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་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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ཀ་ འིོག་ལུ་བཀོད་ད་ཡོད་མི་ པར་དང་འིཁྲིལ་བའི་ མིང་ཚེག་གདམི་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ བཙུགས། 
 
   
  
 
༡. འིད་ ག་ཅི་ སོ?  འིད་ --- ཨན།     (ཁྲུས་རས་/ཁྲུས་ཁང་)   
  
༢. འིད་ ག་ཅི་ སོ?  འིད་ --- ཨན།     (གླང་/ གླང་ལབ་)   
  
༣. འིད་ ག་ཅི་ སོ?  འིད་ --- ཨན།     (སོ་སན་/སོ་ན་)   
   
 ༤. འིད་ ག་ཅི་ སོ?  འིད་ --- ཨན།     (སོ་བཀྲུ་/ སོ་ཤང་)   
  
ཁ་ མིང་ཚུ་ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ་ ཚེག་བཟོ་བཅུག། 
 

༡.  ཁྲུས་རས་ ------------------------------- 
   

༢.  གླང་ལབ་ -------------------------------  
  

༣.  སོ་སན་  ------------------------------- 
   

 ༤.  སོ་བཀྲུ་  ------------------------------- 
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འིོག་ག་པར་ལུ་བལྟ་སྟེ་མིང་བྲིས་ཞིནམི་ལས་ རོད་ཚེག་ར་བཟ།ོ 

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

 
 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་    
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་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་    
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་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་    
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་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༢. ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༣. ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༤. ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༥. ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༦. ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༧. ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། ཨང་།--------- དབྱིན་ཚེས།    /  /202༢ 
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ཨང་ཡག་ གོ་རམ་དཀྲུགས་ཏེ་ཡདོ་མི་ཚུ་ འིོག་ག་ས་སྟེོང་ནང་ གོ་རམ་བསྒྲིགས་བྲི་དགོཔ་ཨན། 
༤༥ ༣༤ ༢༦ ༤ ༧ ༢༣ ༡༢ ༣༦ ༤༥ ༢༢ ༤༤ 

༢༡ ༥ ༥༠ ༨ ༣༣ ༢༥ ༤༧ ༣༢ ༡༡ ༣༩ ༤༠ 

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 
ཡག་གཟུགས་ནང་བཀོད་ད་ཡོད་མི་ གྱངས་ཁ་ཚུ་ ཨང་ཡག་ནང་བྲིས། 

ཞི་ལྔ། ལྔ་བཅུ། བཅུ་གཉིས། སོ་གཉིས། ཞི་དྲུག། 
------ ------ ------ ------ ------ 
ཉིར་གཅིག། ལྔ་། ཞི་བདུན། བཞི་བཅུ། ཞི་བཞི། 
------ ------ ------ ------ ------ 
ཉིར་དྲུག བཞི། བརྒྱད། ཉིར་ལྔ། སོ་དྲུག། 

------ ------ ------ ------ ------ 
སོ་བཞི། སོ་གསུམི། བདུན། སོ་དགུ། ཉིར་གཉིས། 

------ ------ ------ ------ ------ 
ཉིར་གསུམི། བཅིོ་བརྒྱད། བཅུ་གཅིག། བཅིོ་ལྔ་། བཅུ་བདུན། 
------ ------ ------ ------ ------ 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། ཨང་།--------- དབྱིན་ཚེས།    /  /202༢ 
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བསྒྲིགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
བསྒྲུབས།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
བསྒྲིངས།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
བསོགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
རོངས།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
ལྟོགས།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
ལྗིད།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
རོལ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
ལོྗིངས།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
བསླུ་མིད།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
སོགས།   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
སོངས།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། ཨང་།--------- དབྱིན་ཚེས།    /  /202༢ 
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ལཱ་ཤོག། (ལྷག་དབ་འིད་ ག་ག་སོར་ལས་ ཨན་ན? བཀོད་ཤོག་ནང་བྲིས།) 
མིང་ --------------- ལོ་ ------  
སོབ་རམ་ ------   སོབ་གྲྭ་ --------------- 
ཀུན་བཟང་གིས་འབད་མི་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན? ཀུན་བཟང་གིས་ མ་འབད་མི་ ག་ཅི་ར་

ཨིན་ན? 
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

------ 

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

------ 

 

 
 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། ཨང་།--------- དབྱིན་ཚེས།    /  /202༢ 
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ཁོད་ར་གས་དགའི་མི་ ཀུན་བཟང་གས་འིབད་མི་ ལཱ་ལགས་ཤོམི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད། 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། ཨང་།--------- དབྱིན་ཚེས།    /  /202༢ 
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པར་ནང་གཞིན་ག་ཅི་ར་འིབད་སར་མིཐོང་མིས་ག?  
མིགུ་ག་པར་གཡས་ཁ་ཐུག་ག་བཤད་པ། 
 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
མིགུ་ག་པར་གཡོན་ཁ་ཐུག་ག་བཤད་པ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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མིཇུག་ག་པར་གྱ་བཤད་པ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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སོད་ལམི་གྱ་ ལཱ་ཤགོ། 
 
