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ངོ་སྫོད། 

མང་སྡེ་པའི་སྐད་ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་ལཱི་སྔར་ལས་དར་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ལཱིང་པའི་ཁ་སྐད་༡༩ གི་གྲལ་ལས་གཅིག་ཨིན། མང་སྡེ་པའི་ཁ་སྐད་

འདི་ དབུས་ཕྫོགས་ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་གི་ ནུབ་སྦིས་རྒེད་འྫོག་ནང་ རྐྱབ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ཁ་སྐད་གཅིག་ཨིན། ཁ་སྐད་འདི་ཡང་ 

སྤྱི་ལྫོ་༡༩༩༡ ལཱི་ མཁས་དབང་དགེ་བཤེས་འཇམ་དབྱངས་སམ་ དྫོག་ཉར་ཇྫོརཇི་ཝེན་དྲིམ་ཟེར་མི་གིས་ ཞིབ་འཚྫོལ་འབད་དེ་དཔེ་སྐྲུན་

འབད་ཡྫོད་པའི་འབྲུག་གི་ཁ་སྐད་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ མང་སྡེ་པའི་ཁ་སྐད་འདི་རྐྱབ་མིའི་བསྫོམས་སྫོང་ཕྲག་བཅུ་

ཐམ་ལྷག་ཙམ་ཡྫོདཔ་ཨིན།  

འབྲུག་གི་ཁ་སྐད་གཞན་རྐྱབ་མིའི་མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ མང་སྡེ་པ་ཚུ་ལཱི་ཀྲོང་གསརཔ་ཟེར་འབྫོ་སྫོལ་ཡྫོད ་ངང་ ཁ་སྐད་འདི་རྐྱབ་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་

རའི་མི་རིགས་ཀྱི་མིང་ལཱི་ མང་སྡེཔ་ཟེར་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཁོང་གི་ཁ་སྐད་ཀྱི་མིང་ལཱི་ཡང་ མང་སྡེ་པའི་སྐད་ཡངན་ཁ་

ཟེར་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན་མས། ངོ་མ་འབད་བ་ཅིན་ མི་རིགས་དང་ཁ་སྐད་ག་ཅི་ར་ཨིན་ངང་ མི་སྡེ་ཁོང་ར་གིས་ལག་ལུན་འཐབ་སྫོལ་

ཡྫོད་མི་འདི་ལཱི་ཆ་གནས་འབད་མི་འདི་ ལུགས་ཤྫོམ་ཨིནམ་ལས་ ཁོང་གི་ས་གནས་ཀྱི་མིང་ལཱི་མང་སྡེ་དང་ ཁ་སྐད་ལཱི་མང་སྡེ་པའི་ཁ་ཟེར་

བཞག་ཚུགས་པ་ཅིན་དག་ནི་ཨིན ་མས། 

དཔེ་དེབ་འདི་གིས་ གཙྫོ་བྫོ་ མང་སྡེ་པའི་ཁ་སྐད་རྐྱབ་མིའི་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ཁའི་ཐྫོག་ལས་རྒྱལ་ཡྫོངས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཤེས་ཚུགསཔ་

ཅིག་དང་ རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡིག་གི་ཐྫོག་ལས་ དེ་བཟུམ་མའི་ལཱིང་པའི་ཁ་སྐད་ཚུ་ མས་སྲུང་འབད་ཚུགས་ནི་ལཱི་དམིགས་པ་བསྐྱེད་དེ་ 

ཞིབ་འཚྫོལ་གྱི་ཐྫོག་ལས་ རྫོང་ཁ་མང་སྡེ་པའི་ཁ་སྐད་ཤན་སྦྱར་གྱི་སྐད་ཡིག་དཔེ་དེབ་གཅིག་གློག་ཐྫོག་དཔེ་སྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།  
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མང་སྡེ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ལྷབ་ཐངས་ལམ་སྫོན། 

མང་སྡེ་ཁ་དང་རྫོང་ཁ་ཤན་སྦྱར་ཚྫོགས་ཚིག་གི་རྗོད་སྒྲའི་ལམ་སྫོན། 

1. མང་སྡེ་པའི་ཁ་ནང་ རྫོང་ཁའི་ར་བཏགས་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་དཔེར་ན། ༼ཀྲ་ཁྲ་གྲ་པྲ་ཕྲ་བྲ་ཧྲ༽ བདུནཔྫོ་འདི་ རྫོང་ཁའི ་ལྷག་ཐངས་ག་
ཨིནམ་སྦེ་ལྷག་ནི ་ཅིག་དང་། ཡིག་གུའི་ཚྫོས་གཞི་ཧྫོནམྫོ་སྦེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ མང་སྡེ་པའི་ཁའི ་རྗོད་སྒྲ་འཐྫོན་ནིའི་དྫོན་ལཱི་ ཀྲ་(ཀ་ར) ཁྲ་
(ཁ་ར) གྲ་(ག་ར) པྲ་(པ་ར) ཕྲ་(ཕ་ར) བྲ་(བ་ར) ཧྲ་(ཧ་ར) ཟེར་ར་བཏགས་མིང་གཞི་ངོ་མ་དང་གཅིག་ཁར་སྦྱེལ་ཏེ་ལྷག་
དགོཔ་ཨིན།  

2. དེ་བཟུམ་སྦེ་རྫོང་ཁའི་ལ་བཏགས་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ ༼ཀླ་བླ་རླ་སླ༽ ཟེར་ཡྫོད་པའི་རིགས་ཚུ་ རྫོང་ཁའི ་ལྷག་ཐངས་ག་ཨིནམ་སྦེ་ལྷག་ནི ་
ཅིག་དང་། ཡིག་གུའི་ཚྫོས་གཞི་ཧྫོནམྫོ་སྦེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ མང་སྡེ་པའི་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་འཐྫོན་ནིའི་དྫོན་ལཱི་ ཀླ་(ཀ་ལ) བླ་(བ་ལ) རླ་(ར་ལ) 
སླ་(ས་ལ) ཟེར་ལ་བཏགས་མིང་གཞི་ངོ་མ་དང་གཅིག་ཁར་སྦྱེལ་ཏེ་ལྷག་དགོཔ་ཨིན།  

3. རྗེས་འཇུག་ ༼ད་ན་ལ་ས༽ བཞི་ཞུགས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་མིང་གཞིའི་རིགས་ ཡི་གུའི་ཚྫོས་གཞི་གནགཔྫོ་སྦེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ གོང་གི་རྗེས་
འཇུག་བཞི་གིས་ སྤྱིར་བཏང་རྫོང་ཁའི་ལྷག་ཐངས་ག་ཨིནམ་སྦེ་ མིང་གཞིའི་རྗོད་སྒྲ་སྫོར་ནི་གཅིག་དང་། ཡིག་གུའི་ཚྫོས་གཞི་ཧྫོནམྫོ་
སྦེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ མང་སྡེ་པའི་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་འཐྫོན་ནིའི་དྫོན་ལཱི་ རྗེས་འཇུག་གིས་ མིང་གཞིའི་རྗོད་སྒྲ་མ་སྫོ་བར་ རྗེས་འཇུག་གི་སྒྲ་ མིང་
གཞི་གུ་སྦྱར་ཏེ་ལྷག་ཐངས་གཅིག་སྦེ་ ལྷག་ཐངས་ཁག་གཉིས་ཡྫོད།   

4. གསལ་བྱེད་ ༼ཀ་ཆ་ཤ༽ གསུམ་མིང་གཞི་དང་གཅིག་ཁར་ རྗེས་འཇུག་དང་ཡང་འཇུག་བཟུམ་སྦེ་ཞུགས་པའི་སྐབས་ སྒྲ་ཆུང་ཀུ་
རེ་ མིང་གཞིའི ་རྗོད་སྒྲ་དང་གཅིག་ཁར་སྦྱར་ཏེ་ མགྱོགས་སུ་སྦེ་ལྷག་དགོཔ་ཨིན།  

5. མིང་གཞི་དང་རྗེས་འཇུག་དང་གཅིག་ཁར་ ༼སི༽ ཡིག་ཚག་མེད་པར་སྦྱར་ཏེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ སི་སྒྲ་དངོས་སུ་མ་བཏྫོན་པར་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ 
མིང་གཞིའི་རྗོད་སྒྲ་དང་གཅིག་ཁར་སྦྱར་ཏེ་ལྷག་དགོཔ་ཨིན།  

6. གསལ་བྱེད་ ༼ད༽ གུ་འ་ཆུང་བཏགས་ཏེ་ ༼དཱ༽ ཟེར་ཡྫོད་མི་ཚུ་ མིང་གཞི་དེའི་རྗོད་སྒྲ་རིང་སུ་སྦེ་ལྷག་དགོ་པའི་བརྡ་མཚྫོན་
ཨིན། 
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རྫོང་ཁ་དང་མང་སྡེ་ཁའི་མིང་ཚབ། 

