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26

རྨྨོ་

རྒོ་



མགྨོ་ཅན་གསུམ་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།
27

རི་ རྩུ་ རེ་ རྨོ་

སྩི་ སྩུ་ སྩེ་ སྩྨོ་



རིའི་རེ་མྨོ་གནམ་ལ་ཟུག
28

རེ་

རྐེ་

རེ་མྨོ།



མགྨོ་ཅན་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།
29

རྫི་ རྫུ་ རྫེ་ རྫྨོ་



རིྫ་མ་རིང་པྨོ་འདུག
30

རྫི་
རྫི་

རྫི་མ།



མགྨོ་ཅན་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།
31

ལྷི་ ལྷུ་ ལྷེ་ ལྷྨོ་



ལྷྨོ་ཕྨོགས། འདི་ལྷྨོ་ཕྨོགས་ལ་བསྟན་འདུག
32

ལྷྨོ་
ལྒོ་



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
33

རྐུ་མ། རྐྨོ་མ། རྒྨོ་བ།

སྒུ་རྨོ། ལྕི་བ། ལྗི་བ།

སྒྨོ་ང་། སྐུ། སྐེ། སྒྨོ།



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
34

སྙེ་མ། སྤྨོ་ལྨོ། ལྷྨོ་ལ།
རྫི་མ། རྨྨོ་བྨོ། རྣྨོ་པྨོ།
ལ་རེ། རྨོ། སྦི་ཅི་ལི།



འདློགས་ཅན་བཞི་ལ་དབྱངས་
སློར་ཚུལ།

35



འདྨོགས་ཅན་བཞིའི་སྣང་གསལ་ས་མདྨོག་མཚོན་སྟྨོན།
36

ཡ་

བཏགས།
ཀ་ ཁྱ་ ག་ པྱ་ ཕ་ བྱ་ མྱ་

ར་

བཏགས།
ཀྲ་ ཁྲ་ ག་ ཏྲ་ ཐྲ་ དྲ་ པྲ་ ཕྲ་ བ་ མྲ་ སྲ་ ཧྲ་

ལ་

བཏགས།
ཀ་ ག་ བ་ རླ་ ས་ ཟླ་

ཝ་

བཏགས།

ཀྭ་ ཁྭ་ གྭ་ ཉྭ་ དྭ་ ཚྭ་ ཞྭ་ ཟྭ་ རྭ་ ལྭ་ ཤྭ་ སྭ་ ཧྭ་
རྩྭ་ ཕྱྭ་ གྲྭ་



ཡ་བཏགས་ཅན་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།
37

ཀི་ ཀྱུ་ ཀེ་ ཀྨོ་

ཁྱི་ ཁྱུ་ ཁྱེ་ ཁྱྨོ་

གི་ གྱུ་ གེ་ གྨོ་



ཡ་བཏགས་ཅན་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།
38

པྱི་ པྱུ་ པྱེ་ པྱྨོ་
ཕི་ ཕྱུ་ ཕེ་ ཕྨོ་
བྱི་ བྱུ་ བྱེ་ བྱྨོ་
མྱི་ མྱུ་ མྱེ་ མྱྨོ་



ཁིྱ་འདི་སྙིང་རེ་མྨོ་འདུག
39

ཁྱི་
ཁྫི་

ཁྱ།ི



ཕྱུ་པ་འདིའི་ཁ་དྨོག་ཟིང་སྐྱ་རེད།
40

ཕྱུ་

ཕྱུ་

ཕྱུ་པ།



ལྨོ་གསར་ལ་ཕེ་མར་སིག་གི་ཡྨོད།
41

ཕེ་
ཕྐེ་

ཕེ་མར།



བྱེ་མ་ཀ་ར་མངར་མྨོ་ཡྨོད་རེད།
42

བྱེ་
བྐེ་

བེྱ་མ།



ར་བཏགས་ཅན་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།
43

ཀྲི་ ཀྲུ་ ཀྲེ་ ཀྲྨོ་

ཏྲི་ ཏྲུ་ ཏྲེ་ ཏྲྨོ་

པྲི་ པྲུ་ པྲེ་ པྲྨོ་



ར་བཏགས་ཅན་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།
44

ཁྲི་ ཁྲུ་ ཁྲེ་ ཁྲྨོ་

ཐྲི་ ཐྲུ་ ཐྲེ་ ཐྲྨོ་

ཕྲི་ ཕྲུ་ ཕྲེ་ ཕྲྨོ་



ར་བཏགས་ཅན་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།
45

གི་ གྲུ་ གེ་ གྨོ་

དྲི་ དྲུ་ དྲེ་ དྲྨོ་

བི་ བྲུ་ བེ་ བྨོ་



ར་བཏགས་ཅན་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།
46

མྲི་ མྲུ་ མྲེ་ མྲྨོ་

སྲི་ སྲུ་ སྲེ་ སྲྨོ་

ཧྲི་ ཧྲུ་ ཧྲེ་ ཧྲྨོ་



ཀྲྨོ་མ་ཀྲུ། ཀྲྨོ་མ་ཀྲུ་ཁ་དྨོག་དམར་པྨོ་རེད།
47

ཀྲྨོ་
ཀྒོ་



ཁྨོང་གིས་ལ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་འདུག
48

ཕྲུ་
ཕྲུ་

ཕྲུ་གུ།



གི་ལ་རེད་མྨོ་རེ་རྒྱུ་མེད།
49

གི་
གྫི་

ག།ི



གྨོ་ཞིབ་བརིས་ནས་བག་ལེབ་བཟྨོས།
50

གྨོ་
གྒོ་

གྨོ་ཞིབ་



ལ་བཏགས་ཅན་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།
51

ཀི་ ཀླུ་ ཀེ་ ཀྨོ་

གི་ གླུ་ གེ་ གྨོ་

བི་ བླུ་ བེ་ བྨོ་



