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Selection of Songs from New Mekhor 

 
!་ཡིག 

 
  E!!v!!i!!v!!F 

ཝ་



!་#ང་༡ 
E!!v!!i!!v!! 

 
!ད་པ%་&ག་གནས།         1/1!!!!!!      

E""v!!i!!v""F 
 

 གཞས་%ག་ &་མ་(་)ང་། 
 གཞས་གདངས་ བ.ད་ནམས་0གས་པ། 
 གཞས་པ་  2ས་དར། 
!ད་~པ%་ !་~ !~  &ག་~!ག་  གནས~།    

+་~ $ཁམས་~  .ང་~བ%་  དཔལ་~2ན་   3ན~~། 
!ད་~%ད་  %ད་~པ%་  &ག་~!ག་   !ག~གནས།  

4ར་~6ག་  7ང་~བ%་   6ལ་~8ལ་  3ན~~། 
!ད་~%ད་   %ད་~པ%་  &ག་~!ག་   !ག་~གནས། 
 9་~ !མ:ན་~ གནས་~པ%་  ;མས་~ག<ས་   3ན~~། 
!ད་~པ%  !་~!   &ག་~!   གནས།  

མ=ས་~ $ས>ག་~  ?མ་~པ%་   ག9་~མ་   3ན~~། 
 (~་་་་་ %~་་་་་་་་་་%~ 

 



!ད་~  %དཔ%་~  &ག་~!ག་~  གནས~། 
འཛམ་~ འམBང་~  གCག་~D་  Eར་~F་   3ན~~། 

 (~་་་་་ %~་་་་་་ ྅  (~་་་་་ %~ 
!ད་~  %དཔ%་~  &ག་~  གནས~། 
 འGག་~ !Hན་~  གསལ་~བ%་ ྅      I་~ !་~  མ་~  འ་~  3ན~~། 
  !!!!!        E"""v"""F 
!ད་~པ%་ !་~ !~  &ག་~!ག་  གནས~།  

རང་~ འངJམས་~  Kད་~པ%་  Lག་~Mས་  3ན~~། 
!ད་~%ད་  %ད་~པ%་  &ག་~!ག་   !ག~གནས།  

གཞན་~  འནJམས་~  གO་~བ%་  Pང་~Q་   3ན~~། 
!ད་~%ད་   %ད་~པ%་  &ག་~!ག་   !ག་~གནས། 

བR་~ $Kད་~  Sན་~པ%་  ཐབས་~Mས་  3ན~~། 
!ད་~པ%  !་~!   &ག་~!   གནས། 
 Uན་~ .ནVགས་~  དW་~བ%་  དཔལ་~2ན་   3ན~~། 
 (~་་་་་ %~་་་་་་་་་་%~ 

!ད་~  %དཔ%་~  &ག་~!ག་~  གནས~། 
འཛམ་~ འམBང་~  གCག་~D་  Eར་~F་   3ན~~། 

 (~་་་་་ %~་་་་་་ ྅  (~་་་་་ %~ 
!ད་~ %ད་~ %དཔ%་~  &ག་~ !ག་~ !གགནས~། 
 འGག་~ !Hན་~  གསལ་~བ%་ ྅      I་~ !་~  མ་~  འ་~  3ན~~། 
 (~་་་་་ %~་་་་་་་་་་%~ 



!ད་~ %ད་~ %དཔ%་~  &ག་~ !ག་~ !གགནས~། 
འཛམ་~ འམBང་~  གCག་~D་  Eར་~F་   3ན~~། 

 (~་་་་་ %~་་་་་་ ྅  (~་་་་་ %~ 
!ད་~  %དཔ%་~  &ག་~  གནས~། 
 འGག་~ !Hན་~  གསལ་~བ%་ ྅      

 I་~ !་~  མ་~  འ་~  3ན~~། 
   འGག་~ !Hན་~  གསལ་~བ%་ ྅       

I་~ !་~  མ་~  འ་~  3ན~~། 
     I་~ མ་~  3ན~ ~ ། 

!!!!!!      E""v!!i!!v""F 
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        ཁ་བའི་བུ་མོ།     2/6 
          � 2 % 2 � 
  སྒྲོན་པེ། 

ཁ་~ བའི་~ བུ་~འུ་~ མོ~འོ~  །   
 ཁ་~ བའི་~ བུ་~འུ་~ མོ~འོ~  ། 
།ཆར་~ འ~ཆུའི་   ལོ་~ འོ~ཟླ་   བསྐྱུར་~ འུ~ནས~ ~  །    

།རིག་~ འི~པའི་   སྒོ་~ འོ~ཐེམ་   འགྲིམས་~ འིམ~དང་~། 
 །ཤེས་~ འེ~རིག་   རྣམ་~ འམ~དཔྱོད་   འཛོམས་~ འམ~ན~ འ~།  
 །བོད་~ འོད~ཡུལ་   དར་~ འ~བའི་   གྱོགས་~ འོ~རེད~ ལོ~། 
 །བོད་~ འོད~ཡུལ་   དར་~ འ~བའི་   གྱོགས་~ འོ~རེད~ ལོ~། 

� 2 �

 
ཁ་~ བའི་~ བུ་~འུ་~ མོ~འོ~  །   
 ཁ་~ བའི་~ བུ་~འུ་~ མོ~འོ~  ། 
 །ངེས་~ འེ~མེད་   གནས་~ འ~ཚང་   བསྐྱུར་~ འུ~ནས~ ~  །  
 །ཤ་~ འ~ཚའི་   ལག་~ འག~ལྡང་   སྒྲིལ་~ འི~དང་~། 



