
་ ་གསོལ་འ བས་བར་ ད་ལམ་ ལ་དང་། བསམ་པ་ལྷན་འགྲབ།

ឰኞᴻᵑᐖ᧗ 犨霙౮疰ᐖ᧗

ག ལ་འ བས་བར་ ད་ལམ་ །
̻ឰ臺ኞय़ॊ窞ᴻᵑ螇ᐖ᧗̼

་ ་བ ་ ་ ་པ ་ ་  ས་ ་ ང་བ་མཐའ་ ས་ལ་ག ལ་བ་འ བས
琣ࠡ㸋 紑 ߄ই ᨬሸ 盿瑿㸋 ܩ硲 瑯ߡ ᪭肍 祇 ߡ琂
                                        ဩ蛪ᴨ趘ᴩ֡౯ᐖ᧗牧

ངས་ ་ གས་ ་ ན་ ་ལ་ག ལ་བ་འ བས  ལ་ ་པ ་འ ང་གནས་ལ་ག ལ་བ་འ བས
ᵇ硲 ࢶ磼 ူ܉ 祇 ߡ琂 ֘硲 ᨬሸ 箼ٖ 祇 ߡ琂
ಸ蛪य़眈ᥡᶪ౯ᐖ᧗牧玕蛪ឰ臺ኞ౯碇ᐖ᧗牐

བདག་ ་ ་མ་ ་མཚར་ ལ་པ ་  ་གར་ ལ་ ་ ་འ ངས་ ས་བསམ་མ ད
鉏॰ ሸ ߶硄 ֘ᨬ硲 ከ瑑 ኧ 硲٫ 蝐碂ڞ
౯ԏӤ趂ྛ胦ଫ玕蛪牧ኞԭ玢ଶ狕ԟဩ牧

ད་ ལ་ད ས་ ་ ལ་ ན་ གས་པ་བ ལ  ་ ན་ ལ་ ་ ་བ གས་འ ་ ན་མ ད
ጼኧ ሳ蝧 ׂٵ ᘏ૬ଶ Ԑࣙ ኧ 硲狕 ፳碄ڞ
谛ԁᥜ萢Ӿ蟂չռ諑牧蛪֘ᮑᰂहӾᤈڥኞ牐

གས་ ས་བདག་ལ་ ན་ ས་ བས  བ ་བས་བདག་ གས་ལམ་ ་ ངས
শ 鉏祇 ๔ᮎᐿڞ 磼 鉏 ۪ᦕ၎ࢶ
ᐖ疧霙眈ԭ౯ᩞے瞱牧犥ىᆽ౯缛獈螇牧

ད ངས་པས་བདག་ལ་ད ས་ བ་ ལ  ས་པས་བདག་ གས་བར་ ད་ ལ
ᨬ 鉏 ߶ᒓ֢ 穇ᨬ 鉏祇 瞪獥祇
犥疧ੂᩞԨ౯౮疰牧犥疧শێ窞ᴻ౯缛ᵑ牐
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་ ་བར་ ད་ ་ ་ ལ  ནང་ ་བར་ ད་ནང་ ་ ལ
մ 瞪獥 մই祇 瑯॰ 瞪獥 瑯祇
क़ᵑᏥԭक़ኴ窞ᴻ牧ٖݎᵑᏥԭٖह窞ᴻ牧

གསང་བ ་བར་ ད་ད ངས་ ་ ལ  ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མ
礱শ 瞪獥 ଫ蝧祇 Ԉᨬ ၜ硄 蝧մ
ᑃੂᵑᏥԭဩኴٳᴻ牧疧獮௲碇ᶮᐑᘒ緢狅牐

་ ་བ ་ ་ ་པ ་ ་  ་ ་ ་མཚར་མ ང་བ ་
琣ࠡ㸋 紑 ߄ই ᨬሸ 盿瑿㸋 硲 ߶硄 蝢শၥ
                                        ᥡᥠឰ趂蛪ԏྛ胦牧

ག ས་པས་རལ་ ་ ག་ ་མ ད  ག ན་པས་འ གས་པ ་ ག་ ་མ ད
肍ᨬ ݴ ၜከز ڞᨬ ݘᨬ ၜከڞ
ԭݦಋᕮਪڻԏಋ玢牧ԭૢಋᕮݟۮԏಋ玢牧

ལ་བ ད་མ ་ག གས་ ན་ལ་ག གས  ལ་བ ་ག ང་འ ན་འ ་བ ་མ ན
ׂᘏ 獥ᦕ ᓌ௳ ከশ 睞Ր ፳শ釒
ୟݗ襷粤縄縋ݻӤᥤ牐ٍ᧘֡փ瞚ռኞௌԆ牧

གས་ ས་བདག་ལ་ ན་ ས་ བས  བ ་བས་བདག་ གས་ལམ་ ་ ངས
শ 鉏祇 ๔ᮎᐿڞ 磼 鉏 ۪ᦕ၎ࢶ
ᐖ疧霙眈ԭ౯ᩞے瞱牧犥ىᆽ౯缛獈螇牧

ད ངས་པས་བདག་ལ་ད ས་ བ་ ལ  ས་པས་བདག་ གས་བར་ ད་ ལ
ᨬ 鉏 ߶ᒓ֢ 穇ᨬ 鉏祇 瞪獥祇
犥疧ੂᩞԨ౯౮疰牐犥疧শێ窞ᴻ౯缛ᵑ牧

་ ་བར་ ད་ ་ ་ ལ  ནང་ ་བར་ ད་ནང་ ་ ལ
մ 瞪獥 մই祇 瑯॰ 瞪獥 瑯祇
क़ᵑᏥԭक़ኴ窞ᴻ牧ٖݎᵑᏥԭٖह窞ᴻ牧

69



གསང་བ ་བར་ ད་ད ངས་ ་ ལ  ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མ
礱শ 瞪獥 ଫ蝧祇 Ԉᨬ ၜ硄 蝧մ
ᑃੂᵑᏥԭဩኴٳᴻ牧疧獮௲碇ᶮᐑᘒ緢狅牐

་ ་བ ་ ་ ་པ ་ ་  དམ་ ས་ ན་ ན་གསན་པ ་
琣ࠡ㸋 紑 ߄ই ᨬሸ 盿瑿㸋 ܩ Ռ܉ ՟ᨬၥ
ឰ趂ቊਪྋဩ牧ލ                                        

་གསལ་ ད་ ར་མདངས་དང་ ན  ག་ག ས་ ་ ད་ གས་བམ་བ མས
硲៣ ւᜋ ױჳ ၜ肍 琂᧚ 襊ෟܖ
蛪୵กศ硯طٍط牧ݦಋಗ瞱ӣ犔ԏᕪ萢牧

ག ན་པས་ ར་པ ་ ་ ་བ མས  ཟབ་ ་ ས་ མས་ གས་ ་ ད
蝧݄ࢶ ܖܩ 砥砗 ܖᨬ ᱻᨬ 犋瑿ز
綍窼ੂဩஞӾ緡蝢鉏牧ૢಋಗ瞱ฦ૬ԏੂᖅ牐

ང་ ་ ད་ ་པ ་  གས་ ས་བདག་ལ་ ན་ ས་ བས
ಛ襊 绕ᦕ 紑ฬ鉏 ࢶ磼 鉏 ۪ᦕ၎
“ಛ襊”瑿ොԏ紑ฬ鉏牧ᐖ疧霙眈ԭ౯ᩞے瞱牧

བ ་བས་བདག་ གས་ལམ་ ་ ངས  ད ངས་པས་བདག་ལ་ད ས་ བ་ ལ
শ 鉏祇 ๔ᮎᐿ ᨬ 鉏 ߶ᒓ֢ڞ
犥ىᆽ౯缛獈螇牐犥疧ੂᩞԨ౯౮疰牧

ས་པས་བདག་ གས་བར་ ད་ ལ  ་ ་བར་ ད་ ་ ་ ལ
穇ᨬ 鉏祇 瞪獥祇 մ 瞪獥 մই祇
犥疧শێ窞ᴻ౯缛ᵑ牧क़ᵑᏥԭक़ኴ窞ᴻ牧

ནང་ ་བར་ ད་ནང་ ་ ལ  གསང་བ ་བར་ ད་ད ངས་ ་ ལ
瑯॰ 瞪獥 瑯祇 礱শ 瞪獥 ଫ蝧祇
ᴻ牧ٳᵑᏥԭٖह窞ᴻ牧ੂᑃᵑᏥԭဩኴݎٖ
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ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མ  ་ ་བ ་ ་ ་པ ་ ་
Ԉᨬ ၜ硄 蝧մ 琣ࠡ㸋 紑 ߄ই ᨬሸ 盿瑿㸋
疧獮௲碇ᶮᐑᘒ緢狅牐

