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བྷཆོཐ་ཕརཐོ། 
༄༅།         །ཤ ྱི་ཤཱ་ཥ་དྷ་ད་ཥྱིདྡྷཱཀྵ་ྠདྷཱ་དཱ་འ་དྷ་བྷཿ། ཐནར་ཕསདྷ་ཟཚིདྷ་ཐོདྷ་
གྲུཕ་ཝཕཥ་ར་ཕྱག་ཟཙར་ར།ོ ། 

 
གའོདྷ་ར་ཧྱི་ཌཱ་གའཥ་ཕོྱགཥ་ནྱིགྷྒ་ལཱཟྱི། ། 

ཟཇབྷ་ཐང་དྲག་རླུང་གཅུདྷ་ནཥ་སུ་ཤམ  ཡ། །  
ཏྱིབྷ་ཏཕཥ་རྨཐ་བྱུང་ཆོཥ་ཥོགཥ་ནཱ་ཡོཟྱི་ལུགཥ། ། 
ཟདྲྲེདྷ་ནཟྱི་སྲེཥ་བུ་དྲྱིདྷ་ཅདྷ་བྷཡ་ནཡ་ཟདུཐ། ། 

 
ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཆྱི་བྷྲེཐ་བྷགོདྷ་ནོ་སྣང་བྷཏཟ་འྱི། །    

སྲཥ་ཀྱི་ཐུ་ཕོ་རོ་ཀྲེ་ཤྭ་ཡ་དྷྱི། །     
རདྷ་གངཥ་ག་ཕཝྱིཡ་སྤྲུར་ཟབོདྷ་ལུང་སོདྷ་ནཟྱི། །   
ཟབྲུག་ནཟྱི་ཆུ་ཟགོ་རྒྱ་ཡཥ་གགཥ་ར་ཟདུཐ། །   

 
ཐུཕ་ནཟྱི་སདྷ་སྔཡ་ཝར་ཟཆྲེ་ཇྱི་ཕཝྱིདྷ་དུ། །  

སྒྲུཕ་ནོཡ་བྷཐུདྷ་རྐྱྲེདྷ་ཕཐྲེ་བླག་ྱིཐ་གྲུཕ་ནཟྱི། ། 
བྷཐུ་ལྡདྷ་ཕསདྷ་སྲུང་བ་ཡོག་བྷཙདྷ་ཅདྷ་ར། ། 

ཕསྲེདྷ་དྷོ་ཐབཡ་རྔཟྱི་ཡྱིང་ལུགཥ་སྲུང་སོཕ་བྷཚོཐ། ། 

 
བྷཁྲེདྷ་ལྡདྷ་བྷཁཥ་གྲུཕ་ཐག་ར་ཐགོཥ་བྷྲེཐ་ཀང་། ། 
བློ་གཥཡ་ངང་ནཟྱི་ཙོགཥ་ར་བྷཁོ་བྷཏོང་དྷཥ། ། 
སྔགཥ་ཀྱི་ཞྲེའུ་ཟབྲུཡ་ཕཅུཐ་ཐོདྷ་བྷངཡ་བྷོ་འྱིཥ། ། 
ཕཀང་དྷཥ་ལྷག་ཕཥབྷ་ནཐ་ཐཀཡ་ཆུདྷ་ནོ་གཎོཐ། ། 
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༡༽ ཕྲེང་ཕ་བྱིདྷ་ཕརླཕཥ།   
༄༅།   །དྷ་བྷ་ོཡཎ་ྣཏྲ་ཡ་ཱའ། ཕྲེང་ཕ་བྱིདྷ་རླཕཥ་ར། ཐང་ན་སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཐོདྷ། 
གྱིཥ་ན་སྔགཥ་གང་དྷཥ་གསུངཥ་ན། གསུབྷ་ན་ལྷོ་ཟབྲུག་ར་ཟཐདྷོ་ཚུར་ཐང་
ཐོགཥ་ཥྲེར། ཝོཡ་དུ་ཡྱིདྷ་ནོ་ཆྲེ་ཕརཡ་ཕཟྱི་སྔགཥ་ཕཅཥ་ཞུ་ཕ་རཥ། 

 
ཐང་ན་སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཐདྷོ། 
ཐྲེ་འང་ནཌྷ ྱི་ཎ་ཕརོདྷ་ཟགྲུཥ་ཐནར་ཥོགཥ་ཀྱི་ཐགོངཥ་ན་ཕཐག་གྱིཥ་གཅྱིག་
ཏུ་ཕསྡུཥ་ན་དྷྱི། 

 
༡༽ ཧོཾ་རུ་མ་ིཡ་བྷ་ཌྷྱི་པྲ་ཕརྟ་འ་ཧཱུྃ།  
ཧོཾ། ཕཀྲ་ལྱིཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་ཎོ།།  
རུ་མ་ིཡ། ཟཕཡ་ཕཟབྷ་ཕཞང་ནཟོབྷ་ཕུར་དུ་བྱུང་ཕཟྱི།  
བྷ་ཌྷྱི། དྷོཡ་བུ།  
པྲ་ཕརྟ་འ། ཡཕ་ཏུ་ཟཁོཡ་ཕཡ་གྱུཡ་ཅྱིག  
ཧཱུྃ། རྒྱར་ཕ་ཐུགཥ་རྒྱུཐ་སྐུར་ཕཟྱི་ཐོདྷ། ཝྲེཥ་གསུངཥ།

 
༢༽ ཧོཾ་རུ་མ་ིཡ་བྷ་ཌྷྱི་པྲ་ཕརྡྷ་ནཱ་འ་ས ཧཱ།  
ཧོཾ། ཕཀྲ་ལྱིཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་ཎོ།། 
རུ་མ་ིཡ། ཟཕཡ་ཕཟབྷ་ཕཞང་ནཟོབྷ་ཕུར་དུ་བྱུང་ཕཟྱི།  
བྷ་ཌྷྱི། དྷོཡ་བུ།  
པྲ་ཕརྡྷ་ནཱ་འ། ཡཕ་ཏུ་ཟཔྲེར་ཕ་ར། 
ས ཧཱ། བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ་ལྱིག །ཅྲེཥ་གསུངཥ། 
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གྱིཥ་ན་གང་དྷཥ་གསུངཥ་ན་དྷྱི།   
༡༽ ཟཔགཥ་ན་དྷོཡ་བུ་ཆྲེདྷ་ནོ་རྒྱཥ་ནཟྱི་གཝར་བྷྲེཐ་ཁང་ལྱིདྷ་ཏུ་ཡཕ་ཏུ་
གདྷཥ་ན་གཥང་ཕ་ཐབྷ་ནཟྱི་གཥང་ཕཟྱི་ཆོ་ག་ཝྱིཕ་བྷོཟྱི་རྒྱར་ནོ་ཝྲེཥ་བ་
ཕཟྱི་གཟུངཥ་ཝྲེཥ་བ་ཕ་རཥ། ཧོཾ་རུ་མི་ཡ་བྷ་ཌྷྱི་པྲ་ཕརྟ་འ་ཧཱུྃ། ཕགང་ཕྲེང་གྱི་
སྔགཥ་ཥོ།། སྔགཥ་ཟཐྱིཥ་རདྷ་ཕདུདྷ་ཕགང་ཕྲེང་ར་ཕཎཕ་སྲེ་ཕཟླཥ་ཕརོཐ་
བཥ་དྷ་ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱིཥ་གསུངཥ་ནཟྱི་སྔགཥ་ཐྲེ་ཐག་
ཏབྷཥ་ཅཐ་ཕཟླཥ་ནཡ་ཟགྱུཡ་ཝྱིང་། བྲེ་བག་ཁག་ཁྱིག་ཕརྒྱ་སོང་ཕག་དུ་བྷ་
འང་ཕཟླཥ་ནཡ་ཟགྱུཡ་ཡ།ོ། ཝྲེཥ་གསུངཥ།   

 
༢༽ ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་གཎྲེཡ་བྷཚོཐ་ཀྱི་ཐྲེཕ་ཆྲེདྷ་ནོཡ། ཐུདྷ་བྷཙབྷཥ་རྣར་ཟབོཡ་ར་
ྲེ་ཕཡ་བྷཁོ་ཕ་གཥཡ་རྱིང་གྱི་གཐབྷཥ་ངག་སྱིང་ནོ་ཕསྡུཥ་ན་ཝྲེཥ་བ་ཕཟྱི་
དྷང་དུ། ཧོཾ་རུ་མི་ཡ་བྷ་ཌྷྱི་པྲ་ཕརྡྷ་ནཱ་འ་ས ཧཱ། ཕདུདྷ་དྷབྷ་གསུབྷ་ཕཟླཥ་ནཥ་
སྔགཥ་ཀྱི་ནུཥ་ན་ཟབུབྷ་དུ་སྲེཐ་ནཡ་གསུངཥ་ཥོ།།   

 
༣༽ བྷཁཥ་གྲུཕ་ཁྱུང་ནོཟྱི་ལུགཥ་རཥ་ཧོཾ་རུ་མི་ཡ་བྷ་ཌྷྱི་པྲ་ཛྷརྟ་འ་ཧཱུྃ་ ཐང་ 
ཧོཾ་རུ་མི་ཡ་བྷ་ཌྷྱི་པྲ་ཕརྡྷ་ནཱ་འ་ས ཧཱ་ཝྲེཥ་ཁུངཥ་གཥར་གསུངཥ་ན་བྷྲེཐ་ཀང་
བྱིཥ་ཚུར་གྱིཥ་ཀ་ཁྱུང་ནོཟྱི་ལུགཥ་སུ་བྱུང་།  

  
གསུབྷ་ན་ལྷ་ོཟབྲུག་ར་ཐཡ་ཕཟྱི་ཕྲེང་ཕ་བྱིདྷ་རླཕཥ་ཀྱི་སྔགཥ་ཐང་ཐགོཥ་
ཥྲེར་དྷྱི། ཧོཾ་རུ་མི་ཡ་བྷ་ཌྷྱི་པྲ་ཕརྡྷ་ནཱ་འ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་སྣང་། ཐོགཥ་ཥྲེར་དྷྱི། ཧོཾ་
རུ་མི་ཡ་བྷ་ཌྷྱི་པོྲ་ད་དྷྱི་ས ཧཱ་ ཐང་ ཧོཾ་རུ་མི་ཡ་བྷ་ཌྷྱི་ཉོ་ད་དྷྱི་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་ཕཟླ་
ལུགཥ་གྱིཥ་དྷྱི་བྷ་ཐག་ནཟོ།། 

 
ཝཡོ་དུ་ཡྱིདྷ་ན་ོཆྲེ་ཕརཡ་ཕཟྱི་སྔགཥ།  ཐགོངཥ་ནཟྱི་རྒྱུཐ་རཥ། ཧོཾ་སྨ་ཡ་སྨ་
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ཡ༐ ཕྱི་མ་ཱདྷས་ཡ་བྷཧཱ་ཚ་ཕ་ཧ།ཾ 
ཟབྲུ་ཐོདྷ་དྷྱི། 
ཧོཾ། ཕཀྲ་ལྱིཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ། 
སྨ་ཡ་སྨ་ཡ། དྲདྷ་ན་དྲདྷ་ན། 
ཕྱི་མ་ཱདྷས་ཡ་བྷཧཱ་ཚ་ཕ། བྷཁཟ་ར་ཟགོ་ཕཡ་བྲེཐ་ན་མྱུཡ་ཕ་ཆྲེདྷ་ནོ། 
ཧ།ཾ རྒྱར་ཕ་ཟཕྱིདྷ་རཥ་ར་སྐུར་ཕ། 

 
བྷཐོ་སྲེ་འོངཥ་སུ་ཕསྔོ་ཕཟྱི་ཟཁཡོ་རོ་རཥ། ཟགྱུཡ་སྔགཥ། ཧོཾ་ཥམྦྷ་ཡ་ཥམྦྷ་ཡ། 
ཕྱི་མ་ཱདྷ་ས་ཱཡ། བྷཧཱ་ཛ་ཱབ་ཱཧ།ཾ 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཥམྦྷ་ཡ་ཥམྦྷ་ཡ། འང་ཐག་ནཡ་རྒྱཥ་ན། འང་ཐག་ནཡ་རྒྱཥ་ན། 
ཕྱི་མ་ཱདྷ་ས་ཱཡ། བྷཁཟ་ར་ཟགོ་ཕཟྱི་ཆཥ་ཎྲེ། ཕྱི་མ་ཱདྷ་ཝྲེཥ་ན་བྷཁཟ་ར་ཟགོ་
ཕ་ཐང་སཱ་ཡ་ཝྲེཥ་ན་ཆཥ་ཥ།ོ། 
བྷཧཱ་ཛ་ཱབ།ཱ མྱུཡ་ཕ་ཆྲེདྷ་བྷོ།  
ཧ།ཾ ཟཕྱིདྷ་རཥ་ར་ཕསྐུར་ཕ། 

 
བྷཧཱ་ཚམྦྷ་འྱིཐ་ཟོང་ཆྲེདྷ་ནོ་ཝྲེཥ་གོ་རྒྱུ་ཝྱིག་འོཐ་ཀང་བྷཐོ་སྲེཡ་བྷཧཱ་ཛཱ་བཱ་བྷ་
གཎོགཥ་བྷཧཱ་ཚམྦྷ་དྷྱི་གསུངཥ་ན་བྷྲེཐ་ནཥ་ཐནྲེ་ཟགཟྱི་དྷང་དུ་སྔགཥ་
ཟཐྱིཟྱི་ལབྷ་བུཡ་ཕཎགཥ་ན་དྷོཡ་ཕཡ་སྣང་ངོ་། ། ཐགྲེཟོ།    ། 
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༢༽ ཧོཾ་སུམྦྷ་དྷྱི་སུམྦྷཟྱི་ཟབྲུ་ཐདྷོ། 
 
༄༅།       །ལ ཱུ་འྱི་ན་ཐང་དཱྱི་ནཾ་ཀ་ཡཟྱི་ལུགཥ་ཁབྷཥ་གསུབྷ་རྣབྷ་རྒྱར་ཁོ་ཕོ་
ཝར་གསུབྷ་ཕྱག་དྲུག་ནཟྱི་སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཐོདྷ་དྷྱི། 

 
ཧོཾ། སྐུཟྱི་ཥ་ཕོདྷ་དུ་འྱིདྷ་ཚུར་རྒྱུཐ་སྲེ་ཟཐྱིཟྱི་ལུགཥ་རཥ་ཕལཐ་ཐོ།། 
སུམྦྷ། གདྷོཐ་བྷཚེཥ། 
དྷྱི་སུམྦྷ། ངྲེཥ་ནཡ་གདྷོཐ་བྷཚེཥ། 
ཧ།ཾ ཀུདྷ་རོཕ་མབྷ་དུ་གདྷཐོ་བྲེཐ་ཟཇོབྷཥ་ན། 
ཧ།ཾ ཐོདྷ་ར་གཝོབྷ་བ་ཟཇོབྷཥ་བྲེཐཥོགཥ་བྷ་གྲུཕ་ནཡ་རྟོགཥ་ན། 
པཉ། གདྷོཐ་བྲེཐ་ཀྱི་བྷགོ་ཟགྲེབྷཥ་ནཟབྷ་གྱིཥ་ཟཚིདྷ་གཅོཐ་ན། 
གཧྀ་ྞགཧྀ།ྞ ཟུངཥ་ཟུངཥ། གྀཧྞ་གཧྀྞ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་བྱིཥ་ཚུར་དྷྱི་སྔ་ཕསྒྱུཡ་གྱི་ལུགཥ་
ཥོ།། 
ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ། ཐོདྷ་གོང་ཕཝྱིདྷ། 
གཧྀ  ་ན་འ་གཧྀ  ་ན་འ། ཟཚིདྷ་དུ་ཆུག་ཟཚིདྷ་དུ་ཆུག 
ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ། ཐོདྷ་གོང་ཕཝྱིདྷ། 
ཧོཾ། སྐུཟྱི་ཥ་ཕོདྷ། 
ཨ་ཱདྷ་འ། ཀུདྷ་དྷཥ་དྲོངཥ་ལྱིག་གབྷ་ཡྱིངཥ་ནཡ་ཁུག་ཅྱིག 
སཿོ བ་ག་ཛྷདྷ་ཕཛྲ། ཀྲེ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་རོ་རྲེ། 
ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ། ཐོདྷ་གོང་ཕཝྱིདྷ། 

 
༡༽ བྷཐོ་བྷངོདྷ་ནཡ་རྟོགཥ་ནཟྱི་སྲེ་བྷ་རཥ། ཧོཾ་སུམྦྷ་དྷྱི་སུམྦྷ་ཧཾ་ཧཾ་པཉ། ཧོཾ་
གྀཧྞ་གྀཧ་ྞཧཾ་ཧཾ་པཉ། ཧོཾ་གཧྀ  ་ན་འ་ གྀཧ  ་ན་འ་ཧཾ་ཧཾ་པཉ། ཧོཾ་ཨ་ཱདྷ་འ་སོ་བ་
ག་ཛྷདྷ་ཕཛྲ་ཧཾ་ཧཾ་པཉ། ཅྲེཥ་གསུངཥ། 
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༢༽ ཐནར་རོ་རྲེ་སྱིང་ནོ་རྒྱདྷ་ན་ཝྲེཥ་བ་ཕཟྱི་རྒྱུཐ་རཥ། ཧོཾ་སུམྦྷ་དྷྱི་སུམྦྷ་ཧཾ། 
གྀཧ  ་གྀཧ  ་ཧཾ། གཧྀ  ་ན་འ་ གཧྀ  ་ན་འ་ཧཾ། ཨཱ་དྷ་འ་སོ། བ་ག་བཱདྷ་ཕྱི་ད ་རཱ་ཚ་ཧཾ་
པཉ། ཅྲེཥ་གསུངཥ། 
ཧོཾ་སུམྦྷ་དྷྱི་སུམྦྷ་ཧ།ཾ གྀཧ  ་གཧྀ  ་ཧ།ཾ གྀཧ  ་ན་འ་ གཧྀ  ་ན་འ་ཧཾ། ཨ་ཱདྷ་འ་སོ། བ་ག་
བཱདྷ། ཐོདྷ་གོང་ཕཝྱིདྷ། 
ཕྱིད ་ར་ཱཚ། ཡྱིག་ནཟྱི་རྒྱར་ནོ། 
ཧ་ཾཔཉ། རྣབྷ་ནཡ་གདྷོདྷ་ན། ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ། ། 

 
ཧོཾ་སུམྦྷ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་སྔགཥ་ཀྱིཥ་བྷདུདྷ་དུ་ཁོ་ཕོ་ཐཀཡ་ན།ོ ཧོཾ་གཧྀ་ྞཝྲེཥ་ནཥ་
གའཥ་སུ་ཁོ་ཕོ་ཥྲེཡ་ནོ། ཧོཾ་གཧྀ  ་ན་འ་ཝྲེཥ་ནཥ་རྒྱཕ་ཏུ་ཁོ་ཕོ་ཐབྷཡ་ནོ། ཧོཾ་
ཨ་ཱདྷ་འ་ས་ོཝྲེཥ་ནཥ་གའོདྷ་དུ་ཁ་ོཕོ་ལྗང་གུ་སྲེ། ཀུདྷ་ཀང་ཕྱག་གའཥ་དྷ་རོ་
རྲེ་གའོདྷ་དྷ་སྱིགཥ་བྷཛུཕ་བྷཚཐ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་རོགཥ་ནཡ་ཕསྲེཐ་ར་ལྡང་
ཕཡ་བཟོ། །ཝྲེཥ་ཕསོབྷ་ཚུར་ཟཐྱི་སོཕ་ཐནོདྷ་བཱྱི་ཡ་ཕཛྲཥ་གསུངཥ་ཥོ། ། 
ཐགྲེཟོ།   ། 
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༣༽ ལྷ་ཕཥངཥ་ཕཀྲ་ལྱིཥ་ཡྲེ་སངོ་། 
 
༄༅།      །ཀུདྷ་བྷཁྲེདྷ་ནཐྨ་ཐཀཡ་ནོཥ་ལྷ་ཕཥངཥ་ཕཀྲ་ལྱིཥ་ཡྲེ་སོང་གྱི་དྷང་
དུ་གསུངཥ་ནཟྱི་སྔགཥ་ར། 

 
ཐང་ན་ོསྔགཥ་ཀྱི་ང་ོསཐོ་དྷྱི། ཧོཾ་ཥརྦ་ཕྱིཐ། དྷ ཱུ་ཡ་དྷ ཱུ་ཡ་སུ་ཡ་སུ་ཡ་ཨཱ་ཕརྟ་འ་
ཨཱ་ཕརྟ་འ་སོཿ། ཕཛྲ་སྥ་ཡ་ཌྷ་ཁཾ་ས ་ཧཱ། ཝྲེཥ་ན་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕ་ན་ཐང་ཕུར་
ཕཟྱི་སྔགཥ་ཥོ།། ཝྲེཥ་གསུངཥ། 

 
ཐྲེཟྱི་ཟབྲུ་ཐོདྷ་དྷྱི།
ཧོཾ། ཕཀྲ་ལྱིཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ། 
ཥརྦ་ཕྱིཐ། ཏབྷཥ་ཅཐ་ཡྱིག་ནཟབྷ་བྷཁྲེདྷ་ནཟྱི་ཀོང་རཥ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ་ན། 
དྷ ཱུ་ཡ་དྷ ཱུ་ཡ། གང་ཕ་གང་ཕ། 
སུ་ཡ་སུ་ཡ། ཕཅུཐ་ལྡདྷ་ཕཅུཐ་ལྡདྷ། 
ཨ་ཱཕརྟ་འ་ཨ་ཱཕརྟ་འ། འང་དྷཥ་འང་དུཟབྷ་བྷྱི་ཟཚཐ་ན་བྷྱི་ཟཚཐ་ན། 
སཿོ ། བྷྲེཥ་ན། 
ཕཛྲ། རོ་རྲེཥ། (ཕཛྲཿ ཟྱི་རྣབྷ་ཕཅཐ་ས྄་རུ་ཥོང་ཕ། སྥ་ཡ་ཌྷཟྱི་ས྄་ཐང་ཟཕཐ་
ནཥ་ཕར་སོཐ་གཞུང་ལུགཥ་ལྟཡ་སྔ་བྷཟྱི་ས྄་འར་ཕཟ།ོ། ས྄་འར་ཞྱིདྷ་ཀང་
ནུཥ་ཤུགཥ་སྦཥ་ནཟྱི་ཚུར་གྱིཥ་བྷྱི་འར་ཕཡ་གདྷཥ་ནཥ། རོ་རྲེ་མབྷ་བྷྱིདྷ་
ནཡ་རོ་རྲེཥ་ཝྲེཥ་གོ་ཐགོཥ) 
ས་ྥཡ་ཌྷ། ཁཕ་ཕརར་རབྷ་སོཥ་ན། 
ཁ།ཾ དྷབྷ་བྷཁཟ་ར། 
ས ཧཱ། ཕུར་ཕཟྱི་ཐོདྷ། 
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ཐོདྷ་ཕསོབྷཥ་ནཥ། ཏབྷཥ་ཅཐ་བྷཁྲེདྷ་ནཟྱི་ཀོང་རཥ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ་ན། 
བྷྲེཥ་ནཟྱི་ཕཅུཐ་ལྡདྷ་གྱིཥ་བྷྱི་ཟཚཐ་ནཡ་ཕཀང་དྷཥ། གའོ་བྷྲེཐ་རོ་རྲེཥ་
དྷབྷ་བྷཁཡ་ཁཕ་ཕརར་དུ་སོཥ་ཎྲེ་ཕུར་ཕཟྱི་ཐོདྷ་དྷ།ོ།   

 
གྱིཥ་ན་རྒྱཥ་ཕལཐ་ར། སྔགཥ་ཀྱི་རོ་རྒྱུཥ། བྷདྷ་ངག་གྱི་ཕལཐ་ན་ཅྲེཥ་
གྱིཥ་ཥོ།། 
ཐང་ན་སྔགཥ་ཀྱི་ར་ོརྒྱུཥ་དྷྱི། ངདྷ་ཥོང་སོང་ཕཟྱི་བྷཐོ་རཥ།  ཧོཾ་ཥརྦ་ཕྱིཐ། དྷ ཱུ་
ཡ་དྷ ཱུ་ཡ་སུ་ཡ་སུ་ཡ་ཨཱ་ཕརྟ་འ་ཨ་ཱཕརྟ་འ་སོཿ། ཐང་། ཕཛྲ་སྥ་ཡ་ཌྷ་ཁཾ་ས ཧཱ། 
ཝྲེཥ་ནཟྱི་སྔགཥ་རྣབྷ་ན་གྱིཥ་ཨོདྷ་ནཐྨཥ་ཕྱུང་སྲེ་བྱིདྷ་རླཕཥ་ཀྱི་སྔགཥ་སུ་
བྷཐུཐ་ན་ཕྱྱིཥ་ཕོདྷ་ནོ་དྲག་རར་གྱི་གཎྲེཡ་བྷ་ཝྲེཥ་ཀང་གགཥ་ར། ལངཥ་
ལུགཥ་བྷཁཟ་སོཐ་ཐཀཡ་བྷོཟྱི་ཙཥེ་ཕཅུཟྱི་བྷཆོཐ་ན་ཟཐོདྷ་ཟགྱིགཥ་དྷང་
ཐང་། ཟབྲུག་ན་ཀུདྷ་བྷཁྲེདྷ་ནཐྨ་ཐཀཡ་ནོཥ་ ལྷ་ཕཥངཥ་ཀྱི་ཟགཡོ་གསུངཥ་
ནཟྱི་སྔགཥ་སུ་སྣང་ངོ་།།  
རོ་རྲེ་ཥྲེབྷཥ་ཐནཟ་ཟབྱུང་ཕ་ཝྲེཥ་བ་ཕཟྱི་སྒྲུཕ་ཏཕཥ་རཥ། ཧོཾ་ཥརྦྦྦྦ་ཕྱིཐ། དྷ ཱུ་
ཡ་དྷ ཱུ་ཡ་སུ་ཡ་སུ་ཡ་ཨཱ་ཕརྟ་འ་ཨ་ཱཕརྟ་འ་སོ། ཐྲེ་ཐག་གྱིཥ་བྷཆོཐ་ནཡ་བ་
ཝྲེཥ་གསུངཥ། འང་། ཐནར་བྷཆགོ་ཐང་ནོཟྱི་རྒྱ་ཆྲེཡ་ཕལཐ་ན་རཥ། ཧོཾ་ཥརྦྦྦྦ་
ཕྱིཏ  ྤཱུ་ཡ་དྷ ཱུ་ཡ། སུ་ཡ་སུ་ཡ། ཨཱ་ཕརྟ་འ་ཨཱ་ཕརྟ་འ་སོཿ། ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ། ། 

 
གྱིཥ་ན་བྷདྷ་ངག་གྱི་ཕལཐ་ན་འཐོ་ཚུར་དྷྱི།  
ཧོཾ་ཥརྦ་ཕྱིཐ། ཅྲེཥ་ན། འྲེ་ལྲེཥ་ཀྱི་ཐངོཥ་ནོ་ཏབྷཥ་ཅཐ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕ་ནཟྱི་
ཐོདྷ་ཎོ།། ཝྲེཥ་སོཕ་ཐནོདྷ་གཥང་ཕ་ནཥ་ངདྷ་ཥོང་སོང་བྲེཐ་ཀྱི་དྷང་དུ་
ཕལཐ་ཐོ།།  
ཧོཾ་གྱིཥ་ཡྱིདྷ་ནོ་ཆྲེ་སྣ་ཕདུདྷ་ཐང་། ཐནག་ཕཥབྷ་གྱི་ལྱིང་ཐང་། ཁ་ཞཥ་ཡོ་
ཕརྒྱ་ན་ཐང་། གླུ་ཐང་། གཡ་ར་ཥགོཥ་ནཟྱི་སྱིདྷ་རྣབྷཥ་སྤྲུར་ར། ཐཔྲར་ཕཟྱི་
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ཕོྱགཥ་སུ་ཏར་བྷོ་ཁོང་སོང་དུ་སཡ་ར། ཧོཾ་ཥརྦ་ཕྱིཐ། དྷ ཱུ་ཡ་དྷ ཱུ་ཡ། སུ་ཡ་སུ་ཡ། 
ཨཱ་ཕརྟ་འ་ཨཱ་ཕརྟ་འ་སོཿ། ཝྲེཥ་བ་ཕཥ་ཐྲེ་རྣབྷཥ་ཐབུར་ཕཡ་བཟ།ོ། ཝྲེཥ་སོཕ་
ཐནོདྷ་ཀུདྷ་ཐགཟ་སྱིང་ནོཥ་ཐནར་བྷཆོག་ཐང་ནོཟྱི་རྒྱ་ཆྲེཡ་དྷང་ཕལཐ་ཐོ།། 
སཡ་སྒྲ་སྒྲུཕ་རཥ་ཟཐྱི་ར་ཕལཐ་རྒྱུ་ཝྱིག་འོཐ་ཐྲེ། ཕཛྲ་སྥ་ཡ་ཌྷ་ཁ་ཾས ཧཱ། ཝྲེཥ་
ན་དྷྱི། ཕཛྲཿ སྥ་ཡ་ཌྷ་ཁཾ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་ཟོང་ཕ་ཝྱིག་རགཥ་ཀང་། སྒྲ་ཀ་ལཱ་ན་རཥ་
ཕལཐ་ན་ལྟཡ། ཕཛྲཿ ཟྱི་རྣབྷ་ཕཅཐ་ས྄་རུ་ཥོང་ཕ། སྥ་ཡ་ཌྷཟྱི་ས྄་ཐང་ཟཕཐ་
ནཥ་སྔ་བྷཟྱི་ས྄་ཐྲེ་འར་ཥོང་ཕ་ཝྱིག་འྱིདྷ་ཀང་། ནུཥ་ན་སྦཥ་ཏཕཥ་ཀྱི་ཚུར་
དུ་བྷྱི་འར་ཕཡ་གདྷཥ་ནཥ་དྷ་རོ་རྲེཥ་ཝྲེཥ་གོ་ཐགོཥ་ནཟོ།། 
འང་ སོཕ་ཐནོདྷ་ཀུདྷ་ཐགཟ་སྱིང་ནོཥ་ཏྲེག་ཆྲེདྷ་བྷངོདྷ་རྟོགཥ་ཀྱི་རྒྱུཐ་ཀྱི་
དྷང་དུ། ཐྲེ་ར་བྷཆོཐ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཐབུར་ཕཟྱི་སྱིང་ནོ་དྷྱི་ཟཐྱི་འྱིདྷ་ཎྲེ། 
ཕཛྲ་སྥ་ཡ་ཌྷ་ཁཾ་ས ་ཧཱ། ཐྲེ་དྷཥ་ནཐྨོཟྱི་སྲེག་བྷོ་ར་ཥོགཥ་ན་རྣབྷ་ན་ཕརྒྱཐ་
ཀྱིཥ་བྷཆོཐ་ར། ནཐྨཟྱི་རཥ་ཀྱི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་རཥ་ཕལཐ་ནཟྱི་བྷཆཐོ་ན་ཕཅུ་
དྲུག་གྱིཥ་ཀང་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ཏབྷཥ་ཅཐ་འང་ཐག་ནཡ་བྷཆཐོ་ཐྲེ། ཝྲེཥ་
གསུངཥ་ཥོ།། ཐགྲེཟོ།         ། 
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༤༽ སྱི་ཟགོཟྱི་སྔགཥ་ཧ་ཀཱ་ཡ།ོ 
༄༅།        །གཥཡ་རྱིང་བྷཁཥ་གྲུཕ་བྷང་ནོཟྱི་ཐགོངཥ་ན་གཅྱིག་ཏུ་ཕསྡུཥ་
ན་ར། 
ཐང་ན་ོཕསྡུཥ་ཕལཐ་དྷྱི། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ།                                                                              
ཧ༐ ཆོཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་སོ་སྲེ། ཐང་ནོཟྱི་རྒྱུཟོ།།                                                     
ཀཱ་ཡ།ོ རཥ་བཥ་ནཟ།ོ།                                                                                           
མུ་ཁ།ཾ ས་ོཅདྷ་དྷོ།།                                                                                         
ཥརྦ་དར  ་ཎ།ཾ ཆོཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ར།                                                                                 
ཨདཱྱནུཎདྤ་ྣཏ ཎ།྄ གཐོཐ་བྷ་དྷཥ་བྷ་སྲེཥ་ནཟྱི་ཕྱྱིཡ་ཡང་ཕཝྱིདྷ་བྷ་སྲེཥ་ན་
བྷཙོདྷ་ན།                                                                                                   
ཧོཾ་ཨཿཱཧ།ཾ ཏ་བྷྱི་ཐཐ་ནཟྱི་ཐོདྷ་སདྷོ་ན།                                                                            
པཉ། ཏཕཥ་ལྲེཥ་གྱིཥ་སུ་བྷྲེཐ་ན། 
 
གྱིཥ་ན་རྒྱཥ་ནཡ་ཕལཐ་ན་དྷྱི། 
བྷཁཥ་ཐཕང་ར་རཟྱི་གསུང་ར། ཧོཾ་ཝྲེཥ་ན་ཀུདྷ་རོཕ་ཀྱི་ཕཐྲེདྷ་ན། ཧ་ཀཱ་ཡོ་
ཝྲེཥ་ན་ཐོདྷ་ཐབྷ་ནཟྱི་ཕཐྲེདྷ་ནཟོ། །ཀུདྷ་རོཕ་ཐང་ཐོདྷ་ཐབྷ་གྱི་གཡ་དྷྱི་   
མུ་ཁཾ་ཥརྦ་དར  ་ཎ།ཾ གང་རཥ་ལྲེ་དྷ་  ཨཱདྱནུཎྤདྣ་ཏ ཎ།  ཅྲེཥ་གསུངཥ། 
ཧོཾ་དྷྱི་ཀུདྷ་རོཕ་ཕཐྲེདྷ་ན་བྷ་སྲེཥ་ནཟྱི་ཚུར་ཐང། ཧ་ཀཱ་ཡོ་མུ་ཁཾ་ཥརྦ་དར  ་ཎཾ་
ཨཱདྱནུཎྤདྣ་ཏ ཎ་  དྷྱི་ཐོདྷ་ཐབྷ་ནཟྱི་ཕཐྲེདྷ་ནཟྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་གྱི་ཕྱྱིཡ་ཐང་། 
གྱིཥ་ཐབྲེཡ་བྷྲེཐ་ནཟྱི་རྟོག་ན་འང་ཐྲེ་ར་བྷྲེཐ་ནཟ།ོ  །ཝྲེཥ་ཐང་།  ཐྲེ་ཕཥ་
དྷ་ཧོཾ་ཨཱཿཧ་ཾཔཉ་རྣབྷ་ནཟང་ཏ་བྷྱི་ཐཐ་ནཟོ།  །ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ།   ། 
སྔ་ཕསྒྱུཡ་ཟགཟ་ཝྱིག་གྱི་ལུགཥ་ར། ཧོཾ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་ཁཥ་བླངཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་ཐང་།  
ཧ་ཀཱ་ཡོ་མུ་ཁཾ་ཥརྦ་དར  ་ཎ་ཾཨཱདྱནུཎྤདྣ་ཏ ཎ྄་ ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་ ཆོཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་
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སོ་སྲེ།  ཐང་ནོཟྱི་རྒྱུ་གཐོཐ་བྷ་དྷཥ་བྷ་སྲེཥ་ནཟྱི་ཕྱྱིཡ་ཆོཥ་ཀྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་བྷ་
སྲེཥ་ནཟོ།  །ཆོཥ་ཐྲེ་འང་རོ་རྲེ་གསུབྷ་གྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་ ཧོཾ་ཨཱཿཧཾ་འྱིདྷ་ནཟྱི་
ཕྱྱིཡ་ཡོ།  །པཉ་ས ཧཱ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི།  པཉ་ལྲེཥ་ཡཕ་ཐང་།  ས ཧཱ་ཏཕཥ་ཎྲེ། ཏཕཥ་
ཐང་ལྲེཥ་ཡཕ་ཀྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་འྱིདྷ་ནཟྱི་ཕྱྱིཡ་ཡོ།  །ཟཐྱིཥ་འྲེ་ལྲེཥ་ལྔ་ཐང་སྐུ་
གསུབྷ་གྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་ཆོཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཕསདྷ་ན་འྱིདྷ་དྷ།ོ  །ཝྲེཥ་གསུངཥ་
ཥོ།  ། 
འྱི་གྲེ་སྣ་ཙོགཥ་སུ་སྣང་ཝྱིང་དྷོཡ་དྲགཥ་ཆྲེ་ཕ་དྷྱི། 
དྷཡོ་ཕ བཡ་བྷྱི་རུང་ཕ། ཐག་ན 
ཨཱ་ཀཱ་ཡོ་ ཧ་ར་ཟ་ཆུང་བྱི་དྷ་དྷོཡ། ཧ་ཀཱ་ཡོ། 
ཧདྱནུཎྤདྣ་ ཧ་ར་ཟ་ཆུང་བྷྲེཐ་དྷ་དྷོཡ།  ཨཱདྱནུཎྤདྣ། 
ཎོ་ཎ་ དྷ་ཡོ་བྱི་དྷ་དྷོཡ།  ཏ ཎ། 
ཏྭ་ཎ་ ཟ་ཆུང་བྷྲེཐ་ན་ཐང་ཙགཥ་བྱི་དྷ་དྷོཡ།    ཏ ཎ། 
  
སྔགཥ་ཐག་ན་དྷྱི། ཧོཾ་ཧ་ཀཱ་ཡོ་མུ་ཁཾ་ཥརྦ་དར  ཎཾ་ཨཱདྱནུཎྤད་ྣཏ ཎ་ཧོཾ་ཨཱཿཧཾ་
པཉ་ས ཧཱ།  ཝྲེྱིཥ་ན་ཟཐྱི་འྱིདྷ་དྷ།ོ། 
ཨཱདྱནུཎྤདྣ་ཏ ཎ྄ (ཨཱཐྱི  + ཧད྄  + ཨུཎྤདྣ + ཏ ཎ྄) (ཨཱཐྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་གཐོཐ་
བྷ༐  ཧད྄་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་བྷྲེཐ།  ཨུཎྤད་ྣཝྲེཥ་ན་དྷྱི་སྲེ་སྲྱིང་། ཏ ཎ྄་ཅྲེཥ་ན་དྷྱི་བྷཙོདྷ་
ན) ཕསོབྷཥ་ནཥ། གཐོཐ་བྷ་དྷཥ་བྷ་སྲེཥ་ནཟྱི་ཕྱྱིཡ་ཡང་ཕཝྱིདྷ་བྷ་སྲེཥ་ན་
བྷཙོདྷ་ན།                                                                                                    
རྒྱུཐ་སྲེ་རཥ་ལྱིདྷ་ཏུ་ཐག་ནཟྱི་སྔགཥ་ཐྲེ་ལྟཡ་འྱིདྷ་ཚུར་དྷྱི། རྒྱ་གཡ་གྱི་ནཌྷ ྱི་
ཎ་ཌཾ་ཀ་དཱ་ལ་ཐང་སོཕ་ཐནོདྷ་དྲྱི་བྷྲེཐ་ཐནར་གྱིཥ་ཕསྒྱུཡ་དྷཥ་གསུངཥ་ཥོ། །   
འང་སཡ་ཁ་ཆྲེཟྱི་ཤ ྱི་བ་དྲཟྱི་ཝར་སྔ་དྷཥ་ ཐགྲེ་སོང་བོླ་ཕརྟདྷ་གྱིཥ་ཕསྒྱུཡ་
ཕཟྱི་ རྒྱུཐ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་ཐནར་ཀྲེཟྱི་རོ་རྲེཟྱི་ཟགྲེར་ཕལཐ་ཁ་སོཡ་ལྱིདྷ་ཏུ་དྲྱི་བྷ་
བྷྲེཐ་ནཟྱི་དྷང་ར་ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གསུངཥ་ཥོ།  ། 
ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་དུ། སོཕ་ཐནོདྷ་ཆྲེདྷ་ནོ་ཤ ྱི་ཡཎྣ་ཀ་ཡ་ཤཱད ྱི་ཐང་རོ་ཙཱ་ཕ་ཟགོཥ་ལྷཥ་
ཕམཥ་ཀྱིཥ་ཕསྒྱུཡ་ཕཟྱི་ཐནར་ཐགྲེཥ་ནཟྱི་རོ་རྲེཟྱི་ཐཀཟ་ཟགྲེར་མུ་ཎྱིག་
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ཕྲེང་ཕ་རཥ་ཀང་གོང་ཕཝྱིདྷ་ཐག་ནཡ་གསུངཥ་ཥོ། །འང་ སོཕ་ཐནོདྷ་ཀཱ་འ་
ས  ་ཕགྲེཥ་ནོཥ་ཐང་རོ་ཙཱ་ཕ་གླདྷ་ཐགྲེ་སོང་ཐཡ་བྷ་བོླ་གོཥ་ཀྱིཥ་ཀང་ཐྲེ་
ཕཝྱིདྷ། ཧོཾ་ཧ་ཀཱ་ཡོ་མུ་ཁཾ་ཥརྦ་དར  ཎཾ་ཨཱདྱནུཎྤདྣ་ཏ ཎ་ཧོཾ་ཨཱཿཧཾ་པཉ་ས ཧཱ།   
ཝྲེཥ་གསུངཥ།     
བྷཐོ་སྲེཟྱི་གཥ་སུ་དྷྱི། རྒྱ་གཡ་གྱི་བྷཁདྷ་ནོ་ཆྲེདྷ་ནོ་ཀྲྀཥྞ་ན་ཆྲེདྷ་ནཥོ་བྷཚཐ་
ནཟྱི་གལྱིདྷ་རྲེ་གལྲེཐ་དྷག་ནོཟྱི་རྒྱུཐ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་བྷངོདྷ་ནཡ་བྷཏངོ་ཕ་རབྷ་
སྒྲོདྷ་ཝྲེཥ་བ་ཕ།   པྲ་ཛྙཱ་ཤ ྱི་ཛྙཱ་དྷ་ཀཱྱིརྟྱི་ཐང་ རོ་ཙཱ་ཕ་གླདྷ་ཐགྲེ་སོང་ཐཡ་བྷ་བློ་
གོཥ་ཀྱིཥ་ཀང་། ཧོཾ་ཧ་ཀཱ་ཡོ་མུ་ཁ་ཾཥརྦ་དར  ཎཾ་ཨཱདྱནུཎྤད་ྣཏ ཎ་ཧོཾ་ཨཱཿཧཾ་པཉ་
ས ཧཱ། ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ། །ཐགྲེཟ།ོ   ། 
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༥༽ སངོ་ཟགྱུཡ་སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཐོདྷ། 
༄༅།       །བྷཐོ་སྲེ་ཟཔགཥ་ན་ཟཇྱིགཥ་ན་ཆྲེདྷ་ནོ་ཕརྒྱཐ་རཥ་སྒྲརོ་ཕཟྱི་
སོང་ཟགྱུཡ་གྱི་གཟུངཥ་ར།   

 
ཟབྲུ་ཐོདྷ།
ཎདྱ་ཏ།ཱ ཟཐྱི་ལྟ་སྲེ། ཟོག་བྷ་ཟདྲྲེདྷ་ནཟྱི་ཙིག 

 
རཥ་སྒྲྱིཕ་ཞཐ་ནཡ་བྲེཐ་ན། 

ཧོཾ་ཚ་འྲེ་ཚ་འྲེ། རྒྱར་ཕ་རྒྱར་ཕ། 
བྷཧཱ་ཚ་འྲེ་ཚ་འྲེ། རྒྱར་ཕ་ཆྲེདྷ་ནོ་རྒྱར་ཕ། 
ཛྷ་ཧཱྱི་དྷྱི་ཚ་འཎོ ་ཡྱི། ཕྱྱི་དྷཥ་ངྲེཥ་ནཡ་བྷཆོག་ཏུ་རྒྱར་ཕ། 
ཀ་ར་ཀ་ར། ཅར་ཅོར་སྒྲོག་ན། 
བྷ་ར་བྷ་ར། དྲྱི་བྷ་དྲྱི་བྷ། 
མ་ར་མ་ར། ཟགོ་ཕ་ཟག་ོཕ། 
ཨ་དྷྱི་ཨ་དྷྱི། ཞཐ་ཅྱིང་ཞཐ་ན། 
ཥརྦ་ཀར  ། རཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ། 
ཨ་ཱཕ་ཡ་ཎ། སྒྲྱིཕ་ན། 
དྷྱི་བྷྲེ། ངྲེཥ་ནཡ་ང་རཟབྷ་ཕཐག་ར། 
ཥརྦ་ཐ་ཛྙཱ་དྷ། ཕརྟདྷ་ཀང་ལྲེཥ་ནཡ། 
ཧ་དྱིཥ ྱི་ཎྲེ་ས ཧཱ། བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ་ལྱིག 

 
ས་ོདྲུག་ཐག་ནཡ་བྲེཐ་ན། 

དྷ་བྷ་ོབ་ག་ཛྷ་ཎྲེ། ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ར་ཕྱག་ཟཙར་ར།ོ། 
ཥ་ས་སྲ། སོང་ཕག 
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ཕརྟྲེ། ཟཇུག་ཚུར་ར། 
ཥརྦ་བུདྡྷ་ཧ་ཕ་ར་ོཀྱི་ཎྲེ། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་སྣང་ཕ། 
མཀྵཿ། བྷྱིག 
ཤ་ོཎ། རྣ། 
ག་ཌྷ། སྣ། 
ཚཧི ། ལྲེ། 
ཀཱ་འ། ལུཥ། 
བྷ་དྷ།ོ འྱིཐ། 
ཕྱི་ཛྙཱ་དྷ། རྣབྷ་ནཡ་བྷཁྲེདྷ། 
ཕྱི་ལ་ོད་དྷྱི་ས ཧཱ། རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནཡ་བྷཚོཐ། 

 
བྱིདྷ་གྱིཥ་རླཕོ་ནཡ་བྲེཐ་ན། 

ཕུ་རུ་ཕུ་རུ། གའཕ་དྷཥ་ཕུཡ་ཕ། 
སུ་རུ་སུ་རུ། ཟགོ་ཟཛུགཥ་ན།  
ཕུ་ར་ཱཕུ་ར།ཱ བློ་རྣོདྷ་ནོཡ་གྱུཡ་ཕ། 
པྲ་ཕུ་ར་ཱཔྲ་ཕུ་ར།ཱ ཡཕ་ཏུ་བློ་རྣོདྷ་ནོཡ་གྱུཡ་ཕ། 
ཥརྦ་བུདྡྷ་ཧ་དྱིཥ ྱི་ཎྲེ། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱིཥ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ་ལྱིག 
དརྨ་དྷཱ་ཏུ། ཆོཥ་ཀྱི་ཐབྱིངཥ། (ཀྱི) 
གརྦྦ ྲེ་ས ཧཱ། སྱིང་ནོ་ར་བྱིདྷ་གྱིཥ་རླཕོཥ་ལྱིག 
ཧ་བྷཱ་ཕ་ས ཧཱ། བྷྱི་ཟཇྱིགཥ་ནཡ་གཝྱི་ཟཛུགཥ། 
ཥརྦ་དར  ། ཆོཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ། 
ཧ་ཕ་ཕ་ོད་དྷྱི་ས ཧཱ། རྟོགཥ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ་ལྱིག
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སྔགཥ་དྷྱི། ཎདྱ་ཏཱ། ཧོཾ་ཚ་འྲེ་ཚ་འྲེ། བྷཧཱ་ཚ་འྲེ་ཚ་འྲེ།  ཛྷ་ཧཱྱི་དྷྱི་ཚ་འཎོ ་ཡྱི། ཀ་
ར་ཀ་ར།  བྷ་ར་བྷ་ར། མ་ར་མ་ར། ཨ་དྷྱི་ཨ་དྷྱི། ཥརྦ་ཀར  ། ཨཱ་ཕ་ཡ་ཎ། དྷྱི་བྷྲེ། 
ཥརྦ་ཐ་ཛྙཱ་དྷ། ཧ་དྱིཥ ྱི་ཎྲེ་ས ཧཱ། དྷ་བྷོ་བ་ག་ཛྷ་ཎྲེ། ཥ་ས་སྲ་ཕརྟྲེ། ཥརྦ་བུདྡྷ་
ཧ་ཕ་རོ་ཀྱི་ཎྲེ། མཀྵཿ། ཤོ་ཎ། ག་ཌྷ། ཚིཧ ། ཀཱ་འ། བྷ་དྷོ། ཕྱི་ཛྙཱ་དྷ། ཕྱི་ལོ་ད་དྷྱི་
ས ཧཱ། ཕུ་རུ་ཕུ་རུ། སུ་རུ་སུ་རུ། ཕུ་རཱ་ཕུ་རཱ། པྲ་ཕུ་རཱ་པྲ་ཕུ་ར།ཱ ཥརྦ་བུདྡྷ་ཧ་དྱིཥ ྱི་
ཎྲེས ཧཱ། དརྨ་དྷཱ་ཏུ་གརྦྦ ྲེ་ས ཧཱ། ཧ་བྷཱ་ཕ་ས ཧཱ། ཥརྦ་དར  ། ཧ་ཕ་ཕོ་ད་དྷྱི་ས ཧཱ།  
ཟཐྱི་དྷྱི་བྷཐོ་སྲེ་ཟཔགཥ་ན་ཟཇྱིགཥ་ན་ཆྲེདྷ་ནོ་ཕརྒྱཐ་རཥ་སྒྲོར་ཕཟྱི་
གཟུངཥ་རཥ་གསུངཥ་ཥོ། ། ཐགྲེཟོ།     ། 
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༦༽ ར་ོརྲེ་རྣབྷ་ཟཇབྷོཥ།  
༄༅།      །དྷ་བྷོ་གུ་ཡ་ཛྷྲེ། རོ་རྲེ་རྣབྷ་ནཡ་ཟཇོབྷཥ་ནཟྱི་སྔགཥ་ཀྱི་ཙིག་ཐོདྷ་
ཞཕ་རྒྱཥ་སོཕ་ཐནོདྷ་ཆྲེདྷ་ན་ོགུ་རུ་ནཐྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ཀྱིཥ་རོ་རྲེ་རྣབྷ་
ཟཇོབྷཥ་ཀྱི་གཟུངཥ་ཕལཐ་གདྷང་འོཐ་ན་ཟཐྱི་ལྟཡ། 
 
དྷ་བྷ་ོཡཎ་ྣཏྲ་ཡ་ཱའ། ཐུདྷ་བྷོང་བྷ་འྱིདྷ་ནཟྱི་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་ར་ཕྱག་
ཟཙར་རོ།། 
དྷ་བྷཤྩཌྷ ་ཕཛྲ་དྷ་ཱཌྷ་འྲེ། བྷ་ཧཱ་འཨ་ཥྲེ་ནཱ་ན་ཎ་འྲེ། ཕཥབྷ་ན་ཏབྷཥ་ཏཐ་
རོགཥ་ནཡ་བྲེཐ་ནཟྱི་གདྷོཐ་སྱིདྷ་གྱི་སྲེ་ཐནོདྷ་ཆྲེདྷ་ན་ོཐུགཥ་དྲག་ནོ་ཐང་
ལྡདྷ་ནཟྱི་ཕྱག་དྷ་རོ་རྲེ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ།། 
ཎདྱ་ཏ།ཱ ཟཐྱི་ལྟ་སྲེ། ཟོག་བྷ་ཟདྲྲེདྷ་ནཟྱི་ཏ་ཙིག་འྱིདྷ། 
 

ཆཥོ་ཀྱི་ཐབྱིངཥ་ཀྱི་འྲེ་ལྲེཥ་ར་ཕསྐུར་ཕ་ཕསདྷ་ན་དྷྱི། 
ཧོཾ་ཏྲ་ཉ་ཏྲ་ཉ། ཆོཥ་ཀྱི་ཐབྱིངཥ་ཀྱི་འྲེ་ལྲེཥ་རཥ་བྱུང་ཕཟྱི་སྤྲུར་ནཥ་ཕཐག་
ཐང་གཝདྷ་གྱི་ོདྷ་བྷོངཥ་ན་རྣབྷཥ་བྷཏཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟ།ོ།  
ཏྲ་ོཉ་འ་ཏྲ་ོཉ་འ། ལྱིདྷ་ཏུ་ཥོར་ཅྱིག་ནཟོ།། 
ས ྥུ་ཉ་ས ྥུ་ཉ། སོཡ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
སྥ་ོཉ་འ་སྥ་ོཉ་འ། ལྱིདྷ་ཏུ་སོཡ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
གྷུརྞྞ་གྷུརྞྞ། ཏཡ་ནཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། ཝྲེཥ་གམོ་ཕ་ོར་ཕསྐུར་ཕ། 
གྷུརྞྞ་ན་འ་གྷུརྞྞ་ན་འ། ཕསྲྲེག་ཏུ་བྷ་ཕཏུཕ་ན་རྣབྷཥ་གཝདྷ་དུ་ལྱིདྷ་ཏུ་ཟབྲེཡ་
ཕཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། ཝྲེཥ་ཟཁཡོ་དུ་གྱུཡ་ན་ར་ཕསྐུར་ཕཟ།ོ། 
ཥརྦ་ཥཏ ་དྷྱི། ཕ་ོད་འ་ཕ་ོད་འ། ཥྲེབྷཥ་ཅདྷ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཁཐ་ནཡ་ཅདྷ་གྱི་
ཥྲེབྷཥ་ར་གདྷཥ་ནཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
ཥ་ཾཕ་ོད་འ་ཥ་ཾཕ་ོད་འ། ལྱིདྷ་ཏུ་གདྷཥ་ནཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟ།ོ། 
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བྷྲ་བྷ་བྷྲ་བྷ། ཕྱུངཥ་ལྱིག་ནཟོ།། 
ཥ་ཾབ  ་བྷ་འ། ཥ་ཾབ  ་བྷ་འ། ལྱིདྷ་ཏུ་ཕྱུངཥ་ལྱིག་ནཟོ།། 
ཥརྦ་བྷཱུ་ཏཱ་དྷྱི། ཀུ་ཉ་ཀུ་ཉ། ཟབྱུང་ནོ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་གདྷོཐ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་
དུབྷ་བུཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟ།ོ། ཀུཊྚ་ཀུཊྚ་ཝྲེཥ་ཀང་སྣང་། 
ཥ་ཾཀུ་ཉ་འ་ཥ་ཾཀུ་ཉ་འ། ལྱིདྷ་ཏུ་དུབྷ་བུཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟ།ོ། 
ཥརྦ་ལ་ཏ ྤཱུད།྄ གྷ་ཉ་གྷ་ཉ། ཐག་སྲེ་ཕརྲེ་ཕ་བྷྲེཐ་ན་རྣབྷཥ་གདྷཥ་གཝདྷ་དུ་
ཕྱྱིདྷ་ནཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
ཥ་ཾགྷ་ཉ་འ་ཥ་ཾགྷ་ཉ་འ། ལྱིདྷ་ཏུ་ཕྱྱིདྷ་ནཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
ཥརྦ་ཕྱི་ད ་ཾཕཛྲ་ཕཛྲ། རཥ་ཐྲེ་ཐག་ཀང་ཡྱིག་ན་ཅདྷ་ཁོཐ་ཀྱི་འྲེ་ལྲེཥ་ཀྱི་རོ་
རྲེཥ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
སྥ་ོཉ་འ་ཕཛྲ་ཕཛྲ། འྲེ་ལྲེཥ་ཀྱིཥ་གཎོཡ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
ཀ་ཉ་ཕཛྲ་ཕཛྲ། འྲེ་ལྲེཥ་ཀྱིཥ་ཕཥཐ་ནཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟ།ོ། 
བྷ་ཉ་ཕཛྲ་ཕཛྲ། འྲེ་ལྲེཥ་ཀྱིཥ་དུབྷ་བུཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟ།ོ། 
བྷ་ཏ་ཕཛྲ་ཕཛྲ། འྲེ་ལྲེཥ་ཀྱིཥ་ཕུག་ཅྱིག་ནཟོ།། 
ཧཊ་ྚཧཱ་ཥ་ནཱྱི་ར་ཕཛྲ། ཁོཐ་ཀྱི་འྲེ་ལྲེཥ་ཀྱི་རོ་རྲེ་སྔོདྷ་ན་ོཕྱག་དྷ་ཕསྣབྷཥ་ནཥ་
ཐབྱུང་ཕ་ཐང་ཕཅཐ་ནཟྱི་ཕྱིདྷ་རཥ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
སུ་ཕཛ ་འ་ས ་ཧཱ། གོང་དུ་ཕསདྷ་ནཟྱི་རཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀང་ཆོཥ་ཀྱི་ཐབྱིངཥ་
རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནཟྱི་འྲེ་ལྲེཥ་ཀྱིཥ་རྲེགཥ་ནཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟ།ོ། 
 

ཐུགཥ་ཀྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་འྲེ་ལྲེཥ་ཕཝྱི་ར་སྱིཡ་ཕསྐུར་ཕ་ཕསདྷ་ན་དྷྱི། 
སྲེ་ཕུལ ྥུ། དྷྱི་རུ་ཕུལ ྥུ། བྷྲེ་རོང་ལྟ་བུཟྱི་འྲེ་ལྲེཥ་ར་ཥོགཥ་ན་རཥ་སྤྲུར་ནཟྱི་ཁོ་ཕོ་
རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་སྡུག་ཕསྔར་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་རྒྱུ་རྣབྷཥ་གཅོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
གཧྀ་ྣཀུ་ལུ། གཝོབྷ་ནཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། ཀུལ ྥུ་ཝྲེཥ་ཀང་སྣང་། 
བྷྱི་རྱི་ཙུལ ྥུ། ཀུ་རུ་ཀུལ ྥུ། ཐག་ནཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
ཕཛྲ་ཕྱི་ཚ་ཡ་ཱའ་ས ་ཧཱ། རྣབྷ་ནཡ་རྒྱར་ཕཟྱི་འྲེ་ལྲེཥ་ཀྱི་རོ་རྲེཥ་ཝྱི་ཕཡ་བྷཚོཐ་
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ཅྱིག་ནཟོ།། 
ཀཱྱི་རྱི་ཀཱྱི་ལ་ཱའ་ས ་ཧཱ། འྲེ་ལྲེཥ་ཀྱི་ཕུཡ་བུཥ་ཝྱི་ཕཟྱི་རཥ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
ཀ་ཉ་ཀ་ཉ། ས་ཕཀོང་ཕཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
བྷ་ཉ་བྷ་ཉ། ཟགོ་ཕ་རྣབྷཥ་མྱ་ངདྷ་རཥ་ཟཐཥ་ནཟྱི་ཕཐྲེ་ཕ་ཆྲེདྷ་ནོ་ར་སོཡ་
ཅྱིག་ནཟོ།། 
ཡ་ཉ་ཡ་ཉ། སྡུག་ཕསྔར་རྣབྷཥ་བྷྱི་ཟཔྲེར་ཕཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟ།ོ། 
བྷ་ོཉ་དྷ་པྲ་བྷ་ོཉ་ནཱ་འ་ས ་ཧཱ། བྷྱི་བྷཐུདྷ་ནཟྱི་ཕྱོགཥ་རྣབྷཥ་རཥ་ཕསྒྲར་ཕཡ་
བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
མ་ཡ་དྷྱི་མ་ཡ། ཐནར་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙོགཥ་ན་ར་སོཡ་ཅྱིག་ནཟ།ོ། 
ས་ཡ་ས་ཡ། ོདྷ་བྷོངཥ་ན་ར་ཥགོཥ་ན་རྣབྷཥ་ཕོགཥ་ལྱིག་ནཟ།ོ། 
ཥ་ཡ་ཥ་ཡ། ཕུར་དུ་བྱུང་ཕཟྱི་བློ་སྲེཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
མ་ཱཡ་འ། བྷཐོཡ་དྷ་འྲེ་ལྲེཥ་ཕཝྱིཟྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་གྱིཥ་ཕཡ་དུ་གཅོཐ་ན་རྣབྷཥ་
ཝྱི་ཕཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟ།ོ། 
 

ཁ་ོཕ་ོརྣབྷཥ་སྐུཟྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་ར་ཕསྐུར་ཕ་ཕསདྷ་ན་དྷྱི། 
ཕཛྲ་ཕྱི་དཱ་ཡ་ཎ་འ་ས ་ཧཱ། ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་རོ་རྲེ་རྣབྷ་ནཡ་ཟཇབྷོཥ་ནཟྱི་
སྐུཟྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་གྱིཥ་ཥྲེབྷཥ་ཅདྷ་རྣབྷཥ་ཀྱི་ཕག་ཆགཥ་ངདྷ་ནཟྱི་དྲྱི་བྷ་
རྣབྷཥ་ཝྱི་ཝྱིང་བྷྲེཐ་ནཡ་བྷཚཐོ་ཅྱིག་ཅྲེཥ་ཕསྐུར་ཕཟོ།། 
ཙདི་ྡཙདི།ྡ བྷཏཡ་ཕྱྱིདྷ་ནཡ་བྷཚཐོ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
བྱིད་ྡབྱིད།ྡ ཕྱྲེ་བྷཡ་རློགཥ་ལྱིག་ནཟོ།། 
བྷ་ཧཱ་ཀཱྱི་རྱི་ཀཱྱི་ལ་ཱའ་ས ་ཧཱ། ཁྲེཐ་ཀྱི་སྐུཟྱི་ཕུཡ་བུ་ཆྲེདྷ་ནོཥ་ོདྷ་བྷངོཥ་ན་ར་
ཥོགཥ་ན་རྣབྷཥ་ཝྱི་ཕཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
ཕནྡྷ་ཕནྡྷ། བྷ་རུངཥ་ན་རྣབྷཥ་ཆྱིངཥ་ལྱིག་ནཟོ།། 
ཀྲ་ོད་ཀྲ་ོད། ཀཱྱི་རྱི་ཀཱྱི་ལ་ཱའ་ས ་ཧཱ། ཁོཥ་ལྱིང་ཟཁྲུགཥ་ནཟྱི་ཕུཡ་བུཥ་རཥ་ངདྷ་
ན་རྣབྷཥ་བྷྲེཐ་ནཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
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ཁ་ོཕ་ོཕཝྱིཟྱི་སྱིང་ནཟོྱི་ས་ོདྷཥ་ཕསྐུར་ཕ་དྷྱི། 
ཙུ་རུ་ཙུ་རུ། མཌྷ ་ཀཱྱི་རྱི་ཀཱྱི་ལ་ཱའ་ས ་ཧཱ། ཁོ་ཕོ་ཆྲེདྷ་ནོ་རོ་རྲེ་གཏུབྷ་ནོཟྱི་ཕུཡ་
བུཥ་ཕགྲེགཥ་རྣབྷཥ་ཝྱི་ཕཡ་བྷཚཐོ། 
ཏ ་ཥ་འ་ཏ ་ཥ་འ། ཕཛྲ་ཀཱྱི་རྱི་ཀྱི་ལ་ཱའ་ས ་ཧཱ། ཁོ་ཕོ་ཆྲེདྷ་ནོ་ཀཱྱི་རྱི་ཀཱྱི་ར་འཟྱི་
ཕུཡ་བུཥ་ཕགྲེགཥ་རྣབྷཥ་སྐྲག་ནཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
ས་ཡ་ས་ཡ། ཕཛྲ་ཕྱི་དཱ་ར་ཱའ་ས ་ཧཱ། ཁོ་ཕོ་ཆྲེདྷ་ནོ་ར་ོརྲེ་ཕྲེ་ཅོདྷ་གྱི་ཕུཡ་བུཥ་
ཕགྲེགཥ་རྣབྷཥ་ཟཐཡ་ཕཡ་བྷཚཐོ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
པྲ་ས་ཡ་པྲ་ས་ཡ། ཕཛྲ་པྲ་བཉྫ་ནཱ་འ་ས ་ཧཱ། ཁོ་ཕོ་ཆྲེདྷ་ནོ་རོ་རྲེ་ཏོ་ཕཟྱི་ཕུཡ་
བུཥ་ཕགྲེགཥ་རྣབྷཥ་བྷྲེཐ་ནཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། རོགཥ་ནཡ་ཟཐདྷོ་བྷྱི་ནུཥ་
དྷ་ཁོ་ཕོ་ཕཝྱིཟྱི་སྱིང་ནོཟྱི་ཕཟླཥ་ནཡ་བ་ཕ་དྷྱི་ཟཐྱི་ཐག་འྱིདྷ་དྷོ་ཝྲེཥ་བ་ཕཟྱི་
ཐོདྷ་སོདྷ་ཎོ།། 
 

ཐྲེ་ཐག་གསུང་གྱི་ས་ོདྷཥ་ཕསྐུར་ཕ་ཕསདྷ་ན་དྷྱི། 
བྷ་ཎྱི་སྠྱི་ཡ་ཕཛྲ། བློ་གོཥ་ཕུར་དུ་བྱུང་ཕ་རྣབྷཥ་ཀྱི་ཥྲེབྷཥ་རོ་རྲེ་ལྟཡ་ཕརྟདྷ་
ཝྱིང་བྷྱི་གའོ་ཕཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
སུ་ཎྱི་སྠྱི་ཡ་ཕཛྲ། རྲེགཥ་ནཡ་ཕརྟདྷ་ནཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟ།ོ། ཤཱུ་ཎྱི་ཝྲེཥ་དྷ་ཏོཥ་ན། 
པྲ་ཎྱི་སྠྱི་ཡ་ཕཛྲ། ཡཕ་ཏུ་ཕརྟདྷ་ནཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
བྷ་ཧཱ་ཕཛྲ། ཆྲེདྷ་ནོ་རྣབྷཥ་ཀྱི་ཚུར་དུ་ཕརྟདྷ་ནཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
ཧ་པྲ་ཎྱི་ས་ཎ་ཕཛྲ། ཡཕ་ཏུ་གའོ་ཕ་བྷྲེཐ་ནཟྱི་འྲེ་ལྲེཥ་ཀྱི་རོ་རྲེ་རྲེགཥ་ནཡ་
གཥོར་ཅྱིག་ནཟོ།། 
ཧ་བྷ་ོགྷ་ཕཛྲ། འྲེ་ལྲེཥ་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་ཕྱིདྷ་རཥ་རྣབྷཥ་ཐོདྷ་འོཐ་ནཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་
ནཟོ།། 
ཧྲེ་སྱི་ཧྲེ་སྱི་ཕཛྲ། འྲེ་ལྲེཥ་རོ་རྲེ་ཐང་ལྡདྷ་ན་གདུར་བཟྱི་རྒྱུཐ་རཥ་གལྲེགཥ་
ལྱིག་ནཟོ།། 
ཤཱྱི་ག་ཾཕཛ ་འ་ས ་ཧཱ། བོདྷ་དྷཥ་ཀང་མྱུཡ་དུ་ཝྱི་ཕཟྱི་རཥ་གྲུཕ་ནཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་
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ནཟོ།། (ཤཱྱི་གཾ་ཕཛྲ་ད་ར་ཱའ་ས ཧཱ་ཝྲེཥ་ན་ལྷོ་ཟབྲུག་གྱི་ཐནྲེ་ར་སྣང་) 
ད་ཡ་ད་ཡ།  ཟབྱུང་ན་ོརྣབྷཥ་ཟུངཥ་ལྱིག་ནཟོ།། 
དྱི་ཡྱི་དྱི་ཡྱི། ཕཟུང་ཞྱིདྷ་ན་རྣབྷཥ་ཏོགཥ་ལྱིག་ནཟོ།། 
དྷུ་རུ་དྷུ་རུ། ཕཎགཥ་ན་རྣབྷཥ་བྷྱི་ཟཆོཡ་ཕཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟ།ོ། 
ཥརྦ་ཕཛྲ་ཀུ་ར་ཾཨ་ཱཕརྟ་འ་ས ་ཧཱ། རོ་རྲེཟྱི་ཡྱིགཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱིཥ་ཝྱི་ཕ་ཐང་
ལྡདྷ་ནཟྱི་བྱིདྷ་གྱིཥ་རླཕཥ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
ཧ་མུ་ཀ་ཾམ་ཱཡ་འ་པཉ། ཕཡ་དུ་གཅོཐ་ན་རྣབྷཥ་ཕཟློག་ན་ཐང་གཝོབྷ་ནཟྱི་
རཥ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
 

སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་ར་སྱིཡ་ཕསྐུར་ཕ་ཕསདྷ་ན་དྷྱི། 
དྷ་བྷཿཥ་བྷད ་ཕཛ ་ཎ།ཾ རོ་རྲེཟྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་གྱིཥ་ཕཐག་ཀུདྷ་དྷཥ་ཕྱག་ཟཙར་
ཕཟྱི་གདྷཥ་སུ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟ།ོ། 
ཥརྦ་ཕ་ར་ཾཨ་ཱཕརྟ་འ། བྷ་ཧཱ་ཕ་རྲེ། སོཕཥ་ཆྲེདྷ་ནོ་ཐང་ལྡདྷ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་
ཀྱིཥ་ཕསོཐ་ཅྱིང་ཐགྲེཥ་ནཟྱི་གདྷཥ་སུ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
ཀ་ཎ་ཕྲེ་ཎ་ཎ་རྲེ། ཧ་མ་རྲེ། འྲེ་ལྲེཥ་ཀྱི་བྷཆྲེ་ཕ་ཆྲེདྷ་ནོཥ་ཕགྲེགཥ་རྣབྷཥ་ར་
ཏོཕ་ར་བྷྱི་གའོ་ཕཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
བྷཌྷ ་ར་བྷ་འྲེ། ཧ་ཎྱི་ཕཛྲ། འྲེ་ལྲེཥ་བྷཆོག་ཐང་ལྡདྷ་ན་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་ཐཀྱིར་
ཟཁོཡ་སོང་ཕ་རྣབྷཥ་ཕཐག་ར་ཟགོ་ཕཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟ།ོ། 
བྷ་ཧཱ་ཕ་རྲེ། ཕྲེ་ག་ཡ་ཌྷ་ཡ་ཌྷ། སོཕཥ་ཆྲེདྷ་ནོ་ཐང་ཕཅཥ་ན་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་ཕཡ་
ཆོཐ་རྣབྷཥ་མྱུཡ་དུ་བྷྲེཐ་ནཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
ཧ་ཚ་ིཎྱི། ཛྭ་ར་ཛྭ་ར། འྲེ་ལྲེཥ་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་བྷྲེ་ཟཕཡ་ཕཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
ཎྱི་ཉྱི་ཎྱི་ཉྱི། ནིཾ་ག་རྲེ། ཡཕ་ཏུ་ཟཕཡ་ཕཡ་ཕསྡུཥ་ནཥ་གདྷོཐ་ན་རྣབྷཥ་རཥ་
སྲུངཥ་ལྱིག་ནཟོ།། 
ཐ་ས་ཐ་ས། ཎྲེ་ཚ་ོཕ་ཎྱི། གཞྱི་ཕརྱིཐ་ལྡདྷ་ནཟྱི་བྷྲེཥ་ཕསྲྲེག་ནཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་
ནཟོ།། 
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ཎྱི་རྱི་ཎྱི་རྱི། ཕཅཐ་ནཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
ཕནྡྷ་ཕནྡྷ། སྲྲེགཥ་ལྱིག་ནཟོ།། 
བྷ་ཧཱ་ཕ་རྲེ། ཕཛྲ་ཧ་ཾཀུ་ལ་ཛྭ་ར་འ་ས ་ཧཱ། རོ་རྲེཟྱི་ལུཥ་ཟཕཡ་ཕ་ཐང་ལྡདྷ་
ནཟྱི་སོཕཥ་ཆྲེདྷ་ནོཥ་ཕགྲེགཥ་རྣབྷཥ་ཝྱི་ཝྱིང་བྷྲེཐ་ནཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
 

ཕཅབྷོ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀྱི་སྱིང་ནཟོྱི་ས་ོདྷཥ་ཕསྐུར་ཕ་ཕསདྷ་ན་དྷྱི། 
དྷ་བྷ་ོཡཎ་ྣཏྲ་ཡ་ཱའ། ཐུདྷ་བྷོང་བྷ་འྱིདྷ་ནཟྱི་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་ར་ཕྱག་
ཟཙར་རོ།། 
དྷ་བྷ་ཤྩཌྷ ་ཕཛྲ་དྷ་ཱཌྷ་འྲེ། བྷ་ཧཱ་འཨ་ཥྲེ་ནཱ་ན་ཎ་འྲེ། ཕཥབྷ་ན་ཏབྷཥ་ཏཐ་
རོགཥ་ནཡ་བྲེཐ་ནཟྱི་གདྷོཐ་སྱིདྷ་གྱི་སྲེ་ཐནོདྷ་ཆྲེདྷ་ན་ོཐུགཥ་དྲག་ནོ་ཐང་
ལྡདྷ་ནཟྱི་ཕྱག་དྷ་རོ་རྲེ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ།། 
ཎདྱ་ཏ།ཱ ཟཐྱི་ལྟ་སྲེ། ཟོག་བྷ་ཟདྲྲེདྷ་ནཟྱི་ཏ་ཙིག་འྱིདྷ། 
 
ཧོཾ། ཡཕ་ཏུ་ཕསྔགཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་ཎྲེ། ཕཀྲ་ལྱིཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་ཎ།ོ། 
ས་ཡ་ས་ཡ་ཕཛྲ། གདུག་ན་ཅདྷ་རྣབྷཥ་ཀྱི་སྲོག་འྲེ་ལྲེཥ་ཀྱི་རོ་རྲེཥ་ཕོགཥ་ལྱིག་
ནཟོ།། ཁོ་ཕོ་ཧཾ་བྷཚཐ་ཕསྐུར་ཕ། 
བྷ་ཏ་བྷ་ཏ་ཕཛྲ། འྲེ་ལྲེཥ་རོ་རྲེཥ་ཐྲེ་ཐག་ར་ཕརྲེག་ནཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
གལྱིདྷ་རྲེ་གལྲེཐ་ཕསྐུར་ཕ། 
དྷུ་དྷ་དྷུ་དྷ་ཕཛྲ། འྲེ་ལྲེཥ་རོ་རྲེཥ་སོཐ་ཅྱིག་སོཐ་ཅྱིག་ནཟ།ོ། 
ཐ་ས་ཐ་ས་ཕཛྲ། འྲེ་ལྲེཥ་རོ་རྲེཥ་སྲྲེགཥ་ལྱིག་ནཟོ།། གལྱིདྷ་རྲེ་བྷཏཡ་བྲེཐ་
ཕསྐུར་ཕ། 
ན་མ་ན་མ་ཕཛྲ། འྲེ་ལྲེཥ་རོ་རྲེཥ་ཐྲེ་ཐག་ཆོབྷཥ་ལྱིག་ནཟ།ོ། བྷྱི་གའ་ོཕ་ཕསྐུར་
ཕ༐ 
ད་ཡ་ད་ཡ་ཕཛྲ། གདྷོཐ་ན་ཅདྷ་ཟབོཥ་ན་རྣབྷཥ་ཟུངཥ་ལྱིག་ནཟ།ོ། རྟ་བྷགྱིདྷ་
ཕསྐུར་ཕ། 
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དྷཱ་ཡ་འ་དྷཱ་ཡ་འ་ཕཛྲ། འྲེ་ལྲེཥ་ཅདྷ་ཁྲེཐ་ཀྱི་ཟཁོཡ་རྣབྷཥ་ཀང་ཟཚིདྷ་དུ་
ཆུག་ཅྱིག་ནཟོ།། གཝདྷ་གྱིཥ་བྷྱི་ཐུཕ་ན་ཕསྐུར་ཕ། 
དཱ་རུ་ཌྷ་དཱ་རུ་ཌྷ་ཕཛྲ། དྲག་ཏུ་ཟུང་ཝྱིག་ནཟོ།། 
ཙདི་ྡཙདི་ྡཕཛྲ། ཕཟུང་ཞྱིདྷ་ན་རྣབྷཥ་རོ་རྲེཥ་ཆོཐ་ཅྱིག་ནཟ།ོ།ཁབྷཥ་གསུབྷ་
རྣབྷ་རྒྱར་ཕསྐུར་ཕ། 
བྱིད་ྡབྱིད་ྡཕཛྲ་ཧཱུྃ་པཉ། འྲེ་ལྲེཥ་ཀྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་གྱི་ཐུགཥ་ཀྱིཥ་ཁོཥ་ལྱིག་ནཟོ།། 
  

ྲེ་ཕཟྱི་སྱིང་ནཟོྱི་ས་ོདྷཥ་ཕསྐུར་ཕ་ཕསདྷ་ན་དྷྱི། 
དྷ་བྷཤྩཌྷ ་ཕཛྲ་ཀྲ་ོདྷཱ་འ། ཐངོཥ་གྲུཕ་ཀྱི་བྷཆོག་སྒྲུཕ་ནཟྱི་ཕྱྱིཡ་ར་ོརྲེ་ཁོ་ཕོ་
དྲག་ནོ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ་ཝྲེཥ་བ་ཕཟོ།། 
ཧ་ལུ་ཧ་ལུ། ཐངོཥ་གྲུཕ་ཀྱི་ཕགྲེགཥ་སུ་གྱུཡ་ན་རྣབྷཥ་ཕཐག་གྱི་བྷདུདྷ་དུ་
དྲག་ཏུ་ཁུག་ཅྱིག་ནཟ།ོ། 
ཎྱིཥ ་ཎྱིཥ ། དྲངཥ་ན་རྣབྷཥ་ཕཐག་གྱི་བྷདུདྷ་དུ་གདྷཥ་ནཡ་བྷཚཐོ་ཅྱིག་ནཟོ།། 
ཕནྡྷ་ཕནྡྷ། གདྷཥ་ན་རྣབྷཥ་ཆྱིངཥ་ལྱིག་ནཟོ།། 
ས་དྷ་ས་དྷ། ཕཅྱིངཥ་ན་རྣབྷཥ་རྲེགཥ་ལྱིག་ནཟོ།། 
ཧ་མ་ྀཎྲེ་ཧ་ཾཔཉ། རཥ་ཐྲེ་ཐག་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀང་བྷཏཡ་ཕྱྱིདྷ་ཅྱིང་ཕྱྱིཡ་བྷྱི་ལྡོག་
ནཟྱི་ཥ་ར་ཕཝག་དྷཥ་ཟཆྱི་ཕ་བྷྲེཐ་ནཟྱི་གདྷཥ་ར་སོཡ་ཕཡ་བྷཚཐོ་ཅྱིག་
ནཟོ།། ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ།།  
རོ་རྲེ་རྣབྷ་ཟཇོབྷཥ་ར་སོཕ་ཐནདྷོ་བཱྱི་བྷ་རཥ་བྷཚཐ་ནཟྱི་སྔགཥ་ཀྱི་ཕལཐ་ན་
ཞཕ་རྒྱཥ་བྷཆྱིཥ་ན་ཐང་། ཐྲེ་རཥ་ཀང་གོང་དུ་ཟདྲྲེདྷ་ནཟྱི་ཨུ་རྒྱདྷ་ནཐྨཥ་
བྷཚཐ་ནཟྱི་རོ་རྲེཟྱི་གསུང་ཞཕ་ཟཐྱི་ངོ་བྷཙཡ་ཆྲེཟ།ོ ། 
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ཐོགཥ་ཥྲེར།  
 ནཌྷ ྱི་ཎ  ཐགངོཥ་ན།  

 
༡ 

སྒྱུཡ་བྷཁདྷ། ཛྙཱ་དྷ་ཥྱིདྡྷྱི། 
ཤཱྱི་རྲེནྡྲ་ཕོ་དྱི། ར་ོཙཱ་ཕ་
ཕདྡྲེ་འྲེ་ལྲེཥ། 

 
 
ཧོཾ་ཏྲ་ཉ་ཏྲ་ཉ། 

  

 
༢ 

ནཌྷ ྱི་ཎ་ཆྲེདྷ་ནོ་ཛྙཱ་དྷ་
ཤ ྱི། 

 
ཧོཾ་ཏྲུ་ཉ་ཏྲུ་ཉ། 

  

 
༣ 

སོཕ་ཐནོདྷ་ནཐྨ་
ཟབྱུང་གདྷཥ 

 
ཧོཾ་ཏྲ་ཉ་ཏྲ་ཉ། 

ས་ཡ་ས་ཡ་ཕཛྲ་ཕྱི་
དཱ་ར་ཱའ་ས ཧཱ། 

སུ་ཎྱི་སྠྱི་ཡ་ཕཛྲ། 

 
༤ 

སོཕ་ཐནོདྷ་བཱྱི་བྷ་ར་བྷྱི་
ཏྲཥ 

 
ཧོྃ་ཏྲ་ཉ་ཏྲ་ཉ། 

ས་ཡ་ས་ཡ་ཕཛྲ་དྷཱ་
རཱ་འ་ས ཧཱ། 

སུ་ཎྱི་སྠྱི་ཡ་ཕཛྲ། 

 
༥ 

སོཕ་ཐནོདྷ་ཕོ་དྱི་ཥཏྭ།  
ཧོཾ་ཏྲ་ཉ་ཏྲ་ཉ། 

ས་ཡ་ས་ཡ་ཕཛྲ་དྷཱ་
རཱ་འ་ས ཧཱ། 

 

 
༦ 

སོཕ་ཐནོདྷ་ཡཎྣ་ཀཱྱིརྟྱི།  ས་ཡ་ས་ཡ་ཕཛྲ་ཕྱི་
དཱ་ཡ་ཎ་འ་ས ཧཱ། 

 

 
༧ 

བྷཁདྷ་ཚི་དྷ་བྷྱི་ཏྲ། དཱ་
དྷ་ཤཱྱི་ར། རོ་ཙ་ཱཕ་ཕདྡྲེ་
འྲེ་ལྲེཥ། 

 
ཧོཾ་ཏྲུ་ཉ་ཏྲུ་ཉ། 

 
ས་ཡ་ས་ཡ་ཕཛྲ་ཕྱི་
དཱ་ར་ཱའ་ས ཧཱ། 

 
ཤཱུ་ཎྱི་སྠྱི་ཡ་ཕཛྲ། 

 
ཏྲུ་ཉ། གཅཐོ་ན་རཟ།ོ། སྒྲ་ཀ་ལ་ཱན་རཥ་གསུངཥ། 
ཏྲ་ོཉ་ཏྲ་ོཉ། ཁོ་ཕོཟྱི་ཁ་ོཕོཥ་ོདྷ་བྷོངཥ་ན་ཡོར་ཅྱིག་ནཟྱི་ཐོདྷ་འྱིདྷ་ར། ོདྷ་
བྷོངཥ་ན་ཁོ་ཕོ་ར་ཐུགཥ་རྲེ་ཁོ་ཕཥོ་ཟཇོབྷཥ་ནཟྱི་ཏ་ཙིག་ག།ོ ། བཱྱི་བྷ་ར་བྷྱི་
ཏྲཥ་གསུངཥ་ཥོ།། 
 
ལྷ་ོཟབྲུག་ར་ཟཐདྷོ་ནཟྱི་གཟུངཥ་ཡྱིང་དྷྱི། 
དྷ་བྷོ་ཡཎྣ་ཏྲ་ཡ་ཱའ། དྷ་བྷ་ཤྩཌྷ ་ཕཛྲ་དྷཱ་ཌྷ་འྲེ། བྷ་ཧཱ་འཨ་ཥྲེ་ནཱ་ན་ཎ་འྲེ། ཎདྱ་
ཏཱ། ཧོཾ་ཏྲུ་ཉ་ཏྲུ་ཉ། ཏྲོ་ཉ་འ་ཏྲོ་ཉ་འ། ས ྥུ་ཉ་སྤུ་ཉ། སྥོ་ཉ་འ་སྥོ་ཉ་འ། གྷུརྞྞ་གྷུརྞྞ། 
གྷུརྞྞ་ན་འ་གྷུརྞྞ་ན་འ། ཥརྦ་ཥཏ ་དྷྱི། ཕོ་ད་འ་ཕོ་ད་འ། ཥཾ་ཕོ་ད་འ་ཥཾ་ཕོ་ད་འ། 
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བྷྲ་བྷ་བྷྲ་བྷ། ཥཾ་བ  ་བྷ་འ། ཥཾ་བ  ་བྷ་འ། ཥརྦ་བྷཱུ་ཏཱ་དྷྱི། ཀུ་ཉ་ཀུ་ཉ། ཥཾ་ཀུ་ཉ་འ་
ཥཾ་ཀུ་ཉ་འ། ཥརྦ་ལ་ཏ ྤཱུད྄། གྷ་ཉ་གྷ་ཉ། ཥཾ་གྷ་ཉ་འ་ཥཾ་གྷ་ཉ་འ། ཥརྦ་ཕྱི་ད ཾ་ཕཛྲ་
ཕཛྲ། སྥོ་ཉ་འ་ཕཛྲ་ཕཛྲ། ཀ་ཉ་ཕཛྲ་ཕཛྲ། བྷ་ཉ་ཕཛྲ་ཕཛྲ། བྷ་ཏ་ཕཛྲ་ཕཛྲ། 
ཧཊྚ་ཧཱ་ཥ་ནཱྱི་ར་ཕཛྲ། སུ་ཕཛ ་འ་ས ་ཧཱ། སྲེ་ཕུལ ྥུ། དྷྱི་རུ་ཕུལ ྥུ། གྀཧྣ་ཀུལ ྥུ། བྷྱི་རྱི་
ཙུལ ྥུ། ཀུ་རུ་ཀུལ ྥུ། ཕཛྲ་ཕྱི་ཚ་ཡཱ་འ་ས ་ཧཱ། ཀཱྱི་རྱི་ཀཱྱི་ལ་ཱའ་ས ་ཧཱ། ཀ་ཉ་ཀ་ཉ། བྷ་
ཉ་བྷ་ཉ། ཡ་ཉ་ཡ་ཉ། བྷོ་ཉ་དྷ་པྲ་བྷོ་ཉ་ནཱ་འ་ས ་ཧཱ། མ་ཡ་དྷྱི་མ་ཡ། ས་ཡ་ས་ཡ། 
ཥ་ཡ་ཥ་ཡ། མཱ་ཡ་འ། ཕཛྲ་ཕྱི་དཱ་ཡ་ཎ་འ་ས ་ཧཱ། ཙིདྡ་ཙིདྡ། བྱིདྡ་བྱིདྡ། བྷ་ཧཱ་ཀཱྱི་
རྱི་ཀཱྱི་ལཱ་འ་ས ་ཧཱ། བནྡྷ་བནྡྷ། ཀྲོ་ད་ཀྲོ་ད། ཕཛྲ་ཀཱྱི་རྱི་ཀཱྱི་ལ་ཱའ་ས ་ཧཱ། ཙུ་རུ་ཙུ་
རུ་མཌྷ ་ཀཱྱི་རྱི་ཀཱྱི་ལཱ་འ་ས ་ཧཱ། ཏ ་ཥ་འ་ཏ ་ཥ་འ། ཕཛྲ་ཀཱྱི་རྱི་ཀྱི་ལཱ་འ་ས ་ཧཱ། ས་
ཡ་ས་ཡ་ཕཛྲ་ཕྱི་དྷཱ་རཱ་འ་ས ་ཧཱ། པྲ་ས་ཡ་པྲ་ས་ཡ། ཕཛྲ་པྲ་བཉྫ་ནཱ་འ་ས ་ཧཱ། བྷ་
ཎྱི་སྠྱི་ཡ་ཕཛྲ། ཤཱུ་ཎྱི་སྠྱི་ཡ་ཕཛྲ། པྲ་ཎྱི་སྠྱི་ཡ་ཕཛྲ། བྷ་ཧཱ་ཕཛྲ། ཧ་པྲ་ཎྱི་ས་ཎ་
ཕཛྲ། ཧ་བྷོ་གྷ་ཕཛྲ། ཧྲེ་སྱི་ཧྲེ་སྱི་ཕཛྲ། ཤཱྱི་གཾ་ཕཛྲ་ད་ར་ཱའ་ས ་ཧཱ། ད་ཡ་ད་ཡ། 
དྱི་ཡྱི་དྱི་ཡྱི། ད་རུ་ད་རུ། ཥརྦ་ཕཛྲ་ཀུ་རཾ་ཨ་ཱཕརྟ་འ་ས ་ཧཱ། ཧ་མུ་ཀ་མཱ་ཡ་འ་
པཉ། དྷ་བྷཿཥ་བྷད ་ཕཛ ་ཎ།ཾ ཥརྦ་ཕཛྲ་ཀུ་རཾ་ཨ་ཱཕརྟ་འ། བྷ་ཧཱ་ཕ་རྲེ། ཀ་ཉ་ཕྲེ། 
ཎ་ཎ་རྲེ། ཧ་མ་རྲེ། བྷཌྷ ་ར་མཱ་འྲེ། ཧ་ཎྱི་ཕཛྲ། བྷ་ཧཱ་ཕ་རྲེ། ཕྲེ་ག་ཡ་ཌྷ་ཡ་ཌྷ། 
ཧ་ཚི་ཎྱི། ཛྭ་ར་ཛྭ་ར། ཎྱི་ཉྱི་ཎྱི་ཉྱི། ནིཾ་ག་རྲེ། ཐ་ས་ཐ་ས་ཎྲེ་ཚ་ོཕ་ཎྱི། ཎྱི་རྱི་ཎྱི་
རྱི། ཕནྡྷ་ཕནྡྷ། བྷ་ཧཱ་ཕ་རྲེ། ཕཛྲ་ཧ་ཾཀུ་ལ་ཛྭ་ར་འ་ས ་ཧཱ། དྷ་བྷོ་ཡཎྣ་ཏྲ་ཡཱ་འ། 
དྷ་བྷཤྩཌྷ ་ཕཛྲ་དྷཱ་ཌྷ་འྲེ། བྷ་ཧཱ་འཨ་ཥྲེ་ནཱ་ན་ཎ་འྲེ། ཎདྱ་ཏཱ། ཧོཾ་ས་ཡ་ས་ཡ་
ཕཛྲ། བྷ་ཏ་བྷ་ཏ་ཕཛྲ། དྷུ་དྷ་དྷུ་དྷ་ཕཛྲ། ཐ་ས་ཐ་ས་ཕཛྲ། ན་མ་ན་མ་ཕཛྲ། ད་
ཡ་ད་ཡ་ཕཛྲ། དྷཱ་ཡ་འ་དྷཱ་ཡ་འ་ཕཛྲ། དཱ་རུ་ཌྷ་དཱ་རུ་ཌྷ་ཕཛྲ། ཙིདྡ་ཙདིྡ་ཕཛྲ། 
བྱིདྡ་བྱིདྡ་ཕཛྲ་ཧཱུྃ་པཉ། དྷ་བྷཤྩཌྷ ་ཕཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་འ། ཧ་ལུ་ཧ་ལུ། ཎྱིཥ ་ཎྱིཥ ། ཕནྡྷ་
ཕནྡྷ། ས་དྷ་ས་དྷ། ཧ་མྀ་ཎྲེ་ཧཾ་པཉ། ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ། ། ཐགྲེཟ།ོ      ། 
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༧༽ རྣབྷ་ནཡ་རྒྱར་བྷ།  
༄༅།    །དྷ་བྷ་ོཨུཥ  ྱི་ཤ་ཕྱི་ཛ་ཱའ།ཻ རྣབྷ་ནཡ་རྒྱར་བྷ་ཕྱག་ཟཙར་རོ།  །སོདྷ་ན་
ཤཱཀ་ཐུཕ་ནཥ་གསུངཥ་ནཟྱི་རྣབྷ་ནཡ་རྒྱར་བྷཟྱི་གཟུངཥ་ཡྱིང་ཟཐྱི་ར། 
 
ཟབྲུ་ཐོདྷ་དྷྱི། 
ཧོཾ། ཕཀྲ་ལྱིཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་དྷོ།། 
དྷ་བྷ་ོབ་ག་ཛྷ་ཏ།ཻ ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་བྷ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ། 
ཥརྦ་ཏྲ་ཻར་ོཀ་པྲ་ཎྱི་ཕྱི་ལྱིཥ  ་འ། ཟཇྱིག་རྟྲེདྷ་གསུབྷ་རཥ་ཁཐ་ནཡ་ཟཔགཥ་ན་
ཏབྷཥ་ཅཐ་ར། 
བུདྡྷཱ་འ་ཎྲེ་དྷ་བྷཿ། ཥངཥ་རྒྱཥ་བྷཆོག་ཁྲེཐ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ།། 
 
ཎདྱ་ཏ།ཱ ཟཐྱི་ལྟ་སྲེ། 
ཧོཾ། བྷཆོག་སྲེཡ་ཕཟྱི་ཐོདྷ། 
བ་ཾབ་ཾབ།ཾ ཕྱྱི་གཙུག་ཎོཡ་རྣབྷ་རྒྱར་བྷཆོཐ་རྟྲེདྷ་གྱི་ཥ་ཕོདྷ། གཝར་འཥ་ཁང་
གྱི་ཟོག་རོ་རྲེ་རྒྱ་གབྷ་གྱི་ཥ་ཕོདྷ། དྷང་གཙུག་ཎོཡ་རྣབྷ་ནཡ་རྒྱར་བྷཟྱི་ཥ་ཕོདྷ། 
ལ་ོད་འ་ལ་ོད་འ། སོང་ཕཡ་བྷཚཐོ་སོང་ཕཡ་བྷཚོཐ། 
ཕྱི་ལ་ོད་འ་ཕྱི་ལ་ོད་འ། རྣབྷ་ནཡ་སོང་ཕཡ་བྷཚོཐ་རྣབྷ་ནཡ་སོང་ཕཡ་བྷཚོཐ། 
ཧ་ཥ་བྷ་ཥ་བྷད ་ཧ་ཕ་བྷཱ་ཥ། བྷབྷ་ན་བྷྲེཐ་ན་ཀུདྷ་དྷཥ་སྣང་བྷ། 
ས་ྥཡ་ཌྷ་ག་ཎྱི། ཟཕོ་ཝྱིང་ཟག་ོར། 
ག་ག་དྷ་སྭ་བྷཱ་་ཕྱི་ཤུདྡྷྲེ། དྷབྷ་བྷཁཟྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་བྷ། 
ཧ་བྱི་ཤྱིཉྩ་ཏུ་མཱ།ཾ ཕཐག་ར་ཐཕང་ཕསྐུཡ་ཕཡ་བྷཚོཐ། 
ཥརྦ་ཎ་ཏ་ཱག་ཏཱཿ། ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ། 
སུ་ག་ཎ་ན་ཡ་ཛྷ་མ་དྷ། ཕཐྲེ་ཕཡ་གལྲེགཥ་ནཟྱི་གསུང་ཡཕ། 
ཧ་མ་ྀཎ་ཧ་བྱི་ཤྲེ་ཀརཻ།྄ ཕདུཐ་རྱི་ཐཕང་ཕསྐུཡ་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ། (ཐྲེ་འང་རྣབྷ་
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ཐབྲེ་གསུབྷ་ན་ཀཻཿ ཝྲེཥ་ན་ཀཻར྄་དུ་པཕ་དྷཥ་བྱིཥ་ནཟོ།། ར་རཡ་ཀྲེ་ཡཟབྷ་
ཀྲེཡ་ཝྲེཥ་བྱིཥ་ནཟྱི་འྱི་གྲེ་དྷྱི་དྷོཡ་ཕ་འྱིདྷ་དྷོ།།) 
བྷ་ཧཱ་མུ་ད ་བྷ་ཾཏྲ་ན་ཐཿཻ། ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་སྔགཥ་ཀྱི་ཙོགཥ་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ། 
ཨ་ཱས་ཡ་ཨ་ཱས་ཡ། ཕསྡུཥ་ཕསྡུཥ། 
བྷ་བྷ་ཨ་ཱཡུཡ་ཥ་ཾད་ཡ་ཌྷྱི། ངཟྱི་ཙ་ེའོངཥ་སུ་ཟཚིདྷ་ན། 
ལ་ོད་འ་ལ་ོད་འ། སོང་ཕཡ་བྷཚཐོ་སོང་ཕཡ་བྷཚོཐ། 
ཕྱི་ལ་ོད་འ་ཕྱི་ལ་ོད་འ། རྣབྷ་ནཡ་སོང་ཕཡ་བྷཚོཐ་རྣབྷ་ནཡ་སོང་ཕཡ་བྷཚོཐ། 
ག་ག་དྷ་སྭ་བྷཱ་ཕ་ཕྱི་ཤུདྡྷྲེ། དྷབྷ་བྷཁཟྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་བྷ། 
ཨུཥ  ྱི་ཤ་ཕྱི་ཚ་འ་ན་ཡྱི་ཤུདྡྷྲེ། གཙུག་ཎོཡ་རྣབྷ་རྒྱར་ཕ་འོངཥ་སུ་ཐག་བྷ། 
ཥ་ས་སྲ་ཡསྨྱི་ཥཉྩ་ོཐྱི་ཎྲེ། ཟོཐ་ཞྲེཡ་སོང་ཕག་འང་ཐག་ནཡ་ཟགྲེཐ་བྷ། 
ཥརྦ་ཎ་ཏ་ཱག་ཎ་ཧ་ཕ་ར་ོཀྱི་དྷྱི། ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་རྣབྷ་ནཡ་
གཞྱིགཥ་བྷ། 
ཤཊ་྄དྷ་ཱཡྱི་བྷྱི་ཏཱ་དྷ་ཱཡྱི་དྷ ཱུ་ཡ་ཌྷྱི། པ་ཡོར་ཏུ་ཕྱྱིདྷ་ན་དྲུག་འོངཥ་སུ་རགོཥ་བྷ། 
ཥརྦ་ཎ་ཏ་ཱག་ཎ་མ་ཱཎྲེ། ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་བླ་ོགཥོ་བྷ། 
ཐ་ལ་བྷཱུ་བྷྱི་པྲ་ཎྱིཥ ྱི་ཎྲེ། ཥ་ཕཅུ་ར་ཡཕ་ཏུ་གདྷཥ་བྷ། 
ཥརྦ་ཎ་ཏ་ཱག་ཎ་ཧྀ་ཐ་འ། ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་སྱིང་ནོ། 
ཧ་དྱིཥ  ་དྷ་ཧ་དྱིཥ ྱི་ཎྲེ། ལྷག་ནཡ་གདྷཥ་ནཥ་ལྷག་ནཡ་གདྷཥ་བྷ། 
མུ་དྲྲེ་མུ་དྲྲེ་བྷ་ཧཱ་མུ་དྲྲེ། ཕྱག་རྒྱ་ཕྱག་རྒྱ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེདྷ་ནོ།  
ཕཛྲ་ཀཱ་འ། རོ་རྲེཟྱི་སྐུ་ལུཥ། 
ཥ་ཾས་ཎ་དྷ། རྣབྷ་ནཡ་ཐག་བྷ། 
ན་ཡྱི་ཤུདྡྷྲེ། འོངཥ་སུ་ཐག་བྷ། 
ཥརྦ་ཀརྨ་ཨ་ཱཛྷ་ཡ་ཌྷ་ཕྱི་ཤུདྡྷྲེ། རཥ་ཀྱི་སྒྲྱིཕ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་བྷ། 
པྲ་ཎྱི་དྷྱི་ཕརྟྟྟྟ་འ། ཕྱྱིཡ་ཕཟློག་ནཡ་བྷཚོཐ། 
བྷ་བྷ་ཨ་ཱཡུཡ་ཕྱི་ཤུདྡྷྲེ། ཕཐག་གྱི་ཙེ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་བྷ། 
ཥརྦ་ཎ་ཏ་ཱག་ཎ། ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི། 
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ཥ་བྷ་འ་ཧ་དྱིཥ  ་དྷ་ཧ་དྱིཥ ་ཎྲེ། ཐབྷ་ཙིག་ར་ལྷག་ནཡ་གདྷཥ་ནཥ་ལྷག་ནཡ་
གདྷཥ་བྷ། 
ཧོཾ། མུ་དྷྱི་མུ་དྷྱི། ཐུཕ་ན་ཐུཕ་ན། 
བྷ་ཧཱ་མུ་དྷྱི། ཐུཕ་ན་ཆྲེདྷ་ན།ོ 
ཕྱི་མུ་དྷྱི་ཕྱི་མུ་དྷྱི། རྣབྷ་ནཡ་ཐུཕ་ན་རྣབྷ་ནཡ་ཐུཕ་ན། 
བྷ་ཧཱ་ཕྱི་མུ་དྷྱི། རྣབྷ་ནཡ་ཐུཕ་ན་ཆྲེདྷ་ནོ། 
བྷ་ཎྱི་བྷ་ཎྱི་བྷ་ཧཱ་བྷ་ཎྱི། བློ་གོཥ་བྷ་བློ་གོཥ་བྷ་བློ་གོཥ་ཆྲེདྷ་བྷོ། 
བྷ་བྷ་ཎྱི། བློ་གོཥ་ལྡདྷ་བྷ། 
སུ་བྷ་ཎྱི། བླ་ོགོཥ་ཕཞང་བྷོ། 
ཎ་ཏ་ཱཏཱ། འྱིདྷ་ངྲེཥ་ཀྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ། 
བྷཱུ་ཎ་ཀ་ོཉྱི་ན་ཡྱི་ཤུདྡྷྲེ། འང་ཐག་བྷཏཟ་འོངཥ་སུ་ཐག་བྷ། 
ཕྱི་ས ྥུ་ཉ་བུདྡྷྲེ་ཤུདྡྷྲེ། རྣབྷ་ནཡ་རྒྱར་ཕཟྱི་བློ་ཐག་བྷ། 
སྲེ་སྲེ་ཚ་འ་ཚ་འ། ཀྲེ་ཀྲེ་རྒྱར་ཕཡ་བྷཚོཐ་རྒྱར་ཕཡ་བྷཚོཐ། 
ཕྱི་ཚ་འ་ཕྱི་ཚ་འ། རྣབྷ་ནཡ་རྒྱར་ཕཡ་བྷཚོཐ། རྣབྷ་ནཡ་རྒྱར་ཕཡ་བྷཚོཐ། 
སྨ་ཡ་སྨ་ཡ། དྲདྷ་ནཡ་བྷཚོཐ་དྲདྷ་ནཡ་བྷཚོཐ། 
ས་ྥཡ་ས་ྥཡ། ཟཕོ་ཕཡ་གྱིཥ་ཟཕོ་ཕཡ་གྱིཥ། 
ས  ་ཡ་འ་ས  ་ཡ་འ། ཟཕོ་ཕཡ་བྷཚཐོ་ཟཕོ་ཕཡ་བྷཚོཐ། 
ཥརྦ་བུདྡྷ་ཧ་དྱིཥ  ་ནཱ་ཧ་དྱིཥ ྱི་ཎྲེ། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ལྷག་ནཡ་གདྷཥ་
ནཥ་ལྷག་ནཡ་གདྷཥ་བྷ། 
ཤུདྡྷྲེ་ཤུདྡྷྲེ། ཐག་བྷ་ཐག་བྷ། 
བུདྡྷྲེ་བུདྡྷྲེ། ཥངཥ་རྒྱཥ་བྷ་ཥངཥ་རྒྱཥ་བྷ། 
ཕཛྲ་ེཕཛྲ།ེ རོ་རྲེ་རོ་རྲེ་བྷ། 
བྷ་ཧཱ་ཕཛྲ།ེ ར་ོརྲེ་ཆྲེདྷ་བྷ།ོ 
སུ་ཕཛྲ།ེ རོ་རྲེ་ཕཞང་བྷ།ོ 
ཕཛྲ་ེགརྦྦ ྲེ། ར་ོརྲེ་སྱིང་ནོ་བྷ། 
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ཚ་འ་གརྦྦ ྲེ། རྒྱར་ཕཟྱི་སྱིང་ན་ོབྷ། 
ཕྱི་ཚ་འ་གརྦྦ ྲེ། རྣབྷ་ནཡ་རྒྱར་ཕཟྱི་སྱིང་ནོ་བྷ། 
ཕཛྲ་ཛྭ་ར་གརྦྦ ྲེ། རོ་རྲེ་ཟཕཡ་ཕཟྱི་སྱིང་ནོ་བྷ། 
ཕཛྲདོྦྦ ་ཕྲེ། རོ་རྲེ་ཟབྱུང་ཕ་བྷ། 
ཕཛྲ་ཥ་ཾབ་ཕྲེ། རོ་རྲེ་ཟབྱུང་ལྡདྷ་བྷ། 
ཕཛྲ་ེཕཛྲ་ིཌྷྱི། ར་ོརྲེ་བྷ་ར་ོརྲེ་ཅདྷ་བྷ། 
ཕཛྲམྦྷ་ཕ་ཏུ་བྷ་བྷ་ལ་རཱྱི་ཡ།ཾ ཕཐག་གྱི་ལུཥ་རོ་རྲེཡ་གྱུཡ་ཅྱིག 
ཥརྦ་ཥ་ཏྭ་ནཱཉྩ་ཀཱ་འ། ཥྲེབྷཥ་ཅདྷ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་འང་ལུཥ། 
ན་ཡྱི་ཤུདྡྷྱི་བ་ཛྷནྟྟཱུ། བྷྲེ། ཥ་དཱ། འངོཥ་སུ་ཐག་ནཡ་གྱུཡ། ཕཐག་གྱི་རྟག་ཏུ། 
ཥརྦ་ག་ཎྱི་ན་ཡྱི་ཤུདྡྷྱིཤྩ། ཀུདྷ་ཏུ་ཟགོ་ཕ་བྷ། བྷ་ལུཥ་ཐག་ན་ཐང་། 
ཥརྦ་ཎ་ཏ་ཱག་ཏཱཤྩ་མཱ།ཾ ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀང་ཕཐག་ར། 
(ཥརྦ་ཥཏྭཾཤྩ། རྣབྷ་རྒྱར་སོང་བྷཆཐོ་ཀྱི་དྷང་དུ་ཏྲེཕཥ་འོཐ། ཐོགཥ་ཥྲེར་
ཟཐྱིཟྱི་བྷཇུག་དྷ་འོཐ) 
ཥ་མ་ཱཤྭཱ་ཥ་འནྟྟཱུ། ཐབུགཥ་ཕྱྱིདྷ་ནཡ་བྷཚཐ་དུ་གཥོར། 
བུདྡྷྱ་བུདྡྷྱ། རྟོགཥ་ནཡ་བ་རྟོགཥ་ནཡ་བ། 
ཥྱིདྡྷྱ་ཥྱིདྡྷྱ། གྲུཕ་ནཡ་བ་གྲུཕ་ནཡ་བ། 
ཕ་ོད་འ་ཕ་ོད་འ། རྟོགཥ་ནཡ་བྷཚོཐ་རྟོགཥ་ནཡ་བྷཚོཐ། 
ཕྱི་ཕ་ོད་འ་ཕྱི་ཕ་ོད་འ།  རྣབྷ་ནཡ་རྟོགཥ་ནཡ་བྷཚོཐ་རྣབྷ་ནཡ་རྟགོཥ་ནཡ་
བྷཚོཐ། 
བྷ་ོམ་འ་བྷ་ོམ་འ། གོར་ཕཡ་བྷཚཐོ་གོར་ཕཡ་བྷཚོཐ། 
ཕྱི་བྷ་ོམ་འ་ཕྱི་བྷ་ོམ་འ། རྣབྷ་ནཡ་གོར་ཕཡ་བྷཚོཐ་རྣབྷ་ནཡ་གོར་ཕཡ་བྷཚོཐ། 
ལ་ོད་འ་ལ་ོད་འ། སོང་ཕཡ་བྷཚཐོ་སོང་ཕཡ་བྷཚོཐ། 
ཕྱི་ལ་ོད་འ་ཕྱི་ལ་ོད་འ། རྣབྷ་ནཡ་སོང་ཕཡ་བྷཚོཐ་རྣབྷ་ནཡ་སོང་ཕཡ་བྷཚོཐ། 
ཥ་བྷནྟྟ དྨ་ོམ་འ་བྷ་ོམ་འ། ཀུདྷ་དྷཥ་གོར་ཕཡ་བྷཚོཐ་ཀུདྷ་དྷཥ་གརོ་ཕཡ་
བྷཚོཐ། 
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ཥ་བྷད ་ཡསྨྱི་ན་ཡྱི་ཤུདྡྷྲེ། ཀུདྷ་དྷཥ་ཟོཐ་ཞྲེཡ་འོངཥ་སུ་ཐག་ན། 
ཥརྦ་ཎ་ཏ་ཱག་ཎ་ཧ་ྀཐ་འ། ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་སྱིང་ནོ། 
ཧ་དྱིཥ ་དྷ་ཧ་དྱིཥ ་ཎྲེ། ལྷག་ནཡ་གདྷཥ་ནཥ་ལྷག་ནཡ་གདྷཥ་ནཟབྷ། བྱིདྷ་
གྱིཥ་ཕརླཕཥ་ཀྱིཥ་བྱིདྷ་གྱིཥ་ཕརླཕཥ། 
མུ་དྲྲེ་མུ་དྲྲེ། ཕྱག་རྒྱ་བྷ་ཕྱག་རྒྱ་བྷ། 
བྷ་ཧཱ་མུ་དྲྲེ་བྷནྟྲ་དྷ་ཱཐཿཻས ་ཧཱ། ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་སྔགཥ་ཀྱི་ཙིག་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་
གཝྱི་ཚུགཥ་ཝྲེཥ་ནཟོ། ། 
 
ཐགོཥ་ཥྲེར། 
སྱིཡ་ཆོཥ་སོཐ་ཀྱི་ངག་ཟཐོདྷ་ར། ཥརྦ་ཎ་ཏཱ་ག་ཏཱཤྩ། མཱཾ་ཥ་མ་ཱཤྭཱ་ཥ་འནྟྟཱུ་ཝྲེཥ་ 
ཕཞུགཥ་བྷོཐ། ཟོདྷ་ཀང་ཐནར་རྒྱར་ཕ་ཤཱཀ་ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་གྱིཥ་བྷཚཐ་ནཟྱི་རྣབྷ་
རྒྱར་སོང་བྷཆོཐ་ཀྱི་སྔགཥ་ཡྱིང་ཐཕཡ། ཥརྦ་ཎ་ཏཱ་ག་ཎཤྩ། མཱ་ཾཥརྦ་ཥཏྭཾཤྩ། ཥ་
མཱ་ཤྭཱ་ཥ་འནྟྟཱུ། ཝྲེཥ་ཏྲེཕཥ་གདྷང་འོཐ་ན་དྷྱི། ཡང་རྐྱང་བྷྱིདྷ་ནཡ་སདྷ་ཡཥ་
གཞྱིགཥ་ཀྱི་སྒྲུཕ་ཏཕཥ་ལྟཡ་ཥྲེབྷཥ་ཅདྷ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀང་དྲདྷ་དྷཥ། ཐ་ལྟ་
ཟཐྱིཡ་ཙེཟྱི་སཕཥ་ཟོག་ཏུ་ཟདྲྲེདྷ་ནཟྱི་ཙིག་ཏུ་སྣང་། ཐྲེ་འང་ཆོཥ་སོཐ་ལྟཡ། 
ཥརྦ་ཎ་ཏ་ཱག་ཏཱཤྩ་མཱ།ཾ ཥ་མ་ཱཤྭཱ་ཥ་འནྟྟཱུ། ཝྲེཥ་ཟཐོདྷ་དྷ། ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན་
ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀང་ཕཐག་ར་ཐབུགཥ་ཕྱྱིདྷ་ནཡ་བྷཚཐ་དུ་གཥོར། ཝྲེཥ་ནཟྱི་
ཐོདྷ་དྷོ། །ཥརྦ་ཎ་ཏ་ཱག་ཏཱཤྩ་མཱ།ཾ ཥརྦ་ཥཏྭཤཾྩ། ཥ་མ་ཱཤྭཱ་ཥ་འནྟྟཱུ། ཝྲེཥ་ཟཐོདྷ་དྷ། 
ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀང་ཕཐག་ཐང་ཥྲེབྷཥ་ཅདྷ་ཏབྷཥ་ཅཐ་
ར་ཐབུགཥ་ཕྱྱིདྷ་ནཡ་བྷཚཐ་དུ་གཥོར། ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་དྷ།ོ ། 
 
 ཧོཾ་ཧ་མ་ྀཎ་ཨ་ཱཡུཡ་ཐ་ཐྲེ་ས ཧཱ། ཟཆྱི་བྷྲེཐ་ཀྱི་ཙེ་སྲེཡ་ཕཡ་བྷཚོཐ་ཅྲེཥ་ནཟོ། ། 
 
ཙ་ེཕྲེང་གྱི་སྔགཥ། 
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ཧོཾ། ཕཀྲ་ལྱིཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ། 
ཧ་མ་ྀཎྲེ། ཟཆྱི་བྷྲེཐ་བྷ། 
ཧ་མ་ྀཎཏོྦྦ ་ཕྲེ། ཟཆྱི་བྷྲེཐ་བྷཆོག་གྱུཡ་བྷ། 
ཧ་མ་ྀཎ་ཕྱི་ཀ ད ྲེ། ཟཆྱི་བྷྲེཐ་རྣབྷ་ནཡ་རྒྱར་བྷ། 
ཧ་མ་ྀཎ་ཨ་ཱཡུཡ་ཐཐ་ཐྲེ། ཟཆྱི་བྷྲེཐ་ཀྱི་ཙེ་སྲེཡ་ཕ་བྷ། 
ག་ག་དྷ། དྷབྷ་བྷཁཟ། 
ཀཱྱིརྟྱི་ཀ་ཡྲེ། གགཥ་ནཡ་བྲེཐ་ན། 
ཥརྦ་ཀྲེ་ལ ོདྷ་བྷོངཥ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ། 
ཨ་འ་ཾཀ་ཡྱི་འྲེ་ས ཧཱ། ཞཐ་ནཡ་བྲེཐ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ་ལྱིག་ནཟ།ོ། 
 
ཧོཾ་ཧ་མ་ྀཎྲེ། ཧ་མྀ་ཎོཏྦྦ ་ཕྲེ། ཧ་མྀ་ཎ་ཕྱི་ཀ ད ྲེ། ཧ་མྀ་ཎ་ཨ་ཱཡུཡ་ཐཐ་ཐྲེ། ག་ག་
དྷ༐ ཀཱྱིརྟྱི་ཀ་ཡྲེ། ཥརྦ་ཀྲེ་ལ་ཨ་འཾ་ཀ་ཡྱི་འྲེ་ས ཧཱ། ཕྲེང་ཕཟྱི་སྔགཥ་ཝྲེཥ་གསུངཥ་
ཥོ། ། 
 
ལྷ་ོཟབྲུག་ར་ཟཐདྷོ་ནཟྱི་གཟུངཥ་ཡྱིང་དྷྱི། 
ཧོཾ་དྷ་བྷོ་བ་ག་ཛྷ་ཏཻ། ཥརྦ་ཏྲཻ་རོ་ཀ་པྲ་ཎྱི་ཕྱི་ལྱིཥ  ་འ། བུདྡྷཱ་འ་ཎྲེ་དྷ་བྷཿ ཎདྱ་ཏཱ། 
ཧོཾ་བཾ་བཾ་བ།ཾ ལོ་ད་འ་ལོ་ད་འ། ཕྱི་ལོ་ད་འ་ཕྱི་ལོ་ད་འ། ཧ་ཥ་བྷ་ཥ་བྷད ་ཧ་ཕ་
བྷཱ་ཥ་སྥ་ཡ་ཌྷ་ག་ཎྱི་ག་ག་དྷ་སྭ་བྷཱ་ཕ་ཕྱི་ཤུདྡྷྲེ་ (ཨུཥ  ྱི་ཤ་ཕྱི་ཚ་འ་ན་ཡྱི་ཤུདྡྷྲེ་། 
ཟཐྱི་ལྷོ་ཟབྲུག་ར་ཟཐོདྷ་ནཡ་བྷྱི་སྣང་) ཧ་བྱི་ཤྱིཉྫ་ཏུ་མཱཾ། ཥརྦ་ཎ་ཏཱ་ག་ཎ་སུ་
ག་ཎ་ན་ཡ་ཛྷ་མ་དྷ་ཧ་མྀ་ཎ་ཧ་བྱི་ཤྲེ་ཀཻར྄། བྷ་ཧཱ་མུ་ད ་བྷཾ་ཏྲ་ན་ཐཿཻ ཨཱ་ས་ཡ་
ཨཱ་ས་ཡ། བྷ་བྷ་ཨཱ་ཡུཡ་ཥཾ་ད་ཡ་ཌྷྱི། ལོ་ད་འ་ལ་ོད་འ། ཕྱི་ལོ་ད་འ་ཕྱི་ལོ་ད་འ། 
ག་ག་དྷ་སྭ་བྷཱ་ཕ་ཕྱི་ཤུདྡྷྲེ་ཨུཥ  ྱི་ཤ་ཕྱི་ཚ་འ་ན་ཡྱི་ཤུདྡྷྲེ། ཥ་ས་སྲ་ཡསྨྱི་ཥཾ་མོ་ཐྱི་
ཎྲེ་ཥརྦ་ཎ་ཏ་ཱག་ཎ་ཧ་ཕ་ར་ོཀྱི་དྷྱི། ཤཊ  ་ཡྱི་བྷྱི་ཏཱ་དྷཱ་ཡྱི་དྷ ཱུ་ཡ་ཌྷྱི་ཥརྦ་ཎ་ཏཱ་ག་
ཎ་མཱ་ཎྲེ་ཐ་ལ་བྷཱུ་བྷྱི་པྲ་ཎྱིཥ ྱི་ཎྲེ། ཥརྦ་ཎ་ཏཱ་ག་ཎ་ཧྀ་ཐ་འ་ཧ་དྱིཥ ་དྷ་ཧ་དྱིཥ ྱི་
ཎྲེ། མུ་དྲྲེ་མུ་དྲྲེ་བྷ་ཧཱ་མུ་དྲྲེ། ཕཛྲ་ཀཱ་འ་ཥཾ་ས་ཎ་དྷ་ན་ཡྱི་ཤུདྡྷྲེ། ཥརྦ་ཀརྨ་ཨཱ་ཛྷ་



སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཟགྲེར་ནཐ་ཐཀཡ་ཆུདྷ་ནོ། 

 

  
Page 36 

 
  

