ཁ།  ཇ་ཆ་ཁ།  
12.  !ག་ཁ།  !ག་ཁ།  
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ཨང་། ད་#$་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས 
13.  !ོ་ཁ།  !ོ་ཁ།  
14.  !ག་ཤ། བ"་ས། 
15.  ད་ཆ$འོགམ།  ད་ཆ$འོགམ།  
16.  དོམ་ཤ།  དོམ་ཤ།  
17.  !ངས་ས།  !ངས་ས།  
18.  !ོ་$%&ོག་ཏོ།  !ོ་$%&ོག་ཏོ།  
19.  ན་ཅ$  ན་ཅ$  
20.  !ང་གཞ&ཁ།  !ང་གཞ&ཁ།  
21.  པ་མ$ན།  པ་མ$ན།  
22.  !"་ས།  !"་ས།  
23.  ཕ་ལ$ན།  ཕ་ལ$ན།  
24.  !"མ་ར&་ཆ(།  !"མ་ར&་ཆ(།  
25.  བབ་གས% བབ་གས% 
26.  !་གཞ%་ཁ།  !་གཞ%་ཁ།  
27.  !ང་འཕ&།  !ང་འཕ&།  
28.  དབང་གཞ'།  དབང་གཞ'།  
29.  མ་བཟོ། མ་བཟོ། 

ཨང་། ད་#$་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས 
30.  !ན་$།  !ན་$།  
31.  !་ར། ཙག་ར། 
32.  ཞ"་གསར་'།  ཞ"་གསར་'།  
33.  གཟའ་ས&ན།  གཟའ་ས&ན།  
34.  བཟའ་ཆ&'ངམ།   ཟ་ཆ$%ངམ།   
35.  ཡོ་ག% འོ་བ%ལ།  
36.  !་ལ$ན།  !་ལ$ན།  
37.  ཡ"ག་ག།  ཡ"་དགའ་ག། 
38.  ཤན་ཁ། ཤན་ཁ། 
39.  ཤོ་$%ན།  ཤོ་$%ན།  
40.  ས"ལ$  ས"ལ$  
41.  ས"་ག ས"་ག། 
42.  གསོལ་ལ&ན།  གསོལ་ལ&ན།  
43.  ཨ་#ོ་ན། ཨ་#ོ་ན། 
44.  !་མ་ཁ་%ོད།  !་མ་ཁ་%ོད།  
45.  !་མ་ཁ་%ད།  !་མ་ཁ་%ད།  
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༤༽ !ངས་%་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !་#ར་འོག་མ། !་འ$ར་འོག་མ། 
2.  !་#ར་གཏམ། !་འ$ར་&ག་མ། 
3.  བད#་ཆོས་()་། དོན་%བ་ཆོས་)*་། 
4.  གདོང་&'ནང་། !ོ་$ང་ན། 
5.  མགོ་གདང་དགོན་པ། མགོ་གདང་དགོན་པ། 
6.  མགོ་%ང་། མགོ་%ོང་། 
7.  ལོང་%ད། !ོང་%ད། 
8.  !ངམ་མ%ག !ང་མ%ག། 
9.  ན"་$ང་། དགོན་&ང་། 
10.  ནོར་%་&'་། ནོར་%་&'་། 
11.  དཔལ་འ&ོར་)*་། དཔལ་འ&ོར་)*་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
12.  !ན་ཚ%ས་'ང་། !ན་ཚ%ས་'ང་། 
13.  ར"མདའ་དགོན་པ། ར"མདའ་དགོན་པ། 
14.  ར"ཐང་འོག། ར"མདའ་འོག། 
15.  བས#་མགོ་ནང་། བས#་གོ་ན། 
16.  !ག་གསར། !་གསོ། 
17.  བ"་ཤ%་&'་ཁ། བ"་ཤ%་&'་ཁ། 
18.  བ"་ཤ%་&ང་། བ"་ཤ%་&ང་། 
19.  ཏོ་ཀ་%&་། གཏོར་དཀར་()་། 
20.  !ོམ་ལ། !ོ་གནང་། 
21.  ག"་ས་%ང་། ག"ས་གསར་&ང་། 
22.  གཟ#མ% འཇ#ས་མ'། 

 

༥༽ ཀ་བ$་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  ཀ་གཞ% ཀ་བཞ% 
2.  ཀོ་མ་%ང་།  ཀོ་མ་ཐང་། 
3.  བ"#་%&མོ།  བ"#་%&མོ།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
4.  དགའ་ཆ&དཔལ།  དགའ་ཆ&དཔལ།  
5.  དག#འ%ན་པ། དག#འ%ན་པ། 
6.  དགོན་ས་ཁ།  དགོན་ས་ཁ།  
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
7.  !་ག་ཏོ་ཁ། !་ག་ཏོ་ཁ། 
8.  ཅ"#$པ།  ཅ"#$པ།  
9.  བཅག་%&་ན།  བཅག་%&་ན།  
10.  !་རག་%ང་།  !་རག་%ང་།  
11.  !ོ་ལ%ས་དགོན་པ། !ོ་ལ%ས་དགོན་པ། 
12.  ན"་ལ%  ན"་ལ%  
13.  གནམ་ཐང་ཁ།  གནམ་ཐང་ཁ།  
14.  པད་ཆོས་'(་། པད་ཆོས་'(་། 
15.  !་#$། !གས་%&། 
16.  !ན་ཚ%ས་'(།  !ན་ཚ%ས་'(།  
17.  !ག་$%་།  !ག་$%་།  
18.  དབང་འ&ས་དགོན་པ།  དབང་འ&ས་དགོན་པ།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
19.  !་#ལ།  !་#ལ།  
20.  !ལ་པ། !ས་པ། 
21.  !ས་འ%ོག།  !ས་འ%ོག།  
22.  ཙན་དན་%།  ཙན་དན་%།  
23.  ཝང་མ%ན།  ཝང་མ%ན།  
24.  ར"ཕར་ཁ།  ར"ཕར་ཁ།  
25.  ལམ་ཆ%  ལམ་ཆ%  
26.  ལས་$ག། ལས་$ག། 
27.  ལ"་$%།  ལ"་$%། 
28.  ས"་$། ས"་$། 
29.  བསམ་ཆ&མོ།  བསམ་ཆ&མོ།  

 

༦༽ ནགས་%ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། ནོར་བ&ས། 
1.  ཀ་#$%ང་། ཀ་#$%ང་། 
2.  !ར་$ང་ལ།  !ར་$ང་ལ།  
3.  !ང་གས&་དགོན་པ། !ང་ས%་དགོན་པ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། ནོར་བ&ས། 
4.  ད"་ན་དགོན་པ།  ད"་ན་དགོན་པ།  
5.  མ"ོནམོ་བ'། མ"ོནམོ་བ'། 
6.  !ང་ཁ།  !ང་ཁ།  
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། ནོར་བ&ས། 
7.  !ང་ར%མོ།  !ང་ར%མོ།  
8.  !ོང་ཤ&  !ོང་ཤ&  
9.  !་མ$%་&་ཁང་།  !་མ$%་&་ཁང་།  
10.  !ོང་ཤ&ཐང་ཁ།  !ོང་ཤ&ཐང་ཁ།  
11.  ཐབས་%&། ཐབས་%&། 
12.  !ོ་$་ཅན། !ོ་$་ཅན། 
13.  ནག་$%་ས།  ནག་འབོལ་ས། 
14.  དཔལ་ཛ་ལ། དཔལ་ཛ་ལ། 
15.  !ང་ན། !ང་ན། 
16.  !ང་གཤོང་། !ང་གཤོང་། 
17.  !ང་གཤོང་དགོན་པ། !ང་གཤོང་དགོན་པ། 
18.  !"་!ང་ས།  !"་!ང་ས།  
19.  ད"ས་ས་ཁ།  ད"ས་ས་ཁ།  
20.  !"་$་ཁ། !"་$་ཁ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། ནོར་བ&ས། 
21.  ག"་ས་གོངམ། ག"ར་ས་གོངམ། 
22.  ག"་ས་འོགམ། ག"ར་ས་འོགམ། 
23.  !་ཆད་ན། !་ཆད་ན། 
24.  !་མ$ན& !་མ$ན& 
25.  ཤ་ཝ་ཁ། ཤ་ཝ་ཁ། 
26.  ས་མ་$ང་།  ས་མ་$ང་།  
27.  ས"ས"#བ་ཁ།  ས"ས"#བ་ཁ།  
28.  ཧ་#ད།  ཧ་#ས། 
29.  ཧམ་$།  ཧམ་$།  
30.  ཧས་$%་ས།  ཧས་$%་ས།  
31.  !་ཁག་ཅན།  !་ཁག་ཅན།  
32.  ཨ་#ོ་ལོ།  ཨ་#ོ་ལོ།  
33.  ཨོམ་%་ན། ཨོམ་%་ན། 

 

༧༽ !་#་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !ན་བཟང་'(་། !ན་བཟང་'(་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
2.  བ"#་དཔལ་ར)  བ"#་དཔལ་ར)  
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
3.  ཁ་#ད་ན།  ཁ་#ད་ན།  
4.  !་ཞ$་%་བ།  !་ཞ$་%་བ།  
5.  གང་$བ། !ང་$བ། 
6.  དག#ལ%ས་ཁ།  དག#$%་ཁ། 
7.  དགོ་%།  དགོ་%།  
8.  དགོན་གསར་(།  དགོན་གསར་(།  
9.  དགོན་གསར། དགོན་གསར། 
10.  !བ་$་ཕར་ཁ།  !བ་$་ཕར་ཁ།  
11.  !ང་$བ།  !ང་$བ།  
12.  ཅ"་ཚལ་&'་། !"་ཚལ་&'་། 
13.  !"#ག་ལོ། !"་ད་ལོག། 
14.  !"#་ཁ། ཆ"བ་ཁ། 
15.  !་འཛ%ས་ས། !་འཛ%ས་ས། 
16.  ཉ"ཤོ་ཁ། ཉ"ཤོག་ཁ། 
17.  !ང་ཀ་ཁ། !ང་ཀ་ཁ། 
18.  !ོང་%་འོག། !ོང་%་འོག། 
19.  ད་#།  ད་#།  
20.  དམ་མཚ%ཨ་མ།  དམ་མཚ%ཨ་མ།  
21.  !མ་$ལ་&ང་།  !མ་$ལ་&ང་།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
22.  པད་མ%ཐང་།  པད་མ%ཐང་།  
23.  !་ཤ$%ོ་ཁ།  !་ཤ$%ོ་ཁ།  
24.  !ང་ཁ། !་འཁར། 
25.  !ང་གཞ&ཁ།  !ང་གཞ&ཁ།  
26.  !ང་གཞ&ཁ།  !ང་གཞ&ཁ།  
27.  !ང་བཟ&མཁར། !ང་གཞ&་ཁ། 
28.  !ོས་%་&ང་། !ོས་%་&ང་། 
29.  !"ཏོ་ཁ། !"ཏོག་ཁ། 
30.  ཕ་བད%ཁ།   ཕ་བད%ཁ།   
31.  !"ད་ལོགས། !"་ད་ལོགས། 
32.  བོད་ར&  བོད་ར&  
33.  !ོང་ཆ&ནང་།  !ོང་ཆ&ན།  
34.  ཞ"་གཟར།  ཞ"་གཟར།  
35.  ཞ"་གས&་'།  ཞ"་གས&་'།  
36.  ཟམ་པ།  ཟམ་པ།  
37.  ཟ"།  ཟ"།  
38.  !ར་$ང་ཆ'།  !ར་$ང་ཆ'།  
39.  གཟ#་ཚང་ན།  གཟ#་ཚང་ན།  
40.  ར་ཛ་འོག། ར་ཛ་འོག། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
41.  ར"་ཆ%་&'་།  ར"་ཆ%་&'་།  
42.  !ང་མ་%ང་། !ང་མ་%ང་། 
43.  ལོག་ཁ་&'  ལོག་ཁ་&'  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
44.  ལོག་%། ལོག་%། 
45.  ཤོ་ར%་ནང་།  ཤོ་ར%་ན།  
46.  བསམ་གཏན་(ང་། བསམ་གཏན་(ང་། 

 

༨༽ ཕངས་%ལ་ !ད་$ག།། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  ཀ་ཏ$ཁ། ཀ་ཏ$ཁ། 
2.  ཀ་#$%བ།  ཀ་#$%བ།  
3.  ཀ་གཞ%&ན་འ)ར། ཀ་གཞ%&ན་འ)ར། 
4.  !མ་ཆ%  !མ་ཆ%  
5.  !"#་བཟང་(ང་།  !"#་བཟང་(ང་།  
6.  བ"མ་%& !མ་$% 
7.  !"་$% !"་$% 
8.  !ང་དགོན།  !ང་དགོན།  
9.  !ང་བ%ད་དགོན་པ། !ང་བ%ད་དགོན་པ། 
10.  !ང་ས%་ཁ།  !ང་ས%་ཁ།  
11.  !ང་ཁོག་'་བ།  !ང་ཁོག་'་བ།  
12.  !ང་$ད་ན།  !ང་$ད་ན།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
13.  དགོན་མཁར། མ"ོནམོ་མཁར། 
14.  !་མ་ན།  !་མ་ན།  
15.  !བ་ས%  !བ་ས%  
16.  ག"ང་དགོན། !ང་དགོན། 
17.  ག"ང་ས&་ཁ། !ང་གཟ&་ཁ། 
18.  !་འཛ%ས་ས།  !་འཛ%ས་ས།  
19.  དོམ་མཁར། བ"ོམས་མཁར། 
20.  འདམ་ནང་།  འདམ་ནང་།  
21.  འདམ་གཞོག་(ང་། འདམ་གཞོག་(ང་། 
22.  !ོ་ཆོ་ཁ།  !ོ་ཆོ་ཁ།  
23.  !ོ་ལ་%ང་། !ོ་ལ་%ང་། 
24.  !ན་$་ལ་ག།  !ན་$་ལ་ག།  
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
25.  ནག་$%་ས།  ནག་$%་ས།  
26.  གནས་ཆ&'ང་པ། གནས་ཆ&'ང་པ། 
27.  !་ཆ$  !་ཆ$  
28.  !་རོབ་ས'་ས།  !་རོབ་ས'་ས།  
29.  !ང་ན།  !ང་ན།  
30.  !ང་གསར་'། !ང་གསར་'། 
31.  ཕངས་%ལ་དགོན་པ།  ཕངས་%ལ་དགོན་པ།  
32.  ཕངས་%ལ།  ཕངས་%ལ།  
33.  !ག་ནག་དགོན་པ།  !ག་ནག་དགོན་པ།  
34.  བ་ར$%་བ།  བ་ར$%་བ།  
35.  བང་ཁ་ཅན།  བང་ཁ་ཅན།  
36.  བ"ག་བ་ར།  བ"ག་བ་ར།  
37.  བོད་འ&ོར།  བོད་འ&ོར།  
38.  !་#ོམ།  !་#ོམ།  
39.  !"ཆ"མོ། !"ཆ"མོ། 
40.  !"གཞ"ཨ་མ།  !"གཞ"ཨ་མ།  
41.  !"་$%&་བ།  !"་$%&་བ།  
42.  !"་ཁ%ལོ། !"་ཁ%ལོ། 
43.  !་བ$ས།  !་བ$ས།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
44.  !"་མཆོ་ལོ།  !"་མཆོ་ལོ།  
45.  གཞ#རས་ཁ།  གཞ#རས་ཁ།  
46.  ཚལ་$་%ང་།  ཚལ་$་%ང་།  
47.  མཚ#$ན་འགོར་ས།  མཚ#$ན་འགོར་ས།  
48.  !ོང་%ངམ། !ོང་%ངམ། 
49.  ཝང་$%་མཁར། འམ་$%་ཁ། 
50.  ཞ"་ཁ།  ཞ"་ཁ།  
51.  ཞ"་ཆ%་ཐང་ཁ།  ཞ"་ཆ%་ཐང་ཁ།  
52.  གཟའ་ཐང་ཁ།  གཟའ་ཐང་ཁ།  
53.  གཟར་%་མོ།  གཟར་%་མོ།  
54.  འམ་$ོད་ཁ།  འམ་$ོད་ཁ།  
55.  འོང་ཁ&'བ།  འོང་ཁ&'བ།  
56.  འོར་%ོད་ཁ།  འོར་%ོད་ཁ།  
57.  ག"ས་ས་%། ག"ས་ས་%། 
58.  ར་#$་ཟམ་པ།  ར་#$་ཟམ་པ།  
59.  ར་#ག་ན།  ར་#ག་ན།  
60.  ར"བ་ཁ།  ར"བ་ཁ།  
61.  ལམ་$ག།  ལམ་$ག།  
62.  !་མ$གཤོང་།  !་མ$གཤོང་།  
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
63.  ས་ཁ་མཆོ་ཏོ་(་བ། ས་ཁ་མཆོ་ཏོ་(་བ། 
64.  ས་མ$ནང་།  ས་མ$ན།  
65.  ས"ཤ$་ཕར་ཁ།  ས"ཤ$་ཕར་ཁ།  
66.  ས"ས་ན། ས"ས་ན། 
67.  བསོད་ནམས་ཞ)་། བསོད་ནམས་ཞ)་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
68.  ཧོན་%་&ང་།  ཧོན་%་&ང་།  
69.  ཧོས་ཤ&་'་བ། ཧོས་ཤ&་'་བ། 
70.  !་#་$ང་། !་#་$ང་། 
71.  ཨོམ་%།  ཨོམ་%།  

 

༩༽ !ས་$ར་ !ད་$ག། 

ཨང་། ག"ས། ནོར་བ&ས། 
1.  !བ་ཟོར།  !བ་ཟོར།  
2.  !ོང་%ོད། !ོང་%ོད། 
3.  !ོང་%ད། !ོང་%ད། 
4.  !ང་$%། !ང་$%། 
5.  !ང་$་ཁ།  !ང་$ང་ཁ། 
6.  !གས་ཟམ།  !གས་ཟམ།  
7.  མདའ་ར&ལོགས། མདངས་ར'ལོགས། 
8.  ད་ལ$%&་།  ད་ལ$%&་།  
9.  ན་ཁ། ནགས་ཁ། 
10.  ཕན་$་མ&ར( ཕན་$་མ&ར( 

ཨང་། ག"ས། ནོར་བ&ས། 
11.  !་མ#ལོག།  !་མ#ལོག།  
12.  !་གསོ། !ག་ས། 
13.  !མ་པའ&ལོགས། !མ་པའ&ལོགས། 
14.  དབང་འ&ས་དགོན་པ། དབང་འ&ས་དགོན་པ། 
15.  མ"ར$། མ"ར$། 
16.  ཟ"ར$ གཟ#ར% 
17.  ར་བོ།  ར་བོ།  
18.  ར་ཧོ། ར་ཧོག 
19.  ར"བར་ན།  ར"བར་ནང་། 
20.  !་#་$%། !་#བ་%&། 
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ཨང་། ག"ས། ནོར་བ&ས། 
21.  !བ་$ར། !་#ར། 
22.  !ང་$ོ།  !ང་$ོ།  

ཨང་། ག"ས། ནོར་བ&ས། 
23.  གས#་ཐང་། ས"་ཐང་། 

 

༡༠༽ ཐད་འ%་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  དགའ་བ་&'། དགའཝ་&'། 
2.  !གས་ཟམ་ཕར་ཁ། !གས་ཟམ་ཕར་ཁ། 
3.  ཐང་མ%། ཐང་མགོ། 
4.  བ་ཇོ། བར་$ོངས། 
5.  !ང་ར%་ཆ'་(ང་། !ང་ར%་ཆ'་(ང་། 
6.  དམར་ཏ་&ང་(། དམར་མདོག་'ང་)ང་། 
7.  དམར་%ང་། དམར་%ང་། 
8.  ཝང་$ོ་ཁ། ཝང་$ོངས་ཁ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
9.  ཟམ་ཏོག་'ང་།  ཟམ་ཏོག་'ང་།  
10.  ར"་ཆ%་&ང་། ར"་ཆ%་&ང་། 
11.  ར"་ཆ%་&ང་། !ོད།  ར"་ཆ%་&ང་། !ོད།  
12.  ར"་ཆ%་&ང་། !ད།  ར"་ཆ%་&ང་། !ད།  
13.  སོ་མ%་&བ། ཤ"་$་ཁང་'བ། 
14.  བསམ་%&་ཁ། བསམ་%&་ཁ། 
15.  !ོ་ར%་ཆ'་(ང་། !ོ་ར%་ཆ'་(ང་། 

 

༡༡༽ !བ་$ས་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། ནོར་བ&ས། 
1.  ད"#་འཁོར་ཐང་། ད"#་འཁོར་ཐང་། 
2.  ཅན། ཅན། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། ནོར་བ&ས། 
3.  ད"#་ཐང་།  ད"#་ཐང་།  
4.  ཁ"བ། !ལ་པ། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། ནོར་བ&ས། 
5.  ཁ"་འ%ོ། ཁན་$ོང་། 
6.  མཁས་དབང་།  མཁས་དབང་།  
7.  !ང་བ%ད།  !ང་བ%ད།  
8.  !ང་འཕ&། !ང་འཕ&། 
9.  !ང་$ལ། !ང་$ལ། 
10.  !ོར་%ག !ོར་%ག། 
11.  !ག་$% !གས་%&། 
12.  !་མ$ཅན། !་མ$་ཅན། 
13.  ཉན་འཕ&།  ཉན་འཕ&།  
14.  ཉ"་$ོ་ས།  ཉ"་$ོ་ས།  
15.  !"་ཕལ། བ"#་འཕ'། 
16.  !་བ། !་བ། 
17.  !་ལ་ཅན།  !་ལ་ཅན།  
18.  !་#ག !་# 
19.  !་བ།  !་བ།  
20.  !ང་ཅན། !ང་ཅན། 
21.  བ"ན་མཁས་དག*རས།  བ"ན་མཁས་དག*རས།  
22.  དངས་སར། !ངས་གསལ། 
23.  དམ་ཆོས་'་ཁང་། དམ་ཆོས་'་ཁང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། ནོར་བ&ས། 
24.  དར་ཟ%&བ། དར་ཤ%་&བ། 
25.  དོགས་ས&ན། དོག་ས&་ན། 
26.  !ངས་སར།  !ངས་སར།  
27.  !ང་པ།  !ང་པ།  
28.  !ང་གསར། !ང་གསར། 
29.  !ོས་ལམ།  !ོས་ལམ།  
30.  !ང་$བ་དགོན་པ།  !ང་$བ་དགོན་པ།  
31.  གཞ#་%ག། གཞ#་%ག། 
32.  གཞ#ལམ། གཞ#་ལམ། 
33.  མཚལ་དར།  མཚལ་དར།  
34.  ཞ"བར།  ཞ"བར།  
35.  !་#ར།  !་#ར།  
36.  ཟ"་ཟ$ གཟ#ས་ཟ&། 
37.  གཟ#$ང་། གཟ#ས་&ང་། 
38.  ག"ས་འགོ། ག"ས་འགོ། 
39.  རམ་གསརཔ།  རམ་གསརཔ།  
40.  !ར་ལ%་ཅན།  !ར་ལ%་ཅན།  
41.  ཧ་པ། !ག་པ། 
42.  !་པ།  !་པ།  
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༡༢༽ !་#་ས་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  ད"#་འཁོར་ཐང་། ད"#་འཁོར་ཐང་། 
2.  བ"་ཤ%་&'་ཁ།  བ"་ཤ%་&'་ཁ།  
3.  !"པ་%ང་།  !"པ་%ང་།  
4.  ཁམས་གཞོག།  ཁམས་གཞོག།  
5.  མཁོ་ཐང་ཁ་'ོང་འཕ*། མཁོ་ཐང་ཁ་'ོང་འཕ*། 
6.  མཁོ་ཐང་ཁ།  མཁོ་ཐང་ཁ།  
7.  གོང་ཁ།  གོང་ཁ།  
8.  !ོང་འཕ'།  !ོང་འཕ'།  
9.  !ོང་%ད། !ོང་%ད། 
10.  !ང་དོ།  !ང་དོར། 
11.  མགོ་ལ&ས་ཁར། མགོ་ལ&ས་ཁར། 
12.  !་ལ། བ"་$ག 
13.  !ོ་ལས་ཁར། !ོ་ལ%་ཁ། 
14.  !ོལ་མ་ནང་། !ོལ་མ་ན། 
15.  !་མ$་%&་ཁ།  !་མ$་%&་ཁ།  
16.  ཉ་ཆ$%ལ་ཁར། ཉ་ཆད་འཇལ་ཁ། 
17.  ཉ་ལ་ཁ། ཉ་ལ་ཁ། 
18.  ཨོམ་ཏ&ཁ། ཨོམ་ཏ&ཁ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
19.  ཉ་ལ་$%།  ཉ་ལ་$%།  
20.  ཉ་#་$%། ཉ་#ད་%&། 
21.  ཉལ་$%དག(ཁ།  ཉལ་$%དག(ཁ།  
22.  ཉ"ཟ$་&ང་། ཉ"ཟ$་&ང་། 
23.  ཏ"ལ"ལ། ཏི#$ལ། 
24.  གཏ#་ཀ་ན། གཏ#་ཀ་ན། 
25.  !ོད་ལ་ཁ།  !ོད་ལ་ཁ།  
26.  དམ་ཅན།  དམ་ཅན།  
27.  དམ་$་ཁ།  དམ་$་ཁ།  
28.  དོས་%ོར་'བ་ས། !ོས་%ོར་'བ་ས། 
29.  !་མ་ནང་། !ན་ཉམས་ན། 
30.  !ོ་$ང་&ར། !ོ་$ང་&ར།  
31.  !ོས་%ོར་'བ་ས།  !ོས་%ོར་'བ་ས།  
32.  ནམ་$%་།  ནམ་$%་།  
33.  གནས་%ོ་བ་ར།  གནས་%ོ་བ་ར།  
34.  གནས་%ོ།  གནས་%ོ།  
35.  !་མ་མཁར། !ང་མ་ཁ། 
36.  !་#་ཁ། དཔག་ལོག་ཁ། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
37.  ཕར་ཁ།  ཕར་ཁ།  
38.  !ག་འཚལ་ཁར།  !ག་འཚལ་ཁར།  
39.  !"ལ"ཁ།  !"ལ"ཁ།  
40.  !་ས$་ཁ།  !་ས$་ཁ།  
41.  !ང་ས་%ང་།  !ང་ས་%ང་།  
42.  !ག་$ག་དགོན། !ག་$ག་དགོན། 
43.  !ག་$ག། !ག་$ག། 
44.  དབང་འ&ས་ན།  དབང་འ&ས་ན།  
45.  !ས་གོང་མ།  !ས་གོང་མ།  
46.  !ས་$ོ་ཁ།  !ས་$ོ་ཁ།  
47.  !ས་ན%!&།  !ས་ན%!&།  
48.  !"་མགོ་མཁར། འ"ལ་གོ་ཁ། 
49.  !"་གོང་མ། !"་གོང་མ། 
50.  མ་འཕ%་ཁ།  མ་འཕ%་ཁ།  
51.  ཚ་མོ་ནང་། ཚ་མོ་ན། 
52.  འཚེ་མཆོག  འཚེ་མཆོག། 
53.  ཟམ་$%་།  ཟམ་$%་།  
54.  ཟམ་$%་ཨོམ་ཏ)ཁ། ཟམ་$%་ཨོམ་ཏ)ཁ། 
55.  རམ་$%་&ང་།  རམ་$%་&ང་།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
56.  !་#$ས། !ད་$%་ས། 
57.  !ས་ཆད་ཁ། !ད་ཆད་ཁ། 
58.  !ས་$ོད་ཁ།  !ད་$ོད་ཁ།  
59.  !ས་$ད་ན།  !ད་$ད་ན།  
60.  !ང་མ་%ང་། !ང་མ་%ང་། 
61.  !ང་$་ནང་། !ང་$ང་ན། 
62.  ཤ"ལ$  ཤ"ལ$  
63.  ཤ"་ཏོ་ཁ། ཤ"་ཏོ་ཁ། 
64.  ས་དམར་ཁ།  ས་དམར་ཁ།  
65.  ས"ས་ཅོག ས"ས་$ོ། 
66.  གས#་བ&་ཁ། གས#་བ&་ཁ། 
67.  བསམ་%བ་&ང་།  བསམ་%བ་&ང་།  
68.  བསམ་གཏན་དགོན་པ། བསམ་གཏན་དགོན་པ། 
69.  ཨ་#ོ་ཁ།  ཨ་#ོ་ཁ།  
70.  ཨ་ལ$ས་&ང་། ཨ་ལ་$ང་། 
71.  !་ལ། !་ལ། 
72.  ཨོམ་ཅན། ཨོམ་ཅན། 
73.  ཨོམ་%ོད་ཁ། ཨོམ་%ོད་ཁ། 
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༡༣༽ !ང་$ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !ན་བཟང་ཆོས་*+་།  !ན་བཟང་ཆོས་*+་།  
2.  !མ་$།  !་འ$མ། 
3.  ད"#་འཁོར་ཤ*་།  ད"#་འཁོར་ཤ*་།  
4.  !"་ལ% !"་ལ% 
5.  གོར་མགོན། གོར་མགོན། 
6.  དག#ལ། !ལ་ལ། 
7.  !བ་ཧ%ཁ།  !བ་ཧ%ཁ།  
8.  !ང་$%་། !ང་$%་། 
9.  !ང་$%་།  !ང་$%་།  
10.  !ང་$ོག་'འ)$*་། !ང་$%་&འ($%་། 
11.  !ང་$ོད་དང་པ། !ང་$%་དང་པ། 
12.  !ང་$་བ།  !ང་$་བ།  
13.  !ོར་དགོན།  !ོར་དགོན།  
14.  !ོས་!ོ་%བ།  !ོས་!ོ་%བ།  
15.  !ོས་!ོ་%ང་ཤོ།  !ོས་!ོ་%ང་ཤོ།  
16.  !བ་$ག།  !བ་$ག།  
17.  !་པའ%&'་།  !་པའ%&'་།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
18.  !་ལ་$་མ&ག།  !་ལ་$་མ&ག།  
19.  !ོ་ཁ། !ོ་ཁ། 
20.  དམ་གཞ&།  དམ་གཞ&།  
21.  !ོ་ལ%་&་'།  !ོ་ལ%་&་'།  
22.  !ང་དཀར་པོ།  !ང་དཀར་པོ།  
23.  !"་ཁོ་&ང་ན།  !"་ཁོ་&ང་ན།  
24.  ཕོབ་%&་ཐང་ཁ།  ཕོབ་%&་ཐང་ཁ།  
25.  བག་$་%ོ་ཁ།  བག་$་%ོ་ཁ།  
26.  !་ཞ$་%་བ།  !་ཞ$་%་བ།  
27.  !ང་ཅན།  !ང་ཅན།  
28.  ད"་$།  ད"་$།  
29.  དམངས་བ་ར། དམངས་བ་ར། 
30.  དམངས་&ན་(། དམངས་&ན་(། 
31.  དམངས།  དམངས།  
32.  མཚམས་ཤ&་མ'ག།  མཚམས་ཤ&་མ'ག།  
33.  གཟའ་%། གཟའ་%། 
34.  གཡས་%ོར་འོག གཡས་%ོར་འོག། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
35.  ག"ས་ས།  ག"ས་གསར། 
36.  ས"ས་$་བ་ར། ས"ས་$་བ་ར། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
37.  གསང་ཏ་ན།  གསང་ཏ་ན།  

 

༡༤༽ དགའ་%ང་'་(ངམ་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  ཁ་#ོད་ཁ། ཁ་#ོད་ཁ། 
2.  ཁ་#ད་ན། ཁ་#ད་ན། 
3.  ཁ"ས་པ་&'(ང་། ཁ"ས་པ་&'(ང་། 
4.  ཁ"་ཐང་ཁ།  ཁ"་ཐང་ཁ།  
5.  !བ་ཆས་ཁ།  !བ་ཆས་ཁ།  
6.  !ང་$། !ང་$། 
7.  !ང་$་!ང་།  !ང་$་!ང་།  
8.  !ང་$་མ&!ང་ལམ་

!ག། 
!ང་$་མ&!ང་ལམ་(ག། 

9.  !ང་$་མ&་!ང་།  !ང་$་མ&་!ང་།  
10.  !ོ་གཟའ་'ག།  !ོ་གཟའ་'ག།  
11.  !ང་ཁ། !ན་ཁ། 
12.  !ང་!$  !ང་!$  
13.  གཏ#་%། གཏ#་%། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
14.  !བ་ཆ%ཁ !ག་མཆོངས་ཁ། 
15.  མཐོ$་ཁ། མཐོ$་ཁ། 
16.  !ོ་རོ་ན།  !ོ་རོ་ན།  
17.  པ་ས་ཁ།  པ་ས་ཁ།  
18.  !ང་$་ཁ། !ང་$་ཁ། 
19.  !ང་ཤོ།  !ང་ཤོ།  
20.  བར་ལམ་ཏོ།  བར་ལམ་ཏོ།  
21.  !"་ལོ་མ།  !"་ལོ་མ།  
22.  མ་ཚི་%ོག་ཏོ།  མ་ཚི་%་ོཏོ།  
23.  མ་འཚི་ཁ། མ་འཚི་ཁ། 
24.  !ོང་གས'་ལོག !ོང་གས'་ལོག 
25.  གཟའ་ཆ&'ང་།  གཟའ་ཆ&'ང་།  
26.  ལ་ཝ་ཁ།  ལ་ཝ་ཁ།  
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
27.  ལ་ཤ$%ང་།  ལ་ཤ$%ང་།  
28.  ལམ་འོག།  ལམ་འོག། 
29.  ཤ"མ"ནང་།  ཤ"མ"ནང་།  
30.  ཤ"་$%་ཁ་་'ད། ཤ"་$ོན་ཁ་(ད། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
31.  ཤ"་$%་ཁ་'ོད། ཤ"་$ོན་ཁ་(ོད། 
32.  གཤོང་ན།  གཤོང་ན།  
33.  ས"ན་%ང་།  ས"ན་%ང་།  
34.  ཧ"མཚ%ཐང་ཁ།  ཧ"མཚ%ཐང་ཁ།  

 

༡༥༽ དགའ་%ང་'་(གམ་ !ད་$ག། 

ཨང་། ག"ས། !གས་བ&ས། 
1.  ཧས་འཚ&ཁ།  ཧས་འཚ&ཁ།  
2.  !ོང་ལ་&' !ོང་ལ་&' 
3.  ཤ"་འཁོད་ཁ་(ོད།  ཤ"་འཁོད་ཁ་(ོད།  
4.  ཚར་པ།  ཚར་པ།  
5.  !ོ་$%་ཤོ། !ོ་$%་ཤོ། 
6.  ཤ"་འཁོད་ཁ་(ད།  ཤ"་འཁོད་ཁ་(ད།  
7.  ཁ་#ད་%།  ཁ་#ད་%།  

ཨང་། ག"ས། !གས་བ&ས། 
8.  !་ཅ$ཁ། !་ཅ$ཁ། 
9.  བཏབ་ཆས་ཁ།  བཏབ་ཆས་ཁ།  
10.  མ"་པའ&ས།  མ"་པའ&ས།  
11.  !"ཁ། !"ཁ། 
12.  ཧས་$%་ས།  ཧས་$%་ས།  
13.  !གས་ལ&ནང་།  !གས་ལ&ནང་།  
14.  !ང་མ་ནང་། !ང་མ་ན། 
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༡༦༽ !མ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  བ"ན་%ོ་'(་། བ"ན་%ངོ་"#་། 
2.  !ང་$ོད་ཐང་ཀ། !ང་$ོད་ཐང་ཁ། 
3.  !བ་$་འཐོན་ས། !བ་$་འཐོན་ས། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
4.  ཐངས་ས། ཐངས་ས། 
5.  འཆ#མ%་ཁ། འཆ#མ%་'་ཁང། 



དར་དཀར་ན་&ོང་ཁག། 

87 

	

 
དར་དཀར་ན་!ོང་ཁག་'་!ད་འོག་དང་ག$ས་ཚན་(་)ང་གནས། 

 

	

དར་དཀར་བ&་'ས་གཡང་,་-ོང་།
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༡༽ !་#་ན་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ བ!་ཁམ། !་#མ། 
༢ ལ་ལ"!། ལ་ལ#འདབས་པར། 
༣ དམའ་མ"་ཐང་། དམག་མ%ཐང་། 
༤ བང་ལ་"། བང་ལ་"། 
༥ ཉ"་ཏོ་ལ། ཉ"་ཏོ་ལ། 
༦ !ོ་རོ་ན་ཆ!བ། !ོ་རོ་ན་ཆ!བ། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༧ !་!་#ང་། !་!་#ང་། 
༨ !ོ་རོ་ན་"ང་བ། !ོ་རོ་ན་"ང་བ། 
༩ !ོ་ལ%་ཅན། !ོ་ལ%་ཅན། 
༡༠ ནད་ད་"། གནས་བདག་'། 
༡༡ !་ཤ$ཐང་། !ོག་ཤ&་ཐང་། 
༡༢ !་ལམ་"#། ཚ་ལམ་%&། 

 

༢༽ འ"ག་%ས་'ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ !ང་ན་!ོད། !ང་ན་!ོད། 
༢ !་ཏ་ལ། !་ཏ་ལ། 
༣ འ"ག་%&་'ང་། འ"ག་%&་'ང་། 
༤ ཐ་#$་ཐང་། མཐའ་པའ&ཐང་། 
༥ ཐང་ན། ཐང་ན། 
༦ གས#་མཚ'ཆ)། གས#་མཚ'ཆ)། 
༧ གཏ#་ས&'(། གཏ#་ས&'(། 
༨ !་མ་$ངས་ས། !་མ་$ངས་ས། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༩ ས་#ར་ཅན། ས་#ར་ཅན། 
༡༠ ནགས་"་#ང་མ། ནགས་"་#ང་མ། 
༡༡ བཝ་"ས། བཝ་"ས། 
༡༢ !ང་ན་%ད། !ང་ན་%ད། 
༡༣ !་བད%&ང་། !་བད%&ང་། 
༡༤ ཡོང་ས&'(། ཡོང་ས&'(། 
༡༥ ཀ་ཝ་བཏང་། ཀ་ཝ་བཏང་། 
༡༦ !ག་$་ར&་། !ག་$་ར&་། 
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ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༧ !་བད%&། !་བད%&། 
༡༨ !ང་ས%་པོ། )ད། !ང་ས%་པོ། )ད། 
༡༩ ཀ་ས$ཐང་། ཀ་ས$ཐང་། 
༢༠ མཚ#ཆ%་ཐང་། མཚ#ཆ%་ཐང་། 
༢༡ !"་ཐང་། !"་ཐང་། 
༢༢ !ང་ས%་པོ། )ོད། !ང་ས%་པོ། )ོད། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༢༣ !ན་$་ཝ། !ན་$་ཝ། 
༢༤ མཚམས་ཁང་ན། མཚམས་ཁང་ན། 
༢༥ ཀོ་རོང་། 'ོད། ཀོ་རོང་། 'ོད། 
༢༦ !་རས་%ང་མ། !་རས་%ང་མ། 
༢༧ ཀོ་རོང་། 'ད། ཀོ་རོང་། 'ད། 

 

