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머 리 말

현재 까규 대기원법회는 1983 년 꺕제 깔루 린포체께서 시작하셨습
니다. 까규 대기원법회가 오늘날처럼 성장하게 된 것도 꺕제 깔루 린
포체와 꺕제 보카 린포체 두 분의 지칠 줄 모르는 노력의 결실이라 할
수 있습니다. 저는 2001년 처음으로 까규 대기원법회에 참석했습니
다. 당시 대기원법회는 일반적인 관점에서나 티벳의 관점에서나 순조
롭게 이루어지고 있었지만, 법회에 몇 해 참가하면서 경험을 쌓게 되
었고, 티벳의 풍부한 전통적 요소를 통합하는 한편, 현대 사회와 관련
성을 높인다면 법회가 더 발전할 수 있을 것이라는 생각이 들었습니
다. 이는 법맥 전체에 있어서 중대한 사안이었으므로, 저 혼자서 변화
를 감행하는 것은 옳지 않았습니다. 저는 꺕제 보카 린포체와 다른 고
승들께 조언을 구했지만, 이러한 개혁안은 바램이었을 뿐 실행에 옮
기지는 않았습니다. 그러다 보카 린포체께서 갑자기 입멸하시고, 대기
원법회의 장래를 우려하던 저는 아무런 생각도 할 겨를도 없이 개혁
에 전력투구했습니다.

저는 ‘까르마빠’라는 칭호를 받을 때부터, 역대 까르마빠의 전통을 연
구하고 실천해 왔습니다. 또한, 현대사회의 방식도 관심 있게 지켜봐
왔습니다. 저는 단순히 사원 안에만 머물며 경전만 읽을 수는 없습니
다. 불교는 물론 우리 사회는 많은 문제점을 안고 있습니다. 따라서 저
는 주저 없이 변화에 앞장서고 이러한 문제점을 해결할 책임을 느꼈
습니다.

저는 아직 나이가 어리기 때문에 제 비전을 함께 나눌 이를 찾는 것이
쉽지 않으며, 사방으로부터 여러가지 압력을 받고 있는 상황입니다.
이런 상황에서 불보살님들이 제 뒤에 서 계신다고 생각할 때마다 큰
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힘이 되었습니다. 제가 가진 모든 시간과 자유를 공헌해 타인을 진정
으로 이롭게 할 수 있기를 간절히 바랄 뿐입니다.

까규 대기원법회에서 변화가 가장 시급한 것은 바로 독송집이었습니
다. 기원문과 기도문을 모은 독송집은 법회의 핵심이자, 법회에 힘을
실어주고 미래의 씨앗이기도 합니다. 어느 불교전통에서건 독송은 중
요하며, 컴퓨터나 TV 만큼이나 일상생활의 한 부분을 차지하고 있습
니다.

다르마(법)란 무엇일까요? 다르마는 우리를 고통으로부터 벗어나게
해 주는 것입니다. 다르마의 수행법에 대해서는 많은 가르침이 있는
데, 독송(품송)은 서사, 공양, 시타, 제청, 피독, 수지, 개연, 사유, 수습
등과 더불어 십법행에 들어갑니다. 범음을 읊으면 생각을 정제하고
마음을 단련시키는 힘이 생긴다고 여겨졌기 때문에 독송은 티벳전통
에도 깊숙히 자리잡고 있습니다. 수많은 티벳 사원에서 종일 염불하
고 독경하는 것도 바로 이 때문입니다.￼

과거, 티벳 사람들은 대부분 자기 법맥과 사원의 전통이 가장 중요하
다고 여겼습니다. 그 의궤에만 집착한 나머지, 법맥마다 고유의 의궤
를 가지게 되었고, 공통으로 사용하는 의식문은 매우 희박했습니다.
그러나 신구의 결합이 이루어지고 있는 오늘날, 많은 이가 초종파적
인 관점에 관심을 보이고 있으며, 이는 저의 비전과도 일치하는 바이
기 때문에, 독송집의 대부분을 부처님의 말씀에서 발췌하기로 했습니
다. 그 밖에 많은 인도학자와 초기 티벳 스승들로부터 인용한 내용도
있습니다. 저는 진심에서 우러나온 이 초종파적인 접근을 통해 자신
의 법맥만을 최상으로 여기고 법을 등지는 등의 모든 허물이 정화되
기를 바랍니다.

언급해야 할 중요한 사안이 한 가지 더 있습니다. 과거 대기원법회
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의 독송 내용은 금강승에서 가져온 것이 많았습니다. 밀승의 진언이
존재의 일부분이 되어 있는 우리 티벳인에게 있어서는 큰 문제가 되
지 않지만, 밀승의 진언은 잘못 이해하기 쉽습니다. 수많은 대중이 모
인 자리에서 이러한 진언을 염송하는 것이 좋은 결과를 가져다줄지
나쁜 결과를 초래할지 확신이 서지 않았습니다. 그런 연유로 7, 8, 9
대 까르마빠 시절 7 대 까르마빠께서 편찬하신 20지 발원문을 독송했
듯, 초기의 선례를 따르기로 했습니다. 이렇듯 20지 발원문이 독송집
의 중심을 이룬다는 것은 전통을 되살리는 것이라 할 수 있을 것입니
다. 역경이 따르기 마련입니다. 하지만, 순수한 동기를 가지고 선행을
행한다면, 그 동기에 의지하여 용기를 얻고 또 그 일을 원만하게 마칠
수 있을 것입니다.

대기원법회 동안 수많은 해외 도반이 한 자리에 모여 함께 경축하고
수행에 임합니다. 따라서 독송집을 다른 언어로 번역하기로 했습니다.
우리 인간은 언어를 통해 발전합니다. 언어는 서로를 엮어주는 매개
체이기도 합니다. 까규 대기원법회는 모든 이를 위한 이타행의 기원
을 세우는 자리인 만큼, 독송집도 많은 이의 마음에 다가갔으면 하는
바램입니다.

저는 몇년 전부터 한국의 불교 문화에 대해 친근감과 애착을 가지고
기회가 될 때마다 한국어를 공부하고 있습니다. 따라서, 이렇게 까규
대기원법회의 독송집이 한국어로도 나온 것에 대해 무척 기쁘게 생각
합니다. 먼저 2007 년 처음 펴낸 독송집을 번역해 주신 혜능스님, 정
봉스님 외 모든 분께 감사의 말씀을 드립니다. 처음이 있었기에 오늘
이렇게 두번째 독송집이 나오게 되었습니다. 무엇보다도 이번에는 티
벳어 원문에서 바로 번역해 주신 범천 스님게 무한한 감사의 마음을
전합니다.

이 독송집으로 인한 실수와 과오 및 여러 나쁜 조건들을 다른 누구도
아닌 모두 제 자신에게 돌아오기를 바랍니다. 이 기도집을 독송할 때
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구절구절마다 먼저 가슴으로 독송한 후에 입으로 독송했으면 합니다.
기원문의 한마디 한마디가 황금처럼 온세상을 다 덮어 주기를 기원합
니다. 절망과 전쟁, 좋지 않은 환경에 미치는 모든 것이 바람처럼 흩어
지고 자비와 연민을 담은 이 기원문이 모든 이의 선업과 하나되어 큰
힘으로 거듭나기를 기원합니다. 해, 달, 별이 발하는 빛처럼 자비와 지
혜와 사랑의 빛이 모든 중생에게 비추어 무시 이래로 그들과 함께 얽
혀 있던 무명과 집착 증오 등의 어둠을 밝혀주기를 기원합니다. 그리
고 어떤 중생이라도 서로 만날 때에는 마치 오래 떨어져 있던 어머니
와 자식의 만남과 같이 조화롭고 평화롭기를 기원합니다.
					
					
					
					

인도 다람살라 규또 사원에서
서기 2007년[불기 2551년] 5월 3일
까르마빠 오곈 틴레 도제

항상 외우는
세 가지

대승 포살 의궤
ཐེེག་ཆེེན་གསོོ་སྦྱོོང་གིི་ཆོོ་ག །
བླ་མའམ་རྟེེན་གྱིི་དྲུང་ནས་གསོོ་སྦྱོོང་གིི་སྡོོམ་པ་ལེེན་པ་ལ། ཕྱག་གསུམ་འཚལ། པུས་མོོ་བཙུགས་ཏེེ།

스승님이나 불탑 앞에서 포살 율의를 행할 때 삼배한 후 무릎을 꿇고서 다음과 같이 세 번 말한다.

ཕྱོོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའིི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོོངས་སུ་
촉쭈나 슉베 쌍계당 장춥 쎔바 탐제 닥라 공수
“제불보살님들이시여, 굽어 살펴 주소서.

གསོོལ། སློོབ་དཔོོན་དགོོངས་སུ་གསོོལ།
쏠

롭본 공수쏠

갈마사시여, 굽어 살펴 주소서.

ཇིི་ལྟར་སྔོོན་གྱིི་དེེ་བཞིིན་གཤེེགས་པ་དགྲ་བཅོོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོོགས་པའིི་སངས་རྒྱས་རྟ་ཅང་ཤེེས་ལྟ་བུ།
지따르 온기 데신셱바 다쫌바 양닥바르 족베 쌍계 따짱셰 따부
과거의 여래 살적 정등각께서,

གླང་པོོ་ཆེེན་པོོ། བྱ་བ་བྱས་ཤིིང༌། བྱེེད་པ་བྱས་པ། ཁུར་བོོར་བ། རང་གིི་དོོན་རྗེེས་སུ་ཐོོབ་པ། སྲིིད་པ་ཀུན་ཏུ་
랑보 첸보 자와 제싱

제바 제바 쿠르보르와 랑기돈 제수 톱바 씨바 꾼두

총명한 말과 같이 코끼리와 같이 행하시고 타인의 짐을 짊어지고 자신의 이익은

སྦྱོོར་བ་ཡོོངས་སུ་ཟད་པ། ཡང་དག་པའིི་བཀའ། ལེེགས་པར་རྣམ་པར་གྲོོལ་བའིི་ཐུགས། ལེེགས་པར་རྣམ་པར་
졸와 용수 세바

양닥베 까

렉바르 남바르 돌외툭

렉바르 남바르

뒤로 하며 삼계의 속박을 끊고 진실한 말씀과 올바로 철저하게 해탈한 마음과

གྲོོལ་བའིི་ཤེེས་རབ་ཅན་དེེ་དག་གིིས། སེེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིི་དོོན་གྱིི་ཕྱིིར་དང༌། ཕན་པར་བྱ་བའིི་ཕྱིིར་དང༌།
돌외 셰랍젠 데닥기

쎔젠 탐제기 돈기 치르당

펜바르 자외 치르당

철저하게 해탈한 지혜를 가지신 이들께서 일체중생을 위하고 이익을 주기 위해서,

གྲོོལ་བར་བྱ་བའིི་ཕྱིིར་དང༌། མུ་གེེ་མེེད་པར་བྱ་བའིི་ཕྱིིར་དང༌། ནད་མེེད་པར་བྱ་བའིི་ཕྱིིར་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱིི་
돌와르 자외 치르당 무게 메바르 자외 치르당 네메바르 자외 치르당 장춥기
해탈시키기 위해서, 기갈을 없애기 위해서, 병을 치유하기 위해서,
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ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཆོོས་རྣམས་ཡོོངས་སུ་རྫོོགས་པར་བྱ་བའིི་ཕྱིིར་དང༌། བླ་ན་མེེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོོགས་པའིི་བྱང་ཆུབ་
촉기 최남 용수 족바르 자외 치르당

라나 메바 양닥바르 족베 장춥

보리분법을 구족하게 하기 위해서, 위없는 완전한 보리를 증득하게 하기 위해서

ངེེས་པར་རྟོོགས་པར་བྱ་བའིི་ཕྱིིར། གསོོ་སྦྱོོང་ཡང་དག་པར་མཛད་པ་དེེ་བཞིིན་དུ། བདག་མིིང་འདིི་ཞེེས་བགྱིི་
네바르 똑바르 자외치르 쏘종 양닥바르 제바 데신두

닥밍 [본인 이름] 디셰

포살을 바르게 행하신 것과 같이 저 (본인 이름) 또한

བས་ཀྱང༌། དུས་འདིི་ནས་བཟུང་སྟེེ། ཇིི་སྲིིད་སང་ཉིི་མ་མ་ཤར་གྱིི་བར་དུ། སེེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིི་དོོན་གྱིི་
기외꺙

뒤디네 숭떼

지씨 쌍니마 마샤르기 바르두 쎔젠 탐제기 돈기

지금부터 내일의 해가 뜨기 전까지 일체중생을 위하고 이익을 주기 위해서,

ཕྱིིར་དང༌། ཕན་པར་བྱ་བའིི་ཕྱིིར་དང༌། གྲོོལ་བར་བྱ་བའིི་ཕྱིིར་དང༌། མུ་གེེ་མེེད་པར་བྱ་བའིི་ཕྱིིར་དང༌། ནད་མེེད་
치르당 펜바르 자외 치르당 돌와르 자외 치르당 무게 메바르 자외 치르당 네메
해탈시키기 위해서, 기갈을 없애기 위해서, 병을 치유하기 위해서,

པར་བྱ་བའིི་ཕྱིིར་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱིི་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཆོོས་རྣམས་ཡོོངས་སུ་རྫོོགས་པར་བྱ་བའིི་ཕྱིིར་དང༌། བླ་ན་མེེད་པ་
바르 자외 치르당 장춥기 촉기 최남 용수 족바르 자외 치르당

라나 메

보리분법을 구족하게 하기 위해서, 위없는 완전한 보리를

ཡང་དག་པར་རྫོོགས་པའིི་བྱང་ཆུབ་ངེེས་པར་རྟོོགས་པར་བྱ་བའིི་ཕྱིིར་གསོོ་སྦྱོོང་ཡང་དག་པར་བླང་བར་བགྱིིའོ།ོ །
바 양닥바르 족베 장춥 네바르 똑바르 자외 치르 쏘종 양닥바르 랑와르 기오
증득하게 하기 위해서 포살을 바르게 받겠습니다.”
ལན་གསུམ་མཐར་བླ་མས་ཐབས་ཡིིན་ནོོ།
갈마사가

།

“탑인노(선방편입니다)”라고 말하면

ཞེེས་གསུངས་པ་ལ་ལེེགས་སོོ་ཞེེས་བརྗོོད།

“렉소(훌륭합니다)”라고 대답한다

དེེང་ནས་སྲོོག་གཅོོད་མིི་བྱ་ཞིིང༌།
뎅네 쏙쬐 미자싱

지금부터 생명을 죽이지 않고

།གཞན་གྱིི་ནོོར་ཡང་བླང་མིི་བྱ། །
셴기 노르양 랑미자

남의 물건 취하지 않고

대승 포살 의궤 5

འཁྲིིག་པའིི་ཆོོས་ཀྱང་མིི་སྤྱད་ཅིིང༌།
음행하지 않으며

།རྫུན་གྱིི་ཚིིག་ཀྱང་མིི་སྨྲའོོ། །

སྐྱོོན་ནིི་མང་པོོ་ཉེེར་བརྟེེན་པའིི།

수많은 허물의 원인이 되는

།ཆང་ནིི་ཡོོངས་སུ་སྤང་བར་བྱ། །

ཁྲིི་སྟན་ཆེེ་མཐོོ་མིི་བྱ་ཞིིང༌།

높고 넓은 좌대에 오르지 않고

།དེེ་བཞིིན་དུས་མ་ཡིིན་པའིི་ཟས། །

དྲིི་དང་ཕྲེེང་བ་རྒྱན་དང་ནིི།
향수, 화환, 장식과

།གར་དང་གླུ་སོོགས་སྤང་བར་བྱ། །

ཇིི་ལྟར་དགྲ་བཅོོམ་རྟག་ཏུ་ནིི།
아라한들께서 언제나

།སྲོོག་གཅོོད་ལ་སོོགས་མིི་བྱེེད་ལྟར། །

དེེ་བཞིིན་སྲོོག་གཅོོད་ལ་སོོགས་སྤང༌།
저 역시 살생 등을 끊고서

།བླ་མེེད་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོོབ་ཤོོག།

སྡུག་བསྔལ་མང་དཀྲུགས་འཇིིག་རྟེེན་འདིི།

།སྲིིད་པའིི་མཚོོ་ལས་སྒྲོོལ་བར་ཤོོག།

틱베 최꺙 미쩨찡

꾠니 망보 녜르뗀베

티뗀 체토 미자싱

디당 텡와 곈당니

지따르 다쫌 딱두니

데신 쏙쬐 라쏙빵

둑엘 망뚝 직뗀디

수많은 괴로움에 시달리는 이 세상을

준기 칙꺙 미마오

거짓말하지 않겠습니다.

창니 용수 빵와르자

술을 철저히 멀리 하고

데신 뒤마 인베세

때 아닌 때 먹지 않겠습니다.

가르당 루쏙 빵와르자

노래, 춤 등을 끊겠습니다.

쏙쬐 라쏙 미제따르

살생 등을 여의신 것과 같이

라메 장춥 뉴르톱쇽

신속하게 성불하게 하소서.

씨베 초레 돌와르쇽

윤회로부터 구제하게 하소서.

ཕྱག་གསུམ།

세 번 절한다.

ༀ་ཨ་མོོ་གྷ་ཤཱིི་ལ། སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར། བྷ་ར་བྷ་ར། མ་ཧཱ་ཤུདྡྷ་ས་ཏྭ།

옴 아모가 실라 삼바라 삼바라 바라바라 마하슛다 사뜨와
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པདྨ་བིི་བྷུ་ཥིི་ཏ་བྷུ་ཛ། དྷ་ར་དྷ་ར། ས་མནྟ་ཨ་བ་ལོོ་ཀིི་ཏེེ་ཧཱུྃྃྃ�་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

빠드마 위부시따 부자 다라다라 사만따 아발로끼떼 훔 팟 스와하

ཁྲིིམས་ཀྱིི་ཚུལ་ཁྲིིམས་སྐྱོོན་མེེད་ཅིིང༌།
허물없이 계율 지켜

།ཚུལ་ཁྲིིམས་རྣམ་པར་དག་དང་ལྡན། །

རློོམ་སེེམས་མེེད་པའིི་ཚུལ་ཁྲིིམས་ཀྱིིས།
교만 없는 지계행으로

།ཚུལ་ཁྲིིམས་ཕ་རོོལ་ཕྱིིན་རྫོོགས་ཤོོག །

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིི་རྗེེས་སུ་སློོབ་གྱུར་ཏེེ།
일체여래 따라 배우고

།བཟང་པོོ་སྤྱོོད་པ་ཡོོངས་སུ་རྫོོགས་བྱེེད་ཅིིང༌། །

ཚུལ་ཁྲིིམས་སྤྱོོད་པ་དྲིི་མེེད་ཡོོངས་དག་པ།
청정하고 흠 없는 지계행

།རྟག་ཏུ་མ་ཉམས་སྐྱོོན་མེེད་སྤྱོོད་པར་ཤོོག །

ལུས་ལ་ཆོོས་གོོས་གསུམ་གྱིི་བཀྲ་ཤིིས་ཤོོག
뤼라 최괴 쑴기 따시쇽

악라 데뇌 쑴기 따시쇽

몸은 삼의의 길상으로 빛나고

།ངག་ལ་སྡེེ་སྣོོད་གསུམ་གྱིི་བཀྲ་ཤིིས་ཤོོག །

말은 삼장의 길상으로 빛나며

སེེམས་ལ་བསླབ་པ་གསུམ་གྱིི་བཀྲ་ཤིིས་ཤོོག

།ཀུན་ལ་དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་གྱིི་བཀྲ་ཤིིས་ཤོོག །

팀기 출팀 꾠메찡

롬쎔 메베 출팀기

걀와 꾼기 제수 롭규르떼

출팀 쬐바 디메 용닥바

쎔라 랍바 쑴기 따시쇽

마음은 삼학의 길상으로 빛나고

출팀 남바르 닥당덴

청정하게 계율 갖추고

출팀 파롤 친족쇽

지계바라밀을 완성하게 하소서.

상보 쬐바 용수 족제찡

보현행을 완전하게 갖추며

딱두 마냠 꾠메 쬐바르쇽

언제나 쇠락하지 않게 하소서.

꾼라 꼰촉 쑴기 따시쇽

모두가 삼보의 길상으로 빛나게 하소서.

세 가지 일상 의례 (산스크리트어)
ཏྲི་དཎྜཀཾ།

ु शरणं गच्छामि।
बद्धं

2:)-><E)-$&i(3A,

붓담 샤라남 갓차미
거룩한 부처님께 귀의합니다

धर्मं शरणं गच्छामि।

Kk)-><E)-$&i(3A,

다르맘 샤라남 갓차미
거룩한 가르침에 귀의합니다

संघ ं शरणं गच्छामि। (त्रिवारम)्

?),)-><E)-$&i(3A,

QA7<b,

상감 샤라남 갓차미 (세 번)
거룩한 승가에 귀의합니다. (세 번)

्
बु विद्याचरणसम्पन्नः
शास्ता भगवांस्तथागतोऽर्हन सम्यक्सम्
द्धो

>!-S$7)!,$+R-An/i-?M[?a:R-7AH&<E?\o:

샤스따 바가밤스 따타가또 아르한 사먁삼붓도 비댜-짜라나-삼빤나하
세존 여래 살적 정등각 명행족 선서 세간해

ु
ु
ु
सगतो
लोकविदनत्तरः
परुषदम्यसारथिः

?$+R-=R!7A./X<: 0<F.M?<,A:

수가또 로까빗 아눗따라하 뿌루샤-다먀-사라티히
조어장부 무상사 천인사

्
ु
ु भगवान श्रीजिनशाक्यम
ु
शास्ता देवमनष्यानां
बद्धो
निं

>!-.J73/Fh;E)-2:R-S$7/i- XA)A/>G3/D-

샤스따 데바-마누샤남 붓도 바가반 시리-지나-샤꺄무님
비할 데 없는 샤꺄족 왕의 발 앞에 머리 숙여

नमस्करोमि पूजयामि शरणं च गच्छामि॥ (त्रिवारम)्

/3f!<R3A, 0);3A-><E)-&-$&i(3A, ,QA7<b,

나마스까로미 뿌자야미 샤라남 짜 갓차미 (세 번)
지극한 마음으로 예경합니다. (세 번)
7
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ु तिसूत्रम ्
आर्यत्रिरत्नानस्मृ

A#QA<_/5A+A?Qb,

ु
नमो सर्वबद्धबोधिसत्त्वे
भ्यः

/3: ?j)2:2RKA?YJU:

나마하 사르바-붓다-보디삿뜨베뱌하
모든 불보살님께 예경하나이다.

[아랴뜨리라뜨라누스므르띠수뜨람]
[수념삼보경]

ु स्मृ
ु तिः)इत्यपि
(बद्धान

2:/5F+A,

्
ु भगवांस्तथागतोऽर्हन सम्यक्संब
ु
बद्धो
द्धो

AAm0A-2:RS$7)!,$+RAn/i-?M[?a:R-

이땨삐 붓도 바가밤스 따타가또 르한 사먁삼붓도
[불수념] 부처님 세존께서는 여래 살적 정등각
[붓다누스므르띠히]

ु
ु
विद्याचरणसम्पन्नः सगतो
लोकविदनत्तरः

7AH&<E?\o: ?$+R=R!7A./X<:

비댜-짜라나-삼빤나하 수가또 로까빗 아눗따라하
명행족 선서 세간해 조어장부

ु
ु भगवानिति।
ु
परुषदम्यसारथिः
शास्ता देवमनष्याणां
बद्धो

0<F.M?<,A: >!- .J73/Fh;E)- 2:R- S$7/A+A,

뿌루샤-다먀-사라티히 샤스따 데바-마누샤남 붓도 바가반 이띠
무상사 천인사 불 세존이시며

ु
निष्यन्दः स तथागतः पण्यानाम
, ् अविप्रणाशः कुशलमूलानाम, ् अलङ्कृतः

/AXf: ?-+,$+: 0Eh;/b, A7ATE>: !>=3=/b, A=)NF+:

니샨다하 사 따타가따하 뿌냐남 아비쁘라나샤하 꾸샬라-물라남, 알랑끄르따하
여래께서는 공덕의 근원, 헛됨 없는 선업의 뿌리이고 인욕으로 장엄되시며

ु
ु
क्षान्त्या, आलयः पण्यनिधानानाम
, ् चित्रितोऽनव्यञ्जन
ैः,

e)];, A=;: 0Eh;/AK//b, &AQA+R-A/L))/N:

끄샨땨 알라야하 뿌냐-닛다나남 찌뜨리또-누뱐자나이히
공덕의 보고이시고 아름다운 삼십이상과 팔십수호의

ु
कुसमितो
लक्षण ैः, प्रतिरूपो गोचरेण,

!?3A+R-=eEN:, T+A<0R-$R&<JE-

꾸수미또 락샤나이히, 쁘라띠루뽀 고짜레나
꽃으로 만발하고, 행위는 언제나 적절하며,

세 가지 일상 의례 (산스크리트어)
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ु तानाम, ् अनभिभूतः
अप्रतिकू लो दर्शनेन, अभिरतिः श्रद्धाधिमक्

AT+A!=R-.<h>/J/, ASA<+A: X:KA3R/b, A/SAS+:

아쁘라띠꿀로 다르샤네나, 아비라띠히 시랏다디묵따남, 아나비부따하
보기에 부조화가 없고, 신심 있는 이들에게 기쁨을 주며,

प्रज्ञया, अनवमर्दनीयो बलैः, शास्ता सर्वसत्त्वानाम, ् पिता

Tj;, A/73h/A;R- 2=N:, >!- ?j?Y/), 0A+-

쁘라지냐야, 아나바마르다니요 발라이히, 샤스따 사르바-삿뜨바남, 삐따
압도적인 지혜, 당할 자 없는 위력, 일체중생의 교사, 보살들의 아버지,

ु
बोधिसत्त्वानाम, ् राजा आर्यपद्गलानाम
, ् सार्थवाहः निर्वाणनगर-

2RKA?Y/b, <)-A#02=/b, ?e,7@: /AjE/$<

보디삿뜨바남, 라자 아랴-뿌드갈라남, 사르타바하하 니르바나-나가라성자들 중의 왕, 열반의 성으로 가는 자들의 인도자,

ु धः स्वरेण,
सम्प्रस्थितानाम, ् अप्रमेयो ज्ञानेन, अचिन्त्यः प्रतिभानेन, विशद्

?bTbA+/b, AT3J;R-J/J/, A&Dm:T+AS/J/, 7A>:: J<JE,

삼쁘라스티따남, 아쁘라메요 지냐네나, 아찐땨하 쁘라띠바네나, 비슛다하 스바레나
무한한 지혜, 부사의한 무외, 청정한 설법, 듣기 좋은 목소리,

आस्वादनीयो घोषेण, असेचनको रूपेण, अप्रतिसमः कायेन, अलिप्तः कामैः,

AS./A;R-,RFJE, A?J&/!R-<0JE, AT+A?3: !;J/, A=A9: !3N:,

아스바다니요 고셰나 아세짜나꼬 루뻬나 아쁘라띠사마하 까예나 알립따하 까마이히
아무리 보아도 싫증나지 않는 모습, 비할 데 없는 몸, 탐욕에 묻지 않고,

ु
ु तः
अनपलिप्तो
रूप ैः, असंसष्टृ आरूप ्यैः, विप्रमक्

A/0=A9R-<0N: A?)YFI-A<JN:, 7AT3R:

아누빨립또 루빠이히 아삼스르시따 아루뺘이히 비쁘라묵따하
형상에 묻지 않고, 무형상에도 섞이지 않으며, 고로부터 벗어나고,

ु तो धातभिः
ु , संवत
ृ आयतन ैः, प्रच्छिन्नो
स्कन्धेभ्यः, विसम्प्रयक्

{)KJSh;: 7A?) T;RR-K+SA: ?)VFX-A;+/N:, T&h(AoR-

스깐데뱌하, 비삼쁘라육또 다뚜비히, 삼브르따 아야따나이히, 쁘랏친노
오온으로부터 훌륭히 벗어나고, 십팔계를 갖지 않고, 십이처를 다스리고,
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ु तः परिदाघ ैः, परिमक्त
ु स्तृष्णया,
ग्रन ्थैः, विमक्

P),N:, 7A3R: 0<A.,N: 0<A3R_FO;,

그란타이히, 비묵따하 빠리다가이히, 빠리묵따스-뜨르쉬나야
결박을 철저히 끊고, 고뇌에서 벗어나고, 삼계에서 벗어나고,

ओघादुत्तीर्णः, परिपूर्णो ज्ञान ेन, प्रतिष्ठितोऽतीतानागत-प्रत्युत्पन्नानां

AR,.XAU: 0<A0UR-J/J/, T+AIA+R-A+A+/$+Tmao/)-

오가드 웃띠르나하 빠리뿌르노 지냐네나 쁘라띠쉬티또 띠따나가따-쁘라뜟빤나남
강을 건너시고, 원만한 지혜, 과거, 미래, 현재의

ु
बद्धानां
भगवतां ज्ञान े, अप्रतिष्ठितो निर्वाणे, स्थितो

2:/b-S$7+)-J/J, AT+ANA+R-/AjEJ, f,A+R

붓다남 바가바땀 지냐네, 아쁘라띠쉬티또 니르바네, 스티또
부처 세존들의 지혜에 머물며, 열반에 머물지 않고,

भूतकोट्याम, ् स्थितः सर्वसत्त्वालोकनीयायां भूमौ, सर्व इमे तथागतानां

S+!R%b, f,A+: ?j?Y=R!/A;;b-S3W, ?j-AA3J-+,$+/)-

북따-꼬땸, 스티따하 사르바-사뜨왈로까니야얌 부마우. 사르바 이메 따타가따남
궁극의 진실에 머물며, 일체중생을 살피시는 경지에 머무시나니,

् णाः।
ु
विशेषतः सम्यग ग

7A>JF+: ?M\$E:,

비셰샤따하 사먁 구나하
이것들이 바로 부처님 세존의 위대한 공덕들이다.

ु तिः) सद्धर्मस् तु आदौ कल्याणः, मध्ये कल्याणः,
(धर्मानस्मृ
Kk/5F+A:,

?:k!-A.W-!5E: 3PJ- !5E:

[다르마누스므르띠히]
[법수념]

삿다르마스 뚜 아다우 깔랴나하, 마뎨 깔랴나하

정법은 처음도 중간도 마지막도 좋고,

ु
पर्यवसाने कल्याणः, स्वर्थः, सव्यञ्जनः,
के वलः,

0#7?/J-!5E:, f7F: ?7h;*h)/:, !J7=:

빠랴바사네 깔랴나하, 스바르타하 수뱐자나하, 께발라하
내용도 훌륭하고, 문자도 훌륭하고,
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ु धः, पर्यवदातः, स्वाख्यातः भगवतो धर्मः,
परिपूर्णः, परिशद्

0<A0U:, 0<A>::, 0#7.+:, f7H+: S$7+R-Kk:,

빠리뿌르나하, 빠리슛다하, 빠랴바다따하, 스바캬따하 바가바또다르마하
혼잡하지 않고, 원만하고, 청정하고, 정화시키고, 세존께서 훌륭히 설하셨으며,

सान्दृष्टिकः, निर्ज्वरः, आकालिकः, औपनायिकः, ऐहिपश्यिकः,

?jFIA!: /Aeh7<:, A!=A!:, AW0/;A!:, AN@A0BA!:,

산드르시띠까하, 니르바나하, 아깔리까하, 아누빠나이까하, 아이히빠시까하
바르게 보이고, 병이 없고, 시간의 끊임이 없고, 온전히 인도하고, 볼 가치가 있고,

प्रत्यात्मवेदनीयो विज्ञैः, स्वाख्यातो भगवतो धर्मविनयः

Tmh7J./A;R- 7AjO:, f7H+R-S$7+R-Kk7A/;:

쁘라땨뜨마-베다니요 비지냐이히, 스바캬또 바가바또 다르마-비나야하,
지혜로운 이들이 스스로 증득해야 할 대상이며, 세존께서 훌륭히 설하신

ु दितः न ैर्याणिकः, संबोधिगामी, अभिन्नः
सप्रवे

?T7J.A+: /N#EA!:, ?aRKA$3A, ASAo:

수쁘라베디따하 나이랴니까하, 삼보디-가미, 아빈나하
율의의 법, 세속을 여의고, 정등각으로 이끌며, 상충이 없고,

संस्पतू ः, सप्रतिशरणः, छिन्नप्लोतिकः।

?)!0:, ?T+A><E: &AoCR+A!:,

삼스뚜빠하, 사쁘라띠샤라나하, 찐나-쁠로띠까하
조화롭고, 의지할 만하고, 동요를 끊는다.

ु तिः)सप्रतिपन्नो
ु
(संघानस्मृ
भगवत आर्यसंघः, न्यायप्रतिपन्नः,
?),/5F+A,

?)T+A0oR-S$7+-A#?),:, w;T+A0o:,

[삼가누스므르띠히]

수쁘라띠빤노 바가바따 아랴-삼가하, 냐야-쁘라띠빤나하

[승수념] 대승의 승보는 훌륭히 나아가고,

ु
ऋजप्रतिपन्नः,
सामीचीप्रतिपन्नः, अञ्जलीकरणीयः,

<F)T+A0o:, ?3A&AT+A0o:, A*h)=A!<EA;:,

리주-쁘라띠빤나하, 사미찌-쁘라띠빤나하, 안잘리-까라니야하
이치에 맞게 나아가고, 정직하게 나아가고, 조화롭게 나아가고,
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ु
सामीचीकरणीयः, पण्यश्रीक्षेत्रः,
महादक्षिणापरिशोधकः,

?3A&A!<EA;:, 03XAeJQ:, 3@.eAE0<A>RK!:

사미찌-까라니야하, 뿌냐-시리-끄셰뜨라하, 마하-닥시나-빠리쇼다까하
합장공경 받을 만하고, 예경 받을 만하고, 공덕의 거룩한 밭, 보시를 정화하며,

प्राहवनीयः, आहवनीयः।

T@7/A;: A@7/A;:,

쁘라하바니야하, 아하바니야하,
공양 받을 만하고, 모든 면에서 공양 받을 만한 위대한 대상이다.

ु तिसूत्रं समाप्तम॥्
॥ आर्यत्रिरत्नानस्मृ

A#QA<]//5F+A?Q)- ?39b,,

아랴-뜨리-라뜨나누스므르띠-수뜨람 사맙땀
이로써 수념삼보경이 끝났습니다.

प्रज्ञापारमिताहृदयसूत्रम ।्
TJ0<3A+ZF.;?Q),

쁘라지나-빠라미따-흐리다야-수뜨람
반야심경

॥ नमः सर्वज्ञाय ॥ आर्यावलोकितेश्वरबोधिसत्त्वो गम्भीरायां

/3: ?jJ;, A#7=R!A+JI<2RKA?YR- $dA<;)-

나마하 사르바지냐야. 아랴발로끼데시바라-보디삿뜨보 감비라얌
일체지자께 예경합니다. 성관자재보살께서

प्रज्ञापारमितायां चर्यां चरमाणो व्यवलोकयति स्म॥पञ्चस्कन्धांस्तांश्च

TJ0<3A+;)- &#)- &<3ER- L7=R !;+A-(, 0*h&-{k)!)>h&-

쁘라지냐-빠라미따얌 짜럄 짜라마노 뱌발로끼야띠 스마. 빤짜 스깐담스 땀시 짜
심오한 반야바라밀을 행하실 때에 오온에 자성이 공함을 보셨다.

्
स्वभावशून्यान पश्यति
स्म। इह शारिपत्रु रूपं शून्यता, शून्यत ैव

JS7>w/h- 0B+A-(, AA@-><A0Q-<0)->w+, >wh+N7-

스바바바-슈냔 빠샤띠 스마. 이하 샤리뿌뜨라 루빰 슈냐따, 슈냐따이바
“여기에 사리자여, 색은 곧 공이고, 공 역시 색이다.
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्
् ्
रूपम।् रूपान्न पृथक ् शून्यता, शून्यताया न पृथग रूपम
।् यद्रूपम तद

<0b, <0o-TF,!h >w+, >w+;-/-TA,$h-<0b, ;S0)-?-

루빰. 루빤 나 쁘르탁 슈냐따, 슈냐따야 나 쁘르탁 루빰. 야드 루빰 따드
색이 공과 별개인 것도 아니고 공이 색과 별개인 것도 아니다. 모든 색이 공이고

शून्यता या शून्यता तद्रूपम॥् एवमेव वेदनासंज्ञा-संस्कारविज्ञानानि॥

>w+, ;->w+-+S0b, AJ73J7-7J./?)J?){<7AJ//A,

슈냐따, 야 슈냐따 따드 루빰. 에바메바 베다나-삼지냐-삼스까라-비지냐나니
모든 공이 색이니, 수, 상, 행, 식이 모두 그와 같다.

ु
इह शारिपत्रु सर्वधर्माः शून्यतालक्षणा अनत्पन्ना
अनिरुद्धा

AA@-><A0Q-?jKk: >w+=eE- A/ao- A/A<:이하 샤리뿌뜨라 사르바-다르마하 슈냐따-락사나 아눗빤나 아니룻다
이것은 사리자여, 일체법의 공한 모습이니, 나지 않고, 멸하지 않고,

अमला न विमला नोना न परिपूर्णाः।

A3=- /- 7A3=- /R/- /- 0<A0U:,
아말라 나 비말라 노나 나 빠리뿌르나하
깨끗하지 않고, 더럽지 않고, 늘지 않고, 줄지 않는다.

तस्माच्छारिपत्रु शून्यतायां न रूपम ,् न वेदना न संज्ञा न संस्काराः

+(+h-><A0Q->w+;)- /-<0b, /-7J./, /-?)J, /-?){<:,

따스맛 샤리뿌뜨라 슈냐따얌 나 루빰, 나 베다나, 나 삼지냐, 나 삼스까라하
그러므로 사리자여, 공에는 색도 없고, 수, 상, 행,

न विज्ञानानि। न चक्षुःश्रोत्रघ्राणजिह्वाकायमनांसि, न रूपशब्द-गन्धरसस्प्रष्टव्यधर्माः।

/-7AJ//A, /-&e:XRQ3E)AK!;3/)?A, /-<0>K

나 비지냐나니. 나 짝슈흐-시로뜨라-가라나-지흐바-까야-마남시. 나 루빠-샵다식도 없고, 안, 이, 비, 설, 신, 의도 없고,

ु वन्न मनोधातःु । न विद्या
न चक् षुर्धातर्या

$k<?3I&Kk:, /-&eeK+$7o-3/RK+:, /-7AH간다라사-스쁘라시따뱌-다르마하. 나 짝슈르 다뚜르 야반 나 마노다뚜흐. 나 비댜
색, 성, 향, 미, 촉, 법도 없고, 안계에서부터 의계까지도 없고,
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नाविद्या न विद्याक्षयो नाविद्याक्षयो यावन्न जरामरणं

/7AH- /-7AH-e;R- /7AHe;R- ;7o- )<3<E)나비댜, 나 비댜-끄샤요 나비댜 끄샤요 야반 나 자라-마나람
명도 없고, 무명도 없고, 명의 다함도, 무명의 다함도 없으므로

न जरामरणक्षयो न दुःखसमदु यनिरोधमार्गा

/- )<3<Ee;R- /-.:#?3.;/A<RK3c-

나 자라-마라마-끄샤요, 나 두흐카-마누다야-니로다-마르가.
늙고 죽음도 없고, 늙고 죽음의 다함도 없고, 고, 집, 멸, 도 역시 없고,

न ज्ञानं न प्राप्तित्वम॥् बोधिसत्त्वस्य प्रज्ञापारमितामाश्रित्य

/- J/)- /-T9A<b, 2RKA?Yf- TJ0<3A+3XAm-

나 지냐남, 나 쁘랍띠뜨밤. 보디삿뜨바샤 쁘라지나-빠라미땀 아시리땨
아는 것도, 성취도, 성취하지 못함도 없음을 보살이 반야바라밀에 머물러

विहरति चित्तावरणः। चित्तावरणनास्तित्वादत्रस्तो

7A@<+A- &AX7<E:, &AX7<E/!A<.Q!R비하라띠 찟따바라나하. 띳따바라나-나스띠뜨밧 아뜨라스또
행함으로써 마음의 행위도 없고, 마음의 행위 없음도 없고,

ु
विपर्यासातिक्रान्तो निष्ठनिर्वाणः। त्रयध्वव्यवस्थिताः सर्वबद्धाः

7A0#?+AN_R- /AFhC/AjE:, Q;O&2bA+: ?j2::

비빠랴사띠끄란또 니시타-니르바나하. 뜨라야드바-뱌바스티따하 사르바-붓다하
그와 같은 없음에 머물러서 전도에서 지극히 벗어나 열반에 들며,

ु
प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनत्तरां

TJ0<3A+3XAm-A/X<)쁘라지냐-빠라미땀 아시리땨 아눗따람
삼세의 모든 부처님들도 반야바라밀에 머물러

ु
सम्यक्संबोधिमभिसंबद्धाः॥

?Mn)2RKA3SA?)2::,

사먁삼봇딤 아비삼붓다하
행함으로써 위없는 완전한 보리를 성취하신다.
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तस्माज्ज्ञातव्यः प्रज्ञापारमितामहामन्त्रो महाविद्यामन्त्रो

+(.h-J+&: TJ0<3A+3@3cR- 3@7AH3cR-

따스맛 지냐따뱌하 쁘라지냐-빠라미따-마하-만뜨로 마하-비댜-만뜨로
그러므로 반야바라밀의 위대한 진언, 대명의 진언,

ु
अनत्तरमन्त्रो
असमसममन्त्रः सर्वदुःखप्रशमनमन्त्रः

A/X<3cR-A?3?33c: ?j.:#T>3/3c:

아눗따라-만뜨로 아사마-사마-만뜨라하 사르바-두흐카-쁘라샤마나-만뜨라하
위없는 진언, 동등하지 않은 것과 동등한 진언, 일체고를 적멸하는 진언,

्
ु तो मन्त्रः
सत्यममिथ्यत्वात प्रज्ञापारमिताम
क्

?m33A+<+h- TJ0<3A+;3RR-3c:,

사땸 아미탸뜨밧 쁘라지냐-빠라미땀 욱또 만뜨라하
진실하고 헛됨이 없는 반야바라밀의 진언을 이르노니,

तद्यथा गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा॥

+.h;,, $+J-$+J-0<$+J-0<?)$+J2RKA-S@,

따댜타: 가떼 가떼 빠라가떼 빠라삼가떼 보디 스바하.
아제 아제 바라아제 바라승아제 모지 사바하.

्
्
इति प्रज्ञापारमिताहृदयसूत्रम समाप्तम

AA+A-TJ0<3A+ZF.;?Q)-?39b, ,

이띠 쁘라지냐-빠라미따-흐르다야-수뜨람 사맙땀.
이로써 반야심경이 끝났습니다.

सर्वपापस्याकरणं कुशलस्योपसम्पदा।

?j00f;!<Eb-!>=fR0?\.,

사르바-빠빠샤까라남 꾸샬라쇼빠삼빠다
모든 악한 것은 행하지 마라. 모든 선한 것을 받들어 행하라.
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ु
स्वचित्तपर्यवदापनं एतद ् बद्धानां
शासनम॥्

J&AX0#7./)-AJ+.h-2:/)->?/b, ,

스바찟따-빠랴바다남 에땃 붓다남 샤사남.
자신의 마음을 잘 다스려라. 이것이 모든 부처님의 가르침이니라.

तारका तिमिरं दीपो मायावश्याय बद्ु दबु म।्

+<!-+A3A<)-.A0R-3;7B;-2@.b,

따라까 띠미람 디뽀 마야바샤야 붓두담
모든 유위법은 새벽별, 등불의 불꽃, 환상, 이슬, 물거품

यु च एवं द्रष्टव्यसंस्कृ तम॥्
स्वप्नं च विद्दभ्रं

J=)-&-7AH.W)-&-AJ7)-SI&?)0F+b, ,

스밥남 짜 비듀다브람 짜 에밤 드라시따뱌-삼스끄르땀
꿈, 번개, 구름과 같나니, 마땅히 이와 같이 관할지니라.

ु
अनेन पण्येन
त ु सर्वदर्शितमवाप्य निर्जित्य च दोषविद्विषः।

A/J/-03J/-+-?j.e>A+b A7J-/AeAm-&-.RF7A?AF:,

아네나 뿌녜나 뚜 사르바-다르시땀 아바뺘 니르지땨 짜 도샤빗-비사하
이 공덕으로 일체지의 경지를 얻어지이다. 악업이라는 적을 물리치고,

् द्धु रेय ं भवसागराज्जगत॥्
जरारुजामृत्युमहोर्मिसङ्कुलात सम
h

)<<)WFm3@RkA?)!=+h-?3:<J;)-S7?$<))$+h, ,

자라-루자-므르뜌-마호르미-산꿀랏-사뭇다레얌 바바-사가라지 자갓.
모든 존재가 생로병사의 거센 파도가 치는 고통의 바다에서 해탈하여지이다.

॥भवत ु सर्वमङ्गलम॥्

,,S7+-?j-3)$=),,

바바뚜 사르바-망갈람.
바바뚜 사르바 망갈람.
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རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་པ།
༄༅༅། །དུས་ཆེེན་གྱིི་དུས་ལ་སོོགས་པར་ཕྱག་འཚལ་ཞིིང་བསྟོོད་དབྱངས་སྒྲོོགས་པ་དང༌། མཆོོད་པ་དང་སྡིིག་པ་བཤགས་པ་ལ་སོོགས་པ་
བསོོད་ནམས་ཀྱིི་ཚོོགས་བསགས་ཤིིང་གོོང་དུ་སྤེེལ་བ་དང༌། འགལ་རྐྱེེན་སྒྲིིབ་པ་སྦྱོོང་བའིི་ཆོོ་གའིི་རིིམ་པ་བསྒྲིིགས་པ་ལ། དང་པོོ་རྒྱུན་ཆགས་
གསུམ་པ་འདོོན་པ་ལ། ཐོོག་མར་ཕྱག་འཚལ་བའིི་རྒྱུད་ནིི།
명절 등에 예경하고 칭송하고 공양 올리고 참회하는 등으로 복덕자량을 쌓고 증장시키며 장애를 정

화하는 의식의 순서를 배열함에 첫 번째로 일상 의례를 염하며 다음과 같이 먼저 예경으로 시작한다.

བཅོོམ་ལྡན་འདས་དེེ་བཞིིན་གཤེེགས་པ་དགྲ་བཅོོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོོགས་པའིི་སངས་རྒྱས། རིིག་པ་དང་
쫌덴데 데신셱바 다쫌바 양닥바르 족베 쌍계 			

릭바당

세존 여래 살적 정등각

ཞབས་སུ་ལྡན་པ། བདེེ་བར་གཤེེགས་པ། འཇིིག་རྟེེན་མཁྱེེན་པ། སྐྱེེས་བུ་འདུལ་བའིི་ཁ་ལོོ་སྒྱུར་བ། བླ་ན་
샵수 덴바

데와르 셱바

직뗀 켼바

꼐부 둘외 칼로 귤와

명행족 선서 세간해 조어장부

མེེད་པ། ལྷ་དང་མིི་རྣམས་ཀྱིི་སྟོོན་པ་མཉམ་མེེད་ཤཱཀྱའིི་རྒྱལ་པོོའི ི་ཞབས་ཀྱིི་རྡུལ་དྲིི་མ་མེེད་པ་ལ་
메바 하당 미남기 똔바 냠메 샤꼐 걀뵈 샵기둘 디마 메바라
무상사 천인사 비할 데 없는 샤꺄족 왕의 발 앞에

མགོོ་བོོས་རབ་ཏུ་གཏུགས་ཏེེ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །
고외 랍두 뚝떼 귀베 착찰로

머리 숙여 지극한 마음으로 예경합니다.
ཞེེས་པའིི་ཚིིག་མཚམས་རྣམས་ལ་ཕྱག་བྱའོོ། །ཡབ་སྲས་མཇལ་བའིི་མདོོ་ལས།
이상 구절이 끝날 때마다 절한다. - 부자합집경에서

གང་ཚེེ་རྐང་གཉིིས་གཙོོ་བོོ་ཁྱོོད་བལྟམས་ཚེེ།
강체 깡니 쪼오 쾨땀체

인간 중에 지존으로 태어나시고

།ས་ཆེེན་འདིི་ལ་གོོམ་པ་བདུན་བོོར་ནས། །

싸첸 디라 곰바 둔보르네

대지에 일곱 걸음을 걸으시며

ང་ནིི་འཇིིག་རྟེེན་འདིི་ན་མཆོོག་ཅེེས་གསུངས།
아니 직뗀 디나 촉쩨쑹

།དེེ་ཚེེ་མཁས་པ་ཁྱོོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །

“천상천하유아독존”이라 하신

지혜로운 부처님께 예경합니다.

데체 케바 쾨라 착찰로
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རྣམ་དག་སྐུ་མངའ་མཆོོག་ཏུ་གཟུགས་བཟང་བ།

།ཡེེ་ཤེེས་རྒྱ་མཚོོ་གསེེར་གྱིི་ལྷུན་པོོ་འདྲ། །

གྲགས་པ་འཇིིག་རྟེེན་གསུམ་ན་ལྷང་ངེེ་བ།

།མགོོན་པོོ་མཆོོག་བརྙེེས་ཁྱོོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །

남닥 꾸아 촉두 숙상와

청정한 최상의 몸 성취하시고

닥바 직뗀 쑴나 항에와

삼계에 명성이 드높으신

예셰 갸초 쎄르기 훈보다

바다 같고 황금산과 같은 지혜로

곤보 촉녜 쾨라 착찰로

중생의 구제자께 예경합니다.

ཡུལ་འཁོོར་སྐྱོོང་གིི་མདོོ་ལས།
호국문경에서

མཚན་མཆོོག་ལྡན་པ་དྲིི་མེེད་ཟླ་བའིི་ཞལ།
첸촉 덴바 디메 다외셸

달처럼 티 없는 얼굴, 수승한 상호,

རྡུལ་བྲལ་ཁྱོོད་འདྲ་སྲིིད་པ་གསུམ་མ་མཆིིས།
둘델 쾨다 씨바 쑴마치

흠 없기로 삼계에 비할 자 없는

།གསེེར་མདོོག་འདྲ་བ་ཁྱོོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །
쎄르독 다와 쾨라 착찰로

황금빛의 부처님께 예경합니다.

།མཉམ་མེེད་མཁྱེེན་ཆེེན་ཁྱོོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། ། ཞེེས་དང་།
냠메 켼첸 쾨라 착찰로

최고 성자 부처님께 예경합니다.

འདུལ་བ་རྣམ་འབྱེེད་ལས།
율분별에서

མིི་མཆོོག་འདུལ་བ་ཁ་ལོོ་སྒྱུར་མཛད་ཅིིང༌།

미촉 둘와 카로 규르제찡
인간 중의 지존, 중생의 인도자,

།ཀུན་སྦྱོོར་འཆིིང་བ་གཅོོད་མཛད་དེེ་བཞིིན་གཤེེགས།།

དབང་པོོ་ཞིི་ཞིིང་ཉེེར་ཞིི་ཞིི་ལ་མཁས།

།མཉན་ཡོོད་བཞུགས་པ་དེེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །

꾼조르 칭와 쬐제 데신셱
번뇌의 속박을 끊어주시는 여래,

왕보 시싱 녜르시 시라케
녠요 슉바 데라 착찰로
감관의 적정과 열반의 방법에 뛰어나신 사위성에 계셨던 분께 예경합니다.
ལེེགས་གྲུབ་ཀྱིིརྒྱུད་ལས།
선성(善成)에서

མགོོན་པོོ་ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ་ལྡན་པ།
곤보 툭제 체덴바
대자대비하신 보호주

།ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པ་སྟོོན་པ་པོོ། །
탐제 켼바 똔바보
길을 보여주신 일체지자

세 가지 일상 의례
བསོོད་ནམས་ཡོོན་ཏན་རྒྱ་མཚོོའིི་ཞིིང༌།
광대한 공덕의 밭

།དེེ་བཞིིན་གཤེེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །

དག་པ་འདོོད་ཆགས་བྲལ་བའིི་རྒྱུ།
탐착을 끊게 하는 청정함

།དགེེ་བས་ངན་སོོང་ལས་སྒྲོོལ་ཞིིང༌། །

གཅིིག་ཏུ་དོོན་དམ་མཆོོག་གྱུར་པའིི།

적정으로 이끄는 수승한 법

།ཞིི་གྱུར་ཆོོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །

གྲོོལ་ནས་གྲོོལ་བའིི་ལམ་ཡང་སྟོོན།

해탈하여 해탈길을 안내하고

།བསླབ་པ་དག་ལ་རབ་ཏུ་གུས། །

ཞིིང་གིི་དམ་པ་ཡོོན་ཏན་ཞིིང༌།

།དགེེ་འདུན་ལ་ཡང་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །

쏘남 욘뗀 갸최싱

닥바 되착 델외규

찍두 돈담 촉규르베

돌네 돌외 람양똔

싱기 담바 욘뗀싱
공덕의 청정한 밭이 되는

데신 셱라 착찰로

여래께 예경합니다.

데외 엔송 레돌싱

악도에서 벗어나게 하는 선업

시규르 최라 착찰로

궁극의 보배에 예경합니다.

랍바 닥라 랍두귀

삼학을 지극히 공경하며

겐둔 라양 착찰로
승보에 예경합니다.

ཚིིགས་སུ་བཅད་པ་བཞིི་པ་ལས།
4구 풍송에서

སྐུར་གྱུར་པ་ནིི་ཐམས་ཅད་ལ།
몸에 서른두 가지

།མཚན་མཆོོག་སུམ་ཅུ་གཉིིས་མངའ་བའིི། །

རྫོོགས་པའིི་སངས་རྒྱས་གྲགས་ལྡན་པ།
명성 높은 정등각자

།རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །

རྫོོགས་སངས་གང་དུ་བལྟམས་པ་དང༌།
부처님이 태어나신 곳,

།གང་དུ་བྱང་ཆུབ་ལ་རེེག་དང༌། །

ཞིི་བའིི་འཁོོར་ལོོ་བསྐོོར་བ་དང༌།

།ཟག་མེེད་མྱ་ངན་འདས་པ་དང༌། །

꾸규르 바니 탐제라

족베 쌍계 닥덴바

족쌍 강두 땀바당

시외 콜로 꼴와당

적멸의 법륜 굴리셨던 곳,

첸촉 쑴주 니아외
훌륭한 상 갖추신

걀와 꾼라 착찰로

모든 부처님께 예경합니다.

강두 장춥 라렉당

깨달음을 이루신 곳,

삭메 냥엔 데바당

무루의 열반에 드신 곳,
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བདེེ་གཤེེགས་གང་དུ་བཞུགས་པ་དང༌།

།འཆག་པ་དང་ནིི་བཞེེངས་པ་དང༌། །

སེེང་གེེ་ལྟ་བུར་གཟིིམས་པ་ཡིི།
쎙게 따부르 심바이
사자처럼 누우셨던 곳,

།གནས་དེེ་ལ་ཡང་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །

네데 라양 착찰로
그 모든 성지에도 예경합니다.

སྟེེང་དང་འོོག་དང་བར་དག་དང༌།
뗑당 옥당 바르닥당
위아래와 중간, 사방과

།ཕྱོོགས་དང་ཕྱོོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་ཡང༌། །

སྐུར་བཅས་སྐུ་ནིི་མེེད་པ་ཡིི།
꾸르쩨 꾸니 메바이
유형과 무형의 모든

།མཆོོད་རྟེེན་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །

མཐུན་པའིི་སྨོོན་ལམ་དགེེ་ཚོོགས་དཔག་མེེད་ལས།

།སྤྱད་པ་སྤྱོོད་པ་ན་ཡང་མཆེེད་གྱུར་ཅིིང༌། །ཞེེས་དང་།

བསྐལ་བཟང་གཅིིག་ལ་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིིན་པའིི།

།རྫོོགས་པའིི་སངས་རྒྱས་སྟོོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །

데셱 강두 슉바당
선서께서 계셨던 곳,

착바 당니 솅바당
걸으신 곳, 서셨던 곳,

촉당 촉참 남수양
그 사이에 존재하는

최뗀 남라 착찰로
불탑에도 예경합니다.

툰베 몬람 게촉 빡메레
쩨바 쬐바 나양 체규르찡
조화로운 서원과 무한한 선업 자량으로 보살행의 형제 되시고

껠상 찍라 제바 타르친베
이 현겁에 행을 완성하시는

족베 쌍계 똥라 착찰로
정등각자 천불께 예경합니다.

ཡབ་སྲས་མཇལ་བའིི་མདོོ་ལས།
부자합집경에서

དང་པོོར་བྱང་ཆུབ་མཆོོག་ཏུ་སེེམས་བསྐྱེེད་ནས།
당보르 장춥 촉두 쎔꼐네
처음 보리심을 발하신 후

།བསྐལ་པ་གྲངས་མེེད་གསུམ་དུ་ཚོོགས་བསགས་ཏེེ།།

བར་དུ་གཅོོད་པའིི་བདུད་བཞིི་འཇོོམས་མཛད་པ།

།བཅོོམ་ལྡན་སེེང་གེེ་ཁྱོོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །ཞེེས་དང་།

바르두 쬐베 뒤시 좀제바
4마의 장애를 파괴하신
ཏིིང་འཛིིན་རྒྱལ་པོོའི ི་མདོོ་ལས།
삼마지왕경에서

껠바 당메 쑴두 촉싹떼
삼무량겁의 자량을 쌓으시고

쫌덴 쎙게 쾨라 착찰로
사자왕 세존께 예경합니다.

세 가지 일상 의례
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ནམ་མཁའ་འདྲ་ཞིིང་རྡུལ་བྲལ་དྲིི་མ་མེེད།
남카 다싱 둘델 디마메
허공처럼 무구청정하고

།ཤེེས་རབ་སྲས་པོོ་ལུས་དང་མཚན་མིི་མངའ། །

ཡོོན་ཏན་རྒྱ་མཚོོ་རབ་ཟབ་ཐུགས་རྗེེ་ཅན།

།མཚུངས་མེེད་ཕྱག་ནིི་བདག་གིི་སྤྱིི་བོོར་ཞོོག། ། ཅེེས་སོོ།།

셰랍 쎄보 뤼당 첸밍아
형상 없는 반야의 아들

욘뗀 갸초 랍삽 툭제젠
충메 착니 닥기 찌보르쇽
자비롭고 광대심원한 공덕의 바다시여, 성스러운 손을 저의 정수리에 얹어주소서.
གཉིིས་པ་མདོོ་འདོོན་པའིི་རྒྱུད་ལ། དཀོོན་མཆོོག་རྗེེས་དྲན་གྱིི་མདོོ་ནིི།
송경 - 수념삼보경에서

འདིི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོོམ་ལྡན་འདས་དེེ་ནིི་དེེ་བཞིིན་གཤེེགས་པ་དགྲ་བཅོོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོོགས་པའིི་
디따르 쌍계 쫌덴데 데니 데신 셱바 다쫌바 양닥바르 족베
부처님 세존께서는 여래 살적 정등각

སངས་རྒྱས། རིིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ། བདེེ་བར་གཤེེགས་པ། འཇིིག་རྟེེན་མཁྱེེན་པ། སྐྱེེས་བུ་
쌍계

릭바당 샵수 덴바

데와르 셱바

직뗀 켼바

꼐부

명행족 선서 세간해 조어장부

འདུལ་བའིི་ཁ་ལོོ་སྒྱུར་བ། བླ་ན་མེེད་པ། ལྷ་དང་མིི་རྣམས་ཀྱིི་སྟོོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོོམ་ལྡན་འདས་ཏེེ།
둘외 카로 귤와

라나 메바 하당 미남기 똔바 쌍계 쫌덴데떼

무상사 천인사 불 세존이시며 여래께서는

དེེ་བཞིིན་གཤེེགས་པ་དེེ་ནིི་བསོོད་ནམས་དག་གིི་རྒྱུ་མཐུན་པ། དགེེ་བའིི་རྩ་བ་རྣམས་ཆུད་མིི་ཟ་བ།
데신 셱바 데니 쏘남 닥기 규툰바 		

게외 짜와남 취미사와

공덕의 근원, 헛됨 없는 선업의 뿌리이고

བཟོོད་པ་དག་གིིས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ། བསོོད་ནམས་ཀྱིི་གཏེེར་རྣམས་ཀྱིི་གཞིི། དཔེེ་བྱད་བཟང་པོོ་རྣམས་
쇠바 닥기 랍두 곈바

쏘남기 떼르남기 시

뻬제 상보남

인욕으로 장엄되시며 공덕의 보고이시고 아름다운 삼십이상과

ཀྱིིས་སྤྲས་པ། མཚན་རྣམས་ཀྱིི་མེེ་ཏོོག་རྒྱས་པ། སྤྱོོད་ཡུལ་རན་པར་མཐུན་པ། མཐོོང་ན་མིི་མཐུན་པ་
기 떼바

첸남기 메똑 계바

쬐율 렌바르 툰바

통나 미툰바

팔십수호의 꽃으로 만발하고, 행위는 언제나 적절하며, 보기에 부조화가 없고,

མེེད་པ། དད་པས་མོོས་པ་རྣམས་ལ་མངོོན་པར་དགའ་བ། ཤེེས་རབ་ཟིིལ་གྱིིས་མིི་ནོོན་པ། སྟོོབས་རྣམས་
메바 데베 뫼바 남라 온바르 가와

셰랍 실기 미논바

신심 있는 이들에게 기쁨을 주며, 압도적인 지혜,

똡남
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ལ་བརྫིི་བ་མེེད་པ། སེེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིི་སྟོོན་པ། བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིི་ཡབ། འཕགས་པའིི་
라 지와 메바 쎔젠 탐제기 똔바

장춥 쎔바 남기얍

팍베

당할 자 없는 위력, 일체중생의 교사, 보살들의 아버지,

གང་ཟག་རྣམས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོོ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའིི་གྲོོང་ཁྱེེར་དུ་འགྲོོ་བ་རྣམས་ཀྱིི་དེེད་དཔོོན། ཡེེ་ཤེེས་དཔག་
강삭 남기 걀보

냥엔레 데베 동켸르두 도와 남기 데본

예셰 빡

성자들 중의 왕, 열반의 성으로 가는 자들의 인도자, 무한한 지혜,

ཏུ་མེེད་པ། སྤོོབས་པ་བསམ་གྱིིས་མིི་ཁྱབ་པ། གསུང་རྣམ་པར་དག་པ། དབྱངས་སྙན་པ། སྐུ་བྱད་བལྟ་བས་
두 메바 뽑바 쌈기 미캽바

쑹남바르 닥바

양녠바

꾸제 따외

부사의한 무외, 청정한 설법, 듣기 좋은 목소리, 아무리 보아도

ཆོོག་མིི་ཤེས
ེ ་པ། སྐུ་མཚུངས་པ་མེེད་པ། འདོོད་པ་དག་གིིས་མ་གོོས་པ། གཟུགས་དག་གིིས་ཉེེ་བར་མ་གོོས་པ།
촉 미셰바

꾸충바 메바

되바 닥기 마괴바

숙닥기 녜와르 마괴바

싫증나지 않는 모습, 비할 데 없는 몸, 탐욕에 묻지 않고, 형상에 묻지 않고,

གཟུགས་མེེད་པ་དག་དང་མ་འདྲེེས་པ། སྡུག་བསྔལ་དག་ལས་རྣམ་པར་གྲོོལ་བ། ཕུང་པོོ་དག་ལས་རབ་ཏུ་རྣམ་
숙메바 닥당 마데바

둑엘 닥레 남바르 돌와

풍보 닥레 랍두 남

무형상에도 섞이지 않으며, 고로부터 벗어나고, 오온으로부터

པར་གྲོོལ་བ། ཁམས་རྣམས་དང་མིི་ལྡན་པ། སྐྱེེ་མཆེེད་རྣམས་བསྡམས་པ། མདུད་པ་རྣམས་ཤིནི ་ཏུ་བཅད་པ།
바르 돌와 캄남당 미덴바

꼐체남 담바

뒤바남 신두 쩨바

훌륭히 벗어나고, 십팔계를 갖지 않고, 십이처를 다스리고, 결박을 철저히 끊고,

ཡོོངས་སུ་གདུང་བ་དག་ལས་རྣམ་པར་གྲོོལ་བ། སྲེེད་པ་ལས་གྲོོལ་བ། ཆུ་བོོ་ལས་བརྒལ་བ། ཡེེ་ཤེས
ེ ་ཡོོངས་སུ་
용수 둥와 닥레 남바르 돌와

쎄바레 돌와

추오레 겔와

예셰 용

고뇌에서 벗어나고, 삼계에서 벗어나고, 강을 건너시고,

རྫོོགས་པ། འདས་པ་དང༌། མ་བྱོོན་པ་དང༌། ད་ལྟར་བྱུང་བའིི་སངས་རྒྱས་བཅོོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིི་ཡེེ་ཤེས
ེ ་
수 족바

데바당

마존바당

단다르 중외 쌍계 쫌덴데 남기 예

원만한 지혜, 과거, 미래, 현재의 부처 세존들의 지혜에 머물며,

ལ་གནས་པ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མིི་གནས་པ། ཡང་དག་པ་ཉིིད་ཀྱིི་མཐའ་ལ་གནས་པ། སེེམས་ཅན་
셰라 네바

냥엔레 데바라 미네바

열반에 머물지 않고, 궁극의 진실에 머물며,

양닥바 니기 타라 네바		

쎔젠

세 가지 일상 의례
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ཐམས་ཅད་ལ་གཟིིགས་པའིི་ས་ལ་བཞུགས་པ་སྟེེ། འདིི་དག་ནིི་སངས་རྒྱས་བཅོོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིི་སྐུ་ཆེེ་བའིི་
탐제라 직베 싸라 슉바떼

디닥니 쌍계 쫌덴데기 꾸체외 욘

일체중생을 살피시는 경지에 머무시나니, 이것들이 바로 부처님 세존의

ཡོོན་ཏན་ཡང་དག་པ་རྣམས་སོོ། །
뗀 양닥바 남소

위대한 공덕들이다.
ཆོོས་རྗེེས་སུ་དྲན་པ་ནིི།
법수념

དམ་པའིི་ཆོོས་ནིི་ཐོོག་མར་དགེེ་བ། བར་དུ་དགེེ་བ། ཐ་མར་དགེེ་བ། དོོན་བཟང་པོོ། ཚིིག་འབྲུ་བཟང་པོོ།
담베 최니 톡마르 게와

바르두 게와 타마르 게와 돈상보

칙두 상보

정법은 처음도 중간도 마지막도 좋고, 내용도 훌륭하고, 문자도 훌륭하고,

མ་འདྲེེས་པ། ཡོོངས་སུ་རྫོོགས་པ། ཡོོངས་སུ་དག་པ། ཡོོངས་སུ་བྱང་བ། བཅོོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིིས་ཆོོས་
마데바

용수 족바

용수 닥바

용수 장와

쫌덴데기 최

혼잡하지 않고, 원만하고, 청정하고, 정화시키고, 세존께서 훌륭히 설하셨으며,

ལེེགས་པར་གསུངས་པ། ཡང་དག་པར་མཐོོང་བ། ནད་མེེད་པ། དུས་ཆད་པ་མེེད་པ། ཉེེ་བར་གཏོོད་པ།
렉바르 쑹바

양닥바르 통와

네메바

뒤체바 메바

녜와르 뙤바

디

바르게 보이고, 병이 없고, 시간의 끊임이 없고, 온전히 인도하고,

འདིི་མཐོོང་བ་ལ་དོོན་ཡོོད་པ། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིིས་སོོ་སོོ་རང་གིིས་རིིག་པར་བྱ་བ། བཅོོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིིས
통와라 돈요바

케바남기 소소 랑기 릭바르 자와

쫌덴데기

볼 가치가 있고, 지혜로운 이들이 스스로 증득해야 할 대상이며,

གསུངས་པའིི་ཆོོས་འདུལ་བ་ལེེགས་པར་སྟོོན་པ། ངེེས་པར་འབྱུང་བ། རྫོོགས་པའིི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འགྲོོ་བར་བྱེེད་
쑹베 최둘와 렉바르 똔바

네바르 중와

족베 장춥두 도와르 제바

세존께서 훌륭히 설하신 율의의 법, 세속을 여의고, 정등각으로 이끌며,

པ། མིི་མཐུན་པ་མེེད་ཅིིང་འདུས་པ་དང་ལྡན་པ། བརྟེེན་པ་ཡོོད་པ། རྒྱུ་བ་བཅད་པའོོ། །
미툰바 메찡 뒤바당 덴바

뗀바 요바

규와 쩨바오

상충이 없고, 조화롭고, 의지할 만하고, 동요를 끊는다.
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དགེེ་འདུན་རྗེེས་སུ་དྲན་པ་ནིི།
승수념

ཐེེག་པ་ཆེེན་པོོའི ི་དགེེ་འདུན་ནིི་ལེེགས་པར་ཞུགས་པ། རིིགས་པར་ཞུགས་པ། དྲང་པོོར་ཞུགས་པ། མཐུན་པར་
텍바 첸뵈 겐둔니 렉바르 슉바
릭바르 슉바
당보르 슉바
툰바르
대승의 승보는 훌륭히 나아가고, 이치에 맞게 나아가고, 정직하게 나아가고,

ཞུགས་པ། ཐལ་མོོ་སྦྱར་བའིི་འོོས་སུ་གྱུར་པ། ཕྱག་བྱ་བའིི་འོོས་སུ་གྱུར་པ། བསོོད་ནམས་ཀྱིི་དཔལ་གྱིི་ཞིིང༌།
슉바
텔모 자르외 외수 규르바 착자외 외수 규르바 쏘남기 뻴기싱
조화롭게 나아가고, 합장공경 받을 만하고, 예경 받을 만하고, 공덕의 거룩한 밭,

ཡོོན་ཡོོངས་སུ་སྦྱོོང་བ་ཆེེན་པོོ། སྦྱིིན་པའིི་གནས་སུ་གྱུར་པ། ཀུན་ཏུ་ཡང་སྦྱིིན་པའིི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཆེེན་པོོའོ།ོ

욘용수 종와 첸보
진베 네수 규르바
꾼두 양진베 네수 규르바 첸보오
보시를 정화하며, 공양 받을 만하고, 모든 면에서 공양 받을 만한 위대한 대상이다.

། ཞེེས་དང༌། ཡང་ན།

ཤེེར་སྙིིང་གིི་མདོོ་འདོོན་པར་གསུངས་ཏེེ།

혹은 다음의 반야심경을 독송한다.

ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །
탐제 켼바라 착찰로

일체지자께 예경합니다.

འདིི་ལྟར་འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་སྤྱན་རས་གཟིིགས་ཀྱིི་དབང་པོོ་བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོོལ་ཏུ་ཕྱིིན་
디따르 팍바 꾼두 쩬레 식기 왕보 장춥 쎔바 셰랍기 파롤두 친
성관자재보살께서 심오한 반야바라밀을

པ་ཟབ་མོོ་སྤྱད་པ་སྤྱོོད་པའིི་ཚེེ། རྣམ་པར་བལྟས་ན་ལྔ་ཕུང་དེེ་དག་ངོོ་བོོ་ཉིིད་ཀྱིིས་སྟོོང་པར་མཐོོང་ངོོ༌། ། འདིི་ནིི་
바 삽모 쩨바 쬐베체 남바르 떼나 아풍 데닥 오오 니기 똥바르 통오

디니 샤

행하실 때에 오온에 자성이 공함을 보셨다.

ཤཱ་རིིའིི་བུ་གཟུགས་སྟོོང་པ་ཉིིད་དེེ། སྟོོང་པ་ཉིིད་ཀྱང་གཟུགས་སོོ། གཟུགས་དང་སྟོོང་པ་ཉིིད་ཐ་དད་པ་ཡང་མ་
리부 숙똥바 니데

똥바 니꺙 숙쏘

숙당 똥바니 타데바양 마인

“여기에 사리자여, 색은 곧 공이고, 공 역시 색이다. 색이 공과 별개인 것도 아니고

ཡིིན། གཟུགས་དང་ཡང་ཐ་མིི་དད་དོོ། གང་གཟུགས་པ་དེེ་སྟོོང་པ་ཉིིད། གང་སྟོོང་པ་ཉིིད་པ་དེེ་གཟུགས་ཏེེ། དེེ་
숙당양 타미데도

강숙바데 똥바니

강 똥바니바 데 숙떼

공이 색과 별개인 것도 아니다. 모든 색이 공이고 모든 공이 색이니,

데신두

세 가지 일상 의례
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བཞིིན་དུ་ཚོོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས
ེ ་དང༌། འདུ་བྱེེད་དང༌།རྣམ་པར་ཤེས
ེ ་པའོོ། །འདིི་ནིི་ཤཱ་རིིའི་ི བུ་ཆོོས་ཐམས་ཅད་སྟོོང་
촐와당

두셰당

두제당

남바르 셰바오 디니 샤리부 최탐제 똥바니

수, 상, 행, 식이 모두 그와 같다. 이것은 사리자여, 일체법의 공한 모습이니,

པ་ཉིིད་ཀྱིི་མཚན་མ་སྟེེ། མིི་སྐྱེེ་མིི་འགོོག །མིི་གཙང་མིི་བཙོོག །མིི་འཕེེལ་མིི་འབྲིི། དེེ་ལྟ་བས་ན་ཤཱ་རིིའི་ི བུ་སྟོོང་པ་
기 첸마떼

미꼐미곡

미짱 미쪽

미펠 미디

데따외나 샤리부 똥바 니라

나지 않고, 멸하지 않고, 깨끗하지 않고, 더럽지 않고, 늘지 않고, 줄지 않는다.

ཉིིད་ལ་གཟུགས་ཀྱང་མེེད། ཚོོར་བ་ཡང་མེེད། འདུ་ཤེས
ེ ་ཀྱང་མེེད། འདུ་བྱེེད་ཀྱང་མེེད། རྣམ་པར་ཤེས
ེ ་པ་ཡང་མེེད།
숙꺙메

촐와 양메

두셰 꺙메

두제 꺙메 남바르 셰바 양메

그러므로 사리자여, 공에는 색도 없고, 수, 상, 행, 식도 없고,

མིིག་དང་རྣ་བ་དང་སྣ་དང་ལྕེེ་དང་ལུས་དང་ཡིིད་ཀྱང་མེེད། ཁ་དོོག་དང་སྒྲ་དང་དྲིི་དང་རོོ་དང་རེེག་དང་ཆོོས་ཀྱང་
믹당 나와당 나당 쩨당 뤼당 이꺙메

카독당 다당 디당 로당 렉당 최꺙

안, 이, 비, 설, 신, 의도 없고, 색, 성, 향, 미, 촉, 법도 없고,

མེེད། མིིག་གིི་ཁམས་ནས་ཡིིད་ཀྱིི་ཁམས་སུ་ཡང་མེེད། རིིག་པ་ཡང་མེེད། མ་རིིག་པ་ཡང་མེེད། རིིག་པ་ཟད་པ་
메 믹기 캄네 이기 캄수 양메

릭바 양메

마릭바 양메

릭바 세바

안계에서부터 의계까지도 없고, 명도 없고, 무명도 없고, 명의 다함도,

ཡང་མེེད། མ་རིིག་པ་ཟད་པ་ཡང་མེེད་པས་ན། རྒས་ཤིངི ་ཤི་ི བ་ཡང་མེེད། རྒས་ཤིངི ་ཤི་ི བ་ཟད་པ་ཡང་མེེད། །སྡུག་
양메

마릭바 세바 양메베나

게싱 시와양 메

게싱 시와 세바 양메

둑

무명의 다함도 없으므로 늙고 죽음도 없고, 늙고 죽음의 다함도 없고,

བསྔལ་དང༌། འདུས་པ་དང༌།འགོོག་པ་དང༌། ལམ་ཡང་མེེད། ཤེེས་པ་ཡང་མེེད། ཐོོབ་པ་ཡང་མེེད། མ་ཐོོབ་པ་ཡང་
엘당

뒤바당

곡바당

람양메

셰바 양메

톱바 양메

마톱바 양

고, 집, 멸, 도 역시 없고, 아는 것도, 성취도, 성취하지 못함도 없음을

མེེད་པར་བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ལ་གནས་ཏེེ། སྤྱོོད་པས་སེེམས་སྤྱོོད་པ་ཡང་མེེད།
메바르 장춥쎔바 셰랍기 파롤두 친바라 네떼

쬐베 쎔쬐바 양메

보살이 반야바라밀에 머물러 행함으로써 마음의 행위도 없고,

སེེམས་མིི་སྤྱོོད་པ་ཡང་མེེད། དེེ་ལྟར་མེེད་པ་ལ་གནས་པས་ན་ལོོག་པ་ལས་ཤིིན་ཏུ་འདའ་སྟེེ། །ཐུབ་པ་ནིི་མྱ་ངན་
쎔미쬐바 양메

데따르 메바라 네베 록바레 신두 다떼

툽바니 냥엔

마음의 행위 없음도 없고, 그와 같은 없음에 머물러서 전도에서 지극히 벗어나
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ལས་འདས་པའོོ། །དུས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་ཞུགས་པའིི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤེས
ེ ་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོོལ་ཏུ་ཕྱིིན་
레 데바오

뒤쑴두 남바르 슉베 쌍계 탐제꺙 셰랍기 파롤두 친

열반에 들며, 삼세의 모든 부처님들도 반야바라밀에 머물러

པ་ལ་གནས་ཏེེ། སྤྱོོད་པས་བླ་ན་མེེད་པ་གཡུང་དྲུང་རྫོོགས་པའིི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཀུན་ཏུ་མངོོན་པར་སངས་རྒྱས་སོོ། །
바라 네데 쬐베 라나 메바 융둥 족베 장춥두 꾼두 온바르 쌍계쏘
행함으로써 위없는 완전한 보리를 성취하신다.

དེེ་བས་ན་ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ཆེེན་པོོའི ི་སྔགས། རིིག་པ་ཆེེན་པོོའི ི་སྔགས། བླ་ན་མེེད་པའིི་སྔགས།
데외나 셰랍기 파롤두 친바 첸뵈악

릭바 첸뵈악

라나 메베악

그러므로 반야바라밀의 위대한 진언, 대명의 진언, 위없는 진언,

མཉམ་པ་དང་མིི་མཉམ་པའིི་སྔགས། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞིི་བའིི་སྔགས། བདེེན་ཏེེ་མིི་བརྫུན་བས་ན་
냠바당 미냠베악

둑엘 탐제 랍두 시외악

덴데 미준외나

동등하지 않은 것과 동등한 진언, 일체고를 적멸하는 진언, 진실하고 헛됨이 없는

ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའིི་སྔགས་སྨྲས་སོོ།། སྔགས་ལ།
셰랍기 파롤두 친베 악메소

반야바라밀의 진언을 이르노니,

ཏདྱཱཐ། ག་ཏེེ་ག་ཏེེ་པ་ར་ག་ཏེེ་པ་ར་སང་ག་ཏེེ་བོོ་དྷིི་སྭཱཧཱ།། །།

따댜타 가떼가떼 빠라가떼 빠라상가떼 보디 스와하
아제 아제 바라아제 바라승아제 모지 사바하

འཕགས་པ་ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའིི་སྙིིང་པོོ་རྫོོགས་སོོ། །
팍바 셰랍기 파롤두 친베 닝보 족소
반야심경 완결

ཞེེས་སོོགས་ཐུབ་པ་ཆེེན་པོོའི ི་གསུང་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་དང༌། ཤེེར་ཕྱིིན་རྡོོ་རྗེེ་གཅོོད་པ་ལས།

이러한 길고 짧은 부처님의 경전들 중 어느 것이든 독송한다. - 금강경에서

སྐར་མ་རབ་རིིབ་མར་མེེ་དང༌།

།སྒྱུ་མ་ཟིིལ་པ་ཆུ་བུར་དང༌། །

རྨིི་ལམ་གློོག་དང་སྤྲིིན་ལྟ་བུ།

།འདུས་བྱས་ཆོོས་རྣམས་དེེ་ལྟར་ལྟ། །

까르마 랍립 마르메당
명멸하는 별과 등불,

밀람 록당 띤따부

꿈과 번개, 구름과 같이

규마 실바 추부르당

허깨비, 이슬, 물거품,

뒤제 최남 데따르따

모든 유위법을 그와 같이 본다.

세 가지 일상 의례
ཞེེས་དང༌། ཚོོམས་ལས།
인연품에서

ཆོོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང༌།

최남 탐제 규레중
일체법은 원인에서 생겨나나니

데규 데신 셱베쑹
그 원인을 여래께서 설하셨네.

རྒྱུ་ལ་འགོོག་པ་གང་ཡིིན་པ།

규라 곡바 강인바
이러한 원인의 소멸에 대해

།དགེེ་སྦྱོོང་ཆེེན་པོོས་འདིི་སྐད་གསུངས། །

སྡིིག་པ་ཅིི་ཡང་མིི་བྱ་ཞིིང༌།

딕바 찌양 미자싱
어떤 죄도 짓지 않고

།དགེེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པར་སྤྱད། །

རང་གིི་སེེམས་ནིི་ཡོོངས་སུ་འདུལ།

།འདིི་ནིི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིིན། །

랑기 쎔니 용수둘
자기 마음 철저하게 다스리는

།དེེ་རྒྱུ་དེེ་བཞིིན་གཤེེགས་པས་གསུངས། །

게종 첸뵈 디께쑹
위대한 사문께서 설하셨네.

게와 푼쑴 촉바르쩨
선은 구족하게 행하며

디니 쌍계 뗀바인
이것이 바로 부처님의 가르침이다.

ཡོོད་སྨྲའིི་སོོར་མདོོ་ལས།
별해탈경에서

ལུས་ཀྱིི་སྡོོམ་པ་ལེེགས་པ་སྟེེ།

몸을 제어하는 것도 훌륭하고

།ངག་གིི་སྡོོམ་པའང་ལེེགས་པ་ཡིིན། །

ཡིིད་ཀྱིི་སྡོོམ་པ་ལེེགས་པ་སྟེེ།

마음 제어하는 것도 훌륭하고

།ཐམས་ཅད་དུ་ནིི་སྡོོམ་པ་ལེེགས། །

ཀུན་ཏུ་བསྡམས་པའིི་དགེེ་སློོང་ནིི།

།སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་རབ་ཏུ་གྲོོལ། །ཞེེས་སོོ། །

뤼기 돔바 렉바떼

이기 돔바 렉바떼

꾼두 담베 겔롱니

모두를 제어하는 비구는

악기 돔바앙 렉바인

말을 제어하는 것도 훌륭하며

탐제 두니 돔바렉

이 모두를 제어하는 것도 훌륭하다.

둑엘 꾼레 랍두돌

모든 고로부터 벗어나리라.
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གསུམ་པ་བསྔོོ་བ་བྱ་བའིི་རྒྱུད་ནིི། སྐྱེེས་རབས་ཀྱིི་ཕྲེེང་བ་ལས།
세 번째는 회향. - 회향 본생경에서

བསོོད་ནམས་འདིི་ཡིིས་ཐམས་ཅད་གཟིིགས་པ་ཉིིད།
쏘남 디이 탐제 식바니
이러한 공덕으로 일체종지 이루어

།ཐོོབ་ནས་ཉེེས་པའིི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱས་ནས། །

སྐྱེེ་རྒ་ན་འཆིིའིི་རྦ་རླབས་འཁྲུག་པ་ཡིི།

།སྲིིད་པའིི་མཚོོ་ལས་འགྲོོ་བ་སྒྲོོལ་བར་ཤོོག །ཅེེས་དང༌།

꼐가 나치 발랍 툭바이
생로병사의 격랑 몰아치는

톱네 녜베 다남 팜제네
악업의 적을 물리치고

씨베 초레 도와 돌와르쇽
윤회바다에서 벗어나게 하소서.

སྤྱོོད་འཇུག་ལས།

입보살행론에서

འགྲོོ་བའིི་སྡུག་བསྔལ་སྨན་གཅིིག་པུ།
중생고의 유일한 약

།བདེེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའིི་གནས། །

བསྟན་པ་རྙེེད་དང་བཀུར་སྟིི་དང༌།

།བཅས་ཏེེ་ཡུན་རིིང་གནས་གྱུར་ཅིིག །ཅེེས་དང༌།

도외 둑엘 멘찍부

뗀바 녜당 꾸르띠당

불법이 풍요롭고 공경 받으며

데와 탐제 중외네
모든 안락의 근원

쩨떼 윤링 네규르찍

오래 오래 머물도록 하소서.

འདུལ་བ་ལུང་ལས།
율장에서

ཀླུ་རྒྱལ་དགའ་བོོ་ཉེེར་དགའ་བོོ།
루걀 가보 녜르가보
용왕, 난다, 우빠난다,

།གཞན་ཡང་གྲོོང་ཁྱེེར་གནས་པ་རྣམས། །

ཚེེ་རིིང་ནད་མེེད་ཕུན་སུམ་ཚོོགས།

།རྟག་ཏུ་བདེེ་བ་ཐོོབ་པར་ཤོོག །ཅེེས་སོོ། །

체링 네메 푼쑴촉
무병장수와 풍요 누리며

셴양 동켸르 네바남
그리고 모든 시민들이

딱두 데와 톱바르쇽
언제나 안락하게 하소서.
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སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད།

བདག་ལ་སྡང་བར་བྱེད་པའི་དགྲ། གནོད་པར་བྱེད་པའི་བགེགས། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བར་དུ་
닥라 당와르 제베다

뇌바르 제베겍		

타르바당 탐제 켼베 바르두

나를 미워하는 적, 해를 끼치는 마장, 해탈과 일체종지에

གཅོད་པར་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གཙོ་བྱས་པའི། མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
쬐바르 제바 탐제기 쪼제베

마 남카당 냠베 쎔젠 탐제

장애가 되는 일체를 비롯해서 허공처럼 헤아릴 수 없는 어머니와 같은

བདེ་བ་དང་ལྡན། སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ། མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་རིན་པོ་ཆེ་
데와 당덴

둑엘 당델

뉴르두 라나 메바 양닥바르 족베 장춥 린보체

일체중생이 안락하게 되고 고를 여의고 신속하게 위없는 완전한 보리를

ཐོབ་པར་བྱ།
톱바르자

ཞེས་ལན་གསུམ་དང༌།

성취하도록 하겠습니다. (세 번)

དེའི་ཆེད་དུ་སངས་མ་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དགེ་བ་ལ་བཀོལ། མ་ཤིའི་བར་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་
데체두 쌍마계기 바르두 뤼악 이쑴 게와라꼴

마시 바르두 뤼악이

이를 위해 부처를 이룰 때까지 신어의 삼문으로 선업을 행하고, 죽을 때까지

གསུམ་དགེ་བ་ལ་བཀོལ། དུས་དེ་རིང་ནས་བཟུང་སྟེ་ཉི་མ་སང་ད་ཙམ་གྱི་བར་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དགེ་བ་
쑴 게와라꼴

뒤데 링네 숭떼 니마쌍 다짬기 바르두 뤼악 이쑴 게와

신어의 삼문으로 선업을 행하고, 지금부터 해가 질 때까지 신어의 삼문으로

ལ་བཀོལ།
라꼴

ལན་གསུམ།

선업을 행하겠습니다. (세 번)

ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད། རྐང་གཉིས་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་སངས་རྒྱས་
남케 타당 냠베 쎔젠 탐제

깡니 남기촉 쌍계

허공처럼 헤아릴 수 없는 일체중생과 함께
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བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། ། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་དམ་པའི་ཆོས་
쫌덴데 남라 꺕수치오

되착당 델와 남기촉 담베

양족존 부처님 세존께 귀의합니다.

རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
최남라 꺕수치오

촉남기촉 팍베 겐둔 남라 꺕수치오

이욕존 정법에 귀의합니다. 중중존 성자 승중에 귀의합니다.
ཞེས་ཚར་ཅི་རིགས་དང༌། སྤྱོད་འཇུག་ལས།

(원하는 만큼 반복) - 입보살행론에서

བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར།

།སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

ཆོས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི།

།ཚོགས་ལའང་དེ་བཞིན་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་བདེ་གཤེགས་ཀྱིས།

།བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ནི་བསྐྱེད་པ་དང༌། །

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ།

།དེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་ལྟར། །

དེ་བཞིན་འགྲོ་ལ་ཕན་དོན་དུ།

།བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་བགྱི་ཞིང༌། །

དེ་བཞིན་དུ་ནི་བསླབ་པ་ལ།

།རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསླབ་པར་བགྱི། །ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད།

장춥 닝보르 치기바르
대각에 이를 때까지

최당 장춥 쎔바이

법보와 보살승보에도

지따르 온기 데셱기
과거의 선서께서

장춥 쎔베 랍바라

보살 율의에 차제대로

데신 도라 펜돈두

저도 역시 중생 위해

데신 두니 랍바라

보살 율의도 그와 같이

쌍계 남라 꺕수치

부처님께 귀의합니다.

촉라앙 데신 꺕수치

그와 같이 귀의합니다.

장춥 툭니 꼐바당

보리심을 발하시고

데닥 림신 네바따르
머무신 것과 같이

장춥 쎔니 꼐기싱
보리심을 발하고

림바 신두 랍바르기

차제대로 익히겠습니다. (세 번)

귀의와 발심
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1. 대지가피
དེ་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་བརྗོད་དེ།

이어서 다음을 염송한다.

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང༌། བྱིན་རླབས་དང༌། ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མཐུ་
꼰촉 쑴기 덴바당

진랍당		

촉니 용수 족베 투

삼보의 진실과 가피, 원만 구족된 두 가지 자량의 위력,

དང༌། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་ཡོན་ཏན་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཞིང་
당 최기 잉기 랑신기 욘뗀당

장춥 쎔바 남기 싱

법성의 본연 공덕,

དག་པའི་སྦྱོར་བ་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྦྱངས་པའི་མཐུ་དང༌། བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་
닥베 졸와라 쏙바 쌍계기싱 용수 장베 투당		

닥짝 남기

보살들의 청정불토가행 등의 위력,

མོས་པའི་མཐུ་ལས། གནས་འདི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱན་དང༌། བཀོད་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་
뫼베 투레

네디 쌍계기싱 탐제기 곈당			

꾀바당

욘뗀

저희들의 서원의 힘 등에 의해 이 장소가 일체 불국토의 장엄과

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག།ཅེས་ལན་གསུམ་བརྗོད།
푼쑴촉바 탐제당 덴바르 규르찍

풍성한 공덕을 갖추게 하소서. (세 번)

2. 처소 가피
སྤྲོ་ན་མདོ་སྡེ་དགོངས་འགྲེལ་ལས་གསུངས་པའི།

원한다면 다음과 같은 해심밀경의 구절을 송경한다.

དེའི་དབུས་སུ་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་མཆོག་ཏུ་འབར་བར་བཀོད་པ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་
데위수 셸메캉 첸보 린보체 나둔 촉두 발와르 꾀바		
중앙에 일곱 가지 밝게 빛나는 보배로 장식된 대무량궁이

직뗀기캄

དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་འགེངས་པའི་འོ ད་ཟེར་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ། གནས་ཐ་དད་པ་ཤིན་ཏུ་
빡두 메바 신두 계바르 켕베 외세르 첸보 랍두 중와		
무한한 세간계를 밝은 빛으로 가득 채우고,

네타데바 신두
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རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་མཐའ་ཡས་པས་རྣམ་པར་གནས་པ། རྒྱ་ཡོངས་སུ་མ་ཆད་པ། ཁམས་གསུམ་པ་ལས་ཡང་དག་པར་
남바르 체와 타예베 남바르 네바

갸용수 마체바

캄쑴바레 양닥바르

지극히 특수한 무한한 공덕으로 가득하고, 지극히 넓고,

འདས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ། འཇིག་རྟེན་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ། དེའི་བླ་མའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ལས་བྱུང་བ།
데베 쬐율

직뗀레 양닥바르 데바

데 라메 게외 짜와레 중와

삼계로부터 완전히 벗어난 출세간의 상사구루의 선근으로부터

ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་ཅིང་དབང་བསྒྱུར་བའི་རྣམ་པར་རིག་པའི་མཚན་ཉིད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས།
신두 남바르 닥찡 왕규르외 남바르 릭베 첸니

데신셱베 네

생겨난, 지극히 청정하고 자재한 식識의 성품,

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དགེ་འདུན་དང་ལྡན་པ། ལྷ་དང༌། ཀླུ་དང༌། གནོད་སྦྱིན་དང༌། དྲི་ཟ་
장춥쎔바 빡두메베 겐둔당 덴바		

하당

루당

뇌진당

디사

여래의 처소, 무수한 보살승중이 계시고, 천신,

དང༌། ལྷ་མ་ཡིན་དང༌། ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང༌། མིའམ་ཅི་དང༌། ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོ་དང༌། མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་
당 하마인당

남카딩당

미암찌당

또체 첸보당

미당 미마인바

용, 야차, 건달바, 아수라, 금시조, 긴나라, 마후라가 등

མཐའ་ཡས་པ་རྣམ་པར་རྒྱུ་བ། ཆོས་ཀྱི་རོ་ཡི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཆེན་པོས་བསྟེན་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
타예바 남바르 규와

최기 로이 가와당 데와 첸뵈 뗀바

쎔젠 탐제

인간과 인간 아닌 무수한 생명이 돌아다니며 법의 맛의 환희와 대락에 의지하여

ཀྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་ཐོབ་པར་བྱེད་པར་ཉེ་བར་གནས་པ། ཉོན་མོངས་པའི་གནོད་པའི་དྲི་མའི་གནོད་
기 돈탐제 양닥바르 톱바르 제바르 녜와르 네바

뇬몽베 뇌베 디메 뇌

일체중생을 위한 이타행에 바르게 머물고

པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ། བདུད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཀོད་པ་ལས་ལྷག་པ་
바 탐제당 델와

뒤탐제 용수 빵바

탐제기 꾀바레 학바

번뇌의 습기와 모든 마를 여의고

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བཀོད་པའི་གནས། དྲན་པ་དང༌། བློ་གྲོས་དང་རྟོགས་པ་ཆེན་པོས་ངེས་པར་འབྱུང་བ།
데신셱베 꾀베네

덴바당

로되당 똑바 첸뵈 네바르 중와

모든 장엄보다 수승한 여래의 장엄을 가진 곳,

귀의와 발심
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ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཆེན་པོའི་བཞོན་པ་ཡིན་པ། རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་སྟོང་པ་ཉིད་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་
시네당 학통 첸뵈 숀바 인바

남바르 타르베고 똥바니당

첸마 메바

정념과 지혜, 대성취에 의해 반드시 해탈하는 곳, 지관의 수레를 타고

ཉིད་དང༌། སྨོན་པ་མེད་པ་ནས་འཇུག་པ། རིན་པོ་ཆེ་པདྨའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་༷པོ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པས་བརྒྱན་
니당

몬바 메바 네죽바

린보체 뻬메 걀보 첸보 욘뗀 타예베 곈

공, 무상, 무원의 삼해탈문으로 들어가며, 보배, 연꽃왕,

པའི་བཀོད་པ་ལ་བརྟེན་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར་གྱུར། དེའི་དབུས་སུ་ལྷ་དང༌། ཀླུ་དང་མི་ལ་སོགས་པའི་
베 꾀바라 뗀베 셸메캉 첸보르규르

데위수 하당

루당 미라쏙베

무한한 공덕들에 의해 장엄된 대무량궁이 되어 그 중앙에 천신, 용, 인간 등의

རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་པའི་ཁྲིའི་སྟེང་དུ། ལྷ་མིའི་གོས་རིན་ཐང་མེད་པ་བཏིང་བའི་སྟེང་དུ། གཙང་ཞིང་དྲི་མ་མེད་
린보체 나촉베 티뗑두

하미괴 린탕 메바 띵외 뗑두

짱싱 디마 메

갖가지 보배로 장식된 법좌 위에 천신과 인간의 값을 헤아릴 수 없는 천을 깔고

པའི་པདྨའི་གདན་སྣ་ཚོགས་པ་བཤམས་པ་སོ་སོར་གསལ་བར་གྱུར།
베 뻬메덴 나촉바 샴바 소소르 쎌와르규르

ཞེས་པ་ནི། གཞལ་མེད་ཁང་གདན་དང་བཅས་པ་

그 위에 놓인 정결하고 흠 없는 갖가지 연꽃보좌가 각각 밝게 빛나게 하소서.
གསལ་གདབ་པའོ། །

이상은 무량궁 등을 관하는 것이다.

3. 왕궁

དེ་ནས་མཆོད་པ་གསལ་གདབ་པ་ནི།

공양을 관하는 것은 다음과 같다.

ཁྲི་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་དང་ལྷ་མིའི་གོས་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི། གདུགས་དང་། བླ་རེ་
티데 닥기 뗑두 린보체 나촉당 하미괴 나촉레 둡베		
둑당
그 법좌 위에 갖가지 보배와 천신과 인간의 갖가지 천으로 이루어진

라레

དང༌། འཕན་དང༌། ལྡ་ལྡི་དང༌། ལྷའི་མེ་ཏོག་མནྡཱ་ར་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆར་དང༌། བླ་རེ་དང༌།
당 펜당
다디당
하이메똑 멘다라와 라쏙바 남기 차르당 라레당
일산, 천개, 여러 깃발들과, 만다라와 등의 천계의 꽃비가 내리고,
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གདུགས་དང༌། འཕན་དང༌། ལྡ་ལྡི་ལ་སོགས་པ་མཛེས་པར་བྲེས་ཤིང༌། ལོགས་རྣམས་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེ་དང༌།
둑당

펜당

다디 라쏙바 제바르 데싱

록남꺙 린보체당

천개, 일산, 깃발 등이 아름답게 꾸며지고, 벽들도 보배, 깃발, 꽃 등이

དར་དང་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའི་དྲྭ་བ་དང་དྲྭ་ཕྱེད་དང༌། འཕན་དང་ལྡ་ལྡི་ལ་སོགས་པས་མཛེས་པ་དང་ས་གཞིར་
다르당 메똑 라쏙베 다와당 다체당

펜당 다디라 쏙베 제바당 싸시르

그물과 같이 여러 가지 깃발 등으로 장식되고

ལྷ་དང་མིའི་མེ་ཏོག་སིལ་མ་བཀྲམ་ཞིང༌། མཆོད་ཡོན། མེ་ཏོག བདུག་སྤོས། མར་མེ། དྲི་ཆབ། ཞལ་ཟས།
하당 미메똑 씰마 땀싱

최욘

메똑 둑뾔

마르메 디찹 셸세

땅에는 천신과 인간의 꽃들이 뿌려지고, 공양수, 꽃, 소향, 등불, 향수, 음식,

རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་ཕུང་པོ་གསུམ་པའི་མདོ་དང༌། བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའི་མཆོད་
롤모 라쏙바 풍보 쑴베 도당

상보 쬐베 몬람레 중와 따뷔 최

음악 등 삼취경과 보현행원품에 설한 뛰어나고

པའི་སྤྲིན་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཕུལ་དུ་བྱུང་ཞིང་སྣ་ཚོགས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀྱི་མཐའ་ཀླས་པར་
베 띤기 갸초 풀두 중싱나촉바 쌈기 미캽바 남케 캄기타 레바르
갖가지 부사의한, 바다와 같은 공양구름이 허공계에 가득차서

རྒྱས་པར་གང་ཞིང་ཟད་མི་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར།
계바르 강싱 세 미셰바당 덴바르 규르

ཞེས་སོ། །

다함없게 하소서.

4. 초청
དེ་ནས་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི།

초청은 다음과 같이 한다.

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱའི་དབང་
쫌덴데 데신셱바 다쫌바 양닥바르 족베 쌍계 샤꼐 왕
세존 여래 살적 정등각 샤꺄족의 왕 등

པོ་ལ་སོགས་པ་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་
보 라쏙바 촉쮜 쌍계당 장춥 쎔바 녠퇴기 겐둔당 쩨
시방의 제불보살님과 성문승중 등께서

귀의와 발심
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པ་ཐམས་ཅད། བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉེས་ལྟུང་གི་དྲི་མ་སྦྱང་ཞིང་བསོད་ནམས་ཀྱི་
바 탐제

닥쏙 쎔젠 탐제기 녜뚱기 디마 장싱 쏘남기

저와 일체중생의 죄업과 범계의 허물 정화와

ཚོགས་སྤེལ་བའི་སླད་དུ་སྤྱན་འདྲེན་ཞིང་མཆིས་ན། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བསྐུལ་ཏེ། དེང་དུས་ལ་བབ་ཀྱིས་
촉 뻴외 레두 쩬덴싱 치나

툭제 첸뵈 꿀떼

뎅뒤라 밥기

복덕자량 증장을 위해 오셔서 대자비로 현시대에 적합한 방편으로

དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ།
공바르 제두쏠

ཞེས་དང༌།

보살피소서.

རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར།
방광대장엄경에서

ཀྱེ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། ཀྱེ་ལྷའི་ལྷ། ཀྱེ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ། ཀྱེ་དགའ་
꼐돈 탐제 둡바 디르 셱수쏠

꼐하이하 꼐 칼로 규르와 꼐가

싯다르타시여, 이곳에 오소서. 천신 중의 천신이여, 인도자시여,

ཞིང་བདེ་བ་དང་མཆོག་ཏུ་དགའ་བར་མཛད་པ། ཀྱེ་སྨན་པ་བླ་ན་མེད་པའི་གྲགས་པ་མངའ་བ།
데와당 촉두 가와르 제바

꼐 멘바 라나메베 닥바 아와

기쁨과 안락과 최상의 기쁨을 주시는 이여, 위없는 치유자로 명성 드높은 이여,

ཀྱེ་ཀུན་ནས་སྤྱན་མངའ་བ། ཀྱེ་མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་ཞིང་འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་
꼐 꾼네 쩬아와

꼐 미냠바당 냠싱 덴다 메베 욘뗀당

모든 것을 보는 눈을 가지신 이여, 비할 데 없는 자와 동등하고

གཟི་བརྗིད་མངའ་བ། མཚན་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོས་ཡང་དག་པར་བརྒྱན་པའི་སྐུ་མངའ་བ་འདིར་
시찌 아와

첸당 뻬제 상뵈 양닥바르 곈베 꾸아와 디르

적수가 없는 공덕과 위엄을 가지신 이여, 훌륭한 상호로 장엄된 몸을 가지신 이여,

གཤེགས་སུ་གསོལ།
셱수쏠

ཞེས་དང༌།

이곳에 오소서.

མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་གསང་བའི་སྒྲོན་མ་ལས།
문수의 이름을 말한 사다나 ‘비밀 등불’에서
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མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང༌།
마뤼 쎔젠 꾼기 곤규르찡

일체중생 남김없이 구제하고

།བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །
뒤데 뿡쩨 미세 좀제하

마군을 무수히 정복하는 천신

དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེཌ་སུ་གསོལ། །
오남 마뤼 지신 켼규르베

쫌덴 코르쩨 네디르 셱수쏠

일체법을 여실하게 아시는 세존이시여, 권속들과 함께 오소서.
ཞེས་དང་།

བཅོམ་ལྡན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དུ་མ་རུ།
쫌덴 껠바 당메 두마루

세존이시여, 여러 무량겁에 걸쳐

།འགྲོ་ལ་བརྩེ་ཕྱིར་ཐུགས་རྗེ་རྣམ་སྦྱངས་ཤིང༌། །
도와 쩨치르 축제 남장싱

중생을 위해 자비 닦으시고

སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པའི། 	ཁྱེད་བཞེད་འགྲོ་དོན་མཛད་དུས་འདི་ལགས་ན། །
몬람 갸첸 공바 용족베

켸셰 도돈 제뒤 디라나

큰 서원을 완전하게 이루고자 하신 뜻

중생이익 행하실 적절한 이때

དེ་ཕྱིར་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ལྷུན་གྲུབ་ནས།

།རྫུ་འཕྲུལ་བྱིན་རླབས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་མཛད་ཅིང༌། །

데치르 최잉 포당 훈둡네

법성궁의 자연성취로부터

주툴 진랍 나촉 똔제징

갖가지 신통, 가피 나타내시고

མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར། །ཡོངས་དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེཌ་སུ་གསོལ། །
타예 쎔젠 촉남 델외치르

용닥 코르당 쩨떼 셱수쏠

무수한 유정들을 구제하기 위해

청정한 권속들과 함께 오소서.

ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་དབང་ཕྱུག་གཙོ།

།བཙོ་མ་གསེར་གྱི་མདོག་འདྲ་ཞིང༌། །

ཉི་མ་ལས་ལྷག་གཟི་བརྗིད་ཆེ།

།དད་པས་སྤྱན་ནི་དྲང་བར་བགྱི། །

ཞི་ཞིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྡན་པ།

།དུལ་ཞིང་བསམ་གཏན་ས་ལ་བཞུགས། །

최남 꾼기 왕축쪼

일체법의 자재왕이시여,

니마 레학 시지체

태양보다 찬란하신 이여,

시싱 툭제 체덴바

적정하고 대자대비하신 이여,

쪼마 쎄르기 독다싱
순금의 빛깔과 같고

데베 쩬니 당와르기

신심으로 초청합니다.

둘싱 쌈뗀 싸라슉

조복 받고 선정에 드신 이여,

귀의와 발심
ཆོས་དང་ཡེ་ཤེས་ཆགས་བྲལ་བ།
탐착을 여읜 법과 지혜와

།ཀུན་ཏུ་མི་ཟད་ནུས་པར་ལྡན། །

ཚུར་སྤྱོན་ཚུར་སྤྱོན་ཞི་དག་ལྷ།

강림하소서, 고요하고 청정하신 이여,

།ཐུབ་པ་སྐྱེས་མཆོག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །

ཤིན་ཏུ་ལེགས་བྱས་གཟུགས་བརྙན་ནི།

།མཆོད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

최당 예셰 착델와

추르쫀 추르쫀 시닥하

신두 렉제 숙녠니

지극히 훌륭한 형상 가지신
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다함없는 위력을 지니신 이여,

툽바 꼐촉 탐제켼

일체지자 샤꺄무니 지존이시여,

최베 네디르 셱수쏠

응공이시여, 이곳에 오소서.

ཞེས་དང༌། མ་ག་དྷ་བཟང་མོའི་རྟོགས་བརྗོད་ལས།
마갈타선녀본생전에서

ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་ཤེས་རབ་ཤིན་ཏུ་དག།
출팀 남닥 셰랍 신두닥

청정계율과 지극히 맑은 지혜

མགོན་མེད་གྱུར་པ་བདག་ལ་རྗེས་བཟུང་བའི།
곤메 규르바 닥라 제숭외

의지할 곳 없는 저를 대자비로

།དད་ལྡན་སྙིང་པོ་ཉན་ཐོས་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས། །
데덴 닝보 녠퇴 체남기

신심 있는 위대한 성문들께서

།དོན་མཛད་ཐུགས་རྗེས་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །
돈제 툭제 공바르 제두쏠

보살펴 주시기를 간청합니다.

ཞེས་སྤྱན་འདྲེན་རྒྱས་བསྡུས་སྐབས་དང་བསྟུན་པ་དང༌། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ལས།

이상 길거나 짧은 초청의 구절을 때에 맞춰 염송하며 - 문수존의 만달라 의궤 ‘공덕의 근원’에서

བདག་དང་འགྲོ་ལ་ཐུགས་བརྩེའི་ཕྱིར།

།ཉིད་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡིས་ནི། །

ཇི་སྲིད་མཆོད་པ་བདག་བགྱིད་པ།

།དེ་སྲིད་བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་སུ་གསོལ། །

닥당 도라 툭쩨치르

저와 중생에 대한 자비와

지씨 최바 닥기바

제가 공양 올리는 동안 세존께서

니기 주툴 투이니

신통 위신력에 의해서

데씨 쫌덴 슉수쏠

머물러 주시길 간청합니다.
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5. 영접

བཅོམ་ལྡན་འདིར་ནི་བྱོན་པ་ལེགས།

།བདག་ཅག་བསོད་ནམས་སྐལ་པར་ལྡན། །

བདག་གི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་སླད་དུ།

།འདི་ཉིད་དུ་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །

쫌덴 디르니 존바렉

세존이시여, 이곳에 잘 오셨습니다.

닥기 최욘 셰레두

저희의 공양물을 받으시고

닥짝 쏘남 껠바르덴
가진 복만큼 준비한

디니 두니 슉수쏠
이곳에 머무소서.

6. 관불

ཁྲུས་ཀྱི་ཁང་པ་ཤིན་ཏུ་དྲི་ཞིམ་པ།

།ཤེལ་གྱི་ས་གཞི་གསལ་ཞིང་འཚེར་བ་བསྟར། །

རིན་ཆེན་འབར་བའི་ཀ་བ་ཡིད་འོང་ལྡན།

།མུ་ཏིག་འོད་ཆགས་བླ་རེས་བྲེས་པ་དེར། །

ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི།

།ལྷ་རྣམས་ཀུན་གྱིས་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །

ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས།

།དེ་བཞིན་བདག་གིས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །

튀기 캉바 신두 디심바

지극히 향기로운 욕실에

린첸 바르외 까와 이옹덴

보배가 빛나는 아름다운 기둥
지따르 땀바 짬기니

태어나자마자 천신들이
하이 추니 닥바이

청정한 천계의 물로

셸기 싸시 쎌싱 체르와따르

투명하고 반짝이는 유리바닥
무띡 외착 라레 데바데르

빛나는 진주로 천개가 장식된 곳에
하남 꾼기 튀쏠따르
씻겨드리는 것처럼
데신 닥기 꾸튀쏠

제가 옥체를 씻겨 드립니다.

རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ཉོན་མོངས་མི་མངའ་ཡང༌།

걀외 꾸쑹 툭라 뇬몽 밍아양		

།སེམས་ཅན་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྒྲིབ་པ་

쎔젠 뤼악 이쑴 딥바

부처님의 신어의 삼문에는 번뇌 없지만 유정들의 삼문의 장애 정화하기 위해서

귀의와 발심
སྦྱང་སླད་དུ།
장레두

།རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ཁྲུས་ཆབ་འདི་གསོལ་བས།

걀외 꾸쑹 툭라 튀찹 디쏠외			

부처님의 삼문에 목욕물을 공양하나니

།སེམས་ཅན་ལུས་ངག་ཡིད་

쎔젠 뤼악 이

유정들의 삼문의 장애 모두 정화되게

གསུམ་སྒྲིབ་པ་དག་གྱུར་ཅིག། །
쑴 딥바 닥규르찍
하소서.

དེ་བཞིན་གཤེགས་དང་དེ་ཡི་སྲས་རྣམས་ལ།
부처님과 보살님들께

།རིན་ཆེན་བུམ་པ་མང་པོ་སྤོས་ཀྱི་ཆུས། །

ཡིད་འོང་ལེགས་པར་བཀང་བ་གླུ་དང་ནི།

།རོལ་མོར་བཅས་པ་དུ་མས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །

데신 셱당 데이 쎄남라

이옹 렉바르 깡와 루당니
지극히 아름다운 노래와

린첸 붐바 망보 뾔기취
보배 항아리의 향수와

롤모르 쩨바 두메 꾸튀쏠

악기 연주와 함께 씻겨 드립니다.

ཞེས་ཁྲུས་གསོལ་དང༌།

이상 관불에 이어

7. 몸을 닦아드림

དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་གོས།
데닥 꾸라 충바 메베괴

청결하고 향기로운 최상의 천으로

།གཙང་ལ་དྲི་རབ་བསྒོས་པས་སྐུ་ཕྱི་འོ། །
짱라 디랍 괴베 꾸치오
옥체를 닦아드립니다.

ཞེས་སྐུ་ཕྱི་བ་དང༌།

이상 몸을 닦아드린 후

8. 의복 공양

དེ་ནས་དེ་ལ་ཁ་དོག་ལེགས་བསྒྱུར་བའི།
데네 데라 카독 렉귤외

아름다운 색상에 지극히 향기로운

།ན་བཟའ་ཤིན་ཏུ་དྲི་ཞིམ་དམ་པ་འབུལ། །
나사 신두 디심 담바불
최상의 옷을 바칩니다.
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ཞེས་ན་བཟའ་འབུལ་བ་དང༌།

이상 의복 공양을 올린 후

གོས་བཟང་སྲབ་ལ་འཇམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང༌།
괴상 쌉라 잠바 나촉당
얇고 부드러운 갖가지 옷과

།རྒྱན་མཆོག་བརྒྱ་ཕྲག་དེ་དང་དེ་དག་གིས། །
곈촉 갸탁 데당 데닥기
수백 가지 아름다운 장식으로

འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་འཇམ་དབྱངས་དང༌། །་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སོགས་ལའང་བརྒྱན་པར་བགྱི། །
팍바 꾼두 상당 잠양당
보현보살님과 문수보살님,

직뗀 왕축 쏙라앙 곈바르기
관음보살님 등께도 꾸며 드립니다.

ཞེས་རྒྱན་འབུལ་བ་དང༌།

이상 장엄구를 공양 올린 후

9. 도향 공양

སྟོང་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དྲི་ངད་ལྡང་བ་ཡི།

삼천세계 전체를 향기롭게 만드는

།དྲི་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་ཐུབ་དབང་ཀུན་གྱི་སྐུ།

གསེར་སྦྱངས་བཙོ་མ་བྱི་དོར་བྱས་པ་ལྟར།

།འོད་ཆགས་འབར་བ་དེ་དག་བྱུག་པར་བགྱི། །

똥쑴 꾼두 디엔 당와이

쎄르장 쪼마 지도르 제바따르
정제된 순금을 닦은 것처럼
ཞེས་པས་བྱུག་པ་འབུལ་བ་དང༌།

이상 도향 공양을 올린다.

디촉 남기 툽왕 꾼기꾸

최상의 도향으로 부처님의 옥체를

외착 바르와 데닥 죽바르기
빛이 나게 발라 드립니다.

현현장엄경에서
སྣང་རྒྱན་མདོའི་ཐུབ་བསྟོད།

10~11. 정례하며 찬탄하는 노래
དེ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་བསྟོད་དབྱངས་སྒྲོགས་པ་ནི། སྤྲོ་ན་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱན་གྱི་མདོ་ལས། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་སངས་རྒྱས ལ་
བསྟོད་པ་ནི།
이후 예경과 칭송은 원한다면 지혜광명장엄경에서 문수보살이 부처님을 찬탄한 다음과 같은 구절 등
을 염송한다.

ཁ་དོག་རྟགས་དང་དབྱིབས་མི་མངའ།
카독 딱당 입밍아
빛깔도 표시도 모양도 없고

།རྩ་བ་མི་མངའ་གནས་མི་མངའ། །

མི་འགག་འབྱུང་བ་མི་མངའ་བ།

미각 중와 밍아와
생겨남도 없고 소멸도 없는

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

མི་གནས་གནས་པ་མི་མངའ་བ།

미네 네바 밍아와
머물지 않고 머묾을 갖지 않고

།བླང་བ་མི་མངའ་དོར་མི་མངའ། །

སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་ལས་རྣམ་གྲོལ་བ།

꼐체 둑레 남돌와
육처에서 완전하게 벗어난

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཆོས་རྣམས་ཀུན་ལ་མི་གནས་ཤིང༌།
최남 꾼라 미네싱
일체법에 머물지 않고

།དངོས་དང་དངོས་མེད་རྣམ་པར་སྤངས། །

འདུ་བྱེད་མཉམ་པ་ཉིད་བརྙེས་པ།

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

두제 냠바 니녜바
평등 인식 성취하신

짜와 밍아 네미아
뿌리도 없고 처소도 없고

미뗀 쾨라 착찰로
의존 없는 부처님께 예경합니다.

랑와 밍아 도르밍아
취하고 버림도 갖지 않으며

미뗀 쾨라 착찰로
의존 없는 부처님께 예경합니다.

오당 오메 남바르빵
실實과 무실無實 모두 여의고

미뗀 쾨라 착찰로
의존 없는 부처님께 예경합니다.
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ཁམས་གསུམ་དག་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ།

།མཁའ་ལྟར་མཉམ་ཉིད་ཐུགས་སུ་ཆུད། །

འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མི་གོས་པ།

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

གཤེགས་དང་བཞུགས་དང་གཟིམས་པ་ཡི།

།སྤྱོད་ལམ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །

རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་མཛད་པ།

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

མཉམ་པར་བྱོན་ཅིང་མཉམ་པར་གཤེགས།

།མཉམ་པ་ཉིད་ལ་གནས་པ་པོ། །

མཉམ་ཞིང་འཁྲུགས་པར་མི་མཛད་པ།

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

མཉམ་པ་ཉིད་ལ་ཞུགས་གྱུར་ཅིང༌།

།ཆོས་རྣམས་ཀུན་ལ་མཉམ་པར་བཞག། །

མཚན་མ་མེད་ལ་ཞུགས་གྱུར་པ།

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

캄쑴 닥레 남바르돌

삼계에서 완전하게 벗어나

되바 남기 미괴바

탐욕에 물드는 일 없는

셱당 슉당 심바이

머물고 가고 주무시는

딱두 냠바르 샥제바

언제나 삼매 들어 계신

냠바르 존찡 냠바르셱
한결같이 오고 가며

냠싱 툭바르 미제바

언제나 동요 없이 한결같으신

냠바 니라 슉규르찡

평등성에 들어가 일체법을 대상으로

첸마 메라 슉규르바

카따르 냠니 툭수취

허공 같은 평등성을 통달하시고

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

쬐람 남바 탐제두
모든 행위 속에서

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

냠바 니라 네바보

한결같이 머무시는 이

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

최남 꾼라 냠바르샥

삼매에 평등하게 머무시며

미뗀 쾨라 착찰로

무상無相에 들어가신

의존 없는 부처님께 예경합니다.

མི་གནས་དམིགས་པ་མི་མངའ་བ།

།ཤེས་རབ་བསགས་ཤིང་མཉམ་པར་བཞག། །

미네 믹바 밍아와

머묾과 소연을 갖지 않고

셰랍 싹싱 냠바르샥

지혜를 계발하고 삼매에 들어

현현장엄경에서

ཆོས་ལ་མངའ་དབང་བརྙེས་གྱུར་པ།
법에 자재함을 성취하신

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྒྲ་སྐད་དང༌།
모든 유정들의 소리와

།དེ་བཞིན་གཟུགས་དང་སྤྱོད་ལམ་དག། །

སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་གཟིགས་མཛད་པ།
한 찰나에 보시는

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

མིང་དང་གཟུགས་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ།

이름과 형상에서 완전하게 벗어나

།རྒྱུ་དང་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་བཅད། །

རྣམ་པ་མེད་ལ་འཇུག་མཛད་པ།
무형상에 들어가신

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

མཚན་མ་དག་དང་རྣམ་བྲལ་ཞིང༌།

속성들을 완전하게 여의고

།མཚན་མའི་རྣམ་པ་རྣམ་པར་སྤངས། །

མཚན་མ་མེད་ལ་འཇུག་མཛད་པ།
무속성에 들어가신

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཡང་དག་རྟོག་པ་རྣམ་མ་བརྟགས།

올바른 사유로 상을 분별하지 않고

།ཐུགས་ཡིད་རབ་ཏུ་མི་གནས་ཤིང༌། །

ཡིད་མཛད་མི་མངའ་མི་དགོངས་པ།

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

최라 아왕 녜규르와

쎔젠 꾼기 다께당

께찍 찍기 식제바

밍당 숙레 남바르돌

남바 메라 숙제바

첸마 닥당 남델싱

첸마 메라 숙제바

양닥 똑바 남바딱

이제 밍아 미공바

의도가 없고 생각에 얽매이지 않는

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

데신 숙당 쬐람닥

형상과 행위 모두를

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

규당 풍보 탐제쩨

모든 원인들과 오온을 끊고

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

첸메 남바 남바르빵

속성의 상마저도 끊어 버리고

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

툭이 랍두 미네싱

마음이 머무르지 않으며

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.
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ནམ་མཁའ་འདྲ་བར་གནས་མི་མངའ།
허공처럼 위치를 초월하고

།ཐོགས་པ་མི་མངའ་སྤྲོས་མི་མངའ། །

ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི་ཐུགས་མངའ་བ།
허공 같은 마음의

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ནམ་མཁའ་དབུས་མཐའ་མ་མཆིས་པ།

허공에는 중간과 변두리가 없듯이

།སངས་རྒྱས་ཆོས་ཉིད་དེ་དང་འདྲ། །

དུས་གསུམ་ཡང་དག་འདས་གྱུར་པ།
삼세를 완전하게 초월하신

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཏེ།
허공의 성품은 부처와 같아

།ནམ་མཁའང་མཚན་ཉིད་མཆིས་མ་ལགས། །

རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རྣམ་གྲོལ་བ།

인과에서 완전하게 벗어난

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ངར་འཛིན་མི་མངའ་སྒྲ་མི་མངའ།

아집 없고 말에 걸림 없으며

།གཟུང་བ་མ་མཆིས་ཆུ་ཟླ་འདྲ། །

ཆོས་རྣམས་ཀུན་ལ་མི་གནས་པ།
일체법에 머무르지 않는

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཕུང་པོ་རྣམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་དང༌།

།ཁམས་རྣམས་དག་ལ་མི་གནས་ལ། །

남카 다와르 네밍아

남카 냠베 툭아와

남카 위타 마치바

뒤쑴 양닥 데규르바

남케 첸니 쌍계떼

규당 데부 남돌와

아르진 밍아 다밍아

최남 꾼라 미네바

풍보 남당 꼐체당
오온과 십이처와

톡바 밍아 뙤밍아

걸림 없고 희론 여의며

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

쌍계 최니 데당다

부처님의 법성도 그와 같나니

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

남카앙 첸니 치마라

허공 역시 성품을 갖지 않나니

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

숭와 마치 추다다

물에 비친 달처럼 대상 붙들지 않고

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

캄남 닥라 미네라

십팔계에 머물지 않고

현현장엄경에서

ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ།

전도에서 완전하게 벗어난

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

མཐའ་གཉིས་དག་ལས་རྣམ་གྲོལ་ཞིང༌།
양변에서 완전하게 벗어나

།བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཡང་དག་བཅད། །

ཆོས་དབྱིངས་མཉམ་པ་ཉིད་བརྙེས་པ།
법성의 평등성을 증득한

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

གཟུགས་ཀྱི་གྲངས་ལས་རྣམ་གྲོལ་ཞིང༌།
형상을 모두 초월하고

།དམ་ཆོས་མ་ལགས་རྣམ་པར་སྤངས། །

ལེན་དང་གཏོང་བ་མི་མངའ་བ།

취함과 버림에서 벗어난

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

བདུད་ཀྱི་མིང་ལས་རབ་འདས་ཤིང༌།

마魔의 이름에서 완전하게 벗어나

།ཆོས་ཀུན་རྟོགས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད། །

일체법의 지각에 통달하시고

སྒྲིབ་པ་མི་མངའ་ཆོས་གྱུར་པ།

장애를 남김없이 걷어낸

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

དོན་འཚལ་རྣམས་ཀྱིས་མཆིས་མི་བརྗོད།

뜻을 구하는 이는 존재 말하지 않고

།མ་མཆིས་ཞེས་ཀྱང་བརྗོད་མི་བགྱི། །

ལན་མེད་ཚིག་ལམ་མ་མཆིས་པ།

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

친찌 록레 남바르돌

타니 닥레 남돌싱

최잉 냠바 니녜바

숙기 당레 남돌싱

렌당 똥와 밍아와

뒤기 밍레 랍데싱

딥바 밍아 최규르바

돈첼 남기 치미죄

렌메 칙람 마치바

대답 없고 말의 길이 끊어졌나니

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

닥두 따와 양닥쩨

아견을 철저하게 끊어 버리고

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

담최 마라 남바르빵

법이 아닌 것들 철저히 끊고

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

최꾼 똑바르 툭수취

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

마치 셰꺙 죄미기

비존재에 대해서도 말이 없으며

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.
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གཉིས་ཀྱི་ཆོས་ལ་མི་རྟེན་པར།

이변론에 의지하지 않고서

།ཐེག་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཀུན་ཏུ་བཙུགས། །

གཉིས་དང་གཉིས་མེད་རྣམ་གྲོལ་བ།

둘과 둘 없음을 모두 벗어난

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིད་ཀྱི་ཉེས་པ་དང༌།

마음에 일어나는 모든 허물과

།ལུས་ཀྱི་ནད་བཞི་ཕམ་པར་མཛད། །

བསམ་ཡས་དཔེ་དང་རྣམ་བྲལ་བ།
부사의하고 비할 데 없는

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཇུག་མཛད་ཅིང༌།
본연의 성취 속에 들어가

།ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྤངས། །

སྤྱོད་པ་མཁྱེན་པས་ཐོག་དྲངས་པ།
언제나 지혜 따라 행하는

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཁྱོད་དགོངས་ཞི་ཞིང་ཟག་མི་མངའ།

지혜는 적정하고 유루 없으며

།འབྱུང་མིན་འབྱུང་བའི་བདག་ཉིད་ཅན། །

གནས་དང་རྟོག་པ་མི་མངའ་བ།

처소와 분별을 갖지 않은

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

དམིགས་པ་མི་མངའ་ཐུགས་ཀྱིས་སུ།

།ཀུན་གྱི་སེམས་ནི་རབ་ཏུ་མཁྱེན། །

니기 최라 미뗀바르

니당 니메 남돌와

쾨기 이기 녜바당

쌈예 뻬당 남델와

훈기 둡바르 죽제찡

쬐바 켼베 톡당바

쾨공 시싱 삭밍아

네당 똑바 밍아와

믹바 밍아 툭기수

대함 없는 마음으로

텍베 걀첸 꾼두쭉

모든 곳에 법의 깃발 세우고

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

뤼기 네시 팜바르제

몸의 네 가지 병 물리치시고

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

녜바 탐제 남바르빵

일체 허물 완전하게 여의고

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

중민 중외 닥니젠

사대가 아니지만 사대로 나투시고

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

꾼기 쎔니 랍두켼

일체중생의 마음 여실히 알고

현현장엄경에서

བདག་གཞན་འདུ་ཤེས་མི་མངའ་བ།
자타를 분별하지 않는

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

དམིགས་དང་དམིགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི།
대상들과 관념들에 의해서

།ཀུན་གྱི་སེམས་ནི་རྨོངས་པར་བགྱིད། །

སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་ཆོས་གྱུར་པ།

모든 장애 남김없이 걷어낸

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

དམིགས་པ་དག་དང་སེམས་རྣམས་ནི།
대상과 마음에는

།ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་མཆིས་མ་ལགས། །

བསམ་ཡས་མཉམ་པ་ཉིད་བརྙེས་པ།
부사의한 평등성을 이루신

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

གནས་པ་མི་མངའ་མཁྱེན་པ་ཡིས།
머무르지 않는 지혜로

།ཞིང་རྣམས་ཀུན་དང་དེ་བཞིན་དུ། །

སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྤྱོད་གཟིགས་པ།
일체중생 모든 행위 보시는

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ལན་འགའ་ཡང༌།
언제나 부처님들께서는

།སེམས་དང་ཆོས་ཀུན་གཏན་མ་དམིགས། །

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀུན་མཁྱེན་པ།

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

닥셴 두셰 밍아와

믹당 믹바 남기니

딥바 메베 최규르바

믹바 닥당 쎔남니

쌈예 냠바 니녜바

네바 밍아 켼바이

쎔젠 꾼기 쬐식바

쌍계 남기 렌가양

최남 탐제 꾼켼바

일체법을 여실하게 아시나니

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

꾼기 쎔니 몽바르기

유정들의 마음 미혹되나니

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

오오 니기 치마라

자성이 존재하지 않나니

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

싱남 꾼당 데신두

모든 세계 환히 보시고

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

쎔당 최꾼 뗀마믹

마음과 일체법을 대함이 없이

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.
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ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སྟེ།

일체법은 허깨비 같고

།སྒྱུ་མ་ཉིད་ཀྱང་མཆིས་མ་ལགས། །

སྒྱུ་མའི་ཆོས་ལས་རྣམ་གྲོལ་བ།

허깨비와 같은 일체법을 초월한

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

རྫོགས་སངས་འཇིག་རྟེན་སྤྱོད་མཛད་ཀྱང༌།
부처님은 세속 행위 하시더라도

།འཇིག་རྟེན་ཆོས་ལ་རྟེན་མི་མཛད། །

འཇིག་རྟེན་རྣམ་རྟོག་མི་མངའ་བ།

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

최꾼 규마 따부떼

규메 최레 남돌와

족쌍 직뗀 쬐제꺙

직뗀 남똑 밍아와

세간의 모든 분별 여의신

규마 니꺙 치마라

허깨비는 자체로 존재하지 않나니

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

직뗀 최라 뗀미제

세간법에 의지하지 않나니

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

སྟོང་ཕྱིར་སྟོང་ལ་སྤྱོད་མཛད་ཅིང༌། 	ཁྱོད་ཉིད་སྟོང་ཞིང་སྤྱོད་ཡུལ་སྟོང༌། །
똥치르 똥라 쬐제찡

쾨니 똥싱 쬐율똥

공하므로 공에서 모든 행위 일어나고

행위자도 공하고 대상 역시 공하니

སྟོང་པ་སྟོང་པར་སྟོན་མཛད་པ།

공한 것을 공하다고 보게 하시는

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་དང༌།
환과 같은 삼매와

།སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོས་རྣམ་འཕྲུལ་ཞིང༌། །

ཐ་དད་མ་མཆིས་སྙོམས་ཞུགས་པ།

둘이 없는 경지 속에 들어간

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

དུ་མ་མ་ལགས་གཅིག་མ་ལགས།

།རིང་དང་ཉེ་ལ་མི་འཇུག་ཅིང༌། །

똥바 똥바르 똔제바

규마 따뷔 띵진당

타데 마치 뇸슉바

두마 마라 찍마라

여럿도 아니고 하나도 아니며

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

규툴 첸뵈 남툴싱

대환영의 신변에 의해

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

링당 녜라 미죽찡

멀고 가까움에 들어가지 않고

현현장엄경에서

གདེག་དང་གཞག་པ་མི་མངའ་བ།
들고 놓음 모두 여의신

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས།
금강 같은 삼매로

།སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་མངོན་སངས་རྒྱས། །

དངོས་མ་མཆིས་པར་མཉམ་གཞག་པ།
비실재에 안식하신

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

འདྲེན་པ་དུས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ།

끊임없이 중생 인도하시며

།མི་གཡོ་མྱ་ངན་འདས་པ་རྟོགས། །

སྣ་ཚོགས་ཐབས་དང་ལྡན་པ་པོ།
갖가지의 방편 갖추신

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་ཐབས།
유정들을 점차 성숙시키는

།མཁྱེན་པས་མཁས་པར་གྱུར་པ་ལགས། །

དེ་ཕྱིར་མི་གཡོ་མྱ་ངན་འདས།

이를 위해 동요 없는 열반 이루신

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

མཚན་མ་མི་མངའ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ།

상이 없이 자연성취하시며

།སྤྲོས་པ་མི་མངའ་སྐྱོན་མི་མངའ། །

སྣང་མེད་བདག་གི་མི་མངའ་བ།

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

덱당 샥바 밍아와

도제 따뷔 띵진기

외마 치바르 냠샥바

덴바 뒤남 탐제두

나촉 탑당 덴바보

쎔젠 남기 규베탑

데치르 미요 냥엔데

첸마 밍아 훈기둡

낭메 닥기 밍아와

현상과 ‘나의 것’을 갖지 않은

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

께찍 찍라 온쌍계

한 찰나에 부처 이루고

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

미요 냥엔 데바똑

동요 없이 열반 증득하시고

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

켼베 케바르 규르바라

지혜로운 방편에 뛰어나시고

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.

뙤바 밍아 꾠밍아

희론과 모든 허물 여의고

미뗀 쾨라 착찰로

의존 없는 부처님께 예경합니다.
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རྣམ་རྟོག་མི་མངའ་སྐྱོན་མི་མངའ།
분별과 허물 여의고

།བདག་གིས་བདག་ཉིད་ཇི་བཞིན་པར། །

ཀུན་ཏུ་མཁྱེན་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན།

།མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

남똑 밍아 꾠밍아

닥기 닥니 지신바르

스스로 여실하게 본성을

꾼두 켼바 탐제켼

미뗀 쾨라 착찰로

모두 아는 일체지자

의존 없는 부처님께 예경합니다.

སྟོབས་བཅུ་ཆུ་བོ་རྒལ་བ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཇིགས་བྲལ་འཇིགས་མེད་སྩོལ་བ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
똡쭈 추오 겔와 쾨라 착찰로

직델 직메 쫄와 쾨라 착찰로

십력으로 강을 건너신 부처님께 예경합니다. 두려움을 여의고 무외시를 베푸시는

།མ་འདྲེས་ཆོས་རྣམས་ངེས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་གྱུར་པ།
마데 최남 네바르 툭수 취규르바

།འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་འདྲེན་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

도와 꾼기 덴바 쾨라 착찰로

부처님께 예경합니다. 불공법을 확고히 증득하시고 일체중생 이끄시는 부처님께

།ཀུན་སྦྱོར་འཆིང་བ་བཅད་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
꾼조르 칭와 쩨바 쾨라 착찰로

།ཕ་རོལ་བྱོན་ཏེ་ཐང་ལ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

파롤 존떼 탕라 슉라 착찰로

예경합니다. 속박을 끊으신 부처님께 예경합니다. 피안으로 건너가신 부처님께

སྐྱེ་བོ་ངལ་བའི་རྣམ་འདྲེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཁོར་བར་གཤེགས་ཤིང་མི་གནས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།
꼐오 엘외 남덴 쾨라 착찰로

코르와르 셱싱 미네 바라 착찰로

예경합니다. 지친 유정들의 인도자 부처님께 예경합니다. 윤회계에 들어와서

འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་དག་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་དང་ནི། ། ཐབས་ཅིག་བཞུགས་ཀྱང་ཐུགས་ཡིད་རབ་ཏུ་དབེན་
도와 탐제 닥나 쎔젠 남당니

탑찍 슉꺙 툭이 랍두왼

머물지 않는 부처님께 예경합니다. 일체중생 함께 머물러도

གྱུར་པ། །ཇི་ལྟར་པདྨ་ཆབ་ཀྱིས་གོས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང༌། །སངས་རྒྱས་ཐུབ་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྟོང་ཉིད་ཤིན་ཏུ་
규르바 지따르 뻬마 찹기 괴바르 미규르싱

쌍계 툽바 쾨기 똥니 신두

마음은 완전하게 적정하시니 연꽃이 물에 젖지 않는 것과 같이 부처님은

བསྟེན།
뗀

།མཚན་མ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རྣམ་པར་བཤིག

첸마 탐제 남바 꾼두 남바르식

།ཁྱོད་ལ་གར་ཡང་སྨོན་པར་མཛད་པ་

쾨라 가르양 몬바르 제바

공성에 지극하게 안주하시네. 모든 상을 완전하게 파괴하시어

현현장엄경에서

མཆིས་མ་ལགས།
치마라

།སྟོན་པའི་གོ་འཕང་བླ་མེད་དབེན་པ་ཉིད་ལགས་ཏེ།

똔베 고팡 라메 왼바 니라떼
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།དམིགས་མེད་ཆུ་བོ་རྒལ་བ་

믹메 추오 걀와

부처님은 바랄 것이 아무것도 없나니 위없는 적정의 경지에서 무소연으로

ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
쾨라 착찰로

།སངས་རྒྱས་མཐུ་ཆེན་བསམ་གྱིས་ཁྱབ་པ་མ་ལགས་ཏེ།

쌍계 투첸 쌈기 캽바 마라떼

།མི་གནས་ནམ་མཁའ་

미네 남카

강을 건넌 부처님께 예경합니다. 부처님의 대위신력 헤아릴 수 없나니 편향 없는

མཉམ་པ་ཉིད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་མཆོག་མངའ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དཔལ་འཕགས་ལྷུན་
냠바 니라 착찰로

욘뗀 꾼기 촉아 쾨라 착찰로		

뻴팍 훈

허공 같은 평등성에 예경합니다. 위없는 모든 공덕 갖춘 부처님께 예경합니다.

པོ་འདྲ་བ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ།
보 다와 쾨라 착찰로

།

거룩한 수미산과 같은 부처님께 예경합니다.

호국문경에서
ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་མདོའི་ཐུབ་བསྟོད།
འཕགས་པ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས་མཚན་དཔེའི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་བསླབ་བཏུས་སུ་དྲངས་པ་ནི།

호국문경에서 부처님의 상호를 통해 찬탄한 구절들을 집학론에서 다음과 같이 인용하였다.

མཚན་མཆོག་ལྡན་པ་དྲི་མེད་ཟླ་བའི་ཞལ།

།གསེར་མདོག་འདྲ་བ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

རྡུལ་བྲལ་ཁྱོད་འདྲ་སྲིད་པ་གསུམ་མ་མཆིས།

།མཉམ་མེད་མཁྱེན་ཆེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

첸촉 덴바 디메 다외셸

최상의 상호, 티 없는 달과 같은 얼굴

둘델 쾨다 씨바 쑴마치

쎄르독 다와 쾨라 착찰로

황금색 몸의 부처님께 예경합니다.

냠메 켼첸 쾨라 착찰로

티 없는 부처님과 같은 분 삼계
비할 자 없는 지혜 가진 부처님께
어디에도 없나니		 예경합니다.

རྒྱལ་བའི་དབུ་སྐྲ་འཇམ་མཛེས་སྣུམ་ཞིང་བཟང༌། 	ཁྱོད་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་འདི་ནི་རི་རྒྱལ་བཞིན། །
걀외 우따 잠제 눔싱상

쾨기 쭉또르 디니 리걀신

부처님의 머릿결은 부드럽고
아름답고 윤택하며

정수리는 산 중의 왕과 같고

གཙུག་ཏོར་མི་མཐོང་ཁྱོད་དང་མཚུངས་མ་མཆིས།

།ཐུབ་པ་ཁྱོད་ཀྱི་སྨིན་མཚམས་མཛོད་སྤུས་མཛེས། །

ཀུནྡ་ཟླ་བ་ཁ་བ་དུང་ལྟར་དཀར།

།ཐུགས་རྗེ་གང་གིས་འགྲོ་བ་འདི་གཟིགས་པ། །

སྤྱན་མཆོག་བཟང་པོ་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་འདྲ།

།རྒྱལ་བ་དྲི་མེད་སྤྱན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ལྗགས་ཡངས་སྲབ་ལ་ཟངས་ཀྱི་མདོག་འདྲ་བ།

།དེ་ཡིས་རང་གི་ཞལ་གྱི་གདོང་ཡང་ཁེབས། །

쭉또르 미통 쾨당 충마치

그 끝이 보이지 않아 비할 자가 없으며

꾼다 다와 카와 둥따르까르
백련, 달, 눈, 고둥처럼 하얗고

쩬촉 상보 웃뻴 온보다

청련 같은 훌륭한 눈을 가진

작양 쌉라 상기 독다와

혀는 넓고 얇고 구릿빛에

툽바 쾨기 민참 죄뿌제

양 눈썹 사이에 아름답게 장식된 털은

툭제 강기 도와 디식바

대자비로 일체중생 살피는

걀와 디메 쩬라 착찰로

티 없는 눈의 부처님께 예경합니다.

데이 랑기 셸기 동양켑

얼굴을 덮을 수 있을 정도로 길며
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호국문경에서

ཆོས་གསུངས་པས་ནི་འགྲོ་བ་འདུལ་བར་བགྱིད།
설법으로 일체중생 교화하시는

།འཇམ་སྣུམ་གསུང་ལྡན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཚེམས་བཟང་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པ་རྡོ་རྗེ་འདྲ།

금강처럼 지극하게 견고한 치아

།བཅུ་དང་སུམ་ཅུ་སྙོམས་ཤིང་ཐགས་བཟང་བ། །

འཛུམ་པ་མཛད་ནས་འགྲོ་བ་འདུལ་བར་བགྱིད།

미소 지으시며 일체중생 교화하시고

།བདེན་གཏམ་སྙན་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

རྒྱལ་བ་ཁྱོད་ཀྱི་གཟུགས་དང་མཚུངས་མ་མཆིས།
걀와 쾨기 숙당 충마치

외기 싱갸 닥꺙 낭와르기

부처님의 훌륭한 형상 비할 자 없어

།འོད་ཀྱིས་ཞིང་བརྒྱ་དག་ཀྱང་སྣང་བར་བགྱིད། །

광명으로 온 세계를 밝게 비추시나니

འཇིག་རྟེན་ན་ནི་ཚངས་དབང་སྐྱོང་དེ་དག

제석천과 범천 등의 세간 신들도

།བཅོམ་ལྡན་ཁྱོད་ཀྱི་འོད་ཀྱིས་ཟིལ་དུ་བརླག། །

ཨེ་ནྱའི་བྱིན་པ་མཉམ་མེད་བཅོམ་ལྡན་འདས།

།གླང་པོའི་རྒྱལ་པོ་རྨ་བྱ་སེང་གེའི་སྟབས། །

최쑹 베니 도와 둘와르기

쳄상 신두 뗀바 도제다

줌바 제네 도와 둘와르기

직뗀 나니 창왕 꾱데닥

에녜 진바 냠메 쫌덴데

세존의 종아리는 사슴과 같고

잠눔 쑹덴 쾨라 착찰로

부드러운 말씀의 부처님께 예경합니다.

쭈당 쑴주 뇸싱 탁상와

마흔 개가 모두 촘촘하고 가지런하며

덴땀 녠바 쾨라 착찰로

진실을 설하시는 부처님께 예경합니다.

쫌덴 쾨기 외기 실두락

세존의 광명 앞에 압도당하네.

랑뵈 걀보 마자 쎙게땁

코끼리왕, 공작, 사자처럼 걸어가시며

བཅོམ་ལྡན་གཉའ་ཤིང་གང་དུ་གཟིགས་ཤིང་གཤེཌ། །ས་དང་རི་དང་ངམ་པ་གཡོ་བར་མཛད། །
쫌덴 냐싱 강두 식싱셱

싸당 리당 암바 요와르제

멍에 길이 앞을 보며 가시는

걸음마다 산과 대지 진동한다네.

བཅོམ་ལྡན་སྐུ་མཆོག་མཚན་གྱིས་བརྒྱན་པ་སྟེ། 	ཁྱོད་ཀྱི་པགས་པ་འཇམ་ཞིང་གསེར་མདོག་འདྲ། །
쫌덴 꾸촉 첸기 곈바떼
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쾨기 빡바 잠싱 쎄르독다

세존의 몸은 훌륭하게 상호로 장엄돼 있고 부드러운 살결은 황금색과 같으며

འགྲོ་བ་གཟུགས་འདི་ལྟ་བས་ངོམས་མི་འགྱུར། 	ཁྱོད་ནི་མཚུངས་པ་མ་མཆིས་གཟུགས་དང་ལྡན། །
도와 숙디 따외 옴미규르

쾨니 충바 마치 숙당덴

유정들이 아무리 보아도 싫지 않나니

비할 자가 없는 최상의 몸이라네.
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ཁྱོད་སྔོན་བསྐལ་པ་བརྒྱར་ནི་དཀའ་ཐུབ་སྤྱད། 	ཁྱོད་གཏོང་དུལ་དང་སྦྱིན་པ་ཀུན་ལ་དགྱེས། །
쾨온 껠바 갸르니 까툽쩨

쾨똥 둘당 진바 꾼라계

부처님은 과거 백겁동안 고행하시고

온화함과 베풀기를 좋아하셔서

སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཐུགས་རྗེ་བྱམས་ཐུགས་ལྡན།

།མཆོག་ཏུ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

쎔젠 꾼라 툭제 잠툭덴

일체중생을 연민하고 자애롭나니

촉두 툭제 젠라 착찰로

대자대비 부처님께 예경합니다.

ཁྱོད་ནི་སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྟག་ཏུ་དགྱེས། 	ཁྱོད་ནི་བཟོད་དང་བརྩོན་འགྲུས་དགྱེས་རབ་བརྟན། །
쾨니 진당 출팀 딱두계

쾨니 소당 쫀뒤 계랍뗀

보시와 지계 항상 즐기고

인욕과 정진 아주 견고하시며

ཁྱོད་ནི་བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་འོ ད་ཟེར་མངའ།

།མཚུངས་མེད་ཡེ་ཤེས་མངའ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

쾨니 쌈뗀 셰랍 외세르아
선정과 지혜 빛을 발하는

충메 예셰 아라 착찰로

최고 지혜 가지신 부처님께 예경합니다.

