
ག ངས་ གས་�་ཚགས་དང་།	ས་�འ་ིནད་�ོལ།	མ་མོའ �་འ གས་བ�ང་།

ᴩᗔ疴褸 ៣蜾眜የ ਞ羰ྮᓌ

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ་མ་སངས་�ས་རནི་པ་ོཆ་ེལ་�བས་�་མཆའི།ོ	།
ሸܜܖ୮ ᯦ᨬ 祜ᳵ ኴ ࠻琳 礱磼 Ռူ獥  玴ߡ 琂玴
缛醲绚Ӟ獥ইྮ磪眐緢狅֡ਪӤ趂牧

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཐམས་ ་མ་ ན་ བ་ཆསོ་�་ི ་ལ་�བས་�་མཆའི།ོ	།
ሸܜܖ୮ ᯦ᨬ 祜ᳵ ኴ ࠻琳 祏ၜ 繊ࢴݴ  玴ߡ 琂玴
缛醲绚Ӟ獥ইྮ磪眐緢狅֡ဩأӣਪռ牧

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཐམས་ ་མ་བད་ེཆནེ་ལངོས་�དོ་ གོས་པའ་ི ་ལ་�བས་�་
མཆའི།ོ	།
ሸܜܖ୮ ᯦ᨬ 祜ᳵ ኴ ࠻琳 琂܉ ᵇᥧ ॵᨬࢴ  玴ߡ 琂玴
缛醲绚Ӟ獥ইྮ磪眐緢狅Ӥ趂疧绚ᤈռ牧

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཐམས་ ་མ་ གས་�་ེ ལ་པའ་ི ་ལ་�བས་�་མཆའི།ོ	།
ሸܜܖ୮ ᯦ᨬ 祜ᳵ ኴ ࠻琳 统磼 ᒓᨬࢴ  玴ߡ 琂玴
缛醲绚Ӟ獥ইྮ磪眐緢狅ᛔஞก绚ԏဩ蛪牐

߂य़กਁم

་མ་ ་ིཔ ་ེ །
琣琳珌㹧聅㸋

ཚ�་ག ངས་ན།ི
෫ᰁᴩᗔ疴

་ན་མ་ོ ་ག་ ་ཏ།ེ	 ་པ་ར་ིམ་ིཏ་ ་� ་་ན་�་བ་ིནི ་ིཏ་ཏ་ེཛ་ ་ ་ཡ།
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琣 ᕑ砗૬ߡ ᴨ૬ᅾԍ鉏 ᴨ疪蜾ᕑ បަ珌鉏 ֢ᷓᦏۼ褷

ཏ་ ་ག་ ་ཡ།	 ་ཏ་ེས ་ ་ཡ།
鉏璼鉏褷 ᴨߢد 礱褷礱ူ鉏褷

ཏ །	 ་ ་ེ ་ེམ ་ །ེ
鉏褷璼 琣 疴肍疴肍 ሸߢ疴肍

་པ་ར་ིམ་ིཏ་ ་ེ ་པ་ར་ིམ་ིཏ་ ་ེ ་ན་ས་ ་ར་ོཔ་ �་ཏ།ེ
ᴨ૬෭罡鉏 疴肍 ᴨ૬෭罡鉏 疴肍 蜾ᕑ 礱૬舙૬၂

་ས ་ས་ ་ར་པ་ར་ི ་ེ ་ཏ་ེག་ག་ན་ས་ ་ཏ་ེ ་ ་ ་བ་ི ་ེམ་ ་ན་ཡ་པ་ར་ི ་ར་ེ ་ །
琣 ៣د絮 礱ේᦏ ૬ᅾ狕 鉏دሸ ᕑ ៣ԍ ಅ૬ߡ ஂ狕 ሸ
ߢি ߹ߡᕑ褷 ૬ᅾߢ

ན་ག ངས་ན།ི
萳䒍֡ᴩ嬄疴

་ན་མ་ོ ་ག་ ་ཏ།ེ	 ་ ་ �་ ་ ་བ་ ་ ་ ་ ་ ་ཡ།
琣 ᕑ砗૬ߡ ᨬۼܜ肍 ߄Ṽᨬ褷 ૬ ᦏۼ褷

ཏ་ ་ག་ཏ་ཡ།	 ་ཏ་ེས ་ ་ཡ།
鉏璼鉏褷 ᴨߢ 礱褷礱ူ鉏褷

ཏ །	 ་ ་ ་ �་ ་ ་ �།	མ་ ་ ་ ་ �་ ་ ་ས་ ད་ག་ཏ་ེ ་ །
鉏ᄆ褷璼 琣 ᨬۼܜ肍 ᨬۼܜ肍 ሸߢᨬۼܜ肍 ᦏۼ៣ԍ িߢ