རྫོང་ཁ། མང་སྡེ་པའི་ཁ། 

ང། ངའི། 

ང་བཅས།  ངེ་། 

ང་ར། ང་ར། 

ངེ་གི། ངའི། 

ཁོ། གོན། 

ཁོ་ར། གོན་ཆ་ར་། 

ཁོ་གི། གོན ་གྱི། 

མྫོ། བྫོ་མེ། 

མྫོ་ར། བྫོ་མེ་གི་ར། 

མྫོ་གི། བྫོ་མེ་གི། 

ཁྱོད། ཡི། 

ཁྱོད་ར། ཡི་ར། 

ཁྱོད་ཀྱི། ཡི་གི། 

ཁྱོད་ཆ་ཁྱབ།  ཨིན་པུ་ར། 

གཞན། གེན ་པྫོ། 

གཞན་ཚུ། གེན ་པྫོ་གི། 
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མིང་ཚབ་ལག་ལུན་དང་འབྲེལ་བའི་རྫོང་ཁ་དང་མང་སྡེ་པའི་ ཤན་སྦྱར་དཔེར་རྗོད། 

རྫོང་ཁ། མང་སྡེ་པའི་ཁ། 

ང ་དང་ཁོ་ཆ་རྫོགས་ཨིན། ངད ་ནི་གོན ་ཆ་རྫོགས་ཡེན། 

ང་བཅས་ག་ར་ནཱ་ལཱི་བསྒུགས་སྫོད་ཡི། ངེད་གན ་པྫོ་པུ་ར་་་ཧ་ན་གུག་་་ན། 

ང་ར ་རྐྱངམ་གཅིག་འྫོང་དྫོ། ང་ར་ཐེ་ར་ཏ། 

ངེ་གི་ཨའི་དང་མ་ཕད་ག? ངའི་ཨ་མ་ཐེ་ན་མ་དྫོ་མེ་ཡ? 

ཁོ་ནཱ་ག་དེམ་ཅིག་ཁར་ལྷྫོད་འྫོང་། གོན ་་་ཁ་ན་ཨཀ་པ་ཐེ་ན་ཧག་པེ། 

མྫོ་དང་ཁོ་ཆ་རྫོགས་ཨིན་ལྫོ། བུ་ཛ་ནེ་བྫོ་མེད ་ཆ་རྫོགས་ཡེན། 

མྫོ་གིས་སླབ་དེས། བུ་མེ་གིས་ལབ་ཏ། 

ཁྱོད་ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད? ཝེ་ཡེ་ཨ་ཏྫོ་ན་ཡྫོ? 

ཁྱོད་ར་ར་ཨིན་ན? ཝེ་ར་ར་ཡེན་ཡ? 

ཁྱོད་ཀྱི་ཐ་ལི་ཨིན་ན? ཝེ་ཐ་ལི་ཝེན་ཡ? 

ཁྱོད་ཆ་ཁྱབ་ཚུར་ཤྫོག ཨིན་གན ་པྫོ་པུ་ར་ཚུར་ཤ་ཡེ། 

ཁྱེད་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་སླབ། ཨིན་གན ་པྫོ་གིས་ལབ་ཡེ། 

ནཱ་ནམ་བྱྫོན་ཡི? ཚྫོ་ཨག་ཕ་ཐེ་ན་བྱྫོན་པེ? 

ང་ད་རིས་ལྷྫོད་ཅི། ང་ད་སུམ་ཧྲག་པ། 

གཞན་གྱི་ཅ་ལ་མ་དཀྲོགས། ག་གན ་པྫོ་གི་ཅ་ལ་མ་དཀྲོགས་ལའི། 

ཅ་ལ་འདི ་ག་གི་ཨིན་ན? ་་ཁའི་ཅ་ལ་ཨ་ཅི་ཡྫོ? 

མི་དེ་ཚུ་འྫོང་དེས་ག? མི་གན ་པྫོ་ར་ཏ་ཡ? 
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ཨ་ཕི་ཅ་ལ་འདི་ནཱ་འབག་ཤྫོག ཨ་ཐུའི་ཅ་ལ་ཚྫོར་དབའེ། 

ནཱ་བུ་ནམ་བྱྫོན་ཡི? ནཱ་ཆ་ཁྱབ་ནམ་བྱྫོན་ཡི? ཨིན་གན ་པྫོ་ཨར་་་བྱྫོན་པས། 

ཁོང་ནམ་འྫོང་ཡི? ག་ཡེ་ཨ་་་ར་་? 

ཁོང་གི་ཅ་ལ་ཨིན་མས། ག་ཡེ་གི་ཅ་ལ་ཝེན་ཏ། 

ང་བཅས་ར་འགྱོ་ནི། ངེ་ར་ར་གའི་ནི། 

ང་བཅས་ཀྱི་ཅ་ལ། ང་བཅས་རའི ་ཅ་ལ། ངེད་ཀྱི་ཅ་ལ། 

 

རྫོང་ཁ་དང་མང་སྡེ་ ཤན་སྦྱར་དྲི་ཚིག 
ག ཨ་ཡེ། 

ག་ཅི། ཞའི་ཡྫོ། 

ག་ཅི་སྦེ། ཞའི་སྦུ་ཟེ། 

ག་ཏེ། ཨའྫོ་ཡྫོ། 

ག་དེ་སྦེ། ཨ་ཏྫོ་སྦུ་ཟེ། 

ག་འདི། ཨ་ཧའི། 

ག་གི། ཨ་ཅི། 

ག་ལཱི། ཨའི་དྫོ། 

ནམ། ཨར་་། 

ཨིན་ན། ཡེན་ཡ། 

མེན་ན། མིན་ཡ། 
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དྲི་ཚིག་ལག་ལུན་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེར་རྗོད། 
ག་འྫོང་དེས? ཨ་ཡེ་ར་ཏེ? 

ག་ཅི་དགོ་ནི? ཨ་ཧའི་དགོ་མས? 

ག་ཅི་སྦེ་འདྫོག་ནི? ཞ་སྦུ་ཟེ་སྡིག་མེ? 

ག་ཏེ་ལས་འྫོང་དེས? ཨ་ནི་ར་ཏེ? 

ག་དེ ་སྦེ་འཐྫོབ་ཅི? ཨ་ཏྫོ་བུ་ཟེ་ནང་ཏེ? 

ཁྱོད་ག་འདི་དགོ་ནི? ཝེད ་ཨ་ཧའི་དགོ་མེ? 

ག་གི་ཨིན་ན? ཨ་ཅི་ཡིན་པ་ཤྫོག? 

ག་ལཱི་སླབ་ཅི། ཨ་ནཱ་ལབ་པེ། 

ཁྱོད་ཀྱིས་ནམ་སླབ་ཅི། ཝི་ཨར་་་ལབ་པེ། 

ཨ་ནི་ཨིན་ན? ་་ཁའི་ཡེན་ཡ? 

ཨ་ནི་ཅ་ལ་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་མེན་ན? ་་ཁའི་ཅ་ལ་ཝེ་གི་མིན་ཡ? 

ཁོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་ལཱི་མེན་་ྫོ། ཨ་ཐུ་བུ་ཚ་ཝི་་་ང་མིན་ཡ། 

 

རྫོང་ཁ་དང་མང་སྡེཔ་ ཤན་སྦྱར་གྱི་དུས་ཚྫོད་སྐོར། 

ན་ཧིང་། ན་ནིང་། 

དུ་ཅི། དུས་སིང་། 

སང་ཕྫོད། ནཱ་མུ། 

དྫོ་པ། སྔ་ཟི། 

ཉིན་མ། ནེན་ཆ། 
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ཕྱི་ང། སུ་ལ། 

ཉིན་ཕྱེད། ནེན་ཆེ་ཀ། 

ཉིན་ནུབ། ནེན་ཆ་སུ་ལ། 

གནམ་སྫོ་ཁམས།  སུ་ལ་ཁམས། 

ནུབམྫོ་ཕྱེད། ནམ་ནུབམྫོ་ཕྱེད། 

ད་ལྫོ། ད་རེས། 

ཁ་ཙ། དྭངསི། 

ཁ་ཙ་ཉིན་མ། དྭངསི་ནེན ་ཆ། 

ཁ་ཙ་ཁ་ཉིནམ། དྭངསི་ཏི་ཀ་ནི། 

ད་ཅི། དེ་བས། 

ད་ལྫོ་ཁམས། ད་རེས་ཝས། 

ན་ཧིང་གཞེས་ཧིང་ཅིག་ཁར། ན་ནི་ད་ནི་ཞི་རིག 

གཞེས་ཧིང་། དི་ནི། 

གཞེས་ཕྫོད། མདུན་ཕྫོད། 

སང་ཕྫོད། ནམ་ཕྫོད། 

སང་ཕྫོད་གཞེས་ཕྫོད། ནམ་ཕྫོད་མདུན་ཕྫོད། 

ཁ་ཙ་དྫོ་པ། དར་སྔས། 

མདངམ་ཕྱི་ང། ཡངན་ ཁ་ཙ་ཕྱི་ང། མདངས་ཧྲུལ། 

ཁ་ཉིནམ། ཏི་ཀ་ནི། 
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མདང་ཞག ད ་་། 