ཁྱོད་ནི་སྨྲ་བ་ངན་པའི་ཚོགས་ཅན་འཇོམས། 	ཁྱོད་ནི་སེང་གེ་ལྟ་བུར་འཁོར་དུ་སྒྲོགས། །
쾨니 마와 엔베 촉젠좀

쾨니 쎙게 따부르 코르두독

악설의 무리들을 물리치시고

사자후와 같은 법을 설하며

ཁྱོད་ནི་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་དྲི་གསུམ་སེལ།
의왕과 같이 삼독 치료하시고

།མཆོག་ཏུ་དགའ་མཛད་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཐུབ་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་རྣམ་པར་དག།

།པདྨ་ཆུ་ལྟར་སྲིད་པ་གསུམ་མི་གོས། །

ཁྱོད་ནི་ཚངས་དབྱངས་ཀ་ལ་པིངྐའི་སྐད།

།སྲིད་གསུམ་ཕ་རོལ་གཤེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཁྱོད་ཀྱིས་འགྲོ་འདི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང༌།

།གར་ལ་ལྟ་དང་རྨི་ལམ་འདྲ་བ་དང༌། །

쾨니 멘베 걀보 디쑴쎌

툽바 꾸쑹 툭니 남바르닥

촉두 가제 쾨라 착찰로

궁극의 행복 주는 부처님께 예경합니다.

뻬마 추따르 시바 쑴미괴

부처님의 몸과 말과 마음 청정하여서
진흙에 핀 연꽃처럼 삼계 더러움에
		 물들지 않고

쾨니 창양 깔라 삥게께

맑은 목소리는 가릉빈가처럼
오묘하나니

쾨기 도디 규마 따부당

부처님은 중생을 환과 같이 보시고

씨쑴 파롤 셱라 착찰로

삼계를 벗어나신 부처님께 예경합니다.

가르라 따당 밀람 다와당

연극처럼, 꿈과 같이 보시며

호국문경에서

བདག་མེད་སེམས་ཅན་མེད་ཅིང་སྲོག་འགྲོ་མེད།
나도 없고, 유정 없고, 생명도 없어

།ཆོས་རྣམས་སྨིག་རྒྱུ་ཆུ་ཟླ་འདྲ་བར་མཁྱེན། །

སྟོང་པ་ཞི་བ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཚུལ།
공성, 적정, 무생의 이치

།མ་ཤེས་པས་ནི་འགྲོ་བར་འཁྱམས་གྱུར་ཏེ། །

ཐུགས་རྗེ་ཐབས་ཚུལ་རིགས་པ་བརྒྱ་དག་གིས།

대자비한 부처님이 여러 가지 방편과

།དེ་དག་རྣམས་ནི་འཛུད་པར་མཛད་པ་ལགས། །

འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་ནད་མང་བརྒྱ་དག་གིས།

།སྐྲག་པར་གྱུར་པའི་འགྲོ་ལ་རྟག་གཟིགས་ཏེ། །

닥메 쎔젠 메찡 쏙도메

똥바 시와 꼐와 메베출

툭제 탑출 릭바 갸닥기

되착 라쏙 네망 갸닥기

탐욕 등의 가지, 가지 질병에 의해

최남 믹규 추다 다와르켼

일체법을 물에 비친 달과 같이 아시네.

마셰 베니 도와르 캼규르떼

모르면 육도에 방황하게 되나니

데닥 남니 쥐바르 제바라

수백 가지 논리로써 깨닫도록 하셨네.

딱바르 규르베 도라 딱식떼

고통 받는 중생을 항시 살피며

བདེ་གཤེགས་སེམས་ཅན་བརྒྱ་དག་ཡོངས་འགྲོལ་ཞིང༌། །ཟླ་མེད་སྨན་པ་ལྟ་བུར་རྣམ་པར་རྒྱུ། །
데셱 쎔젠 갸닥 용돌싱

다메 멘바 따부르 남바르규

수없는 유정들을 구제하는 부처님

의사 중의 최고 의왕과 같네.

སྐྱེ་དང་རྒ་དང་འཆི་དང་མྱ་ངན་ནོན།

생로병사, 근심, 슬픔 등으로

།སྡུག་དང་བྲལ་དང་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་པ་བརྒྱས། །

རྟག་ཏུ་ན་བའི་སྡུག་བསྔལ་གཟིགས་ནས་ནི།
유정들을 보시고서 대자대비한

།ཐུབ་པ་ཐུགས་རྗེས་ཡོངས་སུ་འགྲོལ་ཞིང་རྒྱུ། །

དུད་འགྲོ་ཡི་དྭགས་དམྱལ་བའི་འགྲོ་རྣམས་སུ།
축생, 아귀, 지옥 등의 세계로

།འགྲོ་ཀུན་ཤིང་རྟའི་འཕང་ལོ་བཞིན་དུ་འཁོར། །

གླེན་པ་དམིགས་བུ་མ་མཆིས་མགོན་མ་མཆིས།

།དེ་ལ་ལམ་གྱི་དམ་པ་སྟོན་མཛད་པ། །

꼐당 가당 치당 냥엔논

딱두 나외 둑엘 식네니

둔도 이닥 녤외 도남수

렌바 믹부 마치 곤마치

어리석고, 눈멀고, 의지할 곳이 없는

둑당 델당 멩악 돈바계

끊임없이 고통 받고 신음하는

툽바 툭제 용수 돌싱규

부처님께서 해탈길로 인도하시네.

도꾼 싱떼 팡로 신두코르

유정들은 바퀴처럼 돌고 도나니

데라 람기 담바 똔제바

중생에게 바른 길을 보여주신 부처님.
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གཙོ་བོ་མཚུངས་པ་མེད་པས་གང་བསྟན་པ།
비할 데 없는 인도자 부처님께서

།འཕགས་ལམ་དེ་ཉིད་གང་དག་སྔོན་ཆད་ཀྱིས། །

ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ།
행하시는 과거의 모든 부처님

།རྒྱལ་བ་དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་གསུངས། །

འཇམ་ཞིང་མཉེན་ལ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་མཆོག།
부드럽고 듣기 좋은 목소리

།ཚངས་ལས་ལྷག་པར་མཆོག་ཏུ་དགའ་བགྱིད་པ། །

དྲི་ཟ་མི་འམ་ཅི་ལྷའི་བུ་མོ་མཆོག།

건달바, 긴나라, 천녀들보다도 월등한

།སྒྲ་དེ་ཟིལ་གྱིས་མནན་ནས་གསུངས་པར་མཛད། །

བདེན་དང་དྲང་བ་མི་ཟད་ཐབས་ཚུལ་གྱིས།

།ཡོངས་སྦྱངས་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ལྡན་པའི་གསུང༌། །

དེ་ཐོས་སེམས་ཅན་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་ཕྲག་དག།

이것을 듣고 배운 유정들이 수없이

།ཐེག་པ་གསུམ་གྱིས་ཞི་བར་མཆི་བ་བགྱིད། །

ཁྱོད་ལ་མཆོད་པས་ལྷ་ཡི་བདེ་བ་ནི།

부처님께 공양 올린 공덕에 의해

།རྣམ་པ་མང་དང་དེ་བཞིན་མི་ཡི་འཐོབ། །

མི་ཡི་བདག་པོ་འགྲོ་ལ་ཕན་བགྱིད་པ།

부유하고 중생에게 이익을 주는

།ཕྱུག་ཅིང་ནོར་ཆེ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར། །

མཚུངས་མེད་ཁྱོད་ལ་དད་པ་བསྐྱེད་པས་ནི།

།གླིང་བཞིའི་བདག་པོ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་མཆོག།།

쪼오 충바 메베 강뗀바

최기 왕축 도외 돈제바

잠싱 녠라 이두 옹외촉

디사 미암 찌헤 부모촉

덴당 당와 미세 탑출기

팍람 데니 강닥 온체기

보여주신 이 길은 중생을 위해

걀와 데닥 남기 랍두쑹

법왕들께서도 똑같이 설하셨다네.

창레 학바르 촉두 가기바

범음보다 더욱 환희로우며

다데 실기 넨네 쑹바르제

훌륭한 목소리로 설하시는 부처님.

용장 욘뗀 타예 덴베쑹

진실하고 정직하고 다함없는 방편으로써 정화하는 공덕 무한하게 지닌 가르침

데퇴 쎔젠 탁틱 갸탁닥

쾨라 최베 하이 데와니

미이 닥보 도라 펜기바

충메 쾨라 데바 꼐베니

부처님을 향해 신심 가지면

텍바 쑴기 시와르 치와기

삼승 따라 열반에 도달한다네.

남바 망당 데신 미이톱

인간계와 천신계의 안락을 얻고

축찡 노르체 조르바 첸보르규르
인간 중의 왕이 된다네.

링시 닥보 콜뢰 귤와촉

칠보를 가진 사대주의 왕

호국문경에서
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འགྲོ་ལ་དགེ་བ་བཅུ་པོ་ཀུན་བྱེད་པ།

중생에게 십선 고취시키는

།རིན་ཆེན་རབ་བཟང་བདུན་ལྡན་ཐོབ་པར་འགྱུར། །

རྒྱལ་བ་ཁྱོད་ལ་མཆོད་པ་བགྱིས་པས་ནི།
부처님을 공경하는 이들은

།ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་འཇིག་རྟེན་བདག་པོ་དང༌། །

ཡོངས་སུ་དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡི་བདག་པོ་དང༌།
도솔천의 주인과, 타화자재천,

།གཞན་འཕྲུལ་པ་དང་འཐབ་བྲལ་རབ་དགར་འགྱུར། །

འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་མང་སེལ་མཛད་པ།
중생의 괴로움을 없애 주시는

།མཉམ་མེད་ཁྱོད་ལ་མཆོད་དང་མཐོང་བ་དང༌། །

ཐོས་པའང་དེ་ལྟར་འབྲས་བུ་མཆིས་ལགས་ཏེ།
그와 같은 훌륭한 과보를 받고

།གནས་མཆོག་རྒ་ཤི་མེད་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར། །

བཅོམ་ལྡན་ལམ་ལ་མཁས་ཤིང་ལམ་མཁྱེན་པ།
도를 알고 통달하신 세존께서는

།འཇིག་རྟེན་འདི་ནི་ངན་པའི་ལམ་ལས་བཟློག། །

བཅོམ་ལྡན་འགྲོ་བ་དག་ནི་འཕགས་པའི་ལམ།

།བདེ་བ་ཞི་བ་རྡུལ་དང་བྲལ་ལ་འགོད། །

도라 게와 쭈보 꾼제바

걀와 쾨라 최바 기베니

용수 간덴 하이 닥보당

도외 둑엘 남망 쎌제바

퇴바앙 데따르 데부 치라떼

쫌덴 람라 케싱 람켼바

쫌덴 도와 닥니 팍베람

안락하고 적정하고 흠 없는

린첸 랍상 둔덴 톱바르규르

전륜성왕 지위를 성취한다네.

창바 갸진 직뗀 닥보당

세간의 주인 제석천과 범천과

셴툴 바당 탑델 랍가르규르
야마천 등을 기쁘게 하네.

냠메 쾨라 최당 통와당

부처님을 보거나 듣거나 공양 올리면

네촉 가시 메바 톱바르규르

궁극에는 늙고 죽음 벗어난다네.

직뗀 디니 엔베 람레독

세상을 악도에서 돌아서게 하시고

데와 시와 둘당 델라괴

성스런 길로 일체중생 인도하시네.

བསོད་ནམས་གཏེར་ཁྱོད་བསོད་ནམས་དོན་གཉེར་བའི། །བསོད་ནམས་བགྱི་བ་རྟག་ཏུ་མི་བས་ཏེ། །
쏘남 떼르쾨 쏘남 돈녤외

쏘남 기와 딱두 미외떼

공덕의 보고이신 부처님

부처님을 공경하는 공덕은

བྱང་ཆུབ་དམ་པ་མ་ཐོབ་བར་དུ་ནི།
장춥 담바 마톱 바르두니

바른 깨달음을 이룰 때까지

།བསྐལ་པ་བྱེ་བ་མང་པོར་བས་མི་འགྱུར། །
껠바 제와 망보르 외미규르

수천만겁 동안 사라지지 않나니
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གཞན་འཕྲུལ་འདྲ་བ་རྟག་ཏུ་དགའ་བགྱི་བ།

།ཡོངས་སུ་དག་ཅིང་མཛེས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །

དམ་པའི་ཞིང་དུ་ལུས་དང་ངག་ཡིད་ཀྱིས།
이러한 유정들은 정토에 나서

།སེམས་ཅན་དག་ནི་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར། །

རྒྱལ་བ་མཆོད་པའི་མི་ཡིས་འདི་ལ་སོགས།
부처님을 공경하는 이들은

།ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་དུ་མ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །

མཐོ་རིས་ཐར་པ་མི་ཡི་བདེ་བ་དང༌།

선취, 해탈, 인간계의 행복과

།འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གཏེར་ཐོབ་འགྱུར། །

ཁྱོད་ཀྱི་བརྗོད་དང་གྲགས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ།
부처님의 높은 명성은

།ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་ཞིང་མང་བརྒྱར་ཡང་མཆིས། །

རྒྱལ་བ་ཁྱོད་ཀྱི་བསྔགས་པའི་ཕྲེང་བ་ནི།
부처님에 대한 찬탄은

།བདེ་བར་གཤེགས་རྣམས་འཁོར་དུ་རྟག་པར་སྒྲོགས། །

རིམས་ནད་བྲལ་ཞིང་འགྲོ་བ་ཐར་མཛད་པ།

병을 여의고서 중생 구제하는 분

།མཐོང་ན་དགའ་བ་ཐུགས་རྗེ་མཆོག་ལྡན་པ། །

བཅོམ་ལྡན་དབང་པོ་ཞི་བ་ཞི་དགེས་པ།

།མི་མཆོག་དམ་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

བདག་གིས་རྒྱལ་བ་ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་ཐོས་ནས།

།མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ཐོབ་མཁའ་ལ་གནས། །

셴툴 다와 딱두 가기와

용수 닥찡 제바 톱바르규르

언제나 타화자재천과 같은 환희 누리고 청정하게 되고 미덕들을 얻으며

담베 싱두 뤼당 악이기

걀와 최베 미이 디라쏙

토리 타르바 미이 데와당

쾨기 죄당 닥바 갸첸보

걀와 쾨기 악베 텡아니

림네 델싱 도와 타르제바

쫌덴 왕보 시와 시게바

감관이 적정하고 적멸 즐기시는 분
다.

닥기 걀와 쾨기 쑹퇴네

제가 부처님의 가르침을 듣고서

쎔젠 닥니 남바르 닥바르규르

몸과 말과 마음이 완전하게 정화된다네.

욘뗀 남바 두마 톱바르규르

이와 같이 많은 공덕 얻게 되나니

도와 꾼기 쏘남 떼르톱규르

일체중생의 공덕 보고 된다네.

촉남 꾼기 싱망 갸르양치
시방 모든 세계를 덮고

데와르 셱남 코르두 딱바르독

부처님의 주위에서 끊임이 없네.

통나 가와 툭제 촉덴바

보기에도 환희로운 대자비한 분

미촉 담바 쾨라 착찰로

인간 중의 최고 성자 부처님께 예경합니

온바르 셰바 아톱 카라네

오신통을 성취하고 허공에서 머물러
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དཔའ་བོ་བདེ་གཤེགས་མཚུངས་པར་བདག་གྱུར་ཏེ། །དྲི་མེད་ཆོས་ནི་འགྲོ་ལ་རྣམ་པར་དབྱེ། །
빠오 데셱 충바르 닥규르떼

디메 최니 도라 남바르예

영웅 부처님과 다름없이 되어서

무결한 정법 중생에게 베풀도록 하소서.

ལྷ་དང་མི་དང་ཀླུས་མཆོད་བདེ་བར་གཤེགས།

천신, 인간, 용들이 공경하는 선서의

།ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་མཐར་ཕྱིན་དེང་བསྟོད་པས། །

བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་གང་བསྒྲུབས་གྱུར་པ་འདིས།

།འགྲོ་བ་སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག། །ཅེས་སོ། །

하당 미당 뤼최 데와르셱

쏘남 갸첸 강둡 규르바디

광대하게 쌓은 복덕에 의해

욘뗀 꾼기 타르친 뎅뙤베

구경의 공덕들을 찬탄함에 의해서

도와 쌍계 고팡 톱바르쇽

모든 유정들이 성불하게 하소서.

경장엄론에서
མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས་བྱུང་བའི་བསྟོད་པ། ༼སེམས་བརྩེ་མ།༽
མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས་བྱུང་བའི་བྱམས་མགོན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་བསྟོད་པ་ནི།

경장엄론에서 미륵존께서 다음과 같이 부처님을 찬탄하였다.

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བརྩེ་བ་ཅན།
중생이 행복하길 바라고

།ཕྲད་དང་བྲལ་བའི་དགོངས་པ་ཅན། །

མི་འབྲལ་བ་ཡི་དགོངས་པ་ཅན།

행복을 잃지 않길 바라시는

།ཕན་བདེ་དགོངས་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

ཐུབ་པ་སྒྲིབ་ཀུན་ངེས་པར་གྲོལ།
모든 장애에서 벗어나

།འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །

ཁྱོད་ཀྱི་མཁྱེན་པས་ཤེས་བྱ་ཁྱབ།

지혜가 일체법에 두루하며

།ཐུགས་གྲོལ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

སེམས་ཅན་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི།
모든 유정들의 번뇌를

།ཉོན་མོངས་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་འདུལ། །

ཉོན་མོངས་འཇོམས་མཛད་ཉོན་མོངས་ལ།
번뇌를 파괴하면서도 번뇌에

།བརྩེ་བཅས་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་ཆགས་མི་མངའ།

།ཐོགས་པ་མི་མངའ་རྟག་པར་ནི། །

쎔젠 남라 쩨와젠

미델 와이 공바젠

툽바 딥꾼 네바르돌

쾨기 켼베 셰자캽

쎔젠 닥니 탐제기

뇬몽 좀제 뇬몽라

훈기 둡찡 착밍아

애씀 없이 성취하시고

테당 델외 공바젠

고통에서 벗어나기를,

펜데 공쾨 라착찰

대자비한 부처님께 예경합니다.

직뗀 탐제 실기논

온 세간을 압도하시고

툭돌 쾨라 착찰로

마음은 해탈하신 부처님께 예경합니다.

뇬몽 마뤼 탐제둘

남김없이 다스리시고

쩨쩨 쾨라 착찰로

자비로운 부처님께 예경합니다.

톡바 밍아 딱바르니

탐착 없이 걸림도 없이
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경장엄론에서

མཉམ་པར་གཞག་ཅིང་འདྲི་ཀུན་གྱི།

།ལན་ལྡོན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཤད་བྱ་དང༌།
설법 내용 상호 의존성

།གསུང་དང་མཁྱེན་པ་འཆད་བྱེད་ལ། །

བློ་གྲོས་རྟག་ཐོགས་མི་མངའ་བ།

།ལེགས་སྟོན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

གཤེགས་ནས་སྤྱོད་པ་མཁྱེན་མཛད་དེ།

중생 사이에서 중생의 행위 아시고

།དེ་དག་སྐད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་གྱི། །

འོང་དང་འགྲོ་དང་ངེས་འབྱུང་ལ།

།ལེགས་འདོམས་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ལུས་ཅན་ཀུན་གྱིས་ཁྱོད་མཐོང་ན།

부처님을 보는 모든 이들이

།སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལགས་པར་འཚལ། །

མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་རབ་དང་བར།
보는 것만으로 신심을

།མཛད་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ལེན་དང་གནས་དང་གཏོང་བ་དང༌།

취하고 버리고 머무는 것과

།སྤྲུལ་དང་ཡོངས་སུ་སྒྱུར་བ་དང༌། །

ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཡེ་ཤེས་ལ།

།མངའ་བརྙེས་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

냠바르 샥찡 디꾼기

렌돈 쾨라 착찰로

언제나 삼매에 들어계시며
모든 의심 풀어주는 부처님께
		 예경합니다.

뗀당 뗀바 셰자당

로되 딱톡 밍아와

쑹당 켼바 체제라

설법 수단 말씀과 지혜

렉똔 쾨라 착찰로

그 모두에 언제나 걸림이 없이
훌륭하게 설하시는 부처님께
		 예경합니다.

셱네 쬐바 켼제데

옹당 도당 네중라

데닥 께기 쎔젠기

중생의 언어 관습에 따라

렉돔 쾨라 착찰로

오고 감과 출리 등의 모든 속제를
훌륭하게 가르치신 부처님께
		 예경합니다.

뤼젠 꾼기 쾨통나

통와 짬기 랍당와르

렌당 네당 똥와당

띵에 진당 예세라

삼매와 지혜 등에 자재 얻으신

꼐부 담바 락바르찰

성자임을 알아보나니

제바 쾨라 착찰로

일으키는 부처님께 예경합니다.

뚤당 용수 규르와당

화현하고 신통변화하는 것

아녜 쾨라 착찰로

부처님께 예경합니다.
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ཐབས་དང་སྐྱོབས་དང་དག་པ་དང༌།
방편, 귀의, 정화와,

།ཐེག་ཆེན་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ། །

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རབ་བསླུ་བའི།
중생을 현혹하는 마군을

།བདུད་འཇོམས་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

རང་གཞན་དོན་དུ་ཡེ་ཤེས་དང༌།
자리, 이타 모두를 위해

།སྤངས་དང་ངེས་འབྱུང་བགེགས་མཛད་པར། །

སྟོན་མཛད་མུ་སྟེགས་གཞན་དག་གིས།
설하실 때 다른 외도가

།མི་བརྫི་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

བསྲུང་མེད་བསྙེལ་བ་མི་མངའ་བ།

방일과 규범 모두 초월하시고

།འཁོར་གྱི་ནང་ན་བག་བརྐྱང་གསུང༌། །

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་གཉིས་སྤངས་པ།

두 가지 번뇌 남김없이 여의고

།འཁོར་སྡུད་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཀུན་མཁྱེན་ཁྱོད་ལ་རྒྱུ་བ་དང༌།

움직이고 머무는 모든 행위 속에서

།གནས་པ་ཀུན་ལ་རྟག་པར་ནི། །

ཀུན་མཁྱེན་མིན་སྤྱོད་མི་མངའ་སྟེ།

부처님에게서 찾아볼 수 없나니

།ཡང་དག་དོན་ལྡན་ཁྱོད་ཕྱག་འཚལ། །

སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་བྱ་བ་ལ།

།ཁྱོད་ནི་དུས་ལས་མི་འདའ་བས། །

탑당 꾭당 닥바당

쎔젠 남라 랍루외

랑셴 돈두 예셰당

똔제 무떽 셴닥기

쑹메 녤와 밍아와

꾼네 뇬몽 니빵바

꾼켼 쾨라 규와당

꾼켼 민쬐 밍아떼

쎔젠 꾼기 자와라

유정들을 위한 행위에

텍첸 네바르 중와라

대승인의 출리에 대해

뒤좀 쾨라 착찰로

파괴하신 부처님께 예경합니다.

빵당 네중 겍제바르

지혜, 제거, 출리, 장애 등

미지 쾨라 착찰로

능가할 수 없는 부처님께 예경합니다.

코르기 낭나 박꺙쑹

대중에게 편안하게 설법하시며

코르뒤 쾨라 착찰로

대중 회합하는 부처님께 예경합니다.

네바 꾼라 딱바르니

일체지자 아닌 행위는 결코

양닥 돈덴 쾨착찰

궁극의 가치 지닌 부처님께 예경합니다.

쾨니 뒤레 밍아외

시기 놓치지 않으시므로

경장엄론에서

མཛད་པ་རྟག་ཏུ་དོན་མངའ་བ།
제바 딱두 돈아와

모든 행위 속에 의미가 있는

།མི་བསྙེལ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
미녤 쾨라 착찰로

불망의 부처님께 예경합니다.

འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་ཉིན་མཚན་དུ། །	ལན་དྲུག་ཏུ་ནི་སོ་སོར་གཟིགས། །
딕뗀 꾼라 닌첸두

렌둑 두니 소소르식

온 세계를 밤낮으로

빈틈없이 살피며

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ།

중생의 이익 도모하시는

།ཕན་དགོངས་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

སྤྱོད་པ་དང་ནི་རྟོགས་པ་དང༌།

깨달음과 행위, 지혜와

།ཡེ་ཤེས་དང་ནི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །

ཉན་ཐོས་རང་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི།
성문, 독각 성자들보다

།བླ་མ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

སྐུ་གསུམ་དག་གི་བྱང་ཆུབ་ཆེ།
삼신 갖춘 대각을

།རྣམ་པ་ཀུན་བརྙེས་ཐམས་ཅད་དུ། །

སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཐེ་ཚོམ་དག།

일체중생 의심 끊어주시는

།གཅོད་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

འཛིན་པ་མི་མངའ་ཉེས་མི་མངའ།

집착과 허물 모두 여의고

།རྙོག་པ་མི་མངའ་མི་གནས་པ། །

མི་གཡོ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ།

།སྤྲོས་མེད་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ།

툭제 첸보 당덴바

쬐바 당니 똑바당

녠퇴 랑쌍 계꾼기

꾸쑴 닥기 장춥체

쎔젠 꾼기 테촘닥

진바 밍아 녜밍아

미요 최남 탐제라

일체법에 대한 희론도 여읜

펜공 쾨라 착찰로

대자비의 부처님께 예경합니다.

예셰 당니 틴레기

은혜 등의 모든 면에서

라마 쾨라 착찰로

월등하신 부처님께 예경합니다.

남바 꾼녜 탐제두

완전하게 성취하시고

쬐바 쾨라 착찰로

부처님께 예경합니다.

뇩바 밍아 미네바

혼탁함도 나태함도 여의고

뙤메 쾨라 착찰로

부동의 부처님께 예경합니다.

།
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백연섭송(百緣攝頌)에서
སྐྱེས་རབས་ཕྱག་འཚལ།
རྗེ་རང་བྱུང་བས་མཛད་པའི་སྐྱེས་རབས་བརྒྱ་རྩའི་སྡོམ་གྱི་ཕྱག་འཚལ་ནི།
랑중 존자님께서 지으신 백연섭송의 예경문

ན་མོ་ཤཱཀྱ་མུ་ན་ཡེ། །
나모 샤꺄무나예

སྟག་མོ་ཤི་བི་ཀོ་ས་ལ།

암호랑이, 시비, 꼬살라,

།ཚོང་དཔོན་གཉིས་དང་རི་བོང་དང༌། །

ཨ་གསྟྱ་དང་ཤ་སྦྱིན་དང༌།

아가스땨, 살을 보시한 이,

།ཐམས་ཅད་སྒྲོལ་དང་མཆོད་སྦྱིན་བྱེད། །

བརྒྱ་བྱིན་བྲམ་ཟེ་མྱོས་བྱེད་མ།

제석천, 바라문, 운마다얀띠,

།ལེགས་པར་ཕ་རོལ་ཕྱིན་དང་ཉ། །

བྱ་དང་བུམ་པ་ཕྱུག་པོའི་བུ།

메추라기, 항아리, 부자의 아들,

།དཀའ་ཐུབ་ཅན་དང་ཚོང་དཔོན་ནོ། །

བྱང་ཆུབ་ངང་པ་བྱང་ཆུབ་ཆེ།

보디, 백조왕, 마하보디,

།སྤྲེ་འུ་རི་དྭགས་ཤ་ར་བྷ། །

རུ་རུ་སྤྲེལ་རྒྱལ་བཟོད་པ་སྨྲ།

།ཚངས་དང་གླང་ཆེན་དེ་དག་བཅུ། །

딱모 시비 꼬쌀라

아가스 땨당 샤진당

갸진 담세 뇨제마

자당 붐바 축뵈부

장춥 앙바 장춥체

루루 뗄걀 쇠바마

루루, 원숭이왕, 끄샨띠와디,

총본 니당 리봉당

두 명의 상인, 토끼,

탐제 돌당 최진제

위슈완따라, 시주,

렉바르 파롤 친당냐
수빠라가, 물고기,

까툽 젠당 총본노
고행자, 대상인,

떼우 리닥 샤라바
원숭이, 샤라바,

창당 랑첸 데닥쭈
범천, 코끼리,
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백연섭송(百緣攝頌)에서

ཟླ་བ་ལྕགས་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་སྐྱེས།
짠드라, 철가생鐵家生,

물소, 딱따구리, 드리슈타쁘라띠즈냐나,

དེད་དཔོན་གསེར་མདོག་ཀུན་དྷ་དང༌།
선장, 수와르나, 꾼다,

།རིགས་ངན་གྲགས་པའི་འོད་དང་བཅུ། །

ཁྱིམ་བདག་སྒྲོན་སྣང་རི་བོང་དང༌།
장자, 등명燈明, 토끼,

།ཀུན་ཏུ་གོ་བྱེད་ཁྱེ་འུ་གཉིས། །

삼즈냐빠야띠, 두 동자,

བརྟན་བྱེད་བདེ་བྱིན་སྙན་པའི་འོད།

다리뜨리, 수캄닷따, 호광好光,

།ཆུ་སྐྱེས་འཇིག་རྟེན་དགའ་དང་བཅུ། །

빠드마, 로까난다,

ཚངས་སྦྱིན་ཆོས་ཚོལ་ཡེ་ཤེས་ལྡན།

브라마닷따, 구법, 즈냐나와띠,

།ཆུ་འབེབས་དང་ནི་མེ་ལོང་གདོང༌། །

གནག་ལྷས་སྐྱེས་དང་གཞོན་ནུ་དང༌།

고샬리와르따, 꾸마라, 용왕,

།རྔ་དང་ཆུ་སྲེག་དྲང་སྲོང་བཅུ། །

སྙིང་རྗེ་ཅན་གཉིས་སྐར་མ་དང༌།

자비로운 두 사람, 즈요띠,

།བརྒྱ་བྱིན་བྲམ་ཟེ་གར་མཁན་མོ། །

ང་ལས་ནུ་དང་ཀླུ་ཡི་རྒྱལ།
만다따, 용왕,

།སེང་གེ་ཁྱེ་འུ་སྤྲིན་དང་བཅུ། །

འོད་ལྡན་བྲམ་ཟེ་རྒྱན་པོ་པ།

།དེས་པ་དང་ནི་གླང་པོ་ཆེ། །

다와 짝기 킴두꼐

데본 쎄르독 꾼다당

킴닥 돈낭 리봉당

뗀제 데진 녠베외

창진 최촐 예셰덴

낙헤 꼐당 숀누당

닝제 젠니 까르마당

아레 누당 루이걀

외덴 담세 곈보바

바스와라, 바라문, 노름꾼,

།མ་ཧེ་ཤིང་རྟ་ཡི་དམ་བརྟན། །
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마헤 싱따 이담뗀

릭엔 닥뻬 외당쭈

천민, 야샤쁘라바,

꾼두 고제 켸우니

추꼐 직뗀 가당쭈

추벱 당니 멜롱동

잘라와한, 아다르샤무카,

아당 추쎅 당송쭈
수달, 선인,

갸진 담세 가르켼모

제석천, 바라문, 춤추는 여인,

쎙게 켸우 띤당쭈
사자, 소년 메가,

데바 당니 랑보체
뻬샬라, 코끼리,
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འཆར་ཀ་ནོར་ཅན་ཟླ་དགའ་དང༌།

우다야나, 다니까, 소마난디,

།ནམ་མཁའ་དཔལ་གྱི་སྡེ་དང་བཅུ། །

སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོ་ཟླ་འོད་དང༌།

마하삿뜨와, 짠드라쁘라바,

།ཤི་བི་བྲམ་ཟེ་རྟག་ཏུ་བརྙས། །

སེང་གེ་དེད་དཔོན་ནོར་བཟང་དང༌།
사자, 선장, 수다나,

།སུ་ཤ་དེ་བ་བསོད་ནམས་སྟོབས། །

འོད་བཟང་དྲང་སྲོང་ཏོག་གི་བློ།

수쁘라바, 선인, 께뚜마띠,

།སྔོ་བསངས་དང་ནི་ཉི་འཕྲེང་སྤོང༌། །

རྔ་བོང་མུ་ཁྱུད་ཨུཏྤ་ལ།

낙타, 네미, 웃빨라,

།བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཉིས་ཏེ་བཅུ། །

འཕོ་དང་ལྷུམས་ཞུགས་བལྟམས་པ་དང༌།

도솔천에서 강림, 입태와 출생,

།བཟོ་དང་རོལ་རྩེད་ངེས་འབྱུང་དང༌། །

དཀའ་སྤྱད་དྲུང་གཤེགས་བདུད་སྡེ་བཅོམ།
육년 고행, 금강결좌, 항마,

།བྱང་ཆུབ་ཆོས་འཁོར་མྱ་ངན་འདས། །

མཛད་པའི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་པའི།
행의 공덕 완성하신

།རྒྱལ་བ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

བདག་ཀྱང་ཁྱོད་ལྟར་གཞན་དོན་དུ།

།མཛད་པའི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་ཤོག། །

차르가 노르젠 다가당

닝똡 첸보 다외당

쎙게 데본 노르상당

외상 당송 똑기로

아봉 무큐 웃빨라

포당 훔슉 땀바당

까쩨 둑셱 뒤데쫌

제베 욘뗀 타르친베

닥꺙 쾨따르 셴돈두

저도 부처님과 같이 중생 위해서

남카 뻴기 데당쭈

아까샤, 슈리세나,

시비 담세 딱두녜

시위, 바라문, 사다빠리부따,

쑤샤 데와 쏘남똡

수샤데와, 뿌냐발라,

오쌍 당니 니텡뽕

샤마까, 수랴말라,

장춥 쎔바 니떼쭈
두 명의 보살,

소당 롤쩨 네중당

학예 통달, 유희와 출가,

장춥 최코르 냥엔데
대각, 법륜, 열반,

걀와 쾨라 착찰로

부처님께 예경합니다.

제베 욘뗀 타르친쇽

행의 공덕 완성하게 하소서.

부처의 십이행적에 대한 예찬
མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ལ་བསྟོད་པ།

ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེས་ཤཱཀྱའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། །གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་བདུད་ཀྱི་དཔུང་འཇོམས་པ། །
탑케 툭제 샤꼐 릭수퉁

셴기 미툽 뒤기 뿡좀바

선교방편과 대자비로 샤꺄족에
태어나시고

다른 이가 하지 못한 마군을 정복하시며

གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུར་བརྗིད་པའི་སྐུ།

།ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

쎄르기 훈보 따부르 지베꾸
황금산과 같이 장엄하신 몸

샤꼐 걀보 쾨라 착찰로

샤꺄족의 왕이신 부처님께 예경합니다.

གང་གིས་དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཐུགས་བསྐྱེད་ནས། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་མཛད་ཅིང༌། །
강기 당보르 장춥 툭꼐네

쏘남 예셰 촉니 족제찡

처음 보리심을 발하신 이후

복덕과 지혜 두 자량을 완성하시고

དུས་འདིར་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་འགྲོ་བ་ཡི།

།མགོན་གྱུར་ཁྱོད་ལ་བདག་གིས་བསྟོད་པར་བགྱི། །

뒤디르 제바 갸첸 도와이

이 시대에 광대한 행업으로 중생의

곤규르 쾨라 닥기 뙤바르기

보호주가 되신 부처님을 찬탄합니다.

ལྷ་རྣམས་དོན་མཛད་འདུལ་བའི་དུས་མཁྱེན་ནས། །ལྷ་ལས་བབས་ནས་གླང་ཆེན་ལྟར་གཤེགས་ཤིང༌། །
하남 돈제 둘외 뒤켼네

하레 밥네 랑첸 따르셱싱

천신들을 교화하다 인간들을 위한
도솔천에서 코끼리의 모습으로
때를 아시고		 내려오셔서

རིགས་ལ་གཟིགས་ནས་ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་མའི།
종족을 살피신 후 마야 왕비의

།ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཟླ་བ་བཅུ་རྫོགས་ཤཱཀྱའི་སྲས་པོ་ནི།

།བཀྲ་ཤིས་ལུམྦིའི་ཚལ་དུ་བལྟམས་པའི་ཚེ། །

릭라 식네 하모 규툴메

다와 쭈족 샤꼐 쎄보니

열 달이 지나 샤꺄족의 왕자로

훔수 슉바르 제라 착찰로

모태에 드신 부처님께 예경합니다.

따시 룸비 첼두 땀베체

길상한 룸비니의 동산에서 태어나실 때
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ཚངས་དང་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བཏུད་མཚན་མཆོག་ནི།

།བྱང་ཆུབ་རིགས་སུ་ངེས་མཛད་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

གཞོན་ནུ་སྟོབས་ལྡན་མི་ཡི་སེང་གེ་དེས།
사자처럼 강력한 젊은 나이에

།ཨཾ་ག་མ་ག་དྷར་ནི་སྒྱུ་རྩལ་བསྟན། །

སྐྱེ་བོ་དྲེགས་པ་ཅན་རྣམས་ཚར་བཅད་ནས།
교만한 무리들을 모두 꺾으신

།འགྲན་ཟླ་མེད་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

འཇིག་རྟེན་ཆོས་དང་མཐུན་པར་བྱ་བ་དང༌།

ཁ་ན་མ་ཐོ་སྤང་ཕྱིར་བཙུན་མོ་ཡི། །

འཁོར་དང་ལྡན་མཛད་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིས།

།རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་བར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

창당 갸진 기뛰 첸촉니

범천과 제석천이 공경한, 보리의
종성으로

숀누 똡덴 미이 쎙게데

꼐오 덱바 젠남 차르쩨네

직뗀 최당 툰바르 자와당

장춥 릭수 네제 착찰로

확정된 상을 가진 부처님께 예경합니다.

앙가 마가다르 니 규쩰뗀

마가다 왕국에서 재주 겨루어

덴다 메바르 제라 착찰로

적수 없는 부처님께 예경합니다.

카나 마토 빵치르 쭌모이

세간의 관습 수순하고 말썽 피하기 위해 태자비의 권속 맞이하시고

코르당 덴제 탑라 케바이

지혜로운 방편으로 왕국을

걀씨 꾱와르 제라 착찰로

다스리신 부처님께 예경합니다.

འཁོར་བའི་བྱ་བ་སྙིང་པོ་མེད་གཟིགས་ནས། 	ཁྱིམ་ནས་བྱུང་སྟེ་མཁའ་ལ་གཤེགས་ནས་ཀྱང༌། །
코르외 자와 닝보 메식네

킴네 중떼 카라 셱네꺙

윤회계의 삶이 부질없음 보시고

담을 넘어 집을 떠나서

མཆོད་རྟེན་རྣམ་དག་དྲུང་དུ་ཉིད་ལ་ཉིད།

탑 앞에서 스스로 머리를 깎고

།རབ་ཏུ་བྱུང་བར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

བརྩོན་པས་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་དགོངས་ནས་ནི།

།ནཻ་རཉྫ་ནའི་འགྲམ་དུ་ལོ་དྲུག་ཏུ། །

དཀའ་བ་སྤྱད་མཛད་བརྩོན་འགྲུས་མཐར་ཕྱིན་པས།

།བསམ་གཏན་མཆོག་བརྙེས་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

최뗀 남닥 둥두 니라니

쫀베 장춥 둡바르 공네니

랍두 중와르 제라 착찰로

사문 되신 부처님께 예경합니다.

네란 자네 담두 로둑두

정진으로 보리를 이루고자 생각하시고 니란자나 강가에서 육년 동안
		 고행하시며

까와 쩨제 쫀뒤 타르친베

극한의 정진으로 최고 선정 이루신

쌈뗀 촉녜 제라 착찰로
부처님께 예경합니다.

부처의 십이행적에 대한 예찬

ཐོག་མ་མེད་ནས་འབད་པ་དོན་ཡོད་ཕྱིར།

무시이래 지속하신 정진 결실을 맺어

།མ་ག་དྷ་ཡི་བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ། །

སྐྱིལ་ཀྲུང་མི་གཡོ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས།
선정에 들어 완전하게 보리 이루신

།བྱང་ཆུབ་རྫོགས་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་ལ་མྱུར་དུ་གཟིགས་ནས་ནི།
대자비로 중생을 살펴보시고

།ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི་ལ་སོགས་གནས་མཆོག་ཏུ། །

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས།
유정들을 삼승으로 인도하신

།ཐེག་པ་གསུམ་ལ་འགོད་མཛད་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

གཞན་གྱི་རྒོལ་བ་ངན་པ་ཚར་གཅོད་ཕྱིར།
악견의 반론을 꺾기 위해서

།མུ་སྟེགས་སྟོན་པ་དྲུག་དང་ལྷས་སྦྱིན་སོགས། །

འཁོར་མོ་འཇིག་གི་ཡུལ་དུ་བདུད་རྣམས་བཏུལ།
와라나시에서 마군을 모두 물리친

།ཐུབ་པ་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

སྲིད་པ་གསུམ་ན་དཔེ་མེད་ཡོན་ཏན་གྱིས།

삼계에 비할 자가 없는 위신력으로

།མཉན་དུ་ཡོད་པར་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བསྟན། །

ལྷ་མི་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱིས་རབ་མཆོད་པ།

천신과 인간들의 공경 받으며

།བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ལེ་ལོ་ཅན་རྣམས་མྱུར་དུ་བསྐུལ་བྱའི་ཕྱིར།

།རྩྭ་མཆོག་གྲོང་གི་ས་གཞི་གཙང་མ་རུ། །

톡마 메네 베바 돈요치르

낄뚱 미요 온바르 쌍계네

툭제 도라 뉴르두 직네니

최기 콜로 꼬르네 둘자남

셴기 골와 엔바 차르쬐치르

코르모 직기 율두 뒤남뚤

씨바 쑴나 뻬메 욘뗀기

하미 도와 꾼기 랍최바

레로 젠남 뉴르두 꿀제치르

나태한 유정들을 일깨우기 위해서
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마가 다이 장춥 싱둥두

마가다의 보리수 앞에서 결가부좌로

장춥 족바르 제라 착찰로

정등각자 부처님께 예경합니다.

와라 나씨 라쏙 네촉두

와라나시 등의 성지에서 법륜을 굴려

텍바 쑴라 괴제 착찰로
부처님께 예경합니다.

무떽 똔바 둑당 헤진쏙
육사외도, 데와닷따 등

툽바 율레 걀라 착찰로

승리자 부처님께 예경합니다.

녠두 요바르 초툴 첸보뗀

사위국에서 대신통을 나타내시고

뗀바 계바르 제라 착찰로

불법을 널리 펴신 부처님께 예경합니다.

짜촉 동기 싸시 짱마루

청정한 땅 꾸시나가르에서
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འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་སྐུ་གཤེགས་ནས།
불멸의 금강신을 버리고

།མྱ་ངན་འདའ་བར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཡང་དག་ཉིད་དུ་འཇིག་པ་མེད་ཕྱིར་དང༌།
진실에선 소멸이 없기 때문에

།མ་འོངས་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་འཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། །

དེ་ཉིད་དུ་ནི་རིང་བསྲེལ་མང་སྤྲུལ་ནས།

།སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

치메 도제 따뷔 꾸셱네

양닥 니두 직바 메치르당

데니 두니 링쎌 망뚤네

여덟 개의 탑에 모실 많은 사리를

냥엔 다와르 제라 착찰로

열반에 드신 부처님께 예경합니다.

마옹 쎔젠 쏘남 톱제치르

미래의 유정들이 복덕 짓게 하기 위해서

꾸둥 차계 제라 착찰로

남겨주신 부처님께 예경합니다.

ཞེས་པ་འདིའི་ཐོག་མའི་ཤློ་ཀ་གཅིག་པུ་རྗེ་འབྲི་གུང་པས་མཛད་པར་གྲགས་ཤིང་དེ་ཕྱིན་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའོ ། །

위 맨처음 게송은 디궁빠 존자께서 지으신 것으로 알려졌으며 이하는 용수논사께서 지으신 것이다.

ཕྱག་འཚལ་བསྡུས་ན།
간략한 예경문

ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན།
지녜 수닥 촉쮜 직뗀나
시방삼세 모든 세계의

།དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ཀུན། །

བདག་གིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ།
닥기 마뤼 데닥 탐제라
여래들께 몸과 말과 마음으로

།ལུས་དང་ངག་ཡིད་དྭང་བས་ཕྱག་བགྱི་འོ། །

བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས།
상보 쬐베 몬람 똡닥기
보현행원 위신력으로

།རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ། །

걀와 탐제 이기 온쑴두
모든 부처님들 앞에 마음으로써

ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིས།

།རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ།

싱기 둘녜 뤼랍 뛰바이
세상 먼지만큼 몸을 나투어

뒤쑴 셱바 미이 쎙게꾼
인간 중의 사자와 같은

뤼당 악이 당외 착기오
제가 모두 예경합니다.

걀와 꾼라 랍두 착찰로
빠짐없이 예경합니다.

།

대방광총지보광명경에서
དཀོན་མཆོག་ཏ་ལ་ལའི་གཟུངས་ལས་གསུངས་པ།

12. 공양지
དེ་ནས་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། དཀོན་མཆོག་ཏ་ལ་ལའི་གཟུངས་ལས་གསུངས་པ་བསླབ་བཏུས་སུ་དྲངས་པ་ནི།

대방광총지보광명경에서 공양 올리는 구절들을 집학론에서 다음과 같이 인용하였다.

མེ་ཏོག་ཕལ་ཆེར་མེ་ཏོག་བླ་རེ་དང༌།
메똑 펠체르 메똑 라레당
수없는 꽃, 꽃으로 된 천개,

།མེ་ཏོག་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བཀྱེ་སྟེ། །

མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་བཀྲམ་བྱས་ཤིང༌།
메똑 나촉 꾼두 땀제싱
갖가지 꽃을 모든 곳에 퍼뜨려

།བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་རྒྱལ་བ་མཆོད། །

བདུག་པ་ཕལ་ཆེར་བདུག་པའི་བླ་རེ་དང༌།

둑바 펠체르 둑베 라레당
수없는 훈향, 훈향으로 된 천개,

།བདུག་པ་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བཀྱེ་སྟེ། །

བདུག་པ་སྣ་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་བཀྲམ་བྱས་ཤིང༌།

둑바 나촉 꾼두 땀제싱
갖가지 훈향을 모든 곳에 퍼뜨려서

།བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་རྒྱལ་བ་མཆོད། །

ཕལ་ཆེར་སྤོས་དང་སྤོས་ཀྱི་བླ་རེ་དང༌།
펠체르 뾔당 뾔기 라레당
수없는 향, 향으로 된 천개,

།སྤོས་ཀྱི་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བཀྱེ་སྟེ། །

སྣ་ཚོགས་སྤོས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་བཀྲམ་བྱས་ཤིང༌།
나촉 뾔남 꾼두 땀제싱
갖가지 향을 모든 곳에 퍼뜨려

།བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་རྒྱལ་བ་མཆོད། །

ཕྲེང་བ་ཕལ་ཆེར་ཕྲེང་བའི་བླ་རེ་དང༌།

།ཕྲེང་བ་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བཀྱེ་སྟེ། །

텡와 펠체르 텡외 라레당
수없는 화환, 화환으로 된 천개,

메똑 꾀베 외세르 랍꼐떼
찬란히 빛나는 꽃 장식,

닥니 첸보 데닥 걀와최
위대하신 부처님께 공양합니다.

둑바 꾀베 외세르 랍꼐떼
찬란히 빛나는 훈향 장식,

닥니 첸보 데닥 걀와최
위대하신 부처님께 공양 올립니다.

뾔기 꾀베 외세르 랍꼐떼
찬란히 빛나는 향 장식,

닥니 첸보 데닥 걀와최
위대하신 부처님께 공양합니다.

텡와 꾀베 외세르 랍꼐떼
찬란히 빛나는 화환 장식,
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ཕྲེང་བ་སྣ་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་བཀྲམ་བྱས་ཤིང༌།

갖가지 화환을 모든 곳에 퍼뜨려

།བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་རྒྱལ་བ་མཆོད། །

ཕྱེ་མ་ཕལ་ཆེར་ཕྱེ་མའི་བླ་རེ་དང༌།

수없는 가루, 가루로 된 천개,

།ཕྱེ་མ་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བཀྱེ་སྟེ། །

ཕྱེ་མ་སྣ་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་བཀྲམ་བྱས་ཤིང༌།

갖가지 가루를 모든 곳에 퍼뜨려

།བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་རྒྱལ་བ་མཆོད། །

ན་བཟའ་ཕལ་ཆེར་ན་བཟའི་བླ་རེ་དང༌།

수없는 비단, 비단으로 된 천개,

།ན་བཟའ་བཀོད་པའི་འོ ད་ཟེར་རབ་བཀྱེ་སྟེ། །

ན་བཟའ་སྣ་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་བཀྲམ་བྱས་ཤིང༌།
갖가지 비단을 모든 곳에 퍼뜨려

།བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་རྒྱལ་བ་མཆོད། །

ཕལ་ཆེར་གདུགས་དང་གདུགས་ཀྱི་བླ་རེ་དང༌།

།གདུགས་ཀྱི་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བཀྱེ་སྟེ། །

텡와 나촉 꾼두 땀제싱

체마 펠체르 체메 라레당

체마 나촉 꾼두 땀제싱

나사 펠체르 나세 라레당

나사 나촉 꾼두 땀제싱

펠체르 둑당 둑기 라레당

수없는 일산, 일산으로 된 천개,

닥니 첸보 데닥 걀와최

위대하신 부처님께 공양합니다.

체마 꾀베 외세르 랍꼐떼

찬란히 빛나는 가루 장식,

닥니 첸보 데닥 걀와최

위대하신 부처님께 공양합니다.

나사 꾀베 외세르 랍꼐떼

찬란히 빛나는 비단 장식,

닥니 첸보 데닥 걀와최

위대하신 부처님께 공양합니다.

둑기 꾀베 외세르 랍꼐떼

찬란히 빛나는 일산 장식,

སྣ་ཚོགས་གདུགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་བཀྲམ་བྱས་ཤིང༌། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་རྒྱལ་བ་མཆོད། །
나촉 둑남 꾼두 땀제싱

닥니 첸보 데닥 걀와최

갖가지 일산을 모든 곳에 퍼뜨려

위대하신 부처님께 공양합니다.

རིན་ཆེན་ཕལ་ཆེར་རིན་ཆེན་བླ་རེ་དང༌།
수없는 보배, 보배로 된 천개,

།རིན་ཆེན་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བཀྱེ་སྟེ། །

རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་བཀྲམ་བྱས་ཤིང༌།

།བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་རྒྱལ་བ་མཆོད། །

린첸 펠체르 린첸 라레당

린첸 나촉 꾼두 땀제싱

갖가지 보배를 모든 곳에 퍼뜨려

린첸 꾀베 외세르 랍꼐떼

찬란히 빛나는 보배 장식,

닥니 첸보 데닥 걀와최

위대하신 부처님께 공양합니다.

대방광총지보광명경에서

པདྨ་ཕལ་ཆེར་པདྨའི་བླ་རེ་དང༌།

수없는 연꽃, 연꽃으로 된 천개,

།པདྨ་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བཀྱེ་སྟེ། །

པདྨ་སྣ་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་བཀྲམ་བྱས་ཤིང༌།

갖가지 연꽃을 모든 곳에 퍼뜨려서

།བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་རྒྱལ་བ་མཆོད། །

རྒྱན་ཕྲེང་ཕལ་ཆེར་རྒྱན་ཕྲེང་བླ་རེ་དང༌།

수없는 장신구, 장신구로 된 천개,

།རྒྱན་ཕྲེང་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བཀྱེ་སྟེ། །

རྒྱན་ཕྲེང་སྣ་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་བཀྲམ་བྱས་ཤིང༌།

갖가지 장신구를 모든 곳에 퍼뜨려

།བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་རྒྱལ་བ་མཆོད། །

རྒྱལ་མཚན་མཆོག་བཀོད་འོད་ཟེར་རབ་བཀྱེ་ཞིང༌།
찬란히 빛나는 승리깃발

།དེ་དག་རྒྱལ་མཚན་དཀར་དམར་སེར་པོ་དང༌། །

སྔོ་དང་རྒྱལ་མཚན་བཀོད་པ་སྣ་ཚོགས་པ།
갖가지 색깔의 승리깃발로

།དུ་མས་རྒྱལ་བའི་ཞིང་རྣམས་བརྒྱན་པར་བྱེད། །

ནོར་བུའི་དྲྭ་བ་སྣ་ཚོགས་བཀོད་པའི་གདུགས།
갖가지 보배로 장식한 일산

།དར་གྱི་ལྡ་ལྡི་བ་དན་རབ་དཔྱངས་ཤིང༌། །

དྲིལ་གཡེར་དྲྭ་བ་རྒྱལ་བའི་གསུང་སྒྲོགས་པ།
띠와 깃발들을 아름답게 매달고

།དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དབུ་ལ་དེ་དག་འཛིན། །

ལག་པའི་མཐིལ་ནས་མཆོད་པ་བསམ་ཡས་རྣམས།

།རྒྱལ་བ་གཅིག་ལ་མཆོད་པ་བྱེད་པ་ལྟར། །

뻬마 펠체르 뻬메 라레당

뻬마 나촉 꾼두 땀제싱

곈텡 펠체르 곈텡 라레당

곈텡 나촉 꾼두 땀제싱

걀첸 촉꾀 외세르 랍꼐싱

온당 걀첸 꾀바 나촉바

노르뷔 다와 나촉 꾀베둑

딜예르 다와 걀외 쑹독바

락베 틸네 최바 쌈예남

뻬마 꾀베 외세르 랍꼐떼

찬란히 빛나는 연꽃 장식,

닥니 첸보 데닥 걀와최

위대하신 부처님께 공양 올립니다.

곈텡 꾀베 외세르 랍꼐떼
찬란히 빛나는 장신구들,

닥니 첸보 데닥 걀와최

위대하신 부처님께 공양합니다.

데닥 걀첸 까르마르 쎄르보당

하얀색, 붉은색, 노란색, 푸른색 등

두메 걀외 싱남 곈바르제

모든 불국토를 장엄해 드립니다.

다르기 다디 와덴 랍짱싱

부처님의 소리를 내는 방울들과

데신 셱베 우라 데닥진

부처님의 머리 위에 드리웁니다.

걀와 찍라 최라 제바따르

부처님의 삼매에서 나온 신통력처럼
손바닥에 헤아릴 수 없는 공양물을
		 나투어
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རྒྱལ་བ་མ་ལུས་ཀུན་ལའང་དེ་བཞིན་ཏེ།
걀와 마뤼 꾼라앙 데신떼

།དྲང་སྲོང་ཏིང་འཛིན་རྣམ་འཕྲུལ་དེ་འདྲ་འོ།
당송 띵진 남툴 데다오

།ཞེས་འབྱུང༌།

한 분의 부처님께 모두 공양 올리고
그와 같이 모든 부처님께 빠짐없이
		 공양합니다.

입보살행론에서
སྤྱོད་འཇུག་ལས་གསུངས་པ།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་དམ་པའི་ཆོས།
부처님과 거룩한 법의

།དཀོན་མཆོག་དྲི་མ་མེད་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་མཆོད།
공덕바다에 공양합니다.

།མེ་ཏོག་འབྲས་བུ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དང༌། །

སྨན་གྱི་རྣམ་པ་གང་དག་ཡོད་པ་དང༌།
갖가지의 모든 양약과

།འཇིག་རྟེན་རིན་ཆེན་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དང༌། །

ཆུ་གཙང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཅི་ཡོད་དང༌།

།རིན་ཆེན་རི་བོ་དང་ནི་དེ་བཞིན་དུ། །

데신 셱바 남당 담베최

욘뗀 갸초 남라 렉바르최

멘기 남바 강닥 요바당

추짱 이두 옹와 찌요당
아름다운 모든 청정수,

꼰촉 디마 메당 쌍계쎄

흠 없는 보배와 보살의 승보

메똑 데부 지녜 요바당
모든 꽃과 과일과

직뗀 린첸 지녜 요바당
세간의 모든 보배와

린첸 리오 당니 데신두
보배 같은 산들과

ནགས་ཚལ་ས་ཕྱོགས་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་དང༌། །ལྗོན་ཤིང་མེ་ཏོག་རྒྱན་སྤྲས་སྤུད་པ་དང༌། །
낙첼 싸촉 왼싱 냠가당

존싱 메똑 곈떼 쀠바당

고요하고 환희로운 숲,

만발한 꽃나무와

ཤིང་གང་འབྲས་བཟང་ཡལ་ག་དུད་པ་དང༌།
풍성하게 열매 맺은 나무와

།ལྷ་སོགས་འཇིག་རྟེན་ན་ཡང་དྲི་དང་ནི། །

སྤོས་དང་དཔག་བསམ་ཤིང་དང་རིན་ཆེན་ཤིང༌།
훈향, 보배 나무, 여의수,

།མ་རྨོས་འཁྲུངས་པའི་ལོ་ཏོག་རྣམ་པ་དང༌། །

གཞན་ཡང་མཆོད་པར་འོས་པའི་རྒྱན་རྣམས་ནི།

།མཚོ་དང་རྫིང་བུ་པདྨས་བརྒྱན་པ་དག། །

싱강 데상 옐가 뒤바당

뾔당 빡쌈 싱당 린첸싱

셴양 최바르 외베 곈남니

그 외에 모든 값진 공양물들과

하쏙 직뗀 나양 디당니

천상과 모든 세상의 향과

마뫼 퉁베 로똑 남바당

저절로 자라나는 모든 작물과

초당 징부 뻬메 곈바닥

연꽃으로 장식된 연못과 호수,
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ངང་པ་ཤིན་ཏུ་སྐད་སྙན་ཡིད་འོ ང་ལྡན།

།ནམ་མཁའ་རབ་འབྱམས་ཁམས་ཀྱི་མཐས་གཏུགས་པ། །

ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་མེད་པ་དེ་དག་ཀུན།
주인 없는 모든 것들을

།བློ་ཡིས་བླངས་ནས་ཐུབ་པ་སྐྱེས་ཀྱི་མཆོག །

སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ལེགས་འབུལ་ན།

།ཡོན་གནས་དམ་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས། །

앙바 신두 께녠 이옹덴

감미롭게 노래하는 물새와

용수 숭와 메바 데닥꾼

쎄당 쩨바 남라 렉불나

마음으로 가져다 공양하나니

남카 랍잠 캄기 테뚝바

무한한 허공계에 가득한

로이 랑네 툽바 꼐기촉

최고 성자 부처님과 보살님들께

욘네 담바 툭제 체남기

대자비한 최상의 복전들께서

བདག་ལ་བརྩེར་དགོངས་བདག་གི་འདི་དག་བཞེས། །བདག་ནི་བསོད་ནམས་མི་ལྡན་བཀྲེན་ཆེན་ཏེ། །
닥라 쩨르공 닥기 디닥셰

닥니 쏘남 미덴 뗀첸떼

저에 대한 연민으로 받아주소서.

저는 복이 없고 빈곤하여서

མཆོད་པའི་ནོར་གཞན་བདག་ལ་ཅང་མ་མཆིས།

།དེས་ན་གཞན་དོན་དགོངས་པའི་མགོན་གྱིས་འདི། །

최베 노르셴 닥라 짱마치
다른 공양물이 없나니

데네 셴돈 공베 곤기디

중생 이익 추구하는 구제자님들께서

བདག་གི་དོན་སླད་ཉིད་ཀྱི་མཐུས་བཞེས་ཤིག །ཅེས་མཆོད་པ་འབུལ།
닥기 돈레 니기 튀셰식

저를 위해 위신력을 통해 받아주소서.

རྒྱལ་དང་དེ་སྲས་རྣམས་ལ་བདག་གིས་ནི།
걀당 데쎄 남라 닥기니
부처님과 보살님들께

།བདག་གི་ལུས་ཀུན་གཏན་དུ་དབུལ་བར་བགྱི། །
닥기 뤼꾼 뗀두 울와르기

저의 몸을 완전히 공양합니다.

སེམས་དཔའ་མཆོག་རྣམས་བདག་ནི་ཡོངས་བཞེས་ཤིག

།གུས་པས་ཁྱེད་ཀྱི་འབངས་སུ་མཆི་བར་བགྱི། །

쎔바 촉남 닥니 용셰식

귀베 켸기 방수 치와르기

거룩하신 분들께서 받아주소서.

공경심을 갖고 종이 되겠습니다.

བདག་ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བས་ན།

།སྲིད་ན་མི་འཇིགས་སེམས་ཅན་ཕན་པར་བགྱི། །

닥니 켸기 용수 숭외나

불보살님들께서 저를 받아주시면

씨나 미직 쎔젠 펜바르기

두려움 없이 중생 위해 살겠습니다.

입보살행론에서
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ཐུབ་དབང་མཆོད་གནས་མཆོག་ལ་ཡིད་འོང་བའི།
최고의 응공 성자님들께

།མེ་ཏོག་མནྡཱ་ར་དང་པདྨ་དང༌། །

ཨུཏྤལ་ལ་སོགས་དྲི་ཞིམ་ཐམས་ཅད་དང༌།
향기로운 모든 꽃들과

།ཕྲེང་བ་སྤེལ་ལེགས་ཡིད་འོང་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད། །

སྤོས་མཆོག་ཡིད་འཕྲོག་དྲི་ངད་ཁྱབ་པ་ཡི།
최상의 향기로 가득 퍼지는

།བདུག་པའི་སྤྲིན་ཚོགས་རྣམས་ཀྱང་དེ་ལ་དབུལ། །

ཞལ་ཟས་བཟའ་བཏུང་སྣ་ཚོགས་བཅས་པ་ཡི།
먹고 마실 가지 가지 진미의

།ལྷ་བཤོས་རྣམས་ཀྱང་དེ་ལ་དབུལ་བར་བགྱི། །

གསེར་གྱི་པདྨ་ཚར་དུ་དངར་བ་ཡི།

가지런히 배열한 황금 연꽃의

།རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་རྣམས་ཀྱང་དབུལ་བར་བགྱི། །

ས་གཞི་བསྟར་བ་སྤོས་ཀྱིས་བྱུགས་པ་དེར།
향을 바른 대지 위에다

།མེ་ཏོག་ཡིད་འོང་སིལ་མ་དགྲམ་པར་བགྱི། །

གཞལ་མེད་ཕོ་བྲང་བསྟོད་དབྱངས་ཡིད་འོང་ལྡན།

감미로운 찬가 들려오는 무량궁 안에

།མུ་ཏིག་རིན་ཆེན་རྒྱན་འཕྱང་མཛེས་འབར་བ། །

དཔག་ཡས་ནམ་མཁའི་རྒྱན་གྱུར་དེ་དག་ཀྱང༌།

무한한 허공의 장식 같은 이것들 역시

།ཐུགས་རྗེའི་རང་བཞིན་ཅན་ལ་དབུལ་བར་བགྱི། །

རིན་ཆེན་གདུགས་མཛེས་གསེར་གྱི་ཡུ་བ་ཅན།

ཁོར་ཡུག་རྒྱན་གྱི་རྣམ་པ་ཡིད་འོང་བརྒྱན། །

툽왕 최네 촉라 이옹외

웃빨 라쏙 디심 탐제당

뾔촉 이톡 디에 캽바이

셸세 사뚱 나촉 쩨바이

쎄르기 뻬마 차르두 아르와이

싸시 따르와 뾔기 죽바데르

셸메 포당 뙤양 이옹덴

빡예 남케 균규르 데닥꺙

린첸 둑제 쎄르기 유와젠

손잡이는 황금으로 만들어지고

메똑 멘다 라당 뻬마당

만다라와꽃과 연꽃, 웃빨라꽃 등

텡와 뻴렉 이옹 남기최
아름다운 화환 바치며

둑베 띤촉 남꺙 데라울

향의 구름도 공양합니다.

하쇼 남꺙 데라 울와르기
음식들을 공양 올리며

린첸 돈메 남꺙 울와르기
등불들도 공양합니다.

메똑 이옹 씰마 담바르기

아름다운 꽃을 가득 뿌리고

무띡 린첸 곈창 제바르와

진주, 보석들이 매달려서 반짝거리며

툭제 랑신 젠라 울와르기

대자비의 성자님들께 공양합니다.

코르육 곈기 남바 이옹곈

가장자리 보배로 둘러쳐 있는
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དབྱིབས་ལེགས་ལྟ་ན་སྡུག་པ་བསྒྲེང་བ་ཡང༌།
보기 좋은 모양의 보배 일산을

།རྟག་ཏུ་ཐུབ་དབང་རྣམས་ལ་དབུལ་བར་བགྱི། །

དེ་ལས་གཞན་ཡང་མཆོད་པའི་ཚོགས།

유정들의 괴로움을 가라앉히는

།རོལ་མོ་དབྱངས་སྙན་ཡིད་འོང་ལྡན། །

སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་སིམ་བྱེད་པའི།
다른 공양 구름들 역시

།སྤྲིན་རྣམས་སོ་སོར་གནས་གྱུར་ཅིག །

དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཐམས་ཅད་དང༌།
성스러운 모든 법보와

།མཆོད་རྟེན་རྣམས་དང་སྐུ་གཟུགས་ལ། །

རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་ཆར།
보배 비와 꽃 비를

།རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབབ་པར་ཤོག །

ཇི་ལྟར་འཇམ་དབྱངས་ལ་སོགས་པས།
문수 등의 보살님들이

།རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་མཆོད་མཛད་པ། །

དེ་བཞིན་བདག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས།

།མགོན་པོ་སྲས་དང་བཅས་རྣམས་མཆོད། །

입렉 따나 둑바 뎅와양

데레 셴양 최베촉

쎔젠 둑엘 씸제베

담최 꼰촉 탐제당

린첸 메똑 라쏙차르

지다르 잠양 라쏙베

데신 닥기 데신셱

저도 역시 구제자이신

딱두 툽왕 남라 울와르기

부처님께 항상 받쳐 드리옵니다.

롤모 양녠 이옹덴

감미로운 음악 등의 갖가지

띤남 소소르 네규르찍

생겨나서 머무르게 하소서.

최뗀 남당 꾸숙라

불탑들과 불상들 위로

균미 체바르 밥바르쇽

끊임없이 내려 주소서.

걀와 남라 최제바

부처님들께 공양하신 것처럼

곤보 쎄당 쩨남최

불보살님들께 공양합니다.

བསྡུས་པར་བྱེད་ན།

མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང༌།
메똑 담바 텡와 담바당

아름다운 꽃과, 화환과,

།སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང༌། །
씰녠 남당 죽바 둑촉당
최상의 음악과 유향,

입보살행론에서

མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་པ་ཡིས།
일산, 등불, 훈향 등으로

།རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང༌།
좋은 옷과, 향과, 향낭 등

།ཕྱེ་མའི་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང༌། །

བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གྱིས།

།རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་མཆོད་པར་བགྱི། །

마르메 촉당 둑뾔 담바이

나사 담바 남당 디촉당

꾀바 켸바르 팍베 촉꾼기

아름답게 장식한 공양물들로

걀와 데닥 라니 최바르기

모든 부처님들께 공양합니다.

체메 푸르마 리랍 냠바당
수미산과 같이 쌓아서

걀와 데닥 라양 최바르기

모든 부처님들께 공양합니다.

ཞེས་པའི་བར་བརྗོད།
འདིར་སྤྲོ་ན་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀྱི་བསྟོད་ཚོགས་གཞན་ཡང་རྒྱས་བསྡུས་སྐབས་དང་སྦྱར་རོ། །

여기서 원한다면 불보살님들에 대한 다른 찬탄문들도 상황에 맞춰 염송한다.
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ཕུང་པོ་གསུམ་པ།

13. 참회지
དེ་ནས་སྡིག་པ་བཤགས་པའི་ཡན་ལག་ནི། ཉེ་བར་འཁོར་གྱིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས་བྱུང་བའི་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ནི།
이제 참회의 의식은 우바리문경에서

བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ། སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
닥밍 (본인 이름) 디셰 기와 쌍계라 꺕수치오

최라 꺕수치오

저 아무개(본인 이름)는 부처님께 귀의합니다. 법에 귀의합니다.

དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་
겐둔라 꺕수치오

데신 셱바 다쫌바 양닥바르 족베 쌍

승가에 귀의합니다. 여래 살적 정등각 샤꺄무니 부처님께 예경합니다.

རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོས་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རིན་ཆེན་
계 샤꺄 툽바라 착찰로

도제 닝뵈 랍두 좀바라 착찰로

린첸

금강장으로 정복한 여래께 예경합니다. 보광寶光여래께 예경합니다.

འོད་འཕྲོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཀླུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དཔའ་བོའི་སྡེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
외토라 착찰로

루왕기 걀보라 착찰로

빠외 데라 착찰로

용왕龍王여래께 예경합니다. 영웅군英雄軍여래께 예경합니다. 성희聖喜여래께

དཔལ་དགྱེས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རིན་ཆེན་མེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རིན་ཆེན་ཟླ་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
뻴계라 착찰로

린첸 메라 착찰로

린첸 다외라 착찰로

예경합니다. 보화寶火여래께 예경합니다.보월광寶月光여래께 예경합니다.

མཐོང་བ་དོན་ཡོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རིན་ཆེན་ཟླ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དྲི་མ་མེད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
통와 돈요라 착찰로

린첸 다와라 착찰로

디마 메바라 착찰로

견유의見有意여래께 예경합니다. 보월寶月여래께 예경합니다. 무구無垢여래께

དཔལ་བྱིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཚངས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཚངས་པས་བྱིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
뻴진라 착찰로

창바라 착찰로 		

창베 진라 착찰로

예경합니다. 덕시德施여래께 예경합니다. 범천梵天여래께 예경합니다.

82

삼취경에서

83

ཆུ་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཆུ་ལྷའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དཔལ་བཟང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཙན་དན་
추하라 착찰로

추하이 하라 착찰로

뻴상라 착찰로 		

쩬덴

범천수梵天授여래께 예경합니다. 수천水天여래께 예경합니다. ‘수천水天의 천天

དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གཟི་བརྗིད་མཐའ་ཡས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འོད་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
뻴라 착찰로

시지 타예라 착찰로			

외뻴라 착찰로

여래’께 예경합니다. 현덕賢德여래께 예경합니다. 성전단聖栴檀여래께 예경합니다.

མྱ་ངན་མེད་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྲེད་མེད་ཀྱི་བུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མེ་ཏོག་དཔལ་ལ་ཕྱག་
냥엔 메베 뻴라 착찰로

씨메기 부라 착찰로

메똑 뻴라 착

무량장엄無量莊嚴여래께 예경합니다. 성광聖光여래께 예경합니다. 무우덕無憂德여래께

འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚངས་པའི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་
찰로

데신 셱바 창베 외세르 남바르 롤바 온바르 켼바라 착

예경합니다. 무탐자無貪子여래께 예경합니다. 성화聖花여래께 예경합니다.

འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་པདྨའི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
찰로

데신 셱바 뻬메 외세르 남바르 롤바 온바르 켼바라 착찰로

‘범천의 광명 유희를 직관하는 여래’께 예경합니다. ‘연꽃의 광명 유희를 직관하는

ནོར་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དྲན་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཚན་དཔལ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་གྲགས་
노르뻴라 찰찰로

덴베 뻴라 착찰로		

첸뻴 신두 용닥

여래’께 예경합니다. 부덕富德여래께 예경합니다. 성념聖念여래께 예경합니다.

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དབང་པོ་ཏོག་གི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་
라 착찰로

왕보 똑기 걀첸기 걀보라 착찰로		

신두 남바르

‘거룩한 이름이 지극히 널리 퍼진 여래’께 예경합니다. ‘근정根頂의 승리 깃발의 왕

གནོན་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གཡུལ་ལས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྣམ་པར་
논베 뻴라 착찰로

율레 신두 남바르 걀와라 착찰로

남바르

여래’께 예경합니다. 성정복聖征服여래께 예경합니다. ‘전쟁의 완전한 승리자

གནོན་པས་གཤེགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཀུན་ནས་སྣང་བ་བཀོད་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རིན་
논베 셱바라 착찰로

꾼네 낭와 꾀베 뻴라 착찰로		

여래’께 예경합니다. ‘완전한 정복에 의해 가신 여래’께 예경합니다.
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ཆེན་པདྨས་རྣམ་པར་གནོན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་
첸 뻬메 남바르 논바라 착찰로

데신 셱바 다쫌바 양닥바르

‘성변광聖遍光여래’께 예경합니다. ‘정복자 보련寶蓮 여래’께 예경합니다.

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེའི་པདྨ་ལ་རབ་ཏུ་བཞུགས་པ་རི་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
족베 쌍계 린보체 뻬마라 랍두 슉바 리왕기 걀보라 착찰로

여래 살적 정등각, 보배와 연꽃에 계시는 산왕불山王佛께 예경합니다.

དེ་དག་ལ་སོགས་པ་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་
데닥 라쏙바 촉쮜 직뗀기캄 탐제나 데신 셱바 다쫌바
시방의 일체 세간에 계신 여래 살적

ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ཇི་སྙེད་ཅིག་བཞུགས་ཏེ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་
양닥바르 족베 쌍계 쫌덴데 강 지녜찍 슉떼 초싱 셰베
정등각 세존, 존재하는 모든 부처님 세존이시여,

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་གིས་སྐྱེ་བ་འདི་དང༌།
쌍계 쫌덴데 데닥 탐제 닥라 공수쏠 			

닥기 꼐와 디당

저를 굽어 살피소서.

སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་མ་མཆིས་པ་ནས། འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་སྐྱེ་བ་གཞན་དག་ཏུ་སྡིག་པའི་
꼐와 톡마당 타마 마치 바네

코르와나 코르외 꼐와 셴닥두 딕베

제가 이번 생을 비롯해 무시이래 윤회하며 죄업을 짓고,

ལས་བགྱིས་པ་དང༌། བགྱིད་དུ་སྩལ་བ་དང༌། བགྱིས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའམ། མཆོད་རྟེན་གྱི་དཀོར་
레기 바당

기두 쩰와당

기바라 제수 이랑와암

최뗀기 꼬르

타인에게 시키고, 타인의 죄업을 기뻐하고, 불탑의 재물,

རམ། དགེ་འདུན་གྱི་དཀོར་རམ། ཕྱོགས་བཞིའི་དགེ་འདུན་གྱི་དཀོར་ཕྲོགས་པ་དང༌། འཕྲོག་ཏུ་སྩལ་
람

겐둔기 꼬르람

촉시 겐둔기꼬르 톡바당

톡두 쩰

승가의 재물, 사방의 승가의 재물을 탈취하고, 탈취하도록 시키고,

པའམ། འཕྲོག་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའམ། མཚམས་མ་མཆིས་པ་ལྔའི་ལས་བགྱིས་པ་དང༌། བགྱིད་དུ་
바암 톡바라 제수 이랑와암

참마 치바 에레 기바당

타인의 탈취를 기뻐하고, 오무간업을 짓고, 타인에게 시키고,

기두

삼취경에서

སྩལ་བ་དང༌། བགྱིས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའམ། མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡང་དག་པར་བླང་
쩰와당

기바라 제수 이랑와암

미게와 쮜레기람 양닥바르 랑

타인이 행한 것을 기뻐하고, 십악업을 짓고,

བ་ལ་ཞུགས་པ་དང༌། འཇུག་ཏུ་སྩལ་བ་དང༌། འཇུག་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའམ། ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་
와라 슉바당

죽두 쩰와당

죽바라 제수 이랑와암

레기 딥

타인에게 시키고, 타인이 행한 것을 기뻐하고,

པ་གང་གིས་བསྒྲིབས་ནས། བདག་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་མཆི་བའམ། དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་མཆི་
바 강기 딥네

닥쎔젠 녤와르 치와암

둔되 꼐네수 치

업장에 가려서 지옥에 나거나, 축생으로 나거나,

བའམ། ཡི་དྭགས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མཆི་བའམ། ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་སྐྱེ་བའམ། ཀླ་ཀློར་སྐྱེ་བའམ། ལྷ་ཚེ་
왐

이닥기 율두 치와암

율타 콥두 꼐와암

라로르 꼐와암 하체

아귀의 세계에 나거나, 불법이 없는 곳에 나거나, 미개한 곳에 나거나,

རིང་པོ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བའམ། དབང་པོ་མ་ཚང་བར་འགྱུར་བའམ། ལྟ་བ་ལོག་པར་འཛིན་པར་
링보 남수 꼐와암

왕보 마창와르 규르와암

하와 록바르 진바르

장수천에 나거나, 신체장애를 갖거나, 전도견을 갖거나,

འགྱུར་བའམ། སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ལ་མཉེས་པར་མི་བགྱིད་པར་འགྱུར་བའི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་གང་ལགས་
규르와암 쌍계 중와라 녜바르 미기바르 규르외 레기 딥바 강라
부처의 출현을 좋아하지 않는 등의

པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡེ་ཤེས་སུ་གྱུར་པ། སྤྱན་དུ་གྱུར་པ། དཔང་དུ་
바 데닥 탐제 쌍계 쫌덴데 예셰수 규르바			

쩬두규르바 빵두

모든 업장을 지혜가 되고, 눈이 되고, 증인이 되고,

གྱུར་པ། ཚད་མར་གྱུར་པ། མཁྱེན་པས་གཟིགས་པ། དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་མཐོལ་ལོ། །འཆགས་སོ། །
규르바 체마르 규르와 켼베 식바

데닥기 쩬아르 톨로

착쏘

올바른 지각이 되고, 보고 아시는 부처님 세존께 고백합니다. 참회합니다.

མི་འཆབ་བོ། །སླན་ཆད་ཀྱང་སྡོམ་པར་བགྱིད་ལགས་སོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་བདག་
미찹보

렌체꺙 돔바르 기라쏘

쌍계 쫌덴데 데닥 닥

숨기지 않겠습니다. 이후로는 삼가겠습니다. 부처님 세존이시여,
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ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་གིས་སྐྱེ་བ་འདི་དང་སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་མ་མཆིས་པ་ནས། འཁོར་བ་
라 공수쏠

닥기 꼐와 디당 꼐와 톡마당 타마 마치바네

코르와

저를 굽어 살피소서. 제가 이번 생을 비롯해 무시이래 윤회하며

ན་འཁོར་བའི་སྐྱེ་བ་གཞན་དག་ཏུ་སྦྱིན་པ་ཐ་ན་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སྐྱེས་པ་ལ་ཟས་ཁམ་གཅིག་
나 코르외 꼐와 셴닥두 진바 타나 둔되 꼐네수 꼐바라 세캄직
제가 행한 선근, 축생에게 음식 한 조각이라도 베푼 등의

ཙམ་སྩལ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌། བདག་གིས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་
짬 쩰와 강라바당

닥기 출팀 쑹베 게외 짜와 강라바

모든 보시의 공덕과, 계율을 지킨 모든 공덕,

དང༌། བདག་གིས་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་ལ་གནས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌། བདག་གིས་
당

닥기 창바르 쬐바라 네베 게외 짜와 강라바당		

닥기

범행에 머문 모든 공덕,

སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བགྱིས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌། བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་
쎔젠 용수 민바르 기베 게외 짜와 강라바당			

닥기 장춥

유정들을 성숙시킨 모든 선근공덕들과,

ཀྱི་སེམས་ཀྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌། བདག་གིས་བླ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་
기 쎔기 게외 짜와 강라바당

닥기 라나 메베 예셰기 게외 짜와

보리심을 발한 모든 공덕, 위없는 지혜를 배운 모든 공덕 일체를

གང་ལགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཤིང་བཟླུམས་ཏེ་བསྡོམས་ནས་བླ་ན་མ་མཆིས་པ་དང༌།
강라바 데닥 탐제 찍두 뒤싱 둠떼 돔네 라나 마치바당
하나로 모으고 합해서

གོང་ན་མ་མཆིས་པ་དང༌། གོང་མའི་ཡང་གོང་མར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བས། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་
공나 마치바당

공메양 공마르 용수 오외

라나 메바 양

위가 없고 그 이상이 없는

དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །ཇི་ལྟར་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
닥바르 족베 장춥두 용수 오와르 기오
완전한 보리에 회향합니다.

		

지따르 데베 쌍계 쫌덴

과거의 부처님 세존들께서

삼취경에서
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འདས་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པ་དང༌། ཇི་ལྟར་མ་འོངས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་
데 남기 용수 오바당

지다르 마옹베 쌍계 쫌덴데 남

회향하시고, 미래의 부처님 세존들께서 회향하시고,

ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་འགྱུར་བ་དང༌། ཇི་ལྟར་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ད་
기 용수 오와르 귤와당

지따르 단다르 중외 쌍계 쫌덴데남 단

현재의 부처님 세존들께서 회향하시는

ལྟར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་མཛད་པ་དེ་ལྟར་བདག་གིས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་
다르 용수 오와르 제바 데따르 닥기꺙 용수 오와르기오

딕바 탐제

바로 그와 같이 저 역시 회향합니다.

བཤགས་སོ། །བསོད་ནམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ༌། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
샥쏘

쏘남기 제수 이랑오

쌍계 탐제라 쏠와 뎁쏘

일체 죄업을 참회합니다. 공덕에 수희합니다. 모든 부처님들께 기원합니다.

བདག་གིས་ཡེ་ཤེས་བླ་ན་མེད་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །མི་མཆོག་རྒྱལ་བ་གང་དག་ད་ལྟར་བཞུགས་
닥기 예셰 라나 메베 촉두 규르찍

미촉 걀와 강닥 단다르 슉

제가 위없는 최상의 지혜를 얻게 하소서. 인간 중의 지존이신

པ་དང༌། །གང་དག་འདས་པ་དག་དང་དེ་བཞིན་གང་མ་བྱོན། །ཡོན་ཏན་བསྔགས་པ་མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོ་
바당

강닥 데바 닥당 데신 강마존

욘뗀 악바 타예 갸초

현재, 과거, 미래의 모든 부처님들, 무한한 공덕의 바다와 같은 부처님들께

འདྲ་ཀུན་ལ། །ཐལ་མོ་སྦྱར་བར་བགྱིས་ཏེ་སྐྱབས་སུ་ཉེ་བར་མཆིའོ། །ཞེས་སོ།
다꾼라

텔모 잘와르 기떼 꺕수 녜와르치오

합장하고 귀의합니다.

།

금강명경에서
གསེར་འོད་དམ་པའི་མདོ་ལས་གསུངས་པའི་བཤགས་པ་ནི། ༼སངས་རྒྱས་རྐང་གཉིས་མ།༽

སངས་རྒྱས་རྐང་གཉིས་དམ་པ་དག
시방 세계 머무시는

།ཐུགས་བརྩེ་ཐུགས་རྗེ་ལྡན་པའི་ཐུགས། །

གང་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན།
부처님들이시여,

།བཞུགས་པ་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །

བདག་གིས་སྔོན་ཆད་སྡིག་པའི་ལས།
제가 과거에 지은

།ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་གང་བགྱིས་པ། །

སྟོབས་བཅུའི་སྤྱན་སྔར་མཆིས་ནས་ནི།
십력의 부처님 전에

།དེ་དག་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱི། །

ཕ་མ་དག་ཏུ་མི་འཛིན་དང༌།
부모님께 불경하고

།སངས་རྒྱས་རྣམས་སུ་མི་འཛིན་དང༌། །

དགེ་བ་དག་ཏུ་མི་འཛིན་པས།
선업을 경시하여

།སྡིག་པ་བདག་གིས་གང་བགྱིས་དང༌། །

ཕྱུག་པའི་རྒྱགས་པས་དྲེགས་པ་དང༌།
부유하여 교만하고

།རིགས་དང་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱགས་པ་དང༌། །

གཞོན་པའི་རྒྱགས་པས་དྲེགས་པ་ཡིས།

།བདག་གིས་སྡིག་པ་གང་བགྱིས་དང༌། །

쌍계 깡니 담바닥

강닥 촉쮜 직뗀나

닥기 온체 딕베레

똡쮜 쩬아르 치네니

파마 닥두 미진당

게와 닥두 미진베

축베 갹베 덱바당

숀베 갹베 덱바이
젊다고 교만하여

툭쩨 툭제 덴베툭

대자비하신 양족존

슉바닥라 공수쏠

저를 굽어 살펴 주소서.

신두 미세 강기바
한없는 죄업들을

데닥 탐제 샥바르기
모두 참회합니다.

쌍계 남수 미진당

부처님께 불경하며

딕바 닥기 강기당
지은 모든 죄업과

릭당 롱쬐 갹바당

가문과 향락으로 교만하고

닥기 딕바 강기당
지은 모든 죄업과
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ཉེས་པའི་དམིགས་སུ་མ་མཐོང་བས།

།ཉེས་པར་བགྱིས་པའི་ལས་རྣམས་དང༌། །

ཉེས་པར་བསམ་ཞིང་ཉེས་སྨྲས་པའི།

།སྡིག་ལས་བདག་གིས་གང་བགྱིས་དང༌། །

བྱིས་པའི་བློ་ཡིས་འཇུག་པ་དང༌།

།མི་ཤེས་མུན་པའི་སེམས་དང་ནི། །

སྡིག་པའི་གྲོགས་པོའི་དབང་གྱུར་དང༌།

།ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་འཁྲུག་སེམས་དང༌། །

རྩེད་མོར་དགའ་བའི་དབང་ཉིད་དང༌།

།མྱ་ངན་དང་ནི་ནད་དབང་དང༌། །

ནོར་གྱིས་མི་ཆོག་ཉེས་པ་ཡིས།

།བདག་གིས་སྡིག་པ་གང་བགྱིས་དང༌། །

འཕགས་མིན་སྐྱེ་བོ་འདྲེ་བ་དང༌།

།ཕྲག་དོག་སེར་སྣ་སྒྱུ་དང་ནི། །

གཡོ་དང་དབུལ་བའི་ཉེས་པ་ཡིས།

།བདག་གིས་སྡིག་པ་གང་བགྱིས་དང༌། །

ཕོངས་དང་རྒུད་པའི་དུས་ཀྱི་ཚེ།

།འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་འཇིག་རྒྱུ་དང༌། །

니베 믹수 마통외

잘못인 줄 모르고서

녜바르 쌈싱 녜메베
잘못인 줄 알면서도

지베 로이 죽바당

미성숙한 마음이나

딕베 독뵈 왕규르당

악한 인연에 이끌리거나

쩨모르 가외 왕니당
유희에 집착해서나

노르기 미촉 녜바이

만족을 모르는 허물 등으로

팍민 꼐오 데와당

나쁜 벗과 어울리거나

요당 울외 녜바이

교활, 빈곤 등에 의해

퐁당 규베 뒤끼체

실패나 곤경에 처해

녜바르 기베 레남당
지은 모든 죄업과

딕레 닥기 강기당
지은 모든 죄업과

미셰 문베 쎔당니

무지몽매한 마음이나

뇬몽 냠바르 툭쎔당

번뇌에 교란된 마음이나

냥엔 당니 네왕당

비참함 또는 질병,

닥기 딕바 강기당
지은 모든 죄업과

탁독 쎄르나 규당니
질투, 인색, 허영,

닥기 딕바 강기당
지은 모든 죄업과

되바 남기 직규당
욕구의 좌절이나
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ཕྱུག་པོ་མ་ཡིན་གྱུར་པ་ཡིས།
여유롭지 못해서

།བདག་གིས་སྡིག་པ་གང་བགྱིས་དང༌། །

གཡོ་བའི་སེམས་ཀྱི་དབང་ཉིད་དང༌།
변덕스런 마음이나

།འདོད་དང་ཁྲོ་བའི་དབང་དག་དང༌། །

བཀྲེས་དང་སྐོམ་གྱིས་ཉེན་པ་ཡིས།
기갈의 고통으로

།བདག་གིས་སྡིག་པ་གང་བགྱིས་དང༌། །

བཟའ་བ་དག་དང་བཏུང་བ་དང༌།
의식주를 위해서나

།བུད་མེད་རྒྱུ་དང་གོས་ཀྱི་ཕྱིར། །

ཉོན་མོངས་གདུང་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས།
갖가지 번뇌들로

།བདག་གིས་སྡིག་པ་གང་བགྱིས་དང༌། །

ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱི་སྡིག
몸과 말과 마음의

།ཉེས་སྤྱད་རྣམ་པ་གསུམ་བསགས་ནི། །

འདི་འདྲའི་ཚུལ་གྱིས་གང་བགྱིས་པ།
그 모든 죄업을

།དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །

སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ཆོས་རྣམས་དང༌།
부처님들과 법과

།དེ་བཞིན་ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་ཡང༌། །

གུས་པ་མ་ལགས་གང་བགྱིས་པ།

།དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །

축보 마인 규르바이

요외 쎔기 왕니당

떼당 꼼기 녠바이

사와 닥당 뚱와당

뇬몽 둥와 나촉기

뤼당 악당 이기딕

딘데 출기 강기바

쌍계 남당 최남당

귀바 마라 강기바

불경해서 지은 죄업

닥기 딕바 강기당
지은 모든 죄업과

되당 토외 왕닥당

탐욕, 성냄으로 인해서나

닥기 딕바 강기당
지은 모든 죄업과

뷔메 규당 괴기치르
성욕을 위해서나

닥기 딕바 강기당
지은 모든 죄업과

녜쩨 남바 쑴싹니
삼문을 통해 지은

데닥 탐제 닥착쏘
제가 참회합니다.

데신 녠퇴 남라양
성문의 승중들께

데닥 탐제 닥착쏘
모두 참회합니다.

금강명경에서

གང་ཡང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང༌།
독각의 승중과

།བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཡང༌། །

གུས་པ་མ་ལགས་གང་བགྱིས་པ།
불경해서 지은 죄업

།དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །

དམ་ཆོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་ཡང༌།
올바른 설법자와

།གུས་པ་མ་ལགས་བགྱིས་པ་དང༌། །

ཆོས་ལའང་གུས་པར་མ་བགྱིས་པ།
불경해서 지은 죄업

།དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །

བདག་གིས་རྟག་ཏུ་མི་ཤེས་པས།
무지로 인해

།དམ་པའི་ཆོས་ནི་སྤངས་པ་དང༌། །

ཕ་མ་རྣམས་ལ་མ་གུས་དང༌།
부모님께 불효한 죄

།དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །

བླུན་པ་དང་ནི་བྱིས་པ་དང༌།
어리석음, 미성숙,

།འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །

ང་རྒྱལ་དྲེགས་པས་བསྒྲིབས་བགྱིས་པ།

།དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །ཞེས་དང༌།

강양 랑쌍 계남당

귀바 마라 강기바

담최 마와 남라양

최라앙 귀바르 마기바

닥기 딱두 미셰베

파마 남라 마귀당

룬바 당니 지바당

아걀 덱베 딥기바

아만 등에 의해 지어온
བསྡུས་པར་ནི།

간략한 참회문

장춥 쎔바 남라양

보살님들 대상으로

데닥 탐제 닥착쏘
모두 참회합니다.

귀바 마라 기바당
정법을 대상으로

데닥 탐제 닥착쏘
모두 참회합니다.

담베 최니 빵바당
정법을 멀리 하고

데닥 탐제 닥착쏘
모두 참회합니다.

되착 셰당 띠묵당

탐욕, 성냄, 무명과

데닥 탐제 닥착쏘

모든 죄업 참회합니다.
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སྲིད་འགྲོ་ཉམ་ངར་བྱིས་པའི་བློ་ཡིས་ནི།

།ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་སྡིག་པ་གང་བགྱིས་པ། །

སྟོབས་བཅུ་མངའ་བའི་སྤྱན་སྔར་མཆིས་ནས་ནི།
십력을 지닌 부처님의 안전에

།སྡིག་པ་དེ་ཀུན་སོ་སོར་བཤགས་པར་བགྱི། །

སྐྱེ་བ་ཉམ་ང་སྲིད་པ་ཉམ་ང་དང༌།

탄생의 곤경, 윤회의 곤경,

།འཇིག་རྟེན་ཉམ་ང་གཡོ་སེམས་ཉམ་ང་དང༌། །

ལུས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཉམ་ང་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས།

몸의 행위의 곤경 등에 의해서

།བདག་གིས་སྡིག་པ་གང་བསགས་དེ་འཆགས་སོ། །

བྱིས་པ་བླུན་བྱས་ཉོན་མོངས་ཉམ་ང་དང༌།
어리석게 만드는 번뇌의 곤경,

།སྡིག་པའི་གྲོགས་དང་ཕྲད་པ་ཉམ་ང་དང༌། །

སྲིད་པ་ཉམ་ང་འདོད་ཆགས་ཉམ་ང་དང༌།
윤회의 곤경, 탐욕의 곤경,

།ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མུན་པ་ཉམ་ང་དང༌། །

ངལ་བའི་ཉམ་ང་དུས་ཀྱི་ཉམ་ང་དང༌།
피로의 곤경, 시간의 곤경,

།བསོད་ནམས་བསྒྲུབ་པ་ཉམ་ང་དག་གིས་ཀྱང༌། །

རྒྱལ་བ་ཡང་དག་མངོན་སུམ་མཆིས་ནས་ནི།

།སྡིག་པ་དེ་ཀུན་སོ་སོར་བཤགས་པར་བགྱི། །

씨도 냠아르 지베 로이니

신두 미세 딕바 강기바

비참한 윤회에서 어리석은 마음에 의해 죄업들을 한량없이 지어 왔나니

똡쭈 아외 쩬아르 치네니

꼐와 냠아 씨바 냠아당

뤼기 쬐바 냠아 나촉기

지바 룬제 뇬몽 냠아당

씨바 냠아 되착 냠아당

엘외 냠아 뒤기 냠아당

걀와 양닥 온쑴 치네니
제가 지은 모든 죄업을
ཤིན་ཏུ་བསྡུས་ན།
요약하면

딕바 데꾼 소소르 샥바르기

그 모든 죄업들을 참회합니다.

직뗀 냠아 요쎔 냠아당

세상의 곤경, 간사한 마음의 곤경,

닥기 딕바 강싹 데착쏘

제가 지은 죄업 모두 참회합니다.

딕베 독당 테바 냠아당

악한 벗과 어울리는 곤경,

셰당 띠묵 문바 냠아당

성냄과 무명의 어둠의 곤경,

쏘남 둡바 냠아 닥기꺙

공덕을 쌓을 때의 곤경 등으로

딕바 데꾼 소소르 샥바르기

진실하신 부처님께 참회합니다.

금강명경에서
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འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི།
탐진치에 의해서

།ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་། །

སྡིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ།

།དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །

되착 셰당 띠묵 왕기니

딕바 닥기 기바 찌치바
제가 지은 죄업을

뤼당 악당 데신 이기꺙
몸과 말과 마음으로

데닥 탐제 닥기 소소르샥
모두 참회합니다.

14. 발심지
སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཡན་ལག་ནི་གསེར་འོད་ལས།
금강명경에서

བདག་གིས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་དུ།

།སྟོབས་བཅུ་རྣམས་ལ་མཆོད་པར་བགྱི། །

བདག་གིས་ཕྱོགས་བཅུའི་སེམས་ཅན་རྣམས།

།སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་འདོན་པར་བགྱི། །

སེམས་ཅན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཀུན།

།ས་བཅུ་ལ་ནི་དགོད་པར་བགྱི། །

ས་བཅུ་ལ་ནི་གནས་ནས་ཀྱང༌།

།ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་གྱུར་ཅིག །

ཇི་སྲིད་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་ལས།

།དེ་ཀུན་མཐར་བགྱི་ནུས་སྲིད་དུ། །

닥기 촉쮜 직뗀두

시방세계 십력 가지신

닥기 촉쮜 쎔젠남

시방세계 일체중생을 제가

쎔젠 쌈기 미캽꾼
무량한 유정들을

싸쭈 라니 네네꺙
십지를 성취한 후

지씨 둑엘 갸초레

유정들을 고해에서

똡쭈 남라 최바르기

부처님들께 공양합니다.

둑엘 꾼레 돈바르기

모든 고로부터 건지오리다.

싸쭈 라니 괴바르기
십지로 인도하고

탐제 데신 셱규르찍

모두 성불하게 하소서.

데꾼 타르기 뉘씨두

모두 건져내기 전까지

94 까규 대기원법회 독송집

སེམས་ཅན་རེ་རེའི་ཕྱིར་ཡང་ནི།
단 한 명의 유정 위해

།བསྐལ་པ་བྱེ་བར་སྤྱད་པར་བགྱི། །

གསེར་འོད་དམ་པ་ཞེས་བགྱི་བ།
금광명경에서 설한

།ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བྱང་བགྱིད་པ། །

ཟབ་མོ་དག་ནི་སྟོན་པ་འདི།
심오한 가르침을

།སེམས་ཅན་དེ་དག་བསྟན་པར་བགྱི། །

གང་གིས་བསྐལ་པ་སྟོང་རྣམས་སུ།
천겁 동안 쌓아온

།སྡིག་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་བགྱིས། །

ལན་གཅིག་རབ་ཏུ་བཤགས་པ་ཡིས།
지극정성 참회로

།དེ་དག་ཐམས་ཅད་བྱང་བར་འགྱུར། །

གང་གིས་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་རྣམས།
신속하고 완전하게

།མྱུར་དུ་ཡང་དག་ཟད་འགྱུར་བ། །

གསེར་འོད་དམ་པ་དགེ་བ་ཡིས།
금광명경 공덕에

།བཤགས་པ་འདི་དག་བཤགས་ནས་ནི། །

རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་མཆོག་བཅུ་པོ།
수승한 보배 근원

།ས་བཅུ་ལ་ནི་གནས་པར་བགྱི། །

སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་སྣང་བར་བགྱི།

།སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་བར་བགྱི། །

쎔젠 레레 치르양니

쎄르외 담바 셰기와

삽모 닥니 똔바디

강기 껠바 똥남수

렌찍 랍두 샥바이

강기 레기 딥바남

쎄르외 담바 게와이

린첸 중네 촉쭈보

쌍계 욘뗀 낭와르기

부처 공덕 보이리다.

껠바 제와르 쩨바르기
천만겁을 애쓰오리다.

레남 탐제 장기바
일체 업장 정화의

쎔젠 데닥 뗀바르기

중생에게 설하오리다.

딕바 신두 미세기
무량한 죄업들도

데닥 탐제 장와르규르
한 번에 정화되나니

뉴르두 양닥 세귤와
업장을 정화하는

샥바 디닥 샥네니

의지하여 참회한 후에

싸쭈 라니 네바르기
십지를 이루오리다.

씨베 초레 델와르기

윤회바다 건네오리다.

금강명경에서

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ཆུ་བོ་དང༌།
일체종지 완성하여

།ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཟབ་མོ་དེ། །

སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་བསམ་ཡས་ཀྱིས།
심오하고 부사의한

།ཐམས་ཅད་མཁྱེན་དུ་རྫོགས་པར་བགྱི། །

ཏིང་འཛིན་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་རྣམས་དང༌།
백천 가지 삼매와

།གཟུངས་རྣམ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་དང༌། །

དབང་སྟོབས་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་གིས།
오근, 오력, 칠각지로

།སྟོབས་བཅུ་དམ་པར་འགྱུར་བར་བགྱི། །

དགོངས་པའི་ཐུགས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་རྣམས།
부처님들 사려 깊게

།བདག་ལ་རྣམ་པར་གཟིགས་སུ་གསོལ། །

ཐུགས་རྗེ་ལྡན་པའི་ཐུགས་ཀྱིས་ནི།
대자비한 마음으로

།ནོངས་པ་རབ་ཏུ་གཟུང་དུ་གསོལ། །

བདག་གིས་བསྐལ་པ་བརྒྱ་རྣམས་སུ།
백겁 동안 제가 지은

།སྔོན་ཆད་སྡིག་པ་གང་བགྱིས་པ། །

དེ་ཕྱིར་བདག་ནི་མྱ་ངན་སེམས།
저의 마음 두려움과

།ཕོངས་དང་མྱ་ངན་འཇིགས་པས་གཟིར། །

སྡིག་པའི་ལས་ལ་འཇིགས་པར་བགྱི།

།ཡིད་ནི་རྟག་ཏུ་དམན་པར་གྱུར། །

쌍계 갸초 추오당

쌍계 욘뗀 쌈예기

띵진 갸탁 똥남당

왕똡 장춥 옌락기

공베 툭기 쌍계남

툭제 덴베 툭기니

닥기 껠바 갸남수

데치르 닥니 냥엔쎔

딕베 레라 직바르기
죄업에 겁이 나고

욘뗀 갸초 삽모데

바다같이 광대하고

탐제 켼두 족바르기

부처 공덕 이루오리다.

숭남 쌈기 미캽당

부사의한 다라니와

똡쭈 담바르 귤와르기

여래 십력 이루오리다.

닥라 남바르 식수쏠

굽어 살펴 주옵소서.

농바 랍두 숭두쏠

저의 참회 받아주소서.

온체 딕바 강기바
과거의 죄업으로

퐁당 냥엔 직베시르

비참함에 고뇌하나니

이니 딱두 멘바르규르
마음 항시 위축되어

95

96 까규 대기원법회 독송집

གང་དང་གང་དུ་སྤྱོད་བགྱིད་པ།
어디서 무얼 하건

།བདག་ནི་གང་དུའང་དགའ་མ་མཆིས། །

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་རྗེ་ལྡན།
중생의 두려움을

།འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་འཇིགས་སེལ་བས། །

ནོངས་པ་རབ་ཏུ་གཟུང་དུ་གསོལ།
저의 참회 받으시고

།འཇིགས་པ་དག་ལས་བདག་ཐར་མཛོད། །

བདག་གི་ཉོན་མོངས་ལས་རྣམས་ཀྱི།
업과 번뇌 모든 허물

།དྲི་མ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སོལ། །

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ལ་ནི།
대자비의 청정수로

།སྙིང་རྗེའི་ཆུ་ཡིས་བཀྲུ་བར་གསོལ། །

སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱི།
모든 죄업 참회합니다.

།སྔོན་ཆད་བདག་གིས་གང་བགྱིས་དང༌། །

ད་ལྟར་བདག་གི་སྡིག་པ་གང༌།
현생에 지은 죄업

།དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །

ནོངས་པར་བགྱིས་པའི་ལས་རྣམས་ཀུན།
잘못된 행위들은 모두

།སླན་ཆད་མི་བགྱིད་བསྡམ་པར་བགྱི། །

བདག་གིས་ནོངས་པར་བགྱིས་པ་གང༌།

།སྡིག་དེ་བཅབ་པར་མི་བགྱི་འོ། །

강닥 강두 쬐기바

쌍계 탐제 툭제덴

농바 랍두 숭두쏠

닥기 뇬몽 레남기

쌍계 남기 닥라니

딕바 탐제 샥바르기

단다르 닥기 딕바강

농바르 기베 레남꾼

닥기 농바르 기바강

제가 잘못한 모든 죄업

닥니 강두앙 가마치
즐겁지가 않나이다.

도와 꾼기 직쎌외

없애주는 부처님들

직바 닥레 닥타르죄

고뇌에서 건져주소서.

디마 데신 셱베쏠

정화하여 주옵소서.

닝제 추이 뚜와르쏠

씻어 없애 주시옵소서.

온체 닥기 강기당

과거세에 지은 죄업

데닥 탐제 닥착쏘

모두 제가 참회합니다.

렌체 미기 담바르기

이후로는 삼가겠습니다.

딕데 짭바르 미기오

반복하지 않겠습니다.
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금강명경에서

ལུས་ཀྱི་ལས་ནི་རྣམ་གསུམ་དང༌།
세 가지 몸의 죄업

།ངག་གི་རྣམ་པ་བཞི་དག་དང༌། །

ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་རྣམས།
세 가지 마음 죄업

།དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །

ལུས་ཀྱིས་བགྱིས་དང་ངག་གི་ལས།
몸과 말의 악업과

།ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་བསམ་པ་དང༌། །

ལས་རྣམ་བཅུ་པོ་བགྱིས་པ་དག
제가 지은 십악업들

།དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །

མི་དགེའི་ལས་བཅུ་སྤངས་ནས་སུ།
십악을 단절하고

།དགེ་བ་བཅུ་པོ་བསྟེན་བགྱི་སྟེ། །

ས་བཅུ་ལ་ནི་བདག་གནས་བགྱི།
십지를 성취하고

།སྟོབས་བཅུ་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བར་བགྱི། །

བདག་གིས་སྡིག་པའི་ལས་གང་དག
원하지 않는 과보

།མི་འདོད་འབྲས་བུ་ཐོབ་བགྱིད་པ། །

སངས་རྒྱས་སྤྱན་སྔར་མཆིས་ནས་ནི།

།དེ་དག་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱི། །ཞེས་སོ།

뤼기 레니 남쑴당

이기 남바 쑴보남

뤼기 기당 악기레

레남 쭈보 기바닥

미게 레쭈 빵네수

싸쭈 라니 닥네기

닥기 딕베 레강닥

쌍계 쩬아르 치네니
부처님의 안전에

악기 남바 시닥당

네 가지 말의 죄업

데닥 탐제 닥착쏘
모두 참회합니다.

이기 남바르 쌈바당

마음으로 지은 악업 등

데닥 탐제 닥착쏘
모두 참회합니다.

게와 쭈보 뗀기떼
십선을 의지하여

똡쭈 촉두 귤와르기
십력을 이루오리다.

미되 데부 톱기바

불러오는 죄업들을

데닥 탐제 샥바르기
모두 참회합니다.

15. 수희지

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས།
촉쮜 걀와 꾼당 쌍계쎄
시방의 부처님과 보살님들,

།རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སློབ་དང་མི་སློབ་དང༌། །
랑걀 남당 롭당 미롭당
독각, 성문, 유학, 무학,

།
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འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང༌།
도와 꾼기 쏘남 강라양
유정들이 지은 모든

།དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་ཡི་རང༌། །ཞེས་དང༌།
데닥 꾼기 제수 닥이랑
공덕들에 수희합니다.

གསེར་འོད་ལས་གསུངས་པའི།
금광명경에서

འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་གང་དག་དང༌།
남섬부주 어디서건

།འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་གཞན་དག་ཏུ། །

གང་རྣམས་དགེ་བའི་ལས་བགྱིས་པ།

།དེ་དག་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ༌། །ཞེས་སོ།

잠뷔 링디르 강닥당

강남 게외 레기바

이루어진 일체 선업에

직뗀 캄니 셴닥두

다른 세계 어디서건

데닥 꾼라 이랑오

།

제가 모두 수희합니다.

16. 법륜 권청

གང་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མེ་དག
강남 촉쮜 직뗀 돈메닥
무탐, 대각 성취하신

།བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྙེས། །

མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ།

།འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །ཞེས་སོ། །

곤보 데닥 닥기 탐제라
중생을 구제하는 모든 분들께

장춥 림바르 쌍계 마착녜
시방세계 등불들

콜로 라나 메바르 꼴와르꿀
무상법륜 굴리시길 간청합니다.

17. 주세(세상에 머무시기를) 권청

མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ།
냥엔 다똔 강셰 데닥라
열반에 드시려는 부처님들께

།འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱིར། །

བསྐལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡང༌།

།བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་སྦྱར་གསོལ་བར་བགྱི། །

껠바 싱기 둘녜 슉바르양
세상의 먼지만큼 무한한 겁을
ཞེས་སོ། །

도와 꾼라 펜싱 데외치르
일체중생 이익과 안락을 위해

닥기 텔모 랍자르 쏠와르기
머무시길 합장하고 간청합니다.

금강당회향품에서
རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ལས་གསུངས་པ།

18. 회향지
དེ་ནི་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ལས་གསུངས་ཏེ།
금강당회향품에서 다음과 같이 설하셨다.

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ན། གཟུགས་ཡིད་དུ་འོང་བའམ། ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་གང་ཇི་
장춥 쎔베 쩨바 쬐바나
숙 이두 옹와암
이두 미옹와 강지
보살행을 할 때에 마음에 들거나, 들지 않는 모든 형상을 만나고,

སྙེད་ཅིག་མཐོང་བ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་སྒྲ་དང༌། དྲི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་བྱ་དང༌། ཆོས་ཡིད་དུ་
녜찍 통와당
데신두 다당
디당
그와 같이 소리, 냄새, 맛, 감촉, 법 등

로당

렉자당

최이두

འོང་བའམ། ཡིད་དུ་མི་འོང་བའམ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་དག་ལ་བདེ་བ་རྒྱ་ཆེ་བ་འོད་གསལ་

옹와암 이두 미옹와암 카나마토와 메바 닥라 데와 갸체와 외쎌
마음에 들거나, 들지 않거나, 허물없는 것들을 만나 커다란 안락의 광명이나

བའམ། གང་གིས་ཡིད་བདེ་བ་སྐྱེ་བ་དང༌། བདེ་བ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། དད་པ་སྐྱེ་བ་དང༌། དགའ་བ་
와암 강기 이데와 꼐와당
데와 둡바당
데바 꼐와당 가와
마음의 기쁨이 일어나거나, 안락을 성취하거나, 신심이 일어나거나,

འབྱུང་བ་དང༌། མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་ལ་གནས་པ་དང༌། མགུ་བ་འབྱུང་བ་དང༌། ཡིད་མི་བདེ་བ་ལྡོག་པ་
중와당
촉두 가와라 네바당
구와 중와당
이 미데와 독바
환희가 생기거나, 커다란 환희에 머물거나, 만족을 얻거나, 불편한 마음이

དང༌། སེམས་དགེ་བ་འབྱུང་བ་དང༌། སེམས་ལས་སུ་རུང་པར་འགྱུར་བ་དང༌། བསམ་པ་མཉེན་

당 쎔게와 중와당
쎔레수 룽바르 귤와당 		
쌈바 녠
사라지거나, 선한 마음이 일어나거나, 마음의 작용이 원활해지거나, 생각이

པར་འགྱུར་བ་དང༌། དབང་པོ་རབ་ཏུ་ཚིམ་པར་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་དེ་མྱོང་བ་ན་སངས་རྒྱས་
바르 귤와당 왕보 랍두 침바르 귤외 데와데 뇽와나 쌍계
유연해지거나, 감관이 만족된 안락을 향유할 때 모든 부처님들께
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ཐམས་ཅད་ལ་འདི་ལྟར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་སྟེ། ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་འདིས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་
탐제라 디따르 용수 오떼

용수 오와디 쌍계 쫌덴데 데닥

다음과 같이 회향한다. “이것을 회향함으로 인해 부처님 세존들께서

དེ་བས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གནས་པའི་བདེ་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག
데외꺙 쌍계기 네베 데와 쌈기 미캽바당 덴바르 규르찍
더욱 더 부사의한 부처의 안락을 얻으소서.

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བདེ་བ་མཚུངས་པ་མེད་པས་ལེགས་པར་ཟིན་པར་གྱུར་ཅིག།སངས་
쌍계기 띵에진기 데와 충바 메베 렉바르 진바르 규르찍

쌍

비할 데 없는 부처의 삼매의 안락이 확고해지소서. 무한한 부처의 안락이

རྒྱས་ཀྱི་བདེ་བ་མཐའ་ཡས་པས་རྒྱ་ཆེར་བརྟན་པར་གྱུར་ཅིག།སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་བདེ་བ་
계기 데와 타예베 갸체르 뗀바르 규르찍

쌍계기 남바르 타르베 데와

견고해지소서. 부처의 해탈의 무한한 안락을 가지소서.

ཚད་མེད་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག།སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་བདེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་ལེགས་པར་
체메바당 덴바르 규르찍 쌍계기 초툴기 데와 빡두 메베 렉바르
부처의 신통변화의 헤아릴 수 없는 안락이 확고하게 되소서.

ཟིན་པར་གྱུར་ཅིག།སངས་རྒྱས་ཀྱི་གནས་པ་ཆགས་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་ལེགས་པར་
신바르 규르찍 쌍계기 네바 착바 메베 데와 쌈기 미캽베 렉바르
부처의 부사의한 무탐의 안락이 확고하게 되소서.

ཡོངས་སུ་ཟིན་པར་གྱུར་ཅིག།སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་བདེ་བ་བསྙེན་པར་དཀའ་བ་
용수 신바르 규르찍 쌍계기 큐촉두 규르베 데와 녠바르 까와

부처의 성취하기 어려운 중중존의 안락이 끊이지 않게 되소서.

རྒྱུན་མི་འཆད་པར་གྱུར་ཅིག།སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱི་བདེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་ཤིན་ཏུ་བདེ་བར་
균 미체바르 규르찍 쌍계기 똡기 데와 빡두 메베 신두 데와르

부처의 헤아릴 수 없는 위력의 안락에 의해 지극히 안락하소서.

གྱུར་ཅིག།ཚོར་བ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མི་སྐྱེ་བའི་བདེ་བས་འགྱུར་བ་མེད་པར་བདེ་བར་གྱུར་ཅིག།
규르찍 촐와 탐제 시와르 미꼐외 데외 귤와 메바르 데와르 규르찍

모든 느낌이 적정해져서 일어나지 않는 안락에 의해 변함없이 안락하소서.
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དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བདེ་བའི་ཆགས་པ་མེད་པར་གནས་པར་རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་གཞག་པ་གཉིས་སུ་ཀུན་
데신 셱베 데외 착바 메바르 네바르 딱두 냠바르 샥바 니수 꾼

여래의 안락의 무탐에 머물 때 항상 둘을 보지 않는 삼매에 의해

ཏུ་མི་སྤྱོད་པས་རྣམ་པར་མི་འཁྲུགས་པར་བདེ་བར་གྱུར་ཅིག།བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལྟར་དགེ་
두 미쬐베 남바르 미툭바르 데와르 규르찍 장춥 쎔바 데따르 게
부동의 안락을 얻으소서.” 보살이 이와 같이

བའི་རྩ་བ་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་ཡོངས་སུ་བསྔོས་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཡོངས་
외 짜와 데데신 셱바 남라 용수 외네 장춥 쎔바 남라 용

선근을 여래들께 회향한 후 보살들에게 다음과 같이 회향한다.

སུ་བསྔོ་སྟེ། གང་འདི་བསམ་པ་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་
수 오떼 강디 쌈바 용수 마족바 남기 쌈바 용수 족바르 자

“생각이 완전히 성취되지 않은 이들의 생각이 완전히 성취되고,

བ་དང༌། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཡོངས་སུ་མ་དག་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱ་
와당 탐제 켼베 학베 쌈바 용수 마닥바남 용수 닥바르 자

일체종지를 위한 열의가 완전히 청정해지지 않은 이들은 완전히 청정해지고,

བ་དང༌། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་
와당 파롤두 친바 탐제 용수 마족바 용수 족바르 자
모든 바라밀을 완성하지 못한 이들은 완성하고,

བ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་གནས་སུ་བྱ་བ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལས་ཕྱིར་མི་
와당 장춥기 쎔꼐바 도제 따뷔 네수 자와당 탐제 켼바레 치르 미
일으킨 보리심이 금강과 같이 머물고, 일체종지를 향한 길에서

ལྡོག་པའི་གོ་ཆ་རྒྱུན་མི་གཅད་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྒོའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པ་དང༌།
독베 고차 균 미체바당

장춥기괴 게외 짜와 꼐바당

물러서지 않는 갑옷의 수행에 끊임이 없고, 보리문의 선근이 생겨나고,

འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་གནས་པའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བ་
도와 탐제라 냠바 니두 네베 몬람 첸보 용수 족바르 자와

일체중생에 대한 평등에 머무는 큰 서원이 완전히 성취되고,
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དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་པ་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་བྱ་བ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དབང་
당

장춥 쎔베 네바 탐제 똑바르 자와당			

장춥 쎔베 왕

보살의 모든 상태를 깨닫고, 보살의 모든 감관의 신통이

པོ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་ཤེས་པ་རྣོ་བར་བྱ་བ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་
보 탐제 온바르 셰바 노와르 자와당

장춥 쎔베 게외 짜와

예리해지고, 보살의 모든 선근이 일체종지에 닿도록 하기 위해서

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་རེག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །དེ་དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
탐제 켼바 니두 렉바르 자외치르 용수 오오

데데따르 장춥 쎔바

회향합니다.” 이와 같이 보살들을 위해 선근을 회향한 후

རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡོངས་སུ་བསྔོས་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་སྤྱོད་པ་དང༌།
남기 돈두 게외 짜와 용수 오네

쌍계기 뗀바라 쬐바당

불법을 배우는 이들과 성문, 독각들을 위해

ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་འདི་ལྟར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་སྟེ། སེམས་
닌퇴당 랑쌍계 탐제라 게외 짜와데 디따르 용수 오떼

		

쎔

선근을 다음과 같이 회향한다. “유정들이 잠깐이라도

ཅན་གང་ལ་ལ་དག་སེ་གོལ་གཅིག་གཏོགས་པ་སྲིད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྒྲ་ཉན་པའམ། ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་
젠 강라라닥 쎄골찍 똑바 씨두 쌍계기 다녠바암		

최기 다

부처님의 말씀을 듣거나 법을 듣거나

ཉན་པའམ། འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་པ་དེ་དག་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ། བླ་ན་མེད་
녠바암

팍베 겐둔라 녠꿀 제바 데닥기 게외 짜와디		

라나 메

성자들을 공경하고 시중 든 등의 모든 선근을

པར་ཡང་དག་པ་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་ཡོངས་
바르 양닥바 족베 장춥두 용수 오오

쌍계 제수 덴바 용

위없는 완전한 보리에 회향합니다. 부처님에 대한

སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །ཆོས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་ལ་སྦྱོར་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་
수 족바르 자외치르 용수 오오

최제수 덴바라 졸와르 자외치르

수념의 완성에 회향합니다. 법에 대한 수념의 수행에 회향합니다.
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ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་གུས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །སངས་རྒྱས་
용수 오오

팍베 겐둔라 귀바르 자외치르 용수 오오

쌍계

성자 승중에 대한 공경에 회향합니다. 부처님의 친견을

མཐོང་བ་དང་མི་འབྲལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །སེམས་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱ་བའི་
통와당 미델와르 자외치르 용수 오오

쎔용수 닥바르 자외

여의지 않도록 회향합니다. 마음의 완전한 정화에

ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །
치르 용수 오오

쌍계기최 랍두 똑바르 자외치르 용수 오오

회향합니다. 불법의 바른 증득에 회향합니다.

ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐམས་
욘뗀 빡두 메바 둡바르 자외치르 용수 오오

온바르 셰바 탐

무한한 공덕의 성취에 회향합니다. 일체 신통의 선근이

ཅད་ཀྱི་དགེ་བ་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །ཆོས་ལ་ཡིད་གཉིས་བཟློག་པའི་ཕྱིར་
제기 게와 용수 닥바르 자외치르 용수 오오

최라 이니 독베치르

완전히 청정해지도록 회향합니다. 법에 대한 의심의 단절에

ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང༌། ཉན་ཐོས་དང་རང་
용수 오오

지따르 쌍계기 뗀바라 슉바 남당

녠퇴당 랑

회향합니다.” 부처님의 가르침에 들어간 이들과 성문, 독각들을 위해

སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་དེ་བཞིན་དུ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
쌍계 남라 용수 오와 데신두

장춥 쎔바데 쎔젠 탐제

이와 같이 회향한 후 보살이 일체중생을 위해 다음과 같이

ལ་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་སྟེ། གང་འདི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པའི་ལམ་ལས་བཟློག་པའི་ཕྱིར་
라 게외 짜와데 용수 오떼

강디 쎔젠 옐와베 람레 독베치르

회향한다. “중생이 지옥의 길에서 돌아서도록 회향합니다.

ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་རྣམ་པར་གཅད་པའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །གཤིན་རྗེའི་འཇིག་
용수 오오

둔되 꼐네 남바르 쩨베치르 용수 오오

신제 직

축생으로 환생하는 일이 없도록 회향합니다. 염라 세계를 여의도록
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རྟེན་ཉེ་བར་གཅད་པའིཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །ངན་སོང་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འགྲོ་བར་སྐྱེ་
뗀 녜와르 쩨베 치르 용수 오오

엔송 마뤼바 탐제기 도와르 꼐

회향합니다. 일체 악도가 완전히 끊어지도록

བ་རྣམ་པར་གཅད་པའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །སེམས་ཅན་དེ་དག་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་
와 남바르 쩨베 치르 용수 오오

쎔젠 데닥 라나 메베 장춥라

회향합니다. 위없는 보리에 대한 중생의 서원이

མོས་པ་རྣམ་པར་སྤེལ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་
뫼바 남바르 뻴외치르 용수 오오

탐제 켼바 니기 학베 쌈바

증장되도록 회향합니다. 일체종지를 위한 열의를

ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་སྤོང་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་
톱바르 자외치르 용수 오오

쌍계기 최탐제 미뽕외치르 용

얻도록 회향합니다. 부처님의 모든 가르침을 버리지 않도록

སུ་བསྔོའོ ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཤིན་ཏུ་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །
수 오오 탐제 켼바 니기 신두 데와 둡바르 자외치르 용수 오오
회향합니다. 일체종지의 지극한 안락의 성취에 회향합니다.

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །སེམས་ཅན་ཐམས་
쎔젠 탐제 신두 남바르 닥바르 자외치르 용수 오오		

쎔젠 탐

일체중생의 지극한 정화에 회향합니다. 일체중생이

ཅད་ཡེ་ཤེས་མཐའ་ཡས་པ་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་
제 예셰 타예바 똑바르 자외치르 용수 오오

장춥 쎔바 탐제

무한한 지혜를 증득하도록 회향합니다. 보살들이 일체종지의 목표를

མཁྱེན་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་
켼바 니라 믹바당 덴바르 자외치르 용수 오오

쎔젠 탐제라 펜

여의지 않도록 회향합니다. 일체중생의 이익과 안락을 추구하는 마음을

པ་དང་བདེ་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་
바당 데외 쎔당 덴바르 자외치르 용수 오오

도와 탐제 용수

여의지 않도록 회향합니다. 일체중생을 완전히 구제하려는 마음을
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བསྐྱབ་པའི་ཡིད་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །དགེ་བའི་རྩ་བ་ལ་རྟག་ཏུ་བརྩོན་པ་
꺕베 이당 덴바르 자외치르 용수 오오

게외 짜와라 딱두 쫀바

여의지 않도록 회향합니다. 선근에 항상 정진하도록

དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །རྒྱགས་པ་དང་བག་མེད་པ་བཟློག་པ་དང་ལྡན་པར་
당 덴바르 자외치르 용수 오오

갹바당 박메바 독바당 덴바르

회향합니다. 교만과 방일을 여의도록

བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པ་དང་ལྡན་པར་
자외치르 용수 오오

뇬몽바 탐제라 걉기 촉바당 덴바르

회향합니다. 모든 번뇌로부터 돌아서도록

བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྗེས་སུ་སློབ་པའི་སེམས་དང་
자외치르 용수 오오

장춥 쎔바 탐제기 제수 롭베 쎔당

회향합니다. 모든 보살님들을 따라 배우려는 마음에

ལྡན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ལམ་དང་ཞེ་མ་འགྲས་པ་
덴바르 자외치르 용수 오오

탐제 켼바 니기 람당 셰마데바

회향합니다. 일체종지를 향한 길을

དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ས་ལ་བརྟེན་པ་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་
당 덴바르 자외치르 용수 오오

예셰기 싸라 뗀바당 덴바르 자외

싫어하지 않도록 회향합니다. 성자의 지혜에 의지하도록

ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །མཁས་པ་དང་འགྲོགས་པར་དགའ་བ་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །
치르 용수 오오

케바당 독바르 가와당 덴바르 자외치르 용수 오오

회향합니다. 지혜로운 이들과의 친교를 좋아하도록 회향합니다.

བུང་བ་ལྟར་དགེ་བའི་རྩ་བ་སོགས་པ་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སྐྱོབ་པའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་བྱ་
붕와따르 게외 짜와 쏙바 도와 탐제라 꾭베 규당 덴바르 자
일체중생에게 도움 되는 선근을 벌처럼 부지런히 쌓도록

བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་དང་ལྡན་པར་བྱ་
외치르 용수 오오

뒤제 탐제라 온바르 셰바 메바당 덴바르 자

회향합니다. 일체 유위법에 탐착하지 않도록
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བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །དེའི་གོས་དང་ཟས་དང་ན་བའི་གསོས་སྨན་དང་ཡོ་བྱད་དང༌། འོང་བ་
치르 용수 오오

데괴당 세당 나외쇠 멘당 요제당

옹와

회향합니다. 의복, 음식, 약, 가재도구, 오고 감,

དང་འགྲོ་བ་དང༌། ལུས་ཀྱི་བསྙེན་བཀུར་དང༌། འདུག་པ་ལ་སོགས་པ་རྟེན་པའི་གནས་ལ་འཇུག་པའི་ལས་
당 도와당

뤼기 녠꾸르당

둑바 라쏙바 뗀베 네라 죽베 레

몸의 시중, 거주하는 처소에 들어가는 행위,

དང༌། སྤྱོད་ལམ་གྱི་གནས་དང༌། སྤྱོད་ལམ་རྣམ་པར་མི་འཁྲུགས་པ་དང༌། ལུས་ཀྱི་ལས་དང༌། ངག་གི་
당

쬐람기 네당

쬐람 남바르 미툭바당

뤼기 레당

악기

행위의 처소, 평정한 행위, 몸과 말과 마음의

ལས་དང༌། ཡིད་ཀྱི་ལས་ལེགས་པར་སྤྱད་པ་དང༌། དབང་པོ་དྲུག་སྡོམ་པ་དང༌། རང་གི་ལུས་གཡོགས་པ་
레당

이기레 렉바르 쩨바당

왕보둑 돔바당

랑기 뤼욕바

모든 올바른 행위, 육근의 제어, 입고,

དང༌། མཉེ་བ་དང་བཀྲུ་བའི་ལས་དང༌། ཟོས་པ་དང༌། འཆོས་པ་དང༌། མྱངས་པ་དང༌། བསྐུམ་
당

녜와당 뚜외 레당

쇠바당

최바당

냥바당

꿈

문지르고, 씻는 행위, 씹고, 삼키고, 맛보고, 오므리고,

པ་དང༌། བརྐྱང་བ་དང༌། ལྟ་བ་དང༌། རྣམ་པར་ལྟ་བ་དང༌། གཉིད་ཀྱིས་ལོག་པ་དང༌། གཉིད་ཀྱིས་མ་
바당 꺙와당

따와당 남바르 따와당 니기 록바당

니기 마

뻗고, 보고, 자세히 보고, 자고, 깨고,

ལོག་པ་དང༌། རང་གི་ལུས་སུ་གཏོགས་པའི་བསྙེན་བཀུར་ཅི་གང་ཡང་རུང་སྟེ། དེ་ཐམས་ཅད་ཐམས་
록바당

랑기 뤼수 똑베 녠꾸르 찌강양 룽떼

데탐제 탐

자신의 몸을 시중드는 모든 행위를

ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་མ་བསྔོས་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དོ། །རང་གི་བ་རྣམས་
제 켼바 니두 용수 마오바 쭝쎄꺙 메도

랑기 와남

일체종지를 위해 회향합니다. 자신이 기르는 동물이나

དང་དེ་ལས་གཞན་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སོང་བ་རྣམས་ལ། འབྲས་ཆན་ཕོ་ཚུམ་གང་ངམ་ཟན་
당 데레셴 둔되 꼐네수 송와 남라

데첸 포춤 강암 센

그 밖의 동물에게 한 조각 또는 한 움큼의 음식이라도 베푼
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ཆངས་གཅིག་ཙམ་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་ཡང་སྐྱེ་བ་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་དེ་དག་ཉིད་ལ་ཕན་པ་
창 찍짬 용수 똥와양 꼐와 데당 데닥두 데닥 니라 펜바
그 모든 선근들도 그들의 모든 생에 이익이 되고

དང༌། དེ་དག་ཉིད་ཡོངས་སུ་དགྲོལ་བའི་ཕྱིར་དེ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །སེམས་ཅན་དེ་དག་དུད་
당

데닥니 용수 돌외 치르데 탐제 용수 오오

쎔젠 데닥 둔

그들이 해탈을 이루는데 도움이 되도록 회향합니다. 그 동물들이 축생의 삶을

འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་དེ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་ཉེ་བར་ལེན་པ་དེ་དང༌།
되 꼐네 데당

둑엘기 갸초당

둑엘 녜와르 렌바 데당

벗어나고, 고해, 고취苦取,

སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཕུང་པོ་དེ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་དེ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་ཉེ་བར་བསགས་
둑엘기 풍보 데당

둑엘기 촐와 데당

둑엘 녜와르 싹

고온苦蘊, 고의 느낌, 고의 축적,

པ་དེ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་གྱི་གཞི་དང༌། སྡུག་བསྔལ་
바 데당 둑엘 온바르 두제바당

둑엘기 시당

둑엘

고의 작용, 고의 기반,

གྱི་རྩ་བ་དེ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་གྱི་གནས་དེ་ལས་རྣམ་པར་བཟློག་པའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ ། །དེ་ལ་དམིགས་
기 짜와 데당 둑엘기 네데레 남바르 독베치르 용수 오오		

데라 믹

고의 뿌리, 고의 처소 등으로부터 벗어나도록 회향합니다. 이와 같이

པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པར་བྱེད་དོ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མངོན་དུ་བྱེད་དོ། །
베 쎔젠 탐제라 믹바르 제도

쎔젠 남라 온두 제도

일체중생에게 향하고, 일체중생을 위해 성취하고, 일체중생을 위해

ཡིད་ལ་བྱེད་དོ། །འདི་ལྟ་སྟེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བྱེད་པས་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་ལ་
이라 제도

디따떼 탐제 켼바 니두 용수 오와르 제베 게외 짜와 데라

마음먹습니다.” 이와 같이 일체종지에 회향함으로써

མངོན་དུ་འགྲོ་བར་བྱེད་དོ། །བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པས་རབ་ཏུ་འཛིན་ཏོ། །དགེ་བའི་རྩ་བ་
온두 도와르 제도

장춥두 쎔꼐베 랍두 진도

게외 짜와

선근은 일체종지로 향하게 된다. 보리심이 일어나 굳건하게 되고,
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དེ་ལ་སྦྱོར་རོ། །འཁོར་བའི་དགོན་པ་ལས་རྣམ་པར་ཟློག་གོ །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བདེ་བ་སྒྲིབ་པ་མེད་པ་
데라 조르로 코르외 곤바레 남바르 독고

쌍계기 데와 딥바 메바

선근이 더욱 증장되며, 윤회의 황야로부터 돌아서고, 부처의 장애 없는 안락을

མངོན་དུ་བྱེད་དོ། །འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་འབྱིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་བྱམས་པས་
온두 제도

코르외 갸초레 진노

쌍계기 최당 덴베 잠베

성취하고, 윤회의 고해로부터 벗어나며, 불법과 자비를

ཁྱབ་པར་བྱེད་དོ། །ཞེས་བསླབ་བཏུས་ལས་བྱུང་བའོ།
캽바르 제도

널리 펴게 된다.

이상 집학론에서 인용.

།

금광명경에서
གསེར་འོད་དམ་པ་ལས་གསུངས་པ།

གསེར་འོད་དམ་པ་ལས་གསུངས་པའི་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བསླབ་བཏུས་སུ་དྲངས་པ་འདི་དག་གུས་པ་ཐམས་ཅད་
ཀྱིས་བསམས་ཏེ་ཐ་ན་ཚིག་གིས་ཀྱང་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །
금광명경에서 설한 대자대비의 말씀을 집학론에서 인용한 다음과 같은 게송들은 진실한 공경심을 갖
고 사유할 것이며, 최소한 말로서라도 익히도록 한다.

གསེར་འོད་དམ་པའི་རྔ་ཆེན་སྒྲ་ཡིས་ནི།

།སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདི་ན། །

ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་གཤིན་རྗེའི་སྡུག་བསྔལ་དང༌།

།དབུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་ཤོག །

རྔ་བོ་ཆེ་ཡི་སྒྲ་སྐད་འདི་ཡིས་ནི།

།འཇིག་རྟེན་ཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་གྱུར་ཅིག།

쎄르외 담베 아첸 다이니
금강명경 큰 북소리로

엔송 둑엘 신제 둑엘당

염라의 고, 빈곤의 고 등

아보 체이 다께 디이니

큰 북의 이 소리에 의해서

똥쑴 직뗀 직뗀 쑴디나

삼천대천세계의 악도의 고와

울외 둑엘 둑엘 시와르쇽

모든 고가 소멸되게 하소서.

직덴 퐁바 탐제 시규르찍

세상의 모든 곤경 소멸되게 하소서.

ཇི་ལྟར་ཐུབ་དབང་འཇིགས་མེད་འཇིགས་ཞི་ལྟར། །སེམས་ཅན་འཇིགས་མེད་འཇིགས་དང་བྲལ་བར་ཤོག །
지따르 툽왕 직메 직시따르

쎔젠 직메 직당 델와르쇽

두려움이 없는 부처님처럼

일체중생 두려움을 여의도록 하소서.

ཇི་ལྟར་འཁོར་བར་ཀུན་མཁྱེན་ཐུབ་དབང་པོ།

།འཕགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཀུན་དང་ལྡན་པ་ལྟར། །

སྐྱེ་དགུ་ཏིང་འཛིན་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་གི

།ཡོན་ཏན་ལྡན་ཞིང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། །

지따르 코르와르 꾼켼 툽왕보

윤회에서 샤꺄무니 부처님께서

꼐구 띵진 장춥 옌락기

일체중생 삼매의 공덕을 얻고

རྔ་བོ་ཆེ་ཡི་སྒྲ་སྐད་འདི་ཡིས་ནི།
아보 체이 다께 디이니

큰 북의 이 소리에 의해서

팍베 욘뗀 꾼당 덴바따르

성자의 모든 공덕 이루셨듯이

욘뗀 덴싱 욘뗀 갸초르규르

공덕의 바다가 되게 하소서.

།སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚངས་པའི་དབྱངས་ལྡན་གྱུར། །
쎔젠 탐제 창베 양덴규르
일체중생 범음을 얻고
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སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་དམ་པ་མཆོག་རེག་ཤོག
부처의 깨달음을 이루어

།ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དགེ་བ་བསྐོར་གྱུར་ཅིག །

བསྐལ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བཞུགས་པར་ཤོག

།འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱང་སྟོན་གྱུར་ཅིག །

쌍계 장춥 담바 촉렉쇽

껠바 쌈기 미캽 슉바르쇽
무한겁을 머무르면서

최기 콜로 게와 꼬르규르찍
법륜을 굴리도록 하소서.

도와 펜치르 최꺙 똔규르찍
일체중생 위해 법을 설하고

ཉོན་མོངས་འཇོམས་གྱུར་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་ཤོག །འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་ཞི་གྱུར་ཅིག། །
뇬몽 좀규르 둑엘 쎌와르쇽

되착 셰당 띠묵 시규르찍

번뇌를 파괴하고 고를 없애며

탐진치를 적멸하게 하소서.

སེམས་ཅན་གང་དག་ངན་སོང་སར་གནས་ཏེ།
뼈에까지 불이 붙는 지극한

།རུས་པའི་ལུས་ལ་མེ་ལྕེ་རབ་འབར་བ། །

དེ་དག་རྔ་ཆེན་བསྒྲགས་པ་ཐོས་གྱུར་ཅིག
큰 북의 이 소리를 듣고서

།སངས་རྒྱས་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་ཚིག་ཐོས་ཤོག །

སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྐྱེ་བ་བརྒྱ་དག་དང༌།
모든 유정들이 자신의

།སྐྱེ་བ་སྟོང་ཕྲག་བྱེ་བར་སྐྱེ་དྲན་ཤོག །

ཐུབ་པའི་དབང་པོ་རྟག་ཏུ་དྲན་གྱུར་ཅིག
부처님을 항상 기억하며

།དེ་དག་གིས་ནི་རྒྱ་ཆེན་གསུང་ཐོས་ཤོག །

རྔ་བོ་ཆེ་ཡི་སྒྲ་སྐད་འདི་ཡིས་ནི།

큰북의 이 소리에 의해서

།སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་རྟག་ཏུ་འགྲོགས་རྙེད་འགྱུར། །

སྡིག་པའི་ལས་རྣམས་རྣམ་པར་སྤོང་བར་ཤོག

།བྱ་བ་དགེ་བ་རྣམས་ནི་སྤྱོད་གྱུར་ཅིག །

쎔젠 강닥 엔송 싸르네떼

데닥 아첸 닥바 퇴규르찍

쎔젠 꾼기 꼐와 갸닥당

툽베 왕보 딱두 덴규르찍

아보 체이 다께 디이니

딕베 레남 남바르 뽕와르쇽
죄업은 항시 멀리하며

뤼베 뤼라 메쩨 랍발와
고통 속의 악도 중생이

쌍계 착찰 로셰 칙퇴쇽

“나무불”의 소리 듣게 하소서.

꼐와 똥탁 제와르 꼐덴쇽

무수한 과거 생을 기억하고서

데닥 기니 갸첸 쑹퇴쇽

불법을 널리 배우도록 하소서.

쌍계 남당 딱두 독녜규르

부처님들과 항시 친근하고

자와 게와 남니 쬐규르찍
선업에 애쓰도록 하소서.

금광명경에서 111

ཞིང་རྣམས་ཀུན་ན་སྲོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌།
모든 세상 모든 이들이

།འཇིག་རྟེན་དག་ན་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ཞི་གྱུར། །

སེམས་ཅན་དབང་པོ་མ་ཚང་ཡན་ལག་ཉམས།
쎔젠 왕보 마창 옌락냠

데꾼 데링 왕보 창와르쇽

장애나 손실이 있는 이들은

།དེ་ཀུན་དེ་རིང་དབང་པོ་ཚང་བར་ཤོག །

바로 오늘 회복하게 하소서.

གང་དག་ནད་བཏབ་ཉམ་ཆུང་ལུས་ཉམས་དང༌།
시방의 병약하고, 힘없고,

།ཕྱོགས་བཅུ་དག་ན་སྐྱབས་མེད་གྱུར་པ་རྣམས། །

དེ་ཀུན་མྱུར་དུ་ནད་ལས་ཐར་གྱུར་ཅིག

།ནད་མེད་སྟོབས་དང་དབང་པོ་རྙེད་པར་ཤོག །

싱남 꾼나 쏙착 탐제꺙

강닥 네땁 냠충 뤼냠당

데꾼 뉴르두 네레 타르류르찍

직뗀 닥나 둑엘 꾼시규르
모든 괴로움을 여의고

촉쭈 닥나 꺕메 규르바남
의지할 곳 없는 이들은

네메 똡당 왕보 녜바르쇽

신속하게 질병에서 벗어나

건강한 몸, 활력 얻게 하소서.

གང་དག་རྒྱལ་པོ་ཆོམ་རྐུན་དགྲས་བསྡིགས་བསད་ཐུག་དང༌།
강닥 걀보 촘꾼 데딕 쎄툭당

왕이나 강도, 원수 등에 의한 위협과

ཕོངས་གྱུར་པ།
퐁규르바

།སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བརྒྱ་ཡིས་

둑엘 남바 나촉 갸이

갖가지 곤경에서 고통 받는

།སེམས་ཅན་ཉམ་ཐག་གྱུར་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་དེ་དག་ཀུན།
쎔젠 냠탁 규르찡 둑엘 데닥꾼

무수한 비참한 유정들이 모든 고통과

བཟད་བརྒྱ་པོ་དག་ལས་ཐར་གྱུར་ཅིག
세 갸보 닥레 타르규르찍

།འཇིགས་མཆོག་མི་

직촉 미

།གང་དག་བརྡེགས་ཤིང་བཅིངས་པས་བཅིངས་གཟིར་བ། །

강닥 덱싱 찡베 찡시르와

위험으로부터 벗어나게 하소서.

폭행을 당하거나 구속되거나

ཕོངས་པ་སྣ་ཚོགས་དག་ན་གནས་གྱུར་ཅིང༌།
수천 가지 번뇌에 시달리는 등

།ཉོན་མོངས་སྟོང་ཕྲག་དུ་མས་དཀྲུགས་ནས་ཀྱང༌། །

འཇིགས་པ་མི་བཟད་མྱ་ངན་སྣ་ཚོགས་རྙེད།

།དེ་དག་ཐམས་ཅད་བཅིངས་ལས་གྲོལ་གྱུར་ཅིག །

퐁바 나촉 닥나 네규르찡

직바 미세 냥엔 나촉녜

비참하고 위험 속에 있는 유정들

뇬몽 똥탁 두메 뚝네꺙

갖가지 곤경 속에 처하고

데닥 탐제 찡레 돌규르찍

그 모든 속박에서 벗어나고
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བརྡེགས་པ་དག་ནི་བརྡེགས་ལས་ཐར་བར་ཤོག
폭력에서 벗어나게 하시며

།བསད་པ་རྣམས་ཀྱང་སྲོག་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །

ཕོངས་གྱུར་ཐམས་ཅད་འཇིགས་པ་མེད་པར་ཤོག

절망스런 이들 모두 평안 얻게 하소서.

།སེམས་ཅན་གང་དག་བཀྲེས་སྲེད་སྐོམ་གྱིས་གཟིར། །

དེ་དག་ཟས་སྐོམ་སྣ་ཚོགས་རྙེད་པར་ཤོག

먹을 것과 마실 것을 얻게 하시고

།ལོང་བས་གཟུགས་རྣམས་སྣ་ཚོགས་མཐོང་གྱུར་ཅིག །

འོན་པས་ཡིད་འོང་སྒྲ་རྣམས་ཐོས་པར་ཤོག

།གཅེར་བུ་རྣམས་ཀྱིས་སྣ་ཚོགས་གོས་རྙེད་གྱུར། །

덱바 닥니 덱레 타르와르쇽

퐁규르 탐제 직바 메바르쇽

데닥 세꼼 나촉 녜바르쇽

왼베 이옹 다남 퇴바르쇽

귀머거리 소리 듣게 하소서.

쎄바 남꺙 쏙당 덴규르찍

살해당한 이들 다시 생명을 얻고

쎔젠 강닥 떼쎄 꼼기시르
기갈에 허덕이는 이들은

롱외 숙남 나촉 통규르찍

장님은 형상들을 보게 되고

쩨르부 남기 나촉 괴네규르

헐벗은 이 좋은 의복 얻으며

སེམས་ཅན་དབུལ་པོས་གཏེར་རྣམས་རྙེད་པར་ཤོག །ནོར་འབྲུ་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་མང་པོ་ཡིས། །
쎔젠 울뵈 떼르남 녜바르쇽

노르두 린첸 나촉 망보이

빈곤한 이 보배들을 얻으며

갖가지 풍요로운 재물, 양식들로

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་དང་ལྡན་པར་ཤོག
일체중생 안락하게 하소서.

།གང་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཚོར་བས་གནོད་མ་གྱུར། །

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བལྟ་ན་སྡུག་པ་དང༌།
모든 유정들이 보기에 좋은

།གཟུགས་བཟང་མཛེས་ཤིང་ཚུལ་དུ་ཤིས་པར་ཤོག །

རྟག་ཏུ་བདེ་བ་དུ་མ་སོགས་གྱུར་ཅིག

언제나 안락 누리도록 하소서.

།ཡིད་ཀྱིས་ཟས་སྐོམ་རབ་འབྱོར་བསོད་ནམས་དག །

བསམ་མ་ཐག་ཏུ་དེ་དག་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག

།རྫ་རྔ་ཅང་ཏེའུ་པི་ཝང་སྒྲ་སྙན་དང༌། །

쎔젠 탐제 데당 덴바르쇽

쎔젠 탐제 따나 둑바당

딱두 데와 두마 쏙규르찍

쌈마 탁두 데닥 둡규르찍

원하기만 하면 즉시 생기고

강양 둑엘 초르외 뇌마규르

괴로움을 당하는 이 아무도 없고

숙상 제싱 출두 시바르쇽

아름답고 복스러운 모습 갖추고

이기 세꼼 랍조르 쏘남닥

음식, 재물, 복덕들은 모두가

장아 짱떼우 삐왕 다녠당
크고 작은 여러 악기와
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ཆུ་མིག་མཚེའུ་དང་རྫིང་བུ་ལྟེང་ཀ་དག
샘물, 호수, 연못과

།གསེར་གྱི་པདྨ་ཨུཏྤལ་འདབ་མ་ཅན། །

ཟས་སྐོམ་གོས་ནོར་མུ་ཏིག་ནོར་བུ་དབྱིག
음식, 의복, 재물, 진주, 보배와

།རྒྱན་གསེར་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་བཻཌཱུརྱ། །

དེ་དག་བསམ་པ་ཐག་ཏུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག

།འཇིག་རྟེན་གང་ནའང་སྡུག་བསྔལ་སྒྲ་མ་བྱུང༌། །

སེམས་ཅན་གཅིག་ཀྱང་མི་འཕྲོད་མཐོང་མ་གྱུར།
불화하는 한 유정도 볼 수가 없고

།དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་རྒྱ་ཆེན་དང༌། །

ཕན་ཚུན་དུ་ནི་འོད་བྱེད་གྱུར་པར་ཤོག
서로에게 빛을 주게 하소서.

