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885 re-zsig kis időn belül 
890 ’brasz-bu’i sing-ldzsong gyümölcsfa 
 dusz dang dusz-szu *időről időre 
 szkjong (bszkjangsz bszkjang szkjongsz) véd, oltalmaz, óv 
895 bar-cshad akadály 
 bar-cshad ma mcshisz-pa megszakítatlan 
 lo-thang évjáradék 
 dpja adó 
 zlog (M: bzlog) visszatérít föltart 
900 szred-pa sóvárgás 
 ’phro (M: ‘phrosz) folyamat, folytatódik 
 szdod (M, J: bszdad) időzik, vár 
 khro (MF: khrosz) haragszik 
 gcsog (M: bcsag) összetör 
 cshad-pa büntetés 
905 szkjon bűn, vétek 
 cshagsz kíván 
 rma kérdez 
908 ’gul mozog, inog 
 szo fog 
 ’bjin (phjung, dbjumg, phjungsz) kihúz 
912 go-’phang rang, méltóság 
 gszod (bszag, gszad, szod) megöl 
916 jab (tiszt) apa 
 szko (bszkosz, bszko, szkosz) kiválaszt, megbíz 
 mig-szngar (tiszt = szpjan-szngar) színe előtt, színe elé  
 szgo bzlog *ajtó bezárul 
920 til szezám 
 rdung (brdungsz, brdung, rdungsz) üt, feldarabol 
 brcal 1. összezúz; 2. fáradozik 
 szro hevít 
 ‘chir (M: bcir, J: gcir) présel, sajtol 
 til-mar szezámolaj 
 ‘bjin (phjung, dbjung, phjungsz) kihúz 
925 gnod-pa károkozás 
 ngo-sesz felismer 
930 sztobsz erő 
 nad betegség 
 phasz ellenfél 
 szdo (bszdosz, bszdo, szdosz) szorongat, veszélyeztet 
 rgjal-szrid királyság 
935 bro-’chal beteg 
940 gco-bo vezető 
 dbang-gisz ( + birt.) által, következtében 
945 kva’i nang-rdzse * ó bizalmasaim (megszólítás) 
 dbugsz-’bjin lélegzethez jut 
 ldog visszatér 



 ldog-tu ’ong (M: ’ongsz) visszamegy 
950 ldog-par bjed (bjasz, bja, bjosz) visszatérít 
 phan-pa haszon, hasznos 
 zon árú 
 zon szgjur (M,J: bszgjur) árút megforgat 
 zon-rin értékes árú 
 nye-du rokon 
 gszang (gszangsz, gszang, gszongsz) eltitkol 
 szon elér, megérkezik 
 bgresz-po öreg 
 zsal (tiszt) száj, arc 
 de’i zsal-nasz *saját szájából 
955 csi-nasz kjang *bármi áron 
 ngesz-par bizonyosan 
 brdzsod elmond 
960 rna-ba fül 
 rgjud (M: brgjud) vándorol, hagyományozódik 
 gdon-mi-za-bar kétségtelenül 
 lam-kar úton, útközben 
965 thabsz mód, eszköz 
 ’bjon(M,J,F: bjon) megjön, érkezik 
 gda’ mutatkozik (valamilyen formában) 
970 gdugsz nap 
975 ’gal ellenkezik 
980 szngo(bsz) megáld 
 gnya’-ba nyak 
 rgjab hát 
 sing-rta kocsi 
985 mcsi-ba jövés, menés 
 szlu (bszlusz, bszlu, szlusz) megtéveszt, becsap 
 rigsz helyes (ige) 
 szgrub (bszgrubsz, bszgrub, szgrubsz) megold, beteljesít 
990 ‘gum (M: bkum, J: dgum) megöl 
 gor-ma bkum-par biztosan 
 szdong (bszongsz, bszdong, szdogsz) ( + dang)    csatlakozik valakihez 
 ’grong (M: grong) meghal 
 bzsin arc 
 gzsan-du ‘gjur (MF: gjur) *eltorzul („mássá válik”) 
 jud-csam egy szempillantás 
 csang (= csi jang) bármi 
 csang mi szmra (M:szmrasz, F: szmrosz) semmit sem szól 
 mcsi-ma könny 
 rnang (M: brnangsz, J: brnang) fulladozik, elakad 
995 zsum-pa 1. szorongás; 2. levertség 
 bgrong (M: bgrongsz) *megölet 
998 jang-na vagy 
 szpun testvér 
 dgra-khod ellenség 
 sza-phung földhalom 
 ’phel (M: phal) bővül, növekszik, 
 gszan (tiszt) hall 



