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མེགྷདཱུཏནཱམ།

लेखक कललदास
སྙན་ངག་མཁན། ནག་མོའི་འཁོལ།

1

1
कश्चित्कान्ताविरहगरु
ु णा स्िाधिकारप्रमत्तः
शापेनास्तंगममतमहहमा िर्षभोग्येण भतःुष ।
यक्षचिक्रे जनकतनयास्नानपुण्योदकेर्ु
श्स्नग्िच्छायातरुर्ु िसततं रामधगयाषश्रमेर्ु।।
ྵ
(ཀཤྕིཏན
ྐཱ ཀཱརཔྲམཏྟཿ ཤཱཔེནཱསྟངྒམྕིཏམཧྕིམཱ བརབྷོགེཎ བརྟཿ
ྐཱ བྕི
ྐཱ རཧགུརུཎཱ སདྕི
ཡཀྵཤྩཀེ ཛནཀཏནཡཱསནཔུཎྷོ
དཀེཥུ སྕིགཙྪཱཡཱ
ྐཱ ཥུ)
ྐཱ
ྡྷ ཏརུཥུ བསཏིཾ རཱམགྕིརཤྲམེ
༡ རེ་བྷོ་ཁྷོས་པའྕི་ཤྕིན་ཏུ་ལྕི་བའྕི་བཀའ་ལུང་དག་གྕིས་གཟྕི་བརྕིད་ཉམས་པར་བྱས་གྱུར་ཅྕིང་།།
གནྷོད་སྕིན་འགའ་ཞྕིག་ལ་ནྕི་རང་ཉྕིད་བདག་མེད་དབང་གྱུར་མཛེས་མ་སྤང་ལ་ལྷོ་ཡྕི་བར།།
ཡྕིད་འྷོང་སེད་བྱེད་བུ་མྷོས་ཁྲུས་བྱས་བསྷོད་ནམས་ཆུ་བྷོ་རྣམས་དང་ཤྕིན་ཏུ་རབ་མཛེས་པའྕི།།
རབ་བཟང་ལྷོན་ཤྕིང་གྕིབ་མ་དང་ལྡན་རཱ་མའྕི་རྕི་བྷོར་སྷོང་ལ་སྷོད་པས་གནས་པར་གྕིས།།
2
तश्स्मन्नद्रौ कततधिदबलाविप्रयुक्तः स कामी
नीत्िा मासान्कनकिलय भ्रंशररक्तप्रकोष्ठः।
आर्ाढस्य प्रशमहदिसे मेघमाश्चलष्टसानंु
िप्रक्रीडापररणतगजप्रेक्षणीयं

ददशष।।

(ཏསྕིནྣདྲོོ ཀཏྕིཙིདབལཱབྕིཔྲཡུཀྟཿ ས ཀཱམཱྕི ནཱྕིཏྐཱ མཱསཱནྐནཀབལཡ བྷྲཾཤརྕིཀཔྲཀྷོཥྟཿ
ྴ
ཨཱཥཱཌྷསྱ པྲཤམདྕིབསེ མེགྷམཱཤྕིཥྚསཱནྷྲཾ བཔྲཀྕིཌཱ
ྐཱ པརྕིཎཏགཛཔྲཀྵཎཱྕིཡྷྲཾ དདར)
༢ འདྷོད་ལྡན་དེ་ནྕི་མཛེས་མ་སྤངས་ཤྕིང་ཟླ་བ་འགའ་ཡྕི་རྕི་བྷོ་དེར་ནྕི་ཕྕིན་བྱས་པས།།
ལག་པ་ཕྲ་བར་གྱུར་ནས་གསེར་གྕི་གདུ་བུ་དག་ནྕི་དཔུང་བའྕི་བར་དུ་རྒྱུ་བར་བྱེད།།
2

ཆུ་སྟྷོད་ཟླ་བ་རྷོགས་པའྕི་ཉྕིད་ལ་སྕིན་རྣམས་རྕི་ཤྷོད་རྕི་སྟེང་ཉལ་བར་གྱུར་པ་ནྕི།།
མཆྷོག་ཏུ་རྷོལ་ཞྕིང་མཛེས་པར་གྱུར་པའྕི་གླང་ཆེན་ཡྕིན་ནམ་སྙམ་དུ་རྷོག་ཅྕིང་མཐྷོང་བར་གྱུར།།
3
तस्य श्स्ित्िा किमवप परु ः केतकािानहे तोरन्तबाषष्पश्चिरमनुिरो राजराजस्य दध्यौ।
मेघालोके भितत सुखिनोऽप्यन्यिािश्ृ त्त िेतः
कण्ठाचलेर्प्रणतयतन जने ककं पन
ु दष रद संस्िे ।।
(ཏསྱ སྕིཏྐཱ ཀཐམཔྕི པུརྟཿ ཀེཏཀཱདྷཱནཧེཏྷོརནརྐཱཥྤཤྩྕིརམནཙརྷོ རཱཛརཱཛསྱ དདྲོོ
མེགྷཱལྷོཀེ བབཏྕི སུཁྕིནྷོ྅པྱནྱཐཱབྲྀཏྕི ཙེཏྟཿ ཀཎཤ
ྐཱ ེཥཔྲཎཡྕིནྕི ཛནེ ཀིཾ པུནརྡཱུརསྷྲཾསེ )
༣ གནྷོད་སྕིན་རྒྱལ་བྷོའྕི་རེས་འབངས་དེ་ལྟར་གནས་དེ་མདུན་དུ་ཀེ་ཏའྕི་མེ་ཏྷོག་རྒྱས་སྟྷོབས་ཀྕིས།།
ནང་དུ་ཡྕིད་ལ་རབ་ཏུ་གདུང་བའྕི་མཆྕི་མ་ཡུན་རྕིང་དག་ཏུ་ཅྕི་ཡང་བྱུང་གྱུར་ཏེ།།
མགྕིན་པར་འཁྱུད་བྱ་དགའ་མ་རྕིང་ན་གནས་པར་གྱུར་པའྕི་སེ་བྷོའྕི་སེམས་ལ་ནྕི།།
ཆུ་འཛིན་མཐྷོང་ན་བདེ་ལྡན་ཡང་ནྕི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་གདུང་བ་ཅྕི་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར།།
4
प्रत्यासन्ने नभमस दतयताजीवितालम्बनािी
जीमत
द ेन स्िकुशलमयीं हारतयष्यन ् प्रिश्ृ त्तम ् ।
स प्रत्यग्रः कुटजकुसुमरः कश्पपताघाषय तस्मर
प्रीतः प्रीततप्रमुिििनं स्िागतं व्याजहार ।।
(པྲཏསནྣ
ྐཱཱུ ན སྭཀུཤལམཡཱིཾ ཧཱརཡྕིཥྱན྄ པྲབྲྀཏྕིམ྄
ྐཱ ེ ནབསྕི དཡྕིཏཱཛཱིབྕིཏཱལམྦནཱརྐཱྕི ཛཱིམཏེ
ས པྲཏྱགྟཿ ཀུཊཛཀུསུམྟཿ ཀལྕིཏཱརརྱ ཏས པྕིཏ
བཛཧཱར)
ྐཱ ྟཿ པྕིཏ
ྐཱ ྕིཔྲམུཁབཙནྷྲཾ སགཏྷྲཾ
ྐཱ
ྐཱ
3

༤ དབྱར་དུས་ཟླ་བ་གཉྕིས་པ་འྷོངས་པར་གྱུར་ཚེ་བརེ་ལྡན་མ་ཡྕིན་ཆེད་དུ་སྷོག་འཆང་བ།།
དེ་ལ་ཆར་སྕིན་དག་གྕིས་རང་ཉྕིད་བདེ་འྷོ་ཞེས་པའྕི་ཚིག་འདྕི་ཁེར་ནས་འཇུག་པ་བཞྕིན།།
ཀུན་དའྕི་ཟླ་ཡྕི་ཆུ་སེས་འཛུམ་པ་རྣམས་ཀྕི(ཀྕིས)དེ་ལ་མཆྷོད་པའྕི་ཆེད་དུ་དགའ་བྱེད་བཞྕིན།།
མཛའ་བ་མངྷོན་དུ་གྱུར་པའྕི་ཚིག་ནྕི་དེ་ལ་ལེགས་པར་འྷོངས་སམ་དགའ་བ་བརྷོད་པ་བཞྕིན།།
5
िदमज्योततः समललमरुतां सश्न्नपातः क्ि मेघः
संदेशािाषः क्ि पटुकरणरः प्राखणमभः प्रापणीयाः ।
इत्यौत्सक्
ु यादपररगणयन्गह्
ु यकस्तं

ययािे

कामाताष हह प्रणयकृपणाचिेतनािेतनेर्ु ।।
(དྷཱུམཛྱོཏྕིྟཿ སལྕིལམརུཏཱྷྲཾ སནྣྕིཔཱཏྟཿ ཀྭ མེགྷྟཿ སྷྲཾདེཤཱརྐཱྟཿ ཀྭ པཊུཀརཎྟཿ པཎྕི
ྐཱ བྕིྟཿ པཔཎཱྕི
ྐཱ ཡཱྟཿ
ཨྕིཏྱྲོོཏཀ
གཎཡནཧྱཀསྟྷྲཾ
ཡཡཱཙེ
ྐཱ
ྶུ དཔརྕི
ཱུ

ཀཱམཱརྐཱ ཧྕི པྲཎཡཀྲྀཔཎཱཤྩེཏནཱཙེཏནེཥུ)

༥ གང་དུ་དུ་བ་གཟྕི་ལྡན་ཆུ་གཏེར་མྱུར་འགྷོ་རྣམས་ཀྕི་ཚྱོར་བ་ལས་ནྕི་ཆར་སྕིན་ཏེ།།
གང་དུ་མཁས་པའྕི་བྱེད་པ་རྣམས་དང་སྷོག་རྣམས་ཀྕིས་ནྕི་ལེགས་བཤད་ཆེད་དུ་ཐྷོབ་པར་བྱེད།།
ཅེས་པ་མཆྷོག་ཏུ་དགའ་བའྕི་གསང་བ་པ་ནྕི་དེ་ལ་ཡྷོངས་སུ་མྕི་ཤེས་གང་གྕིས་ནྕི།།
འདྷོད་པའྕི་དྷོན་དུ་མཁས་དང་མྕི་མཁས་རྣམས་དང་སེམས་ལྡན་སེམས་མེད་རྣམས་ལ་ཞུ་བར་བྱེད།།
6
जातं िंशे भुिनविहदते पुष्कराितषकानां
जानामम त्िां प्रकृततपुरुर्ं कामरूपं मघोनः ।
तेनाधिषत्िं त्ितय विधििशाद्ददरबन्िुगत
ष ोऽहं
याच्ञा िन्ध्या िरमधिगण
ु े नािमे लब्िकामा ।।
4

(ཛཱཏྷྲཾ བྷྲཾཤེ བྷུབནབྕིདྕིཏེ པུཥྐརཱབརཀཱནཱྷྲཾ ཛཱནཱམྕི ཏྷྲཾྐཱ པྲཀྲྀཏྕིཔུརུཥྷྲཾ ཀཱམརཱུཔྷྲཾ མགྷྷོནྟཿ
ཏེནཱརྕིཏྷྲཾ ཏཡྕི བྕིདྕིབཤཱད྄ དཱུརབནྡྷུརྒཏྷོ྅ཧྷྲཾ ཡཱཙ་བན
བརམདྕིགུཎེ ནཱདམེ ལབཀཱམཱ
ྐཱ
ྡྷ )
༦ ཁྷོད་ནྕི་རྕིགས་མཆྷོག་དང་ལྡན་མཆྷོད་སྕིན་བརྒྱ་བའྕི་བྷོན་པྷོ་མཆྷོག་སྟེ་འདྷོད་འཇྷོའྕི་ངྷོ་བྷོ་ཉྕིད།།
ས་གསུམ་མཐའ་དག་རྕིག་ཅྕིང་བསྐལ་བར་འཇུག་པའྕི་ཆེ་བའྕི་ཆུ་གཏེར(ཆུ་འཛིན)ཉྕིད་དུ་བདག་གྕིས་ཤེས།།
དེས་ན་ཁྷོད་ནྕི་དྷོན་གཉེར་ཉྕིད་ལ་སྐལ་བའྕི་དབང་གྕིས་དམན་མྕིན་འདྷོད་པ་ཐྷོབ་པ་ཉྕིད།།
མཆྷོད་སྕིན་འབས་མེད་བདག་གྕི་རྕིང་གནས་གཉེན་མདུན་དག་ཏུ་ཡྷོན་ཏན་མཆྷོག་དབང་ཁྷོད་གཤེགས་མཛྱོད།།
7
सन्तप्तानां त्िममस शरणं तत्पयोद वप्रयायाः
संदेशं मे हर िनपततक्रोिविचलेवर्तस्य ।
गन्तव्या ते िसततरलका नाम यक्षेचिराणां
बाह्योद्यानश्स्ितहरमशरचिश्न्द्रकािौतहम्याष ।।
(སནཔནཱྷྲཾ
ེ ྷྲཾ མེ ཧར དནཔཏྕིཀྷོདབྕིཤེཥྕིཏསྱ
ྐཱ ཏམསྕི ཤརཎྷྲཾ ཏཏྤཡྷོད པྲྕིཡཱཡཱྟཿ སྷྲཾདཤ
གནབྐཱ ཏེ བསཏྕིརལཀཱ ནཱམ ཡཀྵེཤྭརཱཎཱྷྲཾ བཱཧྱྷོདནས
ྐཱ ྕིཏཧརཤྕིརཤྩནྕིཀཱདྲོོཏཧར)
༧ ཀྭ་ཡེ་ཆུ་ལྡན་ཁྷོད་ནྕི་ཤྕིན་ཏུ་གདུངས་གྱུར་སབས་ཉྕིད་དེ་ཕྕིར་བདག་གྕི་དགའ་མ་ལ།།
གཏམ་གྕི་བདག་པྷོ་ཚབ་ཆེར་ཁྷོས་པས་འཁམས་ཤྕིང་བལ་བ་དག་གྕི་ཕྲྕིན་ནྕི་མཛད་དུ་གསྷོལ།།
ཕྕི་རྷོལ་སེད་ཚལ་མཆྷོག་གནས་འཕྲྷོག་བྱེད་གཙུག་གྕི་ཟླ་བའྕི་འྷོད་ཀྕིས་སང་བྱས་ཁང་བཟང་ཅན།།
གསང་བའྕི་བདག་པྷོའྕི་བསྟྕི་གནས་ཆེན་པྷོ་ལང་ལྷོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའྕི་གནས་སུ་ཁྷོད་གཤེགས་མཛྱོད།།
8
त्िामारूढं पिनपदिीमद्
ु गह
ृ ीतालकान्ताः
प्रेक्षक्षष्यन्ते पधिकितनताः प्रत्ययादाचिसन्त्यः ।
5

कः सन्नद्धे विरहवििुरां त्िय्युपेक्षेत जायां
न स्यादन्योऽप्यहममि जनो यः परािीनिश्ृ त्तः ।।
(ཏམཱ
ྐཱ རཱུཌྷྷྲཾ པབནཔདབཱྕིམུད྄གྲྀཧཱྕིཏཱལཀཱནྟཿྐཱ པྲེཀྵྕིཥྱནེ པཐྕིཀབནྕིཏཱྟཿ པྲཏྱཡཱདཱཤྭསནྟཿ
ཀྟཿ སནྣདེ བྕིརཧབྕིདྷུརཱྷྲཾ ཏཡཔེ
ྶུ ཀྵེཏ ཛཱཡཱྷྲཾ ན སདནྱྷོ
ྐཱ ྅པྱཧམྕིབ ཛནྷོ ཡ པརཱདྷཱྕིནབྲྀཏྕིྟཿ)
༨ ཁྷོད་ནྕི་དྕི་ཡྕི་བཞྷོན་པ་དང་ལྡན་མཁའ་ལམ་གཤེགས་པའྕི་དབང་གྕིས་ལམ་བགྷོད་མཛེས་མ་རྣམས།།
བསམ་པ་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ་ལན་བུའྕི་རེ་མྷོ་རྒྱབ་ཏུ་བྱས་ནས་བལྟ་ཞྕིང་གུས་པར་བྱེད།།
ཁྷོད་འྷོངས་ཚེ་ན་བལ་བས་མཆྷོག་ཏུ་ཉེན་ཅྕིང་གཡྷོག་བཞྕིན་གཞན་དབང་གྱུར་པ་བདག་འད་དང་།།
གང་ཞྕིག་གཞན་ཡང་མཛེས་མའྕི་སེ་བྷོ་སུ་ཞྕིག་གུས་ཤྕིང་དགའ་བ་རྒྱ་ཆེར་བྱེད་མྕི་འགྱུར།།
9
मन्दं मन्दं नद
ु तत पिनचिानक
ु द लो यिा त्िां
िामचिायं नदतत मिुरं िातकस्ते सगन्िः ।
गभाषिानक्षणपररियान्नुनमा बद्धमालाः
सेविष्यन्ते नयनसभ
ु गं िे भिन्तं बलाकाः ।।
(མནྷྲཾ མནྷྲཾ ནདཏྕི པབནཤནཀྐཱ
ྐཱ ལྷོ
ྐཱ ནདཏྕི མདྷུརྷྲཾ ཙཱཏཀསྟེ སགནྟཿ
ཱུ ཡཐཱ ཏྷྲཾྐཱ བཱམཤཡྷྲཾ
གརྦྷཱདྷཱནཀྵཎཔརྕིཙཡཱནནམཱ
བདམཱལཱྟཿ སེབྕིཥྱནེ ནཡནསུབགྷྲཾ ཁེ བབནྷྲཾ བལཱཀཱྟཿ)
ཱུ
༩ དལ་བུ་དལ་བུས་བསྷོད་པའྕི་དྕི་བཞྷོན་དག་གྕིས་ཁྷོད་ལ་རེས་མཐུན་ཞབས་ཏྷོག་བྱེད་པ་བཞྕིན།།
མྷོས་པའྕི་ཙ་ཏ་ཀ་འང་ཁྷོད་ལ་སྙན་པའྕི་བསྟྷོད་པའྕི་ངག་ནྕི་གཡྷོན་ནས་སྷོགས་པ་དང་།།
ཆུ་སར་མཛེས་མ་རྣམས་ཀང་སྐལ་བཟང་མྕིག་གྕིས་མཁའ་ལ་ཁྷོད་མཐྷོང་ཕྲེང་བར་བྱས་ནས་བརེན།།
ངེས་པར་མངལ་ནྕི་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་ཡྷོངས་སུ་གསལ་བ་ཉྕིད་དུ་བྱ་བ་བརྷོད་པར་ནས།།
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10
तां िािचयं हदिसगणनातत्परामेकपश्त्नमव्यापन्नामविहतगततद्रष क्ष्यमस भ्रातज
ृ ायाम ् ।
आशाबन्िः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानाम ्
सद्यः पात प्रणतय हृदयं विप्रयोगे रूणवद्ध।।
(ཏཱྷྲཾ ཙཱབཤྷྲཾ དྕིབསགཎནཱཏཏྤརཱམེཀཔཏྣྕིམབཔན
ྐཱ མབྕི
ྐཱ ཧཏགཏྕིརཀྵྱསྕིབྷཱཏྲྀཛཱཡཱམ྄
ཨཱཤཱབནྟཿ ཀུསུམསདྲྀཤྷྲཾ པཡཤྷོ
ཧྱངྒནཱནཱམ྄ སདྟཿ པཱཏཔྲཎཡྕི ཧྲྀདཡྷྲཾ བྕིཔྲཡྷོག རཱུཎདྕི)
ྐཱ
༡༠ བདག་གྕི་མཛེས་མ་དེ་ཡང་ཉྕིན་ཞག་གངས་བཞྕིན་བདག་པྷོ་གཅྕིག་པུ་ཡྕིད་ལ་འབྕི་བར་ནྕི།།
གདྷོན་མྕི་ཟ་བར་མྱུར་ཏུ་གཤེགས་ཏེ་བདག་ནྕི་མ་ཤྕི་བ་ཉྕིད་ཁྷོད་ཀྕིས་བསྟན་པར་མཛྱོད།།
གང་ཕྕིར་འཕྲལ་ལ་ཆུ་སེས་ཕལ་ཆེར་ཕྲེང་བས་བཅྕིངས་པས་ལྟུང་བ་མེད་པར་གྱུར་པ་བཞྕིན།།
ལྷ་མྷོའྕི་སྙྕིང་གྕི་དགའ་བ་བལ་ལས་ལྷུང་བ་འཕྲལ་ལ་འགྷོག་ཅྕིང་མཛའ་བས་འཆྕིང་བར་བྱེད།།
11
कतुुं यच्ि प्रभितत महीमुश्च्छलीन्रामिन्ध्यं
तच्ुत्िा ते श्रिणसुभगं गश्जषतं मानसोत्काः।
आ करलासाद्बबसककसलयच्छे दपािेयिन्तः
सम्पत्स्यन्ते नभमस भितो राजहं साः सहायाः ।।
(ཀརྷྲཾ ཡཙྩ པྲབབཏྕི མཧྕིམུཙིལཱྕིནམབནྷྲཾ ཏཙཏ
ྡཱུ ྐཱ ཏེ ཤྲབཎསུབགྷྲཾ གརྕིཏྷྲཾ མཱནསྷོཏྟཿྐཱ
ཨཱ ཀལཱསཱདྕིསཀྕིསལཡཙེདཔཱཐེཡབནྟཿ སམྤཏན
ྶྱ ེ ནབསྕི བབཏྷོ རཱཛཧྷྲཾསཱྟཿ སཧཱཡཱྟཿ)
༡༡ གང་ཞྕི ག ་ཁྷོ ད ་ཀྕི ས ་འབྲུག་ས་སྷོ ག ས་པ་དེ ་ ནྕི ་ སྐལ་བཟང་རྣ་བས་ཐྷོ ས ་བྱས་ནས། །
མཆྷོག་ཏུ་རྒྱས་པའྕི་མེ་ཏྷོག་དག་གྕིས་ས་གཞྕིའྕི་ཆེད་དུ་གདུགས་དག་བྱས་པར་གྱུར་པ་ཉྕིད།།
7

ཁྷོད་ནྕི་ནམ་མཁའ་དག་ལ་གཤེགས་ཚེ་དགའ་བའྕི་ཡྕིད་ཀྕིས་མཚྱོ་དང་གངས་ཅན་བར་ལ་ནྕི།།
པད་མའྕི་ར་བ་ལྷོ་མའྕི་ལམ་རྒྱགས་ལྡན་པའྕི་ངང་བའྕི་རྒྱལ་བྷོ་རྣམས་ཀང་གྷོགས་སུ་འགྱུར།།
12
आपच्
ु गमामलङ्ग्य शरलं
ृ छस्ि वप्रयसिममंु तङ्
िन्द्यरः पस
ुं ां रघुपततपदर रङ्ककतम ् मेिलासु।
काले काले भितत भिता यस्य संयोगमेत्य
स्नेहव्यश्क्तश्चिरविरहजं मञ्
ु ितो िाष्पमष्ु णम ्।।
(ཨཱཔྲྲྀཙསྭ པྲྕིཡསཁམམུྷྲཾ ཏུངྒམཱལྕིངྒྱ ཤལྷྲཾ བནྟཿ པུྷྲཾསཱྷྲཾ རགྷུཔཏྕིཔདརངྐྕིཏམ྄ མེཁལཱསུ
ཀཱལེ ཀཱལེ བབཏྕི བབཏཱ ཡསྱ སྷྲཾཡྷོགམེཏྱ སེཧབྱཀྕིཤྩྕིརབྕིརཧཛྷྲཾ མུཉྩཏྷོ བཱཥྤམུཥྞམ྄)
༡༢ ར་གྷུའྕི་བདག་པྷོའྕི་ཞབས་ཀྕིས་མཚན་པའྕི་རྕི་ངྷོས་རྣམས་ལ་སེ་བྷོ་ཀུན་གྕིས་ཕག་བྱེད་པའྕི། །
ཆེ་བའྕི་རྕི་བྷོ་འདྕི་ནྕི་ཁྷོད་ཀྕི་དགའ་བའྕི་གྷོགས་བཟང་ཁྷོད་ལངས་འཁྱུད་པ་སྷོན་འགྷོ་བའྕི།།
མཛའ་བ་གསལ་བྱས་ཡུན་རྕིང་འབལ་ལས་བྱུང་བའྕི་མཆྕི་མའྕི་དྷོ་བའང་འབྱུང་བ་ཡྷོངས་མཐྷོང་ལ།།
ཁྷོད་དང་གང་དེ་དུས་དུས་དག་ཏུ་ཡང་དག་མཇལ་འགྱུར་ཞེས་ནྕི་བྱས་ནས་ཁམས་བདེ་མཛྱོད།།
13
मागुं तािच्छृणु कियतस्त्ित्प्रयाणानुकदलं
सन्दे शं मे तदनु जलद श्रोष्यमस श्रोत्रपेयम ्।
खिन्नः खिन्नः मशिररर्ु पदं न्यस्य गन्तामस यत्र
क्षीणः क्षीणः पररलघु पयः स्रोतसां िोपभुज्य ।।
(མཱརྒྷྲཾ ཏཱབཙྪྲྀཎུ ཀཐཡཏསྟྭཏྤྲཡཱཎཱནཀྐཱལྷྲཾ
ཱུ སནེཤྷྲཾ མེ ཏདན ཛལད ཤྲྷོཥྱསྕི ཤྲྷོཏཔེཡམ྄
ཁྕིནྣྟཿ ཁྕིནྣྟཿ ཤྕིཁརྕིཥུ པདྷྲཾ ནྱསྱ གནསྕི
ྐཱ ཡཏ ཀྕིཎྟཿ ཀྕིཎྟཿ པརྕིལགྷུ པཡྟཿ སྷོཏསཱྷྲཾ ཙྱོཔབྷུཛ)
8

༡༣ ཀྭ་ཡེ་ཆུ་འཛིན་རེ་ཞྕིག་ཁྷོད་ནྕི་ལམ་ལ་བགྷོད་པའྕི་ཐབས་ཀྕི་གཏམ་ནྕི་མཉན་པར་མཛྱོད།།
དེ་ཡྕི་རེས་སུ་བདག་གྕི་འཕྲྕིན་ནྕི་རྣ་བའྕི་བདེ་སེས་ཁྷོད་ཀྕིས་རྣ་བས་གཟུང་བར་མཛྱོད།།
ཤྕིན་ཏུ་ངལ་ཞྕིང་རབ་ཏུ་ངལ་ཚེ་རྕི་བྷོའྕི་རེ་ལ་རྐང་བཀྷོད་ངལ་བ་བསལ་ནས་གཤེགས།།
གང་དུ་སྐྷོམ་ཞྕིང་ཤྕིན་ཏུ་སྐྷོམ་ན་ཉུང་ངུའྕི་ཆུ་དང་ཆེ་བའྕི་མཚྱོ་ལའང་བཏུང་བར་བྱ།།
14
अद्रे ः शङ्
ृ गं हरतत पिनः ककं श्स्िहदत्युन्मुिीमभदृषष्टोत्साहचिककतिककतं मुग्िमसद्धाङ्गनामभः।
स्िानादस्मात्सरसतनिुलादत्ु पतोदङ्मि
ु ः िं
हदङ्नागानां पधि पररहरन ् स्िदलहस्तािलेपान ्।।
(ཨདེྟཿ ཤྲྲྀངྒྷྲཾ ཧརཏྕི པབནྟཿ ཀིཾ སྭྕིདྕིཏན
ཏཙཀྕིཏྷྲཾ མུགསྕི
ྶུ ཁཱ
ྶུ ྕིབྕིརྲྀཥྚྷོཏཧཤྩཀྕི
ྐཱ
ྡྷ དྡྷཱངྒནཱབྕིྟཿ
སནཱདས
ཏྶ
པཐྕི པརྕིཧརན྄ སལཧས
བལེ
ྐཱ
ྐཱ རསནྕིཙུལཱདུཏྤཏྷོདངཁྟཿ
ྶུ ཁྷྲཾ དྕིངགཱནཱྷྲཾ
ྐཱ
ྐཱ པཱན)྄
ྡཱུ
༡༤ ནྕི་ཙུ་ལ་ནྕི་གསར་བས་གནས་འདྕི་ལས་ནྕི་ཁྷོད་ལངས་མཁའ་ལ་བྱང་དུ་གདྷོང་ཕྷོགས་མཛྱོད།།
ཕྷོགས་ཀྕི་གླང་བྷོ་རྣམས་ཀྕི་ལག་པ་ཆེ་བས་བཅྕིངས་པའྕི་ལམ་ནྕི་ཡྷོངས་སུ་དྷོར་བར་གྕིས།།
རྕི་ཡྕི་རེ་མྷོ་འཕྲྷོགས་ནས་དྕི་བཞྷོན་འགྷོ་བའམ་ཆུ་འཚིན་ལངས་ནས་འགྷོ་བའྕི་ཅྕི་ཞེས་ཐེ་ཚྱོམ་དུ།།
གྱུར་ནས་གྲུབ་པའྕི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྕིས་གེན་ཕྷོགས་བལྟས་ཏེ་འཇྕིགས་ཤྕིང་སྐྲག་པས་རྷོངས་པར་གྱུར།།
15
रत्नच्छायाव्यततकर इि प्रेक्ष्यमेतत्पुरस्ताद्िपमीकाग्ात्प्रभितत िनुष्िण्डमािण्डलस्य।
येन चयामं िपुरतततरां काश्न्तमापत्स्यते ते
बहे णेि स्फुररतरुधिना गोपिेशस्य विष्णोः।।
9