གློག་མི་དང་ཆུ། འིཕོ་བརླག་མི་གཏེང་།  
ཏེ་རུ་  
བོ་  
ཕྱགས་སྙིགས་  
ཁམ་གྱ་གྱང་  
ཁམ་ནང་ལྷོདཔ་ད་  
བཞིས་སོ་མི་བཟའི་བའི་ཧེ་མི་
དང་བཟའི་ཚེརཝ་ད་ 

 

 
སོབ་དཔོན་གྱས་ བཅིོ་ཁ་རྐྱབ་བྱིན་མི་འིད་ བྲི་དགོཔ་ཨན། 
--------------- --------------------------------------------------------------------------------

--------------- --------------------------------------------------------------------------------

--------------- --------------------------------------------------------------------------------

--------------- --------------------------------------------------------------------------------

--------------- --------------------------------------------------------------------------------

--------------- --------------------------------------------------------------------------------

--------------- --------------------------------------------------------------------------------

--------------- --------------------------------------------------------------------------------

--------------- ------------------------------------------------------------------------------- 
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དགའི་གླང་སོབ་གྲྭའི་ཉིན་གཅིག་ག་ལས་རམ་འིད་གོ་རམ་སྒྲིགས། 

ད་ལས་ རང་སོའི་ཁམ་ནང་ འིགྱཝོ་ཨན།  
ད་ག་ཤུལ་ལུ་ སོབ་ཁང་ནང་འིཛུལ་ཏེ་ དཔ་ཆ་འིགོ་བཙུགསཔ་ཨན།  

དགའི་གླང་སོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ དོ་པ་ཆུ་ཚེད་༧.༣༠ ལས་ལྷོད་འིོང་། 
ཆུ་ཚེད་༤ ལུ་ཐུན་བཏེང་སྦེ་ ཞིབས་ཁྲི་དང་ རྩེདམིོ་ཚུ་རྩེྩེཝ་ཨན། 

ད་ལས་ འིཇམི་དབྱིངས་གསོལ་འིདབས་དང་ རྒྱལཔོ་བརྟན་བཞུགས་ ཕུལཝ་ཨན། 
རང་སོའི་ སོབ་ཁང་ནང་ ཕྱགས་བདར་རྐྱབ་སྟེ་ ཁམ་ལཱ་མིཇུག་མི་བསྡུ་བར་ཡོད་མི་ བྲི་འིོང་། 

 དོ་པ་ ཆུ་ཚེད་༨ ལུ་ སོབ་གྲྭའི་མིཐའི་འིཁོར་ལུ་ ཡོད་མི་ཤོག་ཀུ་དང་ རག་རོག་ཚུ་འིཐུཝ་ཨན།  
༡. 
༢. 
༣. 
༤. 
༥. 
༦. 
༧. 

 
སོབ་དཔོན་གྱས་བཅིོ་ཁ་རྐྱབ་གནང་མི་འིད་ལོག་བྲི་ན། 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ཆ་ཤས་དང་པ། 
འིོག་ག་ས་སྟེོང་ནང་ལུ་ ངོ་མི་ག་འིད་ཨན་ན? གདམི་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བྲི་དགོཔ་ཨན། 
ཀ་ ལྟོ་འིཚེལ་བར་སོང་མི་ <བྱི་ལ་ལྟོགསཔ་འིད་ཨན། འི་དོམི་ལྟོགསཔ་འིད་ཨན།> 
   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཁ་ བྱིང་ས་ལུ་སོད་མི་ <བྱི་ལ་ཆུང་ཀུ་འིད་ཨན། འི་དོམི་ཆུང་ཀུ་འིད་ཨན།> 
   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ག་ ཆུའི་ཨོམི་ཏོང་ཅིག་ག་རྩེ་བར་འིཁད་མི་ <བྱི་ལ་ཨན། འི་དོམི་ཨན།> 
   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ང་ ཆུའི་ཨོམི་ཏོང་ནང་མིཐོང་མི་འིད་ <ནོར་རྫིཔ་ཚུ་ག་དར་ཚེལ་ངོ་མི་ཨན། དར་དཀར་གྱ་གྱབ་མི་ཨན།> 
   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

མིནོ་བསམི་བཏེང་སྟེ་ལན་བྲི་དགོཔ་ཨན། 
ཅི་ འི་དོམི་འིད་ ཆུའི་ཨོམི་ཏོང་ནང་ལས་ འིཐོན་མི་ཚུགས་པར་ ལུས་སོ་མི་འིད་ ག་འད་ འིབད་འིབད་འིོང་ག? བསམི་  
  འིཆར་བྲིས། 
   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་     
   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
  
ཆ་ བྱི་ལ་ཉིལ་ས་ག་ཏེ་ཨན་མིས? འིད་ག་ཅི་འིབད་ཨན་ན?  
   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
ཇ་ ཁོང་གཉིས་ལས་ གནས་སབས་ཆ་ཤོས་འིད་ ག་འདི་ཨན་མིས? ག་ད་སྦེ། 
   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། ཨང་།--------- དབྱིན་ཚེས།    /  /202༢ 
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ཆ་ཤས་གཉིས་པ། སྲུང་ག་སོར་ལས་ ས་སྟེོང་བསུབ་ན། 
 