།མི་ཡི་འཇིག་རྟེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གང་ཡོད། །

དེ་དག་བསམ་པར་སྐྱེ་བ་དེ་དག་གྱུར།
생각하는 즉시 모두 생기며

།བསམ་པ་ཐམས་ཅད་བསམ་མ་ཐག་ཏུ་ཡང༌། །

བསོད་ནམས་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤོག
복덕의 결과 구족하게 하소서.

།སྤོས་དང་ཕྲེང་བ་དག་དང་བྱུག་པ་དང༌། །

གོས་དང་ཕྱེ་མ་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་དག

가루 향과 꽃 등의 갖가지들이

།ལྗོན་ཤིང་དག་ལས་དུས་གསུམ་འབབ་པར་ཤོག །

སེམས་ཅན་དེ་དག་ལེན་ཅིང་དགར་གྱུར་ཅིག

།དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བསམ་ཡས་ཐམས་ཅད་དང༌། །

추믹 체우당 징부 뗑가닥

세꼼 괴노르 무띡 노르부익

데닥 쌈바 탁두 둡규르찍

무엇이든 원하기만 하면 즉시
얻게 하소서.

쎔젠 찍꺙 미퇴 통마규르

펜춘 두니 외제 규르바르쇽

데닥 쌈바르 꼐와 데닥규르

쏘남 데부 용수 족바르쇽

괴당 체마 메똑 나촉닥

쎔젠 데닥 렌찡 가르규르찍

누구든지 누리며 기뻐하게 하소서.

쎄르기 뻬마 웃뻴 답마젠

만발한 황금 연꽃들과 우담바라 꽃,

곈쎄르 린첸 나촉 베두랴

갖가지 황금 장식, 와이두랴 보석 등

직뗀 강나앙 둑엘 다마중

세상 어디서도 괴로운 소리 들리지 않고

데닥 탐제 카독 갸첸당

모든 유정들이 위대한 모습으로 변해서

미이 직뗀 푼쑴 촉강요

인간 세상에는 모든 것이 풍족해지고

쌈바 탐제 쌈마 탁두양

모든 생각들은 일어나는 그 즉시

뾔당 텡와 닥당 죽바당

향과 화환, 향유, 비단과

존싱 닥레 뒤쑴 밥바르쇽

나무들에 항시 매달려 있고

데신 셱바 쌈예 탐제당
무수한 모든 여래와
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རྗོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉན་ཐོས་དང༌།
보살, 성문 승중과

།རྡུལ་བྲལ་དྲི་མེད་བརྟན་པའི་ཆོས་ལ་ཡང༌། །

ཕྱོགས་བཅུ་རྣམས་སུ་མཆོད་པ་བྱེད་པར་ཤོག
시방에서 공양 올리도록 하소서.

།འགྲོ་བ་དམན་པ་ཐམས་ཅད་སྤོང་གྱུར་ཅིག །

མི་ཁོམ་བརྒྱད་པོ་དག་ལས་འདས་པར་ཤོག
팔무가八無暇를 피하도록 하소서.

།དལ་བའི་རྒྱལ་པོ་དམ་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །

팔유가八有暇를 얻게 하소서.

རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་འགྲོགས་པ་ཐོབ་པར་ཤོག

항상 부처님을 친견할 수 있게 하소서.

།རྟག་ཏུ་མཐོན་པོའི་རིགས་སུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

ནོར་དང་འབྲུ་ཡི་མཛོད་རྣམས་འབྱོར་གྱུར་ཅིག
재물과 양식 풍족하게 하소서.

།སྙན་དང་གྲགས་དང་གཟུགས་དང་ཁ་དོག་གིས། །

བསྐལ་པ་དུ་མར་ལེགས་པར་བརྒྱན་པར་ཤོག
수겁 동안 장엄되게 하소서.

།བུད་མེད་ཐམས་ཅད་རྟག་ཏུ་ཕོར་གྱུར་ཅིག །

དཔའ་ཞིང་བརྟུལ་ཕོད་མཁས་ཤིང་གསལ་བར་ཤོག

།དེ་ཀུན་རྟག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་སྤྱོད་གྱུར། །

ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག

육바라밀 수행에 힘쓰도록 하소서.

།ཕྱོགས་བཅུ་དག་ན་རིན་ཆེན་ཤིང་དབང་དྲུང༌། །

སངས་རྒྱས་བདེ་བཞུགས་རིན་ཆེན་བཻ་ཌཱུརྱའི།

།ཁྲི་ལ་བཞུགས་པ་དག་ནི་མཐོང་གྱུར་ཅིག །

족베 장춥 쎔바 녠퇴당

촉쭈 남수 최바 제바르쇽

미콤 계보 닥레 데바르쇽

딱두 쌍계 독바 톱바르쇽

노르당 두이 죄남 조르규르찍

껠바 두마르 렉바르 곈바르쇽

빠싱 뚤푀 케싱 쎌와르쇽

자신 있고, 용감하고, 박학하고,
지혜롭게 하소서.

파롤 친바 둑라 쬐바르쇽

쌍계 데슉 린첸 베두랴이

와이두랴 보배좌에 앉아 계시는

둘델 디메 뗀베 최라양

청정하고 믿음직한 정법에

도와 멘바 탐제 뽕규르찍

모든 유정들이 악도를 단절하게 하소서.

델외 걀보 담바 톱바르쇽

딱두 톤뵈 릭수 꼐와르쇽

항상 좋은 가문에서 태어나게 하소서.

녠당 닥당 숙당 카독기

명예와 명성, 좋은 형색 갖추어

뷔메 탐제 딱두 포르규르직

모든 여성들이 강함을 얻게 하소서.

데꾼 딱두 장춥 치르쬐규르

깨달음을 위해 항상 노력하게 하소서.

촉쭈 닥나 린첸 싱왕둥

시방의 보배로운 보리수 앞에

티라 슉바 닥니 통규르찍

부처님을 볼 수 있게 하시고
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ཆོས་བསྟན་པ་ཡང་དེ་དག་ཐོས་པར་ཤོག །ཞེས་དང༌།
최뗀 바양 데닥 퇴바르쇽

부처님의 설법을 듣게 하소서.

ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང༌།
몸과 말과 마음으로

།བདག་གིས་བསོད་ནམས་གང་བསྒྲུབ་པ། །

བདག་ནི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེས།
모든 선근으로 인해서

།བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་རེག་པར་བགྱི། །

རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་མཆོག་བཅུ་པོ།
수승한 보배 근원

།ས་བཅུ་ལ་ནི་གནས་པར་བགྱི། །

སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་སྣང་བར་བགྱི།
부처 공덕 보이리다.

།སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་བར་བགྱི། །

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ཆུ་བོ་དང༌།
일체종지 완성하여

།ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཟབ་མོ་དེ། །

སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་བསམ་ཡས་ཀྱིས།
심오하고 부사의한

།ཐམས་ཅད་མཁྱེན་དུ་རྫོགས་པར་བགྱི། །

ཏིང་འཛིན་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་རྣམས་དང༌།
백천 가지 삼매와

།གཟུངས་རྣམ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་དང༌། །

དབང་སྟོབས་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་གིས།

།སྟོབས་བཅུ་དམ་པར་འགྱུར་བར་བགྱི། །ཞེས་འབྱུང་ངོ༌། །

뤼당 악당 이기꺙

닥니 게외 짜와데

린첸 중네 촉쭈보

쌍계 욘뗀 낭와르기

쌍계 갸초 추오당

쌍계 욘뗀 쌈예기

띵진 갸탁 똥남당

왕똡 장춥 옌락기

오근, 오력, 칠각지로

닥기 쏘남 강둡바
제가 지은 공덕의

장춥 촉라 렉바르기

무상보리 얻게 하소서.

싸쭈 라니 네바르기
십지를 이루오리다.

씨베 초레 델와르기

윤회바다 건네오리다.

욘뗀 갸초 삽모데

바다같이 광대하고

탐제 켼두 족바르기

부처 공덕 이루오리다.

숭남 쌈기 미캽당
부사의한 다라니,

똡쭈 담바르 귤와르기

여래 십력 이루오리다.

중관보만론에서
དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ་ནི།
འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱིས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ་ནི།
성용수존자님께서 보만론에서 설하신 발원문

དེ་ལྟར་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་དང༌།

།བདག་གིས་བགྱིས་དང་མ་བགྱིས་གང༌། །

དེས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌།

།བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་ཤོག །

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དྲི་མེད་དབང༌།

།ཡོངས་རྫོགས་མི་ཁོམ་ཀུན་འདས་ཤིང༌། །

སྤྱོད་པ་རང་དབང་ཡོད་པ་དང༌།

།འཚོ་བ་བཟང་དང་ལྡན་པར་ཤོག །

ལུས་ཅན་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌།

།ལག་ན་རིན་ཆེན་ཉིད་ལྡན་ཞིང༌། །

ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་མཐའ་ཡས་པ།

།འཁོར་བ་སྲིད་དུ་མི་ཟད་ཤོག །

བུད་མེད་ཐམས་ཅད་དུས་ཀུན་དུ།

།སྐྱེས་མཆོག་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །

데따르 기베 쏘남당

이와 같이 행한 공덕과

데니 쎔젠 탐쩨꺙

모든 유정들이 무상보리에

쎔젠 탐제 디메왕

결함 없는 육근 갖추고

쬐바 랑왕 요바당
행위에 자유롭고

뤼젠 닥니 탐제꺙

윤회계가 다할 때까지

요제 탐제 타예바

필요한 모든 것들이

뷔메 탐제 뒤꾼두
여성들은 언제나

닥기 기당 마기강

취사의 모든 공덕에 의해

라메 장춥 쎔덴쇽

마음 발하도록 하소서.

용족 미콤 꾼데싱

팔무가를 모두 벗어나

초와 상당 덴바르쇽

훌륭한 삶 영위하게 하소서.

락나 린첸 니덴싱

풍족하게 재물 갖추고

코르와 씨두 미세쇽

결핍되지 않게 하소서.

꼐촉 니두 귤와르쇽
수승한 몸을 얻으며
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ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་རིག་པ་དང༌།
모든 유정들이 지혜와

།རྐང་པར་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་ཤོག །

ལུས་ཅན་ཁ་དོག་ལྡན་པ་དང༌།

모든 이가 보기에 좋은

།གཟུགས་བཟང་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བ་དང༌། །

བལྟ་ན་སྡུག་ཅིང་ནད་མེད་དང༌།
위대한 능력 갖추고

།སྟོབས་ཆེན་ཚེ་དང་ལྡན་པར་ཤོག །

ཐམས་ཅད་ཐབས་ལ་མཁས་གྱུར་ཏེ།
모든 이가 방편 뛰어나

།སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་ཐར་བ་དང༌། །

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གཞོལ་བ་དང༌།
삼보에 귀의하고 불법의

།སངས་རྒྱས་ཆོས་ནོར་ཆེ་ལྡན་ཤོག །

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་དགའ་བ་དང༌།
자비희사 사무량심과

།ཉོན་མོངས་བཏང་སྙོམས་གནས་པ་དང༌། །

སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་བརྩོན་འགྲུས།
선정, 반야바라밀들로

།བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང༌། །

ཚོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རྫོགས་ཏེ།
두 자량을 완전하게 쌓아서

།མཚན་དང་དཔེ་བྱད་གསལ་བ་དང༌། །

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ས་བཅུ་དག

།རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བགྲོད་པར་ཤོག །

뤼젠 탐제 릭바당

뤼젠 카독 덴바당

따나 둑찡 네메당

탐제 탑라 케규르떼

꼰촉 쑴라 숄와당

잠당 닝제 가와당

진당 출팀 쇠쫀뒤

촉남 탐제 용족떼

쌈기 미캽 싸쭈닥

부사의한 보살십지를

깡바르 덴바 니두쇽

방편 구족하게 하소서.

숙상 시지 체와당

건강하고 장엄한 몸과

똡첸 체당 덴바르쇽

무병장수하게 하소서.

둑엘 꾼레 타르와당
일체고를 여의고

쌍계 최노르 체덴쇽

풍요 누리도록 하소서.

뇬몽 땅뇸 네바당

보시, 지계, 인욕, 정진과

쌈뗀 셰랍 기곈찡
장엄되게 하소서.

첸당 뻬제 쎌와당

부처님의 상호 갖추고

균미 체바르 되바르쇽

일사천리 성취하게 하소서.
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བདག་ཀྱང་ཡོན་ཏན་དེ་དག་དང༌།
저와 함께 일체중생이

།གཞན་ཀུན་གྱིས་ཀྱང་བརྒྱན་ལྡན་ཏེ། །

ཉེས་པ་ཀུན་ལས་གྲོལ་བ་དང༌།
모든 허물 벗어나

།སེམས་ཅན་ཀུན་མཆོག་བྱམས་པ་དང༌། །

སེམས་ཅན་ཀུན་ཡིད་རེ་བ་ཡི།
유정들의 소원을

།བསམ་པ་ཐམས་ཅད་རྫོགས་བགྱིད་ཅིང༌། །

རྟག་ཏུ་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི།
모든 유정들의 괴로움

།སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་བགྱིད་པར་ཤོག །

འཇིག་རྟེན་ཀུན་ན་སྐྱེ་བོ་གང༌།
사바세계 어느 유정이

།སུ་དག་འཇིགས་པས་སྐྱོ་བ་དེ། །

བདག་གི་མིང་ཙམ་ཐོས་པས་ཀྱང༌།
제 이름만 들어도

།ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པ་མེད་པར་ཤོག །

བདག་ནི་མཐོང་དང་དྲན་པ་དང༌།

저를 보거나 또는 기억하거나

།མིང་ཙམ་ཐོས་པས་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །

རབ་དང་འཁྲུག་མེད་རྣལ་མ་དང༌།

지혜롭고 혼란 없고 진실해져서

།རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ངེས་པ་དང༌། །

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྗེས་འབྲང་བའི།

།མངོན་ཤེས་ལྔ་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག །

닥꺙 욘뗀 데닥당

녜바 꾼레 돌와당

쎔젠 꾼이 레와이

딱두 뤼젠 탐제기

직뗀 꾼나 꼐오강

닥기 밍짬 퇴베꺙

닥니 통당 덴바당

랍당 툭메 넬마당

체랍 꾼두 제당외
모든 생에 걸쳐서

셴꾼 기꺙 곈덴떼
모든 공덕 갖추고

쎔젠 꼰촉 잠바당
일체중생 아끼고

쌈바 탐제 족기찡

원만하게 이루어주고

둑엘 쎌와르 기바르쇽
해소하게 하소서.

수닥 직베 꾜와데

고난 앞에 좌절할 때에

신두 직바 메바르쇽
벗어나게 하소서.

밍짬 퇴베 꼐보남

이름 들은 모든 이들이

족베 장춥 네바당

무상보리 추구하는 마음 발하고

온셰 아보 톱바르쇽
오신통을 이루고
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སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་རྣམ་ཀུན་ཏུ།
일체중생에게 언제나

།རྟག་ཏུ་ཕན་བདེ་བགྱིད་པར་ཤོག །

འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་སྐྱེ་བོ་གང༌།
사바세계 어느 유정이

།སྡིག་པ་བྱེད་པར་འདོད་གྱུར་པ། །

དེ་དག་ཐམས་ཅད་གནོད་མེད་པར།
상해 없이 그 즉시

།རྟག་ཏུ་ཅིག་ཅར་ཟློག་གྱུར་ཅིག །

ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང༌།
지수화풍 사대와

།སྨན་དང་དགོན་པའི་ཤིང་བཞིན་དུ། །

རྟག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས།
유정들이 필요한 대로

།རང་དགར་དགག་མེད་སྤྱོད་བྱར་ཤོག །

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྲོག་བཞིན་ཕངས།

일체중생 목숨처럼 소중하게 여기고

།བདག་ལས་དེ་དག་ཆེ་ཕངས་ཤོག །

བདག་ལ་དེ་དག་སྡིག་སྨིན་ཅིང༌།

།བདག་དགེ་མ་ལུས་དེར་སྨིན་ཤོག །

ཇི་སྲིད་སེམས་ཅན་འགའ་ཞིག་ཀྱང༌།
단 한 명의 유정이라도

།གང་དུ་མ་གྲོལ་དེ་སྲིད་དུ། །

དེ་ཕྱིར་བླ་ན་མེད་པ་ཡི།

།བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ཀྱང་གནས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དང༌། གཞན་ཡང༌།

쎔젠 꾼라 남꾼두

직뗀 꾼라 꼐오강

데닥 탐제 뇌메바르

싸당 추당 메당 룽

딱두 쎔젠 탐제기

쎔젠 남라 쏙신팡

닥라 데닥 딕민찡

딱두 펜데 기바르쇽
이익 되게 하소서.

딕바 제바르 되규르바

악한 행위 하려 할 때에

딱두 찍짜르 독규르찍

마음 돌리도록 하소서.

멘당 곤베 싱신두
약과 나무들처럼

랑가르 닥메 쬐자르쇽

제가 소용되게 하소서.

닥레 데닥 체팡쇽

자신보다 아끼도록 하소서.

닥게 마뤼 데르민쇽

유정들이 행한 악업 내게 와서
나 자신이 행한 선업 중생에게
열매를 맺고		 열매 맺게 하소서.

지씨 쎔젠 가식꺙

데치르 라나 메바이
제가 무상보리 이룬 후에도

강두 마돌 데씨두

해탈하지 못하고 남아 있는 한

장춥 톱꺙 네규르찍

그를 위해 머무르게 하소서.

보현행원품에서
བཟང་སྤྱོོད་སྨོོན་ལམ།
19. 발원지

ཇིི་སྙེེད་སུ་དག་ཕྱོོགས་བཅུའིི་འཇིིག་རྟེེན་ན།
지녜 수닥 촉쮜 직뗀나
시방삼세 모든 세계의

།དུས་གསུམ་གཤེེགས་པ་མིི་ཡིི་སེེང་གེེ་ཀུན། །

བདག་གིིས་མ་ལུས་དེེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ།
닥기 마뤼 데닥 탐제라
여래들께 몸과 말과 마음으로

།ལུས་དང་ངག་ཡིིད་དང་བས་ཕྱག་བགྱིི་འོོ། །

བཟང་པོོ་སྤྱོོད་པའིི་སྨོོན་ལམ་སྟོོབས་དག་གིིས།
상보 쬐베 몬람 똡닥기
보현행원 위신력으로

།རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིིད་ཀྱིིས་མངོོན་སུམ་དུ། །

ཞིིང་གིི་རྡུལ་སྙེེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིིས།
싱기 둘녜 뤼랍 뛰바이
모든 부처님께 빠짐없이

།རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །

རྡུལ་གཅིིག་སྟེེང་ན་རྡུལ་སྙེེད་སངས་རྒྱས་རྣམས།
둘찍 뗑나 둘녜 쌍계남
한 알의 먼지 위에 먼지 수만큼

།སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱིི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །

དེེ་ལྟར་ཆོོས་ཀྱིི་དབྱིིངས་རྣམས་མ་ལུས་པར།
데따르 최기 잉남 마뤼바르
그와 같이 법계 가득히

།ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིིས་གང་བར་མོོས། །

དེེ་དག་བསྔགས་པ་མིི་ཟད་རྒྱ་མཚོོ་རྣམས།

།དབྱངས་ཀྱིི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོོའིི་སྒྲ་ཀུན་གྱིིས། །

데닥 악바 미세 갸초남
바다처럼 다함없는

뒤쑴 셱바 미이 쎙게꾼
인간 중의 사자와 같은

뤼당 악이 당외 착기오
제가 모두 예경합니다.

걀와 탐제 이기 온쑴두
세상의 먼지만큼 몸을 나투어

걀와 꾼라 랍두 착찰로
지극정성 예경합니다.

쌍계 쎄기 위나 슉바닥
부처님과 보살님들 함께 계시며

탐제 걀와 닥기 강와르뫼
부처님들 계심을 의심치 않고

양기 옌락 갸최 다꾼기
가지가지 칭송으로
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རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིི་ཡོོན་ཏན་རབ་བརྗོོད་ཅིིང༌།
부처님의 모든 공덕과

།བདེེ་བར་གཤེེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིིས་བསྟོོད། །

མེེ་ཏོོག་དམ་པ་ཕྲེེང་བ་དམ་པ་དང༌།
아름다운 꽃과, 화환과,

།སིིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོོག་དང༌། །

མར་མེེ་མཆོོག་དང་བདུག་སྤོོས་དམ་པ་ཡིིས།
일산, 등불, 훈향 등으로

།རྒྱལ་བ་དེེ་དག་ལ་ནིི་མཆོོད་པར་བགྱིི། །

ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲིི་མཆོོག་དང༌།
좋은 옷과, 향과, 향낭 등

།ཕྱེེ་མའིི་ཕུར་མ་རིི་རབ་མཉམ་པ་དང༌། །

བཀོོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའིི་མཆོོག་ཀུན་གྱིིས།
아름답게 장식한 공양물들로

།རྒྱལ་བ་དེེ་དག་ལ་ཡང་མཆོོད་པར་བགྱིི། །

མཆོོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མེེད་རྒྱ་ཆེེ་བ།
부처님에 대한 신심과

།དེེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོོས། །

བཟང་པོོ་སྤྱོོད་ལ་དད་པའིི་སྟོོབས་དག་གིིས།
광대하고 수승한 모든 공양을

།རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོོད་པར་བགྱིི། །

འདོོད་ཆགས་ཞེེ་སྡང་གཏིི་མུག་དབང་གིིས་ནིི།
탐진치의 번뇌로 인해

།ལུས་དང་ངག་དང་དེེ་བཞིིན་ཡིིད་ཀྱིིས་ཀྱང༌། །

སྡིིག་པ་བདག་གིིས་བགྱིིས་པ་ཅིི་མཆིིས་པ།

།དེེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིིས་སོོ་སོོར་བཤགས། །

걀와 꾼기 욘뗀 랍죄찡

메똑 담바 텡와 담바당

마르메 촉당 둑뾔 담바이

나사 담바 남당 디촉당

꾀바 켸바르 팍베 촉꾼기

최바 강남 라메 갸체와

상보 쬐라 데베 똡닥기

되착 셰당 띠묵 왕기니

딕바 닥기 기바 찌치바
제가 지은 모든 죄업을

데와르 셱바 탐제 닥기뙤
일체여래 찬탄합니다.

씰녠 남당 죽바 둑촉당
최상의 음악과 유향,

걀와 데닥 라니 최바르기

모든 부처님께 공양합니다.

치메 푸르마 리랍 냠바당
수미산과 같이 쌓아서

걀와 데닥 라양 최바르기

모든 부처님께 공양합니다.

데닥 걀와 탐제 라양뫼
보현행원 믿는 힘으로

걀와 꾼라 착찰 최바르기

부처님께 바치며 예경합니다.

뤼당 악당 데신 이기꺙
몸과 말과 마음으로써

데닥 탐제 닥기 소소르샥
빠짐없이 참회합니다.
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ཕྱོོགས་བཅུའིི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས།
시방의 부처님과 보살님,

།རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སློོབ་དང་མིི་སློོབ་དང༌། །

འགྲོོ་བ་ཀུན་གྱིི་བསོོད་ནམས་གང་ལ་ཡང༌།
유정들이 지은 그 모든

།དེེ་དག་ཀུན་གྱིི་རྗེེས་སུ་བདག་ཡིི་རང༌། །

གང་རྣམས་ཕྱོོགས་བཅུའིི་འཇིིག་རྟེེན་སྒྲོོན་མ་དག
시방세계 등불들이시여,

།བྱང་ཆུབ་རིིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྙེེས། །

མགོོན་པོོ་དེེ་དག་བདག་གིིས་ཐམས་ཅད་ལ།
일체중생 구제자시여,

།འཁོོར་ལོོ་བླ་ན་མེེད་པར་བསྐོོར་བར་བསྐུལ། །

མྱ་ངན་འདའ་སྟོོན་གང་བཞེེད་དེེ་དག་ལ།
열반에 드시려는 부처님들께

།འགྲོོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིིང་བདེེ་བའིི་ཕྱིིར། །

བསྐལ་པ་ཞིིང་གིི་རྡུལ་སྙེེད་བཞུགས་པར་ཡང༌།
세상의 먼지만큼 무한한 겁을

།བདག་གིིས་ཐལ་མོོ་རབ་སྦྱར་གསོོལ་བར་བགྱིི། །

ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོོད་ཅིིང་བཤགས་པ་དང༌།
예경, 공양, 참회와,

།རྗེེས་སུ་ཡིི་རང་བསྐུལ་ཞིིང་གསོོལ་བ་ཡིི། །

དགེེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིིས་ཅིི་བསགས་པ།
제가 지은 모든 선근을

།ཐམས་ཅད་བདག་གིིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིིར་བསྔོོ་འོོ། །

འདས་པའིི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ཕྱོོགས་བཅུ་ཡིི།

།འཇིིག་རྟེེན་དག་ན་གང་བཞུགས་མཆོོད་པར་གྱུར། །

촉쮜 걀와 꾼당 쌍계쎄

도와 꾼기 쏘남 강라양

강남 촉쮜 직뗀 돈마닥

곤보 데닥 닥기 탐제라

냥엔 다똔 강셰 데닥라

껠바 싱기 둘녜 슉바르양

착찰 와당 최찡 샥바당

게와 쭝세 닥기 찌삭바

데베 쌍계 남당 촉쭈이
시방세계 과거, 현재의

랑걀 남당 롭당 미롭당

독각, 성문, 유학, 무학과

데닥 꾼기 제수 닥이랑
공덕들에 수희합니다.

장춥 림바르 쌍계 마착녜
무탐, 대각 성취하신

콜로 라나 메바르 꼴와르꿀
위없는 법륜 굴려주소서.

도와 꾼라 펜싱 데외치르

일체중생 이익과 안락을 위해

닥기 텔모 랍자르 쏠와르기

머무시길 합장하고 간청합니다.

제수 이랑 꿀싱 쏠와이
수희, 권청, 발원 등

탐제 닥기 장춥 치르오오
보리 위해 회향합니다.

직뗀 닥나 강슉 최바르규르

부처님들 모든 분께 공양합니다.
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གང་ཡང་མ་བྱོོན་དེེ་དག་རབ་མྱུར་བར།

미래세의 모든 부처님들께서도

།བསམ་རྫོོགས་བྱང་ཆུབ་རིིམ་པར་སངས་རྒྱས་སྤྱོོན། །

ཕྱོོགས་བཅུ་ག་ལའིི་ཞིིང་རྣམས་ཇིི་སྙེེད་པ།
시방세계 전체가

།དེེ་དག་རྒྱ་ཆེེར་ཡོོངས་སུ་དག་པར་གྱུར། །

བྱང་ཆུབ་ཤིིང་དབང་དྲུང་གཤེེགས་རྒྱལ་བ་དང༌།
장춥 싱왕 둥셱 걀와당

쌍계 쎄기 랍두 강와르쇽

보리수의 부처님들과

།སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱིིས་རབ་ཏུ་གང་བར་ཤོོག །

보살님들 가득 차게 하소서.

ཕྱོོགས་བཅུའིི་སེེམས་ཅན་གང་རྣམས་ཇིི་སྙེེད་པ།
시방세계 일체중생이

།དེེ་དག་རྟག་ཏུ་ནད་མེེད་བདེེ་བར་གྱུར། །

འགྲོོ་བ་ཀུན་གྱིི་ཆོོས་ཀྱིི་དོོན་རྣམས་ནིི།
법을 위한 추구 속에서

།མཐུན་པར་གྱུར་ཅིིང་རེེ་བའང་འགྲུབ་པར་ཤོོག །

བྱང་ཆུབ་སྤྱོོད་པ་དག་ནིི་བདག་སྤྱོོད་ཅིིང༌།
보살행을 제가 배우며

།འགྲོོ་བ་ཀུན་ཏུ་སྐྱེེ་བ་དྲན་པར་གྱུར། །

ཚེེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འཆིི་འཕོོ་སྐྱེེ་བ་ན།
모든 생에 걸쳐서

།རྟག་ཏུ་བདག་ནིི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཤོོག །

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིི་རྗེེས་སུ་སློོབ་གྱུར་ཏེེ།
부처님을 따라 배우고

།བཟང་པོོ་སྤྱོོད་པ་ཡོོངས་སུ་རྫོོགས་བྱེེད་ཅིིང༌། །

ཚུལ་ཁྲིིམས་སྤྱོོད་པ་དྲིི་མེེད་ཡོོངས་དག་པ།

།རྟག་ཏུ་མ་ཉམས་སྐྱོོན་མེེད་སྤྱོོད་པར་ཤོོག །

강양 마존 데닥 랍뉼와르

촉쭈 갈레 싱남 지녜바

촉쮜 쎔젠 강남 지녜바

도와 꾼기 최기 돈남니

장춥 쬐바 닥니 닥쬐찡

체랍 꾼두 치포 꼐와나

걀와 꾼기 제수 롭규르떼

출팀 쬐바 디메 용닥바

청정계율 수지하여 언제나

쌈족 장춥 림바르 쌍계쫀

보리도를 완성하고 신속하게 오소서.

데닥 갸체르 용수 닥바르규르
완전하게 청정해지고

데닥 딱두 네메 데와르규르
항시 무병 안락 누리며

툰바르 규르찡 레와앙 둡바르쇽
불화 없이 소원 성취하소서.

도와 꾼두 꼐와 덴바르규르
날 적마다 숙명통 얻고

딱두 닥니 랍두 중와르쇽

출가수행자로 살게 하소서.

상보 쬐바 용수 족제찡

보현행을 온전하게 갖추고

따구 마냠 꾠메 쬐바르쇽

허물없는 수행 속에 머무르게 하소서.
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ལྷ་ཡིི་སྐད་དང་ཀླུ་དང་གནོོད་སྦྱིིན་སྐད།
천신, 용과, 야차와,

།གྲུལ་བུམ་དག་དང་མིི་ཡིི་སྐད་རྣམས་དང༌། །

འགྲོོ་བ་ཀུན་གྱིི་སྒྲ་སྐད་ཇིི་ཙམ་པར།

།ཐམས་ཅད་སྐད་དུ་བདག་གིིས་ཆོོས་བསྟན་ཏོོ། །

དེེས་ཤིིང་ཕ་རོོལ་ཕྱིིན་ལ་རབ་བརྩོོན་ཏེེ།

།བྱང་ཆུབ་སེེམས་ནིི་ནམ་ཡང་བརྗེེད་མ་གྱུར། །

장춥 쎔니 남양 제마규르

སྡིིག་པ་གང་རྣམས་སྒྲིིབ་པར་གྱུར་པ་དག
모든 죄업들과 모든 장애를

།དེེ་དག་མ་ལུས་ཡོོངས་སུ་བྱང་བར་ཤོོག །

ལས་དང་ཉོོན་མོོངས་བདུད་ཀྱིི་ལས་རྣམས་ལས།
번뇌와 업장의 마군에서 벗어나

།གྲོོལ་ཞིིང་འཇིིག་རྟེེན་འགྲོོ་བ་རྣམས་སུ་ཡང༌། །

ཇིི་ལྟར་པདྨོོ་ཆུས་མིི་ཆགས་པ་བཞིིན།

허공에 걸림 없는 해와 달처럼

།ཉིི་ཟླ་ནམ་མཁར་ཐོོགས་པ་མེེད་ལྟར་སྤྱད། །

ཞིིང་ག་ཁྱོོན་དང་ཕྱོོགས་རྣམས་ཇིི་ཙམ་པར།
모든 세계, 모든 곳에서

།ངན་སོོང་སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་ཞིི་བར་བྱེེད། །

བདེེ་བ་དག་ལ་འགྲོོ་བ་ཀུན་འགོོད་ཅིིང༌།
일체중생 안락으로 이끌며

།འགྲོོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ནིི་ཕན་པར་སྤྱད། །

བྱང་ཆུབ་སྤྱོོད་པ་ཡོོངས་སུ་རྫོོགས་བྱེེད་ཅིིང༌།

།སེེམས་ཅན་དག་གིི་སྤྱོོད་དང་མཐུན་པར་འཇུག །

하이 께당 루당 뇌진께

도와 꾼기 다께 지짬바르

둘붐 닥당 미이 께남당

구반다와, 인간 등의 일체중생이

탐제 께두 닥기 최뗀도

알아듣는 갖가지 모든 말로써
부처님의 가르침을 전해줄 수 있게
		 하소서.

데싱 파롤 친라 랍쫀떼

언제나 온화하고 바라밀을 힘써 닦으며 보리심을 한시도 버리지 않고

딕바 강남 딥바르 규르바닥

레당 뇬몽 뒤기 레남레

지따르 뻬모 취미 착바신

싱가 쿈당 촉남 지짬바르

데와 닥라 도와 꾼괴찡

장춥 쬐바 용수 족제찡

보살행을 완전하게 갖추고

데닥 마뤼 용수 장와르쇽

남김없이 정화하게 하소서.

돌싱 직뗀 도와 남수양

어떠한 세상 속에 있어도

니다 남카르 톡바 메따르쩨

젖지 않는 연꽃처럼 행하도록 하소서.

엔송 둑엘 랍두 시와르제

악도의 괴로움을 모두 없애고

도와 탐제 라니 펜바르쩨

이타행에 힘쓰도록 하소서.

쎔젠 닥기 쬐당 툰바르죽

유정들과 조화롭게 행하며
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བཟང་པོོ་སྤྱོོད་པ་དག་ནིི་རབ་སྟོོན་ཅིིང༌།
보현행을 훌륭하게 설하고

།མ་འོོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོོད་པར་གྱུར། །

བདག་གིི་སྤྱོོད་དང་མཚུངས་པ་གང་སྤྱོོད་པ།

저와 같은 보살행을 닦는 이들과

།དེེ་དག་དང་ནིི་རྟག་ཏུ་འགྲོོགས་པར་ཤོོག །

ལུས་དང་ངག་རྣམས་དང་ནིི་སེེམས་ཀྱིིས་ཀྱང༌།
몸과, 말과, 마음의 모든 행위가

།སྤྱོོད་པ་དག་དང་སྨོོན་ལམ་གཅིིག་ཏུ་སྤྱད། །

བདག་ལ་ཕན་པར་འདོོད་པའིི་གྲོོགས་པོོ་དག
보현행을 훌륭하게 지도하여

།བཟང་པོོ་སྤྱོོད་པ་རབ་ཏུ་སྟོོན་པ་རྣམས། །

དེེ་དག་དང་ཡང་རྟག་ཏུ་འཕྲད་པར་ཤོོག

언제나 친교하며 그 분들이 저에게

།དེེ་དག་བདག་གིིས་ནམ་ཡང་ཡིིད་མིི་དབྱུང༌། །

སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱིིས་བསྐོོར་བའིི་མགོོན་པོོ་རྣམས།
보살들에 둘러싸인 부처님

།མངོོན་སུམ་རྟག་ཏུ་བདག་གིིས་རྒྱལ་བ་ལྟ། །

མ་འོོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་མིི་སྐྱོོ་བར།
미래세의 모든 겁동안

།དེེ་དག་ལ་ཡང་མཆོོད་པ་རྒྱ་ཆེེར་བགྱིི། །

རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིི་དམ་པའིི་ཆོོས་འཛིིན་ཅིིང༌།
부처님의 바른 법을 지니고

།བྱང་ཆུབ་སྤྱོོད་པ་ཀུན་ཏུ་སྣང་བར་བྱེེད། །

བཟང་པོོ་སྤྱོོད་པ་རྣམ་པར་སྦྱངས་པ་ཡང༌།

།མ་འོོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་སྤྱད་པར་བགྱིི། །

상보 쬐바 닥니 랍똔찡

닥니 쬐당 충바 강쬐바

뤼당 악남 당니 쎔기꺙

닥라 펜바르 되베 독보닥

데닥 당양 딱두 테바르쇽

쌍계 쎄기 꼴외 곤보남

마옹 껠바 꾼두 미꾜와르

걀와 남기 담베 최진찡

상보 쬐바 남바르 장바양

보현행의 완성 위한 닦음도

마옹 껠바 꾼두 쬐바르규르

미래세의 모든 겁을 그와 같게 하소서.

데닥 당니 딱두 돌바르쇽

언제나 함께 만나 화합하면서

쬐바 닥당 몬람 찍두쩨

서원과 다름없이 하나 되게 하소서.

상보 쬐바 랍두 똔바남

저에게 도움 주는 이들과

데닥 닥기 남양 이미융

절대로 실망하지 않게 하소서.

온쑴 딱두 닥기 걀와따

언제나 생생하게 뵈옵고

데닥 라양 최바 갸체르기

지침 없이 공양하게 하소서.

장춥 쬐바 꾼두 낭와르제

보살행을 어디서든 빛내며

마옹 껠바 꾼두 쩨바르기

미래겁이 다하도록 끊임없게 하소서.
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སྲིིད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་འཁོོར་བ་ན།
삼계 속에 윤회하면서

།བསོོད་ནམས་ཡེེ་ཤེེས་དག་ནིི་མིི་ཟད་རྙེེད། །

ཐབས་དང་ཤེེས་རབ་ཏིིང་འཛིིན་རྣམ་ཐར་དང༌།
방편, 지혜, 삼매, 해탈과

།ཡོོན་ཏན་ཀུན་གྱིི་མིི་ཟད་མཛོོད་དུ་གྱུར། །

རྡུལ་གཅིིག་སྟེེང་ན་རྡུལ་སྙེེད་ཞིིང་རྣམས་ཏེེ།

하나의 먼지 위에 모든 먼지 수만큼

།ཞིིང་དེེར་བསམ་གྱིིས་མིི་ཁྱབ་སངས་རྒྱས་རྣམས། །

སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱིི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་ལ།
무수한 부처님과 보살님들을

།བྱང་ཆུབ་སྤྱད་པ་སྤྱོོད་ཅིིང་བལྟ་བར་བགྱིི། །

དེེ་ལྟར་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཕྱོོགས་སུ་ཡང༌།
그와 같이 모든 장소의

།སྐྲ་ཙམ་ཁྱོོན་ལ་དུས་གསུམ་ཚད་སྙེེད་ཀྱིི། །

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོོ་ཞིིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོོ་དང༌།

무수한 세계들과 부처님들 뵈오며

།བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོོར་སྤྱོོད་ཅིིང་རབ་ཏུ་འཇུག །

གསུང་གཅིིག་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོོའིི་སྒྲ་སྐད་ཀྱིིས།

།རྒྱལ་བ་ཀུན་དབྱངས་ཡན་ལག་རྣམ་དག་པ། །

འགྲོོ་བ་ཀུན་གྱིི་བསམ་པ་ཇིི་བཞིིན་དབྱངས།

།སངས་རྒྱས་གསུང་ལ་རྟག་ཏུ་འཇུག་པར་བགྱིི། །

དུས་གསུམ་གཤེེགས་པའིི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དག

།འཁོོར་ལོོའི ི་ཚུལ་རྣམས་རབ་ཏུ་བསྐོོར་བ་ཡིིས། །

씨바 탐제 두양 코르와나

탑당 셰랍 띵진 남타르당

둘찍 뗑아 둘녜 싱남떼

쌍계 쎄기 위나 슉바라

데따르 마뤼 탐제 촉수양

쌍계 갸초 싱남 갸초당

쑹찍 옌락 갸최 다께기

쏘남 예셰 닥니 미세녜

복덕과 지혜 자량 한량없이 쌓으며

욘뗀 꾼기 미세 죄두규르

일체 공덕의 보고 되게 하소서.

싱데르 쌈기 미캽 쌍계남

존재하는 세계들의 그 안에 계신

장춥 쩨바 쬐찡 따와르기

보살행을 실천하며 뵙게 하소서.

따짬 쾬라 뒤쑴 체녜기

털끝만한 크기 속에 삼세의

껠바 갸초르 쬐찡 랍두죽

무한겁을 수행하게 하소서.

걀와 꾼양 옌락 남닥바

한 말씀에 갖가지의 무수한 언어들로써 일체중생 종류 따라 각각으로
		 들을 수 있는

도와 꾼기 쌈바 지신양

쌍계 쑹라 딱두 죽바르기

청정한 목소리의 부처님의 모든 설법을 제가 항시 듣게 하소서.

뒤쑴 셱베 걀와 탐제닥

시방삼세 모든 부처님께서

콜뢰 출남 랍두 꼴와이
법의 바퀴 굴리셨나니
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དེེ་དག་གིི་ཡང་གསུང་དབྱངས་མིི་ཟད་ལ།
무수한 가르침을 저 역시

།བློོ་ཡིི་སྟོོབས་ཀྱིིས་བདག་ཀྱང་རབ་ཏུ་འཇུག །

མ་འོོངས་བསྐལ་པ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པར་ཡང༌།
마옹 껠바 탐제 죽바르양

께찍 찍기 닥꺙 죽바르기

한 찰나에 미래 모든 겁들에

།སྐད་ཅིིག་གཅིིག་གིིས་བདག་ཀྱང་འཇུག་པར་བགྱིི། །

들어가는 능력을 얻고

གང་ཡང་བསྐལ་པ་དུས་གསུམ་ཚད་དེེ་དག
삼세의 모든 겁에도

།སྐད་ཅིིག་ཆ་ཤས་ཀྱིིས་ནིི་ཞུགས་པར་སྤྱད། །

དུས་གསུམ་གཤེེགས་པ་མིི་ཡིི་སེེང་གེེ་གང༌།
인간 중의 사자 같은 삼세의

།དེེ་དག་སྐད་ཅིིག་གཅིིག་ལ་བདག་གིིས་བལྟ། །

རྟག་ཏུ་དེེ་དག་གིི་ནིི་སྤྱོོད་ཡུལ་ལ།

།སྒྱུ་མར་གྱུར་པའིི་རྣམ་ཐར་སྟོོབས་ཀྱིིས་འཇུག །

གང་ཡང་དུས་གསུམ་དག་གིི་ཞིིང་བཀོོད་པ།
삼세에 이루어진 모든 세계를

།དེེ་དག་རྡུལ་གཅིིག་སྟེེང་དུ་མངོོན་པར་བསྒྲུབ། །

དེེ་ལྟར་མ་ལུས་ཕྱོོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ།
그와 같이 모든 곳의 불국토에도

།རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིི་ཞིིང་གིི་བཀོོད་ལ་འཇུག །

གང་ཡང་མ་བྱོོན་འཇིིག་རྟེེན་སྒྲོོན་མ་རྣམས།

미래 세상 등불 되실 부처님들이시여,

།དེེ་དག་རིིམ་པར་འཚང་རྒྱ་འཁོོར་ལོོ་བསྐོོར། །

མྱ་ངན་འདས་པ་རབ་ཏུ་ཞིི་མཐའ་སྟོོན།

།མགོོན་པོོ་ཀུན་གྱིི་དྲུང་དུ་བདག་མཆིི་འོོ། །

데닥 기양 쑹양 미세라

강양 껠바 뒤쑴 체데닥

뒤쑴 셱바 미이 쎙게강

딱두 데닥 기니 쬐율라

로이 똡기 닥꺙 랍두죽

지혜로써 증득하게 하소서.

께찍 차셰 기니 슉바르쩨

한 찰나에 들어가게 하소서.

데닥 께찍 찍라 닥기따

일체여래 한 찰나에 뵈오며

규마르 규르베 남타르 똡기죽

언제나 부처님의 인식 경계에
환과 같은 해탈력에 의해 들어가게
		 하소서.

강약 뒤쑴 닥기 싱꾀바

데따르 마뤼 촉남 탐제두

강양 마존 직뗀 돈마남

냥엔 데바 랍두 시타똔

열반의 구경안락 보이시는 구제자님들

데닥 둘찍 뗑두 온바르둡

한 알의 먼지 위에 성립시키고

걀와 남기 싱기 꾀라죽

빠짐없이 들어가게 하소서.

데닥 림바르 창갸 콜로꼬르

차례대로 법의 바퀴 굴리시오며

곤보 꾼기 둥두 닥치오

제가 모두 친견하게 하소서.
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ཀུན་ནས་མྱུར་བའིི་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོོབས་རྣམས་དང༌།
모든 곳에 신속한 신통의 힘과

།ཀུན་ནས་སྒོོ་ཡིི་ཐེེག་པའིི་སྟོོབས་དག་དང༌། །

ཀུན་ཏུ་ཡོོན་ཏན་སྤྱོོད་པའིི་སྟོོབས་རྣམས་དང༌།
모든 공덕 실천의 힘과

།ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་བྱམས་པ་དག་གིི་སྟོོབས། །

ཀུན་ཏུ་དགེེ་བའིི་བསོོད་ནམས་སྟོོབས་རྣམས་དང༌།
모든 선업 공덕의 힘과

།ཆགས་པ་མེེད་པར་གྱུར་པའིི་ཡེེ་ཤེེས་སྟོོབས། །

ཤེེས་རབ་ཐབས་དང་ཏིིང་འཛིིན་སྟོོབས་དག་གིིས།
지혜, 방편, 삼매 힘으로

།བྱང་ཆུབ་སྟོོབས་རྣམས་ཡང་དག་སྒྲུབ་པར་བྱེེད། །

ལས་ཀྱིི་སྟོོབས་རྣམས་ཡོོངས་སུ་དག་བྱེེད་ཅིིང༌།
업장의 힘 완전하게 정화하며

།ཉོོན་མོོངས་སྟོོབས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་འཇོོམས་པར་བྱེེད། །

བདུད་ཀྱིི་སྟོོབས་རྣམས་སྟོོབས་མེེད་རབ་བྱེེད་ཅིིང༌།
마군의 힘 완전하게 제압하여

།བཟང་པོོ་སྤྱོོད་པའིི་སྟོོབས་ནིི་རྫོོགས་པར་བགྱིི། །

ཞིིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོོ་རྣམ་པར་དག་བྱེེད་ཅིིང༌།

།སེེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོོ་དག་ནིི་རྣམ་པར་དགྲོོལ། །

ཆོོས་རྣམས་རྒྱ་མཚོོ་རབ་ཏུ་མཐོོང་བྱེེད་ཅིིང༌།

바다 같은 일체법을 투철하게 보아서

།ཡེེ་ཤེེས་རྒྱ་མཚོོ་རབ་ཏུ་གོོམས་པར་བྱེེད། །

སྤྱོོད་པ་རྒྱ་མཚོོ་རྣམ་པར་དག་བྱེེད་ཅིིང༌།

།སྨོོན་ལམ་རྒྱ་མཚོོ་རབ་ཏུ་རྫོོགས་པར་བྱེེད། །

꾼네 뉼외 주툴 똡남당

꾼두 용뗀 쩨베 똡남당

꾼두 게외 쏘남 똡남당

셰랍 탑당 띵진 똡닥기

레기 똡남 용수 닥제찡

뒤기 똡남 똡메 랍제찡

싱남 갸초 남바르 닥제찡

꾼네 고이 텍베 똡닥당
모든 문의 수행의 힘과

꾼두 캽바 잠바 닥기똡

모든 중생 향한 자비의 힘과

착바 메바르 규르베 예셰똡
걸림 없는 지혜의 힘과

장춥 똡남 양닥 둡바르제

보리의 힘 완전하게 이루고

뇬몽 똡남 꾼두 좀바르제

번뇌의 힘 완전하게 파괴하고

상보 쬐베 똡니 족바르기

보현행을 완성하게 하소서.

쎔젠 갸초 닥니 남바르돌

바다 같은 모든 세상 완전하게 정화하고 바다 같은 일체중생 완전하게 건지며

최남 갸초 랍두 통제찡

쬐바 갸초 남바르 닥제찡

바다 같은 광대행을 완전하게 익히고

예셰 갸초 랍두 곰바르제

바다 같이 넓고 깊은 지혜 얻게 하소서.

몬람 갸초 랍두 족바르제

바다 같은 대서원을 완전하게 이루며
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སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོོ་རབ་ཏུ་མཆོོད་བྱེེད་ཅིིང༌།

།བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོོར་མིི་སྐྱོོ་སྤྱད་པར་བགྱིི། །

གང་ཡང་དུས་གསུམ་གཤེེགས་པའིི་རྒྱལ་བ་ཡིི།
시방삼세 부처님들의

།བྱང་ཆུབ་སྤྱོོད་པའིི་སྨོོན་ལམ་བྱེེ་བྲག་རྣམས། །

བཟང་པོོ་སྤྱོོད་པས་བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་ནས།
보형행을 통해 대각 이루어

།དེེ་ཀུན་བདག་གིིས་མ་ལུས་རྫོོགས་པར་བགྱིི། །

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིི་སྲས་ཀྱིི་ཐུ་བོོ་པ།
모든 부처님의 큰 아들

།གང་གིི་མིིང་ནིི་ཀུན་ཏུ་བཟང་ཞེེས་བྱ། །

མཁས་པ་དེེ་དང་མཚུངས་པར་སྤྱད་པའིི་ཕྱིིར།
행을 따라 배우기 위해

།དགེེ་བ་འདིི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོོ། །

ལུས་དང་ངག་དང་ཡིིད་ཀྱང་རྣམ་དག་ཅིིང༌།
청정한 몸과, 말과, 마음과,

།སྤྱོོད་པ་རྣམ་དག་ཞིིང་རྣམས་ཡོོངས་དག་དང༌། །

བསྔོོ་བའང་བཟང་པོོ་མཁས་པ་ཅིི་འདྲ་བ།

회향마저 훌륭한 보현보살님처럼

།དེེ་འདྲར་བདག་ཀྱང་དེེ་དང་མཚུངས་པར་ཤོོག །

ཀུན་ནས་དགེེ་བ་བཟང་པོོ་སྤྱོོད་པའིི་ཕྱིིར།

모든 면에 선한 행위 익히기 위해

།འཇམ་དཔལ་གྱིི་ནིི་སྨོོན་ལམ་སྤྱད་པར་བགྱིི། །

མ་འོོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་མིི་སྐྱོོ་བར།

།དེེ་ཡིི་བྱ་བ་མ་ལུས་རྫོོགས་པར་བགྱིི། །

쌍계 갸초 랍두 최제찡

껠바 갸초르 미꾜 쩨바르기

바다 같은 부처님께 공양 올리고
바다 같은 무한겁을 단념 없이
		 행하도록 하소서.

강양 뒤쑴 셱베 걀와이

상보 쬐베 장춥 쌍계네

걀와 꾼기 쎄기 투오바

케바 데당 충바르 쩨베치르

뤼당 악당 이꺙 남닥찡

오와앙 상보 케바 찌다와

꾼네 게와 상보 쬐베치르

마옹 껠바 꾼두 미꾜와르

미래겁이 다하도록 지치지 않고

장춥 쬐베 몬람 제닥남
보살 때의 모든 서원들

데꾼 닥기 마뤼 족바르기

제가 모두 완성하게 하소서.

강기 밍니 꾼두 상셰자

보현이란 이름의 대보살님의

게와 데닥 탐제 랍두오

이 모든 선근들을 회향합니다.

쬐바 남닥 싱남 용닥당
청정한 행과, 불국토,

덴다르 닥꺙 데당 충바르쇽

저도 그와 같이 되게 하소서.

잠뻴 기니 몬람 쩨바르기

문수보살 서원도 배워 행하고

데이 자와 마뤼 족바르기

그의 행위 남김없이 완성하게 하소서.
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སྤྱོོད་པ་དག་ནིི་ཚད་ཡོོད་མ་གྱུར་ཅིིག

광대행이 한량없이 증장하고

།ཡོོན་ཏན་རྣམས་ཀྱང་ཚད་གཟུང་མེེད་པར་ཤོོག །

སྤྱོོད་པ་ཚད་མེེད་པ་ལ་གནས་ནས་ཀྱང༌།
한량없는 광대행에 머물면서

།དེེ་དག་འཕྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་འཚལ་བར་བགྱིི། །

ནམ་མཁའིི་མཐར་ཐུག་གྱུར་པ་ཇིི་ཙམ་པར།
허공 끝을 헤아릴 수 없듯이

།སེེམས་ཅན་མ་ལུས་མཐའ་ཡང་དེེ་བཞིིན་ཏེེ། །

ཇིི་ཙམ་ལས་དང་ཉོོན་མོོངས་མཐར་གྱུར་པ།
업장, 번뇌 한계가 얼마나 되건

།བདག་གིི་སྨོོན་ལམ་མཐའ་ཡང་དེེ་ཙམ་མོོ། །

གང་ཡང་ཕྱོོགས་བཅུའིི་ཞིིང་རྣམས་མཐའ་ཡས་པ།
무한한 시방세계 가득하게 보배로

།རིིན་ཆེེན་བརྒྱན་ཏེེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་ཕུལ། །

ལྷ་དང་མིི་ཡིི་བདེེ་བའིི་མཆོོག་རྣམས་ཀྱང༌།

།ཞིིང་གིི་རྡུལ་སྙེེད་བསྐལ་པར་ཕུལ་བ་བས། །

གང་གིིས་བསྔོོ་བའིི་རྒྱལ་པོོ་འདིི་ཐོོས་ནས།

누군가가 이와 같은 회향문 듣고

།བྱང་ཆུབ་མཆོོག་གིི་རྗེེས་སུ་རབ་མོོས་ཤིིང༌། །

ལན་གཅིིག་ཙམ་ཡང་དད་པ་བསྐྱེེད་པ་ནིི།
잠시라도 신심 일어난다면

།བསོོད་ནམས་དམ་པའིི་མཆོོག་ཏུ་འདིི་འགྱུར་རོོ། །

གང་གིིས་བཟང་སྤྱོོད་སྨོོན་ལམ་འདིི་བཏབ་པས།

།དེེས་ནིི་ངན་སོོང་ཐམས་ཅད་སྤོོང་བར་འགྱུར། །

쬐바 닥니 체요 마규르찍

쬐바 체메 바라 네네꺙

남케 타르툭 규르바 지짬바르

지짬 레당 뇬몽 타르규르바

강양 촉쮜 싱남 타예바

하당 미이 데외 촉남꺙

욘뗀 남꺙 체숭 메바르쇽

공덕들도 한량없이 증장하며

데닥 툴바 탐제 첼와르기

그것들의 신통변화 모두 알게 하소서.

쎔젠 마뤼 타양 데신떼

일체중생 한계 역시 그와 같으며

닥기 몬람 타양 데짬모

내 서원의 한계 역시 그와 같으리.

린첸 곈떼 걀와 남라풀

장식해서 모든 부처님께 공양 올리고

싱기 둘녜 껠바르 풀와외

인간계와 천상계의 최고 안락들 역시
먼지만큼 많은 겁을 부처님께
		 공양합니다.

강기 오외 걀보 디퇴네

렌찍 짬양 데바 꼐바니

강기 상쬐 몬람 디땁베

누군가가 이와 같은 보현행원 발하면

장춥 촉기 제수 랍뫼싱

위없는 보리 추구하는 마음 발하고

쏘남 담베 촉두 디규로

이 역시 수승한 바른 공덕 되리라.

데니 엔송 탐제 뽕와르규르
모든 악도 벗어나게 되나니
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དེེས་ནིི་གྲོོགས་པོོ་ངན་པ་སྤངས་པ་ཡིིན།
그는 모든 악한 벗을 여의고

།སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དེེ་ཡང་དེེས་མྱུར་མཐོོང༌། །

དེེ་དག་རྙེེད་པ་རབ་རྙེེད་བདེེ་བར་འཚོོ།

필요한 것 쉽게 얻고 안락한 생활

།མིི་ཚེེ་འདིིར་ཡང་དེེ་དག་ལེེགས་པར་འོོང༌། །

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོོ་དེེ་ཡང་ཅིི་འདྲ་བར།
오랜 세월 지나지 않아

།དེེ་དག་རིིང་པོོར་མིི་ཐོོགས་དེེ་བཞིིན་འགྱུར། །

མཚམས་མེེད་ལྔ་པོོ་དག་གིི་སྡིིག་པ་རྣམས།
알지 못하고서 저지른

།གང་གིིས་མིི་ཤེེས་དབང་གིིས་བྱས་པ་དག །

དེེ་ཡིིས་བཟང་པོོ་སྤྱོོད་པ་འདིི་བརྗོོད་ན།

보현행원 독송한 공덕에 의해

།མྱུར་དུ་མ་ལུས་ཡོོངས་སུ་བྱང་བར་འགྱུར། །

ཡེེ་ཤེེས་དང་ནིི་གཟུགས་དང་མཚན་རྣམས་དང༌།
예셰 당니 숙당 첸남당

릭당 카독 남당 덴바르규르

지혜와 좋은 몸과 명예와

།རིིགས་དང་ཁ་དོོག་རྣམས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །

좋은 가문, 좋은 형색 갖추고

བདུད་དང་མུ་སྟེེགས་མང་པོོས་དེེ་མིི་ཐུབ།

마군과 외도들이 범접하지 못하며

།འཇིིག་རྟེེན་གསུམ་པོོ་ཀུན་ནའང་མཆོོད་པར་འགྱུར། །

བྱང་ཆུབ་ཤིིང་དབང་དྲུང་དུ་དེེ་མྱུར་འགྲོོ།
장춥 싱왕 둥두 데뉴르도

송네 쎔젠 펜치르 데르둑떼

머지않아 보리수에 다다라

།སོོང་ནས་སེེམས་ཅན་ཕན་ཕྱིིར་དེེར་འདུག་སྟེེ། །

일체중생 위해서 마음을 닦아

བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་འཁོོར་ལོོ་རབ་ཏུ་བསྐོོར།

།བདུད་རྣམས་སྡེེ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བཏུལ། །

데니 독보 엔바 빵바인

데닥 녜바 랍녜 데와르초

꾼두 상보 데양 찌다와르

참메 아보 닥기 딕바남

데이 상보 쬐바 디죄나

뒤당 무떽 망뵈 데미툽

장춥 쌍계 콜로 랍두꼬르

성불하여 법의 바퀴 굴리고

낭와 타예 데양 데뉴르통

무량광불 신속하게 보게 되리라.

미체 디르양 데닥 렉바르옹
이생에서조차 복을 누리고

데닥 링보르 미톡 데신규르
보현보살처럼 되리라.

강기 미셰 왕기 제바닥
오무간의 죄업들 역시

뉴르두 마뤼 용수 장와르규르
신속하게 완전히 정화되리라.

직뗀 쑴보 꾼나앙 최바르규르

삼계 유정들의 공양을 받게 되리라.

뒤남 데당 쩨바 탐제뚤
일체 마군 정복하리라.
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གང་ཡང་བཟང་པོོ་སྤྱོོད་པའིི་སྨོོན་ལམ་འདིི།
어느 누구든지 보현행원을

།འཆང་བ་དང་ནིི་སྟོོན་ཏམ་ཀློོག་པ་ཡིི། །

དེེ་ཡིི་རྣམ་པར་སྨིིན་པའང་སངས་རྒྱས་མཁྱེེན།
그의 과보 부처님이 아시니

།བྱང་ཆུབ་མཆོོག་ལ་སོོམ་ཉིི་མ་བྱེེད་ཅིིག །

འཇམ་དཔལ་ཇིི་ལྟར་མཁྱེེན་ཅིིང་དཔའ་བ་དང༌།
지혜롭고 용맹하신

།ཀུན་ཏུ་བཟང་པོོ་དེེ་ཡང་དེེ་བཞིིན་ཏེེ། །

དེེ་དག་ཀུན་གྱིི་རྗེེས་སུ་བདག་སློོབ་ཅིིང༌།
따라 저도 배우고

།དགེེ་བ་འདིི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོོ། །

དུས་གསུམ་གཤེེགས་པའིི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིིས།
시방삼세 모든 부처님께서

།བསྔོོ་བ་གང་ལ་མཆོོག་ཏུ་བསྔགས་པ་དེེས། །

བདག་གིི་དགེེ་བའིི་རྩ་བ་འདིི་ཀུན་ཀྱང༌།
저의 모든 선근들 역시

།བཟང་པོོ་སྤྱོོད་ཕྱིིར་རབ་ཏུ་བསྔོོ་བར་བགྱིི། །

བདག་ནིི་འཆིི་བའིི་དུས་བྱེེད་གྱུར་པ་ན།

이 목숨이 다하는 시기가 되면

།སྒྲིིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་ནིི་ཕྱིིར་བསལ་ཏེེ། །

མངོོན་སུམ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དེེ་མཐོོང་ནས།
무량광불 직접 만나 뵈옵고

།བདེེ་བ་ཅན་གྱིི་ཞིིང་དེེར་རབ་ཏུ་འགྲོོ། །

དེེར་སོོང་ནས་ནིི་སྨོོན་ལམ་འདིི་དག་ཀྱང༌།

།ཐམས་ཅད་མ་ལུས་མངོོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོོག །

강양 상보 쬐베 몬람디

데이 남바르 민바앙 쌍계켼

잠뻴 지따르 켼찡 빠와당

데닥 꾼기 제수 닥롭찡

뒤쑴 셱베 걀와 탐제기

닥기 게외 짜와 디꾼꺙

닥니 치외 뒤제 규르바나

온쑴 낭와 타예 데통네

데르송 네니 몬람 디닥꺙

극락에서 태어난 후 모든 서원을

창와 당니 똔땀 록바이

수지하고 설하거나 독송한

장춥 촉라 쏨니 마제직

의심할 바 없이 대각 성취하리라.

쿤두 상보 데양 데신떼
문수, 보현, 두 보살님

게와 디닥 탐제 랍두오
모든 선근 회향합니다.

오와 강라 촉두 악바데

회향 공덕 최상으로 찬탄하셨듯

상보 쬐치르 랍두 오와르기
보현행을 위해 회향합니다.

딥바 탐제 닥니 치르쎌떼

모든 업장 소멸하고 청정해져서

데와 젠기 싱데르 랍두도
극락왕생하게 하소서.

탐제 마뤼 온두 귤와르쇽

빠짐없이 기억하고 남김없이 이루어
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དེེ་དག་མ་ལུས་བདག་གིིས་ཡོོངས་སུ་བཀང༌།
온 세상이 다할 때까지

།འཇིིག་རྟེེན་ཇིི་སྲིིད་སེེམས་ཅན་ཕན་པར་བགྱིི། །

རྒྱལ་བའིི་དཀྱིིལ་འཁོོར་བཟང་ཞིིང་དགའ་བ་དེེར།

고귀하고 환희로운 부처님의 만달라

།པདྨོོ་དམ་པ་ཤིིན་ཏུ་མཛེེས་ལས་སྐྱེེས། །

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངོོན་སུམ་དུ།
무량광 부처님의 수기를

།ལུང་བསྟན་པ་ཡང་བདག་གིིས་དེེར་ཐོོབ་ཤོོག །

དེེར་ནིི་བདག་གིིས་ལུང་བསྟན་རབ་ཐོོབ་ནས།
그와 같이 수기 받고서

།སྤྲུལ་པ་མང་པོོ་བྱེེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཡིིས། །

བློོ་ཡིི་སྟོོབས་ཀྱིིས་ཕྱོོགས་བཅུ་རྣམས་སུ་ཡང༌།
지혜로써 시방세계 유정들에게

།སེེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་མང་པོོ་བགྱིི། །

བཟང་པོོ་སྤྱོོད་པའིི་སྨོོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡིི།
이와 같은 보현행원 발해서

།དགེེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིིས་ཅིི་བསགས་པ། །

དེེས་ནིི་འགྲོོ་བའིི་སྨོོན་ལམ་དགེེ་བ་རྣམས།

이로 인해 모든 유정들의 선한 발원들

།སྐད་ཅིིག་གཅིིག་གིིས་ཐམས་ཅད་འབྱོོར་བར་ཤོོག །

བཟང་པོོ་སྤྱོོད་པ་ཡོོངས་སུ་བསྔོོས་པ་ལས།

보현행의 완전한 회향으로 인해서

།བསོོད་ནམས་མཐའ་ཡས་དམ་པ་གང་ཐོོབ་དེེས། །

འགྲོོ་བ་སྡུག་བསྔལ་ཆུ་བོོར་བྱིིང་བ་རྣམས།

།འོོད་དཔག་མེེད་པའིི་གནས་རབ་ཐོོབ་པར་ཤོོག །

데닥 마뤼 닥기 용수깡

걀외 낄코르 상싱 가와데르

낭와 타예 걀외 온쑴두

데르니 닥기 룽뗀 랍톱네

로이 똡기 촉쭈 남수양

상보 쬐베 몬람 땁바이

데니 도외 몬람 게와남

상보 쬐바 용수 오와레

도와 둑엘 추오르 징와남

고해 속에 빠져있는 일체중생이

직뗀 지씨 쎔젠 펜바르기

일체중생 위해 이익 되게 하소서.

뻬모 담바 신두 제레꼐

그 안의 아름다운 연꽃에서 태어나

룽뗀 바양 닥기 데르톱쇽
제가 직접 받게 하소서.

뚤바 망보 제와 탁갸이

수십억의 화신 자재하게 나투어

쎔젠 남라 펜바 망보기

헤아릴 수 없는 이익 주게 하소서.

게와 쭝세 닥기 찌싹바

제가 얻은 선근공덕 있다면

께찍 찍기 탐제 졸와르쇽

모두 한 찰나에 이뤄지게 하소서.

쏘남 타예 담바 강톱데

무한한 공덕 얻고, 이로써

외빡 메베 네랍 톱바르쇽

무량광불 극락정토 왕생하게 하소서.
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ཤོོ་ལོོ་ཀ་འདིི་གཉིིས་རྒྱ་འགྲེེལ་མང་པོོར་མིི་སྣང་ཡང་བོོད་འགྱུར་ཕལ་པོོ་ཆེེའིི་མདོོ་དང་ཤཱཀྱ་བཤས་གཉེེན་དང་ལོོ་ཙཱ་བ་ཡེེ་ཤེེས་སྡེེའིི་འགྲེེལ་པ་དག་
ནས་འབྱུང་ངོོ་།།
위의 두 게송은 인도의 주석들에서는 보이지 않지만 티벳역 화엄경과 ‘샤꺄 셰녠’과 역경사 ‘예셰데’
의 주석들에 나온다.

སྨོོན་ལམ་རྒྱལ་པོོ་འདིི་དག་མཆོོག་གིི་གཙོོ།

몬람 걀보 디닥 촉기쪼
이와 같은 최상 발원, 발원 중의 왕,

།མཐའ་ཡས་འགྲོོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་བྱེེད་ཅིིང༌། །

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོོས་བརྒྱན་པའིི་གཞུང་གྲུབ་སྟེེ།

།ངན་སོོང་གནས་རྣམས་མ་ལུས་སྟོོང་པར་ཤོོག །

꾼두 상뵈 곈베 슝둡떼
보현의 장엄하신 이 말씀을 이루어

타예 도와 꾼라 펜제찡
이로 인해 무한한 일체중생 이익을 얻고

엔송 네남 마뤼 똥바르쇽
나쁜 세계 남김없이 비게 하소서.

ཤོོ་ལོོ་ཀ་འདིི་མདོོ་དང་རྒྱ་འགྲེེལ་གང་ནའང་མེེད་མོོད། ལོོ་ཅཱ་བ་དག་གིིས་འགྱུར་གྱིི་སྨོོན་ལམ་དུ་མཛད་པར་གྲགས་སོོ། །

이 마지막 게송은 경전과 인도 주석서에는 없으며, 티벳의 역경사들께서 ‘번역자의 발원’으로 삽입한
것이라 알려져 있다.

미륵 발원문
བྱམས་པའིི་སྨོོན་ལམ།

སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ།

모든 부처님께 예경합니다.

།དྲང་སྲོོང་ལྷ་མིིག་ལྡན་པ་ཡིི། །

བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་རྣམས་དང་ཡང༌།
보살님께 예경합니다.

།ཉན་ཐོོས་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །

ངན་འགྲོོ་ཐམས་ཅད་ཟློོག་བྱེེད་ཅིིང༌།
모든 나쁜 길을 방지하고

།མཐོོ་རིིས་ལམ་ནིི་རབ་སྟོོན་ལ། །

རྒ་ཤིི་མེེད་པར་འདྲེེན་བགྱིིད་པ།
가시 메바르 덴기바

장춥 쎔라 착찰로

늙고 죽음 없는 경지 인도하는

།བྱང་ཆུབ་སེེམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །

보리심에 예경합니다.

སེེམས་ཀྱིི་དབང་དུ་གྱུར་པས་ན།
마음에 지배되어

།བདག་གིིས་སྡིིག་པ་ཅིི་བགྱིིས་པ། །

སངས་རྒྱས་སྤྱན་སྔར་མཆིིས་ནས་སུ།
부처님 전에서

།བདག་གིིས་དེེ་དག་བཤགས་པར་བགྱིི། །

བདག་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་གང་གིི
삼업으로 쌓아 올린

།བསོོད་ནམས་ཚོོགས་ནིི་བསྐྱེེད་པ་སྟེེ། །

བདག་གིི་ཀུན་མཁྱེེན་ས་བོོན་ཏེེ།

།བདག་གིིས་བྱང་ཆུབ་མིི་ཟད་ཤོོག །

쌍계 꾼라 착찰로

장춥 쎔바 남당양

엔도 탐제 독제찡

쎔기 왕두 규르베나

쌍계 쩬아르 치네수

닥레 남바 쑴강기

닥기 꾼켼 싸본떼

일체종지 씨앗 되고

당송 하믹 덴바이

고귀한 천안을 갖춘

녠퇴 남라 착찰로

성문님들께도 예경합니다.

토리 람니 랍똔라

선취 길을 훌륭하게 보여주며

닥기 딕바 찌기바

제가 지은 죄업들을

닥기 데닥 샥바르기
모두 참회합니다.

쏘남 촉니 꼐바떼

복덕 자량 증장되어

닥기 장춥 미세쇽

무한한 깨달음을 얻게 하소서.
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ཕྱོོགས་བཅུ་དག་གིི་ཞིིང་རྣམས་སུ།

།སངས་རྒྱས་མཆོོད་པ་གང་བྱུང་བ། །

སངས་རྒྱས་མཁྱེེན་པས་ཡིི་རང་བ།

།དེེ་ལ་བདག་ནིི་ཡིི་རང་ངོོ༌། །

སྡིིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱིི།

།བསོོད་ནམས་ཀུན་ལ་ཡིི་རང་ངོོ༌། །

སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ།

།བདག་ནིི་ཡེེ་ཤེེས་མཆོོག་ཐོོབ་ཤོོག །

ཕྱོོགས་བཅུ་དག་གིི་ཕྱོོགས་རྣམས་སུ།

།ས་བཅུ་དག་ལ་གནས་པ་ཡིི། །

བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་མཆོོག

།འཚང་རྒྱ་བགྱིིད་པར་བསྐུལ་མ་འདེེབས། །

བྱང་ཆུབ་དམ་པར་སངས་རྒྱས་ཤིིང༌།

།སྡེེ་དང་བཅས་པའིི་བདུད་བཏུལ་ནས། །

촉쭈 닥기 싱남수

시방세계 어디서든

쌍계 켼베 이랑와

부처님들 아시고 기뻐하며

딕바 탐제 샥바르기

일체 죄업 참회합니다.

쌍계 꾼라 착찰로

모든 부처님께 예경합니다.

촉쭈 닥기 촉남수

보살십지 머무시는

장춥 쎔바 장춥촉

무상보리 어서 빨리

쌍계 최바 강중와

부처님께 올린 공양

데라 닥니 이랑오

저도 역시 수희합니다.

쏘남 꾼라 이랑오

모든 공덕 수희합니다.

닥니 예셰 촉톱쇽

무상 지혜 제가 얻게 하소서.

싸쭈 닥라 네바이

시방세계 보살님들

창갸 기바르 꿀마뎁

이루시길 간청합니다.

장춥 담바르 쌍계싱

데당 쩨베 뒤뚤네

정각으로 성불하여

마군을 정복하고

སྲོོག་ཆགས་ཀུན་ལ་སྨན་སླད་དུ།

།ཆོོས་ཀྱིི་འཁོོར་ལོོ་བསྐོོར་གྱུར་ཅིིག །

ཆོོས་རྔ་ཆེེན་པོོའི ི་སྒྲ་ཡིིས་ནིི།

།སྡུག་བསྔལ་སེེམས་ཅན་ཐར་བགྱིིད་ཤོོག །

쏙착 꾼라 멘레두

일체중생 치유 위해

최아 첸뵈 다이니
정법의 북 소리로

최기 콜로 꼬르규르찍

법의 바퀴 굴려 주소서.

둑엘 쎔젠 타르기쇽
중생고를 멸하시고
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བསྐལ་པ་བྱེེ་བ་བསམ་ཡས་སུ།
헤아릴 수 없는 겁을

།ཆོོས་སྟོོན་མཛད་ཅིིང་བཞུགས་གྱུར་ཅིིག །

འདོོད་པའིི་འདམ་དུ་བྱིིང་གྱུར་ཅིིང༌།
탐욕늪에 빠지고

།སྲིིད་པའིི་སྲད་བུས་དམ་བཅིིངས་པ། །

འཆིིང་བ་ཀུན་གྱིིས་བཅིིངས་བདག་ལ།
양족존들께서 자비로

།རྐང་གཉིིས་མཆོོག་རྣམས་གཟིིགས་སུ་གསོོལ། །

སེེམས་ཀྱིིས་དྲིི་མར་བགྱིིས་པ་ལ།
마음속의 오염들

།སངས་རྒྱས་རྣམས་ནིི་སྨོོད་མིི་མཛད། །

སེེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱམས་ཐུགས་ལྡན།
유정들에 대한 자비로

།སྲིིད་པའིི་མཚོོ་ལས་སྒྲོོལ་བར་ཤོོག །

རྫོོགས་པའིི་སངས་རྒྱས་གང་བཞུགས་དང༌།
과거, 현재, 미래의

།གང་དག་འདས་དང་མ་བྱོོན་པ། །

དེེ་དག་རྗེེས་སུ་བདག་སློོབ་ཅིིང༌།
제가 따라 배우고

།བྱང་ཆུབ་སྤྱད་པ་སྤྱོོད་གྱུར་ཅིིག །

ཕ་རོོལ་ཕྱིིན་དྲུག་རྫོོགས་བགྱིིས་ནས།
육바라밀 완성하고

།འགྲོོ་དྲུག་སེེམས་ཅན་ཐར་བགྱིིད་ཤོོག །

མངོོན་ཤེེས་དྲུག་པོོ་མངོོན་བགྱིིས་ནས།

།བླ་མེེད་བྱང་ཆུབ་རེེག་གྱུར་ཅིིག །

껠바 제와 쌈예수

되베 담두 징규르찡

칭와 꾼기 찡닥라

쎔기 디마르 기바라

쎔젠 남라 잠툭덴

족베 쌍계 강슉당

데닥 제수 닥롭찡

파롤 친둑 족기네

온셰 둑보 온기네

육신통을 성취하고

최똔 제찡 슉규르찍

머무시며 설법하소서.

씨베 쎄뷔 담찡바

윤회계에 속박된 이들

깡니 촉남 식수쏠

굽어 살펴 주소서.

쌍계 남니 뫼미제

부처님은 나무라지 않나니

씨베 초레 돌와르쇽

윤회바다에서 건져 주소서.

강닥 데당 마존바

정각 이룬 부처님들

장춥 쩨바 쬐규르찍

보살행을 닦으오리다.

도둑 쎔젠 타르기쇽
육도중생 구제하며

라메 장춥 렉규르찍

무상보리 얻게 하소서.
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མ་སྐྱེེས་པ་དང་མིི་འབྱུང་དང༌།
마꼐 바당 미중당

랑신 마치 네마치

난 적 없고, 나지 않고,

자성 없고, 머묾 없고,

རྣམ་རིིག་མ་མཆིིས་དངོོས་མ་མཆིིས།
마음 없고, 대상 없는

།སྟོོང་པའིི་ཆོོས་ནིི་རྟོོགས་པར་ཤོོག །

སངས་རྒྱས་དྲང་སྲོོང་ཆེེན་པོོ་ལྟར།
위대한 성자 부처님처럼

།སེེམས་ཅན་མ་མཆིིས་སྲོོག་མ་མཆིིས། །

གང་ཟག་མ་མཆིིས་གསོོ་མ་མཆིིས།
개아 없고, 자람 없는

།བདག་མ་མཆིིས་པའིི་ཆོོས་རྟོོགས་ཤོོག །

བདག་འཛིིན་བདག་གིིར་འཛིིན་པ་ཡིི།
나와, 나의 것에 대해서

།དངོོས་པོོ་ཀུན་ལ་མིི་གནས་པར། །

སེེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སྨན་སླད་དུ།

일체중생 위해 아낌없이

།སེེར་སྣ་མ་མཆིིས་སྦྱིིན་གཏོོང་ཤོོག །

དངོོས་པོོ་དངོོས་པོོར་མ་མཆིིས་པས།

모든 사물 실재 아닌 이치에 의해

།བདག་གིི་ལོོངས་སྤྱོོད་ལྷུན་གྲུབ་ཤོོག །

དངོོས་པོོ་ཐམས་ཅད་རྣམ་འཇིིག་པས།

모든 사물 소멸하는 이치에 의해

།སྦྱིིན་པའིི་ཕ་རོོལ་ཕྱིིན་རྫོོགས་ཤོོག །

ཁྲིིམས་ཀྱིི་ཚུལ་ཁྲིིམས་སྐྱོོན་མེེད་ཅིིང༌།

།ཚུལ་ཁྲིིམས་རྣམ་པར་དག་དང་ལྡན། །

남릭 마치 외마치

쌍계 당송 첸보따르

강삭 마치 쏘마치

닥진 닥기르 진바이

쎔젠 꾼라 멘레두

오보 오보르 마치베

오보 탐제 남직베

팀기 출팀 꾠메찡

허물없는 계율 받아

།རང་བཞིིན་མ་མཆིིས་གནས་མ་མཆིིས། །

똥베 최니 똑바르쇽

공한 법을 증득하게 하소서.

쎔젠 마치 쏙마치

유정 없고, 생명 없고,

닥마 치베 최똑쇽

무아 법을 증득하게 하소서.

오보 꾼라 미네바르

모든 집착 멀리 여의고

쎄르나 마치 진똥쇽
베풀도록 하소서.

닥기 롱쬐 훈둡쇽

애씀 없이 풍족함을 이루고

진베 파롤 친족쇽

보시바라밀을 완성하게 하소서.

출팀 남바르 닥당덴
청정하게 호지하고
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རློོམ་སེེམས་མེེད་པའིི་ཚུལ་ཁྲིིམས་ཀྱིིས།
교만 없는 지계로써

།ཚུལ་ཁྲིིམས་ཕ་རོོལ་ཕྱིིན་རྫོོགས་ཤོོག །

ས་འམ་ཡང་ན་ཆུ་འམ་མེེ།
지수화풍 사대의

།རླུང་གིི་ཁམས་ལྟར་མིི་གནས་ཤིིང༌། །

བཟོོད་པ་ཁྲོོ་བ་མ་མཆིིས་པས།
성냄 없는 용서로써

།བཟོོད་པའིི་ཕ་རོོལ་ཕྱིིན་རྫོོགས་ཤོོག །

བརྩོོན་འགྲུས་བརྩམས་པའིི་བརྩོོན་འགྲུས་ཀྱིིས།

끊임없는 노력으로 게으름을 여의고

།བརྟན་སྤྲོོ་ལེེ་ལོོ་མ་མཆིིས་ཤིིང༌། །

སྟོོབས་དང་ལྡན་པའིི་ལུས་སེེམས་ཀྱིིས།
힘을 갖춘 몸과 마음으로

།བརྩོོན་འགྲུས་ཕ་རོོལ་ཕྱིིན་རྫོོགས་ཤོོག །

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའིི་ཏིིང་འཛིིན་དང༌།
환과 같은 삼매와

།དཔའ་བར་འགྲོོ་བའིི་ཏིིང་འཛིིན་དང༌། །

རྡོོ་རྗེེ་ལྟ་བུའིི་ཏིིང་འཛིིན་གྱིིས།
금강 같은 삼매들로

།བསམ་གཏན་ཕ་རོོལ་ཕྱིིན་རྫོོགས་ཤོོག །

རྣམ་པར་ཐར་པའིི་སྒོོ་གསུམ་དང༌།
세 가지 해탈문과

།དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉིིད་དང་ནིི། །

རིིག་གསུམ་མངོོན་སུམ་བགྱིིས་པ་ཡིིས།

།ཤེེས་རབ་ཕ་རོོལ་ཕྱིིན་རྫོོགས་ཤོོག །

롬쎔 메베 출팀기

싸암 양나 추암메

쇠바 토와 마치베

쫀뒤 짬베 쫀뒤기

똡당 덴베 뤼쎔기

규마 따뷔 띵진당

도제 따뷔 띵진기

남바르 타르베 고쑴당

릭쑴 온쑴 기바이
세 가지 신통으로

출팀 파롤 친족쇽

지계바라밀을 완성하게 하소서.

룽기 캄따르 미네싱

성품대로 머물지 않고

쇠베 파롤 친족쇽

인욕바라밀을 완성하게 하소서.

뗀또 레로 마치싱

굳건함과 열정 갖추며

쫀뒤 파롤 친족쇽

정진바라밀을 완성하게 하소서.

빠와르 도외 띵진당

용맹하게 가는 삼매와

쌈뗀 파롤 친족쇽

선정바라밀을 완성하게 하소서.

뒤쑴 냠바 니당니
삼세의 평등성과

셰랍 파롤 친족쇽

반야바라밀을 완성하게 하소서.
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སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིིས་བསྔགས་པ་དང༌།
모든 부처님의 찬탄과

།འོོད་དང་གཟིི་བརྗིིད་འབར་བ་དང༌། །

བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའིི་བརྩོོན་འགྲུས་ཀྱིིས།
보살님들 정진으로 인해서

།བདག་གིི་བསམ་པ་རྫོོགས་གྱུར་ཅིིག །

དེེ་ལྟར་སྤྱད་པ་སྤྱོོད་བྱེེད་ཅིིང༌།

이와 같은 보살행에 따라서

།བྱམས་པ་གྲགས་དང་ལྡན་པ་ཡིིས། །

ཕ་རོོལ་ཕྱིིན་དྲུག་རྫོོགས་བགྱིིས་ནས།

육바라밀 수행 완전하게 갖춰서

།ས་བཅུའིི་སྤོོ་ལ་རབ་གནས་ཤོོག །ཅེེས་དང༌།

འདིི་ལྟར་བགྱིིས་པའིི་བསོོད་ནམས་དཔག་མེེད་ཀྱིིས།
이와 같이 발원한 공덕에 의해

།དམྱལ་བ་ཡིི་དྭགས་དུད་འགྲོོ་ལྷ་མ་ཡིིན། །

གནས་ངན་ལེེན་རྣམས་རྟག་ཏུ་སྤངས་བྱས་ནས།
악도들을 항상 벗어나

།རྒྱལ་བ་བྱམས་པའིི་གོོ་འཕང་བརྙེེས་གྱུར་ཅིིག །

རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་དང་ནིི་སེེང་གེེ་ཡིིས།

미래세에 미륵불과 사자불께서

།མ་འོོངས་སངས་རྒྱས་མཛད་པ་སྟོོན་པའིི་ཚེེ། །

བདག་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་མཆོོག་ལ་གནས་གྱུར་ཏེེ།
저도 역시 무상보리 이루어

།བླ་ན་མེེད་པའིི་ལུང་ཡང་སྟོོན་པར་ཤོོག །

དགེེ་བ་འདིི་ཡིིས་ཚེེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ།

།དལ་ཐོོབ་བཤེེས་གཉེེན་བཟང་ལ་བསྟེེན་པ་དང༌། །

쌍계 꾼기 악바당

장춥 쎔베 쫀뒤기

데따르 쬐바 쬐제찡

파롤 친둑 족기네

디따르 기베 쏘남 빡메기

넹엔 렌남 딱두 빵제네

걀와 잠바 당니 쎙게이

닥꺙 장춥 촉라 네규르떼

게와 디이 체랍 탐제두

외당 시지 발와당

찬란한 광명, 위덕과,

닥기 쌈바 족규르찍

저의 서원 모두 이뤄지게 하소서.

잠바 닥당 덴바이

명망 높은 미륵보살님처럼

싸쮜 뽀라 랍네쇽

།

보살십지 정상에 머무르게 하소서.

녤와 이닥 둔도 하미인

지옥, 아귀, 축생, 아수라 등

걀와 잠베 고팡 녜규르찍

미륵불의 경지 성취하게 하소서.

마옹 쌍계 제바 똔베체

부처의 행적 보이실 때에

라나 메베 룽양 똔바르쇽

위없는 수기 또한 나타내게 하소서.

델톱 셰녠 상라 뗀바당

이러한 발원 공덕으로 모든 생에 걸쳐서 가만의 몸, 진실한 선지식을 만나며
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སེེམས་ཅན་ཀུན་གྱིི་སྡུག་བསྔལ་ཁུར་ཁྱེེར་ནས།
쎔젠 꾼기 둑엘 쿠르켸르네

།བྱམས་པའིི་བསྟན་ལ་བྱ་བ་བྱེེད་པར་ཤོོག །ཅེེས་སོོ།
잠베 뗀라 자와 제바르쇽

일체중생 모든 고를 내 어깨에 짊어지고 미륵존의 가르침에 따라 살게 하소서.

།

입보살행론에서
སྤྱོོད་འཇུག་སྨོོན་ལམ།

བདག་གིིས་བྱང་ཆུབ་སྤྱོོད་པ་ལ།
보살행의 이 논서를

།འཇུག་པ་རྣམ་པར་བརྩམས་པ་ཡིི། །

དགེེ་བ་གང་དེེས་འགྲོོ་བ་ཀུན།
일체중생 보살행에

།བྱང་ཆུབ་སྤྱོོད་ལ་འཇུག་པར་ཤོོག །

ཕྱོོགས་རྣམས་ཀུན་ན་ལུས་དང་སེེམས།
모든 곳의 몸과 마음의

།སྡུག་བསྔལ་ནད་པ་ཇིི་སྙེེད་པ། །

དེེ་དག་བདག་གིི་བསོོད་ནམས་ཀྱིིས།
저의 공덕으로 모두 다

།བདེེ་དགའ་རྒྱ་མཚོོ་ཐོོབ་པར་ཤོོག །

དེེ་དག་འཁོོར་བ་ཇིི་སྲིིད་དུ།

윤회계가 다할 때까지

།ནམ་ཡང་བདེེ་ལས་ཉམས་མ་གྱུར། །

འགྲོོ་བས་བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་ཡིི།

모든 유정들이 보살들의 안락을

།བདེེ་བ་རྒྱུན་མིི་འཆད་ཐོོབ་ཤོོག །

འཇིིག་རྟེེན་ཁམས་ན་དམྱལ་བ་དག
이 세상의 모든 지옥에

།གང་དག་ཇིི་སྙེེད་ཡོོད་པ་རྣམས། །

དེེ་དག་ཏུ་ནིི་ལུས་ཅན་རྣམས།

།བདེེ་ཅན་བདེེ་བས་དགའ་བར་ཤོོག །

닥기 장춥 쬐바라

게와 강데 도와꾼

촉남 꾼나 뤼당쎔

데닥 닥기 쏘남기

데닥 코르와 지씨두

도외 장춥 쎔바이

직뗀 캄나 녤와닥

데닥 두니 뤼젠남

고통 받는 모든 유정들

죽바 남바르 짬바이
저술한 공덕으로

장춥 쬐라 죽바르쇽
들어가게 하소서.

둑엘 네바 지녜바

고와 질병 가진 유정들

데가 갸초 톱바르쇽

바다 같은 안락 얻게 하소서.

남양 데레 냠마규르

안락에서 언제나 벗어나지 않으며

데와 균미 체톱쇽

끊임없이 얻게 하소서.

강닥 지녜 요바남
몸 받고서 태어난

데젠 데외 가와르쇽

극락정토 안락 얻게 하소서.

142

입보살행론에서 143

གྲང་བས་ཉམ་ཐག་དྲོོ་ཐོོབ་ཤོོག

추운 고통 받는 이는 따뜻함 얻고

།བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའིི་སྤྲིིན་ཆེེན་ལས། །

བྱུང་བའིི་ཆུ་བོོ་མཐའ་ཡས་ཀྱིིས།

보살들의 큰 구름이 끊임없이

།ཚ་བས་ཉམ་ཐག་བསིིལ་བར་ཤོོག །

རལ་གྲིི་ལོོ་མའིི་ནགས་ཚལ་ཡང༌།

칼잎으로 가득한 지옥의 숲은

།དེེ་ལ་ཙན་དན་ནགས་སྟུག་ཤོོག །

ཤལ་མ་ལིི་ཡིི་སྡོོང་པོོ་ཡང༌།
샬말리의 나무는

།དཔག་བསམ་ཤིིང་དུ་འཁྲུངས་པར་ཤོོག །

མཐིིང་རིིལ་ངུར་པ་དག་དང་ངང་པ་དང༌།
갈매기와 오리, 백조 등

།བཞད་སོོགས་སྐད་སྙན་འབྱིིན་པས་མཛེེས་གྱུར་ཅིིག །

པདྨ་དྲིི་བསུང་ཆེེ་ལྡན་མཚོོ་དག་གིིས།

호수들엔 향기로운 연꽃들이 만발하고

།དམྱལ་བའིི་ས་ཕྱོོགས་དག་ནིི་ཉམས་དགར་ཤོོག །

སོོལ་ཕུང་དེེ་ཡང་རིིན་ཆེེན་ཕུང་པོོར་གྱུར།

불타는 더미들은 보배들로 변하고

།ས་བསྲེེགས་ཤེེལ་གྱིི་ས་གཞིི་བསྟར་བར་ཤོོག །

བསྡུས་འཇོོམས་རིི་བོོ་རྣམས་ཀྱང་མཆོོད་པ་ཡིི།

중합지옥 산들은 무량궁전으로 변하여

།གཞལ་མེེད་ཁང་གྱུར་བདེེ་གཤེེགས་གང་བར་ཤོོག །

མདག་མ་རྡོོ་བསྲེེགས་མཚོོན་གྱིི་ཆར་པ་དག

།དེེང་ནས་བཟུང་སྟེེ་མེེ་ཏོོག་ཆར་པར་གྱུར། །

당외 냠탁 도톱쇽

중외 추오 타예기

렐기 로메 낙첼양

셸말 리이 동보양

팅릴 우르바 닥당 앙바당

뻬마 디쑹 체덴 초닥기

쏠풍 데양 린첸 풍보르규르

뒤좀 리오 남꺙 최바이

닥마 도쎅 촌기 차르바닥

비처럼 쏟아지던 용암과 불타는 돌은

장춥 쎔베 띤첸레

뜨거움에 고통 받는 이들은

차외 냠탁 씰와르쇽

내린 비로 시원하게 되소서.

데라 쩬덴 낙뚝쇽

전단나무 숲으로 모두 변하고

빡쌈 싱두 퉁바르쇽

여의수로 변화되소서.

셰쏙 께녠 진베 제규르찍

아름다운 새들이 듣기 좋은 노래 부르며

녤외 싸촉 닥니 냠가르쇽

지옥의 모든 곳이 쾌적하게 변화되소서.

싸쎅 셸기 싸시 딸와르쇽

불타는 대지는 수정으로 변하며

셸메 캉규르 데셱 강와르쇽

궁전 안에 부처님들 가득하게 하소서.

뎅네 숭떼 메똑 차르바르규르
지금부터 꽃의 비로 변하고
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ཕན་ཚུན་མཚོོན་གྱིིས་འདེེབས་པ་དེེ་ཡང་ནིི།

།དེེང་ནས་བརྩེེ་ཕྱིིར་མེེ་ཏོོག་འཕེེན་པར་ཤོོག །

ཆུ་བོོ་རབ་མེེད་མེེ་དོོང་འདྲ་ནང་བྱིིང་བ་དག

།ཤ་ཀུན་ཞིིག་གྱུར་རུས་གོོང་མེེ་ཏོོག་ཀུནྡའིི་མདོོག །

བདག་གིི་དགེེ་བའིི་སྟོོབས་ཀྱིིས་ལྷ་ཡིི་ལུས་ཐོོབ་ནས།

།ལྷ་མོོ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིིག་དལ་གྱིིས་

펜춘 촌기 뎁바 데양니

뎅네 쩨치르 메똑 펜바르쇽

무기로써 서로 상해하던 싸움은
지금부터 꽃을 주고받는 놀이 되게
		 하소서.

추오 랍메 메동 다낭 징와닥

샤꾼 식규르 뤼공 메똑 꾼데독

불길 같이 뜨거운 강에 빠지고
살이 녹고 백련처럼 하얀 뼈가
		 드러난 이들

닥기 게외 똡기 하이 뤼톱네

하모 남당 헨찍 델기

저의 선근 공덕으로 천신의 몸 얻어서

천녀들과 어울리며 평안하게 쉬게

འབབ་གནས་ཤོོག
밥네쇽

།ཅིི་ཕྱིིར་འདིིར་ནིི་གཤིིན་རྗེེའིི་མིི་དང་ཁྭ་དང་བྱ་རྒོོད་མིི་བཟད་རྣམས་སྐྲག་བྱེེད།
찌치르 디르니 신제 미당 카당 자괴 미세 남딱제

하소서. 잔혹한 염라옥졸, 까마귀와 독수리들 놀라게 하고

ཀུན་ནས་མུན་བསལ་བདེེ་དགའ་བསྐྱེེད་པའིི་མཐུ་བཟང་འདིི་ཀོོ་སུ་ཡིི་མཐུ་སྙམ་སྟེེ།
꾼네 문쎌 데가 꼐베 투상디 꼬수 이투 냠떼			

།

།གྱེེན་དུ་བལྟས་ན་

곈두 떼나

어둠 쫓고 안락 주는 이 힘 어디에서 오는가? 의아하여 위를 보면

ནམ་མཁའིི་དཀྱིིལ་ན་ཕྱག་ན་རྡོོ་རྗེེ་འབར་བ་བཞུགས་མཐོོང་ནས།
남케 낄나 착나 도제 발와 슉통네		

།རབ་ཏུ་དགའ་བའིི་ཤུགས་ཀྱིིས་སྡིིག་

랍두 가외 슉기 딕

허공중에 금강수불 계시고 지옥 중생 죄업 모두 소멸하고

དང་བྲལ་ནས་དེེ་དང་ལྷན་ཅིིག་འགྲོོགས་པར་ཤོོག
당 델네 데당 헨찍 독바르쇽

།མེེ་ཏོོག་ཆར་པ་སྤོོས་ཆུ་དང་འདྲེེས་འབབ་པ་ཡིིས། །

메똑 차르바 뾔추당 데 밥바이

금강수불 따라가게 하소서. 꽃비와 향수 비가 떨어져

དམྱལ་བའིི་མེེ་མདག་ཆིིལ་ཆིིལ་གསོོད་པ་མཐོོང་གྱུར་ནས།
녤외 메닥 칠칠 쐬바 통규르네		

།གློོ་བུར་བདེེ་བས་ཚིིམ་པ་འདིི་ཅིི་བསམ་པ་

로부르 데외 침바 디찌 쌈바

지옥불이 차츰 꺼져가는 광경을 보고 갑작스런 이 행운을 의아하게 생각할 때에

དང༌།
당

།སེེམས་དམྱལ་རྣམས་ཀྱིིས་ཕྱག་ན་པདྨ་མཐོོང་བར་ཤོོག

쎔녤 남기 착나 뻬마 통와르쇽		

།གྲོོགས་དག་འཇིིགས་པ་བོོར་ལ་

독닥 직바 보르라

지옥 유정들이 연화수 보살님을 친견하게 하소서. 벗들이여, 두려움을 버리고
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རིིངས་པར་ཚུར་ཤོོག་འུ་བུའིི་ཐད་དུ་ནིི།
링바르 추르쇽 우뷔 테두니

།གང་གིི་མཐུ་ཡིིས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་བྲལ་དགའ་བའིི་ཤུགས་ཕྱིིན་
강기 투이 둑엘 꾼델 가외 슉친

어서 빨리 이리로 오라. 신통 위력으로 모든 고통 제거하고 안락 주시며

ལ།
라

།འགྲོོ་བ་ཀུན་ནས་ཡོོངས་སྐྱོོབ་བྱང་ཆུབ་སེེམས་དང་བརྩེེ་བ་སྐྱེེས་གྱུར་པ།

도와 꾼네 용꾭 장춥 쎔당 쩨와 꼐귤와			

일체중생 구제하는 대자비의 문수보살님

ཟུར་ཕུད་ཅན་འབར་འཇིིགས་པ་མེེད་པར་བྱེེད་པ་ཅིི་ཞིིག་ཕྱིིན།
수르퓌 젠바르 직바 메바르 제바 찌식친		

།གཞོོན་ནུ་

숀누

ཁྱོོད་ཀྱིི་ལྷ་བརྒྱའིི་ཅོོད་པན་དག་གིིས་

쾨기 하계 쬐뻰 닥기

상투 머리, 젊음으로 빛나고, 두려움을 없애 주시며 수백 명의 천신들이 발밑에서

ཞབས་ཀྱིི་པདྨོོ་ལ་མཆོོད་ཅིིང༌།
샵기 뻬모라 최찡

།ཐུགས་རྗེེས་བརླན་སྤྱན་དབུ་ལ་མེེ་ཏོོག་དུ་མའིི་ཚོོགས་ཀྱིི་ཆར་འབབ་པ། །
툭제 렌쩬 우라 메똑 두메 촉기 차르밥바

머리 숙여 공경하는 분 눈은 대자비로 젖어 있고 머리 위엔 꽃비 내리며

ཁང་བརྩེེགས་ཡིིད་འོོང་ལྷ་མོོ་སྟོོང་ཕྲག་བསྟོོད་དབྱངས་སྒྲོོགས་ལྡན་འདིི་ལྟོོས་ཞེེས།
캉쩩 이옹 하모 똥탁 뙤양 독덴 디뙤셰				

།འཇམ་དབྱངས་དེེ་

잠양 덴

천 명의 천녀들이 찬탄 노래 부르는 이 분을 보라. 지옥 중생 이와 같이

འདྲ་མཐོོང་ནས་ད་ནིི་སེེམས་དམྱལ་ཅ་ཅོོ་འདོོན་པར་ཤོོག
다 통네 다니 쎔녤 짜쪼 돈바르쇽

།དེེ་ལྟར་བདག་གིི་དགེེ་རྩས་ཀུན་ཏུ་བཟང་ལ་
데따르 닥기 게쩨 꾼두 상라

문수보살 친견하며 기뻐하게 하소서. 이와 같이 저의 선근 공덕으로 보현보살 등

སོོགས།
쏙

།བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་སྒྲིིབ་པ་མེེད་སྤྲིིན་བདེེ་བ་དང༌།

장춥 쎔바 딥바 메띤 데와당			

།བསིིལ་ཞིིང་དྲིི་ཞིིམ་ངད་ལྡན་

씰싱 디심 에덴

여러 보살님들과 오염 없는 청정안락과 시원하고 향기로운 비 내리는 광경 보며

ཆར་པ་འབེེབས་མཐོོང་ནས།
차르바 벱통네

།སེེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དེེ་དག་མངོོན་པར་དགའ་གྱུར་ཅིིག

쎔젠 녤와 데닥 온바르 가규르찍

모든 지옥중생 환희하게 하소서.

དུད་འགྲོོ་རྣམས་ནིི་གཅིིག་ལ་གཅིིག
둔도 남니 찍라찍

축생들은 서로 서로 잡아먹는

།

།ཟ་བའིི་འཇིིགས་དང་བྲལ་བར་ཤོོག །
사외 직당 델와르쇽
두려움을 벗어나고
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སྒྲ་མིི་སྙན་པའིི་མིི་བཞིིན་དུ།

아귀들은 북구로주 사람처럼

།ཡིི་དྭགས་རྣམས་ནིི་བདེེ་བར་གྱུར། །

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིིགས་དབང་གིི

성스러운 관음보살님의 손에서

།ཕྱག་ནས་འབབ་པའིི་འོོ་རྒྱུན་གྱིིས། །

ཡིི་དྭགས་རྣམས་ནིི་ཚིིམས་བྱས་ཤིིང༌།
이닥 남니 침제싱

튀제 딱두 씰와르쇽

아귀들의 주린 배를 채우고

།ཁྲུས་བྱས་རྟག་ཏུ་བསིིལ་བར་ཤོོག །

항상 시원하게 목욕하게 하소서.

ལོོང་བ་རྣམས་ཀྱིིས་གཟུགས་མཐོོང་ཞིིང༌།
장님들은 형상들을 보게 되고

།འོོན་པས་རྟག་ཏུ་སྒྲ་ཐོོས་ཤོོག །

ལྷ་མོོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཇིི་བཞིིན་དུ།

임산부는 마야부인과 같이

།སྦྲུམ་མའང་གནོོད་མེེད་བཙའ་བར་ཤོོག །

གཅེེར་བུ་རྣམས་ཀྱིིས་གོོས་དག་དང༌།
헐벗은 이들은 의복을 얻고

།བཀྲེེས་པ་རྣམས་ཀྱིིས་ཟས་དང་ནིི། །

སྐོོམ་པ་རྣམས་ཀྱིིས་ཆུ་དག་དང༌།
목마른 이들은 감미로운

།བཏུང་བ་ཞིིམ་པོོ་ཐོོབ་པར་ཤོོག །

བཀྲེེན་པ་རྣམས་ཀྱིིས་ནོོར་ཐོོབ་ཤོོག
뗀바 남기 노르톱쇽

냥엔 냠탁 가톱쇽

빈곤한 이들은 재물을 얻고

།མྱ་ངན་ཉམ་ཐག་དགའ་ཐོོབ་ཤོོག །

비참하고 근심하는 이들은 기쁨을 얻고

ཡིི་ཆད་རྣམས་ཀྱང་ཡིིད་གསོོས་ཤིིང༌།

།བརྟན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པར་ཤོོག །

다미 녠베 미신두

팍바 쩬레 식왕기

롱와 남기 숙통싱

하모 규툴 지신두

쩨르부 남기 괴닥당

꼼바 남기 추닥당

이체 남꺙 이쐬싱

절망하는 이들은 희망을 얻고

이닥 남니 데와르규르
평안 얻게 하소서.

착네 밥베 오균기

젖줄기가 끊임없이 흘러서

왼베 딱두 다퇴쇽

귀머거리 모든 소리 들리며

둠마앙 뇌메 짜와르쇽

산통 없이 출산하게 하소서.

떼바 남기 세당니

굶주린 이들은 먹을 것 얻고

뚱와 심보 톱바르쇽

마실 것을 얻게 하소서.

뗀바 펜쑴 촉바르쇽

모든 이들 안정되고 풍족하게 하소서.
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སེེམས་ཅན་ནད་པ་ཇིི་སྙེེད་པ།
병을 앓는 모든 이는

།མྱུར་དུ་ནད་ལས་ཐར་གྱུར་ཅིིག །

འགྲོོ་བའིི་ནད་ནིི་མ་ལུས་པ།
일체중생 언제나

།རྟག་ཏུ་འབྱུང་བ་མེེད་པར་ཤོོག །

སྐྲག་པ་རྣམས་ནིི་འཇིིགས་མེེད་ཤོོག
딱바 남니 직메쇽

찡바 남니 돌와르규르

두려움에 빠진 이들 안심을 얻고

།བཅིིངས་པ་རྣམས་ནིི་གྲོོལ་བར་འགྱུར། །

속박된 이들은 풀려 나오며

མཐུ་མེེད་རྣམས་ནིི་མཐུ་ལྡན་ཞིིང༌།
힘없는 이들은 힘을 얻고

།ཕན་ཚུན་སེེམས་ནིི་མཉེེན་གྱུར་ཅིིག །

མགྲོོན་པོོ་དག་ནིི་ཐམས་ཅད་ལ།
길 떠나는 이들은

།ཕྱོོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བདེེ་བར་ཤོོག །

གང་གིི་དོོན་དུ་འགྲོོ་བྱེེད་པ།
고난 없이 여행목적

།དེེ་འབད་མིི་དགོོས་འགྲུབ་གྱུར་ཅིིག །

གྲུ་དང་གྲུ་ཆེེན་ཞུགས་པ་རྣམས།
배를 타고 가는 이들은

།ཡིིད་ལ་བསམ་པ་གྲུབ་གྱུར་ཏེེ། །

ཆུ་ཡིི་ངོོགས་སུ་བདེེར་ཕྱིིན་ནས།

가족, 친구들과 재회하고

།གཉེེན་དང་ལྷན་ཅིིག་དགའ་བར་ཤོོག །

མྱ་ངམ་ལམ་གོོལ་འཁྱམས་པ་རྣམས།

།མགྲོོན་པོོ་དག་དང་ཕྲད་གྱུར་ནས། །

쎔젠 네바 지녜바

도외 네니 마뤼바

투메 남니 투덴싱

돈보 닥니 탐제라

강기 돈두 도제바

두당 두첸 슉바남

추이 옥수 데르친네

냥암 람골 캼바남

길을 잃고 오지에서 헤매는 이들

뉴르두 네레 타르규르찍
신속하게 치유되고

딱두 중와 메바르쇽
무병하게 하소서.

펜춘 쎔니 녠규르찍

모두 서로 서로 화목하게 하소서.

촉남 탐제 데와르쇽

어디서든 편안해지고

데베 미괴 둡규르찍
성취하게 하소서.

이라 쌈바 둡규르떼

목적지에 안전하게 다다라

녠당 헨찍 가와르쇽

함께 기뻐하게 하소서.

돈보 닥당 테규르네

지나가는 여행자와 만나서
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ཆོོམ་རྐུན་སྟག་སོོགས་འཇིིགས་མེེད་པར།
도적, 맹수 등의 위험 벗어나

།མིི་ངལ་བདེེ་བླག་འདོོང་བར་ཤོོག །

དགོོན་སོོགས་ལམ་མེེད་ཉམ་ང་བར།

오지 등의 길 없고 곤궁한 곳의

།བྱིིས་པ་རྒན་པོོ་མགོོན་མེེད་ཅིིང༌། །

གཉིིད་ལོོག་མྱོོས་ཤིིང་རབ་མྱོོས་རྣམས།
니록 뇨싱 랍뇨남

학닥 쑹와 제바르쇽

잠들고, 취하고, 혼미한 이들

།ལྷ་དག་སྲུང་བ་བྱེེད་པར་ཤོོག །

천신들이 보호하게 하소서.

མིི་དལ་ཀུན་ལས་ཐར་བ་དང༌།

열악한 모든 조건에서 벗어나

།དད་དང་ཤེེས་རབ་བརྩེེ་ལྡན་ཞིིང༌། །

ཟས་དང་སྤྱོོད་པ་ཕུན་ཚོོགས་ནས།

바른 생계, 바른 행위 원만하게 갖추고

།རྟག་ཏུ་ཚེེ་རབས་དྲན་པར་ཤོོག །

ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་མཛོོད་བཞིིན་དུ།
모든 유정들이 허공처럼

།ལོོངས་སྤྱོོད་ཆད་པ་མེེད་པར་ཤོོག །

རྩོོད་པ་མེེད་ཅིིང་འཚེེ་མེེད་པར།
투쟁이나 해코지 없이

།རང་དབང་དུ་ནིི་སྤྱོོད་པར་ཤོོག །

སེེམས་ཅན་གཟིི་བརྗིིད་ཆུང་ངུ་གང༌།
볼품없는 유정들은

།དེེ་དག་གཟིི་བརྗིིད་ཆེེན་པོོར་ཤོོག །

དཀའ་ཐུབ་ཅན་གང་གཟུགས་ངན་པ།

།གཟུགས་བཟང་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པར་ཤོོག །

촘꾼 딱쏙 직메바르

곤쏙 람메 냠아와르

미델 꾼레 타르와당

세당 쬐바 푼촉네

탐제 남카 죄신두

쬐바 메찡 체메바르

쎔젠 시지 충우강

까툽 젠강 숙엔바

못생겨서 속상한 모든 이들은

밍엘 데락 동와르쇽

고생 없이 여행하게 하소서.

지바 겐보 곤메찡

아이, 노인, 의지할 데 없는 이,

데당 셰랍 쩨덴싱

신심, 지혜, 자비 갖추고

딱두 체랍 덴바르쇽

언제나 숙명통을 얻게 하소서.

롱쬐 체바 메바르쇽

다함없는 풍요로움 누리고

랑왕 두니 쬐바르쇽

자유로운 삶을 영위하게 하소서.

데닥 시지 첸보르쇽
장엄하게 변하고

숙상 푼쑴 촉바르쇽

아름다운 외모 얻게 하소서.
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འཇིིག་རྟེེན་བུད་མེེད་ཇིི་སྙེེད་པ།
세상의 모든 여성들은

།དེེ་དག་སྐྱེེས་པ་ཉིིད་གྱུར་ཅིིག །

མ་རབས་རྣམས་ནིི་མཐོོ་ཐོོབ་ཅིིང༌།

미천한 이들은 고귀해지되

།ང་རྒྱལ་དག་ཀྱང་བཅོོམ་པར་ཤོོག །

བདག་གིི་བསོོད་ནམས་འདིི་ཡིིས་ནིི།

제가 쌓은 모든 공덕에 의해

།སེེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ། །

སྡིིག་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས་ནིི།
모든 악행 여의고

།རྟག་ཏུ་དགེེ་བ་བྱེེད་པར་ཤོོག །

བྱང་ཆུབ་སེེམས་དང་མིི་འབྲལ་ཞིིང༌།
보리심을 여의지 않고

།བྱང་ཆུབ་སྤྱོོད་ལ་གཞོོལ་བ་དང༌། །

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིིས་ཡོོངས་གཟུང་ཞིིང༌།
부처님의 가호를 받고

།བདུད་ཀྱིི་ལས་ཀྱང་སྤོོང་བར་ཤོོག །

སེེམས་ཅན་དེེ་དག་ཐམས་ཅད་ནིི།
일체중생 헤아릴 수 없이

།ཚེེ་ཡང་དཔག་མེེད་རིིང་བར་ཤོོག །

རྟག་ཏུ་བདེེ་བར་འཚོོ་འགྱུར་ཞིིང༌།

죽음이란 말을 듣는 것조차

།འཆིི་བའིི་སྒྲ་ཡང་གྲགས་མ་གྱུར། །

དཔག་བསམ་ཤིིང་གིི་སྐྱེེད་མོོས་ཚལ།

།སངས་རྒྱས་དང་ནིི་སངས་རྒྱས་སྲས། །

직뗀 뷔메 지녜바

마랍 남니 토톱찡

닥기 쏘남 디이니

딕바 탐제 뽕네니

장춥 쎔당 미델싱

쌍계 남기 용숭싱

쎔젠 데닥 탐제니

딱두 데와르 초규르싱

빡쌈 싱기 꼐뫼첼

여의수가 있는 정원과

데닥 꼐바 니규르찍
강인하게 변하고

아걀 닥꺙 쫌바르쇽

결코 교만하지 않게 하소서.

쎔젠 탐제 마뤼바

모든 유정들이 언제나

딱두 게와 제바르쇽

선업만을 짓게 하소서.

장춥 쬐라 숄와당

보살행에 항상 애쓰며

뒤기 레꺙 뽕와르쇽

마군의 업 단절하게 하소서.

체양 빡메 링와르쇽

오래 살며 안락 누리고

치외 다양 닥마규르

드문 일이 되게 하소서.

쌍계 당니 쌍계쎄

부처님과 보살님들과
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ཆོོས་སྙན་སྒྲོོགས་པས་གང་བ་ཡིིས།
듣기 좋은 바른 설법이

།ཕྱོོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་གང་བར་ཤོོག །

ཐམས་ཅད་དུ་ནིི་ས་གཞིི་དག

대지는 손바닥과 같이 평평하여

།གསེེག་མ་ལ་སོོགས་མེེད་པ་དང༌། །

ལག་མཐིིལ་ལྟར་མཉམ་བཻཻཌཱུརྱའིི།

와이두랴 보석처럼 매끄럽고

།རང་བཞིིན་འཇམ་པོོར་གནས་གྱུར་ཅིིག །

འཁོོར་གྱིི་དཀྱིིལ་འཁོོར་ཡོོད་དགུར་ཡང༌།
주변의 모든 만달라에도

།བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་མང་པོོ་དག །

རང་གིི་ལེེགས་པས་ས་སྟེེང་དག

자리에서 특출한 공덕으로

།བརྒྱན་པར་མཛད་པས་བཞུགས་གྱུར་ཅིིག །

ལུས་ཅན་ཀུན་གྱིིས་བྱ་དང་ནིི།
모든 이가 새들과

།ཤིིང་དང་འོོད་ཟེེར་ཐམས་ཅད་དང༌། །

ནམ་མཁའ་ལས་ཀྱང་ཆོོས་ཀྱིི་སྒྲ།

허공에서조차 정법의 소리

།རྒྱུན་མིི་འཆད་པར་ཐོོས་པར་ཤོོག །

དེེ་དག་རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་དང༌།
유정들이 항상 부처와

།སངས་རྒྱས་སྲས་དང་ཕྲད་གྱུར་ཅིིག །

མཆོོད་པའིི་སྤྲིིན་ཕུང་མཐའ་ཡས་པས།

།འགྲོོ་བའིི་བླ་མ་མཆོོད་པར་ཤོོག །

최녠 독베 강와이

탐제 두니 싸시닥

락틸 따르냠 베두랴이

코르기 낄코르 요구르양

랑기 렉베 싸뗑닥

뤼젠 꾼기 자당니

남카 레꺙 최기다

데닥 딱두 쌍계당

최베 띤풍 타예베

지극정성으로 무한히

촉남 탐제 강와르쇽

모든 곳에 가득하게 하소서.

쎅마 라쏙 메바당

거친 데가 하나도 없고

랑신 잠보르 네규르찍

부드럽게 변하도록 하소서.

장춥 쎔바 망보닥

수많은 보살님들께서 각각의

곈바르 제베 슉규르찍

장엄하며 계시도록 하소서.

싱당 외세르 탐제당
모든 빛과 나무와

균미 체바르 퇴바르쇽

끊임없이 듣게 하소서.

쌍계 쎄당 테규르직

보살님들 만나 뵈옵고

도외 라마 최바르쇽

공양 올리도록 하소서.
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ལྷ་ཡང་དུས་སུ་ཆར་འབེེབས་ཤིིང༌།
하당 뒤수 차르벱싱

로똑 푼쑴 촉규르찍

항상 때에 맞춰 비가 내려서

작물들은 풍성하게 자라고

རྒྱལ་པོོ་ཆོོས་བཞིིན་བྱེེད་པ་དང༌།

모든 정치 여법하게 되어서

།འཇིིག་རྟེེན་དག་ཀྱང་དར་བར་ཤོོག །

སྨན་རྣམས་མཐུ་དང་ལྡན་པ་དང༌།

세상 모든 약은 영험해지고

།གསང་སྔགས་བཟླས་བརྗོོད་འགྲུབ་པར་ཤོོག །

མཁའ་འགྲོོ་སྲིིན་པོོ་ལ་སོོགས་པ།
공행, 나찰 등은 모두가

།སྙིིང་རྗེེའིི་སེེམས་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིིག །

སེེམས་ཅན་འགའ་ཡང་སྡུག་མ་གྱུར།

한 중생도 고통 받는 일 없고,

།སྡིིག་པར་མ་གྱུར་ན་མ་གྱུར། །

འཇིིགས་དང་བརྙས་པར་མིི་འགྱུར་ཞིིང༌།

།འགའ་ཡང་ཡིིད་མིི་བདེེ་མ་གྱུར། །

གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ཀློོག་པ་དང༌།
쭉락 캉남 록바당

카똔 기계 렉네쇽

사원에는 독경, 기도 소리

ཁ་ཏོོན་གྱིིས་རྒྱས་ལེེགས་གནས་ཤོོག །

끊임없이 들리고

རྟག་པར་དགེེ་འདུན་མཐུན་པ་དང༌།
승가는 언제나 화합하여

།དགེེ་འདུན་དོོན་ཡང་འགྲུབ་པར་ཤོོག །

བསླབ་པ་འདོོད་པའིི་དགེེ་སློོང་དག

།དབེེན་པ་དག་ཀྱང་ཐོོབ་པར་ཤོོག །

걀보 최신 제바당

멘남 투당 덴바당

칸도 씬보 라쏙바

쎔젠 카양 둑마규르

직당 녜바르 미규르싱

두려움과 멸시받는 일 없고,

딱바르 겐둔 툰바당

랍바 되베 겔롱닥

수행 정진하는 비구들은

།ལོོ་ཏོོག་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་གྱུར་ཅིིག །

직뗀 닥꺙 달와르쇽

온 세상이 번영하게 하소서.

쌍악 데죄 둡바르쇽

진언 외면 모든 목적 이루며

닝제 쎔당 덴규르찍

자비심을 갖게 하소서.

딕바르 마규르 나마규르
질병 없고, 죄업 짓는 일 없고,

가양 이미 데마규르

마음 불편한 일 없게 하소서.

겐둔 돈양 둡바르쇽

모든 목적 성취하게 하소서.

왼바 닥꺙 톱바르쇽

조용한 수행처를 얻어서
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གཡེེང་བ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས་ནིི།
모든 산란함을 여의고

།སེེམས་ནིི་ལས་རུང་སྒོོམ་གྱུར་ཅིིག །

དགེེ་སློོང་མ་རྣམས་རྙེེད་ལྡན་ཞིིང༌།

모든 비구니는 필요한 것 구족하고

།འཐབ་དང་གནོོད་པ་སྤོོང་བར་ཤོོག །

དེེ་བཞིིན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཀུན།

모든 출가 수행자들은

།ཚུལ་ཁྲིིམས་ཉམས་པ་མེེད་གྱུར་ཅིིག །

ཚུལ་ཁྲིིམས་འཆལ་བས་ཡིིད་བྱུང་ནས།
계율 범한 이들은 뉘우치고

།རྟག་ཏུ་སྡིིག་པ་ཟད་བྱེེད་ཤོོག །

བདེེ་འགྲོོ་དག་ནིི་ཐོོབ་གྱུར་ནས།
선한 세계 과보 받아서

།དེེར་ཡང་བརྟུལ་ཞུགས་མིི་ཉམས་ཤོོག །

མཁས་པ་རྣམས་ནིི་བཀུར་བ་དང༌།
현자들은 항시 공양과

།བསོོད་སྙོོམས་དག་ཀྱང་རྙེེད་པར་ཤོོག །

རྒྱུད་ནིི་ཡོོངས་སུ་དག་པ་དང༌།

철저하게 청렴결백하여

།ཕྱོོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་གྲགས་པར་ཤོོག །

ངན་སོོང་སྡུག་བསྔལ་མིི་མྱོོང་ཞིིང༌།

일체중생 악도의 고통 여의고

།དཀའ་བ་སྤྱད་པ་མེེད་པར་ཡང༌། །

ལྷ་བས་ལྷག་པའིི་ལུས་ཐོོབ་ནས།

།དེེ་དག་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོོབ་ཤོོག །

옝와 탐제 빵네니

겔롱 마남 녜덴싱

데신 랍두 중와꾼

출팀 첼외 이중네

데도 닥니 톱규르네

케바 남니 꾸르와당

규니 용수 닥바당

엔송 둑엘 미뇽싱

하외 학베 뤼톱네

천신보다 훌륭한 몸 얻어

쎔니 레룽 곰규르찍

잘 다스려진 마음으로 명상하게 하소서.

탑당 뇌바 뽕와르쇽

투쟁, 악의 등을 여의며

출팀 냠바 메규르찍

청정계율 지키도록 하소서.

딱두 딕바 세제쇽

죄업 정화 위해 애쓰며

데르양 뚤슉 미냠쇽

생을 이어 계율 지켜가게 하소서.

쏘뇸 닥꺙 녜바르쇽

공경 받으면서 마음은

촉남 꾼두 닥바르쇽

모든 곳에 명망 드높이게 하소서.

까와 쩨바 메바르양
힘든 고행 없이도

데닥 쌍계 뉴르톱쇽

신속하게 성불하게 하소서.
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སེེམས་ཅན་ཀུན་གྱིིས་ལན་མང་དུ།
모든 유정들이 끊임없이

།སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཆོོད་བྱེེད་ཅིིང༌། །

སངས་རྒྱས་བདེེ་བ་བསམ་ཡས་ཀྱིིས།
부사의한 부처님의 가피로

།རྟག་ཏུ་བདེེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིིག །

བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིིས་ནིི།
장춥 쎔바 남기니

도돈 툭라 공둡쇽

모든 보살님들께서는

།འགྲོོ་དོོན་ཐུགས་ལ་དགོོངས་འགྲུབ་ཤོོག །

추구하는 중생 이익 이루고

མགོོན་པོོ་ཡིིས་ནིི་གང་དགོོངས་པ།

구제자들께서 원하시는 대로

།སེེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེེ་འབྱོོར་ཤོོག །

དེེ་བཞིིན་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང༌།
그와 같이 독각, 성문님들도

།ཉན་ཐོོས་རྣམས་ཀྱང་བདེེ་གྱུར་ཅིིག །

བདག་ཀྱང་འཇམ་དབྱངས་བཀའ་དྲིིན་གྱིིས།
저도 역시 문수존의 가피로

།ས་རབ་དགའ་བ་ཐོོབ་བར་དུ། །

རྟག་ཏུ་ཚེེ་རབས་དྲན་པ་དང༌།
항시 숙명통을 갖추고

།རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བྱེེད་པར་ཤོོག །

བདག་ནིི་ཁ་ཟས་གྱིི་ནས་ཀྱང༌།
의식주와 생활은

།ཉམས་དང་ལྡན་ཞིིང་འཚོོ་བར་ཤོོག །

ཚེེ་རབས་ཀུན་ཏུ་དབེེན་གནས་པ།

།ཕུན་སུམ་ལྡན་པ་ཐོོབ་པར་ཤོོག །

쎔젠 꾼기 렌망두

쌍계 데와 쌈예기

곤보 이니 강공바

데신 랑쌍 계남당

닥걍 잠양 까딘기

딱두 체랍 덴바당

닥니 카세 기네꺙

체랍 꾼두 왼네바

세세생생 수행처로 훌륭한

쌍계 탐제 최제징

부처님께 공양 올리고

딱두 데당 덴규르찍

항시 안락하게 하소서.

쎔젠 남라 데조르쇽

유정들이 그와 같이 얻게 하소서.

녠퇴 남꺙 데규르직
대안락을 이루고

싸랍 가와 톱바르두

환희지에 이를 때까지

랍두 중와 제바르쇽

출가 수행자로 살게 하소서.

냠당 덴싱 초와르쇽

검소하고 평범하게 지내며

푼쑴 덴바 톱바르쇽

적정한 곳 얻게 하소서.
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གང་ཚེེ་བལྟ་བར་འདོོད་པ་འམ།
문수존자 뵙고 싶거나

།ཅུང་ཟད་དྲིི་བར་འདོོད་ན་ཡང༌། །

མགོོན་པོོ་འཇམ་དབྱངས་དེེ་ཉིིད་ནིི།
아무 장애 없이 언제든

།གེེགས་མེེད་པར་ཡང་མཐོོང་བར་ཤོོག །

ཕྱོོགས་བཅུ་ནམ་མཁའིི་མཐས་གཏུགས་པའིི།
시방 허공계와 같이 한없는

།སེེམས་ཅན་ཀུན་དོོན་བསྒྲུབ་བྱའིི་ཕྱིིར། །

ཇིི་ལྟར་འཇམ་དབྱངས་སྤྱོོད་མཛད་པ།
문수 존자님의 행업을

།བདག་གིི་སྤྱོོད་པའང་དེེ་འདྲར་ཤོོག །

ཇིི་སྲིིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང༌།
허공계가 존재하는 한

།འགྲོོ་བ་ཇིི་སྲིིད་གནས་གྱུར་པ། །

དེེ་སྲིིད་བདག་ནིི་གནས་གྱུར་ནས།

그 때까지 저도 역시 머물러

།འགྲོོ་བའིི་སྡུག་བསྔལ་སེེལ་བར་ཤོོག །

འགྲོོ་བའིི་སྡུག་བསྔལ་གང་ཅིིའང་རུང༌།
유정들의 어떠한 괴로움도

།དེེ་ཀུན་བདག་ལ་སྨིིན་གྱུར་ཅིིག །

བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའིི་དགེེ་འདུན་གྱིིས།
보살님들 승중께서

།འགྲོོ་བ་བདེེ་ལ་སྤྱོོད་པར་ཤོོག །

འགྲོོ་བའིི་སྡུག་བསྔལ་སྨན་གཅིིག་པུ།

།བདེེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའིི་གནས། །

강체 따와르 되바암

곤보 잠양 데니니

촉주 남케 테뚝베

지다르 잠양 쬐제바

지씨 남카 네바당

데씨 닥니 네규르네

도외 둑엘 강찌앙룽

장춥 쎔베 겐둔기

도외 둑엘 멘찍부

중생고의 유일한 약

쭝세 디와르 되나양

의문 나는 점이 있으면

겍메 바르양 통와르쇽

친견할 수 있게 하소서.

쎔젠 꾼돈 둡제치르

일체중생 이익 위해서

닥기 쬐바앙 덴다르쇽

저도 그와 같이 성취하게 하소서.

도와 지씨 네규르바

유정들이 존재하는 한

도와 둑엘 쎌와르쇽

중생고를 해소하게 하소서.

데꾼 닥라 민규르찍

모두 제게 와서 맺게 하소서.

도와 데라 쬐바르쇽

유정들을 안락으로 인도하소서.

데와 탐제 중외네
모든 안락의 근원
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བསྟན་པ་རྙེེད་དང་བཀུར་སྟིི་དང༌།

불법이 풍요롭고 공경 받으며

།བཅས་ཏེེ་ཡུན་རིིང་གནས་གྱུར་ཅིིག །

གང་གིི་དྲིིན་གྱིིས་དགེེ་བློོ་བྱུང༌།

선한 마음 생겨나게 해주신

།འཇམ་པའིི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །

གང་གིི་དྲིིན་གྱིིས་བདག་དར་བ།

།དགེེ་བའིི་བཤེེས་ལའང་བདག་ཕྱག་འཚལ། །ཞེེས་སོོ།

뗀바 녜당 꾸르띠당

강기 딘기 게로중

강기 딘기 닥다르와
저를 성장시켜 주신

쩨떼 윤링 네규르찍

오래 오래 머물도록 하소서.

잠베 양라 착찰로

문수존께 예경합니다.

게외 셰라앙 닥착찰

모든 선지식들께도 예경합니다.

།
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བདེེ་སྨོོན་ཤེེས་བྱ་མ།

མངྒ་ལཾཾ་སྭསྟིི་བྷ་ཝནྟུ།

망갈람 스와스띠 바완뚜

ཤེེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མངོོན་སུམ་གཟིིགས་པ་པོོ།
일체법을 직관하는

།མཆོོག་གིི་ཡོོན་ཏན་མ་ལུས་མཐར་ཕྱིིན་པའིི། །

ཟླ་མེེད་བརྙེེས་པ་དེེ་དང་དམ་པའིི་ཆོོས།
부처님과 그의 법과

།བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའིི་ཚོོགས་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །

མཐའ་ཡས་ནམ་མཁའིི་མཐའ་ཀླས་ཞིིང་རྒྱ་མཚོོ།
무한한 허공계의 한없는 세계

།མཐའ་དག་སྐུ་ཡིི་སྤྲུལ་པས་སྣང་བར་མཛད། །

མཐའ་ཡས་འོོད་མངའ་ཐུབ་ཆེེན་ཚེེ་དཔག་མེེད།

།མཐའ་མེེད་འཁོོར་བའིི་འགྲོོ་བ་ཀུན་ལ་ཁྱབ། །

ཀུན་མཁྱེེན་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིི་ཐུགས་རྗེེའིི་འོོད།
꾼켼 걀와 남기 툭제외

꾼네 랍족 예셰 외토외

일체지자 부처님들 자비의 광명

།ཀུན་ནས་རབ་རྫོོགས་ཡེེ་ཤེེས་འོོད་འཕྲོོ་བས། །

모두 구족하신 지혜 광명 비추어

ཀུན་རྟོོག་སྲིིད་པའིི་མུན་སྟུག་སྣ་ཚོོགས་པ།

갖가지의 분별과 삼계 어둠 밝히는

།ཀུན་སེེལ་རྣམ་འདྲེེན་གཙོོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །

འོོད་ཕྲེེང་གསལ་བས་ཞིིང་ཀུན་ཁྱབ་མཛད་དེེ།

།ཡེེ་ཤེེས་སྤྱན་གྱིིས་ཅུང་ཟད་གཟིིགས་པས་ཀྱང༌། །

셰자 탐제 온쑴 식바보

다메 녜바 데당 담베최

타예 남케 타레 싱갸초

타예 외아 툽첸 체빡메

촉기 욘뗀 마뤼 타르친베
최고 공덕 완성하신

장춥 쎔베 촉라 귀착찰

보살님들 승가에 예경합니다.

타닥 꾸이 뚤베 낭와르제

모두 화신으로 환히 비추고

타메 코르외 도와 꾼라캽

한없는 윤회 중생 모두 덮는 무한 광명과 대위신력 갖춘 무량광의 부처님

꾼똑 씨베 문뚝 나촉바

외텡 쎌외 싱꾼 캽제데

밝은 광명으로 모든 세계를 덮고

꾼쎌 남덴 쪼라 착찰로

중생의 인도자께 예경합니다.

예셰 쩬기 쭝세 식베꺙

지혜안의 짧은 일별만으로
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བདུད་སྡེེའིི་དཔུང་ཚོོགས་མ་ལུས་ཞིི་མཛད་པ།

།དཔག་མེེད་སྐུ་ཡིི་འོོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །

སྲིིད་དང་ཞིི་བ་རབ་སྤངས་རྣམ་གྲོོལ་སྐུ།

།ངོོ་བོོ་ཉིིད་ཀྱིི་དབྱིིངས་ལས་མ་གཡོོས་ཀྱང༌། །

གང་གང་འདུལ་བ་དེེ་ལ་དེེར་སྟོོན་པའིི།

།མཚན་དང་དཔེེ་བྱད་ཀྱིིས་འབར་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །

ཆོོས་ཀུན་རྣམ་འབྱེེད་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་ཡིི།

།གསུང་གཅིིག་གིིས་ཀྱང་ཕྱོོགས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ། །

སེེམས་ཅན་དབང་པོོའི ི་རིིམ་པ་ཇིི་བཞིིན་འཇུག

།དཔག་མེེད་གསུང་གིི་འོོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །

སྨྲ་བསམ་བརྗོོད་པའིི་ཡུལ་ལས་རབ་འདས་ཀྱང༌།

།འབད་མེེད་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་པའིི་ཡང་དག་ཚིིག །

གསུང་གིི་གསང་བ་བསམ་གྱིིས་མིི་ཁྱབ་པས།

།ལེེགས་པའིི་ལམ་མཆོོག་སྟོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །

뒤데 뿡촉 마뤼 시제바

마군을 남김없이 적멸하시는

씨당 시와 랍빵 남돌꾸

윤회와 열반의 양변에서 벗어난 몸

강강 둘와 데라 데르똔베

갖가지 교화대상 근기 맞춰 화현하는

최꾼 남제 옌락 둑쭈이

육십 가지 양상의 음성으로 한 말씀에

쎔젠 왕뵈 림바 지신죽

중생의 근기 별로 각각으로 들리는

마쌈 죄베 율레 랍데꺙

말과 생각, 내용들을 초월한 채로

쑹기 쌍와 쌈기 미캽베

헤아리기 어려운 비밀 담은 가르침

빡메 꾸이 외라 착찰로

무량광불 광명에 예경합니다.

오오 니기 잉레 마요꺙

자성계로부터 부동한 채로

첸당 뻬제 기바르 착찰로

장엄하신 상호에 예경합니다.

쑹찍 기꺙 촉뒤 탐제두

일체법을 나타내고 모든 시간 장소 맞게

빡메 쑹기 외라 착찰로

무량광불 가르침의 광명에 예경합니다.

베메 훈기 둡베 양닥칙

애씀 없이 저절로 이루어진 진실한 말씀

렉베 람촉 똔라 착찰로

바른 길로 안내하는 설법에 예경합니다.

རང་བཞིིན་འོོད་གསལ་མཁའ་ལྟར་མིི་དམིིགས་ཀྱང༌། །རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་ཡེེ་ཤེེས་རོོལ་པ་ཡིིས། །
랑신 외쎌 카따르 미믹꺙

남바 꾼덴 예셰 롤바이

자성광명 허공 같아 볼 수 없지만

모든 것을 갖춘 지혜 유희로

ཤེེས་བྱ་ཇིི་སྙེེད་མཁྱེེན་པའིི་དཀྱིིལ་འཁོོར་རྒྱས།

།དཔག་མེེད་ཐུགས་ཀྱིི་འོོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །

셰자 지녜 켄베 낄코르계

일체법을 아는 만달라가 펼쳐진

빡메 툭기 외라 착찰로

헤아릴 수 없는 마음의 빛에 예경합니다.
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ཆོོས་ཀུན་ངོོ་བོོ་ཉིིད་ཀྱིིས་ཉེེར་ཞིི་ཞིིང༌།

일체법의 자성은 적정하지만

།མ་འགགས་སྣང་བ་རབ་ཏུ་བཀྲ་བ་གང༌། །

ཁྱོོད་ཀྱིིས་གཟིིགས་པའང་རྣམ་དག་ཞིི་བ་དང༌།

།དེེ་བཞིིན་ཀུན་ཏུ་གཟིིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །

གང་ཞིིག་འགྲོོ་བའིི་ཡིིད་བཞིིན་ཉེེར་འཚོོའིི་གནས།

།སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེེ་ཤེེས་དཔག་མེེད་སྟོོབས། །

ཐུགས་རྗེེ་ཕྲིིན་ལས་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་ཡིི།
대자비의 은혜가 한량이 없는

།འོོད་དཔག་མེེད་ལ་རྟག་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །

དངོོས་དང་ཡིིད་ཀྱིིས་སྤྲུལ་པའིི་ལུས་ལོོངས་སྤྱོོད།

།ཡོོངས་སུ་མ་བཟུང་ནམ་མཁའིི་མཐར་ཐུག་པ། །

བློོ་ཡིིས་བླངས་ཏེེ་བདེེ་བར་གཤེེགས་རྣམས་མཆོོད།

།དམན་ལ་བརྩེེར་དགོོངས་བདག་གིི་འདིི་དག་བཞེེས། །

བདག་དང་སེེམས་ཅན་ཀུན་གྱིི་སྡིིག་པའིི་ལས།
저와 모든 유정들의 죄업들

།ཉེེས་པར་གྱུར་གང་མཐོོལ་ཞིིང་བཤགས་པར་བགྱིི། །

སླན་ཆད་ནམ་ཡང་བགྱིིད་པར་མ་གྱུར་ཅིིག
이후로는 결코 죄업 짓지 않고

།ལས་ཀྱིི་སྒྲིིབ་པའང་གཏན་ཏུ་ཟད་བྱེེད་ཤོོག །

རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་ཉན་ཐོོས་རང་རྒྱལ་དང༌།

།འགྲོོ་བ་ཀུན་གྱིི་དགེེ་ལ་རྗེེས་ཡིི་རང༌། །

최꾼 오오 니기 녜시싱

쾨기 식바앙 남닥 시와당

마각 낭와 랍두 따와당

현상이 끊임없이 발현하며

데신 꾼두 식라 착찰로

모든 현상 아는 마음 역시 적정하나니
그와 같이 모든 것을 보는 일체지에
		 예경합니다.

강식 도외 이신 녜르최네

꾸쑹 툭당 예셰 빡메똡

유정들이 각자 뜻에 따라 살아가는 밑바탕 몸과 말과 마음과 지혜의 무한한 힘

툭제 틴레 빡두 메바이

오당 이기 뚤베 뤼롱쬐

외빡 메라 딱바르 착찰로

무량광 부처님께 항상 예경합니다.

용수 마숭 남케 타르툭바

마음으로 화현한 공양물과 실제 공양물 허공처럼 끝없는 주인 없는 사물들

로이 랑떼 데와르 셱남최

멘라 쩨르공 닥기 디닥셰

마음으로 가져다 선서들께 공양합니다. 미천한 저의 공양 자비로써 받아주소서.

닥당 쎔젠 꾼기 딕베레

멘체 남양 기바르 마규르직

걀당 걀쎄 녠퇴 랑걀당

부처님과 보살님, 독각, 성문과,

녜바르 규르강 톨싱 샥바르기

모든 허물 드러내고 참회합니다.

레기 딥바앙 뗀두 세제쇽

모든 업장 다해 사라지게 하소서.

도와 꾼기 게라 제이랑

모든 유정들의 공덕에 수희합니다.
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གང་ཡང་ཕྱོོགས་བཅུའིི་བདེེ་གཤེེགས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཐེེག་མཆོོག་ཆོོས་ཀྱིི་འཁོོར་ལོོ་བསྐོོར་བར་བསྐུལ། །
강양 촉쮜 데셱 탐제라

텍촉 최기 콜로 꼴와르꿀

시방세계 모든 부처님들께

대승법륜 굴리시길 간청합니다.

བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོོ་དཔག་ཏུ་མེེད་པར་ཡང༌།
한량없는 겁의 바다에

།མྱ་ངན་མིི་འདའ་བཞུགས་པར་གསོོལ་བ་འདེེབས། །

དུས་གསུམ་བསགས་པའིི་དགེེ་བ་ཅིི་ཡོོད་པ།
삼세에 제가 지은 모든 공덕을

།གཞན་ཕན་དོོན་ཕྱིིར་བྱང་ཆུབ་ཆེེན་པོོར་བསྔོོ། །

ཇིི་སྲིིད་བྱང་ཆུབ་སྙིིང་པོོ་མ་ཐོོབ་བར།
무상보리 성취하기 전까지

།སྐྱེེ་བ་འདིི་དང་མ་འོོངས་ཐམས་ཅད་དུ། །

བླ་མ་དམ་པས་རྗེེས་སུ་འཛིིན་གྱུར་ཅིིག

།བྱང་ཆུབ་སེེམས་ནིི་ནམ་དུའང་ཉམས་མ་གྱུར། །

껠바 갸초 빡두 메바르양

뒤쑴 싹베 게와 찌요바

지씨 장춥 닝보 마톱바르

라마 담베 제수 진규르찍

바른 스승께서 가호하시고

냥엔 미다 슉바르 쏠와뎁

열반하지 마시고 머무시길 간청합니다.

셴펜 돈치르 장춥 첸보르오

일체중생 위해 대각에 회향합니다.

꼐와 디당 마옹 탐제두

이번생과 미래 모든 생에서

장춥 쎔니 남두앙 냠마규르

보리심에 퇴락 없게 하소서.

རིིགས་གཟུགས་ལོོངས་སྤྱོོད་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པ་ཡིི། །དལ་འབྱོོར་མཆོོག་ཐོོབ་ཆོོས་ལྡན་གྲོོགས་དང་བཅས། །
릭숙 롱쬐 푼쑴 촉바이

델조르 촉톱 최덴 독당쩨

좋은 가문, 몸과 재물 원만하게 갖추고

정법 실천하는 벗들과 함께

སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་རིིམ་བཞིིན་སློོབ་པ་དང༌།

부처님 가르침을 차제 따라 배우고

།འདུན་དང་བརྩོོན་འགྲུས་བག་ཡོོད་ལྡན་གྱུར་ཅིིག །

ངན་སོོང་གསུམ་སོོགས་མིི་བཟད་འཁོོར་བ་ཡིི།
삼악도를 비롯한 팔무가의 장소에

།མིི་ཁོོམ་འཇིིག་རྟེེན་རྣམས་སུ་སྐྱེེ་འགྱུར་ལས། །

གང་དེེ་ཚེེ་འདིི་ཉིིད་ལ་རབ་སྨིིན་ནས།

།ལན་གྲངས་གཞན་དུ་མྱོོང་བར་མ་གྱུར་ཅིིག །

쌍계 뗀라 림신 롭바당

엔송 쑴쏙 미세 코르와이

강데 체디 니라 랍민네

바로 이번 생에 열매 맺고 다해서

둔당 쫀뒤 박요 덴규르찍

열의, 정진, 주의 깊음 갖게 하소서.

미콤 직뗀 남수 꼐규르레
태어나게 하는 모든 업은

렌당 셴두 뇽와르 마규르찍

다른 생에 열매 맺지 않게 하소서.
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སྦྱིིན་དང་ཚུལ་ཁྲིིམས་བཟོོད་དང་བརྩོོན་འགྲུས་དང༌། །བསམ་གཏན་ཤེེས་རབ་ཐབས་མཁས་རྨད་བྱུང་དང༌། །
진당 출팀 소당 쫀뒤당

쌈뗀 셰랍 탑케 메중당

보시, 지계, 인욕, 정진과,

선정, 반야, 선교방편과,

སྨོོན་ལམ་སྟོོབས་དང་ཡེེ་ཤེེས་རྒྱ་མཚོོ་ཡིི།
서원과, 힘, 바다 같은 지혜의

།སྤྱོོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོོངས་སུ་རྫོོགས་གྱུར་ཅིིག །

ལུས་དང་དེེ་བཞིིན་སྲོོག་ལའང་ལྟོོས་མེེད་པར།

།སེེམས་ལས་རུང་ཞིིང་དབེེན་པས་རང་རྒྱུད་དུལ། །

ལུང་དང་མངོོན་པར་རྟོོགས་པའིི་ཆོོས་ཀྱིིས་འབྱོོར།
교학과 수행 성취 법의 풍요 갖추고

།བརྩེེ་ལྡན་རྟག་ཏུ་ཤེེས་བཞིིན་ལྡན་གྱུར་ཅིིག །

འཁོོར་བའིི་དེེ་བཞིིན་ཉིིད་གང་མྱ་ངན་འདས།
윤회의 진여인 열반

།ཀུན་རྟོོག་དེེ་བཞིིན་ཉིིད་གང་ཡེེ་ཤེེས་ཏེེ། །

གཅིིག་དང་དུ་མའིི་བདག་ཉིིད་ལས་འདས་པའིི།
하나와 여럿에서 벗어난

།ཆོོས་ཉིིད་རྟོོགས་པའིི་བློོ་གྲོོས་ལྡན་གྱུར་ཅིིག །

གང་ཡང་རྟེེན་འབྱུང་ཟབ་མོོའི ི་ཚུལ་གནས་པ།
연기의 깊은 이치 속에 머물고

།ངེེས་དོོན་མཐར་ཐུག་སྤྲོོས་བྲལ་ཆོོས་ཀྱིི་སྐུ། །

སྟོོབས་སོོགས་ཡོོན་ཏན་ཡེེ་ཤེེས་ཕྲིིན་ལས་སོོགས།

무루지의 행업 등 부처님만 가진 능력

།བདེེ་གཤེེགས་ཆོོས་ལ་ཐོོགས་མེེད་འཇུག་གྱུར་ཅིིག །

གང་དུ་འགྲོོ་བློོ་མངོོན་པར་དགའ་གྱུར་པའིི།

།ཡིིད་ལུས་སྤྱོོད་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། །

몬람 똡당 예셰 갸초이

뤼당 데신 쏙라앙 뙤메바르

쬐바 탐제 용수 족규르찍

십바라밀 모두 완성하게 하소서.

쎔레 룽싱 왼베 랑규둘

몸과 목숨 돌아보지 않으며
마음상태 원활하고 적정으로
		 내면 다스려

룽당 온바르 똑베 최기조르

코르외 데신 니강 냥엔데

찍당 두메 닥니 레데베

강양 뗀중 삽뫼 출네바

똡쏙 욘뗀 예셰 틴레쏙

강두 도로 온바르 가규르베
모든 중생에게 기쁨 주는

쩨덴 딱두 셰신 덴규르찍

자비롭고 항상 주의 깊게 하소서.