(རཏྣཙྪཱཡཱབྱཏྕིཀར ཨྕིབ པྲེཀྵྱམེཏཏརསྟདལ
ྕིཀཱ
ྐཱ ྤྲབབཏྕི དནཥྑཎྜམཱཁཎྜལསྱ
ྶུ
ྐཱ གཏ
ཡེན ཤྱཱམྷྲཾ བཔུརཏྕིཏརཱྷྲཾ ཀཱནྕིམཱཔཏྶྱཏེ ཏེ བརེཎེབ སརྕི
ྶུ ཏརུཙིནཱ གྷོཔབེཤསྱ བྕིཥྣྷོྟཿ)
༡༥ རྕིན་ཆེན་འྷོད་ཀྕི་སང་བ་བཞྕིན་དུ་རབ་མཛེས་མཆྷོད་སྕིན་བརྒྱ་བའྕི་གཞུ་ཡྕི་དུམ་བུ་ནྕི།།
ཆེ་བའྕི་གྷོག་མཁར་རེ་ལས་བྱུང་བ་དེ་ནྕི་མདུན་དུ་ཡང་དག་མཐྷོང་བར་འགྱུར།།
ཁབ་འཇུག་གླང་རྕིའྕི་ཚུལ་བཟུང་ར་བྱའྕི་སྷོ་ཡྕི་འྷོད་ཀྕིས་ཁབ་པར་གྱུར་པ་བཞྕིན།།
ཁྷོད་སྐུ་མཆྷོག་ཏུ་མཛེས་པ་མཐྕིང་ནག་གང་གྕིས་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པར་བྱེད་པ་ཐྷོབ་པར་གྱུར(འགྱུར)།།
16
त्िय्यायत्तं कृवर्फलममतत भ्रदविकारानमभज्रः
प्रीततश्स्नग्िरजन
ष पदििदलोिनरः पीयमानः।
सद्यः सीरोत्कर्णसरु मभ क्षेत्रमारुह्य मालं
ककश्ञ्ित्पचिाद् व्रज लघुगततभदय
ष एिोत्तरे ण।।
(ཏཡཡཏ
ཙནྟཿ པཱྕིཡམཱནྟཿ
ྐཱ ྷྲཾ ཀྲྀཥྕིཕལམྕིཏྕི བྷྲཱུབྕིཀཱརཱནབྕིཛྟཿ པྕིཏ
ྐཱ ྕིསྕིགརནཔདབདྷཱུལྷོ
ྡྷ
སདྟཿ སཱྕིརྷོཏྐཥཎསུརབྕི ཀྵེཏམཱརུཧྱ མཱལྷྲཾ ཀྕིཉྩྕིཏྤཤད྄
ཨེབྷོཏརེཎ)
ྐཱ བཛ ལགྷུགཏྕིརྦྷཱཡ
ྦྷཱུ
༡༦ ཁྷོད་འྷོངས་ཚེ་ན་གྷོང་ཁེར་ན་ཆུང་དགའ་ཞྕིང་ཆགས་པའྕི་མྕིག་རྣམས་ཀྕིས་ནྕི་སྕིན་མ་ཡྕི།།
རྣམ་འགྱུར་མངྷོན་པར་མྕི་ཤེས་བཞྕིན་དུ་བལྟ་ཞྕིང་འབྲུ་རྣམས་ཀུན་ནས་འཕེལ་བར་བྱེད་པའྕི་ཕྕིར།།
ཁེད་ནྕི་ཅུང་ཟད་ནབ་ཏུ་བསྷོད་ཅྕིང་གནས་བྱ་འཕྲལ་ལ་རྷོས་ཀྕི་རྷོལ་གྕིས་དགའ་བ་ཡྕི།།
གནམ་ཆུ་སྒུག་པའྕི་ཞྕིང་ལ་གྲུ་ཆར་རྒྱས(སྐྱུག)་བྱ་སླར་ཡང་བྱང་དུ་མྱུར་བར་དལ་གྕིས་གཤེགས།།
17
त्िामासारप्रशममतिनोपप्लिं सािु मध्
द नाष
िक्ष्यत्यध्िश्रमपररगतं सानुमानाम्रकदटः।
10

न क्षुद्रोऽवप प्रिमसुकृतापेक्षया संश्रयाय
प्राप्ते ममत्रे भितत विमुिः ककं पुनयषस्तिोच्िरः।।
(ཏམཱ
ྐཱ སཱརཔྲཤམྕིཏབནྷོཔཔབྷྲཾ སཱདྷུ མྐཱར
ཱུ བཀྵྱཏྱདྷྭཤྲམཔརྕིགཏྷྲཾ སཱནམཱནཱམྲཀྐཱཊྟཿ
ཱུ
ན ཀྵུདྷོ྅པྕི པྲཐམསུཀྲྀཏཱཔེཀྵཡཱ སྷྲཾཤྲཡཱཡ པཔ
ྐཱ ེ མྕིཏེ བབཏྕི བྕིམུཁྟཿ ཀིཾ པུནརྱསྟཐྷོཙྩྟཿ)
༡༧ ཀྭ་ཡེ་ཆུ་འཛིན་ཁྷོད་ནྕི་ལམ་ལ་ངལ་ཚེ་ས་ཚྱོགས་བརེགས་པ་ཞེས་པའྕི་རྕི་བྷོ་ནྕི།།
ངྷོས་ལྡན་རེ་མྷོ་ཡྷོངས་ལ་བསྡད་ནས་ཕན་ཚུན་སྷོན་དུ་ཕྷོགས་པའྕི་བསྙུན་ནྕི་བྱེད་བཞྕིན་པས།།
ཁྷོད་ཀང་དེ་ཡྕི་སྷོ་ཀའྕི་མ་ནྕི་བདུད་རྕིས་ཞྕི་བྱེད་དེ་ཡང་ཕན་པའྕི་དངྷོས་པྷོའྕི་རེན་དུ་འགྱུར།།
ཆེན་པྷོ་རྣམས་ལ་ཕན་བཏགས་ལན་དུ་འཕྲལ་ལ་འབས་བུ་དམ་པས་བརླན་པ་ཉྕིད།།
(ཨ་ལགས་དྷོར་ཞྕི་སྷོགས་ཀྕིས་ཤྷོ་ལྷོ་ཀ་འདྕི་ཟླྷོས་པར་དགྷོངས་ཏེ་བཀྷོད་མྕི་འདུག)

18
अध्िक्लान्तं प्रततमुिगतं सानुमान ् धित्रकदट
स्तङ्
ु गेन त्िां जलद मशरसा िक्ष्यतत चलाघमानः।
आसारे ण त्िमवप शमयेस्तस्य नरदाघमश्ग्नं
सद्भािाद्रष ः फलतत न धिरे णोपकारो महत्सु।।
(ཨདཀ
ྷྭ ན
ྐཱ ྷྲཾ པྲཏྕིམུཁགཏྷྲཾ སཱནམཱན྄ ཙིཏཀྐཱཱུཊ སྟུངྒེན ཏྷྲཾྐཱ ཛལད ཤྕིརསཱ བཀྵྱཏྕི ཤགྷམཱ
ྐཱ ནྟཿ
ཨཱསཱརེཎ ཏམཔྕི ཤམཡེསྟསྱ ནདཱགྷམགྣིཾ སདབཱརྟཿ ཕལཏྕི ན ཙིརེཎྷོཔཀཱརྷོ མཧཏ)ྶུ
༡༨ ལམ་དུ་ཡྷོངས་སུ་ངལ་བའྕི་ཚེ་ན་ངྷོས་ལྡན་ཨ་མྲ་བརེགས་པའྕི་རྕི་རེར་གནས་བྱ་སྟེ།།
ཁྷོད་ཀྕིས་ནགས་ནང་ཤྕིང་སྐམ་རྣམས་ནྕི་ཆར་གྕིས་བརླན་པར་བྱས་བཞྕིན་ལེགས་པར་མཛྱོད།།
གང་ཕྕིར་ཆེ་བའྕི་སེ་བྷོ་དང་བྷོར་ལེགས་བྱས་རྒྱུ་མཚན་ཐྷོབ་པའྕི་གྷོགས་བཟང་ལ།།
དེ་ལྟའྕི་བྱ་བའྕི་གནས་ཆེད་ཅྕི་ཡང་གྱུར་ལ་ཕྕིར་ཕྷོགས་ངན་པའྕི་སེ་བྷོའང་འགྱུར་མ་ཡྕིན།།
11

19
छन्नोपान्तः पररणतफलद्योततमभः काननाम्ररस्त्िय्यारूढे मशिरमिलः श्स्नग्ििेणीसिणे।
नदनं

यास्यत्यमरममिुनप्रेक्षणीयामिस्िां

मध्ये चयामः स्तन इि भि
ु ः शेर्विस्तारपाण्डुः।।
ྞ
(ཚནྣྷོཔཱནྟཿ པརྕིཎཏཕལདྷོཏྕིབྕིྟཿ ཀཱནནཱམྲསྟྭཡརཱུཌྷེ
ཤྕིཁརམཙལྟཿ སྕིགབེ
ྐཱ
ྡྷ ཎཱྕིསབརེ
ནྐཱནྷྲཾ
ྐཱ ཎྟཿ)
ྶུ
ཱུ ཡཱསྱཏྱམརམྕིཐུནཔྲེཀྵཎཱྕིཡཱམབསྷྲཾྐཱ མདེ ཤྱཱམྟཿ སྟནྟཿ ཨྕིབ བྷུབྟཿ ཤེཥབྕིསརཔཱ
༡༩ ཁྷོད་ནྕི་གཡྷོ་མེད་རེ་མྷོར་གནས་ཚེ་ཨ་མྲའྕི་ནགས་ཀྕི་འབས་བུ་རྒྱས་པར་སྕིན་པ་ནྕི།།
ཕྷོགས་ཀུན་ཁབ་པར་བཀམ་པ་དགའ་མའྕི་རྣམ་མཛེས་ལན་བུ་དག་དང་མཚུངས་པ་བཞྕི ན་དུ་གྱུར།།
ས་གཞྕིའྕི་མཛེས་མའྕི་ན་རྒྱས་ལྷག་མ་དཀར་ཞྕིང་ཐེག་ལེ་སྷོན་པྷོས་མཛེས་པ་བཞྕིན།།
འཆྕི་མེད་ཁྷོ་ཤུག་དག་ནྕི་ཡ་མཚན་ངེས་པ་ཐྷོབ་པའྕི་མྕིག་གྕིས་རབ་ཏུ་ལྟ་བར་བྱེད།།
20
श्स्ित्िा तश्स्मन्िनिरििदभुक्तकुञ्जे मुहदतुं
तोयोत्सगषद्रत
ु तरगततस्तत्परं ित्मष तीणषः।
रे िां द्रक्ष्यस्युपलविर्मे विन्ध्यपादे विशीणाुं
भश्क्तच्छे दर ररि विरधितां भदततमङ्गे गजस्य।।
(སྕིཏྐཱ ཏསྕིནྦནཙརབདྷཱུབྷུཀཀུཉེ མུཧཱུརྷྲཾ ཏྷོཡྷོཏྶརྒདྲུཏཏརགཏྕིསྟཏྤརྷྲཾ བར ཏཱྕིརྞྟཿ
རེབཱྷྲཾ དཀྵྱསཔལབྕི
ཥམེ བྕིནཔཱདེ བྕིཤཱྕིརྷྲཾྐཱ བཀྕིཙེདརྕིབ བྕིརཙིཏཱྷྲཾ བྷཱུཏྕིམངྒེ གཛསྱ)
ྶུ
༢༠ དེ་ནས་རྕི་དགས་བདག་པྷོའྕི་ཆུང་མའྕི་ནགས་ཀྕི་ཁང་བ་དེ་ལ་ཡུད་ཙམ་གནས་བྱས་ནས།།
དེ་ཡྕི་ཕ་རྷོལ་ཆུ་ལས་ཐྷོན་ནས་མཆྷོག་ཏུ་མྱུར་བས་ལམ་གཞན་དག་ཏུ་གཤེགས་ཤྕིང་བགྷོད་པ་ན།།
12

དང་སྷོང་བུ་མྷོའྕི་ཆུ་བྷོ་འབྕིགས་བྱེད་རྕི་ཡྕི་ཞབས་ནྕི་རྩུབ་པའྕི་རྷོ་ལ་འྷོག་ཏུ་འབབ་ལྡན་མ།།
སྷོ་གཉྕིས་ཡན་ལག་མཆྷོག་ལ་དཀར་མྷོ་ཚྱོན་གྕིས་ལེགས་བྕིས་བཞྕིན་དུ་ཁྷོད་ཀྕིས་མཐྷོང་བར་འགྱུར།།
21
तस्याश्स्तक्तरिन
ष गजमदर िाषमसतं िान्तिश्ृ ष्टजषम्बदकुञ्जप्रततहतरयं तोयमादाय गच्छे ः।
अन्तः सारं घन तुलतयतुं नातनलः शक्ष्यतत त्िां
ररक्तः सिो भितत हह लघःु पण
ष ा गौरिाय।।
द त
(ཏསསྟྕི
ཧཏརཡྷྲཾ ཏྷོཡམཱད གཙེྟཿ)
ྐཱ ཀརྦནགཛམདརྐཱསྕིཏྷྲཾ བཱནབྲྀཥྚྕི རམཀུཉཔྲཏྕི
ྡཱུ

ྞ
ཨནྟཿ སཱརྷྲཾ གྷན ཏུལཡྕིཏུྷྲཾ ནཱནྕིལྟཿ ཤཀྵྱཏྕི ཏྷྲཾྐཱ རྕིཀྟཿ སརྦྷོ བབཏྕི ཧྕི ལགྷུྟཿ པྐཱར
ཱུ ཏཱ གྲོོརབཱཡ )
༢༡ ཁྷོད་ཀྕིས་ཐྷོག་མར་ཆར་བ་སྐྱུག་བྱ་དེ་ཡྕི་ཆུ་ནྕི་འཐུངས་ནས་བགྷོད་པར་བྱ་སྟེ་ཕྕིན་ནས་ནྕི། །
ནགས་ཀྕི་གླང་བྷོ་མྷོས་པའྕི་ཏྕིག་ཏའྕི་རྷོ་དང་འཛམ་བུའྕི་ཤྕིང་གྕིས་ཆུ་དེའང་མྱུར་དུ་འགེངས།།
ཀྭ་ཡེ་སྕིན་སྟུག་ཁྷོད་ནྕི་ནང་གྕི་སྙྕིང་བྷོ་ལྡན་ན་དྕི་བཞྷོན་དག་གྕིས་གཡྷོ་མྕི་ནས།།
གང་ཕྕིར་ཐམས་ཅད་སྟྷོང་ན་ཡང་བར་འགྱུར་ཞྕིང་ཡྷོངས་སུ་གང་ན་ཀུན་ཀང་ལྕི་བ་ཉྕིད།།
22
नीपं दृष््िा हररतकवपशं केसरर रिषरूढर राविभत
दष प्रिममक
ु ु लाः कन्दलीचिानक
ु च्छम ्।
दग्िारण्येष्िधिकसुरमभं गन्िमाघ्राय िोव्याषः
सारङ्गास्ते जललिमुिः सदितयष्यश्न्त मागषम ्।।
(ནཱྕིཔྷྲཾ དྲྀཥ ཧརྕིཏཀཔྕིཤྷྲཾ ཀེསརརརྡྷརཱུཌྷརཱབྕིརྦྷཱཏཔྲཐམམུཀུལཱྟཿ ཀནལཱྕིཤནཀཙམ྄
ྐཱ
ྦྷཱུ
དགརཎེཥྭདྕིཀསུརབིཾ གནམཱགྷྲཱཡ ཙྱོརྟཿ སཱརངྒཱསྟེ ཛལལབམུཙྟཿ སྐཱཙཡྕི
ཱུ ཥྱནྕི མཱརྒམ྄)
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༢༢ དང་བྷོར་ཀནལྕི་ཡྕི་མེ་ཏྷོག་ཁ་འབུས་རྣམས་ནྕི་ཤུན་པས་བསྕིབས་པ་བྱུང་བ་དང་།།
འདབ་མ་ལང་ཞྕིང་གེ་སར་དཀར་སེར་ཕེད་ལྡན་བསྟན་པ་རྣམས་ཀྕི་ཆུ་སེས་མེ་ཏྷོག་མཐྷོང་ནས་ཀང་།།
འབྷོག་དགྷོན་རྣམས་སུ་མེས་བསེགས་ས་གཞྕིར་དྕི་འཛིན་མནམ་བྱ་དྕི་བཟང་མང་བྷོ་བྱུང་བ་ན།།
ཆུ་འཛིན་དལ་བུས་ཆར་བསྐྲུན་ཁྷོད་ལ་སཱ་རྕིགས་རྣམས་ནྕི་སྟྷོན་པར་བྱེད་པར་འགྱུར།།
23
अम्भोबबन्दग्
ु हणितुरांचिातकान ् िीक्षमाणाः
श्रोणीभदताः पररगणनया तनहदष शन्तो बलाकाः।
त्िामासाद्य स्ततनतसमये मानतयष्यश्न्त मसद्धाः
सोत्कम्पातन वप्रयसहिरीसंभ्रमामलङ्गतातन।।
ཱྷྲཾཤཏཀཱན྄
(ཨམྷོབྕིནགཧཎཅཏུར
བཱྕིཀྵམཱཎཱྟཿ ཤྲྷོཎཱྕིབྷཱུཏཱྟཿ པརྕིགཎནཡཱ ནྕིརྕིཤནྷོ བལཱཀཱྟཿ
ྶུ
ྐཱ
ཏམཱ
ྐཱ སཱད སྟནྕིཏསམཡེ མཱནཡྕིཥྱནྕི སྕིདྡྷཱྟཿ སྷོཏྐམནྕི
ྐཱ པྲྕིཡསཧཙརཱྕིསྷྲཾབམཱལྕིངྒཏཱནྕི)
༢༣ ཁྷོད་ནྕི་ལེགས་པར་འྷོངས་ཚེ་སྙན་པའྕི་ས་བསགས་དུས་ན་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྕིས་མཆྷོད་བྱེད་ཅྕིང་།།
ཙཱ་ཏ་ཀ་རྣམས་ཆུ་ཡྕི་ཐྕིགས་པ་བཟུང་ནས་དགའ་བས་འཐུང་ལ་ལྟ་བར་བྱེད་བཞྕིན་དང་།།
ཆུ་སྷོགས་རྣམས་ནྕི་ཕྲེང་བར་བསྕིགས་རྣམས་ཡྷོངས་སུ་བསེང་ཞྕིང་ཅྕི་ཞེས་ངེས་པར་ལྟ་བཞྕིན་དང་།།
མཆྷོག་ཏུ་འདར་བྱས་དགའ་བས་དགའ་མ་ལ་ནྕི་དམ་དུ་འཁྱུད་པ་རྣམས་ནྕི་བྱེད་པ་ཡྕིན།།
(འདྕི་ཡང་ཨ་ལགས་དྷོར་ཞྕིས་བཀྷོད་མེད།)

24
उत्पचयामम द्रत
ु मवप सिे मश्त्प्रयािुं तययासोः
कालक्षेपं ककुभसरु भौ पिषते पिषते ते।
शुक्लापाङ्गरः सजलनयनरः स्िागतीकृत्य केकाः
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प्रत्युद्यातः किमवप भिान ् गन्तुमाशु व्यिस्येत ्।।
(ཨུཏྤཤྱཱམྕི དྲུཏམཔྕི སཁེ མཏྤྲྕིཡཱརྷྲཾ ཡྕིཡཱསྷོྟཿ ཀཱལཀྵེཔྷྲཾ ཀཀུབསུརབྲོོ པརྦཏེ པརྦཏེ ཏེ
ཤུཀཔཱ
ྐཱ ཀྲྀཏྱ ཀེཀཱྟཿ པྲཏད
ྶུ ཏྟཿ
ྐཱ ཀཐམཔྕི བབཱན྄ གནམཱ
ྐཱ ངྒྟཿ སཛལནཡནྟཿ སགཏཱྕི
ཱུ ཤུ བྱབསྱེཏ྄)
༢༤ ཀྭ་ཡ་གྷོགས་པྷོ་ཁྷོད་ནྕི་བདག་གྕི་དགའ་མའྕི་དྷོན་ལ་མྱུར་དུ་འགྷོ་སྙམ་ཡྷོད་ན་ཡང་།།
ཀ་ཀུ་བ་ཡྕི་དྕི་ལྡན་རྕི་བྷོ་རྕི་བྷོ་རྣམས་ལ་ཡུན་རྕིང་ཐྷོགས་པར་བདག་གྕིས་ཤེས།།
གཙུག་ཕུད་ཅན་གྕི་འདེན་བྱེད་ཆུ་དང་བཅས་པར་ལེགས་པར་འྷོངས་སམ་བྱས་ནས་ཡུན་རྕིང་གནས་པར་འདྷོད།།
དེ་སླད་ཁྷོད་ནྕི་ཤྕིན་ཏུ་མྱུར་བར་འགྷོ་བར་འགྱུར་བ་དག་ཀང་ཇྕི་ལྟར་ཡྕིན།།
25
पाण्डुच्छायोपिनित
ृ यः केतकरः सदधिमभन्नरनीडारम्भरगह
षृ बमलभज
ु ामाकुलग्ामिरत्याः ।
त्िय्यासन्ने पररणतफलचयामजम्बदिनान्ताः।
संपत्स्यन्ते कततपयहदनस्िातयहं सा दशाणाषः।।
(པཱཎཙྪཱཡྷོ
ྐཱ ཏྟཿྐཱ
ྶུ པབནབྲྀཏཡྟཿ ཀེཏཀྟཿ སྐཱཙི
ཱུ བྕིནྣ རྐཱྕིཌཱརམརྲྀཧབལྕིབྷུཛཱམཱཀུལགམཙ
ཏཡསནྣ
ྟཿྐཱ སྷྲཾཔཏྶྱནེ ཀཏྕིཔཡདྕིནསཡྕི
ྐཱ ེ པརྕིཎཏཕལཤྱཱམཛམབནཱན
ྐཱ ཧྷྲཾསཱ དཤཱརྐཱྟཿ)
ྡཱུ
༢༥ ཁྷོད་འྷོངས་ཚེ་ན་ངང་བ་རྣམས་ནྕི་དེ་ཉྕིད་ཅུང་ཟད་གནས་ནས་འགྷོ་ཞྕིང་འབས་བུ་ནྕི།།
ཡྷོངས་སུ་སྕིན་པ་ལང་སྷོན་དང་ལྡན་འཛམ་བུའྕི་ནགས་ཀྕིས་བསྐྷོར་དབུས་དཀར་བྷོའྕི་འྷོད་ལྡན་ཆེ་བ་ཡྕི།།
ནགས་ཀྕི་འཁྕི་ཤྕིང་ཀེ་ཏའྕི་ཆུ་སེས་གེ་སར་གསལ་བར་རྒྱས་ཤྕིང་གྷོང་དང་མཆྷོད་རེན་གྕིས།།
བསྐྷོར་བའྕི་ཁང་བར་གཏྷོར་ལེན་ཚང་སེད་རྷོམ་པའྕི་གྷོང་ཁེར་ཏམ་ཤ་ཞེས་པས་མཆྷོད་པར་འགྱུར།།
26
तेर्ां हदक्षु प्रधितविहदशालक्षणां राजिानीं
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गत्िा सद्यः फलमततमहात्कामुकत्िस्य लब्िा।
तीरोपान्तस्ततनतसुभगं पास्यमस स्िाद ु यस्मात ्
सभ्रद भङ्गम ् मि
ु ममि पयो िेत्रित्याचिलोममष।।
(ཏེཥཱྷྲཾ དྕིཀྵུ པྲཐྕིཏབྕིདྕིཤཱལཀྵཎཱྷྲཾ རཱཛདྷཱནཱིཾ གཏྐཱ སདྟཿ ཕལམཏྕིམཧཱཏམུཀཏསྱ
ལབ
ྐཱ
ཏཱྕིརྷོཔཱནསྟནྕིཏསུབགྷྲཾ པཱསྱསྕི སདུ
ྐཱ ཡསཏ྄
ྐཱ ར)ྕི
ྐཱ སབྷྲཱུ བངྒམ྄ མུཁམྕིབ པཡྷོ བེཏབཏཤྩལྷོ
༢༦ དེ་ཚེ་བྱང་ཕྷོགས་གཞྕི་ལ་བྕི་དེ་ཤ་ཞེས་མཚྱོན་ཆ་རྒྱལ་བྷོའྕི་ཁབ་ཏུ་མྱུར་སྷོང་ནས།།
དེར་ནྕི་ཁྷོད་ཀྕིས་ཤྕིན་ཏུ་ཆེ་བའྕི་འབས་བུ་མཆྷོག་གྕི་གྷོ་འཕང་འཕྲལ་ལ་ཐྷོབ་གྱུར་(འགྱུར)་ཞྕིང་།།
ཆེ་བའྕི་ཁ་ཞེང་དང་ལྡན་མཐའ་ནས་ལྷུང་ལྷུང་སྐད་སྙན་སྷོགས་ཤྕིང་དངས་ལ་བསྕིལ་ལྡན་པ།།
གཡྷོ་བའྕི་རླབས་ཕྲེང་གདྷོང་ཁ་སྕིན་མ་གཡྷོ་བཞྕིན་པ་འདའྕི་མཚྱོ་དེའང་སྐལ་བཟང་ཁྷོད་འཐུང་འགྱུར།།
27
नीिरराख्यं धगररमधििसेस्तत्र विश्रामहे तोस्त्ित्संपकाषत्पुलककतममि प्रौढपुष्परः कदम्बरः।
यः पण्यस्त्रीरतत पररमलोद्गाररमभनाषगराणामुद्दामातन प्रियतत मशलािेचममभयौिनातन।।
(ནཱྕིཙརཱཁྷྲཾ གྕིརྕིམདྕིབསེསྟཏ བྕིཤམཧེ
ྐཱ ཏྷོ སྟྭཏྶྷྲཾཔརྐཱཏལཀྕི
ྶུ ཏམྕིབ པྲྲོོཌྷཔུཥྤྟཿ ཀདམྦྟཿ
ཡྟཿ པཎསྕིརཏྕི པརྕིམལྷོདརྕི
ྐཱ རཱཎཱམུདམཱ
ྐཱ བྕིརག
ྐཱ ནྕི པྲཐཡཏྕི ཤྕིལཱབེཤྨབྕིརྱྲོོབནཱནྕི)
༢༧ གང་ཞྕིག་ནྕི་ཙ་ཞེས་གགས་རྕི་བྷོར་ཁྷོད་འྷོངས་ཐྷོབ་ལས་དེར་ནྕི་ངལ་གསྷོའྕི་ཆེད་དུ་གནས།།
ཀ་དམ་པ་ཡྕི་མེ་ཏྷོག་དགའ་བས་སྤུ་ལྷོང་རྒྱས་ཤྕིང་གེ་སར་འཛུམ་པར་བྱེད་པ་བཞྕིན།།
གྷོང་ཁེར་རྣམས་ནྕི་སད་འཚྱོང་མ་རྣམས་དགའ་བར་བྱེད་པའྕི་དྕི་བཟང་དག་གྕིས་གང་བ་རྣམས།།
རྷོ་ཡྕི་བག་ཕུག་རྣམས་ཀྕིས་མཆྷོག་ཏུ་མཛེས་པའྕི་ལང་ཚྱོ་མ་རྣམས་སྨྲ་རུ་འཇུག་པ་བཞྕིན།།
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28
विश्रान्तः सन्व्रज िननदीतीरजातातन मसञ्िन्नुद्यानानां निजलकणरयधदष िकाजालकातन।
गण्डस्िेदापनयनरुजाक्लान्तकणोत्पलानां
छायादानात्क्षणपररधितः पष्ु पलािीमि
ु ानाम ्।।
(བྕིཤན
ནབཛལཀཎརཐྕི
ྐཱ ྟཿ སནྦྲཛ བནནདཱྕིཏཱྕིརཛཱཏཱནྕི སྕིཉྩནད
ྐཱ
ཱུ ནཱནཱྷྲཾ
ྡཱུ ཀཱཛཱལཀཱནྕི
ྞ
གཎྜསྭེདཱཔནཡནརུཛཱཀན
ཙིཏྟཿ པུཥྤལཱབཱྕིམུཁཱནཱམ྄)
ྐཱ ཀརྷོཏྤལཱནཱྷྲཾ ཚཱཡཱདཱནཱཏཎཔརྕི
ྐྵ
༢༨ ངལ་སྷོས་གྱུར་ན་བགྷོད་བྱ་གསར་སེས་རྣམས་ཀྕིས་མེ་ཏྷོག་སེར་བྷོའྕི་ད་བ་མཛེས་པ་རྣམས།།
ཆུ་བྷོའྕི་ཆུ་ངྷོགས་སེས་པ་རྣམས་ནྕི་ཆུ་ཐྕིགས་རྣམས་ཀྕི་བན་པ་འཕྲལ་དུ་འྷོངས་འགྱུར་ཞྕིང་།།
ཆུ་སེས་ཐྷོག་མའྕི་གདྷོང་གྕི་འགམ་པའྕི་རྡུལ་ཐྕིགས་སེལ་ལ་རྣ་བའྕི་ཨུཏྤལ་ངལ་བ་དང་།།
རྕིངས་འགྱུར་ལ་ནྕི་ཉྕིད་ཀྕིས་སྐད་ཅྕིག་བདེ་བའྕི་གྕིབ་བསྕིལ་ཡྷོངས་སུ་གནང་བར་མཛྱོད་ཅྕིག་ཀེ། །
29
िक्रः पन्िा यदवप भितः प्रश्स्ितस्योत्तराशां
सौिोत्सङ्गप्रणयविमुिो मा स्म भदरुज्जयतयन्याः।
विद्यद्द
ु ामस्फुररत िककतरस्तत्र पौराङ्गनानां
लोलापाङ्गरयहष द न रमसे लोिनरिश्ष ञ्ितोऽमस।।
(བཀྟཿ པནྐཱ ཡདཔྕི བབཏྟཿ པྲསྕིཏསྱྷོཏརཱཤཱྷྲཾ སྲོོདྷོཏྶངྒཔྲཎཡབྕིམུཁྷོ མཱས བྷཱུརུཛྫཡཡྕིནྟཿྐཱ
བྕིདད
ྶུ མས
ྐཱ རྕི
ྶུ ཏ ཙཀྕིཏསྟཏ པྲོོརཱངྒནཱནཱྷྲཾ ལྷོལཱཔཱངྒརྱདྕི ན རམསེ ལྷོཙནརྦཉྩྕིཏྷོ྅སྕི)
༢༩ ཡང་ནྕི་བྱང་གྕི་ཕྷོགས་སུ་བགྷོད་ཅྕིང་གང་ཞྕིག་ཁེད་ནྕི་འཁྷོག་པའྕི་ལམ་ལ་ཞུགས་པའྕི་ཚེ།།
གྷོང་ཁེར་ཨུར་ཡ་ནའྕི་རྒྱལ་བྷོའྕི་ཕྷོ་བང་ནང་དུ་ཕྕིར་ཕྷོགས་མྕིན་པར་གནས་པར་མཛྱོད།།
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དེ་ན་གྷོང་གྕི་དགའ་མ་རྣམས་ནྕི་རྷོལ་སེག་ཟུར་མྕིག་གླྷོག་གྕི་ཕྲེང་ཐག་གཡྷོ་བ་ནྕི།།
སྷོང་བྱེད་མྕིག་གྕིས་གལ་ཏེ་ཁྷོད་ནྕི་མ་མཐྷོང་འབས་བུ་མེད་ཅྕིང་བསླུས་པ་ཉྕིད་དུ་འགྱུར།།
30
िीधिक्षोभस्ततनतविहगश्रेखणकाञ्िीगण
ु ायाः
संसपषन्त्याः स्िमलतसुभगं दमशषताितषनाभेः।
तनविषन्ध्यायाः पधि भि रसाभ्यन्तरः सश्न्नपत्य
स्त्रीणामाद्यं प्रणयििनं विभ्रमो हह वप्रयेर्।ु ।
(བཱྕིཙིཀྵྷོབསྟནྕིཏབྕིཧགཤྲེཎྕིཀཱཉྕིགུཎཱཡཱྟཿ སྷྲཾསརྤནྟཿ སྑལྕིཏསུབགྷྲཾ དརྴྕིཏཱབརནཱབེྟཿ
ནྕིརྦྕིནཡཱྟཿ པཐྕི བབ རསཱབྷྱནརྟཿ སནྣྕིཔཏྱ སྕིཎཱམཱདྷྲཾ པྲཎཡབཙནྷྲཾ བྕིབམྷོ ཧྕི པྲྕིཡེཥུ)
༣༠ རླབས་ཕྲེང་གཡྷོ་ལྡན་སྙན་པར་སྷོགས་ཤྕིང་འདབ་ཆགས་ཕྲེང་བའྕི་སྐེད་རྒྱན་སྐ་རགས་སྕིལ་སྕིལ་ཅན།།
དལ་གྕིས་དལ་གྕིས་འགྷོ་ཞྕིང་ལང་ལྕིང་མཛེས་པའྕི་སྐལ་བཟང་འཁྷོར་ལྷོའྕི་ལྟེ་བ་དང་ལྡན་པ།།
རྷོ་མཆྷོག་དང་ལྡན་ཆུ་བྷོའྕི་ན་ཆུང་བྕིར་བྕིན་ད་ནྕི་ཁྷོད་ཀྕི་ལམ་ལ་མངྷོན་ཞུགས་ནས།།
དགའ་མ་རྣམས་ཀྕིས་མཛའ་བྷོ་རྣམས་ལ་རྷོལ་སེག་ཐྷོག་མར་སྟྷོན་ཅྕིང་སྐེད་རྒྱན་འགྷོལ་འད་མཐྷོང་།།
31
िेणीभदतप्रतनुसमलला तामतीतस्य मसन्िुः
पाण्डुच्छाया तटरुहतरुभ्रंमशमभजीणषपणणः।
सौभाग्यं ते सुभग विरहािस्िया व्यञ्जयन्ती
काचयुं येन त्यजतत विधिना स त्ियरिोपपाद्यः।।
(བེཎཱྕིབྷཱུཏཔྲཏནསལྕིལཱ ཏཱམཏཱྕིཏསྱ སྕིནྡྷུྟཿ པཱཎཙྪཱཡཱ
ཏཊརུཧཏརུབྷྲཾཤྕིབྕིརྐཱྕིརྞཔརྞྟཿ
ྶུ
སྲོོབྷཱགྷྲཾ ཏེ སུབག བྕིརཧཱབསཡཱ བྱཉཡནྕིྐཱ ཀཱརྷྲཾ ཡེན ཏྱཛཏྕི བྕིདྕིནཱ ས ཏཡབྷོཔཔཱདྟཿ)
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༣༡ དེ་རྒལ་སྕིན་དྷུའྕི་ཆུ་ནྕི་ལན་བུ་བཞྕིན་དུ་ལུས་ནྕི་རབ་ཏུ་ཕྲ་བར་གྱུར་པ་ཅན།།
ངྷོགས་སུ་སེས་པའྕི་ཤྕིང་ནྕི་རྕིངས་པའྕི་འདབ་མ་ལྷུང་བ་རྣམས་ཀྕིས་ཁབ་པར་བསྕིབས་ལས་དཀར།།
ཀྭ་ཡེ་སྐལ་བཟང་ཁྷོད་དང་བལ་བར་གནས་པས་ལུས་ཀྕི་གནས་སྐབས་འདྕི་འདར་གྱུར།།
གང་གྕི་ཆུང་མ་སྤངས་ནས་ཆེ་བའྕི་གནས་སྐབས་མཛད་དམ་ཁྷོད་མཁེན་དེ་ནྕི་རྷོད་པར་བྱེད།།
32
प्राप्यािन्तीनुदयनकिाकोविदग्ाम िद्ध
ृ ान ्
पदिोहद्दष्टामनुसर पुरीं श्रीविशालां विशालाम ्।
स्िपपीभत
द े सि
ु ररतफले स्िधगषणां गां गतानां
शेर्रः पुण्यरहृषतममि हदिः काश्न्तमत्िण्डमेकम ्।।
(པཔ
པུརཱིཾ ཤྕིབ
ྐཱ བན
ྐཱ ྕིན
ྐཱ བྲྀདྡྷཱན྄ པྐཱརྦྷོ
ྐཱ ྕིཤཱལཱྷྲཾ བྕིཤཱལཱམ྄
ྐཱ དཡནཀཐཱཀྷོབྕིདགམ
ྐཱ
ཱུ དྕིཥམནསར
སྭལྕིབྷཱུ
ྐཱ ཏེ སུཙརྕིཏཕལེ སྭརྒྕིཎཱྷྲཾ གཱྷྲཾ གཏཱནཱྷྲཾ ཤེཥྟཿ པུཎརྲྀཏམྕིབ དྕིབྟཿ ཀཱནྕིམཏྑཎྜམེཀམ྄)
༣༢ ཨ་ཝནའྕི་ཡུལ་ཐྷོག་ནས་ཨུ་ད་ཡ་ནའྕི་གཏམ་ནྕི་གྷོང་གྕི་རྒན་མྷོས་ཤེས་པ་ཡྷོད།།
དེ་རེས་གྷོང་ཁེར་སར་བསྟན་ཁང་བཟང་ཡངས་ཤྕིང་དཔལ་དང་ཕུན་ཚྱོགས་ཆེ་ལྡན་ཡངས་པ་ཅན།།
འཛམ་གླྕིང་ས་གཞྕིར་མཐྷོ་རྕིས་མཛེས་ལྡན་དུམ་བུ་བསྷོད་ནམས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྕིས་སྐབས་གསུམ་པའྕི། །
ལེགས་བཤད་འབས་བུར་གྱུར་པ་ཉུང་ཤས་འགའ་ཞྕིག་དག་ནྕི་ཕྲྷོགས་ནས་འྷོངས་པར་གྱུར་པ་བཞྕིན།།
33
दीघीकुिषन ् पटु मदकलं कदश्जतं सारसानां
प्रत्यदर्ेर्ुस्फुहटतकमलामोदमरत्री कर्ायः।
यत्र स्त्रीणां हरतत सुरतग्लातनमङ्गानुकदलः
मशप्रािातः वप्रयतम इि प्रािषनािाटुकारः।।
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(དཱྕིརྕིཀུརྦན྄ པཊུ མདཀལྷྲཾ ཀྐཱཛི
ྶུ ཏཀམལཱམྷོདམཏྕིྐཱ ཀཥཱཡྟཿ
ཱུ ཏྷྲཾ སཱརསཱནཱྷྲཾ པྲཏཥེ
ྡཱུ ཥུསཊྕི
ཡཏ སྕིཎཱྷྲཾ ཧརཏྕི སུརཏགནྕི
ཤྕིཔབཱ
ྐཱ ཏྟཿ པྲྕིཡཏམ ཨྕིབ པར
ྐཱ ནཱཙཱཊུཀཱརྟཿ)
ྐཱ མངྒཱནཀྐཱལྟཿ
ཱུ
༣༣ གང་དུ་བཞད་རྣམས་མྷོས་པའྕི་གདངས་སྙན་ཆེ་བར་སྷོག་ཅྕིང་ཡྕིད་འྷོང་ས་ནྕི་གསལ་བར་བྱེད།།
ཉྕི་གཞྷོན་གྕིས་རྒྱས་ཆུ་སེས་དྕི་བཟང་དགའ་བསེད་བསྐ་བའྕི་རྷོ་ལྡན་ཡྕིད་དུ་འྷོང་གྱུར་ཅྕིང་།།
ཆུ་ཐྕིགས་ཀྕིས་བན་དྕི་བཞྷོན་བུད་མེད་ཆགས་གཟྕིར་གདུང་བ་འཕྲྷོག་བྱེད་ལུས་ཀྕི་རེས་མཐུན་པ།།
བདག་པྷོ་མཆྷོག་ནྕི་འདྷོད་དྷོན་གཉེར་བར་བྱེད་ལ་སྙན་པར་སྷོག་ཅྕིང་དགའ་བར་བྱེད་པ་བཞྕི ན།།
34
जालोद्गीणणरुपधितिपुः केशसंस्कारिदपरबषन्िुप्रीत्या भिनमशखिमभदष त्तनत्ृ योपहारः।
हम्येष्िस्याः कुसम
ु सुरमभष्िध्ििेदं नयेिा
लक्ष्मीं पचयँपलमलतितनतापादरागाङ्ककतेर्ु।।
ྞ
(ཛཱལྷོདྕིར
རྦནྡྷུཔྕིཏ
ྐཱ ྐཱ བབནཤྕིཁྕིབྕིརཏནྲྀཏྷོཔཧཱརྟཿ
ྐཱ རུཔཙིཏབཔུྟཿ ཀེཤསྷྲཾསརདྷཱུཔ
ྐཱ
ཧརེཥྭསྟཿྐཱ ཀུསུམསུརབྕིཥྭདཁ
ྷྭ ེདྷྲཾ ནཡེཐཱ ལཀིཾ པཤྱྃལལྕིཏབནྕིཏཱཔཱདརཱགཱངྐྕིཏེཥུ)
༣༤ དེ་ཡྕི་ནྷོར་ལྡན་ཁང་བ་རྣམས་ན་ལན་བུ་སྤྷོས་ཀྕིས་བདུགས་པའྕི་དྕི་བཟང་ད་བ་ནས།།
ཐྷོན་པས་ཁྷོད་ལུས་ཆེར་འགྱུར་ཁྕིམ་གྕི་གཙུག་ཕུད་ཅན་ནྕི་དགའ་བའྕི་གཉེན་མཐྷོང་གར་གྕིས་ནྕི། །
མཆྷོད་འབུལ་ཆུ་སེས་དྕི་བཟང་ལྡན་པ་བུད་མེད་རྷོལ་སེག་ལྡན་པའྕི་རྐང་བའྕི་ཚྱོན་རྣམས་ཀྕིས།།
མཚན་པ་རྣམས་ཀྕི་དབུས་སུ་ལམ་གྕིས་དུབ་པར་གྱུར་པའྕི་རང་ཉྕིད་སྡུག་བསལ་བསལ་བར་བྱ།།
35
भतःुष कण्ठच्छविररतत गणरः सादरं िीक्ष्यमाणः
पुण्यं यायाश्स्त्रभुिनगुरोिाषम िण्डीचिरस्य।
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िदतोद्यानं कुिलयरजोगश्न्िमभगषन्िित्यास्तोयक्रीडातनरतयुिततस्नानततक्तरमरु
ष तद्भः।।
(བརྟཿ ཀཎཙབྕིརྕིཏྕི གཎྟཿ སཱདརྷྲཾ བཱྕིཀྵྱམཱཎྟཿ པུཎྷྲཾ ཡཱཡཱསྕིབྷུབནགུརྷོརམ ཙཎྕིཤྭརསྱ
དྷཱུཏྷོདནྷྲཾ
ྐཱ ཀུབལཡརཛྱོགནྕིབྕིརྒནབཏསྟྷོ
ྐཱ ཡཀྕིཌཱ
ྐཱ ནྕིརཏཡུབཏྕིསནཏྕི
ྐཱ ཀརརུདྕིྟཿྡྷ )
༣༥ ཡང་ནྕི་སྕིད་པ་གསུམ་གྕི་བ་མ་དཔལ་མགྕིན་གནས་སུ་བསྷོད་ནམས་ལྡན་ཁྷོད་བགྷོད་པར་བྱ།།
འཁྷོར་གྕི་ཚྱོགས་ཀྕིས་ཁབ་བདག་མགྕིན་འྷོད་མཚུངས་བཞྕིན་ཞེས་ནྕི་གུས་དང་བཅས་པས་ལྟ་བར་བྱེད།།
ཡྕིད་འྷོང་དྕི་ལྡན་ཆུ་ལ་ལང་ཚྱོ་མ་རྣམས་རྷོལ་སེག་ཁྲུས་ནྕི་བྱེད་པའྕི་དྕི་ལྡང་ཞྕིང་།།
ཨུཏྤལ་གེ་སར་ལྡན་པའྕི་དྕི་རྣམས་ཀྕིས་བསྷོས་རླུང་གྕིས་སེད་ཚལ་གཡྷོ་བར་བྱེད་པ་ཡྷོད།།
36
अप्यन्यश्स्मञ्जलिर

