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མེགྷདཱུཏནཱམ། 
 

 

 

 

 

लेखक कललदास 
སྙན་ངག་མཁན། ནག་མོའི་འཁོལ། 
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1 

कश्चित्कान्ताविरहगरुुणा स्िाधिकारप्रमत्तः 

शापेनास्तंगममतमहहमा िर्षभोग्येण भतुषः। 

यक्षचिके्र जनकतनयास्नानपुण्योदकेर्ु 

श्स्नग्िच्छायातरुर्ु िसतत ंरामधगयाषश्रमेर्ु।। 

(ཀཤ ྕིཏ ྐཱན ྐཱབྕིརཧགུརུཎཱ སྐཱདྕིཀཱརཔྲམཏ ྟཿ ཤཱཔེནཱསྟངྒམྕིཏམཧྕིམཱ བརྵབྷོགེཎ  བརྟཿ 

ཡཀྵཤྩཀེ  ཛནཀཏནཡཱས ྐཱནཔུཎྷོདཀེཥུ སྕིག ྡྷཙྪཱཡཱཏརུཥུ བསཏིཾ རཱམགྕིརྐཱཤྲམེཥུ) 

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 मेघमाश्चलष्टसानुं 

िप्रक्रीडापररणतगजपे्रक्षणीयं      ददशष।। 

(ཏསྕིནྣདྲོོ ཀཏྕིཙིདབལཱབྕིཔྲཡུཀ ྟཿ ས ཀཱམཱྕི  ནཱྕིཏྐཱ མཱསཱནྐནཀབལཡ  བྷྲཾཤརྕིཀ པྲཀྷོཥ ྟཿ 

ཨཱཥཱཌྷསྱ པྲཤམདྕིབསེ མེགྷམཱཤ ྕིཥྚསཱནྷྲཾ   བཔྲཀྐཱྕིཌཱཔརྕིཎཏགཛཔྲཀྵཎཱྕིཡྷྲཾ  དདརྴ) 

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།། 
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ཆུ་སྟྷོད་ཟླ་བ་རྷོགས་པའྕི་ཉྕིད་ལ་སྕིན་རྣམས་རྕི་ཤྷོད་རྕི་སེྟང་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 पुरः केतकािानहेतो- 

रन्तबाषष्पश्चिरमनुिरो राजराजस्य दध्यौ। 

मेघालोके भितत सुखिनोऽप्यन्यिािशृ्त्त िेतः 

कण्ठाचलेर्प्रणतयतन जने ककं पुनददषरसंस्िे ।। 

(ཏསྱ ས ྕིཏྐཱ ཀཐམཔྕི པུརྟཿ ཀེཏཀཱདྷཱནཧེཏྷོརན ར ྐཱཥྤཤྩྕིརམནཙརྷོ རཱཛརཱཛསྱ དད ྲོོ 

མེགྷཱལྷོཀེ བབཏྕི སུཁྕིནྷོ྅པྱནྱཐཱབྲྀཏ ྕི ཙེཏྟཿ ཀཎ ྐཱཤ ེཥཔྲཎཡྕིནྕི ཛནེ ཀིཾ པུནར  ྡཱུརསྷྲཾས ེ ) 

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 

जीमदतेन स्िकुशलमयीं हारतयष्यन ्प्रिशृ्त्तम ्। 

स प्रत्यग्रः कुटजकुसुमरः कश्पपताघाषय तस्मर 

प्रीतः प्रीततप्रमुिििनं स्िागतं व्याजहार ।। 

(པྲཏྐཱསནྣེ ནབསྕི དཡྕིཏཱཛཱིབྕིཏཱལམྦནཱར ྐཱྕི  ཛཱིམྐཱཱུཏེན སྭཀུཤལམཡཱིཾ ཧཱརཡྕིཥྱན྄ པྲབྲྀཏ ྕིམ྄ 

ས པྲཏྱག ྟཿ ཀུཊཛཀུསུམ ྟཿ ཀལྕིཏཱར   རྱ ཏས   པྐཱྕིཏྟཿ པྐཱྕིཏྕིཔྲམུཁབཙནྷྲཾ སྐཱགཏྷྲཾ བྐཱཛཧཱར) 
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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 । 

इत्यौत्सुक्यादपररगणयन्गहु्यकस्तं  ययािे 

कामाताष हह प्रणयकृपणाचिेतनािेतनेर्ु ।। 

(དྷཱུམཛྱོཏྕིྟཿ སལྕིལམརུཏཱྷྲཾ སནྣྕིཔཱཏྟཿ ཀྭ མེགྷྟཿ སྷྲཾདེཤཱར ྐཱྟཿ ཀྭ པཊུཀརཎ ྟཿ པྐཱཎྕིབྕིྟཿ པྐཱཔཎཱྕིཡཱྟཿ 

ཨྕིཏྱྲོོཏ ྶུཀྐཱདཔརྕིགཎཡན ཱུཧྱཀསྟྷྲཾ ཡཡཱཙེ     ཀཱམཱར ྐཱ 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 िंश ेभुिनविहदते पुष्कराितषकानां 

जानामम त्िां प्रकृततपुरुर्ं कामरूपं मघोनः । 

तेनाधिषत्िं त्ितय विधििशाद्ददरबन्िुगषतोऽहं 

याच्ञा िन्ध्या िरमधिगणेु नािमे लब्िकामा ।। 
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(ཛཱཏྷྲཾ བྷྲཾཤེ བྷུབནབྕིདྕིཏེ པུཥྐརཱབརཀཱནཱྷྲཾ ཛཱནཱམྕི ཏྐཱྷྲཾ པྲཀྲྀཏྕིཔུརུཥྷྲཾ ཀཱམརཱུཔྷྲཾ མགྷྷོནྟཿ 

ཏེནཱར ྕིཏྷྲཾ ཏཡྕི བྕིདྕིབཤཱད྄ དཱུརབནྡྷུརྒཏྷོ྅ཧྷྲཾ  ཡཱཙ ྐཱ་བན     བརམདྕིགུཎེ ནཱདམེ ལབ
 ྡྷཀཱམ)ཱ 

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 ।। 

(སན པ ྐཱནཱྷྲཾ ཏམསྕི ཤརཎྷྲཾ ཏཏྤཡྷོད པྲྕིཡཱཡཱྟཿ སྷྲཾདཤེྷྲཾ མེ ཧར དནཔཏྕིཀྷོདབྕིཤ ེཥྕིཏསྱ 

གན བྐཱ ཏེ བསཏྕིརལཀཱ ནཱམ ཡཀྵེཤྭརཱཎཱྷྲཾ བཱཧྱྷོདྐཱནས ྕིཏཧརཤྕིརཤྩན ྕིཀཱདྲོོཏཧར  ) 

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 पिनपदिीमुद्गहृीतालकान्ताः 

पे्रक्षक्षष्यन्ते पधिकितनताः प्रत्ययादाचिसन्त्यः । 
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कः सन्नद्धे विरहवििुरां त्िय्युपेके्षत जायां 

न स्यादन्योऽप्यहममि जनो यः परािीनिशृ्त्तः ।। 

(ཏྐཱམཱརཱུཌྷྷྲཾ པབནཔདབཱྕིམུད྄གྲྀཧཱྕིཏཱལཀཱན ྐཱྟཿ  པྲེཀྵྕིཥྱན ེ པཐྕིཀབནྕིཏཱྟཿ པྲཏྱཡཱདཱཤྭསན ྟཿ 

ཀྟཿ སནྣདེ བྕིརཧབྕིདྷུརཱྷྲཾ ཏཡྶུཔེཀྵེཏ ཛཱཡཱྷྲཾ ན སྐཱདནྱྷོ྅པྱཧམྕིབ ཛནྷོ ཡ པརཱདྷཱྕིནབྲྀཏ ྕིྟཿ) 

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་བེྱད།། 

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 नुदतत पिनचिानुकद लो यिा त्िां 

िामचिायं नदतत मिुरं िातकस्ते सगन्िः । 

गभाषिानक्षणपररियान्नुनमा बद्धमालाः 

सेविष्यन्ते नयनसुभग ंिे भिन्तं बलाकाः ।। 

(མན ྷྲཾ མན ྷྲཾ ནདཏྕི པབནཤ ྐཱནཀྐཱཱུལྷོ ཡཐཱ ཏྐཱྷྲཾ བཱམཤ ྐཱཡྷྲཾ ནདཏྕི མདྷུརྷྲཾ ཙཱཏཀསྟེ སགནྟཿ 

གརྦྷཱདྷཱནཀྵཎཔརྕིཙཡཱན ཱུནམཱ བདམཱལཱྟཿ སེབྕིཥྱན ེ ནཡནསུབགྷྲཾ ཁེ བབན ྷྲཾ 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 हदिसगणनातत्परामेकपश्त्न- 

मव्यापन्नामविहतगततद्रषक्ष्यमस भ्रातजृायाम ्। 

आशाबन्िः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानाम ्

सद्यः पात प्रणतय हृदयं विप्रयोगे रूणवद्ध।। 

(ཏཱྷྲཾ ཙཱབཤྷྲཾ  དྕིབསགཎནཱཏཏྤརཱམེཀཔཏྣྕིམབྐཱཔན ྐཱམབྕིཧཏགཏྕིར ཀྵྱསྕིབྷཱཏྲྀཛཱཡཱམ྄ 

ཨཱཤཱབནྟཿ ཀུསུམསདྲྀཤྷྲཾ པྐཱཡཤྷོ 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་བེྱད།།  

11 

कतुुं यच्ि प्रभितत महीमुश्च्छलीन्रामिन्ध्यं 

तच्ुत्िा ते श्रिणसुभग ंगश्जषतं मानसोत्काः। 

आ कर लासाद्बबसककसलयच्छेदपािेयिन्तः 

सम्पत्स्यन्ते नभमस भितो राजहंसाः सहायाः ।। 

(ཀརྷྲཾ ཡཙྩ པྲབབཏྕི མཧྕིམུཙིལཱྕིན   མབན
  ྷྲཾ  ཏཙ ྡཱུཏྐཱ ཏེ ཤྲབཎསུབགྷྲཾ གརྕིཏྷྲཾ མཱནསྷོཏ ྐཱྟཿ 

ཨཱ ཀ ལཱསཱདྕིསཀྕིསལཡཙེདཔཱཐེཡབན ྟཿ སམྤཏྶྱན ེ ནབསྕི བབཏྷོ རཱཛཧྷྲཾསཱྟཿ སཧཱཡཱྟཿ) 

༡༡  གང་ཞྕིག་ཁྷོད་ཀྕིས་འབྲུག་ས་སྷོགས་པ་དེ་ནྕི་སྐལ་བཟང་རྣ་བས་ཐྷོས་བྱས་ནས། ། 

མཆྷོག་ཏུ་རྒྱས་པའྕི་མེ་ཏྷོག་དག་གྕིས་ས་གཞྕིའྕི་ཆེད་དུ་གདུགས་དག་བྱས་པར་གྱུར་པ་ཉྕིད།། 
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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 

आपचृ्छस्ि वप्रयसिममंु तुङ्गमामलङ्ग्य शरलं 

िन्द्यरः पुसंां रघुपततपदररङ्ककतम ्मेिलासु। 

काले काले भितत भिता यस्य संयोगमेत्य 

स्नेहव्यश्क्तश्चिरविरहज ंमुञ्ितो िाष्पमुष्णम।्। 

(ཨཱཔྲྲྀཙསྭ པྲྕིཡསཁམམུྷྲཾ ཏུངྒམཱལྕིངྒྱ ཤ ལྷྲཾ བན  ྟཿ པུྷྲཾསཱྷྲཾ རགྷུཔཏྕིཔད རངྐྕིཏམ྄ མེཁལཱསུ 

ཀཱལེ ཀཱལེ བབཏྕི བབཏཱ ཡསྱ སྷྲཾཡྷོགམེཏྱ  སེཧབྱཀ ྕིཤྩྕིརབྕིརཧཛྷྲཾ 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 कियतस्त्ित्प्रयाणानुकद लं 

सन्देशं मे तदनु जलद श्रोष्यमस श्रोत्रपेयम।् 

खिन्नः खिन्नः मशिररर्ु पदं न्यस्य गन्तामस यत्र 

क्षीणः क्षीणः पररलघु पयः स्रोतसां िोपभुज्य ।। 

(མཱརྒྷྲཾ ཏཱབཙ ྪྲྀཎུ ཀཐཡཏསྟྭཏྤྲཡཱཎཱནཀྐཱཱུལྷྲཾ སན ེཤྷྲཾ  མེ ཏདན ཛལད ཤྲྷོཥྱསྕི ཤྲྷོཏཔེཡམ྄ 

ཁྕིནྣྟཿ ཁྕིནྣྟཿ ཤྕིཁརྕིཥུ པདྷྲཾ ནྱསྱ གན ྐཱསྕི ཡཏ  ཀྕིཎྟཿ ཀྕིཎྟཿ པརྕིལགྷུ པཡྟཿ སྷོཏསཱྷྲཾ ཙྱོཔབྷུཛ) 
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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 

अदे्रः शङृ्गं हरतत पिनः ककं श्स्िहदत्युन्मुिीमभ- 

दृषष्टोत्साहचिककतिककतं मुग्िमसद्धाङ्गनामभः। 

स्िानादस्मात्सरसतनिुलादतु्पतोदङ्मुिः िं 

हदङ्नागानां पधि पररहरन ्स्िदलहस्तािलेपान।्। 

(ཨདེྟཿ ཤྲྲྀངྒྷྲཾ ཧརཏྕི པབནྟཿ ཀིཾ  སྭྕིདྕིཏྶུན ྶུཁཱྕིབྕིར ྲྀཥྚྷོཏ ྐཱཧཤྩཀྕིཏཙཀྕིཏྷྲཾ མུག ྡྷསྕིདྡྷཱངྒནཱབྕིྟཿ 

ས ྐཱནཱདས ྐཱཏྶརསནྕིཙུལཱདུཏྤཏྷོདང ྶུཁྟཿ ཁྷྲཾ  དྕིང ྐཱགཱནཱྷྲཾ པཐྕི པརྕིཧརན྄ ས  ྡཱུལཧས ྐཱབལེཔཱན)྄ 

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 पे्रक्ष्यमेतत्पुरस्ता- 

द्िपमीकाग्ात्प्रभितत िनुष्िण्डमािण्डलस्य। 

येन चयामं िपुरतततरां काश्न्तमापत्स्यते ते 

बहेणेि स्फुररतरुधिना गोपिेशस्य विष्णोः।। 
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(རཏྣཙྪཱཡཱབྱཏྕིཀར ཨྕིབ  པེྲཀྵྱམེཏཏ ྶུརསྟདལ ྐཱྕིཀཱགྐཱཏྤྲབབཏྕི དནཥྑཎྜམཱཁཎྜལསྱ 

