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ཆེ ད་བརྗོ  ད།

སྐ ད་ཡི ག་གོ ང་འཕེ ལ་གྱི  ་རི ག་རྩ ལ་ལས་ བྲི  ་སྤྱ  ོད་ཀྱི  ་དོན་ལུ ་ མཁོ ་གལ་ཧ་ཅང་གི ས་ཆེ ་བའི ་བསྡུ  ་ཡི ག་
འདི ་ སྤྱི   ར་ཆོ ས་སྐ ད་དང་རྫ ོང་ཁ་གཉི ས་ཆ་རའི ་ནང་ ལག་ལེ ན་འཐབ་སྲ ོལ་ཡོད་པའི ་ཁར་ ཁྱ ད་པར་དུ ་
དབུ ་མེ ད་འཁྱུ  ག་ཡི ག་དང་མགྱོ  གས་ཡི ག་ཚུ ་ནང་ མང་སུ ་ལག་ལེ ན་འཐབ་མི ་ཚུ ་ ཞི བ་འཚོལ་པ་དགེ ་
བཤེ ས་བསྟ ན་འཛི ན་དབང་ཕྱུ  ག་གི ས་ ཁུ ངས་ལྡ ན་གྱི  ་དཔེ ་ཆ་དང་དཔེ ་དེ བ་ཚུ ་ལུ ་གཞི ་ཁུ ངས་བཅོ ལ་
ཏེ ་ བརྩ ོན་ཤུ གས་གང་དྲ ག་གི ་སྒོ  ་ལས་ ཞི བ་འཚོལ་མཐི ལ་ཕྱི  ན་འབད་བའི ་གྲུ  བ་འབྲ ས་  ་ བསྡུ  ་ཡི ག་
གསེ ར་གྱི  ་ཨ་ལོང་ཟེ ར་མི འི ་དཔེ ་དེ བ་འདི ་ ད་རེ ས་དཔེ ་སྐྲུ   ན་འབད་ཚུ གས་མི ་ལུ ་ དགའ་ཚོར་གྱི  ་ལེ གས་
སོ་ཡོད། 

བསྡུ  ་ཡི ག་གསེ ར་གྱི  ་ཨ་ལོང་ཟེ ར་བའི ་དཔེ ་དེ བ་འདི ་གི ས་ སྤྱི   ར་བཏང་ཆོ ས་སྡེ  ་དང་མི ་སྡེ  ་ཡོངས་དང་ 
ལྷ ག་པར་དུ ་ ཟི ན་བྲི  ས་བཏབ་ནི ་དང་ ངག་བཀོ ད་ཡི ག་ཕབ་དགོ པ་ཚུ ་ དུ ས་ཡུ ན་གང་ཐུ ང་ནང་ལུ ་ བྲི  ་
རྩ ལ་མགྱོ  གས་ཤུ གས་བཏོན་དགོ ་མི ་ཡོངས་ལུ ་ ཧེ ང་སྐ ལ་ར་ཕན་ཐོགས་སྦ ོམ་འབྱུ  ང་ཚུ གས་པའི ་རེ ་བ་
ཡོད།

དེ ་ཁར་ སྐ ད་ཡི ག་གོ ང་འཕེ ལ་གྱི  ་རི ག་རྩ ལ་ཁྱ ད་ཆོ ས་འདི ་གི ས་ རང་སྲ ོལ་བཟང་པོ་མི ་ཉམས་རྒྱུ   ན་
འཛི ན་གྱི  ་དོན་ལུ ་ རང་རི གས་ཡོངས་ཀྱི  ས་ བསྡུ  ་ཡི ག་གསེ ར་གྱི  ་ཨ་ལོང་གི ་དཔེ ་དེ བ་འདི ་ བཀྲ མ་སྤེ  ལ་
འབད་བའི ་ཉི ་མ་ལས་འགོ ་བཟུ ང་སྟེ  ་ འདི ་དང་འཁྲི  ལ་ཏེ ་ལག་ལེ ན་འཐབ་ཐོག་ལས་ རྫ ོང་ཁ་གོ ང་འཕེ ལ་
དང་དར་ཁྱ བ་ལུ ་ ཕན་ཐོགས་ཚུ གས་པའི ་རེ ་བ་དང་བཅས་ ལག་ལེ ན་པ་ཚུ ་ལུ ་ཡང་ལེ གས་སྨ ོན་གྱི  ་
བཀྲི  ས་བདེ ་ལེ གས་ཡོད།

ལྕ གས་མོ་ཡོས་ལོ་ཟླ ་༣པའི ་ཚེ ས་༤ལུ །
རྒྱ  ལ་ས་ཐི མ་ཕུ ག

(ཤེ ས་རབ་རྒྱ  ལ་མཚན)
དྲུ  ང་ཆེ ན།



རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།
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༄༅། །བསྐ༹ང་སངྱས་རྣཾ་འདྲེན་བཞི་པ་རུ།། 

རྡོེ་གདནུ་མངོནར་སངྱས་ནས།། 

དཀཽགསུཾ་གྱི་རང་གཟུཊ་གྲུབའི་སྐུ།། 

ཀུནྱཻནོ་ཉི་མའི་གཉེན་ལ་འདུད།།

༄༅། །བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་རྣམ་འདྲེན་བཞི་པ་རུ།། 

རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས།། 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རང་གཟུགས་གྲུབ་པའི་སྐུ།། 

ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་ཉི་མའི་གཉེན་ལ་འདུད།།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

ཀི་ཀང༌། ཀྐིང༌།

ཀུ་མུད། ཀུཾད།

ཀུ་མུད་ཚལ། ཀུཾ༹ལ༹།

ཀུ་ཙན་དན། ཀུ༹ན།

ཀུན་དཀྲིས། ཀིུས། 

ཀུན་ཁྱབ། ཀུནྱབ། 

ཀུན་མཁྱེན། ཀུནྱེན། 

ཀུན་མཁྱེན། ཀེུན།

ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ། ཀུནྱཻནོ།

ཀུན་གྱི། ཀུནི། 

ཀུན་གྱིས། ཀུནྱིས།

ཀུན་གྲུབ། ཀུནྲུབ། 

ཀུན་དགའ། ཀུནའ།

ཀུནུ། ཀུན་ཏུ། 

ཀུན་ཏུ་བཟང་། ཀུནྟུཾ༹།

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཀུནུངོ༌། 

ཀུན་ཏུང༌། ཀུནྟུང༌། 

ཀུན་ནས། ཀུནས། 

ཀུན་ནས། ཀུནྶ། 

ཀུན་ནས་འབབ། ཀུནས་འབབ། 

ཀུན་པོ། ཀུནོ།

ཀུན་སྤྱོད། ཀུནྱོད།

ཀུན་རྫོབ། ཀོུ༹བ། 

ཀུན་གཟིགས། ཀུནིཊ།

ཀུན་གཟིགས། ཀིུགས། 

ཀུན་གཟིགས། ཀིུཊ།

ཀུན་བཟང༌། ཀུནང༌། 

ཀུན་བཟང༌། ཀུནཟང༌།

ཀུན་བཟང༌། ཀུཾ༹ན།

ཀུན་བཟང་པོ། ཀོུནང༌།

ཀུན་ཤེས། ཀེུས། 

ཀུན་གསལ། ཀུནལ། 

ཀུམ་ཀུམ། ཀུཾ་ཀུཾ།

ཀེམ་ཀེམ། ཀཻམ།

ཀེའུ་ཚང་། ང་།

ཀོང་ཀོང་། ཀཽང་།

ཀྱག་ཀྱོག ཀྱགོ།

ཀྱར་ཀྱོར། ཀྱརོ།

ཀྱལ་ཀྱོལ། ཀྱལོ།

ཀྱེ་ཀྱེ། ཀྱཻ། 



3

རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

ཀླ་ཀློ། ཀླཽ།

ཀླ་ཀློ། ཀློ།

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི། ཀླུ་སྒྲུབྱི།

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། ཀླུ་སྒྲུབྱིས།

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི། ཀླུ་སྒྲུབྱིས༹དའི།

ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད། ཀླེུནད། 

ཀླུ་གཉེན། ཀླེུན།

ཀླུ་ཐེབས། ཀླེུབས། 

ཀླུ་བདུད། ཀླུད། 

ཀླུ་ཟློག ཀློུག 

ཀླུ་ཟློག ཀློག 

དཀའ་འགྲེལ། དཀའགྲེལ། 

དཀའ་འགྲེལ། དཀྲེལ། 

དཀའ་ཐུབ། དཀུབ།

དཀའ་སྤྱད། དཀྱད།

དཀའ་བའི། དཀའི། 

དཀར་པོ། དཀརོ།

དཀར་ཕྱོགས། དཀོཊ། 

དཀར་མེ། དཀརེ། 

དཀར་རྩི། དཀརྩི།

དཀར་ཡོལ། དཀརོལ།

དཀར་ཡོལ། དཀོལ། 

དཀོན་ཅོག དཀཽག

དཀོན་མཆོག དཀཽག

དཀོན་མཆོག དཀོག

དཀོན་མཆོག་གསུམ། དཀཽནགསུཾ།

དཀོན་མཆོག་གསུམ། དཀཽགསུཾ།

དཀོན་ནོ། དཀོནོ།

དཀོན་པོ། དཀཽན།

དཀོན་མོ། དཀཽན།

དཀོར་ནོར། དཀཽར།

དཀྱིལ་ཀྲུང༌། དཀྱིུང༌། 

དཀྱིལ་འཁོར། དཀྱིརོ།

དཀྱིལ་འཁོར། དཀྱིལོར།

དཀྱིལ་འཁོར། དིརོ།

དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོ། དཀྱིལོར་རྒྱོཾ།

དཀྲུམ་མདའ། དཀྲུཾའ།

བཀད་དང་པོ། བཀདང་པོ།

བཀའ་འགྱུར། བཀའགྱུར།

བཀའ་འགྱུར། བཀྱུར།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

བཀའ་བརྒྱད། བཀྱད།

བཀའ་བརྒྱད་གདམས་པ། བཀའ་བརྒྱདཾས་པ།

བཀའ་བརྒྱུད། བཀྱུད།

བཀའ་བརྒྱུད་པ། བཀྱུད་པ།

བཀའ་བསྒྱུར། བཀྱུར།

བཀའ་དྲིན། བཀྲིན།

བཀའ་སྡོད། བད།

བཀའ་བློན། བཀློན།

བཀའ་སྩལ་པ། བཀ༹ལ་པ།

བཀའ་བསྩལ། བཀ༹ལ།

བཀའ་སྲུང༌། བཀྲུང༌།

བཀའ་སྲུང༌དམ་ཅན། བཀྲུང༌དཾན།

བཀས་བཅད། བཀསད།

བཀྲ་ཤིས། བཀྲས། 

བཀྲ་ཤིས། བཀྲིས།

བཀྲ་ཤིས་ཅན། བཀྲིསན།

བཀྲ་ཤིས་ཉི། བཀྲིསྙི།

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཐོབ་པར་ཤོག བཀྲིས་
བདཻཊ་ཐོབརཤོག

བཀྲ་ཤིས་ཤོག བཀྲིགོ།

རྐྱང་རྐྱང་། ང་།

རྐྱེན་ངན་གྲོགས་ཤར། རྐྱེནྲོཊར།

སྐད་ཅིག སྐདིག

སྐད་ཅིག སྐིག

སྐད་དོད། སྐདོ།

སྐབས་འཚོལ། སྐབོ༹ལ།

སྐབས་སུ། སྐབསུ།

སྐབས་གསུམ། སྐབསུཾ།

སྐར་མདའ། སྐཾའ།

སྐར་མ། སྐཾར།

སྐར་མ། སྐརྨ།

སྐལ་ཆད། སྐལད།

སྐལ་ལྡན། སྐལྡན།

སྐལ་བཟང༌། སྐང༌།

སྐལ་བཟང༌། སྐ༹ང༌།

སྐལ་བཟང༌། སྐལང༌། 

སྐལ་བཟང༌། བསྐང༌།

སྐུ་སྟོད། སྐོུད།

སྐུ་མདུན། སྐུཾན།

སྐུ་མདོག སྐུདོག
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

སྐུ་མདོག སྐོུག

སྐུ་ཚེ། །

སྐུ་གསུང་ཐུགས། སྐུངཊ།

སྐུལ་བྱེད། སྐུལྱེད། 

སྐུལ་བྱེད་མ། སྐུལྱེད་མ།

སྐྱ་སྐྱ། །

སྐྱ་མདའ། སྐྱཾའ།

སྐྱབས་མགོན། སྐྱོཾན།

སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད། སྐྱགྲོམེདེ།

སྐྱབས་སུ་མཆི། སྐྱབསུ་མཆི།

སྐྱིད་དོ། སྐྱིདོ།

སྐྱིད་པོ། སྐྱིདོ།

སྐྱིལ་དཀྲུང༌། སྐྱིུང༌། 

སྐྱེ་དགུ། སྐྱེུ།

སྐྱེ་འགྲོ། སྐྱེརོ།

སྐྱེ་འགྲོ། སྐྱོེ

སྐྱེ་མཆེད། སྐྱཻད།

སྐྱེ་བོ། སྐྱཻ། 

སྐྱེ་མེད། སྐྱཻད།

སྐྱེད་མ། སྐྱེདཾ།

སྐྱེད་མོས་ཚལ། སྐྱེདོ༹ལ།

སྐྱེད་ཚལ། སྐྱེད༹ལ།

སྐྱེལ་མཁན། སྐྱེནཾ།

སྐྱེས་ཏེ། སྐྱེསྟེ།

སྐྱེས་བུ། སྐྱེསུ།

སྐྱེས་སུ་བསྐུར། སྐྱེསུ་བསྐུར།

སྐྱོ་ཤེས། སྐྱོསེ། 

སྐྱོན་བརྗོད། སྐྱོནདོ།

སྐྱོན་བྲལ། སྐྱོནྲལ།

སྐྱོན་ཡོན། སྐྱཽན།

བརྐྱང་བསྐུམ། བརྐྱུཾང༌།

བསྐང་ངོ་། བསྐངོ་།

བསྐལ་དོན། བསྐལོན།

བསྐལ་བཟང༌། བསྐལང༌།

བསྐུལ་བྱ། བསྐུལྱ།

བསྐུལ་ལོ། བསྐུལོ།

བསྐོས་ཏེ། བསྐོསྟེ།

བསྐྱུངས་ཏེ། བསྐྱུངསྟེ།

བསྐྱེད་པར། བསྐྱེདར།

བསྐྱེད་རྫོགས། བཊོ།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

བསྐྱེད་རྫོགས། བསྐྱེད༹ཊོ།

ཁ་འཆམ་གྲོས་འགྲིག ཁ་འཆཾ་གྲོིག

ཁ་དོག ཁོདག

ཁ་དྲངས། ཁྲངས།

ཁག་གི ཁགི།

ཁམ། ཁཾ།

ཁམ་ཁུམ། ཁམུ།

ཁམས། ཁཾས།

ཁམས་ཀྱི། ཁཾསི།

ཁམས་ན། ཁམསྣ།

ཁམས་ཚན། ཁཾ༹ན།

ཁམས་སུ། ཁམསུ། 

ཁམས་སུ། ཁཾསུ། 

ཁམས་གསུམ། ཁཾསུཾ།

ཁམས་གསུམ། ཁམུཾ།

ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན། ཁཾསུཾ་སེཾན།

ཁམས་གསེང༌། ཁམསེང༌། 

ཁར་ཁེར། ཁརེ།

ཁུ་ལེ། ཁེུ།

ཁུར་ཚོས། ཁོུ༹ས། 

ཁུར་ལེན། ཁེུན།

ཁེ་ཁོལ། ཁ�ལ།

ཁེངས་བསྐྱུངས། ཁྱེུངས།

ཁེབས་ཏེ། ཁེབསྟེ།

ཁེར་རེ། ཁེརེ། 

ཁོ་བོ། ཁཽ།

ཁོན་འཛིན། ཁོ༹ནི།

ཁོམ། ཁོཾ།

ཁོར་ཡུག ཁོརུག

ཁོལ་པོ། ཁོལོ།

ཁོལ་བུ། ཁོལུ།

ཁོལ་མོ། ཁོལོཾ།

ཁོལ་ལུད། ཁོལུད།

ཁྱད་པར། ཁྱདར།

ཁྱབ་གདལ། ཁྱབདལ།

ཁྱབ་བདག ཁྱབདག

ཁྱབ་བདག་གིས་གསུང༌། ཁྱབདགིསུང༌།

ཁྱབ་བདག་གིས་གསུངས་སོ། 
ཁྱབདགིསུངསོ།

ཁྱབ་བརྡལ། ཁྱབརྡལ།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

ཁྱབ་པར། ཁྱབར།

ཁྱབ་བྱེད། ཁྱབྱེད།

ཁྱིམ། ཁྱིཾ།

ཁྱིམ་བདག་གིས། ཁྱིཾ་བདགིས།

ཁྱིམ་མཚེས། ཁྱིམཚེས།

ཁྱིལ་ཁྱིལ། ཁྱིལི།

ཁྱུ་མཆོག ཁྱོུག

ཁྱུ་མཆོག་ཅན། ཁྱུགོན།

ཁྱུ་མཆོག་མཚན། ཁྱུགོ༹ན།

ཁྱུང་ཆེན། ཁྱེུངན། 

ཁྱེད་ཅག ཁྱེདག

ཁྱེད་རང༌། ཁྱེདང༌། 

ཁྱོ་ཤུག ཁྱུགོ

ཁྱོད་རང༌། ཁྱོདང༌། 

ཁྲག་ཁྲོག ཁྲགོ།

ཁྲག་འཐུང༌། ཁྲགུང༌། 

ཁྲག་འཐུང༌། ཁྲུཾག

ཁྲམ་ཐོག ཁྲོཾག

ཁྲི་ཆེན། ཁྲིནེ།

ཁྲི་སྲོང༌། ཁྲིངོ༌།

ཁྲིག་ཁྲིག ིག

ཁྲིམས། ཁྲིཾས།

ཁྲུང་ཁྲུང་། ང་།

ཁྲུན་སྟོད། ཁྲུདོ།

ཁྲུན་མེད། ཁྲེུད།

ཁྲུན་རིང༌། ཁྲིུང༌། 

ཁྲུམ་སྟོད། ཁྲུམདོ།

ཁྲུམ་སྨད། ཁྲུཾད།

ཁྲུམ་སྨད། ཁྲུམད།

ཁྲུམས་སྟོད། ཁྲུམསྟོད།

ཁྲུམས་སྟོད། ཁྲུཾདོ།

ཁྲུམས་སྨད། ཁྲུམསྨད།

ཁྲུས་མཁན། ཁྲུཾན།

ཁྲེལ་མེད། ཁྲེལེད།

ཁྲེལ་མེད། ཁྲེལེདཾ།

ཁྲེལ་ཡོད། ཁྲེལོད།

ཁྲོ་ཆེན། ཁྲོནེ།

ཁྲོ་གཉེར། ཁྲོརེ།

ཁྲོ་བོ། ཁྲཽ།

ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ། ཁྲཽ་ཁྲཽ།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ། ཁྲཽ་ཆེནོ།

ཁྲོ་མོ། མྲཽ།

ཁྲོམ། ཁྲོཾ།

ཁྲོམ་ཆེན། ཁྲོཾནེ།

ཁྲོལ་ལེ། ཁྲོལེ།

མཁན་པོ། མཁནོ།

མཁན་བུ། མཁནུ།

མཁན་མོ། མཁནོ།

མཁའ་འགྲོ། མཁའགྲོ།

མཁའ་འགྲོ། མཁརོ།

མཁའ་འགྲོ། མཁྲོ།

མཁའ་འགྲོ། མཁྲོའ།

མཁའ་འགྲོ། མྲོ།

མཁའ་ལྡིང༌། མཁལྡིང༌།

མཁའ་ནོར། མཁོར།

མཁའ་སྤྱོད། མཁྱའོད།

མཁའ་སྤྱོད། མཁྱོད།

མཁའ་སྤྱོད། མྱོད། 

མཁའ་དབྱིངས། མཁྱིངས། 

མཁའ་དབྱིངས། མྱིངས།

མཁར་རྗེ། མཁརྗེ།

མཁས་གྲུབ། མཁསྲུབ།

མཁས་གྲུབ། མཁྲུབ།

མཁས་གྲུབ། མྲུབ།

མཁུར་ཚོས། མཁོུ༹ས།

མཁྱེན། མྱེན།

མཁྱེན་མཁྱེན། མཁྱཻན།

མཁྱེན་པ། མྱེན་པ།

མཁྱེན་པའི། མཁྱེནའི།

མཁྱེན་བརྩེ། མཁྱེནེ།

མཁྱེན་རབ། མྱེནབ།

མཁྱེན་རབ། མྱེབ།

མཁྲེགས་པ། མཁྲེཊ་པ། 

མཁྲེགས་པོ། མཁྲེཊོ།

འཁར་རྔ། འཁརྔ།

འཁར་གསིལ། འཁརིལ། 

འཁོན་འཛིན། འཁ༹�ན།

འཁོབ་བལ། འཁོབལ།

འཁོར་རྒྱལ། འཁོརྒྱལ། 

འཁོར་བཅས། འཁོརས།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

འཁོར་བཅས། འརོས། 

འཁོར་དང་བཅས། འཁོརངས།

འཁོར་དང་བཅས། འརོངས།

འཁོར་འདས། འཁོརྡས།

འཁོར་འདས། འཁོརས།

འཁོར་ཡུག་གི། འརོ་ཡུགི།

འཁོར་ལོ། འཁཽར།

འཁོར་ལོ། འཁོརོ།

འཁོར་ལོ། འོརོ།

འཁོར་ལོར། འཁཽརར།

འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ། འཁོརོ་སྡོཾ་པ།

འཁོར་བསྲུངས། འརོུངས། 

འཁོར་བསྲུངས། འོརུངས། 

འཁྱག་འཁྱོག འཁྱགོ།

འཁྱམས། འཁྱཾས།

འཁྱར་འཁྱོར། འཁྱརོ།

འཁྲིག་སྦྱོར། འཁྲིགྱོར། 

འཁྲུག་རྩོད། འཁྲོུ༹ད།

འཁྲུག་ལོང༌། འཁྲུངོ༌། 

འཁྲུངས་སྐར། འཁྲུངསྐར།

འཁྲུལ་འཁོར། འཁྲོུར།

འཁྲུལ་འཁོར། འཁྲོུརོ།

གང་བུ། གངུ་།

གང་ཟག གངག

གང་ཟག གང༹ག

གངས་སྦལ། གངསྦལ།

གན་རྒྱ། གནྱ།

གན་དྷོ་ལ། གནྡྷོ་ལ།

གན་མཛོད། གནོ༹༹ད།

གམ། གཾ།

གལ་ཏེ། གལྟེ། 

གིང་ཆེན། གིངེན།

གིང་ཕོ། གིངོ། 

གིང་མོ། གིངོ།

གུ་གུལ། གུལུ།

གུ་དོག་པ། གུགོ་པ།

གུག་གེ། གུགེ།

གུད་དུ། གུདུ།

གུར་གུམ། གུརཾ།

གུར་ཐོག གུགོ།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

གུར་བུ། གུརུ།

གུལ་གུལ། ལ།

གུས་སྦྱོར། གུསྦྱོར།

གེགས་གཅིག གེཊ་།

གེགས་སེལ། གེགསེལ།

གོ་གནས། གོནས།

གོང་མ། གོངཾ་།

གོམས་པ། གོཾས་པ།

གོམས་པ། གོསཾ་པ།

གོར་བུ། གོརུ།

གོས་སྒབ། གོསྒབ།

གོས་སྔོན་ཅན། གོསྔོན།

གོས་སུ། གོསུ།

གོས་སེར། གོསེར།

གོས་བསུམ། གོསུཾ།

གྱ་ལེ་གྱོལ་ལེ། གྱལ�།

གྱལ་གྱོལ། གྱལོ།

གྱུག་གྱུག གྱུགྱུག

གྱུག་གྱུག གྱུགྱུག

གྱུར་ཅིག གྱུརིག

གྱུར་ཅིག གྱིུག

གྱུར་ཅིག་གུ། གྱུརིགུ།

གྱོན་ནས། གྱོནས།

གྱོས་སྒྱུག གྱོསྒྱུག

གྲག་གོ། གྲགོ།

གྲང་ངར། གྲངར།

གྲངས་ཅན། གྲངན། 

གྲངས་མེད། གྲངེད།

གྲངས་མེད་པར། གྲངདེར།

གྲི་གུག གྲིུག

གྲི་གུམ། གྲིུམ།

གྲིབ་བསིལ། གྲིབསིལ།

གྲུ་འཛིན། གྲིུན། 

གྲུ་འཛིན། ན། 

གྲུ་བཞི། གྲིུ།

གྲུ་ཟིན། གྲིུན།

གྲུ་གཟིངས། གྲུཟིངས། 

གྲུ་གཟིངས། གྲིུངས། 

གྲུ་ཡོན། གྲོུན། 

གྲུ་གསུམ། གྲུསུཾཊ།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

གྲུབ་ཆེན། གྲུབེན།

གྲུབ་ཆེན། གྲེུན། 

གྲུབ་མཆོག གྲུབོག

གྲུབ་ཉི། གྲུབྙི།

གྲུབ་ཐོབ། གྲུབོ།

གྲུབ་མཐའ། གྲུཾའ།

གྲོ་བཞིན། གྲོནི།

གྲོག་པོ། གྲོགོ།

གྲོག་མོ། གྲོགོཾ།

གྲོགས། གྲོཊ།

གྲོགས་པོ། གྲོཊོ།

གྲོགས་མོ། གྲོཊོ།

གྲོང་ཁྱེར། གྲོངེར།

གྲོང་ཁྱེར། གྲོརེ།

གྲོང་རྡལ། གྲོངལ། 

གྲོང་བར། གྲོལར།

གྲྭ་གཟུགས། གྲྭགཟུཊ།

གླ་རྩི། གླ༹�།

གླང་ཆེན། གླངེན། 

གླང་པོ། གླངོ༌།

གླང་པོ་ཅན། གླངོན།

གླང་པོ་ཆེ། གླངོེ།

གླང་པོ་ཆེའི། གློངེའི།

གླུ་གར། གླུར།

གླུ་གཞས། གླུཞས། 

གླེགས་བམ། གླེཾ།

གླེགས་བམ། གླེམ།

གླེགས་བུ། གླེགསུ།

གླེབ་བྱ། གླེབྱ།

གླེབ་བྱེད། གླེབྱེད།

གློ་གཅོང་། གློཅོང་།

གློ་བུར། གློུར།

གློ་བུར་དུ། གློུརུ།

གློ་གསང་། གློསང་།

དགག་གཞག དགགཞག

དགབ་བྱ། དགབྱ།

དགའ་འཁྱིལ། དགའཁྱིལ།

དགའ་འཁྱིལ། འགྱིལ།

དགའ་དགའ། དགཱའ།

དགའ་འདུན། དགའདུན།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

དགའ་སྤྲོ། དགྲོ།

དགའ་ཚལ། དག༹ལ།

དགའ་འོ། དགའོ། 

དགུ་གཏོར། དགུཏོར། 

དགུ་ཚིགས། དཊ།

དགུང་ཐིག དགིུག

དགུམ་མོ། དགུམོ།

དགུའི་བར། དགིུར།

དགེ་གོམས། དག�མས།

དགེ་སྒྲུབ། དགྲེུབ།

དགེ་བསྙེན། དགེ།

དགེ་བསྙེན། དགཻན།

དགེ་འདུན། དགེུན།

དགེ་བའི། དགེ་བཱི།

དགེ་བར། དགེར།

དགེ་ཚུལ། དགུ�༹ལ།

དགེ་མཚན། དན།

དགེ་གཡོག དགེཡོག

དགེ་ལུགས། དགེུགས།

དགེ་ལུགས། དགེུཊ།

དགེ་བཤེས། དགེསེ།

དགེ་སློང༌། དགེངོ༌།

དགེ་སློང༌། དགླེངོ༌།

དགེ་སློང་མ། དགླེངོཾ།

དགོངས་སམ། དགོངསཾ།

དགོངས་སུ་གསོལ་ལོ། དགོངསོུལོ།

དགོན་གནས། དགོནས།

དགྱེ་དགྱེ། དགྱཻ།

དགྱེས་རྡོར། དགྱེརོ།

དགྲ་ཁྲག དགྲག

དགྲ་གྲོགས། དགྲོགས།

དགྲ་བགེགས། དགྲེཊ།

དགྲ་བཅོམ། དགྲོཾ།

དགྲ་གཉེན། དགྲཉེན།

དགྲ་ཟླ། ད།

དགྲ་ཟླ། དགླ། 

བགྲོ་གླེང་། བགྲེང་།

མགལ་མེ། མགལྨེ།

མགོ་གུག་པ། མགོུག་པ།

མགོ་གྲུང་། མགྲོུང་།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

མགོ་གཉིས། མགོཉིས།

མགོ་བསྙེན། མགྙོནེ།

མགོ་གཏད། མགོཏད།

མགོ་འདྲེན། མགྲོེན།

མགོ་གནོན། མགོནོན།

མགོ་གཞུག མགོཞུག

མགོ་གཟེར། མགོཟེར།

མགོ་གཡོགས། མགོཡོཊ།

མགོ་གསུམ། མགོསུཾ།

མགོན་པོ། མགོནོ།

མགྱོགས་མགྱོགས། མགྱཽགས།

མགྲིན་སྔོན། མགྲ�ན།

མགྲིན་སྔོན། མྲིནོ།

མགྲིན་ནག མགྲིནག

མགྲིན་པ། མྲིན་པ།

འགག་མེད། འགགེཾད།

འགག་མེད། འགེཾད།

འགའ་ཞིག འགིག

འགའ་ཞིག་གི། འགིགི།

འགལ་རྐྱེན། འགལྱེན།

འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད། འགལྱེན་བརད།

འགུམས་སུ། འགུམསུ།

འགོ་བོ། འགཽ།

འགོང་པོ། འགོངོ།

འགོང་བའི། འགོངའི།

འགྱར་འགྱུར། འགྱརུ།

འགྱུ་བྱེད། འགྱེུད།

འགྱུར་མེད། འགྱུརེད།

འགྱུར་མེད། འགྱུརེཾད།

འགྱུར་རོ། འགྱུརོ།

འགྲིམས། འགྲིཾས།

འགྲུབ་བྱ། འགྲུབྱ།

འགྲུབ་སྦྱོར། འགྲུབྱོར།

འགྲུབ་སྦྱོར། འགྲོུར།

འགྲོ་གྲོགས། འགྲཽཊ།

འགྲོ་མགོན། འགྲཽན།

འགྲོ་དྲུག འགྲོུག

འགྲོན་བུ། འགྲོནུ།

རྒ་ཤི། རྒི།

རྒན་པོ། རྒནོ།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

རྒན་མོ། རྒནོཾ།

རྒྱ་གྲམ། རྒྱ་གྲཾ།

རྒྱ་རྒྱ། �།

རྒྱ་ཆེར། རྒྱེར།

རྒྱ་བོད། རྒྱོད།

རྒྱ་མཚོ། རྒྱོཾ༹།

རྒྱ་མཚོའི། རྒྱོཾའི།

རྒྱ་མཚོར། ར།

རྒྱ་མཚོར། ར།

རྒྱག ངྱག

རྒྱན་གྱི། རྒྱནྱི།

རྒྱབ་བཀྲ། རྒྱབཀྲ།

རྒྱབ་བཤུལ། རྒྱབཤུལ།

རྒྱལ་ཁྲིམས། རྒྱལྲིཾས།

རྒྱལ་བརྒྱུད། རྒྱ�ད།

རྒྱལ་ཆེན། རྒྱལེན།

རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་དགུ། ངྱལེན་སྡེ་༩།

རྒྱལ་ཆེན། ལེན།

རྒྱལ་སྟོད། རྒྱལོད།

རྒྱལ་པོ། རྒྱལོ།

རྒྱལ་པོའི། རྒྱལོའི།

རྒྱལ་པོའི་གདུང་རྒྱུད། རྒྱལོའི་གདུང་ད།

རྒྱལ་པོས། རྒྱལོས།

རྒྱལ་ཕམ། རྒྱལཾ།

རྒྱལ་བའི། རྒྱལའི།

རྒྱལ་བུ། རྒྱལུ།

རྒྱལ་བྱེད། རྒྱལྱེད།

རྒྱལ་སྨད། རྒྱལད།

རྒྱལ་ཚབ། རྒྱལ༹བ།

རྒྱལ་ཚབ། ངྱལ་ཚབ། 

རྒྱལ་ཚབ། ངྱལ༹བ།

རྒྱལ་མཚན། རྒྱ༹ན།

རྒྱལ་མཚན། རྒྱལ༹ན། 

རྒྱལ་ས། ངྱལ་ས། 

རྒྱལ་སྲས། རྒྱལྲས།

རྒྱལ་སྲིད། རྒྱལྲིད།

རྒྱས་པ། ངྱས་པ། 

རྒྱས་པར། རྒྱསར།

རྒྱུ་རྐྱེན། རྒྱེུན།

རྒྱུ་སྦྱོར། རྒྱོུར།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག རྒྱོུར་ཡོནག

རྒྱུ་མེད། རྒྱེུད།

རྒྱུ་མཚན། ན།

རྒྱུད། ད།

རྒྱུད་དག་པ། རྒྱུདག་པ།

རྒྱུན། ན།

རྒྱུན་འབྱམས། རྒྱུནྱཾས།

རྒྱུན་འབྱམས། རྒྱུཾས།

རྒྱུན་མི་འཆད། ན་མི་འཆད།

རྒྱུན་འཛིན། ནི།

རྒྱོབ་རྒྱོབ། རྒྱཽབ།

སྒུར་སྒུར། �ར།

སྒོ་མཐའ་ཡས་གཟུངས། སྒོ་མཐའསྲུངས།

སྒོ་དྲུག་གི་གཟུངས། སྒོ་དྲུགི་གཟུངས།

སྒོ་དྲུག་གི་གཟུངས། སྒོ་དྲུགིཟུངས།

སྒོམ། སྒོཾ།

སྒོར་མོ། སྒོརོཾ།

སྒྱུ་འཕྲུལ། སྒྱུལ། 

སྒྱུ་མ་མཁན། སྒྱུཾན།

སྒྱུ་རྩལ། སྒྱུ༹ལ།

སྒྱུར་བ། ར་བ།

སྒྲ་གཅན། སྒྲན།

སྒྲ་གཅན་གྱིས། སྒྲནྱིས། 

སྒྲ་འདོགས། སྒྲཽཊ།

སྒྲ་ཟླ། །

སྒྲིབ་བྱེད། སྒྲིབྱེད།

སྒྲོགས་སུ། སྒྲོགསུ།

སྒྲོན་མ། སྒྲོཾན།

སྒྲོལ་མ། སྒྲོཾལ།

བརྒལ་ལན། བརྒལན།

བརྒྱ་བྱིན། བརྒྱིན།

བརྒྱན་གྱི། བརྒྱནྱི། 

བརྒྱན་བྱ། བརྒྱནྱ།

བསྒབ་བྱ། བསྒབྱ།

བསྒོམ། བསྒོཾ།

བསྒྱུར་བ། བར་བ།

བསྒྲུབ་བྱ། བསྒྲུབྱ། 

ངག་དབང༌། ངགང༌།

ངང་ངམ་ཤུགས། ངངམ་ཤུགས། 

ངང་ངུར། ངངུར།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

ངང་རིང་། ངངི་།

ངན་འགྲོ། ངནྲོ།

ངན་ངོན། ངནོ།

ངུ་ངག ངུག

ངུར་སྨྲིག ངུརིག

ངུར་རིལ། ངུརིལ།

ངེས་ངེས། ངཻས།

ངེས་པར་དུ། ངེསུ།

ངེས་ཤེས། ངེསེ།

ངེས་སྲེག ངེསྲེག

ངོ་བོ། ངཽ༌།

ངོ་ཚབ། ངོ༹བ།

ངོ་མཚར། ངོཾ༹ར།

ངོ་མཚར། ངོ༹ར། 

ངོ་མཚར་ཅན། ངོ༹རན།

ངོ་མཚར་མེད། ངོ༹རེད།

ངོས་སུ། ངོསུ།

དངངས་སྐྲག དངངསྐྲག

དངོམ། དངོཾ།

དངོས་གྲུབ། ངྲོུབ།

དངོས་གྲུབ། དངོསྲུབ།

དངོས་གྲུབ། དདྲོུབ།

དངོས་གྲུབ་སྩོལ། དངོུབ༹ལོ། 

དངོས་གྲུབ་འཚོལ། དངོུབ༹ལོ།

དངོས་འཇུག་གསུམ། དངོས་འཇུགསུཾ།

དངོས་གནས། དངོནས།

དངོས་པོ། དངོསོ།

དངོས་པོ། དངཽས།

དངོས་འཛིན། དནི།

དངོས་ཞེན། དངོསེན།

དངོས་གཞི། དངོསི།

དངོས་སློབ། དངོསློབ།

མངག་གཞུག མངགཞུག

མངག་གཞུག མངུག

མངའ་འབངས། མངའབངས།

མངའ་འོག མངའོག

མངལ་དུ། མངལུ།

མངོན་པར། མངོནར། 

མངོན་པར། མངོར།

མངོན་ཚུལ། མངོུ༹ལ།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

མངོན་ཤེས། མངོསེ།

མངོན་སུམ། མངོསུཾ།

མངོན་སུམ། མངསུཾ།

རྔབ་རྔུབ། རྔབུ།

རྔམས། རྔཾས།

ལྔ་ཚན། ལྔ༹ན། 

སྔགས། སྔཊ།

སྔས་སུ། སྔསུ།

སྔོ་སྔོ། སྔཽ།

སྔོན་གྱི། སྔོནྱི།

སྔོན་འགྲོ། སྔོནྲོ།

སྔོན་ཆད། སྔོནད།

སྔོན་དུ། སྔོནུ།

སྔོན་པོ། སྔཽན།

སྔོན་པོ། སྔོནོ།

སྔོན་བུ། སྔོནུ།

སྔོན་ཚེ། སྔོན༹�།

བརྔན་བྱ། བརྔནྱ།

བརྔུབ་བྱ། བརྔུབྱ།

བསྔལ་ལོ། བསྔལོ།

བསྔོ་སྨོན། བསྔཽན།

ཅང་ཅོང་། ཅངོ་།

ཅན་གྱི། ཅནྱི། 

ཅན་དུ། ཅནུ།

ཅམ་བུ། ཅམུ།

ཅལ་ཅོལ། ཅལོ།

ཅི་ཅོག ཅ�ག

ཅི་ལྟར། ཅིརྟ།

ཅིག་གི། ཅིགི།

ཅུང་ཟད། ཅུངད།

ཅུང་ཟད། ཅུང༹ད། 

ཅེས་བསྟན་པ། ཅེསྟན་པ།

ཅེས་སྨྲས་སོ། ཅེསྨྲསོ།

ཅེས་སོ། ཅེསོ།

ཅེས་གསུངས་པ། ཅེསུངས་པ།

ཅེས་གསུངས་པ། ཅེསྱ་པ།

ཅེས་གསུངས་སོ། ཅེུངསོ།

ཅེས་གསུངས་སོ། ཅེསུངསོ།

ཅོལ་ལེབ། ཅོལེབ།

ཅོལ་ལོ། ཅོལོ།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

གཅན་གཟན། གཅ།

གཅན་གཟན། གཅྯན།

གཅིག་གི། །

གཅིག་གི། གཅིགི།

གཅིག་གིས། ས།

གཅིག་གིས། གཅིགིས། 

གཅིག་ཏུ། ཏུ།

གཅིག་ན་རེ། ན་རེ། 

གཅིག་ནས་བཅུ་གསུམ་བར། གཅིགས་ཅུཾར། 

གཅིག་གནས། གཅིགནས།

གཅུ་གལ། གཅུལ།

གཅེན་གཅུང་། གཅེུང་།

གཅེས་བསྡུས། གཅེསྡུས།

གཅེས་སྤྲས། གཅེསྤྲས། 

གཅེས་སྲུང༌། གཅེསྲུང༌།

བཅབ་བྱ། བཅབྱ།

བཅས་ཀྱི། བཅསྱི།

བཅས་ཏེ། བཅསྟེ། 

བཅིབ་བྱ། བཅིབྱ།

བཅུ་གཅིག བཅིུག

བཅུ་གཉིས། བཅིུས།

བཅུ་དྲུག བག

བཅུ་བཞི། བཅིུ། 

བཅུ་གསུམ། བཅུཾ།

བཅུ་གསུམ། བཅུསུཾ།

བཅུད་ལྡན། བཅུལྡན།

བཅུད་འཛིན། བཅུ༹�ན།

བཅུད་ལེན། བཅེུན།

བཅུའི་བར། བཅུའིར།

བཅོ་བརྒྱད། བཅྱོད།

བཅོ་བརྒྱད་བར། བོདར།

བཅོ་ལྔ། བཅྔོ།

བཅོམ་ལྡན། བཅོཾདན།

བཅོམ་ལྡན། བཅོཾན།

བཅོམ་ལྡན། བཅྡོཾན།

བཅོམ་ལྡན་འདས། བཅོཾདནས།

བཅོམ་ལྡན་འདས། བཅོཾནས།

བཅོམ་ལྡན་འདས། བཅོཾནྡས།

བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། 
བཅོིུབར�༹དོ།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། 
བཅོལནིརི༹ད། 

བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། 
བཅྲོིུབལོར༹དོ། 

བཅོལ་ལོ། བཅོལོ།

བཅོས་སྒྱུར། བཅོསྒྱུར།

བཅོས་སུ་མེད། བཅོསུ་མེད།

ལྕགས་ཀྱུ། ལྕགུ།

ལྕགས་ཀྱུ། ལྕུཊ།

ལྕགས་ཀྱོ། �ོཊ།

ལྕགས་སྐུད། ལྕགསྐུད།

ལྕགས་སྒྲོག ག

ལྕམ་དྲལ། ཾལ།

ལྕིག་གུ། ལྕིགགུ།

ལྕིག་ལྕིག ལྕིིག

ལྕུག་གུ། ལྕུགུ།

ལྕུམ་རྩ། ལྕུཾ༹།

ལྕེབ་བྱེད། ལྕེབྱེད།

ལྕོག་ལྕོག ལྕཽག

ལྕོག་ཙེ། ལྕོག�༹།

ལྕོང་མོ། ལྕོངོ་།

ཆ་ལུགས། ཆལུཊ།

ཆ་ལུགས། �ཊ།

ཆ་ལེ་ཆིལ་ལེ། ཆེིལེ།

ཆག་གྲུམ། ཆགྲུམ།

ཆག་ཆག ཆཱག

ཆག་ཆག ཆགག

ཆགས་སྡང་། ཆགསྡང་། 

ཆགས་སྤྱོད། ཆགསྤྱོད།

ཆང་ཆུང་། ཆངུ་།

ཆད་དོན། ཆདོན། 

ཆབ་བཟང༌། ཆབཟང༌།

ཆལ་ཆིལ། ཆལི།

ཆས་སུ་ཞུགས། ཆསུ་ཞུགས།

ཆས་སུ་ཞུགས། ཆསུ་ཞུཊ།

ཆིབས་སྐྱེལ། ཆིབསྐྱེལ། 

ཆིབས་བསྒྱུར། ཆིབསྒྱུར།

ཆིབས་བསུ། ཆིབསུ།

ཆིལ་ཆིལ། ཆཱིལ།

ཆུ་དཀྱིལ། ཆིུལ།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

ཆུ་སྐོར། ཆོུར།

ཆུ་ཆེ་བ། ཆེུ་བ། 

ཆུ་ཆེན། ཆེུན། 

ཆུ་ཆོད་པ། ཆོུད་པ།

ཆུ་སྟོད། ཆོུད།

ཆུ་བོ། ཆོུ།

ཆུ་བོ་བཞི། ཆོུ།

ཆུ་སྨད། ཆུཾད།

ཆུ་ཚོད། ཆོུ༹ད།

ཆུ་འཛིན། ཆུ�༹ན།

ཆུ་ཤེལ། ཆེུལ།

ཆུ་སྲིན། ཆིུན།

ཆུ་སྲིན། ན།

ཆུང་ངུ༌། ཆུངུ༌།

ཆུང་ཆུང་། �ང་།

ཆུང་བའི། ཆུངི།

ཆུབ་ཉི། ཆུབཉི། 

ཆུབ་ཉི། ཆུབི།

ཆེ་གེ་མོ། �།

ཆེ་ཆུང༌། ཆེུང༌།

ཆེ་ཆེས། ཆེསེ།

ཆེ་མཆོག ཆེགོ།

ཆེ་མཆོག ཆྱ�ག

ཆེ་མཆོག་ཆེན། ཆེགོེན།

ཆེ་ཤོས། ཆ�ས།

ཆེད་དུ། ཆེདུ།

ཆེན་པོ། ཆེནོ།

ཆེན་པོ། ཆ�།

ཆེན་པོའི། ཆེནོའི།

ཆེན་པོའི། ཆེནོི།

ཆེན་པོར། ཆེནོར།

ཆེན་མོ། ཆེནོཾ།

ཆེམ་ཆེམ། ཆཻམ།

ཆེས་ཆེར། ཆཻར།

ཆོ་ག ོ།

ཆོ་ཆེན། ཆོེན།

ཆོ་འཕྲུལ། ོལ།

ཆོ་ལོ། ཆཽ།

ཆོག་ཤེས། ཆོགེས།

ཆོད་པར། ཆོདར།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

ཆོད་པར་གཅོད། ཆོདརོད།

ཆོམ། ཆོཾ།

ཆོས་ཀྱི། ཆོསྱི།

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། ཆོསྱི་འཁཽར།

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ། ཆོསྱི་རྒྱལོཾ།

ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ། ཆོསྱི་རྗེསུ།

ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས། ཆོསྱི་རྣཾ་གྲངས།

ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ། ཆོསྱི་ཕྱགྱ།

ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག ཆོསྱི་དབག

ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ། ཆོསྱིངིསུ།

ཆོས་སྐད། ཆོསྐད།

ཆོས་སྐུ། ཆོསྐུ།

ཆོས་སྐུའི། ཆོསྐུའི།

ཆོས་སྐྱོང༌། ཆོསྐྱོང༌།

ཆོས་སྐྱོང༌། ཆོསྐྱོང༌སྲུངཾ་།

ཆོས་སྐྱོང༌། ཆོསྱོང༌།

ཆོས་སྐྱོང༌། ཆྱཽང༌། 

ཆོས་སྐྱོབ་ཀྱིས་མཛད་པའི། ཆོསྐྱོབ་ཀྱིས༹དའི།

ཆོས་སྐྱོབས་སྡུས། ཆོསྐྱོབསྡུས།

ཆོས་འཁོར། ཆོསོར།

ཆོས་འཁོར་བསྐོར། ཆོསཽར།

ཆོས་སྒྲོགས། ཆོསྒྲོགས།

ཆོས་སྒྲོགས། ཆོསྒྲོཊ།

ཆོས་ཉིད། ཆོསིད།

ཆོས་སྟོན། ཆོསྟོན།

ཆོས་བསྟན་པ། ཆོསྟན་པ།

ཆོས་སྡེ། ཆོསྡེ།

ཆོས་སྤེལ། ཆོསེལ།

ཆོས་འཕེལ། ཆོསེལ། 

ཆོས་འཕྲུལ། ཆོསྲུལ།

ཆོས་བྱེད། ཆྱོདེ།

ཆོས་བྱེད་རྣལ་འབྱོར། ཆྱོདེ་�ོར།

ཆོས་དབྱིངས། ཆོསྱིངས།

ཆོས་དབྱིངས། ཆྱོིངས།

ཆོས་དབྱིངས་སུ་བསྡུས། ཆོསྱིངསུ་བསྡུས།

ཆོས་འབྱུང༌། ཆོ�ང༌།

ཆོས་འབྱུང་། �ོང་།

ཆོས་འབྱོར། ཆོསྱོར།

ཆོས་འབྲེལ། ཆོསྲེལ།

ཆོས་སྨན། ཆོསྨན།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

ཆོས་སྨྲ་བ། ཆོསྨྲ་བ།

ཆོས་ཚན། ཆོས༹ན།

ཆོས་མཚམས། ཆོསཾ༹ས། 

ཆོས་མཛད། ཆོས༹ད། 

ཆོས་ལུགས། ཆོསུགས།

ཆོས་ལུགས། ཆོསུཊ།

ཆོས་སྲིད། ཆོསྲིད།

ཆོས་སྲུང༌། ཆོསྲུང༌།

ཆོས་གསུམ། ཆོསུམ། 

ཆོས་གསུམ། ཆོསུཾ།

མཆན་ཁུང་། མཆུང་།

མཆན་འགྲེལ། མྲེལ། 

མཆན་བུ། མཆནུ།

མཆི་གུ། མཆིགུ།

མཆིན་ནད། མཆིནད། 

མཆིལ་ལྷམ། མཆིལྷམ། 

མཆིས་ཏེ། མཆིསྟེ།

མཆོག མོ།

མཆོག་གི། མཆོགི།

མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས། མཆོགི་ཡཻས།

མཆོག་བྲན། མཆོགྲན།

མཆོག་སྦྱིན། མཆོཡིན།

མཆོག་གསུམ། མཆོགསུཾ།

མཆོད། ོད།

མཆོད་རྟེན། མཆོཏེན།

མཆོད་རྟེན། མཆོེན།

མཆོད་བསྟོད། མད།

མཆོད་དོ། མཆོདོ།

མཆོད་པར། མཆོདར།

མཆོད་སྤྲིན། མྲོིན།

མཆོད་སྦྱིན། མཆོདིན།

མཆོད་སྦྱིན། མཆོདྱིན།

མཆོད་སྦྱིན། མཆྱོིན།

མཆོད་རྫས། མཆོད༹ས།

མཆོད་གཞིས། མཆོིས།

མཆོད་ཡོན། མཆྱོན།

འཆགས་སོ། འཆཊོ།

འཆགས་སོ། འཆགསོ། 

འཆབ་བྱེད། འཆབྱེད།

འཆལ་ལོ། འཆལོ།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

འཆི་བདག འཆིག

འཆི་སྦྱོར། འཆ�ར།

འཆི་སྦྱོར། འཆྱ�ར།

འཆི་མེད། འཆིདེ།

འཆི་མེད་དབང་མོ། འཆི་མེདབང་མོ།

འཆི་མེད་དབང་མོ། འཆིད�།

འཆོས་སྐྱོབ། འཆོསྐྱོབ།

ཇ་མ། ཇཾ།

ཇི་ལྟར། ིར།

ཇི་ལྟར། ཇིར།

ཇི་བཞིན། ཇིནི།

ཇི་སྲིད། ཇིདི།

ཇི་སྲིད་དུ། ཇིདིུ།

ཇོ་བོ། ཇཽ།

ཇོ་བོའི། ཇཽའི།

ཇོ་མོ། ཇ�།

མཇལོ། མཇལོ།

མཇུག་བྱང་། མུང་། 

འཇབ་ཙེ། འཇབ༹�།

འཇམ། འཇཾ།

འཇམ་མགོན། འཇམགོན། 

འཇམ་མགོན། འཇཾགོན།

འཇམ་ལྗང༌། འཇཾང༌།

འཇམ་མཉེན། འཇམཉེན།

འཇམ་དཔལ་གྱི། འཇཾལྱི།

འཇམ་དཔལ་གྱི་དབྱངས། འཇཾལྱིངས།

འཇམ་དཔལ་གྱིས། འཇཾལྱིས།

འཇམ་དཔལ། འཇཾལ།

འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ། འཇཾལ་རྡོེ།

འཇམ་དབྱངས། འཇཾངས།

འཇམ་དབྱངས། འཇཾཡངས།

འཇམ་དབྱངས། འཇྱཾངས།

འཇམ་མཛེས། འཇ༹ཾསེ།

འཇའ་ཚོན། འཇོ༹ན།

འཇའ་འོད། འཇའོད།

འཇིག་ཉི། འཇིགྙི།

འཇིག་རྟེན། འཇིགེན།

འཇིག་རྟེན། འཇིནེ།

འཇིག་རྟེན། འིཏེན།

འཇིག་རྟེན། འིནེ།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

འཇིག་རྟེན་གསུམ། འཇིགེན་གསུཾ།

འཇིག་འདྲེན། འཇིགྲེན།

འཇིགས་སྐྲག འཇིགསྐྲག

འཇིགས་བྱེད། འཇིཊེད།

འཇིགས་བྱེད། འ�ིདེ།

འཇིགས་མེད། འཇིཊེདཾ།

འཇིགས་སུ། འཇིཊ་སུ།

འཇིབ་བྱེད། འཇིབྱེད།

འཇུག་ལྡོག འཇོུག

འཇུར་མདུད། འཇུཾད།

འཇོ་སྒེག འཇོེག

འཇོག་དགོས། འཇོགོས།

འཇོམས། འཇོཾས།

འཇོམས་བྱེད། འ�ོདེ།

འཇོལ་འཇོལ། འཇཽལ།

འཇོལ་མོ། འཇོལོ།

རྗེ་བཙུན། རྫེུན།

རྗེ་བཙུན། རྫེན།

རྗེས་སྐྱེས། རྗེསྐྱེས། 

རྗེས་དྲན། རྗེསྲན།

རྗེས་མ། རྗེསཾ།

རྗེས་སུ། རྗེསུ།

རྗེས་སོར། རྗེསོར།

རྗེས་གསོར། རྗེསོར།

ལྗང་སེར། ལྗེར།

ལྗང་གསལ། ལྗངལ།

ལྗན་ལྗིན། ལྗནི།

ལྗབ་ལྗབ། �བ། 

ལྗབ་ལྗིབ། ལྗབི།

ཉག་གཅིག ཉགཅིག

ཉག་ཉག ཉཱག

ཉག་ཉོག ཉགོ།

ཉང་ཉུང་། ཉངུ་།

ཉན་ཐོས། ཐནོས།

ཉབ་ཉོབ། ཉབོ།

ཉམ་ཐག ཉཾག

ཉམས་མགུར། ཉཾསགུར།

ཉམས། ཉཾས།

ཉམས་སྟོབས། ཉཾསྟོབས།

ཉམས་སྣང༌། ཉཾསྣང༌།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

ཉམས་མྱོང་། ཉམྱོང་།

ཉམས་ལེན། ཉཾསེན།

ཉམས་སུ། ཉམསུ།

ཉམས་སུ། ཉཾསུ།

ཉམས་སོ། ཉཾསོ།

ཉལ་ཉིལ། ཉལི།

ཉལ་ལྡན། ཉལྡན།

ཉི་དྲོས། ཉ�ས།

ཉི་དྲོས། ཉྲིསོ།

ཉི་ནུབ། ཉིུབ།

ཉི་མ། ཉིཾ།

ཉི་མ། །

ཉི་མྱུར། ཉིར།

ཉི་མྱུར། ཉིུར།

ཉི་ཞུར། ཉིུར།

ཉི་ཟླ། ི།

ཉི་ཤུ། ཉིུ།

ཉིད་དུ། ཉིདུ།

ཉིད་དང༌། ཉིདང༌། 

ཉིན་གུང༌། ཉིུང༌།

ཉིན་ཕྱེད། ཉིདེ།

ཉིན་ཚད། ཉིན༹ད།

ཉིན་མཚན། ཉིན༹།

ཉིན་མཚན། ན།

ཉིན་སྲིབ། ཉྲིབ།

ཉིས་སྟོང་། ཉིསྟོང་། 

ཉུང་ངུ༌། ཉུངུ༌།

ཉུལ་ལེ། ཉུལེ།

ཉེ་ཉོན། ཉ�ན།

ཉེར་ལྔ། ཉྲེ་ལྔ།

ཉེར་གཅིག ཉེར།

ཉོན་ཅིག ཉོན་།

ཉོན་མོངས། ཉོངོས།

ཉོན་མོངས། ཉཽནངཾས།

ཉོན་མོངས། ཉོནོངས།

གཉིས་ཀྱི། ཀྱི།

གཉིས་ཀྱི། ཉིསྱི།

གཉིས་ཀྱི། གཉིཀྱི།

གཉིས་སྐྱེས། གཉིསྐྱེས།

གཉིས་གཉིས་སྤྱོད། གཉཱིསྤྱོད།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

གཉིས་ཏེ། ཉིཏེ།

གཉིས་ཏེ། གཉིསྟེ། 

གཉིས་པའི། གཉིསའི།

གཉིས་མེད། ེད།

གཉིས་མེད། �ད།

གཉིས་མེད། གཉིདེ།

གཉིས་འཛིན། གནི། 

གཉིས་སུ། སུ།

གཉིས་སུ། གཉིསུ།

གཉིས་སུ་མེད། གཉིསེུད།

གཉིས་གསུམ། གཉིསུཾ།

གཉེན་ཆེན། གཉཻན།

གཉེན་པོ། གཉེནོ།

མཉན་ཡོད། མཉདོ།

མཉམ་ཉིད། མཉཾདི།

མཉམ་པ། མཉཾ་པ།

མཉམ་པར་བཞག མཉཾརག

མཉམ་པོར། མཉཾརོ།

མཉམ་མེད། མཉཾདེ།

མཉམ་བཞག མཉཾག

སྙགས་སྙིགས། སྙགིས།

སྙམ། སྙཾ།

སྙམ་པའི། སྙཾ་པའི།

སྙམ་མམ། སྙཾམཾ།

སྙམ་མོ། སྙོཾ།

སྙིང་ཁྲག �ིཾག

སྙིང་གར། སྙིངར།

སྙིང་རྗེ། སྙིངེ།

སྙིང་ཐིག སྙིངིག

སྙིང་པོ། སྙིངོ།

སྙིང་རེ་རྗེ། སྙིངཻ༌།

སྙུག་གུ། སྙུགུ།

སྙོན་མོངས། སྙོངོས།

སྙོམས། སྙོཾས།

བསྙབ་བྱ། བསྙབྱ།

བསྙེན་བཀུར། བསྙེུན།

བསྙེན་བཀུར། བསྙེུར།

བསྙེན་གནས། བསྙེནས།

ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག ཏཱན་ཏཱིག

ཏིང་ངེ་འཛིན། ཏིནི།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

ཏིང་འཛིན། ཏིང༹ནི། 

ཏིང་ཤགས། ཏིངགས།

ཏོག་གི་བློ་གྲོས། ཏོགི་བླཽས།

ཏྲེས་སམ། ཏྲེསམ།

གཏད་སོ། གཏདོ།

གཏམ། གཏཾ།

གཏའ་མ། གཏའཾ།

གཏི་མུག གཏིུག

གཏི་མུག གཏིུཾག

གཏིང་ཚུགས། གཏུ�༹ཊ།

གཏུན་བུ། གཏུནུ།

གཏུན་ཤིང༌། གཏིུང༌།

གཏུམ་པོ། གཏོུཾ།

གཏུམ་ཚིག གཏུ༹�ག

གཏེར་མཛོད། གཏོ༹ད།

གཏོར་མ། ཏྱོཾར།

གཏོར་མ། ཏྱོར་མ།

གཏོར་མ། གཏོརཾ།

གཏོར་རོ། གཏོརོ།

རྟ་མགྲིན། ིན།

རྟ་རྒྱུགས། རྟ་གས།

རྟ་རྒྱུགས། རྟ་ཊ།

རྟག་གནས། རྟགནས།

རྟགས་སུ། རྟགསུ།

རྟབ་རྟོབ། རྟབོ།

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང༌། རྟེནིང་འབྲེལུང༌།

རྟེན་འབྲེལ། རྟེནེལ།

རྟེན་འབྲེལ། རྟཻལེ།

རྟེན་འབྲེལ། �ལ།

རྟོག་གེ། རྟོགེ།

རྟོགས་སུ། རྟོཊུ།

རྟོགས་སུ། རྟོགསུ།

ལྟ་བུ། ལྟུ།

ལྟ་བུའི། ལྟུའི། 

ལྟ་བུས། ལྟུས།

ལྟག་གཅོད། ལྟགཅོད། 

ལྟག་ལྟིག ལྟགི།

ལྟུང་བར། ལྟུར།

ལྟེམ་མེར། ལྟེཾརེ།

སྟག་གི་རོ། སྟགི་ལོ།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

སྟག་མྱོས། སྟགྱོས།

སྟག་གཟིག སྟགཟིག

སྟངས་སྟབས། སྟངསྟབས། 

སྟབ་སྟབ་པོ། སྟཱབ་པོ། 

སྟོང་ཆེན། སྟོངེན།

སྟོང་ཉིད། སྟོངིད།

སྟོང་དུ། སྟོངུ།

སྟོད་འདུལ། སྟོདུལ།

སྟོན་ནམ། སྟོནཾ།

བརྟས་བརྟས། བརྟཱས།

བརྟུལ་ཞུགས། བརྟུགས། 

བརྟུལ་ཞུགས། བརྟུཊ།

བརྟེན་ནས། བརྟེནས།

བལྟས་ཏེ། བལྟསྟེ།

བསྟན་སྐྱོང༌། བསྟནྱོང༌།

བསྟན་སྐྱོང༌། བསྟོནང༌།

བསྟན་འགྱུར། བ�ར།

བསྟན་བཅོས། བསྟནོས།

བསྟན་པའི། བསྟནའི།

བསྟན་འཛིན། བསྟ༹ནི།

བསྟན་འཛིན། བ�༹༹ནི།

བསྟན་སྲུང། བསྟྲུནཾ།

བསྟན་བསྲུངས། བསྟྲུནངས།

བསྟོད་དོ། བསྟོདོ། 

ཐག་གིས། ཐགིས། 

ཐག་གཅོད་པ། ཐགཅོད་པ།

ཐང་མ། ཐངཾ་།

ཐད་དུ། ཐདུ།

ཐད་དྲང༌། ཐདྲང༌།

ཐན་ཐོན། ཐནོ།

ཐབས་ཀྱི། ཐབསྱི། 

ཐབས་མཁས། ཐབཾས།

ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སྟོང་། ཐབསྱ་ཇུསྟོང་།

ཐབས་ཤེས། ཐབེས།

ཐབས་སུ། ཐབསུ།

ཐམ་ཐོམ། ཐམོ།

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ། ཐཾད་མྱེན་པ།

ཐམས་ཅད། ཐཾད།

ཐར་ཐོར། ཐརོ།

ཐར་ནུ། ཐརུ།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

ཐར་པའི། ཐརའི།

ཐལ་འགྱུར། ཐ�ར།

ཐལ་ལྕག ཐལྕག

ཐལ་མོ། ཐལོཾ།

ཐིག་ལེ། ཐིགེ།

ཐིག་ལེ། ཐིགླེ།

ཐིམ་པ། ཐིཾ་པ།

ཐུགས། ཐུཊ།

ཐུགས་ཀར། ཐྱར།

ཐུགས་དགོངས། ཐུགོངས།

ཐུགས་རྗེ། ཐེུགས།

ཐུགས་རྗེ། ཐེུཊ།

ཐུགས་རྗེ། ཐྱེ།

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། ཐེུགས་ཆེནོ།

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། ཐཻུནོ།

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི། ཐྱ�ནའི།

ཐུགས་རྗེའི། ཐྱེའི།

ཐུགས་རྗེས། ཐྱེས།

ཐུགས་དམ། ཐུཊཾ།

ཐུགས་དམ། ཐྱདཾ།

ཐུགས་དམ་བསྐང༌། ཐུཾདང༌།

ཐུགས་དམ་བསྐང༌། ཐྱདཾང་།

ཐུགས་དམ་ཅན། ཐྱདཾན།

ཐུགས་བརྩེ། ཐུགས༹�།

ཐུགས་བརྩེ། ཐུཊ�༹།

ཐུགས་ལེགས། ཐུཊེ།

ཐུགས་ལེགས་པའི། ཐུཊེའི།

ཐུགས་ལེགས་རིན་ཆེན། ཐུཊེ་རིནེ།

ཐུང་ཐུང་། ཐཱུང་།

ཐུན་མིན། ཐིུན།

ཐུན་མོང༌། ཐུནོཾང༌།

ཐུན་མོང༌། ཐོུང༌།

ཐུན་མོང་ཆོས། ཐོུངསོ།

ཐུན་མཚམས། ཐུནཾ༹ས།

ཐུན་བཞི། ཐུནི།

ཐུབ་ཆེན། ཐུབེན།

ཐུབ་ཆེན། ཐེུན།

ཐུབ་བསྟན། ཐུབསྟན། 

ཐུབ་བོ། ཐུབོ།

ཐུབ་དབང༌། ཐུབང༌།



30

བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

ཐུབ་ཚོད། ཐུབོ༹ད།

ཐེ་ཚོམ། ཐ�།

ཐེ་ཚོམ་མེད། ཐ�ད།

ཐེག་ཆེན། ཐེགེན།

ཐེག་དམན། ཐེགན།

ཐེའུ་རངས། ཐྲེངས།

ཐེར་ཐེར། ཐཻར།

ཐེལ་ཚེ། ཐེལ༹�།

ཐོ་རེངས། ཐྲོེངས།

ཐོག་གུ། ཐོགུ།

ཐོག་མར། ཐོགཾར།

ཐོག་མེད། ཐོག�ད།

ཐོགས་མེད། ཐོཊེཾད།

ཐོགས་མེད་ཀྱིས་མཛད་པའི། ཐོཊེཾད་ཀྱིས༹དའི། 

ཐོད་ཁྲག ཐྲོག

ཐོད་ཁྲག ཐྲོདག

ཐོད་ཕྲེང༌། ཐྲོེང༌།

ཐོད་ཕྲེང་ཚལ། ཐྲོདེང༹ལ། 

ཐོབ་པར། ཐོབར།

ཐོབ་པར་ཤོག ཐོབརོག

ཐོབ་བྱ། ཐོབྱ།

ཐོམ་བུ། ཐོམུ།

ཐོར་ཅོག ཐོརོག

ཐོར་གཙུག ཐོུར༹ག

ཐོས་འཛིན། ཐོས�༹ན། 

མཐའ་སྐོར། མཐའོར།

མཐའ་འཁོབ། མཐའོབ།

མཐའ་འཁོབ། མཐོབ།

མཐའ་ཅན། མཐའན།

མཐའ་རྟེན། མཐའེན།

མཐའ་དག མཐའག

མཐའ་བྲལ། མཐྲལ།

མཐའ་འབྱམས། མཐྱཾས།

མཐའ་འབྱམས། མྱཾས།

མཐའ་མེད། མཐེདཾ།

མཐའ་མཚམས། མཐ༹ཾས།

མཐའ་ཡས། མཐའས།

མཐའ་ཡས། མཐས།

མཐའ་ཡས། མཐྱས།

མཐར་མཁྱེན། མཐྱེན། 
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

མཐར་ཐུག མཐརུག

མཐར་ཐུག མཐུརག

མཐར་ཕྱིན། མཐརིན།

མཐར་ཕྱིན་ནས། མཐརིནས།

མཐིང་ནག མཐིངག

མཐུ་ཆེན། མཐེུན།

མཐུ་སྟོབས། མཐོུབས།

མཐུ་སྟོབས་བདག་པོ། མཐོུབས་བདགོ།

མཐུ་ཐོབ། མཐོུབ། 

མཐུ་རྩལ། མཐུ༹ལ།

མཐུ་རྫས། མཐུ༹ས།

མཐུན་རྐྱེན། མཐེུན།

མཐུན་ཕྱོགས། མ�ོགས། 

མཐུན་ཕྱོགས། མ�ོཊ། 

མཐུན་མོང༌། མཐོུང༌།

མཐུན་རྫས། མཐུན༹ས།

མཐེ་བོང༌། མཐ�ང༌།

མཐོ་རིས། མཐོིས།

མཐོ་རིས་གསུམ། མཐོིསུཾ།

མཐོང་ལམ། མཐོངཾ།

མཐོན་པོ། མཐོནོ།

མཐོལ་ལོ་བཤགས། མཐོལོ་བཤཊ།

མཐོལ་ལོ་བཤགས། མཐོལོཊ།

འཐད་དམ། འཐདཾ།

འཐབ་བྲལ། འཐབྲལ།

འཐས་འཐས། འཐཱས།

འཐུལ་འཐུལ། འཐཱུལ།

འཐོར་རླུང་། འཐོརླུང་།

དང་པོར། དངོར།

དམ། དཾ།

དམ་ཅན། དཾན།

དམ་བཅའ། དཾའ།

དམ་པའི། དཾའི།

དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི། དཾ་པའི་ཆོསྱི།

དམ་ཚིག ག

དམ་ཚིག གི།

དམ་ཚིག དམ�༹ག

དམ་ཚིག་གསུམ། དཾག�༹སུཾ།

དམ་རྫས། ས།

དར་རྒྱས། དར་ངྱས།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

དར་དིར། དརི།

དལ་བརྒྱད། དལྱད།

དལ་རྟེན། དལེན། 

དལ་འབྱོར། དལྱོར།

དུ་ཞིག དིུག།

དུག་ལྔ། དུ�།

དུག་གསུམ། དུགསུཾ།

དུང་དུང་། དཱུང་།

དུད་འགྲོ། དྲོུ།

དུན་ལས། དུནས།

དུར་ཁྲོད། དུད།

དུར་ཁྲོད། དོུད།

དུར་ཁྲོད། དྲོུད།

དུས་ཀྱི། དུསྱི།

དུས་ཀྱི་དབྱིག དུབྱིག

དུས་ཀྱི་དབྱིགས། དུས་ཀྱིད།

དུས་ཀྱི་དབྱིགས། དུསིཊ།

དུས་མཆོད། དུསོད།

དུས་མཐའ། དུཾའ།

དུས་དབྱིགས། དུབྱིད།

དུས་ཚོད། དུསོ༹ད།

དུས་སུ། དུསུ།

དུས་གསུམ། དུསུཾ།

དེ་དུས། དེུས།

དེ་དོན། ད�ན། 

དེ་དག་གི། དེགི།

དེ་དག་གིས། དེགིས།

དེ་དག དེག

དེ་བཞིན་ཉིད། དེ་བཞིནིད།

དེ་བཞིན་ཉིད། དེནིདི།

དེ་བཞིན་དུ། དེནིུ།

དེ་བཞིན་གཤེགས། དེནིཊེ།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། དེ་བཞིནེཊ།

དེད་དཔོན། དེདཔོན།

དེབ་ཐེར། དཻར།

དེམ་པེ། དེམེ།

དོ་དགོང་། དོགོང་། 

དོག་དོག དཽག

དོང་ཙེ། དོངེ༹།

དོན་ཀུན། དོུན།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

དོན་གྲུབ། དོནྲུབ།

དོན་གྲུབ། དྲོུབ།

དོན་འགྱུར། དོར།

དོན་ཅན། དོནན།

དོན་དུ། དོནུ།

དོན་དམ། དོཾན།

དོན་སྤྱི། དོནི།

དོན་ཚན། ནོ།

དོན་མཛད་པ། དོན༹ད་པ།

དོན་ཡོད། དོནོད། 

དོན་ཡོད་གྲུབ། དོནྲོུབ།

དོམ་མཁྲིས། དོམཁྲིས།

དོར་རྟ། དོརྟ།

དྭངས་གསལ། དྭངལ།

དྲག་པོ། དྲོག

དྲག་པོ་གསུམ། དྲོགསུཾ།

དྲག་རྩལ། དྲག༹ལ། 

དྲག་ཤུལ། དྲགུལ།

དྲག་ཤོས། དྲགོས།

དྲང་ངེས། དྲངེས།

དྲང་སྲོང༌། དྲ�ོང༌།

དྲན་ཉེར། དྲནེར།

དྲལ་ལྕམ། དྲལྕམ།

དྲི་དཀུ་བ། དྲིཀུ་བ། 

དྲི་ཆབ། དྲིབ།

དྲི་མེད། དྲིདེ།

དྲི་མེད། དྲིདེཾ།

དྲི་བཞོན། དྲིནོ།

དྲིན་ཅན། དྲིནན།

དྲིན་ཆེན། དྲིནེ།

དྲིན་མོ་ཆེ། དྲིནོེ།

དྲིལ་བུ། དྲིལུ།

དྲུག་ནས་བཅུའི་བར། དྲུགས་བཅུའིར།

དྲུང་དུ། དྲུངུ།

དྲུང་ཞིག དྲིུག

དྲུང་ཡིག དྲུངིག

དྲུང་ཡིག དྲིུག

གདབ་བུ། གདབུ།

གདབ་བྱ། གདབྱ།

གདམ་ངག གདཾག
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གདམས། གདཾས།

གདུག་རྩུབ། གདུ༹བ།

གདུགས་དཀར། གདུཊར།

གདུང་རྒྱུད། གདུང་ད།

གདུང་རྟེན། གདེུན།

གདུང་འཚོབ། གདོུ༹བ།

གདུང་འཛིན། གདིུན།

གདུབ་བྱ། གདུབུ།

གདོང་ངན། གདོངན།

གདོང་དུ། གདོངུ།

གདོང་དྲུག གདྲོུག

བདག་གི། བདགི།

བདག་གི་གནས། བདགིནས།

བདག་གིས། བདགིས།

བདག་ཅག བདགག

བདག་ཅག བད།

བདག་ཉིད། བདགིད།

བདག་མེད། བདགེཾད།

བདག་མོ། བདགོཾ།

བདག་འཛིན། བདག�༹ན།

བདག་གཞན། བདགཞན།

བདག་གཞན་དོན་གཉིས། བདགཞན་དོན།

བདུག་སྤོས། བདུགོས།

བདུག་སྤོས། བདུསོ།

བདུད་རྒྱལ། བདུད་དྱལ།

བདུད་རྒྱལ། བདུདྱལ།

བདུད་ཉི། བདུདི།

བདུད་འདུལ། བདུདུལ།

བདུད་མོ། བདོུཾད།

བདུད་རྩི། བདིུད།

བདུད་རྩི། བདུ�༹ད།

བདུད་རྩིའི། བདུ�༹དའི།

བདུད་རྩིས། བདུ�༹དས།

བདུན་ནས། བདུནས།

བདེ་སྐྱོང༌། བདེངོ༌།

བདེ་དགའ། བདེགའ། 

བདེ་ཆེན། བདཻན།

བདེ་མཆོག བད�ག

བདེ་དོན། བད�ན།

བདེ་བར་གཤེགས། བདེརེཊ།
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བདེ་ལེགས། བདཻཊ།

བདེ་གཤེགས། བདེགེས།

བདེ་གཤེགས། བདེཊེ།

བདེན་པར། བདེནར།

བདེན་འཛིན། བནི།

བདེར་གཤེགས། བདེརེཊ།

མདངས་གསུམ། མདངསུཾ།

མདའ་འཕེན་པ། མདའཕེན་པ།

མདའ་འཛིན། མདའ༹ནི། 

མདུན་ན་འདོན། མདོུན།

མདོ་ཆེན། མདོེན།

མདོ་ཆེན་ཆེན་པོ། མདོེནཆེནོ།

མདོ་ཆེན་སྟོང་ཉིད། མདོེན་སྟོངིད།

མདོ་དར་མ། མདོར་མ། 

མདོ་དོན། མདཽན། 

མདོ་དྲན་པ། མདྲོན་པ། 

མདོ་དབུས། མདོབུས།

མདོག་གི། མདོགི།

མདོངས་སེལ། མདོངསེལ།

མདོར་བསྡུས། མདོུས།

འདབ་བརྒྱ། འདབརྒྱ།

འདབ་བཟང་། འདབཟང་། 

འདབས་སུ། འདབསུ།

འདམ། འདཾ།

འདམ་རྫབ། འདཾ༹བ།

འདས་པར། འདསར།

འདི་དག འདིག

འདི་བཞེས། འདིེས།

འདིར་གཤེགས། འདིརེཊ།

འདུ་འཕྲོད། འདྲོུད།

འདུ་བྱེད། འདེུད།

འདུ་འབྲལ། འདྲུལ།

འདུ་འཛི། འདུ�༹།

འདུ་ཤེས། འདེུས།

འདུག་གིན། འདུགིན།

འདུག་གནས། འདུགནས།

འདུལ་བྱེད། འདུལྱེད།

འདུས་སོ། འདུསོ།

འདེབས་སུ། འདེབསུ།

འདོ་དྲུག འདྲོུག
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འདོད་ཁམས། འདོདཾས།

འདོད་དགུ། འདོདགུ། 

འདོད་ཆགས། འདོདཊ།

འདོད་དུས། འདོུས།

འདོད་ལྡན། འདོལྡན།

འདོད་བྲལ། འདོདྲལ།

འདོད་ཡོན། འདོདོན།

འདོན་མཁན། འདོཾན།

འདོལ་འདོལ། འདཽལ།

འདྲ་དཔེ། འདྲཔེ། 

འདྲེ་དཀར། འདྲེཀར། 

འདྲེས་ཚལ། འདྲེས༹ལ། 

རྡུལ་ལྡན། རྡུལྡན།

རྡུལ་བརྩེགས། �ཊ།

རྡོ་རྗེ། རྡོེ།

རྡོ་རྗེ་འཆང༌། རྡོེང༌།

རྡོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས། རྡོེ་དཔལྡན་
ཚུལིྲས། 

རྡོ་རྗེ་དབྱངས། རྡོེངས། 

རྡོ་རྗེ་འཛིན། རྡོེའ�༹ན།

རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ། རྡོེ་གཞོནུ།

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། རྡོེའེཾ།

ལྡབ་ལྡིབ། ལྡབི།

ལྡབ་ལྡོབ། ལྡབོ།

ལྡམ་ལྡུམ། ལྡམུ།

ལྡར་ལྡིར། ལྡརི།

ལྡེམ། ལྡེཾ།

ལྡེམ་ལྡེམ། ལྡཻམ།

ལྡེམ་མེ་བ། ལྡེམེ་བ།

ལྡེམས་སེ་ལྡེམ། ལྡེཾསེ་ལྡེམ།

ལྡོབས་སྐྱེན་པ། ལྡོབསྐྱེན་པ། 

སྡིག་སྒྲིབ། ིབི།

སྡིག་སྲིན། �ན། 

སྡིགས་མཛུབ། སྡུ�༹བ།

སྡུག་གུ། སྡུགུ།

སྡུག་གེ་བ། སྡུགེ་བ།

སྡུག་བསྔལ། སྡུགལ།

སྡུག་བསྔལ། སྡུཾལ།

སྡུག་བསྔལ། སྡུལ།

སྡུག་བསྔལ། བསྡུལ།
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སྡེ་བརྒྱད། ེད། 

སྡེ་ཚན། སྡ༹�ན།

སྡེབ་སྦྱོར། སྡེབྱོར།

སྡེར་མོ། སྡེརོཾ།

སྡོང་གྲོགས། �ང �ཊ།

སྡོང་གྲོགས་མཛད། �ང�༹ད།

སྡོང་པོ། སྡཽང༌།

སྡོམ། སྡོཾ།

སྡོམ་ཚིག སྡོཾ༹གི།

སྡོམ་གསུམ། སྡོཾ་གསུཾ།

བརྡ་སྤྲོད། བརྡྲོད།

བརྡ་སྤྲོད་དབང་པོ། བརྡྲོདབངོ༌།

བལྡབ་བྱ། བལྡབྱ།

བསྡིགས་མཛུབ། བསྡུ�༹བ།

བསྡིགས་མཛུབ་མཛད། བསྡུ�༹བད།

ན་ཚོད། ནོ༹ད།

ན་རེ། ནེ།

ན་རེ། ནྲེ།

ནག་གི། ནགི།

ནག་ཅན། ནགན།

ནག་ནོག ནགོ།

ནག་པོ། ནགོ།

ནག་མོ། ནགོཾ།

ནགས་སྟུག་པོ། ནགསྟུག་པོ། 

ནགས་མ། ནགསཾ།

ནགས་མེ། ནགསེཾ།

ནགས་སུ། ནགས།

ནགས་གསེབ། ནགསེབ།

ནངས་པར། ནངར།

ནད་དྲག་པ། ནདྲག་པ།

ནབས་སོ། ནབསོ།

ནམ། ནཾ།

ནམ་མཁའ། ནམཁའ།

ནམ་མཁའ། ནཾཁའ།

ནམ་མཁའ། ནཾའ།

ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། ནཾཁའ་རྒྱལ༹ན།

ནམ་མཁའ་མཛོད། ནཾཁའོ༹ད།

ནམ་མཁའི། ནཾཁའི། 

ནམ་གྲུ། ནྲུཾ།

ནམ་མཐོང་། ནམཐོང་།
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ནམ་ཟླ། ནཾཟླ།