ཉིནམིོ་ཅིག་ འིམིོ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལྟོ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སོང་སོངམི་མིས། ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ 
ནོར་གྱ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅིག་ནང་ལྷོདཔ་ད་ བྱི་ལ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅིག་དང་ཕྱད་ནུག།  
 
འིམིོ་འིད་ག་ སམས་ཁ་ལུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅིག་ལས་ མིན་འིདུག། ཨན་རུང་ ག་ན་ཡང་ མི་འིཐོབ་པར་ 
སོདཔ་ལས། འིད་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ དག་པས། ཟར་ མིནོ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ན་འིབདཝ་ད། བྱི་ལ་
གས་ ཨ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ཁོད་ཀྱིས་ ང་ བཟའི་མི་ད། ང་ ཆུང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གས་ ཁོད་
ཀྱི་ ཕོཝ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ །  
 
 
ད་བ་འིད་ ཁོད་ཀྱི་ ཕོཝ་འིགྲང་ཚུགས་པའི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅིག་ ང་གས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཟར་ 
སབ་ནུག། འིམིོ་གས་ ད་འིབདན་ ང་འིགྲང་ཚུགས་པའི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ག་ཏེ་ཡོདཔ? སྟེོན་ཞིག་ ཟར་
སབ་ད།  
 
 
བྱི་ལ་གས་ ཨ་ཞིང་འིམིོ་འདི་ི ཆུའི་ཨོམི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྩེ་བར་ཁད་ནུག། ནོར་རྫིཔ་ཚུ་ག་ དར་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ར་ འི་ནཱ་ཨན། ཁོད་ར་ འིཐུ་སྟེ་བཟའི་ ཆུའི་ཨོམི་ཏོང་ནང་ལུ་ ཟླ་དཀར་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
མིཐོང་མི་འིད་ སྟེོན་བྱིན་ནུག། 
 
ད་ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལྟོགས་ལ་ཤག་ཤྫིག་འིབད་ བཟའི་བར་འིགྱོཝ་ཨན། ཟར་ ཆུའི་ཨོམི་ཏོང་ནང་ཐམ་
སྟེ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཚུགས་པས། ད་ལས་ བྱི་ལ་གས་ཡང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ བརྒྱུགས་ཏེ་ ནོར་
གྱ་བྱིང་སར་སོང་ཞིན་ན་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མིལ་ཆ་ནང་ འིཛུལ་ཏེ་གཡབས་སོད་ནུག། 
 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། ཨང་།--------- དབྱིན་ཚེས།    /  /202༢ 
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དུས་ཚེད་ཀྱི་རམ་པ་བཀོད་ད་ཡོད་པའི་ ཤོག་ཁྲིམི་ལུ་བལྟ་ཞིནམི་ལས་ ཁོད་ར་ཚུ་གས་ ག་ཅི་ར་འིབད་ན་ཡོད་ག? བྲིས། 
 
ཆུ་ཚེད་༧.༣༠ ལུ། 

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

ཆུ་ཚེད་-----ལུ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ཆུ་ཚེད་-----ལུ། 
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ཆུ་ཚེད་-----ལུ། 
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འིགལ་མིང་མིཐུན་སྒྲིག་འིབད། 

འིོང་།  ཁོདམི། 
འིཛུལ་  འིོག། 
ཕར་ སོང་། 
ཡར། གཤོང་། 
གླང་། མིོ། 
སང་།  ཕྱ། 
ཚེ་ཏེོམི། མིར། 
ཕོ། ཚུར། 
ཐོག། བ། 
ནང་། འིཐོན། 

 
ལྟག་ག་མིང་ཚེག་ཚུ་ དོན་དག་མི་ཤས་པ་ཅིན་ སོབ་དཔོན་ལུ་དས་ཏེ་ རོད་ཚེག་བཟོ། 
༡ ---------------------------------------------- ༢ -------------------------------------------- 

༣ --------------------------------------------- ༤ --------------------------------------------

༥ ---------------------------------------------- ༦ --------------------------------------------

༧ ------------------------------------------- ༨ -----------------------------------------------

༩ ------------------------------------------- ༡༠ ----------------------------------------------

༡༡ ----------------------------------------- ༡༢ -----------------------------------------------

༡༣ ------------------------------------------ ༡༤ ----------------------------------------------

༡༥ ------------------------------------------ ༡༦ ----------------------------------------------

༡༧ ------------------------------------------ ༡༨ ---------------------------------------------

༡༩ ------------------------------------------- ༢༠ -------------------------------------------- 
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<གོ་ཅུང་། ཧེང་སངས་ས། ལྷམི། གསརཔ། ཨ་ཞིམོ། ཆ་རོགས། ཨ་པ། ཨའི། མིཛིར་ཅུམི། ཁྲིོམི་> མིང་ཚེག་ཚུ་
ལས་ འིོག་ག་ས་སྟེོང་ནང་ ག་འིད་ཕོག་པས་ བལྟ་སྟེ་བཙུགས་དགོཔ་ཨན། 
༡. ཁོད་དང་ཨའི་ ------------  ཁར་འིགྱོ་ན་ཨན། 
 
༢. གོ་ཅུང་  ------------  གྱོན། 
 
༣. ང་ག་  ------------   གསརཔ་ཨན། 
 
༤. ང་བཅིས་ཕྱ་རུ་ ------------  བཟའི་ན་ཨན། 
 
༥. ང་ག་  ------------  ཚུ་འིབོ་ན་ཨན་ན? 
 
