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༄༅།  །ཕརྡ་སྤྲོཐ་ནཡ་བྱེཐ་ནཟི་བྷཐྤྲོ་ཀ་ལཱ་ནཟི་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་ལྔ་ནཟི་ཟགྱེར་ན་གཞུང་ཐྤྲོདྷ་
གཥར་བྱེཐ་ཝྱེཥ་བ་ཕ་ཕཞུགཥ་ཥྤྲོ། ། 

 

 

 

 

 

 

 

བྷཚཐ་ན་ནྤྲོ་    ཝཕཥ་དྲུང་ངག་ཐཕང་རྣབྷ་རྒྱར། 

ཐྱེཕ་སྒྲིག་བྷཁདྷ་   ཐགྱེ་ཐཀཡ་ཅུང་། 

༢༠༡༨ རྤྲོཡ། 
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༄༅།             །སྭསི་པྲ་ཛཱ་བྷྱཿ།   བླ་བྷ་ཐང་ཟཇབྷ་ཐནར་ཐབངཥ་ར་གུཥ་ནཥ་ཕྱག་ཟཙར་
རྤྲོ། །རྒྱར་ཕ་ཀུདྷ་ཐངྤྲོཥ་ཟདྱེདྷ་ན་བྷཁྱེདྷ་ཕརྱེཟི་གཎྱེཡ། །ཐནར་ལྡདྷ་ཧིནྡྲ་དི་རཟི་ཥ་ཟཚིདྷ་
ཐཕང་། །གཥྱེཡ་ཕཞང་ཟཁི་ལིང་གཝྤྲོདྷ་ནུཥ་ཁཕ་ཟད་ཕ། །ཁཕ་ཕཐག་བླ་བྷཥ་རྟག་ཏུ་ཐགྱེ་
རྱེགཥ་སྤྲོར། །གང་ཝིག་ལྱེཥ་དྷ་བྷཁཥ་ནཟི་གདྷཥ་ཏྤྲོཕ་ཅིང་།  །བྷཏཡ་ཐུག་ཀུདྷ་བྷཁྱེདྷ་གྤྲོ་
ཟཔང་ཕཐྱེ་བླག་ཕགྤྲོཐ། །གཞུང་ལུགཥ་ཀུདྷ་ར་ཏྤྲོགཥ་བྷྱེཐ་ཟཇུག་ནཟི་སྤྲོ། །ཕརྡ་སྤྲོཐ་ཡིགཥ་
གདྷཥ་ཕསདྷ་ཕཅྤྲོཥ་རྣབྷ་ཐབྱེ་ཕགི།   །ཐྱེ་འང་ཟཐིཡ་རྱེགཥ་ནཡ་སཡ་ཕཟི་སྐཐ་ཀིཥ་ཕརྡ་
སྤྲོཐ་ནཟི་ཕསདྷ་ཕཅྤྲོཥ་ཀ་ལཱ་ནཟི་གཞུང་གི་ཐྤྲོདྷ་ར་ཟཇུག་ནཡ་བ་སྱེ།  

       
     རྒྱ་གཡ་སྐཐ་དུ། ཀ་ལ་ཱན་ས ཱུ་ཏྲ། ཝྱེཥ་ན་དྷི། ཕྤྲོཐ་སྐཐ་དུ། ཀ་ལཱ་ནཟི་བྷཐྤྲོ།  ཝྱེཥ་
ནཟྤྲོ། །ཕསདྷ་ཕཅྤྲོཥ་རྤྲོབྷ་ན་ཐང་ཕསྒྱུཡ་ཕ་ཐང་འི་གྱེཡ་ཟགྤྲོཐ་ནཟི་སྤྲོདྷ་དུ་ཟཐྤྲོཐ་ནཟི་ལྷ་ར་
ཕྱག་ཟཙར་ཕ་དྷི།  གིཥ་སུ་བྷྱེཐ་ནཡ་གསུང་ཕ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རྤྲོ། །ཝྱེཥ་ན་སྱེ།    
ཐྱེ་ཐག་དྷི་ཕསདྷ་ཕཅྤྲོཥ་ཕསྒྱུཡ་ཕ་ཥྤྲོགཥ་ཀིཥ་ཕཀྤྲོཐ་ནཟྤྲོ།   །གཞུང་ཐངྤྲོཥ་ར། རྣབྷ་ཟགྱུཡ་
གམོ་ཕྤྲོཡ་སྤྲོདྷ་ན་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ། བྷིང་རཥ་ཙིག་ཏུ་སྒྲུཕ་ན་བྷིང་རཥ། བིངཥ་རཥ་ཙིག་ཏུ་སྒྲུཕ་
ན་ཀུདྷ་ཕལཐ། བིངཥ་བྷིང་དུ་སྒྲུཕ་ན་ཀྲྀཏ྄་ཀི་རྱེའུ་སྱེ་ཕཝི་རཥ།  ཐང་ནྤྲོ་ར་འང་། བྷིང་ཐང་
ཕརྡ་ཕལཐ་ན། ཐབངཥ་ཀི་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་གཥར་བྱེཐ་ཀི་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་གསུབྷ་རཥ། 
 
ཐང་ནྤྲོ་དྷི།     

ཥདིྡྷཽ་ཛྷར་ྞཥ་མམཱ  ་འྷྱཿ།         ཟཇགི་རྟྱེདྷ་དྷ་གགཥ་ལིང་གྲུཕ་ནཟི་འི་གྱེ་ཨཱ་རི་ཀཱ་རི་རྣབྷཥ་ཡང་
ཕཝིདྷ་ཐང་རྱེདྷ་ཐང་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་ར་ཥྤྲོགཥ་ནཥ་རྱེགཥ་ནཡ་ཟདུཥ་ཎྱེ་རྟྤྲོགཥ་ཐཀཟ་ཕཟི་ཐྤྲོདྷ་
ཕཐྱེ་བླག་ཏུ་རྟྤྲོགཥ་ནཡ་བྱེཐ་ནཟི་འང་ཐག་ནཟི་བྷདྷ་ངག་ཕལཐ་ནཡ་བཟྤྲོ་ཝྱེཥ་ཐབྷ་ཕཅཟ་
ཕསདྷ་དྷྤྲོ་གསུང་ངྤྲོ་།    ། 

ཎ་ཏྲ་མ་ཏུརྡ་ཤཱཐྡྷཽ་སྭ་རྷཱྱཿ།         ཐྱེ་ར་གཥར་བྱེཐ་ཀི་ཐང་ནྤྲོཡ། ཧ་ཨཱ་ཧི་ཨཱི་ཨུ་ཨ ཱུ་ཡྲྀ་རཱྲྀ་རྲྀ་ལཱྲྀ་ཧྱེ་
ཧཻ་ཧྤྲོ་ཧྡྷཽ་ ཎྱེ་འི་གྱེ་ཕཅུ་ཕཝི་ནྤྲོ་ཟཐི་རྣབྷཥ་ཐབངཥ་ཝྱེཥ་བཟྤྲོ།     ། 

ཐ་ཤཱ་ཥ་བྷ་དྷྱཿ།        ཐབངཥ་ཐྱེ་རཥ་ཧ་དྷཥ་ལཱྲྀ་ཡིང་ནྤྲོཟི་ཕཡ་ཕཅུ་རྣབྷཥ་བྷཚུངཥ་ནཟྤྲོ།       །                                                                                                                    
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ཎྱེ་ཥཱཾ་དྤྲོ་ད་ཕནྤྲོ྅ན་སྱ་ ཥ་ཛྷརྞྡྷཽ།       བྷཚུངཥ་ན་ཐྱེ་རྣབྷཥ་ཀི་དྷང་དྷཥ་ཀང་ཧ་ཨཱ་ལྟ་བུ་གིཥ་
གིཥ་ཐག་པདྷ་ཚུདྷ་གི་ཟད་ཕཟི་འི་གྱེཟྤྲོ།    །                                                                                                     

པ ཱུརྤྲོ་ཧྲསྭྷྱཿ།        ཟད་ཕ་ཐྱེ་ཐག་གི་འང་ཐག་ས་བྷ་ཧ་ཧི་ཨུ་ཡྲྀ་རྲྀ་རྣབྷཥ་ཐུང་ངུཟྤྲོ།  ། 

ན་ཡྤྲོ་ཐརིྷྱཿ།      ཕིྱ་བྷ་གང་ཨཱ་ཨཱི་ཨ ཱུ་རཱྲྀ་ལཱྲྀ་རྣབྷཥ་ཡིང་ནྤྲོཟྤྲོ།   ། 

སྭ་ཡྤྲོ྅་ཕརྞྤྲོ་ཕརྤྲོ་ད་མཱ།ི      ཧཟི་འི་གྱེ་ཡིང་ཐུང་གིཥ་ཕྤྲོཡ་ཕཥ་ཧྱེ་དྷཥ་ཧྤྲོཟི་ཕཡ་ཐབངཥ་ཕཅུ་
གིཥ་ནྤྲོ་ར་ད་བྷིདྷ་ཝྱེཥ་བྷིང་དུ་བཟྤྲོ།   ། 

ཧྱེ་ཀཱ་ར་ཱཐདྷི་ིཥན ྡྷྱ་ཨ་ཡ་ཌྷ།ི    ཧྱེ་འིག་ར་ཥྤྲོགཥ་ན་ཕཝི་དྷི་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་གི་འི་གྱེཟི་བྷིང་ཅདྷ་དུ་
ལྱེཥ་ནཡ་བཟྤྲོ།   ། 

ཐྱེ་དྷཥ་གཥར་བྱེཐ་ཀི་ཕརྡ་སྤྲོདྷ་ན་དྷི།   

ཀཱ་ཐ་ིདྷ་ིབཉྫད་དྷ།ི      ཎྱེ་ཛྷར་ནཉྩ་ནཉྩ་ནཉྩ།   ཀ་ར་ཥྤྲོགཥ་ན་སྱེ།   ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་།  མ་ཙ་ཚ་ཛ་
༏  ཉ་ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ།  ཎ་ཏ་ཐ་ད་དྷ།  ན་པ་ཕ་བ་བྷ།  འ་ཡ་ར་ཛྷ།  ལ་ཤ་ཥ་ས།  ཧྷྱཿ ། ྈྐ་ྉྤ་ཧཱཾ ཝྱེཥ་
ན་ཐྱེ་རྣབྷཥ་གཥར་བྱེཐ་ཅྱེཥ་བ་ཕ་སྱེ་སུབྷ་ཅུ་ར་ཕདུདྷ་དྷྤྲོ།  །སྱེཕ་སྤྲོཡ་རཥ་ཀང་གཥར་བྱེཐ་
རྣབྷཥ་དྷི་སུབྷ་ཅུ་ཕདུདྷ།   ཝྱེཥ་ཥྤྲོ།   །གཥར་བྱེཐ་ཐྱེ་རྣབྷཥ་ཀི་དྷང་དྷཥ་ལྔ་ལྔ་ན་ཙདྷ་ན་ལྔ་
རྣབྷཥ་སྱེ་ན་ཝྱེཥ་བཟྤྲོ།   ། 

ཕར་ཎཱཾ་པྲ་ཏ་བྷ་ད་ིཏ་ིཡྷཱྱཿ ལ་ཤ་སཤཱྩ་གྷྤྲོ་ཤྷྱཿ།       སྱེ་ན་རྣབྷཥ་ཀི་ཐང་ནྤྲོ་ ཀ་མ་ཉ་ཎ་ན་རྣབྷཥ་
ཐང་གིཥ་ན་ཁ་ཙ་ཊ་ཏ་པ་རྣབྷཥ་ཐང་དྤྲོ་ཕ་རྣབྷཥ་རཥ་ལ་ཤ་ཥ་རྣབྷཥ་ཀང་སྒྲ་བྷྱེཐ་ན་ཝྱེཥ་
བཟྤྲོ།  ། 

གྷྤྲོ་ཤ་ཕན ྤྲོ྅ནྱེ།      སྒྲ་བྷྱེཐ་རཥ་གཝདྷ་ནཟི་གཥར་བྱེཐ་ག་གྷ་ང་།  ཚ་ཛ་།  ཋ་ཌ་ཌྷ།  ཐ་ད་དྷ།  
ཕ་བ་བྷ།  འ་ཡ་ར་ཛྷ།   ས་རྣབྷཥ་སྒྲ་ཐང་ལྡདྷ་ན་ཝྱེཥ་བཟྤྲོ།   ། 
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ཧནུ་ད་ཥི་ཀཱ་ང་་ཌྷ་དྷ་མྷཱྱཿ།        ང་་ཌྷ་དྷ་བྷ་རྣབྷཥ་རྱེཥ་སུ་སྣ་ལྡདྷ་་གི་བྷིང་ཅདྷ་དྷྤྲོ།   ། 

ཧན ་ས  ་འ་ཡ་ར་ཛྷྷཱྱཿ།        འ་ཡ་ར་ཛྷ་རྣབྷཥ་བྷཏཡ་གདྷཥ་ཥྤྲོ།  ། 

ཨུཥ་ྨཌྷྷྱཿ  ལ་ཤ་ཥ་ཧྷྱཿ།        ལ་ཤ་ཥ་ས་རྣབྷཥ་དྤྲོ་ཕཟྤྲོ།  ། 

ཧྷྱཿ ཧ་ིཎ་ིཕ་ིཥར་དྷ་ིའྷྱཿ།       ཧྷྱཿ  ཝྱེཥ་ན་རྣབྷ་ནཡ་ཕཅཐ་ནཟྤྲོ།   །ྈྐ་ཧི་ཎི་ཚིཧ ་མ ཱུ་ལཱི་འྷྱཿ  །   
ྈྐ་ཝྱེཥ་ན་ལྱེ་ར་ཅདྷ་དྷྤྲོ།   །ྉྤ་ཧི་ཏྱུ་པ ཱུ་ནད  ྷྨཱ་དི་འྷྱཿ །  ྉྤ་ཝྱེཥ་ན་བྷཆུ་ཅདྷ་དྷྤྲོ།   །ཧཱཾ་ཧི་ཏྱ་ནུ་སྭ་
རཱྷྱཿ །   ཧཱཾ་ཝྱེཥ་ན་རྱེཥ་སུ་ང་ཡྤྲོཟྤྲོ།  །རྣབྷ་ཕཅཐ་ར་ཥྤྲོགཥ་ནཟི་འི་གྱེ་ཕཝི་ནྤྲོ་ཟཐི་ཐག་གི་རྟྱེདྷ་ཧ་
ཐང་ཀ་ན་དྷི་ཕརྤྲོཐ་ནཟི་རྟྱེདྷ་མབྷ་སྱེ།   དུཡ་ཥིང་རཥ་ཐནྱེཡ་དྷ་ཀ་ན་ར་ཥྤྲོགཥ་ནཟི་ཧ་འིག་
ཕཝིདྷ་ཝྱེཥ་ཟབྱུང་ངྤྲོ་།   ། 

