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  ཕ་ཡུལ་མཚོ་ལྷོ།
pa-yul cò-lho

࿋༓~~༓࿋
ཆ~    འགྲིག་མ་~     བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།
qa~ drìg-ma~  jy d~ ~ ~ ,ě ě ě ě

མཚོ་~ཁྲི་ཤོར་~    རྒྱལ་~ མོའི།  ལྷོ་~ ཕྱོགས།

cò~ tri-xor~ gyál~ moi,   lho~ qyog,

ཆ~ འགྲིག་མ་~        ལྷོ་~   ཕྱོགས་ན་~  ན།
qa~ drìg-ma~   lho~ qyog na~ na

ལྷོ་    ཕྱོགས་ན་~     འགྲིག་མ་~    བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།
lho~qyog-na~ drig-ma~ jy d~ ~ ~ ě ě ě ě

འབྱོར་~   ཕྱུག་གི་~       ཕ་~ ཡུལ།
jyòr~    qyug-g ~    pa~ yulĭ

ཆ~ འགྲིག་མ་~         མཚོ་~ ལྷོ་ལ་~   ཆགས།
qa~ drìg-ma~  co~ lho la~    qag

ལྷོ་    ཕྱོགས་ན་~     འགྲིག་མ་~    བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།
lho~qyog-na~ drig-ma~ jy d~ ~ ~ ě ě ě ě

དཔལ་~ དགེ་བཅུ་~ ཚང་~ བའི།     ས་~ ཆ་འདི།
pal~   gé-ju~  ca ~ vai,     sa~ qa-dìŋ
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འབྲོང་~   ཤྭ་རྐྱང་~     གསུམ་~གིྱ་~   ལྷོ་~ ཕྱོགས་ན།          ཕ་~ ས་ལ་~   ཡིན~ ~།
drò ~   xa-gya ~ sùm~ gy ~ ŋ ŋ ĭ lho~ qyog-na,   pa~ sa la~ yin ~ ~

༓~~༓
ཆ~ འགྲིག་མ་~ བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ~
qa~ drìg-ma~ jy d~ ~ ~ ,ě ě ě ě

རྟ་~  ནོར་ལུག་~   གསུམ་~ གྱི།      ལྷོ་~ ཕྱོགས་ན།
da~ nor-lug~  sùm~ gy ,ĭ     lho~ qyog-na,

ཆ~ འགྲིག་མ་~     ཕ་~ ཡུལ་ལ་~ ཡིན།
qa~ drìg-ma~ pa~ yul la~ yin

ལྷོ་ཕྱོགས་~      ཆ་~ འགྲིག་མ་~      བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།
lho-qyog~ qa~ drìg-ma~   jy d~ ~ ~ ,ě ě ě ě

འབྲོང་~ རུ་   དམར་~ རྭ་~ རྩེ།
drò ~ ru  már~ ra~ ze,ŋ

ཆ~ འགྲིག་མ་~     རྣོ་~   ས་ལ་~ ཡིན།
qa~ drìg-ma~ nó~ sa la~ yin.

ལྷོ་ཕྱོགས་~     ཆ་~    འགྲིག་མ་~    བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།
lho-qyog~ qa~ drìg-ma~    jy d~ ~ ~ ,ě ě ě ě

ཤྭ་~    ཡུ་མོས་~   སྐྱག་~    ལྡད།     བྱེད་~ ས་ཡིན།
xa~  yu-mos~  gyag~ dád,     jy d~ sa-yin.ě

རྐྱང་~   ཁ་དཀར་~   བང་~ རྩེད་~     ལྷོ་~ ཕྱོགས།     བྱེད་~ ས་~ ཡིན~ ~།
gya ~ ka-gar~ b ~ zed~   ŋ ǎŋ lho~ qyog,   jy d~ sa-yin~ ~ě
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༓~~༓
ཆ~ འགྲིག་མ་~     བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།
qa~ drìg-ma~ jy d~ ~ ~ ,ě ě ě ě

འཐོ་~ རུའི་~  གོམ་~ འགོྲས།      ལྷོ་~ ཕྱོགས་ན།
tò~ rui~    g m~ dròs,     ǒ lho~ qyog-na,

ཆ~ འགྲིག་མ་~      ངོམ་~ ས་ལ་~       ཡིན།
qa~ drìg-ma~   om~ sa ŋ la~ yin.

ལྷོ་ཕྱོགས་~     ཆ་~    འགྲིག་མ་~    བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།
lho-qyog~ qa ~ drìg-ma~  jy d~ ~ ~ ,ě ě ě ě

མཛོ་~ ཁྱུང་དཀར~    རྭ་~ ཁ།
zò~  kyu -gar~ ra~ ka,ŋ

ཆ~ འགྲིག་མ་~       གོར་~ ས་ལ་~   ཡིན།
qa~ drìg-ma~  gor~ sa la~ yin.
ལྷོ་ཕྱོགས་~     ཆ་~    འགྲིག་མ་~    བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།
lho-qyog~ qa ~   drìg-ma~  jy d~ ~ ~ ,ě ě ě ě

ལུག་~ གཡང་དཀར་~  ཁ་~ གྲངས།    མང་~ ས་ཡིན།
lug~   yá -gar~ ka~ dr ,    ma ~ sa-yin,ŋ ǎŋ ŋ

རྒྱུ་~    སྟོབས་འབྱོར་~  མངའ་~ ཐང་~ ལྷོ་~ ཕྱོགས་ན།      དར་~ ས་~ ཡིན~ ~།
gyú~ dob-jyòr~   á~  ta ~ ŋ ŋ lho~ qyog-na, d r~ sa~ yin~ǎ

