
གས་ ད་བ ་ས¸ོན།

ᴨ趘ᴩ֡礃Ԕࢿٳᐖ眭

འ ་ ད་ གས་ ད་ གས་དམ་མ ད། །ལག་པ་ན་ ང་འབད་ནས་ ས། །མང་ ་འགའ་ལ་ ་ ན་བསམ། །ད ་ག ད་འ ད་ ་གདའ་ན་
ག ར། ། འ ་ལས་ ན་ ན་ ་བ་ ད། །འ ་ལས་ཟབ་པ ་གདམས་ངག་ ད། །ང་ ་ ས་ ་ ་བ་ ན། །རང་གར་མ་བ ར་ མས་ ན་
འ ངས། ། འ ་ ་མ ་ གས་ ན་པ ་ ར། ། ང་མ་ བ་ ང་འ ན་ ་ ང ། །
種Ԋ௴聅ᦁ萢牧现᷻ፅग़ռኞ牧ಋᡱዳ۪ܩԡ豔牧舙磪ཿಧᘏଫ牧 ෫磪胦種ԏۑ盓牧෫磪ๅ
窼ԏ硽牧Խԅޙဩԏ礬牧羊ᬰ狕瞱ۯᛣ牧 種ંด疍ဩ硽硲牧๚փ瞚Խݢ᧕牐

་མ་ །
ሸ玸ࡩ

འ ་ནས་ ་མ་ བ་ ་ གས་ ལ་ན། ། ངས་ ད་འ ག་ ན་མང་ ་ ་ ལ་ན། །
蝀ٖ 疴ሸ ۘच 纩礖೭ ഩ ݴჳ 臢ူ ૻ礖೭
ᛔ種෭苽ԏොݻ牧᩼鉑෫踞ռӮኴ牧

ང་ཟད་ ང་ ་འ གས་པ ་ ལ་ས་ན། ། མ་པར་དག་པ ་ ང་ མས་བ ་བ་ཅན། །
箼᧡ ӟ ૻᨬ ଟ៣೭ ܖ૬ 鉏ᨬ 蠣皐 琂ߡᳵ
纸ᦜӤොࣀह賳牧ܨฎ竃ٳ礃Ԕ豥牧

བདག་ ་ ་ ར་ ག་ ས་མ་མ ང་ ང ། །རང་ མས་གསལ་བ ་ ད་ལ་ལམ་ ར་གསལ། །
鉏ݴ 纩蟂 罡ݴ ሸ蝢ಛ 硞祜 砥শ ࠻ ๔聅砥
౯缛ᙂ縄ᡱ๚ᥠ牧ᛔஞܩଫก簁ᥡ牐

་ན་བ མ་ ན་ ལ་བ་ ད་དཔག་ ད། །པ ་ ་ག ་མ ག་ཅན་ག ་བ ད་འབར། །
琂೭ 箼ჳ ࠔ ߡ૬ ᨬሸ ࠻ᕳ ᳵ ԟݴ紩
ஂ豥ᴨ趘ᴩ֡疧牧ᕁឰਪᜋط聱縄牧

ད ་ལ་ག ག་ ར་ བས་ལ་འ ར་ ་ གས། །མཚན་བཟང་ ་ག ས་ད ་ ད་བ ད་ ས་ ས། །
࠻ ᑄ ቭ࠻ 莮൛祇 ܉礱 祇疴 ᨬ磼 ᕳ蚣螘
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ᶮṣፘ犌᪃缛牧ӣ܈ԫፘ獌܈অ牧

ལ་ག ག་ ག་ག ས་མ མ་བ ག་ ང་བ ད་འ ན། །
ቭ疄 ၜ疴 ᯦ቭ ᵇᨀᲤ
Ӟᶎԫ腱ਧ瞱᰼牧

ས་ ས་ མ་ག མ་ག ལ་ ང་ ལ་ ང་ ས། །
繊 ܖ礁 祇ᤈ चᰦݴ
፳ӣဩ蔬᪑᪇ࣖ牧

པ ་ ང་ ན་ ་བ ་གདན་ ང་ ། ། ང་ བ་ ང་ལ་ ་ བ་བ ན་མ ད་ ། །
ᨬሸ ӳᅩ 鉏শ ᅩӟ 纩 ོ࠻  ჳ߽琂
覎苄牧׳絫ឰ臺์ऀӤ牧蛪胙܉

གས་ ་ ན་ ས་ ང་ནས་བདག་ལ་ག གས།།ག ས་ ་ ང་ བ་ མས་དཔའ་ ན་རས་ག གས།།
统磼 ᳵݴ ٖ 鉏࠻ԟ 肍ᝁ 纩 祜૬ ᳵታԟ
眈眻縄᭸ᥤ౯牐׆ݦᥡӮᶪ苄៣牧

་མ ག་ད ར་ ་ ག་ག ན་པད་ད ར་འ ན། །ག ན་ ་ ང་ བ་ མས་དཔའ་མ ་ ན་ བ། །
 ူ ၜز ᨬᨆ ز 纩 祜૬ 统܉蝚
蛪ጮૢಋ瞱ጮឰ牧ૢ׆य़۠ᛗ苄៣牧

ན་ ་ ་ ས་མཚན་པ ་པ ་ག ན། །ག ས་ག ས་ བས་ ན་ ག་ ་བདག་ལ་བ ན། །
Ⴥူ 磴磼 ܉ᨬ ᨬሸز 肍疴 ᨆ ၜከ 鉏࠻ჳ
蛪᠗ૢ瞱ᰂڟឰ牧ݦಋޙݻ碞狅玢牐

ག ་ ་ག མ་ ་ ་ ལ་ ན་ ་བ ན། ། ང་ ་ ན་ ་ མ་ ར་བ གས་པ ་འ ར། །
鉻ᑾ 礁ူ ෭ ူᤈ 窚ၽ ᕞٖ 蠃聅 狕ᨬ莮
ӣय़Ԇ疧ইઊሴ牧癟簁ก簁簁֘牐

ང་ བ་ མས་དཔ ་ད ་ ང་ ་བ་འ མ། ། ན་ ང་ག ར་མ ག་མཚན་དང་ད ་ ད་བ ན། །
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纩 祜ᨬ ᕳᵇ 磼ߡ綑 釒贻 ᜋ ױ܉ ᨬ磼ᳵ
य़犔穉ӯ܉܈Պ牧蛪緡ᰂᜋፘঅ᷶牧

ས་ ས་ མ་ག མ་ག ལ་ ང་ ར་ མ་ ། ། ས་ ས་ ག་ལ་ ་ ང་ ད་ ད་ ར། །
繊 ܖ礁 祇ᤈ ᜋჳ聅 砗Ԉ ၜ࠻ ၽՌ ਮ瓼
፳ӣဩ蔬鎑阢阢牐碇ᐑᬱ蜱෫ڦ硲牧

བདག་ ་ ་ག མ་ ས་པས་ ག་འཚལ་ ། ། ས་ ་ ང་བ་མཐའ་ ས་ གས་ ་བདག །
鉏ݴ 崌礁 Ԉᨬ ၜ硄ᗔ 繊 瑯ߡ 蛁肍 ෭च鉏
౯犥ӣᳪ碇ᶮᐑ牐ဩ蛪෫ᰁط蟂Ԇ牧

ག་ག ས་ ད་ ར་ལས་ ལ་ ན་རས་ག གས། ། ང་ ལ་ ན་རས་ག གས་དབང་ ་བ་བ ། །
ၜ肍 ࠔ᧡ 襊ቐ ᳵታԟ ಛቐ ᳵታ ԟ 磼ߡከ
玕ᥡᶪ牧瓰玕ጯٍ胧ᥡᶪ牧طಋ硯ݦ

ག་ག ན་ ད་ ར་ལས་ ལ་ ལ་མ་ ། ། ང་ ལ་ ལ་མ་ ་བ་ ག་བ ་འ ད། །
ၜࠔ ز᧡ 襊ቐ ܓሸ琂 ಛቐ ܓሸ 磼ߡ 豥ከᕳ
ૢಋ硯ط玕ଶྮ牧瓰玕ጯٍ胧ଶྮ牧