ལ་བཏགས་ཅན་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།
52

རླི་ རླུ་ རླེ་ རླྨོ་

སི་ སླུ་ སེ་ སྨོ་

ཟླི་ ཟླུ་ ཟླེ་ ཟླྨོ་



སྨོ་མ་འདི་སྨྱུག་མས་བཟྨོས་པ་རེད།
53

སྨོ་
སྒོ་

སྨོ་མ།



གཤམ་གི་ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
54

ཕྲུ་གུ ཕྱུ་པ། ཕི་དྲྨོ།

གྲུ་ཁ། ཁ་ཕེ། བྱུ་རུ།

བྱེ་མ། གྨོ་མ། ཀྲྨོ་མ་ཀྲུ།



གཤམ་གི་ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་ཀྨོག་རྨོགས་གནང་།
55

དྲི་མ། དྲྨོ་པྨོ། བྨོ་བ།

མྱུ་གུ སྲུ་མྨོ། སྨོ་མ།

གྨོ་བ། བྱི་བ། བྱེ་མ་ཀ་ར།



63

བརེགས་ཡིག



ར་མགྨོ་ཡ་བཏགས་ཀི་བརེགས་ཡིག
57

རྐྱ་ རྒྱ་ རྨྱ་
རྐྱ་ རྒྱ་ རྨྱ་



ས་མགྨོ་ཡ་བཏགས་ཀི་བརེགས་ཡིག
58

སྐྱ་ སྒྱ་ སྤྱ་ ས་ སྨྱ་
སྐྱ་ སྒྱ་ སྤྱ་ སྦྱ་ སྨྱ་



ས་མགྨོ་ར་བཏགས་ཀི་བརེགས་ཡིག
59

སྐྲ་ ས་ ས་ སྦྲ་ སྨྲ་
སྐྲ་ སྒྲ་ སྤྲ་ སྦྲ་ སྨྲ་



བུ་མྨོ་འདིའི་སྐྲ་རིང་པྨོ་ཞེ་དྲག་འདུག
60

སྐྲ་
སྐྲ་

སྐྲ།



འདི་འབྨོག་པའི་སྦྲ་གུར་རེད།
61

སྦྲ་
སྦྲ་

སྦྲ་གུར།



བརེགས་ཡིག་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།
62

རྐྱི་ རྐྱུ་ རྐྱེ་ རྐྱྨོ་

སྐྱི་ སྐྱུ་ སྐྱེ་ སྐྱྨོ་

སྐྲི་ སྐྲུ་ སྐྲེ་ སྐྲྨོ་



བརེགས་ཡིག་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།
63

རྒྱི་ རྒྱུ་ རྒྱེ་ རྒྱྨོ་

སྒྱི་ སྒྱུ་ སྒྱེ་ སྒྱྨོ་

སི་ སྒྲུ་ སེ་ སྨོ་



བརེགས་ཡིག་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།
64

སིྤྱ་ སྤྱུ་ སེྤྱ་ སྤྱྨོ་

སི་ སྤྲུ་ སེ་ སྨོ་



བརེགས་ཡིག་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།
65

སི་ སྦྱུ་ སེ་ སྨོ་

སྦྲི་ སྦྲུ་ སྦྲེ་ སྦྲྨོ་



བརེགས་ཡིག་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།
66

རྨྱི་ རྨྱུ་ རྨྱེ་ རྨྱྨོ་

སྨྱི་ སྨྱུ་ སྨྱེ་ སྨྱྨོ་

སྨྲི་ སྨྲུ་ སྨྲེ་ སྨྲྨོ་



སྐྱུ་རུ་ར། སྐྱུ་རུ་ར་སྐྱུར་མྨོ་ཡྨོད་རེད།
67

སྐྱུ་
སྐྱུ་



བྱ་སྨོ། བྱ་སྨོ་ཡང་པྨོ་ཡྨོད་རེད།
68

སྨོ་
སྒྲྒོ་



སྨྱུ་གུ། སྨྱུ་གུས་ཡི་གེ་བིས།
69

སྨྱུ་
སྨྱུ་



གཤམ་གི་ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
70

ས་མི། དྲ་རྒྱ། མི་སྐྱ།

རྒྱུ་མ། སྤྱི་ལྨོ། སྨྱྨོ་བ།

སྐྱྨོ་པྨོ། སྨྱུ་གུ བྱ་སྨོ།



ཡིག་ཆས་ཀི་མིང་ངྨོ་སྨོད།

71

ཞྭ་སྨྱུག ཚོན་སྨྱུག

ཡིག་ཆས་ཀི་མིང་ངྨོ་སྨོད།



ཡིག་ཆས་ཀི་མིང་ངྨོ་སྨོད།
72

སྨྱུག་སྒམ། ཐིག་ཤིང་།



ཡིག་ཆས་ཀི་མིང་ངྨོ་སྨོད།
73

གཞྨོག་གི། འགིག་བསུབ།



རེས་འཇུག་བཅུ།
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ག་ ང་ ད་ ན་ བ་

མ་ འ་ ར་ ལ་ ས་



རེས་འཇུག་ ༼ག་༽
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ཀག་ ཁག་ གག་ ངག་

ཅག་ ཆག་ ཇག་ ག་

ཏག་ ཐག་ དག་ ནག་

པག་ ཕག་ བག་ མག་



ཙག་ ཚག་ ཛག་ ཝག་

ཞག་ ཟག་ འག་ ཡག་

རག་ ལག་ ཤག་ སག་

ཧག་ ཨག་
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ལག་པ།
ལག་པ་

ང་ལ་ལག་པ་གིས་ཡྨོད།ལག་པ།



79

བྱ་གག

བ་གག་

ཆུའི་ནང་དུ་བྱ་གག་གིས་འདུགབྱ་གག
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ཐག་པ།

