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䩚礁 ݴჳ 舙莟 ഩ૬ Ռݴ ܉䍫 梁૬ 梁૬শ
篷碍皞य़ӣ܉ኴ牧螁笕ቊ䌌֢碞牧

འོད་དཔག་མེད་པའི་མཚན་དང་བདེ་བ་ཅན། །ཐོས་ནས་དད་པས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བྱས་ན། །
樌 蝐獉 琂揔 ᪭砗 ከ猈೭ߡ琂 ױ܉ ૬ 揔ࠔ
犋ই肯股禅禼獯牧ᴨ䕇ᴩ֡ݷ蒈盅牧

དེ་ནི་དེ་བས་བསོད་ནམས་ཆེ་བར་གསུངས། །དེ་ཕྱིར་འོད་དཔག་མེད་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །
琂疴 琂শ ᔱܖ 獥ߡ礁 琂瓼 ࠔ૬ ࠻ 膐ၜ硄
犥ݳמഩᐰ盓य़牧ฎ硲碇因篷ᰁط牐

གང་ཞིག་འོད་དཔག་མེད་པའི་མཚན་ཐོས་ནས། ཁ་ཞེ་མེད་པར་སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང༌། །
聜 ࠔ૬ 揔 ܉വ獉 ࠶蘂 ૬ 䌀绚 碟揔ӟ
抑股ᴨ䕇ᴩ֡蒈牧ஞݗইӞᛔ窼ஞ牧

ལན་གཅིག་ཙམ་ཞིག་དད་པ་སྐྱེས་པ་ན། །དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་ལམ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག །
娞懯 捷聜 琂૬ 緡૬೭ 琂疴 莟纩 ܖ襊 瓼罡
㰍ኞӞ稞抁מஞ牧ஂ犋蝐旉苄螇牧

མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་པའི་མཚན་ཐོས་ནས། །
蕃ူ ࠔ૬ ࠻ ၜ硄嬄 礱猈 ࠔ૬ 揔 ܉വ獉
殸因ௌԆ篷ᰁط牐股֡ᴨ䕇ᴩݷ蒈牧

དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་མ་ཐོབ་བར། །བུད་མེད་མི་སྐྱེ་རིགས་ནི་བཟང་པོར་སྐྱེ། །
琂疴 莟纩 䌀ူ 博蝚૬ 秋 罡緡 ෭疴 礱ူ緡
Ԋᛗ๚糷苄樌牧犋旉穇蛪旉揫碢牧

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་འགྱུར། །བདེ་གཤེགས་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
介舙 蕃 睃 ܖ螈ሷ 琂蘛 ࠔ૬ ࠻ ၜ硄嬄
ኞኞӮӮٍ亣牧殸因珿蝥篷ᰁط牐



བདག་གི་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་རྩར་བཅས། །དངོས་སུ་འབྱོར་བའི་མཆོད་པ་ཅི་མཆིས་པ། །
螈ݴ 碟ױ 硛ඃ 妔奝緡 ߶葍 ሷশ 嘦૬ 懯瓼૬
牧ߝ׀አ现珿礬牧Ӟ獥፥䋿ԏݑ蛪ޙ

ཡིད་སྤྲུལ་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རིན་ཆེན་བདུན། །གདོད་ནས་གྲུབ་པ་སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་གྱི། །
ቐ ᥜ ߽य़ Ռ܉ઉ ञ獉 ᒓ૬ 䩚礁 ݴჳݴ
ଝ犊䌌ታፘᇔ牧౮ӣ܉ӮኴӾ牧

གླིང་བཞི་རི་རབ་ཉི་ཟླ་བྱེ་བ་བརྒྱ། །ལྷ་ཀླུ་མི་ཡི་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཀུན། །
犱聜 ෭舙 疴螈 猈ߡከ 襷 罡 硛ඃ 仼ኴ蕃
አ牧ݑ㱁෭์窓殾䕇牧ॠՈ谍ԏ拙܈

བློ་ཡིས་བླངས་ཏེ་འོད་དཔག་མེད་ལ་འབུལ། །བདག་ལ་ཕན་ཕྱིར་ཐུགས་རྗེའི་སྟོབས་ཀྱིས་བཞེས། །
䰠 ࠱琂 ࠔ૬ ࠻蟂 螈࠻ 聦瓼 统猈 ᨗच蘂
ଝ׀訅篷ᰁط牧傶ڥ౯硲眈羳ݑ牐

ཕ་མས་ཐོག་དྲངས་བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་གྱི། །ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར། །
ૻ 蝚ഩ 螈祇 ܓ蕃ݴ 蝚博 揔 捝獉 螈य़紩
ᆿྮ傶Ԇޙ缛唰牧ℂ篷ত碻ᛗ犡ኞ牧

སྲོག་བཅད་མ་བྱིན་བླངས་དང་མི་ཚངས་སྤྱོད། །ལུས་ཀྱི་མི་དགེ་གསུམ་པོ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
祇緡 博梁 ױ࠱ 罡狜ඃ 碟च 罡妔 礁ူ 蝚䰠瓲
穀ኞ猂緱覍祋ᤈ牧咳襷䛻ఄ蛪ӣ耻牐

རྫུན་དང་ཕྲ་མ་ཚིག་རྩུབ་ངག་འཁྱལ་བ། །ངག་གི་མི་དགེ་བཞི་པོ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
疧ױ 獯博 ᑄ ᴨၜߡ ᴨݴ 罡妔 聜ူ 蝚䰠瓲
甊承獋膒姤䘣承牧咳襷䛻ఄ承ࢥ耻牐

བརྣབ་སེམས་གནོད་སེམས་ལོག་པར་ལྟ་བ་སྟེ། །ཡིད་ཀྱི་མིདགེ་གསུམ་པོ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
羳祜 ၽ祜 嬄૬ य़ߡ琂 च 罡妔 礁ူ 蝚䰠瓲
虶ஞ疏ஞ膏螹憎牧咳襷䛻ఄӣ耻牐



