
ཤསེ་རབ་�ངི་པའོ �་བ�ད་�གོ	།

ஞᕪࢧ螘ဩ

�་བསམ་བ�དོ་མདེ་ཤསེ་རབ་ཕ་རལོ་�ནི།	།མ་�སེ་མ་ིའགག་ནམ་མཁའ་ིང་ོབ་ོཉདི།	།
ሸ礱 װဌ 犚眖 ૻ舙 ሸ緡 罡؍ ܜܖ ᑾ蝖
෫ݢ膢舙ଶ牧犋ኞ犋ᅋ醲绚֛牧

ས་ོས་ོརང་རགི་ཡ་ེཤསེ་�དོ་�ལ་བ།	།�ས་ག�མ་�ལ་བའ་ི�མ་ལ་�ག་འཚལ་ལ།ོ	།
矾琠 瓩෭ 肍犚 װԭ絮 礁 ےশ ԭ࠻ ௴硄蹭
ᛔᦤฬᤈह牧ӣӮ֡ྮ౯碇ᐑ牐ڦݱ

འད་ི�ད་བདག་གསི་ཐསོ་པ་�ས་གཅགི་ན།
蝀ᕳ ᒼݴ 蝐૬ 疄೭
Ӟ菥֓祋֘ሴᛣउỸ䎠ઊӾ牧

བཅམོ་�ན་འདས་�ལ་པའོ �་ཁབ་�་�དོ་�ང་པའོ �་ར་ིལ།	དག་ེ�ངོ་ག་ིདག་ེའ�ན་ཆནེ་པ་ོདང༌།
箼ჳ繕 ֯磻ےܜ 趞๏玖෭ ᕳ鞍现ᕳ碄ױူ܉
犌य़般酯ռ现᧘苄៣砗ᦦ៣ٍ牐

�ང་�བ་སམེས་དཔའ་ིདག་ེའ�ན་ཆནེ་པ་ོདང་ཐབས་གཅགི་�་བ�གས་ཏ།ེ
纩 祜玖 ᕳ碄ؾူ܉ 犢疄फջ繕
ਫ਼牧

དའེ་ིཚ�་བཅམོ་�ན་འདས་ཟབ་མ་ོ�ང་བ་ཞསེ་�་བ་
蝂ᒽ箼ჳ蝂 砥芛瑯ےܐߡ絮
Ӯ疧缛獈綍窼กԧӣ砗瑿ဩԏ皥ᳪ牐

ཆསོ་�་ི�མ་�ངས་�་ིཏངི་ང་ེའཛ�ན་ལ་�མོས་པར་�གས་ས།ོ	།



繊ܖݴୟݴ ӟၽी࠻ ᕘ૬ջ矾
瓰ԭਫ਼牧ᥡᛔࣁ苄៣砗ᦦ៣

ཡང་དའེ་ིཚ�་�ང་�བ་སམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པ་ོའཕགས་པ་�ན་རས་གཟགིས་
ಛ ᧬׆ 纩祜૬ 祜૬ူ܉ 䑻૬ᳵታଅ
ᤈ窼膢舙ူᗔᢸग़牧

དབང་ ག་ཤསེ་རབ་�་ིཕ་རལོ་�་�ནི་པ་ཟབ་མ་ོ�དོ་པ་ཉདི་ལ་�མ་པར་བ ་ཞངི་།
纩 犚眖ݴ ૻ舙फ૬ 砥秇װ૬疴 ܖ૬鉏୵
ᥡ疗ᆙᥠԲᠻ֛盿緡ฎ绚牐

�ང་པ་ོ ་པ་ོད་ེདག་ལ་ཡང་རང་བཞནི་ སི་ ངོ་པར་�མ་པར་བ འ།ོ	།
ူ 緮ူ 蓘鉏 瑧୵ݴӳ૬ካ獌य़؍
牧ٍᛣڥৼ牧

ད་ེནས་སངས་�ས་�་ིམ ས།
蝂ٖ礱磼ػݴ
瞚֡শێ牧

ཚ�་དང་�ན་པ་ ་རའི་ི ས་�ང་�བ་སམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པ་ོ
ူ܉纩祜૬祜૬ܘჳ૬ 瓲෭ؾ׆
ጮࣀᘏᥡᛔࣁ苄៣砗ᦦ៣磣物

