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༄༅།             །དྷ་བྷོ་བྷཉྫུ་གྷོ་ཥཱ་འ།   ཀུནྡཟི་ཕུང་ནོ་ལྟ་བུཟི་ཟོཐ་ཟཕོ་ཝིང་།   །ཟགོ་
ཕཟི་བོ་མུདྷ་ཥེར་བྷཚཐ་ཐུགཥ་རེཟི་སྐུ།   །ཟགིང་རེགཥ་གཝོདྷ་ནུཟི་ཚུར་ཟཚིདྷ་
ཟུཡ་ཕུཐ་ཅདྷ།   །ཡཕ་བྷཚེཥ་ཟཇབྷ་ནཟི་ཐབྱངཥ་ཀིཥ་ཐགེ་རེགཥ་སོར།   །ཐེ་འང་
ཟཐིཡ་གཟུངཥ་སྔགཥ་ཀོག་ནཡ་བྱེཐ་ནཟི་ཏཕཥ་བྷཆོག་ཟཐི་ིཐ་ཟཆཐ་ནཡ་བྱེཐ་
ན་ར།    འི་གེཟི་ཐབྱེ་ཕ་ཐང་།   ཀོག་ཏཕཥ་གིཥ།    ཐང་ནོ་ར།   ཐབྱངཥ་ཀི་ཐབྱེ་
ཕ་ཐང་གཥར་བྱེཐ་ཀི་ཐབྱེ་ཕ་གིཥ།     ཐང་ནོ་ར།   ཕཅུ་ཕཝི་རྣབྷཥ་ཐབྱངཥ་
ཥོ།   །ཝེཥ་ནཥ་སོྟདྷ་ཎེ།    ཧ་ཨཱ།   ཧི་ཨཱི།   ཨུ་ཨ ཱུ།   ཡྀ་རཱྀ།   རྀ་ལཱྀ།   ཧེ་ཧཻ།   ཧོ་ཧཽ་
སྟེ་འི་གེ་ཕཅུ་ཕཝི་རྣབྷཥ་ཐབྱངཥ་ཝེཥ་བྱཟོ།    །ཕཅུ་རྣབྷཥ་བྷཚུངཥ་ནཟོ།    །ཝེཥ་
ནཥ་སྟོདྷ་ཎེ།    ཧ་ཐུང་ངུ་དྷཥ།    ལཱྀ་ཡིང་ནོཟི་ཕཡ་གི་འི་གེ་ཕཅུ་ནོ་ཟཐི་རྣབྷཥ་ར་
བྷཚུངཥ་ནཟི་འི་གེ་ཝེཥ་བྱཟོ།   །ཐེ་རྣབྷཥ་ཀི་གིཥ་གིཥ་ཐག་པདྷ་ཚུདྷ་གི་ཟདྲ་
ཕཟི་འི་གེ་ཐག་གོ།   །སྔ་བྷ་ཐུང་ངུཟོ།    །ཕི་བྷ་ཡིང་ནོཟོ།   །ཝེཥ་ནཥ་སྟོདྷ་ཎེ།   
བྷཚུངཥ་ན་ཐེ་རྣབྷཥ་ཀི་དྷང་དྷཥ།    ཧ་ཨཱ་ལྟ་བུ་གིཥ་གིཥ་ཐག་ར་པདྷ་ཚུདྷ་གི་
ཟདྲ་ཕཟི་འི་གེ་ཝེཥ་བྱ་སྟེ།     ཟོ་དྷ་ཟདྲཟབྷ་སྙབྷ་དྷ་བྷི་ཟདྲ་སྟེ།    སྔ་བྷ་ཐུང་ངུ་
ཐང་།    ཕི་བྷ་ཡིང་ནོཡ་ལེཥ་ཐགོཥ་ནཥ་ཥོ།    །ཧཟི་འི་གེ་ཕོཡ་ཕཟི་ཐབྱངཥ་ནཱ་
བྷིདྷ་དྷོ།   །ཝེཥ་ནཥ་སྟོདྷ་ཎེ།    ཧེ་འིག་ར་ཥོགཥ་ན་རྣབྷཥ་བྷཙབྷཥ་སོཡ་གི་འི་
གེཟོ།   །ཝེཥ་ནཥ་སྟོདྷ་ཎེ།   ཧེ་ཐང་ཧཽཟི་ཕཡ་གི་འི་གེ་ཕཝི་ནོ་ཟཐི་ཐག་ར་བྷཙབྷཥ་
སོཡ་གི་འི་གེཟོ།       །གིཥ་ན་གཥར་བྱེཐ་ཀི་ཐབྱེ་ཕ་ར།    ཀ་ར་ཥོགཥ་ན་རྣབྷཥ་
གཥར་བྱེཐ་ཐོ།    །ཝེཥ་ནཥ་སྟོདྷ་ཎེ།   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།   ཧཿ  ཪྐ་ཫྤ་ཧཾ་
