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རྨོམ་སིག་པའི་གཏམ།
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སའི་གྨོ་ལའི་ཁིམ་ཚང་ཆེན་པྨོ་དེའི་ནང་དུ་མི་རིགས་འདྲ་མིན་དང་སྐད་ཡིག་འདྲ་མིན་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་

མཐྨོང་རྒྱུ་ཡྨོད་རུང་། དེའི་ཁྨོད་ལ་རང་སྐྱ་འཕེར་ཞིང་། ཚད་དང་ལྡན་པའི་བར་སྨོད་ཀི་གཞུང་ལུགས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡྨོད་

པའི་སྐད་ཡིག་གི་གྲངས་འབྨོར་དེ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ཡྨོད། འྨོན་ཀང་། གངས་ཅན་བྨོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དེ་དག་སྐད་ཡིག་

ཚད་ལྡན་ཅན་དེའི་གྲས་སུ་ཚུད་ཡྨོད་པ་རེད།

དེ་སྔ་བྨོད་ཕྲུག་ཚོས་བྨོད་ཀི་སྐད་དང་ཡི་གེ་དེ་དག་བྨོད་མི་རིགས་ཀི་ཆྨོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་གི་མཐུན་རེན་

འཛོམས་པའི་ཁྨོར་ཡུག་ཅིག་གི་ཁྨོད་དུ་སྨོབ་སྨོང་བྱས་པ་དང་། བྨོད་སྐད་ནི་ཁྨོ་པ་ཚོའི་ཕ་སྐད་རང་ཡིན་པ་ལས། སྐད་ཡིག་

གཞན་ཞིག་གི་ཤུགས་རེན་ཧ་ལམ་ཐེབས་མྨོང་མེད། ཡིན་ན་ཡང་། དེང་སྐབས་བྨོད་མི་མང་དག་ཅགི་གངས་ཅན་བྨོད་ཀི་

རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་གི་རྒྱབ་ལྨོངས་མེད་པའི་ཡུལ་གྲུ་མང་པྨོར་འཚོ་གནས་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡྨོད།
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བྨོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དེ་དག་ཡུལ་གྲུ་དེ་ཚོའི་ནང་དུ་འཚར་ལྨོངས་བྱུང་བཞིན་ཡྨོད་པའི་བྨོད་ཕྲུག་གཞྨོན་སྐྱེས་དེ་རྣམས་

ཀི་ཕ་སྐད་ལ་འགྱུར་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་མ་ཟད། ལྷག་དྨོན་ཁྨོ་པ་ཚོར་བྨོད་ཀི་སྐད་དང་ཡི་གེ་སྨོབ་ཁིད་བྱེད་སྐབས་

ངེས་པར་དུ་སྐད་ཡིག་གིས་པའི་སྨོབ་ཁིད་ཀི་ཐབས་ལམ་ལ་བརེན་ནས་ངྨོ་སྨོད་བྱེད་དགྨོས་པའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་

སྟངས་ཤིག་ཐྨོན་བཞིན་ཡྨོད་པ་རེད།

དེར་བརེན། ཕྲན་ནས་བྨོད་ཡིག་གི་སྨོབ་དེབ་འདི་བརྒྱུད་དེ་སྨོལ་རྒྱུན་གི་ཤེས་བྱ་རྣམས་གང་ཐུབ་ཀིས་རྒྱུད་

འཛིན་ཡྨོང་ཐབས་བྱས་པ་དང་ཆབས་ཅིག དེང་རབས་ཀི་སྨོབ་ཁིད་ཐབས་ལམ་འདྲ་མིན་ཞིག་བེད་སྤྱད་དེ་བྨོད་

ཕྲུག་ཚོའི་ངྨོས་ནས་གྨོ་བདེ་བ་དང་། སྨོང་བདེ་བ། ཤེས་བདེ་བ་ཞིག་ཡྨོང་རྒྱུར་དམིགས་ནས་རྨོམ་སིག་བྱས་ཡྨོད།