꾼똑 데신 니강 예셰떼
분별의 진여인 지혜

최니 똑베 로되 덴규르찍

법성의 깨달음을 얻게 하소서.

네돈 타르툭 뙤델 최기꾸

구경 요의 무희론의 법신과, 십력,

데셱 최라 톡메 죽규르찍

걸림 없이 성취하게 하소서.

이뤼 쬐바 남바르 닥바당
청정한 몸과 말과 행위와
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དབྱངས་སྙན་ངག་གིིས་ཆོོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོོ་སྟོོན།

།རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱིི་སྤྱོོད་དང་མཚུངས་པར་ཤོོག །

ཇིི་སྲིིད་དེེ་ལྟའིི་ཡོོན་ཏན་མ་ཐོོབ་བར།

이러한 모든 공덕 이룰 때까지

།མིི་མཐུན་ཕྱོོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཡིི། །

འཆིི་མེེད་ཚེེ་དང་དཔལ་འབྱོོར་རྒྱས་པ་དང༌།

།བསམ་པའིི་དོོན་ཀུན་ཡིིད་བཞིིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིིག །

양녠 악기 최출 갸초똔

걀쎄 남기 쬐당 충바르쇽

듣기 좋은 말씀으로 광대하게 설법하는 보살님들 제가 닮게 하소서.

지씨 데떼 욘덴 마톱바르

치메 체당 뻴조르 계바당
불사의 생, 풍요 갖추고

ཚེེ་འདིིའིི་སྣང་བ་ནུབ་པར་ཉེེ་བ་ན།
체디 낭와 눕바르 녜와나

이번생의 현상 저무는 때 가까워지면

미툰 촉레 남바르 걀와이

역행하는 조건들을 모두 여의고

쌈베 돈꾼 이신 둡규르찍

추구하는 모든 것들 성취하게 하소서.

།བདེེ་གཤེེགས་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིིན་བརླབས་ཏེེ། །
데셱 쎄당 쩨베 진랍떼

부처님과 보살님들 가피로

འོོད་གསལ་ལྷན་ཅིིག་སྐྱེེས་པའིི་དོོན་རྟོོགས་ནས།
본래 갖춘 광명의 뜻 깨달아

།ལྷ་དང་ལྷ་མོོ་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་ཡིིས། །

སྣ་ཚོོགས་མཆོོད་པས་བདག་གིི་སྔུན་བསུ་ཞིིང༌།
영접하며 갖가지의 공양 바치고

།རང་སྣང་དྲིི་མེེད་ཆོོས་ཀྱིི་དབྱིིངས་རང་བཞིིན། །

རྣམ་དག་བདེེ་བ་ཅན་གྱིི་ཞིིང་ཁམས་དེེར།
걸림 없이 커다란 안락과 함께

།བདེེ་ཆེེན་སེེམས་ཀྱིིས་བདེེ་བླག་བགྲོོད་གྱུར་ཅིིག །

ཞིིང་དེེར་དམར་སེེར་འོོད་ཀྱིི་ཕུང་པོོའི ི་དབུས།
그곳에서 적황빛의 대중 가운데

།རབ་མང་རིིན་ཆེེན་པདྨའིི་ཟེེའུ་འབྲུ་ལ། །

དགེེ་སློོང་བྱེེ་བ་འབུམ་དང་ཐབས་གཅིིག་པའིི།

།ཆོོས་རྗེེ་འོོད་དཔག་མེེད་པ་མཐོོང་གྱུར་ཅིིག །

외쎌 헨직 꼐베 돈똑네

나촉 최베 닥기 운수싱

남닥 데와 젠기 싱캄데르

싱데르 마르쎄르 외기 풍뵈위

겔롱 제와 붐당 탑찍베

십억 명의 비구들과 함께 계시는

하당 하모 빡두 메바이

헤아릴 수 없는 천신, 천녀 나타나

랑낭 디메 최기 잉랑신

티 없는 법계처럼 이 마음도 청정해

데첸 쎔기 데락 되규르찍

극락정토 왕생하게 하소서.

랍망 린첸 뻬메 세우둘라

보배 연꽃 꽃봉오리에서 태어나

최제 외빡 메바 통규르찍

무량광불 법왕님을 뵙게 하소서.
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རྒྱལ་སྲས་ཚོོགས་ཀྱིིས་ཡོོངས་བསྐོོར་བཅོོམ་ལྡན་འདས། །ཐུན་མཚམས་འཆར་ཀའིི་ཉིིན་བྱེེད་ལྟར་དམར་བ། །
걀쎄 촉기 용꼬르 쫌덴데

툰참 차르께 닌제 따르마르와

보살 대중들에 둘러싸인 무량광 세존

아무리 보아도 질리지 않는

འོོད་འབར་བལྟ་བས་མིི་ངོོམས་དེེ་མཐོོང་ནས།
외바르 따외 미옴 데통네

저녁 해와 같이 붉은 몸의 광명 뵙고서

།བྱང་ཆུབ་ཆེེན་པོོའི ི་ལུང་བསྟན་ཐོོབ་གྱུར་ཅིིག །
장춥 첸뵈 룽뗀 톱규르찍

위없는 깨달음의 수기 받게 하소서.

དགེེ་ཚོོགས་ལེེགས་བྱས་རྣམ་པར་དཀར་བའིི་འབྲས། །ངོོ་མཚར་ཡོོངས་རྫོོགས་དཔལ་དང་ལྡན་པའིི་ལུས། །
게촉 렉제 남바르 까르외데

오차르 용족 뻴당 덴베뤼

선근 공덕 자량의 청정 과보인

희유하고 장엄함을 구족한 화신

དཔག་མེེད་སྤྲུལ་ནས་བཅོོམ་ལྡན་འདས་དེེ་ལ།

།བསྟོོད་དབྱངས་རྒྱ་མཚོོས་ཤིིས་པ་བརྗོོད་གྱུར་ཅིིག

བྱམས་ཆེེན་འཇམ་པའིི་དབྱངས་དང་ཀུན་ཏུ་བཟང༌།

།སྤྱན་རས་གཟིིགས་དབང་མཐུ་ཆེེན་ཐོོབ་ལ་སོོགས། །

རྒྱལ་སྲས་རྣམས་དང་རྟག་ཏུ་མིི་འབྲལ་ཞིིང༌།

།རྣམ་ཐར་ཚུལ་ལ་མཉམ་པར་འཇུག་གྱུར་ཅིིག །

རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོོ་སྒྱུ་མ་ལྟར་སྤྱོོད་པས།

།ཐེེག་མཆོོག་རྒྱ་མཚོོའིི་ཐབས་རྣམས་ཀུན་བཟུང་སྟེེ། །

ཡེེ་ཤེེས་རྒྱ་མཚོོའིི་རྟོོགས་པ་རབ་ཐོོབ་ནས།

།སྲིིད་པའིི་མཚོོ་ལས་འགྲོོ་ཀུན་སྒྲོོལ་གྱུར་ཅིིག །

빡메 뚤네 쫌덴 데데라

무수하게 나투어서 무량광불께

잠첸 잠베 양당 꾼두상

미륵, 문수, 보현, 관자재,

걀쎄 남당 딱두 미델싱
항시 떨어지지 않으며

남타르 갸초 규마 따르쬐베

해탈바다에서 환과 같이 행하고

예셰 갸최 똑바 랍톱네

뙤양 갸최 시바 죄규르찍

찬탄하고 칭송하게 하소서.

쩬레 식왕 투첸 톱라쏙

대세지 등 위대한 보살님들과

남타르 출라 냠바르 죽규르찍

해탈문의 이치에 들어가게 하소서.

텍촉 갸최 탑남 꾼숭떼

대승바다 선교방편 지니고

씨베 초레 도꾼 돌규르찍

지혜바다 깨달음을 얻어서
윤회바다에서 일체중생 건져내게
		 하소서.

ཞིིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོོ་རྟག་ཏུ་སྦྱོོང་བ་དང༌།
싱캄 갸초 딱두 종와당

바다 같은 불토 모두 정화하고

།

།ཚོོགས་གཉིིས་རྒྱ་མཚོོ་དག་ནིི་སྤེེལ་བར་བྱེེད། །
촉니 갸초 닥니 뻴와르제

바다 같은 두 자량을 증장시키며

극락정토 기원문 163

སེེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོོ་རབ་ཏུ་སྨིིན་བྱས་ཏེེ།

།སྨོོན་ལམ་རྒྱ་མཚོོ་རྣམས་ནིི་འགྲུབ་གྱུར་ཅིིག །

ཇིི་ལྟར་སྔོོན་གྱིི་བདེེ་བར་གཤེེགས་རྣམས་ཀྱིིས།

།ཐུགས་བསྐྱེེད་སྨོོན་ལམ་མཛད་སྟོོབས་ཅིི་འདྲ་བ། །

དེེ་ལྟར་བདག་གིིས་སེེམས་ཅན་མ་ལུས་ཚོོགས།

།མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགོོད་པར་ཤོོག །

쎔젠 갸초 랍두 민제떼

바다 같은 일체중생 성숙시키고

지따르 온기 데와르 셱남기
과거 모든 부처님들의

데따르 닥기 쎔젠 마뤼촉

저도 역시 일체중생 신속히

몬람 갸초 남니 둡규르찍

바다 같은 서원 모두 이뤄지게 하소서.

툭꼐 몬람 제똡 찌다와

발심, 발원, 행적, 위력과 같이

뉴르두 쌍계 싸라 괴바르쇽

부처님의 경지로 인도하게 하소서.

ཅེེས་འོོད་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་ལ་བསྟོོད་པ་ཡན་ལག་བདུན་པ་སྨོོན་ལམ་དང་བཅས་པ་འདིི། ཀརྨ་པ་དེེ་བཞིིན་གཤེེགས་པས་མདོོ་སྨད་ཀྱིི་སའིི་ཆ་རྨ་
ཆུའིི་འགྲམ་དུ་སྦྱར་བའོོ། །

칠지발원과 함께 무량광부처님을 찬탄하는 이 글은 까르마빠 데신셱바께서 도메 지역의 마추강 유역
에서 지으셨다.

대기원문
སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།
དེ་ནས་འདི་སྐད་དུ་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ།
다음과 같이 염송한다.

ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་རབ་འབྱམས་མཐའ་དང་དབུས་མེད་པ་ཇི་སྙེད་པ་རྣམས་ན། དུས་གསུམ་ན་གཤེགས་
무한한 시방세계 가운데와 변두리 할 것 없이 모든 곳에

ཤིང་གཤེགས་པ་དང་གཤེགས་པར་འགྱུར་བའི་སངས་རྒྱས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། ཉན་
과거에 오셨고, 현재에도 오시며, 미래에도 오실 삼세의

ཐོས་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་དང༌། ལྷ་དང༌། དྲང་སྲོང་དང༌། རིག་སྔགས་འཆང་བ་ལ་སོགས་པ། བདེན་
부처님과 보살님과 성문, 독각, 천신, 선인, 밀교 스승 등

པ་གྲུབ་པ་མ་ལུས་ཤིང་ལུས་པ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་གིས་ཐོག་མ་མ་
진리를 증득하신 모든 분들이시여, 저를 굽어 살피소서.

མཆིས་པ་ནས། མཐའ་མ་མ་མཆིས་པའི་བར་དུ། དགེ་བའི་རྩ་བ་བགྱིས་པ་དང༌། བགྱིད་དུ་སྩལ་བ་དང༌།
제가 무시이래 끝없는 세월동안 선업을 행하거나 행하게 하거나

བགྱིས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་ཐམས་ཅད་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་རྒྱལ་བ་ཉིད་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་
타인이 행한 것에 수희한 모든 공덕과, 특별히 부처님께서 대각을 이루신

རྒྱས་པའི་གནས་རྡོ་རྗེའི་གདན་འདི་ཉིད་དུ་ཞེས་སམ་འདོན་པ་བསྒྱུར། ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་གཞལ་མེད་
성지 보드가야에서 행한 모든 공덕과

(이하 상황에 따라 염송),

ཀྱི་ཁང་པ་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར།

마음으로 화현시킨

རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀྱིས་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བསྟན་པའི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་

희유한 무량궁에서 이하 ‘부처님께서 대신통을 나타내신 이 특별한 가피의 때에’,

དུས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ། རྒྱལ་བ་སྐུ་བལྟམས་པ་དང༌། མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་དང༌། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ། ཆོས་ཀྱི་
‘부처님께서 탄생하신.......’, ‘부처님께서 성불하신.......’, ‘부처님께서 열반하신.......’, ‘부처님께서

འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ། རྒྱལ་བ་ལྷ་ལས་བབས་པའི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞེས་སམ། སྤྱི་ཙམ་ལ་
법륜을 굴리신.......’, ‘부처님께서 천계에서 내려오신.......’ 등을 때에 따라 집어넣는다.
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རང་གཞན་གྱི་དགེ་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་སྒྲུབ་པའི་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་འདིར། ཕྱོགས་བཅུའི་ངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་
자타의 선업 자량을 바다와 같이 광대하게 쌓는 이 특별한 때에 시방의 모든

སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང༌། ཉན་ཐོས་ཀྱི་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་
부처님과 보살님들과 성문 등의 권속들을 초청하여 보살행에

དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་སྨན་པ་དང༌། ཕན་
부합해서 모든 세상을 치유하고

བདེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བའི་སླད་དུ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང། མཆོད་པ་དང༌། སྡིག་པ་བཤགས་པ་དང༌།
이익과 안락과 풍요를 얻기 위해 예경, 공양, 참회,

དགེ་བ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ་བ་དང༌། མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་
수희, 법륜 권청, 주세세상에 머무실 것 권청,

བར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང༌། དགེ་བ་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ་བ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་
완전한 보리에 선업을 회향하는 등의 선근과,

བ་དང༌། གཞན་ཡང་འདས་པ་དང༌། མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་
또한 과거, 현재, 미래의 모든 부처, 보살,

དཔའ་དང༌། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང༌། བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ཇི་སྙེད་པ་རྣམས་
성문, 독각 등과 저희 모든 유정들이

ཀྱིས་དགེ་བའི་རྩ་བ་བགྱིས་པ་དང༌། བགྱིད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། བགྱིད་བཞིན་པ་དང༌། གཞན་ལ་བགྱིད་
선업을 행했거나 행하고 있거나 미래에 행하게 되거나

དུ་སྩལ་བ་དང༌། བགྱིད་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཅི་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་དང་སྟོབས་ལས།
타인에게 행하도록 하거나 타인의 선업에 수희한 모든 선근의 위력에 의해

སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མ་དག་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཞིང༌། རྣམ་པར་དག་པའི་ཡོན་ཏན་ཕུན་
온 세상이 모든 더러움을 여의고

སུམ་ཚོགས་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །དམྱལ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དང༌། གཤིན་
갖가지 청정공덕을 얻게 하소서. 지옥의 세계와

རྗེའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དང༌། དུད་འགྲོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྔར་ཆགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞིག་ཅིང་སྟོང་
염라세계와 축생의 세계는 이전에 생긴 것은 모두 사라지고

པར་གྱུར་ཅིག །ཕྱིན་ཆད་ཆགས་པར་མ་གྱུར་ཅིག །གལ་ཏེ་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ཞིག་པར་མ་གྱུར་ན་ཡང་
비게 하소서. 이후에는 생기지 않게 하소서. 만약 업력으로 사라지지 않는다면
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ལྕགས་སྲེག་གི་ས་གཞི་དང་ཁང་པ་དང་རྭ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིད་དུ་འོང་ཞིང་བསིལ་དྲོད་སྙོམས་ལ་བདེ་བ་
불타는 철의 대지와 건물과 울타리 등이 아름답고 적당한 온도와

བསྐྱེད་ནུས་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །ཆུ་ཚན་ཁོལ་མ་ཐམས་ཅད་ནི་ཁྲུས་ཀྱི་རྫིང་བུ་ཡན་ལག་བརྒྱད་
안락한 곳으로 변하게 하소서. 모든 끓는 물은 여덟 가지 미덕을 지닌 호수로

དང་ལྡན་པ་པདྨོ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཁེབས་ཤིང་ངང་པ་ལ་སོགས་པ་སྒྲ་སྙན་པར་སྒྲོག་པར་གྱུར་ཅིག །ལྕགས་
변해 갖가지 연꽃이 만발하고 물새들이 아름답게 노래하는 곳이 되게 하소서.

བསྲེག་གི་གཏུན་དང་རི་བོ་འཐབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དུ་གྱུར་ཅིག །ཐལ་ཚན་ཆུ་
불타는 쇠절구와 충돌하는 산들은 모두 꽃비로 변하게 하소서.

བོ་རབ་མེད་དང༌། རོ་མྱག་གི་འདམ་དང༌། སྤུ་གྲིའི་ཚལ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་ལྗོན་ཤིང་དང༌། མེ་ཏོག་
건널 수 없는 불타는 강과 썩은 시체의 늪과 칼날의 숲 등은 나무, 꽃,

དང༌། འབྲས་བུ་དང༌། སྨན་གྱི་རིགས་ལ་སོགས་པས་མཛེས་པའི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་གྱུར་ཅིག །ཤལ་མ་
과일, 약초 등이 아름답게 피어난 정원으로 변하게 하소서.

རི་ཡང་རིན་པོ་ཆེའི་རི་བོ་ལྗོན་ཤིང་ཡིད་དུ་འོ ང་བ་དུ་མ་དང༌། ས་གཞི་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པའི་རྩྭ་སྔོན་པོ་དང་
철자림은 보배산과 아름다운 나무, 부드러운 땅에 푸른 풀과

མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་ཁེབས་པ་དག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །དམྱལ་སྲུང་འཇིགས་སུ་རུང་བ་དང་སེངྒེ་དང་ཁྱི་ལ་
꽃 등으로 가득하게 변하게 하소서. 지옥의 무서운 옥졸들과 사자, 개 등은

སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལྷའི་བུ་དང་བུ་མོ་ལ་སོགས་པ་དང་རྟ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་དང་གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་ཤ་
모두 천신, 천녀, 보마, 보배 코끼리 따위로 전부 변하게 하소서.

སྟག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །དམྱལ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་སེ་གོལ་གཏོགས་པའི་ཡུད་ཙམ་དུའང་
지옥에 난 유정들은 손가락을 튕기는 시간만큼도 머물지 않고

དེར་མི་གནས་པར་ཚེ་འཕོས་ནས་བདེ་འགྲོ་མཐོ་རིས་ཀྱི་གནས་མཆོག་ཏུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །སྐྱེས་མ་ཐག་
바로 몸을 바꿔 안락한 세계로 태어나게 하소서.

ཏུ་ཚེ་འཕོས་པར་མ་གྱུར་ནའང་གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ས་གཞི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་

태어나는 즉시 몸 바꾸지 못하더라도 모든 염라의 세계가 대지는 갖가지 보배로

ལས་གྲུབ་ཅིང༌། མནན་ན་ནེམ་བྱེད་པ་བཏེག་ན་སྤར་བྱེད་པ། ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཡོ་བྱད་དུ་མས་གང་བར་
이루어지고 디디면 푹신하고 발을 떼면 튀어 오르며 쾌적한 모든 사물들로

གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་ས་གཞི་ལ་བཟར་རུང་བའི་འབྲས་བུ་ལོ་མ་ལ་སོགས་སྣ་ཚོགས་པའི་བཟའ་བཏུང་སྣ་
가득하게 하소서. 또 대지에는 먹을 수 있는 갖가지 열매와 잎사귀들로
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ཚོགས་པས་གང་བར་འགྱུར་ཞིང་ནམ་མཁའ་ནས་ཀྱང་བཟའ་བཏུང་སྣོ་གས་ཀྱི་ཆར་འབབ་པར་གྱུར་ཅིག །
가득하고 하늘에서도 갖가지 먹을 것이 비처럼 떨어지게 하소서.

ཉི་མ་དང་ཟླ་བའི་འོད་རྟག་ཏུ་འབྱུང་ཞིང་སོས་ཀའི་དུས་བསིལ་ཞིང་དགུན་གྱི་ཚེ་དྲོ་བར་གྱུར་ཅིག །
해와 달이 항시 빛을 내고 여름은 시원하고 겨울은 따뜻하게 하소서.

ས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཆུ་གཙང་བ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་གྱ་གྱུར་འབབ་ཅིང་ལྗོན་ཤིང་ཡིད་དུ་འོ ང་
모든 곳에 여덟 가지 미덕을 지닌 물이 굽이굽이 흐르고 아름다운 나무

བའི་གྲིབ་བསིལ་དག་ཉམས་པ་མེད་པར་སྣང་བར་གྱུར་ཅིག །བྱོལ་སོང་གི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བར་
그늘 곳곳에 항시 드리우게 하소서. 축생계에 태어나게 하는 모든 업은

འགྱུར་བའི་ལས་གང་གིས་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་ནས་དེར་མི་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག ། གལ་ཏེ་སྐྱེས་པར་གྱུར་
소멸해서 그곳에서 태어나지 않게 하소서. 만약 축생으로 태어나더라도

ནའང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཚེ་འཕོས་ནས་བདེ་འགྲོ་མཐོ་རིས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག ། སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་ཚེ་
출생하는 즉시 몸을 바꿔 안락한 세계에서 태어나게 하소서. 태어나는 즉시

འཕོས་པར་མ་གྱུར་ནའང་གླེན་ཞིང་རྨུགས་པ་མ་ཡིན་པར་མིའི་མཆོག་ལྟར་བློ་གསལ་ཞིང་རྨོངས་པ་ཐམས་
몸 바꾸지 못하더라도 우둔하고 혼미하지 않고 사람 중의 지혜로운 사람만큼

ཅད་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །གཞན་གྱི་དབང་དུ་མི་འགྱུར་བར་ཐམས་ཅད་དུ་རང་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་
지혜롭고 모든 우매함을 여의게 하소서. 타인에 지배되지 않고자유롭게

ཅིག །བལ་ལ་སོགས་པ་འབྲེག་པ་དང༌། འདེད་པ་དང༌། བཀལ་བ་དང༌། བསད་པ་དང༌། ཅིག་གིས་
하소서. 털이 깎이거나 쫓기거나 짐을 나르거나 도살당하거나 서로

གཅིག་ལ་གནོད་པ་བསྐྱལ་བ་སོགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་ཞིང༌། ཐམས་ཅད་བག་ཡངས་སུ་རྒྱུ་བ་དང་
해치는 등의 고통을 받지 않고 느긋하게 돌아다니고

བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་རྙེད་པ་སོགས་མཐོ་རིས་ཀྱི་མཆོག་ལྟར་བདེ་བ་དང་ལྡན་
먹고 마시며 원하는 대로 얻는 등 천신들과 같이

པར་གྱུར་ཅིག །ཀླུ་རྣམས་ཀྱང་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་གནོད་པ་མེད་ཅིང༌། བྱེ་ཚན་གྱི་ཆར་རྣམས་ཀྱང་རིན་
안락하게 하소서. 용들 또한 금시조의 해를 받지 않고 뜨거운 모래 비는

པོ་ཆེ་དང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དུ་གྱུར་ཅིག །མིའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྣམས་སུ་ཡང་གླིང་བཞི་ལ་དབང་བའི་
보배와 꽃의 비로 변하게 하소서. 인간 세상에도 사대주를 다스리는

འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རྫོགས་ལྡན་གྱི་དུས་དང་
전륜성왕이 자꾸 자꾸 출현하게 하소서. 언제나 원겁의 시대처럼 풍요롭고
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མཚུངས་པར་གྱུར་ཅིག །སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དུ་ཡང་གཅོང་རོང་དང༌། རི་བྲག་ཚང་ཚིང༌། མི་གཙང་བའི་
안락하게 하소서. 물질세계에도 낭떠러지, 암벽, 밀림, 더러운 웅덩이,

ཁྲོན་པ་དང་ཚེར་མ་ཅན་གྱི་ཤིང་ལ་སོགས་པ་མེད་ཅིང་ལག་མཐིལ་ལྟར་མཉམ་པ་དང་ཐ་གྲུ་ཆེ་ཞིང༌། མནན་
가시나무 등이 없고 대지는 손바닥처럼 평평하고 넓고 디디면 푹신하고

ན་ནེམ་བཏེག་ན་སྤར་བྱེད་པ། ཐམས་ཅད་དུ་ནེའུ་གསིང་དང་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གང་ཞིང་བཟར་རུང་
발을 떼면 튀어 오르며 모든 곳에 잔디밭과 갖가지 꽃으로 가득하고

བའི་ལོ་ཏོག་མ་རྨོས་པར་འཁྲུངས་པ་དང་ལོ་ཏོག་ཐམས་ཅད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་
먹을 수 있는 꽃, 저절로 자라는 작물들은 자연의 해를 입지 않고,

ཞིང༌། འབྲས་བུ་ཅན་གྱི་ཤིང་དང་སྨན་གྱི་རིགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བར་
열매 달린 나무, 갖가지 약초 등 원하는 모든 것이 생겨나게 하소서.

གྱུར་ཅིག །དུག་གི་རིགས་ལ་སོགས་པ་ལུས་ལ་ནད་བསྐྱེད་པར་བྱེད་པ་གང་ཡང་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །
독 따위의 몸에 해로운 것들은 전혀 생겨나지 않게 하소서.

གཞན་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་དང་གོས་ལ་སོགས་པ་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་བསམས་པ་ཙམ་གྱིས་ཐོགས་པ་
또한 보배와 의복 등 필요한 모든 것들이 생각만 하면 걸림 없이

མེད་པར་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །ནམ་མཁའ་ལས་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེ་དང་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པ་མཁོ་བའི་ཡོ་
생겨나게 하소서. 하늘에서도 보배와 열매 등 필요한 모든 것들이

བྱད་ཐམས་ཅད་རྫོགས་ལྡན་གྱི་དུས་ལྟར་ཆར་དུ་འབབ་པར་གྱུར་ཅིག །མི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མངལ་དུ་བདེ་
원겁의 시대처럼 비가 되어 내리게 하소서. 모든 사람들도 모태에서 편안하게

བར་གནས་ཤིང་བདེ་བར་བཙའ་བ་དང༌། ལུས་ལ་ནད་ཀྱི་རིགས་གང་ཡང་མི་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །གལ་
머물고 편안하게 출생하며 몸에 어떠한 종류의 질병도 생겨나지 않게 하소서.

ཏེ་ན་ན་ཡང་སྨན་པ་དང་སྨན་གྱིས་འབྱོར་ཞིང་མྱུར་དུ་སོས་པར་གྱུར་ཅིག །འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་
설령 병이 나더라도 의사와 약으로 신속하게 회복하게 하소서. 모든 세상의

ཅད་དུ་འོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷའི་རྣ་བ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ལོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷའི་མིག་རྣམ་པར་དག་པ་
귀머거리들은 천이통을 얻게 하소서. 장님들은 천안통을 얻게 하소서.

ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ལྐུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲ་མཁས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །སྨྱོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དྲན་པ་
벙어리들은 말을 잘하게 되고 실성한 이들은 온전한 정신 찾게 하소서.

རྙེད་པར་གྱུར་ཅིག །མི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གཟུགས་བཟང་ཞིང་སྨྲ་མཁས་པ་དང༌། ཡིད་གཞུངས་བློ་གྲོས་
모든 사람들이 훌륭한 외모, 언변, 총명, 지혜 등을 갖추고
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དང་ལྡན་པ་སོགས་བསྔགས་པར་འོས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འབྱོར་པར་གྱུར་ཅིག །བཙོན་དུ་

찬탄할 만한 모든 공덕들로 충만하게 하소서. 감옥에 갇히거나 사형당할 이들은

གནས་པ་དང་གསད་པར་བྱ་བ་རྣམས་བདེ་བར་ཐར་པར་གྱུར་ཅིག །འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དང་བཅུ་
편안하게 벗어나게 하소서. 여덟 가지와 열여섯 가지 큰 위험에서 벗어나게

དྲུག་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །སྡུག་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ་རྣམས་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །མི་སྡུག་པ་ཡིད་

하소서. 아름답고 쾌적한 것들과 떨어지지 않게 하소서. 보기 싫고 불쾌한 것들과

དུ་མི་འོང་བ་རྣམས་དང་འཕྲད་པར་མ་གྱུར་ཅིག །ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཕན་ཚུན་འཐབ་པ་དང་རྩོད་པ་མེད་པར་གཅིག་
만나지 않게 하소서. 모든 이가 투쟁하지 않고

ལ་གཅིག་བརྩེ་བས་རྟག་ཏུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །ཐམས་ཅད་ཀྱང་དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་མེད་པར་གྱུར་
서로 항시 친근하게 하소서. 어느 누구도 불시의 죽음을 맞지 않고

ཅིག །ཚེ་རིང་བར་གྱུར་ཅིག །བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་དམ་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་པར་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་
장수하게 하소서. 추구하는 모든 것을 여법하게

པར་གྱུར་ཅིག །ཐམས་ཅད་དུ་མཐའ་འཁོབ་དང་ཀླ་ཀློ་མེད་པར་དལ་བ་དང་འབྱོར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་
성취하게 하소서. 세상 어디에도 미개지와 미개인 없이 가만과 풍요를

ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །དལ་འབྱོར་དང་ལྡན་པའི་ལུས་ཐོབ་ནས་འཁོར་བ་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུའི་ཀློང་དུ་མཐོང་སྟེ། དེ་
갖추게 하소서. 가만의 몸을 얻어 윤회를 불타는 구덩이와 같이 보고

ལས་ཐར་བར་འདོད་པའི་བློ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །ཐར་པ་དོན་གཉེར་གྱི་བློ་སྐྱེས་ནས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་མཚན་
출리심을 일으키게 하소서. 해탈을 구하는 마음을 일으킨 후

ཉིད་དང་ལྡན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྙེད་ཅིང་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྟེན་པར་གྱུར་ཅིག །མ་
경론에서 설한 진실한 선지식을 만나 커다란 공경으로 여법하게

གུས་པ་སོགས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བསྟེན་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིག
의지하게 하소서. 선지식에 대한 불경 등의 죄업들은 결코

།དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལས་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་ཉན་ཞིང༌།
생겨나지 않게 하소서. 선지식으로부터 선취와 해탈, 일체종지 등의 길을

གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་མྱུར་དུ་རྟོགས་པར་ནུས་པའི་བློ་གྲོས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །ཇི་ལྟར་
완전무결하게 배우고 부처님 가르침의 뜻을 신속하게 올바로 깨달을 수 있는

ཐོས་པའི་དོན་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་བརྩོན་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །འཇིག་རྟེན་གྱི་ཕན་
지혜를 갖게 하소서. 배운 모든 가르침을 여법하게 실천하는
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བདེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ནུབ་པ་མེད་པར་
정진을 갖게 하소서. 세상의 모든 이익과 안락의 근원인

དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཆོས་སྤྱོད་བཅུ་དང༌། འཁོར་ལོ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་
부처님의 가르침이 어느 곳에서도 쇠퇴하지 않고 흥성하게 하소서.

སྒོ་གསུམ་དགེ་བའི་བྱ་བ་ཁོ་ན་ལ་ཉིན་མཚན་ཐམས་ཅད་དུ་བརྩོན་པར་གྱུར་ཅིག །དགེ་འདུན་མཐུན་ཅིང་དགེ་
모든 승중 역시 십법행과 이륜 등의 삼문의 선행에만 밤낮으로 정진하게 하소서.

འདུན་གྱི་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་དང་འབངས་དང་ཁྱིམ་བདག་ལ་སོགས་
승가는 화합하고 모든 목적 이루게 하소서. 왕과 대신과 백성과 시주들 모두

པ་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་ལ་ཤིན་ཏུ་དད་ཅིང་གུས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་
삼보를 지극히 믿고 공경하는 마음을 갖게 하소서. 모든 사람들이 열심히

ཀྱང་དགེ་བའི་བྱ་བ་ལ་དགའ་ཞིང་བརྩོན་པར་གྱུར་ཅིག །ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་ཀྱི་ལྷའི་དཔལ་འབྱོར་ལ་ཕྲག་དོག་གི་
선행하길 좋아하게 하소서. 아수라는 천신들의 풍요를 시기하는 마음이 사라지게

སེམས་ཉེ་བར་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །གལ་ཏེ་འཐབ་པའི་ཚེ་ཡང་ལུས་ལ་རྨས་པ་དང༌། འཆི་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་
하소서.

བསྔལ་མྱོང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །ཐམས་ཅད་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་སྒྲ་ཐོས་ཤིང་གུས་པ་དང༌། དགེ་བ་
설사 투쟁한다 하더라도 상처 입고 죽는 등의 고통이 없게 하소서.

ལ་གཅིག་ཏུ་དགའ་ཞིང་བརྩོན་པར་གྱུར་ཅིག །ལྷ་རྣམས་ཀྱང་ལྷ་མ་ཡིན་དང་འཐབ་པ་དང་རྨས་པ་དང་ཤི་བ་ལ་
모두가 삼보에 대해 듣고 공경하며 선행하길 한결같이 좋아하고

སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་སྤྱུགས་པ་དང༌། ཆེ་བས་ཆུང་བ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་
정진하게 하소서. 천신들도 아수라와 투쟁하거나 상처 입고 죽는 등의

པ་དང༌། འཆི་འཕོ་བའི་ལྟས་མི་འབྱུང་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ནས་རྟག་ཏུ་བདེ་བ་དང་ལྡན་
고통이 없게 하소서. 또한 추방이나 강한 자가 약한 자를 억누르거나

པར་གྱུར་ཅིག །བག་མེད་པ་ལས་བསྐུལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྔ་བོ་ཆེ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐོས་པར་རྟག་ཏུ་གྲགས་
죽음의 나쁜 징조 등을 겪지 않고 모든 괴로움을 여의고 항시 안락하게 하소서.

ཤིང༌། རོལ་མོ་གཞན་ལས་ཀྱང་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་
방일을 일깨우는 법고 소리를 모든 천신들이 항시 들으며

རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་བསྐྱེད་ཅིང་ཉམས་པར་མ་གྱུར་ཅིག །ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་

다른 음악들도 정법의 소리를 내게 하소서. 일체중생이 보배처럼 귀한 보리심을
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རྒྱས་ཀྱི་རིགས་ཅན་རྣམས་རང་གི་མྱང་འདས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་མངོན་དུ་བྱས་ནས། རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་
일으키고 퇴락하지 않게 하소서. 성문과 독각들은

བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་སེམས་བསྐྱེད་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
각자의 열반을 성취하고 오래지 않아

རྣམས་ཀྱང་འགྲོ་བའི་དོན་ཇི་ལྟར་དགོངས་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རླབས་
보리심을 발하고 대승으로 들어가게 하소서.

པོ་ཆེ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་འགྲུབ་ཅིང་རྫོགས་པར་གྱུར་
보살들은 유정들을 위한 모든 추구 생각대로 성취하게 하소서.

ཅིག །རང་རང་གི་གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མྱུར་དུ་སྨིན་པར་བྱེད་ཅིང༌། སངས་རྒྱས་ཞིང་རྣམ་པར་དག་
광대한 보살행과 보살들의 모든 서원 신속하게 이뤄지게 하소서.

པར་སྦྱོང་ནས་མྱུར་དུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་མཛད་པར་གྱུར་ཅིག །
각자 인연 있는 헤아릴 수 없이 많은 교화대상들을 신속하게 성숙시키고

སངས་རྒྱས་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་ཅིང་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུས་ཆོས་ཀྱི་
불토를 정화하여 신속하게 완전한 부처의 지위를 실현하게 하소서.

འཁོར་ལོ་མྱུར་དུ་བསྐོར་ནས་གདུལ་བྱ་རིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིགས་ཅན་
성불하여 끊임없이 일체중생계를 가득 채운 화신으로 신속하게 법륜을 굴려

རྣམས། གནས་སྐབས་རང་གིབྱང་ཆུབ་དང༌། ཐམས་ཅད་ཀྱང་མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་ས་ལ་འགོད་
삼승 중에 성문과 독각들은 우선 자신들의 보리를

པར་གྱུར་ཅིག །རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དྲི་མ་མེད་པར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པ་དང༌། དར་
이루게 하고 궁극에는 모든 이를 대각의 지위로 인도하게

ཞིང་རྒྱས་པ་དང༌། ནམ་ཡང་ནུབ་པར་མ་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟ་བུ་ལ་བདུད་ཀྱི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གླགས་
하소서. 불법이 오염 없이 모든 세상에 퍼지고

འཚོལ་བར་མི་བྱེད་ཅིང༌། གལ་ཏེ་བྱས་ཀྱང་དེའི་དབང་དུ་མི་འགྲོ་བར་གྱུར་ཅིག །མདོར་ན་འདས་པའི་
흥성하고 언제나 쇠퇴하지 않게 하소서. 여기에 어떠한 마군의 종류도

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་དང༌། ད་ལྟར་གྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་
기회를 얻지 못하고 설사 얻더라도 마군의 영향이 미치지 못하게 하소서.

ཀྱིས་སྨོན་ལམ་འདེབས་བཞིན་པ་དང༌། མ་འོངས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་བཏབ་
요약하면, 과거의 모든 보살님들께서 발원하고 현재의 모든 보살님들께서
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པར་འགྱུར་བ་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་དུ་བདག་གིས་ཀྱང་སྨོན་ལམ་འདེབས་སོ། །སེམས་ཅན་རེ་རེའི་དྲུང་དུ་
발원하고 계시며 미래의 모든 보살님들께서 발원하게 될

གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་སྟོན་ཏེ། དེ་དག་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་དང་ལེགས་པ་ཐམས་ཅད་
그 모든 서원들을 저 역시 발합니다. 모든 유정들의 앞에

བསྒྲུབ་ཅིང༌། སྐྱོན་དང༌། སྡུག་བསྔལ་དང༌། མྱ་ངན་དང༌། འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་ནས། ཐར་པ་
각각의 인연에 맞는 화신을 나투어 그들에게 이익과 안락과 훌륭한 모든 것을

དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་བདག་གིས་འཇོག་པར་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་གཅིག་ལ་ཇི་ལྟ་བར་
이루게 하고 허물과 괴로움, 비참함, 두려움 등 일체를 소멸시켜

སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་ལ་དེ་ལྟ་བུར་བགྱིད་པར་གྱུར་ཅིག །བདག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕ་དང༌།

해탈과 일체종지의 경지로 제가 인도하게 하소서. 한 유정에게 한 것 그대로

མ་དང༌། མཛའ་བོ་དང༌། གཉེན་དང་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །སྨན་དང༌། ཟས་དང་གོས་ལ་སོགས་པ་

모든 유정들에게 그와 같이 행하게 하소서. 제가 모든 유정들의 아버지와 어머니,

དང༌། ས་དང༌། ཆུ་དང༌། མེ་དང༌། རླུང་དང༌། ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་བདག་སེམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉེར་
친구, 친척, 왕과 같이 되게 하소서. 약과 음식, 의복 등과

འཚོའི་གཞིར་གྱུར་ཅིག །མདོར་ན་བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གང་ལ་གང་ཕན་པ་དང༌།
지, 수, 화, 풍, 공의 오대와 같이 제가 일체중생의

ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་རེ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དང་མཐུན་པར་སྐོང་བར་གྱུར་ཅིག །བདག་གིས་ཡེ་ཤེས་
삶의 기반이 되게 하소서. 요약하면 제가 모든 유정들에게 이익을 주고

ཀྱི་ལུས་ཐོབ་ནའང་སེམས་ཅན་སྡིག་ཆེན་སྒྲིབ་པ་ཤིན་ཏུ་འཐུག་པོ་དག་སྒྲིབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་སྲབ་པར་མ་
원하는 것을 뜻에 맞게 이루어주게 하소서. 제가 지혜의 몸을 얻더라도

བྱས་པས་ཀྱང་མཐོང་བར་གྱུར་ཅིག ཁྱད་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་འདས་པའི་དུས་དཔག་
커다란 죄업의 지극히 두터운 장애에 가린 유정들도 장애를 조금도 정화하지

ཏུ་མེད་པ་ནས་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་པར་སྨོན་ལམ་བཏབ་པར་མཛད་པ་
않고서도 저를 볼 수 있게 하소서. 특별히 거룩하신 뒤쑴 켼바삼세지자께서

དེ་བཞིན་དུ། བདག་མིང་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བགྱི་བས་ཀྱང་ཕྱོགས་བཅུའི་མཐའ་ཀླས་པའི་དུས་

헤아릴 수 없이 머나먼 과거에서부터 삼세의 모든 부처님들의 은혜로운 행업에

གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་མ་ལུས་པ་མཐའ་དག་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞིང་སྒྲུབ་པ་པོར་
서원을 발하신 것과 같이 저 ‘최닥 갸초’라는 이름의 사람 역시 시방삼세의
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གྱུར་ཅིག །རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསྟན་པ་མ་ལུས་པ་ཡང་བདག་གིར་འཛིན་ཅིང༌། ནམ་མཁའ་གནས་ཀྱི་
한없는 모든 부처님들의 은혜로운 행업을 남김없이 통달하고 성취하게 하소서.

བར་དུ་ནུབ་པ་མེད་པར་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་པར་སྤེལ་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག ཁྱད་པར་སྟོན་མཆོག་མི་ཡི་
모든 부처님들의 가르침도 남김없이 저의 것이 되고 허공이 다할 때까지

སེང་གེ་མངོན་སངས་རྒྱས་པའི་གནས་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་འོག་མིན་རབ་འབྱམས་རྡོ་རྗེ་གདན་
퇴락 없이 허공처럼 무한하게 퍼뜨리게 하소서. 특별히 최고의 교조

གྱི་བདག་ཉིད། འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་འདུ་བའི་གནས་ཆེན་ཤེས་བྱ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱན་འདི་དང༌།
인간 중의 사자께서 성불하신 최고 성지 금강좌보드가야,

གཞན་ཡང་ཤེས་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་ཡོངས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཁོངས་འདིར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་བདེ་
법의 대궁전이자 무한한 색구경천, 윤회와 열반이 모두 모인 위대한 장소,

བར་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ནི་དར་ཞིང་རྒྱས། བརྟན་ཞིང་མི་ནུབ་པར་གྱུར་ཅིག །བསྟན་
일체법의 장식이 되는 이곳과 또한 무한한 일체법의 만달라 안에 삼보와

པ་དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཆེ་གེས་དབུས་གང་ན་སུ་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་སྐུ་དཔལ་ནི་ཟླ་བ་ཚེས་པ་
부처님의 바른 가르침이 널리 퍼져 흥성하고 견고하여 쇠퇴하지 않게 하소서.

བཞིན་དུ་འཕེལ་ཤིང་རྒྱས། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བའི་ལས་འཛིན་རྣམས་ནི་རི་རབ་ལྟར་ལྷུན་གྱིས་

불법을 지닌 훌륭한 아무개(이름)와 이곳의 모든 분들 몸의 영광이 상현달과 같이

གྲུབ། འཁོར་གྱི་ཚོགས་རྣམས་ནི་དགུང་གི་སྐར་མ་ལྟར་འཕེན་ཞིང་རགས། འབངས་ཞབས་སུ་གཏོགས་སོ་
증장하고 불사의 관리자들께서는 수미산과 같이 자연히 성취하고

ཅོག །ཐམས་ཅད་མཐའ་ནས་གྲྭ་མི་གཡོས། དབུས་ནས་ཡུལ་མི་འཁྲུགས། ཆམ་མེ་ལྷན་ནེ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་
그 권속들은 밤하늘의 별과 같이 무수히 빛나며 멀거나 가깝거나

སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ལམ་དང་ལྡན་ནས། སྐྱིད་པའི་བཀའ་དྲིན་མི་རབས་ཁྲི་ཚོའི་བར་དུ་ཐོབ། སྙན་
따르는 모든 분들은 분란 없이 화합하고 복과 안락이 충만하며

པའི་སྒྲ་སྐད་ནི་ཉི་ཟླས་སླེབས་སོ་ཅོག་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཕྱོགས་བཅུའི་དུས་གསུམ་གྱི་

그 축복이 만대까지 이어지고 명성은 해와 달이 미치는 모든 곳에 퍼지게 하소서.

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང༌། ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་དང༌། གྲུབ་
시방삼세 부처님과 보살님과 성문, 독각, 천신, 선인, 성취자 등

པ་ལ་སོགས་པའི་བདེན་པ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདེན་ཚིག་གི་མཐུ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་
진리를 실현한 모든 분들의 진실한 말씀의 힘과 법계의
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རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། སྔགས་
자성청정의 진리와 일체법의 어김없는 인과의 진실과 진언,

དང་སྨན་དང་རྫས་ཀྱི་མཐུ་དང༌། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་ལས། བདག་ཅག་
약, 물질 등의 위력과 삼보의 위대한 진실의 힘에 의해 저희 스승, 제자,

དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ལ་བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་དང༌། སྨོན་ལམ་ཇི་ལྟར་
권속 등 모든 이들이 추구하는 일체와 발원한 모든 것들을

བཏབ་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་ཞིང་
뜻에 따라 이루게 하소서. 모든 역경을 이겨내고

རྣམ་པར་རྒྱལ་ནས། བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མེད་པས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་
완전히 정복하여 모든 행복과 풍요가 언제나

ཅིང་འབྱོར་པར་གྱུར་ཅིག །
이어지게 하소서.

ཅེས་པ་རྗེ་བདུན་པའི་གསུང་ལ་རྗེ་བརྒྱད་པས་བླང་དོར་སྣོན་འཕྲི་མཛད་པ་ལྟར་ཅུང་ཟད་བགྱིས་པའོ། །

이 발원문은 7대 까르마빠 존자께서 지으시고 8대께서 약간 수정하셨다.

སྨོན་ལམ་བསྡུས་པ།

[ 간략한 발원문 ]

ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།
시방에 계신 제불보살님들이시여, 저를 굽어 살펴 주소서.

དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་གྱི་ཐུགས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་རང་གཞན་གྱི་ཟག་བཅས་
삼해탈문의 마음을 가진 삼세의 불보살님들께서 자타의 유루와

ཟག་མེད་ཀྱི་དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བདག་ཅག་ལ་སོགས་ཏེ་མཁའ་མཉམ་
무루의 일체 선근을 보리에 회향하신 것처럼 저희들 허공과 같이 무한한

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དེ་དག་གིས་ཐུགས་བསྐྱེད་
일체중생 역시 그와 같이 회향하겠습니다. 제불보살님들께서 발심하고

པ་དང༌། སྨོན་ལམ་ཇི་ཙམ་དུ་སྨོན་པར་མཛད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་
발원하신 것과 같이 저희 일체중생 역시 그와 같이 발심하고

དེ་ལྟར་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་སྨོན་པར་བགྱིའོ། །དེ་བཞིན་དུ་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་གྱིས། བླ་མ་ལ་ཞབས་
발원하겠습니다. 그와 같이 저희 중생이 스승님을 시봉하고 승가에 시중들고
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ཏོག །དགེ་འདུན་ལ་བསྙེན་བཀུར། སྐྱེ་བོ་ལ་སྦྱིན་གཏོང༌། འབྱུང་པོ་ལ་གཏོར་མ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་

중생에게 보시하고 정령에게 또르마를 베풀고 불상과 불경과 불탑 등을 조성하고

བཞེངས་པ། བསླབ་པ་གསུམ། ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུའི་དགེ་རྩ། མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་
삼학과 문사수의 삼혜와 십바라밀의 선근을 현밀의 구결과 함께 수행한 바다와

དང་བཅས་པ་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་དགེ་རྩ་རྒྱ་མཚོ་དེས་སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོས་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་གོ་འཕང་
같은 선근에 의해 바다와 같은 중생이 바다와 같은 부처의 지위를 얻어 바다와

བརྙེས་ནས། བྱང་ཆུབ་རྒྱ་མཚོ་མངོན་དུ་བྱས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་དང་སྐུ་རྒྱ་མཚོས་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་སྐེམ་པའི་
같은 보리를 현증하고 바다 같은 지혜와 바다 같은 몸으로 바다 같은 윤회를

རྒྱུར་བསྔོའོ ། །

말려 버리는 원인이 되도록 회향합니다.

생자와 망자를 위한 회향문
གསོན་པོ་དང་གཤིན་པོར་ཆེད་དུ་བསྔོ་བ།
དེ་ནས་གསོན་པོ་དང་གཤིན་པོར་ཆེད་དུ་བསྔོ་བ་བྱེད་ན། ཆོས་ཀྱི་རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཞལ་སྔ་ནས། སྤྱིར་དགེ་བའི་རྩ་
བ་བསྔོ་བ་འདི་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན་གསུངས། དེ་ལ་དགེ་བའི་རྩ་བ་བྱས་ནས་མ་བསྔོས་ན་འཛད། དམན་པར་བསྔོས་ན་འཛད། འགྱོད་པ་
སྐྱེས་ན་འཛད། བསྒྲགས་ན་འཛད། མི་འཛད་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ཐབས་ལ། དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྔོ་བ་དགོས། དེ་ཡང་བསྔོ་བའི་
ཡུལ། དཀོན་མཆོག་གི་རྟེན་གྱི་སྤྱན་སྔར་བསྔོས་ན་འགྲུབ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ལྡན་པའི་སྤྱན་སྔར་བསྔོས་ན་འགྲུབ། རང་གི་བླ་མའི་
སྤྱན་སྔར་བསྔོས་ན་འགྲུབ་བོ། །དེ་ལ་བསྔོ་བའི་རྒྱུ་དེ་དུས་གསུམ་གྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་བསྔོ་བ་ཡིན། དེ་ཡང་འདས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་
བ་དང༌། མ་འོངས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དང༌། ད་ལྟར་གྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་བསྔོའོ ། །དེ་ཡང་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་བསྡུས་ན།
སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། ཚུལ་ཁྲིམས་ལས་བྱུང་བ་དང༌། བསྒོམ་པ་ལས་བྱུང་བ་གསུམ་དུ་འདུས་པ་ཡིན། བསྔོ་ལུགས་བདག་ཉིད་གཅིག་
པུའི་ཆེད་དུ་ཡང་མི་བསྔོ། ཚེ་འདིའི་ཆེད་དུ་ཡང་མི་བསྔོ། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་ཡང་མི་བསྔོ་བར་བདག་དང་
མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་བསྔོས་ན་བསྔོ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་
བྱ་བ་ཡིན། སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་འབྲས་བུ་མི་འཛད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་དཔེར་ན་མཆིལ་མ་ཐིགས་པ་གཅིག་རྡོ་ཐོག་ཏུ་བོར་ན་འཕྲལ་
སྐམ་ལ། རྒྱ་མཚོར་མཆིལ་མ་གཅིག་བོར་ན་རྒྱ་མཚོ་མ་སྐམ་ཀྱི་བར་དུ་མཆིལ་མ་མི་སྐམ། དེ་བཞིན་དུ་རང་གི་བླ་མ་ལ་སོགས་པའི་སྤྱན་སྔར་
དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་
པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་བསྔོ་བསམ་པའི་བསམ་པས་བསྔོས་ན་ཇི་ལྟར་བསྔོས་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་པས། ལོངས་སྤྱོད་སྙིང་པོ་མེད་པ་ལ་སྙིང་
པོ་ཆེན་པོ་དམ་པ་བླངས་པས་དོན་ཆེན་པོ་འགྲུབ་ཅིང་གཏེར་དུ་སྦས་པ་ཡིན་པས། མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ཐམས་ཅད་བཞུགས་པར་བསམ། བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་
པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་བདག་གིས་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་སྙམ་དུ་བསམ་ལ་བསྔོ་བ་
མཁན་གྱི་རྗེས་ཟློས་བྱ་བ་ནི།
법왕 라마 린뽀체 뒤쑴 켼바께서 말씀하셨다:

“일반적으로 선근을 회향하는 것은 매우 중요하다고 하셨다. 선근을 짓고서 회향하지 않으면 소모

가 되고, 하열한 목적에 회향하거나 후회하거나 자랑을 해도 소모가 된다. 그래서 소모되지 않고 계
속해서 증장되게 하는 방법으로 선근의 회향이 필요하다. 또한 회향 대상으로는 삼보 앞에 회향하거
나 보리심을 지닌 분 앞에 회향하거나 자신의 스승 앞에 회향하면 효과적이다. 회향하는 것으로는 삼
세의 모든 선근이 포함된다. 즉, 과거의 선근과 미래의 선근과 현재의 선근 일체를 회향하면 된다. 선
근을 간추리면 보시에서 생긴 선근, 지계에서 생긴 선근, 명상에서 생긴 선근 등이 있다. 회향하는 방
법은 자신만을 위해서나 현생을 위해서나 성문과 독각의 성취를 위해서 회향하지 않고 자신과 함께
무수한 일체중생이 위없는 완전한 보리를 성취하기 위해 회향하면 원대한 회향이 된다. 이러한 회향
은 성불하기 전까지는 다른 과보로 선근이 소모되지 않는다. 비유하면, 한 방울의 물을 돌 위에 떨어
뜨리면 금방 말라버리지만 바다에 떨어뜨리면 바다가 다 마르기 전까지 마르지 않는 것과 같다. 이처
럼 자신의 스승 등의 앞에 삼세에 쌓은 일체 선업을 자신과 무수한 일체중생이 일체지자 부처를 이루
기 위해 회향한다면 회향한 대로 이루어진다. 덧없는 향유 대상들 대신 위대한 의미를 취하는 것이므
로 큰 뜻을 위해 보고에 저장해 두는 것과 같다. 그러므로 앞의 허공에 부처님과 보살님들이 계시다
고 생각하고서 ‘저와 무수한 일체중생이 일체지자 부처를 이루게 하소서.’ 하고 자신이 삼세에 쌓은
일체 선근을 위없는 보리에 회향한다.”
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ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།
촉쭈나 슉베 쌍계당 장춥 쎔바 탐제 닥라 공수쏠

시방에 계신 모든 부처님과 보살님들이시여, 저를 굽어 살피소서.

དགེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བས་ཚེ་ཐོག་མ་མེད་
겐둔 쭌바남 닥라 공수쏠

닥 (본인 이름) 디셰 기외 체 톡마 메

승가의 성자님들이시여, 저를 굽어 살피소서. 저 (본인 이름)은 무시이래

པ་ནས་ཐ་མ་ད་ལྟ་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། ཚུལ་ཁྲིམས་ལས་བྱུང་བ་དང༌། བསྒོམ་པ་ལས་
바네 타마 단다라 툭기 바르두 진바레 중와당 출팀레 중와당

곰바레

지금까지 보시, 지계,

བྱུང་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་བགྱིས་པ་དང༌། བགྱིད་དུ་སྩལ་པ་དང༌། བགྱིས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་དགེ་བའི་
중외 게외 짜와 기바당

기두 쩰바당

기바라 제수 이랑외 게외

명상으로 선근을 짓고 타인에게 짓게 하고 타인이 지은 것에 수희한

རྩ་བ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་དེ་ཅིག་གི་ལོ་ལ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་དང༌། དགེ་འདུན་ལ་བསྙེན་བཀུར་
짜와당 켸바르두 데찍기 로라 꼰촉라 최바 풀와당		

겐둔라 녠꾸르

모든 선근과 특별히는 올해 삼보에 공양 올리고 승가에 시봉하고

བྱས་པ་དང༌། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་བཀའ་བསྒྲགས་པ་དང༌། ཆོས་སྐྱོང་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ་བ་དང༌། འབྱུང་པོ་ལ་
제바당

파롤두 친베까 닥바당

최꾱라 또르마 풀와당

중보라

반야경을 홍포하고 호법신중에게 공양 올리고 여러 생명들에게 먹을 것을

གཏོར་མ་བཏང་བ་དང༌། ཡུལ་མི་ཉེ་རིང་ལ་སྟོན་མོ་དྲངས་པ་ལ་སོགས་པ་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས། སྦྱིན་པ་དམ་པ་
또르마 땅와당

율미 녜링라 똔모 당바 라쏙바 게외 짜와디

진바 담바

베풀고 멀고 가까운 지역 사람들에게 연회를 베푼 모든 선근, 마음의 장엄이자

སེམས་ཀྱི་རྒྱན། སེམས་ཀྱི་ཡོ་བྱད། རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཚོགས་དོན་གྱི་མཆོག་དེས། མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་དང་
쎔기곈

쎔기 요제

넬조르기 촉돈기 촉데 		

켼보당 롭본당

도구이자 수행의 자량이자 수승한 목적인 거룩한 보시들로 인해 저의 스승님과

ཕ་དང་མས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བར་བྱས་པའི་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
파당메 온두 도와르 제베 타예베 쎔젠 탐제기 돈두 남바 탐제
지도자와 부모님을 비롯한 무수한 일체중생이
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མཁྱེན་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་པའི་ཐ་མ་ལ།
켼베 쌍계 톱바르 규르찍

일체지자 부처를 이루게 하소서. (세 번)

དེ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། དལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མི་ལུས་
데마톱기 바르두 체랍네 체랍 탐제두		

델조르 푼쑴 촉베 미뤼

이것이 이루어질 때까지 세세생생 가만을 구족한 사람 몸을 받게 하소서.

ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །མི་ལུས་ཐོབ་ནས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་འཕྲད་པར་
톱바르 규르찍 미뤼 톱네꺙 텍바 첸뵈 게외 셰녠당 테바르
사람 몸을 받고서 대승의 선지식을 만나게 하소서.

གྱུར་ཅིག །དེས་གདམས་ངག་དང་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་གནང་ནས་དེ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱི་དང་ནང་གི་བར་
규르찍 데담악당 제수 뗀바 낭네 데둡바라 치당 낭기바르
선지식으로부터 구전과 지도를 받아서 수행함에

ཆད་ཐམས་ཅད་མེད་ཅིང་མི་འབྱུང་བ་དང༌། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
체 탐제 메찡 미중와당

착갸 첸보 촉기 오둡 톱바르 규르찍

안팎의 모든 장애가 없어져 최상의 대수인마하무드라의 성취를 얻게 하소서.

དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ལན་གསུམ་བྱའོ།
데코나 신두 규르찍

།

오직 그와 같이 되게 하소서. (세 번)
གཤིན་པོའི་བསྔོ་བ་བྱེད་པར་འདོད་ན། ཁོས་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དང༌། ཁོའི་ཤུལ་ན་འདུག་པའི་ཉེ་དུ་འབྲེལ་པ་རྣམས་
ཀྱིས་ཁོའི་དོན་དུ་དགེ་བའི་རྩ་བ་དང་བྱས་པ་དེས། ཁོས་ཐོག་དྲངས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་ནས་
བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བསྔོ་བསམ་དུ་མཛོད་ལ་བསྔོ་མཁན་གྱི་རྗེས་ཟློས་བྱ་བ་ནི།
망자를 위해 회향하고자 하면 망자가 삼세에 쌓은 선근과 유족, 친척, 친한 이들이 망자를 위해 행한
선근에 의해 망자를 비롯한 일체중생이 윤회고를 모두 벗어나 위없는 보리를 이루도록 회향한다고
생각하며 다음과 같이 염송한다.

ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་གཤིན་ཚེ་ལས་འདས་པ་མིང་
촉쭈나 슉베 쌍계당 장춥 쎔바 탐제 신체레 데바
시방에 계신 모든 부처님과 보살님들이시여,
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འདི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། དགེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་ཚེ་ལས་འདས་པ་མིང་
(망자 이름) 디셰 자와 라쏙바라 공수쏠 겐둔 쭌바남 체레 데바

망 아무개(망자 이름) 영가를 굽어 살피소서. 승가의 성자님들이시여,

འདི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། གཤིན་ཚེ་ལས་འདས་པ་མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བས་དུས་གསུམ་དུ་
(망자 이름) 디셰 자와라 공수쏠 신체레 데바 (망자 이름) 디셰 자외 뒤쑴두
망 아무개(망자 이름) 영가를 굽어 살피소서. 망 아무개 영가께서 삼세에

བསགས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། ཚུལ་ཁྲིམས་ལས་བྱུང་བ་དང༌། བསྒོམ་པ་ལས་
싹베 게외 짜와 진바레 중와당

출팀레 중와당

곰바레

보시, 지계, 명상으로

བྱུང་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་བགྱིས་པ་དང༌། བགྱིད་དུ་སྩལ་པ་དང༌། བགྱིས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་
중외 게외 짜와 기바당

기두 쩰바당

기바라 제수 이랑외

선근을 짓고 타인에게 짓게 하고 타인이 지은 것에 수희한 모든 선근과

དགེ་བའི་རྩ་བ་དང༌། ཤུལ་ན་མཆིས་པ་བདག་ཅག་ཉེ་དུ་འབྲེལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚེ་ལས་འདས་པ་མིང་འདི་
게외 짜와당

슐나 치바 닥짝 녜두 델바 남기 체레 데바

유족, 친척, 친한 이들께서 망 아무개(망자 이름) 영가를 위해

ཞེས་བྱ་བའི་དོན་དུ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་དང༌། དགེ་འདུན་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་པ་དང༌།
(망자 이름) 디셰 자외 돈두 꼰촉라 최바당 겐둔라 녠꾸르 제바당
삼보에 공양 올리고 승가에 시봉하고

བཀའ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བསྒྲགས་པ་དང༌། ཆོས་སྐྱོང་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ་བ་དང༌། འབྱུང་
까 셰랍기 파롤두 친바 닥바당

최꾱라 또르마 풀와당

중

반야경을 홍포하고 호법신중에게 공양 올리고

པོ་ལ་གཏོར་མ་བཏང་བ་དང༌། ཡུལ་མི་ཉེ་རིང་ལ་སྟོན་མོ་དྲངས་པ་ལ་སོགས་པ་དགེ་བའི་རྩ་བ་
보라 또르마 땅와당 율미 녜링라 똔모 당바 라쏙바 게외 짜와

여러 생명들에게 먹을 것을 베풀고 멀고 가까운 지역 사람들에게 연회를 베푼

དེས། གཤིན་ཚེ་ལས་འདས་པ་གལ་ཏེ་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གང་དང་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང༌།
데 신체레 데바 겔떼 레기 왕기 도와 릭둑 강당 강두 꼐꺙

모든 선근을 회향하오니 영가께서 만약 업력으로 육도의 어느 곳에 태어나더라도
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དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་དང་དེའི་ཕྱི་བཞིན་དུ་ཞུགས་ཤིང་ཕྱི་བཞིན་དུ་འབྲང་ནས་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་སྡུག་བསྔལ་
게외 짜와 데당 데치 신두 슉싱 치신두 당네 도와 릭둑기 둑엘

그 모든 선근을 따라가고 행해서 육도중생의 일체고를 벗어나

མཐའ་དག་དང་བྲལ་ནས་དལ་འབྱོར་མི་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
타닥당 델네 델조르 미뤼 푼쑴 촉바 톱바르 규르찍
가만이 구족한 사람 몸을 얻게 하소서.

མི་ལུས་ཐོབ་ནས་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་སྒྲ་ཐོས་པར་གྱུར་ཅིག །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་སྒྲ་
미뤼 톱네꺙 꼰촉 쑴기 다퇴바르 규르찍			

꼰촉 쑴기 다

사람 몸을 받고서 삼보에 대해 듣게 하소서. 삼보에 대해 듣고서

ཐོས་ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དད་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དད་པ་ཐོབ་ནས་
퇴네 꼰촉 쑴라 데바 톱바르 규르찍 		

꼰촉 쑴라 데바 톱네

신심을 얻게 하소서. 신심을 얻고서

ཀྱང་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་སེམས་བསྐྱེད་བྱས་ནས་བསླབ་པའི་གཞི་མཐའ་དག་ལ་བསླབས་ཏེ་རྣམ་པ་ཐམས་
꺙 꺕수 도와당 쎔꼐 제네 랍베 시 타닥라 랍떼 남바 탐
귀의하고 발심하며 삼학을 익혀

ཅད་མཁྱེན་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ལན་གསུམ་བྱའོ།
제 켼베 쌍계 톱바르 규르찍

།

일체지자 부처를 이루게 하소서. (세 번)
དགེ་འདུན་བཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་

자리에 참석한 스님들도 세 번 함께 염송한다.

དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ལན་གསུམ་བྱའོ།
데코나 신두 규르찍

།

오직 그와 같이 되게 하소서. (세 번)
དེ་ལྟར་ཁོའི་ཆེད་དུ་དགེ་བའི་རྩ་བ་བྱས་ནས་ཁོའི་དོན་དུ་བསྔོས་པ་དེ་རང་གི་དགེ་བའིརྩ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བ་ཡིན་པས་གསོན་པོའི་དགེ་བའི་
རྩ་བ་ཡང་བསྔོ་བ་ཡང་བྱ་གསུངས།
이와 같이 망자를 위해 선근을 짓고 망자를 위해 회향한 것은 각자의 선근 역시 된 것이므로 그러한
선근 역시 회향하라고 하셨다.

금광명경에서 설한 참회
གསེར་འོད་དམ་པའི་མདོ་ལས་གསུངས་པའི་བཤགས་པ་ནི། ༼སངས་རྒྱས་རྐང་གཉིས་མ།༽
སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པའི་གཟུངས།
서원 성취 다라니

དེ་ལྟར་སྨོན་ལམ་བྱས་ནས།

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཏདྱ་ཐཱ། པཉྩེནྡྲི་ཡ་ཨ་བ་བོ་དྷ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།
꼰촉 쑴라 착찰로

따댜타 빤쩬드리야 아와보다나예 스와하

삼보에 예경합니다.

སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པའི་གཟུངས་སོ། །

서원을 성취하는 다라니

ཏདྱ་ཐཱ། ནཀྵ་ཏྲ། སརྦ་ཏི་ཐཱ་ན། ཤ་ཏྲི་ན། མེ་ས་མེ་ཏ་དྷ་ནི་བྱ་བནྟུ་སྭཱ་ཧཱ།

따댜타 낙샤뜨라 사르와 띠타나 샤뜨리나 메사메따다니 바완뚜 스와하

དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་བོ། །

모든 목적을 이루는 다라니

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་
꼰촉 쑴라 착찰로

데신 셱바 다쫌바 양닥바르 족베

삼보에 예경합니다. 여래 살적 정등각

སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཐུགས་རྗེ་
쌍계 남바르 낭제라 착찰로

비로자나 부처님께 예경합니다.

팍바 장춥 쎔바 첸보 툭제

성자 보살마하살 대자비의

ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཏདྱ་ཐཱ། པཉྩེནྡྲི་ཡ་ཨ་བ་བོ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།
첸보당 덴바 남케 닝보라 착찰로

따댜타 빤젠드리야 아와보다나예 스와하

허공장보살님께 예경합니다.
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ཆོ་ག་འདི་བཟླས་བརྗོད་བྱས་ན། འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །
초가디 데죄 제나

팍바 셰랍기 파롤두 친바라 네바르 규로

이 의궤를 염송하면 성반야바라밀에 머물게 된다.

བདུད་ཐམས་ཅད་དང་བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མི་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །འཆི་བའི་དུས་
뒤탐제당 겍당 록덴 탐제기 미통와르 규로			

치외 뒤

일체 마군과 장애와 그릇된 인도자들이 보지 못하게 된다.

བྱེད་ན་འཕགས་པ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་བྱང་ཆུབ་
제나 팍바 체빡두 메바 통와르 규로

데신 셱바 남당 장춥

죽음에 이르러서는 무량수 부처님을 뵙게 된다. 모든 여래들과 보살님들을

སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །སྨོན་ལམ་ཅི་ལྟར་བཏབ་པ་བཞིན་དུ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །
쎔바 탐제 통와르 규로

몬람 찌따르 땁바 신두 통와르 규로

뵙게 된다. 발원한 모든 것을 이루게 된다.
སྨོན་ལམ་ཅི་ལྟར་བཏབ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །
발원한 대로 성취하는 다라니 종결

월장경
བསྟན་པ་འབར་མ།
ཟླ་བ་སྙིང་པོའི་མདོ་ལས་གསུངས་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་བདེན་ཚིག་ཇོ་བོས་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་དྲངས་པ་ནི།
아띠샤 존자께서 인용하신 월장경의 홍법진실어

སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟིགས་གཙུག་ཏོར་ཐམས་ཅད་སྐྱོབ། །འཁོར་བ་འཇིག་དང་གསེར་ཐུབ་འོད་སྲུང་དང༌། །
쌍계 남식 쭉또르 탐제꾭

코르와 직당 쎄르툽 외쑹당

비바시불, 시기불, 비사부불,

구류손불, 구나함불, 가섭불,

ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་གཽ་ཏམ་ལྷ་ཡི་ལྷ།

།སངས་རྒྱས་དཔའ་བོ་བདུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

སེམས་ཅན་དོན་དུ་བདག་གིས་སྔོན།

།དཀའ་བ་གང་ཞིག་བྱས་གྱུར་དང༌། །

བདག་གི་བདེ་བ་བཏང་བ་ཡིས།

།བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

ངས་སྔོན་ནད་པའི་དོནཆེད་དུ།

།རང་གི་འཚོ་བ་ཡོངས་བཏང་བས། །

སེམས་ཅན་ཕོངས་པ་བསྐྱབ་པའི་ཕྱིར།

།ཡུན་རིང་བདག་བསྟན་འབར་གྱུར་ཅིག །

བུ་དང་བུ་མོ་ཆུང་མ་དང༌།

།ནོར་དང་གླང་ཆེན་ཤིང་རྟ་དང༌། །

샤꺄 툽바 고땀 하이하
천신 중의 천신 고따마 석가모니불,

쎔젠 돈두 닥기온

과거 제가 중생 위해서

닥기 데와 땅와이

애쓴 모든 공덕에 의해

에온 네베 돈체두

과거 제가 병자를 위해

쎔젠 퐁바 꺕베치르

비참한 이 도운 공덕에 의해

부당 부모 충마당
아들딸과 부인과

쌍계 빠오 둔라 착찰로

일곱 영웅 부처님께 예경합니다.

까와 강식 제규르당

제 자신의 안락 버리고

뗀바 윤링 바르규르찍

불법 오래 흥성하게 하소서.

랑기 초와 용땅외

제 자신의 삶을 희생해

윤링 닥뗀 바르규르찍

오래도록 불법 흥성하게 하소서.

노르당 랑첸 싱따당

보배, 코끼리, 수레 등
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རིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བཏང་བས།

보리 위해 베푼 공덕에 의해

།བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

བདག་གིས་སངས་རྒྱས་རང་རྒྱལ་དང༌།
제가 부처님과 독각과,

།ཉན་ཐོས་ཕ་དང་མ་དང་ནི། །

དྲང་སྲོང་དག་ལ་མཆོད་བྱས་པས།
공양 올린 공덕에 의해

།བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

བསྐལ་པ་བྱེ་བ་དུ་མར་བདག
제가 수천만겁동안을

།སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མྱོང་གྱུར་ཅིང༌། །

བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་ཐོས་བཙལ་བས།

법을 듣기 위해 애쓴 공덕에 의해

།བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

བདག་གིས་བརྟུལ་ཞུགས་ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌།
제가 금욕, 계행과

།དཀའ་ཐུབ་ཡུན་རིང་བྱས་གྱུར་ཅིང་། །

ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ངས་མཐོང་པས།

시방의 부처님을 친견한 공덕으로

།ཡུན་རིང་བསྟན་པ་འབར་གྱུར་ཅིག །

བདག་སྔོན་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ།
과거 제가 정진과 함께

།རྟག་ཏུ་བརྟན་ཅིང་ཕ་རོལ་གནོན། །

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གྲོལ་དོན་དུ།

།བདག་བསྟན་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

린첸 장춥 치르땅외

닥기 쌍계 랑걀당

당송 닥라 최제베

껠바 제와 두마르닥

장춥 돈두 퇴쩰외

닥기 뚤슉 출팀당

촉쮜 쌍계 에통베

닥온 쫀뒤 당덴바

쎔젠 탐제 돌돈두

일체중생 해탈을 위해

뗀바 윤링 바르규르찍

오래도록 불법 흥성하게 하소서.

녠퇴 파당 마당니

성문의 남녀, 선인들께

뗀바 윤링 바르규르찍

오래도록 불법 흥성하게 하소서.

둑엘 나촉 뇽규르찡

갖가지의 고난 무릅쓰고 보리 위해서

뗀바 윤링 바르규르찍

오래도록 불법 흥성하게 하소서.

까툽 윤링 제규르찡

오래도록 고행하면서

윤링 뗀바 바르규르찍

오래도록 불법 흥성하게 하소서.

딱두 뗀찡 파롤논

항시 바라밀을 수행한 공덕으로

닥뗀 윤링 바르규르찍

오래도록 불법 흥성하게 하소서.
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བཟོད་བརྟུལ་རྟག་ཏུ་གནས་གྱུར་ཅིང༌།
항시 인욕에 머무르고

།སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་སྙིགས་མ་ཡི། །

སེམས་ཅན་ངན་བྱས་བཟོད་གྱུར་པས།
악행을 용서한 공덕으로

།བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །

བསམ་གཏན་རྣམ་ཐར་གཟུགས་མེད་དང༌།
선정, 팔해탈과, 무색정,

།ཏིང་འཛིན་གངྒཱའི་བྱེ་སྙེད་པ། །

བསྒོམས་པས་དེ་མཐུས་བདག་གི་ནི།
삼매 닦은 공덕에 의해

།བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

ཡེ་ཤེས་དོན་དུ་བདག་གིས་སྔོན།
과거 제가 지혜를 위해

།དཀའ་ཐུབ་ནགས་དག་བསྟེན་བྱས་ཤིང༌། །

བསྟན་བཅོས་དུ་མ་ཉེར་བསྟན་པས།

여러 논서 배운 공덕에 의해

།བདག་གི་བསྟན་པ་འབར་གྱུར་ཅིག །

བརྩེ་བའི་རྒྱུ་ཡིས་ཤ་ཁྲག་དང༌།

자비로써 살과 피와 사지와

།འཚོ་བ་ཡོངས་སུ་བཏང་གྱུར་ཅིང༌། །

ཡན་ལག་ཉིང་ལག་བཏང་བ་ཡིས།

목숨까지 베푼 공덕에 의해

།ཆོས་ཚུལ་རྣམ་པར་འཕེལ་གྱུར་ཅིག །

བདག་སྔོན་སྡིག་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས།

།བྱམས་པས་གསལ་བར་སྨིན་བྱས་ཤིང༌། །

소뚤 딱두 네규르찡

쎔젠 엔제 소규르베

쌈뗀 남타르 숙메당

곰베 데튀 닥기니

예셰 돈두 닥기온

뗀쬐 두마 녜르뗀베

쩨외 규이 샤탁당

옌락 닝락 땅와이

닥온 딕베 쎔젠남

과거 제가 죄업 유정들

쎔젠 뇬몽 닉마이

중생의 번뇌 찌꺼기의

뗀바 윤링 네규르찍

오래도록 불법 머무르게 하소서.

띵진 강게 제녜바

갠지스강 모래수와 같은

뗀바 윤링 바르규르찍

오래도록 불법 흥성하게 하소서.

까툽 낙닥 뗀제싱

고행숲을 의지하여

닥기 뗀바 바르규르찍

오래도록 불법 흥성하게 하소서.

초와 용수 땅규르찡

몸의 여러 부분들을 보시하고

최출 남바르 펠규르찍

올바른 법 흥성하게 하소서.

잠베 쎌와르 민제싱

자애로써 밝게 성숙시키고
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ཐེག་པ་གསུམ་ལ་རབ་བཀོད་པས།

삼승으로 인도한 공덕에 의해

།ཆོས་ཀྱི་མཆོད་སྦྱིན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

བདག་སྔོན་ཐབས་ཤེས་གྱུར་པ་ན།
과거 제가 방편을 알아

།སེམས་ཅན་ལྟ་ངན་ལས་གྲོལ་ཅིང༌། །

ཡང་དག་ལྟ་ལ་རབ་བཀོད་པས།

정견으로 인도한 공덕에 의해

།ཆོས་ནི་རྣམ་པར་འཕེལ་གྱུར་ཅིག །

བདག་གིས་སེམས་ཅན་བསྡུ་དངོས་བཞིས།
사섭법을 통해 제가 유정들

།ཉོན་མོངས་མེ་ལས་ཐར་གྱུར་ཅིང༌། །

བདག་གིས་འཕེལ་སྡིག་ཕམ་བྱས་པས།

치성한 죄업 다스려준 공덕에 의해

།བདག་འཁོར་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །

བདག་གིས་མུ་སྟེགས་ཅན་གཞན་དག
제가 다른 많은 외도들

།ལྟ་བའི་ཆུ་ལས་བསྒྲལ་བྱས་ཤིང༌། །

ཡང་དག་ལྟ་ལ་བཀོད་གྱུར་པས།

།བདག་འཁོར་རྟག་ཏུ་གུས་གྱུར་ཅིག །

텍바 쑴라 랍꾀베

닥온 탑셰 규르바나

양닥 따라 랍꾀베

닥기 쎔젠 두오시

닥기 텔딕 팜제베

닥기 무떽 젠셴닥

양닥 따라 꾀규르베

정견으로 인도한 공덕에 의해

최기 최진 계규르찍

법의 보시 흥성하게 하소서.

쎔젠 따엔 레돌찡

여러 유정 악견에서 해탈시키고

최니 남바르 펠규르찍

올바른 법 흥성하게 하소서.

뇬몽 메레 타르규르찡

번뇌의 불로부터 해탈시키고

닥코르 윤링 네규르찍

제가 윤회계에 오래 머물도록 하소서.

따외 추레 델제싱

악견의 강에서 건져내고서

닥코르 딱두 귀규르찍

제가 윤회계를 항시 공경하게 하소서.

통합불교 호지 기원문
རིས་མེད་བསྟན་འཛིན་གྱི་ཞབས་བརྟན།
འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་མཛད་པའི་རིས་མེད་པའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ། །
잠곤 로도 타예’께서 지으신 통합불교 호지 기원문 불괴금강만

ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷིརྦྷ་བ་ཏུ།

옴 스바스띠 싯디르 바바뚜

འོད་མི་འགྱུར་བ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་སོགས།
외밍 규르와 체빡 메곤쏙
변함없는 광명 무량수불 등

།ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བདེན་པ་ཡིས། །

སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས།
쌍계 뗀진 빨덴 라마남
불법을 호지하는 거룩한 스승님들

།ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །

སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་ཐེག་པ་རིམ་དགུ་ཡི།
데뇌 쑴당 텍바 림구이
삼장三藏과 아홉 차제 승乘

།དམ་ཆོས་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་བདེན་པ་ཡིས། །

담최 착당 델외 덴바이
탐착 여읜 정법의 진실에 의해

ཆོས་མཆོག་འབྱུང་གནས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས།

།ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །

최촉 중네 빨덴 라마남
최상법의 근원이신 거룩한 스승님들

촉쭈 뒤쑴 걀외 덴바이
시방삼세 부처님의 진실에 의해

샵베 뗀찡 제틴 랍펠쇽
견고하고 불사 흥성하게 하소서.

샵베 뗀찡 제틴 랍펠쇽
견고하고 불사 흥성하게 하소서.

རྒྱལ་སྲས་བྱང་སེམས་ཉན་རང་འཕགས་པའི་ཚོགས། །དགེ་འདུན་མི་ཕྱེད་འདུན་པའི་བདེན་པ་ཡིས། །
걀쎄 장쎔 녠랑 팍베촉
보살, 성문, 독각 성자님들의

겐둔 미체 둔베 덴바이
화합 승가 정진의 진실에 의해

ཚོགས་མཆོག་འདྲེན་པ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས།

།ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །

촉촉 덴바 빨덴 라마남
최상 대중 인도자인 거룩한 스승님들

샵베 뗀찡 제틴 랍펠쇽
견고하고 불사 흥성하게 하소서.

187

188 까규 대기원법회 독송집

མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་བི་མ་མི་ཏྲ་སོགས།

།རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

འགྲོ་བའི་འདྲེན་མཆོག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས།

།ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །

초꼐 도제 비마 미뜨라쏙

릭진 짜규 라메 진랍기

연화생빠드마삼바와과 무구우위말라미뜨라 등의 모든 전승 스승님들 가피에 의해

도외 덴촉 빨덴 라마남

유정들의 인도자 거룩한 스승님들

샵베 뗀찡 제틴 랍펠쇽

견고하고 불사 흥성하게 하소서.

འཆི་བདག་བདུད་འཇོམས་རིགས་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས།
치닥 뒤좀 릭에 낄코르쏙		

།ཡི་དམ་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དྲུག་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །
이담 규데 시둑 툭제이

사마죽음의 마를 정복한 다섯 종류 만달라 등 사종, 육종, 밀승본존 자비에 의해

དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས།
만달라의 주인이신 거룩한 스승님들

།ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །

ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་སོགས།
하얀 몸의 따라, 성취여왕 등

།གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ནུས་མཐུ་ཡིས། །

བདེ་ཆེན་དགྱེས་རོལ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས།

대락 속에 유희하는 거룩한 스승님들

།ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །

སྐྱེས་ཐོབ་སྦྱོར་བྱུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིས།

།རྒྱལ་བསྟན་གསལ་མཛད་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་བདག །

낄코르 왕축 빨덴 라마남

이신 콜로 둡베 걀모쏙

데첸 기롤 빨덴 라마남

꼐톱 조르중 푼쑴 촉바이

본유와 성취의 공덕 구족에 의해

샵베 뗀찡 제틴 랍펠쇽

견고하고 불사 흥성하게 하소서.

네쑴 칸도 최꾱 뉘투이

세 곳의 공행과 호법신중 위신력으로

샵베 뗀찡 제틴 랍펠쇽

견고하고 불사 흥성하게 하소서.

걀뗀 쎌제 체쬐 쫌베닥

불법을 밝히는 설법, 논쟁, 저술의 대가

ལུང་གི་བསྟན་འཛིན་མཁས་པའི་ཁྱུ་མཆོག་རྣམས། །ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །
룽기 뗀진 케베 큐촉남

샵베 뗀찡 제틴 랍펠쇽

교법을 호지하는 학자 중의 대학자님들 견고하고 불사 흥성하게 하소서.

དམ་ཚིག་གཙང་ཞིང་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་མཛད།
담칙 짱싱 둡바 닝보르제

청정서언 지키며 수행으로 정수 삼고

།ཆོས་ཉིད་དོན་གཟིགས་ལྷར་བཅས་གཙུག་གི་རྒྱན། །
최니 돈식 하르쩨 쭉기곈

법성을 깨달아서 모든 존재 왕관과 같은
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རྟོགས་པའི་བསྟན་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་རྣམས། །ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །
똑베 뗀진 넬조르 왕축남

샵베 뗀찡 제틴 랍펠쇽

명상의 왕, 증득법의 호지자님들

견고하고 불사 흥성하게 하소서.

ཚུལ་ཁྲིམས་གཞི་བརྟན་ཏིང་འཛིན་སྣང་བ་གསལ།

།ཤེས་རབ་རྩལ་ལྡན་འཕགས་པའི་ནོར་གྱིས་འབྱོར། །

ཐུབ་བསྟན་སྒྲོན་མེ་འགྲོ་བའི་སྐྱབས་གནས་རྣམས།
법의 등불, 일체중생 의지처님들

།ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །

ཐོས་པས་རྒྱུད་གྲོལ་བསམ་པས་བྱེ་བྲག་ཕྱེད།

།སྒོམ་པས་དོན་རྟོགས་གཞན་དོན་ལྷུར་མཛད་པ། །

출팀 시뗀 띵진 낭와쎌

셰랍 쩰덴 팍베 노르기조르

지계 기반 견고하고 삼매 광명 찬란하며 지혜, 방편, 성자 공덕으로 충만하신

툽뗀 돈메 도외 꺕네남

퇴베 규돌 쌈베 제닥체

들음으로 마음 해탈하고
사유로써 분별하며

샵베 뗀찡 제틴 랍펠쇽

견고하고 불사 흥성하게 하소서.

곰베 돈똑 셴돈 후르제바

명상으로 증득하고 이타행에 애쓰시는

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་ལྡན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་འཛིན་རྣམས། །ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །
켼쩨 뉘덴 걀외 뗀진남

샵베 뗀찡 제틴 랍펠쇽

지혜, 자비, 능력 갖춘 불법 호지자님들

견고하고 불사 흥성하게 하소서.

དབང་པོར་འཚམས་པའི་ཐེག་རིམ་སྣ་ཚོགས་ལ།

།ལེགས་པར་ཞུགས་ནས་ཚུལ་བཞིན་སྤྱོད་པ་ཡི། །

왕보르 참베 텍림 나촉라

근기 맞는 갖가지 승乘의 차제에

렉바르 슉네 출신 쬐바이

올바르게 들어가서 여법하게 행하시는

རིས་མེད་སྐྱེས་ཆེན་ཕྱོགས་ཀུན་བཞུགས་པ་རྣམས། །ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །
리메 꼐첸 촉꾼 슉바남

샵베 뗀찡 제틴 랍펠쇽

모든 곳의 통합불교 성자님들

견고하고 불사 흥성하게 하소서.

བསྟན་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་ཐུགས་མཐུན་ཞིང༌། །ཐུབ་པའི་བསྟན་ལ་ཕྱོགས་ཁྱེར་སེལ་མེད་པར། །
뗀진 탐제 펜춘 툭툰싱

툽베 뗀라 촉켸르 쎌메바르

불법을 호지하는 모든 분들 화합하고

불법 중에 편향이나 충돌 벗어나

དག་སྣང་ཡངས་པོས་རང་བསྟན་སྐྱོང་བཞིན་དུ།

།ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །

닥낭 양뵈 랑뗀 꾱신두

샵베 뗀찡 제틴 랍펠쇽

청정, 광대하신 마음으로 각자 법을 펴시며 견고하고 불사 흥성하게 하소서.
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བདག་ཅག་འབྲེལ་བཅས་ཡང་སྲིད་ཐམས་ཅད་དུ།
닥짝 델쩨 양씨 탐제두

네메 도제 체당 숙상쏙

저희들과 인연 있는 모든 이들 언제나

질병 없고 금강 같은 삶과 훌륭한 상호,

མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་བདུན་ལ་དབང་འབྱོར་ནས།

།ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་ཀྱི་སྣང་བྱེད་ཉིད་གྱུར་ཅིག །

ཚེ་དང་ཐར་པའི་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང༌།

해탈과 삶의 모든 장애 소멸하고

།ལོ་བརྒྱ་འཚོ་ཞིང་སྟོན་བརྒྱ་མཐོང་བ་དང། །

ལྷག་པའི་བསླབ་པའི་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ།

།ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་གཞན་ཕྱིར་འཛིན་པར་ཤོག །

རྒྱལ་ཀུན་འདུས་ཞལ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དང༌།

།རིས་མེད་བསྟན་པ་འཛིན་ཀུན་འཚོ་གཞེས་ཤིང༌། །

ཆོས་འཁོར་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བསྐོར་བ་ཡིས།

།འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་རྟག་ཏུ་སྣང་བྱེད་ཤོག །ཅེས་སོ།

토리 욘뗀 둔라 왕조르네

།ནད་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་གཟུགས་བཟང་སོགས། །

툽덴 용기 낭제 니규르찍

좋은 세계 일곱 가지 공덕 구족해
모든 불법 환히 밝혀주는 존재 되게
		 하소서.

체당 타르베 바르체 꾼시싱

학베 랍베 걀뗀 린보체

로갸 초싱 똔갸 통와당

백년 살며 가을 백 번 보내고

남카 지씨 셴치르 진바르쇽

부처님 가르침의 보배로운 삼학을
허공계가 다하도록 중생 위해
		 지켜가게 하소서.

걀꾼 뒤셸 빨덴 라마당

리메 뗀바 진꾼 초셰싱

모든 부처님의 총체이신
모든 통합불교 호지자님 오래도록
거룩한 스승님과		 머무시며

최코르 균체 메바르 꼴와이

끊임없이 법의 바퀴 굴리시어 삼계를

직뗀 쑴보 딱두 낭제쇽

오래 오래 밝게 비춰 주소서.

།

십칠사(十七事)의 길상어
ལུང་གཞིའི་ཤིས་བརྗོད།

20. 길상지
བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་པ་ནི།
길상어

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བ་གསེར་གྱི་རི་བོ་འདྲ། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་དྲི་མ་གསུམ་སྤངས་པ། །
푼쑴 촉바 아와 쎄르기 리오다
모든 공덕 구족하여 황금산과 같이
장엄하신 분

직뗀 쑴기 곤보 디마 쑴빵바
세 가지 장애 모두 여읜 삼계중생 구제자

སངས་རྒྱས་པདྨོ་རྒྱས་པ་འདབ་འདྲའི་སྤྱན་མངའ་བ། །འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་དང་པོ་འོ ། །

쌍계 뻬모 계바 답데 쩬아와
디니 직뗀 게외 따시 당보오
만발한 연꽃잎과 같은 눈을 가진 부처님 이는 바로 이 세상의 첫째 축복이라네.

དེ་ཡིས་ཉེ་བར་བསྟན་པའི་མཆོག་རབ་མི་གཡོ་བ། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་གྲགས་ཤིང་ལྷ་དང་མིས་མཆོད་པ། །
데이 녜와르 뗀베 촉랍 미요와
직뗀 쑴나 닥싱 하당 미최바
그 분께서 설하신 확고하고
삼계 중에 널리 퍼져 인간, 천신들의
수승한 교의		 공경 받고

ཆོས་ཀྱི་དམ་པ་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་པ།
최기 담바 꼐구 남라 시제바
일체중생 열반으로 인도하는
거룩한 불법

།འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་པ་འོ ། །

디니 직뗀 게외 따시 니바오
이는 바로 이 세상의 둘째 축복이라네.

དགེ་འདུན་དམ་པ་ཆོས་ལྡན་ཐོས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཕྱུག །ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་གྱིས་མཆོད་པའི་གནས། །
겐둔 담바 최덴 퇴베 따시축
하당 미당 하마 인기 최베네
다문 공덕으로 충만한 정법 호지자
천신, 인간, 아수라의 공양 받는
		 승가의 성중

ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རབ་ངོ་ཚ་ཤེས་དང་དཔལ་གྱི་གཞི། །འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་གསུམ་པ་འོ ། །
촉기 촉랍 오차 셰당 뻴기시
디니 직뗀 게외 따시 쑴바오
절제와 공덕의 기반 되는 최상의 대중 이는 바로 이 세상의 셋째 축복이라네.
ཞེས་དང༌།
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སྟོན་མཆོག་དམ་པ་ལྷ་མིས་མཆོད་འོས་པ།

།སངས་རྒྱས་ཕྱག་འཚལ་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

སེམས་ཅན་གང་དག་འགྲོ་དང་མི་འགྲོ་བ།

།དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

ཞི་བ་ཆགས་བྲལ་ལྷ་མིས་མཆོད་འོས་པ།

།ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

སེམས་ཅན་གང་དག་འགྲོ་དང་མི་འགྲོ་བ།

།དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

ཚོགས་མཆོག་དམ་པ་ལྷ་མིས་མཆོད་འོས་པ།

།དགེ་འདུན་ཕྱག་འཚལ་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

སེམས་ཅན་གང་དག་འགྲོ་དང་མི་འགྲོ་བ།

།དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་མཚན་བདེ་ལེགས།
낮에 축복 밤에 축복

།ཉི་མའི་གུང་ལ་བདེ་ལེགས་ཤིང༌། །

ཉིན་མཚན་རྟག་ཏུ་བདེ་ལེགས་པ།

།དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱིས་བདེ་ལེགས་ཤོག །

똔촉 담바 하미 최외바

쌍계 착찰 뎅디르 델렉쇽

천신, 인간들이 공경하는
지금 여기에서 안락, 미덕 구족되게
최고 스승 부처님께 예경합니다.		 하소서.

쎔젠 강닥 도당 미도와

데닥 탐제 뎅디르 델렉쇽

움직이고 움직이지 않는 모든 유정들
지금 여기에서 안락과 미덕 구족되게
		 하소서.

시와 착델 하미 최외바

최라 착찰 뎅디르 델렉쇽

천신, 인간들이 공경하는
지금 여기에서 안락, 미덕 구족되게
탐욕 여읜 적정 법에 예경합니다.		 하소서.

쎔젠 강닥 도당 미도와

데닥 탐제 뎅디르 델렉쇽

움직이고 움직이지 않는 모든 유정들
지금 여기에서 안락과 미덕 구족되게
		 하소서.

촉촉 담바 하미 최외바

겐둔 착찰 뎅디르 델렉쇽

신, 인간들이 공경하는
지금 여기에서 안락, 미덕 구족되게
최상 대중 승가에 예경합니다.		 하소서.

쎔젠 강닥 도당 미도와

데닥 탐제 뎅디르 델렉쇽

움직이고 움직이지 않는 모든 유정들
지금 여기에서 안락과 미덕 구족되게
		 하소서.

닌모 델렉 첸델렉

닌첸 딱두 델렉바

밤낮으로 항시 축복

니메 궁라 델렉쇽
정오에도 축복

꼰촉 쑴기 델렉쇽

삼보께서 축복하여 주소서.
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འབྱུང་པོ་གང་དག་འདིར་ནི་ལྷགས་གྱུར་ཏམ།
여기 모여 있는 악귀든

།སའམ་འོན་ཏེ་བར་སྣང་འཁོད་ཀྱང་རུང༌། །

སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་བྱམས་བྱེད་ཅིང༌།

།ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །ཅེས་པ་དང༌།

중보 강닥 디르니 학규르땀

꼐구 남라 딱두 잠제찡
항시 일체중생 아끼고

싸암 왼떼 바르낭 쾨꺙룽

하늘과 땅 어느 곳에 있는 악귀든

닌당 첸두 최라 쬐바르쇽

밤낮으로 정법 수행하게 하소서.

འདུལ་བ་སྨན་གྱི་གཞི་ལས།
율본사에서

གང་ལ་སེར་སྣ་རྣམ་ཆགས་པ།
강라 쎄르나 남착바

인색, 탐착 완전히 끊고

།རྣམ་འཇོམས་དྲི་མ་མེད་མཛད་ཅིང༌། །
남좀 디마 메제찡
모든 허물 벗어나

ཐུགས་ཞི་གནོད་པ་མི་མངའ་དེས། 	ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །
툭싱 뇌바 밍아데

켸라 델렉 제바르규르

마음 고요하고 악의 없는 이께서

그대에게 축복하리라.

འདྲེན་པ་གང་ཞིག་འགྲོ་བ་རྣམས།

།ཐར་པའི་ལམ་དུ་འཇུག་མཛད་ཅིང༌། །

덴바 강식 도와남

유정들을 해탈 길에

타르베 람두 죽제찡
들어서게 이끌고

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྟོན་པ་དེས། 	ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །
최남 탐제 똔바데

켸라 델렉 제바르규르

일체법을 전하는 이께서

그대에게 축복하리라.

སྟོན་པ་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྟེན། 	སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར། །
똔바 도와 남기뗀

쎔젠 꾼기 돈기치르

유정들이 의지하는 지도자

일체중생 위해서

གང་ཞིག་བདེ་བ་མངའ་མཛད་དེས། 	ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །
강식 데와 아제데

켸라 델렉 제바르규르

안락 성취한 이께서

그대에게 축복하리라.

སྐྱོབ་པ་གང་ཞིག་བྱམས་པ་ཡི།

།ཐུགས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་འདི་དག་ཀུན། །

꾭바 강식 잠바이
대자비의 구제

툭기 도와 디닥꾼

일체중생 독자처럼
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བུ་གཅིག་བཞིན་དུ་རྟག་བསྐྱངས་དེས། 	ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །
부찍 신두 딱꺙데

켸라 델렉 제바르규르

항시 아껴주는 이께서

그대에게 축복하리라.

གང་ཞིག་འཁོར་བར་འགྲོ་བ་ཡི།

།སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་རྟེན་གྱུར་ཅིང༌། །

강식 코르와르 도와이
윤회하며 떠도는

쎔젠 꾼기 뗀규르찡

모든 유정들의 의지처

གླིང་དང་དཔུང་གཉེན་གྱུར་པ་དེས། 	ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །
링당 뿡녠 규르바데

켸라 델렉 제바르규르

섬과 같은 구원자께서

그대에게 축복하리라.

གང་ཞིག་ཆོས་ཀུན་མངོན་སུམ་གྱུར།

།གཙང་ཞིང་བཀྲུ་བ་མི་མངའ་ལ། །

강식 최꾼 온쑴규르

일체법을 생생히 보고

짱싱 뚜와 밍아라

청정하여 다시 오염되는 일 없고

གསུམ་གཙང་གཙང་མར་མཛད་པ་དེས། 	ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །
쑴짱 짱마르 제바데

켸라 델렉 제바르규르

세 가지의 더러움을 정화한 이께서

그대에게 축복하리라.

དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་གང་སྐྱེས་པས།

།ཕུན་སུམ་ཚོགས་དོན་འབྱོར་གྱུར་ཅིང༌། །

빠오 첸보 강꼐베

대영웅의 탄생으로 풍요롭고

푼쑴 촉돈 조르규르찡

삶의 의미 충만하게 하며

དོན་གྲུབ་ཚོགས་ཀྱང་གྲུབ་པ་དེས། 	ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །
돈둡 촉꺙 둡바데

켸라 델렉 제바르규르

대중까지 이루신 ‘목적 성취자’싯다르타께서 그대에게 축복하리라.

གང་ཞིག་སྐྱེས་པས་ས་རྣམས་ནི།
강식 꼐베 싸남니
탄생 시에 대지와

།ནགས་ཚལ་བཅས་པ་རབ་གཡོས་ཤིང༌། །
낙첼 쩨바 랍요싱

숲이 진동하고 일체중생

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རབ་དགའ་དེས། 	ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །
쎔젠 탐제 랍가데

켸라 델렉 제바르규르

환희롭게 한 이께서

그대에게 축복하리라.
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བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་གཤེགས་པ་ན།
장춥 닝보르 셱바나

위없는 보리 이루실 때

།ས་དག་རྣམ་དྲུག་གཡོས་གྱུར་ཅིང༌། །
싸닥 남둑 요구르찡

땅이 여섯 가지 진동하고

བདུད་ཡིད་མི་བདེར་གྱུར་པ་དེས། 	ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །
뒤이 미데르 규르바데

켸라 델렉 제바르규르

마군들을 두렵게 한 이께서

그대에게 축복하리라.

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ན།

།འཕགས་པའི་བདེན་པ་རྣམ་གསུངས་ཤིང༌། །

최기 콜로 꼴와나

법의 바퀴 굴리시어

팍베 덴바 남쑹싱
사성제를 설하고

ཐུབ་པའི་སྙན་པ་གང་བྱུང་དེས། 	ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །
툽베 녠바 강중데

켸라 델렉 제바르규르

능인으로 명성 떨친 이께서

그대에게 축복하리라.

ཡིད་འཕྲོག་གང་ཞིག་མུ་སྟེགས་བྱེད།

།ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱིས་ཕམ་མཛད་ཅིང༌། །

이톡 강식 무떽제

외도의 모든 무리들을

탐제 최기 팜제찡

정법으로 물리치시고

ཚོགས་ཀུན་དབང་དུ་མཛད་པ་དེས། 	ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །
최꾼 왕두 제바데

켸라 델렉 제바르규르

모든 대중 교화한 이께서

그대에게 축복하리라.

སངས་རྒྱས་ཁྱོད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད།

།བརྒྱ་བྱིན་ཚངས་པའི་ལྷ་རྣམས་དང༌། །

쌍계 쾨라 델렉제

부처님에 의해 그대 안락과 미덕 얻고

갸진 창베 하남당

제석, 범천, 천신들과

འབྱུང་པོ་ཀུན་གྱི་བདེ་ལེགས་ནི། 	ཁྱེད་ལ་རྟག་ཏུ་སྦྱིན་གྱུར་ཅིག །
중보 꾼기 델렉니

켸라 델렉 진규르찍

모든 정령들도 언제나

그대에게 가피하게 하소서.

སངས་རྒྱས་བསོད་ནམས་མཐུ་དག་དང༌།

།ལྷ་རྣམས་ཀུན་གྱི་བསམ་པ་ཡིས། །

쌍계 쏘남 투닥당

부처님의 위신력과 공덕과

하남 꾼기 쌈바이

모든 천신들의 의지로
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ཁྱེད་ཀྱི་འདོད་དོན་གང་ཡིན་པ།
그대 바라는 바 일체가

།དོན་དེ་དེ་རིང་གྲུབ་གྱུར་ཅིག །

རྐང་གཉིས་ཁྱེད་ཅག་བདེ་ལེགས་ཤོག

두 발 가진 그대들에 축복을!

།རྐང་བཞི་ཁྱེད་ཅག་བདེ་ལེགས་ཤོག །

사지 달린 그대들에 축복을!

ཁྱེད་ཅག་ལམ་འགྲོ་བདེ་ལེགས་ཤོག

།ཕྱིར་འོང་དག་ཀྱང་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཅེས་སོ།

켸기 되돈 강인바

깡니 켸짝 델렉쇽

켸짝 람도 델렉쇽

길을 가는 그대들에 축복을!

돈데 데링 둡규르찍

즉시 이뤄지게 하소서.

깡시 켸짝 델렉쇽

치르옹 닥꺙 델렉쇽

돌아오는 그대들에 축복을!

།

십이행적의 축복
མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས།
མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་ནི།
성 용수께서 지으신 ‘십이행적의 축복’

སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་མངའ་བ་པོ། །
쎔젠 꾼라 펜치르 장춥 아와보

부처님이 일체중생 위해 무상보리 이루고

དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་བརྟུལ་བ་ཡོངས་ལྡན་པ། །
돈남 탐제 둡바르 뚤와 용덴바

모든 뜻의 성취 위해 교화하시며

ཚོགས་ཀྱི་ལམ་དགྱེས་ཐུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་གང་འབྱུང་བ། །
촉기 람계 툽베 따시 강중와

자량 쌓는 길 위에서 생긴 길상에 의해

བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
따시 데니 꼐구 남라 시제쇽

모든 유정들이 적정하게 하소서.

འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགའ་ལྡན་ལྷའི། །
도라 펜치르 데신 셱바 간덴헤

일체중생 위해 도솔천의 무량궁에서

གཞལ་མེད་ཁང་གི་སྙིང་པོ་ནས་ནི་འདིར་གཤེགས་ཏེ། །
셸메 캉기 닝보 네니 디르셱떼

남섬부주 내려오실 적에 제석천 등의

དབང་བཅས་ལྷ་ཡིས་བསྐོར་བའི་བཀྲ་ཤིས་གང་འབྱུང་བ། །
왕쩨 하이 꼴외 따시 강중와

천신들이 둘러싸고 예찬한 길상에 의해
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བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
따시 데니 꼐구 남라 시제쇽

모든 유정들이 적정하게 하소서.

ལོ་མ་མེ་ཏོག་འོད་འབར་ཉམས་དགའ་ལུམྦིའི་ཚལ། །
로마 메똑 외바르 냠가 룸비첼

꽃과 나뭇잎이 반짝이는 룸비니의 동산에

ལྷ་མང་དག་གིས་བསྟེན་པ་མགོན་པོ་བལྟམས་པ་ན། །
하망 닥기 뗀바 곤보 땀바나

천신들의 위호 속에 탄생하실 때

སྲིད་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་གང་འབྱུང་བ། །
씨바 타르친 바이 따시 강중와

마지막 생 결정되신 길상에 의해

བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
따시 데니 꼐구 남라 시제쇽

모든 유정들이 적정하게 하소서.

གྲོང་ཁྱེར་སེར་སྐྱའི་གནས་ནས་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ། །
동켸르 쎄르꼐 네네 걀뵈 포당두

탄생 이후 가비라성 왕궁으로 돌아온

ལྷུམས་ནས་བལྟམས་པ་སྟོན་པ་བདེ་གཤེགས་ཟས་གཙང་སྲས། །
훔네 땀바 똔바 데셱 셰짱쎄

정반왕의 태자에게 감로수를 뿌릴 적에

མྱུར་བསྐྲུན་བདུད་རྩིའི་ཆུས་གཏོར་བ་ཡིས་བཀྲ་ཤིས་གང༌། །
뉴르뚠 뒤찌 취또르 와이 따시강
찬란하게 드러난 길상에 의해

བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
따시 데니 꼐구 남라 시제쇽

모든 유정들이 적정하게 하소서.
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གྲོང་ཁྱེར་དམ་པ་སེར་སྐྱའི་གནས་ཤེས་བྱ་བར་ནི། །
동켸르 담바 쎄르꼐 네셰 자와르니
성스러운 도시 가비라성에

རྨད་དུ་གྲགས་པ་ཆེ་བའི་ལྷ་ཡིས་མངོན་བསྟོད་པ། །
메두 닥바 체외 하이 온뙤바

널리 명망 높은 선인께서 보고 예찬한

བསམ་ཡས་དགེ་སྒྲུབ་བསོད་ནམས་ཕུང་པོའི་བཀྲ་ཤིས་གང༌། །
쌈예 게둡 쏘남 풍뵈 따시캉

헤아릴 수 없는 선근으로 이루어진 길상에 의해

བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
따시 데니 꼐구 남라 시제쇽

모든 유정들이 적정하게 하소서.

དགྱེས་ཤིང་ནམ་ཕྱེད་གྲོང་ཁྱེར་མཆོག་ནས་མངོན་བྱུང་སྟེ། །
계싱 남체 동켸르 촉네 온중떼

세속 애착 버리고 한 밤중에 성을 떠나서

དཀའ་ཐུབ་ཚལ་དུ་མངོན་པར་གཤེགས་ཤིང་ཚངས་ལ་སོགས། །
까툽 첼두 온바르 셱싱 창라쏙
고행 숲에 들어갈 때 범천 등

ལྷ་ཡི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་བཀྲ་ཤིས་གང༌། །
하이 촉기 용수 꼴외 따시강

천신들이 호위하던 길상에 의해

བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
따시 데니 꼐구 남라 시제쇽

모든 유정들이 적정하게 하소서.

རབ་ཏུ་འོད་འབར་གསེར་དང་འདྲ་བའི་སྐུ་མངའ་ཞིང༌། །
랍두 외바르 쎄르당 다외 꾸아싱
황금빛의 찬란하신 몸으로
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བཻ་ཌཱུརྱ་ལྟར་སྔོ་བའི་རྩྭ་བཏིང་སྟེང་བཞུགས་ཏེ། །
베두 랴따르 오외 짜띵 뗑슉떼

와이두랴처럼 푸른 길상초를 깔고서

སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་མི་གཡོ་མཆོག་གི་བཀྲ་ཤིས་གང༌། །
낄모 뚱쩨 미요 촉기 따시강

부동하게 금강결좌하신 길상에 의해

བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
따시 데니 꼐구 남라 시제쇽

모든 유정들이 적정하게 하소서.

ཆུ་བོའི་འགྲམ་ན་ཙ་ཤའི་ཕྲེང་གིས་ཡོངས་བསྐོར་བ། །
추외 담나 짜셰 텡기 용꼴와

강가에서 새떼들에 완전히 둘러싸여서

ཤིན་ཏུ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སྲེད་པ་སེལ་མཛད་པ། །
신두 메두 중외 쎄바 쎌제바

모든 갈망 뿌리 뽑은 희유한 때에

ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོས་ཕྱག་བྱས་པ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་གང༌། །
루이 걀뵈 착제 바이 따시강

용왕으로부터 예경 받은 길상에 의해

བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
따시 데니 꼐구 남라 시제쇽

모든 유정들이 적정하게 하소서.

ཤིང་རྒྱལ་དྲུང་གཤེགས་བྱམས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་བདུད་ཀྱི་ཕྱོགས། །
싱걀 둥셱 잠베 똡기 뒤기촉

보리수의 앞에서 자비로써 마군을

མང་པོ་བཏུལ་ཏེ་ས་སྟེང་དང་ནི་ནམ་མཁའ་ལ། །
망보 뚤떼 싸뗑 당니 남카라

모두 정복하고 하늘과 땅 지존되신 때
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བཅོམ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་གང་འབྱུང་བ། །
쫌덴 따시 남바 나촉 강중와

나타났던 갖가지의 길상에 의해

བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
따시 데니 꼐구 남라 시제쇽

모든 유정들이 적정하게 하소서.

སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་གཞིག་ཕྱིར་རྡོ་རྗེེའི་གདན་བཞུགས་ཏེ། །
둑엘 타닥 식치르 도제 덴슉떼
모든 고를 뿌리 뽑기 위해

ནམ་གྱི་ཐོ་རངས་བདུད་བཞི་པོ་དག་རྣམ་བཏུལ་བ། །
남기 토랑 뒤시 보닥 남뚤와

금강좌에 앉아 새벽녘에 사마四魔를

སྟོན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་གང་ཡིན་པ། །
똔바 데와르 셱베 따시 강인바

정복하신 여래께서 보인 길상에 의해

བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
따시 데니 꼐구 남라 시제쇽

모든 유정들이 적정하게 하소서.

གྲོང་ཁྱེར་བཱ་ར་ཎཱ་སཱིར་དྲང་སྲོང་མཆོག་བཞུགས་ནས། །
동켸르 와라 나씨르 당송 촉슉네
와라나시 성지에서 수승한

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཆོག་བསྟན་པ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་གང༌། །
최기 콜로 촉뗀 바이 따시강
법륜 굴려 천계와 인간계에

ལྷ་ཡུལ་དང་འདིར་ཤིན་ཏུ་རྨད་དུ་བྱུང་གྱུར་པ། །
하율 당디르 신두 메두 중규르바
드리워진 희유한 길상에 의해
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བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
따시 데니 꼐구 남라 시제쇽

모든 유정들이 적정하게 하소서.

བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་ཕན་བྱེད་དམ་པ་དག་བྱེད་པ། །
따시 강식 펜제 담바 닥제바

중생에게 이익 되고 정화하며

བསོད་ནམས་དག་བྱེད་འཕགས་པའི་སྐྱེ་བོས་མངོན་བསྟོད་པ། །
쏘남 닥제 팍베 꼐외 온뙤바

공덕 쌓게 하고 성인들이 찬탄하는

བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སེང་གེས་གང་གསུངས་པ། །
쫌덴 샤꺄 툽베 쎙게 강쑹바

샤꺄무니 세존의 가르침의 길상에 의해

བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
따시 데니 꼐구 남라 시제쇽

모든 유정들이 적정하게 하소서.

མུ་སྟེགས་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་གཞོམ་པ་དང༌། །
무떽 제바 남기 아걀 숌바당
외도들의 아만을 꺾고

འགྲོ་ལ་བདེ་བ་བསྐྱེད་ཕྱིར་ཆོ་འཕྲུལ་དམ་པ་དག །
도라 데와 꼐치르 초툴 담바닥

중생에게 안락 주기 위해 대신통을

ཉེ་བར་སྟོན་པའི་རྒྱལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་གང་ཡིན་པ། །
녜와르 똔베 걀외 따시 강인바

나타내신 부처님의 길상에 의해

བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
따시 데니 꼐구 남라 시제쇽

모든 유정들이 적정하게 하소서.
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འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་མཐོ་རིས་གནས་ནས་འདིར་གཤེགས་ཏེ། །
도라 펜치르 토리 네네 디르셱떼

중생 위해 천계에 가셨다가 돌아오실 때

ཚངས་པ་ལ་སོགས་ལྷ་ཚོགས་ལག་ན་རྔ་ཡབ་གདུགས། །
창바 라쏙 하촉 락나 아얍둑

범천 등의 천신들이 불자, 일산 들고

སྣ་ཚོགས་ཐོགས་པས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་བཀྲ་ཤིས་གང༌། །
나촉 톡베 용수 꼴외 따시강

영접하며 호위하던 길상에 의해

བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
따시 데니 꼐구 남라 시제쇽

모든 유정들이 적정하게 하소서.

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞི་བ་མཆོག་ཏུ་ཉེར་གཤེགས་པ། །
데신 셱바 시와 촉두 녜르셱바
여래께서 대열반에 드실 때

མནྡཱ་ར་བའི་མེ་ཏོག་མང་པོས་མངོན་མཆོད་པ། །
멘다 라외 메똑 망뵈 온최바

만다라와 꽃으로 풍성하게 공양 올리며

ལྷ་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་པར་བསྟོད་པའི་བཀྲ་ཤིས་གང༌། །
하촉 남기 온바르 뙤베 따시강

천신들이 예찬하던 길상에 의해

བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
따시 데니 꼐구 남라 시제쇽

모든 유정들이 적정하게 하소서.

ལྷ་དབང་ཀླུ་དང་མི་ཡི་དབང་པོས་ཕྱག་བྱས་པ། །
하왕 루당 미이 왕뵈 착제바

천신, 용왕, 인간 중의 왕들이 예경 하고
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མཁའ་ལྡིང་གནོད་སྦྱིན་དྲི་ཟའི་དབང་པོས་མཆོད་གྱུར་པ། །
카딩 뇌진 디세 왕뵈 최규르바

금시조와 야차, 건달바의 왕들이 공양 올리는

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྟོབས་བཅུ་ལྡན་པའི་བཀྲ་ཤིས་གང༌། །
데신 셱바 똡쭈 덴베 따시강

십력 갖춘 부처님의 길상에 의해

བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
따시 데니 꼐구 남라 시제쇽

모든 유정들이 적정하게 하소서.

천신이 바치는 길상게
ལྷས་ཞུས་པའི་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད།
ལྷས་ཞུས་པའི་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ནི།
천신이 바치는 길상게

འཇིག་རྟེན་འདི་དང་གཞན་དང་མཐོ་རིས་ན།

།རིན་ཆེན་རྨད་བྱུང་རྒྱ་ཆེན་གང་ཡོད་པ། །

དེ་ནི་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ལ།

།ཅིས་ཀྱང་གྲངས་དང་བགྲང་བ་ཆར་མི་ཕོད། །

ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ།

།རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་འཇིག་རྟེན་མཆོག །

ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན།

།བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

ཞི་འགོག་བདུད་རྩི་ཤིན་ཏུ་གྱ་ནོམ་གང༌།

།ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་མཉམ་གཞག་ཐུགས་ཆུད་པ། །

ཆོས་དེ་དང་ནི་མཚུངས་པ་ཡོད་མིན་ཏེ།

།དེ་མངོན་བྱས་ན་ཕྱིན་ཆད་མྱ་ངན་མེད། །

ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ།

།དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་འཇིག་རྟེན་མཆོག །

직뗀 디당 셴당 토리나
이 세상과 다른 세상과

데니 족베 쌍계 린첸라

정등각자 부처 보배 앞에선

오차르 신두 메중 빡메데

세상 어떤 보배로도 비할 수 없는

지따르 네디 데신 덴촉나

나의 이 말씀이 진실이라면

시곡 뒤찌 신두 갸놈강

지극히 묘한 열반의 감로

최데 당니 충바 요민떼

어디에도 비할 데가 없나니

오차르 신두 메중 빡메데

세상 어떤 보배로도 비할 수 없는

린첸 메중 갸첸 강요바

천상계의 어떤 귀한 보배도

찌꺙 당당 당와 차르미푀
감히 비할 수가 없다네.

족베 쌍계 린첸 직뗀촉

헤아릴 수 없이 귀중한 불보

덴베 디르니 신두 델렉쇽

그로 인해 지극한 축복 있으리.

샤꺄 툽베 냠샥 툭취바

샤꺄무니께서 내증하신 이 법은

데온 제나 친체 냥엔메

이를 실현하면 괴로움은 없다네.

담베 최기 린첸 직뗀촉

헤아릴 수 없이 귀중한 법보
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ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན།
나의 이 말씀이 진실이라면

།བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

རྒྱལ་བས་གང་དག་གང་ཟག་བརྒྱད་གསུངས་པ།
부처님이 설하신 여덟 종류 성자들

།དེ་དག་རྣམས་ནི་སྐྱེས་བུ་ཟུང་བཞི་སྟེ། །

སྦྱིན་གནས་དེ་དག་ས་སྟེང་ཤིན་ཏུ་དཀོན།
사향 사과 승가 복전들

།དེ་དག་རྣམས་ལ་བྱིན་ན་དཔག་མེད་འགྱུར། །

ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ།

세상 어떤 보배로도 비할 수 없는

།དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གང་ཞིག་འཇིག་རྟེན་མཆོག །

ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན།
나의 이 말씀이 진실이라면

།བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

དམ་པའི་གཙོ་བོ་མཆོག་སྦྱིན་གྱ་ནོམ་པ།

최상 안락 주시는 최고의 성자

།འོད་མཆོག་དཔའ་བོ་དམ་པ་མཆོག་གི་གནས། །

ཤེས་རབ་དམ་པ་མཆོག་གི་དམ་པ་མཆོག

།མཆོག་མིན་མཆོག་མཁྱེན་འདི་ནི་བཅོམ་ལྡན་གཅིག །

ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ།

세상 어떤 보배로도 비할 수 없는

།རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་འཇིག་རྟེན་མཆོག །

ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན།

།བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

지따르 네디 데신 덴촉나

걀외 강닥 강삭 계쑹바

진네 데닥 싸뗑 신두꾠

오차르 신두 메중 빡메데

지따르 네디 데신 덴촉나

담베 쪼오 촉진 갸놈바

셰랍 담바 촉기 담바촉

덴베 디르니 신두 델렉쇽

그로 인해 지극한 축복 있으리.

데닥 남니 꼐부 숭시떼

이 세상에 찾아보기 힘든

데닥 남라 진나 빡메규르

그 분들께 공양하면 공덕 한량없다네.

겐둔 린첸 강식 직뗀촉

헤아릴 수 없이 귀중한 승보

덴베 디르니 신두 델렉쇽

그로 인해 지극한 축복 있으리.

외촉 빠오 담바 촉기네

영웅 중의 영웅, 최고의 광명

촉민 촉켼 디니 쫌덴찍

최고 현자 중에서도 최고의 현자
진정한 고귀함을 아는 유일한 분
		 세존이라네.

오차르 신두 메중 빡메데

지따르 네디 데신 덴촉나

나의 이 말씀이 진실이라면

족베 쌍계 린첸 직뗀촉

헤아릴 수 없이 귀중한 불보

덴베 디르니 신두 델렉쇽

그로 인해 지극한 축복 있으리.
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ཏིང་འཛིན་དམ་པ་བར་ཆད་མེད་པ་གང༌།

모든 장애 뿌리 뽑는 최고의 삼매

།མཐའ་ཡས་བློ་ལྡན་དེ་བཞིན་གཤེགས་གསུངས་པ། །

ཏིང་འཛིན་དེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་དཔེར་བྱས་ཏེ།
견고하여 금강에 비유하나니

།ཏིང་འཛིན་དེ་དང་མཚུངས་པའི་ཏིང་འཛིན་མེད། །

ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ།

세상 어떤 보배로도 비할 수 없는

།ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རིན་ཆེན་འཇིག་རྟེན་མཆོག །

ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན།
나의 이 말씀이 진실이라면

།བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

ཇི་ལྟར་སྒོ་གཏན་དམ་ཞིང་རབ་དམ་སྟེ།
견고하게 문을 잘 단속하면

།སྟོབས་ཆེན་རླུང་བཞི་དག་གིས་མི་བསྐྱོད་པ། །

བདེན་བཞི་མཐོང་བའི་མཁས་པ་དེ་ལྟར་གནས།

།འཇིག་རྟེན་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་འདིར་མི་གཡོ། །

ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ།

세상 어떤 보배로도 비할 수 없는

།དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གང་ཞིག་འཇིག་རྟེན་མཆོག །

ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན།

།བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

띵진 담바 바르체 메바강

띵진 데뗀 도제 뻬르제떼

오차르 신두 메중 빡메데

지따르 네디 데신 덴촉나

지따르 고뗀 담싱 랍담떼

덴시 통외 케바 데따르네

타예 로덴 데신 셱쑹바

여래께서 설하신 무한한 지혜

띵진 데당 충베 띵진메

금강삼매 비할 삼매 세상에 없네.

띵에 진기 린첸 직뗀촉

헤아릴 수 없이 귀한 삼매의 보배

덴베 디르니 신두 델렉쇽

그로 인해 지극한 축복 있으리.

똡첸 룽시 닥기 미꾀바

힘센 네 가지의 바람에 흔들리지 않듯이

직뗀 마와 남기 디르미요

사성제를 보고 그와 같이 머무는 현자들은 세상 어떤 말로도 흔들 수가 없다네.

오차르 신두 메중 빡메데

지따르 네디 데신 덴촉나

나의 이 말씀이 진실이라면

겐둔 린첸 강식 직뗀촉

헤아릴 수 없이 귀중한 승보

덴베 디르니 신두 델렉쇽

그로 인해 지극한 축복 있으리.

ཐམས་ཅད་ཟིལ་གནོན་ཀུན་མཁྱེན་ཐམས་ཅད་གཟིགས། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྟོབས་རྣམས་ཀུན་དང་ལྡན། །
탐제 실논 꾼켼 탐제식

탐제 켼바 똡남 꾼당덴

모든 것을 정복하고 모든 것을 아시는

위신력과 일체종지 소유자
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ཀུན་གྱི་དམ་པ་འཛིན་པ་ཀུན་དང་བྲལ།

།བསམ་པ་ཀུན་མཁྱེན་འདི་ནི་བཅོམ་ལྡན་གཅིག །

ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ།

세상 어떤 보배로도 비할 수 없는

།རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་འཇིག་རྟེན་མཆོག །

ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན།
나의 이 말씀이 진실이라면

།བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

སྲིད་པ་འགོག་ཅིང་མི་གཡོ་འགྱུར་བ་མེད།
윤회 마쳐 부동하고 불변하며

།སྐྱོན་མེད་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ། །

ཤིན་ཏུ་འགོག་ཅིང་གྱ་ནོམ་ངེས་པར་འབྱུང༌།

지극한 소멸이자 묘함이자 해탈인

།ཤིན་ཏུ་དྲི་མེད་ཞི་བ་བློས་མི་འཕྲོག །

ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ།

세상 어떤 보배로도 비할 수 없는

།དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་འཇིག་རྟེན་མཆོག །

ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན།
나의 이 말씀이 진실이라면

།བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་སྟོན་ཞིང་བདེ་བྱེད་ཅིང༌།
고를 철저하게 보고 안락 구하며

།བདེན་རྣམས་མཐོང་སྟེ་གང་དག་བག་ཡོད་པ། །

བདེན་པ་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་དྭོགས་མེད་པ།

།དེ་དག་སྐྱེ་བ་བརྒྱད་པ་ཕྱིས་མི་ལེན། །

꾼기 담바 진바 꾼당델

쌈바 꾼켼 디니 쫌덴찍

모든 거룩함을 갖추고
모든 유정들의 마음 아는 유일한 분
모든 것을 초월하며		 세존이라네.

오차르 신두 메중 빡메데

지따르 네디 데신 덴촉나

씨바 곡찡 미요 규르와메

신두 곡찡 갸놈 네바르중

오차르 신두 메중 빡메데

지따르 네디 데신 덴촉나

신두 둑엘 똔싱 데제찡

덴바 린첸 남라 독메바

보배로운 진리에 의심 없는 이들은

족베 쌍계 린첸 직뗀촉

헤아릴 수 없이 귀중한 불보

덴베 디르니 신두 델렉쇽

그로 인해 지극한 축복 있으리.

꾠메 직바 꾼레 남바르돌

모든 허물과 두려움을 벗어난

신두 디메 시와 뢰미톡

오염 없는 이 적정은 빼앗길 수 없다네.

담베 최기 린첸 직뗀촉

헤아릴 수 없이 귀중한 법보

덴베 디르니 신두 델렉쇽

그로 인해 지극한 축복 있으리.

덴남 통떼 강닥 박요바

진리 보고 주의 깊게 정진하며

데닥 꼐와 계바 치미렌

이후 여덟 번째 생을 받지 않으리.
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ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ།

세상 어떤 보배로도 비할 수 없는

།དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གང་ཞིག་འཇིག་རྟེན་མཆོག །

ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན།
나의 이 말씀이 진실이라면

།བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དམ་པ་དོན་དམ་མཁྱེན།

།མཆོག་དང་མཆོག་མིན་མཁྱེན་ཞིང་དོན་དམ་བརྩོན། །

གཞན་གྱིས་མི་འཕྲོག་དམ་པ་ཐུགས་ཆུད་ལྟར།

།ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ཀྱི་དཔུང་གཉེན་མཆོག །

ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ།

세상 어떤 보배로도 비할 수 없는

།རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་འཇིག་རྟེན་མཆོག །

ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན།
나의 이 말씀이 진실이라면

།བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

འདུན་པ་བསྐྱེད་ནས་རྣལ་འབྱོར་ལྡན་གྱུར་ཅིང༌།
구도심을 발하고 명상 수행 갖춰서

།གོའུ་ཏམ་བསྟན་ལ་རྟག་བརྩོན་རབ་གྲོལ་བ། །

གཞན་གྱིས་མི་བཀྲི་བ་དག་ཞིང་དེར་རེག

།འདི་ལ་དེ་རེག་གྲངས་སུ་ཕྱིན་མི་འགྱུར། །

ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ།

།དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གང་ཞིག་འཇིག་རྟེན་མཆོག །

오차르 신두 메중 빡메데

지따르 네디 데신 덴촉나

담바 남기 담바 돈담켼

겐둔 린첸 강식 직뗀촉

헤아릴 수 없이 귀중한 승보

덴베 디르니 신두 델렉쇽

그로 인해 지극한 축복 있으리.

촉당 촉민 켼싱 돈담쫀

성자님들께서 승의제를 아시고
최고와 최고 아닌 것을 알아
		 승의제를 누리며

셴기 미톡 담바 툭취따르

신두 둑엘 남기 뿡녠촉

누가 빼앗을 수 없는 승의의 통달에 의해 괴로운 유정들의 최고 의지처가 된다네.

오차르 신두 메중 빡메데

지따르 네디 데신 덴촉나

둔바 꼐네 넬조르 덴규르찡

셴기 미띠 와닥 싱데르렉

삿된 길로 타락 없이
청정 지위 도달한 이는

오차르 신두 메중 빡메데

세상 어떤 보배로도 비할 수 없는

족베 쌍계 린첸 직뗀촉

헤아릴 수 없이 귀중한 불보

덴베 디르니 신두 델렉쇽

그로 인해 지극한 축복 있으리.

고우땀 뗀라 딱쫀 랍돌와

부처님 가르침에 항시 정진하고 해탈해

디라 데렉 당수 친미규르

더 이상은 범부 속에 속하지 않네.

겐둔 린첸 강식 직뗀촉

헤아릴 수 없이 귀중한 승보
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ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན།
나의 이 말씀이 진실이라면

།བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

བདེན་པ་མཐོང་བ་བརྗོད་པས་བརྒྱ་ལམ་ན།
진리를 본 이들이 간혹

།གལ་ཏེ་སྡིག་པ་འགའ་ཞིག་བྱས་གྱུར་ཀྱང༌། །

དེ་ནི་དེ་བཅབ་པ་ཡི་འོས་མིན་ཏེ།
결코 숨기는 일 없나니

།ཆོས་ཉིད་འདི་ནི་མི་གཡོ་གནས་ཕྱིར་རོ། །

ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ།

세상 어떤 보배로도 비할 수 없는

།དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གང་ཞིག་འཇིག་རྟེན་མཆོག །

ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན།
나의 이 말씀이 진실이라면

།བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ན།

천상계를 비롯해서 이 세상 어디에도

།སངས་རྒྱས་དང་ནི་ལྷག་པའམ་མཚུངས་པ་མེད། །

ལྷ་དང་མི་ཡི་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད།

인천의 위없는 스승이요, 인도자요,

།སྟོན་པ་དེད་དཔོན་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག །

ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ།

세상 어떤 보배로도 비할 수 없는

།རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་འཇིག་རྟེན་མཆོག །

ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན།

།བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

지따르 네디 데신 덴촉나

덴바 통와 죄베 갸람나

데니 데짭 바이 외민떼

오차르 신두 메중 빡메데

지따르 네디 데신 덴촉나

하당 쩨베 직뗀 탐제나

하당 미이 똔바 라나메

오차르 신두 메중 빡메데

지따르 네디 데신 덴촉나

나의 이 말씀이 진실이라면

덴베 디르니 신두 델렉쇽

그로 인해 지극한 축복 있으리.

겔떼 딕바 가식 제규르꺙
설령 어떤 죄를 지어도

최니 디니 미요 네치로

법의 성품 부동하게 머물기 때문이라네.

겐둔 린첸 강식 직뗀촉

헤아릴 수 없이 귀중한 승보

덴베 디르니 신두 델렉쇽

그로 인해 지극한 축복 있으리.

쌍계 당니 학바암 충바메

부처보다 수승한 이, 대등한 이 없나니

똔바 데본 멘바 남기촉

중생 치유하는 의왕이라네.

족베 쌍계 린첸 직뗀촉

헤아릴 수 없이 귀중한 불보

덴베 디르니 신두 델렉쇽

그로 인해 지극한 축복 있으리.
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ས་གའི་ཟླ་བ་དང་པོར་ཐུབ་པ་ཡིས།

།ནགས་ཁྲོད་ཆོས་ཀྱི་དམ་པ་རབ་བརྙེས་ནས། །

ཆོས་དེ་དང་ནི་ལྷག་པའམ་མཚུངས་པ་མེད།

།འདི་ལ་དེ་རེག་གྲངས་སུ་ཕྱིན་མི་འགྱུར། །

ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ།

세상 어떤 보배로도 비할 수 없는

།དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གང་ཞིག་འཇིག་རྟེན་མཆོག །

ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན།
나의 이 말씀이 진실이라면

།བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

སྡིག་པ་རྙིང་ཟད་གསར་དུ་བྱས་མེད་ལ།

།རིམས་ནད་མེད་པས་འཇིགས་མེད་མྱ་ངན་བྲལ། །

རྩ་བ་འགགས་པས་སྲིད་པ་མི་སྐྱེད་པ།

윤회 뿌리 뽑고 다시 태어나지 않으며

།བསྟན་པ་མར་མེ་བཞིན་དུ་འབར་བར་འགྱུར། །

ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ།

세상 어떤 보배로도 비할 수 없는

།དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གང་ཞིག་འཇིག་རྟེན་མཆོག །

ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན།

།བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

싸게 다와 당보르 툽바이

낙퇴 최기 담바 랍녜네

여름의 첫째 달에 샤꺄무니 부처님께서 숲속에서 궁극의 법 얻으셨다네.

최데 당니 학바암 충바메

디라 데릭 당수 친미규르

이 법보다 수승한 것, 대등한 것 없나니 여기에 도달한 이 범부 속에
		 속하지 않네.

오차르 신두 메중 빡메데

지따르 네디 데신 덴촉나

딕바 닝세 싸르두 제메라

담최 린첸 강식 직뗀촉

헤아릴 수 없이 귀중한 법보

덴베 디르니 신두 델렉쇽

그로 인해 지극한 축복 있으리.

림네 메베 직메 냥엔델

과거 죄업 소진하고 새로 짓지 않으며
병을 치유하고 두려움과 괴로움을
		 벗어나

짜와 각베 씨바 미꼐바

오차르 신두 메중 빡메데

지따르 네디 데신 덴촉나

나의 이 말씀이 진실이라면
ཅེས་བརྗོད།

뗀바 마르메 신두 발와르규르

부처님의 가르침을 등불처럼 밝히네.

겐둔 린첸 강식 직뗀촉

헤아릴 수 없이 귀중한 승보

덴베 디르니 신두 델렉쇽

그로 인해 지극한 축복 있으리.

팔물 길상문
བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཕུལ་བ།

མངྒ་ལཾ་སྭསྟི་བྷ་ཝནྟུ།

망갈람 스와스띠 바완뚜

དེང་འདིར་འཛམ་བུ་གླིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱན། འཇིག་རྟེན་ཀུན་གྱི་འདོད་རྒུའི་འབྱུང་གནས། རྫོགས་པའི་
뎅디르 잠부링 탐제기곈

직뗀 꾼기 되귀 중네

족베

남섬부주 전체의 장엄이자 온 세상이 바라는 모든 것의 근원,

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལྗོན་པ་རྣམས་ཀྱི་བརྟེན་པའི་གཞི། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལྗོན་པ་བཟང་པོས་བརྒྱན་པ། ལྷ་མི་ཀུན་གྱི་
쌍계기 존바 남기 뗀베시

장춥기 존바 상뵈 곈바

하미 꾼기

부처의 나무들이 자라는 대지, 보리수로 장엄된 땅,

བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་དང་མཆོད་སྡོང་གཅིག་པུར་གྲུབ་པའི་གནས་རྡོ་རྗེའི་གདན་ཞེས་སམ་འདོན་པ་བསྒྱུར། འདི་ཉིད་
쏘남기 싱당 최동 찍부르 둡베 네도제덴 디니

모든 천신과 인간들의 복전, 으뜸가는 불탑인 성지 보드가야에서

[상황에 따라 바꿔

དུ་རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཐུས་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ།
두 걀와 니기 따시베 제수 진기 랍바 남기튀 따시 죄바르 자떼
말한다]

부처님께서 길상물로 가피하신 위신력에 의지해서 축복의 말씀을 드리도록

སྔོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ། གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེས་ཡུངས་ཀར་
온 양닥바르 족베 쌍계 샤꺄툽바라

쌍외 닥보 착나도제 융까르

하겠습니다. 과거에 정등각자 샤꺄무니 부처님께 밀교의 주존 금강수께서

ཕུལ་ནས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་པའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་དེང་འདིར་གནས་ཆེན་
풀네 따시베 제수 진기 랍바르 제베 투라 뗀네 뎅디르 네첸

백개자를 공양 올리자 부처님께서 그것을 길상물로 가피하셨으니, 그 위신력에

འདི་ཉིད་དུ་ཡུངས་ཀར་གྱི་རྫས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །
디니두 융까르기 제기 따시바르 규르찍

의해 지금 여기 대성지에서 백개자에 의해 축복되게 하소서.
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ཡུངས་ཀར་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཏེ་ཐམས་ཅད་དུ།

백개자는 금강승의 가족 모두에게

།བགེགས་རྣམས་མ་ལུས་རབ་ཏུ་འཇོམས་བྱེད་ཅིང༌། །

མཐུ་སྟོབས་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་པ།

།བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་བགེགས་རྣམས་ཞི་བར་ཤོག །

융까르 도제 릭떼 탐제두

투똡 용뗀 푼쑴 촉규르바

위신력과 공덕 갖춘 길상에 의해

겍남 마뤼 랍두 좀제찡

마장들을 남김없이 물리치나니

따시 데꺙 겍남 시와르쇽

모든 마장 평정되게 하소서.

སྔོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ། བྲམ་ཟེ་ཀུནྡྷ་ལིས་རྩྭ་དཱུརྦ་ཕུལ་ནས། བཀྲ ཤིས་པའི་
온 양닥바르 족베 쌍계 샤꺄 툽바라

담세 꾼달 리짜 두르와 풀네 따시베

과거에 정등각자 샤꺄무니 부처님께 바라문 꾼달리가 두르와 풀을 공양 올리자

རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་པའི་མཐུ་ལས། དེང་འདིར་གནས་ཆེན་འདི་ཉིད་དུ་དཱུརྦའི་རྫས་ཀྱིས་
제수 진기 랍바르 제베 투레

뎅디르 네첸 디니두 두르외 제기

부처님께서 그것을 길상물로 가피하셨으니, 그 위신력에 의해 지금 여기

བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །
따시바르 규르찍

대성지에서 두르와 풀에 의해 축복되게 하소서.

དཱུརྦས་ཚེ་ནི་འཕེལ་བར་བྱེད་པ་སྟེ།

두르와는 수명 연장하나니

།རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཚེ་ནི་རབ་བསྒྲུབས་ནས། །

ཉོན་མོངས་སྐྱེ་ཤི་རྒྱུན་ཆད་གྱུར་པ་ཡི།

།བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་ཚེ་ནི་འཕེལ་གྱུར་ཅིག །

두르외 체니 펠와르 제바떼

뇬몽 꼐시 균체 규르바이

번뇌, 생사 단절하는 길상에 의해

도제 쎔베 체니 랍둡네
금강살타 장수 이루어

따시 데꺙 체니 펠규르찍
수명 늘어나게 하소서.

སྔོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ལྷ་མོ་བརྟན་མས་ལི་ཁྲི་ཕུལ་ནས། བཀྲ་ཤིས་པའི་
온 양닥바르 족베 쌍계 샤꺄 툽바라 하모 뗀메 리티 풀네

따시베

과거에 정등각자 샤꺄무니 부처님께 대지의 여신이 황단을 공양 올리자

རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་པའི་མཐུ་ལས། དེང་འདིར་གནས་ཆེན་འདི་ཉིད་དུ་ལི་ཁྲིའི་རྫས་ཀྱིས་
제수 진기 랍바르 제베 투레

뎅디르 네첸 디니두 리티 제기

부처님께서 그것을 길상물로 가피하셨으니, 그 위신력에 의해 지금 여기

བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །
따시바르 규르찍

대성지에서 황단에 의해 축복되게 하소서.
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ལི་ཁྲི་དམར་པོ་དབང་གི་རང་བཞིན་ཏེ།

붉은 황단은 힘의 성품 가졌나니

།ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་དབང་དུ་འདུས་ནས་ཀྱང༌། །

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་རབ་ཏུ་བརྟན་གྱུར་པའི།

།བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་རྒྱལ་སྲིད་བརྟན་གྱུར་ཅིག །

리티 마르보 왕기 랑신떼

최기 걀씨 랍두 뗀규르베

법의 왕국 견고한 길상에 의해

최남 마뤼 왕두 뒤네꺙

일체법을 남김없이 정복하여

따시 데꺙 걀씨 뗀규르찍
국정 안정되게 하소서.

སྔོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ། གླང་པོ་ཆེ་ས་སྲུང་གིས་གི་ཝཾ་ཕུལ་ནས།
온 양닥바르 족베 쌍계 샤꺄 툽바라

랑보체 싸쑹기 기왐 풀네

과거에 정등각자 샤꺄무니 부처님께 제석천의 코끼리가 상황코끼리 담결석을

བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་པའི་མཐུ་ལས། དེང་འདིར་གནས་ཆེན་འདི་ཉིད་དུ་
따시베 제수 진기 랍바르 제베 투레 			

뎅디르 네첸 디니두

공양 올리자 부처님께서 그것을 길상물로 가피하셨으니, 그 위신력에 의해

གི་ཝཾ་གི་རྫས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །
기왐기 제기 따시바르 규르찍

지금 여기 대성지에서 상황에 의해 축복되게 하소서.

གི་ཝཾ་དུག་གསུམ་འཇོམས་པ་ནད་ཀྱི་སྨན།

상황은 삼독을 치유하는 묘약이니

།སྨན་མཆོག་ཆོས་ཉིད་རབ་ཏུ་རྟོགས་གྱུར་ནས། །

ཉོན་མོངས་ཟུག་རྔུ་མེད་པར་གྱུར་པ་ཡི།

།བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་ཞི་གྱུར་ཅིག །

기왐 둑쑴 좀바 네기멘

뇬몽 숙우 메바르 규르바이

번뇌, 고를 멸하는 길상에 의해

멘촉 최니 랍두 똑규르네
이 약으로 법성 깨달아

따시 데꺙 둑엘 시규르찍

모든 고가 소멸되게 하소서.

སྔོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ། ཁྱིམ་བདག་བཟང་སྐྱོང་གིས་ཞོ་ཕུལ་ནས།
온 양닥바르 족베 쌍계 샤꺄 툽바라

킴닥 상꾱 기쇼 풀네

과거에 정등각자 샤꺄무니 부처님께 현호장자가 발효유를 공양 올리자

བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་པའི་མཐུ་ལས། དེང་འདིར་གནས་ཆེན་འདི་ཉིད་དུ་ཡང་
따시베 제수 진기 랍바르 제베 투레			

뎅디르 네첸 디니 두양

부처님께서 그것을 길상물로 가피하셨으니, 그 위신력에 의해 지금 여기
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ཞོའི་རྫས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །
쇼 제기 따시바르 규르찍

대성지에서 발효유에 의해 축복되게 하소서.

ཞོ་ནི་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་སྟེ།

།སྙིང་པོ་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་མཆོག་རྟོགས་ནས། །

ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་དབྱིངས་སུ་གྱུར་པ་ཡི།

།བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དུག་གསུམ་ཞི་བར་ཤོག །

쇼니 꾼기 닝보르 규르바떼

닝보 남닥 예셰 촉똑네

발효유는 모든 것의 정수를 상징하나니 청정 정수 무상본지無上本智 깨달아

욘뗀 꾼기 잉수 규르바이

모든 공덕 근원 되는 길상에 의해

따시 데꺙 둑쑴 시와르쇽

삼독 모두 소멸되게 하소서.

སྔོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ། གཟུགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་འོད་འཆང་མས་མེ་ལོང་
온 양닥바르 족베 쌍계 샤꺄 툽바라

숙기 하모 외창메 멜롱

과거에 정등각자 샤꺄무니 부처님께 색천녀가 거울을 공양 올리자 부처님께서

ཕུལ་ནས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་པའི་མཐུ་ལས། དེང་འདིར་གནས་ཆེན་འདི་
풀네 따시베 제수 진기 랍바르 제베 투레 			

뎅디르 네첸 디

그것을 길상물로 가피하셨으니, 그 위신력에 의해 지금 여기

ཉིད་དུ་ཡང་མེ་ལོང་གི་རྫས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །
니 두양 멜롱기 제기 따시바르 규르찍

대성지에서 거울에 의해 축복되게 하소서.

མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཡིས།

།ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ཏུ་དག་གྱུར་ཏེ། །

རྣམ་དག་ཆོས་ལ་ཐོགས་མེད་ལོངས་སྤྱོད་པའི།

།བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་སྒྲིབ་པ་དག་གྱུར་ཅིག །

멜롱 예셰 갸초 첸보이

예셰 갸초 촉두 닥규르떼

거울은 바다 같은 본래 지혜 상징하나니 본래 지혜 완전하게 청정해져서

남닥 최라 톡메 롱쬐베

따시 데꺙 딥바 닥규르찍

청정법을 걸림 없이 누리는 길상에 의해 모든 장애 정화되게 하소서.

སྔོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ། ཤིང་གི་ལྷ་མོས་ཤིང་ཐོག་བིལ་བ་ཕུལ་ནས།
온 양닥바르 족베 쌍계 샤꺄 툽바라

싱기 하뫼 싱톡 빌와 풀네

과거에 정등각자 샤꺄무니 부처님께 나무의 여신이 자호로 열매를 공양 올리자
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བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་པའི་མཐུ་ལས། དེང་འདིར་གནས་ཆེན་འདི་ཉིད་བིལ་
따시베 제수 진기 랍바르 제베 투레			

뎅디르 네첸 디니 빌

부처님께서 그것을 길상물로 가피하셨으니, 그 위신력에 의해 지금 여기

བའི་རྫས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །
외 제기 따시바르 규르찍

대성지에서 자호로 열매에 의해 축복되게 하소서.

བིལ་བ་རྒྱུ་རྐྱེན་འབྲས་བུར་བཅས་པའི་ཆོས།
빌와 규꼔 데부 쩨외최

직뗀 직뗀 데베 쬐바꾼

자호로 열매는 원인, 조건, 결과들을
상징하나니

세간과 출세간의 모든 행위가

བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི།

།བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དོན་ཀུན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །

장춥 닝보 촉두 규르바이

대각 성취 인연되는 길상에 의해

།འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་སྤྱོད་པ་ཀུན། །

따시 데꺙 돈꾼 둡규르찍

모든 뜻이 이뤄지게 하소서.

སྔོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ། ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་དུང་དཀར་པོ་
온 양닥바르 족베 쌍계 샤꺄 툽바라

하이왕보 갸진기 둥까르보

과거에 정등각자 샤꺄무니 부처님께 제석천이 오른쪽으로 감겨있는 하얀 고둥을

གཡས་སུ་འཁྱིལ་བ་ཕུལ་ནས། བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་པའི་མཐུ་ལས།
예수 킬와 풀네

따시베 제수 진기 랍바르 제베 투레

공양 올리자 부처님께서 그것을 길상물로 가피하셨으니,

དེང་འདིར་གནས་ཆེན་འདི་ཉིད་དུ་དུང་དཀར་གྱི་རྫས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །
뎅디르 네첸 디니두 둥까르기 제기 따시바르 규르찍

그 위신력에 의해 지금 여기 대성지에서 하얀 고둥에 의해 축복되게 하소서.