महाकालमासाद्य काले

स्िातव्यं ते नयनविर्यं यािदत्येतत भानुः।
कुिषन ् संध्याबमलपटहतां शदमलनः चलाघनीयामामन्द्राणां फलमविकलं लप्स्यसे गश्जषतानाम ्।।
(ཨཔྱནྱསམྕིཉལདར མཧཱཀཱལམཱསཱད ཀཱལེ སཏབྱྷྲཾ
ཏེ ནཡནབྕིཥཡྷྲཾ ཡཱབདཏྱེཏྕི བྷཱནྟཿ
ྐཱ
ཀུརྦན྄ སྷྲཾདབལྕིཔཊཧཏཱྷྲཾ ཤཱུལྕིནྟཿ ཤགྷནཱྕི
ྐཱ ཡཱམཱམནྡྲཱཎཱྷྲཾ ཕལམབྕིཀལྷྲཾ ལཔྶྱསེ གརྕིཏཱནཱམ྄)
༣༦ ཀྭ་ཡེ་ཆུ་འཛིན་ནག་པྷོ་ཆེན་པྷོའྕི་གནས་སུ་བགྷོད་ནས་ཉྕིན་ཞག་གཞན་པའྕི་དུས་ལ་ཡང་།།
ཉྕིན་མྷོར་བྱེད་པ་འདེན་བྱེད་ཡུལ་དུ་འྷོངས་པར་གྱུར་གྕི་བར་དུ་ཁྷོད་ནྕི་གནས་པར་མཛྱོད།།
རེ་གསུམ་ཅན་ལ་ཐུན་མཚམས་ལ་ནྕི་གཏྷོར་མ་རྔ་ཆེན་བསགས་ཤྕིང་བསྟྷོད་དབྱངས་བྱེད་པ་བཞྕིན།།
ཁྷོད་ཀྕིས་འབྲུག་དབྱངས་བསགས་ཚེ་མ་ཚང་མེད་པའྕི་འབས་བུ་ཐྷོབ་པས་ཀུན་གྕི་དྷོན་ཡང་བྱེད།།
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37
पादन्यासक्िखणतरशनास्तत्र लीलािित
द र
रत्नच्छायािधितिमलमभचिामरर ः क्लान्तहस्ताः।
िेचयास्त्ित्तो निपदसुिान ् प्राप्य िर्ाषग्बबन्द-द
नामोक्ष्यन्ते त्ितय मिक
ु रश्रेखणदीघाषन्कटाक्षान ्।।
(པཱདནསཀྭཎྕི
ཏརཤནཱསྟཏ ལཱྕིལཱབདྷཱུཏརཏྣཙྪཱཡཱཁཙིཏབལྕིབྕིཤམར
ྐཱ
ྐཱ ྟཿ ཀན
ྐཱ ཧསྟཿྐཱ
ྐྵ
བེཤྱཱསྟྭཏྷོ ནཁཔདསུཁཱན྄ པཔྱ
ྐཱ བརྐཱགབྕིནནཱམྷོ
ྡཱུ ཀྵྱནེ ཏཡྕི མདྷུཀརཤྲེཎྕིདཱྕིརནྐཊཱཀན྄)
༣༧ དེ་ནས་རྐང་བ་བཀྷོད་པར་གྱུར་ཚེ་འྷོག་པག་དག་ལས་སྕིལ་སྕིལ་སྙན་པའྕི་ས་འབྱུང་ཞྕིང་།།
རྷོལ་སེག་གཡྷོ་བའྕི་རྕིན་ཆེན་འྷོད་འཕྲྷོས་ལུས་མཛེས་རྔ་ཡབ་འཛིན་པའྕི་ངལ་བའྕི་ལག་པ་ཅན།།
ཚྱོགས་ཀྕི་མཛེས་མ་སེན་རེས་གསར་བས་གདུངས་ལ་ཁྷོད་ལས་ཆར་ཐྕིགས་ཐྷོབ་ན་ཚིམ་བྱེད་པ།།
ཁྷོད་ལ་སྦྲང་རྕི་བྱེད་པའྕི་ཕྲེང་བ་བཞྕིན་དུ་གཡྷོ་བའྕི་ཟུར་མྕིག་རྕིང་བ་དག་གྕིས་བལྟ་བར་འགྱུར།།
38
पचिादच्
ुष तरुिनं मण्डलेनामभलीनः
ु िरभज
सान्ध्यं तेजः प्रततनिजपापुष्परक्तं दिानः।
नत्ृ तारम्भे हर पशप
ु तेराद्रष नागाश्जनेच्छां
शान्तोद्िेगश्स्तममतनयनं दृष्टभश्क्तभषिान्या।।
(པཤདུཙྩ
མཎྜལེནཱབྕིལཱྕིནྟཿ སཱནྷྲཾ ཏེཛྟཿ པྲཏྕིནབཛཔཱཔུཥྤརཀྷྲཾ དདྷཱནྟཿ
ྦྷཱུ
ྐཱ རཛཏརུབནྷྲཾ
ནྲྀཏརམེ
ཧར པཤུཔཏེརཱརནཱགཱཛིནེཙྪཱྷྲཾ ཤཱནྷོདེགསྟྕིམྕིཏནཡནྷྲཾ དྲྀཥྚབཀྕིརབ
ྡྷ ཱན)ྐཱ
ྐཱ
༣༨ ཕྱུགས་བདག་གླང་ཆེན་ལགས་རླྷོན་འདྷོད་བཞྕིན་གྷོན་ནས་གར་ནྕི་རྷོམ་པ་འཕྲྷོགས་པར་གྱུར་པ་བཞྕིན།།
ཁྷོད་འྷོངས་ས་དྷོའྕི་ཐུན་མཚམས་ཉྕི་གཞྷོན་དམར་བའྕི་འྷོད་ཀྕིས་དམར་བའྕི་ཆུ་སེས་འཛིན་བྱེད་ཅྕིང་།།
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རྒྱབ་ནས་མཐྷོ་བའྕི་ལག་པ་ཟླུམ་པྷོའྕི་ནགས་ཀྕི་ཤྕིང་ཆེན་དག་གྕིས་བརྒྱངས་ནས་འཛིན་ཅྕིང་གནས།།
ཞྕི་བའྕི་ཆར་རྒྱུན་འབབ་ཚེ་རྕི་ཡྕི་སས་མྷོས་གཡྷོ་མེད་མྕིག་གྕིས་གུས་པས་ལྟ་བར་བྱེད།།
39
गच्छन्तीनां रमणिसततं योवर्तां तत्र नक्तं
रुद्धालोके नरपततपिे सदधिभेद्यरस्तमोमभः।
सौदामन्या कनकतनकर्श्स्नग्िया दशषयोिीं
तोयोत्सगषस्ततनतमि
ु रो मा स्म भवद िषक्लिास्ताः।।
(གཙནྕིནཱ
ྐཱ ྷྲཾ རམཎབསཏིཾ ཡྷོཥྕིཏཱྷྲཾ ཏཏ ནཀྷྲཾ རུདྷཱལྷོཀེ ནརཔཏྕིཔཐེ སྐཱཙི
ཱུ བེདསྟམྷོབྕིྟཿ
ྴ
སྲོོདཱམནྐཱ ཀནཀནྕིཀཥཱསྕིགཡཱ
ྡྷ དརཡྷོརྐཱིཾ ཏྷོཡྷོཏྶརྒསྟནྕིཏམུཁརྷོ མཱ ས བྷཱུརྦྕིཀླབཱསྟཿ)
ྐཱ
༣༩ དེ་ན་བདག་པྷོའྕི་གནས་སུ་མཆྷོག་གྕི་བཙུན་མྷོ་རྣམས་ནྕི་རབ་དགའ་སྙེག་པར་བྱེད་པ་ན།།
མཚན་མྷོའྕི་མུན་པ་སྟུག་པྷོ་རྣམས་ཀྕིས་མྕི་ཡྕི་བདག་པྷོའྕི་ལམ་གྕི་སང་བ་འགྷོག་བྱེད་པས།།
ཁྷོད་ཀྕི་གླྷོག་འྷོད་གསེར་མདྷོག་འྷོད་ཀྕིས་སང་བས་ས་གཞྕིའྕི་ལམ་ནྕི་ཀུན་ནས་བསྟན་པར་མཛྱོད།།
ཆུ་ཆར་འབྲུག་དབྱངས་ས་ཆེན་མང་བྷོ་མ་བྱེད་མཛེས་མ་དེ་རྣམས་སྐྲག་ཅྕིང་འཆྕི་བར་འགྱུར།།
40
तां कस्यांधिद्भिनिलभौ सुप्तपाराितायां
नीत्िा राबत्रं धिरविलसनाश्त्िन्नविद्यत्ु कलत्रः।
दृष्टे सदये पुनरवप भिान ् िाहयेदध्िशेर्ं
मन्दायन्ते न िलु सुहृदामभ्युपेतािष कृत्याः।।
(ཏཱྷྲཾ ཀསྷྲཾཙ
སུཔཔཱརཱབཏཱཡཱྷྲཾ ནཱྕིཏྐཱ རཱཏིཾ ཙིརབྕིལསནཱཏྑྕིནྣབྕིདཏྐ
ྐཱ ིདབནབལབྲོོ
ྶུ ལཏྟཿ
ྡྷ
དྲྀཥྚེ སྐཱརྱེ
ྐཱ
ྐཱ ེ ན ཁལུ སུཧྲྀདཱམབཔེ
ཱུ པུནརཔྕི བབཱན྄ བཱཧཡེདདྷྭཤེཥྷྲཾ མནཡན
ྦྷཱུ ཏཱར ཀྲྀཏྟཿ)
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༤༠ དེ་རྣམས་ཀྕིས་ནྕི་ཁང་བཟང་ཕུག་རྷོན་ཉལ་ས་སྟེང་གྕི་རྒྱ་ཕྕིབས་འགའ་ཞྕིག་དག་ཏུ་ནྕི།།
ཡུན་རྕིང་འྷོངས་ལས་དུབ་པའྕི་རང་གྕི་དགའ་མ་གླྷོག་མའྕི་དྷོན་དུ་མཚན་མྷོ་གནས་བྱས་ནས།།
ཉྕི་མ་མཐྷོང་ཚེ་ཁྷོད་ནྕི་སླར་ཡང་ལྷག་མའྕི་ལམ་དག་ཤྕིན་ཏུ་མགྷོགས་པར་བགྷོད་པར་བྱ།།
གང་ཕྕིར་སྙྕིང་གྷོགས་དག་གྕི་དྷོན་དུ་འབད་པ་བྱས་པ་ངེས་པར་བྱ་བ་བྱས་པ་ཉྕིད།།
41
तश्स्मन ् काले नयनसमललं योवर्तां िश्ण्डतानां
शाश्न्तं नेयं प्रणतयमभरतो ित्मष भानोस्त्यजाशु।
प्रालेयास्रं कमलिदनात्सोऽवप हतुुं नमलन्याः
प्रत्याित्ृ तस्त्ितय कररुधि स्यादनपपाभ्यसदयः।।
(ཏསྕིན྄ ཀཱལེ ནཡནསལྕིལྷྲཾ ཡྷོཥྕིཏཱྷྲཾ ཁཎྜྕིཏཱནཱྷྲཾ ཤཱནིཾ ནེཡྷྲཾ པྲཎཡྕིབྕིརཏྷོ བར བྷཱནྷོསཛཱཤུ
པལེ
བྷྱསྐཱ
ྐཱ ཡཱསྷྲཾ ཀམལབདནཱཏྶྷོ྅པྕི ཧརྷྲཾ ནལྕིནྟཿྐཱ པྲཏབྲྀ
ྐཱ ཏསྟྭཡྕི ཀརརུདྕི སདནལ
ྐཱ
ྐཱ ཱུཡྟཿ)
༤༡ དེ་ཡྕི་དུས་སུ་ཉྕིན་མྷོར་བྱེད་པའྕི་ལམ་ནྕི་དྷོར་ནས་དེ་ནས་མྱུར་དུ་འགྷོ་བར་བྱ།།
འྷོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འཕྲྷོ་བ་བསྕིབས་ན་ཁྷོ་བ་ཆུང་བ་མྕིན་པ་ཁྷོད་ལ་བྱེད་པར་འགྱུར།།
མཚན་མྷོ་བདག་པྷོ་སྷོང་བའྕི་བུད་མེད་མྕིག་གྕི་མཆྕི་མ་སེལ་ལ་བདག་པྷོ་འྷོང་བ་བཞྕིན།།
པདྨྷོའྕི་ཡུམ་གྕི་ཆུ་སེས་གདྷོང་གྕི་མྕིག་ཆུ་དེ་ཡང་རབ་ཏུ་སེལ་བ་བྱེད་པར་འགྱུར།།
42
गम्भीरायाः पयमस सररतचिेतसीि प्रसन्ने
छायात्मावप प्रकृततसुभगो लप्स्यते ते प्रिेशम ्।
तस्मादस्याः कुमुदविशदान्यहषमस त्िं न िरयाषन्मोघीकतुुं िटुलशफरोद्ितषन प्रेक्षक्षतातन।।
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(གམྕིརཱཡཱྟཿ པཡསྕི སརྕིཏཤྩེཏསཱྕིབ པྲསནྣེ ཚཱཡཱཏཔྕི
ྐཱ པྲཀྲྀཏྕིསུབགྷོ ལཔྶྱཏེ ཏེ པྲབེཤམ྄
ཏསདས
ྐཱ ྷོགྷཱྕིཀརྷྲཾ ཙཊུལཤཕརྷོདརན པྲེཀྵྕིཏཱནྕི)
ྐཱ ྟཿྐཱ ཀུམུདབྕིཤདཱནྱརསྕི ཏྷྲཾ ན དརནྨ
༤༢ རབ་ཏུ་དང་བའྕི་སེམས་བཞྕིན་ཤྕིན་ཏུ་ཟབ་མྷོ་དང་ལྡན་མཚྱོ་ཡྕི་ཆུ་ཡྕི་ནང་དུ་ནྕི།།
ཁྷོད་ཀྕི་གཟུགས་བརན་ཡང་ནྕི་རང་བཞྕིན་སྐལ་བ་བཟང་བྷོ་བདག་ཉྕིད་འཆར་བ་ཐྷོབ་པར་འགྱུར།།
དེ་སླད་དེ་ཡྕི་ཀུ་མུ་ཏ་ནྕི་དཀར་བྷོ་རྣམས་ཀྕིས་ཁྷོད་ལ་བཀུར་སྟྕི་བསྙེན་བཀུར་བྱེད།།
བརགས་པས་དྷོན་ཡྷོད་བྱ་བའྕི་ཆེད་དུ་གཡྷོ་ལྡན་ཉ་རྣམས་གེན་དུ་འཕར་ཞྕིང་ལྟ་བར་བྱེད།།
43
तस्याः ककंधित्करित
ृ ममि प्राप्तिानीरशािं
हृत्िा नीलं समललिसनं मुक्तरोिोतनतम्बम ्।
प्रस्िानं ते किमवप सिे