ཐག་པ་

ཐག་པ་འདི་དམར་ཁྲ་ཞིག་རེད།ཐག་པ།



81

འདི་ཁ་མདྨོག་ནག་པྨོ་རེད།ནག་པྨོ།

ནག་པྨོ།

ནག་པྒོ་



82

ཕག་པའི་སྣ་ཁུག་གྨོར་གྨོར་རེད།ཕག་པ།

ཕག་པ།

ཕག་པ་
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ཆག་པ། ཇག་པ། ཏག་ཏག

ཐག་པ། དག་ཆ། ནག་པྨོ།
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ཡག་པྨོ། ལག་པ། ཟག་པ།

ཕག་པ། བག་གྨོ། ཐ་མག



ིི  ི ིེ ྨིོ

ཀིག་ ཁུག་ གེག་ ངྨོག་

ཅིག་ ཆུག་ ཇེག་ ྨོག་

ཏིག་ ཐུག་ དེག་ ནྨོག་
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པིག་ ཕུག་ བེག་ མྨོག་

ཙིག་ ཚུག་ ཛེག་ ཝྨོག་

ཞིག་ ཟུག་ འེག་ ཡྨོག་
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ཧིག་ ཨུག་ ཧེག་ ཨྨོག་
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མགི་སྤུ།
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92

ལྡེ་མིག

ལྐེ་མིིག་

འདི་བྨོད་པའི་ལེྡ་མིག་རེད།ལྡེ་མིག



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
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ཁུག་རྟ། ཁ་ཏིག ཐུག་པ།

ཙག་ཙིག ན་ཟུག འྨོག་ལ།

རིག་པ། ལུག་ཤ། སྨོག་པྨོ།



ིི ི ིེ ིྨོ

སིྡག་ སྟུག་ གེག་ ལྐྨོག་

ཁིྲག་ ཕྱུག་ བེག་ ཀྨོག་
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ཁྲག་ཁྲིག ཕྱུག་པྨོ། ཀྨོག་པ།

ག་སིག རྒྱུག་པ།
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ངང་པ།

ངང་པ་
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ཐང་ག་

འདི་བྨོད་པའི་ཐང་ག་རེད།ཐང་ག



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་རྒྱག་རྨོགས་གནང་།
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ཁང་པ། ངང་པ། ཆང་ས།

ཐང་ག དང་པྨོ། ནང་མ།ི

མང་པྨོ། ཚང་མ། ཨང་ཀི།



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
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ཞང་ཞུང་། ཟང་ཟིང་།

ཡང་ཡང་། རང་རང་།

ལང་ཚོ། ཧང་སང་།



ིི  ི ིེ ྨིོ

ཀིང་ ཁུང་ གེང་ ངྨོང་

ཅིང་ ཆུང་ ཇེང་ ྨོང་

ཏིང་ ཐུང་ དེང་ ནྨོང་
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ིི  ི ིེ ྨིོ

པིང་ ཕུང་ བེང་ མྨོང་

ཙིང་ ཚུང་ ཛེང་ ཝྨོང་

ཞིང་ ཟུང་ འེང་ ཡྨོང་
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ིི ི ིེ ིྨོ

རིང་ ལུང་ ཤེང་ སྨོང་

ཧིང་ ཨུང་ ཧེང་ ཨྨོང་
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ཤངི་ཏྨོག

ཤྫིང་ཏོོག་

ཤིང་ཏྨོག་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་འདུགཤིང་ཏྨོག



106

རྔ་མྨོང་།

རྔ་མྒོང་

རྔ་མྨོང་བྱེ་ཐང་ལ་འགྨོ་ཐུབ།རྔ་མྨོང་།



107

ཁྲུང་ཁྲུང་།

ཁྲུང་ཁྲུང་

བྨོད་ལ་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་ཡྨོད།ཁྲུང་ཁྲུང་།



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
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ཨི་ཁུང་། ཆུང་ཆུང་། ཐུང་ཐུང་།
ཏིང་ཏིང་། དེང་སང་། ཕུང་པྨོ།
རྔ་མྨོང་། ཞིང་ཁ། ཡྨོང་བ།
རིང་པྨོ། ལུང་པ། ཧ་གྨོ་སྨོང་།



ིི  ི ིེ ྨིོ

རྙིང་ ལྷུང་ སྟེང་ རྫྨོང་

གིང་ ཁྲུང་ ཕྲེང་ མྱྨོང་

སྐྱིང་ རྒྱུང་ སེང་ སྐྱྨོང་
109



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
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རྙིང་པ། ལྷུང་བ། སྟེང་འྨོག

རྫྨོང་སྡེ། གིང་ག ཁྲུང་ཁྲུང་།

སྐུ་ཕྲེང་། མྱྨོང་བ། སྐྱྨོང་བ།



རེས་འཇུག་ ༼ད་༽
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ཀད་ ཁད་ གད་ ངད་

ཅད་ ཆད་ ཇད་ ད་

ཏད་ ཐད་ དད་ ནད་

པད་ ཕད་ བད་ མད་



ཙད་ ཚད་ ཛད་ ཝད་

ཞད་ ཟད་ འད་ ཡད་

རད་ ལད་ ཤད་ སད་

ཧད་ ཨད་
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113

པད་མ།

པད་མ་

མེ་ཏྨོག་པད་མ་འདི་སྙིང་རེ་མྨོ་འདུགཔད་མ།



114

ལྟྨོ་ཕད།

ལྒོ་ཕད་

ལྟྨོ་ཕད་སྙིང་རེ་མྨོ་གསུམ་འདུགལྟྨོ་ཕད།



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
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གད་མྨོ། དད་པ། ནད་པ།

པད་མ། ལྟྨོ་ཕད། ཀ་མད།

ཆུ་ཚོད་། མ་ཟད། ལད་མྨོ།



ིི  ི ིེ ྨིོ

ཀིད་ ཁུད་ གདེ་ ངྨོད་

ཅིད་ ཆུད་ ཇདེ་ ྨོད་

ཏིད་ ཐུད་ དདེ་ ནྨོད་
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ིི  ི ིེ ྨིོ