དུང་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་རྣམས་སྒྲོགས་པའི་ཚུལ།
고둥으로 법의 소리 울리어

།ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཉིད་དུ་དག་གྱུར་ཏེ། །

ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་སྟོན་པ་ཡི།

།བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་ཚིག་དབང་ཐོབ་པར་ཤོག །

둥니 최기 다남 독베출

최남 마뤼 용수 똔바이

예셰 갸초 니두 닥규르떼

본래 지혜 바다에서 청정해지고

따시 데꺙 칙왕 톱바르쇽

일체법을 완전하게 설하는 길상에 의해 설법 자재 성취하게 하소서.

칠보 길상문
རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་འབུལ་བ།
འཁོར་ལོ་ལག་ཏུ་ཐོགས་ལ།

바퀴 보배를 손에 들고 다음과 같이 염송한다.

ལྷ་རྫས་ལས་བྱས་ལྟེ་བ་ཤིན་ཏུ་ཟླུམ།

།རྩིབས་སྟོང་ལྡན་ཞིང་མུ་ཁྱུད་རབ་མཉམ་བཟང༌། །

སྡང་བའི་དགྲ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་གྱུར་པའི།

།འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

하제 레제 떼와 신두둠

천상계의 물질로 만들어진 둥근 바퀴

당외 다레 남바르 걀규르베

악의에 찬 적들을 완전하게 정복하는

찝똥 덴싱 무퀴 랍냠상

천 개의 바퀴살과 고른 테두리

콜로 린첸 뎅디르 따시쇽

바퀴 보배 길상이 지금 여기 나타나소서.

བདུད་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པར་བསྐོར་ནུས་པའི་དབང་
뒤탐 제레 걀외 최기 콜로 남케 테뚝 바르꼬르 뉘베 왕

일체 마군을 정복하는 법륜을 허공계가 다하도록 굴릴 수 있는 능력을

དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
당 덴바르 규르찍
갖게 하소서.

ནོར་བུ་རིན་ཆེན་ཐོགས་ཏེ།

보석 보배를 손에 들고 다음과 같이 염송한다.

རིན་ཆེན་ངོ་བོ་ལྷ་རྫས་བཻཌཱུརྱ།

།ཀུན་ཏུ་དཔག་ཚད་ཙམ་དུ་སྣང་བྱེད་ཅིང༌། །

དྲི་མེད་ཉིན་མོ་ཇི་བཞིན་མཚན་དེ་བཞིན།

།ནོར་བུ་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

린첸 오오 하제 베두랴
천상계의 보배인 와이두랴

디메 닌모 지신 첸데신

순결하고 밤낮으로 변함없는

꾼두 빡체 짬두 낭제찡

한 유순을 모두 밝게 비추고

노르부 린첸 뎅디르 따시쇽

보석 보배 길상이 지금 여기 나타나소서.
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ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་འོད་དང་ལྡན་ཞིང་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་པ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་
체 빡두 메베 외당 덴싱 하당 쩨베 직뗀바 탐제 랑랑기 시지기

무량수의 광명을 얻어 천신 등의 일체 유정들이 각자의 장엄함으로 빛나는

ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་དབང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
실기 논베 왕당 덴바르 규르찍
힘을 갖게 하소서.
བཙུན་མོ་རིན་ཆེན་ཐོགས་ཏེ།

왕비 보배를 손에 들고 다음과 같이 염송한다.

གཟུགས་མཛེས་ལྟ་ན་སྡུག་ཅིང་ཚུལ་བཟང་བ།
품행 단정하고 아름다우며

།པགས་པའི་མདོག་ལེགས་འཇམ་ཞིང་དྲི་མཆོག་ལྡན། །

ཡིད་འོང་འདོད་དགུའི་རེག་བྱ་དང་ལྡན་པ།

།བཙུན་མོ་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

숙제 하나 둑찡 출상와

이옹 되귀 렉자 당덴바
매혹적인 감촉을 지닌

박베 독렉 잠싱 디촉덴

곱고 보드랍고 향긋한 살결

쭌모 린첸 뎅디르 따시쇽

왕비 보배 길상이 지금 여기 나타나소서.

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞི་བའི་ཚུལ་གྱིས་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བདག་དང་གཞན་གྱི་
쎔젠 탐제 띵에진 시외 출기 직덴 레데베 닥당 셴기

일체중생이 적정한 삼매에 의해 출세간의 자리, 이타를 편안하게 뜻대로

དོན་བདེ་བས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཡིད་བཞིན་དུ་འབྱོར་བའི་དབང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
돈데외 둡바라 이신두 졸외 왕당 덴바르 규르찍
성취하는 능력을 갖게 하소서.
བློན་པོ་རིན་ཆེན་ཐོགས་ཏེ།

대신 보배를 손에 들고 다음과 같이 염송한다.

གང་ཡང་རྒྱལ་བའི་མུ་ཏིག་མདངས་ལྡན་པ།

비할 데 없는 진주처럼 빛이 나고

།གསེར་སོགས་མང་པོ་ཐུབ་ལ་ཕུལ་བ་ལྟར། །

བཟོད་ལྡན་མཚུངས་པའི་ཁྱིམ་བདག་ནོར་ལྡན་ཏེ།

།བློན་པོ་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

강양 걀외 무띡 당덴바

소덴 충베 킴닥 노르덴떼
인욕 갖춘 부유한 시주

쎄르쏙 망보 툽라 풀와따르

많은 재물 부처님께 공양 올리며

론보 린첸 뎅디르 따시쇽

대신 보배 길상이 지금 여기 나타나소서.
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ལྷའི་མིག་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་སྟེ་འཕགས་པའི་ནོར་བདུན་དང་ལྡན་ཞིང་རང་དང་གཞན་གྱི་དོན།
하이믹 남바르 닥바 톱데 팍베 노르둔당 덴싱 랑당 셴기돈

청정한 천안을 얻고 성자의 일곱 가지 보배를 갖추어 자리와 이타의 목적을

དགོངས་པ་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་མཐར་ཕྱིན་ནས་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་དབང་དང་ལྡན་པར་
공바 마뤼바 탐제 타르친네 셰자 탐제라 톡바 메베 왕당 덴바르
완성하고 일체법에 걸림 없는 자재를

གྱུར་ཅིག །
규르찍

얻게 하소서.
གླང་པོ་རིན་ཆེན་ཐོགས་ཏེ།

코끼리 보배를 손에 들고 다음과 같이 염송한다.

ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལེགས་སྐྱེས་ས་ལ་ནི།
사지 모두 튼튼하고 대지 위에

།རབ་གནས་གངས་ཅན་རི་འདྲ་གླང་པོ་ཆེ། །

རྒྱལ་པོ་ལ་འོས་མཁའ་ལ་རབ་འགྲོ་བའི།

།གླང་པོ་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

옌락 탐제 렉꼐 싸라니

걀보 라외 카라 랍도외

랍네 강젠 리다 랑보체

설산처럼 안정되게 머물며

랑보 린첸 뎅디르 따시쇽

왕에게 어울리고 하늘을 날 수 있는
코끼리 보배 길상이 지금 여기
		 나타나소서.

སྟོབས་བཅུ་དང་ལྡན་ཞིང་བདུད་བཞིའི་སྟོབས་ཚར་བཅད་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་
똡쭈당 덴싱 뒤시 똡차르 쩨네 쎔젠 탐제 텍바 첸보라

십력을 갖추고 네 가지 마군의 힘을 꺾으며 일체중생을 대승으로 인도할 수 있는

འཇུག་ནུས་པའི་དབང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
죽뉘베 왕당 덴바르 규르찍
능력을 갖게 하소서.
རྟ་མཆོག་རིན་ཆེན་ཐོགས་ཏེ།

준마 보배를 손에 들고 다음과 같이 염송한다.

ཐོ་རངས་དུས་སུ་ཕྱོགས་རྣམས་མ་ལུས་པའི།
토랑 뒤수 촉남 마뤼베

새벽 동안 대지의 모든 방향을

།ས་རྣམས་བསྐོར་ཏེ་སླར་ཡང་ཟློག་གྱུར་པ། །
싸남 꼬르떼 라르양 독규르바

달리고서 돌아올 수 있을 만큼 빠르고
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རྨ་བྱའི་མགྲིན་པའི་སྤུ་ལྟར་ཡིད་འོང་བའི།
마제 딘베 부따르 이옹외

공작의 목과 같이 아름다운 털을 가진

།རྟ་མཆོག་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
따촉 린첸 뎅디르 따시쇽

준마 보배 길상이 지금 여기 나타나소서.

སོ་སོར་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞིས་འགྲོ་བ་རྣམས་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབྱིངས་སུ་
소소르 양닥바르 릭바시 도와남 미네베 냥엔레 데베 잉수

사무애지에 의해서 일체중생을 무주열반으로 인도할 수 있는

ཐོགས་པ་མེད་པར་བསྐྱལ་ནུས་པའི་དབང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
톡바 메바르 꼘뉘베 왕당 덴바르 규르찍
능력을 갖게 하소서.
དམག་དཔོན་རིན་ཆེན་ཐོགས་ཏེ།

장군 보배를 손에 들고 다음과 같이 염송한다.

འགྲོ་དང་ལྡོག་དང་ཀུན་ནས་འོང་གྱུར་པ།

진격하건 퇴각하건 포위를 하건

།མ་ལུས་བདུད་དཔུང་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་ཡི། །

དཔལ་ལྡན་འབྱོར་པའི་དཔུང་ཚོགས་དང་བཅས་པ།

།དམག་དཔོན་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

도당 독당 꾼네 옹규르바

빨덴 조르베 뿡촉 당쩨바

강력하고 웅장한 군대 대동한

마뤼 뒤뿡 좀바르 제바이

마군을 남김없이 무찌르는

막본 린첸 뎅디르 따시쇽

장군 보배 길상이 지금 여기 나타나소서.

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དགོངས་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས། འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་རི་བོ་མཐོན་
탑당 셰랍 니수 메베 공바 타르친네			

직촉라 따외 리오 톤

지혜와 방편이 둘 아닌 궁극의 뜻을 통달해 신견의 스무 가지 높은 산을

པོ་ཉི་ཤུ་འཇོམས་ཤིང་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དབང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
보 니슈 좀싱 예셰 푼쑴 촉베 왕당 덴바르 규르찍

무너뜨리고 원만한 본래 지혜에 자재함을 얻게 하소서.

팔상 길상문
བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་འབུལ་བ།

འོད་འབར་རིན་ཆེན་ཏོག་གི་ཁྱོན་ཡངས་ཤིང༌།

꼭대기엔 반짝이는 보배 장식을 달고

།ཁོར་ཡུག་ནོར་བུའི་དྲ་བས་རྣམ་པར་མཛེས། །

གསེར་བཟང་མཆོག་གི་ཡུ་བས་བརྟེན་པ་ཅན།

།རིན་ཆེན་གདུགས་མཛེས་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

དྲི་མེད་རབ་གསལ་མངོན་པར་འཁྱུད་པ་ཅན།
청정하고 밝은 시야 갖고서

།རྫུ་འཕྲུལ་དང་བཅས་ཆུ་གཏེར་རབ་བསྐོར་ཞིང༌། །

དགོས་འདོད་ཀུན་སྩོལ་དེ་དང་གནས་གཅིག་པའི།

།བཀྲ་ཤིས་ཉ་ཡིས་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

རིན་ཆེན་བཟང་ལས་མངོན་པར་གྲུབ་པའི་ཕུལ།
보배로 만든 것 중 최상의 보배

།འདོད་དགུ་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་རིན་ཆེན་གཏེར། །

ལྷ་རྫས་གོས་ཀྱིས་མཛེས་པར་བརྒྱན་པ་ཡི།

།བུམ་བཟང་མཆོག་གིས་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

외바르 린첸 똑기 쿈양싱

쎄르상 촉기 유외 뗀바젠

코르육 노르뷔 다외 남바르제

아름다운 보배 그물 둘러쳐진 넓은 챙

린첸 둑제 뎅디르 따시쇽

최상의 황금으로 만든 손잡이에 받쳐진 보배 일산 길상 지금 여기 나투소서.

디메 랍쎌 온바르 큐바젠

괴되 꾼쫄 데당 네찍베

주툴 당쩨 추떼르 랍꼬르싱

신통처럼 물속을 자유롭게 움직이며

따시 냐이 뎅디르 따시쇽

원하는 것 모두 갖춘 근원에서 머무는
상서로운 물고기의 길상 지금 여기
		 나투소서.

린첸 상레 온바르 둡베풀

하제 괴기 제바르 곈바이

천상계의 비단으로 아름답게 장식한

되구 마뤼 중외 린첸떼르

원하는 모든 것들 생겨나는 보배 창고

붐상 촉기 뎅디르 따시쇽

보배 항아리의 길상 지금 여기 나투소서.

དཔག་བསམ་ཤིང་དང་སྐྱེད་ཚལ་བཟང་རྣམས་ལས། །མངོན་པར་བྱུང་བའི་པདྨོ་གསར་པ་རྣམས། །
빡쌈 싱당 꼐첼 상남레

온바르 중외 뻬모 싸르바남

여의수와 화원에서 새로 피어난

아름답고 향기로운 연꽃들
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ཡིད་འཕྲོག་དྲི་དང་ཟེའུ་འབྲུ་འདབ་འཕྲེང་ལྡན།
잎과 꽃봉오리 모두 갖춰진

།པདྨོ་མཆོག་གིས་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

རབ་མཛེས་གཡས་སུ་ལེགས་པར་བྱུང་བ་ཡི།

오른 방향으로 감겨 있고 설산과 같이

།གངས་རི་དང་འདྲ་མ་ལུས་ཕྱོགས་རྣམས་སུ། །

ཡིད་འཕྲོག་སྒྲ་སྒྲོགས་རྒྱལ་བ་མཉེས་བྱེད་པའི།

།དུང་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

이톡 디당 세우두 답텡덴

랍제 예수 렉바르 중와이

이톡 다독 걀와 녜제베

아름다운 소리 모든 곳에 울려 퍼지는

뻬모 촉기 뎅디르 따시쇽

최고 연꽃 길상 지금 여기 나투소서.

강리 당다 마뤼 촉남수

새하얗고, 부처님들 즐기시는

둥촉 남기 뎅디르 따시쇽

최상 고둥 길상 지금 여기 나투소서.

རབ་མཛེས་གཟུགས་མཆོག་ཡིད་ཀྱིས་བྲིས་པ་བཞིན། །རྣམ་པར་རབ་བཀྲ་ཐུགས་མཚན་འདོད་དགུ་སྩོལ། །
랍제 숙촉 이기 디바신

남바르 랍따 툭첸 되구쫄

마음으로 그리는 아름다운 최고의 형상 마음 상징하고, 소원 이뤄주며,

ལྷ་ཡི་གཉེན་གྱུར་རྒྱན་རྣམས་ཀུན་གྱིས་མཛེས།

།དཔལ་གྱི་བེའུས་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་བཟང༌།

།སྣ་ཚོགས་དར་དང་ནོར་བུའི་དྲྭ་བས་སྤྲས། །

དགོས་འདོད་ཀུན་སྩོལ་རིན་ཆེན་ཏོག་གིས་མཛེས།
장식되고, 원하는 것 모두 이루어주는

།རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

གསེར་ལས་ལེགས་བྱས་ལྟེ་བ་ཤིན་ཏུ་ཟླུམ།

황금으로 만든 완전하게 둥근 바퀴

།རྩིབས་སྟོང་ལྡན་ཞིང་མུ་ཁྱུད་མ་ཉམས་མཛེས། །

དང་པོོའི ི་ས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་གྱུར་པའིི།

།རིིན་ཆེེན་འཁོོར་ལོོས་དེེང་འདིིར་བཀྲ་ཤིིས་ཤོོག།

하이 녠규르 곈남 꾼기제

뻴기 베위 뎅디르 따시쇽

천신들이 좋아하고, 여러 장식으로 화려한 길상 매듭 길상 지금 여기 나투소서.

촉레 남걀 린첸 걀첸상

나촉 다르당 노르뷔 다외데

승리를 나타내는 아름다운 보배 깃발
보배 꼭다리와 보배 그물,
		 갖가지 비단으로

괴되 꾼쫄 린첸 똑기제

쎄르레 렉제 떼와 신두둠

당뵈 싸레 남바르 걀규르베

처음 위치에서부터 승리하게 하는
ཅེེས་སོོ།།

걀첸 촉기 뎅디르 따시쇽

승리 깃발 길상 지금 여기 나투소서.

찝똥 덴싱 무퀴 마냠제

천개의 바퀴살과 고른 테두리

린첸 콜뢰 뎅디르 따시쇽

보배 바퀴 길상 지금 여기 나투소서.

마르빠 길상게
མར་པའི་ཞལ་གསུང་བཀྲ་ཤིས།
དེ་ནས་ལྷོ་བྲག་ལུང་པའི་མི་མང་པོ་བསགས་ཏེ། སྲས་ཀྱི་ཆེ་འདོན། གཟིམས་ཁང་གི་རབ་གནས་སྟོན་མོ་བཟང་པོ་དང་བཅས་པ་མཛད་པའི་
སྟོན་གྲལ་དུ། བླ་མ་མར་པས་བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ་གྱི་མགུར་འདི་གསུངས་སོ། །
마르빠 존자께서 호닥의 많은 주민들을 불러 모아 당신 아들의 위대함을 천명하고, 거주처를 축하하
는 연회를 연 후 다음의 길상게를 노래하셨다.

བླ་མ་བཀའ་དྲིན་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།
라마 까딘 젠라 쏠와뎁
은혜로운 스승님께 기원합니다.

།ང་ཡི་བརྒྱུད་པ་རིན་ཆེན་འདི་ཉིད་ལ། །

ཉེས་ལྟུང་མེད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཡོད།
니뚱 메베 따시요
과실 없는 길상 있나니

།བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

གདམས་ངག་ཟབ་མོའི་ཉེ་ལམ་ལ།
담악 상뫼 녤람라
심오한 구결 지름길에

།ནོར་འཁྲུལ་མེད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཡོད། །

བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་བཀྲ་ཤིས་ཤོག

따시 데꺙 따시쇽
길상함이 널리 빛나도록 하소서.

།ང་རང་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ལ། །

ཟབ་མོ་གནད་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཡོད།
삽모 네기 따시요
깊은 뜻의 길상 있나니

།བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལ།

།བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ཡོད། །

라마 이담 칸도라
스승, 본존, 공행에

아이 규바 린첸 디니라
나의 보배로운 법맥은

따시 데꺙 따시쇽
길상함이 널리 빛나도록 하소서.

노르툴 메베 따시요
허물없는 길상 있나니

아랑 마르빠 로짜라
이 역경사 마르빠에게

따시 데꺙 따시쇽
길상함이 널리 빛나도록 하소서.

진랍 오둡 따시요
가피, 성취, 길상 있나니
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བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་བཀྲ་ཤིས་ཤོག

길상함이 널리 빛나도록 하소서.

།བུ་ཆེན་སློབ་མའི་འཁོར་ཚོགས་ལ། །

དད་པ་དམ་ཚིག་བཀྲ་ཤིས་ཡོད།
신심, 서언, 길상 있나니

།བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

ཡོན་བདག་ཡུལ་མི་ཉེ་རིང་ལ།

가깝고 먼 시주, 마을 주민들에게

།མཐུན་རྐྱེན་ཚོགས་གསོག་བཀྲ་ཤིས་ཡོད། །

བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་བཀྲ་ཤིས་ཤོག

길상함이 널리 빛나도록 하소서.

།ལས་དང་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །

འགྲོ་དོན་བྱང་ཆུབ་བཀྲ་ཤིས་ཡོད།
이타, 보리 길상 있나니

།བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ལྷ་འདྲེ་ལ།

출몰하는 천신, 정령에

།ཆད་མདོ་བཙན་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཡོད། །

བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་བཀྲ་ཤིས་ཤོག

길상함이 널리 빛나도록 하소서.

།འདིར་ཚོགས་ཁྲོམ་གྱི་ལྷ་མི་ལ། །

བདེ་སྐྱིད་སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་ཡོད།

།བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་གསུངས་སོ།

따시 데꺙 따시쇽

데바 담칙 따시요

욘닥 율미 녜링라

따시 데꺙 따시쇽

도돈 장춥 따시요

낭싱 씨베 하데라

따시 데꺙 따시쇽

데끼 몬람 따시요

행복 기원 길상 있나니

부첸 롭메 코르촉라

내 아들과 제자들에게

따시 데꺙 따시쇽

길상함이 널리 빛나도록 하소서.

툰꼔 촉쏙 따시요

좋은 조건, 자량 쌓은 길상 있나니

레당 자와 탐제라

나의 모든 업과 행위에

따시 데꺙 따시쇽

길상함이 널리 빛나도록 하소서.

체도 쩬베 따시요

엄한 서약의 길상 있나니

디르촉 톰기 하미라

여기 모인 천신과 사람들에게

따시 데꺙 따시쇽

길상함이 널리 빛나도록 하소서.

가르첸(대야영지) 길상문
སྒར་ཆེན་བཀྲ་ཤིས།
རྗེ་བདུན་པའི་གསུང༌།

제 7대 까르마빠 존자께서 설하셨다.

བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་དང་པོ་བཀྲ་ཤིས་པ།

།སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་པ་ཡིན། །

བཀྲ་ཤིས་དེ་ཡིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག

།བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །

བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་གཉིས་པ་བཀྲ་ཤིས་པ།

།དམ་ཆོས་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ཡིན། །

བཀྲ་ཤིས་དེ་ཡིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག

།བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །

བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་གསུམ་པ་བཀྲ་ཤིས་པ།

།ཞིང་མཆོག་དགེ་འདུན་ཚོགས་རྣམས་ཡིན། །

བཀྲ་ཤིས་དེ་ཡིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག

།བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །

བཀྲ་ཤིས་ཀུན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་པ།

།བཀའ་བརྒྱུད་ངོ་མཚར་ཅན་རྣམས་ཡིན། །

따시기 당보 따시바

길상 중의 첫째 길상은

따시 데이 따시쇽

그 길상의 영험으로

따시기 니바 따시바

길상 중의 둘째 길상은

따시 데이 따시쇽

그 길상의 영험으로

따시기 쑴바 따시바

길상 중의 셋째 길상은

따시 데이 따시쇽

그 길상의 영험으로

따시 꾼기 따시바

모든 길상 중의 길상은

쌍계 직뗀두 존바인

이 세상에 오신 부처님

데끼 푼쑴 촉바르쇽

안락 구족하게 하소서.

담최 콜로 꼴와인

부처님이 굴리신 법륜

데끼 푼쑴 촉바르쇽

안락 구족하게 하소서.

싱촉 겐둔 촉남인

최고 복전 승가의 대중

데끼 푼쑴 촉바르쇽

안락 구족하게 하소서.

까규 오차르 젠남인

신비로운 까규파 전통

225

226 까규 대기원법회 독송집

བཀྲ་ཤིས་དེ་ཡིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག
그 길상의 영험으로

།བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །

གཟུགས་མེད་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ལྷ།
무색계와 색계 천신들

།བསམ་གཏན་ནང་གི་དགའ་བདེར་ལྡན། །

དེ་བཞིན་བདག་ཅག་བདེ་སྐྱིད་ཤོག

그와 같이 우리들도 안락 이루고

།བཀྲ་ཤིས་དེ་ཡིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག
안락 구족하게 하소서.

།འདོད་ཁམས་འདོད་ལྷ་རིགས་དྲུག་རྣམས། །

འདོད་ཡོན་སྣ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་རྩེ།
갖가지 최고 욕락 속에서

།རྟག་ཏུ་དགའ་དང་བདེ་བར་ལྡན། །

དེ་བཞིན་བདག་ཅག་བདེ་སྐྱིད་ཤོག

그와 같이 우리들도 안락하게 하소서.

།མི་མཆོག་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་ནི། །

རྒྱལ་སྲིད་བདུན་ལ་སོགས་པ་ཡིས།
칠정보를 비롯해서

།གླིང་བཞིར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ། །

རྟག་ཏུ་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པར་སྤྱོད།
항시 안락 누리니

།དེ་བཞིན་བདག་ཅག་བདེ་སྐྱིད་ཤོག །

བཀྲ་ཤིས་དེ་ཡིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག

།བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །

따시 데이 따시쇽

숙메 숙기 캄기하

데신 닥짝 데끼쇽

데끼 푼쑴 촉바르쇽

되욘 나촉 남기쩨

데신 닥짝 데끼쇽

걀씨 둔라 쏙바이

딱두 데싱 끼바르쬐

따시 데이 따시쇽

그 길상의 영험으로

데끼 푼쑴 촉바르쇽

안락 구족하게 하소서.

쌈뗀 낭기 가데르덴

삼매 속의 안락 누리니

따시 데이 따시쇽

그 길상의 영험으로

되캄 되하 릭둑남
육욕천의 천신들

딱두 가당 데와르덴
항시 안락 누리니

미촉 콜뢰 규르걀니

인간 중의 지존 법륜성왕은

링시르 푼쑴 촉바라

사대륙의 모든 풍요 속에서

데신 닥짝 데끼쇽

그와 같이 우리들도 안락 이루고

데끼 푼쑴 촉바르쇽

안락 구족하게 하소서.
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སྒར་ཆེན་གནས་མཆོག་འཛམ་གླིང་རྒྱན་འདིར་ནི།
가르첸 잠링 곈디르니

최걀 꾸체 뗀바르쇽

남섬부주 장엄하는 이곳 성지에

법왕의 수명은 견고해지고

བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་པར་ཤོག

부처님의 가르침 사방으로 퍼지며

།འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་ཤོག །

མང་པོས་བཀུར་བ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་རིགས།

།རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་བོད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ། །

뗀바 촉쭈르 캽바르쇽

망뵈 꾸르와 샤꼐 걀뵈릭

부처님의 예언대로 티벳의
세 법왕 등께서

།ཆོས་རྒྱལ་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པར་ཤོག །

틴레 탐제 둡바르쇽

모든 불사 성취되게 하소서.

걀외 룽뗀 뵈기 최기걀

공경 받는 샤꺄족 왕의 법통 잇기 위해서

མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་སོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་བའི་བསྟན། །བོད་དུ་སྤྱན་དྲངས་རྒྱལ་སྲིད་གཉིས་བསྐྱངས་པའི། །
메왼 남쑴 쏙기 걀외뗀

뵈두 쩬당 걀씨 니꺙베

티벳으로 불법 초청하여 두 차례에 걸쳐서 불법 왕국 건설한 위대한 진실에 의해

བདེན་པ་ཆེན་པོས་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག
덴바 첸뵈 뎅디르 따시쇽

갸갸르 걀뵈 걀씨당

지금 여기 길상하게 하소서.

인도 왕의 국정과

རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའི་དཔལ་འབྱོར་དང༌།
중국 왕의 부유와

།ཧོར་གྱི་རྒྱལ་པོའི་མཐུ་སྟོབས་སོགས། །

འཛམ་གླིང་ཀུན་གྱི་ཕུན་ཚོགས་བཅུད།
온 세계의 훌륭함

།ཐམས་ཅད་སྒར་གནས་འདིར་འདུ་བར་ཤོག །

བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག

།བཀྲ་ཤིས་དེ་ཡིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

갸낙 걀뵈 뻴조르당

잠링 꾼기 푼촉쮜

데끼 푼쑴 촉바르쇽

안락 구족하게 하소서.

།རྒྱ་གར་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་སྲིད་དང༌། །

호르기 걀뵈 투똡쏙
몽골 왕의 세력과

탐제 가르디르 두와르쇽

모두 여기 구족하게 하소서.

따시 데이 따시쇽

길상 충만하게 하소서.

སྒར་ཆེན་གནས་མཆོག་འཛམ་གླིང་ཀུན་གྱི་རྒྱན་འདིར་ནི། །བདག་ཅག་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །
가르첸 잠링 꾼기 곈디르니

닥짝 쌈바 이신 둡바르쇽

남섬부주 장엄하는 이곳에

모든 바람대로 성취하게 하소서.
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བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག
안락 구족하게 하소서.

།བཀྲ་ཤིས་དེ་ཡིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག
안락 구족하게 하소서.

།ཡུལ་དང་སྐད་རིགས་མི་གཅིག་པ། །

མི་རིགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ།
갖가지 민족들이

།བདེ་སྐྱིད་ཡང་ཡང་འདིར་འཚོགས་ཤོག །

བཀྲ་ཤིས་དེ་ཡིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག
길상 충만하게 하소서.

།བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །

འཕྲལ་སྐྱིད་པ་འཇིག་རྟེན་མི་ཡི་ཆོས།
단기적인 세속 추구 역시

།དགའ་བདེ་སྨོན་བཞིན་ཐོབ་པར་ཤོག །

ཕུགས་སྐྱིད་པ་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་ལ།
장원한 이익 주는 정법도

།དུས་རྟག་ཏུ་འབྲལ་མེད་འབྱོར་བར་ཤོག །

བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རབ་མ་འཛམ་གླིང་རྒྱན།
최고 길상 남섬부주의 장엄

།འཛམ་གླིང་རྒྱན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག

།བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །ཅེས་གསུངས་སོ། །

데끼 푼쑴 촉바르쇽

데끼 푼쑴 촉바르쇽

미릭 남바 나촉바

따시 데이 따시쇽

텔끼바 직뗀 미이최

툭기바 담베 하최라

따시기 랍마 잠링곈

쌈바 이신 둡바르쇽

모든 뜻을 성취하게 하소서.

따시 데이 따시쇽

길상 충만하게 하소서.

율당 께릭 미찍바

지역, 언어 다양한

데끼 양양 디르촉쇽

안락하게 자주 회합하게 하소서.

데끼 푼쑴 촉바르쇽

안락 구족하게 하소서.

가데 몬신 톱바르쇽

뜻과 같이 이루어지고

뒤딱두 델메 졸와르쇽

여의는 일 없이 부합하게 하소서.

잠링 곈기 따시쇽

남섬부주 장엄에 길상 충만하소서.

데끼 푼쑴 촉바르쇽

안락 구족하게 하소서.

진리 성취 기원문
བདེན་པ་གྲུབ་མ།

བདེན་པ་གྲུབ་ཅིང་བདེན་པར་གསུངས་པ་གང༌།
진리를 성취하고 진리를 가르치신

།མཚུངས་མེད་སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱིས་རང་གི་བསྟན། །

འཇིག་རྟེན་ཁམས་འདིར་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་པར།
이 세상에 오래도록 흥성하기를

།སྨོན་ལམ་མཛད་པ་དེ་བཞིན་ཆེར་འབར་ཤོག །

འོག་མིན་གནས་སུ་སྐུ་ནི་རབ་གྲུབ་ནས།

색구경천에서 부처의 몸 이루시고

།དགའ་ལྡན་དུ་ནི་རྒྱལ་ཚབ་ས་བཅུའི་མགོན། །

མ་འོངས་འཛམ་གླིང་འདི་རུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུར།

།སྣང་མཛད་དེ་ཡི་སྨོན་ལམ་བདག་འགྲུབ་ཤོག །

རྒྱལ་བ་བྱམས་པས་རྒྱལ་ཚབ་ཉིད་མཛད་ནས།

미륵불께서 부처의 대를 이으신 후

།བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་དྲུག་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། །

སྣང་མཛད་བར་གྱིས་སྤྲུལ་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོན།

།ཀརྨ་པ་ཡི་སྨོན་ལམ་བདག་འགྲུབ་ཤོག །

덴바 둡찡 덴바르 쑹바강

직뗀 캄디르 윤링 바르규르바르

옥민 네수 꾸니 랍둡네

마옹 잠링 디루 뚤베꾸르

충메 똔바 니기 랑기 뗀

비할 데 없는 교조의 가르침이

몬람 제바 데신 체르바르쇽

바라는 서원대로 이뤄지이다.

간덴 두니 걀찹 싸쮜곤

도솔천에서 부처님의 후계자로 계시며

낭제 데이 몬람 닥둡쇽

미래에 남섬부주에 화신으로 오실
십지주十地主의 서원을 제가 이루게
		 하소서.

걀와 잠베 걀찹 니제네

낭제 바르기 뚤베 주툴똔

광명불에 이르기까지의 신통을 나타낼

껠상 쌍계 둡바 네숭떼

현겁의 여섯 번째 부처님에서부터

까마 빠이 몬람 닥둡쇽

까르마빠의 서원을 제가 이루게 하소서.

ཅེས་པ་འདི་རྒྱལ་དབང་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོས་ཆོས་གྲྭ་རྩེས་ཐང་དུ་སྩལ་བའོ། །
걀왕 최닥 갸초께서 쩨탕 사원에서 지으셨다.

དགེ་འདུན་སྡེ་རྒྱས་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པ་དང༌།
겐둔 데계 체쬐 쫌바당

승가가 흥성하고 설법, 토론, 저술과

།ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་བྱ་བ་ཀུན་འཕེལ་ཞིང༌། །
퇴쌈 곰베 자와 꾼펠싱

문사수 등 모든 법행 증장하며
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འདུས་པ་མཐུན་དང་ཚེ་རིང་ནད་མེད་སོགས།
대중의 화합과 무병장수 등

།འདོད་དགུ་དུ་མས་ཕོངས་པར་མ་གྱུར་ཅིག །

འབྱོར་བ་རྣམ་ཐོས་བུས་ཀྱང་འགྲན་མེད་ཅིང༌།
부유함은 비사문천을 능가하고

།བཙུན་ཚུལ་ཉེ་བ་འཁོར་ལྟར་བག་ཡོད་པར། །

གཞན་དོན་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བཞིན།

།ཀརྨ་པ་ཡི་བསྟན་པ་རྒྱས་བྱེད་ཤོག །

뒤바 툰당 체링 네메쏙

졸와 남퇴 뷔꺙 덴메찡

셴돈 쩬레 식기 틴레신

이타행은 관세음보살처럼 행하며

되구 두메 통바르 마규르찍

필요한 모든 것들 부족함이 없게 하소서.

쭌출 녜와 코르따르 박요바르

행위는 우빨리 존자처럼 주의 깊고

까마 빠이 뗀바 계제쇽

까르마빠의 가르침이 흥성하게 하소서.

ཅེས་པ་འདི་མི་བསྐྱོད་པས་སོ། །

미꾀 도제께서 지으셨다.

ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་དུ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི།
시방삼세 일체여래의

།ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་སྒྲུབ་པའི་ཀརྨ་པ། །

ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱར་གྲགས་དེ་ཡི།
최닥갸초 까르마빠 존자님께

།དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །

བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་པ།
사마四魔를 정복하신 부처님의 행

།ཀརྨ་པ་བསྟན་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་ནི། །

ཕྱོགས་མཐར་ཀུན་ཁྱབ་ཁྱབ་ཅིང་རྒྱུན་མི་འཆད།

།རྟག་པར་རབ་འཕེལ་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

촉쮜 싱두 뒤쑴 쌍계기

최닥 갸초 셰자르 닥데이

뒤시 레걀 걀외 틴레바

촉타르 꾼캽 캽찡 균미체
모든 곳에 퍼져 언제나

틴레 마뤼 둡베 까마빠
모든 행위 이루시는

뎅디르 따시 델렉 중규르찍

지금 여기에서 축복 있기를.

까마 빠뗀 뗀베 닝보니

까르마빠 존자님의 가르침의 정수가

딱바르 랍펠 펠외 따시쇽

끊임없이 흥성하게 하소서.

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱི་
꼰촉 쑴기 덴바당

쌍계당 장춥 쎔바 탐제기 진기

삼보의 진실과 제불보살님들의 가피와

རླབས་དང༌། ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་
랍당

촉니 용수 족베 아탕 첸보당 			

최기잉 남바르

두 가지 자량이 구족된 대위신력과 청정법계의 부사의한 위력에 의해
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དག་ཅིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
닥찡 쌈기 미캽베 똡기 데신두 둡바르 규르찍
그와 같이 이루어 지이다.

བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་འཛམ་གླིང་རྒྱན།

상서롭게 빛나는 남섬부주의 장엄

།མངའ་རིས་རྒྱལ་ཁམས་བོད་ཀྱི་ཡུལ། །

ཁ་བ་ཅན་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ།

티벳이란 이름의 왕국에서

།ཆོས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བ་དང༌། །

འཛམ་གླིང་བདེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག

།འཛམ་བུ་གླིང་བདེ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

따시 뻴바르 잠링곈

카와 젠기 장촉수

잠링 데외 따시쇽

온 세상에 행복을 가져다주고

아리 걀캄 뵈기율

북쪽에 있는 눈의 나라

최둡 규기 뗀바 달와당

수행 전통의 가르침이 널리 퍼져서

잠부링 데와르 제두쏠

온 세상에 행복이 넘쳐나게 하소서.

불보살
찬탄문

문수 찬탄문
འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ་བསྟོད།
བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ་མཆོད་པར་བརྗོད་པའི་ཚུལ་གྱིས་བསྟོད་པ་བཞུགས།
세존 보호주 문수금강께 공경하는 모습으로 찬탄하는 글

ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། བླ་མ་དང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
옴 스와스띠 싯담 라마당 제쭌 잠베 양라 착찰로

스승님과 문수 존자께 예경합니다.

དཔལ་ལྡན་བློ་གྲོས་དྷཱིཿ ལས་བྱུང་བ་གཞོན་ནུའི་ཚུལ་འཆང་མཛེས་པའི་སྐུ། །
뻴덴 로되 디레 중와 숀뉘 출창 제베꾸

‘디’로부터 생긴 거룩한 지혜, 젊은이의 모습을 한 아름다운 몸

ཆུ་སྐྱེས་བསིལ་ཟེར་ཅན་དབུས་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་རོལ་པའི་འགྱིང་བག་ཅན། །
추꼐 씰세르젠위 낄모 뚱쩨 롤베 깅박젠

시원하게 빛나는 연꽃 위에 가부좌를 하신 장엄한 모습

གུར་གུམ་མདོག་ཅན་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་སྙན་གོང་ཨུཏྤལ་གྱིས་མཛེས་ཤིང༌། །
구르굼 독젠 수르퓌 아바 녠공 웃뻴 기제싱

사프란 색 다섯 상투, 귀 위에는 청련화로 장식하시고

སྣ་ཚོགས་རིན་ཆེན་རབ་སྤྲས་ལྷ་ཡི་ན་བཟའི་སྨད་གཡོགས་ལེགས་པར་བགོས། །
나촉 린첸 랍데 하이 나세 메욕 렉바르괴

갖가지의 보배로 장식하고 천상계의 옷을 입고 계시며

ཕྱག་གཡས་མཁའ་ལྟར་སྔོ་བའི་རལ་གྲི་ཚ་ཟེར་ཅན་འོ ད་རབ་འཕྲོས་པས། །
착예 카따르 오외 렐디 차세르젠 외랍퇴베

오른손엔 불꽃 타오르는 하늘색의 검을 들고서

མུན་པའི་འཐིབས་པོ་དྲལ་ཞིང་བདུད་བཅོམ་དེ་བཞིན་ཉིད་དོན་ཐུགས་ཆུད་ཅིང༌། །
문베 팁보 델싱 뒤쫌 데신 니돈 툭취찡

두터운 어둠 베고 마군 무찌르며 진여의 뜻 통달하시고
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གཡོན་གྱི་ཨུཏྤལ་འདབ་བརྒྱད་རྣམ་རྒྱས་མགུལ་པའི་ངོས་སུ་རབ་རྒྱས་པ། །
욘기 웃뻴 답계 남계 굴베 외수 랍계바

왼손의 여덟 잎을 가진 청련화는 목 옆에서 만발해 있고

གེ་སར་སྙིང་པོ་དྲི་མེད་སྟེང་ན་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་གླེགས་བམ་བསྣམས། །
게싸르 닝보 디메 뗑나 걀외 쑹랍 렉밤남

청정한 꽃술 위엔 부처님의 경전이 올려져 있고

ཁྱོད་གཙུག་མི་བསྐྱོད་སྐྱོབ་པས་རབ་མཚན་རྡོ་རྗེ་རྣོན་པོ་ཡི་གེ་དྲུག །
쾨쭉 미꾀 꾭베 랍첸 도제 논보 이게둑

정수리엔 수호존 부동불의 표시 있고 금강이金剛利 육자진언을

བཞད་པའི་གད་རྒྱངས་ཅན་གྱི་ཞབས་རྡུལ་ཡིད་འོང་ཁོ་བོའི་སྤྱི་བོར་ཞོག །
셰베 게걍 젠기 샵둘 이옹 코외 찌오르쇽

크게 노래하는 문수존의 고운 발을 저의 정수리에 올려 주소서.

ཁྱོད་སྐུ་བདག་ལུས་སྙིང་གི་འཁོར་ལོར་རྣམ་བསམ་གང་གིས་ཆགས་སྡང་སོགས། །
쾨꾸 닥뤼 닝기 콜로르 남쌈 강기 착당쏙

저의 가슴 짜끄라 속에 계신 문수존의 몸을 관상하나니

ངན་སེམས་ཐ་ཆད་དམ་པས་སྨད་པ་དེ་ཀུན་མགོན་པོས་བཟོད་མཛོད་ཅིག །
엔쎔 타체 담베 멘바 데꾼 곤뵈 소죄찍

탐착, 미움 등의 거칠고 나쁜 마음 용서하소서.

རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོའི་རྣམ་ཐར་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བདག་ལ་ཉེར་སྩོལ་མཛོད། །
걀쎄 투외 남타르 삽찡 갸체 닥라 녜르쫄제

상수 보살님의 심오하고 광대한 능력 제게 주소서.

ཡབ་གཅིག་ཉིད་ལས་ལྷ་གཞན་བདག་ལ་རེ་བ་མ་མཆིས་སྐལ་ངན་བདག །
얍찍 니레 하셴 닥라 레와 마치 껠엔닥

복이 없는 제게 스승이신 문수존 밖에는 다른 희망 없나니

ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་འཇམ་དབྱངས་གུས་པས་བསམས་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས། །
닌첸 꾼두 잠양 귀베 쌈꺙 켸기 툭제슉

밤낮으로 공경하고 생각해도 문수존의 자비의 위신력에 대해
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ཅུང་ཟད་མེད་སྙམ་འོན་ཀྱང་བྱུར་ངན་རང་གི་ཉེས་པས་བསླད་པར་ཟད། །
쭝세 메냠 왼꺙 주르엔 랑기 녜베 레바르세

때론 의심 일어나지만 모든 허물 나 자신의 부족함에 있으니

ད་དུང་ཁྱོད་མཉེས་མ་གྱུར་བར་དུ་སྐྱབས་གཞན་འཚོལ་བར་མ་གྱུར་ཅིག །
다둥 쾨녜 마규르 바르두 꺕셴 촐와르 마규르찍

문수존을 만족시켜 드릴 때까지 다른 보호주를 찾지 않게 하소서.
ཅེས་པ་འདི་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏས་སྦྱར་བའོ། །
싸꺄 뻰디따께서 지으심.

관음 찬탄문
དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོའི་འཕགས་བསྟོད།

ཨོཾ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
옴 직뗀 곤보라 착찰로

옴 세간의 보호주께 예경합니다.

འཇིག་རྟེན་བླ་མ་སྲིད་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟོད་པ་པོ། །
직뗀 라마 씨바 쑴기 뙤바보

삼계가 찬탄하는 세간의 스승

ལྷ་ཡི་གཙོ་བོ་བདུད་དང་ཚངས་པས་བསྟོད་པ་པོ། །
하이 쪼오 뒤당 창베 뙤바보

마군과 범천이 찬탄하는 천계의 주인

ཐུབ་པའི་རྒྱལ་མཆོག་བསྟོད་པས་གྲུབ་པར་མཛད་པ་པོ། །
툽베 걀촉 뙤베 둡바르 제바보

최고 부처 찬탄으로 이루시는 이

འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
직덴 쑴기 곤보 촉라 착찰로

삼계의 최고 보호주께 예경합니다.

བདེ་གཤེགས་དཔག་མེད་སྐུ་སྟེ་སྐུ་བཟང་འཛིན་པ་པོ། །
데셱 빡메 꾸떼 꾸상 진바보

여래의 무수한 훌륭한 몸 취한 이

བདེ་གཤེགས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དབུ་རྒྱན་འཛིན་པ་པོ། །
데셱 낭와 타예 우곈 진바보

머리에는 무량광불 모신 보관 쓰시고

ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཡི་དྭགས་བཀྲེས་སྐོམ་སེལ་བ་པོ། །
착예 촉진 이닥 떼꼼 쎌와보

오른손은 시승인을 하고 아귀의 기갈 없애주시며
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ཕྱག་གཡོན་གསེར་གྱི་པད་མས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་པོ། །
착욘 쎄르기 뻬메 남바르 곈바보

왼손에는 황금 연꽃 들고 계신 이

དྲི་ཞིམ་རལ་པའི་འཕྲེང་བ་དམར་སེར་འཁྱུག་པ་པོ། །
디심 렐베 텡와 마르쎄르 큑바보

향기로운 긴 머리는 주황색의 빛을 내고

ཞལ་རས་རྒྱས་པ་ཟླ་བ་ལྟ་བུར་མཛེས་པ་པོ། །
셸레 계바 다와 따부르 제바보

보름달과 같이 보기 좋은 얼굴에

སྤྱན་གྱི་པད་མ་མཆོག་ཏུ་བཟང་ཞིང་ཡངས་པ་པོ། །
쩬기 뻬마 촉두 상싱 양바보

연꽃 같은 눈은 크고 아름다우며

ཁ་བ་དུང་ལྟར་རྣམ་དཀར་དྲི་ངད་ལྡན་པ་པོ། །
카와 둥따르 남까르 디엔 덴바보

눈과 고둥처럼 하얗고 향기로운 몸

དྲི་མེད་འོད་ཆགས་མུ་ཏིག་ཚོམ་བུ་འཛིན་པ་པོ། །
디메 외착 무딕 촘부 진바보

티 없이 반짝이는 진주다발 걸치고

མཛེས་པའི་འོད་ཟེར་སྐྱ་རེངས་དམར་པོས་བརྒྱན་པ་པོ། །
제베 외세르 꺄렝 마르뵈 곈바보

새벽녘의 아름다운 붉은 빛이 감싸고

པད་མའི་མཚོ་ལྟར་ཕྱག་ནི་དངར་བར་བྱས་པ་པོ། །
뻬메 초따르 착니 알와르 제바보
호수 위의 연꽃처럼 아름다운 손

སྟོན་ཀའི་སྤྲིན་གྱི་མདོག་དང་ལྡན་ཞིང་གཞོན་པ་པོ། །
똔게 띤기 독당 덴싱 숀바보

가을 구름 빛깔 가진 젊은이 모습
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རིན་ཆེན་མང་པོས་དཔུང་པ་གཉིས་ནི་བརྒྱན་པ་པོ། །
린첸 망뵈 뿡바 니니 곈바보

많은 보배 두 어깨를 장식하며

ལོ་མའི་མཆོག་ལྟར་ཕྱག་མཐིལ་འཇམ་ཞིང་གཞོན་པ་པོ། །
로메 촉따르 착틸 잠싱 숀바보

새싹처럼 부드럽고 젊은 손바닥

རི་དྭགས་པགས་པས་ནུ་མ་གཡོན་པ་བཀབ་པ་པོ། །
리닥 빡베 누마 욘바 깝바보

왼쪽 가슴 사슴 가죽으로 가리고

སྙན་ཆ་གདུ་བུས་སྒེག་ཅིང་རྒྱན་རྣམས་འཆང་བ་པོ། །
녠차 두뷔 겍찡 곈남 창와보

귀걸이와 여러 장식 우아하게 걸치고

དྲི་མ་མེད་པ་པདྨའི་མཆོག་ལ་གནས་པ་པོ། །
디마 메바 뻬메 촉라 네바보

흠 없는 최고 연꽃 위에서 머무시는 이

ལྟེ་བའི་ངོས་ནི་པདྨའི་འདབ་ལྟར་འཇམ་པ་པོ། །
떼외 외니 뻬메 답따르 잠바보

배꼽은 연꽃 잎사귀와 같이 부드럽고

གསེར་གྱི་སྐ་རགས་མཆོག་ལ་ནོར་བུས་སྤྲས་པ་པོ། །
쎄르기 까락 촉라 노르뷔 떼바보
많은 보배 장식된 황금 허리띠

སྟ་ཟུར་དཀྲིས་པའི་རས་བཟང་ཤམ་ཐབས་འཛིན་པ་པོ། །
따수르 띠베 레상 샴탑 진바보

좋은 천의 하의 승복 허리 두르고

ཐུབ་པའི་མཁྱེན་མཆོག་མཚོ་ཆེན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་པོ། །
툽베 켼촉 초첸 파롤 친바보

무명바다 건너서 부처 지혜 도달하고
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མཆོག་བརྙེས་བསོད་ནམས་མང་པོ་ཉེ་བར་བསགས་པ་པོ། །
촉녜 쏘남 망보 녜와르 싹바보

광대 자량 쌓아서 최고 지위 성취하며

རྟག་ཏུ་བདེ་བའི་འབྱུང་གནས་རྒ་ནད་སེལ་བ་པོ། །
딱두 데외 중네 가네 쎌와보

늙고 병듦 여의고 다함없는 안락의 근원 되며

གསུམ་མཐར་མཛད་ཅིང་མཁའ་སྤྱོད་སྤྱོད་པ་སྟོན་པ་པོ། །
쑴타르 제찡 카쬐 쬐바 똔바보

삼해탈을 성취하고 하늘의 길 보여주며

ལུས་ཅན་མཆོག་ནི་བདུད་དཔུང་འཁྲུག་ལས་རྒྱལ་བ་པོ། །
뤼젠 촉니 뒤뿡 툭레 걀와보

마군의 침략으로부터 승리한 지고의 존재

གསེར་གྱི་རྐང་གདུབ་སྒྲ་ཡིས་ཞབས་ཡིད་འོང་བ་པོ། །
쎄르기 깡둡 다이 샵이 옹와보

황금발찌 아름다운 소리 내며 걸어가시고

ཚངས་པའི་གནས་པ་བཞི་ཡིས་དཔེན་པར་མཛད་པ་པོ། །
창베 네바 시이 뻰바르 제바보

사무량심 머물러서 일체중생 아끼며

ངང་པའི་འགྲོས་འདྲ་གླང་ཆེན་དྲེགས་ལྟར་གཤེགས་པ་པོ། །
앙베 되다 랑첸 덱따르 섹바보

백조처럼 우아하고 코끼리와 같이 위엄 있게 걷는 이

ཡོངས་རྫོགས་ཉེ་བར་བསགས་ཤིང་བསྟན་པ་གཉེར་བ་པོ། །
용족 녜와르 싹싱 뗀바 녜르와보

불법 완전하게 얻어서 호지하시며

འོ་མའི་མཚོ་དང་ཆུ་ཡི་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་བ་པོ། །
오메 초당 추이 초레 돌와보

젖과 물의 호수에서 중생 건지시는 이
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གང་ཞིག་རྟག་ཏུ་ཐོ་རངས་ལངས་ནས་གུས་པ་ཡིས། །
강식 딱두 토랑 랑네 귀바이

누구든지 새벽에 일어나서 공경심으로

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོ་ཡིད་ལ་སེམས་བྱེད་ཅིང༌། །
쩬레 식기 왕보 이라 쎔제찡

관자재보살님을 마음에 품고

བསྟོད་པའི་མཆོག་འདི་དག་ཅིང་གསལ་བར་འདོན་བྱེད་ན། །
뙤베 촉디 닥찡 쎌와르 돈제나
이 수승한 찬탄문을 염하면

དེ་ནི་སྐྱེས་པ་འམ་ནི་བུད་མེད་ཡིན་ཡང་རུང༌། །
데니 꼐바 암니 뷔메 인양룽
남자거나 여자거나 모두가

སྐྱེ་བ་འདི་འམ་མ་འོངས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །
꼐와 디암 마옹 꼐와 탐제두

이생과 모든 생에 출세간과 세간의

འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་དགོས་པ་ཀུན་འགྲུབ་འགྱུར། །
직뗀 직뗀 레데 괴바 꾼둡규르
모든 뜻을 성취하게 되리라.

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོས་ལི་ཁར་ཤིང་འཕེལ་དུ་བསྟོད་པ་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །
비구니 뻴모께서 리카르 싱펠에서 지음.

미륵 찬탄문
བྱམས་བསྟོོད་ཚངས་པའིི་ཅོོད་པན།
རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་མགོོན་པོོ་ལ་སྨྲེེ་སྔགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་བསྟོོད་པ་ཚངས་པའིི་ཅོོད་པན་ཞེེས་བྱ་བ།
보호존 미륵부처님께 호소하며 찬탄하는 ‘범천의 왕관’

ན་མཿཿཤྲཱིི་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོོ་ཥཱ་ཡ།

나마 시리 구루 만주고샤야

མཉེེས་གཤིིན་བྱམས་པས་རྟག་ཏུ་བརླན་ཡང་ནག་པོོའི ི་རྩ་ལག་སྲེེག །
녜신 잠베 딱두 렌양 낙뵈 짜락쎅

온화함과 자애로 항상 가득한 채 악의 뿌리와 가지 태워 없애고

ཤིིན་ཏུ་བཅད་དཀའིི་འཆིིང་བ་བཅད་ཀྱང་སྙིིང་རྗེེས་དམ་དུ་བཅིིངས། །
신두 쩨께 칭와 쩨꺙 닝제 담두찡

지극히 끊기 힘든 모든 속박 끊었어도 자비에는 단단하게 묶이며

ཞིི་བའིི་བཏང་སྙོོམས་རྒྱུན་དུ་ལྡན་ཡང་བདག་པས་གཞན་ལ་གཅེེས། །
시외 땅뇸 균두 덴양 닥베 셴라쩨

적정한 평정심을 항시 갖추고도 자신보다 남을 아끼시나니

འཇམ་དབྱངས་ཞབས་ལ་གུས་པས་བཏུད་ནས་མིི་ཕམ་མགོོན་ལ་བསྟོོད། །
잠양 샵라 귀베 뛰네 미팜 곤라뙤

문수존의 발에 예경하고 미륵존을 찬탄합니다.

གདོོང་བཞིི་མེེས་པོོའི ི་ཞལ་ནས་རབ་ཏུ་བསྔགས།

།སྤྱན་སྟོོང་ལྡན་པས་དང་བས་རྒྱུན་དུ་བལྟ། །

དགའ་མའིི་བདག་པོོས་དྲེེགས་པ་བཏང་ནས་བཏུད།

།རྒྱལ་ཚབ་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་བགྱིི་འོོ། །

동시 메뵈 셸네 랍두악

쩬똥 덴베 당외 균두따

네 얼굴의 선조께서 지극히 찬탄하시고 천안 가진 분께서 환희심에 항상
		 지켜보시며

가메 닥뵈 덱바 땅네뛰

미녀의 주인이 교만 꺾고 공경하는

걀찹 샵라 귀베 착기오

부처의 계승자께 예경합니다.
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དྭངས་པའིིི་མཚོོ་ལ་འདབ་བརྒྱ་པ་སྟེེ་དེེ་ཉིིད་ལ་ཡང་ཉིིན་བྱེེད་འོོད། །
당베 초라 답갸 바떼 데니 라양 닌제외

맑은 호수 위에 햇살에 반짝이는 백개의 잎을 가진 연꽃과 같고

དག་པའིི་མཁའ་ལ་རྒྱུ་སྐར་མགོོན་ཏེེ་དེེས་ཀྱང་ཀུན་དའིི་ཚལ་ལ་བཞིིན། །
닥베 카라 규까르 곤떼 데꺙 꾼데 첼라신

하얀 연꽃 숲을 비추는 허공의 별과 행성들의 주인과 같고

མཚན་དཔེེའིི་ཕྲེེང་བས་གང་སྐུ་མཐོོང་མ་ཐག་ཏུ་འགྲོོ་བའིི་ཡིིད་འཕྲོོག་པ། །
첸뻬 텡외 강꾸 통 마탁두 도외 이톡바

장엄하신 상호는 보는 모든 이들 매혹시키는

བྱམས་མགོོན་ཞབས་པད་སྐྱེེ་ཞིིང་སྐྱེེ་བར་བདག་གིི་གཙུག་ན་མཛེེས་གྱུར་ཅིིག །
잠곤 샵뻬 꼐싱 꼐와르 닥기 쭉나 제규르찍

미륵존의 연꽃 발로 세세생생 저의 머리 장엄하여 주소서.

བདུད་འཇོོམས་འཁོོར་དུ་འཇིིགས་པ་ཀུན་དང་བྲལ།

།མཚུངས་མེེད་དཔའ་བོོ་སྲིིད་གསུམ་སྟོོན་པ་མཆོོག །

ཉམ་ངར་ལྷུང་བའིི་འགྲོོ་ལ་རྟག་ཏུ་གཟིིགས།
비참한 중생을 항상 살피시고

།རྣམ་འདྲེེན་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །

མཐའ་ཡས་ཤེེས་བྱར་ཐོོགས་པ་མེེད་འཇུག་པའིི།

།མཁྱེེན་པའིི་སྟོོབས་ཀྱིིས་མ་རུངས་བདུད་ཀྱིི་སྡེེ། །

뒤좀 코르두 직바 꾼당델

충메 빠오 씨쑴 똔바촉

마군을 정복하고 모든 두려움을 벗어난 비할 데 없는 영웅, 삼계 최고의 스승

냠아르 훙외 도와 딱두식

타예 셰자르 톱바 메죽베

한량없는 일체법을 걸림 없이 꿰뚫는

남덴 쾨기 샵라 착찰로

인도하는 미륵존께 예경합니다.

켼베 똡기 마룽 뒤기데

지혜의 위력으로 흉악한 마의 무리

གནམ་ལྕགས་བབས་པའིི་མེེ་ཏོོག་གཞོོན་ནུ་བཞིིན། །ཕམ་མཛད་སྟོོབས་བཅུའིི་དཔལ་གྱིིས་བརྗིིད་པ་ཁྱོོད། །
남짝 밥베 메똑 숀누신

팜제 똡쮜 뻴기 지바쾨

번개 맞은 어린 꽃과 같이 파괴하시는

미륵존은 위대한 십력으로 거룩하여라.

ཕས་རྒོོལ་གླང་པོོ་དྲེེགས་པའིི་ཀླད་འགེེམས་ཤིིང༌། །ལེེགས་བཤད་སྒྲ་ཆེེན་འཁོོར་དབུས་བསྒྲགས་པ་ཡིིས། །
페골 랑보 덱베 레겜싱

렉셰 다첸 콜위 닥바이

교만의 미친 코끼리의 뇌를 부수고

탁월한 설법 사자후를 토해서

미륵 찬탄문
སྨྲ་བ་ངན་པའིི་ཝ་སྐྱེེས་མཐར་མཛད་པའིི།

།མིི་འཇིིགས་བཞིི་ལྡན་མིི་ཡིི་སེེང་གེེ་ཁྱོོད། །

ཁེེངས་པས་མཐོོ་བའིི་འཇིིག་རྟེེན་མེེས་པོོ་དང༌།
아만 높은 대범천과 욕계천,

།ཉག་ཕྲན་བདག་པོོ་དགེེ་སྦྱོོང་བྲམ་ཟེེ་སོོགས། །

གང་གིིས་སྨྲ་བར་མ་ནུས་འཁོོར་ལོོ་མཆོོག

།བསྐོོར་བས་འགྲོོ་ལ་བྱམས་པའིི་མགོོན་པོོ་ཁྱོོད། །

སྐུ་དང་གསུང་ལ་འཁྲུལ་པའིི་མིིང་ཡང་མེེད།

།དྲན་པ་མ་ཉམས་རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག །

ཐ་དད་འཛིིན་པ་མ་བརྟགས་བཏང་སྙོོམས་ཀྱིིས།

།དབེེན་ཕྱིིར་ཁྱོོད་ཀྱིི་སྤྱོོད་པ་ཡོོངས་སུ་དག །

འདུན་པ་དང་ནིི་བརྩོོན་འགྲུས་དྲན་པ་དང༌།
의향, 정진, 정념, 삼매와

།ཏིིང་འཛིིན་ཤེེས་རབ་རྣམ་པར་གྲོོལ་བ་ལ། །

ཉམས་པའིི་གོོ་སྐབས་མ་ལུས་རིིང་དུ་མཛད།

།དེེ་ཕྱིིར་ཁྱོོད་ཀྱིི་རྟོོགས་པ་བླ་ན་མེེད། །

마와 엔베 와꼐 타르제베
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미직 시덴 미이 쎙게쾨

악견 전파하는 여우들을 몰아내시는
사무외를 가진 미륵존은 인간 중의
		 사자와 같네.

켕베 토외 직뗀 메보당

강기 마와르 마뉘 콜로촉

냑텐 닥보 게종 담세쏙

사문과 바라문 등 어느 누구도

꼴외 도라 잠베 곤보쾨

굴릴 수가 없는 거룩한 법의 바퀴
중생의 자애로운 보호주 미륵께서
		 굴리신다네.

꾸당 쑹라 툴베 밍양메

덴바 마냠 딱두 냠바르샥

몸과 말에 미혹의 이름조차 없고
퇴락 없는 정념으로 항상 삼매 속에
		 계시며

타데 진바 마딱 땅뇸기

차별에 대한 집착 없는
평정심의 적정으로

둔바 당니 쫀뒤 덴바당

냠베 고깝 마뤼 링두제

모든 기회조차 멀리 여의어

왼치르 쾨기 쬐바 용수닥

미륵존의 행위는 완전하게 청정하다네.

띵진 셰랍 남바르 돌와라
지혜, 해탈 등에 해가 될

데치르 쾨기 똑바 라나메

미륵존의 성취는 비할 데가 없다네.

དུས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཆགས་ཐོོགས་མེེད་པར་མཁྱེེན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིི་འཕྲིིན་ལས་རྣམ་པར་དག །
뒤쑴 탐제 착톡 메바르켼

꾸쑹 툭기 틴레 남바르닥

삼세 모두 걸림 없이 아시고

몸과 말과 마음의 행위 모두 청정하며
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སྲིིད་པའིི་ཕྱིི་མཐའ་ཇིི་སྲིིད་འགྲོོ་བའིི་དོོན།

윤회계가 다하도록 일체중생 구제의

།མཛད་པའིི་ཁུར་གྱིིས་དགྱེེས་བཞིིན་འཇུག་པ་ཁྱོོད། །

རྒྱ་ཆེེའིི་ཡོོན་ཏན་ཕུང་པོོ་རབ་རྫོོགས་པས།

།ཕྲ་མོོའི ི་སྐྱོོན་ཡང་འཇུག་པའིི་སྐབས་བཅོོམ་པ། །

ཁྱོོད་ཀྱིི་བརྩེེ་བའིི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་བདག

།སྨྲེེ་སྔགས་སྒོོ་ནས་སྨྲ་ལ་ཡུད་ཙམ་དགོོངས། །

སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོོ་ཆེེ་ལས་སྒྲོོལ་བའིི་གྲུ
끝없는 고해를 건네주는 배

།དལ་འབྱོོར་ཚང་བའིི་རྟེེན་འདིི་ཡིིན་ན་ཡང༌། །

བག་མེེད་ལེེ་ལོོ་གཉིིད་དང་བྲེེ་མོོའི ི་གཏམ།
부주의와 게으름과 잡담과

།རྙེེད་བཀུར་འདོོད་པའིི་སྐྱོོན་གྱིིས་སྦགས་པ་ཡིིས། །

དོོན་མེེད་ཕྱོོགས་སུ་བཀོོལ་བས་དོོན་ཆེེན་པོོ།

중대한 목적 쉽게 성취할 수 있는

།བདེེ་བླག་བསྒྲུབ་པའིི་ལུས་བཟང་ཆུད་གསོོན་པ། །

མིི་ཡིི་ཤ་ཚུགས་ཕྱུགས་ཀྱིི་འདུ་ཤེེས་ཅན།
미이 샤축 축기 두셰젠

닥라 쾨기 툭제 식수쏠

인간 모습으로 축생처럼 살아온 저를

།བདག་ལ་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཐུགས་རྗེེས་གཟིིགས་སུ་གསོོལ། །

미륵존의 자비로써 굽어 살펴 주소서.

རྙེེད་དཀའ་དོོན་ཆེེའིི་དལ་འབྱོོར་ཐོོབ་པ་ཡང༌།

얻기 어려운 귀한 가만 얻었더라도

།སྟོོབས་ཀྱིིས་མིི་བཟློོག་འབྲོོས་པར་མིི་ནུས་པའིི། །

도망갈 수 없고 힘으로도 막을 수 없는

སྟོོབས་ལྡན་འཆིི་བདག་ཕོོ་ཉ་བཀྱེེ་བ་དང༌།

།ན་དང་རྒ་བས་ཟིིན་པར་མཐོོང་ན་ཡང༌། །

씨베 치타 지시 도외돈

갸체 욘뗀 풍보 랍족베

제베 쿠르기 계신 죽바쾨

큰 사명을 기꺼이 짊어지시네.

타뫼 꾠양 죽베 깝쫌바

헤아릴 수 없는 공덕 광대하게 쌓으시고 아주 작은 허물 생길 기회조차
		 뿌리 뽑으신

쾨기 쩨외 율두 규르바닥

메악 고네 마라 유짬공

미륵존의 대자비의 대상인 제가
신음하며 간청하니 잠시라도
		 굽어 살펴 주소서.

둑엘 갸초 체레 돌외두

박메 레로 니당 데뫼땀

돈메 촉수 꼴외 돈첸보

녜가 돈체 델조르 톱바양

똡덴 치닥 포냐 꼐와당

죽음이란 권능자의 소식을 듣고

델조르 창외 뗀디 인나양

가만의 사람 몸을 얻고서도

녜꾸르 되베 꾠기 박바이

이익, 명예 추구하는 허물에 의해

데락 둡베 뤼상 취쏜바

귀한 인간 몸을 헛된 일로 낭비해버린

똡기 미독 되바르 미뉘베

나당 가외 신바르 통나양

병들고 늙는 모습들을 보고도
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ནམ་འཆིི་ངེེས་མེེད་འཆིི་བའིི་དུས་ཀྱིི་ཚེེ།

།ཐམས་ཅད་བོོར་ནས་འགྲོོ་བ་མ་དྲན་པར། །

ལོོ་ཟླ་ཞག་རྣམས་དོོན་མེེད་འདའ་བྱེེད་པའིི།

날과 달과 해를 모두 의미 없이 낭비한

།རབ་རྨོོངས་བདག་ལ་བརྩེེ་བའིི་དུས་ལ་བབ། །

ངེེས་པར་ལེེགས་པའིི་གོོ་འཕང་སྨོོས་ཅིི་དགོོས།
해탈의 성취는 말할 필요도 없이

།ལམ་གྱིི་རྟེེན་དུ་ཐུབ་པས་བསྔགས་པ་ཡིི། །

མཐོོ་རིིས་ཙམ་ཡང་ཐོོབ་པའིི་གདེེང་མེེད་པ།

좋은 세계조차 얻을 확신 없으니

།བདག་ལ་ཁྱེེད་ཀྱིིས་བཏང་སྙོོམས་མཛད་ལགས་སམ། །

མཐོོ་རིིས་དཔལ་དང་ལྡན་པའིི་ལུས་ཐོོབ་ཀྱང༌།

།གསུང་རབ་ཚུལ་བཞིིན་འབྱེེད་པའིི་ཤེེས་རབ་ཀྱིིས། །

མ་ནོོར་ལམ་བཟང་རྙེེད་པར་མ་གྱུར་ན།

바른 길을 그릇됨이 없이 찾지 못하면

།སླར་ཡང་འཁོོར་བའིི་རྒྱ་མཚོོ་ཉིིད་དུ་ལྟུང༌། །

དེེ་ཕྱིིར་གཏིི་མུག་མུན་པའིི་སྨག་ཆེེན་གྱིིས།

두터운 무명 어둠 오래도록 가려서

།ཡུན་རིིང་དུས་སུ་བསྒྲིིབས་པས་བླང་དོོར་གནས། །

ཇིི་བཞིིན་འབྱེེད་ལ་ཀུན་ནས་འཐོོམས་གྱུར་པ།

།བདག་ལ་ཤེེས་རབ་སྒྲོོན་མེེ་སྩལ་ཏུ་གསོོལ། །

남치 네메 치외 뒤기체

탐제 보르네 도와 마덴바르

언제 올지 모르는 죽음 닥치면
모든 것을 버리고 가야 함을
		 기억하지 않고서

로다 샥남 돈메 다제베

네바르 렉베 고팡 뫼찌괴

토리 짬양 톱베 뎅메바

토리 뻴당 덴베 뤼톱꺙

랍몽 닥라 쩨외 뒤라밥

어리석은 저에게 자비를 베푸소서.

람기 뗀두 툽베 악바이

도의 기반으로 부처님이 찬탄한

닥라 켸기 땅뇸 제라쌈

이런 저를 무심하게 버려두지 마소서.

쑹랍 출신 제베 셰랍기

풍요로운 좋은 세계 몸을 얻어도
부처님의 가르침을 여법하게
		 실천하는 지혜로

마노르 람상 녜바르 마규르나

데치르 띠묵 문베 막첸기

지신 제라 꾼네 톰규르바

분별하지 못하는 미혹한 제게

라르양 코르외 갸초 니두뚱

다시 윤회바다 괴로움에 휩쓸리나니

윤링 뒤수 딥베 랑도르네

취할 것과 버릴 것을 올바로

닥라 셰랍 돈메 쩰두쏠

지혜등불 환히 밝혀 주소서.

རབ་འབར་ལྕགས་ཀྱིི་ས་གཞིིར་མེེ་ལྕེེས་སྲེེག་ཅིིང་ལུས་ལ་མཚོོན་ཆའིི་ཆར་པ་འབབ། །
랍바르 짝기 싸시르 메쩨 쎅찡 뤼라 촌체 차르바밥

뜨거운 철의 땅위에서 불타는 몸에 무기들의 비가 내리고
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까규 대기원법회 독송집

གཤིིན་རྗེེའིི་སྐྱེེས་བུས་གསལ་ཤིིང་ལ་བསྐྱོོན་ཟངས་ཞུན་ལྡུད་ཅིིང་ཕུར་བུས་ལྕེེ་ལ་འདེེབས། །
신제 꼐뷔 쎌싱 라꾠 상슌 뒤찡 푸르뷔 쩨라뎁

몸을 말뚝으로 꿰어 입에 끓는 구리물을 붓고 혀에 꼬챙이를 꽂으며

གངས་རིིས་བསྐོོར་བའིི་འཁྱག་པའིི་སྦུབས་ཆུད་བུ་ཡུག་འཚུབས་པའིི་རླུང་གིིས་བཏབ་པ་ཡིིས། །
강리 꼴외 캭베 붑취 부육 춥베 룽기 땁바이

얼음 속에 갇히고 눈보라가 휘몰아쳐 어떤 이는 수백 개의 물집 생기고

ལ་ལར་ཆུ་བུར་བརྒྱ་བྱུང་ལ་ལར་རྡོོལ་ཞིིང་ལུས་ནིི་ཚལ་པ་དུ་མར་གས། །
라라르 추부르 갸중 라라르 돌싱 뤼니 첼바 두마르게

어떤 이는 살이 터져 나가 몸이 여러 갈래로 갈라지고

གདོོང་ནིི་སྐྲས་ཁེེབས་ཁ་ནིི་སྐམ་ཤིིང་ཆུ་ཀླུང་མཐོོང་སྟེེ་བཏུང་ཕྱིིར་རྒྱུགས་པ་ན། །
동니 떼켑 카니 깜싱 출룽 통떼 뚱치르 귝바나

얼굴은 머리털로 덮이고 입은 말라 강을 보고 마시러 달려가면

རལ་གྲིི་མདུང་རྣམས་ཐོོགས་པའིི་སྐྱེེས་བུས་འགེེགས་ཤིིང་ཆུ་ཡང་རྣག་ཁྲག་ཉིིད་དུ་མཐོོང༌། །
렐기 둥남 톡베 꼐뷔 겍싱 추양 남탁 니두통

칼과 창 든 이들이 막아서고 강도 피와 고름으로 보이며

ཁ་ནིི་ཁབ་ཀྱིི་མིིག་ཙམ་ལྦ་བས་མགྲིིན་འགགས་ཟས་སྐོོམ་རྙེེད་ཀྱང་སྤྱོོད་མིི་ནུས། །
카니 캅기 믹짬 바외 딘각 세꼼 녜꺙 쬐미뉘

입은 바늘귀처럼 작고 목구멍은 막혀 음식 얻더라도 먹기 힘들고

ཟོོས་ཤིིང་འཐུང་རྣམས་འབར་ནས་ཚིིག་ཅིིང་བཤང་གཅིིས་འཚོོ་ལ་རང་ཤ་བཅད་དེེ་ཟ། །
쇠싱 퉁남 바르네 칙찡 샹찌 초라 랑샤 쩨데사

먹은 것은 속에서 타오르고 오물 호수 속에 살며 자기 살을 베어 먹고

རྨོོངས་པའིི་མུན་ཆེེན་འཐིིབས་པས་ལམ་དང་ལམ་མིིན་འབྱེེད་ལ་བློོ་ཡིི་ནུས་པ་བྲལ། །
몽베 문첸 팁베 람당 람민 제라 로이 뉘바델

몽매함의 어둠에 덮여 길과 길 아닌 것 분별할 능력 없고

གཅིིག་ལ་གཅིིག་གསོོད་ལྷ་མིིའིི་གཞན་དབང་གྱུར་པས་བརྡེེག་དང་བཀོོལ་བའིི་སྡུག་བསྔལ་འབབ། །
찍라 찍쐬 하미 셴왕 규르베 덱당 꼴외 둑엘밥

서로 잡아먹고 천신과 인간들의 부림 받고 맞고 속박되는 고통 받으며
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ལྷ་རྣམས་དཔལ་ལ་འཁྲུག་པའིི་ཕྲག་དོོག་མེེ་ཆེེན་འབར་བས་ཡིིད་བདེེའིི་གོོ་སྐབས་བཅོོམ། །
하남 뻴라 툭베 탁독 메첸 발외 이데 고깝쫌

천신들의 풍요를 불같이 질투하여 스스로 마음의 안락 파괴하고

འཐབ་རྩོོད་ལས་བྱུང་ལུས་བཅད་དྲལ་ཞིིང་གཡོོ་སྒྱུས་བསླད་པས་བདེེན་མཐོོང་སྐལ་བ་མེེད། །
탑쬐 레중 뤼쩨 델싱 요규 레베 덴통 껠와메

투쟁하고 상처입고 속임에 마음 오염되어 진실 볼 수 없는 등

དེེ་ལྟར་མཐོོང་བ་ལྟ་ཞོོག་ཐོོས་ན་ཡང༌།

이와 같은 모습 보고 들으면

།སྙིིང་ལ་འཇིིགས་བསྐྱེེད་སྐྱིི་ནིི་གཡའ་བ་ཡིི། །

དམྱལ་བ་ཡིི་དྭགས་དུད་འགྲོོ་ལྷ་མིིན་གྱིི།
지옥, 아귀, 축생, 아수라,

།གཡང་ས་ཆེེན་པོོ་དག་ཏུ་ལྟུང་འགྱུར་བའིི། །

དམ་པས་སྨད་པའིི་མིི་བཟད་སྡིིག་པའིི་ལས།
성현들이 경계하신 죄업들

།ཐོོག་མེེད་དུས་ནས་བསགས་ཤིིང་གསོོག་འགྱུར་བ། །

གཡང་ས་ཆེེན་པོོར་མངོོན་ཕྱོོགས་ཉམ་ཐག་བདག
비참한 세계들을 향해 있는

།ངན་འགྲོོའི ི་འཇིིགས་ལས་སྒྲོོལ་བའིི་དུས་ལ་བབ། །

མིི་ཡིི་གནས་ནའང་ལོོངས་སྤྱོོད་དབང་ཕྱུག་གིིས།

།མངོོན་པར་མཐོོ་ན་ཉམས་ཀྱིི་དོྭྭ��གས་པ་དང༌། །

མཐོོ་རིིས་ཡོོན་ཏན་འབྱོོར་པས་ཕོོངས་པ་ན།

좋은 조건 갖지 못한 궁핍한 이는

།འདོོད་བདེེ་འཚོོལ་བར་འགྱུར་བས་ཤ་ཐང་ངོོ༌། །

བདེེ་བར་འདོོད་ནས་དེེ་ཡིི་ཐབས་སྒྲུབ་པས།

།བདེེ་བ་ཐོོབ་པ་དེེ་ལས་ཆེེས་ལྷག་པའིི། །

데따르 통와 따쇽 퇴나양

녤와 이닥 둔도 하민기

담베 메베 미세 딕베레

양싸 첸보르 온촉 냠탁닥

미이 네나앙 롱쬐 왕축기

닝라 직꼐 끼니 야와이

가슴 속에 두려움이 일어나나니

양싸 첸보 닥두 뚱규르외

깊은 구렁 속에 빠지게 하는

톡메 뒤네 싹싱 쏙규르와

무시이래 짓고 쌓아 이러한

엔되 직레 돌외 뒤라밥

저를 위험에서 구해 주소서.

온바르 토나 냠기 독바당

인간 몸을 받더라도 부와 권세 높은 이는 그것들을 잃을까봐 두려워하고

토리 욘뗀 조르베 퐁바나

데와르 되네 데이 탑둡베

원하는 행복 얻기 위해 애써도

되데 촐와르 귤외 샤탕오

필요와 원하는 것 구하느라 지치네.

데와 톱바 데레 체학베

얻는 행복보다 더 큰 육체적인 고통과
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ལུས་ཀྱིི་སྡུག་བསྔལ་སེེམས་ཀྱིི་ཡིིད་མིི་བདེེ།
여러 가지 정신적인 괴로움으로

།རྣམ་པ་དུ་མས་ཀུན་ནས་མནར་བར་འགྱུར། །

ལུས་མཛེེས་རིིན་ཆེེན་རྒྱན་གྱིིས་རབ་བརྒྱན་ནས།
아름다운 몸에 보배들로 치장하고

ཁང་བཟང་དགའ་བའིི་ཚལ་དུ་གནས་བཅས་ཤིིང༌། །

ཡུན་རིིང་འདོོད་པའིི་བདེེ་ལ་ལོོངས་སྤྱོོད་པ།

오래도록 마음껏 즐거움을 누리는

།མཐོོ་རིིས་དཔལ་ལ་རོོལ་པའིི་ལྷ་རྣམས་ཀྱང༌། །

མིི་འདོོད་འཆིི་བའིི་ལྟས་ཀྱིིས་ཟིིན་པ་ན།

원치 않는 죽음의 징조 보일 때

།ཡིིད་འཕྲོོག་སྙིིང་ལ་གཅགས་པར་གྱུར་པ་ཡིི། །

ལྷ་ཡིི་མཛེེས་མ་ཡིིད་འོོང་སྐྱེེད་མོོས་ཚལ།
아름다운 정원,

།བདུད་རྩིི་ཁ་ཟས་གོོས་བཟང་མཛེེས་པའིི་རྒྱན། །

ལྷ་བུ་གཞོོན་ནུ་རྣམས་དང་མྱུར་དུ་བདག
젊은 천신들과

།མིི་འདོོད་བཞིིན་དུ་འབྲལ་བར་མཐོོང་བའིི་ཚེེ། །

གནས་དེེར་སྐྱེེས་པའིི་ལུས་ཀྱིི་བདེེ་བ་ལས།
천상계의 모든 안락 압도하는

།ཆེེས་ཆེེར་ལྷག་པའིི་ཡིིད་ཀྱིི་སྡུག་བསྔལ་གྱིིས། །

བསྐྱེེད་པའིི་མྱ་ངན་མེེ་ལྕེེ་འབར་བས་བསྲེེག
불붙은 듯 속은 타오르고

།ཚེེ་རབས་མང་པོོར་ལེེགས་པར་སྤྱད་པའིི་ལས། །

འབད་པས་བསྒྲུབས་པའིི་འབྲས་བུ་སྤྱད་པས་ཟད།

།བག་མེེད་དབང་གིིས་ངན་འགྲོོའི ི་རྒྱུ་བསྒྲུབས་པས། །

뤼기 둑엘 쎔기 이미데

뤼제 린첸 곈기 랍곈네

윤링 되베 데라 롱쬐바

미되 치외 떼기 신바니

하이 제마 이옹 꼐뫼첼

하부 숀누 남당 뉴르두닥

네데르 꼐베 뤼기 데와레

꼐베 냥엔 메쩨 발외쎅

베베 둡베 데부 쩨베세

과보 향유해서 모두 소진하고

남바 두메 꾼네 나르와르규르
끊임없이 항시 시달린다네.

캉상 가외 첼두 네쩨싱

아름다운 정원 있는 좋은 처소 머물며

토리 뻴라 롤베 하남꺙

풍요 속의 욕계 천신들 역시

이톡 닝라 짝바르 규르바이
아름답고 매혹적인 천녀들,

뒤찌 카세 괴상 제베곈

감로, 좋은 옷과 음식들, 장식, 보배,

미되 신두 델와르 통외체

원치 않는 이별해야 함을 느낄 때

체체르 학베 이기 둑엘기

지극한 정신적인 괴로움에

체랍 망보르 렉바르 쩨베레

많은 생에 애써 쌓은 선업들은

박메 왕기 엔되 규둡베

방일하게 나쁜 세계 원인 지었으므로

미륵 찬탄문
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སླར་ཡང་ངན་སོོང་གནས་སུ་ལྷུང་བར་འགྱུར།
다시 나쁜 세계 떨어지게 된다네.

།འདོོད་ལ་འདུན་པའིི་རྣམ་རྟོོག་གནོོད་སེེམས་མེེད། །

གཉིིད་དང་ཡིིད་ལ་གདུང་བའིི་སྤྱོོད་པ་སྤང༌།

마음 괴롭히는 행위와 잠을 버리고

།ལུས་དང་སེེམས་ལ་གནོོད་པའིི་སྡུག་བསྔལ་བྲལ། །

ཏིིང་འཛིིན་སྟོོབས་ཀྱིིས་ཡུན་རིིང་བདེེར་གནས་པ།

།གཟུགས་དང་གཟུགས་མེེད་ལྷ་ཡིི་གནས་ཐོོབ་ཀྱང༌། །

འདུ་བྱེེད་སྡུག་བསྔལ་འཆིིང་ལས་མ་གྲོོལ་བས།

행고의 속박으로부터 벗어나지 못하여

།སྔོོན་གྱིི་ཏིིང་འཛིིན་འཕེེན་པ་ཟད་པ་ན། །

ཕྱིིར་ཡང་འོོག་ཏུ་ལྷུང་ནས་བརྒྱུད་མར་འཁོོར།

།དེེ་ལྟར་འཁོོར་བའིི་གཙོོ་བོོ་ལྷ་མིི་ཡང༌། །

སྐྱེེ་འཆིི་ན་དང་རྒ་ལ་སོོགས་པ་ཡིི།

천상계와 인간계도 생로병사의

།སྡུག་བསྔལ་ཆུ་བོོས་སྲིིད་པའིི་མཚོོར་ཁྱེེར་ན། །

སྲེེད་པའིི་བདེེ་ལ་ཆགས་པར་མིི་རིིགས་མོོད།

욕락에 집착함은 지혜롭지 않다네.

།འོོན་ཀྱང་སྲེེད་པས་བློོ་མིིག་བསྒྲིིབས་པ་ཡིིས། །

སྡུག་བསྔལ་བདེེ་བར་འཛིིན་པའིི་ལོོག་ཤེེས་ཅན།

།ཕྱིིན་ཅིི་ལོོག་གིི་རྟོོག་པས་བསྒྲིིབས་པ་བདག །

라르양 엔송 네수 훙와르규르

니당 이라 둥외 쬐바빵

띵진 똡기 윤링 데르네바

삼매 힘에 의해 오래도록 안락하게
머물러

두제 둑엘 칭레 마돌외

치르양 옥두 훙네 규마르코르

되라 둔베 남똑 뇌쎔메

욕망 추구하는 분별심도 악의도 없고

뤼당 쎔라 뇌베 둑엘델

몸과 마음속의 괴로움을 여의며

숙당 숙메 하이 네톱꺙

색계, 무색계의 생을 받아도

온기 띵진 펜바 쎄바니

전에 지은 삼매 힘이 다하면

데따르 코르외 쪼오 하미양

다시 하열한 세계 떨어져서 윤회한다네. 이와 같이 비교적 나은 세계

꼐치 나당 가라 쏙바이

쎄베 데라 착바르 미릭뫼

둑엘 데와르 진베 록셰젠
고를 안락으로 취하는

སྲིིད་པའིི་ཆུ་བོོ་ཆེེ་ལས་བསྒྲལ་ཏུ་གསོོལ། །
씨베 추오 체레 델두쏠

윤회바다로부터 건져 주소서.

둑엘 추외 씨베 초르켸르나

고의 강에 휩쓸려서 윤회하므로

왼꺙 쎄베 로믹 딥바이

그러나 욕망에 지혜의 눈 가려서

친찌 록기 똑베 딥바닥

전도된 분별 속에 뒤덮인 저를
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འདོོད་པའིི་འདམ་དུ་བྱིིང་བས་ཐར་པའིི་ལམ་ལས་གོོལ། །
되베 담두 징외 타르베 람레골

탐착의 늪에 빠져 해탈길을 여의고

མ་རིིག་འཐིིབས་པོོར་ཞུགས་པས་ཤེེས་རབ་མིིག་དང་བྲལ། །
마릭 팁보르 슉베 셰랍 믹당델

두터운 무명 덮여 지혜안을 여의며

སྤྲོོས་པའིི་གཟེེབ་ཏུ་ཚུད་པས་འཁོོར་བའིི་བཙོོན་རར་བཅིིངས། །
뙤베 셉두 취베 코르외 쫀라르찡

희론의 장막 싸여 윤회 감옥 갇히고

ལས་ཀྱིིས་མནར་བ་བདག་ནིི་ཁྱེེད་ཀྱིི་ཐུགས་རྗེེའིི་གནས། །
레기 나르와 닥니 켸기 툭제네

업장에 시달리는 저를 자비로써 보살피소서.

འཇིིགས་རུང་འཁོོར་བའིི་གཡང་ས་འགེེགས་པ་ལ།
직룽 코르외 양싸 겍바라

윤회의 두려운 곳 피하고자 한다면

།དྲིི་མེེད་མང་དུ་ཐོོས་ལ་བརྟེེན་པ་ཡིི། །
디메 망두 퇴라 뗀바이

올바른 가르침을 많이 듣고 배워서

ཚུལ་བཞིིན་དཔྱོོད་པའིི་རྣམ་དག་རིིགས་སྟོོབས་ཀྱིིས། །མཐའ་ཡས་གསུང་རབ་རྣམས་ཀྱིི་དྲང་ངེེས་ཚུལ། །
출신 쬐베 남닥 릭똡기

타예 쑹랍 남기 당에출

올바르게 고찰한 오류 없는
이치 힘에 의해서

무수한 불경의 불요의와 요의를

ཇིི་བཞིིན་ཕྱེེད་པས་གཞན་དྲིིང་མིི་འཇོོག་པའིི།

།མཁས་པའིི་གོོ་འཕང་ངེེས་པར་རྙེེད་དགོོས་ཀྱང༌། །

རྒྱལ་བའིི་དགོོངས་པ་ཕྲ་མོོ་སྨོོས་ཅིི་དགོོས།

부처님의 깊은 뜻은 말할 필요도 없이

།འཇུག་ལྡོོག་གནས་ནིི་ཤིིན་ཏུ་རགས་པ་ལའང༌། །

བདག་གིི་བློོ་མིིག་ཆེེས་ཆེེར་གསལ་མ་གྱུར།

།ད་དུང་རབ་རྨོོངས་དགྲ་འདིིས་བདག་གིི་སྙིིང༌། །

지신 체베 셴딩 미족베

정확하게 분별하여 다른 이의 말에
의존 없는

걀외 공바 타모 뫼찌괴

닥기 로믹 체체르 쎌마규르

저의 지혜안은 크게 선명하지 못하여

케베 고팡 네바르 녜괴꺙

지혜로운 경지 반드시 성취해야 하지만

죽독 네니 신두 락바라앙

취하고 버릴 것의 거친 내용에서도

다둥 랍몽 다디 닥기닝

몽매함의 적이 아직 저의 마음 가려서

미륵 찬탄문
རིིང་དུ་བསྒྲིིབས་ན་གྲོོལ་བའིི་སྐབས་མེེད་པ།

།ཚུལ་འདིི་དགོོངས་ལ་སྙིིང་གིི་མུན་པ་སོོལ། །

རྒྱལ་བ་རྒྱལ་སྲས་སྤྱན་སྔར་རིིག་གནས་ལ།

།མང་ཐོོས་རྒྱ་མཚོོས་སྐྱེེ་བ་དུ་མ་རུ། །

ཡང་ཡང་སྦྱངས་པའིི་བག་ཆགས་ལེེགས་སད་པ།

།འགྲོོ་ལ་ལམ་བཟང་མཚོོན་པའིི་མིིག་གཅིིག་པུ། །

སྔོོན་གྱིི་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིིས་ཡལ་བར་དོོར།

과거 성현들과 인연 맺지 못하고

།དེེ་ཕྱིིར་མགོོན་དང་བྲལ་བའིི་ཕོོངས་པ་བདག །

ཕྱོོགས་རྣམས་བསླད་པའིི་འགྲོོན་པོོ་བཞིིན་གྱུར་པས།
길을 잃고 방황하는 나그네와 같으니

།བརྩེེ་ཆེེན་ཁྱོོད་ཀྱིིས་རྗེེས་སུ་བཟུང་བའིི་དུས། །

ཡང་དང་ཡང་དུ་གུས་པས་བསྟེེན་པའིི་སྐྱབས།

།བྱམས་པ་བྱམས་པས་འགྲོོ་བ་སྒྲོོལ་བ་ཁྱོོད། །

མྱུར་བ་མྱུར་བར་བྱོོན་ནས་བདག་གིི་ནིི།

신속하고 신속하게 저를 위해 오셔서

།སྐྱེེ་བ་སྐྱེེ་བར་ཐེེག་མཆོོག་བཤེེས་གཉེེན་མཛོོད། །

རྟག་ཏུ་བརྩེེ་བས་ལུས་ཅན་མཐའ་དག་ལ།

།རྒྱུན་མིི་འཆད་པར་གཟིིགས་པ་ཁྱོོད་དྲུང་དུ། །

링두 딥나 돌외 깝메바
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출디 공라 닝기 문바쏠

해탈의 가능성이 보이지가 않나니
이를 살피시고 저의 어둠 몰아내어
		 주소서.

걀와 걀쎄 쩬아르 릭네라

망퇴 갸최 꼐와 두마루

불보살님들의 안전에서
수많은 생 동안 끊임없이 익힌 습기
많이 듣고 배워서		 일깨워

양양 장베 박착 렉쎄바

도라 람상 촌베 믹찍부

일체중생에게 바른 길을 보여주시는
유정들의 유일한 눈 미륵존께
		 기원합니다.

온기 담바 남기 옐와르도르

촉남 레베 돈보 신규르베

양당 양두 귀베 뗀베꺕

데치르 곤당 델외 퐁바닥

의지할 곳 없는 복 없는 저는

쩨첸 쾨기 제수 숭외뒤

대자비로 저를 보살피소서.

잠바 잠베 도와 돌와쾨

공경하고 공경하며 의지하는 귀의처
자비로써 중생 구제하는 자비로운
		 미륵존

뉼와 뉼와르 존네 닥기니

딱두 쩨외 뤼젠 타닥라

항시 자비로써 일체중생을

꼐와 꼐와르 텍촉 셰녠죄

생과 생을 거쳐 대승 선지식이 되소서.

균미 체바르 식바 쾨둥두

끊임없이 살피시는 미륵존 앞에
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까규 대기원법회 독송집

ཁྱོོད་ཀྱིི་ཡོོན་ཏན་དྲན་པས་དྭང་བའིི་ཡིིད།

거룩하신 공덕 기억하며 신심 가지고

།ཉིིན་རེེ་བཞིིན་དུ་སླེེབ་པར་བགྱིིས་ན་ཡང༌། །

གནས་ཀྱིིས་བསྐལ་ཞིིང་སླར་ཡང་དབེེན་པའིི་རོོ།
적정함의 맛을 좋아하여서

།རབ་ཏུ་མྱང་ཕྱིིར་ཐག་རིིང་གནས་སུ་ནིི། །

འཇུག་པར་འདོོད་པས་ལུས་ཀྱིིས་བགྲོོད་མ་ནུས།
마음처럼 자주 찾아뵐 수 없나니

།དེེས་ན་བསོོད་ནམས་ཞིིང་གིི་དམ་པ་ཁྱོོད། །

མཉེེས་པར་བགྱིི་སླད་ལྷག་བསམ་དག་པ་ཡིིས།
만족시켜 드리고자 순수한

།རིིན་ཆེེན་ས་ལེེ་སྦྲམ་དང་ལྷ་ཡིི་དར། །

དགེེ་སློོང་རྣམས་ལ་ཐུབ་པས་བསྔགས་པ་ཡིི།
부처님이 찬탄하신 비구의 삼의,

།ཆོོས་གོོས་གསུམ་དང་གསིིལ་བྱེེད་དྲང་སྲོོང་སྣོོད། །

གཞན་ཡང་ཏིིང་འཛིིན་སྨོོན་ལམ་གྱིིས་སྤྲུལ་པའིི།
삼매와 서원의 힘에 의해 화현한

།བཀོོད་ལེེགས་ཡིིད་འཕྲོོག་མཆོོད་པ་ནམ་མཁའིི་ཁྱོོན། །

ཡོོངས་སུ་བཀང་སྟེེ་རྐང་གཉིིས་གཙོོ་བོོ་ལ།

허공 가득 채워 인간 중의 지존께

།ཞེེན་མེེད་མ་ཆགས་བློོ་ཡིིས་དབུལ་བར་བགྱིི། །

དེེ་ལས་འོོངས་པའིི་རབ་དཀར་དགེེ་བའིི་ཚོོགས།

이로 인해 생겨난 선업 자량에 의해

།གང་དེེས་སྲིིད་པར་ཡུན་རིིང་འཁྱམས་པ་ན། །

སྡུག་བསྔལ་བྱེེ་བས་མནར་ཞིིང་བདེེ་བས་ཕོོངས།

།མ་ལུས་འགྲོོ་བའིི་སྐྱབས་སུ་བདག་གྱུར་ཅིིག །

쾨기 욘뗀 덴베 당와이

네기 껠싱 라르양 왼베로

죽바르 되베 뤼기 되마뉘

녜바르 기레 학쌈 닥바이

겔롱 남라 툽베 악바이

셴양 띵진 몬람 기뚤베

용수 깡떼 깡니 쪼오라

데레 옹베 랍까르 게외촉

둑엘 제외 나르싱 데외퐁

갖가지의 괴로움에 시달리는 유정들

닌레 신두 렙바르 기나양

매일같이 찾아뵙고 싶지만

랍두 냥치르 탁링 네수니
멀리 떨어진 곳에 머물러

데나 쏘남 싱기 담바쾨

최고의 복전이신 미륵존

린첸 싸레 담당 하이다르

열정으로 보배, 순금, 천상의 비단,

최괴 쑴당 씰제 당송뇌

석장과 발우 등의 법구와

꾀렉 이톡 최바 남케쿈

훌륭하게 차려진 공양물들을

셴메 마착 로이 울와르기
아낌없이 공양합니다.

강데 씨바르 윤링 캼바나

윤회계에 오래도록 떠돌며

마뤼 도외 꺕수 닥규르찍

남김없이 제가 구제하게 하소서.

미륵 찬탄문
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འཇིིག་རྟེེན་འདྲེེན་པའིི་གོོ་འཕང་དམ་པ་ལ།

세상의 바른 인도자가 되는 날까지

།རེེག་པར་མ་གྱུར་སྐྱེེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །

ཚངས་སྤྱོོད་ཡོོངས་སུ་དག་པའིི་རབ་བྱུང་རྟེེན།
완전한 범행 성취하고

།རྙེེད་ནས་ཐེེག་མཆོོག་རིིགས་ནིི་སད་པར་ཤོོག །

བཟོོད་ལྡན་དྲང་ཞིིང་གྱ་གྱུ་མེེད་པ་དང༌།
소덴 당싱 갸규 메바당

마슘 닝똡 슉닥 데바당

인욕하고 진실하고 속이지 않고

།མ་ཞུམ་སྙིིང་སྟོོབས་ཤུགས་དྲག་དད་པ་དང༌། །

불굴의 강한 의지와 신심,

གུས་དང་རྟག་ཏུ་སྦྱོོར་བའིི་བརྩོོན་འགྲུས་དང༌།

공경과 끊임없이 수행하는 정진과

།རྣམ་དཔྱོོད་ཤེེས་རབ་ཕུལ་བྱུང་ཐོོབ་པར་ཤོོག །

རྒྱལ་བའིི་དགོོངས་པ་རྣམ་དག་རིིགས་སྟོོབས་ཀྱིིས།
부처님 가르침의 올바른 뜻을

།ཇིི་བཞིིན་རྙེེད་ནས་རང་གིིས་དགོོངས་པ་ལྟར། །

བརྩེེ་བས་དྲངས་པའིི་ཐབས་མཁས་སྤྱོོད་པ་ཡིིས།
자비에서 생긴 선교방편에 의해

།གཞན་ལ་སྟོོན་ལ་མཁས་པའིི་མཐར་སོོན་པའིི། །

བཤེེས་གཉེེན་བསྟེེན་ནས་མང་ཐོོས་རྒྱ་མཚོོ་ལ།

선지식을 의지해서 광대하게 배우고

།རིིང་དུ་སྦྱངས་པས་ཐེེ་ཚོོམ་ཀུན་བཅད་ནས། །

ཐོོས་པའིི་དོོན་རྣམས་ཚུལ་བཞིིན་བསྒྲུབས་པ་ཡིིས།
오래도록 여법하게 익혀서

།བདེེ་བར་གཤེེགས་རྣམས་མཉེེས་པར་བྱེེད་པར་ཤོོག །

ཐུབ་པས་བཅས་པའིི་མཚམས་ལས་མིི་འདའ་ཞིིང༌།

།རྒྱལ་བའིི་གདུང་འཚོོབ་དགེེ་བའིི་བཤེེས་ལ་གུས། །

직뗀 덴베 고팡 담바라

창쬐 용수 닥베 랍중뗀

귀당 딱두 졸외 쫀뒤당

걀외 공바 남닥 릭똡기

쩨외 당베 탑케 쬐바이

셰녠 뗀네 망퇴 갸초라

퇴베 돈남 출신 둡바이

툽베 쩨베 참레 미다싱

부처님이 정하신 계율 어기지 않고

렉바르 마규르 께와 탐제두

세세생생 출가 수행자로 지내며

녜네 텍촉 릭니 쎄바르쇽

대승 종성 일깨우게 하소서.

남쬐 셰랍 풀중 톱바르쇽

뛰어난 지혜 갖게 하소서.

지신 녜네 랑기 공바따르

오류 없는 논리로 정확하게 얻어서

셴라 똔라 케베 타르쏜베

중생을 탁월하게 인도할 줄 아시는

링두 장베 테촘 꾼쩨네

모든 의심 끊고서 배운 모든 것

데와르 셱남 녜바르 제바르쇽

부처님들 만족시켜 드리도록 하소서.

걀외 둥촙 게외 셰라귀

부처님의 대리자인 선지식을 공경하면서
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དབང་པོོ་རབ་རྣོོ་ལོོག་སྒྲུབ་སྐྱོོན་དང་བྲལ།

모든 근은 예리하고 삿된 행을 멀리 한

།ཡོོངས་སུ་དག་པའིི་འཁོོར་དང་ལྡན་པར་ཤོོག །

ནག་པོོའི ི་ཕྱོོགས་ཀྱིིས་ཡིིད་ནིི་བསྐྱོོད་པ་ཡིིས།
삿된 무리들이 마음 교란시키면

།ཚོོགས་པའིི་ཆོོས་སྤྱོོད་དགའ་སྟོོན་མྱོོང་བའིི་གེེགས། །

བདུད་ཀྱིི་གཉེེན་དུ་གྱུར་པའིི་སྡིིག་གྲོོགས་དང༌།
마의 권속 같은 사악한 벗은

།སྐད་ཅིིག་ཙམ་ཡང་ཕྲད་པར་མ་གྱུར་ཅིིག །

ཐུབ་དབང་རྗེེས་སུ་གུས་པས་སློོབ་པའིི་ཚེེ།

부처님을 공경하며 따라 배울 때

།རླབས་ཆེེན་སྤྱོོད་པ་རྫོོགས་པར་བྱེེད་པའིི་གེེགས། །

སྐལ་བ་ངན་པའིི་རྗེེས་འགྲོོ་བདུད་ཀྱིི་ལས།

악한 인연 따라 일어나는 마업과

།བར་དུ་གཅོོད་པའིི་མིིང་ཡང་མེེད་པར་ཤོོག །

གང་དང་ལྡན་ན་དམ་པ་དགའ་བྱེེད་པ།

구족되면 성현들이 좋아하시고

།དགེེ་སྦྱོོང་རྒྱན་དུ་འདྲེེན་པས་བསྔགས་པ་ཡིི། །

བྱང་ཆུབ་སྤྱོོད་པའིི་རྗེེས་སུ་མཐུན་པའིི་རྐྱེེན།
보살행을 위한 좋은 조건들

།མ་ལུས་ཐོོགས་པ་མེེད་པར་འགྲུབ་པར་ཤོོག །

བྱང་ཆུབ་སྤྱོོད་ཚེེ་གདུལ་བྱའིི་གནས་ཀུན་ཀྱང༌།
보살행을 할 때 모든 제자들

།རྣམ་དག་བསླབ་པས་བསྡམས་པའིི་རབ་བྱུང་ལ། །

འགོོད་ཅིིང་དེེ་ལ་འོོས་པའིི་ཡོོ་བྱད་རྣམས།

།བསམ་པ་ཙམ་གྱིིས་མ་ལུས་སྩོོལ་བར་ཤོོག །

왕보 랍노 록둡 꾠당델

낙뵈 촉기 이니 꾜바이

뒤기 녠두 귤베 딕독당

툽왕 제수 귀베 롭베체

껠와 엔베 제도 뒤기레

강당 덴나 담바 가제바

장춥 쬐베 제수 툰베꼔

장춥 쬐체 둘제 네꾼꺙

괴찡 데라 외베 요제남

제자들의 수행 위해 필요한 것들

용수 닥베 코르당 덴바르쇽

청정한 권속들을 갖게 하소서.

촉베 최쬐 가똔 뇽외겍

대중들의 법의 향연 방해되나니

께찍 짬양 테바르 마규르찍

한 순간도 만나지 않게 하소서.

랍첸 쬐바 족바르 제베겍

광대행의 완성에 방해가 되는

바르두 쬐베 밍양 메바르쇽

장애들은 이름조차 없게 하소서.

게종 곈두 덴베 악바이

사문의 장엄이라 찬탄하시는

마뤼 톡바 메바르 둡바르쇽
남김없이 구족되게 하소서.

남닥 랍베 담베 랍중라

청정계율 갖춘 승려 만들고

쌈바 짬기 마뤼 쫄와르쇽

생각만 하면 모두 즉시 갖춰지게 하소서.

미륵 찬탄문
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དེེང་ནས་བརྩམས་ཏེེ་ཚེེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ།
지금부터 모든 생에 걸쳐서

།ལུས་ངག་ཡིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་པ་གང་བགྱིིས་པ། །

དེེ་དག་ཐམས་ཅད་མཐའ་ཡས་འགྲོོ་བ་ལ།

한량없는 일체중생 이롭게 하는

།གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་ཕན་པའིི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིིག །

བུ་སྡུག་ཤིི་བའིི་དུས་ཀྱིི་མ་བཞིིན་དུ།

사랑하는 아들 잃은 어머니처럼

།སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གྱིིས་མནར་བའིི་འགྲོོ་བ་ཀུན། །

རྟག་ཏུ་ཡིིད་ལ་གཅགས་པའིི་བརྩེེ་བ་ཡིིས།
항상 깊은 애정 가지고

།འདོོད་པ་ཐམས་ཅད་དེེ་ལ་གཏོོང་བར་ཤོོག །

མོོས་སྤྱོོད་ས་ཡིི་དྲིི་མ་སྦྱོོང་བ་ན།

승해행의 단계의 허물 정화할 때에

།འདས་དང་མ་འོོངས་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིི། །

ཚུ་རོོལ་མཐོོང་བའིི་རྒྱལ་སྲས་ནང་ན་བདག
수승한 보살님들 중에서 제가

།གསེེར་གྱིི་ས་འཛིིན་དབུས་ན་ལྷུན་པོོ་བཞིིན། །

སྤྱན་དང་མངོོན་ཤེེས་མང་དུ་ཐོོས་པ་སོོགས།
오안, 신통, 다문 등의

།ཡོོན་ཏན་ཀུན་གྱིིས་རབ་ཏུ་མཐོོ་བ་དང༌། །

བྱིིས་པའིི་རྒུད་པ་ཀུན་ལས་འདས་གྱུར་ཏེེ།

미성숙한 모든 허물에서 벗어나

།གཞན་དྲིིང་མིི་འཇོོག་སྤོོབས་པ་ཐོོབ་པར་ཤོོག །

རྒྱལ་སྲས་འཕགས་པའིི་ས་ལ་སློོབ་པ་ན།

།སར་གནས་དཔའ་བོོ་དུས་གསུམ་ཐམས་ཅད་དུ། །

뎅네 짬떼 체랍 탐제두

데닥 탐제 타예 도와라

부둑 시외 뒤기 마신두

딱두 이라 짝베 쩨와이

뫼쬐 싸이 디마 종와나

추롤 통외 걀쎄 낭나닥

쩬당 온셰 망두 퇴바속

지베 귀바 꾼레 데규르떼

걀쎄 팍베 싸라 롭바나

보살 성자 단계에서 수행할 때에

뤼악 이기 쫌바 강기바

몸과 말과 마음으로 행한 모든 것

네깝 꾼두 펜베 규르규르찍

인연으로 항상 변화되게 하소서.

둑엘 꾼기 나르외 도와꾼

괴로움에 시달리는 모든 유정들에게

되바 탐제 데라 똥와르쇽

그들 원하는 것 베풀도록 하소서.

데당 마옹 단다르 중와이
과거, 현재, 미래 삼세의

쎄르기 싸진 위나 훈보신

황금 대지위의 수미산처럼

욘뗀 꾼기 랍두 토와당

모든 공덕에서 특출나고

셴딩 미족 뽑바 톱바르쇽

의존 없는 당당함을 얻게 하소서.

싸르네 빠오 뒤쑴 탐제두

삼세에 존재하는 모든 영웅
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ཡོོངས་སུ་གཤེེགས་པ་རྣམས་ཀྱིི་ཁྲོོད་ན་བདག
보살님들 중에서 제가

།བྱ་ལམ་བགྲོོད་ལ་འདབ་བཟང་དབང་པོོ་བཞིིན། །

རྒྱལ་སྲས་གཞན་གྱིིས་དཔག་པར་དཀའ་བ་ཡིི།
다른 보살들이 헤아리기 어려운

།ཤིིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེེའིི་ཤེེས་བྱའིི་གནས་རྣམས་ལ། །

དྲིི་མེེད་མཁྱེེན་པ་ཐོོགས་པ་མེེད་འཇུག་ཅིིང༌།
청정 지혜 걸림 없이 들어가

།རླབས་ཆེེན་སྤྱོོད་པའིི་གཏེེར་དུ་འགྱུར་བར་ཤོོག །

དེེ་ལྟར་སྤྱད་པའིི་འབྲས་བུ་གྲུབ་པ་ན།

그와 같은 행의 과보 이룰 때

།དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིི་སྐུ་དང་ཞིིང༌། །

འཁོོར་དང་མཛད་པ་སྐུ་ཚེེ་སྨོོན་ལམ་རྣམས།
권속, 행적, 수명, 발원들

།གང་ཡིིན་གཅིིག་ཏུ་བསྡོོམས་པ་དེེ་དག་ཀུན། །

ཐབས་མཁས་སྤྱོོད་པས་ཡོོངས་སུ་རྫོོགས་གྱུར་ནས།

།རིིང་ནས་ཡིིད་ལ་བརྣགས་པའིི་འགྲོོ་བ་འདིི། །

དམ་ཆོོས་བདུད་རྩིིའིི་ཆར་ཆེེན་ཕབ་པ་ཡིིས།

།སྐད་ཅིིག་གཅིིག་ལ་བདག་གིིས་སྒྲོོལ་བར་ཤོོག །

용수 셱바 남기 퇴나닥

걀쎄 셴기 빡바르 까와이

디메 켼바 톡바 메죽찡

데따르 쩨베 데부 둡바나

코르당 제바 꾸체 몬람남

탑케 쬐베 용수 족규르네

자람 되라 답상 왕보신

날아가는 새들 중의 대붕과 같이

신두 갸체 셰제 네남라

지극하게 광대한 앎의 범위에

랍첸 쬐베 떼르두 귤와르쇽

광대행의 보고가 되게 하소서.

뒤쑴 걀와 남기 꾸당싱

삼세 부처님의 몸과 불국토,

강인 찍두 돔바 데닥꾼
모두 하나 같이 완전히

링네 이라 낙베 도와디

선교방편 행을 통해 갖추고
오래도록 마음속에 있는
		 모든 유정들에게

담최 뒤지 차르첸 팝바이

감로 같은 정법의 비 내려서

께찍 찍라 닥기 돌와르쇽

한 찰나에 해탈시키도록 하소서.

ལྷ་དང་བཅས་པའིི་འཇིིག་རྟེེན་ཀུན་གྱིི་སྐྱབས་གཅིིག་པུ་རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་མགོོན་པོོ་ལ་སྨྲེེ་སྔགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་བསྟོོད་པ་ཚངས་པའིི་ཅོོད་པན་ཞེེས་
བྱ་བ་འདིི་ནིི། མང་དུ་ཐོོས་པའིི་རྒྱལ་ཁམས་པ་བློོ་བཟང་གྲགས་པའིི་དཔལ་གྱིིས་ལྷོོ་བྲག་སྟོོད་རིི་ཉིི་ཤར་གྱིི་དབེེན་གནས་སུ་སྦྱར་བ་དགེེ་ལེེགས་
སུ་གྱུར་ཅིིག །

천신을 비롯한 일체중생의 구제자인 미륵존을 찬탄하는 이 ‘범천의 왕관’이라는 글은 다문한 유랑자
롭상 닥바 존자께서 호닥 뙤리 니샤르의 외딴 곳에서 지으셨다.

지장 찬탄문 - 대지의 장엄
བསྟོད་པ་ས་གཞིའི་མཛེས་རྒྱན་བཞུགས།

སྭ། ས་ཡི་སྙིང་པོས་འགྲོ་ཀུན་རྗེས་སུ་འཛིན།

스와 일체중생 대자비로 보살피시며

།ས་གཞི་བཞིན་དུ་རྣམ་མང་ཡོན་ཏན་རྟེན། །

ས་གསུམ་རེ་སྐོང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཚུལ།

།ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

ས་ནས་སར་འདྲེན་རྒྱལ་བའི་ས་ལ་འགོད།

모든 단계별로 이끌어서 성불시키고

།ས་བཅུད་རྩི་སྨན་ལོ་ཏོག་རྒྱུན་སྤེལ་ཞིང༌། །

ས་འདི་རྣམ་མང་འབྱོར་པས་ཡོངས་བཀང་བའི།

대지 위를 갖가지로 풍요롭게 채우는

།ས་ཡི་ལྷ་མཆོག་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

བུམ་བཟང་དཔག་བསམ་ཤིང་དང་རྫོགས་ལྡན་སྤྲིན།
보병, 여의수와 원겁의 구름,

།བདུད་རྩིའི་ཆུ་མཚོ་ཇི་བཞིན་གང་གིས་ཁྱོད། །

དྲན་པ་དེ་ལ་དཔལ་དུ་ལེགས་གནས་པ།

떠올리는 이는 번영하게 되나니

།ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

རབ་འབྱམས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཡོན་ཏན་མཆོག

།ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་མངའ་བདག་ཁྱོད་གཅིག་པུ། །

스와 싸이 닝뵈 도꾼 제수진

싸쑴 레꽁 이신 노르뷔출

싸시 신두 남망 욘뗀뗀

대지처럼 모든 공덕 기반 되시고

싸쮜 왕축 쾨라 착찰뙤

여의주와 같이 삼계 소망 이뤄주시는
십지의 왕 지장보살님께 예경하고
		 찬탄합니다.

싸네 싸르덴 걀외 싸라괴

싸디 남망 조르베 용깡외

붐상 빡쌈 싱당 족덴띤

덴바 데라 빡두 렉네바

랍잠 쎄쩨 걀외 욘뗀촉

싸쮜 찌멘 로똑 균펠싱

땅의 모든 약초, 과일, 작물 길러서

싸이 하촉 쾨라 착찰뙤

최고 지신 지장보살님을 예찬합니다.

뒤찌 추초 지신 강기쾨

감로 호수 같은 지장보살님

툭제 닥니 쾨라 착찰뙤

자비화신 지장보살님을 예찬합니다.

남카 죄기 아닥 쾨찍부

무수한 제불보살님들 공덕 중에 최고인 허공의 보고 가진 유일하신 분
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རྒྱལ་སྲས་ཚུལ་གྱི་མཐའ་ཡས་ཞིང་རྣམས་སུ།

།རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་མཐའ་དག་སྐྱོང་ལ་འདུད། །

དཔག་མེད་ཡོན་ཏན་ནོར་བུའི་འོད་ཟེར་གྱིས།

།སྙིགས་མའི་རྒུད་པ་མཐའ་དག་གཏན་དུ་བསྙིལ། །

ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞིའི་དཔལ་གྱིས་མངོན་མཐོ་བའི།

།རླབས་ཆེན་ཕྲིན་ལས་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

걀쎄 출기 타예 싱남수

걀외 제바 타닥 꾱라뒤

보살 모습으로 무수한 불국토에서
모든 부처행을 하는 지장보살님께
		 예경합니다.

빡메 욘뗀 노르뷔 외세르기

닉메 규바 타닥 뗀두닐

헤아릴 수 없는 공덕의 보배로운 빛으로 혼탁한 모든 허물 근절하시고

푼촉 데시 뻴기 온토외

네 가지 원만으로 드높은 은혜

랍첸 틴레 제라 착찰뙤

베푸시는 지장보살님을 예찬합니다.

འཇམ་དབྱངས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། །མི་ཕམ་པ་སོགས་རྒྱལ་སྲས་སེམས་དཔའ་མཆོག །
잠양 직뗀 왕축 꾼두상

미팜 바쏙 걀쎄 쎔바촉

문수, 관음, 보현, 미륵 등

보살 중의 으뜸이신 대보살님들에게

རྣམ་མང་བསྐལ་པར་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བཏབ་ལས། 	ཁྱོད་གཅིག་ཡུད་ཙམ་དྲན་པས་རེ་འདོད་རྣམས། །
남망 껠바르 최찡 쏠땁레

쾨찍 유짬 덴베 레되남

수 겁 동안 공양하고 기원하는 것보다

지장보살님을 잠시라도 염하는 것이

ཡིད་བཞིན་སྩོལ་ལ་ཁྱད་པར་འཕགས་ཞེས་སུ།
원하는 뜻 이루는데 수승하다고

།རྒྱལ་བས་བསྔགས་པ་རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོ་མཆོག །

རྒྱལ་བ་རྣམས་དང་དབྱེར་མེད་ཁྱོད་བསྟོད་པས།

།བདག་ལ་ཇི་འདོད་དཔལ་རྣམས་ལེགས་སྩོལ་མཛད། །

ས་གསུམ་འགྲོ་འདིས་དད་པའི་སྟོབས་རྙེད་ཅིང༌།

།ས་ཡི་དབང་ཕྱུག་ཁྱེད་ཀྱིས་རྗེས་སུ་འཛིན། །

이신 쫄라 켸바르 팍셰수

걀와 남당 예르메 쾨뙤베

부처님과 다름없는 지장보살님을
찬탄하오니

싸쑴 도디 데베 똡녜찡

삼계의 모든 유정들이 신심을 얻고

걀외 악바 걀쎄 투오촉

부처님이 찬탄하신 부처님의 큰아들

닥라 지되 뻴남 렉쫄제

제가 추구하는 모든 장엄 이뤄주소서.

싸이 왕축 켸기 제수진

대지의 주인께서 자비로써 보살피시며
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ས་བཅུད་དཔལ་འཕེལ་ས་སྟེང་བདེ་བས་ཁྱབ།
싸쮜 뻴펠 싸뗑 데외캽

།ས་ནས་སར་བགྲོད་ས་མཆོག་འགྲུབ་པར་ཤོག །
싸네 싸르되 싸촉 둡바르쇽

대지 위는 풍요와 안락으로 덮이고
보살지를 모두 거쳐 최고 경지
		 도달하게 하소서.

ཅེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་གྲངས་སུ་སོན་པ་འདི་ནི་མི་ཕམ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པས་མེ་རྟ་ཁྲུམས་ཟླ་འཁོར་ལོའི་ཚེས་ཉེར་
བདུན་ལ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
이상 팔성물의 수에 맞게 지은 게송은 ‘미팜 잠뻴 계바’께서 화마월(火馬月) 27일에 지으셨으니 선과
공덕이 증장될 지어다.

보현 찬탄문
ཀུན་བཟང་བསྟོད་པ།
དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་ཅིང་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་པ་ལགས་སོ་ཨང༌། །
보현 존자님을 찬탄하고 발원하는 글

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བའི་མངའ་བདག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཀུན་ཏུ་
데신셱바 탐제기 쌍외 아닥 장춥 쎔바 첸보 뻴꾼두

일체 여래의 비밀을 가진 거룩하신 보현 대보살님께

བཟང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
상보라 착찰로
예경합니다.

དཔལ་ལྡན་གསང་བ་ཀུན་བདག་དཔལ།

།མཁྱེན་པའི་སྐད་ཅིག་ཤེས་བྱ་མཁྱེན། །

མཐའ་མེད་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ཆུད་མཐའ།

།མཆོག་སྦྱིན་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ཁྱོད་འདུད། །

ཞི་བའི་རང་བཞིན་སྣ་ཚོགས་རབ་ཏུ་སྣང༌།

།དཔག་ཡས་མཁྱེན་ལྡན་ཅིར་ཡང་གཟིགས་མི་མཛད། །

རྒྱལ་སྲས་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་བ་ཀུན་པས་རྒན།

།ཀུན་དང་མི་མཐུན་ཀུན་བཟང་ཁྱོད་ཕྱག་འཚལ། །

འདས་པའི་མཐའ་བཞིན་རྣམ་རྟོག་མྱ་ངན་འདས།

།མ་འོངས་མཐའ་བཞིན་རྒྱལ་སྲས་ཀུན་གྱི་མ། །

빨덴 상와 꾼닥뻴

모든 비밀들의 거룩한 주인

타메 예셰 툭취타

무한한 본래 지혜 통달한

시외 랑신 나촉 랍두낭

적정의 본질에서 갖가지로 나투시고

걀쎄 숀누 걀와 꾼베겐

켼베 께찍 셰자켼

한 찰나의 지혜로 일체법을 아시며

촉진 도제 촉쾨뒤

시승인施勝印의 최고 금강께 예경합니다.

빡예 켼덴 찌르양 식미제

무한 지혜 갖추고서 어느 것도 보지 않고

꾼당 미툰 꾼상 쾨착찰

젊은이의 모습으로 다른 모든
모든 면에 특수하신 보현존께
보살보다 연장자이신		 예경합니다.

데베 타신 남똑 냥엔데

마옹 타신 걀쎄 꾼기마

과거의 극한에서 분별 악몽 벗어나고
미래의 극한에서 모든 보살들의
		 어머니요
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གནས་པའི་མཐའ་བཞིན་མཁའ་དབྱིངས་ཀུན་ན་གནས། །རྨད་བྱུང་ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོ་རྨད། །
네베 타신 카잉 꾼나네

메중 쾨기 남타르 갸초메

현재의 극한에서 허공계에 편재하는

보현존의 바다 같은 행적 희유하여라.

ནམ་མཁའི་མཐའ་ནི་དཔག་མེད་གཅིག་པུ་ཀུན་སྟོང་པ། །
남케 타니 빡메 찍부 꾼똥바

무한한 허공계는 모든 것의 공이요

ཆོས་དབྱིངས་མཐའ་ནི་དཔག་མེད་གཅིག་པུ་རབ་དག་པ། །
최잉 타니 빡메 찍부 랍닥바

무한한 법성계는 모든 것의 청정함

སེམས་ཅན་ཁམས་ནི་དཔག་མེད་གཅིག་ཏུ་སྒྱུ་འདྲ་བ། །
쎔젠 캄니 빡메 찍두 규다와

무한한 중생계는 모든 환영과 같고

ཁྱོད་ཀྱི་མཛད་པ་དཔག་མེད་གཅིག་ཏུ་མ་འཚལ་ཏོ། །
쾨기 제바 빡메 찍두 마첼또

무한한 보현존의 행위는 이해 범위 벗어난다네.

འོན་ཀྱང་ཐུབ་དབང་རྨད་བྱུང་བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ། །
왼걍 툽왕 메중 장춥 싱둥두

샤꺄무니 부처님이 보리수의 앞에서

བདུད་ཀྱི་མཐུ་བཅོམ་རྨད་བྱུང་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་བསྟན། །
뒤기 투쫌 메중 온바르 쌍계뗀

마군을 정복하고 정등각의 성취 나타내시고

དཔག་མེད་རྒྱལ་སྲས་རྨད་བྱུང་འདུས་པར་གྱུར་པའི་ཚེ། །
빡메 걀쎄 메중 뒤바르 규르베체

수승한 보살님들 무수하게 모이셨을 때

ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་གསལ་བར་གྲགས། །
쾨기 남타르 메중 빡메 쎌와르닥

보현존의 희유한 행적 부처님이 알리셨나니
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དེ་སླད་བདག་གིས་ཁྱོད་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས་གྱུར་པས། །
데레 닥기 쾨라 테촘 꼐규르베

그리하여 제 마음에 놀라움이 일어나

རབ་དྭང་སེམས་ཀྱིས་རྣམ་ཐར་ཆ་ལ་བསྟོད་པར་བགྱི། །
랍당 쎔기 남타르 차라 뙤바르기

신심으로 보현존의 행적을 찬탄합니다.

རང་བྱུང་དཔའ་བོ་བདུད་ཀྱི་དགྲ་གཅིག་རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཀུན་གྱི་དཔལ། །
랑중 빠오 뒤기 다찍 걀외 쎄보 꾼기뻴

용맹스런 마군의 최고 천적으로 장엄하여라.

སྔོན་གྱི་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་རྒྱ་མཚོར་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་བསྟེན་གྱུར་ཀྱང༌། །
온기 껠바 당메 갸초르 쌍계 갸초 뗀규르꺙

무량겁의 바다에서 무수한 부처님을 의지하시고

ཕྱི་མའི་མཐར་ཐུག་རྒྱ་མཚོར་འབྱུང་བའི་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཀུན་མཆོད་ཅིང༌། །
치메 타르툭 갸초르 중외 걀와 갸초 꾼최찡

무량겁의 무수한 부처님께 모두 공양 올리며

ཐུབ་པའི་གསང་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་ཟབ་ཕྱོགས་བཅུ་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་ཐུག་བར། །
툽베 쌍진 갸초 따르삽 촉쭈 갸최 타르툭바르

부처님의 비밀 통달하여 바다 같이 깊은 마음 갖추고

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་དྲུང་ན་ཁྱོད་སྣང་ཁྱོད་ནི་གར་ཡང་འགྲོ་འོང་བྲལ། །
걀와 꾼기 둥나 쾨낭 쾨니 가르양 도옹델

모든 부처님의 앞에 화신 나투지만 본성에서는

དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་རབ་མཉམ་ཞིང༌། །
뒤쑴 셱베 걀와 꾼당 툭기 공바 랍냠싱

오고 감이 없고 삼세 모든 부처님과 뜻이 같다네.

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་གསུང་དབྱངས་ཇི་སྙེད་ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་དང་དབྱེར་མེད་འདྲེས། །
걀와 꾼기 쑹양 지녜 쾨기 쑹당 예르메데

모든 부처님의 가르침과 보현존의 설법 다름이 없고
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དེ་རྣམས་སྐུ་ཡི་སྤྲུལ་པ་ཇི་སྙེད་ཁྱོད་ཀྱི་སྤྲུལ་པའང་དེ་སྙེད་དེ། །
데남 꾸이 뚤바 지녜 쾨기 뚤바앙 데녜데

부처님의 화신들과 같은 무한 화신 나투시나니

འོན་ཀྱང་བདག་ནི་ལམ་ལ་སློབ་ཅེས་རྒྱལ་སྲས་འདུས་པ་ཀུན་ལ་སྟོན། །
왼꺙 닥니 람라 롭쩨 걀쎄 뒤바 꾼라똔

그럼에도 여전히 배우는 중이라고 모두에게 말씀하시네.

ཁྱོད་ཀྱི་སྒྱུ་མ་རབ་ཏུ་འཇིག་མེད་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་བས་སྲ་བ་འདི། །
쾨기 규마 랍두 직메 남케 잉외 싸와디

허공보다 견고하고 두려움을 여읜 보현존의 화신은

རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་དཔལ་ལྡན་དབང་པོའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཀུན་ལས་འདས། །
도제 린첸 빨덴 왕뵈 쬐율 꾼레데

거룩한 보배 금강이요, 모든 감각의 범위 벗어나나니

སྐད་ཅིག་དབང་བསྐུར་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིས་མཛད། །
께찍 왕꾸르 외세르 첸보 뒤쑴 걀와 꾼기제

한 찰나의 관정 대광명을 삼세 모든 부처님께 받으시고

སེམས་ཅན་ཁམས་ཀུན་མཐུན་པར་འཇུག་ཅིང་རྒྱལ་བ་རྣམས་དང་གཅིག་པའི་འཕྲུལ། །
쎔젠 캄꾼 툰바르 죽찡 걀와 남당 찍베툴

모든 유정들에 부합하게 행하시며 부처님과 같이 화현하시되

དེ་ཡིས་ཚུར་མཐོང་སེམས་འདི་སྐྲག་ནས་ཞིག་པར་མ་གྱུར་ཁྱོད་ཀྱི་མཐུ། །
데이 추르통 쎔디 딱네 식바르 마규르 쾨기투

그의 위력으로 범부들의 마음 두려움에 상해 받지 않게 하시네.

ཁྱོད་ཀྱི་མཛད་པ་འདི་ཤོང་གྱུར་པའི་ནམ་མཁའ་འདི་མ་རལ་བ་འཇིགས། །
쾨기 제바 디숑 규르베 남카 디마 렐와직

이러한 행적 수용하는 허공계가 찢어지지 않을지

ཉན་རང་རྒྱལ་སྲས་དཔའ་བོ་སྟོབས་ལྡན་ཀུན་ཀྱང་འདི་ཡིས་སྐྲག་མིན་ནམ། །
녠랑 걀쎄 빠오 똡덴 꾼꺙 디이 딱민남

성문, 독각, 위력 있는 모든 영웅들도 두려워하시지 않을지
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ཨེ་མ་ངོ་མཚར་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་གཅིག་ནས་སེམས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ནམ་མཁའི་ཁྱོན། །
에마 오차르 와쀠 쿵부 찍네 쎔기 께찍 찍라 남케쿈
놀라워라, 하나의 모공에서 한 찰나에 허공 가득히

མེ་ཏོག་བདུག་པ་སྒྲོན་མེའི་ཚོགས་དང་དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་རོ་མཆོག་སིལ་སྙན་དཔག་མེད་སྤྲིན། །
메똑 둑바 돈메 촉당 디찹 셸세 로촉 씰녠 빡메띤

꽃과 훈향, 등불, 공양수와 진미 음식, 악기 등의 공양물

གདུགས་དང་བླ་རེ་ན་བཟའ་ལྡ་ལྡི་རབ་བཀྲ་དྲི་མེད་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་དཔག་མེད་སྤྲིན། །
둑당 라레 나사 다디 랍따 디메 린첸 나촉 빡메띤

일산, 천개, 옷과 화려한 깃발들과 티 없는 보배 등의 공양물

རིན་ཆེན་རྒྱན་མཆོག་དབུ་རྒྱན་དཔུང་རྒྱན་སྣང་བྱེད་དོ་ཤལ་ཡན་ལག་སྤྲས་པའི་སྤྲིན། །
린첸 곈촉 우곈 뿡곈 낭제 도셸 옌락 떼베띤

머리, 어깨 장식하는 반짝이는 최고의 보석 공양물

ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་མཛེས་པའི་གར་བྱེད་དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོ་བསྟོད་པའི་སྒྲ་དབྱངས་སྤྲིན། །
하당 하뫼 제베 가르제 양기 옌락 갸초 뙤베 다양띤

천신과 천녀들의 아름다운 춤과 찬송, 음악들의 공양 구름을

རབ་ཏུ་སྤྲོ་བྱེད་རྒྱལ་བ་གཅིག་ལ་མཆོད་པར་བྱེད་ལྟར་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཆོད། །
랍두 또제 걀와 찍라 최바르 제다르 뒤쑴 걀와 탐제최
삼세의 모든 부처님께 각각 빠짐없이 공양하시네.

སེམས་ཅན་ཁམས་དང་མཉམ་པའི་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྤྲིན། །
쎔젠 캄당 냠베 뚤바 나촉 빡두 메베띤

일체중생 수와 같은 갖가지의 화신 무수하게 나투시나니

ལྷ་དབང་ཚངས་པ་འཕྲོག་བྱེད་ཞི་བ་ལུས་ངན་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་དང༌། །
하왕 창바 톡제 시와 뤼엔 직뗀 꾱와당

천신의 왕 범천, 온화하신 편입천, 비사문천, 세간호주와

ཉི་མ་ཟླ་བ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལྷ་མིན་དབང་པོ་ནམ་མཁའ་ལྡིང༌། །
니마 다와 왕축 첸보 하민 왕보 남카딩

해와 달과 대자재천, 아수라왕, 금시조,
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འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་དང་མཛེས་པའི་མི་མོ་སྣ་ཚོགས་ཚུལ་ལྡན་ཡིད་གཡོ་དང༌། །
콜뢰 규르당 제베 미모 나촉 출덴 이요당
전륜성왕, 마음을 매혹하는 갖가지 미녀,

ལ་ལར་གཤིན་རྗེ་མཐར་བྱེད་ཁྲོ་ཚོགས་རབ་འབར་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་སྤྲིན། །
라라르 신제 타르제 토촉 랍바르 쇠바르 까외띤

어떤 이들에겐 염라대왕, 지극한 두려움을 주는 분노존들과

ལ་ལར་ཉན་ཐོས་རྣམ་ཐར་ཞི་བ་རང་རྒྱལ་ལྟ་བུ་དང༌། །
라라르 녠퇴 남타르 시와 랑걀 따부당

어떤 이들에겐 성문, 독각, 해탈 이루신 분들,

ལ་ལར་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་སྣ་ཚོགས་ཕྱིན་བཅུ་སྤྱོད་མཛད་ཅིང༌། །
라라르 싸쮜 왕축 나촉 친쭈 쬐제찡

어떤 이들에겐 십지의 왕, 십바라밀 나타내시고

ལ་ལར་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པ་ཆེན་པོ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་མཛད་པའི་སྤྲིན། །
라라르 촉기 뚤바 첸보 제바 쭝니 제베띤

어떤 이들에겐 부처님의 십이행적 갖춘 위대한 화신

སེམས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཆོས་དབྱིངས་ནམ་མཁའི་མཐར་ཁྱབ་སྟོན། །
쎔기 께찍 레레 라양 최잉 남케 타르캽똔

한 찰나 각각에도 허공계를 가득 채운 화신 나타내시고

དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཞིང་དང་འཁོར་དུ་བཅས་པ་ཡང༌། །
뒤쑴 셱베 쌍계 탐제 싱당 코르두 쩨바양

삼세의 모든 부처님과 불국토와 부처님의 권속들 역시

རང་གི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་གཅིག་ཏུ་སྟོན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་མངའ་བ། །
랑기 바쀠 쿵부 찍두 똔베 주툴 똡아와

하나의 모공 속에 나타내는 신통력을 갖추고

གསུང་གཅིག་ལ་ཡང་དེ་སྙེད་ཆོས་ཀུན་ཚིག་གཅིག་མ་ལུས་སྒྲ་དབྱངས་སྟོན། །
쑹직 라양 데녜 최꾼 칙직 마뤼 다양똔

한 말씀에 일체중생에게 일체법을 남김없이 보여주시며
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ཏིང་འཛིན་གཅིག་གིས་ཤེས་བྱའི་གནས་རྣམས་ཀུན་དང་མཉམ་པའི་ཏིང་འཛིན་འཇུག །
띵진 찍기 셰제 네남 꾼당 냠베 띵진죽

하나의 삼매로써 일체법과 같은 삼매에 들어가시고

རྟོག་པ་མི་མངའ་སེམས་ཅན་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་ཀུན་དང་དུས་གཅིག་མཁྱེན། །
똑바 밍아 쎔젠 캄기 남똑 꾼당 뒤찍켼

분별 여읜 채로 유정들의 분별 모두 동시 지각하시며

སྨོན་ལམ་རྣམ་ཐར་ཚུལ་འདི་མཐོང་བའི་རྒྱལ་སྲས་དཔའ་བོ་མ་ལུས་པ། །
몬람 남타르 출디 통외 걀세 빠오 마뤼바

보현보살님의 서원과 행적 아는 모든 영웅 보살님들은

ཀུན་བཟང་སྤྱོད་ལ་གནས་པར་ཤོག་ཅེས་དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དར་དིར་སྒྲོགས། །
꾼상 쬐라 네바르 쇽쩨 뒤쑴 꾼두 다르디르독
보현행을 따르고자 삼세에 서원하시네.

ཁྱོད་ཀྱི་མཚན་ཐོས་སྐད་ཅིག་ཞག་དང་ཟླ་བ་ལོ་དང་བསྐལ་པ་དང༌། །
쾨기 첸퇴 께찍 샥당 다와 로당 껠바당

보현보살님의 이름 듣고 한 찰나, 날과 달과 해와 겁,

བསྐལ་པ་བརྒྱ་སྟོང་གྲངས་མེད་དཔག་མེད་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་སེམས་ཅན་ཁམས། །
껠바 갸똥 당메 빡메 용수 민베 쎔젠캄

십만 겁과 무량겁을 성숙한 유정들이 매 순간

སྐད་ཅིག་རེ་རེར་སྟོང་གསུམ་རྡུལ་ཕྲན་གྲངས་བས་མང་བ་རྣམ་པར་གྲོལ། །
께직 레레르 똥쑴 둘텐 당외 망와 남바르돌

삼천대천세계 모든 먼지보다 많이 해탈하나니

མཆོག་གི་སྤྲུལ་པ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་མཛད་མི་སྤྱོད་པ་སྐད་ཅིག་མཛད། །
촉기 뚤바 걀와 꾼기 제미 쬐바 께직제

일체 여래 화신들이 하지 못하는 행 한 찰나에 하시네.

འོན་ཀྱང་མོས་དང་ཆོག་ཤེས་མི་མངའ་འདོད་ཆགས་འདི་འདྲ་ཀྱེ་མ་མཚར། །
왼걍 뫼당 촉셰 밍아 되착 딘다 께마차르

신심과 만족할 줄 모르는 이러한 탐착 기이하고
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བདུད་དང་ལོག་འདྲེན་མཐུ་ཆེན་འཇོམས་པའི་ཞེ་སྡང་འདི་འདྲ་ཀྱེ་མ་འཇིགས། །
뒤당 록덴 투첸 좀베 셰당 딘다 꼐마직

마군과 삿된 인도자들 분쇄하는 이러한 증오 두렵고

རྟོག་པའི་མཚན་མ་རྡུལ་ཙམ་མི་གཡོ་གཏི་མུག་ཆེན་པོར་ཞུགས་པ་དམད། །
똑베 첸마 둘짬 미요 띠묵 첸보르 슉바메

분별심의 징조 털끝만큼 일어나지 않는 이러한 대무명은 희한하며

དུས་གསུམ་རྒྱལ་དང་འཕྲིན་ལས་མཉམ་ཞེས་ང་རྒྱལ་འདི་འདྲ་གསུངས་པ་ཐོས། །
뒤쑴 걀당 틴레 냠셰 아걀 딘다 쑹바퇴

삼세 모든 부처님의 행과 같다는 이러한 아만 듣고서

རྣམ་ཐར་འདི་འདྲ་བདག་གིས་སྟོན་ཅེས་ཕྲག་དོག་ཆེན་པོ་བྱེད་པ་སྲིད། །
남타르 딘다 닥기 똔쩨 탁독 첸보 제바시

이와 같이 나도 행하겠노라는 커다란 질투 일어날 수 있지만

འདི་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་ཉོན་མོངས་མིང་ཅན་མཉམ་པར་འཛིན་པ་གསང་བདག་ཅེས། །
딘데 예셰 뇬몽 밍젠 냠바르 진바 상닥쩨

이러한 번뇌 이름 붙인 지혜 지닌 이를 ‘비밀의 주인’이라 하며

རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་བསྡུས་པར་བྱེད་པ་རྡོ་རྗེ་ཟླ་བ་དྲི་མེད་ཅན། །
도제 텍바 뒤바르 제바 도제 다와 디메젠

금강승을 집성하는 허물없는 금강월금강의 달

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྙན་དུ་གྱུར་པ་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་ཆོས། །
걀와 꾼기 녠두 규르바 쑹기 왕축 도제최

모든 부처님의 귀가 되는 설법자재 금강법

དྲུག་པ་ཡིད་རྣམ་ཀུན་དང་འདྲེས་གྱུར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས། །
둑바 이남 꾼당 데규르 꾼두 상보 걀외툭

모든 여섯 번째 식과 섞이는 보현, 부처님의 마음 등

དེ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མིང་བས་མང༌། །
데 라쏙베 첸기 남당 쎔젠 꾼기 밍외망

보현보살님의 이름은 일체중생 이름보다 많으며
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རྣམ་ཐར་ཚུལ་འདི་ཐུབ་པའི་དབང་པོས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་མདོ་ལས་གསུངས། །
남타르 출디 툽베 왕뵈 신두 계베 도레쑹

이와 같은 보현존에 대해 경전에서 광대하게 설하셨나니

དེ་ཡི་སླད་དུ་མོས་པའི་རྡུལ་ཕྲན་འཐོར་བའི་ཚིག་འདི་ཆ་ཤས་ཙམ། །
데이 레두 뫼베 둘텐 토르외 칙디 차셰짬

여기 게송들은 신심의 작은 조각 흩어놓은 일부분에 불과하다네.

ཨེ་མའོ་རྒྱལ་སྲས་ཀུན་ཏུ་བཟང༌།
오호라, 보현보살님

།སྔོན་གྱི་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོ་ནས། །

དུས་རིང་རྗེས་སུ་བསྐྱངས་གྱུར་ཀྱང༌།

오래도록 보살펴 주셨음에도

།ད་དུང་ཁྱོད་རྗེས་མི་འཇུག་པའི། །

འགྲོ་བའི་ཀུན་རྟོག་མཐུ་དང་ལྡན།

유정들의 분별 강력하여라.

།སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་ཁྱོད་བསྔགས་ཀྱང༌། །

བསྟོད་པའི་ཚིག་གཅིག་མ་བརྗོད་པའི།

단 한 마디 찬탄할 줄 모르는

།བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ཤིན་ཏུ་རྨོངས། །

འཇམ་དབྱངས་སྤྱན་རས་གཟིགས་སོགས་་ཀྱང༌།
문수, 관음, 대보살님들조차

།ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྗེས་སློབ་ན། །

ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་མི་འཇུག་པའི།

일부조차 따라 배우지 않는

ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བ་འདི་ཅི་ཞིག །

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་པ།

།གང་གི་མིང་ནི་ཀུན་ཏུ་བཟང་ཞེས་བྱ། །

에마오 걀쎄 꾼두상

뒤링 제수 꺙규르꺙

도외 꾼똑 투당덴

뙤베 칙찍 마죄베

잠양 쩬레 식쏙꺙

차셰 짬양 미죽베

걀와 꾼기 쎄기 투오바
모든 부처님의 큰아들

온기 껠바 갸초네

과거 바다 같은 무한겁동안

다둥 쾨제 미죽베

여전히 따라가지 못하는

쌍계 꾼기 쾨악걍

모든 부처님이 찬탄하셨음에도

닥짝 쎔젠 신두몽

저희 중생 지극히 몽매하여라.

쾨기 남타르 제롭나

보현보살님을 따라 배우고자 하거늘

캄쑴 도와 디찌식

삼계 중생 어찌하면 좋은가?

강기 밍니 꾼두 상셰자
보현이란 이름의 보살
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མཁས་པ་དེ་དང་མཚུངས་པ་ཡོད་མིན་ཞེས།
이와 같은 현자 없다는

།ཐུབ་དབང་གིས་གསུངས་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་སད། །

དེ་ཕྱིར་ཞིང་ཀུན་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་སྤྲིན་དང༌།
온 세상의 바다 같은 공양과

།ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན་གྱིས་ཁྱོད་རབ་མཆོད། །

སྔོན་གྱི་སྡིག་པ་མི་དགེ་ཅི་ཡོད་དང༌།
과거에 지은 모든 죄업과

།ལྟུང་བའི་ཉེས་པ་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན། །

ཤིན་ཏུ་འགྱོད་པས་ཁྱོད་དྲུང་བཤགས་པར་བགྱི།
신두 괴베 쾨둥 샥바르기

렌체 남양 기바르 마규르찍

지극하게 뉘우치며 참회합니다.

།སླན་ཆད་ནམ་ཡང་བགྱིད་པར་མ་གྱུར་ཅིག །

이후로는 다시 죄업 짓지 않게 하소서.

ཕྱོགས་དུས་རྒྱ་མཚོར་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་ལ།
시방삼세 모든 부처님들께

།འགྲོ་བའི་བློ་མུན་སེལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །

ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ།

།བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རུ། །

མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས།

།སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་དང་བརྩོན་འགྲུས་དང༌། །

케바 데당 충바 요민셰

데치르 싱꾼 갸최 최띤당

온기 딕바 미게 찌요당

촉뒤 갸초르 슉베 걀와라

최출 갸최 콜로 꼴와르꿀

툽왕 기쑹 제수 이랑쎄

부처님의 말씀에 수희합니다.

뤼당 롱쬐 꾼기 쾨랍최

몸과 가진 모든 것을 공양합니다.

뚱외 녜바 레기 딥바꾼

계를 범한 허물들과 모든 업장을

도외 로문 쎌와르 자외치르

일체중생 무명어둠 없애기 위해

껠바 갸초 빡두 메바루

바다 같은 법륜 굴려주시길 간청합니다. 바다 같은 무한겁동안

냥엔 미다 슉바르 쏠와뎁

쩬당 출팀 소당 쫀뒤당

열반하지 마시고 머무시길 간청합니다. 보시, 지계, 인욕, 정진과

བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ཐབས་མཁས་རྨད་བྱུང་དང༌། །སྨོན་ལམ་སྟོབས་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །
쌈뗀 셰랍 탑케 메중당

몬람 똡당 예셰 갸초이

선정, 반야, 선교방편과

서원, 힘과 바다 같은 본래 지혜의

སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་གྱུར་ཅིག

།བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་ནམ་ཡང་བརྗེད་མ་གྱུར། །

쬐바 탐제 용수 족규르찍

모든 행을 완성하게 하소서.

장춥 쎔니 남양 제마규르

보리심을 항시 여의지 않고
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སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་རྟག་ཏུ་མཐོང་བར་ཤོག
부처 바다 항시 보게 하소서.

།ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོ་རྟག་ཏུ་ཉན་པ་དང༌། །

ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོའི་དྲི་བསུང་སྣོམ་པ་དང༌།
지계 바다 향기 맡으며

།ཐེག་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་རོ་རྣམས་མྱོང་བ་དང༌། །

ཏིང་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་རེག་བྱ་ཀུན་མྱོང་ནས།
삼매 바다 모두 체험하여서

།ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་རྟོགས་པ་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །

ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་རྟག་ཏུ་སྦྱོང་བ་དང༌།
정토 바다 항시 닦으며

།རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་མཉེས་བགྱིད་ཅིང༌། །

སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བ་དང༌།
중생 바다 고를 없애고

།བདེ་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་རྟག་ཏུ་སྦྱིན་གྱུར་ཅིག །

རྒྱལ་སྲས་རྒྱ་མཚོ་ཀུན་དང་འགྲོགས་པ་དང༌།
보살 바다 모두 벗하고

།ཐེག་མཆོག་རྒྱ་མཚོའི་ཐབས་རྣམས་ཀུན་བཟུང་ནས། །

ཉོན་མོངས་རྒྱ་མཚོ་ཤིན་ཏུ་དག་བྱེད་ཅིང༌།
번뇌 바다 철저하게 정화하고

།རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོ་སྒྱུ་མ་ལྟར་སྦྱོང་ཤོག །

ཚེ་རབས་རྒྱ་མཚོ་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ།
모든 생과 생에 걸쳐서

།མི་ཁོམ་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་རབ་སྤངས་ནས། །

དལ་འབྱོར་རྒྱ་མཚོའི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ།

།སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོས་རྟག་ཏུ་ཐོབ་པར་ཤོག །

쌍계 갸초 딱두 통와르쇽

출팀 갸최 디쑹 놈바당

띵진 갸최 렉자 꾼뇽네

싱캄 갸초 딱두 종와당

쎔젠 갸최 둑엘 쎌와당

걀쎄 갸초 꾼당 독바당

뇬몽 갸초 신두 닥제찡

체랍 갸초 꼐와 탐제두

델조르 갸최 욘뗀 마뤼바
팔유가의 모든 공덕을

최출 갸초 딱두 녠바당

법의 바다 항시 듣고 배우고

텍첸 갸최 로남 뇽와당
대승 바다 맛보고

예셰 갸최 똑바 톱규르찍

지혜 바다 성취하게 하소서.

걀와 갸초 탐제 녜기찡

부처 바다 만족시켜 드리고

뎀촉 갸초 딱두 진규르찍

대락 바다 베풀도록 하소서.

텍촉 갸최 탑남 꾼숭네
대승 바다 방편 취하며

남타르 갸초 규마 따르종쇽

행위 바다 환과 같이 익히도록 하소서.

미콤 갸초 탐제 랍빵네
팔무가를 모두 여의고

쎔젠 갸최 딱두 톱바르쇽

모든 유정들이 얻게 하소서.
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བདག་ནི་རྟག་ཏུ་མ་ཕམ་སྲས་པོ་དང༌།

།སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །

닥니 딱두 마팜 쎄보당

쩬레 식왕 곤보 잠뻴양

저는 항시 미륵보살님,

관음보살님과 문수보살님,

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཁྱོད་དང་མི་འབྲལ་ཞིང༌།
보현보살님을 여의지 않고

།རྣམ་ཐར་ཚུལ་ལ་མཉམ་པར་འཇུག་པར་ཤོག །

བདག་གིས་ཅུང་ཟད་དྭང་བས་གསོལ་བ་ཡིས།
제가 신심으로 발원한

།སྨོན་ལམ་འདི་ལ་དགེ་བ་ཅི་ཡོད་པས། །

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིས་སྤངས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས།
걀와 꾼기 빵베 쎔젠남

닥기 람라 괴베 규르규르찍

다른 부처님과 인연이 없는

།བདག་གིས་ལམ་ལ་འགོད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

유정들을 제가 인도하게 하소서.

སེམས་ཅན་གང་དག་བདག་ལ་སྡང་བ་དང༌།
저를 미워하는 이들과

།ཆགས་པའི་རྣམ་རྟོག་ཚུལ་མིན་སྐྱེས་པ་དང༌། །

མཐོང་དང་ཐོས་དང་རེག་དང་དྲན་རྣམས་ཀྱང༌།

།མྱུར་དུ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །

꾼두 상보 쾨당 미델싱

닥기 쭝세 당외 쏠와뎁

쎔젠 강닥 닥라 당와당

통당 퇴당 렉당 덴남꺙

남타르 출라 냠바르 죽바르쇽

보살님들 다름없이 행하도록 하소서.

몬람 디라 게와 찌요베
모든 공덕에 의해

착베 남똑 출민 꼐바당

집착, 전도분별 일으키는 이들과

뉴르두 치르미 독바 톱규르찍

저를 보고 듣고 닿고 기억한 이들
모두 신속하게 불퇴전의 경지
		 얻게 하소서.

བདག་གི་སྨོན་ལམ་ཤིན་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །
닥기 몬람 신두 둡바르쇽

저의 서원 완전하게 이뤄지게 하소서.

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་ཅིང་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ཞེས་བྱ་བ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་མོས་པ་ལམ་དུ་བྱེད་པའི་
རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས། སྙན་ངག་གི་སྡེབ་སྦྱོར་མེད་པར་གོ་བདེ་བའི་ངག་ཏུ། ནགས་ཕུ་དཔལ་གྱི་རི་ཁྲོད་དུ་སྦྱར་བའོ། །རྗེས་འཇུག་ཀུན་གྱིས་འདོན་པ་
ལ་བརྩོན་པར་མཛད་པར་ཞུ།། །།
보현보살님을 찬탄하고 발원하며 보현보살님의 행적에 대한 신심을 길로 취한 이 글은 랑중 도제

존자께서 게송의 형식에 얽매이지 않고 편안하게 낙푸의 산중에서 지으셨다. 모든 후학들께서 열심
히 염송하시길 바랍니다.
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རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས།
ཨོཾ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །

옴! 안락과 미덕이 되소서.

ཚོགས་གཉིས་ཆུ་གཏེར་གཏིང་མཐའ་ཡས།

།རྣམ་དག་ཡོན་ཏན་ནོར་བུས་གང༌། །

རྨད་བྱུང་འཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོ།

།ཀུན་མཁྱེན་ཐུབ་པའི་ཞབས་ལ་འདུད། །

མཐའ་བྲལ་ཟབ་མོའི་མཚོ་ལ་གནས།

།གཞན་སྡེ་འདབ་བཟང་བྱེ་བ་ཡིས། །

ལྟ་ཟེར་འགོག་པར་མ་ནུས་པའི།

།འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ལ་འདུད། །

མངལ་གྱི་དྲི་མ་རིང་དུ་སྤངས།

།མདོ་རྒྱུད་ཀུན་གྱི་ཕ་རོལ་སོན། །

མུ་སྟེགས་རྒོལ་བ་བཟློག་མཛད་པ།

외도들의 반론 모두 물리친

།ཨཱརྻ་དེ་བའི་ཞབས་ལ་འདུད། །

རྒྱལ་བ་ཉིད་ལས་གསུང་རབ་ཀུན།

།གསན་ནས་རྒྱལ་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །

촉니 추떼르 띵타예

깊이 헤아릴 수 없는
두 가지 자량의 바다

메중 틴레 촉쭈르토

남닥 욘뗀 노르뷔강

청정 공덕 보배로 가득 차 있고

꾼켼 툽베 샵라뒤

희유한 행적 시방으로 빛나는
일체지자 샤꺄무니 부처님께
		 예경합니다.

타델 삽뫼 초라네

중도의 심오한 바다에서 머물며

따세르 곡바르 마뉘베

지혜 광명 막지 못하는

엘기 디마 링두빵

모태의 허물 멀리 여의고

무덱 골와 독제바

걀와 니레 쑹랍꾼

부처님께 직접 모든 가르침

셴데 답상 제와이

다른 견해 가진 천만의 대붕들이

팍촉 루둡 샵라뒤

용수나가르주나 성자님께 예경합니다.

도규 꾼기 파롤쏜

현교와 밀교 모두 완성하시어

아랴 데외 샵라뒤

성천아랴데와 존자님께 예경합니다.

쎈네 걀와 지신두

듣고 배워 부처님처럼
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རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་མཛད་པའི།
부처님의 가르침을 홍포한

།འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཞབས་ལ་འདུད། །

སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་ཚུལ་བཟུང་ནས།
범부의 모습 취하고

།དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་འབུམ་སྡེ་ཡི། །

གསུང་རབ་རྣམས་ལ་གཟུངས་སྤོབས་ཅན།
기억하는 불망 다라니를 성취한

།མཁས་མཆོག་དབྱིག་གཉེན་ཞབས་ལ་འདུད། །

རྨད་བྱུང་སྤོབས་པའི་ཚིག་གཅིག་གིས།
비할 자 없는 웅변에 의해

།ས་ཆེན་རྣམ་པ་དྲུག་གཡོས་ནས། །

རྒོལ་ངན་སྤོབས་པ་རྒྱུན་གཅོད་པ།

악견 가진 반론자의 교만 꺾으신

།ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོའི་ཞབས་ལ་འདུད། །

ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཡི།

시방에서 승리하신 광명이

།འོད་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་གང་བ་དང༌། །

མཉམ་དུ་གྲགས་པའི་པད་དཀར་བྱེ།
명성의 하얀 연꽃 만발한

།ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་འདུད། །

ལུགས་བཟང་གསེར་གྱི་རི་བོ་ལ།

훌륭한 전통의 황금산 위에

།ཐུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཉི་མ་ཤར། །

ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་པད་ཚལ་རྒྱས།

།ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་འདུད། །

걀외 뗀바 계제베

소소 꼐외 출숭네

쑹랍 남라 쑹뽑젠

메중 뽑베 칙찍기

골엔 뽑바 균쬐바

촉레 남바르 걀와이

냠두 닥베 뻬까르제

룩상 쎄르기 리오라

우르믹 진베 뻬첼계

적황색의 가사 연꽃 밭에 피어난

팍바 톡메 샵라뒤

무착아상가 존자님께 예경합니다.

굽쭈 고구 붐데이

부처님의 말씀 구백 구십만 송을

케촉 익녠 샵라뒤

대학자 세친와수반두 존자님께 예경합니다.

싸첸 남바 둑요네

대지를 여섯 가지 방식으로 진동시키고

촉기 랑뵈 샵라뒤

진나딕나가 존자님께 예경합니다.

외기 잠링 강와당

남섬부주 전체를 덮어

최기 닥베 샵라뒤

법칭다르마끼르띠 존자님께 예경합니다.

툽베 뚤슉 니마샤르

부처님의 계율의 태양빛이 비추어

욘뗀 외기 샵라뒤

공덕광구나쁘라바 존자님께 예경합니다.
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ལེགས་པར་གསུང་བའི་ནམ་མཁའ་ལ།

부처님의 훌륭하신 설법 하늘에

།བློ་གྲོས་ཟླ་བ་ཤར་བ་ཡིས། །

གདུལ་བྱའི་ཀུ་མུད་འཛུམ་བྱེད་པ།

제자들의 달맞이꽃 밭에 피어난

།ཤཱཀྱ་འོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་འདུད། །

བདག་ནི་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ།
저는 세세생생에

།ཐུབ་བསྟན་མཛེས་པའི་རྒྱན་གྱུར་ཏེ། །

བསླབ་སྦྱངས་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་པའི།

།མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །

렉바르 쑹베 남카라

둘제 꾸뮈 줌제바

닥니 꼐와 탐제두

랍장 욘뗀 꾼덴베
수행 공덕 구족한

로되 다와 샤르와이
지혜 달이 떠올라

샤꺄 외기 샵라뒤

석가광샤꺄쁘라바 존자님께 예경합니다.

툽뗀 제베 곈규르떼
불법의 장식 되어서

촉두 규르바 톱바르쇽

수승한 이 되게 하소서.

ཅེས་འདི་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་ལ། །བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་སྒོ་ནས་ནི། །དགེ་སློང་སྤོང་བ་ལྷུར་ལེན་པས། །ཡུད་ཙམ་ཞིག་གིས་བསྟོད་པ་ཡིན། །
이 찬탄문은 수행 정진하는 한 비구가 여섯 분의 대논사와 두 분의 대율사의 은혜를 기억하며 잠깐
동안에 지은 것이다.

འཛམ་གླིང་གསལ་བྱེད་རྒྱན་དུ་ཡོངས་གྲགས་དྲུག 	ཁྱད་པར་རྒྱལ་བས་ཡང་ཡང་ལུང་བསྟན་པ། །
잠링 쎌제 균두 용닥둑

켸바르 걀외 양양 룽뗀바

남섬부주 빛내는 장식으로 유명하신
그 중에서 특히 부처님이 자주
여섯 분		 예언하셨던

ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཐོགས་མེད་ནས།

용수, 무착, 두 분의 대조사님을 거쳐서

།བརྒྱུད་པའི་གསུང་རབ་ཆུ་བོ་ཀུན་འདུས་ཏེ། །

གཅིག་ཏུ་འབབ་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་གྲགས་པ།
한 줄기로 전해온 까규파 전통

།སྐྱེ་དགུའི་མགོན་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །

ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་འདུད།

།ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྗེས་སུ་འཛིན་གྱུར་ཅིག །

싱따 첸보 루둡 톡메네

찍두 밥바 까규 쩨닥바

뤼악 이기 딱두 착찰뒤

몸과 말과 마음으로 항시 예경합니다.

규베 쑹랍 추오 꾼뒤떼

부처님의 가르침의 모든 지류를 모아서

꼐귀 곤두 규르바 탐제라

모든 유정들의 의지처가 되는 여기에

체랍 꾼두 제수 진규르찍

세세생생 저를 인도하소서.
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ཅེས་པ་འདི་ཡང་། ཆོས་ཁྲིད་ཐང་དུ། གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དགོས་ཞེས་བྲིས་པའོ། འདི་གཉིས་ཀ་རྗེ་བདུན་པའི་གསུང་ཡིན་ནོ། །
이 두 게송은 최티 평원의 승원에서 승려들의 요구에 따라 7대 까르마빠 존자께서 지으셨다.

금강지 기원문
གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཐུང་མ།

རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཏཻ་ལོ་ནཱ་རོ་དང༌།

위대한 지금강불 띨로빠와 나로빠,

།མར་པ་མི་ལ་ཆོས་རྗེ་སྒམ་པོ་པ། །

དུས་གསུམ་ཤེས་བྱ་ཀུན་མཁྱེན་ཀརྨ་པ།

།ཆེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད་བརྒྱུད་པར་འཛིན་རྣམས་དང༌། །

འབྲི་སྟག་ཚལ་གསུམ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་སོགས།

།ཟབ་ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ་ལ་མངའ་བརྙེས་པའི། །

མཉམ་མེད་འགྲོ་མགོན་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ལ།

།གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས། །

བརྒྱུད་པ་འཛིན་ནོ་རྣམ་ཐར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

전승을 지키는 저희들을 가피하소서.

།ཞེན་ལོག་སྒོམ་གྱི་རྐང་པར་གསུངས་པ་བཞིན། །

ཟས་ནོར་ཀུན་ལ་ཆགས་ཞེན་མེད་པ་དང༌།

음식, 재물 등에 대한 탐착 버리고

།ཚེ་འདིའི་གདོས་ཐག་ཆོད་པའི་སྒོམ་ཆེན་ལ། །

རྙེད་བཀུར་ཞེན་པ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

།མོས་གུས་སྒོམ་གྱི་མགོ་བོར་གསུངས་པ་བཞིན། །

도제 창첸 뗄로 나로당

뒤쑴 셰자 꾼켼 까마빠

마르빠 밀라 최제 감뽀빠

마르빠, 밀라레빠, 법왕 감뽀빠,

체시 충계 규바르 진남당

삼세의 일체법을 아시는 까르마빠,
사대법맥과 작은 여덟 법맥의
		 전승자님들,

디딱 첼쑴 빨덴 둑바쏙
디궁, 딱룽, 첼빠 등의
거룩한 둑빠 까규와

냠메 도곤 닥보 까규라

삽람 착갸 체라 아녜베

심오한 대수인마하무드라의 길을 이루신

쏠와 뎁쏘 까규 라마남

비할 데 없는 중생의 의지처 닥보까규에 기원하나니, 까규의 스승님들이시여,

규바 진노 남타르 진기롭

세노르 꾼라 착셴 메바당

녜꾸르 셴바 메바르 진기롭

부와 명예의 집착 없게 가피하소서.

셴록 곰기 깡바르 쑹바신

염리심은 명상의 발과 같다 하신 것처럼

체디 되탁 최베 곰첸라

현생의 집착을 끊어버린 수행자에게

뫼귀 곰기 고오르 쑹바신

신심은 명상의 머리와 같다 하신 것처럼
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མན་ངག་གཏེར་སྒོ་འབྱེད་པའི་བླ་མ་ལ།

구결의 보고 열어 주는 스승님 향해

།རྒྱུན་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་སྒོམ་ཆེན་ལ། །

བཅོས་མིན་མོས་གུས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

།ཡེངས་མེད་སྒོམ་གྱི་དངོས་གཞིར་གསུངས་པ་བཞིན། །

གང་ཤར་རྟོག་པའི་ངོ་བོ་སོ་མ་དེ།

어떤 분별 일어나든 본성 자리에

།མ་བཅོས་དེ་ཀར་འཇོག་པའི་སྒོམ་ཆེན་ལ། །

བསྒོམ་བྱ་བློ་དང་བྲལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

།རྣམ་རྟོག་ངོ་བོ་ཆོས་སྐུར་གསུངས་པ་བཞིན། །

ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་ལ།

།མ་འགགས་རོལ་པར་འཆར་བའི་སྒོམ་ཆེན་ལ། །

멘악 떼르고 제베 라마라

쬐민 뫼귀 꼐와르 진기롭

균두 쏠와 뎁베 곰첸라

항상 기원하는 수행자에게

옝메 곰기 오시르 쑹바신

가식 없는 신심 일어나게 하소서.
산란 없음이 명상의 몸통이라 하신
		 것처럼

강샤르 똑베 오오 쏘마데

곰자 로당 델와르 진기롭

마음이 명상의 대상과 분리되게
가피하소서.

찌양 마인 찌르양 찰와라

아무것도 아니면서 어떤 것으로든
발현하는 것들을

마쬐 데까르 족베 곰첸라

무위로 머무르는 수행자에게

남똑 오오 최꾸르 쑹바신

분별의 본성은 법신이라 하신 것처럼

마각 롤바르 찰외 곰첸라

끊임없는 유희로 바라보는 수행자에게

འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང༌། །
코르데 예메 똑바르 진기롭

꼐와 꾼두 양닥 라마당

윤회와 열반이 둘 아님을 증득하게 가피하소서. 세세생생 바른 스승 여의지 않고

འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང༌།
델메 최기 뻴라 롱쬐찡
법의 복락 누리며

རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

།ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ནས། །
싸당 람기 욘뗀 랍족네

오도, 십지 공덕 구족해

도제 창기 고팡 뉴르톱쇽

지금강불 지위 신속하게 이루도록 하소서.
ཅེེས་པའང་བན་སྒར་བ་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོོས་མཛད་པའོོ། །
벤가르와 잠뻴 상보께서 지으심.

25조사 기원문
ཤིང་རྟ་ཉེར་ལྔའི་གསོལ་འདེབས།

རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང༌།
삼존의 총체이신
아짜랴 연화생빠드마삼바와,

대학자 적호샨따락시따, 법왕 티송 데쩬,

གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཉང་སྟོན་ཉི་མ་འོ ད།

།བཀའ་གཏེར་ཤིང་རྟ་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་བླ་ཆེན་སྙིང་པོའི་ཞབས།
지금강불의 화신 라첸 닝보,

།བསོད་ནམས་རྩེ་མོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང༌། །

ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ།
싸꺄 뻰첸, 팍바 린보체,

།རྗེ་བཙུན་གོང་མ་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

དགྱེས་མཛད་རྡོ་རྗེ་མར་སྟོན་བློ་གྲོས་ཞབས།
계제 도제 마르똔 로되샵

미라 레첸 냠메 감뽀빠

희금강의 화신 마르빠,

།མི་ལ་རས་ཆེན་མཉམ་མེད་སྒམ་པོ་པ། །

위대하신 밀라레빠, 비할 데 없는 감뽀빠,

དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་འགྲོ་མགོན་ཕག་མོ་གྲུབ།

뒤쑴 켼빠, 중생의 보호주 팍모두빠,

།བཀའ་བརྒྱུད་གོང་མ་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

འོད་དཔག་མེད་མགོན་དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད།

།རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་སྤྱན་སྔ་ཚུལ་ཁྲིམས་འབར། །

짜쑴 꾼뒤 롭본 뻬마중

눕첸 쌍계 냥똔 니마외

།མཁན་ཆེན་ཞི་འཚོ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ཞབས། །
켄첸 시초 최걀 티송샵

까떼르 싱따 아라 쏠와뎁

눕첸 쌍계, 냥똔 니마 외셀,
불경과 복장경의 다섯 조사께
		 기원합니다.

도제 창외 라첸 닝뵈샵

쌰꺄 뻰첸 팍바 린보체

뒤쑴 켼바 도곤 팍모둡

외빡 메곤 빨덴 마르메제

무량광불의 화신 거룩하신 아띠샤,

쏘남 쩨모 닥바 걀첸당
쏘남 쩨모, 닥바 걀첸,

제쭌 공마 아라 쏠와뎁

싸꺄파의 오대 조사께 기원합니다.

까규 공마 아라 쏠와뎁

까규파의 오대 조사께 기원합니다.

걀외 중네 쩬아 출팀바르

걀외 중네, 쩬아 출팀바르,
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རིན་ཆེན་གསལ་དང་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས། །བཀའ་གདམས་བཤེས་གཉེན་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
린첸 쎌당 숀누 걀첸샵

꺄담 셰녠 아라 쏠와뎁

린첸쎌, 숀누 걀첸,

까담파의 오대 조사께 기원합니다.

བརྟན་པའི་འཁོར་ལོ་རྗེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ།

문수보살의 화신 쫑카빠 존자,

།རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རྗེ་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ། །

དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ།
겐둔 둡바, 뺀첸 최기 걀첸,

།འཇམ་མགོན་ཡབ་སྲས་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས།

།བདག་སོགས་ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཆོས་བཞིན་སྤྱོད། །

뗀베 콜로 제쭌 쫑카빠

겐둔 둡바 뻰첸 최기걀

데따르 쏠와 땁베 진랍기

이와 같이 기원한 가피에 의해

걀찹 최제 케둡 겔렉뻴

걀찹 다르마 린첸, 케둡 겔렉뻴,

잠곤 얍쎄 아라 쏠와뎁

문수의 다섯 부자父子께 기원합니다.

닥쏙 체링 네메 최신쬐

일체중생 무병장수하며 법을 행하고

ཡོངས་འཛིན་བཤེས་གཉེན་མཆོག་གིས་རྗེས་བཟུང་ནས། །མྱུར་དུ་བྱང་ཆུབ་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །
용진 셰녠 촉기 제숭네

뉴르두 장춥 고팡 톱바르쇽

올바른 선지식의 인도를 받아

신속하게 보리를 성취하게 하소서.

རིས་མེད་ཐུབ་བསྟན་འཛིན་པའི་དམ་པ་རྣམས། །བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་འཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བཅུར་འཕེལ། །
리메 툽뗀 진베 담바남

껠갸르 샵뗀 틴레 촉쭈르펠

통합불교 호지하는 성현들께서

백겁 동안 견고하게 불사 증장하시고

དགེ་འདུན་སྡེ་དང་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་རྒྱས།

།ས་གསུམ་བཀྲ་ཤིས་སྣང་བས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །

겐둔 데당 셰둡 뗀바계

승가와 교학, 수행 모두 흥성하여서

싸쑴 따시 낭외 캽규르찍

삼계에 거룩한 광명 퍼지도록 하소서.

ཅེས་རྨི་ལམ་གྱི་སྣང་ཚུལ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཐུབ་བསྟན་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་ལ་གུས་པའི་བྱ་བྲལ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ །
통합불교에 공경심을 가진 만주고샤께서 현몽에 따라 지으심.
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བྱང་སྡོམ་བརྒྱུད་འདེབས།

རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཐེག་པ་གསུམ་གྱིས་ལམ། རྒྱུའི་ཐེག་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་རྣམས་ལ་མདོར་
བསྡུས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
선취와 해탈의 부처님의 가르침에서 원인의 승(乘)이 주가 된 도의 전승의 차제를 집약한 기원문. 제
불보살님들께 예경합니다.

སྟོན་པ་མཚུངས་མེད་བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཐུབ།

똔바 충메 쫌덴 샤꺄툽
비할 자가 없는 교조 샤꺄무니 부처님

།རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་སྐྱོབ། །

མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་དབྱིག་གཉེན་རྣམ་གྲོལ་སྡེ།
케베 쭉곈 익녠 남돌데
학자들의 왕관 세친, 해탈군위묵띠세나,

།དད་པའི་སར་གནས་གྲོལ་སྡེ་མཆོག་གི་སྡེ། །

데베 싸르네 돌데 촉기데
신해지信解地의 위묵띠세나, 촉기데,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།
쏠와 뎁쏘 진기 랍두쏠
존자님들 가피를 기원합니다.

།མཁས་མཆོག་འདུལ་བའི་སྡེ་དང་རྣམ་སྣང་མཛད། །

བྱམས་པ་མགོན་པོས་རྗེས་བཟུང་སེང་གེ་བཟང༌།
잠바 곤뵈 제숭 쎙게상
미륵존의 제자 사자현하리바드라,

།ཀུ་སུ་ལུ་གཉིས་བྱང་སེམས་གསེར་གླིང་པ། །

꾸수 루니 장쎔 쎄르렝바
두 요기와 보살 다르마마띠,

རྒྱ་ཆེན་སྤྱོད་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེ་རྣམས་ལ།

갸첸 쬐베 싱따 체남라
광대행의 위대한 조사님들께

།གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོ་འཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན་མཚན།

།འཕགས་པ་ལྷ་དང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས། །

걀쎄 투오 잠양 빨덴첸
부처님의 큰아들 문수보살님,

걀찹 담바 팍바 톡메꾭
그의 섭정이신 성무착,

케촉 둘외 데당 남낭제
대학자 위니따데와, 와이로짜나,

쏠와 뎁쏘 진기 랍두쏠
가피하여 주시길 기원합니다.

팍바 하당 빨덴 다와닥
거룩하신 이름의 용수, 성천과 월칭,
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རིག་པའི་ཁུ་བྱུག་གཉིས་ལ་སོགས་པ་ཡི།

།ཐེག་ཆེན་ལམ་སྲོལ་གཉིས་འཛིན་མར་མེ་མཛད། །

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

།བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་སྟོན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་འབར། །

དེ་སྲས་བྱ་ཡུལ་བ་དང་ཡེ་ཤེས་འབར།

།ལྕགས་རི་བ་དང་སྣེ་ཟུར་པ་ལ་སོགས། །

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་དུ་མ་ལ།

།གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

ཤིང་རྟ་གཉིས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ལས་བྱུང་བའི།

།གསུང་རབ་ཆུ་བོ་ཀུན་གྱི་འཇུག་པའི་ངོགས། །

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཟླ་འོད་གཞོན་ནུ་དང༌།

།རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མངའ་བདག་དུས་གསུམ་མཁྱེན། །

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

།གྲངས་མེད་གོང་ནས་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱང༌། །

མ་དག་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ།

།གང་ལ་གང་འདུལ་ཚུལ་གྱིས་སྟོན་མཛད་པ། །

ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ།

།གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

릭베 쿠죽 니라 쏙바이
두 분의 릭베 쿠죽 등

쏠와 뎁쏘 진기 랍두쏠

존자님들 가피를 기원합니다.

데쎄 자율 와당 예셰바르

그의 제자 자율와, 예셰바르,

게외 셰녠 첸보 두마라

여러 위대하신 선지식들께

싱따 니기 람쏠 레중외

두 가지 큰 전통으로 흘러온

닥니 첸보 다외 숀누당
위대하신 다외 숀누와

쏠와 뎁쏘 진기 랍두쏠

존자님들 가피를 기원합니다.

마닥 둘제 낭오르 뚤베꾸

청정하지 못한 유정들을 위해서

얍쎄 규바르 쩨바 탐제라

텍첸 람쏠 니진 마르메제

대승의 두 가지 길 등불 밝히신

셰녠 첸보 똔바 출팀바르
위대한 선지식 출팀바르,

짝리 와당 네수르 바라쏙
짝리와, 네수르바 등

쏠와 뎁쏘 진기 랍두쏠

가피하여 주시길 기원합니다.

쑹랍 추오 꾼기 죽베옥

경전의 강 건너는 여울목

걀외 틴레 아닥 뒤쑴켼

부처님의 행위 통달하신 뒤쑴 켼빠,

당메 공네 온바르 쌍계꺙

무량겁의 전에 부처 이루셨지만

강라 강둘 출기 똔제바

각각 중생 근기 맞춰 화신 나투어

쏠와 뎁쏘 진기 랍두쏠

스승, 제자 모습으로 이어오신 모든 분들께 가피하여 주시길 기원합니다.
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ཤོ་ལོ་ཀ་འདི་བརྒྱུད་འདེབས་དངོས་ལ་མེད་མོད་འདིར་སྤྲོས་པ་བསྡུས་པའི་དབང་གིས་བཅུག་པ་ཡིན་ནོ།།
이 1게는 원본에는 비록 없지만 여기에 합해서 첨가하였다.

ཐུབ་དབང་མ་དྲོས་ལས་བྱུང་གསུང་རབ་ཀྱི།

།ཆུ་བོ་དགེ་ལེགས་པད་ཚལ་སྐྱེད་བྱེད་པ། །

གང་ལ་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ།

།གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་བརླབས་ཀྱི།

།མི་བཟད་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་འཇིགས་རུང་གིས། །

ཤིན་ཏུ་སྔངས་ཏེ་མཐོ་རིས་བསྟེན་སླད་དུ།

།སྲོག་ལ་བབ་ཀྱང་ཉེས་པ་མི་སྤྱོད་ཅིང༌། །

툽왕 마되 레중 쑹랍기

부처 호수에서 흘러내려와

강라 규베 림바 탐제라

정법의 강물 전달하신 모든 분들께

데따르 쏠와 땁베 진랍기

이와 같이 기원하여 얻은 가피에 의해

신두 앙떼 토리 뗀레두

좋은 세계 나기 위해 목숨마저
돌보지 않고

추오 겔렉 뻬첼 꼐제바

선근과 공덕의 연꽃 만발하게 한

쏠와 뎁쏘 진기 랍두쏠

가피하여 주시길 기원합니다.

미세 엔되 둑엘 직룽기

끔찍한 나쁜 세계 괴로움을 피하고

쏙라 밥꺙 녜바 미쬐찡

어떠한 죄업도 짓지 않고 과거의

སྔར་བསགས་ལས་རྣམས་བྱང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རབ་དཀར་དགེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་བསྒྲུབ་བརྩོན་ཏེ།།
아르싹 레남 장와르 진기롭

랍까르 게외 촉남 둡쫀떼

죄업들은 모두 정화되게 하소서.

선업 자량들을 쌓기 위해 애쓰고

དལ་བ་བརྒྱད་དང་འབྱོར་པ་བཅུ་ལྡན་པའི།

།མི་ཡི་རྟེན་མཆོག་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡང༌། །

ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

།སྡུག་བསྔལ་མེ་ལྕེའི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བའི་འོབས། །

སྲིད་པའི་བཙོན་ར་ཐར་བར་དཀའ་བ་ལས།

།ཐར་བར་འདོད་པའི་དྲི་མེད་བསླབ་པ་གསུམ། །

델와 계당 조르바 쭈덴베

팔가만과 십원만을 구족한

양네 양두 톱바르 진기롭

끊임없이 얻도록 가피하소서.

씨베 쫀라 타르와르 까와레

벗어나기 어려운 윤회의 감옥

미이 뗀촉 체랍 꾼두양

수승한 인간의 몸 세세생생에

둑엘 메쩨 텡외 꼴외옵

괴로움의 화염으로 뒤덮인 구렁

타르와르 되베 디메 랍바쑴
벗어나게 하는 청정 삼학의
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དོན་གཉེར་ཆེན་པོ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།
깊은 추구 일어나게 가피하소서.

།གང་ཞིག་ཞི་བ་དམན་པ་དོན་གཉེར་བ། །

དེ་དག་ཉེར་ཞི་གཉིས་ལ་ངལ་བསོས་ནས།
두 가지 열반에서 휴식 취한 후

།རིམ་གྱིས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་འཇུག་པ་ཡི། །

སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

위대한 마음의 힘 얻게 가피하소서.

།ཐེག་མཆོག་རིགས་ཀྱི་ནུས་པ་མི་དམན་པས། །

དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མེ་འབར་བའི།

།འགྲོ་ལ་སྙིང་བརྩེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །

གང་དེ་ཉམས་པ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།
퇴락하지 않도록 가피하소서.

།བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་གྱུར་ནས་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི། །

དོན་རྣམས་བསྒྲུབ་སླད་རྨད་བྱུང་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད།

이익 성취하기 위해 보살행에 애쓰고

།ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་དུ་དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་ཡང༌། །

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རྒྱ་ཆེར་སྟོན་གྱུར་ཅིག
광대행을 보이도록 가피하소서.

།ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ལམ་གཉིས་རབ་བགྲོད་ནས། །

སྒྲིབ་གཉིས་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་བླ་མེད་ཀྱིས།

།གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་མ་ནོར་ལམ། །

돈녜르 첸보 꼐와르 진기롭

데닥 녜르시 니라 엘쐬네

닝똡 첸보 꼐와르 진기롭

데닥 남기 둑엘 메바르외

강식 시와 멘바 돈녤와

소승열반 추구하는 이들은

림기 장춥 촉라 죽바이

무상보리 위해 다시 나아갈

텍촉 릭기 뉘바 미멘베

수승한 대승인의 종성 가진 이들은

도라 닝쩨 장춥 쎔꼐네

불타는 고에 시달리는 유정들을 보고서 커다란 연민으로 보리심을 발하고

강데 냠바 메바르 진기롭

돈남 둡레 메중 장춥쬐

쎔젠 남라 갸체르 똔규르찍

딥니 델외 예셰 라메기

두 가지 장애 여읜 무상 지혜 의해서

གསལ་བྱེད་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །
쎌제 직뗀 돈마 니규르찍

인도하는 세상 등불 되게 하소서.

장춥 쎔꼐 규르네 도남기

보리심을 발한 이후 중생의

촉쮜 싱두 뒤남 꾼두양

언제 어디서나 중생 위해서

삽당 갸체 람니 랍되네

심오하고 광대한 두 가지 길 거쳐서

강라 강둘 데라 마노르람

일체중생 근기 맞는 올바른 길로
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ཅེས་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཐེག་པ་གསུམ་གྱིས་ལམ་སྟོན་པའི་གསུང་རབ་མ་ལུས་པའི་ལམ་གྱིས་རིམ་པ་རྣམས་གང་ལས་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ལ་
གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དོན་གཉེར་མང་པོས་བསྐུལ་ཏེ། ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོས་གུས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་མགྱོགས་པར་སྦྱར་བའོ།། །།
삼승을 통해 좋은 세계와 해탈, 일체종지 등을 이루는 길을 보이신 부처님의 가르침을 전승한 스승들
께 기원한 이 게송들은 최닥 갸초께서 신심으로 신속하게 지으셨다.

장애를 없애는
기도문

따라불모 칠지 기도문
སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་ལ་བསྟོད་པ།

པོ་ཊ་ལ་ཡི་གནས་མཆོག་ནས།
뽀딸라의 성지에서

།ཏཱཾ་ཡིག་ལྗང་གུ་ལས་འཁྲུངས་ཤིང༌། །

ཏཱཾ་ཡིག་འོད་ཀྱིས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ།

‘땀’의 광명으로 중생 해탈시키는

།སྒྲོལ་མ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཅོད་པན་གྱིས།

아수라와 천신들이 머리 숙여

།ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་བཏུད་དེ། །

ཕོངས་པ་ཀུན་ལས་སྒྲོལ་མཛད་མ།
모든 곤란에서 구제하는

།སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་དང༌།
성스러운 따라불모님과

།ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་བཞུགས་པ་ཡི། །

རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ།
모든 보살님들께

།ཀུན་ནས་དྭང་བས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲི།
꽃과 훈향, 등불과

།ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ། །

དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་ནས་འབུལ།

།འཕགས་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ། །

뽀딸 라이 네촉네

땀익 외기 도와돌

하당 하민 쬐벤기

퐁바 꾼레 돌제마

제쭌 팍마 돌마당

걀와 쎄쩨 탐제라

메똑 둑뾔 마르메디

오조르 이게 뚤네불

실제와 마음으로 공양합니다.

땀익 장구 레퉁싱

녹색 ‘땀’자에서 태어나

돌마 코르쩨 셱수쏠

따라불모시여, 권속들과 함께 오소서.

샵기 뻬모 라뛰떼
연꽃 발에 절하고

돌마 윰라 착찰로

따라불모님께 예경합니다.

촉쭈 뒤쑴 슉바이

시방삼세 부처님과

꾼네 당외 착찰로

지극한 신심으로 예경합니다.

셸세 롤모 라쏙바

향수, 음식, 음악 등

팍메 촉기 셰수게게톡마 메네 단데바르
성자님들께서 받아주소서.
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ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར།
무시이래 지금까지

།མི་དགེ་བཅུ་དང་མཚམས་མེད་ལྔ། །

སེམས་ནི་ཉོན་མོངས་དབང་གྱུར་པའི།
번뇌 따라 지어온

།སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱི། །

ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས།
성문, 연각, 보살님들과

།སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལ་སོགས་པས། །

དུས་གསུམ་དགེ་བ་ཅི་བསགས་པའི།
선업으로 지은 공덕에

།བསོད་ནམས་ལ་ནི་བདག་ཡི་རང༌། །

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་དང༌།
유정들의 성향과

།བློ་ཡི་བྱེ་བྲག་ཇི་ལྟ་བར། །

ཆེ་ཆུང་ཐུན་མོང་ཐེག་པ་ཡི།
대소승의 법륜을

།ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་དུ་གསོལ། །

འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་མ་སྟོང་བར།
윤회계가 다할 때까지

།མྱ་ངན་མི་འདའ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །

སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོར་བྱིང་བ་ཡི།
고해 속의 일체중생을

།སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཟིགས་སུ་གསོལ། །

བདག་གིས་བསོད་ནམས་ཅི་བསགས་པ།

།ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་རྒྱུར་གྱུར་ནས། །

미게 쭈당 참메아

쎔니 뇬몽 왕규르베

녠퇴 랑걀 장춥쎔

뒤쑴 게와 찌싹베

쎔젠 남기 쌈바당

체충 툰몽 텍바이

코르와 지씨 마똥와르

둑엘 갸초르 징와이

닥기 쏘남 찌싹바

제가 쌓은 모든 공덕이

십악죄와 오무간업 등

딕바 탐제 샥바르기

모든 죄업 참회합니다.

소소 꼐오 라속뻬
범부들이 삼세에

쏘남 라니 닥이랑
모두 수희합니다.

로이 제닥 지따와르

마음 상태 각각에 맞게

최기 콜로 꼬르두쏠

굴리시길 간청합니다.

냥엔 미다 툭제이

열반에 들지 마시고

쎔젠 남라 식수쏠

자비로써 살펴 주소서.

탐제 장춥 규르규르네

깨달음의 씨앗으로 변하여
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རིང་པོར་མི་ཐོགས་འགྲོ་བ་ཡི།
링보르 미톡 도와이

머지않아 일체중생의

།འདྲེན་པའི་དཔལ་དུ་བདག་གྱུར་ཅིག །
덴베 뻴두 닥규르찍

인도자가 되게 하소서.

ཅེས་པ་དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོས་མཛད་པར་གྲགས་སོ། །
비구니 뻴모께서 지으심.

སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་ལ་བསྟོད་པ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། །
따라 예경 21송

ཨོཾ༑ རྗེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
옴 제쭌마 팍마 돌마라 착찰로

옴, 거룩하신 따라성모님께 예경합니다.

ཕྱག་འཚལ་སྒྲོལ་མ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ།
신속하고 용맹하신 구제자

།སྤྱན་ནི་སྐད་ཅིག་གློག་དང་འདྲ་མ། །

འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་ཆུ་སྐྱེས་ཞལ་གྱི།
관세음의 눈물에서 태어난

།གེ་སར་བྱེ་བ་ལས་ནི་བྱུང་མ། །

ཕྱག་འཚལ་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བ་ཀུན་ཏུ།
백 개의 가을 보름달

།གང་བ་བརྒྱ་ནི་བརྩེགས་པའི་ཞལ་མ། །

སྐར་མ་སྟོང་ཕྲག་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས།
수천 개의 별무리의 빛처럼

།རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའི་འོད་རབ་འབར་མ། །

ཕྱག་འཚལ་གསེར་སྔོ་ཆུ་ནས་སྐྱེས་ཀྱི།

།པདྨས་ཕྱག་ནི་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། །

착찰 돌마 뉴르마 빠모

직뗀 쑴곤 추꼐 셸기

착찰 똔게 다와 꾼두

까르마 똥탁 촉바 남기

착찰 세르오 추네 꼐기

호수에서 피어난 황금색과 푸른색

쩬니 께찍 록당 다마

번개처럼 빠른 지혜안

게싸르 제와 레니 중마

따라성모님께 예경합니다.

강와 갸니 쩩베 셸마

합쳐놓은 듯한 존안과

랍두 체외 외랍 바르마

찬란하신 따라성모님께 예경합니다.

뻬메 착니 남바르 곈마

연꽃으로 손을 장식하시고
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སྦྱིན་པ་བརྩོན་འགྲུས་དཀའ་ཐུབ་ཞི་བ།

།བཟོད་པ་བསམ་གཏན་སྤྱོད་ཡུལ་ཉིད་མ། །

ཕྱག་འཚལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར།
부처님의 정수리에 계시며

།མཐའ་ཡས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་སྤྱོད་མ། །

མ་ལུས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པའི།

།རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་བསྟེན་མ། །

ཕྱག་འཚལ་ཏུཏྟཱ་ར་ཧཱུྃ་ཡི་གེས།

‘뚜따라’와 ‘훔’의 진언에 의해

།འདོད་དང་ཕྱོགས་དང་ནམ་མཁའ་གང་མ། །

འཇིག་རྟེན་བདུན་པོ་ཞབས་ཀྱིས་མནན་ཏེ།

일곱 세계 발로 눌러 모든 아만을

།ལུས་པ་མེད་པར་འགུགས་པར་ནུས་མ། །

ཕྱག་འཚལ་བརྒྱ་བྱིན་མེ་ལྷ་ཚངས་པ།

제석천과 화천, 범천, 풍천 등

།རླུང་ལྷ་སྣ་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་མཆོད་མ། །

འབྱུང་པོ་རོ་ལངས་དྲི་ཟ་རྣམས་དང༌།

마귀, 기시, 건달바와 야차가

།གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་ཀྱིས་མདུན་ནས་བསྟོད་མ། །

ཕྱག་འཚལ་ཏྲད་ཅེས་བྱ་དང་ཕཊ་ཀྱིས།

།ཕ་རོལ་འཁྲུལ་འཁོར་རབ་ཏུ་འཇོམས་མ། །

진바 쫀뒤 까툽 시와

쇠바 쌈뗀 쬐율 니마

보시, 정진, 지계, 적정, 인욕과
선정 행하시는 따라성모님께
		 예경합니다.

착찰 데신 셱베 쭉또르

마뤼 파롤 친바 톱베

타예 남바르 걀와르 쬐마

무수한 장애 모두 정복하시고

걀외 쎄기 신두 뗀마

바라밀을 남김없이 완성한
보살들의 의지처 따라성모님께
		 예경합니다.

착찰 뚜따 라훔 이게

직뗀 둔보 샵기 넨떼

착찰 갸진 메하 창바

중보 로랑 디사 남당

착찰 뗏쩨 자당 펫기

‘뜨랏’과 ‘팟’에 의해서

되당 촉당 남카 강마

욕계, 색계, 무색계를 가득 채우고

뤼바 메바르 국바르 뉘마

꺾으시는 따라성모님께 예경합니다.

룽하 나촉 왕축 최마

여러 천왕들의 공양 받으며

뇌진 촉기 둔네 뙤마

찬탄하는 따라성모님께 예경합니다.

파롤 툴코르 랍두 좀마

적의 모든 장비 무너뜨리고

གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱངས་ཞབས་ཀྱིས་མནན་ཏེ། །མེ་འབར་འཁྲུགས་པ་ཤིན་ཏུ་འབར་མ། །
예꿈 욘꺙 샵기 넨떼

메바르 툭바 신두 바르마

오른 다리 접고 왼쪽 다리 펴서 디디고 불꽃 타오르는 따라성모님께
		 예경합니다.
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ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེ་འཇིགས་པ་ཆེན་མོས།

།བདུད་ཀྱི་དཔའ་བོ་རྣམ་པར་འཇོམས་མ། །

ཆུ་སྐྱེས་ཞལ་ནི་ཁྲོ་གཉེར་ལྡན་མཛད།

།དགྲ་བོ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་གསོད་མ། །

ཕྱག་འཚལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་ཕྱག་རྒྱའི།

།སོར་མོས་ཐུགས་ཀར་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། །

མ་ལུས་ཕྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བརྒྱན་པའི།

།རང་གི་འོད་ཀྱིས་ཚོགས་རྣམས་འཁྲུགས་མ། །

ཕྱག་འཚལ་རབ་ཏུ་དགའ་བས་བརྗིད་པའི།

།དབུ་རྒྱན་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་སྤེལ་མ། །

བཞད་པ་རབ་བཞད་ཏུཏྟཱ་ར་ཡིས།

།བདུད་དང་འཇིག་རྟེན་དབང་དུ་མཛད་མ། །

ཕྱག་འཚལ་ས་གཞི་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་རྣམས།

།ཐམས་ཅད་འགུགས་པར་ནུས་པ་ཉིད་མ། །

ཁྲོ་གཉེར་གཡོ་བའི་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་གིས།

།ཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྒྲོལ་མ། །

ཕྱག་འཚལ་ཟླ་བའི་དུམ་བུས་དབུ་བརྒྱན།

།བརྒྱན་པ་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་འབར་མ། །

착찰 뚜레 직바 첸뫼

‘뚜레’의 맹렬함에 의해서

추꼐 셸니 토녜르 덴제

뒤기 빠오 남바르 좀마

마군들을 완전하게 무너뜨리고

다오 탐제 마뤼 쐬마

연꽃 같은 얼굴에 분노 주름 잡히신
모든 적의 정복자 따라성모님께
		 예경합니다.

착찰 꼰촉 쑴촌 착계

삼보 상징하는 수인을

마뤼 촉기 콜뢰 곈베

법륜 광명으로 모든 방향을

착찰 랍두 가외 지베

대환락의 머리 장식의

셰바 랍셰 뚜따 라이

쏘르뫼 툭까르 남바르 곈마
가슴 앞에 장식하시고

랑기 외기 촉남 툭마

비추시는 따라성모님께 예경합니다.

우곈 외기 텡아 뻴마

광명으로 세상 비추며

뒤당 직뗀 왕두 제마

큰 웃음의 ‘뚜따라’에 의해 마군과
세상 조복하는 따라성모님께
		 예경합니다.

착찰 싸시 꾱외 촉남

땅의 모든 신들 복종시키고

토녜르 요베 이게 훔기

모든 곤경 속에 있는 유정들

착찰 다외 둠뷔 우곈

달의 조각으로 머리 장식하시고

탐제 국바르 뉘바 니마

분노 주름 짓는 ‘훔’에 의해서

퐁바 탐제 남바르 돌마

구제하는 따라성모님께 예경합니다.

곈바 탐제 신두 바르마

모든 장식 찬란하게 빛나며
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རལ་པའི་ཁྲོད་ན་འོད་དཔག་མེད་ལས།

།རྟག་པར་ཤིན་ཏུ་འོ ད་ནི་མཛད་མ། །

ཕྱག་འཚལ་བསྐལ་པ་མཐའ་མའི་མེ་ལྟར།

།འབར་བའི་ཕྲེང་བའི་དབུས་ན་གནས་མ། །

렐베 퇴나 외빡 메레

딱바르 신두 외니 제마

정수리에 계신 무량광불로부터
항시 빛을 내는 따라성모님께
		 예경합니다.

착찰 껠바 타메 메따르

말겁의 불과 같이 타오르는 중앙에

발외 텡외 우나 네마

오른 다리 펴고 왼쪽 다리 접고 계시며

གཡས་བརྐྱངས་གཡོན་བསྐུམ་ཀུན་ནས་བསྐོར་དགའ། །དགྲ་ཡི་དཔུང་ནི་རྣམ་པར་འཇོམས་མ། །
예꺙 욘꿈 꾼네 꼬르가

다이 뿡니 남바르 좀마

적의 힘을 완전하게 파괴하시고

환희하는 따라성모님께 예경합니다.

ཕྱག་འཚལ་ས་གཞིའི་ངོས་ལ་ཕྱག་གི
손바닥은 땅을 누르고

།མཐིལ་གྱིས་བསྣུན་ཅིང་ཞབས་ཀྱིས་བརྡུང་མ། །

ཁྲོ་གཉེར་ཅན་མཛད་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་གིས།

주름 짓는 ‘훔’에 의해 일곱 차제를

།རིམ་པ་བདུན་པོ་རྣམས་ནི་འགེམས་མ། །

ཕྱག་འཚལ་བདེ་མ་དགེ་མ་ཞི་མ།

안락하고 고요하고 선하며

།མྱ་ངན་འདས་ཞི་སྤྱོད་ཡུལ་ཉིད་མ། །

སྭཱ་ཧཱ་ཨོཾ་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས།

།སྡིག་པ་ཆེན་པོ་འཇོམས་པ་ཉིད་མ། །

ཕྱག་འཚལ་ཀུན་ནས་བསྐོར་རབ་དགའ་བའི།
대환락의 충만 속에서

།དགྲ་ཡི་ལུས་ནི་རབ་ཏུ་འགེམས་མ། །

ཡི་གེ་བཅུ་པའི་ངག་ནི་བཀོད་པའི།

།རིག་པ་ཧཱུྃ་ལས་སྒྲོལ་མ་ཉིད་མ། །

착찰 싸시 외라 착기

토녜르 젠제 이게 훔기

착찰 데마 게마 시마

스와하 옴당 양닥 덴베

틸기 눈찡 샵기 둥마

힘차게 발로 대지 구르며

림바 둔보 남니 겜마

정복하신 따라성모님께 예경합니다.

냥엔 데시 쬐율 니마

열반의 적정 속에 계시고

딕바 첸보 좀바 니마

‘스와하’와 ‘옴’을 완전하게 갖추어
큰 죄 파괴하는 따라성모님께
		 예경합니다.

착찰 꾼네 꼬르랍 가외

이게 쭈베 악기 꾀베

다이 뤼니 랍두 겜마

적을 완전하게 파괴하시며

릭바 훔레 돌마 니마

십자진언 속의 ‘훔’자에 의해
중생 구제하는 따라성모님께
		 예경합니다.
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ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེའི་ཞབས་ནི་བརྡབས་པས།
‘뚜레’의 발로 밟으시고

།ཧཱུྃ་གི་རྣམ་པའི་ས་བོན་ཉིད་མ། །

རི་རབ་མནྡཱ་ར་དང་འབིགས་བྱེད།

수미산과 만다라산, 윈댜산과 삼계를

།འཇིག་རྟེན་གསུམ་རྣམས་གཡོ་བ་ཉིད་མ། །

ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་མཚོ་ཡི་རྣམ་པའི།

하늘 호수 모양에 토끼 표시돼 있는

།རི་དྭགས་རྟགས་ཅན་ཕྱག་ན་བསྣམས་མ། །

ཏཱ་ར་གཉིས་བརྗོད་ཕཊ་ཀྱི་ཡི་གེས།

‘팟’의 진언으로 모든 독들을

།དུག་རྣམས་མ་ལུས་པ་ནི་སེལ་མ། །

ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱལ་པོ།
모든 천신 중의 왕이자

།ལྷ་དང་མི་འམ་ཅི་ཡིས་བསྟེན་མ། །

ཀུན་ནས་གོ་ཆ་དགའ་བའི་བརྗིད་ཀྱིས།

།རྩོད་དང་རྨི་ལམ་ངན་པ་སེལ་མ། །

ཕྱག་འཚལ་ཉི་མ་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི།

해와 보름달과 같은 두 눈은

།སྤྱན་གཉིས་པོ་ལ་འོད་རབ་གསལ་མ། །

ཧ་ར་གཉིས་བརྗོད་ཏུཏྟཱ་ར་ཡིས།

‘뚜따라’의 진언으로 위독한 질병

།ཤིན་ཏུ་དྲག་པོའི་རིམས་ནད་སེལ་མ། །

ཕྱག་འཚལ་དེ་ཉིད་གསུམ་རྣམས་བཀོད་པའི།

།ཞི་བའི་མཐུ་དང་ཡང་དག་ལྡན་མ། །

착찰 뚜레 샵니 답베

리랍 멘다 라당 빅제

착찰 하이 초이 남베

따라 니죄 펫기 이게

착찰 하이 촉남 걀보

꾼네 고차 가외 지기

훔기 남베 싸본 니마

‘훔’을 종자로 하시며

직뗀 쑴남 요와 니마

흔드시는 따라성모님께 예경합니다.

리닥 딱젠 착나 남마

달을 손에 들고 ‘따라’ 두 번과

둑남 마뤼 바니 쎌마

해소하는 따라성모님께 예경합니다.

하당 미암 찌이 뗀마

천신들과 긴나라가 의지하는 분

쬐당 밀람 엔바 쎌마

갑옷과 대환락에 의해 모든 논쟁, 악몽을 소멸시키시는 따라성모님께 예경합니다.

착찰 니마 다와 계베

하라 니죄 뚜따 라이

착찰 데니 쑴남 꾀베

‘옴아훔’을 머리, 목과 가슴에 두신

쩬니 보라 외랍 쎌마

밝은 빛을 뿜고, ‘하라’ 두 번과

신두 닥뵈 림네 쎌마

치유하는 따라성모님께 예경합니다.

시외 투당 양닥 덴마

적정의 위신력을 완전하게 갖추어
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གདོན་དང་རོ་ལངས་གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་རྣམས།

마귀, 기시, 야차 등의 무리 정복하시는

།འཇོམས་པ་ཏུ་རེ་རབ་མཆོག་ཉིད་མ། །

རྩ་བའི་སྔགས་ཀྱི་བསྟོད་པ་འདི་དང༌།

།ཕྱག་འཚལ་བ་ནི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག །

돈당 롤랑 뇌진 촉남

짜외 악기 뙤바 디당

이상, 십자진언 찬탄과

좀바 뚜레 랍촉 니마

위없는 ‘뚜레’ 따라성모님께 예경합니다.

착찰 와니 니슈 짜찍

따라 예경 21송이라 합니다.

ཕན་ཡོན་ནི།

따라 기도의 이익

ལྷ་མོ་ལ་གུས་ཡང་དག་ལྡན་པའི།
진실한 공경심을 가지고

།བློ་ལྡན་གང་གིས་རབ་དྭང་བརྗོད་པས། །

སྲོད་དང་ཐོ་རངས་ལངས་པར་བྱས་ཏེ།

지혜로운 이가 따라성모 기도 염하면

།དྲན་པས་མི་འཇིགས་ཐམས་ཅད་རབ་སྟེར། །

སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བ།

모든 죄업 완전하게 멸하며

།ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པ་ཉིད་དོ། །

རྒྱལ་བ་བྱེ་བ་ཕྲག་བདུན་རྣམས་ཀྱིས།
칠억 분의 부처님들이

།མྱུར་དུ་དབང་ནི་བསྐུར་བར་འགྱུར་ལ། །

འདི་ལས་ཆེ་བ་ཉིད་ནི་འཐོབ་ཅིང༌།
광대하게 공덕 이루며

།སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་མཐར་ཐུག་དེར་འགྲོ། །

དེ་ཡི་དུག་ནི་དྲག་པོ་ཆེན་པོ།

동식물의 어떤 맹독을

།བརྟན་ལ་གནས་པའམ་གཞན་ཡང་འགྲོ་བ། །

ཟོས་པ་དང་ནི་འཐུངས་པ་ཉིད་ཀྱང༌།

།དྲན་པས་རབ་ཏུ་སེལ་བ་ཉིད་འཐོབ། །

하모 라귀 양닥 덴베

쐬당 토랑 랑바르 제떼

딕바 탐제 랍두 시와

걀와 제와 탁둔 남기

디레 체와 니니 톱찡

데이 둑니 닥보 첸보

쇠바 당니 퉁니꺙

따라 기도 염송에 의해

로덴 강기 랍당 죄베

해질녘 또는 이른 새벽 일어나

덴베 미직 탐제 랍떼르
모든 두려움을 여의고

엔도 탐제 좀바 니도

나쁜 세계 태어나지 않게 된다네.

뉴르두 왕기 꾸르와르 귤라
신속하게 관정 주시고

쌍계 고팡 타르툭 데르도

궁극에는 성불하게 된다네.

뗀라 네바암 셴양 도와
마셨거나 먹었더라도

덴베 랍두 쎌와 니톱

완전하게 해독된다네.
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གདོན་དང་རིམས་དང་དུག་གིས་གཟིར་བའི།
마귀, 질병, 독 등의

།སྡུག་བསྔལ་ཚོགས་ནི་རྣམ་པར་སྤོང་སྟེ། །

སེམས་ཅན་གཞན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ངོ༌།
남을 위해 두세 번,

།གཉིས་གསུམ་བདུན་དུ་མངོན་པར་བརྗོད་ན། །

བུ་འདོད་པས་ནི་བུ་ཐོབ་འགྱུར་ཞིང༌།

아들 원하는 이 아들을 얻고

།ནོར་འདོད་པས་ནི་ནོར་རྣམས་ཉིད་འཐོབ། །

འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ།

།བགེགས་རྣམས་མེད་ཅིང་སོ་སོར་འཇོམས་འགྱུར། །

돈당 림당 둑기 씰외

쎔젠 셴바 남라 양오

부되 베니 부톱 규르싱

되바 탐제 톱바르 규르떼
모든 소원 이루어지고

둑엘 촉니 남바르 뽕떼
괴로움을 모두 없애고

니쑴 둔두 온바르 죄나
또는 일곱 번을 염하면

노르되 베니 노르남 니톱

재물 원하는 이 재물 얻으며

겍남 메찡 소소르 좀규르

모든 장애 소멸하게 된다네.

ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་གི་བསྟོད་པ་འདི་ནི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོས་གསུངས་པ་སྟེ་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའོ། །

따라 예경 21송의 찬탄문은 마하와이로짜나께서 지으셨고, 딴뜨라에서 발췌하였다.

따라 귀의 7송
སྐྱབས་བདུན་མ།

མ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཆོས་དབྱིངས་ན།

생겨남이 없는 법성 속에 머물며

།ཡུམ་རྗེ་བཙུན་ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་བཞུགས། །

དེ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བདེ་སྟེར་མ།

따라성모님이시여, 저희를

།བདག་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

རང་ཆོས་སྐུ་ཡིན་པར་མ་ཤེས་པར།
자기 법신 알지 못하고

།སེམས་ཉོན་མོངས་དབང་དུ་གྱུར་པ་ཡི། །

མ་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་སེམས་ཅན་ལ།
윤회 속에 방황하는 중생을

།ཡུམ་ལྷ་མོ་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

ཆོས་སྙིང་ནས་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྱེས་པར།

가슴 깊이 법을 내증하지 못하고

།ཐ་སྙད་ཚིག་གི་རྗེས་འབྲངས་ནས། །

གྲུབ་མཐའ་ངན་པས་བསླུས་པ་ལ།
악견으로 빠진 중생을

།ཡུམ་ཡང་དག་གི་ལྷ་མོས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

རྟོགས་པར་དཀའ་བ་རང་གི་སེམས།
깨닫기가 어려운

།མཐོང་ནས་གོམས་པར་མི་བྱེད་པར། །

བྱ་བ་ངན་པས་གཡེངས་པ་ལ།

།ཡུམ་དྲན་པའི་ལྷ་མོས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

마 꼐와 메베 최잉나

데 쎔젠 꾼라 데떼르마

랑 최꾸 인바르 마셰바르

마코르와르 캼베 쎔젠라

최닝네 규라 마꼐바르

둡타 엔베 뤼바라

똑바르 까와 랑기쎔

자와 엔베 옝바라

나쁜 행동으로 산란한 중생

윰 제쭌 하모 돌마슉

일체중생에게 안락 주시는

닥 직바 꾼레 꺕두쏠

모든 위험으로부터 구제하소서.

쎔 뇬몽 왕두 규르바이
번뇌 따라 지배당하며

윰 하모 쾨기 꺕두쏠

성모께서 구제하소서.

타녜 칙기 제당네

그저 이론으로 따라가

윰양 닥기 하뫼 꺕두쏠

완전하신 성모께서 구제하소서.

통네 곰바르 미제바르

자기 마음 보며 익히지 않고

윰덴베 하뫼 꺕두쏠

정념의 성모께서 구제하소서.
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སེམས་རང་བྱུང་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ལ།
불이의 본래 지혜 갖추고서도

།གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་བག་ཆགས་ཀྱིས། །

ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་བཅིངས་པ་རྣམས།

무얼 하든 속박되는 중생을

།ཐུགས་གཉིས་མེད་ཀྱི་ལྷ་མོས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

ཡང་དག་གི་དོན་ལ་གནས་བྱས་ཀྱང༌།
진실한 뜻에 머물러서도

།རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་མི་ཤེས་པས། །

ཤེས་བྱའི་དོན་ལ་རྨོངས་པ་ལ།

지식대상의 뜻에 몽매한 중생

།ཡུམ་ཀུན་མཁྱེན་གྱི་ལྷ་མོས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

སྤྲོས་བྲལ་ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་ཅན།
무희론의 허공 성품과

།ཐམས་ཅད་དེ་དང་དབྱེར་མེད་ཀྱིས། །

ད་དུང་སློབ་མའི་གང་ཟག་ལ།

།ཡུམ་རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

쎔 랑중 니메 예셰라

지따르 제꺙 찡바남

양닥기 돈라 네제꺙

셰제 돈라 몽바라

뙤델 남케 첸니젠

다둥 롭메 강삭라

아직 배우고 있는 중의 개아個我들

니수 진베 박착기

둘에 집착하는 습기에 의해

툭니 메기 하뫼 꺕두쏠

둘이 없는 마음의 성모께서 구제하소서.

균데기 뗀델 미셰베

인과의 연기 알지 못하여

윰 꾼켼기 하뫼 꺕두쏠

일체지자 성모께서 구제하소서.

탐제 데당 예르메기

일체법이 분리될 수 없나니

윰족 쌍계기 꺕두쏠

대각 이룬 성모께서 구제하소서.

ཞེས་པ་ཨེ་ཆུང་ཕུག་ཏུ་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་བ་འབྲི་གུང་པ་སྐྱོབ་པ་རྗེ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོས་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་བདུན་
ཞལ་གཟིགས་དུས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སྐྱབས་བདུན་མར་གྲགས་པ་བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་གྲགས་སོ། །
삼계의 법왕 디궁빠께서 에충 동굴에서 일곱 분의 따라성모님을 친견하며 기원한 이 일곱 게송은 지
극히 가피가 크다고 전해진다.

지자의 보관
ལེགས་བྲིས་མ།

ན་མོ་ཨརྱ་ཏཱའ་ར་ཡེ།

རྗེ་བཙུན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སེང་ལྡེང་ནགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་ལ་བསྟོད་པ་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ།

나모 아랴 따라예.

나모 아랴 따라예. 아카시아숲의 따라 성세존모 예찬문 지자의 보관.

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
팍바 쩬레식 왕축 툭제 떼르라 착찰로

자비의 보고이신 성관자재보살님께 예경합니다.

ལེགས་བྲིས་དཔལ་གྱི་བདག་པོ་གསེར་གྱི་མངལ།

།ལྷ་ཡི་བླ་མ་གླང་གདོང་དཔལ་གྱི་མགྲིན། །

པདྨོའི་གཉེན་སོགས་ལྷ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་གྱིས།

།ཞབས་པད་གུས་མཆོད་སྒྲོལ་མའི་ཞབས་ལ་འདུད། །

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རྗེའི་རྣམ་འཕྲུལ་གྱིས།
대자비의 신통으로 삼세의

།དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པ་རྣམས། །

རབ་མཛེས་འཕྲིན་ལས་ལྷ་མོའི་སྐུར་བསྟན་ནས།

།ཕོངས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་སྒྲོལ་མའི་ཞབས་ལ་འདུད། །

དབྱིངས་རིག་རྣམ་དག་པདྨའི་གདན་སྟེང་ན།

།མར་གད་མདོག་ཅན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ། །

렉디 뻴기 닥보 쎄르기엘

하이 라마 랑동 뻴기딘

위슈누와 락슈미의 주인인
천신의 스승 브리하스빠띠,
황금 모태의 범천		 코끼리 얼굴 가네샤,

뻬모 녠쏙 하계 쭉곈기

샵뻬 귀최 돌메 샵라뒤

거룩한 목소리의 이슈와라, 수랴,
수백의 천신들이 머리 숙여 공경하는
연꽃의 친구 등		 따라성모님께 예경합니다.

툭제 첸뵈 툭제 남툴기

랍제 틴레 하뫼 꾸르뗀네

뒤쑴 걀외 켼쩨 뉘바남

부처님의 지혜, 자비, 위신력들을

퐁바 꾼꾭 돌메 샵라뒤

신속행의 아름다운 성모 모습으로
모든 곤경에서 구제하는 성모님께
나투어		 예경합니다.

잉릭 남닥 뻬메 덴뗑나

마르게 독젠 셸찍 착니마

청정 법계광명 연꽃좌 위에
한 얼굴과 두 팔 가진 에메랄드 빛의
		 젊은이의 몸
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ལང་ཚོ་རབ་རྒྱས་གཡས་བརྐྱངས་གཡོན་བསྐུམས་ཞབས། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
랑초 랍계 예꺙 욘꿈샵

탑셰 숭델 마라 착찰로

오른 다리 펴고 왼쪽 다리 접고 계시며
방편과 지혜 겸비하신 성모님께
		
예경합니다.

ནུ་འབུར་རབ་རྒྱས་ཟག་མེད་བདེ་བའི་གཏེར།
풍만한 가슴 무루 안락의 보고

།ཞལ་རས་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི་འཛུམ་དཀར་ཅན། །

ཞི་བའི་ཉམས་ལྡན་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་ཡངས་མ།

།སེང་ལྡེང་ནགས་ཀྱི་མཛེས་མ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །

གཡུ་ཡི་ལྗོན་ཤིང་ཡལ་ག་བརྐྱངས་འདྲ་བའི།
청옥 나무의 뻗은 가지와 같이

།འཇམ་མཉེན་ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་ནི། །

མཁས་རྣམས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་དགའ་སྟོན་ལ།

།མགྲོན་དུ་འབོད་འདྲ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

누부르 랍계 삭메 데외떼르

시외 냠덴 툭제 쩬양마

셸레 다와 계베 줌까르젠

보름달과 같은 얼굴에 미소 머금고

쎙뎅 낙기 제마 쾨라뒤

고요한 모습, 커다랗고 자비로운 눈
백단숲의 아름다운 성모님께
		 예경합니다.

유이 돈싱 옐가 꺙다외

케남 오둡 촉기 가똔라

현자들을 최고 성취자의 연회에

잠녠 착예 촉진 착갸니

부드러운 오른손에 시승인을 하시고

돈두 뵈다 쾨라 착찰로

초청하는 듯한 성모님께 예경합니다.

ཕྱག་གཡོན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་སྐྱབས་སྦྱིན་གྱིས། །འཇིགས་པ་བརྒྱ་ཕྲག་མཐོང་བའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །
착욘 꼰촉 쑴촌 꺕진기

직바 갸탁 통외 꼐오남

왼손으로 삼보 상징하는 수인 하시고

수백 가지 위험 속에 있는 유정들

མ་འཇིགས་ང་ཡིས་མྱུར་དུ་བསྐྱབ་བོ་ཞེས།
신속하게 구제하리라고 선명히

།གསལ་བར་མཚོན་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཕྱག་གཉིས་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོས་མཚན་པ་ནི།

།འགྲོ་ཀུན་སྲིད་པའི་བདེ་ལ་མ་ཆགས་པར། །

ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གྲོང་དུ་ཞུགས་ཤིག་ཅེས།

།བརྩོན་པའི་ལྕག་གིས་བསྐུལ་འདྲ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །

마직 아이 뉴르두 꺕보셰

착니 웃뻴 온뵈 첸바니

쎌와르 촌바 쾨라 착찰로

나타내 주시는 성모님께 예경합니다.

도꾼 씨베 데라 마착바르

두 손에 표시되어 있는 푸른 연꽃으로써 윤회계에 탐착 버리고서 해탈의 길로

타르바 첸뵈 동두 슉식쩨

향해 나아가라는 정진의 격려

쫀베 짝기 꿀다 쾨라뒤

나타내 주시는 성모님께 예경합니다.
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པདྨ་རཱ་གའི་མདངས་ལྡན་འོད་དཔག་མེད།

루비 빛을 내는 무량광 부처님께서

།མཉམ་ཞག་བདུད་རྩིས་གང་བའི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས། །

འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བས་སྤྱི་བོར་བརྒྱན།

།བདག་གི་འཆི་བདག་འཇོམས་པ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །

ཚོགས་གཉིས་མཐོ་རིས་བཟོ་བོའི་འདུ་བྱེད་ཀྱིས།

།གཞལ་མེད་ལྷ་ཡི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རྣམས། །

뻬마 라게 당덴 외빡메

치메 오둡 쫄외 찌보르곈

냠샥 뒤찌 강베 훙세남

삼매 감로 가득한 발우 드시고

닥기 치닥 좀바 쾨라뒤

정수리를 장엄하며 불사의 성취 주시니 염라왕을 파괴하신 성모님께
		 예경합니다.

촉니 토리 소외 두제기

두 자량은 마치 하늘 장인이 만든

셸메 하이 이신 노르부남

값을 헤아릴 수 없는 여의주와 같나니

མཛེས་མཛེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ཡིད་འཕྲོག་རྒྱན། །ཀུན་གྱིས་བརྒྱན་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
제제 찍두 뒤베 이톡곈

꾼기 곈바 쾨라 착찰로

지극히 아름다운 자량의 보배 모아서

온몸 장식하신 성모님께 예경합니다.

མར་གད་རི་བོས་འཇའ་ཚོན་གྱོན་པ་བཞིན།

에메랄드 산에 무지개가 걸린 것처럼

།སྐུ་སྟོད་ལྷ་རྫས་གོས་ཀྱི་ག་ཤ་ཅན། །

ཕྲ་ཞིང་ལྡེམ་ལ་མཛེས་པའི་སྐེད་སྐབས་ནི།

།པཉྩཱ་ལི་ཀའི་ཤམ་ཐབས་འཛིན་ལ་འདུད། །

གཡས་ན་མྱ་ངན་མེད་པའི་འོད་ཟེར་ཅན།

།ཞི་བའི་ཉམས་ལྡན་གསེར་མདོག་ཉི་འོ ད་འཕྲོ། །

마르게 리외 자촌 굔바신

타싱 뎀라 제베 께깝니

가늘고 유연하신 허리엔
무지개 색 치마를

예나 냥엔 메베 외세르젠

오른쪽엔 고뇌 제거하는 마리치

꾸뙤 하제 괴기 가샤젠

상체에는 천상의 비단 비스듬히 걸치고

뻰짜 리께 샴삽 진라뒤

입고 계신 성모님께 예경합니다.

시외 냠덴 쎄르독 니외토

고요한 모습으로 황금빛을 내뿜고

གཡོན་ན་རལ་གཅིག་ནམ་མཁའི་མཛེས་པ་འཕྲོག 	ཁྲོ་ཆགས་བརྗིད་པའི་མཛེས་མ་དེ་ལ་འདུད། །
욘나 렐찍 남케 제바톡

토착 지베 제마 데라뒤

왼쪽엔 아름다운 하늘색의 에까자띠
탐진으로 장엄하신 성모님께
		 예경합니다.

དྲུག་ལྡན་གླུ་དང་མཛེས་པའི་གར་ལ་མཁས།
둑덴 루당 제베 가르라케

아름다운 춤과 노래 능하고

།གདུགས་དཀར་རྔ་ཡབ་པི་ཝང་གླིང་བུ་སོགས། །
둑까르 아얍 삐왕 링부쏙

일산, 부채, 악기 등의 공양물 지닌
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རབ་འབྱམས་མཆོད་རྫས་འཛིན་པའི་ལྷ་མོའི་ཚོགས། །ནམ་མཁའ་གང་བས་མཆོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
랍잠 최제 진베 하뫼촉

남카 강외 최라 착찰로

천녀들을 허공 가득하게 채워서

성모님께 바치고 예경합니다.

དཔལ་མོ་ལེགས་བརྗོད་མ་དང་རི་སྐྱེས་སོགས།
락슈미와 샤치, 우마 등의 천 명의

།ཡིད་འོང་འཆི་མེད་བུ་མོ་སྟོང་དག་གིས། །

ཁྱོད་དྲུང་བྲན་མོ་ཙམ་ཡང་ཐོབ་དཀའ་བ།

།མཛེས་སྡུག་ལྷ་མོའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་འཛིན་རྒྱས་པའི་ཀློང་ཡངས་ནས།
광대한 자비구름에서 설법의

།གསུང་སྙན་ཚངས་དབྱངས་སྤྲིན་གྱི་རྔ་སྒྲ་ཅན། །

གདུལ་བྱའི་འཛིན་མར་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཆོས་ཆར།

།ཀུན་ཏུ་འབེབས་མཁས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར།
일체지자, 무한한 공덕의 보고

།ཇི་བཞིན་མ་ལུས་བརྗོད་པར་སུ་ཡིས་ནུས། །

བློ་གྲོས་ཐོགས་མེད་སྟོབས་བཅུ་མངའ་བའི་ཐུགས།
걸림 없는 지혜와 십력 갖추고

།མཁྱེན་རབ་མཐར་ཕྱིན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཞི་བ་བརྙེས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེའི་གཞན་དབང་གིས།

적멸 성취하셨지만 대자비로 인해서

།སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོར་བྱིང་བའི་འགྲོ་བ་རྣམས། །

ཐུགས་རྗེའི་ཕྱག་གིས་མྱུར་དུ་འདྲེན་མཛད་མ།

།བརྩེ་བ་མཐར་ཕྱིན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

뻴모 렉죄 마당 리꼐쏙

쾨둥 덴모 짬양 톱까와

이옹 치메 부모 똥닥기

불멸하는 미녀들조차도 성모님의 앞에선

제둑 하뫼 꾸라 착찰로

하녀 될 만큼의 자격조차 없나니
지극하게 아름다운 성모님께
		 예경합니다.

툭제 추진 계베 롱양네

둘제 진마르 옌락 계최차르

쑹녠 창양 띤기 아다젠
듣기 좋은 범음 울리며

꾼두 벱케 마라 착찰로

제자들의 땅에 여덟 가지 공덕을 갖춘
법의 비를 내려주는 성모님께
		 예경합니다.

셰자 꾼식 욘뗀 갸최떼르

로되 톡메 똡쭈 아외툭

시와 녜꺙 툭제 셴왕기

툭제 착기 뉴르두 덴제마

신속하게 자비 손을 뻗쳐 건져주시는

지신 마뤼 죄바르 쑤이뉘

어느 누가 온전하게 표현할 수 있으리?

켼랍 타르친 마라 착찰로

궁극에 달한 지혜 성모님께 예경합니다.

둑엘 갸초르 잉외 도와남

고의 바다 빠져 있는 유정들

쩨와 타르친 마라 착찰로

궁극에 달한 자비 성모님께 예경합니다.
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ཞི་རྒྱས་དབང་དང་དྲག་པོའི་འཕྲིན་ལས་རྣམས།
평정, 증장, 매혹, 위력 등으로

།རྒྱ་མཚོའི་རླབས་བཞིན་དུས་ལས་མི་འདའ་བར། །

ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འཇུག་མཛད་མ།

།མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

시계 왕당 닥뵈 틴레남

훈둡 균미 체바르 죽제마

은혜 파도처럼 끊임없이 베푸는

갸최 랍신 뒤레 미다와르

때에 맞게 중생 이익 애씀 없이 이루는

제바 타르친 마라 착찰로

궁극에 달한 행위 성모님께 예경합니다.

འཇིགས་ཆེན་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་དང་འབྱུང་པོའི་གདོན། །ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པའི་འཇིགས་པ་རྣམས། །
직첸 둑엘 계당 중뵈돈

뇬몽 셰제 딥베 직바남

큰 위험과 여덟 가지 고와 마귀와

번뇌장과 소지장들로부터

ཁྱེད་ཞབས་དྲན་པའི་མོད་ལ་སྐྱོབ་མཛད་མ།

성모님을 떠올리는 즉시 보호하시는

།ནུས་པ་མཐར་ཕྱིན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

དེ་ལྟར་སྐྱབས་འོས་ཁྱོད་ཀྱིས་ལུས་ཅན་རྣམས།

།ནད་རིམས་གདོན་བགེགས་དུས་མིན་འཆི་བ་དང༌། །

རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན་པ་སོགས།

흉조 등의 모든 두려움으로부터

།འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་མྱུར་དུ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བའི་རི་སུལ་གནས་བཅས་ཏེ།
신견의 높은 산에 살면서

།གཞན་ལས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པས་སེམས་ཁེངས་ཤིང༌།།

ཕ་རོལ་ཁྱད་དུ་གསོད་པའི་སྦར་ཁྱིམ་ཅན།

다른 이를 폄하하는 발톱으로 해치는

།ང་རྒྱལ་སེང་གེའི་འཇིགས་པ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

དྲན་ཤེས་ལྕགས་ཀྱུ་རྣོན་པོས་མ་བཏུལ་ཞིང༌།

།འདོད་ཡོན་མྱོས་ཆུ་འཐུངས་པས་འཐོམས་པའི་མཐུས།།

켸샵 덴베 뫼라 꾭제마

데따르 꺕외 쾨기 뤼젠남

뉘바 타르친 마라 착찰로

궁극에 달한 능력 성모님께 예경합니다.

네릭 돈겍 뒤민 치와당

이와 같이 진실한 귀의처인 성모님께서 불시의 죽음, 병과 마귀, 악몽과

밀람 엔당 첸마 엔바쏙

직촉 따외 리쑬 네쩨떼

파롤 켸두 쐬베 바르킴젠

덴셰 짝뀨 논뵈 마뚤싱

정념과 알아차림으로 길들지 않고

직바 꾼레 뉴르두 꺕두쏠

유정들을 신속하게 구제하여 주소서.

셴레 촉두 진베 쎔켕싱

타인보다 낫다는 자만으로 가득 차

아걀 쎙계 직바 꺕두쏠

아만의 사자로부터 구제하여 주소서.

되욘 묘추 퉁베 톰베튀

욕락의 술에 취해 혼미함에 빠져서
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ལོག་པའི་ལམ་ཞུགས་གནོད་འཚེའི་མཆེ་བ་གཙིགས།

띠묵 랑뵈 직바 꺕두쏠

ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱེད་རླུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལས།

그릇된 인식의 바람으로 부채질하고

།ཉེས་སྤྱོད་དུད་སྤྲིན་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་དཀྱིལ་ན། །

དགེ་བའི་ནགས་ཚལ་བསྲེག་པའི་ནུས་པ་ཅན།
선업의 숲을 모두 태워 없애는

།ཞེ་སྡང་མེ་ཡི་འཇིགས་པ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

མ་རིག་འཐིབས་པོའི་ཁུང་དུ་མངོན་ཞེན་ཅིང༌།
무명의 암흑 동굴 속에 집착해

།གཞན་འབྱོར་ཕུན་ཚོགས་མཐོང་ཚེ་མི་བཟོད་པར། །

གདུག་པའི་དུག་གིས་མྱུར་དུ་ཁྱབ་བྱེད་པའི།

།ཕྲག་དོག་སྦྲུལ་གྱི་འཇིགས་པ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

록베 람슉 뇌체 체와찍

།གཏི་མུག་གླང་པོའི་འཇིགས་པ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

길을 잃고 난폭함의 이빨로 타인 해치는 어리석음의 코끼리로부터 구제하여
		 주소서.

출민 이제 룽기 꿀와레

게외 낙첼 쎅베 뉘바젠

마릭 팁뵈 쿵두 온셴찡

둑베 둑기 뉴르두 캽제베

흉악한 독을 신속하게 퍼뜨리는

녜쬐 뒤띤 틱베 롱낄나

악행의 두터운 연기 속에 덮여서

셰당 메이 직바 꺕두쏠

성냄의 불로부터 구제하여 주소서.

셴조르 푼촉 통체 미쇠바르

남의 행복과 성공 볼 때 참지 못하고

탁독 둘기 직바 꺕두쏠

질투의 뱀에게서 구제하여 주소서.

བརྟུལ་ཞུགས་དམན་པའི་འབྲོག་དགོན་འཇིགས་རུང་དང༌། །རྟག་ཆད་མྱ་ངམ་ཐང་ལ་རབ་རྒྱུ་ཞིང༌། །
뚤슉 멘베 독곤 직룽당

딱체 냥암 탕라 랍규싱

하열한 수행이라는 황야와

상변과 단변의 사막으로 다니며

ཕན་བདེའི་གྲོང་དང་དགོན་པ་ཀུན་འཇོམས་པའི།

།ལྟ་ངན་རྐུན་པོའི་འཇིགས་པ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

མི་བཟད་སྲིད་པའི་བཙོན་ཁང་རྭ་བ་རུ།
끝이 없는 윤회 감옥에

།ལུས་ཅན་རང་དབང་མེད་པར་འཆིང་བྱེད་ཅིང༌། །

སྲེད་པའི་སྒོ་ལྕགས་དབྱེ་དཀས་འཁྱུད་པ་ཡི།

།སེར་སྣའི་ལྕགས་སྒྲོག་འཇིགས་པ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

펜데 동당 곤바 꾼좀베

이익과 안락이라는 도시, 사원
파괴 일삼는

미세 씨베 쫀캉 라와루

쎄베 고짝 예께 큐바이

따엔 꾼뵈 직바 꺕두쏠

악견의 도적으로부터 구제하여 주소서.

뤼젠 랑왕 메바르 칭제찡
자유 없이 속박시키며

쎄르네 짝독 직바 꺕두쏠

열기 힘든 탐착의 자물쇠로 채워진
인색함의 쇠사슬로부터 구제하여
		 주소서.
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ཤིན་ཏུ་བརྒལ་དཀའ་སྲིད་པའི་རྒྱུན་ཕྱོགས་ཁྱེར།
업의 거친 바람에 의해

།ལས་རླུང་དྲག་པོའི་རྐྱེན་དང་ཉེ་བ་ལས། །

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་རྦ་ཀློང་རབ་འཁྲུག་པའི།

།འདོད་ཆགས་ཆུ་བོའི་འཇིགས་པ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པའི་མཁའ་ལ་རབ་རྒྱུ་ཞིང༌།
미혹의 허공중에 날아다니며

།ངེས་པ་དོན་དུ་གཉེར་ལ་ལྷག་པར་འཚེ། །

ཐར་པའི་སྲོག་ལ་རྒོལ་བའི་གདུག་པ་ཅན།
해탈의 삶을 위협하는 흉악한

།ཐེ་ཚོམ་ཤ་ཟའི་འཇིགས་པ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

ཁྱོད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།

།དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཞི་བ་དང༌། །

ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་སོགས།
수명, 복과 공덕, 재물 등의 이로운

།མཐུན་པའི་རྐྱེན་རྣམས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །

ཞིང་མཆོག་བདེ་བ་ཅན་དེར་འགྲོ་བ་ཀུན།

일체중생 최고 정토 극락세계에 나서

།འདྲེན་པ་འོད་དཔག་མེད་པས་རྗེས་བཟུང་ནས། །

དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་སྤྱད་པ་མེད་པར་ཡང༌།
수백 가지 고난 겪지 않고도

།མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ས་ལ་རེག་གྱུར་ཅིག །

བདག་ཀྱང་རྟག་ཏུ་ཚེ་རབས་དྲན་པ་དང༌།

།བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་ཞིང༌། །

신두 겔까 씨베 균촉켸르

꼐가 나치 바롱 랍툭베

레룽 닥뵈 꼔당 녜와레

생로병사 파도치는 와중에

되착 추외 직바 꺕두쏠

빠져나오기 힘든 윤회바다로 휩쓸어가는 욕망의 물길에서 구제하여 주소서.

꾼두 몽베 카라 랍규싱

타르베 쏙라 골외 둑바젠

쾨라 뙤찡 쏠와 땁베튀

에바 돈두 녤라 학바르체

요의를 추구하는 이를 공격해

테촘 샤세 직바 꺕두쏠

의심의 나찰로부터 구제하여 주소서.

담최 둡베 겔꼔 시와당

성모님을 찬탄하고 기원한 힘에 의해서 정법 수행의 장애들은 멸하고

체당 쏘남 뻴당 조르바쏙

싱촉 데와 젠데르 도와꾼

까와 갸탁 쩨바 메바르양

닥꺙 딱두 체랍 덴바당

저도 역시 숙명통을 항시 갖추고

툰베 꼔남 이신 둡바르죄

조건들은 뜻과 같이 구족되게 하소서.

덴바 외빡 메베 제숭네

무량광부처님의 보살핌과 인도 받으며

뉴르두 쌍계 싸라 렉규르찍
신속하게 성불하게 하소서.

장춥 쎔당 남양 미델싱

보리심을 언제든지 여의지 않고
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རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་པ་རླབས་ཆེན་འཚོལ་བ་ལ།
광대한 보살행의 추구에

།བརྩོན་འགྲུས་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་བསྟེན་པར་ཤོག །

རང་དོན་སྒྲུབ་ལ་ནམ་ཡང་མི་རེ་ཞིང༌།
이기심의 추구 항상 버리고

།གཞན་དོན་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་བ་དང༌། །

སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་སྨྲ་མཁས་བཟོད་པ་སོགས།
오안, 신통, 설법자재, 인욕 등

།གཞན་དོན་བྱེད་པའི་རྐྱེན་རྣམས་ཚང་བར་ཤོག །

རབ་འབྱམས་ཞིང་དུ་རྒྱལ་བའི་དམ་ཆོས་ཀུན།
온 세상에 부처님의 모든 가르침

།རྒྱས་པར་བྱེད་ལ་ནམ་ཡང་མི་ཞུམ་ཞིང༌། །

རྟག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཀུན་དོན་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར།

།རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་བདེ་བླག་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །

걀쎄 쬐바 랍첸 촐와라

랑돈 둡라 남양 미레싱

쩬당 온셰 마케 쇠바쏙

랍잠 싱두 걀외 담최꾼

딱두 쎔젠 꾼돈 둡베치르

쫀뒤 추외 균신 뗀바르쇽

끊임없이 정진하게 하소서.

셴돈 바식 둡라 숄와당
이타행에 항상 애쓰며

셴돈 제베 꼔남 창와르쇽

이타행을 위한 조건 구족하게 하소서.

계바르 제라 남양 미슘싱

퍼뜨리며 항시 지치지 않고

걀외 고팡 데락 톱규르찍

언제나 중생 위해 행하기 위해
부처님의 경지 신속하게 성취하게
		 하소서.

རྗེ་བཙུན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སེང་ལྡེང་ནགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་ལ་བསྟོད་པ་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་དགེ་འདུན་
གྲུབ་པ་དཔལ་བཟང་པོས་ཡུན་རིང་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་དབེན་གནས་ཐེག་ཆེན་ཕོ་བྲང་དུ་ལེགས་པར་སྦྱར་བའོ། །
백단 숲의 따라성모님을 찬탄하는 ‘지자의 보관’이라는 이 글은 비구 겐둔 둡바 뻴상보께서 오랜 기
도 끝에 마하보디의 조용한 장소 대승궁에서 지으셨다.

백색 따라 찬탄문
སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་བསྟོད་པ།
རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་བསྟོད་པ་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོས་མཛད་པ་བཞུགས།
‘꾼켼 뻬마 까르보’께서 지으신 백색 따라불모 찬탄문

འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་ཐུགས་རྗེའི་བདུད་རྩི་ཡི།

།ཆུ་གཏེར་གྱིས་སྤྲོས་ཟླ་བ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ། །

རྨོངས་པའི་མུན་འཕྲོག་སྙིང་སྟོབས་ཀུ་མུ་ཏ།

།མ་ལུས་འབྱེད་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

དྲི་མེད་ཆུ་ཤེལ་ནོར་བུའི་འཁྲི་ཤིང་ནི།

།ཧ་རི་ཙན་དན་དོག་པས་འཁྱུད་འདྲ་བའི། །

직뗀 곤뵈 툭제 뒤찌이

세간 보호주의 자비 감로 바다로부터

몽베 문톡 닝똡 꾸무따

미혹의 암흑 없애고 용기의 달맞이꽃

디메 추셸 노르뷔 티싱니

백단향 덩굴이 감싸고 있는

추떼르 기뙤 다와 걀외윰

솟아오른 달이요, 부처님의 어머니.

마뤼 제바 쾨라 착찰로

열어주는 성모님께 예경합니다.

하리 쩬덴 독베 큐다외

티 없는 수정보배와 같이

རབ་དཀར་ཡིད་འཕྲོག་སྒེག་མོའི་གཟུགས་འཛིན་མ། །བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོ་རྒྱས་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
랍까르 이톡 겍뫼 숙진마

쭈둑 랑초 계바르 착찰로

새하얗고 매혹적인 열여섯 살의

처녀 같은 성모님께 예경합니다.

ནུ་འབུར་རྒྱས་པའི་དཔལ་འབྲས་ཀྱིས་དུད་པའི།

།ལུས་ཕྲ་མཛེས་སྡུག་གསར་པའི་འཁྲི་ཤིང་ནི། །

ཕྱག་ཞབས་ཆུ་སྐྱེས་རྒོད་པའི་གེ་སར་ལ།

།མིག་གི་བུང་བ་གཡོ་བར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

རིན་ཆེན་མཐིང་གི་མུ་ཏིག་དོ་ཤལ་ཁོངས།

།སྤྲས་འདྲའི་འོད་ཅན་སྤྱན་གསུམ་རི་དྭགས་མོ། །

누부르 계베 뻴데 기뒤베

훌륭한 과일처럼 풍만한 가슴

착샵 추꼐 괴베 게싸르라

뤼타 제둑 싸르베 티싱니

넝쿨처럼 가늘고 아름다운 몸

믹기 붕와 요와르 착찰로

연꽃 같은 손과 발, 푸른 눈동자의 눈으로

린첸 팅기 무띡 도셸콩

진주 속의 푸른 보석처럼 빛나는

미소 짓는 성모님께 예경합니다.

뗀데 외젠 쩬쑴 리닥모

세 개의 눈, 사슴 같이 우아한 걸음,
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འགྱིང་བའི་འགྲོས་ཀྱིས་གླང་པོ་དམན་བྱེད་པ།
코끼리를 능가하는 위엄과

།ཡིད་འོང་མཛེས་པའི་སྙིང་པོར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

རྟག་པར་འཛུམ་པས་མཆུ་ཡི་ཡལ་འདབ་ལ།
항시 미소 짓는 입술은

།མུ་ཏིག་འབྲས་བུ་ཆགས་པའི་བྱུ་རུའི་འོད། །

མཛེས་པར་འགོད་ལ་ཤངས་རྒྱུད་ཡིད་རིས་ཀྱིས།
마음으로 정성스레 그린 것 같은

།འབད་པས་བཟོས་འདྲ་གང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

རིན་ཆེན་རྣམས་དང་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའི།
꽃과 보배들로 장식한

།ལན་བུ་གཅིག་པའི་ཟུར་ཕུད་མཐོན་མཐིང་གིས། །

སྤྲིན་གསར་ཚོགས་ལ་གདེངས་པ་རྨ་བྱ་ཡི།

།མཇུག་མའི་མཛེས་སྡུག་འཛིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ལྡན་པའི་ཅོད་པན་གྱིས།
태양처럼 빛나는 보관을 쓰고

།ལེགས་སྤྲས་སྙན་གོང་ཨུཏྤལ་མཐིང་ཁའི་རྒྱན། །

ཆུ་ཤེལ་ལྗོན་པའི་ཡལ་ག་ཁུ་བྱུག་གི

།གཤོག་པ་བརྐྱངས་པས་མཛེས་འདྲར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

རྣ་རྒྱན་རིན་ཆེན་རབ་འབར་འགྲམ་པ་ལ།

།ཡ་མཚན་འོད་རིས་ཅི་ཡང་བྲི་བ་ནི། །

깅외 되기 랑보 멘제바

딱바르 줌베 추이 옐답라

제바르 괴라 샹규 이리기

린첸 남당 메똑 기곈베

띤싸르 촉라 뎅바 마자이

이옹 제베 닝보르 착찰로

미의 정수 성모님께 예경합니다.

무띡 데부 착베 주뤼외

진주를 감싼 반짝이는 산호와 같고

베베 쇠다 강라 착찰로

아름다운 콧날의 성모님께 예경합니다.

렌부 찍베 수르퓌 톤팅기
짙푸른 머리 땋아 올리고

숙메 제둑 진라 착찰로

신선한 구름 모인 날의 공작 꼬리와 같이 아름다운 머릿결의 성모님께
		 예경합니다.

니메 외세르 덴베 쬐뻰기

추셸 존베 옐가 쿠죽기

렉떼 녠공 웃뻴 팅케곈

귀에 푸른 연꽃으로 장식하시며

쇽바 꺙베 젠다르 착찰로

수정 나무 가지 위에 날개를 펼친
뻐꾸기로 장식된 것 같은 성모님께
		 예경합니다.

나곈 린첸 랍바르 담바라

분홍색의 매혹적인 뺨 위에

얌첸 외리 찌양 디와니

신비로운 빛의 무늬 드리우는 귀걸이

མཁུར་ཚོས་དཀར་དམར་མདངས་ཀྱིས་ཡིད་འོང་ལ། །ངལ་བས་འགྲན་པར་བགྱིད་དེར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
쿠르최 까르마르 당기 이옹라

엘외 덴바르 기데르 착찰로

뺨과 보배 귀걸이가 서로 아름다움을

경쟁하는 듯한 성모님께 예경합니다.
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མགུལ་ན་མུ་ཏིག་ཆུན་པོའི་རྒྱུན་དག་ནི།
나긋나긋한 목을 두르고 있는

།ཤིན་ཏུ་རགས་པས་མཚན་མོའི་དཔལ་གྱུར་པའི། །

ཟླ་བའི་དཀར་བ་མ་ལུས་འཕྲོག་པ་ལྟས།

달의 순백을 모두 훔쳐간 것 같나니

།བརྒྱན་ཅིང་བརྒྱན་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

དཔུང་རྒྱན་གདུ་བུ་ངུར་བའི་འཕྲེང་རྒྱུ་བ།

듣기 좋게 짤랑대는 어깨 장식, 목걸이,

།དོ་ཤལ་གངྒཱའི་ལྦུ་བ་རབ་གསལ་གྱིས། །

མཛེས་ཤིང་རྒོད་པ་ལྷ་ཡི་རི་བོ་ནི།

반짝이며 화려함이 천상의 산을

།གཟི་བྱིན་མཚུངས་མེད་པ་དེར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཛམྦུ་ན་དཱའི་དྲིལ་ཆུང་སྒྲ་འབྱིན་པའི།

།འོད་ཟེར་རབ་རྒྱས་ནོར་བུའི་སྐ་རགས་དང༌། །

굴나 무띡 춘뵈 균닥니

다외 깔와 마뤼 톡바떼

뿡곈 구우 우르외 텡규와

제싱 괴바 하이 리오니

잠부 나데 딜충 다진베

잠부의 황금 방울 짤랑거리며

신두 락베 첸뫼 뻴규르베

진주 목걸이는 밤의 자랑인

곈찡 곈바 쾨라 착찰로

아름답게 장식된 성모님께 예경합니다.

도셸 강게 부와 랍쎌기

팔찌, 발찌들이 갠지스강 물거품처럼

시진 충메 바데르 착찰로

훨씬 능가하는 성모님께 예경합니다.

외세르 랍계 노르뷔 까락당
반짝이는 보배 장식 허리띠

མཛེས་འཛུམ་རླབས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་གོས་བཟང་གིས། །རྣམ་མཛེས་སྒྲོལ་མ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
제줌 랍기 숙녠 괴상기

남제 돌마 데라 착찰로

미소 같은 물결무늬 비단 옷을 입으신

아름다운 성모님께 예경합니다.

ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་པ་ཨུཏྤ་ལའི།
오른손은 시승인을 하시고

།སྡོང་བུ་འཛིན་ཅིང་སྐྱིལ་ཀྲུང་ངང་མོ་ནི། །

པད་དཀར་མྱུ་གུས་མཚན་པའི་ཟླ་བ་མཚོར།

།མཛེས་པས་རྣམ་པར་རོལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

དུས་མིན་འཆི་བ་ནད་དང་འཇིགས་པ་བརྒྱད།

།དྲན་པས་ཡུད་ཙམ་ཉིད་ལ་སེལ་བགྱིད་པའི། །

착예 촉진 욘바 웃빨라이

뻬까르 뉴귀 첸베 다와초르

동부 진찡 낄뚱 앙모니

왼손에는 청련화의 줄기를 들고

제베 남바르 롤라 착찰로

백련 위의 월륜좌에 가부좌로 앉아서
미의 향연 즐기시는 성모님께
		 예경합니다.

뒤민 치와 네당 직바계

비명횡사, 질병, 팔난 등의 위험 속에서

덴베 유짬 니라 쎌기베

성모님을 떠올리는 즉시 구제하시며
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ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས་ཐུགས་ཀ་རྣམ་མཛེས་པའི།

།དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཕྱོགས་ཀྱི་ཁོངས་རྣམས་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི།
모든 방향을 청정광명의

།བདུད་རྩིའི་རྦ་རླབས་ཀྱིས་འགེངས་བཅོམ་ལྡན་མ། །

ཁྱོད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་དག་གིས་བདག་ཅག་གི
성모님의 은혜로써 저희의

།ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་མཛོད། །

དད་པའི་ཐལ་སྦྱར་མཆི་མས་མིག་བརླན་ཅིང༌།
지극한 신심으로 합장하고서

།གདུང་བས་ཡིད་བསྐུལ་གསོལ་འདེབས་ང་རོ་ནི། །

ཀུ་ར་རི་བཞིན་སྒྲོག་ལ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན།

།གཟིགས་ལ་ལེ་ལོ་མ་མཛད་བཅོམ་ལྡན་མ། །

이신 콜뢰 툭가 남제베

뒤쑴 걀외 윰라 착찰로

여의보륜으로 가슴 장엄된
삼세 모든 부처님의 어머니께
		 예경합니다.

촉기 콩남 디메 외세르기

쾨기 까딘 닥기 닥짝기

데베 텔자르 치메 믹렌찡

꾸라 리신 독라 툭제쩬

성모님이시여, 대자비의 눈으로
ཞེས་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་དུས་ཆེན་ལ་དད་པའི་བློས་སྦྱར་བའོ། །

뒤찌 바랍 기겡 쫌덴마

감로의 파동으로 채우는

이라 되바 탐제 둡바르제
모든 소원 이뤄주소서.

둥외 이꿀 쏠뎁 아로니

간절한 목소리로 기원하나니

식라 레로 마제 쫌덴마

살피시고 지체 없이 들어주소서.

부처님께서 대신통을 보이신 날을 기념하는 명절에 꾼켼 뻬마 까르보께서 지으셨다.

묘음불모 찬탄문
དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོའི་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ།

མཁྱེན་བཟང་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་པདྨ་དང༌།
만발한 지혜 연꽃 위의

།ཐུགས་རྗེ་དྲི་མེད་ཟླ་བའི་གདན་ལ་འགྱིང༌། །

སྒྲ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་པི་ཝང་གསུང་སྙན་གྱིས།
설법의 아름다운 비파 소리로

ཁམས་གསུམ་དབུགས་སྦྱིན་ལྷ་མོ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །

རབ་མཛེས་བུ་མོ་གངས་རིའི་མདངས་འཕྲོག་མ།
아름다움은 설산 빛을 무색케 하고

།ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་དྲི་ཟའི་པི་ཝང་སྒྲེང༌། །

བུང་བ་གཞོན་ནུ་གཡོ་བའི་པད་ཚལ་གྱི།

젊은 벌들 유희하는 연꽃 호수의

།ངང་པའི་བུ་མོ་དང་འདྲ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །

ཤེལ་གྱི་འཁྲི་ཤིང་རླུང་གིས་བསྐྱོད་འདྲ་མ།

바람에 흔들리는 수정 넝쿨과 같고

།མཐོ་རིས་མཛེས་མ་སྟོང་ཕྲག་འཚོགས་ན་ཡང༌། །

གང་གི་མདུན་ན་བྲན་མོ་ལྟར་སྤྱོད་པའི།

하녀처럼 보이도록 아름다우신

།ཡིད་འོང་མིག་གི་བདུད་རྩི་ཁྱོད་ལ་འདུད། །

དྲི་མེད་ཟླ་ཞལ་འཛུམ་པའི་མདངས་དཀར་ཅན།

티 없는 달과 같은 얼굴에 미소 머금고

།མཁུར་ཚོས་ཉི་མ་འཆར་བའི་མདངས་དམར་ཞིང༌། །

མཐོན་མཐིང་མིག་གི་ཨུཏྤལ་དཀྱུས་རིང་མ།

།རབ་བཀྲའི་ཟུར་མིག་གཡོ་མཛད་ཁྱོད་ལ་འདུད། །

켼상 랍두 계베 뻬마당

다양 갸최 삐왕 쑹녠기

랍제 부모 강리 당톡마

붕바 숀누 요외 뻬첼기

셸기 티싱 룽기 꾜다마

강기 둔나 덴모 따르쬐베

디메 다셸 줌베 당까르젠

톤팅 믹기 웃뻴 뀨링마

툭제 디메 다외 덴라깅

티 없는 자비 월륜좌에 앉아서

캄쑴 욱진 하모 쾨라뒤

삼계를 고무하는 불모님께 예경합니다.

셸찍 착니 디세 삐왕델

한 얼굴에 두 팔과 건달바의 비파 지니고

앙베 부모 당다 쾨라뒤

백조 같은 불모님께 예경합니다.

토리 제마 똥탁 촉나양

천 명의 천계 미녀들도 불모 앞에선

이옹 믹기 뒤찌 쾨라뒤

눈을 즐겁게 하는 불모님께 예경합니다.

쿠르최 니마 찰외 당마르싱

볼엔 태양처럼 붉은 빛이 감돌고

랍떼 수르믹 요제 쾨라뒤

기다란 눈에 청련 같이 푸른 눈동자 빛으로 밝게 살피시는 불모님께 예경합니다.
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རིན་ཆེན་ཟུར་ཕུད་རྣ་རྒྱན་རབ་འབར་ཞིང༌།

반짝이는 보배 머리 장식, 귀걸이,

།དྲི་ཞིམ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བས་མཛེས་བྱས་པས། །

ཡིད་འོང་མིག་སྨན་མདོག་ཅན་ལྷས་མ་ནི།

།འོད་གསལ་རྨ་བྱའི་མདོག་མཛེས་ཁྱོད་ལ་འདུད། །

ཡོངས་འདུའི་ཚལ་ནས་དེ་རིང་འོངས་གྱུར་པའི།
천상의 화원에서 금방 따온 청련화

།ཨུཏྤལ་སྔོན་པོས་སྙན་གོང་བརྒྱན་པ་ནི། །

ཆུ་ཤེལ་ལྗོན་པའི་ཡལ་འདབ་ཁུ་བྱུག་གི

།གཤོག་པ་བརྐྱངས་པས་མཛེས་འདྲ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །

린첸 수르퓌 나곈 랍바르싱

이옹 믹멘 독젠 헤마나

디심 메똑 텡외 제제베

향기로운 화환으로 장식하시고

외쎌 마제 독제 쾨라뒤

아름다운 검은색의 머릿결은 공작새같이 반짝이는 불모님께 예경합니다.

용뒤 첼네 데링 옹규르베

추셸 존베 옐답 쿠죽기

웃뻴 온뵈 녠공 곈바니

귀 위에 꽂아 장식하시고

쇽바 꺙베 제다 쾨라뒤

수정 나무 가지 위에 날개 펼친 뻐꾸기처럼 아름다운 불모님께 예경합니다.

རིན་ཆེན་རྣ་ཆ་མ་ལུས་གྲོལ་བྱས་ནས། 	ཁྱོད་ཀྱི་སྙན་གྱི་དྲུང་དུ་འཁོད་པ་ན། །
린첸 나차 마뤼 돌제네

쾨기 녠기 둥두 쾨바나

길게 드리워진 보배 귀걸이

목에 닿아 목걸이와 만나면

མགུལ་པ་དང་ནི་མགྲིན་པའི་རྒྱན་རྣམས་ཀྱི།
손을 맞잡은 듯 합쳐져

།ལག་སྦྲེལ་ཕྲེང་བས་རབ་བསྐོར་ཁྱོད་ལ་འདུད། །

ནུ་འབུར་ཟླུམ་རྒྱས་གངས་རི་རྣམ་གཉིས་ཀྱི།

둥글고 풍만한 가슴 두 개의 설산

།སྟེང་ནས་སྟོད་གཡོགས་རབ་དཀར་ཆུ་འཛིན་གཡོ། །

ངོས་ནས་མུ་ཏིག་དོ་ཤལ་ཆུན་པོ་འབབ།

།རྔ་ཡབ་དང་བས་རབ་བརྟེན་ཁྱོད་ལ་འདུད། །

ཨུཏྤལ་དྲི་ལྡན་ལྟེ་བའི་རྫིང་བུའི་འགྲམ།

།གསེར་གྱི་སྐ་རགས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བས་མཛེས། །

굴바 당니 딘베 곈남기

누부르 둠계 강리 남니기

오네 무띡 도셸 춘보밥

락델 텡외 랍꼬르 쾨라뒤

목을 장식하는 불모님께 예경합니다.

뗑네 뙤욕 랍까르 추진요

하얀 구름 비단으로 가리고

아얍 당외 랍뗀 쾨라뒤

그 위로 진주 목걸이가 드리워 있고
반짝이는 부채 드신 불모님께
		 예경합니다.

웃뻴 디덴 떼외 징뷔담

향기로운 푸른 연꽃 배꼽 호수 근처에

쎄르기 까락 노르뷔 텡외제

황금 허리띠와 보배 염주 장식을 하고
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རབ་བཀྲ་ནོར་བུས་མཚན་པའི་ཤམ་ཐབས་ནི།
반짝이는 보배 장식 치마를

།དལ་བར་འཛིན་མཛད་མཛེས་མ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །

འོག་ནས་ཀླུ་མོས་ཆབ་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་མཆོད།

།ངོས་ནས་གྲུབ་པས་མཛེས་པའི་རྔ་ཡབ་གཡོབ། །

མདུན་ནས་རིག་འཛིན་བུ་མོས་སིལ་སྙན་འཁྲོལ།

།སྨིན་ལེགས་ཀུན་གྱི་གཙོ་མོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །

གཡས་ནས་མི་འམ་ཅི་ཡིས་གླུ་དབྱངས་ལེན།

오른쪽에선 긴나라가 노래 부르고

།གཡོན་ནས་དྲི་ཟའི་དགའ་མས་པི་ཝང་སྒྲེང༌། །

རྒྱབ་ནས་འཆི་མེད་བུ་མོས་གདུགས་དཀར་འཛིན།

།ནུས་ལྡན་ཀུན་གྱི་གཙོ་མོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །

བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོ་ཆགས་པའི་ཉམས་ལྡན་མ།
열여섯 살 처녀 같이 매혹적이고

།ལྟ་བས་མི་ངོམས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ། །

དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་བདེ་བ་ཀུན་སྟེར་མ།

떠올리기만 해도 안락 주시는

།ལྷག་པའི་ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་འདུད། །

འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་གསུང་རབ་མ་ལུས་པ།

།གསལ་བར་འཆད་པའི་སྤོབས་པ་བདག་ལ་སྩོལ། །

랍따 노르뷔 첸베 샴탑니

옥네 루뫼 찹기 갸최최

델와르 진제 제마 쾨라뒤

느슨하게 입으신 불모님께 예경합니다.

오네 둡베 제베 아얍욥

아래에선 용녀가 바닷물을 공양 올리고 옆에서는 성취자가 아름다운 부채
		 흔들고

둔네 릭진 부뫼 씰녠톨

민렉 꾼기 쪼모 쾨라뙤

앞에서는 지명녀가 심벌즈를 연주하나니 아름다움의 지존 불모님을 찬탄합니다.

예네 미암 찌이 루양렌

걉네 치메 부뫼 둑까르진

욘네 디세 가메 삐왕뎅

왼쪽에선 건달바가 비파를 타고

뉘덴 꾼기 쪼모 쾨라뙤

뒤에서는 불사녀가 일산 받쳐 드리나니 위력자들 중의 지존 불모님을
		 찬탄합니다.

쭈둑 랑초 착베 냠덴마

덴바 짬기 데와 꾼떼르마

도와 꾼라 쑹랍 마뤼바

따외 미옴 예셰 규메꾸

아무리 보아도 싫지 않은 지혜의 환신

학베 하모 양젠 마라뒤

최고의 천녀님께 예경합니다.

쎌와르 체베 뽑바 닥라쫄

일체중생에게 부처님의 모든 가르침
알기 쉽게 설명할 수 있는 능력 제게
		 주소서.
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མཁས་པའི་མདུན་སར་ཕྱིར་རྒོལ་ཕམ་བྱེད་པའི།

།རྣམ་རྒྱལ་རྩོད་པའི་སྤོབས་པ་བདག་ལ་སྩོལ། །

ཚིག་དང་ངག་གི་སྦྱོར་བ་དྲི་མེད་པའི།

흠 없는 말과 글로 백 가지 논서

།གཞུང་བརྒྱ་རྩོམ་པའི་སྤོབས་པ་བདག་ལ་སྩོལ། །

དེ་ལྟར་བསྟོད་པའི་དགེ་བ་གང་ཡིན་པས།

묘음불모님을 찬탄한 공덕에 의해

།བདག་ནི་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་ཤོག །

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཁྱེད་ཀྱིས་རྗེས་བཟུང་ནས།

།འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

འདི་ནི་འཛིན་ནམ་འཆང་ངམ་ཀློག་ཀྱང་རུང༌།

།དགེ་ལེགས་ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་རྒྱས་བྱེད་ཤོག །

케베 둔싸르 치르골 팜제베

남걀 쬐베 뽑바 닥라쫄

학자들의 앞에서 모든 반론 꺾을 수 있는 무적의 논쟁 능력 제게 주소서.

칙당 악기 졸와 디메베

데따르 뙤베 게와 강인베

체랍 꾼두 켸기 제숭네

슝갸 쫌베 뽑바 닥라쫄

저술할 수 있는 능력 제게 주소서.

닥니 촉레 남바르 걀와르쇽

모든 곳에서 제가 승리하게 하소서.

잠뻴 양기 고팡 뉴르톱쇽

세세생생 묘음불모께서 인도하시어
문수존의 경지 신속하게 성취하게
		 하소서.

디니 진남 창암 록꺙룽

겔렉 야르외 다따르 계제쇽

묘음불모 찬탄문을 지니거나
모두 상현달과 같이 공덕 증장되게
읽는 이들은		 하소서.

ཅེས་པ་འདིའང་དཔལ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་པཎྜི་ཏ་དབྱངས་ཅན་དགའ་བས་མཛད་པའོ ། །
거룩하신 승리자 뻰디따 양젠 가와께서 지으셨다.

빠드마삼바와 발원 칠구게
གུ་རུ་པདྨའི་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས།

ཧཱུྂ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔
훔, 오곈 지역 북서쪽

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

훔 오곈 율기 눕장참

얌첸 촉기 오둡녜

수승하고 신비로운 성취 이루어

뻬마 게쎄르 동보라
연꽃 열매 속에서

뻬마 중네 셰수닥

연화생빠드마삼바와이라는 이름을 얻고

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔	ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔
코르두 칸도 망뵈꼬르

켸기 제수 닥둡기

수많은 공행들의 호위를 받는존자님을 따른 저의 수행에

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔
진기 랍치르 셱수쏠
가피하러 오소서.

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ༔

구루 뻬마 싯디훔
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장애 소멸 기원문
གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ།

ༀ་ཨཱ༔ཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔ 	ཆོོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་གསོོལ་བ་འདེེབས༔
옴아훔 와즈라 구루 빠드마 싯디 훔

최꾸 낭와 타예라 쏠와뎁

		

법신 무량광불께 기원합니다.

ལོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

བདག་གི་བླ་མ་ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔
저의 스승이신 희유한 화신

རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཐོས་བསམ་མཛད༔

བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་ཞལ་བྱོན་དྲེགས་པ་བཏུལ༔

ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་སྐུ་བཞུགས་འགྲོ་དོན་མཛད༔

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

연민으로 저희들을 가피하소서.

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
지혜로써 성취를 이뤄주소서.

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔

롱꾸 툭제 첸보라 쏠와뎁

뚤꾸 뻬마 중네라 쏠와뎁

보신 대자비에 기원합니다.
화신 연화생빠드마삼바와 존자님께
		 기원합니다.

닥기 라마 오차르 뚤베꾸

뵈율 위수 셸존 덱바뚤

갸가르 율두 꾸퉁 퇴쌈제

인도에서 태어나 듣고 사유하시고

오곈 율두 꾸슉 도돈제

티벳으로 오셔서 교만한 이들
우디야나에서 머무시며 중생 이롭게
조복하시고		 하셨네.

툭제 닥라 진기롭

공베 닥라 오둡쫄

치이 바르체 치루쏠

외부 장애 밖에서 정화하고

쩨외 닥쏙 랍나동

자애로써 바른 길로 인도하소서.

뉘베 닥쏙 바르체쏠

위력으로 장애를 없애주소서.

낭기 바르체 낭두쏠

내부 장애 안에서 정화하며
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གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

ༀ་ཨཱཿཿཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔

སྐུ་ཡིི་ངོོ་མཚར་མཐོོང་བའིི་ཚེེ༔

གཡས་པས་རལ་གྲིའི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད༔

གཡོན་པས་འགུགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད༔

ཞལ་བགྲད་མཆེ་གཙིགས་གྱེན་ལ་གཟིགས༔

རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་འགྲོ་བའི་མགོན༔

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

ༀ་ཨཱཿཿཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔

དམ་ཆོོས་རིིན་ཆེེན་གསན་པའིི་ཚེེ༔

쌍외 바르체 잉수쏠

귀베 착찰 꺕수치

비밀한 장애 법계에서 정화하여 주소서. 공경으로 예경하고 귀의합니다.

옴아훔 와즈라 구루 빠드마 싯디 훔
		

예베 렐디 착갸제

오른손은 검의 수인 하시고

셸데 체찍 겐라식

벌린 입에 송곳니가 보이고,
위를 응시하시네.

툭제 닥라 진기롭

연민으로 저희들을 가피하소서.

공베 닥라 오둡쫄

지혜로써 성취를 이뤄주소서.

치이 바르체 치루쏠

외부 장애 밖에서 정화하고

쌍외 바르체 잉수쏠

꾸이 오차르 통외체

스승님의 희유한 상호 뵈오면

욘베 국베 착갸제

왼손으론 회유의 수인 하시며

걀외 둥진 도외곤

부처님의 계승자 중생의 보호주시여,

쩨외 닥쏙 람나동

자애로써 바른 길로 인도하소서.

뉘베 닥쏙 바르체쏠

위력으로 장애를 없애주소서.

낭기 바르체 낭두쏠

내부 장애 안에서 정화하며

귀베 착찰 꺕수치

비밀한 장애 법계에서 정화하여 주소서. 공경으로 예경하고 귀의합니다.

옴아훔 와즈라 구루 빠드마 싯디 훔
		

담최 린첸 쎈베체

보배로운 바른 가르침을 들으면
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སྐུ་གསལ་འོད་ཟེར་མདངས་དང་ལྡན༔
몸은 밝은 빛을 내뿜고

ཕྱག་གཡས་སྡེ་སྣོད་གླེགས་བམ་བསྣམས༔

གཡོན་པས་ཕུར་པའི་པུསྟི་བསྣམས༔

왼손에는 밀교 경전들을 들고 계시네.

ཟབ་མོའི་ཆོས་རྣམས་ཐུགས་སུ་ཆུད༔

ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་པཎྜི་ཏ༔

양레쇼의 빤디따시여,

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

꾸쎌 외세르 당당덴

욘베 푸르베 뿌띠남

양레 쇼기 뻰디따

쩨외 닥쏙 람나동

자애로써 바른 길로 인도하소서.

착예 데뇌 렉밤남

오른손은 현교 경장들을 드시고

삼뫼 최남 툭수취
심오한 법 통달한

툭제 닥라 진기롭

연민으로 저희들을 가피하소서.

공베 닥라 오둡쫄

지혜로써 성취를 이뤄주소서.

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔ 	ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
뉘베 닥쏙 바르체쏠

치이 바르체 치루쏠

위력으로 장애를 없애주소서.

외부 장애 밖에서 정화하고

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔

내부 장애 안에서 정화하며

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆིི༔

ༀ་ཨཱཿཿཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔

낭기 바르체 낭두쏠

귀베 착찰 꺕수치

공경으로 예경하고 귀의합니다.

쌍외 바르체 잉수쏠

비밀한 장애 법계에서 정화하여 주소서.

옴아훔 와즈라 구루 빠드마 싯디 훔

དམ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས་པའི་ཚེ༔ 	དྲི་མེད་གནས་མཆོག་ཉམས་རེ་དགའ༔
담젠 담라 딱베체

디메 네촉 냠레가

서약 있는 자들 조복하실 때

성스럽고 환희로운 곳

རྒྱ་གར་བོད་ཡུལ་ས་མཚམས་སུ༔ 	བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་བྱོན་པའི་ཚེ༔
갸가르 뵈율 싼참수

진기 랍네 존베체

인도와 티벳의 경계선에서

가피하며 넘어가시자
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དྲི་བསུང་སྤོས་ངད་ལྡན་པའི་རི༔
향기로운 산에는

མེ་ཏོག་པདྨ་དགུན་ཡང་སྐྱེ༔

ཆུ་མིག་བྱང་ཆུབ་བདུད་རྩིའི་ཆུ༔

བདེ་ལྡན་དེ་ཡི་གནས་མཆོག་ཏུ༔

སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་ཆོས་གོས་གསོལ༔
여법하게 세 가지 법의 걸치고

ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་བསྣམས༔

གཡོན་པས་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག༔

왼손에는 피와 감로 가득한

རཀྟ་བདུད་རྩིས་ནང་དུ་གཏམས༔

보배 상자 들고 계시며

མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས༔
서약 있는 공행 조복하시고

ཡི་དམ་ཞལ་གཟིགས་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

연민으로 저희들을 가피하소서.

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
지혜로써 성취를 이뤄주소서.

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔

외부 장애 밖에서 정화하고

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

디쑹 뾔에 덴베리

추믹 장춥 뒤찌추

메똑 뻬마 군양계

겨울에도 연꽃이 피고

데덴 데이 네촉두

샘물에선 보리의 감로수가 샘솟았다네. 성스럽고 환희로운 곳에서

꼐촉 출상 최괴쏠

욘베 린첸 사마똑

칸도 담젠 담라딱

툭제 닥라 진기롭

공베 닥라 오둡쫄

치이 바르체 치루쏠

쌍외 바르체 잉수쏠

착예 도제 쩨구남

오른손에 구고 금강저

락따 뒤찌 낭두땀

이담 셸식 오둡녜

본존 친견하고 성취 이루셨다네.

쩨외 닥쏙 람나동

자애로써 바른 길로 인도하소서.

뉘베 닥쏙 바르체쏠

위력으로 장애를 없애주소서.

낭기 바르체 낭두쏠

내부 장애 안에서 정화하며

귀베 착찰 꺕수치

비밀한 장애 법계에서 정화하여 주소서. 공경으로 예경하고 귀의합니다.
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ༀ་ཨཱཿཿཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔
		

རྒྱལ་བའིི་བསྟན་པ་བཙུགས་པའིི་ཚེེ༔

གཡའ་རིའི་ནགས་ལ་སྒྲུབ་པ་མཛད༔

돌산의 숲속에서 의식 행하며

བསྙེན་ཕུར་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་འཕང༔

རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱས་བླངས་ཤིང་བསྒྲིལ༔

བསྒྲིལ་ཞིང་ཙནྡན་ནགས་སུ་འཕང༔

옴아훔 와즈라 구루 빠드마 싯디 훔

야리 낙라 둡바제

도제 착계 랑싱딜

금강수인으로 다시 받아서

걀외 뗀바 쭉베체

부처님의 가르침을 심으실 때에

녠푸르 남케 잉수팡

푸르빠를 허공으로 던진 후

딜싱 쩬덴 낙수팡
전단 숲에 던지자

མེ་འབར་འཁྲུགས་ཤིང་མཚོ་ཡང་སྐེམ༔ 	སྲིབ་ཀྱི་མུ་སྟེགས་ས་གང་བསྲེགས༔
메바르 툭싱 초양껨

십기 무떽 싸강쎅

불타올라 호수 마르고

은폐된 외도들의 땅은 타버리고

ཡཀྴ་ནག་པོ་རྡུལ་དུ་བརླག༔

검은 야차들은 가루 되어 버렸네.

འགྲན་གྱི་དོ་མེད་བདུད་ཀྱི་གཤེད༔

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

연민으로 저희들을 가피하소서.

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
지혜로써 성취를 이뤄주소서.

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔

외부 장애 밖에서 정화하고

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

약샤 낙보 둘두락

툭제 닥라 진기롭

공베 닥라 오둡쫄

치이 바르체 치루쏠

쌍외 바르체 잉수쏠

덴기 도메 뒤기셰

비할 자 없는 마군의 천적이시여,

쩨외 닥쏙 람나동

자애로써 바른 길로 인도하소서.

뉘베 닥쏙 바르체쏠

위력으로 장애를 없애주소서.

낭기 바르체 낭두쏠

내부 장애 안에서 정화하며

귀베 착찰 꺕수치

비밀한 장애 법계에서 정화하여 주소서. 공경으로 예경하고 귀의합니다.
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ༀ་ཨཱཿཿཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔
		

སྲིིན་པོོའི ི་ཁ་གནོོན་མཛད་པའིི་ཚེེ༔

ཁྱེའུ་ཆུང་སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་ཅན༔

소년의 모습으로 화현하시어

ཡ་མཚན་གཟུགས་བཟང་ཁ་དོག་ལེགས༔

ཚེམས་འགྲིགས་དབུ་སྐྲ་སེར་ལ་མཛེས༔

가지런한 치아, 아름다운 금발에

དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ཚུལ༔

རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་གསོལ༔

여러 가지 보배 장식 하시고

ཕྱག་གཡས་འཁར་བའི་ཕུར་པ་བསྣམས༔

བདུད་དང་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད༔
마군, 나찰들을 제압하시며

གཡོན་པས་སེང་ལྡེང་ཕུར་པ་བསྣམས༔

མོས་པའི་བུ་ལ་སྲུང་སྐྱོབས་མཛད༔
제자들을 보호하시며

མགུལ་ན་ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་པ་བསྣམས༔

ཡི་དམ་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔
본존과 하나 되시니

གཉིས་མེད་སྤྲུལ་སྐུ་འཛམ་གླིང་རྒྱན༔

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

연민으로 저희들을 가피하소서.

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

옴아훔 와즈라 구루 빠드마 싯디 훔

케우충 뚤뀌 차룩젠

쳄딕 우따 쎄르라제

린첸 곈차 나촉쏠

뒤당 씬뵈 카논제

뫼베 부라 쑹꾭제

이담 하당 니수메

툭제 닥라 진기롭

공베 닥라 오둡쫄

지혜로써 성취를 이뤄주소서.

씬뵈 카논 제베체

나찰들을 조복하실 때

얌첸 숙상 카독렉

신비롭고 훌륭한 형색,

궁로 쭈둑 론베출

열여섯 살 정도의 모습

착예 카르외 푸르바남

오른손에 청동 푸르빠를 쥐시고

욘베 쎙뎅 푸르바남

왼손에는 백단 푸르빠를 쥐시고

굴나 짝기 푸르바남

목에는 쇠로 만든 푸르빠를 거시고

니메 뚤꾸 잠링곈

남섬부주의 둘 없는 화신이시여,

쩨외 닥쏙 람나동

자애로써 바른 길로 인도하소서.

뉘베 닥쏙 바르체쏠

위력으로 장애를 없애주소서.
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ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔

외부 장애 밖에서 정화하고

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

ༀ་ཨཱཿཿཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔
		

འདྲེེ་ཡིི་ཡུལ་དུ་དགོོངས་པའིི་ཚེེ༔

མེ་དཔུང་ཤོད་ཀྱི་ས་གཞི་ལ༔

타오르는 화염 속의 대지에

མདའ་རྒྱང་གང་གི་མཚོ་ནང་དུ༔

པདྨའི་སྟེང་དུ་བསིལ་བསིལ་འདྲ༔

པདྨའི་ནང་ན་དགོངས་པ་མཛད༔

치이 바르체 치루쏠

쌍외 바르체 잉수쏠

낭기 바르체 낭두쏠

내부 장애 안에서 정화하며

귀베 착찰 꺕수치

비밀한 장애 법계에서 정화하여 주소서. 공경으로 예경하고 귀의합니다.

옴아훔 와즈라 구루 빠드마 싯디 훔

메뿡 쇼기 싸시라

뻬메 뗑두 씰씰다

호수 위의 연꽃 위에 편안하게 계시며

데이 율두 공베체

정령의 땅을 살피실 때에

다걍 강기 초낭두

화살 거리 크기의 호수 나타내시고

뻬메 낭나 공바제

연꽃 속에서 뜻을 이루셨다네.

མཚན་ཡང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས༔ 	རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་བྱོན༔
첸양 뻬마 중네셰

족베 쌍계 외수존

이때 연화생이란 이름으로 알려졌나니

완전하신 부처님이 직접 화현한

དེ་འདྲའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡ་མཚན་ཅན༔

이러한 희유하신 화신이시여,

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

덴데 뚤꾸 얌첸젠

쩨외 닥쏙 람나동

자애로써 바른 길로 인도하소서.

툭제 닥라 진기롭

연민으로 저희들을 가피하소서.

공베 닥라 오둡쫄

지혜로써 성취를 이뤄주소서.

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔ 	ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
뉘베 닥쏙 바르체쏠

치이 바르체 치루쏠

위력으로 장애를 없애주소서.

외부 장애 밖에서 정화하고
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ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔

내부 장애 안에서 정화하며

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆིི༔

공경으로 예경하고 귀의합니다.

ༀ་ཨཱཿཿཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔

བོད་ཀྱི་ཉི་མ་མཛད་པའི་ཚེ༔
티벳의 태양 되실 때

དད་ལྡན་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་དཔལ༔

གང་ལ་གང་འདུལ་སྐུར་བསྟན་ནས༔

중생 근기 따라 화신 나투고

གཙང་ཁ་ལ་ཡི་ལ་ཐོག་ཏུ༔

དགྲ་ལྷའི་དགེ་བསྙེན་དམ་ལ་བཏགས༔

ཡུལ་ནི་ཚ་བའི་ཚ་ཤོད་དུ༔

낭기 바르체 낭두쏠

귀베 착찰 꺕수치

뵈기 니마 제베체

강라 강둘 꾸르뗀네

다헤 게녠 담라딱

전쟁의 신에게서 서약 받아내시고

쌍외 바르체 잉수쏠

비밀한 장애 법계에서 정화하여 주소서.

옴아훔 와즈라 구루 빠드마 싯디 훔

데덴 도와 덴베뻴

신심 있는 이들을 인도하시며

짱카 라이 라톡두

짱칼라의 고개에서는

율니 차외 차쇼두

무더운 차쇼 지방에서는

ལྷ་ཡི་དགེ་བསྙེན་དྲེགས་པ་ཅན༔ 	ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དམ་ལ་བཏགས༔
하이 게녠 덱바젠

니슈 짜찍 담라딱

교만한 천신 우바새들

스물한 명에게 서약 받으셨으며

མང་ཡུལ་དེ་ཡི་བྱམས་སྤྲིན་དུ༔

망율의 잠띤 사원에서는

དགེ་སློང་བཞི་ལ་དངོས་གྲུབ་གནང༔

ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་རིག་འཛིན་མཆོག༔

밀교의 위대한 최고 성취자시여,

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

망율 데이 잠띤두

켸바르 팍베 릭진촉

쩨외 닥쏙 람나동

자애로써 바른 길로 인도하소서.

겔롱 시라 오둡낭

네 명의 비구를 성취시켜 주셨네.

툭제 닥라 진기롭

연민으로 저희들을 가피하소서.

공베 닥라 오둡쫄

지혜로써 성취를 이뤄주소서.
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ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔ 	ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
뉘베 닥쏙 바르체쏠

치이 바르체 치루쏠

위력으로 장애를 없애주소서.

외부 장애 밖에서 정화하고

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔

내부 장애 안에서 정화하며

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆིི༔

공경으로 예경하고 귀의합니다.

ༀ་ཨཱཿཿཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔

དཔལ་མོ་ཐང་གི་དཔལ་ཐང་དུ༔

བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་དམ་ལ་བཏགས༔

བོད་ཡུལ་ཁ་ལའི་ལ་ཐོག་ཏུ༔

གངས་དཀར་ཤ་མེད་དམ་ལ་བཏགས༔

낭기 바르체 낭두쏠

귀베 착찰 꺕수치

뻴모 탕기 뻴탕두

쌍외 바르체 잉수쏠

비밀한 장애 법계에서 정화하여 주소서.

옴아훔 와즈라 구루 빠드마 싯디 훔

뗀마 쭈니 담라딱

뻴모탕의 거룩한 평원에서는
열두 명의 땅의 여신에게 서약
		 받아내시고

뵈율 칼레 라톡두

티벳의 칼라 고개에서는

강까르 샤메 담라딱

설산 샤메에게 서약 받아내시고

འདམ་ཤོད་ལྷ་བུའི་སྙིང་དྲུང་དུ༔ 	ཐང་ལྷ་ཡར་བཞུད་དམ་ལ་བཏགས༔
담쇼 하뷔 닝둥두

탕하 야르슈 담라딱

담쑈하닝 앞에선

땅의 신 야르슈에게 서약 받으시고

ཧས་པོ་རི་ཡི་ཡང་གོང་དུ༔

ལྷ་སྲིན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས༔

헤보 리이 양공두

헤뽀 산의 정상에서는

하씬 탐제 담라딱

신들과 나찰들에게서 서약 받아내시며

ཆེ་བའི་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ 	ལ་ལས་སྲོག་གི་སྙིང་པོ་ཕུལ༔
체외 하데 탐제기

라레 쏙기 닝보풀

수많은 신과 정령들이 복종하여

어떤 이는 목숨 바치고

ལ་ལས་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་བྱས༔ 	ལ་ལས་བྲན་དུ་ཁས་བླངས་བྱས༔
라레 뗀바 쑹와르제

라레 덴두 케랑제

어떤 이는 불법 지키며

어떤 이는 시종 되기로 약속했나니
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མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་པོ་ཆེ༔

위대한 신통력을 가지신 이여,

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

투당 주툴 똡보체

쩨외 닥쏙 람나동

자애로써 바른 길로 인도하소서.

툭제 닥라 진기롭

연민으로 저희들을 가피하소서.

공베 닥라 오둡쫄

지혜로써 성취를 이뤄주소서.

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔ 	ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
뉘베 닥쏙 바르체쏠

치이 바르체 치루쏠

위력으로 장애를 없애주소서.

외부 장애 밖에서 정화하고

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔

내부 장애 안에서 정화하며

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆིི༔

공경으로 예경하고 귀의합니다.

ༀ་ཨཱཿཿཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔

དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་ནི༔

거룩한 부처님의 가르침

རྒྱལ་མཚན་ལྟ་བུར་བཙུགས་པའི་ཚེ༔

བསམ་ཡས་མ་བཞེངས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔

쌈예 사원 애씀 없이 자연스레 지어져

རྒྱལ་པོའི་དགོངས་པ་མཐར་ཕྱིན་མཛད༔

སྐྱེས་མཆོག་གསུམ་གྱི་མཚན་ཡང་གསོལ༔

지존의 이름 세 가지를 받으셨나니

གཅིག་ནི་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས༔

གཅིག་ནི་པདྨ་སམྦྷ་ཝ༔

གཅིག་ནི་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཞེས༔

낭기 바르체 낭두쏠

귀베 착찰 꺕수치

담바 최기 뗀바니

쌈예 마솅 훈기둡

꼐촉 쑴기 첸양쏠

찍니 뻬마 삼바와
둘째는 빠드마삼바와

쌍외 바르체 잉수쏠

비밀한 장애 법계에서 정화하여 주소서.

옴아훔 와즈라 구루 빠드마 싯디 훔

걀첸 따부르 쭉베체

승리의 깃발처럼 꽂으실 때에

걀뵈 공바 타르친제

왕의 뜻을 완전하게 이뤄주시고

찍니 뻬마 중네셰

첫째는 빠드마까라

찍니 초꼐 도제셰

셋째는 빠드마와즈라
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གསང་མཚན་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ༔

비밀스런 이름은 도제 닥뽀쩰.

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

쌍첸 도제 닥보쩰

쩨외 닥쏙 람나동

자애로써 바른 길로 인도하소서.

툭제 닥라 진기롭

연민으로 저희들을 가피하소서.

공베 닥라 오둡쫄

지혜로써 성취를 이뤄주소서.

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔ 	ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
뉘베 닥쏙 바르체쏠

치이 바르체 치루쏠

위력으로 장애를 없애주소서.

외부 장애 밖에서 정화하고

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔

내부 장애 안에서 정화하며

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆིི༔

ༀ་ཨཱཿཿཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔

낭기 바르체 낭두쏠

귀베 착찰 꺕수치

공경으로 예경하고 귀의합니다.

쌍외 바르체 잉수쏠

비밀한 장애 법계에서 정화하여 주소서.

옴아훔 와즈라 구루 빠드마 싯디 훔

བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་སྒྲུབ་པ་མཛད༔ 	རྐྱེན་ངན་ཟློག་ཅིང་དངོས་གྲུབ་གནང༔
쌈예 침푸르 둡바제

꼔엔 독찡 오둡낭

쌈예 침푸에서 행하실 때에

재난 몰아내고 성취 이뤄주시며

རྗེ་བློན་ཐར་པའི་ལམ་ལ་བཀོད༔

གདོན་གཟུགས་བོན་གྱི་བསྟན་པ་བསྣུབས༔

제론 타르베 람라꾀

왕과 신하들을 해탈 길로 인도하시고

돈숙 본기 뗀바눕

흉포한 뵌교 전통 쇠락시키며

ཆོས་སྐུ་དྲི་མེད་རིན་ཆེན་བསྟན༔ 	སྐལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་ས་ལ་བཀོད༔
최꾸 디메 린첸뗀

껠덴 쌍계 싸라꾀

보배로운 청정법신 보여주시어

선연 있는 이들 불지로 인도하셨네.

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

툭제 닥라 진기롭

연민으로 저희들을 가피하소서.

쩨외 닥쏙 람나동

자애로써 바른 길로 인도하소서.
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དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
지혜로써 성취를 이뤄주소서.

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔

외부 장애 밖에서 정화하고

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

공베 닥라 오둡쫄

치이 바르체 치루쏠

쌍외 바르체 잉수쏠

뉘베 닥쏙 바르체쏠

위력으로 장애를 없애주소서.

낭기 바르체 낭두쏠

내부 장애 안에서 정화하며

귀베 착찰 꺕수치

비밀한 장애 법계에서 정화하여 주소서. 공경으로 예경하고 귀의합니다.

ༀ་ཨཱཿཿཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔	དེེ་ནས་ཨོོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་བྱོོན༔
옴아훔 와즈라 구루 빠드마 싯디 훔

데네 오곈 율두존

		

이후 우디야나 지방으로 가셔서

ད་ལྟ་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད༔
나찰들을 제압하셨나니

མི་ལས་ལྷག་གྱུར་ཡ་མཚན་ཆེ༔

སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་ངོ་མཚར་ཆེ༔

희유한 행적 보이신 이여,

མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་པོ་ཆེ༔

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

연민으로 저희들을 가피하소서.

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
지혜로써 성취를 이뤄주소서.

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔

단다 씬뵈 카논제

쬐바 메중 오차르메

툭제 닥라 진기롭

공베 닥라 오둡쫄

치이 바르체 치루쏠

외부 장애 밖에서 정화하고

미레 학규르 얌첸체

신비롭고 위대한 이여,

투당 주툴 똡보체

크나큰 신통력을 가지신 이여,

쩨외 닥쏙 람나동

자애로써 바른 길로 인도하소서.

뉘베 닥쏙 바르체쏠

위력으로 장애를 없애주소서.

낭기 바르체 낭두쏠

내부 장애 안에서 정화하며

장애 소멸 기원문 329

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

ༀ་ཨཱཿཿཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལྡན་འགྲོོ་བ་འདྲེེན་པའིི་དཔལ༔

སྒྲིབ་པ་ཀུན་སྤངས་ཁམས་གསུམ་ས་ལེར་མཁྱེན༔

དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་སྐུ༔

བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ངེས་པར་སེལ༔

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

쌍외 바르체 잉수쏠

귀베 착찰 꺕수치

비밀한 장애 법계에서 정화하여 주소서. 공경으로 예경하고 귀의합니다.

옴아훔 와즈라 구루 빠드마 싯디 훔

꾸쑹 툭덴 도와 덴베뻴

		
거룩한 신어의 삼문으로 중생
		 인도하시고

딥바 꾼빵 캄쑴 싸레르켼

모든 장애 제거하고 삼계를 환히
꿰뚫으시며

장춥 둡베 바르체 네바르쎌

오둡 촉녜 데첸 촉기꾸

최고의 성취 이루시고 대락 누리시는 몸

툭제 닥라 진기롭

깨달음의 장애 확실하게 파괴하시는 이여, 연민으로 저희들을 가피하소서.

쩨외 닥쏙 람나동

자애로써 바른 길로 인도하소서.

공베 닥라 오둡쫄

지혜로써 성취를 이뤄주소서.

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔ 	ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
뉘베 닥쏙 바르체쏠

치이 바르체 치루쏠

위력으로 장애를 없애주소서.

외부 장애 밖에서 정화하고

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔

내부 장애 안에서 정화하며

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆིི༔

ༀ་ཨཱཿཿཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔

낭기 바르체 낭두쏠

귀베 착찰 꺕수치

공경으로 예경하고 귀의합니다.

쌍외 바르체 잉수쏠

비밀한 장애 법계에서 정화하여 주소서.

옴아훔 와즈라 구루 빠드마 싯디 훔

ༀ་ཨཱཿཿཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོོད་ཕྲེེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཿ སིིདྡྷིི་ཕ་ལ་ཧཱུྃྃ་ཨཱཿཿ

옴아후 와즈라 구루 빠드마 퇴텡쩰 와즈라 사마야 자 싯디 팔라 훔 아
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སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཟླ་ཉིན་ཁ་ལ་རོང་སྒོའི་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཞབས་འོག་ལས་སྤྱན་དྲངས་པའི་བླ་མའི་
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། ཕྱི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལས་ཁོལ་དུ་བྱུང་བའོ། །
복장사인 촉규르 데첸 링바께서 위대한 다닌 칼라 롱고 아래에서 발견한 ‘스승의 마음 수행과 모든
장애를 제거하는 구결 여의보심경’의 ‘기원을 통한 외적 성취’에서 발췌하였다.

자연성취 기원문
གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ།

ཨེ་མ་ཧོ༔
에마호

ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ 	སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་གཡོས༔
눕촉 데와 젠기 싱캄수

낭와 타예 툭제 진랍요

서방 극락정토에서

무량광 부처님의 가피 일어나

སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔
화신 연화생빠드마삼바와 존자님께
가피하시니

འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན༔

남섬부주 중생을 위해 오셨네.

འགྲོ་དོན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

뜻하는 바 애씀 없이 성취되게 하소서.

རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་མན་ཆད་ནས༔

ཆོས་རྒྱལ་གདུང་བརྒྱུད་མཐའ་ལ་མ་སྟོང་བར༔
법왕의 계승이 끝날 때까지

དུས་གསུམ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

བོད་ཀྱི་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོའི་གཉེན་གཅིག་པུ༔

རྒྱལ་པོ་ཆོས་སྤྱོད་སྐྱོང་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔

뚤꾸 뻬마 중네 진랍떼

도돈 균체 메베 툭제젠

잠뷔 링두 도외 돈라존

오곈 뻬마 중네라 쏠와뎁

끊임없는 이타행의 대자비
우디야나의 연화생 존자님께
		 기원합니다.

쌈바 훈기 둡바르 진기롭

최걀 둥규 타라 마똥와르

뵈기 최꾱 걀뵈 녠찍부

불법 수호하는 티벳 왕의 최고 선지식

걀보 티송 데우쩬 멘체네
티송데쩬 왕으로부터

뒤쑴 균체 메바르 진기롭

삼세에 끊임없이 가피하소서.

걀보 최쬐 꾱외 툭제젠

왕의 법행을 대자비로 수호하는 분
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ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

སྐུ་ནི་ལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད༔

남서쪽의 나찰들을 제압하시고

ཐུགས་རྗེས་བོད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་གཟིགས༔

མ་རིག་ལོག་པའི་སེམས་ཅན་འདྲེན་པའི་དཔལ༔

ཉོན་མོངས་གདུལ་དཀའི་སེམས་ཅན་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ༔

བརྩེ་གདུང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

དུས་ངན་སྙིགས་མའི་མཐའ་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ༔

오곈 뻬마 중네라 쏠와뎁

쌈바 훈기 둡바르 진기롭

우디야나의 연화생 존자님께 기원합니다.

꾸니 호눕 씬뵈 카논제

마릭 록베 쎔젠 덴베뻴

뜻하는바 애씀 없이 성취되게 하소서.

툭제 뵈기 쎔젠 용라식

대자비로 티벳의 유정들을 살펴보신 후

뇬몽 둘께 쎔젠 탑기둘

무명에 빠진 유정들을 인도하시고
다스리기 어려운 번뇌들을 방편으로
		 다스리시며

쩨둥 균체 메베 툭제젠

오곈 뻬마 중네라 쏠와뎁

끊임없이 중생 위해 자비행을 하시는
우디야나의 연화생 존자님께
		 기원합니다.

쌈바 훈기 둡바르 진기롭

뜻하는바 애씀 없이 성취되게 하소서.

뒤엔 닉메 타라 툭베체
오탁악세 끝에 이르면

ནངས་རེ་དགོང་རེ་བོད་ཀྱི་དོན་ལ་བྱོན༔ 	ཉི་ཟེར་འཆར་སྡུད་མདངས་ལ་བཅིབས་ཏེ་བྱོན༔
낭레 공레 뵈기 돈라존

니세르 차르뒤 당라 찝떼존

아침, 저녁으로 티벳 위해서

뜨는 해와 지는 해의 빛을 타고 오시리.

ཡར་ངོ་ཚེས་བཅུའི་དུས་སུ་དངོས་སུ་བྱོན༔
초열흘이 되면 직접 오셔서

འགྲོ་དོན་སྟོབས་ཆེན་མཛད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

야르오 체쮜 뒤수 외수존

오곈 뻬마 중네라 쏠와뎁

도돈 똡첸 제베 툭제젠

강력한 이타행을 하실 대자대비한

쌈바 훈기 둡바르 진기롭

우디야나의 연화생 존자님께 기원합니다.

뜻하는 바 애씀 없이 성취되게 하소서.

ལྔ་བརྒྱའི་ཐ་མ་རྩོད་དུས་སྙིགས་མ་ལ༔ 	སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་རགས༔
압계 타마 쬐뒤 닉마라

쎔젠 탐제 뇬몽 둑아락

최후 오백년의 투쟁시에는

일체중생 오독 번뇌 거칠고
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ཉོན་མོངས་འབྱོལ་ཉོག་དུག་ལྔ་རང་རྒྱུད་སྤྱོདཿ

오독의 번뇌 절제 없이 폭주하나니

དེ་འདྲའི་དུས་ན་ཁྱེད་འདྲའི་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོབས༔

དད་ལྡན་མཐོ་རིས་འདྲེན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

뜻하는 바 애씀 없이 성취되게 하소서.

