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འ�ག་�ལ་ཁབ་འ�་�ས་ཡོན་�ན་པ�་�་ ་ག!ག་"་བཟོ་$ ་%་བ&ོན་'གས་(ད་�་འ�་ ང་
བཅས་ར་"་ ད*་པ�་�ས་ཡོན་+་གནས་,ལ་ཐོབ་�་ཐབོ་དང་ �་,་*་བ་.ན་,གས་དང་�་
,གས་"་རག་ལསཔ་/ན། /ན་0ང་ �ལ་ཡོངས་དགའ་1ད་དཔལ་འཛོམས་དང་�ན་པ�་�་ ་
ག!ག་"་བཟོ་$་འ�་ གནས་,ལ་,་ བ4་སོར་འབད་བ�་ཐོག་ལས་ ང་བཅས་ར�་ ད�གས་
5ལ་,་ 5ན་བ6ན་*ང་འ7ལ་+་ཐོག་ལས་འ8བ་ཐབས་འབད་ད*། �་བ9ན་ �ལ་ཡོངས་
དགའ་1ད་དཔལ་འཛོམས་དང་འ:ལ་བ�་�་ ་འ�་ནང་ གནས་པ�་ �་;ག་ཞན་=་>ང་ག་ར་
%ས་ �ལ་ཁབ་?ང་?་དང་ ཡར་(ད་གཏང་$�་དོན་"་ ག!ག་%ས་ག!ག་"་*་བ་བA་Bོད་C་
ཐོག་ལས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ད*པ་ཁག་=།  
 

ང་བཅས་ར�་�ལ་ཁབ་C་�་Dར་བ�་ཆ་༦༠ Gགཔ་!ག་ Hང་གDབ་ནང་ལས་ཕར་ འཚོ་བ་སོ་
ནམ་9ང་K་"་བLན་M་ོད་�་/ན། ང་བཅས་ར�་འ�ག་�བ་འ�་ �ག་དང་O་%ས་གཅད་�་
འ:ལ་བ་འཐབ་,གསཔ་K་ཁག་ཡོད་པ�་ས་གནས་ག!ག་འབདཝ་ལས་ འ�ག་པ�་"ང་
Qོགས་R་"་ཁ་�ད་R་དར་M་ོད་Sག �་འབདཝ་ལས་ ད་Rས་ནངས་པར་ �ལ་ཁབ་C་
དཔལ་འTོར་*ང་འ7ལ་དང་ བA་དནོ་འUལ་Oག་*ང་འ7ལ་འV་�་འ�་%ས་ མཐའ་དWས་
Xད་པ�་�་Dར་ག་ར་ ག!ག་ཁར་འ:ལ་བ་འཐབ་ད*པ་འYང་དོ་ཡོདཔ་བ9ན་Z་ 'གས་=་
བ�་ས་གནས་C་ཁ་�ད་Cས་ མཐའ་[ར་ལས་ཕར་དར་M་ཡོད་པ�་ཁ་�ད་,་&་Xད་འV་$�་
\ན་ཁ་འYང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ �་,་�་ཉམས་*ང་འ7ལ་དང་ཉམས་པ་སོར་>ད་C་དནོ་"་དང་ 
Gག་པར་Z་ ས་གནས་�་,་ནང་ལས་ཕར་ཡོད་པ�་�་,་%ས་ཡང་ རང་%་�ལ་ཁབ་C་�ལ་
ཡོངས་�ད་ག་^བ་,གས་M་ �ལ་ཁབ་+་དཔལ་འTརོ་*ང་འ7ལ་དང་གཞན་གལ་=་བ�་
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Qག་K་,་ནང་"་ འ:ལ་ཁར་གཏོགས་,གས་པ�་ད*ས་པ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 	ོང་ཁ་"་བLན་M་ 
_ང་%་ཁ་�ད་,་ཡང་བདའ་[ན་འབད་,གས་$་/ན།  

 

�་འབདཝ་ལས་ ད་Rས་ 	ོང་ཁ་*ང་འ7ལ་Gན་ཚོགས་&ོམ་Oག་ ་ཚན་ཁ་`ག་ལས་ �་བ[མ་
མ�་ �ད་ག་ད�་�བ་!ག་ གསར་&ོམ་འབད་ཡོད་�་འ�་"་  ང་ར�་ཁ་`ག་ལས་ ངལ་རངས་
དང་བཅས་པ�་བaས་བ�་.གས་ཡོད།  

 

 

 

    

              b་དབང་ནོར་W། 
                     cང་=ན། 
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འ�ོག་�ད་	ོང་ཁ�་�ད་ག་ད�་�བ་འ�་ ལོ་d་གeས་C་Oང་"་ ས་གནས་X་རག་"་9བ་
འཚོལ་འབད་�་&ོམ་?ག་འབད་འབདཝ་/ན།  
 

ད�་�བ་འ�་ནང་ འ�ོག་པ�་བA་fོར་མདོར་བgས་!ག་དང་ གལ་=་བ�་དོན་ཚན་ཐོག་"་ 
འ�ོག་�ད་	ོང་ཁ་ཤན་fར་iག་ཚོགས་,་བjད་�་ཡོད། ད�་�བ་འ�་གཙ་ོབོ་ ས་གནས་ནང་
%་�་dམ་དང་དdས་l་འQད་�་ m་བ་m་.ན་ཐོག་ལས་ &ོམ་?ག་འབད་འབདཝ་/ན་པ�་
ཁར་ འ:ལ་ཡོད་མཁས་མnག་དང་ ས་གནས་C་oས་ཤོམ་,་དང་མ་འ:ལ་ཐོག་ལས་ pན་
དག་ཡང་འབད་�་ &ོམ་?ག་འབད་འབདཝ་/ན། 
 

ད་Rས་�་བ[མ་མ�་ད�་�བ་ག!ག་ཡོངས་འ:ལ་ཐོག་"་པར་qན་འབད་,གས་�་འ�་%ས་ 
མཐའ་[ར་"་གནས་ཡོད་པ�་ འ�ོག་པ�་�་Oགས་,་%ས་ལོ་d་rོང་sག་%་t་མ་ལས་uབ་
vོལ་ཡོད་པ�་ འ�ོག་པ�་ཁ་�ད་འ�་ཉམས་wང ་འབད་,གས་$་དང་འ:ལ་ འ�ོག་པ�་�་
Oགས་,་%ས་ _ང་ར�་�ལ་ཁབ་C་�ལ་ཡོངས་�ད་"་fང་བ་འཐོབ་x་ �ལ་ཁབ་*ང་
འ7ལ་དང་འ:ལ་བ�་Qག་K་,་ནང་དནོ་yན་ཅན་!ག་འབད་འ:ལ་གཏོགས་འབད་,གས་R་བ་
དང ་ོན་p་$་དང་འ:ལ་ ད�་�བ་འ��་དོན་"་�བ་{ར་གནང་བ�་,་"་བaན་དགའ་ཚོར་
|ལཝ་ད་འ:ལ་དང་ 	ོང་ཁ་*ང་འ7ལ་Gན་ཚོགས་C་9བ་འཚོལ་གཙོ་འ}ན་བ~སཔ་^ོབ་
དཔོན་པ�་དབང་འZས་"་ _་%ས་དཀའ་བ་དང་Z་�ངས་M་ འ�ོག་པ་�ད་C་ཐོག་"་9བ་
འཚོལ་འབད་ཡོད་པ�་ ག་ཆ་འ�་ཡང་ ད�་�བ་ནང་ལག་.ན་འཐབ་$�་དོན་"་གནང་�་"་
བaན་དགའ་ཚོར་|ལ་$་དང་། གཞན་ཡང་ ད�་�བ་འ�་%་དནོ་"་ ནང་འ�བས་C་Hགས་
རམ་གནང་�་ X་རག་སངས་�ས་མཁའ་འH་དང་ ཨམ་དབངམོ་"་ཡང་བaན་དགའ་ཚོར་
|ལ་$་དང་མ�ག་ར་ 9བ་འཚོལ་+་གནང་བ་གནང་�་	ོང་ཁ་*ང་འ7ལ་Gན་ཚོགས་ག་ཚང་
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%་;*ས་cང་=ན་དང་། ས་གནས་C་འ*་�དཔོ་ བaས་�ང་	ོང་ཁག་%་;*ས་	ོང་བདག་
དང་ ;*ས་སག་xང་cང་པ། �་ལས་ས་xང་cང་ཁག་%་�་ ་འ*་འ�དཔ་ཡོངས་"་�བ་
{ར་གནང་�་"་བཀའ་mན་དགའ་ཚོར་|ལཝ་/ན།  

 

 

 

 

                                བaས་b་དབང་།  
                                                &ོམ་?ག་པ། 
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�ར་དབང་། (c) ༢༠༡༦ 	ངོ་ཁ་*ང་འ7ལ་Gན་ཚོགས། 
�ར་དབང་�ལ་པོར་ 	ོང་ཁ་*ང་འ7ལ་Gན་ཚོགས་"་ཡོདཔ་ལས་ ག་ཐོག་%་གནང་བ་Xད་
པར་ ད�་�བ་འ�་ བ�ར་qན་དང་ཆ་ཤས་C་ད�་བ'ས་,་ག་%ས་ཡང་འབད་�་nག 
ཡོངས་འ:ལ་ཐོག་བ�གས་པ།  �་ལོ་༢༠༡༧ 
Hས་བ�ན་པ་ཡངན་གནས་,ལ་�ན་�། སངས་�ས་མཁའ་འH། དབང་མོ།  
གནད་gད་བg་.ན་དང་&ོམ་?ག པ�་དབང་འZས། བaས་b་དབང་།  

pན་དག   བaས་b་དབང་། 

?ག་བjད་དང་བjད་Oས། Dང་�་Aོ་4། བaས་b་དབང་། 
ད�་qན།   &ོམ་Oག་ ་ཚན། 	ོང་ཁ་*ང་འ7ལ་Gན་ཚོགས། 
    

ད�་qན། &མོ་Oག་ ་ཚན། &མོ་Oག་ ་ཚན། &མོ་Oག་ ་ཚན། &མོ་Oག་ ་ཚན། 	ོང་ཁ་*ང་འ7ལ་Gན་ཚོགས། 
འ~མས་ཨང་། ༡༢༢ (122) 
བ�ད་འ�ན་ཨང� ༣༢༢༦༦༢ (02+322662) 
པར་འ�ན་ཨང� ༣༢༢༩༩༢ (322992) 
ཡོངས་འ:ལ་འཆར་�། www.dzongkha.gov.bt 

�ལ་��་�བ་ཨང� ISBN  978-99936-15-3༢-༣ 
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ང་བཅས་ར་�་%་དWལ་ཕོངས་C་དཀའ་ངལ་བསལ་$་འ�་ འཛམ་±ང་%་གནད་དོན་ཁག་=་

ཤོས་!ག་"་²ར་M་ཡོད་དོ་བ[མ་ འH་བ་�་%་བར་ན་ བA་དནོ་Bོད་.ན་+་དནོ་"་མ_་བ�་

ཁ་�ད་མ་འ;ཝ་,་ ཉམས་མ་བ³ག་པར་བཞག་ད*པ་འ�་ཡང་ འཛམ་±ང་%་འགན་´ར་

µོམ་ཤོས་!ག་"་²ར་M་ཡོད། འ�་ཡང་། ད་Rས་འཛམ་±ང་ནང་"་ ཁ་�ད་ངས་ཁ་བZན་

rོང་ཙམ་ཡོདཔ་·་ ཆ་བཞགཔ་/ན་0ང་ འཛམ་±ང་མཁས་པ་,་%་མོས་མ`ན་+་བསམ་

འཆར་ལས་འབད་བ་!ན་ ད་Rས་ ང་བཅས་Cས་ག་$་ཡང་མ་འབད་བ་!ན་ �་ལོ་༢༡༠༠ 

ལོ ་̧�བ་ལས་ འཛམ་±ང་%་ཁ་�ད་ཡོངས་བNོམས་ལས་ བ�་ཆ་༥༠ Gག་ཙམ་!ག་ &་

Xད་འV་འངོ་ºར་/ན་མས། ང་བཅས་ར�་�་%་�ལ་རབས་ནང་"་ ཁ་�ད་&་Xད་འV་$�་

ལོ་�ས་,་t་མ་ལས་ཡོད་0ང་ ད་Rས་C་Zས་�བས་"་ ཁ་�ད་C་ངས་ཁ་མང་l་·་&་Xད་

འV་དོ་/ནམ་དང་ འ�་ཡང་མVགས་;གས་·་&་Xད་འV་དོ་/ན་མས། �་མ་ཚད་ ཁ་�ད་

མང་ཤོས་!ག་ &་Xད་མ་འV་བ་ད་»ོ་ཡོད་0ང་ མ་འངོས་sལ་མVགས་ར་ ཡལ་འV་$�་

\ན་ཁ་"་`ག་x་ཡོདཔ་/ན། ཁ་�ད་ཡལ་\ན་ཅན་དང་ ཁ་�ད་&་Xད་འV་འVཝ་%་གནས་
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rངས་གeས་ལས་ དང་པ་ཁ་�ད་ཡལ་\ན་ཅན་འ�་ ཁ་�ད་ག་/ན་0ང་ �་^བ་��་�་ ་d་

མ་ཡོད་0ང་ �་¼ན་½་ཚོགས་ལས་བLན་ ཁ་�ད་^བ་��་ངས་ཁ་མར་བབ་འV་བ། ཡང་

ན་ ཁ་�ད་�་%་µོ་ལོགས་ཁར་ཁ་�ད་གཞན་'གས་=་l་!ག་ཡོད་པ། �་ལས་ ཁ་�ད་�་

^བ་��་ཨ་"་,་%ས་ རང་%་ཁ་"་Bོ་བ་'གས་བ(ད་མ་བ¾བཔ་བ[མ་+་གནས་rངས་

ཡོད་པ་!ན་ ཁ་�ད་�་ མ་འོངས་པ་"་ ཡལ་འV་$�་\ན་ཁ་ཡོད་པ�་ངས་l་,དཔ་/ན། 

གeས་པ་ ཁ་�ད་&་Xད་འ�་ ག་!་བ[མ་!ག་"་^བ་/ན་ན་ºར་བ་!ན་ ཁ་�ད་ག་/ན་

0ང་ �་^བ་��་�་,་ག་ར་À་ཚར་M་�་%་�་�ད་རང་Xད་པ། ཡང་ན་ ཁ་�ད་�་^བ་��་�་

�ད་ཡོད་0ང་ རང་%་ཁ་�ད་མ་པ་ལས་ར་ལག་.ན་འཐབ་$ ་Xད་པར་གཞན་+་ཁ་�ད་^བ་

��་�་ ་!ག་"་²ར་M་ཡོད་པ་!ན་ རང་བ9ན་+ས་ར་ ཁ་�ད་�་&་Xད་འV་ཚརཝ་/ན། 

�་·་�ོ་ཕམ་Á་Á་%་གནས་rངས་"་`ག་�་�་ཡང་ �་¼ན་མ་འ;ཝ་ཡོད་པ�་ནང་ལས་ གཙོ་

བོ་ ད་Rས་འཛམ་±ང་ག!ག་²ར་+་�བས་"་ དཔལ་འTོར་+་rོབས་'གས་ཡོད་པ�་ཁ་�ད་

,་%ས་ ཁ་�ད་གཞན་,་རང་བ9ན་+ས་དབང་གནོན་འབད་$་འ�་%ས་/ནམ་དང་ གནས་

rངས་གཞན་�་ག!གཔོ་འ�་ དང་|་ལས་ rོབས་'གས་ཅན་+་�ལ་ཁབ་,་%ས་ �ལ་

ཁབ་གཞན་,་མངའ་འོག་"་བ�གས་M་�ད་དང་ལམ་vོལ་,་Oམ་པ་བ9ན་Z་ཉམས་འV་
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བ³ག་$་འ�་%ས་/ན་མས། �་ལས་ �ལ་ཁབ་ག!ག་%་ནང་འ_ད་"་ཡང་ �་,་%ས་ 

�ལ་��་གནས་Oམ་ ཡང་ན་ �ལ་ཡོངས་C་གནས་Oམ་ནང་"་ ཁ་�ད་ག་/ན་0ང་ �་

ལས་བLན་རང་"་*་�བས་འཐབོ་པ�་�ད་ག་ག!ག་/ན་པ་!ན་ངམ་ག!ག་གཙོ་བོ་

བཏོནམ་མ་གཏོགས་ �་�ན་ རང་%་ཁ་�ད་དང་པ་/ན་0ང་ ½ང་Xད་བÂར་བཞག་$་འ�་

%ས་/ན་མས། དོ་0ང་ གནས་rངས་ལ་"་!ག་ནང་ གཏམ་Ãན་གས་C་Äད་པར་pགས་

M་ ཁ་�ད་ག!ག་བ་�་/ན་པ་!ན་ དཔའ་Åམ་ཅན་ག!ག་%་½ང་བ་དང་ ཁ་�ད་སོ་སོ་

ག!ག་བ་�་/ན་པ་!ན་ {་l་ག!ག་%་½ང་བ་,་ལས་བLན་ �་ ་ལ་"་!ག་%་ཨ་"་,་

%ས་ རང་%་ཁ་�ད་བ་$་"་ཡང་Æ་ཚོམ་(་$་དང་d་ཚ་$་,་ཡོདཔ་ལས་བLན་/ན་མས། ང་

བཅས་ག་ར་%ས་མÇན་ད*པ་འ�་ �ད་Oག་ནང་"་ འཛམ་±ང་ནང་È་ཁ་�ད་ག་ར་%ས་ �་

དང་�་%་བར་ན་*་བA་འ;ན་འ;་Bོད་,གས་པ�་Éགས་8བ་ཡོདཔ་·་བÊ་དོ་/ནམ་ལས་ 

ཁ་�ད་;ག་ཤོས་དང་{་ཤོས་ºར་མ་པ་ལས་ར་Xདཔ་ལས་ �་,་*་དོན་Ë་འ²ར་+་½ང་བ་

/ན། �་མཚན་�་"་བLན་ རང་%་ཁ་�ད་བ་$་"་ d་ཚ་ད*པ་དང་གཡང་ཟ་ད*པ་,་ག་

$་ཡང་Xད་པ�་ཁར་ tང་�ལ་ར་ རང་%་ཁ་འ�་ 4ས་l་་རངས་དང་དཔའ་Åམ་ཅན་+་
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ཐོག་ལས་བ་ད*པ་མ་ཚད་ འགན་´ར་འÆབ་འབག་x་ རང་%་ཨ་"་,་"་rོན་�ན་M་�་

ཉམས་�ན་{ང་དང་*ང་འ7ལ་གཏང་ད*པ་འ�་གནམ་Xད་ས་Xད་ཁག་=།  

�ར་བཏང་"་ འཛམ་±ང་%་ཁ་�ད་ལ་"་!ག་&་Xད་འV་བ་!ན་ འཛམ་±ང་%་ལམ་vོལ་

འ;་�ན་½་ཚོགས་ཡོད་པ�་Äད་nས་"་ ནམ་ཡང་ལོག་བÌ་ཁ་Xད་པ�་གནོད་པ་འYང ་$་

/ནམ་མ་ཚད་ ད�གས་བསལ་Z་ �ལ་ཁབ་ག!ག་%་ནང་འ_ད་འབད་0ང་ འ�་%་ཁ་�ད་

,་ཉམས་འV་བ་!ན་ �ལ་ཁབ་C་`ན་མོང་མ་ན་པ�་d་གས་དང་རང་%་nས་དང་ལམ་vོལ་

,་ཡང་ ངམ་ངམ་'གས་Cས་ཉམས་འV་$་/ན། �་ལས་ རང་�་´ངས་གཞན་དང་མ་འ;་

བར་སོ་སོ་/ན་པ�་Äད་nས་དང་ རང་%་�ལ་ཁབ་རང་བཙན་ཡོད་པ�་Äད་nས་,་ཡང་ Oམ་

པ་བ9ན་Z་ཉམས་འV་$�་\ན་ཁ་ཡོད། �་བ[མ་མ�་ཁ་�ད་C་´ངས་དང་ད*ས་པ་,་ཧ་*་

x་ འཛམ་±ང་ནང་%་�ད་Oག་%་^ོབ་Uགཔ་དང་ �ད་Oག་9བ་འཚོལ་པ་ �ད་Oག་མཁས་

མnག་ ག�ག་ལག་^ོབ་Î་ གpང་�ན་ལས་ཚོགས་½་ཚོགས་,་%ས་ འཛམ་±ང་ནང་%་ཁ་

�ད་ག་ར་དང་ ��་ནང་དནོ་eད་ལས་ ཡལ་\ན་ཅན་+་ཁ་�ད་,་ �་ཉམས་*ང་འ7ལ་དང་

ཉམས་པ་སོར་>ད་C་དོན་"་ 9བ་འཚོལ་འབད་�་ག་ཐོག་བjད་བཞག་$་"་ག་�་;ག་;ག་

གཙོ་བོ་བཏོནམ་/ན། �་བ[མ་·་ �ལ་ཁབ་C་གpང་མང་ཤོས་!ག་%ས་ཡང་ དཔལ་འTོར་
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*ང་འ7ལ་"་གཙ་ོབོ་བཏནོ་ད་ོབ[མ་·་ར་ �ད་ག་%་Ïད་Yས་དང་འཆར་ག9་.གས་ཤོམ་

·་བ&མས་M་   ཁ་�ད་ཉམས་wང་དང་*ང་འ7ལ་+་K་,་"་ཡང་གཙོ་བ་ོབཏནོ་དོ། /ན་

0ང་ ང་བཅས་ར�་འཛམ་±ང་ནང་%་ཁ་�ད་,་ Ð་མ་ཉམས་འ�་མ་ཉམས་པར་བཞག་ད*་པ་

!ན་ �ལ་ཁབ་ག་ར་%ས་ ལོགས་l་·་ར་ཚ་ང་འབག་x་ �ད་ག་%་འཆར་ག9་,་ ད་

Rས་ལས་Gག་x་གཙོ་Oམ་+་ངས་l་བ�གས་M་K་འÆབ་འབད་ད*པ་Ñས་པར་Z་ཡོད། ཁ་

�ད་ལ་"་!ག་ མ་པ་ལས་ར་ ངག་ཐོག་"་^བ་$་Xདཔ་·་ཡལ་འV་0ང་ �་,་%་བA་fོར་

དང་iག་མཛདོ་C་9བ་འཚོལ་,་འབད་�་ Ð་ག[ང་དང་ག་ཐོག་"་བཞག་པ་!ན་ �་,་ལས་

བLན་M་ ནམ་!ག་%་b་ ^ོབ་Î་དང་ ཁ་�ད་Ò་བ་ད�ར་ན་ག9་Lན་�ས་ཡོན་བ[མ་,་ནང་

rོན་M་ ཁ་�ད་ལོག་བར་གསོ་འབད་,གས་པ�་Sས་པ་ཡང་ཡོད།  

ང་བཅས་འ�ག་�ལ་ཁབ་Cས་ འཛམ་±ང་�ལ་ཁབ་སོ་སོ ་̧,་ནང་ �ད་ག་%་Ïད་Yས་མ་

འ;ཝ་སོ་སོ་ཡོད་པ�་ནང་ལས་ �ད་ག་%་Ïད་Yས་དང་འཆར་ག9་བཟང་པོ་ཡོད་��་�ལ་

ཁབ་,་"་ད�་བ»་x་དང་ ང་བཅས་ར�་�་དབང་མངའ་བདག་Oམ་Tོན་+་`གས་C་ད*ངས་

འཆར་དང་བཀའ་^ོབ་ཟབ་མོ་"་ག9་བཞག་x་ �ལ་ཁབ་C་�ད་ག་Ïད་Yས་ཡང་ �ལ་

ཡོངས་ག!ག་མ`ན་དང་�ལ་ཁབ་C་d་གས་དནོ་"་ �ལ་ཡོངས་�ད་ག་	ངོ་ཁ་*ང་འ7ལ་
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དང་དར་Äབ་གཏང་$་དང་ Óར་vོལ་ལམ་"གས་བཟང་པོ་,་Ôན་མ་ཉམས་པར་བཞག་ད*་

པ�་ད*ངས་དོན་ནང་གསལ་ �ལ་ཁབ་འ�་ནང་%་"ང་ོགས་སོ་སོ་ནང་ལས་ཕར་ t་མ་ལས་

དར་M་ཡོད་པ�་ཁ་�ད་མ་འ;ཝ་,་ག་ར་ �་ཉམས་*ང་འ7ལ་དང་ཉམས་སོར་>ད་C་དནོ་"་ 

9བ་འཚོལ་དང་ཐོ་བjད་འབད་ད*པ་·་ཡོད། �ད་Oག་དང་འ:ལ་བ�་K་ག་!་ར་/ན་0ང་ 

�ད་ག་%་Ïད་Yས་བཟང་པ་ོའ�་"་ག9་བཞག་x་ དང་.ན་འབད་དང་འབད་བ9ན་Z་ཡོད། 

ད�གས་བསལ་Z་ *ང་%་�ད་ག་Ïད་Yས་C་ག9་&་དང་བ�ན་ ཁ་�ད་གཞན་,་9བ་

འཚོལ་འབད་�་�་%་ཕན་པ་གeས་མ,ངས་·་ཡོད། �་ཡང་ 9བ་འཚོལ་འབད་��་ཁ་�ད་

འ�་དང་�ལ་ཡོངས་�ད་ག་	ོང་ཁ�་བར་ན་ ཤན་fར་+་བA་fོར་དང་ iག་མཛདོ་ �་ལས་

ད�་�བ་གཞན་,་བ&མས་M་ ཁ་�ད་འ�་^བ་ས�་ས་*་ནང་ལས་ཕར་ 	ངོ་ཁ་*ང་འ7ལ་

དང་དར་Äབ་གཏང་$་"་ཕན་པ་ཡོད་པ�་ཁར་ ཁ་�ད་འ�་ཡང་ཞོར་ཁ་ཉམས་wང་འབད་,གས་

པ�་ཕན་པ་ཡོད། དོ་0ང་ཕན་པ་སོ་སོ་ག!གཔ་འ�་ འ�ོག་པ་�ད་དང་	ོང་ཁ་གeས་�ད་

Oགས་ ་ཚན་ག!ག་/ནམ་བ9ན་Z་ ཁ་�ད་�་གeས་C་བར་ན་བA་fོར་+་འ:ལ་བ་ iག་

%་Yང་རབས་C་འ:ལ་བ་,་µོམ་ར་ཡོདཔ་ལས་ འ�ོག་པ་�ད་9བ་འཚོལ་འབད་�་འ�་%ས་ 

	ོང་ཁ�་བA་fོར་དང་iག་%་Yང་རབས་,་ཧ་*་$་"་ཕན་ཐོགས་M་ 	ོང་ཁ་*ང་འ7ལ་+་K་
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"་ཞལ་འ�བས་འབད་$�་*་�བས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འ�་བ[མ་Ìག་ར་འཐདཔ་·་ nས་�ད་

དང་ཡང་འ:ལ་བ་µོམ་ར་ཡོདཔ་ལས་ འ�ོག་པ་�ད་9བ་འཚོལ་འབད་�་འ�་%ས་ nས་�ད་

C་བA་fོར་དང་iག་མཛོད་,་*་བ་ོགས་$་"་ཡང་ཕན་ཐབས་ཡོད། 
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འ�ོག་པ་�ད་ºར་�་འ�་ འ�ག་"་Óར་ལས་དར་M་ཡོད་པ�་"ང་པ�་ཁ་�ད་༡༩ %་ལ་

