
བཟང་ ད་ ན་ལམ་དང་། ང་པོ་ག མ་པ ་མདོ།

ฦᨲᤈ眭ߝ ӣᠻᕪ

འཇམ་དཔལ་ག ན་ ར་ ར་པ་ལ་ ག་འཚལ་ །
ᐑ碇ྛ趂ڥᒏৼ牐

་ ད་ ་དག་ གས་བ ་འ ག་ ན་ན། ། ས་ག མ་ག གས་པ་ ་ ་ ང་ ་ ན། །
ٌၽ 蝧鉏 纩ᔿ ݴჳ೭ ଶ礁 ᨀ૬ 罡 祜ᕳ釒
ಅ磪܈ොӮኴӾ牧ӣӮӞ獥Ոሁৼ牧

བདག་ ས་མ་ ས་ ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། ། ས་དང་ངག་ ད་དང་བས་ ག་བ ་ ། །
鉏ݴ ሸ 琂鉏 ኴ ױ ᴨ ױশ ௴ࡂݴ
౯犥竃ٳ蛪牧Ӟ獥螁ᐑੱ෫֟牐

བཟང་ ་ ད་པ ་ ན་ལམ་ བས་དག་ ས། ། ལ་བ་ཐམས་ཅད་ ད་ ས་མ ན་ མ་ ། །
礱ူ ᦣᨬ ᳪ๔ ᨗ鉏ߡ ݴ ኴ ᦕ Ⴥ礁
ฦᨲᤈ眭শᐟێ牧ฦሿӞ獥ই獮牧

ང་ ་ ལ་ ད་ ས་རབ་བ ད་པ་ ས། ། ལ་བ་ ན་ལ་རབ་ ་ ག་འཚལ་ ། །
ᤈݴ ၽ  ૬ ߡ 釒  ௴硄ᗔ
Ӟ蛪瓰ሿ豥蛪牧ӞӞ螁ᐑ豥֡牐

ལ་ག ག་ ང་ན་ ལ་ ད་སངས་ ས་ མས། །སངས་ ས་ ས་ ་ད ས་ན་བ གས་པ་དག །
ᦕ ᶮ೭ ၽ 礱磼ܖ 礱磼 ᜋᦕ ሳ೭ 狕૬鉏
ԭӞӾ踞֡牧ݱ賳苄៣ռտӾ牧

་ ར་ ས་ ་ད ངས་ མས་མ་ ས་པར། །ཐམས་ཅད་ ལ་བ་དག་ ས་གང་བར་ ས། །
琂鉏 ܩᦕ ଫܖ ሸ૬ ኴ ߡ 鉏ݴ ಔߡ๛
෫ੱဩኴԽ簁牧窼מ᧘֡緡獅ჿ牐
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་དག་བ གས་པ་ ་ཟད་ ་མ ་ མས། །ད ངས་ ་ ན་ལག་ ་མ ་ ་ ན་ ས། །
琂鉏 ᴨ૬ 罡ᜋ ഷܖ 瓷ᦕ ᄍ ഷ 釒ݴ
෫ੱওᬖ牧ڊ犥Ӟ獥ᶪ्ၹ牧ฦݱ

ལ་བ་ ན་ ་ ན་ ན་རབ་བ ད་ ང ། །བ ་བར་ག གས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་ ས་བ ད། །
ݴᨀ૬ ኴ 鉏 ߡჳ ᥧՂ 琂ز ݴ釒 ߡ
ੱԭ๚Ӟ獥ۙ牧ᩩ֡綍窼ۑ盓ၹ牐

་ ག་དམ་པ་ ང་བ་དམ་པ་དང། ། ལ་ ན་ མས་དང་ ག་པ་ག གས་མ ག་དང། །
ဌᨗ ૬ ᑍߡ ૬ױ ॗଙ ױܖ 绗૬ 纩ױ
犥᧘磧胦ও锔誳牧ոԔၼ詂现ցፍ牧

མར་ ་མ ག་དང་བ ག་ ས་དམ་པ་ ས། ། ལ་བ་ ་དག་ལ་ ་མ ད་པར་བ ། །
ሸဌ 纩ױ ᨬ ૬ ߡ 琂鉏 疴 ܩ૬ݴ
ইฎ磧胦ଢӸٍ牧౯犥ِ׀᧘ই牐

ན་བཟའ་དམ་པ་ མས་དང་ ་མ ག་དང། ། ་མ ་ ར་མ་ ་རབ་མ མ་པ་དང། །
೭砥 ૬ ױܖ 瞱纩ױ 獥ሸ ሸ ᐶ ᯦૬ױ
磧胦蔬๐磧胦詂牧๛詂ᅹ詂犌輐輰牧

བ ད་པ་ ད་པར་འ གས་པ ་མ ག་ ན་ ས། ། ལ་བ་ ་དག་ལ་ ང་མ ད་པར་བ ། །
ᩃ૬ 獥૬ ૻᨬ 纩釒ߡ ݴ 琂鉏 ಛ ܩ૬ݴ
ӞӞ緡ইওṛ肞牧౯盿ِ׀᧘ই牐

མ ད་པ་གང་ མས་ ་ ད་ ་ ་བ། ། ་དག་ ལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ ང་ ས། །
ኴ ಛ๛ ߡ 琂鉏 ߡ獥 ဌ࠻ ܖ૬ ಔܩ
౯犥ଠय़胦薹ஞ牧窼מӞ獥ӣӮ֡牧

བཟང་ ་ ད་ལ་དད་པ ་ བས་དག་ ས། ། ལ་བ་ ན་ལ་ ག་འཚལ་མ ད་པར་བ ། །
礱ူ ᦣ 琂ᨬ ᨗ鉏ߡ ݴ 釒 ௴硄 ܩ૬ݴ
盿犥ฦᨲᤈ眭ێ牧ฦ螁ِ׀᧘ই牐
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འ ད་ གས་ ་ ང་ག ་ ག་དབང་ ས་ ། ། ས་དང་ངག་དང་ ་བ ན་ ད་ ས་ ང ། །
ञၜ ܐ୮ ᄆ๙ ݴ疴 ױ ᴨױ 琂ᤈ ᦕ贻
౯คಅ蝨᧘௶ӱ牧緡ኧ෫তᨸ啦ዿ牧

ག་པ་བདག་ ས་བ ས་པ་ ་མ ས་པ། ། ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་ ས་ ་ ར་བ གས། །
蝀૬ 鉏ݴ ݴ૬ ᦕմ૬ 琂鉏 ኴ 鉏ݴ 祇祇ӥ
蛪ԏಅኞ牧Ӟ獥౯犡緡ఄ牐

གས་བ ་ ལ་བ་ ན་དང་སངས་ ས་ ས། །རང་ ལ་ མས་དང་ བ་དང་ ་ བ་དང། །
纩ᔿ ߡ 釒ױ 礱磼ᜋ 硞ױܖ  ၎ױ 罡၎ױ
ොӞ獥᧘ռኞ牧ԫ犔磪现෫牧܈

འ ་བ་ ན་ ་བ ད་ནམས་གང་ལ་ ང ། ། ་དག་ ན་ ་ ས་ ་བདག་ ་རང། །
磼蝧 鉏硞 ݴಔಛ 琂鉏 釒 ܖᔱ ݴ釒 ߡܓ
Ӟ獥ই犌苄៣牧ಅ磪ۑ盓緡鋓ࡅ牐

གང་ མས་ གས་བ ་འ ག་ ན་ ན་མ་དག ། ང་ བ་ མ་པར་སངས་ ས་མ་ གས་བ ས། །
ಔܖ 纩ᔿ ݴჳ ٵሸ鉏 ୩纩 ૬ 礱磼 ሸ௴ၽ
౮疰苄ᘏ牧ڡොಅ磪Ӯᳵ輐牧磧܈

མ ན་ ་ ་དག་བདག་ ས་ཐམས་ཅད་ལ། །འ ར་ ་ ་ན་ ད་པར་བ ར་བར་བ ལ། །
釒ူ 琂鉏 鉏ݴ ኴ ಘ၎ ࠻೭ ဌ૬ 鉑ࢴߡ
౯犡Ӟ獥緡ۏ᧗牧ԭ෫Ӥওဩ牐