ནམ་ལངས། ནཾ་ལངས།

ནམ་ལངས། ནཾངས།

ནམས། ནཾས།

ནར་ནར། ནཱར།

ནལ་ནོལ། ནལོ།

ནུ་བོ། ནོུ།

ནུ་མོ། ནོུཾ།

ནུབ་ཕྱོགས། ནོུགས།

ནུབ་ཕྱོགས། ནོུཊ།

ནུབ་བྱང། ནུབྱང༌།

ནུར་ནུར། ནཱུར།

ནོངས་སྤྱོད། ནོངསྤྱོད།

ནོམ་ཉུག ནོམྱག

ནོར་རྒྱུན་མ། ནོརྒྱུན་མ། 

ནོར་བུ། ནོུར།

ནོར་བུ། ནོརུ།

ནོར་རྩེན། ནོརྩེན། 

ནོར་འཛིན། ནོརི༹ན།

ནོར་རྫས། ནོརྫས། 

གནད་དོན། གནདོན།

གནམ། གནཾ།

གནམ་ལྕགས། གནཾཅཊ།

གནམ་སྦྱོར། གནྱོཾར།

གནམ་མཚོ། གནམཚོ། 

གནས་ཀྱིས། གནྱིས།

གནས་ཀྱིས། ནསྱི།

གནས་ཀྱིས། གནསྱི།

གནས་སྐབས། གནསྐབས།

གནས་ཅན། གནསན།

གནས་ཆེན། གནསེན།

གནས་རྟེན། གནསེན།

གནས་ལུགས། གནསླུཊ།

གནས་ལུགས། གཊ།

གནས་སུ། ནྱསུ།

གནས་སུ། གནསུ།

གནས་སྲུང་པོ། གནསྲུངོ༌།

གནོད་བྱེད། གནྱོེད།

གནོད་སྦྱིན། གནྱོདིན།

གནོད་སྦྱིན། གནྱོིན།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

གནོད་སྦྱིན། ནྱོདིན།

གནོད་སྦྱིན། གནོདྱིན།

གནོད་སྦྱིན། གནོིདན།

གནོད་སྦྱིན་བདག་པོ། གནྱོདིནགོ།

གནོད་མཛེས། གནོད�༹ས།

མནའ་འབྲེལ། མནྲེལ།

མནལ་ལྟོས། མནལྟོས། 

མནལ་ལམ། མནལཾ།

རྣམ་མཁྱེན། རྣམཁྱེན། 

རྣམ་མཁྱེན། རྣཾནེ།

རྣམ་གྲངས། �ཾངས།

རྣམ་གྲོལ། �ོཾལ།

རྣམ་རྒྱལ། �ཾལ།

རྣམ་རྟོག རྣོཾག

རྣམ་ཐར། རྣཾར།

རྣམ་ཐོས་སྲས། �ོཾས།

རྣམ་དག རྣཾག

རྣམ་སྣང༌། རྣཾང༌།

རྣམ་སྣང་མཛད། རྣཾང༹ད།

རྣམ་པར་རྒྱལ། རྣམ་པརྒྱལ། 

རྣམ་པར་དག རྣཾརག

རྣམ་པར། རྣཾར།

རྣམ་པར་སྣང་མཛད། རྣཾརང༹ད།

རྣམ་ཤེས། རྣཾསེ།

རྣམ་སྲས། �ཾས།

རྣམས། རྣཾས།

རྣམས་ཀྱང༌། རྣཾསྱང༌།

རྣམས་ཀྱི། རྣཾསྱི།

རྣམས་སུ། རྣཾསུ།

རྣལ་འབྱོར། རྣལྦྱོར།

རྣལ་འབྱོར། རྣལྱོར།

རྣལ་འབྱོར། �ོར།

རྣལ་འབྱོར་མ། རྣལྱོཾར།

སྣ་ཆེན། སྣནེ།

སྣ་ཚོགས། སྣ༹གོས།

སྣ་ཚོགས། སྣོ༹ཊ།

སྣ་ཚོགས། སྣྲོགས། 

སྣ་ཚོགས། སྣྲོཊ།

སྣ་ཚོགས་སྡེ། སྣ་ཚོགསྡེ། 

སྣ་ཚོགས་སྡེ། སྣ༹གོསྡེ།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

སྣང་ངུ་། སྣངུ་།

སྣང་ངོར། སྣངོར། 

སྣང་རྟོག་གི། སྣང་རྟོགི།

སྣང་སྲིད། སྣངིད།

སྣང་སྲིད། སྣྲིངད།

སྣང་གསལ། སྣངལ།

སྣམ་བུ། སྣམུ།

སྣར་མ། སྣརྨ།

སྣོག་གཟན། སྣོགཟན།

སྣོད་བཅུད། སྣོུད།

བསྣུབ་བྱ། བསྣུབྱ།

པད་དཀར། པདཀར།

པད་དཀར་མ། པདཀརཾ།

པད་མ། པདྨ།

པད་མོ། པདྨོ།

པཎ་ཆེན། པཎ�།

པཎ་ཆེན། པཎ�ན།

པའི། པཱི།

པི་པི། པཱི།

པི་ལིང༌། པླིང༌།

པུས་མོ། པུསོ།

པོ་ཏི། པོི།

པྲག་པྲིག པྲགི།

དཔག་མེད། དཔགེད།

དཔག་མེད། དཔགེཾད།

དཔའ་ཆེན། དཔའེན།

དཔའ་བོ། དཔའོ།

དཔའ་མོ། དཔའོཾ།

དཔལ་གྱི། དཔལྱི།

དཔལ་གྱི་ལུང༌། དཔལྱི་ལུང༌།

དཔལ་ཆེན། དཔལྱེན།

དཔལ་ཉི། དཔལྙི།

དཔལ་ལྡན། དཔལྡན།

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ། དཔལྡན་ལྷོཾ།

དཔལ་འཕྲེང༌། དཔྲེང༌།

དཔལ་བེ། དཔལེ།

དཔལ་བེ། དཔལྦེ།

དཔལ་བེའུ། དཔལྦེའུ།

དཔལ་འབར། དཔལར།

དཔལ་འབྱོར། དཔལྱོར།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

དཔལ་འཛིན། དཔལ�༹ན།

དཔལ་ཡོན། དཔལོན།

དཔུང་ཚོགས། དཔོུཊ།

དཔེར་བརྗོད། དཔེརྗོད།

དཔེར་བརྗོད། དཔ�ད།

དཔེར་མཚོན། དཔེརོ༹ན།

དཔོན་པོ། དཔཽན།

དཔོན་མོ། དཔོཾན།

དཔོན་གཡོག དཔོནོག

དཔོན་སློབ། དཔླཽན།

དཔོན་སློབ། དཔློབོ།

དཔྱིད་དུས། དཔྱིདུས།

སྤུ་གྲི། སྤྲིུ།

སྤུན་ཟླ། སྤུནླ།

སྤུན་གསུམ། སྤུན༣།

སྤེལ་མ། སྤེལཾ།

སྤོབས་པའི་བློ་གྲོས། སྤོབའི་བླཽས།

སྤོས་ཀྱི། སྤོསྱི།

སྤྱང་ཀི། སྤྱངི་།

སྤྱན་སྔར། སྤྱནྔར།

སྤྱན་དྲངས། སྤྱངྲས།

སྤྱན་དྲངས། སྤྱནངས།

སྤྱན་འདྲེན། སྤྱནེ།

སྤྱན་འདྲེན། སྤྱནྲེ།

སྤྱན་དམར། སྤྱནར།

སྤྱན་གཟིགས། སྤྱནིཊ།

སྤྱན་གཟིགས། སྤྱན�༹ཊ།

སྤྱན་རས་ཀྱིས། སྤྱནསྱི།

སྤྱན་རས་གཟིགས། སྤྱནས�༹ཊ།

སྤྱན་རས་གཟིགས། སྤྱརསིཊ།

སྤྱན་རས་གཟིགས། སྤྱར�༹ཊ།

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མཚན། སྤྱནསིཊ༹ན།

སྤྱི་དོན། སྤྱིནོ།

སྤྱི་བོར། སྤྱིརོ།

སྤྱི་གཙུག སྤྱིུག༹།

སྤྱི་མཚན། སྤྱ�༹ན།

སྤྱུག་གོ། སྤྱུགོ།

སྤྱོད་ལྡན། སྤྱོལྡན།

སྤྲ་སྤྲེའུ། སྤྲའེུ།

སྤྲང་པོ། སྤྲངོ༌།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

སྤྲིན་གྱི་བཅུད། སྤྲིནྱི་བཅུད།

སྤྲིན་ཆེན། སྤྲིནེ།

སྤྲིན་དུས། སྤྲིནུས།

སྤྲིས་མ། སྤྲིསཾ།

སྤྲེལ་གྱི། སྤྲེལྱི།

སྤྲོ་སྤྲོ། སྤྲཽ།

སྤྲོས་བྲལ། སྤྲོལ།

ཕ་མེས། ཕེསཾ།

ཕ་རོལ། ཕལོ།

ཕ་རོལ། ཕལོྲ།

ཕ་རོལ། ཕྲོལ།

ཕ་ལོགས་སུ། ཕལོཊུ།

ཕ་ལོགས་སུ། ཕལོགསུ། 

ཕག་གི་ལོ། ཕགི་ལོ།

ཕང་ཕུང་། ཕངུ་།

ཕན་ཐོགས། ཕནོཊ།

ཕན་ཐོབ། ཕནོབ།

ཕན་ནོ། ཕནོ།

ཕན་ཕུན། ཕནུ།

ཕན་ཚུན། ཕུ༹ན།

ཕན་ཡོན། ཕྱནོ། 

ཕམ་པ། ཕཾ་པ།

ཕར་ཚུར། ཕུ༹ར།

ཕལ་ཆེན། ཕལེན།

ཕལ་ཆེར། ཕལེར།

ཕལ་མོ་ཆེ། ཕལོེ།

ཕུ་བོ། ཕོུ།

ཕུགས་སུ། ཕུགསུ།

ཕུང་པར། ཕུངར།

ཕུང་པོ། ཕུངོ༌།

ཕུང་བྱེད། ཕུངྱེད།

ཕུན་ཚོགས། ཕོུ༹གས།

ཕུན་ཚོགས། ཕོུཊ།

ཕུན་སུམ་ཚོགས། ཕུནོ༹ཊ།

ཕུན་སུམ་ཚོགས། ཕུནོཾ༹ཊ།

ཕུམ་ཕུམ། ཕཱུམ།

ཕོ་རྒྱུད། ཕྱོུད།

ཕོ་ཉ། ཕྙོ།

ཕོ་ཕྱག ཕྱོག

ཕོ་ཕྱུག ཕྱོུག
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

ཕོ་བྲང༌། ཕྲོང༌།

ཕོ་རོག ཕཽག

ཕོགས་སྡེར། ཕོགསྡེར།

ཕྱ་ཚན། ཕྱ༹ན།

ཕྱག་རྒྱ། ཕྱགྱ།

ཕྱག་རྒྱ། ཕྱརྒྱ།

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ། ཕྱརྒྱེནོ།

ཕྱག་གཉིས། ཕྱགཉིས།

ཕྱག་མདའ། ཕྱཾའ།

ཕྱག་མདུད། ཕྱུཾད།

ཕྱག་མཚན། ཕྱག༹ན། 

ཕྱག་འཚལ། ཕྱག༹ལ། 

ཕྱག་འཚལ། ཕྱ༹ལ།

ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ཕྱ༹ལྟོད།

ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ཕྱ༹ལོད།

ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཕྱག༹ལོ།

ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཕྱ༹ལོ།

ཕྱག་མཛོད། ཕྱོ༹ད།

ཕྱག་གཡས། ཕྱགཡས།

ཕྱགས་མ། ཕྱཊཾ།

ཕྱད་ཕྱོད། ཕྱདོ།

ཕྱམ་གཅིག ཕྱམ།

ཕྱམ་མེ་བ། ཕྱམེ་བ། 

ཕྱར་བ་གྲུ་གདགས། ཕྱར་བ་གྲུདཊ། 

ཕྱི་ནང༌། ཕྱིང༌།

ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ། ཕྱིངསངསུཾ།

ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ། ཕྱིངསུཾ།

ཕྱི་སྣོད། ཕྱིདོ།

ཕྱི་ཕྱག ཕྱིག

ཕྱི་རོལ། ཕྱིལོ།

ཕྱི་རོལ། ཕྱིལོྲ།

ཕྱིན་ཅི་ལོག ཕྱིནོག

ཕྱིན་ཆད། ཕྱིནད།

ཕྱིན་ནས། ཕྱིནས།

ཕྱིར་རོ། ཕྱིརོ།

ཕྱིས་སྐྱེས། ཕྱིསྐྱེས།

ཕྱིས་སུ། ཕྱིསུ།

ཕྱུགས་ཀྱིས་ཕྱུག ཕྱུགསྱིས་ཕྱུག

ཕྱུགས་སྐྱོང༌། ཕྱུགསྐྱོང༌།

ཕྱེ་ཕུར། ཕྱེུར། 
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

ཕྱེད་ཡོལ། ཕྱེདོལ།

ཕྱོགས། ཕྱོཊ།

ཕྱོགས་ཀྱི་མུ་ཁྱུད། ཕྱོགསྱི་མུ་ཁྱུད།

ཕྱོགས་སྐྱེས། ཕྱོགསྐྱེས།

ཕྱོགས་སྐྱོང་། ཕྱོགསྐྱོང་། 

ཕྱོགས་སྐྱོང༌། ཕྱོངོ༌། 

ཕྱོགས་སྐྱོང༌། ཕྱོཊོང༌།

ཕྱོགས་ཅན། ཕྱོཊན།

ཕྱོགས་བཅུ། ཕྱོུ།

ཕྱོགས་བཅུའི། ཕྱོུའི།

ཕྱོགས་བཅུའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། 
ཕྱོལྷི་ལྱ༹ལྟོད།