གས་ ་ ད་ ར་ལས་ ལ་པ ་འ ང། ། ང་ ལ་ ་ ན་ ་བ་ ག་བ ་འ ད། །
统च ࠔ᧡ 襊ቐ ᨬሸ箼 ಛቐ 躭ᳵ 磼ߡ 豥ከᕳ
ஞᳵ硯ط玕ឰ趂牧瓰玕ጯٍ胧ឰ趂牧

ས་ ་ ད་དཔག་ ད་ལ་ ག་འཚལ་ ། །སངས་ ས་ ན་ ས་ ན་མཚན་ ས་ ག་ ། །
繊 ࠔ૬ ࠻ ၜ硄ᗔ 礱磼 ᳵݴ ਘ܉ ᒓ
ᶮᐑဩ蛪ᴨ趘ᴩ牐֡ԭณज़مӾ牧

མས་ཅན་ ན་ལ་བ ་བས་ ག་ ་ག གས། ། མས་ཅན་ ན་ ་ ད་ལ་གང་ ན་པ ། །
祜ᳵ 釒࠻ 緡শ य़ԟ 祜ᳵ 釒ݴ ࠻ ᨬ
፰ᥤ᧘磪眐牧᧘ռஞӾಅኞ蚏牧
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མ་ ག་གང་འ ་ ག་ ་ གས་ ས་མ ན། ། མས་ཅན་ ན་ ས་ངག་ ་གང་ ས་ ག །
ᴨ 聅ᄉ ݴሷ य़ 统च璱 祜ᳵ 釒 ᨗܖ
犨֜獤ڦ緡กᎣ牧᧘ռݗӾಅ᧔牧

ག་ ་མ་འ ས་ ་ ར་ ན་ལ་གསན། ། ན་མ ན་ ད་དཔག་ ད་ལ་ ག་འཚལ་ ། །
य़ ሸ߽ 祇祇 ଙ࠻祜 釒璱 ࠔ૬ ࠻ ၜ硄ᗔ
෫窾ӞӞ牧ᶮᐑ螁Ꭳ෫ᰁط牐

ས་ ངས་མཚམས་ ད་ ས་པ་མ་ག གས་པ། ད་ལ་དད་ ང་ ན་ལམ་བ བ་ཚད་ ན། །
繊螸 ݇ 磼૬ ሸᨗ૬ ਮ࠻ 琂ၐ ᳪ๔ य़ၥ釒
ᴻ蝨ᛣဩ෫ᳵ耻牧᧘ᦻמ疧ݎ眭ᘏ牧

བ ་བ་ཅན་ ར་ ་བ ་ ན་ལམ་ བ། །བར་ ར་ ན་ནས་ ང་ ར་འ ན་པར་ག ངས། །
琂ߡ ᳵ琂 ᕳশ ᳪ๔ᒓ 紩ᨗ ٖܫ ᤈ琂 ૬礁
ই眭ஃኞ礃Ԕ豥牧֡ԁӾᴢஂ豥牧

འ ན་པ་ ད་དཔག་ ད་ལ་ ག་འཚལ་ ། ། ད་ ་ ་ ་བ ལ་པ་ ངས་ ད་ ། །
૬ ࠔ૬ 聅࠻ ၜ硄ᗔ ਮच ၥ ૬ ഩ
ᶮᐑ趂෫ᰁط牐疧ԏᰁ෫踞ۙ牧

་ངན་ ་འདའ་ད་ ་མ ན་ མ་བ གས། ད་ལ་ ་ག ག་ ས་པས་ག ལ་བ བ་ན། །
᯦ଙ 罡鉏 鉏य़ Ⴥ礁ߙ ਮڞ ࠻ᦇ Ԉᨬ 祇य़೭
犋蚕ၽ禥ሿ֘Ӯ牧Ӟஞ௲碇ᘒᐖᐨ牧

ལས་ ་ མ་པར་ ན་པ་མ་ག གས་པ། ། ་ཟད་པ་ ང་ ་བ ་ བ་པ་དང། །
襊च ܖ૬ ก૬ ሸᨗ૬ ၥ᧡ ૬ಛ 蹭ከ 统૬ױ
ᴻ覍皥ᆧӱຎक़牧ੱԽݢՁጯ牧

ས་ ན་འ ་བ་མ་ ས་བ ག་པར་ག ངས། །མ ན་ ་ ་དཔག་ ད་ལ་ ག་འཚལ་ ། །
ก մߡ ሸ碟 ؿ૬礁 釒ူ ၥ૬ ࠻ ၜ硄ᗔ
螒ᴻӞ獥覍稴牧ᶮᐑௌԆ෫ᰁ牐
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ང་ག མ་འ ག་ ན་རབ་འ མས་ ངས་ ད་པ། ། ན་ ན་ ས་བ ང་ ན་པ་ ན་པ་བས། །
ӳ礁 ݴჳ 舙 ഩ૬ Ռٗݴ ܉ Ფ૬ Ფ૬শ
෫踞ଠय़ӣ܉ኴ牧螁ჿቊਪ֢碞牧

ད་དཔག་ ད་པ ་མཚན་དང་བ ་བ་ཅན། ། ས་ནས་དད་པས་ཐལ་ ་ ར་ ས་ན། །
ᳵ 蝐ٖ 琂ᨬ ᪭砗 ከ磼೭ߡ琂 ױ܉ ૬ ᨬࠔ
犋ইލ礃Ԕ豥牧ᴨ趘ᴩ֡ݸݩݷ牧

་ ་ ་བས་བ ད་ནམས་ ་བར་ག ངས། ། ་ ར་ ད་དཔག་ ད་ལ་ ས་ ག་འཚལ། །
琂疴 琂শ ᔱܖ 獥ߡ礁 琂瓼 ࠔ૬ ࠻ Ԉၜ硄
犥ݳמഩᐰ盓य़牧ฎ硲碇ᐑ෫ᰁط牐

གང་ ག་ ད་དཔག་ ད་པ ་མཚན་ ས་ནས། ་ ་ ད་པར་ ང་ ང་ ས་པ ་ག ང། །
ԟ ࠔ૬ ᨬ ܉വٖ ࠶᧯ ૬ ਘ绚 碟ᨬӟ
᧡ᴨ趘ᴩ֡ݩ牧ஞݗইӞᛔ窼ஞ牧

ལན་ག ག་ མ་ ག་དད་པ་ ས་པ་ན། ། ་ ་ ང་ བ་ལམ་ལས་ ར་ ་ ག །
ᕞᦇ ᩩԟ 琂૬ 緡૬೭ 琂疴 纩 ܖ襊 瓼罡
ՐኞӞ稞ᦻמஞ牧ஂ犋蝐苄螇牧

མ ན་ ་ ད་དཔག་ ད་ལ་ ག་འཚལ་ ། །སངས་ ས་ ད་དཔག་ ད་པ ་མཚན་ ས་ནས། །
釒ူ ࠔ૬ ࠻ ၜ硄ᗔ 礱磼 ࠔ૬ ᨬ ܉വٖ
ᶮᐑௌԆ෫ᰁط牐֡ᴨ趘ᴩݩݷ牧

་ ་ ང་ བ་ ང་ ་མ་ བ་བར། ། ད་ ད་ ་ ་ གས་ ་བཟང་ ར་ ། །
琂疴 纩 ਘူ ሸ蝚૬  罡緡 ෭疴 礱ူ緡
Ԋᛗ๚酄苄ᳵ牧犋穇蛪ᩃ碢牧

་རབས་ ན་ ་ ལ་ མས་ མ་དག་འ ར། །བ ་ག གས་ ད་དཔག་ ད་ལ་ ག་འཚལ་ ། །
ၥ舙 釒 ଣ ܖ鉏ሷ 琂ᨀ ࠔ૬ ࠻ ၜ硄ᗔ
ኞኞӮӮٍٳ牧ᶮᐑ珿蝥෫ᰁط牐
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བདག་ ་ ས་དང་ ངས་ ད་ད ་ ར་བཅས། །ད ས་ ་འ ར་བ ་མ ད་པ་ ་མ ས་པ། །
鉏ݴ 碟ױ ඃ ᕳಎ緡 ߶ᝁ ሷশ 繊૬ ᦇ瓼૬
牧ߝ׀አ现珿礬牧Ӟ獥፥贶ԏݑ蛪ޙ