་ངན་འདའ་ ན་གང་བ ད་ ་དག་ལ། །འ ་བ་ ན་ལ་ ན་ ང་བ ་བ ་ ར། །
᯦௮ 鉏碄 ಔܐ 琂鉏 ߡܓ 釒 缰ᤈ 琂শմ
᧘֡舙ཿ纈ၽ禥牧౯盿ᛗᦻᘒۏ᧗牧

བ ལ་པ་ ང་ ་ ལ་ ད་བ གས་པར་ ང ། །བདག་ ས་ཐལ་ ་རབ་ ར་ག ལ་བར་བ ། །
ݴߡ᪭砗 ከ 祇 ݴၽ 狕૬ಛ 鉏 ݴ૬ ᤈ
ԔӞ獥᧘ռኞ牐ڥ眭ԋ֘豥ۙ牧ࠔ
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ག་འཚལ་བ་དང་མ ད་ ང་བ གས་པ་དང། ། ས་ ་ ་རང་བ ལ་ ང་ག ལ་བ་ ། །
௴硄 ܩ ױߡՂ 瓲૬璤 磼蝧 硞 ࢴᤈ 祇ߡ
ಅ磪ᐑᩩِ׀ᐰ牧᧗֡֘Ӯဩ牧

ད ་བ་ ང་ཟད་བདག་ ས་ ་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བདག་ ས་ ང་ བ་ ར་བ ་ ། །
ᕳߡ 箼紳 鉏ݴ ᦕ៣૬ ኴ 鉏ݴ ୩纩 մ߶ࡂ
鋓ࡅఄ᧘珿礬牧ݻࢧռኞ现֡螇牐

འདས་པ ་སངས་ ས་ མས་དང་ གས་བ ་ ། །འ ག་ ན་དག་ན་གང་བ གས་མ ད་པར་ ར། །
琂ᨬ 礱磼 ױܖ 纩ᔿ ݴჳ 鉏೭ ಔ狕 ܩ૬绗
౯鋓Ӟ獥ই牧狕ԟฦᨲࢺჿᤈ牧

གང་ ང་མ་ ན་ ་དག་རབ་ ར་བར། །བསམ་ གས་ ང་ བ་ མ་པར་སངས་ ས་ ན། །
ಔಛ ሸٵ 琂鉏 ᕘߡ ฌ ୩纩 ૬ 礱磼瞾
ො֡牐܈ࣁ鉑݄᧘ই牧现犌ሿِ׀

གས་བ ་ག་ལ ་ ང་ མས་ ་ ད་པ། ། ་དག་ ་ ར་ ངས་ ་དག་པར་ ར། །
纩ᔿ 瑑 ᤈܖ ٌၽ૬ 琂鉏 獥 蝧 鉏૬绗
๚Ӟ獥ॠՈ趂牧Ӟ獥Ԕ緡ࢺჿ牧

ང་ བ་ ང་དབང་ ང་ག གས་ ལ་བ་དང། །སངས་ ས་ ས་ ས་རབ་ ་གང་བར་ ག །
୩纩 ᤈ ᐿᨀ ױߡ 礱磼 ᜋᦕ  ಔߡ狕
౯眭ฦ鋓ӣӮ牧蝧౮疰य़苄牐

གས་བ ་ མས་ཅན་གང་ མས་ ་ ད་པ། ། ་དག་ ག་ ་ནད་ ད་བ ་བར་ ར། །
纩ᔿ 祜ᳵ ಔܖ ٌၽ૬ 琂鉏 य़ ٖဌ 琂ߡ绗
ಅ磪܈ොӞ獥豥牧ଠय़竃ٳওଢӸ牧

འ ་བ་ ན་ ་ ས་ ་ ན་ མས་ ། །མ ན་པར་ ར་ ང་ ་བའང་འ བ་པར་ ག །
疴 ઉ૬ 绗Ղ 襊 ᒓ૬狕ܖ碄 ݴܩ ݴ釒 ߡܓ
ռտࢱ螟᧘ই牧盿ࣁ苄ሴӥ牐
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ང་ བ་ ད་པ་དག་ ་བདག་ ད་ ང ། །འ ་བ་ ན་ ་ ་བ་ ན་པར་ ར། །
୩纩 ᦣ૬ 鉏疴 鉏ᦣՂ ߡܓ 釒 ᕳߡ ຊ૬绗
ොಅ磪᧘ռኞ牧眭ᐶ趬ఋଉਞԔ牧܈

་རབས་ ན་ ་འ ་འ ་ ་བ་ན། ། ག་ ་བདག་ ་རབ་ ་འ ང་བར་ ག །
ၥ 釒 մူ ᕳߡ೭ य़ 鉏疴  箼ߡ狕
酄綍窼ྋဩڥ牧ᅋᴻᅸੱ෫֟牐

ལ་བ་ ན་ ་ ས་ ་ བ་ ར་ ། །བཟང་ ་ ད་པ་ ངས་ ་ གས་ ད་ ང ། །
磼蝧 ၎绗琂 礱ူ ᦣ૬ 蝧 ฌӬՂ ݴ釒 ߡ
౯ԅ苄狕ᤈ牧Ӟ獥蚕Ӿ౮ਾ牧

ལ་ མས་ ད་པ་ ་ ད་ ངས་དག་པ། ། ག་ ་མ་ མས་ ན་ ད་ ད་པར་ ག །
ဌ 鉏૬ य़ ሸ᯦ 瞾ဌ ᦣ૬狕ݴ ଣ ᦣ૬
ଉڊ疑狕ٳ牧෫ࣺ෫Ꮘ෫绝笙牐

་ ་ ད་དང་ ་དང་ག ད་ ན་ ད། ། ལ་ མ་དག་དང་ ་ ་ ད་ མས་དང། །
ᢺ ᕳױ 襷ױ ᧚Րᕳ ᒓ 鉏ױ 罡 ᕳױܖ
ॠ鞍ज़环Ể禥艴牧ԊᛗՈ犌覍Ո缛牧

འ ་བ་ ན་ ་ ་ ད་ ་ མ་པར། །ཐམས་ཅད་ ད་ ་བདག་ ས་ ས་བ ན་ ། །
ჳᨗܩ ݴ૬ ኴ ᕳ 鉏ᩩݴ ᕳ ݴ釒 ߡܓ
ಅ磪Ӟ獥ռኞ牧盿犥᧘ᶪᘒ᧔ဩ牐

ས་ ང་ ་ ལ་ ན་ལ་རབ་བ ན་ ། ། ང་ བ་ མས་ ་ནམ་ ང་བ ད་མ་ ར། །
琂ᤈ ૻ舙  疧琂 ୩纩 祜疴 ܖಛ 磼ሸ绗
۪狕竃ူٳᗔᢸ牧犋盛०苄ஞ牧

ག་པ་གང་ མས་ བ་པར་ ར་པ་དག ། ་དག་མ་ ས་ ངས་ ་ ང་བར་ ག །
蝀૬ ಔܖ 现૬ 绗૬鉏 琂鉏 ሸ 蝧 ୩ߡ狕
ᅋᴻᵑࣺ෫磪֟牧Ӟ獥ওᤈ緡౮疰牐
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ལས་དང་ ན་ ངས་བ ད་ ་ལས་ མས་ལས། ། ལ་ ང་འ ག་ ན་འ ་བ་ མས་ ་ ང ། །
襊ױ ᕘ茹 ଶݴ 襊ܖ襊 ܓᤈ ݴჳ ܖ ߡܓ蝧ಛ
ԭ᧘జӱ现諑ह牧Ӯᳵ螇Ӿ薹部牧

་ ར་པ ་ ས་ ་ གས་པ་བ ན། ། ་ ་ནམ་མ ར་ གས་པ་ ད་ ར་ ད། །
ٌय़ ᨬሸ ݄罡 ௴૬ᤈ 疴鉏 ܜܖ 蝚૬ ဌय़ኴ
辇ইឰ锔犋፳牧Խই෭์犋֘绚牐