1003 bdog rendelkezik valamivel 
 gru hajó 
 dgra-bo ellenség 
 don-du ( + birt) érdekében 
 nub elsüllyed, elenyészik 
1008 gtong (btang, gtang, thongsz) 1. ad(ományoz), 2. felad, eldob 
 grong város 
 ldzsong ország 
1012 phji-bsol mellőzés, elhanyagol 
 bsol halogat, késlekedik 
1015  rdzsesz-szu cshagsz ragaszkodik valakihez, szeret valakit 
 ’khrug-pa zavarodottság, viszály 
 ’khrug (M: ’khrug) viszályt szít, nyugtalanságot kelt 
 rten (MJ: brten) alapoz, támaszkodik 
 bgjid (bgjisz, bgji, gjisz) csinál, tesz 
1020 mi-gszed-ma-pa hóhér 
 ’deng (M ’dengsz, F dengsz) odamegy 
 gszod (bszad, gszad, szod) megöl 
 long(sz)-szpjod vagyon, gazdagság 
 bgo-bsa fölosztás, rész 
 szpro (M F szprosz) hajlandóságot mutat valamire 
1025 dbjig kincs 
 gron kiadás, költség 
 dkri (MF: dkrisz) beburkol, begöngyöl  
 phjag-szbal fogda 
 szrung-ba őr 
 rca-lag (vér)rokon(ság) 
 nye-du rokon(ság)  
 mza’-bszesz közeli barát 
 ’cshingsz (bcshingsz bcshing cshingsz) összekötöz 
 ‘dzsug (bcsug, gzsug, cshug) 1. betesz; 2. kényszerít 
1030 szkrag fél, retteg 
 nyag  
 bzsesz (tiszt) 1. eszik; 2. (el)vesz; 3. elér 
 phjag-rdzsed szolga 
 bka’ parancs 
 bka’ nyan-pa engedelmes, szófogadó 
 ral-gri kard 
 rnon-po éles 
 mcshan kebel 
 ‘dzsug (bcsug, gzsug, cshug) 1. betesz; 2. kényszerít 
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 dbjar nyár 
1035 ldzsongsz táj, vidék, ország 
 ldzsongsz-szu rgju   barangol (Das 471.) 
 bdag-gir bjasz-pa  megígért, felvállalt (Das 664.) 
 jid-la bjed törődik, figyelembe vesz 
1040 szpjan-sznga-nasz szeme elől 



 mchan-mo éj 
 sznga-dro reggel 
 sam-thabsz alsó öltözék 
 phjir-log visszafordul 
 gnasz-mal fekvőhely 
 mkhosz-szu 'bebsz (phab, dbab, phab) rendet tesz 
 bda’ (M: bdas) hajt, űz, ösztökél; elragad (Das 666) 
  (vmi hatása alatt van); sietve távozik 
1048 ring-du messzire 
 ‘dren (drangsz, drang, drongsz) húz, von 
 szmin beérik 
1052 lam-khar útközben 
 ri-brag hegyi falvacska 
 brag szikla 
 mi-gsed-ma-pa hóhér 
1055 ngo-sesz felismer 
 mchan-mo éjjszaka 
 khasz-blangsz 1. megigér; 2. egyetért, megbeszél 
 dri (M: drisz) kérdez 
 rcom (brcam, brcam, rcomsz) belekezd 
1058 sztobsz erő 
 phasz ellenség 
 bszdo veszély 
1063 bro-'chal beteg 
1067 mi-mcshog az emberek közt a legjobb, király 
 chul-dang mthun-pa (Das 1029.) teljes, tökéletes, tényleges 
 dngosz eredeti, valódi, igaz; legfőbb 
 mngon-rtagsz ismertetőjel, *előjel 
 zsi-ba béke; égi nyugalom, nirvána  
 de-ring ma  
 gzigsz (tisz) néz, szemlél  
1071 deng most, ma 
1078 szkjesz-bu férfi 
 dpa’-bo hős 
 szlar újra, vissza 
 gszon él 
 bjur szerencsétlenség 
 ngan-pa rossz 
 szko (bszkosz, bszko, szkosz) megbíz 
 ‘grong (tiszt.) meghal 
 bgrong  *megöl 
1082 gsed-ma-pa hóhér 
1085 ngan-pa rossz 
 'dzsigsz-pa félelem 
 rig ért 
1090 da-dung még 
 re-zsig rövid időn belül 
 jud-cam-zsig egy szempillantás   
 szdod (M,D, J: bszdad) vár 
 phan-chun kölcsönös 
1095 rten (M:brten) támaszkodik 



 brang-'gro kígyó 
 gnyid-log alszik 
 szkjil (M,D,J: bszkjil) hajlít, görbít 
 szkjil-mo-krung lótuszülésben ül 
 szpjod-lam modor, szokás, viselkedés 
 phan-jon haszon, előny 
 szkje-mcshed érzékszerv 
1100 gdamsz-ngag tanács, intelem, utasítás 
 gdamsz-ngag szton-pa megalapozott tanítás 
 = ngesz-par bsztan-pa (Das 659.) 
 rag-lasz függ vmitől, támaszkodik vmire 
 gszung (M: gszungsz) beszél 
 brcon-'grugsz törekvés 
 csha rész 
 g.jo (M,J: g.josz) mozog, mozdul 
 'du-bjed összetett 
 nyam (M: nyamsz) elsilányul, elromlik 
 'thor (btor, gtor, thor) eldob, szétszór 
 'dzsig (bsigsz, gzsigsz, sigsz) elpusztul, elpusztít 
 cshosz-nyid törvény, természet, lényegiség 
 zil ragyogás 
 zil-gisz gnon (mnan, gnan, non) elhomályosít; leigáz, elnyom 
1105 szpong (szpangsz, szpang, szpongsz) eldob, elutasít 
 rigsz-kji bu nemesifjú 
 jang-dag-pa helyes, igazi, valódi 
 kho-na egyedüli 
 changsz-par szpjod tiszta, szűzi, szent; a helyeset teszi; becsületes, 
  egyenes életet él (Das 1021) 
 mngon-sesz előrelátás 
 mngom-szum valóság 
 szkje-ba születés 
1110 szrid-pa létezés 
 go ért, felfog 
 bong-ba földrög 
 mnyam hasonló 
 mchungsz hasonló 
 szngo-nga’i szbub tojáshéj 
 'dral (M,J: dral, F: drol) eltörik 
1115 rnyed-pa haszon 
 bkur-szti tisztelet 
 rgjab-kjisz phjogsz hátat fordít 
 dbang-po Indra 
 nye-dbang Visnu 
 rdzsed (M,J: brdzsed) tisztel, becsül 
1121 mdud-pa csomó 
 szbjor (M,J: szbjar) 1. egyesít; 2. előkészít 
 zug-rngu fájdalom 
 szgrib-pa sötétség, bűn 
1125 rgan-po öreg 
1130 rmed (M:rmesz) kérdez 
1133 rgjal-szrid királyság 



 Mnar-med a 8 pokol egyike (Das 755) 
 mnar gyötrődik, kínlódik 
1137 gzsan-jang ezenkívül, továbbá 
 mchamsz-med-pa azonnali büntetéssel járó, 
  jóvátehetetlen bűn (Das 1039.) 
 zag-pa bűn 
1140 szrab (bszrabsz, bszrab, szrobsz) megvékonyít 
 gzsol lemegy, leszáll 
1145 rdzu-'phrul csodás átváltozás, mágikus káprázat 
 thabsz mód, eszköz 
 rdzu (brdzusz, brdzu, rdzusz) színlel, átváltozik 
 non  elnyom 
 lta-szmosz csi-dgosz nyilvánvaló 
 cam jang (+ tagadász) egyáltalán nem 
 subsz tok, tartó 
 drungsz gyokér, alap 
1150 szgjel (M,J: bszgjel) ledönt, letaszít 
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 'dzum-pa mosoly(gós) 
 cshosz-nyid 1.szilárd, igazság, törvény 
  2.természet, lényegiség 
 zsal (tiszt.) arc, száj 
 szngon-po világoskék, zöld 
 szer-po sárga 
 bcod-ka világos piros  
 sel üveg, kristály 
 'og-logsz alulról, alsó irányból (K:E:) 
 'og alul 
 logsz oldal 
1155 'dong (M,F: dong) megy. elmegy 
 szteng-logsz felülről (K:E:) 
 szteng felső 
  Buddhista kozmólogia 8 forró pokla 
 jang-szosz "újraéledő" a buddhista kozmológiában 
  a 8 forró pokol első pokla (D 128, W.R..,J) 
 thig-nag "fekete vonal" a 8 forró pokol közül 
  a második pokol (D 576, W.R., J.) 
 bszdusz-gzsom "összezúzó" a 8 forró pokol közül 
  a harmadik pokol (D 724, W.R., J. ) 
 ngu-'bod "síró-rívó" a 8 forró pokol közül 
  a negyedik pokol (D 352, W. R., J.) 
 ngu-'bod cshen-po "nagyon síró-rívó"a 8 forró pokol közül az 
  ötödik pokol (D 352, W. R., J.)  
 cha-ba "forró"  8  forró pokol közül 
  a hatodik pokol (D 1018,  W.R., J)  
 cha-ba cshen-po (rab-tu cha-ba) "nagyon forró" 8 forró pokol közül 
  a hetedik pokol (D 1018, W.R., J) 
 mnar-med "soha megnemnyugvó" 8 forró pokol 



  a nyolcadik" (D  754, W. R., J)  
  Budhhista kozmológia 8 hideg pokla   
 cshu-bur(-csan) "jeges v. vízhólyagos" a 8 hideg pokol közül 
  az első pokol (W.R, J.) 
 cshu-bur rdol-ba-csan "jégtörő v. kifakadó vízhólyagos" a 8 hideg 
  pokol közül a második pokol (W:R, J.)  
 szo-tham(sz)-tham(sz)-pa "fogvacogtató" a 8 hideg pokol közül 
  a harmadik pokol (W.R.,J.) 
 kji-hud-zer-ba "jajveszékelő" a 8 hideg pokol közül 
  negyedik pokol(D 39, W.R., J.) 
 a-chu-zer-ba "jajongó" a 8 hideg pokol közül 
  az ötödik pokol (D1342, W.R., J.)  
1160 utpala-ltar-gasz-pa "kéklótuszként széthasadó" a 8 hideg 
  pokol közül a hatodik pokol (D1350, W.R. J.) 
 padma-ltar-gasz-pa "lótuszként széthasadó" a 8 hideg pokol 
  a hetedik (P 191, W.R., J.) 
 padma-ltar-gasz-pa cshen -po "nagy lótuszként széthasadó" a 8 hideg pokol 
  közül a nyolcadik (P 191, W.R., J.) 
 bszil-ba hűs. hűvös 
 grang-ba hideg 
 dro-ba meleg. forró 
 bje-brag különbség 
1165 si-'pho meghal 
1170 sznad (M,J:bsznad, F:sznod) kárt okoz, árt 
 nyin nap 
 mchamsz-szbjor-ba 1. közeli kapcsolat 
   2. ajánlás, jótállás 
 mchamsz 1.tér, térköz 2. hatér, szél 3. szünet  
 szbjor (M,J: bszned, F:sznod) egyesít, összeállít, előkészít, összekészít 
  A vágy birodalom isteni lényeinek hat csoportja   
1175 rgjal-cshen bzsi-po 4 nagy király (égtájak istenei) 
 szum-csu-rca-gszum a harminchárom menny isteni lényei 
 'thab-bral a nem harcoló isteni léynek (D 606, W.R., J.) 
 dga’-ldan örvendezők (D 263, W. R., J.) 
  Tus.ita (Nob) 
 'phrul-dga’ mennyei dolgokat élvezők (D 855, W. R., J.) 
  Nirmán.arati (Nob)  
 gzsan-'phrul-dbang-bjed A mások által megjelenített dolgokat élvezők 
  (D1078, W.R., J.) 
  Formabirodalom: 
  1) az első elmélyülési szint három állapota:   
 changsz-risz Brachma-birodalom (D1022, W.R., J.) 
 changsz-pa mdun-na 'don Brahmát követő (W. R., J.) 
 changsz-pa cshen -po A nagy Brahma (D 1021, W. R., J.) 
  2) a második elmélyülési szint három állapota:   
 'od-cshung kisfényű (W.R., J.) 
 chad-med-'od mérhetetlen fényű (D 1023, W R., J.) 
 'od-gszal 1. ragyogás, világosság, fényesség. 
  2.szentekt ermészetfeletti ragyogása 
  3. égi régió (DAS 1120) 
  3) a harmadik elmélyülési szit három állapota:   