༣༽ !་སར་%ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ !་#གས། !་#གས། 
༢ བསམ་གཏན་"ང་། བསམ་གཏན་"ང་། 
༣ ཇོར་མཁར་ཀ། ཇོར་མཁར་ཀ། 
༤ !ང་$བ། !ང་$བ། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༥ ག"སར་&'་། ག"སར་&'་། 
༦ !ན་$མ་&ང་། !ན་$མ་&ང་། 
༧ བ"#་ཐང་། བ!་ཤ!་ཐང་། 
༨ !"་$ག་&ང་མ། !"་$ངམ། 

 

༤༽ !་བ$་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ !ོ་འགག !ོ་གག། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༢ !ན་པ་ལ། !ན་པ་ལ། 
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ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༣ !་ལ$ས་&ང་། !་ལ$ས་&ང་། 
༤ !ོ་བཞ&'ད། !ོ་བཞ&'ད། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༥ !ོ་བཞ&'ོད། !ོ་བཞ&'ོད། 
༦ !ོ་བཞ& !ོ་བཞ& 

 

༥༽ དཀར་ན་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ དཀར་ན་ཁ། དཀར་ནག་ཁ། 
༢ !་#$་། !་#$་། 
༣ ཉ"་ག%གས་ཁ། ཉ"་ག%གས་ཁ། 
༤ !་ནག་"#། !་ནག་%&། 
༥ !་ཅན་མ། !་ཅན་མ། 
༦ གཏམ་ནང་། གཏམ་ན། 
༧ ཆ"་ནགས་ཐང་། ཆ"་ནགས་ཐང་། 
༨ !ོ་ལ%་ཅན། !ོ་ལ%་ཅན། 
༩ !་#$། !་#$། 
༡༠ ལ་#བ། ལ་#བ། 
༡༡ དག#བ་ཐང་། དག#བ་ཐང་། 
༡༢ !ངས་གཞ# !ངས་%& 
༡༣ !་ལས་ཐང་། !་ལས་ཐང་། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༤ ད་ལ!ཐང་། ད་ལ!ཐང་། 
༡༥ !ང་$བ། !ང་$བ། 
༡༦ ཁ་!ོ་ཅན། ཁ་!ོ་ཅན། 
༡༧ !བ་$%་། !བ་$%་། 
༡༨ !་མ་ཅན། !་མ་ཅན། 
༡༩ ཨ"ཏོག་ས( ཨ"ཏོ་ས' 
༢༠ བར་"། བར་ཚ། 
༢༡ !་#་ནང་། !་#་ན། 
༢༢ !མ་$ལ་&ང་། !མ་$ལ་&ང་། 
༢༣ ཧ"#ང་། ཧ"#ང་། 
༢༤ !བ་$ང་། !བ་$ང་། 
༢༥ !་ལ། !་ལ། 
༢༦ དཀརཔ་&'་ཁ། དཀརཔ་&'་ཁ། 
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ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༢༧ ཨ"་ལ%ནང་། ཨ"་ལ%ནང་། 
༢༨ !་#ང་། !་#ང་། 
༢༩ ཝ་#$ཁ། ཝ་#$ཁ། 
༣༠ མཚ"ཅན་ཐང་། མཚ"ཅན་ཐང་། 
༣༡ !་#་$ང་། !་#་$ང་། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༣༢ ཀ་གཞ"ཐང་། ཀར་ཞ%་ཐང་། 
༣༣ !ང་བ%ན་'ང་། !ང་བ%ན་'ང་། 
༣༤ !ང་$། !ང་$། 
༣༥ ཕ་!ལ་ལ་ཁ། ཕ་!ལ་ལ་ཁ། 
༣༦ !"་ཝ་ཤ&'ང་། !"་ཝ་ཤ&'ང་། 

 

༦༽ ཀ" ་་"ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ ལབ་$་ཁ། ལབ་$་ཁ། 
༢ ཨོམ་%། ཨོམ་%། 
༣ ཨོ་དལ་ཐང་། ཨོ་དལ་ཐང་། 
༤ !ང་ཁས། !ང་ཁས། 
༥ ག"ང་%ས། ག"ང་%ས། 
༦ !ན་$མ་ཐང་། !ན་$་ཐང་། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༧ !ོ་$%&། !ོ་$%&། 
༨ !ང་$%་ནང་། !ང་$%་ན། 
༩ གནམ་%&་། གནམ་%&་། 
༡༠ ཀ"་$%་། ཀ"་$%་། 
༡༡ !"མ་ཐང་། !"མ་ཐང་། 

 

༧༽ !་#ས་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ !མ་ལ། !མ་ལ། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༢ !ོག་ཏོ། !ོ་ཏོ། 
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ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༣ བ"ག་ག། བ"གས་ག། 
༤ དར་$ས་&'་། དར་$ས་&'་། 
༥ བམ་ཐང་། བམ་ཐང་། 
༦ !"#་ན། !"#་ན། 
༧ བཀབ་ཅན། བཀབ་ཅན། 
༨ !་དགོན་པ། !་དགོན་པ། 
༩ !"བཅག། !"བཅག། 
༡༠ དཔག་ས&། !ག་ས%། 
༡༡ !ང་ཁ། !ང་ཁ། 
༡༢ མཚམས་ཅན། མཚམས་ཅན། 
༡༣ ཤ"་མ་%ང་། ཤ"་མ་%ང་། 
༡༤ !ོ་ལ%་ཅན། !ོ་ལ%་ཅན། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༥ ཨ་ཁོ་ཅན། ཨ་ཁོག་ཅན། 
༡༦ !་#ས་ཐང་། !་#ས་ཐང་། 
༡༧ བང་ག་%ང་། བང་ག་%ང་། 
༡༨ !ོ་མ། !ོག་མ། 
༡༩ ཕ"ཀོ་མ། ཕ"ཀོ་མ། 
༢༠ ར་བ་$ང་། ར་བ་$ང་། 
༢༡ མར་ཆང་གཏོར་ས། མར་ཆང་གཏོར་ས། 
༢༢ མཐོངམ་གཟ(ས་*ང་། མཐོངམ་&ང་། 
༢༣ !"་ས། !"་ས། 
༢༤ ད"་ན། ད"་ན། 
༢༥ !ན་$་ནང་། !ན་$་ན། 

 

༨༽ ལ་#བ་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ བ་#ང་། !་#ང་། 
༢ !ོ་ཁ% !ོ་ཁ% 
༣ གོ་བ%། གོ་བ%། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༤ མ་ཞ$་། མ་ཞ$་། 
༥ !ང་པ་ཐང་། !ང་པ་ཐང་། 
༦ མཐའ་ས། མཐའ་ས། 
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ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༧ བ"་གཅ&། བ"་གཅ&། 
༨ !ོམ་པ། !ོམ་པ། 
༩ དག#ལ%ས་(། དག#ལ%ས་(། 
༡༠ བར་ན། བར་ན། 
༡༡ ཨ་ཙི%ག ཨ་ཙི%ག 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༢ !ན་ག%མ་'ང་། !ན་ག%མ་'ང་། 
༡༣ ཤ་ལོ། ཤ་ལོ། 
༡༤ !་#་ན། !་#་ན། 
༡༥ !ང་$ག་&'་པ། !ང་$ག་&'་པ། 
༡༦ !"་པ། ས"པ། 

 

༩༽ !་#$་%ང་ཁ་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ !་#་ཐང་། !་#་ཐང་། 
༢ མཚམས་%&་ན། ཚེ་$%་ན། 
༣ མཚམས་བཞ'བགོ་ས། མཚམས་བཞ'ས། 
༤ !་མོའ&'(་ཁ། !་མོའ&'(་ཁ། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༥ !ོངས་བསམ་()་། !ོང་བསམ་()་། 
༦ !ང་བས&་ས། !ང་བས&་ཁ། 
༧ !་ཁང་%ང་། !་ཁང་%ང་། 
༨ !ན་$ལ་ཐང་། !ན་འ%&་ཐང་། 

 

༡༠༽ !་#་ལ་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ !མ་ཟས་&'་ས། !མ་ཟས་&'ས། 
༢ ཚལ་$་ཐང་། ཚལ་$་ཐང་། 
༣ ཡར་འཕ&་'(་། ཡར་འཕ&་'(་། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༤ ངལ་འཚ&ས། ངལ་འཚ&ས། 
༥ !ག་པ་%&་། !ག་པ་%&་། 
༦ ན"#་ལ། ན"#་ལ། 



དར་དཀར་ན་&ོང་ཁག། 

94	

	

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༧ དམ་$་ནང་། འདམ་%་ན། 
༨ !ང་ག་%& !ང་ག་%& 
༩ གདང་རས་'ག། གདང་རས་'ག། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༠ !མ་$་%ང་། ཨམ་$་%ང་། 
༡༡ !ང་ཏོག་ཁ། !ང་ཏོ་ཁ། 

 

༡༡༽  !་#ས་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ གཤམ་%ོ་ལ( གཤམ་%ོ་ལ(། 
༢ གཤམ་%ོ་ལ()ོད། གཤམ་%ོ་ལ!་"ོད། 
༣ གཤམ་%ོ་ལ()ད། གཤམ་%ོ་ལ!་"ད། 
༤ བ"#་%&་། བ"#་%&་། 
༥ བ"#་%&་'ོད། བ"#་%&་'ོད། 
༦ བ"#་%&་'ད། བ"#་%&་'ད། 
༧ གནམ་%གས་ལ། གནམ་%གས་ལ། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༨ ཀ་བ་ཁ། ཀ་བ་ཁ། 
༩ !ང་ཆ%་ཐང་། !ང་ཆ%་ཐང་། 
༡༠ ནོར་%་&'་། ནོར་%་&'་། 
༡༡ !ང་$བ། !ང་$བ། 
༡༢ མདའ་པར། མདའ་པར། 
༡༣ !ང་$ོད། !ང་$ོད། 

 

༡༢༽ གཙང་ཁ་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ དག#ལ%ས་(། དག#ལ%ས་(། 
༢ ས་ལམ་%&། ས་ལམ་འཇ'ས། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༣ དགའ་%&་ཐང་། དགའ་%&་ཐང་། 
༤ གཙང་ཁ། གཙང་ཁ། 
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ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༥ རོང་%། རོང་%། 
༦ ཟ"་ཅ%ལ། ཟ"་ཅ%་ལ། 
༧ ས་མཚམས་%། ས་མཚམས་%། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༨ !ང་པ་%མ་'། !ང་པ་%མ་'། 
༩ !་ཏ$ཁ། པ"ཏ་དཀརཔོ། 
༡༠ བ་#$་ཐང་། བ་#$་ཐང་། 

 

༡༣༽ བཙན་མདའ་(ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ བཙན་མདའ་(ང་། བཙན་མདའ་(ང་། 
༢ !ང་$ར། !ང་$ར། 
༣ !ང་$ར་&ད། !ང་$ར་&ད། 
༤ !ང་$ར། !ང་$ར། 
༥ !ང་$ར་&ོད། !ང་$ར་&ོད། 
༦ ད་ར$། ད་ར$། 
༧ ག"ས་%ག། ག"ས་%ག། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༨ ནོར་%་&'་ཁ། ནོར་%་&'་ཁ། 
༩ ནོར་%་ཞ'་ཁ། ནོར་བ&་'(་ཁ། 
༡༠ ས་མར་%། ས་དམར་&། 
༡༡ ནོར་%་ཁ། ནོར་%་ཁ། 
༡༢ པ"པ#་། པ"པ#་%། 
༡༣ ཕག་བཏགས། ཕག་བཏགས། 
༡༤ !མ་ལ། !མ་ལ། 

 

༡༤༽ བ"་ཟ་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ དཔལ་!"་། དཔལ་!"་། 
༢ མཐོང་གཤོང་། མཐོང་གཤོང་། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༣ !་བ་འཛི་པ། !་བ་འཛི་པ། 
༤ ཁ"འ$ོ། ཁ"འ$ོ། 
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ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༥ !ང་ས་!ང་། !ང་ས་!ང་། 
༦ བ!!་!ང་། བ!!་!ང་། 
༧ !ག་པ་ཐང་། !ག་པ་ཐང་། 
༨ ཁ་!ད་ན། ཁ་!ད་ན། 
༩ མདའ་!ས་ལ!ས། མདའ་!ས་ལ!ས། 
༡༠ !ང་སར་!། !ང་སར་!། 
༡༡ ས་!ད། ས་!ད། 
༡༢ !ོད་མ། !ོད་མ། 
༡༣ !་#$་ཁ། !་#$་ཁ། 
༡༤ ཇོང་%ད་ན། ཇོང་%ད་ན། 

ཨང་། ད་#ོ་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༥ དཀར་!"་$"་ཁ། དཀར་!"་$"་ཁ། 
༡༦ !ོང་གཞོལ། !ོང་གཞོལ། 
༡༧ དཀར་%&་'&་ཁ། 

!ོད། 
དཀར་%&་'&་ཁ། !ོད། 

༡༨ དཀར་%&་'&་ཁ། 
!ད། 

དཀར་%&་'&་ཁ། !ད། 
༡༩ དག"་བས་ཐང་། དག!བས་ཐང་། 
༢༠ གཙང་ལ!ས་ཁ། གཙང་ལ!ས་ཁ། 
༢༡ ཟམ་ཏོག། ཟམ་ཏོག། 
༢༢ ཁ་!ད། ཁ་!ད། 
༢༣ མཆདོ་!!་གསརཔ། མཆདོ་!!་གསརཔ། 
༢༤ གཙང་ལ!ས་ཁ་ར་ཤ" གཙང་ལ!ས་ཁ་ར་ཤ" 
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!ང་གསར་!ོང་ཁག་'་!ད་འོག་དང་ག$ས་ཚན་(་)ང་གནས། 

 

 
འ"ག་%་འ&ར་!ས་འ%ར་རབ་བ(ན་#་"ོང་།
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༡༽ !ག་$ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  ཆང་ར%། !ན་རས། 
2.  !ག་$%་། !ག་$%་། 
3.  !ན་དགའ་རབ་བ)ན། !ན་དགའ་རབ་བ)ན། 
4.  !ན་དགའ་རབ་བ)ན་

དགོན་པ། 
!ན་དགའ་རབ་བ)ན་
དགོན་པ། 

5.  འཕ#་%ང་། འཕ#་%ང་། 
6.  རས་འཕ&། རས་འཕ&། 
7.  བསམ་%&་། བསམ་%&་། 
8.  !ག་$% !་བ$ལ། 
9.  བ"་ཤ%་&'་ཁ། བ"་ཤ%་&'་ཁ། 
10.  !ལ་གསར། ག"ས་གསར། 
11.  བ"#་%&་ཁ།  བ"#་%&་ཁ།  
12.  !ང་ཅན། !ང་ཅན། 
13.  ག"ས་གསར།  ག"ས་གསར།  
14.  !མ་འཕ&།  !མ་འཕ&།  
15.  ཆམ་ཅན། ཆམ་ཅན། 
16.  ཝང་$%་། ཝང་$%་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
17.  བསམ་ཆོས་'(་། བསམ་ཆོས་'(་། 
18.  བསམ་%&་'་རག། བསམ་%&་'་རག། 
19.  བསམ་%&་'་རག་*ག།  བསམ་%&་'་རག་*ག། 
20.  བསམ་%&་གདང་རས།  བསམ་%&་གདང་རས།  
21.  བསམ་%&་ད་ར།  བསམ་%&་ད་ར།  
22.  བསམ་%&་ད()་འཁོར་

ནང་།  
བསམ་%&་ད()་འཁོར་
ནང་།  

23.  བསམ་%&་ཕོག་ཅན།  བསམ་%&་ཕོག་ཅན།  
24.  བསམ་%&་'་(ོང།  བསམ་%&་'་(ོང།  
25.  བསམ་%&་'ོ་མོ་ལ།  བསམ་%&་'ོ་མོ་ལ།  
26.  བསམ་%&་'ར་)*།  བསམ་%&་'ར་)*།  
27.  བསམ་%&་'་(་%&་།  བསམ་%&་'་(་%&་།  
28.  བསམ་%&་'་%&་(ང་།  བསམ་%&་'་%&་(ང་།  
29.  བསམ་%&་'་%&་

མ"ག། 
བསམ་%&་'་%&་
མ"ག། 

30.  བསམ་%&་པ&་མཁར།  བསམ་%&་པ&་མཁར།  
31.  བསམ་%&་ཐ(%&་།  བསམ་%&་ཐ(%&་།  
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
32.  བསམ་%&་གཞ)་ཐང་།  བསམ་%&་གཞ)་ཐང་།  
33.  བསམ་%&་'་%&་།  བསམ་%&་'་%&་།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
34.  བསམ་%&་ཤ&་མཁར། བསམ་%&་ཤ&་མཁར། 

 

༢༽ !ར་$ག་!ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   !ོར་%ག། གོར་%ག། 
2 .   མནའ་%&། མནའ་%&། 
3 .   མནའ་%&་'ང་།  མནའ་%&་'ང་།  
4 .   མནའ་%&་'་ཉམས་

!ང་། 
མནའ་%&་'་ཉམས་
!ང་། 5 .   !ོར་%ག་'ད།  !ོར་%ག་'ད།  

6 .   !གས་མ་&ོར།  !གས་མ་&ོར།  
7 .   !ོར་%ག་དགོན་ཕའ+  !ོར་%ག་དགོན་པ།  
8 .   པ"་ཆོས་'(་། པ"་ཆོས་'(་། 
9 .   !ོར་%ག་'ོད།  !ོར་%ག་'ོད།  
1 0 .   !ོར་%ག་'ང་།  !ོར་%ག་'ང་།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 1 .   !ོར་%ག་གསན་ཐར་

བང་། 
!ོར་%ག་གསན་ཐར་
བང་། 

1 2 .   ཉ"གཞོང་(ོད།  ཉ"གཞོང་(ོད།  
1 3 .   !ར་$བ་&ོད།  !ར་$བ་&ོད།  
1 4 .   !ར་$བ་&ད།  !ར་$བ་&ད།  
1 5 .   ཟ་#ར་%ོད། ཟ་#ར་%ོད། 
1 6 .   ཉ"་གཞོང་(ད།  ཉ"་གཞོང་(ད།  
1 7 .   !གས་པོ་'ོད།  !གས་པོ་'ོད།  
1 8 .   !ོང་%ད།  !ོང་%ད།  
1 9 .   འ"ས་དམངས་(། འ"ས་དམངས་(། 
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༣༽ !ང་མ%ལ་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  ཀོ་ཤ་ལ། ཀོ་ཤ་ལ། 
2.  !་#ག། !་#ག། 
3.  གངས་འཕ'། གངས་འཕ'། 
4.  !ང་མཐ&། !ང་མཐ&། 
5.  !"་$ོད། !"་$ོད། 
6.  ངོར་མ&། !ར་$%། 
7.  ངོར་%ད།  ངོར་%ད། 
8.  !་#ག། ངང་བདག། 
9.  !ག་$%ལ། !་འཚེ་ལ། 
10.  !ངས་ག&ང་། !ངས་%ང་། 
11.  !ང་ཟོར། !མ་ཟོར། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
12.  !་ཟོར། !མ་ཟོར། !ར་$ར། 
13.  བ་#$་། བ་ལ$་། 
14.  !ང་$%། !ང་$%། 
15.  !་ཟམ། !ས་ཟམ། 
16.  !ས་$%་། !ས་$%་། 
17.  ཝང་$%་། ཝང་$%་། 
18.  !ར་མོ། !ར་མོ། 
19.  ག"་$%་། ག"ང་%ང་ཆོས་)*་། 
20.  ར"བོ་ཏ་ལ། ར"བོ་ཏ་ལ། 
21.  ལ"ས་པ་&ང་། ལ"ས་པ་&ང་། 
22.  ཤ"་$%་། ཤ"་$%་། 

 

༤༽ !བ་$ས་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  དཀར་གཤོང་། དཀར་གཞོང་། 
2.  བཀའ་བབས། བཀའ་བབས། 
3.  དགའ་%ར། དགའ་%ར། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
4.  ཆ"ལ། %"ལ། དཔ#$ངས། 
5.  ཆོས་%ོམ། ཆོས་%ོམ། 
6.  !ོངས་ཐང་། !ོང་ཐང་། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
7.  ཐང་ཉལ། ཐང་ཉལ། 
8.  !ངས་ཞ&་། !ང་ཞ%་། 
9.  གདང་རས། གདང་རས། 
10.  !ོར་དགོན། !ོར་གཞོང་དགོན་པ། 
11.  ནར་བབས། བ"་པ། 
12.  དཔོན་&ར། དཔོན་&ར། 
13.  !ང་། དཔངམ། 
14.  !ན་ཚ%ས་ཆོས་)*་། !ན་ཚ%ས་ཆོས་)*་། 
 !་ལ$་%ང་།  !་ལ$་%ང་། 
15.  བོན་%&། བོན་%&། 
 འ"#་ཞ&་།  འ"#་ཞ&་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
16.  !"་$མ། !"་$མ། 
17.  !"། !"། 
18.  མང་$%&། མང་$%&ག། 
19.  ག"་$%་། ག"་$%་། 
20.  ལ་བ་གཤོང་། ལ་བ་གཤོང་། 
21.  ཤ"་$%། ས"་$%། 
22.  ཤ"་རབ་&'་། ཤ"་རབ་&'་། 
23.  ས"་$ོངས། !"མ་%ོངས། 
24.  !"་$་དགོན་པ། !"་ཕོ་དགོན་པ། 
25.  !"་$། !"་ཕོ། 

 

༥༽ !ང་$་%ས་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.   ཀ་ལ་$%་མ'། ཀ་ལ་$%་མ'། 
2.   ཀ་ལ་ད%་མ'། ཀ་ལ་ད%་མ'། 
3.   བ"་ཤ%་ཆོས་)*་།  བ"#་ཆོས་()་། 
4.   ས་དགའ་ད&ལཝ། ས་དགའ་ད&ལཝ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
5 .   !ང་མགོ། !ང་མགོ། 
6.   ཉ་ལ་དགོན་པ། ཉ་ལ་དགོན་པ། 
7.   !ང་ས%&'། !ང་ས%&'། 
8.   !ན་$ན་%&། ཙན་དན་%!། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
9.   !ང་ལ་དགོན་པ། !ང་ལ་དགོན་པ། 
10.   མ་#$་། མ་#$་། 
11.   ཚང་ཁ་དགོན་པ། ཚང་ཁ་དགོན་པ། 
12.   ཚང་ཁ་གཤམ། ཚང་ཁ་གཤམ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
13.   ཚང་ཁ། ཚང་ཁ། 
14.   ས་ག་ཆ%བ། ས་དགའ་ཆ#བ། 
15 .   ཨོམ་ཆ&་།  ཨོམ་ཆ&་། 
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!མ་ཐང་!ོང་ཁག་'་!ད་འོག་དང་ག$ས་ཚན་(་)ང་གནས། 

 

 
!་དཀར་&ལ་ལས་$མ་!ལ་ཕོ་&ང ་། 
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༡༽ !ས་འ%ར་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !གས་མཁར། !གས་མཁར། 
2.  !མ་མཁར། !མ་མཁར། 
3.  !ང་བ། !ང་བ། 
4.  འ"མ་འཕ&། འ"མ་འཕ&། 
5.  !་བ་ཐང་། !་བ་ཐང་། 
6.  !ར་འ%ོག། !ར་འ%ོག། 
7.  !ར་$་ས&'(། !ར་$་ས&'(། 
8.  !ར་མོན། !ར་མོན། 
9.  !ོ་$ོང་། !ོ་$ོང་། 
10.  !ོ་$%&'། !ོ་$%&'། 
11.  མགོ་%&་། འགོ་ལ&་། 
12.  གོང་མཁར། གོང་མཁར། 
13.  !ལ་མཁར། !ལ་མཁར། 
14.  !་དཀར། !་དཀར། 
15.  !་དཀར་&་ཁང་། !་དཀར་&་ཁང་། 
16.  !མས་པ་&་ཁང་། !མས་པ་&་ཁང་། 
17.  དཀོན་མཆོག་ག)མ། དཀོན་མཆོག་ག)མ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
18.  ཁང་འ%ོག། ཁང་འ%ོག། 
19.  མཁར་ས། མཁར་ས། 
20.  མཁར་ག&མ། མཁར་ག&མ། 
21.  !་མའ%དགོན་པ། !་མ$དགོན་པ། 
22.  ཀ་ཤ$་%་བ། ཀ་ཤ$་%་བ། 
23.  ངང་#་ཁང་། ངང་#་ཁང་། 
24.  !ང་$%་འཕ(། !ང་$%་འཕ(། 
25.  ནོར་%་&ང། ནོར་%་&ང་། 
26.  !ང་ར% !ངས༌ར&། 
27.  པད་ཚལ་&'་། པད་ཚལ་&'་། 
28.  དཔོན་&'། དཔོན་&'། 
29.  པོ་ཏོ་ལ། པོ་ཏོ་ལ། 
30.  བསམ་ཐང་། བསམ་ཐང་། 
31.  ས་རམ། ས་རམ། 
32.  !གས་%ག། !ག་$ག། 
33.  གཏམ་ཞ!་། གཏམ་ཞ&་། 
34.  བ"#་%&་། བ"#་%&་། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
35.  !ོན་འ&ོག། !ོན་འ&ོག། 
36.  ཐང་$%། ཐང་$%། 
37.  གཏ#་དཀར་གཞོང་། གཏ#་དཀར༌གཞོང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
38.  དབང་འ&ས་ཆོས་*+་། དབང་འ&ས་ཆོས་*+་། 
39.  ཟངས་%&་། ཟངས་%&་། 
40.  ཞབས་%&་ཐང་། ཞབས་%&་ཐང་། 

	

༢༽ !་ར་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !ང་མཁར། !ང་མཁར། 
2.  ཤ"་མཁར། ཤ"་མཁར། 
3.  ཤ"་གཉ&། ཤ"་གཉ&། 
4.  སོམ་%ང་། སོམ་%ང་། 
5.  !ང་ས%&'། !ང་ས%&'། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
6.  !་ར་$གས་ར' !་ར་$གས་ར'པ། 
7.  !་ར་བ%་&'། !་ར་བ%་&'། 
8.  !་ར་$ོད་པ། !་ར་$ོད་པ། 
9.  !་ར་$ར་གཞོང་། !་ར་$ར་གཞོང་། 
10.  !"#$་། !ས་$%་། 

 

༣༽ !ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !ན་བཟང་'ག། !ན་བཟང་'ག། 
2.  བ"#་%&་། བ"#་%&་། 
3.  !"་འཛ&ས། !"་འཛ&ས། 
4.  !ོ་འཇམ། !ོ་འཇམ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
5.  ཁང་རབས། ཁང་རབ། 
6.  ཁོད་ཡར། ཁོད་ཡར། 
7.  !ང་མ་%ང་། !ང་མ་%ང་། 
8.  !ལམོ་གཞོང་། !ལམོ་གཞོང་། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
9.  !ང་$ད། !ང་མ%ག། 
10.  !མ་$%་། !མ་$%་། 
11.  !་#ོད། !་#ོད། 
12.  ཇོག། འཇོག 
13.  ཉ"མ་%ང་། ཉ"མ་%ང་། 
14.  !་མ$%་&ང་། !་མ$%་&ང་། 
15.  ཐ་#ང་དགོན་པ།  ཐ་#ང་དགོན་པ།  
16.  ཐོ་$ག་དགོན་པ། ཐོ་$ག་དགོན་པ། 
17.  ཐོ་$ག་དགོན་པ། ཐོ་$ག་དགོན་པ། 
18.  མདའ་%ར། མདའ་%ར། 
19.  ནམ་མཁའ། ནམ་མཁའ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
20.  !ང་!ང་། !ང་!ང་། 
21.  !ང་ཤ%་། !ང་ཞ%་། 
22.  !་ལང་། !་ལང་། 
23.  ཕོམ་%ོང་། འཕོམ་&ོང་། 
24.  བ"་ཛའ&'(། བ"་ཛའ&'(། 
25.  !སཔ་%ར། !ལཔ་%ར། 
26.  མ"བསད་ཐང་། མ"བསད་ཐང་། 
27.  ར"་མོ་ཅན། ར"མོ་ཅན། 
28.  ཤོག་%ང་དགོན་པ།  ཤོག་%ང་དགོན་པ། 
29.  སར་$ད། ས་དཀར་&ད། 
30.  !ོན་ཆོས་'(་། ཨོ་$ན་ཆོས་()་། 

 

༤༽ !་#ད་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   !"། !"། 
2 .   !་ལ$ !་ལ$ 
3 .   ཆོས་%&'ང་། ཆོས་%&'ང་། 
4 .   ཆོས་%ག། ཆོས་%ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
5 .   !ང་འཕ&། !ང་འཕ&། 
6 .   !ོམ་མཁར། !ོམ་མཁར། 
7 .   !ལ་$། !ལ་$། 
8 .   ནང་$ར། ནང་$ར། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
9 .   !ོམ་%ད། !ང་$ས། 
1 0 .   !ང་$ོད་དགོན་པ། !ང་$ོད་དགོན་པ། 
1 1 .   འ"ར་%ོན། འ"ར་%ོན། 
1 2 .   བསམ་བ%ན་'(་། བསམ་གཏན་()་། 
1 3 .   གཏ#་མཛ'། གཏ#་མཛ'། 
1 4 .   ཐར་པ་%&་། ཐར་པ་%&་། 
1 5 .   !ོམ་མ%། !ོམ་མ%། 
1 6 .   !་དཀར། !་དཀར། 
1 7 .   མཐོ་མ%།བསམ་)*། གནམ་འ&ག་ཆོས་*+་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 8 .   !ང་སངས། !ང་སངས། 
1 9 .   !་#ག། !་#། 
2 0 .   !་#་$ང་&'། !ང་$%། 
2 1 .   ཡམ་$ག། ཡམ་$ག། 
2 2 .   ཡ"་རངས་'(། ཡ"རངས་'(། 
2 3 .   གཞ#་ཆགས། གཞ#་ཆགས། 
24 .   ག"་ར! ག"་ར% 
2 5 .   མཆོད་&'་()་པོ། མཆོད་&'་()་པོ། 
2 6 .   !ང་ང$། !ང་ང$། 
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གཞལམ་&ང་!ོང་ཁག་'་!ད་འོག་དང་ག$ས་ཚན་(་)ང་གནས། 

 

 
གཞལ་%ང་བ(་)ན་གཡང་,་-ོང་།
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༡༽ བར་$་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  ཀ་ལམ་%& ཀ་ལམ་%& 
2.  ཀོན་གའ' ཀོན་གའ' 
3.  !་ཐར། !་ཐར། 
4.  ཁོམ་ཤར། ཁོམ་ཤར། 
5.  !ང་དོར་'!། !ང་དོར་'!། 
6.  !ར་པ་ལ&་། !ར་པ་ལ&་། 
7.  ཇོ་བོ་%&་། ཇོ་བོ་%&་། 
8.  !ོ་རོང་། !ོ་རོང་། 
9.  !ོང་ལ&་། !ོང་ལ&་། 
10.  !་#་$ང་། !་#་$ང་། 
11.  ག"ང་ལ་&'། ག"ང་ལ་&'། 
12.  མདའ་ར& མདའ་ར& 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
13.  !"ག་ལ། !"ག་ལ། 
14.  !་ཐར། !་ཐར། 
15.  !་ལ་$%། !་ལ་$%། 
16.  བ་ར$%ང་། བ་ར$%ང་། 
17.  བར་དོ། བར་དོ། 
18.  ཝ་#ངས། ཝ་#ངས། 
19.  དགོན་པ། དགོན་པ། 
20.  གཟ#་%ང་'(། གཟ#་%ང་'(། 
21.  ལང་དོར་'(། ལང་དོར་'(། 
22.  ལང་ལ$་། ལང་ལ$་། 
23.  ས་མ$། ས་མ$། 
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༢༽ འ"ག་དཀར་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  ཀ་མ་ཏ% ཀ་མ་ཏ% 
2.  ཀ་མ་ཏ% ཀ་མ་ཏ% 
3.  ཀ་མ་$ང་། ཀ་མ་$ང་། 
4.  !་མ་ར% !་མ་ར% 
5.  !ོང་། !ོང་། 
6.  !བས་འ&'ས་(། !བས་འ&'ས་(། 
7.  !བས་བད&་'། !བས་བད&་'། 
8.  ད་ལ$%&། ད་ལ$%&། 
9.  !་ལ$ !་ལ$ 
10.  མདའ་ལ& མདའ་ལ& 
11.  ན་མ$་%ང་། ན་མ$་%ང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
12.  !་མ་$%་། !་མ་$%་། 
13.  བར་$ོང་། བར་$ོང་། 
14.  བར་$ོང་། བར་$ོང་། 
15.  འ"ོག་དཀར་!ོང་། འ"ོག་དཀར་!ོང་། 
16.  ཝང་$ག། ཝང་$ག། 
17.  གཟར་བཀབ་ལ། གཟར་བཀབ་ལ། 
18.   ཡོངས་ཤབ། ཡོངས་ཤབ། 
19.  ར"མ་བ&། ར"མ་བ&། 
20.  ས"་མར། ས"་མར། 
21.  ཨ"ལོང་'( ཨ"ལོང་'( 

 

༣༽ !་ཤིང་ !ད་$ག།། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  ཁ་དབང་&'། ཁ་དབང་&'། 
2.  !"་མ་%ོང་། !"་མ་%ོང་། 
3.  !ོ་ཤ%་། !ོ་ཤ%་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
4.  !མ་འ%ང་། !མ་འ%ང་། 
5.  བར་འཇམ།  བར་འཇམ།  
6.  !"་ཤ% !"་ཤ% 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
7.  !ང་$%་།  !ང་$%་།  
8.  !་ག་ནད། !་ག་ནད། 
9.  !ོང་%ད།  !ོང་%ད།  
10.  !ོབས་གསར།  !ོབས་གསར།  
11.  མ"དབང་'ང་། མ"དབང་'ང་། 
12.  ཟངས་%&།  ཟངས་%&།  
13.  !ང་དཀར་'ོང་། !ང་དཀར་'ོང་། 
14.  ལམ་$ང་། ལམ་$ང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
15.  ལ"ཅ"$%། ལ"ཅ"$%། 
16.  ས"ལ$་&'།  ས"ལ$་&'།  
17.  གས#་མ་&'་། གས#་མ་&'་། 
18.   བསམ་ཆོས་'(་། བསམ་ཆོས་'(་། 
19.  ཨམ་དར། ཨམ་དར། 
20.  !ང་$%་།  !ང་$%་།  
21.  ཨ"ལོང་། ཨ"ལོང་། 

 

༤༽ ནང་$ར། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  ནང་$ོར། ནང་$ོར། 
2.  !་ལ$ !་ལ$ 
3.  !་ལ$དགོན་པ། !་ལ$དགོན་པ། 
4.  བདག་འཕ'། དག་འཕ&། 
5.  མ"ན་མང་། འ"ན་མང་། 
6.  མགོ་%&་། མགོ་%&་། 
7.  འཇ#་%ོངས། འཇ#་%ོངས། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
8.  !མ་$ོངས། !མ་$ོངས། 
9.  !"་མཁར། !"་མཁར། 
10.  ཉ་མཁར།   !་མཁར། 
11.  ཏ་ལ$ ཏ་ལ$ 
12.  ཚལ་$ངས། ཚལ་$ངས། 
13.  གཞོབ་&'་། གཞོབ་&'་། 
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༥༽ ངང་ལ་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  ཀག་$ོང་། ཀག་$ོང་། 
2.  དགའ་ལ་&'།  དགའ་ལ་&'།  
3.  !ར་པའ&'ང་།  !ར་པའ&'ང་།  
4.  ངང་ལ་$ོང་།  ངང་ལ་$ོང་།  
5.  ངང་ལ། ངང་ལ། 
6.  ཆོས་འཁོར། ཆོས་འཁོར། 
7.  ག"ང་%་གདན་པ།  ག"ང་%་གདན་པ།  
8.  !་!་#ག།  !་!་#ག།  
9.  !ངས་ལ&་། !ངས་ལ&་། 
10.  ན་རང་།  ན་རང་།  
11.  ན་#ང་།  ན་#ང་།  
12.  གནས་མཁར། གནས་མཁར། 
13.  !ན་$ང་། !ན་$ང་། 
14.  !ོང་ཅ་&'་། !ོང་ཅ་&'་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
15.  !"་ལས་&ང་། !"་ལས་&ང་། 
16.  !ང་མཁར། !ང་མཁར། 
17.  !"ར། !"ར། 
18.   !ང་ཟམ། !ང་ཟམ། 
19.  !ང་ས%མཁར།  !ང་ས%མཁར།  
20.  མ་རངས་འ'ས། མ་རངས་འ'ས། 
21.  མ"ས$་&ང་། མ"ས$་&ང་། 
22.  ཚ་ག$ང་&ོང་། ཚ་ག$ང་&ོང་། 
23.  !མ་གདང་། !མ་གདང་། 
24.  ར"བ་ཏ& ར"བ་ཏ& 
25.  བསོད་ནམས་ཐང་། བསོད་ནམས་ཐང་། 
26.  !་"#་།  !་"#་།  
27.  !་མདའ་ལ་'ང་། !་མདའ་ལ་'ང་། 
28.   ཨ"མ་ལ་&ང་།  ཨ"མ་ལ་&ང་།  
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༦༽ འཕངས་མཁར་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  ཀོང་ཐང་།  ཀོང་ཐང་། 
2.  བ"་$%&ོངས། བ"་$%&ོངས། 
3.  བ"#་%#། བ"#་%#། 
4.  !་ལམ་%&  !་ལམ་%& 
5.  !བས་མགོན། !བས་མགོན། 
6.  ད"་$ོངས། ད"་$ོངས། 
7.  !གས་ངར་ཟམ། !གས་ངར་ཟམ། 
8.  པ་ན་$%། པ་ན་$%། 
9.  པ་ལང་%ོད།  པ་ལང་%ོད། 
10.  !ན་$ང་། !ན་$ང་། 
11.  !ོང་ཅོ་ལ། !ོང་ཅ་ལ། 
12.  !་འ$ས་&ོངས། !་འ$ས་&ོངས། 
1 3 .   འཕངས་མཁར། འཕངས་མཁར། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
14.  !ང་འགོར་!(། !ང་འགོར་!(། 
15.  མ་#ང་%ོང་། མ་#ང་%ོང་། 
16.  མཚ#$ང་། མཚ#$ང་། 
17.  ཝང་$%། ཝང་$%། 
18.  ཟངས་%&། ཟངས་%&། 
19.  གཟང་%&།  གཟང་%&།  
20.  ར"#"$ོངས།  ར"#"$ོངས།  
21.  ལ!ས་པ་%ང་། ལ!ས་པ་%ང་། 
22.  ཤ"#$་&ོད། ཤ"#$་&ོད། 
23.  ས་ལ་$ོང་། ས་ལ་$ོང་། 
24.  སངས་ས$ར& སངས་ས$ར& 
25.  ཨ"#$ ཨ"#$ 

 

