
མ ན་པོ་ ་འ ྲགས་པ ་ག ངས་ ་མདོ།

犋ۖ֡ᴩᗔ疴ᕪ

་གར་ ད་ ། ས བར དྷ མ ར །
ከ瑑ᕳᒗ ᴨ褷 ៣絮 瑑ሸ絮眖ᮎ 穉狕鉏ᮎ ೭ሸ 鉏眖疴
祋ԯ物ᴨ褷 ៣絮 瑑ሸ絮眖ᮎ 穉狕鉏ᮎ ೭ሸ 鉏眖疴

ད་ ད་ ། འ གས་པ་ལས་ ་ བ་པ་ཐམས་ཅད་ མ་པར་ ང་བ་ ས་ ་བ ་ག ངས།
玡ᕳᒗ ૻ૬襊疄 ྊ૬Օ ܖ૬箼絮 ܐከশᘪ
莳ԯ物ૻ૬襊疄 ྊ૬Օ ܖ૬箼絮 ܐከশᘪ

བ མ་ ན་འདས་ ་འ གས་པ་ལ་ ག་འཚལ་ ། །
箼ჳ琂 罡賳૬  ௴硄蹭
ᶮᐑӮ疧犋ۖ֡牦

ན་ ་ར ་ ་ ་ ། ་ ་ ་ ་ ་ ། ་ ་ ་ ་ ་ ། ་ ་ ་ ་ ་ །
疴ܓ疴ܓ 疴 舙ಎ疴舙ಎ疴疴ٗ芛眖ᮎԵԵ 琣ٗܖ

་ས་ ་ ་ས་ ། ་ ་ ་ན་ ་ ་ ་ན། ས ་ ་ པ་ ་པ་ ་ ་ ་ །
៣疴 ៣疴 ଂߢᮎ ଂߢᮎ ៣絮 瑑ሸ ૬ᦏ૬眖玞聅 祇ߢ

ག ངས་ གས་འ ་ ་ག་ ་འ ་ ན་ །
ᘪᴨ 蝀 纩瑑 疴 蝀ੁ琂
ฎᴩᗔ疴ဩڞইฎ牧

ག་ ་བ ས་བ ད་ ས་ན་ལས་ག ག་ནས་ག ག་ ་བ ད་པ་ཐམས་ཅད་ མ་པར་དག་པར་འ ར་ །།
य़ଶ 琂ᦣ ᕮᮎ 襊疄ٖ 疄ଶ Ԉ૬ Օ ܖ૬ 鉏૬ ԋ舙
ଉ瞱᧕ӮӮӱێಅ磪ፘᖅ緡ٳᴻ牐
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ས་ག མ་ ་བ ས་བ ད་ ས་ན་མཚམས་ ད་པ་ ་ ང་ ང་བར་འ ར་ ། །
ᇿਃᒗ 琂ᦣ ᕮᮎ 阢ဌ૬ ᴨ၇ 絮 ԋ舙
舙胼ӣ瞱᧕牧ڞٳᴻԲ෫ᳵ耻牐

ལན་ ག་བ ས་བ ད་ ས་ན་ ས་ངན་པ་དང།
ᬳ疄 琂ᦣ ᕮᮎ ᇂ ௮૬ױ
舙瓰磪Ո瞱᧕Ӟ螁牧௶ص௶蹙牏

་ལམ་ངན་པ་དང་བ ་ ་ ས་པ་ མས་ ད་པར་འ ར་ ། །
ੂ窚 ௮૬ױ ಎ罡ॗ૬ܖ ဌ૬ ԋ舙
᧘犋ݴᐣߘ緡݄ᴻ牐

ས་ལ་འ ང་ངམ་ གས་བམ་ལ་ ས་ནས་མ ལ་ ་ གས་ ་
ᒗ 蝚琂ݘ  聄 遞螸 ྊٖݾ
鋓蛪瞱ݑ種ᴩᗔ疴牧Ԋᛗԡԭᕕܫ羬ԭ᷀Ӥ牧

འ ང་ན་ ་ལ་ ས་མ་ ན་པར་འ ་བ་ མས་ག ན་ ་འ ང་བར་ ་འ ར་ ། །
聄ᮎ 琂 ᇿሸੁ૬ մ絮ܖ ჳᒗ 箼絮 罡ԋ舙
覍躁稴ਧ犋ݎኞ牐舙瓰磪Ոኞय़眈ஞ牧

གང་ ག་ ང་ ས་ ན་ ་ ་ གས་དང་ ་དང་ ་དང་ ་མ་ ན་པ་ མས་ ང་ ང་ །
ಔࡅ ਘ၄ 琂 ෭鉏ױ ከױ 罡ױ 罡ሸੁ૬ ܖ 琂
ԭᷢᐷ蚎ْ牏Ո覍Ո缛૪稴犜ᘏ肊鉎ᦠ᧕種ᴩᗔ疴牧

འ ་བ ་ ་ ང་ ་བ ད་ན་ ་ངན་ ང་ ་འ ་བར་ ་འ ར་ ། །
մশ ᮎ绚ᒗ ᦣᮎ琂 ௮礁ᒗ ܓ絮 罡ԋ舙
ইฎ犜ᘏਧ犋ኞԭ௶蚕ԏӾ牐