ད་ ལ་བ ་ ས་ ས་ གས་ ན་ ན་བ ན། །ག ད་ནས་ བ་པ་ ང་ག མ་འ ག་ ན་ ། །
ቐ ᥜ ߽य़ Ռ܉ઉ ञٖ ᒓ૬ ӳ礁 ݴჳݴ
ଝ犊ਪታፘᇔ牧౮ӣ܉ӮኴӾ牧

ང་བ ་ ་རབ་ ་ ་ ་བ་བ ། ། ་ ་ ་ ་ ངས་ ད་ཐམས་ཅད་ ན། །
犱ԟ ෭舙 疴鉏 磼ߡከ 襷 罡 ඃ ኴ釒
አ牧ݑՊ෭์窓ᶳ趘牧ॠՈ鞍ԏ᧘܈

་ ས་ ངས་ ་ ད་དཔག་ ད་ལ་འ ལ། །བདག་ལ་ ན་ ར་ གས་ ་ བས་ ས་བ ས། །
蹭 ࠱琂 ࠔ૬ ࠻蟂 鉏࠻ 聦瓼 统磼 ᨗच᧯
ଝِ׀෫ᰁط牧ԅڥ౯硲眈ᕑݑ牐

་མས་ ག་ ངས་བདག་ གས་འ ་ ན་ ། ། ག་མ་ ད་པ ་ ས་ནས་ད་ ་བར། །
ૻ 蝚ഩ 鉏祇 ܓ釒ݴ 蝚ሸ ᨬ ٖ 鉏य़紩
ᆿྮԅԆޙ缛ռ牧෫তᛗ犡ኞ牧

ག་བཅད་མ་ ན་ ངས་དང་ ་ཚངས་ ད། ། ས་ ་ ་ད ་ག མ་ ་མ ལ་ ་བ གས། །
祇緡 ሸᲤ ױ࠱ 罡ՙඃ 碟च 罡ᕳ 礁ူ 蝚蹭瓲
ኞ猂迖覍祋ᤈ牧ݎ襷ఄ蛪ӣ耻牐

ན་དང་ ་མ་ ག་ བ་ངག་འ ལ་བ། །ངག་ ་ ་ད ་བ ་ ་མ ལ་ ་བ གས། །
疧ױ 豥ሸ ᑄ ᴨၜߡ ᴨݴ 罡ᕳ ԟူ 蝚蹭瓲
甊ӷ膒ᖆ௶牧ݎ襷ఄࢥ耻牐

བ བ་ མས་ག ད་ མས་ ག་པར་ ་བ་ ། ། ད་ ་ ད ་ག མ་ ་མ ལ་ ་བ གས། །
ᕑ祜 ၽ祜 ᗔ૬ य़ߡ琂 च 罡ᕳ 礁ူ 蝚蹭瓲
ᨸஞ疏ஞ犌螹ᥠ牧ݎ襷ఄӣ耻牐
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་མ་ བ་ད ན་ད ་བ མ་བསད་པ་དང། ། ལ་བ ་ ་ལ་ངན་ མས་ ས་པ་དང། །
ૻሸ 蹭ॷ 箼 ᜋ૬ ױশ ࠻ ଙ祜 緡૬ױ
趂ᆿྮᴨᗔ牧௶ஞഖ疏֡蛪֛牧

མཚམས་ ད་ ་ ་ལས་བསགས་མ ལ་ ་བ གས། །ད ་ ང་ད ་ ལ་བསད་དང་བ ན་མ་ བ། །
݇ ᴨ 襊៣ 蝚蹭瓲 ᕳ赻 ᕳ ᜋױ 疧ሸૻ
襷ఄ෫ᳵ耻牐疏穉ӯ犌ဉ趘牧ݎ

་ག གས་མ ད་ ན་ ་ ང་བ ག་ལ་ གས། ། ་བ ་མཚམས་ ད་ ག་ ས་མ ལ་ ་བ གས། །
ᝁ 繊ჳ 皐 ᥜ࠻祇 ഒশ ݇ 蝀磼 蝚蹭瓲
疴ྪ猟璼疢缛牧ݎ襷蜱෫ᳵ耻牐

ད ན་མ ག་ ་ ང་ག ང་རབ་ ན་ག མ་ གས།།དཔང་བ ག་ཚད་བ གས་མནའ་ ས་ལ་ གས་པ།།
釒纩 皐 礁舙 ჳ礁祇 螸᧯ ၥᑄ ೭ᡱ ࠻祇૬
ӣਪྩᕪಅ狅缛牧犥ஂ֢ᦤᬲᦁ缛牧

ས་ ངས་ལས་ངན་བསགས་པ་མ ལ་ ་བ གས། མས་ག མ་ མས་ཅན་བསད་ལས་ ག་ ་བ།།
繊螸 襊ଙ ៣૬ 蝚蹭瓲 皐礁 祜ᳵ ᜋ襊 蝀獥ߡ
襷ఄᛣဩ耻牐ᨂ᧘苄៣ԏ耻牧ݎ

ང་ བ་ མས་དཔའ་ མས་ལ་ ར་བ་བ བ། ། ན་ ད་ ག་ ན་བསགས་པ་མ ལ་ ་བ གས། །
纩 祜૬ ࠻ܖ ߡय़ ઉ 蝀܉ ៣૬ 蝚蹭瓲
ӣኴ磪眐᯿牧ݎ襷ఄ෫Ԏ耻牐

ད ་བ ་ ན་ ན་ ག་པ ་ ས་ད གས་དང། །ད ལ་བ ་ ག་བ ལ་ ་ཚད་ལ་ གས་པ། །
ᕳশ 聦ز 蝀ᨬ ၽ珘ױ ᯦শ ᴨ ၥၥ ࠻祇૬
珿ۑ盓௶鉑ఋ牧瑿ሄዳ舚ᰁ缛牧

ས་ ང་ ་བ ན་བ ད་ ད་ ན་བསམ་པ། །མཚམས་ ད་ ་བས་ ་བ ་ལས་ངན་པ། །
വ贻 罡ᅩ 稤؛ 玻碂૬ ݇ ᴨশ 统শ 襊ଙ૬
ᦊԅ犋贶ܩ᧔ဩ牧種耻᯿ԭԲ෫ᳵ牧
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ཐར་ ད་ལས་ངན་བསགས་པ་མ ལ་ ་བ གས། ། མ་པ་བ ་དང་ ག་མ་བ ་ག མ་དང། །
᪭ဌ 襊ଙ ៣૬ 蝚蹭瓲 ჲ૬ ԟױ ሸ 绗礁ױ
犢胦牧ࢥ躷أӣ܈襷ఄ෫薹耻牐ݎ

ང་ ང་ ར་བ གས་ ས་ ས་ ་ཚན་ ། ། ་ཐར་ ལ་ མས་འ ལ་བ་མ ལ་ ་བ གས། །
螸ӳ 祇瓲 ၽ磼 琂܉ᴨ 祇᪭ ଣ ၜߡ 蝚蹭瓲
ण耻௶֢ఄஂݻ牧ݎ襷ఄԲण耻牐

ནག་ ་ ས་བ ་ ང་བ་ ་ ་བ ད། ། ང་ མས་བ བ་པ་ མས་པ་མ ལ་ ་བ གས། །
೭ူ 繊ԟ ӳߡ ᴨᴨᕳ 祜 ૬ ᯦૬ 蝚ᗔ瓲
襷Ꮘ苄៣牐ݎ獌ण牧܈ဩ耻௶ࢥ

་ ང་བ ་བ ་ ན་ལག་ མ་ ་བ ད། །གསང་ གས་དམ་ ག་ མས་པ་མ ལ་ ་བ གས། །
ಎӳ 绗ԟ ᄍ ૄူᕳ 礱ᴨ 郕 ᯦૬ 蝚蹭瓲
襷Ꮘᦁ耻牐ݎ礬獌罶ඪ牧ࢥ܈

