༌ི མེད༌སྙངི ༌པོ། །ༀ༌ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ། མ༌ལ༌བི༌ཤོ༌དྷ༌ནི། རུ ༌བ༌ལ༌ ཏི༌སྃ ས༌ཱྐ ར། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌དྷཱ༌ཏུ ༌དྷ༌རེ། དྷ༌ར༌དྷ༌ར། ས ༌ར༌ས ༌ར། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཨདྷི ཱ ༌ན༌ཨདྷི ༌ི ཏེ༌སྭཱཧཱ། ༅༅། ། ང༌ཆུབ༌ཀྱི༌སྙངི ༌པོའི༌ ན༌འབུ མ༌གྱི༌གཟུ ངས། ༈ༀ༌ན༌མོ༌བྷ༌ག༌བ༌ཏེ༌པི༌པུ༌ལ༌བ༌ད༌ན༌ཀཱ ༌ནོ༌ཏ༌ཀྵ༌ི ། ༌བྷཱ༌ས༌ཀེ༌ཏུ ༌མུ ༌ནེ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཡ། ས ཀྶཾ༌བུདཱ ༌ྷ ཡ། ཨ ༌ཏེ། ན༌མོ༌བྷ༌ག༌བ༌ཏེ༌ཤཱ༌ཀྱ༌མུ༌ན༌ཡེ ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ཡ། ཨ ༌ཏེ། ས ཀྶཾ༌བུ དཱ ༌ྷ ཡ། ཏ ཐཱ། བོ༌དྷ༌ི བོ༌དྷ།ི བོ༌དྷ༌ནི༌བོ༌དྷ༌ནི། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌གོ༌ཅ༌རི ། དྷ༌ར༌དྷ༌ར། ཧ༌ར༌ཧ༌ར། ༌ཧ༌ར༌ ༌ཧ༌ར།
མཧཱ༌བོ༌དྷ༌ི ཙི ༌དྷཱ༌རེ། ཙུ༌ལུ༌ཙུ༌ལུ། ཤ༌ཏ༌རསྨ༌ི ས ༌ོ དི༌ཏེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌བི༌ཥི ཀ།ྟ ེ གུ༌ཎི༌གུ༌ཎ༌བ༌ཏེ། ས ༌བུ ད༌ྷ གུ༌ཎཱ༌བ༌བྷཱ༌སེ། མི ༌ལི ༌མི ༌ལི ། ག༌ག༌ན༌ཏ༌ལེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌དྷཱི ༌ི ཏེ། ན༌བྷ༌ ༌ལེ། ཤ༌མེ༌ཤ༌མེ། ༌ཤ༌མེ༌ ༌ཤ༌མེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ས ༌པཱ༌པཾ༌ ༌ཤ༌མ༌ནེ། ས ༌པཱ༌པཾ༌བི༌ཤོ༌དྷ༌ནེ། ཧུ ༌ལུ༌ཧུ ༌ལུ། མཧཱ༌བོ༌དྷ༌ི མཱ ༌སཾ ༌ ༌ཏི༌ ༌ི ཏེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌སུ ༌ ༌ཏི ༌ི ཏེ༌ཤུ ད༌དྷ༌ེ སྭཱཧཱ། ༌སྔགས། ༈ༀ༌ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ཱ ༌བ༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ། ཛ༌ཡ༌ཛ༌ཡ༌སྭཱཧཱ། སྙངི ༌པོའ།ོ ༈ༀ༌ཧུ ༌ལུ༌ཧུ ༌ལུ། ཛ༌ཡ༌མུ༌ཁེ༌སྭཱཧཱ། ཉེ༌བའི༌སྙངི ༌པོའ།ོ །ༀ༌བ ༌ཨཱ༌ཡུ ༌ཥེ༌སྭཱཧཱ༎

ཨ༌དྷི ༌ི ཏེ། བོ༌དྷ༌ཡ༌བོ༌དྷ༌ཡ། བོ༌དྷ༌ནྀ༌བོ༌དྷ༌ནི། བུ ༌ཡ༌བུ ༌ཡ། སཾ ༌བོ༌དྷ༌ནི༌སཾ ༌བོ༌དྷ༌ཡ། ཙ༌ལ༌ཙ༌ལ། ཙ༌ལཾ ཏུ༌ས ༌ཨཱ༌བ༌ར༌ཎཱ༌ནི། ས ༌པཱ༌པཾ༌བི༌ག༌ཏེ། ཧུ ༌རུ༌ཧུ ༌རུ། ས ༌ཤོ༌ཀ༌བི༌ཀ༌ཏེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ༌ྀ ད༌ཡ། བ ༌ི ནི། སཾ ༌བྷ༌བ༌སཾ ༌བྷ༌བ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌གུ༌ །ེ དྷཱ༌ར༌ཎི༌མུ༌ །ེ བུ །ེ སུ ༌བུ ད།ྷ ེ ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཨ༌དྷི ༌ི ཏེ། དྷཱ༌ཏུ ༌གརྦྷེ༌སྭཱཧཱ། ས༌མ༌ཡ༌ཨ༌དྷི ༌ི ཏེ༌སྭཱཧཱ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ༌ི ད༌ཡ། དྷཱཏུ༌མུ ༌ེ སྭཱཧཱ། སུ ༌ ༌ཏི ༌ི ཏ། ༌ུ པེ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཨ༌༌དྷི ༌ི ཏེ། ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ༌སྭཱཧཱ། ༀ༌ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཨུ ཱ ༌ི ཥ༌དྷཱཏུ༌མུ༌ ཱ༌ཎི། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌དྷ ༌དྷཱཏུ༌
བི༌བྷཱུ༌ཥི ༌ཏ༌ཨ༌དྷི ༌ི ཏེ༌ཧུ ༌རུ༌ཧུ ༌རུ། ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ༌སྭཱཧཱ༎ ༅༅། །འོད༌ཟེར༌ ༌ི མེད༌ ༌སྔགས། ༈ན༌མཿསཔྷཱ༌ནཱན། ས ཀྶཾ༌བུ ༌ཀོ༌ཊཱི༌ནཱན། པ༌རི ༌ཤུ ༌ེ མ༌ན༌སི ། ཨ༌ ཱ༌ ི༌ཏ༌ ཏི ༌ི ཏཱ༌ནཱན། ན༌མོ༌བྷ༌ག༌ཝ༌ཏེ། ཨ ༌ི ཏཱ༌ཨཱ༌ཡུ ༌ཥ༌ ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ། ༀ༌ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཤུ །ེ ཨཱ༌ཡུ ར༌བི༌ཤོ༌དྷ༌ནི། སཾ ༌ཧ༌ར། སཾ ༌ཧ༌ར། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌བཱི ༌བ༌ལེན༌ ཏི༌སཾ ༌ཧ༌ར། ཨཱ༌ཡུ ཿསཱ༌ར༌སཱ༌ར། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ས༌མ༌ཡ། བྷ༌ོ དྷ༌ི བོ༌དྷ།ི བུ ༌ ༌བུ ༌ ། བོ༌དྷ༌ཡ། བོ༌དྷ༌ཡ། མ༌མ༌ས ༌པ༌པ༌ཨཱ༌བ༌ར༌ཎ༌བི༌ཤུ །ེ བི༌ག༌ཏ༌མ༌ལཾ ། ཚ༌ར༌སུ ༌བུ ༌ེ བུ ༌ེ ཧུ ༌རུ༌ཧུ ༌རུ༌སྭཱཧཱ། འོད༌ཟེར༌

ཧ༌རེ། མ༌ཎི༌བི༌ཤུ །ེ ཤོ༌དྷ༌ཡ༌བི༌མ༌ལེ། བི༌ཀཱ༌སི ༌ཏ༌པ །ེ ག༌བ༌ཙི ༌ཏ༌བྷུ༌ཛེ ། ཥ ༌ཱ ར༌མི ༌ཏཱ༌པ༌རི ༌པཱུ༌ར༌ཎི། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏོ ཱ ༌ི ཥ༌བི༌ལོ༌ཀི༌ཏེ༌སྭཱཧཱ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌གུ༌ ༌ཨདྷི ཱ ༌ན༌ཨདྷི ༌ི ཏེ༌སྭཱཧཱ། ཨཱ༌ཡུ ༌དེ༌སྭཱཧཱ། པུ ༌ད༌དེ༌སྭཱཧཱ། པུ ༌བི༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ༌སྭཱཧཱ། པུ ༌ཨ༌བ༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ༌སྭཱཧཱ། ི ༌ུ ད ༌ེ སྭཱཧཱ། ཡ༌མ༌ད ༌ེ སྭཱཧཱ། ཡ༌མ༌དྷཱུ༌ཏེ༌སྭཱཧཱ། སཾ ༌ཧ༌ར༌ཎི༌སྭཱཧཱ། སཾ ༌བྷ༌ཧ༌ར༌ཎི༌སྭཱཧཱ། ས ཱ༌ར༌ཎི༌སྭཱཧཱ། ༌ཏི༌ས༌ར༌ཎི༌སྭཱཧཱ། ཨོ ༌ཛོ ༌བ༌ཏི༌སྭཱཧཱ། ཏེ༌ཛོ ༌བ༌ཏི༌སྭཱཧཱ། ཛ༌ཡ༌བ༌ཏི༌སྭཱཧཱ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌མུ ཱ༌ཨདྷི ཱ ༌ན༌ཨདྷི ༌ི ཏེ༌སྭཱཧཱ༎ ༅༅། གཙུག༌ཏོར༌ ༌ི མེད༌
སྙངི ༌པོ། ༈ༀ༌ན༌མ༌ ཻ༌ཡདྷ༌ིྭ ཀཱནཱཾ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ༌ི ད༌ཡ༌གརྦྷེ༌ཛྭ ༌ལ༌ཛྭ ༌ལ། དྷ ༌དྷཱ༌ཏུ ༌གརྦྷེ༌སཾ ༌བྷ༌ར༌མ༌མ༌ཨཱ༌ཡུ ཿ། སཾ ༌ཤོད༌ྷ ཡ། སཾ ༌ཤོད༌ྷ ཡ། མ༌མ༌ས ༌པཱ༌པཾ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ས༌མ ༌ོ ཱ ༌ི ཥ༌བི༌མ༌ལ༌བི༌ཤུ །ེ ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ། ༀ༌བཾ༌སཾ ༌ཛཿསྭཱཧཱ༎ ༅༅། །གསང༌བ༌རི ང༌བ ལ
ེ ། ༈ན༌མ༌ ཻ༌ཡ༌དྷཱ༌ི ཀཱནཱཾ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ནཱཾ། ༀ༌བྷུ༌བི༌བྷ༌བནཱ ༌བ༌རེ༌བ༌ཙ༌ཊཽ། ཙུ༌ལུ༌ཙུ༌ལུ། དྷ༌ར༌དྷ༌ར། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ། དྷཱ༌ཏུ ༌དྷ༌རེ། པ ༌ག །ེ ཛ༌ཡ༌བ༌རེ། ཨ༌ཙ༌ལེ། སྨ༌ར༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ། དྷ ༌ཙཀྲ། ༌བ ༌ན། བ བོ༌དྷ༌ི མ ཨ༌ལཾ ༌ཀཱར། ཨ༌ལཾ ༌ཀྲྀ༌ཏེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ།