སྔྨོན་འགྲྨོའི་སྨོབ་དེབ་འདིའི་ནང་དུ་རྒྱུན་ལྡན་བྨོད་ཀི་རིག་གཞུང་དང་། བྨོད་མིའི་འཚོ་བའི་ཁྨོད་དུ་མཐྨོང་ཐུབ་པའི་
ཚོན་མདྨོག་དམར་པྨོ་དང་ལང་ཁུ། སྔྨོན་པྨོ་དང་སེར་པྨོ་བཅས་རིགས་བཞི་བེད་སྤྱྨོད་བྱས་ནས་དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད། མགྨོ་
ཅན་དང་འདྨོགས་ཅན་གི་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་ལ་ས་གདངས་མཐྨོ་འབིང་དམའ་གསུམ་གི་ཁད་པར་ལྡན་པ་དེ་དབྱེ་འབྱེད་བྱས་ཡྨོད་

ཅིང་། དེ་ཡང་ཐྨོག་མར་དབྱངས་བཞི་ངྨོ་སྨོད་བྱེད་སྐབས་ཚོན་མདྨོག་དམར་པྨོ་བེད་སྤྱྨོད་བྱས་ནས་དབྱངས་བཞིའི་ས་གདངས་
རྣམས་ས་མཐྨོ་བའམ་ས་དྲག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མཚོན་ཐབས་བྱས། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུའི་ས་གདངས་ལ་དབྱེ་
འབྱེད་བྱེད་རྒྱུ་འགྨོ་བཙུགས་ཡྨོད།

སྨོལ་རྒྱུན་ལ་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ངྨོ་སྨོད་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་གསལ་བྱེད་ཀི་ཡིག་འབྲུ་སྨོ་སྨོའི་གཤིས་རྒྱུད་དང་བསྟུན་ཏེ་ས་
གདངས་ལ་རིགས་ཀི་སེ་ཚན་ལྔ་སྟེ། ཕྨོ་དང་མྨོ། མ་ནིང་དང་ཤནི་ཏུ་མྨོ། མྨོ་གཤམ་བཅས་ཕེ་སྨོལ་ཞིག་ཡྨོད་པ་དང་། སྐབས་
འགར་ཕྨོ་དང་། མ་ནངི་། མྨོ་བཅས་སེ་ཚན་གསུམ་གི་ཕེ་སྨོལ་ཞིག་ཀང་ཡྨོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། དེང་སྐབས་ཀི་ཕིའི་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བྨོད་ཡིག་སྨོབ་ཁིད་བྱེད་སྐབས་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུར་ཕྨོ་དང་། མྨོ། མ་ནིང་ལྟ་བུའི་ཐ་སྙད་བེད་སྤྱྨོད་བྱས་ཏེ་ས་
གདངས་ཀི་ཁད་པར་མ་ཕེ་བར་དེའི་ཚབ་ཏུ་ས་གདངས་མཐྨོ་བ་དང་། འབིང་བ། དམའ་བ་བཅས་ཀི་མིང་བཏགས་ནས་ངྨོ་
སྨོད་བྱེད་བཞིན་ཡྨོད་པ་རེད།

V



གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཕི་རྒྱལ་གི་སྨོབ་ཕྲུག་ཚོས་བྨོད་ཡིག་ནང་གི་གསལ་བྱེད་འགའ་རེའི་ས་གདངས་ལ་དབྱེ་བ་གསལ་པྨོ་ཕེ་

མི་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་བཞིན་ཡྨོད། དཔེར་ན། གསལ་བྱེད་ “ཞ་”/sha/ དང་ “ཤ་” /shá/ 
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དགེ་རྒན། ༼སྨོབ་ཕྲུག་གི་མངི་༽ལགས། ཁེད་རང་གི་ལྨོ་ག་ཚོད་ཡིན།
སྨོབ་ཕྲུག ང་ལྨོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡིན།



དར་ལྨོག
2



དར་ལྨོག་བརྒྱུད་ནས་ཚོན་མདྨོག་ངྨོ་སྨོད།

༼སྨོབ་ཕྲུག་ཚོས་རྒན་ལགས་ཀི་རེས་ལ་ལད་མྨོ་བྱེད་དགྨོས་པ།༽

གནམ་སྔྨོན་པྨོ། ནམ་མཁའ།

སིན་པ་དཀར་པྨོ། རླུང་།

ི་མ་དམར་པྨོ། མེ།

ཆུ་ལང་ཁུ། ཆུ།

ས་སེར་པྨོ། ས།

3



ཞལ་འདྨོན།

བ་མ་དང་མགྨོན་པྨོ་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྨོ།

ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དི༔
དི༔ དི༔ དི༔ དི༔ དི༔ དི༔ དི༔ དི༔ དི༔ དི༔