लम्बमानस्य भावि

ज्ातास्िादो विित
ृ जघनां को विहातुं समिषः।।
(ཏསྟཿྐཱ ཀིཾཙིཏྐརདྲྀཏམྕིབ པཔ
ྐཱ བཱནཱྕིརཤཱཁྷྲཾ ཧྲྀཏྐཱ ནཱྕིལྷྲཾ སལྕིལབསནྷྲཾ མུཀརྷོདྷོནྕིཏམྦམ྄
པྲསནྷྲཾ
ྐཱ བྕིབྲྀཏཛགྷནཱྷྲཾ ཀྷོ བྕིཧཱཏུྷྲཾ སམར)
ྐཱ ཏེ ཀཐམཔྕི སཁེ ལམྦམཱནསྱ བྷཱབྕི ཛྙཱཏཱསདྷོ
༤༣ དེ་ཡྕི་ཆུ་གྷོས་སྷོན་པྷོས་ཆུ་ཡྕི་ངྷོགས་ཀྕི་ཚིང་ར་འཕྲྷོགས་པར་བྱས་ནས་སྤངས་པ་ན།།
མ་འཕྲྷོག་ཅེས་ནྕི་ཤྕིང་ཆེན་ཡལ་གའྕི་ལག་པ་དག་གྕིས་དབུས་སུ་ཅུང་ཟད་འཛིན་པ་བཞྕིན།།
ཀྭ་ཡེ་གྷོགས་པྷོ་ཆུ་འཐུང་ལྟྷོ་ཁེངས་འགེད་རེན་འགྷོ་བར་ནས་པ་ཡང་ནྕི་ཇྕི་ལྟར་ཡྕིན།།
མཛེས་པའྕི(མའྕི)་མདུན་སྷོམ་མཛེས་པའྕི་བྷོ་བ་ཤེས་ན་ཇྕི་ལྟར་འདྷོར་བའྕི་ནས་པ་ཡྷོད་པ་ཡྕིན།།
44
त्िश्न्नष्यन्दोच््िमसतिसि
ु ागन्िसम्पकषरम्यः
स्रोतोरन्रध्ितनतसुभगं दश्न्तमभः पीयमानः।
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नीिरिाषस्यत्युपश्जगममर्ोदे िपदिुं धगररं ते
शीतो िायुः पररणमतयता काननोदम्
ु बराणाम ्।।
(ཏནྣྕིཥྱནྷོཙྪྭསྕིཏབསུདྷཱགནསམྤརྐརམྟཿ སྷོཏྷོརནདྷྭནྕིཏསུབགྷྲཾ དནྕིབྕིྟཿ པཱྕིཡམཱནྟཿ
ནཱྕིཙརྐཱསྱཏཔཛི
ྶུ གམྕིཥྷོརེབཔྐཱརྦྷྲཾ
ཱུ གྕིརིཾ ཏེ ཤཱྕིཏྷོ བཱཡུྟཿ པརྕིཎམཡྕིཏཱ ཀཱནནྷོདུམྦརཱཎཱམ྄)
༤༤ ཁྷོད་ནྕི་དེ་བའྕི་རྕི་ལས་ཉེ་བར་འགྷོ་ཚེ་དལ་བུ་དལ་བུའྕི་རླུང་ནྕི་ལྡང་འགྱུར་ཞྕིང་།།
བསྕིལ་བའྕི་རླུང་གྕིས་བསྷོས་པའྕི་ཨུ་དུམ་ཝ་རའྕི་ནགས་ཀྕི་འབས་བུ་འཆང་ཞྕིང་རྷོལ་རེད་བྱེད།།
ཁྷོད་ཀྕིས་ཆར་ཆེན་ཕབ་པས་ནྷོར་འཛིན་མ་ཡྕི་དྕི་དང་རླངས་པ་གཙང་མ་ཚྱོགས་པ་ནྕི།།
སྷོ་ལྡན་རྣམས་ཀྕིས་ས་ཡྕིས་རྔུབ་ཅྕིང་བུ་གའྕི་ནང་དུ་སྐལ་བཟང་གླུ་དབྱངས་སྷོག་པར་བྱེད།།
45
तत्र स्कन्दं तनयतिसततं पष्ु पमेघीकृतात्मा
पुष्पासारर ः स्नपयतु भिान्व्योमगङ्गाजलाद्रण ः।
रक्षाहे तोनषिशमशभत
ृ ा िासिीनां िमदनामत्याहदत्यं हुतिहमि
ु े संभत
ृ ं तवद्ध तेजः।।
(ཏཏ སྐནྷྲཾ ནྕིཡཏབསཏིཾ པུཥྤམེགྷཱྕིཀྲྀཏཱཏྐཱ པུཥསཱ
ྐཱ རྟཿ སཔཡཏུ བབཱནྷོམགངྒཱཛལཱརྟཿ
རཀཧེཏྷོརྣབཤཤྕིབྲྀཏཱ བཱསབཱྕིནཱྷྲཾ ཙམྐཱཱུནཱམཏདྕི
ྐཱ ཏྱྷྲཾ ཧུཏབཧམུཁེ སྷྲཾབྲྀཏྷྲཾ ཏདྕི ཏེཛྟཿ)
༤༥ དེར་ནྕི་སེ་མཆེད་ཉྕི་མ་ལས་ལྷག་གཟྕི་ལྡན་སེག་ཟ་ལས་སེས་སྷོན་དུ་ཕྷོགས་པ་ཅན།།
གཙུག་ན་ཟླ་བའྕི་རྕིན་ཆེན་མང་གྕི་དམག་ཚྱོགས་བསྲུང་བའྕི་དྷོན་དུ་བསྐྷོས་པ་དེ་ནྕི་གནས།།
ཁྷོད་ཀྕིས་མཁའ་ཡྕི་གངྒཱའྕི་ཆུ་ལས་སྕིན་གྕི་མེ་ཏྷོག་གཤེར་བ་མང་བྷོ་རྣམས་ཀྕིས་ནྕི།།
མེ་ཏྷོག་གྲུ་ཆར་བདག་ཉྕིད་ཕབ་པ་རྣམས་ཀྕིས་གང་ཞྕིག་དེ་ནྕི་ཁྲུས་ནྕི་བྱེད་པར་འགྱུར།།
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46
ज्योततलेिािलतय गमलतं यस्य बहुं भिानी
पुत्रप्रेम्णा कुिलयदलप्रावप कणे करोतत।
िौतापाङ्गं हरशमशरुिा पािकेस्तं मयदरं
पचिादहद्रग्हणगरु
ष य
ष ेिाः।।
ु मभगषश्जषतरनत
ྞ
(ཛྱོཏྕིརླེཁཱབལཡྕི གལྕིཏྷྲཾ ཡསྱ བརྷྲཾ བབཱནཱྕི པུཏཔྲེམྐཱ ཀུབལཡདལཔཔྕི
ྐཱ ཀརེ ཀརྷོཏྕི
དྲོོཏཱཔཱངྒྷྲཾ ཧརཤཤྕིརུཙཱ པཱབཀེསྟྷྲཾ མཡྐཱཱུརྷྲཾ པཤདདྕི
ྐཱ གཧཎགུརུབྕིརྒརྕིཏརྣརཡེཐཱྟཿ)
༤༦ གཙུག་ཕུད་ལྡན་དེ་ཆུ་འཐུངས་དགའ་བས་ཕྕིན་ནས་རྕི་གཟུང་སྙན་པའྕི་ས་སྷོགས་གར་དག་བྱེད།།
མྕིག་ཟུར་དཀར་བའྕི་ཟེར་གྕིས་འཕྲྷོག་བྱེད་གཙུག་གྕི་ཟླ་བའྕི་འྷོད་ཀྕི་ཟེར་ནྕི་སེངས་བྱེད་ཅྕིང་།།
གང་གྕི་ཆེ་བའྕི་མཇུག་སྷོ་མདྷོངས་འྷོད་ཚྱོན་རྕིས་བྕིས་བཞྕིན་མཛེས་པ་ལྷུང་བ་འྷོང་གྱུར་པ།།
ཨུ་མས་སས་ནྕི་དགའ་བར་བྱེད་པ་ཆུ་སེས་འདབ་མ་བཞྕིན་དུ་རྣ་བར་བྱེད་པ་ཡྷོད།།
47
आराध्यरनं शरिणभिं दे िमुपलङ्तघताध्िा
मसद्धद्िन्द्िरजल
ष कणभयाद्िीखणमभमक्
ुष तमागषः
व्यालम्बेिाः सरु मभतनयालम्भजां मानतयष्यन ्
स्रोतोमदत्याष भुवि पररणतां रश्न्तदे िस्य कीततषम ्।।
(ཨཱརཱདནྷྲཾ ཤརབཎབབྷྲཾ དེབམུལངྕིཏཱད སྕིདདནརལཀཎབཡཱདྕིཎ
ྐཱ ྕིབྕིརྨུཀམཱརྒྟཿ
བལམྦ
ྐཱཱུ བྷུབྕི པརྕིཎཏཱྷྲཾ རནྕིདེབསྱ ཀཱྕིརྕིམ)྄
ྐཱ ེཐཱྟཿ སུརབྕིཏནཡཱལམཛཱྷྲཾ མཱནཡྕིཥྱན྄ སྷོཏྷོམར
༤༧ སྕིག་མའྕི(འདམ་བུའྕི)ཚལ་ནས་སེས་པའྕི་ལྷ་དེ་ཡང་དག་མཆྷོད་ནས་སླར་ཡང་ལམ་ནྕི་བརྒལ་བར་མཛྱོད།།
གྲུབ་པའྕི་ཁྷོ་ཤུག་དག་གྕི་ལག་པའྕི་པྕི་ཝང་ཆུ་ཐྕིགས་བརླན་ལ་འཇྕིགས་པས་ལམ་ནྕི་སྟེར།།
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ཁྷོད་ཀྕིས་མཐྷོང་བར་འགྱུར་བའྕི་ས་བདག་དགའ་བའྕི་ལྷ་ཡྕི་སས་པྷོ་ཆུ་གཏེར་གཟུགས་འཛིན་ནྕི། །
ས་ཡྕི་གཞྕི་ལ་བྱུང་ཞྕིང་ལྟུང་བ་འདྷོད་འཇྷོའྕི་བུ་མྷོས་འྷོངས་ནས་མཆྷོད་པ་བྱེད་པར་འགྱུར།།
48
त्िय्यादातंु जलमिनते शाङ्षधगणो िणषिौरे
तस्याः मसन्िोः पि
ृ ुमवप तनुं दरद भािात्प्रिाहम ्।
प्रेक्षक्षष्यन्ते गगनगतयो नदनमािज्यष दृष्टीरे कं मक्
ु तागण
ु ममि भुिः स्िल
द मध्येन्द्रनीलम ्।।
(ཏཡདཱཏུྷྲཾ
ཛལམབནཏེ ཤཱརྕིཎྷོ བརྞཙོོརེ ཏསྟཿྐཱ སྕིནྷོྟཿ པྲྲྀཐུམཔྕི ཏནྷྲཾ དཱུརབྷཱབཱཏྤྲབཱཧམ྄
ྐཱ
པྲེཀྵྕིཥྱནེ གགནགཏཡྷོ ནྐཱཱུནམཱབརྫྱ དྲྀཥྕིར
བ བྷུབྟཿ སལམད
ེནནཱྕིལམ྄)
ྐཱ ེཀྷྲཾ མུཀགུཎམྕི
ྐཱ
ྡཱུ
༤༨ ཁྷོད་ཀྕི་དེ་ཡྕི་རླབས་ལྡན་མཚྱོ་ཡྕི་ཆུ་འཐུང་འྷོངས་པའྕི་ཚེ་ན་ཐག་རྕིང་མཐུ་ལས་ནྕི།།
ཆེན་པྷོ་ཡྕིན་ཡང་ཕྲ་མྷོ་དང་ནྕི་སྦྲང་རྕིའྕི་བུ་ཡྕི་ཁ་དྷོག་བསྐུས་པར་གྱུར་པ་དང་།།
ཆེན་པྷོའྕི་ས་ལ་ཨྕིན་ད་ནཱྕི་ལ་མུ་ཏྕིག་དྷོ་ཤལ་དག་ནྕི་གཅྕིག་ཏུ་བཀྷོད་པ་བཞྕིན།།
མཁའ་ལ་བགྷོད་པ་རྣམས་ཀྕི་མྕིག་རྣམས་དག་གྕིས་འྷོག་ཏུ་བལྟ་ཞྕིང་ངེས་པར་མཐྷོང་བར་འགྱུར།།
49
तामुत्तीयष व्रज पररधितभ्रदलताविभ्रमाणां
पक्ष्मोत्क्षेपादप
ु ररविलसत्कृष्णशारप्रभाणाम ्।
कुन्दक्षेपानुगमिुकरश्रीमुर्ामात्मबबम्बं
पात्रीकुिषन्दशपुरििदनरत्रकौतदहलानाम ्।।
(ཏཱམུཏྕིརྱ
ྐཱ བཛ པརྕིཙིཏབྷྲཱུལཏཱབྕིབམཱཎཱྷྲཾ པཀྷོཏེཔ
ྐྵ ཱདུཔརྕིབྕིལསཏྲྀཥྞཤཱརཔྲབྷཱཎཱམ྄
ཀུནཀྵེཔཱནགམདྷུཀརཤྕིམུ
ྐཱཱུ ནཱམ྄)
ྐཱ ཥཱམཱཏྨབྕིམྦྷྲཾ པཱཏྕིཀུ
ྐཱ རྦནཤཔུརབདྷཱུནཏཀྲོོཏཧལཱ
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༤༩ དེ་རྣམས་བརྒལ་ནས་བགྷོད་ཚེ་སྕིན་མ་འཁྕི་ཤྕིང་གཞྷོན་ན་རྷོལ་བ་རྣམས་ཀྕིས་མཛེས་པ་ཅན།།
དཀར་ནག་འྷོད་ཟེར་དང་ལྡན་རྣམས་ཀྕི་རྕི་མ་སྟེང་དུ་བསྷོད་པར་གྱུར་པའྕི་མཛེས་པ་དག།
ཀུན་དའྕི་མེ་ཏྷོག་གཡྷོ་བའྕི་རེས་འགྷོ་སྦྲང་རྕི་བྱེད་པའྕི་དཔལ་གྕིས་མཛེས་པ་བཞྕིན་དུ་ནྕི།།
མཛེས་ལྡན་ད་ཤ་ཞེས་པའྕི་གྷོང་ཁེར་ན་ཆུང་མྕིག་གྕིས་བལྟ་འདྷོད་ལ་ནྕི་རང་ལུས་བསྟན་པར་མཛྱོད།།
50
ब्रह्माितुं जनपदमिच्छायया गाहमानः
क्षेत्रं क्षत्रप्रिनवपशुनं कौरिं तद्भजेिाः।
राजन्यानां मशतशरशतरयत्र
ष गण्डीििन्िा
िारापातरस्त्िममि कमलान्यभ्यिर्षन्मुिातन।।
(བཧབརྷྲཾ
ཛནཔདམཐཙྪཱཡཡཱ གཱཧམཱནྟཿ ཀྵེཏྷྲཾ ཀྵཏཔྲདནཔྕིཤུནྷྲཾ ཀྲོོརབྷྲཾ ཏདཛེ
ྐཱ
ྡྷ ཐཱྟཿ
ྵ ནྕི)
རཱཛནནཱྷྲཾ
ྐཱ ཤྕིཏཤརཤཏརྱཏ གཎྕིབདནྐཱ དྷཱརཱཔཱཏསྟྭམྕིབ ཀམལཱནྱབྷྱབརནཁཱ
ྶུ
༥༠ དང་བྷོར་ཚངས་པ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱའྕི་ལྷོངས་ལ་ཁྷོད་ནྕི་བགྷོད་བྱ་འྷོག་ཏུ་སྕིབ་བསྕིལ་བྱ།།
དེ་ནས་རྒྱལ་རྕིགས་བཅྷོམ་པའྕི་དུར་ལྡན་ཀུ་རུ་པ་ཡྕི་ཞྕིང་ནྕི་ཁྷོད་ཀྕིས་བསྟེན་པར་བྱ།།
གང་དུ་སྕིད་སྒྲུབ་མདའ་རྣྷོན་བརྒྱ་ཕྲག་དག་གྕིས་རྒྱལ་རྕིགས་མང་བྷོའྕི་མགྷོ་བྷོ་བཅད་པ་ནྕི།།
ཁྷོད་ཀྕིས་གྲུ་ཆར་ཆེན་པྷོ་རབ་ཏུ་མང་བྷོ་ཕབ་པས་པདྨ་རྣམས་ནྕི་ཆད་པ་བཞྕིན།།
51
हहत्िा हालाममभमतरसां रे ितीलोिनाङ्कां
बन्िुप्रीत्या समरविमुिो लाङ्गली याः मसर्ेिे।
कृत्िा तासाममभगममपां सौम्य
मन्तः शुद्धस्त्िमवप

सारस्ितीना-

भविता िणषमात्रेण कृष्णः।।
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(ཧྕིཏྐཱ ཧཱལཱམབྕིམཏརསཱྷྲཾ རེབཏཱྕིལྷོཙནཱངྷྲཾྐཱ བནྡྷུཔྕིཏ
ྐཱ ྐཱ སམརབྕིམུཁྷོ ལཱངྒལཱྕི ཡཱྟཿ སྕིཥེབེ
ཀྲྀཏྐཱ ཏཱསཱམབྕིགམམཔཱྷྲཾ སྲོོམ སཱརསྭཏཱྕིནཱམནྟཿ ཤུདསྟྭམཔྕི བབྕིཏཱ བརྞམཱཏེཎ ཀྲྀཥྞྟཿ)
༥༡ མྷོས་པར་བྱེད་པའྕི་རྷོ་ལྡན་དགའ་མ་སར་མའྕི་མྕིག་གྕིས་མཚན་པའྕི་ཆང་ནྕི་སྤང་བྱས་ནས།།
རང་གྕི་གཉེན་ལ་དགའ་བར་གྱུར་པར་གཡུལ་ལས་ཕྕིར་ཕྷོགས་སྟྷོབས་བཟང་གང་དེ་བལྟ་བར་བྱ།།
ཀྭ་ཡེ ་ ཞྕི ་ ལྡན་སཱ ་ ར་སྭ་ཏྕི འྕི ་ ཆུ་ལ་མངྷོ ན ་པར་ཕྷོ ག ས་ཚེ ་ ཁྷོ ད ་ཀྕི ས ་འཐུང་བྱས་ནས། །
ལུས་ཀྕི་ཁ་དྷོག་དག་ནྕི་ནག་པྷོར་འགྱུར་ཞྕིང་ནང་གྕི་བསམ་པ་ཡང་ནྕི་དཀར་བ་ཉྕིད།།
52
तस्माद्गच्छे रनुकनिलं शरलराजाितीणाुं
जह्नोः कन्यां सगरतनयस्िगषसोपानपङ्श्क्तम ्।
गौरीिक्त्रभ्रुकुहटरिनां या विहस्येि फेनरः
शम्भोः केशग्हणमकरोहदन्दल
ु ग्नोममषहस्ता।।
(ཏསདྒ
ྐཱ ཙེརནཀནཁལྷྲཾ ཤལརཱཛཱབཏཱྕིརྷྲཾྐཱ ཛཧྣྷོྟཿ ཀནྷྲཾྐཱ སགརཏནཡསྭརྒསྷོཔཱནཔངྕིམ྄
གྲོོརཱྕིབཀབྷྲུཀུཊྕིརཙནཱྷྲཾ ཡཱ བྕིཧསྱེབ ཕེནྟཿ ཤམྷོྟཿ ཀེཤགཧཎམཀརྷོདྕིནལགྣ
ྶུ ྷོརྕིཧས)ྐཱ
༥༢ དེ་ནས་བགྷོད་པའྕི་ཕྕི་ན་ས་ཀ་ལ་ཡྕི་གྷོང་ཡྷོད་ཛ་ཧཱུའྕི་བུ་མྷོ་རྕི་རྒྱལ་གྕི།།
ངྷོས་ལ་བགྷོད་པ་དུག་ཅན་རྒྱལ་བྷོའྕི་བུ་ནྕི་མཐྷོ་རྕིས་དེ་ཡྕི་ཐེམ་སྐས་བགྷོད་པ་བཞྕིན།།
གང་གྕི་དབུ་བའྕི་ཕྲེང་བ་རྣམས་ཀྕིས་གྲོོ་རཱྕིའྕི་ཞལ་གྕི་ཁྷོ་གཉེར་རྣམས་ལ་རྒྷོད་པ་བཞྕིན།།
བདེ་འབྱུང་སྐྲ་ནས་རླབས་ཀྕི་ལག་པ་དག་གྕིས་བཟུང་ནས་ཟླ་ཕེད་འཕྲྷོག་པར་བྱེད་པ་བཞྕིན།།
53
तस्याः पातुं सुरगज इि व्योश्म्न पदिाषिल
ष म्बी
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त्िं िेदच्छस्फहटकविशदं तकषयेश्स्तयषगम्भः।
संसपषन्त्या सपहद भितः स्रोतमस च्छाययाऽसौ
स्यादस्िानोपगतयमन
ु ासङ्गमेिामभरामा।।
(ཏསྟཿྐཱ པཱཏུྷྲཾ སུརགཛ ཨྕིབ བྱྷོམྣྕི པྐཱར
ཱུ ྐཱརྡྷལམྕིྐཱ ཏྷྲཾ ཙེདཙསྥཊྕིཀབྕིཤདྷྲཾ ཏརྐཡེསྟྕིརྱགམྟཿ
སྷྲཾསརྤན སཔདྕི བབཏྟཿ སྷོཏསྕི ཙྪཱཡཡཱ྅སྲོོ སདས
ྐཱ ནྷོ
ྐཱ པགཏཡམུནཱསངྒམེབཱབྕིརཱམཱ)
༥༣ ཁྷོད་ནྕི་གལ་ཏེ་ཆུ་འཐུངས་བསམས་ན་ལུས་ཕེད་ཕྕི་མ་མཁའ་ལས་འཕང་བ་ནྕི།།
ལྷ་ཡྕི་གླང་བྷོ་བཞྕིན་ཏེ་ཆུ་དེ་དངས་ཤྕིང་དྕི་མེད་དཀར་བའྕི་ཤེལ་བཞྕིན་སང་བ་ཉྕིད།།
ཆུ་བྷོ་དེ་ལ་ཁྷོད་ཀྕི་གྕིབ་མ་བབས་པས་འཕྲལ་ལ་ཡང་དག་འབྱུང་འགྱུར་མཛེས་པ་ནྕི།།
ཡ་མུ་ན་ཡྕི་ཆུ་དང་གངྒཱ་འགྷོགས་པའྕི་མཛེས་པ་ལས་འྷོངས་གྱུར་ལ་གནས་མ་ཡྕིན།།
54
आसीनानां सुरमभतमशलं नामभगन्िरमग
षृ ाणां
तस्या एि प्रभिमिलं प्राप्य गौरं तुर्ारर ः।
िक्ष्यस्यध्िश्रमविनयने तस्य श्रङ्
ृ गे तनर्ण्णः
शोभां शुभ्रबत्रनयनिर्
ृ ोत्िातपङ्कोपमेयाम ्।।
(ཨཱསཱྕིནཱནཱྷྲཾ སུརབྕིཏཤྕིལྷྲཾ ནཱབྕིགནརྲྀགཱཎཱྷྲཾ ཏསྐཱ ཨེབ པྲབབམཙལྷྲཾ པཔྱ
ྐཱ གྲོོརྷྲཾ ཏུཥཱརྟཿ
ྐྷོཔམེཡཱྷྲཾ)
བཀྵྱསྱདཤྲ
ྷྭ མབྕིནཡནེ ཏསྱ ཤྲྲྀངྒེ ནྕིཥཎྞྟཿ ཤྷོབྷཱྷྲཾ ཤུབཏྕིནཡནབྲྀཥྷོཏཏཔང
ྐཱ
༥༤ རྷོ་ལེབ་སྟེང་དུ་རྕི་དགས་གནས་པའྕི་རྕི་དགས་ལྟེ་བའྕི་དྕི་བཟང་འཛིན་པའྕི་རྷོ་ལྡན་ཞྕིང་།།
གངྒཱ་ཉྕིད་ཀྕི་ཡབ་གྱུར་ཁ་བས་དཀར་བའྕི་གཡྷོ་མེད་གངས་ལྡན་དེ་ཉྕིད་ཐྷོབ་བྱས་ནས།།
ལམ་གྕི་ངལ་བ་རྣམ་པར་སེལ་བའྕི་ཆེད་དུ་དེ་ཡྕི་རེ་ལ་སླེབས་ནས་འདུག་པ་ཡྕི།།
མཛེས་པ་མྕིག་གསུམ་པ་ཡྕི་བཞྷོན་པ་དཀར་བའྕི་ཁྱུ་མཆྷོག་རྭ་ཡྕིས་འདམ་ནྕི་བངས་པ་བཞྕིན།།
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55
तं िेद्िायौ सरतत सरलस्कन्िसङ्घट्टजन्मा
बािेतोपकाक्षवपतिमरीबालभारो दिाश्ग्नः।
अहषस्येनं शमतयतुमलं िाररिारासहस्रररापन्नाततषप्रशमनफलाः सम्पदो ह्यत्ु तमानाम ्।।
(ཏྷྲཾ ཙེདཡྲོོ
ྐཱ སརཏྕི སརལསྐནསངཊྚཛནྐཱ བཱདེཏྷོལྐཀྵཔྕིཏཙམརཱྕིབཱལབྷཱརྷོ དབཱགྣྕིྟཿ
ཨརསྱེནྷྲཾ ཤམཡྕིཏུམལྷྲཾ བཱརྕིདྷཱརཱསཧསརཱཔནརྕི
ྶུ མཱནཱྷྲཾ)
ྐཱ པྲཤམནཕལཱྟཿ སམྤདྷོ ཧཏ
༥༥ དེ་ལ་གལ་ཏེ་རླུང་གྕིས་རབ་བསྷོད་ཐང་ཤྕིང་ལག་པ་ཀུན་ཏུ་འཐབས་པ་ལས་བྱུང་བའྕི།།
མེ་ཡྕི་དུགས་དང་མེ་སྟག་དག་གྕིས་འབྷོང་གྕི་དགའ་མའྕི་སྤུ་ཚྱོགས་མང་བྷོ་སེག་བྱེད་ན།།
ཁྷོད་ཀྕིས་དེ་རྣམས་ཞྕི་བའྕི་ཆེད་དུ་ཆུ་འཛིན་སྟྷོང་ཕྲག་མང་བྷོ་ཆར་ནྕི་བྱ་བར་འྷོས།།
གང་ཕྕིར་ཆེན་པྷོ་རྣམས་ཀྕི་ཕུན་ཚྱོགས་འབས་བུ་མང་བྷོའྕི་སྡུག་བསལ་ཞྕི་བར་བྱེད་པ་ཉྕིད།།
56
ये मुक्तध्ितनमसहनाः स्िाङ्गभङ्गाय तश्स्मन ्
दपोत्सेकादप
ु रर शरभा लङ्घतयष्यन्त्यलङ्घयम।
तान्कुिीिास्तम
ु ल
ु करकािश्ृ ष्टपातािकीणाषन ्
के

िा

न

स्युः पररभिपदं तनष्फलारम्भयत्नाः।।

ྤ
(ཡེ མུཀདྷྭནྕིམསཧནཱྟཿ སང
ྐཱ ྒབངྒཱཡ ཏསྕིན྄ དརྷོཏྶེཀཱདུཔརྕི ཤརབྷཱ ལངཡྕིཥྱནལངཡམ྄
ཏཱནར
ྐཱ ཱསྟུམུལཀརཀཱབྲྀཥྚྕིཔཱཏཱབཀཱྕིརན
ྐཱ ྄ ཀེ བཱ ན སྟཿྶུ པརྕིབབཔདྷྲཾ ནྕིཥྥལཱརམཡཏྟཿ)
ཱུ ྕིཐ
ྐཱ
༥༦ དེར་ནྕི་ཁྷོད་ཀྕིས་ས་ཆེན་བསགས་ལ་མ་བཟྷོད་ཆེ་བའྕི་དེགས་པ་ཀུན་ཏུ་ལྡན་པའྕི་རྐང་བརྒྱད་པ།།
ཁྷོད་ཀྕི་སྟེང་དུ་མཆྷོང་བར་བྱའྷོ་སྙམ་ནས་མཆྷོངས་པས་རང་གྕི་ཡན་ལག་ཀུན་ཏུ་རས།།
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དེ་རྣམས་དག་ལ་རབ་ཏུ་བཞད་ལྡན་ཐྷོག་སེར་ཆར་བ་དག་ཕབ་མང་བྷོས་གཞྷོམ་པར་མཛྱོད།།
རང་བཞྕིན་ངན་པར་གནས་པ་དག་གྕི་འབས་མེད་རྷོམ་པའྕི་འབད་པ་རྣམས་ནྕི་ཅྕི་ཡང་མེད།།
57
तत्र व्यक्तं दृर्हद िरणन्यासमिेन्दम
ु ौलेः
शचिश्त्सद्धररुपधितबमलं भश्क्तनम्रः परीयाः।
यश्स्मन ् दृष्टे करणविगमादध्
द िषमुद्धदतपापाः
कपपन्तेऽस्य श्स्िरगणपदप्राप्तये श्रद्दिानाः।।
(ཏཏ བྱཀྷྲཾ དྲྀཥདྕི ཙརཎནསམརྡྷེ
ནམྲོོ
ྐཱ
ྶུ ལེྟཿ ཤཤྭཏྶྕིདརུཔཙིཏབལིཾ བཀྕིནམྲྟཿ པརཱྕིཡཱྟཿ
ཡསྕིན྄ དྲྀཥཊེ ཀརཎབྕིགམཱདཱུརམུདྡྷཱལཔཱཔཱྟཿ ཀལནེ྅སྱ སྕིརགཎཔདཔཔ
ྐཱ ཡེ ཤྲདདྷཱནཱྟཿ )
ྦྷཱུ
༥༧ དེར་ནྕི་ཆེ་ཞྕིང་གསལ་བའྕི་རྷོ་ལ་གཙུག་ན་ཟླ་ཕེད་འཛིན་པའྕི་རྐང་བཀྷོད་རེས་ལ་ནྕི།།
རག་ཏུ་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྕིས་གཏྷོར་མ་མཆྷོད་དེ་ཁྷོད་ཀྕིས་གུས་པའྕི་ཕག་དང་བསྐྷོར་བ་མཛྱོད།།
གང་ཞྕིག་མཐྷོང་ན་བྱེད་པས་བྱས་པའྕི་སྡྕིག་པ་རྣམས་ནྕི་ཤྕིན་ཏུ་རྕིང་བྷོར་འདྷོར་བྱེད་ཅྕིང་།།
གུས་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ནྕི་དེ་ཡྕི་འཁྷོར་དུ་གནས་པ་ཐྷོབ་བྱེད་བརན་པ་ཐྷོབ་པར་འགྱུར།།
58
शब्दायन्ते मिुरमतनलरः कीिकाः पदयम
ष ाणाः
संरक्तामभश्स्त्रपरु विजयो गीयते ककन्नरीमभः।
तनर्ह्ाषदी ते मुरज इि िेत्कन्दरे र्ु ध्ितनः स्यात ्
सङ्गीतािो ननु पशुपतेस्तत्र भािी समस्तः।।
(ཤབཡན
ྐཱ ེ མདྷུརམནྕིལྟཿ ཀཱྕིཙཀཱྟཿ པྐཱཱུརྱམཱཎཱྟཿ སྷྲཾརཀབྕི
ྐཱ སྕིཔུརབྕིཛཡྷོ གཱྕིཡཏེ ཀྕིནྣརཱྕིབྕིྟཿ
ནྕིརདཱྕི ཏེ མུརཛ ཨྕིབ ཙེཏྐནརེཥུ དྷྭནྕིྟཿ སཏ྄
ྐཱ སངྒཱྕིཏཱརྷོ ནན པཤུཔཏེསྟཏ བྷཱབཱྕི སམསྟྟཿ)
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༥༨ དྕི་ཞྕིམ་རྣམས་ཀྕིས་ཁེངས་པར་གྱུར་བའྕི་ཁང་བ་ནང་ནས་སྙན་པའྕི་ཡྕིད་འྷོང་ས་འབྱུང་ཞྕིང་།།
མྕི་འམ་ཅྕི་མྷོ་རྣམས་ཀྕིས་གྷོང་ཁེར་གསུམ་རྒྱལ་འགྱུར་ལས་ཡང་དག་དགའ་བའྕི་གླུ་དབྱངས་སྷོགས།།
རྔ་ཟླུམ་སྙན་པའྕི་ས་བཞྕིན་གལ་ཏེ་ཁྷོད་ཀྕིས་རྷོ་ཡྕི་གཙུག་ལག་ཁང་དེར་ས་སྙན་ནྕི།།
བསགས་པར་གྱུར་ན་ངེས་པར་ཕྱུག་བདག་དྲུང་དུ་གསུམ་འདུས་དབྱངས་སྙན་དྷོ ན་གྕི་ཚྱོགས་པ་འབྱུང་།།
59
प्रालेयाद्रे रुपतटमततक्रम्य तांस्ताश्न्िशेर्ान ्
हं सद्िारं भग
ु ततयशोित्मष यत्क्रौञ्िरन्रम ्।
ृ प
तेनोदीिीं हदशमनस
ु रे श्स्तयषगायामशोभी
चयामः पादो बमलतनयमनाभ्युद्यतस्येि विष्णोः।।
(པལེ
ྐཱ ཡཱདེརུཔཏཊམཏྕིཀམ ཏཱྷྲཾསནྦ
ྐཱ གྲྀགུཔཏྕིཡཤྷོབར ཡཏྲོོཉྩརནམ྄
ྐཱ ྕིཤེཥཱན྄ ཧྷྲཾསདརྷྲཾ
ཏེནྷོདཱྕིཙཱཱིཾ དྕིཤམནསརེསྟྕིརྱགཱཡཱམཤྷོབྷཱྕི ཤྱཱམྟཿ པཱདྷོ བལྕིནྕིཡམནཱབདཏསྱེ
བ བྕིཥྞྷོྟཿ)
ྦྷཱུ
༥༩ གངས་ཀྕི་རྕི་ལ་ཉེ་བའྕི་ཐང་ལ་རྐང་བ་བསྷོད་ཚེ་དེ་དང་དེ་ཡྕི་ཁད་པར་ལ།།
ཀྲོོ་ཉུའྕི་རྕི་ཡྕི་ལམ་ལ་རབ་གགས་བྕི་གུའྕི་བདག་པྷོའྕི་མདའ་ཕུག་ངང་བའྕི་སྷོ་ཅན་ཡྷོད།།
དེ་ནས་གནྷོད་སྕིན་ཕྷོགས་སུ་ཁྷོད་ནྕི་རེས་སུ་འགྷོ་ཚེ་འཁྷོག་པྷོར་འགྷོ་བའྕི་མཛེས་པ་ནྕི།།
སྟྷོབས་ལྡན་སླུ་བའྕི་ཆེད་དུ་ཁབ་འཇུག་ས་འཇལ་རྐང་བ་སྷོ་བསངས་ཡང་དག་བཀྷོད་པ་བཞྕིན།།
60
गत्िा िोध्िुं दशमुिभुजोच््िामसतप्रस्िसन्िेः
करलासस्य बत्रदशितनतादपषणस्याततधिः स्याः।
शङ्
ृ गोच्रायरः कुमुदविशदर यो वितत्य श्स्ितः िं
राशीभदतः प्रततहदशममि त्र्यम्बकस्याट्टहासः।।
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(གཏྐཱ ཙྱོརྷྲཾ དཤམུཁབྷུཛྱོཙསྕིཏཔྲསསནེྟཿ ཀལཱསསྱ ཏྕིདཤབནྕིཏཱདརྤཎསཏྕི
ྐཱ ཐྕིྟཿ སྟཿྐཱ
ཤྲྲྀངྒྷོཙཡྟཿ ཀུམུདབྕིཤདརྱྷོ བྕིཏཏྱ སྕིཏྟཿ ཁྷྲཾ རཱཤཱྕིབྷཱུཏྟཿ པྲཏྕིདྕིཤམྕིབ ཏྲྱམྦཀསཊྚ
ྐཱ ཧཱསྟཿ)
༦༠ མགྕིན་བཅུའྕི་ལག་པས་བསྷོད་བྱ་རྕི་ངྷོས་སྤུངས་པ་དང་ལྡན་ཤེལ་གྕི་ཀ་ལ་ཤ་ཡྕི་རྕི།།
སྐབས་གསུམ་མཛེས་པའྕི(མའྕི)་གདྷོང་གྕི་མེ་ལྷོང་བསྟན་བྱའྕི་སྟེང་དུའང་སྷོང་སྟེ་ཅུང་ཟད་གནས་པར་བྱ།།
གང་གྕི་རེ་མྷོ་ཤྕིན་ཏུ་མཐྷོ་བ་ཀུ་མུ་ཏ་ལྟར་མཁའ་ལ་ཁབ་པར་གནས་པ་ནྕི།།
མྕིག་གསུམ་པ་ཡྕི་རབ་ཏུ་བགད་པ་ཕྷོགས་བཅུ་དག་ནས་གཅྕིག་ཏུ་སྤུངས་པར་གྱུར་པ་བཞྕིན།།
61
उत्पचयामम त्ितय तटगते श्स्नग्िमभन्नाञ्जनाभे
सद्यः कृत्तद्विरददशनच्छे दगौरस्य तस्य।
शोभामद्रे ः श्स्तममतनयनप्रेक्षणीयां भवित्रीमंसन्यस्ते सतत हलभत
ृ ो मेिके िाससीिः।।
(ཨུདྤཤྱཱམྕི ཏཡྕི ཏཊགཏེ སྕིགབྕི
སདྟཿ ཀྲྀཏདྕིརདདཤནཙེདགྲོོརསྱ ཏསྱ
ྡྷ ནཉནཱབེ
ྐཱ
ཤྷོབྷཱམདེྟཿ སྟྕིམྕིཏནཡནཔྲེཀྵཎཱྕིཡཱྷྲཾ བབྕིཏྕིམ
ྐཱ ྷྲཾསནྱསྟེ སཏྕི ཧལབྲྀཏྷོ མེཙཀེ བཱསསཱྕིབྟཿ)
༦༡ དེ་ཡྕི་རྕི་ངྷོས་དག་ལ་ཁྷོད་ནྕི་འགྷོ་ཚེ་སྣུམ་པའྕི་མྕིག་སན་དག་དང་མཚུངས་པ་དང་།།
དེ་ནྕི་གཉྕིས་འཐུངས་སྷོ་ནྕི་འབས་ལ་བཅད་པར་བྱས་པ་ལྟ་བུར་དཀར་ཞྕིང་མཛེས་པ་སྟེ།།
མཛེས་པའྕི་རྕི་བྷོ་ལ་ནྕི་གཡྷོ་བ་མེད་པའྕི་མྕིག་གྕིས་བལྟ་བྱ་ཉྕིད་དུ་འགྱུར་བ་དང་།།
སྟྷོབས་ལྡན་དཀར་བའྕི་དཔུང་བ་དག་ལ་གྷོས་སྷོན་བཀྷོད་པར་གྱུར་བཞྕིན་འབྱུང་བ་བདག་གྕིས་ཤེས།།
62
हीत्िा तश्स्मन ् भज
ु गिलयं शंभुना दत्तहस्ता
क्रीडाशरले यहद ि विहरे त्पादिारे ण गौरी।
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भङ्गीभक्त्या विरधितिपुः स्तश्म्भतान्तजषलौघः
सोपानत्िं व्रज