ཡ༌ ༌དེ། ཨུ ཱ ༌ི ཥ༌ ༌བ༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ། ས༌མ ༌མུ༌ཥེ། ས༌མ༌ ༌ ༌བ༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ། མཧཱ༌མཱ༌ཡེ ། མཧཱ༌པཱ༌ཤ༌དྷ༌རེ། ཨ༌མོ༌གྷ༌བི༌མ༌ལེ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། བྷ༌ར༌བྷ༌ར། སཾ ༌བྷར༌སཾ ༌བྷར། ཨི ༌ི ཡ༌བི༌ཤོ༌དྷན།ི བྷཱུ༌ཥི ༌ཏ༌བྷཱུ༌ཛེ ། མཧཱ༌མུ༌ ཱབ༌ི ལོ༌ཀི ༌ཏེ། ཛ༌ཡ༌ཛ༌ཡ། སི ༌ེ སི །ེ བུ ༌བུ ། བོ༌དྷ༌ནི༌བོ༌དྷ༌ནི། སཾ ༌བོ༌དྷ༌ནི༌སཾ ༌བོ༌དྷ༌ནི། ཤོ༌དྷ༌ནི༌ཤོ༌དྷ༌ནི། སཾ ༌ཤོ༌དྷ༌ནི༌སཾ ༌ཤོ༌དྷ༌ནི། བི༌ཤོ༌དྷ༌ནི༌བི༌ཤོ༌དྷ༌ནི། ཧ༌ར༌ཧར། མ༌མ༌ས ༌པཱ༌པཾ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཀུ༌ལ༌བྷུ༌ཛེ ། ས༌མ༌ཡ༌ཏི །ེ ༌ས༌ར༌ཏུ ༌མ༌མ༌བུ ེ། བི༌ན༌ ༌ུ པཱ༌པཾ། ས ༌ཀི ༌ལྦ༌ི ཥ༌

FOUR DHARMAKAYA RELIC MANTRAS 1x ༅༅། གཙུག༌ཏོར༌ ༌ི མེད༌ ༌སྔགས༎ ༈ན༌མཿས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ནཱཾ། ༀ༌མཧཱ༌ཙི ཱ ༌མ༌ཎི༌ཛྭ ༌ལ༌ན། སཱ༌ག༌ར༌ག ི༌རེ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཡུ ༌ར། ཨཱ༌ཡུ ༌ར། ས ༌ར༌ས ༌ར། ཀྵ༌ཎ༌ཀྵ༌ཎ། ཀྵ༌ི ཎི༌ཀྵ༌ི ཎི། ཀྵུ༌ཎུ༌ཀྵུ༌ཎུ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌མཧཱ༌ས༌མ༌ཡ། ཏི ༌ཏི ། མཧཱ༌བྷུ༌བ༌ན། སཱ༌ག༌ར། སཾ ༌ཤོ༌དྷ༌ཡ། མཱཾ༌ས ༌སཏྭཱ༌ཾ ། བྷ༌ག༌བ༌ཏི། ས ༌པཱ༌པཾ༌བི༌མ༌ལ། ཛ༌ཡ༌ཛ༌ཡ། ཛ༌ཡ༌ལ །ེ ུ༌ཊ༌ ུ༌ཊ། ༌ོ ཊ༌ཡ༌ ༌ོ ཊ༌ཡ། བི༌ག༌ཏ༌ཝཱ༌བ༌ར༌ཎི། བྷ༌ཡ༌ཧ༌ར༌ཎི། ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ། ི ༌ུ ད ༌དྷརེ། ཨ༌བྷ༌

༌ི མེད༌སྙངི ༌པོ། །ༀ༌ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ། མ༌ལ༌བི༌ཤོ༌དྷ༌ནི། རུ ༌བ༌ལ༌ ཏི༌སྃ ས༌ཱྐ ར། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌དྷཱ༌ཏུ ༌དྷ༌རེ། དྷ༌ར༌དྷ༌ར། ས ༌ར༌ས ༌ར། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཨདྷི ཱ ༌ན༌ཨདྷི ༌ི ཏེ༌སྭཱཧཱ། ༅༅། ། ང༌ཆུབ༌ཀྱི༌སྙངི ༌པོའི༌ ན༌འབུ མ༌གྱི༌གཟུ ངས། ༈ༀ༌ན༌མོ༌བྷ༌ག༌བ༌ཏེ༌པི༌པུ༌ལ༌བ༌ད༌ན༌ཀཱ ༌ནོ༌ཏ༌ཀྵ༌ི ། ༌བྷཱ༌ས༌ཀེ༌ཏུ ༌མུ ༌ནེ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཡ། ས ཀྶཾ༌བུདཱ ༌ྷ ཡ། ཨ ༌ཏེ། ན༌མོ༌བྷ༌ག༌བ༌ཏེ༌ཤཱ༌ཀྱ༌མུ༌ན༌ཡེ ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ཡ། ཨ ༌ཏེ། ས ཀྶཾ༌བུ དཱ ༌ྷ ཡ། ཏ ཐཱ། བོ༌དྷ༌ི བོ༌དྷ།ི བོ༌དྷ༌ནི༌བོ༌དྷ༌ནི། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌གོ༌ཅ༌རི ། དྷ༌ར༌དྷ༌ར། ཧ༌ར༌ཧ༌ར། ༌ཧ༌ར༌ ༌ཧ༌ར།
མཧཱ༌བོ༌དྷ༌ི ཙི ༌དྷཱ༌རེ། ཙུ༌ལུ༌ཙུ༌ལུ། ཤ༌ཏ༌རསྨ༌ི ས ༌ོ དི༌ཏེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌བི༌ཥི ཀ།ྟ ེ གུ༌ཎི༌གུ༌ཎ༌བ༌ཏེ། ས ༌བུ ད༌ྷ གུ༌ཎཱ༌བ༌བྷཱ༌སེ། མི ༌ལི ༌མི ༌ལི ། ག༌ག༌ན༌ཏ༌ལེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌དྷཱི ༌ི ཏེ། ན༌བྷ༌ ༌ལེ། ཤ༌མེ༌ཤ༌མེ། ༌ཤ༌མེ༌ ༌ཤ༌མེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ས ༌པཱ༌པཾ༌ ༌ཤ༌མ༌ནེ། ས ༌པཱ༌པཾ༌བི༌ཤོ༌དྷ༌ནེ། ཧུ ༌ལུ༌ཧུ ༌ལུ། མཧཱ༌བོ༌དྷ༌ི མཱ ༌སཾ ༌ ༌ཏི༌ ༌ི ཏེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌སུ ༌ ༌ཏི ༌ི ཏེ༌ཤུ ད༌དྷ༌ེ སྭཱཧཱ། ༌སྔགས། ༈ༀ༌ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ཱ ༌བ༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ། ཛ༌ཡ༌ཛ༌ཡ༌སྭཱཧཱ། སྙངི ༌པོའ།ོ ༈ༀ༌ཧུ ༌ལུ༌ཧུ ༌ལུ། ཛ༌ཡ༌མུ༌ཁེ༌སྭཱཧཱ། ཉེ༌བའི༌སྙངི ༌པོའ།ོ །ༀ༌བ ༌ཨཱ༌ཡུ ༌ཥེ༌སྭཱཧཱ༎

ཨ༌དྷི ༌ི ཏེ། བོ༌དྷ༌ཡ༌བོ༌དྷ༌ཡ། བོ༌དྷ༌ནྀ༌བོ༌དྷ༌ནི། བུ ༌ཡ༌བུ ༌ཡ། སཾ ༌བོ༌དྷ༌ནི༌སཾ ༌བོ༌དྷ༌ཡ། ཙ༌ལ༌ཙ༌ལ། ཙ༌ལཾ ཏུ༌ས ༌ཨཱ༌བ༌ར༌ཎཱ༌ནི། ས ༌པཱ༌པཾ༌བི༌ག༌ཏེ། ཧུ ༌རུ༌ཧུ ༌རུ། ས ༌ཤོ༌ཀ༌བི༌ཀ༌ཏེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ༌ྀ ད༌ཡ། བ ༌ི ནི། སཾ ༌བྷ༌བ༌སཾ ༌བྷ༌བ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌གུ༌ །ེ དྷཱ༌ར༌ཎི༌མུ༌ །ེ བུ །ེ སུ ༌བུ ད།ྷ ེ ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཨ༌དྷི ༌ི ཏེ། དྷཱ༌ཏུ ༌གརྦྷེ༌སྭཱཧཱ། ས༌མ༌ཡ༌ཨ༌དྷི ༌ི ཏེ༌སྭཱཧཱ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ༌ི ད༌ཡ། དྷཱཏུ༌མུ ༌ེ སྭཱཧཱ། སུ ༌ ༌ཏི ༌ི ཏ། ༌ུ པེ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཨ༌༌དྷི ༌ི ཏེ། ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ༌སྭཱཧཱ། ༀ༌ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཨུ ཱ ༌ི ཥ༌དྷཱཏུ༌མུ༌ ༌ཱ ཎི། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌དྷ ༌དྷཱཏུ༌
བི༌བྷཱུ༌ཥི ༌ཏ༌ཨ༌དྷི ༌ི ཏེ༌ཧུ ༌རུ༌ཧུ ༌རུ། ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ༌སྭཱཧཱ༎ ༅༅། །འོད༌ཟེར༌ ༌ི མེད༌ ༌སྔགས། ༈ན༌མཿསཔྷཱ༌ནཱན། ས ཀྶཾ༌བུ ༌ཀོ༌ཊཱི༌ནཱན། པ༌རི ༌ཤུ ༌ེ མ༌ན༌སི ། ཨ༌ ཱ༌ ི༌ཏ༌ ཏི ༌ི ཏཱ༌ནཱན། ན༌མོ༌བྷ༌ག༌ཝ༌ཏེ། ཨ ༌ི ཏཱ༌ཨཱ༌ཡུ ༌ཥ༌ ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ། ༀ༌ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཤུ །ེ ཨཱ༌ཡུ ར༌བི༌ཤོ༌དྷ༌ནི། སཾ ༌ཧ༌ར། སཾ ༌ཧ༌ར། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌བཱི ༌བ༌ལེན༌ ཏི༌སཾ ༌ཧ༌ར། ཨཱ༌ཡུ ཿསཱ༌ར༌སཱ༌ར། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ས༌མ༌ཡ། བྷ༌ོ དྷ༌ི བོ༌དྷ།ི བུ ༌ ༌བུ ༌ ། བོ༌དྷ༌ཡ། བོ༌དྷ༌ཡ། མ༌མ༌ས ༌པ༌པ༌ཨཱ༌བ༌ར༌ཎ༌བི༌ཤུ །ེ བི༌ག༌ཏ༌མ༌ལཾ ། ཚ༌ར༌སུ ༌བུ ༌ེ བུ ༌ེ ཧུ ༌རུ༌ཧུ ༌རུ༌སྭཱཧཱ། འོད༌ཟེར༌