མ་པ་མ་ ས་ ་ད ་ལས་ ས་པ། ། ་ཚངས་ ད་དང་ ང་འ ང་ལ་ གས་པ། །
睞૬ ሸஎ 罡ᕳ 襊磼૬ 罡ՙ ඃױ 聄蝢 ࠻祇૬
๚ݑ蝨௶ӱ牧覍祋ᤈ现ᷴ蟸缛牧

རང་བ ན་ ་ན་མ་ ་ ག་པ་ ། ། ག་པ་ ག་ ་མ་ ས་མ ལ་ ་བ གས། །
硞ᤈ ࠶೭ ሸ蝚 蝀૬琂 蝀૬ 蝀 ሸᨀ 蝚蹭瓲
Ӟ獥ᛔԏ耻鉑牧ݎ襷ఄ๚Ꭳ耻牐

བས་ མ་དབང་བ ར་ལ་ གས་ བ་ན་ ང ། ། ་ ་ མ་པ་དམ་ ག་བ ང་མ་ ས། །
祇 蝚೭ಛ 琂 睞૬ 郕 礁ሸᨀ࠻ 睞 ے
ᡱݑ緢箑ᶮ缛牧犋Ꭳਝ镔ᦁ牧

བཅས་པ ་ ང་བ་ ག་པ་མ ལ་ ་བ གས། །འ ད་པ་ ད་ན་བ གས་པས་ ་འདག་པས། །
緡ᨬ ӳߡ ူ૬ 蝚蹭瓲 ૬ ೭ 瓲ᨬ 罡鉏ᨬ
牧ٳ耻牐舙෫ఄஞ犋ګ襷ఄ֡ݎ
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ར་ ས་ ག་པ་ ང་ ་ ག་ ང་ ར། ། ་ཚ་འ གས་ ག་འ ད་པ་ ན་ ས་བ གས། །
ᴨ磼 蝀૬ 绚 礁砇 ߶硄 ݴ ૬ ူ܉瓲
คಅ蝨耻ই腀ྰ牧犥य़పథఄ耻牐

ན་ ད་ མ་ མས་ ད་ན་ ་འདག་པས། ། ན་ ད་ ག་ལ་བབས་ ང་ ་ད ་ལས། །
ᰭ獥 睞祜 ೭ 珘鉏ᨬ ᰭ獥 矾 瞪贻 罡ᕳ襊
ᵙ牧蝽ݸᦁ種ݎ牧ٳ෫ஞ耻犋ݸ

ད་ནས་ ་བ ད་ མས་ལ་དམ་བཅའ་བ ང། །བ ་ག གས་ ད་དཔག་ ད་པ་ ས་བཅས་ ས། །
鉏ٖ 罡ݴ 祜࠻ 郕礍ᘪ ᨀ ࠔ૬ ૬ ᜋ緡ݴ
Խ犋蝨֢犋珿ӱ牧ᴨ趘ᴩ֡现֡ৼ牧

བདག་ ད་ ངས་ ་དག་པར་ ན་ ས་ བས། །ག ན་ ས་ད ་བ་ ད་པ་ ས་པ ་ ། །
鉏Ԉ ᝁ 鉏૬ Ფݴ蹭 ᨲݴ ᕳߡ 磼૬ വᨬၥ
犢Ոᤈ珿牧ލ玕౯ஞᖅ牐ٳ瞱ے

་ལ་ ག་ ག་ ་ད ་ མས་ ངས་ནས། ། ང་ནས་དགའ་བས་ ས་ ་ ་རང་ན། །
琂࠻ 豥ᨗ 罡ᕳ 祜螸ٖ ਘٖ শ 磼ᝁ 硞೭
舙ᛣண甎犋ࡅஞ牧ᦻஞཻఌ֢鋓ࡅ牧

་ ་བ ད་ནམས་མ མ་ ་ བ་པར་ག ངས། ། ་ ར་འ གས་པ་ མས་དང་ ་ ་ ས། །
琂 ᔱܖ ᯦ 蝚૬礁 琂瓼 ૻ૬ ױܖ 祇緡
֡᧔ݶ酄ஂᐰ盓牐硲ԭࣀռ现獡ॢ牧

ད ་བ་གང་བ བས་ ན་ལ་ ་རང་ ། ། ་ ད་ ང་ བ་མ ག་ ་ མས་བ ད་ནས། །
ᕳߡ ಔᒓ 釒࠻ 硞߶ ࠻ ୩纩 纩 祜緡ٖ
ಅ֢᧘珿緡鋓ࡅ牧ԭݎ෫Ӥ苄ஞ牧

འ ་ ན་ ་ ན་མ ད་ལ་ ་རང་ ། ། ་ད ་བ ་ ་ ངས་པ་ད ་བ་བ ། །
绗ߡ硞߶ 罡ᕳ 绗ူ 螸૬ ᕳ ࠻߽ ܉ઉ ከܓ
ଠڥ磪眐緡鋓ࡅ牐踤܈犋珿ᤈ܈珿牧
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ག ན་ ་ ག་བ བ་ ན་པ་ག ང་བ་དང། ། མ་པ་ ང་ ང་བ ན་པར་ ་བ་དང། །
ᨲݴ 祇 Ფ૬ ӳױߡ 睞૬ 礁ᤈ ᅩ૬ ሸױߡ
硶镔犢ᤈ碞牧ਝ瞱᧔贶牧

འ ན་པ་བ མ་དང་ ་ ལ་ ང་ ར་ ། ། ན་དང་ ན་པ ་ག མ་བ ད་འ ད་པ་ ང ། །
碲૬ 睞ױ ԟ ഩူሸ ઉױ ᅩᨬ ܔᥧ ञ૬给
玕ፗ礖牧ཿ᧔ٍԎ牧

མས་དང་ ང་ ་ མ་ ང་ ས་ལ་ ད། །ད ་བ་ ་ མས་ ན་ལ་ ་རང་ ། །
୩ױ ਘ磼 ᤈ 繊࠻ඃ ᕳߡ 琂ܖ 釒 硞߶
狕瞱眈ᤈྋဩ牧ԭஂ珿ဩ緡鋓ࡅ牐

གས་བ ་འ ག་ ན་རབ་འ མས་ཐམས་ཅད་ན། ། གས་སངས་ ས་ནས་ ང་ ར་མ་ ན་པར། །
纩 ݴჳ 舙 ኴ೭ 鉻礱 磼ٖ Ռူ ሸև૬
犋ԋ牧ݸჿྋᥧࢺොၴᅁӮኴӾ牧܈

་དག་ མས་ལ་ ས་ ་འ ར་ ་ ། ། ་ ན་ ར་ ་བ ར་བར་བདག་ ས་བ ལ། །
琂鉏 ࠻ܖ 繊च 莮蹭疴 ከ܉ ᕘ ߡۮ 鉏ݴ硲
౯ԭஂ缛獮ᐖ᧗牧蜫蝧ଠওဩ牐

མ ན་ ས་ གས་ ས་ ་ ན་མ ན་པར་ག ལ།།སངས་ ས་ ང་ མས་བ ན་འ ན་ད ་བ ་བ ས།།
Ⴥᨀ 统च 琂ઉ 璱૬祇 礱磼 ୩祜 ჳ犡 ᕳশᨀ
֡犥ᐟ蝢ᎣஂԎ牧ԭ֡苄៣瞱硽趂牧

་ངན་འདའ་བར་བ ད་ ན་ ་དག་ལ། ། ་ངན་ ་འདའ་བ གས་པར་ག ལ་བ་འ བས། །
᯦௮ 鉏ߡ ᧯釒 琂鉏࠻ ᯦௮ 罡鉏 ߙ૬ 祇ߡ琂
᧘ཿၽ禥ஂ缛獮牧ᐖ᧗֘Ӯ犋ၽ禥牐