4



ཞལ་འདྨོན།
5

བརེ་ལྡན་ཁྨོད་ཀི་མཁེན་རབ་འྨོད་ཟེར་གིས།།

བདག་བྨོའི་གཏི་མུག་མུན་པ་རབ་གསལ་ནས།།

བཀའ་དང་བསྟན་བཅྨོས་གཞུང་ལུགས་རྨོགས་པ་ཡི།།

བྨོ་གྲྨོས་སྨོབས་པའི་སྣང་བ་སྩལ་ཏུ་གསྨོལ།།



གྲངས་ཀ
6

༡ ༢ ༣ ༤ ༥

1    2    3      4       5 



2

1

དབྱངས་བཞི།



གི་གུ
གི་གུ་ལགས་ཀྱུའི་དབྱིབས་དང་འདྲ།

8



ཞབས་ཀྱུ།
ཞབས་ཀྱུ་རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས་འདྲ།

9



འགྲེང་བུ།
འགྲེང་བུ་གདྨོང་གི་མིག་སྤུ་འདྲ།

10



ན་རྨོ།
ན་རྨོ་རྒྨོད་ཀི་གཤྨོག་པ་འདྲ།

25

11



2

6

དབྱངས་བཞིའི་ས་གདངས།



ཨ་

ཨ་

13



ཨི་ ཨི་
14

ཨ་ + ིི = ཨ་ི



ཨུ་ ཨུ་
15

ཨ་ +  ི = ཨུ་



ཨེ་ ཨེ་
16

ཨ་ + ིེ = ཨེ་



ཨྨོ་ ཨོ་
17

ཨ་ + ྨིོ = ཨྨོ་



18

ཨི། ཨུ། ཨེ། ཨྨོ།

ཨི་ ཨུ་ ཨེ་ ཨོ་



གྲངས་ཀ
19

༦ ༧ ༨ ༩ ༡༠

6      7          8          9 10 



ཚོན་མདྨོག་འདྲ་མིན་གི་མིང་རྣམས་ངྨོ་སྨོད།
20

དཀར་པ།ོ

ལྫང་ཁུ།

དམར་པ།ོ

རྫ་མདགོ

སེར་པ།ོ

སནོ་པ།ོ

ཐལ་མདགོ

མུ་མེན།

ཟིང་སྐྱ། ལི་ཧང།

སྨུག་ནག

ནག་པ།ོ

དཀར་ནག



ཁ་སྐད་སྨོང་བརར།
21

དགེ་རྒན། བྨོད་ཡིག་ལ་དབྱངས་ག་ཚོད་ཡྨོད་རེད།

སྨོབ་ཕྲུག བྨོད་ཡིག་ལ་དབྱངས་བཞི་ཡྨོད་རེད།

དགེ་རྒན། དབྱངས་བཞ་ིག་རེ་ག་རེ་རེད།

སྨོབ་ཕྲུག གི་གུ ཞབས་ཀྱུ། འགྲེང་བུ། ན་རྨོ་རེད།



གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུའི་སྣང་གསལ་ས་གདངས།

36

