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疴ܓ疴ܓ 疴 舙奝疴舙奝疴疴䍫芛眖ᮎ㫎㫎 琣䍫ܖ
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舙胼ӣ碻瞱抇牧㳷亣ᴻԲ篷樌耻牐

ལན་ཅིག་བཟླས་བརྗོད་བྱས་ན་ལྟས་ངན་པ་དང༌།
蝫疄 琂藔 奾ᮎ ᇂ ௮૬ױ
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རྨི་ལམ་ངན་པ་དང་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་རྣམས་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །
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拙犋ݴᐣߘ緡݄ᴻ牐
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འཆི་བའི་རྣ་ཁུང་དུ་བརྗོད་ན་དེ་ངན་སོང་དུ་འགྲོ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །
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སྙིང་རྗེས་ལན་བརྒྱའམ་སྟོང་ངམ་འབུམ་བརྗོད་ན་སེམས་ཅན་དེ་
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ཡང་ན་རང་གི་སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་གིས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །
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མིང་དང་ལྡན་པས་ལན་འབུམ་བཟླས་བརྗོད་བྱས་ན་དེ་ངན་སོང་ནས་ཐར་ཏེ་གནས་གཙང་མའི་
ྯ 揔娞ૄ 琂藔 奾ᮎ 琂 ௮礁獉 犢琂 獉萢َױ ݷ
ṛٌࠖݷ蘈抇܈苭螁牧犜ᘏਧ薹脒䘣蚕牏

ལྷའི་རིས་སུ་སྐྱེས་ནས་སྒྲུབ་པ་པོའི་ཐད་དུ་འོང་སྟེ་མཆོད་པ་བྱེད་ཅིང་ལུས་ཀྱང་སྟོན་ལ་ལེགས་སོ། །
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ཞེས་བྱ་བ་ཡང་བྱིན་ནས་ལན་གསུམ་བསྐོར་བ་བྱས་ཏེ་མི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །
㶧ከ絮၇ 梁獉 娞礁 䄪絮 奾琂 罡瑯絮 ԋ舙
牧螭犋盋憎牐ۼ牦̀旉媅ӣߣ磣物̿珿ޞ

དེའི་མིང་བྲིས་ལ་གཟུངས་སྔགས་བཟླས་བརྗོད་བྱེད་ཅིང་མཆོད་རྟེན་འབུམ་བྱས་ལ་གདུགས་དང༌།
琂 ݷྊ 肩ᴨ 琂藔 奾Ղ 㶴ჳ ૄ奾 加ױ
舙盋磪Ո蘈抇種ᴩ嬄疴现犜ᘏݷ牧蝨܈苭ੜ窈璼牏

རྒྱལ་མཚན་དང༌། བ་དན་ལ་སོགས་པས་ལེགས་པར་མཆོད་ནས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དང༌།
ከ㷢ױ ૬َ 祇揔 ᏽ૬ 㶴獉 ከഷ ױူ܉
珿ও׀訅䌌㯩牏䌌ଖ现拙碦荠牧

ཡང་ན་ཆུ་ཀླུང་དུ་བཏང་ན་དེས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཐར་བར་འགྱུར་རོ། །
၇ᮎ 纩谍塜 吚ᮎ 琂祜樌 衅絮 祇૬獉 犢絮 ԋ舙
碞拙ੜ窈璼獈၇现မ窕Ӿ牧ইฎ犜ᘏਧ胼薹脒瑿劁拙蚕牐

ཡང་ན་དེ་ལྟར་མཆོད་པ་བྱས་ནས་མཇུག་ཏུ་ལམ་གྱི་བཞི་མདོར་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ།
၇ᮎ 琂ᒼ 㶴૬ 奾獉 ԋଶ ๔ࡅ ݴ 㶴ჳ ူ܉ 奾琂
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གདུགས་དང༌། རྒྱལ་མཚན་དང༌། བ་དན་ལ་སོགས་པས་ལེགས་པར་མཆོད་ལ་
塜ױ ከ㷢ױ ૬َ 祇揔 ᏽ૬ 㶴
珿ও׀訅䌌㯩牏䌌ଖ现拙碦荠牧

འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་ཡང་མཆོད་རྟེན་གསོལ་ནས་ཡོན་ཡང་ཕུལ་ཏེ་
ૻ揔 妔碄 ၇㶴ჳ 祇獉 享၇ 絇琂
皞戔篷螘详牏׀訅拙य़肜أ牧