ཧ༌རེ། མ༌ཎི༌བི༌ཤུ །ེ ཤོ༌དྷ༌ཡ༌བི༌མ༌ལེ། བི༌ཀཱ༌སི ༌ཏ༌པ །ེ ག༌བ༌ཙི ༌ཏ༌བྷུ༌ཛེ ། ཥ ༌ཱ ར༌མི ༌ཏཱ༌པ༌རི ༌པཱུ༌ར༌ཎི། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏོ ཱ ༌ི ཥ༌བི༌ལོ༌ཀི༌ཏེ༌སྭཱཧཱ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌གུ༌ ༌ཨདྷི ཱ ༌ན༌ཨདྷི ༌ི ཏེ༌སྭཱཧཱ། ཨཱ༌ཡུ ༌དེ༌སྭཱཧཱ། པུ ༌ད༌དེ༌སྭཱཧཱ། པུ ༌བི༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ༌སྭཱཧཱ། པུ ༌ཨ༌བ༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ༌སྭཱཧཱ། ི ༌ུ ད ༌ེ སྭཱཧཱ། ཡ༌མ༌ད ༌ེ སྭཱཧཱ། ཡ༌མ༌དྷཱུ༌ཏེ༌སྭཱཧཱ། སཾ ༌ཧ༌ར༌ཎི༌སྭཱཧཱ། སཾ ༌བྷ༌ཧ༌ར༌ཎི༌སྭཱཧཱ། ས ཱ༌ར༌ཎི༌སྭཱཧཱ། ༌ཏི༌ས༌ར༌ཎི༌སྭཱཧཱ། ཨོ ༌ཛོ ༌བ༌ཏི༌སྭཱཧཱ། ཏེ༌ཛོ ༌བ༌ཏི༌སྭཱཧཱ། ཛ༌ཡ༌བ༌ཏི༌སྭཱཧཱ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌མུ ཱ༌ཨདྷི ཱ ༌ན༌ཨདྷི ༌ི ཏེ༌སྭཱཧཱ༎ ༅༅། གཙུག༌ཏོར༌ ༌ི མེད༌
སྙངི ༌པོ། ༈ༀ༌ན༌མ༌ ཻ༌ཡདྷ༌ིྭ ཀཱནཱཾ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ༌ི ད༌ཡ༌གརྦྷེ༌ཛྭ ༌ལ༌ཛྭ ༌ལ། དྷ ༌དྷཱ༌ཏུ ༌གརྦྷེ༌སཾ ༌བྷ༌ར༌མ༌མ༌ཨཱ༌ཡུ ཿ། སཾ ༌ཤོད༌ྷ ཡ། སཾ ༌ཤོད༌ྷ ཡ། མ༌མ༌ས ༌པཱ༌པཾ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ས༌མ ༌ོ ཱ ༌ི ཥ༌བི༌མ༌ལ༌བི༌ཤུ །ེ ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ། ༀ༌བཾ༌སཾ ༌ཛཿསྭཱཧཱ༎ ༅༅། །གསང༌བ༌རི ང༌བ ལ
ེ ། ༈ན༌མ༌ ཻ༌ཡ༌དྷཱ༌ི ཀཱནཱཾ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ནཱཾ། ༀ༌བྷུ༌བི༌བྷ༌བནཱ ༌བ༌རེ༌བ༌ཙ༌ཊཽ། ཙུ༌ལུ༌ཙུ༌ལུ། དྷ༌ར༌དྷ༌ར། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ། དྷཱ༌ཏུ ༌དྷ༌རེ། པ ༌ག །ེ ཛ༌ཡ༌བ༌རེ། ཨ༌ཙ༌ལེ། སྨ༌ར༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ། དྷ ༌ཙཀྲ། ༌བ ༌ན། བ བོ༌དྷ༌ི མ ཨ༌ལཾ ༌ཀཱར། ཨ༌ལཾ ༌ཀྲྀ༌ཏེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ།

ཡ༌ ༌དེ། ཨུ ཱ ༌ི ཥ༌ ༌བ༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ། ས༌མ ༌མུ༌ཥེ། ས༌མ༌ ༌ ༌བ༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ། མཧཱ༌མཱ༌ཡེ ། མཧཱ༌པཱ༌ཤ༌དྷ༌རེ། ཨ༌མོ༌གྷ༌བི༌མ༌ལེ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། བྷ༌ར༌བྷ༌ར། སཾ ༌བྷར༌སཾ ༌བྷར། ཨི ༌ི ཡ༌བི༌ཤོ༌དྷན།ི བྷཱུ༌ཥི ༌ཏ༌བྷཱུ༌ཛེ ། མཧཱ༌མུ༌ ཱབ༌ི ལོ༌ཀི ༌ཏེ། ཛ༌ཡ༌ཛ༌ཡ། སི ༌ེ སི །ེ བུ ༌བུ ། བོ༌དྷ༌ནི༌བོ༌དྷ༌ནི། སཾ ༌བོ༌དྷ༌ནི༌སཾ ༌བོ༌དྷ༌ནི། ཤོ༌དྷ༌ནི༌ཤོ༌དྷ༌ནི། སཾ ༌ཤོ༌དྷ༌ནི༌སཾ ༌ཤོ༌དྷ༌ནི། བི༌ཤོ༌དྷ༌ནི༌བི༌ཤོ༌དྷ༌ནི། ཧ༌ར༌ཧར། མ༌མ༌ས ༌པཱ༌པཾ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཀུ༌ལ༌བྷུ༌ཛེ ། ས༌མ༌ཡ༌ཏི །ེ ༌ས༌ར༌ཏུ ༌མ༌མ༌བུ ེ། བི༌ན༌ ༌ུ པཱ༌པཾ། ས ༌ཀི ༌ལྦ༌ི ཥ༌

FOUR DHARMAKAYA RELIC MANTRAS 1x ༅༅། གཙུག༌ཏོར༌ ༌ི མེད༌ ༌སྔགས༎ ༈ན༌མཿས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ནཱཾ། ༀ༌མཧཱ༌ཙི ཱ ༌མ༌ཎི༌ཛྭ ༌ལ༌ན། སཱ༌ག༌ར༌ག ི༌རེ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཡུ ༌ར། ཨཱ༌ཡུ ༌ར། ས ༌ར༌ས ༌ར། ཀྵ༌ཎ༌ཀྵ༌ཎ། ཀྵ༌ི ཎི༌ཀྵ༌ི ཎི། ཀྵུ༌ཎུ༌ཀྵུ༌ཎུ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌མཧཱ༌ས༌མ༌ཡ། ཏི ༌ཏི ། མཧཱ༌བྷུ༌བ༌ན། སཱ༌ག༌ར། སཾ ༌ཤོ༌དྷ༌ཡ། མཱཾ༌ས ༌སཏྭཱ༌ཾ ། བྷ༌ག༌བ༌ཏི། ས ༌པཱ༌པཾ༌བི༌མ༌ལ། ཛ༌ཡ༌ཛ༌ཡ། ཛ༌ཡ༌ལ །ེ ༌ུ ཊ༌ ༌ུ ཊ། ༌ོ ཊ༌ཡ༌ ༌ོ ཊ༌ཡ། བི༌ག༌ཏ༌ཝཱ༌བ༌ར༌ཎི། བྷ༌ཡ༌ཧ༌ར༌ཎི། ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ། ི ༌ུ ད ༌དྷརེ། ཨ༌བྷ༌

༌ི མེད༌སྙངི ༌པོ། །ༀ༌ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ། མ༌ལ༌བི༌ཤོ༌དྷ༌ནི། རུ ༌བ༌ལ༌ ཏི༌སྃ ས༌ཱྐ ར། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌དྷཱ༌ཏུ ༌དྷ༌རེ། དྷ༌ར༌དྷ༌ར། ས ༌ར༌ས ༌ར། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཨདྷི ཱ ༌ན༌ཨདྷི ༌ི ཏེ༌སྭཱཧཱ། ༅༅། ། ང༌ཆུབ༌ཀྱི༌སྙངི ༌པོའི༌ ན༌འབུ མ༌གྱི༌གཟུ ངས། ༈ༀ༌ན༌མོ༌བྷ༌ག༌བ༌ཏེ༌པི༌པུ༌ལ༌བ༌ད༌ན༌ཀཱ ༌ནོ༌ཏ༌ཀྵ༌ི ། ༌བྷཱ༌ས༌ཀེ༌ཏུ ༌མུ ༌ནེ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཡ། ས ཀྶཾ༌བུདཱ ༌ྷ ཡ། ཨ ༌ཏེ། ན༌མོ༌བྷ༌ག༌བ༌ཏེ༌ཤཱ༌ཀྱ༌མུ༌ན༌ཡེ ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ཡ། ཨ ༌ཏེ། ས ཀྶཾ༌བུ དཱ ༌ྷ ཡ། ཏ ཐཱ། བོ༌དྷ༌ི བོ༌དྷ།ི བོ༌དྷ༌ནི༌བོ༌དྷ༌ནི། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌གོ༌ཅ༌རི ། དྷ༌ར༌དྷ༌ར། ཧ༌ར༌ཧ༌ར། ༌ཧ༌ར༌ ༌ཧ༌ར།
མཧཱ༌བོ༌དྷ༌ི ཙི ༌དྷཱ༌རེ། ཙུ༌ལུ༌ཙུ༌ལུ། ཤ༌ཏ༌རསྨ༌ི ས ༌ོ དི༌ཏེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌བི༌ཥི ཀ།ྟ ེ གུ༌ཎི༌གུ༌ཎ༌བ༌ཏེ། ས ༌བུ ད༌ྷ གུ༌ཎཱ༌བ༌བྷཱ༌སེ། མི ༌ལི ༌མི ༌ལི ། ག༌ག༌ན༌ཏ༌ལེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌དྷཱི ༌ི ཏེ། ན༌བྷ༌ ༌ལེ། ཤ༌མེ༌ཤ༌མེ། ༌ཤ༌མེ༌ ༌ཤ༌མེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ས ༌པཱ༌པཾ༌ ༌ཤ༌མ༌ནེ། ས ༌པཱ༌པཾ༌བི༌ཤོ༌དྷ༌ནེ། ཧུ ༌ལུ༌ཧུ ༌ལུ། མཧཱ༌བོ༌དྷ༌ི མཱ ༌སཾ ༌ ༌ཏི༌ ༌ི ཏེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌སུ ༌ ༌ཏི ༌ི ཏེ༌ཤུ ད༌དྷ༌ེ སྭཱཧཱ། ༌སྔགས། ༈ༀ༌ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ཱ ༌བ༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ། ཛ༌ཡ༌ཛ༌ཡ༌སྭཱཧཱ། སྙངི ༌པོའ།ོ ༈ༀ༌ཧུ ༌ལུ༌ཧུ ༌ལུ། ཛ༌ཡ༌མུ༌ཁེ༌སྭཱཧཱ། ཉེ༌བའི༌སྙངི ༌པོའ།ོ །ༀ༌བ ༌ཨཱ༌ཡུ ༌ཥེ༌སྭཱཧཱ༎