འཕགས་པ་�ན་རས་གཟགིས་དབང་ ག་ལ་འད་ི�ད་ཅསེ་�ས་ས།ོ	།
ૻ૬ᳵታଅ 纩蝀ᕳՕ諆矾
“舙珿ካৼ

རགིས་�་ི །	རགིས་�་ི འམ་རགིས་�་ི ་མ་ོགང་ལ་ལ་
෭ܘݴ ෭ܘݴ෭ܘݴ芛ٗ
ཿ狕ᤈ綍窼膢舙ူᗔᢸग़ᘏ牧
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ཤསེ་རབ་�་ིཕ་རལོ་�་�ནི་པ་ཟབ་མ་ོ�དོ་པ་�ད་པར་འདདོ་པ་དསེ་ ་ི ར་བ�བ་པར་�།
犚眖ૻݴ舙फ૬ 砥ဌװ獌૬ञމ繕 پ砇૬४
瓰୮ԯ֜狕牫”

ད་ེ�ད་ཅསེ་�ས་པ་དང༌།	�ང་�བ་སམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པ་ོ
蝂ᕳኴ聅૬跨 纩祜૬祜૬ူ܉
֢ฎ૪牐

འཕགས་པ་�ན་རས་གཟགིས་དབང་ ག་གསི་ཚ�་དང་�ན་པ་
ૻ૬ᳵታଅ纩ݴၥ跨ჳ૬
ᥡᛔࣁ苄៣砗ᦦ៣

་ར་ ་ཏའི་ི ་ལ་འད་ི�ད་ཅསེ་�ས་ས།ོ	།
瓲෭砇瑿ܘ 蝀ᕳ聅矾
ᒼٍᛣڥৼ物

་རའི་ི ་རགིས་�་ི ་འམ་རགིས་�་ི ་མ་ོགང་ལ་ལ་
瓲෭ܘ෭ݴ ᤑ෭ݴᤑ芛ٗ
“舙珿ካৼ现珿穇Ո牧

ཤསེ་རབ་�་ིཕ་རལོ་�་�ནི་པ་ཟབ་མ་ོ�དོ་པ་�ད་པར་འདདོ་པ་དསེ་
犚眖ૻݴ舙फ૬ 砥芛װ૬૬ञ૬琂
ཿ狕ᤈ綍窼膢舙ူᗔᢸग़ᘏ牧

འད་ི ར་�མ་པར་བ ་བར་�་ །ེ
蝀鉏ܖ૬砇ߡከ繕
ஂଫইฎᥡ疗牧

�ང་པ་ོ ་པ་ོད་ེདག་�ང་རང་བཞནི་ སི་ ངོ་པར་ཡང་དག་པར་�སེ་�་བ འ།ོ	།
ᄯူူ蝂鉏硞ᤈݴ ӳ૬၇鉏૬ᕮ蝧砇؍
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Բᠻ֛緡绚牐

ག གས་ ངོ་པའ།ོ	། ངོ་པ་ཉདི་ག གས་ས།ོ	།
ӳ૬ᚵᝁ臀 ؍ӳ૬ח
ᜋܨฎ绚牧绚ܨฎᜋ牐

ག གས་ལས་ ངོ་པ་ཉདི་གཞན་མ་ཡནི།	 ངོ་པ་ལས་�ང་ག གས་གཞན་མ་ཡནི་ན།ོ	།
ሸ᧚ضח襊ӳ૬玞ᳳḘ ӳ૬襊贻ח
ᜋ犋皥绚牧绚犋皥ᜋ牐