 
 

2 

 །ཕོ་~ འོ~མོ་   ཁ་~ འ~འཆམ་   བྱུང་~ འུང~ན~ འ~།   
 །བོད་~ འོད~ཡུལ་   དར་~ འ~བའི་   གྱོགས་~ འོ~རེད~ ལོ~། 
 །བོད་~ འོད~ཡུལ་   དར་~ འ~བའི་   གྱོགས་~ འོ~རེད~ ལོ~། 
 

� 2 �

 
ཁ་~ བའི་~ བུ་~འུ་~ མོ~འོ~  །   
 ཁ་~ བའི་~ བུ་~འུ་~ མོ~འོ~  ། 
 །བག་~ འ~མེད་   ལས་~ འས~དོན་   བསྐྱུར་~ འུ~ནས~ ~ །  
 །བརྩེ་~ འེ~སེམས་   ནང་~ འང~ལ་   འཁོར་~ འའོ~དང་~། 
 གཉེན་~ འེན~ཉེ་   གྱོགས་~ འོ~སུ་   ལྡེབས་~ འེ~ན~ འ~།  
 །བོད་~ འོད~ཡུལ་   དར་~ འ~བའི་   གྱོགས་~ འོ~རེད~ ལོ~། 
 །བོད་~ འོད~ཡུལ་   དར་~ འ~བའི་   གྱོགས་~ འོ~རེད~ ལོ~། 
 
           � 2 % 2 � 
 



1 

             ཕ་ཡུལ་གྱི་རྒྱན་གསུམ།             3/7 

� 2 % 2 ��

གཞས་ཚིག་  བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ།  

གཞས་གདངས་  བདེ་སྐྱིད།  

གཞས་མ་ ཚེ ་དབང་ལྷ་མོ།  

ཕ་~ ཡུལ་~གྱི་  རི་~ ལ་~ རི~ལ་ རྒྱན་~གསུམ་ ཡོད~ འོད~། 

རི་~རྩེ་ དཀར་~ཡག་ གངས་~ཀྱིས་ བརྒྱན~ འན~~~། 

རི་~སྐེད་ ལ~ནི ཙན་~ དན་~ ཙན་~དན་ ནགས་~ཀྱིས་ བརྒྱན~ འན~། 

རི་~མཐའ་ གཙང་~ཆབ་ ཆུ་~ཡིས་ བརྒྱན~ འན~~~།  

རི་~སྐེད་ ལ~ནི ཙན་~ དན་~ ཙན་~དན་ ནགས་~ཀྱིས་ བརྒྱན~ འན~། 

རི་~མཐའ་ གཙང་~ཆབ་ ཆུ་~ཡིས་ བརྒྱན~ འན~~~།  

� 2 ��

ཕ་~ ཡུལ་~ གྱི རི~ འི༑ རི་~ལ་ རྒྱན་~གསུམ་ ཡོད~ འོད~།  



ཐང་~མགོ་ རི་~ལ་ འདོ་~བ་ རྟ་~ཡིས་ བརྒྱན~ འན~~~། 
ཐང་~སྐེད་ ཨ་~གཟྱི་ འབྲི་~ ཡིས~༑ ཨ་~གཟྱི་ འབྲི་~ཡིས་ བརྒྱན~ འན~།  

ཨ~ལ~ལ~འ~ཡི འེ~འེ འེ~འེ འེ~འེ~འེ~  
ཐང་~ འང~ མཐར་~ འ~ གཡང་དཀར་~ འ~༑  

ཐང་ ~མཐར་ གཡང་ ~དཀར་ གཡང་ ~དཀར་    ལུག་~གིས་ བརྒྱན~ འན~།  
ཐང་~ འང~ མཐར་~ འ~ གཡང་དཀར་~ འ~༑  

ཐང་ ~མཐར་ གཡང་ ~དཀར་ གཡང་ ~དཀར་ ལུག་~གིས་ བརྒྱན~ འན~།  

� 2 ��

ཕ་~ ཡུལ་~ གྱི རི་~ ལ~ རི~་ལ་ རྒྱན་~གསུམ་ ཡོད~ འོད~།  
གུར་~གུམ སེར་~པོ་ སྨན་~དྲི་ བྲོ~ འོ~~~། 
ཙན་~དན་ སྔོན~པོ་ སྡོང་~ པོ་~ སྡོང་~པོ་ སྤོས་~དྲི་ བྲོ~ འོ~།  

དྭངས་~ཆུ་ གཙང་~པོ་ འོ་~དྲི་ བྲོ~ འོ~~~། 

ཙན་~དན་ སྔོན~པོ་ སྡོང་~ པོ་~ སྡོང་~པོ་ སྤོས་~དྲི་ བྲོ~ འོ~།  
དྭངས་~ཆུ་ གཙང་~པོ་   འོ་~དྲི་ བྲོ~ འོ~~~། 

ཕ་~ ཡུལ་~ག་ིྱི ཁམས~ འམ༑        ཁམས་~ལ་ རྒྱན་~གསུམ་ ཡོད~ འོད~།  
སྤང་~ལ་ མེ་~ཏོག་ མེ་ཏོག་ སྣ་~ཚོགས་ འཁྲུངས~ འུང~~~།  