ཡ་ཌྷ་ཕྱི་ཤུདྡྷྲེ་པྲ་ཎྱི་དྷྱི་ཕརྟྟྟྟ་འ། བྷ་བྷ་ཨཱ་ཡུཡ་ཕྱི་ཤུདྡྷྲེ། ཥརྦ་ཎ་ཏཱ་ག་ཎ་ཥ་བྷ་
འ་ཧ་དྱིཥ  ་དྷ་ཧ་དྱིཥ ་ཎྲེ། ཧོཾ་མུ་དྷྱི་མུ་དྷྱི་བྷ་ཧཱ་མུ་དྷྱི་ཕྱི་མུ་དྷྱི་ཕྱི་མུ་དྷྱི་བྷ་ཧཱ་ཕྱི་
མུ་དྷྱི། བྷ་ཎྱི་བྷ་ཎྱི་བྷ་ཧཱ་བྷ་ཎྱི་བྷ་བྷ་ཎྱི་སུ་བྷ་ཎྱི་ཎ་ཏ་ཱཏཱ་བྷཱུ་ཎ་ཀོ་ཉྱི་ན་ཡྱི་
ཤུདྡྷྲེ་ཕྱི་ས ྥུ་ཉ་བུདྡྷྲེ་ཤུདྡྷྲེ། སྲེ་སྲེ་ཚ་འ་ཚ་འ་ཕྱི་ཚ་འ་ཕྱི་ཚ་འ་སྨ་ཡ་སྨ་ཡ་སྥ་ཡ་
སྥ་ཡ་ས  ་ཡ་འ་ས  ་ཡ་འ་ཥརྦ་བུདྡྷ་ཧ་དྱིཥ  ་ནཱ་ཧ་དྱིཥ ྱི་ཎྲེ། ཤུདྡྷྲེ་ཤུདྡྷྲེ་བུདྡྷྲེ་བུདྡྷྲེ་
ཕཛྲེ་ཕཛྲེ་བྷ་ཧཱ་ཕཛྲེ་སུ་ཕཛྲེ་ཕཛྲ་ེགརྦྦ ྲེ་ཚ་འ་གརྦྦ ྲེ་ཕྱི་ཚ་འ་གརྦྦ ྲེ་ཕཛྲ་ཛྭ་ར་
གརྦྦ ྲེ་ཕཛྲདོྦྦ ་ཕྲེ་ཕཛྲ་ཥཾ་བ་ཕྲེ་ཕཛྲ་ེཕཛྲི་ཌྷྱི་ཕཛྲམྦྷ་ཕ་ཏུ་བྷ་བྷ་ལ་རཱྱི་ཡཾ་ཥརྦ་ཥ་
ཏྭ་ནཱཉྩ་ཀཱ་འ་ན་ཡྱི་ཤུདྡྷྱི་བ་ཛྷནྟྟཱུ་བྷྲེ་ཥ་དཱ་ཥརྦ་ག་ཎྱི་ན་ཡྱི་ཤུདྡྷྱིཤྩ་ཥརྦ་ཎ་ཏཱ་
ག་ཏཱཤྩ་མཱཾ་ཥ་མཱ་ཤྭཱ་ཥ་འནྟྟཱུ། བུདྡྷྱ་བུདྡྷྱ་ཥྱིདྡྷྱ་ཥྱིདྡྷྱ་ཕོ་ད་འ་ཕོ་ད་འ་ཕྱི་ཕོ་ད་འ་
ཕྱི་ཕོ་ད་འ་བྷོ་མ་འ་བྷོ་མ་འ་ཕྱི་བྷོ་མ་འ་ཕྱི་བྷོ་མ་འ་ལོ་ད་འ་ལོ་ད་འ་ཕྱི་ལོ་
ད་འ་ཕྱི་ལོ་ད་འ་ཥ་བྷད ཾ་བྷ་ོམ་འ་བྷོ་མ་འ་ཥ་བྷད ་ཡསྨྱི་ན་ཡྱི་ཤུདྡྷྲེ་ཥརྦ་ཎ་ཏཱ་
ག་ཎ་ཧྀ་ཐ་འ་ཧ་དྱིཥ ་དྷ་ཧ་དྱིཥ ་ཎྲེ་མུ་དྲྲེ་མུ་དྲྲེ་བྷ་ཧཱ་མུ་དྲྲེ་བྷ་ཧཱ་མུ་དྲ་བྷནྟྲ་
ན་ཐཻཿས ་ཧཱ། ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ། །ཐགྲེཟོ།      ། 
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༨༽ ཚུར་ཁྱིབྷཥ་རྣབྷ་ཐག་གྱི་གཟུངཥ། 
༄༅།  །ཟཔགཥ་ན་ཐོདྷ་འོཐ་ཝགཥ་ནཟྱི་ཆོ་ག་ཝྱིཕ་བྷོཟྱི་རྒྱར་ནོ་རཥ་
གསུངཥ་ན།  

 
གཟུངཥ་དྷྱི། ཧོཾ་ཧ་བྷོ་གྷ་ཤཱྱི་ར། ཥ་ཾབ་ཡ་ཥཾ་བ་ཡ། བ་ཡ་བ་ཡ། བ་ཡ་བ་ཡ་བྷཧཱ་
ཤུདྡྷ་ཥཏྭ་ནཐྨ་ཕྱི་བྷཱུ་ཤྱི་ཎ་བྷུ་ཚ། ད་ཡ་ད་ཡ། ཥ་བྷད ། ཧ་ཛྷ་ར་ོཀྱི་ཎྲེ་ཧཾ་པཉ་
ས ཧཱ། ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ།། 

 
ཟབྲུ་ཐོདྷ།
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཧ་བྷ་ོགྷ། སོདྷ་བྷྲེཐ། ཟདུར་ཕཟྱི་བྷཏཟ་ཅདྷ། 
ཤཱྱི་ར། ཚུར་ཁྱིབྷཥ། 
ཥ་ཾབ་ཡ་ཥ་ཾབ་ཡ། འང་ཐག་ནཡ་ཟུངཥ། འང་ཐག་ནཡ་ཟུངཥ། 
བ་ཡ་བ་ཡ། ཟཕཐ་ན་ཟཕཐ་ན། 
བ་ཡ་བ་ཡ། བྷཧཱ་ཤུདྡྷ། ཟཕཐ་ན་ཟཕཐ་ན། ཐག་ན་ཆྲེདྷ་ན།ོ 
ཥཏྭ་ནཐ།ྨ ནཐ་བྷཟྱི་ཥྲེབྷཥ་ཐནཟ། 
ཕྱི་བྷཱུ་ཤྱི་ཎ། རྣབྷ་ནཡ་བྷཚེཥ་ནཟྱི་རྒྱདྷ་གྱིཥ་ཕརྒྱདྷ་ཞྱིདྷ་ན། 
བྷུ་ཚ། འདྷ་རག 
ད་ཡ་ད་ཡ། ཕརྒྱདྷ་ཕརྒྱདྷ། 
ཥ་བྷད ། བྷཏཟ་འོངཥ་སུ། 
ཧ་ཛྷ་ར་ོཀྱི་ཎྲེ། སྣང་ཕ། 
ཧ་ཾཔཉ་ས ཧཱ། ཕྱིདྷ་རཥ་ར་སྐུར་ཕ་ཐང་སྒྲོར་ཕ་ཐང་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ་ནཟྱི་
ཐོདྷ་དྷོ། ། ཐགྲེཟ།ོ    ། 
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༩༽ སོདྷ་ན་ཐང་གདྷཥ་ཕརྟདྷ་ཕཅུ་དྲུག 
༄༅།    །དྷ་བྷོ་ཤཱཀ་མུ་དྷ་འྲེ། ཤཱཀ་ཐུཕ་ན་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ།  ། 
༡༽ ཧོཾ་མུ་དྷྱི་མུ་དྷྱི་བྷཧཱ་མུ་དྷ་འྲེ་ས ཧཱ། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
མུ་དྷྱི་མུ་དྷྱི། ཐུཕ་ན་ཐུཕ་ན། 
བྷཧཱ་མུ་དྷ་འྲེ། ཐུཕ་ན་ཆྲེདྷ་ནོ་ར། ཡང་ྱིཐ་ཐུཕ་ན་ཆྲེདྷ་ནོཡ་སོབྷ་འོཐ་ན་ར་
ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷདྷོ།། 
ས ཧཱ། བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ་ལྱིག། ཅྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་དྷོ།། 

 
ཧོཾ་མུ་དྷྱི་མུ་དྷྱི་བྷཧཱ་མུ་དྷ་འྲེ་ས ཧཱ། མུ་དྷྱི་ཝྲེཥ་གྱི་གུག་ཅདྷ་འོཐ་དུཥ་སཐ་པཕ་
དྷཥ་ཕཟླཥ་ཕརོཐ་བྲེཐ་ཐགོཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་དྷོ།།  

 
༢༽ ཧོཾ་མུ་དྷྲེ་མུ་དྷྲེ་བྷཧཱ་མུ་དྷ་འྲེ་ས ཧཱ།  
མུ་དྷྲེ་ཝྲེཥ་ཟགྲེང་བུ་ཅདྷ་འོཐ་དུཥ་སཐ་བྷཏོདྷ་ནོཡ་ཥྲེང་དྷཥ་ཕཟླཥ་ཕརོཐ་
བྲེཐ་ཐགོཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་དྷ།ོ། རྒྱུ་བྷཙདྷ་ཐྲེ་དྷྱི། མུ་དྷྲེ་ཝྲེཥ་ན་རྣབྷ་ཐབྲེ་ཕརྒྱཐ་ན་
ཕོཐ་ནཟྱི་སྒྲ་འྱིདྷ་ནཟྱི་ཕྱྱིཡ་ཡ།ོ།  
ཐོདྷ་དྷྱི། ཐུཕ་ན་ཐུཕ་ན་ཐུཕ་ན་ཆྲེདྷ་ནོ་ར་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ་ལྱིག། ཅྲེཥ་ཕོཐ་
ནཟྱི་ཐོདྷ་འྱིདྷ།   

 
༣༽ ཧོཾ་མུ་དྷྱི་མུ་དྷྱི་བྷཧཱ་མུ་དྷྱི་ཤཱཀ་མུ་དྷ་འྲེ་ས ཧཱ། 
ཧོཾ་མུ་དྷྱི་མུ་དྷྱི་བྷཧཱ་མུ་དྷྱི་ཤཱཀ་མུ་དྷ་འྲེ་ས ཧཱ། མུ་དྷྱི་མུ་དྷྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་ཐུཕ་ན་
ཐུཕ་ན། བྷཧཱ་མུ་དྷྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་ཐུཕ་ན་ཆྲེདྷ་ནོ། ཤཱཀ་མུ་དྷ་འྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་ཤཱཀ་
ཐུཕ་ན་ར་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ། ཤཱཀ་ཡྱིགཥ་ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་བྷྱིང་ཐང་མུ་དྷྱི་ཐུཕ་ནཟོ།། 
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ཐོགཥ་ཥྲེར། རྒྱ་གཡ་གྱི་ལུགཥ་ར། མུ་དྷྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷགཥ་ར་ཝྱི་ཕཡ་ཕཞུགཥ་
བྷཁདྷ་ཝྱིག་ར་གོ་ཕ་ཐང་། ཤཱཀ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་དྷྱི་ཐུཕ་ན་ཝྲེཥ་ན་ར་གོ་ཕཟོ།།  
དྷགཥ་ར་ཝྱི་ཕཡ་ཕཞུགཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་གྱིཥ་ཐང་། མུ་དྷྱི་ཤཱཀ་ཐུཕ་ན་ར་གགཥ་
ནཥ། མུ་དྷྱིཟྱི་ཐོདྷ་ཐུཕ་ན་ཝྲེཥ་གཡོ་གསུངཥ་ན་ཐྲེ་དྷྱི་ཐོདྷ་ཕསྒྱུཡ་འྱིདྷ་ནཡ་
ལྲེཥ་ཐགོཥ་ཥོ།། 
མུ་དྷ་འྲེ། ཝྲེཥ་ན་སྒྲ་སྒྲུཕ་རཥ་རྣབྷ་ཐབྲེ་ཕཝྱི་ན་ཐུཕ་ན་ར་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་
འྱིདྷ་ན་ཐང་། ཐྲེ་འང་མུ་དྷྱི་ཐང་ངྲེ་ཟོང་ཕཡ་གྷ྄་རྲེཥ་ཟབྲེར་འྱིདྷ་ནཥ་ཕྱྱིཥ་
ཧྲེ་ལུཥ། མུ་དྷྱི་ར་ཧསྭ་གུ་ཌྷ་ཟོང་ཕཥ་མུ་དྷྲེཡ་ཥོང་། ཧྲེ་མོ་ཧ་ཡཱ་ཝ་ཱཡཱ་ཛྷཟྱི་
ཡྱིག་ནཥ་མུ་དྷྲེཟྱི་ཧྲེ་ཧ་འར་྄ཥོང་ཕ་ར་སྲོག་བྷྲེཐ་སྲོག་ར་དྲངཥ་ནཥ་མུ་དྷ་
འྲེ་ཝྲེཥ་ཥོང་ཕཟོ།། 
རྒྱ་གཡ་རྲེགཥ་སཡ་ཕར་སོཐ་གཞུང་ལུགཥ་རཥ། དྷ་བྷཿ། སྭསྱི། ས ཧཱ། སྭ་དྷཱ། 
ཧ་རམ྄། ཛྷ་ཤཊ།྄ ཅྲེཥ་རྣབྷ་ན་དྲུག་ར་རྣབྷ་ཐབྲེ་ཕཝྱི་ན་ཟོང་ཐགཥོ་ནཥ། 
ཟཐྱི་ར་མུ་དྷ་འྲེ་ས ཧཱ་ཝྲེཥ་ཟོང་ཐདྷོ་ཐྲེ་རཥ་འྱིདྷ་དྷ།ོ   །  

 
ཐ་ལྟ་ཟཐྱིཡ་གདྷཥ་ཕརྟདྷ་ཕཅུ་དྲུག་གྱི་བྷཙདྷ་ཥོགཥ་དྷྱི་བྷྱིདྷ་འང་། གདྷཥ་
ཕརྟདྷ་ཕཅུ་དྲུག་གྱི་ཆོ་གཟྱི་དྷང་དུ་ཕཞུགཥ་འོཐ་ནཥ།  
བྷཐོ་བྷཆོཐ་ནཟྱི་སྱིདྷ་ཝྲེཥ་བ་ཕཟྱི་གཟུངཥ་རཥ་གསུངཥ་ན། གཟུངཥ་ཟཐྱི་
ཕརོཐ་དྷ། གངྒཱཟྱི་རྡུར་གངཥ་བྷབྷ་ནཡ་བྷཆོཐ་ན་བཥ་ན་ཐང་ཝཕཥ་ར་
ཕྱག་བཥ་ནཡ་གྱུཡ་ཡོ ། །ཝྲེཥ་གསུངཥ་ལྱིང་། གདྷཥ་ཕརྟདྷ་ཕཅུ་དྲུག་ཆོ་གཟྱི་
གཞུང་ར་ཕཞུགཥ་འོཐ་ནཡ། ཐྲེཟྱི་ཟབྲུ་ཐོདྷ་དྷྱི། 
དྷ་བྷ་ོཡཎ་ྣཏྲ་ཡ་ཱའ། ཐཀོདྷ་བྷཆགོ་གསུབྷ་ར་ཕྱག་ཟཙར་ར།ོ ། 
དྷ་བྷ་ོབ་ག་ཛྷ་ཎྲེ། ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ར་ཕྱག་ཟཙར་ར།ོ ། 
ཕཛྲ་ས་ཱཡ་པྲ་བྷར་དྷྱི། ར་ོརྲེཥ་ཟགོ་ཕ་ཡཕ་ཏུ་ཟཇོབྷཥ་ན། 
ཎ་ཏ་ཱག་ཏཱ་འ། ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན་ར། 
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ཧཀྵ་ྷཎྲེ། ཥམྱཀམྶྦྦྥུདྡྷཱ་འ། ཐག་ཕཅབྷོ་ན། འང་ཐག་ནཡ་རོགཥ་ནཟྱི་ཥངཥ་
རྒྱཥ་ར། 
ཎདྱ་ཏ།ཱ ཟཐྱི་ལྟ་སྲེ། ཟོག་བྷ་ཟདྲྲེདྷ་ནཟྱི་ཙིག 
ཧོཾ་ཕཛྲ་ེཕཛྲ་ེབྷཧཱ་ཕཛྲ།ེ རོ་རྲེ་ར་ོརྲེ་རོ་རྲེ་ཆྲེདྷ་ནོ་ར། 
བྷཧཱ་ཎྲེ་ཚ་ཕཛྲ།ེ གཞྱི་ཕརྱིཐ་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་རོ་རྲེ་ར། 
བྷཧཱ་ཕྱི་ད ་ཕཛྲ།ེ ཡྱིག་ན་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་རོ་རྲེ་ར། 
བྷཧཱ་ཕ་ོདྱི་མཎི ་ཕཛྲ།ེ བང་ཆུཕ་སྱིང་ནོ་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་རོ་རྲེ་ར། 
བྷཧཱ་ཕ་ོདྱི་བྷནྟྲ་ོན་ཥ་ཾཀྲ་བྷ་ཌྷ་ཕཛྲ།ེ ྲེ་ཕཟྱི་འོངཥ་སུ་ཡྱིབྷ་ཅདྷ་སྔགཥ་ཀྱི་
བང་ཆུཕ་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་རོ་རྲེ་ར། 
ཥརྦ་ཀརྨ་ཨ་ཱཛྷ་ཡ་ཌྷ། རཥ་ཐང་སྒྲྱིཕ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ། 
ཕྱི་ལ་ོད་དྷ་ཕཛྲ་ེས ཧཱ། རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནཟྱི་རོ་རྲེ་ར་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ་ལྱིག 

 
དྷ་བྷོ་ཡཎྣ་ཏྲ་ཡ་ཱའ། དྷ་བྷ་ོབ་ག་ཛྷ་ཎྲེ། ཕཛྲ་སཱ་ཡ་པྲ་བྷར་དྷྱི། ཎ་ཏ་ཱག་ཏཱ་འ། 
ཧཀྵྷ་ཎྲེ། ཥམྱཀྶམྦྦྥུདྡྷཱ་འ། ཎདྱ་ཏཱ། ཧོཾ་ཕཛྲེ་ཕཛྲེ་བྷཧཱ་ཕཛྲ།ེ བྷཧཱ་ཎྲེ་ཚ་ཕཛྲེ། བྷཧཱ་
ཕྱི་ད ་ཕཛྲེ། བྷཧཱ་ཕོ་དྱི་མིཎ ་ཕཛྲེ། བྷཧཱ་ཕོ་དྱི་བྷནྟྲོ་ན་ཥཾ་ཀྲ་བྷ་ཌྷ་ཕཛྲེ། ཥརྦ་
ཀརྨ་ཨཱ་ཛྷ་ཡ་ཌྷ། ཕྱི་ལོ་ད་དྷ་ཕཛྲ་ེས ཧཱ། ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ།  །ཐགྲེཟ།ོ    ། 
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༡༠༽ ཕུཐ་བྷཆོཐ་ཐང་འདྷོ་སངོ་། 
༄༅།    །ཥརྦ་བུདྡྷཱ་འ་དྷ་བྷཿ། ཕུཐ་བྷཆོཐ་ཀྱི་ཡྱིབྷ་ན་ཟཔགཥ་ནཟྱི་ཡུར་དྷཥ་
གསུངཥ་ན་ར། 

 
ཟབྲུ་ཐོདྷ་དྷྱི། 
ཧོཾ་གུ་རུ་ཕཛྲ་དྷ་ཻཛྷྱི་དྱྲེ་ཨཿཱཧ།ཾ  བླ་བྷ་ར་རོ་རྲེཟྱི་ཝར་ཞཥ་ཟབུར་རོ།།  
ཧོཾ་ཥརྦ་བུདྡྷ་ཕ་ོདྱི་ཥཏྭ་བཿཕཛྲ་ན་ཻཛྷྱི་དྱྲེ་ཨཿཱཧ།ཾ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་བང་ཆུཕ་
ཥྲེབྷཥ་ཐནཟ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ར་ར་ོརྲེཟྱི་ཝར་ཞཥ་ཟབུར་རོ།། 
ཧོཾ་ཀཱ་བྷ་ཐྲེ་ཛྷ་བྷཌྷ ་ར་ཕཛྲ་ན་ཻཛྷྱི་དྱྲེ་ཨཿཱཧ།ཾ ཟཐོཐ་ནཟྱི་ལྷ་སྲེ་འྱི་ཐབྷ་ཐཀྱིར་
ཟཁོཡ་གྱི་ལྷ་ར་ར་ོརྲེཟྱི་ཝར་ཞཥ་ཟབུར་རོ།། 
ཧོཾ་ཤ ྱི་དརྨ་དྷ་ཱལ་ཱའ་ཕཛྲ་ན་ཻཛྷྱི་དྱྲེ་ཨཿཱཧ།ཾ ཐནར་ཆོཥ་སོང་ར་ར་ོརྲེཟྱི་ཝར་
ཞཥ་ཟབུར་རོ།། 
ཧོཾ་ཏྱི་བྷྱི་ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡྲེ་བཿཕཛྲ་ན་ཻཛྷྱི་དྱྲེ་ཨཿཱཧ།ཾ ཏྱི་བྷྱི་ཝྲེཥ་ན་རྒྱ་གཡ་དྷང་ར་
ཟཐོཐ་རྒྱར་དུ་ཕཎགཥ་ནཟྱི་ཥ་གདྷཥ་ཝྱིག་གྱི་བྷྱིང་དུ་སྣང་སྲེ། ཐདྷོ་དུ་
གདྷཥ་ཕཐག་གཝྱི་ཕཐག་ཟཁོཡ་ཐང་ཕཅཥ་ན་ར་རོ་རྲེཟྱི་ཝར་ཞཥ་ཟབུར་
རོ།། 

 
ཧོཾ་ས་ཡྱི་ཎྲེ་ནྱིཌྷ ་ཨ་ཱཁ་ཾས ཧཱ། ཧོཾ་བྷཆོག་སྲེཡ་ཕཟྱི་ཐོདྷ། ས་ཡྱི་ཎྲེ་ཝྲེཥ་ན་ཟཕོག་
བྷ༐ ནྱིཌྷ ་ཝྲེཥ་ན་ཆང་བུ།  ཨ་ཱཁཾ་ཝྲེཥ་ན་ཕཞཟ་རྒྱུཟ།ོ། ཟཕོག་བྷཡ་ཆང་བུ་ཞོ་
ཆྲེཐ་རྲེགཥ་ནཡ་སྱིདྷ་དྷོ།། ཐོདྷ་དུ་ཟཕོག་བྷཟྱི་བུ་ལྔ་ཕརྒྱཟྱི་ཕགོ་སར་དུཟོ།།  
ཧོཾ་ས་ཡྱི་ཎྲེ་ནྱིཌྷ ་དྷྱི་ཁ་ཾས ཧཱ། དྷྱི་ཁ་ཾཝྲེཥ་ན་དྷྱིཟྱི་སྒྲ་ངྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་ཐང་ ཁཾ་ཞ་
ཕ་ར་གོ་སྲེ། ཟཕོག་བྷཡ་ཆང་བུ་ངྲེཥ་ནཡ་ཞོ་ཆྲེཐ་རྲེགཥ་ནཡ་སྱིདྷ་དྷོ།། 
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ཧོཾ་ཧ་ག་ནྱིཌྷ ་ཧ་ལྱི་བཿ ས ཧཱ།  ཕུཐ་ཀྱི་ཆང་བུ་ཞ་ཟཐོཐ་ན་རྣབྷཥ་ར་རྲེགཥ་
ནཡ་སྱིདྷ་དྷོ།། ཐོདྷ་དུ་ཟབོག་གདྷཥ་ཟབྱུང་ནོ་ཆང་བུ་ཞ་ཟཐོཐ་ན་རྣབྷཥ་ར་
རྲེགཥ་ནཡ་སྱིདྷ་དྷོ།། 
ཧོཾ་ཨུཙཥི་ྚནྱིཌྷ ་ཧ་ལྱི་བཿ ས ཧཱ། ཆང་བུ་ལྷག་བྷ་ཞ་ཟཐོཐ་ན་རྣབྷཥ་ར་རྲེགཥ་
ནཡ་སྱིདྷ་དྷོ།། 

 
འོདྷ་སོང་དྷྱི། 
དྷ་བྷཿ། ཕྱག་ཟཙར་རོ།། 
ཥ་བྷད ། ཀུདྷ་དྷཥ། 
པྲ་བྷཱ་ར་ཱཛ་ཱའ།  ཟཐོ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་ར། 
ཎ་ཏ་ཱག་ཏཱ་འ། ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན་ར། 
ཧཀྵ་ྷཎྲེ། ཟཔགཥ་ན་ར། 
ཥམྱཀ་ཥམྦྦྥུདྡྷཱ་འ། འང་ཐག་ནཡ་རོགཥ་ནཟྱི་ཥངཥ་རྒྱཥ། 
དྷ་བྷ་ོབྷཉྫུ་ཤྱི་འྲེ། ཟཇབྷ་ཐནར་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ།། 
ཀུ་མ་ཱཡ་བྷུ་ཏཱ་འ། གཝོདྷ་ནུཡ་གྱུཡ་ན་ར། 
ཕ་ོདྱི་ཥཏ ་འ། བང་ཆུཕ་ཥྲེབྷཥ་ཐནཟ་ར། 
བྷཧཱ་ཥཏ ་འ། ཥྲེབྷཥ་ཐནཟ་ཆྲེདྷ་ནོ་ར། 
བྷཧཱ་ཀཱ་རུ་ཌྷྱི་ཀཱ་འ། སྱིང་རྲེ་ཆྲེདྷ་ནོ་ལྡདྷ་ནཟྱི་སྐུ་ར། 
ཎདྱ་ཏ།ཱ ཟཐྱི་ལྟ་སྲེཟབྷ་ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་དུ། 
ཧོཾ་ དྷྱི་ར་ཱརམྦྲེ། ཐབྷྱིགཥ་བྷྲེཐ། 
དྷྱི་ར་ཱབྷཱ་སྱ། སྣང་བྷྲེཐ། 
ཚ་འྲེ་ཚ་འྲེ།  རྒྱར་རོ་རྒྱར་རོ། 
རབ  ྲེ་རབ  ྲེ། རྲེཐ་ནཟབྷ་ཏོཕ་ན་ཏཕོ་ན། 
བྷཧཱ་བྷ་ཎྱི། བློ་གོཥ་ཆྲེདྷ་ནོཟབྷ་བྷཁཥ་ན། 
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ཐཨྲེ་ཐཨྱི་ཌྷ།ཾ འོདྷ། 
བྷྲེ། ཕཐག་གྱི། 
ན་ཡྱི་ལ་ོདྷཱ་འ། འོངཥ་སུ་ཐག་ན་ར། 
ས ཧཱ། གཝྱི་ཚུགཥ་ལྱིག་ཅྲེཥ་ནཟོ།། 
ཕསོབྷཥ་ནཥ། ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན་འང་ཐག་ནཡ་རོགཥ་ནཟྱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་
ཟཔགཥ་ན་ཀུདྷ་དྷཥ་བྷྲེ་ཟོཐ་ཡཕ་ཏུ་གཥར་ཕཟྱི་རྒྱར་ནོ་ར་ཕྱག་ཟཙར་
རོ། །བང་ཆུཕ་ཥྲེབྷཥ་ཐནཟ་ཥྲེབྷཥ་ཐནཟ་ཆྲེདྷ་ནོ་སྱིང་རྲེ་ཆྲེདྷ་ནཟོྱི་སྐུ་
ཟཇབྷ་ཐནར་གཝོདྷ་ནུཡ་གྱུཡ་ན་ར་ཕྱག་ཟཙར་ར།ོ །ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་དུ། ཐབྷྱིགཥ་
ན་བྷྲེཐ་ན། གཞྱིགཥ་ན་བྷྲེཐ། རྲེཐ་རྲེཐ། རྒྱར་རྒྱར། བྷཁཥ་ན་ཕཐག་གྱི་འོདྷ་
འོངཥ་སུ་སོངཥ་ལྱིག་ས ཧཱ། 

 
ཝ་ལུ་རོ་ཙཱ་ཕཥ་སྒྱུཡ་བྷཚཐ་ནཟྱི་དྷང་ར། ས་ཡྱི་ཎྲེ་ས ཧཱ། ཟཕོག་བྷ་ར་རྲེགཥ་
སྱིདྷ། ཧ་ས་ཡྱི་ཎྲེ་བྷཧཱ་ཕཛྲ་འཨྱི་ཌྷྱི་ས་ཡ་ས་ཡ་ཥརྦྦྦྦ་དྷཱ་ནཾ་བྷཨྱི་ས ཧཱ། ཟཕོག་བྷ་
རོ་རྲེ་གདྷོཐ་སྱིདྷ་ཆྲེདྷ་བྷོ་ཕོགཥ་ཕོགཥ་སྱིག་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ། ཧོཾ་ཧ་ག་ནྱིཌྷ ་ཧ་
ལྱི་བཿས ཧཱ། ཕུཐ་ཀྱི་ཆང་བུ་ཐཕང་ཕ་རྣབྷཥ་ར་རྲེགཥ་སྱིདྷ། ཧོཾ་ཨུཙཥིྚ་ནྱིཌྷ ་
ཧ་ལྱི་བཿས ཧཱ། ལྷག་བྷཟྱི་ཆང་བུ་ར་ཐཕང་ཕ་རྣབྷཥ་ར་རྲེགཥ་སྱིདྷ། ཝྲེཥ་
སྣང་། 
ལྷོ་ཟབྲུག་ཆོཥ་སོཐ་ར་རཟྱི་དྷང་ར་ ཐཨྲེ་ཐཨྱི་ཌྷ་ཾབྷྲེ་ན་ཡྱི་ལ་ོདྷཱ་འ་ས ཧཱ་ཝྲེཥ་
སཕཥ་སུ་ བྷྲེ་ སྲེ་ཐོདྷ་དྷྱི་ཕཐག་གྱི་ཝྲེཥ་ན་འྱིདྷ་ར་ཐནྲེ་ར་རཡ་ཆཐ་ནཡ་
སྣང་།  
ཟཐྱི་ཐོདྷ་ཕམར་ཕཥ་སྒུག་ནཥ་བྷ་བྷཏོང་ཝྱིང་།  །གསུང་ཕདྷ་ཝ་ལུཟྱི་
ཐགོངཥ་ཕཝྲེཐ་ཅྱིག་ཟབོཡ་ཕཡ། །ཅུང་ཞཐ་ཁ་སོང་ཕསྡུ་སྒྲྱིག་ཕགྱིཐ་ན་
འྱིཥ།  །ཕསདྷ་ན་གཥོཥ་ནཟྱི་ཆ་རྐྱྲེདྷ་ྱིཐ་གྱུཡ་ཅྱིག །ཝྲེཥ་ཟགཟ་ཝྱིག་གྱི་ཡྲེ་
ཐོདྷ་དུ་ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་བྱིཥ་ན་བྷགྷྒ་རཾ་བ་ཕྲེ་ཡུཿ།།           །།   
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༡༡༽ ཟཇབྷ་ཐབངཥ་སྒྲུཕ་ཏཕཥ་ཀྱི་སཡོ། 
 
༄༅།                 ། དྷ་བྷ་ོཤ ྱི་བྷཉྫུ་གྷ་ོཥཱ་འ། ཟཇབྷ་ཐབངཥ་ཀྱི་སྔགཥ་བྷྱི་
ཟདྲ་ཕཟྱི་སོཡ་ཅུང་ཞཐ་ཞུ་ཕཡ་བ་སྲེ། ཐྲེ་ར་ཏོག་བྷཡ་ཟཇབྷ་ཐབངཥ་ལྷཟྱི་
རྣབྷ་ན་ཐཀཡ་ནོ་ཐང་། ཐབྷཡ་ཥྲེཡ། ཐབྷཡ་ནོ། དྷག་ནོཟབྷ་བྷཏྱིང་དྷག་བྷྱི་
ཟདྲ་ཕ་ཕལཐ་ཚུར་དུ་བྷ་ཝྱིག་ཕཞུགཥ་ཀང་། སྨདྷ་ལྗོངཥ་ཟབྲུག་ར་བློ་གོཥ་
ཟཔྲེར་ཆྲེཐ་ཟཇབྷ་ཐབངཥ་ཐཀཡ་ནོ་ཐང་ཟཇབྷ་ཐབངཥ་ཐབྷཡ་ཥྲེཡ་སྒྲུཕ་
ཚུར་ཁོ་དྷ་བྷང་ཝྱིང་། ཐགྲེ་ལུགཥ་ར་ཟཇབྷ་ཐབངཥ་དྷག་ན་ོསྒྲུཕ་ཚུར་ཐང་།  
ཀབྷ་ཙང་ཐཀཡ་ཕརྒྱུཐ་ར་ཙེ་ཐང་ཐནར་ཟབོཡ་ཟཔྲེར་ཆྲེཐ་ཟཇབྷ་ཐབངཥ་
ཐབྷཡ་ནོ་སྒྲུཕ་ཚུར་ཥོགཥ་སྣང་ངོ་།   ། 

 
ཐྲེཟང་ ཕསདྷ་ཕསྒྱུཡ་ཁོཐ་རྒྱར་ནོ་ཟླ་ཕ་ཕཞང་ནོཥ་བྷཚཐ་ནཟྱི་ཟཇབྷ་
ཐནར་བྷཙདྷ་ཕརོཐ་ཀྱི་ཟགྲེར་ན་དྲྱི་བྷྲེཐ་ཟོཐ་ཅྲེཥ་བ་ཕཟྱི་དྷང་དུ། སྔགཥ་
བྷྱི་ཟདྲ་ཕ་ཕཝྱི་གསུངཥ་ར། ཐྲེཟང་ཧོཾ་ཝཱ་ཀྲེ་ཐ་ཾདྷ་བྷཿ། ཧོཾ་ཝཱ་གྱི་ཤྭ་ཡ་མུཿ ། 
ཧོཾ་ཕཛྲ་ཎྱིཀྵྞ་དམ྄། ཧོཾ་བྷཉྫུ་གྷོ་ཤ་མུཿ ། ཝྲེཥ་གསུངཥ། འང་། ནཌྷ ྱི་ཎ་ཧ་བ་འ་
ཀ་ཡཟྱི་ཐནཟ་ཕོ་གཅྱིག་ཏུ་གྲུཕ་ནཟྱི་སྒྲུཕ་ཏཕཥ་རཥ། ཧོཾ་ཝཱཀྲེ་ཐ་ཾདྷ་བྷཿ། 
བྷཙདྷ་ཕརོཐ་རོ་ཙཱ་གགཥ་ན་རྒྱར་བྷཙདྷ་གྱིཥ་ཕསྒྱུཡ་ཕཟྱི་དྷང་དུ། ཧོཾ་ཝཱ་ཀཻ་
ཐཾ་དྷ་བྷཿ། ཝྲེཥ་གསུངཥ། 
 
ཧོཾ་ཝཀཱྲེ་ཐ་ཾདྷ་བྷཿ།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཝཀཱྲེ། ངག་ར། 
ཐ།ཾ སྱིདྷ་ནཡ། 
དྷ་བྷཿ། ཟདུཐ། 
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ཧོཾ་ཝཀཱ་ཻཐ་ཾདྷ་བྷཿ། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཝ་ཱཀ།ཻ ངག་ཐང་ཕཅཥ་ན་ར། 
ཐ།ཾ སྱིདྷ་ནཡ། 
དྷ་བྷཿ། ཟདུཐ། 

 
ཐོགཥ་ཥྲེར། ཝཱ་ཀྲེ་ཐང་ཝཱ་ཀཻ་ཁཐ་ནཡ་དྷྱི། སྒྲ་སྒྲུཕ་གཞུང་རཥ། ཝཱ་ཀྱིཟྱི་གཝྱི་
ངོ་བཥ། ངྲེ་སྲེཡ། ར་གྷུ་དྷཱ་ཐ་ར་འདྷོ་ཎདྷ་སྱིདྷ། ཝཱཀྲེ་ཝྲེཥ་ཥོང་ཕཟོ།། ཝཱ་ཀྱིཟྱི་
གཝྱི་ངོ་བཥ། ངྲེ་སྲེཡ། ཧྱི་འགྷ྄་ཨཱ་ཐྲེ་ལ་སྲེཡ། རྲེཥ་ཟབྲེར་ཕྱྱིཥ། ཟཔྲེར་ཕ་སྱིདྷ། 
ཝཱཀཻ་ཝྲེཥ་ཥོང་ཕཟོ།།  
རྒྱཟྱི་འྱིག་རྱིང་ཟབྲུ་ཟགྲེར་གཅྱིག་ཕསྡུཥ་རཥ། ཝཱཀྲེ། ཝྲེཥ་ན་ངག་ར། ཝཱཀཻ། 
ཝྲེཥ་ན་ངག་ཐང་ཕཅཥ་ན་ར། ཝྲེཥ་ཁཐ་ནཡ་ཕདྷ་མབྷ་སྣང་ང་ོ། ། 

  
༡༽ ཧོཾ་ཝཱཀྲེ་ཐཾ་དྷ་བྷཿ ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་དྷྱི། སཕཥ་རྲེ་འྲེ་ལྲེཥ་ཥྲེགྷྒྲེ་བྷཆོག་གྱིཥ་
གོང་བྷཟྱི་གསུངཥ་རཥ་ཕྱུང་སྲེ། ཀྲེ། ངག་སྱིདྷ་ན་ར་ཟདུཐ། ཅྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ།། 
(ཛྷཀྐྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་བྷ་ཐག་ནཡ་ཥོང་ཕཟྱི་འྱི་གྲེཟོ།།)                 
 ༢༽ ཧོཾ་ཝཱ་གྱི་ཤྭ་ཡ་མུཿ ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ངག་གྱི་ཐཕང་ཕྱུག་བྷཁདྷ་ཝྲེཥ་ནཟོ།།      
 ༣༽ ཧོཾ་ཕཛྲ་ཎྱིཀྵྞ་དམ྄་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་རོ་རྲེ་ཡར་གྱི་ཟཚིདྷ་བྷཁདྷ་ར་ཝྲེཥ་ནཟོ།།  
 ༤༽ ཧོཾ་བྷཉྫུ་གྷོ་ཤ་མུཿ ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་ཟཇབྷ་ཐབངཥ་བྷཁདྷ་ར་ཝྲེཥ་ནཟོ།། 

 
ཧོཾ་ཧ་ཡ་ན་མ་དྷ་དྷཱྱིཿ། 
ཟཇབྷ་ཐབངཥ་སྐུ་བྷཐོག་ཐབྷཡ་ཥྲེཡ་གྱི་སྔགཥ་དྷྱི། རྒྱུཐ་རཥ་ ཐཕང་ཕསྐུཡ་
གྱི་སཕཥ་སུ་   ཧོཾ་ཧ་ཡ་ན་མ་དྷ་ཧཾ།   ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཀང་། སྔགཥ་སྒྲུཕ་ཀྱི་
སཕཥ་སུ་རྒྱ་གཡ་ནཱ་རདྡཡ་ནཌྷ ྱི་ཎ་ལྔ་ཕརྒྱཟྱི་ཐགོངཥ་ན་ཀུདྷ་ཐུདྷ་ན་དུཥ་
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གཅྱིག་ཏུ་སྒྲྱིག་ནཟྱི་རོ་རྲེ་བྷཙོདྷ་ཆཥ་ ཧོཾ་ཧ་ཡ་ན་མ་དྷ་དྷཱྱིཿ། ཝྲེཥ་གསུངཥ་
ན་ཐང་། ཁ་ཆྲེཟྱི་ནཌྷ ྱི་ཎཥ་  ཧོཾ་ཧ་ཡ་ན་མ་དྷ་དྷཱྱིཿ ། ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ།།   

   
ཟབྲུ་ཐོདྷ།   
ཧོཾ་དྷྱི་སྔགཥ་ཀྱི་ཟག་ོཟདྲྲེདྷ།  
ཧ་ཡ་དྷྱི་ཕོཐ་ཀྱི་ཀླུ་ཟབུབྷ་ཙེ་ཡྱིང་དྷཥ་གསུངཥ་ན་ལྟཡ་དྷ་ ཟགོ་ཕ་ ཝྲེཥ་
གསུངཥ་ར། རྒྱ་གཡ་ཕ་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་དྷྱི་ ཧ་ཡ་ ཝྲེཥ་ན་མྱུཡ་དུ་ཝྲེཥ་ཀང་
གསུང་ངོ་།།  
ན་མ་དྷ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་ཙོཥ་ན་ར་གོ།   
དྷཱྱིཿ དྷྱི་བློ་གོཥ་ཥབྷ་འདྷོ་ཎདྷ་ར་གོ་ཕཥ་དྷ་  བློ་གོཥ་ཥབྷ་འོདྷ་ཎདྷ་གྱིཥ་
མྱུཡ་དུ་ཙོཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་དྷ།ོ།   

 
ཐོདྷ་གྱི་གོ་ཕ། སོཕ་ཐནོདྷ་ཐབུ་བྷ་ར་ཐགཟ་ཕཥ་བྷཚཐ་ནཟྱི་བྷཙདྷ་ཕརོཐ་
ཐཀཟ་ཟགྲེར་རཥ། 
ཕུང་ནོ་ལྔཟྱི་ཕཐག་ྱིཐ་ཧ་ཡ་ན་མ་དྷཟྱི་ཐོདྷ་གྱིཥ་ཀུདྷ་དྷཥ་འོངཥ་སུ་
བྷཙདྷ་ནཟྱི་བྷཙདྷ་བྷ་ཅདྷ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ྱིཐ་ཐྲེ། འྱི་གྲེ་ལྔཥ་བྷཙདྷ་ན་
དྷྱི་ཆོཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་ཐྲེ་ཁོ་དྷ་ྱིཐ་ཐོ་ཝྲེཥ་ཐགོངཥ་ནཟ།ོ ། 
ཐྲེ་འང་། 
ཧ་དྷྱི་སྲེ་ཕ་བྷྲེཐ་ན་ཐང་ཟགོག་ན་བྷྲེཐ་ན་ར་ཥོགཥ་ན་ཥ་ོཥོཡ་རྟོགཥ་ནཡ་
བྲེཐ་ན་ྱིཐ་ཀྱི་ཧ་འྱིག་ཆོཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་སོཟོ་ཝྲེཥ་ཥོ། ། 
ཡ་དྷྱི་ཆོཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་རྡུར་ཐང་བར་ཕ་ཐང་ཐུགཥ་རྲེ་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་ཆགཥ་ནཥ་
ཆགཥ་ན་ཝྲེཥ་ནཟོ། ། 
ན་དྷྱི་སྲེ་ཕ་བྷྲེཐ་ན་ཐང་ཐུགཥ་རྲེ་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་ཆགཥ་ན་ཐང་ལྲེཥ་ཡཕ་ཐང་
ཏཕཥ་ཀྱི་ཕཐག་ྱིཐ་ཀྱི་ཕྱྱིཡ་ཐདྷོ་ཐབྷ་ནཟོ་ཝྲེཥ་ཥོ། ། 
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མ་དྷྱི་ཥ་ཐང་པ་ཡོར་ཏུ་ཕྱྱིདྷ་ན་ར་ཥོགཥ་ན་ཐང་སྔོདྷ་གྱི་སོཐ་ན་ཐྲེ་ཐག་གྱི་
རྒྱུ་ཐང་བར་ཕཟོ་ཝྲེཥ་ཥ།ོ ། 
དྷ་དྷྱི་དྷབྷ་བྷཁཟ་ཐང་ཟདྲ་ཕཡ་ྲེ་ཕཡ་ཐབྷྱིགཥ་ནཟྱི་སྒྲྱིཕ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་
ཐང་བར་ཕཟྱི་ཆོཥ་ཀྱི་སྐུཟྱི་བྷཏཡ་ཐུག་ནཟོ། ། 
ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ། ། 

 
ཥྲེགྷྒྲེ་ར་ཟཆྱིཕ་ནཟྱི་ཟཇབྷ་ཐབངཥ་ཐབྷཡ་ནོཟྱི་སྔགཥ་དྷྱི་ རྒྱ་གཡ་གྱི་ནཌྷ ྱི་ཎ་
ཀཱ་བྷ་ཤཱྱི་ལཱཥ། ཧོཾ་ཧ ྱིཿདྷཱྱིཿ བྷ་བྷྲེ་དྲེ་དྷཾཱ་བྷཉྫུ་ཤ ྱི་མུཾ་ཧ ྱིཿཔྲཛྙཱ་ཛྷར   ་དྷྱི་ཧ ྱིཿདྷཱྱིཿས ཧཱ། 
ཝྲེཥ་གསུངཥ་ར། ཐོདྷ་དྷྱི་བྷ་ཟཙར། ཟོདྷ་ཀང་ ཟཇབྷ་ཐནར་ཐབངཥ་ཀྱི་ ཧ ྱིཿ 
ཐང་དྷཱྱིཿ རཥ་ ལྲེཥ་ཡཕ་ཟཔྲེར་ཕཡ་བཟོ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་བྷཆྱིཥ་ཥོ།     ། 
ཟཇབྷ་ཐབངཥ་དྷག་ནོཟྱི་སྔགཥ་དྷྱི་གཝདྷ་རཥ་ལྲེཥ་ནཡ་བྷཚོཐ། ཅྲེཥ་བློ་གོཥ་
ཟཔྲེར་ཕཡ་ཟཐོཐ་ནཟྱི་ཐོདྷ་གྲེཡ་ཅདྷ་ཟགཟ་ཝྱིག་གྱིཥ་དྲྱི་ཕཟྱི་རདྷ་དུ་ཐགྲེ་རྒདྷ་ཐཀཡ་ཅུང་
གྱིཥ་ཥ་ཁྱི་རོཡ་རོཡ་གཐདྷ་དྷགཥ་ཀྱིཥ་ཕསོཡ་ཕཟྱི་ཁོཐ་དུ་བྱིཥ་ན་ཛྙཱདྷ་ཾཝྀདྡྷྱིརྦྦ ཛྷནྟྟཱུ།།                 །། 
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༡༢༽ ཕྱག་དྷ་ར་ོརྲེཟྱི་གཟུངཥ། 
 
༄༅།    །དྷ་བྷ་ོཕཛྲ་དྷ་ཱཌྷ་འྲེ། ཕྱག་དྷ་རོ་རྲེ་ར་ཕྱག་ཟཙར་ར།ོ ། 

 
ཧོཾ་ཕཛྲ་དྷ་ཱཌྷྱི་ཧ།ཾ 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཕཛྲ། རོ་རྲེ། 
དྷ་ཱཌྷྱི། ཕྱག 
ཧཱུྃ། ཐུགཥ་རྒྱུཐ་ཕསྐུར་ཕ། 

 
ཧོཾ་ཕཛྲ་མཌྷ ་བྷཧཱ་ཡ་ོཤ་ཌྷ་ཧ་ཾཔཉ། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཕཛྲ། རོ་རྲེ། 
མཌྷ ། གཏུབྷ་ནོ། 
བྷཧཱ། ཆྲེདྷ་ན།ོ 
ཡ་ོཤ་ཌྷ། ཁ་ོཕོ། 
ཧ་ཾཔཉ། དྲག་ནོཟྱི་ཕྱིདྷ་རཥ་ར་སྐུར་ཕ། 
ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ། །ཐགྲེཟ།ོ   ། 
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༡༣༽ སདྷ་ཡཥ་གཞྱིགཥ། 
༄༅།    །དྷ་བྷ་ོར་ོཀྲེ་ཤྭ་ར་ཱའ། སདྷ་ཡཥ་གཞྱིགཥ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ། ། 
ཐང་ན་འྱི་གྲེ་དྲུག་བྷ་ཐང་འྱི་གྲེ་དྲུག་བྷཟྱི་ཐོདྷ། གྱིཥ་ན་བྷ་ཌྷྱིཟྱི་དྷང་
གཥྲེཥ་འོཐ་ལུགཥ་ཀྱི་སྔགཥ། ཏ་བྷ་བྷཇུག་ཕསྡུ་ཕཟོ།། 

 
ཐང་ན་འྱི་གྲེ་དྲུག་བྷ་ཐང་འྱི་གྲེ་དྲུག་བྷཟྱི་ཐོདྷ་ར།  
འྱི་གྲེ་དྲུག་བྷ་དྷྱི། ཧོཾ་བྷ་ཌྷྱི་ནཐྨྲེ་ཧ་ཾཧ ྱིཿ། 
འྱི་གྲེ་དྲུག་བྷཟྱི་ཟབྲུ་ཐོདྷ་དྷྱི་བྷཐ་ོརྒྱུཐ་ཥོགཥ་དྷཥ་ལྱིདྷ་ཏུ་རྒྱཥ་ནཟྱི་སོ་དྷཥ་
ཕལཐ་ནཡ་སྣང་ཕཥ། ཟཐྱི་ར་ཟབྲུ་ཐོདྷ་ལྱིདྷ་ཏུ་ཉུང་ངུ་ཝྱིག་ཟཐྱི་ལྟཡ་སྣང་
སྲེ། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
བྷ་ཌྷྱི། དྷོཡ་བུ། 
ནཐྨྲེ། ནཐྨཟྱི་སྲེང་དུ། 
ཧ།ཾ ཟཕྱིདྷ་རཥ་ར་སྐུར་ཕ། 
ཧ ྱིཿ། ཥ་ཕོདྷ། 
 
སྱིང་ཐོདྷ་དྷྱི། ཧོཾ་བྷ་ཌྷྱི་ནཐྨྲེ་ཧ།ཾ སདྷ་ཡཥ་གཞྱིགཥ་ཀྱི་སྱིང་ནོཟྱི་འྱི་གྲེ། ཧོཾ་དྷྱི་
ཕཐྲེ་ཕ་ཆྲེདྷ་ནོ་རྟག་ནཟྱི་ཕཐག །སྐུ་ལྔ་འྲེ་ལྲེཥ་ལྔ་ཐང་འྲེ་ལྲེཥ་ལྡདྷ། ། ཡྱིགཥ་
ཕཐག་རྒྱར་ཕ་བྷཆོག་ཐང་ཐབྲེཡ་བྷྲེཐ་ན། །བྷབྷ་ྱིཐ་དྷབྷ་བྷཁཟྱི་རྒྱར་ནོ་
ཁྲེཐ་ར་ཟདུཐ། །བྷ་དྷྱི་ཆོཥ་ཐབྱིངཥ་ཡུབྷ་གྱི་བྷཁཟ་ཐབྱིངཥ་སུ།  །ཟགོ་ཀུདྷ་
ཕཐྲེ་ཕཡ་སྒྲོར་ཕཟྱི་རྣབྷ་ཏཡ་ཤུགཥ།  །ཟཕཐ་ན་བྷྲེཐ་ནཡ་ལྷུདྷ་གྱིཥ་གྲུཕ་ན་
འྱི།  །བྷྱི་རྟོག་སོཥ་ཐང་བར་ཕ་ཁྲེཐ་ར་ཟདུཐ། །ཌྷྱི་དྷྱི་སྱིང་རྲེཟྱི་ཏཕཥ་བྷཆོག་
ཐནཟ་ཕོཟྱི་གཟུགཥ།  །ཥྲེང་གྲེ་སྒྲ་སྒྲོགཥ་ཕྱོགཥ་ཕཅུཟྱི་ཟཇྱིག་རྟྲེདྷ་དུ།  །སྒྱུ་
ཟཕྲུར་དྲྭ་ཕ་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་ཡོར་ནཡ་སོདྷ།  །བྷ་ལུཥ་ཟག་ོཀུདྷ་སོཕ་བྷཚཐ་ཁྲེཐ་ར་



སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཟགྲེར་ནཐ་ཐཀཡ་ཆུདྷ་ནོ། 

 

  
Page 50 

 
  

ཟདུཐ། །ནཐ་དྷྱི་ཟཐབྷ་སྲེཥ་ནཐ་ལྟཡ་དྲྱི་བྷྲེཐ་ཅྱིང་།  །སྱིང་རྲེཥ་རྲེཥ་ཆགཥ་
ཕཐྲེ་ཕ་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་ཐནར། །ཐོདྷ་འཐོ་ཝགཥ་ནཥ་ཟགོ་ཀུདྷ་འྱིཐ་ཡཕ་
ཟདྲྲེདྷ།  །ཥ་གསུབྷ་ཡྲེ་ཕ་སོང་བྷཚཐ་ཁྲེཐ་ར་ཟདུཐ།  །བྷྲེ་དྷྱི་བྷཏཟ་འཥ་ཟགོ་
ཕཟྱི་བྷོཥ་ན་ཐང་།  །རྲེཥ་སུ་བྷཐུདྷ་ནཡ་སྣ་ཙོགཥ་ཡོར་ནཟྱི་གཡ།  །ཕྱོགཥ་
ཐང་དུཥ་ཀྱི་མུ་བྷཏཡ་ཁཕ་བྷཚཐ་ན། །ཟཇྱིག་རྟྲེདྷ་སོང་ཕཟྱི་ཐཕང་ཕྱུག་
ཁྲེཐ་ར་ཟདུཐ།  །ཧཾ་དྷྱི་རྟ་བྷཆོག་ཡོར་ན་དྲག་ནོཟྱི་སྐུ།  །འྲེ་ལྲེཥ་ཁཥོ་ནཟྱི་
ཤུགཥ་ཀྱིཥ་ཕདུཐ་ཐཔུང་ཟཇོབྷཥ།  །ཟཕཡ་ཕཟྱི་གཞྱི་བྱིདྷ་བྷཁཟ་ཐང་
བྷབྷ་ནཡ་ཕརར།  །གདུག་ན་བྷ་ལུཥ་ཟདུར་བྷཚཐ་ཁྲེཐ་ར་ཟདུཐ།  །ཧ ྱིཿདྷྱི་
ཕྱག་སོང་སདྷ་སོང་ཕཅུ་གཅྱིག་ཝར།  །ཕདུཐ་ཐཔུང་ཟཇྱིགཥ་བྷཚཐ་ཟགོ་
ཀུདྷ་རྲེཥ་སུ་ཟཚིདྷ།  །དྲདྷ་ན་མབྷ་གྱིཥ་འྱིཐ་ཕཝྱིདྷ་བྷཆོག་སོར་བྷ།  །ཐངོཥ་
གྲུཕ་ཟཐོཐ་ཐགུཟྱི་གཎྲེཡ་ཆྲེདྷ་ཁྲེཐ་ར་ཟདུཐ།  །ཟཐྱི་དྷྱི་ཀུདྷ་བྷཁྲེདྷ་བྷྱི་པབྷ་
རྒྱ་བྷཙོཟྱི་གསུང་ཕསྒྱུཡ་རཥ་ཥོ། ། 
གྱིཥ་ན་བྷ་ཌྷྱིཟྱི་དྷང་གཥྲེཥ་ར་ ཁག་ཕདུདྷ་འཐོ་ལུགཥ་གསུངཥ་ན་དྷྱི། 
ཐང་ན། ལྷ་བྷོ་དྷོཡ་རྒྱུདྷ་བྷཟྱི་ཆ་ོག་རཥ། ཧོཾ་ཤ ྱི་བྷ་ཌྷྱི་ཧ་ཾས ཧཱ།  
གྱིཥ་ན། ཐནར་གཥང་ཟདུཥ་ཟཇྱིག་རྟྲེདྷ་ཐཕང་ཕྱུག་གྱི་སྒྲུཕ་ཏཕཥ་རཥ། 
ཧོཾ་ཨཱཿཧོཾ་བྷ་ཌྷྱི་ནཐྨྲེ་ཧཾ། 
གསུབྷ་ན། སདྷ་ཡཥ་གཞྱིགཥ་ཀྱི་སྒྲུཕ་ཏཕཥ་བྷཐོ་སྲེ་རཥ། ཧོཾ་ཨཱཿཧོཾ་བྷ་ཌྷྱི་
ནཐྨྲེ་ཧཾ་ཧཾ་ཧ ྱིཿས ཧཱ།ཟཐྱི་ར་ སྔགཥ་ཕྲེང་གའོདྷ་སོཡ་དུ་ཕཀོཐ་ཅྲེཥ་གསུངཥ། 
ཕཝྱི་ན། ཐུགཥ་རྲེ་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་ཐཕང་ཕསྐུཡ་རཥ། ཧོཾ་བྷ་ཌྷྱི་ནཐྨྲེ་ཧཾ་པཉ་ས ཧཱ། 
འང་། ཧོཾ་ཨཱཿཧཾ་ཧ ྱིཿཧོཾ་བྷ་ཌྷྱི་ནཐྨྲེ་ཧཾ། 
ལྔ་ན། ཟཇྱིག་རྟྲེདྷ་ཐཕང་ཕྱུག་འྱིཐ་ཕཝྱིདྷ་གྱི་ཟཁོཡ་རོཥ་སྒྱུཡ་ཕཟྱི་སྒྲུཕ་
ཏཕཥ་རཥ། ཧོཾ་མིད ་བྷ་ཌྷྱི་མ་ཀྲ་ཕརྟྱི་བྷ་ཌྷྱི་ནཐྨྲེ་ཨཱཿཧ ྱིཿཧཾ་པཉ་ས ཧཱ།  
དྲུག་ན། ཐྲེ་ྱིཐ་བྷཏོང་ཕཟྱི་རབྷ་རཥ། ཧོཾ་བྷ་ཌྷྱི་ནཐྨྲེ་སྭ་བྷཱ་ཕ་ཧ།ཾ ཝྲེཥ་ཁ་
རག་ཕཀྲུ་ཕཡ་བ་ཕཟྱི་ཐོདྷ་དུ་གསུངཥ་ཥོ།། 
ཕདུདྷ་ན། ཧོཾ་བྷ་ཌྷྱི་ནཐྨྲེ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ།།        །། 
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༡༤༽ སྨདྷ་བླཟྱི་སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཐོདྷ། 
༄༅།          །གུ་རུ་བྲེ་ཤ་ཛ་ཱའ་དྷ་བྷཿ། སྨདྷ་གྱི་བླ་བྷ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ། །སྨདྷ་
བླཟྱི་སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཐོདྷ་ཐོདྷ་ཙདྷ་ལྔཟྱི་སོ་དྷཥ་བྱི་ཕཡ་བ། 

 
ཐང་ན་ོསྔགཥ་དྷྱི། 
ཕསདྷ་ཟགྱུཡ་གྱི་ལུགཥ་པོ་སྔགཥ་ཀྱི་ཐཕང་དུ་ཕཎང་དྷ། ཎདྱ་ཏཱ། ཧོཾ་བཻ་ཤ་ཛ་ེ
བཻ་ཤ་ཛེ། བྷཧཱ་བཻ་ཤ་ཛེ། རཱ་ཚ་ཥ་མུཎྒ་ཎྲེ་ས ཧཱ།  ཐཡ་ཏང་ཆོཥ་སོཐ་ལྟཡ་བྷོ་
སྔགཥ་ཀྱི་ཐཕང་དུ་ཕཎང་དྷ། ཎདྱ་ཏཱ། ཧོཾ་བྲེ་ཤ་ཛྱཻ་བྲེ་ཤ་ཛྱཻ། བྷཧཱ་བྲེ་ཤ་ཛྱཻ། རཱ་
ཚ་ཥ་མུཎྒ་ཎྲེ་ས ཧཱ། ཐྲེ་ར་བྲེ་ཐང་བཻ། ཛེ་ཐང་ཛྱཻཟྱི་འྱི་གྲེ་སྒྲུཕ་ནཟྱི་ཁཐ་ནཡ་
སྣང་། ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་གཎྲེཡ་བྷཚོཐ་ཀྱི་ལུགཥ་རཥ་དྷྱི། ཧོཾ་བ་ཻཤ་ཛྱཻ་བཻ་ཤ་ཛྱཻ། བྷཧཱ་
བཻ་ཤ་ཛྱཻ། རཱ་ཚ་ཥ་མུཎྒ་ཎྲེ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་ན་ཟཐྱི་ར་བཻ་ཐང་ཛྱཻ་གྱིཥ་ཀ་ཟགྲེང་བུ་
ྱིཥ་ཕརྲེགཥ་སུ་སྣང་། 
གྱིཥ་ན་ཐདྷོ་དྷྱི། 
ཥ་མཱ་ཥ་རཥ་པཕ་ནཟྱི་གོ་ཐདྷོ་ལྟཡ་དྷ། ཟཐྱི་ལྟ་སྲེ་ སྨདྷ་གྱི་རྒྱར་ན།ོ སྨདྷ་གྱི་
རྒྱར་ནོ། སྨདྷ་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་རྒྱར་ནོ། འང་ཐག་ནཡ་ཟཔགཥ་ཎྲེ་ཟགོ་ཕཟྱི་སྨདྷ་གྱི་
རྒྱར་ནོ་ར་གཝྱི་ཚུགཥ་ནཡ་བྷཚཐོ་ཅྱིག   །ཅྲེཥ་ནཟོ།།  
གསུབྷ་ན་རྒྱུ་བྷཙདྷ་དྷྱི། 
ཕཀཟ་ཟགྱུཡ་ཆྲེདྷ་བྷོཟྱི་གཟུངཥ་ཕསྡུཥ་ཀྱི་དྷང་དུ། ཎདྱ་ཏཱ། ཧོཾ་བཻ་ཤ་ཛེ་བཻ་ཤ་
ཛེ། བྷཧཱ་བཻ་ཤ་ཛ།ེ ཥ་མུཎྒ་ཎྲེ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་གསུངཥ། འང་ཎྱིང་ངྲེ་ཟཚདྷི་གྱི་
སོཕཥ་ཕསྲེཐ་ན་ཕཻ་ཌ ཱུརྱཟྱི་ཟོཐ་ཀྱི་དྷང་དུ། ཎདྱ་ཏཱ། ཧོཾ་བཻ་ཤ་ཛ་ེབཻ་ཤ་ཛེ། བྷཧཱ་
བཻ་ཤ་ཛེ། ཥ་མུཎྒ་ཎྲེ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་གསུངཥ།  ཕསདྷ་ཟགྱུཡ་གྱི་ཁོཐ་འདྷ་རག་
ཕརྒྱཐ་ནཟྱི་སྱིང་ནོཟྱི་རྣབྷ་ནཡ་ཟགྲེར་ན་ཐོདྷ་གྱི་ཟླ་ཞྲེཡ་གྱི་དྷང་དུ། ཎདྱ་ཏ།ཱ 
ཧོཾ་བཻ་ཤ་ཛེ་བཻ་ཤ་ཛེ། བྷཧཱ་བཻ་ཤ་ཛ།ེ རཱ་ཚ་ཥམུཎྒ་ཎྲེ་ས ཧཱ།  ཝྲེཥ་གསུངཥ། འང་
ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་གཎྲེཡ་བྷཚོཐ་ཀྱི་དྷང་དུ། ཎདྱ་ཏ།ཱ ཧོཾ་བཻ་ཤ་ཛྱཻ་བཻ་ཤ་ཛྱཻ། བྷཧཱ་བཻ་ཤ་
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ཛྱཻ། རཱ་ཚ་ཥ་མུཎྒ་ཎྲེ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་གསུངཥ། ཐཡ་ཏང་གྱི་ཆོཥ་སོཐ་དྷང་དུ། ཎདྱ་
ཏཱ། ཧོཾ་བྲེ་ཤ་ཛྱཻ་བྲེ་ཤ་ཛྱཻ། བྷཧཱ་བྲེ་ཤ་ཛྱཻ། རཱ་ཚ་ཥ་མུཎ་ྒཎྲེ་ས ཧཱ། 
སྨདྷ་ལྗོངཥ་ཡུར་ར། ཎདྱ་ཏཱ། ཧོཾ་བཻ་ཤ་ཛེ་བཻ་ཤ་ཛ།ེ བྷཧཱ་བཻ་ཤ་ཛ།ེ རཱ་ཚ་ཥ་
མུཎྒ་ཎྲེ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་ན་ཕསདྷ་ཟགྱུཡ་གྱི་ལུགཥ་ཐང་། ཧོཾ་བཻ་ཤ་ཛྱཻ་བཻ་ཤ་ཛྱཻ། 
བྷཧཱ་བཻ་ཤ་ཛྱཻ། རཱ་ཚ་ཥ་མུཎྒ་ཎྲེ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་ན་ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་གཎྲེཡ་བྷཚཐོ་ཀྱི་
ལུགཥ་གྱིཥ་ཁཕ་ཆྲེ་ཕཡ་སྣང་།  
ཕཝྱི་ན་སྒྲ་ཕལཐ་དྷྱི། 
བྲེ་ཤ་ཚ་ཝྲེཥ་ན་སྨདྷ། བྲེ་ཤ་ཚ་ཀཱ་ཡ་ཝྲེཥ་ན་སྨདྷ་ན། ཝྲེཥ་ག་ོརྒྱུ་རཥ་བྲེ་ཤ་ཚ་
ར་འཎ྄་རྐྱྲེདྷ་སྱིདྷ་ནཥ་ཎ་྄རྲེཥ་ཟབྲེར་ཕྱྱིཥ། ཉྱི་རོ་ན་ཕཎང་ཚ་སྲོག་བྷྲེཐ་ར་
ཥོང་། ཎདྡྷྱི་ཎྲེ་ཥུ་མ་བྷ་ཐྲེཿ ཝྲེཥ་ནཥ་སྔ་བྷཟྱི་ཐབངཥ་ཡྱིང་ནོཡ་བཥ། བཻ་ཤ་
ཛ་ཝྲེཥ་སྒྲུཕ་ནཡ་སྨདྷ་རཥ་བཥ་ནཟབྷ་སྨདྷ་ནཟྱི་ཕརྒྱུཐ་ན་ར་ག་ོཕཟོ།། བཻ་ཤ་
ཛ་ཝྲེཥ་ན་པོ་བྷྱིང་འྱིདྷ་ར་རྣབྷ་ཐབྲེ་ཕདུདྷ་ནཟྱི་རྐྱྲེདྷ་ངྱི་བྱིདྷ། ང་རྲེཥ་ཟབྲེར་
ཕྱྱིཥ་ཧྱི་ལུཥ་ན་འོདྷ་ཎདྷ་དུ་བཥ་ར་བཻ་ཤ་ཛེ་ཥོང་ཕཡ་སྨདྷ་རཥ་བཥ་ནཟྱི་
སྨདྷ་ར་ཝྲེཥ་གོ་ཕཟོ།།  
བྲེ་ཤ་ཚི་ཝྲེཥ་ན་ཤཽ་མ་རཥ་བྷོ་བྷྱིང་འྱིདྷ་ར་རྣབྷ་ཐབྲེ་ཕཝྱི་ནཟྱི་རྐྱྲེདྷ་ངྲེ་བྱིདྷ། 
ང་རྲེཥ་ཟབྲེར་ཕྱྱིཥ་ཧྲེ་ལུཥ། ཚི་རཥ་ཕརྟྲེདྷ་ཧྱི་འགྷ་྄ཨཱ་ཐྲེ་ལ་རཥ་རྲེཥ་ཟབྲེར་
རྣབྷཥ་ཕྱྱིཥ་ནཥ་འ་རྐྱང་ལུཥ། ཧྲེ་བྀདྡྷྱིཡ་ཧཻ་ར་ཥོང་ཕཥ་བྲེ་ཤ་ཛྱཻ་ཥངོ་། སྨདྷ་
ར་ཝྲེཥ་གོ་ཕཟོ།། བཻ་ཤ་ཛེ་ར་འཎ྄་ཟོང་ཕ་ཐང་། བྲེ་ཤ་ཛྱཻ་ར་ཧྱི་འགྷ་྄ཟོང་ཕཟྱི་
ཁཐ་ནཡ་མབྷ་སྲེ། སྔ་བྷཥ་སྨདྷ་རཥ་བཥ་ནཟྱི་སྨདྷ་རཟབྷ་ཐྲེ་ཟབྲེར་གྱི་
ཕརྒྱུཐ་ན་ཐང་། ཕྱྱི་བྷཥ་སྨདྷ་ར་ཝྲེཥ་ན་མབྷ་དུ་གོ་ཕ་འྱིདྷ་དྷོ།། 
གདྷཟ་ཡཕཥ་ཀྱི་རྲེཥ་ཟབངཥ་ཞྭ་ལུ་རོ་ཙཱ་ཕ་ཆོཥ་སོང་ཕཞང་ནོཥ་གསུངཥ་
ནཟྱི་སྔགཥ་ཐོདྷ་དྷྱི། 
ཎདྱ་ཏ།ཱ ཟཐྱི་ལྟ་སྲེ། 
བ་ཻཤ་ཛ་ེ བ་ཻཤ་ཛེ།  སྨདྷ་སྨདྷ།   
བྷཧཱ་བ་ཻཤ་ཛ།ེ སྨདྷ་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི།  
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ར་ཱཚ། རྒྱར་ནོ། 
ཥམ་྄ཨུཎ་ྒཎྲེ་(ཥམུཎྒ་ཎྲེཟབྷ་ཥ་མུཐྒ་ཎྲེ་ཝྲེཥ་ཎ་འྱིག་ཐ་རུ་པཕ་དྷཥ་བྱིཥ་རུང་
ཕཡ་ཕལཐ)། འང་ཐག་ནཡ་ཟཔགཥ་ཎྲེ་ཟགོ་ཕ་བྷ། ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ།།  
ཕྱྱིཥ་སུ་གཥཡ་ཕཅཐ་ཀྱི་ཐགོངཥ་ཐོདྷ་ཟཇུ་བྷྱི་པབྷ་ཡྱིདྷ་ནོ་ཆྲེ་ཐང་རོ་ཙཱ་ཕ་
གཝདྷ་གྱིཥ་གསུངཥ་ན་ལྟཡ་དྷ། བཻ་ཤ་ཛེ་ བཻ་ཤ་ཛེ་དྷྱི་སྨདྷ་གྱི་སྨདྷ་གྱི། ཝྲེཥ་
གསུངཥ། ཐྲེ་འང་རྒྱཟྱི་ལུགཥ་ར་སྨདྷ་ར་སྨདྷ་ར་ཝྲེཥ་རྣབྷ་ཐབྲེ་ཕདུདྷ་ན་
ངྲེཥ་རགཥ་བྷོཐ། ཟོདྷ་ཀང་ཕོཐ་ཀྱི་ཐོདྷ་ར་གོ་ཐོདྷ་པཕ་སཕཥ་སྨདྷ་གྱི་སྨདྷ་
གྱི་ཝྲེཥ་ཕྱྱིཥ་ཡཕཥ་ཀྱི་རོ་ཙཱ་ཕ་བྷང་ནོཥ་ཐགོངཥ་ན་བྷཐུདྷ་སྒྲྱིག་ཏུ་གསུངཥ། 
ཥམ྄་ཨུཎྒ་ཎྲེ་ (ཥམུཎྒ་ཎྲེ) དྷྱི་འང་ཐག་ནཡ་ཟཔགཥ་ཎྲེ་ཟག་ོཕ་ར། ཝྲེཥ་
གཥཡ་ཕཅཐ་ཀྱི་གཎདྷ་ར་པཕ་ན་ལྟཡ་ཡོ།། ས ཧཱ་དྷྱི་ཐྲེ་ཐོདྷ་ར་གཝྱི་ཚུགཥ་
ནཟབྷ་འྱིདྷ་དུ་ཕཅུག་ནཟ།ོ། 
ལྔ་ན་བྷཇུག་ཕསྡུ་ཕ་དྷྱི།  
ཕསདྷ་ཟགྱུཡ་གྱི་ཁོཐ་དུ་གསུངཥ་ན་ལྟཡ། ཎདྱ་ཏ།ཱ ཧོཾ་བཻ་ཤ་ཛེ་བཻ་ཤ་ཛེ། བྷཧཱ་
བཻ་ཤ་ཛེ། རཱ་ཚ་ཥ་མུཎྒ་ཎྲེ་ས ཧཱ།  ཐཡ་ཏང་ཆོཥ་སོཐ་ཀྱི་དྷང་དུ་གསུངཥ་ན་
ལྟཡ། ཎདྱ་ཏཱ། ཧོཾ་བྲེ་ཤ་ཛྱཻ་བྲེ་ཤ་ཛྱཻ། བྷཧཱ་བྲེ་ཤ་ཛྱཻ། རཱ་ཚ་ཥ་མུཎྒ་ཎྲེ་ས ཧཱ། ཟཐྱི་
གྱིཥ་རྣབྷ་ཐབྲེ་ཟཇོག་ནཟྱི་ཁཐ་ནཡ་མབྷ་རཥ་གོ་ཐོདྷ་གཅྱིག་སྲེ། ཟཐྱི་ལྟ་
སྲེ་ སྨདྷ་གྱི་རྒྱར་ནོ། སྨདྷ་གྱི་རྒྱར་ནོ། སྨདྷ་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་རྒྱར་ན།ོ འང་ཐག་ནཡ་
ཟཔགཥ་ཎྲེ་ཟགོ་ཕཟྱི་སྨདྷ་གྱི་རྒྱར་ནོ་ར་གཝྱི་ཚུགཥ་ནཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག   །ཅྲེཥ་
ནཟོ།།   
ཝྲེཥ་ན་ཟཐྱིཟང་དྷཐ་ཡྱིབྷཥ་ཝྱི་ཆྲེཐ་གཝདྷ་གྱིཥ་དྲྱི་ཕཟྱི་རདྷ་དུ་རོཡ་གཐདྷ་དྷཥ་སྒྲ་སྨྲ་ཕ་ཐགྲེ་
ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་ཞྭ་ལུ་ར་ོཙ་ཱཕ་ཥོགཥ་ཕོཐ་ཀྱི་བྷཁཥ་ན་ཐང་རྒྱ་གཡ་བྷཁཥ་ནཟྱི་གསུང་ར་རྲེགཥ་
ནཡ་ཕརྟགཥ་ཎྲེ་བྱིཥ་ན་ཤུ་བཾ་བ་ཕ་ཏུ།།          །། 
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༡༥༽ ར་ོརྲེ་ཥྲེབྷཥ་ཐནཟྱི་སྔགཥ། 
 
༄༅།    །དྷ་བྷོ་ཕཛྲ་ཥཏ ་འ། རོ་རྲེ་ཥྲེབྷཥ་ཐནཟ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ། ། 
ཟཐྱི་ར་འྱི་གྲེ་དྲུག་ན་ཐང་འྱི་གྲེ་ཕརྒྱ་ན་གྱིཥ་རཥ།  

 
ཏོག་བྷཡ་འྱི་གྲེ་དྲུག་ན་དྷྱི། ཧོཾ་ཕཛྲ་ཥཏྭ་ཧ།ཾ 
གཥང་ཕཟྱི་རྒྱུཐ་ཀྱི་དྷང་དུ་སོདྷ་ན་ཤཱཀ་ཐུཕ་ནཥ། ཕྱོགཥ་ཕཅུཡ་ཁ་ཕལྟཥ་
ཎྲེ་འྲེ་ལྲེཥ་ཀྱི་ཟོཐ་ཀྱིཥ་གཥོར་ཕ་ཕཎཕ་ར། རོ་རྲེ་ཥྲེབྷཥ་ཐནཟ་སྐུཡ་བྷོཥ་
ནཡ་བཟོ།།  ཧོཾ་ཕཛྲ་ཥཏྭ་ཧཾ་ཝྲེཥ་ཟབུབྷ་དུ་ཕརོཐ་དྷ་ར་ཕཟྱི་ཐབྷ་ཙིག་བྷཥ་
ནཡ་ཝྱི་ཕཡ་ཟགྱུཡ་ཡོ།། ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གཥང་ཕཟྱི་རྣར་ཟབོཡ་རྒྱུཐ་ཀྱི་དྷང་དུ། རོ་
རྲེ་ཥྲེབྷཥ་ཐནཟ་གཟུང་ཕཡ་བ། ཧོཾ་ཕཛྲ་ཥཏྭ་ཧ།ཾ ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ། ། 
ཧོཾ་ཕཛྲ་ཥཏྭ་ཧ།ཾ བྷྱི་ཕསོཐ་ནཟྱི་སྔགཥ་འྱིདྷ་ནཡ་སོཕ་ཐནོདྷ་ཀུདྷ་ཐགཟ་སྱིང་
ནོཥ་གསུངཥ་ན་དྷྱི་ཡྱིགཥ་ལྔཟྱི་རྣབྷ་ཕཝག་རོ་རྲེ་གའ་ོབྷྲེཐ་ཐོདྷ་གྱིཥ་ཥོ་ཥོཡ་
ཟཇོག་ཚུར་འྱིདྷ་ནཥ་སཕཥ་ཏོཕ་ཀྱི་ཟཇོག་ཚུར་ར།ོ ། 

 
གྱིཥ་ན་འྱི་གྲེ་ཕརྒྱ་ན་ར། ཧོཾ། ཕཛྲ་ཥཏྭ། ཥ་བྷ་འ་བྷ་ནུ་དྷ་ཱར་འ། ཕཛྲ་ཥཏྭ། 
ཏྭྲེ་དྷ་ོན་ཎྱིཥ ། དྲ་ྀཌ་ོབྷྲེ་བ་ཛྷ། སུ་ཎ་ོཥ་ོབྷྲེ་བ་ཛྷ། སུ་ན་ོཥ་ོབྷྲེ་བ་ཛྷ། ཧ་ནུ་ཡཀ ་ོ
བྷྲེ་བ་ཛྷ། ཥརྦ་ཥྱིདྡྷྱིམྨྲེ་པྲ་འཙ། ཥརྦ་ཀར  ་སུ་མ། བྷྲེ་མཎི །ཾ ཤྲེ་འཿ། ཀུ་རུ། ཧ།ཾ ས་
ས་ས་ས་ས། སཿོ། བ་ག་ཛྷད།྄ ཥརྦ་ཎ་ཏ་ཱག་ཎ་ཕཛྲ་མ་ཱབྷྲེ་མུཉྩ། ཕཛྲ་ིབ་ཛྷ། 
བྷཧཱ་ཥ་བྷ་འ་ཥཏྭ། ཨཿཱ།  
ཏོག་བྷཡ་ཟབྲུ་ཐོདྷ་ཕསྡུཥ་ཕལཐ།  ཕཡ་དུ་རྒྱཥ་ཕལཐ།   བྷཇུག་ཏུ་ཐོགཥ་
ཥྲེར་ཕཅཥ་རྣབྷ་ན་གསུབྷ་གྱིཥ་ཕསདྷ་ནཡ་བཟོ།།   
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ཏགོ་བྷཡ་ཕསྡུཥ་ཕལཐ་ཟབྲུ་ཐདྷོ་དྷྱི། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ།     
ཕཛྲ་ཥཏྭ།  རོ་རྲེ་ཥྲེབྷཥ་ཐནཟ།    
ཥ་བྷ་འ་བྷ་ནུ་དྷ་ཱར་འ།  ཐབྷ་ཙགི་རྲེཥ་སུ་སོངཥ་ལྱིག   
ཕཛྲ་ཥཏྭ།  རོ་རྲེ་ཥྲེབྷཥ་ཐནཟ།   
ཏྭྲེ་དྷ་ོན་ཎྱིཥ །  ཁོཐ་ཀྱིཥ་ྲེ་ཕཡ་ཕཞུགཥ་ལྱིག 
དྲ་ྀཌ་ོབྷྲེ་བ་ཛྷ།  ཕཐག་ར་ཕརྟདྷ་ནཡ་ཕཞུགཥ་ལྱིག 
སུ་ཎ་ོཥ་ོབྷྲེ་བ་ཛྷ། ཕཐག་ལྱིདྷ་ཏུ་ཙིབྷ་ནཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག 
སུ་ན་ོཥ་ོབྷྲེ་བ་ཛྷ།  ཕཐག་རྲེགཥ་ནཡ་རྒྱཥ་ནཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག 
ཧ་ནུ་ཡཀ ་ོབྷྲེ་བ་ཛྷ།  ཕཐག་ར་རྲེཥ་སུ་ཆགཥ་ནཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག 
ཥརྦ་ཥྱིདྡྷྱིམྨྲེ་པྲ་འཙ།  ཕཐག་ར་ཐངོཥ་གྲུཕ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཡཕ་ཏུ་སརོ་ཅྱིག 
ཥརྦ་ཀར  ་སུ་མ། རཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་རཟང་།   
བྷྲེ་མཎི །ཾ  ཕཐག་གྱི་ཥྲེབྷཥ་ར།   
ཤྲེ་འཿ། ཐགྲེ་ཕ།   
ཀུ་རུ།  བྷཚོཐ་ཅྱིག   
ཧ།ཾ ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན་ལྔཟྱི་ཐུགཥ་ཀྱི་ཥ་ཕོདྷ།   
ས་ས་ས་ས། ཐགཟ་ཕཝྱི་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནཟྱི་ཐོདྷ།   
སཿོ།  ཡུར་ཐང་ཡུར་ཅདྷ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནཟྱི་ཐོདྷ།  
བ་ག་ཛྷད།྄ ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཝྲེཥ་བྷཙདྷ་དྷཥ་ཟཕོཐ་ན།   
ཥརྦ་ཎ་ཏ་ཱག་ཎ། ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ། 
ཕཛྲ། རོ་རྲེ།   
མ་ཱབྷྲེ་མུཉྩ། ཕཐག་བྷ་ཐོཡ་ཅྱིག 
ཕཛྲ་ིབ་ཛྷ། རོ་རྲེ་ཅདྷ་དུ་བྷཚོཐ་ཅྱིག 
བྷཧཱ་ཥ་བྷ་འ་ཥཏྭ། ཐབྷ་ཙིག་ཥྲེབྷཥ་ཐནཟ་ཆྲེདྷ་ནོ།    
ཨཿཱ།  ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ནཟྱི་གཝོབྷ་བྷྲེཐ་གསུང་རོ་རྲེཟྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་ཅདྷ་དུ་
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ཕཐག་སྒྲུཕཥ་ལྱིག་ཅྲེཥ་ཕསྐུར་ཕཟྱི་ཐོདྷ། 

 
ཕཡ་དུ་རྒྱཥ་ནཡ་ཕལཐ་ན་ར།  འྱིག་ཕརྒྱཟྱི་བྷཙབྷཥ་སོཡ་བྷྲེཐ་སཕཥ་ཀྱི་
ཚུར།  འྱིག་ཕརྒྱཟྱི་བྷཙབྷཥ་སོཡ་འོཐ་སཕཥ་ཀྱི་ཕསྒྱུཡ་ཕ།  འྱིག་ཕརྒྱཟྱི་སྒྲ་
ཐོདྷ་སྒྲ་སྒྲུཕ་ཕཅཥ་སོདྷ་ན་ཐང་གསུབྷ་རཥ། 

 
ཐང་ནོ་འྱིག་ཕརྒྱཟྱི་བྷཙབྷཥ་སོཡ་བྷྲེཐ་ནཟྱི་སཕཥ་སུ་འྱིག་ཕརྒྱཟྱི་སྔགཥ་ཇྱི་
ལྟཡ་གདྷཥ་ན། 
ཧོཾ།  ཕཛྲ་ཥཏྭ།  ཥ་བྷ་འམ྄།  ཧ་ནུ་དྷཱ་ར་འ། ཕཛྲ་ཥཏྭ། ཏྭྲེ་དྷ།  ཨུ་ན་ཎྱིཥ ། དྲྀ་
ཌཿ།  དྲྀ་ཌཿ། བྷྲེ། བ་ཛྷ།  སུ། ཎ་ོཤ། བྷྲེ།  བ་ཛྷ།   སུ།  ནོ་ཤ། བྷྲེ།  བ་ཛྷ།  ཧ་ནུ་
ཡཀ ཿ།  བྷྲེ།  བ་ཛྷ།  ཥརྦ།  ཥྱིདྡྷྱིམ྄།  བྷྲེ།  པྲ།  འཙ།  ཥརྦ།  ཀར  ་སུ།  མ།  བྷྲེ།  
མིཎ མ྄།  ཤྲེ་འཿ།  ཀུ་རུ།  ཧཾ།  ས་ས་ས་ས།  སོཿ།  བ་ག་ཛྷད྄།  ཥརྦ།  ཎ་ཏཱ་ག་
ཎ།   ཕཛྲ།  མཱ།  བྷྲེ།  མུཉྩ།  ཕཛྲི།  བ་ཛྷ།  བྷཧཱ།  ཥ་བྷ་འ།  ཥཏྭ།  ཨཿཱ།   

 
གྱིཥ་ན་འྱིག་ཕརྒྱཟྱི་བྷཙབྷཥ་སཡོ་རྲེཥ་སུ་འྱིག་ཕརྒྱཟྱི་སྔགཥ་ཇྱི་ལྟཡ་
ཟགྱུཡ་ཕ། 
ཧོཾ།  ཕཛྲ་ཥཏྭ།  ཥ་བྷ་འ་ ཥ་བྷ་འ་ར་རྣབྷ་ཐབྲེ་གྱིཥ་ན་ཧམ྄་ཕཞུགཥ་ནཟོ།། 
པ་ཡོར་གྱི་ཧ་  ཚུ་ཡོར་གྱི་མ྄་སྲོག་བྷྲེཐ་ར་ཕཞུགཥ་ནཥ། བྷ་ནུ་དྷཱ་ར་འ། ཕཛྲ་
ཥཏྭ། ཏྭྲེ་དྷོ་ ཧ་ཨུ་གུ་ཌྷ་རཥ་དྷ་ཡོ། ན་ཎྱིཥ ། དྲྀ་ཌ་ོ རྣབྷ་ཕཅཐ་ཨུཡ་ཥོང་
ཕཟྱི་གུ་ཌྷ་རཥ་དྷ་ཡ།ོ བྷྲེ་བ་ཛྷ།    སུ་ཎོ་ཥོ།  འཎ྄་རཥ་ཎ་྄སྲོག་བྷྲེཐ་འར་ཕཥ་ 
འ་རྐྱང་ཟདྲྲེདྷ། རྣབྷ་ཕཅཐ་ཨུཡ་ཥོང་ཕཟྱི་གུ་ཌྷ་རཥ་དྷ་ཡོ། བྷྲེ་བ་ཛྷ།      སུ་
ནོ་ཥོ།  འཎ྄་རཥ་འ། རྣབྷ་ཕཅཐ་ཨུཡ་ཥོང་ཕཟྱི་གུ་ཌྷ་རཥ་དྷ་ཡ།ོ བྷྲེ་བ་ཛྷ།     
ཧ་ནུ་ཡཀ ོ་ རྣབྷ་ཕཅཐ་ཨུཡ་ཥོང་ཕཟྱི་གུ་ཌྷ་རཥ་དྷ་ཡོ། བྷྲེ་བ་ཛྷ།  ཥརྦ་
ཥྱིདྡྷྱིམྨྲེ་པྲ་འཙ།  ཥརྦ་ཀར  ་སུ་མ།  བྷྲེ་མིཎ ཾ།  ཤྲེ་འཿ།  ཀུ་རུ།  ཧཾ།  ས་ས་ས་ས།  
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སོཿ།  བ་ག་ཛྷད྄།  ཥརྦ་ཎ་ཏཱ་ག་ཎ།   ཕཛྲ།  མཱ་བྷྲེ་མུཉྩ།  ཕཛྲི་བ་ཛྷ།  བྷཧཱ་ཥ་
བྷ་འ།  ཥཏྭ།  ཨཱཿ།   

 
གསུབྷ་ན་འྱིག་ཕརྒྱཟྱི་སྒྲ་ཐོདྷ་སྒྲ་སྒྲུཕ་ཕཅཥ་སོདྷ་ན་དྷྱི། 
ཧོཾ། ཐོདྷ་དྷྱི། ཟཇུག་སོ་ཕརྒྱཐ་རཥ།  ཟཐྱིཡ་ཐབྷ་ཕཅཟ་ཕ།  ཕཀྲ་ལྱིཥ་ན།  

བྷཆོག་སྲེཡ་ཕཟྱི་ཐོདྷ། 
ཕཛྲ། ཙིག་དྷྱི།  རོ་རྲེ།  

ཐོདྷ་དྷྱི། ལྲེཥ་ཡཕ་སོང་ན་ྱིཐ་ཀྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ། གཝདྷ་རྐྱྲེདྷ་སོཥ་བྷཙདྷ་
གང་གྱིཥ་ཀང་བྷྱི་ཕྱྲེཐ་ན། 

ཥཏྭ། ཙིག་དྷྱི། ཥྲེབྷཥ་ཐནཟ།   
ཐོདྷ་དྷྱི། ཏཕཥ་སྱིང་རྲེ་ཆྲེདྷ་ནོཟབྷ་ཟགྱུཡ་བྷྲེཐ་ཕཐྲེ་ཆྲེདྷ་སོ་གསུབྷ་
ཐབྲེཡ་བྷྲེཐ་རྟོགཥ་ན། 

ཥ་བྷ་འ་བྷ་ནུ་དྷཱ་ར་
འ། 

ཙིག་དྷྱི།  ཥ་བྷ་འམ་྄  དྷྱི་(རྣབྷ་ཐབྲེ་གྱིཥ་ན) ཐབྷ་ཙགི་ར།  ཧ་ནུ་དྷཱ་
ར་དྷྱི་རྲེཥ་སུ་སོངཥ་ ལྱིག །ཕསོབྷཥ་ནཥ་  ཥ་བྷ་འ་བྷ་ནུ་དྷཱ་ར་འ།  ཐབྷ་
ཙིག་ར་རྲེཥ་སུ་ སོངཥ་ལྱིག   
ཐོདྷ་དྷྱི།  ཐུགཥ་ཐབྷ་ ཕསྐུར་རྒྱུ་ཐངོཥ་ཕཐག་ར་ཐབྷ་ཙིག་རྲེཥ་སུ་
སོངཥ་ལྱིག 

ཕཛྲ་ཥཏྭ། ཙིག་དྷྱི། ར་ོརྲེ་ཥྲེབྷཥ་ཐནཟ། 
ཐོདྷ་དྷྱི། གོང་བྷཚུངཥ། 

ཏྭྲེ་དྷ་ོན་ཎྱིཥ ། ཙིག་དྷྱི། ཏྭྲེ་དྷ་ དྷྱི་(རྣབྷ་ཐབྲེ་གསུབྷ་ན། སྒྲུཕ་ཚུར་སྒྲ་གཞུང་ར་རཥ་ ཏྭྲེ་
དྷ་ ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་ར་རཥ་  ཎྲེ་དྷ་ཝྲེཥ) ཁོཐ་ཀྱིཥ། ཨུ་ན་ཎྱིཥ ་དྷྱི་ྲེ་ཕཡ་
ཕཞུགཥ་ལྱིག།  དྷཟྱི་ཧ་ཕྱྱིཥ་ཎྲེ་པ་ཡོར་ཨུ་ཐང་བྷཙབྷཥ་སོཡ་ཥོང་ཕཥ།  
ཏྭྲེ་དྷ་ོན་ཎྱིཥ །  ཁོཐ་ཀྱིཥ་ྲེ་ཕཡ་ཕཞུགཥ་ལྱིག 
ཐོདྷ་དྷྱི།   ར་ོརྲེ་ཥྲེབྷཥ་ཐནཟ་ཁོཐ་ཀྱིཥ་ཕཐག་གྱི་ྲེ་ཕཡ་ཕཞུགཥ་ལྱིག 

དྲྀ་ཌ་ོབྷྲེ་བ་ཛྷ། ཙིག་དྷྱི། དྲ་ྀཌཿ དྷྱི་ཕརྟདྷ་ན།  བྷྲེ་དྷྱི་ཕཐག་ར།  བ་ཛྷ་དྷྱི་བྷཚོཐ་ཅྱིག།  
རྣབྷ་ཕཅཐ་ས་ལྱི་མཟྱི་ཡྱིག་ནཥ་བྷཙབྷཥ་སོཡ་ཥོང་ཕཥ།  དྲ་ྀཌོ་བྷྲེ་བ་ཛྷ། 
ཐོདྷ་དྷྱི།  རོ་རྲེ་ཥྲེབྷཥ་ཐནཟ་ཁོཐ་ཕཐག་ར་ཕརྟདྷ་ནཡ་ྲེ་ཕཡ་
ཕཞུགཥ་ནཡ་ བྷཚཐོ་ཅྱིག 

སུ་ཎོཥོ་བྷྲེ་བ་ཛྷ། ཙིག་དྷྱི།  སུ་ དྷྱི་ྲེཡ་ཕསྒྱུཡ་གྱི་འྱི་གྲེ། ཎོ་ཤ་དྷྱི་ཙིབྷ་ན།  ཐྲེ་པདྷ་གྱི་རྐྱྲེདྷ་ 
འཎ྄་ སྱིདྷ་ནཥ་སུ་ཎོཥ། ཥྱི་ སྱིདྷ་ནཥ་ སུ་ཎོཥཿཟབྷ།  སྒྲ་གཞུང་ར་རཥ་ 
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སུ་ སྱིདྷ་ནཥ་སུ་ཎོཥཿ ཝྲེཥ་ནཟང་འོཐ།  བྷྲེ་དྷྱི་ཕཐག།   བ་ཛྷ་དྷྱི་བྷཚོཐ་ 
ཅྱིག།  རྣབྷ་ཕཅཐ་འྱི་གྲེ་བྷཙབྷཥ་སོཡ་ཥོང་ཕཥ་ སུ་ཎོཥོ་བྷྲེ་བ་ཛྷ།  
ཐོདྷ་དྷྱི། སུ་དྷྱི་ལྱིདྷ་ཏུ།  སུ་ཎོཥོ་བྷྲེ་བ་ཛྷ་དྷྱི་ཕཐག་ཟཔོ་ཟགྱུཡ་སོཥ་ན་
ཐང་བར་ཕཟྱི་ཐགཟ་ཕ་ཐང་ཕཐྲེ་ཕ་ཆྲེདྷ་ ནོཟྱི་ཡོཥ་ཙིབྷཥ་ནཡ་བྷཚོཐ་
ཅྱིག། ཕསོབྷཥ་ནཥ།  ཕཐག་ཟཔ་ོཟགྱུཡ་སོཥ་ན་ཐང་བར་ཕཟྱི་ཐགཟ་ཕ་
ཐང་ཕཐྲེ་ཕ་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་ཡོཥ་ལྱིདྷ་ཏུ་ཙབྷིཥ་ནཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ཅྲེཥ་ནཟོ།། 

སུ་ནོཥོ་བྷྲེ་བ་ཛྷ། ཙིག་དྷྱི།   སུ་དྷྱི་ྲེཡ་ཕསྒྱུཡ་གྱི་འྱི་གྲེ།  ནོ་ཤ་དྷྱི་རྒྱཥ་ན། ཐྲེ་པདྷ་གྱི་རྐྱྲེདྷ་
འཎ྄་ སྱིདྷ་ནཥ་ སུ་ནོཥ།  ཥྱིཟབྷ་ སུ་ སྱིདྷ་ནཥ་ སུ་ནོཥཿ།  བྷྲེ་དྷྱི་ཕཐག། 
བ་ཛྷ་དྷྱི་བྷཚོཐ་ཅྱིག  རྣབྷ་ཕཅཐ་འྱི་གྲེ་བྷཙབྷཥ་སོཡ་ཥོང་ཕཥ་ སུ་ནོཥོ་
བྷྲེ་བ་ཛྷ། 
ཐོདྷ་དྷྱི།  སུ་དྷྱི་ལྱིདྷ་ཏུཟབྷ་རྲེགཥ་ན།  ནོཥ་ོབྷྲེ་བ་ཛྷ་དྷྱི་ཕཐག་རྒྱཥ་ནཡ་
བྷཚོཐ་ཅྱིག།   ཕསོབྷཥ་ནཥ།  ཕཐག་རྲེགཥ་ནཡ་རྒྱཥ་ནཡ་བྷཚཐོ་ཅྱིག་
ཅྲེཥ་ནཟོ།། 

ཧ་ནུ་ཡཀ ་ོབྷྲེ་བ་ཛྷ། ཙིག་དྷྱི།  ཧ་ནུ་དྷྱི་རྲེཥ་སུ། ཡཀ ཿ་དྷྱི་ཆགཥ་ན། བྷྲེ་དྷྱི་ཕཐག། བ་ཛྷ་དྷྱི་
བྷཚོཐ་ཅྱིག།  རྣབྷ་ཕཅཐ་ཐང་འྱི་གྲེ་བྷཙབྷཥ་སོཡ་ཥོང་ཕཥ་  ཧ་ནུ་
ཡཀ ོ་བྷྲེ་བ་ཛྷ།  
ཐོདྷ་དྷྱི།  ཆགཥ་ནཟྱི་དྲྱི་བྷ་ཡྱིང་དུ་སངཥ་ནཟྱི་ཟུང་ཟཇུག་གྱི་སྱིང་རྲེ་
ཆྲེདྷ་ནོ་ར་ར་ོརྲེ་ཆགཥ་ཆྲེདྷ་ཝྲེཥ་ཕཎགཥ་ན་ཐྲེཥ་ཕཐག་ར་རྲེཥ་སུ་
ཕརྲེ་ཕཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ཅྲེཥ་ནཟོ།། 

ཥརྦ་ཥྱིདྡྷྱིམྨྲེ་པྲ་འཙ། ཙིག་དྷྱི། ཥརྦ་དྷྱི་ཏབྷཥ་ཅཐ། ཥྱིདྡྷྱིམ྄་ དྷྱི (རྣབྷ་ཐབྲེ་གྱིཥ་ན) ཐངོཥ་
གྲུཕ་ར།  བྷྲེ་དྷྱི་ཕཐག།  པྲ་དྷྱི་ྲེཡ་ཕསྒྱུཡ་གྱི་འྱི་གྲེ།  འཙ་དྷྱི་སོར་ཅྱིག།  
ཕསོབྷཥ་ནཥ།  ཥརྦ་ཥྱིདྡྷྱིམྨྲེ་པྲ་འཙ།   
ཐོདྷ་དྷྱི།  ཐངོཥ་གྲུཕ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཕཐག་ར་སོར་ཅྱིག་ཅྲེཥ་ནཟོ།། 

ཥརྦ་ཀར  ་སུ་མ། 
(འང་དྷ) 
ཥརྦ་ཀརྨྨཱ་སུ་མ། 
(འང་དྷ) 
ཥརྦྦྦྦ་ཀརྨྨཱ་སུ་མ། 

ཙིག་དྷྱི། ཥརྦ་དྷྱི་ཏབྷཥ་ཅཐ། (ཕ་ཐང་བྷ་ྱིཥ་ཕརྲེགཥ་དྷྱི་ཧ་མ་ོཡ་ཧཱ་བ  ཾ་
དྲེ་ཝྲེཥ་ན་རཥ་གཐབྷཥ་ཁག)    ཀརྨྨཱ་སུ་ དྷྱི(རྣབྷ་ཐབྲེ་ཕདུདྷ་ན་བྷང་
ཙིག)  རཥ་རྣབྷཥ་ར། མ་དྷྱི་ཟང་།   
ཐོདྷ་དྷྱི། རཥ་རྣབྷཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་རཟང་། 

བྷྲེ་མིཎ ཾ། ཙིག་དྷྱི། བྷྲེ་དྷྱི་ཕཐག་གྱི། མཎི ཾ་དྷྱི་ཥྲེབྷཥ་ར། 
ཤྲེ་འཿ། ཙིག་དྷྱི། ཐགྲེ་ཕ། 
ཀུ་རུ། ཙིག་དྷྱི། བྷཚཐོ་ཅྱིག 
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ཐོདྷ་དྷྱི། ཕསོབྷཥ་ནཥ།  རཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་རཟང་ཕཐག་གྱི་ཥྲེབྷཥ་ཐགྲེ་
ཕཡ་བྷཚོཐ། 

ཧཾ། ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན་ཡྱིགཥ་ལྔ་ཀ་ར་རྒྱཥ་ཟཐྲེཕཥ་ནཡ་བྲེཐ་ན་ར་ོརྲེ་
ཥྲེབྷཥ་ཐནཟྱི་ ཥ་ཕོདྷ་ཎྲེ་ཕུང་ནོ་ལྔ་ར་ཥོགཥ་ན་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནཟྱི་
ཡང་ཕཝྱིདྷ། 

ས་ས་ས་ས། ཐགཟ་ཕ། བྷཆོག་ཐགཟ།  ཁཐ་ཐགཟ།  ལྷདྷ་ཅྱིག་སྲེཥ་ནཟྱིཐགཟ་ཕ་སྲེ་ 
ཐགཟ་ཕཝྱི་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནཟྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ། 

སོཿ། དྷྱི་ཡུར་གཟུགཥ་ར་ཥོགཥ་ན་ཐང་།  ཡུར་ཅདྷ་བྷྱིག་ར་ཥོགཥ་ན་དྲུག་
རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནཟྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ། 

བ་ག་ཛྷད྄། ཙིག་དྷྱི། (རྣབྷ་ཐབྲེ་ཕརྒྱཐ་ན་ཟཕོཐ་སྒྲ) ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ།  
ཐོདྷ་དྷྱི། ཛྷད྄་ར་ཟ་ཟཐགོཥ་བྷྲེཐ་ནཥ་བྷཙདྷ་དྷཥ་ཟཕོཐ་ནཟྱི་ཐོདྷ།  
ཕཅོབྷ་ན་ཕཝྱི་ཐང་ལྡདྷ་ནཟབྷ།  སར་ཕ་དྲུག་ཐང་ལྡདྷ་ནཟྱི་ཕྱྱིཡ་
ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཎྲེ།  ཟཐཥ་ཝྲེཥ་ན་ ཕྱྱི་ཡོར་ནཟྱི་ལྷ་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་བྷྱིང་ཐང་
ཟཁྲུར་ན་ཥྲེར་ཕྱྱིཡ་ར་ོཙ་ཱརྣབྷཥ་ཀྱིཥ་བླ་ཏཕཥ་སུ་ཕསྣདྷ་ནཟོ།། 

ཥརྦ་ཎ་ཏཱ་ག་ཎ། ཙིག་དྷྱི། ཥརྦ་དྷྱི་ཏབྷཥ་ཅཐ། ཎ་ཏཱ་ག་ཎ་དྷྱི་ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན། 
ཐོདྷ་དྷྱི། འང་ཐག་ནཟྱི་བྷཏཟ་ཇྱི་ལྟ་ཕ་ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་དུ་གལྲེགཥ་ནཟོ།། 

ཕཛྲ། ཙིག་དྷྱི། ར་ོརྲེ། 
ཐོདྷ་དྷྱི། གྱིཥ་སུ་བྷྲེཐ་ནཟྱི་འྲེ་ལྲེཥ་ཀྱི་ཐདྷོ་ཅདྷ་འྱིདྷ་ཅྱིང་ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་
གལྲེགཥ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་ཐགངོཥ་ན་ཕསྐུར་ཕཟྱི་ཕྱྱིཡ་ཡོ།། 

མཱ་བྷྲེ་མུཉྩ། ཙིག་དྷྱི། མ་ཱདྷྱི་ཐགག་སྒྲཟྱི་ཙིག། བྷྲེ་དྷྱི་ཕཐག། མུཉྩ་དྷྱི་ཐོཡ་ཅྱིག   
ཐོདྷ་དྷྱི། ཕཐག་བྷ་ཐོཡ་ཝྲེཥ་ཥོ།། 

ཕཛྲི་བ་ཛྷ། ཙིག་དྷྱི། ཕཛྲི་དྷྱི་ར་ོརྲེ་ཅདྷ། བ་ཛྷ་དྷྱི་བྷཚཐོ་ཅྱིག 
ཐོདྷ་དྷྱི། ར་ོརྲེ་ཅདྷ་དུ་བྷཚོཐ་ཅྱིག 

བྷཧཱ་ཥ་བྷ་འ་ཥཏྭ། ཙིག་དྷྱི། བྷཧཱ་དྷྱི་ཆྲེདྷ་ནོ།  ཥ་བྷ་འ་དྷྱི་ཐབྷ་ཙིག།  ཥཏྭ་དྷྱི་ཥྲེབྷཥ་ཐནཟ། 
ཕོཐ་ནཟྱི་ཐདྷོ་དུ་ ཥྱི་ བྱིདྷ་ར།  ཟོང་དྷཥ་ ཥྱི་ སཕཥ་ཏོཕ་ཀྱིཥ་འར་
ཐགོཥ་ནཥ་ཟཐྱི་ར་རྣབྷ་ཕཅཐ་བྷྲེཐ་ཐོ།། 
ཐོདྷ་དྷྱི། ཐབྷ་ཙིག་ཥྲེབྷཥ་ཐནཟ་ཆྲེདྷ་ནོ་སྲེ་དུཥ་ཐང་བར་ཕཟྱི་དུཥ་
ཆྲེདྷ་ནོ་རཥ་དྷབྷ་འང་བྷྱི་ཟཐཟ་ཕཟྱི་ཥྲེབྷཥ་ཐནཟ་ཆྲེདྷ་ནོ་ཝྲེཥ་ཥོ།།   

ཨཱཿ། ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་གསུང་རོ་རྲེཟྱི་ཕཐག་ྱིཐ་གཝོབྷ་
དུ་བྷྲེཐ་ནཟྱི་འྲེ་ལྲེཥ་ཥོ།། བྷབྷ་ྱིཐ་འྲེ་ལྲེཥ་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་ང་ོཕོ་ྱིཐ་དུ་
ཕཐག་སྒྲུཕཥ་ལྱིག་ཅྲེཥ་ཕསྐུར་ཕཟྱི་ཐོདྷ་འྱིདྷ་དྷ་ོཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ། ། 
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བྷཇུག་དྲྱི་རདྷ་གྱི་ས་ོདྷཥ་ཐགོཥ་ཥྲེར་དྷྱི།   
ཐཔྱཐ་གཝྱི།   བྷྱི་པབྷ་ཟཇབྷ་ཐནར་ཐནཟ་ཕོ་བྷཆོག་གྱིཥ་བྷཚཐ་ནཟྱི་ཕྱག་
ཆྲེདྷ་ཁྱིཐ་ཡྱིབྷ་གཥར་བྲེཐ་ཡང་ཝར་བྷངོདྷ་སུབྷ་སྣང་ཕཟྱི་བྷྲེ་རངོ་དྷང་དུ་
འྱིག་ཕརྒྱཟྱི་སྒྲ་སྒྲུཕ་སཕཥ།  སུ་ཎཥོོ་བྷྲེ་བ་ཛྷ་སྒྲུཕ་ཚུར་ཟཐྱི་ལྟཡ་གསུངཥ་ཎྲེ།   
ྲེཡ་ཕསྒྱུཡ་ སུ་ སྔོདྷ་བྷཟྱི་ ཎོ་ཤ་ར།  ཥྱི་བྱིདྷ་ནཥ་ཎོཥཿ།  ཝྲེཥ་ནཡ་གྲུཕ་སྲེ་
རྲེགཥ་ནཡ་ཙིབྷཥ་ནཟབྷ་ལྱིདྷ་ཏུ་ཙིབྷཥ་ན།  བྷྲེ་ ཕཐག་ བ་ཛྷ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་
ཅྲེཥ་ན་སྲེ་རྣབྷ་ཕཅཐ་ཨུ་རུ་ཕསྒྱུཡ་ཎྲེ་བྷཙབྷཥ་སཡ་ཕཥ་སུ་ཎོཥ་ོབྷྲེ་བ་ཛྷ་
ཝྲེཥ་ཥོ།། ཝྲེཥ་གསུངཥ་ནཟ།ོ།   
༡༽ དྲྱི་ཕ།  ཐང་ནོ་སུ་ཎོཥཟྱི་ འ་ གང་དྷཥ་ཟབྱུང་ཚུར་སྒྲ་ཕལཐ་ར་གཥར་
ནོཡ་གསུངཥ་ན་བྷྲེཐ་ཐྲེ། རྒྱུ་བྷཙདྷ་དྲྱི།                                                                                                                                      
རདྷ། བྷྱི་པབྷ་ཟཇབྷ་ཐནར་ཐནཟ་ཕོཥ་བྷ་བྷཁྲེདྷ་ན་བྷྱིདྷ་ཎྲེ།  ཐྲེ་དྷྱི་ཕསྡུཥ་
ཕལཐ་ཀྱི་ཐཕང་དུ་གསུངཥ་ནཟ།ོ།   
༢༽ དྲྱི་ཕ། ཟོ་དྷ་ཐྲེ་ར་འ་ཟོང་ཚུར་དྲྱི།  
རདྷ། སུ་སྔོདྷ་དུ་སྱིདྷ་ནཟྱི་ཙགི་ཎ་ོཤ་ར།  ཐྲེ་པདྷ་གྱི་རྐྱྲེདྷ་ འཎ྄་ ཟངོ་ཕ་འྱིདྷ།   
༣༽ དྲྱི་ཕ།  སུ་ཎོ་ཤ་འཎ྄་ ཕསྒྱུཡ་ཟགོ།  ཟཐྱི་ར་ཐྲེ་ལྟཡ་བྷྱིདྷ་ནཟྱི་རྒྱུ་བྷཙདྷ་
དྲྱི།                                                             
རདྷ། ཎ྄་སྲོག་བྷྲེཐ་དྷྱི་ཟཐྱི་ར་ཙགི་ཟབྲུཟྱི་གོགཥ་མབྷ་འྱིདྷ་གྱི་སྲོག་བྷྲེཐ་ ས་
རད ་ འར་ཟགོ་ཕཥ་ འ་རྐྱང་ལུཥ།   
༤༽ དྲྱི་ཕ།  འ་རྐྱང་ལུཥ་དྷ་སུ་ཎ་ོཤ་འ་བྷ་གཎོགཥ་སུ་ཎོཥོ་སྒྱུཡ་ཚུར་བྷྱི་སྣང་
ཕཥ་  ཟཐྱི་ར་ སུ་ཎོ་ཥ་ཇྱི་ལྟཡ་ཟོང་ཚུར་རྒྱུ་བྷཙདྷ་དྲྱི།                                                                                            
རདྷ།  འ་ འྱིག་ སུ་ཎོ་ཤཟྱི་རྲེཥ་སུ་སཡ་དྷ་སུ་ཎོ་ཤ་འ་ཝྲེཥ་བྷྱི་གདྷཥ་ནཟྱི་
རྐྱྲེདྷ་ཝྱིག་ཟོང་ཕ་འྱིདྷ་ར།  ཐྲེ་འང་རྐྱྲེདྷ་དྷྱི་འ་འྱིག་རཥ་ཕརྟྲེདྷ།  འ་མི་བམ྄་
ཝྲེཥ་བ་ཕཟྱི་ཡྱིག་ན་ཟོང་སྲེ།  འ་འྱིག་ཐང་འང་དྷ་ཐབངཥ་པ་ཡརོ་དུ་གང་
རུང་ཟབྱུང་དྷ།  ཚུ་ཡོར་ཙིག་བྷཏཟྱི་ཐབངཥ་ཀྱི་བྷྱིང་ར་ཉྱི་ཝྲེཥ་བྷྱིང་
ཟཐོགཥ་ཎྲེ།  བྷཏཡ་ཉྱི་ཡང་འར་ཟགོཟོ།།  ཐ་ལྟ་ སུ་ཎོ་ཤཟྱི་ སྲོག་ཧ་དྷྱི་ཉྱི་
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འྱིདྷ་ན་ཐང་ཉྱི་འར་དྷཥ་  ཥ྄་སྲགོ་བྷྲེཐ་དུ་ཥོང་།  ཥ྄་ སྲོག་བྷྲེཐ་ར་ འ་ 
ཕཎགཥ་ནཥ་ སུ་ཎོཥ།  ཝྲེཥ་ཟོང་ཕ་རགཥ།   
༥༽ དྲྱི་ཕ།  ཟོ་དྷ་ ཉྱི་ འར་ཥོང་ཕཟྱི་རྐྱྲེདྷ་རཥ་ ཕརྟྲེདྷ་ ཧ་དྱི་བྀདྡྷྱིཟྱི་ཡྱིག་ན་
ཟཕོཥ་ནཥ།  བྷགོ་ཟདྲྲེདྷ་གྱི་འྱི་གྲེ་སུ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ས྄་སྲོག་བྷྲེཐ་བཥ། ཐྲེཟྱི་
ཐབངཥ་ཨུ་འོདྷ་ཎདྷ་སྲེཡ་ཕཥ་ཧོ་རུ་ཥོང་དྷཥ་ ཥཽ་ཎོཥ་ལྟ་བུ་ཟངོ་ཐགོཥ་རྒྱུ་
ར༐  ཟཐྱི་ར་བྷྱི་བྷཏོང་ཕཟྱི་རྒྱུ་བྷཙདྷ་དྲྱི།                                                                                 
རདྷ།  ྲེཡ་ཕསྒྱུཡ་གྱི་ཙིག་བྷྲེཐ་དྷ།  ཐྲེ་ལྟཡ་ཁོཐ་ཀྱིཥ་དྲྱི་ཕ་དྷྱི་ཕཐྲེདྷ་ཎྲེ།  ཐ་
ལྟ་ སུ་ དྷྱི་ྲེཡ་ཕསྒྱུཡ་འྱིདྷ་ར། ཧ་དྱི་བྀདྡྷྱིཟྱི་ཡྱིག་ན་ཟཐྱི་ར་ཟཕོཥ་ཀང་།  
ྲེཡ་ཕསྒྱུཡ་གྱི་ཙིག་རྣབྷཥ་དྷྱི་ཟགྱུཡ་བྷྱིདྷ་གྱི་འྱི་གྲེ་ཁོ་དྷ་འྱིདྷ་ནཥ།  ཥཽ་ཎོཥ་
བྷྱིདྷ་ནཡ་ སུ་ཎོཥ་ ཁོ་དྷཡ་ཟཇོག་ཐགོཥ་ནཟྱི་རྒྱུ་བྷཙདྷ་དྷོ།། 
༦༽ དྲྱི་ཕ།  ཟཐྱི་ར་ ཐྲེ་པདྷ་གྱི་རྐྱྲེདྷ་ འཎ྄་རཥ་འ་ ཟོང་ཕཟྱི་ཐདྷོ་གྱི་ཟཇུག་
སོ་འོཐ་ཐབྷ་དྲྱི།                                                                 
རདྷ།   ཐྲེ་ར་ཐོདྷ་གྱི་ཟཇུག་སོ་འཐོ་ཐྲེ།  འཎ྄་རཥ་འ་ ཟོང་དྷཥ་སཡོ་ཕ་ ཀཽ་
ཡ་བ་ ལྟ་བུ་ར་ཕརྒྱུཐ་ནཟྱི་ཐོདྷ་སོདྷ་ན།  ཨུ་ཁ་ ལྟ་བུ་ར་བྷཐོག་ཥོགཥ་ཀྱི་
ཐོདྷ་སོདྷ་ན།  སུ་ཎོཥ་ཐང་སུ་ནཥོ་  ལྟ་བུ་ར་ དྷཱཉྩ་བྷྱི་ཀ་ཝྲེཥ་ཟབྱུང་ཁུངཥ་
ཀྱི་བྷཏཟ་ཐོདྷ་སོདྷ་ནཟ།ོ །    
༧༽ སུ་ཎོཥོ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་དྷ་ཡོ་ག་དྷཥ་དྲངཥ་ན་འྱིདྷ་དྲྱི།                                                                                 
རདྷ།  སུ་ཎོཥ་ར་བྷྱིང་རྲེ་ ཥྱི།  འང་དྷ།  བྷཁཥ་ཐཕང་གཝདྷ་གྱི་ལུགཥ་ལྟཡ་ 
སུ་ སྱིདྷ་ནཥ་ སུ་ཎོཥཿ སྒྲུཕ་ནཟྱི་རྲེཥ།  སྒྲ་ཀ་ལཱ་ན་ཐང་ཐབངཥ་ཅདྷ་བྷཟྱི་
ལུགཥ་ལྟཡ།  རྣབྷ་ཕཅཐ་ཀྱི་པ་ཡོར་ར་གཥར་བྲེཐ་བྷཆྱིཥ་སཕཥ།  རྣབྷ་
ཕཅཐ་ཨུ་རུ་ཥོང་ གུ་ཌྷ་བྲེཐ་ཐ།ོ།   ཐ་ལྟ་ སུ་ཎོཥཿ ཟྱི་ པ་ཡོར་ར་གཥར་བྲེཐ་ 
བྷ་ འོཐ་ནཥ།  གུ་ཌྷ་བྲེཐ་ར་ སུ་ཎོཥོ་བྷྲེ་བ་ཛྷ།  འང་དྷ་ དྷཱ་ཌྷྱི་དྷྱིཟྱི་ ས་ལྱི་
མཟྱི་ཡྱིག་ནཥ་ རྣབྷ་ཕཅཐ་ དྷ་ཡཡོ་སྒྱུཡ་ཕཥ་ སུ་ཎོཥོ་བྷྲེ་བ་ཛྷ།  ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་
ཡྱིགཥ་ཟགྲེཥ་ཎྲེ་ སུ་ནོཥོ་བྷྲེ་བ་ཛྷཟང་ལྲེཥ་ནཡ་བཟོ།།                           
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ཟཐྱི་ར་འྱི་གྲེ་ཕརྒྱ་ནཟྱི་ཞཕ་ཐོདྷ་ཕཅུཐ།  །ཐཔྱོཐ་ལྡདྷ་ཕསདྷ་ཟཚདྷི་སྲེཥ་བུ་
ཟགཟ་འྱི་ཆྲེཐ།  །ལྷག་ཕཥབྷ་བདྷ་གྱིཥ་རྲེགཥ་ཕཏུཥ་ཐགྲེ་ཕ་འྱིཥ།   །ཀུདྷ་
ཀང་བང་ཆུཕ་ཐབྷ་ན་ཏོཕ་ནཡ་ལོག       །ཅྲེཥ་ན་ཟཐྱིཟང་ལཡ་ཕོྱགཥ་ཡྱི་ཕོཟྱི་ངོགཥ་
དྷཥ་ཟཇབྷ་ཐབངཥ་བྷཙདྷ་ཅདྷ་གྱིཥ་དྲྱི་ཕཟྱི་ངོཡ་།  བང་ཆུཕ་ཝྱི་ཕཟྱི་རབྷ་རོཡ་གཐདྷ་དྷགཥ་སུ།   
སྱིཡ་ཆོཥ་ལུགཥ་ཀུདྷ་རཥ་ཕལཐ་ནཟྱི་འྱིག་ཕརྒྱཟྱི་ཐོདྷ་ར་ཕརྟགཥ།  གངཥ་ཅདྷ་བྷྱི་པབྷ་ཟཇབྷ་
ཐནར་ཐནཟ་ཕོ་ཐང་ལྷ་ོལྗོངཥ་བླ་བྷ་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་བྷཚཐ་ནཟྱི་གསུང་ཡཕཥ་རྣབྷཥ་ར་གཝྱིཡ་ཕཅརོ།   
དྷཱ་ཌྷྱི་དྷྱིཟྱི་སྒྲ་གཞུང་ཆྲེདྷ་བྷ་ོཐང་ཕསྟུདྷ་ཕལྟ་ཕཐྲེ་ཕཡ་ཐགྲེ་འོདྷ་ཎདྷ་བྷཏཟ་འཥ་ཥབྷ་ཐཀཡ་ཅུང་
གྱིཥ་བྱིཥ་ན་ཐགྲེཟོ།།             །།   
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༡༦༽ བྷྱི་ཟཁྲུགཥ་ནཟྱི་གཟུངཥ། 
༄༅།             །དྷ་བྷ་ོཧཨ་ོབ  ་འ། བྷྱི་ཕསོཐ་ན་ར་ཕྱག་ཟཙར་ར།ོ །ཟཐྱིཡ་རོ་
རྲེ་བྷྱི་ཟཁྲུགཥ་ནཟྱི་གཟུངཥ་སྔགཥ་ཐོདྷ་ཕསྒྱུཡ་དུ་ཅུང་ཞཐ་བྱི་ཕཡ་བཟོ།། 
ཏོག་བྷཡ་ གཟུངཥ་སྔགཥ། ཕཡ་དུ་ཐོདྷ། བྷཏཟ་བྷཡ་བྷཇུག་ཕསྡུ་ཕ་ཐང་
ཕཅཥ་གསུབྷ་རཥ། 
 