ད་རིས། ད ་སུ། 

ད་རེས་ཁམས་ཅིག་ཁར། ད་རེས་ཁ་ནི། 

གནངས་ཚེ། ནེ་མྫོ། 

གཞེས་ཚེ། དི་མུ། 

ཨ་ཙི་ཅིག་ཁར་ལས། ཨཔ་ཅི་དི་ནི། 

གནས་སྐབས་ཅིག སྐབས་ཅིག སྐབས་ཐེ་དེ། 

ཨ་རྟག་ར། རྟག་བུ་གནའ་བུ། ཨེ་ཐ་ར། ཨེ་ཐ་མེ་ཅ། 

འཕྲལ་འཕྲལ། འཕྲལ་འཕྲལ། སྐབས་སྐབས། 

འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར། འཕྲལ་ཁམས་དེ་ནི། 

ཧེ་མ། གནའ ་ཐྫོ། 

སྫོ་ཁ། ནམ་ཕྱེད། 

བྱཱར། ནམ་བྱཱར། 

་ར་ཁ། ་ར་ཁ། 

དགུན། གེན། 

 

དུས་ཚྫོད་མིང་ཚིག་ལག་ལུན་དང་འབྲེལ་བའི་ རྫོང་ཁ་དང་མང་སྡེཔ་ ཤན་སྦྱར་གྱི་དཔེར་རྗོད། 

ཁོ་ན་ཧིང་ལས་ཐིམ་ཕུག་སྫོད་པར་ཡར་སྫོ་ཡི། ཁི་ན་ནི་རང་ནི་ཐིམ་ཕུག་ནིག་ནཱ་ཞི། 

དུས་ཅི་གནས་སྐོར་ལཱི་འགྱོ་ནི། དེ་ནི་གནས་སྐོར་ཡི་ནེ་གེ། 
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མྫོ་སང་ཕྫོད་འྫོང་ནི་ཨིན་ལྫོ། ཐི་ནམ་ཕྫོད་ར་ནི་ནི་རེ། 

མྫོ་དྫོ་པ་ལས་ལཱ་སར་ཡར་སྫོ་ཡི། ཁི་སྔས་ར་ནི ་ལས་ན ་ཞི། 

ཨ་ལཱི་ཚུ་ཕྱི་ང་བཤལ་བར་འགྱོཝ་མས། བུསུ་འདི་ཧྲུལ་བཤས་ཡིག་ནེ། 

ཉིན་ཕྱེད་ལས་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ད་ནུག ནེན ་ ཤ་ར་ནི་ལས་མཇུག་བསྡུ་་་ན། 

གནམ་སྫོ་རནམ་ད ་ནགས་ཚལ་ནང་ལས་ཕར་འགྱོ་ནི་མི་འྫོང་། ནམ་སིང་རན་དན་ལཱིང་པའི་ནང་ཡི་ནི་མི་ར། 

ཁོང་ཆ ་ཁྱབ་ ཁ་ཙ་ནུབམྫོ་ཕྱེད་ལས་ལྫོངས་ཏེ ་འགྱོ་དེས། ་ྫོ་རྒྱ་པ་དྭང་སིམ་ཕྱེ་ནེ་ལངསི་ཡི་དྫོ། 

ད་རིས་ཞག་སྤ་རྫོ་ལཱི་སྫོད་ནི་ཨིན། ད་སུ་ཇ་སྤ་རྫོ་ནེ་ནིཀ་གེ། 

ཁོ་ད་ལྫོ་ལྫོ་ཟ་བའི་བསྒང་ཨིན་པས། ཁི་ད་རེ་ལྫོ་ཟུ་གི་བསྒང་ནེ། 

མྫོ་ཁ་ཙ་ལས་ཕུན་ཚྫོགས་གླིང་ལཱི་ཡར་སྫོ་ཡི། ཁི་དྭངསི་ར་ནེ་ཕུན་ཚྫོགས་གླིང་ནའི་ཤི། 

ཨ་ལཱི་འདི་ ཁ་ཙ་ཉིན ་མ་ལས་འཚྫོལ་མ་ཐྫོབ། ་པ་ཛི་དྭངསི་ཉེནཤི་རང་ནི་འཚྫོལ་མ་མཐྫོང་། 

ཁོང་གཉིས་ཁ་ཙ་ཁ་ཉིན ་མ་ལས་ཡར་སྫོ་ཡི། ་ྫོ་ཟྫོན ་དྭངསི་ཏི་ཀ་ནི་རེ་ནི་ནའི་ཤི། 

ཁོ་ད་ཅི་ར་ནཱ ་ལཱི་འདུག ཁི་དེ་ཝས་ར་ཛྫོ་ནག་ཏེ། 

ད་ལྫོ་ཁམས་ལྫོ་ཟ་ཚརཝ་ཅིག་ཨིན། ད་རེ་ཁ་ནི་ ལྫོ་ཟུ་ཟེ་ཀི་དི་གེ། 

ཁྱིམ་འདི་ན་ཧིང་གཞེས་ཧིང་ལས་རྐྱབ་དེས། མའི ་ཛི་ན་ནི་དི་ནི་ལང ་ནི་རྐྱབ་དྫོ། 

ཁོང་ཆ་ཁྱབ་གཞེས་ཧིང་གནས་སྐོར་ལཱི་སྫོང ་ཡི།  ་ྫོ་རྒྱ་་་དེ་ནི་རང་ནི་གནས་སྐོར་ནའི་ཤི། 

གཞེས་ཕྫོད་ལས་ཁོ་ཡང་སླྫོབ་གྲྭ་ཚངམ་ཨིན། དིམ་ཕྫོད་རང་ནི་ཁེ་ཡ་སླྫོབ་གྲྭ་ཚང་གེ། 

ཁོང་སྤུན་ཆ་ཚུ་ ཁ་ཙ་དྫོ་པ་ལས་ཐིམ་ཕུག་ལཱི་ཡར་སྫོ་ཡི། ་ྫོ་ཇ་པ་ དྭངསི་སྔས་རང་ནི་ཐིམ་ཕུག་ནའི་ཤི། 

མྫོ་མདངམ་ཕྱི་ང་ཞག་ར་ལ་མ་ཚུགས་པས། ཁེ་དྭངསི་ཧྲིལ་ཇག་ར་སྫོད་མ་ཚུགས་ཏེ། 

ཨ་ལཱི་ཚུ་ཁ་ཉིནམ་ལས་ཁྱིམ་ནང་ལྷྫོད་ཅི། ་པ་ཇ་་་ཏི་ཀ་ནི་ར་ནི་མའི་ཁྲབ་ཤི། 
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ང་མྫོ་ལས་མདང་ཞག་ལཱ་འབད་འབདཝ་གི་གླ་ར་མ་ཐྫོབ། སྔ་ཁེ་དྫོང ་ནི་ད་་་ལས་སྦུ་སྦུ་གི་ལ་ར་མ་ང། 

ཨའི་ད་རིས་རྫོགས་ཀྱི་ལཱ་སར་ཨིན་མས། དཱ་སུམ་ཨམ་མི་གི་ཡཱས་ན་གའི་་་ཝ་རེ། 

ད་རེས་ཁམས་ཅིག་ལས་ཁོ་གཟུགས་མ་བདེ་བས། ཁེ་ད ་སུ་ནམ་ཕྫོད་གཟུགས་མ་བདེ་དེ། 

ནངས་པ་གནངས་ཚེ་ལྫོག་སྟེ་གཡུས་ཁར་འགྱོ་ནི་ཨིན། ནམ་ཕྫོད་ནེ་མྫོ་ལྫོགཤ་ཟ་ཆར་ཡི་ནི་གེ། 

ཁོང ་གཉིས་གཞེས་ཚེ་འྫོང་ནི་ཨིན་ལྫོ། ་ྫོ་ཟྫོན ་དེ་མྫོ་ར་ནི་རེ། 

ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཡུདཔ་ལས་འྫོང་ནི་ཨིན་ལྫོ།  བྫོད ་རྒྱ་པ་ཡྫོད་ཏི་ནི་ར་ནི་རེ། 

ཚྫོང་ཁང་འདི་གནས་སྐབས་ཅིག་གི་དྫོན་ལཱི་སྒོ་བསམས་བཞག་
ནུག 

ཚྫོང་ཁ་ཛི་ད་རེ་སྐབས་ཐེ་དི་གི་དྫོན་ནས་སྒོ་བསམ་རེ་་་ན། 

ཁོ་གི་ཚྫོང་ཁང་འདི་སྐབས་ཅིག་སྒོ་ཕྱེ་ནི་ར་མིན་འདུག ཁི་ཚྫོང་ཁ་ཛི་སྐབས་ཐེ་དེ་སྒོ་ཕྱེ་ནི་ར་མི་དེས། 

ངེ་གི་ཨ་རྒས་འདི་ད་རིས་མ་ཎི་དུང་འཁོར་སྐོར་ར་རྐྱབ་པ་ཡར་
སྫོ་ཡི།  

ང་ཨ་རྒས་ཛི་ད་སུ་མ་ནི་དུང་འཁོར་ཁག་ནའི་ཤི། 

ཁོང་འཕྲལ་འཕྲལ་རྐྱངམ་གཅིག་འྫོང་ནི་འདུག བྫོད ་འཕྲལ་འཕྲལ་དི་ཝས་ར་ནི་ན། 

འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ལས་མྫོ་མཐྫོང་ར་མ་མཐྫོང་། ད་རེས་ཁམ་འདི་ཁི་མཐྫོང་ར་མ་མཐྫོང་། 