ཤིང་ ~ལ་ འབྲས་~བུ་ འབྲས་~བུ༑  

                               སྣ་~ འ་ཚོགས་ འོང~། 

 ཨ~ལ~ལ~འ~ཡི འེ~འེ འེ~འེ འེ~འེ~འེ~  

ཐང་~ འང~ མཐར་~ འ~ གཡང་དཀར་~ འ~༑ 

ཐང་ ~མཐར་   གཡང་ ~དཀར་   གཡང་ ~དཀར་    ལུག་~གིས་  བརྒྱན~ འན~།  

ཐང་~ འང~ མཐར་~ འ~ གཡང་དཀར་~ འ~༑  

ཐང་ ~མཐར་ གཡང་ ~དཀར་ གཡང་ ~དཀར་    ལུག་~གིས་  བརྒྱན~ འན~།  

ཁུ་~ འུ~ བྱུག་~ འུག~ སྔོན་མོའི་~ འུས~༑ 

ཁུ་~བྱུག་ སྔོན་~མོ་ གསུང་~ འུང་སྐད་~ སྙན~ འན~~~།  

ཁུ་~ འུ~ བྱུག་~ འུག~ སྔོན་མོའི་~ འུས~༑ 

ཁུ་~བྱུག་ སྔོན་~མོ་ གསུང་~ འུང་སྐད་~ སྙན~ འན~~~།  

ཁུ་~ འུ~ བྱུག་~ འུག~ སྔོན་མོའི་~ འུས~༑ 

ཁུ་~བྱུག་ སྔོན་~མོ་ གསུང་~ འུང་སྐད་~ སྙན~ འན~~~།  

ཁུ་~བྱུག་ སྔོན་~མོ་ གསུང་~འུང་སྐད་~ སྙན~འན~~~།  

� 2 % 2 ��



 1 

                      ཕ་ཡུལ་གངས་ལྗོངས།    3/8 
     � 2 % 2 � 

  གཞས་ཚིག་གདངས་ ངག་དབང་བསྟན་འཛིན། 
 གཞས་གདངས་  ངག་དབང་བསྟན་འཛིན། 
 གཞས་མ་  དུང་ཟླ་སྒྲོལ་མ། 
 

གངས་~རི་   ར་~བས་   བསྐོར་~བའི་     
 ཞིང་~ཁམས་ འམ~  འདི~ འི~~~ ། 
 གངས་~འང་ཅན་  བོད་~མིའི་  ཕ་~ འ་ས་~  
   ཕ་~ འ~འ་ཡུལ་~ རེད~འེ~~། 
གངས་~ཆུ་   སྔོན་~མོ་   ལྷང་~ལྷང་   འབབས་~༑   

 འབབས་~འ་པ་   འདི~འི~~འེ། 
 འཛམ་~གླིང་   ཡང་~རྩེ་   གངས་~ལྗོངས་   ཕྱུག་~མོ་   རེད~འེ~~། 
  ཨོ་~ཧོ་ཧོ་~ གངས་~ འང~ ལྗོངས་~ ༑   ཨོ་~ཧོ་ཧོ་~༑  ཕྱུག་~མོ་ འོ~   དེ~འེ~~། 

གངས་~ཆུ་   སྔོན་~མོ་   ལྷང་~ལྷང་   འབབས་~པ་   འདི~འི~~འེ། 
 འཛམ་~གླིང་   ཡང་~རྩེ་   གངས་~ལྗོངས་   ཕྱུག་~མོ་   རེད~འེ~~། 

 གངས་~ཆུ་   སྔོན་~མོ་   ལྷང་~ལྷང་   འབབས་~པ་   འདི~འི~~འེ། 
  འཛམ་~གླིང་   ཡང་~རྩེ་   གངས་~ལྗོངས་   ཕྱུག་~མོ་   རེད~འེ~~། 

 

� 2 �



 2 

སྦྲང་~དཀར   རྩམ་~པ་   བོད་~མིའི་     
 ཁ་~ཟས་ འས~  ཡིན~ འིན~~~ ། 
 འཚེ་~འེ་མེད་  ཞི་~བདེ་  བོད་~ འོད་མིའི་~  
   འབོད་~ འོད~འོད་པ་~ ཡིན~འིན~~། 
ཁ་~བཏགས་   དཀར་~པོ་   བོད་~མིའི་   ལྷག་~༑   
   ལྷག་~འག་བསམ་   ཡིན~འིན~~འེ། 
 ནང་~སེམས་   དཀར་~པོ་   བོད་~མིའི་   རང་~བཞིན་   ཡིན~འིན~~། 
  ཨོ་~ཧོ་ཧོ་~ གངས་~ འང~ ལྗོངས་~ ༑ ཨོ་~ཧོ་ཧོ་~༑ ཕྱུག་~མོ་ འོ~   དེ~འེ~~། 

ཁ་~བཏགས་   དཀར་~པོ་   བོད་~མིའི་   ལྷག་~བསམ   ཡིན~འིན~~འེ། 
 ནང་~སེམས་   དཀར་~པོ་   བོད་~མིའི་   རང་~བཞིན་   ཡིན~འིན~~། 