ང་ན་ ་ ་ ས་ལས་འདས་ན་ ་འ ས་པ ་ ང་ནས་ ས་ ་ ་ ར་ མས་པ་དང་
၇ᮎ ॗ琂 ᇿ襊 琂ᮎ ॗဤᨬ ٖݷ 芛琂 մ ૬ױ
舙ฎ犜ᘏ૪稴牧磪ᤈᘏ犥眈ஞᑍ犜ᘏݷ牧
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ང་ ས་ལན་བ འམ་ ང་ངམ་འ མ་བ ད་ན་ མས་ཅན་ ་
ਘ၄ ᕞӳ ૄᦣᮎ 祜ᳵ琂
瞱߂ጯ螁牏܉螁牏Ԋᛗ܈ӡ螁牧

མས་ཅན་ད ལ་བར་ ས་ ་ ན་ ང་ ་ ད་ལ་ཐར་བར་འ ར་ ། །
祜ᳵ ᯦絮 Օ蝧ོ 琂 芛 犢絮 ԋ舙
ฎ犜ᘏ舙ኞ瑿ሄ૪缏薹部牐

སའམ་ ལ་ལམ་ ངས་ ར་རམ་ ་གང་ ང་ ང་བ་ལ་བ ས་བ ད་ ས་ ་ ་བ ་ ས་ལ་ག ར་རམ།
៣ 瑿๔ 瑑硞 ใಔ၇ 絮 琂ᦣ ᕮ琂 ॗশ ݾ ᨗ硞
ᤈᘏ舙瞱種ᴩᗔ疴ے瞱ࢿᎲ牏臨讔ጮ臰ৼԊᛗٳ牧

ས་ ས་ནས་ ་ ག་ ་བ ག་པའམ། ང་ན་མ ད་ ན་ ་ནང་ ་བ ག་ ་བ ག་ལ།
賳ᕮٖ 琂 ؍ଶ ᜋ螸 ၇ᮎ ܩჳݴ 瑯ᒗ 绗琂 ׂ
၊ԭ稴੬Ԋᛗԅٌဆၸ牧ො獈ࢿӾ牏Ԋᛗ獈璼牧

ག་ གས་ ང་ ས་ ་མ ་ ་ལ་བ གས་ན་ ་ངན་ ང་ ་ ས་པ་ ང་
෭ᴨ ྊ琂 舔ࡂ य़ᮎ 琂௮礁ᒗ Օ૬၇
ԡᴩᗔ疴羬ٌᶮӤ牐ইฎ犜ᘏ舙ኞ௶蚕牧

ག་བ ན་ ས་ག ན་ ་ཟ་བར་ཐར་ ་བ ་འ ་མ ་ ས་ ་འ ག་ ན་ ་ ་བར་འ ར་བའམ།
ׂ碄ݴ碄 罡砥絮 犢琂ܓ 蝚෭疄 ݴჳᒗ Օ絮 ԋ
Ӟ犊෭ᳵਧ薹部牧ኞՈॠ᧘ਞԔ蚕牏

ང་ན་རང་ ་ ན་ལམ་ ་དབང་ ས་ ་བར་འ ར་ ། །
၇ᮎ ᦏݴ ᳪ窚ݴ ݴ Օ絮ԋ舙
狅ಅ眭ஃኞ᧘ࢿ牐

གང་ ག་ ་བ་ ་བ ་ ་ ས་ ས་ལ་ག ང་མར་ ས་ ་ ས་ག མ་ ་ ས་བ ་ ང་ ་ཟས་ ་ཟ་བའམ་
ಔଅ ᒼ絮 ᯦শ ᒽ賳 ᕮ 萢ሸ ᕮ琂 ᇿ礁ᒗ Օᤈ ܜᜋ 罡砥耵
舙瓰磪Ոԭ܈Բ෭ဆၸ竃ٳ牧ӣๅ蔬犋ᬰᷴ觬牏
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ང་ན་ཟས་ད ར་བག་བཟའ་ ང་ ་ག ང་དང་ ན་པ ་མ ད་ ན་ ར་བ ན་ ་གང་ ་
၇ᮎ ᜋ瑑 紩砥ᤈ ࢴӳױ َᨬ ܩჳ ड़ོᒗ ಔݴ
瞱ٳ踡牧ԭᛣڥ璼獮

ང་དང་ ན་པས་ལན་འ མ་བ ས་བ ད་ ས་ན་ ་ངན་ ང་ནས་ཐར་ ་གནས་ག ང་མ ་
ྯ ᨬᕞૄ 琂ᦣ ᕮᮎ 琂 ௮礁ٖ 犢琂 ٖ萢َױ ݷ
ṛٌࠖݷᦠ᧕܈ӡ螁牧犜ᘏਧ薹部௶蚕牏