ཙིག་གི་བྷཙདྷ་ིཐ་སྤྲོདྷ་་ན་དྷི།   

པ ཱུར་ན་ཡ་འྤྲོ་ཡར ྤྲོ་ན་རབ  ྡྷཽ་ན་ཐམ།྄       ས་བྷ་ཡང་ཕཝིདྷ་ཐང་ཕྱི་བྷ་ཙིག་ཏུ་སྒྲུཕ་བྱེཐ་ཀི་རྱེདྷ་
ཐག་གི་ཙོགཥ་ན་རཥ་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་ཕསྒྲུཕཥ་ཎྱེ་ཐྤྲོདྷ་སྤྲོདྷ་བྱེཐ་དུ་ྱེ་ཕཡ་ཐབྷིགཥ་ན་དྷ་ཙིག་ཏུ་
ཟགྱུཡ་ཡྤྲོ།  ། 

ཡང་ཕཝིདྷ་ར་ཐབྱེ་དྷ་བིངཥ་ཐང་བྷིང་གིཥ་ཥྤྲོ།  །རྱེདྷ་ར་ཟཐིཡ་ཥི་ཥྤྲོགཥ་ཐང་ཎི་ཥྤྲོགཥ་གིཥ་
ཥྤྲོ།  །རྱེདྷ་གཝདྷ་དྷི་ཀྲྀཏ྄་ཐང་ཐྱེ་པདྷ་།  བྷྤྲོ་རྟགཥ་ཀི་རྱེདྷ་ར་ཥྤྲོགཥ་ན་འྤྲོཐ་ཐྱེ།    ཐྱེ་ཐག་གིཥ་
བིངཥ་ཐང་རྟགཥ་ར་ཥྤྲོགཥ་ན་བྷིང་དུ་སྒྲུཕ་ནཡ་བྱེཐ་ཐྤྲོ།   །ཐྱེ་ར་བིངཥ་ཐང་ཎི་ཥྤྲོགཥ་སཡ་ཕཟི་
ཙིག་དྷི།  ཥ་ཕྷྱཿ  སྭསི་ཀ་ཡི་ཥྱ་ཎི།   ཐྱེ་ཁྱེཐ་རྣབྷཥ་ར་ཕཐྱེ་རྱེགཥ་བྱེཐ་ནཡ་ཟགྱུཡ།   བྷངྒ་རཱཾ་བ་
ཕན ཱུ།  ཕཀ་ལིཥ་ནཡ་གྱུཡ་ཅིག  །ལྟ་བུ་སྱེ།  ཐང་ནྤྲོ་དྷི་    ཌུ་ཀྲྀཉ྄་ བ་ཕི་ཥྱན ིཟི་  སྱ་ཎི།    བིངཥ་
ཏབྷཥ་ཅཐ་ན་བྷ་འིདྷ་ན་ཥྤྲོགཥ་ཀིཥ་ཧིཊ྄་ ཨཱ་ག་བྷ་ཐང་།  འྤྲོདྷ་ཎདྷ་ཐང་རྒྱུ་བྷཙདྷ་ར་ཥྤྲོགཥ་
ནཥ་ཀ་ཡི་ཥྱཎི་གྲུཕ་ཕྤྲོ།   །གིཥ་ན་དྷི།   བྷུ་འྤྲོཐ་ན་ར།   ནཉྩབྷིཟི་ཧན ཱུ།   ཧན྄་ཕི་ཀ་ཡ་ཌྷ་ཐང་།  
འྤྲོདྷ་ཎདྷ་ར་ཥྤྲོགཥ་ནཥ་བ་ཕན ཱུ་གྲུཕ་ཕྤྲོ།   །བྷིང་ར་ཥི་ཥྤྲོགཥ་སཡ་ཕཟི་ཙིག་དྷི།   དྷ་བྷྤྲོ་བུདྡྷཱ་འ།   
ཥངཥ་རྒྱཥ་ར་ཕྱག་ཟཙར།   ལྟ་བུ་སྱེ།  དྷ་བྷས྄་ར་ཥི་ཐང་།   བུད ་྄ར་ངྱེ་བིདྷ་ནཟྤྲོ།      ། 
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བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་གི་སྐཕཥ་སུ་བྷཁྤྲོ་ཕཟི་ཆྤྲོ་ག་ཕལཐ་ན་དྷི།         

བཉྫ་དྷ་སྭ་ཡཱཾ་ན་ཡཱཾ་ཛྷར་ྞདྷ་འྱེཏ྄།        གཥར་བྱེཐ་ཐབངཥ་བྷྱེཐ་ན་རྣབྷཥ་པ་ཡྤྲོར་གི་འི་གྱེཡ།  
ཐབངཥ་ཥབྷ་གཥར་བྱེཐ་ཐབངཥ་ཐང་ལྡདྷ་ན་ཐག་གི་སྱེང་དུ་དང་ཕཡ་བཟྤྲོ།   །ཥ་བྷ་འ་ཝྱེཥ་ན་
ཕཝག   །ཐྱེ་པ་ཡྤྲོར་ཧ་ནུ་པཱ་ར་འ་ཐང་སཡ་ཕཥ།  ཥ་བྷ་འ་བྷ་ནུ་པཱ་ར།  ཐབྷ་ཙིག་རྱེཥ་སུ་སྤྲོང་།  ཨཱ་
ཡུཡ།  ཛ་དྷ་ཐང་སཡ་ཕཥ།  ཨ་ཱཡུར ྫྙ་དྷ་ལྟ་བུཟྤྲོ།   །ཙེ་ཐང་འྱེ་ལྱེཥ།   

ཧ་དྷ་ཎ་ིཀ་བྷ་འཱཾ་ཕ་ིཤ ྱེ་ཤ་འྱེཏ།྄       གཥར་བྱེཐ་ཀི་སྤྲོག་ཏུ་ཞུགཥ་ནཟི་ཐབངཥ་རྣབྷཥ།  ཐབངཥ་
ཐང་ནྤྲོ་ཅདྷ་གི་རྱེདྷ་ཙིག་ཕྱི་བྷ་ཐང་སྤྲོཡ་ཕ་དྷ་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་སྒྲུཕ་ནཟི་ཕྱིཡ་ཡིབྷ་ན་རཥ་བྷ་ཟཐཥ་
ནཡ་ཕྲར་ཕཡ་བཟྤྲོ།  །ཐནྱེཡ་དྷ།   ཧ་ན་ཡི་བྷི་ཎཟི་ཧ་ཕྲར།  ཨཱ་ཡུྷྱཿ ཟི་ཧ་ཐང་ཕྲཐ་ནཥ་བྷཚུངཥ་
ན་ཟད་བཥ་ཎྱེ་སཡ་ཕ།  ཧ་ན་ཡི་བྷི་ཏ་ཡུྷྱཿ  ཙེ་ཐནག་ཏུ་བྷྱེཐ་ན།  ལྟ་བུཟྤྲོ།   །རྒྱཥ་ནཡ་ལྱེཥ་
ཟཐྤྲོཐ་དྷ་གཝདྷ་དུ་ལྟ་ཕཡ་ཕསདྷ་ན་དྷི།    

རྤྲོ་ཀྤྲོ་ན་མ་རངཱྒྲ་ས་དྷ་ཥདིྷིྱཿ།        ཀ་ལཱ་ནཟི་བྷཐྤྲོ་ཟཐིཡ་རྒྱཥ་ནཡ་བྷ་ཕསདྷ་ནཟི་དུཥ་ཐང་
གངཥ་ཐང་ཟཇྤྲོག་ན་ར་ཥྤྲོགཥ་ན་རྣབྷཥ་དྷི་ཟཇིག་རྟྱེདྷ་ནཟི་ྱེ་ཕཡ་སྤྲོཐ་ན་སྤྲོདྷ་གི་སྤྲོཕ་ཐནྤྲོདྷ་
རྣབྷཥ་ཀི་ལུགཥ་རཥ་ཟཚིདྷ་ཐགྤྲོཥ་ན་ིཐ་དུ་གྲུཕ་ཕྤྲོ།   ། 

སྐཕཥ་ཕསྡུ་ཕ་དྷ།ི   

ཧ་ིཎ་ིཥནྡྷཽ་ས ཱུ་ཏྲ་ཎྷྱཿ  པྲ་ཏ་བྷ་ཥན་ིཥ་མཱཔ ྷྱཿ  ཝྱེཥ་ན་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་གི་བྷཐྤྲོ་རཥ་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་
ཐང་ནྤྲོ་རྤྲོགཥ་ཥྤྲོ།།                    །། 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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གིཥ་ན་ཐབངཥ་ཀི་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་ར་སིཡ་ཕཎང་ཐང་།   ཐབྷིགཥ་ཕཥར་གིཥ་རཥ་ཐང་ནྤྲོ་དྷི།  

 ཥ་མ་ཱདྷྷྱཿ ན་ཡ་ཛྷརྣ་ཐརི  ་བ་ཕ་ཎ་ིན་ཡཤྩ་རྤྲོ་ནམ།྄          སཡ་ཕལཐ་ནཟི་བྷཚུངཥ་ནཟི་བྷིང་
ཅདྷ་གི་ཐབངཥ་རྣབྷཥ་ཡང་ཡང་གི་ཟད་ཕཟི་འི་གྱེ་པ་ཡྤྲོར་ར་ས་བྷ་ཡིང་ནྤྲོཡ་ཟགྱུཡ་ཎྱེ་པ་ཡྤྲོར་
ར་འང་ཐབིཟྤྲོ།       །བུད།  ཧདིཥ  ་དྷ་ར།  བུདྡྷཱ་དིཥ  ་དྷ།  ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀི་བིདྷ་རླཕཥ།      ཥིང྄་ས།  ཨཱ་ཥ་
དྷ་ར།  ཥིང྄་ཧ་ཥ་དྷ།  ཥྱེང་གྱེཟི་ཁི།      ཛྭ་ར།  ཧ་དྷ་ར།  ཛྭ་ལཱ་དྷ།    ཟཕཡ་ཕཟི་བྷྱེ།    ཐྱེ་ཕཝིདྷ་དུ།   
མུ་དྷི།  ཧྤྲོ་ཤ་དི།  ནཀ ི་རྣབྷཥ་ཧིནྡྲ་ཐང་སཡ་ཕཥ།  མུ་དིནྡྲ།   ཐུཕ་ནཟི་ཐཕང་ནྤྲོ།  ཧྤྲོ་ཤ་དིནྡྲ།  སྨདྷ་གི་
ཐཕང་ནྤྲོ།     ནཀིནྡྲ།  ཟཐཕ་ཆགཥ་ཐཕང་ནྤྲོ།     བཱ་ཡུ་ཐང་།  ཨུ་ཐ་འ།  སཡ་ཕཥ།  བཱ་ཡ ཱུ་ཐ་འ།   རླུང་
ཟབྱུང་ཕ།      བྷ་དྷུ་ཐང་།  ཨུ་ཐ་ཀ་སཡ་ཕཥ།  བྷ་དྷཱུ་ཐ་ཀ   །བྷངཡ་ཕཟི་ཆུ།     ཛཱ་ནུ་ཐང་།  ཨུ་ན་ཡི་
སཡ་ཕཥ།   ཛཱ་ན ཱུ་ན་ཡི།   སྤུཥ་བྷྤྲོཟི་སྱེང་།           ནི་ཏྲྲྀ།  ཡྲྀ་ཤ་བ་ར།  ནི་ཏ ི་ཤ་བ།  པ་ཁྱུ་བྷཆྤྲོག       །ཀྲྀ།  
རྲྀ་ཀཱ་ཡ་ར།  ཀ  ྲྀ་ཀཱ་ཡ།  ནུཥ་ནཟི་རྲྀ་འིག    །ཡྲྀ་རྲྀ་གིཥ་ཟཇིག་རྟྱེདྷ་ནཟི་ྱེ་ཕཡ་སྤྲོཐ་ན་རཥ་ཟད་
འིག་ཏུ་བཥ་ན།   སྤྲོ་ཏྲྲྀ།   རྲྀ་ཀཱ་ཡ་ར།   སིདྷ་སྱེག་བྷཁདྷ་གི་རྲྀ་འིག   །ཝྱེཥ་དུཡ་ཥིང་རཥ་ཟབྱུང་གསུང་།    

ཧ་ཛྷར་ྞཧ་ིཛྷརྞྱེ་ཧྱེ།   ཧྱེཟི་འི་གྱེ་ཡིང་ཐུང་གང་འང་རུང་ཕ་ཐག་གི་པ་ཡྤྲོར་ཏུ་ཧིཟི་འི་གྱེ་ཡིང་
ཐུང་གང་འང་རུང་ཕ་ར་ཧྱེ་རུ་ཟགྱུཡ་ཎྱེ་པ་ཡྤྲོར་ར་འང་ཐབིཟྤྲོ།      །རྤྲོ་ཀ  །ཨཱི་ཤྭ་ཡ་ར།  རྤྲོ་ཀྱེ་
ཤྭ་ཡ།   ཟཇིག་རྟྱེདྷ་ཐཕང་ཕྱུག    །དྷ་ཡ།  ཧིནྡྲ་ར།  དྷ་ཡྱེནྡྲ།  བྷིཟི་ཐཕང་ནྤྲོ།    ཥྤྲོགཥ་ཥྤྲོ།   ། 

ཨུ་ཛྷརྞྱེ་ཧྤྲོ།    ཧཟི་འི་གྱེ་ཐག་ཨུཟི་འི་གྱེ་ཡིང་ཐུང་གང་འང་རུང་ཕ་པ་ཡྤྲོར་ར་ཧྤྲོ་རུ་ཟགྱུཡ་
ཡྤྲོ།   །ནདྨ།  ཨུཥ  ི་ཤ་ར།  ནདྨྤྲོ་ཥ  ི་ཤ།  ནདྨ་གཙུག་གཎྤྲོཡ།   རྤྲོ་ཀ   །ཨུཏ ་ཡ་ར།   རྤྲོ་ཀྤྲོཏ ་ཡ་ཕཝིདྷ་
དྷྤྲོ།   །ཟཇིག་རྟྱེདྷ་ཟཐཥ་ན།   