 ཁ་~བཏགས་   དཀར་~པོ་   བོད་~མིའི་   ལྷག་~བསམ་   ཡིན~འིན~~འེ། 
  ནང་~སེམས་   དཀར་~པོ་   བོད་~མིའི་   རང་~བཞིན་   ཡིན~འིན~~། 
 གངས་རིའི་ར་བས་བསྐོར་བའི་ཞིང་ ཁམས་འདི།   འདི་ནི་བུ་མོ་ང་ཡི་ ཕ་ས་ཡིན།   
 གངས་ཆུ་སྔོན་མོ་ལྷང་ལྷང་འབབས་ པ་འདི། འདི་ནི་བུ་མོ་ང་ཡི་མལ་  ས་ཡིན། 

� 2 �
 

སྐྱེ་~བ་   སྔོན་~མ་   བསོད་~ནམས་     
 བསགས་~པའི་ འི~  ལས~ འས~~~ ། 
 ཚེ་~འེ་འདིར་  ཆོས་~ལྡན་  ཁ་~ འ་བའི་~  
   ལྗོངས་~ འང~འང་སུ་~ སྐྱེས~འེས~~། 
སླར་~ཡང་   སྡོད་~ཁམས་   ཕྱི་~མར་   འགྲོ་~༑   
   འགྲོ་~འོ་བའི་   ཚེ~འེ~~འེ། 
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 ཡང་~དུ་   བོད་~ལུས་   ཐོབ་~པའི་   སྨོན་~ལམ་   འདེབས~འེ~~། 
  ཨོ་~ཧོ་ཧོ་~ གངས་~ འང~ ལྗོངས་~ ༑ ཨོ་~ཧོ་ཧོ་~༑ ཕྱུག་~མོ་ འོ~   དེ~འེ~~། 

སླར་~ཡང་   སྡོད་~ཁམས་   ཕྱི་~མར་   འགྲོ་~ འོ་བའི་   ཚེ~འེ~~འེ། 
 ཡང་~དུ་   བོད་~ལུས་   ཐོབ་~པའི་   སྨོན་~ལམ་   འདེབས~འེ~~། 
 སླར་~ཡང་   སྡོད་~ཁམས་   ཕྱི་~མར་   འགྲོ་~ འོ་བའི་   ཚེ~འེ~~འེ། 
  ཡང་~དུ་   བོད་~ལུས་   ཐོབ་~པའི་   སྨོན་~ལམ་   འདེབས~འེ~~། 

    ཡང་~དུ་   བོད་~ལུས་   ཐོབ་~པའི་   སྨོན་~ལམ་   འདེབས~འེ~~། 
 

      � 2 % 2 � 



 1 

                   སྨོན་ཚིག་འཕྲིན་དཀར།   4/1 
           � 2 % 2 �  བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ།  
 

གངས་~ཅན་   བོད་~ཀྱི་    མགོན་~  འོན~   པོ~  འོ~    ། 
ལྷ་~གཅིག་    ཕྱག་~ན་    པད་~མོའི~   འོ~ ~   ། 
བྱམས་~  འམ་བརྩེའི་~   འོད་~མདངས་    དཀར་~  འ~   པོ~། 
འཛམ་~ འམ་གླིང་    རྒྱན་~དུ་     འཕྲོས་~  འོས~   སོང་~། 
 འོ~   འོ~   འོ~    འོ~འོ། 
 འཛམ་~གླིང་    རྒྱན་~དུ་     འཕྲོས་~  འོས~ འོས~འོས~ སོང་~ ~   ། 
 

                � 2 �

 
ཏི་~སེ་   གངས་~རིའི་    རྩེ་~  འེ~   ན~  འ~    ། 
གངས་~སེང་    གཡུ་~རལ་    ཅན་~པོ~   འོ~ ~   ། 
བརྗིད་~  འི་ཉམས་~   དཔའ་~དང་    ལྡན་~  འན~   ཏེ~། 
གངས་~ འང་རིའི་    རྒྱན་~དུ་     བཞུགས་~  འུག~   སོང་~། 
 འོ~   འོ~   འོ~    འོ~འོ། 
 གངས་~རིའི་    རྒྱན་~དུ་     བཞུགས་~  འུག~ འུག~འུག~ སོང་~ ~   ། 

                � 2 �
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ཤ་~རུས་   འབྲེལ་~ཐག་    གཅིག་~  འི~   པའི~  འི~    ། 
ཆོལ་~གསུམ་    བོད་~རིགས་    སྤུན་~ཟླ~   འ~ ~   ། 
མཐུན~  འུན་པའི་~   ལག་~རྡང་    སྦྲེལ་~  འེ~   ཏེ~། 
སྔོན་~ འོན་ཐོན་    གྲལ་~ལ་     བསྙེགས་~  འེས~   དགོས~། 
 འོ~   འོ~   འོ~    འོ~འོ། 
 སྔོན་~ཐོན་    གྲལ་~ལ་     བསྙེགས་~  འེས~ འེས~འེས~ དགོས་~ ~   ། 

                � 2 �

གནམ་~ལ་   ཉི་~ཟླ་    སྐར་~  འ~   གསུམ~  འུམ~    ། 
ས་~ལ་    བོད་~ཡུལ་    ཆོལ་~གསུམ~   འུམ~ ~   ། 
བཀྲ་~  འ་ཤིས་~   དགེ་~བའི་་    མཚན་~  འན~   མ~། 
མྱུར་~དུ་    ཤར་~བའི་     སྨོན་~  འོན~  ལམ་~། 
 འོ~   འོ~   འོ~    འོ~འོ། 
  མྱུར་~དུ་    ཤར་~བའི་     སྨོན་~  འོན~ འོན~འོན~ ལམ་~ ཡེ~   ། 
 བཀྲ་~  འ་ཤིས་~   དགེ་~བའི་་    མཚན་~  འན~   མ~། 
  མྱུར་~དུ་    ཤར་~བའི་     སྨོན་~  འོན~ འོན~འོན~ ལམ་~། 
     འོ~   འོ~   འོ~    འོ~འོ། 
   མྱུར་~དུ་   ཤར་~བའི་  སྨོན་~ འོན~ འོན~ འོན~ ལམ་~ ཡེ~   ། 
   