སྟེ་འི་གེ་ཥོ་ཕདུདྷ་ནོ་རྣབྷཥ་ར་གཥར་བྱེཐ་ཅེཥ་བྱཟོ།     །ཐེ་རྣབྷཥ་ཀི་ལྔ་ལྔ་ན་
རྣབྷཥ་སེ་ནཟོ།  །ཝེཥ་ནཥ་སྟོདྷ་ཎེ།   གཥར་བྱེཐ་ཐེ་རྣབྷཥ་ཀི་ཀ་དྷཥ་བྷཟི་ཕཡ་གི་
སེ་ཙདྷ་ལྔ་ནོ་ཟཐི་རྣབྷཥ་ར་སེ་ནཟི་འི་གེ་ཝེཥ་བྱཟོ།   །སེ་ན་རྣབྷཥ་ཀི་ཐང་ནོ་
རྣབྷཥ་ཐང་།   གིཥ་ན་རྣབྷཥ་ཐང་།   ལ་ཤ་ཥ་རྣབྷཥ་ཀང་སྒྲ་བྷེཐ་ནཟོ།   །ཝེཥ་
ནཥ་སྟོདྷ་ཎེ།  སེ་ན་རྣབྷཥ་ཀི་ཁོཐ་དྷཥ།    ཀ་སེཟི་ཀ་ཁ་ཐང་།   མ་སེཟི་མ་ཙ་ཐང་།   
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ཉ་སེཟི་ཉ་ཊ་ཐང་།  ཎ་སེཟི་ཎ་ཏ་ཐང་།   ན་སེཟི་ན་པ་ཐང་།   ལ་ཤ་ཥ་རྣབྷཥ་ར་
སྒྲ་བྷེཐ་ཀི་འི་གེ་ཝེཥ་བྱཟོ།    །གཝདྷ་རྣབྷཥ་སྒྲ་བྷེཐ་ཀི་འི་གེ་ཝེཥ་བྱཟོ།    །གཝདྷ་
རྣབྷཥ་སྒྲ་ཐང་ལྡདྷ་ནཟོ།   །ཝེཥ་ནཥ་སྟོདྷ་ཎེ།    ཀ་སེཟི་ག་གྷ་ང་ཐང་།   མ་སེཟི་ཚ་
ཛ་་ཐང་།   ཉ་སེཟི་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཐང་།   ཎ་སེཟི་ཐ་ད་དྷ་ཐང་།  ན་སེཟི་ཕ་བ་བྷ་ཐང་།     
འ་ཡ་ར་ཛྷ།   ས་ཧཿ  ཪྐ་ཫྤ་ཧཾ་སྟེ་འི་གེ་ཟཐི་རྣབྷཥ་ར་སྒྲ་ལྡདྷ་གི་འི་གེ་ཝེཥ་
བྱཟོ།   །ང་་ཌྷ་དྷ་བྷ་རྣབྷཥ་རེཥ་སུ་སྣ་ལྡདྷ་དྷོ།   །ཝེཥ་ནཥ་སྟོདྷ་ཎེ།   ཀ་སེཟི་ང་
ཐང་།    མ་སེཟི་་ཐང་།   ཉ་སེཟི་ཌྷ་ཐང་།   ཎ་སེཟི་དྷ་ཐང་།   ན་སེཟི་བྷ་རྣབྷཥ་
ར་དྷི་རེཥ་སུ་སྣ་ལྡདྷ་གི་འི་གེ་ཝེཥ་བྱཟོ།      །འ་ཡ་ར་ཛྷ་རྣབྷཥ་བྷཏཡ་གདྷཥ་
ཥོ།   །ཝེཥ་ནཥ་སྟོདྷ་སྟེ།   འ་ཡ་ར་ཛྷ་རྣབྷཥ་དྷི་བྷཏཡ་གདྷཥ་ཀི་འི་གེ་ཝེཥ་
བྱཟོ།   །ལ་ཤ་ཥ་ས་རྣབྷཥ་དྲོ་ཕཟོ། །ཝེཥ་ནཥ་སྟོདྷ་ཎེ།  ལ་ཤ་ཥ་ས་རྣབྷཥ་ར་དྷི་དྲོཐ་
ཅདྷ་གི་འི་གེ་ཝེཥ་བྱཟོ།   །ཧཿ ཝེཥ་ན་རྣབྷ་ནཡ་ཕཅཐ་བྱཟོ།  །ཪྐ་ཝེཥ་ན་ལེ་རྩ་ཅདྷ་
དྷོ།   །ཫ་ྤཝེཥ་ན་བྷཆུ་ཅདྷ་དྷོ།   །ཧཾ་ཝེཥ་ན་རེཥ་སུ་ང་ཡོཟོ།    །ཝེཥ་ནཥ་སྟོདྷ་ཎེ།   
ཧཿ ཝེཥ་ན་ར་དྷི་རྣབྷ་ཕཅཐ་ཀི་འི་གེ་ཝེཥ་བྱཟོ།   །ཪྐ་ཝེཥ་ན་ར་དྷི་ལེ་རྩ་ཅདྷ་གི་འི་