ཏགོ་བྷཡ་གཟུངཥ་སྔགཥ་ར། གསུང་ཕ་ནོ། གདྷཥ་གང་དུ་གསུངཥ་ན། སུ་ར་
གསུངཥ་ན། ཐ་ཡྲེཥ་ཐནྲེ་གང་དུ་ཕཞུགཥ་འོཐ་ན། ཅྱི་ཕྱྱིཡ་གསུངཥ་ན། 
གསུངཥ་ན་ཐངོཥ་ཕཅཥ་དྲུག་རཥ། 
ཐང་ནོ་གསུང་ཕ་ནོ་དྷྱི། སོདྷ་ན་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ། 
གྱིཥ་ན་གདྷཥ་གང་དུ་གསུངཥ་ན་དྷྱི། ལྷ་ཡུར་ཐགཟ་ཕཟྱི་ཙར་བྷཆོག་ཏུ་
འྱིཐ་ཟོང་གྱི་གདྷཥ་ཝྲེཥ་བ་ཕ་རུ། 
གསུབྷ་ན་སུ་ར་གསུངཥ་ན་དྷྱི། ཙངཥ་ན་ཐང་ཕརྒྱ་བྱིདྷ་བྷྱིཟབྷ་ཅྱི་ཐང་ཡྱིག་
ན་ཟཚིདྷ་ན་ཥོགཥ་ར། 
ཕཝྱི་ན་ཐ་ཡྲེཥ་ཐནྲེ་གང་དུ་ཕཞུགཥ་འོཐ་ན་དྷྱི། ཕཀཟ་ཕསྒྱུཡ་བྷཐོ་སྲེཟྱི་
སོཡ་ནོཐ་རྟགཥ་ཛྷཾ་གཟུངཥ་ཕསྡུཥ་ཀྱི་དྷང་དུ།  
ལྔ་ན་ཅྱི་ཕྱྱིཡ་གསུངཥ་ན་དྷྱི། ངདྷ་ཥོང་སོང་ཕཡ་བྲེཐ་ནཟྱི་ཏཕཥ་སུ། 
དྲུག་ན་གསུངཥ་ན་ཐངོཥ་དྷྱི། ཟཔགཥ་ན་རཥ་ཀྱི་སྒྲྱིཕ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་རྣབྷ་
ནཡ་སོང་ཕ་ཝྲེཥ་བ་ཕཟྱི་གཟུངཥ་ཎྲེ། དྷ་བྷ་ོཡཎྣ་ཏྲ་ཡཱ་འ། ཧོཾ་ཀཾ་ཀ་དྷྱི་ཀཾ་ཀ་
དྷྱི། ཡོ་མ་དྷྱི་ཡོ་མ་དྷྱི། ཏྲོ་ཉ་དྷྱི་ཏྲོ་ཉ་དྷྱི། ཏ ་ཥ་དྷྱི་ཏ ་ཥ་དྷྱི། པྲ་ཎྱི་ས་དྷ་པྲ་ཎྱི་
ས་དྷ། ཥརྦ་ཀརྨ་ན་ཡཾ་ན་ར་ཱཌྷྱི་བྷྲེ་ཥརྦ་ཥཏྭ་དྷཉྩ་ས ཧཱ། 
 
ཕཡ་དུ་ཐདྷོ་ར། ཀ་ཾཀ་སྱིག་ན་འྱིདྷ་ནཡ་བྷངོདྷ་ཕརོཐ་རཥ་བྷ་གསུངཥ་ནཟྱི་
གཎདྷ་ཙིགཥ། ཀཾ་ཀ་སྱིག་ན་འྱིདྷ་ནཡ་གང་དྷཥ་གསུངཥ་ན། སུཥ་གསུངཥ་
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ན༐ ཚུར་ཇྱི་ལྟཡ་གསུངཥ་ན། དྲྱི་ཕཀོཐ། ཐྲེ་ཟབྲེར་བྷཚུངཥ་ནཟྱི་བྷྱིང་། སྱིཡ་
ཕཎང་ཀཾ་ཀཟྱི་ཐོདྷ། ཐོགཥ་ཥྲེར། ཐོདྷ་ཕསྒྱུཡ་ཕཅཥ་ཐགུ་རཥ། 
 
ཐང་ནོ་ཀཾ་ཀ་སྱིག་ན་འྱིདྷ་ནཡ་བྷངོདྷ་ཕརོཐ་རཥ་བྷ་གསུངཥ་ནཟྱི་གཎདྷ་
ཙིགཥ་དྷྱི། རྒྱུ་བྷཙདྷ་བྷངོདྷ་ཕརཐོ་གཅྱིག་ཕསྡུཥ་རཥ། དྷཱ་པྱམ།྄ དྷཱ་ཎ་ཀཿ། ཧྲེ་
དྷས྄། དུཥ ྀ་ཎཿ། དྷཱ་ན་ཀྲྀ་ཏ ། པྲ་ཏ་བཱ་འ། ཨཱ་སྲ་ཕ། དྷཱཎ྄། ཀར་བྷ། ཕྱི་ཐོ་ཤ། ཐོ་
ཤ༐ ཧ་དརྨ། ཀརྦ་ཡ། ཀཨ། ཧ་དྷཱ་ཡ་ད། ནགྷྐ་། ཧ་ཀཿ། ཀད།ྣ ཎ ཱུས། དྷཱུ་མ། ཏྲྱི་ཡཱ་
བྷ་ཀཿ། དྷཱ་ན་ཀྲྀ་ཎ། ཀ་ལུ་ཤ། ཀཌྷ།ྺ ཧངྒྷས྄། ཧ་ཤུ་བ། བྀ་ཚ་ིདྷ། ཡོ་དྷྲ། དཱུ་ཤ་ཌྷ། 
ཧ་པྱས྄། བྷང ཱུ་ར། བ་ཎྱི་ཀ ད ། ཀུལྨ་ར། ཧ་དྷྲེ་དྷསྱ། ཧ་ཀུ་ལ་ར། ཀལྨ་ཤ། ཝྲེཥ་
གསུངཥ་ར། རྣབྷ་གངཥ་ཕལཐ་ནཟྱི་གཥ་སུ་ཀཾ་ཀ་བྷྲེཐ་ཐ།ོ། 
 
གྱིཥ་ན་ཀཾ་ཀ་སྱིག་ན་འྱིདྷ་ནཡ་གང་རཥ་གསུངཥ་ན་དྷྱི། ཕསདྷ་ཕསྒྱུཡ་
བྷཐོཟྱི་སྲེ་སྣོཐ་ནོཐ་རྟགཥ་ཀུ། བ་ཕ་ཕསྡུཥ་ན་ཝྲེཥ་བ་ཕཟྱི་དྷང་རཥ་གསུངཥ། 
 
གསུབྷ་ན་སུཥ་གསུངཥ་ན་དྷྱི། ནཌྷ ྱི་ཎ་ཆྲེདྷ་ནོ་དྷྱི་ཥཾ་ག་ཨཱ་མརྱ་ཐནར་ལྡདྷ་
ཡྱིགཥ་ཀྱིཥ་བྱིདྷ་ནཥ་གསུངཥ། 
 
ཕཝྱི་ན་ཚུར་ཇྱི་ལྟཡ་གསུངཥ་ན་དྷྱི། ཐྲེ་འང་ན་ལ་ཱལ་ཐང་། དྷླཨ་ཐང་། ཨུ་
དུམྦ་ཡ་ཐང། ཥྲེང་ལྡྲེང་ཐང་། ཧརྐ་ཐང་། ན་ག་ོད་ཐང་། ཕཻ་ཀཾ་ཀཟབྷ་ཕྱི་ཀཾ་
ཀཟབྷ་ཀཾ་ཀ་རཟབྷ་ཀཾ་ཀ་ཐང་། ཧ་མ་ཐང་། ཥ་བྷྱི་ཐང་། གཾ་བྱི་ཡ་ཐང་། ཧ་
ན་མཱརྒ་ཐང་། ཧ་ཤྭཎྠ་ཕཅཥ་བུཐ་ལྱིང་ཡཕ་ཏུ་བྲེཐ་ན་རཥ། ཧོཾ་ཕཛྲ་བུདྡྷཱ་འ་
ས ཧཱ། ཧ་ན་མཱརྒཟྱི་ཟ།ོ། ཧོཾ་ཕཛྲ་ཀུ་ཕྲེ་རཱ་འ་ས ཧཱ། ན་ག་ོདཟྱི་ཟ།ོ། ཧོཾ་ཕཛྲ་འཀྵཱ་
འ་ས ཧཱ། ཨུ་དུམྦ་ཡཟྱི་ཟོ།། ཧོཾ་ཕཛྲ་ལ་དྷཻཤྩ་རཱ་འ་ས ཧཱ། ཥ་མྱཟྱི་ཟ།ོ། ཧོཾ་ཕོ་དྱི་
བྀཀྵཱ་འ་ས ཧཱ། ཧ་ཤྭཐྠཟྱི་ཟོ།། ཧོཾ་ཕཛྲ་ལཱ་ཏཱ་འ་ས ཧཱ། དྷཱ་ར་ལཟྱི་ཟ།ོ། ཧོཾ་བཧྨ་ཕྱི་
ཛཱ་འ་ས ཧཱ། ཙངཥ་ནཟྱི་ལྱིང་གྱིཟོ།། ཧོཾ་བྷ་དྷུ་དྷྲེ་ས ཧཱ། སྦྲང་ལྱིང་གྱིཟོ།། ཧོཾ་ཧ་ཤྭ་
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ཀཱ་འ་ས ཧཱ། མྱ་ངདྷ་བྷྲེཐ་ནཟྱི་ལྱིང་གྱིཟོ།། ཧོཾ་ཥརྦ་དྷཱ་ནཾ་པྲ་ལ་བྷ་ནཱ་འ་ས ཧཱ། ཕྲེ་
ཀཾ་ཀཟྱི་ཟོ།། ཧོཾ་ཕཛྲ་ཥ་ས་ཀ་རཱ་འ་ས ཧཱ། ཧ་མཟྱི་ཟ།ོ། ཥོགཥ་གསུངཥ་ན་རཥ་
ཟབངཥ་དྷཥ་དྷཱ་ནཾ་སྱིག་ན་འྱིདྷ་ན་ཐང་། དྷཱ་ནཾ་ཀ་ཾཀཟྱི་ལྱིང་གྱིཥ་རྣབྷ་ནཥ་
སྱིདྷ་སྲྲེག་བྲེཐ་ནཥ། བྲེཐ་རཥ་ཀྱི་ཐཕང་གྱིཥ་ཀཾ་ཀ་སྱིག་ནཡ་ག་ོཕཡ་
གསུངཥ་ཥོ།། བྷཐོཡ་དྷ། སྱིག་ན་ཀཾ་ཀཟྱི་ལྱིང་ཐང་ཟབཥ་ར་ཕསྱིབྷ་ནཥ་ཀཾ་ཀ་
སྱིག་ནཡ་ཟགྱུཡ་ཝྱིང་ཕསྲྲེག་བཡ་གྱུཡ་ནཟྱི་ཐཕང་གྱིཥ་སྱིག་ན་ཐང་། སཕཥ་
ཕསྟུདྷ་ཕོཐ་ར་སྱིག་ན་དྷྱི་ཎྱིར་ཟབྲུཥ་སྱིག་ན་རཱ་ཚཟྱི་ཐབྱིཕཥ་སུ་ཕཀོཐ་ཐྲེ་
སྲྲེག་སང་བྷཚཐ་ན་ལྟཡ། རྒྱ་ཡུར་ར་སྱིདྷ་སྲྲེག་གྱི་སཕཥ་སུ་ཀཾ་ཀ་སྱིག་ན་ཝྲེཥ་
རཥ་སྔགཥ་རཥ་ཕརྟྲེདྷ་དྷཥ་ཕཎགཥ་ན་ཝྱིག་འྱིདྷ་དྷ།ོ། 
 
ལྔ་ན་དྲྱི་ཕཀོཐ་དྷྱི། ཀཾ་ཀ་དྷྱི་ཝྲེཥ་གོ་རྒྱུ་གཝདྷ་འོཐ་ཐབྷ་བྷྲེཐ། རདྷ། འོཐ་ཐྲེ། 
ཐྲེ་འང་ཏོག་བྷཟྱི་དུཥ་དྷ་ཛྷ་པུ་མད྄ཱ་གྱིཥ་སོང་ཕ་གངཥ་ཡྱི་ཝྱིག་ར་ཀཾ་ཀ་དྷྱི། 
སོཕཥ་ལྡདྷ་བྷཐཟ་བྷཁདྷ་སྤུདྷ་ཕདུདྷ་གྱི་གཥ་རཥ་བྷྱིང་གཅྱིག་ར་ཀཾ་ཀ་དྷྱི། 
སུ་ལ་ཤཟྱི་བུ་བ་ཀཾ་ཀ་དྷྱི། རྒྱར་ན་ོདརྨ་པུ་ཏྲཟྱི་བྷཙདྷ་གཝདྷ་ཀཾ་ཀ་དྷྱི། ཨུ་ག་
ཥྲེ་དྷཟྱི་བུ་བྷོཟྱི་བྷྱིང་ཀ་ཾཀ་དྷྱི་ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ།། 
དྲྱི་ཕ། ཀཾ་ཀ་གཅྱིག་པུཟྱི་བྷྱིང་གཝདྷ་འོཐ་ཐབྷ་བྷྲེཐ། རདྷ། འོཐ་ཐྲེ། ཧ་མཟྱི་
ཟབཥ་བུ་བྷྱི་ཟདྲ་ཕ་ཙོགཥ་ན་ར་ཀཾ་ཀཿ། གལྱིདྷ་རྲེཟྱི་བྷྱིང་ར་ཀཾ་ཀཿ། རྒྱར་
ཡྱིགཥ་ཀྱི་བྷྱིང་ར་ཀཾ་ཀཿ། སོཕཥ་ལྡདྷ་ཝྱིག་ར་ཀཾ་ཀ། ལྷ་ཙངཥ་ནཡ་ཕརྫུ་ཕ་ར་
ཀཾ་ཀཿ། རྒྱར་ནོ་ཡུ་དྱིཥ ་ཡཟྱི་པོ་བང་ར་ཀཾ་ཀཿ། གླྱིང་ཕདྷ་ཕཅོ་ཕརྒྱཐ་རཥ་
གླྱིང་ཕདྷ་གཅྱིག་གྱི་བྷྱིང་ར་ཀཾ་ཀཿ་ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ།། 
 
དྲུག་ན་ཐྲེ་ཟབྲེར་བྷཚུངཥ་ནཟྱི་བྷྱིང་དྷྱི། ཀཾ་ཀཱ་ཎྱི། ཝྲེཥ་ན་རྒྱ་གཡ་ལྷོ་ཕྱོགཥ་
ཥ་ཆཟྱི་བྷྱིང་སྲེ་ལྱིདྷ་ཏུ་སྣང་ཕ་ན་ོཝྲེཥ་ན་ཝྱིག་འོཐ་ནཡ་ཕལཐ། 
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ཕདུདྷ་ན་སྱིཡ་ཕཎང་ཀཾ་ཀ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་དྷྱི། ཀཾ་ཀ་ཝྲེཥ་ན་དུཡ་བ་ཝྱིག་འྱིདྷ་
ནཡ་རོ་ཙཱ་ཕ་པར་ཆྲེཡ་གྱིཥ་ཕལཐ་ཐོ།།  
 
ཕརྒྱཐ་ན་ཐོགཥ་ཥྲེར་དྷྱི། ཀ་ཾཀ་དྷྱི་ཀཾ་ཀ་དྷྱི། སྱིག་ན་རྣབྷཥ་སྱིག་ན་རྣབྷཥ་
ཝྲེཥ་ཐནྲེ་ཝྱིག་ར་སྣང་ཝྱིང་། ངཥ་དྷྱི་ཟཐྱི་ལྟཡ་གོ་སྲེ། སྔ་ཡཕཥ་ཀྱི་རོ་ཙཱ་ཕ་
རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་ཟ་ཆུང་བྷྲེཐ་ནཟྱི་བྷང་ཙིག་གྱི་སྒྲ་སུཥ་ཀང་གསུངཥ་ན་བྷྲེཐ་ར། 
ཐྲེ་འང་སྱིག་ན་རྣབྷཥ་སྱིག་ན་རྣབྷཥ་ཝྲེཥ་ཐགོཥ་དྷ་ཀཾ་ཀཱ་དྷྱི་ཀཾ་ཀཱ་དྷྱི་ཝྲེཥ་
ཟོང་ཐགོཥ་ལྱིང་། ཐནྲེཡ་དྷ། པ་ལཱ་དྷྱི་པ་ལཱ་དྷྱི། ཟབཥ་བུ་རྣབྷཥ་ཟབཥ་བུ་
རྣབྷཥ། པུཥ  ་ཌྷྱི་པུཥ  ་ཌྷྱི། བྷྲེ་ཎོག་རྣབྷཥ་བྷྲེ་ཎོག་རྣབྷཥ། ཚ་ལཱ་དྷྱི་ཚ་ལཱ་དྷྱི། ཆུ་
རྣབྷཥ་ཆུ་རྣབྷཥ་ཝྲེཥ་ན་ལྟ་བུ་ཟ་ཆུང་ངྲེཥ་ནཡ་ཐགོཥ་ནཥ་ཐྲེཟྱི་རྲེཥ་སུ་
ཟབང་ཐགོཥ་ཥོ་སབྷ།། ཟོདྷ་ཀང་ཐ་ལྟ་ཀཾ་ཀཿ་པོ་བྷྱིང་འྱིདྷ་ནཥ་ཀཾ་ཀཱ་དྷྱི་ཀཾ་
ཀཱ་དྷྱི་བྱིཥ་ཀང་བྷྱི་རུང་ར་ཐགོཥ་ཀང་བྷྱི་ཐགོཥ། 
 
ཀཾ་ཀཟྱི་ལྱིང་དྷྱི་རང་ཆུང་ངུ་ལྡདྷ་ར་ཟབཥ་བུ་སྐྱུཡ་རུ་ཡཟྱི་ཆྲེ་ཆུང་ཟདྲ་ཕཡ་
ཕལཐ། 
 

 
ལྱིང་ཐྲེཟྱི་བྷྱིང་ར་ཕཻ་ཀཾ་ཀ་ཎ། ཕྲེ་ཀཾ་ཀཟྱི། ཀཾ་ཀ་ར། ཀཾ་ཀ་ཝྲེཥ་བྱུང་ང་ོ།། 
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ཐགུ་ན་ཐོདྷ་ཕསྒྱུཡ་དྷྱི།  
ཀ་ཾཀ་དྷྱི། སྒྲྱིཕ་ན་བྷྲེཐ་ནཟྱི་ཐོདྷ་ཎྲེ་ ཐྲེ་དྷྱི་ཐོདྷ་ཕསྒྱུཡ་གྱི་གོ་ཕཟོ།། ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་
ཐོདྷ་ཕསྒྱུཡ་དུ་རོ་རྲེ་བྷྱི་ཟཁྲུགཥ་ནཟྱི་གཟུངཥ་ཡྱིང་ཀཾ་ཀ་དྷྱི་ཐྲེ་ཟབྲེར་རྣབྷཥ་
སུ་གོ་ཐགོཥ་ནཥ། ཕར་སོཐ་གཞུང་རཥ། ྲེཡ་ཕསྒྱུཡ་གྱི་འྱི་གྲེ་གང་རུང་
བྱིངཥ་ཀྱི་སྔོདྷ་དུ་ཟོང་ཕ་བྷ་གཎགོཥ་རྲེཥ་བྷཡ་ཟོང་ཕ་ཝྱིག་བྷྱི་སྣང་བྷོཐ། ཐ་
ལྟ་ཟཐྱི་ར་ དྷྱི་སྒྲ་ཀ་ཾཀ་ཥོགཥ་ཀྱི་རྲེཥ་སུ་ཟོང་ཕ་དྷྱི་ཐབྷྱིགཥ་གཥར་དུ་སྣང་
སྲེ། ཐྲེ་འང་བྷྱི་པབྷ་ཟཕྱིདྷ་རཥ་རྒྱར་བྷཙདྷ་གྱིཥ། ཀཾ་ཀ་ཝྲེཥ་ན་སྒྲྱིཕ་ན། དྷྱི་
ཝྲེཥ་ན་ཐགག་ཙིག་སྲེ་བྷྲེཐ་ཅྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ། རྒྱུ་ཟབཥ་ཡང་ཕཝྱིདྷ་རྣབྷ་ཐག་
ཏུ་རྟོགཥ་དྷཥ་ོདྷ་སྒྲྱིཕ་ཐང་ལྲེཥ་སྒྲྱིཕ་བྷྲེཐ་ནཟྱི་ཐོདྷ་དུ་གསུངཥ།  

 
ཡ་ོམ་དྷྱིཟབྷ་ཡོ་མ་དྷ། ཡོ་མ་ཝྲེཥ་ན་གཝྱིག་ཏུ། དྷཟབྷ་དྷྱི་ཐགག་ཙགི དུག་
གསུབྷ་ཅྱི་ཡྱིགཥ་ནཥ་ཕསྲེཐ་ཅྱིང་རོགཥ་ནཟྱི་བྷྱི་ཁོབྷ་ནཟྱི་གདྷཥ་ཕརྒྱཐ་
ཀྱིཥ་རོགཥ་ཡྱིབྷ་ཆོཥ་སྐུ་ར་གཝྱིག་ཏུ་བྷྲེཐ་ནཟྱི་ཐོདྷ་དུ་གསུངཥ།  

 
ཏྲ་ོཉ་དྷྱི། དྲར་དུ་བྷྲེཐ། རོགཥ་ཡྱིབྷ་ཆོཥ་སྐུ་ཐྲེ་ར་ཥྲེཡ་སྣཥ་ཕསྲེཐ་ཅྱིང་རོགཥ་
ནཡ་བཥ་ནཟྱི་འྱི་དགཥ་ཀྱིཥ་སྡུག་ཕསྔར་གྱིཥ་དྲར་དུ་བྷྲེཐ་ནཟྱི་ཐོདྷ།  

 
ཏ ་ཥ་དྷྱི། སྐྲག་ཏུ་བྷྲེཐ། རོགཥ་ཡྱིབྷ་ཆོཥ་སྐུ་ཐྲེ་ར་གཎྱི་མུག་གྱིཥ་ཕསྲེཐ་ཅྱིང་
རོགཥ་ནཟྱི་དུཐ་ཟགོཟྱི་སྡུག་ཕསྔར་གྱིཥ་སྐྲག་ཏུ་བྷྲེཐ་ནཟྱི་ཐོདྷ།  

 
པྲ་ཎྱི་ས་དྷ། ཕསྣུདྷ་དུ་བྷྲེཐ། རོགཥ་ཡྱིབྷ་ཆོཥ་སྐུ་ཐྲེ་ར་ཝྲེ་སང་གྱིཥ་ཕསྲེཐ་
ཅྱིང་རོགཥ་ནཟྱི་ཐམྱར་ཕཟྱི་བྷཙདྷོ་ཆ་ཥོགཥ་ཀྱིཥ་ཕསྣུདྷ་དུ་བྷྲེཐ་ཅྲེཥ་བྷྱི་
པབྷ་ཟཕྱིདྷ་རཥ་རྒྱར་བྷཙདྷ་གྱིཥ་ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་ཕཻ་ཌ ཱུརྱཟྱི་སོ་ཟཔཡ་དྷང་དུ་
གསུངཥ་ཥོ།།  
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སཕཥ་སུ་པྲ་ཎྱི་སྒྲཥ་ཕྱོགཥ་སུ་ཐང་། ས་དྷཟྱི་སྒྲཥ་ཕསྣུདྷ་ནཟྱི་ཐོདྷ་གྱིཥ་
ཕྱོགཥ་སུ་ཕསྣུདྷ་ཝྲེཥ་གོ་ངྲེཥ་ན་འྱིདྷ་འང་། ཐ་ལྟ་པྲ་ཎྱི་ས་ཝྲེཥ་ནཥ་ཕསྣུདྷ་
ཐོདྷ་ཐང་ དྷ་སྒྲཥ་ཐགག་ཙགི་ཏུ་གོ་ཐགོཥ་ཎྲེ། ས་ཎཿདྷ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཙིག་
ཙོགཥ་སྡུཐ་ནཟྱི་སཕཥ། ཙིག་ཟགོ་རོག་དྷཥ་དྷ་སཿ རྣབྷ་ཕཅཐ་ཅདྷ་ཐང་། 
ས་དྷཟྱི་ཙིག་རྣབྷ་ཕཅཐ་བྷྲེཐ་ན་ཝྱིག་སྒྲུཕ་རུང་འོཐ་ནཥ་སོདྷ་དུ་བྷ་བྷཆྱིཥ་
ཥོ།།  

 
ཥརྦ་ཀརྨ་ན་ཡ་ཾན་ར་ཱཌྷྱི་བྷྲེ་ཥརྦ་ཥཏྭ་དྷཉྩ་ས ཧཱ། ཐོདྷ་ཐབྷ་རོགཥ་ཡྱིབྷ་བྷངོདྷ་
དུ་བཥ་ནཟྱི་གང་ཞག་གྱིཥ་རཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཡང་ཕཝྱིདྷ་གྱིཥ་ཐག་ན་ཐྲེ་ལྟཡ་
ངྲེཥ་ནཡ་གྱུཡ་ཅྱིག་ནཟྱི་ཐོདྷ་འྱིདྷ་དྷོ།།  

 
བྷཏཟ་བྷ་བྷཇུག་ཕསྡུ་ཕ་དྷྱི། ཐནྲེ་ར་ཏྲོ་ཉ་དྷྱི་ཏྲ་ོཉ་དྷྱི་ཟོང་ཐགོཥ་ར་ཐནྲེ་ར་
རཡ་ཏྲོ་ཏྲ་དྷྱི་ཏྲོ་ཏྲ་དྷྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་ཐནྲེ་ཕཤུཥ་སཕཥ་སྲེཕ་དྷོཡ་ཕཟོ།  །ཝྲེཥ་ན་
ཟཐྱིཟང་བྷཁ་ོཕཡ་སྣང་དྷཥ་ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་རོཡ་གཐདྷ་དྷགཥ་སུ་བྱིཥ་ན་ཐགྲེཟོ།།          །།     
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༡༧༽ ཡྱི་ཁཐོ་ར་ོབྷཟྱི་གཟུངཥ། 
༄༅།         །དྷ་བྷ་ོཤཱཀ་མུ་དྷ་འྲེ། ཡྱི་ཁོཐ་རོ་བྷཟྱི་སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཐདྷོ་ཐོདྷ་
ཙདྷ་ལྔཟྱི་སོ་དྷཥ་བྱི་ཕཡ་བ། 

 
ཐང་ན་ོསྔགཥ་དྷྱི། ཧོཾ་ནྱི་ཤཱ་མ་ིནཀྵྞ་ལ་ཛྷ་ཡྱི་ཥརྦ་ཛྭ་ཡ་པྲ་ལ་བྷ་ནཱ་འ་ས ཧཱ། 
ཝྲེཥ་ཀུདྷ་བྷཁྲེདྷ་ནཐྨ་ཐཀཡ་ནོཥ་གསུངཥ་ཥོ། ། 
གྱིཥ་ན་ཐདྷོ་དྷྱི། དྲཐོ་ཟཕཡ་དྷཥ་དྷ་ཕཟྱི་དྷ་ཙ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ལ་ཞ་ཡྱི་ཁོཐ་རོ་
བྷཥ་ཟཇོབྷཥ་ལྱིང་ཝྱི་ཕཡ་གྱུཡ་ཅྱིག 
གསུབྷ་ན་གཝདྷ་གང་དྷཥ་གསུངཥ་ན་དྷྱི། ཐནར་ཥ་ས་ན་ངག་ཐཕང་ཀུདྷ་
ཐགཟ་བོླ་གོཥ་ཀྱིཥ། ཧོཾ་ནྱི་ཤཱ་མ་ིནཀྵྞ་ལ་ཛྷ་ཡྱི་ཥརྦ་ཛྭ་ཡ་པྲ་ལ་བྷ་ནཱ་འ་ས ཧཱ། 
ཝྲེཥ་བ་ཕ་དྷྱི་སྱིང་ནོཟོ།། ཧོཾ་ནྱི་ཤཱ་མི་ནཀྵྞ་ལ་ཛྷ་ཡྱི་ཧ ྱིཿས་ཧཾ་པཉ་ས ཧཱ། ྲེ་ཕཟྱི་
སྱིང་ནོཟོ། །ཝྲེཥ་གསུངཥ། ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་ཥ་ས་ན་པཡ་སྣང་ཐཡ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་ཀང་། 
ཧོཾ་ནྱི་ཤཱ་མ་ིནཀྵྞ་ལ་ཛྷ་ཡྱི་ཥརྦ་ཛྭ་ཡ་པྲ་ལ་བྷ་ནཱ་འ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ།། 
འང་ཐནར་ཥ་ས་ན་ཐགྲེ་སོང་རོ་རྲེ་ཟཚིདྷ་ན་ཟཔགཥ་ནཥ། ཧོཾ་ནྱི་ཤཱ་མི་ནཀྵྞ་
ལ་ཛྷ་ཡྱི་ཥརྦ་ཛྭ་ཡ་པྲ་ལ་བྷ་ཎ་འ་ས ཧཱ། སྱིང་ནོཟྱི་སྔགཥ་ཥོ། ། ཧོཾ་ནྱི་ཤཱ་མི་
ནཀྵྞ་ལ་ཛྷ་ཡྱི་ཧ ྱིཿས་ཧཾ་པཉ་ས ཧཱ། ྲེ་ཕཟྱི་སྱིང་ནོཟོ། །ཝྲེཥ་གསུངཥ། 
རྒྱུཐ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་སྒྱུ་ཟཕྲུར་དྲ་ཕ་ཐང་། ཟཔགཥ་བྷ་ཆོཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་ཡུབྷ་
ཝྲེཥ་བ་ཕ་ཐང་། ཟཔགཥ་བྷ་ཡྱི་ཁོཐ་རོ་བྷ་ཅདྷ་ཝྲེཥ་བ་ཕ་རཥ་ཟཆྱི་ཕ་
ཏབྷཥ་ཅཐ་ཟཇོབྷཥ་ནཟྱི་ཆྲེཐ་དུ། ཧོཾ་ནྱི་ཤཱ་མི་ནཀྵྞ་ལ་ཕ་ཡྱི་ཥརྦ་མ་ཱཡྱི་པྲ་ལ་
བྷ་དྷྱི་ཧཾ་པཉ། འང་ར་རྒྱུཐ་ནཐྨཟྱི་དྲ་ཕ་རཥ་དྷ་ཙ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཟཇབྷོཥ་ནཟྱི་
ཐོདྷ་དུ། ཧོཾ་ནྱི་ཤཱ་མི་ནཀྵ་ྞལ་ཕ་ཡྱི་ཥརྦ་བ ་དྱི་པྲ་ལ་བྷ་དྷྱི་ས ཧཱ། ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་
གཎྲེཡ་བྷཚོཐ་རཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ྲེ་ཕཡ་ཝྱི་ཕཟྱི་ཐོདྷ་དུ། ཧོཾ་ནྱི་ཤཱ་མ་ིནཀྵྞ་ལ་
ཕ་ཡྱི་ཥརྦ་ཨུ་ན་པྲ་ལ་བྷ་ཌྷྱི་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་གསུངཥ། འང་ཥ་སཟྱི་ལུགཥ་རཥ་
ཟཆྱི་ཕ་ཟཇོབྷཥ་ནཟྱི་ཆྲེཐ་དུ། ཧོཾ་ནྱི་ཤཱ་མི་ནཀྵྞ་ལ་ཕ་ཡྱི་ཥརྦ་བྷ་ཡྱི་ཡཾ་པྲ་ལ་
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བྷ་དྷྱི། ཧཾ་ཧཾ་ཧ་ཾབྷོ་ས་པུ་ཎ་ཡྱི་ཧཾ་པཉ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་གསུངཥ། འང་ཐནར་ཥ་ས་
ན་ཐགྲེ་སོང་རོ་རྲེ་ཟཚདྷི་ན་ཟཔགཥ་ནཥ། ཧོཾ་ནྱི་ཤཱ་མི་ནཀྵྞ་ལ་ཛྷ་ཡྱི་ཧ ྱིཿས་ཧཾ་
པཉ་ས ཧཱ། ྲེ་ཕཟྱི་སྱིང་ནོཟོ། །ཝྲེཥ་གསུངཥ། 
ཕཝྱི་ན་སཕཥ་ཕཕཥ་སྔགཥ་ཀྱི་སྒྲ་ཕལཐ་དྷྱི།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ།  
ནྱི་ཤཱ་མ།ི ལ་ཞ་བྷ།  
ནཀྵ།ྞ རོ་བྷ།  
ལ་ཛྷ་ཡྱི། ཡྱི་ཁོཐ།  
ཥརྦ། ཏབྷཥ་ཅཐ།  
ཛྭ་ཡ། དྲོཐ་ཟཕཡ་དྷཥ་དྷ་ཕཟྱི་དྷ་ཙ།  
པྲ་ལ་བྷ་ནཱ་འ། ཡཕ་ཏུ་ཟཇོབྷཥ་ལྱིང་ཝྱི་ཕཡ།  
ས ཧཱ། གྱུཡ་ཅྱིག  
ཕསོབྷཥ་ནཥ། དྲོཐ་ཟཕཡ་དྷཥ་དྷ་ཕཟྱི་དྷ་ཙ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ལ་ཞ་ཡྱི་ཁོཐ་རོ་
བྷཥ་ཟཇོབྷཥ་ལྱིང་ཝྱི་ཕཡ་གྱུཡ་ཅྱིག། ཅྲེཥ་ནཟོ།། 
ལྔ་ན་བྷཇུག་ཕསྡུ་ཕ་དྷྱི། ཧོཾ་ནྱི་ཤཱ་མི་ནཀྵྞ་ལ་ཛྷ་ཡྱི་ཥརྦ་ཛྭ་ཡ་པྲ་ལ་བྷ་ནཱ་འ་
ས ཧཱ། ཝྲེཥ་ཕཟླཥ་ཕརོཐ་གདྷང་ང་ོ།། ཡྱིབྷཥ་དྷཐ་དྷ་ཙ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཕཡ་གྱི་
སྔགཥ་ཀང་ཁ་ཕསྒྱུཡ་དྷཥ་གདྷང་ཕ་ཟདྲ། སྔགཥ་སྲེཕ་བྷྱི་ཟདྲ་ཕ་ཡྲེ་ཟབྱུང་
ཕ་དྷྱི་གསུང་ཕ་ནོཟྱི་སོདྷ་དུ་བྷྱིདྷ་ནཡ་ཕྱྱིཥ་ཟདྲ་ཕཤུཥ་བྷཁདྷ་གྱིཥ་ཆཐ་ལྷག་
ལོཡ་ཕཡ་སྣང་ངོ་།། 
ཝྲེཥ་ན་ཟཐྱིཟང་གཙུག་རག་སོཕ་ཐནོདྷ་ཕཥབྷ་གཎདྷ་རོ་རྲེ་བྷཆགོ་གྱི་ཕཀཟ་འྱི་གདྷང་ཕ་ལྟཡ། 
དུཥ་ཕསྟུདྷ་གར་ཅདྷ་དུ་བྷཏོང་དྷཥ་ཡང་ཟདྲ་རྣབྷཥ་ར་པདྷ་ཆྲེཐ་རྟ་བྷགོ་རོཡ་གཐདྷ་དུ་སྒྲ་སྨྲ་ཕ་
ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་ཕསྡུ་ཕསྒྲྱིགཥ་ཞུཥ་ན་ཥརྦ་ཡོ་ག་པྲ་ལ་བྷ་དྷཾ་བ་ཛྷ་ཏུ། ཤུ་བམ྄།།       །། 
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༡༨༽ ཕཛྲ་གུ་རུཟྱི་ཟབྲུ་ཐདྷོ། 
༄༅།   །དྷ་བྷ་ོགུ་རུ་ནཐ་ྨཥམྦྷ་ཝ་ཱའ། བླ་བྷ་ནཐྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ར་ཕྱག་ཟཙར་
རོ། ། 

 
ཧོཾ་ཨཿཱཧ་ཾཕཛྲ་གུ་རུ་ནཐ་ྨཥྱིདྡྷྱི་ཧ།ཾ 

  
ཟབྲུ་ཐོདྷ་དྷྱི། 
ཧོཾ་ཨཿཱ ཧ།ཾ སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་ཀྱི་ཥ་ཕོདྷ། 
ཕཛྲ། རོ་རྲེ། 
གུ་རུ། བླ་བྷ། 
ནཐ།ྨ ནཐྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ཀྱི་ཐོདྷ། 
ཥྱིདྡྷྱི། ཐངོཥ་གྲུཕ། 
ཧ།ཾ ཟཕྱིདྷ་རཥ་ར་སྐུར་ཕཟ།ོ། 

 
བྷདྷ་ངག་ལྟཡ་གྱི་ཐདྷོ་དྷྱི། སྐུ་རོ་རྲེཟྱི་ཥ་ཕོདྷ་དྷྱི་ཧོཾ། གསུང་རོ་རྲེཟྱི་ཥ་ཕོདྷ་དྷྱི་
ཨཱཿ། ཐུགཥ་རོ་རྲེཟྱི་ཥ་ཕོདྷ་དྷྱི་ཧ།ཾ ཕཛྲ་དྷྱི་བྷཙདྷ་རྟོག་གྱི་སོཥ་ནཥ་བྷྱི་ཕྱྲེཐ་
ནཟྱི་ཆོཥ་སྐུ། གུ་རུ་དྷྱི་ཐྲེཟྱི་ངང་རཥ་ཁ་སོཡ་འདྷ་རག་ཕདུདྷ་ཐང་ལྡདྷ་ནཟྱི་
འོདྷ་ཎདྷ་གྱི་ཁུཡ་གྱིཥ་ལྱི་ཕཥ་དྷ་རོངཥ་སྐུ། ནཐྨ་དྷྱི་ཐྲེཟང་ཥ་ོཥོཡ་རྟོག་ནཟྱི་
འྲེ་ལྲེཥ་ཀྱི་ཡྱིག་བྷཐངཥ་གསུང་ནཐྨཟྱི་ཡྱིགཥ་སུ་ལཡ་ཕཥ་སྤྲུར་སྐུ། ཥྱིདྡྷྱི་དྷྱི་
བྷཆོག་ཐང་ཐུདྷ་བྷོང་གྱི་ཐངོཥ་གྲུཕ། ཧཾ་ཝྲེཥ་ཕཐག་གྱི་རྒྱུཐ་ར་ཐ་ལྟ་ྱིཐ་དུ་
སོར་ཅྱིག་སབྷ་ནཟྱི་བྷོཥ་གུཥ་གདུང་ཤུགཥ་དྲག་ནོཟྱི་སོ་དྷཥ་གཥོར་ཕ་
ཕཎཕ་ནཟོ།།  ཟཐྱི་དྷྱི་རྲེ་ཕཙུདྷ་འོདྷ་ཎདྷ་ཟོཐ་ཀྱི་བྷདྷ་ངག་ལྟཡ་ཞུཥ་གྲུཕ་
ཕོ།  །ཐགྲེཟོ།      ། 
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༡༩༽ སངོ་ནཡ་སང་ཕཟྱི་སྔགཥ། 
༡༽ ཧོཾ་སྭ་བྷཱ་ཛྷ་ཤུདྡྷཿ ཥརྦ་དར  ཿ སྭ་བྷཱ་ཛྷ་ཤུདྡྷ྅ོས།ཾ 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
སྭ་བྷཱ་ཛྷ། ཡང་ཕཝྱིདྷ། 
ཤུདྡྷཿ། ཐག་ན། 
ཥརྦ་དར  ཿ། ཆོཥ་རྣབྷཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ། 
སྭ་བྷཱ་ཛྷ། ཡང་ཕཝྱིདྷ། 
ཤུདྡྷ྅ོས།ཾ ཐག་ན་ངཟོ།། ཤུདྡྷཿ + ཧ་སཾ། ཕསོབྷཥ་ནཟོ།། 
 
༢༽ ཧོཾ་སྭ་བྷཱ་ཛྷ་ཕྱི་ཤུདྡྷཿ ཥརྦ་དར  ཿ སྭ་བྷཱ་ཛྷ་ཕྱི་ཤུདྡྷ྅ོས།ཾ 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
སྭ་བྷཱ་ཛྷ། ཡང་ཕཝྱིདྷ། 
ཕྱི་ཤུདྡྷཿ། རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ན། 
ཥརྦ་དར  ཿ། ཆོཥ་རྣབྷཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ། 
སྭ་བྷཱ་ཛྷ། ཡང་ཕཝྱིདྷ། 
ཕྱི་ཤུདྡྷ྅ོས།ཾ རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ན་ངཟོ།། ཕྱི་ཤུདྡྷཿ + ཧ་སཾ། ཕསོབྷཥ་ནཟོ།། 
 
༣༽ ཧོཾ་ཤཱུན་ཎ་ཛྙཱ་དྷ་ཕཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཛྷ་ཨཎཱ་ྨཀ྅ོས།ཾ       
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཤཱུན་ཎ། སོང་ྱིཐ། 
ཛྙཱ་དྷ། འྲེ་ལྲེཥ། 
ཕཛྲ། རོ་རྲེ། 
སྭ་བྷཱ་ཛྷ། ཡང་ཕཝྱིདྷ། 
ཨཎཱ་ྨཀ྅ོས།ཾ ཕཐག་ྱིཐ་ངཟ།ོ། ཨཱཎྨ་ཀཿ + ཧ་སཾ། ཕསོབྷཥ་འྱིག་འྱིདྷ། ཐགྲེཟོ།  ། 



སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཟགྲེར་ནཐ་ཐཀཡ་ཆུདྷ་ནོ། 

 

  
Page 73 

 
  

༢༠༽ རྟ་བྷགྱིདྷ་སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཐོདྷ། 
 
༄༅།  །དྷ་བྷ་ོཀྲ་ོད་ས་འ་ག་ྀཝ་ཱའ། ཁོ་ཕོ་རྟ་བྷགྱིདྷ་ར་ཕྱག་ཟཙར་ར།ོ ། 
 
སྔགཥ། ཧོཾ་ཕཛྲ་ཀྲ་ོད་ས་འ་ག་ྀཛྷ་ཧ་ལུ་ཧ་ལུ་ཧ་ཾཔཉ། 
 
ཟབྲུ་ཐོདྷ། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ་ཕཀྲ་ལྱིཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ། 
ཕཛྲ། རོ་རྲེ། 
ཀྲ་ོད། ཁོཥ་ན། 
ས་འ། རྟ། 
ག་ྀཛྷ། བྷགྱིདྷ་ན། 
ཧ་ལུ་ཧ་ལུ། ཕཝཐ་ཕཝཐ། ཐུགཥ་ཐགྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ། 
ཧ་ཾཔཉ། སྒྲོར་ཕཟྱི་ཟཕྱིདྷ་རཥ་ར་དྷདྷ་ཎདྷ་དུ་ཕསྐུར་ཕ། 
 
འང་དྷ།  ཧོཾ་ཕཛྲ་ཀྲོ་ད་ས་འ་ག ྱི་ཛྷ་ཧ་ལུ་ཧ་ལུ་ཧཾ་པཉ། 
ཐོདྷ་གོང་བྷཚུངཥ། སྲེཕ་ར་གྀ་ཛྷཟབྷ་ག ྱི་ཛྷ་སྲེ་གྱིཥ་ཀཥ་བྷགྱིདྷ་ནཡ་གོ་
ཐུཕ་ན་ཝྱིག་འྱིདྷ་ཀང་། ག ྀ་ཛྷ་ཝྲེཥ་བྱིཥ་དྷ་དྷོཡ་ཕ་ཝྱིག་འྱིདྷ་ནཡ་སྒྲ་སྒྲུཕ་
རཥ་གསུངཥ་ལྱིང་། ཐྲེ་འང་ག ྀ་ཝྲེཥ་ནཥ་གུ་རུ་སྒྲུཕ་ནཟྱི་བྱིངཥ་སུ་གསུངཥ་
ཕརྟྲེདྷ། ག ྀ་ཛྷ་བྷྱིདྷ་ནཡ་རྟ་བྷགྱིདྷ་ར་ག ྱི་ཛྷཟབྷ་གྀ་ཛྷ་ཝྲེཥ་བྱིཥ་གདྷང་ཕཟྱི་རྒྱུ་
བྷཙདྷ་ཐྲེ་རཥ་ཥོ། །ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ། །ཐགྲེཟོ།     ། 
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༢༡༽ དྲག་ཐབྷཡ་ཕུཡ་ལབྷ་ཅདྷ་གྱི་སྔགཥ། 
 
༄༅།            །ཨུཛྱཻད་྄སྭ་འ་ཾབྷཱུ་ནཐ་ྨཥམྦྷ་ཛྷ་ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡྲེ་བ་ོདྷ་བྷཿ།  ཨུ་
རྒྱདྷ་ཡང་ཟབྱུང་ནཐྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ཟཁོཡ་ཐང་ཕཅཥ་ན་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ།། 
གུ་རུ་དྲག་ནོ་ཕུཡ་ལབྷ་ཅདྷ་གྱི་ཕཟླཥ་སྔགཥ་ལདྷ་སཡ་ཅུང་ཞཐ་བྱི་ཕཡ་བ་
སྲེ། ཐྲེ་ར་ཏོག་བྷཡ་སྔགཥ། ཕཡ་དུ་ཐོདྷ། བྷཏཟ་བྷཡ་བྷཇུག་ཕསྡུ་ཕ་ཐང་
གསུབྷ་རཥ།  
ཏགོ་བྷཡ་སྔགཥ་ར། སྔགཥ་གསུང་ཕ་ནོ། སུ་ར་གསུངཥ་ན། དུཥ་ཇྱི་མབྷ་དུ་
གསུངཥ་ན། ཅྱིཟྱི་ཕྱྱིཡ་གསུངཥ་ན། སྔགཥ་ཇྱི་ལྟཡ་གསུངཥ་ན་ཐང་ལྔ་རཥ། 
ཐང་ནོ་གསུང་ཕ་ནོ་དྷྱི། གུ་རུ་ཡྱིདྷ་ནོ་ཆྲེཥ་དྲག་ཐབྷཡ་ཕུཡ་ལབྷ་ཅདྷ་གྱི་སྐུཡ་
ཕཝྲེངཥ་དྷཥ། གྱིཥ་ན་སུ་ར་གསུངཥ་ན་དྷྱི། ཀུདྷ་བྷཁྲེདྷ་ནཐ་ྨཐཀཡ་ནོ་ར། 
གསུབྷ་ན་དུཥ་ཙོཐ་དྷྱི། ཀུདྷ་བྷཁྲེདྷ་ནཐྨ་ཐཀཡ་ནོ་ཐགུང་ར་ོཕཝྱི་ཕཅུ་ཝྲེ་
ཐགུ་ཕཝྲེཥ་ནཟྱི་ྱིདྷ་གཅྱིག་གྱི་ས་ཡྲེངཥ་ཟཆཡ་ཀ་མབྷ་ར། ཕཝྱི་ན་ཅྱིཟྱི་
ཕྱྱིཡ་གསུངཥ་ན་དྷྱི། ཐབྷ་སྲྱི་སྤུདྷ་ཐགུཟྱི་ཕཡ་ཆཐ་ཕཟློག་ནཟྱི་ཆྲེཐ། 
ལྔ་ན་སྔགཥ་ཇྱི་ལྟཡ་གསུངཥ་ན་དྷྱི། ཧོཾ་ཨཱཿཧཾ་ཧརྱིག་དྷྱིརྱིག  དྷ་བྷ་ོབ་ག་ཛྷ་
ཎྲེ། ཕཛྲ་ཀཱྱི་རྱི་ཀཱྱི་ར་འ། ཝྲེཥ་ལྷ་ཁོ་ཕཟྱི་ཕསྲེཐ་ཡྱིབྷ་ཐང་ཕཅཥ་ན། 
ཕཡ་དུ་ཐདྷོ་ར། ཏཐ་ཕསྒྱུཡ་ཐང་ཐོདྷ་ཕསྒྱུཡ་ཡོ།། ཐང་ན་ོཏཐ་ཕསྒྱུཡ་ར་རྒྱ་
གཡ་གྱི་སྒྲ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ན། ཕོཐ་ཀྱི་ཡང་སྒྲཡ་ཐང་རྲེདྷ་དུ་ཟཇོག་ན། རྒྱུ་བྷཙདྷ་
ཕཅཥ་གསུབྷ་རཥ། 
ཐང་ནོ་རྒྱ་གཡ་གྱི་སྒྲ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ན་དྷྱི།  
ཧོཾ་སྐུཟྱི་ཥ་ཕོདྷ།  
ཨཿཱ གསུང་གྱི་ཥ་ཕོདྷ།  
ཧ་ཾཐུགཥ་ཀྱི་ཕོདྷ།  
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ཧརྱིག་ཅྲེཥ་ན་དྷྱི་ཧརྱི་ཀཟྱི་སྒྲ་རཥ་ཟགཕ་དྷཥ་གོ་ཐགོཥ་ན་སྲེ། ཐྲེ་འང་
གཥོར་ཕ་ཟཐྲེཕཥ་བྷཁདྷ་ཝྱིག་ར་གོཟོ།།  
དྷྱིརྱིག་ཅྲེཥ་ན་དྷྱིརྱི་ཀ་རཥ་ཟགཕ་དྷཥ་གོ་ཐགོཥ་ཎྲེ་དྷྱིར྄་དྷྱི་ཟགག་སྒྲ་ཐང་
མི་ཀ་ཝྲེཥ་ན་ཟགྲེཕཥ་ནཟབྷ་ཕཅཐ་ན།ཕསོབྷཥ་ནཥ་བྷྱི་ཕཅཐ་ནཡ་གཥོར་
ཕ་ཟཐྲེཕཥ་ནཟོ།། ཐྲེ་འང་ཛ་ལཱཾ་མ་ཡོ་ཝཱ་ཝྲེཥ་ན་ཕར་སོཐ་ཀྱི་གཞུང་རཥ་
ཟབྱུང་ཕ་ལྟཡ། ཀ་དྷྱི་ག་རུ་གདྷཥ་ཕསྒྱུཡ་ཥོང་ཕཟོ།།  
དྷ་བྷ་ོདྷྱི་ཕྱག་ཟཙར་ར།ོ།  
བ་ག་ཛྷ་ཎྲེ་དྷྱི་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ར།  
ཕཛྲ་ཀཱྱི་རྱི་ཀཱྱི་ར་འ་ཝྲེཥ་ན་ར་ོརྲེ་ཕུཡ་ནཥ་གཐཕ་ན་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་དྷོ།། ཐྲེ་
འང་ཕཛྲ་དྷྱི་རོ་རྲེ། ཀཱྱི་རྱི་དྷྱི་ཕུཡ་ན། གཝདྷ་འང་ཕུཡ་ནཟྱི་བྷཙདྷ་ཇྱི་སྲེཐ་
ཅྱིག་ཕཞུགཥ་སྲེ། ཀཱྱི་རྱི་ཀ་ཝྲེཥ་ན་ཕུཡ་ཅདྷ། ཀཱྱི་རྱི་ཀཱ་ཝྲེཥ་ན་ཕུཡ་ཅདྷ་བྷ། ཀཱྱི་
ར་ཝྲེཥ་ན་ཕུཡ་ན། ཀཱྱི་རྱི་ཎ་ཝྲེཥ་ན་ཕུཡ་ནཥ་ཕཎཕ་ཞྱིདྷ་ན། ཀཱྱི་རྱི་འ་ཎྱི་ཝྲེཥ་
ན་ཕུཡ་ནཥ་ཕཎཕ་ཕཝྱིདྷ་འོཐ་ན། ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་ཀཱྱི་རྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་ཕུཡ་ནཟོ།། ཀཱྱི་
ར་འ་དྷྱི་ཕུཡ་ནཥ་གཐཕ་ནཡ་བ་ཕཟྱི་ཐོདྷ་ཎྲེ་ཟཕྱིདྷ་རཥ་ར་སྐུར་ཕཟྱི་ཙིག་
འྱིདྷ་དྷོ།།  
གྱིཥ་ན་ཕོཐ་ཀྱི་ཡང་སྒྲཡ་ཐང་རྲེདྷ་དུ་ཟཇོག་ན་དྷྱི། ཀུདྷ་བྷཁྲེདྷ་ནཐྨ་
ཐཀཡ་ནོཥ་གསུང་ཟགག་བྷྲེཐ་ཡང་གཐངཥ་ཟོཐ་གཥར་གྱི་བྷཥ་སྣང་ར་
གཥདྷ་ན་ཕཝྱིདྷ་ཧརྱིག་དྷྱིརྱིག་གྱི་ག྄་འྱིག་སྲོག་བྷྲེཐ་དུ་ཀོག་ན་ཕོཐ་ལུགཥ་སུ་
ཥོང་ཕཟོ།།  
གསུབྷ་ན་རྒྱུ་བྷཙདྷ་དྷྱི། ཀུདྷ་བྷཁྲེདྷ་ནཐ་བྷ་ཐཀཡ་ནོཥ་བྷཥ་སྣང་ར་
གཞྱིགཥ་དྷཥ་བྷདྷར་ཥཐ་སཕཥ་ཞྱིདྷ་བྱིཥ་ཕསྲེཕཥ་ནཟྱི་དྷང་དུ། སྐུཟྱི་རྒྱདྷ་
ཐང་སྔགཥ་ཐང་ཕྱག་རྒྱ་བྷྱི་སྒྲྱིཕ་ཅྱིང་དྲག་ནཟྱི་སྔགཥ་སྒྲ་ཐང་ཕཅཥ་ན་
བྷཏོང་ཕཟྱི་བྷོཐ་ར་ཞྱིར་གྱིཥ་ང་རྒྱར་ཕ་སབྷ་བྲེཐ་ན་ཝྱིག་བྱུང་སྲེ་བྷཏཡ་
ཡང་འར་རོ།། ཝྲེཥ་གསུངཥ་ན་ར་ཕརྟག་དྷ་ཀུདྷ་བྷཁྲེདྷ་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་སདྷ་ར་ཐྲེ་
ཕཝྱིདྷ་གཥདྷ་དྷཥ། ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་ཧརྱིག་དྷྱིརྱིག་ཁོ་དྷཡ་པཕ་དྷཥ་གདྷང་ཕ་དྷྱི་
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ཡང་སྣང་ཐག་ནཟྱི་ཐགོངཥ་ཕཝྲེཐ་རགཥ། དུཥ་གསུབྷ་བྷཁྲེདྷ་ན་ཀུདྷ་
བྷཁྲེདྷ་ཡྱིདྷ་ནོ་ཆྲེ་བྷཆོག་གྱིཥ་ཧརྱི་ཀ་དྷྱིརྱི་ཀཟྱི་ཙགི་བྷ་བྷཁྲེདྷ་ནཡ་ཅབྷ་
གྱིཥ་ཟཇོག་ན་བྷྱིདྷ་ཎྲེ་སྲྱིཐ་ཝྱིཟྱི་ཆོཥ་ཥོ་ཅོག་འོངཥ་སུ་ཅྱིག་ཅཡ་དུཥ་ཕརྟདྷ་
གཞྱིགཥ་ནཥ་ཥོ།།  
ཧརྱི་ཀ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་སོདྷ་ནཥ་གསུངཥ་འོཐ་ཐྲེ། ཏྲེག་ཆྲེདྷ་བྷཐོ་སྲེ་ཙགོཥ་ཀྱི་
ཕཐག་ནོ་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་རྒྱུཐ་རཥ་ཧརྱི་ཀ་ཝྲེཥ་པག་བྷོཟྱི་གཐོང་ཅདྷ་གཥོར་ཕ་
ཟཐྲེཕཥ་བྷཁདྷ་གཅྱིག་ཏུ་གསུངཥ་ར། ཟོདྷ་ཀང་དྷྱིརྱི་ཀཟྱི་རོ་རྒྱུཥ་ཐང་
ཟབྲུཟྱི་ཐོདྷ་དྷྱི་གང་དུཟང་གསུངཥ་ནཡ་བྷྱི་སྣང་ཕཥ། ཡང་ཡྲེཥ་ཐབྷྱིགཥ་
ཕཥར་སྒྲ་སྒྲུཕ་རཥ་ཕརྟྲེདྷ་གོ་ཐགོཥ་ན་རཥ་ཞུཥ་གྲུཕ་བྱུང་ཕཟ།ོ། 
ཐོདྷ་གཅྱིག་ཏུ་ཕསོབྷཥ་ན་དྷྱི། ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ། ཕཡ་དུ་
བྷ་ཕཅཐ་ནཡ་གཥོར་ཕ་ཟཐྲེཕཥ་ཥོ།། རོ་རྲེ་ཕུཡ་ནཥ་གཟུགཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐག་
ཐང་གཟུགཥ་བྷྲེཐ་ཀྱི་ཕགྲེགཥ་ལྷག་བྷ་བྷྲེཐ་ནཡ་ཕུཡ་ནཥ་སྒྲོར་ཕཡ་བྷཚོཐ་
ཅྱིག་ཅྲེཥ་ནཟོ།།  
གྱིཥ་ན་ཐོདྷ་ཕསྒྱུཡ་དྷྱི། ཧོཾ་ཨཱཿ ཧཾ་དྷྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་ཐབྲེཡ་བྷྱི་ཕྱྲེཐ་ན་འྲེ་
ཐག་འྲེ་རོགཥ་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་ཀོང་སྲེ་ཆོཥ་སྐུཟྱི་ཎྱིང་ངྲེ་ཟཚདྷི། ཧཡ་མགི་དྷྱིཡ་
མིག་དྷྱི་དྲདྷ་ཡྱིག་འྲེ་ལྲེཥ་ཀྱི་ཆ་ཡྱིག་ཟཚིདྷ་ཆྲེདྷ་ནོ་སྲེ་རངོཥ་སྐུཟྱི་ཎྱིང་ངྲེ་
ཟཚིདྷ། དྷ་བྷོ་བ་ག་ཛྷ་ཎྲེ། ཕཛྲ་ཀཱྱི་རྱི་ཀཱྱི་ར་འ་དྷྱི་ནཐྨ་དྲག་ན་ོརར་ཎྲེ་སྤྲུར་
སྐུཟྱི་ཎྱིང་ངྲེ་ཟཚིདྷ་དྷོ།། 
བྷཏཟ་བྷ་བྷཇུག་ཕསྡུ་ཕ་དྷྱི།  ཡང་ཟཐོཐ་གགཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་གྱིཥ་བྷ་འྱིདྷ་
ཝྱིང་། །ཕསདྷ་ཟཚིདྷ་གཝོདྷ་ནུཥ་ཡྱི་ར་ཡྱིབྷ་ཟཇུག་ཙ།ེ །གར་ཎྲེ་ཕསྲེདྷ་དུཥ་
ཐོདྷ་གྱིཥ་ཐོགཥ་ཟགྱུཡ་དྷ། །ཐྲེ་སྲྱིཐ་གཞྱིགཥ་ཆྲེཐ་ཕཀོཐ་ར་ཨ་ཱཐཀྵྴ།  །ཝྲེཥ་
ཀུདྷ་བྷཁྲེདྷ་ཝྱི་ཕཟྱི་དྷགཥ་སུ་ཕཐྲེ་ཕཡ་གཞྱིབྷཥ་ལྱིང་ཤུ་ཀ་ཀུ་ཅོ་སྒྲོག་ནཟྱི་དུཥ། ཟབུབྷ་ལྡདྷ་
བྷཙདྷ་གྱིཥ་ཡྱིང་དྷཥ་དྲྱི་ཕཟྱི་རདྷ་དུ་ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་བྱིཥ་ན་ཐགྲེ་གྱུཡ་ཅྱིག།             །། 
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༢༢༽ ཕུཡ་ནཟྱི་སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཐོདྷ། 
 
༄༅།    །དྷ་བྷ་ོཀྲ་ོད་ཕཛྲ་ཀཱྱི་ལ་ཱའ། ཁ་ོཕོ་རོ་རྲེ་ཕུཡ་ན་ར་ཕྱག་ཟཙར་
རོ།  །ཞཕ་རྒྱཥ་ཕུཡ་ནཟྱི་རྒྱུཐ་སྲེ་ཆྲེདྷ་བྷོཡ་ཕཞུགཥ་ར་ཟཐྱིཡ་ཥྲེབྷཥ་ར་
ཟཇོག་ས་ཆྲེཐ་ཟབྲུ་ཐོདྷ་ཐང་ཐདྷོ་ཟགྲེར་བྷཐོཡ་ཕསྡུཥ་ལྱིག་བྱི་ཕཡ་བ། 

 
ཧོཾ་ཕཛྲ་ཀཱྱི་རྱི་ཀཱྱི་ར་འ་ཧ།ཾ ཥརྦ་ཕྱིག   ད་྄ཕ་ཾཧ་ཾཔཉ། ཅྲེཥ་ན་དྷྱི་སྔགཥ་ཥོ།། 

  
ཟབྲུ་ཐོདྷ་དྷྱི། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ།  
ཕཛྲ་ཀཱྱི་རྱི། ར་ོརྲེ་ཕུཡ་ན། 
ཀཱྱི་ར་འ། ཟཐྲེཕཥ་ན་སྲེ་ཕུཡ་ནཥ་ཟཐྲེཕཥ་ན། 
ཧ།ཾ སྐུར་ཕ། 
ཥརྦ་ཕྱིག   ད།྄ ཕགྲེགཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ། 
ཕ།ཾ ཕཾ་ཝྲེཥ་བ་ཕ་རྣབྷ་ལྲེཥ་ཁྱིབྷ། །ཝྲེཥ་ཤ ྱི་བྷྱི་ཏྲཥ་གསུངཥ་ན་ལྟཡ་གོ་ཕཡ་བ། 
ཧ་ཾཔཉ། ཐཕང་དུ་གདྷོདྷ་ན། 

 
ཐོདྷ་ཟགྲེར་ཁག་ཟཐུང་ར་ཕཟྱི་རྒྱུཐ་རཥ་ཙིགཥ་སུ་ཕཅཐ་ཐྲེ་གསུངཥ་ན་དྷྱི། 
ཧོཾ་དྷྱི་ཐནར་ཆྲེདྷ་འཕ་འྱིདྷ་ཎྲེ། ། 
ཕཛྲ་ལྲེཥ་ཡཕ་ཡུབྷ་འྱིདྷ་དྷ།ོ ། 
ཀཱྱི་དྷྱི་འྲེ་ལྲེཥ་ཁོ་ཕ་ོར། ། 
རྱི་དྷྱི་ཐབྱིངཥ་ཀྱི་ཁོ་བྷ་ོཕཅུ། ། 
ཀཱྱི་དྷྱི་ཏཕཥ་ཀྱི་བྷཆྲེ་ཕ་ཅདྷ། ། 
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ར་དྷྱི་ལྲེཥ་ཡཕ་གལོག་ན་ཅདྷ། ། 
འ་དྷྱི་སྲཥ་བྷཆོག་ཕུཡ་ན་སྲེ། ། 
ཧཱུྃ་དྷྱི་ཕྱག་ཕརདྷ་སོ་བྷ་ཕཝྱི། ། 
ཥརྦ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཟདུཥ་ན་སྲེ། ། 
ཕྱིག ་྄དྷྱི་ཐག་ཐང་ཕགྲེགཥ་འྱིདྷ་དྷོ། ། 
ནཱད྄་དྷྱི་ཐག་ཐང་ཕགྲེགཥ་བྷདྷདྷ་དྷོ། ། 
ཕ་ཾདྷྱི་ཐཕང་དུ་ཕསྡུཥ་ན་སྲེ། ། 
ཧ་ཾདྷྱི་རླག་ནཡ་བྲེཐ་ནཟོ། ། 
པཉ་དྷྱི་ཕསྒྲར་ཕཟྱི་ཕྱིདྷ་རཥ་རགོཥ། ། 
ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ། །ཐགྲེཟ།ོ      ། 
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༢༣༽ ཕྱག་ཟཙར་ཕཟྱི་ཟགྱུཡ་སྔགཥ། 
༄༅།      །ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་ར་ཕྱག་ཟཙར་ར།ོ། ཟཐྱི་ར་སྔགཥ་ཐང་གང་
རཥ་གསུངཥ་ན། ཟབྲུ་ཐོདྷ་ཕཅཥ་ཐོདྷ་གསུབྷ་གྱིཥ་སོདྷ་དྷ།ོ། 

 
ཐང་ན་ོསྔགཥ་དྷྱི། དྷ་བྷོ་བྷཉྫུ་ཤྱི་འྲེ། དྷ་བྷོ་སུ་ཤྱི་འྲེ། དྷ་བྷ་ོཨུཎ ་བྷ་ཤྱི་འྲེ་ས ཧཱ། 

 
གྱིཥ་ན་གང་རཥ་གསུངཥ་ན་དྷྱི། བྷཐ་ོརཥ། ཐཀོདྷ་བྷཆགོ་གསུབྷ་གྱི་རྟྲེདྷ་
ར་སྔགཥ་ཟཐྱི་རདྷ་ཡྲེ་ཕརོཐ་ཅྱིང་ཕརྐྱང་ཕྱག་ཡྲེ་བཥ་ཎྲེ། ཕྱག་གསུབྷ་བཥ་
དྷ་སྲེ་སྣོཐ་གསུབྷ་ཏོཥ་ན་ཐང་། ཕཥབྷཥ་ན་ཐང་། ཕསོབྷཥ་ནཟྱི་ཕཥོཐ་
དྷབྷཥ་ཐང་བྷབྷ་ནཡ་ཟགྱུཡ་ཡ།ོ། ྱི་བྷ་ཡྲེ་ཡྲེ་ཕྱག་གསུབྷ་གསུབྷ་བཥ་དྷ་ཙེ་
ཟཐྱི་ྱིཐ་ར་བྷཏོང་ཕཟྱི་རབྷ་གྱི་འྲེ་ལྲེཥ་ཀྱི་ཎྱིང་ངྲེ་ཟཚིདྷ་ཏོཕ་ནཡ་གྱུཡ་ཡོ།། 
ཐྲེ་བྷ་ཏོཕ་ཀྱི་ཕཡ་དུ་བྷྱི་ཐང་བྷྱི་བྷ་འྱིདྷ་ན་ཐང་། ཟབྱུང་ནོ་ཐང་། དྷཐ་
ཡྱིབྷཥ་ཀྱི་གདྷོཐ་ན་ཟབྱུང་ཕཡ་བྷྱི་ཟགྱུཡ་ཡོ།། དྷ་བྷོ་བྷཉྫུ་ཤྱི་འྲེ། དྷ་བྷོ་སུ་ཤྱི་འྲེ། 
དྷ་བྷོ་ཨུཎ ་བྷ་ཤྱི་འྲེ་ས ཧཱ། ཕྱག་བ་ཕཟྱི་གཟུངཥ་ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ།། 

 
གསུབྷ་ན་ཟབྲུ་ཐདྷོ་དྷྱི། 
དྷ་བྷ་ོབྷཉྫུ་ཤྱི་འྲེ། ཟཇབྷ་ཐནར་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ།། དྷ་བྷོ་ཕྱག་ཟཙར་རོ།། 
བྷཉྫུ་ཟཇབྷ། ཤྱི་འྲེ་ཐནར་ར་ཝྲེཥ་ནཟོ།། 
དྷ་བྷ་ོསུ་ཤྱི་འྲེ། རྲེགཥ་ནཟྱི་ཐནར་ར་ཕྱག་ཟཙར་ར།ོ། དྷ་བྷོ་གོང་ཕཝྱིདྷ། སུ་
རྲེགཥ་ན། ཤྱི་འྲེ་ཐནར་ར། 
དྷ་བྷ་ོཨུཎ ་བྷ་ཤྱི་འྲེ་ས ཧཱ། བྷཆོག་གྱི་ཐནར་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ།། དྷ་བྷོ་གོང་
ཕཝྱིདྷ། ཨུཎ ་བྷ་བྷཆོག །ཤྱི་འྲེ་ཐནར་ར། ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ།། ཐགྲེཟོ།    ། 
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༢༤༽ ཟོཐ་ཐནག་བྷྲེཐ་ཀྱི་སྔགཥ། 
༄༅།     །དྷ་བྷ་ོཧ་བྷྱི་ཏཱ་བྷཱ་འ། ཟཐོ་ཐནག་བྷྲེཐ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ། ། 

 
སྔགཥ་དྷྱི། 
ཧོཾ་ཧ་བྷྱི་དྲེ་ཛྷ་ཧ ྱིཿ། སྔ་ཕསྒྱུཡ་ལུགཥ། 
ཧོཾ་ཧ་བྷྱི་ཐྲེ་ཛྷ་ཧ ྱིཿ། གཥཡ་ཕཅཐ་ཀྱི་ལུགཥ།

 
ཟབྲུ་ཐོདྷ་དྷྱི། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཧ་བྷྱི། བྷྱི་ཟཆྱི་ཕ་ཝྲེཥ་རྒྱ་ཟགྲེར་རཥ་ཕལཐ། ཧ་མ་ྀཝྲེཥ་ཀང་བྷྱི་ཟཆྱི་ཕཟྱི་
ཐོདྷ་འྱིདྷ། 
དྲེ་ཛྷ། ལྷ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་འྱིདྷ་ར། དྲེ་ཛྷ་ཝྲེཥ་ན་སྔ་ཕསྒྱུཡ་སཕཥ་ཀྱི་བྱིཥ་
སངཥ་འྱིདྷ། སཐ་གཥཡ་ཕཅཐ་སཕཥ་ ཐྲེ་ཛྷ་ཝྲེཥ་བྱིཥ་ནཡ་སྣང་། ཧ་བྷྱི་དྲེ་
ཛྷཟབྷ་ཧ་བྷྱི་ཐྲེ་ཛྷ་ཝྲེཥ་ན་ཟཆྱི་བྷྲེཐ་ལྷ། ཐོདྷ་གྱི་ཟཆྱི་བྷྲེཐ་ལྷ་དྷྱི་ལྷ་ཟོཐ་
ཐནག་བྷྲེཐ།  
ཧ ྱིཿ། ཟོཐ་ཐནག་བྷྲེཐ་ཀྱི་ཐུགཥ་ཀྱི་ཥ་ཕོདྷ། 

 
ཝོཡ་དུ། 
ཧོཾ་ནཐ་ྨད་ཡྱི་ཧ།ཾ ཟོཐ་ཐནག་བྷྲེཐ་ཝྱིང་སོང་གྱི་ཆོ་ག་རཥ་གསུངཥ།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ནཐ་ྨད་ཡྱི། ནཐ་བྷ་ཟཚིདྷ་ན། 
ཧ།ཾ ཕྱིདྷ་སྐུར་ཕ། ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥ།ོ །ཐགྲེཟ།ོ     ། 
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༢༥༽ ཙ་ེཐནག་བྷྲེཐ་ཀྱི་གཟུངཥ། 
༄༅།       །དྷ་བྷ་ོནཱ་ཏ་ཱན་ཡྱི་བྷྱི་ཎ་ཨ་ཱཡུ་ཤྲེ།  བྷགོདྷ་ན་ོཙེ་ཐནག་བྷྲེཐ་ར་
ཕྱག་ཟཙར་རོ།  །ཙ་ེགཟུངཥ་ཕསྡུཥ་ན་ཐང་རྒྱཥ་ན་གྱིཥ་ཞུ་ཕཡ་བ།  

 
ཙ་ེགཟུངཥ་ཕསྡུཥ་ན།  
ཧོཾ་ཧ་བྷ་ཡ་ཌྷྱི་ཛཱ་ིཛྷད ྱི་འྲེ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་གསུངཥ། 
ཟབྲུ་ཐོདྷ་དྷྱི། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཧ་བྷ་ཡ་ཌྷྱི། བྷྱི་ཟཆྱི་ཕཡ། བྷ་ཡ་འོཐ་དྷ་ཡང་ཕཝྱིདྷ་གྱིཥ་ཟཆྱི་ཕ། མཱ་ཡ་འོཐ་
དྷ་རྐྱྲེདྷ་གྱིཥ་ཟཆྱི་ཕཟྱི་ཁཐ་ནཡ་མབྷ་བྷོ།། 
ཛཱ་ིཛྷད ྱི་འྲེ། ཟཙོ་ཕཡ། 
ས ཧཱ། བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ་ལྱིག 

 
ཙ་ེགཟུངཥ་རྒྱཥ་ན་ར། ཐང་ན་ཙ་ེབྷཐཟོྱི་གཟུངཥ་སྔགཥ་ཐང་ཟབྲུ་ཐདྷོ། 
གྱིཥ་ན་ར་ོརྒྱུཥ། གསུབྷ་ན་ཟབྲུ་ཐདྷོ་གྱི་སྱི་ཕསབྷོཥ། ཕཝྱི་ན་པདྷ་འདྷོ་
ཕཅཥ་བྷཇུག་ཕསྡུ་ཕཟ།ོ    ། 
༡༽ ར་ཕཟྱི་ཥ་ཕཅཐ་ཐང་ན་ཙ་ེབྷཐཟོྱི་གཟུངཥ་སྔགཥ་ཐང་ཟབྲུ་ཐདྷོ་དྷྱི། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། ཙེ་སོར་ཕཟྱི་ཐོདྷ།  
དྷ་བྷ།ོ ཕྱག་ཟཙར་ར།ོ  ། 
བ་ག་ཛྷ་ཎྲེ། ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ར།  
ཧ་ན་ཡྱི་བྷྱི་ཎ། ཐནག་བྷྲེཐ།  
ཨ་ཱཡུར   ་དྷ། ཙེ་ཐང་འྲེ་ལྲེཥ།  
སུ། ལྱིདྷ་ཏུ།  
ཕྱི་དྷྱིཤྩྱི་ཎ། རྣབྷ་ནཡ་ངྲེཥ་ནཡ་གཐོདྷ་བྷྱི་ཞ་ཕ།  
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ཎྲེ་ཚ་ོར་ཱཛ་ཱའ། གཞྱི་ཕརྱིཐ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་ར།  
ཎ་ཏ་ཱག་ཏཱ་འ། ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན་ར།  
ཧཀྵ་ྷཎྲེ། ཐག་ཕཅོབྷ་ན་ར།  
ཥམྱཀ  འང་ཐག་ན།  
ཥ།ཾ གང་ཕ་ཐང་རོགཥ་ན་གྱིཥ་རཥ་རོགཥ་ན།  
བུདྡྷཱ་འ། ཥངཥ་རྒྱཥ་ར།  
ཎདྱ་ཏ།ཱ ཟཐྱི་ལྟ་སྲེ།  
ཧོཾ་པུཎྲེ་པུཎྲེ། ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་ར་ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་ར།   
བྷཧཱ་པུནྲེ། ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་ར།  
ཧ་ན་ཡྱི་བྷྱི་ཎ་པུནྲེ། ཐནག་ཏུ་བྷྲེཐ་ནཟྱི་ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་ར།   
ཧ་ན་ཡྱི་བྷྱི་ཎ་པུནྲེ། གོང་ཕཝྱིདྷ།   
ཛྙཱ་དྷ་ཥ་ཾབ་ཡ་ོན་མ་ིཎྲེ། འྲེ་ལྲེཥ་ཀྱི་ཙོགཥ་ྲེ་ཕཡ་ཕཥགཥ་ནཡ།  
ཧོཾ་ཥརྦ། ཏབྷཥ་ཅཐ།  
ཥཾས  ་ཡ། ཟདུཥ་བཥ།  
ན་ཡྱི། འོངཥ་སུ།  
ཤུདྡྷྲེ། ཐག་ནཡ།  
དརྨ་ཎྲེ། ཆོཥ་ྱིཐ་ར།  
ག་ག་དྷ། དྷབྷ་བྷཁཟ།  
ཥ་མུཐ། འང་ཐག་ནཡ་སྲེང་དུ།  
ག་ཎྲེ། ཥོང་ཕ་ཐང་ཟཔགཥ་ན་གྱིཥ་རཥ་ ཟཔགཥ་ནཡ།  
སྭ་བྷཱ་ཛྷ། ཡང་ཕཝྱིདྷ།  
ཕྱི་ཤུདྡྷྲེ། རྣབྷ་ན་ཐག་ནཡ།  
བྷཧཱ། ཆྲེདྷ་ན།ོ  
དྷ་འ། ཚུར།  
ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡྲེ། འོངཥ་སུ་ཕསོཡ་ཕ་ར།  
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ས ཧཱ། ཙེ་ཟཔྲེར་ཕཟྱི་གཝྱི་ཚུགཥ་ལྱིག 

ཧོཾ། དྷ་བྷོ་བ་ག་ཛྷ་ཎྲེ། ཧ་ན་ཡྱི་བྷྱི་ཎ་ཨཱ་ཡུར   ་དྷ་སུ་ཕྱི་དྷྱིཤྩྱི་ཎ་ཎྲེ་ཚོ་རཱ་ཛཱ་འ་
ཎ་ཏཱ་ག་ཏཱ་འ་ཧཀྵ་ྷཎྲེ་ཥམྱཀྶ་ཾབུདྡྷཱ་འ།  ཎདྱ་ཏ།ཱ  ཧོཾ་པུཎྲེ་པུཎྲེ་བྷཧཱ་པུཎྲེ་ཧ་ན་
ཡྱི་བྷྱི་ཎ་པུཎྲེ་ཧ་ན་ཡྱི་བྷྱི་ཎ་པུཎྲེ་ཛྙཱ་དྷ་ཥཾ་བ་ཡོ་ན་མ་ིཎྲེ།  ཧོཾ་ཥརྦ་ཥཾས  ་ཡ་ན་
ཡྱི་ཤུདྡྷ་དརྨ་ཎྲེ་ག་ག་དྷ་ཥ་མུཐྒ་ཎྲེ་སྭ་བྷཱ་ཛྷ་ཕྱི་ཤུདྡྷྲེ་བྷཧཱ་དྷ་འ་ན་ཡྱི་ཝཱ་ཡྲེ་
ས ཧཱ།   

 
༢༽ ར་ཕཟྱི་ཥ་ཕཅཐ་གྱིཥ་ན་ཐྲེཟྱི་ར་ོརྒྱུཥ་ར། ཐང་ན་ར་ོརྒྱུཥ་གཎབྷ་གྱི་
ཚུར་ཐང་། གྱིཥ་ན་བྷཙབྷཥ་སཡོ་བྷྲེཐ་སཕཥ་སྔགཥ་ཀྱི་ཚུར། གསུབྷ་ན་
བྷཙབྷཥ་སཡོ་ཞྱིདྷ་སཕཥ་སྔགཥ་ཀྱི་ཚུར་ཕཅཥ་སདྷོ་ན་རཥ། 
ཐང་ན་ར་ོརྒྱུཥ་ཀྱི་ཚུར་དྷྱི། 
ཟཔགཥ་ན་ཙེ་ཐང་འྲེ་ལྲེཥ་ཐནག་ཏུ་བྷྲེཐ་ན་ཝྲེཥ་བ་ཕ་ཏྲེག་ན་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་
བྷཐོ་ཝྲེཥ་འོངཥ་སུ་གགཥ་ར།   བྷཐོ་ཟཐྱིཟྱི་ཐགོངཥ་ན་ཐངོཥ་ཕསདྷ་བ་
རྒྱུཐ་ཡང་རྐང་ཕ།  ཡང་ལྷཡ་བྷྱི་ཕསོབྷ་ན་འྱིདྷ་ཀང་།   གྲུཕ་ཆྲེདྷ་ཚེ་ཏཱ་ཡྱི་
ཕཥ།  བླ་བྷྲེཐ་པ་རྒྱུཐ་ཐང་ཕསྟུདྷ་དྷཥ་ཕཀྲར་འོཐ་ནཟྱི་སྒྲུཕ་ཏཕཥ་རཥ།  ཆོ་
གཟྱི་རྣབྷ་ཕཝག་ གུཡ་གྱི་རཥ་རྒྱཥ་ནཟྱི་ལྷ་ཕཝྱིདྷ་དུ་ཟབྱུང་ཕ་ཐང་།  
ཟཇྱིག་རྟྲེདྷ་ཐཕང་ནོཥ་དྷཐ་རྣབྷཥ་ཝྱི།    །སྒྲོར་བྷཥ་ཟཇྱིག་རྟྲེདྷ་ཐཕང་དུ་
བྲེཐ།    །ཅྲེཥ་ཥོགཥ་ཝྱི་རྒྱཥ་ཐཕང་དྲག་གྱི་རཥ་ཕལཐ་ཅྱིང་།   ཟཐྱིཡ་ཙེ་
ཐནག་བྷྲེཐ་ཀྱིཥ་ཙེཟྱི་ཐངོཥ་གྲུཕ་ཟབྱུང་ཕཥ།   ཙེ་ཐནག་བྷྲེཐ་ཀྱིཥ་ཙེ་
ཕསྲྱིངཥ་བྲེཐ།   །ཅྲེཥ་ནཟྱི་ཚུར་དུ་ཟགྲེར་དྷཥ་འོཐ་ན་ཐང་།   སྲེང་གྱི་ཙེ་
ཐནག་བྷྲེཐ་ཀྱི་བྷཐོ་ཟཐྱི་ར་སོཥ་ན་ཟགཟ་ཝྱིག་གྱིཥ་དྷྱི།  ཕཐག་ཕསྲེཐ་རྒྱཥ་
ན་ལྷ་ཐགུ།  ཟབྱིང་གཝར་འཥ་ཁང་གྱི་དྷང་དུ་ལྷ་གཅྱིག   ཕསྡུཥ་ན་ཐཀྱིར་
ཟཁོཡ་བྷྲེཐ་ནཟྱི་ལྷ་རྐྱང་གཅྱིག་ཕསོབྷ་ཞྲེཡ་འང་།   བྷཐོ་ཟཐྱིཟྱི་ཐགོངཥ་ན་
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ར་གཝར་འཥ་ཁང་བྷྲེཐ་ནཟྱི་ལྷ་གཅྱིག་པུཡ་ཕལཐ་ན་བྷྲེཐ་ནཥ་བྷྱི་ཟཏཐ་
ཅྲེཥ་བྷཁཥ་ཐཕང་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་ཕཝྲེཐ་ཐོ།    །   
འང་།  གདྷཟ་ཡཕཥ་ཕོཐ་ར་སྔགཥ་ཕསྒྱུཡ་ཕཟྱི་རྣབྷ་ན་དྷྱི།   ཟཐྱིཟྱི་གཟུངཥ་
ར་ཧོཾ་གྱིཥ་འོཐ་ན་དྷྱི་ཟོག་བྷྱིདྷ་གྱི་ཙེ་ཐནག་བྷྲེཐ་ཐང་།   ཧོཾ་གསུབྷ་འོཐ་
ན་དྷྱི་ཕྱོགཥ་ཀྱི་ཙེ་ཐནག་བྷྲེཐ།  ཟཆྱི་བྷྲེཐ་རྔ་སྒྲ་ར་ཕཐྲེ་ཕ་ཅདྷ་གྱི་ཙེ་ཐནག་
བྷྲེཐ།   ཅྲེཥ་གསུབྷ་དུ་ཟཐོཐ་ན་འོཐ་ཀང་།   ཧོཾ་གྱིཥ་བྷ་ཟཐྱི་སྔོདྷ་རྒྱར་
བློདྷ་གྱི་དུཥ་སུ།   རོ་ནཌྷ་འོདྷ་གྱིཥ་བྷ་བྷགུ་ཕཡ།  ཧོཾ་པུཎྲེ་དྷཥ་མི་ཎྲེཟྱི་ཕཡ་
ཕཅཐ་ཐྲེ་ཕསྒྱུཡཅྱིང་།  ཕྱྱིཥ་ དར  ་ཡཨྱི་ཎཟྱི་དུཥ།  འཡ་ལུང་རོ་ཙ་ཱཕ་གགཥ་
ན་རྒྱར་བྷཙདྷ་གྱིཥ་ཕསྒྱུཡ་ཕ་ཐང་།  ཐྲེཟྱི་རྲེཥ་ཀུདྷ་སངཥ་ཆོཥ་གགཥ།  བྷ་
ཎྱི་ནཌྷ་ཆྲེདྷ།  ཇོ་དྷང་རོ་ཙཱ་ཕ་བློ་གོཥ་ཐནར་གྱིཥ་ཕསྒྱུཡ་ཕ་རྣབྷཥ་ར་ཧོཾ་
གསུབྷ་བྷ་ཟབྱུང་ཝྱིང་།   ལྷོ་ཟབྲུག་གྱི་ཕྱག་ཕཝྲེཥ་བྷ་གཅྱིག་གྲུཕ་རྒྱར་གྱི་
ལུགཥ་ཀྱི་ཙེ་ཐནག་བྷྲེཐ་སྒྲུཕ་སོཡ་རཥ།  ཕྱྱི་གྲུཕ་ལྷ་གཅྱིག་བུབྷ་གཅྱིག་
རཟང་ཧོཾ་གསུབྷ་བྷ་འོཐ་ན་ཐཡ་ཁཕ་ཆྲེ་ཕ་ཐང་།  ཥ་ཐགོདྷ་བྷཁཥ་ཐཕང་
ཀུདྷ་ཐགཟ་ཕཞང་ནོཟྱི་ཕྱག་དྷ་ཕཞུགཥ་ནཟྱི་རྒྱ་ཐནྲེ་ཁག་གསུབྷ་རཟང་ཧོཾ་
གསུབྷ་བྷ་འོཐ་ནཡ་ཕལཐ་འོཐ།  སྒྲ་ན་དྷབྷ་བྷཁཟ་ཕཞང་ནོ་ཐང་།  ལྲེཥ་
ཡཕ་ཐནར་ཥོགཥ་ཀྱིཥ་གཟུངཥ་ྱིཐ་ཟུཡ་དུ་བྱིཥ་ན་རཟང་པུཎྲེ་ཥོགཥ་འོཐ་
ནཥ་ཧོཾ་གསུབྷ་བྷ་ཟཐྱི་ཐག་ནཡ་གསུངཥ་ཥོ།   །ཐྲེཥ་དྷ་པུཎྲེ་འོཐ་བྷྲེཐ་ར་བྷ་
གཎོགཥ་གཝདྷ་ཁཐ་ནཡ་གཅྱིག་ཀང་བྷྲེཐ་ནཥ། ཟཐྱི་གྱིཥ་ཀ་སྲེང་གྱི་ཙེ་
ཐནག་བྷྲེཐ་ཀྱི་བྷཐོ་འྱིདྷ་ནཡ་ཕལཐ་ཐོ།   ། 
ཟོ་དྷ་རོ་ནཌྷ་གྱིཥ་པུཎྲེ་ཕཅཐ་ན་ཇྱི་ལྟཡ་ལྲེཥ་ལྲེ་དྷ། ཙེ་བྷཐོ་རཥ།  ཟཇབྷ་
ཐནར་ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ནཟྱི་བྷཙདྷ་ཕརྒྱ་ར་ཕརྒྱཐ་ནོ་ཟཐྱི་ཐག་གང་ར་ར་
ཝྱིག་འྱི་གྲེཡ་ཟབྱིཟབྷ།  འྱི་གྲེ་ཟབྱིཡ་ཟཇུག་གབྷ་ཥོགཥ་གསུངཥ་ནཥ་ལྲེཥ་ཎྲེ།  
སོང་རྒྱུཐ་བྷཙདྷ་ཕརྒྱ་ཐང་།  བབྷཥ་ན།  སདྷ་ཡཥ་གཞྱིགཥ།  སྒྲོར་བྷ་ཥོགཥ་
ཀྱི་བྷཙདྷ་ཕརྒྱ་ར་ཕརྒྱཐ་ལྟ་བུ་དྷྱི་བྷྲེཐ་ནཥ། ཙེ་ཐནག་བྷྲེཐ་ཀྱི་གཟུངཥ་
སྔགཥ་འྱི་གྲེཟྱི་གངཥ་ཕརྒྱ་ར་ཕརྒྱཐ་ཧོཾ་གསུབྷ་བྷ་ར་ཙང་ཕཡ་འཐོ་ནཥ་ཟཐྱི་
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ར་ཕལཐ་ན་འྱིདྷ་ཝྱིང་།  ཧོཾ་གྱིཥ་བྷ་བཥ་དྷ་བྷྱི་ཙང་ཕ་ཐང་།  གཝདྷ་ར་
ཕལཐ་ན་བྷྲེཐ་ནཥ་དྷ་ལྲེཥ་ཥ།ོ    །ཝྲེཥ་ནཌྷ ྱི་ཎ་ཀུདྷ་ཐགཟ་གགཥ་ནཥ་
གསུངཥ་ཥོ།   ། 
རོ་ཙཱ་ཕཟྱི་རོ་རྒྱུཥ་ཐང་ཕསྟུདྷ་དྷ། སྔ་ཕསྒྱུཡ་གྱི་རོ་ནཌྷ་རྣབྷཥ་ཀྱི་སཕཥ་དྷ་ཧོཾ་
གྱིཥ་བྷ།  ཧོཾ། དྷ་བྷ་ོབ་ག་ཕ་ཎྲེ། ཧ་ན་ཡྱི་བྷྱི་ཎ་ཨ་ཱཡུར   ་དྷ་སུ་ཕྱི་དྷྱིཤྩྱི་ཎ་ཎྲེ་
ཚོ་རཱ་ཛཱ་འ་ཎ་ཏཱ་ག་ཏཱ་འ་ཧཀྵྷ་ཎྲེ་ཥམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་འ།  ཎདྱ་ཏཱ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ཧོཾ་ཥརྦ་ཥཾས  ་ཡ་ན་
ཡྱི་ཤུདྡྷ་དར  ་ཎྲེ་ག་ག་དྷ་ཥ་མུཐྒ་ཎྲེ་སྭ་བྷཱ་ཛྷ་ཕྱི་ཤུདྡྷྲེ་བྷཧཱ་དྷ་འ་ན་ཡྱི་བཱ་ཡྲེ་
ས ཧཱ།   
ཕྱྱིཥ་དྷཥ་གཥཡ་ཕསྒྱུཡ་རོ་ཙཱ་ཕ་རྣབྷཥ་ཀྱི་སཕཥ་དྷ་ཧོཾ་གསུབྷ་བྷ།  ཧོཾ། དྷ་བྷོ་
བ་ག་ཛྷ་ཎྲེ། ཧ་ན་ཡྱི་བྷྱི་ཎ་ཨ་ཱཡུར   ་དྷ་སུ་ཕྱི་དྷྱིཤྩྱི་ཎ་ཎྲེ་ཚ་ོརཱ་ཛཱ་འ་ཎ་ཏཱ་ག་ཏཱ་
འ་ཧཀྵྷ་ཎྲེ་ཥམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་འ།  ཎདྱ་ཏཱ།  ཧོཾ་པུཎྲེ་པུཎྲེ་བྷཧཱ་པུཎྲེ་ཧ་ན་ཡྱི་བྷྱི་ཎ་
པུཎྲེ་ཧ་ན་ཡྱི་བྷྱི་ཎ་པུཎྲེ་ཛྙཱ་དྷ་ཥཾ་བ་ཡོ་ན་མི་ཎྲེ།  ཧོཾ་ཥརྦ་ཥཾས  ་ཡ་ན་ཡྱི་ཤུདྡྷ་
དར  ་ཎྲེ་ག་ག་དྷ་ཥ་མུཐྒ་ཎྲེ་སྭ་བྷཱ་ཛྷ་ཕྱི་ཤུདྡྷྲེ་བྷཧཱ་དྷ་འ་ན་ཡྱི་ཝཱ་ཡྲེ་ས ཧཱ།    
ཝྲེཥ་ཕསྒྱུཡ་འོཐ་ཐོ།   ། 

 
གྱིཥ་ན་བྷཙབྷཥ་སཡོ་བྷྲེཐ་སཕཥ་སྔགཥ་ཀྱི་ཚུར་དྷྱི། 
ཧོཾ། དྷ་བྷཿ།  བ་ག་ཛྷཎ྄།  ཧ།  ན་ཡྱི་བྷྱི་ཎ།  ཨ་ཱཡུས྄།  ཛྙཱ་དྷ།  སུ།  ཕྱི།  དྷྱིཤྩྱི་ཎ།   
ཎྲེ་ཚཿ།  རཱ་ཚ།  ཎ་ཏཱ་ག་ཎ།   ཧཀྵྷ་ཎ།  ཥམྱཀ྄།  ཥམ།྄  བུདྡྷ།  ཎདྱ་ཏཱ།  ཧོཾ།   
པུཎ།  པུཎ།  བྷཧཱ།  པུཎ།  ཧ་ན་ཡྱི་བྷྱི་ཎ།  པུཎ།  ཧ།  ན་ཡྱི་བྷྱི་ཎ།  པུཎ།  ཛྙཱ་
དྷ།  ཥཾ་བ་ཡ།  ཨུ་ན་མི་ཎ།  ཧོཾ།  ཥརྦ།  ཥཾ།  ཀཱ་ཡ།  ན་ཡྱི། ཤུདྡྷ།  དརྨ།  ཎྲེ།  ག་
ག་དྷ།  ཥམ྄།   ཨུཐ།྄  ག་ཎྲེ།  སྭ་བྷཱ་ཛྷ།   ཕྱི།  ཤུདྡྷ།  བྷཧཱ།  དྷ་འ།   ན་ཡྱི་ཝཱ་ཡ།  
ས ཧཱ།   
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གསུབྷ་ན་བྷཙབྷཥ་སོཡ་ཞྱིདྷ་སཕཥ་སྔགཥ་ཀྱི་ཚུར་དྷྱི།  
ཧོཾ། དྷ་བྷཿ། ས་ལྱི་མཟྱི་ཡྱིག་ན་ཕཞུགཥ་ནཥ་དྷ་བྷོ། བ་ག་ཛྷཎ྄།  རྣབྷ་ཐབྲེ་
ཕཝྱི་ན་ངྲེ་ཕཞུགཥ་ནཥ་བ་ག་ཛྷ་ཎྲེ།  ཧ། ན་ཡྱི་བྷྱི་ཎ།  ཧ་ཐགག་སྒྲ་ཐང་
ཕསོབྷཥ་ནཥ་ ཧ་ན་ཡྱི་བྷྱི་ཎ།  ཨ་ཱཡུས྄།  ཥ་ཥ་ཛུ་ཤོ་རུཿཟྱི་ཡྱིག་ནཥ་ ཨཱ་ཡུར྄། 
ཛྙཱ་དྷ་ཐང་ཕསོབྷཥ་ནཥ་ཨ་ཱཡུར   ་དྷ། སུ། ྲེཡ་ཕསྒྱུཡ་གྱི་འྱི་གྲེ།  ཕྱི། ྲེཡ་ཕསྒྱུཡ་
གྱི་འྱི་གྲེ་ དྷྱིཤྩྱི་ཎ་ཐང་ཕསོབྷཥ་ནཥ་ སུ་ཕྱི་དྷྱིཤྩྱི་ཎ། ཎྲེ་ཚཿ ར་ས་ལྱི་མཟྱི་ཡྱིག་
ན་ཕཞུགཥ་ནཥ་ཎྲེ་ཚོ། ར་ཱཚ་ར་རྣབྷ་ཐབྲེ་ཕཝྱི་ན་ངྲེ་ཕཞུགཥ་ནཥ་རཱ་ཛཱ་འ།   
ཐོདྷ་གཅྱིག་ར་གཝདྷ་རཥ་རཱཛ ེ་ཝྲེཥ་ཀང་སྒྲུཕ་ཚུར་འོཐ། ཎ་ཏཱ་ག་ཎ་ར་ངྲེ་
ཕཞུགཥ་ནཥ་ཎ་ཏཱ་ག་ཏཱ་འ།  ཧཀྵྷ་ཎ་ར་རྣབྷ་ཐབྲེ་ཕདུདྷ་ན་ངྱི་ཕཞུགཥ་
ནཥ་ཧཀྵྷ་ཎྲེ།   ཥམྱཀ྄།  ཥམ྄། ྲེཡ་ཕསྒྱུཡ་ཕསོབྷཥ་ནཥ་ཥམྱཀྶཾ་  བུདྡྷ་ར་ངྲེ་
སྱིདྷ་ནཥ་བུདྡྷཱ་འ།   ཎདྱ་ཏ།ཱ  ཧོཾ། པུཎ།  པུཎ། གྱིཥ ར་ངྱི་སྱིདྷ་ནཥ་པུཎྲེ་
པུཎྲེ།  བྷཧཱ།  པུཎ། ར་ངྱི་སྱིདྷ་ཝྱིང་ཕསོབྷཥ་ནཥ་བྷཧཱ་པུཎྲེ།   ཧ་ཐགག་སྒྲ་
ཐང་།  ན་ཡྱི་བྷྱི་ཎ་  པུཎ་ར་ངྱི་སྱིདྷ་ཎྲེ་ཕསོབྷཥ་ནཥ་ཧ་ན་ཡྱི་བྷྱི་ཎ་པུཎྲེ།   
ཧ༐  ན་ཡྱི་བྷྱི་ཎ།  པུཎ། ཧ་ན་ཡྱི་བྷྱི་ཎ་པུཎྲེ།  གོང་ཕཝྱིདྷ།  ཛྙཱ་དྷ།  ཥཾ་བ་ཡ།  
ཨུ་ན་མི་ཎ།  ཧ་ཨུ་གུ་ཌྷ་བྲེཐ་ནཥ་ ཥཾ་བ་ཡོ་ན་མི་ཎ་ཐང་།  ངྱི་སྱིདྷ་ནཥ་ཥཾ་
བ་ཡོ་ན་མི་ཎྲེ།   ཧོཾ།  ཥརྦ།  ཥཾ། སུཊ྄་ཨཱ་ག་བྷ་ཟོང་ར།  ཀཱ་ཡ། ཕསབྷོཥ་ནཥ་  
ཥཾས  ་ཡ།   ན་ཡྱི། ཤུདྡྷ།  དར  །  ཎྲེ།  ཕསོབྷཥ་ནཥ་ ན་ཡྱི་ཤུདྡྷ་དརྨ་ཎྲེ།  ག་ག་དྷ།  
ཥམ྄།   ཨུཐ྄།  ག་ཎྲེ།  ཐབངཥ་བྷྲེཐ་ཐབངཥ་ར་ཕཞུགཥ་ནཥ་ ག་ག་དྷ་
ཥམུཐྒ་ཎ།   ཐྲེ་ར་ངྱི་ཕཞུགཥ་ནཥ་  ག་ག་དྷ་ཥམུཐྒ་ཎྲེ།   སྭ་བྷཱ་ཛྷ།   ཕྱི། ྲེཡ་
ཕསྒྱུཡ། ཤུདྡྷ་ར་ངྱི་སྱིདྷ་དྷཥ་ཕསབྷོཥ་ནཥ་  སྭ་བྷཱ་ཛྷ་ཕྱི་ཤུདྡྷྲེ།  བྷཧཱ།  དྷ་འ།   
ན་ཡྱི་ཝཱ་ཡཡ་ས ཧཱ་འོཐ་སཕཥ་རྒྱ་ལུགཥ་ར་བྷང་ནོཥ་ངྱི་སྱིདྷ་ཎྲེ་ན་ཡྱི་ཝཱ་རཱ་
འ་ཟཐོཐ་ཀང་།  ཕོཐ་ཀྱི་ཐགོངཥ་ཐོདྷ་ཕསྒྱུཡ་ལུགཥ་ཕཝྱིདྷ་ངྱི་སྱིདྷ་ཎྲེ་ན་ཡྱི་
ཝཱ་ཡྲེ།  ས ཧཱ།  ཐྲེ་རྣབྷཥ་ཕསོབྷཥ་ནཥ་ བྷཧཱ་དྷ་འ་ན་ཡྱི་ཝཱ་ཡྲེ་ས ཧཱ། 
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༣༽ ར་ཕཟྱི་ཥ་ཕཅཐ་གསུབྷ་ན་ཐྲེཟྱི་སྱི་ཕསབྷོཥ་ཀྱི་ག་ོཕ་དྷྱི།   
དྲྱིར་དྷཥ་གོ་རྒྱུཟྱི་ཐོདྷ་དྷྱི།    ཕཅབྷོ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ།   །ཙེ་ཐང་
འྲེ་ལྲེཥ་ཐནག་ཏུ་བྷྲེཐ་ན་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ།།  ལྱིདྷ་ཏུ་རྣབྷ་ནཡ་ངྲེཥ་ནཡ་
གཐོདྷ་བྷྱི་ཞ་ཕ་གཞྱི་ཕརྱིཐ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་ར་ཕྱག་ཟཙར་ར།ོ།   ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་
གལྲེགཥ་ན་ཐག་ཕཅོབྷ་ན་འང་ཐག་ནཡ་རོགཥ་ནཟྱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ར་ཕྱག་
ཟཙར་རོ།།  ཟཐྱི་ལྟ་སྲེ།  ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་ཕཥོཐ་དྷབྷཥ།  ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་ཆྲེདྷ་ནོ།  
ཐནག་ཏུ་བྷྲེཐ་ནཟྱི་ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་ཐནག་ཏུ་བྷྲེཐ་ནཟྱི་ཕཥོཐ་དྷབྷཥ།  འྲེ་ལྲེཥ་
ཀྱི་ཙོགཥ་ྲེ་ཕཡ་ཕཥགཥ་ན།  ཟདུཥ་བཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་འོངཥ་སུ་ཐག་ན།  
ཆོཥ་ྱིཐ་དྷབྷ་བྷཁཟ་འང་ཐག་ནཡ་སྲེང་དུ་ཟཔགཥ་ན།  ཡང་ཕཝྱིདྷ་རྣབྷ་
ནཡ་ཐག་ན་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་ཚུར་གྱིཥ་འོངཥ་སུ་ཕསོཡ་ཕཥ།    ཕཐག་ར་ཙེ་ཟཔྲེར་
ཕཟྱི་གཝྱི་ཚུགཥ་ལྱིག། ཅྲེཥ་ན་དྷྱི་ཟབྲུ་ཐོདྷ་དྷོ།  །རྒྱཟྱི་ཙིག་ཕཝྱིདྷ་ཕོཐ་ཀྱི་
ཙིག་ཕཐ་ཀྱི་གོ་ཕ་རྲེདྷ་ཚུར་སཕཥ་ཟགཡ་བྷྱི་བྷཚུངཥ་ཥོ།། 

 
༤༽ ར་ཕཟྱི་ཥ་ཕཅཐ་ཕཝྱི་ན་པདྷ་འདྷོ་ཕཅཥ་བྷཇུག་ཕསྡུ་ཕ་དྷྱི།    
ཟཐྱི་ར་ཟཕཐ་ནཥ་ངྲེཥ་ནཡ་ཕཐྲེ་ཕ་ཅདྷ་དུ་སྲེཥ་ཎྲེ།  རྒྱུ་བྷཙདྷ་དྷྱི།   བྷགོདྷ་
ནོ་ཙེ་ཐནག་བྷྲེཐ་ སྔོདྷ་སོཕ་རབྷ་དུ་བང་ཆུཕ་ཥྲེབྷཥ་ཐནཟྱི་སོཐ་ན་ཕསར་
ན་ཐནག་ཏུ་བྷྲེཐ་ན་སཐ་ནཟྱི་ཙེ།  ཥངཥ་རྒྱཥ་གཝདྷ་གྱིཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ནཡ་
ཕསྐུར་ཕ་དྷྱི།  ངཟྱི་སྨོདྷ་རབྷ་ར་གྲུཕ་ནཥ།  ཥངཥ་བྷྱི་རྒྱཟོ་ ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཎྲེ།  
ཥངཥ་རྒྱ་ཕཡ་བྷ་ཕཝྲེཐ།  ཐྲེཟྱི་སྨདྷོ་རབྷ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཝྲེ་དྷ།  ཥྲེབྷཥ་ཅདྷ་གང་
གྱིཥ་ཕཐྲེ་ཕ་ཅདྷ་གྱི་ཝྱིང་དུ་སྲེ་ཕཡ་གྱུཡ་ཅྱིག  །ཅྲེཥ་སྨོདྷ་རབྷ་ཕཎཕ་ན་མབྷ་
གྱིཥ་ཝྱིང་ཐྲེཡ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ནཡ་ཕལཐ་ཐོ།   །ཐྲེ་དྷཥ་ཕཐྲེ་ཕ་ཅདྷ་དུ་སྲེ་ཕཟྱི་
སྨོདྷ་རབྷ་རྣབྷ་གཝག་ཐང་།  བྷཐ་ོསྲེ་ཟཐྱི་ཟཚིདྷ་ན་ཐང་།  ཙེ་ཐནག་བྷྲེཐ་
རྣར་ཟབོཡ་བྷ་ཥོགཥ་ར་ཐུགཥ་ཐབྷ་བྲེཐ་ན་རྣབྷཥ་ངྲེཥ་ནཡ་ཕཐྲེ་ཕ་ཅདྷ་དུ་
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སྲེཥ་ན་འྱིདྷ་དྷོ།    །ཝྲེཥ་བླ་བྷ་ཐང་ནཌྷ ྱི་ཎ།  རོ་ཙ་ཱཕ་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་གསུངཥ་
ཥོ།   ། 
ཝྲེཥ་ན་ཟཐྱིཟང་བྷཙབྷཥ་ན་ཟགཟ་ཝྱིག་གྱིཥ་ཡྱིང་བྷ་ོདྷཥ་སྐུར་ཕཟྱི་ངོཡ།  ནཌྷ ྱི་ཎ་ཐང་གངཥ་
ཅདྷ་བྷཁཥ་ནཟྱི་གསུང་ཞཕ་ཟགཟ་ཝྱིག་རྲེཐ་ན་རྣབྷཥ་ར་གཝྱིཡ་ཕཅརོ།  ཟབྲུག་ཡུར་དུ་སྔགཥ་
རབྷ་ར་གཝརོ་ཕཟྱི་ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་བྱིཥ་ནཟྱི་ཐགྲེ་ཕཥ།  ཕསདྷ་ཟཚིདྷ་བླ་བྷཟྱི་སྐུ་ཙེ་ཕརྟདྷ་
ན་ཐང་ཆོཥ་བྷཚཐ་འོངཥ་ཀྱི་ཕཡ་ཆཐ་ཝྱི།  ཟབྲུག་ཡུར་ཐང་ཐྲེ་ཟཚིདྷ་རྒྱར་བོླདྷ་གྱིཥ་གམོཥ་  
འངཥ་ནཟྱི་རྒྱར་ཁབྷཥ་ཀྱི་བྷྱི་ཥྲེཡ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ར་ཕཐྲེ་སྱིཐ་གོང་དུ་ཟཔྲེར་ཕཟྱི་རྒྱུཡ་གྱུཡ་
ཅྱིག     །ཥརྦ་ར་ོཀྲེ་བྷཧཱ་སུ་ཁ་ཾབ་ཛྷ་ཏུ།།             །། 
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༢༦༽ ཙ་ེཐནག་བྷྲེཐ་ཝྱི་ཕ་ལྷ་བྷང་། 
༄༅།   །བྷགོདྷ་ནོ་ཙེ་ཐནག་བྷྲེཐ་ར་ཕྱག་ཟཙར་ར།ོ  །གམོ་ཕོ་འཕ་ལྔཟྱི་སྱིང་
ནོ་སྔགཥ་ཥོ་ཥོཡ་གསུངཥ་ན་ཐང་། ཡུབྷ་ལྔཟྱི་སྱིང་ནོ་སྔགཥ་གཅྱིག་ཏུ་
གསུངཥ་ནཟོ། ། ཐང་ན་འཕ་ལྔཟྱི་སྱིང་ནོ་དྷྱི། 
 
༡༽ ཧོཾ་ཧ ྱིཿབ་ཾཕཛྲ་ཛྙཱ་དྷ་ཨ་ཱཡུ་ཤྲེ་ས ཧཱ།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཧ ྱིཿ། ཥངཥ་རྒྱཥ་སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ་ཀྱི་ཐོདྷ། 
བ།ཾ གདྷཥ་ཕསོབྷ་ནཟྱི་ཐོདྷ། ཐྲེ་འང་། འྱི་གྲེ་བ་ཾགྱིཥ་གདྷཥ་ཕསོབྷ་སྲེ།། ཝྲེཥ་
ཐནར་གཥང་ཟདུཥ་ཀྱི་ཐཀཟ་ཟགྲེར་རཥ་གསུངཥ་ན་ཐང་། འང་། བཾ་རཥ་
གདྷཥ་དྷྱི་ཕཥབྷཥ་དྷཥ་སུ། ། ཝྲེཥ་རོ་རྲེ་གུཡ་གྱི་རྒྱུཐ་རཥ་གསུངཥ་ན་ལྟཡ་
ཡོ།། 
ཕཛྲ། རོ་རྲེ། 
ཛྙཱ་དྷ། འྲེ་ལྲེཥ། 
ཨ་ཱཡུ་ཤྲེ། ཙེ་ར། 
ས ཧཱ། བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ་ནཡ་སྐུར་ཕཟོ།། 
 
༢༽ ཧོཾ་ཧ་ཾབ་ཾཕཛྲ་ཛྙཱ་དྷ་ཨ་ཱཡུ་ཤྲེ་ས ཧཱ།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཧ།ཾ རྒྱར་ཕ་བྷྱི་ཕསོཐ་ནཟྱི་ཐདྷོ། 
བ་ཾཕཛྲ་ཛྙཱ་དྷ་ཨ་ཱཡུ་ཤྲེ་ས ཧཱ། ཐོདྷ་གོང་ཕཝྱིདྷ་དྷོ།། 
 
༣༽ ཧོཾ་ས ་བ་ཾཕཛྲ་ཛྙཱ་དྷ་ཨ་ཱཡུ་ཤྲེ་ས ཧཱ། ཟབྲུག་གྱི་ཟཐོདྷ་ཆ་ར་ཧོཾ་སྭ་བཾ་བྱུང་
ཕཥ་ཟ་ཆུང་ཆཐ་ཐབྷ་སབྷ་ར། ས ་ར་ཟ་ཆུང་ཕཎགཥ་ཐགོཥ་ནཡ་ཐནར་ཁ་
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སོཡ་ཏྱིག་རྲེ་རཥ་གསུངཥ་ཎྲེ། ཐྲེ་འང་། ས ་དྷྱི་ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ནཟ།ོ། ཧཱ་དྷྱི་རོ་
རྲེ་ཥྲེབྷཥ་ཐནཟོ།། ཝྲེཥ་གསུངཥ། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ས ། ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ནཟྱི་ཐོདྷ།  
བ་ཾཕཛྲ་ཛྙཱ་དྷ་ཨ་ཱཡུ་ཤྲེ་ས ཧཱ། ཐོདྷ་གོང་ཕཝྱིདྷ་དྷོ།། 
 
༤༽ ཧོཾ་ཧོཾ་བ་ཾཕཛྲ་ཛྙཱ་དྷ་ཨ་ཱཡུ་ཤྲེ་ས ཧཱ།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཧོཾ། རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་ཀྱི་ཐོདྷ། 
བ་ཾཕཛྲ་ཛྙཱ་དྷ་ཨ་ཱཡུ་ཤྲེ་ས ཧཱ། ཐོདྷ་གོང་ཕཝྱིདྷ་དྷོ།། 
 
༥༽ ཧོཾ་ཨཿཱ བ་ཾཕཛྲ་ཛྙཱ་དྷ་ཨ་ཱཡུ་ཤྲེ་ས ཧཱ། ལྷོ་ཟབྲུག་ར་ ཧོཾ་ཧ་བཾ་ཕཛྲ་ཛྙཱ་དྷ་ཨ་ཱ
ཡུ་ཤྲེ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་ཧ་རྐྱང་བྱིཥ་ན་ཅུང་བྷ་ཐག་ནཡ་སྣང་། ཧ་རྐྱང་དྷྱི་གཝདྷ་ར་
ཟོང་ཕ་སྲེ། ཧོཾ་ཧ་བ་ཾཧཾ་པཉ་ས ཧཱ། ཧོཾ་ཨཱ་ཧཾ་ཧཾ་པཉ་ས ཧཱ། ཧོཾ་ཨཱཿཧ་ཧཾ་པཉ་
ས ཧཱ། ཝྲེཥ་ན་ཀཽ་མུ་ཐྱི་སྔགཥ་ཀྱི་སྲེ་ར་ཧ་རྐྱང་འོཐ། ཐྲེ་བྷྱིདྷ་ཧོཾ་ཨཿཱབཾ་ཕཛྲ་ཨཱ་
ཡུ་ཤྲེ་ས ཧཱ་ཝྲེཥ་ཟ་ཆུང་ཐང་རྣབྷ་ཕཅཐ་ཕཅཥ་ཟོང་ཐགོཥ་ན་ཙེ་ཐང་ཐཀྱིར་
ཟཁོཡ་གྱི་ཆོ་གཟྱི་བྷཐ་ོརཥ་རྒྱཥ་ནཡ་གསུངཥ་ཥོ།། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཨཿཱ། ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་ཟབྱུང་ལྡདྷ་གྱི་ཐདྷོ། 
བ་ཾཕཛྲ་ཛྙཱ་དྷ་ཨ་ཱཡུ་ཤྲེ་ས ཧཱ། ཐོདྷ་གོང་ཕཝྱིདྷ། 
 
གྱིཥ་ན་ཡུབྷ་ལྔཟྱི་སྱིང་ན་ོགཅྱིག་ཏུ་གསུངཥ་ན་དྷྱི། 
༡༽ ཧོཾ་བ་ཾཧ་ན་ཡྱི་བྷྱི་ཎ་ཨ་ཱཡུཡ་ཛྙཱ་དྷ་སུ་ཕྱི་དྷྱིཤྩྱི་ཎ་ཎྲེ་ཚ་ོར་ཱཛ་ཱའ།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
བ།ཾ ཐག་ནཡ་ཕསོབྷ་ནཟྱི་ཐོདྷ། 
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ཧ་ན་ཡྱི་བྷྱི་ཎ། ཐནག་བྷྲེཐ། 
ཨ་ཱཡུཡ། ཙེ། 
ཛྙཱ་དྷ། འྲེ་ལྲེཥ། 
སུ་ཕྱི་དྷྱིཤྩྱི་ཎ། རྣབྷ་ནཡ་ངྲེཥ་ནཡ་གཐོདྷ་བྷྱི་ཞ་ཕ། 
ཎྲེ་ཚ།ོ གཞྱི་ཕརྱིཐ། ར་རཟྱི་འྱི་གྲེཡ་ཎྲེ་ཛྭ་ཝྲེཥ་བྱིཥ་ན་དྷྱི་སྔ་ཡཕཥ་སྲེཕ་དྷོཡ་
ཕ་ཝྱིག་རགཥ། གཥཡ་ཕཅཐ་ཀྱི་སཕཥ་ཎྲེ་ཚོ་ཝྲེཥ་གདྷང་ཕ་ཁུངཥ་ཐག་ནཡ་
སྣང་ངོ་།། 
ར་ཱཛ་ཱའ། རྒྱར་ནོ་ར། 
 
བྷཆོཐ་ནཟྱི་ལྷ་བྷོ་ཕཝྱིཟྱི་སྔགཥ་ཐོདྷ་ཡུབྷ་ལྔཟྱི་སྔགཥ་ཐང་ཟདྲ། 
སོ་བྷ་ཕཝྱིཟྱི་སྔགཥ་ཟགོཡ་ཧོཾ་བཾ་བྷྲེཐ། བྷཇུག་ཏུ་ སུ་ཕྱི་དྷྱི་ས ཧཱ་ཕཎགཥ་ན་
འོཐ། སུ་ཕྱི་དྷྱི་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་དྷྱི། རྒྱ་གཡ་ཕཥ་ལྷཥ་སར་ཕཟྱི་ཐོདྷ་ར་གོ་ཕཡ་
ཕལཐ། ས ཧཱ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ་ནཟ།ོ། གཝདྷ་རྣབྷཥ་ཐོདྷ་གོང་བྷཚུངཥ་ནཡ་
ཡྱིགཥ་ཟདྲྲེཥ་སུ་སྣང་ཕཥ་ཕསཡ་ཕཟླཥ་བྷ་བཥ་ཥོ།།  
ཞཕ་རྒྱཥ་ཕཞུགཥ་ཥབྷ་ཏོཥ་དྷ་གཝདྷ་ར་གཞྱིགཥ། ། བློ་གོཥ་བྷྱིག་ཆུང་སར་
ཕ་ཡང་བྷབྷ་ནཟྱི།། ཐོདྷ་ར་སྐུར་བྷཁདྷ་བྷྲེཐ་ཀང་ལྷག་ཕཥབྷ་གྱིཥ།། བྷ་
གཥང་ཟབྲུ་ཐོདྷ་མབྷ་ཝྱིག་ཟཐྱི་ར་ཕསྒྲྱིགཥ།། ཝྲེཥ་ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་བྱིཥ་ན་
ཐགྲེཟོ།།      །། 
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༢༧༽ ཙ་ེཁཟོྱི་སྔགཥ། 
༄༅།   །དྷ་བྷ་ོཧ་ན་ཡྱི་བྷྱི་ཎ་ཨ་ཱཡུར   ་ནཱ་འ། ཙེ་ཐནག་བྷྲེཐ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ། ། 
ཧོཾ་ཧ ྱིཿ ཧཾ་སྭ་ཧོཾ་ཨཱཿཚ་ཧཾ་ཕཾ་སོཿ ཧ་ན་ཡྱི་བྷྱི་ཎ་ཨ་ཱཡུར   ་དྷ་བྷཧཱ་ཥྱིདྡྷྱི་ས་ཥ་དྷྱི་
ཡྱི་ཎྱི་ས ཧཱ།  