ཞསེ་ག ངས་རིང་ངམ་ཡང་ན།
យ趂֡Ꭸᴩᗔ疴

ཏ །	 ་ ་ ་ �་ ་ ་ �།	མ་ ་ ་ ་ �།	 ་ ་ས་ ་ཏ་ེ ་ །
鉏ᄆ褷璼 琣 ᨬۼܜ肍 ᨬۼܜ肍 ሸߢᨬۼܜ肍 ᦏۼ៣ԍিߢ

118



ལ་ོ ནོ་མའ་ིག ངས་ན།ི
蔬֡ྮᴩᗔ疴ݨ

་པ་ི ་ �་པ ་ཤ་བ་ར་ིས ་ ་ར་ ་ཤ་མ་ ་ི ་ །
琣 Ᏺቭُ ૬ᅾ貋ቭ絮߹ ៣絮ૢ ቭሸ疴 িߢ

་ོ�་ེ�མ་པར་འ མོས་པའ་ིག ངས་ན།ི
ൻᏈᰂڟஞ߂:

ན་མ ་བ ་ ་ོ ་ཡ།	 ་ ་ ་ །	ཏི ་ཏི །	བ ་བ །	 ་ན་ ་ན།	 ་ ་ཏ་ེ ་ཕ །
ᕑሸ 窼鉏 紑߄ۼ၎鉏褷 胪Ṽ胪Ṽ ଂ࿄璼ଂ࿄璼 紑鉏紑鉏 ߢᕑߢᕑ ᴨ聅
ᅾଂ 㸋珓

་ེབ གེས་�་ིག ངས་ན།ི
ᑐ鉛ᰂ߂ڟ物

་ ར་ ་མ་ ་ ་མ་ ་ཡ།ེ	 ་ �་ ་ ་ིབ་ིམ་ལ།ེ	 ་ ་ོ ་ ་ཕ །
琣 ই矒 ሸߢ ᦏሸᮎ肍 Ԓُ Ԓᦕ 盏ሸߍ Ԑྛॊሸ ߄၎鉏褷 㸋珓

ས་�འ་ིནད་�ལོ་ན།ི
៣蜾眜የ

ལས་དང་ ་ོ ར་ ནེ་ལས་ ར་པ་ཡ།ི	།གདནོ་དང་ནད་དང་འ ང་པའོ �་འཚ�་བ་སགོས།	།
襊ױ 笙 ᳵ襊 Ể૬犥 碄ױٖ ױ 箼ူ ߡ׆矾
犡ᖭคӱኞ蚏ԏ牧調諆蟂ग़የ瞕ԏ牧

སམེས་ཅན་ཡདི་མ་ིབད་ེབའ་ིནད་�མས་ ན།	།འ གི་ ནེ་ཁམས་�་འ ང་བར་མ་ ར་ཅགི	།
祜ᳵ 罡 蝂শ ٖܖ祏 پჳ 璱ᔰ 箼ߡ ሸ绗疄
Ӟ獥రరռኞ綧牧ᐖ眭犋瓰ሿԭӮ牐

་ི ར་གཤདེ་མས་འ དི་པའ་ིགསད་�་བཞནི།	།�ད་ཅགི་གཅགི་ལ་ ས་སམེས་འ ལ་�དེ་པའ།ི	།
碟祜 砫ᜓ玖 ࠻砇 ᨀ聅 ᩮ玖 紳֯୵ ᕳ疄 疄پ
ইڱৼಋೀ稴ࢤ牧Ӟ豥ᮎ蛪ஞ皥ኸ牧
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གོ་འ གོ་ནད་�་ི ག་བ ལ་ ་ི�དེ་པ།	།འ གི་ ནེ་ཁམས་�་འ ང་བར་མ་ ར་ཅགི	།
矾ᖈ ٖݴ 緮 پᘮ૬ پჳ 璱ᔰ 箼ߡ Ḙ绗疄
踞踞ᔱየዳ૪牧ᐖ眭犋瓰ሿԭӮ牐

འཆ་ིབདག་གཤནེ་�འེ་ིཁ་ནང་ ད་པ་ ར།	།ནད་�་ིམངི་ མ་ཐསོ་པས་ ག་�དེ་པའ།ི	།
մ鉏 ضᕮ ܜ瑯 ݄૬砇 ٖݴ 硵萢 蝐玖 ಎᕮ玖
ই獈ᴍᗔݗԏह牧ᐿᐿݷӹ郕የ牧

