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དཔལ་ལྡན་དོན་འགྲུབ་གླིང་པ།
bal dán d n-drùb líǒ -ŋ ba
࿋༓~~༓࿋

བསྭོ~འོ~~~~~
sò~o~~~~~

དཔལ་~ལྡན་   དོན་~འགྲུབ་    གླིང་~པ  འ~ལ།
bal~dán    d n~drùb   líǒ ŋ ~ba ~laǎ

སྐྱིད་~འིད  པའི་༑   རེ་~ལ་    བསོད་~ནམས།
gyid~ d  ĭ bai    re~la     sòd~nam
རིགས་~གསུམ་  རི་~ལ་ནི    བཞུགས་~འུག  ཡོད།
rig~sùm     ri~la ni     xúg~ g yodǔ

ཨ་ནི་སྐྱིད་~འིད   དགའ་~འ་ནི   ཡོད་~འོད  འོད~འོད  རེད།
-ni ǎ gyid~ dĭ   gá ~ -ni   ǎ yod ~ d d~ d ǒ ǒ ǒ red.

Repeat the above four verses

༓~~༓
བསྭོ~འོ~~~~~
sò~o~~~~~

དོན་~འགྲུབ་   གླིང་~པ  དཀྱིལ་~ལ  འ~ལ།
d n~drùb lí  ~ba gyil~la ǒ ŋ a~la

སྐྱིད་~འིད པའི་༑   རེ་~ལ་   བསོད་~ནམས།
gyid ~ dĭ  bai re~la sòd~nam
བསམ་~འགྲུབ་  རྒྱ་~མཚོ་ལ    བཞེངས་~འེན  ཡོད།



sàm~drùb gyá~cò la  xé  ~ŋ  ěŋ yod
ཨ་ནི་སྐྱིད་~འིད  དགའ་~འ་ནི   ཡོད་~འོད  འོད~འོད  རེད།
-ni ǎ gyid~ dĭ   gá ~ -ni     ǎ yod ~ d d~ d ǒ ǒ ǒ red.

༓~~༓
བསྭོ~འོ~~~~~
sò~o~~~~~

ཉིན་~རེར་    རེ་~རེ་   མཇལ་~ན  འ~ལ།
ñin~rer   re~re   jàl~na  a~la

སྐྱིད་~འིད པའི་༑   རེ་~ལ་    བསོད་~ནམས།
gyid~ dĭ bai༑   re~la     sòd~nam

ཕྱི་~མ་       ངན་~སོང་ལ     མི་~འི  འགོྲ།
qyi~ma    an~soŋ ŋla    mi~i  drò
ཨ་ནི་སྐྱིད་~འིད    དགའ་~འ་ནི     ཡོད་~འོད  འོད~འོད  རེད།
-niǎ gyid~ dĭ     gá~ -niǎ       yod~ d  d~ dǒ ǒ ǒ   red.

࿋༓~~༓࿋
རྒྱབ་རི་ཤུག་པ་གཡུ་རྩེ །
gyáb-ri xug-ba yú-ze

རྒྱབ་~ལ་     རྒྱབ་~རི་     ཡོད་~པའིགོ་~ལ  འ~~~~~~
gyáb~la   gyáb-ri   yod~baig ~la  ǒ ǎ~~~~~~

རྒྱབ་~རི་     ཤུག་~པ་     གཡུ་~རྩེགོ་   ལ~འ~~~~
gyáb~ri   xug~ba     yú~zeg    la~ ~~~~ǒ ǎ



བསྭོ་ཨ་~རྒྱས་   རྣམ་~གསུམ་   ལ་~འ   ཁམ་~པའི་     སྒྲོ།
sòa~gyás    nám~sùm   la~ǎ  kam~bai   dró.
སྒྲོ་~ མཛེས་~ མ་  ལ~འ      རྨ་~བྱའི་    སྒྲོ།
dró~zès~ma  la~ǎ   má~jy i  dróǎ