 
ལྷག་དབ་འིད་ ལྷག་སྟེ་འིོག་ག་ད་བ་ཚུ་ག་ ལན་བྲི་དགོཔ་ཨན། 
ཀ་ ཕྱ་རུ་ག་ ལྟ་ོག་དོན་ལུ་ ཉི་ོཚེང་ག་ཅི་ར་རྐྱབ་ན་ག་ རྩེས་རྐྱབ་ནུག? ཐོ་བཏེོན?  
ལན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
ཁ་ མིགྱོནམི་ཚུ་གས་ ཤ་མི་ཟ་མི་འིད་ ག་ཅི་ལས་བརྟན་འིོང་ན་མིས་གོ? བསམི་འིཆར་བཤད། 
ལན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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སློབ་རིམ་༢ པའ་ིལཱ་ཤགོ། 18 

༡ གསལ་བྱིད་ལུ་ དབྱིངས་མིད་པའི་མིང་ཚེག་འིཚེལ་ཏེ་བྲིས། 
དཔར་ན། ཀ་ཤ། པར།  
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༢ གསལ་བྱིད་ལུ་ དབྱིངས་ཡོད་པའི་ མིང་ཚེག་འིཚེལ་ཏེ་བྲིས། 
དཔར་ན། ཀོ་མི། ཀ་བ། 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༣ མིགོ་ཅིན་ལུ་དབྱིངས་མིད་པའི་མིང་ཚེག་འིཚེལ་ཏེ་བྲིས། 
དཔར་ན། ས་ས། ལྒང་ཕུ།  
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༤ མིགོ་ཅིན་ལུ་དབྱིངས་ཡོད་པའི་ མིང་ཚེག་འིཚེལ་ཏེ་བྲིས། 
དཔར་ན། སོ། སདཔ། 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༥ འིདོགས་ཅིན་ལུ་དབྱིངས་མིད་པའི་ མིང་ཚེག་འིཚེལ་ཏེ་བྲིས། 
དཔར་ན། བམི། སབ། 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༦ འིདོགས་ཅིན་ལུ་དབྱིངས་ཡོད་པའི་ མིང་ཚེག་འིཚེལ་ཏེ་བྲིས། 
དཔར་ན། སོབ་ཕྲུག། བོན་པོ། 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། ཨང་།--------- དབྱིན་ཚེས།    /  /202༢ 
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༡. ཆུ་བྱི་ཨ་རས་ སམས་སོ་དགོ་པའི་ཁུངས་འིད་ ག་ཅི་ལས་བརྟན་ཨན། ཟར་སབ་ནུག། 
ལན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
༢. ཆུ་བྱི་ཨ་རས་དང་ ཉི་ཚུ་ གནས་སབས་ ག་མིཁས་པས?  
ལན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
༣. ཉི་ཚུ་ག་དགྲ་འིད་ ག་ཨན་པས? ཁོད་ཀྱིས་འིབད་བ་ཅིན་ དགྲ་ལུ་བོ་གཏེད་འིོང་ག? 
ལན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
༤. ཆུ་བྱི་ཨ་རས་ཀྱིས་ ཉི་ར་ར་འིབད་འིཐུ་འིབག་སྟེ་ ཟ་མི་འིད་ ག་ཅི་ལས་བརྟན་ཨན་མིས? 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
༥. ཉི་ཚུ་གས་ ལའི་རྒྱབ་ཁར་ མིཚེ་ཅིག་ཡོད་སར་ འིབག་གནང་། ཟར་མི་འིད་ ག་ཅི་ལས་བརྟན་ཨན་མིས? 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
༦. ཆུ་བྱི་ཨ་རས་ཀྱི་ འིབད་གཞིག་དང་ ཉི་ཚུ་ག་འིབད་གཞིག་ལས་ག་འིད་ སམས་ཁར་ བབས་ཅིྫི?  