ཉནི་གཅགི་པ་དང་ ག་པའ་ིརམིས་སགོས་�སི།	། ས་ཅན་ ན་ལ་གནདོ་པར་མ་ ར་གཅགི	།
ਘᦕ ૬ױ 鉏玖 ෭矾ݾ ݴᳵ 祏࠻ 葾૬ ሸ绗疄
Ӟ෭緂ଉᅾ緂牧芛ᥝօ疏ռ磪眐牐

གནདོ་པའ་ིབགགེས་རགིས་ ངོ་ ག་བ�ད་ ་དང་།	། ་ོ ར་ཡ་ེའ གོས་�མ་བ�་ ག་བ ་དང་།	།
葾玖 ᕳ෭ ӳ癩 磼疰ױ 蹭ഔ 肍珏 礁ے ᒓ疰ױ
獌ӡ疏Ո調諆輓牧ӣጯمᴢܓ調٥牧

བཞ་ིབ�་ ་བཞའི་ིནད་ལ་སགོས་པ་ཡསི།	། ས་ཅན་ ན་ལ་འཚ�་བར་མ་ ར་ཅགི	།
ଅے ಎଅ ٖ 矾૬犥 ݾᳵ 祏࠻ ၥߡ ሸ绗疄
缛缛የ牧芛ᥝօ疏ռ磪眐牐܈ࢥጯࢥ

ས་སམེས་བད་ེབ་མ་ ས་འ གོ་�དེ་པའ།ི	།འ ང་བཞ་ིའ གས་པའ་ི ག་བ ལ་ ་ི�དེ་པ།	།
ၽ૬پ ು磼玖 箼ଅ 賳玖 緮 ݾሸ ߡ祜 盓ݾ
य़犋᧣᧘舚ᴻ牧ࢥ犤蛪ஞ犋ᛥ牧ݱݱ

མ་ ས་ཞ་ིཞངི་མདངས་ བོས་�ན་པ་དང་།	།ཚ�་རངི་ནད་མདེ་བད་ེ�དི་�ན་པར་ཤགོ	།
ሸݾ ଅจ ୮ᨗ ܔ૬ױ ၥՖ ٖဌ 疄 ჳ૬纨
蛪୩֛諅羊࿈ፐ牧෫የᳩՁԔᐰ牐

་མ་ད ནོ་མཆགོ་ག�མ་ ་ི གས་�་ེདང 	།མཁའ་འ�་ོཆསོ་�ངོ་ ང་མའ་ི ས་མ ་དང་།	།
ሸ 釒纩 礁ݴ 统磼ױ 璱׀ܩ ܓ 礁ྯ 穇ױػ
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Ӥ趂ӣਪय़眈ێ牧绚ᤈ镔ဩय़ᵜێ牧

ལས་འ ས་བ ་བ་མདེ་པའ་ིབདནེ་ བོས་�སི།	།བ ་ོབ་ ནོ་ལམ་བཏབ་ཚད་འ བ་པར་ཤགོ	།
襊ರ ᪠ߡ ဌ玖 ჳᨗݴ ӳߡ ᳪᮤ य़ٙ ᒓ૬纨
ᐖ眭ੱ౮疰牐ݻࢧ牧ێຎ犋醲፥贶ࢩ

ཅསེ་པ་འད་ིན་ིགདན་ས་ཆནེ་པ་ོདཔལ་�ན་ས་�ར་ནད་རིམ་མི་གཅགི་པ་�་ཚགས་ ང་བར།	 གས་བནོ་�མས་�སི་མདསོ་གཏོར་ ན་ གས་ ང་བ་སགོས་
གང་བ བས་�ང་མ་ཕན་པར་གདན་ས་ ོངས་ལ་ ག་པའ་ི�བས།	 �་ེ བ་ཐབོ་ཆནེ་པསོ་མ་ནམ་མཁའ་མའ་ི�བས་འ�་ོ སི།	 མ་ ི་ ངོས།	 ནོ་ལམ་འད་ིཐབོ་
ཅསེ་བ འ་ ལ་པ་བཞནི་བ སི་པ་ལ་བ ནེ་ནད་ཡམས་ཐམས་ཅད་འ ལ་�་ཆད་པས་ས་�་ནད་�ལོ་མའ་ི ནོ་ལམ་ཞསེ་ ་ོ�འེ་ིག�ང་�ནི་ བས་�་ི ནི་�ང་
འ ་ོབར་�གས་སོ།།	།།
现ᒧ缛ဩԅ犥䌏လ牧簁緡෫౮硳牧ᴾ膌獊疢෫߂趂犌舡硽趂狶ञࣚ牏磴ሸ牏យ牏߂ᐣ៣蜾疢้ሿ緂ዖ踞ᐿ牐ԅ種牧ੂݴ豥ݘ
Ոኞ鉕牐ਫ਼牧य़౮疰ᘏݯռՈ盢᧕̽緢狅醲绚̾牏̽ਁمय़ก̾߂现眭牐ռՈॲᤈ牐鋓ܨ牧緂ዖٳᴻ牐ᘒݸ牧Ոժ
螄鉘牐ݷ覍獡ᘒێ瞱ےٌࢩᑍ種眭——̽៣蜾眜የ̾牐ଚ