पदसुिस्पशषमारोहणेर्ु।।

(ཧཱྕིཏྐཱ ཏསྕིན྄ བྷུཛགབལཡྷྲཾ ཤྷྲཾབྷུནཱ དཏཧསྐཱ ཀྕིཌཱ
ྐཱ ཤལེ ཡདྕི ཙ བྕིཧརེཏ྄ པཱདཙཱརེཎ གྲོོརཱྕི
བངྒཱྕིབཀ བྕིརཙིཏབཔུྟཿ སྟམྕིཏཱནརལྲོོགྷྟཿ སྷོཔཱནཏྷྲཾ བཛ པདསུཁསྤརྴམཱརྷོཧཎེཥུ)
༦༢ དེར་ནྕི་བདེ་འབྱུང་སྤྲུལ་གྕི་གདུ་བུ་དྷོར་ནས་གྲོོ་རཱྕིའྕི་ལག་པ་དག་ལ་འཛིན་བྱེད་ཅྕིང་།།
གལ་ཏེ་ཡང་ནྕི་རྷོལ་རེད་ཆེད་དུ་ཞབས་ཀྕིས་འགྷོ་བས་རྕི་ལ་དེ་དག་དལ་འགྷོ་ན།།
ཁྷོད་བགྷོད་ལུས་ནྕི་འཁྷོག་པྷོར་འགྷོ་ཞྕིང་ནང་ན་གནས་པའྕི་ར་ཆེན་དག་ནྕི་སྤང་བྱ་ཞྕིང་།།
སྐམས་པར་བྱས་ནས་སྟེང་དུ་འགྷོ་བ་རྣམས་ལ་རྐང་བའྕི་བདེ་བ་རེག་པར་བྱ་བ་མཛྱོད།།
63
तत्रािचयं िलयकुमलशोद्घट्टनोद्गीणषतोयं
नेष्यश्न्त त्िां सरु यि
ु तयो यन्त्रिारागह
ृ त्िं।
ताभ्यो मोक्षस्ति यहद सिे घमषलब्िस्य न स्यात ्
क्रीडालोलाः श्रिणपरुर्रगश्ष जषतरभाषययेस्ताः।।
ྞ
(ཏཏབཤྷྲཾ
བལཡཀུལྕིཤྷོདཊྚ
ྐཱ
ྡྷ ནྷོདྕིར
ྐཱ ཏྷོཡྷྲཾ ནེཥྱནྕི ཏྷྲཾྐཱ སུརཡུབཏཡྷོ ཡནདྷཱརཱགྲྀཧཏྷྲཾ
ཏཱབྷྱྷོ མྷོཀྵསྟབ ཡདྕི སཁེ གྷརལབསྱ
ྐཱ ཀྕིཌཱ
ྐཱ ལྷོལཱྟཿ ཤྲབཎཔརུཥརྒརྕིཏརྦྷཱཡཡེསྟཿ)
ྡྷ ན སཏ྄
ྐཱ
༦༣ རྕིགས་གནས་དེར་ནྕི་ཁྷོད་ཀྕིས་ཆུ་རྣམས་སྐྱུགས་པར་བྱས་པས་ངེས་པར་ནང་ན་མེད་པ་ན།།
ལྷ་ཡྕི་ན་ཆུང་རྣམས་ཀྕིས་ཁྷོད་ནྕི་འཕྲུལ་འཁྷོར་གྕིས་བཟུང་ཁང་བཟང་ནང་དུ་འཁེར་བར་བྱེད།།
ཀྭ་ཡེ་གྷོགས་བཟང་ཚ་བས་གདུངས་པ་དེ་རྣམས་ཆེད་དུ་གལ་ཏེ་ཁྷོད་ནྕི་མྕི་གཏྷོང་ན།།
རྷོལ་སེག་གཡྷོ་བའྕི་མཛེས་མ་དེ་རྣམས་རྣ་བར་རྩུབ་པའྕི་ས་ཆེན་བསགས་པས་འཇྕིགས་པར་བྱ།།

36

64
हे माम्भोजप्रसवि समललं मानसस्याददानः
कुिषन्कामात्क्षणमुिपटप्रीततमरराितस्य।
िुन्िन्िातरः सजलपर्
ृ तरः कपपिक्ष
ृ ांशुकातन
च्छायामभन्नः स्फहटकविशदं तनविषशस्
े तं

नगेन्द्रम ्।।

(ཧེམཱམྷོཛཔྲསབྕི སལྕིལྷྲཾ མཱནསསདདཱནྟཿ
ཀུརྦནམཱ
ྕིཏ
ྐཱ
ྐཱ ྕིམརཱབཏསྱ
ྐཱ ཏཎམུཁཔཊཔ
ྐྵ
དྷུནྭནཏ
ྐཱ ྟཿ སཛལཔྲྲྀཥཏྟཿ ཀལབྲྀཀྷྲཾཤུཀཱནྕི ཙྪཱཡཱབྕིནྣྟཿ སྥཊྕིཀབྕིཤདྷྲཾ ནྕིརྦྕིཤེསྟྷྲཾ ནགེནམ྄)
༦༤ ཆུ་ཐྕིགས་དག་གྕིས་བན་པ་དང་ལྡན་དྕི་བཞྷོན་གྕིས་བསྷོད་དཔག་བསམ་ཤྕིང་ལ་གཡྷོ་བཞྕིན་དུ།།
ཁྷོད་ཀྕི་གྕིབ་འྷོད་ཤེལ་ལྟར་དཀར་བའྕི་གྷོས་ཀྕིས་རྕི་དབང་དེ་ནྕི་ཡྷོངས་སུ་གཡྷོགས་བྱ་ཞྕིང་།།
ཡྕིད་འྷོང་ཆུ་བྷོ་བཞྕི་ཡྕི་རྒྱུན་ནྕི་གསེར་གྕི་ཆུ་སེས་གསར་བ་ལྟར་དེའང་འཐུང་བ་དང་།།
ས་སྲུང་བུ་ཡྕི་གདྷོང་བའྕི་གྷོས་ནྕི་ཅྕི་འདྷོད་སད་ཅྕིང་དགའ་བའང་སྐད་ཅྕིག་བྱ་བར་མཛྱོད།།
65
तस्योत्सङ्गे प्रणतयन इि स्रस्तगंगादक
ु द लां
न त्िं दृष््िा न पुनरलकां ज्ास्यसे कामिाररन ्।
या िः काले िहतत समललोद्गारमच्
ु िरविषमाना
मुक्ताजालग्धितमलकं काममनीिाभ्रिन्ृ दम ्।।
(ཏསྱྷོཏྶངྒེ པྲཎཡྕིན ཨྕིབ སསྟགྷྲཾགཱདཱུཀྐཱཱུལཱྷྲཾ ན ཏྷྲཾ དྲྀཥ ན པུནརལཀཱྷྲཾ ཛྙཱསྱསེ ཀཱམཙཱརྕིན྄
ཡཱ བྟཿ ཀཱལེ བཧཏྕི སལྕིལྷོདརམུཙྩ
རྦྕིམཱནཱ མུཀཛཱ
ྐཱ
ྐཱ ལགཐྕིཏམལཀྷྲཾ ཀཱམྕིནཱྕིབཱབབྲྀནམ྄)
༦༥ ཀྭ་ཡེ་འདྷོད་བཞྕིན་རྒྱུ་བྱེད་ཁྷོད་ནྕི་དེ་ལས་རྒལ་ཚེ་ལང་ལྷོ་ལྡན་མ་ཤེས་པར་འགྱུར།།
སླར་ཡང་རྕི་དེ་གཡྷོ་ལྡན་གངྒཱའྕི་ཆུ་གྷོས་ལྡན་མའྕི་བདག་པྷོ་བཞྕིན་དུ་མྕི་མཐྷོང་མྕིན།།
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མཐྷོང་བའྕི་གཞལ་མེད་ཁང་སྟེང་ཆར་སྕིན་ཆེ་ལས་ཁྷོད་ཀྕིས་ཆུ་བྱས་སྐྱུགས་བྱས་དུས་སུ་ནྕི།།
གང་ཞྕིག་འདྷོད་ལྡན་མ་ནྕི་ལན་བུ་མུ་ཏྕིག་ད་བས་བསྕིགས་པའྕི་ཕྲེང་བ་ལྡན་པ་བཞྕིན།།
66
विद्यत्ु िन्तं लमलतितनताः सेन्द्रिापं सधित्राः
संगीताय प्रहतमुरजाः श्स्नग्िगम्भीरघोर्म ्।
अन्तस्तोयं मखणमयभुिस्तुङ्गमभ्रंमलहाग्ाः
प्रासादास्त्िां तल
े रः।।
ु तयतम
ु लं यत्र तरस्तरविषशर्
(བྕིདཏྦ
ྶུ ནྷྲཾ ལལྕིཏབནྕིཏཱྟཿ སེནཙཱཔྷྲཾ སཙིཏྟཿྐཱ སྷྲཾགཱྕིཏཱཡ པྲཧཏམུརཛཱྟཿ སྕིགགམ
ྡྷ ྕིརགྷྷོཥམ྄
ཨནསྟྷོཡྷྲཾ མཎྕིམཡབྷུབསྟུངྒམབྷྲཾལྕིཧཱགྟཿྐཱ པསཱ
ྐཱ དཱསྷྲཾ ཏུལཡྕིཏུམལྷྲཾ ཡཏ ཏསྟརྦྕིཤེཥྟཿ)
༦༦ ཁྷོད་ལ་གླྷོག་འྷོད་ལྡན་བཞྕིན་སེག་པའྕི་མཛེས་མ་དང་ལྡན་དབང་བྷོའྕི་གཞུ་བཞྕིན་བཀ་བར་ལྡན།།
སྙན་པའྕི་དབྱངས་ནྕི་ཟབ་པ་བཞྕིན་དུ་གླུ་དབྱངས་དག་དང་རྷོལ་མྷོའྕི་དབྱངས་སྙན་རྣམས་དང་ལྡན།།
ཆུ་ཡྕི་སྙྕིང་བྷོ་ཅན་བཞྕིན་ས་གཞྕི་ནྷོར་བུའྕི་རང་བཞྕིན་མཐྷོ་བཞྕིན་རེ་མྷོ་མཁའ་ལ་རེག།
གང་དུ་ཁད་པར་དེ་རྣམས་ཀྕིས་ནྕི་ཁྷོད་དང་ཁང་བཟང་མཚུངས་པའྕི་ཆེད་དུ་ནས་པར་ལྡན།།
67
हस्ते लीलाकमलमलकं बालकुन्दानुविद्धं
नीता लोरप्रसिरजसा पाण्डुतामाननश्रीः।
िदडापाशे निकुरिकं िारु कणे मशरीर्ं
सीमन्ते ि त्िदप
ु गमजं यत्र नीपं ििदनाम ्।।
(ཧསྟེ ལཱྕིལཱཀམལམལཀྷྲཾ བཱལཀུནནབྕི
ྐཱ དྷྲཾ ནཱྕིཏཱ ལྷོདཔྲསབརཛསཱ པཱཎཏཱམཱ
ྶུ ནནཤྕིྟཿྐཱ
ྞ
ཙྐཱཌྷཱཔཱ
ཱུ ཤེ ནབཀུརབཀྷྲཾ ཙཱརུ ཀརེ ཤྕིརཱྕིཥྷྲཾ སཱྕིམནེ ཙ ཏདུཔགམཛྷྲཾ ཡཏ ནཱྕིཔྷྲཾ བདྷཱུནཱམ྄)
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༦༧ གང་དུ་ན་ཆུང་རྣམས་ནྕི་ལག་པད་མཛེས་ཤྕིང་ལན་བུའྕི་ཀུན་ད་གཞྷོན་ནའྕི་སྐྲ་ནྕི་འཆྕིང་།།
གདྷོང་གྕི་ཆུ་སེས་འཛུམ་ཞྕིང་དཀར་བའྕི་གེ་སར་དཔལ་ནྕི་གསར་བ་དག་གྕིས་མཛེས་བྱས་ཤྕིང་།།
གཙུག་ཕུད་ཀུ་རུ་བ་ཀའྕི་མེ་ཏྷོག་ཞགས་པས་བཅྕིངས་པ་མཛེས་ཤྕིང་རྣ་བར་ཨུཏྤལ་ཅན།།
སྐྲ་མཚམས་བཀ་བའྕི་མེ་ཏྷོག་དག་དང་ལྡན་པའང་ཁྷོད་ནྕི་ཉེ་བར་འྷོངས་ལས་སེས་པ་ཡྕིན།།
68
यस्यां यक्षाः मसतमखणमयान्येत्य हम्यषस्िलातन
ज्योततचछायाकुसुमरिनान्युत्तमस्त्रीसहायाः।
आसेिन्ते मिु रततफलं कपपिक्ष
द ं
ृ प्रसत
त्िद्गम्भीरध्ितनर्ु शनकरः पुष्करे ष्िाहतेर्ु।।
(ཡསྷྲཾྐཱ ཡཀྟཿ སྕིཏམཎྕིམཡཱནྱེཏྱ ཧརསལཱནྕི ཛྱོཏྕིཤཡཱ ཀུསུམརཙནཱནཏ
ྶུ མསྕིསཧཱཡཱྟཿ
ཨཱསེབནེ མདྷུ རཏྕིཕལྷྲཾ ཀལབྲྀཀྵཔྲསྐཱཏྷྲཾ
ྐཱ ཥུ)
ཱུ ཏདྒམྕིརདྷྭནྕིཥུ ཤནཀྟཿ པུཥྐརེཥཧཏེ
༦༨ གང་གྕི་དཀར་བྷོའྕི་ནྷོར་བུ་དང་ལྡན་རྕིན་ཆེན་འྷོད་ཀྕིས་ཁབ་པ་ཆུ་སེས་ལྟར་མཛེས་པའྕི།།
ཡང་ཐྷོག་གཞྕི་ལ་གནྷོད་སྕིན་རྣམས་ནྕི་མཆྷོག་གྕི་དགའ་མ་དང་བཅས་ཡང་དག་གནས་བྱས་ནས།།
དཔག་བསམ་ཤྕིང་ལས་རབ་ཏུ་འཁྲུངས་པའྕི་དགའ་མའྕི་རྷོ་ལྡན་ཆང་ནྕི་ཀུན་ཏུ་འཐུང་བྱེད་ཅྕིང་།།
དལ་བུ་རྣམས་ཀྕིས་རྔ་རྣམས་ལ་ནྕི་བརྡུངས་པ་ཁྷོད་ཀྕི་འབྲུག་ས་ཟབ་པའྕི་དབྱངས་སྙན་བཞྕིན།།
69
गत्युकम्पादलकपतततरयत्र
ष मन्दारपुष्परः
पत्रच्छे दर ः कनककमलरः कणषविभ्रंमशमभचि।
मुक्ताजालरः स्तनपररधितश्च्छन्नसदत्रचर ि हारर ः
नरशो मागषः सवितुरुदये सदच्यते काममनीनाम ्।।
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(གཏཀམ
ཏརྱཏ མནརཔུཥྤ
ྟཿ པཏཙེདྟཿ ཀནཀཀམལྟཿ ཀརྞབྕིབྷྲཾཤྕིབྕིཤྩ
ྶུ དལཀཔཏྕི
ྐཱ
ྐཱ
མུཀཛཱ
ྐཱཱུ ཤྩ ཧཱརྟཿ ནཤྷོ མཱརྒྟཿ སབྕིཏུརུདཡེ སྐཱཙྱཏེ
ཀཱམྕིནཱྕིནཱམ྄)
ྐཱ ལྟཿ སྟནཔརྕིཙིཏཙིནྣསཏ
ཱུ
༦༩ གང་དུ་རབ་བགྷོད་ཆེས་ཆེར་འདར་བས་ལན་བུ་ལྷུང་ཞྕིང་མན་ར་བའྕི་མེ་ཏྷོག་ནྕི།།
མཚན་པར་གྱུར་ཅྕིང་རྣ་བའྕི་རྒྱན་གྱུར་རབ་མཛེས་གསེར་གྕི་མེ་ཏྷོག་ལྷུང་བར་གྱུར་པ་དང་།།
ན་རྒྱས་མུ་ཏྕིག་ད་བས་མཚར་བར་གྱུར་ཅྕིང་དྷོ་ཤལ་སད་བུ་ཆད་པར་གྱུར་པ་ཡྕིས།།
འདྷོད་ལྡན་མ་རྣམས་མཚན་མྷོ་ལམ་དུ་འགྷོ་ལ་བྱུང་བ་འྷོད་ལྡན་ཤར་ཚེ་གསལ་བར་བྱེད།།
70
नीिीबन्िोच््िमसतमशधिलं यत्र यक्षाङ्गनानां
िासः कामादतनभत
ृ करे ष्िाक्षक्षपत्सु वप्रयेर्ु
अधिषस्तङ्
ु गानमभमि
ु मवप प्राप्य रत्नप्रदीपान ्।
र्ह्ीमदढानां भितत विफलप्रेरणा िदणम
ष ुश्ष्टः।।
(ནཱྕིབཱྕིབནྷོཙྪྭསྕིཏཤྕིཐྕིལྷྲཾ ཡཏ ཡཀངྒནཱནཱྷྲཾ བཱསྟཿ ཀཱམཱདནྕིབྲྀཏཀརེཥཀྵྕི
ྐཱ པཏྶུ པྲྕིཡེཥུ
ྞ
ཨརྕིསྟུངྒཱནབྕིམུཁམཔྕི པཔྱ
ྐཱཱུ
བབཏྕི བྕིཕལཔྲེརཎཱ ཙྐཱར
ྐཱ རཏྣཔྲདཱྕིཔཱན྄ ཧྕིམ
ྐཱ ཌྷཱནཱྷྲཾ
ཱུ མུཥྚྕིྟཿ)
༧༠ གང་དུ་ཆགས་པས་གནྷོད་སྕིན་བུད་མེད་རྣམས་ཀྕི་འྷོག་པག་བཅྕིངས་པ་འགྷོལ་ཞྕིང་གྷོས་དག་ནྕི།།
བསལ་ལ་མཛའ་བྷོ་རྣམས་ལ་འདྷོད་མས་འདར་བར་གྱུར་ཅྕིང་གཡྷོ་བའྕི་ལག་པ་འཕེན་པ་ན།།
མཆྷོག་ཏུ་ཆེ་བའྕི་འྷོད་ཟེར་དང་ལྡན་རྕིན་ཆེན་མར་མེ་མངྷོན་དུ་གནས་པ་མཐྷོང་བྱས་ནས།།
ངྷོ་ཚས་རྷོངས་པ་རྣམས་ཀྕི་ལག་པ་དག་གྕིས་ཕེ་མ་གཏྷོར་བར་གྱུར་པ་འབས་མེད་འགྱུར།།
71
नेत्रा नीताः सततगततना यद्विमानाग्भम
द ीरालेख्यानां स्िजलकखणकादोर्मुत्पाद्य सद्यः।
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शंकास्पष्ृ टा इि जलमुिस्त्िादृशा जालमागणिदम
ष ोद्गारानुकृतततनपुणा जजषरा तनष्पतश्न्त।।
(ནེཏྟཿྐཱ ནཱྕིཏཱྟཿ སཏཏགཏྕིནཱ ཡདྕིམཱནཱགབྷཱུམཱྕིརཱལེཁནཱྷྲཾ
ྐཱ སྭཛལཀནྕིཀཱདྷོཥམུཏད
ྐཱ སདྟཿ
ཱནཀྲྀཏྕིནྕིཔུཎཱ ཛརརཱ ནྕིཥྤཏནྕི)
ཤྷྲཾཀཱསྲྀཥྐཱ ཨྕིབ ཛལམུཙསདྲྀཤཱ ཛཱལམཱརྒརམྷོདར
ྡཱུ ྐཱ
༧༡ གང་དུ་ཆུ་འཛིན་ས་སྟེང་གནས་རྣམས་འདེན་བྱེད་རག་འགྷོས་གཞལ་མེད་ཁང་ནང་དེད་པ་ན།།
གང་ཞྕིང་རང་གྕི་ཆུ་ཐྕིགས་དག་གྕིས་བཀ་བའྕི་རྕི་མྷོ་རྣམས་ལ་འཕྲལ་དུ་སྷོན་བྱུང་ནས།།
ངྷོ་ཚ་རེག་པ་བཞྕིན་དུ་ཁྷོད་འད་དུམ་བུ་དུམ་བུ་དག་ཏུ་འཐྷོན་པར་བྱེད་པ་ནྕི།།
ད་མྕིག་རྣམས་ཀྕི་ནང་ནས་དུ་བ་ཞུགས་པ་འཐྷོན་པ་རྣམས་ཀྕི་རེས་སུ་བྱེད་པ་བཞྕིན།།
72
यत्र स्त्रीणां वप्रयतमभुजामलंगनोच््िामसतानामंगग्लातनं सुरतजतनतां तन्तुजालािलम्बाः।
त्ित्संरोिापगमविशदर चिोततताचिन्द्रपादर व्याषलम्
ु पश्न्त स्फुटजललिस्यश्न्दनचिन्द्रकान्ताः।।
(ཡཏ སྕིཎཱྷྲཾ པྲྕིཡཏམབྷུཛཱལིཾགནྷོཙསྕིཏཱནཱམྷྲཾགགནིཾ
ཱུ ལཱབལམྟཿྐཱ
ྐཱ སུརཏཛནྕིཏཱྷྲཾ ཏནཛཱ
ཏཏྶྷྲཾརྷོདྷཱཔགམབྕིཤདཤྩྷོཏྕིཏཱཤྩནཔཱདརལུམྤནྕི སཊཛལལབསྱན
ྕིནཤྩནཀཱནྟཿ)
ྶུ
ྐཱ
༧༢ གང་དུ་བུད་མེད་རྣམས་ཀྕི་བདག་པྷོ་མཆྷོག་གྕིས་ཀུན་ནས་འཁྱུད་པ་རྣམས་ནྕི་བཏང་བ་ན།།
ལུས་ནྕི་ཀུན་ནས་གདུང་བར་བྱེད་ལ་ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་སད་བུས་ད་བ་འཕང་བ་ཅན།།
ཁྷོད་ཀྕིས་བསྕིབས་པ་མེད་ཅྕིང་དཀར་བའྕི་ཟླ་བའྕི་འྷོད་རྣམས་གསལ་བར་མཐྷོང་བར་གྱུར་པ་ན།།
ཆུ་ཐྕིགས་འབབ་པ་ཀུན་ནས་བྱུགས་པས་ཞྕི་བར་བྱེད་ཅྕིང་མཆྷོག་ཏུ་དགའ་བ་སེད་པ་ཉྕིད།།

41

73
मत्िा दे िं िनपततसिं यत्र साक्षाद्िसन्तं
प्रायचिापं न िहतत भयान्मन्मिः र््पदज्यम ्।
सभ्रदभंगप्रहहतनयनरः काममलक्ष्येष्िमोघरस्तस्यारम्भचितुरितनताविभ्रमररेि मसद्धः।।
(མཏྐཱ དེབྷྲཾ དནཔཏྕིསཁྷྲཾ ཡཏ སཱཀདསནྷྲཾ པཡཤ
ྐཱ པྷྲཾ
ྐཱ ན བཧཏྕི བཡཱནྨནྨཐྟཿ ཥཊྤདཛམ྄
སབྷྲཱུབྷྲཾགཔྲཧྕིཏནཡནྟཿ ཀཱམྕིལཀྵྱེཥྭམྷོགྷསྟསརམཤྩཏུརབནྕི
ཏཱབྕིབམརེབ སྕིདྟཿ)
ྐཱ
༧༣ གང་དུ་གནྷོད་སྕིན་བདག་པྷོའྕི་གྷོགས་བཟང་ལྷ་ཉྕིད་མངྷོན་སུམ་ཉྕིད་དུ་གནས་པ་ཤེས་བྱས་ནས།།
འཇྕིགས་པ་མང་ལས་ཡྕིད་སྲུབས་གཞུ་ནྕི་རྐུང་དྲུག་པ་ཡྕི་གཞུ་རྒྱུད་ཅན་དེ་དྷོར་བས་ཆྷོག།
བདག་པྷོའྕི་འབེན་ལ་མཛེས་མའྕི་སྕིན་མ་འཁྷོག་པའྕི་གཞུ་ལ་ཟུར་མྕིག་གཡྷོ་བ་དག་གྕི་མདའ།།
རྷོལ་སེག་གཡྷོ་བ་རྷོམ་པར་བྱེད་པ་ཉྕིད་ཀྕིས་དེ་ཡྕི་འབས་བུ་ངེས་པར་གྲུབ་པ་ཉྕིད།།
74
तत्रागारं िनपतत गह
ृ ानुत्तरे णास्मदीयं
दरद ापलक्ष्यं सुरपततिनुचिारुणा तोरणेन।
यस्योद्याने कृतकतनयः कान्तया िवद्धषतो मे,
हस्तप्राप्यस्तबकनममतो बालमन्दारिक्ष
ृ ः।।
(ཏཏགཱརྷྲཾ
དནཔཏྕི གྲྀཧཱནཏརེཎཱསདཱྕིཡྷྲཾ དཱུརཱལཀྵྱྷྲཾ སུརཔཏྕིདནཤརུཎཱ
ཏྷོརཎེན
ྐཱ
ྐཱ
ཡསྱྷོདནེ
ཏྷོ བཱལམནརབྲྀ
ྐཱ ཀྲྀཏཀཏནཡྟཿ ཀཱནཡཱ བརྕིཏྷོ མེ ཧསྟཔཔྱསྟབཀནམྕི
ྐཱ
ྐཱ ཀྵྟཿ)
༧༤ དེ་ན་ནྷོར་གྕི་བདག་པྷོའ་ྕི ཁང་བཟང་ལས་ནྕི་བྱང་གྕི་ཕྷོགས་ན་བདག་གྕི་གྷོང་ཁེར་ནྕི།།
མཐྷོ་རྕིས་བདག་པྷོའྕི་གཞུ་དང་འད་བའྕི་ར་བབས་མཛེས་པས་རྕིང་ནས་མཚྱོན་པར་བྱས་པ་སྟེ། །
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གང་གྕི་སེད་ཚལ་མན་ར་དང་ལྷོན་ཤྕིང་གཞྷོན་ན་བདག་གྕི་མཛེས་མའྕི་བུ་ལྟར་ནྕི།།
བསངས་པའྕི་མཐུ་ལས་འཕེལ་བའྕི་མེ་ཏྷོག་ཆུན་འཕང་ཐུར་དུ་འཕང་བ་ལག་པས་ཐྷོབ་བྱ་ཡྷོད།།
75
िापी िाश्स्मन ् मरकतमशलाबद्धसोपानमागाष
हर मरः स्यदता कमलमुकुलरः विकिकमलरः श्स्नग्ििरडदयषनालरः।
यस्यास्तोये कृतिसतयो मानसं सश्न्नकृष्टं
नाध्यास्यश्न्त व्यपगतशि
ु स्त्िामवप प्रेक्ष्य हं साः।।
(བཱཔཱྕི ཙཱསྕིན྄ མརཀཏཤྕིལཱབདསྷོཔཱནམཱརྒཱ ཧམྟཿ་སཏཱ
ྡྷ ཌྐཱཱུརྱནཱལྟཿ
ྡཱུ ཀམལམུཀུལྟཿ སྕིགབ
ཡསསྟྷོ
ྐཱ ཡེ ཀྲྀཏབསཏཡྷོ མཱནསྷྲཾ སནྣྕིཀྲྀཥྚྷྲཾ ནཱདསྱནྕི བྱཔགཏཤུཙསམཔྕི པྲེཀྵྱ ཧྷྲཾསཱྟཿ)
༧༥ བཀྷོད་མ་བཟང་བྷོའྕི་ཆུ་ནྕི་མ་ར་ཀ་ཏའྕི་རྷོ་ཡྕི་ཕྲེང་བ་བསྕིགས་པའྕི་ལམ་སྐས་ཅན།།
འདྕི་ནྕི་མཛེས་པའྕི་གསེར་གྕི་པདྨ་རྒྱས་པའྕི་རྕིན་ཆེན་ར་ལྡན་རྣམས་ཀྕིས་ཁབ་པ་སྟེ།།
གདུང་བ་དང་བལ་ངང་བའྕི་ཚྱོགས་རྣམས་དག་ནྕི་གངྒཱའྕི་ཆུ་ལ་གནས་པར་བྱས་པའྕི་ཚེ།།
ཁྷོད་ཉྕིད་ཡང་དག་མཐྷོང་བར་གྱུར་ཀང་ཉེ་བར་གནས་པའྕི་ཡྕིད་འྷོང་མཚྱོ་ལས་འགྷོ་མྕི་འགྱུར།།
76
तस्यास्तीरे रधितमशिरः पेशलरररन्द्रनीलरः
क्रीडाशरलः कनककदलीिेष्टन प्रेक्षणीयः।
मद्गेहहन्याः वप्रय इतत सिे