ཕྱོགས་ཕྱོགས། ཕྱཽགས།

ཕྱོགས་མཚམས། ཕྱོ༹སཾ།

ཕྱོགས་སུ། ཕྱོགསུ།

ཕྱོགས་གསུམ། ཕྱོགསུཾ།

ཕྱོགས་ལྷུང་། ཕྱོུང་།

ཕྲ་ཚོམ། ཕྲོ༹མ།

ཕྲག་གོང་། ཕྲགོང་། 

ཕྲག་དོག ཕྲོག

ཕྲག་གདང་། ཕྲགདང་།

ཕྲག་ཕྲིག ཕྲགི།

ཕྲུལ་ཕྲུལ། �ལ།

འཕགས་སྐྱེས་པོ། འཕགསྐྱེསོ།

འཕགས་སོ། འཕགསོ།

འཕེན་མཁན། འཕེཾན།

འཕེལ་གྱི། འཕེལྱི།

འཕེལ་ཉི། འཕེལྙི།

འཕེལ་ཕྱོགས། འཕེལྱོགས།

འཕེལ་ཕྱོགས། འཕེལྱོཊ།

འཕེལ་ཕྱོགས། འཕྱ�ཊ།

འཕོངས་སྐྱོབ་མ། འཕོངསྐྱོབཾ།

འཕྲ་ཆེན། འཕྲེན།

འཕྲིན་ལས། འཕྲིནས། 

འཕྲིན་ལས། འཕྲིས།

འཕྲུལ་འཁོར། འཕྲུལོར།

འཕྲུལ་འཁོར། འཕྲོུར།

འཕྲེད་དུ། འཕྲེདུ།

འཕྲོགས་སོ། འཕྲོགསོ།

བག་མཚེར། བག�༹ར།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

བག་ཡངས། བགངས།

བགས་ཀྱིས། བགསྱིས།

བང་ཆེན། བངེན།

བང་རྟེན། བངེན།

བང་མཛོད། བང༹དོ།

བན་དེ། བནེ།

བན་བུན། བནུ།

བབ་བསྟུན། བབསྟུན།

བམ་པོ། བོཾ།

བར་ཆད། བརད།

བར་སྣང༌། བརང༌།

བར་བེར། བརེ།

བར་མཚམས། བརཁ༹སཾ།

བལ་ལྡན། བལྡན།

བས་མཐའ། བཾའ།

བི་ཊི། བྚི།

བུ་བཅོལ་ཁང་། བུཅོལ་ཁང་། 

བུ་མོ། བུམོ།

བུ་མོ། བོུ།

བུ་མོ། བོུཾ།

བུ་ཚ། བུ༹།

བུ་ལོན། བོུན།

བུག་གཉིས། བུགཉིས།

བུད་མེད། བུདེཾ།

བུད་མེད། བེུད།

བུད་ཤིང༌། བིུང༌།

བུམ་མཁན། བུཾན།

བུམ་མགོ། བུམགོ། 

བུམ་སྟོང༌། བུཾ་སྟོང༌།

བུམ་པ། བུཾ་པ།

བེ་ཅོན། བ�ན།

བོང་བུ། བོུང༌།

བོད་ཀྱི། བོདྱི།

བོད་དུ། བོདུ།

བོན་ཉིད། བོནིད།

བོན་པོ། བོནོ།

བྱ་ཁྱུང་། བྱུཾ།

བྱ་བཏང་བ། བྱཏང་བ། 

བྱ་བལ་མ། བྱལ་མ། 

བྱ་བྱེའུ། བྱའེུ།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

བྱ་ཚོགས། བྱོ༹གས།

བྱ་རོག བྱརོག

བྱ་རོག བྱོག

བྱང་ཆུབ། བྱངུབ།

བྱང་ཆུབ། བྱུངབ།

བྱང་ཆུབ། བྱུབ།

བྱང་ཆུབ། བྱུཾང༌།

བྱང་ཆུབ། བྱུཾབ།

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། བྱུངབ་སེཾདའ།

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། བྱུངེཾའ།

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། བྱུབཾ་སེཾའ།

བྱང་དུ། བྱངུ༌།

བྱང་ཕྱོགས། བྱོགས།

བྱང་ཤར། བྱངར།

བྱང་སེམས། བྱངེཾས།

བྱང་སེམས་དཀར། བྱངསེཾར།

བྱད་དབྱིབས། བྱདབྱིབས།

བྱམས། བྱཾས།

བྱམས་ཆེན། བྱཾསེན།

བྱས་ཏེ། བྱསྟེ།

བྱས་སོ། བྱསོ།

བྱི་བཞིན། བྱིནི།

བྱི་བཞིན། བྱིཞིན། 

བྱི་བཟུང་། བྱིཟུང་། 

བྱིན་གྱིས། བྱིནྱིས།

བྱིན་གྱིས་རླབས། བྱིནབླིས།

བྱིན་གྱིས་རླབས། བྱིནླིབས།

བྱིན་གྱིས་རློབས། བྱིནྱིསློབས།

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། བྱིན་གྱིས་
བརླབ་ཏོུལ།

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། བྱིནབླིསཏོུལ།

བྱིན་ཆེན་ངོ་མཚར། བྱིེན་ངོར།

བྱིན་ནོ། བྱིནོ།

བྱིན་རླབས། བྱིནླབས།

བྱིན་རླབས། བྱིནབས།

བྱིན་རླབས། བྱིནབླས།

བྱིན་རླབས་ཀྱིས། བྱིནླབསྱིས།

བྱུལ་བྱུལ། ལ།

བྱེ་བྲག བྱེག

བྱེ་བྲག ེག



47

རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

བྱེད་ཅིང༌། བྱེདིང༌།

བྱེད་པར། བྱེདར།

བྱེའུ་འུར་བ། བྱེའུར་བ། 

བྱེས་སུ་སོང༌། བྱེསོུང༌།

བྱོལ་སོང༌། བྱཽང༌།

བྱོལ་སོང༌། བྱོལོང༌།

བྲག་གཟེར། བྲགཟེར། 

བྲག་གཡང་། བྲགཡང་། 

བྲག་གསེང་། བྲགསེང་། 

བྲང་བྲེང་། བྲངེ་།

བྲན་དུ། བྲནུ།

བྲན་པོ། བྲནོ།

བྲན་མོ། བྲནོཾ།

བྲབ་བྱ། བྲབྱ།

བྲམ་ཟེ། བྲེམ། 

བྲམ་ཟེ། བྲེཾ།

བྲམ་ཟེ། བྲ༹�།

བྲུབས་སུ། བྲུབསུ།

བྲོ་བོར་བ། བྲཽར་བ། 

བླ་མཆོད། བློཾད།

བླ་བརྡོལ། བླརྡོལ།

བླ་མ། བླཾ།

བླ་མ་དང་དམ་པ། བླཾདཾ་པ།

བླ་མ་དང་ཡི་དམ། བླིདཾ།

བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ། བླཾ་སངྱས་རིནོེ། 

བླ་མའམ། བླཾའཾ།

བླ་མའི། བླཾའི།

བླ་མར། བླཾར།

བླ་མར་འཛིན། བླཾརི༹ན།

བླ་མས། བླཾས།

བླ་མེད། བླེད།

བླ་མེད། བླེཾད།

བླ་མེད་ཡུམ། བླེཾད་ཡུཾ།

བླ་མཚོ། བློ༹ཾ།

བླུན་པོ། བླུནོ།

བློ་གྲོས། བླཽས།

བློ་བསྒྱུར། བློསྒྱུར། 

བློ་བཅོལ་བ། བློཅོལ་བ། 

བློ་མཐུན། བློུན།

བློ་བདེ་བ། བློདེ་བ། 
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

བློ་བབ། བློབབ། 

བློ་བུག བློུག

བློ་བུར། བློུར།

བློ་བག བློག

བློ་རྩལ། བློ༹ལ།

བློ་འཛིན། བླ�༹ན།

བློ་བཟང༌། བློང༌། 

བློ་བཟང་། བློཟང་།

བློ་བཟོ། བློབཟོ། 

བློ་བརླུག་པ། བློརླུག་པ། 

བློང་བློང་། བླཽང་།

བློན་ཆེན། བློེན།

བློན་པོ། བླཽན།

དབང་བསྐུར། དབུངར།

དབང་བསྐུར། དབུཾར།

དབང་བསྒྱུར། དབྱུར།

དབང་སྔོན། དབསྔོན།

དབང་ཆེན། དབངེན།

དབང་ཆེན་མ། དབངེནཾ།

དབང་དྲག དབྲངག

དབང་པོ། དབངོ༌།

དབང་པོའི་གནས། དབངོསི།

དབང་ཕྱུག་མ། དབྱུངགཾ།

དབང་ཕྱུག དབྱུངག

དབང་ཕྱུག དབྱུཾག

དབང་འབྱོར། དབྱཽངར།

དབང་མོ། དབངོཾ༌།

དབུ་ཁྱུད། དབྱུད། 

དབུ་བསྙུངས་པ། དབུསྙུངས་པ། 

དབུ་ཐོད། དབོུད།

དབུ་མ། དབུཾ།

དབུ་མ་བ། དབུཾ་བ།

དབུ་མེད། དབེུད།

དབུ་མེད། དབེུཾད།

དབུ་མཛད། དབུ༹ད།

དབུ་བཞུགས། དབུཞུགས།

དབུགས་སྐྱེས། དབུགསྐྱེས། 

དབུགས་ཐོབ། དབུཊོབ།

དབུར་རྡོ། དབུརྡོ། 

དབུལ་པོ། དབུལོ།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

དབུས་སུ། དབུསུ།

དབེན་གནས། དབེནས།

དབྱངས་གསལ། དབྱངལ།

དབྱར་གྱི། དབྱརྱི།

དབྱར་རྔ། དབྱརྔ། 

དབྱར་རྩྭ། དབྱརྩྭ།

དབྱིག་གི་བློ་གྲོས། དབྱིགི་བླཽས།

དབྱིག་གི་བློ་གྲོས་མ། དབྱིགི་བླཽསཾ།

དབྱིག་གཉེན། དབྱིགཉེན།

དབྱིག་གཉེན་གྱི། དབྱིགཉེནྱི།

དབྱིག་གཉེན་གྱིས། དབྱིགཉེནྱིས།

དབྱིག་གཉེན་གྱིས་མཛད་པའི། 
དབྱིགཉེནྱིས༹དའི།

དབྱིག་འཛིན་མ། དབྱིག�༹ནཾ།

དབྱིག་བཤེས། དབྱིགེས།

དབྱིངས་ཕྱུག དབྱིུངག

དབྱིངས་ཕྱུག དབྱིུཾག

དབྱིངས་ཕྱུག་མ། དབྱིུངགཾ

དབྱིངས་སུ། དབྱིངསུ།

དབྱུ་གུ་གཅིག་པ། དབྱུ་གུཅིག་པ།

དབྱུག་འཛིན། དབྱུག�༹ན།

དབྱེན་གྱི་སྦྱོར་བ། དབྱེནྱི་སྦྱོར་བ།

དབྱེར་མེད། དབྱེརེད།

དབྱེར་མེད། དབྱེརེཾད།

དབྲབ་བྱ། དབྲབྱ།

འབག་འབུག འབགུ།

འབད་པར། འབདར།

འབད་མེད། འབེཾད།

འབད་རྩོལ། འབོ༹ལ།

འབབ་བྱེད། འབབྱེད།

འབའ་ཞིག འབགི།

འབའ་རེ་འབུར་རེ། འབཻརུ།

འབར་འབུར། འབརུ།

འབུམ། འབུཾ།

འབུམ་ཕྲག འབུཾག

འབུར་འབུར། འབཱུར། 

འབོད་དུ་འོང༌། འབོདུངོ༌།

འབྱམས་པ། འབྱཾས་པ།

འབྱུང་ཁུངས། འབྱུངས།

འབྱུང་གནས། འབྱུངས།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

འབྱུང་པོ། འབྱུངོ༌།

འབྱེད་སྡུད། འབྱེུད།

འབྲས་རྗེན། འབྲསེན།

འབྲས་རྗེན་པོ། འབྲསེནོ། 

འབྲས་སྤུངས། འབྲསྤུངས། 

འབྲས་སྤུངས། འབྲུངས།

འབྲས་བུ། འབྲུས།

འབྲས་བུ་བཞི། འབྲས་བུཞི། 

འབྲས་སིལ། འབྲསིལ།

འབྲུ་བོགས། འབྲོུགས། 

འབྲུ་ཚ། འབྲུ༹།

འབྲུག་གི། འབྲུགི།

འབྲུག་གི་ལོ། འབྲུགི་ལོ།

འབྲུམ་བུ། འབྲུཾ་བུ།

འབྲེལ་མེད། འབྲེལེཾད།

རྦད་རྦོད། རྦདོ།

རྦོད་སྟོང༌། རྦོདོང༌།

སྦལ་ལྕོང་། སྦལྕོང་། 

སྦས་སྐུངས། སྦསྐུངས།

སྦུབས་སྐྱེས། སྦུབསྐྱེས། 

སྦུབས་སུ། སྦུབསུ།

སྦོམ་པོ། སྦོམོ།

སྦྱིན་གྱི། སྦྱིནྱི།

སྦྱིན་གྱིས། སྦྱིནྱིས།

སྦྱིན་ནོ། སྦྱིནོ།

སྦྱིན་གནས། སྦྱིནས།

སྦྱིན་ལེན། སྦྱིནེ།

སྦྱིན་སྲེག སྦྱིནྲེག

སྦྱོར་སྒྲོལ། སྦྱོརལོྲ།

སྦྱོར་ཉི། སྦྱ�རྙི།

སྦྲང་མ། སྦྲངཾ་།

སྦྲང་རྩི། སྦྲ༹ངི༌།

སྦྲམ་ཆེན། སྦྲེཾན།

སྦྲུལ་གྱི། སྦྲུལྱི།

སྦྲུལ་ལོ། སྦྲུལོ།

མ་མ། མཱ།

མ་མོ་སྲོད། མྲཽད།

མ་རིག མྲིག

མ་ལུས། མུས།

མ་ལུས། མླུས།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

མག་མོག མགོ།

མང་ངོ༌། མངོ༌།

མན་ངག མནག

མན་ངག མནངག

མན་ངག མྔཾག

མན་ངག མངཾག

མན་ཆད་དུ། མནདུ།

མན་ཆད། མནད།

མན་དུ། མནུ།

མན་མུན། མནུ།

མམ། མཾ།

མར་མེ། མརེ།

མར་མེ་མཛད། མར་མེཛད།

མར་མེ་མཛད། མེར༹ད།

མི་ཁྱབ། མྱིབ།

མི་མཁས། མིཁས།

མི་མགོ། མིགོ།

མི་འགྱུར། མྱིུར།

མི་མངོན་པ། མིངོན་པ། 

མི་མཆོག མིཆོག

མི་མཇེད། མིཇེད།

མི་མཉམ་པ། མིཉཾ་པ།

མི་མཐུན། མིཐུན། 

མི་མཐུན། མིུན།

མི་མཐུན་ཉི། མིཐུནཉི།

མི་མཐུན་ཉི། མིཐིུ།

མི་འཕྲོད་ཉི། མི་འཕྲོདཉི།

མི་འཕྲོད་ཉི། མི་འཕྲ�དྙི།

མི་འཕྲོད་ཉི། མྲ�དཉི།

མི་ལུས། མིསུ།

མི་ལུས། མིསླུས།

མི་ལུས། མླིུས།

མིག་གི། མིགི།

མིག་གཅིག མིགཅིག

མིག་གཉིས། མིགཉིས།

མིག་གདངས་པ། མིགདངས་པ།

མིག་འཕྲུལ། མྲིུལ།

མིག་དམར། མིར།

མིག་གཡེར། མིགཡེར། 

མིག་གསུམ་པ། མིགསུཾ་པ།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

མིང་བྱང༌། མྱིང༌།

མིན་ནམ། མིནཾ།

མིན་ནོ། མིནོ།

མུ་ཁྱུད། མྱུད།

མུ་གེ། མེུ།

མུ་གེའི་བསྐལ་པ། མེུའི་བསྐལ་པ།

མུ་ཏིག མིུག

མུ་སྟེགས། མེུགས།

མུ་སྟེགས། མེུཊ།

མུ་སྟེགས། ེཊ།

མུ་མེད། མེུད།

མུ་མེན། མེུན།

མུན་ནག མུནག

མེ་མཁའ། མེཁའ།

མེ་མགལ། མེགལ། 

མེ་མཆེད་པ། མེཆེད་པ། 

མེ་མཉམ་གསང་། མེཉམ་གསང་། 

མེ་ཏོག མེགོ།

མེ་ཏོག མེཏོག

མེ་ཏོག �ག

མེ་ལྟར། ེར།

མེ་མདག མེདག

མེ་མདའ། མེདའ། 

མེ་མུར། མེུར། 

མེ་མོ། མ�། 

མེ་བཙའ། མ༹�།

མེ་མཚམས། མེཚམས། 

མེ་རྫས། མ�༹ས།

མེ་ལ་ཚེ་ཅན། མེ་ལ�༹ན།

མེ་ལས་སྐྱེས། མླེསྐྱེས།

མེ་ལོང༌། མེངོ༌།

མེ་ལོང༌། མླ�ང༌།

མེ་གསུམ། མེསུཾ།

མེ་ལྷ། མྷེ།

མེད་དོ། མེདོ།

མེད་པར་གྱུར་ཅིག མེདར་གྱུརིག

མེད་པར། མེདར།

མེར་མེར། མཻར།

མེལ་ཚེ། མེལེ།

མེལ་ཚེ། མེལ�༹།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

མོ་རྒྱུད། མྱོུད།

མོ་མཚན། མོ༹ན།

མོན་གྲུ། མོནྲུ།

མོན་གྲེ། མོནྲེ།

མོན་སྲན། མྲོན།

མོས་གུས། མོུས།

མོས་གུས་དྲག་པོ། མྲོུགོ།

མོས་སྒོམ། མོསྒོཾ།

མོས་སྤྱོད། མོསྤྱོད།

མྱ་ངན། མྱངན།

མྱ་ངན། མྱན།

མྱ་ངན། མྱཾན།

མྱ་ངན་མེད། མྱནེད།

མྱག་མྱོག མྱགོ།

མྱུར་མྱུར། �ར།

མྱོང་བར། མྱོངར།

དམག་འཁྲུག དམྲུག

དམག་གི། དམགི།

དམག་གིས་བཅོམ། དམགིས་བཅོཾ།

དམག་གིས་འཇོམས། དམགིས་འཇོཾས།

དམག་དཔུང༌། དམུང༌།

དམག་དཔོན། དམོན།

དམག་ཚོགས། དམོ༹ཊ།

དམའ་འབེབས། དམའབེབས། 

དམར། དཾར།

དམར་ནག དམརག

དམར་པོ། དཾརོ།

དམར་པོ། དམརོ།

དམར་དམར། དམཱར།

དམར་རེངས། དམརེངས། 

དམིགས་ཡུལ། དམིུལ།

དམིགས་བསལ། དམིལ།

དམོད་དོར་བ། དམོདོར་བ། 

དམྱལ་ཁམས། དམྱཾས།

རྨ་ ཆེན། རྨེན།

རྨ་ བྱ། རྨྱ།

རྨ་ བྱ་ཆེན་མོ་ལས་འབྱུང༌། རྨྱ་ ཆ�ན་ལ�ང༌།

རྨ་ མཚན། རྨ༹ན།

རྨད་དུ་བྱུང༌། རྨདུ་བྱུང༌།

རྨི་ ལམ། རྨིཾ།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

རྨུན་པོ། རྨུནོ།

རྨོངས་སྦྲེ། རྨོངསྦྲེ། 

སྨད་དཀྲིས། སྨདཀྲིས། 

སྨིན་གྲོལ། སྨྲིལོ།

སྨིན་དྲུག སྨིནྲུག

སྨིན་དྲུག སྨྲིུག

སྨིན་དྲུག་ཅན། སྨྲིུགན།

སྨིན་མ། སྨིནཾ།

སྨེ་བདུན། སྨེུན།

སྨོན་ལམ། སྨོནཾ།

སྨྲས་སོ། སྨྲསོ།

ཙག་ཙིག ཙགི།

ཙན་དན། ཙྡན།

ཙབ་ཙབ། ཙཱབ།

ཙབ་ཙུབ། ཙབུ།

ཙམ། ཙཾ།

ཙོག་པུ། ཙོགུ།

གཙིགས་སུ་འཛིན་པ། གཙིགསུ་འཛིན་པ།

གཙུག་ཏོར་ཅན། གཙོུརན།

གཙུག་ཏོར། གཙོུགར།

གཙུག་ཏོར། གཙོུར།

གཙུག་ལག ག�ག

གཙུག་ལག་ཁང༌། ག�གང༌།

གཙུག་ལག་གསུམ། གཙུག་ལགསུཾ།

གཙོ་འཁོར། གཙཽར།

གཙོ་འཁོར། གཙོརོ།

གཙོ་བོ། གཙཽ།

གཙོ་བོར། གཙཽར།

བཙན་ཉི། བཙི།

བཙན་ཉིར། བཙིར།

བཙན། བ༹ན།

བཙན་པོ། བ༹ནོ།

བཙན་པོ། བཙནོ།

བཙས་སྟོན། བཙསྟོན།

བཙུན་མོ། བཙུནོཾ།

བཙོན་ཁང༌། བཙོནང༌།

བཙོན་དུ། བཙོནུ།

བཙོན་མ། བཙོནཾ།

རྩ་འགྲེལ། ེལ།

རྩ་རྒྱུད། �ད།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

རྩ་བརྒྱད། རྩྱད།

རྩ་ཚིག རྩག༹�

རྩག་རྩིག རྩགི།

རྩང་བསྐུར། རྩུངར།

རྩང་བསྐུལ། རྩུངལ།

རྩང་བསྐུལ། རྩུལ།

རྩང་གྱེར། རྩྱེངར།

རྩང་སྟོད། ོད།

རྩང་རྩིང་། རྩངི་།

རྩབ་རྩུབ། རྩབུ།

རྩལ་སྒྲུབ། བ།

རྩལ་དུ་གསོལ། རྩུལོ།

རྩལ་ལྡན། རྩལྡན།

རྩིབས་སྒོ། རྩིབསྒོ། 

རྩུབ་པོ། རྩུབོ།

རྩེ་རྒྱལ། རྩྱེལ།

རྩེ་རྒྱུད། �ེད།

རྩེ་ལྔ། ེ།

རྩེ་དྲུག ེག

རྩེ་དྲུང༌། ེང༌།

རྩེ་མོ། རྩ�།

རྩེ་མོ། རྩ�།

རྩེ་མོ་ལྔ། �།

རྩེ་མོ་ཅན། རྩ�ན།

རྩེ་གསུམ་ཅན། རྩེུཾན།

རྩེད་དགའ། རྩེདགའ།

རྩེན་གནས། རྩེནས།

རྩོད་ལྡན། རྩོལྡན།

རྩོད་མེད། རྩོདེཾ།

རྩོམ་མཁན། རྩོམཁན།

སྩལ་དུ་གསོལ། སྩོུལ།

བརྩོན་འགྲུས། བརྩོུས།

བརྩོན་འགྲུས། བརྩོནྲུས།

བརྩོན་འགྲུས། བོས།

ཚང་ཚིང་། ཚང༹�་།

ཚངས་སྐུད། ཚངསྐུད།

ཚངས་སྐྱེས། ཚངསྐྱེས།

ཚངས་བསྐུལ། ཚངསྐུལ།

ཚངས་སྤྱོད། ཚངསྤྱོད།

ཚངས་སྲས། ཚངསྲས།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

ཚད་དགུང་། ཚདགུང་། 

ཚད་དུས། ཚདུས།

ཚད་མ། ཚདཾ།

ཚད་མ། ད།

ཚད་མར་འཛིན། ཚདཾར�༹ན།

ཚད་མེད། ཚདེཾ།

ཚད་ཡས། ཚདས།

ཚན་ཚན་རིག་པ། ཚཱན་རིག་པ།

ཚམ་ཚོམ། ཚམོ༹།

ཚར་བུ། ཚརུ། 

ཚིག་གི། ཚིགི།

ཚིག་གིས། ཚིགིས།

ཚིག་གསུམ། ཚིགསུཾ།

ཚིགས་བཅད། ཚིགད།

ཚིགས་བཅད། ཚིགསད།

ཚིགས་སུ་བཅད། ཚིགསུད།

ཚིགས་སུལ། ཚིགསུལ།

ཚུན་ཆད་དུ། ཚུནདུ།

ཚུལ་ཁྲིམས། ཚུ�ལྲཾས།

ཚུལ་ཁྲིམས། �༹��ས།

ཚུལ་ཁྲིམས། �༹��ས།

ཚུལ་ལྡན། ཚུལྡན།

ཚུལ་ལུགས། ཚུལུགས།

ཚུལ་ལུགས། ཚུལུཊ།

ཚེ་འདས། ཚེདས།

ཚེ་འདས། ཚྡེས།

ཚེ་ལྡན། ཚེདན།

ཚེ་དཔག་མེད། ཚེདཔགེདཾ།

ཚེ་ཚད། ཚེད།

ཚེ་ཚེ། ཚ�།

ཚེ་རིང༌། ཚེངི༌།

ཚེ་རིང་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པར་ཤོག ཚེིངྱོནརོག

ཚེ་སྲོག ཚྲ�གོ།

ཚེ་བསོད། ཚེསོད།

ཚེམ་བུ། ཚུ�།

ཚེར་མ། ཚེརཾ།

ཚེས་ཀྱི། ཚེསྱི།

ཚེས་པའི། ཚེསའི།

ཚོགས་བདག ཚོཊདག

ཚོགས་སྦྱོར། ཚོགསྦྱོར། 
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

ཚོན་པོ། ཚོནོ། 

ཚོན་རྩི། ཚོནི༹།

ཚོམ་བུ། ཚོུཾ།

ཚོས་སླ། ཚོསླ།

མཚན། མ༹ན།

མཚན་མཁན། མཚ�ན། 

མཚན་ཉིད། མ�༹ད།

མཚན་ཉིད། མཚིད།

མཚན་གཉིས། མཚིས།

མཚན་ལྡན་མ། མཚླ�ན།

མཚན་ལྡན། མཚླན།

མཚན་མ། མ༹ནཾ།

མཚན་མ་མེད་པ། ཚླ�དཾཔ།

མཚན་མ་མེད་པ། མཚ�ནེད་པ།

མཚན་མ། མཚནཾ།

མཚན་ཚད། མཚན༹ད།

མཚན་མཚོན། མཚནོ།

མཚམས། མ༹�ས།

མཚམས། མཚ�ས།

མཚམས་ཀྱི། མཚམསྱི།

མཚམས་སྒྲུབ། མ�ཾ༹�བ།

མཚམས་བཅད། མཚ�ཅད།

མཚམས་ཆད། མཚ�ད།

མཚམས་སྤྲིན། མཚམསྤྲིན། 

མཚམས་སྤྲིན། མཚ�སྤྲིན།

མཚམས་སྦྱོར། མཚ�སྱོར།

མཚམས་སྦྱོར། མཚྱོཾར།

མཚམས་མེད། མཚ�ད།

མཚམས་མཚམས། མཚཱམས།

མཚམས་ཞུས། མཚུ�ས།

མཚམས་སུ། མཾ༹སུ།

མཚམས་སུ། མཚ�སུ།

མཚོ་སྐྱེས། མཚྱོསེ།

མཚོ་གླང༌། མཚློང༌།

མཚོ་གླིང༌། མཚློངི༌།

མཚོ་རྒྱལ། མཚྱོལ།

མཚོ་བྱུང་། མཚོུང་།

མཚོན། མ༹ནོ།

འཚབ་འཚུབ། འཚབུ།

འཚམ་པར། འཚ�ར།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

འཚམ་ཞུ། འཚུ�།

འཚམས། འཚཾས།

འཚམས་མེད། འཚཾདེ།

འཚམས་ཞུས། འཚུཾས།

འཚམས་སུ། འཾ༹སུ།

འཚར་མོ། འཚརོ།

འཚུབ་འཚུབ། འཚཱུབ།

འཚོ་སྐྱོང༌། འཚྱོང༌།

འཚོ་ཚིས། འཚོསི༹།

འཚོ་ཚིས། འཚོིས།

མཛངས་བླུན། མཛངསླུན།

མཛད། མ༹ད།

མཛད་དུ་གསོལ། མཛད་དོུལ།

མཛད་དུ་གསོལ། མཛདོུལ།

མཛད་པའི། མ༹དའི།

མཛད་བྱང་། མྱ༹ང་། 

མཛའ་མཐུན། མཛུན། 

མཛའ་བོ། མཛའོ།

མཛའ་བཤེས། མཛསྴེ།

མཛེས། མེ༹ས།

མཛེས་ལྡན། མེ༹སྡན།

མཛེས་སྡུག མེ༹སྡུག

མཛེས་པའི། མེ༹སའི།

མཛོད། མ༹དོ།

མཛོད་བདག མ༹དོག

མཛོད་ལྡན། མ༹དོིན།

མཛོད་ལྡན། མ༹ལྡོན།

མཛོད་དཔོན། མ༹དོཔོན།

འཛངས་སྤྱོད། འ༹ངསྤྱོད།

འཛད། འ༹ད།

འཛན་པོ། འ༹ནོ།

འཛམ་གླིང༌། འཛླ�ང༌།

འཛམ་བུ། འུཾ༹།

འཛིན། འི༹ན།

འཛིན་པ། འི༹ན་པ།

འཛིན་མ། འི༹ནཾ།

འཛུམ་བག འཛུ�ག

འཛུམ་འཛུམ། འཛཱུམ།

འཛེམ་མེད། འཛ�དེ།

འཛོང་འཛོང་། འཛ�ང་།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

འཛོང་འཛོང་། འཛཱོང་།

འཛོམ་མེད། འཛེམེད།

རྫན་རྫུན། རྫནུ།

རྫབ་ཅན། རྫབན།

རྫབ་རྫོབ། རྫབོ།

རྫས་ཀྱི། རྫསྱི།

རྫས་ཀྱིས། རྫྱིས།

རྫུ་འཕྲུལ། ལ།

རྫུ་འཕྲུལ་ལྔ། རྫུ་འཕྲུལྔ། 

རྫུ་འཕྲུལ་ལྔ། ལྔ།

རྫུས་སྐྱེས། རྫུསྐྱེས། 

རྫུས་སྐྱེས། རྫེུས།

རྫོགས། རྫོཊ།

རྫོགས་ཆེན། རྫོཊེན།

རྫོགས་སངས། རྫོགསངས། 

རྫོང་སྲུང༌། ོང༌།

ཝ་ཅན། ཝན།

ཝ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། ཝརྣཾསྱིསྨྲས་པ།

ཝ་ལེ། ཝལེ།

ཝལ་ལེ། ཝལེ།

ཞག་གསུམ། ཞགསུཾ།

ཞང་ཞུང་། ཞངུ་།

ཞབས་ཀྱི། ཞབསྱི།

ཞབས་ཀྱིས། ཞབསྱིས།

ཞབས་ཀྱུ། �།

ཞབས་འདྲེན། ཞྲེན།

ཞབས་འབྲིང་། ཞྲིང་།

ཞབས་མ། ཞབསཾ།

ཞབས་སུ། ཞབསུ།

ཞར་ཞོར། ཞརོ།

ཞལ་གྱི། ཞལྱི།

ཞལ་གྱི་གདམས་པ། ཞལྱི་གདཾས་པ།

ཞལ་ལྔ། ཞལྔ།

ཞལ་སྔར། ཞལྔར།

ཞལ་ལྕེ། ཞལྕེ། 

ཞལ་གདམས། ཞལ་གདཾས།

ཞལ་ཟས། ཞཾལས།

ཞལ་ཟས། ཞལས།

ཞལ་ཟས། ཞ༹ས།

ཞལ་ལག ཞལག
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

ཞི་ཁྲོ། ཞ�།

ཞི་དུལ། ཞིུལ།

ཞི་དྲག ཞྲིག

ཞིང་སྐྱེས། ིསེ།

ཞིང་སྐྱོང༌། ཞིངྱོ༌།

ཞིང་ཁམས། ཞིངསཾ།

ཞིང་ཁམས། ཞིསཾ།

ཞིང་ཁམས་སུ། ཞིངཁཾསུ།

ཞིང་ཁམས་སུ། ཞིངསུཾ།

ཞིང་ཆེན། ཞིངེན།

ཞིང་ལས། ཞིངས།

ཞིང་གཤེགས། ཞིངེཊ།

ཞིབ་བཤེར། ཞིབཤེར། 

ཞིམ། ཞིཾ།

ཞུ་མཁན། ཞུཾན།

ཞུ་ཆེན། ཞེུན།

ཞུ་མཆིད། ཞིུད།

ཞུ་བར། ཞུར།

ཞུ་ཞིང༌། ཞིུང༌།

ཞུ་ཡིག ཞིུག

ཞུ་གསོལ། ཞོུལ།

ཞུགས་སླ། ཞུགསླ།

ཞུབ་ཅན། ཞུབན།

ཞུབ་ཆེན། ཞུབེན།

ཞུམ་མེད། ཞུམེད། 

ཞུམ་མེད། ཞེུཾད།

ཞུམ་ཞུམ། ཞཱུམ།

ཞུས་སོ། ཞུསོ།

ཞེ་དྲག ཞྲེག

ཞེ་སྡང༌། ེང༌།

ཞེ་གསུམ། ཞེསུཾ།

ཞེན་ཆགས། ཞེནཊ།

ཞེས་བརྗོད་པ། ཞེོད་པ།

ཞེས་བསྟོད་དོ། ཞེསྟོདོ།

ཞེས་ཞུས་སོ། ཞེུསོ།

ཞེས་སོ། ཞེསོ།

ཞེས་གསུང་བའི་དོན། ཞེསུངའི་དོན།

ཞེས་གསུངས་པ། ཞེསུངས་པ།

ཞེས་གསུངས་སོ། ཞེུངསོ།

ཞེས་གསུངས་སོ། ཞེསུངསོ།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

གཞགས་གཞོགས། གཞགསོ།

གཞང་འབྲུམ། གཾ།

གཞན་གྱི། གཞནྱི།

གཞན་གྱིས། གཞནྱིས།

གཞན་གྱིས་གསོས། གཞནྱིསོས།

གཞན་དུ། གཞནུ།

གཞན་ཡང༌། གཞནང༌།

གཞལ་མེད། གཞལེཾད།

གཞལ་མེད་ཁང༌། གཞལེཾདང༌།

གཞལ་མེད་ཅན། གཞལེཾདན།

གཞལ་ཡས། ས།

གཞལ་ཡས། སཾ།

གཞལ་ཡས། གཞཾས།

གཞལ་ཡས། གས།

གཞལ་ཡས་ཁང༌། སང༌།

གཞལ་ཡས་ཁང༌། གསང༌།

གཞི་གྲུབ། གིབ།

གཞི་གསུམ། གཞིསུཾ།

གཞུ་ཐོག གཞོུག

གཞུ་འདོམ། གཞོུམ།

གཞུ་འདོམ། གཞོུཾ།

གཞུ་འཛིན། གཞུ�༹ན།

གཞུ་ལས་སྐྱེས། གཞུ་ལསྐྱེས། 

གཞུག་གུ། གཞུགུ།

གཞོགས་སུ། གཞོཊུ།

གཞོགས་སུ། གཞོགསུ། 

གཞོགས་སློང་། གཞོགསློང་། 

གཞོངས་སྤྱོད། གཞོངསྤྱོད།

གཞོན་ནུ། ོནུ།

གཞོན་ནུ། གཞོནུ།

གཞོན་ནུ་མ། གཞོནུཾ།

གཞོམ་མེད། གཞོམེད།

གཞོལ་ལོ། གཞོལོ།

བཞད་དཀར། བཞདཀར། 

བཞད་བཞད། བཞཱད།

བཞིན། ན།

བཞིན་དུ། ནུ།

བཞིན་དུ། བཞིནུ།

བཞིན་ནག ནག

བཞིན་འཛུམ། བཞིུམ༹།



62

བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

བཞུགས་སུ་གསོལ། བཞུགསོུལ།

བཞུགས་སོ། བཞུཊོ།

བཞུགས་སོ། བཞུགསོ།

བཞེས་སོ། བཞེསོ།

ཟ་བྱེད། ཟྱེད།

ཟག་མེད། ཟགེཾད།

ཟད་དེ། ཟདེ།

ཟབ་མོ། ཟབོཾ།

ཟབ་བརླིང་། ཟབརླིང་། 

ཟབས་སུ། ཟབསུ།

ཟམ་ཟུམ། ཟམུ།

ཟར་ཟུར། ཟརུ།

ཟས་སུ། ཟསུ།

ཟས་བསོད། ཟསོད།

ཟིང་ཟིང་། ཟཱིང་།

ཟིན་པར། ཟིནར།

ཟིན་ཕུང༌། ཟིུང༌།

ཟིམ་ཟིམ། ཟཱིམ།

ཟིལ་མ། ཟིལཾ།

ཟུང་གཅིག ཟུངིག

ཟུང་འཇུག ཟུངག

ཟུང་འཇུག ཟུངུག

ཟུང་སྦྱོར། ཟུངོར།

ཟུང་སྦྱོར། ཟུངྱོར།

ཟུང་ཚུད། ཟུངུ༹ད།

ཟུམ། ཟུཾ།

ཟེར་རོ། ཟེརོ།

ཟླ་གམ། ཟླཾ།

ཟླ་གམ་ཅན། ཟླཾན།

ཟླ་བོ། ཟློ།

ཟླ་ཚེས། ཟླ༹�ས།

ཟླ་མཚན། ཟླ༹ན།

ཟླ་མཛེས་མ། ཟླ�༹སཾ།

ཟླ་འཛིན། ཟླ༹�ན།

ཟླ་ཟེར། ཟླེར།

ཟླུམ་པོ། ཟློུཾ།

ཟླུམ་ཟླུམ། �མ།

ཟློས་སྐྱོན། ཟློསྐྱོན། 

གཟབ་བྱ། གཟབྱ།

གཟབ་གཟབ། གཟཱབ།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

གཟི་ཅན། གཟིན།

གཟི་བརྗིད། གཟིད།

གཟི་བརྗིད། ག�ིིད།

གཟི་བརྗིད། གཟྲིད།

གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པའི། གཟིདིང་ལྡནའི།

གཟིགས་འདུག གཟིུཊ།

གཟིམ་མལ། གཟིམལ། 

གཟུ་བོ། གཟོུ།

གཟུ་ཤིང༌། གཟིུང༌།

གཟུགས་སྐུ། གཟུགསྐུ།

གཟུགས་སྐུ། གཟུཊུ།

གཟུགས་ཁམས། གཟུཾས།

གཟུགས་ཅན། གཟུཊན།

གཟུགས་ཅན། གཟུཊན།

གཟུགས་ཅན། གཟུན།

གཟུགས་སྡུག གཟུགུ།

གཟུགས་སྡུག གཟུགསྡུག

གཟུགས་མ། གཟུཊཾ།

གཟུགས་མེད། གཟེུད།

གཟུགས་མེད། གཟེུཾད།

གཟུགས་མེད་ཁམས། གཟེུཾད་ཁཾས།

གཟུགས་མཛེས། གཟུ༹�ས།

གཟུགས་འཛིན། གཟུཊ༹�ན།

གཟུང་འཛིན། གཟུངིན།

གཟུང་ཟེར། གཟེུར།

གཟུངས་སྔགས། གཟུངསྔཊ།

གཟེར་མ། གཟེརཾ།

བཟང་ངན། བཟངན།

བཟང་པོ། བཟངོ༌།

བཟང་སྦྱོར། བཟྱོར།

བཟང་མོ། བཟངོཾ༌།

བཟའ་ཚང་། བཟ༹ང་།

བཟའ་འཚོ། བཟའཚོ། 

བཟའ་ཟླ། བཟླའ།

བཟེ་ཆུང༌། བཟེུང༌།

བཟོད་དཀའ་བ། བཟོདཀའ་བ། 

བཟོད་ལྡན། བཟོལྡན།

འར་འུར། འརུ།

འལ་འོལ། འལོ།

འུབས་བསྡུས། འུབསྡུས།
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འུར་རྡོ། འུརྡོ།

འུར་འུར། འཱུར།

འོ་འཐུང་། འོཐུང་།

འོ་མ། འོཾ།

འོ་མ་འཛིན། འོུཾ༹ནི།

འོ་འཛིན། འོཛིན། 

འོག་གི། འོགི།

འོག་མ། འོགཾ།

འོག་མིན། འོགིན།

འོག་མེད། འོགེད།

འོག་གཞི། འོགཞི།

འོད་དཀར། འོདཀར། 

འོད་དཀར། འོདར།

འོད་དཀར་ཅན། འོདཀར་ཅན།

འོད་ཅན། འོདན།

འོད་བདུན། འོདུན།

འོད་ལྡན། འོལྡན། 

འོད་དཔག་མེད། འོདཔགེཾད།

འོད་ཕྲེང་ཅན། འོདྲེངན། 

འོད་འཕུར། འོདུ།

འོད་འཕྲོས། འོདྲོས།

འོད་དམར། འོདམར།

འོད་འཚེར། འོད�༹ར།

འོད་མཛེས། འོད༹�ས།

འོད་ཟེར། འོདེར།

འོད་ཟེར། འོེར།

འོད་ཟེར་ཅན། འོདེརན།

འོད་ཟེར་བྱང་སེམས། འོདེརབྱངེཾས།

འོད་སྲུངས། འོདྲུངས།

འོད་སྲུངས་སྡེ། འོདྲུངསྡེ།

འོད་གསལ། འོདལ།

འོམ་བུ། འོམུ། 

འོར་རེས། འོརེས།

འོལ་སྤྱི། འོལྱི། 

འོལ་ཚོད། འོལོ༹ད།

འོས་སུ་ཆེ། འོསེུ།

ཡ་མཚན། ཡ༹ན།

ཡ་མཚན་ནས། ཡ༹ནས།

ཡ་ཡོ། ཡྱོ།

ཡ་རེ་ཡེར་རེ། ཡཻརེ།
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ཡང་དག ཡངདག

ཡང་དག ཡྡཾག

ཡང་དག ཡྲཾག

ཡང་དག་ཐུགས། ཡྲཾག་ཐྱ།

ཡང་དག་གསལ། ཡང་དགལས།

ཡང་འབོད། ཡངོད།

ཡང་ཡང་། ཡཱང་།

ཡང་ཡང༌། ཡངང༌།

ཡང་ཡང་སོམས། ཡངངསོཾས།

ཡན་ཀོང༌། ཡནྐོང༌།

ཡན་ཆད། ཡནད།

ཡན་ཆད་དུ། ཡནདུ།

ཡན་དུ། ཡནུ།

ཡན་ལག ཡནག

ཡན་ལག ཡནླག

ཡན་ལག ཡླག

ཡན་ལག་གི། ཡནགི།

ཡན་ལག་ཅན། ཡནགན།

ཡབ་ཡུམ། ཡུཾ།

ཡབ་ཡུམ། ཡུཾབ།

ཡབ་ཡོབ། ཡབོ།

ཡབ་སྲས། ཡབྲས།

ཡམ་བུ། ཡུཾ།

ཡམ་ཡོམ། ཡམོ།

ཡལ་ཡལ། ཡཱལ།

ཡལ་ཡལ། ཡལལ།

ཡལ་ཡུལ། ཡལུ།

ཡལ་སོང༌། ཡལོང༌།

ཡས་སྟགས། ཡསྟཊ།

ཡས་སྟབས། ཡསྟགས། 

ཡི་གེ། ཡིགེ།

ཡི་གེ། ཡིེ།

ཡི་དམ། ཡི་དཾ།

ཡིད་དགའ། ཡིདགའ།

ཡིད་དུ་འོང༌། ཡིདོུང༌།

ཡིད་དབང༌། ཡིདབང༌།

ཡིད་མུག ཡིདམུག

ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། ཡིདིནུར།

ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། ཡིནོརུ།

ཡིད་བཞིན་དབང༌། ཡིནིང༌།
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ཡིད་བཞིན། ཡིདནི།

ཡིད་ལས་སྐྱེས། ཡིད་ལསྐྱེས། 

ཡིན་གྱི། ཡིནྱི།

ཡིན་ནམ་མིན། ཡིནམིན།

ཡིན་ནམ། ཡིནཾ།

ཡིན་ནོ། ཡིནོ།

ཡིན་པར། ཡིནར།

ཡུག་གི། ཡུགི།

ཡུན་གནས། ཡུནས།

ཡུམ། ཡུཾ།

ཡུམ་ཆེན། ཡེུཾན།

ཡུར་མ། ཡུརཾ།

ཡུལ་ལྔ། ཡུལྔ།

ཡུལ་ཅན། ཡུལན།

ཡུལ་ལྗོངས། ཡུལྗོངས།

ཡུལ་ལྷ། ཡུལྷ།

ཡེ་ཤེས། ཡཻས།

ཡེ་ཤེས་སྐུ། ཡཻསྐུ།

ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ། ཡཻས་ཐིགེ།

ཡེ་ཤེས་མཐའ་ཡས། ཡཻས་མཐའས།

ཡེ་ཤེས་མཛོད། ཡཻསོ༹ད།

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། ཡཻ་སེཾདའ།

ཡེམ་མེ་བ། ཡེམེ་བ། 

ཡོ་བྱད། ཡོྱད།

ཡོངས་འཇོམས། ཡོངས་འཇོཾས།

ཡོངས་འཇོམས། ཡོཾངས།

ཡོངས་རྫོགས། ཡོངོ༹ཊ།

ཡོངས་སུ། ཡོངསུ།

ཡོངས་སུ་གྲོལ། ཡོངསྲོུལ།

ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ། ཡོངསུ་རྫོགསོ།

ཡོངས་སྲུང༌། ཡོངསྲུང༌།

ཡོད་དགུ། ཡོདགུ། 

ཡོད་དོ། ཡོདོ།

ཡོད་དམ། ཡོདཾ།

ཡོད་པའི། ཡོདའི།

ཡོད་པར། ཡོདར།

ཡོན་མཆོད། ཡཽནད།

ཡོན་ཏན། ཡོྟན།

ཡོན་ཏན་རྒྱ་ཆེར། ཡོྟན་རྒྱེར།

ཡོན་ཏན་འོད། ཡོྟནོད།
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ཡོན་བདག ཡོནག

ཡོན་གནས། ཡོནས།

ཡོམ་ཡོམ། ཡཽམ།

ཡོལ་གོ། ཡོལོ།

གཡབ་མོ། གཡབོ།

གཡས་ཕྱོགས། གཡྱོགས།

གཡས་གཡོན། གཡྱོན།

གཡས་སུ། གཡསུ།

གཡུ་འབྲུག གག

གཡུ་མཚོ། གཡོོུུ༹།

གཡུ་ལེགས་པ། གཡུ་ལེཊ་པ།

གཡུང་དྲུང༌། གང༌།

གཡུང་དྲུང་ཅན། གངན།

གཡུལ་ལས། གཡུལས།

གཡེར་མ། གཡེརཾ།

གཡོན། ཡྱོན།

གཡོན་དུ། ཡྱོནུ།

གཡོན་དུ། གཡོནུ།

གཡོན་ཕྱོགས། གཡྱཽཊ།

གཡོས་སྣོད། གཡོསྣོད། 

ར་ཡིག་གཉིས་པ། ར་ཡིགཉིས་པ།

རང་གི། རངི༌།

རང་གིས། རངིས།

རང་གྲོལ། རངོལ།

རང་ཅག རངག

རང་ཆས་སུ། རངསུ།

རང་ཉིད། རངིད།

རང་ཉིད་ཀྱིས། རངཉྱིས།

རང་ཉིད་གཅིག་པོ། རངིད་་པོ།

རང་བྱུང༌། ང༌།

རང་བྱུང་། �ངཾ་།

རང་མཚན། རང༹ན།

རང་མཚན། རཾང༹ན།

རང་གཞན། རངན།

རང་བཞིན། རངིན།

རང་རང༌། རངང༌།

རང་རིག རངིག

རང་རོང་། རངོ་། 

རངས་པའི། རངསའི།

རབ་དགའ། རབའ།
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རབ་བསྔགས། རབསྔཊ།

རབ་ཆད། རབད།

རབ་ཆེན། རེཾན།

རབ་བརྗིད། རབརྗིད།

རབ་སྟོང༌། རབོང༌།

རབ་བརྟན། རབརྟན། 

རབ་བྱུང༌། རབྱུང༌།

རབ་བྱེད། རབྱེད། 

རབ་བྱེད། རབྱེད།

རབ་འབྱམས། རབྱཾས།

རབ་འབྱོར། རབྱོར།

རབ་མེད། རབེདཾ།

རབ་མྱོས། རབྱོས།

རབ་རིབ། རབི།

རབ་རིབ། རིབ།

རབ་བསགས། རབསགས། 

རམ་བུ། རམུ། 

རལ་འཁྱམས། རལྱཾས།

རལ་གྲི། རལིྲ།

རལ་ལྕོག རལྕོག

རལ་བ་ཅན། རལན།

རི་བོ། ར�།

རི་བོང་ཅན། རིངོན།

རི་རབ། རིབ།

རིག་ཅན། རིགན།

རིག་གནས། རིགནས།

རིག་གནས་སློབ། རིགནསློབ།

རིག་རྩལ། རིག༹ལ།

རིག་འཛིན། རིག༹�ན།

རིག་རིག རཱིག

རིག་གསུམ། རིགསུཾ།

རིགས་ལྔ། རིགྔས།

རིགས་སྔགས། རིགསྔཊ།

རིགས་ཅན། རིཊན།

རིགས་དྲུག རིགྲུག

རིགས་རུས། རིུས།

རིགས་གསུམ། རིགསུཾ།

རིགས་གསུམ་མགོན་པོ། རིགསུཾགོན།

རིང་ཐུང་། རིུང་།

རིང་བསྲེལ། རི�ེལ།



69

རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

རིན་ཅེན། རིནེ།

རིན་ཆེན། རིནེ།

རིན་ཆེན་དོན་གྲུབ། རིེནྲོུབ།

རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ། རིནེ་རྣཾ་གསུམ།

རིན་ཆེན་གསུམ། རིནེ་གསུཾ།

རིན་པོ་ཆེ། རིནོེ།

རིམས་ཅད། རིཾསད།

རིལ་བུ། རིལུ།

རིལ་མ། རིལཾ།

རུ་དཔོན། རོུན།

རུ་མཚན། རུ༹ན།

རུ་མཚོན། རོུན།

རུ་མཚོན། རོུ༹ན།

རུ་འཛིངས། རུ༹�ངས།

རུམ། རུཾ།

རུས་ཅན། རུསན།

རུས་སྦལ། རུསྦལ།

རུས་སྦལ་གྱི། རུསྦལྱི།

རུས་སྦལ་ཅན། རུསྦལན།

རུས་སྦོས། རུསྦོས། 

རུས་མཛེར། རུས༹�ར།

རུས་མཛོད། རོུ༹ད།

རེ་རལ། རེལ། 

རེ་རེ། རཻ།

རེ་རེར། རཻར།

རེད་དོ། རེདོ།

རེམ་རེམ། རཻམ།

རོ་ཙ། རོ༹།

རོ་འཛིན། རོིན།

རོ་འཛིན། ར�༹ན།

རོ་རུལ་བ། རོུལ་བ། 

རོག་གེ། རོགེ།

རོག་གོ། རོགོ།

རོང་ཡུལ། རུངོལ།

རོབ་ཙམ། རོབ༹མ།

རོལ་མོ། རོལོཾ།

རོལ་མོ། རོལྨོ།

རོལ་མཚོ། རོལོ༹།

རླན་རློན། རླནོ།

རླུང་གི་གྲུ། རླུང་གྲིུ།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

རློབ་རློབ། རླཽབ།

བརླབ་བྱ། བརླབྱ།

ལ་ཏུ། ལཏུ།

ལ་དོན། ལདོན།

ལ་བཙས། ལ༹ས།

ལ་ཚུགས་པ། ལུ༹ཊ་པ།

ལག་གི། ལགི།

ལག་གིས། ལགིས།

ལག་འགྲོ། ལགྲོ།

ལག་གཉིས། ལགཉིས།

ལག་གདུབ། ལགདུབ། 

ལག་འཛིན། ལག�༹ན།

ལག་གཡས། ལགཡས།

ལག་གཡོན། ལགཡོན།

ལག་ལེན། ལགེན།

ལགས་སམ། ལགསཾ།

ལང་ལིང་། ལངི་།

ལང་ལོང་། ལངོ་།

ལན་བུ། ལནུ།

ལན་ཚར། ལན༹ར།

ལན་ཚྭ། ལནྭ༹།

ལབ་ལོབ། ལབོ།

ལམ། ལཾ།

ལམ་མདོ། ལམདོ། 

ལམ་མདོ། ལོཾད།

ལམ་མེ་བ། ལམེ་བ། 

ལམ་མེད་པ། ལམེད་པ།

ལས་ཀྱི། ལསྱི།

ལས་ཀྱི་མཐའ། ལསྱིའ།

ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན། ལསྱི་རྣཾསྨིན།

ལས་གྲུབ། ལསྲུབ།

ལས་སྒྲིབ། ལསྒྲིབ།

ལས་བྱང༌། ལསྱང༌།

ལས་བྱང༌། ལྱང༌།

ལས་འབྲས། ལྲས།

ལས་ཚན། ལས༹ན།

ལས་བཟང༌། ལ༹ང༌།

ལས་ལས་བཅོས་བཅོས། ལཱས་བཅཽས།

ལས་སླ། ལསླ།

ལས་སླ་པོ། ལསློ།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

ལིང་ག། ལིངྒ།

ལུག་གི། ལུགི།

ལུག་གི་ལོ། ལུགིལོ།

ལུག་ལུག ལཱུག

ལུང་སྟོན། ལུངོན།

ལུང་བསྟན། ལུངན།

ལུང་བསྟན། ལུངྟན།

ལུང་བསྟན་པའི། ལུངནའི།

ལུམ་བིའི་གནས། ལུམྦིའི་གནས།

ལུམ་བིའི་ཚལ། ལུམྦིའི་ཚལ།

ལུས་སྐྱེས། ལུསྐྱེས།

ལུས་སྐྱོབ། ལུསྐྱོབ།

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ། ལུསངིག༣།

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ། ལུསྱངིད༣།

ལུས་ཅན། ལུསན།

ལུས་སྟོབས། ལུསྟོབས། 

ལུས་སེམས། ལེུཾས།

ལུས་སྲུང༌། ལུསྲུང༌།

ལེ་ཚན། ལ�༹ན།

ལེ་ལག ལེག

ལེ་ལོ། ལ�།

ལེགས། ལེཊ།

ལེགས་སྐྱེས། ལོགསྐྱེས།

ལེགས་ལྡན་མ། ལེ�ནཾ།

ལེགས་ལྡན། ལེ�ན།

ལེགས་པར། ལེཊར།

ལེགས་སྦྱར། ལེགསྦྱར། 

ལེགས་སྦྱར། ལེབྱར།

ལེགས་སྦྱིན་མ། ལེགྱིནཾ།

ལེགས་སྦྱིན་མ། ལེབྱིནཾ།

ལེགས་བཤད། ལེཊད།

ལེགས་སོ། ལེགསོ།

ལེགས་གསུང༌། ལེགསུང༌།

ལེན་ཆགས། ལེནཊ།

ལེན་དུ། ལེནུ།

ལེབ་ལེབ། ལེབེབ།

ལོ་ལེགས། ལོེགས།

ལོ་ལོན། ལཽན། 

ལོག་གམ། ལོགཾ།

ལོག་འདྲེན། ལོགྲེན།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

ལོག་འཚོ། ལོགོ༹།

ལོག་གཡེམ། ལོགཡེམ། 

ལོག་ལོག ལཽག

ལོགས་སུ། ལོགསུ།

ལོངས་སྐུ། ལོངསྐུ།

ལོངས་སྤྱད་པ། ལོངསྤྱད་པ།

ལོངས་སྤྱོད། ལོངསྤྱོད།

ལོངས་སྤྱོད། ལོངསྱོད།

ལོངས་སྤྱོད། ལྱོངོད།

ལོངས་སྤྱོད། ལྱཽད།

ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། ལོངོདཊོ།

ཤ་ཁྲག ཤྲག

ཤ་ཁྲག་འཛིན། ཤྲག�༹ན།

ཤ་འཁོན། ཤཁོན།

ཤང་ཤོང་། ཤངོ་།

ཤན་སྦྱར་མ། ཤནྱརཾ།

ཤབ་ཤུབ། ཤབུ།

ཤམ་ཐབས། ཤཾབས།

ཤམ་བྷ་ལ། ཤཾ་བྷ་ལ།

ཤམ་བྷ་ལ། ཤམྦྷ་ལ།

ཤར་ཕྱོགས། ཤརོགས།

ཤར་ཕྱོགས། ཤརོཊ།

ཤར་ཕྱོགས། ཤྱོཊ།

ཤར་རི། ཤརི། 

ཤར་ཤར། ཤརར།

ཤར་ཤུར། ཤརུ།

ཤར་ཤོར། ཤརོ།

ཤར་ལྷོ། ཤརྷོ།

ཤིང་སྔོན། ཤིངནོ།

ཤིང་ཆེན། ཤིངེན། 

ཤིན་ཏུ། ཤིནུ།

ཤིན་ཏུ། ཤིནྟུ།

ཤིས་མཛད། ཤ�༹ས།

ཤུབ་བུར་སྨྲ་བ། ཤུབུར་སྨྲ་བ། 

ཤུམ་ཤུམ་པ། ཤཱུམ་པ།

ཤུལ་ལམ། ཤུལཾ།

ཤེད་བདག ཤེདག

ཤེད་བུ། ཤེདུ།

ཤེར་ཕྱིན། ཤེརིན། 

ཤེར་ཕྱིན་མཆོད་རྟེན། ཤེརིན་མཆོདེན།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

ཤེར་ཕྱིན་མ། ཤེརིནཾ།

ཤེལ་ཅན། ཤེལན།

ཤེས་བྱ། ཤེསྱ།

ཤེས་བྱ། ཤྱེ།

ཤེས་བྱེད། ཤེསྱེད།

ཤེས་རབ། ཤེབ།

ཤེས་རབ། ཤེསབ།

ཤེས་རབ། ཤྲེབ།

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། ཤེརྱིན་པ།

ཤེས་རབ་རལ་གྲི། ཤེརྲི།

ཤེས་སོ། ཤེསོ།

ཤོག་གུ། ཤོགུ།

ཤོད་དུ། ཤོདུ།

ཤོར་རོ། ཤཽར།

གཤང་གཤོང་། གཤངོ་།

གཤམ་གསལ། གཤཾལ།

གཤིན་གྱི། གཤིནི།

གཤིན་གྱི། གཤིནྱི།

གཤིན་རྗེ། གཤིནེ།

གཤིན་རྗེ། གཤྱིནེ།

གཤིན་རྗེ་གཤེད། གཤིནེདེ།

གཤིན་རྗེ་གཤེད། གཤིནེདེ།

གཤིན་རྗེ་གཤེད། གཤྱིནེདེ།

གཤིན་པོ། གཤིནོ།

གཤིབ་བྱ། གཤིབྱ།

གཤེ་གཤེ། གཤཻ།

གཤེགས་སུ་གསོལ། གཤེཊོུལ།

གཤེགས་སུ་གསོལ། གཤེགསོུལ།

གཤེད་དུར། གཤེདུར།

གཤོལ་ལྕགས། གཤོལྕགས། 

གཤོལ་ལྡན། གཤོལྡན།

བཤད་སྒྲུབ། བཤྲུབ།

བཤད་དང༌། བཤདང༌།

བཤའ་ཚེ། བཤའེ༹།

བཤུལ་ལམ། བཤུལཾ།

བཤེས་གཉེན། བཤེནེ།

བཤེས་གཉེན། བཤེསེན།

བཤེས་གཉེན། བཤྱེན།

བཤོལ་ལྡན། བཤོལྡན།

བཤོས་བུ། བཤོསུ། 
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

ས་ཚིགས། ས༹�ཊ།

ས་འཛིན། ས༹�ན།

སང་སང་པོ། སཱང་པོ།

སངས་རྒྱས། སངྱས།

སངས་རྒྱས་ཀྱི། སངྱསྱི།

སངས་རྒྱས་ཀྱིས། སངྱསྱིས།

སངས་རྒྱས་སྐྱོངས་ཀྱིས་མཛད་པའི། 
སངྱསྐྱོངཀྱིསཛ༹དའི།

སངས་རྒྱས་འབྲས་བུ། སངྱས་འབྲསུ།

སིབ་བུ། སིབུ། 

སིལ་སིལ། སཱིལ།

སུན་འབྱིན། སིུན།

སུམ་བརྒྱ། སུཾ་བརྒྱ།

སུམ་བརྒྱ། སུཾ་བངྱ།

སུམ་མདོ། སུམདོ། 

སུམ་མདོ། སུཾདོ།

སུམ་རྩེན། སུམ༹�ན།

སུམ་བརྩེགས། སུ༹�ཊ།

སུལ་ལམ། སུལཾ།

སེང་གེ། སེངེ༌།

སེང་གེ། སེངྒེ།

སེང་གེ་ཅན། སེངེན།

སེང་གེ་བཟང་པོས་མཛད་པའི། སེངེ་བཟངོས་
མ༹དའི།

སེམས། སེཾས།

སེམས། སྶེ།

སེམས་སྐྱེས། སེཾསྐྱེས།

སེམས་བསྐྱེད། སེཾསྐྱེད།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད། སེནཾད།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད། སེཾནཐཾད།