 ཚོན་མདྨོག་དམར་པྨོས་ས་གདངས་མཐྨོ་བའམ་ས་དྲག་པ་མཚོན།

 ཚོན་མདྨོག་ལང་ཁུས་ས་གདངས་འབིང་བ་དང་ཁ་དབུགས་དེ་དག་ཕི་རུ་

འདྨོན་དགྨོས་པ་མཚོན།

 ཚོན་མདྨོག་སྔྨོན་པྨོས་ས་གདངས་དམའ་བའམ་ས་ཞན་པ་མཚོན།

 ཚོན་མདྨོག་སེར་པྨོས་ས་གདངས་དམའ་བ་དང་སྣ་ས་འདྨོན་དགྨོས་པ་མཚོན།

22



ཀ་ལ།
23

ཀ་
ཀ་

འདི་ཀ་ལ་རེད།



ཁ།
24

ཁ་
ཁ་

འདི་ཁ་རེད།



ག་རེ།
25

ག་
ག་

འདི་ག་རེ་རེད།



ང་།
26

ང་
ང་

ང་བྨོད་པ་ཡིན།



ཀ་ ཁ་ ག་ ང་
ཀ་ ཁ་ ག་ ང་

27



གསལ་བྱེད་འདི་ཚོ་ངྨོས་འཛིན་བྱེད་རྨོགས་གནང་།
28

ག་ ཁ་
ཀ་ ང་



གྲངས་ཀ
29

༡༡ ༡༢ ༡༣ ༡༤ ༡༥

11   12           13           14          15 



ཁ་སྐད་སྨོང་བརར།
30

སྨོབ་ཕྲུག རྒན་ལགས། འདི་ལ་བཞུགས་རྨོགས་གནང་།

དགེ་རྒན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

སྨོབ་ཕྲུག གང་ཡང་གནང་གི་མ་རེད།



ཅ་ལག
31

ཅ་
ཅ་

འདི་ལ་ཅ་ལག་མང་པྨོ་འདུག



ཆ་ག་པ།
32

ཆ་
ཆ་

འདི་འབུ་ཆ་ག་པ་རེད།



ཇ།
33

ཇ་
ཇ་

ང་ཇ་ལ་དགའ་པྨོ་ཡྨོད།



།
34

་
་

ཆུའི་ནང་ལ་་འདུག



ཅ་ ཆ་ ཇ་ ་
ཅ་ ཆ་ ཇ་ ་

35



གསལ་བྱེད་འདི་ཚོ་ངྨོས་འཛིན་བྱེད་རྨོགས་གནང་།
36

ཆ་ ་
ཅ་ ཇ་



གྲངས་ཀ
37

༡༦ ༡༧ ༡༨ ༡༩ ༢༠

16   17           18           19          20 



ཁ་སྐད་སྨོང་བརར།
38

དགེ་རྒན། ཁེད་རང་སུ་ཡིན།
སྨོབ་ཕྲུག ང་་་་་་་་་་་་་ཡིན།

དགེ་རྒན། ག་ལེར་ཕེབས། གཟའ་འཁྨོར་རེས་མར་མཇལ་ཡྨོང་།
སྨོབ་ཕྲུག རྒན་ལགས། ག་ལེར་བཞུགས། གཟའ་འཁྨོར་རེས་