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



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། ཨང་།--------- དབྱིན་ཚེས།    /  /202༢ 

སློབ་རིམ་༢ པའ་ིལཱ་ཤགོ། 20 

སམས་ཅིན་དང་ཚེད་སྲེ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའི་ཤོག་ཁྲིམི་ལས་ཕྱ་སལ་རྐྱབ་སྟེ་བཙུགས་ན། 
བྱའི་རིགས། ཟ་འཐུང་། སོ་ནམ་ལག་ཆ། 
འདམ་བྱ། ཁྲུང་ཁྲུང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

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

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

ཆོས་ཆ། གློན་ཆས། ཡན་ལག། 

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

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

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

སྦྱངམ། གཟའ་བདུན། ཤིང་འབྲས། 

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

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

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

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

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

ཚོད་སྲེ། 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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འིོག་ག་ད་བ་དང་འིཁྲིལ་ཏེ་ལན་བྲིས། 
 

ཀ་ པདྨ་ག་ཅི་འིབད་དས? 
ལན། ------------- 
ཁ་ པདྨ་ག་ལག་པར་ག་ཅི་འིདུག? 
ལན། -------------- 
 

 
ཀ་ ཨ་ལོ་འིད་ག་ཅི་འིབད་དས? 
ལན། -------------- 
ཁ་ ཨ་ལོ་འིད་ལུ་ མིང་ཅིག་བཏེགས། 
ལན། --------------- 

 
ཀ་ གླང་ག་དམ་ཅིག་འིདུག? 
ལན། ------------------- 
ཁ་ འིད་གཉིས་ག་ཅི་འིབད་དས? 

    ལན། ------------------- 
 

ཀ་ རན་ཆན་དང་གཅིག་ཁར་ག་ཅི་འིདུག? 
ལན། --------------------- 
ཁ་ ཁོང་ག་རྒྱབ་ཁར་ག་ཅི་མིཐོང་མིས? 
ལན། ------------------------ 
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་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
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ཨང་ཡག་ནང་ བྲིས་ཡོད་མི་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཡག་གཟུགས་ནང་བྲིས། 

ཨང་ཡག། ཡག་གཟུགས། ཨང་ཡག། ཡག་གཟུགས། 
༡ གཅིག། ༢  
༣  ༤  
༥  ༦  
༧  ༨  
༩  ༡༠  
༡༡  ༡༢  
༡༣  ༡༤  
༡༥  ༡༦  
༡༧  ༡༨  
༡༩  ༢༠  

ཡག་གཟུགས་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་ཨང་ཡག་ནང་བྲིས། 
 
བཅུ་དགུ། ----། བཅུ་གཉིས། ----། བཅུ་ཐམི། ----། ཉི་ཤུ་ཐམི་པ། ----། དགུ། ----།  
བརྒྱད། ----། བརྒྱད། ----། བདུན། ----། བཞི། ----། དྲུག། ----། ལྔ། ----། 
བཅིོ་ལྔ། ----། བཅུ་དྲུག། ----། བཅུ་གཅིག། ----། གསུམི། ----། གཅིག། ----།  
བཅིོ་བརྒྱད། ----། ཀླད་ཀོར། ----། བཅུ་གསུམི། ----། བརྒྱད། ----། བཅུ་བདུན། ----། 
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ང་བཅིས་ར་གས་འིབད་དགཔོ། ང་བཅིས་ར་གས་འིབད་མི་དག་ོམི། 
༡ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
༢ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
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སློབ་ཚན་༡ པ༽ (ཁྱིམ་ནང་ལྷབ་དགོ་པའི་དློན་ཚན་) 

བཀག། བཀང་། སྐད། བཀབ། སྐམ། བསྐམས། བསྐམ། བཀར། བཀལ། རྐྱབ། རྐུ། བརྐུ། 
བཀུག། ལྐུགས། བཀུར། བསྐུར། སྐུར། བསྐུལ། སྐུལ། བསྐེ། སྐྱེ། སྐྱེས། བཀྱེས། སྐྱེངས། བཀོ། 
རྐོ། བརྐོ། སྐྱོ། བཀོད། སྐོམ། བཀོལ། བསྐོར། སྐོར། བསྐོལ། སྐོལ། དཀྱོག། དཀྱོགས། སྐྱོང་། 
དཀྲོག། དཀྲོགས། བཀྲོངས། འཁྱབ། འཁྱམ། འཁྱམས། འཁྱལ། འཁྲབས། འཁྲབ། འཁྱིད་ཁྱིད། 
འཁྱིལ། འཁྲི། འཁྲིས། འཁྲིལ། འཁུན། ཁུན། འཁྱུ། འཁྱུག། འཁྱུགས། འཁྲུག། འཁྲུགས། 
འཁྲུང་། འཁྲུངས། འཁྲུལ། འཁེལ། འཁྱེག། འཁྱེགས། མཁྱེན། ཁྲེལ། མཁོ། འཁོད། འཁོར། 
འཁོལ། ཁོལ། འཁྱོལ། ཁྲོས། དགང་། འགབ། འགམ། བགམས། བགམ། དགའ། བགའ། 
འགལ། འགས། རྒལ། བརྒལ། རྒས། རྒྱག། 