ཁོང་གཉིས་ཧེ་མ་ལས་ནཱ་ལས་སྤྫོ་ཡར་སྫོ་ཡི། བྫོད ་ཟྫོན ་ནཱ་རེ་ར་ནི་ཛྫོང་སྤུས་ནའི་ཤི། 

ལཱ་ཚུ་ཤུལ་མ་འབད་ནི་སྦེ་བཞག་ནི་མི་འྫོང།  ལས་ཛེ་མཇུག་སྦུ་ནི་སྦུས་རེ་ནི་མི་ར། 

གནམ་སྫོ་ཁ་ཡང་གྱང་མས། ནམ་སྫོ་ཁ་ཡ་གྲང་ནེ། 

བྱཱར་གྱི་དུས་སུ་ཀྲོང་གསར་ལཱི་དགའ་ར་དགའ་བས། ནམ་བྱཱར་ཡི་དུས་ཚྫོད་ཀྲོང་གསར་དགའ་ར་དགའ། 

་ར་ཁ་ལཱི་ལྫོ་ཐྫོག་ཚུ་བསྡུཝ་ཨིན། ་ར་ཁར་ཐྫོ་རྒྱ་་་བསྡུ་གེ། 
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བླྫོ་འགོ་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་རྫོང་ཁ་དང་མང་སྡེཔ་ ཤན་སྦྱར། 

 

སྐུ་གཟུགས་བཟང་པྫོ།  སྐུ་གཟུགས་བཟང་པྫོ།  

བྱྫོན་པ་ལུགས་སྫོ། བྱྫོན་པ་ལུགས་སྫོ། 

ནང་ན་བྱྫོན། ནང་འབྱྫོན། 

མ་ཕད་པར་ཧ་ལམ་ཅིག་ཡར་སྫོ་ཡི།  མི་ཕྲིཀ་ཧ་ལམ་འདི་ནའི་ཤི། 

ནཱ་ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད? ཛྫོ་ཨ་ཤི་སྦུཤི་ནཀ? 

ནཱ་གི་མཚན་ག་ཅི་ཞུཝ ་ྨོྫོ་ལགས? ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ག་ཅི་ྨོྫོ? ཛྫོང་གི་མིང་ཤེ་ལྫོ་ལ? ཡེ་མིང་ཤེ་ལྫོ? 

ངེ་གི་མིང་པདྨ་ཨིན། ང་མིང་པདྨ་གེ། 

ང་འབྲུག་ལས་ཨིན། ང་འབྲུག་ནེ་གེ། 

ནཱ་འཁྲུངས་ཡུལ་ག་ལས་ྨོྫོ? ཁྱོད་ག་ལས་ྨོྫོ? ཛྫོ་སྐྱེས་སི་སཆ ་ངང་ལྫོ? ཡི་ངང་ལྫོ? 

ནཱ་ག་དེ་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོད? ཁྱོད་ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད? ཛྫོ་ཨ་ཤི་སྦུས་བཞུགས་ནཀ? ཡི་ཨ་ཤི་སྦུས་ནཀ? 

ནཱ་ཡང་ལུགས་ཤྫོམ་སྦེ་ར་ཡྫོད་ག? ཛྫོ་ཡ་ཀེ་ཅི་སྦུས་ན་ཀ? 

ང་ལུགས་ཤྫོམ་སྦེ་ར་ཡྫོད། སྟེ། ནཱ་ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད? སྔ་ཀེ་ཅི་སྦུས་ན། ཛེན། ཛྫོ་ཨ་ཤི་སྦུས་ནཀ། 

ལུགས་ཤྫོམ་སྦེ་ར་ཡྫོད།  ཀེ་ཅི་སྦུས་ར་ནཱ།  

ང་ཀྲིག་ཀྲི་ཅིག་ཡྫོད། ང་ཀྲི་ཀ་དེ་ན། 

ད་རེས་ཧ་ལམ་ཅིག་སྦེ་ཡྫོད། ད ་སུ་ཀྲི་ཀ་དེ་སྦུས་ན། 

ཁྱོད་ག་ཏེ་སྫོདཔ་ྨོྫོ? ཡངན་ ནཱ་ག་ཏེ་བཞུགསཔ་ྨོྫོ? ཡེ་ང་ནིཀ་ལྫོ? ཛྫོ་ང་བཞུགས་ལྫོ? 
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ང་ཀྲོང ་གསར་ལཱི་སྫོདཔ་ཨིན། སྔ་ཀྲོང་གསར་ནིཀ་གེ། 

ང་བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལས་སྦེ་འྫོངམ་ཨིན། སྔ་བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ནས་ར་གེ།  

ནཱ་དགུང་ལྫོ་ག་དེ་ཅིག་བཞེས་ཡི?  ཛྫོ་དགུང་ལྫོ་ཨ་ཞེ་དེ་བཞེས་་་ཞིག? 

ནཱ་གིས་རྫོང་ཁ་མཁྱེན་ག? ཛྫོ་རྫོང་ཁ་མཁྱེན་ཡ? 

ལགས་སྫོ། བཀའ་དྲིན་ཆེ། ལགས་སྫོ། བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞིག 

ནཱ་ཕག་ལཱ་ག་ཏེ་གནངམ་ྨོྫོ? ཛྫོ་ཕག་ལཱ་ང་གནང་ལྫོ? 

ང་གིས་རྫོང་ཁ་ཨ་ཙི་རེ་ཤེས། ངེ་རྫོང་ཁ་ཨབ་ཆི་རེ་ཁན།  

ཁྱོད་དཔེ་ཆ་ག་ཏེ ་ལྷབ་ཅི? ཡི་དཔེཤ་ང་ལབ་ཤིག? 

ད་རེས་ནངས་པ་ག་ཅི་ར་འབད་དྫོ་གོ? ད ་སུ་ནམ་ཕྫོད་ཞེ་ར་སྦུ་དྫོ? 

སྟེ། ཁྱོད་ནཱ་བཀྲིས་སྒང་ལཱི་ག་ཅི་འབདཝ? ཛན། ཡི་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཤེ་སྦུ་ལྫོ? 

ག་ཏེ་འབྱྫོནམ་ྨོྫོ? ང་འབྱྫོན་ལྫོ? 

ལུགས་ཤྫོམ་སྦེ་ཡྫོད་ག? ཀེ་ཅི་སྦུས་ར་ནཱ་ཀ? 

ད་རེས་ཨ་ཙི་སབས་མ་བདེཝ་ཅིག་ཡྫོད། ད ་སུ་སབས་མ་བདེ་ཨབ་ཅི་ཀི་ནཱ། 

ག་ལས་བྱྫོནམ་ྨོྫོ? ཡངན་ ག་ལས་འྫོངམ་ྨོྫོ? ངང་བྱྫོན་ལྫོ? ཡངན། ངང་ར་ལྫོ? 

ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་འྫོངམ་ྨོྫོ? ཨ་ཞིག་དེ་སྦུ་རཤ་ལྫོ? 

ཁྱོད་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ཁ་ཤེས་ག? ཝི་རྒྱ་གར་གྱི་ཁ་ཁཱན་རྒྱ? 

སྐྱིད་ཏྫོང་ཏྫོ་སྦེ་ལ། ཡངན་ སྐྱིད་ཏྫོང་ཏྫོ་སྦེ་གཟིམས། སྐྱིད་ཏྫོང་ང་སྫོད་ནི། ཡངན། སྐྱིད་ཏྫོང་ང་གཟིམས། 

ལུགས་ཤྫོམ་སྦེ་ཟ། ཡངན་ ལུགས་ཤྫོམ་སྦེ་བཞེས། ཀེ་ཅི་སྦུས་ཟུ་ལྫོ། ཀེ་ཅི་སྦུས་བཞེས་ལྫོ། 

འགྲངམ་སྦེ་བཞེས། ནངཀ་བཞེས་ལྫོ། ཡངན་ ནང་ཀི་བཞེས་ལྫོ། 
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གསྫོལ་ར་ཞུ་ཡི། གསྫོལ་རས་ཞུ་ཞིག 

གནམ་མེད་ས་མེད་བཀའ་དྲིན་ཆེ། གནམ་མེད་ས་མེད་ར་བཀྲིན་ཆེ་ཞི། 

ལགས་སྫོ། བཀའ་དྲིན་ཆེ། ལགས་སྫོ། བཀའ་དྲིན་ཆེ། 

ཨ་ཙི་ཅིག་ཁ་ལས་མཇལ་གེ། ཨབ་ཅི་དེ་ནི་མཇལཀ། 

ནཱ་དང་མཇལ་སྦེ་་མས་དགའ་ཡི། ཡངན་ ཁྱོད་དང་ཕད་སྦེ་
་མས་དགའ་ཡི། 

ཛྫོ་ནི་མཇལསི་་མས་དགའ་ཞིག ཡངན་ ཡི་ནེ་ཕེཤ་་མས་
དགའ་ཞིག 

ལུགས་ཤྫོམ་སྦེ་བཞུགས། ཀེ་ཅི་སྦུ་བཞུགས་ལྫོ། 

ཤུལ་ལས་མཇལ་གེ། ཡངན་ ལྫོག་མཇལ་གེ། ཨ་ཏ་ཏིང་ངེ་མཇལ། ཡངན་ ལྫོགསི་མཇལ་ར། 

ནངས་པ་མཇལ་གེ། ནམ་ཕྫོད་མཇལཀ། 

ཤུལ་ལས་མཇལ་བའི་ྨོྫོན་ལམ་ཡྫོད། མཇུག་མཇལ་ནིའི་ྨོྫོན་ལམ་ན། 

ཡར་སྫོ་ཡི་སྨེ། ནེ་ཤི་ཝས། 

ལགས་སྫོ། ལུགས་ཤྫོམ་སྦེ་བྱྫོན། ལགས་སྫོ། ཀེ་ཅི་སྦུས་བྱྫོན། 

  

 

ཁྱོད་ལཱ་རྫོགསཔ་ད་ང་ལཱི་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཅིག་གཏང་། ཝེད་ཡཱས་ཟད་མ་དུ་ང་དུ་བརྒྱུད་འཕྲིན་པེལ་ཝ་རེ། 

མྫོ་དྫོ་པ་གི་ྨོན་ཟ་ཡི་ག? ཁི་སྔ་ཟི་གི་མཱན་ཟུ་པ་ག? 

