
མཁས་ཚགོས་ཞལ་འཛམོས་�ངས་མཁས་ཚགོས་ཞལ་འཛམོས་�ངས་མཁས་ཚགོས་ཞལ་འཛམོས་�ངས་མཁས་ཚགོས་ཞལ་འཛམོས་�ངས་    ༥༥༥༥    པ�་�ས་ག�།པ�་�ས་ག�།པ�་�ས་ག�།པ�་�ས་ག�།    
ད་�ས་�་ཞལ་འཛོམས་�ས་ག�་འ�་ �ོད་�ག་ཅན་�་�ག་�བ་!་"་ག�་བཞག་#་$ནམ་ད་ %་ཡང་
གཙོ་བོ་ར་ )ོང་ཁ་*ང་འ+ལ་,ན་ཚོགས་དང་ -ལ་འ.ན་/ས་�ག་ཚོགས་�་ག0ས་�་བར་ན་ )ོང་ཁ�་
�ག་�བ་ལག་1ན་ག2ག་མ!ངས་3ད་4་!་"་ ག�་བཞག་#་5ལཝ་$ན། 

    
�ས་ག�་ ༡ པ།�ས་ག�་ ༡ པ།�ས་ག�་ ༡ པ།�ས་ག�་ ༡ པ།    

)ངོ་ཁ�་4ང་འ8བ་ཐངས།)ངོ་ཁ�་4ང་འ8བ་ཐངས།)ངོ་ཁ�་4ང་འ8བ་ཐངས།)ངོ་ཁ�་4ང་འ8བ་ཐངས།    
ཨང་།ཨང་།ཨང་།ཨང་།    -ལ་འ.ན་-ལ་འ.ན་-ལ་འ.ན་-ལ་འ.ན་ /ས་�ག་ཚགོས་�། /ས་�ག་ཚགོས་�། /ས་�ག་ཚགོས་�། /ས་�ག་ཚགོས་�།    )ངོ་*ང་)ངོ་*ང་)ངོ་*ང་)ངོ་*ང་;ག་མཛདོ།;ག་མཛདོ།;ག་མཛདོ།;ག་མཛདོ།    

1.  འ<་ལན།  <ས་ལན།  
2.  ཞལ་འཛོམ།  ཞལ་འཛོམས། 
3.  =ག་འ>། =ག་>ས། 
4.  ?ར་བ@ས། བ?ར་བ@ས། 
5.  �ས་Aར། �ས་བAར། 
6.  �ག་Aར། �ག་བAར། 
7.  ཁས་Bང་། ཁས་Bངས། 
8.  �གས་C། �གས་བC། 
9.  D་E། D་བE། 
10.  Fན་Gད། Fན་བGད། 
11.  འཐོབ་ལམ། ཐོབ་ལམ། 
12.  གསར་H། གསར་Hས། 
13.  ལག་འ>། ལག་>ས། 
14.  Iང་འཛོམ། Iང་འཛོམས། 
15.  ཚོང་?ར། ཚོང་བ?ར། 
16.  ོམ།  བོམས།  
Kར་Lགས ༡ པ། Kར་Lགས་ ༢ པ། Kར་Lགས་ ༣ པ། Kར་Lགས་ ༤ པ། 

    



�ས་ག�་ �ས་ག�་ �ས་ག�་ �ས་ག�་ ༢༢༢༢    པ།པ།པ།པ།    
དགག་་དགག་་དགག་་དགག་་    ༼༼༼༼མམམམ༽༽༽༽    S་S་S་S་    མཐའ་མ�་T་;ག་S་�བ་ག2ག་མ!ངས་3དཔ།མཐའ་མ�་T་;ག་S་�བ་ག2ག་མ!ངས་3དཔ།མཐའ་མ�་T་;ག་S་�བ་ག2ག་མ!ངས་3དཔ།མཐའ་མ�་T་;ག་S་�བ་ག2ག་མ!ངས་3དཔ།    