སེམས་ཅན་བླུན་པོ། སེཾན་བླུནོ།

སེམས་ཅན། སེཾན།

སེམས་ཆེན། སེཾསེན།

སེམས་ཉིད། སེཾསིད།

སེམས་སྡུག སེཾསྡུག

སེམས་པའི། སེཾསའི། 

སེམས་དཔའ། སེཾདའ།

སེམས་དཔའ། སེཾའ།

སེམས་འཚེར། སཻཾ༹ར།

སེམས་སུ། སེཾསུ།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

སེར་ནག སེརག

སེར་ནག་མ། སེརགཾ

སེར་སྣ། སྣེར།

སེར་སྣ་ཅན། སྣེརན།

སེར་པོ། སེརོ།

སེར་སེར། སཻར།

སོ་སོ་བ། སཽབ།

སོ་སོ། སཽ།

སོ་སོའི། སཽའི།

སོ་སོར། སཽར།

སོ་སྲུང་། སྲོུང་།

སོག་ལེ། སོགེ།

སོན་འདེབས། སོན་འདེས།

སོམས། སོཾས།

སོམས་ཤིག སོཾས་ཤིག

སོས་སོ། སོསོ།

སྲ་མཁྲེགས། སྲེཾཊ།

སྲན་མ། སྲནཾ།

སྲམ་མདོག སྲམདོག

སྲམ། སྲཾ།

སྲས་ཀྱི། སྲསྱི།

སྲས་ཀྱིས་ན་རེ། སྲསྱིས་ནེ།

སྲས་སུ། སྲསུ།

སྲིང་མོ། སྲིངོ་།

སྲིད་སྲུང༌། སྲིུདང༌།

སྲིན་པོ། སྲིནོ།

སྲིན་པོའི་གྲོང་ཁྱེར། སྲིནོའི་གྲོངེར།

སྲིན་པོའི། སྲིནོའི།

སྲིན་མོ། སྲིནོཾ།

སྲུངས་མ། སྲུངསཾ།

སྲུབས་མ། སྲུབསཾ།

སྲེག་གནས། སྲེགནས།

སྲེག་སྦྱོར། སྲེགྱོར།

སྲེག་སྦྱོར། སྲོེར།

སྲེག་ཚེས། སྲཻས།

སྲེག་ཚེས། སྲ�༹ས།

སྲེག་ཚེས་སུ། སྲ�༹སུ།

སྲོག་ཅན། སྲོགན།

སྲོག་གཅོད། སྲོགོད།

སྲོག་གཅོད། སྲོོད། 
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

སྲོག་བཅད། སྲོད།

སྲོག་གནས། སྲོགནས།

སྲོག་གསུམ། སྲོགསུཾ།

སྲོལ་ཚུགས། སྲོལུ༹ཊ།

སླད་དུ། སླདུ།

སླན་ཆད། སླནད།

སླར་བརྗོད། སླརྗོད།

སླར་ཡང༌། སླརང༌།

སློབ་གྲྭ། སློབྲྭ།

སློབ་གཉེར། སློབྙེར།

སློབ་འདོད། སློབོད།

སློབ་དཔོན། སློན།

སློབ་དཔོན། སློབོན།

སློབ་བུ། སློབུ།

སློབ་མ། སློབཾ།

གསང་སྔགས། གསྔཊ།

གསང་སྔགས། གསྔཾཊ།

གསན་ནས། གསནས།

གསལ་རྒྱལ། གསལྱལ།

གསལ་རྒྱལ་གྱི། གསལྱལྱི།

གསལ་ལམ་མེ། གསལམེ། 

གསལ་ལམ་ལམ། གསལཱམ།

གསུང་དུ་གསོལ། གསུང་དོུལ།

གསུང་རབ། གསུབ།

གསུངས་སོ། གསུངསོ།

གསུམ། གསུཾ།

གསུམ་དུ། ༣དུ།

གསུམ་དུ། གསུཾ་དུ།

གསུམ་པར། གསུཾར།

གསུམ་མེད། གསེུཾད།

གསུམ་ཚན། གསུཾ༹ན།

གསེར་སྐུད། གསྐེུརད།

གསེར་སྐྱེམས། གསྐྱེརེཾས།

གསེར་སྐྱེམས། གསྱེརེསཾ།

གསེར་སྐྱེམས། སྱེརཾ།

གསེར་ཅན། གསེརན།

གསེར་ཐོག གསེརོག

གསེར་ཐོད། གསེརོད།

གསོ་བུ། གསོུ།

གསོན་པོ། གསོནོ།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

གསོལ་དཔོན། གསཽན།

གསོལ། སྱོལ།

བསགས་པའི། བསཊའི།

བསམ། བསཾ།

བསམ་གཏན། བསྟཾན།

བསམ་གཏན། བསཾན།

བསམ་མནོ། བསམནོ། 

བསམ་ཡས། བསྱཾས།

བསམ་ཡས། བསཾས།

བསམ་ཤེས། བསེཾས།

བསམ་བསེའུ། བསཾ�འུུ།

བསིལ་ལྗོངས། བསིལྗོངས། 

བསིལ་ལྡན། བསིལྡན། 

བསིལ་བུ། བསིལུ། 

བསིལ་གཡབ། བསྱིབ།

བསོད་སྙོམས། བསྙོཾདས།

བསོད་ནམས། བསོད་ནཾས།

བསོད་ནམས། བསོདཾས།

བསོད་ནམས། བསོཾས།

བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་པའི། བསོཾདས་
ཕོུཊའི།

བསྲུང་འཁོར། བསྲོུངར།

བསྲུབ་བྱ། བསྲུབྱ།

བསྲུབས་སྐྱེས། བསྲུབསྐྱེས།

བསྲེག་རྫས། བསྲེག༹ས།

བསླབ་བྱ། བསླབྱ།

བསླབ་བྱིན། བསླབྱིན།

བསླབ་སྦྱང་། བསླབྱང་།

བསླུ་བའི། བསླུའི།

བསླུ་མེད། བསླེུད།

བསླུ་མེད། བསླེུདཾ།

ཧ་ཧ། ཧཱ།

ཧན་ཧོན། ཧནོ།

ཧབ་ཧོབ། ཧབོ།

ཧལ་ཁྱི། ཧལྱི།

ཧེ་རུ་ཀ། ཧེུ་ཀ།

ཧྲང་ཧྲང༌། ཧྲངང༌།

ཧྲིལ་པོ། ཧྲིལོ། 

ལྷ་ཆེན། ལྷེན།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

ལྷ་དྲུག ག

ལྷ་འདྲེ། ེ།

ལྷ་ལྡན། ལྷནྡ།

ལྷ་མིན། ལྷིན།

ལྷ་མོ། ལྷོཾ།

ལྷ་མོ་ནག་མོ། ལྷོཾ་ནོཾག

ལྷ་མོ་དཔལ་ལུང་བསྟན། ལྷོཾ་དཔལུངན།

ལྷ་ཚོགས། ལྷགོས།

ལྷ་ཚོགས། ལྷོ༹ཊ།

ལྷ་མཚམས། ལྷཾས།

ལྷ་མཚམས། ལྷ༹ཾས།

ལྷ་རྫས། ལྷ༹ས།

ལྷ་སྲས། ལྷས།

ལྷ་སྲིན། ིན།

ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད། ིནེད།

ལྷ་སྲུང༌། ང༌།

ལྷག་གི། ལྷགི།

ལྷག་གེ་བ། ལྷགེ་བ།

ལྷག་གནས། ལྷགནས།

ལྷག་མ། ལྷགཾ

ལྷག་ལྷོག ལྷགོ།

ལྷང་ངེ༌། ལྷངེ༌།

ལྷང་ལྷང་། ང་།

ལྷང་ལྷང༌། ལྷངང༌།

ལྷན་སྐྱེས། ེས། 

ལྷན་རྒྱས། ལྷྱས།

ལྷན་ཅིག ལྷནིག

ལྷན་ནེ། ལྷནེ། 

ལྷབ་ལྷུབ། ལྷབུ།

ལྷམ་མེ། ལྷམེ། 

ལྷས་བསྐོས། ལྷསྐོས།

ལྷུག་གེར། ལྷུགེར།

ལྷུག་ལྷུག ུག

ལྷུང་བཟེད། ལྷུང༹�ད།

ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། ིབ། 

ལྷུན་གྲུབ། ལྷུབ།

ལྷུན་གྲུབ། བ།

ལྷུན་པོ། ལྷུནོ།

ལྷེབས་ལྷེབས། ལྷཻབས།

ལྷོ་ནུབ། ལྷོུབ།
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རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་གོ་རིམ།

ལྷོ་ནུབ་བདག་པོ། ལྷོུབདགོ།

ལྷོ་ཕྱོགས། ལྷཽཊ།

ལྷོ་ཕྱོགས་སོ། ལྷཽཊོ།

ལྷོག་ལྷོག ལྷཽག

ཨག་ནེ། ཨགྣེ།

ཨབ་བཏབ་པ། ཨབཏབ་པ། 

ཨར་ལས། ཨརས།

ཨུག་ཆོས། ཨུགོས།

ཨེ་མ་མཚར། ཨེཾཪ༹།

ཨེ་མ་ཧོ། ཨེཾ་ཧོ།

ཨེ་ཨེ། ཨཻ།

ཨོ་རྒྱན། ཨྱོན།

ཨོ་རྒྱན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། ཨྱོན་ཐྲོེང༹ལ།

ཨོ་རྒྱན་པད་མ། ཨྱོན་པདྨ།

ཨོ་ཨོ། ཨཽ།

ཨོམ་ཚུགས་སོ།། ཨོམུ༹ཊོ།།
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བསྡུས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་གོ་རིམ།

ཀྐིང༌། ཀི་ཀང༌།

ཀུཾད། ཀུ་མུད།

ཀུཾ༹ལ༹། ཀུ་མུད་ཚལ།

ཀུ༹ན། ཀུ་ཙན་དན།

ཀིུས། ཀུན་དཀྲིས།

ཀུནྱབ། ཀུན་ཁྱབ།

ཀུནྱེན། ཀུན་མཁྱེན།

ཀེུན། ཀུན་མཁྱེན།

ཀུནྱཻནོ། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ།

ཀུནི། ཀུན་གྱི།

ཀུནྱིས། ཀུན་གྱིས།

ཀུནྲུབ། ཀུན་གྲུབ།

ཀུནའ། ཀུན་དགའ།

ཀུན་ཏུ། ཀུནུ།

ཀུནྟུཾ༹། ཀུན་ཏུ་བཟང་།

ཀུནུངོ༌། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ།

ཀུནྟུང༌། ཀུན་ཏུང༌།

ཀུནས། ཀུན་ནས།

ཀུནྶ། ཀུན་ནས།

ཀུནས་འབབ། ཀུན་ནས་འབབ།

ཀུནོ། ཀུན་པོ།

ཀུནྱོད། ཀུན་སྤྱོད།

ཀོུ༹བ། ཀུན་རྫོབ།

ཀུནིཊ། ཀུན་གཟིགས།

ཀིུགས། ཀུན་གཟིགས།

ཀིུཊ། ཀུན་གཟིགས།

ཀུནང༌། ཀུན་བཟང༌།

ཀུནཟང༌། ཀུན་བཟང༌།

ཀུཾ༹ན། ཀུན་བཟང༌།

ཀོུནང༌། ཀུན་བཟང་པོ།

ཀེུས། ཀུན་ཤེས།

ཀུནལ། ཀུན་གསལ།

ཀུཾ་ཀུཾ། ཀུམ་ཀུམ།

ཀཻམ། ཀེམ་ཀེམ།

ང་། ཀེའུ་ཚང་།

ཀཽང་། ཀོང་ཀོང་།

ཀྱགོ། ཀྱག་ཀྱོག

ཀྱརོ། ཀྱར་ཀྱོར།

ཀྱལོ། ཀྱལ་ཀྱོལ།

ཀྱཻ། ཀྱེ་ཀྱེ།



82

བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

ཀླཽ། ཀླ་ཀློ།

ཀློ། ཀླ་ཀློ།

ཀླུ་སྒྲུབྱི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི།

ཀླུ་སྒྲུབྱིས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས།

ཀླུ་སྒྲུབྱིས༹དའི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི།

ཀླེུནད། ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད།

ཀླེུན། ཀླུ་གཉེན།

ཀླེུབས། ཀླུ་ཐེབས།

ཀླུད། ཀླུ་བདུད།

ཀློུག ཀླུ་ཟློག

ཀློག ཀླུ་ཟློག

དཀའགྲེལ། དཀའ་འགྲེལ།

དཀྲེལ། དཀའ་འགྲེལ།

དཀུབ། དཀའ་ཐུབ།

དཀྱད། དཀའ་སྤྱད།

དཀའི། དཀའ་བའི།

དཀརོ། དཀར་པོ།

དཀོཊ། དཀར་ཕྱོགས།

དཀརེ། དཀར་མེ།

དཀརྩི། དཀར་རྩི།

དཀརོལ། དཀར་ཡོལ།

དཀོལ། དཀར་ཡོལ།

དཀཽག དཀོན་ཅོག

དཀཽག དཀོན་མཆོག

དཀོག དཀོན་མཆོག

དཀཽནགསུཾ། དཀོན་མཆོག་གསུམ།

དཀཽགསུཾ། དཀོན་མཆོག་གསུམ།

དཀོནོ། དཀོན་ནོ།

དཀཽན། དཀོན་པོ།

དཀཽན། དཀོན་མོ།

དཀཽར། དཀོར་ནོར།

དཀྱིུང༌། དཀྱིལ་ཀྲུང༌།

དཀྱིརོ། དཀྱིལ་འཁོར།

དཀྱིལོར། དཀྱིལ་འཁོར།

དིརོ། དཀྱིལ་འཁོར།

དཀྱིལོར་རྒྱོཾ། དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོ།

དཀྲུཾའ། དཀྲུམ་མདའ།

བཀདང་པོ། བཀད་དང་པོ།

བཀའགྱུར། བཀའ་འགྱུར།

བཀྱུར། བཀའ་འགྱུར།
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བསྡུས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་གོ་རིམ།

བཀྱད། བཀའ་བརྒྱད།

བཀའ་བརྒྱདཾས་པ། བཀའ་བརྒྱད་གདམས་པ།

བཀྱུད། བཀའ་བརྒྱུད།

བཀྱུད་པ། བཀའ་བརྒྱུད་པ།

བཀྱུར། བཀའ་བསྒྱུར།

བཀྲིན། བཀའ་དྲིན།

བད། བཀའ་སྡོད།

བཀློན། བཀའ་བློན།

བཀ༹ལ་པ། བཀའ་སྩལ་པ།

བཀ༹ལ། བཀའ་བསྩལ།

བཀྲུང༌། བཀའ་སྲུང༌།

བཀྲུང༌དཾན། བཀའ་སྲུང༌དམ་ཅན།

བཀསད། བཀས་བཅད།

བཀྲས། བཀྲ་ཤིས།

བཀྲིས། བཀྲ་ཤིས།

བཀྲིསན། བཀྲ་ཤིས་ཅན།

བཀྲིསྙི། བཀྲ་ཤིས་ཉི།

བཀྲིས་བདཻཊ་ཐོབརཤོག བཀྲ་ཤིས་བདེ་
ལེགས་ཐོབ་པར་ཤོག

བཀྲིགོ། བཀྲ་ཤིས་ཤོག

ང་། རྐྱང་རྐྱང་།

རྐྱེནྲོཊར། རྐྱེན་ངན་གྲོགས་ཤར།

སྐདིག སྐད་ཅིག

སྐིག སྐད་ཅིག

སྐདོ། སྐད་དོད།

སྐབོ༹ལ། སྐབས་འཚོལ།

སྐབསུ། སྐབས་སུ།

སྐབསུཾ། སྐབས་གསུམ།

སྐཾའ། སྐར་མདའ།

སྐཾར། སྐར་མ།

སྐརྨ། སྐར་མ།

སྐལད། སྐལ་ཆད།

སྐལྡན། སྐལ་ལྡན།

སྐང༌། སྐལ་བཟང༌།

སྐ༹ང༌། སྐལ་བཟང༌།

སྐལང༌། སྐལ་བཟང༌།

བསྐང༌། སྐལ་བཟང༌།

སྐོུད། སྐུ་སྟོད།

སྐུཾན། སྐུ་མདུན།

སྐུདོག སྐུ་མདོག
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

སྐོུག སྐུ་མདོག

། སྐུ་ཚེ།

སྐུངཊ། སྐུ་གསུང་ཐུགས།

སྐུལྱེད། སྐུལ་བྱེད།

སྐུལྱེད་མ། སྐུལ་བྱེད་མ།

། སྐྱ་སྐྱ།

སྐྱཾའ། སྐྱ་མདའ།

སྐྱོཾན། སྐྱབས་མགོན།

སྐྱགྲོམེདེ། སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད།

སྐྱབསུ་མཆི། སྐྱབས་སུ་མཆི།

སྐྱིདོ། སྐྱིད་དོ།

སྐྱིདོ། སྐྱིད་པོ།

སྐྱིུང༌། སྐྱིལ་དཀྲུང༌།

སྐྱེུ། སྐྱེ་དགུ།

སྐྱེརོ། སྐྱེ་འགྲོ།

སྐྱོེ སྐྱེ་འགྲོ།

སྐྱཻད། སྐྱེ་མཆེད།

སྐྱཻ། སྐྱེ་བོ།

སྐྱཻད། སྐྱེ་མེད།

སྐྱེདཾ། སྐྱེད་མ།

སྐྱེདོ༹ལ། སྐྱེད་མོས་ཚལ།

སྐྱེད༹ལ། སྐྱེད་ཚལ།

སྐྱེནཾ། སྐྱེལ་མཁན།

སྐྱེསྟེ། སྐྱེས་ཏེ།

སྐྱེསུ། སྐྱེས་བུ།

སྐྱེསུ་བསྐུར། སྐྱེས་སུ་བསྐུར།

སྐྱོསེ། སྐྱོ་ཤེས།

སྐྱོནདོ། སྐྱོན་བརྗོད།

སྐྱོནྲལ། སྐྱོན་བྲལ།

སྐྱཽན། སྐྱོན་ཡོན།

བརྐྱུཾང༌། བརྐྱང་བསྐུམ།

བསྐངོ་། བསྐང་ངོ་།

བསྐལོན། བསྐལ་དོན།

བསྐལང༌། བསྐལ་བཟང༌།

བསྐུལྱ། བསྐུལ་བྱ།

བསྐུལོ། བསྐུལ་ལོ།

བསྐོསྟེ། བསྐོས་ཏེ།

བསྐྱུངསྟེ། བསྐྱུངས་ཏེ།

བསྐྱེདར། བསྐྱེད་པར།

བཊོ། བསྐྱེད་རྫོགས།
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བསྡུས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་གོ་རིམ།

བསྐྱེད༹ཊོ། བསྐྱེད་རྫོགས།

ཁ་འཆཾ་གྲོིག ཁ་འཆམ་གྲོས་འགྲིག

ཁོདག ཁ་དོག

ཁྲངས། ཁ་དྲངས།

ཁགི། ཁག་གི

ཁཾ། ཁམ།

ཁམུ། ཁམ་ཁུམ།

ཁཾས། ཁམས།

ཁཾསི། ཁམས་ཀྱི།

ཁམསྣ། ཁམས་ན།

ཁཾ༹ན། ཁམས་ཚན།

ཁམསུ། ཁམས་སུ།

ཁཾསུ། ཁམས་སུ།

ཁཾསུཾ། ཁམས་གསུམ།

ཁམུཾ། ཁམས་གསུམ།

ཁཾསུཾ་སེཾན། ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན།

ཁམསེང༌། ཁམས་གསེང༌།

ཁརེ། ཁར་ཁེར།

ཁེུ། ཁུ་ལེ།

ཁོུ༹ས། ཁུར་ཚོས།

ཁེུན། ཁུར་ལེན།

ཁ�ལ། ཁེ་ཁོལ།

ཁྱེུངས། ཁེངས་བསྐྱུངས།

ཁེབསྟེ། ཁེབས་ཏེ།

ཁེརེ། ཁེར་རེ།

ཁཽ། ཁོ་བོ།

ཁོ༹ནི། ཁོན་འཛིན།

ཁོཾ། ཁོམ།

ཁོརུག ཁོར་ཡུག

ཁོལོ། ཁོལ་པོ།

ཁོལུ། ཁོལ་བུ།

ཁོལོཾ། ཁོལ་མོ།

ཁོལུད། ཁོལ་ལུད།

ཁྱདར། ཁྱད་པར།

ཁྱབདལ། ཁྱབ་གདལ།

ཁྱབདག ཁྱབ་བདག

ཁྱབདགིསུང༌། ཁྱབ་བདག་གིས་གསུང༌།

ཁྱབདགིསུངསོ། ཁྱབ་བདག་གིས་
གསུངས་སོ།

ཁྱབརྡལ། ཁྱབ་བརྡལ།
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ཁྱབར། ཁྱབ་པར།

ཁྱབྱེད། ཁྱབ་བྱེད།

ཁྱིཾ། ཁྱིམ།

ཁྱིཾ་བདགིས། ཁྱིམ་བདག་གིས།

ཁྱིམཚེས། ཁྱིམ་མཚེས།

ཁྱིལི། ཁྱིལ་ཁྱིལ།

ཁྱོུག ཁྱུ་མཆོག

ཁྱུགོན། ཁྱུ་མཆོག་ཅན།

ཁྱུགོ༹ན། ཁྱུ་མཆོག་མཚན།

ཁྱེུངན། ཁྱུང་ཆེན།

ཁྱེདག ཁྱེད་ཅག

ཁྱེདང༌། ཁྱེད་རང༌།

ཁྱུགོ ཁྱོ་ཤུག

ཁྱོདང༌། ཁྱོད་རང༌།

ཁྲགོ། ཁྲག་ཁྲོག

ཁྲགུང༌། ཁྲག་འཐུང༌།

ཁྲུཾག ཁྲག་འཐུང༌།

ཁྲོཾག ཁྲམ་ཐོག

ཁྲིནེ། ཁྲི་ཆེན།

ཁྲིངོ༌། ཁྲི་སྲོང༌།

ིག ཁྲིག་ཁྲིག

ཁྲིཾས། ཁྲིམས།

ང་། ཁྲུང་ཁྲུང་།

ཁྲུདོ། ཁྲུན་སྟོད།

ཁྲེུད། ཁྲུན་མེད།

ཁྲིུང༌། ཁྲུན་རིང༌།

ཁྲུམདོ། ཁྲུམ་སྟོད།

ཁྲུཾད། ཁྲུམ་སྨད།

ཁྲུམད། ཁྲུམ་སྨད།

ཁྲུམསྟོད། ཁྲུམས་སྟོད།

ཁྲུཾདོ། ཁྲུམས་སྟོད།

ཁྲུམསྨད། ཁྲུམས་སྨད།

ཁྲུཾན། ཁྲུས་མཁན།

ཁྲེལེད། ཁྲེལ་མེད།

ཁྲེལེདཾ། ཁྲེལ་མེད།

ཁྲེལོད། ཁྲེལ་ཡོད།

ཁྲོནེ། ཁྲོ་ཆེན།

ཁྲོརེ། ཁྲོ་གཉེར།

ཁྲཽ། ཁྲོ་བོ།

ཁྲཽ་ཁྲཽ། ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ།
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ཁྲཽ་ཆེནོ། ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ།

མྲཽ། ཁྲོ་མོ།

ཁྲོཾ། ཁྲོམ།

ཁྲོཾནེ། ཁྲོམ་ཆེན།

ཁྲོལེ། ཁྲོལ་ལེ།

མཁནོ། མཁན་པོ།

མཁནུ། མཁན་བུ།

མཁནོ། མཁན་མོ།

མཁའགྲོ། མཁའ་འགྲོ།

མཁརོ། མཁའ་འགྲོ།

མཁྲོ། མཁའ་འགྲོ།

མཁྲོའ། མཁའ་འགྲོ།

མྲོ། མཁའ་འགྲོ།

མཁལྡིང༌། མཁའ་ལྡིང༌།

མཁོར། མཁའ་ནོར།

མཁྱའོད། མཁའ་སྤྱོད།

མཁྱོད། མཁའ་སྤྱོད།

མྱོད། མཁའ་སྤྱོད།

མཁྱིངས། མཁའ་དབྱིངས།

མྱིངས། མཁའ་དབྱིངས།

མཁརྗེ། མཁར་རྗེ།

མཁསྲུབ། མཁས་གྲུབ།

མཁྲུབ། མཁས་གྲུབ།

མྲུབ། མཁས་གྲུབ།

མཁོུ༹ས། མཁུར་ཚོས།

མྱེན། མཁྱེན།

མཁྱཻན། མཁྱེན་མཁྱེན།

མྱེན་པ། མཁྱེན་པ།

མཁྱེནའི། མཁྱེན་པའི།

མཁྱེནེ། མཁྱེན་བརྩེ།

མྱེནབ། མཁྱེན་རབ།

མྱེབ། མཁྱེན་རབ།

མཁྲེཊ་པ། མཁྲེགས་པ།

མཁྲེཊོ། མཁྲེགས་པོ།

འཁརྔ། འཁར་རྔ།

འཁརིལ། འཁར་གསིལ།

འཁ༹�ན།  འཁོན་འཛིན།

འཁོབལ། འཁོབ་བལ།

འཁོརྒྱལ། འཁོར་རྒྱལ།

འཁོརས། འཁོར་བཅས།
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འརོས། འཁོར་བཅས།

འཁོརངས། འཁོར་དང་བཅས།

འརོངས། འཁོར་དང་བཅས།

འཁོརྡས། འཁོར་འདས།

འཁོརས། འཁོར་འདས།

འརོ་ཡུགི། འཁོར་ཡུག་གི།

འཁཽར། འཁོར་ལོ།

འཁོརོ། འཁོར་ལོ།

འོརོ། འཁོར་ལོ།

འཁཽརར། འཁོར་ལོར།

འཁོརོ་སྡོཾ་པ། འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ།

འརོུངས། འཁོར་བསྲུངས།

འོརུངས། འཁོར་བསྲུངས།

འཁྱགོ། འཁྱག་འཁྱོག

འཁྱཾས། འཁྱམས།

འཁྱརོ། འཁྱར་འཁྱོར།

འཁྲིགྱོར། འཁྲིག་སྦྱོར།

འཁྲོུ༹ད། འཁྲུག་རྩོད།

འཁྲུངོ༌། འཁྲུག་ལོང༌།

འཁྲུངསྐར། འཁྲུངས་སྐར།

འཁྲོུར། འཁྲུལ་འཁོར།

འཁྲོུརོ། འཁྲུལ་འཁོར།

གངུ་། གང་བུ།

གངག གང་ཟག

གང༹ག གང་ཟག

གངསྦལ། གངས་སྦལ།

གནྱ། གན་རྒྱ།

གནྡྷོ་ལ། གན་དྷོ་ལ།

གནོ༹༹ད། གན་མཛོད།

གཾ། གམ།

གལྟེ། གལ་ཏེ།

གིངེན། གིང་ཆེན།

གིངོ། གིང་ཕོ།

གིངོ། གིང་མོ།

གུལུ། གུ་གུལ།

གུགོ་པ། གུ་དོག་པ།

གུགེ། གུག་གེ།

གུདུ། གུད་དུ།

གུརཾ། གུར་གུམ།

གུགོ། གུར་ཐོག
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གུརུ། གུར་བུ།

ལ། གུལ་གུལ།

གུསྦྱོར། གུས་སྦྱོར།

གེཊ་། གེགས་གཅིག

གེགསེལ། གེགས་སེལ།

གོནས། གོ་གནས།

གོངཾ་། གོང་མ།

གོཾས་པ། གོམས་པ།

གོསཾ་པ། གོམས་པ།

གོརུ། གོར་བུ།

གོསྒབ། གོས་སྒབ།

གོསྔོན། གོས་སྔོན་ཅན།

གོསུ། གོས་སུ།

གོསེར། གོས་སེར།

གོསུཾ། གོས་བསུམ།

གྱལ�།  གྱ་ལེ་གྱོལ་ལེ།

གྱལོ། གྱལ་གྱོལ།

གྱུགྱུག གྱུག་གྱུག

གྱུགྱུག གྱུག་གྱུག

གྱུརིག གྱུར་ཅིག

གྱིུག གྱུར་ཅིག

གྱུརིགུ། གྱུར་ཅིག་གུ།

གྱོནས། གྱོན་ནས།

གྱོསྒྱུག གྱོས་སྒྱུག

གྲགོ། གྲག་གོ།

གྲངར། གྲང་ངར།

གྲངན། གྲངས་ཅན།

གྲངེད། གྲངས་མེད།

གྲངདེར། གྲངས་མེད་པར།

གྲིུག གྲི་གུག

གྲིུམ། གྲི་གུམ།

གྲིབསིལ། གྲིབ་བསིལ།

གྲིུན། གྲུ་འཛིན།

ན། གྲུ་འཛིན།

གྲིུ། གྲུ་བཞི།

གྲིུན། གྲུ་ཟིན།

གྲུཟིངས། གྲུ་གཟིངས།

གྲིུངས། གྲུ་གཟིངས།

གྲོུན། གྲུ་ཡོན།

གྲུསུཾཊ། གྲུ་གསུམ།
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གྲུབེན། གྲུབ་ཆེན།

གྲེུན། གྲུབ་ཆེན།

གྲུབོག གྲུབ་མཆོག

གྲུབྙི། གྲུབ་ཉི།

གྲུབོ། གྲུབ་ཐོབ།

གྲུཾའ། གྲུབ་མཐའ།

གྲོནི། གྲོ་བཞིན།

གྲོགོ། གྲོག་པོ།

གྲོགོཾ། གྲོག་མོ།

གྲོཊ། གྲོགས།

གྲོཊོ། གྲོགས་པོ།

གྲོཊོ། གྲོགས་མོ།

གྲོངེར། གྲོང་ཁྱེར།

གྲོརེ། གྲོང་ཁྱེར།

གྲོངལ། གྲོང་རྡལ།

གྲོལར། གྲོང་བར།

གྲྭགཟུཊ། གྲྭ་གཟུགས།

གླ༹�། གླ་རྩི།

གླངེན། གླང་ཆེན།

གླངོ༌། གླང་པོ།

གླངོན། གླང་པོ་ཅན།

གླངོེ། གླང་པོ་ཆེ།

གློངེའི། གླང་པོ་ཆེའི།

གླུར། གླུ་གར།

གླུཞས། གླུ་གཞས།

གླེཾ། གླེགས་བམ།

གླེམ། གླེགས་བམ།

གླེགསུ། གླེགས་བུ།

གླེབྱ། གླེབ་བྱ།

གླེབྱེད། གླེབ་བྱེད།

གློཅོང་། གློ་གཅོང་།

གློུར། གློ་བུར།

གློུརུ། གློ་བུར་དུ།

གློསང་། གློ་གསང་།

དགགཞག དགག་གཞག

དགབྱ། དགབ་བྱ།

དགའཁྱིལ། དགའ་འཁྱིལ།

འགྱིལ། དགའ་འཁྱིལ།

དགཱའ། དགའ་དགའ།

དགའདུན། དགའ་འདུན།
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དགྲོ། དགའ་སྤྲོ།

དག༹ལ། དགའ་ཚལ།

དགའོ། དགའ་འོ།

དགུཏོར། དགུ་གཏོར།

དཊ། དགུ་ཚིགས།

དགིུག དགུང་ཐིག

དགུམོ། དགུམ་མོ།

དགིུར། དགུའི་བར།

དག�མས།  དགེ་གོམས།

དགྲེུབ། དགེ་སྒྲུབ།

དགེ། དགེ་བསྙེན།

དགཻན། དགེ་བསྙེན།

དགེུན། དགེ་འདུན།

དགེ་བཱི། དགེ་བའི།

དགེར། དགེ་བར།

དགུ�༹ལ། དགེ་ཚུལ།

དན། དགེ་མཚན།

དགེཡོག དགེ་གཡོག

དགེུགས། དགེ་ལུགས།

དགེུཊ། དགེ་ལུགས།

དགེསེ། དགེ་བཤེས།

དགེངོ༌། དགེ་སློང༌།

དགླེངོ༌། དགེ་སློང༌།

དགླེངོཾ། དགེ་སློང་མ།

དགོངསཾ། དགོངས་སམ།

དགོངསོུལོ། དགོངས་སུ་གསོལ་ལོ།

དགོནས། དགོན་གནས།

དགྱཻ། དགྱེ་དགྱེ།

དགྱེརོ། དགྱེས་རྡོར།

དགྲག དགྲ་ཁྲག

དགྲོགས། དགྲ་གྲོགས།

དགྲེཊ། དགྲ་བགེགས།

དགྲོཾ། དགྲ་བཅོམ།

དགྲཉེན། དགྲ་གཉེན།

ད། དགྲ་ཟླ།

དགླ། དགྲ་ཟླ།

བགྲེང་། བགྲོ་གླེང་།

མགལྨེ། མགལ་མེ།

མགོུག་པ། མགོ་གུག་པ།

མགྲོུང་། མགོ་གྲུང་།
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མགོཉིས། མགོ་གཉིས།

མགྙོནེ། མགོ་བསྙེན།

མགོཏད། མགོ་གཏད།

མགྲོེན། མགོ་འདྲེན།

མགོནོན། མགོ་གནོན།

མགོཞུག མགོ་གཞུག

མགོཟེར། མགོ་གཟེར།

མགོཡོཊ། མགོ་གཡོགས།

མགོསུཾ། མགོ་གསུམ།

མགོནོ། མགོན་པོ།

མགྱཽགས། མགྱོགས་མགྱོགས།

མགྲ�ན། མགྲིན་སྔོན།

མྲིནོ། མགྲིན་སྔོན།

མགྲིནག མགྲིན་ནག

མྲིན་པ། མགྲིན་པ།

འགགེཾད། འགག་མེད།

འགེཾད། འགག་མེད།

འགིག འགའ་ཞིག

འགིགི། འགའ་ཞིག་གི།

འགལྱེན། འགལ་རྐྱེན།

འགལྱེན་བརད། འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད།

འགུམསུ། འགུམས་སུ།

འགཽ། འགོ་བོ།

འགོངོ། འགོང་པོ།

འགོངའི། འགོང་བའི།

འགྱརུ། འགྱར་འགྱུར།

འགྱེུད། འགྱུ་བྱེད།

འགྱུརེད། འགྱུར་མེད།

འགྱུརེཾད། འགྱུར་མེད།

འགྱུརོ། འགྱུར་རོ།

འགྲིཾས། འགྲིམས།

འགྲུབྱ། འགྲུབ་བྱ།

འགྲུབྱོར། འགྲུབ་སྦྱོར།

འགྲོུར། འགྲུབ་སྦྱོར།

འགྲཽཊ། འགྲོ་གྲོགས།

འགྲཽན། འགྲོ་མགོན།

འགྲོུག འགྲོ་དྲུག

འགྲོནུ། འགྲོན་བུ།

རྒི། རྒ་ཤི།

རྒནོ། རྒན་པོ།



93

བསྡུས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་གོ་རིམ།

རྒནོཾ། རྒན་མོ།

རྒྱ་གྲཾ། རྒྱ་གྲམ།

�། རྒྱ་རྒྱ།

རྒྱེར། རྒྱ་ཆེར།

རྒྱོད། རྒྱ་བོད།

རྒྱོཾ༹། རྒྱ་མཚོ།

རྒྱོཾའི། རྒྱ་མཚོའི།

ར། རྒྱ་མཚོར།

ར། རྒྱ་མཚོར།

ངྱག རྒྱག

རྒྱནྱི། རྒྱན་གྱི།

རྒྱབཀྲ། རྒྱབ་བཀྲ།

རྒྱབཤུལ། རྒྱབ་བཤུལ།

རྒྱལྲིཾས། རྒྱལ་ཁྲིམས།

རྒྱ�ད། རྒྱལ་བརྒྱུད།

རྒྱལེན། རྒྱལ་ཆེན།

ངྱལེན་སྡེ་༩། རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་དགུ།

ལེན། རྒྱལ་ཆེན།

རྒྱལོད། རྒྱལ་སྟོད།

རྒྱལོ། རྒྱལ་པོ།

རྒྱལོའི། རྒྱལ་པོའི།

རྒྱལོའི་གདུང་ད། རྒྱལ་པོའི་གདུང་རྒྱུད།

རྒྱལོས། རྒྱལ་པོས།

རྒྱལཾ། རྒྱལ་ཕམ།

རྒྱལའི། རྒྱལ་བའི།

རྒྱལུ། རྒྱལ་བུ།

རྒྱལྱེད། རྒྱལ་བྱེད།

རྒྱལད། རྒྱལ་སྨད།

རྒྱལ༹བ། རྒྱལ་ཚབ།

ངྱལ་ཚབ། རྒྱལ་ཚབ།

ངྱལ༹བ། རྒྱལ་ཚབ།

རྒྱ༹ན། རྒྱལ་མཚན།

རྒྱལ༹ན། རྒྱལ་མཚན།

ངྱལ་ས། རྒྱལ་ས།

རྒྱལྲས། རྒྱལ་སྲས།

རྒྱལྲིད། རྒྱལ་སྲིད།

ངྱས་པ། རྒྱས་པ།

རྒྱསར། རྒྱས་པར།

རྒྱེུན། རྒྱུ་རྐྱེན།

རྒྱོུར། རྒྱུ་སྦྱོར།
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རྒྱོུར་ཡོནག རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག

རྒྱེུད། རྒྱུ་མེད།

ན། རྒྱུ་མཚན།

ད། རྒྱུད།

རྒྱུདག་པ། རྒྱུད་དག་པ།

ན། རྒྱུན།

རྒྱུནྱཾས། རྒྱུན་འབྱམས།

རྒྱུཾས། རྒྱུན་འབྱམས།

ན་མི་འཆད། རྒྱུན་མི་འཆད།

ནི། རྒྱུན་འཛིན།

རྒྱཽབ། རྒྱོབ་རྒྱོབ།

�ར། སྒུར་སྒུར།

སྒོ་མཐའསྲུངས། སྒོ་མཐའ་ཡས་གཟུངས།

སྒོ་དྲུགི་གཟུངས། སྒོ་དྲུག་གི་གཟུངས།

སྒོ་དྲུགིཟུངས། སྒོ་དྲུག་གི་གཟུངས།

སྒོཾ། སྒོམ།

སྒོརོཾ། སྒོར་མོ།

སྒྱུལ། སྒྱུ་འཕྲུལ།

སྒྱུཾན། སྒྱུ་མ་མཁན།

སྒྱུ༹ལ། སྒྱུ་རྩལ།

ར་བ། སྒྱུར་བ།

སྒྲན། སྒྲ་གཅན།

སྒྲནྱིས། སྒྲ་གཅན་གྱིས།

སྒྲཽཊ། སྒྲ་འདོགས།

། སྒྲ་ཟླ།

སྒྲིབྱེད། སྒྲིབ་བྱེད།

སྒྲོགསུ། སྒྲོགས་སུ།

སྒྲོཾན། སྒྲོན་མ།

སྒྲོཾལ། སྒྲོལ་མ།

བརྒལན། བརྒལ་ལན།

བརྒྱིན། བརྒྱ་བྱིན།

བརྒྱནྱི། བརྒྱན་གྱི།

བརྒྱནྱ། བརྒྱན་བྱ།

བསྒབྱ། བསྒབ་བྱ།

བསྒོཾ། བསྒོམ།

བར་བ། བསྒྱུར་བ།

བསྒྲུབྱ། བསྒྲུབ་བྱ།

ངགང༌། ངག་དབང༌།

ངངམ་ཤུགས། ངང་ངམ་ཤུགས།

ངངུར། ངང་ངུར།
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བསྡུས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་གོ་རིམ།

ངངི་། ངང་རིང་།

ངནྲོ། ངན་འགྲོ།

ངནོ། ངན་ངོན།

ངུག ངུ་ངག

ངུརིག ངུར་སྨྲིག

ངུརིལ། ངུར་རིལ།

ངཻས། ངེས་ངེས།

ངེསུ། ངེས་པར་དུ།

ངེསེ། ངེས་ཤེས།

ངེསྲེག ངེས་སྲེག

ངཽ༌། ངོ་བོ།

ངོ༹བ། ངོ་ཚབ།

ངོཾ༹ར། ངོ་མཚར།

ངོ༹ར། ངོ་མཚར།

ངོ༹རན། ངོ་མཚར་ཅན།

ངོ༹རེད། ངོ་མཚར་མེད།

ངོསུ། ངོས་སུ།

དངངསྐྲག དངངས་སྐྲག

དངོཾ། དངོམ།

ངྲོུབ། དངོས་གྲུབ།

དངོསྲུབ། དངོས་གྲུབ།

དདྲོུབ། དངོས་གྲུབ།

དངོུབ༹ལོ། དངོས་གྲུབ་སྩོལ།

དངོུབ༹ལོ། དངོས་གྲུབ་འཚོལ།

དངོས་འཇུགསུཾ། དངོས་འཇུག་གསུམ།

དངོནས། དངོས་གནས།

དངོསོ། དངོས་པོ།

དངཽས། དངོས་པོ།

དནི། དངོས་འཛིན།

དངོསེན། དངོས་ཞེན།

དངོསི། དངོས་གཞི།

དངོསློབ། དངོས་སློབ།

མངགཞུག མངག་གཞུག

མངུག མངག་གཞུག

མངའབངས། མངའ་འབངས།

མངའོག མངའ་འོག

མངལུ། མངལ་དུ།

མངོནར། མངོན་པར།

མངོར། མངོན་པར།

མངོུ༹ལ། མངོན་ཚུལ།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

མངོསེ། མངོན་ཤེས།

མངོསུཾ། མངོན་སུམ།

མངསུཾ། མངོན་སུམ།

རྔབུ། རྔབ་རྔུབ།

རྔཾས། རྔམས།

ལྔ༹ན། ལྔ་ཚན།

སྔཊ། སྔགས།

སྔསུ། སྔས་སུ།

སྔཽ། སྔོ་སྔོ།

སྔོནྱི། སྔོན་གྱི།

སྔོནྲོ། སྔོན་འགྲོ།

སྔོནད། སྔོན་ཆད།

སྔོནུ། སྔོན་དུ།

སྔཽན། སྔོན་པོ།

སྔོནོ། སྔོན་པོ།

སྔོནུ། སྔོན་བུ།

སྔོན༹�། སྔོན་ཚེ།

བརྔནྱ། བརྔན་བྱ།

བརྔུབྱ། བརྔུབ་བྱ།

བསྔལོ། བསྔལ་ལོ།

བསྔཽན། བསྔོ་སྨོན།

ཅངོ་། ཅང་ཅོང་།

ཅནྱི། ཅན་གྱི།

ཅནུ། ཅན་དུ།

ཅམུ། ཅམ་བུ།

ཅལོ། ཅལ་ཅོལ།

ཅ�ག ཅི་ཅོག

ཅིརྟ། ཅི་ལྟར།

ཅིགི། ཅིག་གི།

ཅུངད། ཅུང་ཟད།

ཅུང༹ད། ཅུང་ཟད།

ཅེསྟན་པ། ཅེས་བསྟན་པ།

ཅེསྨྲསོ། ཅེས་སྨྲས་སོ།

ཅེསོ། ཅེས་སོ།

ཅེསུངས་པ། ཅེས་གསུངས་པ།

ཅེསྱ་པ། ཅེས་གསུངས་པ།

ཅེུངསོ། ཅེས་གསུངས་སོ།

ཅེསུངསོ། ཅེས་གསུངས་སོ།

ཅོལེབ། ཅོལ་ལེབ།

ཅོལོ། ཅོལ་ལོ།
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བསྡུས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་གོ་རིམ།