་ ས་ ་ ས་ནས་ བ་པ་ ་ཐད་ ་ ང་ ་མ ད་པ་ ད་ ང་ ས་ ང་ ན་ལ་ གས་ ། །
 ෭蝧 Օٖᒓ૬ူ ૼᒗ 聖琂 ܩ૬ ᕮՂ ݾ 碄 襊祇
ஃኞٳॠӤ牧谛ԁِ׀ᤈᘏ牏ሿٌ୵虡

ས་ ་བ་ ང་ ན་ནས་ལན་ག མ་བ ར་བ་ ས་ ་ ་ ང་བར་འ ར་ ། །
ከ絮၇ Ფٖ ᕞ礁 ड़絮 ᕮ琂 罡瑯絮 ԋ舙ܐ
牧鉕犋瓰ᥠ牐ۼ牦”ᕰӣߣ磣物“珿ޞ

་ ང་ ས་ལ་ག ངས་ གས་བ ས་བ ད་ ད་ ང་མ ད་ ན་འ མ་ ས་ལ་ག གས་དང།
琂 ݷྊ ᘪᴨ 琂ᦣ ᕮՂ ܩჳ ૄᕮ ᇿױ
舙瓰磪Ոᦠ᧕種ᴩᗔ疴现犜ᘏݷ牧蝨܈ӡੜ窈璼牏

ལ་མཚན་དང། བ་དན་ལ་ གས་པས་ གས་པར་མ ད་ནས་ ་མ ་ ན་ ་དང།
ከ݇ױ ૬َ 祇ᨬ ᏽ૬ ٖܩ ከഷ ױူ܉
珿ওِ׀ਪց牏ਪଖ现᧘碦ፍ牧

ང་ན་ ་ ང་ ་བ ང་ན་ ས་ མས་ཅན་ད ལ་བ་ལ་ གས་པ་ནས་ཐར་བར་འ ར་ ། །
၇ᮎ 纩鞍ᒗ ୮ᮎ 琂祜ᳵ ᯦絮 祇૬ٖ 犢絮 ԋ舙
碞᧘ੜ窈璼獈၇现မ窕Ӿ牧ইฎ犜ᘏਧ胼薹部瑿ሄ᧘蚕牐

ང་ན་ ་ ར་མ ད་པ་ ས་ནས་མ ག་ ་ལམ་ ་བ ་མ ར་མ ད་ ན་ ན་ ་ ས་ །
၇ᮎ 琂ᒼ ܩ૬ ᕮٖ ԋଶ ๔ࡅ ݴ ܩჳ ူ܉ ᕮ琂
Ԋᛗইฎওِ׀૪牧舙胼ԭ痒᪠ݗ蝨य़ၶࢶ牧
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ག གས་དང། ལ་མཚན་དང། བ་དན་ལ་ གས་པས་ གས་པར་མ ད་ལ་
ᒗױ ከ݇ױ ૬َ 祇ᨬ ᏽ૬ ܩ
珿ওِ׀ਪց牏ਪଖ现᧘碦ፍ牧

འ གས་པ ་ད ་འ ན་ལ་ ང་མ ད་ ན་ག ལ་ནས་ ན་ ང་ ལ་ ་
ૻᨬ ᕳ碄 ၇ܩჳ 祇ٖ 転၇ 絇琂
ଠᦡ෫螘踡牏ِ׀᧘य़أࣀ牧

གས་པར་མ ད་ནས་འ ་ ་ ་ ་ ག་ ་ད ་བ ་ ་བར་ ར་ ག །
ᏽ૬ٖܩ 蝀獥 ᕳ๛ ଅݴ ᕳশ ಎ絮 ԋ疄
֢ইฎ物“眭種౮疰犜ᘏ礓ከ珿礬牦

འ ་ ་ནས་བ ་འ ་མ ་ ས་ ་འ ག་ ན་ ་ ་བར་ ར་ ག་ ས་ ང་ ས་པར་ ས་ན་
蝀ಕٖ 琂ܓ 蝚෭疄 ݴჳᒗ Օ絮ԋ疄 Օ 犚૬ ᕮ೭
眭ฎՈ犥種ᐰ盓ஃኞਞԔ珿蚕牦”

་ ་ན་བ ན་ ་ ས་ནས་ ས་ ང་ ན་ ང་ གས་ ་ ས་ ་བ་ ང་ ན་ནས་ ་ ང་བར་འ ར་ ། །
琂ᮎ ོᒗ 緡ٖ 碟 碄Ղ 襊祇 ܐከ絮၇ Ფٖ 罡瑯絮 ԋ舙
ইฎ犜ᘏಅ眭珿ຎ牧瓰୮ሿ蛪

མཚམས་ ད་པ་ ་ ད་པའམ། དམ་པ ་ ས་ ང་བའམ།
阢ဌ૬ ᴨᕮ螸 ᨬܩ ૄሴ
ᘒޞԏ磣物“珿ߣ牦”ݸ犋瓰ᥠ牐

འ གས་པ་ལ་ ར་བ་བ བ་པ་ ང་ ང་ ་འ ་ ར་ ག་པ་ལ་ག ངས་ གས་འ ་ ས་པ་མ ང་ན།
ૻ૬ ࢴ絮 य़૬၇ 琂 մ瑑 ᛔ૬ ᘪᴨ蝀 ಗ૬ 蝢ᮎ
舙瓰磪Ո蝨Բ෫ᳵ耻牏ᛣྋဩԊᛗྪᨂࣀռ牧