ང་ ན་དང་ གས་ མས་ ་ མ་པར། །ངན་ ང་ ག་བ ལ་རབ་ ་ ་བར་ ད། །
ᤈݴ 碲ױ 纩ܖ ٌᩩ૬ ଙ礁 ᴨ  ௳ߡӬ
盿ᴻӞ獥௶螇舚牧缛犌Ӟ獥ᗭኞԔ牧

བ ་བ་དག་ལ་འ ་བ་ ན་འ ད་ ང ། །འ ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ ་ ན་པར་ ད། །
琂ߡ 鉏 ߡܓ 釒Ղ ߡܓ ኴ 疴 缰૬ኴ
ইฎᕪԭ豥ۙ牧܈ොڥፅ෫ੱ牐

ང་ བ་ ད་པ་ ངས་ ་ གས་ ད་ ང ། ། མས་ཅན་དག་ ་ ད་དང་མ ན་པར་འ ག །
୩纩 ᦣ૬ 蝧 ฌӬՂ 祜ᳵ 鉏ݴ ᦣރ ױ૬ᔿ
౯ଉ鋓ᶲ᧘ռኞ牧ੱԭ๚Ӟ獥ۙ牧

བཟང་ ་ ད་པ་དག་ ་རབ་ ན་ ང ། །མ་ ངས་བ ལ་པ་ ན་ ་ ད་པར་ ར། །
礱ူ ᦣ૬ 鉏疴 碄Ղ ሸਡ ૬ 釒 ᦣ૬绗
狕ฦᨲଠय़ᤈ牧ࢺჿ෫Ӥय़苄牐

བདག་ ་ ད་དང་མ ངས་པ་གང་ ད་པ། ། ་དག་དང་ ་ ག་ ་འ གས་པར་ ག །
鉏ݴ ᦣױ 邿૬ ಔᦣ૬ 琂鉏 ױ疴 य़ ܓ૬狕
ಅ磪犌౯ݶᤈᘏ牧ԭӞ獥賳ݶ褸տ牧

ས་དང་ངག་ མས་དང་ ་ མས་ ས་ ང ། ། ད་པ་དག་དང་ ན་ལམ་ག ག་ ་ ད། །
ױ ᴨױ ܖ疴 祜ᦕ贻 ᦣ૬ 鉏ױ ᳪ๔ ᦕኴ
蛪ݗӱ緡ݶ缛牧Ӟ獥ᤈ眭ݶ狕牐
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བདག་ལ་ ན་པར་འ ད་པ ་ གས་ ་དག །བཟང་ ་ ད་པ་རབ་ ་ ན་པ་ མས། །
鉏 缰૬ ᨬ ူܓ鉏 礱ူ ᦣ૬ फ 碄૬ܖ
ಅ磪ፅ౯珿Ꭳᦩ牧ԅ౯ด纈ฦᨲᤈ牧

་དག་དང་ ང་ ག་ ་འ ད་པར་ ག ། ་དག་བདག་ ས་ནམ་ ང་ ད་ ་ད ང། །
琂鉏 ױಛ य़ 癩૬狕 琂鉏 鉏ܖ ݴಛ 罡አ
ଉ眭犌౯ݶ褸տ牧ԭ౯ଉኞཻࡅஞ牐

སངས་ ས་ ས་ ས་བ ར་བ ་མ ན་ ་ མས། །མ ན་ མ་ ག་ ་བདག་ ས་ ལ་བ་ ། །
礱磼 ᜋᦕ 鉑শ 釒ူܖ Ⴥ礁 य़ 鉏ߡ ݴय़
眭ଉᶎᥠ᧘ই牧现᧘֡ৼռࢱ螟牧

མ་ ངས་བ ལ་པ་ ན་ ་ ་ ་བར། ། ་དག་ལ་ ང་མ ད་པ་ ་ ར་བ ། །
ሸਡ ૬ 釒 罡ᔿߡ 琂鉏 ಛ ܩ૬ 獥ݴ
ԭஂ緡يଠय़׀牧ੱ๚ۙ෫ዜܵ牐

ལ་བ་ མས་ ་དམ་པ ་ ས་འ ན་ ང ། ། ང་ བ་ ད་པ་ ན་ ་ ང་བར་ ད། །
ӬߡՐՂ ୩纩 ᦣ૬ 釒 瑯ܩ ᨬ ݴܖ ߡ
眭瞱᧘֡盏ওဩ牧طดӞ獥苄ᤈ牧

བཟང་ ་ ད་པ་ མ་པར་ ངས་པ་ ང ། །མ་ ངས་བ ལ་པ་ ན་ ་ ད་པར་བ ། །
礱ူ ᦣ૬ ܖ૬ ૬ಛ ሸਡ ૬ 釒 ኴ૬ݴ
绗ᒌ竃ٳฦᨲ螇牧ੱ๚ۙଉ狕ԟ牐

ད་པ་ཐམས་ཅད་ ་ ང་འ ར་བ་ན། །བ ད་ནམས་ ་ ས་དག་ ་ ་ཟད་ ད། །
ॗ૬ ኴ ಛ ಘߡ೭ ᔱܖ 肍ᨀ 鉏疴 罡紳ၽ
౯ԭӞ獥᧘磪Ӿ牧ಅ狕ᐰฬ෫ੱ牧

ཐབས་དང་ ས་རབ་ ང་འ ན་ མ་ཐར་དང། ། ན་ ན་ ན་ ་ ་ཟད་མ ད་ ་ ར། །
᪭ױ ᨀ ӟ犡 ܖ᪭ز ױჳ 釒ݴ 罡紳 ᥧ绗
ਧ眻ො现薹部牧酄᧘෫ੱۑ盓萢牐
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ལ་ག ག་ ང་ན་ ལ་ ད་ ང་ མས་ ། ། ང་ ར་བསམ་ ས་ ་ བ་སངས་ ས་ མས། །
ᦕ ᶮ೭ ၽ ᤈܖ琂 ᤈ琂 礱ݴ 罡௴ 礱磼ܖ
ӞӾ磪踞豥牧ӞӞ豥磪ᵙ֡牧

སངས་ ས་ ས་ ་ད ས་ན་བ གས་པ་ལ། ། ང་ བ་ ད་པ་ ད་ ང་བ ་བར་བ ། །
礱磼 ᜋᦕ ሳ೭ 狕૬ ୩纩 ኴ૬ ᦣՂ य़ݴߡ
ӞӞ֡賳ռտӾ牧౯ᥠᄍ苄ᤈ牐

་ ར་མ་ ས་ཐམས་ཅད་ གས་ ་ ང ། ། ་ མ་ ན་ལ་ ས་ག མ་ཚད་ ད་ ། །
琂य़ ሸ ኴ 纩蝧ಛ ᩩ 碲 ଶ礁 ၥၽᦕ
ฦੱ܈ො᧘豥ၹ牧ӞӞྷᒒӣӮၹ牧

སངས་ ས་ ་མ ་ ང་ མས་ ་མ ་དང། །བ ལ་པ་ ་མ ར་ ད་ ང་རབ་ ་འ ག །
礱磼 ഷ ᤈ ܖഷ ױ૬ ഷ ᦣՂ ᔿ
֡ၹ现犌ࢿၹ牧౯螁狕ᤈᕪۙၹ牐

ག ང་ག ག་ ན་ལག་ ་མ ་ ་ ད་ ས། ། ལ་བ་ ན་ད ངས་ ན་ལག་ མ་དག་པ། །
礁ᦕ ᄍᢺ ഷ ᕳᦕ ߡ 釒瓷 ᄍᢺ ܖ鉏૬
Ӟ獥ই竃ٳ牧Ӟٍռᶪ्ၹ牧

འ ་བ་ ན་ ་བསམ་པ་ ་བ ན་ད ངས། །སངས་ ས་ག ང་ལ་ ག་ ་འ ག་པར་བ ། །
ݴ礱૬ ٌᤈ瓷 礱磼 礁 य़ ᔿ૬ ݴ釒 ߡܓ
鋓᧘ռኞԔᶪ牧ӞӞ窕֡ᬚၹ牐