ལེགས་པར་མཆོད་ནས་འདི་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་གི་དགེ་བའི་རྩ་བར་གྱུར་ཅིག །
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֢ইฎ物̿氎種౮疰犜ᘏ礓ከ珿礬牦

འདི་ཁོ་ནས་བདེ་འགྲོ་མཐོ་རིས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཀྱང་ཤེས་པར་བྱས་ན་
蝀ಕ獉 琂ܓ 蝚෭疄 ݴჳ塜 Օ絮ԋ疄 Օ 犚૬ 奾೭
氎ฎՈ犥種ᐰ盓ஃኞਞ禼珿蚕牦̀

དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་སྐྱེས་ནས་ལུས་ཀྱང་སྟོན་ཅིང་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་བྱིན་ནས་མི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །
琂ᮎ ོ塜 緡獉 碟 碄Ղ 襊祇 㶧ከ絮၇ 梁獉 罡瑯絮 ԋ舙
ইฎ犜ᘏಅ氎珿ຎ牧盋吚匍蛪

མཚམས་མེད་པ་ལྔ་བྱེད་པའམ། དམ་པའི་ཆོས་སྤོང་བའམ།
籭䷱૬ ᴨ奾螸 䲆揔㶴 ૄሴ
ᘒޞԏ磣物̿珿ߣ牦̀盅犋盋憎牐

འཕགས་པ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པ་ཡང་རུང་སྟེ་འཆི་ཀར་རྩིག་པ་ལ་གཟུངས་སྔགས་འདི་བྲིས་པ་མཐོང་ན།
ૻ૬ ࢴ絮 य़૬၇ 琂 մ瑑 ᛔ૬ 肩ᴨ蝀 䁆૬ 蝢ᮎ
舙盋磪Ո蝨Բ篷樌耻牏䞳祌ྋဩԊᛗ䵼拷肜唰牧

དེའི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་འགྱུར་ན། འདོན་པ་དང་བཟླས་བརྗོད་བྱེད་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ།
琂襊疄 ݝ૬ 仼Օ ᜋ૬ ԋ೭ 碄૬ױ 琂װ 奾૬ य़च 芛琂
屷奰ԏ碻憎種ᴩ嬄疴䨗ෝ℃Ӥ牧



དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ཉིད་བྱོན་ནས་འདི་སྐད་དུ་རིགས་ཀྱི་
琂ོ蘛૬ 琂疴 獉 蝀妔塜 ෭疄
ฎՈӞ獥䘣耻ਧ哴ᴻ牐

བུ་ཚུར་ངའི་གན་དུ་ཤོག་ཅེས་ཀྱང་གསུང་བར་འགྱུར་རོ། །
ᴨ蚤塜 纨Օ 礁絮 ԋ舙 ܘ
ๅ盋֜丆蘈抇ṛࠖ種ᴩ嬄疴牫

འཕགས་པ་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །
ૻ૬ 襊疄 ݝ૬ 仼Օ ܖ૬ 箼絮 㶧ከশ 礁ॵ祇
犋㵕ই㬵ਧ吚褔屷ᘒޞԏ磣物̿珿ካৼ牦吚ஃኞ౯㯎牦̀

སd ུག་བསŋལ་ལས་རnམ་པར་དགr ོལ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་མདོ།
̻瞪倉舚櫞ᴩ嬄疴妿̼

རྒྱ་ནག་སྐད་དུ། པ་ཅི་ཁུའུ་ནན་ཐུའོ་ལུའོ་ཉི་ཅིང༌།
ከᮎ妔塜 瞪倉舚櫞ᴩ嬄疴妿
笠承ԯ物瞪倉舚櫞ᴩ嬄疴妿

བོད་སྐད་དུ། སྡུག་བསྔལ་དང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་དགྲོལ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་མདོ།
玡妔塜 塜ᴨ襊 ܖ૬ ܓশ 礁疄
萢承ԯ物瞪倉舚櫞ᴩ嬄疴妿

བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་མི་འཁྲུགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
箼ჳ琂 蕃ူ 罡蒂૬ ၜ硄䰠
殸因菥֓祋ௌԆ犋㵕֡

འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན།
皈妔 螈ݴ വ૬ 加疄ᮎ 箼ჳ琂 ଙ夹೭
ইฎ౯股牐Ӟ碻菥֓祋ࣁਰ嬄ᒸ牐



རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན། ཉན་ཐོས་དང༌།
ከ絇ከ猈疄硄 蕃䷱ ᜋ梁ݴ 蕃瑑 眖絮ᮎ ଙവױ
֘ᦁग़妔疅加瑼牐

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གྲངས་མེད་པ་དག་དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ།
莟纩祜૬ 祜૬ူ܉ ഩ䷱૬螈ױ 犢चଶ ջ琂
膏篷瓷碍肨股苄萆砗戝萆ק牐

ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་སོགས་ཀྱི་འདུས་པ་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་པས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའོ། །
ױ 罡ױ 博玻祇疄 加૬ူ܉ ᒽ䷱揔 蝧䄪絮ࡂ
现拙ॠՈᴨᔰ၎缛牐篷ᰁय़唰獮盅瑻媅牐

དེའི་ཚེ་འདུས་པ་དེ་དག་གི་དབུས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱན་
琂ᒽ加૬ 琂螈ݴ ሳᮎ 莟纩祜૬ 究塜 ䷱揔 زჳݴ樌
凟碻唰Ӿ磪Ӟ苄萆牐ݷ犋ݢ藯ۑ盓艾瑥牐

ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་མཆིས་པ་དེ་སྟན་ལས་ལངས་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་བཙལ་ཏེ།
㶧ከ絮ଅմ૬ 琂ჳ襊 ๔琂 箼ჳ琂疄 㭩 舔শ ၜ奝琂
ℂଷᘒ蚏殸因֡᪃牐

ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་བཀུར་སྟི་དང་བཅས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །
犢๛ከ琂 ᄆױ Օ揔 箼ჳ琂 蝀妔Օ 祇ᨗ
ഩ௲碇ጮ֡牐ݳ

བཅོམ་ལྡན་འདས། དེང་འདིར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་དག་
箼ჳ琂 ጭ蝀 ݴჳݴ 皐蝧祜樌 ᒽ䷱૬螈
Ӯ疧牐犡種Ӯኴ篷ᰁ磪眐牐

ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གྱི་དབང་གིས་སྡིག་པའི་ལས་སྣ་ཚོགས་པ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པས།
羴茹揔 膐ױ 樌ݴ ݴ 皈揔襊 ᮎ仡૬ 伩૬ 塜奾揔
簡䘩ࢩ翣蝨拙䘣禂牐



སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དང༌། ཡི་དྭགས་དང༌། བྱོལ་སོང་རྣམས་སུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའམ།
祜樌衅絮ױ 犥螈ױ ԋ礁ܖ蝧 䩚絮 ԋ絮
吚瓖瑿劁訊調ؕኞ牐

ཡང་ན་ལྷ་དང་མིའི་འགྲོ་བ་དག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་དོས་དྲག་པ་སྣ་ཚོགས་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ལ་
၇ᮎ ױ 罡犥ܓ絮螈ଶ 塜ᴨ 䌘ಎ૬ ᮎ仡૬ ᵢ絮 ԋ絮
ॠՈӾݑ拙玀舚牐ࠔ氎珜眞牐

ཐུགས་བརྩེ་བས་རྣམ་པར་དགྲོལ་བའི་ཐབས་བསྟན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང༌།
统㳷শ ܖ૬ܓশ 犢ჳ૬ 㳷塜祇 琂妔Օ 祇૬ױ
ො瞪倉牐

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ། ལེགས་སོ། །ལེགས་སོ།
箼ჳ琂疄 瑑奝૬ ෭疄ܘ 襊祇 襊祇
֡牐珿ካৼ牐珿ߣ珿ߣ牐

ཁྱོད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྙིང་བརྩེ་བས་དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལེགས་སོ། །
㶴疄 祜樌仼Օ 䌀㳷শ 琂ᒼ 祇絮य़૬ 襊祇
胼珜眞Ӟ獥磪眐牐֢ইฎ藶牐

དོན་དེའི་ཕྱིར་དེང་ཁྱོད་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལས་
碄琂մ ጭ㶴 塜ᴨ仼Օ襊
蘁肯蘁肯牐

རྣམ་པར་དགྲོལ་བའི་ཐབས་བསྡུས་པ་ངས་བཤད་ཀྱིས།
শ ᪭塜૬ ၽ蘛疄ܓ૬ܖ
牐犡傶ኼ藯瞪倉唰舚ොޙ

ཉོན་ཅིག་ཡང་དག་པར་ཉོན་ཅིག །རིགས་ཀྱི་བུ།
羴疄 ၇螈૬ 羴疄 ෭疄ܘ
珿ካৼ牐



ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མི་འཁྲུགས་པ་ཞེས་བྱ་བས།
၇螈૬ ॵ揔 礱猈 箼览琂 罡蒂૬ 㶧ከশ
磪֡Ӯ疧牐ݷ傶犋㵕ই㬵䛑ྋ缛憽牐