 dge-cshungsz csekély erényű (D 270,  W.R., J.) 
 chad-med-dge mérhetetlen fényű (D 1023, W.R., J.) 
 dge-rgjasz hatalmas erényű (D 269, W.R., J) 
  4) a negyedik elmélyülési szint nyolc állapota: 
 szprin-med felhőtlen (W.R., J.) 
1180 bszod-namsz-szkjesz érdemből született (W.R., J.) 
 'brasz-bu-cshe nagy gyümölcsű (W..R., J.) 
 mi-cshe-ba nem nagy (W.R., J.) 
 mi-gdung-ba fájdalom nélkül (W.R., J.) 
 gja-nom-sznang pompás küllemű (D 234, W.R., J.) 
 sin-tu thong-ba tökéletesen látó (W.R., J.) 
 'og-min legfelső, nem alacsony. (W.R., J.) 
1185 dam-bu nád, cukornád 
 chi-bdag halálura 
 szde csapat, sereg 
 gzom tönkretesz, elpusztít 
 bag-jod hajlam, kézség,figyelmesség 
1190 cshosz-'dul tanfegyelem 
 szpjod tett, cselekedet, magatartás, viselkedés 
 szpong (szpangsz, szpang, szpangsz) felhagy, elutasít, kiküszöböl 
 szton-gszum-gji-szton-cshen-po'i  három ezer-nagy ezer világelem 
 dzsig-rten-gji khamsz  
1195 bjul megy, kimegy, körüljár 
 lung-szton-pa jóslat, prófécia, útmutatás 
 bzsed (tiszt.) 1. kíván, akar 2.javasol 3. vesz, fog 
 sznam-logsz oldal ( = rgjab-logsz: hát) 
 nub lemegy, elmerül, elsüllyed, elenyészik 
 zsabsz-kji-mthil talp 
1200 zsabsz-kji lon- bu boka 
 zsabsz-kji mthe-bo nagy lábujj 
 sztobsz-kji 'khor-lo uralkodás, erőkereke 
 szgjur (M,J:bszgjur) forgat, fordít, uralkodik 
 rgjal-szrid királyság, birodalom 
 'khor-lo szgjur forgatni a kormányt, kormányozni (D 329) 
1205 phjag-mthil tenyér 
 lte-ba köldök, vmi közepe 
 nyan-thosz tanuló 
 mdzod-szpu szőrtincs (két szemöldök között), 
  Buddha szépségjegye, úrn.á (Nob) 
 bla-na-med-pa felülmúlhatatlan, mindenek feletti 
 jan-dag-par helyesen, tökéletesen 
 rdzogsz-pa befejezés, tökéletes, teljes 
 gcug-tor konty, fejcsúcs 
1210 szkor (M,J:bszkor) körben jár, kering, körül vesz, csavar, forgat 
 bkra-ba sokszínű, tarka 
1215 nyi-gdugsz bdal-bar gjur a Nap felkelt 
 nyi-gdugsz napernyő 
 bdal (M,J:gdal, F:gdol) kiterjeszt; felkel 
 dzsi-bzsin ahogyan 
 rgod mosolyog, nevet 
 zsum-pa 1. félelem, rémület; 2. kedvetlenség, levertség 



