
མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 

བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
 

1 

ཅོག་འཐད་མི་གུ་ སོར་ཐག་བཀལ།  
  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 

བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
 

2 

ཐག་འཐན།   

 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 

བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
 

3 

ཐག་འཐན།   



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 

བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
 

4 

ཐག་འཐན།   



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 

བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
 

5 

 

 ཐག་འཐན། 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 

བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
 

6 

བཟོ་དབྱིབས་གུ་ ཚེན་གཏང་།  

 

  

 

 

 

 

  

   

 

  



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 

བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
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པར་བྲིས།  
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བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
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  པར་བྲིས། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 

བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
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པར་བྲིས།  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 

བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
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  མི་ཚེང་མི་ཚུ་བྲིས།  
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བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
 

11 

   པར་བྲིས།  
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བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
 

12 

མིཐུན་སྒྲིག་འབད།  

            
ཡི་གུ་ འདྲ་མི་གུ་ སོར་ཐག་བཀལ།      

ཙ  ར་ ཨ་ ཙ་ ཅ་ 
ཝ  བ་ ས་ ཝ་ འ་ 
ཛ  ཇ་ ཟ་ ཙ་ ཛ་ 
ཚེ  ཛ་ ཚེ་ ཆ་ ཡི་ 

ཀ         ཇ 
ང         ཀ 
ཅ          ང     
ཇ         ཁ 
ཁ         ཅ 

 ཏ         ཕ 
ཐ         པ 
ད         ཏ 
པ         ཐ 
ཕ         ད 
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13 

གསལ་བྱིད་དང་པར་ མིཐུན་སྒྲིག་འབད། 

      

ཀ་ 

ཅ་ 

ཏ་ 

པ་ 

ཙ་ 

ཞ་ 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 

བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
 

14 

གསལ་བྱིད་དང་པར་ མིཐུན་སྒྲིག་འབད། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ཅ་ ལ་ ཁ་ 

ཉ་ པ་ ཇ་ 

ན་ ཐ་ ད་ 

བ་ མི་ ཕ་ 

ག་ ཝ་ ཞ་ 

འ་ བ་ ཀ་ 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 

བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
 

15 

མིང་ཚེག་ཅོག་འཐད་མི་གུ་ སོར་ཐག་བཀལ། 

གང་ ཀང་ ཁང་ གང་ 

ཅན་ ཙན་ ཅད་ ཅན་ 

ཐམི་ ཝམི་ ཟམི་ ཐམི་ 

ཕུལ་ པུལ་ ཕུལ་ བུལ་ 

ཡིར་ འར་ ཡིར་ རར་ 

ཤོང་ ཞོང་ ཤོང་ ནོང་ 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 

བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
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ཚེག་ཅོག་འཐད་མི་གུ་ སོར་ཐག་བཀལ། 
གུ་རམི་  ཀ་ཤ་ གུང་ གུ་རམི་ 
ལགཔ་ ཁབ་ ལགཔ་ ཀ་ཀུར་ 
ཀ་ལ་ ཀ་ཤ་ ཀ་ལ་ ཀ་ལ་ 
ཅ་ལ་ ཁབ་ ཅ་ལ་ ཁམི་ 
ཆང་ གུར་ ཇ་རལ་ ཆང་ 
ཇ་རལ་ གུ་རམི་ ཅ་ལ་ ཇ་རལ་ 
ཉམ་ ཉན་ ཉམ་ ཏགམི་ 
ཏ་རུ་ ཀ་ཤ་ ཏ་རུ་ ཁམི་ 

པ་ས་ ཐ་ལ་ པ་ས་ ས་ས་ 
གོན་ ཐོན་ དོན་ གོན་ 
ཞལ་  ནལ་ ཞལ་ ཐལ་ 
ཨན་  ཡིད་ ཨན་ ཡིན་ 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 

བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
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ལྷག། བྲིས།   

 

ཀ་ཀུར་   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་              

 

ཀ་ཤ་   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   

 