གཅ། གཅན་གཟན།

གཅྯན། གཅན་གཟན།

། གཅིག་གི།

གཅིགི། གཅིག་གི།

ས། གཅིག་གིས།

གཅིགིས། གཅིག་གིས།

ཏུ། གཅིག་ཏུ།

ན་རེ། གཅིག་ན་རེ།

གཅིགས་ཅུཾར། གཅིག་ནས་བཅུ་གསུམ་བར།

གཅིགནས། གཅིག་གནས།

གཅུལ། གཅུ་གལ།

གཅེུང་། གཅེན་གཅུང་།

གཅེསྡུས། གཅེས་བསྡུས།

གཅེསྤྲས། གཅེས་སྤྲས།

གཅེསྲུང༌། གཅེས་སྲུང༌།

བཅབྱ། བཅབ་བྱ།

བཅསྱི། བཅས་ཀྱི།

བཅསྟེ། བཅས་ཏེ།

བཅིབྱ། བཅིབ་བྱ།

བཅིུག བཅུ་གཅིག

བཅིུས། བཅུ་གཉིས།

བག བཅུ་དྲུག

བཅིུ། བཅུ་བཞི།

བཅུཾ། བཅུ་གསུམ།

བཅུསུཾ། བཅུ་གསུམ།

བཅུལྡན། བཅུད་ལྡན།

བཅུ༹�ན། བཅུད་འཛིན།

བཅེུན། བཅུད་ལེན།

བཅུའིར། བཅུའི་བར།

བཅྱོད། བཅོ་བརྒྱད།

བདོར། བཅོ་བརྒྱད་བར།

བཅྔོ། བཅོ་ལྔ།

བཅོཾདན། བཅོམ་ལྡན།

བཅོཾན། བཅོམ་ལྡན།

བཅྡོཾན། བཅོམ་ལྡན།

བཅོཾདནས། བཅོམ་ལྡན་འདས།

བཅོཾནས། བཅོམ་ལྡན་འདས།

བཅོཾནྡས། བཅོམ་ལྡན་འདས།

བཅོིུབར�༹དོ། བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་
པར་མཛོད།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

བཅོལནིརི༹ད། བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་
འགྲུབ་པར་མཛོད།

བཅྲོིུབལོར༹དོ། བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་
འགྲུབ་པར་མཛོད།

བཅོལོ། བཅོལ་ལོ།

བཅོསྒྱུར། བཅོས་སྒྱུར།

བཅོསུ་མེད། བཅོས་སུ་མེད།

ལྕགུ། ལྕགས་ཀྱུ།

ལྕུཊ། ལྕགས་ཀྱུ།

�ོཊ། ལྕགས་ཀྱོ།

ལྕགསྐུད། ལྕགས་སྐུད།

ག ལྕགས་སྒྲོག

ཾལ། ལྕམ་དྲལ།

ལྕིགགུ། ལྕིག་གུ།

ལྕིིག ལྕིག་ལྕིག

ལྕུགུ། ལྕུག་གུ།

ལྕུཾ༹། ལྕུམ་རྩ།

ལྕེབྱེད། ལྕེབ་བྱེད།

ལྕཽག ལྕོག་ལྕོག

ལྕོག�༹། ལྕོག་ཙེ།

ལྕོངོ་། ལྕོང་མོ།

ཆལུཊ། ཆ་ལུགས།

�ཊ། ཆ་ལུགས།

ཆེིལེ། ཆ་ལེ་ཆིལ་ལེ།

ཆགྲུམ། ཆག་གྲུམ།

ཆཱག ཆག་ཆག

ཆགག ཆག་ཆག

ཆགསྡང་། ཆགས་སྡང་།

ཆགསྤྱོད། ཆགས་སྤྱོད།

ཆངུ་། ཆང་ཆུང་།

ཆདོན། ཆད་དོན།

ཆབཟང༌། ཆབ་བཟང༌།

ཆལི། ཆལ་ཆིལ།

ཆསུ་ཞུགས། ཆས་སུ་ཞུགས།

ཆསུ་ཞུཊ། ཆས་སུ་ཞུགས།

ཆིབསྐྱེལ། ཆིབས་སྐྱེལ།

ཆིབསྒྱུར། ཆིབས་བསྒྱུར།

ཆིབསུ། ཆིབས་བསུ།

ཆཱིལ། ཆིལ་ཆིལ།

ཆིུལ། ཆུ་དཀྱིལ།
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བསྡུས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་གོ་རིམ།

ཆོུར། ཆུ་སྐོར།

ཆེུ་བ། ཆུ་ཆེ་བ།

ཆེུན། ཆུ་ཆེན།

ཆོུད་པ། ཆུ་ཆོད་པ།

ཆོུད། ཆུ་སྟོད།

ཆོུ། ཆུ་བོ།

ཆུ�ོ�། ཆུ་བོ་བཞི།

ཆུཾད། ཆུ་སྨད།

ཆོུ༹ད། ཆུ་ཚོད།

ཆུ�༹ན། ཆུ་འཛིན།

ཆེུལ། ཆུ་ཤེལ།

ཆིུན། ཆུ་སྲིན།

ན། ཆུ་སྲིན།

ཆུངུ༌། ཆུང་ངུ༌།

�ང་། ཆུང་ཆུང་།

ཆུངི། ཆུང་བའི།

ཆུབཉི། ཆུབ་ཉི།

ཆུབི། ཆུབ་ཉི།

�། ཆེ་གེ་མོ།

ཆེུང༌། ཆེ་ཆུང༌།

ཆེསེ། ཆེ་ཆེས།

ཆེགོ། ཆེ་མཆོག

ཆྱ�ག  ཆེ་མཆོག

ཆེགོེན། ཆེ་མཆོག་ཆེན།

ཆ�ས།  ཆེ་ཤོས།

ཆེདུ། ཆེད་དུ།

ཆེནོ། ཆེན་པོ།

ཆ�།  ཆེན་པོ།

ཆེནོའི། ཆེན་པོའི།

ཆེནོི། ཆེན་པོའི།

ཆེནོར། ཆེན་པོར།

ཆེནོཾ། ཆེན་མོ།

ཆཻམ། ཆེམ་ཆེམ།

ཆཻར། ཆེས་ཆེར།

ོ། ཆོ་ག

ཆོེན། ཆོ་ཆེན།

ོལ། ཆོ་འཕྲུལ།

ཆཽ། ཆོ་ལོ།

ཆོགེས། ཆོག་ཤེས།

ཆོདར། ཆོད་པར།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

ཆོདརོད། ཆོད་པར་གཅོད།

ཆོཾ། ཆོམ།

ཆོསྱི། ཆོས་ཀྱི།

ཆོསྱི་འཁཽར། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ།

ཆོསྱི་རྒྱལོཾ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ།

ཆོསྱི་རྗེསུ། ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ།

ཆོསྱི་རྣཾ་གྲངས། ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས།

ཆོསྱི་ཕྱགྱ། ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ།

ཆོསྱི་དབག ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

ཆོསྱིངིསུ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ།

ཆོསྐད། ཆོས་སྐད།

ཆོསྐུ། ཆོས་སྐུ།

ཆོསྐུའི། ཆོས་སྐུའི།

ཆོསྐྱོང༌། ཆོས་སྐྱོང༌།

ཆོསྐྱོང༌སྲུངཾ་། ཆོས་སྐྱོང༌།

ཆོསྱོང༌། ཆོས་སྐྱོང༌།

ཆྱཽང༌། ཆོས་སྐྱོང༌།

ཆོསྐྱོབ་ཀྱིས༹དའི། ཆོས་སྐྱོབ་ཀྱིས་མཛད་པའི།

ཆོསྐྱོབསྡུས། ཆོས་སྐྱོབས་སྡུས།

ཆོསོར། ཆོས་འཁོར།

ཆོསཽར། ཆོས་འཁོར་བསྐོར།

ཆོསྒྲོགས། ཆོས་སྒྲོགས།

ཆོསྒྲོཊ། ཆོས་སྒྲོགས།

ཆོསིད། ཆོས་ཉིད།

ཆོསྟོན། ཆོས་སྟོན།

ཆོསྟན་པ། ཆོས་བསྟན་པ།

ཆོསྡེ། ཆོས་སྡེ།

ཆོསེལ། ཆོས་སྤེལ།

ཆོསེལ། ཆོས་འཕེལ།

ཆོསྲུལ། ཆོས་འཕྲུལ།

ཆྱོདེ། ཆོས་བྱེད།

ཆྱོདེ་�ོར། ཆོས་བྱེད་རྣལ་འབྱོར།

ཆོསྱིངས། ཆོས་དབྱིངས།

ཆྱོིངས། ཆོས་དབྱིངས།

ཆོསྱིངསུ་བསྡུས། ཆོས་དབྱིངས་སུ་བསྡུས།

ཆོ�ང༌། ཆོས་འབྱུང༌།

�ོང་། ཆོས་འབྱུང་།

ཆོསྱོར། ཆོས་འབྱོར།

ཆོསྲེལ། ཆོས་འབྲེལ།

ཆོསྨན། ཆོས་སྨན།
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བསྡུས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་གོ་རིམ།

ཆོསྨྲ་བ། ཆོས་སྨྲ་བ།

ཆོས༹ན། ཆོས་ཚན།

ཆོསཾ༹ས། ཆོས་མཚམས།

ཆོས༹ད། ཆོས་མཛད།

ཆོསུགས། ཆོས་ལུགས།

ཆོསུཊ། ཆོས་ལུགས།

ཆོསྲིད། ཆོས་སྲིད།

ཆོསྲུང༌། ཆོས་སྲུང༌།

ཆོསུམ། ཆོས་གསུམ།

ཆོསུཾ། ཆོས་གསུམ།

མཆུང་། མཆན་ཁུང་།

མྲེལ། མཆན་འགྲེལ།

མཆནུ། མཆན་བུ།

མཆིགུ། མཆི་གུ།

མཆིནད། མཆིན་ནད།

མཆིལྷམ། མཆིལ་ལྷམ།

མཆིསྟེ། མཆིས་ཏེ།

མོ། མཆོག

མཆོགི། མཆོག་གི།

མཆོགི་ཡཻས། མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས།

མཆོགྲན། མཆོག་བྲན།

མཆོཡིན། མཆོག་སྦྱིན།

མཆོགསུཾ། མཆོག་གསུམ།

ོད། མཆོད།

མཆོཏེན། མཆོད་རྟེན།

མཆོེན། མཆོད་རྟེན།

མད། མཆོད་བསྟོད།

མཆོདོ། མཆོད་དོ།

མཆོདར། མཆོད་པར།

མྲོིན། མཆོད་སྤྲིན།

མཆོདིན། མཆོད་སྦྱིན།

མཆོདྱིན། མཆོད་སྦྱིན།

མཆྱོིན། མཆོད་སྦྱིན།

མཆོད༹ས། མཆོད་རྫས།

མཆོིས། མཆོད་གཞིས།

མཆྱོན། མཆོད་ཡོན།

འཆཊོ། འཆགས་སོ།

འཆགསོ། འཆགས་སོ།

འཆབྱེད། འཆབ་བྱེད།

འཆལོ། འཆལ་ལོ།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

འཆིག འཆི་བདག

འཆ�ར། འཆི་སྦྱོར།

འཆྱ�ར། འཆི་སྦྱོར།

འཆིདེ། འཆི་མེད།

འཆི་མེདབང་མོ། འཆི་མེད་དབང་མོ།

འཆིད�། འཆི་མེད་དབང་མོ།

འཆོསྐྱོབ། འཆོས་སྐྱོབ།

ཇཾ། ཇ་མ།

ིར། ཇི་ལྟར།

ཇིར། ཇི་ལྟར།

ཇིནི། ཇི་བཞིན།

ཇིདི། ཇི་སྲིད།

ཇིདིུ། ཇི་སྲིད་དུ།

ཇཽ། ཇོ་བོ།

ཇཽའི། ཇོ་བོའི།

ཇ�། ཇོ་མོ།

མཇལོ། མཇལོ།

མུང་། མཇུག་བྱང་།

འཇབ༹�། འཇབ་ཙེ།

འཇཾ། འཇམ།

འཇམགོན། འཇམ་མགོན།

འཇཾགོན། འཇམ་མགོན།

འཇཾང༌། འཇམ་ལྗང༌།

འཇམཉེན། འཇམ་མཉེན།

འཇཾལྱི། འཇམ་དཔལ་གྱི།

འཇཾལྱིངས། འཇམ་དཔལ་གྱི་དབྱངས།

འཇཾལྱིས། འཇམ་དཔལ་གྱིས།

འཇཾལ། འཇམ་དཔལ།

འཇཾལ་རྡོེ། འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ།

འཇཾངས། འཇམ་དབྱངས།

འཇཾཡངས། འཇམ་དབྱངས།

འཇྱཾངས། འཇམ་དབྱངས།

འཇ༹ཾསེ། འཇམ་མཛེས།

འཇོ༹ན། འཇའ་ཚོན།

འཇའོད། འཇའ་འོད།

འཇིགྙི། འཇིག་ཉི།

འཇིགེན། འཇིག་རྟེན།

འཇིནེ། འཇིག་རྟེན།

འིཏེན། འཇིག་རྟེན།

འིནེ། འཇིག་རྟེན།
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བསྡུས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་གོ་རིམ།

འཇིགེན་གསུཾ། འཇིག་རྟེན་གསུམ།

འཇིགྲེན། འཇིག་འདྲེན།

འཇིགསྐྲག འཇིགས་སྐྲག

འཇིཊེད། འཇིགས་བྱེད།

འ�ིདེ། འཇིགས་བྱེད།

འཇིཊེདཾ། འཇིགས་མེད།

འཇིཊ་སུ། འཇིགས་སུ།

འཇིབྱེད། འཇིབ་བྱེད།

འཇོུག འཇུག་ལྡོག

འཇུཾད། འཇུར་མདུད།

འཇོེག འཇོ་སྒེག

འཇོགོས། འཇོག་དགོས།

འཇོཾས། འཇོམས།

འ�ོདེ། འཇོམས་བྱེད།

འཇཽལ། འཇོལ་འཇོལ།

འཇོལོ། འཇོལ་མོ།

རྫེུན། རྗེ་བཙུན།

རྫེན། རྗེ་བཙུན།

རྗེསྐྱེས། རྗེས་སྐྱེས།

རྗེསྲན། རྗེས་དྲན།

རྗེསཾ། རྗེས་མ།

རྗེསུ། རྗེས་སུ།

རྗེསོར། རྗེས་སོར།

རྗེསོར། རྗེས་གསོར།

ལྗེར། ལྗང་སེར།

ལྗངལ། ལྗང་གསལ།

ལྗནི། ལྗན་ལྗིན།

�བ། ལྗབ་ལྗབ།

ལྗབི། ལྗབ་ལྗིབ།

ཉགཅིག ཉག་གཅིག

ཉཱག ཉག་ཉག

ཉགོ། ཉག་ཉོག

ཉངུ་། ཉང་ཉུང་།

ཐནོས། ཉན་ཐོས།

ཉབོ། ཉབ་ཉོབ།

ཉཾག ཉམ་ཐག

ཉཾསགུར། ཉམས་མགུར།

ཉཾས། ཉམས།

ཉཾསྟོབས། ཉམས་སྟོབས།

ཉཾསྣང༌། ཉམས་སྣང༌།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

ཉམྱོང་། ཉམས་མྱོང་།

ཉཾསེན། ཉམས་ལེན།

ཉམསུ། ཉམས་སུ།

ཉཾསུ། ཉམས་སུ།

ཉཾསོ། ཉམས་སོ།

ཉལི། ཉལ་ཉིལ།

ཉལྡན། ཉལ་ལྡན།

ཉ�ས། ཉི་དྲོས།

ཉྲིསོ། ཉི་དྲོས།

ཉིུབ། ཉི་ནུབ།

ཉིཾ། ཉི་མ།

། ཉི་མ།

ཉིར། ཉི་མྱུར།

ཉིུར། ཉི་མྱུར།

ཉིུར། ཉི་ཞུར།

།ི ཉི་ཟླ།

ཉིུ། ཉི་ཤུ།

ཉིདུ། ཉིད་དུ།

ཉིདང༌། ཉིད་དང༌།

ཉིུང༌། ཉིན་གུང༌།

ཉིདེ། ཉིན་ཕྱེད།

ཉིན༹ད། ཉིན་ཚད།

ཉིན༹། ཉིན་མཚན།

ན། ཉིན་མཚན།

ཉྲིབ། ཉིན་སྲིབ།

ཉིསྟོང་། ཉིས་སྟོང་།

ཉུངུ༌། ཉུང་ངུ༌།

ཉུལེ། ཉུལ་ལེ།

ཉ�ན། ཉེ་ཉོན།

ཉྲེ་ལྔ། ཉེར་ལྔ།

ཉེར། ཉེར་གཅིག

ཉོན་། ཉོན་ཅིག

ཉོངོས། ཉོན་མོངས།

ཉཽནངཾས། ཉོན་མོངས།

ཉོནོངས། ཉོན་མོངས།

ཀྱི། གཉིས་ཀྱི།

ཉིསྱི། གཉིས་ཀྱི།

གཉིཀྱི། གཉིས་ཀྱི།

གཉིསྐྱེས། གཉིས་སྐྱེས།

གཉཱིསྤྱོད། གཉིས་གཉིས་སྤྱོད།
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ཉིཏེ། གཉིས་ཏེ།

གཉིསྟེ། གཉིས་ཏེ།

གཉིསའི། གཉིས་པའི།

ེད། གཉིས་མེད།

�ད། གཉིས་མེད།

གཉིདེ། གཉིས་མེད།

གནི། གཉིས་འཛིན།

སུ། གཉིས་སུ།

གཉིསུ། གཉིས་སུ།

གཉིསེུད། གཉིས་སུ་མེད།

གཉིསུཾ། གཉིས་གསུམ།

གཉཻན། གཉེན་ཆེན།

གཉེནོ། གཉེན་པོ།

མཉདོ། མཉན་ཡོད།

མཉཾདི། མཉམ་ཉིད།

མཉཾ་པ། མཉམ་པ།

མཉཾརག མཉམ་པར་བཞག

མཉཾརོ། མཉམ་པོར།

མཉཾདེ། མཉམ་མེད།

མཉཾག མཉམ་བཞག

སྙགིས། སྙགས་སྙིགས།

སྙཾ། སྙམ།

སྙཾ་པའི། སྙམ་པའི།

སྙཾམཾ། སྙམ་མམ།

སྙོཾ། སྙམ་མོ།

�ིཾག སྙིང་ཁྲག

སྙིངར། སྙིང་གར།

སྙིངེ། སྙིང་རྗེ།

སྙིངིག སྙིང་ཐིག

སྙིངོ། སྙིང་པོ།

སྙིངཻ༌། སྙིང་རེ་རྗེ།

སྙུགུ། སྙུག་གུ།

སྙོངོས། སྙོན་མོངས།

སྙོཾས། སྙོམས།

བསྙབྱ། བསྙབ་བྱ།

བསྙེུན། བསྙེན་བཀུར།

བསྙེུར། བསྙེན་བཀུར།

བསྙེནས། བསྙེན་གནས།

ཏཱན་ཏཱིག ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག

ཏིནི། ཏིང་ངེ་འཛིན།
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ཏིང༹ནི། ཏིང་འཛིན།

ཏིངགས། ཏིང་ཤགས།

ཏོགི་བླཽས། ཏོག་གི་བློ་གྲོས།

ཏྲེསམ། ཏྲེས་སམ།

གཏདོ། གཏད་སོ།

གཏཾ། གཏམ།

གཏའཾ། གཏའ་མ།

གཏིུག གཏི་མུག

གཏིུཾག གཏི་མུག

གཏུ�༹ཊ། གཏིང་ཚུགས།

གཏུནུ། གཏུན་བུ།

གཏིུང༌། གཏུན་ཤིང༌།

གཏོུཾ། གཏུམ་པོ།

གཏུ༹�ག གཏུམ་ཚིག

གཏོ༹ད། གཏེར་མཛོད།

ཏྱོཾར། གཏོར་མ།

ཏྱོར་མ། གཏོར་མ།

གཏོརཾ། གཏོར་མ།

གཏོརོ། གཏོར་རོ།

ིན། རྟ་མགྲིན།

རྟ་གས། རྟ་རྒྱུགས།

རྟ་ཊ། རྟ་རྒྱུགས།

རྟགནས། རྟག་གནས།

རྟགསུ། རྟགས་སུ།

རྟབོ། རྟབ་རྟོབ།

རྟེནིང་འབྲེལུང༌། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང༌།

རྟེནེལ། རྟེན་འབྲེལ།

རྟཻལེ། རྟེན་འབྲེལ།

�ལ། རྟེན་འབྲེལ།

རྟོགེ། རྟོག་གེ།

རྟོཊུ། རྟོགས་སུ།

རྟོགསུ། རྟོགས་སུ།

ལྟུ། ལྟ་བུ།

ལྟུའི། ལྟ་བུའི།

ལྟུས། ལྟ་བུས།

ལྟགཅོད། ལྟག་གཅོད།

ལྟགི། ལྟག་ལྟིག

ལྟུར། ལྟུང་བར།

ལྟེཾརེ། ལྟེམ་མེར།

སྟགི་ལོ། སྟག་གི་རོ།
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སྟགྱོས། སྟག་མྱོས།

སྟགཟིག སྟག་གཟིག

སྟངསྟབས། སྟངས་སྟབས།

སྟཱབ་པོ། སྟབ་སྟབ་པོ།

སྟོངེན། སྟོང་ཆེན།

སྟོངིད། སྟོང་ཉིད།

སྟོངུ། སྟོང་དུ།

སྟོདུལ། སྟོད་འདུལ།

སྟོནཾ། སྟོན་ནམ།

བརྟཱས། བརྟས་བརྟས།

བརྟུགས། བརྟུལ་ཞུགས།

བརྟུཊ། བརྟུལ་ཞུགས།

བརྟེནས། བརྟེན་ནས།

བལྟསྟེ། བལྟས་ཏེ།

བསྟནྱོང༌། བསྟན་སྐྱོང༌།

བསྟོནང༌། བསྟན་སྐྱོང༌།

བ�ར། བསྟན་འགྱུར།

བསྟནོས། བསྟན་བཅོས།

བསྟནའི། བསྟན་པའི།

བསྟ༹ནི། བསྟན་འཛིན།

བ�༹༹ནི། བསྟན་འཛིན།

བསྟྲུནཾ། བསྟན་སྲུང།

བསྟྲུནངས། བསྟན་བསྲུངས།

བསྟོདོ། བསྟོད་དོ།

ཐགིས། ཐག་གིས།

ཐགཅོད་པ། ཐག་གཅོད་པ།

ཐངཾ་། ཐང་མ།

ཐདུ། ཐད་དུ།

ཐདྲང༌། ཐད་དྲང༌།

ཐནོ། ཐན་ཐོན།

ཐབསྱི། ཐབས་ཀྱི།

ཐབཾས། ཐབས་མཁས།

ཐབསྱ་ཇུསྟོང་། ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སྟོང་།

ཐབེས། ཐབས་ཤེས།

ཐབསུ། ཐབས་སུ།

ཐམོ། ཐམ་ཐོམ།

ཐཾད་མྱེན་པ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ།

ཐཾད། ཐམས་ཅད།

ཐརོ། ཐར་ཐོར།

ཐརུ། ཐར་ནུ།
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ཐརའི། ཐར་པའི།

ཐ�ར། ཐལ་འགྱུར།

ཐལྕག ཐལ་ལྕག

ཐལོཾ། ཐལ་མོ།

ཐིགེ། ཐིག་ལེ།

ཐིགླེ། ཐིག་ལེ།

ཐིཾ་པ། ཐིམ་པ།

ཐུཊ། ཐུགས།

ཐྱར། ཐུགས་ཀར།

ཐུགོངས། ཐུགས་དགོངས།

ཐེུགས། ཐུགས་རྗེ།

ཐེུཊ། ཐུགས་རྗེ།

ཐྱེ། ཐུགས་རྗེ།

ཐེུགས་ཆེནོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ།

ཐཻུནོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ།

ཐྱ�ནའི། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི།

ཐྱེའི། ཐུགས་རྗེའི།

ཐྱེས། ཐུགས་རྗེས།

ཐུཊཾ། ཐུགས་དམ།

ཐྱདཾ། ཐུགས་དམ།

ཐུཾདང༌། ཐུགས་དམ་བསྐང༌།

ཐྱདཾང་། ཐུགས་དམ་བསྐང༌།

ཐྱདཾན། ཐུགས་དམ་ཅན།

ཐུགས༹�། ཐུགས་བརྩེ།

ཐུཊ�༹། ཐུགས་བརྩེ།

ཐུཊེ། ཐུགས་ལེགས།

ཐུཊེའི། ཐུགས་ལེགས་པའི།

ཐུཊེ་རིནེ། ཐུགས་ལེགས་རིན་ཆེན།

ཐཱུང་། ཐུང་ཐུང་།

ཐིུན། ཐུན་མིན།

ཐུནོཾང༌། ཐུན་མོང༌།

ཐོུང༌། ཐུན་མོང༌།

ཐོུངསོ། ཐུན་མོང་ཆོས།

ཐུནཾ༹ས། ཐུན་མཚམས།

ཐུནི། ཐུན་བཞི།

ཐུབེན། ཐུབ་ཆེན།

ཐེུན། ཐུབ་ཆེན།

ཐུབསྟན། ཐུབ་བསྟན།

ཐུབོ། ཐུབ་བོ།

ཐུབང༌། ཐུབ་དབང༌།
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ཐུབོ༹ད། ཐུབ་ཚོད།

ཐ�། ཐེ་ཚོམ།

ཐ�ད། ཐེ་ཚོམ་མེད།

ཐེགེན། ཐེག་ཆེན།

ཐེགན། ཐེག་དམན།

ཐྲེངས། ཐེའུ་རངས།

ཐཻར། ཐེར་ཐེར།

ཐེལ༹�། ཐེལ་ཚེ།

ཐྲོེངས། ཐོ་རེངས།

ཐོགུ། ཐོག་གུ།

ཐོགཾར། ཐོག་མར།

ཐོག�ད། ཐོག་མེད།

ཐོཊེཾད། ཐོགས་མེད།

ཐོཊེཾད་ཀྱིས༹དའི། ཐོགས་མེད་ཀྱིས་མཛད་པའི།

ཐྲོག ཐོད་ཁྲག

ཐྲོདག ཐོད་ཁྲག

ཐྲོེང༌། ཐོད་ཕྲེང༌།

ཐྲོདེང༹ལ། ཐོད་ཕྲེང་ཚལ།

ཐོབར། ཐོབ་པར།

ཐོབརོག ཐོབ་པར་ཤོག

ཐོབྱ། ཐོབ་བྱ།

ཐོམུ། ཐོམ་བུ།

ཐོརོག ཐོར་ཅོག

ཐོུར༹ག ཐོར་གཙུག

ཐོས�༹ན། ཐོས་འཛིན།

མཐའོར། མཐའ་སྐོར།

མཐའོབ། མཐའ་འཁོབ།

མཐོབ། མཐའ་འཁོབ།

མཐའན། མཐའ་ཅན།

མཐའེན། མཐའ་རྟེན།

མཐའག མཐའ་དག

མཐྲལ། མཐའ་བྲལ།

མཐྱཾས། མཐའ་འབྱམས།

མྱཾས། མཐའ་འབྱམས།

མཐེདཾ། མཐའ་མེད།

མཐ༹ཾས། མཐའ་མཚམས།

མཐའས། མཐའ་ཡས།

མཐས། མཐའ་ཡས།

མཐྱས། མཐའ་ཡས།

མཐྱེན། མཐར་མཁྱེན།
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མཐརུག མཐར་ཐུག

མཐུརག མཐར་ཐུག

མཐརིན། མཐར་ཕྱིན།

མཐརིནས། མཐར་ཕྱིན་ནས།

མཐིངག མཐིང་ནག

མཐེུན། མཐུ་ཆེན།

མཐོུབས། མཐུ་སྟོབས།

མཐོུབས་བདགོ། མཐུ་སྟོབས་བདག་པོ།

མཐོུབ། མཐུ་ཐོབ།

མཐུ༹ལ། མཐུ་རྩལ།

མཐུ༹ས། མཐུ་རྫས།

མཐེུན། མཐུན་རྐྱེན།

མ�ོགས། མཐུན་ཕྱོགས།

མ�ོཊ། མཐུན་ཕྱོགས།

མཐོུང༌། མཐུན་མོང༌།

མཐུན༹ས། མཐུན་རྫས།

མཐ�ང༌། མཐེ་བོང༌།

མཐོིས། མཐོ་རིས།

མཐོིསུཾ། མཐོ་རིས་གསུམ།

མཐོངཾ། མཐོང་ལམ།

མཐོནོ། མཐོན་པོ།

མཐོལོ་བཤཊ། མཐོལ་ལོ་བཤགས།

མཐོལོཊ། མཐོལ་ལོ་བཤགས།

འཐདཾ། འཐད་དམ།

འཐབྲལ། འཐབ་བྲལ།

འཐཱས། འཐས་འཐས།

འཐཱུལ། འཐུལ་འཐུལ།

འཐོརླུང་། འཐོར་རླུང་།

དངོར། དང་པོར།

དཾ། དམ།

དཾན། དམ་ཅན།

དཾའ། དམ་བཅའ།

དཾའི། དམ་པའི།

དཾ་པའི་ཆོསྱི། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི།

ག དམ་ཚིག

གི། དམ་ཚིག

དམ�༹ག དམ་ཚིག

དཾག�༹སུཾ། དམ་ཚིག་གསུམ།

ས། དམ་རྫས།

དར་ངྱས། དར་རྒྱས།
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དརི། དར་དིར།

དལྱད། དལ་བརྒྱད།

དལེན། དལ་རྟེན།

དལྱོར། དལ་འབྱོར།

དིུག། དུ་ཞིག

དུ�། དུག་ལྔ།

དུགསུཾ། དུག་གསུམ།

དཱུང་། དུང་དུང་།

དྲོུ། དུད་འགྲོ།

དུནས། དུན་ལས།

དུད། དུར་ཁྲོད།

དོུད། དུར་ཁྲོད།

དྲོུད། དུར་ཁྲོད།

དུསྱི། དུས་ཀྱི།

དུབྱིག དུས་ཀྱི་དབྱིག

དུས་ཀྱིད། དུས་ཀྱི་དབྱིགས།

དུསིཊ། དུས་ཀྱི་དབྱིགས།

དུསོད། དུས་མཆོད།

དུཾའ། དུས་མཐའ།

དུབྱིད། དུས་དབྱིགས།

དུསོ༹ད། དུས་ཚོད།

དུསུ། དུས་སུ།

དུསུཾ། དུས་གསུམ།

དེུས། དེ་དུས།

ད�ན། དེ་དོན།

དེགི། དེ་དག་གི།

དེགིས། དེ་དག་གིས།

དེག དེ་དག

དེ་བཞིནིད། དེ་བཞིན་ཉིད།

དེནིདི། དེ་བཞིན་ཉིད།

དེནིུ། དེ་བཞིན་དུ།

དེནིཊེ། དེ་བཞིན་གཤེགས།

དེ་བཞིནེཊ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ།

དེདཔོན། དེད་དཔོན།

དཻར། དེབ་ཐེར།

དེམེ། དེམ་པེ།

དོགོང་། དོ་དགོང་།

དཽག དོག་དོག

དོངེ༹། དོང་ཙེ།

དོུན། དོན་ཀུན།
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དོནྲུབ། དོན་གྲུབ།

དྲོུབ། དོན་གྲུབ།

དོར། དོན་འགྱུར།

དོནན། དོན་ཅན།

དོནུ། དོན་དུ།

དོཾན། དོན་དམ།

དོནི། དོན་སྤྱི།

ནོ། དོན་ཚན།

དོན༹ད་པ། དོན་མཛད་པ།

དོནོད། དོན་ཡོད།

དོནྲོུབ། དོན་ཡོད་གྲུབ།

དོམཁྲིས། དོམ་མཁྲིས།

དོརྟ། དོར་རྟ།

དྭངལ། དྭངས་གསལ།

དྲོག དྲག་པོ།

དྲོགསུཾ། དྲག་པོ་གསུམ།

དྲག༹ལ། དྲག་རྩལ།

དྲགུལ། དྲག་ཤུལ།

དྲགོས། དྲག་ཤོས།

དྲངེས། དྲང་ངེས།

དྲ�ོང༌། དྲང་སྲོང༌།

དྲནེར། དྲན་ཉེར།

དྲལྕམ། དྲལ་ལྕམ།

དྲིཀུ་བ། དྲི་དཀུ་བ།

དྲིབ། དྲི་ཆབ།

དྲིདེ། དྲི་མེད།

དྲིདེཾ། དྲི་མེད།

དྲིནོ། དྲི་བཞོན།

དྲིནན། དྲིན་ཅན།

དྲིནེ། དྲིན་ཆེན།

དྲིནོེ། དྲིན་མོ་ཆེ།

དྲིལུ། དྲིལ་བུ།

དྲུགས་བཅུའིར། དྲུག་ནས་བཅུའི་བར།

དྲུངུ། དྲུང་དུ།

དྲིུག དྲུང་ཞིག

དྲུངིག དྲུང་ཡིག

དྲིུག དྲུང་ཡིག

གདབུ། གདབ་བུ།

གདབྱ། གདབ་བྱ།

གདཾག གདམ་ངག
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གདཾས། གདམས།

གདུ༹བ། གདུག་རྩུབ།

གདུཊར། གདུགས་དཀར།

གདུང་ད། གདུང་རྒྱུད།

གདེུན། གདུང་རྟེན།

གདོུ༹བ། གདུང་འཚོབ།

གདིུན། གདུང་འཛིན།

གདུབུ། གདུབ་བྱ།

གདོངན། གདོང་ངན།

གདོངུ། གདོང་དུ།

གདྲོུག གདོང་དྲུག

བདགི། བདག་གི།

བདགིནས། བདག་གི་གནས།

བདགིས། བདག་གིས།

བདགག བདག་ཅག

བད། བདག་ཅག

བདགིད། བདག་ཉིད།

བདགེཾད། བདག་མེད།

བདགོཾ། བདག་མོ།

བདག�༹ན། བདག་འཛིན།

བདགཞན། བདག་གཞན།

བདགཞན་དོན། བདག་གཞན་དོན་གཉིས།

བདུགོས། བདུག་སྤོས།

བདུསོ། བདུག་སྤོས།

བདུད་དྱལ། བདུད་རྒྱལ།

བདུདྱལ། བདུད་རྒྱལ།

བདུདི། བདུད་ཉི།

བདུདུལ། བདུད་འདུལ།

བདོུཾད། བདུད་མོ།

བདིུད། བདུད་རྩི།

བདུ�༹ད། བདུད་རྩི།

བདུ�༹དའི། བདུད་རྩིའི།

བདུ�༹དས། བདུད་རྩིས།

བདུནས། བདུན་ནས།

བདེངོ༌། བདེ་སྐྱོང༌།

བདེགའ། བདེ་དགའ།

བདཻན། བདེ་ཆེན།

བད�ག བདེ་མཆོག

བད�ན། བདེ་དོན།

བདེརེཊ། བདེ་བར་གཤེགས།
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བདཻཊ། བདེ་ལེགས།

བདེགེས། བདེ་གཤེགས།

བདེཊེ། བདེ་གཤེགས།

བདེནར། བདེན་པར།

བནི། བདེན་འཛིན།

བདེརེཊ། བདེར་གཤེགས།

མདངསུཾ། མདངས་གསུམ།

མདའཕེན་པ། མདའ་འཕེན་པ།

མདའ༹ནི། མདའ་འཛིན།

མདོུན། མདུན་ན་འདོན།

མདོེན། མདོ་ཆེན།

མདོེནཆེནོ། མདོ་ཆེན་ཆེན་པོ།

མདོེན་སྟོངིད། མདོ་ཆེན་སྟོང་ཉིད།

མདོར་མ། མདོ་དར་མ།

མདཽན། མདོ་དོན།

མདྲོན་པ། མདོ་དྲན་པ།

མདོབུས། མདོ་དབུས།

མདོགི། མདོག་གི།

མདོངསེལ། མདོངས་སེལ།

མདོུས། མདོར་བསྡུས།

འདབརྒྱ། འདབ་བརྒྱ།

འདབཟང་། འདབ་བཟང་།

འདབསུ། འདབས་སུ།

འདཾ། འདམ།

འདཾ༹བ། འདམ་རྫབ།

འདསར། འདས་པར།

འདིག འདི་དག

འདིེས། འདི་བཞེས།

འདིརེཊ། འདིར་གཤེགས།

འདྲོུད། འདུ་འཕྲོད།

འདེུད། འདུ་བྱེད།

འདྲུལ། འདུ་འབྲལ།

འདུ�༹། འདུ་འཛི།

འདེུས། འདུ་ཤེས།

འདུགིན། འདུག་གིན།

འདུགནས། འདུག་གནས།

འདུལྱེད། འདུལ་བྱེད།

འདུསོ། འདུས་སོ།

འདེབསུ། འདེབས་སུ།

འདྲོུག འདོ་དྲུག
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འདོདཾས། འདོད་ཁམས།

འདོདགུ། འདོད་དགུ།

འདོདཊ། འདོད་ཆགས།

འདོུས། འདོད་དུས།

འདོལྡན། འདོད་ལྡན།

འདོདྲལ། འདོད་བྲལ།

འདོདོན། འདོད་ཡོན།

འདོཾན། འདོན་མཁན།

འདཽལ། འདོལ་འདོལ།

འདྲཔེ། འདྲ་དཔེ།

འདྲེཀར། འདྲེ་དཀར།

འདྲེས༹ལ། འདྲེས་ཚལ།

རྡུལྡན། རྡུལ་ལྡན།

�ཊ། རྡུལ་བརྩེགས།

རྡོེ། རྡོ་རྗེ།

རྡོེང༌། རྡོ་རྗེ་འཆང༌།

རྡོེ་དཔལྡན་ཚུལིྲས། རྡོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཚུལ་
ཁྲིམས།

རྡོེངས། རྡོ་རྗེ་དབྱངས།

རྡོེའ�༹ན། རྡོ་རྗེ་འཛིན།

རྡོེ་གཞོནུ། རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ།

རྡོེའེཾ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ།

ལྡབི། ལྡབ་ལྡིབ།

ལྡབོ། ལྡབ་ལྡོབ།

ལྡམུ། ལྡམ་ལྡུམ།

ལྡརི། ལྡར་ལྡིར།

ལྡེཾ། ལྡེམ།

ལྡཻམ། ལྡེམ་ལྡེམ།

ལྡེམེ་བ། ལྡེམ་མེ་བ།

ལྡེཾསེ་ལྡེམ། ལྡེམས་སེ་ལྡེམ།

ལྡོབསྐྱེན་པ། ལྡོབས་སྐྱེན་པ།

ིབི། སྡིག་སྒྲིབ།

�ན། སྡིག་སྲིན།

སྡུ�༹བ། སྡིགས་མཛུབ།

སྡུགུ། སྡུག་གུ།

སྡུགེ་བ། སྡུག་གེ་བ།

སྡུགལ། སྡུག་བསྔལ།

སྡུཾལ། སྡུག་བསྔལ།

སྡུལ། སྡུག་བསྔལ།

བསྡུལ། སྡུག་བསྔལ།
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ེད། སྡེ་བརྒྱད།