ཨ༌དྷི ༌ི ཏེ། བོ༌དྷ༌ཡ༌བོ༌དྷ༌ཡ། བོ༌དྷ༌ནྀ༌བོ༌དྷ༌ནི། བུ ༌ཡ༌བུ ༌ཡ། སཾ ༌བོ༌དྷ༌ནི༌སཾ ༌བོ༌དྷ༌ཡ། ཙ༌ལ༌ཙ༌ལ། ཙ༌ལཾ ཏུ༌ས ༌ཨཱ༌བ༌ར༌ཎཱ༌ནི། ས ༌པཱ༌པཾ༌བི༌ག༌ཏེ། ཧུ ༌རུ༌ཧུ ༌རུ། ས ༌ཤོ༌ཀ༌བི༌ཀ༌ཏེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ༌ྀ ད༌ཡ། བ ༌ི ནི། སཾ ༌བྷ༌བ༌སཾ ༌བྷ༌བ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌གུ༌ །ེ དྷཱ༌ར༌ཎི༌མུ༌ །ེ བུ །ེ སུ ༌བུ ད།ྷ ེ ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཨ༌དྷི ༌ི ཏེ། དྷཱ༌ཏུ ༌གརྦྷེ༌སྭཱཧཱ། ས༌མ༌ཡ༌ཨ༌དྷི ༌ི ཏེ༌སྭཱཧཱ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ༌ི ད༌ཡ། དྷཱཏུ༌མུ ༌ེ སྭཱཧཱ། སུ ༌ ༌ཏི ༌ི ཏ། ༌ུ པེ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཨ༌༌དྷི ༌ི ཏེ། ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ༌སྭཱཧཱ། ༀ༌ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཨུ ཱ ༌ི ཥ༌དྷཱཏུ༌མུ༌ ཱ༌ཎི། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌དྷ ༌དྷཱཏུ༌
བི༌བྷཱུ༌ཥི ༌ཏ༌ཨ༌དྷི ༌ི ཏེ༌ཧུ ༌རུ༌ཧུ ༌རུ། ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ༌སྭཱཧཱ༎ ༅༅། །འོད༌ཟེར༌ ༌ི མེད༌ ༌སྔགས། ༈ན༌མཿསཔྷཱ༌ནཱན། ས ཀྶཾ༌བུ ༌ཀོ༌ཊཱི༌ནཱན། པ༌རི ༌ཤུ ༌ེ མ༌ན༌སི ། ཨ༌ ཱ༌ ི༌ཏ༌ ཏི ༌ི ཏཱ༌ནནཱ ། ན༌མོ༌བྷ༌ག༌ཝ༌ཏེ། ཨ ༌ི ཏཱ༌ཨཱ༌ཡུ ༌ཥ༌ ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ། ༀ༌ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཤུ །ེ ཨཱ༌ཡུ ར༌བི༌ཤོ༌དྷ༌ནི། སཾ ༌ཧ༌ར། སཾ ༌ཧ༌ར། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌བཱི ༌བ༌ལེན༌ ཏི༌སཾ ༌ཧ༌ར། ཨཱ༌ཡུ ཿསཱ༌ར༌སཱ༌ར། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ས༌མ༌ཡ། བྷ༌ོ དྷ༌ི བོ༌དྷ།ི བུ ༌ ༌བུ ༌ ། བོ༌དྷ༌ཡ། བོ༌དྷ༌ཡ། མ༌མ༌ས ༌པ༌པ༌ཨཱ༌བ༌ར༌ཎ༌བི༌ཤུ །ེ བི༌ག༌ཏ༌མ༌ལཾ ། ཚ༌ར༌སུ ༌བུ ༌ེ བུ ༌ེ ཧུ ༌རུ༌ཧུ ༌རུ༌སྭཱཧཱ། འོད༌ཟེར༌

ཧ༌རེ། མ༌ཎི༌བི༌ཤུ །ེ ཤོ༌དྷ༌ཡ༌བི༌མ༌ལེ། བི༌ཀཱ༌སི ༌ཏ༌པ །ེ ག༌བ༌ཙི ༌ཏ༌བྷུ༌ཛེ ། ཥ ༌ཱ ར༌མི ༌ཏཱ༌པ༌རི ༌པཱུ༌ར༌ཎི། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏོ ཱ ༌ི ཥ༌བི༌ལོ༌ཀི༌ཏེ༌སྭཱཧཱ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌གུ༌ ༌ཨདྷི ཱ ༌ན༌ཨདྷི ༌ི ཏེ༌སྭཱཧཱ། ཨཱ༌ཡུ ༌དེ༌སྭཱཧཱ། པུ ༌ད༌དེ༌སྭཱཧཱ། པུ ༌བི༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ༌སྭཱཧཱ། པུ ༌ཨ༌བ༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ༌སྭཱཧཱ། ི ༌ུ ད ༌ེ སྭཱཧཱ། ཡ༌མ༌ད ༌ེ སྭཱཧཱ། ཡ༌མ༌དྷཱུ༌ཏེ༌སྭཱཧཱ། སཾ ༌ཧ༌ར༌ཎི༌སྭཱཧཱ། སཾ ༌བྷ༌ཧ༌ར༌ཎི༌སྭཱཧཱ། ས ཱ༌ར༌ཎི༌སྭཱཧཱ། ༌ཏི༌ས༌ར༌ཎི༌སྭཱཧཱ། ཨོ ༌ཛོ ༌བ༌ཏི༌སྭཱཧཱ། ཏེ༌ཛོ ༌བ༌ཏི༌སྭཱཧཱ། ཛ༌ཡ༌བ༌ཏི༌སྭཱཧཱ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌མུ ཱ༌ཨདྷི ཱ ༌ན༌ཨདྷི ༌ི ཏེ༌སྭཱཧཱ༎ ༅༅། གཙུག༌ཏོར༌ ༌ི མེད༌
ེ ། ༈ན༌མ༌ ཻ༌ཡ༌དྷཱ༌ི ཀཱནཱཾ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ནཱཾ། ༀ༌བྷུ༌བི༌བྷ༌བཱན༌བ༌རེ༌བ༌ཙ༌ཊཽ། ཙུ༌ལུ༌ཙུ༌ལུ། དྷ༌ར༌དྷ༌ར། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ། དྷཱ༌ཏུ ༌དྷ༌རེ། པ ༌ག །ེ ཛ༌ཡ༌བ༌རེ། ཨ༌ཙ༌ལེ། སྨ༌ར༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ། དྷ ༌ཙཀྲ། ༌བ ༌ན། བ བོ༌དྷ༌ི མ ཨ༌ལཾ ༌ཀཱར། ཨ༌ལཾ ༌ཀྲྀ༌ཏེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ།
སྙངི ༌པོ། ༈ༀ༌ན༌མ༌ ཻ༌ཡདྷ༌ིྭ ཀནཱ ཱཾ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ༌ི ད༌ཡ༌གརྦྷེ༌ཛྭ ༌ལ༌ཛྭ ༌ལ། དྷ ༌དྷཱ༌ཏུ ༌གརྦྷེ༌སཾ ༌བྷ༌ར༌མ༌མ༌ཨཱ༌ཡུ ཿ། སཾ ༌ཤོད༌ྷ ཡ། སཾ ༌ཤོད༌ྷ ཡ། མ༌མ༌ས ༌པཱ༌པཾ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ས༌མ ༌ོ ཱ ༌ི ཥ༌བི༌མ༌ལ༌བི༌ཤུ །ེ ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ། ༀ༌བཾ༌སཾ ༌ཛཿསྭཱཧཱ༎ ༅༅། །གསང༌བ༌རི ང༌བ ལ

ཡ༌ ༌དེ། ཨུ ཱ ༌ི ཥ༌ ༌བ༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ། ས༌མ ༌མུ༌ཥེ། ས༌མ༌ ༌ ༌བ༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ། མཧཱ༌མཱ༌ཡེ ། མཧཱ༌པཱ༌ཤ༌དྷ༌རེ། ཨ༌མོ༌གྷ༌བི༌མ༌ལེ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། བྷ༌ར༌བྷ༌ར། སཾ ༌བྷར༌སཾ ༌བྷར། ཨི ༌ི ཡ༌བི༌ཤོ༌དྷན།ི བྷཱུ༌ཥི ༌ཏ༌བྷཱུ༌ཛེ ། མཧཱ༌མུ༌ བཱ ༌ི ལོ༌ཀི ༌ཏེ། ཛ༌ཡ༌ཛ༌ཡ། སི ༌ེ སི །ེ བུ ༌བུ ། བོ༌དྷ༌ནི༌བོ༌དྷ༌ནི། སཾ ༌བོ༌དྷ༌ནི༌སཾ ༌བོ༌དྷ༌ནི། ཤོ༌དྷ༌ནི༌ཤོ༌དྷ༌ནི། སཾ ༌ཤོ༌དྷ༌ནི༌སཾ ༌ཤོ༌དྷ༌ནི། བི༌ཤོ༌དྷ༌ནི༌བི༌ཤོ༌དྷ༌ནི། ཧ༌ར༌ཧར། མ༌མ༌ས ༌པཱ༌པཾ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཀུ༌ལ༌བྷུ༌ཛེ ། ས༌མ༌ཡ༌ཏི །ེ ༌ས༌ར༌ཏུ ༌མ༌མ༌བུ ེ། བི༌ན༌ ༌ུ པཱ༌པཾ། ས ༌ཀི ༌ལྦ༌ི ཥ༌

FOUR DHARMAKAYA RELIC MANTRAS 1x ༅༅། གཙུག༌ཏོར༌ ༌ི མེད༌ ༌སྔགས༎ ༈ན༌མཿས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ནཱཾ། ༀ༌མཧཱ༌ཙི ཱ ༌མ༌ཎི༌ཛྭ ༌ལ༌ན། སཱ༌ག༌ར༌ག ི༌རེ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཡུ ༌ར། ཨཱ༌ཡུ ༌ར། ས ༌ར༌ས ༌ར། ཀྵ༌ཎ༌ཀྵ༌ཎ། ཀྵ༌ི ཎི༌ཀྵ༌ི ཎི། ཀྵུ༌ཎུ༌ཀྵུ༌ཎུ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌མཧཱ༌ས༌མ༌ཡ། ཏི ༌ཏི ། མཧཱ༌བྷུ༌བ༌ན། སཱ༌ག༌ར། སཾ ༌ཤོ༌དྷ༌ཡ། མཱཾ༌ས ༌སཏྭཱ༌ཾ ། བྷ༌ག༌བ༌ཏི། ས ༌པཱ༌པཾ༌བི༌མ༌ལ། ཛ༌ཡ༌ཛ༌ཡ། ཛ༌ཡ༌ལ །ེ ུ༌ཊ༌ ུ༌ཊ། ༌ོ ཊ༌ཡ༌ ༌ོ ཊ༌ཡ། བི༌ག༌ཏ༌ཝཱ༌བ༌ར༌ཎི། བྷ༌ཡ༌ཧ༌ར༌ཎི། ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ། ི ༌ུ ད ༌དྷརེ། ཨ༌བྷ༌

