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མིང་སྲིང་ལྡོག་འགྲོས།
mi -sì  dóg-dròsŋ ŋ

  

།མིང་~ ཆུང་~     སྲིང་~ འིང་ཆུང་~    དབུས་~ལ་   འགྲོ~ཡ།
miŋ~ quŋ~   siŋ~ ĭŋ-quŋ~   wús~la   drò~ya

།དབུས་~  ལམ་~   ཕྲ་~  མོ་~     དེད་~   འེད་ནས་~   འགྲོ~འོ།
wús~  lam~   tra~  mo~   děd~   ěd-nas~   drò~ǒ.

།དབུས་~ ལ་~   འཇལ་~ ཕྱག་~   བྱེད་~ དུ་~     འགྲོ~འོ།
wús~ la~    jàl~ qyag~   jyěd~ dǔ~   drò~ǒ,

།ཡར་~ མཆོད་~   མར་~ སྦྱིན~་     བྱེད་~ སར་~   འགྲོ~འོ།
yar~ qòd~    mar~ jyín~   jyěd~ sar~   drò~ǒ

།དབུས་~  ལ་~  འགྲོ~འོ།    སྐོར་~  བ་~  འགྲོ~འོ།
wús~  la~   drò~ǒ,    gor~  va~  grò~ǒ
repeat last verse

འགྲོ་~  ཡ་ལ་~     འཇལ་ཕྱག་~     བྱེད་དུ་~   འགྲོ~~~~།
drò~  ya-la~  jàl-qyag~  jyěd-dǔ~   drò~



  ༛  ༛   

།མིང་~ ཆུང་~     སྲིང་~ འིང་ཆུང་~    རང་~ཡུལ་   འགྲོ~ཡ།
miŋ~ quŋ~   siŋ~ ĭŋ-quŋ~    raŋ~yul   drò~ya

།རང་~  ཡུལ་~   ཕ་~  མར་~    བལྟ་~   འ་རུ་~   འགྲོ~འོ།
raŋ~  yul~   pa~  mar~   da~   ǎ-ru~   drò~ǒ.

།ཕ་~ མར་~    གཉོར་~ སྐྱོང་~    བྱེད་~ དུ་~   འགྲོ~འོ།
pa~ mar~   ñór~ gyoŋ~   jyěd~ dǔ~   drò~ǒ.

།དྲིན་~ ལ་~    དྲིན་~ ལན་~    འཇལ་~ དུ་~   འགྲོ~འོ།
drĭn~ la~   drĭn~ lan~   jàl~ dǔ~   drò~ǒ.

།རང་~  ཡུལ་~  འགྲོ~འོ།    བལྟ་~  རུ་~  འགྲོ~འོ།
raŋ~  yul~  drò~ǒ,    da~  ru~   drò~ǒ.
repeat last verse

བསྭོ་~ ཡ་ལ~  དྲིན་~ལན་   འཇལ་~དུ་   འགྲོ~~།
sò~  ya-la~  drĭn~lan   jàl~dǔ~   dro~~~

  ༛  ༛   

།མིང་~ ཆུང་~     སྲིང་~ འིང་ཆུང་~   གར་~ལ་   འགྲོ~ཡ།



miŋ~ quŋ~   siŋ~ ĭŋ-quŋ~  gǎr~la   drò~ya

།གར་~  སྟེགས་~   ཁྲ་~  མོར་~     འཁྲབ་ཏུ་~ འུ~  འགྲོ~འོ།
gǎr~  deg~     tra~  mor~   tràb-du~ ǔ~ drò~ǒ

།གླུ་~ གར་~   རྒྱ་~ མཚོ་~   འཁྱིལ་~ སར་~   འགྲོ~འོ།
lú~ gǎr~   gyá~ cò~   kyìl~ sar~   drò~ǒ.

།གཞས་~ ལ་~   གཞས་~ ལན་~   ལེན་~ དུ་~   འགྲོ~འོ།
xás~ la~      xás~ lan~    len~ dǔ~    drò~ǒ.

།གར་~  ལ་~  འགྲོ~འོ།     འཁྲབ་ཏུ་~   ཡ་~ལ་   འགྲོ~འོ།
gǎr~  la~  drò~ǒ.    tràb-du~   ya~la   drò~ǒ
repeat last verse

འགྲོ་~ ཡ་~ལ་   སྐྱིད་~པ་     ལེན་~དུ་   འགྲོ~།
drò~ ya~la  gyid~ba   len~dǔ   drò ~.

  ༛  ༛   

།མིང་~ ཆུང་~     སྲིང་~ འིང་ཆུང་~    ཁྲོམ་~ལ་   འགྲོ~ཡ།
miŋ~ quŋ~   siŋ~ ĭŋ-quŋ~   trom~la  drò~ya

།ཁྲོམ་~  ཚོགས་~   གྲལ་~  ལ་~   རྩེད་དུ་~  ཡ~ལ   འགྲོ~འོ།



trom~  cog~   drǎl~  la~   zed-dǔ~  ya~la   drò~ǒ.

།རྨ་~ ཡུལ་~    ཕྱུག་~ མོར་~      བསྐོར་~ དུ་~   འགྲོ~འོ།
ma~ yul~   qyug~ mor~   gor~ dǔ~   drò~ǒ.

།གངས་~ དཀར་~   རི་~ བོའི་~   འདབས་~ ལ་~   འགྲོ~འོ།
gǎŋ~ gar~   ri~ voi~   dàb~ la~   drò~ǒ.

།ཁྲོམ་~  ལ་~  འགྲོ~འོ།     རྩེད་~  ལ་~ འགྲོ~འོ།
trom~  la~  drò~ǒ,    zed~  la~ drò~ǒ.
Repeat last verse

འགྲོ་~ ཡ་~ལ     གངས་~རིའི་   འདབས་~ལ་   འགྲོ~~~~།
drò ~ ya~la  gǎŋ~rii     dàb~la   drò~
repeat from 

།ཁྲོམ་~  ལ་~  འགྲོ~འོ།     རྩེད་~  ལ་~ འགྲོ~འོ།
trom~  la~  drò~ǒ,    zed~  la~ drò~ǒ.

࿋༓~~༓࿋