ས་ག མ་ག གས་པ ་ ལ་བ་ཐམས་ཅད་དག །འ ར་ ་ ལ་ མས་རབ་ ་བ ར་བ་ ས། །
ଶ礁 ᨀᨬ ߡ ኴ鉏 ಘ၎ ܖ  鉑ߡ
ӣӮӞ獥᧘ই牧ԭஂ෫ੱၹ牧

་དག་ ་ ང་ག ང་ད ངས་ ་ཟད་ལ། ། ་ ་ བས་ ས་བདག་ ང་རབ་ ་འ ག །
琂鉏 ݴಛ 礁瓷 罡紳 ၎ ᨗݴ 鉏贻 ᔿ
ቘ蚕ওဩ牧౯窼ฬێฦ胼獈牐
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མ་ ངས་བ ལ་པ་ཐམས་ཅད་འ ག་པར་ ང ། ། ད་ ག་ག ག་ ས་བདག་ ང་འ ག་པར་བ ། །
ሸਡ ૬ ኴ ᔿ૬ಛ ᕳᦕ ᦕݴ 鉏贻 ᔿ૬ݴ
౯胼窼獈ԭ๚牧ੱӞ獥ۙԅӞ盢牧

གང་ ང་བ ལ་པ་ ས་ག མ་ཚད་ ་དག ། ད་ ག་ ་ ས་ ས་ ་ གས་པར་ ད། །
ಔಛ ૬ ଶ礁 ၥ琂鉏 ᕳᦕ ௴ᨀ ᦕ疴 狕૬ኴ
ӣӮಅ磪Ӟ獥ۙ牧ԅӞ盢ᴬ౯緡獈牐

ས་ག མ་ག གས་པ་ ་ ་ ང་ ་གང། ། ་དག་ ད་ ག་ག ག་ལ་བདག་ ས་བ ། །
ଶ礁 ᨀ૬ 罡 祜ᕳಔ 琂鉏 ᕳᦕ ᦕ 鉏ݴय़
౯ԭӞ盢ᥠӣӮ牧ಅ磪Ӟ獥Ոሁৼ牧

ག་ ་ ་དག་ ་ ་ ད་ ལ་ལ། ། ་མར་ ར་པ ་ མ་ཐར་ བས་ ས་འ ག །
य़ 琂鉏 ݴ疴 ᦣኧ 绗ሸ 绗ᨬ ܖ᪭ ᨗᦕ绗
Խଉ獈֡हኴӾ牧ইଝ薹部现শێ牐

གང་ ང་ ས་ག མ་དག་ ་ ང་བ ད་པ། ། ་དག་ ལ་ག ག་ ང་ ་མ ན་པར་བ བ། །
ಔಛ ଶ礁 鉏ݴ ᤈᩃ૬ 琂鉏 ᦕ ᶮ Ⴥ૬ᒓ
ԭӞྷᒒ礃盏Ӿ牧ڊሿӣӮଢӸ豥牧

་ ར་མ་ ས་ གས་ མས་ཐམས་ཅད་ ། ། ལ་བ་ མས་ ་ ང་ ་བ ད་ལ་འ ག །
琂鉏 ሸ 纩ܖ ኴ ܖ ߡᦕ ᤈݴ ᩃᔿ
牐ٳො豥᧘ྷᒒ牧౯緡窼獈ԭӸ܈

གང་ ང་མ་ ན་འ ག་ ན་ ན་མ་ མས། ། ་དག་ མ་པར་འཚང་ ་འ ར་ ་བ ར། །
ಔಛ ሸݴ ٵჳ ٵሸܖ 琂鉏 ૬ ՙ ಘ၎鉑
ಅ磪๚ᆙӮ輐牧౮螇ဩఉᗭ磪牧

་ངན་འདས་པ་རབ་ ་ ་མཐའ་ ན། །མ ན་ ་ ན་ ་ ང་ ་བདག་མ ་ ། །
᯦௮ 琂૬  ௳᪭碄 釒ူ 釒ݴ ᐿ 鉏մࡂ
绗ᒌ֡Ԫ纈ၽ禥牧౯緡ஃᧄᘒ谛蜱牐
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ན་ནས་ ར་བ ་ ་འ ལ་ བས་ མས་དང། ། ན་ནས་ ་ ་ ག་པ ་ བས་དག་དང། །
釒ٖ ᕘশ ᪃賳 ᨗױܖ 釒ٖ ຎ ૼᨬ ᨗ鉏ױ
蝧綧珏螁ᐟ蝢ێ牧ฦᳪ螁獈य़犔ێ牧

ན་ ་ ན་ ན་ ད་པ ་ བས་ མས་དང། ། ན་ ་ བ་པ་ མས་པ་དག་ ་ བས། །
釒 زჳ ᦣᨬ ᨗױܖ 釒 ௴૬ ୩૬ 鉏ᨗݴ
ฬᤈฦ狕ۑ盓ێ牧শᐟฦ薟य़ێ牐

ན་ ་ད ་བ ་བ ད་ནམས་ བས་ མས་དང། ། གས་པ་ ད་པར་ ར་པ ་ ་ ས་ བས། །
釒 ᕳশ ᔱױܖᨗ ܖ ௴૬ ဌ૬ 绗ᨬ 肍ᨀᨗ
螁ٳଢӸ胦ᐰێ牧෫፳෫狅ฬ眻ێ牧

ས་རབ་ཐབས་དང་ ང་འ ན་ བས་དག་ ས། ། ང་ བ་ བས་ མས་ ང་དག་ བ་པར་ ད། །
ᨀ ᪭ױ ӟ犡 ᨗ鉏ݴ ୩纩 ᨗܖ ಛ鉏 ᒓ૬Ӭ
ਧ眻ො᧘শێ牧ฦ胼ᑌ褸苄ێ牐

ལས་ ་ བས་ མས་ ངས་ ་དག་ ད་ ང ། ། ན་ ངས་ བས་ མས་ ན་ ་འ མས་པར་ ད། །
襊ᦕ ᨗܖ 蝧 鉏ӬՂ ᕘ茹 ᨗܖ 釒 箼૬Ӭ
竃ٳӞ獥珿ӱێ牧ൻᅋӞ獥ᅸێ牧

བ ད་ ་ བས་ མས་ བས་ ད་རབ་ ད་ ང ། །བཟང་ ་ ད་པ ་ བས་ ་ གས་པར་བ ། །
ଶܖᨗ ݴ ᨗဌ ӬՂ 礱ူ ᦣᨬ ᨗ疴 ฌ૬ݴ
褔չӞ獥᧘諑ێ牧ࢺჿฦᨲ᧘ᤈێ牐

ང་ མས་ ་མ ་ མ་པར་དག་ ད་ ང ། ། མས་ཅན་ ་མ ་དག་ ་ མ་པར་ད ལ། །
ᤈ ܖഷ ܖ૬ 鉏ӬՂ 祜ᳵ ഷ 鉏疴 ܖ૬ܓ
ฦ胼Ӹٳ᧘豥ၹ牧薹部Ӟ獥ռኞၹ牧

ས་ མས་ ་མ ་རབ་ ་མ ང་ ད་ ང ། ། ་ ས་ ་མ ་རབ་ ་ མས་པར་ ད། །
ഷ  ૬Ӭ ഷ  蝢ӬՂ 肍ᨀ ܖܩ
珿胼獤ڦ᧘ဩၹ牧胼綍窼獈ฬ眻ၹ牐
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ད་པ་ ་མ མ་པར་དག་ ད་ ང ། ། ན་ལམ་ ་མ ་རབ་ ་ གས་པར་ ད། །
ᦣ૬ ഷ ܖ૬ 鉏ӬՂ ᳪ๔ ഷ  ฌ૬Ӭ
ฦ胼竃ٳ᧘ᤈၹ牧ࢺჿӞ獥᧘眭ၹ牧