ཕ་མ་སློབ་དཔོན་དགྲ་བཅོམ་བསད་པ་དང༌། །རྒྱལ་བའི་སྐུ་ལ་ངན་སེམས་སྐྱེས་པ་དང༌། །
ૻ博 䰠ॷ 箼 ᜋ૬ ױশ ࠻ ଙ祜 緡૬ױ
穀䒍ᆿྮᴨ嬄笠牧䘣ஞ䠔疏֡蛪誢牧

མཚམས་མེད་ལྔ་ཡི་ལས་བསགས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །དགེ་སློང་དགེ་ཚུལ་བསད་དང་བཙུན་མ་ཕབ། །
㷢 ᴨ 襊萆 蝚䰠瓲 妔赻 妔 ᜋױ 疧博ૻ
咳襷䛻ఄ篷樌耻牐穀疏穉ӯ膏ဉ䕇牧

སྐུ་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་བཤིག་ལ་སོགས། །ཉེ་བའི་མཚམས་མེད་སྡིག་བྱས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
葍 嘦ჳ 皐 ᥜ࠻祇 ഒশ 㷢 蝀猈 蝚䰠瓲
疴䵼猟璼疢缛牧咳襷䛻蜱篷樌耻牐

དཀོན་མཆོག་ལྷ་ཁང་གསུང་རབ་རྟེན་གསུམ་སོགས།།དཔང་བཞག་ཚད་བཙུགས་མནའ་ཟོས་ལ་སོགས་པ།།
蕃纩 皐 礁舙 ჳ礁祇 螸蘂 介ᑄ ೭櫒 ࠻祇૬
ӣ䌌ྩ妿ಅ狅缛牧犥ஂ֢挨螉ᦁ缛牧

ཆོས་སྤངས་ལས་ངན་བསགས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་བསད་ལས་སྡིག་ཆེ་བ།།
嘦螸 襊ଙ 萆૬ 蝚䰠瓲 皐礁 祜樌 ᜋ襊 蝀獥ߡ
咳襷䛻ఄ䞳ဩ耻牐藱拷拙苄萆ԏ耻牧

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་སྐུར་བ་བཏབ། །དོན་མེད་སྡིག་ཆེན་བསགས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
莟纩 祜૬ ࠻ܖ ߡय़ ઉ 蝀܉ 萆૬ 蝚䰠瓲
斃穀ӣኴ磪眐᯿牧咳襷䛻ఄ篷嬝耻牐

དགེ་བའི་ཕན་ཡོན་སྡིག་པའི་ཉེས་དམིགས་དང༌། །དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཚེ་ཚད་ལ་སོགས་པ། །
妔শ 聦ز 蝀揔 ၽ珘ױ 衅শ 捝ᴨ 介介 ࠻祇૬
股珿ۑ盓䘣螂ఋ牧瑿劁ዳ舚䄓ᰁ缛牧

ཐོས་ཀྱང་མི་བདེན་བཤད་ཚོད་ཡིན་བསམ་པ། །མཚམས་མེད་ལྔ་བས་ཐུ་བའི་ལས་ངན་པ། །
വ疥 罡讨 稤؛ 玻碂૬ 㷢 ᴨশ 统শ 襊ଙ૬
藨傶犋䋿㶴藯ဩ牧種耻᯿ෝԲ篷樌牧



ཐར་མེད་ལས་ངན་བསགས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཕམ་པ་བཞི་དང་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་དང༌། །
᪭䷱ 襊ଙ 萆૬ 蝚䰠瓲 ჲ૬ 聜ױ 博 绗礁ױ
咳襷䛻ఄ篷薹耻牐܈ӣأ䵝ࢥ犢㵛牧

སྤང་ལྟུང་སོར་བཤགས་ཉེས་བྱས་སྡེ་ཚན་ལྔ། །སོ་ཐར་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
螸䩚 祇瓲 ၽ猈 琂܉ᴨ 祇᪭ 睃 ၜߡ 蝚䰠瓲
瓖耻䘣֢ఄஂݻ牧咳襷䛻ఄԲ瓖耻牐

ནག་པོའི་ཆོས་བཞི་ལྟུང་བ་ལྔ་ལྔ་བརྒྱད། །བྱང་སེམས་བསླབ་པ་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
೭ူ 嘦聜 䩚ߡ ᴨᴨ妔 莟祜 ૬ 衅૬ 蝚嬄瓲
獌瓖牧咳襷䛻Ꮘ苄萆牐܈䘣ဩ耻ࢥ

རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་ཡན་ལག་སྦོམ་པོ་བརྒྱད། །གསང་སྔགས་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
奝䩚 绗聜 ᄍ ૄူ妔 礱ᴨ 腭 衅૬ 蝚䰠瓲
礬獌罶ඪ牧咳襷䛻Ꮘᦁ耻牐ࢥ܈

སྡོམ་པ་མ་ཞུས་མི་དགེའི་ལས་བྱས་པ། །མི་ཚངས་སྤྱོད་དང་ཆང་འཐུང་ལ་སོགས་པ། །
睞૬ 博எ 罡妔 襊猈૬ 罡狜 ඃױ 聄蝢 ࠻祇૬
๚ݑ蝨䘣禂牧覍祋ᤈ现觶蟸缛牧

རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐོའི་སྡིག་པ་སྟེ། །སྡིག་པ་སྡིག་ཏུ་མ་ཤེས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
硞ᤈ ࠶೭ 博蝚 蝀૬琂 蝀૬ 蝀 博蘛 蝚䰠瓲
Ӟ獥ᛔԏ耻螂牧咳襷䛻ఄ๚Ꭳ耻牐

སྐྱབས་སྡོམ་དབང་བསྐུར་ལ་སོགས་ཐོབ་ན་ཡང༌། །དེ་ཡི་སྡོམ་པ་དམ་ཚིག་བསྲུང་མ་ཤེས། །
祇 蝚೭䟴 琂 睞૬ 腭 礁博蘛࠻ 睞 ے
櫒ݑ緢箑殸缛牧犋Ꭳਝ虁ᦁ牧