དམ་ཅན་དམ་ལ་བ གས་པ ་  ་ ད་གནས་མ ག་ མས་ ་དགའ
ࣙ  य़ᨬၥ 瞱ဌ ٖ纩 ᯦ታ瑑
᧣չᕅ镔ဩᐟռ牧ԭஂ෫ࣺ胦瑿礃ཻఌ牧

་གར་ ད་ ལ་ས་མཚམས་  ན་ ས་བ བས་ནས་ ན་པ ་
ከ瑑 ጼኧ ៣阢蝧 ۪ᦕ ٖ ٵᨬၥ
ԭ玢ଶᥜ萢ԏ鉎ह賳牧璎ᩞے瞱ԏݸ褔ԁ牧

་བ ང་ ས་ངད་ ན་པ ་  ་ ག་པ ་ད ན་ ང་
瞱礁 ᨬၽ ჳᨬڥ ဌᨗ ᨬሸ 釒ಛኴ
ԭ“࿈ޱ臵臻詂ᑌઊ”Ӿ牧ឰ臺ᡱԭ٧෭Խڊኞ牧

་ ག་ ང་ བ་བ ད་ ་  བ ་ ན་ ་ ་གནས་མ ག་
纩ᢸ ୩纩 ଶᦕ纩 琂ჳ 琂 ٖ纩ଶ
“纩ੂ纩”ԏဣኚ襷牧ԭஂٍ胦Ԕԏࣀ瑿Ӿ牧

ས་མ ག་ ལ་བཟང་ ས་ ས་ག ལ  ག་ག ས་ ་ ་ ་ད ་བ མས
ኴ纩 礱 ܩ祇 ၜ肍 ग़磼 ܖݘڞ
ྛ胦य़ॊፘওဩ蔬牧ݦಋಗ瞱Ԝ᰻ᰂڟ牧

ག ན་པས་ ན་ ན་ཟ་མ་ ག  ར ་བ ད་ ས་ནང་ ་ག མས
砥ሸᨗ य़ ଶᦕ 瑯 ܉ᨬ Ռز
ૢಋಗ瞱ቊਪګਪፋ牧ਪፋԏٖፐჿᤅኚ襷牧

མ འ་འ ་དམ་ཅན་དམ་ལ་བ གས  ་དམ་ ལ་ག གས་ད ས་ བ་བ ས
፳ ᳵ य़  ׂ௳ ߶ᒓၽ࠶
᧣չᕅ绚ᤈ镔ဩռ牧谛ᥠ疧酄ᦤ胦౮疰牧
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གས་ ས་བདག་ལ་ ན་ ས་ བས  བ ་བས་བདག་ གས་ལམ་ ་ ངས
শ 鉏祇 ๔ᮎᐿڞ 磼 鉏 ۪ᦕ၎ࢶ
ᐖ疧霙眈ԭ౯ᩞے瞱牧犥ىᆽ౯缛獈螇牧

ད ངས་པས་བདག་ལ་ད ས་ བ་ ལ  ས་པས་བདག་ གས་བར་ ད་ ལ
ᨬ 鉏 ߶ᒓ֢ 穇ᨬ 鉏祇 瞪獥祇
犥疧ੂᩞԨ౯౮疰牧犥疧শێ窞ᴻ౯缛ᵑ牧

་ ་བར་ ད་ ་ ་ ལ  ནང་ ་བར་ ད་ནང་ ་ ལ
մ 瞪獥 մই祇 瑯॰ 瞪獥 瑯祇
क़ᵑᏥԭक़ኴ窞ᴻ牧ٖݎᵑᏥԭٖह窞ᴻ牧

གསང་བ ་བར་ ད་ད ངས་ ་ ལ  ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མ
礱শ 瞪獥 ଫ蝧祇 Ԉᨬ ၜ硄 蝧մ
ᑃੂᵑᏥԭဩኴٳᴻ牧疧獮௲碇ᶮᐑᘒ緢狅牐

་ ་བ ་ ་ ་པ ་ ་  ལ་བ ་བ ན་པ་བ གས་པ ་
琣ࠡ㸋 紑 ߄ই ᨬሸ 盿瑿㸋 ከশ ჳ૬ ᪃ᨬၥ
                                        缏֡ᴩ硽ဩԏଖ牧

ག འ་ ་ནགས་ལ་ བ་པ་མ ད  བ ན་ ར་ནམ་མ ་ད ངས་ ་འ ང
褷ڥ ೭ ᒓ૬ڞ ଙᱻ ܖਮ ଫ蝧ෟ
ԭ“粙Ꭺઊ”Ӿ֢狕瞱牧贻ٌ狕ཀྵാ獈醲绚ኴ牧

་ ་ ག་ ས་ ངས་ ང་བ ལ  བ ལ་ ང་ ན་ནགས་ ་འ ང
ग़磼 ၜ磼 窚ᤈݴ ݴᤈ ࣙჳ ೭蝧ෟ
犥ᰂڟ玢ᶾӬ矹ۖ牧矹ۖਫ਼ݸಲ獈牧

་འབར་འ གས་ ང་མ ་ ང་ མ  བ་ ་ ་ གས་ས་གང་བ གས
ဌ瞪 賳ᤈ ഷಛ؋ ॗᦕ ๙琂 ៣ಔ紳
箛篾ᅬ簁ੂၹԽນ牧ขิक़螇盆ռ螁瑿ᅹ牧

72



་ནག་ ་ ལ་ ་བ ག  འ ན་ ་ ་ ད་བ ད་ ་ག ད
褷ၜ ೭ူ ၎ ॰ ग़ဌ ଶᦕᨀ
ಅ磪យ环篱ੱ౮箜ᅽ牧෫ݢ玚බ褔諑ԏ疧ᘏ牧

གས་ ས་བདག་ལ་ ན་ ས་ བས  བ ་བས་བདག་ གས་ལམ་ ་ ངས
শ 鉏祇 ๔ᮎᐿڞ 磼 鉏 ۪ᦕ၎ࢶ
ᐖ疧霙眈ԭ౯ᩞے瞱牧犥ىᆽ౯缛獈螇牧

ད ངས་པས་བདག་ལ་ད ས་ བ་ ལ  ས་པས་བདག་ གས་བར་ ད་ ལ
ᨬ 鉏 ޙᒓ֢ 穇ᨬ 鉏祇 瞪獥祇
犥疧ੂᩞԨ౯౮疰牧犥疧শێ窞ᴻ౯缛ᵑ牧

་ ་བར་ ད་ ་ ་ ལ  ནང་ ་བར་ ད་ནང་ ་ ལ
մ 瞪獥 մই祇 瑯॰ 瞪獥 瑯祇
क़ᵑᏥԭक़ኴ窞ᴻ牧ٖݎᵑᏥԭٖह窞ᴻ牧

གསང་བ ་བར་ ད་ད ངས་ ་ ལ  ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མ
礱শ 瞪獥 ଫ蝧祇 Ԉᨬ ၜ硄 蝧մ
ᑃੂᵑᏥԭဩኴٳᴻ牧疧獮௲碇ᶮᐑᘒ緢狅牐

་ ་བ ་ ་ ་པ ་ ་  ན་ ་ ་ག ན་མ ད་པ ་
琣ࠡ㸋 紑 ߄ই ᨬሸ 盿瑿㸋 ࠶ ူמև ڞᨬၥ
                                       ឰ趂᧣չᗔ豥᧘ռ牧

་ ང་ ལ་ ་ ་ གས་ཅན  ་མཚན་ག གས་བཟང་ ་ ག་ གས
٫ ֘硲 ၜ襷ᳵ 褷ח ܉礱 ᨗ࠶襊
ሿ疊ᒏ蛪ᘒ፳玕蛪๐牧蛪୵ૣওᜋ珿礃ᑑ磪牧

མས་འ གས་ད ་ ་ ར་ལ་མ ས  ད ང་ ་བ ་ ག་ ན་པ ་ ལ
ᗔ 疰ᒓ ևᨬ ڞԐԑ ᜋ ݴ᩹
Ἰ粤璂۰ݎ鎑၂綍聅牧ইݶ蝒ჿم܈୵ፘ牧
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ན་ ན་ ན་ ་ ་ གས་ག ལ  ག་ག ས་འ ར་བ ་ ར་པ་བ མས
Ռ؋ ܉ၜ ೭ഷ祇 ၜ肍 ࠶শ ᱻ૬ܖ
蛪Ӥ绝ಀᐿᐿቊਪ᷶牧ݦಋಗ瞱覇ᱞฦ૬牧

བ ད་དང་ ན་ ་ ་ག ན་མ ད  ག ན་པས་ ང་ ང་ ར་པ་བ མས
ଶ࠶ ူמ ױևز ڞᨬ 祜ᶮ ᱻ૬ܖ
ԭ螹諑ᗔ豥ռ֢᧣չ牧ૢಋಗ瞱詂ฦ૬牧