འ ས་མ ན་བདག་ ་ ས་ག མ་ད ་བ་ མས། །འ ་བ་ མས་ཅན་ ན་ ་ ན་ ་བ ། །
蝀 鉏ݴ 礁 ᕳߡܓ ܖߡ 祜ᳵ 釒ݴ ઉ߶
犥種ԅԆӣӮ珿牧ݻࢧӞ獥᧘磪眐牧
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ན་ ང་ ་ ད་ ང་ བ་ ར་ བ་ནས། མས་ག མ་འ ར་བ་ ང་ནས་ གས་ ར་ ག །
釒贻 ࠻ ୩纩 ᕘ蝚ٖ 皐礁 莮ߡ 睞ٖ ቐሷᦇ
眭緡蝧෫Ӥຎ牧礬ᴻӣኴԏࢧ牐

་ ་ད ་བ་བདག་ལ་ ར་ ན་ནས། ། ་འ ར་ ས་ ན་འ ་བ་བ ་བ ད་ ། །
琂 ᕳߡ 鉏࠻ ᕘٖ ၥ蝀 ݷ 瓼ߡ 绗ᕳԟ
ஂ珿蝧౮ᆧԭ౯牧螒ᴻ܈獌ᐿ躁稴牧

ནད་ ད་ལང་ ་ ས་པ ་ ས་ བས་ ན། །དཔལ་འ ར་འ ད་ ད་ད ར་ ་ག ་ ར། །
ٖ ๔ഷ 磼ᨬ 碟ᨗჳ ૬ሷ ߽ 珆ݴ ಔ瑑砇
蛪皐ێौᶬ锔犐牧ই瓲မ෫ੱᨰ牧

བ ད་ད ་འ ་བ་ ད་ ང་དམ་ ས་ ད། །བསམ་པ ་ ན་ ན་ ས་ ན་ ད་བ ན་འ བ། །
߽ ၥߡ ٳ 繊ඃ 碂ᨬ ઉ釒 繊ᅩ ᤈᒓ
෫諑疏Ձྋဩ牧ইဩ౮疰᧘ಅ眭牧

བ ན་དང་འ ་ལ་ ན་ གས་ ་ ན་འ བ། ། ་ ས་ ན་དང་ ན་པར་འ བ་པར་ ག །
ჳ࠻ܓ ױ 聦蝚 ከ܉ᒓ 罡碟 ઉױ ᅩ૬ ᒓ૬狕
ଡ଼ဩڥኞय़ፅ౮牧ֵ種Ո蛪ٍԎ牐

བདག་དང་བདག་ལ་འ ལ་ གས་ ན། །འ ་ནས་ ་འ ས་ ར་མ་ཐག །
鉏ױ 鉏࠻ ߽蝚釒 蝀ٖ ၥ蝁 ሷሸ᪭
犌౯ᕮᖭռ牧眭ԁᕣ牧

ལ་པ ་སངས་ ས་ ད་དཔག་ ད། །ད ་ ང་ད ་འ ན་འ ར་ ས་བ ར། །
ቐᨬ 礱磼 ࠔ૬ ᕳ赻 ᕳઉ 莮ۮݴ
玕蛪෫ᰁط牧穉ӯأ፯ᕰ牧

མ ན་ ་མ ན་ མ་འ ན་པར་ ག ། ་མ ང་ ད་དགའ་ ང་བ་ ད། །
ઉ Ⴥ礁 ܫ૬狕 琂蝢  瑯ߡच
谛ԁޙ缛獮牧ᥠஂஞཻఌ牧
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་བ ་ ག་བ ལ་ ད་པར་ ག ། ང་ བ་ མས་དཔའ་མ ད་བ ད་ ། །
ॗশ ᴨ ૬狕 ୩纩 祜૬ 獥ᕳ疴
෫磪稴犜舚牐眭獌य़苄៣牧

་འ ལ་ བས་ ས་ནམ་མ ར་ ན། །བ ་བ་ཅན་ ་འ ་བ་ ། །
᪃ڡ ᨗच ܫ࠶ܖ 琂ߡ ᳵ ߡܓ
ᐟێԁ绚Ӿ牧瞲纈礃Ԕ螇牧

ལམ་ ན་ལམ་ ་འ ན་པར་ ག །ངན་ ང་ ག་བ ལ་བ ད་ ག་ ད། །
๔碄 ๔೭ ૬狕 ௮礁 ᴨ 鋓
矑ஃኞ犖牐௶蚕舚ᵙ盚牧

་ ་བ ་ ད་ ་ ག་འ ར། ། ་ལ་ ག་ མས་ ་བར་ ག །
ᢺ罡 琂च 罡य़ሷ 琂࠻ 祜 緡ߡ狕
ՈॠԔ෫ଉ牧眭ኞ綗ஂஞ牧

ག་མ་ ད་ནས་ད་ ་བར། །འ ར་བ་འ ་ན་ ན་ ་ ང ། །
蝚ሸ ٖ 鉏य़ߡ 莮ߡ 蝀೭ ԯታՌ
෫তᛗ犡ኞ牧笤ᳩ笖ࢧ牧

་ལ་ ་བ་ ་བར་ ག ། ་ནས་ ་ ་ ་ ག་ ང ། །
琂࠻ 疰ߡ 緡ߡ狕 罡ٖ 罡ই 緡纩贻
眭ኞܵᐶஞ牐ᦡֵՈՈ牧

་ ་ན་འ ་ ངས་ ད་ ང ། ། ས་ངན་ གས་མར་བར་ ད་མང། །
緡瑑 ೭瓼 ഩᕘ ௮ 疴ሸ 獥艇
ኞ聲የ稴牧ၤӮᬲᖭग़牧ݑ

་དང་ ་ ་བ ་ ད་འ ། ། ག་དང་འ ས་པ ་ཟས་བ ན་ ། །
罡ױ ᢺ 琂च蝀 ױ ߽ᨬ ᧡ᤈ
ՈॠԏਞԔ牧辇ইྰ觬牧
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འ ད་པ་ ་ མ་ ད་པར་ ག ། ་ ་ཟས་ ར་མ ན་ གས་ མས། །
ञ૬ 蟂ᩩ ૬狕 ഒ 紳ূ ރ肼ܖ
眭ྺ෫ᨸ穩牐觬ᨰ谛๏牧

་ ག་ ་མ་ ་ ལམ་བ ན། ། གས་ ན་ ་ མ་ ད་པར་ ག །
罡य़ ሷሸ ੂ๔ᤈ ၜᨲ 蟂ᩩ ૬狕
෫ଉই蹙ଝ牧眭ྺ෫ᨸ趰牐

ས་ ་ ལ་ ས་ ང་ མ་ མས། ། ་ ལམ་ ལ་ ་ ང་ མ་ ར། །
៣ၜ ԭڥ 皐ᰭܖ 珘๔ ԭݴ 皐ᰭ砇
硲Ԡં瑿疌牧辇ই蹙ह疌牧

བ ན་པར་མ་ བ་ ས་པར་ ག །ཐར་ ད་འ ར་བ ་ ་མ ་ནས། །
ᅩ૬ ሸᒓ ᨀ૬狕 ᪭ 莮শ ከഷٖ
眭Ꭳ犋౮贶牐෫薹ࢧၹ牧

ས་ ན་བ ན་ནས་ཐར་པ་བ ན། །བ ་བ་ཅན་ ་ ང་ མས་ ། །
ഒ܉ 疧ٖ ᪭૬ᤈ 琂ߡ ᳵݴ ᤈ皐ᝁ
ই耻ᇨ部ሄ牧眭Ԏ෫玱ᶶ牧

་ ས་ ད་པར་འ ས་པར་ ག ། གས་ ན་འ ་བ་ ན་བཅད་ནས། །
瓼琂 ૬ ߽૬狕 ၜᨲ 瓼ߡ 釒緡ٖ
ஃ礃Ԕ豥牐眭踤᧘ᨸಗ牧

་ ད་ ་ནས་ཐར་བ་བ ན། ། བ་ ་ གས་ ་ནམ་མ འ་ལ། །
ከ 疴ٖ ᪭ߡᤈ ۘच 纩च ࠻࠶ܖ
Ỹ部ᗑᗔ牧縣ᳵ᩼鉑牧

འ ག་ ན་ མས་ ་ ངས་ ད་པ། ། ད་ ག་ ད་ལ་བ ད་ ས་ནས། །
磼ٖ߽ ࠻ჳ 皐疴 ഩ૬ 緡ᦇ 眝ݴ
ᥜො绚Ӿ牧෫ᰁӮኴ豥牧ݻ
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བ ་བ་ཅན་ ་ ན་པར་ ག ། ་ ་སངས་ ས་ ད་དཔག་ ད། །
琂ߡ ᳵ ᰭ૬狕 琂ই 礱磼 ࠔ૬
ᧄᛗ礃Ԕ牐眭ᶎᥠஂ豥牧