           � 2 % 2 � 



 1 

            ཁྱེད་དང་ང་།   5/4 
           � 2 % 2 � 

དགྲ་འདུལ།

ཁྱེད་ ~ནི་   བོད་~ཀྱི་   བུ་~རེད།     
 ང་~ཡང་   བོད་ ~ཀྱི་    བུ་~རེད། 

 བོད་ ~ལ་    དགའ་~བའི་   སེམས་~པ།    
 ནམ་ ~ཡང་   འགྱུར་~བ་   མི་~འདུག 
 

ཁྱེད་ ~ནི་   སྟོད་~ཀྱི་   བུ་~རེད།     
 ང་~ཡང་   སྨད་ ~ཀྱི་   བུ་~རེད། 
 སྟོད་ ~སྨད་    གཉིས་~ཀྱི་   བོད་~པ།    
  ཁག་~ཁག་   རེད་ ~ཟེར་   མ་~གསུང་། 
 

ང་~ཚོ་~   གདོང་~དམར་    བོད་~ཡིན།    
 ཕ་~བརྒྱུད་~   རུས་ ~པ་  གསེར་~ཡིན། 

 མ་~བཟང་~  གཤིས་~བརྒྱུད་    གདུང་~རེད།    
  བྱམས་~དང་~   སྙིང་~རྗེ་   སེམས་~ཡིན། 
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འོ~  བོད་~པ་~ཚོའི་   བུ་~ཡིན།    
 དཀོན་ ~མཆོག་   གསུམ་ ~པོ་   སྐྱབས་~རེད། 
  ཀ་~ཁ་~   ག་~ང་   མ་~ཡིན།    
  མ་~ཕམ་~  གཡུ་ ~མཚོ་   མཆོད་~ཡིན། 
 

� 2 �

 ༼ཁྱེད་ནི་བོད་ཀྱི་བུ་རེད།   ང་ཡང་བོད་ཀྱི་བུ་རེད།    
  བོད་ལ་དགའ་བའི་སེམས་པ།   ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མི་འདུག 

  ཁྱེད་ནི་སྟོད་ཀྱི་བུ་རེད།   ང་ཡང་སྨད་ཀྱི་བུ་རེད།    
 སྟོད་སྨད་གཉིས་ཀྱི་བོད་པ།     ཁག་ཁག་རེད་ཟེར་མ་གསུང་།༽ 

ཁྱེད་ ~ནི་   བོད་~ཀྱི་   བུ་~རེད།     
 ང་~ཡང་   བོད་ ~ཀྱི་    བུ་~རེད། 

 བོད་ ~ལ་    དགའ་~བའི་   སེམས་~པ།    
 ནམ་ ~ཡང་   འགྱུར་~བ་   མི་~འདུག 
 

ཁྱེད་ ~ནི་   སྟོད་~ཀྱི་   བུ་~རེད།     
 ང་~ཡང་   སྨད་ ~ཀྱི་   བུ་~རེད། 
 སྟོད་ ~སྨད་    གཉིས་~ཀྱི་   བོད་~པ།    
  ཁག་~ཁག་   རེད་ ~ཟེར་   མ་~གསུང་། 
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ང་~ཚོ་~   གདོང་~དམར་    བོད་~ཡིན།    
 ཕ་~བརྒྱུད་~   རུས་ ~པ་  གསེར་~ཡིན། 

 མ་~བཟང་~  གཤིས་~བརྒྱུད་    གདུང་~རེད།    
  བྱམས་~དང་~   སྙིང་~རྗེ་   སེམས་~ཡིན། 
 

འོ~  བོད་~པ་~ཚོའི་   བུ་~ཡིན།    
 དཀོན་ ~མཆོག་   གསུམ་ ~པོ་   སྐྱབས་~རེད། 
  ཀ་~ཁ་~   ག་~ང་   མ་~ཡིན།    
  མ་~ཕམ་~  གཡུ་ ~མཚོ་   མཆོད་~ཡིན། 
 

           � 2 % 2 � 
 
 
 



 1 

      ཁ་བ་ཅན།          6/3 

�࿋2༓~%~༓2࿋� 

 གཞས་ཚིག་ མེ་སྤྲེའུ། 
 གཞས་གདངས་ དབང་གྲགས། 
 གཞས་མ་ གདུགས་མོ་སྐྱིད། 
 
གངས་~ ཏི་~སེའི་   འདབས་~ལ་   མཚོ་~ ཞིག་~འཁྱིལ~ འིལ~~ ། 
 མཚོ་~  དེ་~ནི་   ཡར་~འབྲོག་   གཡུ་~མཚོ་~འོ རེད~ འེད~~ ། 
ངའི་~  ཕ་~ཡུལ་   མངའ་~རིས་   སྐོར་~གསུམ་  ཡིན~~~། 
 བོད་   ཁ་~བ་   ཅན་~གྱི་   སྟོད་~པ་~འ ཡིན~ ། 
  བོད་   ཁ་~བ་   ཅན་~གྱི་   སྟོད་~པ་   ཡིན~~~ ། 
 ཨོ་་་་་ཧོ་་་་་་་་ཧོ་་་་་  ཨོ་་་་་ཧོ་་་་་་་་ཧོ་་་་་ 