སློབ་ཚན་༡ པའི་དློན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 ཤིང་དང་མེ་ཏློག་ལ་སློགས་པའི་ པར་གྱི་ཐློག་ལས་བཤད་པ།  
 སྔོན་རྗེས་ ཡང་འཇུག་ མགོ་འདློགས་ཡློད་མི་ མིང་ཚིག་ལྷག་ནི།  
 དློ་པ་ལས་ ཕྱི་རུ་ཚུན་ ཉིན་བསྟར་ལཱ་གི་ གོ་རིམ་འབྲི་སབ། 
 འབྲེལ་ཡློད་མིང་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྦེ་ རྗོད་ཚིག་བཟློ་ནི། 
 རང་གི་མིང་དང་ གཡུས་ལ་སློགས་པའི་ ངོ་སློད་འབྲི་སབ། 
 གནམ་གཤིས་དང་ གཟའ་ཚེས་ཀྱི་སྐོར་ལས་འབྲི་སབ། 
 ཅ་ལ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྦེ་ ལག་ལེན་དང་ ཕན་ཐློགས་ཀྱི་བཤད་པ་ འབྲི་སབ། 
 ལཱ་འགན་ཚུ་གི་ སྐོར་ལས་ བཤད་པ་བྲི་སབ། 
 ལྷག་དེབ་ཀྱི་རིགས་ ལྷག་ནི། 
 ཨང་ཡིག་འབྲི་སབ། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སློབ་སློང་སློབ་སྟློན་དློན་ཚན། 
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སློབ་ཚན་༢ པ༽ (ཁྱིམ་ནང་ལྷབ་དགོ་པའི་དློན་ཚན་) 

རྒྱགས། བརྒྱག། གྱང་། བགྱངས། བགྱང་། འགྱང་། འགྱངས། བརྒྱངས། བརྒྱང་། རྒྱན། བརྒྱན། 
རྒྱལ། བརྒྱལ། རྒྱས། བསྒྲགས། བསྒྲག། འགྲང་། འགྲངས། འགྲན། བསྒྲལ། འགྱིམ། འགྱིམས། 
འགྲིག། འགྲིགས། འགྲིབ། འགྲིམ། འགྲིམས། འགྲིལ། གྲིལ། བསྒུག། སྒུག། བསྒུགས། སྒུགས། 
རྒུད་/གུད། བསྒུར། སྒུར། འགུལ། བསྒུལ། སྒུལ། འགྲུབ། གྲུབ། གྲུམ། གྲུམས། འགྱེ། གྱེས། 
འགྱེལ། དགྱེས། སྒྱེས། འགྲེ། འགྲེས། བགྲེས། གླེབ། གླེབས། གླེམ། གོ། དགོ། བགོ། བསྒོང་། 
སྒོང་།བསྒོངས། སྒོངས། གོམས། འགོམ། བགོམས། བགོམ། བསྒོམ། སྒོམ། བསྒོམས། སྒོམས། 
འགོར། བསྒོར། སྒོར། རྒོལ། འགྱོ། གྱོངས། གྱོངས། གྱོངས། འགྱོད། གྱོན། འགྲོགས། གྲོལ། 
འགྲོལ། གྲོལ། གློང་། གློངས། རྔ། བརྔ། མངགས། 

སློབ་ཚན་༢ པའི་དློན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཡིག་སྡེབ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ འབྲི་སབ། 
 རྩེག་འདློགས་ཡློད་མི་ འདྲེན་བཀལ་ཐངས། 
 མིང་ཚིག་ལྷག་སྟེ་ གོ་དློན་ལེན་ནི། 
 གཙང་སྦྲ་གི་སྐོར་ འབྲི་སབ། 
 དློན་ཚན་ གཅིག་གི་ཐློག་ལས་ བཤད་པ་འབྲི་སབ། 
 འཇམ་དབྱངས་གསློལ་འདེབས་ དག་ཏློག་ཏློ་འབད་ གཏང་

ཐངས། 
 ཤད་དང་ པར་ཁྲམ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཐངས། 
 རང་གི་ ཉམས་མློང་ བཤད་པ་འབྲི་སབ། 
 སྲུང་ལྷག་སྟེ་ གོ་དློན་ ལེན་ཐངས། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སློབ་སློང་སློབ་སྟློན་དློན་ཚན། 

 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། ཨང་།--------- དབྱིན་ཚེས།    /  /202༢ 
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སློབ་ཚན་༣ པ༽ (ཁྱིམ་ནང་ལྷབ་དགོ་པའི་དློན་ཚན་) 

མངག རྔམ། བརྔམས། བརྔམ། སྔུ། བཅགས། བཅག། བཅད གཅད། བཅམ། བཅའ། བཅར། 
གཅར། ལྕི། གཅིག། བཅིངས། བཅིང་། གཅུ། གཅུམ། གཅེས། ལྕེབ། ལྕེབས། བཅོ། ལྕོགས། 
བཅོམ། བཅོལ། ཆག། ཆགས། འཆང་། ཆད། འཆམས། འཆམ། འཆར། འཆལ། འཆིབ། ཆིབས། 
ཆུང་། མཆེད། ཆོག། མཆོང་། མཆོངས། ཆོད། མཆོད། འཆོལ། འཇར། མཇལ། འཇིབ། འཇིབས། 
འཇེབས། བརྙ། བསྙབས། བསྙབ། མཉམ། བསྙུང་། སྙུང་། བསྙུངས། མཉེ། མཉེད། མཉེས། བལྟ། 
ལྟ།  བཏགས། བརྟགས། བརྟག། བཏང་། གཏང་། གཏད། བརྟན། བཏབ། ལྟབ། བལྟབས། 
བལྟབ། བསྟབས། བསྟབ། གཏམས། བལྟམས། བསྟར། གཏིག། བཏིགས། བཏིགབཏིང་། བརྟིབ། 
རྟིབ། བརྟིབས། རྟིབས། 