བཅས་པའི་ལྟུང་བ་ཕོག་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །འགྱོད་པ་མེད་ན་བཤགས་པས་མི་འདག་པས། །
緡揔 䩚ߡ ူ૬ 蝚䰠瓲 敍૬ ೭ 瓲揔 罡螈揔
咳襷䛻ఄ֡ګ耻牐舙篷ఄஞ䛻犋亣牧



སྔར་བྱས་སྡིག་པ་ཁོང་དུ་དུག་སོང་ལྟར། །ངོ་ཚ་འཇིགས་སྐྲག་འགྱོད་པ་ཆེན་པོས་བཤགས། །
ᴨ猈 蝀૬ 绚捝 捝礁砇 ߶硄 ݴ 敍૬ ူ܉瓲
คಅ蝨耻ই腀ྰ牧犥य़䙵䛽ఄ䛻耻牐

ཕྱིན་ཆད་སྡོམ་སེམས་མེད་ན་མི་འདག་པས། །ཕྱིན་ཆད་སྲོག་ལ་བབས་ཀྱང་མི་དགེའི་ལས། །
䴠獥 睞祜 ೭ 珘螈揔 䴠獥 茴 瞪疥 罡妔襊
盅篷ஞ耻犋亣牧咳ᦁ種盅蝽櫞牧

ད་ནས་མི་བགྱིད་སེམས་ལ་དམ་བཅའ་བཟུང༌། །བདེ་གཤེགས་འོད་དཔག་མེད་པ་སྲས་བཅས་ཀྱིས། །
螈獉 罡ݴ 祜࠻ 腭礍肩 蘛 ࠔ૬ ૬ ᜋ緡ݴ
Խ犋蝨֢犋珿禂牧ᴨ䕇ᴩ֡现֡ৼ牧

བདག་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གཞན་གྱིས་དགེ་བ་བྱེད་པ་ཐོས་པའི་ཚེ། །
螈膐 䢐葍 螈૬ 梁ݴ䰠 搙ݴ 妔ߡ 猈૬ വ揔介
瞱亣玕౯ஞ媲牐股肯犢Ոᤈ珿碻牧ے

དེ་ལ་ཕྲག་དོག་མི་དགེའི་སེམས་སྤངས་ནས། །སྙིང་ནས་དགའ་བས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ན། །
琂࠻ 獯ᨗ 罡妔 祜螸獉 䌀獉 শ 猈葍 硞೭
舙䞳ண甎犋ࡅஞ牧抁ஞ稭盽֢褰ࡅ牧

དེ་ཡི་བསོད་ནམས་མཉམ་དུ་ཐོབ་པར་གསུངས། །དེ་ཕྱིར་འཕགས་པ་རྣམས་དང་སོ་སྐྱེ་ཡིས། །
琂 ᔱܖ 衅捝 蝚૬礁 琂瓼 ૻ૬ ױܖ 祇緡
֡藯ݶ糷ஂᐰ盓牐硲ෝ肜唰现獡ॢ牧

དགེ་བ་གང་བསྒྲུབས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ༌། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །
妔ߡ ಔᒓ 蕃࠻ 硞߶ ࠻ 䔶纩 纩 祜緡獉
ಅ֢拙珿緡褰ࡅ牧ෝ咳篷Ӥ苄ஞ牧

འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེན་མཛད་ལ་ཡི་རང་ངོ༌། །མི་དགེ་བཅུ་པོ་སྤངས་པ་དགེ་བ་བཅུ། །
绗ߡ硞߶ 罡妔 绗ူ 螸૬ 妔 ࠻߽ ܉ઉ ከܓ
皞ڥ磪眐緡褰ࡅ牐䥁܈犋珿ᤈ܈珿牧



གཞན་གྱི་སྲོག་བསྐྱབ་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་དང༌། །སྡོམ་པ་སྲུང་ཞིང་བདེན་པར་སྨྲ་བ་དང༌། །
搙ݴ 祇 梁૬ 䩚ױߡ 睞૬ 礁ᤈ 讨૬ 博ױߡ
硶虁犢ᤈ碞牧ਝ瞱藯䋿承牧

འཁོན་པ་བསྡུམ་དང་ཞི་དུལ་དྲང་པོར་སྨྲ། །དོན་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་བརྗོད་འདོད་པ་ཆུང༌། །
碲૬ 睞ױ 聜捝 ഩူ博 ઉױ 讨揔 㻌憽 ञ૬给
玕承ፗ礖牧ཿ藯ٍ嬝承牧

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་སྒོམ་ཞིང་ཆོས་ལ་སྤྱོད། །དགེ་བ་དེ་རྣམས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ༌། །
䔶ױ 䌀猈 ᤈ 嘦࠻ඃ 妔ߡ 琂ܖ 蕃 硞߶
狕瞱眈ᤈྋဩ牧ෝஂ珿ဩ緡褰ࡅ牐

ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་ན། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ནས་རིང་པོར་མ་ལོན་པར། །
纩 ݴჳ 舙莟 仼ኴ೭ 暺礱 猈獉 Ռူ 博㮖૬
ොၴᅁӮኴӾ牧㾼笕ྋ憽盅犋ԋ牧܈

དེ་དག་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནི། །རྒྱ་ཆེན་མྱུར་དུ་བསྐོར་བར་བདག་གིས་བསྐུལ། །
琂螈 ࠻ܖ 嘦च 莮䰠疴 ከ܉ 羴捝 ߡۮ 螈ݴ硲
౯ෝஂ缛獮ᐖ藶牧蜫蝧皞旉ওဩ斪牐

མངོན་ཤེས་ཐུགས་ཀྱིས་དེ་དོན་མཁྱེན་པར་གསོལ།།སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་བསྟན་འཛིན་དགེ་བའི་བཤེས།།
伩蘛 统च 琂ઉ 璱૬祇 礱猈 䔶祜 ჳ犡 妔শ蘛
֡犥ᐟ蝢Ꭳஂ嬝牧ෝ֡苄萆瞱硽䒍牧

མྱ་ངན་འདའ་བར་བཞེད་ཀུན་དེ་དག་ལ། །མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །
衅௮ 螈ߡ 蘂蕃 琂螈࠻ 衅௮ 罡螈 ߙ૬ 祇ߡ琂
拙ཿၽ禥ஂ缛獮牧ᐖ藶֘Ӯ犋ၽ禥牐