ཡྲྀ་ཛྷརྞྱེ་ཧར།྄       ཐྱེ་ཕཝིདྷ་དུ་ཧ་འིག་ཐག་ཡྲྀཟི་འི་གྱེ་ཐག་པ་ཡྤྲོར་ར་ཧར྄་དུ་ཟགྱུཡ་ཝིང་པ་
ཡྤྲོར་ཐབི་སྱེ།   བྷཧ།   ཡྲྀ་ཤི་ར།   བྷཧར ི།   དང་སྤྲོང་ཆྱེདྷ་ནྤྲོ།   པུ་རུ་ཤ།  ཡྲྀ་ཤ་བ་ར།   པུ་རུ་ཤར ་བ་
ལྟ་བུཟྤྲོ།   །སྱེཥ་བུ་ཁྱུ་བྷཆྤྲོག    
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རྲྀ་ཛྷརྞྱེ་ཧལ།྄       ཧ་འིག་ཐག་དྷི་རྲྀཟི་འི་གྱེ་ཐག་པ་ཡྤྲོར་ར་ཧལ྄་དུ་ཟགྱུཡ་ཝིང་པ་ཡྤྲོར་ཐབི་ཕ།   
ཎ་ཕ།   རྲྀ་ཀཱ་ཡ་ར།   ཎ་ཕལ  ་ཡ།   ཁྱེཐ་ཀི་རྲྀ་འིག   །ལྟ་བུཟྤྲོ།   ། 

ཧྱེ་ཀཱ་ཡྱེ་ཧ་ཻཧ་ཻཀཱ་ཡ་མ།    ཧ་འིག་ཐག་དྷི་ཧྱེ་འིག་པ་ཡྤྲོར་རཟང་ཧྱེ་རུ་ཕསྒྱུཡ་ཎྱེ་པ་ཡྤྲོར་
ཐབིཟྤྲོ།   །ཐནྱེཡ་དྷ།   ལྤྲོད།  ཧྤྲོ་ཐ་དྷམ྄།   ལྤྲོདྡྷཽ་ཐ་དྷམ྄།   ཞཥ་གམང་སཥ།     ཁ་ཊ །   ཧྤྲོ་ན་ག་ཕ།  ཁ་
ཊ ྡྷཽ་ན་ག་ཕ།   ཁི་ཐང་ྱེ་ཕཟ་ིཕ་རང་།    ལྟ་བུཟྤྲོ།   ། 

ཧ་ིཛྷརྞྤྲོ་འམ་྄ཧ་ཥ་ཛྷརྞྱེ་   དྷ་  མ་  ན་ཡྤྲོ་རྤྲོ་པྷྱཿ།             ཧི་འི་འི་གྱེ་ཡིང་ཐུང་ཐག་དྷི་ཡང་གི་
ཟད་ཕཟི་འི་གྱེ་བྷ་འིདྷ་ན་ཐབངཥ་ཕཅུ་གིཥ་པ་ཡྤྲོར་ར་འ་སྤྲོག་བྷྱེཐ་དུ་ཕསྒྱུཡ་ཕཡ་བ་སྱེ་པ་
ཡྤྲོར་ཐབི་ཕ་འང་བྷ་འིདྷ་དྷྤྲོ།   །པྲ་ཎི།   ཨུཏྤནྣ་ར།   པྲཏྱུཏྤནྣ།   ཐ་ལྟཡ་ཟབྱུང་ཕ།   སྲྀ་ཎི།   ཨུ་ན་ས  ་དྷ་
ར༏   སྲྀ་ཏྱུ་ན་ས  ་དྷ།   དདྷ་ན་ྱེ་ཕཡ་ཕཝག་ན།   ཧ་བི།  ཨུ་ཐ་འ་ར།   ཧ་བྡྷྱྷྱུ་ཐ་འ།   བྷངྤྲོདྷ་ནཡ་བྷཏྤྲོ་ཕཟབྷ་
བྷངྤྲོདྷ་ནཡ་ཟབྱུང་ཕ།   ཕི།  ཨ ཱུ་ས་རཱ་ཛཱ་ར།  བྱུ་ས་རཱ་ཛཱ།   ཕཀྤྲོཐ་ནཟི་རྒྱར་ནྤྲོ།   ཨཱ་ཐི།  ཧ་ནུཏྤནྣ་ར།   ཧདྱ་
ནུཏྤནྣ།   གཐྤྲོཐ་དྷཥ་བྷ་སྱེཥ་ན།  ལྟ་བུཟྤྲོ།          ། 

ཛྷམུ་ཛྷརྷྞྱཿ།          ཐྱེ་ཕཝིདྷ་དུ་ཨུཟི་འི་གྱེ་ཐང་ཛྷ་རུ་ཕསྒྱུཡ་ཝིང་ཕྱི་བྷ་བྷི་ཐབིཟྤྲོ།   །ད་ཏུ།  ཨཱ་ན་
ཎ་དྷ་ར།   ད་ཏ ་ན་ཎ་དྷ།   ཁབྷཥ་ཐང་སྱེཐ།  ཧ་ཏ་ཁ་ལུ།  ཨཱ་ཡུཥྨཱཾ་སུ་བྷུ་ཎི་ར།   ཧ་ཏ་ཁ་ལྭ་ཡུཥྨཱཾ་སུ་

བྷུ་ཎི།    ཐྱེ་དྷི་ཙེ་ཐང་ལྡདྷ་ན་ཡཕ་ཟབྤྲོཡ།   ཥ་བྷ་ནུ། (ཥམ྄་ཧ་ནུ) ཨཱ་ས་ཡན ཱུ་ར།  ཥ་བྷ་ནྭ་ས་ཡན ཱུ།    ཐགྤྲོངཥ་
སུ་གཥྤྲོར།   ལྟ་བུཟྤྲོ།   ། 

ཡམྲྀ་ཛྷརྞྷྱཿ །     (ཡམ྄་ཡྲྀ་ཛྷརྷྞྱཿ)  ཡྲྀཟི་འི་གྱེ་ཐག་ཡ་རུ་ཕསྒྱུཡ་ཝིང་ཕྱི་བྷ་བྷི་ཐབིཟྤྲོ།    །ཕི་ཤྭ་བྷ་ཏྲྲྀ།   
ངྱེ་ང་ཕྱི་ནཟི་ཧྱེ་ཐང་སཡ་ཕཥ།   ཕི་ཤྭ་མཱ་ཏྲྱེ།   ཕསྒྱུཡ་ཕཟི་འ་ཕ་ཡ་ར་ཟཐི་ཐག་སྤྲོག་བྷྱེཐ་འིདྷ་
ར༏   རྒྱ་ཐནྱེཡ།  འམ྄།  ཕམ྄།  ཡམ྄།  རམ྄།  ཝྱེཥ་ཟབྱུང་ཕ་དྷི།   འ་སྤྲོག་བྷྱེཐ་ར་རཥ་ཀི་ཐྤྲོདྷ་ཧམ྄་
བིདྷ་ནཟྤྲོ།   ། 

(རམ ྲྀ་ ཛྷརྷྞྱཿ།   ཐནྱེཡ་དྷ།  ལཱཀྲྀཎིྷྱཿ།) 
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ཧྱེ་ཧཡ།྄  ཧ་ཻཨཱཡ།྄   ཧྤྲོ་ཧཛྷ།྄   ཧྡྷཽ་ཨཛྷཱ།྄            ཐབངཥ་ཀི་འི་གྱེ་པ་ཡྤྲོར་ར་ཧྱེ་ཧཡ྄་ཐང་།   ཧཻ་
ཨཱཡ྄་ཐང་།   ཧྤྲོ་ཧཛྷ྄་ཐང་།   ཧྡྷཽ་ཨཱཛྷ྄་རྣབྷཥ་སུ་ཟགྱུཡ་ཝིང་བྷི་ཐབི་ཕ།   ཎྱེ།  ཨཱ་ཧྷྱཿ ར།  ཎ་ཡཱ་ཧྷྱཿ  
ཐྱེ་རྣབྷཥ་སཥ།   ཡཻ་ར།   ཧྡྷཽ་བིདྷ།   རཱ་འྡྷཽ།   གཥྱེཡ་ཐག      །གྤྲོ   །ཧཨ།   ག་ཛྷཨ།   ཕ་རང་བྷིག་གབྷ་བླྤྲོ་ཐཀཡ་
ཕཟི་བྷིག    །ཎྡྷཽ།  ཧི་ས་ར།  ཏ་ཕི་ས།   ཐྱེ་རྣབྷཥ་ཟཐིཡ།  ལྟ་བུཟྤྲོ།             ། 

ཧ་ཡ་ཱཐ་ིདཱཾ་ འ་ཛྷ་རྤྲོ་ནྷྱཿ ན་ཐན ྱེ་    དྷ་   ཛྷ་ཱ    རྤྲོ་ནྱེ་ཏུ་   པྲ་ཀྲྀ་ཎིྷྱཿ།           ཧྱེ་འི་གྱེ་ར་ཥྤྲོགཥ་
ན་ཕཝི་ནྤྲོ་ཕསྒྱུཡ་ཕཟི་ཧཡ྄་ར་ཥྤྲོགཥ་ན་རྣབྷཥ་ཀི་  ཡ྄་   ཛྷ྄་  སྤྲོག་བྷྱེཐ་ཐབི་ཕ་དྷི་ཙིག་བྷཏཟ་ར་
བ་སྱེ་   འང་དྷ་   ཐབི་ཕ་བྷ་འིདྷ་ཝིང་ཕྱིཥ་ན་ར་དྷི་ཐབངཥ་པདྷ་ཚུདྷ་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་བྷྱེཐ་ནཡ་
ཡང་ཕཝིདྷ་གིཥ་གདྷཥ་ཥྤྲོ།    །ཎ་ཡཱ་ཧཟི་ ཡ྄་ཕྱིཥ་དྷཥ།  ཎ་ཨཱ་ཧྷྱཿ།   ཐྱེ་རྣབྷཥ་སཥ།      ཎས  ་འ་ཥ་
དྷཟི་ ཡ྄་ཕིྱཥ་དྷ།   ཎས  ་ཨཱ་ཥ་དྷ།    ཐྱེཟི་ཆྱེཐ་དུ་གཐདྷ།      ག་ཛྷཨ་ཐང་།   ཏ་ཕི་སཟི་ཛྷ་ཕྱིཥ་དྷ།     
ག་ཧཨ།   ཕ་རང་བྷིག    ཏ་ཧིས།   ཐྱེ་ཐགྱེཡ།   ལྟ་བུཟྤྲོ།    ། 

ཧྱེཐྤྲོཏ་ྤཡྷྱཿ   ཥ་ཐན ྱེ་རྤྲོ་ནམ་྄ཧ་ཀཱ་ཡྷྱཿ།   ཙགི་བྷཏཟི་ཧྱེཏ྄་ཧྤྲོཏ྄་རཥ་པ་ཡྤྲོར་ཧ་འིག་ཐབིཟྤྲོ།   །ཧ་
ད་ག་ཎྱེ།  ཧ་དྷྭ་ར།   ཧ་ད།   ག་ཎྱེ྅དྷྭ།   བྷ་ཟྤྲོངཥ་ནཟི་དུཥ་དྷ།   ཤུདྤྲོ།   ཧ་སཱཾ་ཐང་།   ཨཱཏྨ་ཀྤྲོ །   ཧ་
སཱཾ་ར།   ཤུདྤྲོ྅སཱཾ།  ཐག་ན་ངཟྤྲོ།   །ཨཱཏྨ་ཀྤྲོ྅སཱཾ།   ཕཐག་ིཐ་ངཟྤྲོ།   །ལྟ་བུ་སྱེ།   ཧྱེཏ྄་ཧྤྲོཏ྄་ཅྱེཥ་ནཟི་ཎ་
འིག་དྷི།  ཎ་འིཥ་ཐྱེཟི་དུཥ་ཀིཟྤྲོ་ཝྱེཥ་ནཟི་ངྱེཥ་གཟུང་གི་ཐྤྲོདྷ་དྷྤྲོ།    ། 

དྷབཉྫ་དྷྱེ་སྭརྷཱྱཿ ཥནྱེ་ཡཱྷྱཿ།        ཐབངཥ་པདྷ་ཚུདྷ་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་ཝིང་།   གཥར་བྱེཐ་པདྷ་ཚུདྷ་
བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་ར།   ཐབངཥ་ར་གཥར་བྱེཐ་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་ཕཟི།   པ་ཡྤྲོར་གཥར་བྱེཐ་ར་ཐབངཥ་
རྣབྷཥ་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་བྷི་བཟྤྲོ།   །བུད་ཐང་།   ཡཏྣ་ལྟ་བུཟི་དཟི་སྤྲོག་གི་ཧ་ཡ་འིག་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་བྷི་
བ་ཕཥ།  བུད་ཡཏྣ།   ཝྱེཥ་གདྷཥ་ན།   ལྟ་བུཟྤྲོ།      ། 

ཧ་ིཎ་ིཥནྡྷཽ་ས ཱུ་ཏྲ་ཎྷྱཿ ད་ིཏ་ིའྷྱཿ ཥནྷིྱཿ ཥམཔཱ ྷྱཿ།       ཝྱེཥ་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་གི་བྷཐྤྲོ་རཥ་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་
གིཥ་ན་རྤྲོགཥ་ཥྤྲོ།།                    །། 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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གིཥ་ན་ཐབྷིགཥ་ཕཥར་དྷི་སཡ་རྱེའུ་གིཥ་ནཡ་ཕལཐ་བྷ་ཏག་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་གི་བ་ཕ་རྣབྷཥ་
བྷཏཟ་གཅིག་ཏུ་ངྱེཥ་ན་དྷི་བྷ་འིདྷ་དྷྤྲོ་ཝྱེཥ་སྤྲོདྷ་ཎྱེ།    