�ལ་དབང་བ ་ག�མ་པས་མཛད་པའ་ིའ གས་བ�ང་བ ས་པ་ན།ི
ਞ羰ྮᓌ牧ᒫ܈ӣӮय़ਪဩሴ֢牐

ོ 	�ས་ངན་�གིས་མའ་ིམཐར་ ག་ལ།	།བ ་ེ ་མའ་ིདམ་ཚ�ག་ཉམས།	།
疰 緮 玞ྯ 犢࠻ػ ૬ჳ 聅 稞犝
ԋ牦 礃௶Բၤ๛ဩ牧Ӥ趂ߘ׃أᏈᦁ牧

�་ེབ་ོ ལེ་དང་ང་ོཚ་བརོ།	།ད་ེཚ�་མ་མ་ོ གས་ སོ་ནས།	།
緡ᑾ 砫؍ ױ硄ူ 蝂ၥ ሸ๛ ػುٖ
ጯন盛०ప眥ஞ牧ਫ਼ྮஞԤḜ牐

ནད་ ག་འ གས་ག�མ་ ནི་ ར་གཡ།ོ	།ད་ེདག་ དོ་�་ིཆ་ོའ ལ་ཏ།ེ	།
ٖፓ 賳礁 Ფ砇݈ 蝂鉏 Ԯݴ 纩賳蝂
ႀইԯ蚏ً艨ዖ牧獊Ԋԏᐟݒ૪牧

ད་ེ�རི་དམ་ ས་གཏརོ་བ�ད་ །ི	།བ ནེ་བ�ང་ བ་པ་ག�མ་ ་ི ས།	།
蝂犊 跨ؿ ڞᛔ ჳٗ ᒓ૬ 礁ݴ၂
硲׀ॲᦁԏ觬牧狅ఌ౮ӣߝԭ種牐
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མ་མ་ོའ གས་པའ་ི གས་དམ་བ�ང༌།	། གས་དམ་གཉན་པ་ོབ�ང་བའ་ིམ ས།	།
ሸ芛 賳玖 ػ跨ٗ ػ跨 ଙူ ٗশػ
眭ྮ羰ஞਞԏ牧֕ჿ᪃豞豞ᦁ牧

བདག་སགོས་མཁའ་མཉམ་འ�་ོཚགས་�།ི	།ནད་གདནོ་བར་ཆད་བ�གོ་�་གསལོ།	།
鉏矾 璱᯦ ݴٻܓ ٖ碄 ૬獥 फ矾
缛醲绚ռ牧ӡ膢ᵑᵙ犌የዖ牧ޙ螘ࢧ

མ་ིམ ན་�གོས་ ན་བ�གོ་�་གསལོ།	།བཅལོ་བའ་ི ནི་ལས་འ བ་པར་མཛད།	།
罡ރ 纩祏 फ矾 豙শ ᰭڜ ᒓ૬磧
眭అޙԪ緡ࢧ螘牧ޙ缛ಅӱੱ౮牦

བདག་གཞན་མ་ིཤསེ་ལ་ེལ་ོཡསི།	།ས་ལམ་བ�དོ་ལ་འགལ་བ་�མས།	།
鉏ᳳ 罡ᨀ 襊笙犥 ៣๔ 蝍ܖߡ ࠻
ᘒ᧘ᬲ胙螇瑿Ԫ牧ࢩߘᛔ犢ௐ෫Ꭳ牧

མཁའ་འ�འོ �་ཚགས་�སི་བཟདོ་པར་གསལོ།	།འཛམ་ ངི་བད་ེབའ་ིབ ་ཤསི་ཤགོ	།
璱蝍 仡ݴ 櫒૬矾 萢 盓শ ᥜ纨
眭绚ᤈྮ盿਼疎牦眭ӮᳵਞԔݴᐣ牦
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