པིད་ ཕུད་ བདེ་ མྨོད་

ཙིད་ ཚུད་ ཛེད་ ཝྨོད་

ཞིད་ ཟུད་ འེད་ ཡྨོད་
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ིི  ི ིེ ྨིོ

རིད་ ལུད་ ཤདེ་ སྨོད་

ཧིད་ ཨུད་ ཧེད་ ཨྨོད་
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ཆུ་ཚདོ།

ཆུ་ཚྒོད་

ཆུ་ཚོད་ཆེ་ཆུང་གིས་འདུགཆུ་ཚོད།
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ཤ་ཤེད།

ཤ་ཤྐེད་

རྟ་ལ་ཤ་ཤེད་རྒྱས་ནས་རེད་མྨོ་རེ།ཤ་ཤེད།
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བེད་སྤྱྨོད། ཚུད་པ། ཡྨོད་རེད།

ལུད་པ། ཤ་ཤེད། ི་འྨོད།

ཆུ་ཚོད། བྨོད་པ། བུད་མེད།



ིི  ི ིེ ྨིོ

ལིྗད་ རྒུད་ སྐདེ་ རྨོད་

ཁིྲད་ དྲུད་ ཁེྱད་ གྨོད་

སྐྱིད་ རྒྱུད་ སྐྱེད་ སྨོད་
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སྐེད་པ།

སྐེད་པ་

སྐེད་པ་ལ་ཚད་རྒྱག་གི་འདུགསྐེད་པ།



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
124

ལྗིད་པྨོ། རྒུད་པ། སྐེད་པ།
རྨོད་པ། ཁྲིད་པ། དྲུད་པ།
གྨོད་པ། སྐྱིད་པྨོ། ཁྱེད་རང་།
རྒྱུད་པ། ངྨོ་སྨོད། སྐྱེད་སྲིང་།