ཀོ་པ་   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   

 

ཀོང་རྩེ་   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   
 

 
 

ཀ་བ་   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   

 

ཀ་ལ་   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   
 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 
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ལྷག། བྲིས།   

 
 

ཁབ་   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   

 
 

ཁབ་ཟས་   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   

 
 

ཁམི་   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   

 
 

ཁུ་རུ་   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   

 
 

གུ་རམི་   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   

 
 

གུན་ཆ་   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   
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ལྷག།  བྲིས།    

 
གོན་   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   

 
     ངང་ལག་   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   

 
     ངང་པ་   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   

 
     ཅ་ལ་   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   

      ཆུ་   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   

      ཇ་རལ་   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   
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པར་གྱི་མིང་གུ་ ཨན་རྟགས་(√ ) བཀལ།    

 
 

   བོང་ཀུ་   ཆུང་ཀུ་ 

 
 

   ཀོ་པ་    པ་ས་ 

 
 

   ཨ་ལོ་    ཨོ་ལ་ 

 
 

   ཐུང་ཀུ་    སོམི་ 

 
 

   ཁུར་ཆ་    གུན་ཆ་ 

 
 

   ཚེལ་མི་    པད་མི་ 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 
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པར་གྱི་མིང་གུ་ ཨན་རྟགས་ (√) བཀལ།    

 བང་ཅུང་   ཁུ་རུ་   ཤོག་གུ་ √ 

  ཤོག་གུ་    ཧོན་ཚེད་    ཀོ་པ་ 

 བང་ཅུང་    ཧོན་ཚེད་   ཀོ་པ་ 

  ལ་ཕུ་    འུག་པ་    ཀ་བ་  

    ཀོང་ཙ་    ཀོ་པ་     འུག་པ་ 

    ཀོང་ཙ་    ཁུ་རུ་     འུག་པ་ 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 
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པར་གྱི་མིང་གུ་ ཨན་རྟགས་ (√) བཀལ། 

 ཏོག་ཙ་    མི་ཏོག་√  ཤ་མུ་   

 
ཏོག་ཙ་    ཁུ་རུ་    ཙ་ཏོག་ 

 
མི་ཏོག་    ཀ་ལ་    དོ་ལོམི་  

 གུ་རམི་    ཤ་མུ་    པ་ས་  

 
ལ་ཕུ་    ཀོང་ཙ་    ཏོག་ཙ་ 

 
ཨ་མི་    དོ་ལོམི་    ལ་ཕུ་ 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 
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པར་གྱི་མིང་བྲིས། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ཀ་ཀུར་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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  པར་གྱི་མིང་བྲིས། 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་ 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 

བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
 

25 

པར་གྱི་ མིང་བྲིས།   

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་ 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 

བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
 

26 

ཨང་ཡིག་བྲིས། 

 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 

བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
 

27 

ཨང་ཡིག་བྲིས། 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 

བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
 

28 

མིཐུན་སྒྲིག་འབད།   

 

   ཇ་རལ་ ཨན། 

 

   ལགཔ་ ཨན། 

 

   བང་ཅུང་ ཨན། 

 

   ཐ་ལ་ ཨན། 
 

 

   མི་ཏོག་ ཨན། 

 

   ཐ་ལ་ ཨན། 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 

བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
 

29 

པར་བལྟ་ ཚེག་བྲིས།  

 

  དོམི་  ཨན། 

 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཨན། 

 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ཨན། 

 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཨན། 

 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཨན། 

 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཨན། 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 

བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
 

30 

པར་བལྟ་ ཚེག་བྲིས།  

        ཤོ་   ཨན།   

 

 

 

  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 

བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
 

31 

མིཐུན་སྒྲིག་འབད།  

 

  འད་ ཀ་ཀུར་ ཨན། 

 

  འད་ ཚེལ་ལུ་ ཨན། 

 

  འད་ ཤོག་གུ་ ཨན། 

 

  འད་ ཨ་ལོ་  ཨན། 

 