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་དོན་འཚལ་བས་ན།
祜樌 仼Օ 粙૬ױ 琂শ碄 硄শᮎ
傶ཿڥ禼拙磪眐硲牐

གཟུངས་སྔགས་འདི་གསུངས་ཤིང་འདུས་པ་རྣམས་ལ་བཟླས་བརྗོད་དུ་བགྱིད་པར་གནང་ངོ༌། །
肩ᴨ蝀 礁จ 捝૬ܖ 琂藔塜 ݴ૬瑯߶
藯ᴩ嬄疴牐犤唰抇盢牐

སྔགས་སྨྲས་པ། །
ᴨঢ়૬
ᴩ嬄疴磣物

ཀཾཀནི་ཀཾཀནི། རོཙནི་རོཙནི།
䍫疴䍫疴 舙奝疴舙奝疴
聍聍疴聍聍疴 湗ರ疴湗ರ疴

ཏྲོཊནི་ཏྲོཊནི། ཏྲཱསནི་ཏྲཱསནི།
疴 萆疴萆疴ܓ疴ܓ
緶繨疴 ்螵萆疴்嬄萆疴緶繨疴

པྲཏིཧན་པྲཏིཧན། སརྦ་ཀརྨ་ པརཾཔརཱཎི་མེ་སྭཱཧཱ།
ଂߢᮎ ଂߢᮎ 萆絮 瑑博 ૬虏૬眖玞聅 祇ߢ
膢گ皈琊ᮎ 膢گ皈琊ᮎ 萆翹聍芛 膢萠膢螵膢蘔 节戝

རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས།
෭疄ܘ ෭疄ܘ畡  ଅ现
舙磪珿ካৼ珿穇Ո牐



དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
琂ོ蘛૬ ၇螈૬ ॵ揔礱猈
ᛗ抁碇因

མི་འཁྲུགས་པ་ལ་གཡོ་དང་སྒྱུ་མ་མཆིས་པར་ཕྱག་བྱས་ཏེ་གཟུངས་འདི་འཆང་བ་དང་འཛིན་པར་བྱས་ན།
罡蒂૬ ݈ױ ԋ博մ૬ ၜ奾琂 肩蝀 聄絮ױ 姴૬奾ᮎ
犋㵕ই㬵䛑ྋ缛憽牐ݑ瞱種߂牐

སྔོན་སྤྱད་པའི་མཚམས་མེད་པའི་ལས་ལྔ་པོ་དག་གམ། རྩ་བ་བཞིའམ། མི་དགེ་བ་བཅུའམ།
伩Օ揔 籭䷱揔 襊ᴨူ 螈 奝絮ଅ 罡妔絮 绗
䘣牐܈᯿ࢥಅ蝨֢牐Բ篷樌禂牐ض

འཕགས་པའི་ཚོགས་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པའམ།
ૻ揔仡 硲絮 य़૬
䵼拙肜搙牐

དམ་པའི་ཆོས་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པའི་ཉེས་པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །
䲆揔㶴 硲絮य़揔 ၽ૬ױՕ૬仼Օ 眖ଶ ௳絮ԋ舙
拷ྋဩ耻牐緡盿ᴻ竾牐

འཆི་བའི་དུས་ལ་བབ་པའི་ཚེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མི་འཁྲུགས་པ་དེ་དང་
մশ加 紩揔ᒽᮎ 箼览琂 罡蒂૬ 琂ױ
屷奰碻牐ஂ犋㵕֡

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་གང་གི་མདུན་ན་མངོན་སུམ་དུ་འོངས་ནས།
莟纩祜૬ܖ ಔݴ碄ᮎ 伩疆塜 聖獉
膏拙苄萆㬵匍ٌ獮牐

སྙན་པར་བརྗོད་ཅིང་མགུ་བར་བྱས་ཏེ་གང་དེ་རབ་ཏུ་དགའ་བར་བྱེད་དོ། །
盢૬藔Ղ ݘ絮奾琂 ಔ琂 眖ଶ 瑑絮奾
捷䴫眿琔牐犤ٌ稭ࡅ牐