 rgjagsz-pa gőg, dölyf, büszkeség 
 mchog becsmérel, gyaláz 
1220 dgra-bjed-pa ellenséges tett (D 278) 
 rca-lag 1.barát, rokon 2. növénygyökér (H-2213) 
 dung 1.kagyló 2.kürt, harsona 
 rton(M,J:brtan) rábíz, megbíz 
 brtan-pa szilárd, kemény, szilárdság, keménység 
 thub-pa tehetséges, okos, Buddha 
 khju-mchog vezér, a legkiemelkedőbb 
1225 nyan-pa hallgató 
 som-nyi kételkedés 
 som (M:bsamsz, J:bsam, F:  somsz) elkészít, előkészít 
 the-chom kétkedés, hitetlenség, értetlenség 
 gszung-chig beszéd 
 ri-rgjal hegyek királya, Tisze (D 1177) 
 glo-bur hirtelen, sűrgősen 
1230 rgju-rkjen ok 
1235 mdud-pa csomó,bog 
 szbjor-ba kötelék 
 zug-rngu fájdalom 
 szgrib (bszgribsz bszgrib, szgribsz) 1.besötétit, 2.betakar 
 thar felszabadul 
1240 nyesz-pa baj, vétek bűn, vétek, hibás, rossz 
1245 mchi-ma könny 
 rnang (M:brnangsz, J:brnang) fulladozik, elakad, visszatart 
1250 cher-ma tövis 
1265 dpung hadsereg 
 mkhar-gszil jelző(csörgő)bot 
 brgjal elájul 
1270 ‘cshi-ba halál 
1275 szdig-pa bőn, vétek 
 gsegsz (F: sog(sz)) jön; megy 
1280 szrab (M: bszrabsz, J: bszrab) elvékonyít 
 gtug (MF: gtugsz) 1. megérkezik, eljut; 2.  érint; 3. igyekszik 
 zug-rngu fájdalom 
 gzir vergődik, kínlódik 
 ‘dam-bu nád 
 szngon-po zöld 
 rnga (brngasz, brnga, rngosz) arat, kaszál 
 rnyid (M: brnyid, J: gnyid) hervad, kókad 
1290 khung-bu lyuk 
 rko (brkosz, brko, rkosz) ás, kiváj 
 bji-la macska 
 sa-szri *nyershús  
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1290 szgju-ma ámítás, csalás 
 szlu (M: bszlusz, J: bszlu, F: szlusz) becsap, félrevezet, megtéveszt 
 cshud-gzan pazarol 



1295 len (M: blangsz, J: blang, F: longsz) vesz 
 gang-gi che amikor  
 gan-du (+ birt. e.) közelében 
 rid-pa sovány, elgyengült, megviselt 
 nyam-cshung erőtlen, gyenge 
 rke-ba sovány 
1300 btang-sznyomsz közömbös, részvéttelen 
 'dzug (M: bcsug, J: gzsug, F: cshug) kényszerít  
1305 dpjan-thag akasztó 
 re-zsig rövid időn belül 
 gszang (M: gszangsz, J: gszang, F: gszongsz) eltitkol 
1315. szkja-bo sápadt 
 szeng-po sápadt 
1320 gszung (M: gszungsz) kioktatás, tanítás 
 'chal (F: chol) kíván   
1325 szcol (M, J: szcal) ad, kibocsát 
 mad-pa igazság 
 bka'-mcshid elbeszélés, beszéd 
1330 zla-mchan menstruáció 
 bkru lemos  
 szkjesz-pa férfi 
 'khrungsz születik 
1335 rma (M: rmasz) kérdez 
1340 bszal értesít 
 zin emlékezik  
 szdud (M: bszdusz, J: bszdu, F: szdusz) összegyűlik, összegyűjt 
1345 'dusz-pa gyűlés 
 mthar-thug-pa bgjid megszűntet 
1350 nye-ba közelség, közeli 
 mi-mthun-pa viszály, ellentét 
 rcom (M: brcamsz, J: brcam, F: rcomsz) létrehoz, alkot 
 mngon-szum tényleges, megtestesült 
1355 thugsz-ngan bánat 
1360 zer beszél, mond 
 re-szkan nagyritkán, soha 
1365 kho-na éppen csak, csupán 
 'bar ég, lángol, sugárzik 
 glog-'bjin-pa villám 
 csho-'phrul csodatétel 
 dbjingsz tartomány, szféra 
1375 deng-szang-nyid-du rögtön 
 chur-sog ide gyere!  
 jang-dag-pa helyes, valódi 
 bltar 'dong megy, hogy megnézze 
1380 khjab kiterjeszt, elterjed 
 szrog-cshagsz élőlény 
 'bum-phrag százezer 
 du-ma sok 
 ltad-mo látványosság 
 'brang (M: 'brangsz, F: 'brongsz) követ vkit 
1385 mdun-du (+ birt. e.) vmi elé, előre  



 nyan (M, J: mnyan, F: nyon) hallgat, figyel 
1395 gzigsz (tiszt.) pillant 
1400 lta-ba nézet, elmélet 
 med-par lta-ba hit, hogy az nincs 
 jid-gnyisz kétkedés 
 gnong (M: gnongsz, F: nongsz) megbán, szégyell 
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1405 gcsod (M: bcsad, J:gcsad F:cshod) elválaszt, megszüntet 
1410 'dul (M:btul J: gdul F:thul) leigáz (ellenséget) elnyom, megtérít 
 'dul-ba-la ltosz figyelembe veszi a fegyelmezést 
 'khod marad, időzik 
 ltosz 1. rábízza magát; 2. vár 
 phjir-'bjung kijön (D 837) 
1415 rung helyénvaló, helyes 
 mtha' gcsig-tu egy oldalra, oldalvást 
 szdod (M,J:bszdad) ül, vár(akozik) 
1420 'ga'-sed-du valahová 
 gzigsz-mo látványosság 
 dge-mchan 1. kedvező jel; 2. előny, haszon 
 gsegsz elmegy, elindul 
 dgjegsz(T.) dga' örül 
 dgongsz-pa gondolat, vélemény 
1425 mchon, ‘chon szín 
 mchon-gji lasz festés (H-229) 
 bgji-ba tett, cselekedet 
 rdul por 
 'phog (M:'phogsz, phog) 1. bemocskol, piszkol; 2. eltalál 
 csang mi szmra-bar szong semmit sem szólva elment 
1435 phji-bzsin azután, nyomában 
 szkjon-cshagsz-pa rossz, hitvány 
 mcshid beszéd 
 pha-gszod-pa apagyilkos 
 reg érint, érzékel, elér, megkap 
 rtog-pa megvizsgálás, szakértő, képzelet, illuzió 
1440 khro-ba harag(os) 
 dkri (M,F:dkrisz) beborít, begöngyöl, körülvesz 
 dge-szbjong aszkéta-szerzetes 
 mgo-reg kopasz (H-481) 
 szpar-mo marék 
 sza por, föld 
1445 gtor szétszór, széttör 
 dpung (M:dpungsz) tömeg, sereg, összegyűl 
 re minden 
 sza-phung földhalom 
 lo-ma (fa)levél 
 szpjil-bu (szpjid-po) szalmakunyhó (D-808, H-1681) 
 szprul átváltozik, újjászületik, átváltoztat 
 'thor (M:btor, J:gtor F:thor) eldob, szétszór, hint 



 ba-lang (ba-glang) ökör, elefánt 
 rdzi pásztor 
 phjugsz-rdzi pásztor 
 szmod (M,J:szmad) szid, becsmérel 
 mtha'-'khor kör széle? köröm kívül 
1450 'brang (M:'brangsz F:'brongsz) követ vkit, utánoz, szül, laknak 
 phjogsz oldal, irány, vmi felé fordul 
 'thab-krol viszály  
 nyesz-pa bűn, baj, hiba, hibás, rossz 
 'gebsz (M:bkab J:dgab F:khob) befed, beborít, betakar 
 rnang (M:brnangsz J:brnang) fulladozik, elakad, visszatart 
 ngu-ba'i bzsin-gjisz kisírt arccal 
1455 lhan (+dang) együtt, közösen 
 'phjag seper, tisztává tesz 
 (M: 'phjagsz, phjagsz J:phjag F:phjogsz) 
 rcom (M:brcamsz J:brcamF:rcomsz) létrehoz, alkot, nekikezd 
 rkang-pa-gnyisz -la gtugsz lábához borult 
1460 mod  szempillantás 
 csi-zsig miféle, melyik 
 'dul (M:btul J:gdul F:thul) nevel, fegyelmez, megtérít, ellenséget leigáz 
 szkje-bo ember 
 phal-po- cshe nagy tömeg, többség 
 bcsasz-pa (+dang) vvel együtt 
 szmin-pa érett, tökéletes, érettség 
1465 deng most, ma 
 gnon (M:mnan J:gnan F:non) elnyom, leigáz, szorongat 
 rim-pa fok, rang, sorrend 
 re-zsig rövid időn belül 
 rlung-mo-cshe vihar 
 gszeg-ma kavics 
 gjo-mo durva homok, kavics 
1470 'dzsog (M:bzsag J:gzsagF:zsog) elrendez, elhagy, otthagy 
 zsugsz bemegy, belép 
 mthun-pa hasonló, megfelelő, odavaló 
 csha-csan párosít, egy pár alkotói (részei) 
1480 bgjid (M:bgjid J:bgji F:gjisz) tesz, csinál 
 cshu-klung folyam(part) 
1485 phug barlang 
 'bugsz (M:phug J:dbug F:phug) kiváj, kilyukaszt 
 rko (M:brkosz J:brko F:rkosz) ás, kiás, vés 
 ‘dzsug (M:bcsug J:gzsug F:cshug) betesz, behatol, irányít 
 gru csónak, hajó 
 'gengsz (M:bkang J:dgang F:'khongsz) megtölt 
 'brosz (M:brosz J:'bro Fbrosz) elfut, elmenekül 
1490 csung-zsig valamely, valaki, kevéske 
 csi-na miért 
 dog-sza porkupac 
 gszon (T. J:gszan) él, felkel, T:figyel, hall 
1495 gdugsz nap(égitest), dél(idő) 
1510 szlon-mo alamizsna, koldulás 
 szcol (M,J:(b)szcal) ad, kibocsát, nyújt 



 gcsod (M:bcsad J:gcsad F:cshod) vág, elválszt, megszüntet, eldönt 
 cshesz szerfelett 
 sisz-pa öröm, áldás 
 ga-la hol? miért? hogyan? 
1515 szgjur (M.J:bszgjur) átalakít, megváltoztat, fordít, uralkodik 
 'dril (M,J,F:dril) begongyöl 
 lag-pa gnyisz jongsz-szu dril összefűzte két kezét 
 Szngo-bszangsz világoskék, világoszöld 
1520 'ga'-zsig némely, néhány 
 zsam-ring szmélyi szolga 
1525 Kousambi/Kosambi a virágok városa a Gangesznél, 
    Doab alsó partján (D36) 
 khasz-blangsz megígér, elismer, egtyetért 
1530 rdzu-'phrul csodás átváltozás, mágikus káprázat 
 'phrin üzenet, hír 
 szpring (M.F:szpringsz) hirül ad, tudat, értesít 
 de-nyid ugyaneaz, éppen az 
1555 Nga-la-nu/ Nga-lasz-nu mitológiai királya, aki Világuralkodóként 
   kormányozott a menny és föld felett, 
   Gautama Buddha egy ősének neve (D-346) 
 gzsan-zsig bizonyos másik 
 rcig (M:brcigsz J:brcig F:rcigsz) épít 
 rcom (M:brcamsz J:brcam F:rcomsz) létrehoz, alkot, belekezd, nekikezd 
1560 szgra cshen-po nagyhangú 
 'chol (M,J:bcal F:chol) keres, kutat,  
1565 chor érzékel, észlel 
 mi-ma-jin dag természetfeletti lények (nem emberek) 
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 ’phagsz-pa kiemelkedő, kitüntetett, nemes, szent 
 mthon-po magas 
1570 szkar-khung ablak 
 khar-phor réztálka, csésze 
 ’bjin (M: phjung, J: dbjung, F: phjungsz) kihúz, kivesz, kienged 
 gang-ba kész, teljes 
 bszam-pa gondolat 
 da-dung meg; ismét, újra 
 szpjod-jul tevékenységi terület, tér 
1575 lhag-ma maradék 
 bca’ (M: bcasz) 1. születik; keletkezik; 2. megfigyel 
 dzsi-cam-na aközben, amíg 
 da-dung még, ismét 
 bju-bur csordultig tele 
 gnyug-mar gnasz-pa honos, letelepedett (őslakos) 
 ga-la-ba der oda, ahol van 
1580 rkang-gnyisz kétlábú (ember) 
 mcshi (M: mcshisz) 1. létezik, van; 2. mond; 3. megy 
 bsznyen-bkur tiszteletadás 
 dang-du len (blangsz, blang, longsz) elfogad (javaslatot) 