མར་མཇལ་ཡྨོང་།



ཏ་ལ།
39

ཏ་
ཏ་

འདི་ཏ་ལའི་ཤིང་རེད།



ཐ་སག
40

ཐ་
ཐ་

ཐ་སག་འདི་དཀར་པྨོ་རེད།



ད་ར།
41

ད་
ད་

ང་ད་ར་འཐུང་གི་ཡྨོད།



ན་བ།
42

ན་
ན་

བུ་མྨོ་འདི་ན་གི་འདུག



ཏ་ ཐ་ ད་ ན་
ཏ་ ཐ་ ད་ ན་

43



གསལ་བྱེད་འདི་ཚོ་ངྨོས་འཛིན་བྱེད་རྨོགས་གནང་།
44

ན་ ཐ་

ཏ་ ད་



གྲངས་ཀ
45

༢༡ ༢༢ ༢༣ ༢༤ ༢༥
21          22               23             24               25 



ཁ་སྐད་སྨོང་བརར།
46

དགེ་རྒན། ཁྨོང་སུ་རེད།

སྨོབ་ཕྲུག ཁྨོང་་་་་་་་་་་་་་་རེད།

དགེ་རྒན། ཁྨོང་གི་མིང་ལ་ག་རེ་ཟེར་གི་འདུག

སྨོབ་ཕྲུག ཁྨོང་གི་མིང་ལ་་་༼སྨོབ་གྲྨོགས་ཀི་མིང་༽་་་་ཟེར་གི་འདུག



པ་ཕ།
47

པ་
པ་

འདི་པ་ཕ་རེད།



ཕ་མ།
48

ཕ་
ཕ་

ང་ཕ་མ་ལ་དགའ་པྨོ་ཡྨོད།



བ་དམ།
49

བ་

བ་

འདི་ཚོ་བ་དམ་རེད།



མ་རྨྨོས་ལྨོ་ཏྨོག
50

མ་

མ་

འདི་ལ་མ་རྨྨོས་ལྨོ་ཏྨོག་ཟེར་གི་རེད།



པ་ ཕ་ བ་ མ་
པ་ ཕ་ བ་ མ་

51



གསལ་བྱེད་འདི་ཚོ་ངྨོས་འཛིན་བྱེད་རྨོགས་གནང་།
52

མ་ ཕ་
བ་ པ་



གྲངས་ཀ
53

༢༦ ༢༧ ༢༨ ༢༩ ༣༠

26       27               28               29            30 



ཁ་སྐད་སྨོང་བརར།
54

དགེ་རྒན། ་་་་༼སྨོབ་ཕྲུག་གི་མིང་༽་་ལགས། ཁེད་རང་གི་པ་ལགས་དང་

ཨ་མ་ལགས་ཀི་མཚན་ལ་ག་རེ་ཟེར་གི་ཡྨོད།

སྨོབ་ཕྲུག རྒན་ལགས། ངའི་པ་ལགས་ཀི་མཚན་ལ་་་་་་་་་་ཟེར་གི་

ཡྨོད་རེད། ངའི་ཨ་མ་ལགས་ཀི་མཚན་ལ་་་་་་་་ཟེར་གི་

ཡྨོད་རེད།



ཙོང་།
55

ཙ་

ཙ་

འདི་ཙོང་རེད།



ཚ་ལུ་མ།
56

ཚ་
ཚ་

ཚ་ལུ་མ་མངར་མྨོ་འདུག



ཛ་རེ་ཛོ་རེ།
57

ཛ་
ཛ་

འདི་ལ་ཛ་རེ་ཛོ་རེ་བཞག་འདུག



ཝ་མྨོ།
58

ཝ་
ཝ་

འདི་ལ་ཝ་མྨོ་ཟེར་གི་རེད།



ཙ་ ཚ་ ཛ་ ཝ་
ཙ་ ཚ་ ཛ་ ཝ་

59



གསལ་བྱེད་འདི་ཚོ་ངྨོས་འཛིན་བྱེད་རྨོགས་གནང་།
60

ཝ་ ཚ་
ཛ་ ཙ་



གྲངས་ཀ
61

༣༡ ༣༢ ༣༣ ༣༤ ༣༥

31              32                33                34               35 



ཟས་མཆྨོད་འབུལ་སྟངས།

76

སྟྨོན་པ་བ་མེད་སངས་རྒྱས་རིན་པྨོ་ཆེ།།
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102