ཧྤྲོ་ཐན ་  ཧ་ཧི་ཨུ་  ཨ་ཱདྷ་ིཔ་ཱཏྷྱཿ སྭ་ཡྱེ་པྲ་ཀྲྀ་ཏ །          ཨུ་ཎ་སྤྲོ།  ཧ་སྤྲོ།  ཧ་ཏྤྲོ་ར་ཥྤྲོགཥ་ན་ཧྤྲོཏ྄་
བྷཏཟ་རྣབྷཥ་ཐང་འི་གྱེ་ཡྱེ་ཡྱེཥ་ཐྤྲོདྷ་སྤྲོདྷ་ན་ཁཕ་ཟཇུག་གི་བྷིང་ཧ་ཐང་།  ཕདུཐ་ཀི་བྷིང་ཧི་
ཐང་།  ཐཕང་ཕྱུག་གི་བྷིང་ཨུ་ཐང་།   ཅུང་ཞཐ་ཐྤྲོདྷ་ཐང་བྷངྤྲོདྷ་ཁཕ་ཐང་།   ཝྱེཥ་ཥྤྲོགཥ་ཐྤྲོདྷ་དུ་
བྷ་ར་ཟཇུག་ནཟི་ཨཱ་རྣབྷཥ་དྷི་དྷི་པཱ་ཎ་ཝྱེཥ་ན་ཙིག་ཕྲཐ་ཅྱེཥ་ན་རྟགཥ་ཀི་ཁཐ་ནཡ་སྤྲོདྷ་གི་སྤྲོཕ་
ཐནྤྲོདྷ་རྣབྷཥ་ཀིཥ་སྱེ་ཙདྷ་དུ་ཕཀྤྲོཐ་ན་སྱེ།   ཐྱེ་རྣབྷཥ་ཐབངཥ་པ་ཡྤྲོར་ར་བྷཙབྷཥ་བྷི་སྤྲོཡ་ཕཡ་
ཡང་ཕཝིདྷ་གིཥ་གདྷཥ་ཎྱེ།    ཟཐི་ལྟ་བུཟི་ཨཱ་དྷི།  ཟཆི་བྷྱེཐ་བྷཚོཐ་དུ།  ཅུང་ཞཐ་ཐྤྲོདྷ་ཐང་
བྷངྤྲོདྷ་ཁཕ་ཐང་།   །ཁབྷཥ་ཐང་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་རཥ་བྱུང་ཨཱ།   །ཝྱེཥ་ན་ཐང་།   མུ་ཎིག་ཕྲྱེང་ཕཡ།   
ཧ་དྷི་ཐནར་བྷགིདྷ་ཨཱ་བྷྱེཥ་ནྤྲོ།  །(ཨུ་དྷི་་་་བྷཆདྷ)དདྷ་ཐང་བྷངྤྲོདྷ་ཁཕ་ཐང་།   །ྱེཥ་ན་ཁབྷཥ་ཐང་
ལྷག་ནཟི་ཐྤྲོདྷ།  །ཀུདྷ་ཏུ་གདུང་ཐང་ཁྤྲོ་ཕྤྲོ་ར།   །ཐྱེ་ཐག་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་བྷི་བཟྤྲོ།   །ཝྱེཥ་གསུང་ན་
ལྟ་བུ་འིདྷ་རགཥ།  ྱེཡ་ཕསྒྱུཡ་གི་ཨཱ་དྷི་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་ཕ་ིཐ་ཐྱེ།  ཨཱ་ཐང་ཧ་སི་བྷཙབྷཥ་སཡ་
ཕཥ།  ཧྱེ་སི་ཟབྱུང་ཕཡ་སྤྲོཕ་ཙདྷ་དུ་ཕལཐ་ན་ཥྤྲོགཥ་བྷང་དུ་འྤྲོཐ་ཐྤྲོ།   །ཧ་སྤྲོ་ཧཤྩ་ཏྱཱཾ།   ཧྱེ་བྷ་ངྤྲོ་
བྷཙཡ།       ཧ་ཏ་ཧྱེ་ཛྷཱཾ།   ཐྱེ་དྷཥ་ཟཐི་ལྟཡ།     ཧ་ཧ་ཧྱེ་སི།   ཁཕ་ཟཇུག་པཡ་ཥྤྲོང་།       ཧིནྡྲ་ནཤྱ།   ཕདུཐ་
ཐཕང་ནྤྲོ་ར་ལྟྤྲོཥ།     ཨུ་ཨུ་ཎིཥྚ།   ཐཕང་ཕྱུག་རྤྲོངཥ།      ཨཱ་ཧྱེ་ཛྷཱཾ་ཀི་ར་ཎཏ྄།   ཐྱེ་ཟཐི་ལྟ་བུཡ་གགཥ།   ཟཐི་
ཚུཡ་ལྤྲོག་ཅྱེཥ་ན་བྷིདྷ་ཎྱེ།  ཧ་ན་ཐགག་ཙིག་ར་ྱེ་ཕཥ་ཥྤྲོ།    ། ལྟ་བུ་རྣབྷཥ་ཥྤྲོ།   ། 

ད་ིཕ་མ་དྷ་བྷ་དྷྡྷཽ།         རྣབྷ་ཐབྱེ་ཐང་ནྤྲོ་ཐང་གིཥ་ནཟི་གིཥ་ཀི་ཙིག་ཧྡྷཽ་རྟགཥ་ར་སཡ་ཕ་དྷ།  
ཧྤྲོ་འིག་ས་བྷཟྤྲོ་ཝྱེཥ་ནཥ་ཧྡྷཽ་ཡང་གཟུགཥ་བྷ་འིདྷ་ནཡ་གྱུཡ་ན་དྷ་ཐབངཥ་པ་ཡྤྲོར་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་
བྷི་བ་སྱེ།  ཐཨི་་ཐང་།   བཱ་ཡུ་ར།   ཧྡྷཽ།  ས་བྷཟི་ཧི་ཐང་ཨུཟི་གཟུགཥ་སུ་གྱུཡ་དྷཥ་བྷཙབྷཥ་སཡ་
ཕཥ།  ཐཨི།  བཱ་ཡ ཱུ་ཝྱེཥ་ཐག   །ཐབངཥ་པ་ཡྤྲོར་ར་བྷཙབྷཥ་བྷི་སྤྲོཡ་ཕ།      ཐཨི་ཧཏྲ།   བྷཁཥ་ན་
ཐག་ཟཐིཡ།       བཱ་ཡ ཱུ་ཧ་ཏྲ།   རླུང་ཐག་ཟཐིཡ།   ལྟ་བུཟྤྲོ།   ། 
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ཕ་ཧ་ཛྷ་མ་དྷ་འ་མཱ།ི        ཧ་ཐས྄་ར།   ཧ་ཐས྄་ཀི་ཙིག་ར་བྷཟྤྲོ་ཝྱེཥ་ནཥ་ཐ་བྷ་རུ་ཕསྒྱུཡ།    རྣབྷ་
ཐབྱེ་ཐང་ནྤྲོཟི་བྷང་ནྤྲོཟི་ཙིག་ཚས྄་བིདྷ་ན།  ཚས྄་ཏབྷཥ་ཅཐ་ར་ཧིཟྤྲོ་ཝྱེཥ་ནཥ་ཚས྄་ཨཱི་རུ་ཕསྒྱུཡ་
དྷཥ་བྷཙབྷཥ་སཡ་ཡྤྲོ།   །རཥ་གྲུཕ་ནཟི་ཧ་བྷི་ཝྱེཥ་ནཟི་ཙིག་ཟཐི་འང་ཐབངཥ་ པ་ཡྤྲོར་བྷཙབྷཥ་
བྷི་སྤྲོཡ་ཕཡ་གདྷཥ་ཎྱེ།    ཧ་མ ཱུ་ཧ་ཏྲ།  ཟཐི་རྣབྷཥ་ཟཐིཡ།  ལྟ་བུཟྤྲོ།   ། 

ཧ་ནུ་ན་ཐཥི  ཤྩ།         (བྷདྷ་ངག་རྣབྷཥ་བྷ་སྱེཡ་ཕ་ཐང་)  གཞུང་ཟཐིཡ་ྱེ་ཕཡ་བྷ་ཕསདྷ་ན་
ཐབངཥ་ཀི་དྷང་དུ་ཟདུཥ་ན་པ ྱུ་ཎ་རྣབྷཥ་ཀང་ཐབངཥ་པ་ཡྤྲོར་ར་བྷཙབྷཥ་བྷི་སྤྲོཡ་ཎྱེ།  ཐྱེ་ཕ་
ཐཏ ྅།  ཀྱེ་ལྷཥ་སིདྷ་ཟཐིཡ།        ཧ་ཏྲ།   བྤྲོ་འཛ་ཐཏ ྅་ཧ་ཏྲ་ཎིཥྚ།   ལྟ་བུ་སྱེ།    དུཡ་ཥིང་རཥ་
རྒྱང་ཡིང་ནྤྲོ་དྷཥ་ཕྤྲོཐ་ན་ཐང་།   ངུ་ཕ་ཐང་།  གླུ་རྱེདྷ་ན་ར་ཥྤྲོགཥ་ན་ར་པ ྱུ་ཎ་སྱེ་ཕྤྲོཐ་སྐཐ་དུ་
ལིདྷ་ཏུ་ཡིང་ནྤྲོ་ཝྱེཥ་ཏྤྲོཕ་ནཡ་ཕལཐ་ཐྤྲོ།   །ཟཐིཟི་སྤྲོཥ་ན་མནྡྲ་ནཡ་ལིདྷ་ཏུ་རྒྱཥ་ཥྤྲོ།    ། 

ཧ་ིཎ་ིཥནྡྷཽ་ས ཱུ་ཏྲ་ཎྷྱཿ ཏྲྲྀ་ཏ་ིའྷྱཿ ཥནྷིྱཿ ཥ་མཱཔ ྷྱཿ          ཝྱེཥ་ན་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་གི་བྷཐྤྲོ་རཥ་བྷཙབྷཥ་
སྤྲོཡ་གསུབྷ་ན་རྤྲོགཥ་ཥྤྲོ།།                      །། 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 

གསུབྷ་ན་གཥར་བྱེཐ་ཀི་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་ར།   གཥར་བྱེཐ་སིཟི་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་ཐང་།   བྱེ་བྲག་ཏུ་
རྣབྷ་ཕཅཐ་ཀི་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་ཕལཐ་ན་གིཥ་ཀི་ཐང་ནྤྲོ་དྷི།     

ཕར  ་པྲ་ཏ་མ།ཱ  ན་ཐན ྷྱཿ  སྭ་ཡ་གྷྤྲོ་ཤ་ཕཏ ྱུ་ཏྲྲྀ་ཏ་ིཡནཱ།྄          སྱེ་ནཟི་ཐང་ནྤྲོ་ཀ་མ་ཉ་ཎ་ན་ཙིག་
བྷཏཟ་དྷ་གདྷཥ་ན་སྤྲོག་བྷྱེཐ་ཐབངཥ་ཐང་སྒྲ་ལྡདྷ་རྣབྷཥ་པ་ཡྤྲོར་ར་སྱེ་ན་ཡང་གི་གསུབྷ་ན་
རྣབྷཥ་སུ་ཕསྒྱུཡ་དྷཥ་སཡ་ཕཡ་བ་སྱེ།   ཛྷཱཀ྄།  ཧཙ྄།  ཤཊ྄།  ཎཏ྄།  ཏྲིཥ ྱུན།   རྣབྷཥ་ཀི་པ་ཡྤྲོར་ཏུ།  
ཡིབྷ་ན་ཕཝིདྷ།  ཨཱི་ཤྭ་ཡ།  ཧན །  ཧངྒ་།  ཧྱེ་ཤ།   ཨཱ་ཕ་རི།  རྣབྷཥ་བྱུང་ཕ་ར་གསུབྷ་ནཡ་ཕསྒྱུཡ་
ཕཥ།   ཛྷ་གི་ཤྭ་ཡ།   ཟཇིག་རྟྱེདྷ་ཐཕང་ཕྱུག་གབྷ་གསུང་གི་ཐཕང་ཕྱུག            །ཧཚན །   ཐབངཥ་བྷཏཟ།   
ཤཋངྒ་།  འདྷ་རག་དྲུག       །ཎཐྱེཤ།   ཐ་ཟཐི།   ཏྲིཥ ྱུ་ཨཱ་ཕ་རི།   གསུབྷ་སགཥ་ཕྲྱེང་ཕ།   ལྟ་བུཟྤྲོ།   །སྒྲ་ལྡདྷ་
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པ་ཡྤྲོར་ར་ཛྷཀ྄།   ད་ཏུ་ཐང་སཡ་ཕཥ།     ད་ཏུ་ཐང་སཡ་ཕཥ།     ཛྷ་ཏུ།   ངག་གི་ཁབྷཥ།  ལྟ་
བུཟྤྲོ།   ། 

ནཉྩ་བྷྱེ་ནཉྩམཱཱཾ་ཏྲྲྀ་ཏ་ིཡནཱྣ་ཛྷ།ཱ          སྱེ་ནཟི་ཐང་ནྤྲོ་ཙིག་བྷཏཟ་རྣབྷཥ་སྱེ་ན་གང་རུང་གི་ལྔ་ན་
པ་ཡྤྲོར་ར་ཡང་གི་ལྔ་ན་རྣབྷཥ་སུ་སྱེ་འང་དྷ་བྷ་འིདྷ་ནཡ་གསུབྷ་ན་རྣབྷཥ་སུ་ཕསྒྱུཡ་དྷཥ་སཡ་ཎྱེ།   
ཛྷཀ྄  །བྷ་དྷྷྱཿ ར།  ཛྷངྨ་དྷྷྱཿ ཟཱཾ་ཛྷགྨ་དྷྷྱཿ།   ངག་ཐང་འཐི།      ཤཊ྄།   མུ་ཁ་ར།  ཤཎ ྱུ་ཁཟཱཾ།   སྤྲོ་དྲུག་གབྷ་
གཐྤྲོང་དྲུག   །ཤཌ ྱུ་ཁ་ལྟ་བུཟྤྲོ།   ། 