ད་ེབཞནི་�་ཚར་བ་དང༌།	འ�་ཤསེ་དང༌།	འ�་�དེ་དང༌།	�མ་པར་ཤསེ་པ་�མས་ ངོ་པའ།ོ	།
蝂୵फױߡٻ ᨀױ ᤋܖ ױ૬ᨀ૬ܖӳ૬؍
ইฎݑ牏మ牏ᤈ牏ᦩԽ瓰緡绚牐

་རའི་ི ་ད་ེ ་བས་ན་ཆསོ་ཐམས་ཅད་ ངོ་པ་ཉདི་ད།ེ
瓲෭ܘ蝂砇শ೭ 繊Օӳ૬玞蝂
ฎ硲ᛣڥৼ牦

མཚན་ཉདི་མདེ་པ།	མ་�སེ་པ།	མ་འགགས་པ།
݇玞ဌ૬ Ḙ狵૬ ሸ૬
Ӟ獥ဩ绚෫ፘ牧෫ኞ෫ᅋ牧

་ིམ་མདེ་པ།	 ་ིམ་དང་ ལ་བ་མདེ་པ།	 ་ིབ་མདེ་པ།	གང་བ་མདེ་པའ།ོ	།
؍ဌ૬ߡٗ ဌ૬ߡဌ૬ ಗߡ螘ױ૬ݴ ঌဌ૬ݴ
෫ࣺᐶࣺ牧෫ٺ෫ी牐

་རའི་ི ་ད་ེ ་བས་ན་ ངོ་པ་ཉདི་ལ་ག གས་མདེ།
瓲෭ܘ 繕砇শ೭ ӳ૬玞ח࠻ဌ
ᛣڥৼ牦ฎ硲ਫ਼绚ԏӾ牧
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ཚར་བ་མདེ།	འ�་ཤསེ་མདེ།	འ�་�དེ་�མས་མདེ།	�མ་པར་ཤསེ་པ་མདེ།
૬ᨀ૬ဌܖ ဌܖဌ ᨀဌ ᒗ緡ߡٻ
෫ᜋ牏෫ݑ牏෫మ牏෫ᤈԽ෫磪ᦩ牐

མགི་མདེ།	�་བ་མདེ།	�་མདེ།	ལྕ་ེམདེ།	 ས་མདེ།	ཡདི་མདེ།
ੂဌ ᮎߡဌ ᮎဌ Օဌ ݾဌ ဌ
෫縄牏෫肊牏෫ἲ牏෫膒牏෫蛪牏෫牐

ག གས་མདེ།	 ་མདེ།	 ་ིམདེ།	ར་ོམདེ།	རགེ་�་མདེ།	ཆསོ་མདེ་ད།ོ	།
ဌܩ ဌ ຼဌ ፗဌ 舙ဌ 莺疑ဌח
෫ᜋ牏෫्牏෫詂牏෫ޱ牏෫薼牏෫ဩ牐