འདིས་མཚོན་བདག་གི་དུས་གསུམ་དགེ་བ་རྣམས། །འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་དུ་བསྔོ། །
蝀 螈ݴ 捝礁 妔ߡܓ ܖߡ 祜樌 蕃ݴ ઉ捝߶
犥種傶ԆӣӮ珿牧蝅ݻӞ獥拙磪眐牧



ཀུན་ཀྱང་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ནས། ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་གྱུར་ཅིག །
蕃疥 ࠻ 䔶纩 羴蝚獉 皐礁 莮ߡ 睞獉 ቐሷ懯
氎緡蝧篷Ӥຎ牧礬ᴻӣኴԏ斪蝅牐

དེ་ཡི་དགེ་བ་བདག་ལ་མྱུར་སྨིན་ནས། །ཚེ་འདིར་དུས་མིན་འཆི་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཞི། །
琂 妔ߡ 螈࠻ 羴獉 介蝀 捝ݷ 瓼ߡ 绗妔聜
ஂ珿蝧౮ᆧෝ౯牧螒ᴻ܈獌圵秡稴牧

ནད་མེད་ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་ལུས་སྟོབས་ལྡན། །དཔལ་འབྱོར་འཛད་མེད་དབྱར་གྱི་གངྒཱ་ལྟར། །
獉 ๔ഷ 猈揔 碟ᨗჳ ૬ሷ ߽ 珆ݴ ಔ瑑砇
蛪皐ێ䄉ᶬ苉掘牧ই瓲盱မ篷哴揘牧

བདུད་དགྲའི་འཚེ་བ་མེད་ཅིང་དམ་ཆོས་སྤྱོད། །བསམ་པའི་དོན་ཀུན་ཆོས་ལྡན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ། །
捝߽ 介ߡ 亣 䲆嘦ඃ 碂揔 ઉ蕃 嘦讨 ᤈᒓ
篷諑疏Ձྋဩ牧ইဩ౮疰拙ಅ氎牧

བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེན་འགྲུབ། །མི་ལུས་དོན་དང་ལྡན་པར་འགྲུབ་པར་ཤོག །
ჳ࠻ܓ ױ 聦蝚 ከ܉ᒓ 罡碟 ઉױ 讨૬ ᒓ૬狕
ଡ଼ဩڥኞय़ፅ౮牧ֵ種Ո蛪ٍ嬝牐

བདག་དང་བདག་ལ་འབྲེལ་ཐོགས་ཀུན། །འདི་ནས་ཚེ་འཕོས་གྱུར་མ་ཐག །
螈ױ 螈࠻ ߽蝚蕃 蝀獉 介蝁 ሷ博᪭
膏౯奾翣唰牧氎屷奰碻牧

སྤྲུལ་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད། །དགེ་སློང་དགེ་འདུན་འཁོར་གྱིས་བསྐོར། །
ቐ揔 礱猈 ࠔ૬ 妔赻 妔ઉ 莮ۮݴ
玕蛪篷ᰁط牧穉ӯأ፯媅牧

མདུན་དུ་མངོན་སུམ་འབྱོན་པར་ཤོག །དེ་མཐོང་ཡིད་དགའ་སྣང་བ་སྐྱིད། །
ઉ捝 伩礁 䞹૬狕 琂蝢  瑯ߡच
薥屷ޙ缛獮牧憎ஂஞ稭盽牧



ཤི་བའི་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་ཤོག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཆེད་བརྒྱད་ནི། །
ॗশ 捝ᴨ ૬狕 䔶纩 祜૬ 獥妔疴
篷磪稴犜舚牐氎獌य़苄萆牧

རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་ཀྱིས་ནམ་མཁར་བྱོན། །བདེ་བ་ཅན་དུ་འགྲོ་བ་ཡི། །
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ལམ་སྟོན་ལམ་སྣ་འདྲེན་པར་ཤོག །ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་བླག་མེད། །
๔碄 ๔೭ 戡૬狕 ௮礁 捝ᴨ 褰
矑ஃኞ犖牐䘣蚕舚櫞盚牧

ལྷ་མིའི་བདེ་སྐྱིད་མི་རྟག་འགྱུར། །དེ་ལ་སྐྲག་སེམས་སྐྱེ་བར་ཤོག །
蔖罡 琂च 罡य़ሷ 琂࠻ 祜 緡ߡ狕
Ոॠ禼篷ଉ牧氎ኞ綗ஂஞ牧

ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར། །འཁོར་བ་འདི་ན་ཡུན་རེ་རིང༌། །
蝚博 獉 螈य़ߡ 莮ߡ 蝀೭ 襇ታՌ
篷তᛗ犡ኞ牧笤裾笖斪蝅牧

དེ་ལ་སྐྱོ་བ་སྐྱེ་བར་ཤོག །མི་ནས་མི་རུ་སྐྱེ་ཆོག་ཀྱང༌། །
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སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་གྲངས་མེད་མྱོང༌། །དུས་ངན་སྙིགས་མར་བར་ཆད་མང༌། །
緡瑑 ೭瓼 ഩ羴 捝௮ 疴博 獥艇
ኞ聲የ稴牧俰Ӯ螉翣ग़牧ݑ

མི་དང་ལྷ་ཡི་བདེ་སྐྱིད་འདི། །དུག་དང་འདྲེས་པའི་ཟས་བཞིན་དུ། །
罡ױ 蔖 琂च蝀 捝ױ ߽揔 抑ᤈ捝
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འདོད་པ་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་ཤོག །ཉེ་དུ་ཟས་ནོར་མཐུན་གྲོགས་རྣམས། །
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氎ྺ篷虶穩牐觬揘薥๏牧

མི་རྟག་སྒྱུ་མ་རྨི་ ལམ་བཞིན། །ཆགས་ཞེན་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་ཤོག །
罡य़ ሷ博 ੂ๔ᤈ ၜ搙 蟂捷 ૬狕
篷ଉই瓵ଝ牧氎ྺ篷虶䜀牐