གི་གུ།
གི་གུ་

གི་གུ། འདི་ལ་གི་གུ་ལབ་ཀི་རེད།



103

ངུ་།
ངུ་

ཕྲུ་གུ་འདི་ངུ་གི་འདུགངུ་བ།



གྲངས་ཀ
104

༥༦ ༥༧ ༥༨ ༥༩ ༦༠

56    57          58           59          60 



ཁ་སྐད་སྨོང་བརར།
105

ཀུ་ཤུ།

དགེ་རྒན། ཡི་གེ་འདི་ག་འདྲ་བྱས་ནས་ཀྨོག་དགྨོས་རེད།

སྨོབ་ཕྲུག ཡི་གེ་འདི་ལ་ ༼ཀུ་ཤུ་༽ ཞེས་ཀྨོག་དགྨོས་རེད།



གསལ་བྱེད་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།
106

ཅི་ ཅུ་ ཅེ་ ཅྨོ་

ཆི་ ཆུ་ ཆེ་ ཆྨོ་

ཇི་ ཇུ་ ཇེ་ ཇྨོ་

ི་ ཉུ་ ེ་ ྨོ་



ཅ་ི ཆུ་ ཇ་ེ ྨོ་
ཅིི་ ཆུ་ ཇེ་ ོ་

107

གསལ་བེྱད་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།



108

ཅུ་ལི།

ཅུ་ལི་

ཅུ་ལི། འདི་ཤིང་ཏྨོག་ཅུ་ལི་རེད།



ཆུ།
109

ཆུ།
ཆུ་

ང་ཆུ་བཏུང་གི་ཡིན།



ཇྨོ་བྨོ།
110

ཇྨོ་བྨོ།
ཇོ་བོོ་

འདི་ལྷ་སའི་ཇྨོ་བྨོ་རིན་པྨོ་ཆེ་རེད།



ི་མ།
111

ི་མ།
ི་མ་

གནམ་ལ་ི་མ་ཤར་འདུག



གྲངས་ཀ
112

༦༡ ༦༢ ༦༣ ༦༤ ༦༥

61             62               63             64              65 



ཁ་སྐད་སྨོང་བརར།
113

དགེ་རྒན། ནམ་རྒྱུན་པཱ་ལགས་དང་ཨ་མ་ལགས་ཀི་མམ་དུ་

བྨོད་སྐད་བརྒྱབ་ཀི་ཡྨོད་པས།

སྨོབ་ཕྲུག ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་བྨོད་སྐད་གཙང་མ་བརྒྱབ་ཀི་ཡྨོད།



གསལ་བྱེད་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།
114

ཏི་ ཏུ་ ཏེ་ ཏྨོ་

ཐི་ ཐུ་ ཐེ་ ཐྨོ་

དི་ དུ་ དེ་ དྨོ་

ནི་ ནུ་ ནེ་ ནྨོ་



ཏི་ ཐུ་ དེ་ ནྨོ་
ཏི་ ཐུ་ དེ་ ནོ་

115

གསལ་བེྱད་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།



ཏེ་ལྨོ།
116

ཏེ་ལྨོ།
ཏེ་ལོོ་

སྨོག་ཆགས་འདི་ལ་ཏེ་ལྨོ་ཟེར་གི་རེད།



ཐྨོ་བ།
117

ཐྨོ་བ།

ཐོ་བ་

འདི་ཐྨོ་བ་རེད།



དུ་བ།
118

དུ་བ།
དུ་བ་

ས་ཆ་འདི་ནས་དུ་བ་ཐྨོན་གི་འདུག



ནེ་ཙོ།
119

ནེ་ཙོ།
ནེ་ཙོོ་

ནེ་ཙོ་འདི་གིས་སྙིང་རེ་མྨོ་འདུག



གྲངས་ཀ
120

༦༦ ༦༧ ༦༨ ༦༩ ༧༠

66             67             68               69             70 



ཁ་སྐད་སྨོང་བརར།
121

དགེ་རྒན། ནམ་རྒྱུན་སྨོབ་གྲྭ་ནས་ནང་ལ་སེབས་དུས་

ག་རེ་བྱེད་ཀི་ཡྨོད།

སྨོབ་ཕྲུག ནང་ལ་སེབས་དུས་སྨོང་ཚན་བིས་ཚར་བ་བེྱད་ཀི་ཡྨོད།



གསལ་བྱེད་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།
122

པི་ པུ་ པེ་ པྨོ་

ཕི་ ཕུ་ ཕེ་ ཕྨོ་

བི་ བུ་ བེ་ བྨོ་

མི་ མུ་ མེ་ མྨོ་



པི་ ཕུ་ བེ་ མྨོ་

པི་ ཕུ་ བེ་ མོ་

123

གསལ་བྱེད་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།



124

པྨོ་ཏ་ལ།

པོོ་ཏ་ལ་

པྨོ་ཏ་ལ། འདི་ཕྨོ་བང་པྨོ་ཏ་ལ་རེད།



125

བུ།
བུ་

བུ། བུ་འདིས་ཞབས་བྨོ་འཁབ་ཀི་འདུག



126

བུ་མྨོ།

བུ་མོ་

བུ་མྨོ། པར་འདིའི་ནང་བུ་མྨོ་གིས་འདུག



127

མེ།
མེ་

མེ། མེ་འབར་གི་འདུག



གྲངས་ཀ
128

༧༡ ༧༢ ༧༣ ༧༤ ༧༥

71           72           73             74             75 



ཁ་སྐད་སྨོང་བརར།
129

དགེ་རྒན། ནམ་རྒྱུན་སྨོབ་གྲྨོགས་དང་མམ་དུ་རེད་མྨོ་རེ་དུས།
སྤྱྨོད་པ་གང་འདྲ་འཁེར་དགྨོས་རེད།