 
ཟབྲུ་ཐོདྷ་དྷྱི།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། ཕཀྲ་ལྱིཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ། 
ཧ ྱིཿ། ཟོཐ་ཐནག་བྷྲེཐ་ཐབྷ་སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ་ཀྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ། 
ཧ།ཾ རྒྱར་ཕ་བྷྱི་ཕསོཐ་ནཟྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ། 
ས ། རྣབྷ་སྨྱིདྷ་རཥ་ཀྱིཥ་ཙེ་སྲོག་གའཡ་ཕ་ཐང་རྐུ་ཕ་རྣབྷཥ་ཟདྲྲེདྷ་ན་རྒྱར་ཕ་
ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ནཟྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ། 
(ཧཱ། གར་ཎྲེ་འོཐ་དྷ། ཧཱ་ དྷྱི་རོ་རྲེ་ཥྲེབྷཥ་ཐནཟྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་དུ་སོཕ་ཐནོདྷ་
རྣབྷ་ནཡ་རྒྱར་ཕཟྱི་སྲེཥ་ཁ་སོཡ་ཏྱིག་རྲེཟྱི་དྷང་དུ་ཕལཐ་ར། ཟོདྷ་ཀང་
ཐཕང་ཆོག་སཕཥ་བྷ་གཎོགཥ་ཕཟླཥ་ན་ཟཐྱི་ར་བྷྱི་སྣང་) 
ཧོཾ། རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་ཀྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ། 
ཨཿཱ། ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་ཟབྱུང་ལྡདྷ་གྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ། 
ཚ་ཧ་ཾཕ་ཾསཿོ ། ཐགུག་གཞུག་ཕཅྱིང་ཕ་བྷྲེཥ་ན། ཐྲེ་འང་། ལྷ་ཕསྲེཐ་ཐགུག་
གཞུག་ཕཅྱིང་ཐགྲེཥ་ར། །ཝྲེཥ་གསུངཥ་ན་ལྟཡ་ཡོ། ། 
ཧ་ན་ཡྱི་བྷྱི་ཎ། ཐནག་བྷྲེཐ། 
ཨ་ཱཡུར   ་དྷ། ཙེ་ཐང་འྲེ་ལྲེཥ། 
བྷཧཱ་ཥྱིདྡྷྱི། ཐངོཥ་གྲུཕ་ཆྲེདྷ་ནོ། 
ས་ཥ་དྷྱི་ཡྱི་ཎྱི། ཐགྲེཥ་ནཟྱི་སོ་དྷཥ་ཁ་ཕྱྱིཥ་ན་སྲེ་ཟཛུབྷ་ནཟྱི་ས་ོཐབྲེ་ཕ། འང་ 
ས་ཥ་ཝྲེཥ་ན་ཕཝཐ་ནཟབྷ་ཟཛུབྷ་ན། དྷྱི་ཡྱི་ཎྱི་ཝྲེཥ་ན་ཟགར་རྐྱྲེདྷ་ཕཡ་ཆཐ་
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བྷྲེཐ་ན་ཝྲེཥ་ཀང་སྣང་བྷོཐ། སཕཥ་ཏོཕ་ཟཐྱིཡ་ཟཛུབྷ་ནཟྱི་སོ་ཐབྲེ་ཕ་ཝྲེཥ་
ན་ཐྲེ་ལྱིདྷ་ཏུ་ཟཏཐ་ནཡ་སྣང་། 
ས ཧཱ། བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ་ན། 

 
ཧོཾ་ཧ ྱིཿ བ་ཾཡཎ་ྣཥྱིདྡྷྱི་ཨ་ཱཡུཡ་པུཎ་བ་ཾབ།ཾ  
ཧོཾ། ཕཀྲ་ལྱིཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ། 
ཧ ྱིཿ བ།ཾ ཙེ་ཐནག་བྷྲེཐ་ཀྱི་བྱིདྷ་རླཕཥ་རཥ། ཙེ་བྷཥ་ན་ཐང་ཡར་ཕ་རྣབྷཥ་
ཥོཥ་ནཟོ།། 
ཡཎ་ྣཥྱིདྡྷྱི། ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་ཐངོཥ་གྲུཕ། 
ཨ་ཱཡུཡ་པུཎ། ཙེ་ཐང་ཕཥོཐ་དྷབྷཥ། 
བ་ཾབ།ཾ བྷཥ་ན་ཥོཥ་ཥོཥ། 

 
ཧོཾ་ཨཿཱ ཧ་ཾཡཎ་ྣཥྱིདྡྷྱི་ཨ་ཱཡུཡ་པུཎ་ཀ་དྷ་ཱར་ཥྱིདྡྷྱི་བ་ཾཧ་ཾཧ།ཾ 
ཧོཾ་ཨཿཱ ཧ།ཾ སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་ཀྱི་ཥ་ཕོདྷ། 
ཡཎ་ྣཥྱིདྡྷྱི། ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་ཐངོཥ་གྲུཕ། 
ཨ་ཱཡུཡ་པུཎ། ཙེ་ཐང་ཕཥོཐ་དྷབྷཥ། 
ཀ་དྷ་ཱར་ཥྱིདྡྷྱི། ཕཐྲེ་སོང་ཏོཐ་ནཡ་ཐངོཥ་གྲུཕ་ཏུ་ཟཕཕ། 
བ་ཾཧ་ཾཧ།ཾ ཙེ་ཥོཥ་སུ་ཕསྐུར་ཕཟོ།། 

 
ཧོཾ་དྷ་བྷ་ོབ་ག་ཛྷ་ཎྲེ། ཤུ་ཎྱི་བ་རྱི་བྲེ་ཎྲེ་ན་ཡ་བྷ་ཥྱིདྡྷྱི་ས ཧཱ། 
ཧོཾ། ཕཀྲ་ལྱིཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ། 
དྷ་བྷ་ོབ་ག་ཛྷ་ཎྲེ། ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ར་ཕྱག་ཟཙར་ར།ོ། 
ཤུ་ཎྱི་བ་རྱི། བྷངཡ་ཕཟྱི་གཎོཡ་བྷ། ཐྲེ་འང་སྨདྷ་ཐཔྱཐ་འདྷ་རག་ཕརྒྱཐ་ནཟྱི་
སྱིང་ནོ་རཥ། ལྱིང་བྷངཡ་ཕ་ར་ཤུ་ཎྱི་ཐང་། །ཝྲེཥ་གསུངཥ་ན་ལྟ་བུཟོ། ། 
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བྲེ་ཎྲེ། དུབྷ་གཅོཐ་ཥྱིར་བུ། ཐྲེ་འང་ཟཔགཥ་ནཟྱི་ཡུར་གྱི་འྱིག་རྱིང་རཥ་
ཕལཐ། 
ན་ཡ་བྷ་ཥྱིདྡྷྱི། བྷཆོག་གྱི་ཐངོཥ་གྲུཕ་རྲེཐ་ནཡ།  
ས ཧཱ། བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ་ལྱིག  
ཅྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ། །ཝྲེཥ་གཥཡ་རྱིང་གྱི་འྱི་གྲེ་ར་གཝྱིཡ་ཕཅོར་ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་བྱིཥ་ན་
ཐགྲེཟོ།།         །། 
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༢༨༽ རྲེ་ཕཙུདྷ་སྒྲརོ་བྷ། 
༄༅།      །དྷ་བྷ་ོཨརཱྱ་ཏཱ་ར་ཱའ།ཻ  ཟཔགཥ་བྷ་སྒྲོར་བྷ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ། ། 

 
ཧོཾ་ཏཱ་ཡྲེ་ཏུཏྟྟ ་ཡྲེ་ཏུ་ཡྲེ་ས ཧཱ། 

 
ཟབྲུ་ཐོདྷ་དྷྱི། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཏཱ་ཡྲེ། སྒྲོར་བྷ། 
ཏུཏྟྟ ་ཡྲེ། གདུངཥ་ན་རཥ་སྒྲོར་བྷ་ཝྲེཥ་ནཟོ་ཐོདྷ་དྷོ།། ཏུཎ྄་གདུངཥ་ན་སྲེ་
ཟཇྱིགཥ་ན་ཕརྒྱཐ་ཀྱིཥ་གདུངཥ་ན། ཏཱ་ཡྲེ་སྒྲོར་བྷ། ཟཇྱིགཥ་ན་ཕརྒྱཐ་དྷྱི། 
ཥྲེགྷྒྲེ་། གླང་ནོ། བྷྲེ། དུག། ཆོབྷ་རྐུདྷ། ཕམོདྷ་ཡ། རྒྱ་བྷཙ།ོ ལ་ཞ་ཕཅཥ་ཀྱི་
ཟཇྱིགཥ་ན་ཕརྒྱཐ་རཥ་ཏཡ་ཕཡ་བྷཚཐ་ནཟྱི་ཐོདྷ་དྷ།ོ། 
ཏུ་ཡྲེ། མྱུཡ་བྷ། 
ས ཧཱ། བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ་ལྱིག 

 
ཐདྷོ་གཝདྷ་རྒྱུཐ་ཀྱི་རྒྱར་ན་ོབྷཁཟ་ཟག་ོབྷ་ར་ོརྲེ་དྲ་ཕཟྱི་ཐཀཟ་ཟགྲེར་དུ། 
ཏཱ་ཡྲེ་ཝྲེཥ་བ་ཕ་ཟཁོཡ་ཕ་རཥ་སྒྲརོ་ཕཟོ།། 
ཏུཏྟྟ ་ཡྲེ་ཝྲེཥ་བ་ཕ་ར་ཏུཎ྄་ཅྲེཥ་བ་ཕ་དྷྱི་ངྲེཥ་ནཟྱི་ཙིག་གྱི་ཚུར་དུ་ཅྱིག་ལོཥ་
ཕྱྱིདྷ་ཁོཐ་བ་ཕཡ་གྱུཡ་ར། 
ཏཱ་ཡྲེ་དྷྱི་སྒྲོར་བྷཟྱི། 
ཏུ་ཡྲེ་ཝྲེཥ་བ་ཕ་དྷྱི་ཆོཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ར་རོངཥ་སོཐ་ནཥ་ཙིབྷ་ནཡ་བྲེཐ་ནཟོ།། 
ཝྲེཥ་ལྷཟྱི་ཡྱིགཥ་བློ་གོཥ་ཆྲེདྷ་ན་ོཝྲེཥ་བ་ཕཥ་གསུངཥ་ཥོ། །ཝྲེཥ་ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་
གྱིཥ་ཟབྲུ་ཐདྷོ་ཕསྡུ་སྒྲྱིག་ཕགྱིཥ་ན་ཐགྲེཟོ།།       །། 
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༢༩༽ ལྲེཥ་ཡཕ་སྱིང་ནཟོྱི་གཟུངཥ། 
༄༅།                 །པྲ་ཛྙཱ་དྷ་ཱཡ་བྷྱི་ཎ་བྷཧཱ་བྷཏ་ཻདྷ་བྷཿ།   ཡུབྷ་ཆྲེདྷ་བྷོ་ལྲེཥ་
ཡཕ་ཀྱི་པ་ཡོར་ཏུ་ཕྱྱིདྷ་ན་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ།   །ཟཐྱི་ར་ཏོག་བྷཡ་པཡ་ཕྱྱིདྷ་
གྱི་གཟུངཥ་སྔགཥ་ཐང་། ཟཇབྷ་ཐནར་གལྱིདྷ་རྲེ་གལྲེཐ་ཀྱི་ཕྱྱིཡ་ཟློག་གྱི་
སྔགཥ་ཟབྲུ་ཐོདྷ་ཕལཐ་ནཡ་བ། 

 
ཏགོ་བྷཡ་པཡ་ཕྱྱིདྷ་གྱི་གཟུངཥ་སྔགཥ་ ཎདྱ་ཏ།ཱ  ཧོཾ་ག་ཎྲེ་ག་ཎྲེ།  དྷ་ཱཡ་ག་ཎྲེ།  
དྷཱ་ཡ་ཥཾ་ག་ཎྲེ་ཕོ་དྱི་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་ན་ར།  ཙིག་གྱི་ཟབྲུ་ཐོདྷ་ཐང་བྷདྷ་ངག་ལྟཡ་
ཐོདྷ་སོདྷ་ནཟོ།  ། 

 
ཐང་ན་ོཟབྲུ་ཐདྷོ་དྷྱི། ནཌྷ ྱི་ཎ་ཕྱག་དྷ་རོ་རྲེཥ་བྷཚཐ་ནཟྱི་པཡ་ཕྱྱིདྷ་གྱི་ཟགྲེར་
ན་ཐོདྷ་གྱི་སྒྲོདྷ་བྷྲེ་དྷང་ར།    
ཎདྱ་ཏ།ཱ  ཟཐྱི་ལྟ་སྲེ།  
ཧོཾ། ཕཀྲ་ལྱིཥ་ན་ཐང་བྷཆོག་སྲེཡ་ཕཟྱི་ཐོདྷ། 
ག་ཎྲེ་ག་ཎྲེ།  ཕྱྱིདྷ་ཎོ་ཕྱྱིདྷ་ཎོ།། 
དྷ་ཱཡ་ཥ་ཾག་ཎྲེ། པ་ཡོར་ཏུ་འང་ཐག་ནཡ་ཕྱྱིདྷ་ཎོ།། 
ཕ་ོདྱི་ས ཧཱ།  བང་ཆུཕ་ཏུ་གྱུཡ་ཅྱིག 

 
གྱིཥ་ན་བྷདྷ་ངག་ལྟཡ་ཐདྷོ་སདྷོ་ན་དྷྱི།  ནཌྷ ྱི་ཎ་བྷཧཱ་ཚ་དྷཥ་བྷཚཐ་ནཟྱི་
ལྲེཡ་ཕྱྱིདྷ་སྱིང་ནོཟྱི་ཐོདྷ་འོངཥ་སུ་ལྲེཥ་ན་ཝྲེཥ་བ་ཕ་རཥ།  ཎདྱ་ཏཱ་ ཝྲེཥ་བ་
ཕཥ་དྷྱི་ བྷཥ་སུ་རྲེདྷ་ནཟྱི་ཡྱིབྷ་ན་ཕསདྷ་ཎོ།  །ཇྱི་ཕཝྱིདྷ་འང་ཐག་བྷཏོང་
ཕཟྱི་ཕྱྱིཡ།   །སྲེ་ཥོགཥ་རྣབྷཥ་རཥ་ཟཐཥ་གྱུཡ་ཀང་།  །སྱིང་རྲེཟྱི་ཕཐག་ྱིཐ་
སྲེ་ཕ་ཐང་།  །རྒ་ཐང་དྷ་ཐང་ཟཆྱི་ཕ་སོདྷ།   །ཝྲེཥ་བ་ཕཟྱི་ཚུར་གྱིཥ་བྷཏོང་
ཕཟྱི་རབྷ་ྱིཐ་ར་སྲེ་ཕ་སང་ཕཟྱི་ཕྱྱིཡ་ཡོ།   །ག་ཎྲེ་ག་ཎྲེ་དྷ་ཱཡ་ག་ཎྲེ་ཝྲེཥ་བ་
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ཕཥ་དྷྱི་  ཟགོ་ཕ་ཡྱིགཥ་དྲུག་སངཥ་ནཟྱི་ཕཐག་ྱིཐ་བྷཏོང་ཕཟྱི་རབྷ་སྲེ།  
གང་གྱི་ཕྱྱིཡ་ཟཐོཐ་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་ཟགོ་ཕ་རཥ་ཙོགཥ་ཀྱི་རབྷ་དུ་ཟགོ་ཕ་ྱིཐ་
ཀྱིཥ་པ་ཡོར་ཏུ་ཕྱྱིདྷ་ནཟ།ོ   །ཙོགཥ་རབྷ་ནཟྱི་ཟགོ་ཕ་རཥ་ཀང་སཡོ་ཕཟྱི་
རབྷ་དུ་ཟགོ་ཕ་ྱིཐ་ཀྱིཥ་པ་ཡོར་ཏུ་ཕྱྱིདྷ་ནཟོ།   །ཐྲེ་ཕཥ་དྷ་ཟགོ་ཕ་དྷྱི་ ག་ཎྲེ་
ག་ཎྲེ་དྷཱ་ཡ་ག་ཎྲེ་ ཝྲེཥ་བ་ཕ་དྷྱི་བྷཏོང་ཕཟྱི་རབྷ་བྷ།ོ  །དྷཱ་ཡ་ཥཾ་ཝྲེཥ་བ་ཕཥ་
དྷྱི་ཕསོབྷ་ནཟྱི་རབྷ་ར་གདྷཥ་ཥོ།  །ག་ཎྲེ་ཝྲེཥ་བ་ཕ་དྷྱི་ཁཐ་ནཡ་ཐང་བྷྱི་སོཕ་
ནཟྱི་རབྷ་ར་གདྷཥ་ན་ཝྲེཥ་བ་ཕཟྱི་ཐོདྷ་ཎ།ོ  །ཕོ་དྱི་ཝྲེཥ་བ་ཕ་དྷྱི་ཟབཥ་
བུཟོ།  །ཧོཾ་ཐང་ས ཧཱ་ཝྲེཥ་བ་ཕ་དྷྱི་ཕཟླཥ་ནཟྱི་ཟབཥ་བུ་ཏོཕ་ནཟྱི་ཐདྷོ་དུ་
བྱིདྷ་གྱིཥ་ཕརླཕཥ་ནཟྱི་སྒྲཟོ།   །ཎདྱ་ཏཱ།  ཧོཾ་ག་ཎྲེ་ག་ཎྲེ།  དྷཱ་ཡ་ག་ཎྲེ།  དྷཱ་ཡ་
ཥཾ་ག་ཎྲེ་ཕོ་དྱི་ས ཧཱ།  ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ། །ཁུངཥ་གཏུགཥ་ཀྱི་སྒྲ་ཕལཐ་དྷྱི་ཐྲེ་
མབྷ་བྷོ།    །ཝྲེཥ་ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་རོཡ་གཐདྷ་དྷགཥ་སུ་བྱིཥ་ན་ཟགྲེཟོ།།     །། 
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༣༠༽ གལྱིདྷ་རྲེ་གལྲེཐ་ཀྱི་སྔགཥ།  
 
༄༅།        །ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་ར་ཕྱག་ཟཙར་ར།ོ །གལྱིདྷ་རྲེ་གལྲེཐ་ཀྱི་
སྔགཥ་ཐང་རོ་རྒྱུཥ་རྒྱུ་བྷཙདྷ་ཕཅཥ་ཞུ་ཕཡ་བ།  
སྔགཥ་དྷྱི། ཧོཾ།  ཧཾ་ཏྲྱིག་ཁོཾ་བོ༔  བྷ་ཌྷྱི་མཱ་ཡ་ཌྷྱི་བོ༔  མཱ་ཡ་དུ་དྷ་བོ༔  ཡཀྨོ་
ཡཨད྄་ཎྱི་བོ༔  ཡཨ་བོ༔  ཐག་ཕགྲེགཥ་བཐ་བྷ་ལྷ་ཐང་ཕཅཥ་ན་མཱ་ཡ་འ་ འ་
བྷ་རཱ་ཚ་ ཀཱྱི་ར་འ་བོ༔    
ར་ོརྒྱུཥ་དྷྱི། ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་གཎྲེཡ་བྷཚཐོ་ཀྱི་ནོཐ་ཕཅོ་ཕརྒྱཐ་ནཟྱི་དྷང་ར་བྷཆོག་
གྱུཡ་གླྱིང་ནཥ་ཀརྨ་ཐབྷ་ཅདྷ་བག་དྷཥ་སདྷ་དྲངཥ་ནཟྱི་ཕུཡ་སྒྲབྷོ་ཐཕར་གྱི་
དྷང་ བང་བུ་གུ་རུཟྱི་ཕྱག་བྱིཥ་ལགོ་དྲྱིར་ཕརྒྱཐ་ན་རཥ་ཐག་ནཡ་པཕ་ནཟྱི་
འྱི་གྲེཟྱི་ཟདུ་བྲེཐ་ན་ཛྙཱ་དྷ་དྷྭ་ཚཟ་ོ ཝྲེཥ་གསུངཥ་འོཐ།   ཕྱྱིཥ་དྷཥ་གུ་རུ་ཆོཥ་
ཀྱི་ཐཕང་ཕྱུག་ཐང་ཡཎྣཟྱི་བྷཙདྷ་ཅདྷ་དྷཥ་རོ་རྲེ་པ་རབྷ་གྱི་རྒྱུདྷ་ཁྲེཡ་པཥ་
རྒོར་ཕྱྱིཡ་ཟློག་གྱི་སྔགཥ་ཝྲེཥ་སྱིང་ནོཟྱི་ཕཅུཐ་ཕསྡུཥ་ཀྱི་བྷདྷ་ངག་སོདྷ་ནཟྱི་
དྷང་ར།  ཧོཾ།  ཧཾ་ཏྲྱིག་ཁོཾ་བོ༔  བྷ་ཌྷྱི་མཱ་ཡ་ཌྷྱི་བོ༔  མཱ་ཡ་དུ་དྷ་བོ༔  ཡཀྨོ་ཡཨད྄་
ཎྱི་བོ༔ ཡཨ་བོ༔  མཱ་ཡ་འ༔ འ་བྷ་རཱ་ཚ༔ ཀཱྱི་ར་འ་བོ༔  ཝྲེཥ་པཕ་གདྷང་ཕ་ཐྲེ།  
ཐྲེང་ཥང་ལྷོ་སྨདྷ་ལྗོངཥ་ཀྱི་སྲེ་ཐགུཥ་ཝར་ཟཐོདྷ་གྱིདྷ་འཐོ་ན་ཐྲེ་འྱིདྷ་དྷབྷ་
སབྷ།  འྱིདྷ་དྷ་གཎྲེཡ་བྷཚོཐ་ཐང་གུང་སྒྲྱིག་དྷཥ་གོ་ཐོདྷ་ཕཐྲེ་བྷོཡ་བླང་ཕ་
ཀུདྷ་ཐང་ཕསྒྲྱིག་ན་ཝྱིག་སྒྲུཕ།  །ཐྲེ་བྷྱིདྷ་སྔགཥ་ཀྱི་ཙིག་ཟདྲ་བྷྱིདྷ་བྱུང་ཝྱིང་
ཙིག་གྱི་ཐོདྷ་གོ་ཐཀཟ་ཕཥ་ཥོ།   །གྲྭ་ཥཡ་སྔོདྷ་བོདྷ་སྲེཥ་བུཥ་ཐགོཥ་ཐོདྷ་
ཝྱིག་གྱིཥ་གཎྲེཡ་འྱིག་རཥ་ཆྲེཐ་བྷངགཥ་ཟཐྱིཡ་དྲངཥ་ན་འྱིདྷ་ནཥ།  ཐ་འང་
ང་ཙོཥ་ སྔ་ཕསྒྱུཡ་གལྱིདྷ་རྲེ་གལྲེཐ་ཀྱི་འྱིག་ཆ་ཐང་ཁུངཥ་གཏུགཥ་ཝྱིཕ་རྒྱཥ་
བྲེཐ་ནཡ་སོདྷ་དུ་ཕརྱི་ཕཡ་བྷྱི་བྲེཐ་ཐོ།  ། 
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རྒྱུ་བྷཙདྷ། ཐྲེ་ལྟཡ་པཥ་རྒོར་ཕྱྱིཡ་ཟློག་གྱི་སྔགཥ་ཁ་ཎོདྷ་ཐགོཥ་ནཟྱི་རྒྱུ་
བྷཙདྷ་དྷྱི།  ཆག་ཆྲེ་ཕ།  བྷ་ང་ཕ།  རྨྱི་རབྷ་ངདྷ་ན།  བྷཙདྷ་བྷ་ངདྷ་ན།  
ལྟཥ་ངདྷ་ན།  པ་ཡོར་གྱི་ཐབྷག་ཙོགཥ།  རྦཐ་ཟདྲྲེ་རྦོཐ་གཎོང་།  བཐ་ཁ།  
ཞོཡ་ཁ།  ཕུཡ་ཁ།  གཎཐ་ཁ།  ཁཐ་ནཡ་དུ་ཟློག་ན་བྲེཐ་ནཟྱི་བྷཐུ་ཐང་ནུཥ་
ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཐག་ཕགྲེགཥ་ཁ་ོཡང་གྱི་གལྲེཐ་དུ་པོཕ་ནཟྱི་ཕྱྱིཡ་དུ་འྱིདྷ་
དྷོ།   །ཐནྲེ་ར་རཟྱི་དྷང་ར།  ཧོཾ།  ཧཾ་ཏྲྱིག་ཁོཾ་བོ༔  བྷ་ཌྷྱི་མཱ་ཡ་ཌྷྱི་བོ༔  མཱ་ཡ་དུ་
དྷ་བོ༔  ཡཀྨོ་ཡཨད྄༔ ཎིཾ་འཀ་ཡཨ་བོ༔  མཱ་ཡ་འ༔ འ་བྷ་རཱ་ཚ༔ ཀཱྱི་ར་འ་བོ༔  
ཝྲེཥ་བྱུང་ཕ་དྷྱི་ཅུང་བྷ་ཐག་ན་ཟདྲ་ར།  ཧོཾ།  ཧཾ་ཏྲྱིག་ཁོཾ་བོ༔  བྷ་ཌྷྱི་མཱ་ཡ་ཌྷྱི་
བོ༔  མཱ་ཡ་དུ་དྷ་བོ༔  ཡཀྨོ་ཡཨད྄་ཎྱི་བོ༔ ཡཨ་བོ༔  མཱ་ཡ་འ༔ འ་བྷ་རཱ་ཚ༔ ཀཱྱི་
ར་འ་བོ༔  ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་ཐག་ན་ཟདྲཡ་སྣང་ངོ་།  །   
ཙིག་ཐོདྷ་རྒྱཥ་ན་དྷྱི་བྷ་ཟཙར། ཕསྡུཥ་ཐོདྷ་མབྷ་དྷྱི།  ཧོཾ་དྷྱི་སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་
ཟདྲྲེདྷ།  ཧ་ཾདྷྱི་བྷ་རུངཥ་ན་ཐང་གདུག་ན་ཅདྷ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཙཡ་ཕཅཐ་ནཟྱི་
ཐོདྷ།  ཏྲྱིག་དྷྱི་གཞཟ་ཐང་གཞྲེཡ་ཁཟྱི་གདྷོཐ་ན་རཥ་ཟློག་ནཟྱི་ཐདྷོ།  ཁོཾ་དྷྱི་
ཀླུ་ཐང་ཥ་ཕཐག་གྱི་གདྷོཐ་ན་རཥ་ཟློག་ནཟྱི་ཐོདྷ།  བ་ོདྷྱི་ཟབྱུང་ཕ་ཕཝྱི་འྱི་
གདྷོཐ་ན་རཥ་ཟློག་ནཟྱི་ཐོདྷ།  བྷ་ཌྷྱི་མ་ཱཡ་ཌྷྱི་བོ་དྷྱི་ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་གྱི་སྲགོ་ཟཕོག་
ན་རཥ་ཟློག་ནཟྱི་ཐོདྷ།  མ་ཱཡ་དུ་དྷ་བོ་དྷྱི་ཟཆྱི་ཕ་ཕཕཥ་ན་རཥ་ཟླགོ་ནཟྱི་
ཐོདྷ། ཡཀྨ་ོཡཨད་྄ཎྱི་བོ་དྷྱི་བྷ་བྷོཟྱི་གདྷོཐ་ན་རཥ་སྲུང་ཕཟྱི་ཐོདྷ།  ཡཨ་བ་ོདྷྱི་
སྲྱིདྷ་ནོཟྱི་གདྷོཐ་ན་རཥ་སོཕ་ནཟྱི་ཐོདྷ། མ་ཱཡ་འ་ཟཆྱི་ཕཡ་བྲེཐ་ན་རཥ་ཐང་། 
འ་བྷ་ར་ཱཚ་བ་ོདྷྱི་གལྱིདྷ་རྲེཟྱི་གདྷཐོ་ན་རཥ་ཟློག་ནཟྱི་ཐོདྷ། ཀཱྱི་ར་འ་བོ་དྷྱི་
བཐ་ཁ་ཐང་། ཕུཡ་ཁ་ཐང་། ཞོཡ་ཁ་ཐང་། གཎཐ་ཁ་ཐང་། རྦོཐ་གཎོང་གྱི་
གདྷོཐ་ན་རཥ་ཟློག་ནཟྱི་ནཟྱི་ཐདྷོ་དྷོ།།  
ལྷོ་ཟབྲུག་ཟཐོདྷ་ཆཟྱི་དྷང་ར། ཧོཾ་ཧཾ་ཏྲྱི་ཁོཾ་བོཿ བྷ་ཌྷྱི་མ་ཱཡ་ཌྷྱི་བོཿ བྷ་ཡ་དུ་དྷྱི་
བོཿ ཡཀྨོ་ཡཨད྄་ཎིཾ་བོཿ  ཡཨ་བོཿ མཱ་ཡ་འ་འ་བྷ་ར་ཱཚ་ཀཱྱི་ར་འ་བོཿ། ཝྲེཥ་བྱུང་
ཕཟྱི་ཙིག་རྣབྷ་ཕཅཐ་ཐང་ལྡདྷ་ན་དྷྱི་དྷོཡ་ཕཡ་སྣང་ར་ཐཔྱཐ་གཝྱིཟོ། །ཝྲེཥ་
ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་ཞུཟོ།།           །། 
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༣༡༽ མཀྲ་ཕཅུ་གསུབྷ་གྱི་གཟུངཥ།   
༄༅།      །བྷཐོ་བྷང་གྱི་སྲེ་རཥ་མཀྲ་ཕཅུ་གསུབྷ་གྱི་གཟུངཥ་སྔགཥ་ཐང་
གཎྲེཡ་འྱིག་རཥ་ཟཁོཡ་ར་ོཟཕཡ་ཕཟྱི་སྔགཥ་ཕཅཥ་གྱིཥ་འོཐ་ན་རཥ། 
ཐང་ནོ། མཀྲ་ཕཅུ་གསུབྷ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་གཟུངཥ་སྔགཥ་དྷྱི།  ར་རཥ་ཕཀཟ་
ཟགྱུཡ་དྷང་ར་ཟཐྱི་བྷྲེཐ་ནཥ་བྷྲེཐ་ཐོ་ཝྲེཥ་གོང་ཥ་ལྔ་ནཟྱི་སཕཥ་དྷ་རོ་རྒྱུཥ་
གགཥ་ཆྲེ་འང་།  ཕྱྱིཥ་དྷཥ་ཕཀཟ་ཟགྱུཡ་གཥ་ར་བྷྲེཐ་ན་རྣབྷཥ་གཝདྷ་རཥ་
རྲེཐ་ཐྲེ་གུང་སྒྲྱིག་སཕཥ།  ཕོཐ་ཐགཟ་ལྡདྷ་གྱི་ནཡ་བྷ་བྷཐོ་བྷང་གྱི་གཥ་སུ་
ཕཞུགཥ་ནཡ་བྷཚཐ་ར། ཕྱྱིཥ་སྨདྷ་ལྗོངཥ་གླྱིང་ཟཐྱིཡ་རྒྱར་ཕ་ཤཱཀ་ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་
ཐནར་ཕཞང་ནོཟྱི་སཕཥ་མབྷ་དྷ། མཀྲ་ཕཅུ་གསུབྷ་ཝར་ཟཐོདྷ་ཟཐྱི་སྲེར་
གདྷང་ཕ་ཟདྲ། ཡང་ཅག་རོང་གཝྱི་ཁག་གྱི་ཟཐོདྷ་ཆཟྱི་དྷང་ར། དུ་རུ་དུ་རུ་
མཀྲ།  ཕཛྲ་འ་ཕཛྲ་འ་མཀྲ། ས་དྷ་ས་དྷ་མཀྲ།  བྷ་ཡ་འ་བྷ་ཡ་འ་མཀྲ། གྷྱིདྷ་དུ་
བྷ་རྲེ་ཧྲེ་དྷདྷ་མཀྲ།  ཛཱ་ར་ཛཱ་ར་མཀྲ།  ཧཾ་ཧཾ་པཉ་པཉ་མཀྲ།  ཥརྦྦྦྦ་ལ་གྱི་དྷྱི་ཧ་
ན་ཡ་ཌྷ་མཀྲ།  བ་ར་འ་བ་ར་འ་མཀྲ།  དྷ་ག་ལ་འ་དྷ་ག་ལ་འ་མཀྲ།  ཧཾ་ཧཾ་
པཉ་པཉ་མཀྲ།  བ་བྷ་བ་བྷ་མཀྲ།  ཥ་བྷད ་ག་ཡ་མ་ཏྲྱི་ཎྱི་ག་དྷ་མཀྲ།  ཝྲེཥ་
ཐང་།   རོཡ་གླྱིང་ཆོཥ་སོཐ་ཙོགཥ་གྱིཥ་ཟཇུག་ནཟྱི་རབྷ་ཕཞང་ཝྲེཥ་བ་
ཕཟྱི་དྷང་ར།   དུ་རུ་དུ་རུ་མཀྲ།  ཚ་འ་ཚ་འ་མཀྲ། ས་དྷ་ས་དྷ་མཀྲ།  བྷ་ཡ་འ་
བྷ་ཡ་འ་མཀྲ། གྷྱིདྷ་དུ་བྷ་རྲེ་ཧྲེ་དྷདྷ་མཀྲ།  ཛྭ་ར་ཛྭ་ར་མཀྲ།  ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་པཉ་པཉ་
མཀྲ།  ཥརྦ་ལ་གྱི་དྷྱི་ཧ་ན་ཡ་ཌྷ་མཀྲ།  བ་ར་འ་བ་ར་འ་མཀྲ།  དྷ་ག་ལ་འ་དྷ་
ག་ལ་འ་མཀྲ།  ཧཾཱུྃཧཱུྃ་པཉ་པཉ་མཀྲ།  བྷྲ་བྷ་བྷྲ་བྷ་མཀྲ།  ཥ་བྷད ་ཀ་ཡ་མ་ཏྲྱི་ཎྱི་
ག་དྷ་མཀྲ།  ཝྲེཥ་ཥ།ོ     །ཐྲེ་ར་རོ་ཙཱ་ཕ་སུཥ་ཟདྲྲེདྷ་གྱི་བྷཙདྷ་དྷྱི་བྷ་རྲེཐ། 
ཙིག་ར་ར་བྷཐོ་བྷང་དྷང་ར་དྷོཡ་དྷཥ་ལུཥ་ན་འྱིདྷ་ནཥ། ཐྲེ་རཥ་ཡྱིབྷ་ནཡ་
ཆོཥ་སོཐ་དུ་ཟདྲྲེདྷ་སཕཥ་ཇྱི་ཕཝྱིདྷ་དྷོཡ་ཕ་ཟདྲ་ཝྱིག་སྣང་ཕཥ་ཟཐྱི་ར་ཟབྲུ་
ཐོདྷ་ཕཎང་སོབྷཥ་སུ་ལུཥ་ཥ།ོ ། 
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གྱིཥ་ན།  གཎྲེཡ་འྱིག་རཥ་ཟཁཡོ་ར་ོཟཕཡ་ཕཟྱི་སྔགཥ་ར།  ཝར་ཟཐོདྷ་གྱི་
ཁུངཥ་ཐང་པདྷ་འོདྷ། གཎྲེཡ་ཁ་རཥ་ཟཁོཡ་རོ་ཟཕཡ་ཕཟྱི་སྔགཥ་ཀྱི་ལདྷ་
སཡ་ཐང་གསུབྷ་རཥ།  
ཐང་ནོ་ཟཁོཡ་རོ་ཟཕཡ་ཕཟྱི་སྔགཥ་དྷྱི།   དྷུ་རུ་དྷུ་རུ་མ་ཀྲཿ།   ཚ་འ་ཚ་འ་མ་
ཀྲཿ།  ས་དྷ་ས་དྷ་མ་ཀྲཿ།  བྷུ་རུ་བྷུ་རུ་མ་ཀྲཿ།   བྷྲ་བྷ་ཡ་བྷྲ་བྷ་ཡ་མ་ཀྲཿ།  བྲེ་
དུ་བྷ་དྷྱི་མ་ཀྲཿ།  ཛྭ་ར་ཛྭ་ར་མ་ཀྲཿ།  ཥཾ་བྷཱ་ཕ་ག་དྷ་ནཱ་འ་སཱ་ཡ་མ་ཀྲཿ།  སཱ་ར་
འ་སཱ་ར་འ་མ་ཀྲཿ།  ནཱ་ལ་འ་ནཱ་ལ་འ་མ་ཀྲཿ། ཕཾ་ཕཾ་མ་ཀྲཿ།  ཧཾ་ཧ་ཾཔཉ་པཉ་
ཥ་བྷད ་གྱི་ཡ་མ་ཀྲཿ།  ཏཱྱིདྷ ་མ་ཀྲ་ཧཾ་པཉ། 
གྱིཥ་ན་ཝར་ཟཐོདྷ་གྱི་ཁུངཥ་ཐང་པདྷ་འོདྷ་དྷྱི། 
སྔཡ་ཕོཐ་བབྷཥ་ན་གླྱིང་དུ་ གཎྲེཡ་བྷཟྱི་ཝར་ཟཐོདྷ་གདྷང་འོཐ་ནཟྱི་རོ་རྒྱུཥ་
ཝྱིག་འོཐ་ཐྲེ།  ཐྲེ་འང་སྲྱི་ཟློག་གྱི་སྔགཥ་མཀྲ་ཕཅུ་གསུབྷ་ཟདྲ་བྷྱིདྷ་གཐཟ་
ཕཥ་ཁ་ཅྱིག་གྱི་བྷྱིང་བང་དྷ་གུ་རུ་ཙེ་ཕརྟདྷ་གྱིཥ་མཀྲ་ཟཁོཡ་རོ་ཟཕཡ་ཕ་
ཝྲེཥ་ན་འོཐ་ཅྱིང་། གུ་རུ་ཙེ་ཕརྟདྷ་གྱིཥ་བྷཚཐ་ན་དྷྱི་བྷྱིདྷ་ར།   སྔགཥ་ཕསྒྱུཡ་
དྷ་   ར་ར་བྷྱི་ཕཐྲེ་ཕ་ཐང་ ཕཀཟ་ཟགྱུཡ་དྷ་ཟཐྱི་བྷྲེཐ་ནཟྱི་ཐཕང་གྱིཥ་ 
ཐཕང་གཞུཟྱི་སྱིང་ནོཟྱི་ངང་ཚུར་རོ་གསུངཥ་ན་ར།  ཕྱྱིཡ་ཕཟློག་ཟཁོཡ་རོ་
ཟཕཡ་ཕཟྱི་བྷདྷ་ངག་མཀྲ་ཕཅུ་གསུབྷ་ཝྲེཥ་བ་ཕ་དྷྱི།  སྤྲུར་སྐུ་ཕཞང་ནོ་
གགཥ་ནཥ་གངཥ་བུ་རྲེཡ་སྒྲུཕ་ན་བྷཚཐ་སཕཥ་ གདྷོཐ་སྱིདྷ་བུ་རྱི་ཁྲེའུ་
ཐཀཡ་ནོ་དུང་ཏོཐ་ཅདྷ་ཝྱིག་གྱི་རྣབྷ་ན་དྲུང་དུ་ཟོང་སྲེ་ གཎྲེཡ་ཟཐོདྷ་ནཡ་
འང་འང་ཕསྐུར་ཀང་བྷཥ་ཀྱི་སྣང་ཕ་ར་རྱིཥ་གཐཕ་བྷ་བྷཚཐ།  སཕཥ་
ལྱིག་སོཐ་ཕྱོགཥ་སུ་ལྡོབྷ་བུ་ར་བོདྷ་ནཥ།  སོབྷ་ཆྲེདྷ་ཝྱིག་ཐང་ཟཕཐ།  
བྷཙབྷཥ་དྲྱིཥ་ནཥ།  སྲེ་རབྷ་ར་སབྷོ་བ་ཕ་འྱིདྷ་ཞྲེཡ།  ཆོཥ་གཎབྷ་བཥ་ནཥ།  
སོཕ་གྲེཡ་ཐང་བྷཥ་མྱོང་ཕུར་དུ་ཕྱྱིདྷ་ནཡ་ཟདུག་ནཥ་ བྷོཥ་གུཥ་ཙཐ་
བྷྲེཐ་ན་སྲེཥ།  ཐྲེཥ་གསུངཥ་དྷཥ།  གབྷ་ན་སང་ཥོགཥ་དྷ་གཎྲེཡ་འཐོ་ན་ཏོདྷ་
ཐང་ ཥྲེབྷཥ་ཅདྷ་ར་པདྷ་ཏོག་གོ་ཞྲེཡ་དྷཥ་བུཐ་ཥོང་ང་ོ།  །ཐྲེ་དྷཥ་ཕཞང་ནོ་
གགཥ་ན་རྐྱང་ཐང་འོདྷ་ནོ་ལུང་དྷཥ་གཎྲེཡ་བྷང་དུ་ཕཝྲེཥ།  ཕྱྱིཡ་ཕཟློག་



སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཟགྲེར་ནཐ་ཐཀཡ་ཆུདྷ་ནོ། 

 

  Page 
102 

 
  

ཟཁོཡ་རོ་ཟཕཡ་ཕ་ཟཐྱི་འང་འདྷོ་ནོ་ལུང་དྷཥ་གཎྲེཡ་དྷཥ་ཕཝྲེཥ།  ཐྲེ་དྷཥ་
སྲེ་རབྷ་ཕྱོགཥ་ར་བོདྷ་དྷཥ་སྔཡ་གྱི་སོབྷ་ཆྲེདྷ་རཐ་ཕཅཐ་ནཥ།  བྷྱིང་མབྷ་
འང་ལྲེཥ་བྷཁདྷ་བྷ་བྱུང་ཕཥ་སོབྷ་ཆྲེདྷ་སོཕ་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་སྤྲུར་ནཡ་ཐུགཥ་ཀྱིཥ་
དྲོངཥ།  ཕཞང་ནོ་གགཥ་ནཥ་སྤྲུར་སྐུ་ཐངོཥ་གྲུཕ་རྒྱར་བྷཙདྷ་ར་གཎཐ།  ཐྲེ་
དྷཥ་ཡྱིབྷ་ནཡ་ཕརྒྱུཐ་ནཟྱི་རོ་རྒྱུཥ་བྷཆྱིཥ།   དུཥ་ལྱིག་དྷ་ཆོཥ་སྲེ་ཆྲེདྷ་ནོ་
བབྷཥ་ན་གླྱིང་དུ།  རྒྱར་གཐོདྷ་ཐང་ཐབྷ་སྲྱིཟྱི་གདྷོཐ་ན་ཆྲེ་ཕ་ར་  པདྷ་
ཏཕཥ་ཅྱི་ཕགྱིཥ་དྷ་རྲེགཥ་ཝྲེཥ་ལང་ས་གོང་བྷཥ་རྒྱར་སྲཥ་བློ་ཕཞང་ཕསདྷ་
ཟཚིདྷ་ཐང་།  རྟ་ཙག་རྲེ་ཝཕཥ་དྲུང་ར་ཐུགཥ་ཐབྷ་ཕརྟག་ན་ཞུཥ་ནཡ།  
མཀྲ་ཕཅུ་གསུབྷ་ཙོགཥ་ཟཐོདྷ་དུ་ཕཙུགཥ་དྷ་རྲེགཥ་ཚུར་གདྷང་ཕ་ཕཝྱིདྷ།   
དྷུ་རུ་དྷུ་རུ་མ་ཀྲཿ།   ཚ་འ་ཚ་འ་མ་ཀྲཿ།  ས་དྷ་ས་དྷ་མ་ཀྲཿ།  བྷུ་རུ་བྷུ་རུ་མ་
ཀྲཿ།   བྷྲ་བྷ་ཡ་བྷྲ་བྷ་ཡ་མ་ཀྲཿ།  བྲེ་དུ་བྷ་དྷྱི་མ་ཀྲཿ།  ཛྭ་ར་ཛྭ་ར་མ་ཀྲཿ།  ཥཾ་
བྷཱ་ཕ་ག་དྷ་ནཱ་འ་སཱ་ཡ་མ་ཀྲཿ།  སཱ་ར་འ་སཱ་ར་འ་མ་ཀྲཿ།  ནཱ་ལ་འ་ནཱ་ལ་འ་
མ་ཀྲཿ། ཕཾ་ཕཾ་མ་ཀྲཿ།  ཧ་ཾཧཾ་པཉ་པཉ་ཥ་བྷད ་གྱི་ཡ་མ་ཀྲཿ།  ཏཱྱིདྷ ་མ་ཀྲ་ཧཾ་
པཉ།  ཅྲེཥ་ཥོགཥ་ལང་ས་གོང་བྷ་ྱིཐ་ཀྱིཥ་ཐགོདྷ་ལུང་གྱི་ཙོགཥ་ནཟྱི་ཝར་
ཟཐོདྷ་དུ་ཕཙུགཥ།  དུཥ་ཕྱྱིཥ་བྷྱི་རྣ་ཕ་སྲཕ་ན་ཟགཟ་ཝྱིག་གྱིཥ་མཀྲ་ཕཅུ་
གསུབྷ་རྱིང་ཆོཥ་འྱིདྷ་ཞྲེཡ་དྷཥ་ཙོགཥ་ཟཐོདྷ་དུ་བྲེཐ་ན་ཕཀག་ན་ར།  ལང་
ས་སྐུ་བྷཆོག་དྷཥ་ སྔཡ་གྱི་ར་ོརྒྱུཥ་རྣབྷཥ་གསུངཥ་དྷཥ་ སཡ་འང་ཙོགཥ་སུ་
རྒྱུདྷ་ཟཐོདྷ་བྲེཐ་ཐགོཥ་ཚུར་གྱི་ཕཀཟ་རྒྱ་པྲེཕཥ་ན་ཕཝྱིདྷ།  བྷོཐ་ར་ཕོཐ་ཀྱི་
ཆོཥ་སྲེ་ཆྲེདྷ་བྷོཡ་མཀྲ་ཕཅུ་གསུབྷ་ཙོགཥ་ཟཐོདྷ་བྷཚཐ་ན་ཟཐྱི་ལྟཡ་རགཥ།   
ཡང་ཅག་སྨདྷ་ལྗོངཥ་གུ་རུཟྱི་སྦཥ་ཡུར་ར་ཐྲེ་ཟདྲཟྱི་ཝར་ཟཐོདྷ་གདྷང་ཕ་དྷྱི་
བྱིདྷ་རླཕཥ་ཅདྷ་དྷོ།   །མཀྲ་ཕཅུ་གསུབྷ་སྔགཥ་ན་བླུདྷ་ནོཟྱི་ཡང་ཕཞོ་ཁུངཥ་
བྷྲེཐ་ཅྱིག་འྱིདྷ་དྷ།  ཐགྲེ་ལུགཥ་ནཟྱི་གྲྭ་ཥ་ཆྲེདྷ་ནོཡ་ལྟ་ཅྱི།   ཡང་ཅག་རོང་
གཝྱི་ཐང་ཐགོདྷ་སྲེ་རྣབྷཥ་སུ་ཙགོཥ་ཟཐོདྷ་ཟཛུག་ནཡ་ག་ར་བྷཚཐ།  གང་
ལྟཡ་འང་ མཀྲ་ཕཅུ་གསུབྷ་དྷྱི་ ཕརྒྱུཐ་དྷཥ་ཏཡ་ན་ཐང་ཏབྷཥ་ཅཐ་བྷཁྲེདྷ་
ན་ཏོཕ་ཏུ་ཟགོ་ཕ་བྷཏཟ་བྷ་ཕཀག་ཀང་།  ཐངོཥ་ཕསདྷ་སྒྲཥ་ཞྱིདྷ་ར་ ཏཡ་
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རབྷ་ཕརོཐ་བཟྱི་གམོ་ཕོ་བཥ་དྷཥ་སོདྷ་ནཟྱི་ཕསདྷ་ཆོཥ་འྱིདྷ་ཟདུག་ཅྱིང་།  
བྷཥ་སུ་རྲེདྷ་བྷཁདྷ་ཙོཥ་ཀང་སྲྱི་ཕཟློག་ཆྲེཐ་མབྷ་རཥ་ཏཡ་ཕ་ཐང་ཏབྷཥ་
ཅཐ་བྷཁྲེདྷ་ན་སྒྲུཕ་ཆྲེཐ་བྷཥ་སུ་རྲེདྷ་བྷཁདྷ་ཐཀོདྷ་ར།  གདྷཥ་སཕཥ་ཀྱི་
དྷཐ་གཐོདྷ་མབྷ་ཥྲེར་ཕྱྱིཡ་དུ་ཡྱིག་བྲེཐ་ཀྱི་གཞུང་ཐང་ཀ་ཀོཟྱི་ལུགཥ་རཥ་
ཟབྱུང་ཕཟྱི་ཕསདྷ་ཕཅོཥ་ཐང་རྟྲེདྷ་ཟབྲེར་སྣ་ཙོགཥ་ཀང་བྲེཐ་ཅྱིང་།  ཁྱི་
པག་བྷྱི་གམང་ཕ་འདྷ་ཆཐ་ཕསྲེདྷ་ཐགོཥ་ནཟང་སྣང་ཕཥ།  མཀྲ་ཕཅུ་གསུབྷ་
ཕཎོདྷ་ན་ར་ྲེཥ་ན་ཆྲེདྷ་ནོ་བྷྲེཐ་ནཡ་ཥྲེབྷཥ།  ཇྱི་སཐ་དུ།  བློ་ལྡདྷ་ཙེ་ཟཐྱི་
སྒྲུཕ་ན་འང་།  །ཆོཥ་ཀྱིཥ་སྒྲུཕ་ན་བྷཆོག་འྱིདྷ་ཎྲེ།  །ཐབྷ་ན་རྣབྷཥ་ཐང་རྐུདྷ་
ནོ་འྱི།  །ཕུདྷ་སུབྷ་ཙོགཥ་ནཟྱི་ཁཐ་ནཡ་ལྟོཥ།   །ཝྲེཥ་གསུངཥ། 

 
གསུབྷ་ན་གཎྲེཡ་འྱིག་རཥ་ཟཁཡོ་ར་ོཟཕཡ་ཕཟྱི་སྔགཥ་ཀྱི་ལདྷ་སཡ་བྱུང་ཕ་
དྷྱི། 
དྷུ་རུ་དྷུ་རུ་མ་ཀྲཿ།  གཟུང་ཝྱིང་ཕཟུང་ཕཟྱི་ཟཁོཡ་ར།ོ  
ཚ་འ་ཚ་འ་མ་ཀྲཿ།  རྒྱར་ཝྱིང་རྒྱར་ཕཟྱི་ཟཁོཡ་རོ།   
ས་དྷ་ས་དྷ་མ་ཀྲཿ།  ཕསྣུདྷ་ཝྱིང་ཕསྣུདྷ་ནཟྱི་ཟཁོཡ་རོ།   
བྷུ་རུ་བྷུ་རུ་མ་ཀྲཿ།  ཟགྲེཕཥ་ལྱིང་ཟགྲེཕཥ་ནཟྱི་ཟཁོཡ་རོ།   
བྷྲ་བྷ་ཡ་བྷྲ་བྷ་ཡ་མ་ཀྲཿ།  གའོ་ཝྱིང་གའོ་ཕཟྱི་ཟཁོཡ་ར།ོ   
བྲེ་དུ་བྷ་དྷྱི་མ་ཀྲཿ།  ཟཇྱིགཥ་ནཡ་ཥྲེབྷཥ་ནཟྱི་ཟཁོཡ་རོ།   
ཛྭ་ར་ཛྭ་ར་མ་ཀྲཿ།  ཟཕཡ་ཝྱིང་ཟཕཡ་ཕཟྱི་ཟཁོཡ་རོ།    
ཥཾ་བྷཱ་ཕ་ག་དྷ་ནཱ་འ་སཱ་ཡ་མ་ཀྲཿ། འང་ཐག་ནཡ་ཙོགཥ་ནཟྱི་ཐུགཥ་ཀྱིཥ་
ཟདྲྲེདྷ་ཅྱིང་ཕསོཐ་ནཟྱི་ཟཁོཡ་ར།ོ   
སཱ་ར་འ་སཱ་ར་འ་མ་ཀྲཿ།  གདྷོདྷ་ཝྱིང་བྷཥ་ནཟྱི་ཟཁོཡ་ར།ོ   
ནཱ་ལ་འ་ནཱ་ལ་འ་མ་ཀྲཿ།  བྷཥ་ལྱིང་བྷཥ་ནཟྱི་ཟཁོཡ་ར།ོ   
ཕཾ་ཕཾ་མ་ཀྲཿ།  རླདྷ་ཝྱིང་གལྲེཡ་ཕཟྱི་ཟཁོཡ་རོ།   
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ཧཾ་ཧཾ་པཉ་པཉ་ཥ་བྷད ་གྱི་ཡ་མ་ཀྲཿ།  ཀུདྷ་ཏུ་ཟློག་ནཟྱི་ཟཁོཡ་ར།ོ   
ཏཱྱིདྷ ་མ་ཀྲ་ཧཾ་པཉ།  བྷཙོདྷ་ཆཟྱི་ཟཁོཡ་རོ།  ཝྲེཥ་གསུངཥ་ར་ཐྲེ་མབྷ་བྷོ།    ། 
  
སྨདྷ་ལྗོངཥ་ཟབྲུག་ནཟྱི་ཆོཥ་སོཐ་དྷང་གྱི་མ་ཀྲ་ཕཅུ་གསུབྷ་དྷྱི་བྷཐ་ོབྷང་དྷང་
རཥ་གཐདྷ་དྲངཥ་དྷཥ་འོཐ་ན་ཝྱིག་འྱིདྷ་ནཥ། ངཟྱི་བྷྱིག་རབྷ་ར་ཅུང་བྷ་
ཐག་ནཡ་སྣང་ཝྱིང་། སྔོདྷ་བོདྷ་བྷཁཥ་གྲུཕ་བླ་བྷ་ཟགཟ་ཝྱིག་གྱིཥ་ཀང་བྷྱི་
ཐག་ཚུར་གསུངཥ་ཟདུག་ན་ཏོཥ་ཀང་ཁོ་ཕོ་བློ་ཝདྷ་ནཥ་ཕཅོཥ་བྷ་ནུཥ། 
ཕྱྱིཥ་ཟབོདྷ་སྲེཥ་བུཥ་ཐག་གབྷ་ཐཔྱཐ་ཐྲེ་ཕཅོཥ་ཐུཕ་འོཐ་དྷ་ཕསདྷ་ཟགོཟྱི་
ཐོདྷ་དུ་རླཕཥ་ཆྲེདྷ་འོང་ངོ་སབྷཥ་ཥོ།།  
 སོ།    སྨདྷ་ལྗོངཥ་ཟབྲུག་ར་ཝར་ཟཐོདྷ་ནཟྱི།  །གཟུངཥ་སྔགཥ་ཟཐྱི་འྱི་
ཐགོཥ་ཐོདྷ་ཝྱིག  །སོཕ་ཐནོདྷ་པུཎཟྱི་ཡྲེ་སོང་དུ།  །བྱིཥ་ནཥ་པདྷ་ཕཐྲེ་ཟབྱུང་
གྱུཡ་ཅྱིག   །ཅྲེཥ་སྔོདྷ་གངཥ་ཅདྷ་དུ་བླ་བྷ་ཛྙཱ་དྷཟྱི་བྷཙདྷ་ཅདྷ་གྱིཥ་བྷཚཐ་ནཟྱི་དྷཡོ་བུ་ཀྲེ་ཎ་
ཀ་ཝྲེཥ་བ་ཕཟྱི་ཙགི་ཐདྷོ་ར།  ཕྱྱིཥ་དྷཥ་ཀུ་སཱ་རྱི་དརྨ་ཕཛྲ་དྷཥ་ཐགོཥ་ཐཔོྱཐ་བྷཚཐ་ནཟྱི་གསུང་
དྷོཡ་བུ་ཀྲེ་ཎ་ཀཟྱི་བྱི་ཐོཡ་ཝྲེཥ་བ་ཕཟྱི་གཥ་མ་ཀྲ་ཕཅུ་གསུབྷ་ཟཐོདྷ་ཐགོཥ་ནཟྱི་གཎབྷ་འོཐ་ན་ཐྲེ་
དྲངཥ་ར།   འང་གཟུངཥ་སྔགཥ་ཟཐྱི་ཕཀཟ་ཕསདྷ་ར་འོཐ་བྷྲེཐ་ཐང་གཎྲེཡ་ཆོཥ་ར་ཐཔྱོཐ་ཅྱིང། 
ཏྱིབྷ་གཞུང་གྲྭ་ཙང་ཆྲེདྷ་བྷོཟྱི་སྲྱི་ཕཟློག་ཟཁོཡ་རོཟྱི་ཕྱག་ཐནྲེ་རཟང་ཞུངཥ་གཏུགཥ་ཞུཥ་དྷཥ་
ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་ཥ་བྷོ་པག་རོཟྱི་ཆ་ོཟཕྲུར་ཟླ་ཕ་འཡ་ཙེཥ་ཕཞང་ནོཡ་ཡ་མ་ིཎཟོ། །བྷགྷ་ྒ
རམ྄།།              །། 
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༣༢༽ གདུགཥ་ཐཀཡ་བྷ།ོ 
༄༅།     །ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་གདུགཥ་ཐཀཡ་བྷོ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ །  །སོཕ་ཐནོདྷ་གྱི་
ཡ་ཛྷ་ཎ་ཐང་སོཕ་ཐནོདྷ་མནྡྲ་གོ་བྷྱིཟྱི་ལུགཥ་ལྟཡ་ཟབྲུ་ཐོདྷ་ཅུང་ཞཐ་བྱི་
ཕཡ་བ། 
 
ཧོཾ་ཥརྦ་ཎ་ཏ་ཱག་ཎ་ཨུཥ  ྱི་ཤ་ཥྱི་ཏཱ་ཎ་ན་ཏྲྲེ་ཧ་ཾཔཉ། 
 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཥརྦ། ཏབྷཥ་ཅཐ། 
ཎ་ཏ་ཱག་ཎ། ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན། 
ཨུཥ  ྱི་ཤ། གཙུག་ཎོཡ། 
ཥྱི་ཏཱ། ཐཀཡ་བྷོ། 
ཎ་ན་ཏྲྲེ། ཐཀཡ་ར། ཎ་ན་ཏྲ་ཝྲེཥ་དྷ་ཐཀཡ། ཎ་ན་ཉྲེ་ཝྲེཥ་ཀང་སྔ་ཡཕཥ་ཀྱི་
ཕོཐ་ཀྱི་ཐནྲེ་ར་སྣང་འང་། ཐྲེང་རྒྱཟྱི་ཐནྲེ་ར་བྷྱི་སྣང་།  
ཧ།ཾ སྐུར་ཕ། 
པཉ། གྱིཥ་བྷྲེཐ་དུ་སྒྲོར་ཕ། 
ས ཧཱ། བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ་ནཡ་གཥོར་ཕ། ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ།། 
 
ལྷོ་བྷོདྷ་ཐནྲེ་ར་རཟྱི་དྷང་དུ། ཨུཥྞྱི་ཤ་ཥྱིདྡྷྱི་ཎ་ན་ཉྲེ་ཝྲེཥ་བྱིཥ་ཁཕ་ཥོང་ཕ་
ཐག་ཕཅོཥ་གདྷང་ཐགོཥ་ནཡ་ཞུ། ཝྲེཥ་ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་བྱིཥ་ན་ཐགྲེཟ།ོ  ། 
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༣༣༽ ཥྲེང་གཐངོ་བྷཟྱི་སྔགཥ། 
༄༅།   །དྷ་བྷ་ོཐྲེ་ཝཱྱི་ཥིཾ་ས་མུ་ཁ་ཱའ།ཻ ལྷ་བྷོ་ཥྲེང་གཐོང་བྷ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ། ། 

 
ཧཿཀཿཥཿབྷཿཡཿམཿལཿཐཿཡཿཥཿབྷཿཡཿའཿཔཉ།  

 
ཧཿཀཿཥཿ གསུབྷ་ནོཥ་ཕཐག་གྱི་ལུཥ་ར་ཕཡ་དུ་གཅོཐ་ནཟྱི་སྔགཥ་ཕོདྷ་གྱི་
གདྷོཐ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཟློག  

 
མཿལཿབྷཿཡཿ ཕཝྱི་ནོཥ་ཕཐག་གྱི་ངག་ར་པ་ཡོར་ཡྱིག་སྔགཥ་ཀྱིཥ་བཐ་
ལྟྲེབྷཥ་ཀྱི་གདྷོཐ་ན་གཎཐ་བྷདྷདྷ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཕྱྱིཡ་ཟློག  

 
ཐཿ་ཡཿཥཿ གསུབྷ་ནོཥ་ ཕཐག་གྱི་འྱིཐ་ར་གཞྱིཡ་བྷདྷདྷ་ཕཅྱིངཥ་ན་རྒྱུཐ་
ཟཁྲུག་གྱི་གདྷོཐ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཕྱྱིཡ་ཟློག  

 
བྷཿཡཿའཿཔཉ༔ གསུབྷ་ནོ་པཉ་ཕཅཥ་ཀྱིཥ་ཕཐག་གྱི་ལུཥ་ངག་འྱིཐ་གསུབྷ་
ར་སྲེ་ཕརྒྱཐ་ཟབྱུང་ནོཟྱི་གདྷོཐ་ན་བཐ་བྱུཡ་ཕུཡ་ཁ་གཎོཡ་ཁ་ཐབྷོཐ་ཁ་རྦོཐ་
གཎོང་ར་ཥོགཥ་ན་སྔགཥ་ཕོདྷ་ཕདྡྲེཟྱི་སྲུང་བྷ་རྣབྷཥ་ཐང་གལྱིདྷ་རྲེ་བྷ་བྷོཟྱི་
གདྷོཐ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཕྱྱིཡ་ཟློག 

 
ཧཿཀཿཥཿབྷཿཡཿམཿསྲེ་ཟཇྱིག་རྟྲེདྷ་རཥ་ཟཐཥ་ནཟྱི་འྲེ་ལྲེཥ་ན་དྲུག་ཐང་། 
ལཿཐཿཡཿཥཿབྷཿཡཿའཿ སྲེ་ཟཇྱིག་རྟྲེདྷ་ནཟྱི་བྷཁཟ་ཟགོ་ཕདུདྷ་གྱི་སྱིང་ནོ་
འྱིདྷ་ནཡ་ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་གཎྲེཡ་བྷཚོཐ་རཥ་གསུངཥ་ཥོ། །ཝྲེཥ་ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་ཕསྡུ་
སྒྲྱིག་བྲེཐ་ན་ཐགྲེཟོ།།         །། 
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༣༤༽ སྔགཥ་དྲུག་ཐང་ཕྱག་རྒྱ་དྲུག 
༄༅།              །དྷ་བྷ་ོཤཱཀ་མུ་དྷ་འྲེ། སྔགཥ་དྲུག་ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་ཅྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་
ཅུང་ཞཐ་བྱི་ཕཡ་བ། ཟཐྱི་ར་ཐོདྷ་གསུབྷ། ཏོག་བྷཡ་སྔགཥ་ཐང་ཕྱག་རྒྱ། ཕཡ་
དུ་ཐོདྷ། བྷཏཟ་བྷ་བྷཇུག་ཕསྡུ་ཕ་ཐང་གསུབྷ་བྷོ།  ། 

 
ཏོག་བྷཡ་སྔགཥ་དྲུག་ཐང་ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་དྷྱི། 
སྔགཥ ཕྱག་རྒྱ 
ཧོཾ་སྭ་བྷཱ་ཛྷ་ཕྱི་ཤུདྡྷཿ ཥརྦ་དརྨ་སྭ་བྷཱ་ཛྷ་ཕྱི་ཤུདྡྷོ྅སཾ། ཏར་བྷ་ོཁོང་སོང་དུ་སཡ་ཕ་སྱིང་

གཡ་ཕཝག 
དྷ་བྷཿ ཥརྦ་ཎ་ཏཱ་ག་ཎྲེ་བ་ོཕྱི་ཤྭ་མུ་ཁྲེ་བཿ ཥརྦ་ཏཱ་ཁ་ཾཨུཎྒ་
ཎྲེ་སྥ་ཡ་དྷ་ཧྱི་བྷཾ་ག་ག་དྷ་ཁ་ཾས ཧཱ། 

ཏར་བྷ་ོཁོང་སོང་དུ་སཡ་ཕཟྱི་
ཙིགཥ་ཕཡ་ན་རྣབྷཥ་ཕཅག་ན་
ཐཔྲར་ཕཡ་ཕཝག 

ཧོཾ་ཕཛྲ་ཧ་མ་ྀཎ་ཀུཌྷ ་ལཱྱི་ས་དྷ་ས་དྷ་ཧཾ་པཉ། ཏར་བྷ་ོསཡ་ཕཟྱི་ཁ་གྲེདྷ་དུ་ཕྱྲེ་སྲེ་
བྷཏྲེ་ཕོང་ཕསོྣར། 

དྷ་བྷཿ ཥརྦ་ཎ་ཏཱ་ག་ཎ་ཧ་ཛྷ་རོ་ཀྱི་ཎྲེ། ཧོཾ་ཥམྦྷ་ཡ་ཥམྦྷ་ཡ་
ཧཾ། 

གའཥ་ཁུ་ཚུཡ་ཕཅངཥ་ནཟྱི་
བྷཛུཕ་བྷ་ོསྒྲྲེང་། གའོདྷ་རོ་རྲེ་ཁུ་
ཚུཡ་སྱིང་གཡ་ཕཝག 

ཧོཾ་ཛྙཱ་དྷ་ཧ་ཛྷ་ར་ོཀྱི་ཎྲེ། དྷ་བྷཿ ཥ་བྷད ་ས་ྥཡ་ཌྷ་ཡསྨྱི་ཥཾ་བ་
ཛྷ་ཥ་བྷ་འ། བྷཧཱ་བྷ་ཌྷྱི་དྷུ་རུ་དྷུ་རུ་ཧྀ་ཐ་འ་ཛྭ་ར་དྷྱི་ཧཾ། 

གའཥ་ཁུ་ཚུཡ་ཕཅངཥ་ན་སྱིང་
གཡ་ཕཝག གའོདྷ་བྷཏྲེ་ཕོང་རག་
ནཟྱི་བྷཏྱིར་དུ་ཕཝག་ནཟྱི་བྷཆགོ་
སྱིདྷ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཥ། 

དྷ་བྷཿ ཥ་བྷད ་བུདྡྷཱ་ནཱ་ཾག་སྲེ་ཤྭ་ཡ་པྲ་བཉྫ་ཛོ་ཎྱི་བྷཧཱ་ཥ་བྷ་
འ་ས ཧཱ། 

ཥོཡ་བྷོ་དྷང་དུ་ཕསོྣར་ཕཟྱི་རོ་རྲེ་
ཕསབྷཥ། བྷཏྲེ་ཕོང་གྱིཥ་
གལྱིཕཥ་ཎྲེ་སྒྲྲེང་། 

 
ཕཡ་དུ་ཐདྷོ་ར། ལདྷ་སཡ་ཐང་ཆྱིག་སྒྲྱིར་གྱི་ཐོདྷ་ཕཅཥ་གྱིཥ་རཥ།  
ཐྲེ་རཥ་ཐང་ནོ་ལདྷ་སཡ་ར་དྲུག། ཆོཥ་ྱིཐ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནཟྱི་སྔགཥ་ཥབྷ་
ཤཱཀ་ཐུཕ་ནཟྱི་སྔགཥ། དྷབྷ་བྷཁཟ་བྷཚོཐ་ཀྱི་སྔགཥ་ཥབྷ་རྣབྷ་ནཡ་སྣང་



སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཟགྲེར་ནཐ་ཐཀཡ་ཆུདྷ་ནོ། 

 

  Page 
108 

 
  

བྷཚཐ་ཀྱི་སྔགཥ། ཕདུཐ་རྱི་ཟཁྱིར་ཕཟྱི་སྔགཥ། རྒྱ་ཆྲེདྷ་ཤུགཥ་ལྡདྷ་ཟོཐ་ཀྱི་
སྔགཥ་རྒྱཟབྷ་ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་ཟབྱུང་ལྡདྷ་གྱི་སྔགཥ། འྲེ་ལྲེཥ་སཡ་བྷཐཟྱི་སྔགཥ་
རྒྱཟབྷ་ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ནཟྱི་སྔགཥ། ཐཕང་ཕསྒྱུཡ་ཟཁོཡ་རོཟབྷ་ལྷ་བྷགོདྷ་
སྱིཟྱི་སྔགཥ་རྒྱཟབྷ་རག་དྷ་ར་ོརྲེཟྱི་སྔགཥ་ཕཅཥ་དྲུག་རཥ། 
ཐང་ནོ་ཆོཥ་ྱིཐ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནཟྱི་སྔགཥ་ཥབྷ་ཤཱཀ་ཐུཕ་ནཟྱི་སྔགཥ་དྷྱི། 
ཧོཾ་སྭ་བྷཱ་ཛྷ་ཕྱི་ཤུདྡྷཿ ཥརྦ་དརྨ་སྭ་བྷཱ་ཛྷ་ཕྱི་ཤུདྡྷོ྅སཾ། ཧོཾ་དྷྱི་སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་
ཟདྲྲེདྷ། སྭ་བྷཱ་ཛྷ་དྷྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ། ཕྱི་ཤུདྡྷཿ དྷྱི་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ན། ཥརྦ་དརྨ་དྷྱི་
ཆོཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ། སྭ་བྷཱ་ཛྷ་དྷྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ། ཕྱི་ཤུདྡྷོ྅སཾ༼ཕྱི་ཤུདྡྷཿ ཧ་
སམ྄༽ཡང་ཕཝྱིདྷ་གྱིཥ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ན་དྷྱི་ངཟོ།།  
གྱིཥ་ན་དྷབྷ་བྷཁཟ་བྷཚོཐ་ཀྱི་སྔགཥ་ཥབྷ་རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་ཀྱི་སྔགཥ་
དྷྱི། དྷ་བྷཿ ཥརྦ་ཎ་ཏཱ་ག་ཎྲེ་བ་ོཕྱི་ཤྭ་མུ་ཁྲེ་བཿ ཥརྦ་ཏཱ་ཁཾ་ཨུཎྒ་ཎྲེ་སྥ་ཡ་དྷ་ཧྱི་
བྷཾ་ག་ག་དྷ་ཁ་ཾས ཧཱ། དྷ་བྷཿ་དྷྱི་ཕྱག་ཟཙར་རོ།། ཥརྦ་ཎ་ཏ་ཱག་ཎྲེ་བོ་དྷྱི་ཐྲེ་
ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་ར། ཕྱི་ཤྭ་མུ་ཁྲེ་བཿ དྷྱི་འྱིཐ་རྟོདྷ་གྱི་སོ་རྣབྷཥ་
ར༐ ཥརྦ་ཏཱ་དྷྱི་ངྲེཥ་ན། ཁཾ་དྷྱི་དྷབྷ་བྷཁཟ་ར། ཨུཎ་ྒཎྲེ་དྷྱི་སྲེ་ཟཔགཥ་ནཟབྷ་
ཟཔཡ་ཕ། སྥ་ཡ་ཌྷ་དྷྱི་ཟཕོ་ཕ། ཧྱི་བྷཾ་དྷྱི་ཟཐྱི་ར་ཝྲེཥ་ན་བྷ་དྷྱིང་གྱི་ཙིག་ཏུ་
ཟཕོཐ་ན། ག་ག་དྷ་དྷྱི་དྷབྷ་བྷཁཟ། ཁཾ་དྷྱི་དྷབྷ་བྷཁཟ། ས ཧཱ་དྷྱི་གཝྱི་ཚུགཥ་
ནཟོ།།  
གསུབྷ་ན་ཕདུཐ་རྱི་ཟཁྱིར་ཕཟྱི་སྔགཥ་དྷྱི། ཧོཾ་ཕཛྲ་ཧ་མྀ་ཎ་ཀུཌྷ ་ལཱྱི་ས་དྷ་ས་
དྷ་ཧཾ་པཉ། ཧོཾ་དྷྱི་སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། ཕཛྲ་དྷྱི་རོ་རྲེ། ཧ་མྀ་ཎ་དྷྱི་ཕདུཐ་རྱི། 
ཀུཌྷ ་ལཱྱི་དྷྱི་ཟཁྱིར་ཕ། ས་དྷ་ས་དྷ་དྷྱི་སྣུདྷ་སྣུདྷ། ཧཾ་པཉ་དྷྱི་རྣབྷ་ནཡ་གདྷོདྷ་ན།  
ཕཝྱི་ན་རྒྱ་ཆྲེདྷ་ཤུགཥ་ལྡདྷ་ཟོཐ་ཀྱི་སྔགཥ་ཥབྷ་ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་ཟབྱུང་ལྡདྷ་གྱི་
སྔགཥ་དྷྱི། དྷ་བྷཿ ཥརྦ་ཎ་ཏཱ་ག་ཎ་ཧ་ཛྷ་རོ་ཀྱི་ཎྲེ། ཧོཾ་ཥམྦྷ་ཡ་ཥམྦྷ་ཡ་ཧཾ། དྷ་
བྷཿ དྷྱི་ཕྱག་ཟཙར་རོ། ཥརྦ་དྷྱི་ཏབྷཥ་ཅཐ། ཎ་ཏ་ཱག་ཎ་དྷྱི་ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་
ན། ཧ་ཕ་རོ་ཀྱི་ཎྲེ་དྷྱི་རྒྱ་ལུགཥ་ལྟཡ་དྷ་སྣང་ཕ་ར། ཕོཐ་ཀྱི་གོ་ཐོདྷ་ལྟཡ་དྷ་
སྣང་ཕཟྱི། ཧོཾ་སྣང་ཕ་བྷ་ཐག་ན་སང་ཕ་སྐུཟྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ། ཥམྦྷ་ཡ་ཥམྦྷ་ཡ་
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རྒྱཥ་བྷཚོཐ་རྒྱཥ་བྷཚོཐ་ཅྲེཥ་གགཥ་ན་སྲེར་ཕ་གསུང་གྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ། ཧཾ་ཡྱིག་
ན་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙོགཥ་ནཡ་བྲེཐ་ན་ཐུགཥ་ཀྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ།   
ལྔ་ན་འྲེ་ལྲེཥ་སཡ་བྷཐཟྱི་སྔགཥ་རྒྱཟབྷ་ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ནཟྱི་སྔགཥ་དྷྱི། ཧོཾ་ཛྙཱ་
དྷ་ཧ་ཕ་ར་ོཀྱི་ཎྲེ། དྷ་བྷཿ ཥ་བྷད ་སྥ་ཡ་ཌྷ་ཡསྨྱི་ཥཾ་བ་ཛྷ་ཥ་བྷ་འ། བྷཧཱ་བྷ་ཌྷྱི་
དྷུ་རུ་དྷུ་རུ་ཧྀ་ཐ་འ་ཛྭ་ར་དྷྱི་ཧཾ། ཧོཾ་དྷྱི་སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། ཛྙཱ་དྷ་དྷྱི་འྲེ་ལྲེཥ། 
ཧ་ཕ་རོ་ཀྱི་ཎྲེ་དྷ་བྷཿ དྷྱི་ཀུདྷ་ཏུ་སྣང་ཕ་ར་ཕྱག་ཟཙར་ར།ོ། ཥ་བྷད ་དྷྱི་བྷཏཟ་
འོངཥ་སུ། སྥ་ཡ་ཌྷ་དྷྱི་ཟཕོཥ་ན། ཡསྨྱིཟབྷ་ཡཤྨྱི་དྷྱི་ཟོཐ། ཥཾ་བ་ཛྷ་དྷྱི་འོངཥ་སུ་
ཟབྱུང་ཕ། ཥ་བྷ་འ་དྷྱི་ཐབྷ་ཙིག། བྷཧཱ་བྷ་ཌྷྱི་དྷྱི་དྷོཡ་བུ་ཆྲེདྷ་ནོ། དྷུ་རུ་དྷུ་རུ་དྷྱི་
གཟུང་གཟུང་། ཧྀ་ཐ་འ་དྷྱི་སྱིང་ར། ཛྭ་ར་དྷྱི་ཝྲེཥ་ན་ཟཕཡ་ཕ། ཧཾ་དྷྱི་རྣབྷ་ན།  
དྲུག་ན་ཐཕང་ཕསྒྱུཡ་ཟཁོཡ་རོཟབྷ་ལྷ་བྷགོདྷ་སྱིཟྱི་སྔགཥ་རྒྱཟབྷ་རག་དྷ་རོ་
རྲེཟྱི་སྔགཥ་དྷྱི། དྷ་བྷཿ ཥ་བྷད ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ་ག་སྲེ་ཤྭ་ཡ་པྲ་བཉྫ་ཛོ་ཎྱི་བྷཧཱ་ཥ་བྷ་འ་
ས ཧཱ། ཕྱག་ཟཙར་རོ།། ཥ་བྷད ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ་དྷྱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་བྷཏཟ་ཏབྷཥ་ཅཐ། 
ག་སྲེ་ཤྭ་ཡ་དྷྱི་ཟཚིདྷ་ནཟྱི་ཐཕང་ཕྱུག །པྲ་བཉྫ་དྷྱི་ཐོདྷ་བྷང་དུ་བྷཆྱིཥ་ན་རཥ་
ཟཐྱིཡ་དྷྱི་ཡཕ་ཏུ་ཎྱིང་ངྲེ་ཟཚིདྷ། ཛོ་ཎྱི་དྷྱི་ཟོཐ་གཥར་ཕ། བྷཧཱ་ཥ་བྷ་འ་དྷྱི་
ཐབྷ་ཙིག་ཆྲེདྷ་ནོ། ས ཧཱ་དྷྱི་གཝྱི་ཚུགཥ།  

 
གྱིཥ་ན་ཆྱིག་སྒྲྱིར་གྱི་ཐོདྷ་དྷྱི། 

སྔགཥ ཐདྷོ 
ཧོཾ་སྭ་བྷཱ་ཛྷ་ཕྱི་ཤུདྡྷཿ ཥརྦ་དརྨ་སྭ་བྷཱ་ཛྷ་ཕྱི་
ཤུདྡྷོ྅སཾ། 

ཆོཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཡང་ཕཝྱིདྷ་གྱིཥ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་
ན༐ ཡང་ཕཝྱིདྷ་གྱིཥ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ན་དྷྱི་ངཟོ།། 

དྷ་བྷཿ ཥརྦ་ཎ་ཏཱ་ག་ཎྲེ་བ་ོཕྱི་ཤྭ་མུ་ཁྲེ་བཿ 
ཥརྦ་ཏཱ་ཁ་ཾཨུཎྒ་ཎྲེ་སྥ་ཡ་དྷ་ཧྱི་ཐཾ་ག་ག་དྷ་ཁཾ་
ས ཧཱ། 

ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན་འྱིཐ་རྟོདྷ་ཀྱི་སོ་ཏབྷཥ་
ཅཐ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ།། ངྲེཥ་ནཡ་དུ་དྷབྷ་བྷཁཟ་
ར་ཟཔཡ་ར། དྷབྷ་བྷཁཟ་ཟཐྱི་ར་ཟཕོ་ཕཟྱི་གཝྱི་
ཚུགཥ་ལྱིག  

ཧོཾ་ཕཛྲ་ཧ་མ་ྀཎ་ཀུཌྷ ་ལཱྱི་ས་དྷ་ས་དྷ་ཧ་ཾཔཉ། ཕདུཐ་རྱི་ཟཁྱིར་ཕཟྱི་རོ་རྲེཥ་སྣུདྷ་སྣུདྷ་རྣབྷ་
ནཡ་གདྷོདྷ།   
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དྷ་བྷཿ ཥརྦ་ཎ་ཏཱ་ག་ཎ་ཧ་ཛྷ་རོ་ཀྱི་ཎྲེ། ཧོཾ་
ཥམྦྷ་ཡ་ཥམྦྷ་ཡ་ཧཾ། 

སྣང་ཕཟྱི་ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན་ཏབྷཥ་
ཅཐ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ།། རྒྱར་ཕ་རྣབྷཥ་ཀྱི་སྐུ་ཧོཾ་
གྱིཥ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རླཕཥ། གསུང་ཥམྦྷ་ཡ་ཥམྦྷ་ཡཥ་
སྲེར། ཐུགཥ་ཧ་ཾགྱིཥ་ཁ་ཐོག་དྲྱི་ཡོ་ཕུདྷ་སུབྷ་
ཙོགཥ་ནཡ་བོཥ་ར་ཕཝྲེཥ་ལྱིག 

ཧོཾ་ཛྙཱ་དྷ་ཧ་ཕ་རོ་ཀྱི་ཎྲེ་དྷ་བྷཿ ཥ་བྷད ་ས་ྥཡ་
ཌྷ་ཡསྨྱི་ཥཾ་བ་ཛྷ་ཥ་བྷ་འ་བྷཧཱ་བྷ་ཌྷྱི་དྷུ་རུ་དྷུ་
རུ་ཧྀ་ཐ་འ་ཛྭ་ར་དྷྱི་ཧཾ། 

འྲེ་ལྲེཥ་ཀུདྷ་ཏུ་སྣང་ཕ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ།། 
འོངཥ་སུ་ཟབྱུང་ཕ་ཐབྷ་ཙིག་དྷོཡ་བུ་ཆྲེདྷ་ནོ་
བྷཏཟ་འོངཥ་སུ་ཟོཐ་ཟཕོཥ་ན་གཟུང་གཟུང་། 
ཐབྷ་ཙགི་(ཡྲེ་ཁ་བྷ་བྷཥ་ནཡ) སྱིང་ར་ཟཕཡ་
ཕཡ་བྷཚོཐ།  

དྷ་བྷཿ ཥ་བྷད ་བུདྡྷཱ་ནཱ་ཾག་སྲེ་ཤྭ་ཡ་པྲ་བཉྫ་ཛོ་
ཎྱི་བྷཧཱ་ཥ་བྷ་འ་ས ཧཱ། 

ཕྱག་ཟཙར་ཥངཥ་རྒྱཥ་བྷཏཟ་ཏབྷཥ་ཅཐ་
ཟཚིདྷ་ནཟྱི་ཐཕང་ཕྱུག། ཡཕ་ཀྱི་ཎྱིང་ངྲེ་ཟཚིདྷ་
ཟོཐ་གཥར་ཕ་ཐབྷ་ཙགི་ཆྲེདྷ་བྷོ་ར་གཝྱི་ཚུགཥ། 

 
ཐོགཥ་ཥྲེར། ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་གཎྲེཡ་བྷཚོཐ་ར་ཧོཾ་སྭ་བྷཱ་ཛྷ་ཕྱི་ཤུདྡྷ་ཥརྦ་དརྨ་ཝྲེཥ་
སྣང་། ཟབྱི་གུང་ནཟྱི་ཟཐདྷོ་ཆ་ར་ཧོཾ་སྭ་བྷཱ་ཛྷ་ཤུདྡྷ་སྣང་། ལྷོ་ཟབྲུག་ར་གྱིཥ་
ཀ་ཕརོཐ་ཟཐོདྷ་གདྷང་གྱིདྷ་གཐཟ། གང་ལྟཡ་འང་ཐདྷོ་དྷྱི་ཐག་ན་ཐང་
ལྱིདྷ་ཏུ་ཐག་ན་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཁཐ་ནཡ་མབྷ་བྷོ།། 

 
བྷཏཟ་བྷ་བྷཇུག་ཕསྡུ་ཕ་དྷྱི།  
ཧོཾ་སྭ་བྷཱ་ཛྷ་ཕྱི་ཤུདྡྷཿ ཥརྦ་དརྨ་སྭ་བྷཱ་ཛྷ་ཕྱི་ཤུདྡྷོ྅སཾ།  དྷ་བྷཿ ཥརྦ་ཎ་ཏཱ་ག་ཎྲེ་
བོ་ཕྱི་ཤྭ་མུ་ཁྲེ་བཿ ཥརྦ་ཏ་ཱཁཾ་ཨུཎ་ྒཎྲེ་སྥ་ཡ་དྷ་ཧྱི་ཐཾ་ག་ག་དྷ་ཁ་ཾས ཧཱ། དྷ་བྷཿ 
ཥརྦ་ཎ་ཏཱ་ག་ཎ་ཧ་ཛྷ་རོ་ཀྱི་ཎྲེ། ཧོཾ་ཥམྦྷ་ཡ་ཥམྦྷ་ཡ་ཧ།ཾ  ཧོཾ་ཛྙཱ་དྷ་ཧ་ཕ་རོ་ཀྱི་
ཎྲེ་དྷ་བྷཿ ཥ་བྷད ་སྥ་ཡ་ཌྷ་ཡསྨྱི་ཥ་ཾབ་ཛྷ་ཥ་བྷ་འ་བྷཧཱ་བྷ་ཌྷྱི་དྷུ་རུ་དྷུ་རུ་ཧྀ་ཐ་
འ་ཛྭ་ར་དྷྱི་ཧ།ཾ དྷ་བྷཿ ཥ་བྷད ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ་ག་སྲེ་ཤྭ་ཡ་པྲ་བཉྫ་ཛོ་ཎྱི་བྷཧཱ་ཥ་བྷ་འ་
ས ཧཱ། ཝྲེཥ་སྔགཥ་ཐག་ནཡ་སྣང་ཕ་དྷྱི་ཐྲེ་མབྷ་བྷ།ོ། ཐྲེ་འང་ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་གཎྲེཡ་
བྷཚོཐ་དྷཥ་གསུངཥ་ན་ཐང་། ཟབྱི་གུང་ཆོཥ་རཥ་གསུངཥ་ན་ཐང་། ལྷོ་
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ཟབྲུག་གྱི་ཕྱག་སྲོར་རཥ་ཟབྱུང་ཕ་རྣབྷཥ་གཅྱིག་ཏུ་ཕསོབྷཥ་དྷཥ། བྱིཥ་ཐནྲེ་
ལྱིདྷ་ཏུ་ཐག་ན་རྣབྷཥ་བླངཥ་ལྱིང་བྷ་ཐག་ན་རྣབྷཥ་ཐོཡ་ར། ཙིག་བྷཙབྷཥ་
རྣབྷཥ་ཀང་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་གསུངཥ་ནཟྱི་བྷཐོ་རྒྱུཐ་ར་རོ་རུཥ་གཏུགཥ་
དྷཥ་བྷཏཟ་ཐཔྱོཐ་བྲེཐ་ཐྲེ། ཡང་བྷབྷ་ཟགཟྱི་ཡྲེ་སོང་དུ་རྟ་བྷགོ་རོཡ་གཐདྷ་
དྷགཥ་སུ་ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་བྱིཥ་ན་ཥརྦ་ཐྱིཀ྄་ཎཏ  ་ར་བྷགྷྒ་རཾ་བ་ཛྷ་
ཏུ།།          །།  
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༣༥༽ ལ་ལྔ་ཐང་ཕདུཐ་རྱི་ལྔཟྱི་ཥ་ཕདྷོ། 
༄༅།        །ཥ་ས་ཚ་སྱ་ཐྲེ་ཝཱ་འ་དྷ་བྷཿ། ལྷདྷ་ཅྱིག་སྲེཥ་ནཟྱི་ལྷ་ར་ཕྱག་
ཟཙར་རོ།  །ཟཐྱིཡ་སོཕ་ཐནོདྷ་དྲྱིར་བུ་ཕ་ཐང་ལ ཱུ་སྱི་ནཟྱི་ལུགཥ་ལ་ལྔ་ཐང་
ཕདུཐ་རྱི་ལྔཟྱི་ཥ་ཕོདྷ་བྱི་ཕ་ར་ཐདྷོ་གསུབྷ། ཏོག་བྷཡ་ཥ་ཕོདྷ། ཕཡ་དུ་ཐོདྷ། 
བྷཏཟ་བྷ་ཟཇུག་ཕསྡུ་ཕ་ཐང་གསུབྷ་བྷོ།།  

 
ཏགོ་བྷཡ་ཕདུཐ་རྱིཟྱི་ཥ་ཕདྷོ་ར། རྒྱུཐ་གང་དྷཥ་གསུངཥ་ན། ཅྱི་ཕྱྱིཡ་
གསུངཥ་ན། ཅྱི་ཟདྲ་གསུངཥ་ན། རག་རྲེདྷ་གང་དུ་གདྷང་འོཐ་ན། ཥ་ཕོདྷ། 
ཐོགཥ་ཥྲེར་ཕཅཥ་རྣབྷ་ན་དྲུག་རཥ། 
ཐང་ནོ་རྒྱུཐ་གང་དྷཥ་གསུངཥ་ན་དྷྱི། ཐནར་དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ནོ་ཝྲེཥ་བ་ཕཟྱི་
རྒྱུཐ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་ཐང་། ཐནར་ལྡདྷ་གལྱིདྷ་རྲེ་ཐབྷཡ་ནོཟྱི་རྒྱུཐ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་རཥ་
གསུངཥ་ཥོ། ། 
གྱིཥ་ན་ཅྱི་ཕྱྱིཡ་གསུངཥ་ན་དྷྱི། ལ་ལྔ་ཐང་ཕདུཐ་རྱིཟྱི་ཥ་ཕོདྷ་དུཟོ། ། 
གསུབྷ་ན་ཅྱི་ཟདྲ་གསུངཥ་ན་དྷྱི། རྒྱུཐ་ཁག་གྱིཥ་རཥ། ཐང་ནོ། ཐནར་དྷག་
ནོ་ཆྲེདྷ་ནོ་ཝྲེཥ་བ་ཕཟྱི་རྒྱུཐ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་རཥ། གང་རྣར་ཟབོཡ་ན་ཆང་ཐང་གོ་
ཀུ་ཐ་ས་དྷ་ར་ཥོགཥ་ན་ཕདུཐ་རྱི་ལྔ་ཐང་། འང་ཐག་ནཡ་ལྡདྷ་ནཥ་སོཐ་
ནཡ་བཟོ།  །ཝྲེཥ་གསུངཥ་ན་ཐང་།  གྱིཥ་ན། ཐནར་ལྡདྷ་གལྱིདྷ་རྲེ་ཐབྷཡ་
ནོཟྱི་རྒྱུཐ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་རཥ། སྣོཐ་གཅྱིག་ཏུ་གོ་ཀུ་ཐ་ས་དྷ་ཐང་། ཕྱི་ཡ་ཤུ་བྷ་མུ་
ཕདུཐ་རྱི་ལྔ་ཐང་ཕཅཥ་ནཟྱི་ལ་ཐང་ཟོ་བྷ་ཐང་། ་ལཥ་འང་ཐག་ནཡ་
གང་ཕཡ་བཟོ། །ཝྲེཥ་གསུངཥ། 
ཕཝྱི་ན་རག་རྲེདྷ་གང་དུ་གདྷང་འོཐ་ན་དྷྱི། ཆོཥ་སོང་སྱིཟྱི་གཎོཡ་ཕསྔོ་
ཕསྡུཥ་ན་ཕྱིདྷ་རཥ་མྱུཡ་ཟགྲུཕ་བྷ་སཕཥ་རྲེ་ཐགྲེ་ཡྱིདྷ་ནཥ་བྷཚཐ་ནཟྱི་དྷང་
དུ། བྷཙདྷ་ལྡདྷ་བནྡྷཡ་ག་ོཀུ་ཐ་ས་དྷ། །ཕྱི་མུ་བྷ་ཡ་ཤུ་སྲེ་འྱི་གྲེ་ཕཅུ། །ཡྱིབྷ་ཞུ་
ལ་ལྔ་ཕདུཐ་རྱི་ལྔ་རུ་གྱུཡ། །ཝྲེཥ་གསུངཥ་ན་ཐང་། འང་། ཐནར་ཥ་སཟྱི་
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ཕཀཟ་ཕསྲུང་རྣབྷཥ་ཀྱི་གཎོཡ་ཆགོ་རྒྱུདྷ་གྱི་བྷཥ་རྲེདྷ་དུ། ཡཾ་རཥ་བྷྲེཟྱི་
ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་གྱི་སྲེང་དུ་ཧ་རཥ་ཏོཐ་ན་ཐཀཡ་ནོ་འངཥ་ལྱིང་རྒྱ་ཆྲེ་ཕཟྱི་
དྷང་དུ། གོ་ཀུ་ཐ་ས་དྷ་རཥ་ལ་ལྔ་ཥོགཥ་གསུངཥ་ཥོ།། 
ལྔ་ན་ཥ་ཕོདྷ་འྱིག་ཟབྲུ་ར། ལ་ལྔཟྱི་ཥ་ཕོདྷ་ཐང་ཕདུཐ་རྱི་ལྔཟྱི་ཥ་ཕོདྷ་གྱིཥ་
རཥ། ཐང་ནོ་ལ་ལྔཟྱི་ཥ་ཕོདྷ་དྷྱི། ཡང་ཡང་གྱི་བྷྱིང་ཏོག་གྱིཥ་བྷཙདྷོ་ཎྲེ་
གཞུང་རྣབྷཥ་སུ་ཕལཐ་ཅྲེཥ་ན་མབྷ་རཥ་བྷྱི་སྣང་ཕཥ། ག་ོཕཡ་ཕཀྲར་དྷ། གོ་
ཝྲེཥ་ན་ཕ་རང་སྲེ་ག།ོ ཀུཀ ཱུ་ཡ་ཝྲེཥ་ན་ཁྱི་སྲེ་ཀུ། དྷཱ་རཱ་ཉ་ཝྲེཥ་ན་རྟ་སྲེ་ཐ། 
སསྱིད྄་ཝྲེཥ་ན་གླང་ནོ་སྲེ་ས། དྷ་ཡ་ཝྲེཥ་ན་བྷྱི་སྲེ་དྷཟ།ོ། གྱིཥ་ན་ཕདུཐ་རྱི་
ལྔཟྱི་ཥ་ཕོདྷ་དྷྱི། ཕྱིཥྚ་ཡ་ཝྲེཥ་ན་དྲྱི་ཆྲེདྷ་སྲེ་ཕྱི། མ ཱུ་ཏྲ་ཝྲེཥ་ན་དྲྱི་ཆུང་སྲེ་མུ། 
(རྒྱ་ལུགཥ་ར་མ ཱུ་ཏྲ་སྣང་འང་སྔ་ཡཕཥ་དྷ་མུ་ཏྲ་ཕོཐ་ལུགཥ་སུ་ཥོང་ཕཥ་མུ།) 
བྷ་ཎྱིཥྐ་ཝྲེཥ་ན་ཀཐ་ན་སྲེ་བྷ། ཡཀ ་ཝྲེཥ་ན་བང་ཥྲེབྷཥ་ཐབྷཡ་ནོ་སྲེ་ཡཟོ།། ཤུ་
ཀྲ་ཝྲེཥ་ན་བང་ཥྲེབྷཥ་ཐཀཡ་ནོ་སྲེ་ཤུཟོ།།   
དྲུག་ན་ཐོགཥ་ཥྲེར་དྷྱི། ཕྱག་སྲོར་ར་འཕ་ཕཀཟ་ལྷདྷ་སྲེཥ་ཐནཟ་ཕོ་གཅྱིག་
ན་ཐང་། ཕཐྲེ་བྷཆོག་ཕཅུ་གསུབྷ་གྱི་ལ་ལྔ་ཕདུཐ་རྱི་ལྔཟྱི་ཥ་ཕོདྷ་ཐང་བྷྱི་
བྷཐུདྷ་ནཡ་ཕལཐ་ཐོ་སབྷ་དྷ། ཐྲེ་ར་ལུགཥ་གྱིཥ་སུ་སྣང་ཕཡ་གོ་ཐགོཥ་ཎྲེ། 
སོཕ་ཐནོདྷ་ནཱ་ཡོ་ནཟྱི་ལུགཥ་ཐང་། སོཕ་ཐནོདྷ་དྲྱིར་བུ་ཕཟྱི་ལུགཥ་ཥོ།། གོ་
ཀུ་ཐ་ས་དྷ་ཐང་ཕྱི་མུ་བྷ་ཡ་ཤུཟྱི་ཥ་ཕོདྷ་དྷྱི། སོཕ་ཐནོདྷ་ལ ཱུ་སྱི་ནཥ་སོཕ་
ཐནོདྷ་དྲྱིར་བུ་ཕཟྱི་ལུགཥ་སུ་བྷཚཐ་ནཡ་གགཥ་ལྱིང་། སཡ་སོཕ་ཐནོདྷ་
ཟཔགཥ་ནཥ་རྒྱཥ་ནཡ་སཡ་ཕ་ཥ་སཟྱི་དྲ་ཕཡ་ཕལཐ་ཐ།ོ། ནཱ་ཡོ་ནཟྱི་ལུགཥ་
ར༐ ཕདུཐ་རྱི་ལྔཟྱི་ཥ་ཕོདྷ་ཧ་ཾཧོཾ་ཏ ཾ་ཨཱཾ་ཁཱཾ་ཐང་ལ་ལྔཟྱི་ཥ་ཕོདྷ་ཕཾ་མཱཾ་ཏཱཾ་དྷཾཱ་ལཱཾ་
སོབྷ་སྲེ། ཐྲེཟྱི་སོབྷ་ལུགཥ་དྷྱི། རྲེ་ཕཙུདྷ་འོདྷ་ཎདྷ་ཟོཐ་ཐནར་ཕཞང་ནོཟྱི་
ཝཕཥ་དྷཥ་ཕཐྲེ་བྷཆོག་ཕཅུ་གསུབྷ་གྱི་ཟགྲེར་ན་དྷོཡ་བུཟྱི་སྒྲོདྷ་བྷྲེཟྱི་དྷང་དུ་
ཞཕ་རྒྱཥ་གསུང་འོཐ་ནཥ་ཐྲེ་ར་གཞྱིགཥ། གང་ལྟཡ་འང་ལུགཥ་གྱི་གཟྱི་
ཕརྒྱུཐ་ན་ཆུ་ཕོ་གཅྱིག་ཟདྲྲེཥ་སུ་ཟཕཕ་འོཐ་ནཥ། ཡང་གྱི་ལྗོངཥ་དྷ་གང་
རུང་སོབྷ་ན་སར་ཕ་ཅདྷ་དུ་སྣང་ར་གོང་གདྷོདྷ་ཥོ་ཥོ་ཐབྲེ་ཕཡ་བྷྱི་ཡྱིགཥ་ཥོ་
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སབྷ་བྷོ།།    རྒྱཥ་ནཡ་སོབྷ་དྷ། ལ་ལྔ་ཕདུཐ་རྱི་ལྔཟྱི་ཥ་ཕོདྷ་གྱི་སྲེང་དུ། འྲེ་
ལྲེཥ་ལྔཟྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་ཡྱིགཥ་ལྔཟྱི་ཥ་ཕོདྷ་ཧཱུྃ་བཱུྃ་ཨཱཱུྃ་ཛ ྲཱིཾ་ཁཱུྃ་ཐང་། འང་ཐྲེཟྱི་
སྲེང་དུ། ཧོཾ་ཐཀཡ་ནོ་བྷགོ་ཐུཡ་དུ་ལྟ་ཕ། ཐྲེཟྱི་སྲེང་དུ་ཧ་རཥ་ཟླ་ཕཟྱི་སྲེང་དྷ་
ཧཱུྃ་རཥ་སྣ་ཙོགཥ་རོ་རྲེ་ཧཱུྃ་གྱིཥ་བྷཙདྷ་ན། ཧོཾ་ཐཀཡ་ནོ། ཨཱཿ་ཐབྷཡ་ནོ། ཧཱུྃ་
སོྔདྷ་ནོ་ཐང་། འང་བྱིདྷ་རླཕཥ་ཀྱི་ཥ་ཕོདྷ། ས་ཐཀཡ་ནོ། སོ་ཐབྷཡ་ནོ། ཧ ྱིཿསོྔདྷ་
ནོ། སོབྷ་ཚུར་རྣབྷཥ་ནཱ་ཡ་ོཐང་དྲྱིར་བུཟྱི་ལུགཥ་གྱིཥ་ཀ་བྷཐུདྷ་ནཡ་སྣང་
ངོ་། །  
ཕཡ་དུ་ཐདྷོ་ར། ཕདུཐ་རྱི་ལྔ་རྒྱར་ཕ་ཡྱིགཥ་ལྔ་ཐང་ ལ་ལྔ་རྒྱར་ཕཟྱི་ཡུབྷ་
ལྔཡ་ཕལཐ་ཚུར་དྷྱི། 
ཕྱགོཥ རྣབྷ་ན ཥ་ཕདྷོ་ 

ནཱ་ཡཟོྱི་
ལུགཥ 

ཥ་ཕདྷོ་
དྲྱིར་བུཟྱི་
ལུགཥ 

ཁ་ཐགོ འཕ 

ཐབུཥ དྲྱི་ཆུང་ ཧ ཾ མུ སོྔདྷ་ནོ བྷྱི་ཕསོཐ་ན 
ལཡ དྲྱི་ཆྲེདྷ ཧོཾ ཕྱི ཐཀཡ་དངཥ རྣབྷ་སྣང་ 
ལྷ ོ ཡཀ  ཏ ཾ ཡ ཐབྷཡ་ནོ ཡྱིདྷ་ཟབྱུང་ 
ནུཕ བང་ཥྲེབྷཥ ཨཾཱ ཤུ ཐཀཡ་ནོ སྣང་བྷཏཟ 
བང་ ཀཐ་ན ཁཱཾ བྷ ཐབྷཡ་བྷཐངཥ་

ཆགཥ་ན 
ཐོདྷ་གྲུཕ 

      
ཕྱགོཥ རྣབྷ་ན ཥ་ཕདྷོ་ནཱ་

ཡཟོྱི་
ལུགཥ 

ཥ་ཕདྷོ་
དྲྱིར་བུཟྱི་
ལུགཥ 

ཁ་ཐགོ ཡུབྷ 

ཐབུཥ བྷྱི་ལ ཕཾ དྷ ཐཀཡ བྷ་མ་ཱཀྱི 
ལཡ་ལྷ ོ ཕ་རང་གྱི་ལ མཱཾ ག ོ སོྔདྷ ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷ 
ལྷོ་ནུཕ ཁྱི་ལ ཏཱ ཾ ཀུ ཥྲེཡ ཥངཥ་རྒྱཥ་སདྷ་བྷ 
ནུཕ་
བང་ 

རྟ་ལ དྷཾཱ ཐ ཐབྷཡ གོཥ་ཐཀཡ་བྷ ོ

བང་
ལཡ 

གླང་ཆྲེདྷ་ལ ལཱཾ ས ལྗང་ཁུཟབྷ་
དྷག་ནོ 

ཐབྷ་ཙགི་སོྒྲར་བྷ 
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སྱིཡ་རྒྱར་ཕ་ཡྱིགཥ་ལྔཟྱི་སྐུ་བྷཐགོ་ར། བྷྱི་ཕསོཐ་ན་སྔོདྷ་ནོ། རྣབྷ་སྣང་ཐཀཡ་
ནོ། ཡྱིདྷ་ཟབྱུང་ཥྲེཡ་ནོ། སྣང་བྷཏཟ་ཐབྷཡ་ནོ། ཐོདྷ་གྲུཕ་ལྗང་ཁུ་འྱིདྷ་ནཡ་
ཕལཐ་ཀང་། ཟཐྱིཡ་ཕདུཐ་རྱིཟྱི་ལྔཟྱི་སཕཥ་སུ། བྷྱི་ཕསོཐ་སྔོདྷ་ནོ་ཐང་རྣབྷ་
སྣང་ཐཀཡ་ནོ་གཝདྷ་ཐང་བྷཚུངཥ་ཀང་། ཡྱིདྷ་ཟབྱུང་ཐབྷཡ་ནོ། སྣང་བྷཏཟ་
ཐཀཡ་ནོ། ཐོདྷ་གྲུཕ་ཐབྷཡ་བྷཐངཥ་ཆགཥ་ན་ཝྲེཥ་ཟབྱུང་ཕ་དྷྱི་ཐབྷྱིགཥ་
ཕཥར་དུ་འཕ་ཕཀཟ་ཟབྱིང་ནོ་ཥོགཥ་རཥ་ཕལཐ་ནཡ་སྣང་ངོ་།། 

 
བྷཏཟ་བྷཡ་བྷཇུག་ཕསྡུ་ཕ་དྷྱི། རཡོ་གཐདྷ་ཕཀྲ་ལྱིཥ་ཏང་གྱི་གཙུག་རག་ཁང་
དུ་ཐགྲེ་ཟདུདྷ་རྣབྷཥ་དྷཥ་གོང་གདྷོདྷ་ཟཐྱི་འོཐ་ན་རྒྱུདྷ་དུ་ཝར་ཟཐོདྷ་
གདྷང་གྱིདྷ་འོཐ་ན་ཐང་། ཐོདྷ་གྲེཡ་ཅདྷ་བྷང་ནོཥ་ཀང་ལ་ལྔ་ཐང་ཕདུཐ་
རྱི་ལྔཟྱི་ཥ་ཕོདྷ་སོཡ་ཕཐག་ར་དྲྱི་ཟབྱུང་ཕཥ། ཐྲེ་རདྷ་ཁུངཥ་གཏུགཥ་ཀྱི་
བྷདྷ་ངག་འྱིག་ཆ་བྷང་ནོ་ཕམར་དྷཥ་པདྷ་ཏཕཥ་སུ་ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་
སུག་བྱིཥ་ཕགྱིཥ་ར། དྷོཡ་ཕ་འོཐ་དྷ་ར་གསུབྷ་ཀུདྷ་ཕསྡུཥ་ཀྱི་སདྷ་རབྷ་དུ་
ཕཞོཐ་ནཡ་གཥོར་རོ།། བྷགྷྒ་རམ།྄།      །། 
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༣༦༽ ར་ོརྲེ་ཟཇྱིགཥ་བྲེཐ་ཀྱི་སྔགཥ། 
༄༅།        །དྷ་བྷ་ོགུ་ཡ་ཛྷྲེ།  བླ་བྷ་ར་ཕྱག་ཟཙར་ར།ོ  །རྒྱ་གཡ་སཐ་དུ། འ་
མཱད ་ཀ། ཕོཐ་སཐ་དུ་གལྱིདྷ་རྲེ་གལྲེཐ། འང་དྷ་བྷཙདྷ་གཝདྷ། རྒྱ་གཡ་སཐ་
དུ། ཕཛྲ་བཻ་ཡ་ཛྷ། ཕོཐ་སཐ་དུ། ར་ོརྲེ་ཟཇྱིགཥ་བྲེཐ། ཅྲེཥ་བ་ཕ་རཥ་ཐྲེཟྱི་ྲེ་
སྱིང་གྱི་སྔགཥ་ཐོདྷ་ཞུ་ཕཡ་བཟ།ོ ། 

 
ཐང་ན་ོསྔགཥ་དྷྱི། ཧོཾ་ཧ ྱིཿ ཥ  ྱིཿ ཛྷྱི་ཀྲྀ་ཏཱ་དྷ་དྷ་ཧ་ཾཔཉ།  

 
གྱིཥ་ན་སྔགཥ་ཐདྷོ་དྷྱི། སོཕ་ཐནོདྷ་ཟླ་ཕ་གགཥ་ནཥ། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ལྷ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེདྷ་ནོ་ཡཕ་ཏུ་ཕསདྷ་ནཟོ།། 
ཧ ྱིཿ། ཕོཐ་ནཟ།ོ། 
ཥ  ྱིཿ། རྣབྷ་ནཡ་ཟགྱུཡ་ཕ་ལྟ་བུཡ་ཡང་གྱི་ངོ་ཕོ་ྱིཐ་སོདྷ་ནཟོ།། 
ཛྷྱི་ཀྲ་ྀཏཱ་དྷ་དྷ། ཝར་ཟཇྱིགཥ་སུ་རུང་ཕཟོ།། 
ཧ་ཾཔཉ། གཥོཐ་ནཡ་ཕསྐུར་ཕཟྱི་ཐོདྷ་དྷོ།། 
ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ།། 
ཛྷྱི་ཀྲྀ་ཎ་ཨཱ་དྷ་དྷ། (ཛྷྱི་ཀྲྀ་ཎ + ཨ་ཱདྷ་དྷ = ཛྷྱི་ཀྲྀ་ཏཱ་དྷ་དྷ)  
གསུབྷ་ན་རྒྱུཐ་གང་རཥ་གསུངཥ་ན་དྷྱི། གལྱིདྷ་རྲེ་གལྲེཐ་དྷག་བྷོ་ཝྲེཥ་བ་
ཕཟྱི་རྒྱུཐ་རཥ། ཧོཾ་ཧ ྱིཿ ཥ  ྱིཿ ཛྷྱི་ཀྲྀ་ཏཱ་དྷ་དྷ་ཧཾ་ཧ་ཾཔཉ་པཉ་ས ཧཱ། འང་། ཧོཾ་ཧ ྱིཿ 
ཥ  ྱིཿ ཛྷྱི་ཀྲྀ་ཏཱ་དྷ་དྷ་ཧཾ་ཧཾ་པཉ་པཉ་ས ཧཱ། འང་། ཧོཾ་ཧ ྱིཿ ཥ  ྱི་ཛྷྱི་ཀྲྀ་ཏཱ་དྷ་དྷ་ཧཾ་ཧཾ་
པཉ་པཉ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་ཐང་། རྒྱུཐ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་ཐནར་དུཥ་ཀྱི་ཟཁོཡ་རོ་རཥ། ཧོཾ་
ཧ ིཾ་ཥ  ིཾ་ཐང་ཛྷྱི་ཀྲྀ་ཏཱ་དྷ་དྷ་རཥ་རྣབྷ་གྱིཥ་ཧཾ་པཉ་དུ་ཟགྱུཡ། ཝྲེཥ་གསུངཥ། 
ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་གཎྲེཡ་བྷཚོཐ་རཥ། ཧོཾ་ཧ ྱིཿ ཥྚྱི་ཛྷྱི་ཀྲྀ་ཏཱ་དྷ་དྷ་ཧཾ་པཉ། ཅྲེཥ་གསུངཥ། 
འང་། ཥ་ས་ན་ཀུདྷ་བློཥ་བྷཚཐ་ནཟྱི་གཎོཡ་ཕསྔོཟྱི་ཟགོཡ། ཧོཾ་ཧ ྱིཿ ཥྚྱི་ཛྷྱི་ཀྲྀ་
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ཏཱ་དྷ་དྷ་ཧཾ་པཉ། ཝྲེཥ་གསུངཥ། ཀུདྷ་བྷཁྲེདྷ་ནཐྨ་ཐཀཡ་ནོཥ། ཧོཾ་ཧ ྱིཿ ཥ  ྱིཿ ཛྷྱི་
ཀྲྀ་ཏཱ་དྷ་དྷ་ཧ་ཾཔཉ། ཅྲེཥ་གསུངཥ། 

 
ཕཝྱི་ན་ཥ་ཕདྷོ་དུ་ཕལཐ་ན། ཐབུཥ་སུ་ཟཇྱིགཥ་བྲེཐ་ཀྱི་ཥ་ཕོདྷ་དྷྱི་ ཧཾ། 
ཕོྱགཥ་ཕཝྱི་ར་པོ་ལྷཟྱི་ཥ་ཕོདྷ་དྷྱི་ ཧོཾ་ ཧ ྱིཿ ཥྚྱི་ ཛྷྱི།  བྷཙབྷཥ་ཕཝྱི་ར་བྷོ་ལྷཟྱི་
ཥ་ཕོདྷ་དྷྱི་ ཀྲྀ་ ཏཱ་ དྷ་ དྷ། ཝྲེཥ་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ཕཀོཐ་སངཥ་ཀྱི་ཆ་ོག་རཥ་
གསུངཥ། 

 
ལྔ་ན་ཐགཥོ་ཐདྷོ་དྷྱི། ཧོཾ་ཧྱིནྡྲཱ་འ་་་ཧ ྱིཿ། ཐྲེཥ་ལྷ་ཐཕང་ཟཐཡ་ཕཡ་བྲེཐ། འ་མཱ་
འ་་་ཥ  ྱིཟབྷ་ཥ  ྱིཿ། ཐྲེཥ་གལྱིདྷ་རྲེ་ཟཐཡ་ཕཡ་བྲེཐ། ཕ་རུ་ཎ་འ་་་ཛྷྱི། ཐྲེཥ་ཆུ་ལྷ་
ཟཐཡ་ཕཡ་བྲེཐ། ཀུ་ཕྲེ་རཱ་འ་་་ཀྲ།ྀ ཐྲེཥ་གདྷོཐ་སྱིདྷ་ཟཐཡ་ཕཡ་བྲེཐ། དྷཻ་ཡྱི་ཏ ་
འ་་་དྷ། ཐྲེཥ་སྲྱིདྷ་ནོ་ཟཐཡ་ཕཡ་བྲེཐ། བཱ་འ་ཕྲེ་་་་དྷ། ཐྲེཥ་རླུང་ལྷ་ཟཐཡ་
ཕཡ་བྲེཐ། མནྡྲཱ་འ་་ཧ།ཾ ཐྲེཥ་ཟླ་ཕ་ཟཐཡ་ཕཡ་བྲེཐ། བཧྨ་ཎ་འ་་་པཉ།  ཐྲེཥ་
ཙངཥ་ན་ཟཐཡ་ཕཡ་བྲེཐ་ཐོ། ། 

 
དྲུག་ན་བྷཇུག་ཕསྡུ་ཕ་དྷྱི། སྔགཥ་བྷྱི་ཟདྲ་ཕ་ཇྱི་ལྟཡ་སྣང་འང་ཐག་ན་དྷྱི། ཧོཾ་
ཧ ྱིཿ ཥ  ྱིཿ ཛྷྱི་ཀྲྀ་ཏཱ་དྷ་དྷ་ཧཾ་པཉ། ཅྲེཥ་ཕཟླཥ་ཥོ།། ཟབྲུ་ཡྲེ་ཡྲེ་རྒྱུཐ་ཀྱི་ཐགོངཥ་
ན་འྱིདྷ་སཕཥ་རྒྱ་ཆྲེ་ཕཥ་ཐོདྷ་ཞུ་ཕཡ་བློཥ་བྷ་སོཕཥ་ཥོ།    །ཝྲེཥ་སྨདྷ་ལྗོངཥ་
ཟབྲུག་གྱི་རྒྱང་བྷཏོང་ཆོཥ་ཕལཐ་རཥ་ཡྱིབྷ་ན་འོདྷ་ཎདྷ་སྣ་བྷང་གྱིཥ་ཕརྒྱདྷ་ནཟྱི་འོངཥ་གགཥ་
སོཕ་ཐནོདྷ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕསདྷ་ཟཚིདྷ་ཝྲེཥ་ན་ཐྲེ་ྱིཐ་ཀྱིཥ་འང་ཕསཡ་དྲྱི་ཕཟྱི་རདྷ་དུ་ རྟ་བྷགོ་
རོཡ་གཐདྷ་ཕཀྲ་ལྱིཥ་ཏང་གཙུག་རག་སོཕ་གྲྭཟྱི་དྷང་ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་བྱིཥ་ན་བྷགྷྒ་རམ྄།།     །།  
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༣༧༽ གཟུངཥ་གྲྭ་ལྔཟྱི་སྔགཥ་ཐོདྷ། 
༄༅།            །དྷ་བྷ་ོནཉྩ་ཡཨྱི་ཀ་ཐྲེ་ཛྷྱི་བཿ། སྲུང་ཕ་ལྔཟྱི་ལྷ་ར་ཕྱག་ཟཙར་
རོ། །གཟུངཥ་གྲྭ་ལྔཟྱི་སྔགཥ་ཀྱི་ལདྷ་སཡ་སྔ་ཕསྒྱུཡ་ལུགཥ་ཕཝྱིདྷ་ཞུ་ཕ་ར་
གཟུངཥ་ཡྱིང་རྣབྷ་ན་ལྔ། 
ཐང་ན།ོ ཥ་ོཥ་ོཟབང་བྷཟྱི་གཟུངཥ་ཡྱིང་དྷྱི།  
ཧོཾ་ཝྲེཥ་ན། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
བྷ་ཌྷྱི་ད་ཡྱི་དྷྱི་ཝྲེཥ་ན། དྷོཡ་བུ་ཟཚིདྷ་བྷ།  
ཕཛྲ་ིདྷྱི་ཝྲེཥ་ན། རོ་རྲེ་ཅདྷ་བྷ།  
བྷཧཱ་པྲ་ཎྱི་ཥ་ཡྱི་ཝྲེཥ་ན། ཥོ་ཥོཡ་ཟབང་བྷ་ཆྲེདྷ་བྷ།ོ ཕསོབྷཥ་ནཥ། རོ་རྲེ་ཅདྷ་
དྷོཡ་བུ་ཟཚིདྷ་བྷ་ཥོ་ཥོཡ་ཟབང་ཕ་ཆྲེདྷ་བྷོ། 
ཧ་ཾཧ་ཾཝྲེཥ་ན། སྐྲག་བྲེཐ་བྷཟྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ། 
པཉ་པཉ་ཅྲེཥ་ན། གཏུབྷ་བྷོཟྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ།  
ས ཧཱ་ཝྲེཥ་ན། རྲེགཥ་སྱིདྷ་བྷ། 

