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Different Tibetan Scripts 
 
Lhasa Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ༽གོ་རིམ་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། དཔེ་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། 
ཡིག་ག གས་ཁོ་རང་ལ་བསམ་ ོ་བཏང་བ་ཡིན་ན། ཡིག་ག གས་ལ་འ ་མི་འ ་ཞིག་ག ང། 
ཨ་ནས་ཡིག་ག གས་འདི་གེ་འདི་ ངས་པའི་ བས་ཀྱི་ལོ་མང་པོའི་རིང་ལ་འདི་ཧ་ལམ་ལོ་བ ་གཉིས་འདི་རིང་ལ་
བོད་ཀྱི་ཡིག་གེ་ ིས་ག ག་ཁོ་རང་ལ་བཏང་ ེད་ནས། 
འདི་འ ་བཏང་ཡ་གི་གནའ་ ་མོན་ལ་ ་བ་ན་འདི་འ ་ཞིག་ཡོད་ས་རེད། 
ཡིན་ན་ང་ཚས་ད་ ་འདི་འ ་ཞིག་ལག་ལེན་བ ར་བ ད་བ་ཡིན་ན། 
ཨ་ནས་ ས་ཚད་དང་གནས་བཏང་གང་ ིའི་ཐད་ནས་ང་ཚ་ལར་གོ་ བས་ཁོ་རང་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འ ག། 
ད་འདི་འ ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་གཏབ་བདེ་བོ་ ེད་ ས་ནས། 
ཨ་ནས་བོད་ཀྱི་ ད་ཡིག་འདི་གེ་འདི་ ང་ ོབ་ ེད་ཡ་ལ་ང་རང་ཐབ་ལམ་གཅིག་ག་རི་མཐོང་གི་འ ག་བ ས་བ་
ཡིན་ན། 
ནང་པ་སངས་ ས་ཀྱི་ག ང་འདི་གེ་འདི་བོད་ཀྱི་ཡིག་གེ་ག གས་མང་པོ་ཡོད་པས་ནང་ནས་ལས་ད ་ ན་གཙ་བོ་
ལ་གཏན་ནས་གནས་བ ད་ཡོད་རེད། ས་ཙང་འདི་འ ་ཡིན་སོང་ཙང། 
ད་ ་ང་ཚའི་ཡིག་ག གས་ ང་ཡ་གི་ལོ་འདི་གེ་འདི་བཏང་བ་ལས་ཐད་ཁར་ ་གུར་འཚ་ལ་ད ་ ན་ ོབ་བཞག་ན
ས། ད ་ ན་གྱི་ཡིག་ག གས་འདི་གེ་འདི་བ ོབ། 
ད ་ ན་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་རིག་ག ང་འདི་གེ་འདི་ངོ་ ོད་ ེད་པ་ཡིན་ན། 
ཨ་ནས་བོད་པའི་རིག་ག ང་བ ་ཆ་བ ་ནང་ནས་བ ་ཆ་གཅིག་གཉིས་གཅིག་གཏན་གཏན་བཤད་ བ་ཡ་དང་
ང་ བ་ ེད་ བ་ཡ་གི་གོ་ བས་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འ ག། 
འདི་མ་ཡིན་པར་གཅིག་འདི་ཐོག་ལ་ངས་ཉམས་ཞིབ་གད་ ེད་མེད་ཙང་ཞིབ་ ་གང་བ ་ བ་ས་མ་རེད། 
 
ཁ༽ཨ་ནས་ད་ ་ཁྱེད་རང་གོང་ལ་བོད་པའི་ཡིག་ག གས་ ོར་ལ་གཅིག་ག ང་སོང། 
ད་ཡིག་ག གས་འ ་མི་འ ་ག་འ ་ཡོད་རེད་གཅིག་ག ང་གནང་ད། 
 