༧༽ ཤིང་མཁར་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  མཁར་བསང་།  མཁར་བསང་།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
2.  འ"#ས་དགོན་པ།  འ"#ས་དགོན་པ།  
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
3.  འ"#ས།  འ"#ས།  
4.  དགོན་པ། དགོན་པ། 
5.  འ!མ་མཁར།  འ!མ་མཁར།  
6.  བཅའ་%&། བཅའ་%&། 
7.  !ང་མཁར།  !ང་མཁར།  
8.  ཉ"་གཞོང་།  ཉ"་གཞོང་།  
9.  མཐའ་%ོངས།  མཐའ་%ོངས།  
10.  དམ་མཁར། དམ་མཁར། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
11.  !་མ$ཐང་། !་མ$ཐང་། 
12.  ཝམ་$%་། ཝམ་$%་། 
13.  ཟངས་%&་། ཟངས་%&་། 
14.  ར་#$  ར་#$ 
15.  ཤ"་མཁར། ཤ"་མཁར། 
16.  !"་བཟང་།  !"་བཟང་།  
17.  !"#ོང། !"#ོང། 

 

༨༽ བ"ངས་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !ོང་%ད། བ!ོངས་"ད། 
2.  བ"ོངས། བ"ོངས། 
3.  དགོན་པ།  དགོན་པ།  
4.  !ོམ་%ག། གོང་%། !ོམ་%ག།  
5.  ཏ"་ཏ$%&། ཏ"་ཏ$%&། 
6.  ཏ"་ཏ"་$%། ཏ"་ཏ"་$%། 
7.  !"་$%་&མ།  !"་$%་&མ།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
8.  !ག་མ།  !ག་མ།  
9.  དང་མཁར། !ངས་མཁར། 
10.  ག"ང་%&། ག"ང་%&། 
11.  !འ#$ང་།  !འ#$ང་།  
12.  !་#$་། !་#$་། 
13.  ཕག་ག$ཝ།  ཕག་ག$ཝ།  
14.  ཕོ་ས%་།  ཕོ་ས%་།  
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
15.  བར་$% བར་$% 
16.  དབང་འ&ས་(ང་། དབང་འ&ས་(ང་། 
17.  ཚངས་ལ་&ོངས། ཚངས་ལ་&ོངས། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
18.   !ར་འཕ&། !ར་འཕ&། 
19.  ཡོས་%&་ལབ་)། ཡོས་%&་ལབ་)། 
20.  !བས་%ང་། !བ་$ང་། 

 

༨༽ !མ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  གདང་མཁར། ག"ང་མཁར། 
2.  !ག་མ། !ག་མ། 
3.  གདང་མཁར།)ོང་།  གདང་མཁར།)ོང་།  
4.  !ོང་། བ"ོངས། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
5.  དགའ་ལ་&'།  དགའ་ལ་&'།  
6.  !ན་བང་།  !ན་བང་།  
7.  ག"ང་%་གདན་པ། ག"ང་%་གདན་པ། 
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མོང་%ར་!ོང་ཁག་'་!ད་འོག་དང་ག$ས་ཚན་(་)ང་གནས། 

 

 
མོང་%ར་'ོང་།
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༡༽ !ང་$ར་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  མོང་གར། མོང་%ར། 
2.  གཡག་$་%ང་། གཡག་$་གང་། 
3.  གཡག་$་%ང་། !ག་$། 
4.  གཡག་$ང་། གཡག་$ང་། 
5.  གཡག་$ང་ཆོས་)* གཡག་$ང་ཆོས་)* 
6.  གཡག་འདར་'(། གཡག་འདར་'(། 
7.  གཡག་ཕོག། གཡག་ཕོག། 
8.  ར"ད་ཟ། ར"ད་ཟ། 
9.  !ང་ཐང་%ོད། !ང་ཐང་%ོད། 
10.  ཀ"#ོང་ར( ཀ"་ཏོང་ར( 
11.  ཐ"་ནང་&'། ཐ"་ནང་&'། 
12.  དཀོན་བར། དཀོན་བར། 
13.  ཝ"་མཁར། ཝ"་མཁར། 
14.  ཤ་མ$ ཤ་མ$ 
15.  དཀོན་བར་(ན་གཙང་། དཀོན་བར་(ན་གཙང་། 
16.  ཕོ་སོ་རོང་། ཕོ་སོ་རོང་། 
17.  ཝང་$%་། ཝང་$%་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
18.  པ"་$%། པ"་$%། 
19.  !ོ་ར། !ོར་རོང་། 
20.  བཀའ་དམ། བཀའ་དམ། 
21.  ཁ"ཤ$་&ང་། ཁ"ཤ$་&ང་། 
22.  !ག་$ང་ཐང་། !ག་$ང་ཐང་། 
23.  ནག་$%་། ནགས་%&་། 
24.  གཟར་%་&ང་། གཟར་%་&ང་། 
25.  ཤ་མ$%ང་། ཤ་མ$%ང་། 
26.  གནས་ཁང་། གནས་ཁང་། 
27.  གཤོང་ཀ་'(་།  གཤོང་ཀ་'(་། 
28.  ཚེ#ང་དགོན་པ། ཚེ#ང་དགོན་པ། 
29.  འཇམ་ཆོས་()་། འཇམ་ཆོས་()་། 
30.  བར་$ོང་། བར་$ང་། 
31.  !ར་$%་། བ"་$%་། 
32.  !"་བད&མཁར། !"་བད&མཁར། 
33.  !ག་$་%ང། !་#་$ང་། 
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༢༽ !གས་ས་མཁར་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  བ་ཆགས། བ་ཆགས། 
2.  ཁ་ལ་$ན་བ། མཁར་ལ་&ན་(། 
3.  !་དམ་པོ།    !གས་དམ་པོ། 
4.  གསང་%་ར' གསང་%་ར' 
5.  ཤ"ན་%ང་། ཤ"ན་དང་། 
6.  ཟོར་དགོན་པ། ཟོར་དགོན་པ། 
7.  !ན་གཙང། !ན་གཙང་། 
8.  !ོར་ཕའ' བར་ཕའ& 
9.  !ོང་!ོང་མ། !ོང་!ོང་མ། 
10.  གཡང་ར་&ང་ཤ(་། གཡང་ར་&ང་ཤ(་། 
11.  ཤ་#གས་ལ། ཤ་#ག་ལ། 
12.  !་འཁོད།   !་འཁོར། 
13.  མོག་གསར། !ོག་གསར། 
14.  !ས་ཟོར། !ས་ཟོར། 
15.  ཡོངས་&་ར(    ཡོང་%་ར' 
16.  ར"འབང་ནས) ར"#ང་། 
17.  མཐོ་%&་ན་(ང། ཐོག་%ལ་ན་དང་། 
18.  མཁར་ནང་། མཁར་ནང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
19.  ཁ"ཤ$་ར། ཁ"ཤ$་ར། 
20.  ཨ་ཏ$་མཁར། ཨ་#$་མཁར། 
21.  ཝ་ཕའ%    ཝ་ཕའ% 
22.  !"་ས%། !"་ས%་། 
23.  གས#་ཕོགས་པ།    གས#་ཕོག་པ། 
24.  !ང་ལ%། !ང་ལ%། 
25.  !་ཁང། !་ཁང་། 
26.  !ོམ་ཁང། !ོམ་ཁང་། 
27.  བ"#་%&། བ"#་%&་། 
28.  !མ་གོའ' !མ་གོའ' 
29.  དཀར་%ང། དཀར་%ང་། 
30.  འཇམ་དཔལ་()། འཇམ་%&་། 
31.  མཁས་ར& ཁའ#ར% 
32.  ག"ང་ས&་མ། ག"ང་ས&་མ། 
33.  !མ། !མ། 
34.  !ར་ཤ%་པོག་ཏོར། !ར་ཤ%་&ོ་ཏོ། 
35.  ཡ"#ོང། ཡ"#ོང་། 
36.  ཝར་$་མོ། ཝར་$་མོ། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
37.  ཤ"་$ོང་ར( ཤ"་$ོང་ར( 
38.  !གས་ས་མཁར། !གས་ས་མཁར། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
39.  འོད་གསལ་ཆོས་)*་། འོད་གསལ་ཆོས་)*་། 

 

༣༽ !ལ་$་%་&ཾ་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   ཡ་རབ། ཡ་རབ། 
2 .   ཕའ#ས%་མ། ཕའ#ས%་མ། 
3 .   !་#ྂ། !་#ཾ། 
4 .   རོད་པ། རོད་པ། 
5 .   !བ་$ང་། !བ་$ང་། 
6 .   ཐ"#$་། མཐ#་%&་། 
7 .   ཝམ་$ར།   ཝམ་$ར། 
8 .   བཟོ་མཁར།    ཟོར་མཁར། 
9 .   !ང་$ང། !ང་$ང་། 
1 0 .   གཤམ་མ%ནང། གཤམ་མ%ནང་། 
1 1 .   !ོལ་མ་&ས། !ོལ་མ་&ས། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 2 .   གས#་གཞོང་། གས#་གཞོང་། 
1 3 .   མ་ལང། མ་ལང་། 
1 4 .   !མ་$ང། !ང་$ང་། 
1 5 .   འཆར་མ&    འཆར་མ& 
1 6 .   !ང་ཏ་ལ། !ང་ཏ་ལ། 
1 7 .   !་མ$ངས། !་ཚ་$ང་། 
1 8 .   !ོང་དར། !ོམ་དར། 
1 9 .   !"མ། ཆ"མ། 
2 0 .   ཤ"#$་། ཤ"#$་། 
2 1 .   བསོད་ན་མཁར། བསོད་ན་མཁར། 

 

  



མོང་%ར་'ོང་ཁག། 

126	

	

༤༽ བ་ལམ་!ད་འོག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   མོར་%། མོར་%། 
2 .   གསང་མ&ག་ཟོར། གསང་མ&ག་ཟོར། 
3 .   ནང་ཀ་ཕའ' ནང་ཀ་ཕའ' 
4 .   !ོད་ཀ་ཕའ( !ོད་ཀ་ཕའ( 
5 .   བ་ཀ་ཕའ& བར་ཀ་ཕའ' 
6 .   གསང་%ང། གསང་%ང་། 
7 .   མཁར་%ང། མཁར་%ང་། 
8 .   ཆ"་ཀ་ཕའ' ཆ"་ཀ་ཕའ' 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
9 .   !་ག$ང་དགོན་པ། !་ག$ང་དགོན་པ། 
1 0 .   !་ག$ང་ཁ། !་ག$ང་ཁ། 
1 1 .   ག"ང་མན་མ། ག"ང་%ན་མ། 
1 2 .   གསལ་མཁར། གསལ་མཁར། 
1 3 .   ཡངས་བ་ར' ཡངས་པ་ར' 
1 4 .   !་ག$ང་། !་ག$ང་། 
1 5 .   བ་ལམ། བ་ལམ། 
1 6 .   མཁས་%&་ཤ(་། མཁས་%&་ཤ(་། 

 

༥༽ ད"་$ད་%་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  ད"་མ%་&' ད"་མ%་&' 
2.  བ་ཟོར། བ་ཟོར། 
3.  གས#་ཁག་&ག གས#་ཁག་པ། 
4.  ཡ"ས་ཁར་ཚི་། ཡ"ས་མཁར་ཚི་། 
5.  ལས་མ% ལས་$ོན། 
6.  ཤ་ཕང་མ། ཤ་ཕང་མ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
7.  !ང་ཁར། !ང་མཁར། 
8.  !"བ། !"བ། 
9.  !་ཝང་། !་ཝང་། 
10.  ངར་ཕའ& ངར་ཕའ& 
11.  ཤ་གདང་། ཤ་གདང་། 
12.  ག་ཤ་ར% ག་ཤ་ར% 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
13.  !་ག$་། !་ག$་། 
14.  ཕན་མཚ&མོ། ཕན་མཚ&མོ། 
15.  འ"ག་%ང་། འ"ག་%ང་། 
16.  གཞོང་&ར། གཞོང་&ར། 
17.  ཁ་#ོང་། ཁ་#ོང་། 
18.  ངང་ལམ། ངང་ལམ། 
19.  ལར་$བ། ལར་$བ། 
20.  ནགས་%&་། ནགས་%&་། 
21.  !ན་གཙང་'ང་ས། !ན་གཙང་'ང་ས། 
22.  !ག་$་ཕོ་'། !ག་$་ཕོ་'། 
23.  བོ་ན%་ད'་པ། བོ་ན%་ད'་པ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
24.  !ོང་ས&་། !ོང་ས&་། 
25.  !ོང་ཅན་ལ། !ོང་ཅན་ལ། 
26.  !ག་ཚང་། !ག་ཚང་། 
27.  བཙན་%། བཙན་%། 
28.  !ག་$། !ག་$། 
29.  !ོམ་ཆ&་'ག། !ོམ་ཆ&་'ག། 
30.  !"་མའ&ཐང་། !"་མའ&ཐང་། 
31.  པ"་མ་ཎ& པ"་མ་ཎ& 
32.  !ང་གསར། !ང་གསར། 
33.  ཐང་རོང་། ཐང་རོང་། 

 

༦༽ འ"ས་%ངས་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  འ"ས་%ངས། འ"ས་%ངས། 
2.  ལབ་$་ཀ། ལབ་$་ཁ། 
3.  ཟངས་མཁར། ཟངས་མཁར། 
4.  གོབ་ཀ། གོབ་ཀ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
5.  !"་མཁར། !"་མཁར། 
6.  !ོམ་ལོགས། !ོམ་ལོགས། 
7.  མཐོང་ད་'(། མཐོང་ད་'(། 
8.  !ང་ད་ར& !ང་ད་ར& 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
9.  ཝའ#$ར། ཝའ#$ར། 
10.  ཡངས་%ང་། ཡངས་%ང་། 
11.  ཤ"་$ར། ཤ"་$ར། 
12.  !མ་པ་ཟོར། !མ་པ་ཟོར། 
13.  ལབ་$་ཁ། ལབ་$་ཁ། 
14.  ཉམས་ལ། ཉམས་ལ། 
15.  !འ#ནང་ར( !འ#ནང་ར( 
16.  ཕང་མ།    ཕང་མ། 
17.  ཕ་ཁོ་ལོམ། ཕང་འཁོར་ལོམ། 
18.  !ང་ད་ཟ། !ང་ད་ཟ། 
19.  ཡོངས་ཀ་ལ། ཡོང་ཀ་ལ། 
20.  !ོ་ལམ་&། !ོ་ལམ་&། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
21.  དགོན་པ། དགོན་པ། 
22.  !ར་ཏ་ར% !ར་$་ར% 
23.  བ"ང་ལ&། !ང་ལ%། 
24.  !ང་$ང། !ང་$ང་། 
25.  !ང། !ང་། 
26.  གས#།   !"། 
27.  !བ་ཀ་ཟོར། !བ་ཀ་ཟོར། 
28.  ཕག་པ་ཤ&་'ོང། ཕག་པ་ཤ&་'ོང་། 
29.  !ོད་ཕའ' !ོད་ཕའ' 
30.  !ག་$་ཟོར། !ག་$་ཟོར། 
31.  གཙང་མཁར། གཙང་མཁར། 

 

༧༽ ཆ་#ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་
!ོལ། 

!གས་བ&ས། 
1.  ཤོག་པོ་ས'་། ཤོག་པོ་ས'་། 
2.  པ"་ག%སར། པ"་ག%སར། 
3.  ཀ་མ་ས། ཀ་མ་ས། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་
!ོལ། 

!གས་བ&ས། 
4.  ཀ་ཝ་མཁོའ( ཀ་ཝ་ཁོའ' 
5.  ཀམ་པ་ས་གདོང་། !མ་པ་ས་དོང་། 
6.  !ན་$ོངས། !ན་$ོངས། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་
!ོལ། 

!གས་བ&ས། 
7.  !ར་ཟམ། !ར་ར$ཟམ། 
8.  ཀོ་ཚ%མ' ཀོ་ཚ%མ' 
9.  བཀའ་དམ། བཀའ་དམ། 
10.  བ!"་ཁང་གསར། བ"#་ཁང་གསར། 
11.  བ"#་%ོག་ཏོར། བ"#་%ོ་ཏོ། 
12.  བ"ར་གཞོང་། ཆར་གཞོང་། 
13.  ཁ་ཆོར་ཤ'་། ཁ་ཆོར་ཤ'་། 
14.  ཁ་ར$%བ། ཁ་ར$%བ། 
15.  ཁ་ལང་ཟ& ཁ་ལང་%& 
16.  ཁམ་པ་%& ཁམ་པ་%&། 
17.  ཁར་ག%ང་མ། མཁར་ག&ང་མ། 
18.  !"་སང་། !"་སང་། 
19.  མཁར་%ོང་། མཁར་%ོང་། 
20.  མཁོའ%&ོང་ལ། ཁོའ$ལ་'ོངས། 
21.  གོར་%ོང་ལ། !ོར་ཏོང་ལ། 
22.  གོར་ག%མ། !ོར་ག&མ། 
23.  !ོང་%& !ོངས་&' 
24.  !ོང་%&། !ོངས་&' 
25.  !ོང་%ོད་བ་()། !ོང་%ོད་བ་()། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་
!ོལ། 

!གས་བ&ས། 
26.  !ོང་%ོད། !ོང་%ོད། 
27.  དགོན་གསར་། དགོན་ས'་། 
28.  བཅའ་བ་ས&་། !་བ་ས%་། 
29.  བ"་ལ་%&། བ"་ལ་%&། 
30.  !གས་སར། !གས་ས། 
31.  !ང་མ་ཤ&་། !ང་མ་ཤ&་། 
32.  !"ཝང་། !"ཝང་། 
33.  ཆ་#$་།  ཆ་#$་། 
34.  ཇ་པ་ནང་། ཇ་#ང་ནང་། 
35.  འཇམ་%& འཇམ་%&། 
36.  གཏོར་གཞོང་(ོར། གཏོར་གཞོང་(ོར། 
37.  !་#ོང་། !་#ོང་། 
38.  !ག་$%་། !ག་$%་། 
39.  !"པ་%ག། !"་$ག། 
40.  ཐག་ཐ་ལ། ཐག་ཐག་ལ། 
41.  ཐ"་$ང་། ཐ"་$ང་། 
42.  དར་ས%་། དར་ས%་། 
43.  དོག་གཏང་། དོག་%ང་། 
44.  ག"ང་མ&ག། ག"ང་མ&ག། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་
!ོལ། 

!གས་བ&ས། 
45.  མདོ་མ་ལ། མདོ་མང་ལ། 
46.  འདབ་མ་&'་། འདབ་མ་&'་། 
47.  !ོ་$ོར་བང་། !ོ་$ོར་ཝང་། 
48.  !ོ་$ང་། !ོ་$ང་། 
49.  ན་མ་ཐང་། ན་མ་ཐང་། 
50.  !་མ་བ%ཝང་། !་མ་བ%ཝང་། 
51.  ནོར་%ངས་ས། ནོར་%ངས་ས། 
52.  གནམ་%&་། གནམ་%&་། 
53.  !ག་ཚང་། !ག་ཚང་། 
54.  !ག་ཚང་འོག། !ག་ཚང་འོག། 
55.  པ་ཅ་ཕོག་ཅ' པ་ཅ་ཕོག་ཅ' 
56.  པ"་ག%སར། པ"་ག%སར། 
57.  !ང་འཇགས་པ། !ང་$གས་པ། 
58.  !ང་ཐང་། !ང་ཐང་། 
59.  !ང་ཐང་%ང་&། !ང་ཐང་%ང་&། 
60.  !ོག་ཏོར། !ོ་ཏོ། 
61.  !ལ་$་ས་&ང་། !ལ་$་ས་&ང་། 
62.  ཕང་ཤ%་། ཕང་ཤ%་། 
63.  !་མ་$ར། !་མ་$ར། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་
!ོལ། 

!གས་བ&ས། 
64.  ཕོ་$ང་མ། ཕོ་$ང་མ། 
65.  བ་#$། བ་#$། 
66.  བ་ན། བར་ན། 
67.  བ་མ$%ང་ས། བ་མ$་%ང་ས། 
68.  བ་ར$གོའ$ལ། བ་ར$གོའ$ལ། 
69.  བ་ལ$་%&། བ་ལ$་%&། 
70.  བར་$%་། བར་$%་། 
71.  བ"་$%་། བ"་$%་། 
72.  བོ་$%ཤ'་། བོ་$%ཤ'་། 
73.  བོ་ལ%&ང་། བོ་ལ%&ང་། 
74.  !་#ང་%&་། !་#ང་%&་། 
75.  !ོག་གཏང་། !ོག་གཏང་། 
76.  མ་སང་%ང་&'། མ་སངས་%ང་&'། 
77.  གཞོང་&ད། ཞོང་%ད། 
78.  !ན་ཚང་། !ན་ཚང་། 
79.  ཚང་མཁར། ཚང་མཁར། 
80.  ཚད་པ་ག&ང་། ཚད་པ་ག&ང་། 
81.  མཚམས་ཁང་། མཚམས་ཁང་། 
82.  མཚ#$%་ལ། མཚ#བ%&་ལ། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་
!ོལ། 

!གས་བ&ས། 
83.  ཝང་། ཝང་། 
84.  ཝང་མ་མཁར། ཝང་མ་མཁར། 
85.  གཟ#ས་མ'ནམ། གཟ#་འཐོན་མ། 
86.  བཟང་ལ་ཝང་། བཟང་ལ་ཝང་། 
87.  !་བཀལ་&'་། འོ་བ%ལ་'(་། 
88.  !་ས$%ར། ད"་$%&ར། 
89.  འོད་ཟ&་'ང་ཐང་།   འོད་ཟ&་'ང་ཐང་། 
90.  ཡངས་ཐང་། ཡངས་ཐང་། 
91.  ཡོ་མཁོའ' ཡོ་ཁོའ& 
92.  ཡོན་%&། ཡོན་%&། 
93.  རམ་ཧམ་%&། རམ་ཧམ་%&། 
94.  རོལ་མོ་&། རོལ་མོ་&། 
95.  ལོང་བཀང་། !ང་བཀང་། 
96.  ཤ"་ཅ% ཤ"་ཅ% 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་
!ོལ། 

!གས་བ&ས། 
97.  ཤོག་པོ་ས'་། ཤོག་པོ་ས'་། 
98.  ས་པོག་གཏོར། ས་#ོ་ཏོ། 
99.  !མ་མ$ན། !མ་མ$ན། 
100.  !་ཁང་། !་ཁང་། 
101.  !་ཁང་མཁོ་'ར། !་ཁང་ཁོ་&ར། 
102.  !་ཁང་%&་'ང་། !་ཁང་%&་'ང་། 
103.  !་ཁང་དགོན་ཤ*་། !་ཁང་དགོན་ཤ*་། 
104.  !་ཁང་གདོང་བར། !་ཁང་གདོང་བར། 
105.  !་ཁང་%ང་&བ། !་ཁང་%ང་&བ། 
106.  !་ཁང་བར་ན། !་ཁང་བར་ནང་། 
107.  !་ཁང་ར&་ས(་། !་ཁང་ར&་ས(་། 
108.  !་ཁང་གསོག་པ་

!"་། 
!་ཁང་སོག་པ་)*་། 

109.  ཨག་ཤ་%&་། ཨག་ཤ་%&་། 
110.  ཨའ#$ར་ལ། ཨའ#$ར་ལ། 

 

༧༽ !ང་འ%ག་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  དམ་མཁར། དམ་མཁར། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
2.  !ོགས་མོ། དོག་མོང་། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
3.  !ང་ཐང་། !ང་ཐང་། 
4.  ཕོ་ས་ལ། ཕོ་ས་ལ། 
5.  ས་ལ$%&། ས་ལ$་%&། 
6.  !ང་དག། ག"ང་བདག། 
7.  !ོད་དཀར། !ོད་%ོར། 
8.  ཚ་བོར། ཚ་བོར། 
9.  ཝ"ར$་ལ། ཝ"ར$་ལ། 
10.  !ག་ལ། !གས་ལ། 
11.  ད"ས་ཀ་&'་། ད"་ཀ་%&་། 
12.  ཨ"#$ ཨ"#$ 
13.  !ག་ལ་དགོན་པ། !གས་ལ་དགོན་པ། 
14.  !ག་ལ་%&མོང་། !གས་ལ་&'མོང་། 
15.  བ"ོར་མ'། !ོར་མ&། 
16.  !ང་$ོང་། དཔའ་ཏོང་། 
17.  !"ཀ་ར& པ"ཀ་ར& 
18.  ཡངས་%་ར' ཡངས་%་ར' 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
19.  བོ་གར་&'། !ོ་གར་!&། 
20.  དགོངས་འ(ས། དགོངས་འ(ས། 
21.  བདག་ས། བདག་ས། 
22.  དགོན་པ། དགོན་པ། 
23.  !་མ་$ོང་། !་མ་$ོང་། 
24.  ལབ་$། ལབ་$། 
25.  !་#ང་དགོན་པ། !་#ང་དགོན་པ། 
26.  མཚམས་ལ་&'། མཚམས་ལ་&'། 
27.  བང་བང་ལ། བང་བང་ལ། 
28.  ཆའ#$%། ཆའ#$%། 
29.  བད#མཁར། བད#མཁར། 
30.  བད#ཝ་&'། བད#ཝ་&'། 
31.  !ོར་མཐོང་ལ། !ོར་མཐོང་ལ། 
32.  !ན་ཚང་། !ན་ཚང་། 
33.  མ"བད%། མ"བད%། 
34.  ཕ་#ོང་། ཕ་#ོང་། 
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༨༽ འ"ར་%ད་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  ངམ་$ག ངམ་$། 
2.  སང་ཀ་མ། གསང་ཀ་མ། 
3.  !"་ལམ། བ"ལམ། 
4.  ཨ་ར$་ད་ཟ། ཨ་ར$་ད་ཟ། 
5.  !ངས་ཀ&ལ། གདང་%&་ལ། 
6.  !མ་$% !མ་རས། 
7.  གོང་ཚང་། གོའ$ཚང་། 
8.  !ོར་ཁང་། !ོར་ཁང་། 
9.  མ་ཕལ། མ་ཕའ% 
10.  མན་ཆ་%། མ"་ཆ་%། 
11.  རང་ར$། ངང་ར$ 
12.  ཤ"་$ང་། !ལ་$ང་། 
13.  བ་ཆ། བ་ཆ། 
14.  ད་རོང་། གདའ་རོང་། 
15.  ཀའ#མཁར། !ལ་མཁར། 
16.  !"་$ག་པ། !"་$ག་པ། 
17.  མོ་ག%ང་'(། !ག་$ང་&'། 
18.  པ"་པ$ལ། པ"་པ"་ལ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
19.  !ང་བཀང་། !ང་བཀང་། 
20.  ཤ"་ས%་ར' ས"་ས$ར& 
21.  མ་ཎ$%&་། མ་ཎ$%&་། 
22.  !ོག་ན་ལ། !ོག་ན་ལ། 
23.  ཡ་རག་ལ། ཡ་རབས་ལ། 
24.  !"ལམ། !"ལམ། 
25.  འ"མ་%་ལ'ས། !མ་$་ལ&ས། 
26.  !ག་པ། བ"#ས་པ། 
27.  བད#$%་ལམ། བད#$%་'(་། 
28.  དཀར་མ་&'་། !ར་མ་%&་། 
29.  !ོར་%ག། !ོར་%ག 
30.  !ས་མཁར  !ོད་མཁར། 
31.  ཅན་ཆ་ར&  ཅན་ཆ་ར&  
32.  !་ག$ང་མཁར།  !་ག$ང་མཁར།  
33.  ར"་$ག་ཀོ།  ར"་$ག་ཀོ།  
34.  བསམ་མཁར།  བསམ་མཁར།  
35.  གདོང་དཀར།  གདོང་དཀར།  
36.  བར་ལམ་&ོད།  བར་ལམ་&ོད།  
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
37.  !ས་ད%་ཉ'།  !ས་ད%་ཉ'།  
38.  !ོ་ར%  !ོ་ར%  
39.  !ང་ཐང་།  !ང་ཐང་།  
40.  བ"#་ཚེར(་།  བ"#་ཚེར(་།  
41.  ཚེལམ།  ཚེལམ།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
42.  ཏོ་ལོག་&'། ཏོ་ལོག་&'། 
43.  !ག་$ངས་མཁར།  !ག་$ངས་མཁར།  
44.  ཨ་ཝ་$ངས།   ཨ་ཝ་$ངས།   
45.  བག་ཆ།  བག་ཆ།  
46.  གཙང་ཁ་ཟོར། གཙང་ཁ་ཟོར། 

 

༩༽ !ང་མཁར་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !་ལ$  !་ལ$  
2.  !མ་ངལ་ས། !མ་ངལ་ས། 
3.  !"་པ་ར& !"་པ་ར& 
4.  ཁང་མ།  ཁང་མ།  
5.  ཁ"ས"$ང་།  ཁ"ས"$ང་།  
6.  !ར་$ོང་།  !ར་$ོང་།  
7.  ཁོ་$ང་།  ཁོ་$ང་།  
8.  མཁོ་ཡ&ཤ(་།  མཁོ་ཡ&ཤ(་།  
9.  !མ་ན་ར& !མ་ནང་ར' 
10.  !"ཤ$་&ང་། !"ཤ$་&ང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
11.  !ོང་ཕོགས།  !ོང་ཕོགས།  
12.  དགོན་པ། དགོན་པ། 
13.  !ན་ཆ་%།  !ན་ཆ་%ག  
14.  !ལ་མཁར།  !ལ་མཁར།  
15.  !བ་ཆ། !ར་ཆགས། 
16.  !ོམ་%།  !ོམ་%།  
17.  !ོང་བཀང་ལ། !ོང་ཀང་ལ། 
18.  !ོང་ལ་དགོན་པ། !ོང་ལ་དགོན་པ། 
19.  !ོང་ལ་དམངས་ཞ*་། !ོང་ལ་དམངས་ཞ*་། 
20.  !ོང་ལ། !ོང་ལ། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
21.  !ས་ཟ་%ང་།  !ས་ཟ་%ང་།  
22.  དོག་%ང་། དོག་%ང་། 
23.  ག"ང་མན་མ།  ག"ང་མན་མ།  
24.  གདོང་དཀར་དགོན་པ།  གདོང་དཀར་དགོན་པ།  
25.  གདོང་ནག༌ལ།  གདོང་ནག༌ལ།  
26.  བད#ཤ%་'( བད#ཤ%་'(  
27.  !ོ་ཅ%&། !ོ་ཅ%&། 
28.  !ོ་$་%། !ོ་$་%། 
29.  ན་#ང་།  ན་#ང་།  
30.  ན་ན་ར$  ན་ན་ར$  
31.  གནས་%ོར་ལོག གནས་%ོར་ལོགས། 
32.  པ"གདོང་རོང་། པ"གདོང་རོང་། 
33.  !ང་ཐང་།  !ང་ཐང་།  
34.  !"་ཀ།  !"་ཀ།  
35.  !ོ་མགོ་ལ།  !ོ་མགོ་ལ།  
36.  !"#། པ"་$། 
37.  !འ#ནང་། !འ#ནང་། 
38.  བར་དགོན་པ། བར་དགོན་པ། 
39.  བར་དགོན་པ།  བར་དགོན་པ།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
40.  བར་ཟོར། བར་ཟོར། 
41.  !ག་$།  !ག་$ག།  
42.  !ོག་ཚ&་ན་(ང་། !ོང་ཙ&་ནང་། 
43.  !ོག་ས་&'། འ"ོག་གསར་()། 
44.  མ་གོ་ལ། མ་གོ་ལ། 
45.  མན་མ།  མན་མ།  
46.  !་#ང་། !་#ང་། 
47.  མ"་ཆ་%&་ལམ། མ"་ཆ་བ&ལམ། 
48.  !ན་ཚ་ལ།  !ན་ཚ་ལ།  
49.  !ག་$ག !ག་$། 
50.  !་ལ་$%།  !་ལ་$%། 
51.  ཚམ་ནག་ར'  ཚམ་ནག་ར'  
52.  ཚལ་ཤ%་&ངས་།  ཚལ་ཤ%་&ངས་།  
53.  མཚ#ཝང་། མཚ#ཝང་། 
54.  མཚ#ཝང་ར( མཚ#ཝང་ར( 
55.  ཝ་རོང་བོ་རང་། ཝ་རོང་&ོ་རང་། 
56.  ཝང་གཉ&། ཝང་གཉ&། 
57.  ཟོར།  ཟོར།  
58.  གཟ#$#%&། གཟ#$#%&། 



མོང་%ར་'ོང་ཁག། 

136	

	

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
59.  !ལ་གདའ་ར( !་མདའ་ར' 
60.  ར"ཟོར།  ར"ཟོར།  
61.  ར"ཤོག་ག'  ར"ཤོག་ག'  
62.  ཤ་མ$ག་ལ། ཤ་#་ལ། 
63.  ཤ"་$ོང་ར(  ཤ"་$ོང་ར(  
64.  ཤ"་$ོང་'(།  ཤ"་$ོང་'(།  
65.  !་པ་ར%  !་པ་ར%  
66.  !ང་དཀར། !ང་དཀར། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
67.  གས#་ཀོང་།  གས#་ཀོང་།  
68.  ཨ་ར$་།  ཨ་ར$་།  
69.  ཨམ་འ%ས་'། ཨམ་འ%ས་'། 
70.  ཨམ་ཤ%་འོག ཨམ་ཤ%་འོག 
71.  ཨར་ཚ%་།  ཨར་ཚ%་།  
72.  ཨ"#$།  ཨ"#$།  
73.  ཨོ་ལོ་%&།  ཨོ་ལོ་%&།  

 

༡༠༽ ནང་རང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   ཁ་#ོང་། མཁའ་%ོང་། 
2 .   !"ནང་&། !"ནང་&། 
3 .   ག་ཤ་ར%  ག་ཤ་ར%  
4 .   མགོ་མཐོན་པོ།  མགོ་མཐོན་པོ།  
5 .   !ར་པ་མ་ཎ' !ར་པ་མ་ཎ' 
6 .   !ོམ་%་&ར། !ོམ་%་&ར། 
7 .   !ོམ་%། !ོམ་%། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
8 .   !གས་ས་མཁར། !གས་ས་མཁར། 
9 .   ཇོམ་ར&  ཇོམ་ར&  
1 0 .   མཐོང་མཁར།  མཐོང་མཁར།  
1 1 .   ད"་སོར། ད"་སོར། 
1 2 .   གདང་%ང་། དང་$ང་། 
1 3 .   གདོང་&མ།  གདོང་&མ། 
1 4 .   བད#$ང་། བད#$ང་། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 5 .   !ོས་%ོར་'ང་ཐང། !ོས་%ོར་'ང་ཐང་། 
1 6 .   ན་རང་།  ན་རང་།  
1 7 .   !ང་བཀང་།  !ང་བཀང་།  
1 8 .   !ང་བཀང་། !ང་བཀང་། 
1 9 .   !ང་ཁང་།  !ང་ཁང་།  
2 0 .   !ང་ཐང་།  !ང་ཐང་།  
2 1 .   ཕ་#ང་།  ཕ་#ང་།  
2 2 .   ཕན་$ར། ཕན་$ར། 
2 3 .   !་ས$%ར། !་ས$%ར། 
24 .   !"མ། !"མ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
2 5 .   བ་ར་ཁག་ཐང་། བ་ར་ཁག་ཏང་། 
2 6 .   !མ་པ། !མ་པ། 
27 .   འབབ་ཤ་རང། འབགཔ་ཤ་རང་། 
2 8 .   !"་ས%པོག་ཏོར།  !"་ས%པོག་ཏོར།  
2 9 .   མའ#མཐོང་།  མའ#མཐོང་།  
3 0 .   ཝ་ཕའ%&ང་ཐང་།  ཝ་ཕའ%&ང་ཐང་།  
3 1 .   ཝང་གཉ&།  ཝང་གཉ&།  
3 2 .   ར"#ང། ར"#ང་། 
3 3 .   ར"ནང་མཁར།  ར"ནང་མཁར། 
34 .   !ར་ཆ%&།  !ར་ཆ%&། 

 

༡༡༽ !་ཚང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   !་ཚང་། !་ཚང་། 
2 .   རོབ་%ང་མཁར། རོབ་ཏང་མཁར། 
3 .   རོབ་%ང་མཁར། རོབ་ཏང་མཁར། 
4 .   ཤ"་ཐང་ར"།   ཤ"་ཐང་ར"་། 
5 .   !ོ་ཆག་པོ། !ོ་ཆག་པོ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
6 .   !"མ། !"མ། 
7 .   !་ལ་ཁ་གཤོར། !་#ང་ཁ་ཤོར། 
8 .   ཁོ་ཆ%དགོན་པ། ཁོ་ཆ%་དགོན་པ། 
9 .   !ན་གཙང། !ན་གཙང་། 
1 0 .   !མ་བ་ར& !མ་བ་ར& 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 1 .   ཟངས་གདའ་ར) ཟངས་མདའ་ར) 
1 2 .   !"་དགའ་ལ། !"་དགའ་ལ། 
1 3 .   ཕ་ན་ས% ཕ་ན་ས% 
1 4 .   དགོན་པ། དགོན་པ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 5 .   དཔལ་%གས། དཔལ་%གས། 
1 6 .   ཡ་#$ ཡ་#$ 
1 7 .   ཡ"མཁར། ཡ"མཁར། 
1 8 .   !མ་པ་ཟོར། !མ་པ་ཟོར། 

 

༡༢༽ ས་#ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  གས#་%ོར། ས"་$ོར། 
2.  བ"གས་&' བ"གས་&' 
3.  མཚ#$%། མཚ#$%་། 
4.  !ོ་བར། !ོ་བར། 
5.  ཉ་ང་$%། !་ང་$%། 
6.  !"#ངས་'(། !"#ངས་'(། 
7.  ས"་ཤ%་ཐང། ས"་ཤ%་ཐང་། 
8.  ངན་བཏང་ལ། ངན་གཏང་ལ། 
9.  ཁ་ཤ་$ོང།    ཁ་ཤ་$ོང་། 
10.  !ོར་%ོང་ལ། !ོར་ཏོང་ལ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
11.  བོང་བད&མ། བོངས་བད'མ། 
12.  !ང་ག%ང་། !ང་ག%ང་། 
13.  མ་སངས་ད་ཟ། མར་$ང་ད་ཟ། 
14.  བཙན་ཟ་&'། བཙན་ཟ་&'། 
15.  !ང་ས%&'། !ང་ས%&'། 
16.  འ"ོག་གསར། འ"ོག་གསར། 
17.  མང་$%་། མང་$%་། 
18.  ཀ་ལ་$ང་། ཀ་ལ་$ང་། 
19.  ར"ས། ར"ས། 
20.  ས་#$། ས་#$་། 
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༡༣༽ !་ལམ་%ས་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   !ང་ཆ%་&། !ང་ཆ%་&། 
2 .   !ང་། !ང་། 
3 .   ས་ལ$%ོང་། ས་ལ$%ོང་། 
4 .   ཀ་དག། ཀ་དག། 
5 .   བཀང་ཀ་ར& ཀང་ཀ་ར% 
6 .   བཀང་བཀང་མ། བཀང་བཀང་མ། 
7 .   !ང་!ང་མ། !ང་!ང་མ། 
8 .   ཁ་#ོད། ཁ་#ོད། 
9 .   ག"་$%་ཡངན་)ང་