ཡེན ཤྱཱམྷྲཾ བཔུརཏྕིཏརཱྷྲཾ ཀཱན ྕིམཱཔཏྶྱཏེ  ཏ ེབར ེཎེབ  ས ྶུརྕིཏརུཙིནཱ 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 

प्रीततश्स्नग्िरजषनपदििदलोिनरः पीयमानः। 

सद्यः सीरोत्कर्णसुरमभ क्षेत्रमारुह्य मालं 

ककश्ञ्ित्पचिाद् व्रज लघुगततभदषय एिोत्तरेण।। 

(ཏཡྐཱཡཏ ྷྲཾ ཀྲྀཥྕིཕལམྕིཏྕི བྷྲཱུབྕིཀཱརཱནབྕིཛ  ྟཿ  པྐཱྕིཏྕིསྕིག ྡྷ རནཔདབདྷཱུལྷོཙན ྟཿ པཱྕིཡམཱནྟཿ 

སདྟཿ སཱྕིརྷོཏྐཥཎསུརབྕི ཀྵེཏམཱརུཧྱ མཱལྷྲཾ  ཀྕིཉྩྕིཏྤཤ ྐཱད྄ བཛ ལགྷུགཏྕིརྦྷཱྦྷཱུཡ ཨེབྷོཏ རེཎ) 

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 मदध्नाष 

िक्ष्यत्यध्िश्रमपररगतं सानुमानाम्रकद टः। 
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न क्षुद्रोऽवप प्रिमसुकृतापेक्षया संश्रयाय 

प्राप्ते ममत्र ेभितत विमुिः ककं पुनयषस्तिोच्िरः।। 

(ཏྐཱམཱསཱརཔྲཤམྕིཏབནྷོཔཔ བྷྲཾ སཱདྷུ མྐཱཱུར      བཀྵྱཏྱདྷྭཤྲམཔརྕིགཏྷྲཾ སཱནམཱནཱམྲཀྐཱཱུཊྟཿ 

ན ཀྵུདྷོ྅པྕི པྲཐམསུཀྲྀཏཱཔེཀྵཡཱ སྷྲཾཤྲཡཱཡ  པྐཱཔ ེ མྕིཏེ བབཏྕི བྕིམུཁྟཿ ཀིཾ པུནརྱསྟཐྷོཙྩ ྟཿ) 

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 ्धित्रकद ट 

स्तुङ्गेन त्िां जलद मशरसा िक्ष्यतत चलाघमानः। 

आसारेण त्िमवप शमयेस्तस्य नरदाघमश्ग्नं 

सद्भािाद्रषः फलतत न धिरेणोपकारो महत्सु।। 

(ཨདྷྭཀ ྐཱན ྷྲཾ པྲཏྕིམུཁགཏྷྲཾ སཱནམཱན྄ ཙིཏཀྐཱཱུཊ  སྟུངྒེན ཏྐཱྷྲཾ ཛལད ཤྕིརསཱ བཀྵྱཏྕི ཤ ྐཱགྷམཱནྟཿ 

ཨཱསཱརེཎ ཏམཔྕི  ཤམཡེསྟསྱ ན དཱགྷམགྣིཾ  སད   བཱར ྟཿ 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།། 
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19 

छन्नोपान्तः पररणतफलद्योततमभः काननाम्रर- 

स्त्िय्यारूढे मशिरमिलः श्स्नग्ििेणीसिणे। 

नदनं   यास्यत्यमरममिुनपे्रक्षणीयामिस्िां 

मध्ये चयामः स्तन इि भुिः शरे्विस्तारपाण्डुः।। 

(ཚནྣྷོཔཱན ྟཿ པརྕིཎཏཕལདྷོཏྕིབྕིྟཿ ཀཱནནཱམྲ སྟྭཡྐཱརཱུཌྷེ  ཤྕིཁརམཙལྟཿ སྕིག ྡྷབེཎཱྕིསབརྞེ 

ནྐཱཱུནྷྲཾ ཡཱསྱཏྱམརམྕིཐུནཔེྲཀྵཎཱྕིཡཱམབས ྐཱྷྲཾ  མད ེ ཤྱཱམྟཿ སྟནྟཿ ཨྕིབ བྷུབྟཿ ཤེཥབྕིས ྐཱརཔཱཎ ྶུྟཿ) 

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་བཞྕིན་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་བེྱད།། 

20 

श्स्ित्िा तश्स्मन्िनिरििदभुक्तकुञ्जे मुहदतुं 

तोयोत्सगषद्रतुतरगततस्तत्परं ित्मष तीणषः। 

रेिां द्रक्ष्यस्युपलविर्मे विन्ध्यपादे विशीणाुं 

भश्क्तच्छेदरररि विरधितां भदततमङ्गे गजस्य।। 

(ས ྕིཏྐཱ ཏསྕིནྦནཙརབདྷཱུབྷུཀ ཀུཉེ མུཧཱུརྷྲཾ   ཏྷོཡྷོཏྶརྒདྲུཏཏརགཏྕིསྟཏྤརྷྲཾ བར   ཏཱྕིརྞྟཿ 

རེབཱྷྲཾ དཀྵྱསྶུཔལབྕིཥམེ བྕིན  པཱདེ བྕིཤཱྕིར ྐཱྷྲཾ  བཀ ྕིཙེད རྕིབ 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།།  
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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 

तस्याश्स्तक्तरिषनगजमदरिाषमसतं िान्तिशृ्ष्ट- 

जषम्बदकुञ्जप्रततहतरयं तोयमादाय गच्छेः। 

अन्तः सारं घन तुलतयतुं नातनलः शक्ष्यतत त्िां 

ररक्तः सिो भितत हह लघुः पदणषता गौरिाय।। 

(ཏསྐཱསྟྕིཀ  རྦནགཛམད ར ྐཱསྕིཏྷྲཾ བཱན བྲྀཥྚྕི  རམ  ྡཱུཀུཉཔྲཏྕིཧཏརཡྷྲཾ ཏྷོཡམཱད གཙེྟཿ) 

ཨན ྟཿ སཱརྷྲཾ གྷན ཏུལཡྕིཏུྷྲཾ ནཱནྕིལྟཿ ཤཀྵྱཏྕི ཏྐཱྷྲཾ  རྕིཀ ྟཿ སརྦྷོ བབཏྕི ཧྕི ལགྷུྟཿ པྐཱཱུརྞཏཱ 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 केसरररिषरूढर- 

राविभदषतप्रिममुकुलाः कन्दलीचिानुकच्छम।् 

दग्िारण्येष्िधिकसुरमभ ंगन्िमाघ्राय िोव्याषः 

सारङ्गास्ते जललिमुिः सदितयष्यश्न्त मागषम।्। 

(ནཱྕིཔྷྲཾ དྲྀཥ   ཧརྕིཏཀཔྕིཤྷྲཾ  ཀེསར རརྡྷརཱུཌྷ རཱབྕིརྦྷཱྦྷཱུཏཔྲཐམམུཀུལཱྟཿ ཀན ལཱྕིཤ ྐཱནཀཙམ ྄

དག   རཎེཥྭདྕིཀསུརབིཾ གནམཱགྷྲཱཡ ཙྱོར  ྟཿ  སཱརངྒཱསྟེ ཛལལབམུཙྟཿ སྐཱཱུཙཡྕིཥྱན ྕི མཱརྒམ྄) 
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༢༢ དང་བྷོར་ཀན ལྕི་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 

अम्भोबबन्दगु्हणितुरांचिातकान ्िीक्षमाणाः 

श्रोणीभदताः पररगणनया तनहदषशन्तो बलाकाः। 

त्िामासाद्य स्ततनतसमये मानतयष्यश्न्त मसद्धाः 

सोत्कम्पातन वप्रयसहिरीसंभ्रमामलङ्गतातन।। 

(ཨམྷོབྕིན ྶུགཧཎཅཏུརཱྷྲཾཤ ྐཱཏཀཱན྄ བཱྕིཀྵམཱཎཱྟཿ  ཤྲྷོཎཱྕིབྷཱུཏཱྟཿ པརྕིགཎནཡཱ ནྕིརྕིཤན ྷོ བལཱཀཱྟཿ 

ཏྐཱམཱསཱད སྟནྕིཏསམཡེ མཱནཡྕིཥྱན ྕི སྕིདྡྷཱྟཿ  སྷོཏྐམ ྐཱནྕི 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་བེྱད་པ་ཡྕིན།། 

(འདྕི་ཡང་ཨ་ལགས་དྷོར་ཞྕིས་བཀྷོད་མེད།) 

24 

उत्पचयामम द्रतुमवप सिे मश्त्प्रयािुं तययासोः 

कालक्षेपं ककुभसुरभौ पिषते पिषते ते। 

शुक्लापाङ्गरः सजलनयनरः स्िागतीकृत्य केकाः 
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प्रत्युद्यातः किमवप भिान ्गन्तुमाशु व्यिस्येत।्। 

(ཨུཏྤཤྱཱམྕི དྲུཏམཔྕི སཁ ེམཏྤྲྕིཡཱར ྷྲཾ ཡྕིཡཱསྷོྟཿ  ཀཱལཀྵེཔྷྲཾ ཀཀུབསུརབྲོོ པརྦཏེ པརྦཏེ ཏེ 

ཤུཀ ྐཱཔཱངྒ ྟཿ སཛལནཡན ྟཿ སྐཱགཏཱྕིཀྲྀཏྱ ཀེཀཱྟཿ པྲཏྶུདྐཱཏྟཿ ཀཐམཔྕི བབཱན྄ གན ཱུམཱཤུ 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 

पाण्डुच्छायोपिनितृयः केतकर ः सदधिमभन्नर- 

नीडारम्भरगृषहबमलभुजामाकुलग्ामिरत्याः । 

त्िय्यासन्ने पररणतफलचयामजम्बदिनान्ताः। 

संपत्स्यन्ते कततपयहदनस्िातयहंसा दशाणाषः।। 

(པཱཎ ྶུཙྪཱཡྷོཔབནབྲྀཏཡྟཿ ཀེཏཀ ྟཿ སྐཱཱུཙིབྕིནྣ  ར ྐཱྕིཌཱརམ ར ྲྀཧབལྕིབྷུཛཱམཱཀུལགྐཱམཙ ཏྐཱྟཿ 

ཏཡྐཱསནྣེ པརྕིཎཏཕལཤྱཱམཛམ  ྡཱུབནཱན ྐཱྟཿ  སྷྲཾཔཏྶྱན ེ ཀཏྕིཔཡདྕིནས ྐཱཡྕིཧྷྲཾས ཱདཤཱར ྐཱྟཿ) 

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। 

तीरोपान्तस्ततनतसुभग ंपास्यमस स्िाद ुयस्मात ्

सभ्रद भङ्गम ्मुिममि पयो िेत्रित्याचिलोममष।। 

(ཏེཥཱྷྲཾ དྕིཀྵུ པྲཐྕིཏབྕིདྕིཤཱལཀྵཎཱྷྲཾ རཱཛདྷཱནཱིཾ  གཏྐཱ སདྟཿ ཕལམཏྕིམཧཱཏ ྐཱམུཀཏསྱ ལབ    

ཏཱྕིརྷོཔཱན སྟནྕིཏསུབགྷྲཾ པཱསྱསྕི སྐཱདུ ཡས ྐཱཏ྄  སབྷྲཱུ བངྒམ྄ མུཁམྕིབ པཡྷོ བེཏབཏྐཱཤྩལྷོརྕི) 

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 विश्रामहेतो- 

स्त्ित्संपकाषत्पुलककतममि प्रौढपुष्परः कदम्बरः। 

यः पण्यस्त्रीरतत पररमलोद्गाररमभनाषगराणा- 

मुद्दामातन प्रियतत मशलािेचममभयौिनातन।। 

(ནཱྕིཙ རཱཁྷྲཾ གྕིརྕིམདྕིབསེསྟཏ བྕིཤྐཱམཧེཏྷོ  སྟྭཏྶྷྲཾཔརྐཱཏ ྶུལཀྕིཏམྕིབ པྲྲོོཌྷཔུཥྤ ྟཿ ཀདམྦ ྟཿ 

ཡྟཿ པཎས  ྕིརཏྕི པརྕིམལྷོད ྐཱརྕིབྕིར ྐཱགརཱཎཱམུད ྐཱམཱནྕི  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 मसञ्ि- 

न्नुद्यानानां निजलकणरयदषधिकाजालकातन। 

गण्डस्िेदापनयनरुजाक्लान्तकणोत्पलानां 

छायादानात्क्षणपररधितः पुष्पलािीमुिानाम।्। 

(བྕིཤྐཱན ྟཿ སནྦྲཛ བནནདཱྕིཏཱྕིརཛཱཏཱནྕི སྕིཉྩན ཱུདྐཱནཱནཱྷྲཾ ནབཛལཀཎ ར ྡཱུཐྕིཀཱཛཱལཀཱནྕི 

གཎྜསྭེདཱཔནཡནརུཛཱཀ ྐཱན ཀརྞྷོཏྤལཱནཱྷྲཾ  ཚཱཡཱདཱནཱཏ ྐྵཎཔརྕིཙིཏྟཿ པུཥྤལཱབཱྕིམུཁཱནཱམ྄) 

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। 

विद्युद्दामस्फुररत िककतरस्तत्र पौराङ्गनानां 

लोलापाङ्गरयषहद न रमसे लोिनरिषश्ञ्ितोऽमस।। 

(བཀྟཿ པན ྐཱ ཡདཔྕི བབཏྟཿ པྲས ྕིཏསྱྷོཏ རཱཤཱྷྲཾ  སྲོོདྷོཏྶངྒཔྲཎཡབྕིམུཁྷོ མཱས བྷཱུརུཛྫཡཡྕིནྐཱྟཿ 

བྕིདྶུད ྐཱམས ྶུརྕིཏ ཙཀྕིཏ སྟཏ པྲོོརཱངྒནཱནཱྷྲཾ  ལྷོལཱཔཱངྒ རྱདྕི ན རམསེ ལྷོཙན རྦཉྩྕིཏྷོ྅སྕི) 

༢༩ ཡང་ནྕི་བྱང་གྕི་ཕྷོགས་སུ་བགྷོད་ཅྕིང་གང་ཞྕིག་ཁེད་ནྕི་འཁྷོག་པའྕི་ལམ་ལ་ཞུགས་པའྕི་ཚེ།། 