ཁྱོད་ལཱ་འབད་ཚར་ཡི་ག? ཝེད་ཡསི་བུ་ཟད་པ་ག? 

ཁྱོད་འགྱོ་ཆོགཔ་ཨིན་ན?  ཡེ་ཡི་ཆོགཔ་ནེཀ་ཡ? 

ཁྱོད་ན་ཧིང་ཐིམ་ཕུག་སྫོང་ཡི་ག? ཡེ་ན་ནིང་ཐིམ་ཕུག་ཡི་སི་ཡ? 

ཁྱོད་ག་འདི་དགོ་ནི་ྨོྫོ? ཡེ་ཨེ་ཟི་དགོས་ནི་ལྫོ? 



18 
 

ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ག་ཅི་སླབ་ྨོྫོ? ཝི་གི་མིང་ཤེ་སླབ་ཏཱའེ? 

ཁྱོད་ག་ཅི་འབདཝ་ྨོྫོ? ཡེ ་ཤེ་སྦུ་ལྫོ? 

ག་གིས་སླབ་དེས? ཨེམ་མྫོཀ་དྫོ? 

ཨ་ནཱི་པི་སི་འདི་ག་གི་ྨོྫོ? ང་ཟི་པི་སི་ཨེམ་མི་ལྫོ? 

ཁྱོད་མྫོ་ག་ཅི་སྦེ་དང་དགོཔ་ྨོྫོ? ཡེ་ ཁི་ཞེ་་ྫོ་་ྫོག་ལྫོ། 

ཁོ་ནཱ་ལཱི་ཆུ་ཚྫོད་ག་དེམ་ཅིག་ཁར་ལྷྫོད ་འྫོང་? ཁི་ཛྫོ་ཆུ་ཚྫོད་ཨ་ཞི་དེ་ཕྲག? 

ཁྱོད་ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད? ཡེ་ཨ་ཞི་སྦུས་ནཀ? 

ཁྱོད་གཟུགས་རིངམྫོ་འདུག ཡེ་གཟུགས་རིངཀ་ནི་ན། 

ཁོ་ག་ཅི ་འབད་ཙིགཔ་ཟ་ནུག? ཁི་ཞེ་སྦུ་ཙིགཔ་ཟ? 

ཨ་ནཱི་ཁྱིམ་འདི་རྐྱབ་སྟེ་ལྫོ་ག་དེམ་ཅིག་ཡར་སྫོ་ཡི? ་་ཟི་མེ་ཟི་རྐྱབསི་ནི་ཨ་ཛི་ནི་ནའི་ཞིག? 

ཀར་ཕྱེ་ག་དེམ་ཅིག་དགོཔ་ྨོྫོ? ཀར་ཕྱེ་ཨ་ཛི་དེ་དགོག་ལྫོ། 

འཛྫོམས་འདུ་ནང་ མི་ག་དེམ་ཅིག་འྫོང་ནུག? འཛྫོམས་སར་མི་ཨ་ཞེ་དེ་རས? 

བླམ་བན་ད་འདི་གོང་ག་དེ་ཅིག་ྨོྫོ? བླམ་བན་ཛ་ཛི་གོང་ཨ་ཞེ་དེ་ལྫོ? 

ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་པ་ལཱ་ག་དེམ་ཅིག་ཁར་ཚར་འྫོང། ཡེ་ཨཔ་ལས་ཨ་སི་དེ་ཤེག་ལྫོ? 

ཁྱོད་གནས་སྐོར ་འགྱོ་ཡི་ག? ཡི་གནས་སྐོར་ཡིས་ཡ? 

ཁོ་ཐིམ་ཕུག་ལཱི་སྫོདཔ་ཨིན་ལྫོ། ཁི་ཐིམ་ཕུར་ནིཀ་ནི་རེ། 

ཁྱོད་མཛར་ཅུམ་ཟ་བར་འགྱོ་དྫོ་གོ་ཤིག? ཡེ་མཛར་ཅུམ་ཟུར་ཡིཀ་ཤྫོག 

ཁྱོད་མངར་ཇ་འཐུང་ནི་ྨོྫོ? སྲུ་ཇ་འཐུང་ནི་ྨོྫོ? ཡེ་མངར་ཇ་འཐུང་ནི་ལྫོ? སྲུ་ཇ་འཐུང་ནི་ལྫོ? 
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གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་འབྲེལ་བའི་རྫོང་འབྲྫོག་ཤན་སྦྱར་མི་ཚིག 
 

གཟུགས། གཟུགས། 
ཚིགས། ཚིགས། 
ཁྲག ཀཱ། 
ལྷ་པ། སྣ། 
ཆུ། ཁེ། 
ཁ ཁ། 

རྐངམ། ཏའྫོ། 
བརླད་དྫོ། སྦེ་གི། 
མགུ་ཏྫོ། མགུ 
ལགཔ། ལག 
ཨ་བུག ལུམ། 
སྐྱ། དབྲ 
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གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེར་བརྗོད། 

ང་གཟུགས་ནཝ་མས། ང་གཟུགས་ན་ནས། 

ཁོ་རྫོབ་རིལ་ཏེ་ཚིགས་དཀྲུགས་ད་ནུག ཁི་བྲཀ་ཡིས་ཚིགས་དཀྲུགས་ད་ན། 

ལྷ་པ་ནང་ལས་ཁྲག་འཐྫོན་དེས། སྣ་པ་ནང་ནས་ཀཱ་ཇོང་དྫོ། 

པུས་མྫོ་ན་སྟེ་ལམ་འགྱོ་མི་ཚུགས་པས། པུས་མྫོ་ནས་ལམ་གོམ་མི་ཚུགས་ཏེ། 

ང་གནམ་མེད་ས་མེད་ཆུ་གང་ཡི། ང་གནམ་མེད་ས་མེད་ཁེ་ནེན་ཞི། 

ང་ཁ་ལས་ལྫོག་ནི་མས། ང་ཁ་ནས་ཀློག་ནི་ནས། 

མྫོ་གི་རྐངམ་རིངམྫོ་འདུག ཁི་ཏའྫོ་རིངམྫོ་ན། 

མྫོ་གི་བརླད་དྫོ་དཀརཔྫོ་འདུག ཁིའི ་སྦེ་གི་དཀར་ནེ་ན། 

བུམྫོ་མགུ་ཏྫོ་་རཔྫོ་ཅིག་མས། བྫོ་མེད ་ཛི་མགུ་ལཱི་་རཔྫོ་ནས། 

མྫོ་གི་ལགཔ་འཇམ་ཅུག་ཅུ་འདུག ཁིའི ་ལག་ཛི་འཇམ་ཅུག་ཅུ་ནི་ན། 

མྫོ་གི་ཨ་སྦུ་་ྫོམ་མས། ཁིའི ་ལུམ་་ྫོམ་ནེ། 

བུམྫོ་འདི་གི་སྐྱ་ལུགས་པས། བྫོ་མེད ་ཛི་དབྲ་ལུགས་ཏེ། 

ཁོ་ཆུ་གཏང་པར་ཡར་སྫོ་ཡི། ཁི་ཁེ་པི་རིཀ་ནའི་ཞི། 
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ནང་མི་ཉེ་ཚནདང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག 

ཨ་པ། ཨཔ། 

ཨའི།  ཨམ། 

ཨ་ཞང་། ཨ་ཞང་། 

ཨ་ནེ། ཨནི། 

ཨ་ཀུ། ཨ་ཁུ། 

ཨ་རྒས། ཨ་རྒས 

ཨ་ལཱི། ་བ་ཚི། 

བུ།  བུཚ། 

བུམྫོ།  བྫོ་མེད། 

སྤུན་ཆ། སྤུན་རྒྱ་པ། 

ཨ་ཞིམྫོ། ཨ་ཞིམྫོ། 

ཕྫོ་རྒནམ། ཨ་ཅོ། ཨ་ཅོ། 

ནུ༌གཅུང། ནུ༌གཅུང། 

ནུམྫོ། སྲིངམྫོ། ནུ་མེ། 

ཨ་ལཱི། ་བ་ཚི། 

རྨགཔ།  རྨགཔ། 

ཨ་རྒས། ཨ་རྒས། 

མནའམ། གནས་ཚ། 
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གནསམྫོ། གནསམྫོ། 

ཨམ་སྲུ།  བྫོ་མེད། 

ཚ་བྫོ། ཚ་བྫོ་ཅུང་། ཚབྫོ། ཚཝ་ཅུང་། 

 

 

ནང་མི་ཉེ་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི ་རྗོད་ཚིག 

ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་པ་གི་མིང་ག་ཅི་ྨོྫོ? ཡེ་ཨ་པའི་མིང་ཞེ་ལྫོ? 