 grva 1. (ruha) csücsök; 2. sarok 
 ’dzin (M: bzung, J: gzung, F: zungsz) 1. megfog, megragad; 2. tart  
 ’dong (M, F: dong) megy, elmegy 
 ’khrid (M: bkrisz, J: bkri, F: khrid) vezet, irányít 
1585 rdzu-’phrul csodás átváltozás, mágikus káprázat 
 szteng-gi felső 
 phji-bzsin-(du) aztán, után, nyomában 
 gnon (M: mnan, J: gnan, F: non) elnyom, leigáz; szorongat 
 ri-brag szikla 
1590 g-jul-gji gzsi, g-jul-kha magtár, szérű 
 ’khod leül, elhelyezkedik, időzik, marad, létezik 
 ’dzsog (M: bzsag, J: gcsag, F: zsog) rak, felrak, elhelyez, elrendez, alapít, épít 
1595 mthu erő, mágikus erő 
 ’bru mag; gabona 
 ’phel-ba növelés, fejlődés 
 gan-du (+birt.e.) vmi közelében 
 phjogsz oldal, irány; égtáj 
 ga-ge-mo ilyen 
 szlar-mcshi-ba’i bar-du visszajöveteléig 
 re-zsig rövid időn belül 
1600 lde-míg kulcs 
 kjog-po 1. görbe; 2. hamis, ál 
 szcol (M, J: [b]szcal) ad; kibocsát; nyújt 
 len (M: blangsz, J: blang, F: longsz) kap; vesz; fog 
 szdud (M: bszdusz, J: bszdu, F: szdusz) összegyűlik, egyesül; összegyűjt, egyesít 
1610 gco-bo úr, uralkodó; vezető, vezér, mester 
 dbang-szkur felszentel (királlyá) 
 szrog élet 
 ’bral (M, J, F: bral+dang vonzat) elválik vtől, elválaszt vtől 
 szrog-dang ’bral-ba élettől elválik, meghal 
 gar hova?; ahová 
 khjed-csag ti 
 jamsz fertőző betegség, epidémia 
 nad betegség 
 nye-bar közelbe 
 zsi-bar ’gjur megnyugszik, megbékülés 
1615 gdugsz napernyő 
 rgjan (M, J: brgjan) 1. díszít, ékesít; 2. dísz, díszítés 
 gtor-ma áldozati tésztakészítmény 
 ’thogsz (M, F: thogsz) fog, tart, felemel 
1620 ’di-nyid ez maga 
 ji lélek 
 kho-mo én; magam (nőnem) 
1630 dam-chig esküszó, fogadalom 
 khasz-blangsz megígér, elismer, egyetért 
1635 ’khjer (M: khjer) 1. magához vesz, fog; 2. visz 
 rcig (M: brcigsz, J: brcig, F: rcigsz) épít 
 drung-na (+birt.e.) vmi mellett, vmi közelében, vmi mellé 
1640 khro (M, F: khrosz) haragszik 
 dri-nga-ba bűz, rossz szag 
 brdzun hazugság 