མགི་ག་ིཁམས་མདེ་པ་ནས་ཡདི་�་ིཁམས་མདེ།
蝈ݴ璱ဌ૬Ḃ Խږܨဌ
෫縄ኴԊᛗ෫ᦩኴ牐

ཡདི་�་ི�མ་པར་ཤསེ་པའ་ིཁམས་�་ིབར་�་ཡང་མདེ་ད།ོ	།
ܖݴ૬犚玖ݴږ 獌फᗤ
෫෫กԽ෫෫กੱ牧

མ་རགི་པ་མདེ།	མ་རགི་པ་ཟད་པ་མདེ་པ་ནས་�་ཤ་ིམདེ།
Ḙ෭૬ဌ Ḙ෭૬紳૬ဌ૬ٖ羬ဌ
Ԋᛗ෫聲稴

�་ཤ་ིཟད་པའ་ིབར་�་ཡང་མདེ་ད།ོ	།
瑑羬紳玖૬ᒗᗤ
Խ෫聲稴ੱ牐

ད་ེབཞནི་�་ ག་བ ལ་བ་དང༌།	 ན་འ ང་བ་དང༌།
蝂୵फ緮ߡ跨 祏箼ױߡ

10



෫舚牏褸牏ᅋ牏螇牧

འགགོ་པ་དང༌།	ལམ་མདེ།	ཡ་ེཤསེ་མདེ།
૬ૹ ๔ဌ 肍ᨀဌۮ
෫ฬ෫

ཐབོ་པ་མདེ།	མ་ཐབོ་པ་ཡང་མདེ་ད།ོ	།
蝚૬ဌ ሸ蝚૬ᗤ
Խ෫犋牐

་རའི་ི ་ད་ེ ་བས་ན་�ང་�བ་སམེས་དཔའ་�མས་ཐབོ་པ་མདེ་པའ་ི�རི།
瓲෭ܘ蝂砇শ೭ 纩祜૬ܖ蝚૬ဌ玖մ
ฎ硲ᛣڥৼ牦犥෫ಅ硲牧

ཤསེ་རབ་�་ིཕ་རལོ་�་�ནི་པ་ལ་བ ནེ་ཅངི་གནས་ཏ།ེ
犚眖ૻݴ舙फ૬࠻ ჳᕪٖ蝂
᧘苄៣ռ狅ྊ膢舙ူᗔᢸग़牧

སམེས་ལ་ བི་པ་མདེ་པས་ ག་པ་མདེ་ད།ེ
祜ፗ૬ဌ玖ಎ૬ဌ蝂
ஞ෫ᵑᏥ牧෫磪盳ோ牧

�ནི་ཅ་ིལགོ་ལས་ཤནི་�་འདས་ནས་ ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིམཐར་�ནི་ཏ།ོ	།
碪蹭襊 מफ蝂ٖ產௮襊蝂玖 犢
᩻鉑ᷓׯ牧绗ᒌၽ禥牐

�ས་ག�མ་�་�མ་པར་བ�གས་པའ་ིསངས་�ས་ཐམས་ཅད་�ང་
礁ܖ૬狕玖礱磼
ӣӮӞ獥᧘֡Խ緡狅膢舙ူᗔᢸग़硲牧
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ཤསེ་རབ་�་ིཕ་རལོ་�་�ནི་པ་འད་ིལ་བ ནེ་ནས།
犚眖ૻݴ舙फ૬蝀ჳٖ
ᦤ෫Ӥྋ缛苄牐

་ན་མདེ་པ་ཡང་དག་པར་ གོས་པའ་ི�ང་�བ་�་མངནོ་པར་ གོས་པར་སངས་�ས་ས།ོ	།
೭ဌ૬၇鉏૬蚎玖纩फჅ૬ॵ૬礱磼矾
ᛣڥৼ牦ฎ硲୮Ꭳ膢舙ူᗔᢸग़य़ੂ߂ᘏ牧

ད་ེ ་བས་ན་ཤསེ་རབ་�་ིཕ་རལོ་�་�ནི་པའ་ི གས།
蝂砇শ೭犚眖ૻݴ舙फ玖緮
ฎय़ก߂牧ฎ෫Ӥ߂牧

རགི་པ་ཆནེ་པའོ �་ གས།	 ་ན་མདེ་པའ་ི གས།	མ་ིམཉམ་པ་དང་མཉམ་པའ་ི གས།
෭獌܉玖緮 ೭ဌ玖緮 罡᯦૬᯦ױ玖緮
ฎ෫缛缛߂牐胼ᴻӞ獥᧘舚ԏ߂牧

ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་རབ་�་ཞ་ིབར་�དེ་པའ་ི གས།
緮眖फଅߡᕮ玖緮
፥贶෫ׯ牐

མ་ིབ ན་པས་ན་བདནེ་པར་ཤསེ་པར་�་ །ེ	ཤསེ་རབ་�་ིཕ་རལོ་�་�ནི་པའ་ི གས་�ས་པ།
罡疧玖೭ჳ૬ᨀ૬ے蝂 犚眖ݴொ舙फ玖緮聅૬
硲Ꭳ膢舙ူᗔᢸग़ฎᑃੂ߂牐”ܨ᧔膢舙ူᗔᢸग़߂磣物