ཕར  ་པྲ་ཏ་བྷྱེ་བྷྱཿ   ལ་ཀཱ་ཡྷྱཿ  སྭ་ཡ་འ་ཕ་ཡ་ན་ཡཤ་ྪཀཱ་ཡན་ྣབ།ཱ         སྱེ་ནཟི་ཐང་ནྤྲོ་ཙིག་བྷཏཟ་
རྣབྷཥ་རཥ་པ་ཡྤྲོར་ཏུ་ལ་འིག་ཐབངཥ་ཐང་འ་ཡ་ར་ཛྷ་པ་ཡྤྲོར་ཅདྷ་ཎྱེ།    ཐབངཥ་ཕཅུ་ཕཝི་
གང་རུང་སྤྲོག་ཏུ་ཞུགཥ་ནཟབྷ།   གཥར་བྱེཐ་འ་ཛྷ་ཡ་གང་རུང་ཕཎགཥ་ནཟི་ལ་འིག་དྷི་ཙ་འིག་
ཏུ་ཕསྒྱུཡ་ཕཡ་བ་སྱེ་འང་དྷ་བྷ་འིདྷ་ན་བྷ་ཕསྒྱུཡ་འང་རུང་ངྤྲོ་།   །ཛྷཀ྄  །ཤུ་ཡ་ར།   ཛྷཱཀ ྱུ་རཱཟབྷ།   
ངག་གི་ཐནཟ་ཕྤྲོ།   ཛྷཀ ཱུ་ཡ།       ཤཊ྄།  ཤྱཱ་བྷ་ར།   ཤཉཚ བྷཟབྷ།   སྤྲོ་ཕཥངཥ་དྲུག    །ཤཊ ྷྨཱ་བྷ།  ཎཏ྄།  ཤྭྱེ་
ཎ་ར།  ཎཙ ེ་ཎཟབྷ།  ཐྱེ་ཐཀཡ་ནྤྲོ།   ཎྱེ་མེ་ཤྭ་ཎ།       ཎཏ྄་ཀི་ཏ྄་དྷི་ལ་ར་མཟྤྲོ་ཝྱེཥ་ནཥ་མ་རུ་ཕསྒྱུཡ་
ཕ་ིཐ་ཐྤྲོ།   །ཎཏ྄།  ཤཱུ་ཎཱཾ་ར།   ཎཙ ྪྲུ་ཎཟཱཾ་    ཎམེ་ཤཱུ་ཎམ྄།   ཐྱེ་ཏྤྲོཥ།   ལྟ་བུ་རྣབྷཥ་ཥྤྲོ།   ། 

ཎྱེ་བྷྱཿ  ཧྱེ་ཕ་ས་ཀཱ་ཡྷྱཿ པ ཱུར་མ་ཏུར ན་ྣབཱ།         སྱེ་ནཟི་ཐང་ནྤྲོ་ཐྱེ་རྣབྷཥ་ིཐ་རཥ་པ་ཡྤྲོར་གི་ས་
འིག་དྷི་ཡང་གི་ས་བྷཟི་སྱེ་ན་གང་འིདྷ་ན་ཐྱེཟི་ཕཝི་ན་རུ་ཕསྒྱུཡ་ཕཡ་བ་སྱེ་འང་དྷ་བྷ་འིདྷ་
དྷྤྲོ།   །ཛྷཱཀ྄  །སི་ཎ་ར།   ཛྷཱགྷི་ཎཟབྷ།   ངག་ར་པདྷ་ན།       ཛྷཱགྷི་ཎ།  ཎཏ྄།  སྱེ་ཏུ་ར།  ཎདྱེ་ཏུ།  ཐྱེ་རྒྱུ།  
ཎདྦཏ྄།  སྱེ་རུ་ཀ་ར།  ཎདྦདྱེ་རུ་ཀ  ། (སྤྲོ་ཌཟི་ཡིག་ན་་་བྷཆདྷ)  ཝྱེཥ་ན་ལྟ་བུཟྤྲོ།   ། 

ན་ཡ་རུ་ནཱཾ་ཎ་ཀཱ་ཡྤྲོ་ར་མ་ཉ་ཕར  ྱེ་ཥུ།          ཙིག་བྷཏཟི་ཎ་འིག་དྷི་ར་ཐང་མ་སྱེ་ཐང་ཉཟི་སྱེ་ན་
རྣབྷཥ་པ་ཡྤྲོར་གི་གཟུགཥ་སུ་ཟགྱུཡ་ཎྱེ།   ཎཏ྄།  ལུ་དྷྤྲོ་ཎི་ར།  ཎལ ྱུ་དྷྤྲོ་ཎི།   ཐྱེ་གཅྤྲོཐ་ནཡ་བྱེཐ།    ཎཏ྄།  
མི་དྷྤྲོ་ཎི་ར།  ཎཙི་དྷྤྲོ་ཎི།    ཐྱེ་ཥྤྲོབྷཥ་ནཡ་བྱེཐ།      ཎཏ྄།  ཊི་ཀ་ཎྱེ་ར།  ཎཊྙི་ཀ་ཎྱེ།  ཐྱེ་རྒྱ་ཆྱེཡ་ཕལཐ་ནཡ་བྱེཐ།  
ཎཏ྄།  ་ཀཱ་ཡ་ར།   ཎཉ་ཀཱ་ཡ།  ཐྱེ་་འིག     །ལྟ་བུཟྤྲོ།   ། 
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མཱཾ་ལྱེ  །          ཙིག་བྷཏཟི་ཎ་འིག་དྷི་ལ་འིག་པ་ཡྤྲོར་ར་མ་རུ་ཕསྒྱུཡ་ཎྱེ།   ཎཏ྄།  ཤྭྱེ་ཎ་ར།   ཎ་
ཙ ེ་ཎ།   ཐྱེ་ཐཀཡ་ནྤྲོ།       འང་དྷ་ལ་ཙ་རུ་ཕསྒྱུཡ་ཕ་  ཎཙ ེ་ཎ་ལྟ་བུཟྤྲོ།   ། 

ང་ཌྷ་ད་ཧྲསྭ་  ཨུ་ན་དྷྱཿ  སྭ་ཡྱེ་ད།ི        ཙིག་བྷཏཟི་ང་ཐང་ཌྷ་དྷ་ཨུ་ན་ད་ཐུང་ངུ་ཅདྷ་རྣབྷཥ་
ཐབངཥ་པ་ཡྤྲོར་ར་གིཥ་སུ་ཟགྱུཡ་ཎྱེ།   ཀྲུང་།   ཧ་ཏྲ་ར།   ཀྲུངྔ་ཏྲ།   ཁྲུང་ཁྲུང་ཟཐིཡ།     སུ་ག་ཌྷ།  
ཧི་ཐཱཾ་ར།  སུ་གཎྞི་ཐམ྄།  རྱེགཥ་ནཡ་ཕགང་ཕ་ཟཐི།      ནཉྩ་དྷ།   ཨུཀ ཱཾ་ར།   ནཉྩན ཱུཀ མ྄།  ལྔ་སཥ།       བ་
ག་ཕན྄།  ཧི་ཎི་ར།  བ་ག་ཕནྣི་ཎི།   ལྟ་བུཟྤྲོ།   ། 

དྷྤྲོ྅ན ཤྩ་ཙ་འྤྲོྷྱཿ  ལ་ཀཱ་ཡམ་྄ ཧ་ནུ་ས ་ཡ་པ ཱུརམ།྄         དྷ་འིག་ཙིག་བྷཏཟ་དྷ་འྤྲོཐ་ན་དྷི་མ་ཙ་
ཐག་པ་ཡྤྲོར་ར་ལ་འིག་ཏུ་ཕསྒྱུཡ་ཕཡ་བ་སྱེ་ཐྱེ་བྷ་ཏག་ནཟི་འི་གྱེ་ས་བྷཡ་རྱེཥ་སུ་ང་ཡྤྲོ་ཀྱེ་ཕཅྤྲོབྷ་
ལྡདྷ་ཝྱེཥ་ཥྤྲོ།   །འང་ལྷག་ནཡ་བཟྤྲོ།   །བ་བཱན྄།   མ་ཡ་ཎ་ི  ཐང་  ཚཱ་ཐ་འ་ཎི་ར།   བ་བཱཱཾཤྩ་ཡ་ཎི།  
ཁྤྲོཐ་སྤྲོཐ་ནཡ་བྱེཐ། (ཟཁབྷཥ་ནཟི་ཐྤྲོདྷ་འང་བྷཆདྷ)         བ་བཱཱཾཤྪ་ཐ་འ་ཎི།   ཁྤྲོཐ་སྒྲིཕ་ནཡ་བྱེཐ།   ལྟ་བུཟྤྲོ།   ། 

ཉ་ཊ་འྤྲོྷྱཿ ཤ་ཀཱ་ཡམ།྄         ཐྱེ་ཕཝིདྷ་དུ་ཙིག་བྷཏཟི་དྷ་འིག་ཉ་ཊ་ཐག་པ་ཡྤྲོར་ར་ཤ་འིག་ཏུ་
ཕསྒྱུཡ་ཝིང་ཡང་གི་འི་གྱེ་ས་བྷཡ་རྱེཥ་སུ་ང་ཡྤྲོཟྤྲོ།        །བ་བཱཱཾཥྚ་ཀ ཱུ་ཡ།  ཁྤྲོཐ་དྷི་ཕྱུག་ནྤྲོཟབྷ་འ་ཡཕ།  ལྟ་
བུཟྤྲོ།  ། 

ཎ་ཏ་འྤྲོྷྱཿ  ཥ་ཀཱ་ཡམ྄།        དྷ་བྷཏཟ་ཎ་ཏ་ཐག་པ་ཡྤྲོར་ར་ཥ་འིག་ཏུ་ཟགྱུཡ་ཝིང་ས་བྷཡ་རྱེཥ་སུ་
ང་ཡྤྲོ་དྷི་བྷྱེཐ་ཐྱེ།   དུཡ་ཥིང་རཥ་འི་གྱེཟི་སྒྲཥ་ཐབྷདྷ་ནཥ་ཥྤྲོ་ཝྱེཥ་ཕལཐ་ཐྤྲོ།   །  

རྱེ རམ།྄     བ་བཱལ ྱུ་དྷ་ཎི།  ཁྤྲོཐ་གཅྤྲོཐ་ནཡ་བྱེཐ།  ལྟ་བུཟྤྲོ།  ། 

ཚ་ཛ་་ལ་ཀཱ་ཡྱེ་ཥུ་   ་ཀཱ་ཡམ།྄        དྷ་བྷཏཟ་ཚ་ཛ་་ལ་འིག་རྣབྷཥ་པ་ཡྤྲོར་ར་་འིག་ཏུ་
ཕསྒྱུཡ་ཕཡ་བཟྤྲོ།   །བ་བཱཉྫ་འ་ཎི།  ཁྤྲོཐ་རྒྱར་ཕཡ་བྱེཐ།   བ་བཱཉ  ་ཤ་ཎྱེ།  ཁྤྲོཐ་་བྱེཐ།   བ་བཱཉ་ཀཱ་ཡྱེ་ཌྷ།  
ཁྤྲོཐ་་འིདྷ་གིཥ།    
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ཕྱི་བྷ་དྷི་མ་སྱེཟི་ཐང་ནྤྲོཟི་ཐཕང་གིཥ་ལ་ཙ་རུ་གྱུཡ་ནཟྤྲོ།   ། 

(ལི  ན ྡྷཽ ཛྷཱ།  རྒྱ་ཐནྱེ་ར་ཟཐི་འྤྲོཐ་ཀང་ཟབྲུག་གི་བྷ་ཐནྱེ་ར་ར་ཟགྱེར་ག་ིག་ཆཐ་ཟདུག  ངཥ་དངཥ་བྷ་སྤྲོཕཥ།)    

ཋ་ཌ་ཌྷ་ན་ཡསྟུ་ཌྷ་ཀཱ་ཡཱཾ།         དྷ་བྷཏཟ་ཋ་ཌ་ཌྷ་པ་ཡྤྲོར་ཅདྷ་དྷི་ཌྷ་འིག་ཏུ་ཟགྱུཡ་ཎྱེ།    བ་
བཱན྄་ར།  པ་ཡྤྲོར་ཏུ་ཌི་དྷཱཾ།   ཌི་འ་ཎི།  ཌྷ་ཀཱ་ཡ་རྣབྷཥ་བྱུང་ཕ་དྷ།  དྷ་ཌྷ་རུ་ཕསྒྱུཡ་ཎྱེ་སཡ་ཕཥ།   
བ་བཱཎི་ཌྷམ྄།  ཁྤྲོཐ་ཟཕུཡ་ཕཡ་བྱེཐ།     བཱ་བཱཎི་འ་ཎི།   ཁྤྲོཐ་ཟཕུཡ་ཕཡ་བྱེཐ།      བ་བཱཎྞ་ཀཱ་ཡ།   ཁྤྲོཐ་ཌྷ་
འིག   །རྣབྷཥ་ལྟ་བུཟྤྲོ།   ། 

བྷྤྲོ྅ནུ་ས ཡཱཾ་བཉྫདྷྱེ།        ཙིག་བྷཏཟི་བྷ་དྷི་གཥར་བྱེཐ་པ་ཡྤྲོར་ར་ཡང་གི་འི་གྱེ་ས་བྷཟི་རྱེཥ་སུ་
ང་ཡྤྲོ་བ་ཕཡ་ཟགྱུཡ་ཎྱེ།    ཥམ྄།  བྷཱ་ཡ་པ་ཡྤྲོར་ར་བྷ་རྱེཥ་སུ་ང་ཡྤྲོ་བཥ་ནཥ།   ཥཱཾ་བྷཱ་ཡ།  ཙོགཥ།   
ཀམ྄།  ཀ་དྷི་ར།  ཀཱཾ་ཀ་དྷི་ཥྤྲོགཥ་ཥྤྲོ།   ། 

ཕར  ་ཎད་྄ཕར  ་ནཉྩ་བྷཱཾ་བ།ཱ       ཙིག་བྷཏཟི་བྷ་འིག་སྱེ་ན་པ་ཡྤྲོར་ར་ཐྱེཟི་སྱེ་ནཟི་ལྔ་ནཡ་ཟགྱུཡ་
ཝིང་འང་དྷ་རྱེཥ་སུ་ང་ཡྤྲོཡ་ཟགྱུཡ་ཡྤྲོ།   །ཐནྱེཡ་དྷ།    ཥམ྄། ག་ཎྱེ་ར།  ཥངྒ་ཎྱེཟམ྄།   འང་ཐག་ནཡ་
རྟྤྲོགཥ་ན།  ཥཱཾ་ག་ཎྱེ།  ཥམ྄།  མ་ཡ་ཎི་ར།   ཥཉྩ་ཡ་ཎིཟམ྄།   ཀུདྷ་ཏུ་སྤྲོཐ་ནཡ་བྱེཐ།  ཥཱཾ་མ་ཡ་ཎི།  ཥམ྄།   ད་
ཡ་ཌྷི་ར།   ཥན་ཡ་ཌྷིཟམ྄།   ཥཱཾ་ད་ཡ་ཌྷི།   ཀུདྷ་ཏུ་ཟཚིདྷ་ན།    ཥྤྲོགཥ་ལྟ་བུཟྤྲོ།   ། 

