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སྨོན་ལམ་རྒྱལ་པོ་འདི་དག་མཆོག་གི་གཙོ། །མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་བྱེད་ཅིང༌། །
槹๔ ူ 蝀य़ 纩ݴ 螈肍 ߡܓ 蕃 缰Ӭ羊
犥種ฦ搙य़氎ሴ牧ڥፅ篷螲磪眐唰牧

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་བརྒྱན་པའི་གཞུང་གྲུབ་སྟེ། །ངན་སོང་གནས་རྣམས་མ་ལུས་སྟོང་པར་ཤོག །
蕃 礱ူ 樌揔 ᵜᒓ琂 ଙ礁 獉ܖ 博褁 䩚૬狕
౮疰艾瑥ฦ搙ᤈ牧氎拙䘣蚕盿竃亣牐



ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ནི།
̽ӣ葏妿̻̾ӣ܈Բ֡䛻ఄ̼

བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ། སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
螈ݷ蝀(ᛔ૩ਁݷ) 㶧ߡݴ 礱猈 蝧մࡂ
౯礓ከ牧稳狅֡牧

ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
㶴 蝧մࡂ 妔碄 蝧մࡂ
稳狅ဩ牧稳狅أ牐

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།
琂ᤈ蘛૬ 箼૬ 䟴螈૬ ܓ揔礱猈 瓲蜾瑽૬ ௴硄嬄
(ݶ篷ܻ̿ূ蘡̀緡傶制肨牧ܖ:戢) ྋ螁Ꭳ朰蜾ᇏ疴֡牧׀篷ই㬵䛑ܖ

རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོས་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ग़猈䌀ူ 箼૬ ௴硄嬄 Ռ܉狰姧 ௴硄嬄
篷䌌篾֡牧ܖ胼ൻ֡牧ࢴ篷ᰂ㴄䁎ܖ

ཀླུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དཔའ་བོའི་སྡེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
襷ݴ褚ူ ௴硄嬄 ૬琂 ௴硄嬄
篷۪玄敎֡牧ܖሴ֡牧ࣁ篷谍ᛔܖ

དཔལ་དགྱེས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རིན་ཆེན་མེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
૬妔 ௴硄嬄 Ռ܉䷱ ௴硄嬄
篷䌌箛֡牧ܖ牧֡ࡅ篷۪玄ܖ

རིན་ཆེན་ཟླ་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཐོང་བ་དོན་ཡོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
Ռ܉螈狰 ௴硄嬄 蝢ߡઉ夹 ௴硄嬄
篷犋绚憎֡牧ܖ牧֡ط篷䌌์ܖ



རིན་ཆེན་ཟླ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དྲི་མ་མེད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
Ռ܉螈ߡ ௴硄嬄 瞱博䷱૬ ௴硄嬄
篷篷ࣺ֡牧ܖ篷䌌์֡牧ܖ

དཔལ་བྱིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཚངས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཚངས་པས་བྱིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
揔㰍 ௴硄嬄 狜૬ ௴硄嬄 狜揔㰍 ௴硄嬄
篷亣ᤈ֡牧ܖ篷玄碞֡牧ܖ篷櫝ࣺ֡牧ܖ

ཆུ་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཆུ་ལྷའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དཔལ་བཟང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
纩膁 ௴硄嬄 纩觊膁 ௴硄嬄 ૬礱 ௴硄嬄
篷ॠ֡牧ܖ篷ሴ֡牧ܖ篷祋碞֡牧ܖ

ཙན་དན་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གཟི་བརྗིད་མཐའ་ཡས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ीჳ૬ ௴硄嬄 ௳ܨਙ肍 ௴硄嬄
篷篷ᰁশ盓֡牧ܖᐣ֡牧ݴ篷搙ܖ

འོད་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མྱ་ངན་མེད་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
狰૬ ௴硄嬄 衅௮䷱揔૬ ௴硄嬄
ᐣ֡牧ݴط篷ܖᐣ֡牧ݴ篷䫋ܖ

སྲེད་མེད་ཀྱི་བུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མེ་ཏོག་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ᜋ䷱懿ฦ ௴硄嬄 ䷱ᨗ૬ ௴硄嬄
ᐣ֡牧ݴ篷ᮎ嬄皤ܖᐣ֡牧ݴ篷篷睈ܖ

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚངས་པའི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
琂ᤈ蘛૬ 狜揔狰ᜋ ܖ૬礖૬ 伩૬܉૬ ௴硄嬄
ᐣ֡牧ݴ篷臺ܖ

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་པདྨའི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
琂ᤈ蘛૬ 揔䷱狰ᜋ ܖ૬礖૬ 伩૬܉૬ ௴硄嬄
蝿瞁ᐟ蝢֡牧ط篷荳臺ܖ



ནོར་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དྲན་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
蘊૬௴硄嬄 ቊ揔૬ ௴硄嬄
ᐣ֡牧ݴ篷盢ܖᐣ֡牧ݴ篷揘ܖ