ཁྱོད་ལཱི་བུམྫོ་ག་དེམ་ཅིག་ཡྫོད? ཡེ་དས་བྫོ་མེད ་ཨ་ཞེ་དེ་ནཀ? 

ཨའི་འདི་ ཨ་ལཱི་ཚུ་གི་དྫོན་ལཱི་སྡུག་བསྔལ་འབག་སྫོདཔ་མས། ཨམ་འདི་བྫོ་མེད ་དྫོན་ནི་སྡུག་བསྔལ་འབག་་། 

ང་དང་ཁྱོད་ཆ་རྫོགས་ཨིན། ང་ནི་ཡེ་ཁིམ་ལ་གེ། 

ང་ཨ་ཞང་དང་གཅིག་ཁར་སྫོདཔ་ཨིན། ང་ཨ་ཞང་ནི་མམ་ཏིག་ནིག་གེ། 

ཁོ་གི་ཨ་ནེ་དགོན་པ་ལཱི་སྫོང་ཡི། ཁི་ཨནི་དགོན་པར་ནའི་ཞི། 

ངེའི་ཨ་ཀུ་དགོས་འཐྫོབ་ནིའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག ང་ཨ་ཁུ་དགོས་་ནི་གི་ལྫོ་རྒྱུས་ན། 

ང་བཅས་ཀྱི་ཨ་རྒས་ལྫོ་བརྒྱད་ཅུ་ཡར་སྫོ་ཡི། ནེའི་ཨ་རྒས་ནེ ་ཁེལ་ླེ་ནའི ་གཞི། 

ཁོ་གི་ཨ་རྒས་ད་ལྫོ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ར་འདུག ཁི་ཨ་རྒས་ཛི་ ད་རི་སྒྲིང་སྒྲི་བུས་ར་ན། 

ཨ་ལཱི་འདི་ག་ཅི་འབད་ངང་ཚགས་ཁར་ཚུད་པས། ་བ་ཚི་ཞེ་ར་སྦུ་ང་ཚགས་ཁར་ཚུད་དེ། 

སྤུན་ཆའི་ནང་ལས་་ྫོམ་ཤྫོས་ཁོ་ཨིན། སྤུན་རྒྱ་པ་ཀི་ན་ནི་་ྫོམ་ཤྫོས་ར་ཁི་གེ། 

ང་བཅས་ཀྱི་ཨ་པ་འདི་དཔྱལ་ཐེ་འཐྫོན་དེས། ནེ་རའི་ཨཔ་ཛེ་དཔྱལ་ཐེ་ཇོང་དྫོ། 

ནུམྫོ་འདི་ད་ལྫོ་དཔེ་ཆ་བལ་བའི་བསྒང་ཡྫོད། ནུ་མེ་ཛི་ད་རེས་དཔྱེཆ ་ལྷག་པའི་བསྒང་ན། 

ངེའི་སྲིངམྫོ་གཉེན་རྐྱབ་སྟེ་ཨ་ལཱི་བུ་ཅིག་སྐྱེས་ཡི། ང་ནུ་མེ་ཛི་གཉེན་རྐྱབསི་འྫོབ་བུས་དེ་སྐྱེས་ཞིག 
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ཁྱོད་ཀྱི་རྨགཔ་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་ཡིད་ཁར་འྫོང་ཏྫོག་ཏྫོ་ཅིག་
མཐྫོངམ་མས། 

ཡི་རྨགཔ་ཛེ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཡིད་ཁ་རཀ་ཏྫོག་ཏྫོག་རེ་མཐྫོང་
ནེ། 

ཁྱོད་ཀྱི་ཨམ་སྲུ་འཇའ་རིསམྫོ་འདུག ཡི་གནེས་ཛི་འཇའ་རིསམྫོ་ནི་ན། 

ངེ་གི་ཨའི་གིས་ཏི་ང་བསྐྱལ་མ་བཏང་ག? ང་ཨ་མའི་ཏི་ང་ཀེས་མ་བེརཀ་ག? 

ཨ་རྒས་སྐྱིད་ཏྫོང་ཏྫོ་སྦེ་འདུག ཨ་རྒས་སྐྱིད་ཏྫོང་ཏྫོ་ནི་ན། 

ནཱ་ལུགས་ཤྫོམ་སྦེ་གཟིམ། ཛྫོ་ཀེ་ཅི་སྦུས་གཟིམ། 

ཁྱོད་ར་གཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་ན? ཆ་རྫོགས་ཡྫོད ་ག? ཡེ་རེ་ཐེ་རྐྱངམ་དེ་ནེ་ཀ? ཁིམ་ལ་ན་ཀ? 

ཁྱོད་ད་རིས་འགྱོ་ནི་ཨིན་ན? ཡི་དཱ་སུ་ཡེ་ནེ་ནི་ཀ? 

མྫོ་ཚྫོདམྫོ་ག་ཅི་ཟ་དེས?  ཁི་ང་ཤེ་ཟུ་དྫོ? 

ཨའི་ཀྲོང་གསར ་ལཱི་ཞག་ག་དེམ་ཅིག་སྫོད་ནི་མས? ཨམ་ཀྲོང་གསར་ཞག་ཨ་ཞི་དེ་སྫོད་ནི་ནྫོ? 

ཁྱོད་ད་རིས་ཀྲོང་གསར་ལཱི་ཡྫོདཔ་ྨོྫོ། བྫོན་སྦྱིས་ལཱི་ཡྫོད? ཡི་ད་རེ་ཀྲོང་གསར་ནག་ལྫོ་ བྫོན་སྦྱིས་ནཱ? 
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ཕྫོགས་དང་འབྲེལ་བའི མིང་ཚིག 
ཕྫོགས་བཞི། ཕྫོགས་ླེ། 
མཚམས་བཞི། མཚམས་བཞི། 
ཡར་ཁ་ཐུག ཧབ་ཐ་ཛི། 
ཤར། ཤར། 
ལྷྫོ། ལྷྫོ། 
ནུབ། ནུབ། 
བྱང་། བྱང་། 
ཤར་ལྷྫོ། ཤར་ལྷྫོ། 
ནུབ་བྱང་། ནུབ་བྱང་། 
ལྷྫོ་ནུབ། ལྷྫོ་ནུབ། 
བྱང་ཤར། བྱང་ཤར། 

 
 
 

ཕྫོགས་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེར་རྗོད། 
 

ཁྱིམ་གྱི་ཕྫོགས་བཞི་ལཱི་དར་འཕར་བཞག་ནུག མའི་གི་ཕྫོགས་ླེ་ན་ཏར་ཞི་ཅུར་་་ླེ་ན། 

མཚམས་བཞི་ལཱི་བཀལ་བཞག་ནུག མཚམས་བཞི་ནང་ཀུད་ླེ་ན། 

ཁོ་ཡར་ཁ་ཐུག་འགྱོ་དེས། ཁི་ཧབ་ཐ་ཛི་གཱའི་ད། 

ཉིམ་ཤར་ལས་ཤརཝ་ཨིན། ཉི་ཤར་ཁ་ཐུག་ནས་ཤར་དེས་ཝེན། 

ནངས་པ་ཤར་ཁ་ཐུག་འགྱོ་ནི་ཨིན། ཡམ་་་ཤར་ཁ་ཐུག་ཐ་ཛི་གཱའི ་མི་ལུ་ཝེན། 

ཁོ་དུས་ཅི་ལྷྫོ་ལཱི་འགྱོ་མི་བ་བ་པས། ཁི་དས་ནི་ལྷྫོ་ཁ་ཐུག་ལ་ཟེ་གཱའི ་མི་ཕ་ཏ། 

ཉིམ་ནུབ་ལཱི་འཛུལཝ་ཨིན། ནེ་ས་ཁ་ནུབ་ཁ་ཐུག་བལ་་་འཛུལ་གི་ཝེན། 

མདྫོས་འདི་ལྷྫོ་ལཱི་མེན་པར་བྱང་ལཱི་བཀལ། མདྫོས་ཚ་གའི ་ལྷྫོ་ནང་མི་བ་བ་བས་བྱང་ཁ་ཐུག་བཀུ་ལྫོ། 
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བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་འདི་འབྲུག་གི་ཤར་ལྷྫོ་ལཱི་ཆགས་ཏེ་ཡྫོད། བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་ཚ་གའི་འབྲུག་གི་ཤར་ལྷྫོ་ཁ་ཐུག་ཆགས་
་་ན། 

ཁྱིམ་ནང་ལས་འཐྫོནམ་ད་ཁ་ལྷྫོ་ནུབ་ལཱི་འགོར་ཏེ་འཐྫོན་དགོ་ལྫོ། མའི་ནི་ཇོང ་མྫོ་ཏཝ་ཁ་ལྷྫོ་ནུབ་འགོར་་་ཇོང ་དགོ་རེ། 