༓~~༓
ཆ~    འགྲིག་མ་~  བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།
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qa~ drìg-ma~ jy d~ ~ ~ ,ě ě ě ě

རི་~ བློན་པོ་~    གསེར་~ ཆེན།  ལྷོ་~ ཕྱོགས་ན།
ri~ lón-bo~   sèr~ qen, lho-qyog-na,

ཆ~ འགྲིག་མ་~        བར་~ པ་ལ་~ ན།
qa~ drìg-ma    b r~ ba la~ na,ǎ

ལྷོ་ཕྱོགས་~     ཆ་~    འགྲིག་མ་~   བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།
lho-qyog~ qa ~    drìg-ma~      jy d~ ~ ~ ,ě ě ě ě

མཛེས་~ སྡུག་གི་~   ཕ་~ ཡུལ།
zès~   dúg-g ~ pa~ yul,ĭ

ཆ~ འགྲིག་མ་~    མཚོ་~ ལྷོ་ལ་~  ཆགས།
qa~ drìg-ma~cò~ lho la~ qag.

ལྷོ་ཕྱོགས་~     ཆ་~    འགྲིག་མ་~        བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།
lho-qyog~   qa ~  drìg-ma~    jy d~ ~ ~ ,ě ě ě ě

དཔལ་~ དགེ་བཅུ་~ ཚང་~ བའི།     ས་~ ཆ་འདི།
bal~ gé-ju~    ca ~ vai,    sa~ qa-dì,ŋ

བཟང་~ ཡ་རབས་་~ གཉིས་~ ཀྱི་~    ལྷོ་~ ཕྱོགས་ན།        ཕ་~ ས་~ ཡིན~ ~ །
sá ~  ya-rab~   ñís~ gyi~ ŋ lho~ qyog-na,      pa~ sa~ yin~ ~ .

༓~~༓

ཆ~ འགྲིག་མ་~ བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།
qa~ drìg-ma~ jy d~ ~ ~ ,ě ě ě ě

སྐྱིད་~   རྩེད་དགོད་~  གཉིས་~ ཀྱི།  ལྷོ་~ ཕྱོགས་ན།

gyid~ ze-gód~   ñís~ gyi,~  lho-qyog-na,
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ཆ~ འགྲིག་མ་~    ཕ་~ ཡུལ་ལ་~ ཡིན།
qa~ drìg-ma  pa~ yul la~ yin.

ལྷོ་ཕྱོགས་~     ཆ་~         འགྲིག་མ་~   བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།
lho-qyog~   qa ~    drìg-ma~    jy d~ ~ ~ ,ě ě ě ě

ལས་~ དགེ་སྡིག་~  རྒྱ་~ མ།
las~   gé-díg~  gyá~ ma,

ཆ~ འགྲིག་མ་~          དྲང་~ ས་ལ་~ ཡིན།
qa~ drìg-ma~ dr ~ sa ǎŋ la~ yin.

ལྷོ་ཕྱོགས་~     ཆ་~     འགྲིག་མ་~   བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།
lho-qyog~   qa ~    drìg-ma~    jy d~ ~ ~ ,ě ě ě ě

སྐྱིད་~      ཉི་མ་~     དགུང་~ ནས།     འཆར་~ ས་ཡིན།
gyid~ ñi-ma~ gú ~ nas,    qàr~ sa-yin,ŋ

སྡུག་~   མུན་པའི་~    མིང་་~ ཙམ་~    ལྷོ་~ ཕྱོགས།     མེད་~ ས་~ ཡིན~ ~ །
dúg~ mun-bai~ mi ~ zam~ ŋ  lho-qyog,     med~ sa~ yin~ ~.
ཆ~ འགྲིག་མ་~      བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།
qa~ drìg-ma~ jy d~ ~ ~ ,ě ě ě ě

རྒན་~   ལོ་ལོན་~  ཚེ་~ ཐག།  ལྷོ་~ ཕྱོགས་ན། 
gán~ lo-lon~ ce~ tag, lho-qyog-na,

ཆ~ འགྲིག་མ་~       རིང་~ ས་ལ་~ ཡིན།
qa~ drìg-ma~   ri ~ sa ŋ la~ yin.
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ལྷོ་ཕྱོགས་~       ཆ་~    འགྲིག་མ་~       བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།
lho-qyog~   qa ~    drìg-ma~    jy d~ ~ ~ ,ě ě ě ě

སྟག་~ ཤ་རའི་~    གཞུང་~ རྒྱུད།  ཆ~ འགྲིག་མ་~     དྲང་~ ས་ལ་~ ཡིན།
dag~ xa-rai~   xú ~ ŋ gyúd   qa~ drìg-ma~    dr ~ sa ǎŋ la~ yin .

ལྷོ་ཕྱོགས་~            ཆ་~       འགྲིག་མ་~             བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།
lho-qyog~   qa ~    drìg-ma~    jy d~ ~ ~ ,ě ě ě ě

མ་~ བུ་མོའི་~      ངང་~ རྒྱུད།        དྲང་~ ས་ཡིན།
ma~b -moi~ a ~ gyúd,   dr ~ sa-yin .ǔ ŋ ŋ ǎŋ

ཆུང་~ བྱིས་པ་~    འདབ་~ ལག་~  ལྷོ་~ ཕྱོགས་ན།        རྒྱས་~ ས་~ ཡིན~ ~།
qu ~ jy s-ba~ dàb~ lag~ ŋ ĭ  lho~ qyog-na,   gyás~ sa-yin~ ~.
repeat the last two verses

࿋༓~~༓࿋
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