ལས་ག!ག་/ན། འ�ོག་པ་�ད་འ�་ འ�ག་ཤར་ོགས་བaས་�ང་	ོང་ཁག་%་Tང་ཤར་ཁ་

`ག་"་ཆགས་M་ཡོད་པ�་ X་རག་Õད་འོག་དང་ སག་xང་Õད་འོག་གeས་ནང་ བ་vོལ་

ཡོད་པ�་ཁ་�ད་ག!ག་/ན། Õད་འོག་འ�་གeས་ སག་xང་cང་ཁག་%་མངའ་འོག་"་ག!ག་

ཁར་,དཔ་/ན། ང་བཅས་ར�་�ལ་ཁབ་C་ག5ས་�་འ�་གeས་ནང་བ་vོལ་ཡོད་པ�་ 

འ�ོག་པ་�ད་དང་ཆ་འ;ཝ་!ག་ �་གར་+་མངའ་ ་ ཨ་0་ན་Öལ་པ×་�ཤ་ Sབ་ཀ་Xང་

འོག་"་ཡོད་པ�་Øག་མ་Zང་དང� "་�ང་། �ར་Xད། lམ་རང་། Ùན་ད×། Dང་�་Hང་

ºར་བ�་ག5ས་ཚན་>ང་Ú་,་ནང་ཡང་བ་vོལ་ཡོདཔ་དང་། ཏ་ཝང་འོག་"་ཡོད་པ�་ག5ས་

ཚན་ ལ་གམ། མ་*། Ûང་W། ལ་Ú་ཐང་,་ནང་ཡང་བ་vོལ་ཡོདཔ་/ན།    

འ�ོག་པ་�ད་བ་��་ངས་ཁ་འ�་ འ�ག་ཤར་ོགས་བaས་�ང་"་ཡོད་�་དང་ �་གར་ཨ་

0་ན་Öལ་པ×་�ཤ་"་ཡོད་�་གeས་ག!ག་ཁར་བNོམས་M་ ༦༥༠༠ དང་༧༠༠༠ %་བར་ན་

ངམ་ག!ག་འངོ་$་བ[མ་འZག། འ�་ཡང་ X་རག་"་༡༥༥༠ �་!ག་དང་། སག་xང་
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"༢༠༠༠ �་!ག �་ལས་ X་རག་སག་xང་Xན་པ�་ འ�ག་%་ས་གནས་གཞན་ནང་"་ཡོད་

པ�་འ�ོག་པ་�ད་བ་�་༡༠༠༠ �་!ག་ཡོད་�་,་ག་ར་བÊསཝ་ད་ འ�ག་"་བNོམས་C་

༤༥༥༠ �་!ག་དང་། ཨ་0་ན་Öལ་པ×་�ཤ་"་ བNོམས་C་༢༠༠༠ �་!ག་ཡོད་�་གeས་

ག!ག་ཁར་བÊས་M་/ན།     

X་རག་སག་xང་པ་_ང་ར་%ས་ _ང་%་�་Oགས་C་�ང་"་ འ�ོག་པ་༼Þད་Ðཿ བརོོག་པ་ 

BrokpaBrokpaBrokpaBrokpa༽ ºར་dས་འ}ན་འབདཝ་/ནམ་མ་ཚད་ _ང་%་ཁ་�ད་C་�ང་"་ཡང་ འ�ོག་པ་

�ད་༼Þད་Ðཿ བོརོག་པ་ã་ BrokpakeBrokpakeBrokpakeBrokpake༽ ºར་dས་འ}ན་འབདཝ་/ན་མས། མ་ག9་ 

འ�ག་%་ཁ་�ད་གཞན་བ་��་�་ ་,་%ས་ X་རག་སག་xང་པ�་�་,་"་ X་རག་སག་

xང་པ�་འTོགཔ་ºར་འབོ་vོལ་ཡོད། �་ལས་ འ�ོག་པ༼Þད་Ð་ཡང་nས་�ད་ལས་་;ངས་

M་ འ�ོག་པ་DrokpaDrokpaDrokpaDrokpa༽་ºར་ཡང་འབོ་vོལ་ཡོདཔ་དང་། _ང་%་ཁ་�ད་ཡང་ འ�ོག་�ད་

(Drokke)(Drokke)(Drokke)(Drokke)། འ�ོག་པ་ལོ་༼བརོོག་པ་ལོ་BrokpaloBrokpaloBrokpaloBrokpalo༽། འTོག་པ�་ཁ་ºར་བ�་ �ང་མ་

འ;ཝ་,་%་ཐོག་ལས་^བ་vོལ་ཡང་ དར་Äབ་སོང་x་ཡོད་0ང་ d་མ་འབད་བ་!ན་ �་Oགས་

དང་ཁ་�ད་ག་!་ར་/ན་0ང་ �་ ་_ང་ར་%ས་ལག་.ན་འཐབ་vོལ་ཡོད་�་འ�་"་ཆ་གནས་

འབད་བ་!ན་ .གས་ཤོམ་/ནམ་དང་ འ�་ག!ག་མ,ངས་·་དར་Äབ་འV་$་"་ཡང་ཕན་པ་
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ཡོད། �་མཚན་�་"་བLན་M་ ད་ལས་ཕར་ འ�ོག་པ་"་ Þད་Ð་ [[[[བོརོག་པ་ Brokpa] Brokpa] Brokpa] Brokpa] 

ºར་དང་ འ�ོག་པ་�ད་"་ Þད་Ð་    [[[[བོརོག་པ་ã་Brokpake]Brokpake]Brokpake]Brokpake] ºར་^བ་$་དང་ ག་ བ་

འ�་ ༼འ�ོག་པ༽་དང་ ༼འ�གོ་པ་�ད༽་ºར་ར་འé་x་ འ�གོ་པ་�ད་C་�བས་l་ iག་

འ�་%་fོར་êག་བ་ཐངས་དང་Þད་Ð་བཏོན་ཐངས་ཡང་སོ་སོ་·་བཞག་པ་!ན་ "ང་པ�་ཁ་

�ད་འ�་%་ངག་གÀས་C་རང་བ9ན་�་ Ð་མ་ཉམས་འ�་མ་ཉམས་པར་བཞག་,གས་$་/ན།    

ཁ་�ད་C་འ�་%་�ང་དང་ ཁ་�ད་འ�་^བ་��་�་Oགས་C་�ང་གeས་C་iག་%་Yང་རབས་

དང་ *་དོན་,་"་དëད་པ་!ན་ འ�ོག་ºར་�་འ�་ nས་�ད་ནང་"་ཡང་ཡོད་པ�་iག་!ག་

/ན་མས། འ�་%་*་དནོ་ཡང་ ས་ཁ་མཐོ་ས�་ì་འ�ོག་"་*་$་/ནམ་དང་ འ�ོག་པ་ºར་�་

འ�་ ས་ཁ་མཐ་ོས�་ì་འ�ོག་"་བLན་Nོད་��་�་ºར་*་$་/ན་མས། �་·་*་ད*་�་ཡང་ 

_ང་ཆ་Äབ་C་འཚོ་བ་d་མ་ འé་དང་ གཡག་ མཛོ་ལ་སོགས་པ�་གནག་íགས་,་/ནམ་

དང་། གནག་íགས་,་གསོ་{ང་འབད་$་%་དོན་"་ ས་ཁ་མཐོ་ས་"་ì་.གས་ཤོམ་ག་M་ཡོད་

སར་ གནས་�བས་C་ག9ས་ཆགས་M་ ཕར་,ར་གནས་�ོ་Nོད་$་འ�་%ས་/ན་མས། iག་

%་འYང་́ ངས་"་ག9་བཞག་x་ �་·་*་ད*པ་/ན་0ང་ ད་Rས་ནངས་པ�་གནས་rངས་

ནང་"་ འ�ོག་པ་ºར་�་འ� ་ ང་བཅས་ར�་འ�ག་�ལ་ཁབ་C་ X་རག་སག་xང་Õད་འོག་
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གeས་C་འོག་"་ཡོད་�་%་ག5ས་ཚན་,་ནང་Nོད་��་�་Oགས་C་�ང་"་*་ད*པ་དང་འ�ོག་

པ་�ད་་ºར་�་འ�་ འ�ོག་པ་,་%ས་བ་�་%་ཁ་�ད་C་�ང་"་*་ད*པ་/ན།    

������������������������������������������������������������ 
མ་ག9་ ད�་�བ་འ�་%་ད�གས་5ལ་ གཙོ་བོ་ འ�ོག་པ་�ད་བ་��་�་,་%ས་ _ང་

ར�་ཁ�་ཐོག་ལས་�ལ་ཡོངས་C་�ད་ག་�ས་,གསཔ་བའོ་$་དང་ �ལ་ཡོངས་�ད་ག་%་

ཐོག་ལས་ ཡལ་$�་\ན་ཁ་ཡོད་པ�་འ�ོག་པ�་ཁ་�ད་འ�་ཡང་ཉམས་wང་འབད་,གས་$་"་

ད�གས་པ་བ(ད་�་ འ�ོག་�ད་	ོང་ཁ་ཤན་fར ་+་�ད་ག་ད�་�བ་ག!ག་བཏནོ་$་/ན་

0ང་ འ�་དང་ག!ག་ཁར་ ཁ་�ད་བ་��་�་ ་%་བA་དོན་གཞན་,་ཡང་ ག་�་མང་མང་d་

Bོད་འབད་,གས་པ་!ན་ Gག་�་,་%ས་ �་ ་%་îར་ལས་ལོ་�ས་,་གསལ་ཏོག་ཏོ་·་�ས་

,གས་$་/ནམ་མ་ཚད་ ད�གས་བསལ་Z་ ཁ་�ད་དང་�་ ་%་བར་ན་འ:ལ་བ་,་ཡང་ཧ་*་

,གས་པ�་ཕན་པ་ཡོདཔ་ལས་ ད�་�བ་འ�་%་d་Bོད་བ[མ་ག!ག་འབད་ འ�ོག་པ�་Yང་

རབས་C་ལོ་�ས་མདོར་བgས་!ག་ཡང་ ས་གནས་C་oན་རབས་C་ངག་�ན་དང་ _ང་ར�་

5ལ་G་ཨ་མ་ï་མོ ་̧ðམ་ཐར་"་ག9་བཞག་x་བg་.ན་འབད་�་ཡོདཔ་�་དང་འ�ལ་བ་!ན་ 

འ�ོག་པ་,་ Zས་དང་|་ བོད་མཚོ་½་ལས་མར་འོང་འོངམ་/ན་ºར་/ན་པས། �་ཡང་ Zས་
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རབས་༧ པ�་ནང་Tནོ་�་ བདོ་C་nས་�ལ་Xས་དབོན་ðམ་གlམ་+་ཡ་ལ་ vོང་བཙན་

�མ་པོ་%་�བས་"་ བདོ་Gོ་གོས་ས་གནས་མཚོ་½་ºར་ས་"་ གཡའ་ཟངས་དཔོན་པ་ོºར་ 

ས་གནས་C་དཔོན་པོ་!ག་Nོད་Nོདཔ་/ན་མས། དཔོན་�་%་ཕོ་�ང་%་\་འདབས་"་ O་µོམ་

!ག་ཡོདཔ་ལས་བLན་ O་�་%་�་ཏོག་%ས་ eམ་བཅད་�་ དཔནོ་�་%་ཕ་ོ�ང་"་eམ་ཕོག་མ་

བ³ག་ད་ོཡོདཔ་/ན་མས། �་ལས་eམ་ག!ག་%་b་ དཔོན་པོ་�་%ས་ _་%་མངའ་འོག་%་�་

Dར་,་"་ O་�་བAལ་བ³ག་9ནམ་ལས་ _་%་ཕོ་�ང་ནང་eམ་ཕོག་$་ཡོདཔ་བཟོ་ད*པ་·་

ºར་`གས་བསམ་བñས་M་ ག5ས་�་,་"་O་བAལ་ད*་པ�་བཀའ་གནང་Sག ངག་�ན་

ག!ག་ལས་འབད་བ་!ན་ དཔནོ་པ་ོ�་%ས་ O་�་བAལ་$�་འཆར་ག9་བ&མས་ད*་�་འ�་  

O་�་%་འོག་"་ག5་%་གMར་ཡོདཔ་ལས་ ག5་བཏནོ་$་%་དོན ་"་/ན་ºར་ཡང་བཤད་vོལ་

འZག ག་�་·་ར་/ན་0ང་ �་Dར་,$་ ལོ་དང་òཝ་·་K་འབད་0ང་ O་�་བAལ་མ་,གས་

པར་དཀའཝ་ད་Nོད་པ�་བར་ན་ G་མོ་ R་མ་ô་%་õལ་པ་ ཨ་མ་ï་མོ་%ས་ དཔོན་པོ་�་

བöངས་$་%་གནས་�བས་བཏོན་M་ ཨ་"་!ག་�བ་ཁར་འབག་·་÷་བ³ག་ ཨ་"་�་མ་÷་

ºར་ø་འÆན་ùས་བཏབ་·་ ø་གཞས་C་iག་ཡང་ _ང་ར་འ�ོག་པ�་�ད་ནང་·་�་འབད་

འཐོན་Sག ú་ལ་ོལ།ོ O་�་བཅད་ཏ་.་འ�་ �་�་བཅད་ཏ་.་%་དགའ།ú་ལ་ོལ།ོ O་�་བཅད་ཏ་.་འ�་ �་�་བཅད་ཏ་.་%་དགའ།ú་ལ་ོལ།ོ O་�་བཅད་ཏ་.་འ�་ �་�་བཅད་ཏ་.་%་དགའ།ú་ལ་ོལ།ོ O་�་བཅད་ཏ་.་འ�་ �་�་བཅད་ཏ་.་%་དགའ།  འ�་%་*་དོན་	ོང་
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ཁ�་ནང་�ད་ûར་འབད་བ་!ན་ O་�་བAལ་བཏངམ་ལས་འ�་ �་�་བAལ་བཏང་པ་!ན་O་�་བAལ་བཏངམ་ལས་འ�་ �་�་བAལ་བཏང་པ་!ན་O་�་བAལ་བཏངམ་ལས་འ�་ �་�་བAལ་བཏང་པ་!ན་O་�་བAལ་བཏངམ་ལས་འ�་ �་�་བAལ་བཏང་པ་!ན་

འཇམ། འཇམ། འཇམ། འཇམ། ºར་/ན་མས། ø་�་·་འÆནམ་ད་ K་འབད་��་�་Dར་,་%ས་ཧ་*་x་ _ང་%ས་

_ང་ར�་དཔནོ་འ�་དöངས་$�་དོན་"་ དཔོན་"་གསོལ་ཚོགས་!ག་;ང་$�་ལས་Oམ་?ག་

Sག གསོལ་ཚོགས་C་�བས་དཔོན་�་ ཆང་འངས་Nོདཔ་ད་ _ང་ཆ་Äབ་Cས་བöངས་

བཏང་Sག �་ལས་ �་Dར་ཆ་Äབ་འ;ོག་ýལ་འཐབ་x་Tོག་འངོ་$་·་ ཨ་མ་ï་མོ་"་ ལམ་

rོན་གནང་ºར་གསོལཝ་བཏབ་ད་ ཨ་མ་ï་མོ་%ས་ ང་ངམ་ག!ག་%ས་ལམ་rོན་�་`བ་ 

Çད་ར་ཆ་Äབ་Cས་ �་མ་�་རལ་པ་"་ཡང་ལམ་rོན་གནང་ºར་p་ད་ ºར་བཀའ་གནངམ་

བ9ན་Z་ �་མ་�་རལ་པ་"་ཡང་ ལམ་rོན་གནང་ད*་པ�་གསོལཝ་བཏབ་x་ ཞལ་+ས་

བñསཔ་བ9ན་Z་ _ང་ཆ་Äབ་ ཨ་མ་ï་མོ་དང་�་མ་�་རལ་པ་གeས་Cས་འþད་�་ བདོ་

མཚོ་½་ལས་མར་Tོག་འོང་འངོམ་/ན་མས། ཨ་མ་ï་མོ ་̧"ང་བrན་དང་འ�ལ་ _ང་ཆ་Äབ་

 ་ཚན་གlམ་"་ཁག་དý་x་  ་ཚན་དང་པ་ཤར་པ�་ ་ཚན་འ�་ དང་པ་ར་ �་གར་ཨ་0་ན་

Öལ་པ× ་�ཤ་%་ས་གནས་ A་ོX་མ*་�ར་bང་ºར་ས་"་ ག9་ཆགས་M་Nོད་Sག ད་Rས་

ནངས་པ་ �་གར་ཨ་0་ན་Öལ་པ×་�ཤ་%་འ�ོག་པ་,་ Sབ་ཀ་Xང་མངའ་འོག་%་ག5ས་ཚན་ 

"་�ང་། �ར་X། lམ་རང� Øག་མ་Zང་། Ùན་ད×། Dང་�་Hང་དང་། »་ཝང་འོག་%་
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ག5ས་ཚན་ ལ་�མ། མ་�། Ûང་W། ལ་�་ཐང་,་ནང་ཡོདཔ་/ན། �་ལས་  ་ཚན་གeས་

པམ་Gོ་པ�་ ་ཚན་དང་  ་ཚན་གlམ་པམ་Sབ་པ�་ ་ཚན་�་གeས་ མར་ཁ་`ག་"་འོང་

འོངམ་/ན་མས།  ་ཚན་གeས་པམ་དང་གlམ་པམ་�་ ཡར་ལས་མར་འོངམ་ད་ དང་པ་ར་ 

"ང་9མ་པོ་ ºར་ས་"་ ལོ་མང་རབས་!ག་ག9་ཆགས་M་Nོད་Nོདཔ་/ན་མས། �་ལས་མར་

འོང་·་ ད་Rས་C་སག་xང་"་Gོད་Gོདཔ་/ན་མས། �་བ�ང་ སག་xང་%་ཐང་འ�་ ག་ར་µ་

%ས་གང་M་ ཚལ་མ་·་Nོད་ཡོདཔ་/ན་མས།  _ང་ར�་འ�ོག་པ་�ད་ནང་"་ µ་µ་µ་µ་"་སགསགསགསག་

ºར་^བ་/ནམ་དང་ ཐངཐངཐངཐང་"་xངxངxངxང་ºར་^བ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་འ�་%་�ང་ཡང་ སག་

xང་ºར་དར་Äབ་འV་འVཝ་/ན་མས། 	ོང་ཁ�་ནང་དོན་ûར་འབད་Ð་ཕབ་འབད་བ་!ན་ ས་

xང་"་ µ་%་ཐང་ºར་^བ་དོ་བ[མ་!ག་/ན་མས། _ང་ར�་oན་ཤོས་,་%ས་བཤད་པ�་ལོ་

�ས་དང་འ�ལ་བ་!ན་ ཚར་ག!ག་_ང་ག་ར་ཨམ་ï་མོ་དང་ �མ་�་རལ་པ་%ས་འþད་·་ 

སག་xང་བoལ་M་འོང་་ºར་/ན་མས། སག་xང་ལས་·་ O་=ན་ཉག་³ང་ལ་ºར་^བ་�་�་

འ�ག་x་འངོམ་ད་ མང་ཤོས་ར་ལོ་ན་oས་oསཔ་དང་ན་>ང་,་/ནམ་ལས་ �་gག་ཐང་ཆད་�་ 

ཉག་³ང་ལ་འ�ག་མ་,གས་པར་དཀའཝ་ད་$་�་%ས་ ཨ་མ་ï་མོ་%ས་འ�ག་མ་,གས་�་

,་ག་ར་ ལོག་སག་xང་"་སོང་ºར་བཀའ་གནངམ་ལས་ སག་xང་"་ལོག་9ནམ་ལས་ག9་
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ཆགས་M་Nོད་Nོདཔ་/ན་ºར་/ན་མས། སག་xང་%་�་,་ལོག་འོང་ས�་ས་གནས་འ�་ ད་

Rས་ནངས་པ་ཡང་ ལོག་འH་�ངས་༼Þད་Ð::::    Kནོ་འH་Kནོ་འH་Kནོ་འH་Kནོ་འH་����ངསངསངསངས༽ ºར་ 	ོང་ཁ�་*་དནོ་ཡང་ 

༼ལོག་འV་ས�་�ངས༽་ºར་/ན་མས། ལོག་འH་�ངས་"་ ཨམ་ï་མོ་དང་�མ་�་རལ་པ་

གeས་བpགས་ས�་བpགས་�་ག!ག་ཁར་·་ཡོད་�་�་ �་གeས་བpགས་བpགསཔ་%་

'ལ་དང་བཅས་ ད་Rས་ནངས་པ་ཡང་གསལ་ཏོག་ཏོ་·་མཇལ་$་འZག ཉག་³ང་ལ�་O་=ན་

འ�་ ས་གནས་�་ནང་%་O་མཐོ་ཤོས་!ག་/ནམ་དང་ �ན་གཟར་;གས་ཡོདཔ་ལས་ �་%ས་

ཡར་འ�ག་x་བoལ་,གས་པ་K་ཁག་ག་!་�་འོང་$། Dམས་ཅན་་,་%ས་ཡང་ བoལ་

,གས་པ་K་ཁག་ཡོདཔ་ལས་ _ང་ར�་ཁ་�ད་C་ད�་གཏམ་ནང་"་ཡང་ �་ཉག་པ�་ཉག་�་ཉག་པ�་ཉག་�་ཉག་པ�་ཉག་�་ཉག་པ�་ཉག་

³ང་ལ། ་ཉག་པ�་ཉག་³ང་ལ།³ང་ལ། ་ཉག་པ�་ཉག་³ང་ལ།³ང་ལ། ་ཉག་པ�་ཉག་³ང་ལ།³ང་ལ། ་ཉག་པ�་ཉག་³ང་ལ། ºར་^བ་vོལ་!ག་Yང་Sག �་	ོང་ཁ་ཐོག་"་�ད་ûར་

འབད་�་p་བ་!ན་ ་་་་����་gག་ཐང་ཆད་ས�་ཉག་³ང་ལ། �་་gག་ཐང་ཆད་ས�་ཉག་³ང་ལ། �་་gག་ཐང་ཆད་ས�་ཉག་³ང་ལ། �་་gག་ཐང་ཆད་ས�་ཉག་³ང་ལ། �་����་gག་ཐང་ཆད་ས�་ཉག་³་gག་ཐང་ཆད་ས�་ཉག་³་gག་ཐང་ཆད་ས�་ཉག་³་gག་ཐང་ཆད་ས�་ཉག་³ང་ལ། ང་ལ། ང་ལ། ང་ལ། 

ºར་བ�་*་དོན་/ན་མས། �་ལས་ _ང་ལོ་ན་ཚོད་གཞོནམ་དང་ ག[གས་rོབས་?ང་?་ཡོད་

�་,་%ས་ ཉག་³ང་ལ་བoལ་M་ ད་Rས་ཡོད་པ�་X་རག་%་ས་གནས་"་Gོད་·་ ག9་

ཆགས་x་Nོད་Nོདཔ་/ན་མས། �་བ�ང་ ད་Rས་C་X་རག་%་ས་གནས་�་ཁར་ ནགས་ཚལ་

�ག་;གས་འབད་ཡོདཔ་/ནམ་མས། _ང་ཆ་Äབ་ ས་གནས་འ�་ཁར་Gོདཔ་ད་ e་མ�་»ོ ་̧
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Zས་ཚོད་ཡང་རན་M་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་�་ཁར་»ོ་གཡོ་བཟའ་འབད་ གཏན་འཇགས་ག9་

ཆགས་$་%་དནོ་"་ ས་ཆ་.གས་ཤོམ་!ག་འཚོལ་$་·་ འ�་ཁར་ལས་ཕར་,ར་ག་x་འV་0ང་ 

འ�་ལས་Gག་པ�་ས་ཆ་དགའ་ཏགོ་ཏོ་!ག་གཞན་ཁར་མ་མཐངོམ་ལས་ ལོག་x་ས་གནས་འ�་

ནང་ར་;ག་$་མས་ºར་ ས་གནས་འ�་ཁར་ལོག་འོང་བ»ཝ་ད་ _ང་ཆ་Äབ་Cས་e་མ་»ོ་འབད་

9ནམ་ལས་ X་མ་བསད་པར་བཞག་པ�་ X་0ག་%ས་ �ང་X་ཤོར་M་ X་འབར་Nོད་ཡོདཔ་

མཐོང་$་�་%ས་ ས་གནས་C་�ང་ཡང་X་རག་ºར་^བ་vོལ་�་ལས་,ར་དར་Sག འ�་%་	ོང་

ཁ�་*་དོན་འབད་བ་!ན་ X་0ག་"་བLན་M་X་འབར་བ�་ཐང་ ºར་^བ་^བ་བ[མ་!ག་

འZག     

������������������������������������������������������������������������������������    
འཛམ་±ང་ནང་"་ �ར་བཏང་�་Oགས་མ་འ;ཝ་,་%་བར་ན་དང་ ཁ་�ད་C་�་ ་སོ་སོ་,་%་

བར་ན་ *་དནོ་བཤད་$་དང་*་དོན་ོགས་$་%་དནོ་"་ལག་.ན་འཐབ་པ�་�ད ་ག་དང་ཁ་

�ད་,་ �ད་Oགས་ ་ཚན་སོ་སོ་"་དý་བ་�་$་ཡོད།  འ�་ཡང་ �ར་བཏང་ ང་བཅས་ར་

འH་བ་�་,་ རང་སོ ་̧Oགས་�ད་དང་འ�ལ་M་�་Oགས་སོ་སོ་"་དý་x་ཡོད་དོ་བ[མ་!ག་

དང་ ད�གས་བསལ་Z་ ང་བཅས་ར་ ཤ་0ས་ག!ག་པ�་�་,་ བཟའ་ཚང་དང་\་ཚན་·་
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བÊ་དོ་བ[མ་!ག་ར་/ན། �ད་Oགས་C་ ་ཚན་ག!ག་/ནམ་ཡང་ ག་�་·་ཧ་*་,གས་$་

zོ་ºར་བ་!ན་ དང་པོ་ཁ་�ད་འYང་́ ངས་ག!ག་/ན་པ་!ན་ ཁ་�ད་,་ཡང་མང་ཤོས་རང་ས་

གནས་ག!ག་ཁར་ ཡངན་ µོ་ལོགས་ཁ་འཚམས་!ག་འོང་བ�་ཁར་ ཁ་�ད་C་བA་fོར་+་

Äད་nས་,་ཡང་ ག!ག་འཚམས་!ག་·་ར ་འོངམ་/ན། གལ་Ïད་ ཁ་�ད་བ་ས�་ས་

གནས་ག!ག་ཁར་དང་ µོ་ལོགས་ཁ་Xད་0ང་ �ད་Oགས་འYང་́ ངས་འ�་ ག!ག་·་འངོ་

Ïད། འ�་ཡང་ ཁ་�ད་C་བA་fོར་+་Äད་nས་,་%་འ:ལ་བ་"་བ»་x་རང་ཧ་*་,གས་$་

/ན། དོ་0ང་ �ད་ག་འYང་́ ངས་ག!ག་/ན་0ང་ སོ་སོ་འལ་9ནམ་ལས་ འ²ར་བ་ཨ་

	་R་འV་འVཝ་ཡོདཔ། ཡང་ན་ འ²ར་བ་µོམ་·་རང་འV་འVཝ་ཡོད་པ�་གནས་rངས་ཡང་

འོང་Ïད། /ན་0ང་ �ད་Oགས་འYང་́ ངས་ར་ག!ག་/ན་པ་!ན་ འ�་བA་fོར་+་Äད་nས་

ག!ག་Xན་0ང་གཞན་�་ག!ག་"་བ»་x་ར་ཧ་*་,གས་$་/ན། ཁ་�ད་C་འYང་́ ངས་

ག!ག་/ནམ་·་བ�ན་´ངས་rོན་,གས་པ�་བA་fོར་C་དོན་ཚན་ཡང་ ཁ་�ད་ག་!་/ན་0ང་ 

འ�་%་Ð་%་ðམ་གཞག་དང་ iག་འ��་ðམ་གཞག་ Þད་པ�་ðམ་གཞག་ དནོ་+་ðམ་

གཞག་ �་ལས་iག་%་མཛོད་,་/ན། �ད་Oགས་ ་ཚན་ཡང་ ང་བཅས་ར་�་%་ནང་འ_ད་ 

\་ཚན་བཅར་ཤོས་དང་ ཐག་Oང་%་ཐོག་ལས་ \་ཚན་ཐག་Oང་̀ ང་བÊ་vོལ་ཡོད་དོ་བ[མ་·་ 
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�ད་Oགས་ ་ཚན་ག!ག་/ན་པ�་ཁ་�ད་,་ཡང་ བA་fོར་+་འ:ལ་བ་'གས་=་
ང་དང་