སངས་ ས་ ་མ ་རབ་ ་མ ད་ ད་ ང ། །བ ལ་པ་ ་མ ར་ ་ ་ ད་པར་བ ། །
礱磼 ഷ  ܩӬՂ ૬ ഷ 罡ᔿ ኴ૬ݴ
谛蜱ِ׀᧘֡ၹ牧狕ᤈ෫ᕪۙၹ牐

གང་ ང་ ས་ག མ་ག གས་པ ་ ལ་བ་ ། ། ང་ བ་ ད་པ ་ ན་ལམ་ ་ ག་ མས། །
ಔಛ ଶ礁 ᨀᨬ ߡ ୩纩 ᦣᨬ ᳪ๔ 磼ܖ
ӣӮӞ獥᧘ই牧磧胦苄᧘ᤈ眭牧

བཟང་ ་ ད་པས་ ང་ བ་སངས་ ས་ནས། ། ་ ན་བདག་ ས་མ་ ས་ གས་པར་བ ། །
礱ူ ᦣᨬ ୩纩 礱磼ٖ 琂釒 鉏ݴ ሸ ฌ૬ݴ
౯緡ࢺِ׀ჿ狕牧犥ฦᨲᤈఉ苄牐

ལ་བ་ ན་ ་ ས་ ་ ་ ་པ། །གང་ ་ ང་ ་ ན་ ་བཟང་ ས་ ། །
ከܐก疴 釒 礱 ݴᑾ૬ ಔࢶ ᜋᦕ ݴ釒 ߡ
Ӟ獥ই磪ᳩৼ牧ஂݩݷ磣ฦᨲ疧牧

མ ས་པ་ ་དང་མ ངས་པར་ ད་པ ་ ར། །ད ་བ་འ ་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ ་བ ། །
ਮ૬ 琂ױ 邿૬ ኴᨬմ ᕳߡ 蝀鉏 ኴ ߶
౯犡ݻࢧ᧘珿礬牧眭᧘ฬᤈ盿ஂݶ牐

ས་དང་ངག་དང་ ད་ ང་ མ་དག་ ང ། ། ད་པ་ མ་དག་ ང་ མས་ ངས་དག་དང། །
ױ ᴨױ 贻 ܖ鉏Ղ ᦣ૬ ܖ鉏 ᤈܖ 鉏ױ
眭蛪ݗ竃ٳ牧᧘ᤈ豥ࢿԽ瓰簁牧

བ ་བའང་བཟང་ ་མ ས་པ་ ་འ ་བ། ། ་འ ར་བདག་ ང་ ་དང་མ ངས་པར་ ག །
߶ 礱ူ ਮ૬ ᦕߡ 琂 鉏贻 琂ױ 邿૬狕
ইฎฬ眻ݩฦᨲ牧眭౯犌ஂ緡ݶ缛牐
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ན་ནས་ད ་བ་བཟང་ ་ ད་པ ་ ར། །འཇམ་དཔལ་ ་ ་ ན་ལམ་ ད་པར་བ ། །
釒ٖ ᕳߡ 礱ူ ᦣᨬմ ૬ ݴ疴 ᳪ๔ ኴ૬ݴ
౯ԅ螁ٳฦᨲᤈ牧ྛ趂ڥ᧘य़眭牧

མ་ ངས་བ ལ་པ་ ན་ ་ ་ ་བར། ། ་ ་ ་བ་མ་ ས་ གས་པར་བ ། །
ሸਡ ૬ 釒 罡ᔿߡ 琂 ከߡ ሸ ฌ૬ݴ
ჿஂԪӱੱ෫֟牧๚ᴬۙ෫牐

ད་པ་དག་ ་ཚད་ ད་མ་ ར་ ག ། ན་ ན་ མས་ ང་ཚད་ག ང་ ད་པར་ ག །
ᦣ૬ 鉏疴 ၥᕅ ሸ绗ᦕ زჳ ܖ贻 ၥ礁 ဌ૬狕
౯ಅ狕ᤈ෫磪ᰁ牧酄෫ᰁ᧘ۑ盓牧

ད་པ་ཚད་ ད་པ་ལ་གནས་ནས་ ང ། ། ་དག་འ ལ་པ་ཐམས་ཅད་འཚལ་བར་བ ། །
ᦣ૬ ၥဌ ૬ ٖٖ贻 琂鉏 賳૬ ኴ 硄૬ݴ
ਞ֘෫ᰁ᧘ᤈӾ牧ԧ鉏Ӟ獥ᐟ蝢ێ牐

ནམ་མ ་མཐར་ ག་ ར་པ་ ་ མ་པར། ། མས་ཅན་མ་ ས་མཐའ་ ང་ ་བ ན་ ། །
绗૬ ٌᩩ૬ 祜ᳵ ሸ ᪭ಛ 琂ᤈ琂 ࢶ鉏 ܜܖ
ྛ趂ڥ玄ሕฬ牧ฦᨲ眻ᤈԽ瓰簁牧

་ མ་ལས་དང་ ན་ ངས་མཐར་ ར་པ། །བདག་ ་ ན་ལམ་མཐའ་ ང་ ་ མ་ ། །
ٌᩩ 襊ױ ᕘ茹 ᪭绗૬ 鉏ݴ ᳪ๔ ᪭ಛ 琂ᩩ砗
౯犡ݻࢧ᧘珿礬牧鋓ஂӞ獥ଉ狕牐

གང་ ང་ གས་བ ་ ང་ མས་མཐའ་ ས་པ། ། ན་ ན་བ ན་ ་ ལ་བ་ མས་ལ་ ལ། །
ಔಛ 纩ᔿ ᤈܖ ᪭肍૬ Ռ܉ ᳵ琂 ܖ ߡ
ӣӮ᧘֡ಅᑍݫ牧ইฎ磧胦᧘य़眭牧

་དང་ ་ ་བ ་བ ་མ ག་ མས་ ང ། ། ང་ ་ ལ་ ད་བ ལ་པར་ ལ་བ་བས། །
ᢺױ 罡 琂শ 纩ܖ贻 ᤈݴ ၽ ૬ ߡশ
౯犡ݻࢧ᧘珿礬牧ԅฦᨲྛ胦ᤈ牐
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གང་ ས་བ ་བ ་ ལ་ ་འ ་ ས་ནས། ། ང་ བ་མ ག་ ་ ས་ ་རབ་ ས་ ང ། །
ಔݴ ߶শ ူ 蝀蝐ٖ ୩纩 纩ݴ 磼蝧 ซᤈ
眭౯ԁཿᕣ牧ੱᴻӞ獥᧘ᵑᏥ牧

ལན་ག ག་ མ་ ང་དད་པ་བ ད་པ་ ། །བ ད་ནམས་དམ་པ ་མ ག་ ་འ ་འ ར་ ། །
ᬳᦕ ᩩಛ 琂૬ ኴ૬疴 ᔱܖ ᨬ 纩 蝀绗舙
ᶎᥠஂ֡ᴨ趘ᴩ牧ܨஃኞਞԔ豥牐

གང་ ས་བཟང་ ད་ ན་ལམ་འ ་བ བ་པས། ། ས་ ་ངན་ ང་ཐམས་ཅད་ ང་བར་འ ར། །
ಔݴ 礱ᦣ ᳪ๔ 蝀य़ᨬ 琂疴 ଙ礁 ኴ ᖏߡ绗
౯碪ஃኞஂ૪牧ሿ獮౮疰種य़眭牧

ས་ ་ གས་ ་ངན་པ་ ངས་པ་ ན། ། ང་བ་མཐའ་ ས་ ་ ང་ ས་ ར་མ ང། །
琂疴 ူܓ ଙ૬ 螸૬玻 瑯ߡ ᪭肍 琂ಛ 琂ᕘ蝢
Ӟ獥ࢺჿੱ෫֟牧ڥԔӞ獥ռኞኴ牐

་དག་ ད་པ་རབ་ ད་བ ་བར་འ ། ། ་ ་འ ར་ ང་ ་དག་ གས་པར་ ང ། །
琂鉏 ၽ૬ ၽ 琂ߡഷ 罡ၥ 蝀ಛ 琂鉏 襊૬ਡ
ஂ֡ռտߘ竃ٳ牧౯ԭ胦ឰ锔ኞ牧

ན་ ་བཟང་ ་ ་ ང་ ་འ ་བར། ། ་དག་ ང་ ར་ ་ གས་ ་བ ན་འ ར། །
釒 礱ူ 琂ಛ ᦕߡ 琂鉏 Ռူ 罡蝚 琂ᤈ绗
谛ᒗই෫ᰁط牧ሿ獮ദ౯苄ᦕ牐

མཚམས་ ད་ ་ ་དག་ ་ ག་པ་ མས། །གང་ ས་ ་ ས་དབང་ ས་ ས་པ་དག །
阢ဌ ᴨူ 鉏ݴ 蝀૬ܖ ಔݴ 罡ᨀ ݴ Ӭ૬鉏
茹ஂইദᦕ૪牧玕蛪෫踞ጯٍ胧牧

་ ས་བཟང་ ་ ད་པ་འ ་བ ད་ན། ། ར་ ་མ་ ས་ ངས་ ་ ང་བར་འ ར། །
琂 礱ူ ᦣ૬ 蝀ᦣ೭ ᕘ ሸ 蝧 ୩ߡ绗
ฬێଠय़螁܈ො牧ฦڥӞ獥ռኞኴ牐
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་ ས་དང་ ་ག གས་དང་མཚན་ མས་དང། ། གས་དང་ ་ ག་ མས་དང་ ན་པར་འ ར། །
肍ᨀ ױ疴 ױܖ܉ ױח ᯾ױܖ ᨗ࠶ ױ ჳ૬绗
Ԋᛗ醲绚Ӯኴੱ牧ռኞ现ӱᅸੱ牧

བ ད་དང་ ་ གས་མང་ ས་ ་ ་ བ། །འ ག་ ན་ག མ་ ་ ན་ནའང་མ ད་པར་འ ར། །
ଶױ ๙琂 臢磻 琂罡ݴ ࢶჳ 礁ူ 釒瑯 ܩ૬绗
ইฎӞ獥෫ੱ牧౯眭绗ᒌ෫ੱ牐

ང་ བ་ ང་དབང་ ང་ ་ ་ ར་འ ། ། ང་ནས་ མས་ཅན་ ན་ ར་ ར་འ ག་ ། །
୩纩 ᤈ ᐿ 琂ᕘܓ 礁ٖ 祜ᳵ 缰մ 琂琂
ই牧׀ොಅ磪෫鉎豥牧ଢӸռਪ܈

ང་ བ་སངས་ ས་འ ར་ ་རབ་ ་བ ར། །བ ད་ མས་ ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བ ལ། །
୩纩 礱磼 ಘ၎ 鉑 ଶܖ 琂ױ ኴ૬ ኴ
磧胦ਞԔ碞ॠՈ牧ᕪӞ獥豥盏ۙ牐

གང་ ང་བཟང་ ་ ད་པ ་ ན་ལམ་འ ། །འ ང་བ་དང་ ་ ན་ མ་ ག་པ་ ། །
ಔಛ 礱ူ ᦣᨬ ᳪ๔蝀 聄ױ ߡ疴 碄 ၎૬
舙Ոԭ種胦眭ሴ牧Ӟᕪԭ肊胼ኞמ牧

་ ་ མ་པར་ ན་པའང་སངས་ ས་མ ན། ། ང་ བ་མ ག་ལ་ མ་ ་མ་ ད་ ག །
琂 ܖ૬ ࿆螸 礱磼܉ ୩纩 纩 礁疴 ሸӬᦕ
穩胦苄ஞ竑ի牧酄胦ۑ盓鉑ԭஂ牐

འཇམ་དཔལ་ ་ ར་མ ན་ ང་དཔའ་བ་དང། ། ན་ ་བཟང་ ་ ་ ང་ ་བ ན་ ། །
૬ ٌय़ ܉Ղ ૬ױߡ 釒 礱ူ 琂ಛ 琂ᤈ琂
ଉᬱᐶ௶Ꭳᦩ牧ᐶӞ獥᧘௶螇牧ܨ

་དག་ ན་ ་ ས་ ་བདག་ བ་ ང ། །ད ་བ་འ ་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ ་བ ། །
琂鉏 釒ݴ 磼蝧 鉏၎Ղ ᕳߡ 蝀鉏 ኴ ߶
蝧ᥠই෫ᰁط牧ٍ種ฦᨲ磧胦眭牐
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ས་ག མ་ག གས་པ ་ ལ་བ་ཐམས་ཅད་ ས། །བ ་བ་གང་ལ་མ ག་ ་བ གས་པ་ ས། །
ଶ礁 ᨀᨬ ߡ ኴߡ߶ ݴ ಔ 纩 ᴨ૬琂
種Ո珿胦牧種Ո珿ՈӾኞ牧

བདག་ ་ད ་བ ་ ་བ་འ ་ ན་ ང ། །བཟང་ ་ ད་ ར་རབ་ ་བ ་བར་བ ། །
鉏ݴ ᕳশ ಎߡ 蝀釒贻 礱ူ ᦣմ  ߶ݴߡ
種Ո犋ԋ୮౮疰牧ইஂฦᨲ苄៣ᤈ牐

བདག་ ་འ ་བ ་ ས་ ད་ ར་པ་ན། ། བ་པ་ཐམས་ཅད་དག་ ་ ར་བསལ་ ། །
鉏疴 մশ ଶӬ 绗૬ᮎ 现૬ ኴ 鉏疴 մ៣琂
ஃคኧ෫ฬ眻ێ牧ಅ蝨礃௶Բ෫ᳵ牧

མ ན་ མ་ ང་བ་མཐའ་ ས་ ་མ ང་ནས། །བ ་བ་ཅན་ ་ ང་ ར་རབ་ ་འ ། །
Ⴥ礁 瑯ߡ ᪭肍 琂蝢ٖ 琂ߡ ᳵݴ ᤈ琂 ܓ
᧕種ฦᨲय़眭ሴ牧Ӟ盢蝧綧緡窞ᅋ牐

ར་ ང་ནས་ ་ ན་ལམ་འ ་དག་ ང ། །ཐམས་ཅད་མ་ ས་མ ན་ ་འ ར་བར་ ག །
琂礁 ٖ疴 ᳪ๔ 蝀鉏贻 ኴ ሸ Ⴥ 绗ߡ狕
碢নᐿ遞现ᜋ牧ፘঅฬ眻ࢺߘჿ牧

་དག་མ་ ས་བདག་ ས་ ངས་ ་བ ང། །འ ག་ ན་ ་ ད་ མས་ཅན་ ན་པར་བ ། །
琂鉏 ሸ 鉏ݴ 蝧ݴ ڟჳ ٌॗ 祜ᳵ 缰૬ݴ
᧘諑क़螇犋胼ൻ牧璱ԅӣኴಅଫ׀牐

ལ་བ ་ད ལ་འ ར་བཟང་ ང་དགའ་བ་ ར། །པ ་དམ་པ་ ན་ ་མ ས་ལས་ ས། །
 磼襊ኴמ 琂 ᨬሸ ૬ߡশ ᦕಘ 礱ᤈ 瑑
蝧ᧄ苄य़ሴ牧ࣖ૪褔չ᧘諑ռ牧

ང་བ་མཐའ་ ས་ ལ་བས་མ ན་ མ་ ། ། ང་བ ན་པ་ ང་བདག་ ས་ ར་ བ་ ག །
瑲ߡ 鉏肍 শ Ⴥ礁 ᵇჳ ૬ಛ 鉏ݴ 琂蝚狕
౮缛ྋᥧဩ牧ฦڥӞ獥᧘珀ᦩ牐
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ར་ ་བདག་ ས་ ང་བ ན་རབ་ བ་ནས། ། ལ་པ་མང་ ་ ་བ་ ག་བ ་ ས། །
琂疴 鉏ݴ ᵇჳ 蝚ٖ ᒓ૬ 臢ူ Ӭߡ 癩
舙Ոԭ種ฦᨲ眭牧᧕ݑ瞱现ᄍ᧔牧