གྷོང་ཁརེ་ཨུར་ཡ་ནའྕི་རྒྱལ་བྷོའྕི་ཕྷོ་བང་ནང་དུ་ཕྕིར་ཕྷོགས་མྕིན་པར་གནས་པར་མཛྱོད།། 



18 
 

དེ་ན་གྷོང་གྕི་དགའ་མ་རྣམས་ནྕི་རྷོལ་སེག་ཟུར་མྕིག་གླྷོག་གྕི་ཕེྲང་ཐག་གཡྷོ་བ་ནྕི།། 

སྷོང་བེྱད་མྕིག་གྕིས་གལ་ཏེ་ཁྷོད་ནྕི་མ་མཐྷོང་འབས་བུ་མེད་ཅྕིང་བསླུས་པ་ཉྕིད་དུ་འགྱུར།། 

30 

िीधिक्षोभस्ततनतविहगशे्रखणकाञ्िीगणुायाः 

संसपषन्त्याः स्िमलतसुभग ंदमशषताितषनाभेः। 

तनविषन्ध्यायाः पधि भि रसाभ्यन्तरः सश्न्नपत्य 

स्त्रीणामाद्य ंप्रणयििनं विभ्रमो हह वप्रयेर्।ु। 

(བཱྕིཙིཀྵྷོབསྟནྕིཏབྕིཧགཤྲེཎྕིཀཱཉྕིགུཎཱཡཱྟཿ  སྷྲཾསརྤན  ྟཿ སྑལྕིཏསུབགྷྲཾ དརྴྕིཏཱབརནཱབེྟཿ 

ནྕིརྦྕིན   ཡཱྟཿ པཐྕི བབ རསཱབྷྱན རྟཿ སནྣྕིཔཏྱ  ས
  ྕིཎཱམཱདྷྲཾ པྲཎཡབཙནྷྲཾ བྕིབམྷོ ཧྕི པྲྕིཡེཥུ) 

༣༠ རླབས་ཕྲེང་གཡྷོ་ལྡན་སྙན་པར་སྷོགས་ཤྕིང་འདབ་ཆགས་ཕྲེང་བའྕི་སེྐད་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। 

सौभाग्य ंते सुभग विरहािस्िया व्यञ्जयन्ती 

काचयुं येन त्यजतत विधिना स त्ियरिोपपाद्यः।। 

(བེཎཱྕིབྷཱུཏཔྲཏནསལྕིལཱ ཏཱམཏཱྕིཏསྱ སྕིནྡྷུྟཿ  པཱཎ ྶུཙྪཱཡཱ ཏཊརུཧཏརུབྷྲཾཤྕིབྕིར ྐཱྕིརྞཔརྞ ྟཿ 

སྲོོབྷཱགྷྲཾ ཏེ སུབག བྕིརཧཱབས ཡཱ བྱཉཡན ྐཱྕི  ཀཱར ྷྲཾ ཡེན ཏྱཛཏྕི བྕིདྕིནཱ ས ཏཡ བྷོཔཔཱདྟཿ) 
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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་ཆ་ེབའྕི་གནས་སྐབས་མཛད་དམ་ཁྷོད་མཁེན་དེ་ནྕི་རྷོད་པར་བེྱད།།  

32 

प्राप्यािन्तीनुदयनकिाकोविदग्ाम िदृ्धान ्

पदिोहद्दष्टामनुसर पुरीं श्रीविशालां विशालाम।् 

स्िपपीभदते सुिररतफले स्िधगषणां गा ंगतानां 

शरे्रः पुण्यरहृषतममि हदिः काश्न्तमत्िण्डमेकम।्। 

(པྐཱཔྐཱབན ྐཱྕིནདཡནཀཐཱཀྷོབྕིདགྐཱམ བྲྀདྡྷཱན྄  པྐཱཱུརྦྷོད ྕིཥ ྐཱམནསར པུརཱིཾ ཤྐཱྕིབྕིཤཱལཱྷྲཾ བྕིཤཱལཱམ྄ 

སྭལ ྐཱྕིབྷཱུཏེ སུཙརྕིཏཕལེ སྭརྒྕིཎཱྷྲཾ གཱྷྲཾ གཏཱནཱྷྲཾ  ཤེཥ ྟཿ པུཎ ར ྲྀཏམྕིབ དྕིབྟཿ ཀཱན ྕིམཏྑཎྜམེཀམ྄) 

༣༢ ཨ་ཝན འྕི་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 मदकल ंकद श्जतं सारसानां 

प्रत्यदर्ेर्ुस्फुहटतकमलामोदमरत्री कर्ायः। 

यत्र स्त्रीणा ंहरतत सुरतग्लातनमङ्गानुकद लः 

मशप्रािातः वप्रयतम इि प्रािषनािाटुकारः।। 
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(དཱྕིར   ྕིཀུརྦན྄ པཊུ མདཀལྷྲཾ ཀྐཱཱུཛིཏྷྲཾ སཱརསཱནཱྷྲཾ  པྲཏ ྡཱུཥེཥུས ྶུཊྕིཏཀམལཱམྷོདམ ཏྐཱྕི ཀཥཱཡྟཿ 

ཡཏ ས  ྕིཎཱྷྲཾ ཧརཏྕི སུརཏག ྐཱནྕིམངྒཱནཀྐཱཱུལྟཿ  ཤྕིཔྐཱབཱཏྟཿ པྲྕིཡཏམ ཨྕིབ པྐཱར ནཱཙཱཊུཀཱརྟཿ) 

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་བཞྕིན།།  

34 

जालोद्गीणणरुपधितिपुः केशसंस्कारिदपर- 

बषन्िुप्रीत्या भिनमशखिमभदषत्तनतृ्योपहारः। 

हम्येष्िस्याः कुसुमसुरमभष्िध्ििेदं नयेिा 

लक्ष्मीं पचयँपलमलतितनतापादरागाङ्ककतेर्ु।। 

(ཛཱལྷོད ྐཱྕིརྞ རུཔཙིཏབཔུྟཿ ཀེཤསྷྲཾས ྐཱརདྷཱུཔ རྦནྡྷུཔྐཱྕིཏྐཱ བབནཤྕིཁྕིབྕིརཏ ནྲྀཏ ྷོཔཧཱརྟཿ 

ཧརེཥྭསྐཱྟཿ ཀུསུམསུརབྕིཥྭདྷྭཁེདྷྲཾ ནཡེཐཱ  ལཀིཾ པཤྱྃལ ལྕིཏབནྕིཏཱཔཱདརཱགཱངྐྕིཏེཥུ) 

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 

भतुषः कण्ठच्छविररतत गणरः सादरं िीक्ष्यमाणः 

पुण्यं यायाश्स्त्रभुिनगुरोिाषम िण्डीचिरस्य। 
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िदतोद्यानं कुिलयरजोगश्न्िमभगषन्िित्या- 

स्तोयक्रीडातनरतयुिततस्नानततक्तरमषरुतद्भः।। 

(བརྟཿ ཀཎ ཙབྕིརྕིཏྕི གཎ ྟཿ སཱདརྷྲཾ བཱྕིཀྵྱམཱཎྟཿ པུཎྷྲཾ ཡཱཡཱས ྕིབྷུབནགུརྷོར   མ ཙཎྕིཤྭརསྱ 

དྷཱུཏྷོདྐཱནྷྲཾ ཀུབལཡརཛྱོགནྕིབྕིརྒནབཏྐཱསྟྷོཡཀྐཱྕིཌཱནྕིརཏཡུབཏྕིས ྐཱནཏྕིཀ  རརུད ྡྷྕིྟཿ) 

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 चलाघनीया- 

मामन्द्राणां फलमविकल ंलप्स्यसे गश्जषतानाम।्। 

(ཨཔྱནྱསམྕིཉལདར མཧཱཀཱལམཱསཱད ཀཱལེ ས ྐཱཏབྱྷྲཾ ཏེ ནཡནབྕིཥཡྷྲཾ ཡཱབདཏྱེཏྕི བྷཱནྟཿ 

ཀུརྦན྄ སྷྲཾད  བལྕིཔཊཧཏཱྷྲཾ ཤཱུལྕིནྟཿ ཤ ྐཱགྷནཱྕིཡཱམཱམནྡྲཱཎཱྷྲཾ 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 लीलाििदतर 

रत्नच्छायािधितिमलमभचिामररः क्लान्तहस्ताः। 

िेचयास्त्ित्तो निपदसुिान ्प्राप्य िर्ाषग्बबन्दद- 

नामोक्ष्यन्ते त्ितय मिुकरशे्रखणदीघाषन्कटाक्षान।्। 

(པཱདནྐཱསཀྭཎྕིཏརཤནཱསྟཏ ལཱྕིལཱབདྷཱུཏ རཏྣཙྪཱཡཱཁཙིཏབལྕིབྕིཤ ྐཱམར ྟཿ ཀ ྐཱན ཧས ྐཱྟཿ 

བེཤྱཱསྟྭཏ ྷོ ནཁཔདསུཁཱན྄ པྐཱཔྱ བརྐྵྐཱགབྕིན  ྡཱུནཱམྷོཀྵྱན ེ ཏཡྕི མདྷུཀརཤྲེཎྕིདཱྕིར   ནྐཊཱཀན྄) 

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 

पचिादचु्िरभुषजतरुिनं मण्डलेनामभलीनः 

सान्ध्यं तेजः प्रततनिजपापुष्परक्तं दिानः। 

नतृ्तारम्भे हर पशुपतेराद्रषनागाश्जनेच्छां 

शान्तोद्िेगश्स्तममतनयनं दृष्टभश्क्तभषिान्या।। 

(པཤ ྐཱདུཙྩ ར  ྦྷཱུཛཏརུབནྷྲཾ མཎྜལེནཱབྕིལཱྕིནྟཿ སཱན  ྷྲཾ  ཏེཛྟཿ པྲཏྕིནབཛཔཱཔུཥྤརཀ ྷྲཾ དདྷཱནྟཿ 

ནྲྀཏ ྐཱརམེ ཧར པཤུཔཏེརཱར ནཱགཱཛིནེཙྪཱྷྲཾ  ཤཱན ྷོདེགསྟྕིམྕིཏནཡནྷྲཾ དྲྀཥྚབཀ ྕིར ྡྷབཱནྐཱ) 

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 रमणिसतत ंयोवर्तां तत्र नक्तं 

रुद्धालोके नरपततपिे सदधिभेद्यरस्तमोमभः। 

सौदामन्या कनकतनकर्श्स्नग्िया दशषयोिीं 

तोयोत्सगषस्ततनतमुिरो मा स्म भदविषक्लिास्ताः।। 

(གཙན ྐཱྕིནཱྷྲཾ རམཎབསཏིཾ ཡྷོཥྕིཏཱྷྲཾ ཏཏ ནཀ ྷྲཾ   རུདྷཱལྷོཀེ ནརཔཏྕིཔཐེ སྐཱཱུཙིབེད སྟམྷོབྕིྟཿ 

སྲོོདཱམནྐཱ ཀནཀནྕིཀཥཱསྕིག ྡྷཡཱ དརྴཡྷོར ྐཱིཾ  ཏྷོཡྷོཏྶརྒསྟནྕིཏམུཁརྷོ མཱ ས བྷཱུརྦྕིཀླབཱས ྐཱྟཿ) 

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 राबत्र ंधिरविलसनाश्त्िन्नविद्युत्कलत्रः। 

दृष्टे सदये पुनरवप भिान ्िाहयेदध्िशरे्ं 

मन्दायन्ते न िलु सुहृदामभ्युपेतािष कृत्याः।। 

(ཏཱྷྲཾ ཀསྐཱྷྲཾཙིད ྡྷབནབལབྲོོ སུཔ པཱརཱབཏཱཡཱྷྲཾ ནཱྕིཏྐཱ རཱཏིཾ ཙིརབྕིལསནཱཏྑྕིནྣབྕིདྶུཏྐལཏྟཿ 

དྲྀཥྚེ སྐཱཱུརེྱ པུནརཔྕི བབཱན྄ བཱཧཡེདདྷྭཤེཥྷྲཾ  མན ྐཱཡན ེ ན ཁལུ སུཧྲྀདཱམབ ྦྷཱུཔེཏཱར  ཀྲྀཏྐཱྟཿ) 
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༤༠ དེ་རྣམས་ཀྕིས་ནྕི་ཁང་བཟང་ཕུག་རྷོན་ཉལ་ས་སེྟང་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 

प्रत्याितृ्तस्त्ितय कररुधि स्यादनपपाभ्यसदयः।। 

(ཏསྕིན྄ ཀཱལེ ནཡནསལྕིལྷྲཾ ཡྷོཥྕིཏཱྷྲཾ ཁཎྜྕིཏཱནཱྷྲཾ  ཤཱན ིཾ ནེཡྷྲཾ པྲཎཡྕིབྕིརཏྷོ བར   བྷཱནྷོས ཛཱཤུ 

པྐཱལེཡཱསྷྲཾ ཀམལབདནཱཏྶྷོ྅པྕི ཧརྷྲཾ ནལྕིནྐཱྟཿ  པྲཏྐཱབྲྀཏ སྟྭཡྕི ཀརརུདྕི སྐཱདནལ ྐཱབྷྱསྐཱཱུཡྟཿ) 

༤༡ དེ་ཡྕི་དུས་སུ་ཉྕིན་མྷོར་བེྱད་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 त्ि ंन िरयाष- 

न्मोघीकतुुं िटुलशफरोद्ितषन पे्रक्षक्षतातन।। 
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(གམ   ྕིརཱཡཱྟཿ པཡསྕི སརྕིཏཤྩེཏསཱྕིབ པྲསནྣེ  ཚཱཡཱཏ ྐཱཔྕི པྲཀྲྀཏྕིསུབགྷོ ལཔྶྱཏེ ཏེ པྲབེཤམ྄ 

ཏས ྐཱདསྐཱྟཿ ཀུམུདབྕིཤདཱནྱར སྕི ཏྷྲཾ ན  ད རྐཱནྨྷོགྷཱྕིཀརྷྲཾ ཙཊུལཤཕརྷོདརན པྲེཀྵྕིཏཱནྕི) 

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་བེྱད།། 

43 

तस्याः ककंधित्करितृममि प्राप्तिानीरशािं 

हृत्िा नीलं समललिसनं मुक्तरोिोतनतम्बम।् 

प्रस्िानं त ेकिमवप सिे  लम्बमानस्य भावि 

ज्ातास्िादो विितृजघनां को विहातुं समिषः।। 

(ཏསྐཱྟཿ ཀིཾཙིཏྐརད ྲྀཏམྕིབ པྐཱཔ བཱནཱྕིརཤཱཁྷྲཾ  ཧྲྀཏྐཱ  ནཱྕིལྷྲཾ སལྕིལབསནྷྲཾ མུཀ རྷོདྷོནྕིཏམྦམ྄ 

པྲས ྐཱནྷྲཾ ཏེ ཀཐམཔྕི སཁེ ལམྦམཱནསྱ བྷཱབྕི  ཛྙཱཏཱསྐཱདྷོ བྕིབྲྀཏཛགྷནཱྷྲཾ ཀྷོ བྕིཧཱཏུྷྲཾ སམར ) 