ཧ་ིཎ་ིཥནྡྷཽ་སུ་ཏྲ་ཎཤྩ་ཏུར ྷྱཿ ཥན་ིཥམཔཱ ྷྱཿ།       ཝྱེཥ་ན་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་གི་བྷཐྤྲོ་རཥ་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་གི་
བྷཐྤྲོ་རཥ་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་ཕཝི་ན་རྤྲོགཥ་ཥྤྲོ།།                 །། 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 

གིཥ་ན་བྱེ་བྲག་ཏུ་རྣབྷ་ཕཅཐ་ཀི་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་ཕལཐ་ན་དྷི།   
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 ཕ་ིཥར་ད་ིའཤྩྱེ་ཙ་ེབ་ཱལམ྄།          ནུ་བྷ་ཟུང་གི་རྣབྷ་ན་ལྟ་བུཟི་འི་གྱེ་རྣབྷ་ནཡ་ཕཅཐ་བ་དྷི་མཟཱཾ་
ཙ་པ་ཡྤྲོར་ར་ལ་རུ་ཟགྱུཡ་ཎྱེ།    དྷ་བྷྷྱཿ  མནྡྲ།   ཙ་ཏྲ་ཐང་སཡ་ཕཥ།   དྷ་བྷཤྩནྡྲ།   ཕྱག་ཟཙར་ཟླ་ཕ།  
དྷ་བྷཤྪ་ཏྲ།   ཕྱག་ཟཙར་གདུགཥ།   ལྟ་བུཟྤྲོ།   ། 

ཉྱེ་ཊྱེ་བཱ་ཤམ།྄        ཙིག་རྣབྷ་ཕཅཐ།   ཉཟཱཾ་ཊ་པ་ཡྤྲོར་ར་ཤ་རུ་ཟགྱུཡ་ཎྱེ།   དྷ་བྷྷྱཿཋཀྐི་ཊཀ ཱུ་ཡ་ར།   
དྷ་བྷཥྙཀྐི།   ཕྱག་ཟཙར་ཟཐྤྲོཐ་ན།      དྷ་བྷཥྚཀ ཱུ་ཡ།   ཕྱག་ཟཙར་ཕྱུག་ནྤྲོ།   དྷ་བྷཤྩ་ཏྲ།     ཕྱག་ཟཙར་གདུགཥ།  
ལྟ་བུཟྤྲོ།   ། 

ཎྱེ་ཏྱེ་བ་ཱཥམ྄།        ཙིག་བྷཏཟི་རྣབྷ་ཕཅཐ་དྷི།   ཎཟཱཾ་པ་ཡྤྲོར་ར་ཥ་རུ་ཟགྱུཡ་ཎྱེ།    དྷ་བྷྷྱཿཏ་རཱ་
འཻ་ར།  དྷ་བྷས  ་རཱ་འཻ།   སྒྲྤྲོར་བྷ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རྤྲོ།   །ལྟ་བུཟྤྲོ།   །དྷ་བྷས ་ཡ་ཀྲྀ་ཏ །    ཟཐཡ་ཟཐཡ་བཥ་དྷཥ་ཕྱག་
ཟཙར།    ལྟ་བུཟྤྲོ།   ། 

ཀ་ཁ་འྤྲོརཧི ་མ ཱུ་ལཱ་ིའན་ྣབཱ།        ཙིག་བྷཏཟི་རྣབྷ་ཕཅཐ་དྷི་ཀ་ཐང་ཁ་ཐག་པ་ཡྤྲོར་ར་ཋ་བྷ་རུཟི་
རྣབྷ་ན་ཅདྷ་གི་འི་གྱེ་ལྱེ་ར་ཅདྷ་དུ་ཟགྱུཡ་ཎྱེ་འང་དྷ་བྷ་འིདྷ་ནཡ་རྣབྷ་ཕཅཐ་ཡང་གཟུགཥ་སུ་
གདྷཥ་ནཥ་ཀང་རུང་ངྤྲོ་།    །དྷ་བྷ་ྈྐ་དྷཀ་མུ་དྷ་འྱེཟཱཾ།   དྷ་བྷྷྱཿ་ཀ་དྷཀ་མུ་དྷ་འྱེ།   དྷ་བྷ་ྈྑ་གརྦྷཱ་
ཡཱཟབྷ།   དྷ་བྷྷྱཿ་ཁ་གརྦྷཱ་འ།   དྷབྷ་བྷཁཟི་སིང་ནྤྲོ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རྤྲོ།   །   ལྟ་བུཟྤྲོ།   ། 

ན་པ་འྤྲོ་རུ་ནད  ྷྨཱ་དི་འན་ྣབ།ཱ      ཙིག་བྷཏཟི་རྣབྷ་ཕཅཐ་ན་པ་ཐག་པ་ཡྤྲོར་ར་གླང་ནྤྲོ་ཆྱེཟི་བུབྷ་
ནཟི་ཐབིཕཥ་ཅདྷ་གི་འི་གྱེ་བྷཆུ་ཅདྷ་དུ་ཟགྱུཡ་ཎྱེ་འང་དྷ་བྷ་འིདྷ་ནཡ་རྣབྷ་ཕཅཐ་དུ་གདྷཥ་
ཥྤྲོ།    །དྷ་བྷྉྤརྞ་ལ་ཕཏྱྱེཟབྷ།   ཡི་ཁྤྲོཐ་རྤྲོ་བྷ་ཅདྷ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རྤྲོ།      །དྷ་བྷྷྱཿནརྞ་ལ་ཕ་ཏྱཻ།  ཀ་ྉྥ་ར་ཎིཟབྷ།    
ཅིཟི་ཟབྲཥ་བུ་བྱེཐ།    ཀྷྱཿཔ་ར་ཎི་ལྟ་བུཟྤྲོ།   ། 

ལྱེ་ཤྱེ་ཥྱེ་ བཱ་  ན་ཡ་རཱུ་ནམ།྄        ཙིག་བྷཏཟི་རྣབྷ་ཕཅཐ་ལ་ཤ་ཥ་པ་ཡྤྲོར་ར་པ་ཡྤྲོར་གི་གཟུགཥ་
སུ་འང་དྷ་ཟགྱུཡ་ཎྱེ།    དྷ་བྷྷྱཿཤཱཀ་མུ་དྷ་འྱེཟབྷ།   ཤཱཀ་ཐུཕ་ན་ར་ཕྱག་ཟཙར་རྤྲོ།    །དྷ་བྷཤ  ་ཀ་མུ་དྷ་འྱེ།   
དྷ་བྷྷྱཿ ཤཉཱཾ་ག་འཟབྷ།    འདྷ་རག་དྲུག་ར་ཕྱག་ཟཙར་རྤྲོ།    །དྷ་བྷཤ ་ཉཱཾ་ག་འ།   དྷ་བྷྷྱཿ ཥཱཾ་གྷཱ་འཟབྷ།   ཐགྱེ་
ཟདུདྷ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རྤྲོ།   །དྷ་བྷས ཱཾགྷཱ་འ།   ལྟ་བུཟྤྲོ།      ། 
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ཨུ་བྷ་ཀཱ་ཡ་འྤྲོརྨ་ད ྱེ།         ཙིག་བྷཏཟི་རྣབྷ་ཕཅཐ་ཧ་འིག་ཐག་གི་ཕཡ་དུ་ཨུ་རུ་ཟགྱུཡ་ཎྱེ།   ཤུདྷྱཿ 
ཧ་སམ྄།   ལྟ་བུ་ར་ཡིབྷ་ན་རཥ་ཝྱེཥ་ནཥ་ད་རཥ་ཧ་ཕྲར་དྷཥ་བྷཐྤྲོ་ཟཐིཥ་རྣབྷ་ཕཅཐ་ཨུ་རུ་
ཕསྒྱུཡ།  ཨུཟི་འི་གྱེ་ར་ཝྱེཥ་ནཥ་ཧ་ཧྤྲོཡ་གྱུཡ་དྷཥ་དངཥ་ཤུདྤྲོ།   ཙིག་བྷཏཡ་ཧྱེཏ྄་ཧྤྲོཏ྄་ཀིཥ་ཧ་
ཕིྱཥ་ཎྱེ་པ ྱུ་ཎཟི་བྷཙདྷ་བྷ་བིྲཥ་ནཥ་ཤུ་དྤྲོ྅་སཱཾ་ཐང་།   ཐག་ན་ངཟྤྲོ།       །དྷ་བྷྷྱཿ  ཧ་བྷྤྲོ་གྷ་ཥིད་འྱེ་
རཟང་ཆྤྲོ་ག་ཐྱེ་ིཐ་ཀིཥ།   དྷ་བྷྤྲོ྅་བྷྤྲོ་གྷ་ཥིད་འྱེཡ་གྲུཕ་ན།   ཐྤྲོདྷ་འྤྲོཐ་གྲུཕ་ན་ར་ཕྱག་ཟཙར་རྤྲོ།   །ལྟ་
བུཟྤྲོ།    ། 

ཧ་གྷྤྲོ་ཤ་ཕ་ཎྤྲོཤྩ།         རྣབྷ་ཕཅཐ་ཧ་ཐང་སྒྲ་ལྡདྷ་ཐག་གི་ཕཡ་དུཟང་ཧྤྲོ་རུ་ཟགྱུཡ་ཎྱེ།   དྷ་བྷྷྱཿ 
བུདྡྷཱ་འ་ར་ཟཐིཥ།  དྷ་བྷྤྲོ་བུད་འཡ་གྲུཕ་ན་ལྟ་བུཟྤྲོ།   །ཥངཥ་རྒྱཥ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རྤྲོ།   ། 

ཧ་ན་ཡྤྲོ་རྤྲོ་པྤྲོ྅་ན་སྭ་ཡྱེ་འམ་྄བ།ཱ         ཧ་ཐུང་རཥ་པ་ཡྤྲོར་གི་རྣབྷ་ཕཅཐ་དྷི་ཧ་ཐུང་བྷ་
གཎྤྲོགཥ་ནཟི་ཐབངཥ་གཝདྷ་པ་ཡྤྲོར་ར་ཐབི་ཕཟཱཾ་འང་དྷ་འ་རུ་ཕསྒྱུཡ་ཕཡ་ཎྱེ།    དྷ་བྷྷྱཿ ཧིནྡྲཱ་འ་
ར༏  དྷ་བྷྤྲོ་ཧིནྡྲཱ་འ།  དྷ་བྷ་ཧིནྡྲཱ་འ།    ཐཕང་ནྤྲོ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རྤྲོ།   །དྷ་བྷྷྱཿ ཨཱརྻ་ར།   དྷ་བྷྤྲོ་ཨཱརྻ།   ལྟ་
བུཟྤྲོ།  །ཕྱག་ཟཙར་ཟཔགཥ་ན།     

ཨ་ཱབྤྲོ་བྡྷྱྷྨཱབྷྱེ་ཕབྷྱེ་ཕ་སྭ་ཡྱེ།       (ཨཱ་བྤྲོ་བྡྷྱྷྨཱམ྄་ཧྱེ་ཕམ྄་ཧྱེ་ཕ་སྭ་ཡྱེ)   ཨཱ་ཐང་བྤྲོ་ཐག་རཥ་པ་ཡྤྲོར་གི་རྣབྷ་ཕཅཐ་དྷི་
ཐབངཥ་པ་ཡྤྲོར་ར་ཕལཐ་བྷ་ཏག་ནཟི་ཐབི་ཕཟཱཾ་འ་རུ་ཕསྒྱུཡ་ཕ་ཐྱེ་ལྟ་ིཐ་ཐྤྲོ།   །ཐྱེ་ཕྷྱཿ ཨཱ་ཧ་ར།   
ཐྱེ་བཱ་ཨཱ་ཧཟཱཾ་  ཐྱེ་བཱ་འ་ཧ།   བྤྲོྷྱཿ  ཧ་ཏྲ་ར།   བྤྲོ་ཧ་ཏྲཟཱཾ་བྤྲོ་འ་ཏྲ།     ཀྱེ་ཁྤྲོཐ་ཟཐིཡ།   ལྟ་བུཟྤྲོ།   ། 

གྷྤྲོ་ཤ་ཕ་ཎ་ི  རྤྲོ་ནམ།྄         ཨཱ་ཐང་པ་ཡྤྲོར་གི་རྣབྷ་ཕཅཐ་སྒྲ་ལྡདྷ་པ་ཡྤྲོར་ར་ཐབི་ཕ་ཐྱེ་ིཐ་ཐྱེ།   
འྱེ་དར  ྷྱཿ  ཚས྄་བིདྷ་ནཟི་རྱེཥ་ཀི་རྣབྷ་ཕཅཐ་སྒྲ་ལྡདྷ་ས་པ་ཡྤྲོར་ར་ཕིྱཥ་ན།   འྱེ་དར  ་སྱེ་ཏུ།   གང་
ཐག་ཆྤྲོཥ་རྣབྷཥ་རྒྱུ།   ལྷ་རྣབྷཥ་སཥ།  ལྟ་བུཟྤྲོ།   ། 

ད་མཱ་ིན་ཡྤྲོ་ཡམ།྄        ཧི་ཐང་ཧྡྷཽཟི་ཕཡ་ད་བྷིདྷ་རཥ་པ་ཡྤྲོར་གི་རྣབྷ་ཕཅཐ་ཡ་རུ་ཟགྱུཡ་ཕ་པ་
ཡྤྲོར་ར་བྷ་ལྟྤྲོཥ་ན་འྤྲོཐ་ཐྱེ།    གིར྄།  དྷཱུར྄་ར་ཥི་གཥར་བྱེཐ་རཥ་ཕྱིཥ།    ཡ་རྣབྷ་ཕཅཐ།   ཟཐིཥ་
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ཡ་རུ་ཕསྒྱུཡ།   ཧིཡ་ཨུར྄་ཐག་གི་ཨཱིར྄་ཨ ཱུར྄་ཝྱེཥ་ནཥ་ཐབངཥ་ཡིང་ནྤྲོཡ་གྱུཡ་རྱེཥ།   ཡྱེ་པ་ཐང་
ཝྱེཥ་ནཥ་རྣབྷ་ཕཅཐ་བཥ་ན་གིྷྱཿ། ཐབངཥ།      དྷཱུྷྱཿ  ཟཙེ་ཕ།   ལྟ་བུཟྤྲོ།   ། 