ས་ཆ་ཡུལ་རིས་ཁང་ཁྱིམ་རྣམས། །རྨི་ ལམ་ཡུལ་གྱི་ཁང་ཁྱིམ་ལྟར། །
萆ၜ ෝڥ 皐䴠ܖ 珘๔ ෝݴ 皐䴠砇
硲暱痀瑿疌牧糠ই瓵ह疌牧

བདེན་པར་མ་གྲུབ་ཤེས་པར་ཤོག །ཐར་མེད་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ནས། །
讨૬ 博ᒓ 蘛૬狕 ᪭ 莮শ ከഷ獉
氎Ꭳ犋౮䋿牐篷薹斪蝅ၹ牧

ཉེས་ཆེན་བཙོན་ནས་ཐར་པ་བཞིན། །བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ། །
ഒ܉ 疧獉 ᪭૬ᤈ 琂ߡ 樌ݴ ᤈ皐葍
ই耻ᇨ脒劁牧氎嬝篷玱觎牧

ཕྱི་ལྟས་མེད་པར་འབྲོས་པར་ཤོག །ཆགས་ཞེན་འཁྲི་བ་ཀུན་བཅད་ནས། །
瓼琂 ૬ ߽૬狕 ၜ搙 瓼ߡ 蕃緡獉
撉ஃ禅禼獯牐氎䥁拙虶䁆牧

བྱ་རྒོད་རྙི་ནས་ཐར་བ་བཞིན། །ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལ། །
ከ敍 疴獉 ᪭ߡᤈ ۘच 纩च ࠻࠶ܖ
譢脒翕嬄牧縣樌᩼螂牧

འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་གྲངས་མེད་པ། །སྐད་ཅིག་ཡུད་ལ་བགྲོད་བྱས་ནས། །
猈獉߽ ࠻ჳ 皐疴 ഩ૬ 緡懯 眝ݴ
ᥜො绚Ӿ牧篷ᰁӮኴ獯牧ݻ



བདེ་བ་ཅན་དུ་ཕྱིན་པར་ཤོག །དེ་རུ་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད། །
琂ߡ 樌捝 䴠૬狕 琂ই 礱猈 ࠔ૬
藟ᛗ禅禼㾴牐氎ᶎ憎ஂ獯牧

མངོན་སུམ་བཞུགས་པའི་ཞལ་མཐོང་ནས། །སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་ཤོག །
伩礁 ߙ揔 ቭ蝢獉 ݴ૬ 仼ኴ 螈૬狕
֘Ӯ篷ᰁط牧亣ᴻ拙耻ᵑ牐

སྐྱེ་གནས་བཞི་ཡི་མཆོག་གྱུར་པ། །མེ་ཏོག་པདྨའི་སྙིང་པོ་ལ། །
緡獉 聜 纩ሷ૬ 聅ᨗ 揔 䌀ူ࠻
ኞӾ磧㵛牧荳臺莺Ӿኞ牧ࢥ

བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བ་ལེན་པར་ཤོག །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་ལུས་རྫོགས་ནས། །
膐琂 緡ߡ 蝫૬狕 緡懯 疴࠻ 碟暺獉
氎玕蛪ኞ牧獯ᮎ蛪㾼笕牧

མཚན་དཔེ་ལྡན་པའི་ལུས་ཐོབ་ཤོག །མི་སྐྱེ་དོགས་པའི་ཐེ་ཚོམ་གྱིས། །
ݴ揔 讨揔 碟蝚狕 罡緡 揔 磦肦܉
氎糷ፘ褰অ牐ࢩ綡犋ஃኞ牧

ལོ་གྲངས་ལྔ་བརྒྱའི་བར་དག་ཏུ། །ནང་དེར་བདེ་སྐྱིད་ལོངས་སྤྱོད་ལྡན། །
䰠ഩ ᴨከ 紩螈 瑯琂 琂च 硛ඃჳ
ෝԲጯଙӾ牧櫒ٍ禼ݑአ牧

སངས་རྒྱས་གསུང་ནི་ཐོས་ན་ཡང༌། །མེ་ཏོག་ཁ་ནི་མི་བྱེ་བས། །
礱猈 礁疴 വ೭䟴 聅ᨗ ࠶疴 罡猈শ
肯股֡承肨牧簁臺犋姥硯牧

སངས་རྒྱས་ཞལ་མཇལ་ཕྱི་བའི་སྐྱོན། །དེ་འདྲ་བདག་ལ་མི་འབྱུང་ཤོག །
礱猈 ቭከ 瓼শ甤 琂 螈࠻ 罡箼狕
皤藮憎֡氅牧氎౯篷種螂牐



སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་མེ་ཏོག་བྱེ། །འོད་དཔག་མེད་པའི་ཞལ་མཐོང་ཤོག །
緡博 ᪭ 聅ᨗ猈 ࠔ૬ 揔 啓蝢狕
ஃኞ苉ܨ樄牧氎憎篷ᰁط牧

བསོད་ནམས་སྟོབས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས། །ལག་པའི་མཐིལ་ནས་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །
ᔱױᨗ ܖ ᪃࠻ ݴڡ揔 磦獉 嘦揔ၐ
犥ᐰێᐟ虋牧ಋഩӾ硯ڊ牧

བསམ་མི་ཁྱབ་པར་སྤྲོས་བྱས་ནས། །སངས་རྒྱས་འཁོར་བཅས་མཆོད་པར་ཤོག །
碂罡 ၜ૬ 桫猈獉 礱猈 莮緡 嘦૬狕
犋ݢ׀襇牧氎֡׀፯痀牐

དེ་ཚེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེས། །ཕྱག་གཡས་བརྐྱངས་ནས་མགོ་ལ་བཞག །
琂介 琂ᤈ 蘛૬琂 ၜ肍 疥獉 崌࠻啓
凟碻氎ই㬵牧疻ݦಋ砜殸牧

བྱང་ཆུབ་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པར་ཤོག །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ཐོས་ནས། །
䔶纩 ᵇჳ 蝚૬狕 砥ױ ከ獥 嘦വ獉
苄ദ懿牐股窼皞ဩ盅牧