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 

त्िश्न्नष्यन्दोच््िमसतिसुिागन्िसम्पकष रम्यः 

स्रोतोरन्रध्ितनतसुभग ंदश्न्तमभः पीयमानः। 
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नीिरिाषस्यत्युपश्जगममर्ोदेिपदिुं धगरर ंते 

शीतो िायुः पररणमतयता काननोदमु्बराणाम।्। 

(ཏནྣྕིཥྱན ྷོཙྪྭསྕིཏབསུདྷཱགནསམྤརྐརམྟཿ  སྷོཏྷོརན  དྷྭནྕིཏསུབགྷྲཾ དན ྕིབྕིྟཿ པཱྕིཡམཱནྟཿ 

ནཱྕིཙ ར ྐཱསྱཏྶུཔཛིགམྕིཥྷོརེབཔྐཱཱུརྦྷྲཾ གྕིརིཾ ཏེ  ཤཱྕིཏྷོ བཱཡུྟཿ པརྕིཎམཡྕིཏཱ ཀཱནནྷོདུམྦརཱཎཱམ)྄ 

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 तनयतिसतत ंपुष्पमेघीकृतात्मा 

पुष्पासाररः स्नपयतु भिान्व्योमगङ्गाजलाद्रणः। 

रक्षाहेतोनषिशमशभतृा िासिीनां िमदना- 

मत्याहदत्यं हुतिहमुिे संभतृं तवद्ध तेजः।। 

(ཏཏ སྐན ྷྲཾ ནྕིཡཏབསཏིཾ པུཥྤམེགྷཱྕིཀྲྀཏཱཏ ྐཱ  པུཥ ྐཱསཱར ྟཿ སཔཡཏུ བབཱན ྷོམགངྒཱཛལཱར  ྟཿ 

རཀཧེཏྷོརྣབཤཤྕིབྲྀཏཱ བཱསབཱྕིནཱྷྲཾ ཙམྐཱཱུནཱམཏྐཱདྕིཏྱྷྲཾ  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 

पुत्रपे्रम्णा कुिलयदलप्रावप कणे करोतत। 

िौतापाङ्गं हरशमशरुिा पािकेस्तं मयदरं 

पचिादहद्रग्हणगरुुमभगषश्जषतरनषतषयेिाः।। 

(ཛྱོཏྕིརླེཁཱབལཡྕི གལྕིཏྷྲཾ ཡསྱ བར ྷྲཾ བབཱནཱྕི  པུཏཔེྲམ ྐཱ ཀུབལཡདལཔྐཱཔྕི ཀརྞ ེཀརྷོཏྕི 

དྲོོཏཱཔཱངྒྷྲཾ ཧརཤཤྕིརུཙཱ པཱབཀེསྟྷྲཾ མཡྐཱཱུརྷྲཾ  པཤ ྐཱདདྕིགཧཎགུརུབྕིརྒརྕིཏ རྣརཡེཐཱྟཿ) 

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་བེྱད་པ་ཆུ་སེས་འདབ་མ་བཞྕིན་དུ་རྣ་བར་བྱེད་པ་ཡྷོད།། 

47 

आराध्यरन ंशरिणभिं देिमुपलङ्तघताध्िा 

मसद्धद्िन्द्िरजषलकणभयाद्िीखणमभमुषक्तमागषः 

व्यालम्बेिाः सुरमभतनयालम्भजां मानतयष्यन ्

स्रोतोमदत्याष भुवि पररणतां रश्न्तदेिस्य कीततषम।्। 

(ཨཱརཱད  ནྷྲཾ ཤརབཎབབྷྲཾ དེབམུལ ངྕིཏཱད    སྕིདདན  རལཀཎབཡཱདྐཱྕིཎྕིབྕིརྨུཀ མཱརྒྟཿ 

བྐཱལམྦེཐཱྟཿ སུརབྕིཏནཡཱལམཛཱྷྲཾ མཱནཡྕིཥྱན྄  སྷོཏྷོམྐཱཱུར   བྷུབྕི པརྕིཎཏཱྷྲཾ རན ྕིདེབསྱ ཀཱྕིརྕིམ)྄ 

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 

त्िय्यादातुं जलमिनते शाङ्षधगणो िणषिौरे 

तस्याः मसन्िोः पिुृमवप तनुं ददरभािात्प्रिाहम।् 

पे्रक्षक्षष्यन्ते गगनगतयो नदनमािज्यष दृष्टी- 

रेकं मुक्तागणुममि भुिः स्िदलमध्येन्द्रनीलम।्। 

(ཏཡྐཱདཱཏུྷྲཾ ཛལམབནཏེ ཤཱར  ྕིཎྷོ བརྞཙོོརེ ཏསྐཱྟཿ  སྕིནྷོྟཿ པྲྲྀཐུམཔྕི ཏནྷྲཾ དཱུརབྷཱབཱཏྤྲབཱཧམ྄ 

པྲེཀྵྕིཥྱན ེ གགནགཏཡྷོ ནྐཱཱུནམཱབརྫྱ དྲྀཥ ྐཱྕིརེཀྷྲཾ  མུཀ ྐཱགུཎམྕིབ བྷུབྟཿ ས  ྡཱུལམད ེན ནཱྕིལམ)྄ 

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 

पक्ष्मोत्के्षपादपुररविलसत्कृष्णशारप्रभाणाम।् 

कुन्दके्षपानुगमिुकरश्रीमुर्ामात्मबबम्बं 

पात्रीकुिषन्दशपुरििदनरत्रकौतदहलानाम।्। 

(ཏཱམུཏ ྐཱྕིརྱ བཛ པརྕིཙིཏབྷྲཱུལཏཱབྕིབམཱཎཱྷྲཾ  པཀྷོཏ ྐྵེཔཱདུཔརྕིབྕིལསཏ ྲྀཥྞཤཱརཔྲབྷཱཎཱམ྄ 

ཀུན ཀྵེཔཱནགམདྷུཀརཤྐཱྕིམུཥཱམཱཏྨབྕིམྦྷྲཾ  པཱཏྐཱྕིཀུརྦན ཤཔུརབདྷཱུན ཏཀྲོོཏྐཱཱུཧལཱནཱམ྄) 
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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 

क्षेत्र ंक्षत्रप्रिनवपशुनं कौरिं तद्भजेिाः। 

राजन्यानां मशतशरशतरयषत्र गण्डीििन्िा 

िारापातरस्त्िममि कमलान्यभ्यिर्षन्मुिातन।। 

(བཧ ྐཱབརྷྲཾ ཛནཔདམཐཙྪཱཡཡཱ གཱཧམཱནྟཿ  ཀྵེཏྷྲཾ ཀྵཏཔྲདནཔྕིཤུནྷྲཾ ཀྲོོརབྷྲཾ ཏད ྡྷཛེཐཱྟཿ 

རཱཛནྐཱནཱྷྲཾ ཤྕིཏཤརཤཏ རྱཏ གཎྕིབདནྐཱ  དྷཱརཱཔཱཏ སྟྭམྕིབ ཀམལཱནྱབྷྱབརྵན ྶུཁཱནྕི) 

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་བསེྟན་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 रेितीलोिनाङ्कां 

बन्िुप्रीत्या समरविमुिो लाङ्गली याः मसर्ेिे। 

कृत्िा तासाममभगममपां सौम्य  सारस्ितीना- 

मन्तः शुद्धस्त्िमवप  भविता िणषमात्रणे कृष्णः।। 
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(ཧྕིཏྐཱ ཧཱལཱམབྕིམཏརསཱྷྲཾ རེབཏཱྕིལྷོཙནཱང ྐཱྷྲཾ བནྡྷུཔྐཱྕིཏྐཱ སམརབྕིམུཁྷོ ལཱངྒལཱྕི ཡཱྟཿ སྕིཥེབེ 

ཀྲྀཏྐཱ ཏཱསཱམབྕིགམམཔཱྷྲཾ སྲོོམ སཱརསྭཏཱྕིནཱམན ྟཿ 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་ཏྕིའྕི ་ཆུ་ལ་མངྷོན་པར་ཕྷོགས་ཚེ ་ཁྷོད་ཀྕིས་འཐུང་བྱས་ནས། ། 

ལུས་ཀྕི་ཁ་དྷོག་དག་ནྕི་ནག་པྷོར་འགྱུར་ཞྕིང་ནང་གྕི་བསམ་པ་ཡང་ནྕི་དཀར་བ་ཉྕིད།། 

52 

तस्माद्गच्छेरनुकनिलं शरलराजाितीणाुं 

जह्नोः कन्यां सगरतनयस्िगषसोपानपङ्श्क्तम।् 

गौरीिक्त्रभु्रकुहटरिनां या विहस्येि फेनरः 

शम्भोः केशग्हणमकरोहदन्दलुग्नोममषहस्ता।। 

(ཏས ྐཱདྒཙེརནཀནཁལྷྲཾ ཤ ལརཱཛཱབཏཱྕིར ྐཱྷྲཾ  ཛཧྣྷོྟཿ ཀནྐཱྷྲཾ སགརཏནཡསྭརྒསྷོཔཱནཔང  ྕིམ྄ 

གྲོོརཱྕིབཀ བྷྲུཀུཊྕིརཙནཱྷྲཾ ཡ ཱབྕིཧསྱེབ ཕེན ྟཿ  ཤམྷོྟཿ ཀེཤགཧཎམཀརྷོདྕིན ྶུལགྣྷོརྕིཧས ྐཱ) 

 

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་ཕེྲང་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 पदिाषिषलम्बी 
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त्ि ंिेदच्छस्फहटकविशदं तकष येश्स्तयषगम्भः। 

संसपषन्त्या सपहद भितः स्रोतमस च्छाययाऽसौ 

स्यादस्िानोपगतयमुनासङ्गमेिामभरामा।। 

(ཏསྐཱྟཿ པཱཏུྷྲཾ སུརགཛ ཨྕིབ བྱྷོམྣྕི  པྐཱཱུར ྐཱརྡྷལམ ྐཱྕི ཏྷྲཾ ཙེདཙསྥཊྕིཀབྕིཤདྷྲཾ ཏརྐཡེསྟྕིརྱགམྟཿ 

སྷྲཾསརྤན   སཔདྕི བབཏྟཿ སྷོཏསྕི ཙྪཱཡཡཱ྅སྲོོ  སྐཱདས ྐཱནྷོཔགཏཡམུནཱསངྒམེབཱབྕིརཱམཱ) 

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 नामभगन्िरमृषगाणां 

तस्या एि प्रभिमिलं प्राप्य गौरं तुर्ाररः। 

िक्ष्यस्यध्िश्रमविनयने तस्य श्रङृ्गे तनर्ण्णः 

शोभां शुभ्रबत्रनयनिरृ्ोत्िातपङ्कोपमेयाम।्। 

(ཨཱསཱྕིནཱནཱྷྲཾ སུརབྕིཏཤྕིལྷྲཾ ནཱབྕིགན རྲྀགཱཎཱྷྲཾ  ཏསྐཱ ཨེབ པྲབབམཙལྷྲཾ པྐཱཔྱ གྲོོརྷྲཾ ཏུཥཱར ྟཿ 

བཀྵྱསྱདྷྭཤྲམབྕིནཡནེ ཏསྱ ཤྲྲྀངྒེ  ནྕིཥཎྞྟཿ ཤྷོབྷཱྷྲཾ ཤུབཏྕིནཡནབྲྀཥྷོཏ ྐཱཏཔངྐྷོཔམེཡཱྷྲཾ) 

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་སེླབས་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 िाररिारासहस्रर- 

रापन्नातत षप्रशमनफलाः सम्पदो ह्युत्तमानाम।्। 

(ཏྷྲཾ ཙེདྐཱཡྲོོ སརཏྕི སརལསྐནསངཊྚཛན ྐཱ བཱདེཏྷོལྐཀྵཔྕིཏཙམརཱྕིབཱལབྷཱརྷོ དབཱགྣྕིྟཿ 

ཨར སྱེནྷྲཾ ཤམཡྕིཏུམལྷྲཾ བཱརྕིདྷཱརཱསཧས རཱཔན ྐཱརྕིཔྲཤམནཕལཱྟཿ སམྤདྷོ ཧྶུཏ མཱནཱྷྲཾ) 

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་བྱདེ་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 ्

दपोत्सेकादपुरर शरभा लङ्घतयष्यन्त्यलङ्घयम। 

तान्कुिीिास्तुमुलकरकािशृ्ष्टपातािकीणाषन ्

के  िा  न  स्युः पररभिपदं तनष्फलारम्भयत्नाः।। 

(ཡ ེམུཀ དྷྭནྕིམསཧནཱྟཿ སྐཱངྒབངྒཱཡ ཏསྕིན྄  དརྤྷོཏྶེཀཱདུཔརྕི ཤརབྷཱ ལངཡྕིཥྱན ལངཡམ ྄

ཏཱན ཱུར ྐཱྕིཐཱསྟུམུལཀརཀཱབྲྀཥྚྕིཔཱཏཱབཀཱྕིར ྐཱན྄ ཀེ བཱ  ན སྶུྟཿ པརྕིབབཔདྷྲཾ ནྕིཥྥལཱརམཡཏ ྐཱྟཿ) 

༥༦ དེར་ནྕི་ཁྷོད་ཀྕིས་ས་ཆེན་བསགས་ལ་མ་བཟྷོད་ཆེ་བའྕི་དེགས་པ་ཀུན་ཏུ་ལྡན་པའྕི་རྐང་བརྒྱད་པ།། 

ཁྷོད་ཀྕི་སེྟང་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 िरणन्यासमिेन्दमुौलेः 

शचिश्त्सद्धररुपधितबमल ंभश्क्तनम्रः परीयाः। 

यश्स्मन ्दृष्टे करणविगमाददध्िषमुद्धदतपापाः 

कपपन्तेऽस्य श्स्िरगणपदप्राप्तये श्रद्दिानाः।। 

(ཏཏ བྱཀ ྷྲཾ དྲྀཥདྕི ཙརཎནྐཱསམརྡྷེན ྶུམྲོོལེྟཿ  ཤཤྭཏྶྕིད རུཔཙིཏབལིཾ བཀ ྕིནམྲྟཿ པརཱྕིཡཱྟཿ 

ཡསྕིན ྄དྲྀཥཊེ ཀརཎབྕིགམཱདཱུར  མུདྡྷཱྦྷཱུལཔཱཔཱྟཿ  ཀལན ེ྅སྱ ས ྕིརགཎཔདཔྐཱཔ ཡེ ཤྲད དྷཱནཱྟཿ ) 

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་བེྱད་པས་བྱས་པའྕི་སྡྕིག་པ་རྣམས་ནྕི་ཤྕིན་ཏུ་རྕིང་བྷོར་འདྷོར་བེྱད་ཅྕིང་།། 