གེ་ཝེཥ་བྱཟོ།   །ཫ་ྤཝེཥ་ན་ར་དྷི་བྷཆུ་ཅདྷ་གི་འི་གེ་ཝེཥ་བྱཟོ།   །ཧཾ་ཝེཥ་ན་རེཥ་སུ་
ང་ཡོཟི་འི་གེ་ཝེཥ་བྱཟོ།   །རྣབྷ་ཕཅཐ་ཐང་པ ླུ་ཎ་ར་ཥོགཥ་ན་རྣབྷཥ་དྷི་འི་གེཟི་
བྷཙབྷཥ་གཅོཐ་ཐང་གཐངཥ་ཡིང་ཐུང་གི་ཐབྱེ་ཕ་སྟོདྷ་ནཟི་འི་གེཟོ།   །ཐེ་ཐག་དྷི་
ཐབྱངཥ་ཐང་གཥར་བྱེཐ་ཀི་འི་གེཟི་ཐབྱེ་ཕ་ཕསྟདྷ་ན་འིདྷ་དྷོ།         ། 

གིཥ་ན་གཟུངཥ་སྔགཥ་ཀི་ཀོག་ཚུར་ཕལཐ་ན་ར་གསུབྷ་སྟེ།  སིཟི་སོབྷ་ཐང་།  
ཐབྱངཥ་ཀི་ཀོག་ཚུར་ཐང་།   གཥར་བྱེཐ་ཀི་ཀོག་ཚུར་གསུབྷ་རཥ།   ཐང་ནོ་ར།  
སྣཡ་ཏང་རོ་ཙཱ་ཕ་ཆེདྷ་ནོཥ་ཀང་།   འི་གེ་ཐུང་ཕ་གཅིག་ཡུདྷ་ཕཀག  །ཡིང་ཕ་
གིཥ་ཀི་ཡུདྷ་དུ་ཕཀག   །ལིདྷ་ཏུ་ཡིང་ཕ་གསུབྷ་ཡུདྷ་ཕཀག   །པ྄་ལུ་ཎ་འང་ཐེ་
ཕཝིདྷ་དྷོ།   །ཝེཥ་གསུངཥ་ན་ལྟཡ་དུ།   འི་གེ་ཐུང་ཕ་རྣབྷཥ་ར་ཀ་ཝེཥ་ན་ལྟ་བུཡ་
ལིདྷ་ཏུ་མྱུཡ་ཕཡ་ཕཀག་གོ།   །ཐེ་རཥ་ཡིང་ཕ་ཟ་ཟཐོགཥ་ཐང་།   ཟགེང་བུ་ཐང་།   
དྷ་ཡོ་རྣབྷཥ་ར་འི་གེ་གིཥ་ཀི་ཡུདྷ་དུ་ཐཀག་ནཡ་བྱཟོ།   །ཐེ་རཥ་ཡིང་ཕ་དྷ་ཡོ་
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ིཥ་ཕརྩེགཥ་ཐང་།   ཟགེང་བུ་ིཥ་ཕརྩེགཥ་ར་ཥོགཥ་ན་རྣབྷཥ་ར་དྷི་གསུབྷ་ཡུདྷ་
དུ་ཕཀག་ནཡ་བྱཟོ།   །ཟགེང་བུ་ཐང་དྷ་ཡོ་རོང་རེཥ་ཟ་ཟཐོགཥ་བྷི་ཐགོཥ་ཎེ།   
སྣཡ་ཏང་རོ་མ་ཕ་ཆེདྷ་ནོཥ་ཀང་།   ཟགེང་བུ་དྷ་ཡོ་འོཐ་གྱུཡ་དྷ།  །ཡིང་ནོ་འིདྷ་ཕིཡ་
ཟ་ཟཐོགཥ་ཟཁྲུར།   །ཝེཥ་གསུངཥ་ན་འིདྷ་དྷོ།   །རྣབྷ་ཕཅཐ་ཐང་ལཐ་ར་ཥོགཥ་ན་
རྣབྷཥ་འོཐ་དྷ་དྷི་དྲག་ནོཡ་ཕཅཐ་ཐེ་ཕཀག་ནཡ་བྱཟོ།   །འང་དྷ་རྣབྷ་ཕཅཐ་ཥ་རུ་
ཕཀག་ནཟང་ཕལཐ་ཐེ།  སྣཡ་ཏང་རོ་ཙཱ་ཕ་ཆེདྷ་ནོཥ་ཀང་།   རྣབྷ་ཕཅཐ་པར་ཆེཡ་
ཥ་རུ་ཕཀག  །འང་དྷ་དྲག་ནོཡ་ཕཅཐ་ཐེ་ཕཀག   །ཅེཥ་གསུངཥ་ཥོ།   །པ ླུ་ཎཟི་འི་གེ་
ར་དྷི།   དུཡ་ཥིང་གི་ཟགེར་ན་རཥ།   རྒྱང་ཡིང་ནོ་དྷཥ་ཟཕོཐ་ན་ཐང་།   ངུ་ཕ་
ཐང་།   གླུ་རེདྷ་ན་ལྟ་བུཡ་ལིདྷ་ཏུ་ཡིང་ཕཡ་ཕཀག་ནཡ་ཕལཐ་ཐེ་གསུབྷ་ཡུདྷ་དུ་
ཕཀག་ཀང་རུང་ཕ་འིདྷ་དྷོ།   །གིཥ་ན་ཐབྱངཥ་ཀི་ཀོག་ཚུར་དྷི།   བྷཚུངཥ་ནཟི་འི་