!"་། 
ག"་$%་ཡངན་
!ང་$%་། 

1 0 .   དགོན་པ། དགོན་པ། 
1 1 .   !ལ་གོང་། !ལ་འགོང་། 
1 2 .   ག"མ་%ག། ག"མ་%ག། 
1 3 .   དག། དག། 
1 4 .   ད"་གདོང་ལ། ད"་གདོང་ལ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 5 .   ན་#ོར་དགོན་པ། ན་#ོར་དགོན་པ། 
1 6 .   ན་#ོར་&ང་།   ན་#ོར་&ང་། 
1 7 .   ན་#ོར། ན་#ོར། 
1 8 .   ན་#ོར། ན་#ོར། 
1 9 .   པ"ཤ$་&'། པ"ཤ$་&'། 
2 0 .   !ང་ག%་&'་། !ང་ག%་&'་། 
2 1 .   !མ། !མ། 
2 2 .   བ་ར$%ང་། བ་ར$%ང་། 
2 3 .   མ"ག$ང་ལ། མ"བ$ང་ལ། 
24 .   ཝ་མ། ཝ་མ། 
2 5 .   ཡ་ར$། ཡ་ར$། 
2 6 .   ལའ#མ%ག། ལའ#མ%ག། 
27 .   ལས་མ%དགོན་པ། ལས་མ%དགོན་པ། 
2 8 .   ས"ལམ་&'། ས"ལམ་&'། 
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༡༤༽ ཐང་$ང་!ས་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !ང་ཤ%་། !ང་ཤ%་། 
2.  !་!་ནང་། !་!་ནང། 
3.  གདགས་ས། གདགས་ས། 
4.  མཐོང་མཐོང་དགོན་པ། མཐོང་མཐོང་དགོན་པ། 
5.  བད#$%་། བད#$%། 
6.  ཨ་ཏོ་ལ། ཨ་ཏོ་ལ། 
7.  !ོང་ཀང་ལ། !ོང་ཀང་ལ། 
8.  !ག་ས་ཟོར། !ག་$་ཟོར། 
9.  !ག་ཀ། !ག་ཀ། 
10.  ས"་ད%ར' ས"་ད%ར'  
11.  !མ་ད་ར& !མ་ད་ར&  
12.  ཀ་#ག། ཀ་#ག།  
13.  འཇམ་%&། འཇམ་%&།  
14.  འ"ས་%&། འ"ས་%&།  
15.  !"་ར%་&། !"་ར%་&།  
16.  ཟོར་ཕའ' ཟོར་ཕའ'  
17.  ཝང་ཀ། ཝང་ཀ། 
18.  !"་མཁར། !"་མཁར།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
19.  !"བང། !"བང།  
20.  ར"#། ར"#།  
21.  !ོང་%། !ོང་%།  
22.  མཐོང་མཁར། མཐོང་མཁར།  
23.  ཁ་ལང་གཟ'ས། ཁ་ལང་གཟ'ས།  
24.  !ོག་ལ། !ོག་ལ།  
25.  !ང་ན་%ང་། !ང་ན་%ང་།  
26.  !"་ཀ། !"་ཀ།  
27.  ཝང་ཀ། ཝང་ཀ།  
28.  ཟོར་ག། ཟོར་ག།  
29.  ཀ་དམ། ཀ་དམ།  
30.  ཤ"་ཟོར། ཤ"་ཟོར།  
31.  !་ཚ་ར% !་ཚ་ར%  
32.  མ་ནང། མ་ནང།  
33.  ར"#་ད་ཟ། ར"#་ད་ཟ།  
34.  !མ་ནས& !མ་ནས&  
35.  ཕར་ནང་ཟོར། ཕར་ནང་ཟོར།  
36.  !ག་ཕང་། !ག་ཕང་། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
37.  ངར་$་%ོངས་(ང་། ངར་$་%ོངས་(ང་།  
38.  གོ་གོང་མ། གོ་གོང་མ།  
39.  !"་དོར། !"་དོར།  
40.  !"་$་%ང་། !"་$་%ང་།  
41.  !ང་ཆ%&། !ང་ཆ%&།  
42.  ཝང་ཀ། ཝང་ཀ།  
43.  ཟོར་ག། ཟོར་ག།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
44.  ཝང་ག་ར& ཝང་ག་ར&  
45.  མ"ག་ཀ་ར' མ"ག་ཀ་ར'  
46.  ད"#་%ང་། ད"#་%ང་།  
47.  !་#་ར% !་#་ར%  
48.  !ོམ་%ང་། !ོམ་%ང་། 
49.  !ང་ལ%།  !ང་ལ%།  
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བ"ས་%ང་!ོང་ཁག་'་!ད་འོག་དང་ག$ས་ཚན་(་)ང་གནས། 

 

 
བ"ས་%ང་'ོང་།
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༡༽ བར་མཚམས་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ ཐང་ཆ% ཐང་པོ་ཆ' 
༢ !ར། !ར། 
༣ མཐོང་གསར། མཐོང་གསར། 
༤ !ོང་%ོད། !ོང་%ོད། 
༥ !ར་ཤོ་རོང་། !ར་ཤོ་རོང་། 
༦ བར་ཀ་ག&ང་། བར་ཀ་ག&ང་། 
༧ མ"ག་ཀ་ག&ང་། མ"ག་ཀ་ག&ང་། 
༨ !ན་གཙང་། !ན་གཙང་། 
༩ མོང་%&་། མོང་%&་། 
༡༠ བར་དགོན། བར་དགོན། 
༡༡ !ང་དར་&ང་། !ང་དར་&ང་། 
༡༢ !བ་$། !བ་$། 
༡༣ !ག་$ོར་'་ཁང་འོག། !ག་$ོར་'་ཁང་། 
༡༤ !་#་$ང་། !་#་$ང་། 
༡༥ !ག་ཚང་། !ག་ཚང་། 
༡༦ !ང་ཐང་། !ང་ཐང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༧ ཟོར། ཟོར། 
༡༨ ཟོར་ཚི་། ཟོར་ཚི་། 
༡༩ !ང་མཁར། !ང་མཁར། 
༢༠ བ"#་%&་། བ"#་%&་། 
༢༡ !འ#ནང་མཁར། !འ#ནང་མཁར། 
༢༢ !མ་$%་། !མ་$%་། 
༢༣ !"་$ང་། !ད་$ང་། 
༢༤ !་#ང་། !ག་$ང་། 
༢༥ ཞ"་$ོམ། ཞ"་$ོམ། 
༢༦ གཡང་མཁར། ཡང་མཁར། 
༢༧ !་#ང་། !་#ང་། 
༢༨ !ོང་མཐོང་། !ོང་མཐོང་། 
༢༩ !ོང་མཐོང་དགོན་པ་། !ོང་མཐོང་དགོན་པ། 
༣༠ ང་#ང་། ང་#ང་། 
༣༡ !ག་$ངས་མཁར། !ག་$ངས་མཁར། 
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༢༽ !ས་ག%ང་ !ད་$ག།༼"ལ་ག&ང་།༽ 

ཨང་། ག"ས་%ང་། དག་བ%ས། 
༡ ཁའ#ར% འ"#་ར& 
༢ དག#$ོང་དགོན་པ། དག#$ོང་དགོན་པ། 
༣ ས་#$་། ས་#$་། 
༤ !ོ་$ོམ། !ོ་$ོར་རོངམ། 
༥ ར"གཙང་'( ར"གཙང་'( 
༦ མ་ཎ$ཟོར། མཎ#ཟོར། 

ཨང་། ག"ས་%ང་། དག་བ%ས། 
༧ ཀ་ཀ་ན$འོག ཀ་ཀ་ན$འོག 
༨ !ངས་%&་། !ངས་ལ&་། 
༩ !ོ་ར% !ོ་ར% 
༡༠ ཚེམཁར། ཚེམཁར། 
༡༡ ལ"་ཕང་། ལ"སམ་ཕང་། 
༡༢ !"༌བ%བ། !"་བ%བ་མ། 

 

༣༽ བཀང་%ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !ན་མཐོང་། !ན་མཐོང་། 
2.  མ"་མཚམས། མ"་མཚམས། 
3.  !ང་ཐང་། !ང་ཐང་། 
4.  ར"གཙང་ག'ང་། ར"གཙང་ག'ང་། 
5.  རོང་%ང་། རོང་%ང་། 
6.  ཤ"་ཆ%་དགོན་པ། ཤ"་ཆ%་དགོན་པ། 
7.  !་#ོམ། !ག་$ོམ། 
8.  ཡོན་%ལ། ཡོན་%ལ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
9.  ཡོན་%ག་'མ། ཡོན་%ལ་'མ། 
10.  ཡོན་%ག་ལ། ཡོན་%ལ་ལ། 
11.  ཕབ་ཤ%།  ཕབ་ཤ%།  
12.  གཙང་པོ།  གཙང་པོ།  
13. 7 !ོར་%ང་།  !ོར་%ང་།  
14.  !ག་ཚང་།  !ག་ཚང་།  
15.  !་ཀོ།  !་ཀོ།  
16.  ཚ"བ$་&ང་།  ཚ"བ$་&ང་།  
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
17.  !"་བཀང།  !"་བཀང།  
18.  མོང་ཀ། མོང་ཀ། 
19.  གནམ་ལ།  གནམ་ལ།  
20.  ཤ"ནང་མཁར། ཤ"ནང་མཁར། 
21.  !ག་པ་%&་།  !ག་པ་%&་།  
22.  ཨ"་ཁ%  ཨ"་ཁ%  
23.  ཁང་མ།  ཁང་མ།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
24.  ཨ་ཤོམ་&ོལ་ལོ། ཨ་ཤོམ་&ོལ་ལོ། 
25.  !ངས་དགོན་པ། !ངས་དགོན་པ། 
26.  ར"#ང་དགོན་པ།  ར"#ང་དགོན་པ།  
27.  ཁ་#ོད།  ཁ་#ོད།  
28.  !་ཀ། !་ཀ། 
29.  དགོན་འཕ(།  དགོན་འཕ(།  
30.  !མ་པ། !མ་པ། 

 

༤༽ !ང་པ་ར་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  པ་སང་"ག། པ་སང་"ག། 
2.  ཨ་ར་ན་ད་། ཨ་རག་ན་གདང་། 
3.  མ་བད%བ། མ་བད%བ། 
4.  པ"་ག#ང་། པ"་ག%ང་། 
5.  !མ་ཤ་ར& !མ་ཤ་ར& 
6.  ས་རོང་། ས་རོང་། 
7.  གནས་%&་། གནས་%&་། 
8.  ཟོར་ག&ང་། ཟོར་ག&ང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
9.  !ལ་$ག། !ལ་$ག། 
10.  !་མའ%དགོན་པ། !་མ$་དགོན་པ། 
11.  མ"་མདའ། མ"་མདའ། 
12.  !འ#$%་'ག !འ#ནང་'ག 
13.  !"#ང་&ང་། !"#ང་&ང་། 
14.  འ"ོ་%ན་ཆ(མ། འ"ོ་%ན་ཆ(མ། 
15.  ལམ་ཡོང་། ལམ་ཡོང་། 

 



བ"ས་གཡང་(་)ོང་ཁག། 

148	

	

༥༽ མཁའ་%ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ !ོམ་%། !ོམ་%། 
༢ !"་$ང་། !ོལ་%ང་། 
༣ འཁོར་ག'ང་། འཁོར་ག'ང་། 
༤ གདང་རས། གདང་རས། 
༥ !"མང་། !"མང་། 
༦ !"་ཟོར། !"་ཟོར། 
༧ ར་#ང་། ར་#ང་། 
༨ དགོན་པ། དགོན་པ། 
༩ མོང་ནང་འཁོར་ལ། མོང་ནང་འཁོར་ལམ། 
༡༠ བར་ཤོང་། བར་གཤོང་། 
༡༡ ལ"མ$ ལ"་མ% 
༡༢ འཆམ་ཟོར། !མས་ཟོར། 
༡༣ ཇ"ར$ ཇ"ར$ 
༡༤ ལ"ཟ། ལ"ཟར། 
༡༥ !"དགོན། !"དགོན། 
༡༦ མ"ར$་ཟོར། མ"ར$་ཟོར། 
༡༧ !"ཁ། !"ཁ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༨ !ང་འཚ&'( !ང་འཚ&པ( 
༡༩ ཐ"་མཁར། ཐ"་མཁར། 
༢༠ ཤ"་ར% ཤ"་ར% 
༢༡ ར"ན་ནང་། ར"ནང་ནང་། 
༢༢ !ས་$ག !ས་$ག 
༢༣ !ས་$ག་&མ། !ས་$ག་&མ། 
༢༤ ཚན་ཚ$རོང་། !ན་!$་རོང་། 
༢༥ ཕོང་ཡོང༌། ཕོང་ཡོང༌། 
༢༦ ཏོ་ཀ་%ང་། ཏོ་ཀ་%ང་། 
༢༧ དག་ཚི་། གདགས་ཚི་། 
༢༨ !ང་ག་%&མ། !ང་ག་ཆ&མ། 
༢༩ གདགས་ས། གདགས་ས། 
༣༠ མཁོ་ཆ&'ཕའ* མཁོ་ཆ&ཕའ) 
༣༡ གཙང་པོ། གཙང་པོ། 
༣༢ སོག་བཙ'་། སོག་ཙ&་། 
༣༣ ཁོ་$ོར་བ། ཁོ་དོར་བ། 
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༦༽ !༌#ང་ !ད་$ག། 

ཨང་
། 

ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ !་#། !་#། 
༢ མཚ#དགོན་པ། མཚ#དགོན་པ། 
༣ ག"ང་%ན་མ། ག"ང་%ན་མ། 
༤ !་#ང་། !་#ང་། 
༥ !ོ་ར% !ོ་ར% 
༦ !བ་ཁང་། !བ་ཁང་། 
༧ བར་དགོན་པ། བར་དགོན་པ། 
༨ !"ས་ལ། !"ས་%། 
༩ ཨོམ་ཤ་ར' ཨོམ་ཤ་ར' 
༡༠ དགའ་རབ་དབང་(ག། དགའ་རབ་དབང་(ག། 
༡༡ ཝ་#ང་ཟོར། ཝ་#ང་ཟོར། 
༡༢ མཁར་དགོན། མཁར་དགོན། 
༡༣ !ར་ཆ%ལོ། !ར་ཆ%ལོ། 
༡༤ མཁར་%། མཁར་%། 
༡༥ !ོ་$ག། !ོ་$ག། 
༡༦ ག་#ག ག་ཕ། 
༡༧ ཁ"ར$ ཁ"ར$ 
༡༨ ཧབ་ལ། ཧབ་ལ། 

ཨང་
། 

ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༩ ར"ས$་&། ར"ས$་&། 
༢༠ !་ཤ$་ཡ& !་ཤ$་ཡ& 
༢༡ ཁ"ཤ$་། ཁ"ཤ$་། 
༢༢ བསང་མ་ར' བསང་མ་ར' 
༢༣ !ན་$ང་། !ན་$་%ང་། 
༢༤ གཙང་%ག གཙང་%ག། 
༢༥ !ས་ཐང་། ས"ཐང་། 
༢༦ ཏོ་ཀ་%ག ཏོ་ཀ་%ང་། 
༢༧ ཝམ་རོང་། ཝམ་རོང་། 
༢༨ ཁ"#$་མན་མ། ཁ"#$་&ན་ན། 
༢༩ ས་གཡོ། ས་གཡོ། 
༣༠ ཆ"་ར% ཆ"་ར% 
༣༡ !"་ར% བ"་ར% 
༣༢ འབམ་ཤ&་། འབམ་ཤ&་། 
༣༣ ཚ་ནོ། ཚ་ནོ། 
༣༤ ཁོ་མ%། ཁོ་མ%། 
༣༥ !"་ཟོར། !"་ཟོར། 
༣༦ !བ་དགོན། !བ་དགོན། 
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ཨང་
། 

ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
༣༧ ར"ཟངས། ར"ཟངས། 
༣༨ ད་#ང་། ད་#ང་། 
༣༩ དར་ན། དར་$། 
༤༠ !མ་ནང་། !མ་ནང་། 
༤༡ ད"ནོ། ད"ན། 
༤༢ !"་ར% !"་ར% 
༤༣ !ོམ་གཙང་། !ོམ་གཙང་། 

ཨང་
། 

ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
༤༤ !་#ང་། !་#ང་། 
༤༥ རོམ་ཟོར། རོམ་ཟོར། 
༤༦ བ"#་ཆོས་()་དགོན་པ། བ"#་ཆོས་()་དགོན་པ། 
༤༧ !བ་ཁང་དགོན་པ། !བ་ཁང་དགོན་པ། 
༤༨ ཁ་འཕ%། ཁ་ཕ$། 
༤༩ མཁར་དགོན། མཁར་དགོན། 
༥༠ ར"ས$་&། ར"ས$་&། 

 

༧༽ !་རག་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ !ོད་པ། !ོད་པ། 
༢ !ང་པ། !ང་པ། 
༣ མ"ག་པ། མ"ག་པ། 
༤ !ལ་བཞ&པ། !ལ་བཞ&པ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
༥ !ོན་འགོ། !ལ་འགོ 
༦ ཀ་ཤ་$%་། ཁ་ཤ་$%་། 
༧ !"ལ"$ག། !"ལ"$ག། 

 

༨༽ !ངས་%ད་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ བ་ཉལ་%&་། བ་ཉལ་%&་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
༢ བར་དགོན་པ། བར་དགོན་པ། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
༣ འ"མ་%ང་། འ"མ་%ང་། 
༤ !"་མཁར། !"་མཁར། 
༥ !ོར་ཤ&་། !ོར་ཤ&་། 
༦ ག་ཛ་ར% དགའ་བཟང་ར)ས། 
༧ !་ངན་མ། !་#ོན་མ། 
༨ ཀ"་དགོན་པ། ཀ"་དགོན་པ། 
༩ མཁར་ས། མཁར་ས། 
༡༠ !ང་$%། !ང་$%། 
༡༡ !"། !"། 
༡༢ !་ཁང་། !་ཁང་། 
༡༣ མོམ་ནང་མཁར། མོམ་ནང་མཁར། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༤ !"་$% !"་$% 
༡༥ ཕ"་སོང་། ཕ"་སོང་། 
༡༦ ཤ"་$་%། ཤ"་བཙག་'། 
༡༧ ཤ"་ར"་མོ། ཤ"་ར"་མོ། 
༡༨ ཤོ་ཁང་། ཤོ་ཁང་། 
༡༩ གསོལ་མཁར། གསོལ་མཁར། 
༢༠ !་#ང་། !་#ང་། 
༢༡ མཐོང་རོང་། མཐོང་རོང་། 
༢༢ ཡར་འབངས། ཡར་འབངས། 
༢༣ ཡ"་ཆ%ལོ། ཡ"་ཆ%ལོ། 

 

༩༽ ར་#༌ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ"ས། 
༡ !ང་$ང་། !ང་$ང་། 
༢ !མ། !མ། 
༣ !ང་དགོན། !ང་དགོན། 
༤ ཁ་#ོད། ཁ་#ོད། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ"ས། 
༥ བཀའ་དམ། བཀའ་གདམས། 
༦ !ོན་ལ། འ"ོན་ལ། 
༧ ཚ་ཚི !་ཚི 
༨ བད#$%་'(་། བད#$%་'(་། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ"ས། 
༩ ར་#$%ང་ཐང་། ར་#$%ང་ཐང་། 
༡༠ !ང་$%་། !ང་$%་། 
༡༡ སོག་བཙ'་། སོག་ཙ&་། 
༡༢ མ"ལོང་མཁར། མ"ལོང་མཁར། 
༡༣ !ོང་%ན། !ོང་%ན། 
༡༤ !"མ། ཆ"མ། 
༡༥ གཙང་མཁར། གཙང་མཁར། 
༡༦ !་#མ་%ང་། !་#མ་%ང་། 
༡༧ !ག་ཀ་%&་། པག་ཀ་%&་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ"ས། 
༡༨ ག"ང་བསམ། ག"ང་བསམ། 
༡༩ ཕ་ཇོ་དགོན་པ། ཕ་ཇོ་དགོན་པ། 
༢༠ ཏོག་ཤ&་མང་། ཏོག་ཤ&་མང་། 
༢༡ !ག་ཚང་། !ག་ཚང་། 
༢༢ !་#ང་དགོན་པ། !་#ང་དགོན་པ། 
༢༣ !་མང་། !་མང་། 
༢༤ ཉ"མ་ཆོས་()་། ཉ"མ་ཆོས་()་། 
༢༥ !ོང་ལ&་། !ོང་ལ&་། 

 

༡༠༽ སག་$ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ"ས། 
༡ !"་ཝང་། !"་ཝང་། 
༢ !་སག !་སག 
༣ བོ་རང་&' བོ་རང་&' 
༤ !ག་!$། !ག་!$། 
༥ མཐོ་ལོང་། མཐོ་ལོང་། 
༦ འ"ོན་མཁར། འ"ོན་མཁར། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ"ས། 
༧ !ར་$% !ར་$% 
༨ ཡོང་%་&ར། ཡོང༌%༌&ར། 
༩ !མ་ལོག !མ༌ལོགས། 
༡༠ !ོན་ལམ་'ང་། !ོན་ལམ་'ང་། 
༡༡ མ༌ཎ$རོང་། མ༌ཎ$རོང་། 

 



བ"ས་%ང་'ོང་ཁག། 

153 

	

༡༡༽ བསམ་མཁར་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ"ས། 
༡ !"མཁར། !"མཁར། 
༢ དོམ་མཁར། དོམ་མཁར། 
༣ ཁབ་$% ཁབ༌ཏ% 
༤ རང་གཞ&མཁར། རང༌གཤ&༌མཁར། 
༥ མ"་འཕ"། མ"་འཕ"། 
༦ !མ། !མ། 
༧ གཏམས་&ང་། གཏམས་&ང་། 
༨ ཡ"ནང་&ང་ས། ཡ"ནང་&ང་ས། 
༩ འ"མ་ཕའ&ར། འ"མ་ཕའ&ར། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ"ས། 
༡༠ ནོར་%ང་ཅ( ནོར༌ཝང༌ཅ( 
༡༡ མཁར་ཤོང་། མཁར༌གཤོང༌། 
༡༢ !ང་ད་མ། !ང་ད་མ། 
༡༣ བ་ཟོར། བར༌ཟོར། 
༡༤ !"་པོ། ཤ༌ཅ༌པོ། 
༡༥ !ང་བ%ན་ཟམ་པ། !ང་བ%ན་ཟམ་པ། 
༡༦ གཅ#་%་དགོན་པ། གཅ#་%་དགོན་པ། 
༡༧ ཁབ་$%&'་(་དགོན་པ། ཁབ༌ཏ%&'༌(༌དགོན༌པ། 

 

༡༢༽ !ང་$ག་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ"ས། 
༡ ཅ་#$་། ཅ་#$་། 
༢ འཆང་མ& འཆང་མ& 
༣ དགའ་%&་། དགའ་%&་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ"ས། 
༤ དགོངས་'(ཕང་མ། གོང༌%&ཕང༌མ། 
༥ རང་$ང་། རང་$ང་། 
༦ ཡོ་$%་ནང་། ཡོ་$%་ནང་། 
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༡༣༽ !མས་ཤིང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ"ས། 
༡ གཙང་པོ། གཙང་པོ། 
༢ !་ཁང་%བ། !་ཁང་%བ། 
༣ ཕ"་པ་ར& ཕ"་པ་ར& 
༤ བོང་ཟོར། !ོང༌ཟོར། 
༥ རམ་$ོང་མ། རམ༌འ%ོང༌མ། 
༦ ས་ཀོ། ས་ཀོ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ"ས། 
༧ བར་$ང་ཐང་། བར་$ང་ཐང་། 
༨ ཡ"་མཁར། ཡ"་མཁར། 
༩ ག་ཤ་ར% ག་ཤ་ར% 
༡༠ འབོར་ག'ང་མ། འ"༌ག%ང༌མ། 
༡༡ ཡོང་ད&་ཟོར། ཡོང་ད&་ཟོར། 
༡༢ !ང་ས%་ཟོར། !ང་ས%་ཟོར། 

 

༡༤༽ !་#་$ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ག"ས་%ང་། དག༌བ%ས། 
1.  ཇོ་མོ་གཙང་། ཇོམོ༌གཙང༌། 
2.  བ"་ཤ%། བ"༌ཤ%༌། 
3.  !"ཡ། !"ཡ། 
4.  མན་མཁར། !ན༌མཁར། 
5.  འག#ས་མཁར། ག"༌མཁར། 
6.  !ས་$མ། !ས་$མ། 
7.  བར་ཀ་ཟོར་། བར་ཀ་ཟོར་། 
8.  མོངས་ཀ། མོངས་ཀ། 

ཨང་། ག"ས་%ང་། དག༌བ%ས། 
9.  ལན་$% ལན༌ཅ% 
10.  ར"ཟོར། ར"ཟོར། 
11.  ཚའ#ག%ང་། ཚལ༌ག%ང༌། 
12.  ཡ"་ཆ%ལོ། ཡ"ཆ$ལོ། 
13.  གོང་%&ར( གོང་%&ར( 
14.  !ོད་%ག !ོད་%ག 
15.  ཝ་ཕའ% ཝ་ཕའ% 
16.  !"་ཤ%་མོ། བ"༌ཤ%༌མོ། 
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༡༥༽ གཡང་ག%ར་ !ད་$ག། 

ཨང་། ག"ས་%ང་། དག༌བ%ས། 
༡ འཆང་མཛ'། !ག༌མཛ&། 
༢ མདའ་ལ&འཕང་མ། མདའ་ལ&འཕང་མ། 
༣ ངམ་བ%ནང་། ངམ་བ%ནང་། 
༤ དར་$ས་&'་། དར་$ས་&'་། 
༥ ད"་མཁར། !"༌མཁར། 
༦ !་#ང་། !་#ང་། 

ཨང་། ག"ས་%ང་། དག༌བ%ས། 
༧ མཁར་ཛ། མཁར༌བཟང༌། 
༧ ཁ"ར$ ཁ"ར$ 
༨ མཁར་ག&ང་། མཁར་ག&ང་། 
༩ ལ"#ག ལ"#ག 
༡༠ ཤོ་བཀང་། ཤོ༌ཀང༌། 
༡༡ !ང་། !ང་། 
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བ"ས་གཡང་(་!ོང་ཁག་'་!ད་འོག་དང་ག$ས་ཚན་(་)ང་གནས། 

 

	

བ"ས་གཡང་(་)ོང! 
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༡༽ འ"མ་%་&ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !"#$་།  !"#$་།  
2.  ཁ"་ལང་།  ཁ"་ལང་།  
3.  ཁ"#།  ཁ"#།  
4.  !"མཁར།  !"མཁར།  
5.  !"ཉལ་དགོན་པ། !"ཉལ་དགོན་པ། 
6.  !"་གསར།  !"་གསར།  
7.  མཁར་ཆ&།  མཁར་ཆ&།  
8.  གོང་ཀ་ལ'་། གོང་ཀ་ལ'་། 
9.  !ོང་%ལ།  !ོང་%ལ།  
10.  མགར་བ་ག&ང་།  མགར་བ་ག&ང་།  
11.  མགོན་དགོན་པ། མགོན་དགོན་པ། 
12.  !ང་མཁར་ག(ང་། !ང་མཁར་ག(ང་།  
13.  !ར་ཁང་།  !ར་ཁང་།  
14.  !ར་པ་ག&ང་།  !ར་པ་ག&ང་།  
15.  ང་མ་$%་།  ང་མ་$%་།  
16.  ང་ལ་མང་། ང་ལ་མང་།  
17.  ང་ལ$མང་། ང་ལ$མང་། 
18.  ང་ས།  ང་ས།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
19.  ངང་#།  ངང་#།  
20.  ཆང་$ང་%& ཆང་$ང་%& 
21.  ཆ"་། ཆ"་།  
22.  ཉ་ས་མཁར།  ཉ་ས་མཁར།  
23.  ཏོག་ཙེ  ཏོག་ཙེ  
24.  !་#$་།  !་#$་།  
25.  !་འཕ%། !་འཕ%། 
26.  !ོ༌$ང༌། !ོ་$ང་། 
27.  !ར་ཀ་ཤ&་། !ར་ཀ་ཤ&་། 
28.  !ོགས་ཤ'()་*།  !ོགས་ཤ'()་*།  
29.  !ོང་ཆ&། !ོང་ཆ&། 
30.  ཐ"་ཀ%&"་།  ཐ"་ཀ%&"་།  
31.  དར་མ%།  དར་མ%།  
32.  ད"་ཆ%།  ད"་ཆ%།  
33.  !"་$%་། !"་$%་། 
34.  གདགས་ས། གདགས་ས། 
35.  བད#ཆ%་ཕོ་)ང་།  བད#ཆ%་ཕོ་)ང་།  
36.  !ོ་ལ%་ཅན།  !ོ་ལ%་ཅན།  
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
37.  ན་#་$%་།  ན་#་$%་།  
38.  པ"༌$%༌། པ"་$%་། 
39.  དཔལ་མང་།  དཔལ་མང་།  
40.  !ང་མཁར།  !ང་མཁར།  
41.  !ང་ལ། !ང་ལ། 
42.  !ང་ལ%འོག !ང་ལ%འོག 
43.  ཕ་གདོང་ཅན།  ཕ་གདོང་ཅན།  
44.  ཕན་$%་། ཕན་$%་། 
45.  !ན་$།  !ན་$།  
46.  !ན་ཚ%ས་ཆོས་)*་།  !ན་ཚ%ས་ཆོས་)*་།  
47.  !མ་ཐང་བ'།  !མ་ཐང་བ'།  
48.  བ"#་མང་། བ"#་མང་། 
49.  བ"་$%་། བ"་$%་།  
50.  !་#$་།  !་#$་།  
51.  !་རང་མོ། !་རང་མོ། 
52.  !་#་$%་།  !་#་$%་།  
53.  !"་མ་ཆ&།  !"་མ་ཆ&།  
54.  !ོམ་ད&། !མ་ད%། 
55.  མར་$%་།  མར་$%་།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
56.  མ"#$བདག། མ"#$བདག། 
57.  !ང་$%་། !ང་$%་།  
58.  གཞ#རང་མ།  གཞ#རང་མ།  
59.  ཚ་ཚ#་།  ཚ་ཚ#་།  
60.  !་#$་། !་#$་། 
61.  ཞ་#ངས། ཞ་#ངས།  
62.  ཞབས་དཔལ་ག)ང་།  ཞབས་དཔལ་ག)ང་།  
63.  ཟ་མ་ག%ང་།  ཟ་མ་ག%ང་།  
64.  འོག་མ་ནང་། འོག་མ་ནང་། 
65.  ཡང་མཁར། !ོང་མཁར། 
66.  ག"ལ་%ས།  ག"ལ་%ས།  
67.  ར་མཚ%  ར་མཚ%  
68.  ར"#ོམ། ར"#ོམ། 
69.  ར"ས་ག&མ་དགོན་པ། ར"ས་ག&མ་དགོན་པ།  
70.  ལམ་$%་། ལམ་$%་། 
71.  ལམ་$%་འོག། ལམ་$%་འོག  
72.  ལ"་ས%་&ང་། ལ"་ས%་&ང་།  
73.  !མ་མཁར། !ངམ་མཁར། 
74.  ལོང་མཁར།  ལོང་མཁར།  
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
75.  ཤ་ལ$%&་།  ཤ་ལ$%&་།  
76.  ཤ"#$་།  ཤ"#$་།  
77.  གཤོང་&ོར་མ།  གཤོང་&ོར་མ།  
78.  སོ་$%་མང་།  སོ་$%་མང་།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
79.  གས#།  གས#།  
80.  ཧ"་$%་།  ཧ"་$%་།  
81.  !་བསང་&ག།  !་བསང་&ག།  
82.  ཨ"མ་ལ"ག'ང་།  ཨ"མ་ལ"ག'ང་།  
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༢༽ འཇམ་མཁར། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.   !་!་ར$ !་!་ར$ 
2.   !ང་$ང་མ། !ང་$ང་མ།  
3.   !"་ཟོར། !"་ཟོར།  
4.   ཁ"ཤ$་&"མ། ཁ"ཤ$་&"མ། 
5 .   ཁོམ་%&་། ཁོམ་%&་།  
6.   མཁའ་འ%ོ་མའ'(ས་*། མཁའ་འ%ོ་མའ'(ས་

!།  
7.   མཁར། མཁར། 
8.   གོང་ལམ་ཟོར། གོང་ལམ་ཟོར།  
9.   !ོམ་ཤ&་། !ོམ་ཤ&་།  
10.   !ང་!$་། !ང་!$་།  
11.   དགོན་པ། དགོན་པ། 
12.   ཅ"ལ$་ཏང་། ཅ"ལ$་ཏང་།  
13.   ཆ"མ། ཆ"མ། 
14.   འཇམ་མཁར།  འཇམ་མཁར།  
15 .   འཇ#་ཙམ། འཇ#ས་ཙམ། 
16.   ཉ་#། ཉ་#། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
17.   ཉ"་$། ཉ"་$། 
18.   ཉ"་ལམ་ག'ང་། ཉ"་ལམ་ག'ང་། 
19.   !ག་དམ་པ། !ག་དམ་པ།  
20.   !ག་$%མ། !ག་ཆ%མ། 
21.   !ོང་ལ། !ོང་ལ། 
22.   !ག་ཤ%ར' !ག་ཤ%ར'  
23.   ག"ང་མཁར་དགོན་པ།  ག"ང་མཁར་དགོན་པ། 
24.   གདོན་ཀོ། གདོན་ཀོ། 
25.   མདའ་ལ&མཁར། མདའ་ལ&མཁར། 
26.   ནང་འཁོད། ནང་འཁོད། 
27.   གནས་%།  གནས་%།  
28.   གནས་%ག། གནས་%ག།  
29.   པད་$། པད་$། 
30.   !ར་ཀང་། !ར་ཀང་།  
31.   !ང་ཐང་། !ང་ཐང་། 
32.   !ང་ཐང་ཟོར། !ང་ཐང་ཟོར།  
33.   !ང་ཐང་ར&  !ང་ཐང་ར&  
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
34.   !"མ་ར& ཆ"མ་ར! 
35.   བ་#$་། བ་#$་། 
36.   བར་$%མ། བར་ཆ%མ། 
37.   !མ་ཐང་མཁར། !མ་ཐང་མཁར། 
38.   !འ#ནང་'ང་ས། !འ#ནང་'ང་ས། 
39.   མ་ཎ$%ང་། མ་ཎ$%ང་།  
40.   མ་སངས་བ&ལམ། མར་$ང་བ'ལམ། 
41.   ཚེ་$ོམ།  ཚེ་$ོམ།  
42.   མཚ#འོག། མཚ#ཝང་།  
43.   ཟོར་%ང་།  ཟོར་%ང་།  
44.   ཟོར། ཟོར།  
45.   !ང་ཆ%&། !ང་ཆ%&།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
46.   !བ། !བ། 
47.   ག"་$ང་ནད་ཐང་། ག"་$ང་ནད་ཐང་། 
48.   ར"#ང་། ར"ས་%ང་། 
49.   ལ་བར། ལ་བར། 
50 .   ལང་ལ$་།  ལང་ལ$་།  
51 .   ལའ#$མ། ལའ#$མ། 
52.   ལར་$བ། ལར་$བ། 
53.   ལ"ཤ$་མཁར། ལ"ཤ$་མཁར།  
54.   ཤང་ཤ་ར% ཤང་ཤ་ར%  
55 .   ཤ"་$ོང་། ཤ"་$ོང་།  
56.   ཤ"་མཁར། ཤ"་མཁར། 
57.   ས་དཀར་ཝང་། ས་དཀར་ཝང་།  

 

༣༽ ཁམས་%ངས། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1. 	 མན་ལ།  !ན་ལ། 
2. 	 ཀ"་འཛ&ས། ཀ"་འཛ&ས། 
3. 	 དཀོན་མཆོག་)*་། དཀོན་མཆོག་)*་།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
4. 	 དཀོན་མཆོག་)*་།  དཀོན་མཆོག་)*་།  
5.  ད"#་འཁོར་ཅན། ད"#་འཁོར་ཅན། 
6. 	 ད"#་ཅན ད"#་ཅན 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
7.  བཀའ་འ%ར་'་ཁང་། བཀའ་འ%ར་'་ཁང་།  
8. 	 !་#ར། !་#ར། 
9. 	 ཁམས་%ངས་ར་བ། ཁམས་%ངས་ར་བ། 
10. 	 ཁམས་%ངས། ཁམས་%ངས། 
11. 	 !"གཙང་། !"གཙང་།  
12. 	 !"བ་ཅན། !"བ་ཅན། 
13. 	 !"་མཁར། !"་མཁར། 
14. 	 !་#ན། !་#ན།  
15. 	 !ལ་པོ་&ར། !ལ་པོ་&ར།  
16. 	 !ར་ག%ང་། !ར་ག%ང་།  
17. 	 !་མ་ཅན། !་མ་ཅན།  
18. 	 !"་$་མགོ་ག(མ། !"་$་མགོ་ག(མ།  
19. 	 ང་ལ་མོ། ངང་ལག་མོ། 
20. 	 !གས་%&'(མ*། !གས་%&'(མ*  
21. 	 !་མོ་ཡར་'ག་མར་

!ག། 
!་མོ་ཡར་'ག་མར་
!ག། 

22. 	 !"་ག%ང་། !"་ག%ང་། 
23. 	 མཐ#་བཟང་། མཐ#་བཟང་། 
24.  དར་ཅན་དགོན་པ། དར་ཅན་དགོན་པ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
25. 	 དར་ཅན། དར་ཅན། 
26. 	 !ང་$% !ང་$%  
27. 	 དོམ་ཚང་། དོམ་ཚང་། 
28. 	 གདགས་ཀ། གདགས་ཀ། 
29. 	 ག"ང་%། ག"ང་%། 
30. 	 !ོ་ལ%་ཅན། !ོ་ལ%་ཅན།  
31. 	 !ོ་ག%མ། མདོ་ག&མ། 
32. 	 ན་#ོང་ལ། ན་#ོང་ལ།  
33. 	 ནོམ་བ་ར'་། ནོམ་བ་ར'་། 
34. 	 པད་པ་ར% པད་པ་ར% 
35. 	 དཔ#ཆ་&'་།  དཔ#ཆ་&'་།  
36.  !ང་ཐང་།  !ང་ཐང་།  
37. 	 !ང་ཐང་ར&  !ང་ཐང་ར&  
38.  !མ། !མ། 
39. 	 བ་#$། བ་#$། 
40. 	 བར་$ང་།   བར་$ང་། 
41. 	 བར་$ང་ཤ'་།  བར་$ང་ཤ'་།  
42. 	 !་ཡངས། !་གཡང་། 
43. 	 !ར་!ར་ལ། !ར་!ར་ལ། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
44.  བ"#་%&་། བ"#་%&་། 
45.  བ"#་%ངམ་།  བ"#་%ངམ་།  
46. 	 !་#ང་ཁ་ཤོར། !་#ང་ཁ་ཤོར། 
47. 	!ང་པ་ཤ&་།  !ང་པ་ཤ&་།  
48.  !"་$མ། !"་$ངམ། 
49. 	 འ"ར་འ"ར་ལ། འ"ར་འ"ར་ལ།  
50. 	 མ་ཎ$ཚི་། མ་ཎ$ཚི་། 
51. 	 བཙན་མཁར། བཙན་མཁར།  
52. 	 !"ག$ང་མ་ཎ) !"ག$ང་མ་ཎ)  
53. 	 ཞར་$% ཞར་$%  
54. 	 ཟ་#$་།  ཟ་#$་།  
55. 	 བཟང་པོ་ཟོར། བཟང་པོ་ཟོར། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
56. 	 འོམ་%།  འོམ་%།  
57. 	 ཡར་$% ཡར་$% 
58.  ཡ"་མ་ཅན། ཡ"་མ་ཅན།  
59. 	 ར་#ོང་། ར་#ོང་།  
60. 	 རབ་བད%&'་། རབ་བད%&'་།  
61. 	 !་ཝ།  !་ཝ།  
62.  ཤ་འ$མ། ཤ་འ$མ། 
63. 	 ཤ་ཟམ། ཤ་ཟམ། 
64. 	 ཤ་ལ$ ཤ་ལ$ 
65. 	 གཤགས་ཤ%་མ་། གཤགས་ཤ%་དགོན་པ། 
66. 	 གས#་%ང་། གས#་%ང་། 
67. 	 !ོན་%&་དགོན་པ། !ོན་%&་དགོན་པ། 