འ�ལ་M་ ཁ་�ད་C་\་ཚན་ཐག་Oང་̀ ང་ག་�་·་/ན་ན་ཡང་ 9བ་འཚོལ་འབད་�་དý་བ་�་$་

ཡོད། �ད་Oགས་ ་ཚན་d་མ་འ�་ Àང་%་Nོང་པོ་བ[མ་ག!ག་"་ད�་བཞག་པ་!ན་ �ད་

Oགས་ ་ཚན་d་མ་%་འོག་ལས་  ་sན་སོ་སོ་,་ Àང་%་Nོང་པོ་ལས་བཏབས་པ�་ ཞལ་

ལག་བ[མ་·་/ན་པས། Àང་Nོང་ག!ག་ལས་ཞལ་ལག་.་ཤ་(ས་M་འ�ས་འV་ད་ོབ[མ་ 

�ད་Oགས་ ་ཚན་d་མ་ག!ག་ལས་ཡང་ Oམ་པ་བ9ན་Z་ ཡན་ལག་ ་ཚན་མང་རབས་!ག་

"་²ར་M་འོངམ་/ན།  

༼�་ཐོ་ནོ་ལོག༽་Ethonologue ºར་ �ག་Oག་ཡོངས་འ:ལ་ཐོག་ འཛམ་±ང་ནང་%་ཁ་

�ད་,་%་ཐ་ོབཞག་��་གནས་gད་ པར་Æངས་༡༧ པ་དང་འ�ལ་བ་!ན་ ད་Rས་C་Zས་

ཐོག་"་ ང་བཅས་ར�་འཛམ་±ང་ནང་"་ ཁ་�ད་བNོམས་༧༡༠༦ �་!ག་ཡོདཔ་/ནམ་དང་ 

�་ཐོ་ན་ོལོག་ པར་Æངས་༡༦ པ་དང་འ�ལ་བ་!ན་ འཛམ་±ང་ནང་"་ �ད་Oགས་ ་ཚན་

མ་འ;ཝ་༡༤༧ ཡོདཔ་/ན། འ�་%་བ³ད་དནོ་འ�་ ཁ་�ད་ངས་ཁ་༧༡༠༦ པོ་�་ *ང་"་

p་དོ་བ[མ་ རང་སོ ་̧ཁ་�ད་C་Oགས་�ད་དང་བ�ན་M་ �ད་Oགས་ ་ཚན་d་མ་ཁག༡༤༧ 

+་འོག་"་བgཝ་/ན་མས། མ་ག9་ ད་Rས་C་Zས་ཚོད་ནང་"་ ཁ་�ད་C་ངས་ཁ་�་!ག་
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ཡོདཔ་·་ཆ་བཞགཔ་/ན་0ང་ �ད་Oག་མཁས་མnག་,་%ས་ ^བ་དོ་བ[མ་འབད་བ་!ན་ 

ཁ་�ད་ལ་"་!ག་ �་¼ན་½་ཚོགས་ལས་བLན་M་ ཡལ་འV་དོ་/ནམ་དང་ ཁ་�ད་མང་ཤོས་

!ག་ ད་ལས་ཕར་ ཡལ་འV་$�་\ན་ཁ་ཡོད་ºར་/ན་མས།  

ང་བཅས་ར་འ�ག་%་�ལ་ཡོངས་�ད་ག་	ོང་ཁ་དང་ "ང་པ�་ཁ་�ད་Gོ་མཚམས་ཁ་མ་

བÊས་བར་ གཞན་ག་ར་ �ར་བཏང་ ས�་ནོ་a་་�ན་�ད་Oགས་ ་ཚན་ (Sino-

Tibetan Language Family) འོག་"་,དཔ་/ནམ་ད་ འ�་%་འོག་ལས་ ལོག་l་

·་དý་བ་!ན་ a་་ö་ར་�ན (་Tibeto-Burman) %་ངས་l་,དཔ་/ན། འ�་

ཡང་ འཛམ་±ང་ནང་"་�ད་Oག་མཁས་མnག་,་%ས་ འཛམ་±ང་ནང་%་ཁ་�ད་,་ �ད་

Oགས་ ་ཚན་ག་!་%་འོག་"་,དཔ་/ན་ན་ ཧ་ལམ་t་མ་ལས་dས་འ}ན་འབད་ཚར་M་ཡོདཔ་

ལས་ Gོ་མཚམས་ཁ་Xན་པ�་ འ�ག་%་ཁ་�ད་གཞན་ག་ར་ a་་ö་ར་�ན་+་ངས་l་

,དཔ་·་ཆ་བཞག་x་ཡོད། Gོ་མཚམས་ཁ་འ�་ འ�་%་བA་fོར་+་ðམ་གཞག་,་དང་

འ�ལཝ་ད་ /ན་�་ཨར་�ན་�ད་Oགས་ ་ཚན་ (Indo-Aryan Language 

Family) +་ངས་l་,དཔ་/ནམ་དང་། �ད་Oག་མཁས་མnག་,་%ས་ཡང་ t་མ་ལས་

ར་ �་·་dས་འ}ན་འབད་ཚར་M་ཡོད། འ�་"་བ»་བ་!ན་ Gོ་མཚམས་ཁ་མ་བÊས་བར་ 
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འ�ག་%་�ལ་ཡོངས་�ད་ག་	ངོ་ཁ་དང་ "ང་པ�་ཁ་�ད་གཞན་ག་ར་%་འ*་ཐོག་འYངས་

´ངས་འ�་ག!ག་/ན་མས། /ན་0ང་ *ང་"་p་དོ་བ[མ་·་ འ�་%་འོག་ལས་ཁ་འལ་

9ནམ་ལས་ Zས་ཚོད་C་Äད་པར་དང་ བA་fོར་+་འ²ར་བ་'གས་= ་
ང་དང་བ�ན་M་ འ;་


ང་%་Äད་པར་pགས་M་ ཁ་�ད་ལ་"་ག!ག་\་ཚན་µོ་ལོགས་ཁ་·་ར་Nོད་ཡོདཔ་དང་ ལ་"་

!ག་\་ཚན་ཐག་Oང་l་འཚམས་!ག་"་འ²ར་M་ཡོད། a་་ö་ར་�ན་+་འོག་"་ཡང་ ཁ་

�ད་,་%་བར་ན་འ;་
ང་དང་ Äད་པར་,་"་ག9་བཞག་x་ �ད་Oགས་ཡན་ལག་ ་ཚན་༧ 

�་!ག་dས་འ}ན་འབད་ཡོདཔ་དང་། དོ་0ང་ �་,་%་འོག་"་ཡང་ Oམ་པ་བ9ན་Z་ ཡན་

ལག་ ་ཚན་སོ་སོ་"་ཁ་འ�ས་M་ཡོད། གངས་�ངས་
་མ་ལ་ཡ�་ཁ་�ད་,་ མང་=་ཤོས་!ག་ 

a་་ö་ར་�ན་+་འོག་"་ར་,དཔ་/ནམ་དང་ a་་ö་ར་�ན་+་ ནང་འ_ད་C་ཡན་ལག་

 ་ཚན་ག་!་%་འོག་"་,དཔ་/ན་ན་འ�་ ཁ་�ད་རང་སོ ་̧Äད་ðམ་དང་འ�ལ་M་དý་བ་�་

ཡོདཔ་དང་ ང་བཅས་འ�ག་%་ཁ་�ད་,་ཡང་ �་བ[མ་·་རང་དý་བ་�་x་ཡོད། 

འ�ོག་པ་�ད་འ�་ཡང་ �ར་བཏང་%་ ་ཚན་འ�་ ས�་ནོ་a་་�ན་�ད་Oགས་ ་ཚན་+་ནང་

གDས་ a་་ö་ར་�ན་+་ངས་l་,དཔ་/ནམ་དང་ a་་ö་ར་�ན་+་ནང་གDས་  ོ་

�ཤ་
་མ་ལ་ཤ་ (Bodish-Himalayish) འམ་ a་་�ན་ཀ་ན�་O་ (Tibetan-
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Kanauri) ºར་ཡང་̂ བ་/ན།  ོ་�ཤ (Bodish) དང་ 
་མ་ལ་ཤ 

(Himalayish) གeས་ལས་  ོ་�ཤ་%་ངས་l་,དཔ་/ནམ་དང ་ བ་ོ�ཤ་%་འོག་ལས་ 

ནང་གDས་C་དý་བ་ཁག་དག་པ་!ག་ཡོད་པ�་ནང་ལས་ a་་aག (Tibetic) %་ངས་

l་,དཔ་/ནམ་མ་ཚད་ a་་aག་%་ནང་ལས་ཡང་ Gོ་a་་aག (Southern Tibetic) 

%་ངས་l་,དཔ་/ན། ང་བཅས་འ�ག་%་ཁ་�ད་,་ *ང་"་p་དོ་བ[མ་ �ར་བཏང་%་ ་

ཚན་འ�་ a་་ö་ར་�ན་/ན་0ང་ ནང་གDས་C་དý་བ་སོ་སོ་ཡོད་པ�་ནང་ལས་ འ�ག་

པ�་ཁ་�ད་ལ་"་!ག་ ནང་གDས་C་དý་བ་ཡང་ག!ག་དང་ ལ་"་!ག་སོ་སོ་·་,ད་�་ཡང་

ཡོད། ང་བཅས་འ�ག་པ�་ཁ་�ད་C་^་ལས་ Gོ་a་་aག་%་ངས་l་,ད་�་ཡང་ X་རག་

སག་xང་པ�་འ�ོག་པ་�ད་དང་ག!ག་ཁར་ �ལ་ཡོངས་�ད་ག་	ོང་ཁ་དང� འ�ག་ཤར་

ོགས་C་ས་གནས་སོ་སོ་,་ནང་ལས་ཕར་ བ་vོལ་ཡོད་པ�་�ད་ཅག་ང་ཅག་ཁ། Wམ་ཐང་

Zར་པ�་ཁ། Tང་ཁ་`ག་"་བ་vོལ་ཡོད་པ�་ ལ་ཡ་པ�་ཁ་དང་"་ན་ན�་ཁ། �་ལས་ 

དབང་འZས་sོ་�ང་"་བ་vོལ་ཡོད་པ� ་ ཨ་ད་པ�་ཁ་,་/ན། འ�་"་བ»་བ་!ན་ འ�ོག་

པ་�ད་དང་	ོང་ཁ་གeས་ ནང་གDས་C་དý་བ་ཡང་ག!ག་ཁར་,དཔ་ལས་ འ�་གeས་ཁ་
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�ད་\་ཚན་བཅར་ཤོས་!ག་/ན་$་འ�་%ས་ བA་fོར་+་ðམ་གཞག་དང་iག་%་འ:ལ་བ་ཡང་

ཆ་མ,ངས་l་འབད་འZག། 

��������� ������!
��������������� ������!
��������������� ������!
��������������� ������!
������ �������������"����
�#���"����
�#���"����
�#���"����
�#�� 
ཁ་�ད་ག་!་ར་/ན་0ང་ �་9བ་འཚོལ་འབད་�་ འ*་ཐོག་ག་ཐོག་"་བjད་པ�་�བས་ �་

%་Ð�་དý་བ་དང་ངས་ཁ་,་དý་དëད་C་ཐོག་ལས་dས་འ}ན་འབད་�་ ཏན་ཏན་བཟ་ོད*། 

མ་ག9་ �ད་Oགས་ ་ཚན་ག!ག་/ན་��་ཁ་�ད་,་ནང་ Ð་མང་ཤོས་!ག་ Ìག་ག!གཔ་

འོངམ་/ན་0ང་ ཁ་�ད་ལ་"ག་!ག་ནང་ Ð་འÆབ་དང་ ལ་"་!ག་ནང་ ངས་ཁ་ ང་l་

!ག་འོང་vོལ་ཡོད། ཁ་�ད་ལ་"་!ག་ནང་ གཞན་ནང་&་ལས་Xད་པ�་ Ð་མ་འ;ཝ་སོ་སོ་

འབད་ར་འོང་$་ཡོད། Ð་dས་འ}ན་ཡང་ ཁ་�ད་!ག་ནང་%་iག་འ�་,་%་t་མ་ Ð་མ་

འ;ཝ་ག་!་ག་!་ར་འོང་Ïད་ག་དང་། iག་འ�་,་%་!ག་"་ Ð་ག་!་ག་!་ར་འོང་Ïད་ག �་

ལས་ iག་འ�་,་%་མ�ག་"་Ð་ག་!་ག་!་ར་འོང་Ïད་ག་ �་,་dས་འ}ན་འབད་�་ ཁ་�ད་

ནང་d་མ་ཡོདཔ་/ན་པ�་ར་´ངས་"་ ད�་དང་"གས་M་rོན་ད*། Ð་ལ་"་!ག་ འཐོན་ས�་

ག9་ག!ག་/ན་0ང་ iག་%་གནས་rངས་ལ་"་!ག་ནང་ *་དནོ་!ག་·་ཡོད་0ང་ Ð་ཨ་	་

སོ་སོ་·་*་$་ཡང་འངོ་Ïད། �་·་/ན་པ་!ན་ 'ལ་མམ་%་Ð་འ�་ Ð་སོ་སོ་·་dས་འ}ན་
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འབད་$་Xན་པར་ t་མ�་Ð་ག9་ག!གཔོ་�་%་Ð་[ར་·་བÊ་ད*། Ð་སོ་སོ་ཡོད་�་,་dས་

འ}ན་འབད་�་ Ð་%་ཐོ་གཏན་འ#ལ་བཟོ་9ནམ་ལས་ ཁ་�ད་�་ ག་ག[གས་ག་!་ལག་

.ག་འཐབ་x་é་$་/ན་ན། ཡང་ན་ t་མ་ལས་བཟ་ོཡོད་པ�་ག་[གས་ལམ་"གས་!ག་

ལག་.ན་འཐབ་$་/ན་ན། ཡང་ན་ ག་ག[གས་ལམ་"གས་སོ་སོ་!ག་ར་ གསརཔ་·་བཟ་ོ

$་/ན་ན་ Ó་*ང་ལས་Hས་ཐག་གཅད་ད*། འ�་Hས་ཐག་གཅད་ཚར་ག9ནམ་ལས་ ཁ་�ད་

�་ག་ཐོག་"་བjད་$�་དོན་"་ ཁ་�ད་�་ནང་dས་འ}ན་འབད་ཡོད་པ�་Ð་R་R་བ9ན་Z་%་

དོ་མཉམ་+་ག་ག[གས་ ག་འ�་ལག་.ན་འཐབ་x་é་$་/ན་ན་,་ ཏན་ཏན་བཟོ་བ་!ན་ 

ཁ་�ད་�་%་ག་ག[གས་ག་!་%་ཐོག་ལས་/ན་0ང་ �་%་ག་ བ་ལམ་"གས་!ག་
ང་

སང་ས་·་འཐོན་འོང་། 

ང་བཅས་འ�ག་"་འབད་བ་!ན་ དW་ཅན་དང་། དW་Xད། མVགས་ག ཝ$། ལ%་ལ་

སོགས་པ�་ག་ག[གས་½་ཚོགས་ གནས་rངས་སོ་སོ ་̧ནང་ལག་.ན་འཐབ་vོལ་ཡོད་པ�་

ལ་ལས་ nས་�ད་དང་ 	ངོ་ཁ�་�ད་ག་é་$�་དོན་"་ དW་ཅན་དང་ མVགས་ག་

ལག་.ན་འཐབ་x་འéཝ་/ན། *ང་ལས་p་དོ་བ[མ་·་  ང་བཅས་འ�ག་"་ Óར་ལས་

ཡོད་པ�་ཁ་�ད་,་དང་། nས་�ད། 	ོང་ཁ་,་ �ད་Oགས་ ་ཚན་ག!ག་/ནམ་ལས་ Ð�་
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ངས་ཁ་མང་ ང་དང་ དý་བ་གeས་ཆ་ར་"་ Äད་པར་ཨ་	་R་ཡོད་0ང་ Ð་མང་ཤོས་!ག་

Ìག་ག!ག་འཚམས་!ག་ཡོདཔ་ལས་ ཧ་ལམ་འ�ག་%་ཁ་�ད་ག་ར་ ག་ཐོག་"་བjད་$�་

དོན་"་ དW་ཅན་དང་མVགས་ག་གeས་Cས་གབ་,གས་$་/ན་མས། ང་བཅས་C་�ས་

ད*པ་འ�་ དW་ཅན་དང་མVགས་ག་ནང་"་ གསལ་ýད་lམ་³་དང་ དTངས་བ9་%་

ག་ག[གས་ངམ་ག!ག་ཡོད་ºར་ ཁ་�ད་ག་ར�་ནང་ཡང་ དTངས་དང་གསལ་ýད་C་Ð་

%་ངས་ཁ་ཡང་ �་!ག་ངམ་ག!ག་འོང་ºར་མན་ོབ་!ན་ འ�་ནརོ་བ་/ན། ཁ་�ད་ལ་"་

!ག་ནང་ �་!ག་ཡང་འོང་Ïད། ལ་"་ནང་འÆབ་དང་ ལ་"་ནང་ ང་l་ཡང་འོང་Ïད། /ན་

0ང་ t་མ་ལས་བཟ་ོཚར་བ�་ག་ག[གས་ལམ་"གས་!ག་ལག་.ན་འཐབ་x་é་$་·་འབད་

བ་!ན་ �་&་ག་ག[གས་ཁ་îང་འབད་ཐབས་Xདཔ་ལས་ ཡོད་��་ངས་ཁ�་ནང་འ_ད་

Ð་,་rོན་,གས་པ�་ག་ བ་ལག་.ན་འཐབ་ད*། �་མཚན་�་ལས་བLན་ འ�ོག་པ་�ད་

ནང་ Ð་,་འÆབ་ཡོད་0ང་ ད་»ོ ་̧འ~ལ་པ་འ�་ནང་ ཁ་�ད་འ�་ དW་ཅན་ནམ་མVགས་

ག་ལག་.ན་འཐབ་x་é་ད*་$་འ�་%ས་ དW་ཅན་+་གསལ་ýད་lམ་³�་ག་ག[གས་

དང་ དTངས་བ9�་ག་ག[གས་ངམ་ག!ག་ལག་.ན་འཐབ་x་འéཝ་/ན།  
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གལ་Ïད་ ག་ག[གས་གཞན་ ད�ར་ན་/ང་'ཤ་%་་&་ རོ་�ན་ག་ག[གས་འ�་ 

ལག་.ན་འཐབ་x་é་བ་!ན་དང་ ཡང་ན་ �ལ་��་ཁ་�ད་ག་ར�་ནང་འV་བ¾བ་�་%་ག་

ག[གས་ ཕོ་(་aགÁ་ལག་.ན་འཐབ་x་é་བ་!ན འ�ོག་པ་�ད་C་Ð་R་R་"་ཐད་ཀར་+་

ག་ག[གས་R་R་གདམ་ཁ་བ་,གས་$་/ན་པ�་ཁར་ �་དང་བ�ན་བ�ནམ་%་ག་ བ་

ལམ་"གས་!ག་ཡང་d་མ་·་འཐནོ་འོང་། /ན་0ང་ འ�ག་�་,་%ས་Gག་$�་དནོ་"་དང་ 

��་ནང་དནོ་eད་ལས་ ང་བཅས་ར�་འ�ོག་པ་�ད་^བ་��་�་ ་ X་རག་སག་xང་པ�་�་,་

%ས་Gག་$�་དོན་"་ ང་བཅས་ར�་ག་ག[གས་ལག་.ན་འཐབ་x་ར་é་ད*། 'ལ་ལས་ 

�ལ་ཁབ་Ë་ནང་%་�་གeས་ཆ་ར�་དནོ་"་འ�་ ག་ག[གས་ཡང་རོ་�ན་འབད་0ང་ ཕ་ོ(་

aགÁ་འབད་0ང་!ག་%་ཐོག་ལས་འབད་བ་!ན་ བA་fོར་+་དý་དëད་ཡང་ ག་ག[གས་

�་དང་བ�ན་M་ལོགས་l་·་ར་འབད་ད*། 

འ~ལ་པ་འ�་ནང་ འ�ོག་པ་�ད་C་ག་ བ་ལམ་"གས་ཡང་ འ�ོག་པ་�ད་C་iག་,་ 

nས་�ད་དང་	ོང་ཁ་Ìག་ག!གཔ་འཚམས་!ག་ཡོད་པ་!ན་ nས་�ད་དང་	ོང་ཁ�་ནང་ག་ཡོད་

��་ག་ བ་བ[མ་·་ར་é་$་·་བཞག་ཡོདཔ་དང་། iག་,་སོ་སོ་·་ཡོད་པ་!ན་ དW་ཅན་

+་གསལ་ýད་lམ་³་དང་དTངས་བ9་%་ག་ག[གས་ལག་.ན་འཐབ་x་ ངག་གÀས་དང་
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འ�ལ་བ�་Þད་Ð་d་མ�་µོ་ལོགས་ཁར་ག་�་Gོད་,གས་,གསཔ་"་ག9་བཞག་x་é་$་·་

བཞག་ཡོད། �་�ན་ �ར་བཏང་%་ལམ་"གས་བ[མ་ འ�ོག་པ་�ད་C་Ð་%་ཐོ་དང ་བ�ན་ 

Ð་R་R་"་ དW་ཅན་+་ག་ག[གས་R་R་གདམ་ཁ་བ་x་ ག་/ན་�་�་é་$་ºར་བ་!ན་ 

ག་ག[གས་�་དW་ཅན་དང་མVགས་ག་/ན་0ང་ nས་�ད་དང་	ངོ་ཁ་དང་མ་འ�ལ་བ�་

ག་ བ་ལམ་"གས་!ག་སོ་སོ་ར་འཐོན་$་/ན་མས། �་འབདཝ་ད་ ཁ་�ད་�་གlམ་འ:ལ་

བ་ཡོདཔ་ལས་ iག་ག!ག་དང་Ìག་ག!གཔ་ཡོད་�་,་ ག་ བ་སོ་སོ་·་é་བ་!ན་ �་,་

མ&་འཐོམ་$�་ག9་ག!ག་ལས་བoལ་�་འོང་$་མས། �་འབད་$་འ�་%ས་ ད་»ོ་འ�་ནང་

ཡོད་པ�་ག་ བ་ལམ་"གས་»ར་ལག་.ན་འཐབ་$་·་བཞག་ཡོད། 

������� ���$�"����
�#��
�����%�������� ���$�"����
�#��
�����%�������� ���$�"����
�#��
�����%�������� ���$�"����
�#��
�����%� 
གཤམ་འ_ད་དོན་ཚན་༢པ�་ནང་ལས་མར་བjད་ཡོད་པ�་ འ�གོ་�ད་དང་	ོང་ཁ་ཤན་fར་+་

ཁ་�ད་C་ Þད་iག་,་"་ག)གས་པ�་�བས་ �ད་Oགས་གeས་ཆ་ར�་	དོ་iག་དང་iག་

ཚོགས་,་བཟོ་ཐངས་དང་ �་,་དོན་"་མ_་བ�་�ང་iག་,་བ�གས་ད*པ་ཡོདཔ་ལས་ གཙ་ོ

བོ་ འ�ོག་པ�་�ད་ནང་འ_ད་འ�་ཡོད་པ�་ �ང་iག་འ�་,་%་ýད་ལས་ག་!་/ན་ན་ཧ་*་

,གས་$�་ཐབས་"་ འ�ོག་པ�་�ད་C་བA་fོར་+་ལམ་"གས་�་མཚོ་=ན་མོ་བ[མ་ག!ག་
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ཡོད་པ�་ནང་ལས་ 9བ་འཚོལ་Zས་5ན་དང་འ�ལ་M་ >�་Ûག་པ་ཙམ་ག!ག་བjད་�་ཡོད་

པ་གཤམ་གསལ་»ར།  


������
������
������
������ 
�ང་ཚབ་ºར་�་འ�་ ཁ་�ད་!ག་ནང་%་�ང་དང་ �ང་དང་འ:ལ་M་iག་གཞན་,་ཡོད་པ�་

�ང་ཚོགས་!ག་%་ཚབ་·་*་བ¾བ་པ�་iག་!ག་"་*ཝ་/ན། ཁ་�ད་ག་!་ར་/ན་0ང་ འ�་

ནང་Þད་པ་ཆ་ཚང་བ་ལག་.ན་འཐབ་x་ �ོ་^བ་པ�་�བས་"་ �ང་ཚབ་C་K་འགན་འ�་ 

གཙོ་བོ་ར་ ýད་པ་པ་ོ!ག་འབད་$། ཡང་ན་ �ང་དང་ �ང་ཚོགས་གང་0ང་!ག་ ཚར་ག!ག་

^བ་ཚར་9ནམ་ལས་ �ང་�་"་དང་ ཡང་ན་ �ང་ཚོགས་�་"་*་$་%་དནོ་"་ ལོག་x་ར་

^བ་མ་ད*་པར་ �ང་ཚབ་!ག་%ས་Äད་nདཔ་/ན། Þད་པ་ལ་"་!ག་ནང་ �ང་,་ལོགས་

l་·་ར་Xད་པར་ �ང་ཚབ་,་%ས་ར་Þད་པ་%་*་བ་�ལ་Wམ་·་འོང་བ¾བ་ /ན་0ང་ �ང་

ཚབ་·་dས་འ}ན་འབད་ཡོད་པ�་iག་,་%ས་ ཁ་�ད་!ག་ནང་%་གང་ཟག་དང་དdས་པ་ོག་!་

ར་/ན་0ང་ ཁ་�ད་�་ནང་%་ད�གས་བསལ་+་�ང་ ཡང་ན་ �ང་ཚོགས་ག!ག་"་ར་*་ད*།  
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ཁ་�ད་ག་!་ར་/ན་0ང་ བA་དོན་Bོད་.ན་+་དོན་"་ �ོ་^བ་པ�་�བས་"་ Þད་པ་མ་