མཚན་དཔལ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་གྲགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
捝 䢐 ௴硄嬄מ ૬܉
ᐣ֡牧ݴ蒈ݷ篷珿圸ܖ

དབང་པོ་ཏོག་གི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ူᨗူ ݴ܉ ݴ ௴硄嬄
篷ଂଖ登ሴ֡牧ܖ

ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གནོན་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
૬ 㮖揔૬ ௴硄嬄ܖ捝מ
篷渢䜗㵛֡牧ܖ

གཡུལ་ལས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ኧ襊 מ捝ܖ૬ ߡ ௴硄嬄
ᐣ֡牧ݴ؋篷玄ܖ

རྣམ་པར་གནོན་པས་གཤེགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
૬ 㮖揔 蘛૬ ௴硄嬄ܖ
蝱֡牧؋篷玄ܖ

ཀུན་ནས་སྣང་བ་བཀོད་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
蕃獉 瑯ߡ 揫揔૬ ௴硄嬄
ᐣ֡牧ݴ篷ฦ螁ᆙ磚艾瑥ܖ

རིན་ཆེན་པདྨས་རྣམ་པར་གནོན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
Ռ܉揔䷱ ܖ૬ 㮖૬ ௴硄嬄
篷䌌荳臺蝿ྍ֡牧ܖ



དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
琂ᤈ蘛૬ 箼૬ 䟴螈૬ ܓ揔礱妔
篷ܖ

རིན་པོ་ཆེའི་པདྨ་ལ་རབ་ཏུ་བཞུགས་པ་རི་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
Ռူ獥 揔博 狕૬ ෭ူݴ ௴硄嬄
䌌荳臺ও֘ઊሴ֡牧

དེ་དག་ལ་སོགས་པ་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་
琂螈 ਝ૬ 纩ٍݴ ݴჳݴ皐 仼ኴ೭ 琂ᤈ蘛૬ 箼૬
ইฎ缛܈ො牧Ӟ獥ӮኴӾ拙֡Ӯ疧牧

ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ཇི་སྙེད་ཅིག་བཞུགས་ཏེ་
䟴螈૬ ܓ揔礱猈 箼ჳ琂 䍫ٌၽ 懿狕琂 
匍Ӯ樌֘瞱蝿ᤈ牧ڊ

འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།
ഷᤈ㶧揔 礱猈 箼ჳ琂 琂螈仼ኴ 螈 蝧祇
氎緡薪疗珜䚸ෝ౯牧

བདག་གིས་སྐྱེ་བ་འདི་དང༌། སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་མ་མཆིས་པ་ནས།
螈ݴኴߡ蝀ױ ኴߡ蝚嘨ױ ᪭博մ૬獉
౯犡ኞෝ訏ኞ牧

འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་སྐྱེ་བ་གཞན་དག་ཏུ་སྡིག་པའི་ལས་བགྱིས་པ་དང༌། བགྱིད་དུ་སྩལ་བ་དང༌།
橃ߡ೭ 橃শኴߡ搙螈 蝀揔襊ݴ૬ݴ ױ捝奝ױߡ
篷ত碻㬵皞֢唰耻牧

བགྱིས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའམ། མཆོད་རྟེན་གྱི་དཀོར་རམ།
螂硞ݴ 㶴ჳߡ૬ 奾蝧 硞ݴ
ᛔ֢褰֢ࡅ硽犢֢牧



དགེ་འདུན་གྱི་དཀོར་རམ། ཕྱོགས་བཞིའི་དགེ་འདུན་གྱི་དཀོར་ཕྲོགས་པ་དང༌།
妔碄ݴ螂硞 纩௳ 妔碄ݴ 螂姧૬ױ
猂緱֡ᇔࢥොأᇔ牧

འཕྲོག་ཏུ་སྩལ་པའམ། འཕྲོག་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའམ།
姧奝૬ 姧૬ 奾蝧 硞ߡ
ᛔ֢褰֢ࡅ硽犢֢牧

མཚམས་མ་མཆིས་པ་ལྔའི་ལས་བགྱིས་པ་དང༌།
狜博 մ૬ ᴨ襊 ݴ૬ױ
蝨Բ篷樌耻

བགྱིད་དུ་སྩལ་བ་དང༌། བགྱིས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའམ།
ߡ૬ 奾蝧硞ݴ ױߡ捝 奝ݴ
犋珿禂螇牧܈

མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡང་དག་པར་བླང་བ་ལ་ཞུགས་པ་དང༌། འཇུག་ཏུ་སྩལ་བ་དང༌།
罡妔 ٍߡ 襊ݴ๔䟴 螈૬ 窚ߡ 狕૬ױ 疰奝ױߡ
ᛔ֢褰֢ࡅ硽犢֢牧

འཇུག་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའམ། ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་གང་གིས་བསྒྲིབས་ནས།
疰૬ 奾蝧 硞ߡ 襊ݴ ݴ૬ ಔݴ ݴ獉
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