་ ་ བས་ ས་ གས་བ ་ མས་ ་ ང ། ། མས་ཅན་ མས་ལ་ ན་པ་མང་ ་བ ། །
၎ ᨗݴ 纩ᔿ ܖ蝧ಛ 祜ᳵ ܖ 缰૬ 臢ူݴ
ຎಸ֡ࠔ胼ᦤᎣ牧豙ਧ酄胦苄螇牐

བཟང་ ་ ད་པ ་ ན་ལམ་བ བ་པ་ ། །ད ་བ་ ང་ཟད་བདག་ ས་ ་བསགས་པ། །
礱ူ ᦣᨬ ᳪ๔ य़૬ ᕳߡ 箼紳 鉏ݴ ᦕ៣૬
舙Ո᧕種ฦᨲ眭牧౯᧔獤ԏ珿礬牧

ས་ ་འ ་བ ་ ན་ལམ་ད ་བ་ མས། ། ད་ ག་ག ག་ ས་ཐམས་ཅད་འ ར་བར་ ག །
琂疴 ܓশ ᳪ๔ ᕳܖߡ ᕳᦕ ᦕݴ ኴ ሷߡ狕
Ӟ盢Ӟ獥盿緡ࢺ牧౮疰ռኞ竃ٳ眭牐

བཟང་ ་ ད་པ་ ངས་ ་བ ས་པ་ལས། །བ ད་ནམས་མཐའ་ ས་དམ་པ་གང་ བ་ ས། །
礱ူ ᦣ૬ 蝧 ߶૬襊 ᔱܖ ᪭肍 ૬ ಔ蝚琂
౯種ฦᨲྛ胦ᤈ牧෫鉎胦ᐰ緡ݻࢧ牧

འ ་བ་ ག་བ ལ་ ་ ར་ ང་བ་ མས། ། ད་དཔག་ ད་པ ་གནས་རབ་ བ་པར་ ག །
ւ૬ ဌᨬ ٖ 蝚૬狕 ܖߡᴨ 纩ᑾ 眐 ߡܓ
ฦ眭ဂხ᧘ռኞ牧蝧ஃ෫ᰁ֡ط豥牐

ན་ལམ་ ལ་ ་འ ་དག་མ ག་ ་ག ། །མཐའ་ ས་འ ་བ་ ན་ལ་ ན་ ད་ ང ། །
ᳪ๔ ူ 蝀य़ 纩ݴ 鉏肍 ߡܓ 釒 缰Ӭ羊
犥種ฦᨲय़眭ሴ牧ڥፅ෫鉎磪眐ռ牧

ན་ ་བཟང་ ས་བ ན་པ ་ག ང་ བ་ ། །ངན་ ང་གནས་ མས་མ་ ས་ ང་པར་ ག །
釒 礱ူ ᳵᨬ ᵜᒓ琂 ଙ礁 ٖܖ ሸ ӳ૬狕
౮疰ଢӸฦᨲᤈ牧眭᧘௶蚕盿竃ٳ牐
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ང་ ་ག མ་པ་ །
̽ӣᠻᕪ̻̾ӣ܈Բ֡ఄ̼

བདག་ ང་འ ་ ས་བ ་བ། སངས་ ས་ལ་ བས་ ་མ ། །
鉏ݷ蝀(ᛔ૩ਁݷ) ߡݴܐ 礱磼 蝧մࡂ
౯礓ከ牧趞狅֡牧

ས་ལ་ བས་ ་མ ། །ད ་འ ན་ལ་ བས་ ་མ ། །
ࡂ蝧մ ᕳ碄 ࡂ蝧մ ܩ
趞狅ဩ牧趞狅أ牐

་བ ན་ག གས་པ་ད ་བ མ་པ་ ང་དག་པར་ གས་པ ་སངས་ ས་ ་ བ་པ་ལ་ ག་འཚལ་ །།
琂ᤈᨀ૬ 箼૬ ಛ鉏૬ ܓᨬ礱磼 瓲蜾ࢶ૬ ௴硄ᗔ
(ݶ෫ܻ“ূ᧽”緡ԅᇫ्牧ܖ:ဳ) ྋ螁Ꭳ᯽蜾ᇏ疴֡牧׀෫ইଫܖ

་ ་ ང་ ས་རབ་ ་འ མས་པ་ལ་ ག་འཚལ་ ། ། ན་ ན་ ད་འ ་ལ་ ག་འཚལ་ ། །
ग़磼ਘူ 箼૬ ௴硄ᗔ Ռ܉ւᖈ ௴硄ᗔ
෫ਪ篾֡牧ܖ胼ൻ֡牧ࢴࣙڟ෫ᰂܖ

་དབང་ ་ ལ་ ་ལ་ ག་འཚལ་ ། །དཔའ་ ་ ་ལ་ ག་འཚལ་ ། །
襷ݴ褚ူ ௴硄ᗔ ૬琂 ௴硄ᗔ
෫۪玄٠֡牧ܖሴ֡牧ࣁ෫鞍ᛔܖ

དཔལ་ད ས་ལ་ ག་འཚལ་ ། ། ན་ ན་ ་ལ་ ག་འཚལ་ ། །
૬ᕳ ௴硄ᗔ Ռ܉ဌ ௴硄ᗔ
෫ਪ箛֡牧ܖ牧֡ࡅ෫۪玄ܖ

ན་ ན་ ་ ད་ལ་ ག་འཚལ་ ། །མ ང་བ་ ན་ ད་ལ་ ག་འཚལ་ ། །
Ռ܉鉏ւ ௴硄ᗔ 蝢ߡઉᕅ ௴硄ᗔ
෫犋绚ᥠ֡牧ܖ牧֡ط෫ਪ์ܖ
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ན་ ན་ ་བ་ལ་ ག་འཚལ་ ། ། ་མ་ ད་པ་ལ་ ག་འཚལ་ ། །
Ռ܉鉏ߡ ௴硄ᗔ 瞱ሸဌ૬ ௴硄ᗔ
෫෫ࣺ֡牧ܖ෫ਪ์֡牧ܖ

དཔལ་ ན་ལ་ ག་འཚལ་ ། །ཚངས་པ་ལ་ ག་འཚལ་ ། །ཚངས་པས་ ན་ལ་ ག་འཚལ་ ། །
ᨬՐ ௴硄ᗔ ՙ૬ ௴硄ᗔ ՙᨬՐ ௴硄ᗔ
ᤈ֡牧ٳ෫ܖ෫玄碞֡牧ܖ෫ᐶࣺ֡牧ܖ

་ ་ལ་ ག་འཚལ་ ། ། ་ ་ ་ལ་ ག་འཚལ་ ། །དཔལ་བཟང་ལ་ ག་འཚལ་ ། །
纩脟 ௴硄ᗔ 纩遞脟 ௴硄ᗔ ૬礱 ௴硄ᗔ
෫ॠ֡牧ܖ෫ሴ֡牧ܖ෫祋碞֡牧ܖ

ན་དན་དཔལ་ལ་ ག་འཚལ་ ། །ག ་བ ད་མཐའ་ ས་ལ་ ག་འཚལ་ ། །
ीჳ૬ ௴硄ᗔ ௳ܨਙ肍 ௴硄ᗔ
෫෫ᰁশ盓֡牧ܖᐣ֡牧ݴ෫ᨲܖ

ད་དཔལ་ལ་ ག་འཚལ་ ། ། ་ངན་ ད་པ ་དཔལ་ལ་ ག་འཚལ་ ། །
ւ૬ ௴硄ᗔ ᯦௮ဌᨬ૬ ௴硄ᗔ
ᐣ֡牧ݴط෫ܖᐣ֡牧ݴ෫䫋ܖ

ད་ ད་ ་ ་ལ་ ག་འཚལ་ ། ། ་ ག་དཔལ་ལ་ ག་འཚལ་ ། །
ᜋဌᦕฦ ௴硄ᗔ ဌᨗ૬ ௴硄ᗔ
ᐣ֡牧ݴ෫ᮎᗔ皤ܖᐣ֡牧ݴ෫෫趬ܖ

་བ ན་ག གས་པ་ཚངས་པ ་ ད་ ར་ མ་པར་ ལ་པ་མ ན་པར་མ ན་པ་ལ་ ག་འཚལ་ ། །
琂ᤈᨀ૬ ՙᨬւᜋ ܖ૬礖૬ Ⴥ૬܉૬ ௴硄ᗔ
ᐣ֡牧ݴ෫臺ܖ