རེས་འཇུག་ ༼ན་༽
125

ཀན་ ཁན་ གན་ ངན་

ཅན་ ཆན་ ཇན་ ན་

ཏན་ ཐན་ དན་ ནན་

པན་ ཕན་ བན་ མན་



ཙན་ ཚན་ ཛན་ ཝན་

ཞན་ ཟན་ འན་ ཡན་

རན་ ལན་ ཤན་ སན་

ཧན་ ཨན་
126



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
127

ངན་པ། ན་པ། ནན་ཏན།

ཕན་པ། མན་ངག ཙན་དན།

ཚན་པ། ཡན་ལག རན་པྨོ།



ིི  ི ིེ ྨིོ

ཀིན་ ཁུན་ གེན་ ངྨོན་

ཅིན་ ཆུན་ ཇེན་ ྨོན་

ཏིན་ ཐུན་ དེན་ ནྨོན་
128



ིི  ི ིེ ྨིོ

པིན་ ཕུན་ བེན་ མྨོན་

ཙིན་ ཚུན་ ཛེན་ ཝྨོན་

ཞིན་ ཟུན་ འེན་ ཡྨོན་
129



ིི ི ིེ ིྨོ

རིན་ ལུན་ ཤེན་ སྨོན་

ཧིན་ ཨུན་ ཧེན་ ཨྨོན་

130



131

ནེ་རྟྨོག་པ།

ྐེན་རྒོག་པ་

ེན་རྟྨོག་པ་ཆུང་ཆུང་།ེན་རྟྨོག་པ།



132

སནེ་མྨོ།

སྐེན་མྒོ་

འདི་ལག་པའི་སེན་མྨོ་རེད།སེན་མྨོ།



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
133

མྨོན་པ། ཕན་ཚུན། ཡྨོན་ཏན།

སྨོན་ར། ཚོན་ཁྲ། འྨོན་པ།

ཆེན་པྨོ། ིན་མྨོ། དྨོན་དག

རིན་ཐང་། ལེན་པ། ེན་རྟྨོག་པ།



ིི  ི ིེ ྨིོ

སིན་ ལྷུན་ རེྟན་ སྟྨོན་

ཕིན་ བླུན་ ཁེྲན་ རླྨོན་

སིན་ རྒྱུན་ རེྐྱན་ སྐྱྨོན་
134



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
135

སིན་པ། ལྷུན་རེ། སྟྨོན་ཁ།

བླུན་པྨོ། རླྨོན་པ། སིན་པ།

རྒྱུན་ལྡན། ཆ་རྐྱེན། སྐྱྨོན་ཆ།



རེས་འཇུག་ ༼བ༽
136

ཀབ་ ཁབ་ གབ་ ངབ་

ཅབ་ ཆབ་ ཇབ་ བ་

ཏབ་ ཐབ་ དབ་ ནབ་

པབ་ ཕབ་ བབ་ མབ་



ཙབ་ ཚབ་ ཛབ་ ཝབ་

ཞབ་ ཟབ་ འབ་ ཡབ་

རབ་ ལབ་ ཤབ་ སབ་

ཧབ་ ཨབ་
137



138

ཁབ་སྐུད།

ཁབ་སྐུད་

ཁབ་སྐུད་ཀིས་གྨོས་བཙེམས།ཁབ་སྐུད།



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
139

ཁབ་སྐུད། གབ་ཚིག

ཆབ་སྲིད། ཐབ་ཚང་།

ཟབ་མྨོ། ལབ་པ།



ིི  ི ིེ ྨིོ

ཀིབ་ ཁུབ་ གབེ་ ངྨོབ་

ཅིབ་ ཆུབ་ ཇབེ་ ྨོབ་

ཏིབ་ ཐུབ་ དབེ་ ནྨོབ་
140



ིི  ི ིེ ྨིོ

པབི་ ཕུབ་ བབེ་ མྨོབ་

ཙིབ་ ཚུབ་ ཛེབ་ ཝྨོབ་

ཞིབ་ ཟུབ་ འེབ་ ཡྨོབ་
141



ིི  ི ིེ ྨིོ

རབི་ ལུབ་ ཤེབ་ སྨོབ་

ཧབི་ ཨུབ་ ཧབེ་ ཨྨོབ་

142



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
143

བྱང་ཆུབ། ྨོབ་ཏྨོ། ཐུབ་པ།

དེབ་ཁང་། ཞིབ་ཕྲ། སྨོབ་སྨོབ།

ཐྨོབ་ཐང་། ནུབ་བྱང་། ལེབ་ལེབ།



ིི  ི ིེ ྨིོ

ལྕིབ་ རྐུབ་ སེྡབ་ རྫྨོབ་

སིྲབ་ གྲུབ་ ཀྲེབ་ སྨོབ་

སིབ་ སྒྲུབ་ རྐྱབེ་ སྐྱྨོབ་
144



145

རྐུབ་ཀག

རྐུབ་ཀྱག་

འདི་ཤིང་གི་རྐུབ་ཀག་ཤིག་རེད།རྐུབ་ཀག



146

དེབ་ཁང་།

དྐེབ་ཁང་

དེབ་ཁང་ནང་དུ་དེབ་ཚོང་གི་ཡྨོད།དེབ་ཁང་།



ཚིག་གསར་འདི་ཚོར་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
147

རྐུབ་ཀག རྫྨོབ་རྫྨོབ།

ས་སྲིབ། སྨོབ་སྨོང་།

གྲུབ་ཆ། སྲྨོག་སྐྱྨོབ།



རེས་འཇུག་ ༼མ་༽
148

ཀམ་ ཁམ་ གམ་ ངམ་

ཅམ་ ཆམ་ ཇམ་ མ་

ཏམ་ ཐམ་ དམ་ ནམ་

པམ་ ཕམ་ བམ་ མམ་



ཙམ་ ཚམ་ ཛམ་ ཝམ་

ཞམ་ ཟམ་ འམ་ ཡམ་

རམ་ ལམ་ ཤམ་ སམ་

ཧམ་ ཨམ་
149



150

ཁམ་བུ།

ཁམ་བུ་

ལྨོ་གསུམ་ཁམ་བུ་ཞིམ་པྨོ་ཡྨོད་རེད།ཁམ་བུ།



151

ཟམ་པ།

ཟམ་པ་

ཆུ་ལ་ཟམ་པ་བརྒྱབ།ཟམ་པ།



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
152

ཁམ་བུ། ཐམ་ག དྨོ་དམ།

ཕམ་པ། བམ་པྨོ། ཏྨོག་ཙམ།

ཟམ་པ། ལམ་ཁ། ཧམ་པ།



ིི  ི ིེ ྨིོ

ཀིམ་ ཁུམ་ གེམ་ ངྨོམ་

ཅིམ་ ཆུམ་ ཇེམ་ ྨོམ་

ཏིམ་ ཐུམ་ དེམ་ ནྨོམ་
153



ིི ི ིེ ིྨོ

པིམ་ ཕུམ་ བེམ་ མྨོམ་

ཙིམ་ ཚུམ་ ཛེམ་ ཝྨོམ་

ཞིམ་ ཟུམ་ འེམ་ ཡྨོམ་
154



ིི ི ིེ ིྨོ

རིམ་ ལུམ་ ཤེམ་ སྨོམ་

ཧིམ་ ཨུམ་ ཧེམ་ ཨྨོམ་

155



156

བུམ་པ།

བུམ་པ་

བུམ་པའི་ནང་དུ་མེ་ཏྨོག་སྣ་ཚོགས་བཞད་འདུགབུམ་པ།



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
157

བུམ་པ། ཞིམ་པྨོ། རིམ་པ།

སུམ་ཅུ། ཁ་ཟུམ། ཐིམ་པ།

ཐེམ་པ། དྨོམ་ནག དུམ་བུ།



ིི ི ིེ ིྨོ

རྫིམ་ སྣུམ་ ལྡེམ་ སྐྨོམ་

ཁིྱམ་ གྲུམ་ སེམ་ ཁྲྨོམ་

སིམ་ སྦྲུམ་ སེྐྱམ་ སྨོམ་
158



159

ལྷམ་གྨོག

ལམ་གྒོག་

འདི་ཚོ་འགིག་གི་ལྷམ་གྨོག་རེད།ལྷམ་གྨོག



160

དབེ་སྨོམ།

དྐེབ་སྒྲྒོམ་

དེབ་སྨོམ་ནང་དུ་དེབ་མང་པྨོ་འདུགདེབ་སྨོམ།



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
161

ས་སྣུམ། ཁ་སྐྨོམ། ཁྱིམ་ཚང་།

གྲུམ་པ། ཁྲྨོམ་ར། དེབ་སྨོམ།

སྦྲུམ་མ།



རེས་འཇུག་ ༼འ་༽
162

ཀའ་ ཁའ་ གའ་ ངའ་

ཅའ་ ཆའ་ ཇའ་ འ་

ཏའ་ ཐའ་ དའ་ ནའ་

པའ་ ཕའ་ བའ་ མའ་



ཙའ་ ཚའ་ ཛའ་ ཝའ་

ཞའ་ ཟའ་ འའ་ ཡའ་

རའ་ ལའ་ ཤའ་ སའ་

ཧའ་ ཨའ་
163



རེས་འཇུག་ ༼༼ར་༽
164

ཀར་ ཁར་ གར་ ངར་

ཅར་ ཆར་ ཇར་ ར་

ཏར་ ཐར་ དར་ ནར་

པར་ ཕར་ བར་ མར་



ཙར་ ཚར་ ཛར་ ཝར་

ཞར་ ཟར་ འར་ ཡར་

རར་ ལར་ ཤར་ སར་

ཧར་ ཨར་
165



166

དར་ལྕྨོག

དར་ལྒོག་

དར་ལྕྨོག་བཙུགས་ན་རླུང་རྟ་དར།དར་ལྕྨོག



167

མར།
མར་

བྨོད་ཇ་བཟྨོ་བར་མར་དགྨོས་ཀི་རེད།མར།



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
168

གར་གླུ། ངར་སྐད། ཆར་པ།
ར་བ། ནར་ནར། དར་ལྕྨོག
ཐར་པ། ཕར་ཚུར། བར་དུ།
ཚར་པ། ཡར་མར། ཤར་པ།