གེ་རྣབྷཥ་ཀི་སྔ་བྷ་རྣབྷཥ་གཅིག་ཡུདྷ་ཐང་ཕི་བྷ་རྣབྷཥ་གིཥ་ཡུདྷ་དུ་ཕཀག་ནཡ་
བྱཟོ།   །བྷཙབྷཥ་སོཡ་གི་འི་གེ་རྣབྷཥ་ར་དྷི།   སྔ་བྷ་རྣབྷཥ་གིཥ་ཡུདྷ་ཐང་།  ཕི་བྷ་
རྣབྷཥ་གསུབྷ་ཡུདྷ་དུ་ཕཀག་ནཡ་བྱཟོ།   །ཧེ་ཧི་ཧོ་ཨུ་ཝེཥ་བྷཙབྷཥ་བྷ་ཕཅཐ་ནཟི་
ངོཥ་དྷཥ་ཕཀག་ནཡ་བྱཟོ།   །གསུབྷ་ན་གཥར་བྱེཐ་ཀི་ཀོག་ཚུར་དྷི།   སྣཡ་ཏང་རོ་
ཙཱ་ཕ་ཆེདྷ་ནོཥ་ཀང་།   བྷིང་གི་ཏོག་བྷཡ་སེ་ན་འི།   །གསུབྷ་ན་ཟཥ་ཟཕུར་ཕཝིདྷ་དུ་
ཕཀག   །ཅེཥ་གསུངཥ་ན་ཕཝིདྷ།   སེ་ནཟི་འི་གེ་གསུབྷ་ན།   ག་ཚ་ཋ་ཐ་ཕ་རྣབྷཥ་
བྷིང་ཏོག་བྷཡ་བྱུང་ཙེ་ཟཥ་ཟཕུར་ཕ་ཕཝིདྷ་ཕཀག་ནཡ་བྱ་སྟེ།  ཐནེཡ་དྷ་ག་ར་
ཟགཟ་ཝེཥ་ན་ཐང་།   ཚ་ར་ཟཚཟ་ཝེཥ་ན་ཐང་།   ཋ་ར་ཟདྲ་ཝེཥ་ན་ཐང་།  ཐ་ར་
ཟཐཟ་ཝེཥ་ན་ཐང་།   ཐ་ར་ཟཐཟ་ཝེཥ་ན་ཐང་།   ཕ་ར་ཟཕཟ་ཝེཥ་ན་ལྟ་བུཡ་
ཕཀག་ན་འིདྷ་དྷོ།   །ཐབུཥ་ཐང་བྷཏཡ་བྱུང་དྷ།   ག་ཚ་ཋ་ཐ་ཕ་ཝེཥ་ན་ལྟ་བུཡ་ཕོཐ་
ཕཝིདྷ་དུ་ཕཀག་ནཡ་བྱ་སྟེ།   སྣཡ་ཏང་རོ་ཙཱ་ཕཥ།   ཐབུཥ་བྷཏཡ་བྱུང་དྷ་ཕོཐ་ཐང་
བྷཚུངཥ།   །ཝེཥ་གསུངཥ་ཥོ།   །གཝདྷ་འང་།   ཕཝི་ན་རྣབྷཥ་དྷི་གསུབྷ་ན་ར།  །ཡ་
བྷགོ་ས་སྒྲ་ལྡདྷ་ནཡ་ཕཀག  །ཅེཥ་གསུངཥ་ན་ལྟཡ་དུ།   སེ་ན་རྣབྷཥ་ཀི་ཕཝི་ན།   གྷ་
ཛ་ཌ་ད་བ་རྣབྷཥ་ར་དྷི།   སེ་ན་རྣབྷཥ་ཀི་གསུབྷ་ན་རྣབྷཥ་ར་ཡ་བྷགོ་ཐང་ས་སྒྲ་
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ཅུང་ཝིག་ལྡདྷ་ནཥ་ཕཀག་ནཡ་བྱ་སྟེ།   ཐནེཡ་དྷ།  གྷ་ར་རྒ་ས་ཝེཥ་ན་ར་ཎ་བུཡ་
ཕཀག་ནཡ་བྱཟོ།   །ཟགཟ་ཝིག   །ག་ས་ཚ་ས་ཋ་ས་ཐ་ས་ཕ་ས་ཝེཥ་འི་གེ་གིཥ་
གིཥ་སུ་ཟཐོདྷ་ན་རྣབྷཥ་དྷི་ཟཁྲུར་ཎེ།   རྒྱ་གཡ་ཕཟི་འི་གེ་གཅིག་ར་ཕོཐ་ཀི་
གིཥ་སུ་ཟཐོདྷ་ན་བྷི་ཟཏཐ་ན་འིདྷ་དྷོ།    །སྣཡ་ཏང་རོ་ཙཱ་ཕ་ཆེདྷ་ནོཥ་ཀང་།   གྷ་
ཛ་ཌ་ད་བ་རྣབྷཥ་དྷི།   །འི་གེ་གིཥ་གིཥ་ཟཐོདྷ་ན་ཟཁྲུར།   །ཝེཥ་གསུངཥ་