ཧོར་སོག་འཇིགས་པའི་དམག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ནས༔

ཆོས་འཁོར་གཉན་པོ་འཇིག་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ༔
법륜 파괴당할 위험 닥칠 때

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

ཨོ་རྒྱན་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔

연화생 존자께서 천룡팔부 대동하시고

ཧོར་སོག་དམག་དཔུང་བཟློག་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

སེམས་ཅན་སྒྱུ་ལུས་འཇིག་པའི་ནད་བྱུང་ཚེ༔

མི་བཟོད་སྡུག་བསྔལ་ནད་ཀྱིས་ཉེན་པ་ན༔

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
의심 없이 간절하게 기원한다면

ཨོ་རྒྱན་སྨན་གྱི་བླ་དང་དབྱེར་མེད་པས༔

ཚེ་ཟད་མ་ཡིན་བར་ཆད་ངེས་པར་སེལ༔

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

뇬몽 졸뇩 둑아 랑규쬐

데덴 토리 덴베 툭제젠

덴데 뒤나 켸데 툭제꾭

그러한 때에 자비로써 구제하소서.

오곈 뻬마 중네라 쏠와뎁

신심 있는 이들을 좋은 세계로 인도하시는 우디야나의 연화생 존자님께
		 기원합니다.

쌈바 훈기 둡바르 진기롭

최코르 녠보 직라 툭베체

오곈 하씬 데계 코르기꼬르

오곈 뻬마 중네라 쏠와뎁

호르쏙 직베 막기 타꼬르네

무서운 군대에게 포위당하여

이니 테촘 메바르 쏠와뎁

의심 없이 간절하게 기원한다면

호르쏙 막뿡 독바르 테촘메

적의 군대 물리치실 것이 틀림없다네.

쌈바 훈기 둡바르 진기롭

우디야나의 연화생 존자님께 기원합니다. 뜻하는 바 애씀 없이 성취되게 하소서.

쎔젠 규뤼 직베 네중체

미쇠 둑엘 네기 녠바나

중생의 환과 같은 몸의 질병으로 인해서 참기 힘든 고통으로 시달릴 때에

이니 테촘 메바르 쏠와뎁

체세 마인 바르체 네바르쎌

오곈 멘기 라당 예르메베

연화생 존자님은 약사불과 다름없으니

오곈 뻬마 중네라 쏠와뎁

목숨 구제하고 장애 소멸시켜 주시리.
우디야나의 연화생 존자님께
		 기원합니다.
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བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

뜻하는바 애씀 없이 성취되게 하소서.

འབྱུང་བ་དགྲར་ལངས་ས་བཅུད་ཉམས་པའི་ཚེ༔

སེམས་ཅན་མུ་གེའི་ནད་ཀྱིས་ཉེན་པ་ན༔

유정들이 기근으로 시달릴 때에

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོ་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་དང་བཅས༔

དབུལ་ཕོངས་བཀྲེས་སྐོམས་སེལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

ལས་ཅན་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་གཏེར་འདོན་ན༔

복 있는 자가 중생 위해 보고를 캘 때

དམ་ཚིག་ཟོལ་ཟོག་མེད་པའི་དཔའ་གདིང་གིས༔

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
의심 없이 간절하게 기원한다면

ཨོ་རྒྱན་ཡི་དམ་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་པས༔

ཕ་ནོར་བུ་ཡིས་ལོན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

སྦས་ཡུལ་ནགས་ཁྲོད་དབེན་ས་སྙོགས་པའི་ཚེ༔

쌈바 훈기 둡바르 진기롭

쎔젠 무게 네기 녠바나

오곈 칸도 노르하이 촉당쩨

연화생 존자께서 공행과 재물의 신
대동하시고

오곈 뻬마 중네라 쏠와뎁

중와 다르랑 싸쮜 냠베체

오대가 상극하고 대지가 황폐해져서

이니 테촘 메바르 쏠와뎁

의심 없이 간절하게 기원한다면

울퐁 떼꼼 쎌와르 테촘메

궁핍과 기갈 없애주실 것이 틀림없다네.

쌈바 훈기 둡바르 진기롭

우디야나의 연화생 존자님께 기원합니다.

레젠 도외 돈두 떼르돈나

이니 테촘 메바르 쏠와뎁

파노르 부이 론바르 테촘메

뜻하는바 애씀 없이 성취되게 하소서.

담칙 솔속 메베 빠딩기

서언에 속임 없는 깊은 자신감으로

오곈 이담 하당 예르메베

연화생 존자님은 본존과 다름없으니

오곈 뻬마 중네라 쏠와뎁

아버지의 보물 아들이 틀림없이
우디야나의 연화생 존자님께
얻게 되리라.		 기원합니다.

쌈바 훈기 둡바르 진기롭

베율 낙퇴 왼싸 뇩베체

뜻하는 바 애씀 없이 성취되게 하소서. 낯선 지역 또는 숲이나 외딴 곳을
		 지나가다가
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ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་འཚུབས་ཤིང་ལམ་འགགས་ན༔
카차르 부육 춥싱 람각나

심한 눈과 비 등으로 길이 막힐 때

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
이니 테촘 메바르 쏠와뎁

의심 없이 간절하게 기원한다면

ཨོ་རྒྱན་གཞི་བདག་གཉན་པོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ 	ཆོས་མཛད་ལམ་སྣ་འདྲེན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔
오곈 시닥 녠뵈 코르기꼬르

최제 람나 덴바르 테촘메

연화생 존자께서 땅의 신들 대동하시고 법을 따르는 이들의 길을 틀림없이
		 인도하리라.

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

སྟག་གཟིག་དོམ་དྲེད་དུག་སྦྲུལ་མཆེ་བ་ཅན༔
호랑이, 표범, 곰과 독사 등

འབྲོག་ཆེན་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལ་འགྲིམས་པའི་ཚེ༔

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

ཨོ་རྒྱན་དཔའ་བོ་གིང་དང་སྲུང་མར་བཅས༔

གདུག་པའི་སེམས་ཅན་སྐྲོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

오곈 뻬마 중네라 쏠와뎁

쌈바 훈기 둡바르 진기롭

우디야나의 연화생 존자님께 기원합니다.

딱식 돔데 둑둘 체와젠

이니 테촘 메바르 쏠와뎁

뜻하는바 애씀 없이 성취되게 하소서.

독첸 직베 탕라 딤베체

맹수들이 있는 위험한 곳 지나갈 때에

오곈 빠오 깅당 쑹마르쩨

의심 없이 간절하게 기원한다면
연화생 존자께서 영웅, 호법신중
		 대동하시고

둑베 쎔젠 뙤바르 테촘메

오곈 뻬마 중네라 쏠와뎁

위험한 동물들을 쫓아주실 것이
우디야나의 연화생 존자님께
틀림없다네.		 기원합니다.

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ 	ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བའི་བར་ཆད་ཀྱིས༔
쌈바 훈기 둡바르 진기롭

싸추 메룽 중외 바르체기

뜻하는바 애씀 없이 성취되게 하소서.

지수화풍 사대의 장애로 인해

སྒྱུ་ལུས་ཉེན་ཅིང་འཇིག་པའི་དུས་བྱུང་ཚེ༔

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

규뤼 녠찡 직베 뒤중체

환과 같은 몸이 파괴될 위험 닥칠 때

이니 테촘 메바르 쏠와뎁

의심 없이 간절하게 기원한다면
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ཨོ་རྒྱན་འབྱུང་བ་བཞི་ཡི་ལྷ་མོར་བཅས༔

འབྱུང་བ་རང་སར་ཞི་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔

연화생 존자께서 사대의 여신 대동하시고

사대 도로 평정해주실 것 틀림없다네.

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

뜻하는 바 애씀 없이 성취되게 하소서.

ལམ་སྲང་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལ་འགྲིམས་པའི་ཚེ༔
위험하고 외딴 길을 지나가다가

བསད་ཁྱེར་ཇག་པ་ཆོམ་པོས་ཉེན་པ་ན༔

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

ཨོ་རྒྱན་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཡི་དགོངས་པར་ལྡན༔

ཙཽ་ར་མི་རྒོད་རྔམ་སེམས་བརླག་པར་བྱེད༔

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

뜻하는 바 애씀 없이 성취되게 하소서.

གང་ཞིག་གཤེད་མའི་དམག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ནས༔

མཚོན་ཆ་རྣོན་པོས་འདེབས་ཤིང་ཉེན་པ་ན༔
여러 가지 무기들로 공격당할 때

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེའི་གུར་དང་ལྡན་པ་ཡིས༔

연화생 존자께서 금강 장막 가지고

གཤེད་མ་བྲེད་ཅིང་མཚོན་ཆ་འཐོར་བར་འགྱུར༔

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

오곈 중와 시이 하모르쩨

오곈 뻬마 중네라 쏠와뎁

중와 랑싸르 시와르 테촘메

쌈바 훈기 둡바르 진기롭

우디야나의 연화생 존자님께 기원합니다.

람쌍 직베 탕라 딤베체

이니 테촘 메바르 쏠와뎁

쎄켸르 작바 촘뵈 녠바나

살인자나 강도 등의 위협받을 때

오곈 착갸 시이 공바르덴

의심 없이 간절하게 기원한다면
연화생 존자님께 네 가지 수인
		 위신력이 있으니

쪼라 미괴 암쎔 락바르제

오곈 뻬마 중네라 쏠와뎁

흉폭한 자들의 탐욕과 거친 마음
우디야나의 연화생 존자님께
파괴하시리.		 기원합니다.

쌈바 훈기 둡바르 진기롭

촌차 논뵈 뎁싱 녠바나

오곈 도제 구르당 덴바이

오곈 뻬마 중네라 쏠와뎁

강식 셰메 막기 타꼬르네

무자비한 군대에 둘러싸여서

이니 테촘 메바르 쏠와뎁

의심 없이 간절하게 기원한다면

셰마 데찡 촌차 톨와르규르
군대와 무기 흩어 주시리.

쌈바 훈기 둡바르 진기롭

우디야나의 연화생 존자님께 기원합니다.

뜻하는 바 애씀 없이 성취되게 하소서.
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ནམ་ཞིག་ཚེ་ཟད་འཆི་བའི་དུས་བྱུང་ཚེ༔
수명 다해 죽음 닥쳐서

གནད་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོས་ཉེན་པ་ན༔

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
의심 없이 간절하게 기원한다면

ཨོ་རྒྱན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སྤྲུལ་པ་སྟེ༔

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་ངེས་པར་སྐྱེ༔

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

뜻하는 바 애씀 없이 성취되게 하소서.

སྒྱུ་ལུས་གཡར་པོ་ཞིག་པའི་བར་དོ་རུ༔

འཁྲུལ་སྣང་ཉིང་འཁྲུལ་སྡུག་བསྔལ་ཉེན་པ་ན༔

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

ཨོ་རྒྱན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས༔

འཁྲུལ་སྣང་རང་སར་གྲོལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

གཞན་ཡང་ལས་དང་རྐྱེན་གྱི་དབང་གྱུར་ཏེ༔
업과 인연들에 속박되어서

འཁྲུལ་སྣང་དངོས་པོར་ཞེན་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་ན༔

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

ཨོ་རྒྱན་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་ངོ་བོ་སྟེ༔

남식 체세 치외 뒤중체

이니 테촘 메바르 쏠와뎁

데와 젠기 싱두 네바르꼐

네쬐 둑엘 닥뵈 녠바나

극심한 고통으로 시달릴 때에

오곈 낭와 타예 뚤바떼

연화생 존자님은 무량광불 화신이시니

오곈 뻬마 중네라 쏠와뎁

극락정토로 틀림없이 데려가시리.
우디야나의 연화생 존자님께
		 기원합니다.

쌈바 훈기 둡바르 진기롭

툴낭 닝툴 둑엘 녠바나

규뤼 야르보 식베 바르도루

빌렸던 몸 버리고 중음 속에서

이니 테촘 메바르 쏠와뎁

악업에서 일어난 환영들로 고통 받을 때 의심 없이 간절하게 기원한다면

오곈 뒤쑴 켼베 툭제이

툴낭 랑싸르 돌와르 테촘메

연화생 존자께서 삼세를 아는 자비로
환영으로부터 구제하실 것이
		 틀림없다네.

오곈 뻬마 중네라 쏠와뎁

쌈바 훈기 둡바르 진기롭

우디야나의 연화생 존자님께 기원합니다.

셴양 레당 꼔기 왕규르떼

이니 테촘 메바르 쏠와뎁

의심 없이 간절하게 기원한다면

뜻하는 바 애씀 없이 성취되게 하소서.

툴낭 오보르 셴찡 둑엘나

환영을 실재라고 착각해서 고통 받을 때

오곈 데첸 걀뵈 오오떼

연화생 존자님은 대락왕의 본성이므로
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སྡུག་བསྔལ་འཁྲུལ་པ་རྩད་ནས་གཞིག་པར་བྱེད༔

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

뜻하는 바 애씀 없이 성취되게 하소서.

འགྲོ་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོས་ཉེན་པ་དང༔

ཁྱད་པར་བོད་ཀྱི་རྗེ་འབངས་སྡུག་བསྔལ་ན༔

특히 티벳의 왕과 백성 고통 받을 때

དད་གུས་མོས་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོ་ཡིས༔

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

ཨོ་རྒྱན་ཐུགས་རྗེས་འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་གཟིགས༔

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

둑엘 툴바 쩨네 식바르제

오곈 뻬마 중네라 쏠와뎁

고통과 착각 뿌리 뽑아 주시리.
우디야나의 연화생 존자님께
		 기원합니다.

쌈바 훈기 둡바르 진기롭

켸바르 뵈기 제방 둑엘나

이니 테촘 메바르 쏠와뎁

도둑 둑엘 첸뵈 녠바당

육도중생 커다란 괴로움에 시달리거나

데귀 뫼외 둥슉 닥보이

강렬한 신심, 공경, 희망 가지고

오곈 툭제 포규르 메바르식

의심 없이 간절하게 기원한다면
연화생 존자께서 변함없는 자비로
		 살펴주시리.

오곈 뻬마 중네라 쏠와뎁

쌈바 훈기 둡바르 진기롭

우디야나의 연화생 존자님께 기원합니다.

뜻하는 바 애씀 없이 성취되게 하소서.

ཨོ་རྒྱན་རྗེས་འཇུག་འཁོར་བ་སྤོང་འདོད་རྣམས༔ 	རྩེ་གཅིག་གདུང་བས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོ་ཡིས༔
오곈 제죽 코르와 뽕되남

쩨찍 둥외 둥슉 닥보이

윤회에서 벗어나고자 하는
연화생의 제자들

강렬하고 진실한 일념으로써

ཁྱེ་འུས་ཕ་མར་འབོད་འདྲའི་གདུང་དབྱངས་ཀྱིས༔ 	ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ནམ་བྱུང་གསོལ་བ་ཐོབ༔
케위 파마르 뵌데 둥양기

닌첸 뒤둑 남중 쏠와톱

어린 아이가 부모 찾는 울음소리와 같이 밤낮으로 간절하게 애원하나니

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
오곈 뻬마 중네라 쏠와뎁

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
쌈바 훈기 둡바르 진기롭

우디야나의 연화생 존자님께 기원합니다.
བྱང་གཏེར་ལས་སོ། །

북장에서 발췌하였음.

뜻하 는바 애씀 없이 성취되게 하소서.
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དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔
삼세의 부처 구루 린뽀체

དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔

བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༔

안팎과 비밀스런 장애 모두 멸하고

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

རྒྱལ་ཀུན་བསྐྱེད་ཡུམ་ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་བཟང་མོ༔

བོད་འབངས་སྐྱོབ་པའི་མ་གཅིག་དྲིན་མོ་ཆེ༔

뒤쑴 쌍계 구루 린보체

바르체 꾼쎌 뒤둘 닥보쩰

모든 장애 제거하고
마군 다스리는 이시여,

치낭 쌍외 바르체 시와당

걀꾼 꼐윰 최잉 꾼상모

모든 부처님의 어머니 법계보현녀

오둡 꾼닥 데와 첸뵈샵

모든 성취의 주인 대락의 존자

쏠와 뎁쏘 진기 랍두쏠

가피하여 주시길 기원합니다.

쌈바 훈기 둡바르 진기롭

뜻하는 바 애씀 없이 성취되게 하소서.

뵈방 꾭베 마찍 딘모체

티벳의 백성 보호하는 은혜로운 어머니

དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བདེ་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ༔ ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
오둡 촉쫄 데첸 칸되쪼

예셰 초걀 샵라 쏠와뎁

최고의 성취 주시는 대락공행의 주인

예셰 초걀 성모님께 기원합니다.

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༔

안팎과 비밀스런 장애 모두 멸하고

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

ནད་མུག་མཚོན་སྐལ་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

질병, 기근, 전쟁 사라지게 가피하소서.

བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

ཚེ་དཔལ་ཤེས་རབ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཁྱེད་སྐུ་ཅི་འདྲ་དང་།

།འཁོར་དང་སྐུ་ཚེ་ཚད་དང་ཞིང་ཁམས་དང་། །

치낭 쌍외 바르체 시와당

네묵 촌껠 시와르 진기롭

체뻴 셰랍 계바르 진기롭

라메 꾸체 뗀바르 진기롭

스승님의 수명 견고하게 가피하소서.

제푸르 뵈똥 시와르 진기롭

저주와 악한 주술 사라지게 가피하소서.

쌈바 훈기 둡바르 진기롭

수명과 복과 지혜 증장되게 가피하소서. 뜻하는 바 애씀 없이 성취되게 하소서.

뻬마 중네 켸꾸 찌다당

연화생 존자시여, 당신의

코르당 꾸체 체당 싱캄당
몸과 권속, 수명, 정토와
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ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་མཆོག་བཟང་པོ་ཅི་འདྲ་བ།

훌륭하신 이름처럼 저희들 역시

།དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག །

ཁྱོད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།

།བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ།

ནད་གདོན་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་།

།ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

켸기 첸촉 상보 찌다와

쾨라 뙤찡 쏠와 땁베튀

덴다 코나르 닥쏙 귤와르쇽

오직 그와 같이 이루도록 하소서.

닥쏙 강두 네베 싸촉수

존자님을 찬탄하고 기원한 공덕에 의해 저희들이 살아가는 모든 곳에서

네돈 울퐁 탑쬐 시와당

병마와 빈곤, 투쟁 모두 멸하고

최당 따시 펠와르 제두쏠

법과 복이 증장되게 하소서.

선업회향
기원문

진실어 성취 발원문
བདེན་ཚིག་འགྲུབ་སྨོན་ལམ།
བདེན་ཚིག་འགྲུབ་པའི་པྲ་ཎི་དྷ་རྣམ་མཁྱེན་གྲོང་འཇུག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས།
진실어를 성취하는 발원 ‘일체종지 입성’

དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་འབྱུང་གནས་བླ་མ་དང་མཆོག་གསུམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཕྱག་
오둡 갸최 중네 라마당 촉쑴 장춥 쎔바 남라 착

바다와 같은 성취의 근원인 스승과 삼보, 보살님들께 예경하고

འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། མི་ངའི་སྐྱེ་བ་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་
찰싱 꺕수치오

진기 랍두쏠

밍에 꼐와네 체랍 탐제두

귀의합니다. 가피하여 주소서. 이번 인간의 생으로부터 세세생생

དལ་འབྱོར་བཅོ་བརྒྱད་ཚང་བའི་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་སྟེ་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་གདུལ་
델조르 쫍계 창외 미뤼 린보체 톱떼 제쭌 라마 첸니당 덴베 둘

열여덟 가지 가만을 갖춘 보배로운 사람 몸을 얻어 성스러운 진정한 스승님의

བྱར་འགྱུར་བར་ཤོག་ཅིག །མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་མཐའ་དག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་
자르 규르와르 쇽찍 온토당 넬렉 타닥기 중쿵 퇴쌈곰

제자가 되게 하소서. 선취와 확고한 안락해탈과 일체종지의 근원인 문사수 세 가지에

གསུམ་གྱིས་རང་རྒྱུད་བཏུལ་ཏེ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྗེས་སུ་སློབ་པར་ཤོག་ཅིག །ཆོས་ལ་
쑴기 랑규 뚤떼 걀외 뗀바 린보체 제수 롭바르 쇽찍

최라

의해 자신의 마음을 다스려 보배로운 불법을 따라 배우게 하소서.

འཇུག་པའི་རྩ་བ་ངེས་འབྱུང་དང་བློ་ལྡོག་རྣམ་པ་བཞི་རྒྱུད་ལ་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་སྐྱེས་ནས་འཁོར་བ་
죽베 짜와 에중당 로독 남바 시규라 암암 슉기 꼐네 코르와

법에 들어가는 근본인 출리심과 네 가지 반전된 마음이 자연히 일어나서 끝없는

མཐའ་མེད་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་བཙོན་དོང་དང་མེ་འོ བས་ལྟ་བུར་མཐོང་བར་ཤོག་ཅིག །ལས་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པ་
타메기 자와라 쫀동당 메옹 따부르 통와르 쇽찍

레데 루와 메바

윤회의 삶을 감옥과 불구덩이처럼 보게 하소서. 업과 그 과보가 어김없음에
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ལ་ཡིད་ཆེས་རྙེད་ནས་དགེ་སྡིག་གི་ལས་ཕྲ་མོ་ཙམ་ལ་ཡང་འཇུག་ལྡོག་བྱེད་པར་ཤོག་ཅིག །
라 이체 녜네 계딕기레 타모짬 라양 죽독 제바르 쇽찍

확신을 얻어 선악의 아주 세한 업들에도 바르게 취사할 수 있게 하소서.

གནས་གྲོགས་འདུ་འཛི་ལ་སོགས་པ་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཀྱི་དབང་དུ་མི་འགྲོ་བར་
네독 두지 라쏙바 장춥 둡베 바르체기 왕두 미도와르

처소와 벗의 산란 등 깨달음의 성취를 방해하는 것들에 끄달리지 않고

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་སྐྱབས་འོག་ཏུ་ཚུད་དེ་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་ལ་སློབ་པར་ཤོག་ཅིག །བདེ་གཤེགས་
꼰촉 쑴기 꺕옥두 취데 꼐부 쑴기 람라 롭바르 쇽찍

데셱

삼보의 보호 아래 삼사도를 배울 수 있게 하소서. 모든 여래의 집약과 같은

ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་བླ་མ་དམ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་མཉམ་འགྲོགས་ཀྱིས་མི་རུ་
꾼뒤기 오오 까딘 젠기 라마 담바라 테촘당 냠독기 미루

은혜롭고 고귀하신 스승님에 대한 의심과, 나와 같이 평범한 사람으로 보는

བཟུང་བའི་ལོག་ལྟ་སྤངས་ཏེ་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་མཐོང་བར་ཤོག་ཅིག །དེའི་མཐུ་ལས་མཚོན་བྱེད་དཔེའི་
숭외 록따 빵떼 쌍계 외수 통와르 쇽찍 			

데투레 촌제 뻬

전도견을 끊고 실제 부처님처럼 보게 하소서. 이러한 공덕의 힘에 의해 상징적인

དབང་བཞིས་སྒོ་གསུམ་སྨིན་པར་བྱས་ཏེ་རྨད་བྱུང་རྡོ་རྗེེ་ཐེག་པའི་གསང་ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཤོག་ཅིག །
왕시 고쑴 민바르 제떼 메중 도제 텍베 쌍람라 죽바르 쇽찍

네 가지 관정으로 신어의 삼문이 성숙되어 희유한 금강승의 밀도에 들게 하소서.

གསོལ་འདེབས་དང་མོས་གུས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར་ལམ་དུ་ལོངས་ནས་མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་དགོངས་རྒྱུད་
쏠뎁당 뫼귀기 참조르 람두 롱네 촌자 돈기 공규

기도와 신심의 연결을 길로 취해서 상징이 가리키는 깨달음이 저에게 전해져

བདག་ལ་འཕོས་ཏེ་རྟོགས་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་ཤོག་ཅིག །བསྐྱེད་པ་མ་ཧཱ་ཡོ་གའི་ཉམས་ལེན་
닥라 푀떼 똑바 남카당 냠바르 쇽찍		

꼐바 마하 요게 냠렌

허공처럼 무한한 성취를 얻게 하소서. 생기차제 마하요가의 수행을

མཐར་ཕྱིན་ནས་སྣོད་བཅུད་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་དུ་ཤེས་ཤིང་རིག་འཛིན་རྣམ་པ་བཞིའི་ས་ལ་བགྲོད་པ་རྒྱལ་
타르친네 뇌쮜 낄코르 쑴두 셰싱 릭진 남바 시이 싸라 되바 걀

완성해서 기세간과 유정세간을 세 가지 만달라로 알고, 네 가지 지명持明의 경지에
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སྲས་པདྨ་དང་བི་མ་ལ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བར་ཤོག་ཅིག །ལུང་ཨ་ནུ་ཡོ་གའི་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་ནས་
쎄 뻬마당 비말라 따부르 규르와르 쇽찍 룽 아누 요게 냠렌 타르친네

도달하여 빠드마와 비말라 보살과 같이 되게 하소서. 교법 아누요가의 수행을

འཁོར་འདས་ཀྱི་འཛིན་རྟོག་བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ངོ་བོར་སངས་རྒྱས་ཏེ་འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་
코르데기 진똑 데똥 니수 메베 오오르 쌍계떼 옥민 뚝보 꾀베

완성해서 윤회와 열반의 분별을 대락과 공성이 둘 아닌 지혜로 전환시켜 성불하여

ཞིང་ཁམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བར་ཤོག་ཅིག །རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་ནས་ཆོས་
싱캄라 왕규르와르 쇽찍

족체 아띠 요게 냠렌 타르친네 최

밀엄색구경의 정토를 지배하게 하소서. 대원만 아띠요가의 수행을 완성해서

ཅན་གྱི་སྣང་བ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཀློང་དུ་ཟད་ནས་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་གྲོལ་བ་རིག་འཛིན་དགའ་རབ་
젠기 낭와 최니기 롱두 세네 숀누 붐꾸르 돌와 릭진 가랍

법의 현현을 법성 안에서 다하여 동자의 항아리몸으로 해탈하고

རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བར་ཤོག་ཅིག །མདོར་ན་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་བསླབས་པ་ནས་
도제 따부르 규르와르 쇽찍 도르나 닥기 장춥기 쬐바라 랍바네

지명持明 환희금강과 같이 되게 하소서. 간략히 말하면, 제가 보살행을 익힌 이래로

བཟུང་སྟེ་སྒོ་གསུམ་གྱིས་བྱ་བ་ཅི་བགྱིས་ཐམས་ཅད་ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་འགྱུར་
숭떼 고쑴기 자와 찌기 탐제 파마 쎔젠 탐제기 돈두 귤

삼문으로 행하는 모든 행위가 부모와 같은 일체 중생을 위한 것이 되게 하소서.

བར་ཤོག་ཅིག །དུས་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དམ་པའི་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་འཇིག་རྟེན་མཐུན་འཇུག་གི་
와르 쇽찍 뒤당 남바 탐제두 담베최 마인베 직뗀 툰죽기

어느 때 어느 경우에도 정법에 어긋나서 세간에 영합하는 마음은 한 찰나도

བསམ་པ་སྐད་ཅིག་མ་ཙམ་ཡང་སེམས་ལ་མི་སྐྱེ་བར་ཤོག་ཅིག །གལ་ཏེ་ལས་དང་བག་ཆགས་དབང་
쌈바 께찍마 짬양 쎔라 미꼐와르 쇽찍		

겔떼 레당 박착 왕

일어나지 않도록 하소서. 설령 업과 습기의 힘에 의해 바르지 못한 의도가

བཙན་པར་གྱུར་ནས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་བློ་སྐྱེས་ནའང་དེ་ཉིད་མི་འགྲུབ་པར་ཤོག་ཅིག །གཞན་དོན་དུ་འགྱུར་
젠바르 규르네 친찌 록기 로꼐나앙 데니 미둡바르 쇽찍

셴돈두 규르

일어나더라도 그것을 이루지 못하게 하소서. 이타행에 있어서는
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ན་ལུས་སྲོག་འདོར་བ་ལ་ཡང་ཉམ་ང་མེད་པ་གཞོན་ནུ་དོན་བགྲུབ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བར་ཤོག་ཅིག །
나 뤼쏙 도르와 라양 냠아 메바 숀누 돈둡 따부르 귤와르 쇽찍

몸과 목숨을 버리더라도 두려움 없는 청년 싯다르타와 같이 되게 하소서.

དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ས་ལ་ཕྱིན་ནས་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་དོང་ནས་སྤྲུགས་
돈니 훈둡기 싸라 친네 캄쑴 코르외 갸초 동네 뚝

자리와 이타를 애씀 없이 성취하는 경지에 도달하여 삼계 윤회의 바다를 바닥까지

ནུས་པ་སྟོབས་བཅུ་མི་འཇིགས་རྣམ་བཞིའི་རྩལ་ཅན་དུ་གྱུར་ཅིག །
뉘바 똡쭈 미직 남시쩰 젠두 규르찍

비울 수 있는 십력과 사무외의 능력을 갖추게 하소서.
འདོད་པ་དང་བྲལ་བའི་སྨོན་ལམ་དེ་ལྟ་བུ་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པའི་མཐུན་འགྱུར་མཛད་པར་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས་ཀྱིས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་ཡིན་ནོ། །
불보살님들께서는 이러한 이타적 서원이 성취되도록 도와주시기로 약속하셨다.

དྲང་སྲོང་བདེན་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
당송 덴바르 마와 남라 착찰로

진실을 말씀하시는 선인들께 예경합니다.

ཨོཾ་དྷ་རེ་དྷ་རེ་བྷནྡྷ་རེ་བྷནྡྷ་རེསྭཱཧཱ།

옴 다레 다레 반다레 반다레 스와하

དགེ་བ་སྟོབས་ཆེ་བར་གྱུར་ཅིག
게와 똡체 와르규르찍

선업의 힘이 강해질 지어다.

།སྨོན་ལམ་མཐུ་བཙན་པར་གྱུར་ཅིག །
몬람 투쩬 바르 규르찍

서원의 힘이 강해질 지어다.

སྡིག་པ་འདག་སྐྱེན་པར་གྱུར་ཅིག །
딕바 닥꼔바르 규르찍

죄업이 신속히 정화될 지어다.

ཛ་ཡ་ཛ་ཡ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཕ་ལ། འཿཨཿཧཿཤཿསཿམཿ མ་མ་ཀོ་ལིང་ས་མནྟ། །

자 야 자 야 싯디 싯디 팔라 팔라 아하 아하 하하 샤하 사하 마하 마마 꼴링 사만따

རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་གསུང་ཡིན་ནོ། །

이 발원문은 ‘릭진 직메 링바’가 지으셨다.

중생 안락 발원문
འདོད་གསོལ་འགྲོ་ལ་བདེ་སྐྱིད་མ།

འགྲོ་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བའི་སྒོ་གཅིག་པུ།
중생이 안락을 얻는 유일한 문

།ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ། །

ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་མི་ཉམས་པ།

།ཕྱོགས་མཐར་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

ཚད་མེད་མཁྱེན་དང་བརྩེ་བའི་དཔལ་མངའ་ཞིང༌།

무한한 지혜와 자비의 덕을 갖추시고

།རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྲོག་བས་གཅེས་འཛིན་པའི། །

མཚུངས་མེད་བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས།
충메 라마 게외 셰녠남

꾸체 링싱 계바르 제두쏠

비할 데 없는 스승 선지식들의

།སྐུ་ཚེ་རིང་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

장수와 흥성을 기원합니다.

འགྲོ་ལ་དགེ་བའི་ལམ་བཟང་སྣང་མཛད་ཅིང༌།
중생에게 바른 길을 보여주고

།འཆད་དང་སྒྲུབ་པའི་བྱ་བ་ལྷུར་ལེན་པའི། །

ཆོས་བྱེད་དགེ་འདུན་འདི་དག་ཞབས་བརྟན་ཅིང༌།
정법을 행하는 승가가 견고해지고

།ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

མི་རྣམས་ན་རྒ་འཆི་བའི་འཇིགས་མེད་ཅིང༌།

།འཇིག་རྟེན་ཡང་དག་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པས། །

도라 데끼 중외 고찍부

율뒤 네깝 꾼두 미냠바

꾼켼 걀외 뗀바 린보체

일체지 부처님의 보배로운 가르침이

촉타르 다르싱 계바르 제두쏠

모든 때와 장소에서 쇠퇴하지 않고
사방으로 퍼지고 흥성하기를
		 기원합니다.

체메 켼당 쩨외 뻴아싱

도라 게외 람상 낭제찡

최제 겐둔 디닥 샵뗀찡

미남 나가 치외 직메찡

사람들이 병과 늙음과 죽음의
두려움이 없고

걀외 뗀바 쏙베 쩨진베

불법을 목숨보다 귀하게 여기시는

체당 둡베 자와 후르렌베
설법과 수행에 정진하며

틴레 촉쭈르 계바르 제두쏠

불사가 시방으로 퍼지기를 기원합니다.

직뗀 양닥 따와 당덴베

세간에 바른 견해가 갖추어져서
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ཕན་ཚུན་བྱམས་པའི་ཡིད་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིང༌།

།ཚད་མེད་དགའ་བ་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

གྲོང་རྣམས་འཇམ་པོའི་རླུང་གིས་གཡོ་བ་ཡིས།

།བ་དན་དཀར་པོའི་ཕྲེང་བས་རབ་མཛེས་ཤིང༌། །

གོས་བཟང་རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་ལྡན་པ་ཡི།

།འབྱོར་ལྡན་སྐྱེ་བོས་གང་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

མཁའ་ལ་གློག་ཕྲེང་འགྱུ་བའི་སྤྲིན་མཛེས་ཤིང༌།

།ས་ལ་རྨ་བྱ་དགའ་བའི་གར་མཛེས་པ། །

ཟིམ་བུ་དལ་གྱིས་འབབ་པའི་ཆར་རྒྱུན་གྱིས།

།འགྲོ་རྣམས་དགའ་བ་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

རི་རྣམས་རྩྭ་དང་མེ་ཏོག་འབབ་ཆུས་བརྒྱན།

།ཀླུང་རྣམས་སྣ་ཚོགས་ཕྱུགས་དང་འབྲུ་ཡིས་གང༌། །

펜춘 잠베 이당 덴규르찡
서로 서로 자애심을 갖고

동남 잠뵈 룽기 요와이

마을들엔 부드러운 바람이 불어

괴상 린첸 곈당 덴바이

체메 가와 계바르 제두쏠

무한한 기쁨이 퍼지기를 기원합니다.

바덴 까르뵈 텡외 랍제싱

하얀 깃발의 행렬로 아름답게 꾸며지고

조르덴 꼐외 강와르 제두쏠

좋은 옷과 보배 장식을 두른
풍족한 사람들로 가득하기를
		 기원합니다.

카라 록텡 규외 띤제싱

하늘에는 번개가 번쩍이는 구름

심부 델기 밥베 차르균기

잔잔히 내리는 보슬비로 인해

리남 짜당 메똑 밥취곈

싸라 마자 가외 가르제바

땅에는 즐거운 공작새가 춤을 추고

도남 가와 계바르 제두쏠

중생의 기쁨이 퍼지기를 기원합니다.

룽남 나촉 축당 두이강

산들은 풀과 꽃, 계곡물로 아름답고
평원에는 갖가지 가축과 곡식들로
		 가득하며

མི་རྣམས་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་གླུ་ལེན་ཞིང༌།
미남 랍두 가외 루렌싱

사람들은 즐거움으로 노래 부르고

རྒྱལ་པོའི་ཆབ་སྲིད་ཞི་བས་ལེགས་སྐྱོང་ཞིང༌།
걀뵈 찹씨 시외 렉꾱싱

정치인은 평화롭고 바르게
나라를 보살피고

།དྲེགས་དང་འཐབ་རྩོད་མེད་པར་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །
덱당 탑쬐 메바르 계바르 제두쏠

교만과 분쟁이 없기를 기원합니다.

།འབངས་རྣམས་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ལུང་གུས་ལེན་པས། །
방남 걀뵈 까룽 귀렌베

민중은 법과 질서를 귀하게 지켜
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ཕྱི་དང་ནང་གི་འཁྲུགས་རྩོད་ཉེར་ཞི་ནས།

།རྫོགས་ལྡན་བཞིན་དུ་བདེ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གཟུགས་དང༌།
불상과 정법의 경전들로

།དམ་ཆོས་གླེགས་བམ་དུ་མས་རབ་མཛེས་པ། །

ལྷ་རྫས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཚོགས་དཔག་མེད་ཀྱིས།
무량한 천계의 보배와 공양물로

།མཆོད་པའི་ཆར་ཆེན་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

དགོན་གནས་ཐམས་ཅད་ཐུབ་བསྟན་སྐྱོང་བྱེད་པ།
모든 사원들은 불법을 수호하여

།བཤེས་གཉེན་ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པས་ཡོངས་ཁྱབ་སྟེ། །

འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་བྱ་བས་དུས་འདའ་ཞིང༌།

།ཀློག་དང་ཁ་ཏོན་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

དགེ་བསྙེན་དགེ་ཚུལ་དགེ་སློང་ཕ་མ་རྣམས།
남녀 재가자와 승려들 모두

།དྲི་མ་མེད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་ཞིང༌། །

རྣམ་དག་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་བྱ་བ་ཡིས།
진실한 문사수의 행을 통해서

།བདེ་གཤེགས་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་གཡེང་བ་ཀུན་སྤངས་ནས།
모든 수행자는 산란을 여의고

།འཚེ་བ་ཀུན་བྲལ་འདུ་འཛིས་རྣམ་དབེན་པའི། །

ཞི་བའི་གནས་སུ་སྤོང་བ་ལྷུར་ལེན་པའི།

།རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

치당 낭기 툭쬐 녜르시네

족덴 신두 데와르 제두쏠

안팎의 혼란과 분쟁이 사라져서
원겁의 시대처럼 안락하기를
		 기원합니다.

쭉락 캉남 걀외 꾸숙당

하제 최베 띤촉 빡메기

곤네 탐제 툽뗀 꾱제바

체쬐 쫌베 자외 뒤다싱

담최 렉밤 두메 랍제바

사원들은 아름답게 꾸며지고

최베 차르첸 계바르 제두쏠

공양의 큰 비가 내리길 기원합니다.

셰녠 우르믹 진베 용캽떼

선지식과 승려들로 가득하고

록당 카똔 계바르 제두쏠

강설, 토론, 집필 등으로 시간을 보내며 독송과 기도 소리가 울려 퍼지기를
		 기원합니다.

게녠 게출 겔롱 파마남

남닥 퇴쌈 곰베 자와이

둡바 보남 옝와 꾼빵네

시외 네수 뽕와 후르렌베

무명을 끊기 위해 정진하여

디마 메베 춭팀 당덴싱

계율을 청정하게 받아 지키고

데셱 뗀바 계바르 제두쏠

불법이 흥성하기를 기원합니다.

체와 꾼델 두지 남왼베

소란과 장애 없는 적정처에서

똑베 욘뗀 계바르 제두쏠

성취의 공덕이 증장되기를 기원합니다.
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ལྷག་པར་དྭང་བས་གསོལ་བ་འདེབས་བྱེད་པ།
굳건한 신심으로 기원한 바를

།སྒྲུབ་པོ་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ལ། །

ལོག་འཚོ་བྲལ་བའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་ཚོགས་དང༌།
부정한 방식을 여읜 풍요와

།ཚེ་དང་དམ་ཆོས་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་དང་བརྩོན་འགྲུས་དང༌།
보시, 지계, 인욕, 정진과

།བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་བླ་ན་མེད་སོགས་ཀྱིས། །

རང་ལ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་ཡོངས་རྫོགས་ནས།

།ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

སྦྱིན་དང་སྙན་པར་སྨྲ་བས་འཁོར་བསྡུས་ནས།

།དོན་སྤྱོད་དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་བཤད་པའི་མཐུས། །

རང་གཞན་དོན་མཐུན་ཆོས་ལ་ལེགས་སྦྱར་ནས།

།གཞན་དོན་ཆོས་བཞིན་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

ཆོས་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་མཐའ་དག་ཉེར་ཞི་ཞིང༌།

།མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་ནས། །

གང་དང་གང་ལ་ཐུབ་པས་རབ་བསྔགས་པའི།

།དགེ་བ་དེ་དག་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

학바르 당외 쏠와 뎁제바

록초 델외 뻴조르 푼촉당

진당 출팀 소당 쫀뒤당

랑라 쌍계 최꾼 용족네

둡보 닥짝 코르당 쩨남라

이루는 우리들과 권속들에게

체당 담최 계바르 제두쏠

장수와 정법의 흥성을 기원합니다.

쌈뗀 셰랍 라나 메쏙기

선정, 지혜 등 위없는 바라밀 수행으로

룽똑 욘뗀 계바르 제두쏠

스스로 불법을 완전히 구족하여
교학과 성취의 공덕이 증장되기를
		 기원합니다.

진당 녠바르 마외 코르뒤네

돈쬐 담최 출신 셰베튀

보시와 듣기 좋은 말로 사람들을 모아
유익한 행위와 여실한 설법의
		 위력에 의해

랑셴 돈툰 최라 렉자르네

셴돈 최신 계바르 제두쏠

자리와 이타가 일치하는 도리에
여법한 이타행이 증장되기를
부합하여		 기원합니다.

최기 겔꼔 타닥 녜르시싱

툰꼔 마뤼 푼쑴 촉규르네

정법에 장애되는 조건들은 모두 소멸하고

강당 강라 툽베 랍악베

부처님께서 선하다 찬탄하신

이로운 조건들은 완전하게 갖추어져서

게와 데닥 계바르 제두쏠

공덕들이 증장되기를 기원합니다.
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དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་དང༌།
빨덴 라메 툭제 진랍당
거룩한 스승님의 자비로운 가피와

།ཆོས་ཀུན་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། །

བདག་གི་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་མཐུས།

།ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །

닥기 학쌈 남바르 닥베튀
저의 성실한 열의의 위력에 의해
ཅེས་པ་ས་སྐྱའི་ཆོས་སྤྱོད་ལས་བཏུས་པའོ། །

이 발원문은 싸꺄 기도문에서 발췌하였다.

최꾼 데신 니기 덴바당
일체법의 여여한 진실과

지따르 쏠와 땁신 둡규르찍
기원한 그대로 이루어지이다.

보리도차제 발원문
ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ།

དེར་ནི་རིང་དུ་འབད་ལས་ཚོགས་གཉིས་ནི།
오랜 노력으로 쌓아올린

།མཁའ་ལྟར་ཡངས་པ་གང་ཞིག་བསགས་པ་དེས། །

བློ་མིག་མ་རིག་གིས་ལྡོངས་འགྲོ་བ་ཀུན།
무명에 눈먼 일체 중생의

།རྣམ་འདྲེན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོར་བདག་གྱུར་ཅིག །

དེར་མ་སོན་པའི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡང༌།

그것을 이룰 때까지 모든 생마다

།འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་བརྩེ་བས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །

བསྟན་པའི་རིམ་པ་ཀུན་ཚང་ལམ་གྱི་མཆོག

།རྙེད་ནས་སྒྲུབ་པས་རྒྱལ་རྣམས་མཉེས་བྱེད་ཤོག །

རང་གིས་ཇི་བཞིན་རྟོགས་པའི་ལམ་གྱི་གནད།
여실하게 자증한 도의 내용과

།ཤུགས་དྲག་བརྩེ་བས་དྲངས་པའི་ཐབས་མཁས་ཀྱིས། །

འགྲོ་བའི་ཡིད་ཀྱི་མུན་པ་བསལ་བྱས་ནས།

།རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འཛིན་གྱུར་ཅིག །

데르니 링두 베레 촉니니

로믹 마릭 기동 도와꾼

데르마 쐰베 체랍 꾼두양

뗀베 림바 꾼창 람기촉

불법의 모든 차제가 구족된
최상의 길 찾아

랑기 지신 똑베 람기네

도외 이기 문바 쎌제네

중생의 마음의 어둠을 몰아내어

카따르 양바 강식 싹바데

허공처럼 광대한 두 자량에 의해

남덴 걀외 왕보르 닥규르찍

자재한 인도자가 되게 하소서.

잠베 양기 쩨외 제숭떼

문수존께서 자비로 보살피시어

녜네 둡베 걀남 녜제쇽

실천수행으로 부처님을 기쁘게 하리다.

슉닥 쩨외 당외 탑케기

강력한 자비에 따른 선교방편으로

걀외 뗀바 윤링 진규르찍

불법을 오래도록 지키도록 하소서.

བསྟན་པ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་མ་ཁྱབ་པའམ། 	ཁྱབ་ཀྱང་ཉམས་པར་གྱུར་པའི་ཕྱོགས་དེར་ནི། །
뗀바 린첸 촉기 마캽바암

캽꺙 냠바르 규르베 촉데르니

수승한 불법의 보배가 전해지지 않거나 전해졌다 쇠퇴한 그러한 곳에
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སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཡིད་རབ་བསྐྱོད་པ་ཡིས།
대자비로 마음을 일으켜

།ཕན་བདེའི་གཏེར་དེ་གསལ་བར་བྱེད་པར་ཤོག །

སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་རྨད་བྱུང་འཕྲིན་ལས་ལས།
불보살님들의 희유한 업적으로부터

།ལེགས་གྲུབ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པས་ཀྱང༌། །

ཐར་འདོད་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་ལ་དཔལ་སྟེར་ཞིང༌།

།རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་རིང་དུ་སྐྱོང་གྱུར་ཅིག །

ལམ་བཟང་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་བྱེད་ཅིང༌།

།འགལ་རྐྱེན་སེལ་བྱེད་མི་དང་མི་མིན་ཀུན། །

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བས་བསྔགས་པ་ཡི།

부처님께서 찬탄하시는 청정한 도에서

།རྣམ་དག་ལམ་དང་འབྲལ་བར་མ་གྱུར་ཅིག །

གང་ཚེ་ཐེག་པ་མཆོག་ལ་ཆོས་སྤྱོད་བཅུས།
최상승의 십법행을 여실하게

།ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པ་དེ་ཡི་ཚེ། །

མཐུ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་གྲོགས་བྱེད་ཅིང༌།

།བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོས་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །

닝제 첸뵈 이랍 꾀바이

쎄쩨 걀외 메중 틴레레

타르되 남기 이라 뻴떼르싱

펜데 떼르데 쎌와르 제바르쇽

이익과 안락의 보고를 밝히게 하소서.

렉둡 장춥 람기 림베꺙

훌륭히 이루어진 보리도차제에 의해

걀외 제바 링두 꾱규르찍

해탈을 추구하는 이들의 마음에
부처님의 행을 오래도록 수호하게
빛을 주고		 하소서.

람상 둡베 툰꼔 둡제찡

겔꼔 쎌제 미당 미민꾼

바른 도의 실천에 이로운 조건들은
장애들은 소멸하여 사람이나
갖추어지고		 사람 아닌 모두가

체랍 꾼두 걀외 악바이

강체 텍바 촉라 최쬐쮜

투덴 남기 딱두 독제찡

위력 있는 분들께서 항시 수호하시고
ཅེས་པ་འདི་ནི་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའོ། །

이 발원문은 쫑카빠 대존자께서 지으셨다.

남닥 람당 델와르 마규르찍

세세생생 벗어나지 않게 하소서.

출신 둡라 쫀바 데이체
실천에 정진하는 동안

따시 갸최 촉꾼 캽규르찍

길상의 대해가 시방을 덮게 하소서.

샹최 발원문
ཤངས་ཆོས་སྨོན་ལམ།

རྡོ་རྗེ་འཆང་དང་ཡེ་ཤེས་ཌཱའ་ཀི་གཉིས།
금강지와 지공행智空行,

큥보 요가의 조사와 전승스승,

བདེ་དགྱེས་གསང་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་མོ་དང༌།

།འཇིགས་བྱེད་རྟ་མཆོག་ལ་སོགས་ཡི་དམ་ལྷ། །

མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་མྱུར་མཛད་རེ་མ་ཏི།

།བཀའ་སྡོད་བཞི་སོགས་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །

도제 창당 예셰 다끼니

데계 쌍쑴 규툴 첸모당

짜끄라삼바라, 헤와즈라,
구햐사마자, 마하마야,

칸도 데아 뉴르제 레마띠

오부공행五部空行, 신속하신 레마띠,

ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང༌། །
큥보 넬조르 짜규 라마당

직제 따촉 라쏙 이담하

바이라와, 하야그리와 등의 본존들과,

깐되 시쏙 담젠 갸최촉

4호법 등의 바다와 같은 호법신중과,

སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་བ་གསུམ། །མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །
꺕네 꼰촉 쑴당 짜와 쑴

미온 잉네 닥라 공수쏠

귀의처 삼보와, 삼존이시여,

허공계에서 저를 굽어 살피소서.

ཁྱེད་རྣམས་བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་བདེན་མཐུ་དང༌། །དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་རྩ་ཇི་སྙེད་མཐུས། །
켸남 진랍 툭제 덴투당

뒤쑴 싹베 게짜 지녜튀

가피와 자비와 진실의 위력과

삼세에 지은 모든 선한 공덕의 힘으로

སྐྱེ་བ་འདི་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ།

이번 생과 모든 생의 서원 일체를

།སྨོན་ལམ་གང་བཏབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་མཛད་གསོལ། །

ཤིན་ཏུ་རྙེད་དཀའི་དལ་འབྱོར་རིན་ཆེན་འདི།

།ཆུད་ཟོས་མི་བྱ་སྙིང་པོ་ལེན་པར་ཤོག །

꼐와 디당 체랍 탐제두

신두 녜께 델조르 린첸디

얻기 어려운 가만의 이 보배를

몬람 강땁 뉴르두 둡제쏠

신속히 이루도록 도와주소서.

취쇠 미자 닝보 렌바르쇽

유익하게 이용하여 헛되지 않도록
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མི་རྟག་མི་བརྟན་འགྱུར་བའི་ཆོས་ཅན་ལ།

།བསམ་ཞིང་ལོང་མེད་བློ་སྣ་ཐུང་བར་ཤོག །

དགེ་སྡིག་ལས་འབྲས་ཆེ་ཕྲ་ཐམས་ཅད་ལ།

།ཡིད་ཆེས་སྐྱེ་ཞིང་རྒྱུ་འབྲས་སྲུང་ནུས་ཤོག །

미딱 미뗀 귤외 최젠라

쌈싱 롱메 로나 퉁와르쇽

무상과 부질없음에 대해 사유하여
시간을 아껴 관심의 대상을 줄이게
		 하소서.

게딕 레데 체타 탐제라

이체 꼐싱 균데 쑹뉘쇽

크고 작은 모든 선악의 업과
믿음이 일어나 인과를 살필 수 있게
과보에 대해		 하시며

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་རབ་མཐོང་ཞིང༌། །འཁོར་བའི་གནས་ནས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་ཤོག །
캄쑴 코르외 둑엘 랍통싱

코르외 네네 네바르 중와르쇽

삼계 윤회의 고를 철저히 보아
윤회로부터의 출리심이 일어나게
		 하소서.

བདག་སོགས་འདི་ཕྱི་བར་དོ་ཐམས་ཅད་དུ།

현생과 후생, 중음 등의 일체에서

།དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་སྐྱབས་འོག་ཚུད་པར་ཤོག །

མཁའ་མཉམ་ཕ་མ་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ལ།

།བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་གཏིང་ནས་སྐྱེ་བར་ཤོག །

མཐུན་རྐྱེན་ཀུན་འཛོམས་དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་དུ།

།རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབ་ནས་ཉམས་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གྱི།

공덕을 구족하신 바른 스승께서

།བླ་མ་དམ་པས་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་ཤོག །

སངས་རྒྱས་ཀུན་དངོས་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ།

།བཅོས་མིན་མོས་གུས་སྙིང་ནས་སྐྱེ་བར་ཤོག །

닥쏙 디치 바르도 탐제두

카냠 파마 도둑 쎔젠라

허공처럼 무한한 부모와 같은
육도중생에게

툰꼔 꾼좀 왼베 리퇴두

꼰촉 짜쑴 꺕옥 취바르쇽

삼보와 삼존의 보호를 받게 하시며

잠당 닝제 띵네 꼐와르쇽

마음 깊이 자비가 일어나게 하소서.

쩨찍 둡네 냠똑 타르친쇽

순조로운 조건을 갖춘 적정처에서
일념을 닦아 수행의 성취가 완성되게
		 하시며

체랍 꾼두 욘뗀 꾼덴기

쌍계 꾼오 짜외 라마라

라마 담베 제수 진바르쇽

세세생생 보살피며 이끌게 하소서.

쬐민 뫼귀 닝네 꼐와르쇽

진정한 부처인 근본 스승님께
진실한 신심이 가슴에서 우러나게
		 하시며
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ཡེ་ནས་རང་བྱུང་ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ།

།ཡིན་པར་ཤེས་ཤིང་གསལ་སྣང་བརྟན་པར་ཤོག །

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས།
상사, 본존, 공행, 호법신중을

།སྒྲུབ་ཙམ་ཉིད་ནས་མངོན་སུམ་ཞལ་མཐོང་ཤོག །

ལུས་ལ་བདེ་དྲོད་བཟོད་མེད་རབ་འབར་ཞིང༌།

།སེམས་ལ་བདེ་སྟོང་ཏིང་འཛིན་བརྟན་པར་ཤོག །

ཆོས་རྣམས་སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་ལ།

꿈이나 허깨비 같은 법들에 대해

།བདེན་འཛིན་འཁྲུལ་པ་རྩད་ནས་ཞིག་པར་ཤོག །

མཚན་མོ་རྩོལ་མེད་རྨི་ལམ་རབ་ཟིན་ཅིང༌།

།སྦྱོང་སྤེལ་སྤྲུལ་སྒྱུར་ཡུལ་སྣང་ཕེབས་པར་ཤོག །

མ་རིག་གཏི་མུག་གཉིད་ཀྱི་མུན་ཁུང་ལ།

།སྲབ་མཐུག་འོད་གསལ་ངོ་ཤེས་ཟིན་པར་ཤོག །

ཆོས་སྐུ་བླ་མ་ཡི་དམ་སྐར་ཁུང་མ།

법신, 상사, 본존의 출구로

།མཁའ་སྤྱོད་ལ་སོགས་འཕོ་བ་འབྱོངས་པར་ཤོག །

སྐུ་གསུམ་རང་ཤར་འཆུགས་མེད་ལ་སོགས་ཀྱིས།

།སྲིད་པ་བར་དོའི་སྐུ་གསུམ་མངོན་གྱུར་ཤོག །

예네 랑중 하이 낄코르라

본래부터 이루어진 본존 만달라를
인식하여

라마 이담 칸도 최꾱촉

뤼라 데되 쇠메 랍바르싱

인바르 셰싱 쎌낭 뗀바르쇽

선명한 현현이 견고해지게 하소서.

둡짬 니네 온쑴 셸통쇽

관상과 동시에 직관할 수 있게 하시며

쎔라 데똥 띵진 뗀바르쇽

몸에는 참을 수 없는 지복의
낙공불이樂空不二의 삼매가
열기가 타올라		 견고해지게 하소서.

최남 규마 미람 따부라

첸모 쫄메 미람 랍신찡

덴진 툴바 쩨네 식바르쇽

착란된 실집을 뿌리 뽑게 하시고

종뻴 뚤규르 율낭 펩바르쇽

밤에는 애씀 없이 꿈을 알아차려서
수修, 증增, 화化, 변變의 대상으로 취하게
		 하소서.

마릭 띠묵 니기 문쿵라

삽툭 외쎌 오셰 신바르쇽

무명의 잠에 빠진 어둠 속으로부터
희미하거나 뚜렷한 빛을 알아차리게
		 하시고

최꾸 라마 이담 까르쿵마

꾸쑴 랑샤르 축메 라속기

삼신의 분명한 자현自現 등에 의해

카쬐 라쏙 포와 종바르쇽

공행 등의 포와에 능숙하게 하소서.

씨바 바르되 꾸쑴 온규르쇽

중음의 삼신이 현전하게 하시며
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སྐྱོན་བཞི་རང་གྲོལ་སྐུ་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་ལ།

།ཕྱག་ཆེན་གནས་ལུགས་ཚེ་འདིར་རྟོགས་པར་ཤོག །

བླ་མ་མོས་གུས་སྣང་གྲགས་ལྷ་དང་སྔགས།

།སྣང་སེམས་སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་ལམ་ཁྱེར་ཤོག །

བདེ་སྟོང་མཁའ་ལ་སྤྱོད་པའི་རྗེ་བཙུན་མས།

།བསྐྱེད་རྫོགས་ལམ་གྲུབ་མཁའ་སྤྱོད་བགྲོད་པར་ཤོག །

ལུས་ཉིད་བེམས་པོ་སེམས་ནི་སྐྱེ་འཆི་བྲལ།

몸은 물질이요, 마음은 생사를 떠나

།འབྲས་བུ་འཆི་མེད་འཆུགས་མེད་དོན་རྟོགས་ཤོག །

བླ་མ་མགོན་པོའི་ཞལ་བཟང་རབ་མཐོང་ཞིང༌།

།ལས་བཞི་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན།

།ཞི་བའི་མཐུ་བྱིན་སངས་རྒྱས་ལྟ་བུར་ཤོག །

ཚེ་བསོད་དབང་ཐང་ཉམས་དང་རྟོགས་པ་སོགས།
수명, 복덕, 권세, 수행, 증득 등이

།དབྱར་གྱི་ཆུ་བོ་ལྟ་བུར་རྒྱས་པར་ཤོག །

བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་མཆོག་ཏུ་ཕན་པའི་ཕྱིར།

ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བར་ཤོག །

꾠시 랑돌 꾸시 훈둡라

착첸 네룩 체디르 똑바르쇽

네 가지 허물의 자연해탈과
대수인마하무드라의 실상을 현생에
사신의 자연성취를 얻고		 깨닫게 하소서.

라마 뫼귀 낭닥 하당악

낭쎔 규마 미람 람켸르쇽

스승의 형상과 말씀은 본존과 진언으로, 객관과 주관은 허깨비나 꿈처럼 보게
		 하시며

데똥 카라 쬐베 제쭌메

꼐족 람둡 카쬐 되바르쇽

낙공불이의 공행불모空行佛母에 의해
생기, 원만차제를 성취하고 공행하게
		 하소서.

뤼니 벰보 쎔니 꼐치델

라마 곤뵈 셸상 랍통싱

데부 치메 축메 돈똑쇽

불사, 무오의 뜻을 깨닫게 하시며

레시 촉기 오둡 톱바르쇽

보호주 스승의 미묘한 모습을
네 가지 수승한 업의 성취를 이루게
온전히 보고		 하소서.

쎔젠 남기 네당 둑엘꾼

시외 투진 쌍계 따부르쇽

중생의 모든 병과 고통을 해소하는
부처님과 같은 위력과 가피력을 갖게
		 하시며

체쇠 왕탕 냠당 똑바쏙

뗀당 도라 촉두 펜베치르

불법과 중생의 이익을 위해

야르기 추오 따부르 계바르쇽

여름날의 강물처럼 불어나게 하소서.

캄쑴 씨쑴 왕두 두와르쇽

삼계를 모두 조복하게 하시며
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ཞིང་བཅུ་ཚང་བའི་དགྲ་བོ་སྒྲོལ་ནུས་ཕྱིར།
싱쭈 창외 다오 돌뉘치르

།དྲག་སྔགས་ནུས་མཐུ་མེ་བཞིན་འབར་བར་ཤོག །
닥악 뉘투 메신 발와르쇽

십악원적을 구제할 수 있도록
위맹진언의 위력이 불처럼 타오르게
		 하소서.

བདག་སོགས་སེམས་ཅན་བཅས་དང་རང་བཞིན་སོགས། །སྡིག་པ་གང་མཆིས་མ་ལུས་བྱང་བར་ཤོག །
닥쏙 쎔젠 쩨당 랑신쏙

딕바 강치 마뤼 장바르쇽

저와 모든 중생의 현생과 과거생의

일체 죄업이 정화되게 하시며

ཟང་ཟིང་ཆོས་དང་མི་འཇིགས་སྦྱིན་པ་ཡིས།
상싱 최당 미직 진바이

재시, 법시, 무외시 등으로

།སྐྱེ་རྒུ་ཐམས་ཅད་བདེ་ལ་འགོད་ནུས་ཤོག །
꼐구 탐제 데라 괴뉘쇽

일체중생을 안락으로 인도하게 하소서.

སོ་ཐར་བྱང་སེམས་གསང་སྔགས་དམ་ཚིག་སོགས། །དགེ་བའི་ཁྲིམས་རྣམས་དུས་ཀུན་སྲུང་ནུས་ཤོག །
소타르 장쎔 쌍악 담칙속

게외 팀남 뒤꾼 쑹뉘쇽

별해탈계, 보살계, 밀교계 등
공덕 있는 모든 계율을 항시 수지하게
		 하시며

སེམས་ཅན་གཅིག་གི་ཕྱིར་ཡང་བསྐལ་བརྒྱ་རུ།

།བདག་ལུས་བྱེ་བར་གཏུབས་ཀྱང་བཟོད་པར་ཤོག །

བདག་གཞན་ཐར་པའི་ལམ་མཆོག་སྒྲུབ་པ་ལ།

།ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་བརྩོན་འགྲུས་མཚུངས་པར་ཤོག །

མཐའ་བྲལ་འོ ད་གསལ་སེམས་ཉིད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ།

།ཞི་ལྷག་ཏིང་འཛིན་མི་གཡོ་བརྟན་པར་ཤོག །

쎔젠 찍기 치르양 깰갸루

닥뤼 제와르 뚭꺙 쇠바르쇽

백겁 동안 네 몸이 백만 조각으로
단 한 유정을 위해서라도 인네하게
잘리더라도		 하소서.

닥셴 타르베 람촉 둡바라

툽베 왕뵈 쫀뒤 충바르쇽

자타가 수승한 해탈도를 수행함에 있어 부처님과 같이 정진하게 하시며

타델 외쎌 쎔니 최기꾸

시하 띵진 미요 뗀바르쇽

양변을 여읜 마음광명 법신을 지각하는 지관쌍운의 삼매가 견고해지게 하소서.

འཁོར་འདས་ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ། །མཁྱེན་རབ་འཇམ་པའི་དབྱངས་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །
코르데 최남 마뤼 탐제라

켼랍 잠베양당 충바르쇽

윤회와 열반의 일체법에 대해

문수존과 같은 지혜를 갖게 하시며

མདོ་རྒྱུད་གསར་རྙིང་ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་ཀུན།
도규 싸르닝 최남 마뤼꾼

신구新舊, 현밀의 일체법을 수행하여

།ཉམས་སུ་གང་བླངས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཤོག །
냠수 강랑 타루 친바르쇽

완전한 성취를 이루게 하소서.
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གཟུགས་མཛེས་དབྱངས་སྙན་ཚེ་དཔལ་སྟོབས་འབྱོར་ལྡན། །གང་མཐོང་ཡིད་འོང་བརྩེ་བའི་སེམས་ཐོབ་ཤོག །
숙제 양녠 체벨 똡조르덴		

강통 이옹 쩨외 쎔톱쇽

훌륭한 형상, 음성, 장수, 권세, 		 보는 이마다 호감을 갖게 하시며
부귀 등을 갖춰

རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ཤངས་བརྒྱུད་བསྟན་པ་ལ།

།འཛམ་གླིང་རྒྱན་དང་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ལྟར་ཤོག །

འཆི་བའི་དུས་སུ་གནད་གཅོད་མི་འབྱུང་ཞིང༌།

།འཇའ་འོ ད་རིང་བསྲེལ་འགྲོ་བ་འདྲེན་བྱེད་ཤོག །

བདག་གཞན་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་བདེ་བ་ཅན།

ཁྱུང་པོ་ཡབ་སྲས་ཞབས་དྲུང་སྐྱེ་བར་ཤོག །

སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་ས་བཅུ་རབ་ཐོབ་སྟེ།

정토에 나자마자 십지를 성취하고

།བླ་མེད་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །

སྲིད་ཞིའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་འགྲོ་བའི་དོན།

윤회와 열반의 양변에 머물지 않고

།རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀུན་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །

མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཟས་ཆོས་འབྲེལ་བ་ཀུན།

보거나 듣거나 인연 있는 모든 이들이

།གདུལ་བྱ་འཁོར་གྱི་ཐོག་མར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཉེ་ལམ་གསང་སྔགས་དང༌།

།ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་ཆར་པ་ཕབ་པར་ཤོག །

걀걀 찌당 샹규 뗀바라

잠링 곈당 싱따 계따르쇽

일반 불법과 썅빠 전승의 가르침이
남섬부주의 장식과 여덟 수레가 되게
		 하소서.

치외 뒤수 네쬐 미중싱

자외 링쎌 도와 덴제쇽

사망 시에 신체 요해처가 분리되지 않고 무지갯빛과 사리로 중생을 인도하게
		 하시며

닥셴 푀 마탁두 데와젠

자타 모든 중생이 죽음과 동시에
정토에 계신

꼐마 탁두 싸쭈 랍톱떼

씨시 타라 미네 도외돈

통퇴 덴렉 세최 델와꾼

둘자 남라 녜람 상악당

제자들에게 밀승의 빠른 길과

큥보 얍쎄 샵둥 꼐와르쇽

큥보 사제의 존전에 나게 하소서.

라메 족베 장춥 톱바르쇽

위없는 완전한 보리를 이루게 하시며

걀와 쎄쩨 꾼당 충바르쇽

제불보살과 같은 이타를 행하게 하소서.

둘자 코르기 톡마르 꼐와르쇽

주변의 첫 번쩨 제자로 나게 하시며

텍첸 최기 차르바 팝바르쇽

대승의 법비를 네리게 하소서.
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མཐར་ཐུག་སེམས་ཅན་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ།
궁극에는 중생을 한명도 남김없이

།བདག་ཉིད་ཁོ་ནས་སངས་རྒྱས་སར་བཀོད་ཤོག །

བདག་གཞན་སངས་རྒྱས་ས་ལ་མ་བཀོད་བར།
자타가 모두 성불하기 이전까지

།ཆོས་འགལ་བར་ཆད་སྐད་ཅིག་མི་འབྱུང་ཤོག །

བདག་གི་བདེ་དང་དགེ་བ་ཅི་མཆིས་པ།

저에게 있는 모든 안락과 공덕을

།འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིས་ཐོབ་པར་ཤོག །

དེ་ཐོབ་བདེ་དང་དགེ་བ་ལ་བརྟེན་ནས།

그렇게 얻은 안락과 공덕에 의해

།དུས་རྣམ་ཀུན་ཏུ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བར་ཤོག །

འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྡིག་སྒྲིབ་ཅི་མཆིས་པ།
중생에게 있는 모든 고와 죄장은

།བདག་ཐིམ་བདག་གིས་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་ཤོག །

དེ་མྱོང་སྟོབས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ།

།སྡུག་བསྔལ་སྡིག་སྒྲིབ་གཏན་ནས་མི་འབྱུང་ཤོག །

དཀོན་མཆོག་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དང༌།
삼보와 삼존의 가피,

།མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ནུས་མཐུ་དང༌། །

དོན་དམ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌།
변함없는 승의의 진리,

།ཀུན་རྫོབ་རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་བ་མེད་པའི་མཐུས། །

ཇི་ལྟར་བཏབ་པའི་སྨོན་ལམ་དེ་དག་ཀུན།

།མྱུར་བ་ཉིད་དུ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །

타르툭 쎔젠 찍꺙 마뤼바

닥섄 쌍계 싸라 마꾀바르

닥기 데당 게와 찌치바

데톱 데당 게와 라뗀네

도외 둑엘 딕딥 찌치바

데뇽 똡기 쎔젠 마뤼바

닥니 코네 쌍계 싸르꾀쇽

부처의 경지로 인도하게 하시며

최겔 바르체 께찍 미중쇽

한 순간도 장애가 일어나지 않게 하소서.

도둑 쎔젠 꾼기 톱바르쇽

육도 중생 모두가 얻게 하시고

뒤남 꾼두 데끼 중와르쇽

언제나 끊임없는 안락에 머물게 하소서.

닥팀 닥기 둑엘 뇽와르쇽

저 혼자 흡수해서 고통 받게 하시고

둑엘 딕딥 뗀네 미중쇽

그렇게 제가 고통 받은 힘에 의해서
타인에게는 고와 죄장이 생겨나지 않게
		 하소서.

꼰촉 짜와 쑴기 진랍당

돈담 규르와 메베 덴바당

지따르 땁베 몬람 데닥꾼

이와 같이 서원한 모든 것들이

칸도 최꾱 쑹메 뉘투당

공행과 호법신의 위신력,

꾼좁 뗀델 루와 메베튀

속임 없는 세속제 연기의 힘 등에 의해

뉴르와 니두 이신 둡바르쇽

뜻대로 신속하게 이루어지이다.
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དེ་ལྟར་སྨོན་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ།

།མ་གྱུར་ནམ་མཁའི་མཐའ་མཉམ་ཀུན་ལ་བསྔོ། །

སྡུག་བསྔལ་ཀུན་བྲལ་བདེ་བ་མཆོག་ཐོབ་ནས།

།ཕྱམ་གཅིག་སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །

데따르 몬베 게외 짜와데

마규르 남케 타냠 꾼라오

이러한 서원의 선근 공덕을
한때 어머니였던 모든 중생을 위해
		 회향하오니

둑엘 꾼델 데와 촉톱네

일체 고를 여의고 최상의 안락을 얻어

참찍 쌍계 고팡 톱바르쇽		

다 함께 부처의 지위가 이루어지이다.

ཅེས་པའང་དཔལ་ལྡན་ཤངས་པའི་གྲལ་མཐར་འཁོད་པ་ཀརྨ་རང་བྱུང་ཀུན་ཁྱབ་པས་ས་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོར་སྨྲས་པ་འདིས་ཀྱང་འགྲོ་ཕན་རྒྱ་ཆེར་
འབྱུང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།
이 발원문은 위대한 썅빠 까규의 말석에 위치한 ‘까르마 랑중 꾼캽바’께서 지으셨으니, 중생을 널리
이롭게 하는 인연이 되기를 기원합니다. 망갈람.

파찍 담바 쌍계의 30 발원문
དམ་པ་འི་སྨོན་ལམ་སུམ་ཅུ་པ།
ཕ་ཅིག་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མཛད་པའི་སྨོན་ལམ་སུམ་ཅུ་པ་ནི།
파찍 담바께서 지으신 30 발원문

བདག་གཞན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་བརྒྱུད་ལྡན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག །དོན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་
닥셴 남기 규라 규덴 라메 진랍 죽바르 규르찍 		

돈기 오뙤

자타의 내면에 법맥을 이은 스승의 가피가 깃들게 하소서. 뜻의 인지를 요처로

གནད་དུ་ཆུད་པར་གྱུར་ཅིག །རྟོགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །སྟོབས་བཅུ་
네두 취바르 규르찍

똑바 지따와 신두 규라 꼐와르 규르찍 똡쭈

취하게 하소서. 이해한 그대로 증득하게 하소서. 십력과 사무외와 수기를

མི་འཇིགས་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ལྟ་སྟངས་གྲུབ་ཅིང་རྟེན་འབྲེལ་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །
미직 룽뗀 톱바르 규르찍

따땅 둡찡 뗀델 찰와르 규르찍

얻게 하소서. 정견을 얻어 연기를 보게 하소서.

འགྲོ་རྣམས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ལམ་ལ་འགོད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །ས་ལམ་གདན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་བསྒྲོད་ནུས་པར་
도남 민돌기 람라 괴뉘바르 규르찍

싸람 덴톡 찍두 되뉘바르

중생을 성숙과 해탈의 도로 인도할 능력을 얻게 하소서. 오도, 십지를 한 자리에서

གྱུར་ཅིག །ཤེས་རབ་ཀྱི་སྤྱན་གྱིས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པ་མཐོང་བར་གྱུར་ཅིག །ཡོན་ཏན་ལོ་འདབ་བཞིན་དུ་
규르찍 셰랍기 쩬기 최니기 덴바 통와르 규르찍		

욘뗀 로답 신두

모두 성취할 수 있게 하소서. 지혜의 눈으로 법성의 진리를 보게 하소서.

རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །འབྲས་བུ་དཔག་བསམ་བཞིན་དུ་སྨིན་པར་གྱུར་ཅིག །མོས་གུས་རི་རབ་བཞིན་དུ་
계바르 규르찍 데부 빡쌈 신두 민바르 규르찍

뫼귀 리랍 신두

공덕이 꽃잎처럼 만발하게 하소서. 과위가 원하는 대로 열매 맺게 하소서.

བརྟན་པར་གྱུར་ཅིག །ངེས་པའི་ཤེས་པ་ཐེ་ཚོམ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །ལས་ཀྱི་
뗀바르 규르찍 네베 셰바 테촘당 델와르 규르찍

레기

신심이 수미산처럼 견고해지게 하소서. 의심을 여의고 확신을 얻게 하소서.
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འཕྲོ་སད་ནས་སྨོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་ཅིག །གོ་ཆས་འཇིག་རྟེན་གྱི་དྲི་མ་དག་པར་གྱུར་ཅིག །
토쎄네 몬람 남바르 닥바르 규르찍
고체 직뗀기 디마 닥바르 규르찍
숙세의 선근이 깨어나 서원이 청정해지게 하소서. 정진의 갑옷을 입고 세속의

སྒྲུབ་པ་ལ་བར་ཆད་མེད་ཅིང་དཀའ་ཐུབ་བཙན་པར་གྱུར་ཅིག །རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ལས་སུ་རུང་བར་གྱུར་ཅིག །
둡바라 바르체 메찡 까툽 쩬바르 규르찍
짜룽 틱레 레수 룽와르 규르찍
습기를 정화하게 하소서. 수행에 장애 없이 용맹하게 고행하게 하소서.

རྟག་ཏུ་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་ཅིག །བྱང་སེམས་ལ་ཉམས་པ་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །

딱두 쌈바 남바르 닥바르 규르찍 장쎔라 냠바 메바르 규르찍
맥, 풍, 명점의 기능이 원활해지게 하소서. 마음의 동기가 항시 청정하게 하소서.

ཐེག་ཆེན་གྱི་ལྟ་སྒོམ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་གྱུར་ཅིག །གཉིས་སྣང་གི་ཤེས་པ་རང་སར་གྲོལ་བར་གྱུར་ཅིག །
텍첸기 따곰 냠수 뇽와르 규르찍
니낭기 셰바 랑싸르 돌와르 규르찍
보리심이 쇠퇴하지 않게 하소서. 대승의 견해와 명상을 체득하게 하소서.

རིགས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །བརྒྱུད་ལྡན་བླ་མའི་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་གྱུར་ཅིག །

릭 켸바르젠두 꼐와르 규르찍 규덴 라메 제수 진바르 규르찍
이종현현의 심식 그 자리에서 해탈하게 하소서. 수승한 종성으로 깨어나게

ལས་ཀྱི་མཐའ་མི་ལོག་པར་གྱུར་ཅིག །ཤེས་རབ་གསུམ་ལ་བློ་སྦྱོང་བར་གྱུར་ཅིག །

레기타 미록바르 규르찍
셰랍 쑴라 로종와르 규르찍
하소서. 법맥을 이은 스승의 인도를 받게 하소서. 항시 올바른 업을 지어가게

དབང་གི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག །བདེ་བ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །རྣམ་ཤེས་རྩ་རླུང་ལ་

왕기 진랍 죽바르 규르찍
데와 도제 따부 톱바르 규르찍 남셰 짜룽라
하소서. 세 가지 지혜로 마음을 정화하게 하소서. 관정의 가피가 깃들게 하소서.

རང་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །རང་ལུས་གཟུགས་སྐུར་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཆོས་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་

랑왕 톱바르 규르찍 랑뤼 숙꾸르 둡바르 규르찍
최꾸 온쑴두
금강과 같은 안락을 얻게 하소서. 식識, 맥, 풍에 자재함을 얻게 하소서. 이 몸으로

རྟོགས་པར་གྱུར་ཅིག །སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞན་དོན་མཐར་ཕྱིན་པར་གྱུར་ཅིག །

똑바르 규르찍 뚤꾸 틴레기 셴돈 타르친바르 규르찍
색신을 이루게 하소서. 법신을 생생히 직관하게 하소서. 화신의 이타행이 완성되
게 하소서.
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ངེས་དོན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ།

ན་མོ་གུ་རུ།

나모 구루

བླ་མ་རྣམས་དང་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ།
라마 남당 이담 낄코르하
스승님들과 만달라 본존,

།ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས། །
촉쭈 뒤쑴 걀와 세당제

시방삼세 제불보살님들이시여,

བདག་ལ་བརྩེར་དགོངས་བདག་གི་སྨོན་ལམ་རྣམས། །ཇི་བཞིན་འགྲུབ་པའི་མཐུན་འགྱུར་བྱིན་བརླབས་མཛོད།།
닥라 쩨르공 닥기 몬람남

지신 둡베 툰규르 진랍죄

자비로 저희를 살피시고

서원이 이루어지도록 가피하소서.

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི།
저와 무량한 일체중생의

།བསམ་སྦྱོར་རྣམ་དག་གངས་རི་ལས་སྐྱེས་པའི། །

འཁོར་གསུམ་རྙོག་མེད་དགེ་ཚོགས་ཆུ་རྒྱུན་རྣམས།

།རྒྱལ་བ་སྐུ་བཞིའི་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་གྱུར་ཅིག །

ཇི་སྲིད་དེ་མ་ཐོབ་པ་དེ་སྲིད་དུ།

부처의 몸을 성취하는 그날까지

།སྐྱེ་དང་སྐྱེ་བ་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡང༌། །

སྡིག་དང་སྡུག་བསྔལ་སྒྲ་ཡང་མི་གྲག་ཅིང༌།

།བདེ་དགེ་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

닥당 타예 쎔젠 탐제기

코르쑴 뇩메 게촉 추균남

쌈조르 남닥 강리 레꼐베

청정한 동기의 설산에서 비롯된

걀와 꾸시 갸초르 죽규르찍

삼륜청정의 선업자량이 강물들이
부처의 사신四身의 바다로 흘러들게
		 하소서.

지씨 데마 톱바 데씨두

딕당 둑엘 다양 미닥찡

죄와 고는 이름조차 듣지 못하고

꼐댱 꼐와 체랍 꾼두양
모든 생과 생에 걸쳐서

데게 갸최 뻴라 쬐바르쇽

안락과 선의 바다에서 유희하게 하소서.

དལ་འབྱོར་མཆོག་ཐོབ་དད་བརྩོན་ཤེས་རབ་ལྡན། །བཤེས་གཉེན་བཟང་བསྟེན་གདམས་པའི་བཅུད་ཐོབ་ནས། །
델죠르 촉톱 데쫀 셰랍덴

셰녠 상뗀 담베 쮜톱네

수승한 가만을 얻고 신심과 정진과
지혜를 갖추어

선지식을 의지해서 가르침의
정수를 얻고
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ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་མ་མཆིས་པར།

바르게 실천함에 어떠한 장애도 없이

།ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་དམ་ཆོས་སྤྱོད་པར་ཤོག །

ལུང་རིགས་ཐོས་པས་མི་ཤེས་སྒྲིབ་ལས་གྲོལ།

།མན་ངག་བསམ་པས་ཐེ་ཚོམ་མུན་ནག་བཅོམ། །

སྒོམ་བྱུང་འོད་ཀྱིས་གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་གསལ།

།ཤེས་རབ་གསུམ་གྱི་སྣང་བ་རྒྱས་པར་ཤོག །

རྟག་ཆད་མཐའ་བྲལ་བདེན་གཉིས་གཞི་ཡི་དོན།

།སྒྲོ་སྐུར་མཐའ་བྲལ་ཚོགས་གཉིས་ལམ་མཆོག་གིས། །

སྲིད་ཞིའི་མཐའ་བྲལ་དོན་གཉིས་འབྲས་ཐོབ་པའི།

།གོལ་འཆུགས་མེད་པའི་ཆོས་དང་ཕྲད་པར་ཤོག །

སྦྱང་གཞི་སེམས་ཉིད་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ལ།

།སྦྱོང་བྱེད་ཕྱག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་ཆེས། །

སྦྱང་བྱ་གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་རྣམས།

།སྦྱངས་འབྲས་དྲི་བྲལ་ཆོས་སྐུ་མངོན་གྱུར་ཤོག །

གཞི་ལ་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ་ལྟ་བའི་གདེང།

།དེ་ལ་མ་ཡེངས་སྐྱོང་བ་སྒོམ་པའི་གནད། །

출신 둡라 바르체 마치바르

룽릭 퇴베 미셰 딥레돌

체랍 꾼두 담최 쬐바르쇽

세세생생 정법을 행하게 하소서.

멘악 쌈베 테촘 문낙쫌

경전과 논서를 들음으로써 무지의
구전을 사유해서 의심의 어둠을
장막을 걷어내고		 몰아내며

곰중 외기 네룩 지신쎌

셰랍 쑴기 낭와 계바르쇽

명상으로부터 생겨난 빛으로 실상을
이러한 세 가지 지혜 광명이 증장되게
밝게 보는		 하소서.

딱체 타델 덴니 시이돈

도꾸르 타델 촉니 람촉기

상단常斷의 양변을 여읜 이제를
증손增損의 양변을 여읜 두 자량의
근본으로 삼고		 수승한 길에 의해

씨시 타델 돈니 데톱베

윤회와 열반의 양변을 여읜
자리이타를 성취하여

장시 쎔니 쎌똥 숭죽라

괼축 메베 최당 태바르쇽

착오 없는 법과 만나게 하소서.

종제 착첸 도제 넬조르체

정화의 바탕인 낙공불이樂空不二의
정화의 수단인 금강대수인의 수행에
마음 위에서		 의해

장자 로부르 툴베 디마남

장데 디델 최꾸 온규르쇽

정화의 대상인 객진 미혹의 습기들을
정화한 결과인 이구법신을 현증하게
		 하소서.

시라 도독 최바 따외뎅

근본에서 양변을 여읜 정견의 확고함,

데라 마옝 꾱와 곰베네

그로부터 산란 없이 머무는 명상의 핵심,

སྒོམ་དོན་ཀུན་ལ་རྩལ་སྦྱོང་སྤྱོད་པའི་མཆོག

།ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་གདེང་དང་ལྡན་པར་ཤོག །

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཏེ།
일체법은 마음의 환영이요

།སེམས་ནི་སེམས་མེད་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོས་སྟོང༌། །

སྟོང་ཞིང་མ་འགགས་ཅིར་ཡང་སྣང་བ་སྟེ།

།ལེགས་པར་བརྟག་ནས་གཞི་རྩ་ཆོད་པར་ཤོག །

ཡོད་མ་མྱོང་བའི་རང་སྣང་ཡུལ་དུ་འཁྲུལ།

།མ་རིག་དབང་གིས་རང་རིག་བདག་ཏུ་འཁྲུལ། །

གཉིས་འཛིན་དབང་གིས་སྲིད་པའི་ཀློང་དུ་འཁྱམས།
두 가지 미혹에 의해 윤회에 떠도나니

།མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་རྩད་དར་ཆོད་པར་ཤོག །

ཡོད་པ་མ་ཡིན་རྒྱལ་བས་ཀྱང་མ་གཟིགས།

།མེད་པ་མ་ཡིན་འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་གཞི། །

འགལ་འདུ་མ་ཡིན་ཟུང་འཇུག་དབུ་མའི་ལམ།

།མཐའ་བྲལ་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག །

འདི་ཡིན་ཞེས་པ་གང་གིས་མཚོན་པ་མེད།

།འདི་མིན་ཞེས་བྱ་གང་གིས་བཀག་པ་མེད། །

곰돈 꾼라 쩰종 쬐베촉

따곰 쬐베 뎅당 덴바르쇽

명상한 뜻을 모든 일상에서 익히는
이러한 견, 수, 행의 확고함을 얻게
행의 수승함,		 하소서.

최남 탐제 쎔기 남툴떼

똥싱 마각 찌르양 낭와떼

쎔니 쎔메 쎔기 오외똥

마음에는 마음이 없어 자성이 공하고

렉바르 딱네 시짜 최바르쇽

공해서 걸림 없이 무엇이든 나타나니
올바로 고찰하여 근본을 확립하게
		 하소서.

요마 뇽외 랑낭 율두툴

마릭 왕기 랑릭 닥두툴

자신에게 보이는 현상을 객체로 착각하고 무명에 의해서 자증을 자아로 착각한

니진 왕기 씨베 롱두캼

요바 마인 걀외 꺙마식

마릭 툴베 쩨다르 최바르쇽

미혹된 무명의 뿌리를 뽑게 하소서.

메바 마인 코르데 꾼기시

있지 않으므로 부처조차 보지 못하고
없지 않으므로 윤회와 열반의
		 근본이 되는

겔두 마인 숭죽 우메람

타델 쎔기 최니 똑바르쇽

이러한 도리가 모순이 아닌 불이의 중도 양변을 여읜 마음의 법성을 깨닫게
		 하소서.

디인 셰바 강기 촌바메

디민 셰쟈 강기 깍바메

‘이것이다’라고 무엇이 나타낸
‘이것이 아니다’라고 무엇이 배격한
바도 없고		 바도 없나니
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བློ་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཉིད་འདུས་མ་བྱས།
마음을 초월한 무위의 법성

།ཡང་དག་དོན་གྱི་མཐའ་ནི་ངེས་པར་ཤོག །

འདི་ཉིད་མ་རྟོགས་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོར་འཁོར།

།འདི་ཉིད་རྟོགས་ན་སངས་རྒྱས་གཞན་ན་མེད། །

ཐམས་ཅད་འདི་ཡིན་འདི་མིན་གང་ཡང་མེད།

།ཆོས་ཉིད་ཀུན་གཞིའི་མཚང་ནི་རིག་པར་ཤོག །

སྣང་ཡང་སེམས་ལ་སྟོང་ཡང་སེམས་ཡིན་ཏེ།

།རྟོགས་ཀྱང་སེམས་ལ་འཁྲུལ་ཡང་རང་གི་སེམས། །

로레 데베 최니 뒤마제

디니 마똑 코르외 갸초르코르

양닥 돈기 타니 네바르쇽

궁극의 진리를 결단하게 하소서.

디니 똑나 쌍계 셴나메

이것을 모르면 윤회바다에 떠돌게 되고 이것을 깨달으면 달리 부처가 없나니

탐제 디인 디민 강양메

‘이것이다.’, ‘이것이 아니다.’ 따위가
전혀 없는

낭양 쎔라 똥양 쎔인떼

현상도 마음, 비어도 마음,

최니 꾼시 창니 릭바르쇽

일체의 근본인 법성을 식별하게 하소서.

똑꺙 쎔라 툴양 랑기쎔

깨달아도 마음, 미혹도 마음,

སྐྱེས་ཀྱང་སེམས་ལ་འགགས་ཀྱང་སེམས་ཡིན་པས། །སྒྲོ་འདོགས་ཐམས་ཅད་སེམས་ལ་ཆོད་པར་ཤོག །
꼐꺙 쎔라 각꺙 쎔인베

도독 탐제 쎔라 최바르쇽

생겨남도 마음, 소멸도 마음이니

마음에서 모든 증익을 끊게 하소서.

བློས་བྱས་རྩོལ་བའི་སྒོམ་གྱིས་མ་བསླད་ཅིང༌།

།ཐ་མལ་འདུ་འཛིའི་རླུང་གིས་མ་བསྐྱོད་པར། །

མ་བཅོས་གཉུག་མར་རང་བབ་འཇོག་ཤེས་པའི།

།སེམས་དོན་ཉམས་ལེན་མཁས་ཤིང་སྐྱོང་བར་ཤོག །

ཕྲ་རགས་རྟོག་པའི་དབའ་རླབས་རང་སར་ཞི།

།གཡོ་མེད་སེམས་ཀྱི་ཆུ་བོ་ངང་གིས་གནས། །

뢰제 쫄외 곰기 마레찡

타멜 두지 룽기 마꾀바르

마음으로 애쓰는 명상에 오염되지 않고 번잡한 일상의 바람에 동요하지 않으며

마쬐 뉵마르 랑밥 족셰베

쎔돈 냠렌 케싱 꾱와르쇽

작위 없는 본성에 자연히 머물 줄 아는 마음 본성 수행을 통달하고 유지하게
		 하소서.

타락 똑베 와랍 랑싸르시

거칠고 미세한 분별의 물결은
바로 즉시 고요해지고

요메 쎔기 추오 앙기네

마음의 물은 요동 없이 자연히 머무르며
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བྱིང་རྨུགས་རྙོག་པའི་དྲི་མ་དང་བྲལ་བའི།
산란과 혼침에 오염되지 않은

།ཞི་གནས་རྒྱ་མཚོ་མི་གཡོ་བརྟན་པར་ཤོག །

བལྟར་མེད་སེམས་ལ་ཡང་ཡང་བལྟས་པའི་ཚེ།

།མཐོང་མེད་དོན་ནི་ཇི་བཞིན་ལྷག་གེར་མཐོང༌། །

ཡིན་མིན་དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཆོད་པ་ཉིད།

།འཁྲུལ་མེད་རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས་པར་ཤོག །

ཡུལ་ལ་བལྟས་པས་ཡུལ་མེད་སེམས་སུ་མཐོང༌།

།སེམས་ལ་བལྟས་པས་སེམས་མེད་ངོ་བོས་སྟོང༌། །

징묵 뇩베 디마 당델외

시네 갸초 미요 뗀바르쇽

지止의 바다가 견고부동하게 하소서.

따르메 쎔라 양양 떼베체

통메 돈니 지신 학게르통

볼 수 없는 마음을 자주 자주 관조할 때 볼 것 없는 뜻을 여실히 확연하게 보고

인민 돈라 테촘 최바니

툴메 랑오 랑기 셰바르쇽

‘이것이다.’, ‘이것이 아니다.’는 따위의 미혹 없는 자신의 본성을 스스로 알게
의혹을 끊어		 하소서.

율라 떼베 율메 쎔수통

쎔라 떼베 쎔메 오외똥

대상을 봄으로써 대상 아닌 마음을 보고 마음을 봄으로써 마음 아닌 공성을 보며

གཉིས་ལ་བལྟས་པས་གཉིས་འཛིན་རང་སར་གྲོལ། །འོད་གསལ་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པར་ཤོག །
니라 떼베 니진 랑싸르돌

외쎌 쎔기 네룩 똑바르쇽

두 가지를 봄으로써 둘로부터 바로
벗어나

마음의 실상인 광명을 깨닫게 하소서.

ཡིད་བྱེད་བྲལ་བ་འདི་ནི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ།

།མཐའ་དང་བྲལ་བ་དབུ་མ་ཆེན་པོ་ཡིན། །

འདི་ནི་ཀུན་འདུས་རྫོགས་ཆེན་ཞེས་ཀྱང་བྱ།

།གཅིག་ཤེས་ཀུན་དོན་རྟོགས་པའི་གདེང་ཐོབ་ཤོག །

이제 델와 디니 착갸체

작의를 여읜 것이
대수인마하무드라이요,

디니 꾼뒤 족첸 셰꺙자

타당 델와 우마 첸보인

양변을 여읜 것이 위대한 중도,

찍셰 꾼돈 똑베 뎅톱쇽

이를 모두 포함하면 대원만이라 하니
하나를 앎으로써 일체를 깨닫는
		 확고함을 얻게 하소서.

ཞེན་པ་མེད་པའི་བདེ་ཆེན་རྒྱུན་ཆད་མེད།

།མཚན་འཛིན་མེད་པའི་འོད་གསལ་སྒྲིབ་གཡོགས་བྲལ། །

셴바 메베 데첸 균체메

첸진 메베 외쎌 딥욕델

집착 없는 대락은 끊이지 않고

상집相執 없는 광명은 가림이 없으며
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བློ་ལས་འདས་པའི་མི་རྟོག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ།

།རྩོལ་མེད་ཉམས་མྱོང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཤོག །

བཟང་ཞེན་ཉམས་ཀྱི་འཛིན་པ་རང་སར་གྲོལ།

།ངན་རྟོག་འཁྲུལ་པ་རང་བཞིན་དབྱིངས་སུ་དག །

ཐ་མལ་ཤེས་པ་སྤང་བླང་བྲལ་ཐོབ་མེད།

།སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་རྟོགས་པར་ཤོག །

འགྲོ་བའི་རང་བཞིན་རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀྱང༌།
중생의 본성은 항시 부처지만

།མ་རྟོགས་དབང་གིས་མཐའ་མེད་འཁོར་བར་འཁྱམས།།

སྡུག་བསྔལ་མུ་མཐའ་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ལ།

무한한 고통 속에 있는 중생에 대한

།བཟོད་མེད་སྙིང་རྗེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

བཟོད་མེད་སྙིང་རྗེའི་རྩལ་ཡང་མ་འགགས་པའི།

참을 수 없는 연민에도 퇴락이 없고

།བརྩེ་དུས་ངོ་བོ་སྟོང་དོན་རྗེན་པར་ཤར། །

ཟུང་འཇུག་གོལ་ས་བྲལ་བའི་ལམ་མཆོག་འདི།
착오 없는 쌍운의 수승한 이 길을

།འབྲལ་མེད་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་བསྒོམ་པར་ཤོག །

སྒོམ་སྟོབས་ལས་བྱུང་སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་དང༌།

།སེམས་ཅན་སྨིན་བྱས་སངས་རྒྱས་ཞིང་རབ་སྦྱངས། །

로레 데베 미똑 훈기둡

마음을 초월한 무분별은 자연히
성취되고

상셴 냠기 진바 랑싸르돌

쫄메 냠뇽 균체 메바르쇽

애씀 없는 체득은 끊임이 없게 하소서.

엔똑 툴바 랑신 잉수닥

바른 수행으로 집착한 생각은
그릇된 분별 미혹은 본성 안에서
바로 즉시 벗어나고		 정화되며

타멜 셰바 빵랑 델톱메

뙤델 최니 덴바 똑바르쇽

평상심엔 취하고 버릴 바와
희론을 여읜 법성의 진리를 깨닫게
끊고 얻을 바가 없는		 하소서.

도외 랑신 딱두 쌍계꺙

둑엘 무타 메베 쎔젠라

쇠메 닝제 쩰양 마각베

숭죽 괼싸 델외 람촉디

곰똡 레중 쩬당 온셰당

이와 같이 닦아 얻은 눈과 신통으로

마똑 왕기 타메 코르와르캼

알지 못하여 끝없는 윤회에 떠도나니

쇠메 닝제 규라 꼐와르쇽

참을 수 없는 연민이 일어나게 하소서.

쩨뒤 오오 똥돈 젠바르샤르

그와 동시에 자성의 공함도 생생히 보아

델메 닌첸 꾼두 곰바르쇽

놓치지 않고 밤낮으로 닦게 하소서.

쎔젠 민제 쌍계 싱랍장

중생을 성숙시키고, 불토를 정화하며,
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སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་འགྲུབ་པའི་སྨོན་ལམ་རྫོགས། །རྫོགས་སྨིན་སྦྱངས་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་སངས་རྒྱས་ཤོག།
쌍계 최남 둡베 몬람족

족민 장쑴 타르친 쌍계쇽

불법 성취의 본원을 완전히 이루어
이와 같은 세 가지 완성으로 성불하게
		 하소서.

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐུགས་རྗེ་དང༌།
시방에 계신 불보살님들의 자비와

།རྣམ་དཀར་དགེ་བ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པའི་མཐུས། །

དེ་ལྟར་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི།

།སྨོན་ལམ་རྣམ་དག་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །

촉쮜 걀와 쎄제 툭제당

데따르 닥당 쎔젠 탐제기

남까르 게와 지녜 요베튀

저에게 있는 모든 청정공덕의 힘에 의해

몬람 남닥 지신 둡규르찍

일체중생을 위한 이 모든 청정한 서원이 뜻한바 그대로 이루어지이다.
ཅེས་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའོ། །

이 발원문은 랑중 도제 존자께서 지으셨다.

관세음 기원문
སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ།

ན་མོ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རཱ་ཡེ། །
나모 로께 쇼라예

관음존께 예경합니다.

དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་མཁྱེན་བརྩེ་གཅིག་བསྡུས་པ། །འོད་དཔག་མེད་པས་བྱིན་བརླབས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །
뒤쑴 데셱 켼제 찍뒤바

외빡 메베 진랍 뚤베꾸

삼세 여래의 지혜와 자비의 총체,

무량광불께서 가피하신 화신,

སྨོན་ལམ་མཛད་འཕྲིན་ཐུགས་རྗེ་ཕུལ་བྱུང་བ།

།རྒྱལ་བ་སྲས་དང་སློབ་མ་དགྲ་བཅོམ་བཅས། །

ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག
본존, 호법, 최상의 귀의처 삼보,

།འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཚོགས། །

ཞིང་གི་རྡུལ་མཉམ་དཔག་མེད་ཡོན་གནས་རྣམས།

།ལྷག་བསམ་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པའི་དཔང་དུ་བཞུགས། །

བདག་དང་བདག་གི་ཉེ་འབྲེལ་འཁོར་སློབ་འབངས།
저와 저의 친족, 권속, 제자들,

།གཞན་དག་དད་པའི་འགྲོ་བ་ཤི་གསོན་རྣམས། །

ཐར་འདོད་བདེ་ཐོབ་ཕྱིར་དུ་རེ་བ་དང༌།

།ལྟོས་པས་དཔག་མེད་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། །

몬람 제틴 툭제 풀중와

최상의 서원과 행과 자비를 갖춘
관음존과

이담 최꾱 꼰촉 꺕기촉

싱기 둘냠 빡메 욘네남

걀와 쎄당 롭마 다쫌쩨

부처, 보살, 제자 아라한,

도외 돈두 툭제 첸뵈촉

중생을 위한 대자비의 성중,

학쌈 몬람 둡베 빵두슉

세상의 티끌처럼 무수한
성실한 서원이 이루어지도록
복전님들이시여,		 증명하소서.

닥당 닥기 녜델 코르롭방

타르되 데톱 치르두 레와당

셴닥 데베 도와 시손남

죽었거나 살아 있는 신심 있는 이들,

뙤베 빡메 씨슈 둡바당

해탈과 안락을 위해 기대하고 의지하여 헤아릴 수 없이 시중을 들고
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རྣམ་བཞིའི་དཀོར་དང་བདག་གི་གནས་ཡུལ་མཁར། །ཟས་གོས་བཏུང་བ་ཡོ་བྱད་སྒོ་གསུམ་གྱི། །
남시 꼬르당 닥기 네율카르

세괴 뚱와 요제 고쑴기

네 가지 시주와 음식, 의복, 가재,

삼문의 노역, 회향육을 시주하고,

ལས་གྱུར་བྲན་དུ་བཀོལ་དང་བསྔོས་ཤ་ཟོས།
레규르 덴두 꼴당 외샤쇠

제가 살기 위해서 살해되고,

།འཚོ་ཕྱིར་སྲོག་བཅད་འདོད་ཕྱིར་བསྡིགས་ཕྲོགས་བགྱིས། །
초치르 속쩨 되치르 딕톡기

욕심 때문에 빼앗기고 해를 입은 이들,

བདག་ལ་ཕན་གྲོགས་མཐུན་སྦྱོར་གནོད་བྱེད་བགེགས། །བར་མས་གཙོ་བྱས་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་དང༌། །
닥라 펜독 툰조르 뇌제겍

바르메 쪼제 통퇴 댄렉당

저를 위해 돕거나 해한 이들,

중립적 부류들을 중심으로 보고, 듣고,

སྣ་ཚོགས་གང་འབྲེལ་ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བ་རྣམས།

།ཚེ་ཟད་འཆི་བདག་གཤིན་རྗེའི་དྲུང་སླེབས་ཏེ། །

ཀུན་གྱིས་མི་སྟོངས་སྡིག་བྱས་འགྱོད་གནོང་ཚེ།

།བར་དོའི་སྣང་བ་སྒྱུ་མར་ངོ་ཤེས་ཤིང༌། །

མཚམས་སྦྱོར་ངན་པའི་བར་ཆད་ཟློག་པ་དང༌།
악도에 환생하는 위험을 피하고

།འཕོ་བའི་བསུ་མ་མཛོད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

དེ་ལས་བར་དོའི་སྣང་བ་འཆར་སྲིད་དེ།

업력에 의해 중음의 현상이 일어나

།མཐོང་སྣང་ཐམས་ཅད་དགྲ་རུ་ལྡང་བའི་ཚེ། །

ཡོན་པོའི་ལམ་ལ་སྲོང་བའི་འཁར་བ་བཞིན།
굽은 길에 반듯한 지팡이처럼

།འབྲལ་མེད་སྐྱེལ་མ་མཛོད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

ཆགས་སྡང་དབང་གིས་གནས་ངན་བཟང་མཐོང་སྟེ།

།མཐོང་སྣང་ཐམས་ཅད་ཆགས་པར་ལྡང་བའི་ཚེ། །

나촉 강델 캄쑴 도와남

여러 방식으로 인연 있는 삼계의
유정들 모두

꾼기 미똥 딕제 괴농체

체새 치닥 신제 둥렙떼

수명이 다해 염라대왕 앞에 이르면

바르되 낭와 규마르 오셰싱

모든 업이 헛됨 없어 악행들이 후회될 때 중음의 현상을 환으로 알아차려

참조르 엔베 바르체 독바당

데레 바르되 낭와 차르씨데

욘뵈 람라 송외 코르와신

착당 왕기 넹엔 상통떼

탐진의 영향으로 나쁜 곳을 좋게 보아

포외 쑤마 죄찍 쩬레식

왕생으로 인도하소서. 관음이시여.

통낭 탐제 다루 당외체

보이는 모든 것이 적으로 나타날 때

델메 꼘마 죄찍 쩬레식

여의지 않고 인도하소서. 관음이시여.

통낭 탐제 착바르 당외체

보이는 모든 것에 탐착이 일어날 때
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ངན་འགྲོ་སྲིན་མོའི་གླིང་སྒོ་འགོག་པ་དང༌།

악도와 나찰주의 문은 막으시고

།དལ་འབྱོར་ནོར་དང་སྤྲོད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

ལ་ལ་དམྱལ་བར་ཚ་གྲང་བཙོ་སྲེག་གིས།

어떤 이들은 뜨겁고 차가운 지옥에서

།མི་བཟད་འཇིགས་མེས་བསྐལ་མང་མནར་གྱུར་ཚེ། །

ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་དང་སྙིང་རྗེའི་ག་པུར་ཆར།
자비의 청량제 비를 내리시어

།ཕབ་ནས་ཞེ་སྡང་སོད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

ལ་ལ་ཡི་དྭགས་གནས་སུ་བཟའ་བཏུང་གིས།

།བཀྲེས་ཕོངས་མེ་མཚོན་ཟ་ལ་ཕྱག་གི་མཐིལ། །

བྱམས་པའི་རྒྱུན་གཏེར་གྱིས་ཚིམ་ཕྱག་སོར་གྱིས།

།སེར་སྣའི་མདུད་པ་ཁྲོལ་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

ལ་ལ་དུད་འགྲོར་གཅིག་གིས་གཅིག་ཟ་ཞིང༌།

།བཀོལ་སྤྱོད་ཤ་པགས་དབང་དུ་གསོད་བྱེད་ཚེ། །

གཏི་མུག་མུན་པ་འཐིབས་པའི་སྨག་རུམ་ལ།
짙은 암흑처럼 덮인 우매함에

།ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་སྦོར་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

ལ་ལ་ལྷ་མིན་ཡུལ་དུ་འཐབ་རྩོད་ཀྱིས།

어떤 이들은 아수라의 세계에서

།གཡུལ་འཁྲུགས་ལས་ཀྱིས་དབང་མེད་དུཿཁ་ལ། །

ཀུན་སྙོམས་རི་བོ་ཆེན་པོའི་གྲིབ་བསིལ་གྱིས།

།ཕྲག་དོག་རླུང་སྒོ་ཆོད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

엔도 씬뫼 링고 곡바당

라라 녤와르 차당 쪼쎅기

툭제 추당 닝제 가뿌르차르

라라 이닥 네수 사뚱기

델조르 노르당 뙤찍 쩬레식

가만과 풍요를 얻게 하소서. 관음이시여.

미세 직메 깰망 나르규르체

끝없는 불길에 여러 겁을 고통 받나니

팝네 셰당 쇠찍 쩬레식

분노의 불길을 꺼 주소서. 관음이시여.

떼퐁 메촌 사라 착기틸

어떤 이들은 아귀의 세계에서
음식이 고갈되어 불과 무기 따위를
		 먹나니

잠베 균떼르 기침 착쏘르기

쎄르네 뒤바 톨찍 쩬레식

자비의 손길로써 만족을 주시고
인색함의 매듭을 풀어주소서.
		 관음이시여.

라라 뒤도르 찍기 찍사싱

어떤 이들은 축생으로 태어나
서로 잡아먹고,

띠묵 문바 팁베 막룸라

라라 하민 율두 탑쬐기

꾼뇸 리오 첸뵈 딥씰기

평등의 큰 산의 그늘을 드리워

꼴쬐 샤빡 왕두 쇠제체

부림 받고, 살과 가죽을 위해 도살되나니

예셰 돈메 보르찍 쩬레식

지혜의 등불을 밝히소서. 관음이시여.

율툭 레기 왕메 두카라

투쟁의 업에 휘말려 고통 받나니

탁독 룽고 최찍 쩬레식

질투의 바람을 막으소서. 관음이시여.
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ལ་ལ་ལྷ་གནས་ལོངས་སྤྱོད་བདེ་བ་ལ།

།གཡེང་བས་ལོ་འདས་མི་དྲན་འཆི་འཕོ་ལྟུང༌། །

ཐུགས་རྗེ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གྲུ་རྫིངས་ཀྱིས།
희유한 대자비의 배로

།འདོད་ཆགས་ཆུ་ལས་སྒྲོལ་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

མི་རྣམས་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་ཆུ་བོ་བཞིར།

།སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་ཆུ་གཏེར་ནང་དུ་རྒྱུ། །

라라 하네 롱쬐 데와라

옝외 로데 미덴 치포뚱

어떤 이들은 천상의 풍요와 안락에
방일함으로 세월을 보내고 죽어서
		 떨어지니

툭제 메두 중외 두징기

미남 꼐가 나치 추오시르

되착 추레 돌찍 쩬레식

탐착의 강을 건네주소서. 관음이시여.

둑엘 쑴기 추뗄 낭두규

인간들은 생로병사의 네 강에 휩쓸리고 삼고의 대해 속을 헤매나니

གཉིས་འཛིན་རྦ་ལ་འཕྱོ་བའི་གར་མཁན་ཚོགས། །ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་དྲོངས་ཤིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
니진 바라 초외 가르켼촉

툭제 짝뀨 동식 쩬레식

두 가지 아집의 파도에 떠서 춤추는
자비의 낚싯바늘로 건지소서.
이들을		 관음이시여.

བདག་འཛིན་ཕ་མས་བསྐྱེད་པའི་བྱིས་པའི་ཚོགས། །གཉིས་འཛིན་གོ་ཁྲབ་དམ་པོས་ལུས་བགོས་ནས། །
닥진 파메 꼐베 지베촉

니진 고탑 담뵈 뤼괴네

아집의 부모로부터 태어난
우매한 이들

인아집과 법아집의 단단한 갑옷을 입고

དུག་ལྔའི་མཚོན་ཆར་འབེབས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཡི།

།བདུད་སྡེ་ཆོས་ལ་སྒྱུར་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

དཔེར་ན་མི་གཙང་བ་ལ་སྦྲང་བུ་བཞིན།

오물에 몰려드는 파리와 같이

།འཁོར་བ་བདེ་བར་མཐོང་ནས་དེར་སྒོ་གསུམ། །

དལ་མེད་སྡུག་བསྔལ་བསྒྲུབ་པའི་བྱ་བ་ཡི།

།དོན་མེད་ལས་འདི་སྟུངས་ཤིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

둑에 촌차르 벱베 꼐오이

뒤데 최라 규르찍 쩬레식

오독의 무기로 자타를 손상하는 마군을 법으로 변화시키소서. 관음이시여.

뻬르나 미짱 와라 당부신

델메 둑엘 둡베 자와이

코르와 데와르 통네 데르고쑴

윤회하는 삶을 즐거운 것으로 보고

돈메 레디 뚱식 쩬레식

삼문으로 끊임없이 고통의 씨앗을 심는 허망한 업을 줄이게 하소서. 관음이시여.

འདི་དག་ཆོས་ལྡན་ལུས་ཐོབ་མཚན་ལྡན་གྱི།
디닥 최덴 뤼톱 첸덴기

저희 모두 법을 갖춘 몸을 얻고

།བཤེས་གཉེན་མཆོག་བསྟེན་གུས་མཆོད་དེས་གསུང་གི །
셰녠 촉뗀 귀최 데쑹기

자격 있는 선지식을 의지, 공경, 봉양하며
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གདམས་པས་རྒྱུད་སྨིན་སངས་རྒྱས་དངོས་ཉིད་དུ།
가르침에 따라 마음을 성숙시키고

།ངེས་པའི་བློ་དང་སྦྱོར་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

ཐོས་པས་དྲང་ངེས་ཆོས་རྣམས་དོན་འདོམས་ཤིང༌།
듣고 배워 요의와 불요의를 이해하고

།བསམ་པས་ཞི་ལྷག་ཏིང་འཛིན་མངོན་གྱུར་ནས། །

བསྒོམས་པས་མཐའ་བྲལ་ལྟ་བ་རྟོགས་པར་ལྡན།

명상으로 양변을 여읜 지견을 깨달아

།སེམས་ཉིད་མ་དང་སྤྲོད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

ངེས་འབྱུང་བློ་ཡིས་ཚུལ་ཁྲིམས་ས་བོན་ཐེབས།

།གཞན་ཕན་འདོད་པའི་བྱང་སེམས་ལོ་འདབ་རྒྱས། །

담베 규민 쌍계 오니두

퇴베 당에 최남 돈돔싱

곰베 타델 따와 똑바르댄

네중 로이 출팀 싸본텝

출리심으로 계율의 씨앗을 심고

네베 로당 조르찍 쩬레식

스승을 부처로 보게 하소서. 관음이시여.

쌈베 시학 띵진 온규르네

사유로써 지관삼매를 실현하며

쎔니 마당 뙤찍 쩬레식

마음 본성을 만나게 하소서. 관음이시여.

셴펜 되베 장쎔 로답계

중생을 위해 보리심의 잎을 피우며

དེ་ལས་གསང་སྔགས་བསྐྱེད་རྫོགས་མེ་ཏོག་བཀྲ། །བསླབ་གསུམ་འབྲས་བུ་སྐྱེད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
데레 쌍악 꼐족 메똑따

랍쑴 데부 꼐찍 쩬레식

밀승의 생기, 원만차제 꽃이 만발하고

삼학의 열매를 맺게 하소서. 관음이시여.

རྒྱུ་འབྲས་བླང་དོར་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་པ་དང༌།
인과와 취사를 여실히 행하고

།ཚོགས་གཉིས་འཕེལ་ཁ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་སྤྱོད་པར། །

ཆེ་གྲགས་རེ་སྨོན་ཆོས་བརྒྱད་དམ་པོ་ཡི།

명예와 이익 등을 바라는 세간팔풍의

།ཞེན་པའི་ཐག་པ་ཆོད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

ས་དང་ལམ་གྱིས་སྒྲོ་འདོགས་ཀུན་རྫོགས་ནས།

།སྐྱོན་ཀུན་སྤངས་ཤིང་ཡོན་ཏན་མཆོག་ལྡན་པའི། །

རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་མངོན་ཐོབ་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིས།

།གཞན་དོན་ལྷུན་གྲུབ་མཛོད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

균데 랑도르 출신 둡바당

체닥 레몬 최계 담보이

싸당 람기 도독 꾼족네

촉니 펠카 파르친 둑쬐바르

자량을 증장시키는 육바라밀을 실천함에

셴베 탁바 최찍 쩬레식

집착의 밧줄을 끊어주소서. 관음이시여.

꾠꾼 빵싱 욘뗀 촉덴베

오도와 십지로 모든 증익을 끊고
모든 허물을 제거하고 수승한 공덕을
		 갖춘

걀외 고팡 온톱 뚤꾸이

셴돈 훈둡 죄찍 쩬레식

부처의 지위를 실현한 화신으로써
애씀 없는 이타를 이루게 하소서.
		 관음이시여.
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བདག་ལ་འབྲེལ་ཐོགས་བཟང་ངན་གང་མཆིས་ཀྱང༌། །ཕ་མས་གཙོ་བྱས་འཁོར་བ་སངས་རྒྱས་བར། །
닥라 델톡 상엔 강치꺙

파메 쪼제 코르와 쌍계와르

선연과 악연을 막론하고

부모를 비롯한 인연 있는 모든 이들이

དེ་སྲིད་བདག་འཚང་མི་རྒྱ་དེ་དག་གི

།དོན་བགྱིད་ཉིད་ལྟར་མཛོད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

མ་རིག་ལམ་གོལ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཟིར་བའི།

།གདུལ་དཀའ་སྔོན་གྱི་རྒྱལ་འདུལ་ཞིང་མིན་པའི། །

데씨 닥창 미갸 데닥기

돈기 니따르 죄찍 쩬레식

성불하기 전까진 저 역시 성불하지 않고 오직 이타를 행하게 하소서. 관음이시여.

마릭 람골 둑엘 기시르외

둘까 온기 걀둘 싱민베

무명으로 길을 잃고 고통에 신음하는,
과거의 부처님들도 교화하지 못한
		 유정들을

སྐྱེ་བོ་འདུལ་ལ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་ཐུགས་བསྐྱེད། །མཛད་ལས་ཁྱད་འཕགས་མཛོད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
꼐오 둘라 뒤쑴 걀툭꼐

제레 켸팍 죄찍 쩬레식

삼세의 모든 부처님들보다
수승한 방편으로

교화하게 하소서. 관음이시여.

བདག་སྡུག་ཆུང་ངུས་འགྲོ་ཀུན་སྡུག་བསྔལ་ཆེའི།

།གོ་ཆོད་གཏོང་གྱུར་བདག་དགེ་ཕུན་ཚོགས་རྣམས། །

고최 똥규르 닥게 푼촉남

སེམས་ཅན་ཀུན་འབུལ་དེ་དོན་ཕན་རང་སྲོག

།སྦྱིན་ལ་སྤོབས་པ་སྐྱེད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

མཆོག་དམན་བར་གྱི་འགྲོ་བ་ཀུན་སྙོམས་སེམས།
낫고 못한 일체 중생에 대해

།རབ་བརྟན་གང་ཞིག་ཞེ་སྡང་གནོད་སྦྱོར་བའི། །

དུག་སྦྲུལ་བཞིན་དུ་དངོས་བརྒྱུད་འཚེ་བའི་ལས།

།བྱང་ནས་རྣམ་གྲོལ་མཛོད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

닥둑 충우 도꾼 둑엘체

중생의 큰 고통보다 내 작은
이기심을 버리고, 나의 모든
고통을 중시하는		 선업 공덕들을

쎔젠 꾼불 데돈 펜랑쏙

중생에게 회향하며,
이타를 위해 목숨마저

촉멘 바르기 도와 꾼뇸쎔

둑둘 신두 오규 체외레

진라 뽑바 꼐찍 쩬레식

버릴 수 있는 용기를 주소서. 관음이시여.

랍뗀 강식 셰당 뇌조르외

차별하지 않는 마음을 견고히 하고

장네 남돌 죄찍 쩬레식

독사처럼 타인을 해치는 미움과 분노를 정화하여 해탈하게 하소서. 관음이시여.
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བདག་སོགས་རྣམ་ཀུན་གཞན་དོན་ཁོ་ན་ལས།

།ཞི་བདེའི་བསམ་པ་སྐད་ཅིག་མི་འབྱུང་ཞིང༌། །

ཆོས་མིན་ལས་གཞན་མི་དགེ་སྐྱེ་སྲིད་ན།

།ཆོས་ལྡན་གནས་སུ་འཕོར་ཆུག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་དག་བསླུ་མེད་རིན་ཆེན་གསུམ།
청정법계, 속임 없는 삼보, 신중 등

།དྲང་སྲོང་ལྷ་དང་ལྷག་བསམ་འཁོར་འདས་དགེའི། །

བདེན་པ་མཆིས་པའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་འདི་དག
진실한 이 서원들을 장애 없이

།མི་ཐོགས་མྱུར་དུ་སྒྲུབས་ཤིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

འདི་ཡིས་ཚེ་རབས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དང༌།

།དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ཕྱག་ན་པདྨོ་མཆོག །

གཡེལ་བ་མེད་པར་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར།

།འགྱུར་བར་མྱུར་དུ་མཛོད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

닥쏙 남꾼 셴돈 코나레

시데 쌈바 께찍 미중싱

자타가 모두 이타만을 행하고
자신만의 안락은 한 순간도 돌아보지
		 않게 하며

최민 레셴 미게 꼐씨나

최덴 네수 포르축 쩬레식

법이 없는 곳에서 악업을 지으려 하면
법이 있는 곳으로 옮겨 주소서.
		 관음이시여.

최잉 남닥 루메 린첸쑴

덴바 치베 몬람 땁디닥

디이 체랍 빨덴 라마당

당송 하당 학쌈 코르데게

윤회와 열반의 청정 공덕에 의해

미톡 뉴르두 둡식 쩬레식

신속히 이루게 하소서. 관음이시여.

뒤쑴 데셱 착나 뻬모촉

이러한 발원에 의해 세세생생
구덕한 스승과 삼세여래, 연화수
		 존자께서

옐와 메바르 제수 진베규르

여의지 않고 이끌어 주실 인연으로

귤와르 뉴르두 죄찍 쩬레식

신속히 변화시켜 주소서. 관음이시여.

ཞེས་པ་འཕགས་པ་ལ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་སྨྲེ་སྔགས་ཀྱི་ཚིག་འདི་རང་གཞན་གྱི་དོན་དུ་འབྲི་གུང་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་རྗེས་སུ་
བཟུང་བ་དགེ་སློང་སྤྱན་སྔ་དཀོན་མཆོག་རཏྣས་སྦྱར་བ་དགེ་ཞིང་དར་བར་གྱུར་ཅིག །
관세음존께 간청하는 이 기원문은 디궁빠 도제창 법왕의 제자 비구 쩬아 꼰촉 라뜨나께서 자타를
위해 지으신 것이니, 공덕이 되어 널리 퍼지기를 기원합니다.

딱룽탕빠의 20발원문
སྟག་ལུང་ཐང་པ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ།

རཏྣ་གུ་རུ།

라뜨나 구루

རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།
보배로운 스승께서 일체법이

།མི་ཕྱེད་མི་འབྲལ་འདུས་མ་བྱས་པར་མཁྱེན། །

དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།

그러한 지혜처럼 저와 함께 유정들도

།བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །

རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།
보배로운 스승께서 일체법을

།མི་རྟོག་རྟོག་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་མཁྱེན། །

དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།
그러한 지혜처럼 저와 유정들도

།བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །

རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།
보배로운 스승께서 일체법의

།མ་འཁྲུལ་མི་འཁྲུལ་འཁྲུལ་པ་མེད་པར་མཁྱེན། །

དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།

그러한 지혜처럼 저와 함께 유정들도

།བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །

རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།

།མ་དམིགས་མི་དམིགས་དམིགས་པ་མེད་པར་མཁྱེན། །

린첸 켸기 최남 탐제니

데켼 데데 최남 탐제니

린첸 켸기 최남 탐제니

데켼 데데 최남 탐제니

린첸 켸기 최남 탐제니

데켼 데데 최남 탐제니

린첸 켸기 최남 탐제니

보배로운 스승께서 일체법의

미체 미델 뒤마 제바르켼

분열 없는 불이不二임을 아시니

닥짝 쎔젠 남기 네똑쇽

그와 같이 깨닫도록 하소서.

미똑 똑메 남카 따부르켄

분별없는 허공처럼 분별없이 아시니

닥짝 쎔젠 남기 네똑쇽

그와 같이 깨닫도록 하소서.

마툴 미툴 툴와 메바르켼

무착란을 착란 없이 아시니

닥짝 쎔젠 남기 네똑쇽

그와 같이 깨닫도록 하소서.

마믹 미믹 믹바 메바르켼

무소연을 소연 없이 아시니
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དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།

그러한 지혜처럼 저와 함께 유정들도

།བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །

རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།
보배로운 스승께서 일체법의

།མ་གཡོས་མི་གཡོ་གཡོ་བ་མེད་པར་མཁྱེན། །

དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།

그러한 지혜처럼 저와 함께 유정들도

།བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །

རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།
보배로운 스승께서 일체법의

།མ་འགྱུར་མི་འགྱུར་འགྱུར་བ་མེད་པར་མཁྱེན། །

དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།

그러한 지혜처럼 저와 함께 유정들도

།བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །

རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།
보배로운 스승께서 일체법의

།མ་བྱས་མི་བྱེད་བྱེད་པར་མེད་པར་མཁྱེན། །

དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།

그러한 지혜처럼 저와 함께 유정들도

།བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །

རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།

보배로운 스승께서 앎과 앎의 대상이

།ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་བྱ་རྩོལ་བྲལ་བར་མཁྱེན། །

དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།

།བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །

데켼 데데 최남 탐제니

린첸 켸기 최남 탐제니

데켼 데데 최남 탐제니

린첸 켸기 최남 탐제니

데켼 데데 최남 탐제니

린첸 켸기 최남 탐제니

데켼 데데 최남 탐제니

린첸 켸기 최남 탐제니

데켼 데데 최남 탐제니

그러한 지혜처럼 저와 함께 유정들도

닥짝 쎔젠 남기 네똑쇽

그와 같이 깨닫도록 하소서.

마요 미요 요와 메바르켼

부동함을 부동하게 아시니

닥짝 쎔젠 남기 네똑쇽

그와 같이 깨닫도록 하소서.

마규르 미규르 귤와 메바르켼
무변함을 변함없이 아시니

닥짝 쎔젠 남기 네똑쇽

그와 같이 깨닫도록 하소서.

마제 미제 제바르 메바르켼
무위함을 무위로써 아시니

닥짝 쎔젠 남기 네똑쇽

그와 같이 깨닫도록 하소서.

셰당 셰자 자쫄 델와르켼

작위를 여의었음을 아시니

닥짝 쎔젠 남기 네똑쇽

그와 같이 깨닫도록 하소서.
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རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།
보배로운 스승께서 일체법이

།མ་སྐྱེས་མི་སྐྱེ་སྐྱེ་བ་མེད་པར་མཁྱེན། །

དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།

그러한 지혜처럼 저와 함께 유정들도

།བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །

རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།
보배로운 스승께서 일체법이

།མ་འགགས་མི་འགགས་འགགས་པ་མེད་པར་མཁྱེན། །

དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།

།བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །

린첸 켸기 최남 탐제니

데켼 데데 최남 탐제니

린첸 켸기 최남 탐제니

데켼 데데 최남 탐제니

그러한 지혜처럼 저와 함께 유정들도

རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།
린첸 켸기 최남 탐제니

보배로운 스승께서 색 등의 일체법에

마꼐 미꼐 꼐와 메바르켼

과거, 현재, 미래에서 무생임을 아시니

닥짝 쎔젠 남기 네똑쇽

그와 같이 깨닫도록 하소서.

마각 미각 각바 메바르켼

과거, 현재, 미래에서 무멸임을 아시니

닥짝 쎔젠 남기 네똑쇽

그와 같이 깨닫도록 하소서.

།གཟུགས་སོགས་གཉིས་མེད་གཅིག་པུ་མིན་པར་མཁྱེན། །
숙쏙 니메 찍뿌 민바르켼

둘도 없고 하나도 없음을 아시니

དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།

그러한 지혜처럼 저와 함께 유정들도

།བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །

རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།
보배로운 스승께서 일체법에

ཁ་དོག་དབྱིབས་བྲལ་ངོ་བོ་རྣམ་དག་མཁྱེན། །

དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།

그러한 지혜처럼 저와 함께 유정들도

།བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །

རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།

།དངོས་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་མིན་པར་མཁྱེན། །

데켼 데데 최남 탐제니

린첸 켸기 최남 탐제니

데켼 데데 최남 탐제니

린첸 켸기 최남 탐제니

보배로운 스승께서 일체법이

닥짝 쎔젠 남기 네똑쇽

그와 같이 깨닫도록 하소서.

카독 입델 오오 남닥켼

색도 없고 모양 없어 청정함을 아시니

닥짝 쎔젠 남기 네똑쇽

그와 같이 깨닫도록 하소서.

오당 오보 메바 민바르켼

실재도 비실재도 아니라고 아시니
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དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།

그러한 지혜처럼 저와 함께 유정들도

།བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །

རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།
보배로운 스승께서 일체법에

།སྤྲོས་པའི་མཚན་མ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་མཁྱེན། །

དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།

그러한 지혜처럼 저와 함께 유정들도

།བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །

རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།
보배로운 스승께서 일체법에

།རྒྱུ་ལམ་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་དག་པར་མཁྱེན། །

དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།

그러한 지혜처럼 저와 함께 유정들도

།བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །

རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།
보배로운 스승께서 일체법에

།སྤང་བླང་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་མཁྱེན། །

དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།

그러한 지혜처럼 저와 함께 유정들도

།བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །

རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།
보배로운 스승께서 삼세 삼계에

།དུས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་མ་རིག་རྣམ་དག་མཁྱེན། །

དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།

།བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །

데켼 데데 최남 탐제니

린첸 켸기 최남 탐제니

데켼 데데 최남 탐제니

린첸 켸기 최남 탐제니

데켼 데데 최남 탐제니

린첸 켸기 최남 탐제니

데켼 데데 최남 탐제니

린첸 켸기 최남 탐제니

데켼 데데 최남 탐제니

그러한 지혜처럼 저와 함께 유정들도

닥짝 쎔젠 남기 네똑쇽

그와 같이 깨닫도록 하소서.

뙤베 첸마 랍두 시와르켼

희론의 상이 적정함을 아시니

닥짝 쎔젠 남기 네똑쇽

그와 같이 깨닫도록 하소서.

규람 데부 남바르 닥바르켼

인因, 도道, 과果가 청정함을 아시니

닥짝 쎔젠 남기 네똑쇽

그와 같이 깨닫도록 하소서.

빵랑 메바르 냠바 니두켼

취사 없이 평등성을 아시니

닥짝 쎔젠 남기 네똑쇽

그와 같이 깨닫도록 하소서.

뒤쑴 씨쑴 마릭 남닥켼

무명이 비었음을 아시니

닥짝 쎔짼 남기 네똑쇽

그와 같이 깨닫도록 하소서.
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རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།
보배로운 스승께서 일체법을

།གཉིས་མེད་གཉིས་སུ་མེད་པར་རོ་མཉམ་མཁྱེན། །

དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།

그러한 지혜처럼 저와 함께 유정들도

།བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །

རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།
보배로운 스승께서 일체법을

།རང་བཞིན་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་མཁྱེན། །

དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།

그러한 지혜처럼 저와 함께 유정들도

།བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །

རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།

보배로운 스승께서 일체법의 평등성과

།མི་མཉམ་མཉམ་མཛད་གདུལ་བྱ་སྨིན་མཛད་མཁྱེན། །

དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི།

།བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །

린첸 켸기 최남 탐제니

데켼 데데 최남 탐제니

린첸 켸기 최남 탐제니

데켼 데데 최남 탐제니

린첸 켸기 최남 탐제니

데켼 데데 최남 탐제니

그러한 지혜처럼 저와 함께 유정들도
སྨོན་ལམ་ཉི་ཤུ་པ་རྫོགས་སོ། །
20송 발원문 종결

니메 니수 메바르 로냠켼

둘이 없는 한 맛으로 아시니

닥짝 쎔젠 남기 네똑쇽

그와 같이 깨닫도록 하소서.

랑신 외쎌 예셰 콜로켼

자성광명 지혜바퀴로 아시니

닥짝 쎔젠 남기 네똑쇽

그와 같이 깨닫도록 하소서.

미냠 냠제 둘자 민제켼

중생을 성숙시키는 방편을 아시니

닥짝 쎔젠 남기 네똑쇽

그와 같이 깨닫도록 하소서.

토푸 발원문
ཁྲོ་ཕུའི་སྨོན་ལམ་རིན་ཆེན་སིལ་མ།

རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
제쭌 잠바 곤보라 착찰로

보호주 미륵존께 예경합니다.

ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང༌། སློབ་དཔོན་དང་
촉쭈나 슉베 쌍계당 장춥쎔바 탐제당				

롭본당

시방의 제불보살님과 아사리, 승가 대중이시여,

དགེ་འདུན་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་དང་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དུས་གསུམ་དུ་
겐둔 닥라 공수쏠

닥당 코르데 탐제기 뒤쑴두

저를 굽어 살피소서.

저와 일체중생이 윤회와 열반에 걸쳐 삼세에

བསགས་པ་དང་ཡོད་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་
싹바당 요베 게외 짜와디
쌓은 모든 선근에 의해

닥당 쎔젠 탐제 뉴르두 라나 메바

신속히 위없는 완전한 깨달음의 보배를

ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །དེ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་
양닥바르 족베 장춥 린보체 톱바르 규르찍
얻게 하소서.

데 마톱기 바르

완전한 깨달음을 성취하기

དུའང་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་དམ་པའི་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་བསྒྲུབ་པའི་དོན་དུ་སྐྱེས་བུ་
두앙 체랍네 체랍 탐제두 담베최 린보체 둡베 돈두 꼐부
이전까지 세세생생 정법의 보배를 위해 천신과

ལྷ་དང་མིའི་ལུས་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །རིགས་མཐོ་བ་དང་བཙན་འཇིང་ཆེ་བའི་མཆོག་
하당 미뤼 켸바르젠 톱바르 규르찍

릭 토와당 쩬징 체외 촉

인간의 수승한 몸을 얻게 하소서.

좋은 가문에 태어나

ཏུ་གྱུར་ཅིག །ཚེ་རིང་བ་དང་ནད་མེད་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །གཟུགས་མཛེས་པ་དང་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བའི་
두 규르찍 체링와당 네메베 촉두 규르찍

숙 제바당 시지 체외

무병장수하고,

훌륭한 풍채를 갖고,
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མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་བ་དང་འཚེ་བ་མེད་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
촉두 규르찍

롱쬐 체와당 체와 메베 촉두 규르찍
부유하며 장애가 없고,

སྐྱེ་མཆེད་གཙང་བ་དང་དབང་པོ་རྣོ་བའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །སྤྲོ་བ་དམ་པ་དང་ལྡན་ཞིང་
꼐체 짱와당 왕보 노외 촉두 규르찍

또와 담바당 덴싱

육근이 청정하고 근기가 수승하며 		

바른 것에 흥미를 갖고

སེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཇལ་
쎔레수 룽외 촉두 규르찍

게외 셰녠 린보체당 젤

정신의 기능이 원활하게 하소서. 보배 같은 선지식과 좋은 벗을 만나

ཞིང་གྲོགས་དམ་པ་དང་ཚངས་པར་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པར་གྱུར་ཅིག །གདམས་པ་དང་རྗེས་སུ་
싱 독담바당 창바르 충바르 쬐바르 규르찍

담바당 제수

청정행을 닦게 하소서. 			

심오한 가르침을 듣고

བསྟན་པ་ཟབ་མོ་ཐོས་ཤིང་དེའི་དོན་ཚུལ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱི་ནང་
뗀바 삽모 퇴싱 데돈 출신두 둡바르 규르찍

둡바라 치낭

그 뜻을 여실하게 수행하며 			

안팎의 어떠한 수행의

གི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཞིང་མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
기 바르체 탐제당 델싱 툰꼔 푼쑴 촉바 톱바르 규르찍
장애 없이 순조로운 여건이 구족되게 하소서.

རང་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་བསྒྲུབས་པའི་འབྲས་བུས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱ་ཆེར་
랑 지따르 되바따르 둡바 타르친찡 둡베 데뷔 도와 탐제라 갸체르
원하는 대로 수행이 완성되고 그 결과로 일체중생을 널리

ཕན་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྟེན་
펜톡바르 규르찍

셴양 게외 짜와디

닥당 쎔젠 탐제기 뗀

이롭게 하소서.

또한 이러한 선근으로

저와 일체중생이 원만한

དལ་བ་ཕུན་ཚོགས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །བསམ་པའི་རྟེན་དགེ་བ་ལ་ཡང་དག་པར་གོམས་པར་གྱུར་
델와 푼촉바 톱바르 규르찍

쌈베뗀 게와라 양닥바르 곰바르 규르

가만의 몸을 얻게 하소서.

마음의 기반인 선을 철저히 익히고,
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ཅིག །སྤྱོད་པ་བསླབ་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་གྱུར་ཅིག །གཞི་དད་པ་བརྟན་པོ་དང་ལྡན་
찍 쬐바 랍바 린보체 냠수 렌바르 규르찍

시데바 뗀보당 덴

보배로운 계학을 실천하며, 		

근본인 신심을 견고히 하고,

པར་གྱུར་ཅིག །རྒྱུད་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །གྲོགས་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོ་
바르 규르찍 규닝제 첸보당 덴바르 규르찍

독쫀뒤 상보

내면은 자비로 가득하며,

조력인 바른 정진을

དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །ངོ་བོ་ཤེས་རབ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །གུས་པ་
당 덴바르 규르찍 오오 셰랍 남바르 닥바당 덴바르 규르찍 귀바
갖추고,

핵심인 지혜를 청정히 하며,

무한한 공경으로

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་མཉེས་པར་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །ཏིང་ངེ་འཛིན་མུ་
쌈기 미캽베 라마당 학베하 녜바르 제바르 규르찍

띵에진 무

스승과 본존을 만족시켜 드리고, 				

끊임없는 삼매로

མཐའ་མེད་པས་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བར་གྱུར་ཅིག །ཐབས་རྨད་དུ་བྱུང་བས་སངས་རྒྱས་
타 메베 시네당 학통 숭두 델와르 규르찍

탑 메두 중외 쌍계

지관을 쌍수하며, 			

희유한 방편으로

ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །ཕྲིན་ལས་གཞལ་དུ་མེད་པས་སེམས་ཅན་གྱི་
기싱 용수 종와르 제바르 규르찍

틴레 셸두 메베 쎔젠기

불토를 정화하고,

무한한 행업으로 삼계를 성숙시켜

དོན་ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་པ་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་གྱུར་ཅིག །དེ་བཞིན་དུ་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་
돈 캄쑴 마뤼바 민찡 돌와르 규르찍 		

데신두 킴네 킴메

중생을 남김없이 해탈시키게 하소서.

또한 그와 같이 세속을 떠나

པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པ་བསྲུང་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
바르 랍두 중싱 출팀 남바르 닥바 쑹뉘바르 규르찍

장춥기

승려가 되어 청정계율을 수지하고, 			

보리심의

སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །
쎔 린보체당 미델싱 장춥쎔베 쬐바 랍보체 제바르 규르찍
보배를 항시 지니고서 광대한 보살행을 실천하며,
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ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟོགས་ཤིང་གཞན་ལ་ཡང་དག་པའི་དོན་ཉི་
최 탐제기 넬룩 지따와 신두 똑싱 셴라 양닥베 돈 니

일체법의 실상을 여실하게 깨달아서 중생에게 진실한 뜻

མ་ཤར་བ་ལྟར་སྟོན་པར་གྱུར་ཅིག །རྙེད་པ་མ་ཐོབ་པ་ལ་འདོད་པ་མེད་ཅིང་ཐོབ་ཀྱང་ཆོག་
마 샬와따르 똔바르 규르찍 녜바 마톱바라 되바 메찡 톱꺙 촉
태양처럼 내보일 수 있게 하소서. 얻지 못한 재물엔 욕심 없고

ཤེས་པར་གྱུར་ཅིག །རང་གི་འབྱོར་པས་དྲེགས་པ་དང་ང་རྒྱལ་མེད་ཅིང་གཞན་གྱི་ཕུན་སུམ་
셰바르 규르찍 랑기 조르베 덱바당 아걀 메찡 셴기 푼쑴

얻은 것엔 만족하며, 자신의 풍족함엔 교만하지 않고 타인의 풍족함은

ཚོགས་པ་ལ་སེམས་དགའ་བ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །རྙེད་པ་དང་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱུགས་པ་ལྟར་གོ་
촉바라 쎔가와 톱바르 규르찍

녜바당 닥바 탐제 뀩바따르 고

기뻐하며,

부와 명예는 토해 놓은 오물처럼,

ཞིང་བསྟོད་པ་དང་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་བཙོན་བྱས་པ་ལྟར་ཡིད་ཆེས་པར་གྱུར་ཅིག །གཟུགས་ལྦུ་བ་ལྟ་
싱 뙤바당 데와 탐제 쫀제바따르 이체바르 규르찍

숙부와 따

칭찬과 안락은 속박처럼 보게 하소서. 				

형상色蘊은

བུ་དང་ཚོར་བ་ཆུའི་ཆུ་བུར་ལྟར་རྟོགས་པར་གྱུར་ཅིག །འདུ་ཤེས་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་དང་
부당 촐와 취추부르 따르 똑바르 규르찍 두셰 믹규 따부당
거품처럼, 느낌受蘊은 물거품처럼,

생각想蘊은 신기루처럼,

འདུ་བྱེད་ཆུ་ཤིང་གི་སྡོང་པོ་ལྟར་རྟོགས་པར་གྱུར་ཅིག །རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་
두제 추 싱기 동보따르 똑바르 규르찍

남바르 셰바 미람 따부

작위行蘊는 파초처럼,

지각작용識薀은 꿈처럼

དང་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རྟོགས་པར་གྱུར་ཅིག །ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུ་
당 왕보 탐제 규마 따부르 똑바르 규르찍

율 탐제 추다 따부

깨닫게 하소서. 감각기관은 허깨비처럼, 		

객관은 물에 비친 달처럼,

དང་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་སྤྲུལ་པ་ལྟར་རྟོགས་པར་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས།
당 진바 탐제 뚤바따르 똑바르 규르찍

셴양 게외 짜와 디라 뗀네

주관은 환상처럼 깨닫게 하소서.

또한 이러한 선근으로
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བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟར་རྟོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
닥당 쎔젠 탐제기 두제기 최탐제 규마따르 똑바르 규르찍

저와 일체중생이 일체 유위법을 마술의 화현처럼 깨닫게 하소서.

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་བརྒྱད་མཉམ་པ་ཉིད་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་
직뗀기 최계 냠바니 톱바르 규르찍

규마 따뷔 최탐제 남카

세간팔법을 평등하게 볼 수 있게 하소서.

환과 같은 일체법을 허공처럼 깨달아

ལྟར་རྟོགས་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབྱིངས་མངོན་དུ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་པ་
따르 똑베 냥엔레 데베 잉온두 제바르 규르찍

냥엔레 마데바

열반의 본성이 생생이 나타나게 하소서. 				

열반을 성취하지

རྣམས་ལ་སྙིང་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་ཕན་བདེ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །སྒྲུབ་པ་
남라 닝쩨와 첸뵈 펜데 쌈기 미캽바 둡바르 규르찍

둡바

못한 이들에 대한 커다란 자비로 무한한 이타를 행하며,

모든 행위의

ཐམས་ཅད་བྱ་བྲལ་དུ་རྟོགས་པས་བྱ་བྱེད་རང་སར་དག་པར་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་གྱུར་ནས་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་
탐제 자델두 똑베 자제 랑싸르 닥바르 규르찍

데따르 규르네 체랍네 체

공함을 깨달아 행위와 행위대상의 분별이 그 자리에서 비게 하소서. 그와 같이

རབས་ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་མཉེས་པར་བྱེད་པ་ལ་མཁས་པ་ཚོང་དཔོན་གྱི་
랍 탐제두 게외 셰녠두 마녜바르 제바라 케바 총본기

하여 복성장자의 아들 선재동자처럼 세세생생 수많은 선지식들을 만족시키게

བུ་ནོར་བཟང་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །མཉེས་པར་བྱས་ནས་དམ་པའི་ཆོས་ཚོལ་བ་ལ་བརྟུལ་ཕོད་པ་བྱང་
부노르상 따부르 규르찍 녜바르 제네 담베최 촐와라 뚤푀바 장
하소서.

선지식을 만족시켜 상제보살처럼 굳세게 정법을

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །བཙལ་ནས་ཐོས་པའི་ཆོས་མི་བརྗེད་པ་བློ་གྲོས་རྒྱ་
춥쎔바 딱둥우 따부르 규르찍

쩰네 퇴베최 미제바 로되 갸

추구하게 하소서.

정법을 추구하여 혜해보살처럼 들은 법을

མཚོ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །མི་བརྗེད་པའི་དོན་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་རྒྱལ་སྲས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ལྟ་བུར་
초 따부르 규르찍 미제베 돈라 냠바르 족바 걀쎄 남카죄 따부르

잊지 않게 하소서. 잊지 않은 법에 허공장보살처럼 일념에 머물게
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གྱུར་ཅིག །མཉམ་པར་བཞག་པ་ལས་མ་གཡོས་བཞིན་དུ་སྨོན་ལམ་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པ་རྡོ་རྗེ་
규르찍 냠바르 샥바레 마요 신두 몬람 양닥다르 둡바 도제

하소서. 일념에 오롯이 머문 채로 금강당보살처럼 서원을 완전히

རྒྱལ་མཚན་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །སྨོན་ལམ་མཐའ་ཡས་པས་དམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡོངས་སུ་
걀첸 따부르 규르찍

몬람 타예베 담바 탐제기 공바 용수

성취하게 하소서.

무한한 서원으로 모든 성현의 뜻을 이루는

སྒྲུབ་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །དགོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་མཐར་ཕྱིན་
둡바 꾼두 상보 따부르 규르찍 공바 탐제라 켼랍기 타르친
보현처럼 되게 하소서.

성현들의 모든 뜻에 지혜가 궁극에 달한

པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །མཁྱེན་རབ་དང་ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་རོ་མཉམ་པ་སྤྱན་རས་
바 제쭌 잠양 따부르 규르찍

켼랍당 툭제 닥니 로냠바 쩬레

문수처럼 되게 하소서.

지혜와 자비가 한 맛이 된 관자재처럼

གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་པས་འགྲོ་བ་མ་རུངས་པ་འདུལ་བ་ཕྱག་ན་
식 왕축 따부르 규르찍

툭제 퇴뵈 도와 마룽바 둘와 착나

되게 하소서.

자비와 분노로 악독한 유정을 교화하는 금강수와

རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་ཕྲིན་ལས་བླ་ན་མེད་པ་རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ལྟ་བུར་
도제 따부르 규르찍 둘자 둘외 틴레 라나 메바 걀와 잠바 곤보 따부르
같이 되게 하소서. 중생 교화의 행업에 위없는 미륵처럼 되게

གྱུར་ཅིག །བླ་ན་མེད་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ་འཕགས་པ་ཆོས་འཕགས་ལྟ་
규르찍 라나 메베 탑라 케베 뗀바 린보체 진바 팍바 최팍 따

하소서. 위없는 선교방편으로 불법의 보배를 호지하는 성자 법성처럼 되게

བུར་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟ་བུའི་གོ་འཕང་ཐོབ་ནས་ཀྱང་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་
부르 규르찍 데따뷔 고팡 톱네꺙 닥당 쎔젠 탐제기 둑엘
하소서.

이와 같은 경지를 성취하여 일체중생을 고의 바다로부터

གྱི་ཆུ་བོ་སྒྲོལ་བར་བྱེད་པའི་གྲུ་བོ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །ཉོན་མོངས་པའི་ཟུག་རྔུ་
기 추오 돌와르 제외 두오 따부르 규르찍 뇬몽베 숙우
건네주는 배가 되고,

번뇌의 통증을 해소하는 약이 되고,
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འབྱིན་པའི་སྨན་མཆོག་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །རྣམ་པར་རྟོག་པའི་ཚད་གདུང་སེལ་བར་བྱེད་པའི་སྤྲིན་སྟུག་
진베 멘촉 따부르 규르찍

남바르 똑베 체둥 쎌와르 제베 띤뚝

분별의 열병을 식혀주는 두터운 구름이 되고,

པོ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་རྟེན་བྱེད་པ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལྟ་
보 따부르 규르찍 욘뗀 린보체 탐제기 시뗀 제바 갸초 첸보 따
모든 보배 공덕의 원천인 대해가

བུར་གྱུར་ཅིག །བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ལྷུན་སྟུག་པ་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །
부르 규르찍 쏘남당 예셰기 훈뚝바 리걀보 리랍 따부르 규르찍
되고,

복덕과 지혜의 견고하고 장대한 수미산이 되고,

བློ་གྲོས་ཡངས་ཤིང་དྲི་མ་མེད་པ་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །ཐབས་དང་ཤེས་
로되 양싱 디마메바 똔께 다외 낄코르 따부르 규르찍

탑당 셰

지혜가 원만하고 흠이 없는 가을달이 되고,

방편과 지혜의

རབ་ཀྱི་གཟི་བརྗིད་དང་དཔལ་འབར་བ་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །དགོས་འདོད་མ་ལུས་པ་ཡིད་
랍기 시지당 뻴바르와 니마당 다와 따부르 규르찍

괴되 마뤼바 이

찬란한 빛을 내는 해와 달이 되고,

원하는 모든 것을

བཞིན་དུ་སྟེར་བ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་སྣ་ཚོགས་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །མདོར་ན་བདག་དང་སེམས་
신두 뗄와 오둡기 제 나촉 따부르 규르찍

도르나 닥당 쎔

이루어주는 성취의 신물이 되게 하소서.