འ;ཝ་,་འཐནོ་$་ཡོདཔ་དང་། Þད་པ་,་%་ནང་ན་"་ *་དནོ་�ལ་Wམ་ཡོད་པ�་iག་d་མ་དང་ 

*་དོན་Aོག་Aོ་Oལ་O་Xད་0ང་ ཁ་�ད་ནང་"་བA་fོར་+་K་འགན་མ་འ;ཝ་ཡོད་པ�་ཡན་

ལག་%་iག་.་ཤ་འཐོན་$་ཡོད། �་,་ག་ར་ ཁ་�ད་རང་སོ ་̧བA་fོར་+་K་འགན་དང་འ�ལ་

M་ dས་འ}ན ་འབད་བ�་�བས་ *་དོན་�ལ་Wམ་ཡོད་པ�་iག་d་མ་,་ iག་ ་·་dས་

འ}ན་འབད་$�་vོལ་ཡོདཔ་དང་ ཡན་ལག་%་iག་,་བA་fོར་+་ðམ་པ་མ་འ;ཝ་,་dས་

འ}ན་འབད་�་ �ང་སོ་སོ་བཏགས་M་ བA་fོར་+་འ�ག་,ལ་,་ད�་དང་"གས་M་འ~ལ་

བཤད་བ་པ་!ན་ ཁ་�ད་ག་!་/ན ་0ང་ �་%་བA་fོར་+་*་བ་ོགས་,གས། ལམ་"གས་

འ�་དང་འ�ལ་ �ད་ག་མཁས་པ་ལ་"་%ས་འབད་བ་!ན་ �ང་ཚབ་འ�་ iག་ ་!ག་%་

ངས་l་བÊ་vོལ་ཡོད་0ང་ ལ་"་%ས་འབད་བ་!ན་ ཁ་�ད་ནང་%་�ང་ཚབ་C་Oགས་½་

ཚོགས་ཡོདཔ་ལས་ iག་ ་ག!ག་%་འོག་"་བ�གས་,གས་པ་K་ཁག་ཡོད་$་འ�་%ས་ �ང་

ཚབ་,་ iག་ ་ལོགས་l་བÊ་vོལ་�ན་འZག། 
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ཁ་�ད་,་ནང་"་ �ང་ཚབ་C་Oགས་དང་ངས་ཁ་,་ མ་འ;ཝ་·་འོང་$་ཡོད། ཁ་�ད་ལ་"་

!ག་%་བར་ན་ ངས་ཁ་�་འ;ན་འ;་ཡོད་0ང་ དý་བ་,་མ་འ;ཝ་འོང་$་ཡོད། �ད་Oགས་

 ་ཚན་ག!ག་%་འོག་"་,ད་པ� ་ཁ་�ད་,་%་བར་ན་ �ང་ཚབ་ལ་"་!ག་ འ²ར་བ་µོམ་སོང་

x་ སོ་སོ་·་ར་འོང་$་ཡོདཔ་དང་། ལ་"་!ག་Ìག་ར་ག!གཔ་·་འོང་$་ཡོད། ལ་"་!ག་

འ²ར་བ་>ང་Ú་R་འV་x་ཡོད་0ང་ �ང་ཚབ་C་ག9་ག!ག་·་ར་ འོང་$་ཡོད། ཁ་�ད་ལ་"་

!ག་%་བར་ན་ �ང་ཚབ་C་Þད་Ð་Ìག་ག!གཔ་ཡོད་0ང་ �་%་*་བ་སོ་སོ་·་འངོ་$་ཡོད། 

�ང་ཚབ་C་iག་,་ ཁ་�ད་ག་!་ར་/ན་0ང་ �་ནང་ གལ་གནད་=་བ�་iག་%་དý་བ་!ག་

/ནམ་ལས་ ཚངམ་·་dས་འ}ན་འབད་�་དý་བ་,་ 
ང་སངས་ས་�་x་ ད�་དང་དོན་

"གས་M་´ངས་(ལ་ད*པ་འ�་ གནམ་Xད་ས་Xད་ཁག་=།  

 

�ང་ཚབ་dས་འ}ན་འབད་བ�་�བས་ གང་ཟག་%་དý་བ་དང་། ག!ག་iག་དང་མང་iག་%་

དý་བ། ཕ་ོམོ་ལ་སོགས་པ�་དý་བ་,་ཡང་�་$་ཡོད། གང་ཟག་%་དý་བ་ཡང་ �ོ་ཕར་བ»་

^བ་��་�་%་�ང་%་ཚབ་·་ལག་.ན་འཐབ་པ�་iག་�་ གང་ཟག་དང་པ�་�ང་ཚབ་/ནམ་

དང་། �ོ་ཕར་བ»་^བ་པ�་�བས་"་ ཉན་�་ག་/ན་ན་ �་%་�ང་%་ཚབ་·་ལག་.ན་འཐབ་
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པ�་iག་�་ གང་ཟག་གeས་པ�་�ང་ཚབ་/ན། �་ལས་ ^བ་�་དང་ཉན་�་གeས་ཆ་ར་Xན་

པར་ �ོ་བ་པ�་�བས་ �་གཞན་ག!ག་îར་ལས་ལོ་�ས་འཐནོ་ད*་པ་!ན་ �་%་�ང་%་

ཚབ་·་ལག་.ན་འཐབ་པ�་iག་�་ གང་ཟག་གlམ་པ�་�ང་ཚབ་/ན།  

 

ག!ག་iག་དང་མང་iག་%་དý་བ་འ�་ Þད་པ་ནང་"་ གང་ཟག་%་�ང་ཚབ་,་འཐོན་པ�་

�བས་ ^བ་��་གང་ཟག་ག!ག་ར་ཡོད་ག་ ཡང་!ན་ �་དང་ག!ག་ཁར་ ག!ག་ལས་Gག་

པ�་གང་ཟག་.་ཤ་ཡོད་ག་ �་%་Äད་པར་rོན་པ�་iག་/ན། ཁ་�ད་ལ་"་ག!ག་ནང་ ཨང་

ངས་C་ཐ་Ãད་ལག་.ན་མ་འཐབ་པར་ �ང་ཚབ་%་&་བ�་iག་%ས་ར་ གང་ཟག་གeས་དང་ 

གlམ་ལ་སོགས་པ་,་"་*་,གསཔ་·་ཡང་འོང་$་ཡོད། ང་བཅས་C་Dམས་ཁར་བཞག་ད*པ་

འ�་ ཨང་ངས་C་ཐ་Ãད་,་ �ང་ཚབ་&་"་fར་བ་!ན་ ངས་ཁ�་དý་བ་ག་ར་�་,གས། 

�་འབདཝ་ད་ ཁ་�ད་C་བA་fོར་ðམ་གཞག་ནང་"་ ངས་ཁ�་དý་བ་འ�་ ཨང་ངས་

ལག་.ན་འཐབ་མ་ད*་པར་ �ང་ཚབ་C་&་བ�་iག་%ས་ར་ གང་ཟག་ག!ག་ གeས་ 

གlམ་ལ་སོགས་པ་,་ རང་བ9ན་+ས་ཧ་*་,གསཔ་ཡོད་པ་!ན་ ངམ་ག!ག་ �ང་ཚབ་
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ག!ག་iག་ �ང་ཚབ་གeས་iག་ �ང་iག་གlམ་iག་·་དý་བ་�་ད*། �་�ན་ �ང་ཚབ་

ག!ག་iག་དང་ �ང་ཚབ་མང་iག་གeས་ངམ་ག!ག་དý་བ་�་ད*། 

 

�་ལས་ གང་ཟག་%་�ང་ཚབ་·་ལག་.ན་འཐབ་པ�་iག་,་%ས་ བཤད་��་གང་ཟག་�་ ཕོ་

/ན་ན་ མོ་/ན་ན་%་དý་བ་rོན་པ�་iག་ལོགས་l་·་ར་ཡོད་པ་!ན་ གང་ཟག་%་�ང་ཚབ་ཕ་ོ

མོ་·་ར་དý་བ་�་ད*། 

ད་Rས་,ན་ བg་.ན་འབད་བ�་འ�ོག་པ་�ད་C་གནས་gད་ནང་"་ �ང་ཚབ་C་ག!ག་iག་

དང་མང་iག་%་དý་བ་ངམ་ག!ག་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ གeས་iག་དང་གlམ་iག་,་ དý་

བ་�་,གས་པ�་�ང་ཚབ་མ་འཐནོ། ད་Rས་,ན་+་9བ་འཚོལ་ནང་"་ ཕ་ོ%་དý་བ་rོན་པ�་

�ང་ཚབ་�་ d་མ་·་dས་འ}ན་འབད་ཡོད་0ང་ མོ་%་དý་བ་rོན་པ�་�ང་ཚབ་!ག་dས་འ}ན་

འབད་མ་,གས། མ་ག9་འ�ོག་པ་�ད་ནང་"་ �ལ་ཡོངས་�ད་ག་	ོང་ཁ་བ[མ་·་ ཕོ་

མོ ་̧དý་བ་འོང་ད*པ་ག!ག་/ནམ་ལས་ 'ལ་མ�་9བ་འཚོལ་�བས་dས་འ}ན་འབད་

,གས་པ�་R་བ་ཡོད།  
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��������� ����&���
������'���������� ����&���
������'���������� ����&���
������'���������� ����&���
������'� (
����(
����(
����(
����)�������*+������,���)�������*+������,���)�������*+������,���)�������*+������,��� 
འ�གོ་པ་�ད་C་འ�གོ་པ་�ད་C་འ�གོ་པ་�ད་C་འ�གོ་པ་�ད་C་

�ང་ཚབ།�ང་ཚབ།�ང་ཚབ།�ང་ཚབ།    

	ོང་ཁ�་དོ་མཉམ།	ོང་ཁ�་དོ་མཉམ།	ོང་ཁ�་དོ་མཉམ།	ོང་ཁ�་དོ་མཉམ།    གང་ཟག་%་དý་བ།གང་ཟག་%་དý་བ།གང་ཟག་%་དý་བ།གང་ཟག་%་དý་བ།    ངས་ཁ�་དý་བ།ངས་ཁ�་དý་བ།ངས་ཁ�་དý་བ།ངས་ཁ�་དý་བ།    ཕོ་མོ ་̧དý་བ།ཕོ་མོ ་̧དý་བ།ཕོ་མོ ་̧དý་བ།ཕོ་མོ ་̧དý་བ།    

ང ང གང་ཟག་དང་པ  ག!ག་iག ཕོ་དང་མོ་གeས་ཆ་ར 

Ñ ང་བཅས གང་ཟག་དང་པ  མང་iག ཕོ་དང་མོ་གeས་ཆ་ར 

� �ད གང་ཟག་གeས་པ  ག!ག་iག ཕོ་དང་མོ་གeས་ཆ་ར 

È་བག �ད་,/�ད་ཆ་Äབ གང་ཟག་གeས་པ  མང་iག ཕོ་དང་མོ་གeས་ཆ་ར 

_ད་རང་བག Çད་,/�ད་ཆ་Äབ གང་ཟག་གeས་པ མང་iག ཕོ་དང་མོ་གeས་ཆ་ར 

_ _ གང་ཟག་གlམ་པ  ག!ག་iག ཕོ 

མོ མོ གང་ཟག་གlམ་པ  ག!ག་iག མོ 

_ང་ _ང་,/_ང་ཆ་Äབ གང་ཟག་གlམ་པ མང་iག ཕོ་དང་མོ་གeས་ཆ ་ར 

 

གཤམ་འ_ད་C་Þད་པ་,་ འ�ོག་པ་�ད་C་�ང་ཚབ་,་འ�ག་པ�་ད�ར་བÞད་/ནམ། དང་པ་

ཨང་བཏགས་M་ཡོད་�་,་ འ�གོ་པ་�ད་/ནམ་དང་ �་%་འོག་ལས་ཡོད་�་,་ 	ོང་ཁ�་ནང་

"་*་དོན་�ད་ûར་,་/ན། ལམ་"གས་འ�་ ད�་�བ་འ�་ནང་ད�ར་བÞད་ག་ར�་ནང་Ìག་

ག!གཔ་·་ལག་.ན་འཐབ་x་ཡོད། 
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��&������-���+��.�����������������&������-���+��.�����������������&������-���+��.�����������������&������-���+��.��������������� 
༡༽ ངངངང་ག!ག་+ས་ལམ་rོན་�་`བ། 

 ང་ག!ག་%ས་ལམ་rོན་�་,གས། 

༢༽ ང་ང་ང་ང་བaས་�ང་ལ་འH་ཡོ། 

 ང་བaས་�ང་"་འV་དོ། 

*ང་%་ད�ར་བÞད་ཨང་༼༡༽་པ་ནང་"་ 	ངོ་ཁ�་བA་fོར་ལམ་"གས་དང་འ�ལ་བ་!ན་ 

༼ག!ག༽་%་མཐའ་མ་4ས་མ�ག་༼ག༽་འཐོབ་x་༼%ས༽་é་ད*པ་/ན་0ང་ འ�ོག་པ་

�ད་C་Ð�་ðམ་གཞག་ནང་"་ ༼ག!ག༽་%་Þད་Ð་འ�་ ༼!ཀ༽་·་ 4ས་འ�ག་༼ཀ༽་

%་Ð་d་མ་ཡོདཔ་དང་ འ�་%་མཐའ་མ་ཡང་༼+ས༽་ºར་Þད་Ð་d་མ་འཐནོམ་ལས་ འ�ོག་པ་

�ད་C་ག་ བ་ལམ་"གས་སོ་སོ་é་བ་!ན་ ཁ་�ད་འ�་%་ངག་གÀས་C་རང་བ9ན་,་rོན་

,གས། /ན་0ང་ 	ངོ་ཁ་དང་iག་ཡང་ག!ག་ Þད་Ð་ཡང་ག!ག་འཚམས་!ག་ཡོད་པ་!ན་ 

ག་ བ་ཡང་ག!ག་·་ར་ལག་.ན་འཐབ་$་·་ལམ་"གས་!ག་བཟོ་ད*་$་འ�་%ས་ ལམ་

"གས་འ�་དང་འགལ་བ་!ན་ག!ག་མ,ངས་�་འV། 

��&������
���+��&������
���+��&������
���+��&������
���+��.�����������������.�����������������.�����������������.��������������� 
༣༽ ÑÑÑÑ་འ�ོག་པ�་ !་ནམ་ ÑÑÑÑ་X་རག་པ�་ག\ན་བཏགས་ལོ་%་îར་p་& 
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ང་བཅས་འ�ོག་པ�་ ག་!་ལོ་ ང་བཅས་X་རག་པ�་ག\ན་བཏགས་ཐངས་C་îར་ལས་

p་�། 

༤༽ Ñ་གeས་སང་_ང་%་Èམ་ལ་,ན་-་ལས་�་.་& 

 ང་བཅས་གeས་ ནངས་པ་;་ོཔ་ཧ་སག་ _ང་%་þམ་ནང་K་འབད་བ་འV་� 

ད�ར་བÞད་ཨང་༼༤༽་པ་ནང་བ[མ་·་ གང་ཟག་དང་པ�་�་གeས་"་*་$་%་དནོ་"་ཨང་

ངས་C་ཐ་Ãད་༼གeས༽་�ང་ཚབ་དང་ག!ག་ཁར་ལག་.ན་འཐབ་ད*་པས། ཁ་�ད་ལ་"་

!ག་ནང་ ཨང་ངས་C་ཐ་Ãད་,་ལག་.ན་འཐབ་མ་ད*་པར་�ང་ཚབ་C་&་བ�་iག་%ས་ར་ 

གeས་"་*་,གསཔ་·་ཡོད་ºར་p་�་ཡང་ད�ར་ན་ ཚངས་G་ནང་"་ ༼ཨ་.ང་༽ ºར་

��་iག་ནང་ ཨང་ངས་གeས་C་ཐ་Ãད་Xད་0ང་༼.ང༽་ºར་��་iག་Hགས་འ�་%ས་ར་ 

ཐད་ཀར་�་གeས་"་*་བ¾བ། འ�ོག་པ་�ད་དང་	ོང་ཁ་ནང་"་ ཨང་%་ཐ་Ãད་༼གeས༽་

ལག་.ན་འཐབ་ད*་$་འ�་%ས་ ཚངས་G་བ[མ་·་ �ང་ཚབ་གeས་iག་%་དý་བ་Xད་པ�་

དོན་rོནམ་/ན་མས། 

འ�ོག་པ་�ད་C་གང་ཟག་གeས་པ�་�ང་ཚབ་འ�་ མ་ག9་	ོང་ཁ�་གང་ཟག་གeས་པ�་�ང་

ཚབ་དང་ག!ག་འཚམས་!ག་ཡོད་0ང་ Þད་Ð་"་དTངས་C་Äད་པར་pགས་M་འZག 
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གང་ཟག་གeས་པ་ག!ག་iག་འ�ག་པ�་ད�ར་བÞད། 

༥༽ ����་བaས་�ང་ལ་སོང་། 

 �ད་བaས་�ང་"་སོང་Àག 

༦༽ ����་ལོ་ཙམ་ག་.། 

 �ད་ལོ་ག་�མ་!ག་ཡར་སོང་། 

གང་ཟག་གeས་པ�་མང་iག་%་�ང་ཚབ་འ�་ དý་བ་གeས་·་ཡོདཔ་བ[མ་!ག་འZག དང་

པམ་འ�་ གང་ཟག་གeས་པ�་ག!ག་iག་�ང་ཚབ་C་&་བ�་iག་ ༼�༽་ལས་ ༼_ད༽་

"་Ð་²ར་pགས་M་ འ� ་དང་ག!ག་ཁར་ iག་Hགས་༼རང་༽་དང་ ༼བག༽་fར་M་ 

༼_ད་རང་བག༽་ºར་ལག་.ན་འཐབ་པ་!ན་ གང་ཟག་གeས་པ་མང་iག་"་*ཝ་/ན་མས། 

གeས་པམ་འ�་ &་བ�་iག་ ༼�༽་ལས་ ༼È༽་"་Ð་²ར་pགས་M་ འ�་&་iག་Hགས་

༼བག༽་fར་M་ ༼È་བག༽་ºར་^བ་པ�་�བས་ཡང་ གང་ཟག་གeས་པ་མང་iག་"་*ཝ་

/ན་མས། མ་ག9་iག་Hགས་༼བག༽་འ�་ གང་ཟག་དང་དdས་པོ་ག་!་ར་/ན་0ང་ �་&་

fརཝ་ད་ ངས་ཁ་.་ཤ་"་*་བ་ཡོདཔ་བཟོ་བ�་iག་Hགས་!ག་/ན་མས། ༼བག༽་འ�་ 
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ཚངས་G་ནང་ཡང་མང་iག་rོན་པ�་iག་Hགས་!ག་/ན། ཚངས་G་དང་འ�ོག་པ་�ད་གeས་

\་འདབས་"་ཡོདཔ་ལས་ ཁ་�ད་ག!ག་ལས་ག!ག་ནང་འ/ལ་འ/ལཝ་འོང་Ïད། 

��&�/�����
���+���
�������.�����������������&�/�����
���+���
�������.�����������������&�/�����
���+���
�������.�����������������&�/�����
���+���
�������.��������������� 
༧༽ _ད་རང་བག 

 Çད་ཆ་Äབ། 

༨༽ È་བག་མདའ་འÆན་1ན་གཏང་& 

 Çད་ཆ་Äབ་མདའ་ནམ་2་$་zོ། 

གང་ཟག་གlམ་པ་ག!ག་iག་ཕོ̧ ་�ང་ཚབ་འ�་ 	ོང་ཁ་དང་Ìག་ར་འཐདཔ་·་འZག འ�་

འ�ག་པ�་ད�ར་བÞད། 

༩༽ _་l་ན། 

 _་ག་zོ། 

༡༠༽ _་ས་�་བ3ང་ཡོང་། 

 _་%ས་�ད་;ང་འོང་། 
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འ�ོག་པ་�ད་C་གང་ཟག་གlམ་པ་ག!ག་iག་མོ ་̧�ང་ཚབ་ཡང་ 	ོང་ཁ་བ[མ་·་ར་ 

༼མོ༽་འོང་ད*པ་!ག་/ན་0ང་ ད་Rས་,ན་Ð་ག[ང་འབད་བ�་ཁ་�ད་གནས་gད་ནང་ལས་

མ་འཐོན། 

གང་ཟག་གlམ་པ་མང ་iག་%་�ང་ཚབ་ཡང་ ༼_ང༽་/ནམ་ལས་ 	ོང་ཁ་དང་ག!ག་ར་/ན་

པས། 	ོང་ཁ�་ནང་བ[མ་·་ར་ འ�་%ས་ཕ་ོདང་མོ་གeས་ཆ་ར་"་*་བ¾བ་པས། འ�་%་

ད�ར་བÞད། 

༡༡༽ Ñ་གeས་སང་_ང_ང_ང_ང་%་Èམ་ལ་,ན་-་ལས་�་.་& 

 ང་བཅས་གeས་ ནངས་པ་;་ོཔ་ཧ་སག་ _ང་%་þམ་ནང་K་འབད་བ་འV་� 

༡༢༽ ú་ô་(་ད་�$་ »ོ་ཆང་བ?གས་ནས་ �$་ _ང_ང_ང_ང་བག་�་ནས་དགའ་མ་དགའ་Bོ་�་

ནས་Nོད་བLན་ ནང་འ�་ལ་བLན་ནས་�$་ 	ོང་དཔོན་འ�་�$་བöངས་4་ན་ཏོ། 

�་ལས་ བñས་�་དང་ཆང་,་་?ག་འབད་�་ _ང་ཆ་Äབ་དགའ་Bོ་rོན་Nོད་པ�་�བས་ 

	ོང་ དཔོན་�་བöངས་བཏང་བཏངམ་/ན་མས། 

*ང་%་ད�ར་བÞད་ཨང་ ༼༡༢༽ ནང་༼བག༽་ཡོད་0ང་ ད�ར་བÞད་ཨང་ ༼༡༡༽་%ས་

rོན་དོ་བ[མ་འབད་བ་!ན་ མང་iག་rོན་པ�་iག་Hགས་༼བག༽་འ�་ གང་ཟག་གlམ་
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པ�་�ང་ཚབ་དང་fར་0ང་མ་fར་0ང་མང་iག་"་རང་*ཝ་/ན་མས། �་མཚན་འ�་ གང་

ཟག་གlམ་པ�་�ང་ཚབ་C་&་བ�་iག་ནང་ར་ མང་iག་%་*་དོན་ཡོད་པ�་གས་/ནམ་

ལས་ iག་Hགས་༼བག༽་�་ ག!ག་ཁར་fར་0ང་བ¾བ་མ་fར་0ང་བ¾བ་$་/ནམ་ལས་ 

གདམ་ཁ�་མང་iག་%་iག་Hགས་·་dས་འ}ན་འབདཝ་/ན།  

!
��0��!
��0��!
��0��!
��0�� 
ðམ་དý་ºར་�་འ�་ གཙོ་བོ་ར་ Þད་iག་ ཡང་ན་ Þད་iག་ཆ་ལག་ ཡང་ན་ ཚོགས་iག་

!ག་ནང་ �ང་ ཡང་ན་ �ང་ཚབ་ ཡང་ན་ �ང་ཚོགས་!ག་ iག་ ་གཞན་དང་ག!ག་ཁར་

ལག་.ན་འཐབ་པ�་�བས་"་ �་,་དང་ག!ག་ཁར་sད་མ་འ;ཝ་,་%་ཐོག་ལས་ བA་fོར་

+་Äད་པར་མ་འ;ཝ་,་rོན་པ�་དý་བ་!ག་/ན། ðམ་དý་,་ གཙོ་བོ་ ðམ་དý�་sད་Cས་

·་rོནམ་/ན། ðམ་དý�་sད་ºར་�་འ�་ར་ ཁ་�ད་!ག་ནང་"་ Þ་iག་!ག་ནང་ལས་

ལོགས་l་བཏོན་པ་!ན་ *་དོན་Aགོ་Aོག་Oལ་O་!ག་ག་$་ཡང་Xདཔ་འངོ་$་ཡོད་0ང་ Þད་iག་

ནང་"་ བA་fོར་+་K་འགན་d་མ་ཡོད་པ�་iག་%་ཆ་ཤས་,་/ན། ད�ར་ན་ ðམ་དý�་sད་

,་ལས་བLན་M་%ས་·་ Þད་iག་ནང་"་ ýད་པ་པོ་ག་/ན་ན་དང་ T་བ�་5ལ་ག་/ན་ན་,་ 

གསལ་ཏོག་ཏོ་·་dས་འ}ན་འབད་,གས།  
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ðམ་དý�་sད་Cས་ d་མ་ར་ Þད་པ་ཆ་ཚང་བའམ་Þད་པ་གཙོ་བ་ོནང་"་ ད�ར་ན་ ག་%ས་

ག་"་ག་!་འབད་་ག་ ག་�་·་འབད་་ག་ ག་!་·་འབད་་ག་ ནམ་འབད་་ག་ ག་!་%་

ཐོག་ལས་འབད་་ག་ ལ་སོགས་པ་,་ iག་%་ཆ་ཤས་Cས་·་དý་བ་rོནམ་/ན། ðམ་དý�་

sད ་,་ �ང་ ཡང་ན་ �ང་ཚབ་C་�བ་ལས་ཐད་ཀར་འོངམ་/ནམ་དང་། ཡང་ན་ �ང་དང་

�ང་ཚབ་,་དང་ཆ་x་འོང་བ�་iག་ ་གཞན་ ད�ར་ན་ Äད་iག ངས་ཚད་C་iག �ང་%་

Äད་པར་rོན་པ�་iག་,་%་�བ་ལས་འོང་$་ཡོད། �ང་དང་ག!ག་ཁར་iག་གཞན་fར་འོང་

པ�་�བས་"་ �ང་ཚོགས་C་�བ་ལས་འོང་བ�་དོན་/ན་མས།  

འཛམ་±ང་%་ཁ་�ད་,་%་བར་ན་ ðམ་དý་%་ངས་ཁ་དང་Oགས་,་མ་འ;ཝ་འོང་$་ཡོད། 

ཁ་�ད་ལ་"་!ག་ནང་ ðམ་དý་བ9་5་�་!ག་ལས་བoལ་འོང་$་Xདཔ་/ན་0ང་ ལ་"་!ག་

ནང་ ངས་ཁ་.་ཤ་·་ཡང་འངོ་Ïད། ད�ར་ན་ Ù་0་l་%་ས་གནས་ ད་�ས་6ན་ 

(Dagestan)ºར་ས་"་བ་vོལ་ཡོད་པ�་ཁ་�ད་ 7ད}་(Tsez)ºར་�་ནང་ བA་fོར་+་

ཐོག་ལས་ðམ་དý་%་དý་བ་༢༥༢ �་!ག་ཡང་ཡོད་པ�་ལོ་�ས་ཡོད། ཁ་�ད་ལ་"་!ག་ནང་ 

ðམ་དý�་sད་,་&་བ་ལས་ར་འངོ་$་Xད། ད�ར་ན་ /ང་'ཤ་བ[མ་!ག་ནང་འབད་བ་!ན་ 

ðམ་དý་rོན་པ� ་iག་འ��་ཆ་ཤས་&་བ་ལས་ར་Xདཔ་ལས་ /ང་'ཤ་ནང་"་ ðམ་དý་%་
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ལམ་"གས་Xད་ºར་^བ་vོལ་ཡང་ཡོད། ཁ་�ད་!ག་ནང་"་ ðམ་དý་Xད་ºར་^བ་པ�་

�བས་"་ ང་བཅས་Cས་*་བ་.ན་ད*པ་འ�་ ཁ་�ད་�་ནང་ བA་fོར་+་ཐོག་ལས་ðམ་དý་

rོན་པ�་iག་འ��་ཆ་ཤས་ལོགས་l་·་Xདཔ་/ནམ་ངམ་ག!ག་མ་གཏོགས་ �ད་ག་�་

ནང་"་ དོན་+་�་ལས་ðམ་དý་%་Äད་པར་Xདཔ་·་ཆ་བཞག་$་�་འོང་། དནོ་d་མ་ ཁ་�ད་

,་%་བར་ན་ ðམ་དý་%་དý་བ་,་ ལམ་"གས་སོ་སོ་%་ཐོག་ལས་དý་བ་�་vོལ་ཡོད། ཁ་

�ད་ལ་"་!ག་ནང་ ལོགས་l་བཏོན་པ�་�བས་"་*་དནོ་Aོག་Aོག་Oལ་O་Xད་པ�་iག་

འ��་ཆ་ཤས་Cས་དý་བ་�་$་ཡོདཔ་/ནམ་དང་། ཁ་�ད་གཞན་,་ནང་ ལོགས་l་l་བཏནོ་

པ�་�བས་"་ *་དོན་ཡོད་པ�་iག་sད་,་%ས་དý་བ་�་$་དང་ ཡང་ན་ iག་ཚོགས་C་*་

Oམ་+ས་·་དý་བ་�་$་ཡང་ཡོད།  

/ན་0ང་ ཁ་�ད་!ག་%་བA་fོར་ནང་"་ðམ་དý་%་ལམ་"གས་ཡོད་ºར་བ�་�བས་"་ 

བA་fོར་+་ཐོག་ལས་ ýད་པ་པོ་དང་T་བ�་5ལ་ལ་སོགས་པ་,་ *་དོན་Xད་པ�་iག་sད་

༼iག་འ��་ཆ་ཤས༽་,་ལས་བLན་M་%ས་·་dས་འ}ན་འབད་,གས་�་"་*་ད*པ་/ན། 

བA་fོར་+་ད�་�བ་འ�་ནང་ sད་ºར་ངམ་ག!ག་ལག་.ན་འཐབ་པ�་�བས་"་དང་། 

ðམ་དý�་sད་ºར་ལག་.ན་འཐབ་པ�་�བས། �་ལས་ iག་འ��་ཆ་ཤས་ºར་ལག་.ན་
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འཐབ་པ�་�བས་"་ ལོགས་l་·་*་དོན་Xད་པ�་iག་sད་"་*་ད*པ་དང་། sད་དང་ iག་

འ��་ཆ་ཤས་གeས་ ནང་གDས་C་དý་བ་ཡོད་0ང་ �ར་བཏང་"་འ�ག་,ལ་ག!ག་འཚམས་

!ག་ཡོདཔ་ལས་ *་བ་ག!ག་·་.ན་0ང་8ན་µོམ་Xད། ང་བཅས་Cས་ ðམ་དý་%་îར་

ལས་Äད་པར་�ས་ད*པ་ད་ོ0ང་ག!གཔོ་འ�་ ཁ་�ད་ལ་"་!ག་ནང་ Þད་iག་ནང་"་ ðམ་

དý�་sད་,་འོང་ས�་ས་*་སོ་སོ་འོང་$་ཡོད། ཁ་�ད་ལ་"་!ག་ནང་ �ང་དང་ �ང་ཚབ་ 

ཡང་ན་ �ང་ཚོགས་,་%་�བ་ལས་འོང་$་ཡོདཔ་/ནམ་དང་། ལ་"་!ག་ནང་ �་,་%་གདོང་

ཁར་འོང་$་ཡོད།  

དོན་ཚན་འ�་%་འོག་"་ d་Bོད་འབད་བ�་ཐ་Ãད་,་Äད་པར་�་x་p་བ་!ན་ sད། ðམ་

དý�་sད། iག་འ��་ཆ་ཤས། ºར་�་,་ *་དནོ་Xད་པ�་iག་sད་·་ཆ་བཞགཔ་/ནམ་

དང་། *་དནོ ་ལོགས་l་·་ཡོད་པ�་iག་sད་,་ðམ་དý་%་sད་Xན་པར་ བA་fོར་+་དý་བ་

སོ་སོ་·་ར་བÊ་ད*པ་/ནམ་ལས་ དོན་ཚན་སོ་སོ ་̧ནང་"་ འ~ལ་བཤད་བ་ད*པ་/ན། 

ང་བཅས་ར�་འ�ག་%་�ད་ག་	ོང་ཁ་དང་ ཁ་�ད་ག་ར་%་བA་fོར་ནང་ ðམ་དý�་ལམ་

"གས་ཡོདཔ་/ནམ་དང་། � ་ཡང་ ðམ་དý་%་Äད་པར་d་མ་,་ iག་འ��་ཆ་ཤས་C་ཐོག་
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ལས་རང་rོན་vོལ་ཡོད། Þད་iག་ནང་"་ ðམ་དý�་sད་འངོ་ས�་ས་*་ལས་དëད་པ་!ན་ 

འ�ག་%་ཁ་�ད་,་ནང་ �ང་དང་ �་ཚབ་ �ང་ཚོགས་,་%་�བ་ལས་ར་འོང་vོལ་འZག།  

ད་Rས་,ན་བg་.ན་འབད་བ�་གནས་gད་"་ག9་བཞག་x་ འ�ོག་པ་�ད་C་ðམ་དý་,་ 

གཤམ་གསལ་»ར་Z་dས་འ}ན་འབདཝ་/ན། 

12121212 0��������3�������!
��0��0��������3�������!
��0��0��������3�������!
��0��0��������3�������!
��0�� 

ýད་པ་པོ་rོན་པ�་ðམ་དý་འ�་ གཙོ་བོ་ར་ Þད་པ་!ག་ནང་"་ T་བ་ག་!་ར་/ན་0ང་ �་

འབད་�་ག་/ན་ན་ sད་!ག་"་བ»་x་dས་འ}ན་འབད་,གས་�་"་*ཝ་/ན། འ�ོག་པ་

�ད་C་ýད་པ་པོ ་̧ðམ་དý་འ�་ 5དཔ་!ག་nས་�ད་བ[མ་·་ར་ ðམ་དý�་sད་༼%ས༽་

༼+ས༽་༼Cས༽་ ༼ས༽་བ9་%ས་rོནམ་/ན་མས། འ�ོག་པ་�ད་C་ýད་པ་པོ̧ ་ðམ་

དý་ཡང་ nས་�ད་དང་	ོང་ཁ་ནང་བ[མ་·་ར་ འ:ལ་Ð་9ང་བདའ་x་4ས་འ�ག་༼ས༽་

fར་·་འé་བ་!ན་བ¾བ་$་/ན་མས། མ་ག9་ འ�ོག་པ་�ད་C་ངག་ཐོག་"་^བ་པ�་�བས་

"་ ýད་Ð་དང་འ:ལ་Ð་གeས་ཆ་ར�་Þད་Ð་�་Ìག་ག!གཔ་·་འཐོནམ་/ན་0ང འ�ོག་པ་

�ད་འ�་ག་ཐོག་"་é་བ�་�བས་"་ ðམ་དý་འ�་གeས་C་བར་ན་Äད་པར་�་,གས་$་%་

དོན་"་དང་ གeས་པ་ འ�ོག་པ་�ད་དང་nས་�ད་གeས་ བA་fོར་ལས་འབད་0ང་ �ང་
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iག་ལས་འབད་0ང་ ཧ་ལམ་འ;་l་འཚམས་!ག་ཡོད་$་འ�་%ས་དང་ nས་�ད་ནང་"་é་

vོལ་t་མ་ལས་དར་M་ཡོད་$་འ�་%ས་/ན། /ན་0ང་ ཁ་�ད་ག་�་/ན་0ང་ �་%་བA་fོར་

9བ་འཚོལ་འབད་བ�་�བས་"་དང་ ག་ཐོག་"་é་བ�་�བས་"་ ཁ་�ད་�་%་ངག་གÀས་

"་ག9་བཞག་ད*པ་འ�་གནམ་Xད་ས་Xད་ཁག་=། �་�ན་ ཁ་�ད་C་ངག་གÀས་དང་ བA་

fོར་གeས་C་བར་ན་ Äད་པར་µོམ་pགས་$་%་\ན་ཁ་d་མ་ཡོདཔ་/ནམ་དང་། ཁ་�ད་�་%་

བA་fོར་Gབ་ད*་པ་!ན་ �ད་ག་K་ཁག་!ག་འོང་$་/ནམ་ཐག་nད་: ོད་nད་ར་/ན། ག་

!་·་ºར་བ་!ན་ བA་fོར་ནང་ལས་འཐོན་པ�་ལམ་rོན་,་དང་ ངག་གÀས་ནང་རང་བ9ན་

+ས་ཡོད་པ�་ཁ་�ད་གeས་ གས་མ་མ`ན་$་�་%ས་/ན། 9བ་འཚོལ་པ�་འགན་´ར་d་མ་

འ�་ �་·་འV་བ³ག་$་�་འོང་ /ན་0ང་ ང་བཅས་ར�་t་མ་ལས་ར་ལམ་"གས་&་བན་·་

,ད་ཚར་�་དང་འགལཝ་ད་ �་བ¾བ་$་འ�་%ས་ ;མ་པ་�་<ང་༣ པ་ རང་Yང་Aོ་4་

(༡༢༨༤-༡༣༣༩)་%་ཞལ་ནས་ འགལ་Z་མ་ན་[ང་འ�ག་དW་མ�་ལམ།འགལ་Z་མ་ན་[ང་འ�ག་དW་མ�་ལམ།འགལ་Z་མ་ན་[ང་འ�ག་དW་མ�་ལམ།འགལ་Z་མ་ན་[ང་འ�ག་དW་མ�་ལམ། ºར་གlངས་ཡོད་

པ�་ལོ་�ས་བ[མ་·་ འགལ་བ་�་འV་$�་Ëར་Z་ དW་མ�་ལམ་!ག་བཏནོ་M་ འབད་ད*་

པ�་གནས་rངས་ཡང་འཐོནམ་/ན་མས། 
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��������� ��0����������!
��0���.������������������������ ��0����������!
��0���.������������������������ ��0����������!
��0���.������������������������ ��0����������!
��0���.��������������� 

༡༽ གཡག་%ས་ &་º་7་ན། 

 གཡག་%ས་ &་ཟ་ད་Sག 

༢༽ དོམ་+ས+ས+ས+ས་_་རང་%་Dན་མོ་%ས་"ག་:་(་བསད་འZག 

 དོམ་+ས་_་ར�་ �་བཞར་+ས་བཞར་M་"ག་བསད་Sག 

༣༽ �་ú་ô་(་ �་Dར་དམངས་Cས་Cས་Cས་Cས་ =་x་ ཨ་>་ན་ད་ �་ཨ་>་�ན་ད་!་!ན་9ག་�་

�་མ&་བཅད་ �་%་ཐབས་�ས་!་!ན་D་འ?ག་D་ན། 

�་ལས་ �་Dར་,་%ས་ �་·་/ན་པས། �་འབདཝ་ད་ ��་མ&་ཏོ་བཏོག་$�་ཐབས་�ས་

ག་!་ར་ ད*་ག་ºར་^བ་^བཔ་མས། 

༤༽ ང་སསསས་_་བ3ང་&་ན། 

 ང་%ས་_་;ང་$། 

༥༽ _་ས་ང་བ3ང་̀ ག 

 _་%ས་ང་;ང་། 

ད�ར་བÞད་ཨང་༼༤༽་པ་དང་ ༼༥༽་པ་%ས་rོན་ད་ོབ[མ་ 	ངོ་ཁ�་བA་fོར་དང་འ�ལ་བ་

!ན་ ༼ང༽་%་9ང་བདའ་x་དང་4ས་འ�ག་Xད་པ�་མཐའ་མར་༼%ས༽་འཐོབ་ད*པ་/ན་
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0ང་ འ�ོག་པ་�ད་C་ངག་གÀས་དང་འ�ལ་M་ ༼ས༽་འཐབོ་/ན་མས། �་nས་�ད་དང་

Ìག་འཐདཔ་·་ར་Nོད་ཡོད་པ�་�་མཚན་/ན་པས། 

sད་�་,་%ས་ར་ Þད་iག་ནང་"་ ýད་པ་པ་ོ%ས་T་བ་!ག་འབད་བ�་�བས་"་ ལག་ཆ་ག་

!་ལག་.ན་འཐབ་x་འབདཝ་/ན་ན་ ཡང་ན་ ཐབས་ལམ་ག་!་ལག་.ན་འཐབ་x་འབདཝ་

/ན་ན་ �་,་ཡང་rོནམ་/ན་མས། ཁ་�ད་ལ་"་!ག་ནང་ ýད་པ་པོ̧ ་ðམ་དý་དང་ ཐབས་

ལམ་+་ðམ་དý་གeས་C་sད་,་སོ་སོ་འོང་vོལ་ཡོདཔ་/ནམ་ལས་ �་,་ནང་ ýད་པ་པོ̧ ་

ðམ་དý་དང་ ཐབས་ལམ་+་ðམ་དý་གeས་སོ་སོ་·་ར་dས་འ}ན་འབད་vོལ་ཡོད། /ན་0ང་ 

ད་Rས་,ན་ཚོད་�ས་�་%་འ�ག་%་ཁ་�ད་,་ནང་ དý་བ་�་གeས་ཆ་ར་ sད་Ìག་ག!གཔ་

%ས་ར་rོན་vོལ་མཐོང་། འ�ོག་པ་�ད་ནང་"་ཡང་ �་·་ར་ཡོད་པ་ལས་ འ�་ðམ་དý་

ག!ག་%་ངས་l་dས་འ}ན་འབད་�་ དོན་+་འ�ག་ཐངས་"་ངམ་ག!ག་ ནང་གDས་C་

དý་བ་ �པ་/ན།  

འ�ོག་པ་�ད་ནང་"་ ýད་པ་པ་ོðམ་དý�་sད་,་%ས་ར་ཐབས་ལམ་+་ðམ་དý་rོན་པ� ་

ད�ར་བÞད། 

༦༽ ང་ས་�་ú་ô་ཁ་ར་%ས%ས%ས%ས་བ3ང་&་ན། 
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 ང་%ས་�ད་ཨ་>་འཁརཝ་%ས་;ང་$། 

༧༽ ང་་|་0་&་%ས་»ོ་Èམ་@་%ས%ས%ས%ས་>�་$་ཟ་། 

 Ñ་%་ཨ་"་%ས་»ོ་`རམ་%ས་དབོག་x་ཟཝ་/ན། 

ད་»ོ་ཡོད་པ�་ཁ་�ད་གནས་gད་ནང་ལས་ ཐབས་ལམ་+་ðམ་དý་rོན་��་sད་�་ ༼%ས༽་

ངམ་ག!ག་%་ད�ར་བÞད་ཐོབ་ཡོད་0ང་ sད་གཞན་,་%་ད�ར་བÞད་ཡང་ཐད་O་བ་O་འོང་

$་/ནམ་ལས་ 'ལ་མ�་9བ་འཚོལ་ནང་འཐབོ་,གས་པ�་R་བ་ཡོད། 

42424242 0��������3�������!
��0��0��������3�������!
��0��0��������3�������!
��0��0��������3�������!
��0�� 

nས་�ད་དང་	ོང་ཁ་ནང་"་ གནས་ག9�་ðམ་དý་དང་ ལས་l་T་བ�་ðམ་དý་ ད*ས་

=ད ་C་ðམ་དý་གlམ་ལོགས་l་·་dས་འ}ན་འབད་ཡོད་�་�་ འ�ོག་པ་�ད་ནང་"་ �་,་

བNོམས་M་ T་བ�་5ལ་rོན་པ�་ðམ་དý་ºར་dས་འ}ན་འབད་�་ གནས་ག9་དང་ ལས་l་

T་བ་ ད*ས་=ད་C་འ�ག་ཐངས་,་ ནང་གDས་C་དý་བ་·་བཞགཔ་/ན། �་ཡང་ གནས་

ག9་དང་ ལས་l་T་བ་ ད*ས་=ད་C་Äད་པར་གlམ་ཆ་ར་ sད་Ìག་ག!གཔ་%ས་rོནམ་

/ནམ་ལས་ དོན་+་འ�ག་ཐངས་ངམ་ག!ག་སོ་སོ་/ནམ་མ་གཏོག་བA་fོར་+་དý་བ་འ�་

ག!ག་ར་/ནམ་ལས་ ðམ་དý་ག!ག་%་ངས་l་dས་འ}ན་འབད་བ་!ན་འཇམ། ནང་
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གDས་C་དý་བ་གlམ་ཆ་"་ར་Äབ་,གསཔ་·་ �ང་T་བ�་5ལ་rོན་པ�་ðམ་དý་ºར་

བཏགས་ད*་�་ཡང་གནས་ག9་/ན་0ང་ ལས་l་T་བ་/ན་0ང་ ད*ས་=ད་/ན་0ང་ བA་

fོར་+་དý་བ་d་མ་"་ T་བ�་5ལ་འབད་�་%་ �ང་ ཡང་ན་ �ང་ཚབ་ ཡང་ན་ �ང་

ཚོགས་!ག་rོན་$་འ�་%ས་/ན། 

འ�ོག་པ་�ད་ནང་"་ T་བ་5ལ་rོན་པ�་ðམ་དý་%་sད་འ�་ ༼ལ༽་/ན་པས། 

 

དང་པ་ T་བ�་5ལ་+་ðམ་དý་༼ལ༽་%ས་ གཙོ་བོ་ར་ གནས་ག9་དང་ b་�བས་C་ག9་ 

ོགས་ལ་སོགས་པ་,་rོནམ་/ན། བA་fོར་+་ཐ་Ãད་ལག་.ན་འཐབ་x་p་བ་!ན་ འ�་%ས་ 

བར་½ང་+་གནས་ག9་དང་ b་�བས་C་གནས་ག9་ �་ལས་གོས་C་གནས་ག9་,་rོནམ་

/ན། �་ཡང་ Þད་iག་ནང་"་ T་བ་!ག་%་དོན་rོན་པ�་�བས་"་ ས་གནས་ག་M་/ན་ན་ 

ཡང་ན་ Zས་ཚོད་ནམ་/ན་ན་ ཡང་ན་ ོགས་ག་M་ཁ་`ག་"་/ན་ན་ལ་སོགས་པ་,་rོནམ་

/ནམ་དང་། �་,་%་ད�ར་བÞད་,་ཡང་། 

༨༽ འ�་Oང་�་ང་་þམ་ལལལལ་ཉ་འZག 

 ད་Rས་�ད་Ñ�་þམ་ནང་ཉལ་Nོད། 
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༩༽ སང་�་ལལལལ་ང་མདའ་འÆན་�་འH་& 

 ང་ནངས་པ་Aས་བབས་"་མདའ་2་བ་འV་$་/ན། 

༡༠༽ �$་ཨ་མ་ï་མོ་འ�་ འ་ོ་མ་ལལལལ་བོད་ལས་མ་ལལལལ་�ོ་ཡོང་ནས་�$་སག་xང་ལལལལ་དོག་B་

ན་ཏོ། 

 �$་ཨ་མ་ï་མོ་�་ བོད་ལས་མར་ཁ་`ག་"་Tོག་འངོས་M་སག་xང་"་Gོད་Gོདཔ་མས། 

sད་༼ལ༽་འ�་%ས་ *ང་%་ད�ར་བÞད་ཨང་ ༼༨༽་པ་ནང་"་ བར་½ང་%་གནས་ག9་

rོནམ་/ནམ་དང་། ད�ར་བÞད་ཨང་༼༩༽་པ་ནང་"་ b་�བས་C་གནས་ག9། �་ལས་ 

ད�ར་བÞད་ཨང་ ༼༡༠༽་ནང་"་ sད་༼ལ༽་གlམ་ཡོད་ས་ལས་ ཐོག་མ་གeས་Cས་ 

ོགས་C་གནས་ག9་rོནམ་/ནམ་དང་ མཐའ་མ་�་%ས་ བར་½ང་ངམ་ས་གནས་C་གནས་

ག9་rོནམ་/ན་མས། 

 

གeས་པ་ འ�ོག་པ་�ད་ནང་"་ T་བ�་5ལ་rོན་པ�་sད་༼ལ༽་འ�་%ས་ར་ nས་�ད་དང་

	ོང་ཁ་ནང་"་ ལས་l་T་བ�་ðམ་དý་བ[མ་·་ Þད་iག་ནང་"་ T་བ�་5ལ་ད*་པ�་T་

iག་!ག་ཡོད་པ�་�བས་"་ ཐད་ཀར་+་T་བ�་5ལ་�་rོནམ་/ན་མས། འ�་%་བA་fོར་+་
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K་འགན་d་མ་ར་ Þད་iག་!ག་ནང་"་ �ང་ ཡང་ན་ �ང་ཚོགས་ ཡང་ན་ iང་ཚབ་!ག་

"་ T་iག་ལས་བLན་M་ T་བ་!ག་ ཡང་ན་ T་བ�་8བ་འ�ས་!ག་འ�་"་ཕོག་པ�་T་བ�་

5ལ་�་rོན་,གསཔ་/ན།  

 

�་%་ད�ར་བÞད་ཡང་ ༼གནས་gད་ནང་ལས་ད�ར་བÞད་Aོག་Aགོ་Oལ་O་མ་འཐབོ༽། 

༡༡༽ Ñ་རང་%་མར་�ལ་བཟང་ལལལལ་�ན། 

 ང་བཅས་C་མར་�ལ་བཟང་"་�ན། 

གlམ་པ་ འ�ོག་པ་�ད་C་T་བ�་5ལ་rོན་པ�་ðམ་དý�་sད་༼ལ༽་%ས་ར་ nས་�ད་དང་

	ོང་ཁ་ནང་"་ད*ས་=ད་C་འ�ག་ཐངས་བ[མ་·་ Þད་iག་ནང་"་ ýད་པ་པོ་%ས་T་བ་!ག་

འབད་བ�་�བས་"་ �་%ས་ཕན་པ་འཐོབ་��་5ལ་�་dས་འ}ན་འབད་,གས་པས། ཁ་

གསལ་·་p་བ་!ན་ Þད་iག་ནང་"་ T་བ་!ག་ལས་བLན་M་%ས་·་ དdས་པ་ོ ཡང་ན་ 

བA་དོན་ ཡང་ན་ ག་!་/ན་0ང་!ག་.ན་��་T་བ་5ལ་�་rོནམ་/ན། T་བ�་5ལ་ཡང་ 

�ང་ ཡང་ན་ �ང་ཚོགས་ ཡང་ན་ �ང་ཚབ་གང་0ང་!ག་འངོ་Ïད། �་%་ད�ར་བÞད་ཡང་།  

༡༢༽ _་་མར་�ལ་བཟང་ལལལལ་ང་ས་xར་ཡོ། 
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 _་%་མར་ང་%ས་�ལ་བཟང་"་�ན་དོ། 

*ང་%་འ~ལ་པ་དང་ད�ར་བÞད་,་%ས་rོན་དོ་བ[མ་ nས་�ད་དང་	ོང་ཁ་ནང་%་ གནས་

ག9�་ðམ་དý་དང་། ལས་l་T་བ�་ðམ་དý། �་ལས་ ད*ས་=ད་C་ðམ་དý་གlམ་rོན་

པ�་sད་�་ ག!ག་/ན་པ�་ཁར་ d་མ་འབད་བ་!ན་ ག་ར�་ནང་ T་བ�་5ལ་�་ར་rོནམ་

/ནམ་ལས་ T་བ�་5ལ་rོན་པ�་ðམ་དý་ºར་ག!ག་%་ངས་l་dས་འ}ན་འབདཝ་ད་%ས་

བ¾བ་ར་བ¾བ་པས། nས་�ད་དང་ 	ངོ་ཁ�་ནང་བ[མ་·་ ðམ་དý�་sད་འ�་ག!ག་ར་

/ན་0ང་ དོན་+་ཐོག་ལས་ðམ་དý་སོ་སོ་"་dས་འ}ན་འབད་བ་!ན་ བA་fོར་ནང་"་མ&་

འཐོམ་$�་ག9་!ག་/ན། �་བས་འ�་ sད་དང་འ�ལ་M་ðམ་དý་འ�་ག!ག་ ནང་གDས་

འ�ག་ཐངས་C་ད�ར་བÞད་འ�་སོ་སོ་·་དý་བ་!ན་མ&་�་འཐོམ།  

 

2222 �������3�������!
��0���������3�������!
��0���������3�������!
��0���������3�������!
��0�� 
འ�ོག་པ་�ད་ནང་"་བདག་དབང་rོན་པ�་ðམ་དý་ºར་�་འ�་ Þད་པ་ཆ་ཚང་བ་ནང་"་ �ང་

དང་�ང་ ༼�ང་ཚབ་ཡང་�ང་%་འོག་ངས་l་བÊཝ་/ན༽། ཡང་ན་ �ང་དང་�ང་ཚོགས། 

ཡང་ན་ �ང་ཚོགས་དང་�ང་ཚོགས་གeས་ ཡང་ན་ གlམ་ག!ག་ཁར་འོང་བ�་�བས་"་ 
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བདག་པ་ོག་འ�་/ན་ན་དང་ བདག་དབང་%་འོག་"་,ད་�་�་ག་/ན་ན་rོན་�་!ག་"་^བཔ་

/ན། བདག་དབང་rོན་པ�་ðམ་དý་འ�་ nས་�ད་དང་	ོང་ཁ་ནང་"་ འ:ལ་Ð�་ðམ་དý་

ºར་dས་འ}ན་འབད་�་ཡོད། མ་ག9་nས་�ད་ནང་%་sད་ ༼C་+་%་�་༽་,་%ས་ �ང་

དང་ �ང་ཚབ་ �ང་ཚོགས་,་%་བར་ན་འ:ལ་བ་rོནམ་/ནམ་·་ཆ་བཞག་0ང་མ་འ`སཔ་

Xད་0ང་ བA་fོར་+་དý་དëད་d་མ་འབད་བ»་བ་!ན་ sད་�་,་%ས་ �ར་བཏང་%་འ:ལ་

བ་ལས་Gག་x་ བདག་དབང་rོནམ་/ན་མས། འ�ོག་པ་�ད་ནང་"་ཡང་ sད་�་,་%ས་ར་ 

འ:ལ་བ་rོན་�་&་"་ �ང་%ས་�ང་ ངམ་ �ང་ཚོགས་Cས་�ང་ཚོགས་དབང་བ�་བདག་

དབང་ཡང་rོནམ་/ནམ་ལས་ བདག་དབང་%་ðམ་དý་ºར་dས་འ}ན་འབདཝ་/ན།  

 

	ོང་ཁ�་ནང་"་ ག་ཐོག་"་é་བ�་�བས་"་ nས་�ད་བ[མ་·་ར་ གདོང་ཁར་+་4ས་

འ�ག་་&་དང་འ�ལ་M་ འ:ལ་Ð�་ðམ་དý་%་sད་༼C་+་%་�་༽་5་ཡོདཔ་·་dས་

འ}ན་འབད་ཡོད་0ང་། 	ངོ་ཁ�་ངག་གÀས་ནང་"་ ག་ བ་"་མནོ་བསམ་མ་བཏང་པར་ 

Ð་ངམ་ག!ག་"་ག9་བཞག་x་དý་དëད་འབད་བ་!ན་ འ:ལ་Ð�་ðམ་དý་%་sད་འ�་ 

d་མ་འབད་བ་!ན་ ༼%༽་%་Ð་ངམ་ག!ག་'གས་=་l་·་*ཝ་/ནམ་དང་ Ð�་གནས་
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rངས་ལ་"་!ག་ནང་༼C༽་ཡང་ཨ་	་R་*ཝ་/ན་མས། t་མ་	ངོ་ཁ�་ཁ་�ད་འ�་ནང་ 

འ:ལ་Ð�་ðམ་དý་%་sད་ག་ར་%་དý་བ་Nོད་Nོདཔ་འངོ་Ïད་0ང་ ཁ་�ད་C་འ²ར་བ་དང་

བ�ན་ sད་གཞན་,་%་Ð་,་[ར་ཉམས་M་ ༼%༽་དང་༼C༽་%་Ð་ནང་"་བNབ་འV་

འVཝ་འོང་$་/ན་མས། Ð་[ར་ཉམས་ཐངས་"་བ»་བ་!ན་ |གས་"་ ༼%༽་%་Ð་_་ན་

"་བNབ་$་བ[མ་མཐོང་མས།  

 

�་མཚན་�་"་བLན་ འ�ག་%་ཁ་�ད་,་%་བར་ན་ བA་fོར་+་གནད་དོན་གཞན་,་ནང་Äད་

པར་pགས་དོ་བ[མ་·་ར་ ðམ་དý་"་ཡང་ ðམ་དý�་Oགས་དང་ sད་C་ངས་ཁ་གeས་

ཆ་ར�་Äད་པར་འོང་། ད�གས་བསལ་Z་ འ:ལ་Ð� ་ðམ་དý་"་བ»་0ང་ ཁ་�ད་ལ་"་!ག་

ནང་sད་མང་l་འོང་Ïད་$་དང་ ལ་"་!ག་ནང་ ང་l་·་འོང་Ïད།  

འ�ོག་པ་�ད་ནང་"་ nས་�ད་དང་	ངོ་ཁ�་ག་ བ་"་མ་བ»་བར་ འ�ོག་པ་�ད་C་ཁ་�ད་

འ�་%་ངག་གÀས་རང་བ9ན་+་Ð་"་བ»་བ་!ན་ བདག་དབང་rོན་པ�་ðམ་དý་%་sད་འ�་ 

༼%༽་༼C༽་༼༽་གlམ་ dས་འ}ན་འབད་,གས་པས། nས་�ད་དང་	ོང་ཁ�་ག་ བ་

C་ཁ་`ག་ལས་མནོ་བསམ་བཏང་x་དý་དëད་འབད་བ་!ན་ Ð་d་མ་�་གlམ་ཡོད་0ང་ 4ས་
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འ�ག་%་འཐོབ་ཐངས་དང་འ�ལ་ ༼%༽་༼+༽་༼C༽་༼�༽་༼༽་5པ་ཆ་ར་འé་vོལ་

འཐོན་$་/ན་མས། འ�ོག་པ་�ད་ནང་"་ བདག་དབང་%་ðམ་དý�་sད་,་འ�ག་པ�་ད�ར་

བÞད། 

༡༣༽ གཡག་À་%་lག་ལ་པ༼;ང་པ༽་�་C་�། 

 གཡག་À་�་%་;ངམ་�་C་ག་zོ། 

༡༤༽ Ù་B་གཡག་%་;ང་པ་ན་ད། 

 ཨ་B་གཡག་%་;ངམ་/ན་མས། 

 

ད�ར་བÞད་ཨང་༼༡༤༽་པ་ནང་"་ nས་�ད་དང་	ངོ་ཁ�་ག་ བ་ལམ་"གས་དང་འ�ལ་M་ 

4ས་འ�ག་༼ག༽་%་མཐའ་མར་༼%༽་འé་ད*་$་འ�་%ས་ ༼%༽་éས་éསཝ་མ་གཏོགས་ 

འ�ོག་པ་�ད་C་ངག་གÀས་དང་འ�ལ་ད*་པ་!ན་ ༼གཡག༽་%་�བ་ལས་དབང་དབག་%་

sད་འ�་ ༼C༽་གསལ་ཏོག་ཏོ་·་*་$་འZག། 

༡༥༽ ú་ô་Èམ་ང་་ན་ད། 

 ཨ་>་þམ་འ�་Ñ་%་/ན། 
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༡༦༽ ú་ô་"ག་དོན་8བ་C་ན་ད། 

 ཨ་>་འ�་དོན་8བ་C་"ག་/ན། 

�2�2�2�2 ����5��� ��!
��0������5��� ��!
��0������5��� ��!
��0������5��� ��!
��0�� 

འYང་́ ངས་C་ðམ་དý་འ�་ གཙོ་བོ་ར་ གང་ཟག་དང་དdས་པོ་ K་དང་T་བ་ག་!་ར་/ན་

0ང་ �་འYང་ས�་ག9་ ཡང་ན་ འོང་ས�་ག9་ ཡང་ན་ འ*་བ�གས་ས�་ག9་�་rོནམ་

/ན། � ་ཡང་ བར་½ང་%་ག9་!ག་rོནམ་/ནམ་དང་། ཡང་ན་ Zས་ཚོད་!ག་%་ག9་�་

rོནམ་/ན། nས་�ད་ནང་"་ འYང་́ ངས་ðམ་དý�་sད་ ༼ནས༽་དང་༼ལས༽་གeས་

ཡོད་ས་ལས་ 	ོང་ཁ�་ངག་གÀས་ནང་"་ ༼ནས༽་འ�་ཉམས་M་ ད་Rས་༼ལས༽་ག!ག་

ལས་བoལ་Xད་0ང་ འ�ོག་པ་�ད་ནང་"་འབད་བ་!ན་ nས་�ད་བ[མ་·་ར་ ༼ནས༽་

དང་༼ལས༽་གeས་ར་མ་ཉམས་པར་d་མ་·་Nོད་Sག  

འ�ོག་པ་�ད་ནང་"་ འYང་́ ངས་C་ðམ་དý་འ�ག་པ�་ད�ར་བÞད། 

༡༧༽ ལ་ནས་>་Æ་M་ན། 

 >་གངས་O་ལས་འཐནོམ་/ན། 
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༡༨༽ �$་སག་xང་ནས་,ར་ལ་ �་D་ལོང་རང་ང་,ར་ལ་Aོག་Oལ་O་བག་@ར་!ན་,ར་ལ་

ཡོང་ནས་'གས་ཅན་བག་ཡོང་ནས། 

 �་ལས་སག་xང་ལས་ �་གཞོནམ་དང་rོབས་'གས་?ང་?་Aོག་Oལ་O་,་ངམ་

ག!ག་,་ཁ་`ག་"་འོང་འོངམ་/ན་མས། 

༡༩༽ ཨ་མ་ï་མོ་འ�་འོས་མ་ལ་བདོ་ལས་མ་ལ་�ོ་ཡོང་ནས་�$་སག་xང་ལ་དོག་B་ན་ཏོ། 

ཨམ་ï་མོ་འ�་ ཡར་ལས་མར་ལ་ བོད་ལས་མར་ལ་ Tོག་འངོས་M་སག་xང་"་Gོད་

Gོདཔ་/ན་མས། 

འ�ོག་པ་�ད་ནང་"་ nས་�ད་དང་	ངོ་ཁ་བ[མ་·་ d་བ་ཙམ་rོན་པ་�་ *ང་"་བཤད་��་

�་¼ན་ལས་བLན་ ðམ་དý་%་ངས་l་མ་བÊས་བར་བཞག་དོ་བ[མ་·་ར་ བོད་Ð་ཡང་ 

ðམ་དý་ངས་l་dས་འ}ན་མ་འབད། �་ཡང་ འ�ོག་པ་�ད་ནང ་"་ བདོ་Ð་ ༼ú¸༽་ལ་

སོགས་པ་,་ རང་དབང་%་iག་·་ལག་.ན་འཐབཔ་མ་གཏོགས་ འ�་%་*་བ་འཐོན་$་%་

དོན་"་ /ན་!་�ན་!་ �ང་ ཡང་ན་ �ང་ཚབ་"་བLན་ད*་ºར་Xད་པ�་ཁར་ བོད་Ð་ལས་

བLན་&་བ�་iག་ཡང་འ²ར་མ་འV་$་�་%ས་/ན། 
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-2-2-2-2 
/
������3�������!
��0�
/
������3�������!
��0�
/
������3�������!
��0�
/
������3�������!
��0����� 
འ�ོག་པ་�ད་ནང་"་ མཉམ་འ:ལ་rོན་པ�་ðམ་དý་%་sད་འ�་ ༼མཉམ༽་དང་ ༼དང་༽ 

གeས་/ནམ་·་dས་འ}ན་འབདཝ་/ནམ་དང་ ðམ་དý་འ�་ཡང་ Þད་iག་!ག་ནང་"་ 

�ང་དང་�ང་ ཡང་ན་ �ང་ཚོགས་དང་�ང་ཚོགས་ ཡང་ན་ �ང་དང་�ང་ཚོགས་གeས་C་བར་

ན་མཉམ་འ:ལ་ཡོདཔ་/ནམ་sད་�་གeས་"་བ»་x་ཧ་*་,གས་$་འ�་%ས་/ན། *་དོན་

ལོགས་l་·་འ~ལ་བ་!ན་ Þད་པ་ཆ་ཚང་བ་!ག་ནང་"་ ýད་པ་པོ་/ན་�་%་�ང་ཚབ་ ཡང་

ན་ �ང་ ཡང་ན་ �ང་ཚོགས་!ག་%ས་ T་བ་!ག་འབད་བ�་�བས་"་ གཞན་�་!ག་%ས་

�་དང་མཉམ་བA་fོར་+་ལ་འགན་ ད�ར་ན་ ýད་པ་པོ་/ན་0ང་ T་བ�་5ལ་/ན་0ང་ Ìག་

ར་འཐདཔ་·་འབགཔ་/ན་sད་འ�་ལས་བLན་M་�ས་,གས། འ�ོག་པ་�ད་ནང་"་ མཉམ་
�����3�������!
��0���.���������������,��������3�������!
��0���.���������������,��������3�������!
��0���.���������������,��������3�������!
��0���.���������������,��� 

༢༠༽ ང་བོ་མོ་/ན་>་ཅབ་nག་པ་9ག་མཉམམཉམམཉམམཉམ་འZག་& 

 ང་Wམོ་འཇའ་Oསམོ་Aོག་Oལ་O་!ག་དང་ཆ་Nོད་$་(ག\ན་བ་$)། 

༢༡༽ �$་�་མ་x་p་D་ན་ད་�་མས་ད་ཨ་མ་ï་མོ་དངདངདངདང་Ñད་གeས་Èས་མ་གཏོགས་པ་ང�་È་

ག!ག་%ས་ལམ་rོན་�་`བ་D་�་གlངས་Dན། 
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འ�་�མ་"་p་བ�་�བས་"་ �མ་+ས་ ང་དང་ཨ་མ་ï་མོ་ང་བཅས་གeས་Cས་ག!ག་ཁར་

ལམ་rོན་འབད་བ་!ན་ངམ་ག!ག་འབད་,གས། �་�ན་ ང་%ས་ལམ་rོན ་འབད་�་,གས། 

འ�ོག་པ་�ད་ནང་ཡོད་ད་ོབ[མ་·་ sད་༼མཉམ༽་དང་ ༼དང་༽་ འ�་འ�ག་%་ཁ་�ད་	ོང་

ཁ་དང་གཞན་,་ནང་ཡང་ཡོད། sད་�་གeས་�ར་བཏང་བA་fོར་+་K་འགན་Ìག་ག!གཔ་

འཚམས་!ག་ཡོད་0ང་ ཁ་�ད་C་གནས་gད་མང་l་·་དý་དëད་འབད་བ»་བ་!ན་ ནང་

གDས་དོན་+་དý་བ་སོ་སོ་·་འངོ་Ïད། ད�ར་ན་ �བས་�བས་Þད་པ་!ག་ནང་"་ sད་་

༼མཉམ༽་དང་༼དང་༽་གeས་ཆ་ར་ག!ག་ཁར་ཡང་འོང་Ïད། ད�ར་ན་ 	ོང་ཁ་ནང་ ༼_་

དང་མཉམ་འVན་$༽་ºར་བ་!ན་ ༼དང༽་དང་༼མཉམ༽་ག!ག་ཁར་ལག་.ན་འཐབ་བ¾བ་

པས། འ�་%ས་ ཁ་�ད་འ�་ནང་"་ sད་ག!ག་འ�་གདམ་ཁ་/ནམ་ལས་ འ�་ལག་.ན་

འཐབ་0ང་བ¾བ་མ་འཐབ་0ང་བ¾བ་ºར་བ�་དོན་rོནམ་/ན་མས། /ན་0ང་ �ར་བཏང་བA་

fོར་+་དý་བ་ག!ག་%་ངས་l་,དཔ་ལས་ འ�་གeས་ðམ་དý་ག!ག་·་dས་འ}ན་འབད་

བཞག་ད་པ་མ་འ`སཔ་�ན་འZག 

༼;ན་གས།ོ ༼;ན་གས།ོ ༼;ན་གས།ོ ༼;ན་གས།ོ ད་»ོ་ང་%ས་Ð་ག[ང་འབད་�་འ�ོག་པ་�ད་C་གནས་gད་,་"་ག9་བཞག་x་

%ས་·་ ད་Rས་འ�ོག་པ་�ད་C་འ*་ཐོག་ðམ་དý་*ང་"་ཡོད་�་,་dས་འ}ན་འབདཝ་/ན། 
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'ལ་ལས་ ཁ་�ད་འ�་Ð་ག[ང་མང་l་མང་l་འབད་�་ བA་fོར་+་དý་དëད་གôང་ཟབ་

;གས་·་འབད་བ�་�བས་དང་ ཁ་�ད་གཞན་,་%་བA་fོར་+་9བ་འཚོལ་,་མང ་l་མང་l་

འབད་བ�་�བས་"་ ðམ་དý་འÆབ་དང་ ཡང་ན་ བûར་བÌས་ཡང་འོང་Ïད། འ�་བ[མ་

·་ བA་fོར་+་དོན་ཚན་གཞན་,་ནང་ཡང་Ìག་ར་འཐད།༽༽༽༽    
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�
����6���
����6���
����6���
����6�� 
7���4�����������(��"��
������7���4�����������(��"��
������7���4�����������(��"��
������7���4�����������(��"��
������ 

	ངོ་ཁ།	ངོ་ཁ།	ངོ་ཁ།	ངོ་ཁ།    འ�གོ་�ད།འ�གོ་�ད།འ�གོ་�ད།འ�གོ་�ད།    
ང�  ང 
ང་བཅས།  Ñ 
ང་ར།  ང་རང་། 
Ñ་%།  Ñ�། 
_།  _ 
_་ར།  _་རང་། 
_་%།  _¸།  
མོ། མོ། 
མོ་ར།  མོ་རང་། 
མོ་%།  མོ་%། 
�ད།  _ད། 
�ད་ར།  _དའོ་རང་།  
�ད་C།  _ད་%་  
�ད་ཆ་Äབ། (�ད་ཆ་Äབ་,ར་ཤགོ) È་བག _ད་རང་བག  
Çད་ཆ་Äབ་C།  È་བག  
E།  _དའོ། 
ང་།  ང་། 
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གཞན།  ñན།  
གཞན་,།  ñན་�་,། 
�། �། 
�་,། �་,།  
ཨ་B། ཡངན་ B། ú་F།  
ཨ་B་,།  ú་F་½ོད་µ་M་#ས། 
E་W།  È་µ།  
E་ཆ་Äབ།  È་µ། 
_ང�  È། 
_ང་ར།  È་µ། 
_ང་%།  È་µ་È། 
_ང་ཆ་Äབ་C།  È་µ་È།  
ང་བཅས། Ñ་རང་། 
ང་བཅས་ར།  Ñ་རང་µ་རང་།  
ང་བཅས་C།  Ñ་རང་%་ཅ་ལ། 
ང་བཅས་ར�།  Ñ་རང་µ་རང་%། 
>་,།  ú་M།  
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�������������������������������7���4�(��"�����������
�������������������������������7���4�(��"�����������
�������������������������������7���4�(��"�����������
�������������������������������7���4�(��"����������� 

	ངོ་ཁ།	ངོ་ཁ།	ངོ་ཁ།	ངོ་ཁ།    འ�གོ་�ད།འ�གོ་�ད།འ�གོ་�ད།འ�གོ་�ད།    
ང་དང་_་ཆ་རོགས་/ན། Ñ་གeས་òོ་དག�་/ན། 
ང་བཅས་ག་ར་E་"་Gག་Nོད་། Ñ་µ་ག�་ཡོ་Gག་ ད་M་ཡོ། 
ང་ར་ངམ་ག!ག་འོང་དོ། ང་རང་ག!ག་ཡོང་%་འོ། 
Ñ་%་ཨམ་w་དང་མ་�ད་ག། Ñ་%་Èམ་%་ཨ་མ་མ་ད་ཨ། 
_་E་>་ཚོད་ག་�མ་!ག་ཁར་Gོད་འོང་། _་Hང་>་�་ཙམ་ལ་òོག་སོང་།) 
མོ་དང་_་ཆ་རོགས་/ན་ལོ། _ང་གeས་òོ་དགའཝ་/ན་º། 
མོ་%ས་^བ་�ས། མོ་%་ལབ་�་�། 
�ད་ག་�་·་ཡོད། _དའོ་ཅང་ཡོད། 
�ད་ར་རང་/ན་ན། �་རང་ར་ན་ནས། 
�ད་C་ཐ་'་/ན་ན། _དའོ་%་ ར་མ་/ན་�ས། 
�ད་ཆ་Äབ་,ར་ཤོག È་བག་,ར་ཞོག ཡངན་ _ད་རང་བག་

,ར་ཞོག 
Çད་ཆ་Äབ་Cས་^བ། È་བག་%་ལོབ། 
E་ ནམ་Tོན་། _དའོ་ཙན་òོག་7། 
ང་ད་Oང་Gོད་!། ང་�་Oང་òོག་7་ཨ། 
གཞན་+་ཅ་ལ་མ་དöགས། ñན་�་ �་བག་#་ ཅ་ལ་མ་དöགས། 
ཅ་ལ་�་ག་%ས་/ན་ན། ½ོ་འ�་l་%་ན་ན། 
�་�་,་འངོ་�ས་ག �་བག་ཡོངས་%་ཨ། 
ཨ་B་ཅ་ལ་འ�་E་འབག་ཤོག ú་F་½ོད་!ག་M་#ས། 
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ཨ་B་ཅ་ལ་,་འབག་ཤོག ú་F་½ོད་µ་M་#ས། 
E་W་ནམ་Tནོ་། È་µ་1ན་དོག་7། 
E་ཆ་Äབ་ནམ་Tོན་། È་µ་1ན་དོག་7། 
_ང་ནམ་འོང་། È་µ་1ན་དོག་7། 
_ང་%་ཅ་ལ་/ན་མས། È་µ་È་ཅ་ལ་/ན་ནས། 
_ང་ཆ་Äབ་Cས་^བ་�ས། È་µ་È་ལབ་7། 
ང་བཅས་ར་འV་$།  Ñ་རང་µ་རང་འH་�ས། 
ང་བཅས་C་ཅ་ལ།  Ñ་རང་%་ཅ་ལ། 
ང་བཅས་ར�་ཅ་ལ།  Ñ་རང་µ་རང་%་½ོད། 
 

7���4�����������(��"��8���+7���4�����������(��"��8���+7���4�����������(��"��8���+7���4�����������(��"��8���+ 

ག  l།  
ག་!།  !།  
ག་!་·།  !་ལས།  
ག་M།  Iན།  
ག་�་·།  Iན་འཐབོ་སོང་།  
ག་འ�།  གང་།  
ག་%།  l�།  
ག་"།  l་"།  
ནམ།  1ན།  
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/ན་ན།  ན་ནས། 
Xན་ན།  མ་S།  
Xན ་µོ།  �ན་ད།  

    

8���+����������������������������8���+����������������������������8���+����������������������������8���+���������������������������� 

ག་འོང་�ས l་òོག་སོང་། 
ག་!་ད*་$། _དའོ་!་ད*  
ག་!་·་འ;ོག་$། !་ལས་9་_ད་འོ། 
ག་M་ལས་འོང་�ས། Iན་ནས་ཡོངས་B། 
ག་�ས་འབད་འཐབོ་!། Iན་འཐབོ་སོང་།  
�ད་ག་འ�་ད*་$། _དའོ་གང་ད*། 
ག་%་/ན་ན། l�་ན་ན། 
ག་"་^བ་!། l་"་ལབ་B། 
�ད་Cས་ནམ་^བ་!། _དའོ་1ན་^བ་B། 
ཨ་$་/ན་ན།  �་ན་ནས། 
ཨ་$་ཅ་ལ་འ�་�ད་Cས་Xན་ན། úད་འ�་#་%་ཅ་K་�ན་ད། 
_་�ད་C་ཨ་"་Xན་µོ། #་%་U་&་�ན་ད། 
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7�7�7�7���4�����������(��"�� ����4�����������(��"�� ����4�����������(��"�� ����4�����������(��"�� ��9�����9�����9�����9������������������������� 

ན་
ང་། ན་$ང་། 
Z་!། དོ་!། 
སང་ཕོད། སང་R། 
;ོ་པ། ཞོ་ཕོ། 
eན་མ། eན་མོ། 
Ë་0། Sབ་l་R་ཀ། 
eན་�ད། eན་�་ཀ། 
eན་Sབ། eན་མཚན། 
Sབམོ་�ད། Sབ་མོ། 
ཞག ཞག 
ད་»ོ། H་º། 
ཁ་ཙ། སང་། 
ཁ་ཙ་eན་མ། སང་%་eན་མ། 
ཁ་ཙ་ཁ་eནམ། དང་È་$མ། 
ད་!། HÁ། 
ད་»ོ་ཁམས། HÁ། 
ན་
ང་གñས་
ང་!ག་ཁར། $་$ང་ñ་$ང་། 
གñས་
ང་། ñ་$ང་། 
གñས་ཕོད། ནང་R། 
སང་ཕོད་གñས་ཕོད། སང་Hས་ནང་R། 
ཁ་ཙ་;ོ་པ། དང་ཞོ་|། 
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མདངམ་Ë་0། ཡངན་ ཁ་ཙ་Ë་0། དང་མ*་མོ། 
ཁ་eནམ། དང་#་$མ། 
མདང་ཞག མདང་ཞག 
ད་Oས། �་Oང་། 
ད ་Rས་ཁམས་!ག་ཁར། �་Oང་སང་། 
གནངས་b། སང་½ང་།  
གñས་b། སང་½ང་ñ། 
5དཔ་!ག་ཁར་ལས།/ཨ་	་!ག་ཁར་
ལས/»་མ་!ག་ཁར་ལས། 

H་.་!། 

གནས་�བས་!ག Hས་´་À། 
�བས་!ག ད་Oང་བར་Àག 
ཨ་ག་ར། ག་W་གནའ་W། Jངམ། 
འsལ་འsལ། བར་པ་Àག་ 
འsལ་ཁམས་!ག་ཁར། དང་Èམ་བར ་ 
t་མ། Ùན། 
སོ་ཁ། སོ་ལ། 
Kར། དTར 
Dར་ཁ། Dར་ཁ། 
ད&ན། Lན། 
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9������
����+�������������������9������
����+�������������������9������
����+�������������������9������
����+������������������� 7���4��������(��"��������������7���4��������(��"��������������7���4��������(��"��������������7���4��������(��"�������������� 

_་ན་
ང་ལས་Ûམ་|ག་Nོད་པར་ཡར་སོང་། _་(་$ང་Ûམ་|ག་ལ་Nོད་ལབ་ནས་M་སོང་། 
Z་!་གནས་îར་"་འV་$། དོ་!་གནས་îར་ལ་འH་N་སོང� 
མོ་སང་ཕོད་འོང་$་/ན་ལོ། མོ་སང་R་ཡོངས་D། 
མོ་;ོ་པ་ལས་K་སར་ཡར་སོང་། ཨ་མོ་ཞོ་M་ཡ་N་M་སོང� 
eན་མ་»་བཟའ་·་འV་$་ལོ། eན་མོ་བཟའ་ར་)ན་འHས་D། 
ཨ་"་,་Ë་0་བཤལ་བར་འVཝ་མས། |ར་&་µ་*མ་îར་ཁན་འHས་D། 
eན་�ད་ལས་K་མ�ག་བg་ད་Sག eན་�་ཀ་ནས་ལས་)ན་གཏང་Sག 
_་eན་Sབ་Xད་པར་བཤལ་Nོདཔ་མས། _་eན་མཚན་�ན་ îར་Oོན་ད་ འZག་%། 
གནམ་vོ་ཁམས་"་ནགས་ཚལ་ནང་ལས་ཕར་
འV་$་�་འོང་། 

 

_ང་ཆ་Äབ་ ཁ་ཙ་Sབམོ་�ད་ལས་ལོངས་x་
འV་�ས། 

_ང་µ་Nང་�་Sབམོ་x་ཡ་ནམ་གར་སོང� 

ད་Rས་ཞག་�་རོ་"་Nོད་$་/ན། �་Oང་ང་�ར་འH་ལ་Ëས་Nོ་*། 
_་ད་»ོ་»ོ་བཟའ་བ�་བ�ང་/ན་པས། _་H་º་ཟས་བཟའ་*ས། 
མོ་ཁ་ཙ་ལས་|ན་ཚོགས་±ང་"་ཡར་སོང་། མོ་སང་eན་ལས་|ན་ཚོགས་±ང་M་སོང་། 
ཨ་"་འ�་ ཁ་ཙ་eན་མ་ལས་འཚོལ་མ་འཐོབ། |ར་%་སང་%་eན་མ་ནས་ཙ་མ་འཐོབ། 
_ང་གeས་ཁ་ཙ་ཁ་eནམ་ལས་ཡར་སོང་། _ང་eས་དང་È་$མ་M་ག�་M་སོང་། 
_་ད་!་ར་ནང་"་འZག _་HÁ་ར་Zང� 
ད་»ོ་ཁམས་»ོ་བཟའ་ཚརཝ་!ག་/ན། H་º་ ཟས་)ན་ད་ན། 
þམ་འ�་ན་
ང་གñས་
ང་ལས་བ་�ས། þམ་$་$ང་ñ་$ང་M་ཨ་�་%་Zང� 
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_ང་ཆ་Äབ་གñས་
ང་གནས་îར་"་སོང་།  È་µ་È་ñ་$ང་གནས་îར་.་M་ན། 
གñས་ཕོད་ལས་_་ཡང་̂ ོབ་Î་ཚངམ་/ན། ནང་R་/་Á་Úལ་ལ་འH་t།། 
_ང་Pན་ཆ་,་ ཁ་ཙ་;ོ་པ་ལས་X་རག་"་
ཡར་སོང་། 

_ང་|ན་Qན་µ་དང་ཞོ་|་X་རག་M་སོང� 

མོ་མདངམ་Ë་0་ཞག་ར་ཉལ་མ་,གས་པས། མོ་དང་མ*མོ་Ëན་ཉལ་ར་མ་ཉལ། 
ཨ་"་,་ཁ་eནམ་ལས་þམ་ནང་Gོད་!། |ར་&་µ་དང་#་$མ་ནས་þམ་ནང་òོག་སོང� 
ང་མོ་ལས་ མདང་ཞག་K་འབད་འབདཝ་%་
་ར་མ་འཐོབ། 

ང་མདང་Èམ་ལས་*ས་པ�་མོ་ནས་་!་ར་མ་
འཐོབ། 

ཨ�་ད་Oས་རོགས་C་K་སར་/ན་མས། ཨམ་�་Oང་གཞན་�་ལས་ཀ་M་སོང� 
_་ད་Rས་ཁམས་!ག་ཁར་ག[གས་མ་བ�་
བས། 

_་�་Oང་སང་ "Á་ན་%་º། 

གནངས་b་ལོག་x་ག5ས་ཁར་འV་$་/ན། ང་སང་½ང་ཕར་ལ་5ལ་ལ་འHས།།  
_་གeས་གñས་b་འོང་$་/ན་ལོ། _ང་གeས་སང་½ང་ñ་ཡོང་ན། 
_ང་ཆ་Äབ་5དཔ་!ག་ཁར་ལས་འོང་$་/ན་
ལོ།  