མ ན་ མ་བ གས་པ ་ ལ་མ ང་ནས། ། བ་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་ ག །
Ⴥ礁 ߙᨬ ቭ蝢ٖ ݴ૬ ኴ 鉏૬狕
֘Ӯ෫ᰁط牧ٳᴻ᧘耻ᵑ牐

་གནས་བ ་ ་མ ག་ ར་པ། ། ་ ག་པ ་ ང་ ་ལ། །
緡ٖ ԟ 纩ሷ૬ 聅ᨗ ᨬ ਘူ࠻
ኞӾ磧胦牧ឰ臺莺Ӿኞ牧ࢥ

བ ས་ ་ ་བ་ ན་པར་ ག ། ད་ ག་ ད་ལ་ ས་ གས་ནས། །
Ԉ琂 緡ߡ ᬳ૬狕 緡ᦇ 疴࠻ 碟鉻ٖ
眭玕蛪ኞ牧豥ᮎ蛪ࢺჿ牧

མཚན་ད ་ ན་པ ་ ས་ བ་ ག ། ་ ་ གས་པ ་ ་ མ་ ས། །
ݴᨬ ᅩᨬ 碟蝚狕 罡緡 ᨬ 磦邿܉
眭酄ፘ鋓অ牐ࢩ綡犋ஃኞ牧

་ ངས་ ་བ ་བར་དག་ ། །ནང་ ར་བ ་ ད་ ངས་ ད་ ན། །
蹭ഩ ᴨከ 紩鉏 瑯琂 琂च ඃჳ
ԭԲጯଙӾ牧ᡱٍԔݑአ牧

སངས་ ས་ག ང་ ་ ས་ན་ ང ། ། ་ ག་ ་ ་ ་ ་བས། །
礱磼 礁疴 വ೭ಛ 聅ᨗ ࠶疴 罡磼শ
्֡牧簁臺犋ᖔ硯牧ލ

སངས་ ས་ ལ་མཇལ་ ་བ ་ ན། ། ་འ ་བདག་ལ་ ་འ ང་ ག །
礱磼 ቭከ 瓼শ甤 琂 鉏࠻ 罡箼狕
皤ᥠ᷏֡牧眭౯෫種鉑牐
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ས་མ་ཐག་ ་ ་ ག་ ། ། ད་དཔག་ ད་པ ་ ལ་མ ང་ ག །
緡ሸ ᪭ 聅ᨗ磼 ࠔ૬ ᨬ 啓蝢狕
ஃኞ锔ܨ牧眭ᥠ෫ᰁط牧

བ ད་ནམས་ བས་དང་ ་འ ལ་ ས། །ལག་པ ་མ ལ་ནས་མ ད་པ ་ ན། །
ᔱױᨗ ܖ ᪃࠻ ݴڡᨬ 磦ٖ 繊ᨬၐ
犥ᐰێᐟݒ牧ಋഩӾ硯ڊ牧

བསམ་ ་ བ་པར་ ས་ ས་ནས། །སངས་ ས་འ ར་བཅས་མ ད་པར་ ག །
碂罡 ၜ૬ Უ磼ٖ 礱磼 莮緡 繊૬狕
犋ݢ׀ԯ牧眭֡׀፯ં牐

་ ་ ་བ ན་ག གས་པ་ ས། ། ག་ག ས་བ ངས་ནས་མ ་ལ་བ ག །
琂ၥ 琂ᤈ ᨀ૬琂 ၜ肍 贻ٖ 崌࠻啓
ਫ਼眭ই牧疻ݦಋ砜ᶮ牧

ང་ བ་ ང་བ ན་ བ་པར་ ག །ཟབ་དང་ ་ ་ ས་ ས་ནས། །
୩纩 ᵇჳ 蝚૬狕 砥ױ ከ獥 繊വٖ
苄ദᦕ牐窼ଠဩݸ牧

རང་ ད་ ན་ ང་ ལ་བར་ ག ། ན་རས་ག གས་དང་མ ་ ན་ བ། །
硞Ԉ ᱮ羊 ߡ狕 ᳵታ ԟױ 统܉蝚
眭ᆧ薹ᛔᖅ牐眭֡ԫᳩৼ牧

ལ་ ས་ ་ ་ མ་ག ས་ ས། ། ན་ ས་བ བས་ ང་ ས་བ ང་ ག །
ᤈ 磼ᘪ狕 ݴ۪ 疴चܖ ᜋ 统ᑾ
ᥡᶪय़۠ᛗ牧ے瞱ଚ൱ݑ牐

ན་ ་བ ན་ ་ གས་བ ་ ། །སངས་ ས་ ང་ མས་དཔག་ ད་པ། །
ਘታ ᤈ 纩绗 礱磼 ୩祜 ૬૬
ྯ෭Ӿ܈ො牧෫ᰁ֡苄៣牧
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ད་དཔག་ ད་པ་མ ད་པ་དང། ། ང་ ར་བ ་ ར་འ ན་པ ་ ། །
ᨬၥܫ ᤈ琂 य़瓼 ױ૬ ૬ 繊૬ࠔ
牧鄾ᥡஂ豥牧ط෫ᰁِ׀

་དག་ ན་ལ་བ ན་བ ར་ ང ། ། ས་ ་བ ད་ ་ བ་པར་ ག །
琂鉏 釒࠻ ၽ硲ᤈ 繊च ᒗ 蝚૬狕
眭瞚狂ஂ缛牧酄ဩኚ襷牐

་འ ལ་ གས་པ་ ད་པ་ ས། །མ ན་དག ་ ང་དང་དཔལ་ ན་ ང ། །
᪃ڡ 蝚૬ ૬ Ⴥᕳ ᤈױ ૬ჳᤈ
犥෫Ꮵᐟݒ牧眭Ӥ܌獮᩵牧

ལས་རབ་ གས་དང་ ག་ ་བ ད། ། ་ ་ ་དག་ མས་ ་འ ། །
襊舙 鉻ױ ူᥢ ᴨ 琂鉏 ܖᝁ肼
ሿٍࡅ盓豥牧ওੂࢺӸ豥牐

་བ ད་ ན་འ ང་ ན་ ད་ བ། ། མ་ ང་ལ་ གས་སངས་ ས་ལ། །
罡ᥢ Ռ箼 ઉᕅᒓ ܖ瑯 ࠻祇 礱磼࠻
犋ۖਪኞ֡牧犋绚穋֡ܝ牧

དབང་དང་ ན་ བས་ མ་པ་ ། །མ ད་པ་ ་མས་མ ད་ ས་ནས། །
ױ ۪ 睞૬ߙ 繊૬  Ӭ磼ٖ
穩箑ᶮے瞱牧ݑ狶ଠ׀牧

ད ང་ ་བ ་བ་ཅན་ ད་ ། །ད འ་ གས་ ད་པར་ བ་པར་ ག །
砗 琂ߡ ᳵ疴 ၥ ૬ 遞૬狕
ؕภ෫ᜊᵙ牧蜴ࢧ礃Ԕ牐

་ལ་དང་ ང་ ་ཅན། ། ་ བ་ ང་དང་ ་ ན་ ལ། །
ူय़ ױ࠻ 贻蹭ᳵ ᴨ舄 犤ࣙࡂ ױଟ
ฦᴩື牧ᮑᰂওೃ窓牧
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ལ་ ་ ང་ མས་ ་བ་བ ར། ། ན་རས་ག གས་དང་ ལ་མ་དང། །
ቐ ᤈ皐 Ӭߡከ ᳵታ ԟױ ሸױ
Պ玕蛪豥牧眭ᥠᥡӮᶪ牧܈