간략히 말하면, 저와 일체중생이

ཅན་ཐམས་ཅད་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་རྒུད་པ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་ཞིང༌། སྐྱེ་བ་དང༌།
젠 탐제 직뗀당 직뗀레 데베 귀바 타닥당 댈싱

꼐와당

세간과 출세간의 모든 결핍을 여의고,

태어남과

རྒ་བ་དང༌། ན་བ་དང༌། འཆི་བ་དང༌། མྱ་ངན་དང༌། སྨྲེ་སྔགས་འདོན་པ་དང༌། ཡིད་མི་བདེ་
가와당 나와당 치와당

냥엔당

멩악 돈바당

이미데

늙음과 병듦과 죽음과 슬픔과 고뇌와

བ་དང༌། འཁྲུགས་པ་ལ་སོགས་པ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་མྱུར་དུ་སྐེམ་པར་གྱུར་ཅིག །
와당

툭바 라쏙바 둑엘기 갸초 첸보 뉴르두 껨바르 규르찍

불안과 동요 등의 고해가 신속히 마르게 하소서.
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འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་ཞིང་གཙང་བ་
직뗀당 직뗀레 데베 푼쑴 촉바당 양닥다르 덴싱 짱와
세간과 출세간의 모든 풍족을 얻고

དང༌། དག་པ་དང༌། བདེ་བ་དང༌། རྟག་པ་དང༌། དགེ་ཞིང་ལེགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་
당

닥바당

데와당

딱바당

게싱 렉바 라쏙베 욘뗀 린보

청정, 안락, 상주, 선, 공덕 등

ཆེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུར་
체 탐제기 중네 이신기 노르부 린보체 왕기 걀보 따부르

고귀한 모든 것을 이루어주는 보배의 왕 여의주와 같이 되게

གྱུར་ཅིག །དེ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །དེ་ལས་གཞན་དུ་མ་གྱུར་ཅིག །
규르찍 데 데코나 신두 규르찍 데레 셴두 마규르찍

하소서. 오직 이와 같이 되게 하시고, 달리 되지 않게 하소서.

ཅི་ནས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སོ།
찌네꺙 데신두 규르찍

반드시 이와 같이 이루어 주소서.

།

옐바 발원문
འགྲོ་མགོན་ཡེལ་པའི་སྨོན་ལམ།
འགྲོ་མགོན་ཡེལ་པས། ཡང་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སེམས་ཀྱིས་ཅེར་རེ་བལྟས་ལ་དེའི་ངང་དུ་བཞག་པ་ཐུན་གཅིག་དེ་ལྟར་རེས་འཇོག་ཏུ་བསྒོམ་པའི་
འཕྲོ་འཇོག་པའི་དུས་སུ།
중생의 보호주 옐바께서 이르시길, 마음의 본성을 마음으로 주시하여 그 상태로 한동안 머물러 명상
한 이후 다음과 같이 발원한다.

བདག་གིས་ཟབ་མོའི་དོན་བསྒོམ་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་བགྱིས་པའི་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་དེ། བདག་ཉིད་
닥기 삽뫼돈 곰바 라쏙베 게와 기베 데부 탐제데
제가 심오한 뜻을 명상하는 등의 선업을 쌓은 과보가

닥니

གཅིག་པུ་ལ་མི་སྨིན་པར་བདག་དང་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད། ཁམས་གསུམ་
찍부라 미민바르 닥당 남카당 냠베 쎔젠 탐제
캄쑴
저 자신에게만 열매 맺지 않고 허공과 같이 무량한 일체중생이

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་མྱུར་དུ་ཐར་ནས་ཆོས་སྐུའི་དོན་རྟོགས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

코르외 둑엘기 갸초레 뉴르두 타르네 최뀌돈 똑베 규르규르찍
삼계윤회의 고해로부터 신속히 해탈하여 법신을 증득하는 원인이 되게 하소서.

ཅེས་བརྗོད། དེ་ནས་བསྔོ་ས་སངས་རྒྱས། བསྔོ་རྒྱུ་དགེ་བ། ཆེད་དུ་བྱ་བ་སེམས་ཅན། བསྔོ་མཁན་རང་ཉིད་རྣམས་རང་གི་སེམས་ཡིན་སྙམ་དུ་
སེམས། སེམས་མ་བཅོས་པའི་ངང་ལ་ཐུན་གཅིག་བསྒོམ། །
이후 회향 목표인 성불, 회향 재료인 선업, 회향이 위하는 대상인 중생, 회향 주체인 자신, 이 모두가
자신의 마음이라고 생각하고 작위 없는 마음으로 한동안 명상한다.
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여의주 발원
སྨོན་ལམ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ།

ཨོཾ་སྭསྟི།

옴 스와스띠

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

།བྱམས་པ་ལ་སོགས་རྒྱལ་སྲས་འཁོར་རྣམས་ལ། །

ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར།

།བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །

འཁོར་འདས་གཉིས་མེད་སྤྲུལ་སྐུ་ཏཻ་ལོ་པ།

།འགྲོ་དོན་བྱིན་རླབས་ཉི་མ་མཁའ་ལ་ཤར། །

མཉམ་གཞག་ངང་ལ་སྤྲོས་མེད་སྤྱོད་པ་མཛད།

།བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །

ལུས་སྲོག་ལྟོས་མེད་བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ།

།བྱིན་རླབས་སྟོབས་ཀྱིས་འཇའ་ལུས་ཆོས་སྐུར་གྱུར། །

པུ་ལ་ཧ་རིར་སྤྲུལ་སྐུས་འགྲོ་དོན་མཛད།

།བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །

뒤쑴 쌍계 예르메 도제창

잠바 라쏙 걀쎄 코르남라

삼세의 부처와 나눌 수 없는 금강지불과 미륵존 등 보살님들께서

삽찡 갸체 최기 콜로꼬르

닥꺙 링보르 미톡 데신쇽

심오하고 광대한 법륜을 굴리셨듯
저 역시 오래지 않아 그와 같이 되게
		 하소서.

코르데 니메 뚤꾸 뗄로빠

윤회와 열반의 둘 없는 화신
띨로빠 존자의

냠샥 앙라 뙤메 쬐바제

도돈 진랍 니마 칼라샤르

중생을 위한 가피가 태양처럼 작렬하고

닥꺙 링보르 미톡 데신쇽

삼매의 상태에서 무희론의 행을
저 역시 오래지 않아 그와 같이 되게
하셨듯이		 하소서.

뤼쏙 뙤메 라메 까신둡

몸과 목숨을 아끼지 않고 스승의
말씀대로 실천하며

뿔라하리르 뚤뀌 도돈제

진랍 똡기 자뤼 최꾸르규르

가피에 의해 무지개몸 법신으로 변하고

닥꺙 링보르 미톡 데신쇽

뿔라하리 산에 화신이 중생구제에
저 역시 오래지 않아 그와 같이 되게
힘쓰셨듯 		 하소서.
392

여의주 발원 393

དག་སྣང་དཔལ་གྱི་རི་ལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུས།

།ལུང་བསྟན་ས་ར་ཧ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། །

སྙིང་པོའི་དོན་རྟོགས་མངའ་བདག་རྒྱལ་བའི་སྲས།

།བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །

ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་རྗེ་བཙུན་ལྷོ་བྲག་པ།

།མཉམ་གཞག་ངང་ལ་རླུང་སེམས་གྲོང་འཇུག་མཛད། །

གཞན་ཕན་མཆོག་གི་གྲུབ་ཐོབ་ཆུ་རྒྱུན་བཞིན།

།བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་རི་བོ་ལ།

།རྗེ་བཙུན་མིད་ལ་ཡོན་ཏན་ལྗོན་ཤིང་འཁྲུངས། །

གྲུབ་ཐོབ་རྒྱལ་སྲས་ཡལ་འདབ་འབྲས་བུ་རྒྱས།

།བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །

འདྲེན་པ་ཟླ་འོད་གཞོན་ནུའི་སྤྲུལ་པ་དེ།

།རྩོད་ལྡན་དུས་སུ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན། །

གཞན་དོན་མཚུངས་མེད་དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེ།

།བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །

닥낭 뻴기 리라 뚤베뀌

부처님께서 예언한 사라하 존자께서

닝뵈 돈똑 아닥 걀외쎄

룽뗀 사라하베 진기랍

빠르와따 산에 화현하여 가피하고

닥꺙 링보르 미톡 데신쇽

핵심 뜻의 깨달음에 통달하셨듯
저 역시 오래지 않아 그와 같이 되게
		 하소서.

툭기 쎄촉 제쭌 호닥바

냠샥 앙라 룽쎔 동죽제

최상의 마음의 아들 마르빠 존자께서
삼매의 상태에서 풍심風心
		 동죽신체 이전을 하시고

셴펜 촉기 둡톱 추균신

닥꺙 링보르 미톡 데신쇽

이타의 최상의 성취를 강물처럼
저 역시 오래지 않아 그와 같이 되게
끊임없이 이루셨듯		 하소서.

랑중 예셰 린첸 리오라

제쭌 밀라 욘뗀 존싱퉁

본연지혜 보배산에서 밀라레빠 존자의 공덕의 나무가 자라나와 성취자와
		 보살 등

둡톱 걀쎄 옐답 데부계

닥꺙 링보르 미톡 데신쇽

수많은 가지와 잎과 열매가 만발했듯
저 역시 오래지 않아 그와 같이 되게
		 하소서.

덴바 다외 숀뉘 뚤바데

투쟁의 시기에 중생을 위해 오신

셴돈 충메 닥보 린보체

쬐덴 뒤수 도외 돈라존

인도자 다외숀누의 화신

닥꺙 링보르 미톡 데신쇽

이타행에 비할 바 없는 감뽀빠 존자
저 역시 오래지 않아 그와 같이 되게
		 하소서.
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སྒྲིབ་པའི་སྤྲིན་བྲལ་ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་ལ།

이장의 구름이 걷힌 법신의 하늘에

།གཞན་དོན་ཡེ་ཤེས་མཁྱེན་པའི་ཉི་ཟླ་གསལ། །

རྗེ་བཙུན་ཁམས་པ་ཆོས་རྗེ་བརྩེ་བ་ཅན།

།བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །

རྡོ་རྗེ་འཆང་དང་བཀའ་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་ལ།
금강지와 까규의 가피에

།བདག་སོགས་སློབ་འབངས་གསོལ་བ་གང་འདེབ་པ། །

ཐར་པ་བསྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་མེད་པ་དང་།

།མ་འོངས་དུས་སུ་འགྲོ་བ་འདྲེན་པར་ཤོག །

딥베 띤델 최꾸 남카라

제쭌 캄바 최제 쩨와젠

셴돈 예셰 켼베 니다쎌

이타와 지혜의 일월이 빛나는

닥꺙 링보르 미톡 데신쇽

자비로운 캄바 최제 존자
저 역시 오래지 않아 그와 같이 되게
		 하소서.

도제 창당 까규 진랍라

타르바 둡라 바르체 메바당

해탈을 이루는 데 장애가 소멸하고
སྨོན་ལམ་འདི་ནི་སྨར་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཛད་པའོ ། །

이 발원문은 마르빠 셰랍 예셰께서 지으셨다.

닥쏙 롭방 쏠와 강뎁바

저희 제자들이 기원하나니

마옹 뒤수 도와 덴바르쇽

미래의 시기에 중생을 구제하게 하소서.

칠선(七善) 발원문
དགེ་སྦྱོར་བདུན་པའི་སྨོན་ལམ།
སྨོན་ལམ་རིང་མོ་འདི་ནི་རང་འདོད་ཀྱི་འཁྲི་བ་མེད་པར་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པས།
གཏོད་ཅིང་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་བསམ་ལ་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི།

བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྣམས་ཀྱང་སྨོན་ལམ་ལ་ཐུགས་

기나긴 이 발원문은 사욕의 집착이 없이 청정한 이타심의 동기로 라마와 삼보님들께서 살피시고
가피하시리라 생각하며 발원한다.

བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དུས་གསུམ་གྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་འཁོར་འདས་
닥셴 탐제기 뒤쑴기 게외 짜와디 남카당 냠베 코르데
자타 일체중생의 삼세의 선근에 의해 허공과 같은 윤회와 열반 일체를 위해서

ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་བདག་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་དལ་འབྱོར་གྱི་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་
탐제기 돈두 닥체랍 탐제두 델조르기 미뤼 린보체 균체 메바
저의 모든 생에 걸쳐 가만의 보배로운 사람 몸을 끊임없이

ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་དད་པ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
톱바르 규르찍 체랍 탐제두 데바 체와 남기 촉두 규르찍
얻게 하소서. 세세생생 신심 있는 이들 중의 최고가 되게 하소서.

མོས་གུས་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག

뫼귀 체와 남기 촉두 규르찍
겸손한 이들 중의 최고가 되게 하소서.

།བརྩོན་འགྲུས་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །

쫀뒤 체와 남기 촉두 규르찍
정진하는 이들 중의 최고가 되게 하소서.

ཤེས་རབ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག

།སྤོབས་པ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །

ཡོན་ཏན་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག

།ཚེ་རིང་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །

셰랍 체와 남기 촉두 규르찍
뽑바 체와 남기 촉두 규르찍
지혜로운 이들 중의 최고가 되게 하소서. 용기 있는 이들 중 최고가 되게 하소서.

욘뗀 체와 남기 촉두 규르찍
공덕 있는 이들 중 최고가 되게 하소서.

체링와 남기 촉두 규르찍
장수하는 이들 중 최고가 되게 하소서.
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ནད་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག

건강한 이들 중 최고가 되게 하소서.

།གཟི་བརྗིད་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །

གཟུགས་བཟང་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག

།རིགས་མཐོ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །

릭토와 남기 촉두 규르찍

ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག
롱쬐 체와 남기 촉두 규르찍

똥푀 체와 남기 촉두 규르찍

부유한 이들 중 최고가 되게 하소서.

།གཏོང་ཕོད་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །

잘 베푸는 이들 중 최고가 되게 하소서.

སྙིང་རྗེ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག
닝제 체와 남기 촉두 규르찍

고차 체와 남기 촉두 규르찍

자비로운 이들 중 최고가 되게 하소서.

།གོ་ཆ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །

큰 갑옷들 중 최고가 되게 하소서.

སྙིང་རུས་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག

།གཉེན་པོ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །

དབྱངས་སྙན་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག

།བཙན་ཞིང་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །

네메바 남기 촉두 규르찍

숙상와 남기 촉두 규르찍

시지 체와 남기 촉두 규르찍

위엄 있는 이들 중 최고가 되게 하소서.

용모 단정한 이들 중 최고가 되게 하소서. 존귀한 가문 중 최고가 되게 하소서.

닝뤼 체와 남기 촉두 규르찍

녠보 체와 남기 촉두 규르찍

인내력 강한 이들 중 최고가 되게 하소서. 대치법에 능한 이들 중 최고가 되게
		 하소서.

양녠바 남기 촉두 규르찍

쩬싱 체와 남기 촉두 규르찍

음성이 좋은 이들 중 최고가 되게 하소서. 권위 있는 이들 중 최고가 되게 하소서.

ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
체랍 탐제두 첸당 뻬제기 곈바 도제꾸 톱바르 규르찍

세세생생 32상 80종호로 장엄된 금강신을 얻게 하소서.

ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་དང་ལྡན་པ་ཚངས་པའི་དབྱངས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་མཁས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་
옌락 둑쭈당 덴바 창베양 톱바르 규르찍

셰자 꾼라 케베 예셰기

육십 가지를 갖춘 범음상梵音相을 얻게 하소서. 일체법을 통달한 두터운 지혜를

ཐུགས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་དང་མཇལ་བར་
툭당 덴바르 규르찍
갖게 하소서.

꼐마 탁두 텍바 첸뵈 게외 셰녠 남당 젤와르

태어나자마자 대승의 선지식들과 만나게 하소서.
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གྱུར་ཅིག །མཇལ་ནས་མཉེས་པ་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་པ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
규르찍 젤네 녜바쑴 타르친바 둡바르 규르찍

선지식을 만나 스승을 만족시키는 세 가지의 완성을 이루게 하소서.

མི་མཉེས་པ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དེ་དག་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་
미녜바 께찍꺙 미중와르 규르찍

게외 셰녠 데닥기 꾸쑹 툭기

한 순간도 스승을 실망시키지 않게 하소서. 선지식들의 신어의 삼문의 가피와

བྱིན་རླབས་དང་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་འཇུག་ཅིང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་
진랍당 욘뗀 마뤼바 닥기 뤼악 이쑴라 죽찡 용수 족바르 규르

공덕이 남김없이 저의 신어의 삼문에 깃들어 가득 차게 하소서.

ཅིག །ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་གཞོན་ནུ་ལ་རབ་ཏུ་
찍 체랍 탐제두 라마 쌍계기 샵둥두 숀누라 랍두

세세생생 부처 스승의 앞으로 젊은 나이에 출가하게 하소서.

འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །ཚུལ་ཁྲིམས་དང་དམ་ཚིག་མཐར་ཕྱིན་པར་སྲུང་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །
중와르 규르찍 출팀당 담칙 타르친바르 쑹뉘바르 규르찍
계율과 서언을 완벽하게 지킬 수 있게 하소서.

བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་གཞི་བཟུང་ནས་དམ་པའི་ཆོས་མཐའ་དག་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྤྱོད་པར་གྱུར་ཅིག །
랍바 쑴기 시숭네 담베최 타닥라 출신두 쬐바르 규르찍

삼학의 근본을 지켜 일체 정법을 여실히 배우게 하소서.

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་པ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
텍바 첸뵈 최탐제라 퇴쌈 곰쑴 타르친바 둡바르 규르찍

대승의 모든 가르침에 문사수 세 가지의 완성을 이루게 하소서.

དམ་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་ཅིང་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ཕྱི་ནང་གི་བར་ཆད་སྐད་ཅིག་ཀྱང་
담베최 둡찡 냠수 렌바라 치낭기 바르체 께찍꺙

정법을 얻어 실천함에 안팎의 장애가 한 순간도 일어나지 않게 하소서.

མི་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །ཡོན་ཏན་གྱི་རྩལ་ཁ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག །བརྒྱུད་པའི་སྲོལ་ཁ་
미중와르 규르찍 욘뗀기 쩰카 족바르 규르찍

규베 쏠카

수행의 공덕이 원만하게 하소서. 전승된 법을 얻게 하소서.
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ཟིན་པར་གྱུར་ཅིག །ཕ་རྗེས་བུས་སོབས་པར་གྱུར་ཅིག །སྟོང་ཉིད་དང་སྙིང་རྗེ་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
신바르 규르찍 파제뷔 쏩바르 규르찍

똥니당 닝제 종바르 규르찍

스승의 법을 전승하게 하소서. 공성과 자비에 능통하게 하소서.

རང་གཞན་གྱི་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །
랑셴기 돈니 둡바르 규르찍

똑베 예셰 차르와르 규르찍

자리와 이타를 이루게 하소서. 깨달음의 지혜를 얻게 하소서.

མ་རིག་པའི་མུན་པ་སངས་པར་གྱུར་ཅིག །རྐྱེན་བཟང་ངན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དུ་སློངས་པར་གྱུར་
마릭베 문바 쌍바르 규르찍

꼔상엔 탐제 쌍계기 람두 롱바르 규르

무명의 어둠을 몰아내게 하소서. 좋고 나쁜 모든 인연을 성불의 길로 전환하게

ཅིག །
찍

하소서.

དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་ཆོས་ཉིད་བདེན་པའི་དོན་རྟོགས་པར་གྱུར་
게외 짜와디 체랍 탐제두 셰랍 첸뵈 최니 덴베 돈똑바르 규르

이러한 선근에 의해 세세생생 큰 지혜로 법성 진리의 뜻을 깨닫게 하소서.

ཅིག །སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་བཟོད་པར་གྱུར་ཅིག །བྱིན་རླབས་ཆེན་པོས་
찍 닝제 첸뵈 셴기 둑엘라 미쇠바르 규르찍

진랍 첸뵈

큰 연민으로 타인의 고통을 참지 못하게 하소서. 큰 가피에 의해 타인의 마음을

གཞན་གྱི་སྣང་བ་སྒྱུར་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །གདམས་ངག་ཆེན་པོས་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོན་ཏན་
셴기 낭와 규르 뉘바르 규르찍 담악 첸뵈 셴기 규라 욘뗀

변화시킬 수 있게 하소서. 위대한 구결에 의해 타인에게 공덕을 옮겨줄 수 있게

འཁོད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །ཉམས་མྱོང་ཆེན་པོས་གཞན་གྱི་ལམ་སྣ་འཁྲིད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །
코르 뉘바르 규르찍 냠뇽 첸뵈 셴기람 나티 뉘바르 규르찍

하소서. 광대한 경험에 의해 타인의 갖가지 길을 인도할 수 있게 하소서.

རྟོགས་པས་བདག་གྲོལ་བར་གྱུར་ཅིག །ཐུགས་རྗེས་གཞན་གྲོལ་བར་གྱུར་ཅིག །གདུལ་བྱ་དུས་ལ་བབ་པར་
똑베닥 돌와르 규르찍

툭제셴 돌와르 규르찍

둘자 뒤라 밥바르

깨달음에 의해 저 자신 해탈하게 하소서. 자비에 의해 타인을 해탈시키게 하소서.
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གྱུར་ཅིག །རྟེན་འབྲེལ་ཐབས་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ཅིག །གཟུང་འཛིན་མཁའ་ལྟར་དག་པར་གྱུར་ཅིག །
규르찍 뗀델 탑라 케바르 규르찍

숭진 카따르 닥바르 규르찍

교화 대상의 시기가 성숙되게 하소서. 연기 방편에 능통하게 하소서. 주객이

བཟོད་མེད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །ལས་འབྲས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །
쇠메기 닝제 종바르 규르찍

레데기 뗀델 차르와르 규르찍

허공처럼 비게 하소서. 꾸밈없는 연민이 본성처럼 되게 하소서. 인과의 연기를

རང་འདོད་ཀྱི་རྩ་བ་ཆོད་པར་གྱུར་ཅིག །རིགས་དྲུག་ལ་བསྒོམ་ཕྱོགས་མེད་དུ་ཐེབས་པར་གྱུར་ཅིག །
랑되기 짜와 최바르 규르찍 릭둑라 곰촉 메두 텝바르 규르찍
생생히 보게 하소서. 이기심의 뿌리를 끊게 하소서.

ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་སྐད་
캄쑴 쎔젠기 뤼악 이쑴 뒤쑴 쌍계기 꾸쑹툭수 께

삼계 중생의 신어의 삼문을 삼세 부처의 신어의 삼문으로 한 찰나에 식별하게

ཅིག་མ་ཉིད་ལ་ངོ་འཕྲོད་པར་གྱུར་ཅིག །དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་བླ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
찍마니라 오퇴바르 규르찍 게외 짜와디 체랍 탐제두 라마라 쌍계기
하소서. 이러한 선근에 의해 세세생생 스승을 부처로 보게 하소서.

འདུ་ཤེས་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །མོས་གུས་ལ་ལྟེམ་རྐྱང་མི་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །
두셰 꼐와르 규르찍 뫼귀라 뗌꺙 미중와르 규르찍

공경에 끊임이 없게 하소서. 신심이 견고하게 하소서.

དད་གུས་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཡིད་ཆེས་ལ་རྒྱུན་ཆད་མི་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །ཐུགས་ཡིད་གཅིག་
데귀라 뗀바 톱바르 규르찍

이체라 균체 미중와르 규르찍

툭이 찍

믿음에 끊임이 없게 하소서. 부처님과 저의 마음이 하나로 합해지게 하소서.

ཏུ་འདྲེ་བར་གྱུར་ཅིག །བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག །སྐྱོན་
두 데와르 규르찍 라마 쌍계기 진랍당 욘뗀 마뤼바 죽바르 규르찍

스승과 부처님의 가피와 공덕을 남김없이 흡수하게 하소서. 모든 허물이

དག་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག །ཚེ་འདི་བློ་ཡིས་ཐོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
닥 욘뗀 족바르 규르찍

체디 로이 통바르 규르찍

정화되고 공덕이 구족되게 하소서. 현생에 집착하지 않게 하소서.

꾠
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དགོས་མེད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །ཞེན་པ་གཏིང་ནས་ལྡོག་པར་གྱུར་ཅིག །འཁྲི་བ་རྩད་ནས་ཆོད་པར་
괴메 규라 꼐와르 규르찍

셴바 띵네 독바르 규르찍

티와 쩨네 최바르

세속을 초탈하게 하소서. 욕망을 깊은 곳에서부터 버리게 하소서. 집착의 뿌리를

གྱུར་ཅིག །འདོད་ཡོན་ལ་བློ་མི་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག །བྱ་བ་ལ་ལག་མི་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག །
규르찍 되욘라 로 미죽바르 규르찍

자와라 락 미죽바르 규르찍

뽑게 하소서. 감각적 쾌락에 마음이 향하지 않게 하소서. 허망한 행위들에 손대지

འཁོར་བ་ལ་ཡིད་མི་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག །གཞན་སྤྱོད་ལ་སེམས་མི་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག །བཟློག་སྒོམ་གནད་དུ་
코르와라 이 미죽바르 규르찍 셴쬐라 쎔 미죽바르 규르찍

독곰 네두

않게 하소서. 윤회계에 마음이 집착하지 않게 하소서. 방호의 수습修習을 요처로

ཚུད་པར་གྱུར་ཅིག །གཉེན་པོ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །རོ་སྙོམས་གདེང་དུ་ཚུད་པར་གྱུར་
취바르 규르찍 녠보라 왕 톱바르 규르찍

로뇸 뎅두 취바르 규르

취하게 하소서. 대치법에 자재를 얻게 하소서. 일미에 확신을 갖게 하소서.

ཅིག ། ཆོས་བརྒྱད་མགོ་བོ་སྙོམས་པར་གྱུར་ཅིག །བདེ་སྡུག་རོ་སྙོམས་པར་གྱུར་ཅིག །
찍 최계 고오 뇸바르 규르찍

데둑 로뇸바르 규르찍

팔법을 평등하게 보게 하소서. 고락이 일미가 되게 하소서.

རྐྱེན་ངན་གྲོགས་སུ་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །རྣམ་རྟོག་ཕྲིན་ལས་སུ་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །
꼔엔 독수 차르와르 규르찍

남똑 틴레수 차르와르 규르찍

역경을 도움으로 보게 하소서. 분별을 사업으로 보게 하소서.

རེ་དྭོགས་ཀྱི་གཡང་ས་ཆོད་པར་གྱུར་ཅིག །དགག་སྒྲུབ་སྤང་བླང་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག།།
레독기 양싸 최바르 규르찍

각둡 빵랑당 델와르 규르찍

기대와 염려의 벼랑을 막게 하소서. 긍정과 부정, 취하고 버림을 여의게 하소서.

རྐྱེན་སྣང་བཟང་ངན་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་དུ་རོ་སྙོམས་པར་གྱུར་ཅིག །ཞིང་ཁམས་ཕྱོགས་
꼔낭 상엔 탐제 최니두 로뇸바르 규르찍

싱캄촉

좋고 나쁜 모든 인연이 법성의 일미가 되게 하소서. 정토에 평등하게 숙달되게

མེད་དུ་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག ། དག་སྣང་ཕྱོགས་མེད་དུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །སྣང་བ་བླ་མར་
메두 종바르 규르찍

닥낭 촉메두 꼐와르 규르찍

낭와 라마르

하소서. 청정상이 평등하게 일어나게 하소서. 현상을 스승으로 보게 하소서.
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འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །སྣང་བ་ཡི་དམ་དུ་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །སྣང་བ་ཆོས་སྐུར་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །

차르와르 규르찍 낭와 이담두 차르와르 규르찍 낭와 최꾸르 차르와르 규르찍
현상을 본존으로 보게 하소서. 현상을 법신으로 보게 하소서.

སྣང་བ་སྐུ་གསུམ་དུ་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །སྣང་བ་བདེ་བར་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །
낭와 꾸쑴두 차르와르 규르찍 낭와 데와르 차르와르 규르찍

현상을 삼신으로 보게 하소서. 현상을 안락으로 보게 하소서.

སྣང་བ་སྒྱུ་མར་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །སྣང་བ་རྟེན་འབྲེལ་དུ་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །
낭와 규마르 차르와르 규르찍 낭와 뗀델두 차르와르 규르찍
현상을 환으로 보게 하소서. 현상을 연기로 보게 하소서.

སྣང་བ་ནོར་བུར་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །བཟང་ངན་འབྲིང་གསུམ་སྤྱི་བོར་འཁུར་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །
낭와 노르부르 차르와르 규르찍 상엔 딩쑴 찌오르 쿠르 뉘바르 규르찍

현상을 보배로 보게 하소서. 좋고 나쁜 모든 것을 공경할 수 있게 하소서.

རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་འོང་གི་བྱམས་པ་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
랑셴 탐제라 이옹기 잠바 종바르 규르찍

자타 일체중생에 대한 자애가 본성처럼 되게 하소서.

ཚད་མེད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །ལྷག་པའི་བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འབྱོངས་པར་
체메기 닝제 종바르 규르찍

학베 쌈바 장춥 기쎔 종와르

무한한 연민이 본성처럼 되게 하소서. 이타적 열의가 본성처럼 되게 하소서.

གྱུར་ཅིག །བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པར་གྱུར་ཅིག །བདེ་སྡུག་བརྗེ་ནུས་པར་གྱུར་
규르찍 닥셴 탐제 냠바 니두 똑바르 규르찍

데둑 제 뉘바르 규르

자타 일체중생의 평등성을 깨닫게 하소서. 고락을 맞바꿀 수 있게 하소서.

ཅིག །གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་དགའ་བཞིན་སྤྲོ་བཞིན་དུ་འཁུར་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །
찍 셴기 둑엘 탐제 가신 또신두 쿠르뉘바르 규르찍
타인의 일체 고통을 기꺼이 짊어질 수 있게 하소서.

ཁུར་ནས་སྤྱོད་ནུས་པའི་སྙིང་རྗེ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སྙིང་རྗེའི་སྒོ་ནས་ལམ་དུ་
쿠르네 쬐 뉘베 닝제당 덴바르 규르찍

닝제 고네 람두

짊어져서 감당할 수 있는 자비를 갖게 하소서. 자비를 통해 도(길)로 전환할 수
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སློངས་པར་གྱུར་ཅིག །སྟོང་ཉིད་ཀྱི་དོན་ལ་རོ་སྙོམས་པར་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་
롱바르 규르찍 똥니기 돈라 로뇸바르 규르찍

둑엘기 랑신

있게 하소서. 공성의 뜻에 일미가 되게 하소서. 고의 자성을 무루의 대락으로

ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །བདག་གི་བདེ་སྐྱིད་ཐམས་ཅད་གཞན་ལ་
삭바 메베 데와 첸보 차르와르 규르찍 닥기 데끼 탐제 셴라

보게 하소서. 나 자신의 일체 안락을 타인에게 기꺼이 바칠 수 있게 하소서.

དགའ་སྤྲོ་དང་བཅས་ཏེ་སྟེར་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །བྱིན་ནས་ཀྱང་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ལ་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྨིན་ཅིང་
가또당 쩨떼 떼르뉘바르 규르찍

진네꺙 코르데 탐제라 단다 니두 민찡

바쳐서 윤회와 열반 일체에 그 즉시 열매 맺고 증장되게 하소서.

ཁྱབ་པར་གྱུར་ཅིག །དེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་དག་ཅིང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་
캽바르 규르찍 데꼰 탐제 닥찡 욘뗀 탐제 용수

그로 인해 모든 허물 정화되고 일체 공덕 구족되어 그 즉시

རྫོགས་ནས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་དོན་གཉིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྩོལ་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
족네 단다니두 돈니 푼쑴 촉바 쫄메두 둡바르 규르찍
자리이타의 완성을 애씀 없이 이루게 하소서.

ཆིག་ཆོག་གནད་དུ་ཚུད་པར་གྱུར་ཅིག །མཉམ་གཞག་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཞི་གནས་མཐར་ཕྱིན་
칙촉 네두 취바르 규르찍

냠샥라 뗀바 톱바르 규르찍

시네 타르친

요처로 취하게 하소서. 삼매의 견고함을 얻게 하소서. 지(집중명상)가

པར་གྱུར་ཅིག །བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
바르 규르찍 데쎌 미똑베 띵에진 촉두 규르바 종바르 규르찍

완성되게 하소서. 안락광명의 무분별 삼매에 숙달되게 하소서.

མངོན་ཤེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །
온셰당 주툴 라속베 욘뗀 빡두 메바 꼐와르 규르찍

신통 등의 공덕을 헤아릴 수 없이 성취하게 하소서.

རིག་པའི་རྩ་བ་ཆོད་པར་གྱུར་ཅིག །རྣམ་རྟོག་ཆོས་སྐུར་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །སྐྱོན་ཡོན་ཏན་དུ་སློངས་པར་གྱུར་
릭베 짜와 최바르 규르찍 남똑 최꾸르 차르와르 규르찍 꾠 욘뗀두 롱바르 규르
식별의 뿌리를 끊게 하소서. 분별에서 법신을 보게 하소서. 허물에서 공덕을
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ཅིག །འཁྲུལ་པ་ཡེ་ཤེས་སུ་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །འཁོར་བ་མྱང་འདས་སུ་
찍 툴바 예셰수 차르와르 규르찍 코르와 냥데수

취하게 하소서. 착란에서 지혜를 보게 하소서. 윤회를 열반으로 깨닫게 하소서.

རྟོགས་པར་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་བདེ་བར་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །བར་ཆད་དངོས་གྲུབ་ཏུ་
똑바르 규르찍 둑엘 데와르 차르와르 규르찍

바르체 오둡두

고에서 낙을 보게 하소서. 장애를 성취에 회합하게 하소서.

འདུས་པར་གྱུར་ཅིག །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
뒤바르 규르찍 착갸첸보 촉기 오둡 톱바르 규르찍
대수인의 수승한 성취를 이루게 하소서.

སྣང་བ་དབང་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ཅིག །ལས་འབྲེལ་ཕྱོགས་མེད་དུ་ཞོག་པར་གྱུར་ཅིག །འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན་
낭와 왕두 뒤바르 규르찍

레델 촉메두 쇽바르 규르찍

델체 돈당

현상을 관정에 회합하게 하소서. 업연을 차별 없이 깎아내게 하소서.

པར་གྱུར་ཅིག །བདག་གིས་གཞན་ལ་དུས་གསུམ་དུ་ཕན་གནོད་ཀྱི་ལས་ཅི་བྱས་པ་དང༌། །
덴바르 규르찍 닥기 셴라 뒤쑴두 펜뇌기 레찌 제바당

관련 맺는 모든 것이 의미 있게 하소서. 제가 타인에게 삼세에 걸쳐 행한 모든

གཞན་གྱིས་བདག་ལ་དུས་གསུམ་དུ་ཕན་གནོད་ཀྱི་ལས་ཅི་བྱས་པ་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལམ་ལོག་པ་དང་
셴기 닥라 뒤쑴두 펜뇌기 레찌 제바 데남 탐제 람록바당

선악의 행위와 타인이 제게 삼세에 걸쳐 행한 모든 선악의 행위가 단 한 순간도

བཏང་སྙོམས་སུ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་འགྲོ་བར་གྱུར་ཅིག །ནང་གི་རྒྱུ་ཕྱིའི་རྐྱེན་བར་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་ལ་
땅뇸수 께찍 짬양 미도와르 규르찍

낭기규 치꼔와르기 참조르라

그릇된 길이나 쓸모없는 것이 되지 않게 하소서. 안의 원인과 밖의 조건 사이의

སོགས་པའི་དུས་གསུམ་གྱི་ལས་ངན་རྒྱུ་འབྲས་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་
쏙베 뒤쑴기 레엔 균데 싸본당 쩨베 탐제 단다 니두

결합 등의 삼세의 악업의 인과가 그 씨앗까지 모두 함께 바로 지금 정화되게

བྱང་ཞིང་དག་པར་གྱུར་ཅིག །སླན་ཆད་འདོད་ཆགས་དང༌། ཞེ་སྡང་དང༌། གཏི་མུག་དང༌།
장싱 닥바르 규르찍 렌체 되착당

셰당당

띠묵당

하소서. 지금부터 탐진치와 아만, 시기, 명리 추구, 교만 등의
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ང་རྒྱལ་དང༌། ཕྲག་དོག་དང༌། རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྟི། གྲགས་འདོད་དང་རློམ་སེམས་ལ་སོགས་པ་
아걀당

탁독당

녜바당 꾸르띠 닥되당 롬쎔 라쏙바

불선한 동기가 한 찰나조차

མི་དགེ་བའི་བསམ་སྦྱོར་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །ཚོགས་གཉིས་རླབས་པོ་ཆེ་རྩོལ་མེད་དུ་
미게외 쌈조르 께찍꺙 미중와르 규르찍

촉니 랍보체 쫄메두

일어나지 않게 하소서. 광대한 두 가지 자량을 애씀 없이 쌓게 하소서.

གསོག་པར་གྱུར་ཅིག །གསང་སྔགས་ཀྱི་སྣོད་དུ་རུང་བར་གྱུར་ཅིག །དབང་རྣམ་པ་བཞི་
쏙바르 규르찍

쌍악기 뇌두 룽와르 규르찍

왕 남바시

밀승의 근기가 되게 하소서. 네 가지 관정을 얻게 하소서.

ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཡེ་ཤེས་ངོས་ཟིན་པར་གྱུར་ཅིག །དམ་ཚིག་གཙང་མ་སྲུང་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །
톱바르 규르찍 예셰 오신바르 규르찍

담칙 짱마 쑹뉘바르 규르찍

본연지혜를 알아차리게 하소서. 서언을 청정하게 지킬 수 있게 하소서.

བསྐྱེད་རྫོགས་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །འཕྲིན་ལས་བཞི་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
꼐족라 뗀바 톱바르 규르찍

틴레시 둡바르 규르찍

생기차제와 원만차제의 견고함을 얻게 하소서. 네 가지 사업을 성취하게 하소서.

རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཕྲ་ཞིབ་ཤེས་པར་གྱུར་ཅིག །རིག་པའི་འགྲོ་ལྡོག་གོ་བར་གྱུར་ཅིག །དགེ་སྡིག་གི་
균데기 타십 셰바르 규르찍

릭베 도독 고와르 규르찍

게딕기

미세한 인과를 알게 하소서. 정신의 진퇴를 이해하게 하소서. 선악의 취사를

འདོར་ལེན་ཤེས་པར་གྱུར་ཅིག །སྣང་བ་ལ་ནང་བྱན་ཚུད་པར་གྱུར་ཅིག །ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་རྟེན་
도르렌 셰바르 규르찍 낭와라 낭젠 취바르 규르찍 치낭 쌍쑴기 뗀

알게 하소서. 현상을 통달하게 하소서. 내, 외, 밀 등의 세 가지 연기에

འབྲེལ་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ཅིག །གཞན་སྣང་དབང་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ཅིག །སྨོན་ལམ་
델라 케바르 규르찍

셴낭 왕두 뒤바르 규르찍

몬람

정통하게 하소서. 타현他顯을 조복하게 하소서. 광대한 서원을

རྒྱ་ཆེན་པོ་འདེབས་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །གང་བཏབ་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་སྨིན་པར་གྱུར་ཅིག །
갸첸보 뎁뉘바르 규르찍

강땁기 데부 체 디니라 민바르 규르찍

세울 수 있게 하소서. 발원한 모든 것을 바로 그 생에 이룰 수 있게 하소서.
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དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་ཚེ་འདི་དང་སྐྱེ་བ་གཞན་དག་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་དོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྩོལ་མེད་དུ་འགྲུབ་
게외 짜와디 체디당 꼐와 셴닥 탐제두 도돈 빡두 메바 쫄메두 둡

이러한 선근에 의해 이생과 다른 모든 생에 무한한 이타를 애씀 없이 이루게

པར་གྱུར་ཅིག །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་སྒོ་ནས་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
바르 규르찍 파롤두 친바 둑기 고네 둡바르 규르찍
하소서. 육바라밀을 통해 이루게 하소서.

བསྡུ་བ་བཞི་ཡི་སྒོ་ནས་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཕྲིན་ལས་བཞིའི་སྒོ་ནས་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
두와 시이 고네 둡바르 규르찍

틴레 시이 고네 둡바르 규르찍

사섭법을 통해 이루게 하소서. 네 가지 사업을 통해 이루게 하소서.

ཚད་མེད་པ་བཞིའི་སྒོ་ནས་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག། །བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
체메바 시이 고네 둡바르 규르찍

랍바 쑴기 고네 둡바르 규르찍

사무량을 통해 이루게 하소서. 삼학을 통해 이루게 하소서.

གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་སྒོ་ནས་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །འབད་པ་དང་རྩོལ་བ་མེད་པའི་འགྲོ་དོན་
둡첸 계기 고네 둡바르 규르찍

베바당 쫄와 메베 도돈

팔대성취를 통해 이루게 하소서. 애씀과 작위 없는 이타를 무한히

དཔག་ཏུ་མེད་པ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །ལུས་དང་སྲོག་ལ་མི་ལྟ་བར་གྱུར་ཅིག །ངལ་བ་དང་སྐྱོ་དུབ་མེད་པར་
빡두 메바 둡바르 규르찍

뤼당 쏙라 미따와르 규르찍 엘와당 꾜둡 메바르

이루게 하소서. 몸과 목숨을 돌아보지 않게 하소서. 피로와 실망과 권태 없이

འགྲོ་དོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །བདག་ཤི་བའི་འོ ག་ཏུ་ཡང་མགོ་དང༌།
도돈 빡두 메바 둡바르 규르찍

닥시외 옥두양 고당

이타를 무한히 이루게 하소서. 죽어서도 머리,

རྐང་ལག་དང༌། ཤ་དང༌། རུས་པ་དང༌། ཡན་ལག་དང༌། ཉིང་ལག་དང༌། སྐྲ་དང་བ་སྤུ།
깡락당

샤당 뤼바당

옌락당

닝락당

따당 바뿌

손발, 골육, 부분과 부분의 부분, 머리카락, 털,

སོ་དང་སེན་མོ། ཁྲག་དང་ཆུ་སེར། ཞག་དང་ཚིལ་བུ། དབང་པོ་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་
쏘당 쎈모 탁당 추쎄르 샥당 칠부

왕보아 라쏙베 고네

이빨, 손톱, 발톱, 피, 고름, 지방, 기름, 오근 등으로도
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ཀྱང་འགྲོ་དོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །བདག་ལ་དུས་གསུམ་དུ་དགའ་ཞིང་མགུ་བར་བྱེད་ཅིང་དད་
꺙 도돈 빡두 메바 둡바르 규르찍

닥라 뒤쑴두 가싱 구와르 제찡

타인에게 이익이 되게 하소서. 저를 좋아하거나 기쁘게 하거나

གུས་ཀྱིས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང༌། བདག་གི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་རྟོགས་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་
데귀기 쏠와 뎁바당

닥기 제수 죽바 남기 규라 똑바 촉두 규르바

신심으로 기원하거나 저를 따르는 이들이 힘들이지 않고 최상의 깨달음을

ཚེགས་མེད་དུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །ཉམས་མྱོང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་
첵메두 꼐와르 규르찍 냠뇽 균체 메바르

얻게 하소서. 체득이 끊임없이 견고하게 하소서.

བརྟན་པར་གྱུར་ཅིག །ཏིང་ངེ་འཛིན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །
뗀바르 규르찍 띵에진 촉두 규르바 꼐와르 규르찍
최상의 삼매가 일어나게 하소서.

མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་རྩོལ་མེད་དུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །སྣང་བ་རྟེན་འབྲེལ་དུ་
촉 툰몽기 오둡 마뤼바 쫄메두 톱바르 규르찍

낭와 뗀델두

수승하거나 일반적인 모든 성취를 애씀 없이 이루게 하소서. 현상을

ཤར་ནས་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅིག །བདག་ལ་དུས་གསུམ་དུ་མ་དད་ཅིང་
샤르네 체찍 뤼찍라 쌍갸와르 규르찍

닥라 뒤쑴두 마데찡

연기로 보아 한 생, 한 몸으로 성불하게 하소서. 저를 믿지 않고, 비방하고,

སྐུར་བ་འདེབས་པ་དང༌། སྨོད་ཅིང་ཕྲག་དོག་པ་དང༌། བརྙས་ཤིང་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་བྱེད་པ་དང༌།
꾸르와 뎁바당

뫼찡 탁독바당

녜싱 쌈조르 엔바 제바당

욕하고, 시기, 경멸, 나쁜 동기를 갖고, 나쁜 소문을 내고, 조롱하는

ངན་སྨྲས་དང་ཀྱལ་ཁ་གཏོང་བ་དེ་དག་གིས་བདག་གི་དུས་གསུམ་གྱི་ལས་ངན་
엔메당 꼘 카똥와 데닥기 닥기 뒤쑴기 레엔

이러한 이들에 의해 저의 삼세의 악업의 인과가

མི་དགེ་བའི་རྒྱུ་འབྲས་ས་བོན་བག་ལ་ཉལ་བ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བྱང་ཞིང་དག་པར་
미게외 균데 싸본 박라 녤와당 쩨바 탐제 단다 니두 장싱 닥바르
씨앗, 습기와 함께 모두 바로 지금 정화되게 하소서.
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གྱུར་ཅིག །དེ་དག་གི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་སྨིན་གྱི་འབྲས་བུ་མི་འབྱུང་ཞིང་སངས་རྒྱས་པའི་གེགས་སུ་
규르찍 데닥기 규라남 민기 데부 미중싱 쌍계베 겍수

또 그러한 이들이 악업의 과보를 받지 않고 성불에 장애가 되지 않게 하소서.

མི་འགྲོ་བར་གྱུར་ཅིག །དེ་དག་བདག་གི་གདུལ་བྱར་གྱུར་ནས་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱ་བར་
미도와르 규르찍 데닥 닥기 둘자르 규르네 체찍 뤼찍라 쌍갸와르
그들이 저의 제자가 되어 한 생, 한 몸으로 성불하게 하소서.

གྱུར་ཅིག །ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་བདག་གི་གྲོགས་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་
규르찍 체랍 탐제두 닥기 독창바 충바르 쬐바 탐제꺙

세세생생 저와 함께 범행을 닦은 이들 모두 부처의 공덕이 남김없이

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་རྫོགས་ནས་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་
쌍계기 욘뗀 마뤼바 체디니라 족네 라나 메베 장춥두

바로 이 생에 구족되어 위없는 보리를 이루게 하소서.

སངས་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅིག །བདག་གི་བླ་མ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་ནམ་མཁའ་དང་
쌍갸와르 규르찍 닥기 라마 쌍계 남기 꾸체 남카당

저의 스승 부처님들의 수명이 허공처럼 무한히 연장되어

མཉམ་པར་འཕེལ་ནས་འཁོར་བ་མ་སྟོངས་གི་བར་དུ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བཞུགས་པར་གྱུར་ཅིག །
냠바르 펠네 코르와 마똥기 바르두 꾸 냥엔레 미다와르 슉바르 규르찍
윤회계가 다 비기 전까지 몸을 버리지 않고 머물게 하소서.

འཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་འཕེལ་ནས་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་པར་མཛད་པར་གྱུར་ཅིག །དགེ་བའི་
틴레 남카당 냠바르 펠네 코르와 동둑바르 제바르 규르찍

게외

사업이 허공처럼 무한히 퍼져나가 윤회계를 바닥까지 비우게 하소서. 이러한

རྩ་བ་འདིས་བླ་མ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕྲིན་ལས་སྐུ་ཚེ་ཞིང་ཁམས་
짜와디 라마 뒤쑴 쌍계 남기 꾸쑹툭 욘뗀 틴레 꾸체싱 캄

선근에 의해 삼세의 부처, 스승님들의 신어의 삼문의 공덕과

མཛད་པ་རྣམ་འཕྲུལ་ཡེ་ཤེས་མ་ལུས་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་འཕེལ་ནས་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཐའ་དག་
제바 남툴 예셰 마뤼바 남카당 냠바르 펠네 툭기 공바 타닥

사업, 수명, 정토, 화신, 지혜가 모두 허공처럼 무한히 퍼져나가 모든 뜻이 완전히
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ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག །དུས་གསུམ་གྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་དང་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་
용수 족바르 규르찍

뒤쑴기 람두 슉바당 죽바 탐제기 꾠 탐제

이루어지게 하소서. 과거, 현재, 미래에 도에 향하고, 도에 들어간 이들 모두

དག་ཅིང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
닥찡 욘뗀 탐제 족바르 규르찍

일체 허물이 정화되고 일체 공덕이 구족되게 하소서.

དུས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ལྡན། སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་ནས་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་
뒤쑴기 쎔젠 탐제 데와당 덴

둑엘당 델네 족베 장춥두

삼세의 일체중생이 안락을 얻고 고를 벗어나서 완전한 보리를 한 생에

ཚེ་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅིག །བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆེ་
체찍라 쌍갸와르 규르찍

닥기 뤼악 이쑴라 라마 쌍계 탐제기 체

이루도록 하소서. 저의 신어의 삼문에 모든 부처님과 스승님의

བའི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་འཇུག་ཅིང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
외 욘뗀 마뤼바 단다니두 죽찡 용수 족바르 규르찍

위대한 공덕이 남김없이 바로 지금 깃들어 충만하게 하소서.

བདག་གི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་རེ་རེ་ནས་ཀྱང་བླ་མ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་
닥기 바쀠 쿵부 레레 네꺙 라마 쌍계 남기 남바르 뚤바 쌈기 미캽바
저의 털구멍 하나, 하나에서 스승님과 부처님들의 부사의한 화신을

དུས་སྐད་ཅིག་མ་རེ་རེ་ལ་འགྱེད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
뒤 께찍마 레레라 계뉘바르 규르찍

남카당 냠베 코르데 탐제기

매순간마다 방사할 수 있게 하소서. 허공처럼 무한한 윤회와 열반의 모든 존재

མདུན་དུ་བདག་གི་ཕན་བྱེད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་རེ་རེ་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྣང་བར་གྱུར་ཅིག །
둔두 닥기 펜제기 뚤바 레레 단다 니두 낭와르 규르찍

앞에 저의 이타의 화신이 각각 바로 현재에 나타나게 하소서.

སྣང་མ་ཐག་ཏུ་དགའ་ཞིང་མགུ་ལ་དད་ཅིང་མོས་པ་སྐྱེས་ནས་དྭང་ཞིང་སྤྲོ་བའི་སྒོ་ནས་རང་དབང་
낭 마탁두 가싱 구라 데찡 뫼바 꼐네 당싱 또외 고네 랑왕

나타나는 즉시 환희와 신심이 일어나 기쁜 마음으로 저절로 저에게
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མེད་པར་བདག་གི་དབང་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ཅིག །དུས་གསུམ་དུ་བདག་མཐོང་བ་དང༌། ཐོས་པ་དང༌། དྲན་པ་
메바르 닥기 왕두 뒤바르 규르찍

뒤쑴두 닥 통와당

퇴바당

덴

귀순하게 하소서. 과거, 현재, 미래에 저를 보고, 듣고, 기억하고,

དང༌། རེག་པས་སྐད་ཅིག་མ་ཉིད་ལ་འཁོར་འདས་མ་ལུས་པའི་རྒྱུད་ལ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོས་ཚིམ་
바당 렉베 께찍마 니라 코르데 마뤼베 규라 삭바메베 데와 첸뵈 침

닿은 윤회와 열반의 모든 존재가 한 찰나에 지복이 충만하여 일체 허물이

ནས་ཉེས་པའི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་དག་ཅིང་ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
네 녜베꾠 탐제 닥찡 렉베 욘뗀 탐제 용수 족바르 규르찍
정화되고 선한 일체 공덕을 구족하게 하소서.

མདོར་ན་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་མ་ལུས་པ་བདག་གིས་རྩོལ་མེད་དུ་
도르나 라마 쌍계기 틴레 마뤼바 닥기 쫄메두

간략히 말해서 스승과 부처의 모든 사업을 제가 애씀 없이

འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །འགྲོ་བའི་དོན་རླབས་པོ་ཆེ་རྩོལ་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
둡바르 규르찍 도외돈 랍보체 쫄메두 둡바르 규르찍

이루게 하소서. 위대한 이타를 애씀 없이 이루게 하소서.

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་སྤྱོད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་ཚེ་རབས་ཐམས་
장춥기 쬐바 랍보체 쬐뉘바르 규르찍

셴양 게외 짜와디 체랍 탐

위대한 보살행을 실천할 수 있게 하소서. 이러한 선근에 의해 세세생생

ཅད་དུ་རྟོགས་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །ཏིང་ངེ་འཛིན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་
쩨두 똑바 촉두 규르바 꼐와르 규르찍 띵에진 촉두 규르바
최상의 깨달음을 얻게 하소서. 최상의 삼매를 얻게 하소서.

སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །ཉམས་མྱོང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །
꼐와르 규르찍 냠뇽 균체 메바르 께와르 규르찍
체득이 끊임없이 일어나게 하소서.

མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
촉 툰몽기 오둡 마뤼바 단다 니두 톱바르 규르찍

수승하거나 일반적인 모든 성취를 바로 현재에 이루도록 하소서.
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བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །རང་འདོད་ཚེ་འདིའི་བསམ་པ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་
잠닝제 장춥기 쎔 종바르 규르찍

랑되 체디 쌈바 께찍꺙 미

자비와 보리심이 본성처럼 되게 하소서. 이기심과 현생의 안락추구는 한 순간도

འབྱུང་བར་གྱུར་་ཅིག །འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་པ་ལ་མིག་སྨན་དང་རིལ་བུ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ལ་མངའ་
중와르 규르찍 도외돈 제바라 믹멘당 릴부 라쏙바 둡첸 계라 아

일어나지 않게 하소서. 이타를 위해 안약과 선단 등의 팔대성취를 통달하게

བརྙེས་པར་གྱུར་ཅིག ། ནད་དང་གདོན་དང༌། ཉོན་མོངས་པ་དང་གཞན་གྱི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་
녜바르 규르찍

네당 돈당

뇬몽 빠당 셴기 쌈조르 엔바 탐제 시와르

하소서. 병과 사마, 번뇌, 타인의 나쁜 동기 일체가 소멸되게 하소서.

གྱུར་ཅིག །ཚེ་དང་དབང་ཐང་དང་ལོངས་སྤྱོད་དང་འཁོར་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །
규르찍 체당 왕탕당 롱쬐당 코르 계바르 규르찍

수명과 권세, 재물과 권속 모두 증장되게 하소서.

རྒྱལ་པོ་དང༌། བློན་པོ་དང༌། བཙུན་མོ་དང་དམངས་ཕལ་པ་ལ་སོགས་པ་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་
걀보당

론보당

쭌모당 망펠바 라쏙바 도와 릭둑

왕과 대신, 왕비, 백성 등 여섯 종류의 일체중생이

གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ཅིག །བླ་མའི་སྐུ་དགྲར་གྱུར་པ། །
기 쎔젠 탐제 왕두 뒤바르 규르찍

라메 꾸다르 규르바

귀순하게 하소서. 스승의 적 또는

དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་སྨོད་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བཤིག་པ། རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྐུ་ལ་བསྡོ་བ་ལ་སོགས་
꼰촉기 우팡 뫼바

쌍계기 뗀바 식바

넬조르기 꾸라 도와 라

삼보를 비방하거나 불법을 훼손하거나 수행자를 방해하는 등

པ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་གནོད་པའི་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅན་ཚར་ཆོད་པར་གྱུར་ཅིག །མདོར་ན་ལུས་ངག་ཡིད་
쏙바 쎔젠 용라 뇌베 둑바젠 탐젠 차르 최바르 규르찍
중생을 해하는 흉악한 이들을 모두 조복하게 하소서.

도르나 뤼악이
간략히

གསུམ་གྱི་བྱ་བ་དང་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་འབའ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་གྱུར་ཅིག །དགེ་
쑴기 자와당 제바 탐제 쎔젠기돈 바식두 규르와르 규르찍

게

말해서 신어의 삼문의 모든 행위가 오직 일체중생을 위한 것이 되게 하소서.
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བའི་རྩ་བ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལམ་དུ་སློངས་པར་གྱུར་ཅིག །ཉོན་མོངས་
외 짜와 디라 뗀네 체랍 탐제두 남바르 똑바 람두 롱바르 규르찍

뇬몽

이러한 선근에 의해 세세생생 분별을 도(길)로 전환하게 하소서.

པ་ལམ་དུ་སློངས་པར་གྱུར་ཅིག །ལྷ་འདྲེ་ལམ་དུ་སློངས་པར་གྱུར་ཅིག །
바 람두 롱바르 규르찍 하데 람두 롱바르 규르찍

번뇌를 도로 전환하게 하소서. 신귀를 도로 전환하게 하소서.

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལམ་དུ་སློངས་པར་གྱུར་ཅིག །ན་ཚ་ལམ་དུ་སློངས་པར་གྱུར་ཅིག །
코르외 둑엘 람두 롱바르 규르찍

나차 람두 롱바르 규르찍

윤회의 고를 도로 전환하게 하소서. 병을 도로 전환하게 하소서.

འཆི་བ་ལམ་དུ་སློངས་པར་གྱུར་ཅིག །བདག་འཛིན་བློས་ཐོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
치와 람두 롱바르 규르찍

닥진 뢰통바르 규르찍

죽음을 도로 전환하게 하소서. 아집을 포기하게 하소서.

སྡུག་བསྔལ་ལ་སྐྱོན་དུ་མི་ལྟ་བར་གྱུར་ཅིག །སྐྱིད་པ་ཆོས་བརྒྱད་ཆེད་དུ་མི་སྒྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
둑엘라 꾠두 미따와르 규르찍

끼바 최계 체두 미둡바르 규르찍

고통을 허물로 보지 않게 하소서. 즐거움과 세간팔법을 위해 행하지 않게 하소서.

ལྷ་འདྲེ་དབང་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ཅིག །བར་ཆད་ལམ་དུ་སློངས་པར་གྱུར་ཅིག །སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པར་
하데 왕두 뒤바르 규르찍

바르체 람두 롱바르 규르찍 쎔라 왕톱바르

신귀를 다스리게 하소서. 장애를 도로 전환하게 하소서. 마음에 자재를 얻게

གྱུར་ཅིག །སྣང་བ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །འབྱུང་བ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
규르찍 낭와라 왕톱바르 규르찍 중와라 왕톱바르 규르찍

하소서. 현상에 자재를 얻게 하소서. 기본요소들에 자재를 얻게 하소서.

ལས་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག ། ཉོན་མོངས་པ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
레라 왕톱바르 규르찍

뇬몽빠라 왕톱바르 규르찍

업에 자재를 얻게 하소서. 번뇌에 자재를 얻게 하소서.

གཉེན་པོ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །བསྡུ་བ་བཞི་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །འཕྲིན་ལས་བཞི་ལ་
녠보라 왕톱바르 규르찍

두와시라 왕톱바르 규르찍

틴레시라

대치법에 자재를 얻게 하소서. 사섭법에 자재를 얻게 하소서. 네 가지 사업에
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དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །སྤྱོད་པ་བཞི་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་
왕톱바르 규르찍

쬐바시라 왕톱바르 규르찍

뤼악 이쑴라

자재를 얻게 하소서. 네 가지 행에 자재를 얻게 하소서. 신어의 삼문에 자재를

དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཚེ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ལོངས་སྤྱོད་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
왕톱바르 규르찍

체라 왕톱바르 규르찍 롱쬐라 왕톱바르 규르찍

얻게 하소서. 수명에 자재를 얻게 하소서. 재물에 자재를 얻게 하소서.

གཟི་བརྗིད་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཐུགས་རྗེ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
시지라 왕톱바르 규르찍

툭제라 왕톱바르 규르찍

위엄에 자재를 얻게 하소서. 자비에 자재를 얻게 하소서.

སྐྱེ་བ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །མོས་པ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །སྨོན་ལམ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག
꼐와라 왕톱바르 규르찍 뫼바라 왕톱바르 규르찍

몬람라 왕톱바르 규르찍

출생에 자재를 얻게 하소서. 신해에 자재를 얻게 하소서. 서원에 자재를 얻게

།རྫུ་འཕྲུལ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
주툴라 왕톱바르 규르찍

예셰라 왕톱바르 규르찍

하소서. 신통에 자재를 얻게 하소서. 지혜에 자재를 얻게 하소서.

ཆོས་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །རླུང་སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །རྟེན་འབྲེལ་ལ་དབང་
최라 왕톱바르 규르찍

룽쎔라 왕톱바르 규르찍

뗀델라 왕

법에 자재를 얻게 하소서. 풍심에 자재를 얻게 하소서. 연기에 자재를 얻게

ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །སྐྱེ་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །འཆི་བ་ལ་དབང་
톱바르 규르찍 꼐도 쎔젠 탐제라 왕톱바르 규르찍

치와라 왕

하소서. 일체유정에 자재를 얻게 하소서. 죽음에 자재를 얻게 하소서.

ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་བདག་འཆི་བའི་དུས་སུ་
톱바르 규르찍 게외 짜와디 체랍 탐제두 닥치외 뒤수

이러한 선근에 의해 세세생생 안 좋은 방식으로 죽지 않게 하소서.

གཤིས་ངན་དུ་མི་འཆི་བར་གྱུར་ཅིག །གནད་གཅོད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མི་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །
시엔두 미치와르 규르찍

네쬐기 둑엘 미중와르 규르찍

요해가 절단되는 고통을 겪지 않게 하소서.
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དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་དང་ལྡན་ཏེ་རང་ལ་དབང་ཡོད་པར་བསམ་བཞིན་དུ་སེམས་དགའ་སྤྲོ་དང་བཅས་ཏེ
덴바당 셰신당 덴떼 랑라 왕요바르 쌈신두 쎔 가또당 쩨떼

정념과 정지를 갖춘 채로, 스스로 제어할 수 있음을 아는 채로 기쁜 마음으로

་འཆི་བར་གྱུར་ཅིག །བར་དོ་དང་པོ་ལ་འོད་གསལ་ངོས་ཟིན་ནས་རང་དོན་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་སངས་རྒྱས་པར་གྱུར་
치와르 규르찍 바르도 당보라 외쎌 외신네 랑돈 최기꾸르 쌍계바르 규르

죽게 하소서. 첫 번째 중음에서 정광명을 알아차려 자리의 법신으로 성불하게

ཅིག །ཟག་མེད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་འབྱོངས་ནས་གཞན་སྣང་ལ་སྐུ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་འཁོར་བ་དོང་
찍 삭메기 닝제 종네 셴낭라 꾸남바 니기 코르와 동

하소서. 무루의 자비가 본성처럼 되어 두 가지 부처의 몸으로 윤회의

སྤྲུགས་ཐུབ་པར་གྱུར་ཅིག །གལ་ཏེ་བདག་ལ་སྲིད་པ་བར་མ་དོའི་སྣང་བ་ཤར་ན་བར་དོ་ལ་བར་
뚝 툽바르 규르찍

겔떼 닥라 씨바 바르마되 낭와 샤르나 바르도라 바르

바닥까지 비울 수 있게 하소서. 만약 중음의 현상이 나타난다면 중음을 중음으로

དོར་ངོ་ཤེས་པར་གྱུར་ཅིག །དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ལུས་སུ་ལྟ་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །
도르 오셰바르 규르찍 닥바 예셰기꾸 뤼수 따뉘바르 규르찍

알아차리게 하소서. 청정지혜신을 몸으로 볼 수 있게 하소서.

ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལྷར་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །འོད་གསལ་གྱི་མེས་དངོས་པོའི་བག་ཆགས་ཐམས་
싱캄 탐제 하르 종바르 규르찍

외쎌 기메 오뵈 박착 탐

일체 정토의 본존에 숙달되게 하소서. 정광명의 불에 의해 일체 습기를 태워

ཅད་སྲེག་པར་གྱུར་ཅིག །མངལ་གྱི་སྒོ་ཁེགས་པར་གྱུར་ཅིག །རིག་པ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
쩨 쎅바르 규르찍 엘기고 켁바르 규르찍

릭바라 랑왕 톱바르 규르찍

없애게 하소서. 모태의 문을 닫게 하소서. 정신에 자재를 얻게 하소서.

བསམ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བ་བླངས་ཏེ་གཞན་དོན་རླབས་པོ་ཆེ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་
쌈신두 꼐와 랑떼 셴돈 랍보체 둡바르 규르찍

온바르 셰바 둑당

원하는 대로 태어나서 광대한 이타를 행하게 하소서. 육신통을 갖추게 하소서.

ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །ལྷའི་མིག་གི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
덴바르 규르찍 하이믹기 온바르 셰바 톱바르 규르찍
천안통을 얻게 하소서.
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ལྷའི་རྣ་བའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །སྔོན་གྱི་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་
하이나외 온바르 셰바 톱바르 규르찍

온기네 제수 덴베 온바르 셰바 톱

천이통을 얻게 하소서. 숙명통을 얻게 하소서.

པར་གྱུར་ཅིག །གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
바르 규르찍 셴기쎔 셰베 온바르 셰바 톱바르 규르찍
타심통을 얻게 하소서.

རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཟག་པ་ཟད་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པར་
주툴기 온바르 셰바 톱바르 규르찍

삭바 세베 온바르 셰바 톱바르

신족통을 얻게 하소서. 누진통을 얻게 하소서.

གྱུར་ཅིག །སྤྱན་ལྔ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཤའི་སྤྱན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
규르찍 쩬아 톱바르 규르찍 샤이쩬당 덴바르 규르찍
오안을 얻게 하소서. 육안을 갖게 하소서.

ལྷའི་སྤྱན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱན་
하이쩬당 덴바르 규르찍

최기 쩬당 덴바르 규르찍

쌍계기 쩬

천안을 갖게 하소서. 법안을 갖게 하소서. 불안을 갖게 하소서.

དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །ཤེས་རབ་ཀྱི་སྤྱན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སྣང་བ་ལམ་དུ་སློངས་པར་
당 덴바르 규르찍 셰랍기 쩬당 덴바르 규르찍

낭와 람두 롱바르

혜안을 갖게 하소서. 현상을 도로 이용하게 하소서.

གྱུར་ཅིག །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལམ་དུ་སློངས་པར་གྱུར་ཅིག །གཏུམ་མོ་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
규르찍 띵에진 람두 롱바르 규르찍

뚬모 종바르 규르찍

삼매를 도로 이용하게 하소서. 뚬모를 숙달하게 하소서.

བདེ་བ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །དྲོད་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །མི་རྟོག་པ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །

데와 꼐와르 규르찍 되께와르 규르찍 미똑바 꼐와르 규르찍
안락이 일어나게 하소서. 열이 일어나게 하소서. 무분별이 일어나게 하소서.

རྩ་བདེ་བར་གྱུར་ཅིག །རླུང་འཇམ་པར་གྱུར་ཅིག །བདེ་སྟོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །
짜데와르 규르찍 룽잠바르 규르찍 데똥기 띵에진 꼐와르 규르찍

맥이 안락하게 하소서. 풍이 부드럽게 하소서. 낙공불이의 삼매가 일어나게
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ཉིན་པར་སྒྱུ་ལུས་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །མཚན་མོ་རྨི་ལམ་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
닌바르 규뤼 종바르 규르찍

첸모 밀람 종바르 규르찍

하소서. 낮에는 환신을 숙달하고 밤에는 꿈에 숙달하게 하소서.

འོད་གསལ་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །འཕོ་བ་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །གྲོང་འཇུག་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
외쎌 종바르 규르찍

포와 종바르 규르찍

동죽 종바르 규르찍

정광명에 숙달하게 하소서. 포와에 숙달하게 하소서. 동죽에 숙달하게 하소서.

བར་དོ་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །རིག་པའི་རྩ་བ་ཆོད་པར་གྱུར་ཅིག །ཞི་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་མཐའ་དང་
바르도 종바르 규르찍 릭베 짜와 최바르 규르찍 시외 띵에진기 타당

중유에 숙달하게 하소서. 식별의 뿌리를 끊게 하소서. 적정삼매에 의해 양변을

བྲལ་བའི་རྟོགས་པ་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག ཁྲོ་བོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་དྲག་པོའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
델외 똑바 차르와르 규르찍

토외 띵에 진기 닥뵈 틴레 둡바르 규르찍

여읜 깨달음을 얻게 하소서. 분노삼매에 의해 거친 사업을 이루게 하소서.

རྒྱས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་དགོས་འདོད་ཆར་བཞིན་དུ་འབབ་པར་གྱུར་ཅིག །
계베 띵에진기 괴되 차르신두 밥바르 규르찍

증장삼매에 의해 필요한 바대로 이루어지게 하소서.

དོན་དམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་སྣང་བ་དབང་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ཅིག །
돈담베 띵에진기 낭와 왕두 뒤바르 규르찍
승의삼매에 의해 현상을 지배하게 하소서.

བརྩོན་འགྲུས་དྲག་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཅི་བསམ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་
쫀뒤 닥뵈 띵에진기 찌쌈 둡바르 규르찍

촉 툰몽기 오둡 톱

용맹정진삼매에 의해 의도한 모든 것을 이루게 하소서. 수승하거나 일반적인

པར་གྱུར་ཅིག ། མཁའ་འགྲོ་དབང་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ཅིག །སྙིང་རྗེ་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
바르 규르찍 칸도 왕두 뒤바르 규르찍

닝제 종바르 규르찍

성취를 얻게 하소서. 공행을 지배하게 하소서. 연민이 본성처럼 되게 하소서.

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སྐུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་ཆོད་པར་གྱུར་ཅིག །
남바 탐제 켼베꾸 톱바르 규르찍

둑바젠 탐제 차르최바르 규르찍

일체종지의 몸을 얻게 하소서. 흉악한 이들을 모두 조복하게 하소서.
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ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ཅིག །མཛད་པ་མཐར་འདོན་པར་གྱུར་ཅིག །
캄쑴 왕두 뒤바르 규르찍

제바타르 돈바르 규르찍

삼계를 조복하게 하소서. 행업이 완성되게 하소서.

འཇིག་རྟེན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཐབས་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ཅིག །དྲག་པོའི་ལས་ལ་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
직뗀기 뗀델 탑라 케바르 규르찍

닥뵈 레라 오둡 톱바르 규르찍

세간의 연기 방편에 통달하게 하소서. 조복의 업을 성취하게 하소서.

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །མི་ཉམས་པར་གྱུར་ཅིག །བསྟན་པ་ལ་གནོད་པའི་
쌍계기 뗀바 다르싱 계바르 규르찍

미냠바르 규르찍

뗀바라 뇌베

불법이 널리 퍼지고 흥성하고 쇠퇴하지 않게 하소서. 불법을 해하는 흉악한

གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་ཆོད་པར་གྱུར་ཅིག །འགྲོ་བའི་དགོས་འདོད་ཀྱི་གཏེར་ཁ་འབྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །
둑바젠 탐제 차르최바르 규르찍

도외 괴되기 떼르카 제바르 규르찍

이들을 모두 조복하게 하소서. 중생의 요구와 희망을 이루어주는 보고를 열게

ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་རྟོག་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཆར་བཞིན་འབབ་པར་གྱུར་ཅིག །
뇬몽당 남똑 시와르 규르찍

노르 롱쬐 차르신 밥바르 규르찍

하소서. 번뇌와 분별이 소멸되게 하소서. 보배와 재물이 비처럼 내리게 하소서.

སྣང་མི་སྣང་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ཅིག །ལོག་འདྲེན་ཐམས་ཅད་ཚར་
낭 미낭 탐제 왕두 뒤바르 규르찍

록덴 탐제 차르

현상과 비현상을 모두 지배하게 하소서. 상비천象鼻天을 조복하게 하소서.

ཆོད་པར་གྱུར་ཅིག །མི་རྟག་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །འཆི་བ་རྗེས་སུ་དྲན་པར་གྱུར་ཅིག །
최바르 규르찍 미딱바 규라 꼐와르 규르찍 치와 제수 덴바르 규르찍
무상함을 지각하게 하소서. 죽음을 기억하게 하소서.

ཚེ་འདི་བློ་ཡིས་ཐོངས་པར་གྱུར་ཅིག །ཆོས་བརྒྱད་མགོ་བོ་སྙོམས་པར་གྱུར་ཅིག །
체디 로이 통바르 규르찍

최계 고오 뇸바르 규르찍

현생에 집착하지 않게 하소서. 팔법을 평등하게 보게 하소서. 마음의 모든

འཛིན་པ་མཐའ་དག་ལས་གྲོལ་བར་གྱུར་ཅིག །བློ་ལས་སུ་རུང་བར་གྱུར་ཅིག །སེམས་བཀོལ་དུ་བཏུབ་པར་གྱུར་
진바 타닥레 돌와르 규르찍

로 레수룽와르 규르찍 쎔꼴두 뚭바르

집취로부터 벗어나게 하소서. 정신의 기능이 원활하게 하소서. 마음을 자유롭게
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ཅིག །བློ་ཆོས་སུ་འགྲོ་བར་གྱུར་ཅིག །ཅི་བྱས་ཆོས་སུ་འགྲོ་བར་གྱུར་ཅིག །

규르찍 로 최수 도와르 규르찍 찌제 최수 도와르 규르찍
부리게 하소서. 마음이 법이 되게 하소서. 행하는 모든 것이 법이 되게 하소서.

གང་བསམས་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཆོས་མིན་གྱི་བསམ་པ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །
강쌈 최신 둡바르 규르찍

최민기 쌈바 께찍꺙 미중와르 규르찍

생각한 모든 것을 여법하게 이루게 하소서. 법에 어긋나는 생각은 한 순간도

བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འབྱོངས་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ནམ་མཁའ་
잠바당 닝제 장춥 기쎔 종네 쎔젠 기돈 남카

일어나지 않게 하소서. 자비와 보리심이 본성처럼 되어 허공처럼 무한한 이타를

དང་མཉམ་པ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཞེན་པ་
당 냠바 둡바르 규르찍

게외 짜와디 체랍 탐제두 셴바

행하게 하소서. 이러한 선근에 의해 모든 생에 걸쳐 탐착을 편향 없이 버리게

ཕྱོགས་མེད་དུ་ལྡོག་པར་གྱུར་ཅིག །རི་ཁྲོད་ཕྱོགས་མེད་དུ་འགྲིམ་པར་གྱུར་ཅིག །
촉메두 독바르 규르찍

리퇴 촉메두 딤바르 규르찍

하소서. 산사를 편향 없이 유랑하게 하소서.

ཡོན་ཏན་ཕྱོགས་མེད་དུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །སྙིང་རྗེ་ཕྱོགས་མེད་དུ་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
욘뗀 촉메두 꼐와르 규르찍

닝제 촉메두 종바르 규르찍

공덕을 편향 없이 갖추게 하소서. 자비를 편향 없이 숙달하게 하소서.

འགྲོ་དོན་ཕྱོགས་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །རྟེན་འབྲེལ་ཕྱོགས་མེད་དུ་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །
도돈 촉메두 둡바르 규르찍

뗀델 촉메두 차르와르 규르찍

이타를 편향 없이 행하게 하소서. 연기가 편향 없이 나타나게 하소서.

ཞབས་ཏོག་ཕྱོགས་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །སྣང་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་རྟོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
샵똑 촉메두 둡바르 규르찍

낭쎔 예르메두 똑바르 규르찍

스승을 편향 없이 시봉하게 하소서. 주객의 불이를 깨닫게 하소서.

སྣང་བ་ལ་བདེན་འཛིན་ལྡོག་པར་གྱུར་ཅིག །བསམ་པ་དང་དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་
낭와라 덴진 독바르 규르찍

쌈바당 괴되 탐제 둡바르

객관에 대한 실집을 끊게 하소서. 필요하고 원하는 모든 것을 이루게 하소서.
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གྱུར་ཅིག །བཀྲ་ཤིས་དང་བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །ཕྱི་ནང་གི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་
규르찍 따시당 델렉 탐제 중와르 규르찍

치낭기 바르체 탐제 시와르

모든 복과 행운을 얻게 하소서. 안팎의 모든 장애가 소멸하게 하소서.

གྱུར་ཅིག །ནོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
규르찍 노르당 롱쬐 푼쑴 촉바 탐제 톱바르 규르찍
보배와 재물 등의 모든 풍족을 얻게 하소서.

མ་ཆགས་མ་ཞེན་པའི་སྒོ་ནས་གཏོང་བ་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་པ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
마착 마셴베 고네 똥와쑴 타르친바 둡바르 규르찍
아낌없는 세 가지 보시가 궁극에 달하게 하소서.

འཁོར་གྱི་ཚད་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་འདུལ་བར་གྱུར་ཅིག །
코르기체 남카당 냠베 쎔젠 탐제 닥기 둘와르 규르찍
허공처럼 무한한 일체중생을 제가 교화하게 하소서.

ཚེའི་ཚད་འཁོར་བ་མ་སྟོང་གི་བར་དུ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །
체체 코르와 마똥기 바르두 쎔젠기돈 제바르 규르찍

윤회계가 다할 때까지 중생구제를 위해 행하게 하소서.

གདུལ་བྱའི་ཚད་དག་པ་དང་མ་དག་པ་ཐམས་ཅད་སྨིན་གྲོལ་ལ་འཁོད་པར་གྱུར་ཅིག །ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཚད་ཁམས་
둘제체 닥바당 미닥바 탐제 민돌라 쾨바르 규르찍

싱캄기 체 캄

청정하거나 청정하지 않은 일체 교화대상을 성숙과 해탈의 길로 인도하게 하소서.

གསུམ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ཅིག །གོ་ཆའི་ཚད་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་དོན་
쑴 탐제 왕두 뒤바르 규르찍

고체체 공옥 니기 돈

삼계 모두를 교화하게 하소서. 상하 두 가지의 이타를 행함에

བྱེད་པ་ལ་འཁོར་བ་དོང་མ་སྤྲུགས་ཀྱི་བར་དུ་ངལ་བ་དང༌། སྐྱོ་བ་དང༌། དུབ་པ་དག་སྐད་ཅིག་
제바라 코르와 동 마뚝기 바르두 엘와당 꾜와당 둡바닥 께찍

윤회계가 다할 때까지 피로와 실망, 권태 등은 한 순간도 일어나지 않고

ཀྱང་མི་འབྱུང་བར་སྤྲོ་དགའི་བསམ་པ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །
꺙 미중와르 또게 쌈바 균체메바 중와르 규르찍
환희심이 끊임없이 지속되게 하소서.
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དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་བདག་གི་དུས་གསུམ་གྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་སྨིན་པར་
게외 짜와디 닥기 뒤쑴기 게외 짜와 탐제 체디 니라 민바르

이러한 선근에 의해 저의 삼세의 일체 선근 공덕이 바로 현생에 열매 맺게

གྱུར་ཅིག །སྨོན་ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་སྨིན་ཅིང་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
규르찍 몬람기 데부 탐제 체 디니라 민찡 둡바르 규르찍

하소서. 이 모든 서원이 바로 현생에 익어 열매 맺게 하소서.

དེ་དག་ཀྱང་རྒྱ་ནམ་མཁའ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
데닥 꺙 갸남카 냠바르 규르찍

최기잉당 냠바르 규르찍

그 열매 또한 허공과 같고 법성과 같고,

དུས་གསུམ་ཤེས་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །ཡུན་འཁོར་བ་མ་སྟོང་གི་བར་དུ་གནསཔར་
뒤쑴 셰제 낄코르당 냠바르 규르찍

윤코르와 마똥기 바르두 네바르

삼세의 일체법의 만달라와 같이 광대하게 하소서. 윤회계가 다할 때까지 지속되게

གྱུར་ཅིག །ལས་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་དོན་ཆེན་པོ་འབའ་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་བར་གྱུར་ཅིག །
규르찍 레공옥 니기 돈첸보 바식두 도와르 규르찍

하소서. 오직 상하의 큰 뜻을 위해 작용하게 하소서.

མདོར་ན་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་བདག་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་
도르나 게외 짜와 디닥 라마 규바당 쩨바 이담기 하촉 칸도 최

간략히 말하면, 이러한 선근에 의해 모든 전승조사를 비롯한 스승님들, 본존, 공행,

སྐྱོང་ཆོས་མཛད་གྲུབ་ཐོབ་རྟོགས་ལྡན་ལ་སོགས་པ་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པ་
꾱최제 둡톱 똑덴 라쏙바 뒤쑴기 걀와쎄당 쩨바 마뤼바

호법, 성취자, 각자 등 삼세 제불보살님들과 같은 몸을 바로 현재에

ཐམས་ཅད་དང་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྐུ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །གསུང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
탐제당 단다 니두 꾸냠바르 규르찍

쑹냠바르 규르찍

이루게 하소서. 같은 말,

ཐུགས་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །ཡོན་ཏན་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག ། ཕྲིན་ལས་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
툭냠바르 규르찍

욘뗀 냠바르 규르찍

같은 마음, 같은 공덕, 같은 사업,

틴레 냠바르 규르찍
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སྐུ་ཚེ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །ཞིང་ཁམས་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །མཛད་པ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
꾸체 냠바르 규르직 싱캄 냠바르 규르찍

제바 냠바르 규르찍

같은 수명, 같은 정토, 같은 행업,

རྣམ་འཕྲུལ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །ཤེས་རབ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །སྤོབས་པ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
남툴 냠바르 규르찍

셰랍 냠바르 규르찍

뽑바 냠바르 규르찍

같은 화현, 같은 지혜, 같은 용기,

ནུས་མཐུ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །ཡེ་ཤེས་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །ཐུགས་རྗེ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
뉘투 냠바르 규르찍

예셰 냠바르 규르찍

툭제 냠바르 규르찍

같은 능력, 같은 성지聖智, 같은 자비,

རྫུ་འཕྲུལ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །མངོན་ཤེས་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །འགྲོ་དོན་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
주툴 냠바르 규르찍

온셰 냠바르 규르찍

도돈 냠바르 규르찍

같은 신변, 같은 신통, 같은 이타를 이루게 하소서.

ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྨོན་ལམ་དོས་དྲག་ལ་སྙུགས་རིང་བ་བཏབ་བོ། །ཞེས་པ་འདི་ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱིས་མཛད་པའོ། །
열렬하고 길게 이어지는 이 발원문은 법왕 짱바 갸레께서 지으셨다.

바롬 발원문
འབའ་རོམ་སྨོན་ལམ།

བླ་མ་ཡི་དམ་དཔའ་བོ་དང༌།
스승, 본존, 용사와

།མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས། །

བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་ནས་ཀྱང༌།
저를 굽어 살펴

།སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

བདག་གཞན་དུས་གསུམ་བསགས་པ་ཡི།
자타가 삼세에 쌓은

།འཁོར་འདས་གཉིས་ཀྱི་དགེ་བ་དང༌། །

འདི་ལྟར་བགྱིས་པའི་དགེ་བ་ཡིས།
이 서원의 공덕으로

།བདག་གཞན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག །

གང་དུ་སྐྱེས་པའི་གནས་རྣམས་སུ།
태어나는 모든 곳에서

།ཕྱི་ནང་འཚེ་བ་མེད་པ་དང༌། །

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་བ་དང༌།
불법이 흥성하며

།དགོས་འདོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །

དལ་འབྱོར་མི་ལུས་ཐོབ་པ་དང༌།
가만의 사람 몸을 얻고

།དགེ་བའི་བཤེས་དང་མཇལ་བ་དང༌། །

དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་སྤྱད་ནས་ཀྱང༌།

།རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག །

라마 이담 빠오당

닥라 공바르 제네꺙

닥셴 뒤쑴 싹바이

디따르 기베 게와이

강두 꼐베 네남수

쌍계 뗀바 다르와당

델조르 미뤼 톱바당

담최 출신 쩨네꺙

정법을 올바로 수행하여

칸도 최꾱 쑹마남

공행, 호법신중이시여,

몬람 둡바르 제두쏠

서원을 이루게 하소서.

코르데 니기 게와당

윤회와 열반의 선업과

닥셴 쌍계 톱바르쇽

자타가 성불하게 하소서.

치낭 체와 메바당

안팎의 장애가 없고

괴되 푼쑴 촉바르쇽

필요한 모든 것이 충족되게 하소서.

게외 셰당 젤와당
선지식을 만나며

족베 쌍계 톱바르쇽

완전한 보리를 이루게 하소서.
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གང་དུ་འདུག་པའི་གནས་རྣམས་སུ།
머무는 모든 곳에서

།ལོངས་སྤྱོད་ཆོས་དང་མཐུན་པ་དང༌། །

དག་པའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བ་དང༌།

청정한 권속들에 둘러싸이고

།འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་དཔལ་དུ་ཤོག །

བདག་ལ་བརྟེན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས།
저를 의지하는 이들 중에

།ཐེག་པའི་ཆུང་ངུའི་སྒོར་ཞུགས་ནས། །

སྡོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་བ་དང༌།
계율을 올바로 수지하고

།དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་སྤྱད་པ་ཡིས། །

ཟག་མེད་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་ཤོག

무루의 과위를 이루게 하소서.

།ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་སྒོར་ཞུགས་ནས། །

བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་བསྐྱེད་པ་དང༌།
수승한 보리심을 일으키고

།བདག་མེད་གཉིས་ཀྱི་དོན་རྟོགས་ནས། །

འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག

부처의 과위를 이루게 하소서.

།རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྒོར་ཞུགས་ནས། །

དབང་ཐོབ་བསྐྱེད་རྫོགས་བརྟན་པ་ཡིས།

관정, 생기, 원만차제에 의지하여

།མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། །

ཚེ་འདིར་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག

།བདག་མཐོང་ཐོས་དང་དྲན་རེག་དང༌། །

강두 둑베 네남수

닥베 코르기 꼬르와당

닥라 뗀베 쎔젠남

돔바 출신 쑹와당

삭메 데부 톱바르쇽

장춥 쎔촉 꼐바당

데부 쌍계 뉴르톱쇽

왕톱 꼐족 뗀바이

체디르 쌍계 톱바르쇽

한 생에 성불하게 하소서.

롱쬐 최당 툰바당
법에 맞는 풍요와

도와 남기 뻴두쇽

유정들의 복이 되게 하소서.

텍베 충위 고르슉네

소승 문에 들어간 이들은

담최 출신 쩨바이

정법을 올바로 수행하여

파롤 친베 고르슉네

바라밀의 문에 들어간 이들은

닥메 니기 돈똑네

두 가지 무아를 깨달아서

도제 텍베 고르슉네

금강승의 문에 들어간 이들은

촉당 툰몽 오둡녜

수승하고 일반적인 성취를 이루고

닥통 퇴당 덴렉당

저를 보고, 듣고, 기억하고, 만지거나
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བདག་གིས་མཐོང་ཐོས་དྲན་པ་དང༌།

제가 보고, 듣고, 기억하거나

།བདག་ལ་ཞབས་ཏོག་བྱེད་པ་རྣམས། །

ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག
부처를 이루게 하소서.

།ཞིང་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་རུ། །

འཁོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས།

།ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བྱས་ནས། །

닥기 통퇴 덴바당

탐제 쌍계 톱바르쇽

코르당 롱쬐 푼쑴촉

권속과 재물을 구족하고

닥라 샵똑 제바남

저에게 시중든 모든 이들이

싱캄 남바르 닥바루
청정한 국토에 나서

최기 콜로 꼬르제네

법의 바퀴를 굴려서

འགྲོ་བའི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཤོག །ཅེས་ཏི་ཤྲཱི་རས་པའི་གསུང་ངོ།
도외 돈두 쌍계쇽

중생을 위해 성불하게 하소서.

།

이 발원문은 띠시리 레빠께서 지으셨다.

팍모두빠 발원문
རྗེ་ཕག་གྲུའི་ཐུན་མཚམས་སྨོན་ལམ།

སེམས་ཉིད་མ་རྟོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་བྱེད་པར་ཤོག་ཅིག །དོན་བྱེད་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་
쎔니 마똑바 남기돈 제바르 쇽찍

돈 제베 쎔젠 탐제기

마음의 본성을 깨닫지 못한 이들을 제가 도울 수 있게 하소서. 제가 도움 준

རང་ལ་གནས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རྟོགས་པར་ཤོག་ཅིག །རྟོགས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
랑라 네베 예셰 친지 마록바르 똑바르 쇽찍

똑네 쎔젠 탐제

일체중생이 자신에게 본래 있는 지혜를 전도 없이 깨닫게 하여 주소서.

ཀྱིས་ཀྱང་གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །དགེ་བའི་རྩ་བ་དེས་ཚེ་རིང་བ་
기꺙 셴돈 푼쑴 촉바 중와르 규르찍

게외 짜와데 체링와

깨달아서 일체중생 역시 원만한 이타 공덕을 갖추게 하소서. 이러한 선근에 의해

དང༌། ནད་མེད་པ་དང་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་ཆད་མེད་ཅིང༌། མཉམ་རྗེས་ཐམས་ཅད་དུ་སྟོངས་པ་དང་
당

네메바당 둡바라 바르체 메찡

냠제 탐제두 똥바당

무병장수하고, 수행에 장애가 소멸하고, 명상 중과 명상 이후 모든 시간에

སྙིང་རྗེ་མཉམ་པར་གནས་ནས། མཐོང་ཐོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོགས་ནས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་
닝제 냠바르 네네

통퇴 탐제라 펜바 갸첸보 톡네 도와 탐제

공성과 자비가 균등하게 머물러서 보고 듣는 모든 이들에게 광대한 이익을

ཀྱི་ཡིད་དུ་འོང་བར་གྱུར་ཅིག །དུས་དེ་ནས་འཁོར་བ་མ་སྟོངས་གི་བར་དུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པས།
기 이두 옹와르 규르찍 뒤데네 코르와 마똥기 바르두 훈기 둡베

주어 일체중생을 포섭하게 하여 주소서. 윤회계가 다할 때까지 애씀 없이

སེམས་ཅན་གྱི་དོན་འགྲུབ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་འབའ་ཞིག་གིས་ཕན་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
쎔젠기돈 둡네 쎔젠 탐제라 최 바식기 펜톡바르 규르찍

이타를 이루어 일체중생을 오직 법으로써 이롭게 하여 주소서.

ཟད་ཅིང་སྟོང་པར་གྱུར་ཅིག་འཁོར་བ་ངན་སོང་གསུམ། །ཞི་ཞིང་བརླག་པར་གྱུར་ཅིག་ནག་པོ་
세찡 똥바르 규르찍 코르와 엔송쑴

시싱 락바르 규르찍 낙보

삼악도와 윤회계가 다하여 비게 하소서. 악한 마군은 조복되고 소멸되게 하소서.
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བདུད་ཀྱི་སྡེ། །བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པར་གྱུར་ཅིག་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས། །དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག་
뒤기데

데싱 끼바르 규르찍 타예 쎔젠남

다르싱 계바르 규르찍

무한한 중생이 안락을 누리게 하소서. 정법의 경전이 널리 퍼지게 하소서.

གཙུག་ལག་དམ་པའི་ཆོས། །སྐུ་ཚེ་རིང་བར་གྱུར་ཅིག་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས། །བདག་གིས་སྨོན་
쭉락 담베최

꾸체 링와르 규르찍 게외 셰녠남

닥기 몬

선지식들의 수명이 길어지게 하소서. 저의 서원에 의해서 다른 모든 청정한

ལམ་འདི་བཏབ་པས། །ཀུན་གྱི་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སོ།
람디 땁베

꾼기 몬람 둡규르찍

서원 역시 이루어지게 하소서.

།

첼바 발원문
ཚལ་པའི་སྨོན་ལམ།

དགེ་བ་འདི་དང་དགེ་གཞན་རྣམས།

이 서원의 선근과 다른 선근들이

།མ་ལུས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ནས་ནི། །

ནམ་མཁའི་མཐའ་མཉམ་འགྲོ་དོན་དུ།

허공처럼 무한한 중생을 위해

།གཉིས་མེད་ཆོས་སྐུ་མངོན་གྱུར་ཤོག །

འབད་པ་མེད་པར་འགྲོ་དོན་དུ།

애씀 없이 이타를 이루기 위해

།ཞེན་བྲལ་དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །

གཟུགས་སྐུ་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཁྱབ་པས།
색신을 허공 가득 채워서

།གང་འདུལ་དེ་ལ་དེ་སྟོན་ཤོག །

དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་དུས་ཀུན་ཏུ།
지금 이후로는 언제나

།དལ་འབྱོར་ཕུན་ཚོགས་ལུས་ཐོབ་ནས། །

དད་དང་ཤེས་རབ་སྙིང་རྗེ་ཡིས།
신심과 지혜와 자비로

།སྟོབས་ཆེན་དགེ་སྤྱོད་འབའ་ཞིག་ཤོག །

ཀུན་ཏུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་མཆོག་སྣོད།

수승한 금강승의 법기가 되어

།རབ་གྱུར་བླ་མའི་གདམས་ངག་དང༌། །

རྟོགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཅན།

།རྙེད་ནས་རྟག་ཏུ་མཉེས་བྱེད་ཤོག །

게와 디당 게셴남

남케 타냠 도돈두

베바 메바르 도돈두

숙꾸 남케 타캽베

뎅네 짬데 뒤꾼두

데당 셰랍 닝제이

꾼두 도제 텍촉뇌

똑촉 툭제 진랍젠

최상의 성취와 자비의 가피를 지닌

마뤼 찍두 규르네니

모두 하나로 합해져서

니메 최꾸 온규르쇽

불이의 법신을 실현할 지어다.

셴델 믹메 툭제이

탐착을 여의고 무소연의 자비로

강둘 데라 데똔쇽

교화 대상에게 나타낼 지어다.

델조르 푼촉 뤼톱네

가만이 구족한 몸을 얻어

똡첸 게쬐 바식쇽

강력한 선행만이 이루어질 지어다.

랍규르 라메 담악당

스승의 구결을 전해 듣고

녜네 딱두 녜제쇽

스승을 만나 항시 만족시켜 드릴 지어다.

426

첼바 발원문 427

རྒྱུན་དུ་བླ་མའི་ཡོན་ཏན་མཐོང༌།

항시 스승의 공덕만 보고

།སྐྱོན་རྣམས་གཅིག་ཀྱང་མ་མཐོང་བས། །

རྡོར་འཛིན་ཉིད་དུ་རྟག་མཐོང་སྟེ།

스승을 금강지 그 자체로 보고

།དད་གུས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཤོག །

ཀུན་སློང་ངན་པས་མ་སྦགས་པའི།

잘못된 동기에 물들지 않은

།དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས། །

བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི།

스승과 모든 부처님의 공덕이

།ཡོན་ཏན་མ་ལུས་བདག་ལ་ཤོག །

རྟག་ཆད་མུ་མཐར་མ་གོལ་བའི།
상단의 양변을 여읜

།ཕྱོགས་བྲལ་ལྟ་བ་རྣམ་དག་དང༌། །

ཞེན་མེད་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་དང༌།

탐착 없는 낙공불이의 무분별과

།རོ་སྙོམས་སྤྱོད་པ་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །

ཀུན་ཏུ་གཡོ་སྒྱུ་ཚུལ་འཆོས་དང༌།

교활함과 위선, 번뇌와 습기에

།ཉོན་མོངས་དྲི་མས་མ་གོས་པས། །

དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོས་མ་ཁྲེལ་བ།

공행 앞에 부끄럽지 않도록

།བསྲུང་ཞིང་སྒྲུབ་ལ་རྟག་བརྩོན་ཤོག །

རྟག་ཏུ་རི་ཁྲོད་འགྲིམ་བྱེད་ཅིང༌།

།འཇིགས་སྐྱོ་བར་ཆད་གཏན་མི་འབྱུང༌། །

균두 라메 욘뗀통

도르진 니두 딱통떼

꾼롱 엔베 마박베

라마 쌍계 탐제기

딱체 무타르 마골외

셴메 데쎌 미똑당

꾼두 요규 출최당

담칙 칸되 마텔와

딱두 리퇴 딤제찡

두려움과 상심의 장애 없이

꼰남 찍꺙 마통외

허물은 한 가지도 보지 않아

데귀 균체 메바르쇽

끊임없는 신심을 가질 지어다.

믹메 닝제 첸보이

무소연의 대지비에 의해

욘뗀 마뤼 닥라쇽

내게로 남김없이 전해질 지어다.

촉델 따와 남닥당

청정한 중도의 견해와

로뇸 쬐바 촉톱쇽

일미의 수승한 행을 이룰 지어다.

뇬몽 디메 마괴베

언제나 물들지 않고

쑹싱 둡라 딱쫀쇽

서언의 호지와 실천에 정진할 지어다.

직꾜 바르체 뗀미중

항시 산사를 유랑하고
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ཉམས་མྱོང་རྟོགས་པ་དྲོད་རྟགས་སོགས།

체득과 깨달음, 난위煖位의 표징 등

공덕과 신통, 능력을 갖출 지어다.

བདག་གིས་སྤྱོད་ལམ་ཅི་བྱས་ཀུན།
내가 행하는 모든 것들이

།བླ་མ་ཀུན་དང་མཆེད་གྲོགས་དང༌། །

སེམས་ཅན་གཞན་དག་མ་ལུས་པ།
일체 유정들의 마음에

།ཀུན་གྱི་ཡིད་དུ་འོང་བར་ཤོག །

བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང༌།
나의 신어의 삼문과

།གནས་དང་གོས་དང་མིང་དང་རུས། །

མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ལ་སོགས་ཀྱིས།

보고, 듣고, 떠올리고, 접촉한 이들은

།བདག་གཞན་ཅི་འདོད་ཀུན་རྫོགས་ཤོག །

དངོས་ཀུན་ཆགས་མེད་གཏོང་བྱེད་ཅིང༌།
아낌없이 모든 것을 베풀고

།རེ་འདོད་ལ་སོགས་སྐྱོན་དང་བྲལ། །

རྣམ་དག་ཁྲིམས་ལྡན་སེམས་མི་འཁྲུག

།གཏན་སྤྲོ་མི་གཡེང་མཁས་རྟོགས་ཤོག །

བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ལ་བརྟན་ཐོབ་ནས།

생기, 원만 차제의 견고함을 얻고

།འོད་གསལ་ཟུང་འཇུག་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། །

བདག་གི་བྱིན་རླབས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས།

།འགྲོ་ཀུན་རེ་བ་སྐོང་བར་ཤོག །

냠뇽 똑바 되딱쏙

닥기 쬐람 찌제꾼

쎔젠 셴닥 마뤼바

닥기 뤼악 이쑴당

통퇴 덴렉 라쏙기

오꾼 착메 똥제찡

남닥 팀덴 쎔미툭

།ཡོན་ཏན་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ལྡན་ཤོག །
욘뗀 주툴 투덴쇽

라마 꾼당 체독당

스승님과 동문들을 비롯해

꾼기 이두 옹와르쇽
흡족할 지어다.

네당 괴당 밍당뤼

거처, 의복, 이름, 가문 등을

닥셴 찌되 꾼족쇽

원하는 모든 것을 이룰 지어다.

레되 라쏙 꾠당델

욕망 등의 허물을 여의며

뗀또 미옝 케똑쇽

청정계율을 수지하고, 마음을 안정시켜 고정불변의 환희에 통달할 지어다.

꼐족 니라 뗀톱네

닥기 진랍 훈둡기

나의 자연성취의 가피로써

외쎌 숭죽 타르친떼

정광명 합일을 완성하여

도꾼 레와 꽁와르쇽

일체중생의 소망을 이룰 지어다.
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བདག་གི་དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེ་ཡི།
나의 무소연의 자비와

།མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་དཔག་མེད་ཀྱིས། །

ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་བདུད་ལ་སོགས།
천룡, 야차, 마군 등

།མཐུ་ཆེན་དྲེགས་བཅས་ཀུན་འདུལ་ཤོག །

བདག་གི་མགོ་དང་རྐང་ལག་དང༌།
나의 머리, 손발과

།ཤ་ཁྲག་སྲོག་དབུགས་ལ་སོགས་པས། །

གཞན་ཕན་དུས་ལ་བབ་གྱུར་ན།

유정들의 이익 위해서라면

།སྤྲོ་ཞིང་ལེགས་གཏོང་མི་འགྱོད་ཤོག །

ཟས་སྐོམ་ནོར་བུ་བཞོན་པ་སོགས།

음식, 재물, 가축 등의 갖가지

།ལོངས་སྤྱོད་སྣ་ཚོགས་གང་འདོད་ལ། །

བདག་གི་ཅི་དགོས་ཟད་མེད་ཀྱིས།

나의 필요한 바가 고갈되는 일 없이

།ཕན་འདོགས་ང་རྒྱལ་མེད་པར་ཤོག །

དགྲ་དང་གདོན་གྱིས་གང་ཉེན་དང༌།
적과 귀신의 핍박이나

།ནད་དང་མུ་གེ་ལ་སོགས་པའི། །

སྡུག་བསྔལ་གང་གིས་ཉེན་ཡང་རུང༌།
중생을 구해낼 수 있는

།བདག་གི་མཐུ་དཔལ་གྱིས་སྐྱོབ་ཤོག །

དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་དུས་ཀུན་ཏུ།

།གཞན་དོན་འབའ་ཞིག་སྤྱོད་བྱེད་ཅིང༌། །

닥기 믹메 닝제이

하루 뇌진 뒤라쏙

닥기 고당 깡락당

셴펜 뒤라 밥규르나

세꼼 노르부 숀바쏙

닥기 찌괴 세메기

다당 돈기 강녠당

둑엘 강기 녠양룽

뎅네 짬떼 뒤꾼두

지금 이후로 언제나

투똡 주툴 빡메기

신통의 무한한 위력에 의해

투첸 덱쩨 꾼둘쇽

강력하고 교만한 이들을 조복할지어다.

샤탁 쏙욱 라쏙베

살과 피와 목숨마저도

또싱 렉똥 미괴쇽

후회 없이 기꺼이 베풀지어다.

롱쬐 나촉 강되라

재물을 원하는 이들에게

펜독 아걀 메바르쇽

모두 베풀면서도 아만이 없을지어다.

네당 무게 라쏙베

병과 기근 등 어떠한 곤경에서도

닥기 투뻴 기꾭쇽

위신력을 갖출지어다.

셴돈 바식 쬐제찡

오직 중생을 위해 행하고
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གཞན་གྱིས་མི་རིགས་གང་བྱས་ལ།

어떠한 부당한 일을 당하더라도

།ཡིད་འཁྲུག་སྐྱོ་མེད་ཕན་འདོགས་ཤོག །

རློམ་སེམས་ང་རྒྱལ་ཕྲག་དོག་དང༌།
교만과 시기와 이기심,

།རང་འདོད་ཉེ་རིང་ཕྱོགས་རིས་སོགས། །

མི་དགེའི་དྲི་མས་མ་གོས་པར།

악의 습기에 물들지 않고

།འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤོག །

གཞན་གྱིས་བསྟོད་སོགས་དགའ་བ་མེད།
칭찬에도 기뻐함 없이

།སྨད་སོགས་སྐྱོན་ལ་མི་དགའ་མེད། །

འབད་མེད་བཏང་སྙོམས་སྙིང་རྗེ་ཡིས།
애씀 없는 평정심과 자비로

།ཆགས་སྡང་དྲི་མས་མི་གོས་ཤོག །

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་དང༌།
관세음의 자비와

།འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ཤེས་རབ་དང༌། །

ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་མཐུ་སྟོབས་རྣམས།
금강수의 위력을

།མ་ལུས་བདག་ལ་རྫོགས་པར་ཤོག །

ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོའི་མཁྱེན་པ་དང༌།

용수의 요의에 대한 지혜,

།ས་ར་ཧ་ཡི་རྟོགས་པ་དང༌། །

བིར་ཝ་པ་ཡི་ནུས་མཐུ་རྣམས།

།མ་ལུས་བདག་གིས་ཐོབ་པར་ཤོག །

셴기 미릭 강제라

롬쎔 아걀 탁독당

미게 디메 마괴바르

셴기 뙤쏙 가와메

베메 땅뇸 닝제이

쩬레 식기 툭제당

착나 도제 투똡남

루둡 닝뵈 켄바당

비르와 빠이 뉘투남

비루빠Virupa의 위신력을

이툭 꾜메 펜독쇽

동요와 상심 없이 행할지어다.

랑되 녜링 촉리쏙
편협한 차별심 등

도와 꾼라 펜톡쇽

일체중생을 이롭게 할지어다.

메쏙 꾠라 미가메

비방에도 싫어함 없이

착당 디메 미괴쇽

탐진에 물들지 않을지어다.

잠베 양기 셰랍당
문수의 지혜와

마뤼 닥라 족바르쇽

나에게 모두 갖출 지어다.

사라 하이 똑바당

사라하의 수행의 성취,

마뤼 닥기 톱바르쇽

내가 모두 이룰 지어다.
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སྔགས་རྒྱུད་མ་ལུས་སྦྱོར་བ་ཤེས།

།ལས་ཚོགས་མཐའ་དག་ཐོགས་མེད་འགྲུབ། །

མན་ངག་དཔག་མེད་མངའ་བདག་བྱེད།

།མཁའ་འགྲོ་མ་ལུས་མཉེས་བྱེད་ཤོག །

ཆོས་ཀུན་གང་ནས་ཀྱང་མི་འོངས།

།གང་དུ་ཡང་ནི་མི་འགྲོ་ལ། །

གར་ཡང་མི་གནས་མཉམ་པའི་དོན།

།ངེས་རྟོགས་རབ་བརྟན་གཞན་ཕན་ཤོག །

ཞེ་འདོད་སྐྱོན་བྲལ་གཞན་དོན་དུ།

།བཟོ་དང་བསྟན་བཅོས་ཐམས་ཅད་དང༌། །

སྙན་ངག་ལ་སོགས་ཕྱོགས་མེད་མཁས།

།རྒོལ་བ་ཀུན་གྱིས་མི་ཐུབ་ཤོག །

རིགས་དང་ཡོན་ཏན་ལོངས་སྤྱོད་དང༌།

།མ་ནོར་ཚིག་དོན་ཤེས་རབ་དང༌། །

མཐུ་རྩལ་སྤོབས་པ་ལ་སོགས་པའི།

།མཐུན་རྐྱེན་ཚོགས་ཀྱིས་མི་ཕོངས་ཤོག །

악규 마뤼 조르와셰

밀교 전승의 모든 수행을 알고

멘악 빡메 아닥제

무수한 구결에 통달하여

최꾼 강네 꺙미옹

일체법이 어디서 오는 것도 아니고

가르양 미네 냠베돈

레촉 타닥 톡메둡

모든 밀교 의궤를 걸림 없이 성취하며

칸도 마뤼 녜제쇽

모든 공행을 만족시켜 드릴 지어다.

강두 양니 민돌라

어디로 가는 것도 아니며

네똑 랍뗀 셴펜쇽

어디에도 머무름 없는 평등성을 깨달아 확고히 머무르며 이타를 행할 지어다.

셰되 꾠델 셴돈두

탐착 없이 이타를 위해

녠악 라쏙 촉메케

소당 뗀쬐 탐제당

기예, 경론, 시문 등

골와 꾼기 미툽쇽

다방면의 학문에 통달하여
어떠한 논쟁자도 당할 수 없게
		 될 지어다.

릭당 욘뗀 롱쬐당

종성, 공덕, 재물 등과

투쩰 뽑바 라쏙베

능력과 재주와 용기 등의
ཅེས་གསུངས་སོ། །

마노르 칙돈 셰랍당

말뜻을 정확하게 이해하는 지혜와

툰꼔 촉기 미퐁쇽

순탄한 갖가지 여건들을 갖출 지어다.

불공(不共) 회향발원문
བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ།

འཇིག་རྟེན་གྱི་འདྲེན་པ་བསླུ་བ་མེད་པའི་སྐྱབས་རྣམ་པ་གསུམ་བདག་གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
직뗀기 덴바 루와메베 꺕남바쑴 닥셴기돈 푼쑴촉바

세간의 인도자, 속임 없는 귀의처 삼보, 자리이타의 공덕을 구족한 이시여,

ཅན་དེ་དགོངས་སུ་གསོལ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་པ་དེས་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པའི་ཆེད་དུ་དགེ་
젠데 공수쏠

게외셰녠 첸보바데 토리당 타르베 체두 게

굽어 살피소서. 위대한 선지식께서 선취와 해탈을 위해 행한 일체 선근과, 특히

བའི་རྩ་བ་ཅི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད། ལྷག་པར་དགེ་བཤེས་ཆེན་པོ་དེའི་དོན་དུ་དམིགས་ནས་བདག་སོགས་
외 짜와 찌제바 탐제

학바르 게외 첸보 데돈두 믹네 닥쏙

저를 비롯한 수많은 유정들에게 보시하신 선근과, 또 저와 일체중생이 행한

ལ་སྦྱིན་སོགས་སྩལ་བའི་དགེ་བ་དང༌། གཞན་ཡང་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དགེ་བའི་རྩ་
라 진쏙 쩰외 게와당

셴양 닥쏙 쎔젠 탐제기 게외 짜

모든 선근들에 의해 일체중생이 죽음이 언제 닥칠지 모름을 기억해서

བ་ཅི་དང་ཅི་བསགས་པ་དེ་དང་དེ་དག་གིས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་དེས་གཙོ་བྱས་པའི་སེམས་ཅན་
와 찌당 찌싹바 데당 데닥기 게외셰녠 담바데 쪼제베 쎔젠

오래오래 살 것 같은 생각이 일어나지 않는 원인이되도록 회향합니다. 선악을

ཐམས་ཅད་འཆི་བ་གློ་རྡེག་ཏུ་དྲན་ནས་རྒས་རྒས་སུ་སྡོད་བློ་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
탐제 치와 로덱두 덴네 게게수 되로 미꼐외규르 오와르기오

올바로 식별해 선을 행하고 악을 여의는 원인이 되도록 회향합니다. 윤회를

དགེ་བ་དང་སྡིག་པ་གང་ཡིན་ངོ་ཤེས་ནས་དགེ་བ་ལ་འཇུག་ཅིང་སྡིག་པ་ལས་བཟློག་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་
게와당 딕바당 강인 오셰네 게와라 죽찡 딕바레 독베규르 오와르

고통으로, 해탈을 진정한 안락으로 알게 하는 원인이 되도록 회향합니다.

བགྱིའོ། །འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་དང་ཐར་པ་བདེ་བ་དམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ ། །
기오

코르와 둑엘당 타르바 데와 담바르 셰베규르 오와르기오

얻기 힘든 이 가만의 생을 죄업으로 허비하게 하는 마음이 일어나지 않는 원인이
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불공(不共) 회향발원문 433

དལ་འབྱོར་ད་ལན་ཙམ་མ་གཏོགས་མི་ཐོབ་པས་འདི་སྡིག་པའི་ངང་དུ་ཚེ་ཟད་དུ་འཇུག་པའི་བློ་མི་སྐྱེ་བའི་
델조르 다렌짬 마똑 미톱 베디 딕베 앙두 체세두 죽베로 미꼐외

되도록 회향합니다. 삼보가 아닌 잘못된 귀의처에는 한 순간도 신심이

རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མིན་པའི་ལོག་པ་ལ་དད་པ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་
규르 오와르기오 꺕네 꼰촉쑴 민베 록바라 데바 께찍꺙 미

일어나지 않는 원인이 되도록 회향합니다. 소승열반의 길로 인도하거나 삼독에

སྐྱེ་བའིརྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །དམན་པ་མྱང་འདས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་པ་དང་དུག་གསུམ་ཡིད་བྱེད་
꼐외규르 오와르기오 멘바 냥데기 람똔바당 둑쑴 이제

물든 스승과는 결코 만나지 않는 원인이 되도록 회향합니다. 삼학을 익히지 않고

ཀྱི་བླ་མ་དང་ནམ་ཡང་འཕྲད་པར་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །བསླབ་པ་གསུམ་ལ་མི་
기 라마당 남양 테바르 미규르외규르 오와르기오

랍바쑴라 미

불법을 듣고 사유하는 데 장애하는 이와 벗하지 않는 원인이 되도록 회향합니다.

སློབ་ཅིང་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ལ་ཐོས་བསམ་འགོག་པའི་གྲོགས་དང་མི་འགྲོགས་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་
롭찡 걀외 쑹랍라 퇴쌈 곡베 독당 미독베규르 오와르

성불의 방편을 가르칠 능력은 되지 않고 자신이 아는 지식 정도에 만족하는

བགྱིའོ། །སངས་རྒྱས་པའི་ཐབས་གཞན་སྟོན་རྒྱུ་མེད་པར་ཤེས་པའི་རང་ངོ་བལྟས་ཙམ་གྱིས་ཆོག་ཤེས་
기오

쌍계베 탑 셴 똔규 메바르 셰베랑오 떼짬기 촉셰

부류와는 만나지 않는 원인이 되도록 회향합니다. 자신이 도의 높은 경지에

འཛིན་པ་དེ་འདྲ་བའི་རིགས་རྟག་ཏུ་མི་མཐོང་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །རང་ཉིད་ས་ལམ་མཐོན་པོ་
진바 덴다외릭 딱두 미통외규르 오와르기오

랑니 싸람 톤보

올랐다고 자만하며 죄를 짓지 않는 원인이 되도록 회향합니다. 부처님의

ཡིན་སྙམ་པའི་བློ་འཆང་ནས་མི་དགེ་བ་བྱེད་པའི་གོ་འཕང་མི་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
인냠베 로창네 미게와 제베 고팡 미톱베 규르 오와르기오

가르침에서 나온 삼종 계율만으로는 부족하다고 생각하여 임의로 계율을

རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ནས་འབྱུང་བའི་སྡོམ་གསུམ་གྱིས་གོ་མི་ཆོད་ཀྱང་རང་སར་བློས་དཔྱད་ནས་འདུལ་
걀외 쑹랍네 중외 돔쑴기 고미최꺙 랑싸르 뢰쩨네 둘

만들어 육신의 고행을 하지 않는 원인이 되도록 회향합니다. 체면과 현생에
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བའི་བསྟན་པ་ཡིན་པར་རློམ་ནས་ལུས་གདུང་བར་མི་བྱེད་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །གཞན་ངོ་ཚེ་
외 뗀바 인바르 롬네 뤼둥와르 미제베규르 오와르기오

셴 오체

집착하여 열심히 배우더라도 수행이 속인보다 열등하게 되지 않는 원인이 되도록

འདིར་ཆགས་ནས་ཐོས་པ་སོགས་ལ་འབུངས་ཀྱང་ལག་ལེན་ཁྱིམ་པ་བས་དམན་པར་མི་བྱེད་པའིརྒྱུར་བསྔོ་
디르 착네 퇴바 쏙라 붕꺙 락렌 킴바외 멘바르 미제베규르 오

회향합니다. 현생에 죄업에 열중하여 진실한 가르침을 불신하지 않는 원인이

བར་བགྱིའོ། །ཚེ་འདིར་སྡིག་པ་ལ་འབད་ནས་ཡིན་པ་བསྟན་པ་ཡིན་པར་མི་མོས་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་
와르기오 체디르 딕바라 베네 인바 뗀베 인바르 미뫼베규르 오와르

되도록 회향합니다. 자신에게 계율이 조금도 없으면서 공양을 받는 종교인이 되지

བགྱིའོ། །རང་གི་རྒྱུད་ལ་སྡོམ་པ་སྣ་རེ་ཙམ་ཡང་མེད་ཀྱང་དད་ཟས་ལེན་པའི་ཆོས་པར་མི་སྐྱེ་བའི་
기오

랑기 규라 돔바 나레짬양 메꺙 데세 렌베 최바르 미꼐외

않는 원인이 되도록 회향합니다. 자신의 악행을 타인에게 떠넘기는 교활한 행위를

རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །སྡིག་རང་གིས་བྱེད་ནས་ཁག་གཞན་ལ་འགེལ་བ་སོགས་གཡོ་སྒྱུའི་སྤྱོད་པ་མི་བྱེད་
규르 오와르기오 딕 랑기 제네 칵셴라 겔와쏙 요귀 쬐바 미제

하지 않는 원인이 되도록 회향합니다. 법에 어긋나는 줄 알면서 타인을 속이고

བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །རང་ཆོས་དང་མི་མཐུན་པར་ཤེས་ཀྱང་ད་དུང་གཞན་འཁྲུལ་དུ་འཇུག་
베규르 오와르기오

랑최당 미툰바르 셰꺙 다둥 셴툴두 죽

자신의 허물을 숨기기를 좋아하지 않는 원인이 되도록 회향합니다. 인생을

ནས་རང་སྐྱོན་སྦེད་པར་བྱེད་པ་ལ་དགའ་བའི་བློ་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ ། །ཚེ་སྟོང་ཟད་དུ་
네 랑꾠베바르 제바라 가외로 미꼐외규르 오와르기오

체 똥세두

허비하는 것은 괴로워하지 않고 옷 염색이 잘못된 것 따위를 하루종일 괴로워하는

སོང་བ་ལ་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་སྣམ་བུའི་ཁ་དོག་དང་ཚོས་མ་ལེགས་པ་ཙམ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཞག་
송와라 둑엘 메바르 남뷔 카독당 최마렉바 짬라 둑엘 샥

그런 사람이 되지 않는 원인이 되도록 회향합니다. 부처님 가르침과 올바른

སྐོར་རེ་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་མཇལ་ནས་
꼬르레 미꼐외규르 오와르기오 상계기 뗀바당 용진 담바 젤네

스승을 만나 정법을 행함을 기뻐하지 않고 좋은 옷 따위를 얻으면 기뻐하는
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ཆོས་བྱེད་པ་ལ་དགའ་སྤྲོ་མེད་པར་གོས་བཟང་འབྱོར་པ་རེ་བྱུང་ན་དགའ་བ་ལ་བསམ་པའི་དགའ་བ་གོ་ལོག་
최제바라 가또 메바르 괴상 조르바 레중나 가와라 쌈베 가와 고록

그런 전도된 애호를 갖지 않는 원인이 되도록 회향합니다. 명백한 성현의 공덕과

མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་དང་རྣམ་ཐར་མངོན་སུམ་
미중외규르 오와르기오

꼐부 담베 욘뗀당 남타르 온쑴

업적에 신심을 갖지 않고 비밀스런 공덕이 있다고 속이는 거짓된 자를 따르지

ལ་མི་དད་པར་རྫུན་མ་གཞན་མགོ་བསྐོར་བའི་ལྐོག་གྱུར་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡོད་ཟེར་བའི་རྗེས་སུ་མི་འཇུག་
라 미데바르 주마 셴고 꼴외 꼭규르기 욘뗀요 세르외 제수 미죽

않는 원인이 되도록 회향합니다. 글자조차 모르면서 타인을 해탈로 인도한다고

པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །ཚིག་གི་ཕྱི་མོ་ཙམ་ཡང་མི་ཤེས་པར་གཞན་གྲོལ་བ་ལ་སྦྱོར་བ་སྐད་
베규르 오와르기오

칙기 치모짬양 미셰바르 셴돌와라 조르와 께

말하는 종교인은 신뢰하지 않는 원인이 되도록 회향합니다. 부처님 가르침에

ཟེར་བའི་ཆོས་པ་ལ་ཡིད་མི་རྟོན་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །གསུང་རབ་དང་འགལ་བའི་སྤྱོད་པ་
세르외 최바라 이 미똔베규르 오와르기오

쑹랍당 겔외 쬐바

어긋나는 행위를 하면서도 편협한 생각으로 그것이 특별한 이유가 있는 행위라고

བྱེད་ཀྱང་ད་དུང་ཕྱོགས་རིས་ཀྱི་དབང་གིས་འདི་དགོས་ལྡན་གྱི་མཛད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་སྙམ་
제꺙 다둥 촉리기 왕기 디 괴덴기 제바 켸바르젠 인냠

정당화하지 않는 원인이 되도록 회향합니다. 현교와 밀교에서 설한 스승의

པའི་བློ་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །མདོར་ན་མདོ་རྒྱུད་ནས་བླ་མའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ་དང་ལྡན་
베로 미꼐외규르 오와르기오

도르나 도규네 라메 욘뗀 셰바당 덴

자격을 갖춘 바른 스승을 따르는 원인이 되도록 회향합니다. 그 스승님께 현교와

པའི་བླ་མ་ཡོངས་འཛིན་ཞུ་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །དེ་ལ་མདོ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་དད་པ་ཟོལ་མེད་
베 라마 용진 슈외규르 오와르기오

데라 도규네 셰베 데바 솔메

밀교에서 설한 진실한 신심이 일어나는 원인이 되도록 회향합니다. 스승님 앞에서

སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །དེའི་དྲུང་དེར་མདོ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བཟུང་བའི་
꼐외규르 오와르기오

데둥데르 도규네 셰베 장춥기쎔 숭외

현교와 밀교에서 설한 보리심을 일으키는 원인이 되도록 회향합니다. 그리하여
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རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །དེ་བཟུང་ནས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལས་བྱུང་བའི་ལམ་བསྒོམ་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་
규르 오와르기오 데쑹네 걀외 까레 중외람 곰베규르 오와르

불경에서 설한 도를 수행하는 원인이 되도록 회향합니다. 도의 수행에 장애없이

བགྱིའོ། །ལམ་དེ་ལ་གེགས་མེད་པར་རིམ་བཞིན་ས་བཅུ་བགྲོད་དེ་འཆི་མེད་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་
기오

람 데라 겍메바르 림신 싸쭈 되데 치메기 고팡 톱베

십지를 차례로 거쳐 불사의 경지를 성취하는 원인이 되도록 회향합니다. 그리하여

རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །དེ་ཐོབ་ནས་རང་གཞན་གྱི་དོན་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་
규르 오와르기오 데톱네 랑셴기돈 베메 훈둡두 중외규르

자리이타를 애씀없이 자연성취하는 원인이 되도록 회향합니다. 그 전에도 항시

བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །གནས་སྐབས་སུ་ཡང་རྟག་པར་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་སྡང་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་
오와르기오

네깝수 양딱바르 쎔젠라 착당 미꼐외규르 오와르

중생에게 탐진이 일어나지 않는 원인이 되도록 회향합니다. 음식과 재물에 인색해

བགྱིའོ། །ཟས་ནོར་ལ་སེར་སྣ་ཆེ་ཞིང་ཕུང་ཁྲོལ་མི་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །འདོད་ཡོན་ལ་
기오

세노르라 세르나 체싱 풍톨 미꼐외규르 오와르기오

되욘라

화를 부르지 않는 원인이 되도록 회향합니다. 감각적 쾌락에 탐착이 강해 선업이

སྲེད་པ་ཆེ་ཞིང་དགེ་བ་ངང་གིས་ཆད་པ་དེ་འདྲ་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
쎄바 체싱 게와 앙기 체바 덴다 미중외규르 오와르기오

자연히 끊어지는 일이 없는 원인이 되도록 회향합니다. 타인을 해하는 무자비한

གཞན་ལ་སྙིང་རྗེ་མེད་པ་རྣམ་པར་འཚེ་བ་ཆོས་སུ་མི་སྨྲ་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །དགོས་མེད་
셴라 닝제 메바 남바르체와 최수 미마외규르 오와르기오

괴메

행위를 법이라 말하지 않는 원인이 되도록회향합니다. 염리심이 일어나지 않아

རྒྱུད་ལ་མི་སྐྱེ་བའི་ཁར་ཆོས་པ་འཇིག་རྟེན་པར་འཇུག་པའི་བློ་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
규라 미꼐외카르 최바 직뗀바르 죽베로 미꼐외규르 오와르기오

다른 수행자들을 세속인으로 밀어 넣는 마음이 일어나지 않는 원인이 되도록

རྒས་རྒས་སུ་དགེ་བ་བྱས་ནས་གདོད་ཤི་ཁར་སྡིག་པ་བྱེད་པ་དེ་འདྲ་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་
게게수 게와제네 되시카르 딕바 제바 덴다 미중외규르 오와르

회향합니다. 평생 선업을 쌓고 죽을 때 악업을 짓는 그런 일이 일어나지 않는
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བགྱིའོ། །ཆོས་ཤེས་བཞིན་དྲེད་པོར་སོང་ནས་མི་དགེ་བ་བྱེད་པ་ལ་སྙིང་སྟོབས་ཆེར་འགྲོ་བ་དེ་ལྟ་བུ་མི་
기오

최셰신 데보르 송네 미게와 제바라 닝똡체르 도와 데따부 미

원인이 되도록 회향합니다. 법을 알면서 자신과는 무관한 일로 치부하고 악업을

བྱེད་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །བསམ་པ་ཚེ་འདི་འབའ་ཞིག་བསམ་ནས་དེ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཚེ་ཕྱི་མའི་
제베규르 오와르기오

쌈바 체디 바식 쌈네 데둡베탑체 치메

행할 때는 열심인 그런 사람이 되지 않는 원인이 되도록 회향합니다. 오직 현생을

དོན་ཡིན་པ་ལྟར་འཆོས་པའི་ཆོས་པར་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །ཆོས་བྱེད་ན་རང་
돈인바따르 최베 최바르 미규르외규르 오와르기오

최제나 랑

염려하고 현생만을 위한 행위를 하면서 그것이 후생을 위한 행위인 양 속이는

དབང་མི་འདུས་ལ་ཆོས་མིན་བྱེད་པ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པ་དེ་འདྲ་བར་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་
왕 미뒤라 최민 제바라 랑왕 톱바 덴다와르 미규르외규르 오

종교인이 되지 않는 원인이 되도록 회향합니다. 법을 행할 때는 자재하지 못하고

བར་བགྱིའོ། །སངས་རྒྱས་བསྒྲུབས་ན་ཤེས་རབ་ཆུང་ལ་དམྱལ་བ་བསྒྲུབས་ན་ཤེས་རབ་ཆེ་བ་དེ་ལྟ་
와르기오 쌍계 둡나 셰랍 충라 녤와 둡나 셰랍 체와데 따

비법을 행할 때는 자재한 그런 사람이 되지 않는 원인이 되도록 회향합니다.

བུ་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་བྱེད་ན་ལོང་མེད་པར་སྲོག་གཅོད་
부 미중외규르 오와르기오

퇴쌈곰쑴 제나 롱메바르 쏙쬐

성불하는 길에선 지혜가 어둡고 지옥 가는 길에선 지혜가 반짝이는 그런 사람이

མ་བྱིན་ལེན་མི་ཚངས་སྤྱོད་བྱེད་ན་ལོང་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
마진렌 미창쬐 제나 롱요바르 미규르외규르 오와르기오

되지 않는 원인이 되도록 회향합니다. 문사수를 행할 시간은 없고 살생, 도둑질,

འདོད་ཡོན་ལ་དགོས་མེད་དྲན་པ་ལ་ངོ་ཚ་ཞིང་འདོད་ཡོན་གྱི་ཕྱིར་ཁྱི་ལྟར་སྤྱོད་པ་ལ་ངོ་མི་
되욘라 괴메 덴바라 오차싱 되욘기치르 키따르 쬐바라 오미

사음 등엔 시간이 넘치는 그런 사람이 되지 않는 원인이 되도록 회향합니다.

ཚ་བའི་སྐྱེ་བ་མི་ལེན་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །ཆུང་ནས་བཙུན་པ་བྱས། འགྲོགས་ས་དགེ་འདུན་
차외 꼐와 미렌베규르 오와르기오

충네 쭌바제

독싸 겐둔

감각적 쾌락에 대한 염리심은 부끄러워하고 감각적 쾌락을 개처럼 좇는 데에는
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དང་འགྲོགས། བརྟེན་ས་བླ་མ་བསྟེན། ཆོས་བྱེད་པའི་ལུགས་སུ་བྱས་པ་ལ་ཤེས་པ་མི་དགེ་བ་བྱེད་པ་
당독

뗀싸 라마뗀

최제베 룩수 제바라 셰바 미게와 제바

부끄럼이 없는 그런 사람이 되지 않는 원인이 되도록 회향합니다. 어려서

གཞན་ལས་མཁས་པ། བསམ་པ་རང་གང་ཉེ་བའི་ཕྱོགས་ཆ་བྱེད་པ། བློ་ཕུགས་ཆགས་སྡང་ལ་གཏད་པ།
셴레 켸바

쌈바랑 강 녜외 촉차 제바

로푹 착당라 떼바

출가하고, 승가와 어울리며, 스승을 의지하고, 법을 행하는 듯한 외양을 갖추고서

ཤི་ཁ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་གང་གི་སྒོ་ནས་ཀྱང་ངས་འདི་བྱས་པ་དེ་ལེགས་འདུག་བསམ་རྒྱུ་མེད་པར་
시카 퇴쌈곰바 강기 고네꺙 녜디 제바데 렉둑 쌈규 메바르

마음은 악업을 짓는 데 남보다 능하고, 친소의 편을 갈라 편협한 애증에 빠지며,

དབང་མེད་དུ་ཧྲིལ་གྱིས་འཆི་བ་དེ་འདྲ་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །རང་གིས་རང་མགོ་བསྐོར། རང་
왕메두 힐기 치와 덴다 미중외규르 오와르기오

랑기 랑고꼬르

랑

죽을 때에 문사수의 어떤 공덕도 자부할 것 없이 부자유한 죽음을 맞는 그런

ལས་ཀྱིས་རང་བཅིངས། རང་རྫུན་གྱིས་རང་བསླུས། རང་གདོན་གྱིས་རང་སྨྱོས་ནས་མཐར་ཐུག་
레기 랑찡

랑준기 랑뤼

랑돈기 랑뇨네 타르툭

사람이 되지 않는 원인이 되도록 회향합니다. 자신을 속이고, 자신의 업에

མགོ་དཀར་ཧྲིལ་གྱིས་སོང་དུས་སྙིང་ཚ་ཁམ་ཁམ་པ། སྐྱོ་ལྷང་ལྷང་བ། ཡི་མུག་གེ་བ་ཞིག་མི་འབྱུང་
고 까르힐기 송뒤 닝차 캄캄바

꾜항항와

이묵 게와식 미중

속박되며, 자신의 거짓말에 속고, 자신이 만든 마장에 미쳐, 결국 백발이 되었을 때

བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
외규르 오와르기오

상심, 후회, 절망에 빠지는 그런 사람이 되지 않는 원인이 되도록 회향합니다.
ཞེས་པ་འདི་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀརྨ་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་དགའ་བའི་དབྱངས་ཅན་བཟང་པོ་ཞེས་མཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེས་མཛད་པའོ །།
이 회향문은 유명하신 일체지 ‘까르마빠 미꾀 도제 가외 양젠 상보’께서 지으셨다.

밀라레빠 발원문
མི་ལའི་སྨོན་ལམ།
རྗེ་བཙུན་གྱི་ཞལ་ནས། ང་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡིན་པས། རང་རེ་ཀུན་ལ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བའི་
སྨོན་ལམ་བཟང་པོ་ཞིག་ངས་འདེབས་པར་རིགས་གསུངས་ནས་སྨོན་ལམ་གྱི་མགུར་འདི་གསུངས་སོ། །
존자께서 말씀하시길, “나는 진실어를 성취한 요기이니 일체중생을 위해 임시적 안락과 구경의 안락
을 얻는 서원을 발하는 것이 좋으리.”라고 하신 후 이 서원의 노래를 부르셨다.

ཕ་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་འགྲོ་བའི་མགོན།

།སྒྲ་སྒྱུར་མར་པའི་ཞབས་ལ་འདུད། །

འདིར་ཚོགས་གསོན་ཅིག་བུ་སློབ་ཀུན།

디르촉 손찍 부롭꾼
여기 모인 모든 제자들 들으라.

ཁྱེད་རྣམས་བདག་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། །

켸남 닥라 까딘체
너희들은 나에게 은혜롭고

བདག་ཀྱང་ཁྱེད་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།

닥꺙 케라 까딘체
나 역시 너희들에게 은혜로우니

།བཀའ་དྲིན་མཉམ་པའི་དཔོན་སློབ་རྣམས། །

까딘 냠베 본롭남
동등한 은혜의 스승과 제자들이

མངོན་དགའི་ཞིང་དུ་མཇལ་བར་ཤོག
온게 싱두 젤와르쇽
묘희정토에서 만날 지어다.

།འདིར་བཞུགས་ཡོན་བདག་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། །

디르슉 욘닥 탐제꺙
여기 계신 모든 시주님들도

ནད་མེད་ཚེ་རིང་བསོད་ནམས་ལྡན།
네메 체링 쏘남덴
무병장수와 복을 얻고

།བསམ་པ་ལོག་པ་མི་སྐྱེ་ཞིང༌། །

쌈바 록바 미꼐싱
그릇된 생각은 일으키지 않으며

བསམ་པ་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག

།ཡུལ་ཕྱོགས་འདིར་ཡང་བཀྲ་ཤིས་ཤིང༌། །

파몬람 타르친 도외곤
다규르 마르베 샵라뒤
서원을 성취하신 아버지, 중생의 보호주, 역경사 마르빠 존전에 예경합니다.

쌈바 최신 둡바르쇽
원하는 바를 법에 맞게 이룰 지어다.

율촉 디르양 따시싱
이 지역에도 복이 깃들어
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མི་ནད་འཁྲུགས་པ་མེད་པ་དང༌།

།ལོ་ཡག་འབྲུ་འཕེལ་སྐྱིད་པ་དང༌། །

미네 툭바 메바당

로약 두펠 끼바당

질병과 난리 없고

풍년들고 안락하며

ཀུན་ཏུ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག

།བདག་གི་ཞལ་མཐོང་གསུང་ཐོས་དང༌། །

꾼두 최라 쬐바르쇽

닥기 셸통 쑹퇴당

모두가 정법을 행할 지어다.

내 모습을 본 이나, 음성을 들은 이나

རྣམ་ཐར་ཡིད་ལ་དྲན་པ་དང༌།

།མཚན་ནི་རྣ་བར་ཐོས་ཚད་པ། །

남타르 이라 덴바당

첸니 나와르 퇴체바

행적을 떠올리거나,

이름을 들은 이 모두

མངོན་དགའི་ཞིང་དུ་མཇལ་བར་ཤོག

།གང་ཞིག་བདག་གི་རྣམ་ཐར་ལ། །

온게 싱두 젤와르쇽

강식 닥기 남타르라

묘희정토에서 만날 지어다.

나의 전기 따라서

སྤྱད་ཅིང་བསྒྲུབ་པ་བྱེད་པ་དང༌།

།ཉན་ཅིང་ཀློག་པར་བྱེད་པ་ལ། །

쩨찡 둡바 제바당

녠찡 록바르 제바라

실천하고 수행하거나

듣고 읽거나

ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་མཆོད་པ་འབུལ།

།མངོན་དགའི་ཞིང་དུ་མཇལ་བར་ཤོག །

착당 꼴와 최바불

온게 싱두 젤와르쇽

예경하고 공양 올린 이들 모두

묘희정토에서 만날 지어다.

མ་འོངས་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་པ།

།གལ་ཏེ་སྒོམ་པ་ནུས་སྲིད་ན། །

마옹 강삭 탐제바

겔떼 곰바 뉘씨나

미래의 유정들이

만약 명상을 한다면

མི་ཁོ་བོས་དཀའ་བ་སྤྱད་སྤྱད་པས།

།གེགས་དང་གོལ་ས་མེད་པར་ཤོག །

미코외 까와 쩨쩨베

겍당 골싸 메바르쇽

나의 고행의 공덕에 의해

장애와 실패가 없을 지어다.

ཆོས་ཕྱིར་དཀའ་ཐུབ་སྤྱད་པ་ལ།

།བསོད་ནམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོད། །

최치르 까툽 쩨바라

쏘남 빡두 메바요

법을 위한 고행에는

무한한 복덕이 있고
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དེ་ལ་འཇུག་ཅིང་བསྐུལ་བ་ལ།
데라 죽찡 꿀와라

까딘 빡두 메바요

이를 권하고 시킴에도

무한한 은혜가 있고

མི་ཁོ་བོའི་རྣམ་ཐར་ཐོས་པ་ལ།
미코외 남타르 퇴바라

진랍 빡두 메바요

나의 전기를 들음에도

།བྱིན་རླབས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོད། །

무한한 가피가 있나니

དཔག་མེད་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས།

།ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་གྲོལ་གྱུར་ནས། །

빡메 쑴기 진랍기

이 세 가지 무한한 가피에 의해

བསམ་པ་ཙམ་གྱིས་འགྲུབ་པར་ཤོག
쌈바 짬기 둡바르쇽

생각하는 것만으로도 성취할 지어다.

།བཀའ་དྲིན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོད། །

퇴바 짬기 돌규르네

단지 듣는 것만으로도 해탈하고

།བདག་གི་གནས་དང་གནས་མལ་དང༌། །

닥기 네당 네멜당

내가 머문 처소와 지역,

དངོས་པོ་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས།

가르송 율두 데끼쇽

ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང༌།
싸당 추당 메당룽

남카 중외 가르캽바

지수화풍 사대와

།ནམ་མཁའ་འབྱུང་བས་གར་ཁྱབ་པ། །

허공이 편재한 그곳에

དེ་བཞིན་བདག་གིས་ཁྱབ་པར་ཤོག
데신 닥기 캽바르쇽

하루 라쏙 데계당

나 역시도 편재하리라.

།ལྷ་ཀླུ་ལ་སོགས་སྡེ་བརྒྱད་དང༌། །

천룡팔부, 토지신,

དེ་བཞིན་གཞི་བདག་འབྱུང་པོའི་ཚོགས།
데신 시닥 중뵈촉

뇌바 께찍 미꼘싱

마귀 등의 무리들은

།གནོད་པ་སྐད་ཅིག་མི་སྐྱེལ་ཞིང༌། །

한 순간도 유정들을 해하지 않고

བསམ་པ་ཆོས་དང་མཐུན་པར་ཤོག

།སྲོག་ཆགས་སྲིན་བུ་ཡན་ཆད་པ། །

오보 치바 탐제기

།གར་སོང་ཡུལ་དུ་བདེ་སྐྱིད་ཤོག །

사용한 모든 물건과,
거쳐 간 모든 곳이 중생을 안락하게
		 할 지어다.

쌈바 최당 툰바르쇽

쏙착 씬부 옌체바

마음이 법에 순종할 지어다.

한량없는 동물과 벌레들
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གཅིག་ཀྱང་འཁོར་བར་མི་ལྟུང་བར།

།མ་ལུས་ང་ཡིས་འདྲེན་པར་ཤོག །

찍꺙 코르와르 미뚱와르

마뤼 아이 덴바르쇽

하나도 윤회에 두지 않고

남김없이 내가 구제하리라.

ཅེས་གསུངས་སོ།། །།

		

티벳의 안락 기원문
བོད་ཡུལ་བདེ་སྨོན།

སྐྱབས་གནས་བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་རྩ་བ་གསུམ། །ཁྱད་པར་གངས་ཅན་མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
꺕네 루메 꼰촉 짜와쑴

켸바르 강젠 곤보 쩬레식

속임 없는 귀의처 삼보와 삼존,

특별히 설국의 보호주 관세음,

རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང༌།
제쭌 돌마 구루 뻬마중

따라 성모와 연화생 대사님이시여,

།གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་དགོངས། །
쏠와 뎁소 툭담 셸셰공

저의 기원을 굽어 살피시고

སྨོན་ལམ་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྙིགས་དུས་འགྲོ་རྣམས་བསམ་སྦྱོར་ལོག་པ་དང༌། །
몬람 용수 둡바르 진기롭

닉뒤 도남 쌈조르 록바당

모두 이루어지도록 가피하소서.

말세 유정들의 생각이 바르지 못하고

ཕྱི་ནང་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས།

།སྔར་མ་གྲགས་པའི་མི་ཕྱུགས་དལ་ཡམས་ནད། །

치낭 중와 툭베 규꼔기

아르마 닥베 미축 델얌네

안팎의 요소들의 부조화로
인해 생겨나는

전에 없던 사람과 가축의 전염병과

གཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་གདོན་ནག་ཕྱོགས་འབྱུང་པོའི་གཟེར། །བཙའ་སད་སེར་གསུམ་ལོ་ཉེས་དམག་འཁྲུགས་རྩོད། །
사루 걀돈 낙촉 중뵈세르

짜쎄 쎄르쑴 로녜 막툭쬐

별, 용, 마귀 등에 의한 피해와

농작물의 병과 흉년, 전쟁, 난리,

ཆར་ཆུ་མི་སྙོམས་གངས་ཆེན་བྲ་བྱིའི་ཐན།

།ས་གཡོ་མེ་དགྲ་འབྱུང་བཞིའི་འཇིགས་པ་དང༌། །

차르추 미뇸 강첸 다지텐

싸요 메다 중시 직바당

폭우, 폭설, 들쥐의 흉조,

지진과 화재 등 사대의 재난,

ཁྱད་པར་བསྟན་ལ་འཚེ་བའི་མཐའ་དམག་སོགས། །གངས་ཅན་ལྗོངས་འདིར་གནོད་འཚེའི་རིགས་མཐའ་དག །
켸바르 뗀라 체외 타막쏙

강젠 종디르 뇌체 릭타닥

특히 불법을 훼손하는 전쟁 등

이 설국을 위협하는 모든 것들을
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མྱུར་དུ་ཞི་ཞིང་རྩད་ནས་འཇོམས་གྱུར་ཅིག

신속히 평정하고 뿌리 뽑으소서.

།མི་དང་མི་མིན་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་གི །

རྒྱུད་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ།
수승한 보리심의 보배가

།ངང་གིས་སྐྱེས་ནས་གནོད་འཚེའི་བསམ་སྦྱོར་བྲལ། །

ཕན་ཚུན་བྱམས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་ནས་ཀྱང༌།
서로 아끼는 마음을 가져서

།བོད་ཡུལ་མཐའ་དབུས་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་གྱིས་འབྱོར། །

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་ཤོག
불법이 오래도록 흥성하게 하소서.

།རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བདེན་པའི་སྟོབས། །

འཁོར་འདས་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་མཆིས་དང༌།

།བདག་ཅག་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དཀར་བའི་མཐུས། །

뉴르두 시싱 쩨네 좀규르찍

규라 장춥 쎔촉 린보체

펜춘 잠베 쎔당 덴네꺙

쌍계 뗀바 다르계 윤네쇽

코르데 게외 짜와 강치당

윤회와 열반의 일체 선근과

미당 미민 도와 타닥기

사람과 사람 아닌 일체중생에게

앙기 꼐네 뇌체 쌈조르델

저절로 생겨나 악의를 여의고

뵈율 타위 데끼 뻴기조르

티벳의 전국토가 안락과 풍요를 누리며

짜쑴 걀와 쎄쩨 덴베똡

삼존과 제불보살님들의 진실력과

닥짝 학쌈 남바르 까르외튀

저희의 순수한 이타적 열의에 의해

གསོལ་བཏབ་སྨོན་པའི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །
쏠땁 몬베 데부 둡규르찍

기원한 모든 것이 이루어지게 하소서.

ཅེས་རྗེ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་དེང་སང་དུས་ཀྱི་འཚུབ་འགྱུར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་རྗེ་ཉིད་ནས་བོད་ཡུལ་བདེ་བའི་
སྨོན་ལམ་ཉིན་ཞག་རེར་ལན་དྲུག་རེ་མཛད་པ་ཡིན་པས། ཁྱོད་ནས་ཀྱང་དེ་ལྟར་གལ་ཆེ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཕེབས་པ་ལྟར་རང་གི་བསྙེལ་གསོས་སུ་
བྲིས་པ་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་ཏུ་རྒྱལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་འགྲུབ་པའི་སྦྱོར་བ་དང་
ལྡན་པའི་སྔ་དྲོའི་ཆར་བྲིས་པ་ཡ་ཐཱ་སིངྷིