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Lhasa Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ༽བོད་པའི་ཡིག་གེ་ལ་ཆ་བཞག་བ་ཡིན་ན་ཁོ་རང་གསལ་བཅད་ མ་ ་ཡོད་ལ་བ་རེད་བ། ཁོ་རང་ལ་བདེ་བ་བཞི་
དང་བ ད་ཡོད་ལབ་བ་རེད། ེད་ཀ་གཅིག་མ་གཏོགས་བ ད་ཡོད་ལབ་བ་རེད། འདི་ ས་ནས་ཀ་མེད་ མ་བ ་
ས། ཨ་ནས་འདིའི་མཉམ་ ་ལ་ད ངས་བཞི་འདི་ཤེས་དགོས་རེད། ད་གསལ་ ེད་ མ་ ་དང་ད ངས་བཞི་ནང་

ད་བོད་པའི་ཡི་གེ་ཆ་ཚང། བོད་པའི་ ད་ཚང་མ་འ ས་པ་གཅིག་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ད་ཡང་འདི་ལ་ ོད་པའི་ཡང་
ལོག་པ་ ་དང་ ད་པ་ ་ཞེས་བཤད་བ ད་ཡ་ཡོད་རེད། འདི་གེ་འདི་ལེགས་ ར་ ད་ནས་ག ང་འདི་འ ་འ ར་
བའི་ བས་ལ། ཨ་ནས་ལེགས་ ར་ ད་ནང་ལོག་པ་ ་འདི་གེ་འདི་ཡོད་པ་སོང་ཙང། ཨ་ནས་འདིའི་མཚན་དོན་ལ་
ལེགས་ ར་དཔེ་ག ང་བོད་ ད་ནང་ ར་འ ར་ཡ་ག་རི་རེད་ཟེར་ན། ཨ་ནི་ལོག་པ་ ་དང་ ད་པ་ ་བཟོས་བ་མ་
གཏོགས། ང་འཚ་བོད་པའི་ ད་ཁོ་རང་གསལ་ ེད་ མ་ ་དང་ད ངས་བཞི་ནང་མ་འ ར་བ་གཅིག་ཡང་ཡོད་མ་
རེད། འོ་འདི་བ ས་ཡ་ཡིན། 
 
ཁ༽ཨ་ནས་གསལ་ མ་ ་འདིའི་ནང་ལོག་ནང་ ོན་འ ག་དང་ ེས་འ ག་འ ེས་ནས་འདི་འ ་འགྲོ་བཏང་ག་
འ ་ཡོད་རེད།  
 
ཀ༽ཨ་ལས་ད་ཚིག་གཅིག་བཟོ་ན་ག ང་གི་ཡོད་རེད་ཁྱེད་རང་གི། ཚིག་གཅིག་བཟོས་ག ང་བ་ཡིན་ན། དཔེར་ན། 
ཡི་གེ་གཅིག་གི་། ཚིག་ བ་གཅིག་དོན་དག་བཏོན་མཁན་གཅིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའི་ ད་ཆ་རེད། དཔེར་ན། ད་འདི་
གེའི་ནང་ནས་བསམ་ ོ་བཏང་བ་ཡིན་ན། ཀ་ ལ་ཡ་བ་བ བ་སོང་ན། ཀ་བ་ལབ་ནས་ཁོང་རངཚིག་གཅིག་གི་དོན་
དག་གཅིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་པའི་ ད་ཆ་རེད། ་ད་ཡང་ཀ་མེད་ མ་ འི་ཁོ་རང་ཁོ་རང་དོན་དག་གཅིག་ག་རི་ཡོད་རེད་
ཟེར་ན། གོ་ཡ་ཡོད་ ོག་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། ཁ་ལབ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚའི་ཁ་འདིའི་ཁ་ལ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁོ་རང་
ལ་ ོན་འ ག་དང་ ེས་འ ག་ག་གད་འཇག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཨ་ནས་ང་འ ་བོ་ཞིག་ལ་ཆ་བཞག་ན། ང་ལབ་
ན་ག་རི་ཟེར་ན་ཨ་ནས་ཁོ་རང་གི་དོན་དག་མཚན་གྱི་ཡོད་རེད། འདི་གེ་ཀ་མེད་ མ་ འི་ནང་ནས་དཔེར་ན་ང་
རང་ཚའི་ག་རེ་ཟེར། འོ་ད་ ་ ོམ་བ བ་པས་ བས་ལ་ཡ། ཨ་ནས་ནང་གསལ་ ེད་ མ་ ་ཁོ་རང་མར་ ོན་ ེད་
ནས་ ོམ་ ག་ཡ་ཡོད་རེད། ད་འདིའི་མཉམ་ ་ལ་ད་ ། ོན་འ ག་ ེས་འ ག་ངོ་ ོད་གཅིག་ ེད་པ་ཡིན་ན། ད་
་ང་རང་ཚའི་གསལ་ ེད་ མ་ འི་ནང་ནས་འདི་ནས་མར་བ ་བ ་ ོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའི་ ད་ཆ་རེད། བ ་

འདི་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། ེས་འ ག་བ ་ཟེར། ེས་འ ག་བ ་འདི་ག་རི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། 
ད ིན་ཇིའི་ ད་ནང་ suffix ལབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་འདི་ལ་ག་རི་ག་རི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། གསལ་ ེད་ མ་ འི་ནང་
ནས་ ོན་དགོས་རེད་ ེས་འ ག་བ ་འདི། ག་ང་ད་ན་བ་མ་འ་ར་ལ་ས། ད་འདི་བ ་འདི་ག་རི་རེད་ཟེར་ན། ེས་
འ ག་བ ་རེད། ད་ ེས་འ ག་ལབ་ག་རི་ ེད་ནས་ལབ་བ་རེད་ཟེར་ན། མིང་གཞི་ཡི་གེ་ ེས་ལ་འ ག་གི་ཡོད་པའི་
སོང་ཙང། དཔེར་ན་ད་ཚིག་འ ་བོ་ཞིག་བཟོ་བ་ཡིན་ན། བ་འོ་ཀ་འ་ལབ་ན་༼བཀའ༽གཏོང་བས་༼བཀའ༽འདི་
རེད། ིར་བཏང་༼བཀའ་༽ལབ་འདིའི་ནང་ནས་མིང་གཞི་ག་རི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། ཀ་འདི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
རེད། ད་མིང་གཞི་༼ཀ༽ཡི་ ེས་ལ་འ ག་མཁན་འདི་ལ་ག་རི་ལབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། ེས་འ ག་ལབ་ཀྱི་ཡོད་



རེད། འདི་འ ་ ེས་ལ་འ ག་མཁན་གྱི་ཡི་གེ་བ ་ཡོད་རེད། ད་མིང་གཞི་འདིའི་ ོན་ལ་འ ག་མཁན་འདི་ལ་ ོན་
འ ག་ལབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདི་ ོན་འདི་ག་རི་རེད་ཟེར་ན། བོད་པའི་ནང་ལ་ ོན་འ ག་ ་ཡོད་རེད། ག་ད་བ་མ་འ། 
འདི་གེ་ ་བོ་འདི་ ོན་འ ག་ ་ཟེར། ས་ཙང་འདི་ ོན་འ ག་ ་འདི་ག་རི་ ས་ནས་ལབ་རེད་ཟེར་ན། མིང་གཞི་
ཡི་གེ་འདིའི་ངོས་ལ་འ ག་གི་ཡོད་སོང་ཙང་ ོན་འ ག་ལབ་བ་རེད། ད་ད་ ས་ཡི་གེ་གཉིས་ཡོད་རེད། ཡི་གེ་གཉིས་
འདི་ག་རི་རེད་ཟེར་ན། ཡང་འ ག་རེད། ཡི་གེ་གཉིས་འདི། ༼ད༽་དང་༼ས་༽རེད། ད་དང་ས་གཉིས་ཡང་འ ག་
ཡིན་ཟེར་བ། ད་དང་ས་གཉིས་ག་རི་ ེད་ནས་ཡང་འ ག་རེད་ཟེར་ན། མིང་གཞི་༼ཀ༽ཡི་ ེས་ལ་འ ག་མཁན་འདི་
ལ་ ེས་འ ག་ལབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདིའི་ ེས་ལ་ཡང་བ ར་འ ག་མཁན་ཡི་གེ་འདི་ལ་ཡང་འ ག་ཟེར། འོ་འདི་ཡི་
གེ་ལ་ག་ཚད་ཡོད་རེད་ལབ་ན། ཡི་གེ་གཉིས་ཡོད་རེད། ཡི་གེ་གཉིས་འདི་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ད་དང་ས་གཉིས་རེད། 
འོ་འདི་བོད་པའི་ ེས་བ ། ོན་འ ག་ ། ཡང་འ ག་གཉིས་ཟེར་ནས་འདི་འ ་ད ེད་ཡོད་རེད།  
 
 
English translation: 
 
A: Well, to talk about Tibetan letters, there are thirty consonants in Tibetan language. 
Then in addition to those consonants, there are four vowels. Tibetan language is included 
within the thirty consonants and four vowels. However, there are these, called five-
reversed letters and… These are used in the Sanskrit texts and are used for translation of 
texts from Sanskrit into Tibetan. Other than for that, our Tibetan language is mainly 
included in the thirty consonants and the four vowels (which are also part of the thirty 
consonants). 
 
B: Can you explain about how does the suffix and prefix works? 
 
A: Ohh... you are saying how do you form words using the consonants? 
 
B: Yes! 
 
A: Well, when you make words, the word has to have some meanings. You can form 
word by using two consonants. For example, out of the thirty consonants, for (ཀ་།) Ka, if 

you put Wa (བ) after Ka (ཀ), it will become “Ka.wa”(ཀ་བ་).1 Also some words can be 

formed by using just one consonant. For example, Kha (ཁ་), it means “mouth.” You don’t 

have to add any suffix or prefix. Same thing goes for Nga (ང་), it means “I” or “me.” Now, 

I will introduce the ten suffixes. You have to pick them out from the thirty consonants. 
They are: Ga, Nga, Dha, Na, Ba, ‘A, Ra, La, and Sa (ག་ང་ད་ན་བ་འ་ར་ལ་ས་). They are 

called suffixes because they go after the ming tshing (root letter) of a word.  For example, 
if we were to write the word:  “KA” = བཀའ་, KA means “order,” like send orders. In the 

word, “KA,” ( བཀའ་), ka (ཀ་) is the ming tshing2, name-base or the root-letter. The letter 

that goes after it [the root letter] is called the suffix, and there are ten different consonants 

                                                 
1 Ka.wa -  “pillar” in Tibetan 
2 ming tshing - A grammar term referring to the letter that forms the basis of a word. 



that go after the ming tshing. There are those ten. Now… the letter that goes before the 
ming tshing is called sngon ajug,3 “prefix,” and there are five of them: ག་ད་བ་མ་འ་ (Ga, 

Da, Ba, Ma, ‘A.) I am sorry about this… ’A. They are called prefix because they go 
before the ming tshing, the root letter. Then still there are two more letters, these two 
letters are called ynga jug: [they are] ད་ས་ (Da, Sa.) They [the grammar books] say ད་། 
and ས་། are the two secondary-suffixes which can be placed after a suffix. They are called 

nga jug (secondary-suffix) because they go after the first suffix. Therefore, there are two 
of those letters and they are ད་། and ས་། So these are the ten suffixes, five prefixes, and the 

two secondary-suffixes in the Tibetan grammar. 

  
 

བཀའ་ 

Prefix Name-
base 

Suffix 
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3 sngon  = before,‘ajug  = goes 
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