་ལས་ ་ བ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་འ ར་ན། འ ན་པ་དང་བ ས་བ ད་ ད་པ་ ་ ་ ས་ །
琂襊疄 ݝ૬ Օ ᜋ૬ ԋ೭ 碄૬ױ 琂װ ᕮ૬ य़च 芛琂
ԁᕣԏᥠ種ᴩᗔ疴ԡԭाӤ牧
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་བ ན་ག གས་པ་ ་ ད་ ན་ནས་འ ་ ད་ ་ གས་ ་
琂ོᨀ૬ 琂疴 ٖ 蝀ᕳᒗ ෭疄
ฎՈӞ獥௶耻ਧੱᴻ牐

་ ར་ང ་གན་ ་ ག་ ས་ ང་ག ང་བར་འ ར་ ། །
ᴨ蚤ᒗ 纨Օ 礁絮 ԋ舙 ܘ
ๅ瓰֜٭ᦠ᧕ṛࠖ種ᴩᗔ疴牫

འ གས་པ་ལས་ ་ བ་པ་ཐམས་ཅད་ མ་པར་ ང་བ་ ས་ ་བ ་ག ངས་ གས་ ། །
ૻ૬ 襊疄 ݝ૬ Օ ܖ૬ 箼絮 ܐከশ 礁ॵ祇
犋ۖইਧ୮褔ԁᘒޞԏ磣物“珿ካৼ牦୮ஃኞ౯׆牦”

ས ག་བས ལ་ལས་ར མ་པར་དགྲོལ་བ ་ག ངས་ ་མདོ།
̻瞪ၧ舚ᵙᴩᗔ疴ᕪ̼

་ནག་ ད་ ། པ་ ་ ་ནན་ ་ ་ ་ ང །
ከᮎᕳᒗ 瞪ၧ舚ᵙᴩᗔ疴ᕪ
ԯ物瞪ၧ舚ᵙᴩᗔ疴ᕪ

ད་ ད་ ། ག་བ ལ་དང་ བ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ མ་པར་ད ལ་བ ་ག ངས་ ་མ །
玡ᕳᒗ ᒗᴨ襊 ܖ૬ ܓশ 礁疄
萢ԯ物瞪ၧ舚ᵙᴩᗔ疴ᕪ

བ མ་ ན་འདས་མ ན་ ་ ་འ གས་པ་ལ་ ག་འཚལ་ ། །
箼ჳ琂 釒ူ 罡賳૬ ၜ硄蹭
ᶮᐑ菥֓祋ௌԆ犋ۖ֡

འ ་ ད་བདག་ ས་ ས་པ་ ས་ག ག་ན། བ མ་ ན་འདས་མ ན་ ད་ན།
皈ᕳ 鉏ݴ വ૬ ᇿ疄ᮎ 箼ჳ琂 ଙᕅ೭
ইฎ౯牐Ӟ菥֓祋ࣁਰᗔᒸ牐
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ལ་ ་ ལ་ ད་ ་ཚལ་མ ན་ ད་ཟས་ ན་ ་ ན་དགའ་ར་བ་ན། ན་ ས་དང།
ከ絇ከ磼疄硄 釒ဌ ᜋᲤݴ 釒瑑 眖絮ᮎ ଙവױ
֘ᦁग़ᕳ疅ᇿࢮ牐

ང་ བ་ མས་དཔའ་ མས་དཔའ་ ན་ ་ ངས་ ད་པ་དག་དང་ཐབས་ ག་ ་བ གས་ །
纩祜૬ 祜૬ူ܉ ഩဌ૬鉏ױ 犢चଶ ջ琂
犌෫瓷踞्苄៣砗ᦦ៣ٍ牐

་དང་ ་དང་ ་མ་ ན་ གས་ ་འ ས་པ་ ན་ ་ཚད་ ད་པས་ ང་ ངས་ ་བ ར་བ ། །
ױ 罡ױ ሸ玻祇疄 ᇿ૬ူ܉ ᒽဌᨬ 蝧ड़絮ࡂ
现᧘ॠՈᴨᔰ၎缛牐෫ᰁय़ռ獮ࢱݸᕰ牐

་ ་འ ས་པ་ ་དག་ ་ད ས་ན་ ང་ བ་ མས་དཔའ་བ ད་ ་ ད་པ ་ ན་ ན་ ་ ན་
琂ᒽᇿ૬ 琂鉏ݴ ሳᮎ 纩祜૬ 豙ᒗ ဌᨬ زჳݴᳵ
ਫ਼ռӾ磪Ӟ苄៣牐ݷ犋ݢ᧔ۑ盓ଢӸ牐

ས་ ་བ་ ག་མ ས་པ་ ་ ན་ལས་ལངས་ ་བ མ་ ན་འདས་ ་ བས་ལ་མ ་ ས་ ག་བ ལ་ །
ከ絮ଅմ૬ 琂ჳ襊 ๔琂 箼ჳ琂疄 ׂ 舔শ ၜಎ琂ܐ
ଷᘒ蚏ᶮᐑ֡᪃牐