 
/ས་�ག་ཚགོས་�།/ས་�ག་ཚགོས་�།/ས་�ག་ཚགོས་�།/ས་�ག་ཚགོས་�།    བU་Vརོ།བU་Vརོ།བU་Vརོ།བU་Vརོ།    

༡. Dོབ་�མ་ ༧ ནང་ོདཔ་ད། ཨང་ ༡ པ་ 
མ་འཐོན། 
༢. Yང་འ�་ཚར་ག2ག་ Y་�ནམ་ལས་ ལོག་ 
མ་H།  
༣. ད་Zོ་ [ང་\ན་�་*་གནས་ མ་འཐོབ།  
༤. ང་བཅས་"་ འ=ད་མདའ་]བ་ད*་པ�་^་
Sས་^་ཁག་ མ་གཏང་། 
༥. རང་མནོ་4་འ�་ མ་འཐོབ། 
༦. $ན་aང་།དཀའ་ངལ་འ�་ མ་འcང་། 
༧. ཚར་ག2ག་ཤོར་�ནམ་ལས་ མ་བeབ། 
བKམ་$ན། 

༡. Dོབ་�མ་ ༧ ནང་ོདཔ་ད། ཨང་ ༡ པ་ མ་
ཐོན། 
༢. Yང་འ�་ཚར་ག2ག་ Y་�ནམ་ལས་ ལོག་ མ་
Hས།  
༣. ད་Zོ་ [ང་\ན ་�་*་གནས་ མ་ཐོབ།  
༤. ང་བཅས་"་ འ=ད་མདའ་]བ་ད*་པ�་^་Sས་
^་ཁག་ མ་བཏང་། 
༥. རང་མནོ་4་འ�་ མ་ཐོབ། 
༦. $ན་aང་།དཀའ་ངལ་འ�་ མ་cང་། 
༧. ཚར་ག2ག་ཤོར་�ནམ་ལས་ མ་བeབས། 
བKམ་$ན། 

 
        



�ས་ག�་ �ས་ག�་ �ས་ག�་ �ས་ག�་ ༣༣༣༣    པ།པ།པ།པ།    
འབད་དང་f་S་ལག་1ན་ག2ག་མ!ངས་3དཔ།འབད་དང་f་S་ལག་1ན་ག2ག་མ!ངས་3དཔ།འབད་དང་f་S་ལག་1ན་ག2ག་མ!ངས་3དཔ།འབད་དང་f་S་ལག་1ན་ག2ག་མ!ངས་3དཔ།    

 
)ངོ་ཁ)ངོ་ཁ)ངོ་ཁ)ངོ་ཁ���� ་བU་གgང་། ་བU་གgང་། ་བU་གgང་། ་བU་གgང་།    /ས་�ག་ཚགོས་�།/ས་�ག་ཚགོས་�།/ས་�ག་ཚགོས་�།/ས་�ག་ཚགོས་�།    

*་1་f་སོང་། འ*ར་ལས་འབད་f་སོང་། 
*་1་f་སོང་། *་1་བཏང་f་སོང་།  འ*ར་ལས་བཏང་སོང་། འ*ར་ལས་འབད་སོང་། 
བhས་i་�མ་ཏོག་ཏོ་f་ཟ།  བhས་i་�མ་ཏོག་ཏོ་འབད་%་ཟ། 
བhས་i་�མ་ཏོག་ཏོ་f་ཟ། བhས་i་�མ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཟ། 
^་འབད་f་འk།   
l་1གས་ཤམོ་f་འmག། l་1གས་ཤམོ་འབད་འmག། 
3་ཏོག་འཇའ་o་o་f་འmག། 3་ཏོག་འཇའ་o་o་འབད་འmག། 
ག་བKམ་འབད་f། ག་བKམ་f།  ག་བKམ་འབད་%། ག་བKམ་འབད།  
འ�་Sས་f།   འ�་Sས་འབད་%། འ�་Sས་འབད།  
ག་2་f། ག་2་འབད་%།  ག་2་འབད། ག་2་འབད་%། 