ས་པ ་ ་ལ་ ང་ བས་མ ད  མ ལ་ན་ གས་ ་ ར་པ་བ མས
砗ᨬ Ց 蝑芫ݘ ڞ೭ ከᦕ ᱻ૬ܖ
ԭ蒁碇ৼռ֢硶镔牧᷀Ӥ֫ଃ᱈ګฦ૬牧

་དམ་ ་དང་ག ས་ ་ ད  ག ས་ ད་ ལ་ ་འ མ་ ང་ ན
 ᢺױ 疴蝧ဌ 疴ဌ ֘硲 ඥݚᳵ
贶犌疧ॠռ෫癩ڦ牧෫ԫ玕蛪縩蟂ଢӸᘏ牧

གས་ ས་བདག་ལ་ ན་ ས་ བས  བ ་བས་བདག་ གས་ལམ་ ་ ངས
শ 鉏祇 ๔ᮎᐿڞ 磼 鉏 ۪ᦕ၎ࢶ
ᐖ疧霙眈ԭ౯ᩞے瞱牧犥ىᆽ౯缛獈螇牧

ད ངས་པས་བདག་ལ་ད ས་ བ་ ལ  ས་པས་བདག་ གས་བར་ ད་ ལ
ᨬ 鉏 ߶ᒓ֢ 穇ᨬ 鉏祇 瞪獥祇
犥疧ੂᩞԨ౯౮疰牧犥疧শێ窞ᴻ౯缛ᵑ牧

་ ་བར་ ད་ ་ ་ ལ  ནང་ ་བར་ ད་ནང་ ་ ལ
մ 瞪獥 մই祇 瑯॰ 瞪獥 瑯祇
क़ᵑᏥԭक़ኴ窞ᴻ牧ٖݎᵑᏥԭٖह窞ᴻ牧

གསང་བ ་བར་ ད་ད ངས་ ་ ལ  ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མ
礱শ 瞪獥 ଫ蝧祇 Ԉᨬ ၜ硄 蝧մ
ᑃੂᵑᏥԭဩኴٳᴻ牧疧獮௲碇ᶮᐑᘒ緢狅牐
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་ ་བ ་ ་ ་པ ་ ་  འ ་ ་ ལ་ ་ད ངས་པ ་
琣ࠡ㸋 紑 ߄ই ᨬሸ 盿瑿㸋 ߽ ኧ ᨬၥ
                                        獮ஃ᧣չ調ऒԏ瑿牧

་ད ང་ ད་ ་ས་ག ་ལ  མདའ་ ང་གང་ ་མ ་ནང་
ဌᖏ 绕ᦕ ៣௳ 鉏贻 ಔ॰ ഷ瑯
ԭஂᅬ篇箛ञ瑿चӤ牧玕ሿӞ缬ᬱ਼ԏ竝ဤ牧

པ ང་ ་བ ལ་བ ལ་འ  པ ་ནང་ན་ད ངས་པ་མ ད
ᨬဌ ᶮ ॗॗ ᨬဌ 瑯೭ ૬ڞ
ᒒࣖឰ臺Ӥᇫ犲竃ٷ牧ԭឰ臺Ӿ辇璎ᥤ፯盢牧

མཚན་ ང་པ ་འ ང་གནས་ ས  གས་པ ་སངས་ ས་ད ས་ ་ ན
ٵᨬ 礱磼 ߶蝧֢ ܐಛ ᨬሸ 箼ٖ܉
種ݩݷԽᑍឰ臺ኞ牧Ԋฎྋᥧ疧谛ᛔ褔ԁ牧

་འ ་ ལ་ ་ ་མཚན་ཅན  གས་ ས་བདག་ལ་ ན་ ས་ བས
琂߽ ֘硲 褷܉ᳵ ࢶ磼 鉏 ۪ᦕ၎
ই種玕蛪ᑑ磪ᦻᑑ磪牧᧗疧霙眈ԭ౯ᩞے瞱牧

བ ་བས་བདག་ གས་ལམ་ ་ ངས  ད ངས་པས་བདག་ལ་ད ས་ བ་ ལ
শ 鉏祇 ๔ᮎᐿ ᨬ 鉏 ߶ᒓ֢ڞ
犥ىᆽ౯缛獈螇牧犥疧ੂᩞԨ౯౮疰牧

ས་པས་བདག་ གས་བར་ ད་ ལ  ་ ་བར་ ད་ ་ ་ ལ
穇ᨬ 鉏祇 瞪獥祇 մ 瞪獥 մই祇
犥疧শێ窞ᴻ౯缛ᵑ牧क़ᵑᏥԭक़ኴ窞ᴻ牧

ནང་ ་བར་ ད་ནང་ ་ ལ  གསང་བ ་བར་ ད་ད ངས་ ་ ལ
瑯॰ 瞪獥 瑯祇 礱শ 瞪獥 ଫ蝧祇
ᴻ牧ٳᵑᏥԭٖह窞ᴻ牧ᑃੂᵑᏥԭဩኴݎٖ
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ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མ  ་ ་བ ་ ་ ་པ ་ ་
Ԉᨬ ၜ硄 蝧մ 琣ࠡ㸋 紑 ߄ই ᨬሸ 盿瑿㸋
疧獮௲碇ᶮᐑᘒ緢狅牐

ད་ ་ ་མ་མ ད་པ ་  དད་ ན་འ ་བ་འ ན་པ ་དཔལ
ጼᦕ 疴ሸ ڞᨬၥ 琂ჳ ፳ߡ ᨬ૬
ឰ趂֢ԅ萢瑿ԏ෭牧ԭٍמռኞ֢Ԇ牧

གང་ལ་གང་འ ལ་ ར་བ ན་ནས  ག ང་ ་ལ་ ་ལ་ ག་
ಔ ಔ 硲ჳٖ ᛓ࠶  蝚ଶ
鋓ಅଫ玕ᘒดሿٌ蛪牧ԭᮎᒍܜઊԏઊᶮӤ牧

ད ་ ་ད ་བ ན་དམ་ལ་བ གས  ལ་ ་ཚ་བ ་ཚ་ ད་
ᢺ ᕳଙ य़ ኧ疴 硄শ 硄绕
᧣չᕅ“ॊ蛪ᐟ”牧ԭ“癩শ”हԏ“癩ᨀ”瑿ො牧

་ ་ད ་བ ན་ གས་པ་ཅན  ་ ་ ་ག ག་དམ་ལ་བ གས
ᢺ ᕳଙ ᘏ૬ᳵ 疴狕 ۼᦕ य़
礃ԅṛ猓ԏॠᐟॊ牧ԫ܈Ӟ֖緡盿ݑ᧣չ牧

མང་ ལ་ ་ ་ མས་ ན་  ད ་ ང་བ ་ལ་ད ས་ བ་གནང
芟ኧ 琂 ୩ੱ ᕳᵇ ௳ ߶ᒓ瑯
ԭ“臢ရ”हԏ“୩ᰂ”瑿ො牧ᩞԨࢥ穉ӯ盿瑿౮疰牧

ད་པར་འ གས་པ ་ ག་འ ན་མ ག  གས་ ས་བདག་ལ་ ན་ ས་ བས
獥૬ ૻᨬ ڥ犡纩 ࢶ磼 鉏 ۪ᦕ၎
礃ԅྛ胦ԏ瞱กࣀ疧牧ᐖ疧霙眈ԭ౯ᩞے瞱牧

བ ་བས་བདག་ གས་ལམ་ ་ ངས  ད ངས་པས་བདག་ལ་ད ས་ བ་ ལ
শ 鉏祇 ๔ᮎᐿ ᨬ 鉏 ߶ᒓ֢ڞ
犥ىᆽ౯缛獈螇牧犥疧ੂᩞԨ౯౮疰牧
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ས་པས་བདག་ གས་བར་ ད་ ལ  ་ ་བར་ ད་ ་ ་ ལ
穇ᨬ 鉏祇 瞪獥祇 մ 瞪獥 մই祇
犥疧শێ窞ᴻ౯缛ᵑ牧क़ᵑᏥԭक़ኴ窞ᴻ牧

ནང་ ་བར་ ད་ནང་ ་ ལ  གསང་བ ་བར་ ད་ད ངས་ ་ ལ
瑯॰ 瞪獥 瑯祇 礱শ 瞪獥 ଫ蝧祇
ᴻ牧ٳᵑᏥԭٖह窞ᴻ牧ᑃੂᵑᏥԭဩኴݎٖ

ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མ  ་ ་བ ་ ་ ་པ ་ ་
Ԉᨬ ၜ硄 蝧մ 琣ࠡ㸋 紑 ߄ই ᨬሸ 盿瑿㸋
疧獮௲碇ᶮᐑᘒ緢狅牐

དཔལ་ ་ཐང་ ་དཔལ་ཐང་  བ ན་མ་བ ་ག ས་དམ་ལ་བ གས
૬砗 ॰ ૬ ჳሸ 疰疴 य़
ԭ“૬芛”हԏ“૬璤”瑿ො牧᧣չᕅ܈ԫ֖瑿ྮ牧

ད་ ལ་ ་ལ ་ལ་ ག་  གངས་ད ར་ ་ ད་དམ་ལ་བ གས
ጼኧ ࠶ 蝚ଶ 瑑 瓲ဌ य़
ԭᥜ萢ڜܜઊ痷ᶮӤ牧᧣չᕅ“ٗӥ聅”ᐟ牧

འདམ་ ད་ ་ ་ ང་ ང་  ཐང་ ་ ར་བ ད་དམ་ལ་བ གས
绕 ᢺՑ ਘᐿ ᢺ 褷எ य़
ԭ“窵ᨀ”ԏ“ਘӾ”ह牧᧣չ“褷菹”ઊᐟռ牧

ས་ ་ ་ ་ ང་ ང་  ་ ན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བ གས
ἓူ ڥ ಛ ᢺמ ኴ य़
ԭᮎઊԏઊᶮӤ牧᧣չಅ磪ካ穇調ᐟռ牧

་བ ་འ ་ཐམས་ཅད་ ས  ལ་ལས་ ག་ ་ ང་ ་ ལ
獥শ ᢺ߽ ኴᦕ 襊 祇॰ ਘူᱻ
ᧆ缛Ԇᥝ調ᐟ፯ંӾ牧胼׀辐ኞԏ羊誡牧
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ལ་ལས་བ ན་པ་བ ང་བར་ ས  ལ་ལས་ ན་ ་ ས་ ངས་ ས
襊 ჳ૬ 蝑ߡӬ 襊  獥๔Ӭ
ᐖ眭ԅ֡硽ԏ镔ဩ牧胼ଫצر蛪ԅՑ牧

མ ་དང་ ་འ ལ་ བས་ ་  གས་ ས་བདག་ལ་ ན་ ས་ བས
磼 鉏 ۪ᦕ၎ࢶ ᪃賳 ᨗူ獥 ױݺ
শ胼ᐟێݒ礃ٍশᘏ牧ᐖ疧霙眈ԭ౯ᩞے瞱牧

བ ་བས་བདག་ གས་ལམ་ ་ ངས  ད ངས་པས་བདག་ལ་ད ས་ བ་ ལ
শ 鉏祇 ๔ᮎᐿ ᨬ 鉏 ߶ᒓ֢ڞ
犥ىᆽ౯缛獈螇牧犥疧ੂᩞԨ౯౮疰牧

ས་པས་བདག་ གས་བར་ ད་ ལ  ་ ་བར་ ད་ ་ ་ ལ
穇ᨬ 鉏祇 瞪獥祇 մ 瞪獥 մই祇
犥疧শێ窞ᴻ౯缛ᵑ牧क़ᵑᏥԭक़ኴ窞ᴻ牧

ནང་ ་བར་ ད་ནང་ ་ ལ  གསང་བ ་བར་ ད་ད ངས་ ་ ལ
瑯॰ 瞪獥 瑯祇 礱শ 瞪獥 ଫ蝧祇
ᴻ牧ٳᵑᏥԭٖह窞ᴻ牧ੂᑃᵑᏥԭဩኴݎٖ

ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མ  ་ ་བ ་ ་ ་པ ་ ་
Ԉᨬ ၜ硄 蝧մ 琣ࠡ㸋 紑 ߄ই ᨬሸ 盿瑿㸋
疧獮௲碇ᶮᐑᘒ緢狅牐

དམ་པ་ ས་ ་བ ན་པ་  ལ་མཚན་ ་ ར་བ གས་པ ་
૬ ܩᦕ ჳ૬疴 ከ܉ य़Ց ᪃ᨬၥ
ྛ胦֡ᴩྋဩԏดಛ牧ইݶ胦ڥଖ登缏牧

བསམ་ ས་མ་བ ངས་ ན་ ས་ བ  ལ་ ་ད ངས་པ་མཐར་ ན་མ ད
碂肍 ሸߘ և॰ᒓ ከူ ૬ ᪭ڞ
犨霙يୌਠ౮礱肍疢牧ሴ眭緡犤胼鉏౮牧
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ས་མ ག་ག མ་ ་མཚན་ ང་ག ལ  ག ག་ ་པ ་འ ང་གནས་ ས
ኴ纩 礁॰ ܉ಛ祇 ᦕ疴 ᨬሸ 箼ٖܐ
種疧ॲय़ॊӣ胦ݷ牧ٌӞݩݷᑍԅ“ឰ臺ኞ”牧

ག ག་ ་པ ་ས ་  ག ག་ ་མ ་ ས་ ་ ་ ས
ᦕ疴 ᨬሸ 碂૬ߡ ᦕ疴 ഷኴ ग़磼ܐ
Ӟݷᑍԅ“ᨬḘ礱૬絮”牧Ӟݷᑍԅ“ၹኞᰂڟ”ᘏ牧

གསང་མཚན་ ་ ་ ག་ ་ ལ  གས་ ས་བདག་ལ་ ན་ ས་ བས
礱܉ ग़磼 ူ ࢶ磼 鉏 ۪ᦕ၎
ੂᑃݷᑍ“শሕᰂڟ”疧牧᧗疧霙眈ԭ౯ᩞے瞱牧

བ ་བས་བདག་ གས་ལམ་ ་ ངས  ད ངས་པས་བདག་ལ་ད ས་ བ་ ལ
শ 鉏祇 ๔ᮎᐿ ᨬ 鉏 ߶ᒓ֢ڞ
犥ىᆽ౯缛獈螇牧犥疧ੂᩞԨ౯౮疰牧

ས་པས་བདག་ གས་བར་ ད་ ལ  ་ ་བར་ ད་ ་ ་ ལ
穇ᨬ 鉏祇 瞪獥祇 մ 瞪獥 մই祇
犥疧শێ窞ᴻ౯缛ᵑ牧क़ᵑᏥԭक़ኴ窞ᴻ牧

ནང་ ་བར་ ད་ནང་ ་ ལ  གསང་བ ་བར་ ད་ད ངས་ ་ ལ
瑯॰ 瞪獥 瑯祇 礱শ 瞪獥 ଫ蝧祇
ᴻ牧ٳᵑᏥԭٖह窞ᴻ牧ੂᑃᵑᏥԭဩኴݎٖ

ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མ  ་ ་བ ་ ་ ་པ ་ ་
Ԉᨬ ၜ硄 蝧մ 琣ࠡ㸋 紑 ߄ই ᨬሸ 盿瑿㸋
疧獮௲碇ᶮᐑᘒ緢狅牐

བསམ་ ས་མ མས་ ར་ བ་པ་མ ད  ན་ངན་ ག་ ང་ད ས་ བ་གནང
碂肍 մᱻ ᒓ૬ڞ ᳵଙ ᗔٳ ߶ᒓ瑯
礱肍谛ฦ疢Ӿ狕ᤈ牧螘ܩ᧘௶ԏრᩞ౮疰牧
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་ ན་ཐར་པ ་ལམ་ལ་བ ད  ག ན་ག གས་ ན་ ་བ ན་པ་བ བས
磼և ᪭ᨬ ๔ 碄ח ॷ॰ ჳ૬ۘ
ਞᗝሴᛒԭஂ薹部螇牧ྪᅋ諑猟犥现舡硽ဩ牧

ས་ ་ ་ ད་ ན་ ན་བ ན  ལ་ ན་སངས་ ས་ས་ལ་བ ད
ჳ 瑑ჳ 礱磼 ៣܉硲 瞱ဌ Ռܩ
纈ဩ蛪෫ࣺਪ硽ဩ牧ਞᗝ᧘ٍᖭᘏጭ֡瑿牧

གས་ ས་བདག་ལ་ ན་ ས་ བས  བ ་བས་བདག་ གས་ལམ་ ་ ངས
শ 鉏祇 ๔ᮎᐿڞ 磼 鉏 ۪ᦕ၎ࢶ
ᐖ疧霙眈ԭ౯ᩞے瞱牧犥ىᆽ౯缛獈螇牧

ད ངས་པས་བདག་ལ་ད ས་ བ་ ལ  ས་པས་བདག་ གས་བར་ ད་ ལ
ᨬ 鉏 ߶ᒓ֢ 穇ᨬ 鉏祇 瞪獥祇
犥疧ੂᩞԨ౯౮疰牧犥疧শێ窞ᴻ౯缛ᵑ牧

་ ་བར་ ད་ ་ ་ ལ  ནང་ ་བར་ ད་ནང་ ་ ལ
մ 瞪獥 մই祇 瑯॰ 瞪獥 瑯祇
क़ᵑᏥԭक़ኴ窞ᴻ牧ٖݎᵑᏥԭٖह窞ᴻ牧

གསང་བ ་བར་ ད་ད ངས་ ་ ལ  ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མ
礱শ 瞪獥 ଫ蝧祇 Ԉᨬ ၜ硄 蝧մ
ᑃੂᵑᏥԭဩኴٳᴻ牧疧獮௲碇ᶮᐑᘒ緢狅牐

་ ་བ ་ ་ ་པ ་ ་  ་ནས་ ་ ན་ ལ་ ་ ན
琣ࠡ㸋 紑 ߄ই ᨬሸ 盿瑿㸋 琂ٖ Ԑࣙ ኧٵ
                                        簁ݸ獮ஃᮑᰂࢿٳह牧

ད་ ་ ན་ ་ ་ག ན་མ ད  ་ལས་ ག་ ར་ ་མཚན་
鉏य़ ࠶ ူמևڞ 蝈襊 ᢺ绗 褷܉獥
種趂ྋ᧣չᗔ豥ռ牧贶ԅՈӾԏ疧礃ᑑ磪牧
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ད་པ་ ད་ ང་ ་མཚར་  མ ་དང་ ་འ ལ་ བས་ ་
ᦣ૬ ྯቫ ߶硄獥 ױݺ ᪃賳 ᨗူ獥
ᤈԪྛ胦ᐟওᵙᦓ牧শ胼ᐟݒԏٍێশᘏ牧

གས་ ས་བདག་ལ་ ན་ ས་ བས  བ ་བས་བདག་ གས་ལམ་ ་ ངས
শ 鉏祇 ๔ᮎᐿڞ 磼 鉏 ۪ᦕ၎ࢶ
᧗疧霙眈ԭ౯ᩞے瞱牧犥ىᆽ౯缛獈螇牧

ད ངས་པས་བདག་ལ་ད ས་ བ་ ལ  ས་པས་བདག་ གས་བར་ ད་ ལ
ᨬ 鉏 ߶ᒓ֢ 穇ᨬ 鉏祇 瞪獥祇
犥疧ੂᩞԨ౯౮疰牧犥疧শێ窞ᴻ౯缛ᵑ牧

་ ་བར་ ད་ ་ ་ ལ  ནང་ ་བར་ ད་ནང་ ་ ལ
մ 瞪獥 մই祇 瑯॰ 瞪獥 瑯祇
क़ᵑᏥԭक़ኴ窞ᴻ牧ٖݎᵑᏥԭٖह窞ᴻ牧

གསང་བ ་བར་ ད་ད ངས་ ་ ལ  ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མ
礱শ 瞪獥 ଫ蝧祇 Ԉᨬ ၜ硄 蝧մ
ᑃੂᵑᏥԭဩኴٳᴻ牧疧獮௲碇ᶮᐑᘒ緢狅牐

་ ་བ ་ ་ ་པ ་ ་  ་ག ང་ གས་ ན་འ ་བ་འ ན་པ ་དཔལ
琣ࠡ㸋 紑 ߄ই ᨬሸ 盿瑿㸋 硲蝑 ࢶჳ ፳ߡ ᨬ૬
                                        ٍ֡ӣੂռኞԆ牧

བ་པ་ ན་ ངས་ མས་ག མ་ས་ ར་མ ན  ད ས་ བ་མ ག་བ ས་བ ་ ན་མ ག་ ་
纩॰硲 ܉ᒓ 纩ၽ 琂߶ ܉૬ 釒超 皐礁 ៣襊ݴ
᧘ᵑ盿踤ӣኴ၏簁Ꭳ牧胦౮疰ྛ胦य़Ԕ蛪牧

ང་ བ་ བ་པ ་བར་ ད་ ས་པར་ ལ  གས་ ས་བདག་ལ་ ན་ ས་ བས
୩纩 ᒓᨬ 瞪獥 ၽ૬ᜋ ࢶ磼 鉏 ۪ᦕ၎
狕苄螇ᵑᏥਧ窞ᴻ牧ᐖ疧霙眈ԭ౯ᩞے瞱牧
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བ ་བས་བདག་ གས་ལམ་ ་ ངས  ད ངས་པས་བདག་ལ་ད ས་ བ་ ལ
শ 鉏祇 ๔ᮎᐿ ᨬ 鉏 ߶ᒓ֢ڞ
犥ىᆽ౯缛獈螇牧犥疧ੂᩞԨ౯౮疰牧

ས་པས་བདག་ གས་བར་ ད་ ལ  ་ ་བར་ ད་ ་ ་ ལ
穇ᨬ 鉏祇 瞪獥祇 մ 瞪獥 մই祇
犥疧শێ窞ᴻ౯缛ᵑ牧क़ᵑᏥԭक़ኴ窞ᴻ牧

ནང་ ་བར་ ད་ནང་ ་ ལ  གསང་བ ་བར་ ད་ད ངས་ ་ ལ
瑯॰ 瞪獥 瑯祇 礱শ 瞪獥 ଫ蝧祇
ᴻ牧ٳᵑᏥԭٖह窞ᴻ牧ᑃੂᵑᏥԭဩኴݎٖ

ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མ  ་ ་བ ་ ་ ་པ ་ ་
Ԉᨬ ၜ硄 蝧մ 琣ࠡ㸋 紑 ߄ই ᨬሸ 盿瑿㸋
疧獮௲碇ᶮᐑᘒ緢狅牐

་ ་བ ་ ་ ་པ ་ ད་ ང་ ལ་བ ་ས་མ་ ་  ་ ་ལ་ ་
琣ࠡ㸋 紑 ߄ই ᨬሸ 蝐ᑍ ԑ 鉎៣ሸ褷 ॗ᧺ૻ㸋ࠡ

ལ་པ ་ག ར་ ན་ ན་ ་མ ག་ ར་བ ་ ན་ ང་པས་ ་ ན་ ་ལ་ ང་ ་དཔལ་ ན་ ་ བས་ ག་ལས་ ན་ ངས་པ ་ ་མ ་ གས་
བ་བར་ ད་ ན་ ལ་ ་ ལ་གདམས་ ང་ ང་ ད་བ ན་ ར་ ་ལས། ་ག ལ་འ བས་ ་ བ་པ་ལས་ ལ་ ་ ང་བ ། །

ག ལ་འ བས་བསམ་པ་ ན་ བ།
̻眭磭犨霙ᛔ簁౮疰ᐖ᧗ᶺ̼

་མ་  བ་ གས་བ ་བ་ཅན་ ་ ང་ མས་
ᳵ॰ ᤈ皐蝧 ߡሸ襚 ۘ纩 琂ࡩ
॰ওߣ牦ᥜොٍ᪃ਞԔ豥ࢿӾ牧

ང་བ་མཐའ་ ས་ གས་ ་ ན་ བས་ག ས  ལ་ ་པ ་འ ང་གནས་ ན་བ བས་
瑯ߡ ᪭肍 ࢶ磼 ۪ᕅ ֘硲 ᨬሸ 箼ٖ ۪琂
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෫ᰁ֡طय़眈ಅے瞱牧ے瞱玕蛪ឰ臺ኞय़ॊ牧

འ མ་ ་ ང་ ་འ ་བ ་ ན་ལ་ ན  འ ་ ན་ ན་ ད་ ད་པ ་ གས་ ་ཅན
ᩩՑ ݚ ፳শ 碄ٵ ٵ碄 ށ獥 ဌᨬ ࢶ磼ᳵ
ԅڥ縩蟂窓ռᘒک牐ٍ᪃犋踤ڥኞԏय़眈牧

་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་ག ལ་བ་འ བས  བསམ་པ་ ན་ ས་འ བ་པར་ ན་ ས་ བས
Ԑࣙ ᨬሸ 箼ٖ 祇ߡ琂 碂૬ և॰ ᒓ૬ ۪ᦕ၎
ᮑᰂឰ臺ኞ獮౯ᐖ᧗牧ے瞱眭磭ᛔ簁酄౮疰牐

ལ་ ་ ་ ང་ ་བ ན་མན་ ད་ནས  ས་ ལ་ག ང་བ ད་མཐའ་ལ་མ་ ང་བར
ከူ մ蝑 琂܉ ᶎ獥ٖ ܩከ 睞Ԉ ᪭ ሸᨗߡ
Ԋᛔဩሴᩮ礁盓ᩩত牧ဩሴᕹ๚踤ᕷԏᳵ牧

ས་ག མ་ ན་ ད་ ད་པར་ ན་ ས་ བས  ད་ ་ ས་ ང་ ལ་ ་ག ན་ག ག་
ଶ礁 ށ獥 ဌ૬ ۪ᦕ၎ ጼᦕ ܩ箼 ከူ 盢ᦕ犋
ӣଉ犋踤ᩞے瞱牧ᥜ萢镔ဩሴࠔӞ牧

ལ་ ་ ས་ ད་ ང་བ ་ གས་ ་ཅན  ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་ག ལ་བ་འ བས
ከူ ܩᦣ 箼শ ࢶ磼ᳵ Ԑࣙ ᨬሸ 箼ٖ 祇ߡ琂
镔瞱ሴဩᤈٍय़眈牧ᮑᰂឰ臺ኞ獮౯ᐖ᧗牧

བསམ་པ་ ན་ ས་འ བ་པར་ ན་ ས་ བས  ་ ་ བ་ ན་ ་ ་ག ན་མ ད
碂૬ և॰ ᒓ૬ ۪ᦕ၎ 硲疴 ၎ۘ ࠶ ူמևڞ
չᗔ豥ह牧᧣ܖ瞱眭磭ᛔ簁酄౮疰牐蛪賳ᥜے

གས་ ས་ ད་ ་ མས་ཅན་ ངས་ལ་ག གས  མ་ ག་ ག་པ ་ མས་ཅན་འ ན་པ ་དཔལ
ᗔᨬ 祜ᳵ ᨬ૬ ڥ磼 ጼᦕ 祜ᳵ ௳ ሸࢶ
眈ஞฦᥤ萢ࢿ᧘ռኞ牧෫กᷓׯռኞԆ牧

ན་ ངས་ག ལ་ད ་ མས་ཅན་ཐབས་ ས་འ ལ  བ ་ག ང་ ན་ ད་ ད་པ ་ གས་ ་ཅན
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ᕘ蹙 ᕳ 祜ࣙ ᪭ᦕ ڞӳ ށ獥 ဌᨬ ࢶ磼ᳵ
ො᧣လዿᵙ᧣ռ牧ٍىᆽஞԏय़眈ᘏ牧

་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་ག ལ་བ་འ བས  བསམ་པ་ ན་ ས་འ བ་པར་ ན་ ས་ བས
Ԑࣙ ᨬሸ 箼ٖ 祇ߡ琂 碂૬ և॰ ᒓ૬ ۪ᦕ၎
ᮑᰂឰ臺ኞ獮౯ᐖ᧗牧ے瞱眭磭ᛔ簁酄౮疰牐

ས་ངན་ གས་མ ་མཐའ་ལ་ ག་པ ་  ནངས་ ་ད ང་ ་ ད་ ་ ན་ལ་ ན
ଶ௮ 疴ဌ ᪭ ࢶᨬၥ 瑯ታ ታ ጼᦕ 碄ٵ
Ԋᛗ௶Ӯۙၤ๛๗牧ྯ෭碽ขԅڥ萢ᘒ牧

་ ར་འ ར་ ད་མདངས་ལ་བ བས་ ་ ན  ར་ ་ ས་བ ་ ས་ ་ད ས་ ་ ན
疴ᜋ ၜଶ ױ ᦕ琂ٵ 褷߶ ၥ疰 ଶ蝧 ߶蝧ٵ
Ḹ犔ෳ෭طᘒک牧Ӥୡ܈ڡ෭谛ᛔ褔ԁ牧

འ ་ ན་ བས་ ན་མ ད་པ ་ གས་ ་ཅན  ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་ག ལ་བ་འ བས
፳碄 ᨗڞ ܉ᨬ ࢶ磼ᳵ Ԑࣙ ᨬሸ 箼ٖ 祇ߡ琂
ٍ᪃य़ڥێኞय़眈ᘏ牧ᮑᰂឰ臺ኞ獮౯ᐖ᧗牧

བསམ་པ་ ན་ ས་འ བ་པར་ ན་ ས་ བས  ་བ ་ཐ་མ་ ད་ ས་ གས་མ་ལ
碂૬ և॰ ᒓ૬ ۪ᦕ၎ ᴨᕳ ᪭ሸ 磧ଶ 疴ሸ
瞱眭磭ᛔ簁酄౮疰牐Բጯۙ๛ᧅۙ窾ၤ牧ے

མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ན་ ངས་ ག་ ་རགས  ན་ ངས་འ ལ་ ག་ ག་ ་རང་ ད་ ད
祜ᳵ ኴ ᕘ蹙 ᴨ ᕘ蹙 ԋᕘ ᒗᴨ 硞Ԉᦣ
ռኞ盿緡ᅸԲྰ罶牧ᅸ罶᯿Բྰᤈ獈ஞ牧

་འ ་ ས་ན་ ད་འ ་ གས་ ས་ བས  དད་ ན་མ ་ ས་འ ན་པ ་ གས་ ་ཅན
琂߽ ଶ೭ ߄ই ࢶ磼芫 琂ჳ 蝚ڥ ᨬ ࢶ磼ᳵ
種ఢ磪ឰ趂眈镔牧ٍמ獈珿蚕य़眈ᘏ牧
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་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་ག ལ་བ་འ བས  བསམ་པ་ ན་ ས་འ བ་པར་ ན་ ས་ བས
Ԑࣙ ᨬሸ 箼ٖ 祇ߡ琂 碂૬ և॰ ᒓ૬ ۪ᦕ၎
ᮑᰂឰ臺ኞ獮౯ᐖ᧗牧ے瞱眭磭ᛔ簁酄౮疰牐

ར་ ག་འ གས་པ ་དམག་ ས་མཐའ་བ ར་ནས  ས་འ ར་ག ན་ ་འ ག་ལ་ ག་པ ་
襚祇 褸ᨬ ॰ ᪭鉑ٖ ܩಘ ଙူ 褸 ࢶᨬၥ
“襚᧔”ݢோ٠ᴚࢱᕰ牧硽犔ဩ贻螗ૄྪ 牧

ད་ག ས་ ་ མ་ ད་པར་ག ལ་བ་འ བས  ་ ན་ ་ ན་ ་བ ད་འ ར་ ས་བ ར
疴 ૼ邿 ဌ૬ 祇ߡ琂 Ԑࣙ ᢺמ 琂磼 ಘױኴ
ஞ෫綡ᡤӫӞᘒᐖ᧗牧ᮑᰂॠ鞍獌蟂፯辘ᕰ牧

ར་ ག་དམག་ད ང་བ ག་པར་ ་ མ་ ད  ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་ག ལ་བ་འ བས
襚祇 ᖏ ၎૬ ૼ邿ဌ Ԑࣙ ᨬሸ 箼ٖ 祇ߡ琂
“襚᧔”٠ᴚਧ螗ڋ蝐牧ᮑᰂឰ臺ኞ獮౯ᐖ᧗牧

བསམ་པ་ ན་ ས་འ བ་པར་ ན་ ས་ བས  མས་ཅན་ ་ ས་འ ག་པ ་ནད་ ང་
碂૬ և॰ ᒓ૬ ۪ᦕ၎ 祜ᳵ 绗 褸ᨬ ٖ箼ၥ
瞱眭磭ᛔ簁酄౮疰牐蔱璅磪眐ଝ鈹የ蚏牧ے

་བ ད་ ག་བ ལ་ནད་ ས་ ན་པ་ན  ད་ག ས་ ་ མ་ ད་པར་ག ལ་བ་འ བས
罡ᔱ ᴨ ٖᦕ ଙ૬೭ 疴 ૼ邿 ဌ૬ 祇ߡ琂
ዳ舚ᵙ盚ԏየಅ狈疏牧ஞ෫綡ᡤӫӞᘒᐖ᧗牧

་ ན་ ན་ ་ ་དང་ད ར་ ད་པས  ་ཟད་མ་ ན་བར་ ད་ ས་པར་ ལ
Ԑࣙ ᶎ॰ ױ 肍ဌᨬ ၥ紳 ሸ玻 瞪獥 ၽ૬ᜋ
ᮑᰂ犌យ趂֡෫ԫڦ牧舙覍ੱᵑᏥ窞ᴻ牧

་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་ག ལ་བ་འ བས  བསམ་པ་ ན་ ས་འ བ་པར་ ན་ ས་ བས
Ԑࣙ ᨬሸ 箼ٖ 祇ߡ琂 碂૬ և॰ ᒓ૬ ۪ᦕ၎
ᮑᰂឰ臺ኞ獮౯ᐖ᧗牧ے瞱眭磭ᛔ簁酄౮疰牐
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འ ང་བ་ད ར་ལངས་ས་བ ད་ མས་པ ་  མས་ཅན་ ་ ་ནད་ ས་ ན་པ་ན
箼ߡ ๔ ៣疰 ᯦ᨬၥ 祜ᳵ ๙ᕳ ٖᦕ ଙ૬೭
Բय़ፘظ瑿羊ᨳ璅牧磪眐舙ԅᷬ艨ఋಅ疏牧