སློབ་ཚན་༣ པའི་དློན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 དྲི་བ་འཇམ་ཏློང་ཏློ་ཚུ་ ཉན་ཏེ་ལན་ འབྲི་སབ།  
 ཉིན་བསྟར་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དློན་ལེན་ཚུལ། 
 ཉིན་བསྟར་ལཱ་གི་ ཉམས་མློང་ བཤད་པ། 
 རང་དང་ ཆ་རློགས་གཡུས་ཁ་གི་ གནས་ཚུལ་ འབྲི་སབ། 
 ཉིན་བསྟར་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དློན་ལེན་ཚུལ། 
 འབྲེལ་ཡློད་ དློན་ཚན་གྱི་ཐློག་ལས་ བཤད་པ། 
 ཀུན་གསལ་སློགས་དང་ ལྷག་དེབ་ ལྷག་ཐངས། 
 ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྡེབ་དང་སྦྲགས་ འབྲི་སབ། 
 འབྲེལ་ཡློད་ཀྱི་ དློན་ཚན་སྐོར་ལས་ འདྲི་ལན། 
 གྱངས་ཁ་༧༠ ཚུན་ཨང་ཡིག་ནང་དང་༥༠ ཚུན་ཡིག་གཟུགས་ནང་ འབྲི་

སབ། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སློབ་སློང་སློབ་སྟློན་དློན་ཚན། 
 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། ཨང་།--------- དབྱིན་ཚེས།    /  /202༢ 
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སློབ་ཚན་༤ པ༽ (ཁྱིམ་ནང་ལྷབ་དགོ་པའི་དློན་ཚན་) 

བསྟིམ། སྟིམ། བསྟིམས། སྟིམས། ལྟིར། བཏུབ། བཏུལ། བཏེག། བརྟེན། བསྟེན། སྟེན། ལྟེབ། 
སྟེར། གཏློག། གཏློགས། བཏློགས། བཏློག། རྟློགས། གཏློར། སྟློར། བརྟློལ། རྟློལ། འཐག། འཐད། 
འཐབ། ཐར། ཐལ། ཐིག། འཐིབ། འཐིབས། ཐིང་། ཐིམ། འཐུ། ཐུག། འཐུངས། འཐུང་། མཐུད། 
མཐུན། ཐུབ། འཐུས། ཐེག། འཐེན། ཐེབས། ཐློགས། མཐློང་། འཐློན། ཐློན། འཐློར། འདག། 
དག། དྭངས། ལྡང་། སྡང་། དད། ད། འད། དག། དགས། དངས་། དང་། དན། དིག། རྡིག། 
ལྡིབ། ལྡིར། དྲི་། འདྲི་། དྲིས། འདྲིལ། དྲིལ། འདྲིས། དྲེགས། དློ། དློག། འདློགས། སྡློག། སྡློད། 
གདློན། མནེམ། མནློ། གནློད། ནློན། གནློན། ནློམ། ནློམས། དཔགས། དཔག། སྤངས། སྤང་། 
སྤར། སྤྱགས། སྤྱད། དཔྱངས། 

སློབ་ཚན་༤ པའི་དློན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 མཐའ་འཁོར་གྱི་ པར་དང་ཅ་ལ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བཤད་པ། 
 ལློག་ཡིག་དང་ མཐུག་ཡིག་ ཝ་ཟུར་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ངོས་འཛིན་

འབད་དེ་ འབྲི་སབ། 
 རྗེས་འཇུག་ན་དང་ དབྱངས་ཞབས་ཀྱུ་དང་ན་རློ་ཅན་གྱི་ རྗོད་སྒྲ་

བཏློན་ཏེ་ འབྲི་སབ།  
 སྲུང་དེབ་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ གོ་དློན་ལེན་ཚུལ།   
 ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་འབྲི་སབ། 
 གནམ་གཤིས་དང་ གཟའ་ཚེས་ཀྱི་སྐོར་ལས་འབྲི་སབ། 
 ལཱ་འགན་ཚུ་གི་ སྐོར་ལས་ བཤད་པ་བྲི་སབ། 
 ཨང་ཡིག་འབྲི་སབ། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སློབ་སློང་སློབ་སྟློན་དློན་ཚན། 
 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། ཨང་།--------- དབྱིན་ཚེས།    /  /202༢ 

སློབ་རིམ་༢ པའ་ིལཱ་ཤགོ། 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

སློབ་ཚན་༥ པ༽ (ཁྱིམ་ནང་ལྷབ་དགོ་པའི་དློན་ཚན་) 