  འད་ ཀོང་ཙ་ ཨན། 

 

  འད་ མི་ཏོག་ ཨན། 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 

བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
 

32 

པར་བལྟ་ ས་སོང་སུབས། 

 འད་   ཁུ་རུ་   ཨན། 

   འད་  ་་་་་་་་་་་་་་་་་   ཨན། 

 
འད་  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་   ཨན། 

   འད་  ་་་་་་་་་་་་་་་   ཨན། 

 ་་་་་་་་   དོ་ལོམི་  ་་་་་་་་ 

 ་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་ 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 

བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
 

33 

མིཐུན་སྒྲིག་འབད། 

 

   

རྒ་  རྐ་ རྙ་ རྒ་ རྣ 
ཀླ་  བླ་ ཟླ་ ཀླ་ རླ་ 
སྔ་  ས་ སྔ་ ས་ སྨ་ 
རྗ་  རྫ་ རྩེ་ རྗ་ རྨ་ 
རྟ་  རྡ་ རྔ་ སྙ་ རྟ་ 

པྱ་         བྱི་ 
ཀྱ་         པྱ་ 
བྱི་         སྲ་     
གྲ་         ཀྱ་ 
སྲ་         གྲ་ 

 ཁྲ་         ཕྲ་ 
ཧྲ་         དྲ་ 
ཁྱ་        ཁྲ་ 
དྲ་         ཁྱ་ 
ཕྲ་         ཧྲ་ 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 

བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
 

34 

ཚེག་འདྲ་མི་གུ་ སོར་ཐག་བཀལ།  
སག་  གླང་ སྦུལ་ སག་ 
བྱི་ཅུང་ བྱི་ལ་ བྱི་ཅུང་ རོ་ཁྱ་ 
སལཔ་ སྤྱིན་ སྤྱི་ སལཔ་ 
སོད་ སོད་ སོདཔ་ སོད་ 
གྱིོག་མིོ་ གྱིང་ གྱིོག་མིོ་ བྱིམིོ་ 
སྦྱང་ སྤྱིང་ སྦྱང་ སྒྱུར་ 
གླང་ བླང་ ཟློག་ གླང་ 
ཀློག་ ཀློག་ གློག་ བླུག་ 
ཕྱུག་ རྒྱུག་ ཕྱུག་ བྱུག་ 
སོན་ སོད་ སྨོད་ སོན་ 
ལྐུགས་  སྐུགས་ ལྐུགས་ སྙུགས་ 
རྡོག་  རྙོག་ རྡོག་ རྡུག་  



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 

བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
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ཁྱོད་ཀྱས་ ག་ཅ་མིཐོང་པས།    



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 

བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
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སློབ་ཚན་༡ པའི་དློན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 རང་དང་ཆ་རློགས་ཀྱི་ངོ༌སློད་འབད་ནི། 
 གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གི་མིང་སབ་ནི། 
 དྲི་བའི་ལན་འབད་ནི། 
 ནང༌མི་ངོས༌འཛིན་འབད་ནི། 
 བུཚ་དང་བུམློ་ཟེར་བའི་ མིང་ཚབ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི། 
 བཀོད་རྒྱ་ཉན་ཏེ་ ལཱ་འབད་ནི། 
 བྲི༌ནིའི༌སྔོན༌སྦྱང་། ཐིག་འཐེན་ནི་སློགས་ཀྱི་སྦྱང་བ།  
 གསལ་བྱེད་དང་དབྱངས་སེམས་ཁར་བཞག་་ནི། 
 གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་དངོས་ངོས་འཛིན།   

 
 