ཏ ་ །	 ་ག་ཏ་ེག་ཏ་ེ ་ར་ག་ཏ།ེ	 ་ར་ས་ག་ཏ།ེ	བ་ོ ་ི ་ །
鉏蝂Եਙ 琣ᇂ ᇂމ眖 ᇂ૬眖礱ᇂ ူ瑿祇
“䎜ଂ 䎜ଂ ူ㺨䎜ଂ ူ㺨أ䎜ଂ 苄 节ᦦ”

་རའི་ི ་�ང་�བ་སམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པསོ་
瓲෭ܘ纩祜૬祜૬܉磻
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“ᛣڥৼ牦苄៣砗ᦦ៣

ད་ེ ར་ཤསེ་རབ་�་ིཕ་རལོ་�་�ནི་པ་ཟབ་མ་ོལ་བ�བ་པར་�འ།ོ	།
蝂砇犚眖ૻݴ舙फ૬礱芛૬疑؍
ଫইฎ狕綍窼膢舙ူᗔᢸग़牐”

ད་ེནས་བཅམོ་�ན་འདས་ཏངི་ང་ེའཛ�ན་ལས་བཞངེས་ཏ།ེ
蝂ٖ箼ჳ蝂ӟ௮ी襊ض蝂
ਫ਼牧

�ང་�བ་སམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པ་ོའཕགས་པ་�ན་རས་གཟགིས་
纩祜૬ 祜૬ူ܉ ૻ૬ᳵታଅ
Ӯ疧ஂਧ蚏牧

དབང་ ག་ལ་ལགེས་ས་ོཞསེ་�་བ་�ནི་ཏ།ེ
纩襊矾ےܐ絮Ր蝂
苄៣砗ᦦ៣磣物ࣁᘏᥡᛔࣀޞ

ལགེས་ས་ོལགེས་ས།ོ	།རགིས་�་ི ་ད་ེད་ེབཞནི་ན།ོ	།ད་ེད་ེབཞནི་ཏ།ེ
襊矾襊臀 ෭ܘݴ蝂蝂୵᧚ 琂琂ࣳ蝂
“珿ߣ牧珿ߣ牦珿ካৼ牦ইฎ牧ইฎ牦

་ི ར་ དོ་�སི་བ ན་པ་བཞནི་�་ཤསེ་རབ་�་ིཕ་རལོ་�་�ནི་པ་
舙फ૬ૻݴჳ૬୵फ犚眖ݴ砇ḇپ
ইಅ᧔牐

ཟབ་མ་ོལ་�ད་པར་�་ །ེ	ད་ེབཞནི་གཤགེས་པ་�མས་�ང་�སེ་�་ཡ་ིརང་ང་ོ།	།
砥认Օ૬疑蝂 蝂୵ᨀ૬ܖڞ蝧犥硞؍
ஂ୮ইฎ狕膢舙ူᗔᢸग़牐
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བཅམོ་�ན་འདས་�སི་ད་ེ�ད་ཅསེ་བ འ་ ལ་ནས།	ཚ�་དང་�ན་པ་ ་ར་ ་ཏའི་ི ་དང༌།
箼ჳ蝂ݴ繕ᕳݨಎٖ ၥױჳ૬ӥ眖砇瑿ױܘ
Ӟ獥ইԽ୮鋓ࡅ牐”菥֓祋᧔ฎ૪牐

�ང་�བ་སམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པ་ོའཕགས་པ་�ན་རས་གཟགིས་དབང་ ག་དང༌།
纩祜૬祜૬܉ொ૬ᳵታଅ纩ױ
ٍᛣڥৼ牧ࣀᘏᥡᛔࣁ苄៣砗ᦦ៣牧