དེ་ནས་དེང་ཁྱོད་བསུ་བར་བྱེད་ཀྱིས་བདག་གང་དུ་གནས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
琂獉 缛㶴 蝧絮奾疄 螈ಔ塜 獉揔礱猈疄
盋ޞԏ牐犡㬵蜰牐

ཞིང་དུ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདོང་བར་རིགས་སོ་ཞེས་གསུངས་པར་འགྱུར་རོ། །
୵塜 娞疄ଶ 睞絮෭祇 㶧礁૬ԋ舙
䛑褰౯ஃಅℂ֡㾴牐

ཤི་འཕོས་ནས་ཀྱང་ངེས་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་འཁྲུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་
ॗ蝁獉 犖૬ 琂ོ蘛૬ 罡蒂揔 礱猈疄
牐ࢿ奰૪牐究ਧஃኞ犋㵕ই㬵竃亣֡ஂ

རྣམ་པར་དག་པར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །རིགས་ཀྱི་བུ། གཞན་ཡང་
૬螈૬Օ૬ԋ舙 ෭疄絇 搙၇ܖ
珿ካৼ牐

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བས།
琂ོ蘛૬ ၇螈૬ ॵ揔礱猈 ௮礁箼শከူ 㶧ከশ
盋磪Ӯ疧牐ݷ竾䘣蚕ሴই㬵䛑ྋ缛憽牐

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་དོན་འཚལ་བས་ན།
祜樌仼Օ 粙૬ױ 琂শ碄 硄শᮎ
傶ཿڥ禼拙磪眐硲牐

གཟུངས་སྔགས་འདི་གསུངས་ཤིང་འདུས་པ་རྣམས་ལ་བཟླས་བརྗོད་དུ་བགྱིད་པར་གནང་ངོ༌། །
肩ᴨ蝀 礁จ 加૬ܖ 琂藔塜 ݴ૬瑯߶
藯ᴩ嬄疴牐犤唰抇盢牐

སྔགས་སྨྲས་པ། །
ᴨঢ়૬
ᴩ嬄疴磣物



ཤོདྷནེ་ཤོདྷནེ་སརྦ་པཱཔཾ་
纨ჳ纨ჳ 萆肊絮૬螸
蜍螈窈蜍螈窈 萆翹砮ူ

བིཤོདྷནེ་ཤུདྡྷེ་བིཤུདྡྷེ་སརྦ་ཀརྨ་ བིཤུདྡྷེ་སྭཱཧཱ།
穉狕ჳ 狕琂穉狕琂 萆肊絮瑑博穉狕琂 祇ߢ
穌蜍螈窈 ౫፶穌౫፶ 萆翹聍芛穌౫፶ 节戝

གལ་ཏེ་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས།
瑑琂 ෭疄犋 ෭疄ܘ畡 ಔ ଅݴ
舙磪珿ካৼ珿穇Ո牐

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ་ལ་
琂ོ蘛૬ ၇螈૬ ॵ揔礱猈 ௮礁箼শ ከူ
ᛗ抁因碇竾䘣蚕ሴই㬵䛑ྋ缛憽牐

གཡོ་དང་སྒྱུ་མ་མཆིས་པར་ཕྱག་བྱས་ཏེ་སྔགས་འདི་འཆང་བ་དང་འཛིན་པར་བྱས་ན།
姴૬奾ᮎ ױԋ博մ૬ ၜ奾琂 ᴨ蝀聄絮 ױ݈
牐߂瞱種ݑ

བསྐལ་པ་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གི་སྔོན་གྱི་ཚེ་རབས་ཀྱང་རྟག་ཏུ་དྲན་པར་འགྱུར་རོ། །
瑑૬ ᩮଅ䩚ݴ 伩ݴᒽ眖 य़ଶ ຊ૬ԋ舙
苭ۙ܉ࢥଉ䛂ਾ牐

གང་དུ་སྐྱེ་བའི་གནས་སུ་སྐྱེས་པའི་ལུས་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །
ಔ塜Օশ 獉蝧Օ揔 㸎蝚૬ԋ舙
ಅࣁኞ蒂Ӣॢ蛪牐

དབང་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་ལས་འབྲས་ལ་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པར་འགྱུར་རོ། །
ူ 㽆疆ഷᤈ 襊߽ 伩૬ մ૬ԋ舙
ٍ᪃拙礬牐窼ࢩמຎ牐



བཟོ་ཡི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ལ་མཁས་ཤིང་བསྟན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །
玴෭ ᮎഷ ਮᤈ ჳװ仼Օ 䃶૬ 蘛૬ԋ舙
珿拙ದ蔩牐ও薹拙抷牐