ག་ ར་པད་འ ང་ ་བ་བ ། །མཇལ་ ང་མ ད་པ་ ་མ ས་མ ད། །
ၜ ᨬ箼 Ӭߡከ ከᤈ 繊૬ ከ苚繊
ଶྮᰂڟಋ牧ឰ趂܈Պ疧牐ॲইၹߝ׀牧

དབང་དང་གདམས་ངག་ཟབ་ ་ ། ། ར་ ་རང་གནས་བ ་ ན་ ང ། །
ױ 郕ᴨ 砥砗ߙ ᕘ 硞ٖ 琂܉ᤈ
穩箑ᶮ窼硽牧蝧瞤य़Ԕࢿ牧

གས་པ་ ད་པར་ ན་པར་ ག ། ལ་ ་ ་ ་ ་ བ་ གས། །
蝚૬ ૬ ᰭ૬狕 ݴߙ ഒ 蹭祇
෫Ꮵ蜴ᛔ豥牐眭ॠ縄กᥠ牧

་ ་ ག་ ས་གསལ་བར་མ ང། ། ང་ བ་ ན་ ས་ བ་ ད་ ང ། །
ᢺ 罡ݴ 砥ߡ蝢 礁疰 ۪ݴ 蹭Ӭ羊
ኞ獮狂盆牧ے瞱ଚ镔֚牧

འ ་ ས་ ང་ ར་ ད་པར་ ག །བ ལ་བཟང་འ ་ ་བ ལ་པ ་ ན། །
瓼 ᤈ琂 ૬狕 礱 蝀 ᨬԯ
犜矑ஂ豥牐ᨲۙӞय़ۙ牧

བ ་བ་ཅན་ ་ ག་ག ག་ ། །བ ལ་པ་ ངས་ ད་འ ་བ་ ད། །
琂ߡ ᳵݴ ቭᦇ琂 ૬ ഩ 瓼ߡ
礃Ԕ豥Ӟ෭牧෫踞ۙ෫稴牧

ག་ ་ ང་ ་འ ན་པར་ ག ། མས་པ་ནས་བ ང་ ས་པ ་བར། །
य़ ᤈ琂 Ფ૬狕 ୩૬ ٖᘪ 砗ᨬ紩
眭֘ஂ豥牐趘ۦᛗ胦薹牧
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བ ལ་བཟང་འ ་ ་སངས་ ས་ མས། །འ ག་ ན་འ ་ན་ནམ་འ ན་ ། །
ၥܫܖ ჳ 蝀೭ݴ ܖ礱 蝀 礱磼
ᨲۙ᧘֡ᴩ牧褔ԁ種豥牧

་འ ལ་ བས་ ས་འ ར་ ངས་ནས། །སངས་ ས་མ ད་ ང་དམ་ ས་ ན། །
᪃ڡ ᨗच 蝀ਡٖ 礱磼 繊羊 郕繊ଙ
犥ᐟݒᧄ種牧֡׀ྋဩ牧

ར་ ང་བ ་ ན་ ང་ མས་ ། ། གས་པ་ ད་པར་འ ་བར་ ག །
ಛ 琂܉ ᤈ皐ᝁ 蝚૬ ૬ ߡܓ狕
ਫ਼ݸ眭෫Ꮵ牧蜴ࢧ礃Ԕ豥牐

སངས་ ས་ ་བ་ ག་ ག་བ ་ ང་ ག །བ ད་ ་ ་ག ག་སངས་ ས་ ང་ ན་ ། །
礱磼 Ӭߡ 豥 ከӳ豥 ᕳ疰 ಎᦇ 礱磼 ᤈ釒ݴ
獌ጯӞ܈ӡٍ胧牧ᮎኧ犢֡ԏ֡豥牧

ན་ ན་བ ད་པ་ཐམས་ཅད་ག ག་བ མས་པ། ། ང་ མས་ ན་ལས་ ད་འ གས་ ་ན་ ད། །
೭࠻ ჳ ᥢ૬ ኴ ᦇ睞૬ ᤈ皐 釒襊 ਮૻز
牧ࢿӞ牧眭ኞ胦鉑᧘豥ݳ盓ଢӸ緡ۑ

བ ་བ་ཅན་ ་ ང་ ར་ ་བར་ ག ། ན་ ན་ས་ག ་ ད་ མས་ལག་མ ལ་ ར། །
琂ߡ ᳵݴ ᤈ琂 緡ߡ狕 Ռ܉ ៣ԟ 繊ᕘ ࠻磦य़
෫Ӥྛ胦礃Ԕ豥牐ቊਪय़瑿ଘইഩ牧

ངས་ ང་ ་ ་གསལ་ ང་ ད་ ར་འབར། །མནན་ན་ མ་ ང་བ ག་ན་ ར་ ད་པ། །
ಛᤈ ከ獥 砥ᤈ ࠔᜋ瞪 ଙ೭ 盢ᤈ 琂೭ ૬Ӭ૬
਼碀ก犝طᳬᳬ牧ܴᵅ蜴୨牧

བ ་འཇམ་ ངས་པ ་ ང་ ར་ ་བར་ ག ། ན་ ན་ ་མ་ལས་ བ་དཔག་བསམ་ ང། །
琂 ಛᨬ ᤈ琂 緡ߡ狕 Ռ܉ ሸ 襊ᒓ ૬碂จ
眭ኞ笅ᛥ蝒豥牐ռਪಅ౮ই牧
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་མ་དར་ཟབ་འ ས་ ་ ན་ ན་བ ན། ། ་ ང་ ལ་པ ་ ་ གས་ ད་ ན་ ས། །
蹭ሸ 鉏砥 ߽ Ռ܉ᳵ 琂ӟ ቐᨬ Ӭഷ ᕳ盢߽
ݨᲤᖤቊຎ᷶牧ٌӤଝềڊওᶪ牧

ཟབ་དང་ ་ ་ ས་ ་ ་ མས་ གས། ། ་མཚར་ ན་ ་ ང་ ར་ ་བར་ ག །
砥ױ ከ獥 繊च ܖ ߶硄 ူ܉ ᤈ琂 緡ߡ狕
ễࠖ窼ଠԏဩᶪ牧眭ኞ礃ԅᑑ磪豥牐

ས་ ་ ་ ང་ ན་ལག་བ ད་ ན་མང། ། ་བ ན་བ ད་ ་ ས་ ་ ང་ ་ མས། །
ူ纩 纩赻 Ꮈ ᕳჳ艇 琂ᤈ च ݄च Ფܖ
ռٍ獌ඪ詂မ牧ইฎኚ襷᧘ၸ穰牧

ན་ ན་ ་བ ན་ མ་ ས་ ་ ས་བ ར། ། ་ ག་པ ་ ་ མ་འ ས་ ར་ ན། །
Ռ܉ ᮎઉ ॠᕳ ૻԈۮ 聅ᨗ ᨬሸ ᤈ ߽ჳ
犊ਪᴤༀਪࢱ牧臻詂ឰ臺ٍຎ贶牧

པ ་ ད་ ར་དཔག་ ་ ད་པ་འ ། ། ད་ ར་ ་ལ་ ལ་པ ་སངས་ ས་བ ན། །
ᨬ ࠔᜋ ૬ ૬ು ࠔᜋ ߽࠻ ቐᨬ 礱磼ᳵ
ឰ臺碂疤෫ᰁط牧طᒒӸ᷶玕蛪֡牧

་མཚན་ ན་ ་ ང་ ར་ ་བར་ ག ། ་ མ་བ ད་དང་ངན་ ང་ ་ ་ གས། །
舄ူ܉ ܉ ᤈ琂 緡ߡ狕 罡绚 ᕳױ ௮礁 罡
眭ኞ礃ٌᑑ॰豥牐෫獌෫ะ௶蚕्牧