ཐམས་ཅད་དང་�ན་པའ་ིའཁརོ་ད་ེདག་དང༌།	 ་དང༌།	མ་ིདང༌།
ױჳ玖ݜ蝂鉏ױ ᬘױ 罡ױ
Ӟ獥Ӯᳵॠ牏Ո牏

་མ་ཡནི་དང༌།	 ་ིཟར་བཅས་པའ་ིའ གི་ ནེ་ཡ་ིརངས་ཏ།ེ
ᬘḘױ ፗ၊玖پჳ犥ᦏ蝂
ᴨᝁᗔ牏ଗ甬缛牧֡ಅ᧔牧

བཅམོ་�ན་འདས་�སི་ག�ངས་པ་ལ་མངནོ་པར་བ དོ་ད།ོ	།
箼ჳ蝂ݴ礁૬ Ⴥ૬ञ
緡य़ཻࡅ牧ݑמॲᤈ牐

	ཏ ་ །	 ་ག་ཏ་ེག་ཏ་ེ ་ར་ག་ཏ།ེ	 ་ར་ས་ག་ཏ།ེ	བ་ོ ་ི ་ །
鉏Եਙ 琣蝂蝂މ眖蝂 ૬眖礱蝂 ူ祇ߢ

	ན་མ་ོ ་མ་ལ་�ག་འཚལ་ལ།ོ	།
秇 ሸ௴硄蹭ܖ
෫碇ᐑ趂牧ܖ

སངས་�ས་ལ་�ག་འཚལ་ལ།ོ	།ཆསོ་ལ་�ག་འཚལ་ལ།ོ	།དག་ེའ�ན་ལ་�ག་འཚལ་ལ།ོ	།
礱磼௴硄蹭 ܩ௴硄蹭 ᕳ碄௴硄蹭
碇ᐑ֡牧碇ᐑဩ牧碇ᐑأ牧
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�མ་ཆནེ་མ་ོཤསེ་རབ་�་ིཕ་རལོ་�་�ནི་པ་ལ་�ག་འཚལ་ལ།ོ	།
܉芛犚眖ݴ舙फ૬௴硄蹭
碇ᐑय़֡ྮ膢舙ူᗔᢸग़牐

དེ་�མས་ལ་�ག་འཚལ་བའ་ིམ ་དང་ ས་པ་ལ་བ ནེ་ནས།
獥ܖ௴硄ੲױݺ穇૬࠻ჳٖ
౯ԏӞ獥፥贶牧

བདག་ཅག་ག་ིཚ�ག་འད་ིའ བ་པར་ ར་ཅགི	།
鉏礍گݴ蝀ፗ૬绗疄
୮眭౮疰牐

་ི ར་ ནོ་ འ་ིདབང་པ་ོབ�་�ནི་ སི་�མ་ཆནེ་མ་ོ
芛܉ݴ砇Ⴥ遞ူ֯Ფپ
ইคॠሴଂ᯽ᖌय़֡ྮ

ཤསེ་རབ་�་ིཕ་རལོ་�་�ནི་པའ་ིདནོ་ཟབ་མ་ོཡདི་ལ་བསམ་ཞངི་
犚眖ૻݴ舙फ玖碄砥芛犥࠻礱ࣳ
綍窼膢舙ူᗔᢸग़Ԏ牧

ཚ�ག་ཁ་ཏནོ་�་�ས་པའ་ིམ ་དང་ ས་པ་ལ་བ ནེ་ནས།	།
稞ܜ碄फ磼玖ױػ穇૬ჳٖ
狅ྊ盢᧕

བ�ད་ གི་ཅན་ལ་སགོས་པ་�རི་བ�གོ་པ་ད་ེབཞནི་�་བདག་གསི་�ང་
瑿ᳵ矾૬ᄉ૬୵फ鉏ܨ
ᘒ螒ᴻ諑ሴူෲ缛Ӟ獥ᬲᖭ牐

�མ་ཆནེ་མ་ོཤསེ་རབ་�་ིཕ་རལོ་�་�ནི་པའ་ིདནོ་ཟབ་མ་ོཡདི་ལ་བསམ་ཞངི་
܉芛犚眖ૻݴ舙फ玖碄礱芛Ԏ礱ࣳ
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ইฎ౯Խᖌय़֡ྮ綍窼膢舙ူᗔᢸग़Ԏ牧