_ང་µ་H་M་རང་òོག་È་ན། 

ཚོང་ཁང་འ�་གནས་�བས་!ག་%་དོན་"་�་
བNམས་བཞག་Sག 

ཚོང་ཁང་འ�་Hས་´་À་�་བཅད་བཞག་འZག། 

_་%་ཚོང་ཁང་འ�་�བས་!ག་�་�་$་ར་�ན་
འZག 

_་%་ཚོང་ཁང་འ�་ ད་Oང་བར་Àག་�་�་ར་
�་ཡོད་ན། 

Ñ་%་ཨ་oས་འ�་ད་Oས་མ་S་Zང་འ_ར་îར་
ར་བ་པ་ཡར་སོང་།  

d་%་�་འ�་�་Oང་མT་Zང་²ར་îར་གར་
སོང་། 
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_ང་འsལ་འsལ་ངམ་ག!ག་འངོ་$་འZག། _ང་µ་བར་པ་Àག་ལས་�་འོང་ཨ། 
འsལ་ཁམས་!ག་ཁར་ལས་མོ་མཐོང་ར་མ་
མཐོང་། 

དང་Èམ་བར་ལས་མོ་མ་མཐོང་། 

_ང་གeས་t་མ་ལས་E་ལས་�ོ་ཡར་སོང་། _ང་གeས་Ùན་Ùན་ལས་ར་úན་པ་ག་སོང་། 
K་,་'ལ་མ་འབད་$་·་བཞག་$་�་འོང�  ལས་µ་.་!་.་!་མ་བཞག་ད*། 
གནམ་སོ་ཁ་ཡང་ངས་མས། སོ་ལས་ངས་%་ཨ། 
Kར་+་Zས་l་སག་xང་"་དགའ་ར་དགའ་
བས། 

དTར་སག་xང་ལ་དགའ་ཚོར་%་ཨ། 

Dར་ཁ་ལོ་ཐོག་,་བgཝ་/ན། Dར་ཁ་ལོ་ཐོག་µ་pག་!་Hལ་ན། 
X་རག་དང་སག་xང་"་ ད&ན་ཁཝ་བ་$་
ཡོད། 

X་རག་དང་སག་xང་གeས་Lན་ཁ་9་µ་9ག་
འབབ་%་ན། 

 
    

:������;��<��� ��7�������(��"�����������:������;��<��� ��7�������(��"�����������:������;��<��� ��7�������(��"�����������:������;��<��� ��7�������(��"����������� 

�་ག[གས་བཟང་པོ།  �་ག[གས་བཟང་པོ།  
Tོན་པ་.གས་སོ། Tོན་པ་.གས་སོ། 
ནང་ན་Tོན། ནང་ལ་ཤོཀ 
མ་ད་པར་ཧ་ལམ་!ག་ཡར་སོ་།  Hན་མ་7་Rག་M་ཞོག་Àག་ག་སོང་། 
E་ག་�་·་ཡོད། _དའོ་Uང་ཡོ། 
E་%་མཚན་ག་!་pཝ་zོ་ལགས། �ད་C་�ང་ _ད་%་�ང་!། 
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ག་!་zོ། 
Ñ་%་�ང་པ�་/ན། Ñ�་�ང་འ�་པ�་ན། 
ང་འ�ག་ལས་/ན། ང་འ�ག་པ་ན 
E་འAངས་ག5ས་ག་ལས་zོ། �ད་ག་ལས་
zོ། 

_དའོ་5་Iན། 

E ་ག་�་·་བpགས་ཡོད། �ད་ག་�་·་ཡོད། _དའོ་(་9ན་ཡོ་�། 
E་ཡང་.གས་ཤོམ་·་ར་ཡོད་ག _དའོ་(་9ན་ར་ཡོ་�། 
ང་.གས་ཤོམ་·་ར་ཡོད། x། E་ག་�་·་
ཡོད། 

ང་(་9ན་རང་ཡོ་ཨ། _དའོ་(་9ན་ར་ཡོད་�་
ན་ནོ། 

.གས་ཤོམ་·་ར་ཡོད།  (་9ན་ར་ཡོ། 
ང་aག་a་!ག་ཡོད། ང་�ག་�་ཡོ། 
ད་Rས་ཧ་ལམ་!ག་·་ཡོད། �་Oང་�ག་�་ཡོ། 
�ད་ག་M་Nོདཔ་zོ། ཡངན་ E་ག་M་
བpགསཔ་zོ། 

_དའོ་ཀ་M་Nོད་M་ཡོ། 

ང་X་རག་"་Nོདཔ་/ན། ང་X་རག་ལ་Nོད་M་ཡོ། 
ང་བསམ་8བ་�ངས་མཁར་ལས་·་འོངམ་
/ན། 

ང་བསམ་8བ་�ངས་མཁར་ནས་ཡོངས་B། 

E་ད&ང་ལོ་ག་�་!ག་བñས་། �ད་ལོ་ག་�་
!ག་ཡར་སོ་། 

_དའོ་ལོ་ཙམ་ག་སོང་། 

E་%ས་	ོང་ཁ་མÇན་ག _དའོ་Ñ་ར་འ�ག་པ�་	ོང་ཁ་�ས་#་དབས། 
ལགས་སོ། བཀའ་mན་=། ལགས་སོ། བཀའ་mན་=། 
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E་ག་K་ག་M་གནངམ་zོ། �ད་K་ག་M་
འབདཝ་zོ། 

_དའོ་ལས་!་�་*དའོ། 

ང་%ས་	ོང་ཁ་ཨ་	་R་�ས། Ñ་	ོང་ཁ་=ན་V་�ས་_དའོ། 
�ད་ད�་ཆ་ག་x་Gབ་!།  _དའོ་་ག་ཀ་M་ M་B། 
ད་Rས་ནངས་པ་ག་!་ར་འབད་དོ་*། �་རང་སང་!་རང་Õ་*དའོ། 
x། �ད་E་བaས་�ང་"་ག་!་འབདཝ། _དའོ་བaས་�ང་ལ་!་ལ་ཡོང་B། 
x། �ད་C་K་ག་�་·་ར་འV་དོ་*། _དའོ་ལས་!ན་འH་%་ཡོད། 
ག་M་འTནོམ་zོ། ཡངན། ག་M་འVཝ་zོ། _དའོ་ཀ་7་#་འོ། 
.གས་ཤོམ་·་ཡོད་ག (་9ན་ཡོ་དWས། 
ད་Rས་ཨ་	་rབས་མ་བ�ཝ་!ག་ཡོད། �་Oང་=་rབས་མ་བ�ཝ་ཡོ་ཨ། 
ག་ལས་འTོནམ་zོ། ཡངན་ ག་ལས་འོངམ་
zོ། 

Iན་ཡོང་7། 

ག་�མ་!ག་·་འངོམ་zོ། !ལ་ཡོང་7། 
�ད་Cས་�་གར་ཁ་�ས་ག _དའོ་དརོ་%ན་�ད་�ས་#། 
1ད་ཏོང་ཏོ་·་ཉལ། ཡངན་ 1ད་ཏོང་ཏ་ོ·་
ག)མས། 

(་9ན་�བ་ནས་C། 

.གས་ཤོམ་·་ཟ། ཡངན་ .གས་ཤོམ་·་
བñས། 

(་9ན་�བ་ནས་ཟོ། 

འངམ་·་བñས། འངས་པ་+་ཡབ་ནས་ཟོ། 
གསོལ་ར་p་། གསོལ་ར་p་། 
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གནམ་Xད་ས་Xད་བཀའ་mན་=། གནམ་Xད་ས་Xད་བཀའ་mན་=། 
ལགས་སོ། བཀའ་mན་=། ལགས་སོ། བཀའ་mན་=། 
ཨ་	་!་ཁ་ལས་མཇལ་�། H་)་=ས་�ན་7་R་Mོ། 
E་དང་མཇལ་·་Dམས་དགའ་། ཡངན་ 
�ད་དང་ད་·་Dམས་དགའ་། 

_དའོ་དང་མཉམ་7་R་ནས་Dམས་དགའ་
སོང་། 

.གས་ཤོམ་·་བpགས། (་9ན་X་ཡབ་ནས་ད་ོཨ་ལ། 
'ལ་ལས་མཇལ་�། ཡངན་ ལོག་མཇལ་�། ད་ད་.་!་7་R་L། 
ནངས་པ་མཇལ་�། སང་7་R་L། 
'ལ་ལས་མཇལ་བ�་zོན་ལམ་ཡོད། ད་ãན་7་R་�་y་ལམ་Mེ་ད*། 
ཡར་སོང་་མས། ད་M་སོང་། 
ལགས་སོ། .གས་ཤོམ་·་Tོན། ད་(་9ན་�བ་(་B། 
�ད་K་	ོགསཔ་ད་ང་"་བ�ད་འ�ན་!ག་གཏང་
,གས་ག 

_ད�་ལས་)ན་$་ན་ང་ལ་Zནོ་!ག་ཐོང་ང་
ཨ། 

མོ་;ོ་པ་%་zན་ཟ་་ག མོ་ཞོ་|་zན་ཟས་7། 
�ད་K་འབད་ཚར་་ག _ད�་ལས་)ན་$་�། 
�ད་འV་nགཔ་/ན་ན།  _ད�་འH་�་ན་ནས། 
�ད་ན་
ང་Ûམ་|ག་སོང་་ག _ད�་(་$་Ûམ་|ག་ས་=་M་�། 
�ད་ག་འ�་ད*་$་zོ། _ད�་གང་ད*ས། 
�ད་C་�ང་ག་!་^བ་zོ། _ད�་%་�ང་!། 
�ད་ག་!་འབདཝ་zོ། _ད�་ལས་!་�་%�། 
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ག་%ས་^བ་�ས། l�་ལབ་སོང་། 
ཨ་>་4་Á་འ�་ག་%་zོ། úད་�་l་%་4་Á་ན། 
�ད་མོ་ག་! ་·་;ང་ད*པ་zོ། _ད�་མོ་"་!་ལ་བ3ང་B། 
_་E་"་>་ཚོད་ག་�མ་!ག་ཁར་Gོད་འོང་། _་Jང་>་�་ཙམ་ལ་òོག་སོང་། 
�ད་ག་�་·་ཡོད། _ད�་ཅང་ཡོད། 
�ད་ག[གས་Oངམོ་འZག  _ད�་བངོ་ག་Oང་W་ག¾ག 
མོ་ག་!་འབད་	གཔ་ཟ་Sག མོ་!་ལ་0་!་ལངས་B་ནམ། 
ཨ་>་þམ་འ�་བ་x་ལོ་ག་�མ་!ག་ཡར་སོང་
། 

ú་M་þམ་1ན་Ì་B་ནམ། 

ཀར་�་ག་�མ་!ག་ད*པ་zོ། ཀར་.་ཙམ་ད*། 
འཛོམས་འZ�་ནང་ �་ག་�མ་!ག་འོང་Sག �་འཛོམས་ས་ལ་�་ཙམ་òོག་སོང་། 
�མ་བན་ད་འ�་*ང་ག་�་!ག་zོ། �མ་བན་ད་ལ་0བ་ཙམ་�་%། 
�ད་ཨ་པ་K་ག་�མ་!ག་ཁར་ཚར་འོང� _ད་ཨ་པ་ལས་>་ཟོས་ཙམ་ལ་)ན་+་ན། 
�ད་གནས་îར་འV་་ག། _ད�་གནས་îར་.་M་�། 
_་Ûམ་|ག་"་Nོདཔ་/ན་ལོ།  _ད�་Ûམ་|ག་ལ་�ོ་��་དབ[། 
�ད་མཛར་³མ་ཟ་བར་འV་དོ་*་Àག _ད�་པར་\་ཨ�་Mང་ཟ་.�། 
�ད་མངར་ཇ་འ`ང་$་zོ། w་ཇ་འ`ང་$་zོ། _ད�་མངར་ཆ་འ`ང་ནང་ w་ཇ་འ`ང་ནང་

ལོབ། 
�ད་ཐ་'་ག!ག་ད*པ་zོ། གeས་ད*པ་zོ། _ད�་ཐ་'་ག!ག་ད*་ན་གeས་ད*། 
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=�� ��,����������������7�������(��"��
���+=�� ��,����������������7�������(��"��
���+=�� ��,����������������7�������(��"��
���+=�� ��,����������������7�������(��"��
���+ 

། ]། 
�་ག�ག Á་Á། 
ཐོདཔ།  ཐོད་པ། 
vོག་བར་ནང� Dབ་D་ལོག 
མ&་ཏོ། མ*། 
དëལཝ། ཀ་4་'ང་། 
�ག་^མ། �ག་^་མ། 
གདོང་། གདོང་W། 
G་པ། ½། 
G་པ་དངོ� ½་ནང་�་W་�ག 
ཁ། ཁ 
ðམ་Ì། ðམ་ï། 
མ=ཝ། སོ། 
ཤོ་རལ། ཁ་རལ། ཁ་ཤོར་j 
སོ་_�།    _�། `�་&། 
སོ། སོ། 
གདོང་སོ། དWས་ོགས་སོ། 
ཡ་སོ། »ག་པ�་སོ། 
མ་སོ། འོག་%་སོ། 
|ག་སོ། འམ་སོ། 
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a། a། 
a་³ང� ཨཀ་³ང་། 
;ན། N་ནམ། 
ཡ་;ན། »ག་པ་N་ནམ། 
མ་;ན། འོག་ཤོ་N་ནམ། 
མ་མཁལ། གམ། 
ཟ་»བ། གདོང་F་ལོག 
�་བོ། �ན་། 
�མ་ཞོལ། �ན་། 
»ག་j། 9ང་µ། 
úལ་bག úར་ཐོང་། 
bད་མ�་དངོ� úར་ཐོང་ནང་མ་ལ། 
úལ་Aོག c་µ། 
dཝ། µཱ། 
ག་»ག @ང་པ�་&ལ། 
ལགཔ། ལག་པ། 
+་'། 8་མོ། 
�ར་O་!ག ལག་པ�་ནང་ལ། 
Dན་མོ། D་མོ། 
མ/བ་མོ། མ/བ་མོ། 
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�་	་འོག =མ་ཕ་ར། 
Tང་_ག W་Rང་M། 
མཆན་ལོགས། =མ་འོག =མ་+་འོག 
Êབ་f། Êབ་མ། 
�ལ་ཏོ།  g་ཡབ་ལོར། 
�ལ་iགས། g་ཡབ་ལོར་+་	་མ། 
úམ། S་མ། 
S་2། S་མ�་མ*། 
ཕོཝ། Á་B། 
ཕོ་³མ། Á་B་འོག 
hདཔ། hད་པ། 
དi་zད། "ས་B། 
ཨ་Wག ¾ག་ཏོངÁ། 
ཨ་Wག་དོང� ¾ག་པ་ཏོང་Á་�ང་། 
ཨ་Wག་�ང་iགས། ¾ག་ཏོངÁ་7་ཤོང་�་ཤོང་། 
མj། མj། 
�ོ། མj་%་མ*། 
kགཔ། lག་པ། 
�། �། 
T་.། j་j། 
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བད་དོ། ;ང་'ང་|་%�་�། 
@ས་མོ།  འ_ར་ལོག་པ། 
;ངམ། ;ང་µ། 
�ནམ་ཐག E་མ་པོང་། 
ངར་གདོང་། ངར་གདོང་། 
nག་³ང་། ལོང་འWར། 
9ངམ། ;ང་པ�་Û། 
ག[གས། "ས་ཕ། 
0་ཏོ། 0ས་ཕ། 
ཤ། ཤ 
ག ག 
བAར་´། ´། 
pལ་ནག q་ནག 
rདཔ། rད ་པ། 
;ང་། ;ང་'ང་། 
ནང་sལ། ནང་%་ནང་À། 
དོན་
ང་།  
�ཝ། �་འོ། 
�་མ། &�་མ། 
མ.ན་པ།/ མ.ནམ།  
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W་ཚང� |ར་&་ཆགས་Á་N་དབས། 
ðག ðག 
པགས་j། པགས་ཕོ། 
P། P། 
Gབས། ½་|། 
ò་ག ò་ག 
ðལ་པ། ðག 
�ག་>། �ག་>། 
ý་ã། j་#། 
&། &། 
>། !་$། 
ཨ་ཝ། ¾ག་པ། 
>་Wར། iབ་'། 
iལ་མ། >་མ། 
 

=�� ��,����������������7�������(��"���������3������������=�� ��,����������������7�������(��"���������3������������=�� ��,����������������7�������(��"���������3������������=�� ��,����������������7�������(��"���������3������������ 

ང་ག[གས་ནཝ་མས། ང་"ས་ན་ད་U་�། 
_་: ོབ་Oལ་M་iགས་དtགས་Sག _་O་M་ད་ོ"ས་Xད་M་དོ། 
G་པ�་ནང་ལས་ག་འཐནོ་�ས། ½�་ནང ་མ་ལ་ག་ཤོག་À་m་Z། 
@ས་མོ་ན་x་ལམ་འV་�་,གས་པས། འ_ར་ལོབ་ན་ནས་ལམ་ལ་འH་མ་,གས 
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ང་གནམ་Xད་ས་Xད་>་གང་། ང་%་Oང་!ང་Æ་ནས་!ག་�་%། 
ང་ཁ་ལས་ལོག་$་མས། ང་+�ཀ་+། 
མོ་%་;ངམ་Oངམོ་འZག མོ་%་;ང་W་འ�་Oང་ང་ག¾ག 
མོ་%་བད་ད་ོདཀརཔོ་འZག མོ་%་ཏོ་òག་པ་དཀར་ག¾ག 
Wམོ་མ&་ཏོ་Dརཔ་ོ!ག་མས། úད་Wམོ་འ�་མ*་Dར་ག¾ག 
མོ་%་ལགཔ་འཇམ་³ག་³་འZག མོ་%་ལག་པ་འཇམ་མོ་ག¾ག 
མོ་%་ཨ་Wག་µོམ་མས། མོ་%་¾ག་ཏོངÁ་µོམ་W་ག¾ག 
Wམོ་འ�་%་་.གས་པས། མོ་X་%་]་འ�་vང་!་འZག 
_་>་གཏང་པར་ཡར་སོང་། _་!ན་ཏང་M་སོང� 
 

���
��/����������������7�������(��"�����
����+���
��/����������������7�������(��"�����
����+���
��/����������������7�������(��"�����
����+���
��/����������������7�������(��"�����
����+ 
ཨ་པ། ཨ་པ། 
ཨ�།  ཨ་མ། 
ཨ་ཞང་། ཨ་ཞང་། 
ཨ་(། ཨ་(། 
ཨ་Ú། ཨ་Ú། 
Vསཔོ། þམ་+་ཨ་མ�་ཨ་པ། 
ûགམོ། þམ་+་ཨ་མ�་ཨ་མ། 
ཨམ་³ངམ། ཨ་ºམ། 
ཨ་oས། �། 
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W།  ú། 
Wམོ།  W་མོ། 
Pན་ཆ། Pན་ཆ། 
ཨ་ñམོ། ཨ་ñ། 
ཕོ་oནམ། ཨ་Ì། ཨ�། 
S༌ག³ང� ú། 
Sམོ། Ïངམོ། W་མོ། 
xགཔ།  རོགས། 
མནའམ། མནའ་མ། 
གནསམོ། þམ་%་ཨམ། 
ཨམ་w།  Wམོ་དང་�་µ། 
ཚ་བོ། ཚ་བོ་³ང་། ú་ན། 
    

���
��/�����������������7�������(��"��������������
��/�����������������7�������(��"��������������
��/�����������������7�������(��"��������������
��/�����������������7�������(��"����������� 
�ད་"་Wམོ་ག་�མ་!ག་ཡོད། _ད�་W་མོ་ཙམ་ཡོ། 
ཨ�་འ�་ ཨ་"་,་%་དོན་"་gག་བÓལ་
'གས་·་ར་འབག་Nོདཔ་མས། 

ཨ་མ་འ�་|ར་&་µ་È་gག་བÓལ་+བ་x་
འZག 

ང་དང་�ད་ཆ་རོགས་/ན། ང་དང་�ད་òའོ་དགའཝ་ན། 
ང་ཨ་ཞང་དང་ག!ག་ཁར་Nོདཔ་/ན། ང་ཨ་ཞང་དང་མཉམ་W་ཡོ། 
_་%་ཨ་(་ད*ན་པ་"་སོང་། _ད�་%་ཨ་(་ད*ན་པ་ལ་Nོད་ག¾ག 
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Ñ�་ཨ་´་;*ས་འཐོབ་$�་ལོ་�ས་འZག Ñ་%་ཨ་Ú་འ�་;*ས་འཐོབ་ར་ོD། 
ང་བཅས་C་ཨ་oས་ལོ་བ�ད་³་ཡར་སོང་།    Ñ་%་�་ལོ་བ�ད་བ³་M་སོང་། 
_་%་ཨ་oས་ད་»ོ་?ང་?་འབད་ར་འZག _་%་Xཕ་འ�་ད་º་ནས་=ན ་རང་འZག 
ཨ་"་འ�་ག་!་འབད་0ང་ཚགས་ཁར་,ད་
པས། 

ú་�་!་+བ་(་ནས་=་�་%། 

Pན་ཆ�་ནང་ལས་µོམ་ཤོས་_་/ན།    Pན་ཆ་ན་ནས་=་དག་_་ན་ད། 
ང་བཅས་C་ཨ་པ་འ�་དëལ་Æ་འཐོན་�ས།    ང་རང་ཨ་པ་འ�་དëལ་Æ་R་H་ཨ། 
Sམོ་འ�་ད་»ོ་ད�་ཆ་བ»་བ�་བ�ང་ཡོད།    Ñ་W་Xད་འ�་ད་º་ད�་ཆ་བ»་��། 
Ñ�་Ïངམོ་ག\ན་བ་x་ཨ་"་W་!ག་(ས་
།    

Ñ�་W་Xད་ག\ན་+་ཡབ་ནས་|ར་&་!ག་
(ས་`ག 

�ད་C་xགཔ་འ�་གནམ་Xད་ས་Xད་ད་ཁར་
འོང་ཏོག་ཏོ་!ག་མཐོངམ་མས། 

_ད�་%་རོགས་འ�་(་=་རང་ག¾ག 

�ད་C་ཨམ་w་འཇའ་Oསམོ་འZག    _ད�་%་þམ་%་ཨ་མ་གeན་³ག་ག¾ག 
Ñ་%་ཨ�་%ས་ô་0་བ(ལ་མ་བཏང་ག Ñ་%་ཨ་མ་ལ་0བ་ཞོད་མ་གཏང་ཨ[། 
ཨ་oས་1ད་ཏོང་ཏ་ོའབད་འZག Xས་Xཕ་\ས་9ན་འZག 
E་.གས་ཤོམ་འབད་ག)མ། _དའོ་ལས་པ་ག)མ་�། 
�ད་རང་ག!ག་ངམ་ག!ག་/ན་ན། ཆ་
རོགས་ཡོད། 

_དའོ་རང་ག!ག་ང་ཡོ་ནམ་òོ་ཡོ། 

�ད་ད་Oས་འV་$་/ན་ན།  _དའོ་�་Oང་འH་%་དབ[། 
མོ་ཚོདམོ་ག་!་ཟ་�ས།  པགས་!ག་པ་ཟ་ཡོ་ཨ། 
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ཨ�་ཕོངས་�་"་ཞག་ག་�མ་!ག་Nོད་$་
མས། 

ཨ་མ་ཕོངས་Xད་ལ་ཞག་ཙམ་འZག 

�ད་ད་»ོ་ར་y་"་ཡོདཔ་zོ། ཕོངས་Xད་"་
ཡོད། 

ད་S་ཕངོས་Xད་ལ་ཡོད་ནམ་O་y་ལ་ཡོ། 

_་ང་%ས་ཤོག་ºར་^བ་!། Ñ་_་ཤོག་ལབ་7། 
ད་མ་བaས་�ང་"་ནམ་འོང་$། �་མ་ལ་བaས་�ང་1ན་ཡོང་g་འོ། 
_་Ñ་ཨ་9མ་+་xགཔ་/ན། _་Ñ�་ཨ་ñ་རོགས་ན། 
    

>���������������7�������(��"��
����+>���������������7�������(��"��
����+>���������������7�������(��"��
����+>���������������7�������(��"��
����+ 
ོགས་བ9།  ོགས་བ9།     
མཚམས་བ9།  མཚམས་བ9།    
ཁ་`ག  ཤོར།  
ཤར།  ཤར།  
ཤར་ཁ་`ག ཡངན་ ཤར་བ»་x།  ཤར་ོགས།  
Gོ།  Gོ།  
Sབ།  Sབ།  
Tང�  Tང་།  
ཤར་Gོ།  ཤར་Gོ།  
Gོ་Sབ།  Gོ་Sབ།  
Sབ་Tང�  Sབ་Tང་།  
Tང་ཤར།  Tང་ཤར།  
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rོད།  »ག་པ།  
zད།  འོ་ཞོར།  
བར་ན།  བར།  
ཡར།  »ག་པ།  
ཡར་ཁ་`ག  ཨ�་ལོག་ལ།  
མར།  མར་M།  
མར་ཁ་`ག  �ལ།  
ཕར།  ཨ་Fལ།  
ཕར་ཁ་`ག  2་ལ 
,ར།  ,།  
,ར་ཁ་`ག  ,་M།  
ཨ་ཕར།  ú་F།  
ཨ་མར།  ú་�།  
ཨ་ཡར།  ཨ�་ལོལ།  
གཡས།  གཡས།  
གཡས་ཁ་`ག  གཡས་ཞོར།  
གཡོནམ།  གཡོན།  
�བ།  +་ཡབ།  
�བ་ཁ་`ག  �བ་ནས། 
�བ་ཁར།  �བ་ནས། 
གདོང་ཁར།  Ùན་!ན།  
ཐོག་ཁར།  7་ལ།  
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འོག  འོ། 
འོག་"།  འོ་ཞོར། 
[ར་ཁ།  7་ཞོར། 
ནང་ན།  ནང་ལ། 
ནང་ཁ་`ག་"།  ནང་ཞོར། 
Ë་ཁར།  .་ལ། 
Ë་ཁ་`ག་"།  .་ཞོར། 
ག་M་"།  ཀ་M་ལ། 
þམ་+་»ག་"།  þམ་»ག་པ་ལོ། 
ཨ་E་ཡོད།  ú་ལ་ཡོ། 
�བ་བ'ད་བ།  �བས་D་g་ཡོབ། 
གཡས་ཁ་`ག  གཡས་ོགས་ལ། 
ཡར་བ»་x། N་M། 
ག་M། I་x། 
ཤར་ཁ་`ག ཤར་ོགས་སོ། 
ཡར་ལས། Nར་མ་ལ། 
ཨ་ཡར་ལས་ཕར། དབ[་»ག་ཕ་ལ། 
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>���������������7�������(��"�����������>���������������7�������(��"�����������>���������������7�������(��"�����������>���������������7�������(��"����������� 

þམ་+་ོགས་བ9་"་དར་འར་བཞག་Sག། þམ་+་[ར་ལ་ོགས་R ་ R་R་འར་བཞག་
འZག    

མཚམས་བ9་"་བཀལ་བཞག་Sག མཚམས་བ9།    
_་ཡར་ཁ་`ག་འV་�ས། _་ཡར་»ས་འH་འZག། 
eམ་ཤར་ལས་ཤརཝ་/ན། eམ་ཤར་l་ཤར་%། 
ནངས་པ་ཤར་ཁ་`ག་འV་$་/ན། སང་ཤར་ོགས་nར་འH་ཡོ། 
_་Z་!་Gོ་"་འV་�་བ¾བ་པས། _་Z་!་Gོ་ོགས་ ོགས་ལ་འH་�་བ¾བ་