िेतसा कातरे ण

प्रेक्ष्योपान्तस्फुररततडडतं त्िां तमेि स्मरामम।।
(ཏསས
ྐཱ ྕིར
ྐཱ ཤལྟཿ ཀནཀཀདལཱྕིབེཥྚན པྲེཀྵཎཱྕིཡྟཿ
ྐཱ ེ རཙིཏཤྕིཁརྟཿ པེཤལརྕིནནཱྕིལྟཿ ཀྕིཌཱ
མདྒེཧྕིནྟཿྐཱ པྲྕིཡ ཨྕིཏྕི སཁེ ཙེཏསཱ ཀཱཏརེཎ པྲཀྵྱྷོཔཱནསརྕི
ྶུ ཏཏཌྕིཏྷྲཾ ཏྷྲཾྐཱ ཏམེབ སརཱམྕི)
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༧༦ ཀྭ་ཡེ་གྷོགས་བཟང་ཁྷོད་ནྕི་གླྷོག་གྕི་དགའ་མ་གཡྷོ་བཞྕིན་ཉེ་བར་མཐྷོང་བར་གྱུར་པ་ན།།
མཚྱོ་དེའྕི་ངྷོགས་ན་མཛེས་པའྕི་རྕི་བྷོ་ཡྕིད་འྷོང་མཆྷོག་གྕི་ཨྕིན་ད་ནཱྕི་ལ་རྣམས་ཀྕིས་ནྕི།།
རེ་མྷོ་མཛེས་པར་བྱས་པར་གསེར་གྕི་ལྷོན་པ་རྣམས་ཀྕིས་བསྐྷོར་བ་ཁྷོད་ཀྕིས་བལྟ་བྱ་བ།།
བདག་གྕི་དགའ་མ་དགའ་བྱེད་དང་བཅས་དེ་ཉྕིད་སེམས་གདུངས་བདག་ནྕི་ཤྕིན་ཏུ་དན་པར་གྱུར།།
77
रक्ताशोकचिलककसलयः केसरचिात्र कान्तः
प्रत्यासन्नौ कुरिकित
ृ ेमाषििीमण्डपस्य।
एकः सख्यास्ति सह मया िामपदामभलार्ी
कांक्षत्यन्यो िदनमहदरां दोहदच्छद्मनाऽस्याः।।
(རཀཤྷོ
ྐཱ ྲོོ ཀུརབཀབྲྀཏེརྐཱདབཱྕིམཎྜཔསྱ
ྐཱ ཀཤྩལ ཀྕིསལཡྟཿ ཀེསརཤཏ
ྐཱ ཀཱནྟཿ པྲཏསནྣ
ཨེཀྟཿ སཁསྟབ
སཧ མཡཱ བཱམཔདཱབྕིལཱཥཱྕི ཀཱྷྲཾཀྵཏྱནྱྷོ བདནམདྕིརཱྷྲཾ དྷོཧདཙདྨནཱ྅སྟཿ)
ྐཱ
ྐཱ
༧༧ དེ་ལ་ཀུ་རུ་པ་ཀའྕི་ཤྕིང་གྕིས་བསྐྷོར་བའྕི་ཡལ་གའྕི་ཁང་བཟང་དང་ལྡན་ཉེ་བ་ན།།
མ་ངན་མེད་ཤྕིང་དམར་དང་ཀེ་ས་ར་ཡྕི་ཤྕིང་ཆེན་ཡལ་འདབ་གཡྷོ་བ་མཛེས་པ་ཡྷོད།།
གཅྕིག་ལ་ཁྷོད་ཀྕི་གྷོགས་སུ་གྱུར་པའྕི་དགའ་མ་བདག་དང་བཅས་པའྕི་གཡྷོན་པས་བསྣུན་འདྷོད་ཀང་(ཅྕིང)།།
གཞན་ལ་གདྷོང་གྕི་ཆང་འཐུངས་མེ་ཏྷོག་འབྱུང་བའྕི་དྷོན་དུ་དགའ་མ་དེ་ནྕི་བདག་འདྷོད་གྱུར།།
78
तन्मध्ये ि स्फहटकफलका कांिनी िासयश्ष्टमदल
ष े बद्धा मखणमभरनततप्रौढिंशप्रकाशरः।
तालरः मशञ्जद्िलयसुभगरनतष तषतः कान्तया मे
यामध्यास्ते हदिसविगमे नीलकण्ठः सुहृद्िः।।
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(ཏནྨདེ ཙ སྥཊྕིཀཕལཀཱ ཀཱྷྲཾཙནཱྕི བཱསཡཥྚྕིརལེ
ྡཱུ བདྡྷཱ མཎྕིབྕིརནཏྕིཔྲྲོོཌྷབྷྲཾཤཔྲཀཱཤྟཿ
ཏཱལྟཿ ཤྕིཉདལཡསུབག
རྣརྕིཏྟཿ ཀཱནཡཱ མེ ཡཱམདསྟེ དྕིབསབྕིགམེ ནཱྕིལཀཎྟཿ སུཧྲྀདྟཿ)
ྐཱ
༧༨ དེ་ཡྕི་དབུས་ན་རབ་དཀར་ཤེལ་གྕི་གཞྕི་ལ་གསེར་གྕི་སྡྷོང་བྷོ་ཆེ་ཞྕིང་མཐྷོ་བར་གནས།།
ར་བ་རྕིན་ཆེན་ཕྲེང་བས་བཅྕིངས་པ་རྷོ་རེ་ཕ་ལམ་ཆེ་བ་མྕིན་པ་འྷོད་འཕྲྷོ་བ།།
གང་ལ་ཁྷོད་ཀྕི་གྷོགས་བཟང་མགྕིན་སྷོན་གནས་ནས་ཉྕིན་བྱེད་སྷོང་ཚེ་རྷོལ་སེག་གར་བྱེད་ཅྕིང་།།
བདག་གྕི་མཛེས་མ་རྕིན་ཆེན་གདུ་བུ་འཐབ་པའྕི་དབྱངས་སྙན་སྐལ་བཟང་མཆྷོག་ཏུ་མཛེས་པ་ཡྷོད།།
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एमभः सािो

हृदयतनहहतरलक्ष
ष णरलक्ष
ष येिा

द्िारोपान्ते मलखितिपुर्ौ शंिपद्मौ ि दृष््िा।
क्षामच्छायं भिनमिुना मद्वियोगेन नन
द ं
सदयाषपाये न िलु कमलं पुष्यतत स्िाममभख्याम ्।।
(ཨེབྕིྟཿ སཱདྷོ ཧྲྀདཡནྕིཧྕིཏརླཀྵཎརླཀྵཡེཐཱ དརྷོ
ྐཱ པཱནེ ལྕིཁྕིཏབཔུཥྲོོ ཤྷྲཾཁཔདྨྲོོ ཙ དྲྀཥ
ཀམཙྪཱཡྷྲཾ བབནམདྷུནཱ མདྕིཡྷོགེན ནྐཱནྷྲཾ
ྐཱ ཁམ྄
ྐཱ )
ཱུ སྐཱརྱཔཱ
ཱུ ཡེ ན ཁལུ ཀམལྷྲཾ པུཥྱཏྕི སམབྕི
༧༩ དེ་རྣམས་ཀྕིས་ནྕི་ལེགས་པར་མཚན་པ་ཀྭ་ཡེ་ལེགས་པའྕི་ཐུགས་འཛིན་ཁྷོད་ཀྕིས་བལྟ་བར་བྱ།།
སྷོ་ཡྕི་མཐའ་དང་ཉེ་བ་དག་ན་དུང་དང་པདྨའྕི་གཟུགས་བྕིས་མཐྷོང་བར་བྱས་པ་ན།།
ད་ལྟ་བདག་དང་བལ་བར་གྱུར་པར་ངེས་པར་མཛེས་པ་དམན་པ་ཉྕིད་དུ་གནས་པར་ངེས།།
ཉྕི་མ་ནབ་པར་གྱུར་པས་ངེས་པར་པདྨ་ངང་གྕིས་མཛེས་པ་ཉམས་པར་གྱུར་པ་ཉྕིད།།
80
गत्िा सद्यः कलभतनत
ु ां शीघ्रसम्पातहे तोः
क्रीडाशरले प्रिमकधिते रम्यसानौ तनर्ण्णः।
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अहषस्यन्तभषिनपतततां

कतम
ुष पपापपभासं

िद्योतालीविलमसततनभां विद्युदन्ु मेर्दृश्ष्टम ्।।
(གཏྐཱ སདྟཿ ཀལབཏནཏཱྷྲཾ ཤཱྕིགསམཏཧེ
ྐཱ ཤལེ པྲཐམཀཐྕིཏེ རམསཱནྲོོ ནྕིཥཎྞྟཿ
ྐཱ ཏྷོྟཿ ཀྕིཌཱ
ཨརསྱནརྡྷབནཔཏྕིཏཱྷྲཾ ཀརམལལབྷཱསྷྲཾ
ཁདྷོཏཱལཱྕིབྕིལསྕིཏནྕིབྷཱྷྲཾ བྕིདདུནྨ
ྶུ ེཥདྲྀཥྚྕིམ྄)
ྐཱ
༨༠ མཛེས་མ་དེ་ནྕི་ཡྷོངས་སུ་བསངས་ཆེད་མྱུར་དུ་གཤེགས་ནས་གླང་ཕྲུག་ལུས་བཞྕིན་ཆུང་བ་ཡྕིས།།
མཛེས་པའྕི་རྕི་བྷོ་དེ་ཡྕི་ངྷོས་ལ་གནས་ནས་དང་བྷོར་ལེགས་བཤད་སྙན་པའྕི་གསུང་གླེང་མཛྱོད།།
བདག་གྕི་ཁང་ནང་འཇུག་ཚེ་མེ་ཁེར་ཕྲེང་བ་ལྟ་བུའྕི་སང་བ་ཆུང་ཞྕིང་ཆུད་པ་ནྕི།།
མཛེས་ཤྕིང་རྷོལ་བའྕི་སྕིན་མ་གཡྷོ་བའྕི་གླྷོག་གྕི་མྕིག་ནྕི་བྱས་ནས་ཁྷོད་ཀྕིས་བལྟ་བར་འྷོས།།
81
तन्िी चयामा मशिररदशना पक्िबबम्बािरोष्ठी
मध्ये क्षामा िककतहररणीप्रेक्षणा तनम्ननामभः।
श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां
या तत्र स्याद्यि
ु ततविर्ये सश्ृ ष्टराद्येि िातःु ।।
(ཏནྕིྐཱ ཤྱཱམཱ ཤྕིཁརྕིདཤནཱ པཀྭབྕིམདརྷོ
ྐཱ ཥྕིྐཱ མདེ ཀམཱ ཙཀྕིཏཧརྕིཎཱྕིཔྲེཀྵཎཱ ནྕིམྣནཱབྕིྟཿ
ཤྲྷོཎཱྕིབྷཱརཱདལསགམནཱ སྟྷོཀནམྐཱ སྟནཱབྷྲཾ ཡཱ ཏཏ སད
ྐཱ བཏྕི
ྶུ བྕིཥཡེ སྲྀཥྚྕིརཱདེབ དྷཱཏུྟཿ)
༨༡ དེ་ན་བདག་གྕི་དགའ་མ་ལུས་ཕྲ་མདྷོག་མཛེས་གཉྕིས་སེས་བཀ་བའྕི་ཕྲ་ལམ་མཆུ་དག་ནྕི།།
བྕིལ་བ་སྕིན་པ་སྐེད་པ་ཕྲ་ཞྕིང་འདེན་བྱེད་གཡྷོ་བའྕི་རྕི་དགས་མྕིག་ཅན་ལྟེ་བ་དམའ།།
རྷོ་སད་སྷོམ་ཞྕིང་དལ་གྕིས་འགྷོ་མཁས་འྷོ་མ་འཛིན་པ་དག་གྕི་བར་དག་མཆྷོག་ཏུ་མཛེས།།
ན་ཆུང་དག་གྕི་ཡུལ་ལ་བྱེད་པྷོ་ཚངས་པས་དང་བྷོར་ཉྕིད་དུ་སྷོས་པ་ཉྕིད་དུ་གྱུར།།
82
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तां जानीयाः पररममतकिां जीवितं मे द्वितीयं
दरद ीभदते मतय सहिरे िक्रिाकीममिरकाम ्।
गाढोत्कण्ठां गरु
ु र्ु हदिसेष्िेर्ु गच्छत्सु बालां
जातां मन्ये मशमशरमधितां पतद्मनीं िान्यरूपाम ्।।
(ཏཱྷྲཾ ཛཱནཱྕིཡཱྟཿ པརྕིམྕིཏཀཐཱྷྲཾ ཛཱིབྕིཏྷྲཾ མེ དྕིཏཱྕིཡྷྲཾ དཱུརཱྕིབྷཱུཏེ མཡྕི སཧཙརེ ཙཀབཱཀཱྕིམྕིབཀཱམ྄
གཱཌྷྷོཏྐཎྷྲཾྐཱ གུརུཥུ དྕིབསེཥྭེཥུ གཙཏྶུ བཱལཱྷྲཾ ཛཱཏཱྷྲཾ མནྱེ ཤྕིཤྕིརམཐྕིཏཱྷྲཾ པདྨྕིནཱིཾ བཱནྱརཱུཔཱམ྄)
༨༢ གཞྷོན་མ་དེ་ནྕི་བདག་གྕི་སྷོག་ནྕི་གཉྕིས་པར་ཤེས་པར་མཛྱོད་ཅྕིག་དལ་གྕིས་སྨྲ་བར་བྱ།།
བདག་དང་ལྷན་ཅྕིང་སྷོར་ལ་ཤྕིན་ཏུ་རྕིང་བར་གྱུར་ཏེ་ངང་མྷོ་གཅྕིག་པུར་གྱུར་པ་བཞྕིན།།
འདྕི་ལ་ཉྕིན་ཞག་མང་བྷོ་འྷོང་བ་རྣམས་སུ་ཡྕིད་ལ་བཅགས་པ་མེད་པ་ཉྕིད་དུ་གྱུར།།
དགུན་སད་པདྨ་ཅན་ནྕི་ཁ་བས་ཉམས་པ་བཞྕིན་དུ་གཟུགས་གཞན་ཐྷོབ་པར་བདག་གྕིས་ཤེས།།
83
नदनं तस्याः प्रबलरुहदतोच्छदननेत्रं बहदनां
तनःचिासानाममशमशरतया मभन्निणाषिरोष्ठम ्।
हस्तन्यस्तं मुिमसकलव्यश्क्त लम्बालकत्िाहदन्दोदण न्यं त्िदप
ु सरणश्क्लष्टकान्तेबबषभततष।।
(ནྐཱནྷྲཾ
ཱུ ཏསྟཿྐཱ པྲབལརུདྕིཏྷོཙནནེ
ྡཱུ ཏྷྲཾ བཧཱུནཱྷྲཾ ནྕིྟཿཤྭཱསཱནཱམཤྕིཤྕིརཏཡཱ བྕིནྣབརྐཱདརྷོཥམ྄
ཧསྟནྱསྟྷྲཾ མུཁམསཀལབྱཀྕི ལམལཀཏ
དྕི
ྐཱ ནྷོརནྱྷྲཾ ཏདུཔསརཎཀླྕིཥྚཀཱནེརྦྕིབརྕི)
ྐཱ
༨༣ དགའ་མ་དེ་ནྕི་ངེས་པར་མཆྕི་མ་མང་བྷོ་བབས་ལས་མྕིག་འབུར་ཆེ་བ་ཏག་ཏུ་གྱུར།།
སྟེང་འྷོག་མཆུ་ཡྕི་པགས་པ་དག་ནྕི་ཤུགས་རྕིང་ཤྕིན་ཏུ་དྷོ་བའྕི་དབུགས་ནྕི་དུ་མ་བྱས།།
གདྷོང་ནྕི་ལེགས་པར་བཀྷོད་ལ་ལན་བུ་འཕང་བས་བསྕིབས་པར་མཐའ་དག་གསལ་བ་མྕིན་པ་ནྕི། །
47

ཟླ་བའྕི་འྷོད་ཀྕིས་མཛེས་པ་ཁྷོད་ནྕི་འྷོངས་པར་བསྕིབས་ལས་སང་མྕིན་མུན་པ་འཛིན་པ་བཞྕིན།།
84
आलोके ते तनपततत पुरा सा बमलव्याकुला िा
मत्सादृचयं विरहतनु िा भािगम्यं मलिन्ती।
पच्
ृ छन्ती िा मिुरििनां साररकां पञ्जरस्िाम ्
कश्च्िद्भतःुष स्मरमस

रमसके

त्िं हह तस्य वप्रयेतत।।

(ཨཱལྷོཀེ ཏེ ནྕིཔཏཏྕི པུརཱ སཱ བལྕིབཀུལཱ
བཱ མཏདྲྀ
ྐཱ
ྐཱ ཤྷྲཾ བྕིརཧཏན བཱ བྷཱབགམྷྲཾ ལྕིཁནྕིྐཱ
པྲྲྀཙནྕིྐཱ བཱ མདྷུརབཙནཱྷྲཾ སཱརྕིཀཱྷྲཾ པཉརསྷྲཾྐཱ ཀཙྩིདརྟཿ
ྡྷ སརསྕི རསྕིཀེ ཏྷྲཾ ཧྕི ཏསྱ པྲྕིཡེཏ)ྕི
༨༤ གཏྷོར་མ་བྱེད་པའམ་བལ་བས་བཏུད་པར་གྱུར་པ་བདག་འད་ཡྕིད་ཀྕིས་རྷོགས་བྱ་འབྕི་བའམ།།
སྙན་པའྕི་ཚིག་གྕིས་སྨྲ་བའྕི་ཤ་རྕི་ཀ་ནྕི་གུར་གྕི་ནང་ན་གནས་ཤྕིང་གནས་པ་ལ།།
ཀྭ་ཡེ་གྷོགས་མྷོ་རེ་བྷོ་དེ་ཡྕི་དགའ་བ་དན་ནམ་ཞེས་པའྕི་དྕི་བ་བྱེད་ཀང་ནྕི།།
ཁྷོད་ནྕི་མཐྷོང་བར་གྱུར་པ་ན་ནྕི་ང་ནྕི་མདུན་དུ་འྷོངས་ཤྕིང་དགའ་བ་བྱེད་པར་འགྱུར།།
85
उत्संगे िा ममलनिसने सौम्य

तनक्षक्षप्य िीणां

मद्गोत्राङ्कं विरधितपदं गेयमुद्गातुकामा
तन्त्रीमाद्राुं नयनसमललरः सारतयत्िा किंधितद्
भय
द ो भय
द ः स्ियमवप कृतां मछ
द ष नां विस्मरन्ती।।
(ཨུཏྶྷྲཾགེ བཱ མལྕིནབསནེ སྲོོམ ནྕིཀྵྕིཔྱ བཱྕིཎཱྷྲཾ མདྒྷོཏང
ྐཱ ྐྷྲཾ བྕིརཙིཏཔདྷྲཾ གེཡམུདཏུཀཱམཱ
ྐཱ
ྪ
ཏནྕིམཱརྷྲཾ ནཡནསལྕིལྟཿ སཱརཡྕིཏྐཱ ཀཐྷྲཾཙིད྄ བྷཱུཡྷོ བྷཱུཡྟཿ སྭཡམཔྕི ཀྲྀཏཱྷྲཾ མྐཱར
ཱུ ནཱྷྲཾ བྕིསརནྕི)ྐཱ
༨༥ཀྭ་ཡེ་གྷོགས་བཟང་དྕི་མའྕི་གྷོས་དང་བཅས་པའྕི་རང་གྕི་པང་བར་པྕི་ཝང་བཞག་བྱས་ནས།།
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བདག་གྕི་མྕིང་ནས་བྷོད་པས་མཚན་ཅྕིང་འདྷོད་པའྕི་དབྱངས་སྙན་ཆེར་སྷོགས་སྙན་པར་གྱུར་པའྕི་ཚེ།།
རང་གྕི་བྱས་པར་གྱུར་ཀང་དབྱངས་སྙན་དུམ་བུ་དུམ་བུར་བཅད་ནས་སེམས་ཤྕིང་ཡང་ཡང་ནྕི། །
མྕིག་ཆུས་བརླན་པའྕི་རྒྱུད་མངས་ཅུང་ཟད་ཕྕི་བར་བྱས་ནས་ཀང་ནྕི་དེ་ནྕི་འྷོང་བར་འགྱུར།།
86
शेर्ान ् मासान ् विरहहदिसस्िावपतस्याििेिाष
विन्यस्यन्ती भवु ि गणनया दे हलीदत्तपष्ु परः।
संयोगं िा हृदयतनहहतारम्भमास्िादयन्ती
प्रायेणरते रमणविरहे ष्िंगनानां विनोदाः।।
(ཤེཥཱན྄ མཱསཱན྄ བྕིརཧདྕིབསསཔྕི
ྐཱ རྐཱ བྕིནྱསྱནྕིྐཱ བྷུབྕི གཎནཡཱ དེཧལཱྕིདཏཔུཥྤྟཿ
ྐཱ ཏསབདེ
སྷྲཾཡྷོགྷྲཾ བཱ ཧྲྀདཡནྕིཧྕིཏཱརམམཱསདཡན
ྕིྐཱ པཡེ
ྐཱ
ྐཱ ཎཏེ རམཎབྕིརཧེཥྭྷྲཾགནཱནཱྷྲཾ བྕིནྷོདཱྟཿ)
༨༦ བདག་ནྕི་འྷོངས་པའྕི་ཉྕིན་ནས་བརམས་ཏེ་ཉྕིན་ཞག་དང་ནྕི་ཟླ་བ་སྷོང་བའྕི་ལྷག་མ་རྣམས།།
ས་ལ་རྣམ་པར་འགྷོད་ཅྕིང་སྷོ་ཡྕི་ནང་དུ་གངས་ཀྕི་མེ་ཏྷོག་རྣམས་ནྕི་སྐྱུར་བར་བྱེད།།
བདག་ཅག་ནམ་ནྕི་ཕྲད་པར་འགྱུར་རམ་སྙམ་པ་སྙྕིང་ལ་སེམས་པའྕི་རྷོམ་པ་མང་བྷོ་བྱེད།།
ཕལ་ཆེར་བུད་མེད་རྣམས་ནྕི་བདག་པྷོ་བལ་བས་ཡྕིད་ཀྕི་ལུས་ཀྕིས་གདུང་བ་མང་བྷོ་བྱེད།།
87
सव्यापारामहतन न तिा पीडयेद्विप्रयोगः
शंके रात्रौ गरु
ु तरं शुिं तनविषनोदां सिीं ते।
मत्सन्दे शरः सि
ु तयतुमतः पचय साध्िीं तनशीिे
तामुश्न्नद्रामितनशयनासन्निातायनस्िः।।
(སབཔཱ
ྐཱ རཱམཧནྕི ན ཏཐཱ པཱྕིཌཡེདྕིཔྲཡྷོགྟཿ ཤྷྲཾཀེ རཱཏྲོོ གུརུཏརྷྲཾ ཤུཙྷྲཾ ནྕིརྦྕིནྷོདཱྷྲཾ སཁཱིཾ ཏེ
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མཏྶནེཤྟཿ སུཁཡྕིཏུམཏྟཿ པཤ སཱདིཾ ནྕིཤཱྕིཐེ ཏཱམུནྣྕིདམབནྕི
ཤཡནཱསནྣབཱཏཱཡནསྟཿ)
ྐཱ
༨༧ ཉྕིན་མྷོའྕི་བར་ལ་བྱ་བ་དང་ལྡན་བདག་དང་བལ་ལས་དེ་ལྟར་ཤྕིན་ཏུ་གདུང་མྕིན་ཡང་།།
མཚན་མྷོ་ཤྕིན་ཏུ་རྕིང་ལས་ཁྷོད་ཀྕི་གྷོགས་མྷོ་བྱ་མེད་གདུང་བ་ཆེ་བར་བདག་གྕིས་ཤེས།།
ལེགས་མ་མཚན་རྕིང་རྣམས་ལ་གཉྕིད་བལ་སྟན་མེད་ས་ལ་ཉལ་ཚེ་ད་མྕིག་ཉེ་བར་ནྕི།།
གནས་ནས་བལྟ་བྱ་བདག་གྕི་ཕྲྕིན་རྣམས་བཟླས་པ་རྣམས་ནྕི་བདེ་བའྕི་ཆེད་དུ་ནས་པ་ཉྕིད།།
88
आधिक्षामां विरहशयने सश्न्नर्ण्णरकपाचिाुं
प्रािीमदले तनुममि कलामात्रशेर्ां हहमांशोः।
नीता राबत्रः क्षण इि मया सािषममच्छारतरयाष
तामेिोष्णरविषरहमहतीमश्रुमभयाषपयन्तीम ्।।
(ཨཱདྕིཀམཱྷྲཾ བྕིརཧཤཡནེ སནྣྕིཥཎྞཀཔཱརྷྲཾ པཙཱ
ྐཱཱུ ཏནམྕིབ ཀལཱམཱཏ ཤེཥཱྷྲཾ ཧྕིམཱྷྲཾཤྷོྟཿ
ྐཱ ིམལེ
ནཱྕིཏཱ རཱཏྕིྟཿ ཀྵཎ ཨྕིབ མཡཱ སཱརྡྷམྕིཙྪཱརཏརྐཱ ཏཱམེབྷོཥྞརྦྕིརཧ མཧཏཱྕིམཤབྕི
ྕིམ
ཱུ རཔཡན
ྐཱ
ྐཱ ྄)
༨༨ བལ་ལས་ལྷག་པར་གདུངས་པས་ས་ཡྕི་གཞྕི་ལ་གཞྷོགས་གཅྕིག་བརེན་ཏེ་ཉལ་བར་གྱུར་པ་ནྕི།།
ཚེས་གཅྕིག་ཟླ་བ་ཤར་བ་ཆ་གཅྕིག་ལྷག་མར་ར་བར་གནས་པའྕི་ལུས་བཞྕིན་དུ་ནྕི་གྱུར།།
བདག་དང་ལྷན་ཅྕིང་གནས་ཚེ་འདྷོད་པའྕི་དགའ་མ་རྣམས་ཀྕི་མཚན་མྷོ་སྐད་ཅྕིག་བཞྕིན་དུ་སྷོང་།།
གང་དེ་ད་ལྟར་བལ་བ་ལས་སེས་མཆྕི་མ་དྷོན་མྷོ་རྣམས་བཅས་ཤྕིན་ཏུ་རྕིང་བ་ཉྕིད།།
89
तनःचिासेनािरककसलयक्लेमशना विक्षक्षपन्तीं
शुद्धस्नानात्परुर्मलकं नदनमागण्डलम्बम ्।
मत्संयोगः किमुपनमेत्स्िप्नजोऽपीतत तनद्रा50