ཁོ་དུས་ཅི་ནུབ་བྱང་གི་མཚམས་ལཱི་འགྱོ་མི་བ་བ་པས། ཁི་དས་ནི་ནུབ་བྱང་གི་མཚམས་ན་གའི་མི་ཕད ་ཝེ། 

ཁོ་གི་གཡུས་འདི་ ྨོད་ལཱི་མེན་པར་སྫོད་ལཱི་ཨིན། ཁི་གི་ཀྲོང་ཚ་གའི་མའྫོ་ྨོད་དུ་མིན་ད་ཝེན་སྫོད་ན་ཆིད་དེ་ཝེན། 

 
 

དུས་ཚྫོད་དང་འབྲེལ་བའི་རྫོང་འབྲྫོག་ཤན་སྦྱར་མིང་ཚིག 
དུས་རབས། དུས་རབས། 

རབ་བྱུང། རབ་བྱུང་། 

གནམ་ལྫོ། གནམ་ལྫོ། 

ལྫོ། ལྫོ། རྣེང། 

ལྫོ་ནག ལྫོ་ནག 

དང་ཕུ། དང་ཕུ། 

ད་རེས་ནངས་པ།  དས་ཡང་པ། 

ན་ཧིང། ན་ནིང་། 

དུས་ཅི། དས། 

སང་ཕྫོད། ན་མུ། 

བྱི་ལྫོ། བྱི་ལྫོ། 

གླང་ལྫོ། གླང་ལྫོ། 

སག་ལྫོ། སག་ལྫོ། 
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ཡྫོས་ལྫོ། ཡྫོས་ལྫོ། 

འབྲུག་ལྫོ། འབྲུག་ལྫོ། 

སྦྲུལ་ལྫོ། སྦྲུལ་ལྫོ། 

རྟ་ལྫོ། རྟ་ལྫོ། 

ལཱིག་ལྫོ། ལཱིག་ལྫོ། 

སྤྲེལ་ལྫོ། སྤྲེལ་ལྫོ། 

བྱ་ལྫོ། བྱ་ལྫོ། 

ཁྱི་ལྫོ། ཁྱི་ལྫོ། 

ཕག་ལྫོ། ཕག་ལྫོ། 

ཟླཝ། རླ། 

དྫོ་པ། སྔ་ཛི། 

ཉིནམ། ནེན་དེ་ 

ཉིན་ཕྱེད། ནེ་ཐེ། 

ཉིན་ནུབ། ཉིན་ནུབ། 

ཕྱི་ང། སུ་ལ། 

ནུབམྫོ་ཕྱེད། ནམ་སན། 

ཞག ཇ། 

ད་ལྫོ། དར། 

ཁ་ཙ། ད་ལུ། 



27 
 

ཁ་ཙ་ཉིན་མ། ད་ལུ་ནེན ་།། 

ད་ཅི། དེ་ནང་། 

ད་ལྫོ་ཁམས། ད་ར་་། 

ཁ་ཙ་དྫོ་པ། དངས་རེ་སྔ་ཛི། 

མདངམ་ཕྱི་ང། མདང་སུ་ལ། 

ཁ་ཉིནམ། ཐེ་ལིང་་། 

གཞེས་ཉིནམ། ད་ལིང་ཐེང་ལི། 

སྫོ་ཁ། སྫོ་ཁ། 

བྱཱར། དབྱར། 

་ར་ཁ། ་ར་ཁ་ལྫོ་ཐྫོག་བསྡུཝ་ཨིན། ་ར་ཁ། 

དགུན། དགུན། 

 
 
 

དུས་ཚྫོད་དང་འབྲེལ་བའི་རྗོད་ཚིག 
གུ་ང་རིན་པྫོ་ཆེ་འབྲུག་ལཱི་དུས་རབས་བརྒྱད ་པ་ནང་བྱྫོན་ནུག གུ་ང་རིན་པྫོ་ཆེ་འབྲུག་ནང་ངོ་དུས་རབས་བརྒྱད ་པ་ནང་ངོ ་བྱྫོན་ནཱ། 

བླམ་འདི་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ནང་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག བླམ་ཚ་གའི ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ནང་ངོ ་སྐུ་འཁྲུངས་ན། 

དུས་ཅི་གནམ་ལྫོ་སྤྲེལ་ལྫོ་ཨིན། དས་ནི་གནམ་ལྫོ་སྤྲེ་ལྫོ་ཝེན་ཏ། 

ཨ་ལཱི་འདི་ལྫོ་ག་དེམ་ཅིག་ྨོྫོ། ་ང་ཚ་གའི་གདེང ་ཨར་ཏི་ཡྫོ། 

དུས་ཅི་ལྫོ་ནག་ཨིན་ལྫོ། དས་ནི་གནེང ་ནག་ཝེན་རེ། 

ཁོ་གིས་དང་ཕུའི་གོ་ཅིག་གྱོན་ནི་འདུག ཁིའི་དང་ཕུ་གི་གོ་འདི་གྱོན་ནཱ། 
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ད་རེས་ནངས་པའི་ཨ་ལཱི་ཚུ་མཁས་དགས་འདུག  དས་ཡང་་་ལ་་ང་ཚེ་མཁས་དགས་ནག་ཏ། 

ན་ཧིང་གནས་སྐོར་ལཱི་སྫོང་ཡི། ན་ནིང་གནས་སྐོར་ན་གའི ་་། 

དུས་ཅི་ཆར་ཆུ་མིན་འདུག དས་ནི་ཆར་ཆུ་མུ་ཏ། 

ཁོང་སང་ཕྫོད་འྫོང་ནི་ཨིན་ལྫོ། གོན ་ན་མུ་ར་མལ་ཝེན་རེ། 

ན་ཧིང་གནམ་ལྫོ་བྱི་ལྫོ་ཨིན། ན་ནི་གི་གནེང་ཚ་གའི་གནམ་ལྫོ་བྱི་ལྫོ་ཝེན། 

ཁོ་གླང་གི་ལྫོ་ལཱི་སྐྱེས་ནུག ཁི་གླང་གི་ལྫོ་ནང་སྐྱེས་ནཱ། 

མྫོ་ལྫོ་སག་ཨིན་མས། བྫོ་མེ་འདི་སག་ལྫོ་ཝེན་ཏ། 

ངེ་གི་གཡུས་ཁར་ ཨ་ལཱི་མང་ཤྫོས་ཡྫོས་ལྫོ་ལཱི་སྐྱེས་ནུག ང་ཇི་ཀྲོང་ ་ང ་ངེ་མང་ཤྫོས་ཡྫོས་ཀྱི་ལྫོ་ནང་སྐྱེས་ན་ཝ་རེ། 

བླམ་འབྲུག་ལྫོ་ལཱི་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག བླ་ཚ་གའི ་གནེང ་འབྲུག་ལྫོ་ནང་འཁྲུངས་ནཱ། 

ཁོང་ག་ར་ སྦྲུལ་ལྫོ་ལཱི་ སླྫོབ་གྲྭ་ནང་བཙུགས་ནུག བྫོད་དང ་ས་ང་ གནེང ་སྦྲུལ་ལྫོ་ཚ་གའི ་ནང་སླྫོབ་གྲྭ་ནང་བཙུགས་
ནཱ། 

བུམྫོ་འདི་ལྫོ་རྟ་ཨིན་མས། བྫོ་མེ་ཚ་ག་གནེང ་རྟ་ཝེན་ཏ། 

ལཱིག་ལྫོ་ལཱི་འགོ་བཙུགས་ནུག གནེང ་ལཱིག་ལྫོ་ན་འགོ་སག་ན། 

གུ་ང་སྤྲེལ་ལྫོ་ལཱི་འཁྲུངས་ནུག གུ་ང་སྤྲེལ་ལྫོ་ནང་འཁྲུངས་ན། 

ཁྱིམ་ཐྫོག་བཀལ་མི་འདི་སྐྱེས་པ་བྱ་ལྫོ་པ་ཅིག་དགོ་ལྫོ། མའི་གི་ཐྫོག་ཀུད ་ཁན ་ཚ་གའི་ཕྫོ་རྒྱས་གནེང ་བྱ་ལྫོ་པ་ཐེ་དགོ་རེ། 

ཁོང་གཉིས་ཁྱི་ལྫོ་ལཱི་གཉིསཔྫོ་སྦྱེལམ་སྦེ་སྐྱེས་ནུག བྫོད་ཟྫོན་ཨ་ཚའི ་ཁྱི་ལྫོ་གི་གནེང་ནང་མཚེ་མ་སྦུས་སྐྱེས་ནཱ། 

ད་རེས་གནམ་ཁར་ཟླཝ་ཤར་ནུག ད་སུམ་ནམ་དུ་རླ ་ཤར་ན་བ་རེ། 

ནང་པ་དྫོ་པ་ལྷ་ཁང་ནང་དཀར་མེ་ཕུལ་བར ་འགྱོ་ནི། ཡམ་པ་སྔ་ཛི་ཧེང་བ་ནང་ངོ ་དཀར་མེ་ཕུལ་ག་མིལ་ཝེན། 

བཀྲིས་སྒང་ལས་བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་ཚུན་ཉིནམ་གཅིག་
འགོར་ཨིན། 