µ། 
eམ་Sབ་"་འ/ལཝ་/ན། eམ་Sབ་ོགས་ོགས་ལ་pགས་C་ན། 
མདོས་འ�་Gོ་"་�ན་པར་Tང་"་བཀལ། མདོས་འ�་Gོ་ོགས་མ་འ�་Tང་ོགས་ོགས་

ཕོག་འZག 
བསམ་8བ་�ངས་ཁར་འ�་འ�ག་%་ཤོར་Gོ་
"་ཆགས་M་ཡོད། 

བསམ་�ངས་འ�་ཤར་Gོ་ོགས་ན་ད། 

þམ་ནང ་ལས་ཐོནམ་ད་ཁ་Gོ་Sབ་"་འ*ར་M་
འཐོན་ད*་ལོ། 

þན་ནང་ནས་ཐོན་º་ན་Gོ་Sབ་གོས་ལ་»ས་
ནས་ཐོན་ད*ས། 

_་Z་!་Sབ་Tང་%་མཚམས་"་འV་�་བ¾བ་
པས། 

_་Z་9་Sབ་ོགས་ོགས་ལ་འH་�་བ¾བ་
µ་ཨ། 

མོ་%་ོགས་Tང་ཤར་ཕོགཔ་མས། མོ་%་ལོ་འ�་Tང་ོངས་ཕོགས་%། 
_་%་ག5ས་འ�་ zད་"་�ན་པར་rོད་"་ _་%་ག5ས་འ�་འ་ོཞོར་མ་$་»ག་པར་ན། 
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/ན། 
zད་C་ག5ས་ཚན་འ�་དགའ་ཏོག་ཏོ་འZག འོ་ཞོར་+་ག5་འ�་Dམས་དགའ་ཏོག་ཏོག་

འZག 
_་གeས་བར་ན་�་བ�གས་M་ཁ་^བ་�ས། _ང་གeས་C་བར་ལ་�་བ�གས་ནས་�ོ་�བ་

%་འZག། 
_་ཡར་འV་$་/ན་མས། _་ཡར་འHས་D། 
_ང་ཡར་ཁ་`ག་ལས་བGག་Nོད་Sག _ང་ཨ�་ལོག་ལ་བGག་Nོད། 
ད་!་�་གlམ་མར་བ»་x་འV་�ས། �་µལ་�་གlམ་མར་M་འHས་འZག། 
_ང་ཆ་Äབ་མར་ཁ་`ག་འV་�ས། _ང་òོ་µ་�ལ་འH་། 
ཅ་ལ་འ�་ཕར་བཀལ་བཞག་ད། ½ོ་འ�་ཨ་Fལ་Çར་ཞོག། 
ད�་ཆ ་འ�་Éགས་fམ་+་ཕར་ཁ་`ག་བཀལ་
བཞག་Sག 

ད�་ཆ་འ�་Éགས་fམ་%་2་"་Iལ་བཞག་
འZག 

ཨ་"་,་,ར་ཤོག་ºར་^བ། |ར་&་µ་,་ཤོག་ལོབ། 
ཕར་ཁ་`ག་དང་,ར་ཁ་`ག་ºར་དý་བ་མ་�། >་,་M་x་བཏང་Sག  
ཨ་ཕར་ལས་འངོ་�་འ�་ཨ་པ་/ན་མས། ú་F་,ར་ལ་འོང་%་འ�་ཨཔ་ན་ད། 
ཨ�་ཨ་མར་ལས་འོང་�ས། ཨམ་ú་�་ཡར་ཡོངས་X།  
_ང་ཨ་ཡར་ངལ་འཚོ་Nོད་Sག། _ང་µ་ཨ�་ལོལ་,ན་འཚོ་Nོད། 
_་%་གཡས་"་Nོད་�་འ�་ག་/ན་མས། _་%་གཡས་ོགས་ོགས་Nོད་%་$་l་ན། 
ཇ་ལ་+་གཡས་ཁ་`ག་ལས་;ངས་�ས། ཇ་གཡོས་ོགས་ོགས་ནས་;ངས་D། 
�་མ� ་ག་གཡོནམ་འ�་ནཝ་མས་ལོ། �་མ�་ག་གཡོན་ོགས་C་ག་འ�་ན་%། 



Dzongkha-Brokat Language Book  འ�ོག་�ད་	ོང་ཁ�་�ད་ག་ད�་�བ། 
 

95 

 

ཨ་"་འ�་ང་%་�བ་"་Nོད་Sག |ར་&་µ་ང་%་+་ཡབ་ན་ཡོ། 
_ང་þམ་+་�བ་ཁ་`ག་ལས་འཐནོ་འV་�ས། _ང་µ་þམ་%་+་ཡབ་ནས་ཐནོ་འH་%། 
_་%་�བ་ཁར་ལས་�ོ་^བ་�་མོ་/ན་ལོ། _་%་�བ་ནས་�ོ་ལབ་མཁན་$་མོ་གནའ་D། 
གདོང་ཁར་འV་�་འ�་ག་/ན་ན། Ùན་!ན་འH་%་$་l་ན། 
þམ་+་ཐོག་ཁར་ཤ་བ�མ་བཞག་Sག þམ་7་ལ་ཤ་�མ་བཞག་འZག 
_་ལ་འོག་ལས་Nོད་Sག། _་ལ་འོ་ལ་Nོད་འZག 
ཅ་ལ་འ�་འོག་"་,ད་སོང་Sག ½་µ་འོ་ཞོར་ལ་,ད་འZག། 
^ོབ་དཔནོ་,་ནང་ན་Tནོ་ºར་p། ^ོབ་དཔནོ་µ་ནང་ལ་འTོན། 
_ང་ད་»ོ་Ë་ཁར་ཡར་སོང་། _ང་µ་.་ལ་འH་ཡོད། 
_ང་ག་M་"་འVཝ་/ན་ན། _ང་µ་ཀ་M་ལ་འH། 
ཨ་"་,་þམ་+་»ག་"་2དམོ་2ད་Nོད་Sག། |ར་&་µ་þམ་»ག་པ་ལ་2ད་མོ་2་ཡོ། 
_ང་ག་ར་ཨ་E་ཡོད། _ང་µ་ú་ལ་ཡོ། 
ཨ་"་,་ཨ་	་�བ་བ'ད་བ་ད*་པས། |ར་་&་µ་�བས་D་g་ཡོབ། 
གཡས་ཁ་`ག་སོང�  གཡས་ོགས་ལ་སོང་། 
ཡར་བ»་x་�ག N་M་སོང་། 
ག་M་འV་$། I་x་འH་N། 
ང་ཤར་ཁ་`ག་འV་$། ང་ཤར་ོགས་སོ་འH་N། 
ཡར་ལས་འོངས་། Nར་མ་ལ་ཡོངས་B། 
Ûམ་|ག་འV་ས་ག་M་ལས་zོ། Ûམ་|ག་གང་ལ་ཕལ་འH་ཡ་ན། 
ཨ་ཡར་ལས་ཕར་/ན། དབ[་»ག་ཕ་ལ་ན། 
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E་ལས་ག་�་!ག་ཡོད་ག úན་ཕར་ནས་གང་ཙམ་!ག་ཡོད་ནས། 
    

9������������������7�������(��"��
����+9������������������7�������(��"��
����+9������������������7�������(��"��
����+9������������������7�������(��"��
����+ 

Zས་རབས།  Zས་རབས།  
རབ་Yང�  རབ་Yང་།  
གནམ་ལོ།  གནམ་ལོ།  
ལོ།  ལོ།  
ལོ་ནག  ལོ་ནག  
དང་|།  དང་|།  
ད་Rས་ནངས་པ།  �་Oང་སང་།  
ན་
ང�  $་$ང་།  
Zས་!།  དོ་!ག  
སང་ཕོད།  སང་R།  
�་ལོ།  �་ལོ།  
ང་ལོ།  ང་ལོ།     
rག་ལོ།  rག་ལོ།     
ཡོས་ལོ།  ཡོས་ལོ།     
འ�ག་ལོ།  འ�ག་ལོ།     
zལ་ལོ།  zལ་ལོ།     
་ལོ།  ་ལོ།     
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"ག་ལོ།  "ག་ལོ།     
{ལ་ལོ།  {ལ་ལོ།     
T་ལོ།  T་ལོ།    
þ་ལོ།  þ་ལོ།    
ཕག་ལོ།  ཕག་ལོ།    
òཝ།  ò། 
;ོ་པ།  ཟང་ཞོ།  
eནམ།  eན་མོ།  
eན་�ད།  eན་�ད་ཚ།  
eན་Sབ།  eན་མཚན།  
Ë་0།  Sབ་ས་0་ã།  
Sབམོ་�ད།  Sབམོ། 
ཞག  ཞག  
ད་»ོ།  HÁ།  
ཁ་ཙ། Jང ་།  
ཁ་ཙ་eན་མ།  སང་%་eན་མ།  
ད་!།  HÁ།  
ད་»ོ་ཁམས།  HÁ།  
ཁ་ཙ་;་ོཔ།  དངས་ཞོ་|།  
མདངམ་Ë་0།  དངས་མ*་མོ།   
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ཁ་eནམ།  དངས་#་$མ།   
གñས་eནམ།  དངས་གñས་$མ།  
མདང་ཞག  མདང་#་-ན།  
ད་Oས།  �་Oང་།  
ད་Rས་ཁམས་!ག  �་O་µ་9ག  
ནངས་པ།  སང་ཞོ། 
གནངས་b།  སང་½ང་།  
གñས་b།  སང་½ང་ñ།  
5དཔ་!ག་ཁ་ལས།  Hས་.།  
ད་»ོ་ར།  ད་ཏ་རང་།  
�བས་!ག  ´་Àག  
སོ་ཁ།  སོ་ཁ། 
Kར།  ཞར། 
Dར་ཁ། Dར་ཁ་ལོ་ཐོག་བgཝ་/ན། Dར་ཁ། 
ད&ན།  Lན།  
    

9������������������7���9������������������7���9������������������7���9������������������7���4�4�4�4�����������������������������(��"�������+(��"�������+(��"�������+(��"�������+ 

Zས་རབས། &་0་Oན་པོ་=་འ�ག་"་Zས་རབས་
བZན་པ་ནང་Tོན་Sག། 

Zས་རབས། &་0་Oན་པོ་=་Ñ་རང་
འ�ག་ནང་ལ་Zས་རབས་༧པ�་Hནོ་7་
འZག 
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རབ་Yང� �མ་འ�་རབ་Yང་བ³་པ�་ནང་�་
འAངས་Sག 

རབ་Yང་། �མ་འ�་རབ་Yང་བ³་པ�་
ནང་ལ་�་འAངས་འZག 

གནམ་ལོ། Z་!་གནམ་ལོ་{ལ་ལོ་/ན། གནམ་ལོ། Z་!་གནམ་ལོ་{ལ་ལོ་ན་
D། 

ལོ། ཨ་"་འ�་ག་�མ་ག!ག་zོ། ལོ། |་0་&་%་ལོ་!་ན། 
ལོ་ནག Z་!་ལོ་ནག་/ན་ལོ། ལོ་ནག Z་9་ལོ་ནག་ན་D། 
དང་|། _་%ས་དང་|་+་*་!་Vན་$་འZག། དང་|། _ ་̧Ùན་དང་པ�་%་*་ལམ་

9ག་Mོན་འZག། 
ད་Rས་ནངས་པ། ད་Rས་ནངས་པ�་ཨ་"་,་མཁས་
;གས་འZག  

�་Oང་སང་། �་Oང་སང་%་|ར་&་µ་
གནམ་Xད་ས་Xད་Éགས་8བ་འZག 

ན་
ང� ན་
ང་གནས་îར་"་སོང་། $་$ང་། $་$ང་གནས་îར་.་ô། 
Zས་!། Z་!་ཆར་>་�ན་འZག དོ་!ག Zས་!་གནམ་དjན་པ་ོ

འYང་། 
སང་ཕོད། _ང་སང་ཕདོ་འངོ་$་/ན་ལོ། སང་R། _ང་µ་སང་R་ཡོངས་D། 
�་ལོ། ན་
ང་གནམ་ལོ་�་ལོ་/ན། �་ལོ། $་$ང་གནམ་ལོ་�་ལོ་ན་ད། 
ང་ལོ། _་ང་%་ལོ་"་(ས་Sག ང་ལོ། _་�་%་ལོ་ལ་(ས་7་ན་D།    
rག་ལོ། མོ་ལོ་rག་/ན་མས། rག་ལོ། མོ་ལོ་rག་ན།    
ཡོས་ལོ། Ñ་%་ག5ས་ཁར ་ ཨ་"་མང་ཤོས་ཡོས་ལོ་
"་(ས་Sག 

ཡོས་ལོ། Ñ་%་5་ན་|ར་&་ཡོས་C་ལོ་
ལ་མང་པོ་(ས་འZག    

འ�ག་ལོ། �མ་འ�ག་ལོ་"་�་འAངས་Sག འ�ག་ལོ། �་མ་འ�ག་%་ལོ་ལ་�་
འAངས་7་ནང་D།    
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zལ་ལོ། _ང་ག་ར་ zལ་ལོ་"་ ^ོབ་Î་ནང་
བ�གས་Sག 

zལ་ལོ། _ང་µ་ག་་ནང་zལ་+་ལ་
ལ་/ས་Iོལ་ན་བ�གས།    

་ལོ། Wམོ་འ�་ལོ་་/ན་མས། ་ལོ། W་མོ་འ�་ལོ་་ན་D།    
"ག་ལོ། "ག་ལོ་"་འ*་བ�གས་Sག "ག་ལོ། "ག་%་ལོ་ལ་འ*་བ�གས་

7་ན་D།    
{ལ་ལོ། &་0་{ལ་ལོ་"་འAངས་Sག {ལ་ལོ། &་0་{ལ་ལོ ་̧ལོ་ལ་

འAངས་འZག་ན་D།    
T་ལོ། þམ་ཐོག་བཀལ་�་འ�་(ས་པ་T་ལོ་པ་!ག་
ད*་ལོ། 

T་ལོ།    

þ་ལོ། _ང་གeས་þ་ལོ་,་b་མ་འབད་(ས་Sག þ་ལོ།    
òཝ། ད་Rས་གནམ་ཁར་òཝ་ཤར་Sག ò། �་Oང་གནམ་ལ་ò་ཤར་འZག 
;ོ་པ། ནང་པ་;་ོཔ་G་ཁང་ནང་དཀར་X་|ལ་བ་འV་
$། 

ཟང་ཞོ། ཟང་ཞོ་G་ཁང་ནང་ལ་.མ་
|ལ་འHས། 

eནམ། བaས་�ང་ལས་བསམ་8བ་�ངས་ཁར་,ན་
eནམ་ག!ག་འ*ར་/ན། 

eན་མོ། བaས་�ང་ནང་བསམ་�ངས་
,ན་eན་མོ་ག!ག་འ*ར་+་ན་D། 

eན་�ད། eན་�ད་C་K་ངམ་ག!ག་འZག eན་�ད་ཚ། eན་�ད་ཚ་%་ལས་9ག་
ལས་�ན་b། 

eན་Sབ། _་eན་Sབ་Xད་པར་K་&་འ�ངས་
འབདཝ་མས། 

eན་མཚན། _་eན་མཚན་Xད་པར་
ལས་&་འ�ངས་T་%་འZག། 

Ë་0། ཨ་"་,་ Ë་0་རང་སོ ་̧þམ་ནང་འVཝ་མས། Sབ་ས་0་ã། |ར་&་µ་Sབ་ས་0་ã་
རང་སོ ་̧Èམ་ནང་ལ་འH་ན། 
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Sབམོ་�ད། _ང་,་Sབམོ་�ད་ལངས་x་ཡར་སོང་། Sབམོ།_ང་µ་Sབམོ་M་ཨ་ལངས་µ་M་ 
N་ག་འZག།་ 

ཞག ཞག་Nོད་$། ཞག ཞག་��་�། 
ད་»ོ། མོ་ད་»ོ༌»ོ༌ཟ༌�ས། HÁ། མོ་HÁ་ཟས་བཟའ་%། 
ཁ་ཙ།ཨ༌པ༌ཁ༌ཙ༌ལས༌བaས༌�ང༌"༌ཡར༌སོ༌། Jང་། ཨཔ་Jང་M་ཝ་ བaས་�ང་M་

སོང་། 
ཁ་ཙ་eན་མ། ཁ་ཙ་eན་མ་ཨ་"་གeས་བཤལ་M་འོང་
�ས། 

སང་%་eན་མ། སང་%་eན་མ་|ར་&་
གeས་îར་ཡོངས་སོང་། 

ད་!། མོ་ད་!་ཇ་འ`ང་Nོད་Sག HÁ། མོ་HÁ་ཇ་འ`ང་%་Zང་། 
ད་»ོ་ཁམས། ཨ་Ì་ད་»ོ་ཁམས་འV་ཚརཝ་!ག་/ན། HÁ། ཨའོ་HÁ་འH་ད་ན། 
ཁ་ཙ་;་ོཔ། �མ་ཁ་ཙ་;ོ་པ་ལས་ད*ན་པ་Tོན་སོང་
། 

དངས་ཞོ་|། �མ་Jངས་ཞོ་|་ནས་
ད*ན་པ་7་སོང་། �མ་Jངས་ད*ན་
པར་7་སོང་། 

མདངམ་Ë་0། ཁ་ཙ་Ë་0། ཁ་ཙ་Sབ་མོ། མདངམ་
Ë་0་ཁཝ་བ་Sག 

དངས་མ*་མོ།  དངས་མ*་མོ་ཁ་
[བབ་འZག 

ཁ་eནམ། _ང་ཁ་eནམ་ལས་E་Gོད་!། དངས་#་$མ།  _ང་µ་དངས་È་
$མ་M་འ་ ཡལ་འདོག་སོང་། 

གñས་eནམ། _ང་གeས་གñས་eནམ་ལས་ཡར་
སོང་། 

དངས་གñས་$མ། _ང་གeས་དངས་
གñས་$མ་ནས་གར་སོང་། 

མདང་ཞག ང་བཅས་གeས་མདང་ཞག་X་རག་"་
འད་འདཔ་/ན། 

མདང་#་-ན། Ñ་རང་གeས་མདང་#་
-ན་X་རག་7R་སོང་zོ། 
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ད་Oས། ཨ�་ད་Oས་འོང་$་/ན་མས། �་Oང་། ཨམ་�་Oང་ཡོང་%་D། 
ད་Rས་ཁམས་!ག ད་Rས་ཁམས་ག!ག་ཁར་ང་
ག[གས་མ་བ�། 

�་O་µ་9ག ད་O་µ་9ག་ང་"ས་Eན་
!་�་%། 

ནངས་པ། ནངས་པ་ག་ཚང་ནང་འV་ད*། སང་ཞོ་ག་ཚང་ནང་འH་ད*་ན་ན། 
གནངས་b། གནངས་b་þམ་ནང་nག་Ú་གཏང་$་
/ན། 

སང་½ང་། སང་½ང་Èམ་ནང་ལ་�་
Oམ་�བ་$་ན། 

གñས་b། གñས་b་ལས་_ང་̂ ོབ་Î་ནང་འV་ད*་
པས། 

སང་½ང་ñ། སང་½ང་ñ་/་Á་Úལ་
ནང་འH་ད*་ན་ན། 

5དཔ་!ག་ཁ་ལས། »་མ་5དཔ་!ག་ཁ་ལས་འོང་$་
/ན་ལོ། 

Hས་.། Hས་.་འ�་ཡོང་D། 

ད་»ོ་ར། _ང་ད་»ོ་ར་ནང་ཤོག་ºར་^བ། ད་ཏ་རང་། _ང་µ་ད་ཏ་རང་úལ་ཤོག་
ལོབ། 

�བས་!ག �བས་!ག་ཨ་"་,་མཐོང་ར་མ་མཐོང་། ´་Àག ´་ Àག་|ར་&་µ་མཐོང་རང་
མ་མཐོང་ལགས། 

སོ་ཁ། གནམ་སོ་ཁ་ལོ་ཐོག་བཏབ་/ན། སོ་ཁ་ô་ལོ་ཐོག་བཏབ་%་ན། 
Kར། གནམ་Kར་X་རག་"་ཆརཔ་.་ཤ་བ་/ན། ཞར་X་རག་གནམ་ཞོག་9ག་འབབ་%་

D། 
Dར་ཁ། Dར་ཁ་ལོ་ཐོག་བgཝ་/ན། Dར་ཁ་ལོ་ཐོག་འ`་%་ན། 
ད&ན། X་རག་དང་སག་xང་"་ད&ན་ཁཝ ་བ་
/ན། 

Lན། X་རག་དང་སག་xང་གeས་
ཕར་Lན་ཁ་9་µ་འབབ་%་ན། 
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9������?��<���9������?��<���9������?��<���9������?��<��� 

    
ནམ།  1ན། 
ཁ་ཙ། Jངས། 
ལོ་ག་!་"། ལོ་ལ། 
{ལ་ལོ། {ལ་ལོ། 
eནམ། eནམ། 
eནམ་5། eམ་5། 
>་ཚོད། >་ཚོད། 
Ë་0། ད*ང་མ། 
;ོ་པ། Jང་ཞོཕ། 
ལོ་གསར། ལོ་གསར། 
'ལ་མ། སང་མ་ 

Zས་ཚོད། Zས་ཚོད། 
དལ་_མ། _མས་R། 
འཚབ་འཚབ། འཚབ་འཚབ། 
Zས་ཚོད་ཁར་aག་a། Zས་ཚོད་�ག་ã། 
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9������������������9������������������9������������������9������������������ 7���4�����������(��"�������+7���4�����������(��"�������+7���4�����������(��"�������+7���4�����������(��"�������+ 

ནམ་འོངས་། 1ན་ཡོངས་སོང་། 
ཁ་ཙ་འངོས་། Jངས་ཡོངས་%་�། 
�ད་ལོ་ག་!་"་(ས་། �་!�་ལོ་ལ་(་7། 
ང་{ལ་ལོ་"་(ས་Sག ང་{ལ་ལོ་(་7་E་D། 
ན་"་Tནོ་M་eནམ་ག་�མ་!ག་ཡར་སོང་། ú་Hོན་eནམ་1ན་M་སོང་། 
eནམ་5་�་!ག་ཡར་སོང་། eམ་5་ཙམ་9ག་M་སོང་། 
>་ཚོད་ག་�མ་ག!ག་ཁར་ཧོད་!། >་ཚོད་ཙམ་ལ་འདོག་སོང་། 
Ë་0་%་>་ཚོད་བ�ད་བ3ངས་Sག ད*ང་མ�་>་ཚོད་བ�ད་�ག་ã་M་འZག 
;ོ་པ་>་ཚོད་�ད་དང་ད&་"་ཤོག Jང་ཞོཕ་>་ཚོད་7་དང་ད&་ལ་ཤོག་ཨ། 
'ལ་མ�་གཟའ་�ག་དམར་"་འV་$། སང་མ་l་གཟའ་�ག་མར་ལ་.་&། 
�ད་ར་Zས་ཚོད་འs་ོབག་མ་གཏང་། རང་Zས་ཚོད་འsོག་བག་མ་གཏང་ཨ། 
�ད་ད་»ོ་དལ་_མ་ཡོད་ག HÁ་_མས་R་�། 
ང་Cབ་ཚོང་བ་$�་Zས་ཚོད་མ་ཐབོ། ང་ཚོང་C་$�་Zས་ཚོད་མ་འཐོབ་ཨ། 
འཚབ་འཚབ་འབད་�་ད*། འཚབ་འཚབ་མ་T་ཨ། 
_་Zས་ཚོད་ཁར་aག་a་Gོད་!། �་Zས་ཚོད་�ག་ã་ལ་òོག་སོང་། 
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ཆརཔ།  དང་གནམ་ཤོག་9ག་འབབ་སོང་། 
eམ།  eམ། 
ཁཝ།  ཁ། 
ས་|ག  |ག 
Dརཝ།  Dར་ཤ། 
W་5ག  ཁ་W་5ག 
ཁཝ་ཐར་ཐོར།  ཁ་ཟམ་)མ། 
གནམ་བÁལ་ཏོང་ཏོ།  གནམ་ང་མ།  
}ང་མ་_ད་Á་Á།  }ང་µ་ང་མོ། 
ཚ་;ོད་�ན་ཏོག་ཏོ།  ས་0ག་�་9ང་། 
ས་|ག་�ག་པག་པ།  |ག་པ་ཡམ་)ན། 
}ང་བÁལ་~་~།  }ང་!་ཡམ་ºང་། 
གནམ་ཧོ་ཏང་ཏ།  གནམ་ད་
ང་སངས་ས། 
གནམ་Pབས་l་!ག  གནམ་0་གཏང་%། 
ཆརཔ་ཟམ་)མ།  གནམ་ཟམ་)མ། 
གནམ་ས་|ག་Pབས་Pབསཔ།  གནམ་ལ་|ག་པ་གང་འZག 
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ཁ་ཙ་ཆརཔ་'གས་·་བ་!ག དང་གནམ་ཤོག་9ག་འབབ་སོང་། 
ད་Rས་eམ་ཤར་M་ཡོད། �་Oང་eམ་ཤར་སོང་། 
X་རག་"་ཁཝ་བ་Sག། X་རག་ལ་ཁ་འབབ་འZག་ཨ། 
གནམ་ས་|ག་Pར་M་/ན་མས། གནམ་|ག་པ་"ག་ཐོ། 
Dརཝ་བ་x་ལོ་ཐོག་Xདཔ་བཏང་ད་། Dར་ཤ་འབབ་ནས་རང་%་ལོ་ཐོག་µ་Xད་

གཏང་འZག་ཨ། 
_ང་ཁཝ་W་5ག་དང་ད་Sག _ང་µ་ཁ་W་5ག་དང་sད་སོང ་། 
ཁ་ཙ་Ë་0་ཁཝ་ཐར་ཐརོ་R་བ་Sག དང་ཁ་ཟམ་)མ་ཟམ་)མ་.ན་V་འབབ་སོང་། 
གནམ་བÁལ་ཏོང་ཏ་ོཐལ་སོང་Sག གནམ་ང་མ་R་ད་ང་མ་R། 
}ང་མ་_ད་Á་Á་འབད་འ|ར་�ས། }ང་µ་ང་མོ་་ཡང་}ན་Á་O་གཏང་%་ཨ། 
བaས་�ང་"་ཚ་;ོག་�ན་ཏོག་ཏོ་འZག བaས་�ང་ལ་ ས་0ག་�་9ང་འZག། 
གནམ་ཁར་ས་|ག་�ག་པག་པ་འབད་Pར་.་
Sག 

གནམ་ལ་|ག་པ་ཡམ་)ན་"་ག་འZག 

ཡོན་|་ལ་"་}ང་བÁལ་~་~་/ན་མས། ཡོན་|་ལ་ལ་}ང་!་ཡམ་ºང་གཏངོ་*ད་ང་
མོ་ཡོད་ད་ཨ། 

ད་Oས་གནམ་ཧོ་ཏང་ཏ་འབད་འZག �་Oང་གནམ་ད་
ང་སངས་ས་འZག 
གནམ་Pབས་l་!ག་/ན་མས། གནམ་0་གཏང་%་འZག། 
Ë་ཁར་ཆརཔ་ཟམ་)མ་R་བ་�ས། Ë་ལ་གནམ་ཟམ་)མ་འབབ་%་འZག། 
གནམ་ས་|ག་Pབས་Pབསཔ།  གནམ་ལ་|ག་པ་གང་འZག 
    

  