  ཕ་~ཡུལ་~འུལ   ཁ་~བ་~འ   ཅན~~~ ། 
   ཡུལ་~ ཁ་~བ་   ཅན་~ལ་~འ བཀྲ་~ཤིས་~འིས ཤོག~~~ ། 
    ཡུལ་~ ཁ་~བ་   ཅན་~ལ་   བཀྲ་~ཤིས་~འིས ཤོག~~~ ། 

� 2 � 

གྲགས་~ ཆེན་~པོ་   བོད་~ལ་   ཆུ་~ཞིག་~འིག ཡོད~ འོད~~། 
 ཆུ་~ དེ་~ནི་~འི རྨ་~འབྲི་   རྫ་~གསུམ་   རེད~ འེད~~ ། 
ངའི་~ ཕ་~ཡུལ་   དབུ་~གཙང་   རུ་~བཞི་~འི ཡིན~ ། 
 བོད་~ ཁ་~བ་   ཅན་~གྱི་   དབུས་~པ་   ཡིན~ ། 



 2 

  བོད་~  ཁ་~བ་  ཅན་~གྱི་   དབུས་~པ་~འ ཡིན~~~ །  

 ཨོ་་་་་ཧོ་་་་་ཧོ་་་་་    ཨོ་་་་་ཧོ་་་་་ཧོ་་་་་ 

  ཕ་~ཡུལ་~འུལ   ཁ་~བ་~འ   ཅན~~~ ། 
   ཡུལ་~  ཁ་~བ་   ཅན་~ལ་~འ བཀྲ་~ཤིས་~འིས ཤོག~~~ ། 
    ཡུལ་~  ཁ་~བ་   ཅན་~ལ་~འ བཀྲ་~ཤིས་~འིས ཤོག~~~ ། 

� 2 � 

ས་~  གླིང་~དཀར་~འར སྟོད་~ལ་   རི་~ཞིག་~འིག ཡོད~ འོད~~ ། 
 རི་~ དེ་~ནི་~འི  རྨ་~རྒྱལ་   གངས་~རི་~འི རེད~ འེད~~ ། 
ངའི་~ ཕ་~ཡུལ་   མདོ་~ཁམས་   སྒང་~དྲུག་~འུག ཡིན~ འིན~~། 
 བོད་~ ཁ་~བ་   ཅན་~གྱི་~འི སྨད་~པ་ ཡིན~~~ ། 
  བོད་~ ཁ་~བ་   ཅན་~གྱི་ སྨད་~པ་ ཡིན~~~ ། 

ཨོ་་་་་ཧོ་་་་་་་ཧོ་་་་་  ཨོ་་་་་ཧོ་་་་་་་་ཧོ་་་་་ 

  ཕ་~ཡུལ་~འུལ   ཁ་~བ་~འ   ཅན~~~ ། 
   ཡུལ་~ ཁ་~བ་   ཅན་~ལ་~འ བཀྲ་~ཤིས་~འིས ཤོག~~~ ། 
    ཡུལ་~ ཁ་~བ་   ཅན་~ལ་~འ བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག~~~ ། 
     ཡུལ་~ ཁ་~བ་   ཅན་~ལ་~འ བཀྲ་~ཤིས་~འིས ཤོག~~~ ། 
         ཡུལ་~ ཁ་~བ་   ཅན་~ལ་~འ བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག~~~ ། 

�࿋2༓~%~༓2࿋� 
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!་#ང་༢ 
E!!v!!i!!v! 

 
 

      !ང་པ་%ད།    1/6 

                            E࿋v༓~i~༓v࿋F  

 གཞས་%ག་  བ'་(ས་)་*ང་། 
 གཞས་མ་ ག.ར་0་མ1་ དང་ ད3ལ་0་མ1། 
 
ས་~ཡག་~པ་~འ  ག'་~(་   གདན་~+ང་   ན~ འ~~ ། 
 .གས་~ཡག་~པ་   /་~0ར་   2ག་~ག3མ་   འ6ལ~ "ལ~~ ། 
ཟས་~ཡག་~པ་~འ  ཤ་~མར་   :ད་~ག3མ་   འ;མས~ $མ~~ ། 
 འ<་~ང་~(་   ཕ་~ས་   ཕ་~'ལ་   (ན~ &ན~~ ། 
ང>་~&   ཕ་~'ལ་~(ལ   ?ང་~པ་   @ད་~ལ་   ཆགས~~~ ། 
 B་~Cག་~Cག་   ཅན་~Eི་   G་~ལ་   ཆགས~~~ ། 
H་~&  Iས་~Iས་~"   J་~ན་   འKམ་~L་   Mད~~~ ། 
 འKམ་~L་~L>་   ནང་~ན་   Nད་~L་  Mད~~~ ། 
Nད་~འO་~བ>་~&   Qངས་~Rད་   འ<་~ན་   Mད~~~ ། 
 Nད་~འO་~བ>་   Qངས་~Rད་   འ<་~ན་   Mད~~~ ། 



  