 

༤༽ རམ་$ར། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  ཀ་ཀ་ན$  ཀ་ཀ་ན$  
2.  !་ཤ$་། !་ཤ$་།  
3.  ཁ་ལ་$ང་ཐང་། ཁ་ལ་$ང་ཐང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
4.  !"ར$ !"ར$  
5.  དགོན་པ། དགོན་པ། 
6.  !་ལམ་%ག། !་ལམ་%ག།  
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
7.  !་ལམ་འོག། !་ལམ་འོག།  
8.  !ོ་$ང་།  !ོ་$ང་།  
9.  !ོང་ཤ&་། !ོང་ཤ&་། 
10.  ཉ"་$ང་ཝང་།  ཉ"་$ང་ཝང་།  
11.  !ག་$ོང་། !ག་$ོང་།  
12.  མཐོང་ཀོར་ཟོར། ཐོང་ཀོར་ཟོར།  
13.  དོམ་ཚང་། དོམ་ཚང་། 
14.  ག"ང་མཁར་བ)*་

ཆོས་%&་། 
ག"ང་མཁར་
བ"#་ཆོས་()་། 

15.  ག"ང་%ན།   ག"ང་%ན། 
16.  !ག་ཚང་། !ག་ཚང་། 
17.  !ང་ཐང་། !ང་ཐང་། 
18.  ཕག་པ་ར&གཙང་། ཕག་པ་ར&གཙང་། 
19.  ཕའ#ར་བ། ཕའ#ར་བ། 
20.  བར་$ོང་།  བར་$ོང་།  
21.  བོན་%ང་ཟོར། བོན་%ང་ཟོར། 
22.  འབའ་$ང་། འབའ་$ང་། 
23.  འབའ་$ང་ཟོར། འབའ་$ང་ཟོར། 
24.  !འ#ནང་ར(། !འ#ནང་ར(། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
25.  !ན་$%ཤ'་། !"#"ཤ%་།  
26.  གཙང་རོང་། གཙང་རོང་། 
27.  བ"ག་ཤ&་།  བ"གས་ཤ#་།  
28.  བཙ#་ཁང་།  བཙ#་ཁང་།  
29.  མཚ#གཙང་།  མཚ#གཙང་།  
30.  འ"བ་མཁར། འ"བ་མཁར།  
31.  ཝང་ར%་མ།  ཝང་ར%་མ།  
32.  ཟོར་%ང་།  ཟོར་%ང་།  
33.  ཟོར་ཚི་། ཟོར་ཚི་།  
34.  ཟོར།  ཟོར།  
35.  བཟང་མ&། བཟང་མ&། 
36.  !ང་མཁར། !ང་མཁར། 
37.  ར"གཙང་'ག།  ར"གཙང་'ག།  
38.  ར"་འཛི་ནང་།  ར"་འཛི་ནང་།  
39.  རོ་མང་། རོ་མང་། 
40.  ལ་ལམ། ལ་ལམ། 
41.  ལ"#་ར&  ལ"#་ར&  
42.  ལ"་བར་&ང་། ལ"་བར་&ང། 
43.  ལ"་ནང་། ལ"་ནང་།  
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
44.  ཤང་ཐང་། ཤང་ཐང་། 
45.  ཤང་$་%ང་། ཤང་$་%ང་། 
46.  སར་$བ། སར་$བ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
47.  སར་$བ།  སར་$བ།  
48.  ཨ་ར$་%ོ་རང་།  ཨ་ར$་%ོ་རང་།  

 

༥༽ !ད་$་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !ང་ཐང་དགོན་པ། !ང་ཐང་དགོན་པ། 
2.  !ར་$ང་།  !ར་$ང་།  
3.  !ོམ་%། !ོམ་%། 
4.  !"ཉལ། !"ཉལ། 
5.  འཁོབ་ལ་མཁར། འཁོབ་ལ་མཁར། 
6.  དགའ་%&་ལ།  དགའ་%&་ལ།  
7.  དགོངས་ཟ། དགོངས་ཟ། 
8.  དགོན་པ།  དགོན་པ།  
9.  !་ལམ་འོག།  !་ལམ་འོག།  
10.  !ོང་མ་ཤ'་། !ོང་མ་ཤ'་། 
11.  !ོག་ཤ&་། ཏོག་ཤ&་། 
12.  !ོད་ཚ&  !ོད་ཚ&  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
13.  !ོད།  !ོད།  
14.  ཐང་$ང་། ཐང་ག%ང་། 
15.  !་མང་། !་མང་། 
16.  གདགས་ས།  གདགས་ས།  
17.  ག"ང་%&  ག"ང་%&  
18.  ག"ང་%&  ག"ང་%&  
19.  ག"ང་ཚན་'བ།  ག"ང་ཚན་'བ།  
20.  གནས་པོ་གས'་ས། གནས་པོ་གས'་ས།  
21.  !ང་མཁར་བ()་ཆོས་

!"་། 
!ང་མཁར་བ()་
ཆོས་%&་།  

22.  !ང་མཁར་དགོན་པ། !ང་མཁར། 
23.  དཔའ་%བ།  དཔའ་%བ།  
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
24.  !ང་ཐང་། !ང་ཐང་། 
25.  !ང་$ང་།  !ང་$ང་།  
26.  ཕའ#$%་།  ཕའ#$%་།  
27.  !"་མཁར། ཆ"་མཁར། 
28.  !ོ་ལབ་&། !ོ་ལབ་&། 
29.  བང་ཁབ་ཅན། བང་ཁབ་ཅན།  
30.  !ང་$ག་&' !ང་$ག་&' 
31.  !ག་$། !ག་$། 
32.  འབག་པ། འབག་པ། 
33.  !འ#ནང་ཟོར།  !འ#ནང་ཟོར།  
34.  མ་ནམ། མ་ནམ། 
35.  མ་ན$འོག། མ་ན$འོག། 
36.  མལ་$ང་། མལ་ག%ང་། 
37.  !ར་ཤ%་། !ར་ཤ%་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
38.  !ད།  !ད།  
39.  !ན་$།  !ན་$།  
40.  ཙན་དན་འོག།  ཙན་དན་འོག།  
41.  གཙང་པོ་ཅན། གཙང་པོ་ཅན།  
42.  ཚ"ས་ག&མ་ནང་།  ཚ"ས་ག&མ་ནང་།  
43.  ཚ"་$ང་། ཚ"་$ང་།  
44.  མཚ#ཝང་ཤ(་།  མཚ#ཝང་ཤ(་།  
45.  ཤ་ལ$་ཟོར།  ཤ་ལ$་ཟོར།  
46.  ཤོ་ཁང་།  ཤོ་ཁང་།  
47.  གས#་%ག། གས#་%། 
48.  གས#། གས#། 
49.  གས#་མཚ' གས#་མཚ' 
50.  ཨ"་$། ཨ"་$། 

 

༦༽ !ང་ཞང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !ན་བཟང་'(་། !ན་བཟང་'(་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
2.  !"་$ང་&ོང་(ོད། !ོང་%ོད། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
3.  !ད་པ། !ད་པ།  
4.  !ོར་ར་%ང་། !ོར་ར་%ང་།  
5.  !"་མོ། !"་མོ། 
6.  !ོན་མོ་&ོང་(ད།  !ོན་མོ་&ོང་(ད།  
7.  ཁ་བ་$ག་&ག། ཁ་བ་$ག་&ག།  
8.  ཁང་$ོ། ཁང་$ོ། 
9.  !ས་$་དགོན། !ས་$་དགོན། 
10.  གབ་$ང་ཐོག། གབ་$ང་ཐོག།  
11.  གབ་$ང་འོག། གབ་$ང་འོག།  
12.  !་#་ལ%་&ག་(ག། !་#་ལའ&'ག་)ག།  
13.  !ང་ར། !ང་ར། 
14.  !ོང་%ོད། !ོང་%ོད།  
15.  !ོང་%ད། !ོང་%ད། 
16.  !་#ང་གཤོང་། !་#ང་གཤོང་།  
17.  དགོན་པ། དགོན་པ། 
18.  !ང་$བ། !ང་$བ།  
19.  !མ་བར་ར& !མ་བ་ར! 
20.  !་མ་$ང་། !་མ་ཤ%་།  
21.  !ོ་ར་ཞ&་། !ོ་ར་ཞ&་།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
22.  !ོམ་%ག་'ོར་ར། !ོམ་%ོར་ར། 
23.  ཅོག་པོ་&ག། ཅོག་པོ་&ག། 
24.  !ང་མ་ཅན། !ང་མ་ཅན།  
25.  !ང་མ་ག&ང་། !ང་མ་ག&ང་། 
26.  !ང་མ་ག&ང་། !ང་མ་ག&ང་།  
27.  !་འགོ།     !་འགོ། 
28.  !་#ོད། !་#ོད།  
29.  !་འཐག་&ང་། !་འཐག་&ང་། 
30.  ཆ"#$་། ཆ"#$་། 
31.  ཉ་མཁར་&ོང་། ཉ་མཁར་&ོང་།  
32.  ཉ"མ་ལ་&ང་། ཉ"མ་ལང་། 
33.  ཏོ་ཀ་%ག། !ོགས་དཀའ་)ངས།  
34.  !་#། !་#། 
35.  !ོགས་དཀའ་)།  !ོགས་དཀའ་)།  
36.  !ོགས་དཀའ། !ོགས་དཀའ།  
37.  !ོང་མ&ཞང་ས།  !ོང་མ&ཞང་ས།  
38.  !ོང་ཤ&་། !ོང་ཤ&་། 
39.  ཐད་ཀར་ཅན། ཐད་ཀར་ཅན།  
40.  ཐད་དོང་ཅན། ཐད་དོང་ཅན།  
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
41.  ཐ"་ཐ"་$། ཐ"་ཐ"།  
42.  མཐོང་མཁར། མཐོང་མཁར། 
43.  !ང་དཀར་དགོན་པ། !ང་མཁར་དགོན་པ། 
44.  གདོང་&ན།  གདོང་&ན།  
45.  འདས་དགོན།  འདས་དགོན།  
46.  འདམ་གཙང་། འདམ་གཙང་།  
47.  འདམ་གཙང་()་མ། འདམ་གཙང་()་མ།  
48.  !"མ$་ཅན། !"མ$་ཅན།  
49.  !ག་$་%ང་། !ག་$་%ང་། 
50.  !"ཞ$་། !"ཞ$་། 
51.  ནག་ཚང་&'་པ།  ནག་ཚང་&'་པ།  
༥༤. ནམ་$ག། ནམ་$ག། 
༥༥. !ང་གཞོང་། !ང་གཞོང་། 
52.  པ"ས"$ང་། པ"ས"$ང་།  
53.  !ང་། !ོང་།  
54.  !ང་མཁར།  !ང་མཁར།  
༥༩. !ང་ཐང་། !ང་ཐང་།  
55.  !ང་ཐང་%ོང་'ོད། !ང་ཐང་%ོང་'ོད། 
༥༨. !ང་$%་ཆ། !ང་མཁར་'(་ཆ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
56.  !་ལ$ !་ལ$ 
57.  !ོང་། !ང་། 
58.  !འ#ཞ%་། !འ#ཞ%་།  
59.  བ་#$། བ་#$། 
60.  བ་ལང་ག&ང་། བ་#ང་ག&ང་། 
61.  བག་པ། འབག་པ། 
62.  བག་མ་ངལ་ས། བག་མ་ངལ་ས། 
63.  བར་གདང་། བར་གདང་།  
64.  བ"#་ལ་&ང་། བ"#་ལ་&ང་།  
65.  !ག་ཐོག། !ག་ཐོག  
66.  !ག་ཚང་། !ག་ཚང་། 
67.  !"ས་ཞ&་། !"ས་ཞ&་།  
68.  !ོང་ཀ་ཞ'་།  !ོང་ཀ་ཞ'་།  
69.  !ོང་ཀ་ཤ'་། !ོང་ཀ་ཤ'་།  
70.  !ོང་ཞ&་།  !ོང་ཞ&་།  
71.  !འ#ནང་མཁར། !འ#ནང་མཁར། 
72.  !ས་ཆ།  !ས་ཆ།  
73.  མན་ག%ང་། མན་ག%ང་། 
74.  མར་ཞ%་། དམར་ཞ&་། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
75.  མ"#ང་།  མ"#ང་།  
76.  མ"་$ོངས། མ"་$ོངས། 
77.  དམངས་ཞ'་། དམངས་ཞ'་།  
78.  !ན་$། !ན་$། 
79.  ཙན་དན་ཤ&་། ཙན་དན་ཤ&་།  
80.  གཙང་ག%ང་། གཙང་ག%ང་། 
81.  གཙང་ཙ%་། གཙང་ཙ%་། 
82.  ཚ་#$་།  ཚ་#$་།  
83.  ཚི་$ོམ། ཚི་$ོམ། 
84.  ཛམ་$་ལའ'(ོ་བ། ཛམ་$་ལའ'(ོ་བ།  
85.  བཟོ་མདོག། བཟོ་དོག། 
86.  འོག་མཁར། འོག་མཁར། 
87.  !ང་ཀར་ཞ'་། !ངས་ཀར་ཞ(་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
88.  ར"གདང་ཅན། ར"གདང་ཅན།  
89.  ལ་#་$ང་། ལ་#་$ང་།  
90.  ཤ"་ག་%།  ཤ"་ག་%།  
91.  !ར་$། !ར་$། 
92.  གཤགས་པ། གཤགས་པ། 
93.  སོག་%ང་ནང་། སོག་%ང་ནང་། 
94.  སོག་%ང་རོམ། སོག་%ང་རོམ། 
95.  གས#་%་ལ། གས#་%་ལ། 
96.  བསང་%&ཤ(་། བསང་ཤ&་། 
97.  !་#ང་ག&ང་། !་#ང་ག&ང་།  
98.  !"་ཞ%་། !"་ཞ%་། 
99.  ཨ་ར$་མ&ག། ཨ་ར$་མ&ག། 
100.  ཨང་མ་%ང་། ཨང་མར་&ང་། 

 

༧༽ གཡང་%་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !ང་རོང་། !ང་རོང་། 
2.  མཆོད་&'་(ོར་ར།  མཆོད་&'་(ོར་ར།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
3.  !"་ཅན།  !"་ཅན།  
4.  ཡང་$ད། ཡང་$ད། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
5.  !"་གསར། !"་གསར། 
6.  !་ལ$མང་། !་ལ$མང་། 
7.  ག"ང་། ག"ང་། 
8.  !ོང་མཁར་(མ་པ། !ོང་མཁར་(མ་པ། 
9.  བ"#་%ོང།  བ"#་%ོང།  
10.  !ལ་མང་།  !ལ་མང་།  
11.  !"་པ་ངལ་ས། !"་པ་ངལ་ས། 
12.  ཁམས་%་ཅན། ཁམ་$་ཅན། 
13.  མཁར་ག&ང་(ང་། མཁར་ག&ང་(ང་། 
14.  !་ལ$ཤ&་། !་ལ$ཤ&་། 
15.  !ོང་%ད། !ོང་%ད། 
16.  !"ཅན། !"ཅན། 
17.  དག#བཟང་།  དག#བཟང་།  
18.  དག#ལ%ས་(ོད་*ད།   དག#ལ%ས་(ོད་*ད། 
19.  དགོན་པ་བདག། དགོན་པ་དག།  
20.  དགོན་པ།  དགོན་པ།  
21.  འ"ས་%ོད་(ད།  འ"ས་%ོད་(ད།  
22.  !་ཆ$་པོ། !་ཆ$་པོ། 
23.  !བ་$ག། !བ་$ག།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
24.  !ང་མཁར། !ང་མཁར། 
25.  !ོ་ཞ%་། !ོ་ཞ%་། 
26.  ང་#ང་ཐང་།  ང་#ང་ཐང་།  
27.  ངང་པར་%&  ངང་པར་%&  
28.  བ"་གཅ&། བ"་གཅ&།  
29.  !ང་ཤ%་&ོག་པ།  !ང་ཤ%་&ོག་པ།  
30.  !་འགོ་&ང་།  !་འགོ་&ང་།  
31.  ཉ་ཕ$  ཉ་ཕ$  
32.  ཏོ་ཀ་%ང་། ཏོ་ཀ་%ང་། 
33.  !ང་ག%ན། !ང་ག%མ།  
34.  !ང་ཅན། !ང་ཅན། 
35.  !ར་ཀ་%ང་། !ར་$ང་།  
36.  !ོང་ཅན། !ོང་ཅན། 
37.  !ོང་ཤ&་། !ོང་ས&་།  
38.  ཐང་ལོང་། ཐང་ལོང་། 
39.  ཐད་དཀར་ཅན།  ཐད་དཀར་ཅན།  
40.  !མ་$ག། !མ་$ག།  
41.  !ར་ཅན། !ར་ཅན།  
42.  དོང་%མ་ནང་། དོང་%ངམ་ནང་། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
43.  དོར་%ག།  དོར་%ག།  
44.  མདའ་ལ&མང་།  མདའ་ལ&མང་།  
45.  མདོ་%གས་ཆོས་)*་། མདོ་%གས་ཆོས་)*་། 
46.  !ོར་%། དོར་%ག། 
47.  ན་#ང་། ན་#ང་། 
48.  !ང་མཁར་'(་། !ང་མཁར་'(་། 
49.  !ང་པོ་ཆ'  !ང་པོ་ཆ'  
50.  !མ། !མ། 
51.  !"#$་&ང་།  !"#$་&ང་།  
52.  !ང་པོ་འ'ས། !ང་པོ་འ'ས། 
53.  ཕོར་ག&ང་། ཕོར་ག&ང་། 
54.  འཕ#་%ག།  འཕ#་%ག།  
55.  བར་ནང་། བ་ར་ནང་། 
56.  !མ་ཐང་མཁར།  !མ་ཐང་མཁར།  
57.  !མ་པ་གཤོང་། !མ་པ་གཤོང་།  
58.  !་#ག། !་#ག། 
59.  !ང་པ་དག།  !ང་པ་དག།  
60.  !བ་ལ་%& !བ་ལ་%& 
61.  !་མའ%དགོན་པ། !་མའ%དགོན་པ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
62.  འ"#ས། འ"#ས།  
63.  !་གནས། !་གནས། 
64.  !ས་$%་། !ས་$%་། 
65.  !"་མཁར། !"་མཁར། 
66.  མང་$ག།  མང་$ག།  
67.  མར་ཛི&། མར་ཟ%&། 
68.  མོང་%&་།  མོང་%&་།  
69.  !་ཛ་$ག། !་ཛ་$ག། 
70.  ཚར་ཟམ། ཚར་ཟམ། 
71.  ཚི་$ོམ། ཚི་$ོམ། 
72.  !་ང་$ག། ཚང་ང་$ག  
73.  !ོང་འ&ས་(ང་། !ོང་འ&ས་(ང་། 
74.  ཝ་ཅན། ཝ་ཅན། 
75.  ཝང་ལ%འོག། ཝང་ལ%འོག།  
76.  ཞ་འ$ས་། ཞ་འ$ས། 
77.  ཞར་$ང་།  ཞར་$ང་།  
78.  !ར་ཤ%་མང་།  !ར་ཤ%་མང་།  
79.  འོལ་བ་ཞ'་། ཡ"བ་ཞ&་། 
80.  ཡང་$ད།  ཡང་$ད།  
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
81.  ཡོས་ཤ&་།  ཡོས་ཤ&་།  
82.  རབ་$% རབ་$% 
83.  ར"་ཆ%་&ང་། ར"་ཆ%་&ང་།  
84.  ར"་བ%། ར"་བ%། 
85.  ལང་མ་ག&ང་།  ལང་མ་ག&ང་།  
86.  ཤ་#ག།  ཤ་#ག།  
87.  ཤ་ཤ#་། ཤ་ཤ#་།  
88.  ཤར་མ%་&ོང་། ཤར་མ%&ོང་། 
89.  !་དག་ནང་། !་དག་ནང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
90.  ཤ"་རབ། ཤ"་རབ། 
91.  ག"ང་།  ག"ང་།  
92.  ས་དཀར་&ང་། ས་དཀར་&ང་། 
93.  ས"ས"#ང་། ས"ས"#ང་། 
94.  ས"ས#་བཀག་པ། ས"ས#་བཀག་པ། 
95.  ས"ས#་%ང་། ས"ས#་%ང་། 
96.  གས#། གས#། 
97.  གས#་གཞོང་། གས#་གཞོང་། 

 

༨༽ ཡར་ལངས་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  འོབས་མཁར། འོབས་མཁར། 
2.  ཀ་ཀ་ན$  ཀ་ཀ་ན$  
3.  !་#མ་པ། !་#མ་པ། 
4.  !་བཟང་། !་བཟའ། 
5.  ཁ་བཙི་མ། ཁ་བཙི་མ། 
6.  ཁའ#ཟོར། ཁའ#ཟོར། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
7.  !"#ང་།  !"#ང་།  
8.  !ག་ཤ%་མ། !ག་ཤ%་མ། 
9.  !་#ོམ། !ག་$ོམ། 
10.  མཁར། མཁར། 
11.  ག་ཤ$་། ག་ཤ$་། 
12.  གབ་བ$%ས་གནས། གབ་བ$%ས་གནས། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
13.  གམ་འཁར།  གམ་འཁར།  
14.  !ང་ཅན་དགོན་པ། !ང་ཅན་དགོན་པ། 
15.  !"་མཁར།  !"་མཁར།  
16.  !"་ཞ%་། ལ"་ཞ%་། 
17.  དགའ་མང་།  དགའ་མང་།  
18.  དགའ་ཤ&་ཕང་མ།        དགའ་ཤ&་ཕང་མ།        
19.  དགོན་པ། དགོན་པ། 
20.  འགག་$། འགག་$། 
21.  !ོད་དཀར་'་ཁང་།   !ོད་དཀར་'་ཁང་། 
22.  !་ལམ།  !་ལམ།  
23.  !ོ་ཐམ་ཟོར། !ོ་ཐམ་ཟོར། 
24.  !ོམ་དོར།  !ོམ་དོར།  
25.  !ོང་མ་ཤ'་།  !ོང་མ་ཤ'་།  
26.  !་སང་མ།  !་སང་མ།  
27.  ཆོར་ནང་། ཆོར་ནང་། 
28.  ཇོམོ་དོག་ས། ཇོམོ་དོག་ས། 
29.  འ"ག་ཀ།  འ"ག་ཀ།  
30.  ཏང་$ང་། ཏང་$ང་། 
31.  ཏོང་ཀོ་རོང་མ་ཎ) ཏོང་ཀོ་རོང་མ་ཎ) 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
32.  !ང་$ང་། !ང་$ང་། 
33.  !ང་ར% !ང་ར% 
34.  !ོང་ཀ་ན་དང་།  !ོང་ཀ་ན་དང་།  
35.  !ོང་%ོར་མ་ཎ)  !ོང་%ོར་མ་ཎ)  
36.  !ོད་ཀ།  !ོད་ཀ།  
37.  ཐང་ར%  ཐང་ར%  
38.  !་#མ་ཟོར། !་#མ་ཟོར། 
39.  !ང་ཤ%་། !ང་ཤ%་། 
40.  མཐོང་རམ། མཐོང་རམ། 
41.  མཐོང་ཤ'་(།  མཐོང་ཤ'་(།  
42.  འཐོང་ས'ཕང་མ།  འཐོང་ས'ཕང་མ།  
43.  !་ཝང་། ད་ཝང་། 
44.  ད"ཝང་ཆ'(།  ད"ཝང་ཆ'(།  
45.  !ང་པོ་&ང་། !ག་པོ་&ང་། 
46.  ག"ང་ས&་མ། ག"ང་ས&་མ། 
47.  གདོན་&ང་། གདོན་&ང་། 
48.  མདོ་མངས་'ག།   མདོ་མང་&ག། 
49.  !ག་$% !ག་$% 
50.  !་#་མ། !་#་མ། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
51.  གནམ་ཐ&། གནམ་ཐ& 
52.  པའ#$ར།  པའ#$ར།  
53.  པའ#ཕ་ལང་།  པའ#ཕ་ལང་།  
54.  !ང་པོ་ཉལ་ས། !ང་པོ་ཉལ་ས། 
55.  ཕ་ཤ$ན་#ང་། ཕ་ཤ$ན་དང་། 
56.  ཕན་བད&ར(  ཕན་བད&ར(  
57.  ཕམ་$ང་།  ཕམ་$ང་།  
58.  !་ཡངས། !་ཡངས། 
59.  !"མ། ཆ"མ། 
60.  འཕན་བ&ལ། ཕན་བ%ལ་། 
61.  བ་ཟོར། བ་ཟོར། 
62.  བམ་$ང་།  བམ་$ང་།  
63.  བ"་ར%  བ"་ར%  
64.  !ག་དཀར་'ང་། !ག་དཀར་'ང་། 
65.  !ོ་དཀར་'ང་། !ོ་དཀར་'ང་། 
66.  མན་$། མནའ་%། 
67.  མ"ལོང་མཁར། མ"ལོང་མཁར། 
68.  !ད་ཀ། !ད་ཀ། 
69.  !ད། !ད། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
70.  !ན་$། !ན་$། 
71.  བཙན་ཁང་།  བཙན་ཁང་།  
72.  ཚང་ཞ%་། ཚང་ཞ%་། 
73.  མཚ#གཙང་། མཚ#གཙང་། 
74.  འཚ#་མ་ཤ'་།  འཚ#་མ་ཤ'་།  
75.  ཝ་ཕའ% ཝ་ཕའ% 
76.  ཟོར་ཆ&'། ཟོར་ཆ&'། 
77.  ཟོར། ཟོར། 
78.  !ང་ཆ%&།   !ང་ཆ%&། 
79.  !བ་མཁར།  !བ་མཁར།  
80.  ཡ་ལང་།  ཡ་ལང་།  
81.  ཡ"་$ོ།  ཡ"་$ོ།  
82.  ཡ"་འཕ&། ཡ"་འཕ&། 
83.  ར"#ང་། ར"#ང་། 
84.  ར"ཝང་། ར"ཝང་། 
85.  ར"་འཛི་གཏན་པང་། ར"་འཛི་'ན་པང་། 
86.  ར"ཀ།  ར"ཀ།  
87.  ར"ནང་མཁར། ར"ནང་མཁར། 
88.  ར"#ང་མཁར།  ར"#ང་མཁར།  
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
89.  རོ་ལམ། རོ་ལམ། 
90.  ལབ་$། ལབ་$། 
91.  !ང་$།  !ང་$།  
92.  !ང་ཁོ་ལོམ། !ང་ཁོ་ལོམ། 
93.  !ང་མཁར། !ང་མཁར། 
94.  !ང་$ང། !ང་$ང་། 
95.  !ང་ནོང་པོ།  !ང་ནོང་པོ།  
96.  !ང་པོང་ས།  !ང་པོང་ས།  
97.  !ང་བག་ཏང་། !ང་བག་ཏང་། 
98.  ལ"་ཞ%་།  ལ"་ཞ%་།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
99.  ཤངས་ཕང་མ།  ཤངས་ཕང་མ།  
100.  ཤའ#ནོང་།  ཤའ#ནོང་།  
101.  ཤ"་ར%  ཤ"་ར%  
102.  ཤ"་ར"་%།  ཤ"་ར"་%།  
103.  !་#། !་#། 
104.  ཤོ་$ང་། ཤོ་$ང 
105.  སང་ས་མཁར།  སང་ས་མཁར།  
106.  ས"བཟང་པ་ཟོར། ས"བཟང་པ་ཟོར། 
107.  སོ་ཙ%་།  སོ་ཙ%་།  
108.  ཨ་ཎ$དགོན་པ། ཨ་ཎ$དགོན་པ། 
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!ན་$་!ོང་ཁག་'་!ད་འོག་དང་ག$ས་ཚན་(་)ང་གནས། 

 

 
!ན་$ན་%་"ོང་། 
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༡༽ !ང་$ར་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !"་$ང་། !"་$ང་། 
2.  ཁམ་$ག ཁམ་$ག། 
3.  ཁ!་!ང་། ཁ!་!ང་། 
4.  ཁོམ་%ང་། ཁོམ་%ང་། 
5.  !"མ། !"དམའ། 
6.  མཁན་པ་&ོངས། མཁན་པ་&ོངས། 
7.  !"་ག་%&། !"་ག་%&། 
8.  !་ལམ་%ར། !་ལམ་%ར། 
9.  !ང་$ར། !ང་$ར། 
10.  ངར། ཉར།  ངར། ཉར།  
11.  !ང་རས། !ང་རས། 
12.  ཉ"་གཞོང་། ཉ"་གཞོང་། 
13.  ཏ"་ཤ%་། ཏ"་ས%་། 
14.  ཏ"་ཤ%་དགོན་པ། ཏ"་ས%་དགོན་པ། 
15.  !ག་གཟ%་བར། !་#$བར། 
16.  !ང་ས། !ང་ས། 
17.  !ོང་%&་། !ོང་%&་། 
18.  ཐ"་$ལ། ཐ"་$ལ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
19.  !ར་$ོད། !ར་$ོད། 
20.  ད"ས་ཀ་&'་། ད"ས་ཀ་&'་། 
21.  ནབ་ཟ་ལ། ནབ་ཟ་ལ། 
22.  གནས། གནས། 
23.  !མ་$ས་&ང་། !མ་$ས་&ང་། 
24.  པ"་ཆོས་'(་། པ"་ཆོས་'(་། 
25.  ཕ་ཏ་ལ། ཕ་ཏ་ལ། 
26.  !ང་། !ང་། 
27.  !ང་$བ་&'་། !ང་$བ་&'་། 
28.  མ་#ར། མ་#ར། 
29.  མཚ#$%་། མཚ#$%་། 
30.  ཞམ་$%་། གཞམ་%&་། 
31.  ཡོངས་མ་'(་། ཡོང་མ་&'་། 
32.  གཡོ་%ག་དགོན་པ། གཡོ་%ག་དགོན་པ། 
33.  རོད་པ། རོད་པ། 
34.  ལ"ས་པ། ལ"ས་པ། 
35.  ཤཝ། ཤཝ། 
36.  ས་ཕ་ོཆ"ས། ས་ཕ་ོཆ"ས། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
37.  སོམ་ཤ&་། སོམ་ཤ&་། 
38.  བསམ་%&་། བསམ་%&་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
39.  ཨམ་ཅ% ཨམ་ཆ% 

 

༢༽ འ"ར་%གས་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   བ"་པ་ཤ&་། !་པ་ཤ%་། 
2 .   མཁར་%ང་། མཁར་%ང་། 
3 .   !མ་$ང་། !མ་$ང་། 
4 .   !་རས། འ"ར་ར%ས། 
5 .   !ོར་གན། !ོར་གན། 
6 .   ངང་ང#། ངང་ངལ། 
7 .   ཅ་#ོང་། ཅ་#ོང་། 
8 .   !ང་ཁ་ལ། !ང་ཁ་ལ། 
9 .   ནག་$%་།  ནག་$%་།  
1 0 .   !་ཐ་$ོང་།  !་ཐ་$ོང་།  
1 1 .   !ག་བག་ཅན།  !ག་བག་ཅན།  
1 2 .   !་འ$ས་&། !་འ$ས་&། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 3 .   གཞ#་གསར། གཞ#་གསར། 
1 4 .   མཚ#ཅན། མཚ#ཅན། 
1 5 .   མཚ#ཝང་'ང་། མཚ#ཝང་'ང་། 
1 6 .   ཝ་ཡང་། ཝ་ཡང་། 
1 7 .   བཟང་མཁར། ཟངས་མཁར། 
1 8 .   ཡ་#$། ཡར་$%། 
1 9 .   ཡ"་$ངས། ཡ"་$ངས། 
2 0 .   !མ་ཆ% !མ་ཆ% 
2 1 .   ལ་#ོང་། ལ་#ོང་། 
2 2 .   ས"ས་ཆོས་&'་།  ས"ས་ཆོས་&'་།  
2 3 .   ཨར་ཏོ་&'། ཨར་ཏོ་&'། 
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༣༽ མ"་མ་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   མཁོ་མ་%ར་'ོད། མཁོ་མ་%ར་'ོད། 
2 .   བ་#ོང་། བ་#ོང་། 
3 .   བ"་པ། བར་པ། 
4 .   !ག་$%་། !ག་$%་། 
5 .   !ང་ལ། !ང་ལ། 
6 .   དགོན་མཁར། དགོན་དཀར། 
7 .   དགོན་པ་དཀར་པོ། དགོན་པ་དཀར་པོ། 
8 .   དཀར་%། དཀར་%། 
9 .   དཀར་%་དགོན་པ། དཀར་%་དགོན་པ། 
1 0 .   ཀ"མོ། ཀ"མོ། 
1 1 .   ཀ"་ཚ%་། ཀ"་བཙ&་། 
1 2 .   འཁོལ་མ། མཁོ་མ། 
1 3 .   ལ་བར། ལ་བར། 
1 4 .   ལ་ཝ། ལ་ཝ། 
1 5 .   !ག་$། !ག་$། 
1 6 .   ཉ་ལམ་%ང་། ཉ་ལམ་ག&ང་། 
1 7 .   !ང་མཁར། !ང་མཁར། 
1 8 .   !"་$% !ོང་%། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 9 .   རོལ་མོ་&'ས། རོལ་མོ་&'་། 
2 0 .   གས#་%ག། གས#་%། 
2 1 .   !་ཡ། !་ཡ། 
2 2 .   གཙང་ངོ། གཙང་ངོ་། 
2 3 .   བཟང་མཁར། ཟངས་མཁར། 
24 .   མཛེ་པོ་འ(ག མཛེ་པོ་འ(ག 
2 5 .   !བ་པ་%ལ་མ། !བ་པ་%ལ་མ། 
2 6 .   ད"་མ%་ག'ང་། ད"་མ%་ག'ང་། 
27 .   !ོན་ག&ང་། !ོན་ག&ང་། 
2 8 .   !"བཀང་། ཚིས་བཀང་། 
2 9 .   ས"་ག%&ོང་། ས"་ག%&ོང་། 
3 0 .   གཏ#$ག་ལ། གཏ#$ག་ལ། 
3 1 .   ར་ཙ་$%་། ར་ཙ་$%་། 
3 2 .   ག"མ་པ། ག"མ་པ། 
3 3 .   མཁོ་མ་%ང་། མཁོ་མ་བཀང་། 
34 .   !ང་$ང་། !ང་$ང་། 
3 5 .   !ང་$ོང་། !ང་$ོང་། 
3 6 .   !་ཀ། !་ཀ། 



!ན་$་%ོང་ཁག། 

184	

	

༤༽ !ར་$ད་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས 
1.   !གས་ཟོམ། !གས་ཟོམ། 
2.   མཆན་ཡལ་'ང་། !ག་མཇལ་'ང་། 
3.   !་ས།  འ"ག་ས། 
4.   གཅོང་། གཅོང་། 
5 .   !ར་!་མ། !ར་!ར་མ། 
6.   དར་$ས་&ང་། དར་$ས་&ང་། 
7.   !ོང་%ད། !ོང་%ད། 
8.   !ང་དཀར། !ང་དཀར། 
9.   མགར་གོང་། མགར་གོང་། 
10.   !ོ་ཤ%་&ང་།   !ོད་གཤོག་'ང་། 
11.   !་ས་$%། !་ཚ་$%། 
12.   ལམ་ས%་ཀ་པ། ལམ་$་ཀ&་པ། 
13.   !་གསོལ་'(། !་གསོལ་'(། 
14.   ནག་$%་།  ནག་ལ%་། 
15 .   གཉའ་རས། ཉ་རས། 
16.   པ"་$%། པ"་$%། 
17.   !་#$་། !་ལ$་། 
18.   གས#་གཞོང་། གས#་གཞོང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས 
19.   ཤཝ་གཞོང་། ཤཝ་གཤོང་། 
20.   !ག་པས། !ག་པ! 
21.   !མ་$ངས། བསམ་%ང་། 
22.   !ག་མཁར་'ད། !་མཁར་&'། 
23.   !ངས་%ང་། བཏང་%ང་། 
24.   གཏ#་%ང་། གཏ#་%ང་། 
25.   མཐོ་བ། ཐོ་བ། 
26.   ཐང་$%། ཐང་$%། 
27.   མཐོང་&་'(། མཐོང་&་'(། 
28.   མཐོང་&་'(་། མ"ན་%་&'། 
29.   !ོང་མ&། !ོང་%ད། 
30.   མཚ#$%་། མཚ#$%་། 
31.   !ོང་གསར། !ོང་གསར། 
32.   ཨར་$་%&་། ཨ་བ$་%&་། 
33.   !གས་%ག་མ'། !གས་%་མ'། 
34.   !བ་$%་། !བ་$%་། 
35.   !ར་ཏ། !ར་$། 
36.   !ང་$% !ང་$% 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས 
37.   གས#་%ག། གས#་%། 
38.   གས#་%ལ། !"་$%། 
39.   ཤངས་མཐོང་()་། ཤངས་མཐོ་()་། 
40.   ས"་ནར། !"་ནར། 
41.   !་#$། !་#$། 
42.   !་#ོང་། !་#ོང་། 
43.   !ག་$%་། !བ་$%་། 
44.   ཝམ་$ང་། ཝམ་$ང་། 
45.   ཝ་ཝལ། ཝ་ཝ# 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས 
46.   གཟ#་%ོང་། གཟ#་%ོང་། 
47.   ཨོ་$ན་&ག།  ཨོ་$ན་&ག།  
48.   ཉ་#་ཁང་། ཉ་#་ཁང་། 
49.   ར"་ཆ%་&མ་པ།  ར"་ཆ%་&མ་པ།  
50 .   !བ་ཁང་། !བ་ཁང་། 
51 .   མན་$%།  མན་$%།  
52.   མཆོངས་ས།  མཆོངས་ས།  
53.   ག"ང་%ད།  ག"ང་%ད།  
54.   ལམ་ས་%&། ལམ་ས་%&། 

 