ཐལ་ ་ ར་ ་བ ར་ ་དང་བཅས་པས་བ མ་ ན་འདས་ལ་འ ་ ད་ ས་ག ལ་ ། །
犢๛ከ琂 ᄆױ Օᨬ 箼ჳ琂 蝀ᕳՕ 祇ᨗ
ഩ௲碇ጮ֡牐ݳ

བ མ་ ན་འདས། ང་འ ར་འ ག་ ན་ ་ མས་ ་ མས་ཅན་ཚད་ ད་པ་དག་
箼ჳ琂 ጭ蝀 ݴჳݴ 皐蝧祜ᳵ ᒽဌ૬鉏
Ӯ疧牐犡種Ӯኴ෫ᰁ磪眐牐

ན་ ངས་པ ་ ་དང་ ན་ ་དབང་ ས་ ག་པ ་ལས་ ་ གས་པ་མ ན་པར་འ ་ ད་པས།
ᕘ茹ᨬ Ԉױ ᳵݴ ݴ 皈ᨬ襊 ᮎٻ૬ Ⴥ૬ ᒗᕮᨬ
ᅸࢩᖭ蝨᧘௶ӱ牐
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མས་ཅན་ད ལ་བ་དང། ་ གས་དང། ལ་ ང་ མས་ ་ ང་བར་འ ར་བའམ།
祜ᳵ᯦絮ױ 犥鉏ױ ԋ礁ܖ蝧 ӳ絮 ԋ絮
୮ण瑿ሄḀ調ؕኞ牐

ང་ན་ ་དང་ ་འ ་བ་དག་ ་ ག་བ ལ་ ས་ ག་པ་ ་ གས་པ་ ང་བར་འ ར་བ་ལ་
၇ᮎ ױ 罡犥ܓ絮鉏ଶ ᒗᴨ ಎ૬ ᮎٻ૬ ᵢ絮 ԋ絮
ॠՈӾݑ᧘ۂ舚牐ࠔ眭珜眞牐

གས་བ ་བས་ མ་པར་ད ལ་བ ་ཐབས་བ ན་པར་མ ད་ ་ག ལ། ་ ད་ ས་ག ལ་པ་དང།
统ڞশ ܖ૬ܓশ 犢ჳ૬ ڞᒗ祇 琂ᕳՕ 祇૬ױ
ො瞪ၧ牐

བ མ་ ན་འདས་ ས་བ འ་ ལ་པ། གས་ ་ ། གས་ ། ། གས་ །
箼ჳ琂疄 瑑ಎ૬ ෭疄ܘ 襊祇 襊祇
֡牐珿ካৼ牐珿ߣ珿ߣ牐

ད་ ས་ མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ ང་བ ་བས་ ་ ར་ག ལ་བ་བ བ་པ་ གས་ ། །
শ 琂ᒼ 祇絮य़૬ 襊祇ڞ疄 祜ᳵՕ ਘܩ
胼珜眞Ӟ獥磪眐牐֢ইฎ᧗牐

ན་ ་ ར་ ང་ ད་ལ་ ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་ལས་
碄琂մ ጭܩ ᒗᴨՕ襊
牐ލ᧺ލ᧺

མ་པར་ད ལ་བ ་ཐབས་བ ས་པ་ངས་བ ད་ ས།
শ ᪭ᒗ૬ ၽᨀ疄ܓ૬ܖ
牐犡ԅኼ᧔瞪ၧռ舚ොޙ

ན་ ག་ ང་དག་པར་ ན་ ག ། གས་ ་ །
ᕘ疄 ၇鉏૬ ᕘ疄 ෭疄ܘ
珿ካৼ牐
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ང་དག་པར་ གས་པ ་སངས་ ས་བ མ་ ན་འདས་ ་འ གས་པ་ ས་ ་བས།
၇鉏૬ ॵᨬ 礱磼 箼ᷓ琂 罡賳૬ ܐከশ
磪֡Ӯ疧牐ݷԅ犋ۖইଫྋ缛ᥧ牐

མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ ན་པ་དང་བ ་བ ་ ན་འཚལ་བས་ན།
祜ᳵ Օ 粙૬ױ 琂শ碄 硄শᮎ
ԅཿڥԔ᧘磪眐硲牐

ག ངས་ གས་འ ་ག ངས་ ང་འ ས་པ་ མས་ལ་བ ས་བ ད་ ་བ ད་པར་གནང་ ། །
ᘪᴨ蝀 礁จ ૬ܖ 琂ᦣᒗ ݴ૬瑯߶
᧔ᴩᗔ疴牐犤ռ᧕盢牐