རང་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་ཤོག །སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་མཐུ་ཆེན་ཐོབ། །
硞膐 柵羊 數ߡ狕 樌ታ 聜ױ 统܉蝚
氎ᆧ薹ᛔ媲牐氎֡ԫ裾ৼ牧

རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས། །བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་རྗེས་བཟུང་ཤོག །
ᤈ 猈肩狕 ݴ۪ 疴चܖ ᜋ 统绸
薪ᶪय़玊ᛗ牧ے瞱㪔硢ݑ牐

ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་བཅུ་ཡི། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔག་མེད་པ། །
䌀ታ ᤈ捝 纩绗 礱猈 䔶祜 ૬૬
ྯ෭Ӿ܈ො牧篷ᰁ֡苄萆牧



འོད་དཔག་མེད་པ་མཆོད་པ་དང༌། །ཞིང་དེར་བལྟ་ཕྱིར་འབྱོན་པའི་ཚེ། །
ᤈ琂 य़瓼 䞹揔介 ױ૬ ૬ 嘦૬ࠔ
牧茾薪ஂ獯碻牧ط訅篷ᰁ׀

དེ་དག་ཀུན་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཞིང༌། །ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཐོབ་པར་ཤོག །
琂螈 蕃࠻ ၽ硲ᤈ 嘦च 塜秚 蝚૬狕
氎瞚狂ஂ缛牧糷ဩኚ襷牐

རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཡིས། །མངོན་དགའི་ཞིང་དང་དཔལ་ལྡན་ཞིང༌། །
᪃ڡ 蝚૬ ૬ 伩妔 ᤈױ ૬ჳᤈ
犥篷繸ᐟ虋牧氎Ӥ܌獮᩵牧

ལས་རབ་རྫོགས་དང་སྟུག་པོ་བཀོད། །སྔ་དྲོ་དེ་དག་རྣམས་སུ་འགྲོ། །
襊舙 暺ױ ူ憒 ᴨ數 琂螈 ܖ葍肼
匍ٍࡅ盓獯牧ও㾼ੂ瑥獯牐

མི་བསྐྱོད་རིན་འབྱུང་དོན་ཡོད་གྲུབ། །རྣམ་སྣང་ལ་སོགས་སངས་རྒྱས་ལ། །
罡憒 Ռ箼 ઉ夹ᒓ ܖ瑯 ࠻祇 礱猈࠻
犋㵕䌌ኞ֡牧犋绚穋緶֡牧

དབང་དང་བྱིན་རླབས་སྡོམ་པ་ཞུ། །མཆོད་པ་དུ་མས་མཆོད་བྱས་ནས། །
ױ ۪ 睞૬ߙ 嘦૬ 捝 Ӭ猈獉
穩箑殸ے瞱牧ݑ狶皞׀牧

དགོང་མོ་བདེ་བ་ཅན་ཉིད་དུ། །དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་སླེབ་པར་ཤོག །
砗 琂ߡ 樌疴捝 介 ૬ 觊૬狕
ؕภ篷臒櫞牧蜴ࢧ禅禼㾴牐

པོཊ་ལ་དང་ལྕང་ལོ་ཅན། །རྔ་ཡབ་གླིང་དང་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ། །
ူय़ ױ࠻ 疥䰠樌 ᴨ舄 犤ࡂ ױ䁎ଟ
ฦᴩ䮉ື䋠牧暼ᰂওೃ窓牧



སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་བྱེ་བ་བརྒྱར། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་སྒྲོལ་མ་དང༌། །
ቐ ᤈ皐 Ӭߡከ 樌ታ 聜ױ 數博ױ
㱁玕蛪獯牧氎憎薪Ӯᶪ牧܈

ཕྱག་རྡོར་པད་འབྱུང་བྱེ་བ་བརྒྱ། །མཇལ་ཞིང་མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །
ၜ 揔箼 Ӭߡከ ከᤈ 嘦૬ ከ苚嘦
ଶྮᰂ㴄ಋ牧荳䒍܈㱁疧牐ॲইၹߝ׀牧

དབང་དང་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཞུ། །མྱུར་དུ་རང་གནས་བདེ་ཆེན་ཞིང༌། །
ױ 腭ᴨ 砥砗ߙ 羴捝 硞獉 琂܉ᤈ
穩箑殸窼硽牧蝧瞤य़禼ࢿ牧

ཐོགས་པ་མེད་པར་ཕྱིན་པར་ཤོག །ཤུལ་གྱི་ཉེ་དུ་གྲྭ་སློབ་སོགས། །
蝚૬ ૬ 䴠૬狕 ݴߙ ഒ捝 䰠祇
篷繸蜴ᛔ獯牐氎ॠ縄ก憎牧

ལྷ་ཡི་མིག་གིས་གསལ་བར་མཐོང༌། །སྲུང་སྐྱོབ་བྱིན་གྱིས་རློབ་བྱེད་ཅིང༌། །
蔖 罡ݴ 砥ߡ蝢 礁疰 ۪ݴ 䰠Ӭ羊
ኞ獮狂盆牧ے瞱㪔虁֚牧

འཆི་དུས་ཞིང་དེར་ཁྲིད་པར་ཤོག །བསྐལ་བཟང་འདི་ཡི་བསྐལ་པའི་ཡུན། །
瓼捝 ᤈ琂 ૬狕 礱 蝀 揔襇
犜碻矑ஂ獯牐搙ۙӞय़ۙ牧

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞག་གཅིག་སྟེ། །བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་འཆི་བ་མེད། །
琂ߡ 樌ݴ ቭ懯琂 ૬ ഩ 瓼ߡ
禅禼獯Ӟ෭牧篷碍ۙ篷稴牧

རྟག་ཏུ་ཞིང་དེ་འཛིན་པར་ཤོག །བྱམས་པ་ནས་བཟུང་མོས་པའི་བར། །
य़ ᤈ琂 梁૬狕 䔶૬ 獉肩 砗揔紩
氎盱֘ஂ獯牐䕇ۦᛗ㵛薹牧