བཀྲིས་སྒང་ནི་བསམ་འགྲུབ་ལྗོངས་ཁར་ཚུན་ཚྫོན་ནེན་ཐེ་འགོར་
ཏེ་ཝེན། 
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ཉིན་ཕྱེད་ཀྱི་ལཱ་རྐྱངམ་གཅིག་འདུག ནེན ་ཐེ་གི་ཡཱས་མ་མུ་ཏ། 

ཁོ་ཉིན་ནུབ་མེད་པར་ལཱ་རྩ་འགེངས་འབདཝ་མས། ཁི་ཉི་ནུབ་མུ་དྫོ་ཡས་རྩ་འགེངས་ཟེ་སྦུ་་་ཝེན། 

ཨ་ལཱི་ཚུ་ཕྱི་ང་རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་འགྱོཝ་མས། ་ང་ཚེ་སུ་ལ་་་ཚྫོ་གི་མའི ་དྫོ་གའི་ད། 

ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ནུབམྫོ་ཕྱེད ་ལས་ལྫོངས་ཏེ ་ཡར་སྫོ་ཡི། བུསུ་ཆག་པལ་ནམ་སན་ཡང་ཛི་སྦེ་གའི་་། 

ཞག་སྫོད་ནི། ཇ་ནི་མི་ལ། 

ད་ལྫོ༌ལྫོ༌ཟ༌དེས། དར་ཟ་གའི་ཟམ་ཟུ་ཟ། 

ཁ་ཙ་ཉིན་མ་ཨ་ལཱི་གཉིས་བཤལ་ཏེ་འྫོང་དེས། ད་ལུ་ནེན ་།་་ང་ཟྫོན་བཤད་ཏེ་ར་ས། 

མྫོ་ད་ཅི་ཇ་འཐུང་སྫོད་ནུག ཨ་མི་ཚ་གའི ་དེ་ནང་ཇ་འཐུང་སི་ནི་ན། 

ཨ་ཅོ་ད་ལྫོ་ཇ་འཐུང་སྦེ་འགྱོ་ཚརཝ་ཅིག་ཨིན། ཨ་ཇོ་དར་་འི་ཇ་འཐུང་ཟེ་གའི་་། 

བླམ་ཁ་ཙ་དྫོ་པ་ལས་དགོན་པ་བྱྫོན་སྫོ་ཡི། བླམ་དང་རེ་སྔ་ཛི་ཝས་མེད་དགོན་པ་དུ་བྱྫོན་པ། 

མདངམ་ཕྱི་ང་ཁཝ་རྐྱབ་ནུག མདང་སུ་ལ་ཀ་ར་ན། 

ཁོང་ཁ་ཉིནམ་ལས་ནཱ་ལྷྫོད་ཅི། བྫོད་ཐེ་ལིང་བ་ཚུར་ཧྲག་པ། 

ཁོང་གཉིས་གཞེས་ཉིནམ་ལས་ཡར་སྫོ་ཡི། བྫོད་ཟྫོན་ད་ལིང་ཐེང་ལི་བ་གའི་་། 

 
 

དུས་ཚྫོད་སླབ་ཐངས། 
 

ནམ། ཨར་་། 

ཁ་ཙ། དང་ལུན། 

ལྫོ་ག་ཅི ་ལཱི། གནེང ་ཨར་་། 

སྤྲེལ་ལྫོ། སྤྲེལ་ལྫོ། 
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ཉིནམ། ནེན། 

ཉིནམ་ལྔ། ནེན་ཡ་ལྔ། 

ཆུ་ཚྫོད། ཆུ་ཚྫོད། 

ཕྱི་ང། སུ་ལ། 

དྫོ་པ། སྔ་ཛི། 

ལྫོ་གསར། ལྫོ་གསར། 

ཤུལ་མ། མཇུག་ནི། 

དུས་ཚྫོད། དུས་ཚྫོད། 

དལ་ཁོམ། དལ་ཁོམ། 

འཚབ་འཚབ། འཚབ་འཚབ། 

དུས་ཚྫོད་ཁར་ཀྲིག་ཀྲི། དུས་ཚྫོད་ན་ཀྲིག་ཀྲི། 

 
 

གནམ་གཤིས་གནས་སངས། 
 

ཆརཔ། ཡྫོས། 

ཉིམ། ནེ། 

ཁཝ། ཀ། 

ས་སྨུག སར་ཅད། 

་རཝ། ་ར་་། 

བུ་ཡུག ཀ་ནི་བུ་ཡུག། 
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ཁཝ་ཐར་ཐྫོར། ཀ་ཐར་ཐྫོར། 

གནམ་བསིལ་ཏྫོང་ཏྫོ། ནམ་བསིལ་ཏྫོང་ཏྫོ། 

རླུང་མ་ཁོད་སི་སི། ཞེན་ལྫོ་བསིལ་ཏྫོང་ཏྫོ། 

ཚ་དྫོད་ལྡན་ཏྫོག་ཏྫོ། ཚ་དྫོད་རན་ཏྫོག་ཏྫོ། 

ས་སྨུག་སྟུག་པག་པ། སར་ཅད ་ཏྫོག་ཏི་སྦུ་ཟི། 

རླུང་བསིལ་ཧུ་ཧུ། ཞེན་ལྫོ་བསིལ་ཧུང་ཧུ། 

གནམ་ཧྫོ་ཏང་ཏ། ནམ་སྔུན་དི། 

གནམ་སྤུར ་སུ་ཅིག ནམ་སྤུབས་སུ་དེ། 

ཆརཔ་ཟམ་ཟིམ། འྫོས་ཟམ་ཟིམ་དི། 

གནམ་ས་སྨུག་སྤུར ་སྤུརཝ། ནམ་སར་ཅད་སྤུབས་མ་ཏའྫོ། 

 

 

གནམ་གཤིས་གནས་སངས་དང་འབྲེལ་བའི་རྗོད་ཚིག། 
ཁ་ཙ་ཆརཔ་ཤུགས་སྦེ་རྐྱབ་ཅི། ད ་ལུན་འྫོད་ཤུགས་སྦུ་རས་པ། 

ད་རིས་ཉིམ་ཤར་ཏེ་ཡྫོད། ད ་སུམ་ནེ་ཞེག་་་ནཱ། 

མེ་རག་ལཱི་ཁཝ་རྐྱབ་ནུག མེ་རག་ན་ཀ་རས་ན་རེ། 

གནམ་ས་སྨུག་སྤུར་ཏེ་ཨིན་མས། གནམ་སར ་ཅི་སྤུར་ཟི་ཝེན་ཏ། 

་རཝ་རྐྱབ་སྟེ་ལྫོ་ཐྫོག་ག་ར་མེདཔ་བཏང་ད་ཡི། ་རཝ་ར་ཛི་ལྫོ་ཐྫོག་དྭངས་སང་ས་གོག ་ཤ་ཁེ་ན་བས། 

ཁོང་བུ་ཡུག་དང་ཕད་ནུག བྫོད་ཀ་ནི་ཁེག་གི་བར་དུ་ཚུད་ན་ཝ་རེ། 

ཁ་ཙ་ཕྱི་ང་ཁཝ་ཐར་ཐྫོར་རེ་རྐྱབ་ནུག མདང་སུ་ལ་ཀ་ཐར་ཐུར་རེ་འབབ་ནཱ། 
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གནམ་བསིལ་ཏྫོང་ཏྫོ་ཐལ་སྫོ་ནུག གནམ་བསིལ་ཏྫོང་ཏྫོ་གའི་ན་ཝ་རེ། 

རླུང་མ་ཁོད་སི་སི་སྦེ་འཕུར་དེས། ཞན་ལྫོ་བསིལ་ཏྫོང་ཏྫོ་རས་ན་ཝ་རེ། 

བཀྲིས་སྒང་ལཱི་ཚ་དྫོད ་ལྡན་ཏྫོག་ཏྫོ་འདུག བཀྲིས་སྒང་ཚ་དྫོད་རན་ཏྫོག་ཏྫོ་ནག་ཏ། 

གནམ་ཁར་ས་སྨུག་སྟུག་པག་པ་སྦེ་སྤུར་ཆེ ་ནུག གནམ་དྫོ་སར་ཅད ་ཏྫོག་སྟེ་སྤུར་ན་ཝ་རེ། 

ཡྫོན་ཕུ་ལ་ལཱི་རླུང་བསིལ་ཧུ་ཧུ་ཨིན་མས། ཡྫོན་ཕུ་ལ་ན་ཞན་ལྫོ་བསིལ་རི་རི་ཝེན་ཏ་ཝ་རེ། 

ད་རིས་གནམ་ཧིང་སངས་ས་འདུག ད ་སུམ་གནམ་ཁ་ཕྱེ་ཏེ་ཧིང་སང་ཀ་ནི་ནཱ། 

གནམ་སྤུར ་སུ་ཅིག་ཨིན་མས། ད ་སུམ་གནམ་སྤུར་སུ་དེ་ཝེན་ཏ་ཝེ་རེ། 

ཕྱི་ཁར་ཆརཔ་ཟམ་ཟིམ་རེ་རྐྱབ་དེས། སྤང་ངོ་ཡྫོས་ཟམ་ཟིམ་རེ་རྐྱབ་ད། 

གནམ་ས་སྨུག་སྤུར ་སྤུརཝ་བཟུམ་སྦེ། ནམ་སར་ཅད་སྤུབ་པ་ཙྫོག་ས། 

 
 

 