༌ི མེད༌སྙངི ༌པོ། །ༀ༌ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ། མ༌ལ༌བི༌ཤོ༌དྷ༌ནི། རུ ༌བ༌ལ༌ ཏི༌སྃ ས༌ཱྐ ར། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌དྷཱ༌ཏུ ༌དྷ༌རེ། དྷ༌ར༌དྷ༌ར། ས ༌ར༌ས ༌ར། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཨདྷི ཱ ༌ན༌ཨདྷི ༌ི ཏེ༌སྭཱཧཱ། ༅༅། ། ང༌ཆུབ༌ཀྱི༌སྙངི ༌པོའི༌ ན༌འབུ མ༌གྱི༌གཟུ ངས། ༈ༀ༌ན༌མོ༌བྷ༌ག༌བ༌ཏེ༌པི༌པུ༌ལ༌བ༌ད༌ན༌ཀཱ ༌ནོ༌ཏ༌ཀྵ༌ི ། ༌བྷཱ༌ས༌ཀེ༌ཏུ ༌མུ ༌ནེ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཡ། ས ཀྶཾ༌བུདཱ ༌ྷ ཡ། ཨ ༌ཏེ། ན༌མོ༌བྷ༌ག༌བ༌ཏེ༌ཤཱ༌ཀྱ༌མུ༌ན༌ཡེ ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ཡ། ཨ ༌ཏེ། ས ཀྶཾ༌བུ དཱ ༌ྷ ཡ། ཏ ཐཱ། བོ༌དྷ༌ི བོ༌དྷ།ི བོ༌དྷ༌ནི༌བོ༌དྷ༌ནི། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌གོ༌ཅ༌རི ། དྷ༌ར༌དྷ༌ར། ཧ༌ར༌ཧ༌ར། ༌ཧ༌ར༌ ༌ཧ༌ར།
མཧཱ༌བོ༌དྷ༌ི ཙི ༌དྷཱ༌རེ། ཙུ༌ལུ༌ཙུ༌ལུ། ཤ༌ཏ༌རསྨ༌ི ས ༌ོ དི༌ཏེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌བི༌ཥི ཀ།ྟ ེ གུ༌ཎི༌གུ༌ཎ༌བ༌ཏེ། ས ༌བུ ད༌ྷ གུ༌ཎཱ༌བ༌བྷཱ༌སེ། མི ༌ལི ༌མི ༌ལི ། ག༌ག༌ན༌ཏ༌ལེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌དྷཱི ༌ི ཏེ། ན༌བྷ༌ ༌ལེ། ཤ༌མེ༌ཤ༌མེ། ༌ཤ༌མེ༌ ༌ཤ༌མེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ས ༌པཱ༌པཾ༌ ༌ཤ༌མ༌ནེ། ས ༌པཱ༌པཾ༌བི༌ཤོ༌དྷ༌ནེ། ཧུ ༌ལུ༌ཧུ ༌ལུ། མཧཱ༌བོ༌དྷ༌ི མཱ ༌སཾ ༌ ༌ཏི༌ ༌ི ཏེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌སུ ༌ ༌ཏི ༌ི ཏེ༌ཤུ ད༌དྷ༌ེ སྭཱཧཱ། ༌སྔགས། ༈ༀ༌ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ཱ ༌བ༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ། ཛ༌ཡ༌ཛ༌ཡ༌སྭཱཧཱ། སྙངི ༌པོའ།ོ ༈ༀ༌ཧུ ༌ལུ༌ཧུ ༌ལུ། ཛ༌ཡ༌མུ༌ཁེ༌སྭཱཧཱ། ཉེ༌བའི༌སྙངི ༌པོའ།ོ །ༀ༌བ ༌ཨཱ༌ཡུ ༌ཥེ༌སྭཱཧཱ༎

ཨ༌དྷི ༌ི ཏེ། བོ༌དྷ༌ཡ༌བོ༌དྷ༌ཡ། བོ༌དྷ༌ནྀ༌བོ༌དྷ༌ནི། བུ ༌ཡ༌བུ ༌ཡ། སཾ ༌བོ༌དྷ༌ནི༌སཾ ༌བོ༌དྷ༌ཡ། ཙ༌ལ༌ཙ༌ལ། ཙ༌ལཾ ཏུ༌ས ༌ཨཱ༌བ༌ར༌ཎཱ༌ནི། ས ༌པཱ༌པཾ༌བི༌ག༌ཏེ། ཧུ ༌རུ༌ཧུ ༌རུ། ས ༌ཤོ༌ཀ༌བི༌ཀ༌ཏེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ༌ྀ ད༌ཡ། བ ༌ི ནི། སཾ ༌བྷ༌བ༌སཾ ༌བྷ༌བ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌གུ༌ །ེ དྷཱ༌ར༌ཎི༌མུ༌ །ེ བུ །ེ སུ ༌བུ ད།ྷ ེ ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཨ༌དྷི ༌ི ཏེ། དྷཱ༌ཏུ ༌གརྦྷེ༌སྭཱཧཱ། ས༌མ༌ཡ༌ཨ༌དྷི ༌ི ཏེ༌སྭཱཧཱ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ༌ི ད༌ཡ། དྷཱཏུ༌མུ ༌ེ སྭཱཧཱ། སུ ༌ ༌ཏི ༌ི ཏ། ༌ུ པེ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཨ༌༌དྷི ༌ི ཏེ། ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ༌སྭཱཧཱ། ༀ༌ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཨུ ཱ ༌ི ཥ༌དྷཱཏུ༌མུ༌ ཱ༌ཎི། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌དྷ ༌དྷཱཏུ༌
བི༌བྷཱུ༌ཥི ༌ཏ༌ཨ༌དྷི ༌ི ཏེ༌ཧུ ༌རུ༌ཧུ ༌རུ། ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ༌སྭཱཧཱ༎ ༅༅། །འོད༌ཟེར༌ ༌ི མེད༌ ༌སྔགས། ༈ན༌མཿསཔྷཱ༌ནཱན། ས ཀྶཾ༌བུ ༌ཀོ༌ཊཱི༌ནཱན། པ༌རི ༌ཤུ ༌ེ མ༌ན༌སི ། ཨ༌ ཱ༌ ི༌ཏ༌ ཏི ༌ི ཏཱ༌ནཱན། ན༌མོ༌བྷ༌ག༌ཝ༌ཏེ། ཨ ༌ི ཏཱ༌ཨཱ༌ཡུ ༌ཥ༌ ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ། ༀ༌ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཤུ །ེ ཨཱ༌ཡུ ར༌བི༌ཤོ༌དྷ༌ནི། སཾ ༌ཧ༌ར། སཾ ༌ཧ༌ར། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌བཱི ༌བ༌ལེན༌ ཏི༌སཾ ༌ཧ༌ར། ཨཱ༌ཡུ ཿསཱ༌ར༌སཱ༌ར། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ས༌མ༌ཡ། བྷ༌ོ དྷ༌ི བོ༌དྷ།ི བུ ༌ ༌བུ ༌ ། བོ༌དྷ༌ཡ། བོ༌དྷ༌ཡ། མ༌མ༌ས ༌པ༌པ༌ཨཱ༌བ༌ར༌ཎ༌བི༌ཤུ །ེ བི༌ག༌ཏ༌མ༌ལཾ ། ཚ༌ར༌སུ ༌བུ ༌ེ བུ ༌ེ ཧུ ༌རུ༌ཧུ ༌རུ༌སྭཱཧཱ། འོད༌ཟེར༌

ཧ༌རེ། མ༌ཎི༌བི༌ཤུ །ེ ཤོ༌དྷ༌ཡ༌བི༌མ༌ལེ། བི༌ཀཱ༌སི ༌ཏ༌པ །ེ ག༌བ༌ཙི ༌ཏ༌བྷུ༌ཛེ ། ཥ ༌ཱ ར༌མི ༌ཏཱ༌པ༌རི ༌པཱུ༌ར༌ཎི། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏོ ཱ ༌ི ཥ༌བི༌ལོ༌ཀི༌ཏེ༌སྭཱཧཱ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌གུ༌ ༌ཨདྷི ཱ ༌ན༌ཨདྷི ༌ི ཏེ༌སྭཱཧཱ། ཨཱ༌ཡུ ༌དེ༌སྭཱཧཱ། པུ ༌ད༌དེ༌སྭཱཧཱ། པུ ༌བི༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ༌སྭཱཧཱ། པུ ༌ཨ༌བ༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ༌སྭཱཧཱ། ི ༌ུ ད ༌ེ སྭཱཧཱ། ཡ༌མ༌ད ༌ེ སྭཱཧཱ། ཡ༌མ༌དྷཱུ༌ཏེ༌སྭཱཧཱ། སཾ ༌ཧ༌ར༌ཎི༌སྭཱཧཱ། སཾ ༌བྷ༌ཧ༌ར༌ཎི༌སྭཱཧཱ། ས ཱ༌ར༌ཎི༌སྭཱཧཱ། ༌ཏི༌ས༌ར༌ཎི༌སྭཱཧཱ། ཨོ ༌ཛོ ༌བ༌ཏི༌སྭཱཧཱ། ཏེ༌ཛོ ༌བ༌ཏི༌སྭཱཧཱ། ཛ༌ཡ༌བ༌ཏི༌སྭཱཧཱ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌མུ ཱ༌ཨདྷི ཱ ༌ན༌ཨདྷི ༌ི ཏེ༌སྭཱཧཱ༎ ༅༅། གཙུག༌ཏོར༌ ༌ི མེད༌
སྙངི ༌པོ། ༈ༀ༌ན༌མ༌ ཻ༌ཡདྷ༌ིྭ ཀཱནཱཾ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ༌ི ད༌ཡ༌གརྦྷེ༌ཛྭ ༌ལ༌ཛྭ ༌ལ། དྷ ༌དྷཱ༌ཏུ ༌གརྦྷེ༌སཾ ༌བྷ༌ར༌མ༌མ༌ཨཱ༌ཡུ ཿ། སཾ ༌ཤོད༌ྷ ཡ། སཾ ༌ཤོད༌ྷ ཡ། མ༌མ༌ས ༌པཱ༌པཾ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ས༌མ ༌ོ ཱ ༌ི ཥ༌བི༌མ༌ལ༌བི༌ཤུ །ེ ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ། ༀ༌བཾ༌སཾ ༌ཛཿསྭཱཧཱ༎ ༅༅། །གསང༌བ༌རི ང༌བ ལ
ེ ། ༈ན༌མ༌ ཻ༌ཡ༌དྷཱ༌ི ཀཱནཱཾ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ནཱཾ། ༀ༌བྷུ༌བི༌བྷ༌བཱན༌བ༌རེ༌བ༌ཙ༌ཊཽ། ཙུ༌ལུ༌ཙུ༌ལུ། དྷ༌ར༌དྷ༌ར། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ། དྷཱ༌ཏུ ༌དྷ༌རེ། པ ༌ག །ེ ཛ༌ཡ༌བ༌རེ། ཨ༌ཙ༌ལེ། སྨ༌ར༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ། དྷ ༌ཙཀྲ། ༌བ ༌ན། བ བོ༌དྷ༌ི མ ཨ༌ལཾ ༌ཀཱར། ཨ༌ལཾ ༌ཀྲྀ༌ཏེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ།