སློབ་ཚན་༢ པའི་དློན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 ཁ༌བཟང༌དང༌༌སློབ་སྡེའི་ཕྱི་ནང༌ཁར་འགྱོཝ་ད་གནང་བ་ཞུ་ནི། 
 གསལ་བྱེད་ངོས་འཛིན་འབད་དེ༌ལྷག༌ནི། 
 གསལ་བྱེད་དང་འཁྲིལ་བའི་པར་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས། 
 མདའ་ཕློགས་དང་བསྟུན་རི་མློ་བྲི་ཚུགས། 
 ཕློ་ཆས་དང་མློ་ཆས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས། 
 སློབ་ཁང་དང༌ཐབ༌ཚང༌ནང་གི་ཅ་ལའི་མིང་སབ་ནི། 
 གཙང་སྦྲའི༌ཕན༌གནློད༌ ཧ་གོ་ནི། 
 གསལ་བྱེད་ཀྱི་གོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི། 
 གསལ་བྱེད་ཀ་ལས་ཉ་ཚུན་གི་མདའ་ཕློགས་ཀྱི་རི་མློ་དང་འཁྲིལ་ 

བྲི་ཚུགས། 
 ལད་སློལ་འབད་དེ་ལྷག་ཚུགས། 

 
 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 

བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
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སློབ་ཚན་༣ པ༽ (ཁྱིམ་ནང་ལྷབ་དགོ་པའི་དློན་ཚན་) 

ཀ་ཁ་ག་ང་། ཅ་ཆ་ཇ་ཉ། ཏ་ཐ་ད་ན། པ་ཕ་བ་མ། ཙ་ཚ་ཛ་ཝ། ཞ་ཟ་འ་ཡ། ར་ལ་ཤ་ས། ཧ་ཨ༑ ཀི་ཀུ་ཀེ་ཀོ། ཁི་
ཁུ་ཁེ་ཁོ། གི་གུ་གེ་གོ། ངི་ངུ་ངེ་ངོ་། ཅི་ཅུ་ཅེ་ཅོ། ཆི་ཆུ་ཆེ་ཆོ། ཇི་ཇུ་ཇེ་ཇོ། ཉི་ཉུ་ཉེ་ཉོ། ཏི་ཏུ་ཏེ་ཏློ། ཐི་ཐུ་ཐེ་ཐློ། དི་
དུ་དེ་དློ། ནི་ནུ་ནེ་ནློ། པི་པུ་པེ་པློ། ཕི་ཕུ་ཕེ་ཕློ། བི་བུ་བེ་བློ། མི་མུ་མེ་མློ། ཙི་ཙུ་ཙེ་ཙློ། ཚི་ཚུ་ཚེ་ཚློ། ཛི་ཛུ་ཛེ་ཛློ། ཝི་
ཝུ་ཝེ་ཝློ། ཞི་ཞུ་ཞེ་ཞློ། ཟི་ཟུ་ཟེ་ཟློ། འི་འུ་འེ་འློ། ཡི་ཡུ་ཡེ་ཡློ། རི་རུ་རེ་རློ། ལི་ལུ་ལེ་ལློ། ཤི་ཤུ་ཤེ་ཤློ། སི་སུ་སེ་སློ། 
ཧི་ཧུ་ཧེ་ཧློ། ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨོ།  
ལ་ཆུ། ཀ་ཀུ་རུ། དུ་པ། རི། སློ། མེ། ཞུ། ཁོ། ཕུ་ནུ། མློ། ཕློ། ཤློ། ཀེ་བ། གེ་ཟ། གོ་ལ། ཀུ་ཅོ། ངོ་མ། གོ་
ནི། ཇུ་ཏ། ཇོ་ལ། ཨེ་མ། ཞེ་ས། ཨོ་ལ། ཀི་ལི། པི་སི། ཙི་ཀུ། ཏི་རུ། ཇོ་བློ། ངེ་གི། ཡི་གུ། ཀུ་ཏློ། ཀེ་ཏ་ཀ། 
ཀེ་ལ་ཤ། ཝ་ཆུ། ལི་ཅི། ངོ་རེ་ཚ། ཀི་ལི། ཁུ་རུ། ཕ་གི་མི། ཤློ། སློ་ཀ། ཤ་ཁུ། ཁོ་ལུ། མློ་ལུ། ངེ་གི། མློ་གི། 
ཚ་མློ། ཕློ་མློ། སློ་ན། ལ་ཕུ། ཨེ་མ། ཐ་ལི། ཁ་ལློ་བ། ཀོ་པི། ག་དེ་རེ། ག་ཅི། གི་གུ། གུ་རུ། གོ་བ། ངོ་བློ། མི་
ངོ་། ངོ་ཚ་སི་སི། ཨ་ལེ་མློ། 
 