དཔྱང། དཔྱད། འཕགས། འཕག། ཕངས། འཕངས། འཕང་། འཕར། ཕན། ཕབ། ཕམ། འཕྱགས། 
འཕྱག། འཕྱད། ཕྱད། ཕྲང་། འཕྱི། འཕྱིས། ཕྱིན། ཕུད། འཕུར། ཕུལ། འཕུལ། སྦ། བང་། བངས། 
སྦངས། སྦང་། བམ། བྱན། བླངས། བླང་། དབང་། འབགའབད། བབས། འབབ། འབའ། འབར། 
འབལ། འབྱང་ ། བྱང་། འབྱར། བྱལ། འབྱལ། འབྲངས། འབྲང། བྲལ། འབྲལ། སངས། སང། 
སར། སྦྲག། སྦྲགས། འབྱི། བྱི། འབྱིད། བྱིད། བྱིན། སྦློ། བློག། དབློག། སྦློམ། བློར། བྱློ། རློ། 
རློངས། དམློད། མློས། མློང་། མློངས། བཙགས། བཙག། ཙབ། གཙབ། བཙབས། བཙབ། བཙར། 
རྩི། ཙིག། འཚབ། འཚབས། འཚམ། འཚམས། འཚའ། ཚར། འཚལ། འཚིགས། འཚིག། ཚིམས། 
ཚུགས།  ཚུད། 

སློབ་ཚན་༥ པའི་དློན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 སྲུང་ ཐུང་ཀུ་རེ་ཉན་ཏེ་ ལློག་གཏང་ཚུལ།  
 ཚག་ཤད་དང་ འདྲི་རྟགས་ཚུ་ འབྲི་ཐངས།  
 རྗེས་འཇུག་ ད་ལ་ས་དང་ དབྱངས་ཞབས་ཀྱུ་ ན་རློ་ཡློད་མིའི་རྗོད་སྒྲ་ 

འབྲི་སབ། 
 སྲུང་ ཐུང་ཀུ་རེ་ལྷག་སྟེ་ ཉན་སབ་དང་ དྲི་བ་འདྲི་ལན། 
 གྱངས་ཁ་༧༠ ཚུན་ཨང་ཡིག་ནང་དང་༥༠ ཚུན་ཡིག་གཟུགས་ནང་

འབྲི་སབ།  
 ཚིག་མཚམས་ བཅད་དེ་ རྗོད་ཚིག་བཟློ་ཐངས། 
 འབྲུ་སྣ་ལ་སློགས་པའི་ ཉེ་འབྲེལ་གྱི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ འབྲི་སབ། 
 ཞེ་ས་དང་ གུས་ཞབས་ཀྱི་ ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སློབ་སློང་སློབ་སྟློན་དློན་ཚན། 
 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། ཨང་།--------- དབྱིན་ཚེས།    /  /202༢ 

སློབ་རིམ་༢ པའ་ིལཱ་ཤགོ། 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

སློབ་ཚན་༦ པ༽ (ཁྱིམ་ནང་ལྷབ་དགོ་པའི་དློན་ཚན་) 

འཛག། འཛང་། མཛད། འཛད། བརྫམ། བཞག། ཞམ། བཞར། གཞར། ཞར། ཞལ། ཞི། ཞིག། 
གཞིབས། གཞིབ། ཞིམ། ཞུ། བཞུ། ཟ། ཟག། ཟགས། གཟང་། ཟད། གཟན། གཟབ། ཟམ། 
བཟའ། གཟར། བཟི། བཟིས། ཡང་། ཡངས། གཡབས། གཡབ། གཡའ། ཡར། ཡལ། རང་། 
རངས། རན། རམ། རལ། རུག། རུང། རུབ། རུལ། རེ། རེག། གཤག། བཤགས། བཤག། སག། 
གསག། བསགས། བསག། གསང་། བསངས། བསང་(སངས་) བསྲངས། བསྲང་། སད། བསད་
གསད། གསན། བསྲེ། སྲེ། བསྲེས། སྲེས། བསྲེག་། སྲེག། བསྲེགས། སྲེགས། གསློ། སློང་། 
གསློབ། སློར། གསློལ། བསྲློ། སྲློ། སློང་། ཧ། ཧན། ཧབ། ལྷང་། ལྷད། ལྷབ། ཧྲམ། ཧྲལ། ཨིབ། 

སློབ་ཚན་༦ པའི་དློན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 རྗོད་ཚིག་ ཚིག་མཚམས་བཅད་དེ་ འབྲི་ལྷག།  
 དྲི་བ་དང་བསྟུན་པའི་ ལན་ཚུ་འབྲི་སབ། 
 ཉེ་འབྲེལ་གྱི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗོད་ཚིག་བཟློ་སྟེ་ འབྲི་ལྷག།  
 གཙང་སྦྲ་ འཕྲློད་སྟེན་སློགས་ཀྱི་ དགོས་པ་དང་ཕན་ཐློགས། 
 ལཱ་འགན་དང་ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་ཚིག་ ལག་ལེན།  
 ལྷག་སྟེ་པར་དང་ བཤད་པ་ འབྲི་སབ།  
 ཕལ་ཚིག་དང་ཞེ་སའི་ཚིག་ ལག་ལེན།  
 ལྷག་དེབ་དང་ སྲུང་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ལློག་གཏང་ཐངས།  
 མིང་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲི་སབ། 
 ཨང་གྲངས་༧༠ ཚུན་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲི་སབ། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སློབ་སློང་སློབ་སྟློན་དློན་ཚན། 
 