ཡ༌ ༌དེ། ཨུ ཱ ༌ི ཥ༌ ༌བ༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ། ས༌མ ༌མུ༌ཥེ། ས༌མ༌ ༌ ༌བ༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ། མཧཱ༌མཱ༌ཡེ ། མཧཱ༌པཱ༌ཤ༌དྷ༌རེ། ཨ༌མོ༌གྷ༌བི༌མ༌ལེ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། བྷ༌ར༌བྷ༌ར། སཾ ༌བྷར༌སཾ ༌བྷར། ཨི ༌ི ཡ༌བི༌ཤོ༌དྷན།ི བྷཱུ༌ཥི ༌ཏ༌བྷཱུ༌ཛེ ། མཧཱ༌མུ༌ ཱབ༌ི ལོ༌ཀི ༌ཏེ། ཛ༌ཡ༌ཛ༌ཡ། སི ༌ེ སི །ེ བུ ༌བུ ། བོ༌དྷ༌ནི༌བོ༌དྷ༌ནི། སཾ ༌བོ༌དྷ༌ནི༌སཾ ༌བོ༌དྷ༌ནི། ཤོ༌དྷ༌ནི༌ཤོ༌དྷ༌ནི། སཾ ༌ཤོ༌དྷ༌ནི༌སཾ ༌ཤོ༌དྷ༌ནི། བི༌ཤོ༌དྷ༌ནི༌བི༌ཤོ༌དྷ༌ནི། ཧ༌ར༌ཧར། མ༌མ༌ས ༌པཱ༌པཾ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཀུ༌ལ༌བྷུ༌ཛེ ། ས༌མ༌ཡ༌ཏི །ེ ༌ས༌ར༌ཏུ ༌མ༌མ༌བུ ེ། བི༌ན༌ ༌ུ པཱ༌པཾ། ས ༌ཀི ༌ལྦ༌ི ཥ༌

FOUR DHARMAKAYA RELIC MANTRAS 1x ༅༅། གཙུག༌ཏོར༌ ༌ི མེད༌ ༌སྔགས༎ ༈ན༌མཿས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ནཱཾ། ༀ༌མཧཱ༌ཙི ཱ ༌མ༌ཎི༌ཛྭ ༌ལ༌ན། སཱ༌ག༌ར༌ག ི༌རེ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཡུ ༌ར། ཨཱ༌ཡུ ༌ར། ས ༌ར༌ས ༌ར། ཀྵ༌ཎ༌ཀྵ༌ཎ། ཀྵ༌ི ཎི༌ཀྵ༌ི ཎི། ཀྵུ༌ཎུ༌ཀྵུ༌ཎུ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌མཧཱ༌ས༌མ༌ཡ། ཏི ༌ཏི ། མཧཱ༌བྷུ༌བ༌ན། སཱ༌ག༌ར། སཾ ༌ཤོ༌དྷ༌ཡ། མཱཾ༌ས ༌སཏྭཱ༌ཾ ། བྷ༌ག༌བ༌ཏི། ས ༌པཱ༌པཾ༌བི༌མ༌ལ། ཛ༌ཡ༌ཛ༌ཡ། ཛ༌ཡ༌ལ །ེ ུ༌ཊ༌ ུ༌ཊ། ༌ོ ཊ༌ཡ༌ ༌ོ ཊ༌ཡ། བི༌ག༌ཏ༌ཝཱ༌བ༌ར༌ཎི། བྷ༌ཡ༌ཧ༌ར༌ཎི། ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ། ི ༌ུ ད ༌དྷརེ། ཨ༌བྷ༌

༌ི མེད༌སྙངི ༌པོ། །ༀ༌ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ། མ༌ལ༌བི༌ཤོ༌དྷ༌ནི། རུ ༌བ༌ལ༌ ཏི༌སྃ ས༌ཱྐ ར། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌དྷཱ༌ཏུ ༌དྷ༌རེ། དྷ༌ར༌དྷ༌ར། ས ༌ར༌ས ༌ར། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཨདྷི ཱ ༌ན༌ཨདྷི ༌ི ཏེ༌སྭཱཧཱ། ༅༅། ། ང༌ཆུབ༌ཀྱི༌སྙངི ༌པོའི༌ ན༌འབུ མ༌གྱི༌གཟུ ངས། ༈ༀ༌ན༌མོ༌བྷ༌ག༌བ༌ཏེ༌པི༌པུ༌ལ༌བ༌ད༌ན༌ཀཱ ༌ནོ༌ཏ༌ཀྵ༌ི ། ༌བྷཱ༌ས༌ཀེ༌ཏུ ༌མུ ༌ནེ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཡ། ས ཀྶཾ༌བུདཱ ༌ྷ ཡ། ཨ ༌ཏེ། ན༌མོ༌བྷ༌ག༌བ༌ཏེ༌ཤཱ༌ཀྱ༌མུ༌ན༌ཡེ ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ཡ། ཨ ༌ཏེ། ས ཀྶཾ༌བུ དཱ ༌ྷ ཡ། ཏ ཐཱ། བོ༌དྷ༌ི བོ༌དྷ།ི བོ༌དྷ༌ནི༌བོ༌དྷ༌ནི། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌གོ༌ཅ༌རི ། དྷ༌ར༌དྷ༌ར། ཧ༌ར༌ཧ༌ར། ༌ཧ༌ར༌ ༌ཧ༌ར།
མཧཱ༌བོ༌དྷ༌ི ཙི ༌དྷཱ༌རེ། ཙུ༌ལུ༌ཙུ༌ལུ། ཤ༌ཏ༌རསྨ༌ི ས ༌ོ དི༌ཏེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌བི༌ཥི ཀ།ྟ ེ གུ༌ཎི༌གུ༌ཎ༌བ༌ཏེ། ས ༌བུ ད༌ྷ གུ༌ཎཱ༌བ༌བྷཱ༌སེ། མི ༌ལི ༌མི ༌ལི ། ག༌ག༌ན༌ཏ༌ལེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌དྷཱི ༌ི ཏེ། ན༌བྷ༌ ༌ལེ། ཤ༌མེ༌ཤ༌མེ། ༌ཤ༌མེ༌ ༌ཤ༌མེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ས ༌པཱ༌པཾ༌ ༌ཤ༌མ༌ནེ། ས ༌པཱ༌པཾ༌བི༌ཤོ༌དྷ༌ནེ། ཧུ ༌ལུ༌ཧུ ༌ལུ། མཧཱ༌བོ༌དྷ༌ི མཱ ༌སཾ ༌ ༌ཏི༌ ༌ི ཏེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌སུ ༌ ༌ཏི ༌ི ཏེ༌ཤུ ད༌དྷ༌ེ སྭཱཧཱ། ༌སྔགས། ༈ༀ༌ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ཱ ༌བ༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ། ཛ༌ཡ༌ཛ༌ཡ༌སྭཱཧཱ། སྙངི ༌པོའ།ོ ༈ༀ༌ཧུ ༌ལུ༌ཧུ ༌ལུ། ཛ༌ཡ༌མུ༌ཁེ༌སྭཱཧཱ། ཉེ༌བའི༌སྙངི ༌པོའ།ོ །ༀ༌བ ༌ཨཱ༌ཡུ ༌ཥེ༌སྭཱཧཱ༎

ཨ༌དྷི ༌ི ཏེ། བོ༌དྷ༌ཡ༌བོ༌དྷ༌ཡ། བོ༌དྷ༌ནྀ༌བོ༌དྷ༌ནི། བུ ༌ཡ༌བུ ༌ཡ། སཾ ༌བོ༌དྷ༌ནི༌སཾ ༌བོ༌དྷ༌ཡ། ཙ༌ལ༌ཙ༌ལ། ཙ༌ལཾ ཏུ༌ས ༌ཨཱ༌བ༌ར༌ཎཱ༌ནི། ས ༌པཱ༌པཾ༌བི༌ག༌ཏེ། ཧུ ༌རུ༌ཧུ ༌རུ། ས ༌ཤོ༌ཀ༌བི༌ཀ༌ཏེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ༌ྀ ད༌ཡ། བ ༌ི ནི། སཾ ༌བྷ༌བ༌སཾ ༌བྷ༌བ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌གུ༌ །ེ དྷཱ༌ར༌ཎི༌མུ༌ །ེ བུ །ེ སུ ༌བུ ད།ྷ ེ ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཨ༌དྷི ༌ི ཏེ། དྷཱ༌ཏུ ༌གརྦྷེ༌སྭཱཧཱ། ས༌མ༌ཡ༌ཨ༌དྷི ༌ི ཏེ༌སྭཱཧཱ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ༌ི ད༌ཡ། དྷཱཏུ༌མུ ༌ེ སྭཱཧཱ། སུ ༌ ༌ཏི ༌ི ཏ། ༌ུ པེ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཨ༌༌དྷི ༌ི ཏེ། ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ༌སྭཱཧཱ། ༀ༌ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཨུ ཱ ༌ི ཥ༌དྷཱཏུ༌མུ༌ ཱ༌ཎི། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌དྷ ༌དྷཱཏུ༌
བི༌བྷཱུ༌ཥི ༌ཏ༌ཨ༌དྷི ༌ི ཏེ༌ཧུ ༌རུ༌ཧུ ༌རུ། ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ༌སྭཱཧཱ༎ ༅༅། །འོད༌ཟེར༌ ༌ི མེད༌ ༌སྔགས། ༈ན༌མཿསཔྷཱ༌ནཱན། ས ཀྶཾ༌བུ ༌ཀོ༌ཊཱི༌ནཱན། པ༌རི ༌ཤུ ༌ེ མ༌ན༌སི ། ཨ༌ ཱ༌ ི༌ཏ༌ ཏི ༌ི ཏཱ༌ནཱན། ན༌མོ༌བྷ༌ག༌ཝ༌ཏེ། ཨ ༌ི ཏཱ༌ཨཱ༌ཡུ ༌ཥ༌ ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ། ༀ༌ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཤུ །ེ ཨཱ༌ཡུ ར༌བི༌ཤོ༌དྷ༌ནི། སཾ ༌ཧ༌ར། སཾ ༌ཧ༌ར། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌བཱི ༌བ༌ལེན༌ ཏི༌སཾ ༌ཧ༌ར། ཨཱ༌ཡུ ཿསཱ༌ར༌སཱ༌ར། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ས༌མ༌ཡ། བྷ༌ོ དྷ༌ི བོ༌དྷ།ི བུ ༌ ༌བུ ༌ ། བོ༌དྷ༌ཡ། བོ༌དྷ༌ཡ། མ༌མ༌ས ༌པ༌པ༌ཨཱ༌བ༌ར༌ཎ༌བི༌ཤུ །ེ བི༌ག༌ཏ༌མ༌ལཾ ། ཚ༌ར༌སུ ༌བུ ༌ེ བུ ༌ེ ཧུ ༌རུ༌ཧུ ༌རུ༌སྭཱཧཱ། འོད༌ཟེར༌