རྨ་~འབྱའི་  སྒྲོ་~ལ་      ནོར་~བུའི་    གླིང་~འིང~~~།
má~ǎjy i  dró~laǎ   nor~b i   lí ~ǔ ŋ ĭŋ~~~
ནོར་~བུའི་    གླིང་~ལ་   ཕྱག་~ཕེབས་   ཞུ།   ཕྱག་~ཕེབས་   ཞུ།
nor~b i   lí ~la    qyag~peb   x    qyag~peb   x .ǔ ŋ ǔ ǔ

སྟོབས་~འོལྡན་    བསྟན་~འགོྲ་    ཉི་~ཤར་གོ་   བཞུགས།
dob~ǒdán    dan~drò     ñi~xargǒ    xúg.
ཁྱེད་ལ་~    དགའ་མོ་~  ཞུ།   ཁྱེད་ལ་~    དགའ་མོ་~   ཞུ།
kyed-la~ gá-mo~  x    kyed-la~ gá-mo~  x .ǔ ǔ
* Repeat the last two verses

༓~~༓
རྒྱབ་~རི་   ཤུག་~པ་    གཡུ་~རྩེ་གོ་~ལ  འ~~~~~~
gyáb~ri   xug~ba    yú~ze g ~la  ~~~~~ǒ ǎ

གཡུ་~ཡི་   སྦྲང་~ཆར་    བབས་~བྱུངགོ་   ལ~འ~~~~
yú~yi    drá ~qar   b b~jyŋ ǎ ǔŋg    la~ ~~~~ǒ ǎ

repeat the four verses highlighted in blue

སྟོབས་~འོལྡན་    བསྟན་~འགོྲ་    ཉི་~ཤར་གོ་   བཞུགས།
dob~ǒdán    dan~drò     ñi~xargǒ    xúg.
ཁྱེད་ལ་~    དགའ་མོ་~  ཞུ།    ཁྱེད་ལ་~    དགའ་མོ་~   ཞུ།
kyed-la~ gá-mo~  x     kyed-la~ gá-mo~  x .ǔ ǔ



* Repeat the last two verses

༓~~༓
སྡུན་~ལ་ སྡུན་~རི་ ཡོད་~པའིགོ་~ལ  འ~~~~~~
dún~la  dún~ri   yod~baig   la  ~~~~~~ ǒ ǎ  
སྡུན་~རི་    ནོར་~བུ་    རྩེ་~བརྒྱདགོ་   ལ~འ~~~~
dún~ri   nor~b    ze~gyádǔ g   la~ ~~~~ǒ ǎ

repeat the four verses highlighted in blue

སྟོབས་~འོལྡན་    བསྟན་~འགོྲ་    ཉི་~ཤར་གོ་   བཞུགས།
dob~ǒdán    dan~drò     ñi~xargǒ    xúg.
ཁྱེད་ལ་~    དགའ་མོ་~  ཞུ།   ཁྱེད་ལ་~    དགའ་མོ་~   ཞུ།
kyed-la~ gá-mo~  x .  kyed-la~ gá-mo~  x .ǔ ǔ
* Repeat the last two verses

༓~~༓
སྡུན་~རི་ ནོར་~བུ་ རྩེ་~བརྒྱདགོ་~ལ  འ~~~~~~  

སྡུན་~རི་   ནོར་~བུ་   རྩེ་~བརྒྱདགོ་   ལ~འ~~~~
repeat the above verses highlighted in blue

སྟོབས་~འོལྡན་    བསྟན་~འགོྲ་    ཉི་~ཤར་གོ་   བཞུགས།
dob~ǒdán    dan~drò     ñi~xargǒ    xúg.
ཁྱེད་ལ་~    དགའ་མོ་~  ཞུ།   ཁྱེད་ལ་~    དགའ་མོ་~   ཞུ།
kyed-la~ gá-mo~  x .  kyed-la~ gá-mo~  x .ǔ ǔ

* Repeat the last two verses

 ࿋༓~~༓࿋