གུས་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ནྕི་དེ་ཡྕི་འཁྷོར་དུ་གནས་པ་ཐྷོབ་བྱེད་བརན་པ་ཐྷོབ་པར་འགྱུར།། 

58 

शब्दायन्ते मिुरमतनलरः कीिकाः पदयषमाणाः 

संरक्तामभश्स्त्रपुरविजयो गीयते ककन्नरीमभः। 

तनर्ह्ाषदी ते मुरज इि िेत्कन्दरेर्ु ध्ितनः स्यात ्

सङ्गीतािो ननु पशुपतेस्तत्र भािी समस्तः।। 

(ཤབ ྐཱཡན ེ མདྷུརམནྕིལ ྟཿ ཀཱྕིཙཀཱྟཿ པྐཱཱུརྱམཱཎཱྟཿ  སྷྲཾརཀ ྐཱབྕིས ྕིཔུརབྕིཛཡྷོ གཱྕིཡཏེ ཀྕིནྣརཱྕིབྕིྟཿ 

ནྕིར  དཱྕི ཏེ མུརཛ ཨྕིབ ཙེཏྐན རེཥུ དྷྭནྕིྟཿ སྐཱཏ྄   སངྒཱྕིཏཱར ྷོ 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་དྷོན་གྕི་ཚྱོགས་པ་འབྱུང་།།  

59 

प्रालेयादे्ररुपतटमततक्रम्य तांस्ताश्न्िशरे्ान ्

हंसद्िारं भगृपुततयशोित्मष यत्क्रौञ्िरन्रम।् 

तेनोदीिीं हदशमनुसरेश्स्तयषगायामशोभी 

चयामः पादो बमलतनयमनाभ्युद्यतस्येि विष्णोः।। 

(པྐཱལེཡཱདེརུཔཏཊམཏྕིཀམ ཏཱྷྲཾས ྐཱནྦྕིཤེཥཱན྄  ཧྷྲཾསདྐཱརྷྲཾ གྲྀགུཔཏྕིཡཤྷོབར   ཡཏ ྲོོཉྩརན  མ྄ 

ཏེནྷོདཱྕིཙཱཱིཾ དྕིཤམནསརེསྟྕིརྱགཱཡཱམཤྷོབྷཱྕི ཤྱཱམྟཿ  པཱདྷོ བལྕིནྕིཡམནཱབ ྦྷཱུདཏསྱེབ 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 

कर लासस्य बत्रदशितनतादपषणस्याततधिः स्याः। 

शङृ्गोच्रायरः कुमुदविशदरयो वितत्य श्स्ितः ि ं

राशीभदतः प्रततहदशममि त्र्यम्बकस्याट्टहासः।। 
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(གཏྐཱ ཙྱོར  ྷྲཾ དཤམུཁབྷུཛྱོཙ  སྕིཏཔྲས སནེྟཿ  ཀ ལཱསསྱ ཏྕིདཤབནྕིཏཱདརྤཎསྐཱཏྕིཐྕིྟཿ སྐཱྟཿ 

ཤྲྲྀངྒྷོཙ  ཡ ྟཿ ཀུམུདབྕིཤད རྱྷོ བྕིཏཏྱ ས ྕིཏྟཿ ཁྷྲཾ  རཱཤཱྕིབྷཱུཏྟཿ པྲཏྕིདྕིཤམྕིབ ཏྲྱམྦཀསྐཱཊྚཧཱསྟཿ) 

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 तटगत ेश्स्नग्िमभन्नाञ्जनाभे 

सद्यः कृत्तद्विरददशनच्छेदगौरस्य तस्य। 

शोभामदे्रः श्स्तममतनयनपे्रक्षणीयां भवित्री- 

मंसन्यस्ते सतत हलभतृो मेिके िाससीिः।। 

(ཨུདྤཤྱཱམྕི ཏཡྕི ཏཊགཏ ེསྕིག ྡྷབྕིན ྐཱཉནཱབེ སདྟཿ ཀྲྀཏ དྕིརདདཤནཙེདགྲོོརསྱ ཏསྱ 

ཤྷོབྷཱམདེྟཿ སྟྕིམྕིཏནཡནཔྲེཀྵཎཱྕིཡཱྷྲཾ བབྕིཏྐཱྕིམྷྲཾསནྱསེྟ 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 ्भुजगिलयं शंभुना दत्तहस्ता 

क्रीडाशरले यहद ि विहरेत्पादिारेण गौरी। 
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भङ्गीभक्त्या विरधितिपुः स्तश्म्भतान्तजषलौघः 

सोपानत्िं व्रज  पदसुिस्पशषमारोहणेर्ु।। 

(ཧཱྕིཏྐཱ ཏསྕིན྄ བྷུཛགབལཡྷྲཾ ཤྷྲཾབྷུནཱ དཏ ཧས ྐཱ ཀྐཱྕིཌཱཤ ལེ ཡདྕི ཙ བྕིཧརེཏ ྄པཱདཙཱརེཎ གྲོོརཱྕི 

བངྒཱྕིབཀ    བྕིརཙིཏབཔུྟཿ སྟམྕིཏཱན རལྲོོགྷྟཿ  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 सुरयुितयो यन्त्रिारागहृत्िं। 

ताभ्यो मोक्षस्ति यहद सिे घमषलब्िस्य न स्यात ्

क्रीडालोलाः श्रिणपरुर्रगषश्जषतरभाषययेस्ताः।। 

(ཏཏྐཱབཤྷྲཾ བལཡཀུལྕིཤྷོད ྡྷཊྚནྷོད ྐཱྕིརྞཏྷོཡྷྲཾ ནེཥྱན ྕི ཏྐཱྷྲཾ སུརཡུབཏཡྷོ ཡན དྷཱརཱགྲྀཧཏྷྲཾ 

ཏཱབྷྱྷོ མྷོཀྵསྟབ ཡདྕི སཁ ེགྷརལབ ྡྷསྱ ན སྐཱཏ྄ ཀྐཱྕིཌཱལྷོལཱྟཿ ཤྲབཎཔརུཥ རྒརྕིཏ རྦྷཱཡཡེས ྐཱྟཿ) 

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་ད་ེ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།།  
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64 

हेमाम्भोजप्रसवि समललं मानसस्याददानः 

कुिषन्कामात्क्षणमुिपटप्रीततमरराितस्य। 

िुन्िन्िातरः सजलपरृ्तरः कपपिकृ्षांशुकातन 

च्छायामभन्नः स्फहटकविशदं तनविषशसे्तं  नगेन्द्रम।्। 

(ཧེམཱམྷོཛཔྲསབྕི སལྕིལྷྲཾ མཱནསསྐཱདདཱནྟཿ  ཀུརྦན ྐཱམཱཏ ྐྵཎམུཁཔཊཔྐཱྕིཏྕིམ རཱབཏསྱ 

དྷུནྭནྐཱཏ ྟཿ སཛལཔྲྲྀཥཏ ྟཿ ཀལབྲྀཀྷྲཾཤུཀཱནྕི  ཙྪཱཡཱབྕིནྣྟཿ སྥཊྕིཀབྕིཤདྷྲཾ ནྕིརྦྕིཤེསྟྷྲཾ ནགེན མ)྄ 

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 स्रस्तगगंादकुद लां 

न त्ि ंदृष््िा न पुनरलकां ज्ास्यसे कामिाररन।् 

या िः काले िहतत समललोद्गारमुच्िरविषमाना 

मुक्ताजालग्धितमलकं काममनीिाभ्रिनृ्दम।्। 

(ཏསྱྷོཏྶངྒེ པྲཎཡྕིན ཨྕིབ སསྟགྷྲཾགཱདཱུཀྐཱཱུལཱྷྲཾ  ན ཏྷྲཾ དྲྀཥ   ན པུནརལཀཱྷྲཾ ཛྙཱསྱསེ ཀཱམཙཱརྕིན྄ 

ཡ ཱབྟཿ ཀཱལ ེབཧཏྕི སལྕིལྷོད ྐཱརམུཙྩ རྦྕིམཱནཱ   མུཀ ྐཱཛཱལགཐྕིཏམལཀྷྲཾ ཀཱམྕིནཱྕིབཱབབྲྀན མ྄) 

༦༥ ཀྭ་ཡེ་འདྷོད་བཞྕིན་རྒྱུ་བྱདེ་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་ཕེྲང་བ་ལྡན་པ་བཞྕིན།། 

66 

विद्युत्िन्तं लमलतितनताः सेन्द्रिापं सधित्राः 

संगीताय प्रहतमुरजाः श्स्नग्िगम्भीरघोर्म।् 

अन्तस्तोयं मखणमयभुिस्तुङ्गमभं्रमलहाग्ाः 

प्रासादास्त्िां तुलतयतुमलं यत्र तरस्तरविषशरे्रः।। 

(བྕིདྶུཏྦན ྷྲཾ ལལྕིཏབནྕིཏཱྟཿ སེན ཙཱཔྷྲཾ སཙིཏྐཱྟཿ སྷྲཾགཱྕིཏཱཡ པྲཧཏམུརཛཱྟཿ སྕིག ྡྷགམ   ྕིརགྷྷོཥམ ྄

ཨན སྟྷོཡྷྲཾ མཎྕིམཡབྷུབསྟུངྒམབྷྲཾལྕིཧཱགྐཱྟཿ  པྐཱསཱདཱས  ྷྲཾ ཏུལཡྕིཏུམལྷྲཾ ཡཏ ཏ སྟ རྦྕིཤེཥ ྟཿ) 

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। 

िदडापाश ेनिकुरिकं िारु कणे मशरीर्ं 

सीमन्ते ि त्िदपुगमज ंयत्र नीपं ििदनाम।्। 

(ཧསེྟ ལཱྕིལཱཀམལམལཀྷྲཾ བཱལཀུན ྐཱནབྕིདྷྲཾ ནཱྕིཏཱ ལྷོད པྲསབརཛསཱ པཱཎ ྶུཏཱམཱནནཤྐཱྕིྟཿ 

ཙྐཱཱུཌྷཱཔཱཤེ ནབཀུརབཀྷྲཾ ཙཱརུ ཀརྞེ ཤྕིརཱྕིཥྷྲཾ སཱྕིམན ེ 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 कपपिकृ्षप्रसदतं 

त्िद्गम्भीरध्ितनर्ु शनकर ः पुष्करेष्िाहतेर्ु।। 

(ཡསྐཱྷྲཾ ཡཀྟཿ སྕིཏམཎྕིམཡཱནྱེཏྱ ཧརས ལཱནྕི  ཛྱོཏྕིཤ   ཡཱ ཀུསུམརཙནཱནྶུཏ མས  ྕིསཧཱཡཱྟཿ 

ཨཱསེབན ེ མདྷུ རཏྕིཕལྷྲཾ ཀལབྲྀཀྵཔྲསྐཱཱུཏྷྲཾ  ཏདྒམ   ྕིརདྷྭནྕིཥུ ཤནཀ ྟཿ པུཥྐརེཥྐཱཧཏེཥུ) 

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 

गत्युकम्पादलकपतततरयषत्र मन्दारपषु्परः 

पत्रच्छेदरः कनककमलरः कणषविभ्रंमशमभचि। 

मुक्ताजालरः स्तनपररधितश्च्छन्नसदत्ररचि हाररः 

नरशो मागषः सवितुरुदये सदच्यते काममनीनाम।्। 
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(གཏྶུཀམ ྐཱདལཀཔཏྕིཏ རྱཏ  མན ྐཱརཔུཥྤ ྟཿ  པཏཙེད ྟཿ ཀནཀཀམལ ྟཿ ཀརྞབྕིབྷྲཾཤྕིབྕིཤྩ 

མུཀ ྐཱཛཱལ ྟཿ སྟནཔརྕིཙིཏཙིནྣསྐཱཱུཏ ཤྩ ཧཱར ྟཿ  ན ཤྷོ མཱརྒྟཿ སབྕིཏུརུདཡེ སྐཱཱུཙྱཏེ ཀཱམྕིནཱྕིནཱམ྄) 

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 कामादतनभतृकरेष्िाक्षक्षपत्सु वप्रयेर्ु 

अधिषस्तुङ्गानमभमुिमवप प्राप्य रत्नप्रदीपान।् 

र्ह्ीमदढानां भितत विफलपे्ररणा िदणषमुश्ष्टः।। 

(ནཱྕིབཱྕིབནྷོཙྪྭསྕིཏཤྕིཐྕིལྷྲཾ ཡཏ ཡཀངྒནཱནཱྷྲཾ  བཱསྟཿ ཀཱམཱདནྕིབྲྀཏཀརེཥྐཱཀྵྕིཔཏ ྶུ པྲྕིཡེཥུ 

ཨརྕིསྟུངྒཱནབྕིམུཁམཔྕི པྐཱཔྱ རཏྣཔྲདཱྕིཔཱན྄ ཧྐཱྕིམྐཱཱུཌྷཱནཱྷྲཾ བབཏྕི བྕིཕལཔྲེརཎཱ ཙྐཱཱུརྞམུཥྚྕིྟཿ) 

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 यद्विमानाग्भदमी- 

रालेख्यानां स्िजलकखणकादोर्मुत्पाद्य सद्यः। 
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शंकास्पषृ्टा इि जलमुिस्त्िादृशा जालमागण- 

िदषमोद्गारानुकृतततनपुणा जजषरा तनष्पतश्न्त।। 

(ནེཏྐཱྟཿ ནཱྕིཏཱྟཿ སཏཏགཏྕིནཱ ཡདྕིམཱནཱགབྷཱུམཱྕིརཱལེཁྐཱནཱྷྲཾ སྭཛལཀནྕིཀཱདྷོཥམུཏ ྐཱད སདྟཿ 

ཤྷྲཾཀཱསྲྀཥ ྐཱ ཨྕིབ ཛལམུཙས  དྲྀཤཱ ཛཱལམཱརྒ ར   ྡཱུམྷོད ྐཱརཱནཀྲྀཏྕིནྕིཔུཎཱ ཛརརཱ ནྕིཥྤཏན ྕི) 

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 स्त्रीणा ंवप्रयतमभुजामलगंनोच््िामसताना- 

मंगग्लातन ंसुरतजतनतां तन्तुजालािलम्बाः। 

त्ित्संरोिापगमविशदरचिोततताचिन्द्रपादर- 

व्याषलुम्पश्न्त स्फुटजललिस्यश्न्दनचिन्द्रकान्ताः।। 

(ཡཏ ས  ྕིཎཱྷྲཾ པྲྕིཡཏམབྷུཛཱལིཾགནྷོཙ  སྕིཏཱནཱམྷྲཾགག ྐཱནིཾ  སུརཏཛནྕིཏཱྷྲཾ ཏན ཱུཛཱལཱབལམ ྐཱྟཿ 