ཧ༌རེ། མ༌ཎི༌བི༌ཤུ །ེ ཤོ༌དྷ༌ཡ༌བི༌མ༌ལེ། བི༌ཀཱ༌སི ༌ཏ༌པ །ེ ག༌བ༌ཙི ༌ཏ༌བྷུ༌ཛེ ། ཥ ༌ཱ ར༌མི ༌ཏཱ༌པ༌རི ༌པཱུ༌ར༌ཎི། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏོ ཱ ༌ི ཥ༌བི༌ལོ༌ཀི༌ཏེ༌སྭཱཧཱ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌གུ༌ ༌ཨདྷི ཱ ༌ན༌ཨདྷི ༌ི ཏེ༌སྭཱཧཱ། ཨཱ༌ཡུ ༌དེ༌སྭཱཧཱ། པུ ༌ད༌དེ༌སྭཱཧཱ། པུ ༌བི༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ༌སྭཱཧཱ། པུ ༌ཨ༌བ༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ༌སྭཱཧཱ། ི ༌ུ ད ༌ེ སྭཱཧཱ། ཡ༌མ༌ད ༌ེ སྭཱཧཱ། ཡ༌མ༌དྷཱུ༌ཏེ༌སྭཱཧཱ། སཾ ༌ཧ༌ར༌ཎི༌སྭཱཧཱ། སཾ ༌བྷ༌ཧ༌ར༌ཎི༌སྭཱཧཱ། ས ཱ༌ར༌ཎི༌སྭཱཧཱ། ༌ཏི༌ས༌ར༌ཎི༌སྭཱཧཱ། ཨོ ༌ཛོ ༌བ༌ཏི༌སྭཱཧཱ། ཏེ༌ཛོ ༌བ༌ཏི༌སྭཱཧཱ། ཛ༌ཡ༌བ༌ཏི༌སྭཱཧཱ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌མུ ཱ༌ཨདྷི ཱ ༌ན༌ཨདྷི ༌ི ཏེ༌སྭཱཧཱ༎ ༅༅། གཙུག༌ཏོར༌ ༌ི མེད༌
སྙངི ༌པོ། ༈ༀ༌ན༌མ༌ ཻ༌ཡདྷ༌ིྭ ཀཱནཱཾ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ༌ི ད༌ཡ༌གརྦྷེ༌ཛྭ ༌ལ༌ཛྭ ༌ལ། དྷ ༌དྷཱ༌ཏུ ༌གརྦྷེ༌སཾ ༌བྷ༌ར༌མ༌མ༌ཨཱ༌ཡུ ཿ། སཾ ༌ཤོད༌ྷ ཡ། སཾ ༌ཤོད༌ྷ ཡ། མ༌མ༌ས ༌པཱ༌པཾ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ས༌མ ༌ོ ཱ ༌ི ཥ༌བི༌མ༌ལ༌བི༌ཤུ །ེ ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ། ༀ༌བཾ༌སཾ ༌ཛཿསྭཱཧཱ༎ ༅༅། །གསང༌བ༌རི ང༌བ ལ
ེ ། ༈ན༌མ༌ ཻ༌ཡ༌དྷཱ༌ི ཀཱནཱཾ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ནཱཾ། ༀ༌བྷུ༌བི༌བྷ༌བནཱ ༌བ༌རེ༌བ༌ཙ༌ཊཽ། ཙུ༌ལུ༌ཙུ༌ལུ། དྷ༌ར༌དྷ༌ར། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ། དྷཱ༌ཏུ ༌དྷ༌རེ། པ ༌ག །ེ ཛ༌ཡ༌བ༌རེ། ཨ༌ཙ༌ལེ། སྨ༌ར༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ། དྷ ༌ཙཀྲ། ༌བ ༌ན། བ བོ༌དྷ༌ི མ ཨ༌ལཾ ༌ཀཱར། ཨ༌ལཾ ༌ཀྲྀ༌ཏེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ།

ཡ༌ ༌དེ། ཨུ ཱ ༌ི ཥ༌ ༌བ༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ། ས༌མ ༌མུ༌ཥེ། ས༌མ༌ ༌ ༌བ༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ། མཧཱ༌མཱ༌ཡེ ། མཧཱ༌པཱ༌ཤ༌དྷ༌རེ། ཨ༌མོ༌གྷ༌བི༌མ༌ལེ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། བྷ༌ར༌བྷ༌ར། སཾ ༌བྷར༌སཾ ༌བྷར། ཨི ༌ི ཡ༌བི༌ཤོ༌དྷན།ི བྷཱུ༌ཥི ༌ཏ༌བྷཱུ༌ཛེ ། མཧཱ༌མུ༌ ཱབ༌ི ལོ༌ཀི ༌ཏེ། ཛ༌ཡ༌ཛ༌ཡ། སི ༌ེ སི །ེ བུ ༌བུ ། བོ༌དྷ༌ནི༌བོ༌དྷ༌ནི། སཾ ༌བོ༌དྷ༌ནི༌སཾ ༌བོ༌དྷ༌ནི། ཤོ༌དྷ༌ནི༌ཤོ༌དྷ༌ནི། སཾ ༌ཤོ༌དྷ༌ནི༌སཾ ༌ཤོ༌དྷ༌ནི། བི༌ཤོ༌དྷ༌ནི༌བི༌ཤོ༌དྷ༌ནི། ཧ༌ར༌ཧར། མ༌མ༌ས ༌པཱ༌པཾ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཀུ༌ལ༌བྷུ༌ཛེ ། ས༌མ༌ཡ༌ཏི །ེ ༌ས༌ར༌ཏུ ༌མ༌མ༌བུ ེ། བི༌ན༌ ༌ུ པཱ༌པཾ། ས ༌ཀི ༌ལྦ༌ི ཥ༌

FOUR DHARMAKAYA RELIC MANTRAS 1x ༅༅། གཙུག༌ཏོར༌ ༌ི མེད༌ ༌སྔགས༎ ༈ན༌མཿས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ནཱཾ། ༀ༌མཧཱ༌ཙི ཱ ༌མ༌ཎི༌ཛྭ ༌ལ༌ན། སཱ༌ག༌ར༌ག ི༌རེ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཡུ ༌ར། ཨཱ༌ཡུ ༌ར། ས ༌ར༌ས ༌ར། ཀྵ༌ཎ༌ཀྵ༌ཎ། ཀྵ༌ི ཎི༌ཀྵ༌ི ཎི། ཀྵུ༌ཎུ༌ཀྵུ༌ཎུ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌མཧཱ༌ས༌མ༌ཡ། ཏི ༌ཏི ། མཧཱ༌བྷུ༌བ༌ན། སཱ༌ག༌ར། སཾ ༌ཤོ༌དྷ༌ཡ། མཱཾ༌ས ༌སཏྭཱ༌ཾ ། བྷ༌ག༌བ༌ཏི། ས ༌པཱ༌པཾ༌བི༌མ༌ལ། ཛ༌ཡ༌ཛ༌ཡ། ཛ༌ཡ༌ལ །ེ ུ༌ཊ༌ ུ༌ཊ། ༌ོ ཊ༌ཡ༌ ༌ོ ཊ༌ཡ། བི༌ག༌ཏ༌ཝཱ༌བ༌ར༌ཎི། བྷ༌ཡ༌ཧ༌ར༌ཎི། ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ། ི ༌ུ ད ༌དྷརེ། ཨ༌བྷ༌

༌ི མེད༌སྙངི ༌པོ། །ༀ༌ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ། མ༌ལ༌བི༌ཤོ༌དྷ༌ནི། རུ ༌བ༌ལ༌ ཏི༌སྃ ས༌ཱྐ ར། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌དྷཱ༌ཏུ ༌དྷ༌རེ། དྷ༌ར༌དྷ༌ར། ས ༌ར༌ས ༌ར། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཨདྷི ཱ ༌ན༌ཨདྷི ༌ི ཏེ༌སྭཱཧཱ། ༅༅། ། ང༌ཆུབ༌ཀྱི༌སྙངི ༌པོའི༌ ན༌འབུ མ༌གྱི༌གཟུ ངས། ༈ༀ༌ན༌མོ༌བྷ༌ག༌བ༌ཏེ༌པི༌པུ༌ལ༌བ༌ད༌ན༌ཀཱ ༌ནོ༌ཏ༌ཀྵ༌ི ། ༌བྷཱ༌ས༌ཀེ༌ཏུ ༌མུ ༌ནེ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཡ། ས ཀྶཾ༌བུདཱ ༌ྷ ཡ། ཨ ༌ཏེ། ན༌མོ༌བྷ༌ག༌བ༌ཏེ༌ཤཱ༌ཀྱ༌མུ༌ན༌ཡེ ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ཡ། ཨ ༌ཏེ། ས ཀྶཾ༌བུ དཱ ༌ྷ ཡ། ཏ ཐཱ། བོ༌དྷ༌ི བོ༌དྷ།ི བོ༌དྷ༌ནི༌བོ༌དྷ༌ནི། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌གོ༌ཅ༌རི ། དྷ༌ར༌དྷ༌ར། ཧ༌ར༌ཧ༌ར། ༌ཧ༌ར༌ ༌ཧ༌ར།
མཧཱ༌བོ༌དྷ༌ི ཙི ༌དྷཱ༌རེ། ཙུ༌ལུ༌ཙུ༌ལུ། ཤ༌ཏ༌རསྨ༌ི ས ༌ོ དི༌ཏེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌བི༌ཥི ཀ།ྟ ེ གུ༌ཎི༌གུ༌ཎ༌བ༌ཏེ། ས ༌བུ ད༌ྷ གུ༌ཎཱ༌བ༌བྷཱ༌སེ། མི ༌ལི ༌མི ༌ལི ། ག༌ག༌ན༌ཏ༌ལེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌དྷཱི ༌ི ཏེ། ན༌བྷ༌ ༌ལེ། ཤ༌མེ༌ཤ༌མེ། ༌ཤ༌མེ༌ ༌ཤ༌མེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ས ༌པཱ༌པཾ༌ ༌ཤ༌མ༌ནེ། ས ༌པཱ༌པཾ༌བི༌ཤོ༌དྷ༌ནེ། ཧུ ༌ལུ༌ཧུ ༌ལུ། མཧཱ༌བོ༌དྷ༌ི མཱ ༌སཾ ༌ ༌ཏི༌ ༌ི ཏེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌སུ ༌ ༌ཏི ༌ི ཏེ༌ཤུ ད༌དྷ༌ེ སྭཱཧཱ། ༌སྔགས། ༈ༀ༌ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ཱ ༌བ༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ། ཛ༌ཡ༌ཛ༌ཡ༌སྭཱཧཱ། སྙངི ༌པོའ།ོ ༈ༀ༌ཧུ ༌ལུ༌ཧུ ༌ལུ། ཛ༌ཡ༌མུ༌ཁེ༌སྭཱཧཱ། ཉེ༌བའི༌སྙངི ༌པོའ།ོ །ༀ༌བ ༌ཨཱ༌ཡུ ༌ཥེ༌སྭཱཧཱ༎