སློབ་ཚན་༣ པའི་དློན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 གཟའ་དང་གནམ་གཤིས་བརྩི༌ཤེས༌ནི།  
 དཔེ་སློན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསལ་བྱེད་ཚུ་ མདའ་ཕློགས་

དང༌འཁྲིལ་བྲི་ནི། 
 པར་ཡན་ལག་མ་ཚང་མི་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་ནི། 
 ཁོང་རའི་ནང་མི་ཉེ་ཚན་གྱི་ མིང་སབ་ཚུགས་ནི། 
 གསལ་བྱེད་༣༠ ཚག་པར་རྐྱབ་སྟེ་ བྲི་ནི། 
 གསལ་བྱེད་དང་པར་མཐུན་སྒྲིག་འབད་དེ་བྲི་ཚུགས་ནི། 
 ཅ་ལ་མ་འདྲཝ་གི་མིང་ཚུ་སབ་ཚུགས་ནི། 
 ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་སབ་ཚུགས་ནི། 
 གསལ་བྱེད་ཚུ་ལྷག་ཚུགས་ནི། 
 དབྱངས་བཞིའི་ངོས༌འཛིན༌འབད༌ཚུགས༌ནི། 
 གསལ༌བྱེད༌ལུ༌དབྱངས༌སྦྱར༌ཏེ༌ལྷག༌ཚུགས༌ནི། 
 གསལ༌བྱེད༌བྲི༌ཚུགས༌ནི། 

 
 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 

བློ་གསར་ལཱ་ཤོག། 
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སློབ་ཚན་༤ པ༽ (ཁྱིམ་ནང་ལྷབ་དགོ་པའི་དློན་ཚན་) 

ཁམ། ཁབ། གང་། ཆད། ཆང་། ཉན། ཉལ། ཐང་། ཐབ། དར། ནད། ནང་། པར། ཕམ། བལ། མར། 
ཚང་། ཚག། ཞལ། ཟམ། ཟས། ཡར། རན། ལམ། ཤར། སག། ཧམ། ཨང་། ངང་ལག། ངན་པ། ཇ་ཁང་། 
ཏན་ཏན། པ་ལང་། མལ་ཆ། ཙང་ཙ། ཙན་དན། གུར། གོན། ཆུམ། ཆོས། ཉིམ། ཉུང་། ཏིང་། ཐིག། ཐློག། 
དློམ། དློང་། དུང་། ནློར། ནུབ། བེག། བུང་། ཝེང་། ཞིང་། ཞློར། ཟུར། ཟློང་། འློད། ཡུམ། ཡིད། རུལ། 
རེད། རུབ། ཚློན། ལློམ། ལུག། ལེན། ཤིང་། ཤེས། ཤེལ། ཤློག། སློང་། སློན། ཧུམ། ཧིང་། ཧློད། ཨོམ། 
ཀ་ཀུར། ཀོང་ཙེ། ཁུར་ཆ། ཁབ་ཏློ། ཅོག་ཙེ། ཆུང་ཀུ། ཏློག་ཙེ། ཐུང་ཀུ། སེན་མློ། པུས་མློ། ཕུད་ཏ། ཕད་ཙེ། 
མེ་ཏློག། ཚལ་ལུ། འུག་པ། ཧློག་ཀ། ཨེན་ཏ། ཇོབ་ཇོབ། དློས། ཏློག་ཏློ། ཤཝ། ཕློཝ། སློངམ། ལགཔ། ཕགཔ། 
ཕློགཔ། བློདཔ། འུར་ལཱཔ། ཚློརཝ། ཐལཝ། ཕལ་པ། སློརཝ། ཏགམ། གངམ། ཚངམ། དལཝ། ཐློགསཔ། 
ཐློཝ། ཟློརཝ། ཕུལཝ། ཐུརམ། ཐུགཔ། ཤརཔ། ཧལམ།    