གས་ ས་པ། །
ᴨঢ়૬
ᴩᗔ疴磣物

་ ། ་ །
疴 舙ಎ疴舙ಎ疴疴ٗٗ
聍聍疴聍聍疴 Ṽರ疴Ṽರ疴

་ ། ས ་ ས །
疴 ៣疴៣疴ܓ疴ܓ
繨疴 ்鉪៣疴்ᗔ៣疴ܝ繨疴ܝ

ན་ ན། ས ་ ་ པ པ ་ ་ །
ଂߢᮎ ଂߢᮎ ៣絮 瑑ሸ ૬ᦏ૬眖玞聅 祇ߢ
膢گ皈琊ᮎ 膢گ皈琊ᮎ ៣ᖯ聍芛 膢᠗膢鉪膢᧻ 节ᦦ

གས་ ་ འམ་ གས་ ་ ་ ་གང་ལ་ལ་ ག་ ས།
෭疄ܘ ෭疄ܘ畡  ଅ现
舙磪珿ካৼ珿穇Ո牐
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་བ ན་ག གས་པ་ ང་དག་པར་ གས་པ ་སངས་ ས་
琂ོᨀ૬ ၇鉏૬ ॵᨬ礱磼
ᛗᦻ碇ᐑ

་འ གས་པ་ལ་ག ་དང་ ་མ་མ ས་པར་ ག་ ས་ ་ག ངས་འ ་འ ང་བ་དང་འ ན་པར་ ས་ན།
罡賳૬ ݈ױ ԋሸմ૬ ၜᕮ琂 ᘪ蝀 聄絮ױ ᔲ૬ᕮᮎ
犋ۖইଫྋ缛ᥧ牐ݑ瞱種߂牐

ན་ ད་པ ་མཚམས་ ད་པ ་ལས་ ་ ་དག་གམ། ་བ་བ འམ། ་ད ་བ་བ འམ།
ჅՕᨬ 阢ဌᨬ 襊ᴨူ 鉏 ಎ絮ଅ 罡ᕳ絮 绗
牐௶܈᯿ࢥಅ蝨֢牐Բ෫ᳵӱ牐ض

འ གས་པ ་ གས་ལ་ ར་བ་བ བ་པའམ།
ૻᨬٻ 硲絮 य़૬
ྪ᧘ࣀᨲ牐

དམ་པ ་ ས་ལ་ ར་བ་བ བ་པ ་ ས་པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ ་ ་བར་འ ར་ ། །
ᨬܩ 硲絮य़ᨬ ၽ૬ױՕ૬Օ 眖ଶ ௳絮ԋ舙
ᨂྋဩ耻牐緡盿ᴻᅋ牐

འ ་བ ་ ས་ལ་བབ་པ ་ ་ན། བ མ་ ན་འདས་ ་འ གས་པ་ ་དང་
մশᇿ 紩ᨬᒽᮎ 箼ᷓ琂 罡賳૬ 琂ױ
ԁᕣ牐ஂ犋ۖ֡

ང་ བ་ མས་དཔའ་ མས་གང་ ་མ ན་ན་མ ན་ མ་ ་ ངས་ནས།
纩祜૬ܖ ಔݴ碄ᮎ Ⴥਃᒗ 聖ٖ
犌᧘苄៣ሿٌ獮牐

ན་པར་བ ད་ ང་མ ་བར་ ས་ ་གང་ ་རབ་ ་དགའ་བར་ ད་ ། །
盢૬ᦣՂ ݘ絮ᕮ琂 ಔ琂 眖ଶ 瑑絮ᕮ
牐ࡅ眿琔牐犤ٌཻݫᩩ
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་ནས་ ང་ ད་བ ་བར་ ད་ ས་བདག་གང་ ་གནས་པ ་སངས་ ས་ ་
琂ٖ 缛ܩ 蝧絮ᕮ疄 鉏ಔᒗ ٖᨬ礱磼疄
瓰ޞԏ牐犡蜰牐

ང་ ་ ན་ ག་ ་འ ང་བར་ གས་ ་ ས་ག ངས་པར་འ ར་ ། །
୵ᒗ ᕞ疄ଶ 睞絮෭祇 ܐ礁૬ԋ舙
ଫ鋓౯ஃಅ֡牐

་འ ས་ནས་ ང་ ས་པར་ ་བ ན་ག གས་པ་ ་འ གས་པ ་སངས་ ས་ ་ ང་
ॗ蝁ٖ 犖૬ 琂ོᨀ૬ 罡賳ᨬ 礱磼疄
牐ࢿ֡ٳᕣ૪牐豙ਧஃኞ犋ۖই竃ஂ

མ་པར་དག་པར་ ་བར་འ ར་ ། ། གས་ ་ ། ག ན་ ང་
૬鉏૬Օ૬ԋ舙 ෭疄絇 ᨲ၇ܖ
珿ካৼ牐

་བ ན་ག གས་པ་ ང་དག་པར་ གས་པ ་སངས་ ས་ངན་ ང་ ང་བ ་ ལ་ ་ ས་ ་བས།
琂ོᨀ૬ ၇鉏૬ ॵᨬ礱磼 ௮礁箼শከူ ܐከশ
瓰磪Ӯ疧牐ݷᅋ௶蚕ሴইଫྋ缛ᥧ牐

མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ ན་པ་དང་བ ་བ ་ ན་འཚལ་བས་ན།
祜ᳵՕ 粙૬ױ 琂শ碄 硄শᮎ
ԅཿڥԔ᧘磪眐硲牐