སྨོབ་ཕྲུག སྨོབ་གྲྨོགས་ཕན་ཚུན་འཆམ་པྨོ་བྱས་ནས་རེད་མྨོ་

རེ་དགྨོས་རེད།



གསལ་བེྱད་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།
130

ཙ་ི ཙུ་ ཙ་ེ ཙ་ོ
ཚ་ི ཚུ་ ཚ་ེ ཚ་ོ
ཛ་ི ཛུ་ ཛ་ེ ཛ་ོ
ཝི་ ཝུ་ ཝེ་ ཝྨོ་



ཙི་ ཚུ་ ཛ་ེ ཝྨོ་

ཙི་ ཚུ་ ཛེ་ ཝོ་

131

གསལ་བྱེད་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།



132

ཙི་ཙི།

ཙི་ཙིིི་

ཙི་ཙི། འདི་ལ་ཙི་ཙི་གིས་འདུག



133

ཚི་གུ

ཚི་གུ་

ཚི་གུ། ཁམ་བུའི་ཚི་གུ་མཁེགས་པྨོ་ཡྨོད།



གྲངས་ཀ
134

༧༦ ༧༧ ༧༨ ༧༩ ༨༠

76               77                78               79                80 



ཁ་སྐད་སྨོང་བརར།
135

དགེ་རྒན། དགྨོང་མྨོ་མ་ལ་གྨོང་ལ་ག་རེ་གནང་དགྨོས་རེད།

སྨོབ་ཕྲུག སྨོ་གཙང་མ་བཀྲུ་དགྨོས་རེད།



གསལ་བྱེད་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།
136

ཞི་ ཞུ་ ཞེ་ ཞྨོ་
ཟི་ ཟུ་ ཟེ་ ཟྨོ་
འི་ འུ་ འེ་ འྨོ་
ཡི་ ཡུ་ ཡེ་ ཡྨོ་



ཞ་ི ཟུ་ འ་ེ ཡྨོ་
ཞི་ ཟུ་ འེ་ ཡོ་

137

གསལ་བྱེད་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།



138

ཞི་མི།

ཞི་མིི་

ཞི་མི་ཡི་སྤུ་འཇམ་པྨོ་ཡྨོད་རེད།ཞི་མི།



139

མུ་ཟི།

མུ་ཟི་

ཙག་ས་ལ་མུ་ཟི་ཡང་ཟེར་གི་རེད།མུ་ཟ།ི



140

འྨོ་མ།
འོ་མ་

ང་འྨོ་མ་ལ་དགའ་པྨོ་ཡྨོད།འྨོ་མ།



141

ཡི་གེ།
ཡིི་གིི་

ཡི་གེ། འདི་ལ་ཡི་གེ་འདྲ་མི་འདྲ་འདུག



གྲངས་ཀ
142

༨༡ ༨༢ ༨༣ ༨༤ ༨༥

81 82             83             84             85 



ཁ་སྐད་སྨོང་བརར།
143

དགེ་རྒན། ཁེད་རང་མི་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་པ་བྱེད་ཀི་ཡིན།

སྨོབ་ཕྲུག མི་སེམས་པ་བཟང་པྨོ་དང་། སྤྱྨོད་པ་ཡག་པྨོ། ཤེས་ཡྨོན་
ཡྨོད་མཁན་ཞིག་ཆགས་པ་བྱེད་ཀི་ཡིན།