ིི ི ིེ ིྨོ

ཀིར་ ཁུར་ གེར་ ངྨོར་

ཅིར་ ཆུར་ ཇེར་ ྨོར་

ཏརི་ ཐུར་ དེར་ ནྨོར་
169



ིི ི ིེ ིྨོ

པིར་ ཕུར་ བེར་ མྨོར་

ཙིར་ ཚུར་ ཛེར་ ཝྨོར་

ཞིར་ ཟུར་ འེར་ ཡྨོར་
170



ིི ི ིེ ྨིོ

རརི་ ལུར་ ཤེར་ སྨོར་

ཧིར་ ཨུར་ ཧརེ་ ཨྨོར་

171



172

པིར།

པྫིར་

པིར་གིས་ཚོན་བཏང་།པིར།



173

ཕྨོར་པ།

ཕྒོར་པ་

དཀིལ་མ་དེ་ཤིང་གི་ཕྨོར་པ་རེད།ཕྨོར་པ།



174

ཀད་ཀྨོར།

ཀླད་ཀྒོར་

གངས་ཀ་བཅུ་ལ་ཀད་ཀྨོར་གཅིག་ཡྨོད་རེད།ཀད་ཀྨོར།



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
175

ཀད་ཀྨོར། ཁུར་མྨོང་། ངུར་པ།

ཕུར་པ། ཐུར་མ། ནྨོར་བུ།

ཞྨོར་ལ། ཟུར་ལ། སེར་པྨོ།



ིི ི ིེ ིྨོ

ལྡིར་ སྐུར་ སེྒར་ རྨོར་

ཕིར་ མྱུར་ སེར་ ཁྲྨོར་

སིྤྱར་ སྒྱུར་ རེྐྱར་ སྨོར་
176



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
177

ལན་སྐུར། སྒེར་པ།

མྱུར་དུ། སྐད་སྒྱུར།

སྨོར་ཀྨོག ལྡིར་ལྡིར།



རེས་འཇུག་ ༼ལ་༽
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ཀལ་ ཁལ་ གལ་ ངལ་

ཅལ་ ཆལ་ ཇལ་ ལ་

ཏལ་ ཐལ་ དལ་ ནལ་

པལ་ ཕལ་ བལ་ མལ་



ཙལ་ ཚལ་ ཛལ་ ཝལ་

ཞལ་ ཟལ་ འལ་ ཡལ་

རལ་ ལལ་ ཤལ་ སལ་

ཧལ་ ཨལ་
179



180

ཡལ་ག

ཡལ་ག་

ཤིང་སྡྨོང་ལ་ཡལ་ག་མང་པྨོ་ཡྨོད་རེད།ཡལ་ག



181

སྨོ་ཚལ།

སོོ་ཚལ་

ཚལ་ཞིང་ནང་དུ་སྨོ་ཚལ་བཏབ།སྨོ་ཚལ།



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
182

ལ་བ། དལ་པྨོ། ཕལ་པ།

བལ་པྨོ། སྨོ་ཚལ། ཞལ་ལག

ཡལ་ག རལ་པ། གལ་སྲིད།



ིི ི ིེ ིྨོ

ཀིལ་ ཁུལ་ གེལ་ ངྨོལ་

ཅིལ་ ཆུལ་ ཇེལ་ ྨོལ་

ཏིལ་ ཐུལ་ དེལ་ ནྨོལ་
183



ིི  ི ིེ ྨིོ

པིལ་ ཕུལ་ བེལ་ མྨོལ་

ཙིལ་ ཚུལ་ ཛེལ་ ཝྨོལ་

ཞིལ་ ཟུལ་ འེལ་ ཡྨོལ་
184



ིི  ི ིེ ྨིོ

རིལ་ ལུལ་ ཤལེ་ སྨོལ་

ཧིལ་ ཨུལ་ ཧེལ་ ཨྨོལ་

185



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
186

ས་ཁུལ། ཕུལ་བ། ཤ་ཚིལ།

ཕ་ཡུལ། རིལ་བུ། རྨོལ་མྨོ།

ཤེལ་སྒྨོ། སེལ་བ། སྨོལ་བ།



ིི  ི ིེ ྨིོ

རྙིལ་ རྟུལ་ སྤེལ་ སྐྨོལ་

བྱིལ་ མྱུལ་ སེལ་ ཁྲྨོལ་

སིལ་ སྤྲུལ་ སྐྱེལ་ སྨོལ་
187



188

སྨོལ་མ།

སྒྲོོལ་མ་

རེ་བཙུན་སྨོལ་མ་ལ་གསྨོལ་བ་འདེབས།སྨོལ་མ།



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
189

དར་སྤེལ། ཆུ་སྐྨོལ།
མྱུལ་བ། ནང་ཁྲྨོལ།
སྤྲུལ་སྐུ། སྨོལ་མ།



རེས་འཇུག་ ༼ས་༽
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ཀས་ ཁས་ གས་ ངས་

ཅས་ ཆས་ ཇས་ ས་

ཏས་ ཐས་ དས་ ནས་

པས་ ཕས་ བས་ མས་



ཙས་ ཚས་ ཛས་ ཝས་

ཞས་ ཟས་ འས་ ཡས་

རས་ ལས་ ཤས་ སས་

ཧས་ ཨས་
191



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
192

ལས་ཀ། ནང་ཆས།
རས་ཆ། ཁ་ཤས།
ཁས་ལེན། ཡས་མས།



ིི  ི ིེ ྨིོ

ཀིས་ ཁུས་ གེས་ ངྨོས་

ཅིས་ ཆུས་ ཇེས་ ྨོས་

ཏིས་ ཐུས་ དེས་ ནྨོས་
193



ིི  ི ིེ ྨིོ

པིས་ ཕུས་ བེས་ མྨོས་

ཙིས་ ཚུས་ ཛེས་ ཝྨོས་

ཞིས་ ཟུས་ འེས་ ཡྨོས་
194



ིི  ི ིེ ྨིོ

རིས་ ལུས་ ཤསེ་ སྨོས་

ཧིས་ ཨུས་ ཧསེ་ ཨྨོས་

195



196

གྨོན་གྨོས།

གྒོན་གྒོས་

འདི་གྨོན་གྨོས་ཚོང་ཁང་རེད།གྨོན་གྨོས།



197

པུས་མྨོ།

པུས་མྒོ་

པུས་མྨོ་ས་ལ་བཙུགས།པུས་མྨོ།



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
198

མྨོས་པ། ལུས་པྨོ། ཤེས་བྱ།

ས་སྲྨོས། གུས་པ། གྨོན་གྨོས།

ེས་པ། ཆྨོས་པ། ངེས་པར།



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་རྒྱག་རྨོགས་གནང་།
199

དུས་ཚོད། ནུས་པ། པུས་མྨོ།

འྨོས་ཤྨོག ཚེས་པ། རུས་པ།

ཡག་ཤྨོས། ྨོས་པ།



ིི  ི ིེ ྨིོ

རྨསི་ སྡུས་ རསེ་ ལྟྨོས་

བིྱས་ དྲུས་ སེས་ གྨོས་

རྐྱསི་ སྐྱུས་ སེྐྱས་ སྨོས་
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ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
201

རེས་མ། བྱིས་པ།

གྨོས་སྡུར། སྐྱེས་སྐར།



ཡང་འཇུག་གིས།
ད་ ས་

202



ིི  ི ིེ ྨིོ

མས། རིགས། ཁུངས། སེམས། ཚོགས།

གྱུརད། སྒྱུརད། ཚོལད། སྩྨོལད། རྨོལད།

203



204

མིང་གཞི། རེས་འཇུག ཡང་འཇུག

མས་
ཚགས་
གངས་
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ལག་ཤུབས།

ལག་ཤུབས་

དགུན་ཁ་ལག་ཤུབས་གྨོན་གི་ཡྨོད་རེད།ལག་ཤུབས།



206

ཚགས་པར།

ཚགས་པར་

འདིའི་ནང་བྨོད་ཡིག་གི་ཚགས་པར་འདུགཚགས་པར།



207

གངས་སེང་།

གངས་སྐེང་

གངས་རིའི་སྒང་ལ་གངས་སེང་ཡྨོད་རེད།གངས་སེང་།



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
208

ལས་ཁུངས། སིག་ཁྲིམས།

ས་ཁམས། ཐབས་ཤེས།

རྨོགས་རམ། དེང་རབས།



སྨོན་འཇུག་ལྔ།
ག་ ད་ བ་ མ་ འ་

209



སྨོན་འཇུག་ ༼ག་༽
210

ིི  ི ིེ ྨིོ
གཏན། གཤིས། གཞུང་། གསེར། གཙོ།

གདམ། གཟི། གཅུ། གེན། གནྨོད།

གཡག



211

སྨོན་འཇུག མིང་གཞི། རེས་འཇུག
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སྨོན་འཇུག་ ༼ག་༽



ས་གདངས་ཀི་ཁྱད་པར།
212

ཡག་་་་་་་་་་་་་་་་གཡག་
ནང་་་་་་་་་་་་་་་་གནང་
སི་་་་་་་་་་་་་་་་གསི་



213

གཡག

གཡག་

བྨོད་ལ་གཡག་མང་པྨོ་ཡྨོད་རེད།གཡག



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
214

གཏན་དུ། གནམ་གཤིས། གཙོ་བྨོ།

གསེར་སྐུ། གཞུང་ལུགས། ཁ་གཅུ།

གཟི་འྨོད། གདམ་ཀ གནྨོད་པ།



སྨོན་འཇུག་ ༼ད་༽
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ིི  ི ིེ ྨིོ
དབང་ དབྱིན། དངུལ། དཔེ། དགྨོང།

དམར། དཔྱིད། དབལ། དབྱེ། དཀྲྨོལ།



ས་གདངས་ཀི་ཁྱད་པར།
216

ངུལ་་་་་་་་་་་་་་་་དངུལ་
བང་་་་་་་་་་་་་་་་དབང་
བིྱན་་་་་་་་་་་་་་་་དབིྱན་
བལ་་་་་་་་་་་་་་་་དབལ་
མར་་་་་་་་་་་་་་་དམར་



217

དངུལ།
དངུལ་

འདི་ཨ་རིའི་དངུལ་རེད།དངུལ།



218

དཔེ་ཆ།

དཔྐེ་ཆ་

འདི་ནང་ཆྨོས་ཀི་དཔེ་ཆ་རེད།དཔེ་ཆ།



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
219

དབྱེ་བ། དབྱིན་ཇི། གསེར་དངུལ།

དཔེ་ཆ། དམར་པྨོ། དགྨོང་དག

དཔྱིད་ཀ དབང་ཆ། དབལ་བ།



སྨོན་འཇུག་ ༼བ་༽
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ིི  ི ིེ ྨིོ
བཤད། བསིལ། བཟུང་། བཞེས། བཅྨོས།

བསམ། བགད། བདག བཀའ། བཙའ།



221

ན་བཟའ།

ན་བཟའ་

གྲྭ་པས་ན་བཟའ་དམར་པྨོ་མཆྨོད་འདུགན་བཟའ།



222

བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྫིན་

བརྙན་འཕྲིན་ནང་དུ་ལྟད་མྨོ་སྟྨོན།བརྙན་འཕྲནི།



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
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གཏམ་བཤད། བསིལ་པྨོ།