ཏཏྶྷྲཾརྷོདྷཱཔགམབྕིཤད ཤྩྷོཏྕིཏཱཤྩན པཱད ར  ལུམྤན ྕི  ས ྶུཊཛལལབསྱན ྕིནཤྩན ཀཱན ྐཱྟཿ) 

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།། 
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73 

मत्िा देिं िनपततसि ंयत्र साक्षाद्िसन्तं 

प्रायचिापं न िहतत भयान्मन्मिः र््पदज्यम।् 

सभ्रदभंगप्रहहतनयनरः काममलक्ष्येष्िमोघर- 

स्तस्यारम्भचितुरितनताविभ्रमररेि मसद्धः।। 

(མཏྐཱ དེབྷྲཾ དནཔཏྕིསཁྷྲཾ ཡཏ སཱཀདསན ྷྲཾ པྐཱཡཤ ྐཱཔྷྲཾ ན བཧཏྕི བཡཱནྨནྨཐྟཿ ཥཊྤདཛམ྄ 

སབྷྲཱུབྷྲཾགཔྲཧྕིཏནཡན ྟཿ ཀཱམྕིལཀྵྱེཥྭམྷོགྷ སྟསྐཱརམཤྩཏུརབནྕིཏཱབྕིབམ རེབ  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 गहृानुत्तरेणास्मदीयं 

ददरापलक्ष्यं सुरपततिनुचिारुणा तोरणेन। 

यस्योद्याने कृतकतनयः कान्तया िवद्धषतो मे, 

हस्तप्राप्यस्तबकनममतो बालमन्दारिकृ्षः।। 

(ཏཏྐཱགཱརྷྲཾ དནཔཏྕི གྲྀཧཱནཏ རེཎཱསདཱྕིཡྷྲཾ དཱུརཱལ ཀྵྱྷྲཾ སུརཔཏྕིདནཤ ྐཱརུཎཱ ཏྷོརཎེན 

ཡསྱྷོདྐཱནེ ཀྲྀཏཀཏནཡྟཿ ཀཱན ཡཱ བར   ྕིཏྷོ མེ ཧསྟཔྐཱཔྱསྟབཀནམྕིཏྷོ བཱལམན ྐཱརབྲྀཀྵྟཿ) 

༧༤ དེ་ན་ནྷོར་གྕི་བདག་པྷོའྕི་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 

हरमरः स्यदता कमलमुकुलरः विकिकमलरः श्स्नग्ििरडदयषनालरः। 

यस्यास्तोये कृतिसतयो मानसं सश्न्नकृष्टं 

नाध्यास्यश्न्त व्यपगतशुिस्त्िामवप पे्रक्ष्य हंसाः।। 

(བཱཔཱྕི ཙཱསྕིན྄ མརཀཏཤྕིལཱབདསྷོཔཱནམཱརྒཱ ཧ མ ྟཿ་ས ྡཱུཏཱ  ཀམལམུཀུལ ྟཿ སྕིག ྡྷབ ཌྐཱཱུརྱནཱལ ྟཿ 

ཡསྐཱསྟྷོཡེ ཀྲྀཏབསཏཡྷོ མཱནསྷྲཾ སནྣྕིཀྲྀཥྚྷྲཾ ནཱད  སྱན ྕི བྱཔགཏཤུཙས  མཔྕི 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 पे्रक्षणीयः। 

मद्गेहहन्याः वप्रय इतत सिे   िेतसा कातरेण 

पे्रक्ष्योपान्तस्फुररततडडतं त्िां तमेि स्मरामम।। 

(ཏསྐཱས ྐཱྕིརེ རཙིཏཤྕིཁརྟཿ པེཤལ རྕིན ནཱྕིལ ྟཿ ཀྐཱྕིཌཱཤ ལྟཿ ཀནཀཀདལཱྕིབེཥྚན པྲེཀྵཎཱྕིཡྟཿ 

མདྒེཧྕིནྐཱྟཿ པྲྕིཡ ཨྕིཏྕི སཁེ ཙེཏསཱ ཀཱཏརེཎ པྲཀྵྱྷོཔཱན ས ྶུརྕིཏཏཌྕིཏྷྲཾ ཏྐཱྷྲཾ 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 कुरिकितृेमाषििीमण्डपस्य। 

एकः सख्यास्ति सह मया िामपदामभलार्ी 

कांक्षत्यन्यो िदनमहदरां दोहदच्छद्मनाऽस्याः।। 

(རཀ ྐཱཤྷོཀཤྩལ ཀྕིསལཡྟཿ ཀེསརཤ ྐཱཏ ཀཱན ྟཿ  པྲཏྐཱསནྣྲོོ ཀུརབཀབྲྀཏེར ྐཱདབཱྕིམཎྜཔསྱ 

ཨེཀྟཿ སཁྐཱསྟབ སཧ མཡཱ བཱམཔདཱབྕིལཱཥཱྕི  ཀཱྷྲཾཀྵཏྱནྱྷོ བདནམདྕིརཱྷྲཾ དྷོཧདཙདྨནཱ྅སྐཱྟཿ) 

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 िासयश्ष्ट- 

मदषले बद्धा मखणमभरनततप्रौढिंशप्रकाशरः। 

तालरः मशञ्जद्िलयसुभगरनषतत षतः कान्तया मे 

यामध्यास्ते हदिसविगमे नीलकण्ठः सुहृद्िः।। 
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(ཏནྨད ེ ཙ སྥཊྕིཀཕལཀཱ ཀཱྷྲཾཙནཱྕི བཱསཡཥྚྕིར  ྡཱུལ ེབདྡྷཱ མཎྕིབྕིརནཏྕིཔྲྲོོཌྷབྷྲཾཤཔྲཀཱཤ ྟཿ 

ཏཱལ ྟཿ ཤྕིཉ ྐཱདལཡསུབག རྣརྕིཏྟཿ ཀཱན ཡཱ མེ ཡཱམད  སེྟ དྕིབསབྕིགམེ ནཱྕིལཀཎ ྟཿ 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།།  

79 

एमभः सािो  हृदयतनहहतरलषक्षणरलषक्षयेिा 

द्िारोपान्ते मलखितिपुर्ौ शंिपद्मौ ि दृष््िा। 

क्षामच्छायं भिनमिुना मद्वियोगेन नदनं 

सदयाषपाये न िलु कमलं पुष्यतत स्िाममभख्याम।्। 

(ཨེབྕིྟཿ སཱདྷོ ཧྲྀདཡནྕིཧྕིཏ རླཀྵཎ རླཀྵཡེཐཱ  དྐཱརྷོཔཱན ེ ལྕིཁྕིཏབཔུཥྲོོ ཤྷྲཾཁཔདྨྲོོ ཙ དྲྀཥ   

ཀམཙྪཱཡྷྲཾ བབནམདྷུནཱ མདྕིཡྷོགེན ནྐཱཱུནྷྲཾ  སྐཱཱུརྱཔཱཡེ ན ཁལུ ཀམལྷྲཾ པུཥྱཏྕི སྐཱམབྕིཁྐཱམ)྄ 

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 कलभतनुतां शीघ्रसम्पातहेतोः 

क्रीडाशरले प्रिमकधिते रम्यसानौ तनर्ण्णः। 
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अहषस्यन्तभषिनपतततां  कतुषमपपापपभासं 

िद्योतालीविलमसततनभां विद्युदनु्मेर्दृश्ष्टम।्। 

(གཏྐཱ སདྟཿ ཀལབཏནཏཱྷྲཾ ཤཱྕིགསམ ྐཱཏཧེཏྷོྟཿ  ཀྐཱྕིཌཱཤ ལེ པྲཐམཀཐྕིཏེ རམསཱནྲོོ ནྕིཥཎྞྟཿ 

ཨར སྱན ར ྡྷབནཔཏྕིཏཱྷྲཾ ཀརམལ ྐཱལབྷཱསྷྲཾ  ཁདྷོཏཱལཱྕིབྕིལསྕིཏནྕིབྷཱྷྲཾ བྕིདྶུདུནྨེཥདྲྀཥྚྕིམ)྄ 

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 िककतहररणीपे्रक्षणा तनम्ननामभः। 

श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां 

या तत्र स्याद्युिततविर्ये सशृ्ष्टराद्येि िातुः।। 

(ཏནྐཱྕི ཤྱཱམཱ ཤྕིཁརྕིདཤནཱ པཀྭབྕིམ ྐཱདརྷོཥ ྐཱྕི  མད ེ ཀམཱ ཙཀྕིཏཧརྕིཎཱྕིཔྲེཀྵཎཱ ནྕིམྣནཱབྕིྟཿ 

ཤྲྷོཎཱྕིབྷཱརཱདལསགམནཱ སྟྷོཀནམྐཱ སྟནཱབ  ྷྲཾ  ཡ ཱཏཏ སྐཱདྶུབཏྕིབྕིཥཡ ེ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 पररममतकिा ंजीवितं मे द्वितीयं 

ददरीभदते मतय सहिरे िक्रिाकीममिरकाम।् 

गाढोत्कण्ठां गरुुर्ु हदिसेष्िेर्ु गच्छत्सु बालां 

जातां मन्ये मशमशरमधितां पतद्मनीं िान्यरूपाम।्। 

(ཏཱྷྲཾ ཛཱནཱྕིཡཱྟཿ པརྕིམྕིཏཀཐཱྷྲཾ ཛཱིབྕིཏྷྲཾ མེ དྕིཏཱྕིཡྷྲཾ  དཱུརཱྕིབྷཱུཏེ མཡྕི སཧཙར ེཙཀབཱཀཱྕིམྕིབ ཀཱམ྄ 

གཱཌྷྷོཏྐཎ ྐཱྷྲཾ གུརུཥུ དྕིབསེཥྭེཥུ གཙཏ ྶུ 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 प्रबलरुहदतोच्छद ननेत्र ंबहदना ं

तनःचिासानाममशमशरतया मभन्निणाषिरोष्ठम।् 

हस्तन्यस्तं मुिमसकलव्यश्क्त लम्बालकत्िा- 

हदन्दोदणन्यं त्िदपुसरणश्क्लष्टकान्तेबबषभततष।। 

(ནྐཱཱུནྷྲཾ ཏསྐཱྟཿ པྲབལརུདྕིཏྷོཙ  ྡཱུནནེཏྷྲཾ བཧཱུནཱྷྲཾ  ནྕིྟཿཤྭཱསཱནཱམཤྕིཤྕིརཏཡཱ བྕིནྣབར ྐཱདརྷོཥ མ྄ 

ཧསྟནྱསྟྷྲཾ མུཁམསཀལབྱཀ ྕི ལམ ྐཱལཀཏྐཱདྕིན ྷོར ནྱྷྲཾ  ཏདུཔསརཎཀླྕིཥྚཀཱན ེརྦྕིབརྕི) 

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།།  
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ཟླ་བའྕི་འྷོད་ཀྕིས་མཛེས་པ་ཁྷོད་ནྕི་འྷོངས་པར་བསྕིབས་ལས་སང་མྕིན་མུན་པ་འཛིན་པ་བཞྕིན།།  

84 

आलोके त ेतनपततत पुरा सा बमलव्याकुला िा 

मत्सादृचयं विरहतनु िा भािगम्यं मलिन्ती। 

पचृ्छन्ती िा मिुरििनां साररकां पञ्जरस्िाम ्

कश्च्िद्भतुषः स्मरमस  रमसके  त्िं हह तस्य वप्रयेतत।। 

(ཨཱལྷོཀེ ཏེ ནྕིཔཏཏྕི པུརཱ ས ཱབལྕིབྐཱཀུལཱ བཱ  མཏ ྐཱདྲྀཤྷྲཾ བྕིརཧཏན བཱ བྷཱབགམྷྲཾ ལྕིཁན ྐཱྕི 

པྲྲྀཙན ྐཱྕི བཱ མདྷུརབཙནཱྷྲཾ སཱརྕིཀཱྷྲཾ པཉརས ྐཱྷྲཾ  ཀཙྩིད ྡྷརྟཿ སརསྕི རསྕིཀེ ཏྷྲཾ ཧྕི ཏསྱ པྲྕིཡེཏྕི) 

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 िीणा ं

मद्गोत्राङ्कं विरधितपदं गेयमुद्गातुकामा 

तन्त्रीमाद्राुं नयनसमललरः सारतयत्िा किंधितद् 

भदयो भदयः स्ियमवप कृतां मदछषनां विस्मरन्ती।। 

(ཨུཏྶྷྲཾགེ བཱ མལྕིནབསནེ སྲོོམ ནྕིཀྵྕིཔྱ བཱྕིཎཱྷྲཾ  མདྒྷོཏྐཱངྐྷྲཾ བྕིརཙིཏཔདྷྲཾ གེཡམུད ྐཱཏུཀཱམ ཱ

ཏནྕིམཱར  ྷྲཾ ནཡནསལྕིལ ྟཿ སཱརཡྕིཏྐཱ ཀཐྷྲཾཙིད྄  བྷཱུཡྷོ བྷཱུཡྟཿ སྭཡམཔྕི ཀྲྀཏཱྷྲཾ མྐཱཱུརྪནཱྷྲཾ བྕིསརན ྐཱྕི) 

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 

शरे्ान ्मासान ्विरहहदिसस्िावपतस्याििेिाष 

विन्यस्यन्ती भुवि गणनया देहलीदत्तपुष्परः। 

संयोग ंिा हृदयतनहहतारम्भमास्िादयन्ती 

प्रायेणरते रमणविरहेष्िंगनानां विनोदाः।। 

(ཤེཥཱན྄ མཱསཱན྄ བྕིརཧདྕིབསས ྐཱཔྕིཏསྐཱབདེར ྐཱ  བྕིནྱསྱན ྐཱྕི བྷུབྕི གཎནཡཱ དེཧལཱྕིདཏ པུཥྤ ྟཿ 

སྷྲཾཡྷོགྷྲཾ བཱ ཧྲྀདཡནྕིཧྕིཏཱརམམཱསྐཱདཡན ྐཱྕི  པྐཱཡེཎ ཏེ 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་བེྱད།། 

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 गरुुतरं शुिं तनविषनोदां सिी ंते। 

मत्सन्देशरः सुितयतुमतः पचय साध्िीं तनशीिे 

तामुश्न्नद्रामितनशयनासन्निातायनस्िः।। 

(སབྐཱཔཱརཱམཧནྕི ན ཏཐཱ པཱྕིཌཡེདྕིཔྲཡྷོགྟཿ  ཤྷྲཾཀེ རཱཏྲོོ གུརུཏརྷྲཾ ཤུཙྷྲཾ ནྕིརྦྕིནྷོདཱྷྲཾ སཁཱིཾ ཏེ 
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མཏྶན ེཤ ྟཿ སུཁཡྕིཏུམཏྟཿ པཤ སཱད  ིཾ ནྕིཤཱྕིཐེ  ཏཱམུནྣྕིདྐཱམབནྕིཤཡནཱསནྣབཱཏཱཡནས ྟཿ) 