ག ངས་ གས་འ ་ག ངས་ ང་འ ས་པ་ མས་ལ་བ ས་བ ད་ ་བ ད་པར་གནང་ ། །
ᘪᴨ蝀 礁จ ᇿ૬ܖ 琂ᦣᒗ ݴ૬瑯߶
᧔ᴩᗔ疴牐犤ռ᧕盢牐

གས་ ས་པ། །
ᴨঢ়૬
ᴩᗔ疴磣物
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དྷ ་ དྷ ་ས ་ ་
纨ჳ纨ჳ ៣肊絮૬螸
ᬌ鉏窈ᬌ鉏窈 ៣ᖯ砮ူ

དྷ ་ ་ ་ས ་ ་ ་ །
穉狕ჳ 狕琂穉狕琂 ៣肊絮瑑ሸ穉狕琂 祇ߢ
穌ᬌ鉏窈 ౫፶穌౫፶ ៣ᖯ聍芛穌౫፶ 节ᦦ

གལ་ ་ གས་ ་ འམ་ གས་ ་ ་ ་གང་ལ་ལ་ ག་ ས།
瑑琂 ෭疄犋 ෭疄ܘ畡 ಔ ଅݴ
舙磪珿ካৼ珿穇Ո牐

་བ ན་ག གས་པ་ ང་དག་པར་ གས་པ ་སངས་ ས་ངན་ ང་ ང་བ ་ ལ་ ་ལ་
琂ོᨀ૬ ၇鉏૬ ॵᨬ礱磼 ௮礁箼শ ከူ
ᛗᦻᐑ碇ᅋ௶蚕ሴইଫྋ缛ᥧ牐

ག ་དང་ ་མ་མ ས་པར་ ག་ ས་ ་ གས་འ ་འ ང་བ་དང་འ ན་པར་ ས་ན།
ᔲ૬ᕮᮎ ױԋሸմ૬ ၜᕮ琂 ᴨ蝀聄絮 ױ݈
牐߂瞱種ݑ

བ ལ་པ་ ་བ ་ ང་ ་ ན་ ་ ་རབས་ ང་ ག་ ་ ན་པར་འ ར་ ། །
瑑૬ ᩮଅӳݴ Ⴥݴᒽ眖 य़ଶ ຊ૬ԋ舙
ӡۙ܉ࢥଉਾ牐

གང་ ་ ་བ ་གནས་ ་ ས་པ ་ ས་འ བ་པར་འ ར་ ། །
ಔᒗՕশ ٖ蝧Օᨬ ݾ蝚૬ԋ舙
ಅࣁኞ賳Ӣॢ蛪牐

དབང་ ་ ན་ མ་ གས་ ང་ལས་འ ས་ལ་མ ན་པར་ ད་ ས་པར་འ ར་ ། །
ူ ࡌਃഷᤈ 襊߽ Ⴥ૬ մ૬ԋ舙
ٍ᪃᧘礬牐窼ࢩמຎ牐
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བ ་ ་ གས་ ་ གས་ལ་མ ས་ ང་བ ན་བ ས་ཐམས་ཅད་ གས་པར་ ས་པར་འ ར་ ། །
玴෭ ᮎഷ ਮᤈ ჳװՕ ࣵ૬ ᨀ૬ԋ舙
珿᧘ದ牐ও薹᧘ᦞ牐

ག ང་བ་ལ་ ་ ང་འ ད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ ད་འ ང་བར་འ ར་ ། །
ӳ絮 ܓᤈ ૬Օ 箼絮ԋ舙
অᤈణ碞牐ܵᛣ᧘ཿ牐

ག་པ ་ལས་ ་བ ་ ང་འ གས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བར་འ ར་ ། །
皈ᨬ襊 罡ݴᤈ ݴ૬Օױ ߽絮ԋ舙
犋蝨௶ӱ牐ᐶ᧘ܧோ牐

ང་དག་པ ་འ ་བ་དང་ ས་རབ་ ན་ ང་ ་ད ་ ན་ ས་ ན་ ་ག ས་པར་འ ར་ ། །
၇鉏ᨬ ഷ絮ױ ᨀ眖َᤈ Օݘ釒ݴ ོଶ Օ૬ԋ舙
ٍྋ眻牐ռಅᆽ᯿牐

ག་ ་ད ་བ ་བ ས་ག ན་ ་ ང་ ་དམ་པ ་ ས་ ན་མར་ ས་པར་འ ར་ ། །
य़ଶ ᕳশᨀ盢ݴ ᐿᒗ ᨬܩ 璂ሸ വ૬ԋ舙
ଉ蜱珿牐ྋဩ牐