གྷྤྲོ་ཤ་ཕཏྶྭ་ཡ་ན་ཡྷྱཿ །      ད་བྷིདྷ་རཥ་པ་ཡྤྲོར་གི་འི་གྱེ་ར་ལྟྤྲོཥ་དྷཥ་ཡ་རུ་ཟགྱུཡ་ཕ་དྷི་སྒྲ་ལྡདྷ་
ཐང་ཐབངཥ་པ་ཡྤྲོར་ཏུ་བྱུང་ཕ་དྷ་སྱེ།    ཨཱ་ཡུྷྱཿ  ། ཛྙཱ་དྷ་ར།   ཨཱ་ཡུར  ྷྨཱ་དྷ།  ཙེ་ཐང་འྱེ་ལྱེཥ།         མ ཱུརྟིྷྱཿ  
ཧ་སཱཾ་ར།   མ ཱུརྟི་ཡ་སཱཾ་ཐང་།     ཏུཥྙི་ཡ་སམ྄།    བྷགུ་ཕ་ངཟྤྲོ།             །འཥྙི་ཡ་སམ྄།   བྷཆྤྲོཐ་སྤྲོང་ངཟྤྲོ།   ། 
ཧ་བྷྤྲོ་གྷ་ཥིདི་ཡ་སམ྄།   ཐྤྲོདྷ་འྤྲོཐ་གྲུཕ་ན་ངཟྤྲོ།    །ཥྤྲོགཥ་ཥྤྲོ།   ། 

ཡ་པྲ་ཀྲྀ་ཎི་ཡ་ད་བྷ་ིན་ཡྤྲོ྅་ན།ི        སྐུ་ངཟྤྲོ།   །ཡ་རཥ་གྲུཕ་ནཟི་རྣབྷ་ཕཅཐ་དྷི་ཡཟི་ཡང་ཕཝིདྷ་
ཅདྷ་ཎྱེ་ཐྱེ་དྷི་ད་བྷིདྷ་གི་པ་ཡྤྲོར་བྷིདྷ་ནཟང་ཡ་རུ་ཟགྱུཡ་ཎྱེ།    ཧན ྷྱཿ   ག་ཎ་ཐང་།   སྭྷྱཿ  ག་ཎ་ར།   
ཧན རྒ་ཎ།   དྷང་དུ་ཥྤྲོང་།   སྭརྒ་ཎ།   བྷཏྤྲོ་ཡིཥ་སུ་ཥྤྲོང་།        པུ་དྷྷྱཿ  ཧ་ཏྲ་ཐང་།   ནི་ཏྲྷྱཿ  ཧི་ཐཱཾ་ར།   པུ་
དྷ་ཡ་ཏྲ།   སཡ་ཟཐིཡ།          ནི་ཏྲ་ཡི་ཐམ྄།  པ་ཟཐིཡ།   ལྟ་བུ་སྱེ།        ཧན ར྄།  སྭར྄།  པུ་དྷར྄།  ཝྱེཥ་
ནཡ་འྤྲོཐ་ནཟི་ཡྱེ་པ་རྣབྷ་ཕཅཐ་དུ་གྱུཡ་ནཟྤྲོ།   ། 

ཧྱེ་ཤ་ཥ་ན་ཡྤྲོ་  བཉྫ་དྷྱེ་རྤྲོ་པྷྱཿ།         ཥར་ད་བྷཟི་ཧྱེ་ཎཏ྄་ཐང་ཎཏ྄་ར་ཥི་བིདྷ་ནཟི་ཙིག་ཧྱེ་ཤ་
ཐང་ཥ་རཥ་པ་ཡྤྲོར་གི་རྣབྷ་ཕཅཐ་དྷི་གཥར་བྱེཐ་པ་ཡྤྲོར་ར་ཐབིཟྤྲོ།   །ཧྱེ་ཤ་མ་ཡ་ཎི་ཐང་།    ཟཐི་
སྤྲོཐ་ནཡ་བྱེཐ།  ཥ་ཐ་ཐ་ཎི།  ཐྱེ་སིདྷ་ནཡ་བྱེཐ།   ལྟ་བུཟྤྲོ།   ། 

དྷ་ཕི་ཥར་ད་ིའ་རྤྲོ་ནྱེ་  པུ་དྷྷྱཿ ཥནིྷྱཿ །       ཧ་རཥ་པ་ཡྤྲོར་གི་རྣབྷ་ཕཅཐ་ཐབངཥ་གཝདྷ་ར་ཕྱིཥ་
ན་ལྟ་བུཟི་རྣབྷ་ནཡ་ཕཅཐ་བ་ཕིྱཥ་ན་ར་སཡ་དྷ་བྷ་ཨཱརྻ་ར་དྷ་མཱརྻ་ཐང་།    དྷ་བྷ་ཧིནྡྲ་ར་དྷ་བྷྱེནྡྲ་
ལྟ་བུཟི་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་ཕ་དྷི་བ་ཕ་བྷ་འིདྷ་ན་ིཐ་ཐྤྲོ།   །  

ཡྤྲོ་ ཡ་ རྤྲོནཱཾ་ སྭ་ཡཤྩ་པ ཱུརྤྲོ་ཐརི  ྷྱཿ།         ཙིག་བྷཏཟི་ཡཟི་འི་གྱེ་དྷི་ཡ་པ་ཡྤྲོར་ར་ཐབི་ཝིང་ཐབངཥ་
ས་བྷ་ཡིང་ནྤྲོཡ་ཟགྱུཡ་ཡྤྲོ།   །ཧགྣིར྄།   ཡ་ཏྱེ་དྷ་ར།   ཧག  ི་ཡ་ཏྱེ་དྷ།  བྷྱེཟི་ལིང་རྟཥ།      པུ་དྷར྄།  རཱ་ཏྲི་
ར༏     པུ་ད་རཱ་ཏྲི།   སཡ་བྷཙདྷ་བྷྤྲོ།   ལྟ་བུཟྤྲོ།   ། 
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དརིྦྷཱ་ཛྷ་ སྭ་ཡ་ན་ཡཤ་ྪཀཱ་ཡྷྱཿ།         ཙིག་ཐང་བྷིང་གི་སྐཕཥ་གང་དུ་འང་ཐབངཥ་རཥ་པ་ཡྤྲོར་
གི་ཙ་འིག་གིཥ་སུ་ཟགྱུཡ་ཡྤྲོ།   །གམ྄་ཧི་ཥུ་འམ྄་རྣབྷཥ་ཀི་ཙཟྤྲོ་ཝྱེཥ་ནཥ་ག་ཙ།   ཧི་ཙ།   འ་
ཙཡ་གྱུཡ་ན་བྷྤྲོ་ཟཐིཥ་ཙ་འིག་གིཥ་རྱེག་ཏུ་བཥ།    སྒྲ་བྷྱེཐ་ར་ཐང་ནྤྲོཟྤྲོ་ཝྱེཥ་ནཥ་ཙ་གྤྲོང་བྷ་
མཡ་ཕསྒྱུཡ་ཕཥ།    གཙ།   ཥྤྲོང་།           ཧིཙ།  ཟཐྤྲོཐ་ནཡ་གིཥ།         འཙ་རྣབྷཥ་སྱེ།   རྤྲོར།        ནཉྩ་
བྷཟི་སི་ཐང་ཧདྷ་ཕིཟི་རྱེཥ་ཥྤྲོ།   ། 

ཧ་ིཎ་ིཥནྤྲོ་ས ཱུ་ཏྲ་ཎྷྱཿ།   ནཉྩ་བྷ་ཥནྷིྱཿ  ཥ་མཱཔ ྷྱཿ།    ཝྱེཥ་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་གི་བྷཐྤྲོ་རཥ་བྷཙབྷཥ་སྤྲོཡ་
ལྔ་ན་རྤྲོགཥ་ཥྤྲོ།།                    །། 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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༄༅།  །རྒྱ་གཡ་ཟཔགཥ་ནཟི་ཡུར་དྷ་  ཐ་ལྟཟང་བྷ་འར་ཕཡ་ཕཞུགཥ་འྤྲོཐ་
ནཟི་སྒྲ་ཀ་ལཱ་ནཟི་ར་ཕ་དྷི།   

 कराऩ व्माकयणभ।् 

सूत्ा् རྒྱ་གཡ་གི་བྷ་ཐནྱེ་ར། ཟབྲུག་ར་ཕཞུགཥ་འྤྲོཐ་ནཟི་ར་ཕ། 

ससध्दो वणणसभाम्नाम्। ཥིདྤྲོ ཛྷར ྞཥམཱམ  འྷྱཿ། ཥིདྤྲོ ཛྷར ྞཥབྷམ  འྷྱཿ། 

तत् चतुदणशादौ स्वया्। ཎཏྲ ཅཏུརྡཤཱཐྡྷཽ སྭརཱྷྱཿ། ཎཏྲ མཏུརྡཤཱཐྡྷཽ སྭརཱྷྱཿ། 

दश सभाना्। ཐལ ཥམཱདྷྱཿ། ཐཤཱ ཥབྷདྷྱཿ། 

तेषाां द्वौ द्वावन्मोन्मस्म 
सवणौ। 

ཎྱེཥཱཾ དྡྷཽ ད ཛྷནྤྲོནསྱ ཥཛྷརྞྡྷཽ། ཎྱེཥཱཾ དྤྲོད ཕནྤྲོ྅ནསྱ ནཛྷརྞྡྷཽ། 

ऩूवो ह्रस्व्। པ ཱུརྤྲོ ཧྲསྭྷྱཿ། པ ཱུར ཧྲསྭྷྱཿ། 

ऩयो दीघाण्। ནཡྤྲོ ཐིར  ྷྨཱྷྱཿ ནཡྤྲོ ཐིར  ྷྨཱྷྱཿ 

स्वयोsवणण वजोनाभी। སྭཡྤྲོ྅ཛྷར ྞཕརྤྲོདམཱི། སྭཡྤྲོ྅ཛྷར ྞཕརྤྲོདམཱི། 

एकायादीनन सन्ध्मऺयाणण। ཧྱེཀཱརཱཐིདྷི ཥན ྡྷྱཨརཱཌྷི། ཧྱེཀཱརཱཐིདྷི ཥན ྡྷྱཨཡཌྷི། 

कादीनन व्मञ्जनानन। ཀཱཐིདྷི བཉྗདདྷི། ཀཱཐིདྷི བཉྗདདྷི། 

ते वगाण् ऩञ्च ऩञ्च ऩञ्च। ཎྱེ ཛྷརྷྱཿ ནཉྕ ནཉ ྕནཉྕ། ར་ཕ་ཆཐ།  ཟབྲུ་ཟགྱེར་གཐཟ། 

वगाणणाां प्रथभव्व्दतीमा् 
शषसाश्चाघोषा्। 

ཛྷར  ཎཱཾ པྲཏབྷདིཏིཡཱྷྱཿ 
ལཤསཱཤ  གྷྤྲོཥྷྱཿ། 

ཛྷར  ཎཱཾ པྲཏབྷདིཏིཡཱ ལཤསཤཱ  གྷྤྲོཥྷྱཿ། 

घोषवन्तोsन्मे। གྷྤྲོཤཛྷན ྤྲོ྅ ནྱེ། གྷྤྲོཤཛྷན ྤྲོ྅ ནྱེ། 

अनुनाससका ङञणनभा्। ཧནུདཥིཀཱ ང་ཌྷམཱྷྱཿ། ཧནུདཥིཀཱ ང་ཌྷམཱྷྱཿ། 

अन्तस्था मयरवा्। ཧན ས   འཡརཛྷཱྷྱཿ། ཧན ས   འཡརཛྷྷྱཿ། 

उष्भाण् शषसहा्। ཨུཥ  ཌྷྷྱཿ ལཤཥཧྷྱཿ། ཧཥ  ཌྷྷྱཿ ལཤཥཧྷྱཿ། 

अ् इनत ववसजणनीम्। ཧྷྱཿ ཧིཎི ཛྷིཥརདིའྷྱཿ། ཧ ཧིཎི ནིཥརདིའྷྱཿ། 

क इनत व्जह्वाभरूीम्। ྈྐ ཧིཎི ཇིཧ  མ ཱུལཱིའྷྱཿ། ྈྐ ཧིཎི ཇིཧ  མུརིའྷྱཿ། 
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  इनत उऩध्भानीम्। ྉྤ ཧིཎི ཨུནད  ྷྨཱདིའྷྱཿ། ྉྤ ཧིདྱུནད  དིའྷྱཿ། 

अां इत्मनसु्वाय्। ཧཱཾ ཧིཎི ཧནུ ས ཡྷྱཿ། ཧཱཾ ཧིཏྱནུ སྱཡྷྱཿ། 

ऩूवण ऩयमोयथोऩरब्धौ 
ऩदभ।् 

པ ཱུར ནཡའྤྲོཡར ྤྲོནརབ  ྡྷཽ ནཐམ྄། པུར ནཡའྤྲོཡར ྤྲོནརཱཾབ  ྡྷཽ ནཐམ྄། 

व्मञ्जनभस्वयां ऩयां वणण 
नमेत।् 

བཉྗདྷབྷསྭཡཱཾ ནཡཱཾ ཛྷརྞ དྷའྱེཏ྄། བཉྩདྷསྭཡཱཾ ནཡཱཾ ཛྷརྞ དྷའྱེཏ྄། 

अननत क्रभमव्न्वश्रेषमेत।् ཧདྷཎི ཀབྷའནྦིཤ ྱེཤའྱེཏ྄། ཧདྷཎི ཀབྷའཱཾཕིཤ ྱེཤའྱེཏ྄། 

रोकोऩचायाद् ग्रहण 
ससव्ध्द् 

རྤྲོཀྤྲོནཅཱརཱད྄ གསཌྷ ཥིདིྷྱཿ། རྤྲོཀྤྲོནཅརཱད྄ གསཌྷ ཥིདིྷྱཿ། 

इनत सन्धौ सूत्त् प्रथभ  सव्न्ध् सभाप्त्।  
   
सभान् सवणे दीघो बवनत 
ऩयश्च रोऩभ।् 

ཥམཱདྷྷྱཿ ཥཛྷརྞྱེ ཐིར  ྤྲོ བཛྷཎི ནཡཤྕ 
རྤྲོནམ྄། 

ཥམཱདྷྷྱཿ ནཛྷརྞ ཐིར   བཛྷཎི ནཡཤྩ 
རྤྲོནམ྄། 

अवणण इवणे ए। ཧཛྷརྞ ཧིཛྷརྞྱེ ཧྱེ། ཧཛྷརྞ རཛྷིརྞྱེ ཧྱེ། 
उवणे ओ। ཨུཛྷརྞྱེ ཧྤྲོ། ཨུཛྷརྞྱེ ཧྤྲོ། 