སློབ་ཚན་༤ པའི་དློན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 གསལ་བྱེད་ཚུ་གོ་རིམ་་བསྒྲིག་ནི། 
 གསལ་བྱེད་ཞ་ལས་ཨ་ཚུན་མདའ་ཕློགས་མ་འཛློལ་བར་བྲི་ཚུགས། 
 གསལ་བྱེད་ལུ་དབྱངས་བཞི་སྦྱར་ཏེ་ལྷག་ཚུགས། 
 སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས། 
 བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་པར་གུ་ཚློན་གཏང་ཚུགས། 
 གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་དང་འཁྲིལ་པར་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས། 
 ཟ་འཐུང་གི་མིང་དང༌ཞེ༌ས༌ནང༌སབ་ནི། 
 ཡུལ་ཚིག་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབདདེ༌ལག༌ལེན༌འཐབ༌ནི། 
 གསལ་བྱེད་ལུ་རྗེས་འཇུག་སྦྱར་བྲི་ཚུགས། 
 གསལ་བྱེད་ལུ་དབྱངས་དང་རྗེས་འཇུག་མིང༌མཐའ༌སྦྱར་ཏེ་འབྲི་ཀློག་རྐྱབ་ནི། 
 གསལ༌བྱེད༌ཀྱི༌མིང༌ཚིག༌ཅོག༌འཐད༌མི༌ཚུ༌ངོས༌འཛིན༌འབད༌ཚུགས། 
 ལྷག༌དེབ༌ནང༌གི༌ཚིག༌ཚུ༌ལྷག༌ཚུགས། 
 པར༌གྱི༌མིང༌ག༌ཨིན༌མི༌གུ༌རྟགས༌བཀལ༌ནི། 

 
 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 
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སློབ་ཚན་༥ པ༽ (ཁྱིམ་ནང་ལྷབ་དགོ་པའི་དློན་ཚན་) 