༥༽ !ན་$ས་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   ཀ་བས%་ཐང་།  ཀ་བས%་ཐང་།  
2 .   ཀཿཏོག། ཀ་ཐོག། 
3 .   ཀ"་ཕས། !"་ཕས། 
4 .   བ"#་%&་། བ"་ཤ%་&'་། 
5 .   !མ་$ར། !མ་དར། 
6 .   !་ག$མ་ཕ'ས། !་ག$མ་ཕས། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
7 .   ཁ་ཤ་$%་། ཁ་ཤ་$%་། 
8 .   ཁམ་པ་%&་། ཁམ་པ་%&་། 
9 .   མཁར་ས། མཁར་ས། 
1 0 .   མཁོ་ཅན མཁོ་ཅན། 
1 1 .   !་གར་%ང་། !་གར་%ང་། 
1 2 .   དགའ་རབ་'ག། མགར་ར་%ག། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 3 .   !ང་མཁར། !ང་མཁར། 
1 4 .   !མ་ཞ%་།  !་མ་ནང་། 
1 5 .   !ོར་གན། !ོར་%ན། 
1 6 .   !ོམ་གཞོང་། !ོམ་གཤོང་། 
1 7 .   !་མ་$%་། !ོན་མ་&'་། 
1 8 .   བཅོ་%་&'་། གཅ#་དགའ་'(་། 
1 9 .   ཆ་#$%&། ཆ་#ས་%&། 
2 0 .   ག"ང་མཁར། བ"ང་མཁར། 
2 1 .   !ག་$ད་ལ། !ག་$ད་ལ། 
2 2 .   !ག་མོ་&། !ག་མོ་&། 
2 3 .   !ངས་པ། !ང་པ། 
24 .   !"ས་ཆོས་'(་། ཐ"་མཆོག་()་། 
2 5 .   !ོང་མ་མཁར། མཐོང་མ་མཁར། 
2 6 .   མཐོང་&་'(་། མཐོང་&་'(་། 
27 .   !ང་དཀར་'ོ་བ། !ང་དཀར་'ོ་བ། 
2 8 .   !ངས་%&་། !ངས་%&་། 
2 9 .   !ངས་གསང་དགོན་པ།  

 
!ངས་སངས་དགོན་པ། 

3 0 .   !ོ་ས་%ང་། !ོ་ས་%ང་། 
3 1 .   ན་#ང་། ཡམ་$ང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
32 .   ནམ་ནང་%&། མ་ནམ་$%། 
3 3 .   གནམ་%ངས།  གནམ་%ངས།  
34 .   གནས་%&། ཉའ#$%། 
3 5 .   དཔལ་ར&དགོན་པ། དཔལ་ར&དགོན་པ། 
3 6 .   !ང་གསར། !ང་གསར། 
37 .   !"#"ཟོར། !ོས་%&ཟོར། 
3 8 .   ཕག་ག$ག%ང་། ཕག་ག$ག%ང་། 
3 9 .   !ང་ཤ%་&ང་། !ན་$%་&ང་། 
4 0 .   བ་མ$་%ང་ས། བ་མ$་%ང་ས། 
4 1 .   བ་ར$%། བ་ར$%ང་། 
4 2 .   བ"་གཤོང་། !་གཤོང་། 
4 3 .   !མ་པ་ཞ&་། !མ་པ་ཞ&་། 
44 .   མ་ཎ$%ང་། མ་ཎ$%ང་། 
4 5 .   མོར་མོ། !ར་མོ། 
4 6 .   ག"ང་མཁར། ག"ང་མཁར། 
47 .   ག"ང་%ག། ག"ང་%། 
4 8 .   !ན་$་%&། !ན་$་%&། 
4 9 .   མཚམས་བད'མོ། མཚམས་པ་བད()ང་། 
5 0 .   !ར་ཐང་། གཟར་ཐང་། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
5 1 .   !ར་ཐང་དགོན་པ། གཟར་ཐང་དགོན་པ། 
5 2 .   !ང་ཤ%་འཕ(། ཡོང་ཤ&་འཕ)། 
5 3 .   ཡོངས་རབ། ཡང་རབས། 
54 .   གཡང་ལ་དགོན་པ། ཡང་ལ%ས་དགོན་པ། 
5 5 .   གཡོ་%ད། ཡོ་$ད། 
5 6 .   ར་ཝ་$%་དགོན་པ། ར་བ་$%་དགོན་པ། 
5 7 .   ར་ཝ་$%། ར་བ་$%། 
5 8 .    ར"བ་%&་།   ར"བ་%&་།  
5 9 .   ལང་ཕོག། ལང་ཕོག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
6 0 .   ལར་$བ། ལར་$བ། 
6 1 .   ལ"ས་གདོང་། ལས་$ོང་། 
6 2 .   ལ"ས་པ་&ང་། ལ"ས་པ་&ང་། 
6 3 .   ཤངས་ར་&'། ཤངས་ལ་&'། 
64 .   ཤོར་%ད། ཤོར་%ད། 
6 5 .   གས#་ཤ&་'(། ས"ས#་%&། 
6 6 .   བསམ་%&་། བསམ་%&་། 
6 7 .   བསམ་ཆོས་'(་། བསམ་ཆོས་'(་། 
6 8 .   !མ་ཟོར། !མ་ཟོར། 

 

༦༽ !ད་$་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   བ་ལམ བ་ལམ། 
2 .   ཉ"མ་ལ་བ། ཉ"མ་ལ་ཝ། 
3 .   མང་ད%། བམ་$%། 
4 .   !ང་ཅན། !ང་ཅན། 
5 .   !ང་ཤ%་&ོག་པ། !ང་ཤ%་&ོག་པ། 
6 .   ཚང་$ོམ་'ད། ཚང་འ%ོ་'ད། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
7 .   !ོ་བ་%&ཐང་། !ོ་བ་ལ&་'ང་། 
8 .   འ"ག་ལ། འ"ག་ལ། 
9 .   !་ལས་%&། !ང་ལས་&'། 
1 0 .   གོང་དར། གོང་དར། 
1 1 .   !ོར་ཚ&། གོར་ཚ&། 
1 2 .   !་ལ$%ང་། !་ལ$%ང་། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 3 .   !་ནག་ཅན། !་ནག་ཅན། 
1 4 .   !"་མ་བད'མོ། ཀ"་མ་%ོལ་མ། 
1 5 .   !"ཉལ་&་ཁང་། !"གཉ%་'་ཁང་། 
1 6 .   !་ཁང་ཚ་བ། !་ཁང་%་བ། 
1 7 .   བམ་$%། !ང་$%། 
1 8 .   !ག་པ་མཁར། !ག་པ་མཁར། 
1 9 .   ཨོ་$%། ཨོ་$%། 
2 0 .   !ང་$ར། ཨ"་$ར། 
2 1 .   !ང་ཞ%་&ད། !ང་ཞ%་&ད། 
2 2 .   ཕོ་$་%ོ་བ། ཕོ་$་%ོ་བ། 
2 3 .   བསམ་%ངས། ཁམས་%ངས། 
24 .   གས#་%་&་ཀ། གས#་%་&་'། 
2 5 .   སེ#$%&། ས"་ག%&'། 
2 6 .   !ག་$ང་། !་#ང་། 
27 .   !ོང་འ&ོ། !ོང་%ོམ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
2 8 .   !ོན་གཟ'ས་)*། !ོང་%&'(། 
2 9 .   མཚ#ཅན། མཚ#ཅན། 
3 0 .   ཚ"ས་%ང་། མཚ#$ང་། 
3 1 .   ཝ་ན$ ཝ་གནས། 
3 2 .   གཡའ་མ་&ང་། ཡ་མ་$ང་། 
3 3 .   གཡའ་མ་&ང་དགོན་པ། ཡ་མ་$ང་དགོན་པ། 
34 .   འོད་ཟ&་དགོན་པ། འོད་ཟ&་དགོན་པ། 
3 5 .   གཡོག་པ་&'་། ཡོག་པ་&'་། 
3 6 .   ག"་$ང་། ག"་$ང་། 
37 .   གཞོང་&ད། གཞོང་&ད། 
3 8 .   ཟོར་བ་&'།  ཟོར་བ་&'།  
3 9 .   ཡ"ཤ$་&ོད། ཡ"ཤ$་&ོད། 
4 0 .    དགོན་པ།   དགོན་པ།  
4 1 .   དཔལ་ལ་%ག་'ག། དཔལ་ལ་%ག་'ག། 
4 2 .   བ་ལམ།  བ་ལམ།  
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༧༽ !ན་$ས་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  ཨམ་$ངས་'། ཨམ་$ང་&། 
2.  !་#ར། !་#ར། 
3.  གཅ#་%&་། ཆ"་$%་། 
4.  ག"་ས། ད"་ས། 
5.  དོག་པ་&'། !ོག་པ་&'། 
6.  !ག་$ོང་། !ག་གོང་། 
7.  དགོན་པ། !ག་གོང་དགོན་པ། 
8.  !ག་$%&ོ་བ། ད"་ལ%&ོ་བ། 
9.  !་འ$མ། !་#མ། 
10.  !་ལང་། འཇའ་ལང་། 
11.  ཀ"རོ། !"#། 
12.  !་པ$ཉལ་ས། !བ་པ%ངལ་ས། 
13.  ལ"ས་%་&ང་། ལ"ས་%་&ང་། 
14.  ལ"ས་པ་&།  ལ"ས་པད་'། 
15.  !"་$ས། !"་བ%ད། 
16.  གནས་ཀ། ཉ་ཀ། 
17.  འཕང་ཅན་'(། ཕངས་ཅན་'(། 
18.  !་མོ་%ང་། !ས་མོ་&ང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
19.  གས#་ཤ&་། གས#་ཞ&་། 
20.  !ོང་%&་། !ོང་%&་། 
21.  !་ཞ$་། དབང་ཞ&་། 
22.   ཞམ། གཞམ། 
23.   བ་ལམ། བ་ལམ། 
24.   ཉ"མ་ལ་ཝ། ཉ"མ་ལ་ཝ། 
25.   བམ་$%། བམ་$%། 
26.   !ང་ཅན། !ང་ཅན། 
27.   !ང་ཤ%་&ོག་པ། !ང་ཤ%་&ོག་པ། 
28.   ཚང་འ%ོ་'ད། ཚང་འ%ོ་'ད། 
29.   ཚང་འ%ོ་'ད་དགོན་པ། ཚང་འ%ོ་'ད་དགོན་པ། 
30.   !ོ་བ་ལ&་'ང་། !ོ་བ་ལ&་'ང་། 
31.   འ"ག་ལ། འ"ག་ལ། 
32.   !ང་ལས་&'། !ང་ལས་&'། 
33.   གོང་དར། གོང་དར། 
34.   གོར་ཚ&། གོར་ཚ&། 
35.   !་ལ$%ང་། !་ལ$%ང་། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
36.   !་ནག་ཅན། !་ནག་ཅན། 
37.   ཀ"་མ་%ོལ་མ། ཀ"་མ་%ོལ་མ། 
38.   !"གཉ%་'་ཁང་། !"གཉ%་'་ཁང་། 
39.   !་ཁང་%་བ། !་ཁང་%་བ། 
40.   !ང་$%། !ང་$%། 
41.   !ག་པ་མཁར། !ག་པ་མཁར། 
42.   ཨོ་$%། ཨོ་$%། 
43.   ཨ"་$ར། ཨ"་$ར། 
44.   !ང་ཞ%་&ད། !ང་ཞ%་&ད། 
45.   ཕོ་$་%ོ་བ། ཕོ་$་%ོ་བ། 
46.   ཁམས་%ངས། ཁམས་%ངས། 
47.   གས#་%་&་'། གས#་%་&་'། 
48.   ས"་ག%&'། ས"་ག%&'། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
49.   !་#ང་། !་#ང་། 
50 .   !ོང་%ོམ། !ོང་%ོམ། 
51 .   !ོང་%&'(། !ོང་%&'(། 
52.   མཚ#ཅན། མཚ#ཅན། 
53.   མཚ#$ང་། མཚ#$ང་། 
54.   ཝ་གནས། ཝ་གནས། 
55 .   ཡ་མ་$ང་། ཡ་མ་$ང་། 
56.   ཡ་མ་$ང་དགོན་པ། ཡ་མ་$ང་དགོན་པ། 
57.   འོད་ཟ&་དགོན་པ། འོད་ཟ&་དགོན་པ། 
58.   ཡོག་པ་&'་། ཡོག་པ་&'་། 
59.   ག"་$ང་། ག"་$ང་། 
60.   གཞོང་&ད། གཞོང་&ད། 

 

༨༽ བཙན་མཁར་ !ད་$ག། 

ཨང་
། 

ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  ཀ་བ་ཅན།  ཀ་བ་ཅན།  
2.  !ང་ཀ་ཤ&་། !ང་ཀ་ཤ&་། 

ཨང་
། 

ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
3.  བ"#་%&་། བ"#་%&་། 
4.  !"་$ང་ཡང་'ང་།  !"་$ང་ཡང་'ང་།  
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ཨང་
། 

ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
5.  ཁབ་ལང་།  ཁབ་ལང་།  
6.  !"་གོང་།  !"་གོང་།  
7.  མཁར་%། མཁར་%། 
8.  ག་མ་ནང་། !་མ་ནང་། 
9.  གན་$ང་ལ། !"་$ང་ལ། 
10.  ད"ན་%ང་།  ད"ན་%ང་།  
11.  འ"མ་ཐང་དགོན་པ། འ"མ་ཐང་དགོན་པ། 
12.  !ོ་ཉ%། !ོ་གཉ&། 
13.  !ོ་བ%ང་།    !ོར་དོན།  
14.  ང་མཐོང་།  ང་མཐོང་།  
15.  !ང་ཁ། !ང་ཀ། 
16.  !ང་མ་ག&ང་། !གས་མ་ག&ང་། 
17.  ཆ་བ། ཆག་$%། 
18.  ཆང་ཆང་དགོན་པ། !ང་!ང་དགོན་པ། 
19.  !་#ང་། !་#ང་། 
20.  འཆར་%&།  འཆར་%&།  
21.  !ོང་ཤ&་'ང་། !ོང་ཤ&་'ང་། 
22.  !ག་$། !ག་$། 
23.  !ར་ཀ་ཤ&་། !ང་ཀ་ཤ&་། 

ཨང་
། 

ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
24.  !ོང་%་&ང་། !ོང་%་&ང་། 
25.  !ོད་མཁར། !ོད་མཁར། 
26.  མཐོང་ཤ'་(ང་། མཐོང་ཤ'་(ང་། 
27.  ད་མགར་ཐང་ !ོས་%ོར་ཐང་། 
28.  དོམ་མཁར། དོམ་མཁར། 
29.  གདོང་&ོམ།  གདོང་&ོམ།  
30.  གདོང་&'་།  གདོང་&'་།  
31.  བད#ཀ་&'་།   བད#ཀ་&'་།   
32.  !ོ་གཞོང་དགོན་པ། !ོ་གཞོང་དགོན་པ། 
33.  !མ་$ོལ་'(་དགོན་པ། !མ་$ོལ་'(་དགོན་པ། 
34.  དཔལ་%ག་'། དཔལ་%ག་'ག། 
35.  !ན༌ཚ%ས༌ཆོས༌)*༌།  !ན༌ཚ%ས༌ཆོས༌)*༌།  
36.  !ར་གཤོང་(ང་།  !ར་གཤོང་(ང་།  
37.  ཕོ་མ%་ག'ང་། ཕོ་མ%་ག'ང་། 
38.  ཕོ་ཝན་ཏ' འཕོ་ཝན་'ོད། 
39.  འཕོ་ཝན། འཕོ་ཝན། 
40.  བར་$། བར་$། 
41.  !ར་ཁང་། !ར་ཁང་། 
42.  འབང་མཚ' བང་མཚ& 
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ཨང་
། 

ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
43.  གཙང་%ག གཙང་%ག། 
44.  བཙན་མཁར།  བཙན་མཁར།  
45.  བཙན་མཆོད་ལ། བཙན་མཆོད་ལ། 
46.  ཚང་$།  ཚང་$།  
47.  མཚ#ཆ%། མཚ#ཅན། 
48.  འཚ#ལ་&ང་། འཚ#ལ་&ང་། 
49.  ཝམ་$ར། ཝམ་$ར། 
50.  ཡང་ལ་%ང་། ཡང་ལ་%ང་། 
51.  ཡངས་ལ། ཡང་ལ། 
52.  ལ་བ$ལ།  ལ་བ$ལ།  
53.  ལ་ང་$% !་ང་$%། 

ཨང་
། 

ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
54.  ལ"་ས།  ལ"་ས།  
55.  གཤ#་མ་&་དགོན་པ། ཤ"་$ན་&་དགོན་པ། 
56.  གཤ#་མ་&། ཤ"་$ན་&། 
57.  ས"ས#་ད&ལ་བ་དགོན་པ། ས"ས#་ད&ལ་བ་དགོན་པ། 
58.  སོ་ཀ་རོམ། སོག་ཀ་རོམ། 
59.  !ོག༌ཅན། !ོག༌ཅན། 
60.  གསང་%། གསང་%ག། 
61.  ཨ"་མཚ& ཨ"་མཚ& 
62.  ཨར་ཏོ་བ་'(། ཨར་ཏོག་བ་()། 
63.  !མ་$%་། !མ་$%་། 

 

༩༽ !མ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  ལ"ས་པ་&ང་། ལ"ས་པ་&ང་། 
2.  !་#མ། !་#མ། 
3.  ཕ་ལ$་། !ད།  ཕ་ལ$་། !ད།  
4.  ཕ་ལ$་། !ོད།    ཕ་ལ$་། !ོད།    
5.  !ག་ཟ%བར།   !ག་ཟ%བར།   

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
6.  ཚ"་པ་%&་།  ཚ"་པ་%&་།  
7.  ཉ་#$་ཐང་། ཉ་#$་ཐང་། 
8.  !ོང་%ང་ལ།     !ོང་%ང་ལ།     
9.  ཨ"་མཚ& ཨ"་མཚ& 
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པ"་དགའ་ཚལ་!ོང་ཁག་'་!ད་འོག་དང་ག$ས་ཚན་(་)ང་གནས། 

 

	

པ"་དགའ་ཚལ་'ོང་།
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༡༽ !ས་འ%ར་'ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !"་རོང་། !"#ང་། 
2.  !"་རོང་ར' !"#ང་ར' 
3.  མ"#་%ག། མ"#་%ག།  
4.  !"ཟ་མ། !"བཟང་མ། 
5.  ཤོག་%་ར' ཤོག་%་ར' 
6.  !་དཀར་ཏ་ལ། !་གར་%་ལ། 
7.  ཡར་$ས་&ང་། ཡར་$ས་&ང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
8.  !ང་ཁང་མ་མཚ' !ང་ཁང་མ་མཚ' 
9.  ཆོས་འཁོར་()་། ཆོས་འཁོར་()་། 
10.  དགའ་ཟ་འོང་། དགའ་བཟང་%ང་། 
11.  !ང་པ་ཆང་&། !ང་པ་ཆང་&།  
12.  ཨར་$ན། ཨ་འ$%། 
13.  མཁའ་ལ་མཚ' ཁ་ལ་མཚ& 
14.  དོང་དོང་མ། དོང་དོང་མ།  

 

༢༽ !་#ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !"#ང་། !"#ོངས། 
2.  ཟ་ལ་ཤ%་ཟོར། ཟ་ལ་ཤ%་ཟོར། 
3.  ར"ག$ ར"ག$ 
4.  ཨ་ཝ་ཤ%་། ཨ་བ་ཤ%་། 
5.  ར"#$་ལ། ར"#$་ལ། 
6.  མཁའ$གདོང་། ཁའ#དང་། 
7.  ཉ"ས"མཁར། !ས་མཁར། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
8.  !ང་$ོ་རང་། !ང་$ོ་རང་། 
9.  དགོན་པ། དགོན་པ། 
10.  ལ"་ཤ%་ར' ལའ#ཤ%་ར( 
11.  ལ"ཤ$་ཕ'་པ། ལ"ཤ$་ཕ'་པ།  
1 2 .   !ང་འཁོ་ལོམ། !ང་འཁོར་ལོམ། 
1 3 .   ར"#$་ལ། ར"ད"ལ། 
1 4 .   !ང་ཐང་། !ང་ཐང་། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 5 .   !"#ང་། !"#ང་། 
1 6 .   !་ལ$ !་ལ$ 
1 7 .   གས#་ཤ&་'ང་། བས#ཤ%་'ང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 8 .   ལ"ཟོར། ལ"ཟོར།  
1 9 .   ལ"ཤ$་ཅོང་། ལ"ཤ$་ཙ'་། 

 

༣༽ བ"་$ན་&ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  མཁོ་ལོམ་ར' འཁོར་ལོམ་ར( 
2.  ག"ང་ཆ&ལོ། ག"ང་ཆ&ལོ། 
3.  ལའ#ཤ%་ར( ལའ#ཤ%་ར( 
4.  ཤ"་$ོང་ར( ཤ"་$ོང་ར( 
5.  ག"ང་%་དགོན་པ། ག"ང་%་དགོན་པ། 
6.  ངང་ར$ ངང་ར$ 
7.  !མ་དག་&'་། !མ་དག་&'་། 
8.  བ"ོམས་'(་། བ"ོམས་'(་། 
9.  དགོན་པ་'ང་། དགོན་པ་'ང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
10.  བ་#། བབས་$། 
11.  མར་ཚ་ལ། མར་ཚ་ལ། 
12.  ར"འཛ%ས་མོ། ར"འཛ%ས་མོ། 
13.  རོག་ན་ཝང་། རོག་ནོ་ཝང་། 
14.  མ"ལ་%ང་། མ"ལ་%ང་། 
15.  !"་ཟོར། !"ཝ་ཟོར། 
16.  !"་ག%ང་ར( !"་ག%ང་ར( 
17.  གཡང་མ་ལ་ཤ(་། གཡང་མ་ལ་ཤ(་། 
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༤༽ ག"ང་%ད་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  གས#་བ&་བ། བར་ནང་དགོན་པ། 
2.  མང་ཐང་ར& མང་ཐང་ར& 
3.  ལ་ཉ$ར& ལ་ཉ$ར& 
4.  ཨམ་ཤ%་&ང་། ཨམ་ཤ%་&ང་། 
5.  !མ་$ང་། !མ་$ང་། 
6.  ན་ནོང་། ན་#ང་། 
7.  གཟ#་ཟོར། གཟ#་ཟོར། 
8.  བལ་ནང་ཟོར། !འ#ནང་ཟོར། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
9.  ག"ང་%ད། ག"ང་%ད། 
10.  !ོ་མ% !ོ་མ%། 
11.  !ང་བོ་རང་། !ང་བོ་རང་།  
12.  !ོ་མ% ནོར་མ&། 
13.  འབངས་&ལ། འབངས་&ལ།  
14.  མ"་$་ར& མ"#་ར& 
15.  !་#ང་ར& !་#ང་ར&  

 

༥༽ !ང་ཤིང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   མཐོང་ས། མཐོང་ས།  
2 .   ན་#ང་། ན་དང་། 
3 .   བོ་ད%ར' བོ་ད%ར' 
4 .   ངམ་ཤ་མ%ནང་། ངམ་ཤ་མ%ནང་། 
5 .   !ན་$! !ན་$! 
6 .   དགོན་པ། !ར་ཝང་དགོན་པ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
7 .   !ང་ཁོ་ལོམ། !ང་འཁོར་ལོམ། 
8 .   !ན་$%ན་&ང་། !ན་$%ན་དང་། 
9 .   ངང་ག$མ་མ། ང་ས$་མ། 
1 0 .   ཆང་མཆོད་མཁས། ཆང་ཆོད་ཁས། 
1 1 .   !ོང་ཤ&་། ཅོང་ཤ&་། 
1 2 .   འ"ོར་&ང་། འ"ོར་&ང་།  
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 3 .   གཡོམ་ཟོར། ཡོམ་ཟོར། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 4 .   ཀམ་ར% !མ་ར% 

 

༦༽ !་མར་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !ོང་མ་ཤ'་། !ོང་མ་ཤ'་། 
2.  !འ#ནང་'ང་། !འ#ནང་'ང་། 
3.  !་#ོར། !་#ོར། 
4.  ཝ་འཕ%། ཝ་ཕའ% 
5.  !མ་$ང་། !མ་$ང་། 
6.  དགོན་&ངས། དགོན་&ངས། 
7.  ཤ་ལ$ ཤ་ལ$ 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
8.  ནང་$ོར། ནང་$ོར། 
9.  !་མར། !ལ་མར། 
10.  བར་$%ར& བར་$%ར& 
11.  མཁས་ར&དགོན་པ། མཁས་ར&དགོན་པ། 
12.  ཡ་ལང་། ཡ་ལང་། 
13.  ཁོ་ཐག་པ། ཁོ་ཐག་པ། 

༧༽ མཁར་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   ཤ"ནང་ར' ཤ"་ནང་ར' 
2 .   འ"ས་ཝང་། !་ཝང་། 
3 .   ཟོར་ག&ང་། ཟོར་ག&ང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
4 .   བར་དགོན་པ། བར་དགོན་པ། 
5 .   ར"བ$% ར"ག$ 
6 .   !ག་$%ར' !ག་$%ར' 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
7 .   ཁ་ཝ། ཁ་ཝང་། 
8 .   ཕ་འ$ས། ཕག་འ%། 
9 .   ཤ"་ཤ"། ཤ"་ཤ"། 
1 0 .   !"བར། !"འབར། 
1 1 .   མཁར། མཁར། 
1 2 .   ཡ་#ར། ཡལ་$ར། 
1 3 .   !ོང་མན། !ོང་%ན། 
1 4 .   ག"ང་མན་མ། ག"ང་%ན་མ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 5 .   !ང་དཀར། !ང་དཀར། 
1 6 .   ཐང་ཁ། ཐང་ག། 
1 7 .   ཁ"ས་ཟོར། འ"#་ཟོར། 
1 8 .   ག"ང་%ང་། ག"ང་འཛ'ས། 
1 9 .   དགོན་པ། དགོན་པ། 
2 0 .   !་ཤ$་ན། !ག་ཤ%་ནང་། 
2 1 .   ལ་འབར། ལ་བར། 

 

༨༽ !ར་$་%ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   ག་ཤ་ར% ག་ཤ་ར% 
2 .   བ"ན་འཛི་ཝ་མ། བ"ན་འཛི་ཨ་མ། 
3 .   བན་ཇ་ར& བརན་%་ར& 
4 .   ཚ"ས་པ་རོང་། ཚ"ས་པ་རོང་། 
5 .   ལ"་ལ་དགོན་པ། ལ"་ལ་དགོན་པ། 
6 .   ནོར་%་&ང་། ནོར་%་&ང་། 
7 .   ར"་ཆ%་ཟོར། ར"་ཆ%་ཟོར། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
8 .   ལའ#ཤ%་ར( ལའ#ཤ%་ར( 
9 .   !ན་$། !ན་$། 
1 0 .   ངང་ལམ། ངང་ལམ། 
1 1 .   ངང་ལམ་%ོམ། ངང་ལམ་%ོམ། 
1 2 .   ཉ"་ཤ"་བོ་རང་། ཉ"་ཤ"་བོ་རང་། 
1 3 .   ས་ཙ་ལོ། ས་བཙག་ལོ། 
1 4 .   ཚལ་ཤ%་ཟོར། ཚེཤ$་ཟོར། 
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1 5 .   !་འཇ%། !་#$། 
 

༩༽ ན་#ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.   !ང་ཐང་། !ང་ཐང་། 
2.   !་#ང་། !་#ང་། 
3.   མཐོང་ཤ'་འགག མཐོང་ཤ'་ག། 
4.   ཞ"་ར% ཞ"་ར% 
5 .   ན་ནོང་། ན་ནོང་། 
6.   !ན་$ག !ན་$ག 
7.   ར"#ང་། ར"#ང་། 
8.   ཁལ་མཐོང་། ཁལ་མཐོང་། 
9.   ཕ་ལམ་%ག། ཕ་ལམ་%ག། 
10.   ས་#ལ། ས་#། 
11.   ར་#$་། ར་#$། 
12.   གདན་%ག། !ན་$ག། 
13.   བར་ཀ་ག&ང་། བར་ཀ་ག&ང་། 
14.   གོང་ཀ་&'་། གོང་ཀ་&'་། 
15 .   འཇོམས་'ོམ། འཇོམས་'ོམ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
16.   ཁང་མ་ར& ཁང་མ་ར& 
17.   ཁ"ཤ$་ར' ཁ"ཤ$་ར' 
18.   མཐོང་མཁར། མཐོང་མཁར། 
19.   !ང་ས་%ང་། !ང་ས་%ང་། 
20.   ཏོ་ཀ་ར& ཏོ་ཀ་ར& 
21.   བར་དགོན་པ། བར་དགོན་པ། 
22.   དག#ར% !ལ་ར%། 
23.   ར་ཤ$་དགོན་པ། ར་#་དགོན་པ། 
24.   མ"#་ཟོ་རོ། !ག་ཟོར། 
25.   ཤ"་ཐང་ན་དང་། ཤ"་ཐང་ན་དང་། 
26.   !ང་ཆ%&། !ང་ཆ%&། 
27.   ར"ཟོར། ར"ཟོར། 
28.   དག#ར% !ལ་ར%། 
29.   གཏ#་%ག། གཏ#་%ག། 
30.   !་ལ$་%ང་། !་ལ$་ཏང་། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
31.   !་#ང་། ཇ་#། 
32.   !ན་$ང་། !ན་འ%ང་། 
33.   !འ#ནང་'ག། !འ#ནང་ཏང་། 
34.   !མ་ཕ་ར& !མ་ཕ་ར& 
35.   མདའ་%ང་། མདའ་%ང་། 
36.   !་ཤ$་མཁར། ག་ཤ་མཁར། 
37.   ལ"ཕ"ར% ལ"ས་པ་ར' 
38.   !ང་ར% !ག་ར% 
39.   མོང་ཐོང། !ག་མཐོང་། 
40.   ས"་ར% ས"་ར% 
41.   མཐོང་&ང་། མཐོང་&ང་། 
42.   !་ཚི !་ཚི 
43.   !ང་ས་%ང་། !ང་ས་%ང་། 
44.   !ང་རས། !ང་ར% 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
45.   ཀ་#་$ང་། ཀ་#་$ང་། 
46.   གདོང་&'ར) དོང་%&ར( 
47.   མཁས་ཁར། མཁས་ཁར། 
48.   མ་#མ་ར% མ"གམ་ར& 
49.   !་ན། !་ན། 
50 .   !ང་ལ%་&'་མ། !ང་$ོནམ་()་མ། 
51 .   རང་ཐང་%ང་། རང་འཐག་'ང་། 
52.   བསང་ཤ&་'ང་། བསང་ཤ&་ཏང་། 
53.   ས"ར$་ཁ། ས"ར$་ཁ། 
54.   མཐོང་མཐོང་དགོན་པ། མཐོང་མཐོང་དགོན་པ། 
55 .   ཕང་ཤ%་། !ང་ཤ%་། 
56.   !ར་ཏ་བ&ལམ། !ར་$་བ&ལམ། 
57.   !ན་སང་། མར་$ང་། 

 

༡༠༽ ག"་$ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   ཁང་མ། ཁང་མ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
2 .   !མ་པ་%ང་། !མ་པ་%ང་། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
3 .   མལ་ལ་ཕའ& མལ་ལ་ཕའ& 
4 .   ར་ཁ་གཡ&། ར་ཁ་གཡ&། 
5 .   མཆོད་&'་ངང་བསམ་པ། མཆོད་&'་ངང་སམ་པ། 
6 .   ལ"ཤ$་ར' ལ"ཤ$་ར' 
7 .   ཁང་ག%ང་། ཁང་ག%ང་། 
8 .   !ང་ག%ང་། !ང་ག%ང་། 
9 .   བར་ན་%ང་། བར་ན་དང་། 
1 0 .   !ང་མདའ་ལ། !ང་མདའ་ལ། 
1 1 .   !ོམ་གཙང་། !ོམ་གཙང་། 
1 2 .   !ོན་ཁ། !ོན་ཁ། 
1 3 .   !་#ང་བོ་ར( !་#ང་བོ་ར( 
1 4 .   པོ་ར%ལ། པོ་ར%ལ། 
1 5 .   !ང་ཐང་། !ང་ཐང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 6 .   ཝང་ལ་མཁོ། ཝང་ལ་ཁོ། 
1 7 .   ཅ"་ར% ཆ"་ར% 
1 8 .   !ང་$ོ། !ང་$། 
1 9 .   ག"ང་ས&་མ། ག"ང་ས&་མ། 
2 0 .   དོག་ནང་། བ"ད་ནང་། 
2 1 .   !བ་$ང་། !བ་ཁང་། 
2 2 .   !་འོང་། !་#ང་། 
2 3 .   !་ག$མ་ར' !་ག$མ་ར' 
24 .   !ང་མཁར། !ང་མཁར། 
2 5 .   ར"ཟོར། ར"ཟོར། 
2 6 .   ཇ་ར$མ&ནང་། ཇ་ར$མ&ནང་། 
27 .   གཡང་མཁར། གཡང་མཁར། 
2 8 .   ག"་$ང་། ག"་$ང་། 

 

༡༡༽ བ"་$ལ་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   !ང་མཁར། !ང་མཁར། 
2 .   ལ"་ཤ%་མཁར། ལ"་ཤ%་མཁར། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
3 .   !ང་ཐང་ད་ཟ། !ང་ཐང་ད་ཟ། 
4 .   !ལ་མར་མ&ག། !ལ་མར་མ&ག། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
5 .   !ལ་མར་&ང་། !ལ་མར་&ང་། 
6 .   ཐོང་ཁ&ནང་། མཐོང་ཁ'ནང་། 
7 .   བཟོ་%ལ། བཟོ་%ས། 
8 .   གཟ#་ཤ&་། ཟ"་ཤ%་། 
9 .   ངང་མ་ལང་། ངང་མ་ལང་། 
1 0 .   དགོན་པ་ས(་མ། དགོན་པ་ས(་མ། 
1 1 .   ཟོར་མ&ག། ཟོར་མ&ག། 
1 2 .   ས"ར$ གས#་ར& 
1 3 .   འབའ་$ོག འབའ་$ོར། 
1 4 .   ར"#ར་བ། ར"#ར་བ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 5 .   ཕན་ཤ%་ར' ཕན་ཤ%་ར' 
1 6 .   ཚེ#$་&ོར། ཚེ#$་འགོར། 
1 7 .   པད་མ་དགའ་ཚལ། པད་མ་དགའ་ཚལ། 
1 8 .   !ན། !ན། 
1 9 .   !ང་ཐང་། !ང་ཐང་། 
2 0 .   རས་ས$ནང་། རས་ས$ནང་། 
2 1 .   མ"ག་ཀ་ཕའ( མ"ག་ཀ་ཕའ( 
2 2 .   བར་ཀ་ཕའ' བར་ཀ་ཕའ' 
2 3 .   དགོན་པ། དགོན་པ། 
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བསམ་%བ་&ངས་མཁར་!ོང་ཁག་'་!ད་འོག་དང་ག$ས་ཚན་(་)ང་
གནས། 
 

	

བསམ་%བ་&ངས་མཁར་*ོང་།
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༡༽ !མ་དར་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   ཨམ་ཤ%་། ཨམ་ཤ%་། 
2 .   བར་དགོན་པ། བར་དགོན་པ།  
3 .   བར་ཟོར། བར་ཟོར། 
4 .   !འ#ནང་'ང་། !འ#ནང་'ང་།  
5 .   !ོང་ཤ&་། !ོང་ཤ&་།  
6 .   !མ་མ$ འ"་མ% 
7 .   !"ག$ང་མཁར། !"ག$ང་མཁར།  
8 .   བད#་%& བད#་ཅ&  
9 .   བད#་ཅ&ཁོ་ཡར། བད#་%&ཁོ་ཡར། 
1 0 .   !"མ$ !"མ$  
1 1 .   !ོམ་དར། !ོམ་དར།  
1 2 .   མཁའ་འ%ོ་མ། མཁའ་འ%ོ་མ།  
1 3 .   མཁོ་གཡར། ཁོ་ཡར། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 4 .   མཁོ་གཡར་(ང་ཐང་། ཁོ་ཡར་&ང་ཐང་།  
1 5 .   སོལ་ཟོར། !་ཟོར།  
1 6 .   ནར་$ང་། ནར་$ང་།  
1 7 .   དཔལ་"ང་། !"#ང་།  
1 8 .   ར"ཆང་&། ར"ཆང་&།  
1 9 .   རོང་ཆང་&། རོང་ཆང་&།  
2 0 .   ས་ཝང་། ས་ཝང་།  
2 1 .   མོ་ཁོ་མ།  མོ་ཁོ་མ།  
2 2 .   གཙང་ཆ&'། གཙང་ཆ&'། 
2 3 .   !་ཟོར། !་ཟོར། 
24 .   མ"ལོང་'ག།  མ"ལོང་'ག།   
2 5 .   ན་ཉ$་%། ན་ཉ$་%། 
2 6 .   !"ཤ$་ར' !"ཤ$་ར' 
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༢༽ !ང་$ན་&ག་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !ང་ཆ%་&ག། !ང་ཆ%་&ག། 
2.  རོང་%་ཐང་། རོང་%་ཐང་།  
3.  ཨ་#ར་ཐང་། ཨ་#ར་ཐང་། 
4.  འཇམ་དཔའ་ཎ( འཇམ་དཔའ་ཎ(  
5.  !ང་ས། !ང་ས། 
6.  !ང་ས་འོགམ།  !ང་ས་འོག་མ།  
7.  !ང་ས་གོངམ། !ང་ས་གོང་མ། 
8.  གནམ་%གས་ཟོར། གནམ་%གས་ཟོར།  
9.  ཨམ་ཤ%་། ཨམ་ཤ%་།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
10.  ཇོ་མོ་ཚང་ཁ། ཇོ་མོ་གཙང་ཁ།  
11.  འདམ་ཚང་། འདམ་གཙང་།  
12.  ཅལ་ཐང་། !"་ཐང་། 
13.  !ང་ཅན་&ག་(ད། !ང་ཆ%་&ག་

!ད། 14.  བ"་ཤ%་&'་། བ"་ཤ%་&'་།  
15.  !ག་ཤ%་ཁ། !ག་ཤ%་།  
16.  !་བ་ཐང་། !་བ་ཐང་།  
17.  !ང་ཅན་&ག་(ོད། !ང་ཆ%་&ག་(ོད། 

 

༣༽ ལ"་$་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  ས"ཟོར། ས"ཟོར། 
2.  མར་ཕ%&ང་།  མར་ཕ%&ང་།  
3.  !ག་ཚང་།  !ག་ཚང་།  
4.  རབ་འ%མས་དགོན་པ། རབ་འ%མས་དགོན་པ། 
5.  !"རང་&"མ། !"རང་&"མ།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
6.  ར་ཤ$ཐང། ར་#་ཐང་།  
7.  ཚངས་%་ར' ཚངས་ལ་ར'  
8.  ལ"་ར% !་བ་ར%  
9.  མོམ་ར%་། མོམ་ར%་།  
10.  ཕ་ཇོ་དགོན་པ། ཕ་ཇོ་དགོན་པ། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
11.  རོལ་ནང་། ར"ནང་།  
12.  གས#་གཞོང་། གས#་གཞོང་།  
13.  བ"#་%ག། བ"་ཤ%་&ག།  
14.  བཟང་ཐ&།  བཟང་ཐ&།  
15.  འཇོམས་པ།  འཇོམས་པ།  
16.  ཚེ#། ཚེ#ག། 
17.  མཚ#ཐང། མཚ#ཐང་།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
18.  !ང་ཐ%། !ང་ཐ%།  
19.  ཇོ་མོ་གཙང་ཁ། ཇོ་མོ་གཙང་ཁ།  
20.  མཚ#$བ།  མཚ#$བ།  
21.  གོང་པ་&མ་པ།  གོང་པ་&མ་པ།  
22.  དམག་ཁང།  དམག་ཁང།  
23.  ཅ"#་ར& ཅ"#་ར& 