ऋवणे अय।् ཡྲྀཛྷརྞྱེ ཧར྄། ཡིཛྷརྞྱེ ཧར྄། 

रवृणे अर।् ལྲྀཛྷརྞྱེ ཧལ྄། རྲྀཛྷརྞྱེ ཧལ྄། 

एकाये ऐ ऐकाये च। ཧྱེཀཱཡྱེ ཧཻ ཧཻཀཱཡྱེ ཅ། ཧྱེཀཱཡྱེ ཧཻ ཧཻཀཱཡྱེ མ། 

ओकाये औ औकाये च। ཧྤྲོཀཱཡྱེ ཧྡྷཽ ཧྡྷཽཀཱཡྱེ ཅ། ར་ཕ་ཆཐ།  ཟབྲུ་ཟགྱེར་གཐཟ། 

इवणो मभसवणे न च ऩयो 
रोप्म्। 

ཧཛྷརྞྤྲོ འབྷཥཛྷརྞྱེ དྷ ཅ ནཡྤྲོ རྤྲོཔྷྱཿ།  ཧིཛྷརྞྤྲོ འབྷཥཛྷརྞྱེ དྷ མ ནཡྤྲོ བྷྤྲོཔྷྱཿ།  

वभुवणण् । ཛྷམུཛྷརྞྷྱཿ། ཛྷམུཛྷཌྷྷྱཿ། 

यभवृणण् । ཡམྲྀཛྷརྞྷྱཿ། ཡམྲྀཛྷརྞྷྱཿ། 

रम्र ृवणण्  རམ ྲྀ ཛྷརྞྷྱཿ། རམ ྲྀ ཛྷརྞྷྱཿ། 

ए अम।् ཧྱེ ཧཡ྄། ཧྱེ ཧཡ྄། 

ऐ आम।् ཧཻ ཨཱཡ྄། ཧཻ ཨཱཡ྄། 

ओ अव।् ཧྤྲོ ཧཛྷ྄། ཧྤྲོ ཧཛྷ྄། 

औ आव।् ཧྡྷཽ ཨཱཛྷ྄། ཧྡྷཽ ཨཱཛྷ྄། 
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अमादीनाां मवरोऩ् ऩदान्ते 
न वा रोऩेत ुप्रकृनत्। 

ཧཡཱཐིདཱཾ འཛྷརྤྲོནྷྱཿ ནཐན ྱེ དྷ ཛྷཱ 
རྤྲོནྱེཏུ པྲཀྲྀཎིྷྱཿ། 

ཧཡཱཐིདྷི འཛྷརྤྲོནྷྱཿ ཥཐན ྱེ དྷ ཛྷཱ 
བྷྤྲོནྱེཏུ པྲཀྲྀཎིྷྱཿ། 

एदोत्ऩय् सदान्ते 
रोऩभकाय्। 

ཧྱེཐྤྲོཏྤཡྷྱཿ ཥཐན ྱེ རྤྲོནབྷཀཱཡྷྱཿ། ཧྱེཐྤྲོཏྤཡྷྱཿ ཥཐན ྱེ རྤྲོནབྷཀཱཡྷྱཿ། 

नव्मञ्जने स्वया् 
सन्धेमा्। 

དྷབཉདྷྗྱེ སྭརཱྷྱཿ ཥནྱེཡཱྷྱཿ། དྷབཉྫདྷྱེ སྭརཱྷྱཿ ཥནིཡཱྷྱཿ། 

इनत सन्धौ सूत्त् 
व्व्दतीम्  

सव्न्ध् सभाप्त्। ཧིཎི ཥནྡྷཽ ས ཱུཏྲཎྷྱཿ དིཏིའྷྱཿ ཥནིྷྱཿ 
ཥམཱཔ ྷྱཿ། 

   
ओदन्त अ इ उ आननऩाता् 
स्वये प्रकृत्मा। 

ཧྤྲོཐན  ཧ ཧི ཨུ ཨཱདྷིཔཱཏྷྱཿ 
སྭཡྱེ པྲཀྲྀཏ ། 

ཧྤྲོཐན  ཧ ཧི ཨུ ཨཱདྷིཔཱཏྷྱཿ 
སྭཎྱེ པྲཀྲྀཏྱ། 

व्व्दवचनभनौ। དིཛྷཅདྷབྷདྷྡྷཽ། དིཛྷམདྷབྷདྷྡྷཽ། 

फहुवचनभभी। ཕཧཛྷཅདྷབྷམཱི། ཕཧཛྷམདྷའམཱི། 

अनुऩददष्टाश्च। ཧནུནཐིཥ  ཤྕ། ཧནུནཐིཥ  ཤྩ། 

इनत सन्धौ सूत्त् ततृीम्  सव्न्ध् सभाप्त्। ཧིཎི ཥནྡྷཽ ས ཱུཏྲཎྷྱཿ ཏྲྲྀཏིའྷྱཿ ཥནིྷྱཿ 
ཥམཱཔ ྷྱཿ། 

   
वगण प्रथभा् ऩदान्ता् 
स्वयघोषवत्सु ततृीमान।् 

ཛྷརྒ པྲཏམཱྷྱཿ ནཐན  ྷྱཿ སྭཡགྷྤྲོཤཛྷཏ ྱུ 
ཏྲྲྀཏིཡཱན྄ ། 

ཛྷར   པྲཏམཱ། ནཐན  ྷྱཿ སྭཡགྷྤྲོཤཛྷཏ ྱུ 
ཏྲྲྀཏིཡཱན྄ ། 

ऩञ्चभे ऩञ्चभाांस्ततृीमान्न 
वा। 

ནཉྕབྷྱེ ནཉྕམཱཱཾས ྲྀཏིཡཱནྣ ཛྷཱ། ནཉྕབྷྱེ ནཉྕམཱཱཾས ྲྀཏིཡཱནྣ ཛྷཱ། 

वगणप्रथभेभ्म् शकाय् 
स्वयमयवयऩयश्छकायां न 
वा। 

ཛྷརྒཔྲཏབྷྱེབྷྱཿ ལཀཱཡྷྱཿ 
སྭཡའཡཛྷཡནཡཤྖཀཱཡཱཾ དྷ ཛྷཱ། 

ཛྷར  པྲཏབྷྱེབྷྱཿ ལཀཱཡྷྱཿ 
སྭཡའཡཛྷཡནཡཤྖཀཱཡནྣ ཛྷཱ། 

तेभ्म् एव हकाय् ऩूवण 
चतुथ ंन वा। 

ཎྱེབྷྱཿ ཧྱེཛྷ སཀཱཡྷྱཿ པ ཱུར ཅཏུར ཱཾ དྷ་
ཛྷཱ། 

ཎྱེབྷྱཿ ཧྱེཛྷ སཀཱཡྷྱཿ པུར མཏུར ན་ྣ
ཛྷཱ། 

ऩयरूऩां तकायो रचटवगेषु। ནཡརཱུནཱཾ ཎཀཱཡྤྲོ རཅཉཛྷརྒྱེཥུ། ནཡརཱུནཱཾ ཎཀཱཡྤྲོ རམཉཛྷརྒྱེགཥུ། 

चां शे। ཅཱཾ ལྱེ།  མཱཾ ལྱེ། 

ङणना ह्रस्वोऩधा् स्वये ང་ཌྷད ཧྲསྭྤྲོནདྷྱཿ སྭཡྱེ དིྷྱཿ། ང་ཌྷད ཧྲསྭིནདྷྱཿ སྭཡྱེ དིྷྱཿ། 
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व्व्द्। 
नोsन्तश्चछमो् 
शकायभनुस्वायऩूवणभ।् 

དྷྤྲོ྅ན ཤྕཆའྤྲོྷྱཿལཀཱཡབྷནུས ཡཔ ཱུརམ྄། དྷྤྲོ྅ན ཤྩཙའྤྲོྷྱཿལཀཱཡརནུས ཡཔ ཱུརམ྄། 

टठमो् षकायभ।् ཉཊའྤྲོྷྱཿ ཤཀཱཡམ྄། ཉཊའྤྲོྷྱཿ ཤཀཱཡམ྄། 

तथमो् सकायभ।् ཎཏའྤྲོྷྱཿ ཥཀཱཡམ྄། ཎཏའྤྲོྷྱཿ ཥཀཱཡམ྄། 

रे रभ।् རྱེ རམ྄། ར་ཕ་ཆཐ།  ཟབྲུ་ཟགྱེར་གཐཟ། 

जझञशकायेष ुञकायभ।् ཇཇྷལཀཱཡྱེཥུ ཀཱཡམ྄། ཚཛལཀཱཡྱེཥུ ཀཱཡམ྄། 

सश  न्वौ वा। ལི ན ྡྷཽ ཛྷཱ། ཆཐ། 

डढणऩयस्तु णकायभ।् ཋཌཌྷནཡསྟུ ཌྷཀཱཡམ྄། ཋཌཌྷནཡསྟུ ཌྷཀཡམ྄། 

भोsनुस्वायां व्मञ्जने। བྷྤྲོ ྅ནུས ཡཱཾ བཉྗདྷྱེ། བྷྤྲོ ྅ནུས ཡཱཾ བཉྫདྷྱེ། 

वगे तद्वगणऩञ्चभां वा। ཛྷརྒྱེ ཎད རྒནཉྕབྷཱཾ ཛྷཱ། ཛྷར   ཎད ར  ནཉྕབྷཱཾ ཛྷཱ། 

इनत सन्धौ सूत्तश्चतुथण्   सव्न्ध् सभाप्त्।  
   
ववसजणनीमश्चे छे वा शभ।् ཛྷིཥརདིའཤྕྱེ ཆྱེ ཛྷཱ ལམ྄། ཕིཥརདིའཤྩྱེ ཙེ ཛྷཱ ལམ྄། 

टेठे वा षभ।् ཉྱེཊྱེ ཛྷཱ ཤམ྄། ཉྱེཏྱེ ཛྷཱ ཤམ྄། 

तेथे वा सभ।् ཎྱེཏྱེ ཛྷཱ ཥམ྄། ཎྱེཏྱེ ཛྷཱ ཥམ྄། 

कखमोव्जणह्वाभूरीमां न वा। ཀཁའྤྲོརིཧ  མ ཱུལཱིའཱཾ དྷ ཛྷཱ། ཀཁའྤྲོརིཧ  མ ཱུལཱིའན ྣཛྷཱ། 

ऩपमोरुऩध्भानीमां न वा। ནཔའྤྲོརུནད  ྷྨཱདིའཱཾ དྷ ཛྷཱ། ནཔའྤྲོཏུནད  ྷྨཱདིའན ྣཛྷཱ། 

शेषेसे वा ऩयरूऩभ।् ལྱེཤྱེཥྱེ ཛྷཱ ནཡརཱུནམ྄། ལྱེཤྱེཥྱེ ཛྷཱ ནཡརུནམ྄། 

उभकायमोभणध्मे। ཨུབྷཀཱཡའྤྲོརྨད ྱེ། ཨུབྷཀཱཡའྤྲོརྨད ྱེ། 
अघोषवतोश्च। ཧགྷྤྲོཤཛྷཎྤྲོཤྕ། ཧགྷྤྲོཤཛྷཎྤྲོཤྩ། 

अऩयोरोप्मोsन्मस्वये मां 
वा। 

ཧནཡྤྲོརྤྲོཔྤྲོ྅ནསྭཡྱེ འཱཾ ཛྷཱ། ཧནཡྤྲོརྤྲོསྱྤྲོ྅ནསྭཡྱེ འཱཾ ཛྷཱ། 

आबोभ्माभेवभेव स्वये। ཨཱབྤྲོབྡྷྱྷྨཱབྷྱེཛྷབྷྱེཛྷ སྭཡྱེ། ཨཱབྤྲོབྡྷྱྷྨཱབྷྱེཛྷབྷྱེཛྷ སྭཡྱེ། 

घोषवनत रोऩभ।् གྷྤྲོཤཛྷཎི རྤྲོནམ྄། གྷྤྲོཤཕཎི རྤྲོནམ྄། 

नासभऩयो यभ।् དབྷིནཡྤྲོ ཡམ྄། དབྷིནཡྤྲོ ཡམ྄། 

घोषवत्स्वयऩय्। གྷྤྲོཤཛྷཏྶྭཡནཡྷྱཿ། གྷྤྲོཤཕཏྶྭཡནཡྷྱཿ། 

यप्रकृनतयनासभऩयोsवऩ। ཡཔྲཀྲྀཎིཡདབྷིནཡྤྲོ྅ནི། ཡཔྲཀྲྀཎིཎདམཱིནཡྤྲོ྅ནི། 
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एषसऩयो व्मञ्जन ेरोप्म्। ཧྱེཤཥནཡྤྲོ བཉྗདྷྱེ རྤྲོཔྷྱཿ། ཧྱེཤཥནཡྤྲོ བཉྫདྷྱེ རྤྲོཔྷྱཿ། 

न ववसजणनीमरोऩ ेऩुन् 
सव्न्ध्। 

དྷ ཛྷིཥརདིའརྤྲོནྱེ པུདྷྷྱཿ ཥནིྷྱཿ། དྷ ཛྷིཥརདིའརྤྲོསྱཔུདྷྷྱཿ ཥནིྷྱཿ། 

यो य रोऩां स्वयश्च ऩूवो 
दीघण् । 

ཡྤྲོ ཡ རྤྲོནཱཾ སྭཡཤ ྕཔ ཱུརྤྲོ ཐིར  ྷྱཿ། ཡྤྲོ ཡྱེཔཱཾ སྭཡཤྩ པུརྤྲོ ཐིར  ྷྱཿ། 

व्व्दबाणवां स्वयऩयश्छकाय्। དིརྦྷཱཛྷཱཾ སྭཡནཡཤྖཀཱཡྷྱཿ། དརྦྷཱཕཱཾ ཥཡནཡཤྩཀཱཡྷྱཿ། 

इनत सन्धौ सूत्त् ऩञ्चभ्  सव्न्ध् सभाप्त्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