ཀྱ། ཁྱ། གྱ། པྱ། ཕ། བྱ། མྱ། ཁྱད་པར། ཁྱད་རིག། ཕག། བྱང་། མྱང་། ཀྱེ་མ་ཀྱེ་ཧུད། ཀྱོར་ཀྱོར། ཀྱུར་
ཀྱུར། ཁྱད་ཆོས། ཁྱབ་ཁོངས། ཁྱལཔ། ཁྱར་ཁྱོར། ཉམས་མྱློང་། གྱང་ཁྱིམ། གྱོག་དློམ། གྱོག་མློ། གྱོདཔ། གྱོན་
ཆས། པྱི་ཝང་། པྱང་པྱིང་། ཕག་ཐམ། བྱང་ཁོག། མྱ་ངན། ཁྱིམ་ཐློག། ཁྱོསམ། བྱ་ཁྱུང་། ཀྱོང་ཀྱོང་། བྱུ་རུ། 
བྱིལ་ལི། ཁུ་བྱུག། བྱ་མློ། བྱ་པློད། བྱློ་ལྷ། ཁྱུ་གང་། ཕགསམ། ཕག་ཐློ། ཕག་ཡིག། ཕག་ཤན། ཕྱེ་མར། ཕྱེད་
ཀ། ཕྱེམ་ལ། མྱ་ངན། མྱུ་གུ། ཕྱུ་གུ། ཕྱུར་ཀོ། ཕ་རི། ཕྱེངམ། པྱིར། ཀྲ། ཁྲ། གྲ། ཏྲ། ཐྲ། དྲ། ནྲ། པྲ། ཕྲ། 
བྲ། མྲ། ཤྲ། ས། ཧྲ། ཕྱེད་ཀྲམ། ཀྲག་ཀྲ། ཀྲང་ཀྲིང་། ཀྲམ་ཀྲེམ། ཀྲོབ་མདའ། ཀྲོང་གསར། ཀྲེབ་ཀྲེམ། ཁྲག་
ཁྲིག། ཁྲ་ལམ་ལམ། ཁྲོ་ལློ་ལློ། ཁྲག། ཁྲལ་ཚབ། ཁྲི་ཐགས། ཁྲུང་ཁྲུང་། ཁྲི་དར། ཁྲི་ཕྲག། ཁྲིམས་ཐང་། ཁྲེལ་
མེད། ཁྲོ་ཅུང་། ཁྲོ་བློ། ཁྲོ་མློ། ཁྲོམ་ཚློགས། ཁྲོམ་ལམ། གྲི་གིང་། གྲིབ་ཟས། གྲུབ་ཐློབ། གྲུ་བཞི། གྲོ་མ། 
གྲོགས་རམ། གྲོང་ཁྱེར། གྲོང་སྡེ། གྲོང་ཡུལ། གྲོང་གསེབ། གྲོས་ཆོད། གྲོས་ཚློགས། དྲན། དྲུང་། པྲ་མློ། ཕྲལ། 
ཕྲུག། ཕྲེང་། བྲང་། བྲག། བྲལ། སང་། སམ། སས། ཧྲལ། ཧྲློག། ཧྲིག། ཀླ། གླ། བླ། ཟླ། རླ། ས། ཀླུ། 
ཀླུང་། ཀློག། ཀློང་། གླུ། གླང་། གློཝ། གློངས། གླེབས། གླེམ། བླམ། བླུགས། བླུན་པློ། བླློ། བླློན་པློ། རླུང་། 
རླློབས། རླབས། སབ། སློང་། ཀླད་ཀོར། ཀླ་ཀློ། ཟླ་བ། ཟླ་རིམ། ཟླུམས། ཟླློགས། 

སློབ་ཚན་༥ པའི་དློན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 པར༌གྱི༌མིང༌སྡེབ༌འབྲི༌ཚུགས། 
 ཨང༌ཡིག༌༡ ལས༌༡༠ ཚུན༌བརྩི༌ནི། 
 གསལ་བྱེད་༣༠ གི་མིང་ཚིག་ཚུ་སྦྱློར་ཀློག་རྐྱབ་ཚུགས། 
 གསལ་བྱེད་བཟློ་རྣམ་ཆ་འདྲཝ་ཡློད་མི་ཚུ་བྲི་ཚུགས། 
 པར་དང་འཁྲིལ་བའི་ཚིག་བྲི་ཚུགས། 
 ཡ་བཏགས་ཡློད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་སྦྱློར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི། 
 ལྷག་དེབ་ལྷག༌ནི།  
 པར་དང་འབྲེལ་བའི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ལྷག་ཚུགས། 
 མདའ་ཕློགས་མ་འཛློལ་བར་ཡ་བཏགས་༧ བྲི་ཚུགས། 
 ཚིག་གྲོགས་འདི་དང་ཨིན་སྦྱར་ཏེ་རྗོད་ཚིག་བཟློ་ཚུགས། 
 ལ་བཏགས་ཀྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྦྱློར་ཀློག་རྐྱབ་ཚུགས། 
 ར་བཏགས་ངོས་འཛིན་འབད་དེ༌ཚིག༌ཚུ༌ལྷག༌ནི། 
 
 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  དབྱིན་ཚེས།    /  /༢༠༢2 
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སློབ་ཚན་༦ པ༽ (ཁྱིམ་ནང་ལྷབ་དགོ་པའི་དློན་ཚན་) 