ཚ�ག་ཁ་ཏནོ་�་�ས་པའ་ིམ ་དང་ ས་པ་ལ་བ ནེ་ནས།	།
稞ܜ碄फ磼玖ױػ穇૬ჳٖ
狅ྊ盢᧕牧

བདག་འཁརོ་དང་བཅས་པའ་ིདམ་པ་ཆསོ་ བ་པའ་ི ང་�་
鉏ױݜՕ玖ؾ૬ܩᒓ玖螸ے
諑ሴူෲ缛Ӟ獥ᬲᖭ牧

མ་ིམ ན་པའ་ི�གོས་ཐམས་ཅད་�རི་བ�གོ་པར་ ར་ཅགི	།
罡ރ玖纩Օေ૬绗疄
眭緡螒ᴻ牐

མདེ་པར་ ར་ཅགི	།
ဌ૬绗疄
眭౮෫磪牧

ཞ་ིབར་ ར་ཅགི	།
ଅߡ绗疄
眭౮ਿᅋ牧

རབ་�་ཞ་ིབར་ ར་ཅགི	།
眖फଅߡ绗疄
眭礃ਿᅋ牐

	གང་གསི་ ནེ་ཅངི་འ ལེ་བར་འ ང་།	།འགག་པ་མདེ་པ་�་ེམདེ་པ།	།
ဌ૬ 矑ဌ૬ މ ჳՂ ರੲ箼 ݴٗ
犋ኞԽ犋ᅋ牧犋ଉԽ犋踤牧
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ཆད་པ་མདེ་པ་ ག་མདེ་པ།	།འངོ་བ་མདེ་པ་འ�་ོམདེ་པ།	།
獥૬ ဌ૬ य़ဌ૬ 琣ߡ ဌ૬ ٵဌ૬
犋Խ犋݄牧犋ӞԽ犋皥牐

ཐ་དད་དནོ་མནི་དནོ་གཅགི་མནི།	། སོ་པ་ཉརེ་ཞ་ིཞ་ི ནོ་པ།	།
᪭蝂 碄࿆ 碄疄࿆ 蝍૬ ၽԟ ԟ碄૬
胼᧔ฎࢩᖭ牧珿ᅋ᧘౭ᦞ牧

གོས་པའ་ིསངས་�ས་�་�མས་�།ི	།དམ་པ་ད་ེལ་�ག་འཚལ་ལ།ོ	།
蚎玖 礱磼 ሸؾ ݴܖ૬ 蝂 ၜ硄蹭
౯绅Ḓᐑ֡牧᧘᧔ӾᒫӞ

བགགེས་རགིས་ ངོ་ ག་བ�ད་ ་ཞ་ིབ་དང༌།	།མ་ིམ ན་གནདོ་པའ་ི ནེ་དང་ ལ་བ་དང༌།	།
ᕳ෭ ӳ癩 緡疰 ଅױߡ 罡ރ 葾玖 ᳵױ ರױߡ
ଘ௳獌ӡ諑蟂遞牧ᬱᐶᬲ蝖ഖ疏ᖭ牧

མ ན་པར་ ར་ཅངི་�ན་�མ་ཚགས་པ་ཡ།ི	།བ ་ཤསི་དསེ་�ང་དངེ་འདརི་བད་ེལགེས་ཤགོ	།
纨ۦ૬犥 ᥜ 蝂 ჳ蝀 盓ٻ 礁ࡌ ૬ 绗Ղރ
ᶲᖭ౮疰Ӭࢺჿ牧眭種ݴᐣই౮牐
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