ན་ ངས་ ག་ ་ ག་ག མ་ནད་དང་ག ན། །ད ་དང་ད ལ་ ངས་འཐབ་ ད་ལ་ གས་པ། །
ၽ蹙 ᴨ 礁 ٖױઉ ױ Ԑಹ ᪭磧 ࠻祇૬
የ諑ᅸӣԲྰ牧බᨹԓԩ缛牧

ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་ ང་ ར་ ས་མ་ ང ། །བ ་བ་ ན་ ་ ང་ ར་ ་བར་ ག །
ᴨ ኴ ᤈ琂 വሸᕘ 琂ူ܉ ߡ ᤈ琂 緡ߡ狕
ஂ豥๚᧘ዳ舚牧眭ኞ礃ٌਞԔ豥牐
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ད་ ད་ ད་ ང་མངལ་ནས་ ་བ་ ད། ། ན་ ང་ ་ ག་པ ་ བས་ནས་འ ངས། །
 羊 ᴨٖ 緡ߡ 釒贻 聅ᨗ ᨬ ٖ٫
෫磪穇Ո෫胛ኞ牧緡ኧឰ臺舓Ӿኞ牧

ཐམས་ཅད་ ་ ས་ ད་ ད་ག ར་ ་མ ག །ད ་ལ་ག ག་ ར་ལ་ གས་མཚན་ད ས་བ ན། །
ኴ 碟 ਮ ᜋݴ Ԑ࠻ ᑄ࠻ ؿ祇 ܉ᨬᳵ
᧘蛪෫ڦᰂ鎑ᜋ牧ᶮ誳缛ፘ鋓অ᷶牧

མ ན་ ས་ ་དང་ ན་ ་ ན་ལ་མངའ། ། ན་ ན་དཔག་ ད་ ང་ ར་ ་བར་ ག །
Ⴥᨀ ᴨױ ᳵᴨ 釒࠻ᴨ زჳ ૬ ᤈ琂 緡ߡ狕
Բ縄Բ蝢盿ٍ᪃牧眭ኞ෫ᰁۑ盓豥牐

རང་ ང་ ན་ ན་ ་ གས་ག ལ་ ས་ ང ། ། ་འ ད་ ངས་ ད་ ད་ལ་ ན་པས་འ ང། །
硞箼 Ռ܉ ᮎഷ ቭ肍皐 ᦇञ ඃ ࠻ ᨬ箼
ᛔ簁ռਪ෫ᰁ牧ಅཿݑአ盢ኞ牧

ལ་ བ་ ་ད ས་ད ས་འ ད་ ན་ ས་ བ། །ང་ ད་ ད་ ང་བདག་ ་འ ན་པ་ ད། །
鉻ᒓ 罡 ञ ևݴᒓ ᴨ繊 羊 鉏 ၐ૬
෫۪犨霙ಅ襑౮牧෫磪֦౯෫౯ಗ牧

གང་འ ད་མ ད་ ན་ལག་པ ་མ ལ་ནས་འ ང། །ཐམས་ཅད་ ་ ད་ ག་ ན་ ས་ལ་ ད། །
ಔञ 繊ၐ ࠻ᨬ 磦ٖ箼 ኴ ࠻ ૼ܉ 繊࠻ඃ
ಅཿ׀ԯಋഩኞ牧ᤈ瞱෫Ӥय़犔ဩ牧

བ ་ ད་ ན་འ ང་ ང་ ར་ ་བར་ ག ། ་ མ་ ང་ ས་ ་ ག་ ར་ ན་འ བས། །
琂च 釒箼 ᤈ琂 緡ߡ狕 ᤈ 赻ݴ 聅ᨗ ၜ܉玖
眭ኞ᧘Ԕԏრ豥牐詂ᷚฦ褔ও臺襁牧

ང་དང་ ་ ང་པ ་ཐམས་ཅད་ལས། ། ད་ ་ ང་བ ་ག གས་ ་ ་ ་ ག །
จױ 纩赻 ᨬ砗 ኴ襊  ਡশ ח 礖ታ
᧘မឰӾኞ牧ఌᜋ्詂ޱ薼牧
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ངས་ ད་མ ད་པ ་ ན་ ང་ ག་ ་འ ང། ། ད་ ད་ ད་ ང་ ལ་པ ་ ་ ་ གས། །
ඃ 繊ᨬ 纔ಹ य़箼  贻 ቐᨬ ᢺ砗ഷ
ԯ肞牧ᡱ෫穇Ոռ玕蛪牧׀አ犥现ݑ

མ ད་པ ་ ་ ་ ་མས་ ག་ ་མ ད། །འ ག་པར་འ ད་ ་ ན་ ན་ག ལ་ ས་ ང ། །
繊ᨬ ᢺ砗  य़繊 ૬ ञၥ Ռ܉ ቭ肍皐
牐ཿਞ֘෫ᰁ牧׀ॠ穇ِ׀

ལ་བར་འ ད་ ་ ན་ ན་ ་བཟང་ ང ། །དར་ཟབ་ ་མ ་མལ་ ན་ ས་དང་བཅས། །
ኴױᩮ礱ӟ 鉏砥  ሸჳ ၽ ܉ञၥ Ռ ߡ᯦
ཿ縌፦ওਪଷ牧ٍռᲤᖤᤩऀຊ牐

་དང་ ན་ ང་ ་ ང་ ལ་ ་ གས། ། ས་པར་འ ད་ན་ ན་པ ་ ས་ ་ གས། །
ከܫ ױจ 纩赻 礖砗祇 蝐૬ ञ೭ ଙᨬ 繊
ềမ窕Ԕ瑊缛牧ཿڊওဩᶪ牧

་འ ད་ ་ན་ ་བར་ ་ ་ གས། །བ ད་ ང་ ་ ་ ང་ ་ མས་ ང ། །
罡ञ ၥ೭ ᮎߡ 罡 च Ფ 纩赻 琂ܖ贻
犋ཿԏܨ犋牧ஂ缛ኚ襷穰競窕牧

་ ང་གང་འ ད་ ་ལ་ ་ ར་འ ང། ། ད་བ ན་འ བ་པ ་ ང་ ར་ ་བར་ ག །
肼ഩ ಔञ 琂࠻ 琂य़箼 ᤈ ᒓᨬ ᤈ琂 緡ߡ狕
獖ำ蝒ଶ鋓ಅཿ牧眭ኞইಅ౮豥牐

ང་ ར་ གས་པ ་སངས་ ས་ ད་དཔག་ ད། །བ ལ་པ་ ངས་ ད་ ་ངན་ ་འདའ་བ གས། །
ᤈ琂 鉻ᨬ 礱磼 ࠔ૬ ૬ ഩ ᯦௮ 罡鉏ջ
ஂ豥ᴨ趘ᴩ֡疧牧֘෫踞ۙ犋ၽ禥牧

་ ད་ ་ ་ བས་འ ང་ ད་པར་ ག །ནམ་ ག་ ད་དཔག་ ད་ ་ ་བར་ག གས། །
琂ॗ 琂 ቭᲤ Ӭ૬狕 ܖԟ ࠔ૬ 琂 ԟߡᨀ
眭ԭ種ᳵ瞚狂ஂ牐Ӟ෮֡ᴩ蚕ၽ禥牧
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བ ལ་པ་ག ་ ང་ ་མ་ ད། །ག ས་ ་བར་ ་བ ན་པ་གནས་པ ་ ། །
Ӭሸ疴 疴च 瞪 ჳ૬ ٖᨬၥ ݴ૬ 瑑 赻
မဉ踞ԏۙӾ牧硽ဩ֘Ӯԏ๗牧

ལ་ཚབ་ ན་རས་ག གས་དང་ ་འ ལ་ ང ། ། ་ ་ ན་ལ་དམ་ ས་འ ན་པར་ ག །
繊 ၐ૬狕 ࠻罡ᤈ 琂 ԯ ױ硄 ᳵታ ԟ
犋ᐶᤑ賳ᥡӮᶪ牧眭ԭ๗ᳵ瞱ྋဩ牐
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