 

༤ ༽  མར་$་ལ་ !ད་$ག།

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  ཆོས་ག&ང་། ཆོའ$%ང་།  
2.  !ོང་མ་ཤ'་། ཅོང་མ་ཤ'་། 
3.  !"་ཤ"་ཟོར། !"་ཤ%་ཟོར།  
4.  ག"ང་མན་མ། ག"ང་མན་མ།  
5.  དགའ་%&་མཁར། དགའ་%&་མཁར།  
6.  !ོར་མཐོང་མ། !ོར་མཐོང་མ།  
7.  ཀ་ཀ་ན$ ཀ་ཀ་ན$  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
8.  བཀག་པ་ག&ང་། ཀག་པ་ག%ང་།  
9.  ཀ"་$ང་། ཀ"་ཏང་།  
10.  མཁའ་%&་། མཁའ་%&་།  
11.  !ང་འབག་ཏང་། !ང་$ག་ཏང་།  
12.  མར་$་ལ། མར་$་ལ།  
13.  མ"#་ད་ཟ།  མ"#་ད་ཟ།  
14.  བསང་ཤ&་ཟོར།  བསང་ཤ&་ཟོར།  
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
15.  མ"་$་ད་ཟ།  མ"་$་ད་ཟ།  
16.  དཔལ་ར&ཐང་། དཔལ་ར&ཐང་།  
17.  ར"་ཤ%་། ར་བ་ཤ%་།  
18.  ར"ཆང་&། ར"ཆང་&།  
19.  ས་ཆ$%། ས་ཆ$%།  
20.  གསར་འ&ང་། གསར་%ང་།  
21.  ཤ"་ཤ"། ཤ"་ཤ"།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
22.  ས"ས"#ོ་རང་། ས"ས"#ོ་རང་།  
23.  !་ཟོར། སོ་ཟོར།  
24.  !"ཟོར། !"ཟོར།  
25.  ཐོང་པ་ཤ'་། ཐོང་པ་ཤ'་།  
26.  ཚ"#$་མཁར། མཚ#$%་མཁར།  
27.  མཚ#ཙ་&། མཚ#ཙ་&།  
28.  ཝང་$ག། ཝང་$།  

༥༽ !་#ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.   བ"ལམ། !"ལམ།  
2.   !ོང་%& ཅོང་ཏ&  
3.   !ར་སན། !ར་$ན།  
4.   དགོན་མ'ནང་། མགོན་མ&ནང་།  
5 .   !་ལམ་%ང་། བ"་ལམ་&ང་།  
6.   !ང་$བ་&'་། !ང་$བ་&'་།  
7.   མ་ལང་། མ་ལངས།  
8.   མན་དར།   མན་དར།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
9.   !ན་གཙང་། མན་གཙང་།  
10.   མ"་ཆ་ར& མ"་ཆ་ར&  
11.   མ"#མ། མ"#མ།  
12.   མ"ཙི་ཤ'་། མ"ཙིཤ&་།  
13.   མོ་རོང་ར& མོ་རོང་།  
14.   ན་#ར། ན་#ར།  
15 .   ནག་ཟོར། ནག་ཟོར།  
16.   ཕོད་%ོང་། ཕས་$ོང་།  
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
17.   ཕ"#་མ། ཕ"#་མ།  
18.   !། !།  
19.   ར"#་%ད། ར"#མ་མ&  
20.   ར"#ང་། ར"#ང་།  
21.   བ"་ག%ངས། !་#ང་།  
22.   གཏ#་ཤ&་ར( གཏ#་གཤ#་ར'  
23.   !ང་ཤ%་། !ང་ཤ%་།  
24.   !་#$་། !་#$་།  
25.   !ན་ཚ%ས་གནས།  !ན་ཚ%ས་གནས།  
26.   ན་གདང་ཆ'ལ།  ན་གདང་ཆ'ལ།  
27.   ཏོ་ཀོ་རོང་།  ཏོ་ཀོ་རོང་།  
28.   ར"ད་ཟ།  ར"ད་ཟ།  
29.   ཤ"་པ་ཤ%་།  ཤ"་པ་ཤ%་།  
30.   པ"་ཤ%་།  པ"་ཤ%་།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
31.   !མ་ཤ་%ོ་རང་།  !མ་ཤ་%ོ་རང་།  
32.   ཡངས་མཁར།  ཡངས་མཁར།  
33.   མ"་$ང་མཁར། མ"་$ང་མཁར།  
34.   ནག་ལ། ནག་ལ།  
35.   ག"ར་ཏ&ར' !ར་ཏ%ར&  
36.   གས#་ཆ&་མོ། ས་ས#་$།  
37.   ནར་$ང་། ནར་$ང་།  
38.   ལས་རོང་'། ལས་རོང་།  
39.   བ་མ$ངས། བ་མ$ངས། 
40.   !བ་བཀང་ཡ' !བ་བཀང་ཡ' 
41.   !"་ཤ%་མཁར། !"་ཤ%་མཁར། 
42.   ཨ"རོང་། ཨ"རོང་། 
43.   མོ་རོང་&། མོ་རོང་&། 
44.   མོ་རོང་། མོ་རོང་། 
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༦༽ པ"་ཐང་&ད་#ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  པ"་ཐང་། པ"་ཐང་། 
2.  ཝ་རོང་། ཝ་རོང་།  
3.  ག"་གསར་ན། ག"ས་གསར་ན།  
4.  !ོ་རང་འཐག། !ོ་རང་འཐག།  
5.  དཀའ་%བ་'ང་། དཀའ་%བ་'ང་།  
6.  !"་འཚ&ས། !"་འཚ&ས།  
7.  !ང་མ%ནང་། !ང་མ%ན།  
8.  !"་མ%་གཤོང་།  !"་མ%་གཤོང་།  
9.  ར་#$་།  ར་#$་།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
10.  !ན་བཟང་ཆོས་*+་།  !ན་བཟང་ཆོས་*+་།  
11.  པ"་ཆོས་'(་། པ"་ཆོས་'(་། 
12.  བསམ་དཔལ་ཐང་། བསམ་དཔལ་ཐང་། 
13.  པ"་འཚ&ས། པ"་འཚ&ས། 
14.  ལབ་$་ཟོར། ལབ་$་ཟོར། 
15.  !ང་དཀར་'(་།  !ང་དཀར་'(་།  
16.  !མ་ཟས་&ང་།  !མ་ཟས་&ང་།  
17.  བ་ན་ཁ།  བ་ན་ཁ།  
18.  ག"་བ་ཐང་། ག"་བ་ཐང་། 

 

7༽ !ན་$གས་ཐང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   !ན་ཚ%ས་ཐང་། !ན་ཚ%ས་ཐང་། 
2 .   !ང་དཀར་'(་། !ང་འཁོར་()་།  
3 .   !"ལམ་ཤ་རང་། !ས་ལམ་ཤ་རང་།  
4 .   ཁ་#ད་ཐང་། ཁ་#ད་ཐང་།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
5 .   མཚ#$ང་། མཚ#$ང་།  
6 .   བསམ་%བ་ཆོས་()་། བསམ་%བ་ཆོས་()་། 
7 .   !"་$%་&ང་། !"་$%་&ང་།  
8 .   !་#་ན% !་#་ན%  
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
9 .   ཨ་#ར་རོང་། ཨ་#ར་རོང་།  
1 0 .   གཙང་%་མཐའམ། གཙང་%་མཐའ་མ།  
1 1 .   !ང་$་%&་།  !ང་$་%&་།  
1 2 .   ས"་མོ་ནང་།  ས"་མོ་ན།  
1 3 .   བ་ལམ་ནང་། བ་ལམ་ན། 
1 4 .   ཀ"་$%་།  ཀ"་$%་།  
1 5 .   !བ་$་%ང་།  !བ་$་%ང་།  
1 6 .   མཚ#$ོར་()་།  མཚ#$ོར་()་།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 7 .   མཐོང་ས'(ང་།  མཐོང་ས'(ང་།  
1 8 .   ཐང་$་དགོན་པ། ཐང་$་དགོན་པ། 
1 9 .   !ན་ཚ%ས་ཐང་།  !ན་ཚ%ས་ཐང་།  
2 0 .   བསང་ཤ&་ཟོར།  བསང་ཤ&་ཟོར།  
2 1 .   !་མ$་ཐང་།  !་མ$་ཐང་།  
2 2 .   !"་$བ་&'་།  !"་$བ་&'་།  
2 3 .   ཆོས་གཙ'(ང་།  ཆོས་གཙ'(ང་།  
24 .   འཛ#ས་ལ'ས་ཐང་། འཛ#ས་ལ'ས་ཐང་། 

 

༨༽ བསམ་རང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   ངང་མཚ%ཐང་'ོད། ནང་མཚ&རང་། ཀ། 
2 .   ངང་མཚ%ཐང་'ད། ནང་མཚ&རང་། ཁ། 
3 .   མཚ#བ%ན། མཚ#བ%ན།  
4 .   ངང་མཚ% &་'་ཐང་། ངང་མཚ% 
5 .   བསམ་རང་'། བསམ་རང་'། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
6 .   འདམ་ས་&ང་(ོད།  འདམ་ས་&ང་(ོད།  
7 .   དམར་%། དམར་%། 
8 .   འདམ་ས་&ང་(ད།  འདམ་ས་&ང་(ད།  
9 .   ཨམ་ཤ%་། ཨམ་ཤ%་། 
1 0 .   !ངམོ་ཆ'ཐང་། !ངམོ་ཆ'ཐང་། 
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༩༽ ག"ར་%ག་ !ད་$ག། 

ཨང# ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   !"་གཙང་། !"་གཙང་།  
2 .   འ"#་%ག། འ"#$ག།  
3 .   !ས་དཀར། བས#་ཀ།  
4 .   ཕག་$། ཕག་$།  
5 .   !གས་ས་མཁར། !གས་ས་མཁར།  
6 .   བར་ཀ་ལང་ནང་། བར་ཀ་ལང་ནང་།  
7 .   !"མ་ར& ཆ"མ་ར&  
8 .   !"་$%་&ང་། མན་ཇ%&ང་།  
9 .   !"་$%་&ང་()། 

ཀ། 
!"་$%་&ང་()། 
ཀ། 1 0 .   !ོས་%རོ་#ང་། !ོས་%ོར་'ང་།  

1 1 .   མཁའ་འ%ོ་'ག། མཁའ་འ%ོ་'ག།  
1 2 .   !ངས་མཚ' !ངས་མཚ'  
1 3 .   མོན་མོ་ལ། མོན་མོ་ལ།  
1 4 .   !་ཝང་ཀ། !་ཝང་ཀ།  
1 5 .   དགོན་པ། དགོན་པ།  
1 6 .   !བ་མཁའ་འ'ོ་)ག། !བ་མཁའ་འ'ོ་)ག།  
1 7 .   !ན་མ%། !ན་མ%། 

ཨང# ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 8 .   ལམ་ཁབ་&' ལམ་ཁ་%ལ། 
1 9 .   !་ཁང་ཟོར། !་ཁང་ཟོར།  
2 0 .   མན་ཇ%&ང་པ) མན་ཇ%&ང་པ)  
2 1 .   !ང་ཐང་། !ང་ཐང་།  
2 2 .   !བ། ལར་$བ།  
2 3 .   དཔག་%། ཕག་$།  
24 .   ར"བ་ལ&་!"། ར"#་ལ&་#'  
2 5 .   ས་ཀར་ར% ས་དཀར་ར&  
2 6 .   !ང་$ང་། !ང་"ང་།  
27 .   བ"#་ཐང་བ'ད། བ"་ཤ%་ཐང་བ(ད།  
2 8 .   !གས་%&ཆོས་)*་། !གས་%&ཆོས་)*་།  
2 9 .   ཏོ་ཀ་ར&དགོན་པ། ཏོག་ཀ་ར'  
3 0 .   !ང་། !ང་།  
3 1 .   ཟོར། ཟོར།  
3 2 .   ཅ"ཏོང་ར( ཅ"ཏོང་ར(  
3 3 .   འཕགས་མཆོག།  འཕགས་མཆོག།  
34 .   ཐང་$ང་།  ཐང་$ང་།  
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ཨང# ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
3 5 .   ཐང་ངག་པ། ཐང་ངག་པ། 

ཨང# ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
3 6 .   !་ཁ།  !་ཁ།  

 

༡༠༽ བ"་བ་ཐང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   ཨ་ཤ$མཁར། ཨ་ཤ$མཁན།  
2 .   བད#བ་ཐང་། བད#བ་ཐང་། 
3 .   བང་འཚ& བང་མཚ&  
4 .   བང་འཚ&དགོན་པ། བང་མཚ&དགོན་པ།  
5 .   བར་ཀ་ག&ང་། བར་ཀ་ག&ང་།  
6 .   ཆ"ནང་ར' ཆ"ནང་ར'  
7 .   ཆ"ན་ར&དག"ཟོར། ཆ"ནང་ར'དག"ཟོར།  
8 .   ག"ང་དཀར་ཆོས་+,་། !ང་དཀར་ཆོས་*+་།  
9 .   !ོམས་"ག།  དོམ་%ག།  
1 0 .   !བ་ཁང་། !བ་ཁང་།  
1 1 .   !"་ཝ། !"་བ།  
1 2 .   དག#$%ར' དག#$%ར'  
1 3 .   དག#ཟོར། དག#ཟོར།  
1 4 .   ཁ"སང་ཏ'ར) ཁ"སང་ཏ'ར)  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 5 .   འཁོར་&མ། འཁོར་&མ།  
1 6 .   ཀོ་པར། ཀོ་པར།  
1 7 .   !་ཟོར། !་ཟོར།  
1 8 .   མར་$ང། མར་$ང་།  
1 9 .   ར"མཚམས།  ར"མཚམས།  
2 0 .   བསམ་%བ་དགའ་ཚལ།  བསམ་%བ་དགའ་ཚལ།  
2 1 .   ས"་$"་ར&  ས"་$"་ར&  
2 2 .   !"་ཀ། གས#་ཀ།  
2 3 .   ར"#ར་%། ར"#ར་%།  
24 .   ར"ཤོར། ར"ཤོར།  
2 5 .   ར"མཁས། ར"ཁ$  
2 6 .   མཁས་ར& ཁ"ར$%མ།  
27 .   རབ་བ$ན་&'་།  རབ་བ$ན་&'་།  
2 8 .   བད#མོ་ལ།  བད#མོ་ལ།  
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
2 9 .   !ར་པ་%ང་།  !ར་པ་%ང་།  
3 0 .   ལ"་འཚ&རོང་།  ལ"་འཚ&རོང་།  
3 1 .   ར"མཁས་ཟོར། ར"མཁས་ཟོར། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
32 .   ག"ང་མན་མ། ག"ང་མན་མ། 
3 3 .   གསང་མོ་ར( གསང་མོ་ར( 
34 .   དཀར་བོ་ར' དཀར་བོ་ར' 

 

༡༡༽ ཝང་$་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   !་#ལ། !ས་$ལ།  
2 .   བ"་པོ་རོང་། འཐ#་པོ་རོང་།  
3 .   ཧའ#ལ། ཧའ#ལ།  
4 .   ཁའ#ནོར་རོང་། ཁའ#ནོ་རོང་།  
5 .   ལང་ནང་ར&་མོ། ཝང་ནང་ར&་མོ།  
6 .   !མ། !མ།  
7 .   ཤོག་ཤ% ཤོག་ཤ%  
8 .   !"་ག%མ། !"་ག%མ།  
9 .   མ་ཎ$གདང་རས། མ་ཎ$གདང་རས།  
1 0 .   ས་ཆ$ལོ། ས་ཆ$%།  
1 1 .   གས#་ཆ&་མོ། གས#་ཆ&་མོ།  
1 2 .   ཤོག་%་&ང་། !ག་$་%ང་།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 3 .   ཤོག་ཤ% ཤོག་ཤ%&ང་ཐང་།  
14 .   ཡར་$ག། ཡར་$།  
1 5 .   ས"་ས$བོ་རང་། ས"་ས$%ོ་རང་།  
1 6 .   ཨ"་ཟོར།  ཨ"་ཟོར།  
1 7 .   ལ"ཤ$་འབར་རས།  ལ"ཤ$་འབར་རས།  
1 8 .   ཇོ་མོ་དགོན་པ།  ཇོ་མོ་དགོན་པ།  
1 9 .   !བ་ལ།  !བ་ལ།  
2 0 .   !་བ་$་མོའ(ཟོར།  !་བ་$་མོའ(ཟོར།  
2 1 .   བཅོ་%་པ།  བཅོ་%་པ།  
2 2 .   ར"ཙ་ལོ། ར"ཙ་ལོ། 
2 3 .   ཨ་བ$མ&མ&ར(  ཨ་བ$མ&མ&ར(  
24 .  !ང་ཐང་། !ང་ཐང་། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
2 5 .   ཝང་$ག། ཝང་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
2 6 .   !ང་ཤ%་ཟོར། !ང་ཤ%་ཟོར། 

 

༡༢༽ !མ་$། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   བསམ་%བ་&ོངས་མཁར་

!ོམ་། 
བསམ་%བ་&ོངས་
མཁར་%ོམ་། 2 .   ཆ"ནང་ར'  ཆ"ནང་ར'  

3 .   བད#བ་ཐང་!ོམ།  བད#བ་ཐང་!ོམ།  
4 .   དག#མཁས་ར)     དག#མཁས་ར)     
5 .   དག#ཟོར།  དག#ཟོར།  
6 .   བསམ་%བ་དགའ་ཚལ། བསམ་%བ་དགའ་ཚལ། 
7 .   འབང་མཚ'  འབང་མཚ'  
8 .   ཁ"གསང་'ོད་ར+།  ཁ"གསང་'ོད་ར+།  
9 .   !་ཛ$་།           !་ཛ$་།           
1 0 .   རན་མཚམས་།  རན་མཚམས་།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 1 .   བསམ་%བ་དགའ་ཚལ་།       བསམ་%བ་དགའ་ཚལ་།       
1 2 .   ས"་$"་ར& ས"་$"་ར& 
1 3 .   བང་འཚ&  བང་འཚ&  
1 4 .   བད#བ་ཐང་!ོམ།  བད#བ་ཐང་!ོམ།  
1 5 .   རན་མཚམས།    རན་མཚམས།    
1 6 .   བསམ་%བ་མགའ་ཚལ་། བསམ་%བ་མགའ་ཚལ་། 
1 7 .   !ན་ཚ%ས་ཐང་།  !ན་ཚ%ས་ཐང་།  
1 8 .   བསམ་%བ་ཆོས་()་། བསམ་%བ་ཆོས་()་། 
1 9 .   ཐང་$་དགོན་པ། ཐང་$་དགོན་པ། 
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གསར་%ང་!ོང་ཁག་'་!ད་འོག་དང་ག$ས་ཚན་(་)ང་གནས། 

 
	

 
 
 
 
 
 
 
 

གསར་%ང་'ོང! 
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༡༽ !་ཟངས་&ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1. 	 བར་ཐང་། བར་ཐང་། 
2. 	 !གས་ས་མཁར། !གས་ས་མཁར། 
3. 	 ཉ"མ་%&་། ཉ"མ་%&་། 
4. 	 !ང་ཟོར། !ང་$ར།  
5. 	 ཤ་ཝ་$ོང་། ཤ་བ་$ང་། 
6. 	 མཐོང་&་'(། མཐོང་&་'(།  
7. 	 མཚ#$ན། མཚ#$ན། 
8. 	 ག"་$%་། ག"་$%་། 
9. 	 འཛ#ས་བ་"#། འཛ#ས་པ་'(། 
10. 	 བ"#་ཐང་།  བ"#་ཐང་།  
11. 	 ཤ"་རབ་ཆོས་)*་།  ཤ"་རབ་ཆོས་)*་།  
12. 	 བ"ད་པའ'ཐང་།  བ"ད་པའ'ཐང་།  
13. 	 !་ཆ་ཐང་། !་ཆག་ཐང་། 
14. 	 པ"་ཐང་།  པ"་ཐང་།  
15. 	 !མ་ལ%ས་ཐང་།  !མ་ལ%ས་ཐང་།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
16. 	 !་ཝ་ཐང་།  !་བ་ཐང་།  
17. 	 !་ཝ་ཐང་མ'ག། !་བ་ཐང་མ%ག། 
18. 	 ཕ་#ང་གཤོང་།  ཕ་#ང་གཤོང་།  
19. 	 ཉ"མ་%ང་། ཉ"མ་%ང་། 
20. 	 མཐོང་&་'(།  མཐོང་&་'(།  
21. 	 མཐོང་&་'(་།  མཐོང་&་'(་།  
22. 	 མཐོང་&་གཤོང་།  མཐོང་&་གཤོང་།  
23. 	 !་ཚང་%&་།  !་ཚང་%&་།  
24. 	!མ་གཞ&ཐང་།  !མ་གཞ&ཐང་།  
25. 	 !ོམ་གཞ'ཐང་།  !ོམ་གཞ'ཐང་།  
26. 	 ག"ལ་ལ%ས་གཤོང་། ག"ལ་ལ%ས་གཤོང་། 
27. 	 མཚ#$ན།  མཚ#$ན།  
28. 	 འཛ#ས་བ་"#།  འཛ#ས་བ་"#།  
29. 	 ཨ་ར$་ཐང་།    ཨ་ར$་ཐང་།    
30. 	 མོན་%་ཐང་། མོན་%་ཐང་། 
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༢༽ བ"་$ད་&ང་(ད་"ག། 

ཨང་། !་མ$་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  མ"ལ་%ང་། མ"ལ་%ང་། 
2.  ཆོས་འཁོར་()་། ཆོས་འཁོར་()་། 
3.  འཇ#ས་མ'་()་། འཇ#ས་མ'་()་། 
4.  དར་$%་ཐང་། དར་$%་ཐང་། 
5.  ཧམ་$%་&ག། ཧམ་$%་&ག། 
6.  !བ་$ང་། !བ་$ང་། 
7.  !ོ་$ང་&ང་། !ོ་$ང་&ང་། 
8.  ད"ངས་ཅན་(ག། ད"ངས་ཅན་(ག། 
9.  བ"#་%&་། བ"#་%&་། 
10.  !ར་པ་%&་། !ར་པ་%&་། 
11.  !ན་$་ཐང་། !ན་$་%ང་། 
12.  !ར་ག%མ་'ང་།  !ར་ག%མ་'ང་།  
13.  བ"ན་འ&ག་()་།  བ"ན་འ&ག་()་།  
14.  ཐ"་$ག་ཐང་། ཐ"་$ག་ཐང་། 
15.  ཝམ་རོང་ཐང་།  ཝམ་རོང་ཐང་།  
16.  གཞ#$%་ཐང་། གཞ#$%་ཐང་། 
17.  སོ་$%་ཐང་།  སོ་$%་ཐང་།  

ཨང་། !་མ$་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
18.  དོ་མ་ཐང་།  དོ་མ་ཐང་།  
19.  པད་ཀར་ཐང་།  པད་ཀར་ཐང་།  
20.  !ར་$་ཐང་།  !ར་$་ཐང་།  
21.  ག"ཟ་ཐང་།  ག"ཟ་ཐང་།  
22.  ཀོང་པོ་ཐང་། ཀོང་པོ་ཐང་། 
23.  !བ་$ང་&'  !བ་$ང་&'  
24.  !ང་ས%་&ང་།  !ང་ས%་&ང་།  
25.  འཆམ་ཕལ་ཤོང་། འཆམ་ཕལ་ཤོང་། 
26.  བད#$%་'(་།  བད#$%་'(་།  
27.  !ང་བ%ན་'(། !ང་བ%ན་'(། 
28.  མདའ་%&་ཐང་། མདའ་%&་ཐང་། 
29.  !་མཚམས་ཁ།  !་མཚམས་ཁ།  
30.  !་#་ཤོང་།  !་#་ཤོང་།  
31.  !་#་ཁ།  !་#་ཁ།  
32.  !ང་$་ཁ། !ང་$་ཁ། 
33.  དགའ་བའ&ཐང་།  དགའ་བའ&ཐང་།  
34.  ནོར་%་ཐང་།  ནོར་%་ཐང་།  
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ཨང་། !་མ$་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
35.  མཆོད་&ན་()་།  མཆོད་&ན་()་།  

ཨང་། !་མ$་འ&་'ོལ། !གས་བ&ས། 
36.  !་ག$ར་ཐང་། !་ག$ར་ཐང་། 

	

༣༽ !་འ$མས་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  བ"་གཉ&་ཐང་། བ"་གཉ&་ཐང་། 
2.  བ་#་ཐང་། བར་$་ཐང་། 
3.  ཚེལ$ཐང་། ཚལ་$་ཐང་། 
4.  བསམ་གཏན་(ག། བསམ་གཏན་(། 
5.  !་འཛ%ས་ས། !་འཛ%ས། 
6.  ར"མ$ག་'ང་། ར"མ$ག་'ང་། 
7.  !་#$་ཐང་། !་#$་ཐང་།  
8.  དགའ་ལ&ས་ཐང་། དག#ལ%ས་ཐང་།  
9.  ནོར་%་&ང་། ནོར་%་&ང་།  
10.  ཉ་#། ཉ་#། 
11.  མ"་གཙང་'། མ"་གཙང་'། 
12.  མོ#ར་&'་། མངོ་#ར་%&་། 
13.  !་#ལ།  !་#ལ། 
14.  བད#ཆ%་'(་། བད#ཆ%་'(་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
15.  བད#ཆ%་'(་། !ང་$བ་&'་། 
16.   ཤ"་རབ་&'་། ཤ"་རབ་&'་། 
17.  དཔལ་ར&'ང་།        དཔལ་ར&'ང་། 
18.  ཨ་ཞ$ཐང་། ཨ་ཞ$ཐང་། 
19.  མཐོང་&་'(། མཐོང་&་'(། 
20.  !ག་$། !ག་$། 
21.  !ྂ་རལ་ཐང་། !ཾ་རལ་ཐང་། 
22.  !ག་ཚང་&ང་།  !ག་ཚང་&ང་།  
23.  དཀར་%་&ངམ། དཀར་%་&ངམ། 
24.  !ང་$བ་&'་།  !ང་$བ་&'་།  
25.   ཅ"#$་&ང་།  ཅ"#$་&ང་། 
26.  !་#$་%&  !་#$་%&  
27.  པ"་གཤོང་།  པ"་གཤོང་།  
28.  པ"་$%་།  པ"་$%་།  
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
29.  !་ཕར་%&  !་ཕར་%&  
30.  ས"ཝ་%ང་།  ས"ཝ་%ང་།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
31.  མ་#་$ག། མ་#་$ག། 

 

༤༽ བསམ་གཏན་(ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  བསམ་གཏན་()་། བསམ་གཏན་()་། 
2.  བད#ཆ%་'ག། བད#ཆ%་'ག། 
3.  བསམ་གཏན་ཐང་། བསམ་གཏན་ཐང་། 
4.  བསམ་གཏན་(ང་། བསམ་གཏན་(ང་།  
5.  ཆོས་འཁོར་()་། ཆོས་འཁོར་()་། 
6.  འཁན་པ་&ང་། འཁན་པ་&ང་།  
7.  !ང་དཀར་'(་།  !ང་དཀར་'(་།  
8.  གནམ་%བས་(ང་། གནམ་%བས་(ང་། 
9.  ཕར་ར$ཐང་།  ཕར་ར$ཐང་།  
10.  མ"བ$ད་'ང་། མ"བ$ད་'ང་། 
11.  དག#ལ%ས་(ང་།      དག#ལ%ས་(ང་།      

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
12.  ལམ་$ལ་ཐང་།  ལམ་$ལ་ཐང་།  
13.  བ"ད་ཚལ་'(་། བ"ད་ཚལ་'(་། 
14.  གསོ་%ོང་ཐང་། གསོ་%ོང་ཐང་། 
15.  !་#ོར་ཐང་།  !་#ོར་ཐང་།  
16.  !ོ་རགཔ་'(་། !ོ་རགཔ་'(་། 
17.  བད#ཆ%་དཔལ་ར*  བད#ཆ%་དཔལ་ར*  
18.  !་ལ་$་ར&མ(ག།          !་ལ་$་ར&མ(ག།          
19.  བད#ཆ%་དཔལ་ར*  བད#ཆ%་དཔལ་ར*  
20.  !་ལ་$་ར&མ(ག།  !་ལ་$་ར&མ(ག།  
21.  འོད་ཟ&་ཆོས་)*་།         འོད་ཟ&་ཆོས་)*་།         
22.  བ"ད་པ་ཐང་། བ"ད་པ་ཐང་། 
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༥༽ ད"་$གས་'ག་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  འཛ#ས་&'་ཐང་།   འཛ#ས་&'་ཐང་། 
2.  ལ"ས་%&་ཐང་། ལ"ས་%&་ཐང་། 
3.  དཔལ་ར&ཐང།ཁ་#ོད། དཔལ་ར&ཐང་།ཁ་#ོད། 
4.  དཔལ་ར&ཐང་། ཁ་

!ད། 
དཔལ་ར&ཐང་། ཁ་
!ད། 

5.  པ"་ཐང་། པ"་ཐང་། 
6.  བསོད་ནམས་དགའ་

ཚལ། 
བསོད་ནམས་དགའ་
ཚལ། 7.  རབ་བ$ན་&'་། རབ་བ$ན་&'་། 

8.  བ"#་ཐང་།  བ"#་ཐང་།  
9.  ར་#་$ང་།         ར་#་$ང་།         

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
10.  !་#ལ་%ང་། !་#ལ་%ང་། 
11.  !ཝ་$ང་། !ཝ་$ང་། 
12.  དཀར་མཐའ་()་།  དཀར་མཐའ་()་།  
13.  པ"་འོད་'(་། པ"་འོད་'(་། 
14.  !ོར་%&'(་།  !ོར་%&'(་།  
15.  !་ཆ#་$%་། !་་ཆ$་%&་། 
16.  !ང་$བ་&'་།  !ང་$བ་&'་།  
17.  བད#ཆ%་'(་། བད#ཆ%་'(་། 
18.  !་#་$%་།  !་#་$%་།  
19.  ཐ"་ཆོག་'(་། ཐ"་ཆོག་'(་། 

 

༧༽ འ"གས་&ད་(ས་)ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  ས"་$་%ང་། ས"་$་%ང་། 
2.  !ག་མ%ག་&ང་། !ག་འ%ོ་'ང་། 
3.  !ང་བས&་!ང་། !ང་བས&་'ང་། 
4.  !ན་$་ཁ། !་ཆག་ཁ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
5.  པ"་$ང་། མ"ལ་%ང་། 
6.  བ"#་དགའ་ཚལ། བ"#་དགའ་ཚལ། 
7.  !ང་ཤ%་། !ང་ཤ%་། 
8.  !ོ་ར%་&ག། !ོ་ར%་&ག། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
9.  དགོངས་འ(ས་)ང་། གོང་འ&ས་(ང་། 
10.  གོང་%&ཁ། གོང་%&ཁ། 
11.  དགའ་%&་'(་། དགའ་%&་'(་། 
12.  བས#་ས་%ང་། བས#་ས་%ང་། 
13.  པགས་པ་%ང་། པ"་$ང་། 
14.  ར"ཏ$ ར"ཏ$ 
15.  བསམ་མཁར། བསམ་མཁར། 
16.  མཆོད་&'་མཁར། མཆོད་&'་མཁར། 
17.  !་#། ཚ་#། 
18.  གཏོར་མ་'ག། གཏོར་མ་'ག། 
19.  ཁ་#ོད། ཁ་#ོད། 
20.  ཁ་#ད། ཁ་#ད། 
21.  བར་མཚམས། ཀ། བར་མཚམས། ཀ། 
22.  བར་མཚམས། ཁ། བར་མཚམས། ཁ། 
23.  !ན་$་ཁ། !ན་$་ཁ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
24.  ཧོག་ཀ་&'་། ཧོག་ཀ་&'་། 
25.  ཤ"་མཁར་ཐང་། ཤ"་མཁར་ཐང་། 
26.  དགའ་ལ&ས་(། དགའ་ལ&ས་(། 
27.  མཆོད་&ན་(ང་།  མཆོད་&ན་(ང་།  
28.  ས"་$་%ང་།  ས"་$་%ང་།  
29.  མ"ལ་%ང་།  མ"ལ་%ང་།  
30.  འདམ་%་ཐང་།  འདམ་%་ཐང་།  
31.  འདམ་%་གཤོང་། འདམ་%་གཤོང་། 
32.  བང་$་གཤོང་། བང་$་གཤོང་། 
33.  !་ཆག་ཁ།  !་ཆག་ཁ།  
34.  འབོར་ཆ'་ཁ།  འབོར་ཆ'་ཁ།  
35.  མ"གསརཔ་(ང་།  མ"གསརཔ་(ང་།  
36.  གས#་%ངམ་ཁ། གས#་%ངམ་ཁ། 
37.  ཁ་#ོད།  ཁ་#ོད།  
38.  !ང་$ར་&ང་།  !ང་$ར་&ང་།  
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༨༽ !མ་$ང་ཁ་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས།  
༡ གོམ་%ོག་ལ་ཁ། གོམ་%ོག་ལ་ཁ། 
༢ གོམ་%ོག་ལ་ཀ། གོམ་%ོག་ལ། ཀ། 
༣ ར"་$མ་&ང་། ར"ག$མ་'ང་། 
༤ དཀོན་མཆོག་)*་། དཀོན་མཆོག་)*་། 
༥ མཐོང་&་ཟོར། མཐོང་&་ཟོར། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས།  
༦ དགའ་%ན་ཆོས་*+་། དགའ་%ན་ཆོས་*+་། 
༧ ཤོམ་%ང་ཁ། ཤོམ་%ང་ཁ། 
༨ དར་$ས་ཐང་། དར་$ས་ཐང་། 
༩ ནོར་%་&ང་། ནོར་%་&ང་། 

 

༩༽ ག"ར་ག%ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས།  
1.  བར་གཤོང་། བར་གཤོང་། 
2.  !ང་མཁར། !ང་མཁར། 
3.  ནོར$་&'་། ནོར་%་&'་། 
4.  པ"་$%་། པ"་$%་། 
5.  གས#་གཞོང་། གས#་གཞོང་། 
6.  བ"#་%ག། བ"#་%ག། 
7.  ཆོས་%ན་'(  ཆོས་%ན་'(  
8.  ད"ལ་གཞོང་།  ད"ལ་གཞོང་།  
9.  དགའ་བའ&'(་། དགའ་བའ&'(་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས།  
10.  པ"་ཐང་།  པ"་ཐང་།  
11.  བ"#་ཐང་།  བ"#་ཐང་།  
12.  པ"་ཆོས་'(་། པ"་ཆོས་'(་། 
13.  ཀ་#ང་།  ཀ་#ང་།  
14.  པ"་འོད་'(་། པ"་འོད་'(་། 
15.  !ན་དགའ་'(་།  !ན་དགའ་'(་།  
16.  དོག་%་གཤོང་།  དོག་%་གཤོང་།  
17.  !ན་བཅོས་ཐང་།  !ན་བཅོས་ཐང་།  
18.  !་ཚང་%&་། !་ཚང་%&་། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས།  
19.  ཐང་གསར་ཐང་།  ཐང་གསར་ཐང་།  
20.  ཐང་གསར་མ(ག།  ཐང་གསར་མ(ག།  
21.  ཆོས་%ན་'ང་།  ཆོས་%ན་'ང་།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས།  
22.  !"ཝ་%&་། !"ཝ་%&་། 
23.  !"ཝ་%&་མ(ག། !"ཝ་%&་མ(ག། 

 

༡༠༽ !ངེྒ་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  ཤར་ར$%ག། ཤར་ར$%ག། 
2.  ག"ས་མ&ག། ག"ས་མ&ག། 
3.  ལབ་$་ཁ། ལབ་$་ཁ། 
4.  དཔལ་འ&ོར་)*་། དཔལ་འ&ོར་)ང་། 
5.  བ"#་%& བ"#་%& 
6.  དབང་%ག་'(་ཀ། དབང་%ག་'(་ཀ། 
7.  ཆ"བ་%&་། ཅ"བ་%&་། 
8.  !ན་$ལ། !ན་$ལ།  
9.  ར"གཤོང་། ར"གཤོང་། 
10.  ཡར་འཕ&་'(་།    ཡར་འཕ&་'(་། 
11.  གཞ#གསར་ཐང་། གཞ#་གསར་ཐང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
12.  སངས་$ས་ཐང་། སངས་$ས་ཐང་། 
13.  གཏང་%&་། གཏང་%&་། 
14.  དོག་%&'ག། དོག་%&'ག། 
15.  སེ#$ སེ#$ 
16.  གཞ#གསར་'ངམ། གཞ#གསར་'ངམ། 
17.  !ང་ཁ། !ང་ཁ། 
18.  བསམ་%བ་&'་། བསམ་%བ་&'་། 
19.  !་#་ཐང་། !་#་ཐང་། 
20.  !ན་$ལ་&ོད། !ན་$ལ་&ོད། 
21.  !ན་$ལ་&ད། !ན་$ལ་&ད། 
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༡༡༽ !་རས་ཐང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  བ"#་ཆོས་()་།   བ"#་ཆོས་()་། 
2.  !ོ་$%&' !ོ་$%&' 
3.  པ"་ཆོས་'(་། པ"་ཆོས་'(་། 
4.  !ང་ཆ%&། ཝང་ཆ%&། 
5.  འོད་ཟ&་'ང་། འོད་ཟ&་'ང་། 
6.  སེ#$%ངམ།  སེ#$%ངམ།  
7.  འ"ོན་ལམ་ཐང་།  འ"ོན་ལམ་ཐང་།  
8.  དོམ་ཤ&་གན། དོམ་ཤ&་གན། 
9.  སེ#$%ག། སེ#$%ག། 
10.  !་རས་ཐང་།  !་རས་ཐང་།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
11.  !"་$%ཐང་། !"་$%ཐང་། 
12.  མངརམ་%་&ངམ།  མངརམ་%་&ངམ།  
13.  !ག་$%་ཐང་།  !ག་$%་ཐང་།  
14.  ག"ང་ལམ་ཐང་། ག"ང་ལམ་ཐང་། 
15.  !ན་ཤ%་ཐང་།  !ན་ཤ%་ཐང་།  
16.  !"་$་%ངམ།  !"་$་%ངམ།  
17.  སེ#$%ང་། སེ#$%ང་། 
18.  !དཔ་%&་ཐང་།  !དཔ་%&་ཐང་།  
19.  ཐང་ར%་། ཐང་ར%་། 

 

༡༢༽ !མ་$ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  !་བར་ཐང་། !་བར་ཐང་། 
2.  !ངས་%&་། !ངས་ལ&། 
3.  ག"ང་མ&། ག"ང་%ན། 
4.  དགའ་%ན། དགའ་%ན། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
5.  !"་$ར། !"་$ར། 
6.  ར"མ$ག། ར"མ$ག། 
7.  བ"#་ཐང་། བ"#་ཐང་། 
8.  མཐོང་&་ཟོར། མཐོང་&་ཟོར། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
9.  སོ་$%་&ངམ།  སོ་$%་&ངམ།  
10.  འོད་ཆ&་ཐང་། འོད་ཆ&་ཐང་། 
11.  འ"ོད་མ་གཤོང་། འ"ོད་མ་གཤོང་། 
12.  སོ་$%་&ངམ། སོ་$%་&ངམ། 
13.  འོད་ཆ&་ཐང་། འོད་ཆ&་ཐང་། 
14.  !ང་མ%་མ&ག། !ང་མ%་མ&ག། 
15.  !ན་ཐང་&'་། !ན་ཐང་&'་། 
16.  ས་#་ཐང་། ས་#་ཐང་། 
17.  !ང་$བ་&ང་། !ང་$བ་&ང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
18.  ར"མ$ག་'ང་། ར"མ$ག་'ང་། 
19.  ར"མ$ག་'( ར"མ$ག་'( 
20.  !ར་$ོག་ཏོ།         !ར་$ོག་ཏོ།         
21.  !"་གཞ&བ(ག་)*བ། !"་གཞ&བ(ག་)*བ། 
22.  གཞ#$%་གཤོང་། གཞ#$%་གཤོང་། 
23.  དམའ་སར་'ངམ། དམའ་སར་'ངམ། 
24.  !ོབ་%་&ང་། !ོབ་%་&ང་། 
25.  དམའ་སར་'ག། དམའ་སར་'ག། 

 

༡༢༽ !མ།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  འཇམ་དཔལ་()་།  འཇམ་དཔལ་()་།  
2.  !་ཚང་%&་།  !་ཚང་%&་།  
3.  ཚདཔ་ཡ&་ཐང་། ཚདཔ་ཡ&་ཐང་། 
4.  ནམ་མཁའ་&'།  ནམ་མཁའ་&'།  
5.  ནམ་མཁའ་&'་(ོད།         ནམ་མཁའ་&'་(ོད།         
6.  ནམ་མཁའ་&'་(ད། ནམ་མཁའ་&'་(ད། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
7.  རབ་$%&'་།  རབ་$%&'་།  
8.  !ན་$བ་ཐང་།  !ན་$བ་ཐང་།  
9.  !་#་ཐང་། !་#་ཐང་། 
10.  བསམ་%བ་&'་།  བསམ་%བ་&'་།  
11.  !"་པའ&ཐང་།  !"་པའ&ཐང་།  
12.  !ོར་!ོར་ཐང་། !ོར་!ོར་ཐང་། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
13.  བསམ་%ོབ་ཐང་། བསམ་%ོབ་ཐང་། 
14.  བསོད་ནམས་དགའ་

ཚལ།  
བསོད་ནམས་དགའ་ཚལ།  

15.  ཡར་$ས་ཐང་།     ཡར་$ས་ཐང་།     
16.  !"་ག་ཐང་། !"་ག་ཐང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
17.  བ"#་%&་།   བ"#་%&་།   
18.  གནམ་%་ཐང་།  གནམ་%་ཐང་།  
19.  ནགས་ཚལ་ཐང་། ནགས་ཚལ་ཐང་། 

 

༡༣༽ ཡན་ལག་&མ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ དགའ་%ན་ཆོས་*+་།  དགའ་%ན་ཆོས་*+་།  
༢ ཤོམ་%ང་ཁ།  ཤོམ་%ང་ཁ།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
༣ ཤ"་$ང་ཐང་། ཤ"་$ང་ཐང་། 
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བསམ་%་!ོང་ཁག་'་!ད་འོག་དང་ག$ས་ཚན་(་)ང་གནས། 
 

	

བསམ་%་&ོང! 