བསྐལ་བཟང་འདི་ཡི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །འཇིག་རྟེན་འདི་ན་ནམ་འབྱོན་ཚེ། །
䞹介ܖ ჳ 蝀೭ݴ ܖ礱 蝀 礱猈
搙ۙ拙֡ᴩ牧褔屷種獯碻牧

རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་ཀྱིས་འདིར་འོངས་ནས། །སངས་རྒྱས་མཆོད་ཅིང་དམ་ཆོས་ཉན། །
᪃ڡ ᨗच 蝀ਡ獉 礱猈 嘦羊 腭嘦ଙ
犥ᐟ虋藟種牧֡׀股ྋဩ牧

སླར་ཡང་བདེ་ཆེན་ཞིང་ཁམས་སུ། །ཐོགས་པ་མེད་པར་འགྲོ་བར་ཤོག །
䟴 琂܉ ᤈ皐葍 蝚૬ ૬ ߡܓ狕
凟盅氎篷繸牧蜴ࢧ禅禼獯牐

སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག །བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་སངས་རྒྱས་ཞིང་ཀུན་གྱི། །
礱猈 Ӭߡ 獯 ከ䩚獯 妔疰 奝懯 礱猈 ᤈ蕃ݴ
獌ጯӞ܈苭ק胧牧ᮎኧ犢֡ԏ֡獯牧

ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་གཅིག་བསྡོམས་པ། །ཞིང་ཁམས་ཀུན་ལས་ཁྱད་འཕགས་བླ་ན་མེད། །
೭࠻ ჳ 憒૬ 仼ኴ 懯睞૬ ᤈ皐 蕃襊 ਮૻز
牧ࢿӞ牧氎ኞ㵛螂拙獯ݳ盓艾瑥緡ۑ

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །རིན་ཆེན་ས་གཞི་ཁོད་སྙོམས་ལག་མཐིལ་ལྟར། །
琂ߡ 樌ݴ ᤈ琂 緡ߡ狕 Ռ܉ 萆聜 嘦羴 ࠻磦य़
篷Ӥྛ㵛禅禼獯牐ቊ䌌य़瑿ଘইഩ牧

ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་གསལ་ཞིང་འོད་ཟེར་འབར། །མནན་ན་ནེམ་ཞིང་བཏེག་ན་སྤར་བྱེད་པ། །
䟴ᤈ ከ獥 砥ᤈ ࠔᜋ瞪 ଙ೭ 盢ᤈ 琂೭ ૬Ӭ૬
疝碀ก犝ط槼槼牧瓟ᵅ蜴䕃牧

བདེ་འཇམ་ཡངས་པའི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །རིན་ཆེན་དུ་མ་ལས་གྲུབ་དཔག་བསམ་ཤིང༌། །
琂莟 䟴揔 ᤈ琂 緡ߡ狕 Ռ܉ 捝博 襊ᒓ ૬碂จ
氎ኞ斕笅ᛥ螕獯牐唰䌌ಅ౮ই䰽牧



ལོ་མ་དར་ཟབ་འབྲས་བུ་རིན་ཆེན་བརྒྱན། །དེ་སྟེང་སྤྲུལ་པའི་བྱ་ཚོགས་སྐད་སྙན་སྒྲས། །
䰠博 螈砥 ߽秋 Ռ܉樌 琂ӟ ቐ揔 Ӭഷ 妔盢߽
䰽茆梁娈ቊຎ觽牧ٌӤଝ澆ڊওᶪ牧

ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་རྣམས་སྒྲོགས། །ངོ་མཚར་ཆེན་པོའི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །
砥ױ ከ獥 嘦च ܖ數 ߶硄 ူ܉ ᤈ琂 緡ߡ狕
澕ࠖ窼皞ԏဩᶪ牧氎ኞ禅傶ᑑ磪獯牐

སྤོས་ཆུའི་ཆུ་ཀླུང་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་མང༌། །དེ་བཞིན་བདུད་རྩིའི་ཁྲུས་ཀྱི་རྫིང་བུ་རྣམས། །
ူ纩 纩赻 Ꮈ 妔ჳ艇 琂ᤈ 捝च ݄च 梁秋ܖ
唰ٍ獌ඪ詂မ牧ইฎኚ襷拙ၸ穰牧

རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་ཐེམ་སྐས་ཕ་གུས་བསྐོར། །མེ་ཏོག་པདྨ་དྲི་ཞིམ་འབྲས་བུར་ལྡན། །
Ռ܉ ᮎઉ ॠ妔 ૻ膐ۮ 聅ᨗ 揔博 ᤈ ߽秋ჳ
犊䌌褩ༀ䌌旉瑻牧臻詂荳臺ٍຎ䋿牧

པདྨའི་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོ། །འོད་ཟེར་རྩེ་ལ་སྤྲུལ་པའི་སངས་རྒྱས་བརྒྱན། །
揔 ࠔᜋ ૬ ૬ು ࠔᜋ ߽࠻ ቐ揔 礱猈樌
荳臺碂疤篷ᰁط牧طᒒ瑥觽玕蛪֡牧

ཡ་མཚན་ཆེན་པོའི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །མི་ཁོམ་བརྒྱད་དང་ངན་སོང་སྒྲ་མི་གྲགས། །
舄ူ܉ ܉ ᤈ琂 緡ߡ狕 罡绚 妔ױ ௮礁 罡
氎ኞ禅ٌᑑ॰獯牐篷獌篷ะ䘣蚕肨牧

ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་དུག་གསུམ་ནད་དང་གདོན། །དགྲ་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ལ་སོགས་པ། །
ၽ瓵 捝ᴨ 捝礁 獉ױઉ ױ 僂ಹ ᪭磧 ࠻祇૬
የ諑簡䘩ӣԲྰ牧碊虳ԓ䜗凗缛牧

སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞིང་དེར་ཐོས་མ་མྱོང༌། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །
捝ᴨ 仼ኴ ᤈ琂 വ博羴 琂ူ܉ ߡ ᤈ琂 緡ߡ狕
ஂ獯๚股拙ዳ舚牧氎ኞ禅ٌਞ禼獯牐