་བ ན་ག གས་པ་པ ་ ད་ ར་ མ་པར་ ལ་པ་མ ན་པར་མ ན་པ་ལ་ ག་འཚལ་ ། །
琂ᤈᨀ૬ ᨬဌւᜋ ܖ૬礖૬ Ⴥ૬܉૬ ௴硄ᗔ
౭ᐟ蝢֡牧ط෫ឰ臺ܖ
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ར་དཔལ་ལ་ ག་འཚལ་ ། ། ན་པ ་དཔལ་ལ་ ག་འཚལ་ ། །
᧚૬௴硄ᗔ ቊᨬ૬ ௴硄ᗔ
ᐣ֡牧ݴ෫盢ܖᐣ֡牧ݴ෫ᨰܖ

མཚན་དཔལ་ ན་ ་ ངས་ གས་ལ་ ག་འཚལ་ ། །
  ௴硄ᗔמ ૬܉
ᐣ֡牧ݴݩݷ෫珿ᑍܖ

དབང་ ་ ག་ ་ ལ་མཚན་ ་ ལ་ ་ལ་ ག་འཚལ་ ། །
ူᨗူ ݴ܉ ݴ ௴硄ᗔ
෫ଂଖ登ሴ֡牧ܖ

ན་ ་ མ་པར་ག ན་པ ་དཔལ་ལ་ ག་འཚལ་ ། །
૬ ևᨬ૬ ௴硄ᗔܖמ
෫渢胦֡牧ܖ

ག ལ་ལས་ ན་ ་ མ་པར་ ལ་བ་ལ་ ག་འཚལ་ ། །
ኧ襊 מܖ૬ ߡ ௴硄ᗔ
ᐣ֡牧ݴ؋෫玄ܖ

མ་པར་ག ན་པས་ག གས་པ་ལ་ ག་འཚལ་ ། །
૬ ևᨬ ᨀ૬ ௴硄ᗔܖ
ᬰ֡牧؋෫玄ܖ

ན་ནས་ ང་བ་བ ད་པ ་དཔལ་ལ་ ག་འཚལ་ ། །
釒ٖ 瑯ߡ ᩃᨬ૬ ௴硄ᗔ
ᐣ֡牧ݴ෫ฦ螁ᆙ磚ଢӸܖ

ན་ ན་པ ས་ མ་པར་ག ན་པ་ལ་ ག་འཚལ་ ། །
Ռ܉ᨬဌ ܖ૬ և૬ ௴硄ᗔ
෫ਪឰ臺ྍ֡牧ܖ
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་བ ན་ག གས་པ་ད ་བ མ་པ་ ང་དག་པར་ གས་པ ་སངས་ ས་
琂ᤈᨀ૬ 箼૬ ಛ鉏૬ ܓᨬ礱ᕳ
෫ܖ

ན་ ་ ་པ ་ལ་རབ་ ་བ གས་པ་ ་དབང་ ་ ལ་ ་ལ་ ག་འཚལ་ ། །
Ռူ獥 ᨬሸ 狕૬ ෭ူݴ ௴硄ᗔ
ਪឰ臺ও֘ઊሴ֡牧

་དག་ལ་ གས་པ་ གས་བ ་འ ག་ ན་ ་ མས་ཐམས་ཅད་ན་ ་བ ན་ག གས་པ་ད ་བ མ་པ་
琂鉏 ਝ૬ 纩ٍݴ ݴჳݴ皐 ኴ೭ 琂ᤈᨀ૬ 箼૬
ইฎ缛܈ො牧Ӟ獥ӮኴӾ᧘֡Ӯ疧牧

ང་དག་པར་ གས་པ ་སངས་ ས་བ མ་ ན་འདས་གང་ ་ ད་ ག་བ གས་ ་
ಛ鉏૬ ܓᨬ礱磼 箼ჳ琂 ٌٗၽ ᦕ狕琂 
ሿӮᳵ֘瞱ᤈ牧ڊ

འ ་ ང་ག ས་པ ་སངས་ ས་བ མ་ ན་འདས་ ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་ད ངས་ ་ག ལ།
ഷᤈܐᨬ 礱磼 箼ჳ琂 琂鉏ኴ 鉏 蝧祇
眭緡ᥡ疗珜ԭ౯牧

བདག་ ས་ ་བ་འ ་དང། ་བ་ ག་མ་དང་མཐའ་མ་མ་མ ས་པ་ནས།
鉏ݴኴߡ蝀ױ ኴߡ蝚Ꮁױ ᪭ሸմ૬ٖ
౯犡ኞԭ֟ኞ牧

འ ར་བ་ན་འ ར་བ ་ ་བ་ག ན་དག་ ་ ག་པ ་ལས་བ ས་པ་དང། བ ད་ ་ ལ་བ་དང།
ᴒߡ೭ ᴒশኴߡᨲ鉏 蝀ᨬ襊ݴ૬ݴ ױಎױߡ
෫তଠ֢ռ耻牧

བ ས་པ་ལ་ ས་ ་ ་རང་བའམ། མ ད་ ན་ ་ད ར་རམ།
鉑硞ݴჳܩ ߡ૬ ᕮ蝧 硞ݴ
ᛔ֢鋓֢ࡅ硽犢֢牧
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ད ་འ ན་ ་ད ར་རམ། གས་བ ་ད ་འ ན་ ་ད ར་ གས་པ་དང།
ᕳ碄ݴ鉑硞 纩௳ ᕳ碄ݴ 鉑ᖈ૬ױ
猂迖֡ᇔࢥොأᇔ牧

འ ག་ ་ ལ་པའམ། འ ག་པ་ལ་ ས་ ་ ་རང་བའམ།
ᖈಎ૬ ᖈ૬ ᕮ蝧 硞ߡ
ᛔ֢鋓֢ࡅ硽犢֢牧

མཚམས་མ་མ ས་པ་ ་ལས་བ ས་པ་དང།
ՙሸ մ૬ ᴨ襊 ݴ૬ױ
蝨Բ෫ᳵ耻

བ ད་ ་ ལ་བ་དང། བ ས་པ་ལ་ ས་ ་ ་རང་བའམ།
ߡ૬ ᕮ蝧硞ݴ ױߡ ಎݴ
犋珿ӱ螇牧܈

་ད ་བ་བ ་ལས་ ་ལམ་ ང་དག་པར་ ང་བ་ལ་ གས་པ་དང། འ ག་ ་ ལ་བ་དང།
罡ᕳ ٍߡ 襊ݴ๔ಛ 鉏૬ 窚ߡ 狕૬ױ 疰ಎױߡ
ᛔ֢鋓֢ࡅ硽犢֢牧

འ ག་པ་ལ་ ས་ ་ ་རང་བའམ། ལས་ ་ བ་པ་གང་ ས་བ བས་ནས།
疰૬ ᕮ蝧 硞ߡ 襊ݴ ݴ૬ ಔٖݴ ݴ
ኧ種ӱᵑ薟莯蛪ஞኞԭ獌ᵙ牧

བདག་ མས་ཅན་ད ལ་བར་མ ་བའམ། ད་འ ་ ་གནས་ ་མ ་བའམ།
鉏祜ᳵ ᯦ߡ մߡ ೕ ኴٖ 蝧մߡ
ण瑿ሄؕኞ調蚕牧

་ གས་ ་ ལ་ ་མ ་བའམ། ལ་མཐའ་འ བ་ ་ ་བའམ།
鉏ݴ ኧմߡ ኧ᪭ಕ ኴߡ
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