ཀ༽ལགས་སོ། ད་ཡིག་ག གས་ ོར་ལ་ད་ ིར་བཏང་ངོ་ ོད་མདོར་བ ས་གཅིག་བ ་བ་ཡིན་ན། 
དཔེར་ན་ང་རང་ཚའི་ཡོངས་བ གས་ད་ computer 
དང་ཨ་ནི་བོད་པའི་ག ང་མང་པོ་གཅིག་གི་ནང་ཡིག་གེ་ཡི་ག གས་འདི་ག་རི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ལབ་ན་ཡིག་གེ་
ཡི་ག གས་འདི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད ་ ན་ལབ་ཡ་འདི་མིང་ག་འ ་སི་ཐབ་རེད་ལབ་ཡིན་ན། 
ཡིག་གེ་ཡི་མགོ་འདི། ད ་ལབ་ན་མགོ་ལབ་ཀྱི་རེད་བ། མགོ་འདི་ཆེན་པོ་ཡོད་བ་སོང་ཙང། 
ཨ་ནས་ད ་ ན་བཞེས་ ར་ ོག་རེད། ཟེར་ནས་ 
ད་འདི་འ ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ད་ང་ཚའི་བོད་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཁོ་རང་ཡིག་ག གས་ ིས་ས་གཞའ་ ག་དམིག་གསལ་
ཡོད་ཙང་ཁོ་རང་འདི་གེ་མཚན་ ོན་གསལ་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་ཏེ་ལས། 



ད་ད་ ་ང་ཚ་ལ་འདི་མ ན་ ེན་གང་མེད་ཙང། ད ་ ན་ལབ་ན་ད་ཡིག་གེ་ད ་འདི་རེད། མགོ་འདི་རེད། 
མགོ་འདི་ཆེན་པོ་འ ་བོ་ཞིག་ཡིན་ཙང་ད ་ ན་ལབ། ད་ད་ ་ཀ་འ ་བོ་ཞིག་ ིས་བ་ཡིན་ན། 
དང་པོ་འདི་ཕར་འཐེན་འདི་ད ་ ས། ཨ་ནས་འདི་ ང་པ་དང་པོ། ང་པ་གཉིས་པ། ང་པ་ག མ་པ་ཟེར། 
འདི་ལ་ང་ཚའི་ཡི་གི་ཀ་མེད་ག མ་བ ་ནང་ནས་ཡི་གེ་དང་པོ་འདི་ཀ་རེད། 
ཨ་ནས་འདི་ལ་ཚག་ བ་སོང་ན་ད་འདི་ད ་ ན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། 

ད་འདི་ང་ཚ་ཡོངས་བ གས་བེད་ ོད་བཏང་བ ད་འདི་རེད། བེད་བཏང་ས་་འདི་ computer, 
གློག་ལས་ནང་ལོག་རགས་བ ད་ཡ་གི་ད ་ ན་ཡི་གེ་འདི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
ད་ཡང་ང་ཚ་ཡི་གེ་མགྱོགས་པོ་ ིས་ཡོང་ ས་ཚམ་པ་ལས། འ ག་ཡིག་ལབ་བཞག་ནས་། 
ཁ་ཡང་ཡི་གེ་འདི་ག་རང་འ ག་ཡིག་མར་བཟོ་བ་ཡིན་ན། 
ཁོ་ བས་བདེ་པོ་ ེད་ནས་མགྱོགས་པོ་ ིས་ཡ་འདི་ལ་འ ག་ཡིག་ཟེར་ལབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
འདི་ཀ་འདི་འ ་ ིས་ཀྱི་ཡོད་པའི་ ད་ཆ་རིད། 
ད་འདི་མ་ཡིན་པའི་ཡིག་ག གས་འ ་མི་འ ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཡང་Dru-tsa འ ་བོ་གཞི་ཆ་བཞག་བ་ཡིན་ན། 
ཨ་ནས་གཅིག་འདི་འ ་རང་ ིས་སོང་ན་Dru-tsa རེད་། 
ས་ཙང་འདི་འ ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ངས་ད་གིན་བ ་ཡ་ཡི་ ་གུ་འདི་ཚ་ལ་ད ་ ན་བ ོབ་བཞག་ན་གནས་ བས་