 
ཧོཾ་ཝྲེཥ་ན། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཕྱི་བྷ་རྲེ་ཝྲེཥ་ན། དྲྱི་བྷྲེཐ་བྷ། 
ཕྱི་པུ་རྲེ་ཝྲེཥ་ན། རྣབྷ་ནཡ་འངཥ་ཕ་བྷ། 
ཚ་འ་ཛྷ་ཡྲེ་ཝྲེཥ་ན། བྷཆོག་རྒྱར་བྷ། 
ཧ་མ་ྀཎྲེ་ཝྲེཥ་ན། ཧ་མ་ྀཎ་ཕདུཐ་རྱི་ར་གོ་རྒྱུ་འོཐ་ཀང་ཟཐྱིཡ་ཧ་མྀ་ཎྲེ་ཟཆྱི་
བྷྲེཐ་བྷ། 
 ཕྱི་ཡ་ཚ་ེཝྲེཥ་ན། རྡུར་བར་བྷ། སྲེ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་ཕསདྷ་ཟགྱུཡ་དུ་སྣང་འང་ལྷོ་
ཟབྲུག་གྱི་ཐནྲེ་ར་བྷྱི་སྣང་ངོ་།། 
ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ་པཉ་ས ཧཱ་ཝྲེཥ་ན། གོང་ཕཝྱིདྷ། 
ཧོཾ།  
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བ་ཡ་བ་ཡ་ཝྲེཥ་ན། ཟཆང་ཕ་ཟཆང་ཕ། 
ཥམྦྷ་ཥམྦྷ་ཡ་ཝྲེཥ་ན། འང་ཐག་ནཡ་རྒྱཥ་ན། འང་ཐག་ནཡ་རྒྱཥ་ན། 
ཧྱིནྡྲྱི་འ་ཝྲེཥ་ན། ཐཕང་ན།ོ 
ཛྷ་འ་ཕྱི་ལ་ོད་དྷྱི་ཝྲེཥ་ན། ཙེ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ན། 
ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ་པཉ། གོང་ཕཝྱིདྷ། 
རུ་རུ་མ་རྲེ་ཝྲེཥ་ན། སྒྲ་སྒྲོག་གའ་ོཕ་བྷ། 
ས ཧཱ། གོང་ཕཝྱིདྷ། 
ཎདྱ་ཏ་ཱཝྲེཥ་ན། ཟཐྱི་ལྟ་སྲེ། 
ཧོཾ། གོང་ཕཝྱིདྷ། 
ཧ་མ་ྀཎ་ཛྷ་ཡྲེ་ཝྲེཥ་ན། ཟཆྱི་བྷྲེཐ་བྷཆོག་རྒྱར་བྷ། 
ཛྷ་ཡ་ཛྷ་ཡ་ཝྲེཥ་ན། བྷཆོག་རྒྱར། བྷཆོག་རྒྱར། 
པྲ་ཛྷ་ཡ་ཕྱི་ཤུདྡྷྲེ་ཝྲེཥ་ན། ཡཕ་ཏུ་བྷཆོག་རྒྱར་རྣབྷ་ཐག་བྷ། 
ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ་པཉ་ས ཧཱ། གོང་ཕཝྱིདྷ། 
ཧོཾ། གོང་ཕཝྱིདྷ། 
ཧ་མ་ྀཎ་ཕྱི་ར་ོཀྱི་དྷྱི་ཝྲེཥ་ན། ཟཆྱི་བྷྲེཐ་རྣབྷ་གཞྱིགཥ་བྷ། 
གརྦྦ ་ཥ་ཾཡཨ་ཌྷྱི་ཝྲེཥ་ན། སྱིང་ནོ་འོངཥ་སུ་སྲུང་ཕ་བྷ། 
ཧ་ཾཔཉ་པཉ་ས ཧཱ། གོང་ཕཝྱིདྷ། 
དྷ་བྷཿཥརྦ་ཎ་ཏ་ཱག་ཎྲེ་བ་ོཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་ར་
ཕྱག་ཟཙར་རོ།། 
འྲེ་ཝྲེཥ་ན། གང་ཐག 
ཎྱིཥ ད ྱི་ཝྲེཥ་ན། ཕཞུགཥ་ཕཝྱིདྷ་ན།  
ཐ་ལ་ཝྲེཥ་ན། གངཥ་ཀ་ཕཅུ་ཏབྷ་ར་གོ་དྷ་འང་ཐ་ལྟ་ཟཐྱིཡ་སཕཥ་ཕཕཥ་
ཝྲེཥ་ན་ར་གོཟོ།།  
སུ་ཐྱིཀྵ་ཝྲེཥ་ན། རྲེགཥ་བྷཚེཥ་བྷ། 
ཧོཾ། གོང་ཕཝྱིདྷ། 
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བྷ་ཌྷྱི་ཧ་ྀཐ་འ་ཕཛྲ་ེཝྲེཥ་ན། སྱིང་གྱི་དྷོཡ་བུ་རོ་རྲེ་བྷ། 
མ་ཱཡ་ཥྲེ་ན་ཝྲེཥ་ན། ཕཥཐ་ནཟྱི་ཐཔུང་། 
ཕྱི་དཱ་ཡྱི་ཌྷྱི་ཝྲེཥ་ན། རྣབྷ་ནཡ་ཟཇོབྷཥ་བྷ། ཕྱི་དཱ་ཡ་ཌྷ་ཝྲེཥ་ཀང་ཞྲེཡ། 
ས་དྷ་ས་དྷ་ཝྲེཥ་ན། གཥོཐ་གཥོཐ། 
ཥརྦ་ལ་ཏྲུདྷ་ཝྲེཥ་ན། ཐག་ཏབྷཥ་ཅཐ་ནཡ། 
ཡཨ་ཡཨ་མཱ་ཾཝྲེཥ་ན། ཕཐག་ར་སྲུངཥ་སྲུངཥ། 
ཕཛྲ་ེཕཛྲ་ེཝྲེཥ་ན། རོ་རྲེ་བྷ་ར་ོརྲེ་བྷ། 
ཕཛྲ་གརྦྦ ྲེ་ཝྲེཥ་ན། རོ་རྲེ་སྱིང་ན་ོབྷ། 
ཏ ་ཥ་འ་ཏ ་ཥ་འ་ཝྲེཥ་ན། སོཕཥ་ལྱིག་སོཕཥ་ལྱིག 
ཥརྦ་མ་ཱཡ་ཝྲེཥ་ན། ཏབྷཥ་ཅཐ་གཥོཐ་བྷཚཐ། 
བ་ཛྷད ་དྷྱི་ཝྲེཥ་ན། ཁྲེཐ་ཝཕཥ་བྷ། 
ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ་པཉ། གངོ་ཕཝྱིདྷ། 
ཥམྦྷ་ཡ་ཥམྦྷ་ཡ། རྒྱཥ་ན་ཐང་ཟུངཥ་ཕ་གྱིཥ་རཥ་ཟཐྱིཡ། འང་ཐག་ནཡ་
ཟུངཥ། འང་ཐག་ནཡ་ཟུངཥ། འང་སྲེ་ཐགྲེ་ཕཀཟ་ཟགྱུཡ་དྷང་ར། ཥཾ་ད་ཡ་ཥཾ་
ད་ཡ་ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཟདུག་ར་ཐདྷོ་གཅྱིག་སྲེ། འང་ཐག་ནཡ་ཟུང་། འང་ཐག་
ནཡ་ཟུང་། 
ས ཧཱ། གོང་ཕཝྱིདྷ། 
བུདྡྷ་ཝྲེཥ་ན། ཥངཥ་རྒྱཥ། 
བྷ་ཻཏ ྱི་ཝྲེཥ་ན། བབྷཥ་ན། 
ཥརྦ་ཎ་ཏ་ཱག་ཎ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ། 
ཕཛྲ་ཀལྤ་ཧ་དྱིཥ ྱི་ཝྲེཥ་ན། ར་ོརྲེཟྱི་ཕསར་ན་ལྷག་ནཡ་གདྷཥ། 
ཥརྦ་ཀརྨྨཱ་ཝྲེཥ་ན། རཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་བྷ། ཀར  ་ཝྲེཥ་འོཐ་ན་ཧ་མོ་ཡ་ས་བ  བྷ་དྲེ་
ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཡྱིག་ན་རཥ། ར྄་སྲོག་བྷྲེཐ་ཀྱི་རྲེཥ་ར་གཥར་བྲེཐ་ྱིཥ་ཕརྲེགཥ་
གཐབྷཥ་ཁག་གསུངཥ་ན་འྱིདྷ་ནཥ་ཀར  ། འང་དྷ་ཀརྨ་ཝྲེཥ་ཀང་བྱིཥ་རུང་ར་
ཀོག་ཚུར་ཟདྲ་སྲེ་ཐོདྷ་གཅྱིག་གོ།། 
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ཨ་ཱཛྷ་ཡ་ཌྷ་ཝྲེཥ་ན། སྒྲྱིཕ་ན། 
ཧ་ཏ་ན་དྷ་འ་ཝྲེཥ་ན། ལྱིདྷ་ཏུ་ཕཥར་ཕ། ཧ་ཎྱི་ཐང་ཧ་ན་དྷ་འ་བྷཙབྷཥ་
སོཡ་ཕ། 
ས ཧཱ། གོང་ཕཝྱིདྷ། 

 
གྱིཥ་ན། སངོ་ཆྲེདྷ་ཡཕ་ཟཇབྷོཥ་ཀྱི་གཟུངཥ་ཡྱིང་དྷྱི།  
ཧོཾ་ཨཿཱ། སྐུ་ཐང་གསུང་གྱི་ཥ་ཕོདྷ། 
བྷཧཱ་ཝྲེཥ་ན། ཆྲེདྷ་ནོ། 
ཥ་ཧཱ་སྲ་ཝྲེཥ་ན། སོང་ཕག སྔ་ཕསྒྱུཡ་གྱི་སཕཥ་སུ་འྱི་གྲེ་སྲེཕ་དྷྱི་ ཥ་ཧཱ་སྲ། 
གཥཡ་ཕཅཐ་སཕཥ་སུ་ ཥ་ས་སྲ། 
པྲ་བྷར   ་དྷྱི་ཝྲེཥ་ན། ཡཕ་ཏུ་ཟཇོབྷཥ་བྷ། སྔ་ཕསྒྱུཡ་སཕཥ་དྷྱི་པྲ་བྷར   ། གཥཡ་
ཕཅཐ་ཀྱི་སཕཥ་སུ་ པྲ་བྷར་དྷྱི། 
བུ་ཾཧ་ཾཝྲེཥ་ན། བྷངོདྷ་སོཐ་ཀྱི་ཐོདྷ་དུ་སོང་ཆྲེདྷ་ཡཕ་ཟཇོབྷཥ་ར་སྐུར་ཕ།  
ས ཐ་འ་ཏྲེ་ཐདྷ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། འྱིདྷ་ནཡ་ཟགྱུཡ་ཕ་ ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་ཟཐྱི་དྷྱི། ས ཐ་ཝྲེཥ་
ན་འྱིདྷ་ནཡ་ཟགྱུཡ་ཕ། འ་ཏཱ་ཝྲེཥ་ན་ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ། ཧྱི་ཐབྷ་ཝྲེཥ་ན་ཟཐྱི་དྷྱི། ཐྲེ་
གསུབྷ་བྷཙབྷཥ་སོཡ་བྲེཐ་ནཟྱི་འྱི་གྲེཟོ།། འང་ ས ཐ་འ་ཏྲེ་ཐམ་྄ཝྲེཥ་ཀང་བྱིཥ་
ཥོ།། 
ཀ་རྱིགྷྒྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། སདྷ་ཟཇྲེཕཥ་བྷ། 
བ་ཡ་ཐྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། བྷཆོག་སྱིདྷ་བྷ། སཐ་གཥཡ་ཕཅཐ་ར། ཕ་ཡ་ཐྲེ་ཝྲེཥ་སྣང་། 
ཚ་ཽཏཱ་གྲེ་ཝྲེཥ་ན། བྷདུདྷ་དྷཥ་ཐཔྱཐོ་བྷཚཐ་བྷ།  ཚཽ་ཎ་ཐང་ཧ་གྲེ་བྷཙབྷཥ་
སོཡ་ཕཥ་ཚཽ་ཏཱ་གྲེ། ལྷོ་ཐནྲེཡ་ཛྭ་ཐ་གྲེ་ཝྲེཥ་སྣང་ར་ཐོདྷ་བྷ་ཟཙར། 
ཛ་ཱབྷ་ཌྷྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཟདྲྱིཥ་བྷཁདྷ་བྷ། 
ཥིཾ་ཧཱ་བྷ་ཐྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཥྲེགྷྒྲེ་མྱོཥ་བྷ། ལྷོ་ཐནྲེཡ་ཥྱི་ཧཱཾ་བྷ་ཐྲེ་ཝྲེཥ་སྣང་ར་ཐོདྷ་
བྷ་ཟཙར། 
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ས་ཱཡ་ག་པ དྷ ྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཟབང་དྷཥ་ཟགོ་སྲེ་རྲེཐ་བྷ། ལྷོ་ཐནྲེཡ་སཱ་ཡ་ག་པ ་ཕ་
ཎྲེ་ཝྲེཥ་སྣང་ར་ཐོདྷ་བྷ་ཟཙར། 
ས་ཾཥ་ག་བྷྱི་དྷྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ངང་ནཟྱི་ཕགོཐ་ཅདྷ་བྷ། 
མ་ཱརྱི་དྷྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཕྲེང་ལྡདྷ་བྷ། 
ཧ་རྲེ། བྷྱི་ཧ་རྱི། ནྱི་ཧ་རྱི་ནྱི་ཧ་རྱི། ནྱི་ཧ་ར་བྷྲེ། ས་ས་བྷ་ས་ས་བྷ། ཟཐྱི་དྷྱི་ལྷོ་
ཟབྲུག་གྱི་ཐནྲེ་ར་སྣང་། གཝདྷ་དུ་ལྷ་ཥཟྱི་ནཡ་བྷ་ཐང་སྲེ་ཐགྲེ་ནཡ་བྷཟྱི་དྷང་
ར༐ ཧ་རྱི་ཥྱི་ཧ་རྱི་ཥྱི་ཧ་རྱི་ཥྱི་ཧ་རྱི་བྷྱི། ས་སབྷ་སབྷ། ཝྲེཥ་སྣང་ར་ཐོདྷ་བྷ་
ཟཙར།  
སུ་ཐ་བྷ་དྷྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། རྲེགཥ་སྱིདྷ་བྷ། ལྷོ་ཐནྲེཡ་སུའུ་ཐ་དྷྱི་ཝྲེཥ་སྣང་ར་ཐོདྷ་
བྷ་ཟཙར། 
ན་ར་ཱག་ཕ་ཎྱི་ཝྲེཥ་ན། བྷདུདྷ་རགོཥ་ཅདྷ་བྷ། ལྷོ་ཐནྲེཡ་ ཕ་རཱ་པྲ་ཕ་ཎྱི་ཝྲེཥ་
སྣང་ར་ཐོདྷ་བྷ་ཟཙར། 
སསྱི་དྷྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། གླང་ཆྲེདྷ་བྷ། 
དྷྲེ་ཕ་ཡ་བྷྱི་ཎ་ཝྲེཥ་ན། བྷཚུངཥ་བྷྲེཐ་བྷྲེཥ་བྷ། དྷ་ཐང་ ཧྱི་ཕ་ཐང་ ཡ་བྷྱི་ཎ་
གཅྱིག་ཏུ་བྷཙབྷཥ་སོཡ་ཕ། ལྷ་ོཐནྲེཡ་དྷྲེ་མ་ཡ་བྷ་ཎྱི་ཝྲེཥ་སྣང་ར་ཐོདྷ་བྷ་
ཟཙར།  
མཎྜཱ་རྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། གཏུབྷ་བྷོ། 
མ་ཡ་བྷྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཟག་ོཕ་བྷ། 
མ་ཡ་ོམ་ཡྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཟག་ོཕ་ཟགོ་ཕ་ར། 
ས ཧཱ། གོང་ཕཝྱིདྷ། 

 
གསུབྷ་ན། གཥང་སྔགཥ་རྲེཥ་ཟཚདྷི་བྷཟྱི་གཟུངཥ་ཡྱིང་དྷྱི།  
ཧོཾ་ཨཿཱ། 
བྷཧཱ་བྷནྟྲ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། སྔགཥ་ཆྲེདྷ། 
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ཧ་ནུ་ན་ཡྱི་ཌྷྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། རྲེཥ་སུ་ཟཚིདྷ་བྷ། ཕསོབྷཥ་ནཥ། སྔགཥ་ཆྲེདྷ་རྲེཥ་
སུ་ཟཚིདྷ་བྷ་ཆྲེདྷ་བྷོ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐདྷོ་དྷོ།། 
ཧ་ཾཧ་ཾཝྲེཥ་ན། ཟཕྱིདྷ་བྷཚཐ་ན། 
ཎདྱ་ཏ་ཱཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཟཐྱི་ལྟ་སྲེ། 
སུ་བུདྡྷྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། རྲེགཥ་ནཡ་ཡྱིག་བྷ། ལྷོ་ཐནྲེཡ་ཨུ་བུདྡྷྲེ་ཝྲེཥ་སྣང་ར་ཐོདྷ་
བྷ་ཟཙར། 
དྷྱི་བུདྡྷྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ངྲེཥ་ནཡ་ཡྱིག་བྷ། 
ཕ་ཧ་བུདྡྷྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། བྷང་ནོཡ་ཡྱིག་བྷ། 
ཥ་བྷ་བུདྡྷྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། བྷཚུངཥ་ནཡ་ཡྱིག་བྷ། 
ཕྱི་ཤྱིཥ་ྚབུདྡྷྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཁཐ་ཟཔགཥ་ཡྱིག་བྷ། 
ཧྱི་ས་བུདྡྷྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཟཐྱི་ར་ཡྱིག་བྷ། 
ཎདྟྲ་བུདྡྷྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཐྲེ་ར་ཡྱིག་བྷ། སྔ་ཕསྒྱུཡ་གྱི་འྱི་གྲེ་ར་ཎདྟྲ་བུདྡྷྲེ། གཥཡ་
ཕཅཐ་དུཥ་ ཎ་ཏྲ་བུདྡྷྲེ་ཝྲེཥ་སྣང་། 
དྷྱི་འ་ཾག་བྷྲེ་ཝྲེཥ་ན། ཚུར་ཟགོ་བྷ། དྷྱི་འགྷྒ་བྷྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་ལྷོ་ཐནྲེ་ར་སྣང་། ཐོདྷ་
ཟདྲཟོ།། 
ཙ་ཕྱི་ར་ཝྲེཥ་ན། ཟཆྱི་བྷྲེཐ་བྷྲེ་ཎགོ །ཕྱྱི་རཥ་ལྟ་དྷ་བྷྱི་ཟདྲ་ཕ་བྷྲེ་ཎགོ་ཐཀཡ་
ཐབྷཡ་གྱིཥ་འོཐ། ཟབཥ་བུ་རྔ་ོཕཟྱི་སཕཥ་གྱིཥ་ཀ་ཐཀཡ་ནོཡ་ཟགྱུཡ་
ཕཥ་དྷ་ཟཐྱི་ར་ཟབྲུག་ནཥ་ཞྱིབྷ་རྱི་ཐཀཡ་ནོ་ཞྲེཡ་ཡ།ོ ། 

 
ཙ་ཕྱི་ར་ཝྲེཥ་ན། ཟཆྱི་བྷྲེཐ་བྷྲེ་ཎོག 

ཨུ་བུ་ར་ཝྲེཥ་ན། ཙོགཥ་སུ་གདྷཥ་བྷ།  
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ཎ་བུ་ར་ཝྲེཥ་ན། གཥཡ་ན་གམང་བྷ། ལྷོ་བྷོདྷ་གྱི་ཐནྲེ་ར་ཐྲེ་ལྟཡ་ཐང་ཐནྲེ་
གཝདྷ་དུ། ཧ་ཕུ་ར། ཎ་ཕུ་ར། ཝྲེཥ་སྣང་ངོ་།།   
ཎྲེ་ར་ཝྲེཥ་ན། ཡ་ྲེཡ། གངཥ་བྷང་ནོཟྱི་ཐོདྷ། 
ཎ་བྷ་ར། ཎ་བྷ་ར། ཝྲེཥ་ན། བྷྲེ་ཎགོ་གྱི་བྷྱིང་། མྱ་ངདྷ་བྷྲེ་ཎོག་ཏུ་ཕལཐ།       

 
ཎ་བྷ་ར། ཝྲེཥ་ན། བྷྲེ་ཎོག་གྱི་བྷྱིང་། 

བྷ་ཾག་ཝྲེཥ་ན། ཕཀྲ་ལྱིཥ། 
ག་བྷ་ཾཝྲེཥ་ན། ཟགོ་ཕ། 
ག་བྷ་དྷདྷ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཟག་ོཕཝྱིདྷ་བྷ། སྔ་ཕསྒྱུཡ་སཕཥ་སུ། ག་བྷ་དྷདྷ་ཝྲེཥ་ན་
གཥཡ་ཕཅཐ་སཕཥ་སུ། ག་བྷ་དྷབྷ་ཝྲེཥ་བྱིཥ་ཥོ།།   
ཧྱི་བྷ་ཾཕྱིདྡྷྱ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཟཐྱི་ལྲེཥ་ན། 
ཧ་དུ་བྷྲེ་ཝྲེཥ་ན། ཕྱག་ཕྱྱིཐ་ཞུ་བྷཁདྷ་བྷ། 
ཧ་ཧ་བྷྲེ། ཐོདྷ་བྷ་ཟཙར།  
དྷ ཱུརྦ་པྲ་ས་ཡྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། སྔོདྷ་དུ་གཝོབྷ་བྷ། 
ས ཐ་འ་ཏྲེ་ཐདྷ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། འྱིདྷ་ནཡ་ཟགྱུཡ་ཕ་ ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་ཟཐྱི་དྷྱི།  
སྭསྱི་བྷ་ཎྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཕཐྲེ་རྲེགཥ་བློ་གོཥ་བྷ། 
ཕྱི་ལུ་བྷ་ཎྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཟབོཡ་ནཟྱི་བློ་གོཥ་བྷ། 
པྲ་ས་ཡ་ཎྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཡཕ་ཏུ་རྒྱར་བྷ། 
ཀ་ཤུ་བྷཙ་ིཝྲེཥ་ན། མྱུཡ་སྤུངཥ་བྷ། ཐྲེ་འང་ ཀ་ཤུ་ཝྲེཥ་ན་སྤུངཥ། བྷཙི་ཝྲེཥ་
ན་མྱུཡ། 
དྷདྷ་ཐ་བྷ་ཎྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཐགཟ་ཕཟྱི་བློ་གོཥ་བྷ། 
ཕྱི་ས་ག་སྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། དྷབྷ་བྷཁཟ་ཟཚིདྷ་བྷ།  
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ཕྱི་དུ་བྷ་ཎྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། བྷཁཥ་ནཟྱི་བློ་གོཥ་བྷ། 
ཧྲེ་ཐ་ཀྲ་ྀཎ་ཝྲེཥ་ན། ཀྲེ་སྱིདྷ་བྲེཐ་བྷ།  ལྷོ་བྷོདྷ་གྱི་ཐནྲེཡ་ཧོཾ་ཐ་ཀྲྱི་ཎ་ཝྲེཥ་
བྷཆྱིཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་རྲེཐ་ཀང་ཟཐྱིཡ་ཟཐྱི་ཐགོཥ་བྷྲེཐ་སབྷ་རགཥ། 
ཧཀྵ་ྠསུ་དྲ་ྀལ་བུདྡྷྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཐདྷོ་རྲེགཥ་ནཡ་གཞྱིགཥ་ལྱིང་བྷཁྲེདྷ་ན། ཧཀྵྠ་
ཐོདྷ། སུ་དྲྀ་ལ་རྲེགཥ་ནཡ་གཞྱིགཥ་ན། བུདྡྷྱི་བྷཁྲེདྷ། ལྷོ་ནཡ་ར་ཧར་སུ་ཏྲྱིཥ ་
བུདྡྷྱི་ཝྲེཥ་སྣང་ར་ཐོདྷ་བྷ་ཟཙར། 
ཕ་ོདྱི་བྷ་ཎྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། བང་ཆུཕ་བོླ་གོཥ།  
སུ་ཧ་དུ་བྷྲེ། ཕྱག་ཕྱྱིཐ་རྲེགཥ་ནཡ་ཞུ་བྷཁདྷ་བྷ། ལྷོཟྱི་ཐནྲེ་ར་ ཤུའུ་དུ་བྷྲེ་ཝྲེཥ་
སྣང་ར་ཐོདྷ་བྷ་ཟཙར། 
ཧ་ར་མུ་ཁྲེ་ཝྲེཥ་ན། ཕཝྱིདྷ་རྲེགཥ་བྷ།  ཐནྲེ་གཝདྷ་དུ་ཧ་ར་ཀུ་བྷྲེ་ཐང་ ཧ་ར་
ཁ ཱུ་བྷྲེ་ཝྲེཥ་སྣང་ར་ཐོདྷ་བྷ་ཟཙར། 
ཧ་ར་བྷྱི་ཎྲེ་ཝྲེཥ་ན། རྲེགཥ་གུཥ་བྷ།  
སྱི་ག་ཡ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། སཡ་ཕཟྱི་དུག 
ལ་ཡ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། བྷཐཟ། གཝདྷ་དུ་ ཥ་ཡ་ཝྲེཥ་ཀང་བྷཐཟ་འྱིདྷ་དྷ།ོ། 
ཧ་ཤུ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། མྱུཡ་དུ། 
ས་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། སྣུདྷ། 
པྲ་ག་ལྱི་དྷྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། བྷདུདྷ་དུ་རྒོཐ་ཅདྷ་བྷ། པྲག྄་ཐང་ཧ་ལྱི་དྷྱི་བྷཙབྷཥ་
སོཡ་ཕཟྱི་འྱི་གྲེ། 
བྷ་བྷ་ཡཨ་ཀུ་རུ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཕཐག་ར་སྲུང་ཕཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག  
ས ཧཱ།  

 
ཕཝྱི་ན། ཕཥྱིར་ཕཟྱི་ཙར་ཆྲེདྷ་བྷཟོྱི་གཟུངཥ་ཡྱིང་དྷྱི།  
ཧོཾ་ཨཿཱ། སྐུ་གསུང་། 
བྷཧཱ་ལྱི་ཎ་ཕ་ཎྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཕཥྱིར་ཕ་ཅདྷ་ཆྲེདྷ་བྷ།ོ 
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ཕཛྲ་ཧ།ཾ ར་ོརྲེ་ཐུགཥ། 
ས ཐ་འ་ཏྲེ་ཐདྷ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། འྱིདྷ་ནཡ་ཟགྱུཡ་ཕ་ ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་ཟཐྱི་དྷྱི། (ས ཐ་ཐང་
འ་ཏཱ་ཐང་ཧྱི་ཐབྷ་གསུབྷ་བྷཙབྷཥ་སོཡ་བྲེཐ་ནཟྱི་འྱི་གྲེཟ།ོ། འང་ ས ཐ་འ་ཏྲེ་
ཐམ྄་ཝྲེཥ་ཀང་བྱིཥ་ཥ)ོ 
ཁ་ཉྲེ་ཁ་ཉྲེ་ཝྲེཥ་ན། སཐ་སྒྲོག་ཅདྷ་བྷ། ལྷོཟྱི་ཐནྲེཡ་ཁ་ཌཱྲེ་ཁ་ཉྲེ་ཝྲེཥ་སྣང་ར་
ཐོདྷ་བྷ་ཟཙར། 
ཁཏྟྱ་ཥྱི་ཝྲེཥ་ན། ཁྲེཐ་ཀྱིཥ་ཟབོདྷ་ཕཝྱིདྷ་བྷ། ཟཐྱི་ར་སྔ་ཡཕཥ་ཀྱི་བྱིཥ་ཚུར་དུ་
ཁཏ་ཥྱི། ཁ་ཏ་ཥྱི། འང་དྷ་ཁཏྟྱ་ཥྱི་ཝྲེཥ་སྣང་། ལྷོཟྱི་ཐནྲེཡ་ཁཐ་དྱ་ཥྱི་ཝྲེཥ་
སྣང་ར་ཐོདྷ་གཅྱིག་ནཡ་སབྷ།   
ན་ར་ཀ་ན་ཉྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། བྷྱིག་ཐཀྱུཥ་ཡྱིང་སོབྷ་ལྡདྷ་བྷ། ན་ར་ཀ་་བྷྱིག་
ཐཀྱུཥ་ཡྱིང་། ན་ཉྲེ་་་སོབྷ་ན། 
ཡ་ོག་བདྡྲ་ག་ཌྷྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། དྷཐ་ཕཞང་ཙོགཥ་ན། ཐནྲེ་གཝདྷ་དུ། ཡོ་ག་བ་དྲྱི་
ག་ཌྷ་ཝྲེཥ་ཀང་སྣང་ར་ཐྲེ་ཐང་ཐདྷོ་གཅྱིག 
སྱི་རྱི་སྱི་རྱི་ཝྲེཥ་ན། ཐབྷག་ཐཔུང་ཐབྷག་ཐཔུང་། 
ཥྱི་རྱི་ཥྱི་རྱི། བྷཐཟ་བྷཐཟ། 
དུ་བྷ་ཎྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི།  ངདྷ་ནཟྱི་བློ་གོཥ་བྷ།  
ག་ྀདྷྱ་ཎྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཕརྣཕ་ཥྲེབྷཥ་ཅདྷ། 
ཧ་ཚ་ཎྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། བྷ་སྲེཥ་ན། 
ཀ་ཏ་རཱྱི་བྷ་ས་ཱཡ་ཀར་ནྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཕཞང་ནོཡ་བྷྱི་ཟབང་ཕཟྱི་རྣབྷ་རྟོག 
ཐོདྷ་དུ་ངདྷ་ནཟྱི་རྣབྷ་རྟོག །ཀ་ཏ་རཱྱིམ྄་ཐང་ཧ་སཱ་ཡ་ཐང་ཀར་ནྲེ་ཕསོབྷཥ་
ནཟྱི་ཙིག་འྱིདྷ། ཀ་ཏ་རཱྱིམ྄་ཕཞང་ནོཡ། ཧ་སཱ་ཡ་བྷྱི་ཟབང་ཕཟྱི། ཀར་ནྲེ་རྣབྷ་
རྟོག ཕསོབྷཥ་ནཥ། ཕཞང་ནོཡ་བྷྱི་ཟབང་ཕཟྱི་རྣབྷ་རྟོག  
ཥ་བྷད ྲེ་དྷ་མ་ཏུཡ་ཐྱི་ལ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཕྱོགཥ་ཕཝྱིཟྱི་བྷཏཟ་འོངཥ་སུ། ཥ་བྷད ྲེ་
དྷ་བྷཏཟ་འོངཥ་སུ། མ་ཏུཡ་ཕཝྱི། ཐྱི་ལ་ཕྱོགཥ། ཕསོབྷཥ་ནཥ། ཕྱོགཥ་ཕཝྱིཟྱི་
བྷཏཟ་འོངཥ་སུ། 
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འ་ོཚ་དྷ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། སོཡ་ཕ། 
ལ་ཎ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཕརྒྱ། 
ཨཎཱ་ྨཡཨཿ ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཕཐག་ྱིཐ་སྲུང་ཕ། 
ཧ་དྷ་ཎྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི།  ྲེ་ཕཡ། ཐནྲེ་གཝདྷ་དུ་ ཧ་ཌྷྱི་ཎྱི་ཝྲེཥ་སྣང་ར་ཐོདྷ་བྷ་
ཟཙར། 
ཀྲ་བྷ་ཎྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཡྱིབྷ་ནཡ། 
ཥརྦ་ཕྱི་སྲེ་ཊ་ཀྲེ་བཿཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཏ་ོབྷཙབྷཥ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་རཥ། ལྷོ་བྷོདྷ་གྱི་
ཐནྲེཡ་ཥརྦ་ཕྱི་སྲེ་ཏ་ཀྲེ་ཛྷྱི་ཝྲེཥ་སྣང་ར་ཐོདྷ་བྷ་ཟཙར། 
དྷ་བྷ་ོབ་ག་ཛྷ་ཎྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ།། 
བུདྡྷ་སྱ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི། 
ཥྱིཐ་དྷྱནྟྟཱུ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཐངོཥ་གྲུཕ་ཏུ་གྱུཡ་ཅྱིག 
བྷནྟྲ་ན་དཱ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། སྔགཥ་ཀྱི་ཙིག 
ཎ་ཡ་ཏུ་ཕྱིདྡྷྱ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི།  སྒྲོར་ཅྱིག་ཡྱིག་ཅྱིག 
བཧ  ་ཌྷྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཙངཥ་ནཟྱི། 
བྷན་ཏུ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཥྲེབྷཥ་གྱུཡ་ཅྱིག 
ས ཧཱ།  
ས ཐ་འ་ཏྲེ་ཐདྷ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། འྱིདྷ་ནཡ་ཟགྱུཡ་ཕ་ ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་ཟཐྱི་དྷྱི།  
སྱི་ལཱྱི་སྱི་ལཱྱི་ཝྲེཥ་ན། བྷོཟྱི་ཐབྷག་ཐཔུང་། བྷོཟྱི་ཐབྷག་ཐཔུང་གྱིཥ།  
བྱི་ཥྱི་དྷྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཟཐཡ་ཕཡ་བྲེཐ་བྷ། ཕྱི་ཥྱི་དྷྱི་ཝྲེཥ་ཀང་བྱིཥ་ཥོ།། 
ཕ་ཀྲེ་ཧ་ས་ཡ་འྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཝྱི་ཕཟྱི་རྣབྷ་ཟཕྲུར་བྷ། ཐྲེ་འང་ ཕ་ཀྲེ་ཝྲེཥ་ན་ 
ཝྱི་ཕཟྱི། ཧ་ས་ཡ་འྲེ་ ཝྲེཥ་ན་རྣབྷ་ཟཕྲུར་བྷ། ཨ་ཱཧཱ་ཡ་འྲེ་ཝྲེཥ་ཀང་བྱིཥ་ཥོ།། 
ཎ་བྷ་ཎྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི།  ཐྲེ་ལྱིདྷ་ཏུ། ཎབྷ་ཐང་ཧ་ཎྱི་སོཡ་ཕཟྱི་ཙིག  
ཎྱི་ར་ཕ་ཀྲེ་ཝྲེཥ་ན། སྨྲེ་ཟཆང་ཝྱི་བྷ། 
ཕ་ལཱྱི་ཎ་ཀྲེ་ཝྲེཥ་ན། ལབྷ་ཁྱིཥ་ཅདྷ་བྷ།  
ཐ་ཡྱི་ཎྱི་དྷ་ཝྲེཥ་ན། སོབྷ་ནཡ་ཆུང་ཕཥ། 
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ཐ་དྱི་དྷ་ཐ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཟཚིདྷ་ནཡ་བྲེཐ། 
ཕྱི་ཊུ། ཕུ་ཕུ་ཊུ། གུ་གུ་ཊུ། ཐོདྷ་བྷ་ཟཙར། ལྷོ་བྷོདྷ་གྱི་ཐནྲེ་ར་ཐྲེ་ལྟཡ་སྣང་འང་
ཐནྲེ་གཝདྷ་དུ་ ཕུ་ཊྱི་ཕུ་ཕུ་ཊྱི། གུ་ཊྱི་གུ་གུ་ཊྱི་ཝྲེཥ་སྣང་། 
སྱི་མ་ིཀཱད ྱི་ཝྲེཥ་ན། གའོ་ཕཟྱི་འྱིཐ་ཟོང་བྷ། སྱི་མ་ིཝྲེཥ་ན་གའོ་ཕ། ཀཱད ྱི་ཝྲེཥ་
ན་འྱིཐ་ཟོང་བྷ། 
ནཱ་མ་ཱཝྲེཥ་ན། བྷྱིང་བྷ།ོ ལྷོ་བྷོདྷ་གྱི་ཐནྲེ་ར་ དྷ་བྷཿ ཝྲེཥ་སྣང་ར་ཐོདྷ་རྲེཐ་ཀང་
སཕཥ་ཟཐྱིཡ་ཐགོཥ་བྷྲེཐ་དུ་སྣང་། 
ཀཱད ྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། འྱིཐ་ཟོང་བྷ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ།   
ས ཧཱ།  

 
ལྔ་ན། རྨ་བ་ཆྲེདྷ་བྷཟོྱི་གཟུངཥ་ཡྱིང་དྷྱི།  
ཧོཾ།སྔགཥ་ཀྱི་ཟག་ོཟདྲྲེདྷ 
བྷཧཱ་བྷ་ཡ ཱུ་ཡྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། རྨ་བ་ཆྲེདྷ་བྷོ། 
ཕྱི་ད ་རཛཱ ་ིཝྲེཥ་ན། ཡྱིག་ནཟྱི་རྒྱར་བྷོ། 
ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ་པཉ་ས ཧཱ།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
དྷ་བྷ་ོབ་ག་ཛྷ་ཎྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ།། 
ཧྱི་ཉྱིཊ་ྚའ། ཐོདྷ་བྷ་ཟཙར།  
ཧྱིནྡྲ་ག་ོབྷྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཐཐ་ནཟྱི་ཐཕང་ནོ། ཐྲེ་འང་ཧྱིནྡྲ་ཝྲེཥ་ན་ཐཕང་ནོ། གོ་
བྷྱི་ཝྲེཥ་ན་ཐཐ་ན།  
ཥྱི་ཀཱ་འ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཕརྟུར་ཕ་ར། 
ཨ་ཱལ་དྷྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཡྲེ་ཕ་ཅདྷ་བྷ། 
དྷ་ཱལ་དྷྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཝགཥ་ན་བྷ། 
དྷ་ཱན་དྷྱི་ཀ ཱུ་རྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། སྱིག་ཅདྷ་ཡྱིགཥ་བྲེཐ་བྷ། 
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ཀ་ནྱི་ར་བྷྱིཎ ྲེ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཥྲེཡ་ས་ཀུདྷ་སོཐ་བྷ། ཀ་ནྱི་ར་བྷྱི་ཎྲེ་ཝྲེཥ་ཀང་བྱིཥ་
ནཟོ།། 
ཧྱི་རྱི་བྷྱིཎ ྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། གྱི་ཅདྷ་ཀུདྷ་སོཐ་བྷ། ཧྱི་ལཱྱི་བྷྱི་ཎྲེ་ཝྲེཥ་ཀང་བྱིཥ་ནཟོ།།  
ས ཧཱ།  
ནཱ་ར་ཱའ་དྷྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། སྲྲེཐ་བྷྲེཐ་ཀྱི་བུ་བྷོ། 
དྷ་ཱར་ཱའ་དྷྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། སྱིང་ནོཡ་ཕགོཐ་བྷ། 
ས་ཡྱི་ཎ་ཏཱ་རྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཟཕོག་བྲེཐ་ཕརྟདྷ་བྷ། ས་ཡྱི་ཎ་ཟཕོག་བྲེཐ། ཏཱ་རྱི་ 
ཕརྟདྷ་བྷ།  
ཀུནྟྟ ་རྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། བྷདུང་ཟཚིདྷ་བྷ། 
ཧྱི་རྱི་བྷྱི་སྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ྲེདྷ་བྲེཐ་ཅདྷ་གྱི་ངང་ཚུར་ཅདྷ། 
ཀྱི་རྱི་ཎྱི་རྱི་བྷྱི་སྱི་ས ཧཱ། ཐོདྷ་བྷ་ཟཙར། 
ས་ས། སྱི་སྱི། ཧ་ཧ། ཝྲེཥ་ན། ང་ཡཟོྱི་ཙིག ལྷོ་བྷོདྷ་གྱི་ཐནྲེ་ར། ས་ས། སྱི་སྱི། ཧཾ་
ཧཾ། ཝྲེཥ་སྣང་། 
ཁ་ར་ཱམ་ཱཡ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ངྲེཥ་ནཡ་གཥོཐ། 
ཁ་སྱི་ཁ་སྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཞོ་ཞ།ོ 
ཧ་ཾཧཱ་ཾཔཉ་པཉ།  
བྷ་བྷ་ཡཨ་ཀུ་རུ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། ཕཐག་ར་སྲུང་ཕཡ་བྷཚོཐ་ཅྱིག 
ས ཧཱ།  

 
ཥོ་ཥོ་ཟབང་བྷཟྱི་གཟུངཥ་ཡྱིང་དྷྱི། ཧོཾ་བྷ་ཌྷྱི་ད་ཡྱི་ཕཛྲི་དྷྱི་བྷཧཱ་པྲ་ཎྱི་ཥ་ཡྱི་ཧཾ་
ཧཾ་པཉ་པཉ་ས ཧཱ། ཧོཾ་ཕྱི་བྷ་རྲེ། ཕྱི་པུ་རྲེ། ཚ་འ་ཛྷ་ཡྲེ། ཧ་མྀ་ཎྲེ། ཕྱི་ཡ་ཚེ། ཧཾ་ཧཾ་
པཉ་པཉ་ས ཧཱ། ཧོཾ་བ་ཡ་བ་ཡ་ཥམྦྷ་ཥམྦྷ་ཡ་ཧྱིནྡྲྱི་འ་ཛྷ་འ་ཕྱི་ལོ་ད་དྷྱི་ཧཾ་ཧཾ་
པཉ་པཉ་རུ་རུ་མ་རྲེ་ས ཧཱ། ཎདྱ་ཏཱ། ཧོཾ་ཧ་མྀ་ཎ་ཛྷ་ཡྲེ། ཛྷ་ཡ་ཛྷ་ཡ་པྲ་ཛྷ་ཡ་ཕྱི་
ཤུདྡྷྲེ། ཧཾ་ཧཾ་པཉ་པཉ་ས ཧཱ། ཧོཾ་ཧ་མྀ་ཎ་ཕྱི་རོ་ཀྱི་དྷྱི་གརྦྦ ་ཥཾ་ཡཨ་ཌྷྱི་ཧཾ་ཧཾ་པཉ་
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པཉ་ས ཧཱ། དྷ་བྷཿཥརྦ་ཎ་ཏཱ་ག་ཎྲེ་བོ་འྲེ་ཎྱིཥ ད ྱི་ཐ་ལ་སུ་ཐྱིཀྵ། ཧོཾ་བྷ་ཌྷྱི་ཧྀ་ཐ་
འ་ཕཛྲེ་མཱ་ཡ་ཥྲེ་ན་ཕྱི་དཱ་ཡྱི་ཌྷྱི་ ས་དྷ་ས་དྷ་ཥརྦ་ལ་ཏྲུད྄་ཡཨ་ཡཨ་མཱཾ་ཕཛྲེ་
ཕཛྲེ། ཕཛྲ་གརྦྦ ྲེ་ཏ ་ཥ་འ་ཏ ་ཥ་འ་ཥརྦ་མཱ་ཡ་བ་ཛྷད ་དྷྱི་ ཧཾ་ཧཾ་པཉ་པཉ། ཥམྦྷ་
ཡ་ཥམྦྷ་ཡ་ས ཧཱ། བུདྡྷ་བྷཻ་ཏ ྱི་ཥརྦ་ཎ་ཏཱ་ག་ཎ་ཕཛྲ་ཀལྤ་ཧ་དྱིཥ ྱི་ཥརྦ་ཀརྨྨཱ་ཧ་ཛྷ་
ཡ་ཌྷ་ཧ་ཏ་ན་དྷ་འ་ས ཧཱ།  
སོང་ཆྲེདྷ་ཡཕ་ཟཇོབྷཥ་ཀྱི་གཟུངཥ་ཡྱིང་དྷྱི། ཧོཾ་ཨཱཿབྷཧཱ་ཥ་ས་སྲ་པྲ་བྷར   ་དྷྱི་
བཾུ་ཧཾ། ས ཐ་འ་ཏྲེ་ཐད།྄ ཀ་རྱིགྷྒྲེ་  བ་ཡ་ཐྲེ། ཚཽ་དཱ་གྲེ་ཛཱ་བྷ་ཌྷྲེ། ཥིཾ་ཧཱ་བྷ་ཐྲེ། སཱ་
ཡ་ག་པ དྷ ྲེ། སཾ་ཥ་ག་བྷྱི་དྷྱི། མཱ་རྱི་དྷྱི།  ཧ་རྲེ། བྷྱི་ཧ་རྱི། ནྱི་ཧ་རྱི་ནྱི་ཧ་རྱི། ནྱི་ཧ་
ར་བྷྲེ།    ས་ས་བྷ་ས་ས་བྷ། སུ་ཐ་བྷ་དྷྱི།  ཕ་རཱ་ག་ཕ་ཎྱི། སསྱི་དྷྲེ། དྷྲེ་ཕ་ཡ་བྷ་ཎྱི། 
མཎྜཱ་རྱི། མ་ཡ་བྷྲེ། མ་ཡོ་མ་ཡྲེ་ས ཧཱ།  
གཥང་སྔགཥ་རྲེཥ་ཟཚིདྷ་བྷཟྱི་གཟུངཥ་ཡྱིང་དྷྱི། ཧོཾ་ཨཱཿ བྷཧཱ་བྷནྟྲ་ཧ་ནུ་ན་ཡྱི་
ཌྷྱི་ཧཾ་ཧཾ། ཎདྱ་ཏཱ། སུ་བུདྡྷྲེ་   དྷྱི་བུདྡྷྲེ། ཕ་ཧ་བུདྡྷྲེ། ཥ་བྷ་བུདྡྷྲེ། ཕྱི་ཤྱིཥ་ྚབུདྡྷྲེ། ཧྱི་
ས་བུདྡྷྲེ། ཎདྟྲ་བུདྡྷྲེ། དྷྱི་འཾ་ག་བྷྲེ་ཙ་ཕྱི་ར། ཨུ་བུ་ར། ཎ་བུ་ར། ཎྲེ་ར། ཎ་བྷ་ར། 
ཎ་བྷ་ར། བྷ་ཾག་ག་བྷ་དྷདྷ། ཧྱི་བྷཾ་ཕྱིདྡྷྱ། ཧ་དུ་བྷྲེ། ཧ་ཧ་བྷྲེ། དྷ ཱུརྦ་པྲ་ས་ཡྲེ། ས ཐ་
འ་ཏྲེ་ཐདྷ། སྭསྱི། བྷ་ཎྱི། ཕྱི་ལུ་བྷ་ཎྱི། པྲ་ས་ཡ་ཎྱི། ཀ་ཤུ་བྷཙི། དྷདྷ་ཐ་བྷ་ཎྱི། ཕྱི་
ས་ག་སྲེ། ཕྱི་དུ་བྷ་ཎྱི། ཧྲེ་ཐ་ཀྲ་ྀཎ། ཧཀྵྠ་སུ་དྲྀ་ལ་བུདྡྷྱི།  ཕོ་དྱི་བྷ་ཎྱི། སུ་ཧ་དུ་
བྷྲེ།    ཧ་ར་མུ་ཁྲེ།   ཧ་ར་བྷྱི་ཎྲེ། སྱི་ག་ཡ། ལ་ཡ་  ཧ་ཤུ་ས། པྲ་ག་ལྱི་དྷྱི། བྷ་བྷ་
ཡཨ་ཀུ་རུ་ས ཧཱ། 
ཕཥྱིར་ཕཟྱི་ཙར་ཆྲེདྷ་བྷོཟྱི་གཟུངཥ་ཡྱིང་དྷྱི། ཧོཾ་ཨཱཿ བྷཧཱ་ལྱི་ཎ་ཕ་ཎྱི་ཕཛྲ་ཧཾ། 
ས ཐ་འ་ཏྲེ་ཐད྄། ཁ་ཉྲེ་ཁ་ཉྲེ། ཁཏྟྱ་ཥྱི། ན་ར་ཀ་ན་ཉྲེ། ཡོ་ག་བདྡྲ་ག་ཎ།  སྱི་རྱི་
སྱི་རྱི། དུ་བྷ་ཎྱི།  གྀདྷྱ་་ཎྱི།  ཧ་ཚ་ཎྱི། ཀ་ཏ་ཡྱི་བྷ་སཱ་ཡ་ཀར་ནྲེ། ཥ་བྷད ྲེ་དྷ་མ་
ཏུཡ་ཐྱི་ལ་འོ་ཚ་དྷ་ལ་ཎ་ཨཱཎ་ྨཡཨཿ ཧ་དྷ་ཎྱི་ཀྲ་བྷ་ཎྱི། ཥརྦ་ཕྱི་སྲེ་ཊ་ཀྲེ་བཿ།   
དྷ་བྷོ་བ་ག་ཛྷ་ཎྲེ། བུདྡྷ་སྱ། ཥྱིཐ་དྷྱནྟྟཱུ་བྷནྟྲ་ན་དཱ། ཎ་ཡ་ཏུ་ཕྱིདྡྷྱ། བཧ  ་ཌྷྲེ། བྷན་
ཏུ་ས ཧཱ། ས ཐ་འ་ཏྲེ་ཐདྷ། སྱི་ལཱྱི་སྱི་ལཱྱི། བྱི་ཥྱི་དྷྱི། ཕ་ཀྲེ་ཧ་ས་ཡ་འྲེ། ཎ་བྷ་ཎྱི།   
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ཎྱི་ར་ཕ་ཀྲེ་ཕ་ལཱྱི་ཎ་ཀྲེ་ཐ་ཡྱི་ཎྱི་དྷ། ཐ་དྱི་དྷ་ཐ། ཕྱི་ཊུ། ཕུ་ཕུ་ཊུ། གུ་གུ་ཊུ། སྱི་
མི་ཀཱད ྱི། ནཱ་བྷ་ཀཱད ྱི་ས ཧཱ། 
རྨ་བ་ཆྲེདྷ་བྷོཟྱི་གཟུངཥ་ཡྱིང་དྷྱི། ཧོཾ་བྷཧཱ་བྷ་ཡ ཱུ་ཡྱི་ཕྱི་ད ་ཡཛ ི་ཧ་ཾཧཾ་པཉ་པཉ་
ས ཧཱ། ཧོཾ་དྷ་བྷོ་བ་ག་ཛྷ་ཎྲེ། ཧྱི་ཉྱིཊྚ་འ།   ཧྱིནྡྲ་ག་ོབྷྱི་ཥྱི་ཀཱ་འ། ཨ་ཱལ་དྷྲེ། དྷཱ་ལ་
དྷྲེ། དྷཱ་ན་དྷྱི་ཀ ཱུ་རྲེ། ཀ་ནྱི་ར་བྷྱིཎ ྲེ། ཧྱི་རྱི་བྷྱིཎ ྱི་ས ཧཱ། ནཱ་རཱ་འ་དྷྱི། དྷཱ་ར་ཱའ་དྷྱི། ས་
ཡྱི་ཎ་ ཏཱ་རྱི། ཀུནྟྟ ་རྱི། ཧྱི་རྱི་བྷྱི་སྱི། ཀྱི་རྱི་ཎྱི་རྱི་བྷྱི་སྱི་ས ཧཱ། ས་ས། སྱི་སྱི། ཧ་ཧ།  
ཁ་ཡ་མཱ་ཡ། ཁ་སྱི་ཁ་སྱི། ཧཾ་ཧཾཱ་པཉ་པཉ་བྷ་བྷ་ཡཨ་ཀུ་རུ་ས ཧཱ། 
ཝྲེཥ་རྒྱ་དྷག་རྱི་ཎང་ངབྷ་ ཇྱི་འང་གྱི་ཕཀཟ་ཟགྱུཡ། ལྷ་ཥཟྱི་ཕཀཟ་ཟགྱུཡ་ཐང་སྲེ་ཐགྲེ་ཕཀཟ་
ཟགྱུཡ། རྒྱ་གཡ་ཁུངཥ་ཐུཕ་ཀྱི་འྱི་གྲེ་རྣབྷཥ་སུ་གཝྱིཡ་ཕཝག་དྷཥ། ལྷ་ོབྷོདྷ་ར་ཐཡ་ཕཟྱི་ཐནྲེ་རླཕཥ་
གུང་ཕསྒྲྱིགཥ་བཥ་ཎྲེ་ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་གཝོདྷ་ནུ་ར་པདྷ་ནཟྱི་ཐོདྷ་དུ། གཞུང་གྲྭ་ཙང་ཆྲེདྷ་
བྷོཟྱི་ར་ོརྲེ་སོཕ་ཐནོདྷ་བྷཆོག་གྱི་ཕཀཟ་ཕཝྱིདྷ་ ལདྷ་སཡ་རྲེཐ་ན་རྣབྷཥ་གཅྱིག་ཏུ་ཕསྡུཥ་ནཟྱི་ཐགྲེ་
ཕཥ་ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནཟྱི་ཕསདྷ་ན་ར་པདྷ་ནཟྱི་རྒྱུཡ་གྱུཡ་ཅྱིག།     །།   
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༣༨༽ ཕཐྲེ་བྷཆགོ་སྔགཥ་ཀྱི་ཐོདྷ་ཟགྲེར་ཉུང་ངུ་། 
༄༅།       །ཐནར་ཕཐྲེ་བྷཆོག་ཟཁོཡ་རོ་སོབྷ་ན་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ།། 
ཕཐྲེ་བྷཆོག་སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཐོདྷ་སཕཥ་རྲེ་ཕསདྷ་ཟཚིདྷ་ཐོདྷ་གྲུཕ་བྷཆོག་
གྱིཥ་ཕཐྲེ་བྷཆོག་རྣབྷ་ཟགྲེར་དྷོཡ་བུཟྱི་སྒྲོདྷ་བྷྲེ་དྷང་དུ་གསུངཥ་འཐོ་ནཥ་
ཟཐྱིཡ་ཕསཡ་ཕཟླཥ་བྷ་བཥ་ར། ཟཐྱི་ར་སྔགཥ་ཀྱི་ཐོདྷ་ཟགྲེར་ཉུང་ངུ་ཝྱིག་
ཞུ་ཕཡ་བ་སྲེ་ལྷ་ཐང་བླ་བྷཥ་གདྷང་ཕཡ་བྷཚཐ་དུ་གཥོར། 

 
ཧོཾ་ཤ ྱི་ཕཛྲ། སྐུཟྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་ཥོ།། 
སྲེ་སྲེ་རུ་རུ་ཀ།ཾ གསུང་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་ཥོ།། 
ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ། ཐུགཥ་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་ཥོ།། 
ཌཱ་ཀྱི་དྷྱི་ཛ་ཱར་ཥམ་ྦཡ། འོདྷ་ཎདྷ་གྱི་རྒྱུ་ཐང་ལྡདྷ་ནཟྱི་བྷཁཟ་ཟགོ་བྷཟོ།། 

 
ཧོཾ་ཧ ྱིཿས་ས་ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ། བང་ཆུཕ་ཀྱི་འདྷ་རག་ཕདུདྷ་དྷ།ོ། ཐྲེ་འང་ དྲདྷ་ཐང་
ལྲེཥ་ཡཕ་ཟབྲེཐ་ཕརོདྷ་ཟགྲུཥ། ། ཐགཟ་ཐང་ལྱིདྷ་ཏུ་སངཥ་ན་ཐང་། །ཎྱིང་
ངྲེ་ཟཚིདྷ་ཐང་ཕཎང་སོབྷཥ་རྣབྷཥ། །བང་ཆུཕ་འདྷ་རག་ཕདུདྷ་དུ་
ཟཐོཐ། །ཅྲེཥ་གསུངཥ། 

 
ཧོཾ་ཥརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀྱི་ནཱྱི་འྲེ་ཕཛྲ་ཛྷརྞྞ་ནཱྱི་འྲེ་ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ། ཧོཾ་ཕ་ཻཡ་ོམ་ནཱྱི་འྲེ་ཧ་ཾཧ་ཾ
པཉ། ལྷ་བྷ་ོགོཥ་ཐཀཡ་བྷོཟྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་ཟོཐ་ཞྲེཡ་རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྲེཐ་ཐོ།། 
ཏོག་བྷཟྱི་བྷྱིང་དྷྱི་སྐུ། ཕཡ་གྱི་ཧཾ་ཧཾ་གྱིཥ་དྷྱི་ཏཕཥ་ཐང་ལྲེཥ་ཡཕ་སྲེ་ཐུགཥ་
ཥོ།། པཉ་དྷྱི་གདུག་ན་ཟདུར་ཕ་སྲེ་གསུང་ངོ་།། ཝྲེཥ་ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་བཱྱི་ཡ་
ཕཛྲཥ་བྷཚཐ་ནཟྱི་ཕཐྲེ་བྷཆོག་ཐཀཟ་ཟགྲེར་ར་གཝྱིཡ་ཕཝག་དྷཥ་པདྷ་ཏཕཥ་སུ་བྱིཥ་ན་ཐགྲེ་
རྲེགཥ་སུ་གྱུཡ་ཅྱིག།ཐགྲེཟོ།།          །། 
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༣༩༽ ྲེ་སྱིང་ཧོཾ་ཧ ྱིཿ ས་ས་ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ། 
༄༅།      །གུ་རུ་སྲེ་རུ་ཀཤྩ་ཧ་བྱིད་ྣཏཱ་འ་དྷ་བྷཿ། བླ་བྷ་ཐང་སྲེ་རུ་ཀ་གྱིཥ་
སུ་བྷྲེཐ་ན་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ།    །སྲེ་རུ་ཀཟྱི་ྲེ་སྱིང་སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཐོདྷ་ཞུ་
ཕཡ་བ། ཏོག་བྷཡ་སྔགཥ། ཕཡ་དུ་ཐོདྷ། བྷཏཟ་བྷ་བྷཇུག་ཕསྡུ་ཕ་ཐང་ཕཅཥ་
གསུབྷ་བྷོ།  ། 
ཏགོ་བྷཡ་སྔགཥ་ར། ཇྱི་ལྟཡ་གསུངཥ་འོཐ་ན་ཐང་། གང་རཥ་ཕལཐ་ན་
གྱིཥ་རཥ། ཐང་ནོ་ཇྱི་ལྟཡ་གསུངཥ་འོཐ་ནཟྱི་སྔགཥ་དྷྱི། ཧོཾ་ཧ ྱིཿས་ས་ཧཾ་ཧཾ་
པཉ། ྲེ་སྱིང་། ཝྲེཥ་གསུངཥ། 
གྱིཥ་ན་གང་རཥ་ཕལཐ་ན་དྷྱི། གྲུཕ་ཏོཕ་དྲྱིར་བུ་ནཥ་ཕཐྲེ་བྷཆགོ་ལྷ་ལྔཟྱི་
སྒྲུཕ་ཏཕཥ་སུ་ ཧོཾ་ཧ ྱིཿས་ས་ཧཾ་ཧཾ་པཉ་ཅྲེཥ་ཕལཐ། ཕཐྲེ་བྷཆོག་དྲུག་ཅུ་བྷཟྱི་
ཕསྲེདྷ་འྱིག་དྷང་ཐང་ནཱ་ཡོཟྱི་ལུགཥ་ཕཐྲེ་བྷཆོག་ཕཅུ་གསུབྷ་བྷཟྱི་དྷང་།  
ཟཁོཡ་རོ་སོབྷ་ན་ལྷདྷ་སྲེཥ་ཀྱི་ཐཀྱིར་ཆོག་བྱིདྷ་རླཕཥ་ཕདུཐ་རྱིཟྱི་གཎྲེཡ་
བུབྷ་གྱི་དྷང་དུ། ཧོཾ་ཧ ྱིཿ ས་ས་ཧཾ་ཧཾ་པཉ། ཅྲེཥ་གསུངཥ་འོཐ་ན་ཐང་། འང་ 
ཏཱ་ཡ་ནཱ་ཏཥ་བྷཚཐ་ནཟྱི་དྷྱི་གུ་བྷཟྱི་ལུགཥ་ཕཐྲེ་བྷཆོག་ལྷ་ལྔཟྱི་སྒྲུཕ་ཏཕཥ་
སུ་ ཧོཾ་ཧ ྱིཿས་ས་ཧཾ་ཧཾ་པཉ་ཅྲེཥ་ཕལཐ། འང་ སྔ་ཕསྒྱུཡ་ཕསདྷ་ནཟྱི་སཕཥ་རྟ་
བྷགྱིདྷ་ཕཐྲེ་གལྲེགཥ་དྲྲེགཥ་ན་ཀུདྷ་སོྒྲར་ར་སྔགཥ་གསུབྷ་རཥ་ ཧོཾ་ཧ ྱིཿས་ས་
ཧཾ་ཧཾ་པཉ་ཅྲེཥ་ཕརྟདྷ་བྲེཐ་ཀྱི་སྔགཥ་སུ་ཕལཐ།  
ཕཡ་དུ་ཐདྷོ་ར།  ཕྱྱི་ལྟཡ་ཐང་། དྷང་ལྟཡ་ཐང་། གཥང་ཕ་ལྟཡ་ཕཅཥ་གསུབྷ་
རཥ།  
ཐང་ན་ོཕྱྱི་ལྟཡ་གྱི་ཐོདྷ་དྷྱི། སྔོདྷ་བྱུང་གྱི་གཎབྷ་ཕཝྱིདྷ་ཡྱི་ཡཕ་ཀྱི་རྲེཡ་ཐཕང་
ཕྱུག་ཟཁོཡ་ཕཅཥ་ཕཏུར་ཕ། ཧོཾ་སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། ཧ ྱིཿ ངོ་ཙ་ཕ་ཐང་
ཕག་འོཐ་ནཟྱི་ཐོདྷ། ས་ས་ཕཝཐ་གཐ་ན། ཧཾ་བྷཆོཐ་འོདྷ་ཕཝྲེཥ་ན། ཧཾ་ཝྲེ་
སང་ཝྱིང་ཁོ་ཕཟྱི་ཐོདྷ། པཉ་ཕསྒྲར་ཕ། 
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གྱིཥ་ན་དྷང་ལྟཡ་གྱི་ཐདྷོ་ར། འྱི་གྲེ་ཕདུདྷ་དྷྱི་ཟགུགཥ་ནཟྱི་རཥ་ར་ཟཇུག་
ན་ཐང་། འྱི་གྲེ་ཕདུདྷ་དྷྱི་ཥ་ཕཅུ་གཅྱིག་ནཟྱི་འདྷ་རག་ཕདུདྷ་དུ་ཕལཐ་ན་
ཐང་ཕཅཥ་གྱིཥ་རཥ། ཐང་ན་ོཟགུགཥ་ནཟྱི་རཥ་ར་ཟཇུག་ན་དྷྱི། ཟཁོཡ་
རོ་སོབྷ་ནཟྱི་སྒྲུཕ་ཏཕཥ་རྒྱ་ཆྲེཡ་ཟགྲེར་ན་རཥ། ྲེ་ཕཟྱི་སྱིང་ནོཟྱི་ཐོདྷ་
ཕལཐ་ནཡ་བ་སྲེ། ཧོཾ་ཧ ྱིཿས་ས་ཧཾ་ཧཾ་པཉ། ཐྲེ་ར་ཟཐྱིཥ་ཐགུག་ནཡ་བ་ཕཟྱི་
ཐོདྷ་ར། རཥ་བྷཆོག་ཏུ་ཟཚིདྷ་ནཡ་ཟགྱུཡ་ཡོ།། ཝྲེཥ་ཐང་། འང་ ཟཁོཡ་རོ་
སོབྷ་ནཟྱི་ཐཀཟ་ཟགྲེར་རཥ། གའོདྷ་ནཟྱི་རག་ནཡ་དྷྱི་ཡྱི་ཕོང་ཅདྷ་གྱི་
གཟུགཥ་ཕཥབྷཥ་ར་ཡྲེ་བྷྱིག་ཐགུ་ནཟྱི་ཟཁོཡ་རོ་ར། ཐབུཥ་སུ་ཧོཾ། ལཡ་དུ་ཧ ྱིཿ། 
ལྷོ་རུ་ས། ནུཕ་ཏུ་ས། བང་དུ་ཧཾ། འང་ཐབུཥ་སུ་ཧཾ། བྷཙབྷཥ་ཕཝྱིཡ་པཉ། ཝྲེཥ་
ན་དྷྱི་འྱི་གྲེ་ཕདུདྷ་ནཟྱི་སྔགཥ་ཥོ། །ཝྲེཥ་གསུངཥ། ལྷ་བྷོ་སོཥ་ནཟང་ཕལཐ་ཐྲེ། 
རྒྱུཐ་ཕཐྲེ་བྷཆོག་ཕསྡུཥ་ན་རཥ། བྷདུདྷ་དུ་པཉ་རཥ་ཁག་ཟཐུང་བྷ་བྷཏྱིང་ག་
ཐང་། ཧཾ་རཥ་ར་ོརྲེ་ཟཇྱིགཥ་བྲེཐ་བྷ་གཥྲེཡ་བྷཐོག་ཐང་། ས་རཥ་རོ་རྲེ་
གཏུབྷ་དྲག་བྷོ་རྱི་ཁྱིཟྱི་བྷཐོག་ཐང་། འང་ས་རཥ་རོ་རྲེ་ཟོཐ་ལྡདྷ་བྷ་བྷརྐ་
ཎཟྱི་བྷཐོག་ཐང་། ཧ ྱིཿརཥ་རོ་རྲེ་དྲག་ཟཕཡ་བྷ་དུཐ་ཀ་ཐང་། ཧོཾ་རཥ་རོ་རྲེ་
ཌཱ་ཀྱི་དྷྱི་པུཌྷ ་རཱྱི་ཀ་ལྟ་བུ། ཝྲེཥ་ལྷ་བྷོ་སོཥ་ནཟྱི་སོཡ་གསུངཥ། 
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ཐྲེ་འང་། རྒྱུཐ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་ཐནར་ཕཐྲེ་བྷཆོག་ཉུང་ངུ་རཥ། ཐྲེ་དྷཥ་པོ་་ར་
ཕརྟྲེདྷ་ཎྲེ། །འྱི་གྲེ་ཕདུདྷ་ན་ཐང་ལྡདྷ་ན། །གང་དུ་རཥ་ར་འང་ཐག་
ཕརབྷཥ། །ཐྲེ་འྱི་བྷོཐ་ར་མྱུཡ་དུ་ཟགྲུཕ། ། འྱི་གྲེ་ཕདུདྷ་ནཟྱི་ཆོ་ག་འྱིཥ། །རྣར་
ཟབོཡ་བྷ་དྲུག་རྣབྷ་ནཡ་ཐགོཐ། །ཟཁོཡ་རོཡ་རྲེགཥ་ནཡ་གདྷཥ་ན་
དྲུག །རྣབྷ་ན་ཐྲེ་ལྟཟྱི་ཆོ་ག་འྱི། ། གའོདྷ་ན་ྱིཐ་དུ་ཕསྐུར་ཐང་ཕཅཥ། །གང་
གྱིཥ་གཟུང་ཟཚིདྷ་ཕཥབྷཥ་དྷཥ་དྷྱི། །ཁ་དྷཥ་གཥང་སྔགཥ་རྒྱར་ན་ོ
ཟློཥ། །གང་ར་རག་ན་ཐྲེ་ཕསདྷ་ན། །ཐྲེ་དྷྱི་ངྲེཥ་ནཡ་ཟགུགཥ་ནཡ་
ཟགྱུཡ། །ཝྲེཥ་གསུངཥ། འང་ འྱི་གྲེ་ཕདུདྷ་ར་ཕརྟྲེདྷ་དྷཥ་ཐགུག་ནཟྱི་ཟཁོཡ་
རོ། ཐནར་ཟཁོཡ་རོ་སོབྷ་ནཟྱི་ཐཀཟ་ཟགྲེར་རཥ། རག་ན་ཟཁོཡ་རོ་ལྡདྷ་ན་
ར༐ ཧོཾ་ཧ ྱིཿས་ས་ཧཾ་ཧཾ་པཉ། ལྷ་སྱིདྷ་ཁུགཥ་ལྱིག་ཅྲེཥ་ནཟྱི་ཕསྐུར་ཙིག་ཐང་
ལྡདྷ་ནཥ་སྔགཥ་ཕཟླཥ་ལྱིང་ཐངཥོ་སུ་རག་ན་ཕསདྷ་དྷ་ཐྲེ་ཟགུགཥ་ནཡ་
ཟགྱུཡ་ཡོ། །ཝྲེཥ་གསུངཥ། རྒྱུཐ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་ཐནར་རོ་རྲེ་བྷཁཟ་ཟག་ོརཥ། འྱི་
གྲེ་བྷཆོག་དྷྱི་རྣབྷ་ན་ཕདུདྷ། ལཡ་ར་ཥོགཥ་ནཟྱི་ཟཐཕ་བྷ་དྲུག་ར་ཧོཾ་ཧ ྱིཿས་
ས་ཧཾ་ཧཾ་པཉ། ཝྲེཥ་བ་ཕཟྱི་འྱི་གྲེ་ཡྱིབྷ་ན་ཕཝྱིདྷ་དུ་བྱིཟོ། །ལྟྲེ་ཕཡ་དྷྱི་པཉ་ཅྲེཥ་
བ་ཕཟྱི་འྱི་གྲེ་རཥ་ཐང་རྲེཥ་སུ་བྷཐུདྷ་ནཡ་ཕསྒྲུཕ་ནཡ་བ་ཕཟྱི་བྷྱིང་ཐང་
སྲེར་ཕཡ་ཟབྱི། ཝྲེཥ་གསུངཥ། 
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གྱིཥ་ན། འྱི་གྲེ་ཕདུདྷ་དྷྱི་ཥ་ཕཅུ་གཅྱིག་ནཟྱི་འདྷ་རག་ཕདུདྷ་དུ་ཕལཐ་
འོཐ་ཐྲེ། ཐྲེ་འང་ཕཐྲེ་བྷཆོག་རྒྱ་ཆྲེཡ་ཕལཐ་ན་རཥ། ྲེ་ཕཟྱི་སྱིང་ན་ོའྱི་གྲེ་
ཕདུདྷ་དྷྱི་ཥ་ཕཅུ་གཅྱིག་ནཟྱི་འདྷ་རག་ཕདུདྷ་གྱིཥ་ཆོཥ་ཀྱི་ཟཁཡོ་རོ་ཕསོཡ་
ཕཡ་སོདྷ་ཎོ།། ཝྲེཥ་གསུངཥ།  འང་། ཟཐྱི་དྷྱི་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཐནར་སྲེ་རུ་
ཀ་ཐང་རྲེ་ཕཙུདྷ་བྷ་ཐང་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ན་ཐང་ཕཅཥ་ནཟྱི་སྱིང་ནོཟྱི་ྲེ་ཕཟྱི་
སྱིང་ནོཟོ། །ཐྲེ་ྱིཐ་བང་ཆུཕ་འདྷ་རག་ཕདུདྷ་ཐག་ནཟ།ོ །ཝྲེཥ་གསུངཥ་ན་
ཐང་། དྲདྷ་ཐང་ལྲེཥ་ཡཕ་ཟབྲེཐ་ཕརོདྷ་ཟགྲུཥ། ། ཐགཟ་ཐང་ལྱིདྷ་ཏུ་སངཥ་
ན་ཐང་། །ཎྱིང་ངྲེ་ཟཚདྷི་ཐང་ཕཎང་སོབྷཥ་རྣབྷཥ། །བང་ཆུཕ་འདྷ་རག་
ཕདུདྷ་དུ་ཟཐོཐ། །ཅྲེཥ་གསུངཥ། 
གསུབྷ་ན་གཥང་ཕ་ལྟཡ་གྱི་ཐདྷོ་དྷྱི། ཁ་ཐོག་ཐང་བྲེཐ་རཥ་ཀྱི་སོ་དྷཥ་རྒྱར་ཕ་
ཡྱིགཥ་ལྔཟྱི་ངོ་ཕོཡ་ཐག་ན་ལྷུདྷ་གྲུཕ་ཏུ་ཕལཐ་ནཟྱི་སྔགཥ་ཕྲེང་སྲེ།   
          ་དྷྱི་ཕཐྲེ་བྷཆོག་ཡང་བྷཐོག་བྷཚུངཥ་ནཡ་སྔོདྷ་ནོ་ལཥ་ཆྲེ་ཕ་ར་
ཐཀཡ་ནོ་ལྷུདྷ་གྲུཕ་ཏུ་འོཐ་ནཥ་རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་ཀྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ། ཁ་
སོཡ་ཏྱིག་རྲེ་རཥ། ཧོཾ་དྷྱི་རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་ཐོ། །ཝྲེཥ་གསུངཥ། ོདྷ་བྷོངཥ་
ན་གཎྱི་མུག་སངཥ། གཟུགཥ་ཀྱི་ཕུང་ནོ་གདྷཥ་གྱུཡ། བྷྲེ་རོང་ལྟ་བུཟྱི་འྲེ་ལྲེཥ་
བྷངོདྷ་དུ་བཥ། རྣབྷ་སྣང་གྱི་ཕག་ཆགཥ་ཟཇོག་ནཟོ། ། 
ཧ ྱིཿ དྷྱི་ཕཐྲེ་བྷཆོག་ཡང་བྷཐོག་བྷཚུངཥ་ནཡ་སོྔདྷ་ནོ་ལཥ་ཆྲེ་ཕ་ར་ཐབྷཡ་ནོ་
ལྷུདྷ་གྲུཕ་ཏུ་འོཐ་ནཥ་ཟོཐ་ཐནག་བྷྲེཐ་ཐབྷ་སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ་ཀྱི་ཡང་
ཕཝྱིདྷ། ཁ་སོཡ་ཏྱིག་རྲེ་རཥ། ཧ ྱིཿདྷྱི་ཟོཐ་ཐནག་བྷྲེཐ་ཐ།ོ །ཝྲེཥ་གསུངཥ། ོདྷ་
བྷོངཥ་ན་ཟཐོཐ་ཆགཥ་ཀྱི་དྲྱི་བྷ་སངཥ། ཟདུ་ལྲེཥ་ཀྱི་ཕུང་ནོ་གདྷཥ་གྱུཡ། 
ཥོཡ་རྟོག་འྲེ་ལྲེཥ་བྷངོདྷ་དུ་བཥ། ཟོཐ་ཐནག་བྷྲེཐ་ཀྱི་ཕག་ཆགཥ་ཟཇོག་
ནཟོ། ། 
ས་ས་དྷྱི་ ཐནར་ཟཁོཡ་རོ་སོབྷ་ནཟྱི་ཐཀཟ་ཟགྲེར་རཥ། ས་ས་དྷྱི་ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་
གལྲེགཥ་ནཟྱི་ཡྱིགཥ་ཥོ། །ཝྲེཥ་གསུངཥ་ར། པཡ་ཕྱྱིདྷ་སྒྲུཕ་ཏཕཥ་བྷཐོ་རཥ། 
ས་ཥྲེཡ་ནོ། ཝྲེཥ་གསུངཥ་ལྱིང་། གཥང་སྱིང་ཐྲེ་ཁོ་དྷ་ྱིཐ་རཥ། ཥྲེཡ་ནོ་ཡྱིདྷ་

ཧོཾ 
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ཆྲེདྷ་ཡྱིགཥ། ཝྲེཥ་གསུངཥ་ར། ཐྲེཥ་དྷ། ཕཐྲེ་བྷཆོག་ཡང་བྷཐོག་བྷཚུངཥ་ནཡ་
སྔོདྷ་ནོ་ལཥ་ཆྲེ་ཕ་ར་ཥྲེཡ་ན་ོལྷུདྷ་གྲུཕ་ཏུ་འོཐ་ནཥ་ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་ཟབྱུང་ལྡདྷ་གྱི་
ཡང་ཕཝྱིདྷ།  ོདྷ་བྷོངཥ་ན་ང་རྒྱར་ཐང་ཥྲེཡ་སྣ་སངཥ། ཙོཡ་ཕཟྱི་ཕུང་ནོ་
གདྷཥ་གྱུཡ། བྷབྷ་ན་ྱིཐ་ཀྱི་འྲེ་ལྲེཥ་བྷངོདྷ་དུ་བཥ། ཡྱིདྷ་ཟབྱུང་གྱི་ཕག་
ཆགཥ་ཟཇོག་ནཟོ། ། 
ཧཾ་ཧཾ་དྷྱི་ ཕཐྲེ་བྷཆོག་ཡང་བྷཐོག་སྔོདྷ་ནོ་འྱིདྷ་ན་ར། ཐྲེཟྱི་སྲེང་དུ་གཐོཐ་བྷ་
དྷཥ་སྔོདྷ་ནོ་ལྷུདྷ་གྲུཕ་ཏུ་འོཐ་ནཥ་བྷྱི་ཕསོཐ་ནཟྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ། རྒྱུཐ་ཀྱི་རྒྱར་
ནོ་རཥ། ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཐྲེ་ྱིཐ་ཏ་ཐཐ་ནཡ་ཕསྲེཐ་ནཟྱི་སཐ་དུ་ཧཾ་འྱིག་
འྲེ་ལྲེཥ་ཀྱི་ཥ་ཕོདྷ་ཎྲེ་ལྲེཥ་ཡཕ་ཐང་ཏཕཥ་ཥོ་ཥོཡ་ཕསྲེཐ་ནཟྱི་སཐ་
དུཟོ། །ཝྲེཥ་གསུངཥ་ར། འང་ ཐགོངཥ་ན་ཡཕ་གཥར་ཊྱི་ཀཱ་ཐང་ཡཕ་གཥར་
ཁ་སོཡ་རྒྱ་ཆྲེཡ་ཟགྲེར་ན་རཥ། ཧ་ཾདྷྱི་བྷྱི་ཕསོཐ་ནཟོ། །ཝྲེཥ་གསུངཥ། རྒྱ་གཡ་
ཕཥ་ཕལཐ་ལུགཥ་ར། ཧཾ་ཐང་ཧཾ་གྱིཥ་ཀ་ལྟྲེ་ཟོག་ཧ་ལཐ་རཥ་ཕརྟྲེདྷ་དྷཥ་
གྲེདྷ་དུ་སྒྲ་བྷཆྲེཐ་ནཥ་ོདྷ་བྷོངཥ་ཝྲེ་སང་ཕཅོབྷ་བྷོ་ཞྲེཡ། ཐྲེཥ་ཕརྟྲེདྷ་ོདྷ་
བྷོངཥ་ན་ཝྲེ་སང་གྱི་དྲྱི་བྷ་སངཥ། རྣབྷ་ལྲེཥ་ཕུང་ནོ་གདྷཥ་གྱུཡ། ཆོཥ་
ཐབྱིངཥ་འྲེ་ལྲེཥ་བྷངོདྷ་དུ་བཥ། བྷྱི་ཕསོཐ་ནཟྱི་ཕག་ཆགཥ་ཟཇོག་ནཟོ། ། 
པཉ་དྷྱི། ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་བྷངདྷོ་ནཡ་རྟོགཥ་ནཟྱི་བྷཐོ་ཐང་། ཐནར་བྷཁཟ་
ཟགོ་རྒྱ་བྷཙོཟྱི་རྒྱུཐ་རཥ། འདྷ་རག་ཏབྷཥ་ཅཐ་ར་པཉ་ས་ཾལྗང་ཁུ། ཝྲེཥ་ནཥ། 
ཕཐྲེ་བྷཆོག་ཡང་བྷཐོག་བྷཚུངཥ་ནཟྱི་སྔོདྷ་ནོ་ལཥ་ཆྲེ་ཕ་ར་ལྗང་ཁུ་ལྷུདྷ་གྲུཕ་
ཏུ་འོཐ་ནཥ་ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ནཟྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ། གཥང་ཟདུཥ་རཥ། ཁ་ཐོག་
ལྗང་གུ་ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ནཡ་ལྟཟོ། །ཝྲེཥ་གསུངཥ། ོདྷ་བྷོངཥ་ན་ཕག་ཐོག་གྱི་
དྲྱི་བྷ་སངཥ། ཟདུ་བྲེཐ་ཀྱི་ཕུང་ན་ོགདྷཥ་གྱུཡ། བ་ཕ་གྲུཕ་ནཟྱི་འྲེ་ལྲེཥ་བྷངོདྷ་
དུ་བཥ། ཐོདྷ་གྲུཕ་ཀྱི་ཕག་ཆགཥ་ཟཇོག་ནཟོ། ། 
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འྱི་གྲེ་ཕདུདྷ སངཥ་ན་དྷྱི གྱུཡ་ཕ་དྷྱི བྷངདྷོ་བཥ་དྷྱི ཟཇགོ་ན་དྷྱི 

 ོདྷ་བྷངོཥ་ན་
གཎྱི་མུག་
སངཥ།  

གཟུགཥ་ཀྱི་ཕུང་
ནོ་གདྷཥ་གྱུཡ། 

བྷྲེ་རོང་ལྟ་བུཟྱི་
འྲེ་ལྲེཥ་བྷངདྷོ་
དུ་བཥ། 

རྣབྷ་སྣང་གྱི་
ཕག་ཆགཥ་
ཟཇོག་ནཟོ།། 

 
ཧ ྱིཿ 

ོདྷ་བྷངོཥ་ན་
ཟཐོཐ་ཆགཥ་
ཀྱི་དྲྱི་བྷ་སངཥ།  

ཟདུ་ལྲེཥ་ཀྱི་
ཕུང་ནོ་གདྷཥ་
གྱུཡ། 

ཥོཡ་རྟོག་འྲེ་
ལྲེཥ་བྷངོདྷ་དུ་
བཥ། 

ཟོཐ་ཐནག་
བྷྲེཐ་ཀྱི་ཕག་
ཆགཥ་ཟཇགོ་
ནཟོ།། 

 
ས་ས 

ོདྷ་བྷངོཥ་ན་
ང་རྒྱར་ཐང་
ཥྲེཡ་སྣ་སངཥ།  

ཙོཡ་ཕཟྱི་ཕུང་
ནོ་གདྷཥ་གྱུཡ།  

བྷབྷ་ན་ྱིཐ་
ཀྱི་འྲེ་ལྲེཥ་
བྷངོདྷ་དུ་བཥ། 

ཡྱིདྷ་ཟབྱུང་གྱི་
ཕག་ཆགཥ་
ཟཇོག་ནཟོ།། 

 
ཧ་ཾཧ ཾ

ོདྷ་བྷངོཥ་ན་
ཝྲེ་སང་གྱི་དྲྱི་བྷ་
སངཥ།  

རྣབྷ་ལྲེཥ་ཕུང་
ནོ་གདྷཥ་གྱུཡ། 

ཆོཥ་ཐབྱིངཥ་འྲེ་
ལྲེཥ་བྷངོདྷ་དུ་
བཥ། 

བྷྱི་ཕསོཐ་ནཟྱི་
ཕག་ཆགཥ་
ཟཇོག་ནཟོ།། 

 
པཉ 

ོདྷ་བྷངོཥ་ན་
ཕག་ཐོག་གྱི་དྲྱི་
བྷ་སངཥ།  

ཟདུ་བྲེཐ་ཀྱི་
ཕུང་ནོ་གདྷཥ་
གྱུཡ། 

བ་ཕ་གྲུཕ་ནཟྱི་
འྲེ་ལྲེཥ་བྷངདྷོ་
དུ་བཥ། 

ཐོདྷ་གྲུཕ་ཀྱི་
ཕག་ཆགཥ་
ཟཇོག་ནཟོ།། 

 
ཟཁོཡ་རོ་སོབྷ་ནཟྱི་ཐཀཟ་ཟགྲེར་རཥ། ྲེ་སྱིང་འྱི་གྲེ་ཕདུདྷ་ན་འྱི། །ཐངོཥ་
གྲུཕ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་རྒྱུཡ་གྱུཡ་ནཟྱི་ཕྱྱིཡ་ཡོ། །ྲེ་ཕཟྱི་སྒྲཥ་དྷྱི་ཐབྷདྷ་ནཟྱི་ཐོདྷ་
ཎོ། །འྱི་གྲེ་ཐབྷདྷ་ན་འྱིདྷ་གྱི། ཟབཥ་བུ་ཐབྷདྷ་ན་བྷ་འྱིདྷ་དྷོ། །ཝྲེཥ་གསུངཥ་
ན་ལྟཡ་གོ་ཕཡ་བཟོ།  །  
བྷཏཟ་བྷ་བྷཇུག་ཕསྡུ་ཕ་དྷྱི། ཕཐྲེ་བྷཆོག་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ཕལཐ་ནཟྱི་སཕཥ་དྷ་
སྣ་ཙོགཥ་རོ་རྲེ་གང་ར་ངོཥ་ཕཟུང་ཕ་ཕཅཥ་ལོཐ་ཐྲེ་བྷཇུག་ཕསྡུ་ཕཟོ། །ཐྲེ་ར་
རོ་རྒྱུཥ་ཝྱིག་འོཐ་ཐྲེ། སྱི་རོ་༡༩༨༩། ཥ་བྷོ་སྦྲུར་ར་ོཡང་ཟླ་ཕཅུ་ནཟྱི་ཙེཥ་
ཕཞང་ནོཡ་སཕཥ་རྲེ་ཕསདྷ་ཟཚདྷི་ཐོདྷ་གྲུཕ་ཡྱིདྷ་ནོ་ཆྲེ་བྷཆོག་གྱིཥ་ལགཥ་
ཡྱི་སྒྲུཕ་སྲེ་ལྟྲེ་ཕཟྱི་ཟགོ་ཟབྲེཐ་བྷཚཐ། ཐྲེཟྱི་ཥང་པོཐ་རྟ་རོ་ར་སཕཥ་རྲེཟྱི་ཁྱི་

ཧོཾ 
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ཏོག་རཥ་ཐགོངཥ་ཞུ་བྷཚཐ། ལགཥ་ཡྱི་ཕདུཐ་ཟདུར་པོ་བང་དུ་བྷྱི་གངཥ་ལྔ་
ཕཅུ་ལྷག་མབྷ་ར་ཕཐྲེ་བྷཆོག་རྣབྷ་ཟགྲེར་གྱི་ཏོག་དྷཥ་ཕཀཟ་ཁྱིཐ་གདྷང་། 
ཐྲེ་རྲེཥ་རོང་ཅུང་ལྲེར་ཁང་གཥཡ་ན་གྲུཕ་བྷོཐ་ར་བླ་སྒྲུཕ་ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་སྒྲོདྷ་
བྷྲེཟྱི་ཕཀཟ་ཁྱིཐ་གདྷང་དྷཥ། ཡང་ཟླ་ཕཝྱི་ནཟྱི་ཙེཥ་ཕཅོ་ལྔ་ར་ར་ོགསུབྷ་
ཕྱོགཥ་གསུབྷ་ཏྲེངཥ་ཐང་ནོཡ་བྷྱི་གངཥ་ཕཅུ་གཅྱིག་ཟག་ོཕཙུགཥ་ནཟྱི་
ཕཀཟ་དྲྱིདྷ་བྷཚཐ། ཕཐྲེ་བྷཆགོ་གདྷང་སཕཥ་དྲྱིདྷ་ཅདྷ་བླ་བྷ་ར་ སྣ་ཙོགཥ་
རོ་རྲེ་ཞྲེཡ་ཕ་ཇྱི་ཟདྲ་འྱིདྷ་དྷབྷ་རགཥ་ཝྲེཥ་ཐོགཥ་དྲྱི་ཞུཥ་སཕཥ། ཕཀཟ་
རཥ་ཟཐྱི་ལྟཡ་ཏོཥ་ཎྲེ། ཕྱོགཥ་ཕཝྱི་ར་རོ་རྲེ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཕྱོགཥ་བྷཐོག་འྱིདྷ། 
ཕྱོགཥ་བྷཐོག་ལཥ་ཆྲེ་ཕཟྱི་ར་ོརྲེ་ཥོ་ཥོ་ར་ཡང་ཡང་ཥོ་ཥོཟྱི་རྲེ་རྣབྷཥ་ཕྱོགཥ་
བྷཐོག་འྱིདྷ། འང་ ཡང་ཡང་གྱི་ཕྱགོཥ་བྷཐོག་ཐཀཡ་ནོ་འྱིདྷ་ནཟྱི་ཐཕང་དུ་
ཕཎང་དྷ་རྲེ་ཐྲེ་ཐཀཡ་ལཥ་ཆྲེ་ཕ་ར་ཥྲེཡ་ཐབྷཡ་ལྗང་ཁུ་སྔོདྷ་ནོཟྱི་བྷཐོག་
ཉུང་ངུ་ལྷདྷ་ཅྱིག་ཏུ་འོཐ་ན་སྣ་ཙགོཥ་རོ་རྲེ་ཐྲེ་ར་གོ་ཐགོཥ། ཝྲེཥ་གསུངཥ་
ཥོ། །   
ཟཐྱི་འང་སྱི་ར་ོ༢༠༢༠། ཥ་བྱི་རོ་ཟླ་གྱིཥ་ནཟྱི་ཙེཥ་༡༥་ར་བླ་བྷ་ཝྱིང་དུ་པྲེཕཥ་ལྱིང་སྐུ་གདུང་
ཡྱིདྷ་ནོ་ཆྲེཟྱི་ར་ཕཡ་ཐགོངཥ་རོགཥ་སྒྲུཕ་ཀྱིདྷ་ྱིདྷ་ཝག་ཐདྷོ་ཕརྒྱཐ་ཥོང་ཕཟྱི་ྱིདྷ་བྷོཡ། གང་གྱི་
ཟཕངཥ་ཏ་ཐཀཡ་ཅུང་ཕཐག་གྱིཥ་བླ་བྷཟྱི་ཕཀཟ་དྲྱིདྷ་སྱིང་དྷཥ་དྲདྷ་ཝྱིང་། རྒྱ་ཕོཐ་ཀྱི་ཙཐ་ལྡདྷ་
ཐནྲེ་ཆ་ཁུངཥ་ཐུཕ་ཟགཟ་ར་གཏུགཥ་དྷཥ་རོཡ་གཐདྷ་དྷགཥ་སུ་ཟགཟྱི་དྲྱི་རདྷ་དུ་བྱིཥ་ནཥ་ ཡང་
བྷབྷ་ར་པདྷ་ནཟྱི་རྒྱུཡ་གྱུཡ་ཅྱིག།       །། 
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༤༠༽ བྷགདྷོ་ནཟོྱི་གཎཡོ་ཕསྔ་ོ། 
༄༅།      །ཤ ྱི་ཛྙཱ་དྷ་ནཱ་ཏ་ཱའ་དྷ་བྷཿ། ཐནར་འྲེ་ལྲེཥ་བྷགོདྷ་ནོ་ར་ཕྱག་ཟཙར་
རོ། །བྷགོདྷ་ནོ་ར་རྒྱུདྷ་གྱི་གཎོཡ་ཕསྔོ་ཟབུར་ཕཟྱི་སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཐོདྷ་ཅུང་
ཞཐ་ཞུ་ཕཡ་བ་སྲེ།   
 
༡༽  ཐུགཥ་ཐཀྱིར་ལྷ་ཙགོཥ་ཀྱི་གཎཡོ་ཕསྔ་ོདྷྱི།                                                                                                                                
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ།                                                                                                          
བྷཧཱ་ཀཱ་ར་འ། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ན།ོ རྲེཥ་བྷཟྱི་འ་དྷྱི་ཙིག་གོགཥ་མབྷ་ཎྲེ། ཤ ྱི་འ་
ཝྲེཥ་ན་ཐནར་མབྷ་ར་ག་ོཕ་ལྟ་བུཡ་སྣང་། 
ཤཱ་ཥ་དྷ། ཕསདྷ་ན།                                                                                                            
ཨུ་ན་ས་ཡྱི་ཌྷྱི། ྲེ་ཕཡ་ཕསྒྲུཕ་ན།                                                                                             
ཧྲེ་ཤ། ཟཐྱིཥ།                                                                                                                   
ཧ་ནཤྩྱི་བྷ། (ཟཏཐ་ཕསྒྱུཡ་ར་ནུཕ་བྷྱིདྷ།) ཐོདྷ་ཕསྒྱུཡ་ར་  ཕྱྱི་བྷ་བྷྱིདྷ་ན།                          
ཀཱ་ར།ོ དུཥ་སུ།                                                                                                         
ཧ་འ།ཾ ཟཐྱི་ཐང་།                                                                                                    
ཧྱི་ཐ།ཾ ཟཐྱིཡ།                                                                                                                  
ཡཎ་ྣཏྲ་ཡ་ཱའ། ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་ར།                                                                                                       
ཧ་ན་ཀཱ་ཡྱི་ཌྷ།ཾ གདྷོཐ་ནཡ་བྲེཐ་ན་རྣབྷཥ།                                                                                    
འ་ཐྱི། གར་ཎྲེ།                                                                                                            
པྲ་ཎྱི་ཛྙཱ། ཐབྷ་ཕཅཥ་ན་དྷ།                                                                                                  
སྨ་ཡ་ཥྱི། (ཁོཐ་ཀྱིཥ) དྲདྷ་ཕཝྱིདྷ།                                                                                            
ཎ་དཱ། དུཥ་ཐྲེ་མ་དྷ།                                                                                                       
ཧྱི་ཐ།ཾ ཟཐྱི།                                                                                                             
དུཥ།ྚ གདུག་ན་ཅདྷ།                                                                                                 
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ཥ་ཏྭད།྄ ཟཙ་ོཝྱིང་བྷ་ཟཆྱི་ཕཡ་འཐོ་ན།                                                                                         
ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི། ཞོ་ཞོ།                                                                                                              
བྷ་ཡ་བྷ་ཡ། ཥོཐ་ཥོཐ།                                                                                                     
གཧྀ་ྞགཧྀ།ྞ ཟུངཥ་ཟུངཥ།                                                                                                   
ཕནྡྷ་ཕནྡྷ། ཆྱིངཥ་ཆྱིངཥ།                                                                                                      
ས་དྷ་ས་དྷ། (ཕལདྷ་ན་ལྟ་བུ) སྱིང་རྲེ་བྷ་ཕསྲེཐ་ནཡ་ཥོཐ་ཥོཐ།                                                                                                       
ཐ་ས་ཐ་ས། སྲྲེགཥ་སྲྲེགཥ།                                                                                                
ན་མ་ན་མ། ཙོཥ་ཙོཥ།                                                                                                         
ཐྱི་དྷ་བྷྲེ་ཀྲེ་དྷ། (ཐྱི་དྷམ྄་ཧྲེ་ཀྲེ་དྷ) ྱིདྷ་གཅྱིག་ར།                                                                      
ཧ་ཾཔཉ་ཧ།ཾ གཥོཐ་ནཟྱི་ཕྱྱིཡ་ཕསྐུར་ཕཟོ།། 
 
༢༽ གསུང་ཐཀྱིར་ལྷ་ཙགོཥ་ཀྱི་གཎཡོ་ཕསྔ་ོདྷྱི།                                                                                                                              
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་བྷགོ་ཟདྲྲེདྷ།                                                                                              
ཀ་ཀ་ཀ་དྷྱ་དྷ། ཟཏྲེདྷ་ཝྱིང་ཟདྲུཐ།                                                                           
ཕ་ཕ་ཕནྡྷ་དྷ། (ཕམོདྷ་ལྟ་བུ) ཆྱིངཥ་ཆྱིངཥ།                                                                        
ཁ་ཁ་ཁ་ཐ་དྷ། ཞ་ོཞོ་ཞ།                                                                                           
ཥརྦ་དུཥྚ།ཾ གདུག་ན་ཅདྷ་ཏབྷཥ་ཅཐ།                                                                                 
ས་དྷ་ས་དྷ། ཥོཐ་ཥོཐ།                                                                                                     
གྷཱ་ཎ་འ་གྷཱ་ཎ་འ། རྡུང་རྡུང་།                                                                                             
ཤཱད ིཾ། ཝྱི་ཕཡ།                                                                                                                       
ཀུ་རུ། བོཥ་ལྱིག                                                                                                  
ཧ་ཾཧ་ཾཧ།ཾ དྲག་ནོཟྱི་ཕྱིདྷ་སྐུར་ཕ།                                                                                
པཉ་པཉ་པཉ། གྱིཥ་སུ་བྷྲེཐ་ནཡ་སྒྲོར་ཕ།                                                                    
ཚཿ། བོདྷ།                                                                                            
ས ཧཱ། འྱིདྷ་ནཡ་གཝྱི་ཟཛུགཥ་ན།  
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༣༽ སྐུ་ཐཀྱིར་ལྷ་ཙགོཥ་ཀྱི་གཎཡོ་ཕསྔ་ོདྷྱི།                                                                                                                        
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ།                                                                              
ཧ༐ ཆོཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་སོ་སྲེ། ཐང་ནོཟྱི་རྒྱུཟོ། །ཀཱ་ཡོ་དྷྱི་ རཥ་བཥ་ནཟོ།།                                                                                           
མུ་ཁ།ཾ ས་ོཅདྷ་དྷོ།   །                                                                                         
ཥརྦ་དར  ་ཎ།ཾ ཆོཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ར།                                                                                 
ཨདཱྱནུཎདྤ་ྣཏ ཎ།྄ (བྷཙབྷཥ་སོཡ་བྲེཐ་ནཟྱི་སཕཥ་རྦོཐ་ཀྱིཥ་ཥོ་ཥོཡ་བྷཏོང་ཕ་
བྷ་གཎོགཥ། སྔ་བྷ་འྱིག་གཟུགཥ་ཟཐྱི་ལྟཡ་སྣང་སྲེ། ཨ་ཱཐྱི  + ཧད྄  + ཨུཎྤདྣ 
+ ཏ ཎ྄། ཐྲེ་འང་ ཨཱ་ཐྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་གཐོཐ་བྷ།  ཧད་྄ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་བྷྲེཐ།  ཨུཎྤདྣ་
ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་སྲེ་སྲྱིང་། ཏ ཎ྄་ཅྲེཥ་ན་དྷྱི་བྷཙོདྷ་ན།) ཐོདྷ་ཕསོབྷཥ་ནཥ་གཐོཐ་བྷ་
དྷཥ་བྷ་སྲེཥ་ནཟྱི་ཕྱྱིཡ་ཡང་ཕཝྱིདྷ་བྷ་སྲེཥ་ན་ྱིཐ་ཐོ་ཝྲེཥ་བྷཙོདྷ་ནཟོ།།                                                                                                   
ཧོཾ་ཨཿཱཧ།ཾ ཏ་བྷྱི་ཐཐ་ནཟྱི་ཐོདྷ་སདྷོ་ན།                                                                            
པཉ། ཏཕཥ་ལྲེཥ་གྱིཥ་སུ་བྷྲེཐ་ན། 
བྷཁཥ་ཐཕང་ར་རཟྱི་གསུང་ར། ཧོཾ་ཝྲེཥ་ན་ཀུདྷ་རོཕ་ཀྱི་ཕཐྲེདྷ་ན།  ཧ་ཀཱ་ཡོ་
ཝྲེཥ་ན་ཐོདྷ་ཐབྷ་ནཟྱི་ཕཐྲེདྷ་ནཟོ།  །ཀུདྷ་རོཕ་ཐང་ཐོདྷ་ཐབྷ་གྱི་གཡ་དྷྱི་   
མུ་ཁཾ་ཥརྦ་དར  ་ཎ།ཾ གང་རཥ་ལྲེ་དྷ་ ཨཱདྱནུཎྤདྣ་ཏ ཎ། གཝདྷ་འང་། ཧོཾ་དྷྱི་
ཀུདྷ་རོཕ་ཕཐྲེདྷ་ན་བྷ་སྲེཥ་ནཟྱི་ཚུར་ཐང། ཧ་ཀཱ་ཡོ་མུ་ཁ་ཾཥརྦ་དར  ་ཎཾ་ 
ཨཱདྱནུཎྤདྣ་ཏ ཎ་  དྷྱི་ཐོདྷ་ཐབྷ་ནཟྱི་ཕཐྲེདྷ་ནཟྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་གྱི་ཕྱྱིཡ་ཐང་། 
གྱིཥ་ཐབྲེཡ་བྷྲེཐ་ནཟྱི་རྟོག་ན་འང་ཐྲེ་ར་བྷྲེཐ་ནཟ།ོ  །ཝྲེཥ་ཐང་། ཐྲེ་ཕཥ་དྷ་ 
ཧོཾ་ཨཱཿཧཾ་པཉ་རྣབྷ་ནཟང་ཏ་བྷྱི་ཐཐ་ནཟོ།  །ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥ།ོ   ། 
 
ཟགཟ་ཝྱིག་གྱི་ལུགཥ་ར། ཧོཾ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་ཁཥ་བླངཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་ཐང་། ཧ་ཀཱ་ཡོ་
མུ་ཁཾ་ཥརྦ་དར  ་ཎཾ་ཨཱདྱནུཎྤདྣ་ཏ ཎ྄་ ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་ ཆོཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་སོ་སྲེ། 
ཐང་ནོཟྱི་རྒྱུ་གཐོཐ་བྷ་དྷཥ་བྷ་སྲེཥ་ནཟྱི་ཕྱྱིཡ་ཆོཥ་ཀྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་བྷ་སྲེཥ་
ནཟོ།  །ཆོཥ་ཐྲེ་འང་རོ་རྲེ་གསུབྷ་གྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་ ཧོཾ་ཨཱཿཧཾ་འྱིདྷ་ནཟྱི་ཕྱྱིཡ་
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ཡོ།  །པཉ་ས ཧཱ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། པཉ་ལྲེཥ་ཡཕ་ཐང་། ས ཧཱ་ཏཕཥ་ཎྲེ།   ཏཕཥ་ཐང་
ལྲེཥ་ཡཕ་ཀྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་འྱིདྷ་ནཟྱི་ཕྱྱིཡ་ཡོ།  །ཟཐྱིཥ་འྲེ་ལྲེཥ་ལྔ་ཐང་སྐུ་གསུབྷ་
གྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་ཆོཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཕསདྷ་ན་འྱིདྷ་དྷོ། །ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ།  །འྱི་གྲེ་
སྣ་ཙོགཥ་སུ་སྣང་འང་། ཨཱ་ཀཱ་ཡ་ོཝྲེཥ་ཧ་ར་ཟ་ཆུང་བྱི་དྷ་དྷོཡ་ཕཥ། ཧ་ཀཱ་ཡ་ོ
ཝྲེཥ་བྱིཥ། ཧདྱནུཎྤདྣ་ཝྲེཥ་ཧ་ར་ཟ་ཆུང་བྷྲེཐ་དྷ་དྷོཡ་ཕཥ། ཨཱདྱནུཎྤདྣ་ཝྲེཥ་
བྱིཥ། ཎོ་ཎ་ཝྲེཥ་དྷ་ཡོ་བྱི་དྷ་དྷོཡ་ཕཥ། ཏ ཎ྄་ཝྲེཥ་བྱིཥ། ཏྭ་ཎ་ཝྲེཥ་ཟ་ཆུང་བྷྲེཐ་
ན་ཐང་ཙགཥ་བྱི་དྷ་དྷོཡ་ཕཥ། བྷཇུག་གྱི་ཎ་དྷྱི་སྲོག་བྷྲེཐ་ནཡ། ཏ ཎ་྄ཝྲེཥ་བྱིཥ། 
ཐྲེ་འང་རྒྱུཐ་སྲེ་རཥ་གསུངཥ་ཎྲེ། རྒྱ་གཡ་གྱི་ནཌྷ ྱི་ཎ་ཌཾ་ཀ་དཱ་ལ་ཐང་སོཕ་
ཐནོདྷ་དྲྱི་བྷྲེཐ་ཐནར་གྱིཥ་ཕསྒྱུཡ་ཕ། སཡ་ཁ་ཆྲེཟྱི་ཤ ྱི་བ་དྲཟྱི་ཝར་སྔ་དྷཥ་ 
ཐགྲེ་སོང་བློ་ཕརྟདྷ་གྱིཥ་ཕསྒྱུཡ་ཕཟྱི་ རྒྱུཐ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་ཐནར་ཀྲེཟྱི་ར་ོརྲེཟྱི་
ཟགྲེར་ཕལཐ་ཁ་སོཡ་ལྱིདྷ་ཏུ་དྲྱི་བྷ་བྷྲེཐ་ནཟྱི་དྷང་ར། ཧོཾ་ཧ་ཀཱ་ཡ་ོམུ་ཁཾ་ཥརྦ་
དར  ཎཾ་ཨཱདྱནུཎྤདྣ་ཏ ཎ་྄ཧོཾ་ཨཱཿཧཾ་པཉ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་ཕསྒྱུཡ། ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་དུ། སོཕ་
ཐནོདྷ་ཆྲེདྷ་ནོ་ཤ ྱི་ཡཎྣ་ཀ་ཡ་ཤཱད ྱི་ཐང་རོ་ཙཱ་ཕ་ཟགོཥ་ལྷཥ་ཕམཥ་ཀྱིཥ་
ཕསྒྱུཡ་ཕཟྱི་ཐནར་ཐགྲེཥ་ནཟྱི་ར་ོརྲེཟྱི་ཐཀཟ་ཟགྲེར་མུ་ཎྱིག་ཕྲེང་ཕ་རཥ་
ཀང་གོང་ཕཝྱིདྷ་ ཧོཾ་ཧ་ཀཱ་ཡོ་མུ་ཁཾ་ཥརྦ་དར  ཎཾ་ཨཱདྱནུཎྤད་ྣཏ ཎ྄་ཧོཾ་ཨཱཿཧཾ་
པཉ་ས ཧཱ།  ཝྲེཥ་ཕསྒྱུཡ། སོཕ་ཐནོདྷ་ཀཱ་འ་ས  ་ཕགྲེཥ་ནོཥ་ཐང་རོ་ཙ་ཱཕ་གླདྷ་
ཐགྲེ་སོང་ཐཡ་བྷ་བློ་གོཥ་ཀྱིཥ་ཀང་ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ། ཧོཾ་ཧ་ཀཱ་ཡོ་མུ་ཁ་ཾཥརྦ་དར  ཎཾ་
ཨཱདྱནུཎྤདྣ་ཏ ཎ྄་ཧོཾ་ཨཱཿཧ་ཾཔཉ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་ཕསྒྱུཡ། བྷཐོ་སྲེཟྱི་གཥ་སུ་དྷྱི། རྒྱ་
གཡ་གྱི་བྷཁདྷ་ནོ་ཆྲེདྷ་ན་ོཀྲྀཥྞ་ན་ཆྲེདྷ་ནོཥ་བྷཚཐ་ནཟྱི་གལྱིདྷ་རྲེ་གལྲེཐ་དྷག་
ནོཟྱི་རྒྱུཐ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་བྷངོདྷ་ནཡ་བྷཏོང་ཕ་རབྷ་སྒྲོདྷ་ཝྲེཥ་བ་ཕ། པྲ་ཛྙཱ་ཤ ྱི་ཛྙཱ་
དྷ་ཀཱྱིརྟྱི་ཐང་ རོ་ཙ་ཱཕ་གླདྷ་ཐགྲེ་སོང་ཐཡ་བྷ་བློ་གོཥ་ཀྱིཥ། ཧོཾ་ཧ་ཀ་ཡོ་མུ་ཁཾ་
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ཥརྦ་དར  ཎཾ་ཨཱདྱནུཎྤདྣ་ཏ ཎ་ཧོཾ་ཨཱཿཧཾ་པཉ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་ཕསྒྱུཡ་འོཐ་ནཡ་སྣང་
ངོ་།། 

ར་རཥ།  ཧོཾ་ཧ་ཀཱ་ཡོ་མུ་ཁཾ་ཥརྦ་དར  ཎཾ་ཨཱདྱནུཎྤདྣ་ཏ ཎ་ཧོཾ་ཨཱཿཧཾ་པཉ་ས ཧཱ།   
ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་ཟབྱུང་ནོ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་གཎོཡ་བྷཟྱི་སྔགཥ་སུ་གསུངཥ།     ལྷ་
ཕཥངཥ་ཕཀྲ་ལྱིཥ་ཡྲེ་སོང་ལྟཡ་དྷ་སྲྱིཐ་ཝྱིཟྱི་བྷགོདྷ་ཀུདྷ་འོཐ་ནཥ་སྱི་ཁཕ་
གང་རཟང་སཡ་རུང་ཕ་ཝྱིག་ཏུ་སྣང་།  
 
འྲེ་ལྲེཥ་བྷགོདྷ་ནོཟྱི་གཎོཡ་ཕསྔོཟྱི་ཧ་ཀཱ་ཡོ་ར་ཧཾ་པཉ་ཅྲེཥ་བྷཏཟ་གམོཡ་
ཕརྒྱདྷ་ན་དྷྱི།  འྲེ་ལྲེཥ་བྷགོདྷ་ནོཟྱི་ཐུགཥ་གསུང་སྐུཟྱི་ལྷ་ཙོགཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་
དྲག་ནོཟྱི་ལྷ་ཁོ་དྷ་འྱིདྷ་ན་ཐང་ཟབྱུང་ནོཟྱི་ཡྱིགཥ་སུ་གྱུཡ་ན་སུ་འང་བྷྲེཐ་
ནཥ་ཧ་ཀཱ་ཡོ་ར་ས ཧཱ་བྷྲེཐ་ནཟོ། །སྔ་རྱིང་གྱི་གསུངཥ་ན་ལྟཡ་ཧ་ཀཱ་ཡོཟྱི་ས ཧཱ་
གཅྱིག་པུ་འོཐ་བྷྲེཐ་ཀྱིཥ་བྷགོདྷ་ཡྱིགཥ་ཁཐ་ནཡ་གོ་ཐགོཥ་ན་བྷ་གཎོགཥ། 
སྔགཥ་གཝདྷ་ར་སྭཧཱ་ཕཎགཥ་དུཥ་ཐྲེ་རྣབྷཥ་ཟབྱུང་ནོ་ཥོགཥ་སྱིང་རྲེཟྱི་
ཡུར་དུ་གྱུཡ་ནཟྱི་ཟབུར་སྔགཥ་འྱིདྷ་ཝྲེཥ་ཡྱིགཥ་ཟདྲྲེཥ་ནཡ་བྷྱི་ཟཏཐ་
ཐོ། །གཎོཡ་ཟབུར་གྱི་ཙིག་ར་ཁཱ་སྱི་འོཐ་དྷ་སྲྱིཐ་ཝྱིཟྱི་བྷགོདྷ་ངྲེཥ་བྷྲེཐ་ཀུདྷ་
ར་ཟབུར་ཕཟྱི་ཐོདྷ་དུ་སྣང་།   
 
ཞུ་ཕ། ཚུར་ཕཅཥ་རྲེཥ་ཟག་ོཐབཡ་རྔཟྱི་ཡྱིབྷ་འར་དྷཥ།   །བྷ་ཐག་རྒྱུདྷ་
ཟབབྷཥ་ཐགུདྷ་ཟགོཟྱི་ཕམཥ་བྷཏོང་ཕཡ། །བྷ་ཕཞོཐ་ལྗང་བུ་ཕསདྷ་ཟཚིདྷ་
གཥཡ་གཝོདྷ་རྣབྷཥ།   །སོཕ་ཕྱྱིཡ་ཐཔྱྱིཐ་ཆཡ་ཕགྱིཐ་ན་ཁོ་ཕོཟྱི་རཥ། །ཝྲེཥ་ཥ་
སཟྱི་ནཌྷ ྱི་ཎ་ཀུདྷ་ཐགཟ་ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་གགཥ་ན་རྒྱར་བྷཙདྷ་ཥོགཥ་ཐང་རྒྱ་ཕོཐ་བྷཁཥ་གྲུཕ་ཀྱིཥ་
བྷཚཐ་ནཟྱི་སྔགཥ་ཐདྷོ་ཐང་ལདྷ་སཡ་ར་ཕརྟགཥ་དྷཥ།   ཁཐ་ནཡ་ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནཟྱི་ཕསདྷ་
ཟཚིདྷ་གྱི་སོྲར་ར་ཝྱིཕ་བྷོཡཐཔོྱཐ་ཐྲེ། ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་བྱིཥ་ན་བྷགྷ་ྒརཾ་བ་ཛྷནྟྟཱུ།།          །། 
 



སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཟགྲེར་ནཐ་ཐཀཡ་ཆུདྷ་ནོ། 

 

  Page 
145 

 
  

༤༡༽ འྲེ་ལྲེཥ་བྷགདྷོ་ནཟོྱི་གམ་ོཟཁཡོ་གྱི་སྔགཥ།  
༄༅།      །ཐནར་འྲེ་ལྲེཥ་བྷགོདྷ་ནོ་ར་ཕྱག་ཟཙར་ར།ོ །བྷགོདྷ་ནོཟྱི་གམོ་
ཟཁོཡ་སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཐོདྷ་བྱི་ཕཡ་བ། ཏོག་བྷཡ་སྔགཥ། ཕཡ་དུ་ཟབྲུ་ཐོདྷ། ཏ་
བྷ་བྷཇུག་ཕསྡུ་ཕཟོ། ། 

 
ཏགོ་བྷཡ་སྔགཥ་དྷྱི།  
ཧོཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་འ་ཧཾ་ཧཾ་པཉ། ཅྲེཥ་སྱིང་ནོ། ཧོཾ་ཕཛྲ་བྷཧཱ་ཀཱ་ལཱ་འ་ཧཾ་ཧཾ་པཉ། 
ཅྲེཥ་ྲེ་སྱིང་། ཧོཾ་ཕཛྲ་ཀ་ཝུ་ཛྷ་ཛྷ་ན་ཤཱ་འ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་འ་ཧ་ཾཧཾ་པཉ། ཅྲེཥ་
སོྲག་སྔགཥ། ཧོཾ་ཧཾ་ཤ ྱི་འ་ཐྲེ་ཝཱྱི་ཀཱ་རྱི་ཀཱ་རྱི་བྷཧཱ་ཀཱ་རྱི་ཧཾ་བ།ོ ཝྲེཥ་ཡུབྷ་རྣབྷཥ་
ཀྱི་སྱིང་ནོ། ཧོཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་གུ་ཌྷ་ཧ་ྀཐ་ཧཾ་པཉ། ཅྲེཥ་རཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ནཟྱི་
སྔགཥ་ཥོ། །ཧོཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་འ། ཤཱ་ཥ་དྷ་ཨུ་ན་ཧཱ་ཡྱི་ཌྷྱི་ཧྲེ་ཤ་ཧ་ནཤྩྱི་བྷ་ཀཱ་རོ་ཧ་
འཾ། ཧྱི་ཐཾ་ཡཎ་ྣཏྲ་ཡཱ་འ་ཧ་ན་ཀ་ཡྱི་ཌྷཾ། འ་ཐྱི་པྲ་ཎྱི་ཛྙཱ། སྨ་ཡ་ཥྱི་ཎ་དཱ། ཧྱི་ཐཾ་
དུཥྚཾ་ཥཏྭད྄། ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁཱ་སྱི། བྷ་ཡ་བྷ་ཡ། གྀཧ་ྞགྀཧ།ྞ ཕནྡྷ་ཕནྡྷ། ས་དྷ་ས་དྷ། 
ཐ་ས་ཐ་ས། ན་མ་ན་མ། ཐྱི་དྷ་བྷྲེ་ཀྲེ་དྷ་ཧཾ་པཉ་ཧ།ཾ ཝྲེཥ་བྷགོདྷ་ནོ་ཏབྷཥ་ཅཐ་
ཀྱི་ར་ཕཟྱི་སྔགཥ་ཥོ། །ཧོཾ་ཧཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་རྱི་ཐྲེ་ཝཱྱི་ཀཱ་རྱི་ཕྱི་ཀ ད ་ཀཱ་ར་ར་ཱཏྲྱི་མཌྷ ་རཱུ་
ནྱི་ཌྷྱི་ཧཾ་པཉ་ཧ།ཾ ཝྲེཥ་སོཡ་ཡུབྷ། བྷ་བྷ་ཏྲཀ་ཡཨ། ཧྲེ་ཀ་ཛ་ཱཉྱི་ཚཿཚཿ། ཝྲེཥ་
ཐབྱིངཥ་ཡུབྷ། ཧོཾ་རུ་རུ་ཡོ་རུ་ཕྱི་ཎྱིཥ ་ཕ་དྷྭ་ཥྱི་ཀ་བྷ་ར་ཡཨ་ཥྱི་ཧཾ་བོ་ཧཾ། ཝྲེཥ་
སྒྲོར་ཡུབྷ། ཧོཾ་ཧཾ་བྷཾ་ཧ་ཾཡཾ། ཝྲེཥ་ཡྲེ་ཎྱི་ཕཝྱི། ཧོཾ་ཕཛྲ་བྷཧཱ་ཀཱ་ལཱ་འ་ཧ་ཾཧཾ་པཉ། 
ཅྲེཥ་རྒྱུཐ་གུཡ། ཧོཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་ཀཱ་ར་ཕྱི་ཀཱ་ར། རཱ་ཏྲྱི་ཎ་ཚཿཚཿ། ཝྲེཥ་གཐོང་
ཕཝྱི་ན། ཧོཾ་ཕཛྲ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་ཨིཾ་ཨྲེ་ཉ་ཕྱིགྷྣདྷ་ཕྱི་ནཱ་འ་ཀ་ཧཾ་ཧཾ་པཉ་པཉ་ས ཧཱ། 
ཝྲེཥ་ཕྱག་དྲུག་ན། ཌཱ་ཀྱི་དྷྱི་རཱ་ཀྱི་དྷྱི་ལཱ་ཀྱི་དྷྱི། ཝྲེཥ་འྲེ་ལྲེཥ་ཀྱི་བྷ་བྷ་ོགསུབྷ། ཧོཾ་
བྷཧཱ་ཀཱ་ར་གུ་ཌྷ་ཧ་ྀཐ་ཧཾ་པཉ། ཅྲེཥ་རཥ་བྷགོདྷ། མཌྷ ྱི་ཀ་ཚཿཚཿ། ཝྲེཥ་མཌྷ ྱི་ཀ་
ཟཕཡ་བྷཟྱི་གཐོང་། ཧོཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་ཀཱ་ཀ་མུ་ཁ་ཏྲྱི་ཚཿ། ཝྲེཥ་ཙ་ེཕཐག །ཧོཾ་བྷཧཱ་
ཀཱ་ར་ཏྲཀ་ལཐ་ཚཿ། ཝྲེཥ་སྲོག་ཕཐག །ཧོཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་སུ་ཏྲྱི་འ་བྷ་དུ་ཚཿ། ཝྲེཥ་
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ཟཆྱི་ཕཐག །ཀ་ཀྱི་དྷྱི་ཥ་ཀྱི་དྷྱི་ས་ཀྱི་དྷྱི། ཝྲེཥ་རཥ་ཀྱི་བྷ་གསུབྷ། ཧོཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་
ཏྲྱི་འཾ་ཚཿཚཿཐག་ཕོ་མཱ་ཡ་འ། ཝྲེཥ་སག་ཝོདྷ། ཧོཾ་ཧ་གྷ་ོཡ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་དུ་ཡྲེ་
ས ཧཱ་ཧཾ་ཧ།ཾ ཝྲེཥ་ཧ་གྷོ་ཡ། ཧོཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་འ་ཧ་ཾཧཾ་པཉ་པཉ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་དྷག་ནོ་
ཟཕཡ་ཕ། ཧོཾ་བྷཱུ་རུ་ཀུ་རུ་ཧྱི་མི་ཀྱི་བྱི་ཨུ་ཙུཥྨ་ཀྲོ་ཎ་ཧ་ཾཔཉ། ཝྲེཥ་རྲེགཥ་ལྡདྷ། 
ཧོཾ་ཀརྨ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་གུ་ཌྷ་ཧྀ་ཐ་ཧཾ་པཉ། ཝྲེཥ་གྱི་གུག །ཧོཾ་ཤ ྱི་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་གྷ་དྷ་
གྷུ་ཧྱ་ཡཾ་ཥྱིདྡྷྱི་ཧཾ་པཉ། ཝྲེཥ་བྷ་དྷྱིང་། ཧོཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་ཏྲག་ལཐ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་སུ་ཏྲྱི་
འ་བྷ་དུ་ཏྲྱི་ཚཿ། ཝྲེཥ་ཏྲག་ལཐ། བྷ་བྷ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་བོ་ཚཿ། ཝྲེཥ་བྷཁཟ་ཟགོ་
ཕརྒྱཐ། ཧོཾ། ཀ་ཀ་ཀ་དྷྱ་དྷ། ཕ་ཕ་ཕནྡྷ་དྷ། ཁ་ཁ་ཁ་ཐ་དྷ། ཥརྦ་དུཥྚ་དྷཾ། ས་དྷ་
ས་དྷ། གྷཱ་ཎ་འ་གྷཱ་ཎ་འ། ཧ་མུ་ཀ་སྱ་མཱ་ཡ་ཡ་འ་པཉ། ཝྲེཥ་རོ་རྲེ་པ་ོ་བྷ། ཧོཾ་
བྷཧཱ་ཀཱ་ར་ཏྲག་ཡཨ་ཐུདྷ་བོ། ཧོཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་རྱི་ཧཾ་པཉ། ཝྲེཥ་སྲྱིཐ་རྒྱར་ལབྷ་དྲར། 
ཧོཾ་ཀ་དྷ་ཛྷ་ཎྱི་བྷྲེ་ཐུ་དྷྱི་པྲྱི་བྷྲེ་ཡྱི་འྲེ་ས ཧཱ། ཧོཾ་ག་དྷ་ན་ཎྱི་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་ཙེ་ཡྱིང་
ལབྷ་དྲར། ཀྲོ་དྷཱྱི་ཤྭ་ཡ་ཧྲེ་ཀ་ཛཱ་ཉྱི་བོཿ ཚཿ ཧོཾ་ཀརྨ་ཀྲོ་ད་ས་འ་ག ྱི་ཕ་ཧཾ་པཉ། 
ཝྲེཥ་གཡུ་སོྒྲདྷ་བྷ་ལབྷ་དྲར། ཧོཾ་ག ་ྀརཱ་ཚཿག ྀ་རཱ་ཚ་ཀུ་བྷ་ཀུ་བྷ། ཁུཾ་ཏྱི་ས ཧཱ། 
ཝྲེཥ་དུཡ་ཁོཐ་ཕཐག་བྷོ་ལབྷ་དྲར། ཧོཾ་བྷཧཱ་ཐྲེ་ཛྷ་ཧཾ། ཐཕང་ཕྱུག་ཆྲེདྷ་ནོ་ཧིཾ། 
ཧྲེ་བྷཉྫུ་ཀུདྷ ་ཧ།ཾ ཝྲེཥ་ལྷཟྱི་བྷགོདྷ་ནོ། ཧོཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་ཥིཾ་ས་མུ་ཁ། ཥྱིང་དྷ་ཡ་བྷ་
ཏྲྱི་ཧིཾ། འ་བྷ་ཡ་མ་དུ་ཏྲྱི་ཕུ་ཏྲྱི། ཝྲེཥ་ཕདུཐ་ཀྱི་བྷགོདྷ་ན།ོ ཧོཾ་ཧྱིཥྚྱི་ཛྷྱི་ཀྲྀ་ཏཱ་དྷ་
དྷ་ཧཾ་པཉ། ཝྲེཥ་གལྱིདྷ་རྲེཟྱི་བྷགདྷོ་ནོ། ཧྱི་ཤ་རུ་ཡག་ཡ་ཾནཱ་གྲེ་མིཎ ་ཏྲཾ་བྷ་བྷ་
འོ་ཞ་ཟགཾ་ས་ས་ག་ལ་ར་ཚཿཚཿ། ཝྲེཥ་སྲྱིདྷ་ནོཟྱི་བྷགོདྷ་ནོ། ཧོཾ་དྷག་ནོ་ཎྱི་ན་
རཱ་མ་ནཱ་ག་ཡཨ་ཧོཾ་པྲེ་ར་ཾཧཾ། ཝྲེཥ་ཀླུཟྱི་བྷགོདྷ་ནོ། (འང་དྷ། ཧོཾ་དྷག་ནོ་ཎྱི་ན་
མ་འ། ནཱ་ག་ཡཨ་ཝྲེཥ་ཀང་སྣང་།) ཧོཾ་པྲ་ཌྷ་ཨཎཱྨ་ཨྲེ་རུ་པུ་རུ་ཤ་ཧཾ་པཉ། ཝྲེཥ་
ཕམདྷ་གྱི་བྷགོདྷ་ནོ། ཧོཾ་ཕཛྲ་ཡཎྣ་མིཎ ་རཱ་ག་ཡ་གྲེ་ཧ་ཾཔཉ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་གདྷོཐ་
སྱིདྷ་གྱི་བྷགོདྷ་ནོ། རཱ་ཚ་ཥྱིདྡྷྱི་ཥ་བྷ་འ་ཏིཾ་ཚཿ། ཝྲེཥ་གྱིང་གྱི་བྷགོདྷ་ནོ། ཧོཾ་ཥརྦ་
རོ་ཀ་དྷཱ་ར་ཏྲྱི་ཚཿ། ཝྲེཥ་ཟཇྱིག་རྟྲེདྷ་སོང་ཕ། ཧོཾ་ཕཻ་ཤ་ཕ་ཎ་འ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་
རྣབྷ་ཏོཥ་སྲཥ་ཀྱི་སྱིང་ན།ོ 



སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཟགྲེར་ནཐ་ཐཀཡ་ཆུདྷ་ནོ། 

 

  Page 
147 

 
  

 
ཕཡ་དུ་ཟབྲུ་ཐོདྷ་དྷྱི། 
ཧོཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་འ་ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ། ཅྲེཥ་སྱིང་ནོ།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
བྷཧཱ་ཀཱ་ར་འ། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ནོ། 
ཧ།ཾ ཀུདྷ་རོཕ། 
ཧ།ཾ ཐོདྷ་ཐབྷ། 
པཉ། ཏཕཥ་ལྲེཥ་ཟུང་ཟཇུག 

 
ཧོཾ་ཕཛྲ་བྷཧཱ་ཀཱ་ལ་ཱའ་ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ། ཅྲེཥ་ྲེ་སྱིང་།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཕཛྲ། རོ་རྲེ། 
བྷཧཱ་ཀཱ་ལ་ཱའ། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ནོ། 
ཧ་ཾཧ།ཾ ཟཕྱིདྷ་སྐུར་ཕ། 
པཉ། གྱིཥ་བྷྲེཐ་དུ་སྒྲོར་ཕ། 

 
ཧོཾ་ཕཛྲ་ཀཱ་ཝུ་ཛྷ་ཝ་ཱན་ཤཱ་འ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་འ་ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ། ཅྲེཥ་སྲོག་སྔགཥ།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཕཛྲ། རོ་རྲེ། 
ཀཱ་ཝུ་ཛྷ་ཝ།ཱ བ་ཡོག  
ན་ཤཱ་འ། དྷ་ཱལ་འ། ཏག་ནཥ་ཕཅྱིང་ཕ་ར་ཞྲེཡ་ཕ་ཝྱིག་འྱིདྷ།  
བྷཧཱ་ཀཱ་ར་འ། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ན།ོ 
ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ། གྱིཥ་བྷྲེཐ་སྒྲོར་ཕཟྱི་ཐོདྷ་དུ་ཟཕྱིདྷ་སྐུར་ཕ། 
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ཧོཾ་ཧ་ཾཤ ྱི་འ་ཐྲེ་ཝཱྱི་ཀཱ་རྱི་ཀཱ་རྱི་བྷཧཱ་ཀཱ་རྱི་བྷཧཱ་ཀཱ་རྱི་ཧ་ཾབ།ོ ཝྲེཥ་ཡུབྷ་རྣབྷཥ་ཀྱི་
སྱིང་ནོ།  
ཧོཾ་ཧ།ཾ 
ཤ ྱི་འ། ཐནར། སྲེཕ་གཝདྷ་དུ་ཐཕང་ཏང་ལྡདྷ་ན་ཝྱིག་ར་ཤྱི་འ་ཝྲེཥ་ཀང་ཞྲེཡ། 
ཐཕང་ཏང་ལྡདྷ་ནཟྱི་ཤྱི་འ་ར་ཟ་ཆུང་བྷྲེཐ། 
ཐྲེ་ཝཱྱི། ལྷ་བྷ།ོ 
ཀཱ་རྱི་ཀཱ་རྱི། དྷག་བྷ་ོདྷག་བྷོ། 
བྷཧཱ་ཀཱ་རྱི། དྷག་བྷོ་ཆྲེདྷ་བྷ།ོ 
ཧ།ཾ སྐུར་ཕ། 
བ།ོ ཥ་ཕོདྷ་དྲདྷ་དྷཥ་ཟློག་ན། 

 
ཧོཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་གུ་ཌྷ་ཧ་ྀཐ་ཧ་ཾཔཉ། ཅྲེཥ་རཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ནཟྱི་སྔགཥ་ཥོ། ། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
བྷཧཱ་ཀཱ་ར། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ན།ོ 
གུ་ཌྷ། འདྷོ་ཎདྷ། 
ཧ་ྀཐ། སྱིང་། 
ཧ་ཾཔཉ། ཕྱིདྷ་སྐུར་ཕ། 

 
ཧོཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་འ། ཤཱ་ཥ་དྷ་ཨུ་ན་ཧཱ་ཡྱི་ཌྷྱི་ཧྲེ་ཤ་ཧ་ནཤྩྱི་བྷ་ཀཱ་ར་ོཧ་འ།ཾ ཧྱི་ཐ་ཾ
ཡཎ་ྣཏྲ་ཡ་ཱའ་ཧ་ན་ཀ་ཡྱི་ཌྷ།ཾ འ་ཐྱི་པྲ་ཎྱི་ཛྙཱ། སྨ་ཡ་ཥྱི་ཎ་དཱ། ཧྱི་ཐ་ཾདུཥྚ་ཾཥཏྭད།྄ 
ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི། བྷ་ཡ་བྷ་ཡ། གཧྀ་ྞགཧྀ།ྞ ཕནྡྷ་ཕནྡྷ། ས་དྷ་ས་དྷ། ཐ་ས་ཐ་ས། 
ན་མ་ན་མ། ཐྱི་དྷ་བྷྲེ་ཀྲེ་དྷ་ཧ་ཾཔཉ་ཧ།ཾ ཝྲེཥ་བྷགོདྷ་ནོ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་ར་ཕཟྱི་
སྔགཥ་ཥོ། ། 
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ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ།                                                                                                          
བྷཧཱ་ཀཱ་ར་འ། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ན།ོ རྲེཥ་བྷཟྱི་འ་དྷྱི་ཙིག་གོགཥ་མབྷ་ཎྲེ། ཤ ྱི་འ་
ཝྲེཥ་ན་ཐནར་མབྷ་ར་ག་ོཕ་ལྟ་བུཡ་སྣང་། 
ཤཱ་ཥ་དྷ། ཕསདྷ་ན།                                                                                                            
ཨུ་ན་ས་ཡྱི་ཌྷྱི། ྲེ་ཕཡ་ཕསྒྲུཕ་ན།                                                                                             
ཧྲེ་ཤ། ཟཐྱིཥ།                                                                                                                   
ཧ་ནཤྩྱི་བྷ། (ཟཏཐ་ཕསྒྱུཡ་ར་ནུཕ་བྷྱིདྷ།) ཐོདྷ་ཕསྒྱུཡ་ར་  ཕྱྱི་བྷ་བྷྱིདྷ་ན།                                         
ཀཱ་ར།ོ དུཥ་སུ།                                                                                                                  
ཧ་འ།ཾ ཟཐྱི་ཐང་།                                                                                                                
ཧྱི་ཐ།ཾ ཟཐྱིཡ།                                                                                                                  
ཡཎ་ྣཏྲ་ཡ་ཱའ། ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་ར།                                                                                                       
ཧ་ན་ཀཱ་ཡྱི་ཌྷ།ཾ གདྷོཐ་ནཡ་བྲེཐ་ན་རྣབྷཥ།                                                                                    
འ་ཐྱི། གར་ཎྲེ།                                                                                                            
པྲ་ཎྱི་ཛྙཱ། ཐབྷ་ཕཅཥ་ན་དྷ།                                                                                                  
སྨ་ཡ་ཥྱི། (ཁོཐ་ཀྱིཥ) དྲདྷ་ཕཝྱིདྷ།                                                                                            
ཎ་དཱ། དུཥ་ཐྲེ་མ་དྷ།                                                                                                       
ཧྱི་ཐ།ཾ ཟཐྱི།                                                                                                             
དུཥ།ྚ གདུག་ན་ཅདྷ།                                                                                                             
ཥ་ཏྭད།྄ ཟཙ་ོཝྱིང་བྷ་ཟཆྱི་ཕཡ་འཐོ་ན།                                                                                         
ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི། ཞོ་ཞོ།                                                                                                              
བྷ་ཡ་བྷ་ཡ། ཥོཐ་ཥོཐ།                                                                                                     
གཧྀ་ྞགཧྀ།ྞ ཟུངཥ་ཟུངཥ།                                                                                                   
ཕནྡྷ་ཕནྡྷ། ཆྱིངཥ་ཆྱིངཥ།                                                                                                      
ས་དྷ་ས་དྷ། (ཕལདྷ་ན་ལྟ་བུ) སྱིང་རྲེ་བྷ་ཕསྲེཐ་ནཡ་ཥོཐ་ཥོཐ།                                                                                                       
ཐ་ས་ཐ་ས། སྲྲེགཥ་སྲྲེགཥ།                                                                                                
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ན་མ་ན་མ། ཙོཥ་ཙོཥ།                                                                                                         
ཐྱི་དྷ་བྷྲེ་ཀྲེ་དྷ། (ཐྱི་དྷམ྄་ཧྲེ་ཀྲེ་དྷ) ྱིདྷ་གཅྱིག་ར།                                                                      
ཧ་ཾཔཉ་ཧ།ཾ གཥོཐ་ནཟྱི་ཕྱྱིཡ་ཕསྐུར་ཕཟོ།། 

 
ཧོཾ་ཧ་ཾབྷཧཱ་ཀཱ་རྱི་ཐྲེ་ཝཱྱི་ཀཱ་རྱི་ཕྱི་ཀ ད ་ཀཱ་ར་ར་ཱཏྲྱི་མཌྷ ་རཱུ་ནྱི་ཌྷྱི་ཧ་ཾཔཉ་ཧ།ཾ 
ཝྲེཥ་སོཡ་ཡུབྷ།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཧ།ཾ བྷཁཟ་སོཐ་བྷཟྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ། 
བྷཧཱ་ཀཱ་རྱི། དྷག་བྷོ་ཆྲེདྷ་བྷོ། 
ཐྲེ་ཝཱྱི། ལྷ་བྷ།ོ 
ཀཱ་རྱི། དྷག་བྷོ། 
ཕྱི་ཀ ད ། རྣབྷ་ནཡ་གདྷོདྷ་ནཟྱི།  
ཀཱ་ར། དུཥ། 
ར་ཱཏྲྱི། བྷཙདྷ་བྷོ། 
མཌྷ ། ཁོཥ་བྷཟྱི། 
རཱུ་ནྱི་ཌྷྱི། གཟུགཥ་ཅདྷ་བྷ། 
ཧ།ཾ རྣབྷ་ནཡ།  
པཉ། གདྷོདྷ་ན་ཁོཥ།  
ཧ།ཾ སྱིདྷ། 

 
བྷ་བྷ་ཏྲཀ་ཡཨ། ཧྲེ་ཀ་ཛ་ཱཉྱི་ཚཿཚཿ། ཝྲེཥ་ཐབྱིངཥ་ཡུབྷ།  
བྷ་བྷ། བྷ་བྷོ་ཝྲེཥ་སྔ་ཕསྒྱུཡ་གྱི་ལུགཥ་ར་སྣང་། 
ཏྲཀ ཟགོ་ཕ། ཏྲག་ཅྲེཥ་ཀང་བྱིཥ་ལུགཥ་སྣང་ར་ཐོདྷ་གཅྱིག 
ཡཨ། སྲུང་། 
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ཧྲེ་ཀ་ཛ་ཱཉྱི། བྷཆྲེ་གཅྱིག་སདྷ་གཅྱིག་ཡར་གཅྱིག་བྷ་ཕརྒྱུཐ་གཅྱིག་བྷ།  
ཚཿཚཿ། ཟབོདྷ་ཟབོདྷ། 

 
ཧོཾ་རུ་རུ་ཡ་ོརུ་ཕྱི་ཎྱིཥ ་ཕ་དྷྭ་ཥྱི་ཀ་བྷ་ར་ཡཨ་ཥྱི་ཧ་ཾབ་ོཧ།ཾ ཝྲེཥ་སྒྲོར་ཡུབྷ།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
རུ་རུ་ཡ་ོརུ། ངུ་བྷ། 
ཕྱི་ཎྱིཥ ། རྣབྷ་ནཡ་གདྷཥ་བྷ།  
ཕ་དྷྭ་ཥྱི། ཕཙུདྷ་བྷོ་འྱིདྷ་ན་ཝྱིག །(འྱི་གྲེ་ར་རཡ་ ཕ་ཐ་ོཥྱི་ཐང་ཕ་ད་ཥྱི་
ཥོགཥ་སྣ་ཙོགཥ་སྣང་འང་། ཕ་དྷྭ་ཥྱི་དྷྱི་ཐོདྷ་བྷཐུདྷ་ཎྲེ་ཐག་ནཡ་སྣང་) 
ཀ་བྷ་ར། ཟཐོཐ་བྷ། 
ཡཨ་ཥྱི། སྲུང་ཕཝྱིདྷ་བྷ། 
ཧ་ཾབ་ོཧ།ཾ ལྷ་བྷོ་ཝྲེཥ་སྐུར་ཕ། 

 
ཧོཾ་ཧ་ཾབྷ་ཾཧ་ཾཡ།ཾ ཝྲེཥ་ཡྲེ་ཎྱི་ཕཝྱི།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཧ་ཾབྷ་ཾཧ་ཾཡ།ཾ ཟཕོག་བྷ་ཐཀཡ་བྷོ། གླང་སྣ་བྷ་ཥྲེཡ་བྷོ། སྲྱིདྷ་བྷོ་ཡར་་ན་ཅདྷ་
ཐབྷཡ་བྷོ། མྱོཥ་བྲེཐ་ཥཟྱི་གཙུག་ལྗང་ཁ་ཕཅཥ་ཕཝྱིཟྱི་སྱིང་ནོཟ།ོ། ཡྲེ་བྷ་ཏཱྱི། 
ཡྲེ་བྷ་ཚི། ཡྲེ་བྷ་ཛ།ཱ ཡྲེ་བྷ་ཛུ། ཝྲེཥ་བྷཆྲེཐ་ཕཝྱི་ཕུཡ་རྒྱུཐ་རཥ་གསུངཥ་ན་ལྟཡ་
དྷྱི་ཟཐྱིཡ་བྷྱིདྷ་དྷ།ོ། 

 
ཧོཾ་ཕཛྲ་བྷཧཱ་ཀཱ་ལ་ཱའ་ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ། ཅྲེཥ་རྒྱུཐ་གུཡ།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཕཛྲ། རོ་རྲེ། 
བྷཧཱ་ཀཱ་ལ་ཱའ། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ན།ོ 
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ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ། སྒྲོར་ཕཟྱི་ཐོདྷ་དུ་སྐུར་ཕ།  

 
ཧོཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་ཀཱ་ར་ཕྱི་ཀཱ་ར། ར་ཱཏྲྱི་ཎ་ཚཿཚཿ། ཝྲེཥ་གཐོང་ཕཝྱི་ན།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
བྷཧཱ་ཀཱ་ར། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ན།ོ 
ཀཱ་ར། དྷག་ནོ། 
ཕྱི་ཀཱ་ར། དུཥ་བྷྱིདྷ་ན། 
ར་ཱཏྲྱི་ཎ། བྷཙདྷ་བྷོཡ་གྱུཡ་ན། བྷཏོང་དྷ་བྷཙདྷ་བྷོ་ལྟ་བུཡ་དྷག་ནོ་འྱིདྷ་ནཟྱི་
ཐོདྷ། 
ཚཿཚཿ། ཟབོདྷ་ཟབོདྷ། 

 
ཧོཾ་ཕཛྲ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་ཨིཾ་ཨྲེ་ཉ་ཕྱིགྷྣདྷ་ཕྱི་ནཱ་འ་ཀ་ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ་པཉ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་ཕྱག་
དྲུག་ན།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཕཛྲ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར། ར་ོརྲེ་དྷག་ན་ོཆྲེདྷ་ནོ། 
ཨིཾ། གདྷོཐ་སྱིདྷ་བྷོ་སྱིཟྱི་སྱིང་ནོ། 
ཨྲེ་ཉ། སོཕཥ། 
ཕྱིགྷྣདྷ། ཕགྲེགཥ། 
ཕྱི་ནཱ་འ་ཀ། ཕགྲེགཥ་ཥབྷ་ཕགྲེགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཐནོདྷ། 
ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ་པཉ་ས ཧཱ། 

 
ཌཱ་ཀྱི་དྷྱི་ར་ཱཀྱི་དྷྱི་ལ་ཱཀྱི་དྷྱི། ཝྲེཥ་འྲེ་ལྲེཥ་ཀྱི་བྷ་བྷ་ོགསུབྷ།  
ཌཱ་ཀྱི་དྷྱི། ཟབྱུང་ཕ་རཥ་དྷབྷ་བྷཁཟ་འྱིདྷ་ནཡ་ཕལཐ།  
ར་ཱཀྱི་དྷྱི། ཟབྱུང་ཕ་རཥ་བྷྲེ་འྱིདྷ་ནཡ་ཕལཐ། 
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ལ་ཱཀྱི་དྷྱི། ཟབྱུང་ཕ་རཥ་ཥ་འྱིདྷ་ནཡ་ཕལཐ། 

 
ཧོཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་གུ་ཌྷ་ཧ་ྀཐ་ཧ་ཾཔཉ། ཅྲེཥ་རཥ་བྷགོདྷ།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
བྷཧཱ་ཀཱ་ར། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ན།ོ 
གུ་ཌྷ་ཧ་ྀཐ། འོདྷ་ཎདྷ་སྱིང་ནོཥ། 
ཧ་ཾཔཉ། སྒྲོར་ཕཡ་སྐུར་ཕ། 

 
མཌྷ ྱི་ཀ་ཚཿཚཿ། ཝྲེཥ་མཌྷ ྱི་ཀ་ཟཕཡ་བྷཟྱི་གཐོང་།  
མཌྷ ྱི་ཀ ཁོཥ་བྷ། 
ཚཿཚཿ། ཟབོདྷ་ཟབོདྷ། 

 
ཧོཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་ཀཱ་ཀ་མུ་ཁ་ཏྲྱི་ཚཿ། ཝྲེཥ་ཙེ་ཕཐག  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
བྷཧཱ་ཀཱ་ར། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ན།ོ 
ཀཱ་ཀ་མུ་ཁ། བ་ཡོག་གཐོང་། 
ཏྲྱི། གཟུགཥ་ཅདྷ། 
ཚཿ། ཟབོདྷ། 

 
ཧོཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་ཏྲཀ་ལཐ་ཚཿ། ཝྲེཥ་སྲོག་ཕཐག  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
བྷཧཱ་ཀཱ་ར། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ན།ོ 
ཏྲཀ་ལཐ། རུར་ཟགོ་ཕཡ་བྲེཐ་ན། ཏྲཀ྄་ཟགོ་ཕ། ལཐ་རུར་ཕ། 
ཚཿ། ཟབོདྷ། 
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ཧོཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་སུ་ཏྲྱི་འ་བྷ་དུ་ཚཿ། ཝྲེཥ་ཟཆྱི་ཕཐག  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
བྷཧཱ་ཀཱ་ར། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ན།ོ 
སུ་ཏྲྱི། རྲེགཥ་ན་གསུབྷ་ཝྲེཥ་གོ་ཐུཕ་འོཐ་ཀང་ཟཐྱི་ར་བྷཆོག་གྱི་གཟུགཥ་
ཅདྷ་ཝྲེཥ་ནཟོ།། 
འ་བྷ་དུ། ཟཆྱི་ཕཐག་དྲག་ནོ་བྷཁྲེགཥ་ནོ།  
ཚཿ། ཟབོདྷ། 

 
ཀ་ཀྱི་དྷྱི་ཥ་ཀྱི་དྷྱི་ས་ཀྱི་དྷྱི། ཝྲེཥ་རཥ་ཀྱི་བྷ་གསུབྷ།  
ཀ་ཀྱི་དྷྱི། བ་ཡོག་གཐོང་ཅདྷ་བྷ། ཟབྱུང་ཕ་རཥ་ལགཥ་འྱིདྷ་ནཡ་ཕལཐ། 
ཥ་ཀྱི་དྷྱི། ཥྲེང་གྲེ་གཐོང་ཅདྷ་བྷ། ཟབྱུང་ཕ་རཥ་ལྱིང་འྱིདྷ་ནཡ་ཕལཐ། 
ས་ཀྱི་དྷྱི། སག་གྱི་གཐོང་ཅདྷ་བྷ། ཟབྱུང་ཕ་རཥ་རླུང་འྱིདྷ་ནཡ་ཕལཐ། 

 
ཧོཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་ཏྲྱི་འ་ཾཚཿཚཿཐག་ཕ་ོམ་ཱཡ་འ། ཝྲེཥ་སག་ཝོདྷ།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
བྷཧཱ་ཀཱ་ར། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ན།ོ 
ཏྲྱི་འ།ཾ ཏྲྱི་དྷྱི་རྣབྷ་ན་གསུབྷ་ན་སྲེ།།སྐུ་ཐང་གསུང་ཐང་ཐུགཥ་རྣབྷཥ་དྷྱི།། 
གཥང་ཕཡ་ཕཅཥ་ནཥ་རྟག་ཏུ་ཕརྟག། འཾ་དྷྱི་གལྱིདྷ་རྲེ་བྷ་རུངཥ་ནཟྱི་ཥ་
ཕོདྷ། 
ཚཿཚཿ། ཟབོདྷ་ཟབོདྷ། 
ཐག་ཕ་ོམ་ཱཡ་འ། ཐག་གཥོཐ། 

 
ཧོཾ་ཧ་གྷ་ོཡ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་དུ་ཡྲེ་ས ཧཱ་ཧ་ཾཧ།ཾ ཝྲེཥ་ཧ་གྷ་ོཡ།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
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ཧ་གྷ་ོཡ། གཏུབྷ་བྷྱིདྷ། ཧ་ཟགག་སྒྲ། གྷོ་ཡ་གཏུབྷ་ན།ོ 
བྷཧཱ་ཀཱ་ར། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ན།ོ 
དུ་ཡྲེ། ཏག་ཡྱིང་ར། འྱི་གྲེ་དཱུ་ཡྲེ་ཝྲེཥ་ཟོང་ཐགོཥ་ནཡ་སྣང་། དུ་ཡྲེ་ཝྲེཥ་དྷ་
སྲེཡ་ཕ་ར་ཞྲེཡ། 
ས ཧཱ། བོཥ་ལྱིག་ཅྲེཥ་སྐུར་ཕཟྱི་ཐདྷོ། 
ཧ་ཾཧ།ཾ ཟཕྱིདྷ་སྐུར་ཕ། 

 
ཧོཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་འ་ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ་པཉ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་དྷག་ནོ་ཟཕཡ་ཕ།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
བྷཧཱ་ཀཱ་ར་འ། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ནོ། 
ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ་པཉ་ས ཧཱ། རྣབྷ་ཕཅཥ་རྣབྷ་བྷྲེཐ་ཀྱི་ངང་དུ་སྒྲོར་ཕཡ་སྐུར་ཕ། 

 
ཧོཾ་བྷཱུ་རུ་ཀུ་རུ་ཧྱི་མ་ིཀྱི་བྱི་ཨུ་ཙུཥ་ྨཀྲ་ོཎ་ཧ་ཾཔཉ། ཝྲེཥ་རྲེགཥ་ལྡདྷ།  
ཧོྃ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ།  
བྷུ་རུ་ཀུ་རུ། སྲྲེག་ནཡ་བྲེཐ། 
ཧྱི། ཧྱི་དྷྱི་གླང་ཆྲེདྷ་སྣ་ལྟ་བུ། །ཝྲེཥ་རྒྱུཐ་རཥ་གསུངཥ་ཎྲེ་ཙོགཥ་ཕཐག་གླང་
ནོཟྱི་དྲདྷ་རྟགཥ་སུ་ཕལཐ། 
མ་ིཀྱི། ཟོཐ་ཟཙེཡ་ཕ། 
བྱི། གདྷབྷ་ཆོཥ་ཐུགཥ་གཎྲེཡ་རཥ། ཙོགཥ་ཕཐག་སྒྲུཕ་ཏཕཥ་ཀྱི་གཎོཡ་བྷཟྱི་
ཕལཐ་ན་རཥ། ཟཁོཡ་དུ་ཆུང་བྱི་ཕཝྱི་ཐང་ཆྲེ་བྱི་ཕརྒྱཐ་ཀྱིཥ་ཕསོཡ་ཕཟྱི་
ཐོདྷ་ཎྲེ། ཕོཐ་སཐ་ཥ་ོབྷཡ་ཟཇོག་ན་སྣང་།   
ཨུ་ཙུཥ།ྨ ཟཆོར་ཕ། 
ཀྲ་ོགྷ།ྷ ཁོཥ་ན། 
ཧཱུྃ་པཉ། ཟཕྱིདྷ་རཥ་ར་དྷདྷ་དུ་ཕསྐུར་ཕ། 



སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཟགྲེར་ནཐ་ཐཀཡ་ཆུདྷ་ནོ། 

 

  Page 
156 

 
  

 
ཧོཾ་ཀརྨ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་གུ་ཌྷ་ཧ་ྀཐ་ཧ་ཾཔཉ། ཝྲེཥ་གྱི་གུག  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཀརྨ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར། རཥ་ཀྱི་དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ནོ། རཥ་བྷགོདྷ། 
གུ་ཌྷ་ཧ་ྀཐ། སྱིང་གྱི་འོདྷ་ཎདྷ། 
ཧ་ཾཔཉ། སྒྲོར་ཕཡ་སྐུར་ཕ། 

 
ཧོཾ་ཤ ྱི་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་གྷ་དྷ་གྷུ་ཧྱ་ཡ་ཾཥྱིདྡྷྱི་ཧ་ཾཔཉ། ཝྲེཥ་བྷ་དྷྱིང་།  
ཧོྃ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཤ ྱི། ཐནར། 
བྷ་ཧཱ་ཀཱ་ར། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ན།ོ 
ག་ཌྷ་གུ་ཧྱ། ཙོགཥ་ཐང་གཥང་ཕ་ཝྲེཥ་ཐཀྲུགཥ་ཕསྒྱུཡ་འྱིདྷ་ན། ཐྲེ་ཕསོབྷཥ་
ནཥ་གཥང་ཕཟྱི་ཙོགཥ། གྷ་དྷ་གྷུ་ཧྱ། འང་དྷ་གྷ་དྷ་གྷུ་འ་ཝྲེཥ་ཀང་བྱིཥ་ནཡ་
སྣང་ཕ་ཐྲེ་གོང་ཕཝྱིདྷ་ཕཅོཥ་ཐགོཥ་ནཡ་སྣང་ངོ་།། 
ཡ་ཾཥྱིདྡྷྱི། ཙིབྷ་བྲེཐ་ཐངོཥ་གྲུཕ། 
ཧཱུྃ་པཉ། ཟཕྱིདྷ་རཥ་ར་ཕསྐུར་ཕ།  

 
ཧོཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་ཏྲག་ལཐ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་སུ་ཏྲྱི་འ་བྷ་དུ་ཏྲྱི་ཚཿ། ཝྲེཥ་ཏྲག་ལཐ།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
བྷཧཱ་ཀཱ་ར། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ན།ོ 
ཏྲག་ལཐ། ཏྲག་གབྷ་ཏྲཀ་ཟགོ་ཕ། ལཐ་རུར་ཕཟྱི་ཐོདྷ་ཎྲེ་སྲོག་ཕཐག 
བྷཧཱ་ཀཱ་ར། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ན།ོ 
སུ་ཏྲྱི། བྷཆོག་གྱི་གཟུགཥ་ཅདྷ། ཐ་ལྟ་ཟཐྱི་ར་རྲེགཥ་གསུབྷ་ཝྲེཥ་གོ་ཕཡ་བྷྱི་བ། 
དུ་ཏྲྱི་ངདྷ་ནཟྱི་གཟུགཥ་ཅདྷ་ར་གོ་རྒྱུཡ་འོཐ་སཕཥ་ཀྱིཥ་སུ་ཏྲྱི་རྲེགཥ་ནཟྱི་
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གཟུགཥ་ཅདྷ་ར་ག་ོཟདྲཡ་སྣང་འང་། ཟཐྱིཡ་བྷཆོག་གྱི་གཟུགཥ་ཅདྷ་ར་གོ་
ཐགོཥ་ནཟོ།། 
འ་བྷ་དུ། ཟཆྱི་ཕཐག་གལྱིདྷ་རྲེ་དྲག་ནོ་བྷཁྲེགཥ་ནོ། 
ཏྲྱི། གཟུགཥ་ཅདྷ། 
ཚཿ། ཟབོདྷ། 

 
བྷ་བྷ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་བ་ོཚཿ། ཝྲེཥ་བྷཁཟ་ཟགོ་ཕརྒྱཐ།  
བྷ་བྷ། བྷ་བྷོ། སྔ་ཕསྒྱུཡ་གྱི་གོ་ཕ་ལྟཡ་བྷ་བྷོ། 
རུ་ལུ་རུ་ལུ་བ།ོ འང་ཐག་སྱིང་ནོ་རྣབྷཥ་རཥ། 
ཚཿ། ཟབོདྷ། 

 
ཧོཾ། ཀ་ཀ་ཀ་དྷྱ་དྷ། ཕ་ཕ་ཕནྡྷ་དྷ། ཁ་ཁ་ཁ་ཐ་དྷ། ཥརྦ་དུཥ་ྚདྷ།ཾ ས་དྷ་ས་དྷ། 
གྷཱ་ཎ་འ་གྷཱ་ཎ་འ། ཧ་མུ་ཀ་སྱ་མ་ཱཡ་འ་པཉ། ཝྲེཥ་རོ་རྲེ་པོ་་བྷ།  
ཧོཾ། དྷྱི་སྔགཥ་ཀྱི་བྷག་ོཟདྲྲེདྷ།                                                                                              
ཀ་ཀ་ཀ་དྷྱ་དྷ། ཟཏྲེདྷ་ཝྱིང་ཟདྲུཐ།  
ཕ་ཕ་ཕནྡྷ་དྷ། ༼ཕམོདྷ་ལྟ་བུ༽ཆྱིངཥ་ཆྱིངཥ།                                                                        
ཁ་ཁ་ཁ་ཐ་དྷ། ཞ་ོཞོ་ཞ།       
ཥརྦ་དུཥྚ།ཾ གདུག་ན་ཅདྷ་ཏབྷཥ་ཅཐ།                                                                                 
ས་དྷ་ས་དྷ། ཥོཐ་ཥོཐ།                                                                                                     
གྷཱ་ཎ་འ་གྷཱ་ཎ་འ། རྡུང་རྡུང་།                                                                                             
ཤཱད ིཾ། ཝྱི་ཕཡ།                                                                                                                       
ཀུ་རུ། བོཥ་ལྱིག    
ཧ་ཾཧ་ཾཧ།ཾ དྲག་ནོཟྱི་ཕྱིདྷ་སྐུར་ཕ།   
པཉ་པཉ་པཉ། གྱིཥ་སུ་བྷྲེཐ་ནཡ་སྒྲོར་ཕ།   
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ཚཿ། བོདྷ།     
ས ཧཱ། འྱིདྷ་ནཡ་གཝྱི་ཟཛུགཥ་ན།  
 
ཧོཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་ཏྲག་ཡཨ་ཐུདྷ་བ།ོ ཧོཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་རྱི་ཧ་ཾཔཉ། ཝྲེཥ་སྲྱིཐ་རྒྱར་ལབྷ་
དྲར།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
བྷཧཱ་ཀཱ་ར། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ན།ོ 
ཏྲག་ཡཨ། ཟག་ོཕ། སྲུང་ཕ། 
ཐུདྷ་བ།ོ ཐུདྷ་ན་རྣབྷཥ་ར་ཝྲེཥ་གཟོབྷ་སབྷ། ཐཔྱཐ། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
བྷཧཱ་ཀཱ་རྱི། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་བྷ།ོ 
ཧ་ཾཔཉ། སྒྲོར་ཕཡ་སྐུར་ཕ། 

 
ཧོཾ་ཀ་དྷ་ཛྷ་ཎྱི་བྷྲེ་ཐུ་དྷྱི་པྲྱི་བྷྲེ་ཡྱི་འྲེ་ས ཧཱ། ཧོཾ་ག་དྷ་ན་ཎྱི་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་ཙེ་ཡྱིང་
ལབྷ་དྲར།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཀ་དྷ་ཛྷ་ཎྱི། གོ་ཐོདྷ་བྷ་ཟཙར། ༼ག་དྷ་ན་ཎྱི་ཝྲེཥ་དྷ་ཙོགཥ་ཕཐག་ར་གོ། ག་
དྷ་ན་ཎྱི་ཝྲེཥ་ན་ཟངོ་ཐགོཥ་ནཡ་སྣང་། ཐྲེ་འང་ཙོགཥ་ཕཐག་དྷྱི་ཙ་ེཡྱིང་བྷཟྱི་
གོགཥ་འྱིདྷ་ནཥ་ཥོ།།༽  
བྷྲེ་ཐུ་དྷྱི། སོབྷཥ་ཟཇུག 
པྲྱི་བྷྲེ་ཡྱི་འྲེ། ཕརྲེ་ཕ་ཕཐག་གྱི་ཕཡ། 
ས ཧཱ། བྷཚོཐ་ནཡ་གཥོར་ཕ། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ག་དྷ་ན་ཎྱི། ཙོགཥ་ཀྱི་ཕཐག་ནོ། 
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ས ཧཱ། བྷཆོཐ་གཥོར་ཞུ་ཕཟྱི་ཐོདྷ། 

 
ཀྲ་ོདྷཱྱི་ཤྭ་ཡ་ཧྲེ་ཀ་ཛ་ཱཉྱི་བཿོ ཚཿ ཧོཾ་ཀརྨ་ཀྲ་ོད་ས་འ་ག ྱི་ཕ་ཧ་ཾཔཉ། ཝྲེཥ་གཡུ་
སྒྲོདྷ་བྷ་ལབྷ་དྲར།  
ཀྲ་ོདྷཱྱི་ཤྭ་ཡ། ཁོཥ་ནཟྱི་ཐཕང་ཕྱུག 
ཧྲེ་ཀ་ཛ་ཱཉྱི་བཿོ། ཡྱིགཥ་གཅྱིག་བྷཟྱི་ལྷ་བྷོ། 
ཚཿ། ཟབོདྷ། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཀརྨ་ཀྲ་ོད། རཥ་ཀྱི་ཁོ་ཕ།ོ 
ས་འ་ག ྱི་ཕ། རྟ་བྷགྱིདྷ། འྱི་གྲེ་གྀ་ཛྷ་འང་དྷ་ག ྱི་ཛྷ་ཝྲེཥ་ན་ཐག་ནཡ་སྣང་། 
ཧ་ཾཔཉ། སྒྲོར་ཕཡ་སྐུར་ཕ། 

 
ཧོཾ་ག ་ྀར་ཱཚཿག ་ྀར་ཱཚ་ཀུ་བྷ་ཀུ་བྷ། ཁུ་ཾཏྱི་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་དུཡ་ཁོཐ་ཕཐག་བྷོ་ལབྷ་
དྲར།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ག ་ྀར་ཱཚཿ ག ་ྀར་ཱཚ། བླ་བྷ་རྒྱར་ནོ། 
ཀུ་བྷ་ཀུ་བྷ། དྲྱི་ཕཞང་ནོཟྱི་བྷྲེ་ཎགོ་ཀུཾ་ཀུ་བྷཟང་ཞྲེཡ། 
ཁུ་ཾཏྱི། ཐོདྷ་བྷ་ཟཙར། ཀུཾ་ཏྱི་ཝྲེཥ་དྷ་སོང་ནོཟྱི་སྲེང་ར་ཝྲེཥ་སྣང་། 
ས ཧཱ། བྷཆོཐ་གཥོར་ཞུ་ཕཟྱི་ཐོདྷ། 

 
ཧོཾ་བྷཧཱ་ཐྲེ་ཛྷ་ཧ།ཾ ཐཕང་ཕྱུག་ཆྲེདྷ་ན་ོཧིཾ། ཧྲེ་བྷཉྫུ་ཀུདྷ ་ཧ།ཾ ཝྲེཥ་ལྷཟྱི་བྷགོདྷ་ནོ།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
བྷཧཱ་ཐྲེ་ཛྷ། ལྷ་ཆྲེདྷ་ནོ། 
ཧ།ཾ ཐུགཥ་རྒྱུཐ་སྐུར་ཕ། 
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ཐཕང་ཕྱུག་ཆྲེདྷ་ན་ོཧིཾ། ཐཕང་ཕྱུག་ཆྲེདྷ་ནོ་ཟདུཥ་ན། 
ཧྲེ། ཐབྱིངཥ་ཥབྷ་འྲེ་ལྲེཥ་ཧ་ཛྷ་དྷཱུ་ཏཱྱི། 
བྷཉྫུ་ཀུདྷ ། ཟཇབྷ་ནཟྱི་གཥང་ཕ། གུདྷ ་འྱིདྷ་ན་ཝྱིག་ར་སྔ་ཕསྒྱུཡ་སཕཥ་ཀུདྷ ་
བྱིཥ་ནཡ་སྣང་། 
ཧ།ཾ ཐུགཥ་རྒྱུཐ་སྐུར་ཕ། 
ཧོཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་ཥིཾ་ས་མུ་ཁ། ཥྱིང་དྷ་ཡ་བྷ་ཏྲྱི་ཧིཾ། འ་བྷ་ཡ་མ་དུ་ཏྲྱི་ཕུ་ཏྲྱི། ཝྲེཥ་
ཕདུཐ་ཀྱི་བྷགོདྷ་ནོ།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
བྷཧཱ་ཀཱ་ར། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ན།ོ 
ཥིཾ་ས། ཥྲེང་གྲེ། 
མུ་ཁ། གཐོང་། 
ཥྱིང་དྷ་ཡ་བྷ་ཏྲ།ྀ ཥྲེང་གྲེཟྱི་བྷྱི་བྷ། 
ཧིཾ། ཟདུཥ། 
འ་བྷ་ཡ་མ། ཕདུཐ་བྷགོདྷ་ཝྲེཥ་ཕསྒྱུཡ་ཕཡ་སྣང་། 
དུ་ཏྲྱི། ངདྷ་ནཟྱི་གཟུགཥ་ཅདྷ། དུ་ངདྷ་ན། ཏྲྱི་གཟུགཥ་ཅདྷ་འྱིདྷ་ནཡ་སོཕ་
ཐནོདྷ་བ་ཕ་བ་དྲཥ་ཕལཐ། 
ཕུ་ཏྲྱི། སྒྱུ་བྷཟྱི་གཟུགཥ་ཅདྷ། ཕུ་སྒྱུ་བྷ། ཏྲྱི་གཟུགཥ་ཅདྷ། 

 
ཧོཾ་ཧྱིཥྚྱི་ཛྷྱི་ཀྲ་ྀཏཱ་དྷ་དྷ་ཧ་ཾཔཉ། ཝྲེཥ་གལྱིདྷ་རྲེཟྱི་བྷགོདྷ་ན།ོ  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཧཥྀྚྱི། ཐགཟ་ཕཟབྷ་བྷགུ་ཕ། 
ཛྷྱི་ཀྲ་ྀཏཱ་དྷ་དྷ། རྣབྷ་ནཡ་ཟགྱུཡ་ཕཟྱི་ཝར། 
ཧ་ཾཔཉ། སྒྲོར་ཆྲེཐ་ཕྱིདྷ་རཥ་སྐུར་ཕ། 
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ཧྱི་ཤ་རུ་ཡག་ཡ་ཾནཱ་གྲེ་མཎི ་ཏྲ་ཾབྷ་བྷ་འ་ོཞ་ཟག་ཾས་ས་ག་ལ་ར་ཚཿཚཿ། ཝྲེཥ་
སྲྱིདྷ་ནོཟྱི་བྷགོདྷ་ནོ།  
ཧྱི། གཞཟ་ཕདུཐ་ཁོ་ཕ་ོཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ། སྔ་རྱིང་ར་གཞཟ་ཕདུཐ་ཀྱི་ཥ་ཕོདྷ་ཏྲྱི་
འྱིག་དུཐ་ཁ་ཝྲེཥ་གསུངཥ་ན་ཐང་། གཥཡ་བྷཟྱི་དྷང་ར་ཧཾ་བྷཏྱིང་དྷག་
ཟཕཡ་ཕ་ཝྲེཥ་གསུངཥ་ར། ཟཐྱི་ར་ཏྲྱི་ཧཾ་ཐག་གང་འང་བྷྱི་ཟདྲྲེདྷ་ནཡ་ཧྱི་
འྱིག་ཟདྲྲེདྷ་ནཡ་སྣང་། རྒྱུ་བྷཙདྷ་ཐྲེ་འང་། ཧྱི་སྲེག་ན་ོཐནཟ་ཕོ་ཟཇྱིགཥ་སུ་
རུང་ཕ་ཐང་། །ཐགོཐ་ཐང་གལྲེ་ཐང་ཟཇྱིགཥ་ནཡ་བྲེཐ་ན་ཐང་། ། སྱིང་རྲེ་
རྔབྷ་ཐང་ཝྱི་ཕ་ར་ཥོགཥ་ནཟྱི། །སྐུ་འྱི་ཐངོཥ་ནོ་ལྱིདྷ་ཏུ་ཕསྒྱུཡ་ཕ་འྱི།  །གཡ་
གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཟཕཡ་ཕཥ་ཐཕང་ཕྱུག་གདྷོདྷ།  །འང་། ཧྱི་མྱོཥ་བྲེཐ་སོང་ཕཥ་
ལྷག་ནཡ་ཟཐོཐ་ནཟྱི་གཟུགཥ་སདྷོ་ར། །ཟདུར་ཕཟྱི་ཐཕང་གྱིཥ་གལྱིདྷ་རྲེ་
སོང་ཕཥ་ལྷག་ནཡ་ཡཕ་ཏུ་སོདྷ། ། ཏབྷཥ་ཅཐ་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་གསུབྷ་དུ་སྣང་
ཕཡ་བྷཚོཐ། །ཅྲེཥ་རྱིང་རྒྱུཐ་རཥ་གསུངཥ་ཥོ། །འང་གཞཟྱི་སྔགཥ་ཀྱི་ཐཀྱིར་
དུ་ཧྱིཿ བྱིཥ་དྷཥ་ཕཎགཥ་ན། རྱིཥ་ཡྱིག་ལྲེཥ་བ་ཀུདྷ་གཥར་རཥ་ཕལཐ་ཐོ། ། 
ལག ནུཥ་ཅདྷ།  
འང་དྷ། ཤ༐ སྒྲ་ཡྱིག་རཥ། ཥ་ཝྲེཥ་ན་ཁོ་ཝྲེཥ་ར། ཥ་འྱིག་ཡཟབྷ་ཡ་ལྡདྷ་གྱི་འྱི་
གྲེ་ྲེ་ཕཡ་ཕཐ་དྷ་ཥ་འྱིག་ཤ་རུ་ཟགྱུཡ་ཕཥ། ཧྱི་ཤ་ཝྲེཥ་ན་གཞཟ་ཕདུཐ་ཁོ་
ཕོ་ངྲེཥ་ཕཟུང་གྱི་སྒྲཡ་སྣང་། ཐྲེ་འང་ཀུདྷ་བྷཁྲེདྷ་ནཐྨ་ཐཀཡ་ནོཟྱི་གསུང་ར་
ཧྱི་ཤ་ཝྲེཥ་སྣང་ར། སྔ་ཕསྒྱུཡ་འྱི་གྲེ་རྣབྷཥ་སུ་ཧྱི་ལཀ་ཐང་འང་དྷ་ ཧྱི་ལག་
ཅྲེཥ་གསུང་ཕ་གཞཟ་ཕདུཐ་ཁོ་ཕ་ོནུཥ་ཅདྷ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་དུ་སྣང་།  
རུ། ཕྱིཥྚྱི་ན་ཏྲ་ཐབྷཡ་ནོ་ཝྲེཥ་ཁ་གཥར་དུ་གསུངཥ་ནཡ་སྣང་།  
ཡག སྲྱིདྷ་ནོ།  
ཡ།ཾ ཟཕཡ་ཕ།  
ནཱ་གྲེ་མཎི ། ཀླུ་སྱིང་།  
ཏྲ།ཾ སྲྱིདྷ་ནོཟྱི།  
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བྷ་བྷ། ངཟྱི་ཝྲེཥ་གོ་རྒྱུཡ་བྷཆྱིཥ་ཀང་ཟཐྱིཡ་སྔ་ཕསྒྱུཡ་ལུགཥ་ལྟཡ་བྷ་བྷོ་ར་གོ་
རྒྱུཡ་སྣང་། 
འ།ོ ཐྲེ། 
ཞ་ཟགབྷ།  ཞ་རྔབྷ་ནཟྱི་ཟགབྷ་ཝར།  
(ར་རཟྱི་དྷང་དུ། ཞ་གཾ། ཝྲེཥ་འོཐ་ནཡ། ཞ་སྲེ་ཞ་ཕཟྱི་ཐོདྷ། གཾ། དྲྱི་སྣོབྷ་ནཟྱི་
ཐོདྷ་ར་གོ་ཕཡ་སྣང་) 
ས་ས། ཕཝཐ་ཕགཐ། 
ག༐ དྷབྷ་བྷཁཟ།  
ལ་ར། བྷདུང་། གོང་ཐང་ཕསོབྷཥ་ནཥ་དྷབྷ་བྷཁཟྱི་བྷདུང་། 
(ར་རཟྱི་དྷང་དུ། འ་ོགྱི་ལ་ར། ཝྲེཥ་འོཐ་ནཡ། འོ་གྱི་ཝྲེཥ་ན་རྣར་ཟབོཡ་ར་གོ་
འང་ཟཐྱིཡ་སྒྱུ་བྷ་ཅདྷ། ལ་ར་ཝྲེཥ་ན་བྷདུང་། གོང་ཐང་ཕསོབྷཥ་ནཥ་སྒྱུ་བྷཟྱི་
བྷདུང་། 
ཚཿཚཿ། ཟབོདྷ་ཟབོདྷ། 
 
ཧོཾ་དྷག་ན་ོཎྱི་ན་ར་ཱམ་ནཱ་ག་ཡཨ་ཧོཾ་པྲེ་ར་ཾཧ།ཾ ཝྲེཥ་ཀླུཟྱི་བྷགོདྷ་ནོ། (ཧོཾ་དྷག་
ནོ་ཎྱི་ན་མ་འ། ནཱ་ག་ཡཨ་ཝྲེཥ་ཕཝྲེཐ་ན་དྷྱི། ནཐྨ་ཐཀཡ་ནོཥ་དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་
ནོཟྱི་གཎོཡ་ཆྲེདྷ་གྱི་ཟཁོཡ་རོཟྱི་གཞྲེཡ་ཝྲེཥ་བ་ཕཟྱི་དྷང་གསུངཥ་འོཐ)  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
དྷག་ན།ོ དྷག་ནོ་ཕོཐ་སཐ་ཥོ་བྷ། 
ཎྱི་ན་ར་ཱམ། རླག་བྷཚཐ་བྷགོདྷ་ན།ོ ཐྲེ་དྷྱི་སྔ་རྱིང་གྱི་ཕསྒྱུཡ་ལུགཥ་འྱིདྷ། 
གཝདྷ་དུ་ཀུདྷ་བྷཁྲེདྷ་གྱིཥ། དྷག་ནོ་ཎྱི་ན་མ་འ་ཝྲེཥ་གསུངཥ་ན་དྷྱི། དྲག་
སྔགཥ་ཟདུཥ་ན་རོ་རྲེ་ར་ཕཟྱི་རྒྱུཐ་ཐང་ཕསྟུདྷ་དྷོ།། ཎྱི་ན་ཝྲེཥ་ན་གཅོཐ་ནཟྱི་
ཐོདྷ་ཐང་། མ་འ་ཝྲེཥ་ན་སྤུང་ཕཟྱི་ཐོདྷ། 
ནཱ་ག་ཡཨ། ཀླུ་སྲུང་། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
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པྲེ་ར།ཾ ལྷག་བྷཟབྷ་ཉུང་ངུ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ། 
ཧ།ཾ ཕྱིདྷ་སྐུར་ཕ། 

 
ཧོཾ་པ ་ཌྷ་ཨཎཱ་ྨཨྲེ་རུ་པུ་རུ་ཤ་ཧ་ཾཔཉ། ཝྲེཥ་ཕམདྷ་གྱི་བྷགོདྷ་ན།ོ  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
པ ་ཌྷ། སོག་ཅདྷ། 
ཨཎཱ།ྨ ཕཐག་ྱིཐ། 
ཨྲེ་རུ། ཐོདྷ་བྷ་ཟཙར། 
པུ་རུ་ཤ། པོ་ར་གོ་ཕ་ཐང་། འང་དྷ། སྲེཥ་བུ། 
ཧ་ཾཔཉ། སྒྲོར་ཕཡ་སྐུར་ཕ། 

 
ཧོཾ་ཕཛྲ་ཡཎ་ྣམཎི ་ར་ཱག་ཡ་གྲེ་ཧ་ཾཔཉ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་གདྷོཐ་སྱིདྷ་གྱི་བྷགོདྷ་ནོ།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཕཛྲ་ཡཎ།ྣ རོ་རྲེ་ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ། 
མཎི ། སྱིང་། 
ར་ཱག ཐབྷཡ་ནོ། 
ཡ་གྲེ། ལྱི་ཕ། 
ཧ་ཾཔཉ་ས ཧཱ།  

 
ར་ཱཚ་ཥྱིདྡྷྱི་ཥ་བྷ་འ་ཏིཾ་ཚཿ། ཝྲེཥ་གྱིང་གྱི་བྷགོདྷ་ན།ོ  
ར་ཱཚ། རྒྱར་ནོ། 
ཥྱིདྡྷྱི། ཐངོཥ་གྲུཕ། 
ཥ་བྷ་འ། ཐབྷ་ཙིག 
ཏིཾ། བྷགྱིདྷ་དུ། ཝྲེཥ་ཐགྲེ་ཕཟྱི་ཐཕང་ནོཥ་ཀལྤ་ར་ཏཱཟྱི་དྷང་དུ་གསུངཥ། 
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ཚཿ། ཟབོདྷ།  

 
ཧོཾ་ཥརྦ་ར་ོཀ་དྷ་ཱར་ཏྲྱི་ཚཿ། ཝྲེཥ་ཟཇྱིག་རྟྲེདྷ་སོང་ཕ།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཥརྦ། ཏབྷཥ་ཅཐ། 
ར་ོཀ ཟཇྱིག་རྟྲེདྷ། 
དྷ་ཱར། སོང་ཕ། 
ཏྲྱི། གཟུགཥ་ཅདྷ། ཐྲེ་འང་ཏྲྱི་གཟུགཥ་ཅདྷ་འྱིདྷ་ནཡ་སོཕ་ཐནོདྷ་བ་ཕ་བ་
དྲཥ་ཕལཐ་ཐོ།། 
ཚཿ། ཟབོདྷ། 

 
ཧོཾ་ཕ་ཻཤ་ཕ་ཎ་འ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་རྣབྷ་ཏོཥ་སྲཥ་ཀྱི་སྱིང་ནོ།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཕ།ཻ ཕྱི་འོཐ་དྷ་རྣབྷ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་ཎྲེ། ཕཻ་དྷྱི་རྣབྷ་ན་ཕརྒྱུཐ་ནཟྱི་ཐདྷོ། 
ཤ་ཕ་ཎ་འ། ཏོཥ་ར་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐདྷོ། 
ས ཧཱ། སོར་ཕ་ཟབྱུང་ཕཟྱི་ཐོདྷ། 

 
ཏ་བྷ་བྷཇུག་ཕསྡུ་ཕ་དྷྱི། ཝྲེཥ་ན་ཟཐྱིཟང་ཡྱིང་དྷཥ་དྲྱི་ངོཡ་བྷཙབྷཥ་ན་ཐནར་ཟབོཡ་གྱི་
ཐགོཥ་ཐོདྷ་དུ་ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་བྱིཥ་ན་ཐགྲེཟོ།།            །། 
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༤༢༽ གྲུཕ་ཐཕང་གཥརོ་ཁ་ཟཕྱིདྷ་རཥ་ཟཐོཐ་ཟཇ།ོ 
༄༅།   །དྷ་བྷ་ོཤཱ་ཥ་དྷ་དྷ་ཱར་བྷཧཱ་ཀཱ་ལ་ཱའ། ཕསདྷ་ཟཐྱིཡ་ཆོཥ་བྷཚཐ་འོངཥ་
ར་བྷཚཟ་ཕལྲེཥ་ཎྲེ།  །ཐབྷ་བྷཥ་བྷ་རུངཥ་སྲེ་ར་གལྲེཐ་བྷཟྱི་ཐཔུང་།  ། 
གཥང་གསུབྷ་བྷཚཐ་ཟཕྱིདྷ་རྒྱར་ཕ་ཀུདྷ་བྷབྷ་ནཟྱི།  །ཐབྷ་ཅདྷ་ཆོཥ་སོང་
སྤྲུར་ནཟྱི་ཙོགཥ་ར་ཟདུཐ།  །  

ཟཐྱི་ར་ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ན་བྷཐུ་ཆྲེདྷ་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་ངག་ཐཕང་ཕདུཐ་
ཟཇོབྷཥ་རོ་རྲེ་ཡྱིདྷ་ནོ་ཆྲེ་གང་གྱིཥ་ཕརྟྲེདྷ་ནཟྱི་ཆོཥ་སོང་། ཐུགཥ་ཐབྷ་སོཡ་
གྱི་རྒྱུདྷ་བྷྱི་བྷཥ་ནཡ་གཥོར་ཕཟྱི་ཆྲེཐ། རྲེ་ཕཙུདྷ་ཕསདྷ་ཟཚིདྷ་ཐོདྷ་ཀུདྷ་
གྲུཕ་ནཟྱི་སྲེ་ཐནར་ཕཞང་ནོཟྱི་ཝཕཥ་ཥ་དྷཥ་ཕསདྷ་སྲུང་སྱིཟྱི་གཥརོ་ཁ་
ཕསྡུཥ་ན་ཕྱིདྷ་རཥ་ཟཐོཐ་ཟཇོཟྱི་བུབྷ་ཕཞང་ཝྲེཥ་བ་ཕ་བྷཚཐ་གདྷང་ཕ་
ཐྲེཟྱི་སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཐོདྷ་ཅུང་ཞཐ་བྱི་ཕ་ར་ལྷ་ཐང་བླ་བྷཥ་གདྷང་ཕཡ་
བྷཚཐ་དུ་གཥོར།  

ཡང་སོང་ནཡ་སང་ཕཟྱི་སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཐོདྷ་དྷྱི།                                                        
༡༽ ཧོཾ་སྭ་བྷཱ་ཛྷ་ཤུདྡྷཿཥརྦ་དར  ཿསྭ་བྷཱ་ཛྷ་ཤུདྡྷ྅ོས།ཾ 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
སྭ་བྷཱ་ཛྷ། ཡང་ཕཝྱིདྷ། 
ཤུདྡྷཿ། ཐག་ན། 
ཥརྦ་དར  ཿ། ཆོཥ་རྣབྷཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ། 
སྭ་བྷཱ་ཛྷ། ཡང་ཕཝྱིདྷ། 
ཤུདྡྷ྅ོས།ཾ ཐག་ན་ངཟོ།། ཤུདྡྷཿ + ཧ་སཾ། ཕསོབྷཥ་ནཟོ།། 
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ལྷདྷ་སྲེཥ་སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཐོདྷ་དྷྱི།                                                     
༢༽ ཧོཾ་ཧ ྱིཿས་ས་ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ། གངོ་དུ་ྲེ་སྱིང་འྱི་གྲེ་ཕདུདྷ་ནཟྱི་ཐདྷོ་ཝྲེཥ་
ཕལཐ་འོཐ་ནཥ་ཐྲེ་རཥ་བྷཁྲེདྷ་ནཡ་ཞུ། 

ཕཥངཥ་ཆུཟྱི་བྱིདྷ་རླཕཥ། ཁབྷཥ་གསུབྷ་རྣབྷ་རྒྱར་སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཐོདྷ་དྷྱི། 
༣༽ ཧོཾ་སུམྦྷ་དྷྱི་སུམྦྷ་ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ། ཧོཾ་གཧྀ་ྞགཧྀ་ྞཧ་ཾཧ་ཾཔཉ། ཧོཾ་གཧྀ  ་ན་འ་
གཧྀ  ་ན་འ་་ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ། ཧོཾ་ཨ་ཱདྷ་འ་སཿོ བ་ག་ཛྷདྷ་ཕཛྲ་ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ། 
ཧོཾ། སྐུཟྱི་ཥ་ཕོདྷ་དུ་འྱིདྷ་ཚུར་རྒྱུཐ་སྲེ་ཟཐྱིཟྱི་ལུགཥ་རཥ་ཕལཐ་ཐོ།། 
སུམྦྷ། གདྷོཐ་བྷཚེཥ། 
དྷྱི་སུམྦྷ། ངྲེཥ་ནཡ་གདྷོཐ་བྷཚེཥ། 
ཧ།ཾ ཀུདྷ་རོཕ་མབྷ་དུ་གདྷཐོ་བྲེཐ་ཟཇོབྷཥ་ན། 
ཧ།ཾ ཐོདྷ་ར་གཝོབྷ་བ་ཟཇོབྷཥ་བྲེཐཥོགཥ་བྷ་གྲུཕ་ནཡ་རྟོགཥ་ན། 
པཉ། གདྷོཐ་བྲེཐ་ཀྱི་བྷགོ་ཟགྲེབྷཥ་ནཟབྷ་གྱིཥ་ཟཚིདྷ་གཅོཐ་ན། 
གཧྀ་ྞགཧྀ།ྞ ཟུངཥ་ཟུངཥ། 
ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ། ཐོདྷ་གོང་ཕཝྱིདྷ། 
གཧྀ  ་ན་འ་གཧྀ  ་ན་འ། ཟཚིདྷ་དུ་ཆུག་ཟཚིདྷ་དུ་ཆུག 
ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ། ཐོདྷ་གོང་ཕཝྱིདྷ། 
ཧོཾ། སྐུཟྱི་ཥ་ཕོདྷ། 
ཨ་ཱདྷ་འ། ཀུདྷ་དྷཥ་དྲོངཥ་ལྱིག་གབྷ་ཡྱིངཥ་ནཡ་ཁུག་ཅྱིག 
སཿོ བ་ག་ཛྷདྷ་ཕཛྲ། ཀྲེ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་རོ་རྲེ། 
ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ། ཐོདྷ་གོང་ཕཝྱིདྷ། 

 
དྷང་བྷཆོཐ་ཕདུཐ་རྱིཟྱི་བྱིདྷ་རླཕཥ།                                                              
༤༽ ས་ས་ོཧ ྱིཿ། 
ས༐ ཝྲེཥ་ཕརོཐ་ནཥ་ཁ་ཐགོ་མུ་ཎྱིག་བྷཐོག 
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ས།ོ ཝྲེཥ་ཕརོཐ་ནཥ་དྲྱི་ཕཞང་ཐནག་བྷྲེཐ་ཟཐུར། 
ཧ ྱིཿ། ཝྲེཥ་ཕརོཐ་ནཥ་ཡ་ོཕཅུཐ་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙོགཥ། 
 
༥༽ ཧོཾ་ཨཿཱཧ།ཾ 
ཧོཾ། ཞུ་ཕཥ་སྐུ་འྱི་ཕདུཐ་རྱི་ཐཀཡ། 
ཨཿཱ། ཞུ་ཕཥ་གསུང་གྱི་ཕདུཐ་རྱི་ཐབྷཡ། 
ཧ།ཾ ཞུ་ཕཥ་ཐུགཥ་ཀྱི་ཕདུཐ་རྱི་སྔ་ོ། 

 
སོང་ནཡ་སང་ཕཟྱི་སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཐོདྷ་དྷྱི།                                                     
༦༽ ཧོཾ་ཤཱུན་ཎ་ཛྙཱ་དྷ་ཕཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཛྷ་ཨཎཱ་ྨཀ྅ོས།ཾ       
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཤཱུན་ཎ། སོང་ྱིཐ། 
ཛྙཱ་དྷ། འྲེ་ལྲེཥ། 
ཕཛྲ། རོ་རྲེ། 
སྭ་བ་ཛྷ། ཡང་ཕཝྱིདྷ། 
ཨཎཱ་ྨཀ྅ོས།ཾ ཕཐག་ྱིཐ་ངཟ།ོ། ཨཱཎྨ་ཀཿ + ཧ་སཾ། ཕསོབྷཥ་ནཟྱི་འྱི་གྲེཟོ།། 
 
༧༽ ཚཿཧ་ཾཕ་ཾསཿོ། ཐགུག་གཞུག་ཕཅྱིང་ཕ་བྷྲེཥ་ན། ཐྲེ་འང་། ལྷ་ཕསྲེཐ་
ཐགུག་གཞུག་ཕཅྱིང་ཐགྲེཥ་ར།།ཝྲེཥ་གསུངཥ་ན་ལྟཡ་ཡོ། ། 

 
༨༽ ཧོཾ་ཕཛྲ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་ཥ་བྷ་འ་ས་དྷ་ས་དྷ་ཧ་ཾཔཉ། དྷ་བྷཿཎྲེ་ཧ།ཾ དྷ་མ་ཱབྷྱི་ཧ།ཾ 
དྷ་བྷ་ོདྷ་བྷཿཧ།ཾ 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཕཛྲ། རོ་རྲེ། 
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བྷཧཱ་ཀཱ་ར། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ན།ོ  
ཥ་བྷ་འ། ཐབྷ་ཙིག 
ས་དྷ་ས་དྷ། གཥོཐ་གཥོཐ། 
ཧ་ཾཔཉ། ཐཕང་དུ་གདྷོདྷ་ན། 
 
དྷ་བྷཿཎྲེ་ཧ།ཾ 
དྷ་བྷཿ། ཕྱག་ཟཙར་རོ།། 
ཎྲེ། ཁྲེཐ་ཅྲེཥ་ནཟྱི་ཝྲེ་ཥ་འྱིདྷ་ནཥ། ཐ་ལྟ་ཟཐྱིཡ་བྷཆོག་ཁྲེཐ་ར་ཝྲེཥ་ནཟྱི་
ཐོདྷ་དུ་གོ་ཐགོཥ་ནཟ།ོ། 
ཧ།ཾ ཟཕྱིདྷ་རཥ་སྐུར་ཕཟྱི་ཐོདྷ། 

 
དྷ་མ་ཱབྷྱི་ཧ།ཾ 
དྷ་མ་ཱབྷྱི། ངཥ་ཐ་ལྟ་ཕྱག་ཟཙར་ཕཝྱིདྷ་འོཐ་ནཟྱི་ཐོདྷ། 
ཧ།ཾ གོང་ཕཝྱིདྷ། 
དྷ་བྷ་ོདྷ་བྷཿཧ།ཾ  
དྷ་བྷ་ོདྷ་བྷཿ། ཕྱག་ཟཙར་རོ་ཕྱག་ཟཙར་རོ།། 
ཧ།ཾ གོང་ཕཝྱིདྷ། 

 
བྷཆོཐ་ནཟྱི་སྔགཥ།                                                                                       
༩༽ ཧོཾ་ཕཛྲ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡ་ཧར  ་ཾདྷ་ཱདྱ།ཾ པུཥྤྲེ། དྷཱུ་ནྲེ། ཨ་ཱར་ོཀྲེ། 
གྷནྡྷྲེ། དྷ་ཻཛྷྱི་དྱྲེ། ལབ།ྡ པྲ་ཏཱྱིཙ་ཧཱ་ཾས ཧཱ། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ།  
ཕཛྲ། རོ་རྲེ། 
བྷཧཱ་ཀཱ་ར། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ན།ོ 
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ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡ། ཟཁོཡ་ཐང་ཕཅཥ་ན། 
ཧར  །ཾ བྷཆོཐ་འོདྷ་ཎྲེ་ཆུ། 
དྷ་ཱདྱ།ཾ ཝཕཥ་ཕཥྱིར། 
པུཥྤྲེ། བྷྲེ་ཎོག 
དྷཱུ་ནྲེ། ཕདུག་སོཥ། 
ཨ་ཱར་ོཀྲེ། སྣང་གཥར། 
གནྡྷྲེ། དྲྱི་ཆཕ། 
དྷ་ཻཛྷྱི་དྱྲེ། ཝར་ཞཥ། 
ལབ།ྡ སྒྲ ལདྷ ། སྒྲ། ཐོདྷ་གཅྱིག་ཀང་བྱིཥ་སངཥ་ཁག་གྱིཥ་སུ་སྣང་།  
པྲ་ཏཱྱིཙ། བྷཆོཐ་ན་སྲེ་ཥོ་ཥོཟྱི་ཟཐཐོ་ན། སྱིཡ་དྷ ཱུ་ཚ་ཞྲེཡ་ཕ་བྷཆོཐ་ན་འྱིདྷ་ར། 
ཐ་ལྟ་ཟཐྱིཡ་དྷ ཱུ་ཚཟྱི་སྒྲ་བྷྲེཐ་ཀང་ཥོ་ཥོཡ་ཥོ་ཥོཟྱི་ཟཐོཐ་ན་ལྟཡ་ཕུར་ཕཥ་པྲ་
ཏཱྱིཙ་བྷཆོཐ་ནཡ་གོ་ཕ་ཕོཐ་ལུགཥ་འྱིདྷ། ཐྲེ་འང་པྲ་ཎྱི་ཥོ་ཥོཡ། ཧྱིཙ་ཟཐོཐ་ན། 
བྷཙབྷཥ་སོཡ་ཕཥ་པྲ་ཏཱྱིཙ། འང་ གོ་ཐོདྷ་གཅྱིག་ཀང་རྣབྷ་ཐབྲེ་གྱིཥ་ནཟྱི་
ཧམ྄་བྷྱི་ཕལྱིག་ནཡ་རྒྱཥ་ནཡ་བྱིཥ་དྷ་པྲ་ཏཱྱིཙཾ་ས ཧཱ་ཐང་། ཕསྡུ་འྱིག་ཕགྱིཥ་
ནཟྱི་ཐཕང་དུ་བྱིཥ་དྷ། པྲ་ཏཱྱིཙ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་ཥོ། ། 
ཧ་ཾས ཧཱ། ཕཝྲེཥ་ནཡ་ཕསྐུར་ཕཟྱི་ཐོདྷ། 

 
དྷང་བྷཆོཐ།                                                                                           
༡༠༽ ཧོཾ་ཕཛྲ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡ་ཧ་མ་ྀཎ་དྷ ཱུ་ཚ་ཁ་ཱསྱི། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
བྷཧཱ་ཀཱ་ར། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ན།ོ 
ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡ། ཟཁོཡ་ཐང་ཕཅཥ་ན། 
ཧ་མ་ྀཎ། ཕདུཐ་རྱི། 
དྷ ཱུ་ཚ། བྷཆོཐ་ན། 
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ཁ་ཱསྱི། ཕཝྲེཥ་ལྱིག 

 
༡༡༽ ཧོཾ་ཕཛྲ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡ་ཡཀ ་དྷ ཱུ་ཚ་ཁ་ཱསྱི། 
ཡཀ ་དྷ་ཱཚ། ཁག་གྱི་བྷཆོཐ་ན། གཝདྷ་རྣབྷཥ་ཐོདྷ་གོང་ཕཝྱིདྷ་དྷོ།། 

 
གཥང་བྷཆོཐ།                                                                                    
༡༢༽ ཧོཾ་བྷཧཱ་སུ་ཁ་ཕཛྲ་ཥཏྭ་ཚཿཧ་ཾཕ་ཾསོཿསུ་ཡ་ཎྲེ་ས།ཾ 
བྷཧཱ། ཆྲེདྷ་ན།ོ 
སུ་ཁ། ཕཐྲེ་ཕ། 
ཕཛྲ་ཥཏྭ། རོ་རྲེ་ཥྲེབྷཥ་ཐནཟ། 
ཚཿཧཱུྃ་ཕ་ཾསོཿ། ཐགུག་གཞུག་ཕཅྱིང་ཕ་བྷྲེཥ་ན། ཐྲེ་འང་། ལྷ་ཕསྲེཐ་ཐགུག་
གཞུག་ཕཅྱིང་ཐགྲེཥ་ར།། ཝྲེཥ་གསུངཥ་ན་ལྟཡ་ཡོ། ། 
སུ་ཡ་ཎྲེ་ས།ཾ ཕཐྲེ་ཕ་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་འཕ་ཡུབྷ་སོཡ་ཕ་རཥ་ཁྲེཐ། ཅྲེཥ་ན་སྲེ། ཐྲེཟང་
སོབྷཥ་ཟཇུག་ཕཐྲེ་ཕཟྱི་སྒྲ་རཥ་སུ་ཡ་ཎྱི། ཐྲེ་ར་རྣབྷ་ཐབྲེ་ལྔ་ན་སཡ་སཕཥ་ 
སུ་ཡ་ཎྲེཿ ཥོང་ཕཟོ།། ཐོདྷ་དྷྱི་འཕ་གལྱིཥ་བྷྱི་ཟགྱུཡ་ཕཟྱི་ཕཐྲེ་ཆྲེདྷ་ཐང་ཡུབྷ་
གཐངཥ་རྣབྷ་ཀུདྷ་བྷཆོག་ལྡདྷ་གྱི་སོང་ྱིཐ་ཟུང་དུ་ཟཇུག་ན་རཥ། ཏྭམ྄་དྷྱི་
ཁྲེཐ། སུ་ཡ་ཎྲེཿ ཐང་ཏྭམ྄་ཕསོབྷཥ་ནཥ་ཕཡ་དུ་འོཐ་ནཟྱི་རྣབྷ་ཕཅཐ་ཥ་རུ་
ཥོང་ཕཥ། སུ་ཡ་ཎྲེསམ྄། ངྲེཥ་ཙིག་དྷྱི་ཐནར་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་ཟོཐ་དུ་ཞུ་སྲེ་ཕཞུགཥ་
ནཡ་གླུ་འྱིཥ་སྐུར་དྷཥ། ལྷ་སྔཡ་ཕཝྱིདྷ་སཡ་ཕཝྲེངཥ་ཐགོཥ་ནཟྱི་ཐདྷོ་དུ་ལྱིདྷ་
ཏུ་ཕསྡུཥ་ཎྲེ་ཕསྔགཥ་སུ་ཕརོཐ་ནཟོ།། ཎྲེ་ཐང་སམ྄་ཕཡ་གྱི་ཙགཥ་དྷྱི་ཀོག་
གཥཡ་རྣབྷཥ་ཀྱི་ཆྲེཐ་དུཟ།ོ།    
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ཐུགཥ་ཐཀྱིར་ལྷ་ཙོགཥ་ཀྱི་གཎོཡ་ཕསྔོ་དྷྱི།                                                  
༡༣༽  ཧོཾ། བྷཧཱ་ཀཱ་ར་འ། ཤཱ་ཥ་དྷ། ཨུ་ན་ས་ཡྱི་ཌྷྱི། ཧྲེ་ཤ། ཧ་ནཤྩྱི་
བྷ། ཀཱ་ར།ོ ཧ་འ།ཾ ཧྱི་ཐ།ཾ ཡཎ་ྣཏྲ་ཡ་ཱའ། ཧ་ན་ཀཱ་ཡྱི་ཌྷ།ཾ འ་ཐྱི། པྲ་ཎྱི་
ཛྙཱ། སྨ་ཡ་ཥྱི། ཎ་དཱ། ཧྱི་ཐ།ཾ དུཥ།ྚ ཥ་ཏྭད།྄ ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི། བྷ་ཡ་
བྷ་ཡ། གཧྀ་ྞགཧྀ།ྞ ཕནྡྷ་ཕནྡྷ། ས་དྷ་ས་དྷ། ཐ་ས་ཐ་ས། ན་མ་ན་མ། ཐྱི་
དྷ་བྷྲེ་ཀྲེ་དྷ། ཧ་ཾཔཉ་ཧ།ཾ 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ།                                                                                                          
བྷཧཱ་ཀཱ་ར་འ། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ན།ོ རྲེཥ་བྷཟྱི་འ་དྷྱི་ཙིག་གོགཥ་མབྷ་ཎྲེ། ཤ ྱི་འ་
ཝྲེཥ་ན་ཐནར་མབྷ་ར་ག་ོཕ་ལྟ་བུཡ་སྣང་། 
ཤཱ་ཥ་དྷ། ཕསདྷ་ན།                                                                                                            
ཨུ་ན་ས་ཡྱི་ཌྷྱི། ྲེ་ཕཡ་ཕསྒྲུཕ་ན།                                                                                             
ཧྲེ་ཤ། ཟཐྱིཥ།                                                                                                                   
ཧ་ནཤྩྱི་བྷ། (ཟཏཐ་ཕསྒྱུཡ་ར་ནུཕ་བྷྱིདྷ།) ཐོདྷ་ཕསྒྱུཡ་ར་  ཕྱྱི་བྷ་བྷྱིདྷ་ན།                                         
ཀཱ་ར།ོ དུཥ་སུ།                                                                                                         
ཧ་འ།ཾ ཟཐྱི་ཐང་།                                                                                                    
ཧྱི་ཐ།ཾ ཟཐྱིཡ།                                                                                                                  
ཡཎ་ྣཏྲ་ཡ་ཱའ། ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་ར།                                                                                                       
ཧ་ན་ཀཱ་ཡྱི་ཌྷ།ཾ གདྷོཐ་ནཡ་བྲེཐ་ན་རྣབྷཥ།                                                                                    
འ་ཐྱི། གར་ཎྲེ།                                                                                                            
པྲ་ཎྱི་ཛྙཱ། ཐབྷ་ཕཅཥ་ན་དྷ།                                                                                                  
སྨ་ཡ་ཥྱི། (ཁོཐ་ཀྱིཥ) དྲདྷ་ཕཝྱིདྷ།                                                                                            
ཎ་དཱ། དུཥ་ཐྲེ་མ་དྷ།                                                                                                       
ཧྱི་ཐ།ཾ ཟཐྱི།                                                                                                             
དུཥ།ྚ གདུག་ན་ཅདྷ།                                                                                                 
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ཥ་ཏྭད།྄ ཟཙ་ོཝྱིང་བྷ་ཟཆྱི་ཕཡ་འཐོ་ན།                                                                                         
ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི། ཞོ་ཞོ།                                                                                                              
བྷ་ཡ་བྷ་ཡ། ཥོཐ་ཥོཐ།                                                                                                     
གཧྀ་ྞགཧྀ།ྞ ཟུངཥ་ཟུངཥ།                                                                                                   
ཕནྡྷ་ཕནྡྷ། ཆྱིངཥ་ཆྱིངཥ།                                                                                                      
ས་དྷ་ས་དྷ། (ཕལདྷ་ན་ལྟ་བུ) སྱིང་རྲེ་བྷ་ཕསྲེཐ་ནཡ་ཥོཐ་ཥོཐ།                                                                                                       
ཐ་ས་ཐ་ས། སྲྲེགཥ་སྲྲེགཥ།                                                                                                
ན་མ་ན་མ། ཙོཥ་ཙོཥ།                                                                                                         
ཐྱི་དྷ་བྷྲེ་ཀྲེ་དྷ། (ཐྱི་དྷམ྄་ཧྲེ་ཀྲེ་དྷ) ྱིདྷ་གཅྱིག་ར།                                                                     
ཧ་ཾཔཉ་ཧ།ཾ གཥོཐ་ནཟྱི་ཕྱྱིཡ་ཕསྐུར་ཕཟོ།། 
 

གསུང་ཐཀྱིར་ལྷ་ཙོགཥ་ཀྱི་གཎོཡ་ཕསྔོ་དྷྱི།                                                                                                                              
༡༤༽ ཧོཾ། ཀ་ཀ་ཀ་དྷྱ་དྷ། ཕ་ཕ་ཕནྡྷ་དྷ། ཁ་ཁ་ཁ་ཐ་དྷ། ཥརྦ་དུཥྚ།ཾ 
ས་དྷ་ས་དྷ། གྷཱ་ཎ་འ་གྷཱ་ཎ་འ། ཤཱད ིཾ། ཀུ་རུ། ཧ་ཾཧ་ཾཧ།ཾ པཉ་པཉ་པཉ། 
ཚཿ། ས ཧཱ། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་བྷགོ་ཟདྲྲེདྷ།                                                                                              
ཀ་ཀ་ཀ་དྷྱ་དྷ། ཟཏྲེདྷ་ཝྱིང་ཟདྲུཐ།                                                                                      
ཕ་ཕ་ཕནྡྷ་དྷ། (ཕམོདྷ་ལྟ་བུ) ཆྱིངཥ་ཆྱིངཥ།                                                                        
ཁ་ཁ་ཁ་ཐ་དྷ། ཞ་ོཞོ་ཞ།                                                                                           
ཥརྦ་དུཥྚ།ཾ གདུག་ན་ཅདྷ་ཏབྷཥ་ཅཐ།                                                                                 
ས་དྷ་ས་དྷ། ཥོཐ་ཥོཐ།                                                                                                     
གྷཱ་ཎ་འ་གྷཱ་ཎ་འ། རྡུང་རྡུང་།                                                                                             
ཤཱད ིཾ། ཝྱི་ཕཡ།                                                                                                                       
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ཀུ་རུ། བོཥ་ལྱིག                                                                                                                
ཧ་ཾཧ་ཾཧ།ཾ དྲག་ནོཟྱི་ཕྱིདྷ་སྐུར་ཕ།                                                                                
པཉ་པཉ་པཉ། གྱིཥ་སུ་བྷྲེཐ་ནཡ་སྒྲོར་ཕ།                                                                    
ཚཿ། བོདྷ།                                                                                                            
ས ཧཱ། འྱིདྷ་ནཡ་གཝྱི་ཟཛུགཥ་ན།  

སྐུ་ཐཀྱིར་ལྷ་ཙོགཥ་ཀྱི་གཎོཡ་ཕསྔོ་དྷྱི།                                                                                                                        
༡༥༽ ཧོཾ། ཧ་ཀཱ་ཡ་ོམུ་ཁ།ཾ ཥརྦ་དར  ་ཎ།ཾ ཨདཱྱནུཎདྤ་ྣཏ ཎ།྄ ཧོཾ་ཨཿཱཧ།ཾ 
པཉ། 

ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ།                                                                                                       
ཧ༐ ཆོཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་སོ་སྲེ། ཐང་ནོཟྱི་རྒྱུཟོ། ། 
ཀཱ་ཡ།ོ རཥ་བཥ་ནཟོ།།                 
མུ་ཁ།ཾ ས་ོཅདྷ་དྷོ།   །                                                                                                        
ཥརྦ་དར  ་ཎ།ཾ ཆོཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ར།                                                                                 
ཨདཱྱནུཎདྤ་ྣཏ ཎ།྄ (ཨཱཐྱི  + ཧད྄  + ཨུཎྤདྣ + ཏ ཎ྄) (ཨཱཐྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་གཐོཐ་
བྷ། ཧད྄་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་ཟགག་སྒྲ་སྲེ་བྷྲེཐ་ཅྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ། ཨུཎྤདྣ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་སྲེ་
སྲྱིང་། ཏ ཎ྄་ཅྲེཥ་ན་དྷྱི་བྷཙོདྷ་ན། འྱི་གྲེ་ཐྲེ་རྣབྷཥ་བྷཙབྷཥ་སོཡ་བྲེཐ་ནཟོ) 
ཕསོབྷཥ་ནཥ། གཐོཐ་བྷ་དྷཥ་བྷ་སྲེཥ་ནཟྱི་ཕྱྱིཡ་ཡང་ཕཝྱིདྷ་བྷ་སྲེཥ་ན་ྱིཐ་
ཀྱིཥ་བྷཙོདྷ་ན་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་དྷོ།།                                                                                                                 
ཧོཾ་ཨཿཱཧ།ཾ ཏ་བྷྱི་ཐཐ་ནཟྱི་ཐོདྷ་སདྷོ་ན།                                                                            
པཉ། ཏཕཥ་ལྲེཥ་གྱིཥ་སུ་བྷྲེཐ་ན། 
བྷཁཥ་ཐཕང་ར་རཟྱི་གསུང་ར། ཧོཾ་ཝྲེཥ་ན་ཀུདྷ་རོཕ་ཀྱི་ཕཐྲེདྷ་ན།  ཧ་ཀཱ་ཡོ་
ཝྲེཥ་ན་ཐོདྷ་ཐབྷ་ནཟྱི་ཕཐྲེདྷ་ནཟོ།  །ཀུདྷ་རོཕ་ཐང་ཐོདྷ་ཐབྷ་གྱི་གཡ་དྷྱི་ 
མུ་ཁཾ་ཥརྦ་དར  ་ཎཾ་སྲེ་ཆོཥ་རྣབྷཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་སོ་ཝྲེཥ་གསུངཥ་ར། གང་
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རཥ་ལྲེ་དྷ་ ཨཱདྱནུཎྤད་ྣཏ ཎ། ཅྲེཥ་གཐོཐ་བྷ་དྷཥ་བྷ་སྲེཥ་ནཡ་བྷཙདྷོ་ན་ཝྲེཥ་
གསུངཥ་ན་ཐང་། གཝདྷ་འང་། ཧོཾ་དྷྱི་ཀུདྷ་རོཕ་ཕཐྲེདྷ་ན་བྷ་སྲེཥ་ནཟྱི་ཚུར་
གྱི་ཕྱྱིཡ་ཐང། ཧ་ཀཱ་ཡོ་མུ་ཁ་ཾཥརྦ་དར  ་ཎཾ་ ཨཱདྱནུཎྤད་ྣཏ ཎ་ དྷྱི་ཆོཥ་ཏབྷཥ་
ཅཐ་གཐོཐ་བྷ་དྷཥ་བྷ་སྲེཥ་ནཡ་བྷཙོདྷ་ན། ཐྲེ་དྷྱི་ཐོདྷ་ཐབྷ་ནཟྱི་ཕཐྲེདྷ་ནཟྱི་
ཡང་ཕཝྱིདྷ་གྱི་ཕྱྱིཡ་ཐང་། ཐྲེ་གྱིཥ་ཐབྲེཡ་བྷྲེཐ་ནཟྱི་རྟོག་ན་འང་ཐྲེ་ར་བྷྲེཐ་
ནཟོ།  །ཝྲེཥ་གསུངཥ། འང་། ཐྲེ་ཕཥ་དྷ་ ཧོཾ་ཨཱཿཧ་ཾཔཉ་རྣབྷ་ནཟང་ཏ་བྷྱི་ཐཐ་
ནཟོ།  །ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ།   ། 
ཟཐྱིཡ་པཉ་ཀྱི་བྷཇུག་ར་ས ཧཱ་བྷྲེཐ་ནཟྱི་རྒྱུ་བྷཙདྷ་དྷྱི། ལྷཟྱི་བྷངོདྷ་རྟོགཥ་ཀྱི་
སཕཥ་སུ། ཕདུཐ་ཐང་ཕདུཐ་ཀྱི་ཕྱོགཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་སྒྲོར་ཕཟྱི་རཥ་ར་མྱུཡ་ཕ་
ལ་སག་ཅྲེཥ་སྔཡ་དྷཥ་གཥར་ཕ་ཐང་ཕྱྱིཥ་དྷཥ་སདྷ་ཟདྲྲེདྷ་ཕགྱིཥ་ནཥ། སྐུ་
ཐཀྱིར་ཟཐྱི་ར་ཟཇྱིག་རྟྲེདྷ་ན་འཐོ་ཀང་ཐཕང་ཆུང་སྱིང་རྲེཟྱི་ཡུར་ཟབྱུང་
ནོཟྱི་ཡྱིགཥ་སུ་གཎོགཥ་ན་སུ་འང་བྷྲེཐ་ཅྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་སོདྷ་ནཡ་སྣང་ཝྱིང་། 
གཝདྷ་དུ་གར་ཎྲེ་ཧ་ཀཱ་ཡོཟྱི་ལབྷ་བུཡ་ས ཧཱ་ཕཎགཥ་ན་འོཐ་དྷ། སྔ་རྱིང་གྱིཥ་
ཕལཐ་ལུགཥ་ལྟཡ། ཐྲེ་འྱིཥ་སྱིང་རྲེཟྱི་བྷགོདྷ་ར་བྷབྷ་དུ་ཕསྔོ་ཕཟྱི་ཐོདྷ་སོདྷ་
ར༐ སྔགཥ་གཝདྷ་དུ་ས ཧཱཟྱི་ཐོདྷ་ཧ་ཀཱ་ཡོཟྱི་ས ཧཱ་ཐང་བྷཚུངཥ་དྷཥ་གོ་ཕཡ་
བྷྱི་བཟོ།། 
 
རཥ་བྷགོདྷ་སདྷ་ཟདྲྲེདྷ་སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཐོདྷ་དྷྱི།                                                   
༡༦༽ ཧོཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་སུ་ཏྲྱི་འ་བྷ་དུ་ཚཿཚཿཧ་ཾཕ་ཾསོཿཧོཾ་ཧ་བྱི་ཤྱིཉྩ་ཏུ་མཱ།ཾ 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
བྷཧཱ་ཀཱ་ར། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ན།ོ 
སུ། ཟཁྲུར་ནཟྱི་སྲོག 
ཏྲྱི། བྷྱི་ཟགྱུཡ་ཕཟྱི་སྲོག 
འ་བྷ་དུ་ཚཿ། གལྱིདྷ་རྲེ་ཟབོདྷ། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
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ཧ་བྱི། བྷངོདྷ་ནཡ། 
ཤྱིཉྩ་ཏུ། ཐཕང་སྐུཡ་དུ་གཥོར། 
མཱ།ཾ ཕཐག་ར།  
ཚཿཧ་ཾཕ་ཾསོཿ། ཐགུག་གཞུག་ཕཅྱིང་ཕ་བྷྲེཥ་ན། ཐྲེ་འང་། ལྷ་ཕསྲེཐ་ཐགུག་
གཞུག་ཕཅྱིང་ཐགྲེཥ་ར།།ཝྲེཥ་གསུངཥ་ན་ལྟཡ་ཡོ། ། 

 
རཥ་བྷགོདྷ་གྱི་སྱིང་ན།ོ                                                                                  
༡༧༽ ཧོཾ་བྷཧཱ་ཀཱ་ར་གུ་ཌྷ་ཧ་ྀཐ་ཧ་ཾཔཉ།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
བྷཧཱ་ཀཱ་ར། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ན།ོ 
གུ་ཌྷ། འོདྷ་ཎདྷ། 
ཧ་ྀཐ། སྱིང་། 
ཧ་ཾཔཉ། ཐྲེ་ཐོདྷ་རྣབྷ་ནཡ་གདྷདྷོ་ནཟབྷ་གཥར་ཕ། 

 
ལྷ་བྷོཟྱི་སདྷ་ཟདྲྲེདྷ་གྱི་སྔགཥ་དྷྱི།                                                                       
༡༨༽ དྲཥྀ་ཚཿཧ་ཾཕ་ཾསཿོཧོཾ་ཕཛྲ་ཥ་བྷ་འ་ས་དྷ་ས་དྷ་ཧ་ཾཔཉ། 
དྲཥྀ། གཞྱིགཥ་ལྱིག 
ཚཿཧ་ཾཕ་ཾསོཿ། ཐགུག་གཞུག་ཕཅྱིང་ཕ་བྷྲེཥ་ན། ཐྲེ་འང་། ལྷ་ཕསྲེཐ་ཐགུག་
གཞུག་ཕཅྱིང་ཐགྲེཥ་ར།། ཝྲེཥ་གསུངཥ་ན་ལྟཡ་ཡོ། ། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཕཛྲ་ཥ་བྷ་འ། ར་ོརྲེཟྱི་ཐབྷ་ཙིག 
ས་དྷ་ས་དྷ། སྣུདྷ་སྣུདྷ། 
ཧ་ཾཔཉ། ཐྲེ་ཐོདྷ་རྣབྷ་ནཡ་གདྷོདྷ་ནཟབྷ་གཥར་ཕ། 
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ཐནར་ལྡདྷ་ལྷ་བྷོ་ར།                                                                               
༡༩༽ ཧོཾ་ཧ་ཾཤ ྱི་འ་ཐྲེ་ཝཱྱི་ཀཱ་རྱི་ཀཱ་ལཱྱི་བྷཧཱ་ཀཱ་རྱི་ཧ་ཾབ།ོ ཧྱི་ཐ་ཾཕ་རྱིང་གཧྀ་ྞ
གཧྀ་ྞཥ་བྷ་འ་ཧ་ཾཔཉ། 
ཧོཾ། སྐུཟྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ། 
ཧ།ཾ ཕྱིདྷ་རཥ་ར་ཟདྲྲེདྷ་ན། 
ཤ ྱི་འ། ཐནར། (ཤ ྱི། འང་དྷ། ཤ ྱི་འ་ཝྲེཥ་ན་གྱིཥ་ཀ་ཐནར་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་དུ་
སྣང་) 
ཐྲེ་ཝཱྱི། ལྷ་བྷ།ོ 
ཀཱ་རྱི་ཀཱ་རྱི། དྷག་བྷོ་དྷག་བྷོ།  
བྷཧཱ་ཀཱ་རྱི། དྷག་བྷོ་ཆྲེདྷ་བྷ།ོ 
ཧ་ཾབ།ོ ཐནར་ལྡདྷ་ལྷ་བྷོཡ་སྐུར་ཕཟྱི་ཐོདྷ། 
ཧྱི་ཐ།ཾ ཟཐྱི། 
ཕ་རྱིང་། གཎོཡ་བྷ། 
གཧྀ་ྞགཧྀ།ྞ ཟུངཥ་ཟུངཥ། 
ཥ་བྷ་འ། ཐབྷ་ཙིག 
ཧ་ཾཔཉ། ཕྱིདྷ་རཥ་ཀྱིཥ་སྒྲོར་ཕ། 

 
རྣབྷ་ཏོཥ་སྲཥ་ར།                                                                                     
༢༠༽ ཧོཾ་ཕ་ཻཤ་ཕ་ཌྷ་ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡ་ཧྱི་ཐ་ཾཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཕ།ཻ རྣབྷ། 
ཤ་ཝ་ཱཌྷ། ཏོཥ་ར། 
ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡ། ཟཁོཡ་ཐང་ཕཅཥ་ན་ར། 
ཧྱི་ཐ་ཾཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི། གངོ་ཕཝྱིདྷ། 
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ཙེ་ཡྱིང་བྷཆྲེཐ་ལྔ་ར།                                                                                    
༢༡༽ བྷ་ཾར་ཾཧ་ཾམ་ཾཎ་ཾནཉྩ་ཌཱཀྐྱི་ནཱྱི།ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡ་ཧྱི་ཐ་ཾཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་
ཁ་ཱསྱི། 
བྷ།ཾ བྷཏྱིང་གྱི་ཝར་ཕཞང་བྷ། བྷཆགོ་གྱུཡ་གླྱིང་ནཥ་གསུངཥ། 
ར།ཾ བྷྱི་གའོ་གླང་ཕཞང་བྷ། བྷཆོག་གྱུཡ་གླྱིང་ནཥ་གསུངཥ། 
ཧ།ཾ ཅོཐ་ནདྷ་བྷགྱིདྷ་ཕཞང་བྷ། བྷཆོག་གྱུཡ་གླྱིང་ནཥ་གསུངཥ། 
མ།ཾ ཕཀྲ་ལྱིཥ་ཙེ་ཡྱིང་བྷཡ་ག་ོཐགཥོ་ན་ཟདྲ། ཐཔྱཐ། ཟཐྱི་དྷྱི་བྷཆོག་གྱུཡ་གླྱིང་
ནཥ་གསུངཥ་ནཡ་བྷ་སྣང་། བྷཆགོ་གྱུཡ་གླྱིང་ནཥ་དྷྱི། ཧ།ཾ ཕཀྲ་ལྱིཥ་ཙེཟྱི་
ཐཕང་ཕྱུག་བྷ། ཝྲེཥ་གསུངཥ།  ཧ ྱིཿ རཥ ཙེ་འྱི་ཐཕང་ཕྱུག་སྐུ་བྷཐགོ་
ཐཀཡ། །ཝྲེཥ་ཕསྒྱུཡ་གྱི་རྒྱུཐ་རཥ་ཕལཐ།  གཝདྷ་དུ་མཾ་དྷྱི་ལྷ་བྷོ་ཐབྷཡ་བྷོ་མཽ་
ཡྱི་བྷ་ཐང་མཌྷ ་ལཱྱིྱིཟྱི་ཥ་ཕོདྷ་དུ་ཕལཐ། འྱིདྷ་དྷ་འང་ ཥ་ཕོདྷ་མཾ་རཥ་ལྷ་ཙང་
ཕཡ་ཕསྲེཐ་ཅྲེཥ་རྒྱུཐ་རྒྱར་ཐགྲེཥ་རོཡ་གྱི་ཐཀཟ་ཟགྲེར་རཥ་གསུངཥ་ན་
ལྟཡ་འྱིདྷ་དྷབྷ་ཐཔྱཐ། 
ཎ།ཾ ཎར་ཐཀཡ་ཟག་ོཕཞང་བྷ། བྷཆོག་གྱུཡ་གླྱིང་ནཥ་གསུངཥ། 
ནཉྩ་ཌཱཀྐྱི་ནཱྱི། བྷཁཟ་ཟགོ་ལྔ། 
ཧྱི་ཐ་ཾཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི། ཐོདྷ་གོང་ཕཝྱིདྷ། 

 
གཡུ་སྒྲོདྷ་བྷ་ར།                                                                                        
༢༢༽ ཧོཾ་ཕཛྲ་ར་ར་རྱི་རྱི་ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡ་ཧྱི་ཐ་ཾཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཕཛྲ། རོ་རྲེ། 
ར་ར་རྱི་རྱི། བྷཚེཥ་བྷ། 
ཧྱི་ཐ་ཾཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི། ཐོདྷ་གོང་ཕཝྱིདྷ། 
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ཅྱིག་ཅཡ་ར།                                                                                  
༢༣༽ཡུ་ག་ནཐྨ་ོསྱི་ཎ་ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡ་ཧྱི་ཐ་ཾཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི། 
ཡུ་ག གཝོདྷ་ནུ།  
ནཐྨ་ོསྱི་ཎ།  ནཐ་བྷ་གཝོདྷ་ནུཡ་ཟགྱུཡ་ཕཟོ།། ནཐྨ། ཐང་། ཨ ཱུ་སྱི་ཎ། ཕསོབྷཥ་
ནཥ་ནཐྨོ་སྱི་ཎ། 
ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡ་ཧྱི་ཐ་ཾཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི། ཐོདྷ་གོང་ཕཝྱིདྷ། 
 
གཞཟ་ཕདུཐ་ར།                                                                                 
༢༤༽ ཧྱི་ཤ་(ལག) རུ་ཡག་ཡ་ཾནཱ་ག་རྱི་ས།ཾ ལ་ཾཏྲྱི་ཚཿཚཿལཀ་ཡཨ་ཀ་ཡ་ཧ་ཾ
ཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཱསྱི། དྷ་ག་རྱི་ས།ཾ ལ་ཾཏྲྱི་ཚ་ཚ་ཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཱསྱི། ཡ་ཧ་ར་ནཨྱི་བྷྲེ་ཀྲེ་
རུ་ཎྱི་ཛྭ་ར་ཎྱི་ས ཧཱ། ཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཱསྱི། 
ཧྱི། གཞཟ་ཕདུཐ་ཁོ་ཕ་ོཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ། སྔ་རྱིང་ར་གཞཟ་ཕདུཐ་ཀྱི་ཥ་ཕོདྷ་ཏྲྱི་
འྱིག་དུཐ་ཁ་ཝྲེཥ་གསུངཥ་ན་ཐང་། གཥཡ་བྷཟྱི་དྷང་ར་ཧཾ་བྷཏྱིང་དྷག་
ཟཕཡ་ཕ་ཝྲེཥ་གསུངཥ་ར། ཟཐྱི་ར་ཏྲྱི་ཧཾ་ཐག་གང་འང་བྷྱི་ཟདྲྲེདྷ་ནཡ་ཧྱི་
འྱིག་ཟདྲྲེདྷ་ནཡ་སྣང་། རྒྱུ་བྷཙདྷ་ཐྲེ་འང་། ཧྱི་སྲེག་ན་ོཐནཟ་ཕོ་ཟཇྱིགཥ་སུ་
རུང་ཕ་ཐང་། ། ཐགོཐ་ཐང་གལྲེ་ཐང་ཟཇྱིགཥ་ནཡ་བྲེཐ་ན་ཐང་། །སྱིང་རྲེ་
རྔབྷ་ཐང་ཝྱི་ཕ་ར་ཥོགཥ་ནཟྱི། །སྐུ་འྱི་ཐངོཥ་ནོ་ལྱིདྷ་ཏུ་ཕསྒྱུཡ་ཕ་འྱི།  ། གཡ་
གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཟཕཡ་ཕཥ་ཐཕང་ཕྱུག་གདྷོདྷ།  །འང་། ཧྱི་མྱོཥ་བྲེཐ་སོང་ཕཥ་
ལྷག་ནཡ་ཟཐོཐ་ནཟྱི་གཟུགཥ་སདྷོ་ར། ། ཟདུར་ཕཟྱི་ཐཕང་གྱིཥ་གལྱིདྷ་རྲེ་
སོང་ཕཥ་ལྷག་ནཡ་ཡཕ་ཏུ་སོདྷ། ། ཏབྷཥ་ཅཐ་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་གསུབྷ་དུ་སྣང་
ཕཡ་བྷཚོཐ། །ཅྲེཥ་རྱིང་རྒྱུཐ་རཥ་གསུངཥ་ཥོ། །འང་གཞཟྱི་སྔགཥ་ཀྱི་ཐཀྱིར་
དུ་ཧྱིཿ བྱིཥ་དྷཥ་ཕཎགཥ་ན། རྱིཥ་ཡྱིག་ལྲེཥ་བ་ཀུདྷ་གཥར་རཥ་ཕལཐ་ཐོ། ། 
ཤ༐ སྒྲ་ཡྱིག་རཥ། ཥ་ཝྲེཥ་ན་ཁོ་ཝྲེཥ་ར། ཥ་འྱིག་ཡཟབྷ་ཡ་ལྡདྷ་གྱི་འྱི་གྲེ་ྲེ་
ཕཡ་ཕཐ་དྷ་ཥ་འྱིག་ཤ་རུ་ཟགྱུཡ་ཕཥ། ཧྱི་ཤ་ཝྲེཥ་ན་གཞཟ་ཕདུཐ་ཁོ་ཕོ་ངྲེཥ་
ཕཟུང་གྱི་སྒྲཡ་སྣང་། ཐྲེ་འང་ཀུདྷ་བྷཁྲེདྷ་ནཐྨ་ཐཀཡ་ནོཟྱི་གསུང་ར་ཧྱི་ཤ་
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ཝྲེཥ་སྣང་ར། སྔ་ཕསྒྱུཡ་འྱི་གྲེ་རྣབྷཥ་སུ་ཧྱི་ལཀ་ཐང་འང་དྷ་ ཧྱི་ལག་ཅྲེཥ་
གསུང་ཕ་གཞཟ་ཕདུཐ་ཁ་ོཕོ་ནུཥ་ཅདྷ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་དུ་སྣང་།  
རུ། གཞཟྱི་ཟཁོཡ་ཕྱིཥྚྱི་ན་ཏྲ་ཐབྷཡ་ནོ། 
ཡག སྲྱིདྷ་ནོ། ཐནྲེ་ར་རཟྱི་དྷང་དུ་བྷྱི་སྣང་འང་། ཀུདྷ་བྷཁྲེདྷ་ནཐ་ཐཀཡ་གྱི་
ལུགཥ་སུ་སྣང་ངོ་།། 
ཡ།ཾ ཟཕཡ་ཝྱིང་ཁོཥ་ནཥ། 
ནཱ་ག ཀླུ། 
རྱི་ས།ཾ ལྡག་ན།  
ལ།ཾ ཝྱི་བྲེཐ། 
ཏྲྱི། གཟུགཥ་ཅདྷ།  
ཚ་ཚ། གལྲེགཥ་གལྲེགཥ།  
ལ་ཀ་ཡཨ་ཀ་ཡ་ཧ།ཾ འཕ་སྲྱིདྷ་ནཟོྱི་སྔགཥ་ཎྲེ། ལ་ཀ་ཝྲེཥ་ན་ཟཚབྷ་གླྱིང་
ཐབུཥ་ཀྱི་སྲུང་བྷ་རྒྱར་ནོ་ལལྺཟབྷ་ལ་ཀཟྱི་ཕརྒྱུཐ་ན། ཡཨ་ཀ་ཡ་ཝྲེཥ་ན་སྲུང་
བྲེཐ། ཧ་ཾཝྲེཥ་ན་ཟཕོཐ་ན་ཐང་ཕྱིདྷ་སྐུར་ཕ།  
ནཱ་ག་རྱི་ས་ཾལ་ཾཏྲྱི་ཚཿཚཿ། བྷ་སྲྱིདྷ་བྷོཟྱི་སྔགཥ་ཎྲེ། ནཱ་ག་རྱི་སཾ་ཝྲེཥ་ན་ཀླུ་ལྡག་
བྷ༐ ལཾ་ཏྲྱི་ཝྲེཥ་ན་ཝྱི་བྲེཐ་གཟུགཥ་ཅདྷ།  ཚཿཚཿཝྲེཥ་ན་གལྲེགཥ་ནཡ་གཥོར་
ཕ༐ 
ར་ཱཧ་ར། གཞཟ་དྷག་ན།ོ 
ནཨྱི་བྷྱི་ཀྲེ། གལགོ་ན་ཅདྷ་ར།   
རུ་རུ་ཎྱི་ཛྭ་ར་ཎྱི། བྷ་དུར་ཕ་ཐང་བྷྱི་ཟཇྲེཕཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ། འང་ རུ་རུ་ཐང་རུ་
རུ་ཎྱི། ཟཁོཡ་ཕཡ་ཕཞུགཥ་ན་ཝྲེཥ་ཀང་འྱིདྷ་ནཡ་སོཕ་ཐནོདྷ་ཡཕ་ཏུ་ཝྱི་
ཕཥ་ཕལྲེཥ་གྲེདྷ་གྱིཥ་གསུངཥ་ཥོ།། 
ཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཱསྱི། གཎོཡ་བྷ་ཕཝྲེཥ། 
(ཀུདྷ་བྷཁྲེདྷ་ནཐྨ་ཐཀཡ་ནོཟྱི་གསུང་ཟབུབྷ་ར། ཧྱི་ཤ་རུ་ཡག་ཡཾ་དྷ་གྲེ་མིཎ ་
ཏྲཾ་བྷ་བྷ་འོང་ཞ་ཟགབྷ་ས་ས་ག་ལ་ར་ཚཿཚཿ། ཝྲེཥ་ན་མབྷ་གསུངཥ་ནཡ་
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སྣང་། ཟཐྱི་ཐང་ལུགཥ་གཝདྷ་རཥ་གསུངཥ་ནཟྱི་ཁཐ་ནཡ་རྣབྷཥ་བྷགོདྷ་
ནོཟྱི་གམོ་ཟཁོཡ་གྱི་སྔགཥ་ཕལཐ་རཥ་ལྲེཥ་ནཡ་བ)  
 
སོང་ཁ་སྲེ་ར་ཡྱི་གདྷཥ་ཀྱི་སྲུང་བྷ་ར།                                                               
༢༥༽ ཧོཾ་དྷག་ན་ོཎྱི་ན་ར་ཱཚ་ནཱ་ག་ཡཨ་ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡ་ཧྱི་ཐ་ཾཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཁ་
ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི། 
ཧོཾ། 
དྷག་ན།ོ 
ཎྱི་ན། རླག་བྷཚཐ། 
ར་ཱཚ་ནཱ་ག་ཡཨ། རྒྱར་ནོ་ཀླུ་སྲུང་། སོདྷ་ཁཟྱི་བྷཙདྷ། 
ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡ་ཧྱི་ཐ་ཾཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི། ཐོདྷ་གོང་ཕཝྱིདྷ། 
 
རྒྱར་ནོ་ར།                                                                                          
༢༦༽ དརྨ་དྷ་ཱར་བྷཧཱ་ར་ཱཚ་བྲེ་ས་ཡ། ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡ་ཧྱི་ཐ་ཾཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཁ་ཁ་ཱ
སྱི་ཁ་ཱསྱི། 
དརྨ་དྷ་ཱར། ཆོཥ་སྲུང་། 
བྷཧཱ་ར་ཱཚ། རྒྱར་ནོ་ཆྲེདྷ་ན།ོ 
བྲེ་ས་ཡ། ཕཥབྷ་འཥ་ཀྱི་སྲུང་བྷ། ཟཇྱིགཥ་བར་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ། 
ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡ་ཧྱི་ཐ་ཾཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི། ཐོདྷ་གོང་ཕཝྱིདྷ། 

 
གཐདྷ་ཥ་ཡ་ལུང་གྱི་གཝྱི་ཕཐག་ར།                                                        
༢༧༽ འཨ་དྷ ཱུར་྄ཌྷ་བ་དྲ། ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡ་ཧྱི་ཐ་ཾཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི། 
འཨ། གདྷོཐ་སྱིདྷ། 
དྷ ཱུཡ་ཌྷ། གང་ཕ། 
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བ་དྲ། ཕཞང་ནོ། གདྷོཐ་སྱིདྷ་གང་ཕ་ཕཞང་ནོ།  
ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡ་ཧྱི་ཐ་ཾཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི། ཐོདྷ་གོང་ཕཝྱིདྷ། 
 
གཐདྷ་ཥ་ཡ་ལུང་གྱི་གཝྱི་ཕཐག་ར།                                                              
༢༨༽ བྷ་ནུ་ཁ་ཱལ་ོདྷྱི་ར། ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡ་ཧྱི་ཐ་ཾཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི། 
བྷ་ནུ་ཁ་ཱལ་ོནཱྱི་ར། དྷབྷ་བྷཁཟྱི་བྷྱི་ཟོཐ་སྔོདྷ་ནོ། 
ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡ་ཧྱི་ཐ་ཾཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི། ཐོདྷ་གོང་ཕཝྱིདྷ། 
 
ཐགྲེ་ཕསྲེདྷ་ཆྲེདྷ་ནོ་ར།                                                                             
༢༩༽ ཧོཾ་ཥརྦ་སུ་ཾཏྲྱི་ཡྱི་ཏྲྱི་དྷ་དྷ་ཁ་ཡྲེ་བ་ཾཧྱི་ཐ་ཾཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཱསྱི། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཥརྦ། ཏབྷཥ་ཅཐ། 
སུ་ཾཏྲྱི་ཡྱི་ཏྲྱི། བྷཚཟ་ནོ།  
དྷ་དྷ་ཁ་ཡྲེ། སྲེཕ་བྷཁདྷ།   
བ།ཾ ཐག་ན། 
ཧྱི་ཐ་ཾཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི། ཐོདྷ་གོང་ཕཝྱིདྷ། 
 
སོ་བྷོ་ར།                                                                                             
༣༠༽ མུ་ཁཱྱི་བྷ་ཡ་ཀྲཥྀ།ྞ ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡ་ཧྱི་ཐ་ཾཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི། 
མུ་ཁཱྱི་བྷ་ཡ། ཐབྷ་ཅདྷ་སོ་བྷོ། ཆོཥ་ཕཐག་གྱི་བྷཙདྷ་ཎྲེ་སཕཥ་སུ་མུ་ཁཱྱི་གཐོང་
བྷྱིདྷ་ནཡ་ཐགཟྱི་ཕྱོགཥ་སུ་སོ་ཕཟྱི་ཆ་དྷཥ་སོ་བྷོ་ཐང་།  
བྷ་ཡ། བྷ་རུངཥ་ཕཥཐ་ནཟྱི་ཆ་དྷཥ་ཐབྷ་ཅདྷ་ར་གོཟ།ོ།  
ཀྲཥྀ།ྞ དྷག་ནོ། 
ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡ་ཧྱི་ཐ་ཾཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི། ཐོདྷ་གོང་ཕཝྱིདྷ། 
 



སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཟགྲེར་ནཐ་ཐཀཡ་ཆུདྷ་ནོ། 

 

  Page 
182 

 
  

གདྷབྷ་ཟབྲུག་ཕུ་བྷཐཟྱི་གཝྱི་ཕཐག་ར།                                                           
༣༡༽ ཧདྱ་ནུ་ཀམ།ྤ ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡ་ཧྱི་ཐ་ཾཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི། 
ཧདྱ་ནུ་ཀམ།ྤ ྱིདྷ་ཏ་ོསྲེཕ་བྷཁདྷ། 
ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡ་ཧྱི་ཐ་ཾཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི། གོང་ཕཝྱིདྷ། 
 
གདྷབྷ་ཟབྲུག་ཕུ་བྷཐཟྱི་གཝྱི་ཕཐག་ར།                                                                         
༣༢༽ རག་བྷྱི་ནཱ་ག་ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡ་ཧྱི་ཐ་ཾཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི།  ཐོདྷ་བྷ་
ཟཙར། རཀྵྱི་ནཱ་ག་ཝྲེཥ་ན་འྱིདྷ་དྷ་ཐནར་གྱི་ཀླུ་བྷོ་ཝྲེཥ་གོ་རྒྱུཡ་བྷཆྱིཥ་ནཥ། 
རག་བྷྱི་ཝྲེཥ་ནཟྱི་གོ་ཐདྷོ་བྷ་ཟཙར། འང་དྷ། ཕོཐ་ཀྱི་ཥ་ཆཟྱི་བྷྱིང་དུ་རག་བྷྱི་
ཝྲེཥ་ན་འོཐ་ཐབྷ་ཐཔྱོཐ། ནཱ་ག་ཝྲེཥ་ན་ཀླུ།  
 
འང་ གདྷབྷ་ཟབྲུག་ཕུ་བྷཐཟྱི་གཝྱི་ཕཐག་ར།                                                 
༣༣༽ ཧ་མུ་ཁྲེ་ཐྲེ་ལས།ྠ ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡ་ཧྱི་ཐ་ཾཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི། 
ཧ་མུ་ཁྲེ་ཐྲེ་ལ་ས་ྠཕ། སོ་བྷྲེཐ་ཀྱི་ཡུར་རབྷ་སོ་བྷྲེཐ་ཀྱི་གདྷཥ། ཏཐ་ཕསྒྱུཡ་དྷྱི་
ཁ་བྷྲེཐ་ར་གདྷཥ་ཞྲེཡ་ཕཥ་ཕོཐ་ལུགཥ་ར་བྷྱི་གོ་ཕཥ་རྟྲེདྷ་གདྷཥ་འྱིདྷ་འང་
ཟབྲེར་སྒྲཡ་པཕ་གོ་ཐགོཥ་ནཟོ།། ཧ་མུ་ཁྲེ་དྷྱི་སོ་བྷྲེཐ་ར། ཐྲེ་ལ་དྷྱི་ཡུར། སྠ་དྷྱི་
གདྷཥ། འང་། ཧ་མུ་ཁྲེ་ཐྲེ་ལ་ས་ྠཕ། སོ་བྷྲེཐ་ཀྱི་དྷང་དུ་གདྷཥ་ན་ཝྲེཥ་ན། 
ལགཥ་བྷཁཡ་སོ་བྷྲེཐ་དྷང་དུ་གདྷཥ་ན་དྷྱི་གལྱིདྷ་རྲེཟ།ོ།  
ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡ་ཧྱི་ཐ་ཾཕ་རྱིགྷ ་ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི། ཐོདྷ་གོང་ཕཝྱིདྷ། 
 
སྱི་ཟགོ་གཝྱི་ཕཐག་ར།                                                                            
༣༤༽ ཧོཾ་ཧ་ཀཱ་ཡ་ོམུ་ཁ་ཾཥརྦ་དར  ་ཎ་ཾཨདཱྱནུཎདྤ་ྣཏ ཎ་྄ཧོཾ་ཨཿཱཧ་ཾཔཊ་྄ས ཧཱ། 
གཐོཐ་བྷ་དྷཥ་བྷ་སྲེཥ་ནཟྱི་ཕྱྱིཡ་ཆོཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཡང་ཕཝྱིདྷ་བྷ་སྲེཥ་ན་ྱིཐ་
ཐོ་ཝྲེཥ་བྷཙོདྷ་ནཟོ་ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཎྲེ།  ཐྲེ་འང་རྒྱ་གཡ་གྱི་ནཌྷ ྱི་ཎ་ཌཾ་ཀ་དཱ་ལ་
ཐང་སོཕ་ཐནོདྷ་དྲྱི་བྷྲེཐ་ཐནར་གྱིཥ་ཕསྒྱུཡ་ཕ། སཡ་ཁ་ཆྲེཟྱི་ཤ ྱི་བ་དྲཟྱི་ཝར་
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སྔ་དྷཥ་ ཐགྲེ་སོང་བློ་ཕརྟདྷ་གྱིཥ་ཕསྒྱུཡ་ཕཟྱི་རྒྱུཐ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་ཐནར་ཀྲེཟྱི་རོ་
རྲེཟྱི་ཟགྲེར་ཕལཐ་ཁ་སོཡ་ལྱིདྷ་ཏུ་དྲྱི་བྷ་བྷྲེཐ་ནཟྱི་དྷང་ར་གདྷང་འོཐ་ནཥ་
ལྱིདྷ་ཏུ་ཐག་ན་ཝྱིག་འྱིདྷ་དྷ།ོ ། 
རྒྱཥ་ནཡ་ཧ་ཀཱ་ཡོཟྱི་སྒྲ་ཚུར་བྷགདྷོ་ནོཟྱི་གཎོཡ་ཕསྔོཟྱི་བྷཇུག་ཏུ་ཞུཥ་གྲུཕ།  
ཟཐྱི་ར་པཉ་ཀྱི་རྲེཥ་སུ་ས ཧཱ་ཕཎགཥ་དྷཥ་འོཐ་ན་དྷྱི། གདྷཥ་ཕཐག་གཝྱི་
ཕཐག་ཥོགཥ་ཐང་སྱིང་རྲེཟྱི་བྷགདྷོ་རཟང་ཕསྔོ་ཕཟྱི་ཐོདྷ་གྱི་ཁཐ་ནཡ་སོདྷ་
ན་འྱིདྷ་དྷོ། ། 
 