ང་ བ་འ ད་པ ་ མས་ཐང་ ག་ མ་ ང་ ང་བར་ ་འ ར་ ། །
纩ञᨬ祜 疄ᛓ၇ ૄ絮 罡ԋ舙
穩苄ஞ้෫ฮᛣ牐

ན་ ན་ཐམས་ཅད་ ས་བདག་ ད་མ ས་པར་འ ར་ ། །
૬ԋ舙ڞ ჳՕ疄 鉏疴ز
犥᧘ۑ盓ᘒᛔଢӸ牐

ང་དག་པ ་ མ་པ་དང་ ན་ ང་ ག་པ ་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་འ གས་པར་འ ར་ ། །
၇鉏ᨬ 睞૬ױ َᤈ 皈ᨬ襊 Օ ݴ૬ԋ舙
ٍ珿ը牐ோ᧘௶ӱ牐
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ག ན་ ་ ན་ ངས་པ་ ད་ ང་མ ན་ ང་རབ་ ་ ་བར་འ ར་ ། །
ჳᒗ ᕘ茹૬ဌՂ 盢ᤈ 眖ଶ ଅ絮ԋ舙
෫܂ԓ牐᧣礖Ԕ鋷牐

་དང་ ་དག་ ་ནང་ ་ ག་ ་བ ་བ་ ང་བར་འ ར་ ། །
ױ 罡鉏ݴ 瑯ᒗ य़ଶ 琂絮 ᕘ絮ԋ舙
ԭॠՈӾ牐ଉݑ盠Ԕ牐

་ན་ ད་པ་ ང་དག་པར་ གས་པ ་ ང་ བ་ ར་ ་འ བ་པར་འ ར་ ། །
ᮎဌ૬ ၇鉏૬ ॵᨬ纩 ᕘᒗ 蝚૬ԋ舙
蝧ᦤ෫Ӥྋ缛苄牐

་ ལ་ ་ ན་པ་བ ་ ་དག་ལས་ ར་ ག་པར་ ་འ ར་ ། །
ૻ舙ଶᰭ૬ 疰ူ鉏襊մ ૬ 罡ԋ舙
ᕣ犋蝐ԭஂک܈ધ牐

ག་ ་ མས་ཅན་མ་ ས་པ་ ན་བ ་ལ་འ ད་པར་འ ད་པར་འ ར་ ། །
य़ଶ 祜ᳵሸ碟૬ 粙琂 ૬ ૬ԋ舙
ଉ眭ڥԔӞ獥磪眐牐

གང་ མས་ ་ ངས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་ ན་ ་ག ལ་བར་ ་འ ར་ ། །
ಔ ᯦蝧窚૬ Օ鉏碄ᒗ 纨絮 罡ԋ舙
᧘ಅ狕ᤈ牐覍ӫᛔڥ牐

གང་ ་ ་བ ་གནས་ ་ ག་ ་སངས་ ས་མ ང་བ་འ བ་པར་འ ར་ ། །
ಔᒗ Օশٖ蝧 य़ଶ 礱磼蝢絮 蝚૬ԋ舙
ಅኞ賳牐ଉᥠ֡牐ࣁ

དམ་པ ་ ས་ ང་བ ་འ གས་པ ་ གས་ ་ ངས་ ་བ ང་བར་འ ར་ ། །
箼শ ૻᨬ ഷ疄ഩ蝧 ഩ絮ԋ舙ܩ ᨬױ
镔瞱ྋဩ牐ᶼᨲࣀռ牐
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བ མ་ ན་འདས་ ས་ ་ ད་ ས་བ འ་ ལ་ནས།
箼ჳ琂疄 琂ᕳՕ 瑑ಎٖ
菥֓祋᧔種ᕪ૪牐

ན་ ས་དང་ ང་ བ་ མས་དཔའ་དང་ ་དང་ ་དང་ ་མ་ ན་ ་ གས་དང་བཅས་པ་ ་རངས་ །
ଙവױ 纩祜૬ױ ױ 罡ױ ሸ玻ݴ ഷױՕ૬ 硞琂
्苄៣现᧘ॠՈᴨᔰ၎缛牐

བ མ་ ན་འདས་ ས་ག ངས་པ་ལ་མ ན་པར་བ ད་ ། །
箼ჳ琂疄 礁૬ Ⴥ૬
֡ಅ᧔牐緡य़ཻࡅ牐

ག་བ ལ་ལས་ མ་པར་ད ལ་བ ་ག ངས་ གས་ །། །།
ᒗ௮襊 ܖ૬ ܓশ ᘪॵ祇
ॲᤈ牐ݑמ

ན་ ་ཐང་ ར་ ་ ་ ད་ག མ་པ་ ན་ ང་ནས་ ང་མ ་བ འ་ ང་ ས་ ་ནག་ ་ ད་ ་བ ར་བ་ལས་ གས་མ ་ ས་ ་ ང་ གས་གངས་
ཅན་ ་ ད་ ་ ང་བ་ ་མ ན་མ ང་ཅན་ ་ ན་ ན་ལས་དབང་ ་ ་ ས་བ ར་ ང་ ས་ ་ག ན་ལ་ བ་པ །། །།
種ᕪኧၤӮӾኞԭ玖ො襃ऒԏփ瞚ᘏ—ἓਪ٢瞱磪ᘏᮑᰂᰭڜݴग़磼牧萢ᦲᛔय़ࠈӣ萢ሱ瓾ॲᦱ(
ኧ祋)ᘉᦲԏӾᦲ牐ᴡ๙Ḙଙ牧ᥜ2014زଙٚ稞狕ᦈ牐
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