གསལ་བྱེད་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།
144

རི་ རུ་ རེ་ རྨོ་
ལི་ ལུ་ ལེ་ ལྨོ་
ཤི་ ཤུ་ ཤེ་ ཤྨོ་
སི་ སུ་ སེ་ སྨོ་



རི་ ལུ་ ཤ་ེ སྨོ་
རི་ ལུ་ ཤེ་ སོ་

145

གསལ་བྱེད་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།



146

རི།
རི་

བྨོད་ལ་རི་མང་པྨོ་ཡྨོད་རེད།རི།



147

ལི།

ལི་

འདི་ཚོ་ཤིང་ཏྨོག་ལི་རེད།ལི།



148

ཤྨོ།
ཤོ་

ཤྨོ། འདི་ལ་ཤྨོ་ཟེར་གི་རེད།



149

སྨོ།

སོ་

ཁའི་ནང་ལ་སྨོ་ཡྨོད་རེད།སྨོ།



གྲངས་ཀ
150

༨༦ ༨༧ ༨༨ ༨༩ ༩༠

86            87           88          89         90 



ཁ་སྐད་སྨོང་བརར།
151

དགེ་རྒན། དེ་རིང་གཟའ་ག་རེ་རེད།

སྨོབ་ཕྲུག དེ་རིང་གཟའ་ི་མ་རེད།

གཟའ་འཁྨོར་གཅགི་གི་མིང་།

གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ།

གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སེན་པ། གཟའ་ི་མ།



གསལ་བྱེད་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།
152

ཧི་ ཧུ་ ཧེ་ ཧྨོ་

ཨི་ ཨུ་ ཨེ་ ཨོ་



ཧི་ ཨུ་ ཧེ་ ཨྨོ་
ཧི་ ཨུ་ ཧེ་ ཨོ་

153

གསལ་བྱེད་ལ་དབྱངས་བཞི་སྨོར་ཚུལ།



གྲངས་ཀ
154

༩༡ ༩༢ ༩༣ ༩༤ ༩༥

91              92            93             94            95 



ཁ་སྐད་སྨོང་བརར།
155

དགེ་རྒན། ཀུ་ཤུ་ཟེར་ན་ག་རེ་རེད།
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གྲྭ་པ།
213

གྲྭ་

གྲྭ་

ཁྨོང་ཚོ་བྨོད་པའི་གྲྭ་པ་རེད།



རྩྭ།
214

རྩྭ།

རྩྭ་

འདི་ཚོ་རྩྭ་རེད།



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

བཏགས། ཀ་ ཁ་ ག་ པྱ་ ཕ་ བྱ་ མ་
ར་

བཏགས། ཀྲ་ ཁ་ གྲ་ ཏྲ་ ཐྲ་ དྲ་ པྲ་ ཕྲ་ བ་ མྲ་ ས་ 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་
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ཀ་ལ། tap,  a water outlet ཁ། mouth

ག་རེ། what? ང་། I

ཅ་ལག things, objects ཆ་ག་པ། grasshopper

ཇ། tea ། fish

ཏ་ལ། palmyra  tree ཐ་སག plate, dish

ད་ར། buttermilk ན་ཀྲ། whale

པ་ཕ། father ཕ་ལམ། diamond

བ་དམ། peanut མ་རྨྨོས་ལྨོ་ཏྨོག corn

ཙོང་། scallion ཚ་ལུ་མ། orange
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ཛ་རེ་ཛོ་རེ། messy ཝ་མྨོ། fox

ཞ་སྨྱུག pencil ཟ་ཁང་། restaurant 

འ་ཡྨོ། puppy ཡ། single

ར། goat ལ་ཕུག radish

ཤ། meat ས། soil, earth

ཧ་ཡང་། aluminum pot   ཨ་མ། mother

ཀུ་ཤུ། apple ཁུ་བ། juice,  soup

གི་གུ first  vowel sign                      ངུ་། to cry   

ཅུ་ལི། plum ཆུ། water

ཇྨོ་བྨོ། Buddha ི་མ། sun

ཏེ་ལྨོ། skunk ཐྨོ་བ། hammer
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དུ་བ། smoke ནེ་ཙོ། parrot

པྨོ་ཏ་ལ། The Potala Palace                     བུ། boy

བུ་མྨོ། girl མེ། fire

ཙི་ཙི། mouse ཚི་གུ nut, pit 

ཞི་མི། cat མུ་ཟི། matches

འྨོ་མ། milk ཡི་གེ letter

རི། mountain ལི། pear

ཤྨོ། dice སྨོ། teeth,    tooth

རྔ། drum ར། horse

རྣ་ཅྨོག ear ར་བ། root
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རྫ་མ། earthenware pot རྨ་བྱ། peacock

ལྔ།/ལྔ་པ། five  /  fifth ལྷ། god

སྣ་ཁུག nose ས་ར། moustache,  beard

བྱ་དེ། chicken པ་ཏྲ། Padra

ས་ཁ། map མུ་ཟི། matches

ཨ་མྲ། mango ཟླ་བ། moon

ཚྭ། salt ཞྭ་མྨོ། hat 

རྭ་ཅྨོ། horn ཤྭ་བ། deer

གྲྭ་པ། monk རྩྭ། grass

219