माकांक्षन्तीं नयनसमललोत्पीडरुद्धािकाशाम ्।।
(ནྕིྟཿཤྭཱསེནཱདརཀྕིསལཡཀླེཤྕིནཱ བྕིཀྵྕིཔནིཾྐཱ ཤུདསནཱཏྤ
ྐཱ རུཥམལཀྷྲཾ ནྐཱཱུནམཱགཎྜལམྦམ྄
མཏྶྷྲཾཡྷོགྟཿ ཀཐམུཔནམེཏྶྭཔྣཛྱོ྅པཱྕིཏྕི ནྕིདམཱ
ྷྲཾ ནིཾྐཱ ནཡནསལྕིལྷོཏྕིཌ
ྐཱ ཀཱཀྵ
ྐཱ རུདྡྷཱབཀཱཤཱམ྄)
༨༩ ཁྲུས་ཀྕིས་དག་ཅྕིང་ཡེངས་(ཡངས)ཤྕིང་རྩུབ་པའྕི་སྐྲ་ཡྕི་ལན་བུ་འགམ་པ་དག་ལས་འཕང་བ་རྣམས།།
དབུགས་ཀྕི་རླུང་གྕིས་སེལ་བར་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་མཆུ་ཡྕི་འདབ་མ་དག་ནྕི་ངལ་བར་ངེས།།
གཉྕིད་ནྕི་འདྷོད་པ་མེད་ཅྕིང་བདག་དང་ཕྲད་པ་ལས་བྱུང་གཉྕིད་ནྕི་ཅུང་ཟད་འབྱུང་འགྱུར་ཞེས།།
དགའ་མ་དེ་ནྕི་འདེན་བྱེད་མཆྕི་མ་དང་བཅས་ཤྕིན་ཏུ་གདུངས་པས་མཐྷོང་བ་འགྷོག་པར་བྱེད།།
90
आद्ये बद्धा विरहहदिसे या मशिा दाम हहत्िा
शापस्यान्ते विगमलतशि
ु ा तां मयोद्िेष्टनीयाम ्।
स्पशषश्क्लष्टामयममतनिेनासकृत्सारयन्तीं
गण्डाभोगात्कहठनविर्मामेकिेणीं करे ण।।
(ཨཱདེ བདྷཱ བྕིརཧ དྕིབསེ ཡཱ ཤྕིཁཱ དཱམ ཧྕིཏྐཱ ཤཱཔསན
ྐཱ ེ བྕིགལྕིཏཤུཙཱ ཏཱྷྲཾ མཡྷོདེཥྚནཱྕིཡཱམ྄
སྤརྴཀླྕིཥམཡམྕི
ཏནཁེནཱསཀྲྀཏརཡན
ིཾྐཱ གཎབྷོགཱཏྐཋྕིནབྕིཥམཱམེཀབེཎཱིཾ ཀརེཎ)
ྐཱ
ྐཱ
༩༠ བདག་གྕིས་བཅྕིངས་པའྕི་སྕི་གཙུག་ལན་བུ་བལ་བའྕི་ཉྕི་མ་དང་བྷོ་ཉྕིད་ལ་དྷོར་བྱས་ནས།།
ལན་བུ་རྣམས་ནྕི་གཅྕིག་གྱུར་རེག་པ་རྩུབ་པ་མྕི་བཟད་འགམ་པ་དག་ལ་གནས་པ་ལས།།
སེན་མྷོ་རྕིང་བའྕི་ལག་པས་རེག་པའྕི་ཉྷོན་མྷོངས་ལྡན་པས་ལན་ཅྕིག་མྕིན་པར་སྐྱུར་བྱེད་མ།།
རེ་བྷོ་ཁྷོས་པའྕི་བཀའ་ལུང་རྷོགས་ཚེ་གདུང་བལ་གྱུར་པ་བདག་གྕིས་གང་དེ་དགྷོལ་བར་བྱ།།
91
पादातनन्दोरमत
ृ मशमशराञ्जालमागष प्रविष्टान ्
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पदिप्र
ष ीत्या गतममभमुिं संतनित्ृ तं तिरि।
िक्षुः िेदात्समललगरु
ु मभः पक्ष्ममभचछादयन्तीं
साभ्रेऽह्नीि स्िलकममलनीं न प्रबद्ध
ु ां न सप्ु ताम ्।।
(པཱདཱནྕིནྷོརམྲྲྀཏཤྕིཤྕིརཱཉལམཱ
ྐཱ ྐཱ གཏམབྕིམུཁྷྲཾ སྷྲཾནྕིབྲྀཏྷྲཾ ཏཐབ
ྐཱ རྒ པྲབྕིཥན྄
ྐཱ པྐཱརྦཔ
ཱུ ྕིཏ
ཙཀྵུྟཿ ཁེདཱཏྶལྕིལགུརུབྕིྟཿ པཀབྕིཤདཡན
ིཾྐཱ སཱབེ྅ཧྕིབ
ྐཱ
ྐཱ སལཀམལྕིནཱིཾ ན པྲབུདྷཱྷྲཾ ན སུཔམ྄
ྐཱ )
༩༡ མྕིག་ནྕི་མཆྕི་མ་མང་བྷོ་རྣམས་ཀྕིས་གདུངས་ལས་རྕི་མ་རྣམས་ཀྕིས་བཀབ་པར་བྱས་ནས་ནྕི། །
ཟླ་བའྕི་རྐང་བའྕི་འྷོད་ཟེར་བདུད་རྕི་སྕིལ་མ་རྣམས་ནྕི་ད་མྕིག་ནང་ནས་ཞུགས་པ་ན།།
བཀབ་པ་བསལ་ཏེ་མངྷོན་དུ་འྷོངས་ནས་དང་བྷོར་དགའ་འགྱུར་ལྡྷོག་པ་ན་ནྕི་དེ་བཞྕིན་ཉྕིད།།
སྕིན་དང་བཅས་པའྕི་ཉྕིན་མྷོ་ས་ལ་གནས་པའྕི་པདྨ་རྒྱས་མྕིན་ཟུམ་པ་མ་ཡྕིན་བཞྕིན།།
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श्स्निाः सख्यः किमवप हदिा तां न मोक्ष्यश्न्त तन्िीम ्
एकप्रख्या भितत हह जगत्यङ्गनानां प्रिश्ृ त्तः।
स त्िं रात्रौ जलद शयनासन्निातायनस्िः
कान्तां सुप्ते सतत पररजने िीततनद्रामुपेयाः
(སྕིགྟཿ སཁྟཿ ཀཐམཔྕི དྕིབཱ ཏཱྷྲཾ ན མྷོཀྵྱནྕི ཏནྕིམ
ྐཱ ྄ ཨེཀཔྲཁྐཱ བབཏྕི ཧྕི ཛགཏྱངྒནཱནཱྷྲཾ པྲབྲྀཏྕིྟཿ
ས ཏྷྲཾ རཱཏྲོོ ཛལད ཤཡནཱསནྣབཱཏཱཡནསྟཿ ཀཱནྷྲཾྐཱ སུཔེ སཏྕི པརྕིཛནེ བཱྕིཏནྕིདམུཔེ
ྐཱ ཡཱྟཿ)
༩༢ དགའ་མ་དེ་ནྕི་ཉྕིན་པར་མཛའ་བའྕི་གྷོགས་མྷོ་རྣམས་ཀྕིས་སྐད་ཅྕིག་ཀང་ནྕི་གཏྷོང་མྕིན་བཞྕིན།།
ལུས་ཕྲ་མ་ལ་གཅྕིག་ནྕི་བལྟ་ཚེ་ཀུན་གྕིས་རད་བྱུང་བལྟ་བས་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ཉྕིད།།
མཚན་མྷོ་སེ་བྷོ་རྣམས་ནྕི་ཉལ་བར་གྱུར་ལ་མཛེས་མ་གཉྕིད་བལ་ཀྭ་ཡེ་ཆུ་འཛིན་ཁྷོད།།
ད་མྕིག་དང་ནྕི་ཉེ་བར་གནས་ནས་ཉལ་སར་ཉེ་བར་འྷོངས་ཏེ་དེ་ནྕི་དགའ་བར་མཛྱོད།།
52

93
अन्िेष्टव्यामितनशयने सश्न्नकीणणकपाचिाुं
तत्पयषङ्क प्रगमलतलिरश्चछन्नहारर ररिास्ररः।
भदयो भदयः कहठनविर्मां सारयन्तीं कपोलाद्
आमोक्तव्यामयममतनिेनरकिेणीं करे ण।।
(ཨནྭེཥྚབམབནྕི
ཤཡནེ སནྣྕིཀཱྕིརྞཀཔཱརྷྲཾ ཏཏྤརྱངྐ པྲགལྕིཏལབཤྪྕིནྣཧཱརརྕིབཱསྟཿ
ྐཱ
བྷཱུཡྷོ བྷཱུཡྟཿ ཀཋྕིནབྕིཥམཱྷྲཾ སཱརཡནིཾྐཱ ཀཔྷོལཱད྄ ཨཱམྷོཀབམཡམྕི
ཏནཁེནཀབེཎཱིཾ ཀརེཎ)
ྐཱ
༩༣ ལན་བུ་གཅྕིག་ཏུ་གྱུར་ལ་རེག་པ་འགམ་པ་ལ་གནས་སེན་མྷོ་མཐྷོ་བའྕི་ལག་པ་ཡྕིས།།
ཡང་དང་ཡང་དུ་སེལ་བར་བྱེད་ཅྕིང་ས་ཡྕི་གཞྕི་ཡྕི་མལ་གྕི་སྟེང་དུ་གཞྷོགས་གཅྕིག་ནྕི།།
ལྟུང་བར་གྱུར་ཅྕིང་དེ་ཡྕི་མཐའ་ན་མཆྕི་མ་རྣམས་ནྕི་འབབ་པ་དྷོ་ཤལ་ཆད་པ་དག།
གཡྷོ་ཞྕིང་ལྟུང་བར་གྱུར་པ་བཞྕིན་དུ་གནས་པ་དེ་མཐྷོང་ཉྕིད་ཀྕིས་དལ་གྕིས་བརྷོད་པར་བྱ།།
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सा संन्यस्ताभरणमबला पेशलं िारयन्ती
शय्योत्संगे तनहहतमसकृद्दुःिदःु िेन गात्रम ्।
त्िामप्यस्रं निजलमयं मोितयष्यत्यिचयं।
प्रायः सिो भितत करुणािश्ृ त्तराद्राषन्तरात्मा।।
(སཱ སྷྲཾནྱསབརཎམབལཱ
པེཤལྷྲཾ དྷཱརཡནྕིྐཱ ཤཡྷོཏྶྷྲཾགེ ནྕིཧྕིཏམསཀྲྀདྟཿཁདུྟཿཁེ
ན གཱཏམ྄
ྐཱ
ྶུ
ཏམཔྱསྷྲཾ
ནབཛལམཡྷྲཾ མྷོཙཡྕིཥྱཏྱབཤྷྲཾ པཡྟཿ
ྐཱ
ྐཱ སརྦྷོ བབཏྕི ཀརུཎཱབྲྀཏྕིརཱརནརཱཏ)ྐཱ
༩4 མཛེས་མ་དེ་ནྕི་རྒྱན་རྣམས་ཡང་དག་གཞག་ཅྕིང་ལུས་ནྕི་ཤྕིན་ཏུ་ཕྲ་ལ་འཛིན་བྱེད་ཅྕིང་།།
གདུང་བའྕི་སྡུག་བསལ་དག་གྕིས་མལ་སྟན་སྟེང་ན་ཡང་དང་ཡང་དུ་འགེ་ལྡྷོག་བྱེད་པ་ན།།
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ཁྷོད་ཀང་འཕྲལ་ལ་ཆུ་ཡྕི་རང་བཞྕིན་མཆྕི་མ་འཛག་པ་ཉྕིད་དུ་འགྱུར་བ་གདྷོན་མྕི་ཟ།།
ཕལ་ཆེར་ཐམས་ཅད་ནང་གྕི་བདག་ཉྕིད་བརླན་པས་སྙྕིང་རེ་ཅྕི་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ཉྕིད།།
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जाने सख्यास्ति मतय मनः संभत
ृ स्नेहमस्माहदत्िंभदतां प्रिमविरहे तामहं तकषयामम।
िािालं मां न िलु सुभगंमन्यभािः करोतत
प्रत्यक्षं ते तनखिलमधिराद्भ्रातरुक्तं मया यत ्।।
(ཛཱནེ སཁསྟབ
མཡྕི མནྟཿ སྷྲཾབྲྀཏསེཧམསདྕི
ྐཱ
ྐཱ ཏྷྲཾབྷཱུཏཱྷྲཾ པྲཐམབྕིརཧེ ཏཱམཧྷྲཾ ཏརྐཡཱམྕི
བཱཙཱལྷྲཾ མཱྷྲཾ ན ཁལུ སུབགྷྲཾམནྱབྷཱབྟཿ ཀརྷོཏྕི པྲཏྱཀྵྷྲཾ ཏེ ནྕིཁྕིལམཙིརཱད྄ བཏརུཀྷྲཾ མཡཱ ཡཏ྄)
༩༥ ཀྭ་ཡེ་གྷོགས་པྷོ་ཁྷོད་ཀྕི་གྷོགས་མྷོ་བདག་ལ་མཛའ་བ་མང་དུ་འཛིན་པ་བདག་གྕིས་ཤེས།།
དེ་ཕྕིར་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་རྣམས་ནྕི་དང་བྷོར་བལ་བ་དེ་ནྕི་བདག་ལ་སེམས་པར་བྱེད།།
སྐལ་བཟང་ནང་གྕི་བསམ་པ་དག་གྕིས་བརྷོད་པ་ངེས་པར་རྫུན་མྕིན་བདེན་པར་ཤེས་པ་ནྕི།།
བདག་གྕིས་གང་གང་བརྷོད་པ་མ་ལུས་ཡུན་རྕིང་མྕིན་པར་ཁྷོད་ལ་མངྷོན་སུམ་ཉྕིད་དུ་འགྱུར།།
96
रुद्धापाङ्गप्रसरमलकररञ्जनस्नेहशदन्यं
प्रत्यादे शादवप ि मिुनो विस्मत
ृ भ्रदविलासम ्।
त्िय्यासन्ने नयनमुपररस्पश्न्द शङ्के मग
ृ ाक्ष्या
मीनक्षोभाच्िलकुिलय श्रीतुलामेष्यतीतत।।
(རུདྡྷཱཔཱངྒཔྲསརམལཀརཉནསེཧཤཱུནྱྷྲཾ པྲཏདེ
ྐཱ ཤཱདཔྕི ཙ མདྷུནྷོ བྕིསྨྲྲྀཏབྷྲཱུབྕིལཱསམ྄
ཏཡསནྣ
ྐཱ ེ ནཡནམུཔརྕིསྤནྕི ཤངྐེ མྲྲྀགཱཀ མཱྕིནཀྵྷོབཙྩལཀུབལཡ ཤྕིཏུ
ྐཱ ལཱམེཥྱཏཱྕིཏ)ྕི
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༩༦ ལན་བུ་རྣམས་ཀྕིས་མྕིག་ཟུར(ཟུང)་གཉྕིས་པྷོ་གཡྷོ་བ་འགྷོག་ཅྕིང་མྕིག་སན་བྱུགས་པས་གཏྷོར་བ་དང་།།
ཉེས་པར་བྱེད་པ་ནམ་ཡང་མེད་པར་གྱུར་ལས་སྕིན་མའྕི་རྣམ་འགྱུར་བརེད་པར་གྱུར་ན་ཡང་།།
ཁྷོད་ནྕི་ཡྷོང་བ(ལ)་རྕི་དགས་མྕིག་ཅན་འདེན་བྱེད་སྟེང་ནྕི་གཡྷོ་བར་བྱེད་པ་བདག་གྕིས་ཤེས།།
གང་ཞྕིག་ཉ་ཡྕིས་བསྷོད་ལས་ཆུ་སེས་གཡྷོ་བའྕི་དཔལ་ནྕི་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཉྕིད་དང་མཚུངས།།
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िामचिास्याः कररुहपदर मच्
ुष यमानो मदीयरमुक्
ष ताजालं धिरपररधितं त्याश्जतो दर िगत्या।
संभोगान्ते मम समधु ितो हस्तसंिाहनानां
यास्यत्यदरुः सरसकदलीस्तम्भगौरचिलत्िम ्।।
(བཱམཤས
ྐཱ ཏྷོ དབགཏྐཱ
ྐཱ ྟཿྐཱ ཀརརུཧཔདརྨུཙྱམཱནྷོ མདཱྕིཡརྨུཀཛཱ
ྐཱ ལྷྲཾ ཙིརཔརྕིཙིཏྷྲཾ ཏཛི
སམྷོགཱནེ མམ སམུཙིཏྷོ ཧསྟསྷྲཾབཱཧནཱནཱྷྲཾ ཡཱསྱཏརུྟཿ
ྡཱུ སརསཀདལཱྕིསྟམགྲོོརཤྩལཏམ྄)
༩༧ དེ ་ ཡྕི ་ བདག་གྕི ་ ལག་པའྕི ་ སེ ན ་མྷོ འྕི ་ རེ ས ་ནྕི ་ མེ ད ་ཅྕི ང ་མུ་ཏྕི ག ་རྣམས་ཀྕི ་ ད་བ་ནྕི ། །
ཡུན་རྕིང་ཉྕིད་ནས་འདྷོར་བར་བྱས་པར་གྱུར་ཅྕིང་ལྷོངས་སྷོད་ཉྕིད་ཀྕིས་རྷོགས་པའྕི་མཐའ་རུ་ནྕི། །
བདག་གྕིས་ལག་པ་རྣམས་ཀྕིས་མཉེས་པར་བྱས་པ་མེད་ཅྕིང་ཁྷོད་འྷོངས་སྐལ་བཟང་དབང་གྕིས་ནྕི། །
དེ་ཡྕི་ཆུ་ཤྕིང་གསར་བའྕི་སྡྷོང་བྷོ་བརླ་ཡང་གཡྷོན་པ་གཡྷོ་བ་ཉྕིད་ནྕི་ཐྷོབ་པར་འགྱུར།།
98
तश्स्मन ् काले जलद

यहद सा लब्ितनद्रासुिा स्या-

दन्िास्यरनां स्ततनतविमुिो याममात्रं सहस्ि।
मा भददस्याः प्रणतयतन मतय स्िप्नलब्िे किंधित ्
सद्यः कण्ठच्युतभुजलताग्श्न्ि गाढोपगढ
द म ्।।
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(ཏསྕིན྄ ཀཱལེ ཛལད ཡདྕི སཱ ལབནྕི
སདན
ྐཱ
ྐཱ སྱ
ྐཱ ནཱྷྲཾ སྟནྕིཏབྕིམུཁྷོ ཡཱམམཱཏྷྲཾྐཱ སཧསྭ
ྡྷ དསུཁཱ
མཱ བྷཱུདསྟཿྐཱ པྲཎཡྕིནྕི མཡྕི སྭཔྣལབེྡྷ ཀཐྷྲཾཙིཏ྄ སདྟཿ ཀཎཙཏབྷུཛལཏཱགན
ྕི གཱཌྷྷོཔགྐཱཌྷམ྄
ྶུ
ཱུ )
༩༨ ཀྭ་ཡེ་ཆུ་འཛིན་དེ་ལ་དེ་ཡྕི་དུས་སུ་གལ་ཏེ་བདེ་བའྕི་གཉྕིད་ནྕི་ཐྷོབ་གྱུར་ན།།
དེའྕི་ཚེ་ཁྷོད་ནྕི་ཐུན་ཚྱོད་བར་དུ་ས་སྷོག་མྕིན་པར་ལྷན་ཅྕིག་དག་ཏུ་གནས་པར་མཛྱོད།།
དེ་ཡྕི་བདག་པྷོར་གྱུར་པ་བདག་ལ་དཀའ་ཚེགས་ཆེན་པྷོས་ཐྷོབ་པར་གྱུར་པའྕི་རྕི་ལམ་ནྕི།།
མགྕིན་པར་ལག་པའྕི་འཁྕི་ཤྕིང་དག་གྕིས་ཆེ་བར་འཁྱུད་པའྕི་མདུད་པ་འཕྲལ་ལ་གཏྷོང་བར་བྱེད།།
99
तामुत्िाप्य स्िजलकखणकाशीतलेनातनलेन
प्रत्याचिस्तां समममभनिरजाषलकरमाषलतीनाम ्।
विद्यद्
ु गभषः श्स्तममतनयनां त्ित्सनािे गिाक्षे
िक्तुं िीरस्ततनतििनरमाषतननीं प्रक्रमेिाः।।
(ཏཱམུཏཔྱ
ྐཱ ཏཱྕིནཱམ྄
ྐཱ ྷྲཾྐཱ སམམབྕིནབརྐཱལཀརལ
ྐཱ སྭཛལཀཎྕིཀཱཤཱྕིཏལེནཱནྕིལེན པྲཏཤྭས
བྕིདདྒ
ྐཱ ྕིནཱིཾ པྲཀམེཐཱྟཿ)
ྶུ རྟཿྡྷ སྟྕིམྕིཏནཡནཱྷྲཾ ཏཏྶནཱཐེ གབཱཀྵེ བཀྷྲཾཱུ དྷཱྕིརསྟནྕིཏབཙནརན
༩༩ རང་གྕི་ཆུ་ཡྕི་ཐྕིགས་པ་བསྕིལ་བས་བསྷོས་པའྕི་རླུང་གྕི་མཱ་ལ་ཏ་ཡ་རྣམས་ཀྕི(ཀྕིས)་ནྕི།།
ཤྕིན་ཏུ་གཞྷོན་པའྕི་མེ་ཏྷོག་བཅས་པ་དེ་ནྕི་སླར་ནས་ཀང་ནྕི་དེ་ཡྕི་དབུགས་དབྱུང་མཛྱོད།།
ཁྷོད་ནྕི་གླྷོག་གྕི་འདེན་བྱེད་གཡྷོ་ཞྕིང་གཡྷོ་བ་ཁྷོད་མདྷོག་དང་མཚུངས་གནས་སུ་གནས་བྱས་ནས།།
ཁེངས་ལྡན་མ་ལ་འབྲུག་དབྱངས་ཚིག་ནྕི་སྙན་པའྕི་བརྷོད་པ་ཁྷོད་ཀྕིས་ཡང་ཡང་རྷོམ་པར་མཛྱོད།།
100
भतमुष मषत्रं वप्रयमविििे

विवद्ध मामम्बि
ु ाहं

तत्सन्दे शान्मनमस तनहहतादागतं त्ित्समीपम ्।
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यो िन्ृ दातन त्िरयतत पधि श्राम्यतां प्रोवर्तानां
मन्द्रश्स्नग्िरध्िषतनमभरबलािेखणमोक्षोत्सुकातन।।
(བརརྕིཏྷྲཾ པྲྕིཡམབྕིདབེ བྕིདྕི མཱམམབཱ
ྶུ ཧྷྲཾ ཏཏྶནེཤཱནྨནསྕི ནྕིཧྕིཏཱདཱགཏྷྲཾ ཏཏྶམཱྕིཔམ྄
ཡྷོ བྲྀནནྕི
པྲྷོཥྕིཏཱནཱྷྲཾ མནསྕིགར
ྐཱ
ྐཱ ཏརཡཏྕི པཐྕི ཤམཏཱྷྲཾ
ྡྷ ནྕིབྕིརབལཱབེཎྕིམྷོཀྵྷོཏཀཱནྕི
ྶུ )
༡༠༠ ཀྭ་ཡེ་ཁྷོད་ལྡན་ཆུ་གཞྷོན་མྕིང་ཅན་བདག་ནྕི་རེ་ཡྕི་གྷོགས་བཟང་ཡྕིན་པར་ཤེས་པར་མཛྱོད།།
དེ་ཡྕི་འཕྲྕིན་སྙན་ཡྕིད་ལ་བཟུང་ནས་ཁྷོད་ཀྕི་དྲུང་དུ་ཉེ་བར་འྷོངས་པར་གྱུར་པ་ཉྕིད།།
བདག་གྕི་ས་ནྕི་བསགས་ཚེ་ལམ་བགྷོད་དུབ་པའྕི་ཚྱོགས་རྣམས་སྷོ་ཡྕི་ནང་དུ་འབྷོས་པར་བྱེད།།
སྙན་པའྕི་ས་དབྱངས་རྣམས་ཀྕིས་བུད་མེད་ལན་བུ་འགྷོལ་ཞྕིང་འདྷོད་པས་གཟྕིར་བར་མཚྱོན་པར་བྱེད།།
101
इत्याख्याते पिनतनयं मरधिलीिोन्मि
ु ी सा
त्िामुत्कण्ठोच््िमसतहृदया िीक्ष्य संभाव्य िरिम ्।
श्रोष्यत्यस्मात्परमिहहता सौम्य

सीमश्न्तनीनां

कान्तोदन्तः सहृ
ु दप
ु नतः संगमाश्त्कश्ञ्िदन
द ः।।
(ཨྕིཏཁ
ྐཱ ཏེ
ྐཱ པབནཏནཡྷྲཾ མཐྕིལཱྕིབྷོནཁཱ
ྐཱ ཎྷོཙྪྭསྕིཏཧྲྀདཡཱ བཱྕིཀྵྱ སྷྲཾབྷཱབྱ ཙབམ྄
ྶུ ྕི སཱ ཏམུཏྐ
ཤྲྷོཥྱཏྱསཏྤ
ྐཱ རམབཧྕིཏཱ སྲོོམ སཱྕིམནྕིནཱྕིནཱྷྲཾ ཀཱནྷོདནྟཿ སུཧྲྀདུཔནཏྟཿ སྷྲཾགམཱཏྐྕིཉྩྕིདཱུནྟཿ)
༡༠༡ ཅེས་པ་དེ་སྐད་བཤད་ཚེ་དྕི་བཞྷོན་བུ་ནྕི་མྕི་ཐྕི་ལ་ཡྕི་བུ་མྷོས་མཐྷོང་བ་བཞྕིན།།
དེ་ནྕི་དགའ་བདེའྕི་སྙྕིང་གྕིས་ཁྷོད་ལ་མངྷོན་ཕྷོགས་བལྟ་ཞྕིང་བདེན་པ་ཉྕིད་དུའང་ངེས་པ་ཉྕིད།།
ཀྭ་ཡེ་གྷོགས་བཟང་དེ་ནས་ལེགས་པར་གནས་ལ་གཞན་ཡང་ཉན་འདྷོད་ས་ལྡན་མ་རྣམས་ནྕི།།
བདག་པྷོའྕི་ཚིག་ནྕི་སྙྕིང་གྷོགས་དག་གྕིས་ཁེར་འྷོངས་གྱུར་ལས་ཕྲད་ལྟར་ལྷག་མར་ལུས་པ་ཉྕིད།།
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102
तामायष्ु मन्मम ि
ब्रदयादे िं

ििनादात्मनचिोपकतुुं

ति सहिरो रामधगयाषश्रमस्िः।

अव्यापन्नः कुशलमबले

पच्
ृ छतत त्िां वियुक्तः

पि
द ाषशास्यं सल
ु भविपदां प्राखणनामेतदे ि।।
(ཏཱམཱཡུཥྨནྨམ ཙ བཙནཱདཱཏྨནཤྩྷོཔཀརྷྲཾ བཡཱ
ྟཿ
ྐཱ
ྡཱུ དེབྷྲཾ ཏབ སཧཙརྷོ རཱམགྕིརཤྲམས
ཨབཔནྣ
ྐཱ ྟཿ ཀུཤལམབལེ པྲྲྀཙཏྕི ཏྷྲཾྐཱ བྕིཡུཀྟཿ པྐཱཱུརྦཤསྱྷྲཾ སུལབབྕིཔདཱྷྲཾ པཎྕི
ྐཱ ནཱམེཏདེབ)
༡༠༢ ཀྭ་ཡེ་ཚེ་ལྡན་བདག་གྕི་ཚིག་དང་ཉྕིད་ཀྕིས་ཀང་ནྕི་དེ་ལ་ཕན་པའྕི་ཆེད་དུ་ནྕི།།
ཁྷོད་ཀྕི་རྒྱལ་བྷོ་མཆྷོག་ནྕི་རྒྱལ་བྷོ་རཱ་མའྕི་རྕི་ཡྕི་གནས་ན་གནས་ཤྕིང་འཚྱོ་བ་ཉྕིད།།
ཁྷོད་ནྕི་སྤངས་པར་གྱུར་ལ་ཀྭ་ཡེ་མཛེས་མ་དགེ་འམ་འདྕི་ཞེས་དེ་ལྟར་སྨྲ་བར་མཛྱོད།།
གང་ཕྕིར་སེ་བྷོ་རྣམས་ནྕི་བྱེད་པ་ཉམས་ལ་དང་བྷོར་དེ་འདའྕི་དབུགས་དབྱུང་བྱེད་པ་ཉྕིད།།
103
अङ्गेनाङ्गं प्रतनु तनुना गाढतप्तेन तप्तं
सास्रेणास्रद्रिमविरतोत्कण्ठमुत्कश्ण्ठतेन।
उष्णोच््िासं समधिकतरोच््िामसना दरद िती
संकपपरस्तरविषशतत विधिना िरररणा रुद्धमागषः।।
(ཨངྒེནཱངྒྷྲཾ པྲཏན ཏནནཱ གཱཌྷཏཔེན ཏཔྷྲཾ སཱསེཎཱསདབམབྕིརཏྷོཏྐཎམུཏྐཎྕིཏེན
ཨུཥྞྷོཙསྷྲཾ སམདྕིཀཏརྷོཙསྕིནཱ དཱུརབརྕིྐཱ སྷྲཾཀལསྟརྦྕིཤཏྕི བྕིདྕིནཱ བརྕིཎཱ རུདམཱརྒྟཿ)
༡༠༣ ལུས་ཀྕི་ནང་ནས་ཤྕིན་ཏུ་ཕྲ་བས་ཕྲ་གྱུར་དང་ནྕི་ཤྕིན་ཏུ་གདུངས་པས་གདུངས་གྱུར་དང་།།
མཆྕི་མ་འཛག་པས་འཆྕི(མཆྕི)་མ་འཛག་གྱུར་ཆེ་བར་ཕྲད་འདྷོད་ཉྕིད་ཀྕིས་ཕྲད་འདྷོད་མཆྷོག་ཏུ་གྱུར།།
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དབུགས་དྷོན་ཤུགས་རྕིངས་ལྷགས་པར་དབུགས་དྷོན་ཤུགས་རྕིངས་མཆྷོག་ཏུ་ལྷགས་གྱུར་རྕིང་ནས་འཇུག་པ་ཅན།།
བསྷོད་ནམས་ཆྷོམ་རྐུན་དག་གྕིས་ལམ་བཀག་གྱུར་ཅྕིང་དེ་རྣམས་ཡྕིད་ལ་སྕིམ་ཞྕི ང་འཇུག་པ་ཡྕིན།།
104
शब्दाख्येयं यदवप ककल ते यः सिीनां परु स्तात ्
कणे लोलः कितयतुमभददाननस्पशषलोभात ्।
सोऽततक्रान्तः श्रिणविर्यं लोिनाभ्यामदृष्टस्त्िामत्ु कण्ठाविरधितपदं मन्मि
ु ेनेदमाह।।
ྞ
ྴ
(ཤབཁེ
ྐཱ ཡྷྲཾ ཡདཔྕི ཀྕིལ ཏེ ཡྟཿ སཁཱྕིནཱྷྲཾ པུརསཏ྄
ྐཱ ཀརེ ལྷོལྟཿ ཀཐཡྕིཏུམབྷཱུདཱནནསྤརལྷོབྷཱཏ྄
སྷོ྅ཏྕིཀན
ྐཱ ྟཿ ཤྲབཎབྕིཥཡྷྲཾ ལྷོཙནཱབམདྲྀཥྚསམུཏྐཎབྕི
ྐཱ རཙིཏཔདྷྲཾ མནཁེ
ྶུ ནེདམཱཧ)
༡༠༤ གྷོགས་མྷོའྕི་མདུན་དུ་དེ་ཡྕི་རྣ་བ་ལ་ནྕི་ཁྷོད་ཀྕི་གདྷོང་ནྕི་རེག་པར་ཐྷོབ་གྱུར་པས།།
ཁྷོད་ཀྕིས་གང་ཡང་གུས་པའྕི་གཏམ་གྕི་ཆེད་དུ་གྱུར་པའྕི་ཆེ་བའྕི་ས་འདྕི་བརྷོད་པར་འྷོས།།
གང་དེ་རྣ་བའྕི་ཡུལ་ལས་གང་ཡང་ཤྕིན་ཏུ་འདས་ཤྕིང་མྕིག་དག་གྕིས་ནྕི་མཐྷོང་བྱ་མྕིན།།
ཁྷོད་དང་དགའ་བས་འཕྲད་འདྷོད་གྱུར་ཞེས་བདག་གྕི་ཁ་ལ་ཚིག་འདྕི་ཟེར་ཞེས་སྨྲ་བར་མཛྱོད།།
105
चयामास्िङ्गं िककतहररणीप्रेक्षते दृश्ष्टपातं
िक्त्रच्छायां शमशतन मशखिनां बहषभारे र्ु केशान ्।
उत्पचयामम प्रतनुर्ु नदीिीधिर्ु भ्रदविलासान ्
हन्तरकस्िं क्िधिदवप न ते भीरु सादृचयमश्स्त।।
(ཤྱཱམཱསྭངྒྷྲཾ ཙཀྕིཏཧརྕིཎཱྕིཔྲེཀྵཏེ དྲྀཥྚྕིཔཱཏྷྲཾ བཀཙྪཱཡཱྷྲཾ ཤཤྕིནྕི ཤྕིཁྕིནཱྷྲཾ བརབྷཱརེཥུ ཀེཤཱན྄
ཨུཏྤཤྱཱམྕི པྲཏནཥུ ནདཱྕིབཱྕིཙིཥུ བྷྲཱུབྕིལཱསཱན྄ ཧནཀསྷྲཾ ཀྭཙིཏཔྕི ན ཏེ བྷཱྕིརུ སཱདྲྀཤམསྟྕི)
59