ཥོ།   །ཉ་ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་རྣབྷཥ་ར་དྷི་རོག་སེ་ཝེཥ་བྱ་སྟེ།   ལེཟི་རྩེ་བྷོ་རྐདྷ་ར་སཡ་ཎེ་
ཀོག་ན་ཐང་ལྷདྷ་ཅིག་ཏུ་རིངཥ་ཀིཥ་ཕསྐྱུཡ་ཎེ་ཟཐོདྷ་ཐགོཥ་ཎེ།   སྣཡ་ཏང་རོ་ཙཱ་
ཕ་ཆེདྷ་ནོཥ།   ཉ་ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་རོག་སེ།   །ལེ་རྩེ་རྐདྷ་སཡ་ལྟིགཥ་ཀིཥ་ཕསྐྱུཡ།    ཝེཥ་
གསུངཥ་ཥོ།  །གཝདྷ་འང་།    ཤ་དྷི་ཁ་ཐང་ཟདྲ་ཕཡ་ཕལཐ།   །ཨ་དྷི་ཁྱ་ཐང་ཆ་
བྷཐུདྷ་མབྷ།   །ཛྙ་ར་ཟག་ཟབྷ་གཟ།   །ཝེཥ་གསུངཥ་ན་ཕཝིདྷ།   ཤ་དྷི་ཁ་ཐང་ཆ་
བྷཐུདྷ་ན་མབྷ་དུ་ཅུང་ཝིག་ལེཟི་རྩེ་བྷ་ོརྐདྷ་ར་གཎཐ་ན་མབྷ་གི་ཁྱཐ་ནཡ་འོཐ་
ཐོ།   །ཨ་དྷི་ཁྱ་ཐང་ཆ་བྷཐུདྷ་དུ་ཕཀག་ནཡ་བྱཟོ།   །ཚ་ར་་ཕཎགཥ་དྷི།   །ཁ་ཆེ་ཕ་
རྣབྷཥ་གཟ་ཐང་།   རྒྱ་གཡ་ལཡ་ཕོགཥ་ན་རྣབྷཥ་ཟག་རུ་ཕཀག་ནཟི་ཁྱཐ་ནཡ་
འོཐ་ན་མབྷ་འིདྷ་ནཥ།   ཟགཟབྷ་གཟ་གང་ཕཐེཡ་ཕཀག་ནཡ་བྱཟོ།   །སྣཡ་ཏང་
རོ་ཙཱ་ཕ་ཆེདྷ་ནོཥ།  གཥར་བྱེཐ་བྷི་ཟདྲ་དུ་བྷ་ཕརྩེགཥ།   །ཡང་སྒྲ་ཏོདྷ་མབྷ་མྱུཡ་དུ་
ཕཀག   །ཐབྱངཥ་ཐང་ང་ཡོ་ཟོག་བྷཥ་ཐཕང་།    །ཝེཥ་གསུངཥ་ན་ཕཝིདྷ།    གཥར་
བྱེཐ་བྷི་ཟདྲ་དུ་བྷ་ཕརྩེགཥ་དྷ་ཡང་ཡང་གི་སྒྲ་ཏོདྷ་མབྷ་དུ་མྱུཡ་དུ་ཕཀག་ནཡ་བྱ་སྟེ།   
ཐནེཡ་དྷ།  ཟཐི་ལྟ་བུ་བྱུང་ཙེ།   ཀ྄་ཁ྄་ག྄་ག ་྄ང་ཝེཥ་ཀོག་ན་ལྟ་བུ་ཐང་།  
འི་གེ་ཕརྩེགཥ་བྷ་རྣབྷཥ་ཀི་སྟེང་ དུ་ཐབྱངཥ་ཐང་ང་ཡོ་འོཐ་ཙེ་འི་གེ་ཟོག་

བྷ་ཐེ་ིཐ་ཐཕང་ཕ་འིདྷ་ཎེ།                    ཐནེཡ་དྷ། ཡ྄་ར྄་ལ྄་ཝ྄་
ཤ྄་ཥ྄་ས྄་ཧ྄་ཨ་ཝེཥ་ཀོག་ན་ལྟ་བུཟོ།      ། 
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ཟཐི་ལྟ་བུ་ར་ ཧ྄་ཀ ་྄མ྄་ར྄་ལ྄་ཝ྄་ར྄་འམ྄།   ཝེཥ་ན་ལྟ་བུཡ་ཕཀག་ནཡ་
བྱཟོ།   །སྣཡ་ ཏང་རོ་     ཙཱ་ཆེདྷ་ནོཥ།   ཟདྲ་ཕཟི་འི་གེ་ཕརྩེགཥ་གྱུཡ་
དྷ༏   ཁ་ཁེངཥ་ བྷཏོདྷ་ནོཟི་གཐངཥ་ཀིཥ་ཕཀག   །ཅེཥ་གསུངཥ་ན་ཕཝིདྷ་
དུ།   ཟདྲ་ཕཟི་ གཥར་བྱེཐ་ཀ་ར་ཥོགཥ་ན་རྣབྷཥ་དུ་བྷ་ཕརྩེགཥ་ཀང་།   ཀ་