བི༌བྷཱུ༌ཥི ༌ཏ༌ཨ༌དྷི ༌ི ཏེ༌ཧུ ༌རུ༌ཧུ ༌རུ། ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ༌སྭཱཧཱ༎ ༅༅། །འོད༌ཟེར༌ ༌ི མེད༌ ༌སྔགས། ༈ན༌མཿསཔྷཱ༌ནཱན། ས ཀྶཾ༌བུ ༌ཀོ༌ཊཱི༌ནཱན། པ༌རི ༌ཤུ ༌ེ མ༌ན༌སི ། ཨ༌ ཱ༌ ི༌ཏ༌ ཏི ༌ི ཏཱ༌ནནཱ ། ན༌མོ༌བྷ༌ག༌ཝ༌ཏེ། ཨ ༌ི ཏཱ༌ཨཱ༌ཡུ ༌ཥ༌ ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ། ༀ༌ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཤུ །ེ ཨཱ༌ཡུ ར༌བི༌ཤོ༌དྷ༌ནི། སཾ ༌ཧ༌ར། སཾ ༌ཧ༌ར། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌བཱི ༌བ༌ལེན༌ ཏི༌སཾ ༌ཧ༌ར། ཨཱ༌ཡུ ཿསཱ༌ར༌སཱ༌ར། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ས༌མ༌ཡ། བྷ༌ོ དྷ༌ི བོ༌དྷ།ི བུ ༌ ༌བུ ༌ ། བོ༌དྷ༌ཡ། བོ༌དྷ༌ཡ། མ༌མ༌ས ༌པ༌པ༌ཨཱ༌བ༌ར༌ཎ༌བི༌ཤུ །ེ བི༌ག༌ཏ༌མ༌ལཾ ། ཚ༌ར༌སུ ༌བུ ༌ེ བུ ༌ེ ཧུ ༌རུ༌ཧུ ༌རུ༌སྭཱཧཱ། འོད༌ཟེར༌

ཧ༌རེ། མ༌ཎི༌བི༌ཤུ །ེ ཤོ༌དྷ༌ཡ༌བི༌མ༌ལེ། བི༌ཀཱ༌སི ༌ཏ༌པ །ེ ག༌བ༌ཙི ༌ཏ༌བྷུ༌ཛེ ། ཥ ༌ཱ ར༌མི ༌ཏཱ༌པ༌རི ༌པཱུ༌ར༌ཎི། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏོ ཱ ༌ི ཥ༌བི༌ལོ༌ཀི༌ཏེ༌སྭཱཧཱ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌གུ༌ ༌ཨདྷི ཱ ༌ན༌ཨདྷི ༌ི ཏེ༌སྭཱཧཱ། ཨཱ༌ཡུ ༌དེ༌སྭཱཧཱ། པུ ༌ད༌དེ༌སྭཱཧཱ། པུ ༌བི༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ༌སྭཱཧཱ། པུ ༌ཨ༌བ༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ༌སྭཱཧཱ། ི ༌ུ ད ༌ེ སྭཱཧཱ། ཡ༌མ༌ད ༌ེ སྭཱཧཱ། ཡ༌མ༌དྷཱུ༌ཏེ༌སྭཱཧཱ། སཾ ༌ཧ༌ར༌ཎི༌སྭཱཧཱ། སཾ ༌བྷ༌ཧ༌ར༌ཎི༌སྭཱཧཱ། ས ཱ༌ར༌ཎི༌སྭཱཧཱ། ༌ཏི༌ས༌ར༌ཎི༌སྭཱཧཱ། ཨོ ༌ཛོ ༌བ༌ཏི༌སྭཱཧཱ། ཏེ༌ཛོ ༌བ༌ཏི༌སྭཱཧཱ། ཛ༌ཡ༌བ༌ཏི༌སྭཱཧཱ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌མུ ཱ༌ཨདྷི ཱ ༌ན༌ཨདྷི ༌ི ཏེ༌སྭཱཧཱ༎ ༅༅། གཙུག༌ཏོར༌ ༌ི མེད༌
སྙངི ༌པོ། ༈ༀ༌ན༌མ༌ ཻ༌ཡདྷ༌ིྭ ཀནཱ ཱཾ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ༌ི ད༌ཡ༌གརྦྷེ༌ཛྭ ༌ལ༌ཛྭ ༌ལ། དྷ ༌དྷཱ༌ཏུ ༌གརྦྷེ༌སཾ ༌བྷ༌ར༌མ༌མ༌ཨཱ༌ཡུ ཿ། སཾ ༌ཤོད༌ྷ ཡ། སཾ ༌ཤོད༌ྷ ཡ། མ༌མ༌ས ༌པཱ༌པཾ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ས༌མ ༌ོ ཱ ༌ི ཥ༌བི༌མ༌ལ༌བི༌ཤུ །ེ ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ། ༀ༌བཾ༌སཾ ༌ཛཿསྭཱཧཱ༎ ༅༅། །གསང༌བ༌རི ང༌བ ལ
ེ ། ༈ན༌མ༌ ཻ༌ཡ༌དྷཱ༌ི ཀཱནཱཾ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ནཱཾ། ༀ༌བྷུ༌བི༌བྷ༌བནཱ ༌བ༌རེ༌བ༌ཙ༌ཊཽ། ཙུ༌ལུ༌ཙུ༌ལུ། དྷ༌ར༌དྷ༌ར། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ། དྷཱ༌ཏུ ༌དྷ༌རེ། པ ༌ག །ེ ཛ༌ཡ༌བ༌རེ། ཨ༌ཙ༌ལེ། སྨ༌ར༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ། དྷ ༌ཙཀྲ། ༌བ ༌ན། བ བོ༌དྷ༌ི མ ཨ༌ལཾ ༌ཀཱར། ཨ༌ལཾ ༌ཀྲྀ༌ཏེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ།
ཨ༌དྷི ༌ི ཏེ། བོ༌དྷ༌ཡ༌བོ༌དྷ༌ཡ། བོ༌དྷ༌ནྀ༌བོ༌དྷ༌ནི། བུ ༌ཡ༌བུ ༌ཡ། སཾ ༌བོ༌དྷ༌ནི༌སཾ ༌བོ༌དྷ༌ཡ། ཙ༌ལ༌ཙ༌ལ། ཙ༌ལཾ ཏུ༌ས ༌ཨཱ༌བ༌ར༌ཎཱ༌ནི། ས ༌པཱ༌པཾ༌བི༌ག༌ཏེ། ཧུ ༌རུ༌ཧུ ༌རུ། ས ༌ཤོ༌ཀ༌བི༌ཀ༌ཏེ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ༌ྀ ད༌ཡ། བ ༌ི ནི། སཾ ༌བྷ༌བ༌སཾ ༌བྷ༌བ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌གུ༌ །ེ དྷཱ༌ར༌ཎི༌མུ༌ །ེ བུ །ེ སུ ༌བུ ད།ྷ ེ ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཨ༌དྷི ༌ི ཏེ། དྷཱ༌ཏུ ༌གརྦྷེ༌སྭཱཧཱ། ས༌མ༌ཡ༌ཨ༌དྷི ༌ི ཏེ༌སྭཱཧཱ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ༌ི ད༌ཡ། དྷཱཏུ༌མུ ༌ེ སྭཱཧཱ། སུ ༌ ༌ཏི ༌ི ཏ། ༌ུ པེ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཨ༌༌དྷི ༌ི ཏེ། ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ༌སྭཱཧཱ། ༀ༌ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཨུ ཱ ༌ི ཥ༌དྷཱཏུ༌མུ༌ ཱ༌ཎི། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌དྷ ༌དྷཱཏུ༌

FOUR DHARMAKAYA RELIC MANTRAS 1x ༅༅། གཙུག༌ཏོར༌ ༌ི མེད༌ ༌སྔགས༎ ༈ན༌མཿས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ནཱཾ། ༀ༌མཧཱ༌ཙི ཱ ༌མ༌ཎི༌ཛྭ ༌ལ༌ན། སཱ༌ག༌ར༌ག ི༌རེ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཡུ ༌ར། ཨཱ༌ཡུ ༌ར། ས ༌ར༌ས ༌ར། ཀྵ༌ཎ༌ཀྵ༌ཎ། ཀྵ༌ི ཎི༌ཀྵ༌ི ཎི། ཀྵུ༌ཎུ༌ཀྵུ༌ཎུ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌མཧཱ༌ས༌མ༌ཡ། ཏི ༌ཏི ། མཧཱ༌བྷུ༌བ༌ན། སཱ༌ག༌ར། སཾ ༌ཤོ༌དྷ༌ཡ། མཱཾ༌ས ༌སཏྭཱ༌ཾ ། བྷ༌ག༌བ༌ཏི། ས ༌པཱ༌པཾ༌བི༌མ༌ལ། ཛ༌ཡ༌ཛ༌ཡ། ཛ༌ཡ༌ལ །ེ ུ༌ཊ༌ ུ༌ཊ། ༌ོ ཊ༌ཡ༌ ༌ོ ཊ༌ཡ། བི༌ག༌ཏ༌ཝཱ༌བ༌ར༌ཎི། བྷ༌ཡ༌ཧ༌ར༌ཎི། ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ། ི ༌ུ ད ༌དྷརེ། ཨ༌བྷ༌
ཡ༌ ༌དེ། ཨུ ཱ ༌ི ཥ༌ ༌བ༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ། ས༌མ ༌མུ༌ཥེ། ས༌མ༌ ༌ ༌བ༌ལོ༌ཀི ༌ཏེ། མཧཱ༌མཱ༌ཡེ ། མཧཱ༌པཱ༌ཤ༌དྷ༌རེ། ཨ༌མོ༌གྷ༌བི༌མ༌ལེ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། ཨཱ༌ཀ ༌ཡ། བྷ༌ར༌བྷ༌ར། སཾ ༌བྷར༌སཾ ༌བྷར། ཨི ༌ི ཡ༌བི༌ཤོ༌དྷན།ི བྷཱུ༌ཥི ༌ཏ༌བྷཱུ༌ཛེ ། མཧཱ༌མུ༌ བཱ ༌ི ལོ༌ཀི ༌ཏེ། ཛ༌ཡ༌ཛ༌ཡ། སི ༌ེ སི །ེ བུ ༌བུ ། བོ༌དྷ༌ནི༌བོ༌དྷ༌ནི། སཾ ༌བོ༌དྷ༌ནི༌སཾ ༌བོ༌དྷ༌ནི། ཤོ༌དྷ༌ནི༌ཤོ༌དྷ༌ནི། སཾ ༌ཤོ༌དྷ༌ནི༌སཾ ༌ཤོ༌དྷ༌ནི། བི༌ཤོ༌དྷ༌ནི༌བི༌ཤོ༌དྷ༌ནི། ཧ༌ར༌ཧར། མ༌མ༌ས ༌པཱ༌པཾ། ས ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཀུ༌ལ༌བྷུ༌ཛེ ། ས༌མ༌ཡ༌ཏི །ེ ༌ས༌ར༌ཏུ ༌མ༌མ༌བུ ེ། བི༌ན༌ ༌ུ པཱ༌པཾ། ས ༌ཀི ༌ལྦ༌ི ཥ༌