སྡ༹�ན། སྡེ་ཚན།

སྡེབྱོར། སྡེབ་སྦྱོར།

སྡེརོཾ། སྡེར་མོ།

�ང �ཊ། སྡོང་གྲོགས།

�ང�༹ད། སྡོང་གྲོགས་མཛད།

སྡཽང༌། སྡོང་པོ།

སྡོཾ། སྡོམ།

སྡོཾ༹གི། སྡོམ་ཚིག

སྡོཾ་གསུཾ། སྡོམ་གསུམ།

བརྡྲོད། བརྡ་སྤྲོད།

བརྡྲོདབངོ༌། བརྡ་སྤྲོད་དབང་པོ།

བལྡབྱ། བལྡབ་བྱ།

བསྡུ�༹བ། བསྡིགས་མཛུབ།

བསྡུ�༹བད། བསྡིགས་མཛུབ་མཛད།

ནོ༹ད། ན་ཚོད།

ནེ། ན་རེ།

ནྲེ། ན་རེ།

ནགི། ནག་གི།

ནགན། ནག་ཅན།

ནགོ། ནག་ནོག

ནགོ། ནག་པོ།

ནགོཾ། ནག་མོ།

ནགསྟུག་པོ། ནགས་སྟུག་པོ།

ནགསཾ། ནགས་མ།

ནགསེཾ། ནགས་མེ།

ནགས། ནགས་སུ།

ནགསེབ། ནགས་གསེབ།

ནངར། ནངས་པར།

ནདྲག་པ། ནད་དྲག་པ།

ནབསོ། ནབས་སོ།

ནཾ། ནམ།

ནམཁའ། ནམ་མཁའ།

ནཾཁའ། ནམ་མཁའ།

ནཾའ། ནམ་མཁའ།

ནཾཁའ་རྒྱལ༹ན། ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ནཾཁའོ༹ད། ནམ་མཁའ་མཛོད།

ནཾཁའི། ནམ་མཁའི།

ནྲུཾ། ནམ་གྲུ།

ནམཐོང་། ནམ་མཐོང་།
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ནཾཟླ། ནམ་ཟླ།

ནཾ་ལངས། ནམ་ལངས།

ནཾངས། ནམ་ལངས།

ནཾས། ནམས།

ནཱར། ནར་ནར།

ནལོ། ནལ་ནོལ།

ནོུ། ནུ་བོ།

ནོུཾ། ནུ་མོ།

ནོུགས། ནུབ་ཕྱོགས།

ནོུཊ། ནུབ་ཕྱོགས།

ནུབྱང༌། ནུབ་བྱང།

ནཱུར། ནུར་ནུར།

ནོངསྤྱོད། ནོངས་སྤྱོད།

ནོམྱག ནོམ་ཉུག

ནོརྒྱུན་མ། ནོར་རྒྱུན་མ།

ནོུར། ནོར་བུ།

ནོརུ། ནོར་བུ།

ནོརྩེན། ནོར་རྩེན།

ནོརི༹ན། ནོར་འཛིན།

ནོརྫས། ནོར་རྫས།

གནདོན། གནད་དོན།

གནཾ། གནམ།

གནཾཅཊ། གནམ་ལྕགས།

གནྱོཾར། གནམ་སྦྱོར།

གནམཚོ། གནམ་མཚོ།

གནྱིས། གནས་ཀྱིས།

ནསྱི། གནས་ཀྱིས།

གནསྱི། གནས་ཀྱིས།

གནསྐབས། གནས་སྐབས།

གནསན། གནས་ཅན།

གནསེན། གནས་ཆེན།

གནསེན། གནས་རྟེན།

གནསླུཊ། གནས་ལུགས།

གཊ། གནས་ལུགས།

ནྱསུ། གནས་སུ།

གནསུ། གནས་སུ།

གནསྲུངོ༌། གནས་སྲུང་པོ།

གནྱོེད། གནོད་བྱེད།

གནྱོདིན། གནོད་སྦྱིན།

གནྱོིན། གནོད་སྦྱིན།
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ནྱོདིན། གནོད་སྦྱིན།

གནོདྱིན། གནོད་སྦྱིན།

གནོིདན། གནོད་སྦྱིན།

གནྱོདིནགོ། གནོད་སྦྱིན་བདག་པོ།

གནོད�༹ས། གནོད་མཛེས།

མནྲེལ། མནའ་འབྲེལ།

མནལྟོས། མནལ་ལྟོས།

མནལཾ། མནལ་ལམ།

རྣམཁྱེན། རྣམ་མཁྱེན།

རྣཾནེ། རྣམ་མཁྱེན།

�ཾངས། རྣམ་གྲངས།

�ོཾལ། རྣམ་གྲོལ།

�ཾལ། རྣམ་རྒྱལ།

རྣོཾག རྣམ་རྟོག

རྣཾར། རྣམ་ཐར།

�ོཾས། རྣམ་ཐོས་སྲས།

རྣཾག རྣམ་དག

རྣཾང༌། རྣམ་སྣང༌།

རྣཾང༹ད། རྣམ་སྣང་མཛད།

རྣམ་པརྒྱལ། རྣམ་པར་རྒྱལ།

རྣཾརག རྣམ་པར་དག

རྣཾར། རྣམ་པར།

རྣཾརང༹ད། རྣམ་པར་སྣང་མཛད།

རྣཾསེ། རྣམ་ཤེས།

�ཾས། རྣམ་སྲས།

རྣཾས། རྣམས།

རྣཾསྱང༌། རྣམས་ཀྱང༌།

རྣཾསྱི། རྣམས་ཀྱི།

རྣཾསུ། རྣམས་སུ།

རྣལྦྱོར། རྣལ་འབྱོར།

རྣལྱོར། རྣལ་འབྱོར།

�ོར། རྣལ་འབྱོར།

རྣལྱོཾར། རྣལ་འབྱོར་མ།

སྣནེ། སྣ་ཆེན།

སྣ༹གོས། སྣ་ཚོགས།

སྣོ༹ཊ། སྣ་ཚོགས།

སྣྲོགས། སྣ་ཚོགས།

སྣྲོཊ། སྣ་ཚོགས།

སྣ་ཚོགསྡེ། སྣ་ཚོགས་སྡེ།

སྣ༹གོསྡེ། སྣ་ཚོགས་སྡེ།
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སྣངུ་། སྣང་ངུ་།

སྣངོར། སྣང་ངོར།

སྣང་རྟོགི། སྣང་རྟོག་གི།

སྣངིད། སྣང་སྲིད།

སྣྲིངད། སྣང་སྲིད།

སྣངལ། སྣང་གསལ།

སྣམུ། སྣམ་བུ།

སྣརྨ། སྣར་མ།

སྣོགཟན། སྣོག་གཟན།

སྣོུད། སྣོད་བཅུད།

བསྣུབྱ། བསྣུབ་བྱ།

པདཀར། པད་དཀར།

པདཀརཾ། པད་དཀར་མ།

པདྨ། པད་མ།

པདྨོ། པད་མོ།

པཎ�། པཎ་ཆེན།

པཎ�ན། པཎ་ཆེན།

པཱི། པའི།

པཱི། པི་པི།

པླིང༌། པི་ལིང༌།

པུསོ། པུས་མོ།

པོི། པོ་ཏི།

པྲགི། པྲག་པྲིག

དཔགེད། དཔག་མེད།

དཔགེཾད། དཔག་མེད།

དཔའེན། དཔའ་ཆེན།

དཔའོ། དཔའ་བོ།

དཔའོཾ། དཔའ་མོ།

དཔལྱི། དཔལ་གྱི།

དཔལྱི་ལུང༌། དཔལ་གྱི་ལུང༌།

དཔལྱེན། དཔལ་ཆེན།

དཔལྙི། དཔལ་ཉི།

དཔལྡན། དཔལ་ལྡན།

དཔལྡན་ལྷོཾ། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ།

དཔྲེང༌། དཔལ་འཕྲེང༌།

དཔལེ། དཔལ་བེ།

དཔལྦེ། དཔལ་བེ།

དཔལྦེའུ། དཔལ་བེའུ།

དཔལར། དཔལ་འབར།

དཔལྱོར། དཔལ་འབྱོར།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

དཔལ�༹ན། དཔལ་འཛིན།

དཔལོན། དཔལ་ཡོན།

དཔོུཊ། དཔུང་ཚོགས།

དཔེརྗོད། དཔེར་བརྗོད།

དཔ�ད། དཔེར་བརྗོད།

དཔེརོ༹ན། དཔེར་མཚོན།

དཔཽན། དཔོན་པོ།

དཔོཾན། དཔོན་མོ།

དཔོནོག དཔོན་གཡོག

དཔླཽན། དཔོན་སློབ།

དཔློབོ། དཔོན་སློབ།

དཔྱིདུས། དཔྱིད་དུས།

སྤྲིུ། སྤུ་གྲི།

སྤུནླ། སྤུན་ཟླ།

སྤུན༣། སྤུན་གསུམ།

སྤེལཾ། སྤེལ་མ།

སྤོབའི་བླཽས། སྤོབས་པའི་བློ་གྲོས།

སྤོསྱི། སྤོས་ཀྱི།

སྤྱངི་། སྤྱང་ཀི།

སྤྱནྔར། སྤྱན་སྔར།

སྤྱངྲས། སྤྱན་དྲངས།

སྤྱནངས། སྤྱན་དྲངས།

སྤྱནེ། སྤྱན་འདྲེན།

སྤྱནྲེ། སྤྱན་འདྲེན།

སྤྱནར། སྤྱན་དམར།

སྤྱནིཊ། སྤྱན་གཟིགས།

སྤྱན�༹ཊ། སྤྱན་གཟིགས།

སྤྱནསྱི། སྤྱན་རས་ཀྱིས།

སྤྱནས�༹ཊ། སྤྱན་རས་གཟིགས།

སྤྱརསིཊ། སྤྱན་རས་གཟིགས།

སྤྱར�༹ཊ། སྤྱན་རས་གཟིགས།

སྤྱནསིཊ༹ན། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མཚན།

སྤྱིནོ། སྤྱི་དོན།

སྤྱིརོ། སྤྱི་བོར།

སྤྱིུག༹། སྤྱི་གཙུག

སྤྱ�༹ན། སྤྱི་མཚན།

སྤྱུགོ། སྤྱུག་གོ།

སྤྱོལྡན། སྤྱོད་ལྡན།

སྤྲའེུ། སྤྲ་སྤྲེའུ།

སྤྲངོ༌། སྤྲང་པོ།
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བསྡུས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་གོ་རིམ།

སྤྲིནྱི་བཅུད། སྤྲིན་གྱི་བཅུད།

སྤྲིནེ། སྤྲིན་ཆེན།

སྤྲིནུས། སྤྲིན་དུས།

སྤྲིསཾ། སྤྲིས་མ།

སྤྲེལྱི། སྤྲེལ་གྱི།

སྤྲཽ། སྤྲོ་སྤྲོ།

སྤྲོལ། སྤྲོས་བྲལ།

ཕེསཾ། ཕ་མེས།

ཕལོ། ཕ་རོལ།

ཕལོྲ། ཕ་རོལ།

ཕྲོལ། ཕ་རོལ།

ཕལོཊུ། ཕ་ལོགས་སུ།

ཕལོགསུ། ཕ་ལོགས་སུ།

ཕགི་ལོ། ཕག་གི་ལོ།

ཕངུ་། ཕང་ཕུང་།

ཕནོཊ། ཕན་ཐོགས།

ཕནོབ། ཕན་ཐོབ།

ཕནོ། ཕན་ནོ།

ཕནུ། ཕན་ཕུན།

ཕུ༹ན། ཕན་ཚུན།

ཕྱནོ། ཕན་ཡོན།

ཕཾ་པ། ཕམ་པ།

ཕུ༹ར། ཕར་ཚུར།

ཕལེན། ཕལ་ཆེན།

ཕལེར། ཕལ་ཆེར།

ཕལོེ། ཕལ་མོ་ཆེ།

ཕོུ། ཕུ་བོ།

ཕུགསུ། ཕུགས་སུ།

ཕུངར། ཕུང་པར།

ཕུངོ༌། ཕུང་པོ།

ཕུངྱེད། ཕུང་བྱེད།

ཕོུ༹གས། ཕུན་ཚོགས།

ཕོུཊ། ཕུན་ཚོགས།

ཕུནོ༹ཊ། ཕུན་སུམ་ཚོགས།

ཕུནོཾ༹ཊ། ཕུན་སུམ་ཚོགས།

ཕཱུམ། ཕུམ་ཕུམ།

ཕྱོུད། ཕོ་རྒྱུད།

ཕྙོ། ཕོ་ཉ།

ཕྱོག ཕོ་ཕྱག

ཕྱོུག ཕོ་ཕྱུག



122

བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

ཕྲོང༌། ཕོ་བྲང༌།

ཕཽག ཕོ་རོག

ཕོགསྡེར། ཕོགས་སྡེར།

ཕྱ༹ན། ཕྱ་ཚན།

ཕྱགྱ། ཕྱག་རྒྱ།

ཕྱརྒྱ། ཕྱག་རྒྱ།

ཕྱརྒྱེནོ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ།

ཕྱགཉིས། ཕྱག་གཉིས།

ཕྱཾའ། ཕྱག་མདའ།

ཕྱུཾད། ཕྱག་མདུད།

ཕྱག༹ན། ཕྱག་མཚན།

ཕྱག༹ལ། ཕྱག་འཚལ།

ཕྱ༹ལ། ཕྱག་འཚལ།

ཕྱ༹ལྟོད། ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།

ཕྱ༹ལོད། ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།

ཕྱག༹ལོ། ཕྱག་འཚལ་ལོ།

ཕྱ༹ལོ། ཕྱག་འཚལ་ལོ།

ཕྱོ༹ད། ཕྱག་མཛོད།

ཕྱགཡས། ཕྱག་གཡས།

ཕྱཊཾ། ཕྱགས་མ།

ཕྱདོ། ཕྱད་ཕྱོད།

ཕྱམ། ཕྱམ་གཅིག

ཕྱམེ་བ། ཕྱམ་མེ་བ།

ཕྱར་བ་གྲུདཊ། ཕྱར་བ་གྲུ་གདགས།

ཕྱིང༌། ཕྱི་ནང༌།

ཕྱིངསངསུཾ། ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ།

ཕྱིངསུཾ། ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ།

ཕྱིདོ། ཕྱི་སྣོད།

ཕྱིག ཕྱི་ཕྱག

ཕྱིལོ། ཕྱི་རོལ།

ཕྱིལོྲ། ཕྱི་རོལ།

ཕྱིནོག ཕྱིན་ཅི་ལོག

ཕྱིནད། ཕྱིན་ཆད།

ཕྱིནས། ཕྱིན་ནས།

ཕྱིརོ། ཕྱིར་རོ།

ཕྱིསྐྱེས། ཕྱིས་སྐྱེས།

ཕྱིསུ། ཕྱིས་སུ།

ཕྱུགསྱིས་ཕྱུག ཕྱུགས་ཀྱིས་ཕྱུག

ཕྱུགསྐྱོང༌། ཕྱུགས་སྐྱོང༌།

ཕྱེུར། ཕྱེ་ཕུར།
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བསྡུས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་གོ་རིམ།

ཕྱེདོལ། ཕྱེད་ཡོལ།

ཕྱོཊ། ཕྱོགས།

ཕྱོགསྱི་མུ་ཁྱུད། ཕྱོགས་ཀྱི་མུ་ཁྱུད།

ཕྱོགསྐྱེས། ཕྱོགས་སྐྱེས།

ཕྱོགསྐྱོང་། ཕྱོགས་སྐྱོང་།

ཕྱོངོ༌། ཕྱོགས་སྐྱོང༌།

ཕྱོཊོང༌། ཕྱོགས་སྐྱོང༌།

ཕྱོཊན། ཕྱོགས་ཅན།

ཕྱོུ། ཕྱོགས་བཅུ།

ཕྱོུའི། ཕྱོགས་བཅུའི།

ཕྱོལྷི་ལྱ༹ལྟོད། ཕྱོགས་བཅུའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་
འཚལ་བསྟོད།

ཕྱཽགས། ཕྱོགས་ཕྱོགས།

ཕྱོ༹སཾ། ཕྱོགས་མཚམས།

ཕྱོགསུ། ཕྱོགས་སུ།

ཕྱོགསུཾ། ཕྱོགས་གསུམ།

ཕྱོུང་། ཕྱོགས་ལྷུང་།

ཕྲོ༹མ། ཕྲ་ཚོམ།

ཕྲགོང་། ཕྲག་གོང་།

ཕྲོག ཕྲག་དོག

ཕྲགདང་། ཕྲག་གདང་།

ཕྲགི། ཕྲག་ཕྲིག

�ལ། ཕྲུལ་ཕྲུལ།

འཕགསྐྱེསོ། འཕགས་སྐྱེས་པོ།

འཕགསོ། འཕགས་སོ།

འཕེཾན། འཕེན་མཁན།

འཕེལྱི། འཕེལ་གྱི།

འཕེལྙི། འཕེལ་ཉི།

འཕེལྱོགས། འཕེལ་ཕྱོགས།

འཕེལྱོཊ། འཕེལ་ཕྱོགས།

འཕྱ�ཊ། འཕེལ་ཕྱོགས།

འཕོངསྐྱོབཾ། འཕོངས་སྐྱོབ་མ།

འཕྲེན། འཕྲ་ཆེན།

འཕྲིནས། འཕྲིན་ལས།

འཕྲིས། འཕྲིན་ལས།

འཕྲུལོར། འཕྲུལ་འཁོར།

འཕྲོུར། འཕྲུལ་འཁོར།

འཕྲེདུ། འཕྲེད་དུ།

འཕྲོགསོ། འཕྲོགས་སོ།

བག�༹ར། བག་མཚེར།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

བགངས། བག་ཡངས།

བགསྱིས། བགས་ཀྱིས།

བངེན། བང་ཆེན།

བངེན། བང་རྟེན།

བང༹དོ། བང་མཛོད།

བནེ། བན་དེ།

བནུ། བན་བུན།

བབསྟུན། བབ་བསྟུན།

བོཾ། བམ་པོ།

བརད། བར་ཆད།

བརང༌། བར་སྣང༌།

བརེ། བར་བེར།

བརཁ༹སཾ། བར་མཚམས།

བལྡན། བལ་ལྡན།

བཾའ། བས་མཐའ།

བྚི། བི་ཊི།

བུཅོལ་ཁང་། བུ་བཅོལ་ཁང་།

བུམོ། བུ་མོ།

བོུ། བུ་མོ།

བོུཾ། བུ་མོ།

བུ༹། བུ་ཚ།

བོུན། བུ་ལོན།

བུགཉིས། བུག་གཉིས།

བུདེཾ། བུད་མེད།

བེུད། བུད་མེད།

བིུང༌། བུད་ཤིང༌།

བུཾན། བུམ་མཁན།

བུམགོ། བུམ་མགོ།

བུཾ་སྟོང༌། བུམ་སྟོང༌།

བུཾ་པ། བུམ་པ།

བ�ན། བེ་ཅོན།

བོུང༌། བོང་བུ།

བོདྱི། བོད་ཀྱི།

བོདུ། བོད་དུ།

བོནིད། བོན་ཉིད།

བོནོ། བོན་པོ།

བྱུཾ། བྱ་ཁྱུང་།

བྱཏང་བ། བྱ་བཏང་བ།

བྱལ་མ། བྱ་བལ་མ།

བྱའེུ། བྱ་བྱེའུ།
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བསྡུས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་གོ་རིམ།

བྱོ༹གས། བྱ་ཚོགས།

བྱརོག བྱ་རོག

བྱོག བྱ་རོག

བྱངུབ། བྱང་ཆུབ།

བྱུངབ། བྱང་ཆུབ།

བྱུབ། བྱང་ཆུབ།

བྱུཾང༌། བྱང་ཆུབ།

བྱུཾབ། བྱང་ཆུབ།

བྱུངབ་སེཾདའ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ།

བྱུངེཾའ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ།

བྱུབཾ་སེཾའ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ།

བྱངུ༌། བྱང་དུ།

བྱོགས། བྱང་ཕྱོགས།

བྱངར། བྱང་ཤར།

བྱངེཾས། བྱང་སེམས།

བྱངསེཾར། བྱང་སེམས་དཀར།

བྱདབྱིབས། བྱད་དབྱིབས།

བྱཾས། བྱམས།

བྱཾསེན། བྱམས་ཆེན།

བྱསྟེ། བྱས་ཏེ།

བྱསོ། བྱས་སོ།

བྱིནི། བྱི་བཞིན།

བྱིཞིན། བྱི་བཞིན།

བྱིཟུང་། བྱི་བཟུང་།

བྱིནྱིས། བྱིན་གྱིས།

བྱིནབླིས། བྱིན་གྱིས་རླབས།

བྱིནླིབས། བྱིན་གྱིས་རླབས།

བྱིནྱིསློབས། བྱིན་གྱིས་རློབས།

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏོུལ། བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་
གསོལ།

བྱིནབླིསཏོུལ། བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

བྱིེན་ངོར། བྱིན་ཆེན་ངོ་མཚར།

བྱིནོ། བྱིན་ནོ།

བྱིནླབས། བྱིན་རླབས།

བྱིནབས། བྱིན་རླབས།

བྱིནབླས། བྱིན་རླབས།

བྱིནླབསྱིས། བྱིན་རླབས་ཀྱིས།

ལ། བྱུལ་བྱུལ།

བྱེག བྱེ་བྲག

ེག བྱེ་བྲག
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

བྱེདིང༌། བྱེད་ཅིང༌།

བྱེདར། བྱེད་པར།

བྱེའུར་བ། བྱེའུ་འུར་བ།

བྱེསོུང༌། བྱེས་སུ་སོང༌།

བྱཽང༌། བྱོལ་སོང༌།

བྱོལོང༌། བྱོལ་སོང༌།

བྲགཟེར། བྲག་གཟེར།

བྲགཡང་། བྲག་གཡང་།

བྲགསེང་། བྲག་གསེང་།

བྲངེ་། བྲང་བྲེང་།

བྲནུ། བྲན་དུ།

བྲནོ། བྲན་པོ།

བྲནོཾ། བྲན་མོ།

བྲབྱ། བྲབ་བྱ།

བྲེམ། བྲམ་ཟེ།

བྲེཾ། བྲམ་ཟེ།

བྲ༹�། བྲམ་ཟེ།

བྲུབསུ། བྲུབས་སུ།

བྲཽར་བ། བྲོ་བོར་བ།

བློཾད། བླ་མཆོད།

བླརྡོལ། བླ་བརྡོལ།

བླཾ། བླ་མ།

བླཾདཾ་པ། བླ་མ་དང་དམ་པ།

བླིདཾ། བླ་མ་དང་ཡི་དམ།

བླཾ་སངྱས་རིནོེ། བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ།

བླཾའཾ། བླ་མའམ།

བླཾའི། བླ་མའི།

བླཾར། བླ་མར།

བླཾརི༹ན། བླ་མར་འཛིན།

བླཾས། བླ་མས།

བླེད། བླ་མེད།

བླེཾད། བླ་མེད།

བླེཾད་ཡུཾ། བླ་མེད་ཡུམ།

བློ༹ཾ། བླ་མཚོ།

བླུནོ། བླུན་པོ།

བླཽས། བློ་གྲོས།

བློསྒྱུར། བློ་བསྒྱུར།

བློཅོལ་བ། བློ་བཅོལ་བ།

བློུན། བློ་མཐུན།

བློདེ་བ། བློ་བདེ་བ།
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བསྡུས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་གོ་རིམ།

བློབབ། བློ་བབ།

བློུག བློ་བུག

བློུར། བློ་བུར།

བློག བློ་བག

བློ༹ལ། བློ་རྩལ།

བླ�༹ན། བློ་འཛིན།

བློང༌། བློ་བཟང༌།

བློཟང་། བློ་བཟང་།

བློབཟོ། བློ་བཟོ།

བློརླུག་པ། བློ་བརླུག་པ།

བླཽང་། བློང་བློང་།

བློེན། བློན་ཆེན།

བླཽན། བློན་པོ།

དབུངར། དབང་བསྐུར།

དབུཾར། དབང་བསྐུར།

དབྱུར། དབང་བསྒྱུར།

དབསྔོན། དབང་སྔོན།

དབངེན། དབང་ཆེན།

དབངེནཾ། དབང་ཆེན་མ།

དབྲངག དབང་དྲག

དབངོ༌། དབང་པོ།

དབངོསི། དབང་པོའི་གནས།

དབྱུངགཾ། དབང་ཕྱུག་མ།

དབྱུངག དབང་ཕྱུག

དབྱུཾག དབང་ཕྱུག

དབྱཽངར། དབང་འབྱོར།

དབངོཾ༌། དབང་མོ།

དབྱུད། དབུ་ཁྱུད།

དབུསྙུངས་པ། དབུ་བསྙུངས་པ།

དབོུད། དབུ་ཐོད།

དབུཾ། དབུ་མ།

དབུཾ་བ། དབུ་མ་བ།

དབེུད། དབུ་མེད།

དབེུཾད། དབུ་མེད།

དབུ༹ད། དབུ་མཛད།

དབུཞུགས། དབུ་བཞུགས།

དབུགསྐྱེས། དབུགས་སྐྱེས།

དབུཊོབ། དབུགས་ཐོབ།

དབུརྡོ། དབུར་རྡོ།

དབུལོ། དབུལ་པོ།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

དབུསུ། དབུས་སུ།

དབེནས། དབེན་གནས།

དབྱངལ། དབྱངས་གསལ།

དབྱརྱི། དབྱར་གྱི།

དབྱརྔ། དབྱར་རྔ།

དབྱརྩྭ། དབྱར་རྩྭ།

དབྱིགི་བླཽས། དབྱིག་གི་བློ་གྲོས།

དབྱིགི་བླཽསཾ། དབྱིག་གི་བློ་གྲོས་མ།

དབྱིགཉེན། དབྱིག་གཉེན།

དབྱིགཉེནྱི། དབྱིག་གཉེན་གྱི།

དབྱིགཉེནྱིས། དབྱིག་གཉེན་གྱིས།

དབྱིགཉེནྱིས༹དའི། དབྱིག་གཉེན་གྱིས་
མཛད་པའི།

དབྱིག�༹ནཾ། དབྱིག་འཛིན་མ།

དབྱིགེས། དབྱིག་བཤེས།

དབྱིུངག དབྱིངས་ཕྱུག

དབྱིུཾག དབྱིངས་ཕྱུག

དབྱིུངགཾ དབྱིངས་ཕྱུག་མ།

དབྱིངསུ། དབྱིངས་སུ།

དབྱུ་གུཅིག་པ། དབྱུ་གུ་གཅིག་པ།

དབྱུག�༹ན། དབྱུག་འཛིན།

དབྱེནྱི་སྦྱོར་བ། དབྱེན་གྱི་སྦྱོར་བ།

དབྱེརེད། དབྱེར་མེད།

དབྱེརེཾད། དབྱེར་མེད།

དབྲབྱ། དབྲབ་བྱ།

འབགུ། འབག་འབུག

འབདར། འབད་པར།

འབེཾད། འབད་མེད།

འབོ༹ལ། འབད་རྩོལ།

འབབྱེད། འབབ་བྱེད།

འབགི། འབའ་ཞིག

འབཻརུ། འབའ་རེ་འབུར་རེ།

འབརུ། འབར་འབུར།

འབུཾ། འབུམ།

འབུཾག འབུམ་ཕྲག

འབཱུར། འབུར་འབུར།

འབོདུངོ༌། འབོད་དུ་འོང༌།

འབྱཾས་པ། འབྱམས་པ།

འབྱུངས། འབྱུང་ཁུངས།

འབྱུངས། འབྱུང་གནས།
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བསྡུས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་གོ་རིམ།

འབྱུངོ༌། འབྱུང་པོ།

འབྱེུད། འབྱེད་སྡུད།

འབྲསེན། འབྲས་རྗེན།

འབྲསེནོ། འབྲས་རྗེན་པོ།

འབྲསྤུངས། འབྲས་སྤུངས།

འབྲུངས། འབྲས་སྤུངས།

འབྲུས། འབྲས་བུ།

འབྲས་བུཞི། འབྲས་བུ་བཞི།

འབྲསིལ། འབྲས་སིལ།

འབྲོུགས། འབྲུ་བོགས།

འབྲུ༹། འབྲུ་ཚ།

འབྲུགི། འབྲུག་གི།

འབྲུགི་ལོ། འབྲུག་གི་ལོ།

འབྲུཾ་བུ། འབྲུམ་བུ།

འབྲེལེཾད། འབྲེལ་མེད།

རྦདོ། རྦད་རྦོད།

རྦོདོང༌། རྦོད་སྟོང༌།

སྦལྕོང་། སྦལ་ལྕོང་།

སྦསྐུངས། སྦས་སྐུངས།

སྦུབསྐྱེས། སྦུབས་སྐྱེས།

སྦུབསུ། སྦུབས་སུ།

སྦོམོ། སྦོམ་པོ།

སྦྱིནྱི། སྦྱིན་གྱི།

སྦྱིནྱིས། སྦྱིན་གྱིས།

སྦྱིནོ། སྦྱིན་ནོ།

སྦྱིནས། སྦྱིན་གནས།

སྦྱིནེ། སྦྱིན་ལེན།

སྦྱིནྲེག སྦྱིན་སྲེག

སྦྱོརལོྲ། སྦྱོར་སྒྲོལ།

སྦྱ�རྙི། སྦྱོར་ཉི།

སྦྲངཾ་། སྦྲང་མ།

སྦྲ༹ངི༌། སྦྲང་རྩི།

སྦྲེཾན། སྦྲམ་ཆེན།

སྦྲུལྱི། སྦྲུལ་གྱི།

སྦྲུལོ། སྦྲུལ་ལོ།

མཱ། མ་མ།

མྲཽད། མ་མོ་སྲོད།

མྲིག མ་རིག

མུས། མ་ལུས།

མླུས། མ་ལུས།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

མགོ། མག་མོག

མངོ༌། མང་ངོ༌།

མནག མན་ངག

མནངག མན་ངག

མྔཾག མན་ངག

མངཾག མན་ངག

མནདུ། མན་ཆད་དུ།

མནད། མན་ཆད།

མནུ། མན་དུ།

མནུ། མན་མུན།

མཾ། མམ།

མརེ། མར་མེ།

མར་མེཛད། མར་མེ་མཛད།

མེར༹ད། མར་མེ་མཛད།

མྱིབ། མི་ཁྱབ།

མིཁས། མི་མཁས།

མིགོ། མི་མགོ།

མྱིུར། མི་འགྱུར།

མིངོན་པ། མི་མངོན་པ།

མིཆོག མི་མཆོག

མིཇེད། མི་མཇེད།

མིཉཾ་པ། མི་མཉམ་པ།

མིཐུན། མི་མཐུན།

མིུན། མི་མཐུན།

མིཐུནཉི། མི་མཐུན་ཉི།

མིཐིུ། མི་མཐུན་ཉི།

མི་འཕྲོདཉི། མི་འཕྲོད་ཉི།

མི་འཕྲ�དྙི། མི་འཕྲོད་ཉི།

མྲ�དཉི། མི་འཕྲོད་ཉི།

མིསུ། མི་ལུས།

མིསླུས། མི་ལུས།

མླིུས། མི་ལུས།

མིགི། མིག་གི།

མིགཅིག མིག་གཅིག

མིགཉིས། མིག་གཉིས།

མིགདངས་པ། མིག་གདངས་པ།

མྲིུལ། མིག་འཕྲུལ།

མིར། མིག་དམར།

མིགཡེར། མིག་གཡེར།

མིགསུཾ་པ། མིག་གསུམ་པ།
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བསྡུས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་གོ་རིམ།

མྱིང༌། མིང་བྱང༌།

མིནཾ། མིན་ནམ།

མིནོ། མིན་ནོ།

མྱུད། མུ་ཁྱུད།

མེུ། མུ་གེ།

མེུའི་བསྐལ་པ། མུ་གེའི་བསྐལ་པ།

མིུག མུ་ཏིག

མེུགས། མུ་སྟེགས།

མེུཊ། མུ་སྟེགས།

ེཊ། མུ་སྟེགས།

མེུད། མུ་མེད།

མེུན། མུ་མེན།

མུནག མུན་ནག

མེཁའ། མེ་མཁའ།

མེགལ། མེ་མགལ།

མེཆེད་པ། མེ་མཆེད་པ།

མེཉམ་གསང་། མེ་མཉམ་གསང་།

མེགོ། མེ་ཏོག

མེཏོག མེ་ཏོག

�ག མེ་ཏོག

ེར། མེ་ལྟར།

མེདག མེ་མདག

མེདའ། མེ་མདའ།

མེུར། མེ་མུར།

མ�། མེ་མོ།

མ༹�། མེ་བཙའ།

མེཚམས། མེ་མཚམས།

མ�༹ས། མེ་རྫས།

མེ་ལ�༹ན། མེ་ལ་ཚེ་ཅན།

མླེསྐྱེས། མེ་ལས་སྐྱེས།

མེངོ༌། མེ་ལོང༌།

མླ�ང༌། མེ་ལོང༌།

མེསུཾ། མེ་གསུམ།

མྷེ། མེ་ལྷ།

མེདོ། མེད་དོ།

མེདར་གྱུརིག མེད་པར་གྱུར་ཅིག

མེདར། མེད་པར།

མཻར། མེར་མེར།

མེལེ། མེལ་ཚེ།

མེལ�༹། མེལ་ཚེ།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

མྱོུད། མོ་རྒྱུད།

མོ༹ན། མོ་མཚན།

མོནྲུ། མོན་གྲུ།

མོནྲེ། མོན་གྲེ།

མྲོན། མོན་སྲན།

མོུས། མོས་གུས།

མྲོུགོ། མོས་གུས་དྲག་པོ།

མོསྒོཾ། མོས་སྒོམ།

མོསྤྱོད། མོས་སྤྱོད།

མྱངན། མྱ་ངན།

མྱན། མྱ་ངན།

མྱཾན། མྱ་ངན།

མྱནེད། མྱ་ངན་མེད།

མྱགོ། མྱག་མྱོག

�ར། མྱུར་མྱུར།

མྱོངར། མྱོང་བར།

དམྲུག དམག་འཁྲུག

དམགི། དམག་གི།

དམགིས་བཅོཾ། དམག་གིས་བཅོམ།

དམགིས་འཇོཾས། དམག་གིས་འཇོམས།

དམུང༌། དམག་དཔུང༌།

དམོན། དམག་དཔོན།

དམོ༹ཊ། དམག་ཚོགས།

དམའབེབས། དམའ་འབེབས།

དཾར། དམར།

དམརག དམར་ནག

དཾརོ། དམར་པོ།

དམརོ། དམར་པོ།

དམཱར། དམར་དམར།

དམརེངས། དམར་རེངས།

དམིུལ། དམིགས་ཡུལ།

དམིལ། དམིགས་བསལ།

དམོདོར་བ། དམོད་དོར་བ།

དམྱཾས། དམྱལ་ཁམས།

རྨེན། རྨ་ ཆེན།

རྨྱ། རྨ་ བྱ།

རྨྱ་ ཆ�ན་ལ�ང༌། རྨ་ བྱ་ཆེན་མོ་ལས་འབྱུང༌།

རྨ༹ན། རྨ་ མཚན།

རྨདུ་བྱུང༌། རྨད་དུ་བྱུང༌།

རྨིཾ། རྨི་ལམ།
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བསྡུས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་གོ་རིམ།

རྨུནོ། རྨུན་པོ།

རྨོངསྦྲེ། རྨོངས་སྦྲེ།

སྨདཀྲིས། སྨད་དཀྲིས།

སྨྲིལོ། སྨིན་གྲོལ།

སྨིནྲུག སྨིན་དྲུག

སྨྲིུག སྨིན་དྲུག

སྨྲིུགན། སྨིན་དྲུག་ཅན།

སྨིནཾ། སྨིན་མ།

སྨེུན། སྨེ་བདུན།

སྨོནཾ། སྨོན་ལམ།

སྨྲསོ། སྨྲས་སོ།

ཙགི། ཙག་ཙིག

ཙྡན། ཙན་དན།

ཙཱབ། ཙབ་ཙབ།

ཙབུ། ཙབ་ཙུབ།

ཙཾ། ཙམ།

ཙོགུ། ཙོག་པུ།

གཙིགསུ་འཛིན་པ། གཙིགས་སུ་འཛིན་པ།

གཙོུརན། གཙུག་ཏོར་ཅན།

གཙོུགར། གཙུག་ཏོར།

གཙོུར། གཙུག་ཏོར།

ག�ག གཙུག་ལག

ག�གང༌། གཙུག་ལག་ཁང༌།

གཙུག་ལགསུཾ། གཙུག་ལག་གསུམ།

གཙཽར། གཙོ་འཁོར།

གཙོརོ། གཙོ་འཁོར།

གཙཽ། གཙོ་བོ།

གཙཽར། གཙོ་བོར།

བཙི། བཙན་ཉི།

བཙརི། བཙན་ཉིར།

བ༹ན། བཙན།

བ༹ནོ། བཙན་པོ།

བཙནོ། བཙན་པོ།

བཙསྟོན། བཙས་སྟོན།

བཙུནོཾ། བཙུན་མོ།

བཙོནང༌། བཙོན་ཁང༌།

བཙོནུ། བཙོན་དུ།

བཙོནཾ། བཙོན་མ།

ེལ། རྩ་འགྲེལ།

�ད། རྩ་རྒྱུད།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

རྩྱད། རྩ་བརྒྱད།

རྩག༹� རྩ་ཚིག

རྩགི། རྩག་རྩིག

རྩུངར། རྩང་བསྐུར།

རྩུངལ། རྩང་བསྐུལ།

རྩུལ། རྩང་བསྐུལ།

རྩྱེངར། རྩང་གྱེར།

དོ། རྩང་སྟོད།

རྩངི་། རྩང་རྩིང་།

རྩབུ། རྩབ་རྩུབ།

བ། རྩལ་སྒྲུབ།

རྩུལོ། རྩལ་དུ་གསོལ།

རྩལྡན། རྩལ་ལྡན།

རྩིབསྒོ། རྩིབས་སྒོ།

རྩུབོ། རྩུབ་པོ།

རྩྱེལ། རྩེ་རྒྱལ།

�ེད། རྩེ་རྒྱུད།

ེ། རྩེ་ལྔ།

ེག རྩེ་དྲུག

ེང༌། རྩེ་དྲུང༌།

རྩ �། རྩེ་མོ།

རྩ�། རྩེ་མོ།

�། རྩེ་མོ་ལྔ།

རྩ�ན། རྩེ་མོ་ཅན།

རྩེུཾན། རྩེ་གསུམ་ཅན།

རྩེདགའ། རྩེད་དགའ།

རྩེནས། རྩེན་གནས།

རྩོལྡན། རྩོད་ལྡན།

རྩོདེཾ། རྩོད་མེད།

རྩོམཁན། རྩོམ་མཁན།

སྩོུལ། སྩལ་དུ་གསོལ།

བརྩོུས། བརྩོན་འགྲུས།

བརྩོནྲུས། བརྩོན་འགྲུས།

བོས། བརྩོན་འགྲུས།

ཚང༹�་། ཚང་ཚིང་།

ཚངསྐུད། ཚངས་སྐུད།

ཚངསྐྱེས། ཚངས་སྐྱེས།

ཚངསྐུལ། ཚངས་བསྐུལ།

ཚངསྤྱོད། ཚངས་སྤྱོད།

ཚངསྲས། ཚངས་སྲས།
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བསྡུས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་གོ་རིམ།