ཝེཥ་ན་ལྟ་བུཡ་གཐངཥ་བྷཏོདྷ་ནོཥ་ཀོག་ན་མབྷ་བྷ་གཎོགཥ་ཡང་ཡང་ཥོ་ཥོཡ་
ཕཀག་བྷི་ཐགོཥ་ཥོ།   །གཝདྷ་འང་།    ཕརྩེགཥ་ནཟི་སྔོདྷ་བྷ་གོང་བྷ་ཐཕང་།    །ཐེ་
ཟོག་རྣབྷཥ་དྷི་ཐཀྱུཥ་སུ་ཕཀག   །ཅེཥ་ན་གསུངཥ་ན་ཕཝིདྷ།   ཐནེཡ་དྷ།  ཀཥྨ་ལྟ་
བུ་ར་འིདྷ་དྷ།  ཀས྄་བྷ་ཝེཥ་ན་ལྟ་བུ་ཐང་།   ནཉྩ་ཝེཥ་ན་ར་ནན྄་མ་ཝེཥ་ན་ལྟ་བུཡ་
ཕརྩེགཥ་ནཟི་སྟེང་བྷ་རྣབྷཥ་དྷི་གོང་བྷ་ར་སཡ་ཎེ་ཕཀག་ནཡ་བྱཟོ།  །ཕརྩེགཥ་ནཟི་
གོང་བྷ་རྣབྷཥ་འཡ་སཡ་དུཥ།   ཀོག་ལུགཥ་ཇི་ལྟ་བུཡ་བྱེཐ་ཞེཡ་དྷ།    སྣཡ་ཏང་རོ་
ཙཱ་ཕཥ།   ་ཌྷ་འཡ་སཡ་དྷ་ལྟཡ་ཕཀག  །ལ་ཤ་འཡ་སཡ་ཥ་ལྟཡ་ཕཀག  །ཀ་དྷི་ག་
ཐང་མ་ཚ་ཉ།   །ཋ་ཎ་རྣབྷཥ་དྷི་ཐ་རུ་ཕཀག   །ན་འིག་རྣབྷཥ་དྷི་ཕ་རུ་
ཕཀག   །ཅེཥ་གསུངཥ་ན་ལྟཡ།   །ཐནེཡ་དྷ་   ནཉྩཟི་་འཡ་སཡ་དུཥ།    དྷ་རུ་
ཕཀག་ན་ཐང་།   རཥྨིདྷ་ཀ་ཡཟི་ཤ་འཡ་སཡ་དུཥ།    ཥཡ་ཕཀག་ན་ཐང་།   ཐེ་
ཕཝིདྷ་དུ།  ཀ་འཡ་སཡ་རྣབྷཥ་ག་ཐང་།    མ་ཚ་ཉ་ཋ་ཎ་འཡ་སཡ་རྣབྷཥ་ཐ་རུ་
ཕཀག་ནཡ་བྱཟོ།  །ན་འིག་འཡ་སཡ་ཕ་རྣབྷཥ་དྷི་ཕ་རུ་ཕཀག་ནཡ་བྱཟོ།   །ཐེ་རྣབྷཥ་
རྣབྷ་ཕཅཐ་ཐང་ལཐ་ཀིཥ་ཆོཐ་ན་ཐང་ཙིག་གི་ཏོག་བྷཡ་འོཐ་ཙེ་གོང་བྷ་ར་བྷི་སཡ་
ཕཡ་ཡང་ཡང་དུ་ཕཀག་ནཡ་བྱཟོ།   །སྣཡ་རོཥ།   ང་ཡོ་སེ་ནཟི་ལྔ་ནཡ་ཕཀག   །འ་
ཥོགཥ་ཕརྒྱཐ་ར་ང་རུ་ཕཀག  །འང་དྷ་སེ་ལྔཟི་ཟླ་ར་སཡ།   །ཝེཥ་གསུངཥ་ན་ལྟཡ།    
རེཥ་སུ་ང་ཡོ་རྣབྷཥ་སེ་ན་རྣབྷཥ་ཀི་ཡང་ཡང་གི་ལྔ་ནཡ་ཕཀག་ཐགོཥ་ཎེ།   ཐནེཡ་
དྷ༏  ཀ་སེ་ར་ང་ཐང་།   མ་སེ་ར་་ཐང་།   ཉ་སེ་ར་ཌྷ་ཐང་།  ཎ་སེ་ར་དྷ་ཐང་།  ན་
སེ་ར་བྷ་རྣབྷཥ་སུ་ཕཀག་གོ།  །མ་སེཟི་་དྷི་དྷ་རུ་ཕཀག་ནཥ་རུང་ཕ་འིདྷ་དྷོ།   །འ་
ཡ་ར་ཛྷ་ལ་ཤ་ཥ་ས་རྣབྷཥ་ར་དྷི་ང་རུ་ཕཀག་ནཡ་བྱཟོ།  །འང་དྷ་སེ་ལྔཟི་ཟླ་ར་སཡ་
སྟེ་ཕཀག་ཀང་རུང་ཕ་འིདྷ་དྷོ།   །སྣཡ་རོཥ།    ཧོཾ་ཐང་ཧཾ་གིཥ་བྷ་ཐང་ང་།   །ཙིག་
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གོགཥ་ཐག་ར་ལྟོཥ་ན་བྷིདྷ།   །ཝེཥ་གསུངཥ་ན་ལྟཡ་དུ།   ཧོཾ་གི་ང་ཡོ་བྷ་ཐང་།    ཧཾ་