Kར་Lགས་ ༥ པ། 
 

        



�ས་ག�་ �ས་ག�་ �ས་ག�་ �ས་ག�་ ༤༤༤༤    པ།པ།པ།པ།    
�ག་�བ་དཀའ་ངལ་pལ་ཐབས་�་�ས་འཆར།�ག་�བ་དཀའ་ངལ་pལ་ཐབས་�་�ས་འཆར།�ག་�བ་དཀའ་ངལ་pལ་ཐབས་�་�ས་འཆར།�ག་�བ་དཀའ་ངལ་pལ་ཐབས་�་�ས་འཆར།    

rར་བཏང་ )ོང་ཁ�་�ག་�བ་!་དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་ར་ T་;ག་mས་གsམ་"་འtར་བ་ཡོད་4་!་ལས་
བuན་v་འcང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ %་!་འtར་བ་3དཔ་f་བཟོ་བ་2ན་ �ག་�བ་�་དཀའ་ངལ་བསལ་!གས་
w་$ན་པ�་བསམ་འཆར་བxད་4་!་"་ག�་བཞག་#་ yགས་འཆར་གནང་w� ་དོན་"་�ས་ག�་f་
5ལཝ་$ན། དzར་ན།  
ཨང་།ཨང་།ཨང་།ཨང་།    འtར་བ་ཡདོ་པ�་�ག་�བ།འtར་བ་ཡདོ་པ�་�ག་�བ།འtར་བ་ཡདོ་པ�་�ག་�བ།འtར་བ་ཡདོ་པ�་�ག་�བ།    4་��་བསམ་འཆར།4་��་བསམ་འཆར།4་��་བསམ་འཆར།4་��་བསམ་འཆར།    
1.  བHད་w། Hད་ད།ོ བHད་{ག། Hད་Yག། Hད་w། Hད་དོ། Hད་{ག། Hད་Yག། 
2.  ད|ག་w། ད|ག་དོ། ད|གས་{ག། 

ད|གས་Yག། 
ད|ག་w། ད|ག་དོ། ད|ག་{ག། ད|ག་Yག། 

3.  བང་w། ང་དོ། བངས་{ག། ངས་
Yག། 

ང་w། ང་ད།ོ ང་{ག། ང་Yག། 

4.  འ~ད་w། འ~ད་ད།ོ ~ད་{ག། ~ད་Yག། ~ད་w། ~ད་དོ། ~ད་{ག། ~ད་Yག། 
5.  འ�བ་w། འ�བ་དོ། འ�བས་2། འ�བས་

Yག། 
འ�བ་w། འ�བ་དོ། འ�བ་{ག། འ�བ་Yག། 

6.  འ�ང་w། འ�ང་ད།ོ འ�ངས་{ག། འ�ང་w། འ�ང་ད།ོ འ�ང་{ག། 
7.  བང་w། བང་དོ། བངས་{ག། ངས་

Yག། 
བང་w། བང་དོ། བང་{ག། བང་Yག། 

8.  བeབ་w། eབ་དོ། བeབས་{ག། eབས་
Yག། 

eབ་w། eབ་ད།ོ eབ་{ག། eབ་Yག། 

9.  བiམ་w། iམ་དོ། བiམས་{ག། iམས་
{ག།  

iམ་w། iམ་དོ། iམ་{ག། iམ་Yག། 

10.  �མ་w། �མ་ད།ོ �མས་{ག། �མས་Yག། �མ་w། �མ་ད།ོ �མ་{ག། �མ་Yག། 
11.  བ�་w། �་དོ། བ�་{ག། �་Yག། �་w། �་དོ། �་{ག། �་Yག། 
12.  བམ་w། མ་དོ། བམས་{ག། མས་

Yག། 
མ་w། མ་ད།ོ མ་{ག། མ་Yག། 

 