བུད་མེད་མེད་ཅིང་མངལ་ནས་སྐྱེ་བ་མེད། །ཀུན་ཀྱང་མེ་ཏོག་པདྨའི་སྦུབས་ནས་འཁྲུངས། །
秋 羊 ᴨ獉 緡ߡ 蕃疥 聅ᨗ 揔 秋獉悳
篷磪穇Ո篷胛ኞ牧緡ኧ荳臺舓Ӿኞ牧

ཐམས་ཅད་སྐུ་ལུས་ཁྱད་མེད་གསེར་གྱི་མདོག །དབུ་ལ་གཙུག་ཏོར་ལ་སོགས་མཚན་དཔེས་བརྒྱན། །
仼ኴ 碟 ਮ ᜋݴ 僂࠻ ᑄ࠻ ؿ祇 ܉揔樌
拙蛪篷獨ᰂ讙ᜋ牧殸誳缛ፘ褰অ觽牧

མངོན་ཤེས་ལྔ་དང་སྤྱན་ལྔ་ཀུན་ལ་མངའ། །ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །
伩蘛 ᴨױ 樌ᴨ 蕃࠻ᴨ زჳ ૬ ᤈ琂 緡ߡ狕
Բ縄Բ蝢盿ٍ᪃牧氎ኞ篷ᰁۑ盓獯牐

རང་བྱུང་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །ཅི་འདོད་ལོངས་སྤྱོད་ཡིད་ལ་དྲན་པས་འབྱུང༌། །
硞箼 Ռ܉ ᮎഷ ቭ肍皐 懯ञ 硛ඃ ࠻ 戡揔箼
ᛔ簁唰䌌篷ᰁ䋠牧ಅཿݑአ盢ኞ牧

རྩོལ་སྒྲུབ་མི་དགོས་དགོས་འདོད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ང་ཁྱོད་མེད་ཅིང་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་མེད། །
暺ᒓ 罡敍 敍ञ 㮖ݴᒓ ᴨ嘦 羊 螈 ၐ૬
篷۪犨螀ಅ襑౮牧篷磪֦౯篷౯䁆牧

གང་འདོད་མཆོད་སྤྲིན་ལག་པའི་མཐིལ་ནས་འབྱུང༌། །ཐམས་ཅད་བླ་མེད་ཐེག་ཆེན་ཆོས་ལ་སྤྱོད། །
ಔञ 嘦ၐ ࠻揔 磦獉箼 仼ኴ ࠻ ૼ܉ 嘦࠻ඃ
ಅཿ׀襇ಋഩኞ牧ᤈ瞱篷Ӥय़犔ဩ牧

བདེ་སྐྱིད་ཀུན་འབྱུང་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །དྲི་ཞིམ་རླུང་གིས་མེ་ཏོག་ཆར་ཆེན་འབེབས། །
琂च 蕃箼 ᤈ琂 緡ߡ狕 ᤈ 赻ݴ 聅ᨗ ၜ܉玖
氎ኞ拙禼ԏრ獯牐詂觓ฦ褔ও臺襁牧

ཤིང་དང་ཆུ་ཀླུང་པདྨོ་ཐམས་ཅད་ལས། །ཡིད་དུ་འོང་བའི་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག །
จױ 纩赻 揔砗 仼ኴ襊 捝 ਡশ ח 礖ታ
拙䰽မ荳Ӿ盱ኞ牧盽ᜋ肨詂ޱ藉牧



ལོངས་སྤྱོད་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་རྟག་ཏུ་འབྱུང༌། །བུད་མེད་མེད་ཀྱང་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོའི་ཚོགས། །
硛ඃ 嘦揔 纔ಹ य़箼 秋 疥 ቐ揔 蔖砗ഷ
襇肞牧櫒篷穇Ո唰玕蛪牧׀አ犥现ݑ

མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་དུ་མས་རྟག་ཏུ་མཆོད། །འདུག་པར་འདོད་ཚེ་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །
嘦揔 蔖砗 捝 य़嘦 捝૬ ञ介 Ռ܉ ቭ肍皐
牐ཿਞ֘碻篷ᰁ䋠牧׀訅ॠ穇盱碻׀

ཉལ་བར་འདོད་ཚེ་རིན་ཆེན་ཁྲི་བཟང་སྟེང༌། །དར་ཟབ་དུ་མའི་མལ་སྟན་སྔས་དང་བཅས། །
衅ߡ ञ介 Ռ܉ ᩮ礱ӟ 螈砥 捝 博ჳ ၽױኴ
ཿ縌፦碻ও䌌ଷ牧ٍ唰梁娈ᤩ䂵ຊ牐

བྱ་དང་ལྗོན་ཤིང་ཆུ་ཀླུང་རོལ་མོ་སོགས། །ཐོས་པར་འདོད་ན་སྙན་པའི་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོགས། །
ከױ 䞹จ 纩赻 礖砗祇 蝐૬ ञ೭ ଙ揔 嘦數
澆䰽မ窕禼瑊缛牧ཿ股碻ڊওဩᶪ牧

མི་འདོད་ཚེ་ན་རྣ་བར་སྒྲ་མི་གྲགས། །བདུད་རྩིའིརྫིང་བུ་ཆུ་ཀླུང་དེ་རྣམས་ཀྱང༌། །
罡ञ 介೭ ᮎߡ 罡 捝च 梁秋 纩赻 琂ܖ疥
犋ཿԏ碻ܨ犋股牧ஂ缛ኚ襷穰競窕牧

དྲོ་གྲང་གང་འདོད་དེ་ལ་དེ་ལྟར་འབྱུང༌། །ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པའི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །
肼ഩ ಔञ 琂࠻ 琂य़箼 ᤈ ᒓ揔 ᤈ琂 緡ߡ狕
獖ำ螕ଶ褰ಅཿ牧氎ኞইಅ౮獯牐

ཞིང་དེར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད། །བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས། །
ᤈ琂 暺揔 礱猈 ࠔ૬ ૬ ഩ 衅௮ 罡螈ջ
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