གི་ང་རུ་ཀོག་ན་ར་དྷི་ཙིག་གོགཥ་ར་བྷ་ལྟོཥ་ནཡ་ཙིག་གི་ཐབུཥ་བྷཏཟ་ཏབྷཥ་ཅཐ་
དུ་ཧོམ྄་ཧགྷ྄་ཝེཥ་ཕཀག་ནཡ་བྱཟོ།  །སྣཡ་རོཥ།   ཪྐ་ཪྑ་ཐག་ར་དྷི།  ཀོཝ྄་ཁོཝ྄་ཝེཥ་
ནཟབྷ།   ཧཀ྄་ཧཁ྄་ཝེཥ་ནཡ་ཕཀག  །ཫྤ་ཫྥ་ཐག་ར་དྷི།   ནོཝ྄་པོཝ྄་ཝེཥ་ནཟབྷ།  
ཧཔ྄་ཧཕ྄་ཝེཥ་ནཡ་ཕཀག  །ཅེཥ་གསུངཥ་ན་ལྟཡ་དུ།   ལེ་རྩ་ཅདྷ་གི་འི་གེ་ཐང་བྷཆུ་
ཅདྷ་གི་འི་གེ་ར་ཥོགཥ་ན་རྣབྷཥ་ར་དྷི།    ཀོཝ྄་ཁོཝ྄་ཝེཥ་ན་ཐང་།   ནོཝ྄་པོཝ྄་ཝེཥ་
ན་ལྟ་བུཡ་དྷ་ཡོ་ཐང་ཛྷ་སྒྲ་ཅུང་ཝིག་ལྡདྷ་ནཥ་བྷཙབྷཥ་བྷ་ཕཅཐ་ནཡ་གཅིག་ཡུདྷ་
དུ་ཕཀག་ནཡ་བྱཟོ།   །ཧཀ྄་ཧཔ྄་ཝེཥ་ཕཀག་ཀང་རུང་ཕ་འིདྷ་དྷོ།   །སྣཡ་རོཥ།   འ་
ཕཎགཥ་པར་ཆེཡ་ཟགེང་བུ་དྷི།   འ་སྒྲ་ཅུང་ཝིག་ལྡདྷ་ནཡ་ཕཀག  །ཀ་ཁཟི་འ་
ཕཎགཥ་ཕོཐ་ཕཝིདྷ་ཕཀག   །ཡ་ར་འ་ཕཎགཥ་ཡ་འཡ་སཡ།  །ཝེཥ་གསུངཥ་ན་ལྟཡ་
དུ།   འ་ཕཎགཥ་པར་ཆེ་ཕ་རྣབྷཥ།   ཟགེང་བུ་ར་འ་སྒྲ་ཅུང་ཝིག་ལྡདྷ་ནཥ་ཕཀག་
ནཡ་བྱ་སེྟ།   ཐནེཡ་དྷ་ཛྱ་ར་ཚ་ེའ་ཝེཥ་ཕཀག་ན་ལྟ་བུ་འིདྷ་དྷ།ོ   །ཀ་ཁ་གཥི་ཀ་ིའ་
ཕཎགཥ་དྷི་ཕོཐ་ཕཝིདྷ་དུ་ཕཀག་ནཡ་བྱཟོ།   །ཡ་ར་འ་ཕཎགཥ་དྷི་ཡ་འཡ་སཡ་
ཐགོཥ་ཎེ།   ཐནེཡ་དྷ་ ཨཱཀྵྻཟི་ཡ་ཧ་ར་སཡ་ཕ་ཐང་ཁྱཐ་ནཡ་བྷེཐ་ཐོ།   །སྣཡ་རོཥ།   
ཛྷ་ཕཎགཥ་པར་ཆེཡ་དྷ་ཡོ་དྷི།   །ཛྷ་སྒྲ་ལྡདྷ་ནཥ་ཕཀག་ནཡ་བྱ།   །ཝེཥ་གསུངཥ་ན་
ལྟཡ་དུ།   ཛྷ་ཟུཡ་འོཐ་ཙེ་དྷ་ཡོ་ར་ཛྷ་སྒྲ་ཅུང་ཝིག་ལྡདྷ་ན་ལྟ་བུཥ་ཕཀག་ནཡ་བྱ་སྟེ།   
ཐནེཡ་དྷ།    ཀྭ་ར་ཀོ་ཛྷ་ཝེཥ་ན་ལྟ་བུཡ་ཕཀག་ན་འིདྷ་དྷོ།   །ཟཐིཟི་ཛྷ་ཕཎགཥ་
པར་ཆེཡ་དྷ་ཡོ་ཐང་།   འ་ཕཎགཥ་པར་ཆེཡ་ཟགེང་བུཡ་ཕཀག་ན་ཟཐི་དྷི།   རེགཥ་
སཡ་གི་སྐཐ་ཐང་སྔགཥ་ར་ཥོགཥ་ན་རྣབྷཥ་ཀི་ཐཕང་དུ་ཕགིཥ་ན་འིདྷ་གིཥ།   ཕོཐ་
སྐཐ་ར་དྷི་བྷ་འིདྷ་དྷོ།   །སྣཡ་རོཥ།   ཀ་ཥོགཥ་སོག་ཏུ་ཡྀ་རྀ་ཞུགཥ།  །གི་གུ་ཕིཡ་དྷི་
རོག་གྱུཡ་དྷ།  །ཀྀར྄་ཀྀལ྄་ཝེཥ་མྱུཡ་ཕཀག   །ཀ་ཥོགཥ་ཡ་ཐང་ར་ཕཎགཥ་དྷཥ།  །གི་