ད་ག ས་ ་ མ་ ད་པར་ག ལ་བ་འ བས  ་ ན་མ འ་འ ་ ར་ ་ གས་དང་བཅས
疴 ૼ邿 ဌ૬ 祇ߡ琂 Ԑࣙ ࠶፳ ᧚ᢺ ഷױኴ
ஞ෫綡ᡤӫӞᘒᐖ᧗牧ᮑᰂ犌᧘绚ᤈᨰᐟռ牧

ད ལ་ ངས་བ ས་ མས་ ལ་བར་ ་ མ་ ད  ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་ག ལ་བ་འ བས
Ԑᄯ 鉖و ᜋߡ ૼ邿ဌ Ԑࣙ ᨬሸ 箼ٖ 祇ߡ琂
ਧ窞ᴻᨹࢯ犌ᷬ竑牧ᮑᰂឰ臺ኞ獮౯ᐖ᧗牧

བསམ་པ་ ན་ ས་འ བ་པར་ ན་ ས་ བས  ལས་ཅན་འ ་བ ་ ན་ ་ག ར་འ ན་ན
碂૬ և॰ ᒓ૬ ۪ᦕ၎ 襊ᳵ ፳ߡ 碄 琂碄೭
ኞ玲萢牧ڥ瞱眭磭ᛔ簁酄౮疰牐ٍᖭᘏԅے

དམ་ ག་ ལ་ ག་ ད་པ ་དཔའ་ག ང་ ས  ད་ག ས་ ་ མ་ ད་པར་ག ལ་བ་འ བས
մ 祇祇 ဌᨬ ૬ӟ॰ 疴 ૼ邿 ဌ૬ 祇ߡ琂
犥෫醲։ᦁ眭ԏय़玄牧ஞ෫綡ᡤӫӞᘒᐖ᧗牧

་ ན་ ་དམ་ ་དང་ད ར་ ད་པས  ་ ར་ ་ ས་ ན་པར་ ་ མ་ ད
Ԑࣙ  ᢺױ 肍ဌᨬ ૻ᧚ Ց և૬ ૼ邿ဌ
ᮑᰂ犌疧ॠ෫ڦ硲牧ᆿᨰ෫綡ݢ犤ৼ玲牧

་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་ག ལ་བ་འ བས  བསམ་པ་ ན་ ས་འ བ་པར་ ན་ ས་ བས
Ԑࣙ ᨬሸ 箼ٖ 祇ߡ琂 碂૬ և॰ ᒓ૬ ۪ᦕ၎
ᮑᰂឰ臺ኞ獮౯ᐖ᧗牧ے瞱眭磭ᛔ簁酄౮疰牐

ས་ ལ་ནགས་ ད་ད ན་ས་ གས་པ ་  ་ ར་ ་ ག་འ བས་ ང་ལམ་འགགས་ན
玖ኧ ೭ᖈ Ⴥ៣ ᕘᨬၥ ࠶ၜ Ցኧ ᤈ ๔瑑೭
ᥣੂٳ窼ه舙牧舙ูᷚ襃趘笤ᘒᴥ螇牧
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ད་ག ས་ ་ མ་ ད་པར་ག ལ་བ་འ བས  ་ ན་ག ་བདག་ག ན་ ་འ ར་ ས་བ ར
疴 ૼ邿 ဌ૬ 祇ߡ琂 Ԑࣙ ௳鉏 ଙူ ಘ॰鉑
ஞ෫綡ᡤӫӞᘒᐖ᧗牧ᮑᰂ珏ᕰশሕ瑿嚖፯牧

ས་མ ད་ལམ་ ་འ ན་པར་ ་ མ་ ད  ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་ག ལ་བ་འ བས
琂ߡ๔೭ ૬ ૼ邿ဌ Ԑࣙ ᨬሸ 箼ٖ 祇 ڞܩ
ਧݢ獈狕ᤈԏྋ螇牧ᮑᰂឰ臺ኞ獮౯ᐖ᧗牧

བསམ་པ་ ན་ ས་འ བ་པར་ ན་ ས་ བས  ག་ག ག་ མ་ ད་ ག་ ལ་མ ་བ་ཅན
碂૬ և॰ ᒓ૬ ۪ᦕ၎ य़௳ 睞ᘏ ֘ 獥ߡᳵ
瞱眭磭ᛔ簁酄౮疰牐葽ᨣ簱ᗠྰᢐٍ粤ᘏ牧ے

འ ག་ ན་འ གས་པ ་འ ང་ལ་འ མས་པ ་  ད་ག ས་ ་ མ་ ད་པར་ག ལ་བ་འ བས
፳܉ 褸ᨬ  Րᨬၥ 疴 ૼ邿 ဌ૬ 祇ߡ琂
ᰀݢொᵏ螇笤牧ஞ෫綡ᡤӫӞᘒᐖ᧗牧

་ ན་དཔའ་ ་ ང་དང་ ང་མར་བཅས  ག ག་པ ་ མས་ཅན་ ད་པར་ ་ མ་ ད
Ԑࣙ ૬ᑾ วױ 蝑ሸኴ ᨬ 祜ᳵ 磧૬ ૼ邿ဌ
ᮑᰂ玄ॊֵᘏ镔ဩռ牧ݢḝᴻ௶ྰԏ磪眐牧

་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་ག ལ་བ་འ བས  བསམ་པ་ ན་ ས་འ བ་པར་ ན་ ས་ བས
Ԑࣙ ᨬሸ 箼ٖ 祇ߡ琂 碂૬ և॰ ᒓ૬ ۪ᦕ၎
ᮑᰂឰ臺ኞ獮౯ᐖ᧗牧ے瞱眭磭ᛔ簁酄౮疰牐

ས་ ་ ་ ང་འ ང་བ ་བར་ ད་ ས  ་ ས་ ན་ ང་འ ག་པ ་ ས་ ང་
៣纩 ဌᵇ 箼শ 瞪獥ᦕ 绗 ଙ碇 褸 ࢶᨬၥ
瑿箛ᷚࢥय़蚏ᵑᏥ牧Ԋᛗഖ疏ܧ现ଝ鈹牧

ད་ག ས་ ་ མ་ ད་པར་ག ལ་བ་འ བས  ་ ན་འ ང་བ་བ ་ ་ ་ ར་བཅས
疴 ૼ邿 ဌ૬ 祇ߡ琂 Ԑࣙ 箼ߡ ௳ ᢺ砗ኴ
ஞ෫綡ᡤӫӞᘒᐖ᧗牧ᮑᰂ犌ࢥय़ԏ֡ྮ缛牧
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འ ང་བ་རང་སར་ ་བར་ ་ མ་ ད  ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་ག ལ་བ་འ བས
箼ߡ 硞៣ ௳ߡ ૼ邿ဌ Ԑࣙ ᨬሸ 箼ٖ 祇ߡ琂
贻ࢥय़ଘ௳ԭ୮ӥ牧ᮑᰂឰ臺ኞ獮౯ᐖ᧗牧

བསམ་པ་ ན་ ས་འ བ་པར་ ན་ ས་ བས  ལམ་ ང་འ གས་པ ་འ ང་ལ་འ མས་པ ་
碂૬ և॰ ᒓ૬ ۪ᦕ၎ ๔蝑 褸ᨬ  Րᨬၥ
瞱眭磭ᛔ簁酄౮疰牐ᤈᕪ盳ோᵏ螇ሀᨕ牧ے

བསད་ ར་ཇག་པ་ མ་ ས་ ན་པ་ན  ད་ག ས་ ་ མ་ ད་པར་ག ལ་བ་འ བས
ᜋ獥 ከ૬ ٫ᨬ ଙ૬೭ 疴 ૼ邿 ဌ૬ 祇ߡ琂
舙ԅۙ迖玙ಅ蝁疏牧ஞ෫綡ᡤӫӞᘒᐖ᧗牧

་ ན་ ག་ ་བ ་ ་ད ངས་པར་ ན  ་ར་ ་ ད་ མ་ མས་བ ག་པར་ ད
Ԑࣙ ၜከ ௳ ૬ჳ 磧 罡 ᴨ祜 ૬Ӭ
ᮑᰂٍࢥಋ玢ԏੂ牧ൻྪ迖ᩊᰀՈԏᨸ糈牧

་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་ག ལ་བ་འ བས  བསམ་པ་ ན་ ས་འ བ་པར་ ན་ ས་ བས
Ԑࣙ ᨬሸ 箼ٖ 祇ߡ琂 碂૬ և॰ ᒓ૬ ۪ᦕ၎
ᮑᰂឰ臺ኞ獮౯ᐖ᧗牧ے瞱眭磭ᛔ簁酄౮疰牐