༡༠༥ འཁྕི་ཤྕིང་འགའ་ལ་ཡན་ལག་མཛེས་པ་འཇྕིགས་བཅས་རྕི་དགས་མྷོ་ལ་མྕིག་མཛེས་གཡྷོ་བ་མཐྷོང་།།
འགམ་པའྕི་མཛེས་འྷོད་རྕི་བྷོང་ཅན་ལ་སྐྲ་རྣམས་གཙུག་ཕུད་ཅན་གྕི་མཇུག་སྷོའྕི་ཚྱོགས་ལ་མཐྷོང་།།
སྕིན་མའྕི་རྷོལ་སེག་མཛེས་པ་རྣམས་ནྕི་ཆུ་ཀླུང་རླབས་ཕྲེང་ཕྲ་མྷོ་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་མཐྷོང་།།
ཨེ་མ་གཅྕིག་ཏུ་ཚྱོགས་པ་དང་ལྡན་གཡྷོན་མྕིག་ཁྷོད་དང་མཚུངས་པ་འགའ་ཡང་ཡྷོད་མ་ཡྕིན།།
106
िारामसक्तस्िलसुरमभणस्त्िन्मुिस्यास्य बाले
दरद ीभदतं प्रतनुमवप मां पञ्िबाणः क्षक्षणोतत।
घमाषन्तेऽश्स्मश्न्िगणय किं िासराखण

व्रजेय-ु

हदष क्संसक्तप्रविततघनव्यस्तसदयाषतपातन।।
(དྷཱརཱསྕིཀསལསུརབྕིཎསྟྭནཁསྱ
བཱལེ དཱུརཱྕིབྷཱུཏྷྲཾ པྲཏནམཔྕི མཱྷྲཾ པཉྩབཱཎྟཿ ཀྵྕིཎྷོཏྕི
ྶུ
དརྐཱནེ྅སྕིནནྭྕིགཎཡ ཀཐྷྲཾ བཱསརཱཎྕི བཛེཡུརྕིཀསྷྲཾསཀཔྲབྕིཏཏགྷནབྱསྟསྐཱཱུརཏཔཱ
ྐཱ ནྕི)
༡༠༦ ཆར་གྕི(གྕིས)་བརླན་ལས་དྕི་མེད་སྦྲང་རྕི་ཅན་བཞྕིན་ཁྷོད་ཀྕི་གདྷོང་འདྕི་མཛེས་སྷོ་ལུས་ཕྲ་མ།།
ཁྷོད་ནྕི་རྕིང་གྱུར་བདག་ནྕི་ཕྲ་བའྕི་ལུས་གྱུར་མདའ་ལྔ་བ་ཡྕི་གདུང་བ་ཡང་ཡང་བྱྕིན།།
སྷོ་ཀ་རྷོགས་པའྕི་མཐའ་རུ་ཕྷོགས་ཀུན་ཆེ་བའྕི་ཆུ་འཛིན་སྟུག་པྷོས་བསྕིབས་པས་ཉྕི་མ་ཡྕི།།
སང་བ་རྣམས་ནྕི་ཉམས་ཤྕིང་རྒྱུན་དུ་ཆར་འྷོང་བདག་གྕིས་ཞག་གྕི་གངས་ཇྕི་ལྟ་བ་ཡྕིན།།
107
त्िामामलख्य प्रणयकुवपतां िातुरागरः मशलायामात्मानं ते िरणपतततं यािहदच्छामम कतुम
ष ्।
अस्ररस्तािन्मुहुरुपधितरदृषश्ष्टरालुप्यते

मे

क्रदरस्तश्स्मन्नवप न सहते संगमं नौ कृतान्तः।।
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(ཏམཱ
ྐཱ ལྕིཁ པྲཎཡཀུཔྕིཏཱྷྲཾ དྷཱཏུརཱགྟཿ ཤྕིལཱཡཱམཱཏནྷྲཾ
ྐཱ ཏེ ཙརཎཔཏྕིཏྷྲཾ ཡཱབདྕིཙྪཱམྕི ཀརམ྄
ཨསསབན
ཏརྲྀཥྚྕིརཱལུཔྱཏེ མེ ཀརསྟསྕི
ནྣཔྕི ན སཧཏེ སངྒམྷྲཾ ནྲོོ ཀྲྀཏཱནྟཿ)
ྐཱ ཧུརུཔཙི
ྶུ
ྡཱུ
༡༠༧ ཁྷོད་ནྕི་རྷོ་ལེབ་གཞྕི་ལ་ཁམས་ཀྕི་ཚྱོན་རྣམས་ཀྕིས་ནྕི་དགའ་དང་ཁྷོ་བས་ལེགས་བྕིས་ཏེ། །
དེ་ཉྕིད་རྷོགས་ནས་འདྷོད་པ་བྱ་བའྕི་ཆེད་དུ་ཁྷོད་ཀྕི་ཞབས་དྲུང་ལྷུང་བར་གྱུར་པ་ན།།
ཚིག་ལན་མ་བྱུང་བདག་ལ་མཆྕི་མ་མང་བྷོ་བྱུང་བས་བྲུགས་པས་མྕིག་ལ་ཁྷོ།།
དེར་ཡང་བདག་ཅག་གཉྕིས་ནྕི་ལྷན་ཅྕིག་འགྷོགས་པའྕི་སྐལ་བ་མེད་པ་ཉྕིད་དུ་གྱུར་པ་ཞྕིག།
108
मामाकाशप्रखणहहतभुजं तनदष याचलेर्हे तोलषब्िायास्ते किमवप मया स्िप्नसन्दशषनेर्ु।
पचयन्तीनां न िलु बहुशो न स्िलीदे ितानां
मुक्तास्िदलास्तरुककसलयेष्िश्रुलेशाः पतश्न्त।।
(མཱམཱཀཱཤཔྲཎྕིཧྕིཏབྷུཛྷྲཾ ནྕིརཡཱཤེཥཧེཏྷོརླབཡཱསྟེ ཀཐམཔྕི མཡཱ སྭཔྣསནརྴནེཥུ
པཤནྕིནཱ
ཱུ ཤཱྟཿ པཏནྕི)
ྐཱ ྷྲཾ ན ཁལུ བཧུཤྷོ ན སལཱྕིདེབཏཱནཱྷྲཾ མུཀས
ྐཱ ལཱ
ྡཱུ སྟརུཀྕིསལཡེཥྭཤལེ
༡༠༨ ཁྷོད་ནྕི་བདག་གྕི་རྕི་ལམ་དག་ཏུ་འྷོངས་ཤྕིང་ཐྷོབ་པ་ཅྕི་ཡང་མཐྷོང་བར་གྱུར་པ་ན།།
ཁྷོ་བྷོས་དམ་དུ་འཁྱུད་པར་བྱ་བའྕི་ཆེད་དུ་ནམ་མཁའ་དག་ལ་ལག་ཡུགས་བྱས་པ་ནྕི།།
ས་ལ་གནས་པའྕི་ནགས་ཀྕི་ལྷ་རྣམས་ཀྕིས་ནྕི་ངེས་པར་མ་མཐྷོང་མ་ཡྕིན་མང་བྷོ་རུ།།
མུ་ཏྕིག་བརྒྱུས་པ་བཞྕིན་དུ་ཤྕིང་གྕི་ཡལ་ག་རྣམས་ལ་མཆྕི་མའྕི་དུམ་བུ་ལྷུང་བར་གྱུར།།
109
मभत्त्िा सद्यः ककसलयपुटान ् दे िदारु द्रम
ु ाणां
ये तत्क्षीरस्रुततसुरभयो दक्षक्षणेन प्रित्ृ ताः।
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आमलङ्ग्यन्ते गण
ु ितत मया ते तुर्ाराहद्रिाताः
पदिुं स्पष्ृ टं यहद ककल भिेदङ्गमेमभस्तिेतत।।
(བྕིཏ སདྟཿ ཀྕིསལཡཔུཊཱན྄ དེབདཱརུ དྲུམཱཎཱྷྲཾ ཡེ ཏཏྕིརསྲུཏྕིསུརབཡྷོ དཀྵྕིཎེན པྲབྲྀཏྟཿྐཱ
ཨཱལྕིངྒྱནེ གུཎབཏྕི མཡཱ ཏེ ཏུཥཱརཱདྕིབཱཏཱྟཿ པྐཱཱུརྦྷྲཾ སྲྀཥྚྷྲཾ ཡདྕི ཀྕིལ བེབེདངྒམེབྕིསྟབེཏྕི)
༡༠༩ དེ་ཝ་དཱ་རུའྕི་ལྷོན་པ་རྣམས་ཀྕི་ཡལ་གའྕི་འདབ་མ་རྣམས་ནྕི་འཕྲལ་དུ་བཅད་བྱས་ནས།།
དེ་རྣམས་ཀྕིས་ནྕི་འྷོ་མ་ཟགས་པའྕི་དྕི་བཟང་དང་ལྡན་ལྷྷོ་ནས་ཞུགས་པའྕི་དྕི་བཞྷོན་རྣམས།།
གང་ཞྕིག་བདག་གྕིས་དང་བྷོར་རབ་ཏུ་འཁྱུད་དྷོ་ཀྭ་ཡེ་ཡྷོན་ཏན་མ་ལུས་དེ་རྣམས་ནྕི།།
གངས་ཀྕི་རྕི་ལ་གལ་ཏེ་སྷོང་ན་ཁྷོད་ཀྕི་ལུས་ལ་རེག་པ་ངེས་པར་འགྱུར་རྷོ་ཅེའྷོ།།
110
संक्षक्षप्येत क्षण इि किं दीघषयामा बत्रयामा
सिाषिस्िास्िहरवप किं मन्दमन्दातपं स्यात ्।
इत्िं िेतचिटुलनयने

दल
ष प्रािषनं मे
ु भ

गाढोष्मामभः कृतमशरणं त्िद्वियोगव्यिामभः।।
(སྷྲཾཀྵྕིཔྱེཏ ཀྵཎ ཨྕིབ ཀཐྷྲཾ དཱྕིརྡྷཡཱམཱ ཏྕིཡཱམཱ སརྐཱབསསྭཧརཔྕི
ཀཐྷྲཾ མནམནཏཔྷྲཾ
སཏ྄
ྐཱ
ྐཱ
ྐཱ
ཨྕིཏྷྲཾ ཙེཏཤྩཊུལནཡནེ དུརླབ པར
ྐཱ ནྷྲཾ མེ གཱཌྷྷོཥབྕི
ྐཱ ྟཿ ཀྲྀཏམཤརཎྷྲཾ ཏདྕིཡྷོགབྱཐཱབྕིྟཿ)
༡༡༠ ཐུན་གསུམ་ཅན་མ་ཐུན་རྕིང་གྱུར་པ་སྐད་ཅྕིག་བཞྕིན་དུ་བསྡུས་པ་ཅྕི(ཇྕི་རང)་ལྟར་ཡྕིན།།
ཉྕིན་པར་ཡང་ནྕི་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་ཅུང་ཟད་གདུང་བའང་ཇྕི་ལྟར་གྱུར་པ་ཡྕིན།།
ཀྭ་ཡེ་འདེན་བྱེད་གཡྷོ་བ་དེ་ལྟར་གྱུར་པས་བདག་སེམས་དྷོན་གཉེར་སྐལ་བ་དམན་པར་གྱུར།།
ཁྷོད་དང་བལ་བའྕི་གདུང་བ་རྣམས་དང་ཆེ་བའྕི་སྡུག་བསལ་རྣམས་ཀྕིས་བརན་པ་མྕིན་པར་བྱས།།
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111
नन्िात्मानं बहु विगणयन्नात्मना नािलम्बे
तत्कपयाखण

त्िमवप सुतरां मा गमः कातरत्िम ्।

कस्यात्यन्तं सुिमुपनतं दःु िमेकान्ततो िा
नीिरगच्
ष छत्यप
ु रर ि दशा िक्रनेममक्रमेण।।
(ནནཏ
ྐཱ ནྷྲཾ
ྐཱ ཏམཔྕི སུཏརཱྷྲཾ མཱ གམྟཿ ཀཱཏརཏམ྄
ྐཱ བཧུ བྕིགཎཡནཏྨ
ྐཱ ནཱ ནབཱབལམྦེ ཏཏྐལཎྕི
ཀསཏྱན
ཙ དཤཱ ཙཀནེམྕིཀམེཎ)
ྐཱ ྷྲཾ སུཁམུཔནཏྷྲཾ དུྟཿཁམེཀཱནཏྷོ བཱ ནཱྕིཙརྒཙཏཔརྕི
ྶུ
༡༡༡ བདག་ནྕི་ཞག་གངས་མང་བྷོའྕི་བདག་ཉྕིད་བགང་ཞྕིང་ནང་གྕི་བསམ་པས་མྕི་འཆྕི་བར་ནྕི་ཤེས།།
ཀྭ་ཡེ་དགེ་ལེགས་ལྡན་མ་ཁྷོད་ཀང་མ་ངན་མང་བྷོ་ཤྕིན་ཏུ་བྱ་བ་མ་ཡྕིན་ཏེ།།
བདེ་བ་མཐའ་གཅྕིག་ལྡན་པ་སུ་ཡྕིན་རག་ཏུ་སྡུག་བསལ་མཐའ་གཅྕིག་པ་ཡང་སུ་ཞྕིག་ཡྕིན།།
དེ་དག་འཁྷོར་ལྷོའྕི་རྕིབས་ནྕི་ཅུང་ཟད་འྷོག་ཏུ་འགྷོ་ཞྕིང་སྟེང་དུའང་རྕིམ་གྕིས་བསྐྷོར་བ་བཞྕིན།།
112
शापान्तो मे भुजगशयनादश्ु त्िते शाङ्षगपाणौ
मासानन्यान्गमय ितुरो लोिने मीलतयत्िा।
पचिादािां विरहगखु णतं तं तमात्मामभलार्ं
तनिेक्ष्यािः पररणतशरच्िश्न्द्रकासु क्षपासु।।
(ཤཱཔཱནྷོ མེ བྷུཛགཤཡནཱདུཏྕིཏེ ཤཱརཔཱཎྲོོ མཱསཱནནནྒ
ྐཱ མཡ ཙཏུརྷོ ལྷོཙནེ མཱྕིལཡྕིཏྐཱ
པཤདཱབཱ
ྐཱ ྷྲཾ བྕིརཧགུཎྕིཏྷྲཾ ཏྷྲཾ ཏམཱཏབྕི
ྐཱ ལཱཥྷྲཾ ནྕིརྦེཀབྟཿ པརྕིཎཏཤརཙྩནྕིཀཱསུ ཀྵཔཱསུ)
༡༡༢ ཁབ་འཇུག་ལག་འགྷོའྕི་གནས་ན་གཉྕིད་ལས་ལངས་ཚེ་རེ་བྷོ་ཁྷོས་པའྕི་བཀའ་ལུང་རྷོགས་པ་ཉྕིད།།
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དེ་ལ་ཟླ་བ་བཞྕི་ཡྷོད་དེ་བར་མྕིག་ནྕི་ཟུམ་པར་བྱས་ནས་ཁྷོད་ནྕི་གནས་པར་མཛྱོད།།
ཕྕི་ནས་བདག་ཅག་གཉྕིས་ནྕི་ཡུན་རྕིང་བལ་བ་ལས་བྱུང་འདྷོད་པའྕི་ལྷོངས་སྷོད་དེ་ཐྷོབ་སྟེ།།
སྟྷོན་ཀའྕི་ཟླ་བ་རྷོགས་པའྕི་མཚན་མྷོ་རྣམས་ལ་འདྷོད་པའྕི་ལྷོངས་སྷོད་དེ་དག་ལྡན་པར་འགྱུར།།
113
भदयचिाह त्िमवप शयने कण्ठलग्ना पुरा मे
तनद्रां गत्िा ककमवप रुदती सस्िनं विप्रबद्ध
ु ा।
सान्तहाषसं कधितमसकृत्पच्
ृ छतचि त्िया मे
दृष्टः स्िप्ने ककति रमयन्कामवप त्िं मयेतत।।
(བྷཱུཡཤཧ
ྐཱ ཏམཔྕི ཤཡནེ ཀཎལགྐཱ པུརཱ མེ ནྕིདྷྲཾྐཱ གཏྐཱ ཀྕིམཔྕི རུདཏཱྕི སསྭནྷྲཾ བྕིཔྲབུདྡྷཱ
སཱནརྡྷྐཱསྷྲཾ ཀཐྕིཏམསཀྲྀཏྤྲྲྀཙཏཤྩ ཏཡཱ མེ དྲྀཥྚྟཿ སྭཔྣེ ཀྕིཏབ རམཡནམཔྕི
ཏྷྲཾ མཡེཏྕི)
ྐཱ
༡༡༣ ཡང་ནྕི་བརྷོད་པ་སྷོན་ནྕི་བདག་དང་ཁྷོད་ནྕི་མལ་སྟན་གནས་ན་མགྕིན་འཁྱུད་གཉྕིད་སྷོང་བས།།
བདག་ནྕི་འཕྲལ་ལ་རབ་ཏུ་སད་པར་གྱུར་ནས་ཅྕི་ཡང་ངུ་བར་བྱས་པར་གྱུར་པ་ནྕི།།
ནང་ནས་རྒྷོད་པ་དང་བཅས་ལན་གཅྕིག་མྕིན་པར་ཁྷོད་ཀྕིས་བདག་ལ་དྕི་བ་བརྷོད་པ་ནྕི།།
ཀྭ་ཡེ་གཡྷོ་མ་འགའ་ཞྕིག་དང་ཡང་དགའ་བྱེད་རྕི་ལམ་དུ་མཐྷོང་ཞེས(པར?)བདག་གྕིས་ཁྷོད་ལའྷོ།།
114
एतस्मान्मां कुशमलनममभज्ानदानाद्विहदत्िा
मा कौलीनादमसतनयने मय्यविचिामसनी भदः।
स्नेहानाहुः ककमवप विरहे र्ह्ामसनस्ते ह्यभोगाहदष्टे िस्तुन्युपधितरसाः प्रेमराशीभिश्न्त।।
(ཨེཏསན
ྐཱ ྷྲཾྐཱ ཀུཤལྕིནམབྕིཛྙཱནདཱནཱདྕིདྕིཏྐཱ མཱ ཀྲོོལཱྕིནཱདསྕིཏནཡནེ མཡབྕིཤྭཱསྕིནཱྕི བྷཱུྟཿ
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སེཧཱནཱཧུྟཿ ཀྕིམཔྕི བྕིརཧེ ཧསྕི
ྐཱ ནསྟེ ཏབྷོགཱདྕིཥྚེ བསྟུནཔཙི
ྶུ ཏརསཱྟཿ པྲེམརཱཤཱྕིབབན)ྕི
༡༡༤ དེ་ལ་བདག་ནྕི་ཁྷོད་ལ་མཚན་མ་བཟང་བྷོ་སྕིན་པར་བྱེད་པ་ཡྕིན་པར་རྕིག་བྱས་ནས།།
ཀྭ་ཡེ་འདེན་བྱེད་དཀར་མྕིན་སེ་བྷོ་ངན་པའྕི་ཚིག་ལས་བདག་ལ་མྕི་གུས་འྷོས་མ་ཡྕིན།།
གང་ཕྕིར་བལ་བས་གདུངས་པ་ལྷོངས་སྷོད་བལ་ལ་དེ་རྣམས་མཛའ་བྷོའྕི་རྷོད་པ་ཅྕི་ཞྕིག་ཡྕིན།།
དངྷོས་པྷོ་རྣམས་ནྕི་མཐྷོང་ཚེ་མཆྷོག་ཏུ་དགའ་བའྕི་རྷོ་ནྕི་མང་བྷོའྕི་ཕུང་བྷོ་ཉྕིད་དུ་འགྱུར།།
115
आचिास्यरिं प्रिम विरहोदग्शोकां सिीं ते
शरलादाशु बत्रनयनिर्
ृ ोत्िातकदटाश्न्नित्ृ तः।
सामभज्ानप्रहहतकुशलरस्तद्ििोमभमषमावप
प्रातः कुन्दप्रसिमशधिलं जीवितं िारयेिाः।।
(ཨཱཤྭཱསྱབྷྲཾ པྲཐམ བྕིརཧྷོདགཤྷོཀཱྷྲཾ སཁཱིཾ ཏེ ཤལཱདཱཤུ ཏྕིནཡནབྲྀཥྷོཏཏཀྐཱ
ྐཱ ཊཱནྣ
ཱུ ྕིབྲྀཏྟཿ
སཱབྕིཛྙཱནཔྲཧྕིཏཀུཤལསྟདཙྱོབྕིརམཱཔྕི པཏྟཿ
ྐཱ ཀུནཔྲསབཤྕིཐྕིལྷྲཾ ཛཱིབྕིཏྷྲཾ དྷཱརཡེཐཱྟཿ)
༡༡༥ འདྕི་རྣམས་ཀྕིས་ནྕི་དང་བྷོར་བལ་བས་གདུངས་པར་གྱུར་པའྕི་གྷོགས་མྷོ་དེ་ནྕི་དབུགས་དབྱུང་མཛྱོད།།
མྕིག་གསུམ་པ་ཡྕི་ཁྱུ་མཆྷོག་ལྟ་བུར་དཀར་བའྕི་ཀ་ལཱ་ཤ་ཡྕི་རྕི་ལས་སླར་ལྡྷོག་བྱ།།
དེ་ལའང་རང་གྕི་དགེ་བའྕི་མཚན་མ་ཁེར་འྷོངས་དེ་དང་དེ་ནྕི་བདག་ལ་བཤད་པར་བྱ།།
ཁྷོད་ནྕི་ཀུན་དའྕི་གེ་སར་གཡྷོ་ལྡན་མྱུར་འགྷོ་རྣམས་ཀྕིས་བསྐུལ་བྱས་མྱུར་བར་འྷོང་བར་བྱ།།
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कश्च्ित्सौम्य व्यिमसतममदं बन्िक
ु ृ त्यं त्िया मे
प्रत्यादे शान्न िलु भितो िीरतां कपपयामम।
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प्रत्युक्तं हह प्रणतयर्ु सतामीश्प्सतािषकक्रयरि।।
(ཀཙྩིཏྶྲོོམ བྱབསྕིཏམྕིདྷྲཾ བནྡྷུཀྲྀཏྱྷྲཾ ཏཡཱ མེ པྲཏདེ
ྐཱ ཤཱནྣ ཁལུ བབཏྷོ དྷཱྕིརཏཱྷྲཾ ཀལཡཱམྕི
ནྕིྟཿཤབྷོ྅པྕི པྲདྕིཤསྕི ཛལྷྲཾ ཡཱཙིཏཤཏཀེ
ྶུ ྷྲཾ ཧྕི པྲཎཡྕིཥུ སཏཱམཱྕིཔྶྕིཏཱརཀྕིཡབ)
ྐཱ བྷྱྟཿ པྲཏཀ
༡༡༦ ཀྭ་ཡེ་གྷོགས་བཟང་ཁྷོད་ཀྕིས་བདག་གྕི་གཉེན་འདུན་དག་ཏུ་ཅུང་ཟད་གནས་པ་འདྕི་བྱས་ནས།།
སླར་ཡང་འཕྲྕིན་རྣམས་བརན་པ་ཁྷོད་ལས་ངེས་པར་བདག་ལ་འྷོང་བར་འགྱུར་ཞེས་བདག་སེམས་སྷོ། །
ཙྐཱ་ཏ་ཀ་རྣམས་ས་མེ
ད་པར་ཡང་ཆུ་ནྕི་སྕིན་པར་མཛྱོད་ཅེས་ཁྷོད་ལ་ཞུ་བར་སེམས།།
ཱུ
གང་ཕྕིར་སེ་བྷོ་རྣམས་ལ་འདྷོད་པར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྕི་བྱ་བའྕི་དྷོན་ཉྕིད་ལན་གྕི་ཚིག།
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एतत्कृत्िा वप्रयमनुधितप्रािषनाित्मषनो मे
सौहादाषद्िा

वििरु इतत िा मय्यनक्र
ु ोशबद्
ु ध्या

इष्टान्दे शाश्न्ििर जलद प्रािर्
ृ श्रीृ ा संभत
माष भददेिं क्षणमवप ि ते विद्युता विप्रयोगः।।
(ཨེཏཏྲྀཏྐཱ པྲྕིཡམནཙིཏ པར
ྐཱ ནཱབརནྷོ མེ སྲོོཧཱརྐཱདྐཱ བྕིདྷུར ཨྕིཏྕི བཱ མཡནཀྷོཤབུད
ཨྕིཥན
ྐཱ ཥཱ སྷྲཾབྲྀཏཤྕིར
ྐཱ ྐཱ བྷཱུདེབྷྲཾ ཀྵཎམཔྕི ཙ ཏེ བྕིདཏཱ
ྶུ བྕིཔྲཡྷོགྟཿ)
ྐཱ ེཤཱནྭྕིཙར ཛལད པབྲྀ
༡༡༧ ཀྭ་ཡེ་ཆུ་འཛིན་གདུང་ལྡན་བདག་གྕི་བརྷོད་པ་བདག་གྕི་སེམས་ལ་དྷོན་གཉེར་དགའ་བ་ཡྕི། །
ཚྱོགས་འདྕི་བྱམས་པར་གྱུར་པའམ་རེས་སུ་རབ་ཏུ་བརེ་བའྕི་བྷོས་ནྕི་འདྕི་རྣམས་ཀུན་བྱས་ནས།།
ཁྷོད་ཀང་འདྷོད་པའྕི་ཡུལ་ནྕི་ཐྷོབ་ཅྕིང་མཛེས་པའྕི་ཆར་སྕིན་ཚྱོགས་འཛིན་དཔལ་དང་ལྡན་པ་དང་།།
གླྷོག་མ་དང་ཡང་ནམ་ཡང་མྕི་འབལ་གྱུར་ཅྕིག་དེ་བཞྕིན་ཀུན་ཀང་དགེ་ཞྕིང་ཤྕིས་གྱུར་ཅྕིག།
སྙན་དངགས་མཁན་ཆེན་པྷོ་ནག་མྷོ་ཁྷོལ་གྕིས་མཛད་པའྕི་སྕིན་གྕི་ཕྷོ་ཉ་རྷོགས་སྷོ།།
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བྷོ་གྷོས་དང་སྙྕིང་རེ་དང་། བརལ་བ་དང་ངེས་པ་དང་། གཏྷོང་བ་ལ་སྷོགས་པའྕི་ཡྷོན་ཏན་ཕུལ་དུ་བྱུང་
བ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་སས་པའྕི་དཔྷོན་ཆེན་ནམ་མཁའ་བརན་པའྕི་བཀའ་ལུང་གྕིས། ཁ་ཆེའྕི་པཎྚྕིཏ་སྙན་
དངགས་མཁན་ཆེན་པྷོ་སུ་མ་ནྕི་ཤྐཱྕི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྕི་ལྷོ་ཙཱ་བ་མང་དུ་ཐྷོས་པའྕི་དགེ་སླྷོང་བྱང་ཆུབ་རེ་མྷོ་
དང་། ལྷོ་ཙཱ་བར་གཏྷོགས་པ་ལུང་རྕིགས་སྨྲ་བ་ནམ་མཁའ་བཟང་བྷོས་དཔལ་ས་སའྕི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་
པྷོར་བསྒྱུར་ཅྕིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྷོ།།

གང་ཞྕིག་ཐུགས་དགྷོངས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡྕིས།།
འདྕི་ལ་བསྐུལ་ཞྕིང་མཐུན་རེན་བསྒྲུབས་པ་དང་།།
བདག་ཅག་འབད་ལས་བསྷོད་ནམས་གང་བསྒྲུབས་པས།།
འཁྷོར་བ་ལས་བརྒལ་སྐུ་གསུམ་ཐྷོབ་པར་ཤྷོག།
བྱང་གྕི་བདག་པྷོའྕི་གསུང་བཟང་ལས།།
སྙན་དངགས་འདྕི་ནྕི་བྷོད་སྐད་དུ།།
ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་དང་ལྷན་ཅྕིག།
དགེ་སླྷོང་བྱང་ཆུབ་རེ་མྷོས་བསྒྱུར།།
འདྕིས་འགྷོ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་ཕན་ཐྷོགས་ནས་བཀ་ཤྕིང་ཤྕིང་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྕིག

(ཨ་ལགས་དྷོར་ཞྕིའྕི་འགེལ་བ་ཀུན་དའྕི་ཟླ་ཟེར་དང་རྷོ་སྕིས་རྷོ་རེ་ཚེ་རྕིང་གྕིས་རྷོམ་སྕིག་བྱས་པའྕི་རྒྱ་
བྷོད་ཤན་སར་མར་གཏུགས་ཏེ་གཏགས་པ་ཡྕིན། དག་ཆ་ཐྷོད་མྕི་ཐུག་པ་ཁ་ཤས་ཡྷོད་ཀང་བསྟན་འགྱུར་
རང་ལ་ཁུངས་མ་མཛད་ན་རང་ཐག་མྕི་ཆྷོད་པས་མྕི་མཐུན་པ་དག་མཉམ་དུ་བཀྷོད་ཡྷོད། རེས་མར་དག་
བཅྷོས་མཛད་པར་བྱའྷོ།། སྕིར་རྒྱ་གཞུང་དང་རྒྱ་འགྱུར་མ་གཉྕི་གར་ཤྷོ་ལྷོ་ཀ་༡ནས་༦༦/༦༧བར་སྕིན་ས་མ་
དང་། ཤྷོ་ལྷོ་ཀ་༦༧/༦༨ནས་མཐའ་མ་བར་སྕིན་ཕྕི་མ་ཞེས་མྕིང་བཏགས་ཡྷོད། )

སརྦམངྒལྷྲཾ། བཀ་ཤྕིས་པར་གྱུར་ཅྕིག
འགྷོད་མཁན། ཟླ་བ་གཞྷོན་ན། ཆུ་ཚྱོད། 1/27/2012 04:33:00 AM
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