བཀའ་སྨོབ། བསམ་བྨོ།

བདག་པྨོ། བཙའ་བ།



སྨོན་འཇུག་ ༼མ་༽
224

ིི  ི ིེ ྨིོ
མཁན། མཆིན། མཐུ། མཚེའུ། མགྨོ

མཇལ། མདའ། མངལ། མཛེས། མངྨོན།

མནའ། མམ།



ས་གདངས་ཀི་ཁྱད་པར།
225

ངར་་་་་་་་་་་་་་་་མངར་

མ་་་་་་་་་་་་་་་་མམ་

ནར་་་་་་་་་་་་་་་་མནར་



226

མཆྨོད་རྟེན།

མཆྒོད་རྐེན་

མཆྨོད་རྟེན་ལ་སྐྨོར་བ་བརྒྱབ།མཆྨོད་རྟནེ།



227

མཛུབ་མྨོ།

མཛུབ་མྒོ་

མཛུབ་མྨོ་ལྔ་ལ་རིང་ཐུང་ཡྨོད་རེད།མཛུབ་མྨོ།



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
228

མཆིན་པ། མཛེས་སྡུག མཐུ་རལ།

མཇལ་ཁ། མངལ་སྦྲུམ། མམ་དུ།

མདའ་པ། མངྨོན་སུམ། མནའ་མ།



སྨོན་འཇུག་ ༼འ་༽
229

ིི  ི ིེ ྨིོ
འཁྨོར། འཇིམ། འདུན། འཕེལ། འཚོལ།

འགན། འཆམ། འཐབ། འབྨོད། འཛིན།



230

འཁྨོར་ལྨོ།

འཁྒོར་ལྒོ་

འདི་མྨོ་ཉའི་འཁྨོར་ལྨོ་རེད།འཁྨོར་ལྨོ།



231

འཇའ།

འཇའ་

གནམ་ལ་འཇའ་ཤར་འདུགའཇའ།



ཚིག་གསར་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
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འཁྨོར་ལྨོ། འཕེལ་རྒྱས། རེ་འདུན།

འཇིམ་སྐུ། འགན་ཁུར། འཆམ་པ།

འབྨོད་ས། འཐབ་རྨོད། འཛིན་གྲྭ
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སྨོན་འཇུག མིང་གཞ།ི རེས་འཇུག ཡང་འཇུག

གནངས་
གཟུགས་
གཏམས་
གཙིགས་

ག
ག
ག
ག

ན
ཟ
ཏ
ཙ

ང
ག
མ
ག

ས་
ས་
ས་
ས་



ཚིག་འདི་ཚོ་སྨོར་ཀྨོག་གནང་རྨོགས།
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མཚམས། འཁྱགས། དབྱངས།

བསིགས། བཅིངས། དཀྲུགས།

བསེབས། འདེགས། འཛོམས།

བསྒྲུབས། དམངས། འཁྲུངས།



བྨོད་དབྱིན་ཐ་སྙད་ཤན་སར། Tibetan-English Glossary

སེྐ། Neck སྒྨོ། Door

སྨོ་ཚལ། Vegetable  ལེྕ། Tongue

སྙེ་མ། Ear སྣུམ། Oil

ལྟྨོ་ཕད། Bag                                                     རྨོ། Stone

སྤྨོ་ལྨོ། Ball                                                     ཕེ་མར། Tsamba mixed with butter 

རྨྨོ་མྨོ། Grandmother                                    རེ་སྨོ། Tsedro

ལྷྨོ་ཕྨོགས། South                                                ཁིྱ། Dog

ཕྱུ་པ། Tibetan dress     
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བྱེ་མ་ཀ་ར། Sugar       ཀྲྨོ་མ་ཀྲུ། Tomato

ཕྲུ་གུ Children   གི་ Knife

གྨོ་ཞིབ། Wheat   སྨོ་མ། small woven basket 

སྐྲ། Hair སྦྲ་གུར། Black yak hair tent

སྐྱུ་རུ་ར། Amla          བྱ་སྨོ། Feather

སྨྱུ་གུ Pen               ལག་པ། Hand

བྱ་གག Duck                     ཐག་པ། Rope

ནག་པྨོ། Black                   ཕག་པ། Pig

མིག Eye                           ཐུག་པ། Broth,  Stew   

མིག་སྤུ། Eyebrow         ལུག Sheep

ལྡེ་མིག Key                      ངང་པ། goose

ཐང་ག Thang-ka            ཤིང་ཏྨོག Fruit
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རྔ་མྨོང་། Camel                              ཁྲུང་ཁྲུང་། Crane

པད་མ། Lotus                                 ལྟྨོ་ཕད། Bag 

ཆུ་ཚོད། Watch,  hour,   clock               ཤ་ཤེད། Strength

སྐེད་པ། Waist                                         ེན་རྟྨོག་པ། Policeman 

སེན་མྨོ། Nail                                            ཁབ་སྐུད། Needle and thread

རྐུབ་ཀག Chair                                          དེབ་ཁང་། Bookstore

ཁམ་བུ། Peach                                        ཟམ་པ། Bridge

བུམ་པ། Vase                                           ལྷམ་གྨོག Shoes

དེབ་སྨོམ། Book shelf,   bookcase            མར། Butter 

དར་ལྕྨོག Prayer flag                                
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པིར། Paint Brush                       ཕྨོར་པ། Cup

ཀད་ཀྨོར། Zero                                      ཡལ་ག Branch

སྨོ་ཚལ། Green Vegetables               སྨོལ་མ། The goddess Tara

གྨོན་གྨོས། Clothes                                པུས་མྨོ། Knee 

ལག་ཤུབས། Gloves                                  ཚགས་པར། News paper

གངས་སངེ་། Snow Lion                           གཡག Yak

དངུལ། Money                                 དཔེ་ཆ། Religious textbook 

ན་བཟའ། Clothes                                བརྙན་འཕྲནི། Television,   TV

མཆྨོད་རྟེན། Stupa                                    མཛུབ་མྨོ། Fingers

འཁྨོར་ལྨོ། Wheel                                   འཇའ། Rainbow
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