ཚདགུང་། ཚད་དགུང་།

ཚདུས། ཚད་དུས།

ཚདཾ། ཚད་མ།

ད། ཚད་མ།

ཚདཾར�༹ན། ཚད་མར་འཛིན།

ཚདེཾ། ཚད་མེད།

ཚདས། ཚད་ཡས།

ཚཱན་རིག་པ། ཚན་ཚན་རིག་པ།

ཚམོ༹། ཚམ་ཚོམ།

ཚརུ། ཚར་བུ།

ཚིགི། ཚིག་གི།

ཚིགིས། ཚིག་གིས།

ཚིགསུཾ། ཚིག་གསུམ།

ཚིགད། ཚིགས་བཅད།

ཚིགསད། ཚིགས་བཅད།

ཚིགསུད། ཚིགས་སུ་བཅད།

ཚིགསུལ། ཚིགས་སུལ།

ཚུནདུ། ཚུན་ཆད་དུ།

ཚུ�ལྲཾས། ཚུལ་ཁྲིམས།

�༹��ས། ཚུལ་ཁྲིམས།

�༹��ས། ཚུལ་ཁྲིམས།

ཚུལྡན། ཚུལ་ལྡན།

ཚུལུགས། ཚུལ་ལུགས།

ཚུལུཊ། ཚུལ་ལུགས།

ཚེདས། ཚེ་འདས།

ཚྡེས། ཚེ་འདས།

ཚེདན། ཚེ་ལྡན།

ཚེདཔགེདཾ། ཚེ་དཔག་མེད།

ཚེད། ཚེ་ཚད།

ཚ�། ཚེ་ཚེ།

ཚེངི༌། ཚེ་རིང༌།

ཚེིངྱོནརོག ཚེ་རིང་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པར་ཤོག

ཚྲ�གོ། ཚེ་སྲོག

ཚེསོད། ཚེ་བསོད།

ཚུ�། ཚེམ་བུ།

ཚེརཾ། ཚེར་མ།

ཚེསྱི། ཚེས་ཀྱི།

ཚེསའི། ཚེས་པའི།

ཚོཊདག ཚོགས་བདག

ཚོགསྦྱོར། ཚོགས་སྦྱོར།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

ཚོནོ། ཚོན་པོ།

ཚོནི༹། ཚོན་རྩི།

ཚོུཾ། ཚོམ་བུ།

ཚོསླ། ཚོས་སླ།

མ༹ན། མཚན།

མཚ�ན། མཚན་མཁན།

མ�༹ད། མཚན་ཉིད།

མཚིད། མཚན་ཉིད།

མཚིས། མཚན་གཉིས།

མཚླ�ན། མཚན་ལྡན་མ།

མཚླན། མཚན་ལྡན།

མ༹ནཾ། མཚན་མ།

ཚླ�དཾཔ། མཚན་མ་མེད་པ།

མཚ�ནེད་པ། མཚན་མ་མེད་པ།

མཚནཾ། མཚན་མ།

མཚན༹ད། མཚན་ཚད།

མཚནོ། མཚན་མཚོན།

མ༹�ས། མཚམས།

མཚ�ས། མཚམས།

མཚམསྱི། མཚམས་ཀྱི།

མ�ཾ༹�བ། མཚམས་སྒྲུབ།

མཚ�ཅད། མཚམས་བཅད།

མཚ�ད། མཚམས་ཆད།

མཚམསྤྲིན། མཚམས་སྤྲིན།

མཚ�སྤྲིན། མཚམས་སྤྲིན།

མཚ�སྱོར། མཚམས་སྦྱོར།

མཚྱོཾར། མཚམས་སྦྱོར།

མཚ�ད། མཚམས་མེད།

མཚཱམས། མཚམས་མཚམས།

མཚུ�ས། མཚམས་ཞུས།

མཾ༹སུ། མཚམས་སུ།

མཚ�སུ། མཚམས་སུ།

མཚྱོསེ། མཚོ་སྐྱེས།

མཚློང༌། མཚོ་གླང༌།

མཚློངི༌། མཚོ་གླིང༌།

མཚྱོལ། མཚོ་རྒྱལ།

མཚོུང་། མཚོ་བྱུང་།

མ༹ནོ། མཚོན།

འཚབུ། འཚབ་འཚུབ།

འཚ�ར། འཚམ་པར།
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བསྡུས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་གོ་རིམ།

འཚུ�། འཚམ་ཞུ།

འཚཾས། འཚམས།

འཚཾདེ། འཚམས་མེད།

འཚུཾས། འཚམས་ཞུས།

འཾ༹སུ། འཚམས་སུ།

འཚརོ། འཚར་མོ།

འཚཱུབ། འཚུབ་འཚུབ།

འཚྱོང༌། འཚོ་སྐྱོང༌།

འཚོསི༹། འཚོ་ཚིས།

འཚོིས། འཚོ་ཚིས།

མཛངསླུན། མཛངས་བླུན།

མ༹ད། མཛད།

མཛད་དོུལ། མཛད་དུ་གསོལ།

མཛདོུལ། མཛད་དུ་གསོལ།

མ༹དའི། མཛད་པའི།

མྱ༹ང་། མཛད་བྱང་།

མཛུན། མཛའ་མཐུན།

མཛའོ། མཛའ་བོ།

མཛསྴེ། མཛའ་བཤེས།

མེ༹ས། མཛེས།

མེ༹སྡན། མཛེས་ལྡན།

མེ༹སྡུག མཛེས་སྡུག

མེ༹སའི། མཛེས་པའི།

མ༹དོ། མཛོད།

མ༹དོག མཛོད་བདག

མ༹དོིན། མཛོད་ལྡན།

མ༹ལྡོན། མཛོད་ལྡན།

མ༹དོཔོན། མཛོད་དཔོན།

འ༹ངསྤྱོད། འཛངས་སྤྱོད།

འ༹ད། འཛད།

འ༹ནོ། འཛན་པོ།

འཛླ�ང༌། འཛམ་གླིང༌།

འུཾ༹། འཛམ་བུ།

འི༹ན། འཛིན།

འི༹ན་པ། འཛིན་པ།

འི༹ནཾ། འཛིན་མ།

འཛུ�ག འཛུམ་བག

འཛཱུམ། འཛུམ་འཛུམ།

འཛ�དེ། འཛེམ་མེད།

འཛ�ང་། འཛོང་འཛོང་།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

འཛཱོང་། འཛོང་འཛོང་།

འཛེམེད། འཛོམ་མེད།

རྫནུ། རྫན་རྫུན།

རྫབན། རྫབ་ཅན།

རྫབོ། རྫབ་རྫོབ།

རྫསྱི། རྫས་ཀྱི།

རྫྱིས། རྫས་ཀྱིས།

ལ། རྫུ་འཕྲུལ།

རྫུ་འཕྲུལྔ། རྫུ་འཕྲུལ་ལྔ།

ལྔ། རྫུ་འཕྲུལ་ལྔ།

རྫུསྐྱེས། རྫུས་སྐྱེས།

རྫེུས། རྫུས་སྐྱེས།

རྫོཊ། རྫོགས།

རྫོཊེན། རྫོགས་ཆེན།

རྫོགསངས། རྫོགས་སངས།

ོང༌། རྫོང་སྲུང༌།

ཝན། ཝ་ཅན།

ཝརྣཾསྱིསྨྲས་པ། ཝ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ།

ཝལེ། ཝ་ལེ།

ཝལེ། ཝལ་ལེ།

ཞགསུཾ། ཞག་གསུམ།

ཞངུ་། ཞང་ཞུང་།

ཞབསྱི། ཞབས་ཀྱི།

ཞབསྱིས། ཞབས་ཀྱིས།

�། ཞབས་ཀྱུ།

ཞྲེན། ཞབས་འདྲེན།

ཞྲིང་། ཞབས་འབྲིང་།

ཞབསཾ། ཞབས་མ།

ཞབསུ། ཞབས་སུ།

ཞརོ། ཞར་ཞོར།

ཞལྱི། ཞལ་གྱི།

ཞལྱི་གདཾས་པ། ཞལ་གྱི་གདམས་པ།

ཞལྔ། ཞལ་ལྔ།

ཞལྔར། ཞལ་སྔར།

ཞལྕེ། ཞལ་ལྕེ།

ཞལ་གདཾས། ཞལ་གདམས།

ཞཾལས། ཞལ་ཟས།

ཞལས། ཞལ་ཟས།

ཞ༹ས། ཞལ་ཟས།

ཞལག ཞལ་ལག
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བསྡུས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་གོ་རིམ།

ཞ�། ཞི་ཁྲོ།

ཞིུལ། ཞི་དུལ།

ཞྲིག ཞི་དྲག

ིསེ། ཞིང་སྐྱེས།

ཞིངྱོ༌། ཞིང་སྐྱོང༌།

ཞིངསཾ། ཞིང་ཁམས།

ཞིསཾ། ཞིང་ཁམས།

ཞིངཁཾསུ། ཞིང་ཁམས་སུ།

ཞིངསུཾ། ཞིང་ཁམས་སུ།

ཞིངེན། ཞིང་ཆེན།

ཞིངས། ཞིང་ལས།

ཞིངེཊ། ཞིང་གཤེགས།

ཞིབཤེར། ཞིབ་བཤེར།

ཞིཾ། ཞིམ།

ཞུཾན། ཞུ་མཁན།

ཞེུན། ཞུ་ཆེན།

ཞིུད། ཞུ་མཆིད།

ཞུར། ཞུ་བར།

ཞིུང༌། ཞུ་ཞིང༌།

ཞིུག ཞུ་ཡིག

ཞོུལ། ཞུ་གསོལ།

ཞུགསླ། ཞུགས་སླ།

ཞུབན། ཞུབ་ཅན།

ཞུབེན། ཞུབ་ཆེན།

ཞུམེད། ཞུམ་མེད།

ཞེུཾད། ཞུམ་མེད།

ཞཱུམ། ཞུམ་ཞུམ།

ཞུསོ། ཞུས་སོ།

ཞྲེག ཞེ་དྲག

ེང༌། ཞེ་སྡང༌།

ཞེསུཾ། ཞེ་གསུམ།

ཞེནཊ། ཞེན་ཆགས།

ཞེོད་པ། ཞེས་བརྗོད་པ།

ཞེསྟོདོ། ཞེས་བསྟོད་དོ།

ཞེུསོ། ཞེས་ཞུས་སོ།

ཞེསོ། ཞེས་སོ།

ཞེསུངའི་དོན། ཞེས་གསུང་བའི་དོན།

ཞེསུངས་པ། ཞེས་གསུངས་པ།

ཞེུངསོ། ཞེས་གསུངས་སོ།

ཞེསུངསོ། ཞེས་གསུངས་སོ།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

གཞགསོ། གཞགས་གཞོགས།

གཾ། གཞང་འབྲུམ།

གཞནྱི། གཞན་གྱི།

གཞནྱིས། གཞན་གྱིས།

གཞནྱིསོས། གཞན་གྱིས་གསོས།

གཞནུ། གཞན་དུ།

གཞནང༌། གཞན་ཡང༌།

གཞལེཾད། གཞལ་མེད།

གཞལེཾདང༌། གཞལ་མེད་ཁང༌།

གཞལེཾདན། གཞལ་མེད་ཅན།

ས། གཞལ་ཡས།

སཾ། གཞལ་ཡས།

གཞཾས། གཞལ་ཡས།

གས། གཞལ་ཡས།

སང༌། གཞལ་ཡས་ཁང༌།

གསང༌། གཞལ་ཡས་ཁང༌།

གིབ། གཞི་གྲུབ།

གཞིསུཾ། གཞི་གསུམ།

གཞོུག གཞུ་ཐོག

གཞོུམ། གཞུ་འདོམ།

གཞོུཾ། གཞུ་འདོམ།

གཞུ�༹ན། གཞུ་འཛིན།

གཞུ་ལསྐྱེས། གཞུ་ལས་སྐྱེས།

གཞུགུ། གཞུག་གུ།

གཞོཊུ། གཞོགས་སུ།

གཞོགསུ། གཞོགས་སུ།

གཞོགསློང་། གཞོགས་སློང་།

གཞོངསྤྱོད། གཞོངས་སྤྱོད།

ོནུ། གཞོན་ནུ།

གཞོནུ། གཞོན་ནུ།

གཞོནུཾ། གཞོན་ནུ་མ།

གཞོམེད། གཞོམ་མེད།

གཞོལོ། གཞོལ་ལོ།

བཞདཀར། བཞད་དཀར།

བཞཱད། བཞད་བཞད།

ན། བཞིན།

ནུ། བཞིན་དུ།

བཞིནུ། བཞིན་དུ།

ནག བཞིན་ནག

བཞིུམ༹། བཞིན་འཛུམ།
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བསྡུས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་གོ་རིམ།

བཞུགསོུལ། བཞུགས་སུ་གསོལ།

བཞུཊོ། བཞུགས་སོ།

བཞུགསོ། བཞུགས་སོ།

བཞེསོ། བཞེས་སོ།

ཟྱེད། ཟ་བྱེད།

ཟགེཾད། ཟག་མེད།

ཟདེ། ཟད་དེ།

ཟབོཾ། ཟབ་མོ།

ཟབརླིང་། ཟབ་བརླིང་།

ཟབསུ། ཟབས་སུ།

ཟམུ། ཟམ་ཟུམ།

ཟརུ། ཟར་ཟུར།

ཟསུ། ཟས་སུ།

ཟསོད། ཟས་བསོད།

ཟཱིང་། ཟིང་ཟིང་།

ཟིནར། ཟིན་པར།

ཟིུང༌། ཟིན་ཕུང༌།

ཟཱིམ། ཟིམ་ཟིམ།

ཟིལཾ། ཟིལ་མ།

ཟུངིག ཟུང་གཅིག

ཟུངག ཟུང་འཇུག

ཟུངུག ཟུང་འཇུག

ཟུངོར། ཟུང་སྦྱོར།

ཟུངྱོར། ཟུང་སྦྱོར།

ཟུངུ༹ད། ཟུང་ཚུད།

ཟུཾ། ཟུམ།

ཟེརོ། ཟེར་རོ།

ཟླཾ། ཟླ་གམ།

ཟླཾན། ཟླ་གམ་ཅན།

ཟློ། ཟླ་བོ།

ཟླ༹�ས། ཟླ་ཚེས།

ཟླ༹ན། ཟླ་མཚན།

ཟླ�༹སཾ། ཟླ་མཛེས་མ།

ཟླ༹�ན། ཟླ་འཛིན།

ཟླེར། ཟླ་ཟེར།

ཟློུཾ། ཟླུམ་པོ།

�མ། ཟླུམ་ཟླུམ།

ཟློསྐྱོན། ཟློས་སྐྱོན།

གཟབྱ། གཟབ་བྱ།

གཟཱབ། གཟབ་གཟབ།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

གཟིན། གཟི་ཅན།

གཟིད། གཟི་བརྗིད།

ག�ིིད། གཟི་བརྗིད།

གཟྲིད། གཟི་བརྗིད།

གཟིདིང་ལྡནའི། གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པའི།

གཟིུཊ། གཟིགས་འདུག

གཟིམལ། གཟིམ་མལ།

གཟོུ། གཟུ་བོ།

གཟིུང༌། གཟུ་ཤིང༌།

གཟུགསྐུ། གཟུགས་སྐུ།

གཟུཊུ། གཟུགས་སྐུ།

གཟུཾས། གཟུགས་ཁམས།

གཟུཊན། གཟུགས་ཅན།

གཟུཊན། གཟུགས་ཅན།

གཟུན། གཟུགས་ཅན།

གཟུགུ། གཟུགས་སྡུག

གཟུགསྡུག གཟུགས་སྡུག

གཟུཊཾ། གཟུགས་མ།

གཟེུད། གཟུགས་མེད།

གཟེུཾད། གཟུགས་མེད།

གཟེུཾད་ཁཾས། གཟུགས་མེད་ཁམས།

གཟུ༹�ས། གཟུགས་མཛེས།

གཟུཊ༹�ན། གཟུགས་འཛིན།

གཟུངིན། གཟུང་འཛིན།

གཟེུར། གཟུང་ཟེར།

གཟུངསྔཊ། གཟུངས་སྔགས།

གཟེརཾ། གཟེར་མ།

བཟངན། བཟང་ངན།

བཟངོ༌། བཟང་པོ།

བཟྱོར། བཟང་སྦྱོར།

བཟངོཾ༌། བཟང་མོ།

བཟ༹ང་། བཟའ་ཚང་།

བཟའཚོ། བཟའ་འཚོ།

བཟླའ། བཟའ་ཟླ།

བཟེུང༌། བཟེ་ཆུང༌།

བཟོདཀའ་བ། བཟོད་དཀའ་བ།

བཟོལྡན། བཟོད་ལྡན།

འརུ། འར་འུར།

འལོ། འལ་འོལ།

འུབསྡུས། འུབས་བསྡུས།
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བསྡུས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་གོ་རིམ།

འུརྡོ། འུར་རྡོ།

འཱུར། འུར་འུར།

འོཐུང་། འོ་འཐུང་།

འོཾ། འོ་མ།

འོུཾ༹ནི། འོ་མ་འཛིན།

འོཛིན། འོ་འཛིན།

འོགི། འོག་གི།

འོགཾ། འོག་མ།

འོགིན། འོག་མིན།

འོགེད། འོག་མེད།

འོགཞི། འོག་གཞི།

འོདཀར། འོད་དཀར།

འོདར། འོད་དཀར།

འོདཀར་ཅན། འོད་དཀར་ཅན།

འོདན། འོད་ཅན།

འོདུན། འོད་བདུན།

འོལྡན། འོད་ལྡན།

འོདཔགེཾད། འོད་དཔག་མེད།

འོདྲེངན། འོད་ཕྲེང་ཅན།

འོདུ། འོད་འཕུར།

འོདྲོས། འོད་འཕྲོས།

འོདམར། འོད་དམར།

འོད�༹ར། འོད་འཚེར།

འོད༹�ས། འོད་མཛེས།

འོདེར། འོད་ཟེར།

འོེར། འོད་ཟེར།

འོདེརན། འོད་ཟེར་ཅན།

འོདེརབྱངེཾས། འོད་ཟེར་བྱང་སེམས།

འོདྲུངས། འོད་སྲུངས།

འོདྲུངསྡེ། འོད་སྲུངས་སྡེ།

འོདལ། འོད་གསལ།

འོམུ། འོམ་བུ།

འོརེས། འོར་རེས།

འོལྱི། འོལ་སྤྱི།

འོལོ༹ད། འོལ་ཚོད།

འོསེུ། འོས་སུ་ཆེ།

ཡ༹ན། ཡ་མཚན།

ཡ༹ནས། ཡ་མཚན་ནས།

ཡྱོ། ཡ་ཡོ།

ཡཻརེ། ཡ་རེ་ཡེར་རེ།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

ཡངདག ཡང་དག

ཡྡཾག ཡང་དག

ཡྲཾག ཡང་དག

ཡྲཾག་ཐྱ། ཡང་དག་ཐུགས།

ཡང་དགལས། ཡང་དག་གསལ།

ཡངོད། ཡང་འབོད།

ཡཱང་། ཡང་ཡང་།

ཡངང༌། ཡང་ཡང༌།

ཡངངསོཾས། ཡང་ཡང་སོམས།

ཡནྐོང༌། ཡན་ཀོང༌།

ཡནད། ཡན་ཆད།

ཡནདུ། ཡན་ཆད་དུ།

ཡནུ། ཡན་དུ།

ཡནག ཡན་ལག

ཡནླག ཡན་ལག

ཡླག ཡན་ལག

ཡནགི། ཡན་ལག་གི།

ཡནགན། ཡན་ལག་ཅན།

ཡུཾ། ཡབ་ཡུམ།

ཡུཾབ། ཡབ་ཡུམ།

ཡབོ། ཡབ་ཡོབ།

ཡབྲས། ཡབ་སྲས།

ཡུཾ། ཡམ་བུ།

ཡམོ། ཡམ་ཡོམ།

ཡཱལ། ཡལ་ཡལ།

ཡལལ། ཡལ་ཡལ།

ཡལུ། ཡལ་ཡུལ།

ཡལོང༌། ཡལ་སོང༌།

ཡསྟཊ། ཡས་སྟགས།

ཡསྟགས། ཡས་སྟབས།

ཡིགེ། ཡི་གེ།

ཡིེ། ཡི་གེ།

ཡི་དཾ། ཡི་དམ།

ཡིདགའ། ཡིད་དགའ།

ཡིདོུང༌། ཡིད་དུ་འོང༌།

ཡིདབང༌། ཡིད་དབང༌།

ཡིདམུག ཡིད་མུག

ཡིདིནུར། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ།

ཡིནོརུ། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ།

ཡིནིང༌། ཡིད་བཞིན་དབང༌།
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བསྡུས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་གོ་རིམ།

ཡིདནི། ཡིད་བཞིན།

ཡིད་ལསྐྱེས། ཡིད་ལས་སྐྱེས།

ཡིནྱི། ཡིན་གྱི།

ཡིནམིན། ཡིན་ནམ་མིན།

ཡིནཾ། ཡིན་ནམ།

ཡིནོ། ཡིན་ནོ།

ཡིནར། ཡིན་པར།

ཡུགི། ཡུག་གི།

ཡུནས། ཡུན་གནས།

ཡུཾ། ཡུམ།

ཡེུཾན། ཡུམ་ཆེན།

ཡུརཾ། ཡུར་མ།

ཡུལྔ། ཡུལ་ལྔ།

ཡུལན། ཡུལ་ཅན།

ཡུལྗོངས། ཡུལ་ལྗོངས།

ཡུལྷ། ཡུལ་ལྷ།

ཡཻས། ཡེ་ཤེས།

ཡཻསྐུ། ཡེ་ཤེས་སྐུ།

ཡཻས་ཐིགེ། ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ།

ཡཻས་མཐའས། ཡེ་ཤེས་མཐའ་ཡས།

ཡཻསོ༹ད། ཡེ་ཤེས་མཛོད།

ཡཻ་སེཾདའ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ།

ཡེམེ་བ། ཡེམ་མེ་བ།

ཡོྱད། ཡོ་བྱད།

ཡོངས་འཇོཾས། ཡོངས་འཇོམས།

ཡོཾངས། ཡོངས་འཇོམས།

ཡོངོ༹ཊ། ཡོངས་རྫོགས།

ཡོངསུ། ཡོངས་སུ།

ཡོངསྲོུལ། ཡོངས་སུ་གྲོལ།

ཡོངསུ་རྫོགསོ། ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ།

ཡོངསྲུང༌། ཡོངས་སྲུང༌།

ཡོདགུ། ཡོད་དགུ།

ཡོདོ། ཡོད་དོ།

ཡོདཾ། ཡོད་དམ།

ཡོདའི། ཡོད་པའི།

ཡོདར། ཡོད་པར།

ཡཽནད། ཡོན་མཆོད།

ཡོྟན། ཡོན་ཏན།

ཡོྟན་རྒྱེར། ཡོན་ཏན་རྒྱ་ཆེར།

ཡོྟནོད། ཡོན་ཏན་འོད།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

ཡོནག ཡོན་བདག

ཡོནས། ཡོན་གནས།

ཡཽམ། ཡོམ་ཡོམ།

ཡོལོ། ཡོལ་གོ།

གཡབོ། གཡབ་མོ།

གཡྱོགས། གཡས་ཕྱོགས།

གཡྱོན། གཡས་གཡོན།

གཡསུ། གཡས་སུ།

གག གཡུ་འབྲུག

གཡོོུུ༹། གཡུ་མཚོ།

གཡུ་ལེཊ་པ། གཡུ་ལེགས་པ།

གང༌། གཡུང་དྲུང༌།

གངན། གཡུང་དྲུང་ཅན།

གཡུལས། གཡུལ་ལས།

གཡེརཾ། གཡེར་མ།

ཡྱོན། གཡོན།

ཡྱོནུ། གཡོན་དུ།

གཡོནུ། གཡོན་དུ།

གཡྱཽཊ། གཡོན་ཕྱོགས།

གཡོསྣོད། གཡོས་སྣོད།

ར་ཡིགཉིས་པ། ར་ཡིག་གཉིས་པ།

རངི༌། རང་གི།

རངིས། རང་གིས།

རངོལ། རང་གྲོལ།

རངག རང་ཅག

རངསུ། རང་ཆས་སུ།

རངིད། རང་ཉིད།

རངཉྱིས། རང་ཉིད་ཀྱིས།

རངིད་་པོ། རང་ཉིད་གཅིག་པོ།

ང༌། རང་བྱུང༌།

�ངཾ་། རང་བྱུང་།

རང༹ན། རང་མཚན།

རཾང༹ན། རང་མཚན།

རངན། རང་གཞན།

རངིན། རང་བཞིན།

རངང༌། རང་རང༌།

རངིག རང་རིག

རངོ་། རང་རོང་།

རངསའི། རངས་པའི།

རབའ། རབ་དགའ།



147

བསྡུས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་གོ་རིམ།

རབསྔཊ། རབ་བསྔགས།

རབད། རབ་ཆད།

རེཾན། རབ་ཆེན།

རབརྗིད། རབ་བརྗིད།

རབོང༌། རབ་སྟོང༌།

རབརྟན། རབ་བརྟན།

རབྱུང༌། རབ་བྱུང༌།

རབྱེད། རབ་བྱེད།

རབྱེད། རབ་བྱེད།

རབྱཾས། རབ་འབྱམས།

རབྱོར། རབ་འབྱོར།

རབེདཾ། རབ་མེད།

རབྱོས། རབ་མྱོས།

རབི། རབ་རིབ།

རིབ། རབ་རིབ།

རབསགས། རབ་བསགས།

རམུ། རམ་བུ།

རལྱཾས། རལ་འཁྱམས།

རལིྲ། རལ་གྲི།

རལྕོག རལ་ལྕོག

རལན། རལ་བ་ཅན།

ར�། རི་བོ།

རིངོན། རི་བོང་ཅན།

རིབ། རི་རབ།

རིགན། རིག་ཅན།

རིགནས། རིག་གནས།

རིགནསློབ། རིག་གནས་སློབ།

རིག༹ལ། རིག་རྩལ།

རིག༹�ན། རིག་འཛིན།

རཱིག རིག་རིག

རིགསུཾ། རིག་གསུམ།

རིགྔས། རིགས་ལྔ།

རིགསྔཊ། རིགས་སྔགས།

རིཊན། རིགས་ཅན།

རིགྲུག རིགས་དྲུག

རིུས། རིགས་རུས།

རིགསུཾ། རིགས་གསུམ།

རིགསུཾགོན། རིགས་གསུམ་མགོན་པོ།

རིུང་། རིང་ཐུང་།

རི�ེལ། རིང་བསྲེལ།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

རིནེ། རིན་ཅེན།

རིནེ། རིན་ཆེན།

རིེནྲོུབ། རིན་ཆེན་དོན་གྲུབ།

རིནེ་རྣཾ་གསུམ། རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ།

རིནེ་གསུཾ། རིན་ཆེན་གསུམ།

རིནོེ། རིན་པོ་ཆེ།

རིཾསད། རིམས་ཅད།

རིལུ། རིལ་བུ།

རིལཾ། རིལ་མ།

རོུན། རུ་དཔོན།

རུ༹ན། རུ་མཚན།

རོུན། རུ་མཚོན།

རོུ༹ན། རུ་མཚོན།

རུ༹�ངས། རུ་འཛིངས།

རུཾ། རུམ།

རུསན། རུས་ཅན།

རུསྦལ། རུས་སྦལ།

རུསྦལྱི། རུས་སྦལ་གྱི།

རུསྦལན། རུས་སྦལ་ཅན།

རུསྦོས། རུས་སྦོས།

རུས༹�ར། རུས་མཛེར།

རོུ༹ད། རུས་མཛོད།

རེལ། རེ་རལ།

རཻ། རེ་རེ།

རཻར། རེ་རེར།

རེདོ། རེད་དོ།

རཻམ། རེམ་རེམ།

རོ༹། རོ་ཙ།

རོིན། རོ་འཛིན།

ར�༹ན། རོ་འཛིན།

རོུལ་བ། རོ་རུལ་བ།

རོགེ། རོག་གེ།

རོགོ། རོག་གོ།

རུངོལ། རོང་ཡུལ།

རོབ༹མ། རོབ་ཙམ།

རོལོཾ། རོལ་མོ།

རོལྨོ། རོལ་མོ།

རོལོ༹། རོལ་མཚོ།

རླནོ། རླན་རློན།

རླུང་གྲིུ། རླུང་གི་གྲུ།
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བསྡུས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་གོ་རིམ།

རླཽབ། རློབ་རློབ།

བརླབྱ། བརླབ་བྱ།

ལཏུ། ལ་ཏུ།

ལདོན། ལ་དོན།

ལ༹ས། ལ་བཙས།

ལུ༹ཊ་པ། ལ་ཚུགས་པ།

ལགི། ལག་གི།

ལགིས། ལག་གིས།

ལགྲོ། ལག་འགྲོ།

ལགཉིས། ལག་གཉིས།

ལགདུབ། ལག་གདུབ།

ལག�༹ན། ལག་འཛིན།

ལགཡས། ལག་གཡས།

ལགཡོན། ལག་གཡོན།

ལགེན། ལག་ལེན།

ལགསཾ། ལགས་སམ།

ལངི་། ལང་ལིང་།

ལངོ་། ལང་ལོང་།

ལནུ། ལན་བུ།

ལན༹ར། ལན་ཚར།

ལནྭ༹། ལན་ཚྭ།

ལབོ། ལབ་ལོབ།

ལཾ། ལམ།

ལམདོ། ལམ་མདོ།

ལོཾད། ལམ་མདོ།

ལམེ་བ། ལམ་མེ་བ།

ལམེད་པ། ལམ་མེད་པ།

ལསྱི། ལས་ཀྱི།

ལསྱིའ། ལས་ཀྱི་མཐའ།

ལསྱི་རྣཾསྨིན། ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན།

ལསྲུབ། ལས་གྲུབ།

ལསྒྲིབ། ལས་སྒྲིབ།

ལསྱང༌། ལས་བྱང༌།

ལྱང༌། ལས་བྱང༌།

ལྲས། ལས་འབྲས།

ལས༹ན། ལས་ཚན།

ལ༹ང༌། ལས་བཟང༌།

ལཱས་བཅཽས། ལས་ལས་བཅོས་བཅོས།

ལསླ། ལས་སླ།

ལསློ། ལས་སླ་པོ།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

ལིངྒ། ལིང་ག།

ལུགི། ལུག་གི།

ལུགིལོ། ལུག་གི་ལོ།

ལཱུག ལུག་ལུག

ལུངོན། ལུང་སྟོན།

ལུངན། ལུང་བསྟན།

ལུངྟན། ལུང་བསྟན།

ལུངནའི། ལུང་བསྟན་པའི།

ལུམྦིའི་གནས། ལུམ་བིའི་གནས།

ལུམྦིའི་ཚལ། ལུམ་བིའི་ཚལ།

ལུསྐྱེས། ལུས་སྐྱེས།

ལུསྐྱོབ། ལུས་སྐྱོབ།

ལུསངིག༣། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ།

ལུསྱངིད༣། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ།

ལུསན། ལུས་ཅན།

ལུསྟོབས། ལུས་སྟོབས།

ལེུཾས། ལུས་སེམས།

ལུསྲུང༌། ལུས་སྲུང༌།

ལ�༹ན། ལེ་ཚན།

ལེག ལེ་ལག

ལ�། ལེ་ལོ།

ལེཊ། ལེགས།

ལོགསྐྱེས། ལེགས་སྐྱེས།

ལེ�ནཾ། ལེགས་ལྡན་མ།

ལེ�ན། ལེགས་ལྡན།

ལེཊར། ལེགས་པར།

ལེགསྦྱར། ལེགས་སྦྱར།

ལེབྱར། ལེགས་སྦྱར།

ལེགྱིནཾ། ལེགས་སྦྱིན་མ།

ལེབྱིནཾ། ལེགས་སྦྱིན་མ།

ལེཊད། ལེགས་བཤད།

ལེགསོ། ལེགས་སོ།

ལེགསུང༌། ལེགས་གསུང༌།

ལེནཊ། ལེན་ཆགས།

ལེནུ། ལེན་དུ།

ལེབེབ། ལེབ་ལེབ།

ལོེགས། ལོ་ལེགས།

ལཽན། ལོ་ལོན།

ལོགཾ། ལོག་གམ།

ལོགྲེན། ལོག་འདྲེན།
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བསྡུས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་གོ་རིམ།

ལོགོ༹། ལོག་འཚོ།

ལོགཡེམ། ལོག་གཡེམ།

ལཽག ལོག་ལོག

ལོགསུ། ལོགས་སུ།

ལོངསྐུ། ལོངས་སྐུ།

ལོངསྤྱད་པ། ལོངས་སྤྱད་པ།

ལོངསྤྱོད། ལོངས་སྤྱོད།

ལོངསྱོད། ལོངས་སྤྱོད།

ལྱོངོད། ལོངས་སྤྱོད།

ལྱཽད། ལོངས་སྤྱོད།

ལོངོདཊོ། ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས།

ཤྲག ཤ་ཁྲག

ཤྲག�༹ན། ཤ་ཁྲག་འཛིན།

ཤཁོན། ཤ་འཁོན།

ཤངོ་། ཤང་ཤོང་།

ཤནྱརཾ། ཤན་སྦྱར་མ།

ཤབུ། ཤབ་ཤུབ།

ཤཾབས། ཤམ་ཐབས།

ཤཾ་བྷ་ལ། ཤམ་བྷ་ལ།

ཤམྦྷ་ལ། ཤམ་བྷ་ལ།

ཤརོགས། ཤར་ཕྱོགས།

ཤརོཊ། ཤར་ཕྱོགས།

ཤྱོཊ། ཤར་ཕྱོགས།

ཤརི། ཤར་རི།

ཤརར། ཤར་ཤར།

ཤརུ། ཤར་ཤུར།

ཤརོ། ཤར་ཤོར།

ཤརྷོ། ཤར་ལྷོ།

ཤིངནོ། ཤིང་སྔོན།

ཤིངེན། ཤིང་ཆེན།

ཤིནུ། ཤིན་ཏུ།

ཤིནྟུ། ཤིན་ཏུ།

ཤ�༹ས། ཤིས་མཛད།

ཤུབུར་སྨྲ་བ། ཤུབ་བུར་སྨྲ་བ།

ཤཱུམ་པ། ཤུམ་ཤུམ་པ།

ཤུལཾ། ཤུལ་ལམ།

ཤེདག ཤེད་བདག

ཤེདུ། ཤེད་བུ།

ཤེརིན། ཤེར་ཕྱིན།

ཤེརིན་མཆོདེན། ཤེར་ཕྱིན་མཆོད་རྟེན།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

ཤེརིནཾ། ཤེར་ཕྱིན་མ།

ཤེལན། ཤེལ་ཅན།

ཤེསྱ། ཤེས་བྱ།

ཤྱེ། ཤེས་བྱ།

ཤེསྱེད། ཤེས་བྱེད།

ཤེབ། ཤེས་རབ།

ཤེསབ། ཤེས་རབ།

ཤྲེབ། ཤེས་རབ།

ཤེརྱིན་པ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ།

ཤེརྲི། ཤེས་རབ་རལ་གྲི།

ཤེསོ། ཤེས་སོ།

ཤོགུ། ཤོག་གུ།

ཤོདུ། ཤོད་དུ།

ཤཽར། ཤོར་རོ།

གཤངོ་། གཤང་གཤོང་།

གཤཾལ། གཤམ་གསལ།

གཤིནི། གཤིན་གྱི།

གཤིནྱི། གཤིན་གྱི།

གཤིནེ། གཤིན་རྗེ།

གཤྱིནེ། གཤིན་རྗེ།

གཤིནེདེ། གཤིན་རྗེ་གཤེད།

གཤིནེདེ། གཤིན་རྗེ་གཤེད།

གཤྱིནེདེ། གཤིན་རྗེ་གཤེད།

གཤིནོ། གཤིན་པོ།

གཤིབྱ། གཤིབ་བྱ།

གཤཻ། གཤེ་གཤེ།

གཤེཊོུལ། གཤེགས་སུ་གསོལ།

གཤེགསོུལ། གཤེགས་སུ་གསོལ།

གཤེདུར། གཤེད་དུར།

གཤོལྕགས། གཤོལ་ལྕགས།

གཤོལྡན། གཤོལ་ལྡན།

བཤྲུབ། བཤད་སྒྲུབ།

བཤདང༌། བཤད་དང༌།

བཤའེ༹། བཤའ་ཚེ།

བཤུལཾ། བཤུལ་ལམ།

བཤེནེ། བཤེས་གཉེན།

བཤེསེན། བཤེས་གཉེན།

བཤྱེན། བཤེས་གཉེན།

བཤོལྡན། བཤོལ་ལྡན།

བཤོསུ། བཤོས་བུ།
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བསྡུས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་གོ་རིམ།

ས༹�ཊ། ས་ཚིགས།

ས༹�ན། ས་འཛིན།

སཱང་པོ། སང་སང་པོ།

སངྱས། སངས་རྒྱས།

སངྱསྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི།

སངྱསྱིས། སངས་རྒྱས་ཀྱིས།

སངྱསྐྱོངཀྱིསཛ༹དའི། སངས་རྒྱས་སྐྱོངས་
ཀྱིས་མཛད་པའི།

སངྱས་འབྲསུ། སངས་རྒྱས་འབྲས་བུ།

སིབུ། སིབ་བུ།

སཱིལ། སིལ་སིལ།

སིུན། སུན་འབྱིན།

སུཾ་བརྒྱ། སུམ་བརྒྱ།

སུཾ་བངྱ། སུམ་བརྒྱ།

སུམདོ། སུམ་མདོ།

སུཾདོ། སུམ་མདོ།

སུམ༹�ན། སུམ་རྩེན།

སུ༹�ཊ། སུམ་བརྩེགས།

སུལཾ། སུལ་ལམ།

སེངེ༌། སེང་གེ།

སེངྒེ། སེང་གེ།

སེངེན། སེང་གེ་ཅན།

སེངེ་བཟངོས་མ༹དའི། སེང་གེ་བཟང་པོས་
མཛད་པའི།

སེཾས། སེམས།

སྶེ། སེམས།

སེཾསྐྱེས། སེམས་སྐྱེས།

སེཾསྐྱེད། སེམས་བསྐྱེད།

སེནཾད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད།

སེཾནཐཾད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད།

སེཾན་བླུནོ། སེམས་ཅན་བླུན་པོ།

སེཾན། སེམས་ཅན།

སེཾསེན། སེམས་ཆེན།

སེཾསིད། སེམས་ཉིད།

སེཾསྡུག སེམས་སྡུག

སེཾསའི། སེམས་པའི།

སེཾདའ། སེམས་དཔའ།

སེཾའ། སེམས་དཔའ།

སཻཾ༹ར། སེམས་འཚེར།

སེཾསུ། སེམས་སུ།
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བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་།

སེརག སེར་ནག

སེརགཾ སེར་ནག་མ།

སྣེར། སེར་སྣ།

སྣེརན། སེར་སྣ་ཅན།

སེརོ། སེར་པོ།

སཻར། སེར་སེར།

སཽབ། སོ་སོ་བ།

སཽ། སོ་སོ།

སཽའི། སོ་སོའི།

སཽར། སོ་སོར།

སྲོུང་། སོ་སྲུང་།

སོགེ། སོག་ལེ།

སོན་འདེས། སོན་འདེབས།

སོཾས། སོམས།

སོཾས་ཤིག སོམས་ཤིག

སོསོ། སོས་སོ།

སྲེཾཊ། སྲ་མཁྲེགས།

སྲནཾ། སྲན་མ།

སྲམདོག སྲམ་མདོག

སྲཾ། སྲམ།

སྲསྱི། སྲས་ཀྱི།

སྲསྱིས་ནེ། སྲས་ཀྱིས་ན་རེ།

སྲསུ། སྲས་སུ།

སྲིངོ་། སྲིང་མོ།

སྲིུདང༌། སྲིད་སྲུང༌།

སྲིནོ། སྲིན་པོ།

སྲིནོའི་གྲོངེར། སྲིན་པོའི་གྲོང་ཁྱེར།

སྲིནོའི། སྲིན་པོའི།

སྲིནོཾ། སྲིན་མོ།

སྲུངསཾ། སྲུངས་མ།

སྲུབསཾ། སྲུབས་མ།

སྲེགནས། སྲེག་གནས།

སྲེགྱོར། སྲེག་སྦྱོར།

སྲོེར། སྲེག་སྦྱོར།

སྲཻས། སྲེག་ཚེས།

སྲ�༹ས། སྲེག་ཚེས།

སྲ�༹སུ། སྲེག་ཚེས་སུ།

སྲོགན། སྲོག་ཅན།

སྲོགོད། སྲོག་གཅོད།

སྲོོད། སྲོག་གཅོད།
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བསྡུས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་གོ་རིམ།

སྲོད། སྲོག་བཅད།
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