གུ་ཕིཡ་དྷི་བྷ་རོག་དྷ།   །ཀ་ཡི་ཀ་རི་ཝེཥ་མྱུཡ་ཕཀག  །ཝེཥ་གསུངཥ་ན་ལྟཡ་དུ།    
ཀ་ཥོགཥ་སོག་ཏུ་ཡྀ་རྀ་ཞུགཥ་ཙེ།   ཐནེཡ་དྷ་  ཀྀ་ཀྀ་ར་ཀྀཡ་ཀྀར་ཝེཥ་མྱུཡ་དུ་
ཕཀག་ན་འིདྷ་དྷོ།   །ཐནེཡ་དྷ་ཀི་ཀི་ར་ཀཡི་ཀརི་ཝེཥ་བྷཙབྷཥ་བྷ་ཆོཐ་ནཟི་ངོཥ་
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དྷཥ་གཅིག་ཡུདྷ་དུ་ཕཀག་ནཡ་བྱཟོ།   །ཀ་ཥོགཥ་སོག་ཏུ་ཧཻ་ཐང་ཧཽ་ཞུགཥ་ཙེ།   ཀེ་
ཧི་ཀོ་ཨུ་ཝེཥ་བྷཙབྷཥ་བྷ་ཕཅཐ་ནཟི་ངོཥ་དྷཥ་ཕཀག་ནཡ་བྱཟོ།   །ཐེ་ཕཝིདྷ་གཝདྷ་
རཟང་ལེཥ་ནཡ་གིཥ་ལིག    །རྒྱཥ་ནཡ་སོཕ་ཐནོདྷ་གི་ངག་རཥ་ལེཥ་ལིང་།    ཀ་ལཱ་
ན་ཐང་།   དུཡ་ཥིང་།  མནྡྲ་ནཟི་འི་གེཟི་བྷཐོཟི་གཞུང་ཟགེར་རྣབྷཥ་ཀིཥ་རྒྱཥ་ནཡ་
ཕསྟདྷ་ཝིང་།   བྷཐོཡ་ཕསྡུཥ་ན་ཅུང་ཝིག་མབྷ་ཟཐིཟང་སྣཡ་ཏང་རོ་ཙཱ་ཕཟི་སྔགཥ་
ཀོག་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཎེ།   བོ་རོངཥ་ན་རྣབྷཥ་ཟཇུག་ཕཐེ་ཕཟི་ཆེཐ་དུ།   གཟུངཥ་
སྔགཥ་ཀི་ཀོག་ཏཕཥ་ལྷུག་ནཡ་ཕསྟདྷ་ན་ཟཐི་ིཐ།   སྐཐ་གིཥ་སྨྲ་ཕཟི་གཙུག་
རྒྱདྷ་ཟབྲུག་ན་རོ་ཙཱ་ཕ་ཝཱ་གིནི་བྷིང་གིཥ་སཡ་ཕ་ཡེ་ཝིག་རོགཥ་ཥོ།       །རྒྱ་བྷཙོ་
ཆེདྷ་ནོཟི་གིང་གི་ཡིདྷ་ཆེདྷ་ཐག   །ཐེཐ་ཐནོདྷ་ཆེདྷ་ནོཥ་མོང་ཕཥ་ཕགོཐ་བྱཥ་
དྷཥ།   །ཅི་ཕཥབྷ་ཐོདྷ་ཀུདྷ་ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱེཐ་ན་ཕཝིདྷ། །རྣབྷ་ཐཔོཐ་བོ་བྷིག་རྒྱཥ་
ནཟི་སདྷ་འངཥ་ཀིཥ།   །བྷཁཥ་ནཟི་ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ་བྷཏཟ་ཐག་ཕསྡུཥ་བྱཥ་
དྷཥ།   །གཟུངཥ་སྔགཥ་ཀོག་ཏཕཥ་ཡིདྷ་ཆེདྷ་ཟཕེང་ཕ་ཟཐི།   །བྷ་ཡིག་བོ་མུདྷ་ཥེར་
ཕིཡ་ཁོ་ཕཥ་ཕརྩབྷཥ།   །ཐ་ལྟ་ཥ་ར་སྐཐ་གིཥ་རོ་མ་ང་།  །སྐཐ་གིཥ་རོ་ཙཱ་གཝདྷ་
རྣབྷཥ་རྒྱ་བྷཙོ་ཕཝིདྷ།   །ཕཅཡ་ཙེ་ལྟུང་ཕཟབྷ་གཝདྷ་དྷཥ་གཐེངཥ་བྱེཐ་ན།   །རྒྱ་
བྷཙོཟི་ལྟུང་ཕ་མོང་ཙེ་ཕརྒྱར་ཕཡ་བྱེཐ།   །ཐེཟི་ཙེ་བྷཁཥ་ནཟི་བྷདུདྷ་ཥཡ་བྷཁཥ་ན་
ངོབྷ།།                 །། 

 