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 कलामात्रशरे्ां हहमांशोः। 

नीता राबत्रः क्षण इि मया सािषममच्छारतरयाष 

तामेिोष्णरविषरहमहतीमशु्रमभयाषपयन्तीम।्। 

(ཨཱདྕིཀམཱྷྲཾ བྕིརཧཤཡནེ སནྣྕིཥཎྞ ཀཔཱར  ྷྲཾ  པྐཱཙཱིམྐཱཱུལེ ཏནམྕིབ ཀལཱམཱཏ ཤེཥཱྷྲཾ ཧྕིམཱྷྲཾཤྷོྟཿ 

ནཱྕིཏཱ རཱཏྕིྟཿ ཀྵཎ ཨྕིབ མཡཱ སཱརྡྷམྕིཙྪཱརཏ རྐཱ  ཏཱམེབྷོཥྞ རྦྕིརཧ མཧཏཱྕིམཤཱུབྕིརྐཱཔཡན ྐཱྕིམ)྄ 

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 तनद्रा- 
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माकांक्षन्तीं नयनसमललोत्पीडरुद्धािकाशाम।्। 

(ནྕིྟཿཤྭཱསེནཱདརཀྕིསལཡཀླེཤྕིནཱ བྕིཀྵྕིཔན ྐཱིཾ  ཤུདས ྐཱནཱཏྤརུཥམལཀྷྲཾ ནྐཱཱུནམཱགཎྜལམྦམ ྄

མཏྶྷྲཾཡྷོགྟཿ ཀཐམུཔནམེཏྶྭཔྣཛྱོ྅པཱྕིཏྕི ནྕིདྐཱམཱཀཱྷྲཾཀྵན ྐཱིཾ ནཡནསལྕིལྷོཏ ྐཱྕིཌརུདྡྷཱབཀཱཤཱམ)྄ 

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 विगमलतशुिा तां मयोद्िेष्टनीयाम।् 

स्पशषश्क्लष्टामयममतनिेनासकृत्सारयन्तीं 

गण्डाभोगात्कहठनविर्मामेकिेणीं करेण।। 

(ཨཱད ེབདྷཱ བྕིརཧ དྕིབསེ ཡ ཱཤྕིཁ ཱདཱམ ཧྕིཏྐཱ ཤཱཔསྐཱན ེ བྕིགལྕིཏཤུཙཱ ཏཱྷྲཾ མཡྷོདེཥྚནཱྕིཡཱམ྄ 

སྤརྴཀླྕིཥ ྐཱམཡམྕིཏནཁེནཱསཀྲྀཏ ྐཱརཡན ྐཱིཾ  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 

पादातनन्दोरमतृमशमशराञ्जालमागष प्रविष्टान ्
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पदिषप्रीत्या गतममभमुि ंसंतनितृ्तं तिरि। 

िकु्षः िेदात्समललगरुुमभः पक्ष्ममभचछादयन्तीं 

साभे्रऽह्नीि स्िलकममलनीं न प्रबुद्धां न सुप्ताम।्। 

(པཱདཱནྕིན ྷོརམྲྲྀཏཤྕིཤྕིརཱཉ ྐཱལམཱརྒ པྲབྕིཥ ྐཱན྄  པྐཱཱུརྦཔྐཱྕིཏྐཱ གཏམབྕིམུཁྷྲཾ སྷྲཾནྕིབྲྀཏ ྷྲཾ ཏཐ བ 

ཙཀྵུྟཿ ཁེདཱཏྶལྕིལགུརུབྕིྟཿ པཀབྕིཤ ྐཱདཡན ྐཱིཾ སཱབེ྅ཧ ྐཱྕིབ ས ལཀམལྕིནཱིཾ ན པྲབུདྷཱྷྲཾ ན སུཔ ྐཱམ྄) 

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།། 

92 

श्स्निाः सख्यः किमवप हदिा तां न मोक्ष्यश्न्त तन्िीम ्

एकप्रख्या भितत हह जगत्यङ्गनानां प्रिशृ्त्तः। 

स त्ि ंरात्रौ जलद शयनासन्निातायनस्िः 

कान्तां सुप्त ेसतत पररजने िीततनद्रामुपेयाः 

(སྕིག   ྟཿ སཁྟཿ ཀཐམཔྕི དྕིབཱ ཏཱྷྲཾ ན མྷོཀྵྱན ྕི ཏནྐཱྕིམ྄ ཨེཀཔྲཁྐཱ བབཏྕི ཧྕི ཛགཏྱངྒནཱནཱྷྲཾ པྲབྲྀཏ ྕིྟཿ 

ས ཏྷྲཾ རཱཏྲོོ ཛལད ཤཡནཱསནྣབཱཏཱཡནས ྟཿ  ཀཱན ྐཱྷྲཾ སུཔ ེ སཏྕི པརྕིཛནེ བཱྕིཏནྕིདྐཱམུཔེཡཱྟཿ) 

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།། 
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93 

अन्िेष्टव्यामितनशयने सश्न्नकीणणकपाचिाुं 

तत्पयषङ्क प्रगमलतलिरश्चछन्नहाररररिास्ररः। 

भदयो भदयः कहठनविर्मां सारयन्तीं कपोलाद् 

आमोक्तव्यामयममतनिेनरकिेणीं करेण।। 

(ཨནྭེཥྚབྐཱམབནྕིཤཡནེ སནྣྕིཀཱྕིརྞ ཀཔཱར  ྷྲཾ  ཏཏྤརྱངྐ པྲགལྕིཏལབ ཤྪྕིནྣཧཱར རྕིབཱས ྟཿ 

བྷཱུཡྷོ བྷཱུཡྟཿ ཀཋྕིནབྕིཥམཱྷྲཾ སཱརཡན ྐཱིཾ ཀཔྷོལཱད྄ ཨཱམྷོཀ བྐཱམཡམྕིཏནཁེན ཀབེཎཱིཾ 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།། 

94 

सा संन्यस्ताभरणमबला पेशलं िारयन्ती 

शय्योत्संगे तनहहतमसकृद्दुःिदःुिेन गात्रम।् 

त्िामप्यस्रं निजलमयं मोितयष्यत्यिचयं। 

प्रायः सिो भितत करुणािशृ्त्तराद्राषन्तरात्मा।। 

(ས ཱསྷྲཾནྱས ྐཱབརཎམབལཱ པེཤལྷྲཾ དྷཱརཡན ྐཱྕི  ཤཡྷོཏྶྷྲཾགེ ནྕིཧྕིཏམསཀྲྀད ྶུྟཿཁདུྟཿཁེན གཱཏམ ྄

ཏྐཱམཔྱསྷྲཾ ནབཛལམཡྷྲཾ མྷོཙཡྕིཥྱཏྱབཤྷྲཾ  པྐཱཡྟཿ སརྦྷོ བབཏྕི ཀརུཎཱབྲྀཏ ྕིརཱར  ན རཱཏ ྐཱ) 

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།།  

95 

जाने सख्यास्ति मतय मनः संभतृस्नेहमस्मा- 

हदत्िंभदतां प्रिमविरहे तामहं तकष यामम। 

िािालं मां न िलु सुभगमंन्यभािः करोतत 

प्रत्यक्ष ंत ेतनखिलमधिराद्भ्रातरुक्तं मया यत।्। 

(ཛཱནེ སཁྐཱསྟབ མཡྕི མནྟཿ སྷྲཾབྲྀཏསེཧམས ྐཱདྕིཏ ྷྲཾབྷཱུཏཱྷྲཾ པྲཐམབྕིརཧེ ཏཱམཧྷྲཾ ཏརྐཡཱམྕི 

བཱཙཱལྷྲཾ མཱྷྲཾ ན ཁལུ སུབགྷྲཾམནྱབྷཱབྟཿ ཀརྷོཏྕི པྲཏྱཀྵྷྲཾ ཏེ ནྕིཁྕིལམཙིརཱད ྄བ  ཏརུཀ ྷྲཾ མཡཱ ཡཏ)྄ 

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་བེྱད།། 

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 

रुद्धापाङ्गप्रसरमलकर रञ्जनस्नेहशदन्यं 

प्रत्यादेशादवप ि मिुनो विस्मतृभ्रदविलासम।् 

त्िय्यासन्ने नयनमुपररस्पश्न्द शङ्के मगृाक्ष्या 

मीनक्षोभाच्िलकुिलय श्रीतुलामेष्यतीतत।। 

(རུདྡྷཱཔཱངྒཔྲསརམལཀ རཉནསེཧཤཱུནྱྷྲཾ  པྲཏྐཱདེཤཱདཔྕི ཙ མདྷུནྷོ བྕིསྨྲྲྀཏབྷྲཱུབྕིལཱསམ྄ 

ཏཡྐཱསནྣེ ནཡནམུཔརྕིསྤན ྕི ཤངྐེ མྲྲྀགཱཀ    མཱྕིནཀྵྷོབཙྩལཀུབལཡ ཤྐཱྕིཏུལཱམེཥྱཏཱྕིཏྕི) 
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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།།  

97 

िामचिास्याः कररुहपदरमुषच्यमानो मदीयर- 

मुषक्ताजालं धिरपररधितं त्याश्जतो दरिगत्या। 

संभोगान्ते मम समुधितो हस्तसंिाहनानां 

यास्यत्यदरुः सरसकदलीस्तम्भगौरचिलत्िम।्। 

(བཱམཤ ྐཱསྐཱྟཿ ཀརརུཧཔད རྨུཙྱམཱནྷོ མདཱྕིཡ རྨུཀ ྐཱཛཱལྷྲཾ ཙིརཔརྕིཙིཏྷྲཾ ཏྐཱཛིཏྷོ ད བགཏྐཱ 

སམྷོགཱན ེ མམ སམུཙིཏྷོ ཧསྟསྷྲཾབཱཧནཱནཱྷྲཾ ཡཱསྱཏ ྡཱུརུྟཿ སརསཀདལཱྕིསྟམགྲོོརཤྩལཏམ྄) 

༩༧ དེ་ཡྕི་བདག་གྕི་ལག་པའྕི་སེན་མྷོའྕི་རེས་ནྕི་མེད་ཅྕིང་མུ་ཏྕིག་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- 

दन्िास्यरना ंस्ततनतविमुिो याममात्र ंसहस्ि। 

मा भददस्याः प्रणतयतन मतय स्िप्नलब्िे किंधित ्

सद्यः कण्ठच्युतभुजलताग्श्न्ि गाढोपगदढम।्। 
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(ཏསྕིན྄ ཀཱལེ ཛལད ཡདྕི ས ཱལབ ྡྷནྕིདྐཱསུཁཱ སྐཱདནྐཱསྱ ནཱྷྲཾ སྟནྕིཏབྕིམུཁྷོ ཡཱམམཱཏྐཱྷྲཾ སཧསྭ 

མ ཱབྷཱུདསྐཱྟཿ པྲཎཡྕིནྕི མཡྕི སྭཔལྣབ ྡྷེ ཀཐྷྲཾཙིཏ྄  སདྟཿ ཀཎ ཙྶུཏབྷུཛལཏཱགན ྕི གཱཌྷྷོཔགྐཱཱུཌྷམ)྄ 

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 समममभनिरजाषलकर माषलतीनाम।् 

विद्युद्गभषः श्स्तममतनयनां त्ित्सनािे गिाक्षे 

िक्तुं िीरस्ततनतििनरमाषतननीं प्रक्रमेिाः।। 

(ཏཱམུཏ ྐཱཔྱ སྭཛལཀཎྕིཀཱཤཱྕིཏལེནཱནྕིལེན  པྲཏྐཱཤྭས ྐཱྷྲཾ སམམབྕིནབ ར ྐཱལཀ ར ྐཱལཏཱྕིནཱམ ྄

བྕིདྶུདྒར ྡྷྟཿ སྟྕིམྕིཏནཡནཱྷྲཾ ཏཏྶནཱཐ ེགབཱཀྵེ  བཀ ཱུྷྲཾ དྷཱྕིརསྟནྕིཏབཙན ར ྐཱནྕིནཱིཾ པྲཀམེཐཱྟཿ) 

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 

भतुषममषत्र ंवप्रयमविििे  विवद्ध मामम्बुिाहं 

तत्सन्देशान्मनमस तनहहतादागतं त्ित्समीपम।् 
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यो िनृ्दातन त्िरयतत पधि श्राम्यतां प्रोवर्तानां 

मन्द्रश्स्नग्िरध्िषतनमभरबलािेखणमोक्षोत्सुकातन।। 

(བརརྕིཏྷྲཾ པྲྕིཡམབྕིདབེ བྕིདྕི མཱམམ ྶུབཱཧྷྲཾ ཏཏྶན ེཤཱནྨནསྕི ནྕིཧྕིཏཱདཱགཏྷྲཾ ཏཏྶམཱྕིཔམ྄ 

ཡྷོ བྲྀན ྐཱནྕི ཏརཡཏྕི པཐྕི ཤྐཱམཏཱྷྲཾ པྲྷོཥྕིཏཱནཱྷྲཾ མན སྕིག ྡྷ ར  ནྕིབྕིརབལཱབེཎྕིམྷོཀྵྷོཏ ྶུཀཱནྕི) 

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 मरधिलीिोन्मुिी सा 

त्िामुत्कण्ठोच््िमसतहृदया िीक्ष्य संभाव्य िरिम।् 

श्रोष्यत्यस्मात्परमिहहता सौम्य  सीमश्न्तनीनां 

कान्तोदन्तः सुहृदपुनतः संगमाश्त्कश्ञ्िददनः।। 

(ཨྕིཏྐཱཁྐཱཏེ པབནཏནཡྷྲཾ མ ཐྕིལཱྕིབྷོན ྶུཁཱྕི སཱ  ཏྐཱམུཏྐཎ ྷོཙྪྭསྕིཏཧྲྀདཡཱ བཱྕིཀྵྱ སྷྲཾབྷཱབྱ ཙ བམ྄ 

ཤྲྷོཥྱཏྱས ྐཱཏྤརམབཧྕིཏཱ སྲོོམ སཱྕིམན ྕིནཱྕིནཱྷྲཾ  ཀཱན ྷོདན ྟཿ 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 