མར་ ིར་འཐེན་ བ་བཞག་ན། དང་པོ་འདི་རང་ཁོ་རང་ངོ་ ོད་ ེད་ནས་བ ོབ་བཞག་བ་ན། 
ཡི་གེ་ད ་ ན་འདི་ ིས་ཡ་འདི་ངོ་ནས་ཨ་ནས་བོད་པའི་ ང་མང་པོ་ཞིག་ཀོླག་ བ་ཡ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འ ག། 
གད་ ིད་ ་གུ་འདི་ད ་ ན་ཤེས། ད ་ ན་ནང་ནས་ ིས་ཀོླག་ཤེས་ཡ་གཅིག་ ང་ ེད་ནས་། 
ཨ་ནས་བོད་པའི་ག ང་ཀློག་ཡ་གཅིག་ ང་སོང་ན། འ ག་ཡིག་དང་Dru-

tsaའདི་གེ་འདི་ཁོ་རང་རང་བཞིན་ཤེས་ཡོང་ཡ་གཅིག་རེད་མ་ཏོག། འདི་ལ་ 
བེད་བ ོན་ ེད་ནས་ ས་ཚད་བཏང་ནས་བ ོབ་དགོས་ཡ་གཅིག་མ་རེད་བསམ་གྱི་འ ག། 
ད་འདི་ང་རང་གི་མོང་ཆ་རེད་མ་ཏོག། ད་འདི་འགྲིག་གི་ཡོད་མེད་ཐག་བཅོད་གལ་གད་ཡོད་མ་རེད།  
 
ས་ཙང་ད ་ ན་བ ོབ་ ེད་ཨ་ནས་ངོ་ ོད་ ེད་ ས་ནས་བོད་པའི་ག ང་འདི་གེ་འདི་བ ོབ་བཞག་ན་ཏག་ཏག

་རེད། དཔེར་ན། ཁ་འ ་བོ་ཞིག་ ིས་བ་ཡིན་ན། ཨི་འ ་ ེད་ནས་ ིས། ཨ་ནས་ག་འ ་བོ་ཞིག་ ིས་བ་ཡིན་ན། 
ཨེ་འ ་བོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་བ། ཨ་ནས་ང་འ ་བོ་ཞིག་ ིས་སོང་ན། 
འདི་ལ་ཀ་ཁ་ག་ང་རིམ་པ་དང་པོ་འདི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་བ། 
 
ཨ་ནས་འདི་མགྱོགས་པོ་ ིས་སོང་ན། ཀ་ཁ་ག་ང། ད་འདི་dru-tsa བཟོ་སོང་ན། ཀ་ཁ་ག་ང། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



English translation: 
 
A: There are so many orders, so many orders. For example, if you just think about the 
script, there are so many different forms of writings. In the old time, 5th -12th century, 
people spent many years learning how to write the different forms of writing. However, 
these days we don’t have that much time to spend on learning just the script. Instead, I 
think in order for us, Tibetans, to preserve our culture and language, we should just learn 
unified type of script. Most of the sacred Buddhist texts are in one type of script—u-
chen1. So in school they should just teach one type of script. If we do that I believe there 
[are] higher chances for us to be able to preserve our culture, maybe by 1%. But I haven’t 
done any specific research on this, thus I cannot tell anymore in details about this.  
 
B: Thank you.  So you just mentioned about Tibetan scripts, could you talk a little bit 
more about it? 
 
A: Sure! Well… the most standard or common scripts, that one that we usually use in the 
computers and text books, is U-chen. U-chen means, U means “head” [in Tibetan] and 
chen is “big,” so it means “big head.” That is because the head of the letter is big (refer to 
the video).  In Tibet, they use a special pen to write it, but right now we don’t have that. 
U-chen: there is this top bar of the letter, then you write the first foot, second foot and the 
third foot. This is Ka, the first of the consonants. If you add the dot—full stop there, then 
it is complete. This is the most standard script that we will use in the computers. Then 
when we want to write it fast, there is this [other] called chuyig or “flowing script,” this 
is how you write it, and it is fast and easy. Then among many other forms of scripts, one 
example is Drugtsa. So like I mentioned earlier about paying attention to the first stand 
script, U-chen, if we to teach the children just this script, they would be able to read so 
many texts because most of the great texts are written in this script. If the children know 
how to read and write U-chen, then I believe they will automatically get to learn the other 
forms of scripts. This is just my assumption, I cannot guarantee anything though. So if we 
teach Tibetan by using the U-chen script, I think it is perfect. For example, if we were to 
write kha,ga, nga2. These are the first sets. If you write them fast, Chuyig form, then it is 
like this. If you were to write them in Drugtsa, you will write them like this.  
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1 u-chen - Cursive versions of the Alphabet. 
2 The first sets of four Tibetan consonants 