འ<ར་~ 6བས་~དང་~འང   Sགས་~བT>་   མUནོ་~W་   ལགས~~~། 
 Xས་~དཀར་~W>་   ཁ་~བཏགས་   \ད་~ལ་   འ]ལ~~~~། 
  !!!!!        E"""v"""F 

ས་~ཡག་~པ་   ག^ར་~Eི་   ག_ང་~པ་   ན~ འ~~ ། 
 འ`་~ཡག་~པ་   a་~ནས་   bན་~ག3མ་   འcངས~ (ང~~ ། 
dལ་~ ཡག་~པ་~འ  འཆད་~eད་~eམ་   ག3མ་~དར~~~ ། 
 འ<་~ང་~(་   ཕ་~ས་   ཕ་~'ལ་   (ན~~~ ། 
ང>་~! ཕ་~'ལ་~(ལ  2ང་~པ་   @ད་~ལ་   ཆགས~~~ །  

 ཁང་~f་~བT་   ཅན་~Eི་   G་~ལ་   ཆགས~~~ ། 
H་~& Iས་~Iས་~"  gད་~ལ་   hམས་~L་   Mད~~~ ། 
 hམས་~L་~L>་   ནང་~ན་   འདང་~L་   Mད~~~ ། 
འདང་~ བi་~བ>་~&   བ3་~བ་   འ<་~ན་   Mད~~~ ། 
 འདང་~བi་~བ>་   བ3་~བ་   འ<་~ན་   Mད~~~ ། 
འ<ར་~&ར 6བས་~དང་~འང   Sགས་~བT>་   མUོན་~W་   ལགས~~~ ། 
 ཆང་~བjད་~k>་   མlད་~པ་   \ད་~ལ་~འ]ལ~~~ ། 
འདང་~ བi་~བ>་~&  བ3་~བ་   འ<་~ན་   Mད~~~ ། 
 འདང་~བi་~བ>་   བ3་~བ་   འ<་~ན་   Mད~~~ ། 
 
 
 



  

འ<ར་~&ར 6བས་~དང་~འང   Sགས་~བT>་   མUནོ་~W་   ལགས~~~ ། 
 ཆང་~བjད་~k>་   མlད་~པ་   \ད་~ལ་~འ]ལ~~~ ། 
  འ<ར་~&ར 6བས་~དང་~འང  Sགས་~བT>་   མUོན་~W་   ལགས~~~། 

 ཆང་~བjད་~k>་   མlད་~པ་   \ད་~ལ་~འ]ལ~~~~། 
                            E࿋v༓~i~༓v࿋F  
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          སྒུག་ཡོད།   1/8 
           � 2 % 2 � 
  དབྱངས་རྟ་  བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ། 
  གཞས་ཚིག་  རྣོ་གྲི།   གཞས་མ་  སྨན་བསམ་ཁོ།    
 

བསིལ་~ ལྡན་~ གངས་~ ཀྱི་~ ལྗོངས་~ སུ~ །    
སྙན་~ འན་པའི་~ གྲགས་~ འག་པ་~  འཕུར་~ བའི~ ། 
 འཕགས་~ མཆོག་~ འོག~ འོག~ མིག་~ མི་~ འཛུམ་~ པ།    

 ནམ་~ འམ་ཕེབས་~ བསམ་~ འམ་ནས་~ སྒུག་~ ཡོད~ ། 
རྒྱ་~ རྫོང་~ ནགས་~ མའི~ ཚལ་~ ནས~ །    
 མགྲིན་~ འིན་སྙན་~ རྫ་~ འ་རྔ་~  འཁྲོལ་~ བའི~ ། 
 ལྷོ་~ མོན་~ འོན~ འོན~ དཔྱིད་~ ཀྱི་~ རྒྱལ་~ མོ།    
 ནམ་~ འམ་ཕེབས་~ བསམ་~ འམ་ནས་~ སྒུག་~ ཡོད~ ། 
 

� 2 �
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མེ་~ ཏོག་~ སྣ་~ བརྒྱའི་~ ཁྲོད་~ ནས~ །    
 ཟ་~ འ་ཟའིི་~ དབྱངས་~ འང་རྟ་~  འགུགས་~ པའི~ ། 
 རྐང་~ དྲུག་~ འུག~ འུག~ སྦྲང་~ མ་~ སེར་~ པོ།    
 ནམ་~ འམ་ཕེབས་~ བསམ་~ འམ་ནས་~ སྒུག་~ ཡོད~ ། 
སྐྱིད་~ པའི་~ གྲྲོང་~ ཆུང་~ དཀྱིལ་~ ནས~ །  
 ན་~ འ་ཟླ་~ བརྩེ་~ འེ་གདུང་~  ཅན་~ པོ~ །   
 གདུང་~ སེམས་~ འེམ~ འེམ~ དགོད་~ སྒྲ་~ སྒྲོག་~ བཞིན།    
 ནམ་~ འམ་ཕེབས་~ བསམ་~ འམ་ནས་~ སྒུག་~ ཡོད~ ། 

 གདུང་~ སེམས་~ འེམ~ འེམ~ དགོད་~ སྒྲ་~ སྒྲོག་~ བཞིན།    
 ནམ་~ འམ་ཕེབས་~ བསམ་~ འམ་ནས་~ སྒུག་~ ཡོད~ ། 
 

           � 2 % 2 � 
 
 



!་#ང་༣ 
E!!v!!i!!v!! 