तामायुष्मन्मम ि  ििनादात्मनचिोपकतुुं 

ब्रदयादेिं  ति सहिरो रामधगयाषश्रमस्िः। 

अव्यापन्नः कुशलमबले  पचृ्छतत त्िां वियुक्तः 

पदिाषशास्यं सुलभविपदां प्राखणनामेतदेि।। 

(ཏཱམཱཡུཥྨནྨམ ཙ བཙནཱདཱཏྨནཤྩྷོཔཀརྷྲཾ  བ ྡཱུཡཱདེབྷྲཾ ཏབ སཧཙརྷོ རཱམགྕིརྐཱཤྲམས ྟཿ 

ཨབྐཱཔནྣྟཿ ཀུཤལམབལེ པྲྲྀཙཏྕི ཏྐཱྷྲཾ བྕིཡུཀ ྟཿ  པྐཱཱུརྦཤསྱྷྲཾ སུལབབྕིཔདཱྷྲཾ པྐཱཎྕིནཱམེཏདེབ) 

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 

सासे्रणास्रद्रिमविरतोत्कण्ठमुत्कश्ण्ठतेन। 

उष्णोच््िासं समधिकतरोच््िामसना ददरिती 

संकपपरस्तरविषशतत विधिना िरररणा रुद्धमागषः।। 

(ཨངྒེནཱངྒྷྲཾ པྲཏན ཏནནཱ གཱཌྷཏཔ ེན ཏཔ ྷྲཾ  སཱསེཎཱསདབམབྕིརཏྷོཏྐཎ མུཏྐཎ ྕིཏེན 

ཨུཥྞྷོཙ  སྷྲཾ སམདྕིཀཏརྷོཙ  སྕིནཱ དཱུརབར ྐཱྕི  སྷྲཾཀལ སྟ རྦྕིཤཏྕི བྕིདྕིནཱ བ རྕིཎཱ 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་ཞྕིང་འཇུག་པ་ཡྕིན།། 

104 

शब्दाख्येयं यदवप ककल ते यः सिीना ंपुरस्तात ्

कणे लोलः कितयतुमभददाननस्पशषलोभात।् 

सोऽततक्रान्तः श्रिणविर्यं लोिनाभ्यामदृष्ट- 

स्त्िामुत्कण्ठाविरधितपदं मन्मुिेनेदमाह।। 

(ཤབ ྐཱཁེཡྷྲཾ ཡདཔྕི ཀྕིལ ཏ ེཡྟཿ སཁཱྕིནཱྷྲཾ པུརས ྐཱཏ྄ ཀརྞེ ལྷོལྟཿ ཀཐཡྕིཏུམབྷཱུདཱནནསྤརྴལྷོབྷཱཏ྄ 

སྷོ྅ཏྕིཀྐཱན ྟཿ ཤྲབཎབྕིཥཡྷྲཾ ལྷོཙནཱབ  མདྲྀཥྚས  མུཏྐཎ ྐཱབྕིརཙིཏཔདྷྲཾ མན ྶུཁེནེདམཱཧ) 

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 

चयामास्िङ्ग ंिककतहररणीपे्रक्षते दृश्ष्टपातं 

िक्त्रच्छायां शमशतन मशखिनां बहषभारेर्ु केशान।् 

उत्पचयामम प्रतनुर्ु नदीिीधिर्ु भ्रदविलासान ्

हन्तरकस्िं क्िधिदवप न ते भीरु सादृचयमश्स्त।। 

(ཤྱཱམཱསྭངྒྷྲཾ ཙཀྕིཏཧརྕིཎཱྕིཔྲེཀྵཏེ དྲྀཥྚྕིཔཱཏྷྲཾ བཀ ཙྪཱཡཱྷྲཾ ཤཤྕིནྕི ཤྕིཁྕིནཱྷྲཾ བར བྷཱརེཥུ ཀེཤཱན྄ 

ཨུཏྤཤྱཱམྕི པྲཏནཥུ ནདཱྕིབཱྕིཙིཥུ བྷྲཱུབྕིལཱསཱན྄ ཧན  ཀས ྷྲཾ ཀྭཙིཏཔྕི ན ཏེ བྷཱྕིརུ སཱདྲྀཤམསྟྕི) 
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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 

ददरीभदतं प्रतनुमवप मां पञ्िबाणः क्षक्षणोतत। 

घमाषन्तेऽश्स्मश्न्िगणय कि ंिासराखण  व्रजेयु- 

हदषक्संसक्तप्रविततघनव्यस्तसदयाषतपातन।। 

(དྷཱརཱསྕིཀ ས ལསུརབྕིཎསྟྭན ྶུཁསྱ བཱལེ  དཱུརཱྕིབྷཱུཏྷྲཾ པྲཏནམཔྕི མཱྷྲཾ པཉྩབཱཎྟཿ ཀྵྕིཎྷོཏྕི 

དར ྐཱན ེ྅སྕིནནྭྕིགཎཡ ཀཐྷྲཾ བཱསརཱཎྕི བཛེཡུརྕིཀསྷྲཾསཀ པྲབྕིཏཏགྷནབྱསྟསྐཱཱུརྐཱཏཔཱནྕི) 

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 मशलाया- 

मात्मान ंते िरणपतततं यािहदच्छामम कतुषम।् 

अस्ररस्तािन्मुहुरुपधितरदृषश्ष्टरालुप्यते  मे 

क्रद रस्तश्स्मन्नवप न सहते संगमं नौ कृतान्तः।। 
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(ཏྐཱམཱལྕིཁ པྲཎཡཀུཔྕིཏཱྷྲཾ དྷཱཏུརཱག ྟཿ ཤྕིལཱཡཱམཱཏ ྐཱནྷྲཾ ཏེ ཙརཎཔཏྕིཏྷྲཾ ཡཱབདྕིཙྪཱམྕི ཀརམ྄ 

ཨས ས ྐཱབན ྶུཧུརུཔཙིཏ ར ྲྀཥྚྕིརཱལུཔྱཏེ མེ  ཀ ྡཱུརསྟསྕིནྣཔྕི ན སཧཏེ སངྒམྷྲཾ ནྲོོ ཀྲྀཏཱན ྟཿ) 

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 तनदषयाचलेर्हेतो- 

लषब्िायास्ते किमवप मया स्िप्नसन्दशषनेर्ु। 

पचयन्तीनां न िलु बहुशो न स्िलीदेितानां 

मुक्तास्िदलास्तरुककसलयेष्िशु्रलेशाः पतश्न्त।। 

(མཱམཱཀཱཤཔྲཎྕིཧྕིཏབྷུཛྷྲཾ ནྕིརཡཱཤ ེཥཧེཏྷོརླབ   ཡཱསེྟ ཀཐམཔྕི མཡཱ སྭཔྣསན རྴནེཥུ 

པཤན ྐཱྕིནཱྷྲཾ ན ཁལུ བཧུཤྷོ ན ས ལཱྕིདེབཏཱནཱྷྲཾ མུཀ ྐཱས  ྡཱུལཱསྟརུཀྕིསལཡེཥྭཤཱུལེཤཱྟཿ པཏན ྕི) 

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 ्देिदारु द्रमुाणा ं

ये तत्क्षीरसु्रततसुरभयो दक्षक्षणेन प्रितृ्ताः। 
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आमलङ्ग्यन्ते गणुितत मया ते तुर्ाराहद्रिाताः 

पदिुं स्पषृ्टं यहद ककल भिेदङ्गमेमभस्तिेतत।। 

(བྕིཏ   སདྟཿ ཀྕིསལཡཔུཊཱན྄ དེབདཱརུ དྲུམཱཎཱྷྲཾ  ཡེ ཏཏ   ྕིརསྲུཏྕིསུརབཡྷོ དཀྵྕིཎེན པྲབྲྀཏ ྐཱྟཿ 

ཨཱལྕིངྒྱན ེ 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 कि ंदीघषयामा बत्रयामा 

सिाषिस्िास्िहरवप कि ंमन्दमन्दातपं स्यात।् 

इत्ि ंिेतचिटुलनयने  दलुषभ प्रािषनं मे 

गाढोष्मामभः कृतमशरण ंत्िद्वियोगव्यिामभः।। 

(སྷྲཾཀྵྕིཔེྱཏ ཀྵཎ ཨྕིབ ཀཐྷྲཾ དཱྕིར ྡྷཡཱམཱ ཏྕིཡཱམཱ སར ྐཱབས ྐཱསྭཧརཔྕི ཀཐྷྲཾ མན མན ྐཱཏཔྷྲཾ སྐཱཏ྄ 

ཨྕིཏ ྷྲཾ ཙེཏཤྩཊུལནཡནེ དུརླབ པྐཱར ནྷྲཾ མེ གཱཌྷྷོཥ ྐཱབྕིྟཿ 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 दःुिमेकान्ततो िा 

नीिरगषच्छत्युपरर ि दशा िक्रनेममक्रमेण।। 

(ནནྐཱཏ ྐཱནྷྲཾ བཧུ བྕིགཎཡན ྐཱཏྨནཱ ནབཱབལམྦེ ཏཏྐལྐཱཎྕི ཏམཔྕི སུཏརཱྷྲཾ མཱ གམྟཿ ཀཱཏརཏམ྄ 

ཀསྐཱཏྱན ྷྲཾ སུཁམུཔནཏྷྲཾ དུྟཿཁམེཀཱན ཏྷོ བཱ  ནཱྕིཙ རྒཙཏྶུཔརྕི ཙ དཤཱ ཙཀནེམྕིཀམེཎ) 

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 भुजगशयनादशु्त्िते शाङ्षगपाणौ 

मासानन्यान्गमय ितुरो लोिने मीलतयत्िा। 

पचिादािां विरहगखुणतं तं तमात्मामभलार्ं 

तनिेक्ष्यािः पररणतशरच्िश्न्द्रकासु क्षपासु।। 

(ཤཱཔཱན ྷོ མེ བྷུཛགཤཡནཱདུཏ ྕིཏེ ཤཱར  པཱཎྲོོ མཱསཱནནྐཱནྒམཡ ཙཏུརྷོ ལྷོཙནེ མཱྕིལཡྕིཏྐཱ 

པཤ ྐཱདཱབཱྷྲཾ བྕིརཧགུཎྕིཏྷྲཾ ཏྷྲཾ ཏམཱཏ ྐཱབྕིལཱཥྷྲཾ ནྕིརེྦཀ  བྟཿ པརྕིཎཏཤརཙྩན ྕིཀཱསུ 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་སེྟ།། 

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 विप्रबुद्धा। 

सान्तहाषसं कधितमसकृत्पचृ्छतचि त्िया मे 

दृष्टः स्िप्ने ककति रमयन्कामवप त्ि ंमयेतत।। 

(བྷཱུཡཤ ྐཱཧ ཏམཔྕི ཤཡནེ ཀཎ ལག ྐཱ པུརཱ མེ ནྕིདྐཱྷྲཾ གཏྐཱ ཀྕིམཔྕི རུདཏཱྕི སསྭནྷྲཾ བྕིཔྲབུདྡྷཱ 

སཱན རྡྷྐཱསྷྲཾ ཀཐྕིཏམསཀྲྀཏྤྲྲྀཙཏཤྩ ཏཡཱ མེ དྲྀཥྚྟཿ སྭཔྣེ ཀྕིཏབ རམཡན ྐཱམཔྕི 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 ह्यभोगा- 

हदष्टे िस्तुन्युपधितरसाः पे्रमराशीभिश्न्त।। 

(ཨེཏས ྐཱན ྐཱྷྲཾ ཀུཤལྕིནམབྕིཛྙཱནདཱནཱདྕིདྕིཏྐཱ མཱ ཀྲོོལཱྕིནཱདསྕིཏནཡནེ མཡབྕིཤྭཱསྕིནཱྕི བྷཱུྟཿ 



65 
 

སེཧཱནཱཧུྟཿ ཀྕིམཔྕི བྕིརཧ ེཧྐཱསྕིནསེྟ ཏབྷོགཱདྕིཥྚེ བསྟུནྶུཔཙིཏརསཱྟཿ པེྲམརཱཤཱྕིབབན ྕི) 

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།། 
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आचिास्यरिं प्रिम विरहोदग्शोकां सिी ंते 

शरलादाशु बत्रनयनिरृ्ोत्िातकद टाश्न्नितृ्तः। 

सामभज्ानप्रहहतकुशलरस्तद्ििोमभमषमावप 

प्रातः कुन्दप्रसिमशधिलं जीवितं िारयेिाः।। 

(ཨཱཤྭཱསྱ བྷྲཾ པྲཐམ བྕིརཧྷོདགཤྷོཀཱྷྲཾ སཁཱིཾ ཏེ ཤ ལཱདཱཤུ ཏྕིནཡནབྲྀཥྷོཏ ྐཱཏཀྐཱཱུཊཱནྣྕིབྲྀཏ ྟཿ 

སཱབྕིཛྙཱནཔྲཧྕིཏཀུཤལ སྟདཙྱོབྕིརམཱཔྕི  པྐཱཏྟཿ ཀུན པྲསབཤྕིཐྕིལྷྲཾ 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 बन्िुकृत्यं त्िया मे 

प्रत्यादेशान्न िलु भितो िीरतां कपपयामम। 

तनःशब्दोऽवप प्रहदशमस जलं याधितचिातकेभ्यः 
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प्रत्युक्तं हह प्रणतयर्ु सतामीश्प्सतािषकक्रयरि।। 

(ཀཙྩིཏྶྲོོམ བྱབསྕིཏམྕིདྷྲཾ བནྡྷུཀྲྀཏྱྷྲཾ ཏཡཱ མེ  པྲཏྐཱདེཤཱནྣ ཁལུ བབཏྷོ དྷཱྕིརཏཱྷྲཾ ཀལཡཱམྕི 

ནྕིྟཿཤབ ྷོ྅པྕི པྲདྕིཤསྕི ཛལྷྲཾ ཡཱཙིཏཤ ྐཱཏཀེབྷྱྟཿ  པྲཏྶུཀ ྷྲཾ ཧྕི པྲཎཡྕིཥུ སཏཱམཱྕིཔྶྕིཏཱར ཀྕིཡ བ) 

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། ། 

ཙྐཱཱུ་ཏ་ཀ་རྣམས་ས་མེད་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  वििुर इतत िा मय्यनुक्रोशबुद्ध्या 

इष्टान्देशाश्न्ििर जलद प्रािरृ्ा संभतृश्री- 

माष भददेिं क्षणमवप ि ते विद्युता विप्रयोगः।। 

(ཨེཏཏ ྲྀཏྐཱ པྲྕིཡམནཙིཏ པྐཱར ནཱབར  ནྷོ མེ སྲོོཧཱར ྐཱདྐཱ བྕིདྷུར ཨྕིཏྕི བཱ མཡནཀྷོཤབུད  

ཨྕིཥ ྐཱན ེཤཱནྭྕིཙར ཛལད པྐཱབྲྀཥཱ སྷྲཾབྲྀཏཤྐཱྕིར ྐཱ བྷཱུདེབྷྲཾ ཀྵཎམཔྕི ཙ ཏེ བྕིདྶུཏཱ བྕིཔྲཡྷོགྟཿ) 

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 
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