གྱིཥ་ན་བྷཇུག་ཕསྡུ་ཕ་དྷྱི།                                                                             
༣༥༽ ཐགྲེ་ཕ་ཟཐྱི་འྱིཥ་མྱུཡ་དུ་ཕཐག །སྲེ་རུ་ཀ་ཐནར་ཟགྲུཕ་ཟགྱུཡ་
དྷཥ། །ཝྲེཥ་ནཟྱི་སྲེ་རུ་ཀཟྱི་ཟབྲུ་ཐདྷོ་དྷྱི། 
ཀ་ཀཱ་འ་ཕཛྲ་ཝྱིང་ཁབྷཥ་རྟྲེདྷ་ཐང་ཕརྟྲེདྷ་ནཡ་ཕཅཥ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་སྐུ་
འོངཥ་སུ་རོགཥ་ནཟྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་ཅདྷ་སྐུ་རོ་རྲེ་ཐང་། རུ་རུ་ཎྱི་ཝཱ་ཀ་ཕཛྲ་
ཕརོཐ་དུ་བྷྲེཐ་ན་ཆོཥ་ྱིཐ་ཀྱི་ངང་རཥ་གསུང་ཐབངཥ་བྷྱི་ཟགག་ན་ཡང་
ཟབྱུང་གསུང་རོ་རྲེ་ཐང་། སྲེ་སྲེ་ས་ཥ་དྷ་ཐགྲེཥ་ན་ཆྲེདྷ་ནོཡ་ཡོར་ན་ཐུགཥ་
རོ་རྲེ་བྷྱི་ཟགྱུཡ་ཕ་གཥང་ཕ་ཕཐྲེ་ཕ་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་ངོ་ཕོ་འྲེ་ལྲེཥ་སྱིང་རྲེ་ཆྲེདྷ་ནོ་
ཐང་ཐབྲེཡ་བྷྱི་ཕྱྲེཐ་ནཟྱི་ཕཐག་ྱིཐ་ཕཐྲེ་ཕ་བྷབྷ་ན་ྱིཐ་འང་ཐག་སོཡ་ཕ་
སྐུ་ལྔ་འྲེ་ལྲེཥ་ཡོ་གཅྱིག་ལྷདྷ་ཅྱིག་སྲེཥ་ནཡ་ཟབྱུང་ཕཟོ།། ཝྲེཥ་ཧྱིནྡྲ་བྷཱུ་ཎྱི་དྷཥ་
རྒྱུཐ་རྒྱར་ཕཐྲེ་བྷཆོག་ཕསྡུཥ་ནཟྱི་རྣབྷ་ཕལཐ་ཅྲེཥ་བ་ཕཟྱི་དྷང་དུ་གསུངཥ་
ཥོ།། འང་ཇྱི་སཐ་དུ། སྲེ་དྷྱི་རྒྱུ་ཥོགཥ་སོང་ན་ྱིཐ། །རུ་དྷྱི་ཙོགཥ་ཐང་བར་ཕ་
སྲེ། །ཀ་དྷྱི་གང་དུཟང་བྷྱི་གདྷཥ་ནཟོ། །ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ། ། 
 
༣༦༽ གངོ་བྷཟྱི་གཐདྷ་ཥ་ཐཕྲེདྷ་ནཟྱི་གདྷཥ། །རྟག་ཏུ་ཡྱི་ཁཐོ་ཟགྱིབྷ་
བྲེཐ་ཅྱིང་། །རྟགོཥ་ན་སངོ་ཝྱིང་སྨོདྷ་རབྷ་ཟཐྲེཕཥ།  །ཕརྒྱུཐ་ནཟྱི་སྲརོ་ཁ་
ཞྱིདྷ་ནཡ་ལགོ །གོང་བྷཟྱི་གཐདྷ་ཥ་ཐཕྲེདྷ་ནཟྱི་གདྷཥ། །ཝྲེཥ་གསུངཥ་ན། 
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 གོང་བྷཟྱི་གཐདྷ་ཥ་ཝྲེཥ་ན་ལུཥ་ཟདུ་ཟཚི། ངག་བྲེ་བྷ།ོ ཥྲེབྷཥ་རྣབྷ་རྟོག་རཥ་
ཐཕྲེདྷ་ན་ཝྱིག་ར་གོང་བྷཟྱི་གཐདྷ་ཥ་ཝྲེཥ་ཕཎགཥ་ན་ཐང་། རྟག་ཏུ་ཡྱི་ཁོཐ་
ཟགྱིབྷ་བྲེཐ་ཅྱིང་། །ཝྲེཥ་གསུངཥ་ན། རྟག་ཏུ་ཝྱི་ལྷག་ཟུང་ཟཇུག་གྱི་ཐོདྷ་སོབྷ་
ནཟྱི་ཐོདྷ་གྱིཥ་ཡྱི་ཁོཐ་ཟགྱིབྷ་བྲེཐ་ཅྱིང་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་ཐང་། རྟོགཥ་ན་སོང་
ཝྱིང་སྨོདྷ་རབྷ་ཟཐྲེཕཥ། །ཝྲེཥ་གསུངཥ་ན། ཡང་ཐོདྷ་དུ་སོང་ྱིཐ་རྟྲེདྷ་
ཟབྲེར་གྱི་ཆོཥ་ཚུར་ཐང་། བྷོཥ་གུཥ་རྟོགཥ་ན་ཡོ་བྷབྷ། སོང་ྱིཐ་སྱིང་རྲེ་
ཟུང་ཟཇུག །རྒྱུ་ཟབཥ་ཐབྲེཡ་བྷྲེཐ། བྷྱི་རྟག་ངྲེཥ་ཟབྱུང་ཝྲེདྷ་རོག །བླ་བྷ་ཡང་
ཥྲེབྷཥ་ཐབྲེཡ་བྷྲེཐ། གཝདྷ་འང་གྲེགཥ་ཥྲེར་ཕོགཥ་ཟཐོདྷ་ལྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་
གྱིཥ་རྟོགཥ་ན་ཝྲེཥ་ཕཎགཥ་ན་ཐང་། ཐྲེ་སོང་དྷཥ་གཝདྷ་གྱི་ཐོདྷ་དུ་སྨོདྷ་
རབྷ་ཟཐྲེཕཥ་ན་སྲེ། ཕརྒྱུཐ་ནཟྱི་སྲོར་ཁ་ཞྱིདྷ་ནཡ་ལོག །ཅྲེཥ་གསུངཥ་ན། 
ཐཀཡ་ཕརྒྱུཐ་གོང་བྷཟྱི་བྷཚཐ་ཕྱིདྷ་རྒྱུདྷ་དུ་ཚུཐ་ནཟྱི་སྲོར་ཀཟབྷ་སོྲར་ཁ་
ཟཐྱི། ཕཐག་གྱིཥ་ཀང་ཞྱིདྷ་ནཡ་ལོག་ཅྱིག་ཅྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་དྷོ། །ཝྲེཥ་ཁཕ་
ཕཐག་རྲེ་ཕཙུདྷ་ཕསདྷ་ཟཚིདྷ་ཐདྷོ་གྲུཕ་ཀྱི་ཝར་རཥ་ཏོཥ་ན། ཕརྒྱུཐ་ནཟྱི་
སྲོར་ཁ་ཞྱིདྷ་ནཟྱི་ཐོདྷ་ཕཅཥ་ཥྲེབྷཥ་རཥ་ཕརྲེཐ་ནཡ་ཟཔངཥ་དྷཥ་ཞུཥ་གྲུཕ་
ཕོ། །  
གང་ཝྱིག་བྷཁཥ་གྲུཕ་ཀུདྷ་གྱིཥ་སྦཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ། །བྷ་ཐག་ཚུཡ་བྷཏོང་ཅདྷ་བོླཥ་ཐྲེ་ཟགྲེར་ཕཟྱི། །བྷཐུ་
ཐཔུང་བྷྲེཐ་ཐང་ཡྱིགཥ་བྷྱིདྷ་སྣང་དྷ་འང་། །ཐཔྱཐ་གཝྱི་མབྷ་དུ་བྲེ་ཕཟྱི་རྟྲེདྷ་ཟབྱུང་ཕཕཥ །ཟཐྱི་
རཥ་གང་ཝྱིག་ཟགཟ་ར་པདྷ་ཏཕཥ་ཐང་། །གོང་བྷཟྱི་གཐདྷ་ཥ་ཞྱིདྷ་ནཟྱི་ཆ་རྐྱྲེདྷ་དུ། །བྷྱི་ཐང་བྷྱི་
བྷྱིདྷ་དུཿཁཟྱི་ཟཙེ་ཕ་རཥ། །ཟབར་ཏཕཥ་འོཐ་ཀང་སབྷ་དྷཥ་འྱི་གྲེཡ་ཕཀཐོ།   །ཅྲེཥ་སྔགཥ་ཐང་
བྷཐོ་ལུགཥ་ཡཕ་ཟབབྷཥ་ར་བྷཁཥ་ན་ཟགཟ་ཝྱིག་གྱིཥ་དྲྱི་ཕཟྱི་རདྷ་དུ་ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་རྟ་
བྷགོ་རོཡ་གཐདྷ་དྷགཥ་ཀྱིཥ་ཕསོཡ་ཕཟྱི་གཥྲེཕ་ཏུ་རྲེ་ཁྱི་ཎཿ། ཤུ་བམ྄།།       །། 
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༤༣༽ ཐནར་ལྡདྷ་ལྷ་བྷཟོྱི་སྔགཥ། 
༄༅།    །དྷ་བྷོ་ཐྲེ་ཝཱྱི་བྷཧཱ་ཀཱ་ལཱ་འ།ཻ ལྷ་བྷོ་དྷག་བྷ་ོཆྲེདྷ་བྷོ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ། ། 
 
༡༽ ཧོཾ་ཧཾ་ཤ ྱི་འ་ཐྲེ་ཝཱྱི་ཀཱ་རྱི་ཀཱ་རྱི་བྷཧཱ་ཀཱ་རྱི་ཧཾ་བ།ོ  
 
ཧོཾ་ཧ།ཾ བྷྲེ་རོང་འྲེ་ལྲེཥ་ཀྱི་ང་ོཕོ་ྱིཐ་དུ་གྱུཡ་ན་ཐང་ཥ་ོཥོཡ་རྟོག་ནཟྱི་འྲེ་ལྲེཥ་
ཀྱི་ངོ་ཕོ་ྱིཐ་དུ་གྱུཡ་ན། ཝྲེཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་བྷབྷ་སོཡ་རཥ་གསུངཥ། 
ཤ ྱི་འ། ཐནར་ལྡདྷ། སྲེཕ་གཝདྷ་དུ་ཐཕང་ཏང་ལྡདྷ་ན་ཝྱིག་ར་ཤྱི་འ་ཝྲེཥ་
ཀང་ཞྲེཡ། ཐཕང་ཏང་ལྡདྷ་ནཟྱི་ཤྱི་འ་ར་ཟ་ཆུང་བྷྲེཐ། 
ཐྲེ་ཝཱྱི། ལྷ་བྷ།ོ 
ཀཱ་རྱི་ཀཱ་རྱི། དྷག་བྷ་ོདྷག་བྷོ། 
བྷཧཱ་ཀཱ་རྱི། དྷག་བྷོ་ཆྲེདྷ་བྷ།ོ 
ཧ།ཾ ཟཕྱིདྷ་རཥ་ར་སྐུར་ཕ། 
བ།ོ ལྷ་བྷོཟྱི་ཐུགཥ་ཀྱི་ཥ་ཕོདྷ། 

 
༢༽ ཧོཾ་བ་ོཕརྟྟ ་རྱི་ཕརྟྟ ་རྱི་ཙ།ེ འང་དྷ། ཧོཾ་བ་ོཕཏྟྟ ་རྱི་ཕཏྟྟ ་རྱི་ཙ།ེ 
ཐྲེ་འང་རྣར་ཟབོཡ་དྷབྷ་བྷཁཟྱི་སྒྲུཕ་ཏཕཥ་ཐང་། ལྷ་བྷ་ོཟོཐ་ཞྲེཡ་ཅདྷ་བྷ། 
རྒྱུཐ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་ཐནར་ལྡདྷ་ཕཝྱི་ན། ཐནར་རོ་རྲེ་གཐདྷ་ཕཝྱིཟྱི་སྒྲུཕ་ཏཕཥ་
ཥོགཥ་དུ་བྷཟྱི་དྷང་དུ། ཕཏྟྟ ་རྱི་ཕཏྟྟ ་རྱི་ཝྲེཥ་སྣང་བྷོཐ། ཟོདྷ་ཀང་གཝདྷ་རཥ་
བྷྱིདྷ་འང་རྒྱ་གཡ་སྔ་ཡཕཥ་ཨུརྡུཟྱི་ཆོཥ་སཐ་རཥ་ཕལཐ་ལུགཥ་ར། ཕརྟྟ ་རྱི་
ཐང་ཕཏྟྟ ་རྱི་ཝྲེཥ་ན་ཐོདྷ་གཅྱིག་བྷཚུངཥ་སུ་ གཥཡ་དུ་སྨྲ་ཕ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་གོ་
ཐོདྷ་དུ་ཕལཐ་ནཡ་སྣང་། ཙ་ེཝྲེཥ་ན་ཕོཐ་སཐ་ཡང་ཟཇོག་འྱིདྷ་དྷབྷ་ཐཔྱཐ། 
རྒྱ་སཐ་རཥ་འྱིདྷ་དྷ་ཙེ་རྐྱང་གྱི་ཐདྷོ་ཟཐྱི་ར་སཡ་ཕཐྲེ་ཕཡ་བྷ་སྣང་། 
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གོ་རྒྱུ། ལྷ་བྷོ་ཕརྟྟ ་རྱིཟབྷ་ཕཏྟྟ ་རྱི་དྷྱི། པག་ཝར་ཐབྷཡ་བྷ་ོཕྱག་གའཥ་ཁཕ་
ཐང་ལགཥ་ཀྱུ། ཕྱག་གའོདྷ་ར་ཝགཥ་ན་ཐང་མྱ་ངདྷ་བྷྲེཐ་ནཟྱི་བྷྲེ་ཎོག་  
ཕསྣབྷཥ་ན་ཝྱིག་ཏུ་ཕལཐ།  
 
༤༽ཧོཾ་གྀཧྞ་གཧྀྞ་ཥརྦ་དུཥྚ་ཾབཨ་བཨ་ཕཾ་ཕོཾ་ཕྲེཾ་པྲེཾ་པཉ་ས ཧཱ། 
ཧོཾ་ཝྲེཥ་ན་སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། གཧྀ་ྞགཧྀྞ་ཝྲེཥ་ན་ཟུངཥ་ཟུངཥ། ཥརྦ་དུཥྚ་ཾ
ཝྲེཥ་ན་གདུག་ན་ཅདྷ་ཏབྷཥ་ཅཐ། བཨ་བཨ་ཝྲེཥ་ན་ཞོ་ཞོ།  ཕ་ཾཕོཾ་ཕྲེཾ་པྲེཾ་པཉ་
ས ཧཱ། ཝྲེཥ་ན་ཟཐྱི་ར་འྱི་གྲེ་བྷྱི་ཟདྲ་ཕ་སྣ་ཙོགཥ་སྣང་ཕཥ་ཐོདྷ་བྷ་ཟཙར། 
 
༥༽ཧོཾ་ཡོ་རུ་ཡོ་རུ་ཕྱི་ཎྱིཥ ་ཕ་དྷྭ་ཥྱི་ཀ་བྷ་ར་རཱཨ་སཱྱི་ཧ་ཾབོ། ་་་་་མཱ་ཡ་འ་པཉ། 
ཡ་ོརུ་ཡ་ོརུ། སྒྲ་སྒྲོགཥ་སྒྲ་ཐབངཥ (ངུ་ཕཟྱི་སྒྲ) 
ཕྱི་ཎྱིཥ ། རྣབྷ་ནཡ་གདྷཥ། 
ཕ་དྷྭ་ཥྱི། ཏཐ་སྒྱུཡ་དྷྱི་ཕཞཟ་བྷོ་འོཐ་ཅྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ། ཐོདྷ་སྒྱུཡ་དྷྱི་ལྷ་བྷོ།  ཕ་
དྷཱུ་ཐང་ཧ་ཥྱི་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཙིག་བྷཙབྷཥ་སཡ་ཕ་སྲེ་ཕ་དྷྭ་ཥྱི། 
ཀ་བྷ་ར། ནཐྨ། 
རཨཱ་སཱྱི། སྲྱིདྷ་ནོཟྱི་བུ་བྷོ། 
མ་ཱཡ་འ། གཥོཐ་ཅྱིག 
པཉ། གྱིཥ་བྷྲེཐ་དུ་སྒྲོར་ཕ། 

 
ཡ་ོརུ་ཡ་ོརུ་ཕྱི་ཎྱིཥ ་ཕ་དྷྭ་ཥྱི་ཀ་བྷ་ར་རཨཱ་སཱྱི། སྒྲ་སྒྲོགཥ་སྒྲ་ཐབངཥ་ལྷ་བྷོ་ནཐྨ་
ར་རྣབྷ་ནཡ་གདྷཥ་ནཟྱི་སྲྱིདྷ་ནཟོྱི་བུ་བྷོ། ཝྲེཥ་རོ་ཙཱ་ཕ་ཟགཟ་ཝྱིག་གྱིཥ་ཙིག་
ཡྱིང་གཅྱིག་ཏུ་ཕསྒྱུཡ་འོཐ་ནཡ་སྣང་ངོ་།   ། 
(ཕསྒྱུཡ་གཅྱིག་རཥ) ཡ་ོརུ་ཡ་ོརུ་ཕྱི་ཎྱིཥ ། ངུ་ཕ་རྣབྷ་ནཡ་གདྷཥ། ཝྲེཥ་
གསུངཥ་ཥོ། །ཐགྲེཟོ།    ། 
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༤༤༽ ཐབྷ་ཙིག་གཎཡོ་བྷཟྱི་སྔགཥ། 
༄༅།           །དྷ་བྷོ་ཤ ྱི་སྲེ་རུ་ཀཱ་འ། ཐནར་ཁག་ཟཐུང་ར་ཕྱག་ཟཙར་
རོ།   །ཐབྷ་ཙིག་གཎོཡ་བྷཟྱི་སྔགཥ་ཀྱི་ལདྷ་སཡ་ཅུང་ཞཐ་བྱི་ཕཡ་བ།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
བྷཧཱ་ཀཱ་ར་ཀཱྱི་ལ་ཱའ། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ནོཥ་ཕུཡ་ནཥ་ཟཐྲེཕཥ་ལྱིག 
དུཥྚ་ཾཁ་ཁ་ཀཱྱི་ལ་ཱའ། སྡུག་ཅདྷ་ར་ཞ་ཞ་ཕུཡ་ནཥ་ཟཐྲེཕཥ་ལྱིག 
ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི་ཀཱྱི་ལ་ཱའ། ཞ་ོཞོ་ཕུཡ་ནཥ་ཟཐྲེཕཥ་ལྱིག 
མ་ཱཡ་མ་ཱཡ་ཀཱྱི་ལ་ཱའ། གཥོཐ་གཥཐོ་ཕུཡ་ནཥ་ཟཐྲེཕཥ་ལྱིག 
གཧྀ་ྞགཧྀ་ྞཀཱྱི་ལ་ཱའ། ཟུངཥ་ཟུངཥ་ཕུཡ་ནཥ་ཟཐྲེཕཥ་ལྱིག། ཐོདྷ་ར་གཅྱིག་
ཀང་སྔ་ཕསྒྱུཡ་གྱི་སྲེཕ་ར་གཧྀྞ་གཧྀྞ་ཐང་། གཥཡ་ཕཅཐ་ཀྱི་སྲེཕ་ར་གྀཧྞ་གཧྀྞ་
ཝྲེཥ་སྣང་ངོ་།།  
ཕནྡྷ་ཕནྡྷ་ཀཱྱི་ལ་ཱའ། ཆྱིངཥ་ཆྱིངཥ་ཕུཡ་ནཥ་ཟཐྲེཕཥ་ལྱིག 
ས་དྷ་ས་དྷ་ཀཱྱི་ལ་ཱའ། སྣུདྷ་སྣུདྷ་ཕུཡ་ནཥ་ཟཐྲེཕཥ་ལྱིག 
ཐ་ས་ཐ་ས་ཀཱྱི་ལ་ཱའ། སྲྲེག་སྲྲེག་ཕུཡ་ནཥ་ཟཐྲེཕཥ་ལྱིག 
ན་མ་ན་མ་ཀཱྱི་ལ་ཱའ། ཙོཥ་ཙོཥ་ཕུཡ་ནཥ་ཟཐྲེཕཥ་ལྱིག 
ཐྱི་དྷ་བྷྲེ་ཀྲེ་དྷ་ཀཱྱི་ལ་ཱའ། ྱིདྷ་གཅྱིག་ར་ཕུཡ་ནཥ་ཟཐྲེཕཥ་ལྱིག ལྷོ་ཟབྲུག་
ཐནྲེ་ར་ དྷ་འྱིག་ཆཐ་ནཡ་སྣང་། 
ཨ ཱུ་ཾཔཉ། ཁོཥ་ཎྲེ་སྒྲོར།  
ཐག་ཕ་ོཟཁཡོ་ཕཅཥ་མ་ཱཡ་འ་པཉ། ཐག་ཕོ་ཟཁོཡ་ཕཅཥ་ཥོཐ་ཅྱིང་སྒྲོར་
ཅྱིག་ཅྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་དྷ།ོ། 

 
ཧོཾ། གོང་ཕཝྱིདྷ། 
བྷཧཱ་ཀཱ་ར། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ན།ོ 
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ནཱ་ཏ་ར། གདྷོཐ་ཟཙེ་ཅདྷ། ལྷོ་ཟབྲུག་གྱི་ཐནྲེ་དྷང་ དྷཟྱི་ཟོག་ཟ་ཟཐོགཥ་
ཆཐ་ནཡ་སྣང་། 
ཁ་ག་ཥ་མ་ཱའ། བྷཁཟ་ཟག་ོཔྲེཕཥ། ཁ་ག་ཝྲེཥ་ན་བྷཁཟ་ཟགོ། ཥ་མ་ཱའ་ཝྲེཥ་
ན་པྲེཕཥ། ཥ་བྷ་འ་ཝྲེཥ་འོཐ་དྷ་ཐབྷ་ཙིག 
ཡཨ་འཨ་རུ་དྲ། སྲྱིདྷ་ནོ་གདྷོཐ་སྱིདྷ་དྲག་ནོ། ཐནྲེ་ར་རཡ་ ཡག་ལ་འཨ་རུ་ཉ་
ཝྲེཥ་སྣང་། 
བྷ་བྷ། ལྷ་ོཐནྲེ་ར་བྷ་བྷོ་ཝྲེཥ་བྱིཥ་ཟདུག་ན་སྔ་ཕསྒྱུཡ་གྱི་ལུགཥ་ལྟཡ་འྱིདྷ། 
རྲེགཥ་སཡ་གྱི་སཐ་ར་བྷ་བྷ་ཝྲེཥ་ན་བྷ་བྷོཟྱི་གོ་ཐོདྷ་དུ་ཐ་ཡྲེཥ་བྷྱི་སྣང་། ངཟྱི་
ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་ར་ཞྲེཡ། 
ཡག་བྷ།ོ བྷ་བྷོ། 
རུ་ཎྱི། ཐབྷ་ཙིག་ཅདྷ་གྱི་གོགཥ་བྷ།ོ 
ཏྲག་྄ལཐ།྄ རུར་ཟགོ་ཕ།  ཏྲག་ཅྲེཥ་ན་ཟགོ་ཕ། ལཐ་ཅྲེཥ་ན་རུར་ཕ། གཝདྷ་
འང་བྱིཥ་སངཥ་ཏྲག་ལཐ། ཏྲཀ་ལཐ། ཏྲཀྴཐ། ཅྲེཥ་སྣང་། 
མུ་དྲ་ཥ་བྷ་འ་བ།ོ  མུ་དྲ་ཕྱག་རྒྱ། ཥ་བྷ་འ་ཐབྷ་ཙིག །ཐབྷ་ཙིག་ཕྱག་རྒྱཥ་སྐུར་
ཕཟྱི་ཐོདྷ། ལྷོ་ཐནྲེ་ར་ མུ་ཏྲ་ཥ་མ་ཱའ་བོ། ཝྲེཥ་ཟདུག་ནཥ་མུ་ཏྲ་ཝྲེཥ་དྷ་
གཅྱིདྷ་ར་ཟཇུག་ན་ཐང་ཥ་མཱ་འ་པྲེཕཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་ར་ཟགོ་ཕཥ་ཟཐྱིཡ་ཐགོཥ་
ནཡ་བྷ་སྣང་ཝྱིང་། མུ་དྲ་ཥ་བྷ་འ་བོ་འྱིདྷ་ནཡ་ཥྲེབྷཥ་ཥོ།། 
ཧ་མུ་ཀ།ཾ ཆྲེ་གྲེ་བྷོ་ར། 
ཥརྦ་ལ་ཏྲུ།ཾ ཐག་ཏབྷཥ་ཅཐ་ར། 
མ་ཱཡ་འ། ཥོཐ་ཅྱིག 
ཕསོབྷཥ་ནཥ། ཐག་ཆྲེ་གྲེ་བྷོ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཥོཐ་ཅྱིག་ཅྲེཥ་ནཟ།ོ། 
ཧ་ཾཧ།ཾ པཉ་པཉ།  
པྲེཾ་པྲེཾ། ཁོཥ་ལྱིག་ཁོཥ་ལྱིག 
ཥརྦ་ལ་ཏྲུད།྄ ཐག་ཏབྷཥ་ཅཐ། 
ཁ་ཁ། ཞ་ཞ། 
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ཀྲེཾ་ཀྲེཾ་ཀ་ཾཀ་ཾཀིཾ་ཀིཾ་ཏྲོཾ་ཏྲོཾ། ཀྲེཾ་ཀྲེཾ་ཀཾ་ཀཾ་ཀིཾ་ཀིཾ་སཐ་ཆྲེདྷ་སྒྲོག་ན། ཏྲོཾ་ཏྲོཾ་ཝྲེཥ་ན་ལ་
འྱིདྷ་ནཡ་ཕལཐ་ཐོ།། 
ཧོཾ། བྷཧཱ་ཀཱ་ལ་ཱའ། དྷག་ནོ་ཆྲེདྷ་ན་ོར། 
ཀརྨ་ཡཨ་ཥ་མ་ཱའ། རཥ་སྲུང་ཕཡ་པྲེཕཥ། 
བྷ་བྷ་རུ་ཎྱི་ཡྲེ་བྷ་ཎྱི་མ་ན་ར་བ།ོ བྷ་བྷོ་ཐབྷ་ཙིག་ཅདྷ་གྱི་གོགཥ་བྷ་ོསྒྲྱིབྷ་ཅདྷ་
བྷ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་དྷ།ོ། ཐྲེ་འང་། བྷ་བྷ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་སྔ་ཕསྒྱུཡ་གྱི་ལུགཥ་ལྟཡ་
བྷ་བྷོ། རུ་ཎྱི་ཝྲེཥ་ན་ཐབྷ་ཙིག་ཅདྷ་གྱི་གོགཥ་བྷོ། ཡྲེ་བྷ་ཎྱི་ཝྲེཥ་ན་སྣང་བྷྲེཐ་
ཅདྷ་ཐང་བློ་ལྡོག་ཅདྷ་བྷཟྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་བྷངཟ་ཕ། ཐྲེ་འང་ཐོ་སྣང་བྷྲེཐ་ན་
ཐང་བློ་ཁ་རྦཐ་ཀྱིཥ་ལྡོག་ནཟྱི་བྷྱིང་གཝྱི་ ཡྱི་བྷཎ྄་ར་ སྒྲ་སྒྲུཕ་ར་གྷུ་ན་ཐ་ཝྲེཥ་
ནཟྱི་འོདྷ་ཎདྷ་གྱིཥ་ཡྲེ་བྷཎ྄་ཥོང་ཕཡ། ཥཽ་མ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཧྱི་ཐུང་རཥ་ཡྲེ་བྷ་ཎྱི།  
ཐོ་སྣང་བྷྲེཐ་ནཟྱི་ཐོདྷ་ར་ཡྲེ་བྷ་ཏཱྱི། 
ཡཻ་ཛྷ་ཏཱྱིཟབྷ་ཡྲེ་ཕ་ཏཱྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷབྷ་གྲུཟྱི་བྷྱིང་། 
ཐོདྷ་དུ་ཐགྲེ་རྲེགཥ་འྱིདྷ་ནཟྱི་ཆ་ར་ཡྲེ་ཕ་ཏཱྱི། 
ལྷག་ནཡ་ཡྲེ་ཕ་ཏཱྱི་དྷྱི་གལྱིདྷ་རྲེཟྱི་ཡུབྷ་འྱིདྷ་ནཡ་ཕལཐ་ན་ཐང་ག་ཌྷ་ན་ཎྱིཟྱི་
ཆུང་བྷ་འྱིདྷ་ནཡ་འང་ཕལཐ་ཐོ།། ཐྲེཥ་དྷ། རྒྱཟྱི་ཝྱིཕ་ལུགཥ་ར། ཡྲེ་བྷ་ཏཱྱི། ཡྲེ་
ཕ་ཏཱྱི། ཡཻ་ཛྷ་ཏཱྱི་ཕཅཥ་ནཟྱི་བྷཙདྷ་ཐང་ཐོདྷ་ཥོ་ཥོཡ་ཟཇོག་རྒྱུ་ལྟ་བུཡ་
གསུངཥ་ཀང་། ཕོཐ་ལུགཥ་ར་ཐྲེ་གསུབྷ་ཀ་གཅྱིག་ཏུ་ཕཝྲེཐ་ནཡ་སྣང་སྲེ། ཐྲེ་
འང་། ནཐྨ་གཡ་གྱི་ཐཕང་ཕྱུག་གྱིཥ་དུཐ་ཥོར་བྷཟྱི་སྱི་བྷཆོཐ་ཀྱི་དྷང་དུ་ཟཐྱི་
ལྟཡ་གསུངཥ་ཎྲེ།  ཐནར་ལྡདྷ་ལདྷ་ན་བྷྱི་སྲུདྷ་ན། །གཅྲེཡ་བྷོ་ཐོདྷ་སྱིང་ཞ་
ཝྱིང་རྒྱུག །ཐག་ཕགྲེགཥ་མྱོཥ་བྲེཐ་ཡྱིབྷཥ་དྷཐ་ཟཕྲེཕཥ། །དྷབྷ་གྲུ་དྷག་བྷོ་
ཁོཐ་ར་ཕསོཐ། ། ཅྲེཥ་གསུངཥ། གཝདྷ་འང་། ཡྲེ་ཕ་ཏཱྱི་ཝྲེཥ་ན་དྷབྷ་གྲུ་ཝྲེཥ་
ཕསྒྱུཡ་དྷཥ་བྱིཥ་ནཡ་སྣང་ངོ་།། 
མ་ན་ར་ཝྲེཥ་ན་ཧཡ་ཕ་སྒྲྱིབྷ་ནཟྱི་ཐོདྷ། བོ་ཝྲེཥ་ན་ཡྲེ་བྷ་ཎྱིཟྱི་ཥ་ཕདྷོ།  
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ཀྲཥྀ་ྞརུ་ཎ་ཧ་མུ་ཀ།ཾ དྷག་ནོ་ངུ་ཕཟྱི་ཆྲེ་གྲེ་བྷོ་ར།  ཐྲེ་འང་ཀྲྀཥ་ྞཝྲེཥ་ན་དྷག་ནོ། 
རུ་ཎ་ཝྲེཥ་ན་ངུ་ཕ། ཧ་མུ་ཀཾ་ཝྲེཥ་ན་ཆྲེ་གྲེ་བྷོ་ར། 
ཥརྦ་ལ་ཏྲུ་ཾམ་ཱཡ་འ། ཐག་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཥོཐ་ཅྱིག 
ཁ་ཁ་ཁ་ཱསྱི་ཁ་ཱསྱི། ཞ་ཞ་ཞ་ོཝྱིག་ཞ་ོཝྱིག 

 
ཝྲེཥ་ན་ཟཐྱི་དྷྱི་ཕཀཟ་དྲྱིདྷ་གསུབྷ་ལྡདྷ་གྱི་ཕཐག་ྱིཐ་ཅདྷ་ངྲེཥ་ན་ཐོདྷ་གྱི་རོ་རྲེ་སོཕ་ཐནོདྷ་ཆྲེདྷ་
ནོ་ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་རྒྱ་བྷཙོཟྱི་ཕཀཟ་རྒྱ་པྲེཕཥ་ན་ལྟཡ། བྷ་ཟངོཥ་སྤུངཥ་ཏྱིབྷ་གཝོདྷ་ནུ་ཟབུབྷ་སྲེ་ནཟྱི་
ཐོདྷ་དུ་ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་པདྷ་ཏཕཥ་སུ་བྱིཥ་ན་ཤུ་བམ྄།།             །།  
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༤༥༽ རྣབྷ་སྲཥ་ཙ་ེཡྱིང་བྷ་ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་བུབྷ་ཕཞང་། 
༄༅།       །དྷོཡ་ཕཐག་གཎྲེཡ་ཕཐག་རྣབྷཥ་ར་དྷ་བྷཿ། 
ཏོག་བྷཡ། ཙེ་ཡྱིང་བྷཆྲེཐ་ལྔཟྱི་ཕཟླཥ་སྔགཥ་ཐང་ཐྲེཟྱི་ཟབྲུ་ཐོདྷ་དྷྱི།  
༡༽ ཧོཾ་བྷ་བྷ་རུ་རུ་མཎི ་ད་ཡ་བྷྲེ་ཛུ་ཎྱི་ཧ་ཾབ་ོཚཿ།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
བྷ་བྷ། ཝྲེཥ་ན་བྷ་བྷ།ོ  
རུ་རུ། ཝྲེཥ་ན་ཁ་ོབྷོཟྱི་ཟཕྲུར་གཟུགཥ་ཅདྷ། 
མཎི ། སྱིང་། 
ད་ཡ། ཟཚིདྷ་ན། 
བྷྲེ། ཕཐག་གྱི། 
ཛུ། ཟདྲྲེཟབྷ་ལ་ཞ། 
ཎྱི། ཐོདྷ་བྷ་ཟཙར། 
ཧ།ཾ སྐུར་ཕ། 
བ།ོ སྱིཡ་བྷ་བྷོཟྱི་ཥ་ཕོདྷ། 
ཚཿ། ཟབོདྷ། 

 
༢༽ ཧོཾ་ཕཛ ་བྱི་ཀ་ཻམུ་ཎ་ཧ་ཾབ་ོཚཿ།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཕཛ ་བྱི་ཀ།ཻ ཕཛྲ་ར་ཟ་ཆུང་ངྲེཥ་ནཡ་འོང་ངྲེཥ་ན་ཝྱིག་ཏུ་སྣང་ར། ཕཛྲ་ཐང་
ཧ་བྱི་ཀཻ་བྷཙབྷཥ་སོཡ་བཥ་དྷ་ཕཛ ་བྱི་ཀཻ། ཐྲེཥ་ར་ོརྲེ་ཟཐོཐ་ལྡདྷ་བྷ་ར་ཝྲེཥ་
གོ་ནུཥ་ར། ཐནྲེ་ར་པར་ཆྲེཡ་དུ་ ཕཛྲ་བྱི་ཀཻ་ཐང་ར་རཡ་བྱི་ཀཻ་རྐྱང་ན་སྣང་
ཕཥ་གོ་ཕ་ཅྱི་འང་བྷྱི་ནུཥ་ནཥ་ཐཔྱཐ་ཟཙར།  
མུ་ཎ། ཏཡ་ཕ། 
ཧ་ཾབ་ོཚཿ། ཐོདྷ་གོང་བྷཚུངཥ། 
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༣༽ ཧོཾ་འ་ཏྲྱི་ཥྱིང་ཥྱིང་ཧ་ཾབ་ོཚཿ།  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
འ་ཏྲྱི། ཉུར་ཕཟབྷ་ཟགོ་ཕ། འ་ཏྲ་ཐང་འ་ཏ ྱི་ཝྲེཥ་ཀ་སྣང་ར་ཐོདྷ་གཅྱིག་གོ།། 
ཥྱིང་ཥྱིང་། ཐོདྷ་བྷ་ཟཙར། 
ཧ་ཾབ་ོཚཿ། ཧ་ཾསྐུར་ཕཟྱི་ཐོདྷ། བོ་ཚཿབྷ་བྷོཟྱི་ཡྱིགཥ་ཟབོདྷ་ཝྲེཥ་ཟཕོཐ་ན། 

 
༤༽ ཧོཾ་ཧ་ཛྷྱི་ཡ་དྷྱི་ཧ་ཾབ་ོཚཿ། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཧ་ཛྷྱི་ཡ་དྷྱི། རྒྱུདྷ་ཕཝྱིདྷ་དུ། 
ཧ་ཾབ་ོཚཿ། ཐོདྷ་གོང་བྷཚུངཥ། 

 
༥༽ ཧོཾ། ཥ་ཡྱི་ཎྱིང་ཎྱིང་ཁ་ཎྱི་ཛྙཱ་དྷ་ཧ་ཾབ་ོཚཿ། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཥ་ཡྱི། བྷག།ོ 
ཎྱིང་ཎྱིང་། ཁྲེཐ་ཁྲེཐ། 
ཁ་ཎྱི། ཐོདྷ་བྷ་ཟཙར། 
ཛྙཱ་དྷ། འྲེ་ལྲེཥ། 
ཧ་ཾབ་ོཚཿ། ཐོདྷ་གོང་བྷཚུངཥ། 

 
ཕཡ་དུ་གའང་ཟགུགཥ་རྒྱཥ་ནཟྱི་སྔགཥ་ཐང་ཐྲེཟྱི་ཟབྲུ་ཐོདྷ་དྷྱི། 
ཧོཾ་ཕ་ཻཤ་བྷ་ཎ་འ་ཡཎ་ྣཥྱིདྡྷྱི་ཥ་བྷ་འ་ཧ་ཾཧ ྱིཿཏ།ཱ 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཕ་ཻཤ་བྷ་ཎ་འ། རྣབྷ་ཏོཥ་སྲཥ་ར། 
ཡཎ་ྣཥྱིདྡྷྱི། ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་ཐངོཥ་གྲུཕ། 
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ཥ་བྷ་འ། ཐབྷ་ཙིག 
ཧ།ཾ སྐུར་ཕ། 
ཧ ྱིཿ། སྱིང་ཕརྲེ་ཕ། 
ཏ།ཱ རྣབྷ་ན་མབྷ་གྱི་ཐདྷོ། 

 
ཧོཾ་གྷ་ཎ་ཾཚབྷ་བ་ཥྱི་བྷ་ཥ་ར་ཱག་དྷྱི་བྷ་ཀ་ཡ་ཕཛྲ་ཡད ་ཎྱིང་ཎྱི་ཥརྦ་ཚ་ཧ་ཾཧ ྱིཿཏ།ཱ 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
གྷ་ཎ།ཾ ཕཅོབྷ་ན། 
ཚབྷ་བ། སོཕཥ། 
ཥྱི་བྷ། ཐོདྷ་བྷ་ཟཙར། 
ཥ་ར་ཱག་དྷྱི། བྷབྷ་ནོཡ་ཐབངཥ་གཐངཥ་ཕསྒྲྱིགཥ་ན། 
བྷ་ཀ་ཡ། དུཥ་སོཡ་ཆུ་སྲྱིདྷ། 
ཕཛྲ་ཡད ། རོ་རྲེཟྱི་བྷཏཟ། 
ཎྱིང་ཎྱི། ཐོདྷ་བྷ་ཟཙར། 
ཥརྦ་ཚ། ཀུདྷ་ཟབོདྷ། 
ཧ་ཾཧ ྱིཿཏ།ཱ ཐོདྷ་གངོ་བྷཚུངཥ། 

 
ཧོཾ་ཚ་ཾབ་ར་ཚ་རྲེནྡྲ་འ་ཥྱིདྡྷྱི་ཚ་ཧ་ཾཧ ྱིཿཏ།ཱ 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཚ་ཾབ་ར། གདྷཐོ་སྱིདྷ། 
ཚ་རྲེནྡྲཱ་འ། ཆུཟྱི་ཐཕང་ནོ་ར། 
ཥྱིདྡྷྱི། ཐངོཥ་གྲུཕ། 
ཚ༐ ཟཕཕ་ནཟྱི་ཐོདྷ། 
ཧ་ཾཧ ྱིཿཏ།ཱ ཐོདྷ་གོང་བྷཚུངཥ། 
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ཧོཾ་ཧྱི་ཧ་ན་ཡ་མ་ིཎྱི་ཎྱི་ཕཐག་ར་ཥྱིདྡྷྱི་ཚ་ཧ།ཾ 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཧྱི། སྲེག་ན་ཐང་ཁོ་ཕ། 
ཧ་ན་ཡ། ཏྲེཕཥ། 
མ་ིཎྱི་ཎྱི། སྤུང་ཕཟྱི་ཐོདྷ། གཝདྷ་དུ་ མི་ཎྱི་ཝྲེཥ་ན་སྣང་། 
ཕཐག་ར་ཥྱིདྡྷྱི་ཚ། ཕཐག་ར་ཐངཥོ་གྲུཕ་ཟཕཕ། 
ཧ།ཾ སྐུར་ཕ། 

 
ཧོཾ་ཧ་ཕུ་ཡུ་དྷྱི་ལ་འ་ད་ཡ་ད་ཡ་དྱི་ཡྱི་དྱི་ཡྱི་ས ཧཱ། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཧ་ཕུ། འྱི་གྲེ་ཟཐྱི་གྱིཥ་ཀྱི་ཐོདྷ་དུ་རཥ་བྷཏཟ་འཥ་ཕསོབྷ་ཝྲེཥ་བ་ཕཟྱི་ཐོདྷ་
ཐགྲེཥ་རོཡ་རཥ་གསུངཥ། 
ཡུ། ཐོདྷ་བྷ་ཟཙར། 
དྷྱི་ལ་འ། ངྲེཥ་ནཡ་དུ། ཧ་ཅང་། 
ད་ཡ་ད་ཡ། ཟཚིདྷ་ཟཚིདྷ། 
དྱི་ཡྱི་དྱི་ཡྱི། ག་རྲེཡ་ཝྲེཥ་ནཟབྷ་ཙེ་ར་ཙེ་ར། 
ས ཧཱ། བྱིདྷ་རློཕཥ་ན། 

 
དྷ་བྷ་ོཡཎ་ྣཏྲ་ཡ་ཱའ། དྷ་བྷ་ོཕ་ཻཤ་བྷ་ཎ་འ་བྷཧཱ་ར་ཱཚ་འ། ཎདྱ་ཏ།ཱ སུ་མུ་སུ་མུ། 
མདྷ་ད་མདྷ་ད། མ་ཡ་མ་ཡ། ཀ་ཡ་ཀ་ཡ། ཀྱི་རྱི་ཀྱི་རྱི། ཀུ་རུ་ཀུ་རུ། མུ་རུ་མུ་རུ། 
ཙུ་རུ་ཙུ་རུ། ཥནྡྷུ་འ། ཨཎཱ་ྨནཱ།ཾ དྷྱི་ཎ་ཏད།྄ ཧད རྡྷ་ཏུ་ས ཧཱ། དྷ་བྷ་ོཕ་ཻཤ་བྷ་ཎ་འ་
ས ཧཱ། ད་དྷ་དཱ་འ་ས ཧཱ། དྷ་བྷ་ོཡཎ་ྣན་ཡྱི་ས ཧཱ། བྷྱི་དྷཡོ་ཞཥ་གསུབྷ་ཏབྷཥ་ཅཐ་
དྱི་ཤ་བྷ་ཌྷྲེ་འྲེ་སྲེ་ནརྣ་ཡཎ་ྣཥྱིདྡྷྱི་ས ཧཱ། 
དྷ་བྷ་ོཡཎ་ྣཏྲ་ཡ་ཱའ། ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་ར་ཕྱག་ཟཙར་ར།ོ། 
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དྷ་བྷ་ོཕ་ཻཤ་བྷ་ཎ་འ། རྣབྷ་ཏོཥ་སྲཥ་ར་ཕྱག་ཟཙར་ར།ོ། 
བྷཧཱ་ར་ཱཛ་ཱའ། རྒྱར་ནོ་ཆྲེདྷ་ན་ོར། 
ཎདྱ་ཏ།ཱ ཟཐྱི་ལྟ་སྲེ། 
སུ་མུ་སུ་མུ། ཐོདྷ་བྷ་ཟཙར། 
མདྷ་ད་མདྷ་ད། ཁོ་བྷོ་ཁ་ོབྷོ། མདྷ་ཋཟྱི་བྱིཥ་ལུགཥ་སྔ་ལུགཥ་སུ་ཥངོ་ཕ། 
མ་ཡ་མ་ཡ། ཟགོ་ཟགོ། སྣ་ཙགོཥ། 
ཀ་ཡ་ཀ་ཡ། རག་ན་རག་ན། 
ཀྱི་རྱི་ཀྱི་རྱི། ཐོདྷ་བྷ་ཟཙར། 
ཀུ་རུ་ཀུ་རུ། བོཥ་བོཥ། 
མུ་རུ་མུ་རུ། ཐདྷོ་བྷ་ཟཙར།  
ཙུ་རུ་ཙུ་རུ། ཐདྷོ་བྷ་ཟཙར། 
ཥནྡྷུ་འ། ཕཐྲེ་ཕཡ་གའོ་ཕ། ཐནྲེ་ར་རཡ་ ཥདྷ་ད་ན་འྲེ་ཝྲེཥ་སྣང་འང་། ཥནྡྷུ་
འ་ཝྲེཥ་ཟཔགཥ་ན་གཥྲེཡ་ཟོཐ་ཀྱི་བྷཐོ་སྲེཡ་ཕལཐ།  
ཨཎཱ་ྨནཱ།ཾ ཕཐག་ྱིཐ་ར། ར་རཡ། ཧཐ་བྷ་དྷབྷ་ྱིད དྷ། ཝྲེཥ་བྱིཥ་ན་སྲེཕ་དྷོཡ་
ཕ་འྱིདྷ། ཨཱཎྨ་ནཱ།ཾ དྷྱི་ཎ་ཏདྷ། ཝྲེཥ་འྱིདྷ་ཚུར་རྒྱུཐ་སྲེཡ་ཕལཐ། 
དྷྱི་ཎ་ཏདྷ། རྒྱུདྷ་ཆཐ་བྷྲེཐ་ནཡ་ཟཕོ་ཐུཐ་ན། 
ཧད རྡྷ་ཏུ། ཥོ་ཥོཡ་བྷྱི་ཟདྲཟྱི་ཁབྷཥ། ཧདྷ་ད་ཡ་དྷུ་རུ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་དྷོཡ་ཕ་
འྱིདྷ། 
ས ཧཱ། སར་ཕཟབྷ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ་ན། 

 
དྷ་བྷ་ོཕ་ཻཤ་བྷ་ཎ་འ་ས ཧཱ། རྣབྷ་ཏཥོ་སྲཥ་ར་ཕྱག་ཟཙར་ར།ོ། ས ཧཱ་ཝྲེཥ་ན་
བྷཆོཐ་ནཟབྷ་ཚུཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ་ན། 
ད་དྷ་དཱ་འ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་དྷ་ད་དྷ་ཝྲེཥ་ན་དྷོཡ། དཱ་འ་ཝྲེཥ་ན་སྲེཡ་ཕ། ས ཧཱ་ཝྲེཥ་
ན་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ་ན། ཐནྲེ་ར་རཡ་ད་དྷ་ད་འྲེ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་ན་དྷོཡ་ཕ་འྱིདྷ། 
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 བྷ་དྷ་ོཡ་ཏ་ན་ཡྱི་དྷ ཱུ་ར་ཱའ་ས ཧཱ།  
བྷ་དྷ་ོཡ་ཏ། ཟཐོཐ་ཐོདྷ་གཥོར་ཕ། 
ན་ཡྱི་དྷ ཱུ་ར་ཱའ། འོངཥ་སུ་རོགཥ་ནཡ། 
ས ཧཱ། བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ་ན། དྷ་བྷོ་ཡཎྣ་ན་ཡྱི་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཙིག་ཐྲེ་དྷོཡ་ཕ་
ཟདྲཡ་སྣང་།  

 
བྷྱི་དྷཡོ་ཞཥ་གསུབྷ་ཏབྷཥ་ཅཐ་དྱི་ཤ་བྷ་ཌྷྲེ་འྲེ་སྲེ་ནརྣ་ཡཎ་ྣཥྱིདྡྷྱི་ས ཧཱ། 
གཝདྷ་རྣབྷཥ་གོང་བྷཚུངཥ་ག་ོས་ར་ འྲེ་སྲེ་ནཀྵྞ་ ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་བྷ་ཟཙར། 
འྱི་གྲེ་དྷོཡ་ཕ་འྱིདྷ་དྷབྷ་ཐཔྱཐ། 

 
ཧོཾ་ཨརཱྱ་ཡྲེ་ཛྷད ་གྷ་ོཡ་ཥྱིདྡྷྱི་ཡཎ་ྣཧ་ཾཧ ྱི་ཏ།ཱ  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཨརཱྱ། ཟཔགཥ་ན། 
ཡྲེ་ཕད ཟབྷ་ཡྲེ་ཛྷད ་ར་རྟ་ལྷ་ཞྲེཡ། ཡྲེ་བྷད ་དྷྱི་སྲེཕ་དྷོཡ་ཕཡ་སྣང་། 
གྷ་ོཡ། རྟ། གྷོ་ཡ་རྒྱཟྱི་པར་སཐ་འྱིདྷ་འང་ཟཐྱིཡ་དྲང་ཕཡ་སྣང་། 
ཥྱིདྡྷྱི། ཐངོཥ་གྲུཕ། 
ཡཎ།ྣ ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ། 
ཧ་ཾཧ ྱིཿཏ།ཱ ཧཾ་སྐུར་ཕ། ཧ ྱིཿ སྱིང་ཕརྲེ་ཕ། ཏཱ་རྣབྷ་ན་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་རྐྱྲེདྷ། 

 
ཧོཾ་ཧ་ཤྭ་ཡཎ་ྣཥྱིདྡྷྱི་པ་ར་ཧ་ཾཧ ྱི་ཏ།ཱ  
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཧ་ཤྭ། རྟ། ཐནྲེ་ར་རཡ་ ཧ་ཕ་ལ་ཝྲེཥ་སྣང་ཕཥ། ཐྲེ་ཐོདྷ་པདྷ་བྷྲེཐ་ཅྲེཥ་གོ་
ཕཥ། ཐྲེ་དྷྱི་ཟཐྱིཡ་ཐགོཥ་ན་བྷྲེཐ་ར། ཟཐྱི་ར་ ཧ་ཤྭ་ཝྲེཥ་བྱིཥ་ན་དྷྱི་ཐགོཥ་
ཐོདྷ་ཐང་ཟབྲེར་ར།ོ། 
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ཡཎ།ྣ ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ། 
ཥྱིདྡྷྱི། ཐངོཥ་གྲུཕ། 
པ་ར། ཟབཥ་བུ། 
ཧ་ཾཧ ྱི་ཏ།ཱ ཐོདྷ་གོང་བྷཚུངཥ། 

 
ཧོཾ་ཧ་དྷ་ཥྱིདྡྷྱི་ཧ་ཾཧ ྱི་ཏ།ཱ 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཧ་དྷ། ལྟོ། སཱ་ལུཟྱི་ཟབཥ་རཥ་ཟཕཐ་ན།  
ཥྱིདྡྷྱི། ཐངོཥ་གྲུཕ། 
ཧ་ཾཧ ྱི་ཏ།ཱ ཐོདྷ་གོང་བྷཚུངཥ། 

 
གཥྲེཡ་ཟོཐ་གའང་སཕཥ་རཥ། ཧོཾ་ཨཱ་ཡཎ་ྣམ་ཀྲ་ཧ་ཾཡཎྣ་ཀ་ཥྱིདྡྷྱི་པྲཛྙཱ་བྷཧཱ་
བྷད ་ཀདྷ་ཎྱིང་ཀ་ཥྱིདྡྷྱི་ཧཾ་ཧ ྱི་ཏཱ། ཐྲེཟྱི་ཟབྲུ་ཐོདྷ་ཕཎང་སོབྷཥ་སུ་ཕཝག་དྷཥ། 
ཐྲེ་རཥ་ཀང་ར་གསུབྷ་གྱི་དྲྱིར་སྒྲུཕ་ཙེ་གའང་ཟགུག་ནཟྱི་ཡྱིབྷ་ན་ཟཐོཐ་
ཐགུཟྱི་བུབྷ་ཕཞང་རཥ་གསུངཥ་ན་དྷྱི་ཞཕ་ནཡ་སྣང་། ཧོཾ་ཨཿཱཧཱུྃ་ཡཎ་ྣམ་ཀྲ་
ཧཱུྃ་ཡཎ་ྣཥྱིདྡྷྱི་པྲཛྙཱ་བྷཧཱ་བྷད ་ཎྱིང་ཀ་ཥྱིདྡྷྱི་ཧཱུྃ་ཧ ྱིཿཋ།ཱ 
ཧོཾ་ཨཿཱཧཱུྃ། སྐུ་གསུང་ཐུགཥ། 
ཡཎ་ྣམ་ཀྲ། ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་ཟཁོཡ་ར།ོ 
ཧཱུྃ། སྲེཡ་དུ་སྐུར་ཕ། 
ཡཎ།ྣ ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ། 
ཥྱིདྡྷྱི། ཐངོཥ་གྲུཕ། 
པྲཛྙཱ། འྲེ་ལྲེཥ། 
བྷཧཱ་བྷད ། ཆྲེདྷ་ནོ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་མབྷ། 
ཎྱིང་ཀ། པར་སཐ་ར་གསུབྷ་ཀ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་ཟཐྱིཡ་དྲང་ཕ་འྱིདྷ་དྷབྷ་
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ཐཔྱཐ། 
ཥྱིདྡྷྱི་ཧཱུྃ། ཐངོཥ་སྒྲུཕ་ར་སྐུར་ཕ། 
ཧ ྱིཿ། སྱིང་ཕརྲེ་ཕ། 
ཋ།ཱ རྣབྷ་ན་མབྷ་གྱི་རྐྱྲེདྷ། ཋཱཟབྷ་ཏཱ་ཝྲེཥ་ཀང་ཟོང་ཕཥ་ཐོདྷ་གཅྱིག་གོ།། 

 
ཧྱི་ཧྱི་རྱི་རྱི་ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ་པཉ་ཀ་ཾཀ་ཾཕ་ཻཤ་བྷ་ཎ་འ་ས ཧཱ།  
ཧྱི་ཧྱི། གླུ་འྱིཥ་སྲེ་ཕརྒྱཐ་ཟདུར་ཝྲེཥ་ཀུདྷ་ཕཞང་ྱི་བྷཟྱི་གསུང་རཥ་ཕལཐ། 
ཧ་ཾཧ།ཾ ཞྱིར་གྱིཥ་གདྷོདྷ་ནཟྱི་ཐོདྷ་ཝྲེཥ་ཀུདྷ་ཕཞང་ྱི་བྷཟྱི་གསུང་རཥ་ཕལཐ། 
པཉ་པཉ། ཎྱིང་ཟཚིདྷ་ཐགོངཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་གྱིཥ་གཐཕ་ནཟྱི་ཐོདྷ་ཝྲེཥ་ཀུདྷ་
ཕཞང་ྱི་བྷཟྱི་གསུང་རཥ་ཕལཐ། 
ཀ་ཾཀ།ཾ ལྷ་ཟདྲྲེ་བྷྱི་གསུབྷ་ཐང་ཞཥ་དྷོཡ་ཐཕང་དུ་ཕསྡུ་ཕཟྱི་ཙིག་ཏུ་ཕཐྲེ་
བྷཆོག་ཐབྷཡ་ནོ་ཟཐོཐ་ནཟྱི་རྒྱར་ནོཟྱི་བྷདྷ་ངག་རཥ་ཕལཐ་ནཡ་སྣང་། 
ཕ་ཻཤ་བྷ་ཎ་འ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐདྷོ་གོང་ཐང་བྷཚུངཥ་ཥ།ོ། 

 
ཏ་བྷ་བྷཇུག་ཕསྡུ་ཕ་དྷྱི། 
བྷཏཡ་ཐུག་ཙིག་ར་ཐགོཥ་བྷྲེཐ་ཅྲེཥ། །གསུངཥ་ཀང་ཐོདྷ་ཐབྷ་རྟགོཥ་ཏཕཥ་
ཐང་། །ཕསདྷ་ན་ཡུདྷ་ཡྱིང་གདྷཥ་བཟྱི་ཕྱྱིཡ།  །ཏ་སཐ་ལབྡ་ཐགོཥ་ན་འྱིདྷ།  ། 
ཝྲེཥ་ན་ཟཐྱིཟང་སྔགཥ་ཟདྲ་བྷྱིདྷ་སྣང་ཕ་རྣབྷཥ་ཐཔྱོཐ་ཅྱིང་རྣབྷ་ཐཔྱོཐ་ཅདྷ་མ་ཏུ་ཡ་ཕཛྲཟྱི་
བྷཙདྷ་ཅདྷ་གྱི་གསུང་ངོཡ་ལྷོ་ལྗངོཥ་ཟབྲུག་ལུགཥ་ཐང་ཟབྱི་གུང་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཥོགཥ་ཕོྱགཥ་ཥོ་ཥོ་
དྷཥ་སྣང་ཕཟྱི་ཐནྲེ་ཆ་རྣབྷཥ་གཅྱིག་ཏུ་ཟགྱིགཥ་ཎྲེ་སྔགཥ་ཟཐྱིཟྱི་ཟབྲུ་ཐདྷོ་ཅུང་ཝྱིག་ཐགྲེ་ཐཀཡ་
ཅུང་གྱིཥ་བྱིཥ་ན་ཐགྲེ་རྲེགཥ་སུ་གྱུཡ་ཅྱིག།        །།   
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༤༦༽ བྷཆོཐ་ནཟྱི་སྔགཥ། 
༄༅།          །དྷ་བྷོ་བུདྡྷཱ་འ། ཕྱྱི་བྷཆོཐ། དྷང་བྷཆོཐ། གཥང་བྷཆོཐ། ཐྲེ་ཁོ་དྷ་
ྱིཐ་ཀྱི་བྷཆོཐ་ན་ཕཅཥ་རྣབྷ་ན་ཕཝྱི་འོཐ་ན་རཥ། ཏོག་བྷཡ་ཕྱྱི་བྷཆོཐ་
རཟང་། ཕྱྱི་སྣོཐ་ཀྱི་ཟཇྱིག་རྟྲེདྷ། དྷང་ཕཅུཐ་ཀྱི་ཥྲེབྷཥ་ཅདྷ། ཝྱི་རྒྱཥ་ཐཕང་
དྲག་གྱི་བྷཆོཐ་ན་ཥོགཥ་དུ་བྷ་འཐོ་ན་རཥ། ཟཐྱིཡ་རྲེགཥ་སཡ་ལྷཟྱི་སཐ་
ཐང་ཟབྲེར་ཕཟྱི་ཙིག་ཟགཟ་ཝྱིག་ཞུ་ཕཡ་བ། 
ཕྱྱི་བྷཆོཐ་ར། ཧོཾ་ཧར  ཾ་པྲ་ཏཱྱིཙ་ས ཧཱ།  ཧོཾ་ཨཱཿ ཕཛྲ་ཧར  ཾ་ཧཾ་ཧཾ་པཉ། ཧོཾ་ཨཱཿ ཕཛྲ་
ཧར  ཾ་པྲ་ཏཱྱིཙ་ཧ་ཾས ཧཱ།  ཧོཾ་ཨཱཿ ཕཛྲ་ཧར  ཾ་པྲ་ཏཱྱིཙ་ཾཧཾ་ས ཧཱ། ཥོགཥ་སྔགཥ་ཀྱིཥ་
ཕརྒྱདྷ་དྷཥ་ཟབུར་ཚུར་དུ་བྷཡ་སྣང་། 

 
ཟཐྱི་ཟོག་ཟབྲུ་ཐོདྷ་སྔ་ཕསྒྱུཡ་གྱི་ལུགཥ་ལྟཡ་བཥ་འོཐ། 
སཥོ་ཐང་བྷྲེ་ཎགོ་བྷཡ་བྷྲེ་ཥགོཥ་ཕྱྱིཟྱི་བྷཆཐོ་ན། ཟབྲུ་ཐོདྷ་དྷྱི། 
ཧཉྩ་མ་ཱདྷ།ཾ ཝར་ཕཥྱིར་རབྷ་ཏོཡ་ཟཐུང་། 
པྲཨོ་དྷ།ཾ བང་ར་ཆུ་ཕཥྱིར་བུཡ་ཏཡོ་ཕ། 
དྷདཱྱ།ཾ ཝཕཥ་ཕཥྱིར། 
པུཥྤྲེ། བྷྲེ་ཎོག 
དྷཱུ་ནྲེ། ཕདུག་སོཥ། 
ཨ་ཱར་ོཀྲེ། སྣང་གཥར། 
གནྡྷྲེ། དྲྱི་ཆཕ། 
དྷ་ཻཛྷྱི་དྱྲེ། ཝར་ཞཥ། 
ལབ།ྡ སྒྲ ལདྷ ། སྒྲ། ཐོདྷ་གཅྱིག་ཀང་བྱིཥ་སངཥ་ཁག་གྱིཥ་སུ་སྣང་།  
ཧ་ཾཧ་ཾཔཉ་ས ཧཱ། བྷཆོཐ་ན་ཕཝྲེཥ་ར་ཟཕྱིདྷ་རཥ་བྷཚོཐ་ཅྱིག་ཅྲེཥ་གཥོར་ཕཟྱི་
ཐོདྷ་དྷོ།། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
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ཨཿཱ། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་གསུང་གྱི་ཥ་ཕོདྷ། 
ཕཛྲ། རོ་རྲེ།  
ཧར  །ཾ བྷཆོཐ་འོདྷ་ཎྲེ་ཆུ། 
པྲ་ཏཱྱིཙ། བྷཆོཐ་ན་སྲེ་ཥོ་ཥོཟྱི་ཟཐཐོ་ན། སྱིཡ་དྷ ཱུ་ཚ་ཞྲེཡ་ཕ་བྷཆོཐ་ན་འྱིདྷ་ར། 
ཐ་ལྟ་ཟཐྱིཡ་དྷ ཱུ་ཚཟྱི་སྒྲ་བྷྲེཐ་ཀང་ཥོ་ཥོཡ་ཥོ་ཥོཟྱི་ཟཐོཐ་ན་ལྟཡ་ཕུར་ཕཥ་པྲ་
ཏཱྱིཙ་བྷཆོཐ་ནཡ་གོ་ཕ་ཕོཐ་ལུགཥ་འྱིདྷ། ཐྲེ་འང་པྲ་ཎྱི་ཥོ་ཥོཡ། ཧྱིཙ་ཟཐོཐ་ན། 
བྷཙབྷཥ་སོཡ་ཕཥ་པྲ་ཏཱྱིཙ། གོ་ཐདྷོ་གཅྱིག་ཀང་རྣབྷ་ཐབྲེ་གྱིཥ་ནཟྱི་ཧམ྄་བྷྱི་
ཕལྱིག་ནཡ་རྒྱཥ་ནཡ་བྱིཥ་དྷ་པྲ་ཏཱྱིཙཾ་ས ཧཱ་ཐང་། ཕསྡུ་འྱིག་གྱི་ཐཕང་དུ་བྱིཥ་
དྷ༐ པྲ་ཏཱྱིཙ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་ཥོ། ། 
ཧ་ཾས ཧཱ། ཕཝྲེཥ་ནཡ་ཕསྐུར་ཕཟྱི་ཐོདྷ། 

 
ཥརྦ་ག་ཏཱ་ག་ཎ་ཥ་ན་ཡྱི་ཝཱ་ཡ།  
ཥརྦ་ཎ་ཏ་ཱག་ཎ། ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན། 
ཥ་ན་ཡྱི་ཝ་ཱཡ། ཟཁོཡ་ཐང་ཕཅཥ་ན།  
ཧ་ཾཧ།ཾ ཧཾ་སྔ་བྷཥ་ཀུདྷ་རོཕ་ཐང་། ཧཾ་རྲེཥ་བྷཥ་ཐོདྷ་ཐབྷ་སོདྷ་ནཟོ།། 
རྒྱ་གཡ་ཕཥ། ཧཾ་ཐུང་ཕ་སྔ་བྷཟྱི་རྟགཥ་ཀྱིཥ་བྷཆོཐ་ན་ཕཝྲེཥ་ཐོདྷ་ཐང་། ཧཾ་
རྲེཥ་བྷ་ཡྱིང་ཕཥ་ཕྱིདྷ་རཥ་བྷཚཐ་ནཟྱི་ཐོདྷ་དུ་ག་ོཕཡ་ཕལཐ་ཐོ། ། 

 
ཁཐ་ནཡ་དུ། ལྷཟྱི་བྷཙདྷ་རཥ་ཟཕོཐ་ཐྲེ་ཕུར་ཕ་ཆོ་གཟྱི་གཞུང་ཕསྟུདྷ་བཟོ། ། 

 
ཧོཾ་གུ་རུ་ཥརྦ་ཎ་ཏ་ཱག་ཎ་དྷ ཱུ་ཚ་བྷྲེ་གྷ་ཥ་མུ་དྲ་ས་ྥཡ་ཌྷ་ཥ་བྷ་འྲེ་ཧ།ཾ 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ།  
གུ་རུ། བླ་བྷ།  
ཥརྦ་ཎ་ཏ་ཱག་ཎ། ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན།  
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བྷྲེ་གྷ། སྱིདྷ།  
ཥ་མུ་དྲ། རྒྱ་བྷ་ཙ།ོ  
ས་ྥཡ་ཌྷ། སོཥ་ན།  
ཥ་བྷ་འྲེ། ཐབྷ་ཙིག་ར།  
ཧ།ཾ ཐུགཥ་ཕསྐུར་ཕ། 
བླ་བྷ་ཐང་ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་ར་བྷཆོཐ་ནཟྱི་སྱིདྷ་རྒྱ་ཆྲེ་ཕ་རྒྱ་
བྷཙོ་ལྟ་བུཡ་སོཥ་ཎྲེ་ཐབྷ་ཙིག་ཏུ་ཕུར་ཕཟྱི་ཐོདྷ། 

 
ཟཐཐོ་འདྷོ་སྣ་ལྔ་དྷང་གྱི་བྷཆཐོ་ན། ཟབྲུ་ཐོདྷ་དྷྱི།  
ཕཛྲ་རཱུ་ན། ར་ོརྲེཟྱི་གཟུགཥ།  
ཕཛྲ་ལབ ། རོ་རྲེ་སྒྲ།  
ཕཛྲ་གནྡྷྲེ། ར་ོརྲེ་དྲྱི།  
ཕཛྲ་ར་ཱསྱ། རོ་རྲེ་ཡོ།  
ཕཛྲ་སཀྵྴྲེ། རོ་རྲེ་ཡྲེག་བ།  
ཧོཾ་གུ་རུ་བྷཌྷ ་ར་ཐྲེ་ཛྷ་ཎ་ཕཛྲ་རཱུ་ན་པྲ་ཏཱྱིཙ་ཧཾ་ས ཧཱ། ཥོགཥ་སྔགཥ་ཀྱིཥ་
ཕརྒྱདྷ་ཎྲེ་ཕུར་ཕཟོ། ། 

 
ཡྱིག་བྷ་ཕཅུ་དྲུག་གཥང་ཕཟྱི་བྷཆཐོ་ན། ཟབྲུ་ཐདྷོ་དྷྱི། སྔ་ཡཕཥ་ཀྱི་ལུགཥ་
ལྟཡ། 
ཝཱྱི་དྷྱི། ནྱི་ཛྷང་བྷ།  
ཛྷ་ཾལྲེ། གླྱིང་བུ་བྷ།  
མུ་རཉཱྫྲེ། རྔ་ཟླུབྷ་བྷ།  
མ་ྀཎ་ཾགྲེ། ར་རྔ་བྷ།  
ཧཱ་སྱ། ཕཝཐ་བྷ།  
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ལ་ཱསྱ། སྲེག་བྷ།  
གྱི་ཎྱི། གླུ་བྷ།  
ནྱི་ཏྲེ། གཡ་བྷ།  
པུཥྤྲེ། བྷྲེ་ཎོག་བྷ།  
དྷཱུ་ནྲེ། ཕདུག་སོཥ་བྷ།  
ཨ་ཱར་ོཀྲེ། སྣང་གཥར་བྷ།  
གནྡྷྲེ། དྲྱི་ཆཕ་བྷ།  
ཐཀྵྴྲེ། གཟུགཥ་བྷ།  
ར་ཱསྱ། ཡོ་བྷ།  
སཀྵྴྲེ། ཡྲེག་བ་བྷ།  
དརྨྲེ། ཆོཥ་བྷ། 

 
ཧོཾ་ཨཱཿཕཛྲ་ཝཱྱི་དྷྱི་ཧཾ་ཧཾ་པཉ། ཥོགཥ་སྔགཥ་ཀྱིཥ་ཕརྒྱདྷ་ཎྲེ་ཕུར་ཕཟོ། །ཝྲེཥ་
གསུངཥ་ཥོ། །ཐགྲེཟོ།      ། 
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༤༧༽ ལྷག་གཎཡོ་གྱི་སྔགཥ། 
༄༅།     །ཙོགཥ་ལྷག་བྷཟྱི་བྱིདྷ་རླཕཥ་ཀྱི་སྔགཥ་དྷྱི། ཧོཾ་ཨཱཿ ཧཾ་ཧ ྱིཿ། ཧཾ། བཾ་པྲེཾ།  
ཥོགཥ་ཥོ་ཥོཡ་སྣང་། 
བ།ཾ བ་ཾཟོཐ་ཞུ་ལྷག་བྷཟྱི་རཥ་ཐག་ནཡ་ཟགྱུཡ་ཕཟྱི་ཐོདྷ། 
པྲེཾ། ལྷག་བྷ་ར་ཐཕང་ཕཟྱི་བྷགོདྷ་ཟགུག་ནཟྱི་ཐོདྷ། 
    ལྷག་བྷ་ཕསྔོ་ཕ་དྷྱི། ཧོཾ་ཨུཙཥི་ྚཕ་རྱིགྷ ་བཨྲེ་བ་ས ཧཱ།  ཧོཾ་ཨུཙཥི་ྚཕ་རྱིགྷ ་
བཨྲེ་བཿ ས ཧཱ།  ཧོཾ་ཨུཙཥི་ྚཕ་རྱིགྷ ་བཨ་ཥྱི་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་གསུབྷ་དུ་སྣང་ངོ་།། 
༡༽ ཧོཾ་ཨུཙཥི་ྚཕ་རྱིགྷ ་བཨྲེ་བ་ས ཧཱ།   
ཟབྲུ་ཐོདྷ་དྷྱི། 
ཧོཾ། སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ། 
ཨུཙཥི།ྚ ཁ་ར་འོཐ་ནཟྱི་ཞཥ་ཀྱི་ལྷག་བྷ་ཐང་རག་ན་ར་འོཐ་ནཟྱི་ཞཥ་ཀྱི་
ལྷག་བྷ། 
ཕ་རྱིགྷ ། གཎོཡ་བྷ། 
བཨྲེ་བ་ས ཧཱ། ཞ་ཕ་ནོ་རྣབྷཥ་ར་སྲེཡ་ཕཟོ།། 
ཟཐྱི་ར་བཿ ཝྲེཥ་ནཟྱི་རྣབྷ་ཕཅཐ་ས྄་རུ་ཥོང་ཕ་རྲེཥ་བྷཟྱི་ས ཧཱ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཥ་
ཐང་ཕཐ་ནཥ་ཐབྱི་ཕཟབྷ་ཟཇོག་རུང་གཐབྷ་ཁག་གྱིཥ། ཟཐྱིཡ་ཐབྱི་ཕ་རཥ་
བཨྲེ་བ་ས ཧཱ།  
༢༽ ཧོཾ་ཨུཙཥི་ྚཕ་རྱིགྷ ་བཨྲེ་བཿ ས ཧཱ།  ཟཐྱི་ར་བཿ ཝྲེཥ་ནཟྱི་རྣབྷ་ཕཅཐ་ས྄་
རུ་ཥོང་ཕ་རྲེཥ་བྷཟྱི་ས ཧཱ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཥ་ཐང་ཕཐ་ནཥ་ཐབྱི་ཕཟབྷ་ཟཇོག་རུང་
གཐབྷ་ཁག་གྱིཥ། ཟཐྱིཡ་ཟཇགོ་ན་རཥ་སཡ་རྣབྷ་ཕཅཐ་དུ་གྱུཡ་ཕཥ་ བཨྲེ་
བཿ ས ཧཱ།  
༣༽ ཧོཾ་ཨུཙཥི་ྚཕ་རྱིགྷ ་བཨ་ཥྱི་ས ཧཱ། 
ཐོདྷ་གཝདྷ་གོང་བྷཚུངཥ་ན་ར། བཨ་ཥྱི་ཝྲེཥ་ན། ཁོཐ་ཀྱིཥ་ཞ་ཕ་འྱིདྷ་དྷོ་ཝྲེཥ་
ནཟྱི་ཐོདྷ་དྷོ། །ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ།   །ཐགྲེཟོ།།      །། 
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༤༨༽ ཤ་རོག་ཁཟྱི་ང་ོསཐོ། 

༄༅།       །བུདྡྷ་དརྨ་ཥངྒྷཾ་དྷ་མཱ་བྷྱི། སངཥ་རྟོགཥ་བྷཏཡ་ཕྱྱིདྷ་རགོཥ་ནཟྱི་
ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་། །ལུང་ཐང་རྟགོཥ་ན་རྣབྷ་གྱིཥ་ཐབྷ་ནཟྱི་ཆཥོ། །ཡྱིག་
གོར་ཥཡ་ཕཞུགཥ་ཟཔགཥ་ནཟྱི་ཐགྲེ་ཟདུདྷ་ར། །བང་ཆུཕ་ཕཡ་དུ་གུཥ་ནཥ་
ཕྱག་ཟཙར་རོ།  ། 

རྒྱ་གཡ་ཡུར་རཥ་ཕོཐ་ར་ཡྱིབྷ་ཐཡ་ཕཟྱི། །བྷཐོ་སྔགཥ་ཆོཥ་ཚུར་གངཥ་རཥ་
ཟཐཥ་རྣབྷཥ་ཀང་། །ཡྱིབྷ་ཕཝྱིདྷ་ཡང་ཕམདྷ་རྒྱར་ཁཕ་ར་རྲེདྷ་ན། ། སྲེཥ་
ཆྲེདྷ་གོང་བྷཟྱི་ཕཀཟ་དྲྱིདྷ་ག་ཅྱིག་འྱིདྷ། །ཐྲེ་ཕྱྱིཡ་གོང་བྷཟྱི་སྲརོ་ཕཞང་
ཟཚིདྷ་བྷཁཥ་ནཟྱི། །ཝཕཥ་ར་འྱི་ཡངཥ་བྷྲེ་ཎོག་ཟབུར་བྷབྷ་ཕཅཥ། ། 
ཕལཐ་སྒྲུཕ་ཟཁོཡ་རོཟྱི་ཐབུཥ་དྷ་ཡཕ་ཀོག་ནཟྱི། །ཤ་ར་ཁ་འྱིག་སྨྲ་ཚུར་དྲྱི་
ཕཡ་བ། ། 

ཤ་ར་ཁ་ཝྲེཥ་སྨྲ་ཕ་དྷྱི། །བྷཐོ་རྒྱུཐ་ཕསདྷ་ཕཅོཥ་གང་རཥ་ཕལཐ།  །ཐང་ནོ་
བྷཐོ་རཥ་གསུང་ཞྲེཡ་དྷ།  །སོདྷ་ནཥ་བྷཐོ་སྲེཡ་ཟཐྱི་སཐ་དུ། །སྐུ་གསུང་
ཐུགཥ་དྷྱི་སྒྲུཕ་བྲེཐ་ནཟྱི། བྷཚུངཥ་ན་བྷྲེཐ་ནཟྱི་སྔགཥ་ཕཏུ་བ། ། གསུང་གྱི་
རོ་རྲེ་སྱིང་ནོ་བྷཆོག །ཨུཥ་ྨཤ་འྱི་ཆ་ཐང་ཕཅཥ། །ཐབངཥ་འྱིག་དྲུག་ན་འང་
ཐག་ལྡདྷ།  །སྲེ་ཙདྷ་བྷཏཟ་འྱི་བྷཏཟ་ཆཡ་ཕཅཥ། །ཐུགཥ་ཀྱི་ར་ོརྲེ་གོ་
ཟཔང་གཥར།  །གསུངཥ་ལྱིང་གྱིཥ་ན་རྒྱུཐ་རྒྱར་རཥ། །ཕཝྱི་ནཟྱི་གསུབྷ་
ན་གང་འྱིདྷ་ཐང་།  །ཨུཥ་ྨའྱི་དྷྱི་གྱིཥ་ན་ྱིཐ། །ཐང་ནོཟྱི་ཐང་ནོ་གང་
འྱིདྷ་ཐང་། །ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་ྱི་ཤུ་ར་ཕདུདྷ་ན།  །ར་ཥོགཥ་ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་ཐགྲེཥ་རོཡ་
གྱི། །ཐཀཟ་ཟགྲེར་ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་ཕྲེང་ཕ་རཥ།  །ཨུཥྨཟྱི་ཐང་ནོ་ལ་འྱིག་
ཐང་། །ཡྱིབྷ་ཕཝྱིདྷ་ཤ་ཥ་ས་རྣབྷཥ་ཕལཐ།  །ཨུཥྨཟྱི་ཤ་རཥ་གཝདྷ་ཕསྒྱུཡ་
དྷཥ། །ཀོག་ནཟྱི་ཆ་རྐྱྲེདྷ་བྷ་བྷཏངོ་དྷ།  །གཝདྷ་འང་ཤ་ཁཡ་ཀོག་ཅྱིག་
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ཅྲེཥ། །ཀ་མདྷ་ཐབངཥ་གསུབྷ་རཥ་བྷ་ཕལཐ། །དྷཱ་ཌྷྱི་དྷྱིཥ་ཀང་ཟཐྱི་བྷ་
གསུངཥ།  །ཤ་དྷྱི་ཡང་སྲེ་ཨུཥྨ་ཐང་།  །ཁ་དྷྱི་ཡང་སྲེ་སྀཥ  ཿ། །འྱིདྷ་ཝྱིང་སྲེཥ་
ཀང་བྷྱི་བྷཚུངཥ་དྷ།  །ཤ་ར་ཁ་ཝྲེཥ་ཇྱི་ལྟཡ་ཟཏཐ། ། 

ཟོ་དྷ་ཁ་བྷྱིདྷ་ཤ་ཝྲེཥ་དྷ། །སྔགཥ་ཀོག་སོདྷ་སཕཥ་ཐ་ཕཡ་དུ། །ཤ་ར་ཁ་སྨྲཟྱི་
རྒྱུ་བྷཙདྷ་ཐང་། །ཕར་ཕོཐ་ཟབྲུག་ར་ཁཕ་ཐོདྷ་ཅྱི། ། 

གདྷཟ་ཡཕཥ་དུཥ་ཐང་བྷྱི་བྷཚུངཥ་ནཡ། །ཕཡ་སཕཥ་ཕོཐ་དྷྱི་རྒྱ་ཡུར་
གྱི། །འ་ཇུཡ་ཕྲེ་ཐཟྱི་དྷང་སྒྲྱིགཥ་སུ། །སྱིན ྥུཟྱི་ལུགཥ་སུ་ཕསྒྱུཡ་ཡབྷ་དྲྱི།  ། 

ཐྲེ་ལྟཡ་བྷྱིདྷ་དྷ་དུཥ་ཕཕཥ་ནཡ། །གངཥ་ཅདྷ་ན་ཐང་ཟབྲུག་ན་འྱིཥ། །ལ་ཤ་
འཡ་སཡ་ཥ་ཀོག་ཅྱིང་། །ཟཐྱི་བྷྱིདྷ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཁཡ་ཕཀག་ན། །སྱིན ྥུ་ཛྷྱི་ཛྷ་
ས ་དྷ་འྱི།  །རྲེཥ་ཟབངཥ་ར་དྷྱི་ངྲེཥ་ནཡ་ཟགྱུཡ། །སྔོདྷ་གྱི་རོ་རྒྱུཥ་ཕལཐ་
ལྟཡ་དྷ། །ཕརབྷཥ་དུཥ་ཛྷྱི་ཛྷ་ས ་དྷ་འྱིཥ། །བྷཏཟ་ཐོདྷ་ཐབྷྱིགཥ་ཐདྷོ་གཝདྷ་
བྷྱིདྷ་ནཡ། །ལ་ཎ་ན་ཏ་བཧྨ་དྷཟྱི། །བབྷ་ཞྲེ་རཥ་དྷྱི་ཐགཡ་ཕྱྱིཡ་ཐང་།  །ཡང་
སྲེ་སྲུང་ཕཟྱི་ཐགོངཥ་ན་འྱིཥ། །བྷ་དྷྱདྷ་ཐྱི་དྷྱི་ཝྲེཥ་བ་ཕཟྱི།  ། སྱིདྷ་སྲྲེག་
གཅྱིག་པུཟྱི་བྷཏཟ་ཐོདྷ་ར། །ཤ་འྱིག་ཁ་རུ་ཀོག་ནཡ་བྲེཐ།  །ཟོདྷ་ཀང་ཉ་
སྲེཡ་ཕརྲེགཥ་དྷ་བྷྱིདྷ། །ཟཐྱི་ལུགཥ་གཝདྷ་ར་བྷྲེཐ་ན་ཐང་།  །རྒྱ་གཡ་
ཕྱོགཥ་དྷ་ཇྱི་ཕཞུགཥ་ཀྱི། །ཡང་ཥཟོྱི་ལུགཥ་ཀང་ལྲེཥ་ཥོ་ཝྲེཥ།  །བབྷ་ཞྲེ་
རྣབྷཥ་དྷྱི་སྨྲ་ཕཡ་བྲེཐ། ། 

ཟཇྱིག་རྟྲེདྷ་ལྷ་ར་སཕཥ་བྷྱི་ཕཅརོ། །ཝར་ཟཐོདྷ་ཀང་དྷྱི་བྷྱི་བ་ཝྲེཥ།  །དྷང་
ན་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་སྨྲ་ཟགྱུཡ་དྷ། །ཐབྷ་ཕཅཟ་རཥ་དྷྱི་ཟགར་ཕཡ་ཟགྱུཡ།  ། 

གཥང་སྔགཥ་ཕཀཟ་ཟཕཕཥ་འྱིདྷ་བྷྱིདྷ་དྲྱི། །གར་ཎྲེ་ཕཀཟ་ཟཕཕཥ་འྱིདྷ་
ཝྲེཥ་དྷ། །རྒྱུཐ་སྲེཟྱི་ཐགོངཥ་ཐང་བྷྱི་བྷཐུདྷ་ནཥ།  །ཕྱྱི་ཡོར་རྲེཥ་ཟབངཥ་
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ཟགྱུཡ་ཐང་བྷཚུངཥ། །གར་ཎྲེ་སྒྲུཕ་བྲེཐ་བྷྲེཐ་ཅྲེ་དྷ། །ཡཕ་ཟབབྷཥ་སྨྲ་ཕཟྱི་
བྷཁདྷ་ནོ་ཐང་། །བྱིཥ་ན་ཆུང་ངུ་འདྷ་ཆཐ་ཀྱི། །སྨྲ་ལྲེ་ཕཐྲེ་ཕཟྱི་རྒྱུ་བྷཙདྷ་
ཅྱི། ། 

གཥང་སྔགཥ་ཞཕ་བྷོཟྱི་བླ་བྷ་རཥ།  ། ཕསྲེཐ་རོགཥ་བྷདྷ་ངག་ཞུཥ་ཙཡ་
དྷཥ།  །ཇྱི་ལྟཡ་ཕཀཟ་ཕསར་ཕགྱིཟོ་ཝྲེཥ།  །ཐཕྲེདྷ་ནཟྱི་ཡྱི་ཐང་དྷགཥ་
ཟཐཕཥ་སུ། །ཕཅཐ་རྒྱཟྱི་ཡྱིབྷ་ནཥ་ཟཐཟ་རྣབྷཥ་ར།  །རྣབྷ་རྟོག་བྷྲེཐ་ཅྱིང་
ཀུདྷ་རྟོག་བྷྲེཐ།  །སྒྲ་རྣབྷཥ་བག་ཅཡ་ལཡ་ར་ལྟོཥ། །ཐྲེ་བྷྱིདྷ་བྷཁཥ་ན་
ལྗགཥ་ཕཐྲེ་འྱིཥ།  །དྲྱི་དྷ་རདྷ་ཝྱིག་ཟཐྲེཕཥ་ཀང་ཟཙར།  ། 

ཝྲེཥ་སྒྲ་ཡྱིག་ཏོཥ་ན་ར་ཅུང་ཝྱིག་སོ་ཕ་ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་ཟཕོཐ་ནཥ་བྱིཥ་ན་བྷགྷྒ་རཾ་བྷཱུ་
ཡཱཎ།྄།      །། 
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༤༩༽ ཤ་རོག་ན་ཁ་བྷྱིདྷ་ཚུར། 

༄༅།       །ཤ ྱི་གར་ཀ་ཝཱ་གྱིནྡྲཱ་འ་དྷ་བྷཿ།  ཤ་འྱིག་ཁ་རུ་ཕཀག་ཚུར་དྷྱི་རྒྱ་
གཡ་ཡུར་རཥ་བྱུང་ར།  ཐཡ་ཥ་དྷྱི་སྱི་མཱ་རཟྱི་ཡྱི་ལྗོངཥ་སུ་འྱིདྷ་ནཥ། ཟོདྷ་
ཀང་ཀོག་ཐགོཥ་ཥབྷ་བྷྱི་ཐགོཥ་དྷྱི་སཕཥ་ཕཕཥ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཐགཥོ་ཎྲེ་  ཡྱིདྷ་
ཆྲེདྷ་ཟཆྱིང་བུ་ཐང་ཕརྲེ་ཕཡ་བྷྱི་ཡྱིགཥ་སབྷ་ ངཥ་ཅུང་ཞཐ་ཞུ་རྒྱུ་འོཐ་ར་
ཟཐྱི་ལྟཡ། 

སྱིན ྥུཟྱི་ལུགཥ་ར་གམོ་ཅདྷ་གྱི་ཆཥོ་ཕཝྱི་འོཐ་ཐྲེ།  ཐྲེཟང་ ཛྷྲེ་ཐ་ཕཝྱི་སྲེ། ཐང་
ནོ་ཡྀག་ཛྷྲེ་ཐ། གྱིཥ་ན་ཧ་ཏར྄་ཛྷ་ཛྷྲེ་ཐ། གསུབྷ་ན་འ་ཇུཡ་ཛྷྲེ་ཐ། ཕཝྱི་ན་
ཥ་བྷ་ཛྷྲེ་ཐ་ཕཅཥ་ཕཝྱིཟོ།     །ཕཝྱི་ན་འ་ཇུཡ་ཛྷྲེ་ཐ་ར་ ཤུཀ་འ་ཇུཡ་ཛྷྲེ་ཐ་
(ཐཀཡ་ནོཟྱི་སྱིདྷ་སྲྲེག) ཐང་ཀྲྀཥ་ྞའ་ཇུཡ་ཛྷྲེ་ཐ་(དྷག་ནོཟྱི་སྱིདྷ་སྲྲེག) 
ཕཅཥ་གྱིཥ་འོཐ་ཐོ།  །ཤུཀ་འ་ཇུཡ་ཛྷྲེ་ཐཟཾ་ཐཀཡ་ནོཟྱི་སྱིདྷ་སྲྲེག་གྱི་དྷང་
གཥྲེཥ་ར་ བྷ་དྷྱདྷ་ཐྱི་དྷ་ལ་ཁ་ཝྲེཥ་བཟྱི་སྱིདྷ་སྲྲེག་ཐང་ ཀ་ཌྷ་ཛྷ་ལ་ཁ་ཝྲེཥ་
བཟྱི་སྱིདྷ་སྲྲེག་ཕཅཥ་གྱིཥ་འོཐ་ཅྱིང་། ཐྲེ་འང་བྷ་དྷྱདྷ་ཐྱི་དྷ་ཥཾ་སྱི་ཎ་ཝྲེཥ་
བཟྱི་སྱིདྷ་སྲྲེག་དྷྱི་ ཡྀ་ཤྱི་ཛྷྱི་ཛྷ་ས ་དྷཥ་བྷཚཐ་ན་འྱིདྷ་ཝྱིང་།  ཐྲེ་ར་རྲེའུ་ཕཝྱི་
ཕཅུ་ཏབྷ་ན་ལོ་རོ་ཀ་ཆྱིག་སོང་ཐགུ་ཕརྒྱ་ཕདུདྷ་ཅུ་ཐོདྷ་ལྔ་ ཐ་ལྟཟང་རྒྱ་
གཡ་དྷ་འོཐ། 
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ཐྲེ་རཥ་ཤ་དྷྱི་ཁ་ཝྲེཥ་ཀོག་ཆོག་ནཟྱི་སྱིདྷ་སྲྲེག་གྱི་ཐནྲེ་ཆ་ལོག་ལྡྲེཕ་ཐང་ནཟྱི་
ཐནྲེ་དྷྱི། 
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དྲང་སྲོང་ཛྷྱི་ཛྷ་སྭ་དྷཥ་ཁོ་ཡང་གྱི་སོཕ་བྷ་རྣབྷཥ་ར་ཕཀཟ་གདྷང་ཕ་ལྟཡ་དྷ་
ཐབྷྱིགཥ་ཐོདྷ་ལ་ཎ་ན་ཏ་བཧ་ྨཌྷཟྱི་བབྷ་ཞྲེ་རཥ་རགོཥ་སུ་ཐགཡ་ཕཟྱི་ཆྲེཐ་
དུ་ཕར་སོཐ་ཐང་བྷྱི་བྷཐུདྷ་ནཡ་འྱི་གྲེ་ཤ་ཐྲེ་ཁ་ཝྲེཥ་ཀོག་ཐགོཥ་ན་ཐང་། 
གཝདྷ་དྷྱི་སྱི་བྷཚུངཥ་སུ་ཉ་ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཐང་བྷབྷ་དུ་ཕརྲེགཥ་འཐོ་དྷ་ཁ་
བྷྱིདྷ་ནཡ་ཤ་ཁོ་དྷ་ཀོག་ཐགོཥ་ཝྲེཥ་གསུངཥ་ན་ཐང་།    དུཥ་ཐྲེ་དྷཥ་ཕཟུང་
ཡྱིབྷ་ནཡ་བུ་སོཕ་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་ཕགྷ་ྒར་ཐང་དྷཻ་ནལ།྄  བྷ་ག་ད། བྷཻ་ཏྱི་ལཱྱི། གུ་ཇ་
ཡཎ྄། ཀཱཤ  ྱིར྄་ཥོགཥ་རྒྱ་གཡ་བང་ཕོྱགཥ་རྣབྷཥ་སུ་སྱིདྷ་སྲྲེག་ཟཐྱི་ཐཡ་ཕཡ་
བཥ་ལྱིང་།  ཐྲེ་གང་དུ་ཐཡ་ཥཡ་ཤ་དྷྱི་ཁཡ་ཀོག་ནཟྱི་སྲོར་ཟཔྲེར་ཕཡ་བཥ།   
སྱིདྷ་སྲྲེག་གདྷང་ཚུར་གྱི་ཐནྲེ། 

རྒྱ་གཡ་ལྷོ་ཕྱོགཥ་ཨཱནྡྷ་
ཡ་པྲ་ཐྲེ་ལ་ཐང་ཀར  ་ཉ་
ཀ་ ཧོ་ཡྱི་ཥཟྱི་ཡུར་
སྨཐ་རྣབྷཥ་སུ་ཀ་ཌྷ་ཛྷ་
ལ་ཁཟྱི་སྱིདྷ་སྲྲེག་ ཁོ་དྷ་
ཐཡ་ཁཕ་ཥོང་ཕ་རཥ་
ཐ་ཡྲེཥ་ཕཡ་དུཟང་ཤ་
འྱིག་ཁ་ཝྲེཥ་ཀོག་
ཐགོཥ་ནཟྱི་རྒྱུ་བྷཙདྷ་
བྷྲེཐ་ན་རཥ་ རྒྱ་གཡ་ལྷོ་
ཕྱོགཥ་ན་རྣབྷཥ་ར་
རྒྱུཥ་བྷྲེཐ་ཐོ་ཞྲེཡ།   

ཐྲེཥ་དྷ་  སྱིན ྥུཟྱི་ཛྷྲེ་ཐ་
རྣབྷ་ན་ཕཝྱི་ཏབྷཥ་



སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཟགྲེར་ནཐ་ཐཀཡ་ཆུདྷ་ནོ། 

 

  Page 
210 

 
  

ཅཐ་ཡང་ཡང་གྱི་ཆོཥ་ཀྱི་ཕཐག་གྲེཡ་བྷཚཐ་ན་བྷ་གཎོགཥ་ སྱིན ྥུ་འྱིདྷ་འང་
པདྷ་ཚུདྷ་གཅྱིག་གྱིཥ་གཅྱིག་ཕསྲྲེཥ་དྷཥ་གདྷང་བྷཁདྷ་སུ་འང་བྷ་བྷཏོང་སྲེ།    
ཐནྲེཡ་དྷ། ༢༠༡༣ གྱི་རོཡ་ ཕྱི་སཡ་བྷངཟ་སྲེ་བོླདྷ་ནོ་ལཱ་ལ ཱུ་པྲ་སཱཐ་྄བྷཆོག་
གྱིཥ་བྷྱི་ཐབྷངཥ་ཟཚོབྷཥ་ཥཡ་ ཤཌཾ་ཏྲ་ ཇུཥ་ངདྷ་ཝྲེཥ་ན་ར་ ཁཌཾ་ཏྲ་ཝྲེཥ་
གསུང་གདྷང་ཕ་ར་ནཌྷ ྱི་ཐང་བྷྱི་ཥྲེཡ་པར་ཆྲེཡ་ཁོཥ་དྷཥ། ཁོ་ཡྲེཐ་ཐནོདྷ་
ཁྲེཐ་འོདྷ་ཎདྷ་ཅདྷ་ཞྲེཡ་དྷཥ། ཐ་ལྟ་ཀོག་རྲེགཥ་ནཡ་བྷྱི་ལྲེཥ་ནཥ་ཀོག་
རྲེགཥ་ནཡ་སོཕཥ་ལྱིག་ཅྲེཥ་ཕར་ཕརྒྱུཐ་ཥོགཥ་ར་འྱི་གྲེ་དུ་བྷ་ཕཀྲབྷ་སྲེར་
བྲེཐ་ནཡ་སྣང་།   

བོླདྷ་ནོ་ལཱ་ལ ཱུ་པྲ་སཱཐ྄།  
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ཁུངཥ་ཕམར་ོགཥ་དྷཥ་ཥ་སཟྱི་ནཌྷ ྱི་ཎ་སྔགཥ་ཟཆང་ངག་ཐཕང་ཀུདྷ་
ཐགཟ་ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་གགཥ་ན་རྒྱར་བྷཙདྷ་བྷཆོག་གྱིཥ་ཕཀག་ཏཕཥ་བྷྱི་
གསུང་ཕཡ་ཕཎང་སོབྷཥ་སུ་ཕཝག་འོཐ་ནཟྱི་ཐནྲེ། 
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ཟཐྱི་ར་ཕལཐ་བྷཁདྷ་ནཌྷ ྱི་ཎ་བྷང་ཕ་རཥ།  སྣཡ་ཏང་རོ་ཙ་ཱཕཥ།   ཤ་དྷྱི་ཁ་
ཐང་ཟདྲ་ཕཡ་ཕལཐ།  །གསུངཥ་ན་མབྷ་རཥ།  ཤ་དྷྱི་ཁ་ཐང་ཟདྲ་ཕ་
འྱིདྷ།  །ཝྲེཥ་གསུངཥ་ན་བྷྲེཐ་ར།   
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བྷ་ཟོངཥ་བུ་སོཕ་རྣབྷཥ་ར་ཐགངོཥ་ལྱིང་ཀུདྷ་བྷཁྲེདྷ་ནཐ་ྨཐཀཡ་ནོཟྱི་
གསུང་ཟབུབྷ་གླྲེགཥ་ཕབྷ་ཐང་ན་རཥ། ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ན་ངག་ཐཕང་
རྣབྷ་རྒྱར་གྱིཥ་སྔགཥ་ཀྱི་ཀོག་ཏཕཥ་གཥཡ་དུ་བྷཚཐ་གདྷང་ཕཟྱི་དྷང་དུ་ཇྱི་
ཕཝྱིདྷ་གཐདྷ་དྲངཥ་དྷཥ་སྒྲ་གཥར་ནོཡ་། ཤ་དྷྱི་ཁ་ཐང་ཆ་བྷཐུདྷ་ན་མབྷ་དུ་
ཅུང་ཝྱིག་ལྲེཟྱི་རྲེ་བྷོ་རྐདྷ་ར་གཎཐ་ན་མབྷ་གྱི་ཁཐ་ནཡ་འོཐ་ཐ།ོ   །ཝྲེཥ་
གསུངཥ་ར།   ཐྲེཥ་དྷ་གཥར་གཥར་རྲེདྷ་རྲེདྷ་ཟཐྱི་རཥ་གོ་ཝྱིང་ལྲེ་འ་རྐདྷ་
ར་གཎཐ་དུཥ། ཁ་ཝྲེཥ་ཟཏོདྷ་བྷྱི་སྲྱིཐ་ནཥ་ ཤ་ཁོ་དྷཡ་ཟཐོདྷ་ཐགཥོ་ན་
གཐོདྷ་བྷྱི་ཞ་ཕཡ་ཐགོངཥ་དྷཥ་གསུངཥ་ན་རགཥ།  གཝདྷ་འང་ཕར་སོཐ་
ཐང་སྔགཥ་ཀོག་ཀུདྷ་ར་ལ་ཤ་ཥ་ས་དྲོཐ་ཅདྷ་དྷབྷ་ཨུཥྨ་བྷཟྱི་འྱི་གྲེ་ཕཝྱི་ཝྲེཥ་
སྲེ་གཅྱིག་ཏུ་ཀུདྷ་གྱིཥ་ཝར་བྷཐུདྷ་དྷཥ་ཕཝག་འོཐ་ནཥ་ཥ།ོ  །ཀ་དྷཥ་བྷཟྱི་
ཕཡ་དུ་ཡྲེག་ནཟྱི་འྱི་གྲེ་ཝྲེཥ་ན་མབྷ་རཥ་ དྲོཐ་ཀྱི་འྱི་གྲེཡ་གསུངཥ་ན་བྷྲེཐ་
ཐོ།  ། 

སྱི་རོ་༢༠༡༤རོཡ་ ཕོཐ་ལྷ་ཥཟྱི་གཥཡ་ལོག་དྷང་ར་ ཤ་དྷྱི་ཁ་ཝྲེཥ་ཀོག་ན་
དྷོཡ་ཟདུག་ཅྲེཥ་ ཕཀྲབྷཥ་ན་ཐང་།   བུ་ཕརྒྱུཐ་ཙོ་ར་  སྔགཥ་ཀགོ་ཐག་ནཡ་
སོདྷ་ཐགོཥ་ནཟྱི་ཞུ་ཕ་སྣང་། 

།  
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སྣཡ་ཏང་རོ་ཙཱ་ཕ་ཆྲེདྷ་ནོཥ།   རྒྱཥ་ནཡ་སོཕ་ཐནོདྷ་ངག་རཥ་སོཕཥ།  །ཝྲེཥ་
གསུངཥ་ར།   ཐྲེཟྱི་བྷཆདྷ་ཟགྲེར་ཝཕཥ་དྲུང་ཡྱིདྷ་ནོ་ཆྲེཥ།   རྒྱཥ་ནཡ་སོཕ་
ཐནོདྷ་གྱི་ངག་རཥ་ལྲེཥ་ལྱིང་།   ཝྲེཥ་གསུངཥ་འོཐ་ནཥ་ཐྲེ་ལྟཡ་བཟོ། །ཝྲེཥ་སྒྲ་
ཡྱིག་ཏོཥ་ན་ར་ཅུང་ཝྱིག་སོ་ཕ་ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་ཟཕོཐ་ནཥ་བྱིཥ་ན་ཤུ་བམ྄།།    །། 

ཟཐྱི་དྷྱི་སྱིར་རོ་༢༠༡༨། ཟབྲུག་གྱི་རྒྱར་ཥཡ་གཥང་སྔགཥ་རོ་རྲེ་ཏྲེག་ནཟྱི་གོཥ་ཟཚོབྷཥ་ཏྲེངཥ་
གྱིཥ་ནཟྱི་སཕཥ་ སྔགཥ་ཀོག་གྱི་སོཡ་གཥར་ཕལཐ་ཕུར་གྲུཕ་ན་རཥ་ཟཕོཥ་ནཟོ།    ། 
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༥༠༽ ཧོཾ་སྭསྱིཟྱི་ཟཇུག་ས།ོ 
༄༅།     །ཏབྷཥ་ཅཐ་བྷཁྲེདྷ་ན་ར་ཕྱག་ཟཙར་ར།ོ   །ཡང་ཅག་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་
སྭསྱི་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་ཐང་ཟཇུག་སོ་ལྲེཥ་ཐགོཥ་ཎྲེ།   ཐོདྷ་དྷྱི།   བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕ་
ན༐  ཕཐྲེ་རྲེགཥ་སུ་གྱུཡ་ཕ།  ཕཀྲ་ལྱིཥ་ན།  བྷཏཡ་ཕྱྱིདྷ་ན་ཥོགཥ་འྱིདྷ།   
ཟཇུག་སོ་དྷྱི། པ་བྷཥ་འྱིདྷ་དྷ་ཡང་གྱི་བུ་ཐང་བུ་བྷ་ོར།  པུ་ཏ ་འ་སྭསྱི་ བུ་ར་
ཕཐྲེ་རྲེགཥ་སུ་གྱུཡ་ཅྱིག་ཅྲེཥ་ན་ལྟ་བུ། བླ་བྷ་ཐང་སོཕ་ཐནོདྷ་གྱིཥ་འྱིདྷ་དྷ། 
ཡང་གྱི་སོཕ་བྷ་ཐང་སོཕ་ཕརྒྱུཐ་རྣབྷཥ་ར།  ཐནྲེཡ་དྷ་ཝཕཥ་དྲུང་ངག་
ཐཕང་རྣབྷ་རྒྱར་གྱིཥ་སྒྲ་ཀ་ལཱ་ནཟྱི་ཟགོ་རྒྱདྷ་ར་པྲ་ཛཱ་བོ་སྭསྱི་བུ་ཕརྒྱུཐ་
རྣབྷཥ་ར་ཕཐྲེ་རྲེགཥ་སུ་གྱུཡ་ཅྱིག་ཅྲེཥ་གསུངཥ་ན་ཐང་། བྷཁཥ་ན་གཝདྷ་
གྱིཥ་ལྱི་ཥ ་འ་སྭསྱི་ སོཕ་བྷ་ར་ཕཐྲེ་རྲེགཥ་སུ་གྱུཡ་ཅྱིག་ཅྲེཥ་ན་ལྟ་བུ།   ཐྲེ་
ཕཝྱིདྷ་ཝཕཥ་དྲུང་ཡྱིདྷ་ནོ་ཆྲེཥ་ཐགྲེ་ཟདུདྷ་གྱི་ཕཅཟ་འྱིག་ཆྲེདྷ་བྷོཟྱི་ཟགོ་
རྒྱདྷ་ར་ ཥརྦ་སྭསྱི་ཀ་ཡྱི་ཥ་ཎྱི་ ཏབྷཥ་ཅཐ་ཕཐྲེ་རྲེགཥ་སུ་ཟགྱུཡ་ཕཡ་བ་ཕ་
འྱིདྷ་ཝྲེཥ་གདྷང་ཕཟྱི་ཕྱག་རྲེདྷ་ཥོགཥ་ར་རྟགཥ་དྷ་   རྒྱ་གཡ་ཟཔགཥ་ནཟྱི་
ཡུར་གྱི་ནཌྷ ྱི་ཎཟྱི་ཕར་སོཐ་ཀྱི་ཟགོ་ལུགཥ་རཥ་སྤུ་མབྷ་འང་བྷ་ཟགར་ཕཡ་
གསུངཥ་འོཐ།    
རྒྱར་ཕ་གོང་ཥ་ལྔ་ན་ཐང་ རྲེ་ཕཙུདྷ་ཏཱ་ཡ་ཌྷ་ཏཥ་ ཕཀྲ་ལྱིཥ་ནཡ་གྱུཡ་ཕ་
ཐང་ཕཐྲེ་རྲེགཥ་སུ་གྱུཡ་ཕ་དྷྱི་སྭསྱི་ཐང་ཐོདྷ་བྷཐུདྷ་ནཡ་གསུང་འང་ རག་
རྲེདྷ་ཕསཡ་ཚུར་ཁ་གཥར་གསུངཥ་ན་བྷྲེཐ་ནཥ་པར་ཆྲེཡ་གྱིཥ་བྷྱི་ཐཔྱཐ་
ནཡ་གང་ཟབྱུང་ཐོདྷ་བྷཐུདྷ་དུ་བྷཏོང་དྷཥ་སུ་རཟང་སཡ་ཆོག་ཅྲེཥ་ཕཥབྷ་
ན་བྷང་། རྒྱ་གཡ་རྣབྷཥ་སུ་དྷྱི་ཡུར་ཟོག་བྷ་ར་བྷ་གཎོགཥ་  ཡུར་གོང་བྷ་ར་
སྭསྱི་སཡ་ཕཟྱི་རག་རྲེདྷ་བྷྱི་སྣང་།     
ཕར་སོཐ་ཆྲེདྷ་བྷོཟྱི་གཞུང་ར་ སྭསྱི་ཝྲེཥ་ན་ དྷྱི་དྷཱ་ཎ་ ཟགྱུཡ་བྷྱིདྷ་གྱི་འྱི་གྲེཡ་
ཕལཐ་འོཐ། ར་རཟྱི་ཟཐོཐ་ཚུར་ར་སྭསྟྟ ྱི་  ཝྲེཥ་ ཨཱྱི་ཡྱིང་ཕ་བྱིཥ་ཚུར་འང་
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འོཐ་བྷོཐ། ཟོདྷ་ཀང་ སྭསྱི་འོངཥ་གགཥ་ཆྲེ་ཕཥ་ ཕོཐ་ལུགཥ་ར་སྭསྱི་བྷ་
གཎོགཥ་སྭསྟྟ ྱི་དྷྱི་བྱིཥ་སོྲར་བྷྱི་སྣང་།   
ཐྲེང་ཥང་རྒྱ་གཡ་ཕ་ནཌྷ ྱི་ཎ་ར་རཥ་  སུ་ ཐང་ ཧསྱི་བྷཙབྷཥ་སཡ་དྷཥ་ སྭསྱི་
སྒྲུཕ་ཚུར་ཕལཐ་ན་དྷྱི་ཧྱི་ཀོ་འ་ཌྷ་ཅྱིཟྱི་ཟགོ་ལུགཥ་ཟགཕ་ཚུར་དྲངཥ་དྷཥ་
ཟཏཐ་ཟཏཐ་ཟདྲ་ཕཟྱི་ཁུངཥ་ཟཔངཥ་དྷཥ་སྒྲུཕ་ན་དྷྱི། གདྷཟ་ཡཕཥ་དུཥ་
ཀྱི་ནཌྷ ྱི་ཎ་དྷཱ་ཌྷྱི་དྷྱི་དྷཥ་བྷཚཐ་ནཟྱི་ར་ཕ་ ཧཥ  ་ཧད  ་ཡཱྱི་དྷང་ཐང་ ཕྱྱི་བྷོཡ་
བྷཁཥ་ན་གཝདྷ་གྱིཥ་བྷཚཐ་ནཟྱི་ཟགྲེར་ན་ ཛྷཻ་ཀ་ཡ་ཌྷ་ཀ་ཽམུ་དཱྱི་ཐང་བྷཧཱ་
བཥ་ཝྲེཥ་བཟྱི་ཕར་སོཐ་ཀྱི་གཞུང་ལྱིང་དྷང་ དྷྱི་དྷཱ་ཎཟྱི་ གསུང་ཚུར་འོཐ་
ལུགཥ་ར་བྷྱི་གཞྱིགཥ་ནཟྱི་སོདྷ་དུ་སྣང་། ནཌྷ ྱི་ཎཟྱི་བྷྱིང་ར་ཡྲེ་དྷཥ་ཟགཟ་
ཝྱིག་གྱིཥ་ སྭསྱིཿ། སྭསྟྟ ྱི། སྭསྟྱཿ ཥོགཥ་བྷོ་འྱིག་གཅྱིག་ཙིག་གྱིཥ་ཙགི་བྷང་
ཙིག་ཐང་། སྭསྱི་དྷཿ། སྭསྱི་ནཱྱི། སྭསྟྟ ྱི་དྷྱི། ཥོགཥ་བྷ་དྷྱིང་གཅྱིག་ཙིག་གྱིཥ་ཙིག་
བྷང་ཙིག་ཥོགཥ་ ཕཞོཥ་ཎྲེ་ཐྲེང་ཥང་ ཕར་ཕརྒྱུཐ་ར་སྲེར་ཕ་ཐྲེ་བྷ་ཐག་ནཡ་
ཥོང་ཕ་ཟདྲ་སབྷ། ཐྲེ་ཕསྒྲུཕ་ཏུ་རུང་དྷ་ ཝཕཥ་དྲུང་ངག་ཐཕང་རྣབྷ་རྒྱར་
གྱིཥ་ཀང་ པྲ་ཛཱ་བོ་སྭསྟྱཿ ཝྲེཥ་གདྷང་ཐགོཥ་རྒྱུ་འྱིདྷ་ར། སྭསྱི་ཟགྱུཡ་བྷྱིདྷ་དྷྱི་
དྷཱ་ཎ་འྱིདྷ་ན་རཥ་ པྲ་ཛཱ་བོ་སྭསྱི་ ཝྲེཥ་ཟཇོག་ནཟྱི་རྒྱུ་བྷཙདྷ་ཐྲེ་རཥ་འྱིདྷ་
དྷོ།       །ཝྲེཥ་ཟགཟ་ར་པདྷ་དུ་ཡྲེ་ཕཥ་ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་རྟ་བྷགོ་རོཡ་གཐདྷ་ཕཀྲ་ལྱིཥ་ཏང་
རཥ་ཞུ།     ཐགྲེཟོ།།        །། 
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༥༡༽ དྷ་བྷ་ོགུ་རུ་རྐྱང་ནཟྱི་ཐོདྷ། 
 
༄༅།    །བླ་བྷ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ།  །གངཥ་ཅདྷ་ཕོཐ་ཐང་ཟབྲུག་ར་བྷཁཥ་
གྲུཕ་ར་རཟྱི་གསུང་ཟགོཡ་དྷ་བྷོ་གུ་རུ་ཝྲེཥ་གདྷང་འོཐ་ནཟྱི་ཟབྲུ་ཐོདྷ་ཝྱིག་
ཞུ་དྷ།  

 
དྷ་བྷ་ོགུ་རུ། ཝྲེཥ་ན་བླ་བྷ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་བྷྱིདྷ་ནཡ། ཕྱག་
ཟོཥ་ཀྱི་བླ་བྷ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐདྷོ་དྷོ། །   

 
རྒྱུ་བྷཙདྷ། དྷ་བྷོ་གུ་རུ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཙིག་ཟཐྱི་ར་ཕཐ་རྐྱྲེདྷ་གང་འང་བྷྲེཐ་ནཥ། 
བླ་བྷ་ར་ཕྱག་ཟཙར་ར་ོཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་དུ་གོ་ཕཡ་བྷྱི་ཟགྱུཡ་ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཎྲེ། 
ཐྲེ་འང་རྒྱ་ཟགྲེར་རཥ། བ ཧྨ་ཌྷ་ཧྱི་ཎྱི་དྷ་བྷ་ོགུ་རུ། ཝྲེཥ་ཙངཥ་ན་ར་དྷ་བྷོ་གུ་
རུ་ཐང་།  དཱྱིཀྵཱ་ཐཎ ཿ ཧྱི་ཎྱི་དྷ་བྷོ་གུ་རུ།  ཝྲེཥ་གཐབྷཥ་ངག་སོདྷ་བྷཁདྷ་ར་ 
དྷ་བྷོ་གུ་རུ། ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥ།ོ །  

  
དྷ་བྷོ་གུ་རུ། ཐོདྷ་དྷྱི། གཐབྷཥ་ངག་སྲེཡ་བྷཁདྷ། འང་དྷ། ཙངཥ་ན། 

 
ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ།། ཐགྲེཟ།ོ    ། 
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༥༢༽ དྷ་བྷ་ོགུ་ཡ་ཛྷྲེ། དྷ་བྷ་ོཤཱཀ་མུ་དྷ་འྲེཟྱི་སྒྲུཕ་ཚུར།  
༄༅།        །སྒྲ་སྒྲུཕ་གཞུང་རཥ་བླ་བྷ་ར་ཕྱག་ཟཙར་ར་ོཝྲེཥ་དྷ། དྷ་བྷ་ོགུ་ཡ་
ཛྷྲེ། ཐུཕ་ན་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ་ཝྲེཥ་དྷ། དྷ་བྷ་ོཤཱཀ་མུ་དྷ་འྲེ་ཝྲེཥ་ཟོང་ར།  སྒྲ་
སྒྲུཕ་ར་གོབྷཥ་ཟདྲྱིཥ་ཆུང་ཕ་ཐག་གྱིཥ། གུ་ཡ་ཛྷྲེཟྱི་ཡ་ར་ཝཕཥ་ཀྱུ་ཕཎགཥ་
ཎྲེ་དྷ་བྷོ་གུ་རུ་ཛྷྲེ་ཐང་། མུ་དྷ་འྲེཟྱི་དྷ་ར་ཟགྲེང་བུ་ཕཎགཥ་ཎྲེ་དྷ་བྷོ་ཤཱཀ་མུ་
དྷྱི་འྲེ་ཝྲེཥ་བྱིཥ་ན་བྷང་ཕཥ། ཕར་སོཐ་ཀྱི་གཞུང་ར་ཐྲེ་གྱིཥ་སོདྷ་དུ་ཕརྱིཥ་
ལྱིང་ཕཀག་ན་འྱིདྷ། ཐྲེཥ་དྷ་དྷ་བྷ་ོགུ་ཡ་ཛྷྲེ་ཐང་དྷ་བྷ་ོཤཱཀ་མུ་དྷ་འྲེ་ཝྲེཥ་བྱིཥ་
ནཡ་ཁོ་དྷ་ཐག་ནཟོ།།  

 
དྷ་བྷ་ོགུ་རུ་འྲེ། བླ་བྷ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་དུ་སྔ་ཡཕཥ་ཕོཐ་ར་སྒྲ་
ཟཐོཐ་རྒྱར་གྱི་ཐཕང་དུ་བྱིཥ་ནཡ་སྣང་། སྒྲ་སྒྲུཕ་ཐང་ཕསྟུདྷ་དྷ་ཟོག་དྷཥ་
ཟབྱུང་ཕ་ལྟཡ་བྱིཥ་ཐགོཥ་ན་འྱིདྷ། 

 
༡༽ བླ་བྷ་གཅྱིག་ར་ཕྱག་ཟཙར་དྷ།  
     དྷ་བྷོ་གུ་ཡ་ཛྷྲེ། འང་དྷ། གུ་ཡ་ཛྷྲེ་དྷ་བྷཿ། ཐོདྷ་དྷྱི། བླ་བྷ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ།། 
༢༽ བླ་བྷ་གྱིཥ་ར་འྱིདྷ་དྷ།  
      དྷ་བྷོ་གུ་རུ་བ  མ྄། འང་དྷ། གུ་རུ་བ  ཾ་དྷ་བྷཿ། ཐོདྷ་དྷྱི། བླ་བྷ་ཐག་ར་ཕྱག་   
      ཟཙར་རོ།། 
༣༽ བླ་བྷ་གསུབྷ་འདྷ་ཆཐ་ར་འྱིདྷ་དྷ།  
      དྷ་བྷོ་གུ་རུ་བཿ། འང་དྷ། གུ་རུ་བོ་དྷ་བྷཿ། ཐོདྷ་དྷྱི། བླ་བྷ་རྣབྷཥ་ར་ཕྱག་ 
      ཟཙར་རོ།། 
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      ༡༽ ཤཱཀ་ཐུཕ་ན་གཅྱིག་པུ་ར་ཕྱག་ཟཙར་དྷ།  
       དྷ་བྷོ་ཤཱཀ་མུ་དྷ་འྲེ། འང་དྷ། ཤཱཀ་མུ་དྷ་འྲེ་དྷ་བྷཿ། ཐོདྷ་དྷྱི། ཤཱཀ་ཐུཕ་ན་ 
        ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ།། 