གང་ ག་ག ད་མ ་དམག་ ས་མཐའ་བ ར་ནས  མ ན་ ་ ན་ ས་འ བས་ ང་ ན་པ་ན
ಔ௳ ᨀဌ ሸ॰ ᪭鉑ٖ ၜ ևᨬ 琂ᤈ ଙ૬೭
犨֜५٠ռಅࢯࢱ牧犥ًڥ瑊硭ڋ蝁疏牧

ད་ག ས་ ་ མ་ ད་པར་ག ལ་བ་འ བས  ་ ན་ ་ ་ ར་དང་ ན་པ་ ས
疴 ૼ邿 ဌ૬ 祇ߡ琂 Ԑࣙ ग़磼 ױݘ ჳ૬
ஞ෫綡ᡤӫӞᘒᐖ᧗牧ᮑᰂ犌ٌಅٍᰂڟ牧

ག ད་མ་ ད་ ང་མ ན་ ་འ ར་བར་འ ར  ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་ག ལ་བ་འ བས
ᨀሸ ᘏٳ ၜ 蝚ߡ绗 Ԑࣙ ᨬሸ 箼ٖ 祇ߡ琂
ਧ犤ಋచథً瑊部牧ᮑᰂឰ臺ኞ獮౯ᐖ᧗牧
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བསམ་པ་ ན་ ས་འ བ་པར་ ན་ ས་ བས  ནམ་ ག་ ་ཟད་འ ་བ ་ ས་ ང་
碂૬ և॰ ᒓ૬ ۪ᦕ၎ ܖ௳ ၥ紳 մশ ଶ箼ၥ
瞱眭磭ᛔ簁酄౮疰牐Ӟ෮ੱ稴๗ԁ牧ے

གནད་ག ད་ ག་བ ལ་ ག་ ས་ ན་པ་ན  ད་ག ས་ ་ མ་ ད་པར་ག ལ་བ་འ བས
ٖ磧 ᴨ ူ ଙ૬೭ 疴 ૼ邿 ဌ૬ 祇ߡ琂
舙綗୩篇胃薹舚ಅ蝶牧ஞ෫綡ᡤӫӞᘒᐖ᧗牧

་ ན་ ང་བ་མཐའ་ ས་ ལ་པ་  བ ་བ་ཅན་ ་ ང་ ་ ས་པར་
Ԑࣙ 瑯ߡ ᪭肍 ֘૬琂 琂ߡ ᳵ॰ ᤈ ၽ૬ኴ
ᮑᰂԅ෫ᰁطԏ玕ሿ牧ਧ犤ஃኞ礃Ԕԏࢿٳ牧

་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་ག ལ་བ་འ བས  བསམ་པ་ ན་ ས་འ བ་པར་ ན་ ས་ བས
Ԑࣙ ᨬሸ 箼ٖ 祇ߡ琂 碂૬ և॰ ᒓ૬ ۪ᦕ၎
ᮑᰂឰ臺ኞ獮౯ᐖ᧗牧ے瞱眭磭ᛔ簁酄౮疰牐

་ ས་ག ར་ ་ ག་པ ་བར་ ་  འ ལ་ ང་ ང་འ ལ་ ག་བ ལ་ ན་པ་ན
绗 褷ူ ௳ᨬ 瞪ग़ই 賳瑯 ਘ賳 ᴨ ଙ૬೭
አଝ鈹碪璅ӾᴢӾ牧ԅଝ虡ଝӾଝ舚ಅ蝶牧

ད་ག ས་ ་ མ་ ད་པར་ག ལ་བ་འ བས  ་ ན་ ས་ག མ་མ ན་པ ་ གས་ ་ ས
疴 ૼ邿 ဌ૬ 祇ߡ琂 Ԑࣙ ଶ礁 ܉ᨬ ࢶ磼
ஞ෫綡ᡤӫӞᘒᐖ᧗牧ᮑᰂ犥ٌᎣӣӮ眈ஞ牧

འ ལ་ ང་རང་སར་ ལ་བར་ ་ མ་ ད  ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་ག ལ་བ་འ བས
賳瑯 硞៣ ፳ߡ ૼ邿ဌ Ԑࣙ ᨬሸ 箼ٖ 祇ߡ琂
ਧ犤ଝ虡୮ӥᛔ薹部牧ᮑᰂឰ臺ኞ獮౯ᐖ᧗牧

བསམ་པ་ ན་ ས་འ བ་པར་ ན་ ས་ བས  ག ན་ ང་ལས་དང་ ན་ ་དབང་ ར་
碂૬ և॰ ᒓ૬ ۪ᦕ၎ ᨲಛ 襊ױ ᳵ॰ 绗琂
ಅ膌牧ێӱ犌ᖭԏࢩ瞱眭磭ᛔ簁酄౮疰牐瓰ے
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འ ལ་ ང་ད ས་ ར་ ན་ ང་ ག་བ ལ་ན  ད་ག ས་ ་ མ་ ད་པར་ག ལ་བ་འ བས
賳瑯 ߶ူ ᨲٳ ᴨ೭ 疴 ૼ邿 ဌ૬ 祇ߡ琂
ಗଝԅ贶Ӭኞዳ舚牧ஞ෫綡ᡤӫӞᘒᐖ᧗牧

་ ན་བ ་ ན་ ལ་ ་ ་ ་  ག་བ ལ་འ ལ་པ་ ད་ནས་ག ག་པར་ ད
Ԑࣙ 琂܉ ከူ ߶ᑾ琂 ᴨ 賳૬ ٖڞ ௳૬Ӭ
ᮑᰂԅय़Ԕሴԏ֛牧ਧ犤ዳ舚蝈జᬳ礬ᴻ牧

་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་ག ལ་བ་འ བས  བསམ་པ་ ན་ ས་འ བ་པར་ ན་ ས་ བས
Ԑࣙ ᨬሸ 箼ٖ 祇ߡ琂 碂૬ և॰ ᒓ૬ ۪ᦕ၎
ᮑᰂឰ臺ኞ獮౯ᐖ᧗牧ے瞱眭磭ᛔ簁酄౮疰牐

འ ་ ག་ ག་བ ལ་ ན་ ས་ ན་པ་དང  ད་པར་ ད་ ་ ་འབངས་ ག་བ ལ་ན
፳ᒓ ᴨ ူ܉ ଙ૬ױ 獥૬ ጼᦕ 磼ག ᴨ೭
舙م螇ռኞԅय़舚蝶牧疪ٌ萢瑿࿆ށዳ舚牧

དད་ ས་ ས་པ ་ག ང་ གས་ ག་ ་ ས  ད་ག ས་ ་ མ་ ད་པར་ག ལ་བ་འ བས
琂Ԉ 砗ᨬ ӳ狕 ူ 疴 ૼ邿 ဌ૬ 祇ߡ琂
୮犥礃胦薹碇מ竑穩牧ஞ෫綡ᡤӫӞᘒᐖ᧗牧

་ ན་ གས་ ས་འ ་འ ར་ ད་པར་ག གས  ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་ག ལ་བ་འ བས
Ԑࣙ ࢶ磼 蝁绗 ဌ૬௳ Ԑࣙ ᨬሸ 箼ٖ 祇ߡ琂
ᮑᰂय़眈෫ݒ璎ᥤ牧ᮑᰂឰ臺ኞ獮౯ᐖ᧗牧

བསམ་པ་ ན་ ས་འ བ་པར་ ན་ ས་ བས  ་ ན་ ས་འ ག་འ ར་བ་ ང་འ ད་ མས
碂૬ և॰ ᒓ૬ ۪ᦕ၎ Ԑࣙ 磼疰 ಘߡ ᖏञܖ
ᘏ牧ࢧռཿמ瞱眭磭ᛔ簁酄౮疰牐ᮑᰂے

་ག ག་ག ང་བས་ག ང་ གས་ ག་ ་ ས  ་ ས་ ་མར་འ ད་འ ་ག ང་ད ངས་ ས
ᦕ ӳশ ӳ祜 ူ մԐ ૻሸ ጼ߽ ӳ瓷ᦕڞ
୮犥ӫӞᅾ磭य़竑獥牧ইৼ穩ᆿྮ眈्ݩ牧
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ན་མཚན་ ས་ ག་ནམ་ ང་ག ལ་བ་ བ  ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་ག ལ་བ་འ བས
ਘ܉ ଶᒓ ܖ箼 祇ߡ蝚 Ԑࣙ ᨬሸ 箼ٖ 祇ߡ琂
ณज़م鋓緡ᐖ᧗牧ᐖ᧗ᮑᰂឰ臺ኞय़ॊ牧

བསམ་པ་ ན་ ས་འ བ་པར་ ན་ ས་ བས
碂૬ և॰ ᒓ૬ ۪ᦕ၎
ᤩ眭磭犨霙ᘒ౮疰牐ے
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