རྐ། རྒ། རྔ་། རྗ། རྙ། རྟ། རྡ། རྣ། རྦ། རྨ། རྩ། རྫ། རྐངམ། རྐང་རྩེད། རྐྱང་རྟ། རྐྱང་ལློར། རྒཔློ། རྒོད། 
རྒན་རྒས། རྒེད་འློག། རྒྱ་གྲམ། རྒྱ་བློ། རྒྱ་ནག་ཀོང་ཙེ། རྒྱ་ལམ། རྔམ། རྔོན་པ། རྗེ་མཁན་པློ། རྗེན་ཕྱེ། རྗེས་
ཤུལ། རྗེས་དྲན། རྗོད་ཚིག། རྙོག་མ། རྙིངམ། རྟག་ཏུ། རྟགས་མ། རྟས་ཐག། རྡློན་ཁྲི། རྡློལ། རྡར་རྡློ། རྣམས། 
རྣློས། རྦློབ་རིལ། རྦབ་ཆུ། རྨློ། རྫློང་། རྒོད། རྗོད། རྣློས། རྗོད་ཚིག། རྙིང་། རྟིང་ལས། རྡློ་རུག། རྨི་ལམ། 
རྩེདམློ། རྩུབ་དྲགས། རྩློད་པ། རྫློང་། རྫམ། རྫབ། ལྐ། ལྒ། ལྔ། ལྕ། ལྗ། ལྟ། ལྡ། ལྤ། ལྦ། ལྷ། ལྔ། ལྦ་ག། 
ལྦུ་བ། ལྦཝ། ལྟ་མ། ཕག་ལྟག། ལྟློཝ། ལྟློགསཔ། ལྟློང་། ལྟུང་བ། ལྟག་ཀོ། ལྕེ། ལྷློ། ལྷློང་། ལྷློད། ལྷློག། 
ལྷན་ཐབས། ངན་ལྷད། ལྷུ། ལྡང་། ལྡན། ལྡློག། ལྷམ། ལྡུམ་ར། ཨོལ་ལྐོག། ལྒང་ཕུ། ལྕང་མ། ལྕོགས། ལྕུག་
གུ། ལྗགས། ལྗང་ཁུ། ལྗིད། ལྗོངས། ལྡེ་མིག། ར་ལྤགས། ལྷློང་། སྐ། སྒ། སྔ། སྙ། ས། སྡ། སྣ། སྤ། སྦ། 
སྨ། སྩ། རྒྱགས་སྐལ། སྒལ་ཏློ། སྔགས། སྣློམས། སྦུག། སྔུ། སྐུགས། སྔོན་མ། སྐྱེ་ས། སྤློས། སྤུ། སྨློ། སྒོ། 
སློ། སྡེ། སློ་བ། ས་རེ། སྒར། སྙན། སྒལ། སྒང་། སྔར། སྤང་། སྤར། སྨན། སྔོན། སྙུང་། སློང་། སྟེང་། 
སློད། སྐོར། སྐྱེས། སྒྱོམ། སྨིན། སྨློན་ལམ། སྒྲུབ། སློད། སློད། སྔོ་ཤིང་། ཚན། སྡློད། སྣུམ། སྣློད། སྤྱིན། 
སྩློལ། སྦྱང་བ། སྦྱློང་དེབ། སྨྱུ་གུ། སྐར་མ། སྣག་རྩི།  

སློབ་ཚན་༦ པའི་དློན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 འདློགས་ཅན་ལས་གྲུབ་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྦྱློར་ཀློག་རྐྱབ་ཚུགས། 
 སྲུང་ཉན་ཏེ་ དྲི་བའི་ལན་སབ་ཚུགས། 
 པར་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྲུང་གཏང་ཚུགས། 
 བཟློ་དབྱིབས་ཀྱི་མིང་སབ་ཚུགས། 
 རྒྱ་ (ཐིག་ཚད་ནང་འཁོད་) དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚློན་གཏང་ཚུགས། 
 ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས། 
 ལ་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས། 
 ས༌མགོ༌ཅན་གྱི༌མིང༌ཚིག༌ཚུ་འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས། 
 ཨང་ཡིག་༢༠ ཚུན་འབྲི༌སབ་འབད་ནི། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སློབ་སྦྱློང་སློབ་སློན་དློན་ཚན། 

 
 