གཏོང་བ་ལ་སྤྲོ་ཞིང་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །
䩚絮 ܓᤈ 䌘૬仼Օ 箼絮ԋ舙
অᤈణ碞牐玬䞳拙ཿ牐

སྡིག་པའི་ལས་མི་བགྱི་ཞིང་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་རོ། །
皈揔襊 罡ݴᤈ ݴ૬仼Օױ ߽絮ԋ舙
犋蝨䘣禂牐櫝拙ܧோ牐

ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་དང་ཤེས་རབ་ལྡན་ཞིང་སྐྱེ་དགུ་ཀུན་གྱིས་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པར་འགྱུར་རོ། །
၇螈揔 ഷ絮ױ 蘛眖َᤈ Օݘ蕃ݴ ོଶ Օ૬ԋ舙
ٍྋ眻牐唰ಅ眢᯿牐

རྟག་ཏུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་དྲུང་དུ་དམ་པའི་ཆོས་རྒྱུན་མར་ཐོས་པར་འགྱུར་རོ། །
य़ଶ 妔শ蘛盢ݴ 圵塜 䲆揔㶴 璂博 വ૬ԋ舙
ଉ蜱珿牐股ྋဩ牐

བྱང་ཆུབ་འདོད་པའི་སེམས་ཐང་ཅིག་ཙམ་ཡང་སྤོང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །
莟纩ञ揔祜 仼疄ᛓ၇ ૄ絮 罡ԋ舙
穩苄ஞ้篷䧙䞳牐

ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདག་ཉིད་མཛེས་པར་འགྱུར་རོ། །
ჳ仼Օ疄 螈疴 㳷૬ԋ舙ز
犥拙ۑ盓ᘒᛔ艾瑥牐

ཡང་དག་པའི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་ཞིང་སྡིག་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་འཇིགས་པར་འགྱུར་རོ། །
၇螈揔 睞૬ױ َᤈ 皈揔襊 仼Օ ݴ૬ԋ舙
ٍ珿㰽牐ோ拙䘣禂牐



གཏན་དུ་ཉོན་མོངས་པ་མེད་ཅིང་མཉེན་ཞིང་རབ་ཏུ་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །
ჳ塜 羴茹૬䷱Ղ 盢ᤈ 眖ଶ ଅ絮ԋ舙
篷㶕ԓ牐藲礖禼覌牐

ལྷ་དང་མི་དག་གི་ནང་དུ་རྟག་ཏུ་བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །
ױ 罡螈ݴ 瑯塜 य़ଶ 琂絮 羴絮ԋ舙
ෝॠՈӾ牐ଉݑ盠禼牐

བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མྱུར་དུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །
ᮎ䷱૬ ၇螈૬ ॵ揔莟纩 羴塜 蝚૬ԋ舙
蝧挨篷Ӥྋ缛苄牐

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་པོ་དག་ལས་ཕྱིར་ལྡོག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །
ૻ舙ଶ䴠૬ 疰ူ螈襊մ ૬ 罡ԋ舙
奰犋蝐ෝஂک܈ધ牐

རྟག་ཏུ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་ཕན་བདེ་ལ་འགོད་པར་འདོད་པར་འགྱུར་རོ། །
य़ଶ 祜樌博碟૬ 粙琂 敍૬ 䌘૬ԋ舙
ଉ氎ڥ禼Ӟ獥磪眐牐

གང་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་དོན་དུ་གཞོལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །
ಔ 衅蝧窚૬ 仼Օ螈碄塜 纨絮 罡ԋ舙
拙ಅ狕ᤈ牐覍䌕ᛔڥ牐

གང་དུ་སྐྱེ་བའི་གནས་སུ་རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་མཐོང་བ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །
ಔ塜 Օশ獉蝧 य़ଶ 礱猈蝢絮 蝚૬ԋ舙
ಅኞ蒂牐ଉ憎֡牐ࣁ

དམ་པའི་ཆོས་སྐྱོང་བའི་འཕགས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་གྲངས་སུ་བགྲང་བར་འགྱུར་རོ། །
揔 㶴箼শ ૻ揔 ഷ疄ഩ蝧 ഩ絮ԋ舙ױ
虁瞱ྋဩ牐毆搙肜唰牐



བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས།
箼ჳ琂疄 琂妔Օ 瑑奝獉
碻菥֓祋藯種妿૪牐
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