 

       བ'་(ས།    6/5 
            E!!v!!i!!v!!F 
 !མ་$ག་ &་'་(་)ག 
 ད+ངས་.་ /ན་ཏན་མ2ན་3།  བ6ན་7ན་8ས་9ག་པ་ ;་<ལ་པད་མ། 
 གཞས་མ་ ?མ་<ལ་@ས་མA།   
 

བ"་~ འ་$ས་  དང་(་~ ༐ ལ་$་གངས་~དཀར་   ,་~ལ   འ/ག~ ~ 
    0་~ འ་བ1་  2་མ་~ ༐ ལ་$་གངས་~4་  དཀར་~(་ %~  འ5~ ། 
        7་~ &་མ་  ལ་8་~ ༐ གཟི་~བ;ད་  <་~ཉམས་ འམ~  པ1~། 
            ?་~ག@ག་   Aག་~ན་   པད་~C1་   བ"་~$ས་ &ས~  Dག~ ~ 
བ"་~ འ་$ས་  གEས་པ་~ ༐ ལ་$་གཙང་~(1་   Gན་~ལ་   འ/ག~ ~ 
   དམ་་~ འམཔ1་  Hས་གIང་~ ༐ ལ་$Jངས་~བKལ་   L་~Gན་ )ན~  འ5~ ། 
      Mབས་~ འདཀར་  N་མO1་~  ༐ ཟབ་~འPངས་  <་~ཉམས་ འམ~  པ1~། 
         བQན་~Rང་   དམ་~ཅན་   N་~མOས་   བ"་~$ས་ &ས~  Dག~ ~ 



བ"་~ འ་$ས་  གTམ་པ་~ ༐  ནགས་~མ1་  Uངས་~ལ་  འ/ག~ %ག~ 
    ནགས་~4་  Vག་~C་  Hལ་~གTམ་  Wན་~,་  འ~  འ5~~ ། 
       8ད་~ &་Xང་  ནགས་~Y་  ཚང་~[ང་  <་~ཉམས་ འམ~ པ1~ ། 
           \་~?་  ད]་~?1་  Oགས་~Yས་  བ"་~$ས་ ~  Dག~ ~ 
བ"་~ འ་$ས་  ག^ར་_ི་ ~ E་~མ་  མཁའ་~ལ་ ~  ཤར~ ། 
   བ"་~$ས་  bང་~c་  པད་~C་  ས་~ལ་ འ~ འdངས~~ ། 
       བ"་~ འ་$ས་  e་~ fན་~  མཛད་~h   གནས་~འiར་ ~  འཆར~ ། 
         བ"་~ འ་$ས་  དk་~བ1་   lངས་~mད་   དཔལ་~འབར་   Dག~~ 
         E!!v!!F 
 

བ"་~ འ་$ས་  དང་(་~ ༐ ལ་$་གངས་~དཀར་   ,་~ལ   འ/ག~ ~ 
   0་~ འ་བ1་  2་མ་~ ༐ ལ་$་གངས་~4་  དཀར་~(་ %~  འ5~ ། 
       7་~ &་མ་  ལ་8་~ ༐ གཟི་~བ;ད་  <་~ཉམས་ འམ~  པ1~། 
           ?་~ག@ག་   Aག་~ན་   པད་~C1་   བ"་~$ས་ &ས~  Dག~ ~ 
 
 
 



བ"་~ འ་$ས་  གEས་པ་~ ༐ ལ་$་གཙང་~(1་   Gན་~ལ་   འ/ག~ ~ 
    དམ་་~ འམཔ1་  Hས་གIང་~ ༐ ལ་$Jངས་~བKལ་   L་~Gན་ )ན~  འ5~ ། 
      Mབས་~ འདཀར་  N་མO1་~  ༐ ཟབ་~འPངས་  <་~ཉམས་ འམ~  པ1~། 
         བQན་~Rང་   དམ་~ཅན་   N་~མOས་   བ"་~$ས་ &ས~  Dག~ ~ 
བ"་~ འ་$ས་  གTམ་པ་~ ༐  ནགས་~མ1་  Uངས་~ལ་  འ/ག~ %ག~ 
     ནགས་~4་  Vག་~C་  Hལ་~གTམ་  Wན་~,་  འ~  འ5~~ ། 
          8ད་~ &་Xང་  ནགས་~Y་  ཚང་~[ང་  <་~ཉམས་ འམ~ པ1~ ། 
               \་~?་  ད]་~?1་  Oགས་~Yས་  བ"་~$ས་ ~  Dག~ ~ 
བ"་~ འ་$ས་  ག^ར་_ི་ ~ E་~མ་  མཁའ་~ལ་ ~  ཤར~ ། 
   བ"་~$ས་  bང་~c་  པད་~C་  ས་~ལ་ འ~ འdངས~~ ། 
      བ"་~ འ་$ས་  e་~ fན་~  མཛད་~h   གནས་~འiར་ ~  འཆར~ ། 
         བ"་~ འ་$ས་  དk་~བ1་   lངས་~mད་   དཔལ་~འབར་   Dག~~ 
 བ"་~ འ་$ས་  &་~ 'ན་~  མཛད་~,   གནས་~འ/ར་ ~  འཆར~ ། 
  བ"་~ འ་$ས་  ད3་~བ4་   5ངས་~7ད་   དཔལ་~འབར་   :ག~~ 
            E!!v!!i!!v!!F 
 