 szkur (M, J: bszkur) gyalázkodik, becsmérel 
 szkur-’debsz 1. tagadás; 2. megvetés 
 mi-ngasz járvány, ragály 
 phal-po-cshe nagy tömeg, többség 
 si-ba halott; halál 
 ro hulla 
1645 ltasz-pa jós, igazmondó 
 ’gug (M: bkug, J: dgug, F: khugsz) magához rendel, hívat 
 ’khrug (M: ’khrugsz) 1. harcol; vitázik; viszályt szít, nyugtalanságot 
  kelt; 2. harc, ütközet; vita; viszály, rendetlenség, 
  izgatottság 
 rcom (M: brcamsz, J: brcam, F: rcomsz) 1. létrehoz, alkot; 2. nekikezd, belekezd; 
  vállalkozik 
1650 ’ga’-jang bárki, akárki 
1655 dzsi-ltar amiként 
 dzsi-ltar…de-ltar (de-bszin-du) amiként…akként 
1660 khjad-par-du különösen 
 de-nyid ugyanaz, éppen az, az maga 
 dbjar-gnasz nyarat eltölt 
 khasz-blangsz megígér, elismer, egyetért 
1665 mchan-ma jelleg; lényeges ismérv 
 csung-zsig valamely, valaki 
 khasz-phub visszájára fordít 
 dusz-szton ünnepség 
 deng-szang 1. most; 2. ma 
1670 ’dzsu (M: ’dzsusz) fog, megragad 
 ’phjang (M: ’phjangsz, F: phjongsz) függ, csüng, lóg 
 phjugsz-rdzi pásztor 
1675 che-dan-ldan-pa arhatok epitetonja 
 ri-brag szikla 
 phjin odaér, megérkezik 
 sing-ldzson-pa élő fa 
 drung-du (+birtokosz eszet) valami mellett, valami közelében 
 'dzsog (M: bzag, J: gzag, F: zog) 1. elhagy  2. elhelyez 
 bszod-sznomsz kegyes adomány, alamizsna 
 'dzsug (M: 'dzsugsz, zugsz, F: zugsz) elhelyezkedik 
 dusz-la 'bab elérkezett az ideje (meghalt) 
 pho-brang-'khor székhely (palota és környéke), rezidencia 
 gang zsig akárki, valaki 
1680 dbang-szkur felszentel (királlyá) 
 de-na ott 
 kha-csig némelyek 
 dbang-cshe-ba hatalom az élethosszúság felett (Jäs.) 
 'gragsz (M: gragsz) híres (i) 
 dzsi-ltar amiként 
1685 szko (M: bszkosz, J: bszko, F: szkosz) megbíz, kinevez 
 phan-chun(-du) itt és ott 
 'col (M, J: bcal, F: col) keres, kutat 
 rcom (M: brcamsz, J: brcam, F: rcomsz) belekezd, nekikezd 
 gnyid-log alszik 
 mchan-ma jelleg, lényeges ismérv 



 'dzin (M: bzung, J: gzung, F: zungsz) 1. megért  2. megragad 
 dzsi-cam-na aközben, amíg 
1690 gzsan-dag mások, többiek 
 grib-ma  árnyék 
 sar-phjogsz-szu keletre (felé) 
 gzsol lemegy, leereszkedik, leszáll 
 'bab (M: bab, babsz, J: dbab, F: bobsz) (+las) leereszkedik, leszáll 
 gtong (M: btang, J: gtang, F: thongsz) elhagy 
 grosz tanácskozás, megbeszélés, gyűlés 
1695 szad-pa próba 
 rgjal-szrid királyság, birodalom 
 len (M: blangsz, J: blang, F: longsz) kap, vesz, fog 
 don-du (+birtokosz eszet) 1. -ért, miatt  2. valójában, ténylegesen 
 gnyer valamire törekszik, gondoskodik valamiről 
1700 jod-pa rendelkezésre álló, birtokban lévő 
 'dzsug (M: bcsug, J: gzug, F: cshug) irányít (felszólító segédige) 
1705 nod (M: mnosz) utasítást kap 
1710 lon elér, megér (időt) 
 nu-ma mell 
 'o-ma tej 
 rgjun áramlat 
 'dzag (M, F: 'dzagsz) csöpög 
 jum anya (tiszteleti) 
 bag 'bebsz nyugtat, vigasztal 
 'bebsz (M: phab, J: dbab, F: phab) leenged, leereszt 
 zan étel 
1715 bag-la nyal hajlam 
 khamsz belső képesség (Nob) 
 rang-bzsin öntermészet (belső lényeg) 
 khong-du cshud emlékezetbe vés, felfog, megért 
 de-nyid ugyanaz, éppen az, az maga 
 'dzsig-chogsz-la lta-ba hit a mulandóságok tömegében 
 rce-mo csúcs 
 mtho-ba magas 
1720 pha-mesz apa és nagyapa, elődök, ősök 
 dge-szbjon aszkéta szerzetes 
 mdza'-bszesz közeli barátság 
 rca-lag rokon 
 khrag vér 
 szkem (M: bszkamsz, J: bszkam, F: szkomsz) kiszárad 
1725 szgrol (M, J: bszgral) felszabadít, megvált 
 ngan-szong kárhozatba kerülés (állat-, démonvilágba 
  és a pokolba születés) 
 'gum (M: bkum, J: dgum) megöl 
 mtho-risz ég, menny 
 'bjed (M: phje, J: dbje, F: phje) felnyit, kinyit 
 szemsz-csan-dmjal-ba élőlények pokla 
 dud-'gro állat 
 ji-dvagsz éhszomjú démon 
 'bjin (M: phjung, J: dbjung, F: phjungsz) kihúz, kivesz 
 cshed-du brdzsod-pa ünnepélyes nyilatkozat 



1730 gzsol leereszkedik, leszáll 
1735 'bad-pa erőfeszítés, törekvés 
 chong-pa kereskedő 
 khe-szpogsz-pa haszon 
 rnyed (M: brnyesz, J: brnyed) hozzájut, (meg) szerez 
 ltar hasonlóan 
 bszesz-gnen tanmester  
1740 nye-bar közelbe 
 szcol (M, J: bszcal) ad, kibocsát, nyújt 
 'khar-ba 1. bronz  2. bot, pálca 
1745 gcugsz (M: bcugsz) kilyukaszt, kivág 
 'dzugsz (M: bcugsz, J: gzugsz, F: chugsz) épít, alapít 
 deng-szang 1. most  2. ma 
 bjang-lam északi út 
1750 lham-szgrog-gu-csan félmagas csizma (Jä) 
  ‘cshang (M: bcsangsz, J: bcsang, F: cshongsz) magával visz 
 gnasz-gzsi lakhely (állandó) 
1755 lham csizma, cipő 
 dban-phjung hatalom, hatalmas 
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