 
རྒྱུ་བྷཙདྷ།  ཟཐྱི་ར་ཕོཐ་ལུགཥ་ཐང་བྷྱི་ཟདྲ་སྲེ། རྒྱ་གཡ་རྲེགཥ་སཡ་ཕར་སོཐ་
གཞུང་ལུགཥ་རཥ། དྷ་བྷཿ། སྭསྱི། ས ཧཱ། སྭ་དྷཱ། ཧ་རམ།྄ ཛྷ་ཤཊ྄། ཅྲེཥ་རྣབྷ་ན་
དྲུག་ར་རྣབྷ་ཐབྲེ་ཕཝྱི་ན་ཐང་སཡ་ཐགོཥ་ནཥ།  

 
དྷ་བྷཿ ཐང་གུ་རུ་སཡ་ཕཟྱི་སཕཥ། 
༡༽ དྷ་བྷོ་གུ་ཡ་ཛྷྲེ། 
རྣབྷ་ཐབྲེ་ཕཝྱི་ནཟྱི་གཅྱིག་ཙགི་ཅྲེཥ་ནཥ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་གུ་རུ   +    ངྲེ་། 
ར་ལ་ཀྭ་ཎདྡྷྱི་ཎྲེ་ཝྲེཥ་ནཥ། གྷ྄་ཕྱྱིཥ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གུ་རུ  +  གྷ྄  ཧྲེ། 
ཧསྭ་གུ་ཌྷ་འོདྷ་ཎདྷ་སྱིདྷ་ཝྲེཥ་ནཥ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གུ་ཡོ   +    ཧྲེ། 
ཧྲེ་མོ་ཧ་འ་ཝཱ་ཡཱ་ཛྷཿཝྲེཥ་ནཥ། ཧོ་ཧ་ཝ།྄ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་གུ་ར྄་ཧ་ཝ྄ + ཧྲེ། 
ར྄་སྲོག་བྷྲེཐ་ཧ་ར་དྲངཥ། ཝ྄་སྲོག་བྷྲེཐ་ཧྲེ་ར་དྲངཥ། ་་་་གུ་ཡ་ཛྷྲེ། 

 
༢༽ དྷ་བྷོ་གུ་རུ་བ  མ྄། 
རྣབྷ་ཐབྲེ་ཕཝྱི་ནཟྱི་གྱིཥ་ཙིག་ཅྲེཥ་ནཥ།་་་་་་་་་་་་་་་་་གུ་རུ  +   བ  མ྄། 
                                  ཕསོབྷཥ་ནཥ།་་་་་་་་་་་་་་་་གུ་རུ་བ  མ།྄ 

 
༣༽ དྷ་བྷོ་གུ་རུ་བཿ། 
རྣབྷ་ཐབྲེ་ཕཝྱི་ནཟྱི་བྷང་ཙིག་ཅྲེཥ་ནཥ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གུ་རུ  +  བས྄། 
ས྄་རུ་ཏྭ་ཕྱི་ཥརྒྲེ་ཝྲེཥ་ནཥ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གུ་རུ་བཿ། 
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དྷ་བྷཿ ཐང་ཤཱཀ་མུ་དྷྱི་སཡ་ཕཟྱི་སཕཥ།  
༡༽ དྷ་བྷོ་ཤཱཀ་མུ་དྷ་འྲེ། 
རྣབྷ་ཐབྲེ་ཕཝྱི་ནཟྱི་གཅྱིག་ཙགི་ཅྲེཥ་ནཥ། ་་་་་་་་་་་་་་ཤཱཀ་མུ་དྷྱི + ངྲེ་། 
ར་ལ་ཀྭ་ཎདྡྷྱི་ཎྲེ་ཝྲེཥ་ནཥ་གྷ྄་ཕྱྱིཥ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཤཱཀ་མུ་དྷྱི +   ང    ཧྲེ 
ཧསྭ་གུ་ཌྷ་འོདྷ་ཎདྷ་སྱིདྷ་ཝྲེཥ་ནཥ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཤཱཀ་མུ་དྷྲེ  +         ཧྲེ 
ཧྲེ་མོ་ཧ་འ་ཝཱ་ཡཱ་ཛྷཿཝྲེཥ་ནཥ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཤཱཀ་མུ་ད྄་ཧ་ཡ྄ +  ཧྲེ 
ད྄་སྲོག་བྷྲེཐ་ཧ་ར་དྲངཥ། ཡ་྄སྲོག་བྷྲེཐ་ཧྲེ་ར་དྲངཥ། ་་ཤཱཀ་མུ་དྷ་འྲེ། 

 
ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཙགི་ཐུང་ངུ་ཟཐྱི་ར་པར་ཆྲེཡ་བྷཁྲེདྷ་ཟཐོཐ་ནཡ་བྷཏོང་དྷཥ་ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་རོཡ་
གཐདྷ་དྷགཥ་སུ་བྱིཥ་ན་ཐགྲེཟོ།      ། 
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༥༣༽ ཧོཾ་ཐང་ཨཱོཾ་གྱི་ཐདྷོ་ཕལཐ་ན། 
༄༅།   །དྷ་བྷ་ོཤཱཀ་མུ་དྷ་འྲེ། ཤཱཀ་ཐུཕ་ན་ར་ཕྱག་ཟཙར་ར།ོ  ། 
ཧོཾ་ཐང་ཧོྃ་གྱི་ཟཇོག་ལུགཥ་ཐང་།  །ཧཾ་ཐང་ཧ་ཾགྱི་ཁཐ་ནཡ་གྱིཥ།   །སྲེར་
བྷཡ་ཨཱོྃ་ཧཱུྃ་ཐོདྷ་ཚུར་ཕཅཥ།  །ཁོ་ཕོཥ་བྷཇར་ཕ་ཟཐྱི་ལྟ་སྲེ།  །ཧོཾ་ཧཾ་ཧོྃ་ཧཾ་རྒྱ་
རཥ་ཟབྱུང་།  །ཨཱོྃ་དྷྱི་རྒྱ་ཡུར་ར་བྷྱི་སྣང་།  །ཧཱུྃ་དྷྱི་ཟཔགཥ་ནཟྱི་ཡུར་རཥ་
ཕཤུཥ།   །ཨཱོྃ་ཧཱུྃ་ཕོཐ་ཐོདྷ་གཥཡ་དུ་ཕཝྲེཐ།  །ཧཱུྃ་ར་ཧང་ཐང་ཨཱོྃ་ར་ཨཱོབྷ།  ། 
གདྷཟ་ཡཕཥ་དུཥ་དྷཥ་ཐ་ལྟཟྱི་ཕཡ།  །རཽ་ཀྱི་ཀ་ཐང་དྷྱི་རུཀ ཟྱི།  །ཐགོངཥ་
ཚུར་རཥ་ཟབྱུང་ཀོག་ན་འྱིདྷ།  །ཏོག་བྷཡ་ཕར་སོཐ་ར་བྷྲེཐ་དྷ། །ཟཇྱིག་རྟྲེདྷ་
ཏ་སཐ་རཥ་ཟཐཥ་ནཟྱི། །ཎྱིང་ཟཚིདྷ་ཡོར་ནཟྱི་གུ་ཧྱཟྱི་གསུང་། །ཨཱོྃ་ཧཱུྃ་འྱིདྷ་
དྷབྷ་ཅྱི་ཟདྲ་ཝྲེཥ།  །ཟཔགཥ་ནཟྱི་ཡུར་དྷ་རྲེགཥ་ཐཔྱོཐ་དྷ།  །ཟཇྱིག་རྟྲེདྷ་
ཕར་སོཐ་རཽ་ཀྱི་ཀ །སྔགཥ་ཐབངཥ་སོཕ་ཆྲེཐ་དྷྱི་རུཀ །  །སྲེཕ་སོཡ་ཕསྲུང་ཆྲེཐ་
ཆདྡ་ཕཅཥ།   །རོ་སོང་བྷང་ནོཟྱི་གོང་ཡོར་དྷཥ།  །ཥངཥ་རྒྱཥ་བྷ་བོདྷ་སྔ་ཡོར་
དྷཥ།  །བབྷ་ཞྲེ་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་སོཕ་གྲེཡ་བཥ།  །འོདྷ་ཎདྷ་ཕརྒྱུཐ་ཟཚིདྷ་
ཟཔགཥ་ཡུར་དུ།  །ནཱ་རན  ཟྱི་ཕསདྷ་ཟཚིདྷ་ཐང་།   །གཝདྷ་འང་ཀླུ་སྒྲུཕ་འཕ་
སྲཥ་ཀྱིཥ།  ། ཟཇྱིག་རྟྲེདྷ་ཕར་སོཐ་ཐང་ཕསྟུདྷ་དྷཥ།  །ཡྱིག་གཞུང་ཕསདྷ་
ཕཅོཥ་ཕརབྷཥ་ཥོ་སཐ།  །ཕཀཟ་ཕསདྷ་ཕོཐ་ར་ཕསྒྱུཡ་ཕཟྱི་དུཥ། །ཟཇྱིག་
རྟྲེདྷ་ཕར་སོཐ་མབྷ་བྷྱིདྷ་ནཡ། །ལྷ་འྱི་ཕར་སོཐ་ཐང་ཕསྟུདྷ་དྷཥ། །རྒྱུཐ་ཀྱི་སྒྲ་
ཐབངཥ་འོངཥ་ཕསྒྱུཡ་སཕཥ། །རྒྱ་རཥ་ཧོཾ་ཁག་གྱིཥ་ཟབྱུང་ཕཡ།  །རཽ་ཀྱི་ཀ་
འྱི་ཕར་སོཐ་ཕསྟུདྷ།  །གཅྱིག་ཏུ་ओं རཥ་ཧོཾ་ཕསྒྱུཡ་ཝྱིང་།  །དྷྱི་རུཀ ་འྱི་ལུང་
བྷཐུདྷ་ནཡ།  །གྱིཥ་སུ་ओ༣म་्རཥ་ཨཱོཾ་དུ་པཕ། །རཽ་ཀྱི་ཀ་འྱི་ཕར་སཐོ་
རཥ།  །ཟགྲེང་བུ་དྷ་ཡོ་འོཐ་གྱུཡ་དྷ།  ། ཡྱིང་ནོ་འྱིདྷ་ཕྱྱིཡ་ཟ་ཟཐོགཥ་
ཟཁྲུར།  །གསུངཥ་བྷོཐ་དྷ་དྷྱི་དྷྱི་རུཀ ཥ།  །ལྷ་འྱི་གསུང་ཐབངཥ་བྷ་གཎོགཥ་
ན༐   ༐ལྷ་རཥ་འྱི་གྲེ་བྷྲེཐ་ཅྲེཥ་དྷཥ།    །སྒྲ་གཐངཥ་གམོ་ཕོཡ་ཕཎོདྷ་ན་
འྱིཥ།    །དྷྱི་རུཀ ་འྱི་ཐགོངཥ་བྷཐུདྷ་ལྟཡ།    ། ཧོ་ཐང་པ ྥུ་ཎ་བྷ་གསུབྷ་
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ནོ།   །རྒྱ་ཐནྲེཡ་འོཐ་རྣབྷཥ་ཀུདྷ་ཟཕྱུང་ཆྲེཐ།  །པ ྥུ་ཎཟྱི་ཕར་བྷཙོདྷ྅འྱིདྷ་
འང་། །ཧོ་ཟོམ྄་ཡྱིང་ནོཡ་ཀོག་ཐགོཥ་ཏཕཥ།  །ཅོག་ཡོ་ཀླུ་འྱི་རྒྱར་བྷཙདྷ་
ཥོགཥ།    །སྤྲུར་ནཟྱི་རོ་ཙཱཥ་ཐྲེ་ར་དྷྱི།   ། ཧ་ོཟོག་྅་ཕཎགཥ་བྷ་ཕཐྲེ་
ཕཡ།    །པ ྥུ་ཎཟྱི་ཙཕ་ཏུ་ཟ་ཆུང་བཥ།     །གཝདྷ་འང་སྒྲ་ཟཏཕ་ཕསྒྱུཡ་
སཕཥ་སུ།  །ཧ་འར་རྟགཥ་ཀང་྅་བྱིཥ་དྷཥ།  །྅་འྱི་ཙཕ་ཏུ་ཟ་ཕཎགཥ་
ནཟྱི།  །ཐགོཥ་ཐོདྷ་ཐཕང་གྱིཥ་ཕཐོ་ལུགཥ་བྷཚཐ།  །སྔ་ཕསྒྱུཡ་སཕཥ་སུ་རྒྱ་
ཡུར་དྷ།  །ཧོ྅མ྄་གྱི་བྱིཥ་ལུགཥ་བྷཥ་ཐབྷཥ་ནཡ། །ཕོཐ་རཟང་ཕཀཟ་
ཕསདྷ་ར་སོབྷ་དྷ།  །ཨཱོྃ་ཁར་མབྷ་རཥ་བྱིཥ་ན་བྷྲེཐ།  ། ཕྱྱིཥ་དྷཥ་གཥཡ་བྷཟྱི་
རོ་ཙཱ་ཕ།  །བྷཡ་ན་བློ་གོཥ་ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་ཥོགཥ།   །རྒྱ་ར་བོདྷ་དུཥ་ཧོཾ་བྷ་
གཎོགཥ། ། ཧ྅ོམ྄་གྱི་ཏ་སཐ་འར་ཕ་རཥ།  །ཁོང་གྱི་གསུང་ར་ཨཱོཾ་བྷྱི་སྣང་།།  
དུཥ་ཙོཐ་ཐ་ཡྲེཥ་འྱི་གྲེ་ཧོཾ།   །སྒྲ་སྒྲུཕ་སཕཥ་སུ་བྱིཥ་མབྷ་རཥ།  །པར་ཆྲེཡ་བྷྱི་
འྱིཥ་བྱིཥ་སངཥ་ལྱིག  །ཟགྱུཡ་དྷཥ་ཟཐྱི་ཟདྲ་སྣང་ཕ་རགཥ།  ། 

 
སྣ་སྒྲ་འྱིདྷ་སཕཥ་ཕར་གཞུང་རཥ། །ཕར་བྷཙོདྷ་མབྷ་རཥ་གཝདྷ་སྒྱུཡ་དྷཥ།། 
ང་ཡོཡ་ཀོག་ཐགོཥ་བྷ་གསུངཥ་ཎྲེ། །ཐནྲེཡ་དྷ་ཀང་ཀ་ཀོག་ཐགོཥ་དྷ། །ཀ་ཾ
ཀཡ་ང་ཡོ་འོཐ་ཐགོཥ་ཎྲེ།  །ཐྲེ་བྷྱིདྷ་ཀཱུྃ་ཀ་འོཐ་ཟགྱུཡ་དྷ།  །ཀ་ཀ་མབྷ་རཥ་བྷྱི་
ཀོག་ནཥ། །ཐྲེ་ཕྱྱིཡ་ཧོཾ་ར་ཧོབྷ་ཕཀག་ར།  །ཨཱོྃ་ར་ཨཱ་ོརཥ་ཀོག་ཐགཥོ་བྷྲེཐ། །ཧཾ་
ར་ཧང་དྷྱི་འྱིདྷ་དྷ་འང་། །ཧཱུྃ་ར་ཧ་རཥ་ཕཀག་རྒྱུ་བྷྲེཐ། །ཐྲེཥ་དྷ་ཟླ་ཙེཥ་ཕར་
སོཐ་ར། །ཀོག་ཏཕཥ་གསུངཥ་ན་བྷྲེཐ་དྷ་འང་། །ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀྱིཥ་ཐོདྷ་
ཕལཐ་ནཟྱི། །སྒྱུ་ཟཕྲུར་གཥང་ཕཟྱི་སྱིང་ནོ་ར། །ཧ་དྷྱི་རྣབྷ་སྣང་ཟ་བྷྱི་ཕསོཐ། ། 
དྷ་ཡོ་ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་ཟབྱུང་ལྡདྷ་ཎྲེ། །ཟླ་ཙེཥ་སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ་ར། །ཏྱིག་རྲེ་ཐོདྷ་
འོཐ་གྲུཕ་ནཟོ། །གཝདྷ་དུ་ག་འ་དཥ་ཕསྒྱུཡ་ཕཟྱི། །ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་ཟཕྲེང་ཕཟྱི་རྒྱུཐ་
སྲེ་རཥ།   །ཧ་དྷྱི་རྣབྷ་སྣང་བྷྱི་ཕསོཐ་ན།  ། 
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དྷ་ཡོ་ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་ཟབྱུང་ལྡདྷ་ཎྲེ།    །ཟླ་ཙེཥ་ཟོཐ་ཐནག་བྷྲེཐ་ན་འྱིདྷ།  །ཏྱིག་རྲེ་
ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ནཟོ།  །གསུངཥ་ཕྱྱིཡ་ཐྲེ་རཥ་ཟླ་ཙེཥ་དྷྱི།  །ཀུདྷ་ར་འཐོ་ཐགོཥ་
བྷྲེཐ་ན་ཐང་།    །ཡྱིགཥ་ལྔཟྱི་ཕར་ཐོདྷ་ཧོྃ་ཨཱོྃ་ཧཱུྃ།    །ཀོག་ཏཕཥ་ང་ཡོཟྱི་
ཁུངཥ་སུ་བྷཚཐ།   ། གཝདྷ་འང་ཕོཐ་ར་ཕསྒྱུཡ་རྣབྷཥ་སུ།  །ཧོཾ་ཐདྷོ་ཕལཐ་
ཚུར་ཟཐྱི་ལྟ་སྲེ།   །རྒྱུཐ་འྱིག་ར་ོརྲེ་རྲེ་བྷོ་རཥ།   །ཧོཾ་དྷྱི་ཅྱི་ཝྱིག་འྱིདྷ་ནཡ་
ཕརོཐ།  ། བྷཆོག་ཐང་དྷོཡ་སྲེཡ་ཐནར་ཐང་གའང་།  །སར་ཕཞང་རྣབྷ་ན་
ཐང་ལྡདྷ་ཝྱིང་།  །ཐབྷ་ཕཅཟ་ཕ་ཐང་ཕཀྲ་ལྱིཥ་ཕརོཐ།  །དྷོཡ་བུ་ཟཚིདྷ་ནཟྱི་
སྱིང་ནོཡ་གསུངཥ།   ། 

 
ཟཚབྷ་གླྱིང་དྷང་ར་ཧོཾ་བྷྱི་ཟདྲ་ཕཟྱི་ཐནྲེ། 
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ཟབྲུག་ཡུར་བྷགོདྷ་ཙེ་ཕུག་ར་ཥངཥ་རྒྱཥ་གྱིཥ་ན་ཨོདྷ་ནཐ་ྨཟབྱུང་གདྷཥ་ཀྱིཥ་བྱིདྷ་གྱིཥ་ཕརླཕཥ་
ནཟྱི་ཨཱོྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཞུགཥ་ན་ར། ཨཱོྃ་གྱི་ཟོག་དྷ་ཟ་ཆུང་ཐང་དྷ་ཡོཟྱི་བྷག་ོར་ཟླ་ཙེཥ་ཕཅཥ་བྷཇར་རྒྱུ་
བྷཆྱིཥ་ན་རཥ། ཟཐྱི་ཟོག་གྱི་ཟདྲ་ནཡ་ར་གཞྱིགཥ།   

 

 
 
ཝོཡ་དུ་ཧཾ་གྱི་ཐོདྷ་ཕལཐ་དྷ།  །ལྷཥ་དྷྱི་བྷཆོཐ་ན་ཕཝྲེཥ་ཐོདྷ་ཐང་།  །འོངཥ་
སུ་ཕསཕ་ནཟྱི་ཐོདྷ་འྱིདྷ་ཝྲེཥ། །རྒྱ་འྱི་ལུགཥ་ར་ཐྲེ་ལྟཡ་ཕཝྲེཐ།   །ཡྱིང་ཕཟྱི་ཧཾ་
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གྱི་ཕལཐ་ལུགཥ་ར།  །ཁ་ོཕོ་ཆྲེདྷ་ནོ་ལྷ་འྱི་ལྷ།  །སདྷ་རཥ་ཟཕཡ་ཕཟྱི་ཟོཐ་
རླཕཥ་ཀྱིཥ།  །བྷཚཐ་ཟཕྱིདྷ་གདྷང་ཕཟྱི་ཐོདྷ་འྱིདྷ་ཝྲེཥ།  །ཧ ིཾ་ཧཾ་ར་ཥོགཥ་ཀཱ་
ཡ་རཥ། །ཧཾ་ཀཱ་ཡ་འྱི་ཐོདྷ་རཡ་ཕལཐ། །ཕལཐ་ལུགཥ་ཕོཐ་ཀྱི་ཧཱུྃ་ལུགཥ་
ར༐   ༐ཏྱིག་རྲེ་སྔོདྷ་ནོ་བྷྱི་ཕསོཐ་ན།    །ཟླ་ཙེཥ་ཐཀཡ་ན་ོརྣབྷ་སྣང་ཐང་།  །ས་
བྷགོ་ཥྲེཡ་ནོ་ཡྱིདྷ་ཟབྱུང་ར། །ས་གཟུགཥ་ཐབྷཡ་ནོ་སྣང་བྷཏཟ་ཐང་། །ཟ་
ཐང་ཝཕཥ་ཀྱུ་ལྗང་ཁུ་དྷྱི། །ཐདྷོ་གྲུཕ་འྱིདྷ་ནཡ་ཕལཐ་ལུགཥ་ཥོགཥ།།གོང་
བྷཟྱི་གསུང་རྒྱུདྷ་རཥ་ཟབྱུང་ཝྱིང་། །ཐྲེ་ལུགཥ་རྒྱཥ་ནཡ་རྒྱུཐ་སྲེ་ཕཅཥ། །ཞཕ་
རྒྱཥ་ཀུདྷ་གྱིཥ་བྷཁྲེདྷ་ནཥ་དྷ། །ཕསཡ་ཕཟླཥ་བྲེཐ་ནཡ་བྷ་སོཕཥ་ཞུ།  །དྷོངཥ་
ན་བྷཆྱིཥ་ཐག་ཕཞོཐ་ནཡ་གཥོར། །ཟཐྱི་རཥ་ཟབྱུང་ཕཟྱི་ཐགྲེ་ཕ་འྱིཥ། ། 
ཟཇྱིགཥ་གླྱིང་འཕ་སྲཥ་ར་ཥོགཥ་ནཟྱི། །ཆོཥ་ཐང་ཐནར་ལྡདྷ་བྷཐུ་ཆྲེདྷ་གྱི།  ། 
ཐགོངཥ་ཟདུཥ་ཕསདྷ་ན་རྒྱཥ་གྱུཡ་ཅྱིག  ། 
ཅྲེཥ་གཙུག་རག་སོཕ་ཐནོདྷ་ཕཥབྷ་གཎདྷ་རོ་རྲེ་བྷཆོག་གྱི་ཕཀཟ་འྱི་གདྷང་ཕ་ཕསྒྲུཕ་ནཟྱི་ཆྲེཐ།  
ཨོདྷ་ནཐྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ཀྱི་དུཥ་ཆྲེདྷ་ཕསྟུདྷ་ ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་བྱིཥ་ན་ཐགྲེ་རྲེགཥ་སུ་གྱུཡ་
ཅྱིག།         །། 
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༥༤༽ ར་ོཙ་ཱཕཟྱི་བྷཙདྷ་སྒྲུཕ་སངཥ། 
 
༄༅།   དྷ་བྷོ་རོ་ཀ་མཀྵ་བཿ། རོ་ཙཱ་ཕ་རྣབྷཥ་ར་ཕྱག་ཟཙར་ར།ོ།   རོ་ཙཱཟྱི་
ཙིག་སྒྲུཕ་ཅུང་ཝྱིག་བྱི་ཕཡ་བ།  
༡༽ རོ་ཙཱ། བྷྱིག། རྒྱ་གཡ་ཟཔགཥ་ནཟྱི་ཡུར་ར་རོ་མ་ཐང་རོ་མ་དྷ་ཝྲེཥ་ན་
ཐོདྷ་གཅྱིག་སྲེ་སྣང་ཕཟབྷ་བྷྱིག་ར་གོ་ཕ་རཥ་རོ་མ། ཐྲེ་ར་ས  ྱི་རྱིགྷྒཟྱི་རྟགཥ་
ཊདྷ྄་དྲངཥ་རྲེཥ་ཟབྲེར་ཕྱྱིཥ། ཨ་ཱཕཞུགཥ་ནཥ་རོ་ཙཱ། ཐྲེ་འྱིཥ་བྷྱིག་ར་གོ། ཕ་
དྷྱི་ཕོཐ་ཀྱི་སཡ་ཙིག་སྲེ་ར་ོམ་ཕ། 
༢༽ རོ་ཙཱ། ཟཇྱིག་རྟྲེདྷ་བྷྱིག། རོ་ཀ་སྱ་མཀྵཿ ཝྲེཥ་ན་ཟཇྱིག་རྟྲེདྷ་གྱི་བྷྱིག་ཅྲེཥ་
ནཟྱི་ཐོདྷ་འྱིདྷ། རོ་མ་ཝྲེཥ་ན་ཐྲེཟྱི་ཕསྡུཥ་ཙིག་འྱིདྷ། རོ་ཀ་རཥ་རོ། མཀྵ་རཥ་
མ༐ རོ་མ། ཐྲེ་ར་ས  ྱི་རྱིགྷྒཟྱི་རྟགཥ་ཊདྷ྄་དྲངཥ་རྲེཥ་ཟབྲེར་ཕྱྱིཥ། ཨཱ་ཕཞུགཥ་
ནཥ་རོ་ཙཱ། ཐྲེ་འྱིཥ་ཟཇྱིག་རྟྲེདྷ་བྷྱིག་ར་གོ། ཕ་དྷྱི་ཕོཐ་ཀྱི་སཡ་ཙགི་སྲེ་རོ་ཙཱ་
ཕ༐  
༣༽ རོཙ། ཟཇྱིག་རྟྲེདྷ་བྷྱིག། རོ་ཀ་སྱ་མཀྵཿ རཥ་ཕསྡུཥ་ཎྲེ་རོ་མ། སྒྲ་ཀ་ལཱ་
ནཟྱི་དྷང་གྱི། དྱིརྦྦ ་ཛྷ་སྭ་ཡ་ན་ཡཤྪ་ཀཱ་ཡཿ། ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཡྱིག་ན་རཥ། ཐབངཥ་
ཀྱི་པ་ཡོར་མཟབྷ་ཙ་གྱིཥ་སུ་བཥོ། ཝྲེཥ་གསུངཥ་ནཥ། གོང་བྷཟྱི་ཙ྄་
ཕརྲེགཥ། ཐནྲེཡ་དྷ། རོར་ཝྲེཥ་ནཟྱི་འ་མ་ར་འཙ་ལྟཡ། ཟོག་བྷཟྱི་མ་ཙ་ར་
གདྷཥ་སྒྱུཡ་ཕཥ་ཙ། ཕ་དྷྱི་ཕོཐ་ཀྱི་སཡ་ཙིག་སྲེ་རོཙ་ཕ། 
༤༽ རོཙྪཱ། ཟཇྱིག་རྟྲེདྷ་བྷྱིག། ར་ོཀ་སྱ་མཀྵཿ རཥ་ཕསྡུཥ་ཎྲེ་རོ་མ། སྒྲ་ཀ་ལ་ཱ
ནཟྱི་དྷང་གྱི། དྱིརྦྷཱ་ཛྷ་སྭ་ཡ་ན་ཡཤྪ་ཀཱ་ཡཿ། ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཡྱིག་ན་རཥ། ཟགྲེར་
ནཡ་ཐབངཥ་ཀྱི་པ་ཡོར་མཟབྷ་ཙ་གྱིཥ་སུ་བོཥ། གསུངཥ་ནཥ། གོང་བྷཟྱི་
ཙ྄་ཕརྲེགཥ། ཟོག་བྷཟྱི་མ་ཙ་ར་གདྷཥ་སྒྱུཡ་ཕཥ་ཙ། ས  ྱི་རྱིགྷྒཟྱི་རྟགཥ་ཊདྷ྄་
དྲངཥ། རྲེཥ་ཟབྲེར་ཕྱྱིཥ་དྷཥ་ཨ་ཱལུཥ་ན་ཕཞུགཥ་ནཥ་ཙྪཱ། ཕ་དྷྱི་ཕཐོ་ཀྱི་སཡ་
ཙིག་སྲེ་རོཙྪཱ་ཕ། 
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རྒྱ་གཡ་བྷཁཥ་ནཥ་ཧ་ནུ་ཝཱ་ཐ་ཀཿ ཕོཐ་ཀྱི་བྷཁཥ་ནཥ་རོ་མ་ཕ། རོ་ཙཱ་ཕ། 
རོཙ་ཕ། རོཙྪཱ་ཕ། ཝྲེཥ་གསུངཥ་ནཡ་ཐོདྷ་གཅྱིག་འྱིདྷ་དྷ།ོ   །ཝྲེཥ་སྱིགཥ་དུཥ་སུ་
ཟགཟ་ཝྱིག་ཙིག་ཐྲེཥ་བྷགོ་ཟཏོབྷ་ནཡ་སྣང་ཕཥ་རྟ་བྷགོ་རོཡ་གཐདྷ་དུ་སྒྲ་སྨྲ་ཕ་ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་
གྱིཥ་སཡ་ཡོ།།             །།  
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༥༥༽ ཧ་ཾཔཉ་ཐང་ས སཟྱི་ཐོགཥ་ཥྲེར། 
༄༅།       །པག་བྷོ་བྷངོདྷ་ཟབྱུང་རཥ།    གང་ཝྱིག་ཧོཾ་བྷྲེཐ་བྷགོ་བྷྲེཐ་
ཐྲེ།   །ས ཧཱ་བྷྲེཐ་དྷ་བྷཏཟ་བྷྲེཐ་ཐ།ོ   །ས ཧཱ་ཧོཾ་ཐང་ལྡདྷ་ན་འྱི།   །སྔགཥ་ཐྲེ་
སྦྲུར་ཝྲེཥ་བ་ཕཡ་ཕལཐ།    །ཅྲེཥ་གསུངཥ་ན་དྷྱི། སྱིདྷ་སྲྲེག་ཆོ་ག་ཁ་ོདྷཟྱི་
ཐཕང་དུ་བཥ་དྷཥ་གསུངཥ་ན་འྱིདྷ་དྷོ།    །བྷཆོཐ་ན་ར་ཧཾ་ཧཾ་པཉ།  ས ཧཱ་
གང་རུང་ཟོང་ངྲེཥ་ཎྲེ།   ཐྲེ་བྷྲེཐ་དྷ་བྷཆོཐ་ན་ཟབུར་ཕཡ་བྷྱིདྷ་ན་བྱིདྷ་རླཕཥ་
མབྷ་བྲེཐ་ནཟྱི་ཐོདྷ་འྱིདྷ་ཎྲེ།   ཐྲེ་འང་ཟགོ་བྷགོདྷ་རྒྱ་ཡཥ་ཀྱིཥ་བྷཚཐ་ནཟྱི་
བླ་བྷཆོཐ་འོདྷ་ཎདྷ་ཀུདྷ་ཟབྱུང་གྱི་ཕཐག་ཕསྲེཐ་དྷང་ཕཝྱིདྷ་དྷ།ོ   །གཎོཡ་
ཕསོྔཟྱི་སྔགཥ་ར་ཁཱ་སྱི་ཐང་ས ཧཱ།  འང་དྷ་ པཉ་གང་རུང་ཟོང་ཕ་འྱིདྷ་ཎྲེ།  
ཐནར་འྲེ་ལྲེཥ་བྷགོདྷ་ནོཟྱི་སྐུ་ཟཁོཡ་ཐང་ཐུགཥ་ཟཁོཡ་གཎོཡ་ཕསྔོཟྱི་སྔགཥ་
གྱིཥ་ར་  ས ཧཱ་བྷྲེཐ་ནཟྱི་རྒྱུ་བྷཙདྷ་ཡྱིབྷ་ནཡ་གོ་ཐགོཥ་ཎྲེ།    ཐང་ནོ།   རྒྱཟྱི་
ལུགཥ་ར།  ཧཾ་པཉ།   ཛྷ་ཤཉ།  ཛྷ་ཽཤཉ།  ཀྱིཥ་བྷཏཟ་ཕརྒྱདྷ་དྷ་ པོ་སྔགཥ་
ཐང།    ས ཧཱ།   ཊ་ཊ།  ཏ་ཏ་ཏམ྄་གྱིཥ་ཕརྒྱདྷ་དྷ་བྷོ་སྔགཥ་ཐང་།     སྔགཥ་
བྷཏཟ་ཅྱི་འང་བྷྲེཐ་ན་ཐང་། དྷ་བྷཿ  ཝྲེཥ་ནཥ་བྷཏཟ་ཕརྒྱདྷ་དྷ་བྷ་དྷྱིང་གྱི་
སྔགཥ་སུ་ཟཇོག་ཅྱིང་།   གྱིཥ་ན།   ཡང་ཐོདྷ་སྲུང་ཕཟྱི་ཆྲེཐ་དུ་ཕྱིདྷ་ཕཅོར་
བྲེཐ་དྷ་  ཧཾ་པཉ་  རྦཐ་ཀྱིཥ་གཅཐོ་ཐྲེ་   ས ཧཱ་ཝར་ཟཐོདྷ་བྷྱི་གདྷང་ཕ་ཐང་།         
གསུབྷ་ན།     སྲེཥ་རོ་༢༨  རཥ་༣༥ཟྱི་ཕཡ་དུ་ ས ཧཱ་ཕཎགཥ་ཎྲེ་ཕགང་དྷ་ལྟྲེ་
ཕཟྱི་ར་བྷདུཐ་གོར་ཝྲེཥ་རྟྲེདྷ་ཟབྲེར་དུ་ཕལཐ་ན་གདྷཟ་ཡཕཥ་རྒྱ་གཡ་གྱི་
ལུགཥ་འྱིདྷ། 

 སྤྲུར་ན་ཐང་སྤྲུར་གཝྱིཟྱི་ལྷ་ཡཕ་ཟབབྷཥ་ཀྱི་ཐཕང་དུ་ཐང་ཕྱིདྷ་རཥ་ཕཝྱི་
སྒྲུཕ་ཀྱི་ཐཕང་དུ་བཥ་ཎྲེ། རྒྱུཐ་སྲེ་ཕཝྱིཟྱི་ལྷ་ཙོགཥ་ཀྱི་སྔགཥ་ར་ངྲེཥ་ན་བྷྱི་
བྷཚཐ་ནཡ།   ཕཡ་སཕཥ་ནཌྷ ྱི་ཎ་ཐང་དྷང་ནཟྱི་གྲུཕ་ཏོཕ་རྣབྷཥ་ཀྱི་ལུགཥ་
སུ་ཟགྱུཡ་ཕཡ་སྣང་། ཝྲེཥ་ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་བྱིཥ་ན་ཐགྲེཟོ།    ། 
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༥༦༽ ཥྱིགྷ་ྒར་ཐང་རགྷཟྐྱི་ཐོདྷ། 
༄༅།            །ཥིཾ་ཧཱ་ར་འྲེ་ཨཀྵཱྷ་ཏཱ་འ་དྷ་བྷཿ། ཥྱིགྷྒ་རཟྱི་ཐག་ཕཅོབྷ་ན་ར་
ཕྱག་ཟཙར་རོ། །ཥྱིགྷྒ་ར་ཐང་རགྷཟྐྱི་སྒྲ་ཕལཐ་ཅུང་ཞཐ་བྱི་ཕཡ་བ། 
རགྷྐ་ཝྲེཥ་ན་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་བྷ་ཟཁྲུངཥ་ནཟྱི་བྷྱི་རོ་ ༡༨༩༤ 
ཟྱི་སྔ་གོང་དྷཥ། རྒྱར་ནོ་བྷགྱིདྷ་ཕཅུ་རཱ་ཕ་ཌྷཟྱི་སཕཥ་ཕཎགཥ་ན་ཝྱིག་འྱིདྷ།  
རགྷྐ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་དྷྱི། རྒྱ་ཟགྲེར་རཥ། རགྷྐ་ཧཀྵྠ་ཕྱི་ལ་ཱཥྲེ། ཝྲེཥ་གསུངཥ་ནཥ། 
ཟཐོཐ་འོདྷ་རོངཥ་སོཐ་ལྡདྷ་ན་ར་ཞྲེཡ་ཡོ།། 
ཥིཾ་ཧཱ་ར་འ། ཥིཾ་ས་དྷྱི་ཥྲེང་གྲེ། ཨཱ་ར་འ་དྷྱི་གདྷཥ། ཥྲེགྷྒྲེཟྱི་གདྷཥ། ཕསོབྷཥ་
ནཥ་ཥིཾ་ཧཱ་ར་འ། སྱི་མ་ཱར་འ་ཞྲེཡ་ཕ་ར་བྷང་ནོཥ་སྒྲ་ཆག་དྷཥ་སྱི་བྷ་ར་ཝྲེཥ་
སྨྲ་ཕ་ལྟཡ། ཥིཾ་ཧཱ་ར་འ་སྒྲ་ཆག་དྷཥ་རྒྱ་གཡ་ཕཥ་ཀང་ཥིཾ་ས་ར་ཞྲེཡ། ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་
གངཥ་ལྗོངཥ་སུ་ཥིཾ་ས་ར་སྒྲ་ཆག་དྷཥ་ཥྱིང་ག་ར་ཝྲེཥ་བྱུང་། ཐྲེ་འང་ཥིཾ་ས་
ཝྲེཥ་ན་སྒྲ་ཆག་དྷཥ་ཥྲེང་གྲེ་ཝྲེཥ་བྱུང་ཕ་ལྟ་བུཟོ།།  ཥིཾ་ཧཱ་ར་འ་ཝྲེཥ་ན་དྷྱི། 
ཥངཥ་རྒྱཥ་སྐུ་མྱ་ངདྷ་རཥ་ཟཐཥ་དྷཥ་བྷྱི་རོ་ ༢༡༨ ཀྱི་རྲེཥ་སུ། རྒྱ་གཡ་གྱི་
རྒྱར་ནོ་ཥིཾ་ས་ཕ་ཧཟྱི་སྲཥ་ཕྱི་ཚ་འ་ཞྲེཡ་ཕཥ་རགྷྐ་ར་གདྷཥ་ཕཅཟ་ཝྱིང་
ཕཞུགཥ་ན་ཐང་ཥིཾ་ཧཱ་ར་འཟྱི་བྷྱིང་ཏོག་བྷཡ་སྣང་། ཐྲེཟྱི་སཕཥ། ཥྱིགྷྒ་ར་འྱི་
གླྱིང་དྷ་དྷྱི། །གདྷཥ་ཕརྟདྷ་ར་ོརྲེ་བྷོ་འྱི་བུ། །ཝྲེཥ་ཐག་ཕཅོབྷ་ན་ཝྱིག་གྱི་
ཕཞུགཥ་གདྷཥ་ཀྱི་བྷཙདྷ་འང་ཐྲེ་རཥ་བྱུང་ངོ་། །  
སྱི་རོ་༡༥༠༥ ཟྱི་རོཡ། ཡུ་ཡོཕ་ནོཡ་ཊུ་གལ྄་གྱི་རྒྱར་ནོཥ་ཤ ྱི་རགྷྐ་ཝྲེཥ་ཕཎགཥ་
ཀང་། ལྲེ་བྷྱི་ཐག་ནཡ་ཐབྱིདྷ་ཇྱི་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་ལྱི་རོང་ཝྲེཥ་ཕཎགཥ་དྷཥ་ཐྲེ་
འར། སྱི་རོ་༡༩༥༥ ཟྱི་རོཡ་ཟཚབྷ་གླྱིང་སྱི་ཙོགཥ་ཀྱི་གངཥ་སུ་ཚུཐ་ཀང་ལྱི་
རོང་ཁོ་དྷཡ་ལུཥ། སཡ་སྱི་རོ་༡༩༧༢ ཀྱི་རོཡ་ཤ ྱི་རགྷ་ྐཝྲེཥ་བྷྱིང་ཕསྒྱུཡ་ཕཅོཥ་
བྲེཐ་ནཡ་གགཥ་ཥོ།     །ཝྲེཥ་ཀུ་ཡྲེཟྱི་མབྷ་དུ་ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་བྱིཥ་ན་ཐགྲེཟོ།།      །། 
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༥༧༽ ཟབྲུག་ལུགཥ་རཥ་བྱུང་ཕཟྱི་ཐཡ་ལྱིང་གྱི་སྲེང་དུ་
འཐོ་ནཟྱི་ཡར་གྱི་ཟཁོཡ་རོཟྱི་ཕལཐ་ན། 

 

 
 
༄༅།                  །ཤ ྱི་མཱདྒརཀ་ཝཱ་གྱིནྡྲཱ་འ་དྷ་བྷཿ།  ཡ་ལུང་ཡྱི་བྷགུར་གུང་
ཥ་རཥ།  །རར་ཆྲེདྷ་རོགཥ་དྷཥ་ཥིཾ་ས་ན།  །ལྷོ་ཡོང་སྲེ་ཐགུཟྱི་བྷགོདྷ་གྱུཡ་
ཕ༐   ༐བྷཐུ་ཆྲེདྷ་ཁྲེཐ་ྱིཐ་འྱིདྷ་ར་ཟདུཐ།   །གང་གྱི་དྷགཥ་བྷཟྱི་ལྗོངཥ་ྱིཐ་
ར༐  ༐གང་གྱིཥ་གཞྱིགཥ་ན་བྷཏཟ་འཥ་ཎྲེ།  །ག་དྷ་ག་ཥཡ་ཐུག་ཟགྱུཡ་
ཀང་།  །ཐ་འང་ྱིཐ་ར་ཡྲེ་ཕ་སྲེཐ།   །ཧྲེ་བྷ།  བྷཁཥ་ན་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་ཕཎང་
སོབྷཥ་བྷཚཐ།  །བྷྱི་ལྲེཥ་རྨོངཥ་ནཥ་སྨྲ་ཕཅཐ་ནཡ།   །ཐཡ་ཅོག་ཡར་གྱི་ལྡདྷ་
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རྟགཥ་དྷྱི།   །འར་ཕཡ་ཁཐ་ཐོ་ཐནར་ཟབྲུག་ན།   །ཐྲེཥ་དྷ་ཟཐྱི་ར་ངཥ་ཅུང་
ཞཐ་བྱི་ཕཡ་བཟོ།    ། 

ཀ  - ཏགོ་བྷཡ་སྱིཡ་ཕལཐ་ན།   ཁ  - ཕཡ་དུ་བྲེ་བག་ཏུ་ཕལཐ་ན།   ག  - 
ཏ་བྷཡ་བྷཇུག་ཕསྡུ་ཕཟ།ོ   ། 

ཐྲེ་རཥ།    ཀ   - ཏགོ་བྷཡ་སྱིཡ་ཕལཐ་ན་དྷྱི། 
༡༽  ཏྲེ་ཙོབྷ་གཅཐ་བ།    ཐཡ་ལྱིང་ཡར་གྱི་ཟཁོཡ་ར།ོ   
༢༽  ཏྲེ་ཙོབྷ་གཅོཐ་བྲེཐ།  ཐཡ་ལྱིང་གྱི་སྲེང་ར་རྒྱར་ཕ་ཡྱིགཥ་ལྔ་། ཟླ་ྱི་ནཐ་
གཐདྷ་ཕཅཥ་ན།   
༣༽ ཐཡ་ཅོག་ཟབྱུང་སོ་ཐང་ནོ།   ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནཟྱི་བླ་སྒྲུཕ་ཀྱི་ཏོ་ཆོག་
བྷ་ཌྷྱི་ཕ་ཐདྷ་རཥ། 
༤༽ ཐཡ་ཅོག་ཐཡ་ཥ་ཐང་ནོ།   ཟབྲུག་ནུཕ་ཕྱོགཥ་བྷཙབྷཥ་ཁང་གྱི་སོ་ཁཡ། 
༥༽ཟབྲུག་ཡུར་དྷ་ཟབྲུག་ནཟྱི་ལུགཥ་རཥ་རོ་གསུབྷ་ཕྱོགཥ་གསུབྷ་སྐུ་
བྷཙབྷཥ་ཐང་ནོ། ཏྱིབྷ་ཕུ་ལགཥ་ཡྱི་ཐགོདྷ་ནཡ་བྷཐུ་ཆྲེདྷ་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་རྲེ་
བླ་བྷ་ངག་ཐཕང་རྣབྷ་རྒྱར། 
༦༽ ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ཐཡ་ཅོག་ཟཕྱཡ་ཐགོཥ་ནཟྱི་རོ་རྒྱུཥ་ཐང་ནོ།  རྲེ་
བླ་བྷ་ངག་ཐཕང་རྣབྷ་རྒྱར་བྷཆགོ་གྱིཥ་ས་གོ་སག་ཙང་གྱི་ཐཀོདྷ་གྲེཡ་ར་
ཕཀཟ་ཕསར་ན།  
༧༽ སཡ་འང་བླ་སྒྲུཕ་ཀྱི་ཏོ་ཆོག་ཝྱིཕ་རྒྱཥ་སུ་བྷཚཐ་བྷཁདྷ།   རྲེ་བྷཁདྷ་ཁྱི་
ཡཕཥ་ཕཅུ་གསུབྷ་ན་འོདྷ་ཎདྷ་བྷཏཟ་འཥ། 
༨༽ ཐཡ་ཅོག་ཁྱིབྷ་ཏོག་ཁཡ་ཐང་ནོ་ཐཡ་ཥ།   ཟབྲུག་ནུཕ་ཕྱོགཥ་ཀྱི་གོང་
ཡུར་ལཡ་ཛྷང་ས་གསུབྷ་རྣབྷཥ་སུ། 
༩༽ ཟབྲུག་ཡུར་དྷ་ཕཡ་དུ་ཐཡ་ཥ།   བྷོདྷ་བུབྷ་ཏང་གྱི་ྲེ་ཟཁཡོ་རྣབྷཥ་སུ།  
གལྱིདྷ་ནོཟྱི་ཐོདྷ་དུ་བྷ་ཌྷྱི་ཕ་ཐདྷ་ཟཕྱཡ་ཕ། 
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༡༠༽ ཟབྲུག་ཡུར་དྷ་ཏ་བྷ་ཐཡ་ཥ།   ལཡ་ཕྱོགཥ་ཀྱི་གོང་ཡུར་ཐང་ཐགོདྷ་སྲེ་
རྣབྷཥ་སུ། གལྱིདྷ་ནོཟྱི་ཐོདྷ་དུ་བྷ་ཌྷྱི་ཕ་ཐདྷ་ཟཕྱཡ་དྷཥ་ཐཡ་ལྱིང་ར་ཙེ་
ཟཐཥ་ཀྱི་བྷྱིང་བྱིཥ་དྷཥ་ཕཝག་ན། 
༡༡༽ ཟབྲུག་གྱི་རབྷ་སྲོར་དུ་ཚུཐ་ན།  རོང་ཁག་རྣབྷཥ་སུ་ཕཞུགཥ་གར་ཕུདྷ་
སུབྷ་ཙོགཥ་ན་གདྷང་ཥཡ་ཐཡ་ཅོག་སྲེར་ཐགོཥ་ནཟྱི་ལུགཥ་སུ་ཕཟུང་ཕ། 
༡༢༽  དུཥ་ཙོཐ་ཐ་ཡྲེཥ་ཀྱི་སཕཥ་དྷ།    ཟབྲུག་ཡུར་བྷཏཟ་ཐབུཥ་བྷྲེཐ་ནཡ་
གཥོདྷ་གལྱིདྷ་གྱི་གཟྱི་ཐོདྷ་དུ་བྷ་ཌྷྱི་ཐང་ཕཛྲ་གུ་རུ།  རླུང་རྟ་ར་ཥོགཥ་ན་
ཟཕྱཡ་ཕཟྱི་ལུགཥ་སྲོར་དུ་ཥོང་ཕཟོ།  ། 

ཁ   - ཕཡ་དུ་བྲེ་བག་ཏུ་ཕལཐ་ན་ར། 
ཕརོཐ་བཟྱི་ཐོདྷ་ཕསྡུཥ་ཕལཐ་ཐང་ཕརོཐ་བཟྱི་ཐོདྷ་རྒྱཥ་ནཡ་ཕལཐ་ན་
གྱིཥ་རཥ།  ཐང་ནོ་ཕསྡུཥ་ཕལཐ་དྷྱི།  
༡༽    ཐང་ནོ་ཕ་ཐདྷ་ཎོག་ཐང་རྒྱར་བྷཙདྷ་ཟབྱུང་ཕཟྱི་དུཥ་དྷྱི།  སོདྷ་ན་
ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་རྒྱ་གཡ་དྷང་ཝར་ཕཞུགཥ་དུཥ་སྲེང་ལྷ་ཡུར་
སུབྷ་ཅུ་ར་གསུབྷ་དྷ་ལྷ་ཐཕང་ར་ལྷ་བྷྱིདྷ་གྱི་ཐབྷག་ཟབྱུང་ཕཟྱི་དུཥ་སུ་སོདྷ་
ནཥ་གཡུར་རཥ་རྒྱར་ཕཟྱི་རྒྱར་བྷཙདྷ་རྲེ་བྷོ་ཥོགཥ་གསུངཥ་ན་རཥ།   བྷྱི་
ཡུར་དུཟང་ཐྲེ་ལྟཡ་བྱུང་ཕཟོ།  ། 
༢༽   གྱིཥ་ན་ཐཡ་ལྱིང་ར་ཡར་གྱི་ཥོགཥ་ཐང་ཐྲེཟྱི་ཟོག་ཟླ་གཐདྷ་ཥོགཥ་
ཟཁོཡ་རོཟྱི་རྣབྷ་ན་ཟབྱུང་ཕཟྱི་དུཥ་དྷྱི།  ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནཟྱི་རྒྱར་ཁཕ་
དྷང་བྷཐུ་ཆྲེདྷ་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་ངག་ཐཕང་རྣབྷ་རྒྱར་བྷཆགོ་ཏྱིབྷ་ཕུ་ལགཥ་ཡྱི་
རོ་རྲེ་གཐདྷ་གྱི་ཐགོདྷ་ནཡ་རོ་གསུབྷ་ཕྱོགཥ་གསུབྷ་གྱི་སྐུ་བྷཙབྷཥ་ཕཞུགཥ་
དུཥ་བླ་བྷ་སྒྲུཕ་ནཟྱི་ཕཅཐ་བཟྱི་ཡྱིབྷ་ན་ཏོ་ཆོག་ྱིཐ་རཥ་ཟཕོཥ་ནཟོ།  ། 
ཐྲེཟང་ཐ་ཡྲེཥ་ཕཡ་དུ་ཐྲེ་དྷང་བླ་བྷཟྱི་ཐུགཥ་ཐབྷ་གྱི་སོཡ་བླ་བྷ་བྷཆོཐ་ན་ཐྲེ་
ྱིཐ་རྒྱུདྷ་ཆཐ་བྷྲེཐ་ནཡ་ཆ་ཙང་གདྷང་ཐགོཥ་ན་ཐང་གདྷང་དྷཥ་ཀང་བྷྱི་རོ་
༣༩༣ ཥོང་ཕ་རཥ་ལྲེཥ་ཥོ།   ། 
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གྱིཥ་ན་ཕརོཐ་བཟྱི་ཐོདྷ་རྒྱཥ་ནཡ་ཕལཐ་ན་ར། 
 ཐང་ནོ་སྱིཡ་བྷཐོ་རྒྱུཐ་བྷདྷ་ངག་གང་རཥ་ཕལཐ་ན།  གྱིཥ་ན་བྲེ་བག་ཡྲེ་
ཡྲེཟྱི་ཕལཐ་ཚུར།   གསུབྷ་ན་སངཥ་ཐག་བྷངོདྷ་ཐཕང་འྱིདྷ་ཚུར།  ཕཝྱི་ན་
ཟབྲུག་ཡུར་ར་ཁཕ་ཚུར་རོ།    ། 
ཐྲེ་རཥ་ཐང་ནོ་བྷཐོ་རྒྱུཐ་བྷདྷ་ངག་གང་རཥ་ཕལཐ་ན་དྷྱི།  
༡༽    བྷཐོ་སྲེ་གང་རཥ་ཕཏུཥ་ཝྲེ་དྷ།   བྷཐོ་སྲེ་བྷྱི་ཐུཕ་བྷཟྱི་གཟུངཥ་ཝྲེཥ་བ་
ཕ་རཥ་རྒྱར་བྷཙདྷ་གྱི་གཟུངཥ་རྒྱ་ཆྲེཡ་གསུངཥ་ན་ཐང་། གཝདྷ་འང་།  རྒྱར་
བྷཙདྷ་རྲེ་བྷོཟྱི་ཐཔུང་རྒྱདྷ་ཝྲེཥ་བ་ཕཟྱི་བྷཐོ་རཥ།  ལྷཟྱི་ཐཕང་ནོ་ལྷ་བྷ་འྱིདྷ་
རཥ་ཡཕ་ཏུ་པབྷ་ནཟྱི་སཕཥ་དྷ། ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀྱིཥ།  གཝདྷ་གྱིཥ་བྷྱི་
ཐུཕ་ནཟྱི་རྒྱར་བྷཙདྷ་གྱི་གཟུངཥ་ཟུང་ཝྱིག། ཥོགཥ་ཐང་།   བྷགུར་རབྷ་རྒྱར་
བྷཙདྷ་གྱི་རྲེ་བྷོཡ་ཕཎགཥ་དྷ་སྲེཥ་བུ་ཐནཟ་ཕོ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ར་སྲུང་ཕཡ་བྲེཐ་
ཐོ།    །ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥ།ོ   །བྷཐོ་སྲེཡ་རྒྱར་བྷཙདྷ་གྱི་རྲེ་བྷོཡ་ཟཁཐོ་རྒྱུཟྱི་ཎོག་
གྱི་གཟུངཥ་ཀང་གསུངཥ་དྷཥ་འཐོ་ཐོ།  ། 
༢༽    རྒྱུཐ་གང་རཥ་གསུངཥ་ཝྲེ་དྷ།  ཕཐྲེ་བྷཆོག་གྱི་རྒྱུཐ་རཥ།  ཐནར་
ཟཁོཡ་རོ་སོབྷ་ནཟྱི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་སྒྲུཕ་ནཟྱི་སཕཥ།  ཟོག་གཝྱི་རླུང་གྱི་ཐཀྱིར་
ཟཁོཡ་ཕྱོགཥ་ཕཝྱི་ར་ཡང་ཕཝྱིདྷ་རཥ་གྲུཕ་ནཟྱི་ཕ་ཐདྷ་ཕཝྱི་འོཐ་ནཡ་
ཕལཐ་ནཟོ།། 
༣༽    བྷདྷ་ངག་གང་རཥ་ཕལཐ་ཅྲེ་དྷ།   ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནཟྱི་ལུགཥ་ར།  
ཀུདྷ་ར་གཅྲེཥ་ན་རབྷ་ཞཕ་བླ་བྷ་སྒྲུཕ་ནཟྱི་ཁྱིཐ་རཥ།    བླ་བྷ་སྒྲུཕ་ནཟྱི་
སཕཥ་ཏོ་ཆོག་གྱི་ཡྱིབྷ་ན་འོཐ་ཐྲེ།   བྷཁཥ་ཐཕང་ཥངཥ་རྒྱཥ་རོ་རྲེཥ་སྣང་
བྲེཐ་ཟོཐ་ཟཁོཡ་དུ།  བུག་སཟོྱི་གཐོང་དུ་ཏོ་ཐཀཡ་ནོ་ཕརྱིགཥ་ན་ར་ཐཡ་
ཅོག་ཕཙུགཥ།   ཝྲེཥ་ན་མབྷ་རཥ་བྷ་གསུངཥ་ར།   ཐྲེཟྱི་ཟགྲེར་ན་གཝདྷ་
རཥ།   ཟཇྱིབྷ་ན་བྱིདྷ་རླཕཥ་བཥ།  ཟཇྱིབྷ་ན་ཐྲེཟྱི་སུབྷ་ཆ་གྱིཥ་ཀྱིཥ་བུག་
སོཟྱི་ཏཐ་དུ་ཏོ་ཕརྱིགཥ་དྷཥ་སྐུ་ཐཀཡ་གཥོར་ཕ་ར་སདྷ་ཡཥ་གཞྱིགཥ་ཀྱི་རོ་
སྐུ་ཐང་འྱི་གྲེ་དྲུག་བྷཟྱི་ཕ་ཐདྷ་ཕཙུགཥ། ཐྲེ་རཥ་ཟཇྱིབྷ་ན་སུབྷ་ཆ་གཅྱིག་
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ཟཐག་སཡ་བོཥ།  ཝྲེཥ་རྲེ་འོདྷ་ཎདྷ་བྷཏཟ་འཥ་ཀྱི་ཏོ་ཆོག་གྱི་ཡྱིབྷ་ན་རཥ་
ཐང་། ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་དུ་རྲེ་འོདྷ་ཎདྷ་ཟོཐ་ཀྱི་ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་སྒྲོདྷ་བྷྲེ་རཥ་ཀང་གསུངཥ་
ཥོ།།  
 བྷཙདྷོ་བྲེཐ། བྷཙདྷོ་བ། 

༡ ཡར་གྱི་སོྔདྷ་ནོ རྒྱར་ཕ་བྷྱི་ཕསོཐ་ན། 

༢ ྱི་བྷ་ཐབྷཡ་ནོ ཥངཥ་རྒྱཥ་སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ་ཥབྷ་ཟཐོ་ཐནག་བྷྲེཐ། 

༣ ཟླ་ཕ་ཐཀཡ་ན ོ ཥངཥ་རྒྱཥ་རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ། 

༤ ཋ་བྷ་རུཟབྷ་ཅང་ཎྲེའུ་ཥྲེཡ་
ནོ 

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་ཟབྱུང་ལྡདྷ། 

༥ དྲྱིར་བུ་ལྗང་ཁུ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ན། 

༡ ཟླ་གཐདྷ་ཐཀཡ་ནོ བྷ་ཡྱིག་མུདྷ་ན་ཥྲེར་ཕཟྱི་ཕརཡ། 

༢ ྱི་གཐདྷ་ཐབྷཡ་ན ོ འྲེ་ལྲེཥ་ཀྱི་སྣང་ཕ་རྒྱཥ་ནཟྱི་ཕརཡ། 

༣ སྣ་ཙོགཥ་ནཐ་གཐདྷ་ ྲེཥ་ནཟྱི་སོདྷ་གྱིཥ་བྷ་གོཥ་ནཟྱི་ཕརཡ། 

 
གྱིཥ་ན་བྲེ་བག་ཡྲེ་ཡྲེ་གང་རཥ་ཕལཐ་ཚུར་དྷྱི། 
༡ ཡར་གྱི། ཡར་གྱི་དྷྱི་ཝྲེ་སང་ཆྲེདྷ་བྷོ་ྱིཐ་ཀྱིཥ་ཁབྷཥ་གསུབྷ་གཅོཐ་ནཟོ།  །ཝྲེཥ་

ཏྲེག་ཆྲེདྷ་གྱི་བྷཐ་ོགལྱིདྷ་རྲེ་དྷག་ནོཟྱི་རྒྱུཐ་ཀྱི་བྷངདྷོ་ནཡ་བྷཏོ་ཕ་རབྷ་
གྱི་སོྒྲདྷ་བྷ་རཥ་གསུངཥ་ཥོ།    །ཐྲེཥ་དྷ་རྣབྷ་ལྲེཥ་ཕུང་ནོ་རཥ་ཟབྱུང་
ཕཟྱི་ོདྷ་བྷོངཥ་ཝྲེ་སང་འྱིདྷ་ན་ཐང་།  ཝྲེ་སང་ཟཕོཥ་ཐང་ཟཇོབྷཥ་
ན་དྷྱི་ང་ོཕོ་རྒྱར་ཕ་བྷྱི་ཕསོཐ་ནཟོ།། 

༢ ྱི་བྷ། ྱི་བྷཟྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་ཟཐོ་ཐནག་བྷྲེཐ།   ཅྲེཥ་ཏྲེག་ཆྲེདྷ་གྱི་བྷཐ་ོཐཔྱྱིཐ་
ཀྱི་ཏྱིག་རྲེཟྱི་རྒྱ་ཆྲེཡ་ཟགྲེར་ན་རཥ་གསུངཥ་ཥོ།   ། 
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༣ ཟླ་ཕ། ཟླ་ཕ་རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་ཀྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་དྷོ།  །ཝྲེཥ་ཏྲེག་ཆྲེདྷ་གྱི་བྷཐོ་
གཙུག་ཎོཡ་དྲྱི་བྷྲེཐ་ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་སྱིང་ནོ་ཐང་
ཐབྷ་ཙགི་ར་རྣབྷ་ནཡ་ལྟ་ཕ་ཝྲེཥ་བ་ཕཟྱི་གཟུངཥ་རཥ་གསུངཥ་ཥོ།   ། 

༤ ཋ་བྷ་རུཟབྷ་
ཅང་ཎྲེའུ། 

 
 
 
 
 
འང་དྷ་རོ་རྲེ། 

ཅང་ཎྲེའུ་དྷྱི་ཏཕཥ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ན་རྟག་ཏུ་ཐགཟ་ཕཟྱི་གཟུགཥ་
ཀྱིཥ་ཆོཥ་ཐབྱིངཥ་ཀྱི་ཧཾ་སྒྲོགཥ་ནཡ་བྷཚཐ་ནཟོ།   །ཝྲེཥ་ཥམ་ྦཡཟྱི་
སྒྲུཕ་ཏཕཥ་གདྷཥ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ་རྒྱ་ཆྲེཡ་ཟགྲེར་ན་རཥ་གསུངཥ་
ཥོ། །ཐྲེཥ་དྷ་ཙོཡ་ཕཟྱི་ཕུང་ནོ་རཥ་ཟབྱུང་ཕཟྱི་དྷོ་བྷངོཥ་ན་ང་རྒྱར་
ཟཇོབྷཥ་ནཡ་བྷཚཐ་ན་ཐང་།  ང་རྒྱར་ཟཇོབྷཥ་ན་དྷྱི་ངོ་ཕོ་ཥངཥ་
རྒྱཥ་ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་ཟབྱུང་ལྡདྷ་དྷོ།  །  
རོ་རྲེ་དྷྱི་ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་ཟབྱུང་ལྡདྷ་གྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་ཎྲེ་ཟཐྱི་རྣབྷཥ་ཀྱི་ཎྱིང་
ངྲེ་ཟཚདྷི།  །ཝྲེཥ་བྷཐོ་སྲེ་སོྒྲདྷ་བྷ་གཥར་ཕཡ་བྲེཐ་ན་ཝྲེཥ་བ་ཕཟྱི་རྒྱ་
ཆྲེཡ་ཕལཐ་ན་རཥ་གསུངཥ་ཥོ།   ། 

 
༥ དྲྱིར་བུ། དྲྱིར་བུ་དྷྱི་ཐདྷོ་འོཐ་གྲུཕ་ནཟྱི་ཡང་ཕཝྱིདྷ་ཎྲེ།  ཝྲེཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་བྷབྷ་

སོཡ་རཥ་གསུངཥ་ཥོ།   ། 

 
 

གསུབྷ་ན་སངཥ་ཐག་བྷངོདྷ་ཐཕང་འྱིདྷ་ཚུར་དྷྱི། 
ཀུདྷ་བྷཁྲེདྷ་ནཐྨ་ཐཀཡ་ནོཥ་བྷཚཐ་ན་རབྷ་ཞཕ་བླ་བྷ་སྒྲུཕ་ནཟྱི་ཐབྷྱིགཥ་
ཡྱིབྷ་རཥ། 
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༡༽       རྣབྷ་ལྲེཥ་ཀྱི་ཕུང་ནོ་སངཥ།   ཝྲེ་སང་གྱི་དྲྱི་བྷ་ཐག  །བྷྲེ་རོང་ལྟ་
བུཟྱི་འྲེ་ལྲེཥ་བྷངོདྷ་དུ་བཥ།   བྷྱི་ཕསོཐ་ནཟྱི་ཕྱིདྷ་རཥ་ར་ཐཕང་།  བྷྱི་ཕསོཐ་
ནཟྱི་གོ་ཟཔང་བྷངོདྷ་དུ་བ།   ཝྲེཥ་གསུངཥ་ན་རཥ་སཕཥ་སུ་ཡར་གྱི་སོང་
བྲེཐ་དུ་གྲུཕ་ཕོ།  །  
 ༢༽   ཟདུ་ལྲེཥ་ཀྱི་ཕུང་ནོ་སངཥ།  ཟཐོཐ་ཆགཥ་ཀྱི་དྲྱི་བྷ་ཐག  །ཥོ་ཥོཡ་
རྟོག་ནཟྱི་འྲེ་ལྲེཥ་བྷངོདྷ་དུ་བཥ།  ཟོཐ་ཐནག་བྷྲེཐ་ཐབྷ་སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ་
ཀྱི་ཟཕྱིདྷ་རཥ་ར་ཐཕང་ཝྱིང་།  ཟོཐ་ཐནག་བྷྲེཐ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་བྷངོདྷ་དུ་བ།     
ཝྲེཥ་གསུངཥ་ན་རཥ་སཕཥ་སུ་ྱི་བྷ་སོང་བྲེཐ་དུ་གྲུཕ་ཕོ།  །  
 ༣༽    གཟུགཥ་ཀྱི་ཕུང་ནོ་སངཥ།   གཎྱི་མུག་གྱི་དྲྱི་བྷ་ཐག   །ཆོཥ་ཀྱི་
ཐབྱིངཥ་ཀྱི་འྲེ་ལྲེཥ་བྷངོདྷ་དུ་བཥ།  རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་ཀྱི་ཟཕྱིདྷ་རཥ་ར་
ཐཕང་།  རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་བྷངོདྷ་དུ་བ།   ཝྲེཥ་གསུངཥ་ན་
རཥ་སཕཥ་སུ་ཟླ་ཕ་སོང་བྲེཐ་དུ་གྲུཕ་ཕོ།  །   
༤༽    ཙོཡ་ཕཟྱི་ཕུང་ནོ་སངཥ།   ང་རྒྱར་གྱི་དྲྱི་བྷ་ཐག  །བྷབྷ་ན་ྱིཐ་ཀྱི་
འྲེ་ལྲེཥ་བྷངོདྷ་དུ་བཥ།   བྷབྷ་ན་ྱིཐ་ཀྱི་ག་ོཟཔང་བྷངོདྷ་དུ་བ། ཝྲེཥ་
གསུངཥ་ན་རཥ་སཕཥ་སུ་ཋ་བྷ་རུ་སོང་བྲེཐ་དུ་གྲུཕ་ཕོ།  །   
༥༽     ཟདུ་བྲེཐ་ཀྱི་ཕུང་ནོ་སངཥ།  ཕག་ཐོག་གྱི་དྲྱི་བྷ་ཐག  །བ་ཕ་གྲུཕ་
ནཟྱི་འྲེ་ལྲེཥ་བྷངོདྷ་དུ་བཥ།   ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ནཟྱི་ཕྱིདྷ་རཥ་ར་ཐཕང་།   
ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ནཟྱི་ག་ོཟཔང་བྷངོདྷ་དུ་བ། ཝྲེཥ་གསུངཥ་ན་རཥ་སཕཥ་སུ་
དྲྱིར་བུ་སོང་བྲེཐ་དུ་གྲུཕ་ཕ།ོ  །   
ཡར་གྱི་ཥོགཥ་ཀྱི་ཟོག་དྷ་རྣབྷ་ན་ཟཁོཡ་རོཡ་སྣང་འང་ཐོདྷ་དུ་ནཐྨ་ྱི་ཟླ་
ཕརྲེགཥ་ནཟྱི་གཐདྷ་འྱིདྷ་ཚུར།  ཐྲེ་འང་།  ནཐྨ་ྱི་ཟླ་ཥོགཥ་ཕརྲེགཥ་ནཟྱི་
གཐདྷ་ར།   ཝྲེཥ་བླ་སྒྲུཕ་ཀྱི་གཞུང་རཥ་གསུངཥ་ན་ལྟཡ་ཡོ།   ། 
༡༽     ཟླ་གཐདྷ་ཐཀཡ་ནོཟྱི་རྒྱུ་བྷཙདྷ་དྷྱི།    ཕྱྱི་ལྟཡ་དྷ་བྷ་ཡྱིག་ནཟྱི་མུདྷ་ན་
ཥྲེར་ཕཟྱི་ཕརཡ་ཟླ་ཕ་ཐང་།   དྷང་ལྟཡ་དྷ་སང་གཝྱི་པཟྱི་ཁབྷཥ་ཐཀཡ་ཆ་
ཐག་ནཟྱི་ཐོདྷ་དྷ།ོ   །གཥང་ཕ་ལྟཡ་དྷ་སངཥ་ཟབཥ་བྷྲེ་རོང་ལྟ་བུཟྱི་འྲེ་ལྲེཥ་
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བྷངོདྷ་དུ་བཥ་ཚུར།  ཐྲེ་འང་།  ཟླ་ཕ་དྷྱི་ཤུ་ཀྲཟ།ོ   །ཝྲེཥ་ན་ར་ཥོགཥ་ན་
ཐནར་འྲེ་ལྲེཥ་ཏྱིག་རྲེཟྱི་ཐཀཟ་གཥང་ཕཟྱི་ཐྲེ་ཁོ་དྷ་ྱིཐ་ཅྲེཥ་བ་ཕ་རཥ་
གསུངཥ་ཥོ།   ། 
༢༽    ྱི་གཐདྷ་ཐབྷཡ་ནོཟྱི་རྒྱུ་བྷཙདྷ་དྷྱི།    ཕྱྱི་ལྟཡ་དྷ་འྲེ་ལྲེཥ་ཀྱི་སྣང་ཕ་
རྒྱཥ་ནཟྱི་ཕརཡ་ྱི་བྷཟྱི་གཐདྷ་ཐང་།    དྷང་ལྟཡ་དྷ་སང་གཝྱི་བྷཟྱི་ཐབྷཡ་
ཆ་ཐག་ནཟྱི་ཐོདྷ་ཐང་།    གཥང་ཕ་ལྟཡ་དྷ་སངཥ་ཟབཥ་བྷབྷ་ྱིཐ་འྲེ་
ལྲེཥ་བྷངོདྷ་ནཡ་བཥ་ཚུར།  ཐྲེ་འང་།   ྱི་བྷ་དྷྱི་ཡཀ ཟོ།   །ཝྲེཥ་ན་ར་ཥོགཥ་
ན་ཐནར་འྲེ་ལྲེཥ་ཏྱིག་རྲེཟྱི་ཐཀཟ་གཥང་ཕཟྱི་ཐྲེ་ཁོ་དྷ་ྱིཐ་ཅྲེཥ་བ་ཕ་རཥ་
གསུངཥ་ཥོ།   ། 
༣༽   སྣ་ཙོགཥ་ནཐ་གཐདྷ་གྱི་རྒྱུ་བྷཙདྷ་དྷྱི།  བླ་བྷཆོཐ་ར་ནཐ་ཟཐཕ་ལྔ། 
འང་དྷ། ཕཐྲེ་བྷཆོག་རྒྱུཐ་རཥ།   སྣ་ཙོགཥ་ནཐྨ་དྷྱི་ནཐྨ་ཟཐཕ་ཕརྒྱཐ་ན་སྲེ།  
ཕྱྱི་ལྟཡ་དྷ་ཆགཥ་ན་བྷྲེཐ་ན་ཟཐབྷ་གྱིཥ་བྷ་གོཥ་ན་ལྟཡ་ཕར་ཐོདྷ་སོདྷ་ན།  
དྷང་ལྟཡ་དྷ་ཕཐྲེ་ཕ་སྲེ་ཕཟྱི་རྟྲེདྷ་ཐྲེ་ར་ཡང་ཕཝྱིདྷ་གྱིཥ་དྲྱི་བྷ་ཐག་
ནཟོ།   །གཥང་ཕ་ལྟཡ་དྷ་ལྟྲེ་ཕ་དྷྱི་སྱིང་ནོཡ་གྱུཡ་ན་སྲེ།   ཝྲེཥ་ཐང་། འང་  
ཐྲེཡ་གདྷཥ་ན་དྷྱི་བྷ་སྲེཥ་ནཥ་སྲེ་ཕ་བྷྲེཐ་ན།  གྱིཥ་སུ་བྷྲེཐ་ནཟྱི་ཐོདྷ་ཟབྱུང་
ཕཟོ།   །ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ།   ། 

 
ཕུང་ན་ོལྔ་ 

དྷོ་
བྷངོཥ་ན་

ལྔ 

 
འྲེ་ལྲེཥ་ལྔ་ 

བྷྱི་ཞཐ་
ནཟྱི་རྒྱདྷ 

 
རྒྱར་ཕ་ཡྱིགཥ་ལྔ་ 

རྣབྷ་ན་
རབྷ་
བྲེཐ 

གཟུགཥ་ཀྱི་ཕུང་
ནོ 

གཎྱི་མུག ཆོཥ་ཐབྱིངཥ་
འཻཥ 

སྐུ རྣབྷ་ནཡ་སྣང་
བྷཚཐ 

ཟླ་ཕ 

ཙོཡ་ཕཟྱི་ཕུང་ནོ ང་རྒྱར བྷབྷ་ྱིཐ་
འཻཥ 

འོདྷ་ཎདྷ ཡྱིདྷ་ཆྲེདྷ་ཟབྱུང་
ལྡདྷ 

ཋ་བྷ་རུ 

ཟདུ་ལྲེཥ་ཕུང་ནོ ཟཐོཐ་
ཆགཥ 

ཥོཡ་རྟོག་འཻཥ གསུང་ སྣང་ཕ་བྷཏཟ་
འཥ 

ྱི་བྷ 

ཟདུ་བྲེཐ་ཕུང་ནོ ཕག་ཐོག བ་གྲུཕ་འྲེ་ལྲེཥ ཕྱིདྷ་རཥ ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ན དྲྱིར་བུ 
རྣབྷ་ལྲེཥ་ཕུང་ནོ ཝྲེ་སང་ བྷྲེ་རོང་འྲེ་ལྲེཥ ཐུགཥ བྷྱི་ཕསོཐ་ན ཡར་གྱི 
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ཕཝྱི་ན་ཟབྲུག་ཡུར་ར་ཁཕ་ཚུར་དྷྱི། 
ཟབྲུག་ལུགཥ་ར།    བླ་བྷ་སྒྲུཕ་སཕཥ་ཕྱྱི་རྟྲེདྷ་གྱི་སོ་དྷཥ་ཕཡ་ཆཐ་ཕཟློག་
ཆྲེཐ་ཏོ་ཕརྱིགཥ་ན་དྷྱི། ཟཇྱིབྷ་ནཟྱི་ཟཐག་སཡ་བཥ།  སདྷ་ཡཥ་གཞྱིགཥ་ཀྱི་
རོ་སྐུ་ཕསར།  བྷ་ཌྷྱི་ཕ་ཐདྷ་ཟཕྱཡ་ཕ་ཕྱྱི་ཕཡ་ཆཐ་རཥ་རྒྱར་ཕཟྱི་བྷཙདྷ་བྷ་
ཐང་།   དྷང་ཎྱིང་ངྲེ་ཟཚིདྷ་གྱི་ཕཡ་ཆཐ་ཕཟློག་ཆྲེཐ་སྲུང་ཟཁོཡ་སདྷ་ཡཥ་
གཞྱིགཥ་སུབྷ་ཕརྲེགཥ་སུ་ཕསོབྷ་ན།  གཥང་ཕ་ཕསོབྷ་ཡྱིབྷ་གྱི་ཕཡ་ཆཐ་
ཕཟློག་ཆྲེཐ་ཐབྷྱིགཥ་བྷྲེཐ་ཀྱི་རར་སོང་ཕ་ཥོགཥ་འོཐ་ནཟ།ོ    །ཐྲེ་རཥ་བྷ་ཌྷྱི་
ཕ་ཐདྷ་གྱི་སྲེང་དུ་ང་ོཕོ་བླ་བྷ་འྱིདྷ་ན་ར་རྣབྷ་ན་རྒྱར་ཕ་ཡྱིགཥ་ལྔཟྱི་ཕར་
བྷཙོདྷ་ཡར་གྱི་ཥོགཥ་ཡྱིབྷ་ན་སྣ་ལྔ་ཟཇོག་ན་དྷྱི།  དྷང་བླ་བྷ་སྒྲུཕ་ན་ར་ཕྱྱི་
སྣང་སྲྱིཐ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཐནར་ལྡདྷ་བླ་བྷཟྱི་ཡོར་ནཡ་ཕཐྲེ་བླག་ལཡ་ཕཟྱི་ཆྲེཐ་
དུ་སྲེ།   ཐྲེ་འང་།  ཇྱི་སཐ་དུ།   གང་གྱིཥ་ཕསར་ན་ཟབུབྷ་ཕག་ཏུ།   །ལྷ་སྐུ་
ཟབུབྷ་ཕག་ཕསོབྷ་ན་ཕཥ།   །བླ་བྷ་སཐ་ཅྱིག་དྲདྷ་ནཥ་བྷཆོག  །ཕཥོཐ་
དྷབྷཥ་ཟཐྱི་དྷྱི་པ་བྷཏཟ་འཥ།   །ཝྲེཥ་གསུངཥ་ན་ལྟ་བུཟོ།   །  
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         བྷཐུ་ཆྲེདྷ་བླ་བྷ་ངག་ཐཕང་རྣབྷ་རྒྱར་བྷཆོག་ར་གུ་རུ་ཡྱིདྷ་ནོ་ཆྲེཟྱི་
ལུང་ཕསདྷ་ཕཕཥ་ན་ཐང་ཡང་ཟབྱུང་ཁ་ཥཡ་ན་ཌྷཥ་ལུང་ཕསདྷ་གདྷང་ཕ་
ལྟཡ།   ལགཥ་ཡྱི་རཥ་སྐུ་བྷཙབྷཥ་གོར་དྷཥ་སྤུངཥ་ཏང་ཕཐྲེ་ཕ་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་པོ་
བང་ཕཝྲེངཥ།   འང་ཐནར་འྲེ་ལྲེཥ་བྷགོདྷ་ནོཟྱི་ལུང་ཕསདྷ་ལྟཡ། ཡྱིབྷ་དྷཥ་
ས་གོཟྱི་ཕྱོགཥ་ཀང་ཕྱག་ཕཎཕ་དུཥ།  བླ་བྷ་ཀཿཏོག་ནཟྱི་གཐདྷ་ཥ་སག་ཙང་
ཐཕང་དུ་བྷཚཐ་ནཟྱི་རྟྲེདྷ་ཟབྲེར་ར་ཕཕ་ན་ཐང་།  སག་ཙང་ཐཀོདྷ་གྲེཡ་
སོག་ན་ཆག་ན་ཝྱིག་ཁྲེཡ་དྷཥ་སྐུ་བྷདུདྷ་ཕཅཡ་ཕ་ར།  ཝཕཥ་དྲུང་ཡྱིདྷ་ནོ་
ཆྲེཟྱི་ཕྱག་དྷཥ།  ཡཥ་ཐཀཡ་གྱི་ཐཡ་ཅོག་ཟཐོབྷ་གང་མབྷ་ཝྱིག་གདྷང་དྷཥ།   
ཝར་རཥ།   ཟཐྱི་ཁྲེཡ་ར་གདྷཥ་ཀྱི་རྲེ་བྷོཡ་ཟཕྱཡ་ཎྲེ་ཁུག་དྲག་ནོ་རདྷ་
གསུབྷ་ཕརྒྱག་ར་དུཥ་ཐྲེ་ཡྱིང་དྷཥ་སག་ཙང་གདྷཥ་ཟཐྱི་ངག་ཐཕང་རྣབྷ་
རྒྱར་གྱིཥ་ཐཕང་ཕ་འྱིདྷ་ནཥ་ཐགཟ་གུཥ་རྣབྷཥ་སྔཡ་ཕཝྱིདྷ་སོཐ་ལུགཥ་
ཐང་།   བྷྱི་ཡངཥ་ན་རྣབྷཥ་ཐ་ལྟ་ཡང་ཟགོ་ཆཥ་གྱིཥ་ཞྲེཡ་ཕ་རྣབྷཥ་བྷ་
ཕརྲེཐ་ནཡ་ང་ཡོ་ཆྲེདྷ་ནོ་སྒྲོགཥ་ལྱིག  །ཅྲེཥ་ཕཀཟ་ཕསར།    ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་སག་
ཙང་གྱི་སྒྲུཕ་སྲེ་ཏབྷཥ་ཅཐ་བླ་བྷཟྱི་ཕྱག་ཏུ་ཟབོཡ།  ཐཡ་ཅགོ་ཡྱིབྷ་ནཥ་
ཟབྲུག་ནུཕ་ཕྱོགཥ་རྣབྷཥ་སུ་ཐཡ།   
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ཐྲེ་རཥ་ཐབུཥ་ཕྱོགཥ་བུབྷ་ཏང་དུ་ཐཡ།   
         ཡྱིབྷ་ནཥ་བྷཙབྷཥ་ན་ཐཀོདྷ་སོང་ཐང་བྷཙབྷཥ་ན་ཕརྟདྷ་ན་ཝྲེཥ་བ་
ཕཟྱི་པ་བུ་གྱིཥ་ཀྱིཥ་བུབྷ་ཏང་ཟབྲུག་རྒྱར་གྱིཥ་ན་བྷཆོག་ར་གཥོར་སྨདྷ་
ཟབུར་ཕཟྱི་སར་ཕཞང་རདྷ་ཏྲེངཥ་བྷང་ཡཕཥ་ཟབྱུང་སཕཥ།  ཐཡ་ལྱིང་གྱི་
ཚུར་རྣབྷཥ་ཐུགཥ་ར་ཕཎགཥ་དྷཥ།  ལཡ་ཕྱོགཥ་ལུང་ན་ཟགཟ་ཝྱིག་ར་སྲེར་
ཕཡ་བྷཚཐ།  ཡྱིབྷ་ནཥ་ཕཐྲེ་སྱིཐ་གླྱིང་ཐང་བྷཏོང་ཕུ་ཐགོདྷ་ནཟྱི་ཕྱོགཥ་སུ་
གོང་གྱི་བུ་ཕརྒྱུཐ་བྷཙབྷཥ་ན་ཧོཾ་ལཡ་གྱིཥ་ཐཡ་ར་ཕཕཥ་སཕཥ་ཐང་།  སྐུ་ཙེ་
བྷ་ནུཕ་ཚུདྷ་ཐཡ་ལྱིང་ཡར་གྱིཟྱི་ཐོདྷ་ཟགཟ་ཡྲེ་ཕལཐ་ཐྲེ་ཐཡ།  ཟབྲུག་ལཡ་
ཕྱོགཥ་རྣབྷཥ་སུ་ཐཡ་ཅོག་ཁྱིབྷ་ཏོག་ཏུ་ཕསར་ཕ་ཀུདྷ་ར་བྷྱི་སྣང་འང་།   ཡྱི་
རྲེ་ཐང་ར་རྲེ་རྣབྷཥ་སུ་ཟཕྱཡ་ཕཟྱི་སྲོར་ཕཞང་ནོ་ཟཔྲེར་ཕ་དྷྱི་ཐྲེ་རཥ་
ཕརྟྲེདྷ་དྷོ།  །  
ཐ་ལྟཟྱི་ཕཡ་ཟབྲུག་ལུགཥ་ཀྱི་རྟྲེདྷ་ཟབྲེར་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙོགཥ་ན་གདྷང་ཕཟྱི་
སཕཥ་ཀང་ཐཡ་ཅོག་ཐགོཥ་ལུགཥ་ཐོདྷ་ཐྲེ་རཥ་རྟགཥ་བླངཥ་ན་གཐོདྷ་བྷྱི་
ཞ་ཕ་འྱིདྷ་དྷ།ོ  ། 
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ག   - ཏ་བྷཡ་བྷཇུག་ཕསྡུ་ཕ་དྷྱི། 
གཥང་སྔགཥ་ཙིག་ཟགཟ་ཟཆོཡ་ཕ་ར།  །ཆོཥ་ཕཐག་ཌཱ་ཀཱྱིཡ་ཕཞོཐ་ནཡ་
གཥོར།  །རྲེགཥ་ཙོགཥ་ཟགཟ་ཝྱིག་བྷཆྱིཥ་ཟགྱུཡ་དྷ།  །ཟབྲུག་ནཟྱི་ངོ་རྟགཥ་
རྒྱཥ་གྱུཡ་ཅྱིག  །ཅྲེཥ་སྔགཥ་ཀྱི་ལདྷ་སཡ་ཕོྱགཥ་སྲེཕ་ཆྲེདྷ་བྷོཟྱི་ཕཡ་གཥྲེཕ་ཏུ་རྣབྷ་རྟོག་འོ་
རངཥ་ཀྱིཥ་རྐྱྲེདྷ་བྲེཐ་བྱིཥ་ན་ནོ་དྷྱི་རྟ་བྷག་ོརོཡ་གཐདྷ་གཙུག་རག་སོཕ་གྲྭ་རཥ་ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་
ངོ་།     །ཤུ་བམ྄།།        །། 

 
ཡར་གྱི་ཟཁོཡ་རཟོྱི་སོཡ་ཟབྲུག་གྱི་རྒྱར་ཥ་ལྟྲེ་ཕ་གཥང་སྔགཥ་ར་ོརྲེ་ཏྲེག་ནཟྱི་གོཥ་ཟཚོབྷཥ་ཏྲེངཥ་
གསུབྷ་ནཟྱི་སཕཥ་ ཕུར་གྲུཕ་ན་རཥ་ཟཕོཥ་ནཟོ།། 
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༥༨༽ རྟྲེདྷ་ཟབྲེར་སྱིང་ནཟོྱི་གཟུངཥ། 
༄༅།       །ཏབྷཥ་ཅཐ་བྷཁྲེདྷ་ན་ར་ཕྱག་ཟཙར་ར།ོ །སོདྷ་ནཥ་གསུངཥ་ན་
ཐང་རྲེཥ་ཟཇུག་བྷཁཥ་ནཥ་གསུངཥ་ནཟྱི་རྟྲེདྷ་ཟབྲེར་སྱིང་ནོཟྱི་སྔགཥ་ཞུ་
ཕཡ་བ།  
སོདྷ་ནཥ་གསུངཥ་འོཐ་ན་དྷྱི། འྲེ་དར  ་སྲེ་ཏུ་པྲ་བ་ཛྷ་སྲེ་ཏུད ྲེ་ཥཱད ་ཏཱ་ག་ཎོ་ཧྱ་
ཕ་ཐཐ྄། ཎྲེ་ཥཱཉྩ་འོ་དྷྱི་ཡོ་ད་ཧྲེ་ཛྷ་ཾབཱ་དཱྱི་བྷཧཱ་ཤ་བྷ་ཌྷཿ། 

 
ཟབྲུ་ཐོདྷ་དྷྱི། 
འྲེ།  གང་ཐག     
དར  ཿ། ཆོཥ་རྣབྷཥ། 
སྲེ་ཏུ།  རྒྱུ། 
པྲ་བ་ཝ།ཱ  བྱུང་ཕ། 
སྲེ་ཏུད།྄ ཆྲེཐ་དུ།  
ཎྲེ་ཥཱད།྄ ཐྲེ་རྣབྷཥ་ར།  
ཎ་ཏ་ཱག་ཎ།ོ ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ནཥ། 
ཎྲེ་ཥཱཉ།྄ ཐྲེ་རྣབྷཥ་ར། 
དྷྱི་ཡ་ོད།  ཟགོག་ན། 
ཧྲེ་ཛྷ།ཾ ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ། 
བ་ཱདཱྱི།  གསུང་ཕ། 
བྷཧཱ། ཆྲེདྷ་ན།ོ   
ཤ་བྷ་ཌྷཿ། ཐགྲེ་སོང་གྱིཥ། 

 
སྒྲ་སྒྲུཕ་ཕཅཥ་སྒྲུཕ་ན་དྷྱི། 
འྲེ།  གང་ཐག་ཅྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ།     
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དར  ཿ། ཆོཥ་རྣབྷཥ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ། (དར  ཿསྲེ་ཏུ། སྒྲ་ཀ་ལ་ཱན་རཥ་གྷོ་ཤ་ཕ་ཎྱི་
རོ་ནམ྄་ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཎྲེ། པུང་རྱིང་ཐབངཥ་འྱིག་ཨ་ཱབྷཏཟ་ཅདྷ་གྱི་རྣབྷ་
ཕཅཐ་དྷྱི་ཚས྄་རཥ་སྒྲུཕ་ན་འྱིདྷ་ཝྱིང་། ཐྲེ་ར་བྷཙབྷཥ་སོཡ་སཕཥ་པུང་རྱིང་
བྷང་ཙིག་ཨཱ་བྷཏཟ་ཅདྷ་གྱི་རྣབྷ་ཕཅཐ་རྣབྷཥ་ པ་ཡོར་ས་ཐང་ཕཐ་སཕཥ་
རྣབྷ་ཕཅཐ་ཐབྱི་ཐགོཥ་ཕརྟྲེདྷ། ཟཐྱིཡ་དར  ཿ ཟྱི་བྷང་ཙིག་གྱི་རྣབྷ་ཕཅཐ།  སྲེ་
ཏུ་ཐང་ཕཐ་ནཥ་རྣབྷ་ཕཅཐ་ཐབྱི། ཐྲེ་རཥ་དར  ་སྲེ་ཏུ་ཟབྱུང་ཕཟ།ོ།) 
སྲེ་ཏུ།  རྒྱུ་ཐང་རྒྱུ་བྷཙདྷ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ།   
པྲ་བ་ཝ།ཱ  བྱུང་ཕ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ།   
སྲེ་ཏུད།྄ (མ)྄ ཆྲེཐ་ར་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐདྷོ། སྲེ་ཏུམ྄་ གཥར་བྲེཐ་བྷཙབྷཥ་སོཡ་རཥ་
མ྄་དྷྱི་པ་ཡོར་ཎ་ཐང་ཕཐ་ནཥ་ད་྄རུ་ཥོང་།    
ཎྲེ་ཥཱད།྄  (མ྄) ཐྲེ་རྣབྷཥ་ར་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ། ཎྲེ་ཥཱམ་྄  གཥར་བྲེཐ་བྷཙབྷཥ་
སོཡ་རཥ་མ྄་དྷྱི་པ་ཡོར་ཎ་ཐང་ཕཐ་ནཥ་ད྄་རུ་ཥོང་།    
ཎ་ཏ་ཱག་ཎ།ོ (ཿཿ)  ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ནཥ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ། སྒྲ་དྷཱ་ཌྷྱི་དྷྱི་རཥ་ 
ས་ལྱི་ཅ་ཝྲེཥ་ན་རཥ།   རྣབྷ་ཕཅཐ་ སཤ྄་ཀྱི་འྱི་གྲེ་ཐང་ཕཐ་དྷ། རྣབྷ་ཕཅཐ་
དྷ་ཡོཡ་ཕསྒྱུཡ་ཐགོཥ་གསུངཥ་ན་ལྟཡ་རྣབྷ་ཕཅཐ་དྷ་ཡོཡ་ཥོང་།     
ཧྱ་ཕ་ཐཐ།྄ དྷྱི་གསུངཥ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ། སྱི་དྷྱི་ཁ་སོང་གྱི་ཙིག ཧ་ཕ་ཐཐ྄་དྷྱི་
གསུང་ཕ། པདྷ་ཚུདྷ་བྷཙབྷཥ་སཡོ་བྷ་བཥ་ནཟྱི་སཕཥ་ཀྱི་ཙིག་དྷྱི། སྱི + ཧ་ཕ་
ཐཎ྄། འང་དྷ་ སྱི + ཧ་ཕ་ཐཐ།྄ ཅྲེཥ་གྱིཥ་རཥ་གང་རུང་འྱིདྷ་དྷོ།  །སྱི་ཐང་
ཧ་ཕ་ཐཐ྄་ ཐབངཥ་ཀྱི་བྷཙབྷཥ་སོཡ་ ཧྱི་ཀོ་ འ་ཌྷ་ཅྱི་ ཝྲེཥ་ན་རཥ། ཧྱ་ཕ་
ཐཐ྄། ཅྲེཥ་ཥོང་ངོ་། ། 
ཎྲེ་ཥཱཉ།྄  (ད྄) ཐྲེ་རྣབྷཥ་ར་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ། ཎྲེ་ཥཱཉ་྄དྷྱི་ ཎྲེ་ཥཱམ་྄འྱིདྷ་ར་   
ཟཐྱིཡ་ད྄་སྲོག་བྷྲེཐ་འྱི་གྲེ་མ་ཐང་ཕཐ་ནཥ་ ཉ྄་རུ་ཥོང་། 
མ་འ།ོ  ཟཔྲེར་ཕ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ།    
དྷྱི་ཡ་ོད།  ཟགོག་ན་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐདྷོ། 
ཧྲེ་ཛྷ།ཾ  (ཧྲེ་ཛྷམ)྄ ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ། 
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བ་ཱདཱྱི།  གསུང་ཕཟབྷ་བྷཁཥ་ནཟབྷ་བྷཁྲེདྷ་ལྡདྷ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ། 
བྷཧཱ།  ཆྲེདྷ་ནོ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ།     
ཤ་བྷ་ཌྷཿ། ཐགྲེ་སོང་གྱིཥ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ། (བྷཧཱ + ཤ་བྷ་ཌྷཿ = ཐགྲེ་སོང་ཆྲེདྷ་
ནོཥ།) 

 
གང་དྷཥ་གསུངཥ་ན་དྷྱི། 
རྟྲེདྷ་ཅྱིང་ཟབྲེར་ཕཡ་ཟབྱུང་ཕ་ཝྲེཥ་བ་ཕ་ཏྲེག་ན་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་བྷཐོ་སྲེཡ། 
ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀྱིཥ། འྲེ་དར  ་སྲེ་ཏུ་པྲ་བ་ཛྷ་སྲེ་ཏུད ྲེ་ཥཱད ་ཏ་ཱག་ཎ་ོཧྱ་ཕ་
ཐཐ།྄ ཎྲེ་ཥཱཉྩ་འ་ོདྷྱི་ཡ་ོད་ཧྲེ་ཛྷ་ཾབ་ཱདཱྱི་བྷཧཱ་ཤ་བྷ་ཌྷཿ ། ཝྲེཥ་གསུངཥ།      
འང་ ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀྱིཥ། རྟྲེདྷ་ཅྱིང་ཟབྲེར་ཕཡ་ཟབྱུང་ཕཟྱི་སྱིང་ནོཟྱི་ཆོ་
གཟྱི་གཟུངཥ་ཝྲེཥ་བ་ཕཟྱི་བྷཐོ་སྲེ་དྷང་ར།  རྟྲེདྷ་ཟབྲེར་སྱིང་ནོཟྱི་སྔགཥ།   
དྷ་བྷ་ོཡཎ་ྣཏྲ་ཡ་ཱའ།  ཧོཾ་འྲེ་དར  ་སྲེ་ཏུ་པྲ་བ་ཛྷ་སྲེ་ཏུད ྲེ་ཥཱད ་ཏ་ཱག་ཎ་ོཧྱ་ཕ་
ཐཐ།྄ ཎྲེ་ཥཱཉྩ་འ་ོདྷྱི་ཡ་ོད་ཧྲེ་ཛྷ་ཾབ་ཱདཱྱི་བྷཧཱ་ཤ་བྷ་ཌྷཿ ས ཧཱ། རྟག་ཏུ་ཕཟླཥ་
ཕརོཐ་བཥ་དྷ་དྷྱི།  །ཕཥབྷ་ན་འངོཥ་སུ་རོགཥ་ནཡ་ཟགྱུཡ། །གདྷཐོ་ན་ཅྱིཥ་
ཀང་ཚུགཥ་བྷྱི་ཟགྱུཡ། །ཐབྷ་ཆོཥ་འོངཥ་སུ་ཕཟུང་ཕཡ་ཟགྱུཡ།  །བྷཐུ་ཐང་རྫུ་
ཟཕྲུར་ཕཥབྷ་བྷྱི་ཁཕ།།གང་ར་ཐཐ་ནཥ་འྱིཐ་ཆྲེཥ་དྷ། །ཟགྲུཕ་ནཡ་ཏྲེ་ཙོབྷ་
བྷྲེཐ་ནཡ་ཟགྱུཡ།  །ཕཟླཥ་ཕརོཐ་ཟབུབྷ་དྷྱི་བཥ་ཟགྱུཡ་དྷ། །ཐགོཥ་ན་ཏབྷཥ་
ཅཐ་ཟགྲུཕ་ནཡ་ཟགྱུཡ།    །ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ།    །   
ཐྲེཟྱི་ལདྷ་སཡ་ཞྭ་ལུ་ར་ོཙཱ་ཕཥ། འྲེ་དར  ་སྲེ་ཏུ་པྲ་བ་ཛྷ་ ཆོཥ་རྣབྷཥ་ཏབྷཥ་
ཅཐ་རྒྱུ་རཥ་ཟབྱུང་། །སྲེ་ཏུད ྲེ་ཥཱད ་ཏ་ཱག་ཎ་ོཧྱ་ཕ་ཐཐ།྄  རྒྱུ་ཐྲེ་ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་
གལྲེགཥ་ནཥ་གསུངཥ། །ཎྲེ་ཥཱཉྩ་འ་ོདྷྱི་ཡ་ོད་ཧྲེ་ཛྷ་ཾབ་ཱདཱྱི་བྷཧཱ་ཤ་བྷ་ཌྷཿ ཐྲེ་ར་
ཟགོག་ན་གང་འྱིདྷ་ན། །ཐགྲེ་སོང་ཆྲེདྷ་ནོ་ཐྲེ་སཐ་གསུངཥ། །ཝྲེཥ་གསུངཥ་
ཥོ།     ། 
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འང་ཐྲེཟྱི་ལདྷ་སཡ་ར་ོཙཱ་ཕ་དྷབྷ་བྷཁཟ་ཕཞང་ནོཥ། འྲེ་དར  ་སྲེ་ཏུ་པྲ་བ་ཛྷ་ 
གང་རྣབྷཥ་ཆོཥ་རྣབྷཥ་རྒྱུ་རཥ་ཟབྱུང་།  །སྲེ་ཏུད ྲེ་ཥཱད ་ཏ་ཱག་ཎ་ོཧྱ་ཕ་ཐཐ།྄    
ཐྲེ་རྒྱུ་ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ནཥ་གསུངཥ།  །ཎྲེ་ཥཱཉྩ་འ་ོདྷྱི་ཡ་ོད་ཧྲེ་ཛྷ་ཾབ་ཱདཱྱི་བྷཧཱ་
ཤ་བྷ་ཌྷཿ  ཐྲེ་ར་ཟགོག་ན་གང་འྱིདྷ་ན།  །ཐགྲེ་སོང་ཆྲེདྷ་ནོཟྱི་ཟཐྱི་སཐ་
གསུངཥ།  །ཝྲེཥ་གསུངཥ་ཥོ།    ། 
རྟྲེདྷ་ཟབྲེར་སྱིང་ནོཟྱི་སྔགཥ་ཀྱི་ཟགོཡ། དྷ་བྷོ་ཡཎྣ་ཏྲ་ཡཱ་འ། ཝྲེཥ་ཐྲེང་ཥང་
ཟཐོདྷ་ན་གདྷང་བྷཁདྷ་དྷྱི་བྷྲེཐ་ར། ཧོཾ་ཐང་ས ཧཱ་ཕཎགཥ་ན་དྷྱི་རྒྱུདྷ་དུ་
བྷཇར།   
སོཕ་ཐནོདྷ་རྒྱར་ནོ་ཆྲེདྷ་ནོ་ཕརྒྱ་བྱིདྷ་སོང་ནོཥ་བྷཚཐ་ན། ཐནར་ཥངཥ་རྒྱཥ་
བྷབྷ་སོཡ་བྷཁཟ་ཟགོ་ཕཐྲེ་བྷཆགོ་གྱི་རྒྱུཐ་ཐོདྷ་རྣབྷ་ཕལཐ་རཥ། ཆོཥ་
རྣབྷཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་རྒྱུ་ རཥ་ཟབྱུང་། །ཐྲེ་རྒྱུ་ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ནཥ་གསུངཥ། ། 
རྒྱུ་ར་ཟགོག་ན་གང་འྱིདྷ་ན།  །ཐགྲེ་སོང་ཆྲེདྷ་ནོཥ་ཐྲེ་སཐ་གསུངཥ།  །ཝྲེཥ་
གསུངཥ་ན་ཐང་ཕྱྱིཥ་སཐ་གཥཡ་ཕཅཐ་ཀྱིཥ་གཎདྷ་ར་ཟཕྲེཕཥ་སཕཥ་ཀང་། 
མ་འོ་ཐང་ཧྲེ་ཛྷཾ་གྱིཥ་ཀྱི་ཐོདྷ་ཚུཐ་ན་བྷྲེཐ་ན་དྷྱི་རྒྱུ་བྷཙདྷ་བྷ་སྣང་། 

 
ཇྱི་ལྟཡ་གསུངཥ་ན་དྷྱི། 
༡༽ འྲེ་དར  ་སྲེ་ཏུ་པྲ་བ་ཛྷ་སྲེ་ཏུད ྲེ་ཥཱད ་ཏཱ་ག་ཎོ་ཧྱ་ཕ་ཐཐ།྄ ཎྲེ་ཥཱཉྩ་འོ་དྷྱི་ཡོ་
ད་ཧྲེ་ཛྷཾ་བཱ་དཱྱི་བྷཧཱ་ཤ་བྷ་ཌྷཿ། 
༢༽ ཕསདྷ་ཕསྒྱུཡ་གྱི་ཁོཐ།  ཐནར་འྲེ་ལྲེཥ་རོ་རྲེཥ་བྷཚཐ་ནཟྱི་ཐྲེ་ྱིཐ་
བྷཏོང་ཕཟྱི་རབྷ་ཝྲེཥ་བ་ཕཟྱི་དྷང་ར། ཧོཾ་འྲེ་དར  ་སྲེ་ཏུ་པྲ་བ་ཛྷ་སྲེ་ཏུད ྲེ་ཥཱད ་
ཏཱ་ག་ཎོ་ཧྱ་ཕ་ཐཐ།྄ ཎྲེ་ཥཱཉྩ་འོ་དྷྱི་ཡོ་ད་ཧྲེ་ཛྷཾ་བཱ་དཱྱི་བྷཧཱ་ཤ་བྷ་ཌྷ་འྲེ་ས ཧཱ། 
༣༽ ཧོཾ་འྲེ་དར  ་སྲེ་ཏུ་པྲ་བ་ཛྷ་སྲེ་ཏུད ྲེ་ཥཱད ་ཏཱ་ག་ཎོ་ཧྱ་ཕ་ཐཐ།྄ ཎྲེ་ཥཱཉྩ་འོ་དྷྱི་
ཡོ་ད་ཧྲེ་ཛྷཾ་བཱ་དཱྱི་བྷཧཱ་ཤ་བྷ་ཌྷ་འྲེ་ས ཧཱ། 
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༤༽ དྷབྷོ་ཡཎྣ་ཏྲ་ཡཱ་འ།  ཧོཾ་འྲེ་དར  ་སྲེ་ཏུ་པྲ་བ་ཛྷ་སྲེ་ཏུད ྲེ་ཥཱད ་ཏཱ་ག་ཎོ་ཧྱ་
ཕ་ཐཐ྄། ཎྲེ་ཥཱཉྩ་འོ་དྷྱི་ཡོ་ད་ཧྲེ་ཛྷཾ་བཱ་དཱྱི་བྷཧཱ་ཤ་བྷ་ཌྷཿས ཧཱ། 
༥༽ ཧོཾ་འྲེ་དར  ་སྲེ་ཏུ་པྲ་བ་ཛྷ་སྲེ་ཏུད ྲེ་ཥཱད ་ཏཱ་ག་ཎོ་ཧྱ་ཕ་ཐཐ།྄ ཎྲེ་ཥཱཉྩ་འོ་དྷྱི་
ཡོ་ད་ཧྲེ་ཛྷཾ་བཱ་དཱྱི་བྷཧཱ་ཤ་བྷ་ཎ་འ་ས ཧཱ། 
རྟ་རོ་སྲེ་སྱི་རོ་༨༤༡་རོཡ། ཁྱི་སྲངོ་ལྡྲེའུ་ཕམདྷ་གྱིཥ་ རྒྱ་དྷག་ཐང་ཕར་ཡུར་
ཥོགཥ་དྷཥ་སྒྲ་ཕསྒྱུཡ་རོ་ཙཱ་ཐང་ནཌྷ ྱི་ཎ་བྷང་ནོ་སདྷ་དྲངཥ་ཎྲེ། སཐ་གཥཡ་
ཕཅཐ་ཏྲེངཥ་གྱིཥ་ན་བྷཚཐ་ནཟྱི་སཕཥ། ༡༽ ཕོཐ་ཡང་གྱི་སཐ་ཐང་
བྷཐུདྷ་ན། ༢༽ བ ་ཀ་ཡ་ཌྷཟྱི་ལུགཥ་ཐང་བྷྱི་ཟགར་ཕ། ༣༽ ཆོཥ་གཞུང་གྱི་
ཐོདྷ་ཐང་བྷྱི་ཟགར་ཕ། ཐྲེ་རཥ། ར་ཕཟྱི་ཕསྒྱུཡ་ཏཕཥ་གསུབྷ་སྲེ། ཏཐ་ཕསྒྱུཡ།  
ཐོདྷ་ཕསྒྱུཡ། ཡང་ཥོཡ་ཕཝག་ནཟབྷ་སྒྲ་ཕསྒྱུཡ་ཕཅཥ།  གདྷཐ་ཐོདྷ་ཐོདྷ་ཙདྷ་
ཡྲེ་ཡྲེ་གཎདྷ་ར་པཕ་དྷཥ། རོ་ཙཱཟྱི་གཞུང་ལུགཥ་ཁཐ་དུ་ཟཔགཥ་ན་ཐྲེ་བྱུང་
དྷཥ་བྷྱི་ཡྱིགཥ་གཝདྷ་ར་ང་ོགདྷངོ་བྷྱི་ཐགོཥ་ནཟྱི་གྲུཕ་ཟབཥ་བླངཥ་ན་ཐྲེཥ་
རོ་ཙཱཟྱི་ཡྱིག་གདྷཥ་ཁོཐ་ཟགདྷ་ཟླ་བར་ཕཟྱི་ནུཥ་ན་ཏོདྷ་འོཐ།   

 
ཐགོཥ་ཥྲེར། 
རྟྲེདྷ་ཟབྲེར་གྱི་སྔགཥ་རྣབྷ་ན་བྷྱི་ཟདྲ་ཕ་དུ་བྷ་ཕཞུགཥ་ན་རཥ། སྔགཥ་ཀྱི་
ཟགོ་ཟདྲྲེདྷ་ཧོཾ་ཐང་ བྷཇུག་ཏུ་ས ཧཱ་གཝྱི་ཚུགཥ་ཝྲེཥ་ནཟྱི་ཐོདྷ་གྱིཥ་བྷྱིདྷ་དྷ།     
ཆོཥ་རྣབྷཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་རྒྱུ་རཥ་ཟབྱུང་།  །ཐྲེ་རྒྱུ་ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ནཥ་
གསུངཥ།  །རྒྱུ་ར་ཟགོག་ན་གང་འྱིདྷ་ན།  །ཐགྲེ་སོང་ཆྲེདྷ་ནོཥ་ཐྲེ་སཐ་
གསུངཥ།   །ཝྲེཥ་ལུང་ཟདྲྲེདྷ་ནཟྱི་སཕཥ་རྲེགཥ་ན་ཐང་། ཆོཥ་རྣབྷཥ་ཀྱི་འོདྷ་
ཎདྷ་རར་རོགཥ། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཥཡ་ཞྱིདྷ་ན་ཤཱཀ་ཐུཕ་ན་ལྟ་བུ། སཡ་ཥ་རབྷ་
གྱི་འོདྷ་ཎདྷ་གཝྱི་ཚུགཥ་བྷྱི་ཐགཥོ་ནཥ་ཕརྟྲེདྷ།  ཐུཕ་ནཟྱི་ཝར་རཥ། ཤ་བྷ་
ཌྷཿ ས ཧཱ།  ཝྲེཥ་གསུངཥ་ན་དྷྱི་བྷཆོག་རྲེཐ་ཐོདྷ་གྱི་ཐཕང་གྱིཥ་འྱིདྷ་ར།   ཡང་
ཅག་ཥོ་ཥོ་སྲེ་ཕོ་ཥ་རབྷ་གྱི་འོདྷ་ཎདྷ་སོང་ཕ་རྣབྷཥ་ར་ཆོཥ་ཀྱི་འདྷོ་ཎདྷ་
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རྟྲེདྷ་ཟབྲེར་གྱི་གཝྱི་ཚུགཥ་ཐགོཥ་ནཥ། ཤ་བྷ་ཎ་འ་ས ཧཱ།  ཝྲེཥ་ཀུདྷ་བྷཁྲེདྷ་
ནཐྨ་ཐཀཡ་ནོཥ་གདྷངཕ་ལྟཡ་ཕརོཐ་དྷ་རྲེགཥ་ཎྲེ།  ཐྲེ་ཁཡ་ཡང་ར་ས ཧཱ་
ཝྲེཥ་སཡ་ཕ་དྷ། གོང་གྱི་མ་འོ་ཐང་ཧྲེ་ཛྷཾ་འང་ཟཐྱིཡ་བྷབྷ་དུ་ལྱིདྷ་ཏུ་
ཟཏཐ་ན་ཝྱིག་སྣང་ངོ་།  །པར་ནཥ་ཁ་ཎོདྷ་ཕགྱིཐ་སཕཥ་ ཤ་བྷ་ཌྷཿ ས ཧཱ། 
ཝྲེཥ་ཟཐོདྷ་ན་ར་སབྷ་ན་བྷཏོ་ཕ་ཝྱིག་སྣང་ཕ་ཟདྲ།   

 
རྒྱུ་བྷཙདྷ།  
སྒྲ་གཞུང་རཥ།  ཐང་ན།ོ ཤ་བྷ་ཌྷཿ ཝྲེཥ་ནཟྱི་རྣབྷ་ཐབྲེ་ཐང་ནོཟྱི་རྣབྷ་ཕཅཐ་
བྲེཐ་རཥ་ཅདྷ་འྱིདྷ་དྷ།ོ   ། 
གྱིཥ་ན། དྷབྷསྶྭསྱིས ཧཱསྭདྷཱརཾཛྷཤཌོགངྕ། ཐྲེ་འང་། དྷ་བྷཿ། སྭསྱི། ས ཧཱ། སྭདྷཱ། 
ཧ་རམ྄། ཛྷ་ཤཌ།྄  རྣབྷཥ་ར་ཐབྷྱིགཥ་ཕཥར་གྱིཥ་རྣབྷ་ཐབྲེ་ཕཝྱི་ན་ཟོང་
ཐགོཥ་གསུངཥ་ན་རཥ། ཤ་བྷ་ཎ་འ་ས ཧཱ། ཟཐོདྷ་དྷ་རྲེགཥ་སབྷ། ཆཥོ་རྣབྷཥ་
ཏབྷཥ་ཅཐ་རྒྱུ་རཥ་ཟབྱུང་།  །ཐྲེ་རྒྱུ་ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་གལྲེགཥ་ནཥ་གསུངཥ།  །རྒྱུ་ར་
ཟགོག་ན་གང་འྱིདྷ་ན།  །ཐགྲེ་སངོ་ཆྲེདྷ་ནོ་་་་་་་ཐྲེ་ཕཝྱིདྷ་ཟཔྲེར་ཕཟྱི་གཝྱི་
ཚུགཥ་ལྱིག  །ཅྲེཥ་གོ་ཐོདྷ་བླང་ཕཡ་ས་ཟདྲ་ཝྱིག་སྣང་ང་ོ།  ། 
ཐནྲེ་ཆ་ཟདྲ་བྷྱིདྷ་སྣ་ཙགོཥ་ར། ཤ་བྷ་ཌྷ་འྲེ་ས ཧཱ།  ཝྲེཥ་ན་གཝྱི་ངོ་ཤ་བྷ་ཌྷྱིཟྱི་
ཙིག་ཐཕང་ཕཎང་དྷཥ་བྱིཥ་ཟདུག་ར། ཤ་བྷ་ཌྷ་ཁོ་དྷ་བྷ་གཎོགཥ་ཤ་བྷ་ཌྷྱི་
བྱི་སྲོར་བྷྱི་སྣང་ཕཥ་ ཤ་བྷ་ཌྷ་འྲེ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་ན་ཐ་ལྟ་ཟཐྱིཡ་ཅུང་བྷྱི་རྲེགཥ་
སབྷ།  
ཤ་བྷ་ཌྷྲེ་ས ཧཱ།  ཝྲེཥ་ན་དྷྱི་རྣབྷ་ཐབྲེ་ཕདུདྷ་ནཟྱི་ཟཇུག་སོ་འྱིདྷ་ནཥ་ཟཐྱིཡ་
སྣང་ཐགོཥ་ན་བྷྲེཐ། ཐྲེཥ་དྷ་ཀུདྷ་བྷཁྲེདྷ་ནཐྨ་ཐཀཡ་ནོཥ་གདྷང་ཕ་ལྟཡ།  
ཧོཾ་འྲེ་དར  ་སྲེ་ཏུ་པྲ་བ་ཛྷ་སྲེ་ཏུད ྲེ་ཥཱད ་ཏ་ཱག་ཎ་ོཧྱ་ཕ་ཐཐ།྄ ཎྲེ་ཥཱཉྩ་འ་ོདྷྱི་ཡ་ོ
ད་ཧྲེ་ཛྷ་ཾབ་ཱདཱྱི་བྷཧཱ་ཤ་བྷ་ཎ་འ་ས ཧཱ། ཝྲེཥ་ནཟྱི་རྲེཥ་སུ་ཟཇུག་ཐགཥོ་ནཟོ།། 
ཝྲེཥ་རོཡ་གཐདྷ་བྷཁཥ་ཐཕང་ཟགཟྱི་གསུང་ངོཡ་འྱིདྷ་བྷྱིདྷ་ཐཔྱོཐ་ཕྱྱིཡ་ཐཀཡ་ཅུང་གྱིཥ་ཕུར་ཕ་
ཤུ་བམ྄།།                །། 
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བྷཇུག་བང་། 
བྷ་ཐག་རྒྱུདྷ་ཟབབྷཥ་རྟཡ་ཝདྷོ་ཧ་རྒྱག་ནཟྱི། ། 
སཐ་བྷང་ཏོཥ་ཙེ་སྱིང་ར་བྷ་ཕཞཐོ་ནཡ། ། 

ཐག་ཕཅོཥ་དྲྱི་ཕསུང་ཅུང་ཞཐ་ཟཐུར་དྷ་སབྷ། ། 
ནཐ་ཐཀཡ་ཆུདྷ་ནོ་སྱིདྷ་ནཟྱི་ངར་ཕ་ཕསྲེདྷ། །  

  
ལྲེཥ་ཡཕ་བྷྱིག་ཆུང་བྷཏོང་ཏོཥ་བྷ་གྱུཡ་ནཟྱི། ། 

ཐོདྷ་རཥ་བྷཥ་ནཟྱི་ྲེཥ་ཙོགཥ་བྷཆྱིཥ་ཟགྱུཡ་དྷ། ། 
འྲེ་ལྲེཥ་སདྷ་ལྡདྷ་རྒྱར་ཕ་ཡཕ་ཟབབྷཥ་ཐང་། ། 
ར་གསུབྷ་ཐབྷ་ཅདྷ་རྣབྷཥ་ཀྱི་བྷདུདྷ་ར་ཕལགཥ། །  

 
ཅུང་ཞཐ་སྔོདྷ་བོདྷ་གོང་བྷཟྱི་གསུང་གཝྱིཡ་བཥ། ། 
གང་ར་པདྷ་ནཟྱི་ལྷག་ཕཥབྷ་གྱིཥ་སྒྲྱིག་ན། ། 

ཐགྲེ་ཕཥ་ཁབྷཥ་གསུབྷ་སྲེ་ཟགོ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི། ། 
ལུཥ་ཥྲེབྷཥ་ཟཙེ་ཕ་ཏ་ཐག་ཝྱི་གྱུཡ་ཅྱིག ། 

  
ཕསདྷ་ཟཚིདྷ་སྲེཥ་བུ་འོངཥ་ཀྱི་སྐུ་ཙེ་ཕརྟདྷ། ། 

རྒྱར་བློདྷ་ཟཕངཥ་རྣབྷཥ་བྷྱི་བྷཐུདྷ་རྐྱྲེདྷ་ཐང་ཟབར། ། 
ཕལཐ་སྒྲུཕ་ཟཁོཡ་རོ་ྱིདྷ་ཕཝྱིདྷ་གོང་དུ་ཟཔྲེར། ། 
ཕཐྲེ་སྱིཐ་ཟབྱུང་གདྷཥ་རྒྱར་ཕསདྷ་རྒྱཥ་གྱུཡ་ཅྱིག ། 

 
ཅྲེཥ་ན་ཟཐྱིཟང་བྷ་ཟངོཥ་གཝདྷོ་ནུ་རྣབྷཥ་ར་ཐགོངཥ་ལྱིང་ངྲེཥ་ན་ཐདྷོ་གྱི་ར་ོརྲེ་སོཕ་ཐནོདྷ་
ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་རྒྱ་བྷཙ་ོབྷཆགོ་གྱི་ཕཀཟ་འྱི་ཅོཐ་ནདྷ་སྱི་ཕོཡ་ཕཅྱིངཥ་དྷཥ། རོཡ་གཐདྷ་བང་ཆུཕ་ཝྱི་
ཕཟྱི་རབྷ་གྱི་དྷགཥ་སུ་ཐགྲེ་ཐཀཡ་ཅུང་ཕཐག་གྱིཥ་སྔཡ་དྷཥ་ཞྱིདྷ་བྱིཥ་སུ་ཕཎཕ་ན་རྣབྷཥ་གཅྱིག་



སྔགཥ་ཀྱི་ཟབྲུ་ཟགྲེར་ནཐ་ཐཀཡ་ཆུདྷ་ནོ། 
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ཏུ་ཕསྲེཕཥ། ངྲེཥ་ནཡ་བྷཁ་ོཕཟྱི་ཡྱིགཥ་རྣབྷཥ་གཥཡ་དུ་བྱིཥ་དྷཥ་(སྱི་རོ་༢༠༢༠) གདྷབྷ་ར་ོལགཥ་
བྱི་ཟླ་༡༠་ནཟྱི་ཙེཥ་༡༥ཟྱི་ྱིདྷ་བྷོཡ་རྲེགཥ་ནཡ་ཁ་ཕསངཥ་ཎྲེ་གྲུཕ་ན་བྷགྷ་ྒརམ྄།།               །།  

 
 

 

 

 

 

  