	  



 བསམ་%་&ོང་ཁག། 

232	

	

༡༽ !ར་$ས་&ང་(ད་*ག། 

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ !་ཚར་"#་། !་ཚར་%&་། 
༢ གདང་རས་!ག།  གདང་རས་!ག། 
༣ !ན་དགའ་!!་།  ད"ན་དགའ་'(་། 
༤ ཞལ་འད!ས་!ང་།  ཞལ་འད&ས་(ང་། 
༥ མ"འཕ!་"ང་།  མ"འཕ%་'ང་། 
༦ ཀ!་#$་།  ཀ"་$%་། 
༧ བསམ་འཕ!་!ང་།  བསམ་འཕ'་(ང་། 
༨ ནོར་%ས་'ང་།  ནོར་%ས་'ང་། 
༩ !་#་$ང་།  !་#་$ང་། 

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༠ !ོང་བ!།  ཅང་ག%། 
༡༡ !་ད$།  !་མ$། 
༡༢ ཕན་བད"#ང་།  ཕན་བད&'ང་། 
༡༣ མ!ནོ་!ང་། !ོན་%ང་། 
༡༤ !"་$ར་ནང་།  !"་$ར་ནང་། 
༡༥ ས་ཚང་མ།  ས་གཙང་མ། 
༡༦ ནོར་གཡོག།  ནོ་ཡ། 
༡༧ ཁ་བབ་!ང་།  ཁ་འབག་&ང་། 

 

༢༽ པ"་$ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ !་རས་%ང་།   འ"་ར%་&ང་། 
༢ ཁང་བཞ!མ།  ཁང་བཞ!མ།  
༣ !་བས!་"ང་།  !་བས!་"ང་། 
༤ མཆདོ་!!་ཁ།  མཆདོ་!!་ཁ། 
༥ !་#ང་ས། 'ོད།  !་"ང་ས། !ོད། 

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༦ !་#ང་ས། 'ད།  !་"ང་ས། &ད། 
༧ པད་!!་།  པད་!!་།  
༨ !མ་ཟས་"#་།  !མ་ཟས་"#་། 
༩ བད!ཆ!་!ང་།  བད!ཆ!་!ང་། 
༡༠ ཆོས་འཁརོ་!!་།  ཆོས་འཁརོ་!!་། 
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ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༡ ད!་མ$་ས།  ད!་མ$་ས། 
༡༢ !ང་གས!་མ།  !ང་བས%་མ། 
༡༣ འདམ་ཚང་ནང་།  འདམ་ཚང་ན།  
༡༤ !ལ་ས་ཐང་།  !ལ་ས་ཐང་། 
༡༥ གཏམ་!བ་ས།  གཏམ་!བ་ས།  
༡༦ ཐང་ཆ!་ནང་།  ཐང་ཆ!་ན།  
༡༧ !་མ!ག་ཐང་།  !་མ!ག་ཐང་། 
༡༨ !་བ!ང་ས།  !་#ང་ས། 
༡༩ དཔག་བསམ་ཐང་།  དཔག་བསམ་ཐང་། 
༢༠ དར་ཞ!་ཐང་།  དར་ཤ%་ཐང་། 
༢༡ ག!་!ང་ཐང་།  ག!་!ང་ཐང་། 
༢༢ !་མའ!ཐང་།  !་མའ!ཐང་། 
༢༣ ཟམ་ཐང་ནང་།  ཟམ་ཐང་ན།  
༢༤ གོམ་ག%མ་!་ོས།  གོམ་ག%མ་!་ོས། 
༢༥ པད་དཀར་!!་།  པད་ཀར་&'་། 
༢༦ !"བཟང་!ང་།  !"བཟང་!ང་། 

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༢༧ ནགས་!!་!!་།  ནགས་!!་!!་། 
༢༨ གནས་བདག་!!་། གནས་བདག་!!་། 
༢༩ !གས་!བ་ས།  !གས་!བ་ས། 
༣༠ !ང་ཐང་མ!ག།  !ང་ཐང་མ!ག། 
༣༡ མ་ཎ!གདང་རས།  མ་ཎ$གདང་ར)མོ། 
༣༢ མ་ཎ!!ང་།  མ་ཎ!!ང་། 
༣༣ དགའ་ཚལ་!!་།  དགའ་ཚལ་!!་།  
༣༤ བ!!་ཐང་།  བ!་ཤ!་ཐང་།  
༣༥ བ!ོ་མ་!!་།  ཀོ་མ་%&་། 
༣༦ ཤ"་འ!ས་!ང་།  ཤ"་འ!ས་!ང་།  
༣༧ ང་!ོད་ས།  ང་!ོད་ས།  
༣༨ ཤ"་མངར་མ།  ཤ"་ངར་མ། 
༣༩ !ལ་$ལ་!ང་།  !ས་$ལ་&ང་། 
༤༠ !་#$་ཐང་།  !་#$་ཐང་། 
༤༡ !ང་བ!ན་ས།  !ང་བ!ན་ས། 
༤༢ ནོར་!ས་!!་།   ནོར་!ས་!"་།   
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༣༽ གསང་%གས་&ས་'ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ !མ་པ་ཐང་།  !མ་པ་ཐང་། 
༢ ས་འ!་!ས་མ། &དོ།  ས་འ$་བཞ'མ། ཀ། 
༣ ས་འ!་!ས་མ། &ད།  ས་འ$་བཞ'མ། ཁ། 
༤ ཁང་!ང་!ང་།  ཁང་!ང་!ང་། 
༥ !ོན་ལ!ས་ས།  !ོན་ལ!ས་ས། 
༦ བད!འཕ!་!!་། 

!ད། 
བད!འཕ!་!!་། 
!ད། ཁ། ༧ བད!འཕ!་!!་།  བད!འཕ!་!!་། 

༨ ཁང་བཟང་!!་།  ཁང་བཟང་!!་། 
༩ གཙང་!་གཤོང་།  གཙང་!་གཤོང་། 
༡༠ !"་ཐང་།  !"་ཐང་། 
༡༡ ཁམས་བཟང་!!་།  ཁམས་བཟང་(!་།  

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༢ !་!ང་ས།  !་!ང་ས། 
༡༣ དཀར་གསལ་!!་།  དཀར་གསལ་!"་། 
༡༤ མཐར་!ང་།  མཐར་!ང་། 
༡༥ ཁང་ཐོག་ག!མ་པ།  ཁང་ཐོག་ག!མ་པ།  
༡༦ !ང་$ང་།  !ང་$ང་། 
༡༧ བད!འཕ!་"!་། "ོད།  བད!འཕ!་"!་། 

!དོ། ༡༨ !མ་!ས་!!་།  !མ་!ས་!!་། 
༡༩ དངོས་!བ་!!་། ཀ།  དངོས་!བ་!!་། ཀ། 
༢༠ དངོས་!བ་!!་། ཁ།  དངོས་!བ་!!་། ཁ། 
༢༡ དངོས་!བ་!!་། ག།  དངོས་!བ་!!་། ག། 

 

༤༽ ག"ང་%ད་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ ག!མ་!དོ།  ག"ང་%ོད། 
༢ ཁ་!!་།  ཁ་!!་།  

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༣ !ད་!ང་།  !ད་!ང་། 
༤ ག!མ་!དོ་ཆ!བ།  ག!ང་!དོ་ཆ!བ། 
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ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༥ གདཔ་!!།  གདཔ་%!།  
༦ !་བ!གས་!ང་།  !་བ!གས་!ང་། 

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༧ འཇའ་ར!ཁ།  འཇའ་ར!ཁ།  

 

༥༽ བ"ན་%་ཁག་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ དགའ་བ་!!་།  དགའ་བ་!!་།  
༢ ཕ་ཞ!་།  ཕ་ཞ!་།  
༣ འདམ་!!།  དམ་$%། 
༤ མཁར་ཞ!་།  མཁར་ཞ!་། 
༥ འཁན་པ་!!་། འཁན་པ་!!་། 
༦ དོམ་!་་ཁ།  བ"ན་%་ཁག། 
༧ ར"#་ཁ།  ར"#་ཁ། 
༨ ཤ"་$་ཁ། བས#་%&་ཁ། 
༩ ད!་མ$་%!་།  ད!་མ$་%!་། 

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༠ གཡོ་མ%་&'་།  གཡོ་མ%་&'་། 
༡༡ མ་གཡ་ོནང་།  མ་གཡ་ོན། 
༡༢ ག"སར་!!་།  ག"སར་!!་། 
༡༣ བ!ན་!་ཁ།  བ"ན་%་ཁག། 
༡༤ དགའ་!!།  དགའ་!!། 
༡༥ བོན་གཡས་ཁ།  བོན་གཡས་ཁ། 
༡༦ !ངས་!། #དོ།  !ངས་མཐའ། ཀ། 
༡༧ !ངས་!། #ད། !ངས་མཐའ། ཁ། 
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༦༽ !་#ག་ཅན་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ !ང་ཏོག་ཁ།  !ང་ཏོ་ཁ། 
༢ བ་མ!་!ང་།  བ་མ!་!ང་། 
༣ མ"འཛ!ས་ས།  མ"འཛ!ས་ས། 
༤ ཨ་ར!་!ང་།  ཨ་ར!་!ང་། 
༥ གདང་རས་!ག ཀ།  གདང་རས་!ག ཀ།  
༦ གདང་རས་!ག། ཁ།  གདང་རས་!ག། ཁ།  
༧ ཆ"#ང་ཅན།  ཆ"#ང་ཅན། 
༨ !་#ང་།  !་#ང་། 
༩ !ོ་དཀར་ཁ། ཀ།  !ོ་དཀར་ཁ། ཀ།  
༡༠ !ོ་དཀར་ཁ། ཁ།  !ོ་དཀར་ཁ། ཁ།  
༡༡ !ོ་དཀར་ཁ། ག།  !ོ་དཀར་ཁ། ག།  
༡༢ ནམ་!།།  གནམ་!།  
༡༣ !་ཀ།  !་ཀ།  
༡༤ མ་ཎ"#ང་། ཀ།  མ་ཎ"#ང་། ཀ། 

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༥ མ་ཎ$%ང་། ཁ།  མ་ཎ$%ང་། ཁ།  
༡༦ ཐ"་གཡ!་ས།  ཐ"་ང%་ས།  
༡༧ !ོ་ར%བ།  !ོ་ར%བ།  
༡༨ ལ"ས་པ་!ང་།  ལ"ས་པ་!ང་།  
༡༩ !"་འ!!་གཤོང་།  !"་འ!!་གཤོང་། 
༢༠ ས"་$!་།  ས"་$!་། 
༢༡ གསང་!ང་། གསང་!ང་། 
༢༢ མ"ལོང་'ང་།  མ"ལོང་'ང་། 
༢༣ !་#ང་%ང་།  !་#ང་%ང་། 
༢༤ !"་$%་&ང་།  !"་$%་&ང་། 
༢༥ འཇ!ས་མ!། འཇ!ས་མ"། 
༢༦ སེ#$  སེ#$ 
༢༧ དབང་!ག།  དབང་!ག།  
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༧༽ !མ་$ལ་&ས་(ང་ !ད་$ག། 

ཨང་
། 

ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ !ང་ཏོག། !ང་ཏོ། 
༢ གས!་ཉ་!ང་།  གས!་ཉ་!ང་། 
༣ མཚ!!!་མཁར།  མཚ!!!་མཁར། 
༤ !མ་!ལ་ཆསོ་!!་།  !མ་!ལ་ཆསོ་!!་། 
༥ !ག་ཤ!་ཁ།  !ག་ཤ!་ཁ། 
༦ !་#་$ང་། 

 
!་#་$ང་། 

ཨང་
། 

ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༧ མཚ!གསར་!!་།  མཚ!གསར་!!་། 
༨ ཆོས་%&'(་། ཆོས་%&'(་། 
༩ !་ནག་!ང་།  !་ནག་!ང་། 
༡༠ ས་གཙང་ས།  ས་གཙང་ས།  
༡༡ !ལ་པོ་ཤ%་།   !ལ་པོ་ཤ%་།   

 

༨༽ !ན་$གས་དཔལ་*་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
1 ༡ བད"་བ་ཐང་།  བད!བ་ཐང་། 
2 ༢ ག!ལ་!ལ་!!་།  ག!ལ་!ལ་!!་། 
3 ༣ བ!!་!"  བ!་ཤ!་!"  
4 ༤ བ!ངས་ལ་ཁ།  བ!"ཤ!་ལ་ཁ།  
5 ༥ !མ་ཤ!་!ང་།  !མ་ཤ!་!ང་། 
6 ༦ !་ནག། !་ནག། 
7 ༧ ས་གཏོར་མ།  ས་གཏོར་མ།  

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
8 ༨ !་ཐར་ག!མ།  !་ཁག་ག%མ། 
9 ༩ དགའ་ཤ!་མ།  དགའ་ཤ!་མ།  
10 ༡

༠ 
དགནོ་པ་ཁ།  དགནོ་པ་ཁ།  

11 ༡
༡ 
ས་དམར་ཅན།  ས་དམར་ཅན།  

12 ༡
༢ 
!"་ཚལ་!ང་།  !"་ཚལ་!ང་། 

13 ༡
༣ 
མཐོང་!་!!།  མཐོང་!་!!། 

14 ༡
༤ 
!ོ་ལ%ས།  !ོ་ལ%ས། 
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ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
15 ༡

༥ 
དཔལ་!ན་!!་།  དཔལ་!ན་!!་།  

16 ༡
༦ 
ལ་!་ཐང་།  ལ་!་་ཐང་། 

17 ༡
༧ 
!ང་$ོགས་()་།  !ང་$ོགས་()་། 

18 ༡
༨ 
དགའ་!ན།  དགའ་!ན།  

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
19 ༡

༩ 
གནས་!ང་།  གནས་!ང་།  

20 ༢
༠ 
ས་གཏ!་!ང་། ས་གཏ!་!ང་། 

21 ༢
༡ 
!ོན་པ་!!་།  !ོན་པ་!!་། 

22 ༢
༢ 
ཏ"་ཏ"་མ།   ཏ"་ཏ"་མ།   

 

༩༽ བསམ་%་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
1 ༡ བད!བ་ཐང་།  བད!བ་ཐང་།  
2 ༢ གས!་ཐང་།  གས!་ཐང་།  
3 ༣ !་མའ!ཐང་།  !་མའ!ཐང་།  
4 ༤ !་ཐག་!ང་།  !་ཐག་!ང་།  
5 ༥ !ལ་!ང་། "ོད།  !ལ་!ང་། "ོད། 
6 ༦ !ལ་!ང་། "ད།  !ལ་!ང་། "ད། 
7 ༧ ས་མཚམས་!།  ས་མཚམས་!།  
8 ༨ ཚ"་འཛ!ས།  ཚ"་འཛ!ས།  
9 ༩ དགའ་བ་འ!ག དགའ་བ་&ོང་། 
10 ༡

༠ 
!"་པ་འ!ག།  !"་པ་%ོང་། 

11 ༡
༡ 
!ག་ཏོག་ནང་།  !ག་ཏོག་ན། 

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
12 ༡

༢ 
འདམ་ཚང་མ།  འདམ་ཚང་མ། 

13 ༡
༣ 
!་#་ཐང་།  !་#་ཐང་།  

14 ༡
༤ 
!ང་དཀར་!"ང་།  !ང་དཀར་!"ང་།  

15 ༡
༥ 
དགནོ་པ་ཟོར།  དགནོ་པ་ཟོར། 

16 ༡
༦ 
མཁའ་འ%ོ་ཐང་།  མཁའ་འ%ོ་ཐང་།  

17 ༡
༧ 
!"་ལགོ་ས།  !"་ལགོ་ས།  

18 ༡
༨ 
ཉ"མ་!!་།  ཉ"མ་!!་།  

19 ༡
༩ 
!ང་$ོགས་!!་།  !ང་$ོགས་!!་།  

20 ༢
༠ 
!"་མའ!ཐང་།  !"་མའ!ཐང་།  

21 ༢
༡ 
!་ཁང་!ངོ་། !་ཁང་!ངོ་། 

22 ༢
༢ 
!་ས$་པོ།  !་ས$་པོ།  
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༡༠༽ བ"ས་%ས་&ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
1 ༡ བ!!་ཆསོ་!!་།  བ!"ཤ!་ཆསོ་!!་། 
2 ༢ ས"་ག%&ང་།  ས"་ག%&ང་།  
3 ༣ !ང་མ!ག།  !ང་མ!ག།  
4 ༤ !ངས་!!་།  !ངས་ལ$་། 
5 ༥ ཞ"བ་!!་།  ཞ"བ་!!་།  
6 ༦ བད!བ་ཅན།  བད!བ་ཅན།  

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
7 ༧ ནོར་%ང་ས།  ནོར་%ང་ས།  
8 ༨ དཔལ་འ!རོ་!!་། 

!དོ།  
དཔལ་འ!རོ་!!་། 
!དོ།  9 ༩ དཔལ་འ!རོ་!!་། 

!ད།  
དཔལ་འ!རོ་!!་། 
!ད།  10 ༡

༠ 
འཇམ་ཆསོ་!!་།   འཇམ་ཆསོ་!!་།   

11 ༡
༡ 
!ས་པོ་&'་། བལ་པ་%ོང་། 

12 ༡
༢ 
!ང་$ང་%ག། !ང་$ང་%ག། 

 

༡༡༽ !་#ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ !ག་ཁ།  !ག་ཁ།  
༢ !"་པ་ཐང་།  !"་པ་ཐང་།  
༣ ནོར་!ང་ས་དང་པ།  ནོར་!ང་ས་དང་པ།  
༤ ནོར་!ང་ས་གཉ!་པ།  ནོར་!ང་ས་གཉ!་པ།  
༥ !ོ་ཆག་!!་།  !ོ་ཆག་!!་།  
༦ དོམ་ཚང་།  དོམ་ཚང་།  
༧ གདང་རས་!ག། གདང་རས་!ག། 

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༨ གང་ཏོག་ཁ།  !ང་ཏོ་ཁ། 
༩ ལབ་!་ཁ།  ལབ་!་ཁ། 
༡༠ ཉ"་ག!གས་ལ་ཁ།  ཉ"ག$གས་ལ་ཁ། 
༡༡ ཁ"་པ་!ང་།  འཁན་པ་&ང་། 
༡༢ པན་ཞ!་འགོ་མ།  པ་ན$ཞ&་འོག་མ། 
༡༣ དམ་བཞག་ས།  བ"མ་བཞག་ས། 
༡༤ པན་ཞ!་གངོ་མ།  པན་ཞ!་གངོ་མ།  
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ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༥ !ོབས་ཆ!་ཐང་།  !ོབས་ཆ!་ཐང་།  
༡༦ ཤ"་རབ་!!་།  ཤ"་རབ་!!་།  
༡༧ མཐོང་ས།  མཐོང་ས།  
༡༨ !་བབས་!ང་།  !་བབས་!ང་།  

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༩ བ!ན་པ་!!་།  བ!ན་པ་!!་།  
༢༠ ག!ག་པོ་!!་།  ག!ག་པོ་!!་།  
༢༡ !་#$་།   !་#$་།   

 

༡༢༽ བ"ན་འ&ག་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ དོམ་གདོང་ས།  དོམ་གདོང་ས། 
༢ གསལོ་བཏབ་ས།  གསོལཝ་བཏབ་ས། 
༣ མ"་ལམ་ཐང་།  མ"་ལམ་ཐང་།  
༤ བས!་བའ!ཐང་།  བས!་བའ!ཐང་།  
༥ !ོང་གསར།  !ོང་གསར།  
༦ !་བ་ཐང་།  !་བ་ཐང་།  
༧ !ན་དགའ་!!་།  !ན་དགའ་!!་།  
༨ གདན་པ་!ོངས།  གདན་པ་!ོངས།  
༩ ཁང་བཞ!མ།  ཁང་བཞ!མ།  
༡༠ རང་འཐག་!!་།  རང་འཐག་!ང་།  
༡༡ གདང་རས་!ག།  གདང་རས་!ག།  

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༢ གཅ!་མ་!!་།  གཅ!་མ་!!་།  
༡༣ ཁ"ས་!ངོ་།  ཁ"ས་!ངོ་།  
༡༤ !ར་ག་ོཐང་།  !ར་ག་ོཐང་།  
༡༥ དཝ་འ!ང་ས།  དཝ་འ!ང་ས།  
༡༦ !་ཆ$་%ང་།  !་ཆ$་%ང་། 
༡༧ !་ཆ$་ཐང་། !་ཆ$་ཐང་། 
༡༨ !་ཆ$། &ོད། !་ཆ$། &ོད། 
༡༩ ཀ་ཆ!།  ཀ་ཆ!།  
༢༠ ཐབ་བཟོ་ས།  ཐབ་བཟོ་ས།  
༢༡ ཉ"ཟ$་&ང་།  ཉ"ཟ$་&ང་།  
༢༢ བ!ན་འ!ག། བ!ན་འ!ག། 
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༢༣ བ!ན་འ!ག་ཐང། བ!ན་འ!ག་ཐང། 
 

༡༣༽ !་#ན་%་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
1 ༡ བས!་ར!!ང་།  བས!་ར!!ང་།  
2 ༢ ཉ"མ་!ང་།  ཉ"མ་!ང་།  
3 ༣ ཐར་པ་!!་།  ཐར་པ་!!་།  
4 ༤ དཀར་མདོག།  དཀར་མདོག།  
5 ༥ དཀར་མདོག་!།   དཀར་མདོག་!།   
6 ༦ གདང་རས་!ག།  གདང་རས་!ག། 
7 ༧ མཁར།  མཁར།  
8 ༨ བ!!་!!་།  བ!་ཤ$ས་!!་།  
9 ༩ ར"་པའ!!!་།  ར"་པའ!!!་།  

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
10 ༡

༠ 
གདང་!ག།  གདང་!ག།  

11  !ང་ས། !དོ། !ང་ས། &ོད། 
12 ༡

༡ 
ཇ་ར!ཐང་!དོ།  ཇ་ར$་ཐང་'ོད། 

13 ༡
༢ 
ཇ་ར!ཐང་། "ད།  ཇ་ར$་ཐང་'ད། 

14 ༡
༣ 
!་ཚང་།  !་ཚང་། 

15 ༡
༤ 
!ངས་དཀར་!!་།  !ངས་དཀར་!!་། 

16 ༡
༥ 
བད!ཆ!་!ང་།  བད#ཆ%་'(་། 

17 ༡
༦ 
!ན་!བ་!!་།   !ན་!བ་!!་།   

 

༡༤༽ !ད་གསལ་'་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ !་ར$%ང་། !ར་ར$%ང་། 
༢ འཇ!ས་མ!་ཐང་།  འཇ!ས་མ!་ཐང་།  

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༣ སེ#$%&་། སེ#$%&་། 
༤ ར"་ཆ%་&ག།  ར"་ཆ%་&ག།  
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ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༥ !ན་བཟང་'(་།  !ན་བཟང་'(་།  
༦ བཟོད་པ་!!་།  བཟོད་པ་!!་།  
༧ དཀོན་མཆགོ་!ང་།  དཀོན་མཆགོ་!ང་།  
༨ !་མ།   ད"་མ། 
༩ བསདོ་ནམས་མཁར།  བསདོ་ནམས་མཁར།  
༡༠ བསམ་བཏན་!།  བསམ་བཏན་!།  

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༡ !་ཀ་!!་།  ཙ་ཀ་$%་། 
༡༢ ཆོས་%&་'(་།  ཆོས་%&་'(་།  
༡༣ !ང་དཀར།  !ང་དཀར།  
༡༤ དཔལ་!!་ཐང་།  དཔལ་!!་ཐང་།  
༡༥ རང་འ!ང་!!་།   རང་འ!ང་!"་།   

 

༡༥༽ !ར་$་%ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༡ ལམ་!!།  ལམ་བཞ& 
༢ ལམ་འ!་ོས།  !ངམོ་འཛ(ས་ས། 
༣ ཇ་ར!!ང་།  !ང་ར%་&ང་། 
༤ ཚེར$་&ང་།  ཚེར$་&ང་།  
༥ ཁང་!་བཞ!  ཁང་!་བཞ! 
༦ !"་ས།  !"་ས།  
༧ !ད་$ང་།  !ད་$ང་།  
༨ !"་ས་%&་།  !"་ས་%&་།  
༩ !ང་ཏོ་ས། !ང་ཏོ་ས། 

ཨང་། ད་#་འ%་&ོལ། !གས་བ&ས། 
༡༠ !མ་ཟས་&ང་།  !མ་ཟས་&ང་།  
༡༡ ཚ"་འ%་ཁ། ཚ"་འ%་ཁ། 
༡༢ !་བ་$%་།  !་བ་$%་།  
༡༣ གཡང་འཕ!་ཐང་།  གཡང་འཕ!་ཐང་། 
༡༤ དམ་བཞག་ས།  བ"མ་བཞག་ས། 
༡༥ མཐོ་ར&་ལ། མཐོ་ར&ལ། 
༡༦ ནོར་%་&ང་།  ནོར་%་&ང་།  
༡༧ !་འཕ!་ཐང་།   !་འཕ!་ཐང་།   
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!་རང་!ོང་ཁག་'་!ད་འོག་དང་ག$ས་ཚན་(་)ང་གནས། 

 

	

!་རང་%ོང! 
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༡༽ བར་ག%ང་ !ད་$ག།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  བ"་གཉ&་ཁང་།  བ"་གཉ&་'ང་། 
2.  !ང་ཏོ་ཁ། !ང་ཏོག་ཁ། 
3.  ནོར་%་&ང་། ཀ། ནོར་%་&ང་ ཀ། 
4.  ནོར་%་&ང་། ཁ། ནོར་%་&ང་། ཁ། 
5.  བར་གཤོང་། !ོད། བར་གཤོང་། !ོད། 
6.  བར་གཤོང་། !ད། བར་གཤོང་། !ད། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
7.  !ང་འཁོར་མ། !ང་འཁོར་མ། 
8.  !ོའ$གསང་། !ོད་གསང་། 
9.  ས་ལ་ར% ས་ལ་ར% 
10.  ཐམ་ད་ར། ཐམ་$་ར། 
11.  !ང་འཁོར་མ། !ང་འཁོར་མ། 
12.  དགའ$ར$&ང་ཁ།  དགའ$ར$&ང་ཁ།  

 

༢༽ !་ཚར་%ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   !་ཚར་%&་། !ོད། !་ཚར་%&་། !ོད། 
2 .   !་ཚར་%&་། !ད། !་ཚར་%&་། !ད། 
3 .   !་འཛ%ས་ས། !་འཛ%ས་ས། 
4 .   !་འཁོར། !་འཁོར་'(། 
5 .   མོན་%ལ་ས། !ན་$ལ་ས། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
6 .   ཙ་ཀ་$%་། ཙ་ཀ་$%་། 
7 .   !ང་ཐང་། !ང་ཐང་། 
8 .   མཐའ་%ོར་()་། མཐའ་འཁོར་()་། 
9 .   འབག་ཤ&་།  འབག་ཤ&་།  
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༣༽ ག"ང་ལ་&ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   གདང་རས་'ག་(ད།   གདང་རས་'ག། 
2 .   !"ར"ཐང་། !ོད།   ཁ"ར$ཐང་། 
3 .   ནོར་%ང་ས། ནོར་%ང་ས། 
4 .   !་མོའ&'ངམ། !་མོའ&'ངམ། 
5 .   ལ་ལ#དབ། !ད། ལ་ལ#འདབ། !ད། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
6 .   གདང་རས་'ག་(ོད།   གདང་རས་'ག་(ོད།   
7 .   ལ་ལ#དབ། !ོད། ལ་ལ#འདབ། !ོད། 
8 .   !"ཐང་!ད། !"ཐང་&ད། 
9 .   !་མོའ&'ངམ།  !་མོའ&'ངམ།  
1 0 .   !"་ར%&ང་། !"་ར%&ང་། 

 

༤༽ !་གསར་&ང་ !ད་$ག།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   !ོག་%ར། ཙ"་$ར། 
2 .   !ན་$མ་&ང་། !ན་$མ་&ང་།  
3 .   འཛམ་%&་ཟོར།   འཛ#ས་&'་ཟོར། 
4 .   པ"་ཐང།   པ"་ཐང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
5 .   དཔལ་ར&ཐང་། དཔལ་ར&ཐང་།  
6 .   !ང་ཅ% !ན་ག%མ་'ང་།  
7 .   འཛམ་%&་ཐང་། འཛམ་%&་ཐང་། 

 

༥༽ ད"ལ་འ&ར་ཐང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  བད#$%་'(་། བད#$%་'(་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
2.  !ང་དཀར་ཆོས་*+་། !ང་དཀར་ཆོས་*+་། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
3.  བ"#་གཡང་(ོངས། བ"#་གཡང་(ོངས། 
4.  ཉ"ཟ$་&ང་།  ཉ"ཟ$་&ང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
5.  ས་གཙང་མ། ས་གཙང་མ། 
6.  མ"་ཆ་ནང་། མ"་ཆ་ནང་། 

 

༦༽ མཎྜལ་&ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   འཛམ་%&་ཟོར། འཛམ་%&་'ར། 
2 .   འཛམ་%&་ཟོར། འཛམ་%&་'ར།  
3 .   པ"་$ང་། པ"་$ང་། 
4 .   འཛམ་%&་ཟོར། འཛམ་%&་ཟོར། 
5 .   པ"་གཤོང་། པ"་གཤོང་། 
6 .   བསམ་ཤ&་དགའ་*ན། བསམ་ཤ&་དགའ་*ན། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
7 .   མ"ལ་%ང་། མ"ལ་%ང་། 
8 .   ར!ས#་%། ར"ས$་!། 
9 .   ར"ས$་& ཀ། ར"ས$་&་ ཀ། 
1 0 .   ར"ས$་& ཁ། ར"ས$་&་ ཁ། 
1 1 .   བ"#་%ང་། བ"་ཤ%་&ང་། 

 

༧༽ ག"ར་%་ཐང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  ནོར་%་&ང་། ནོར་%་&ང་། 
2.  ཐག་ར% ཐག་ར% 
3.  ར"#ང་ཐང་། ར"#ང་ཐང་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
4.  མཚ#ཆགས་ས། མཚ#ཆགས་ས། 
5.  ས་མཚམས། ས་མཚམས། 
6.  ངང་ལ་$ངམ། ངང་ལག་%ངམ། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
7.  དགའ་ན&ན། དགའ་ན&ན། 
8.  !ང་$། !ང་$། 
9.  གས#་%&ཐང་། !ོད། གས#་%&ཐང་། !ོད། 
10.  !་#་འ%་ར'། !་#་འ%་ར'། 
11.  བབ་#$ན། བབ་#$ན། 
12.  !ོས་%ོར་'བ་ས། !ོས་%ོར་'བ་ས། 
13.  གས#་%&ཐང་། !ད། གས#་%&ཐང་། !ད། 
14.  ག་ཡ$ར$ཁར། ཀ། ག་ཡ$ར$ཁར། ཀ། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
15.  !ལ༌བ༌ས& !ལ༌བ༌ས& 
16.  ཨ"༌ལ%ག༌འོང་། ཨ"༌ལ%ག༌འོང་། 
17.  བ"#་ཐང་། བ"་ཤ%་ཐང་། 
18.   !"དག་&། !"དག་&། 
19.  ས"ས་$ན་&ོངས།   ས"ས་$ན་&ོངས། 
20.  ཏ"་དོ་&་ན( ཏ"་དོ་&་ན( 
21.  ས"ས་$ན་&ོངས་)ོད། ས"ས་$ན་&ོངས་)ོད། 

 

༨༽ !ང་$ང་%་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.   དགོན་&'ས་ཁ། དགོན་&'ས་ཁ། 
2.   བ"#་ཆོས་()་། བ"་ཤ%་ཆོས་)*་། 
3.   བ"#་ཆོས་()་*ོད། བ"#་ཆོས་()་*ོད། 
4.   དཔལ་འ&ོར་)*་། དཔལ་འ&ོར་)*་། 
5 .   !ོ་དོམ་ཅན། !ོ་དོམ་ཆ'། 
6.   དབང་ཐང་&'་། དབང་ཐང་&'་། 
7.   !ན་$་ནང་། !ན་$་ན། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
8.   ནོར་%་ཐང་། ནོར་%་ཐང་། 
9.   གས#་གཞོང་། གས#་གཞོང་། 
10.   !ག་ག$ཐོག། !ག་ག$ཐོག། 
11.   !"ལ"$ང་། !"ལ"$ང་། 
12.   !ོང་%ོད། !ོང་%ོད། 
13.   !ོང་ཤ&་'ང་། !ོང་ཤ&་'ང་། 
14.   !་འབབ་ས། !་འབབ་ས། 
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༩༽ རང་འཐག་'ང་ !ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.  དར་འ%ར་&ང་། !ོད། དར་འ%ར་&ང་(ོད། 
2.  དར་འ%ར་&ང་(ད། དར་འ%ར་&ང་(ད། 
3.  དགའ་དགའ་%&་། དགའ་དགའ་%&་། 
4.  གནས་%ད་ས། ནད་མ%་ས། 
5.  ཉ"མ་ཟོར། ཉ"མ་ཟོར། 
6.  རང་ཐང་%&་། རང་འཐག་'(་། 
7.  !་བ་མཐོང་ས། !་བ་མཐོང་ས། 
8.  !ན་ཀོཤ།  !ན་ཀོཤ། 
9.  !་ར$་མ། !་ར$་མ། 
10.  ནད་མ%་ས། ནད་མ%་ས། 
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༡༠༽ !མས་%ངས་"ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   བ"་ཤ%་&'་། !ོད། བ"་ཤ%་&'་། !ོད། 
2 .   བ"#་%&་། !ད། བ"#་%&་། !ད། 
3 .   གདང་རས་'ང་། གདང་རས་'ང་། 
4 .   !ངས་ར&'ང་། !ོད། གདང་ར&་'ང་།!ོད། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
5 .   !ངས་ར&'ང་། !ད། གདང་ར&་'ང་།!ད། 
6 .   འཛམ་%&་། འཛམ་%&་། 
7 .   འཛ#ས་&'་། !ོད། འཛ#ས་&'་། !ོད། 
8 .   འཛ#ས་&'་། !ད། འཛ#ས་&'་། !ད། 

 

༡༠༽ མ"་$ང་མཁར་ !ད་$ག།  

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1 .   ཨ་#ན་ཅ& ཨ་#ན་ཅ& 
2 .   !བ་$་%ང་། !བ་$་%ང་། 
3 .   ཀ་པ་ཞ%་། ཀ་བལ་ཞ&་། 
4 .   མཚ#$%་མཁར། མཚ#$%་མཁར། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
5 .   མཚ#$%་མཁར་)ད། མཚ#$%་མཁར་)ད། 
6 .   !ོམ་ག&མ། གོམ་ག%མ། 
7 .   མཚ#$%་མཁར། !ོད། མཚ#$%་མཁར་)ོད། 

 

༡༢༽ !་རང་%ད་"ད་$ག། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
1.   !ག་ཐང་། !ག་ཐང་། 
2.   !ང་དཀར་'(་། !ང་དཀར་'(་། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
3.   སོན་བཏབ་ས། སོན་བཏབ་ས། 
4.   ཝང་$། ཝང་$། 
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ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
5 .   འཛ#ས་ན། འཛ#ས་ཉ། 
6.   ཀ་པ་$% ཀ་བལ་ཞ&་། 
7.   !ོང་ཤ&་ནང་། !ོང་ཤ&་ན། 

ཨང་། ད་#ོ%་འ'་(ོལ། !གས་བ&ས། 
8.   !་#ལ་ས། !་འབོལ་ས། 
9.   !"རང་&ོད། !"རང་&ོད། 
10.   འདམ་ཚང་། འདམ་ཚང་། 

 

 


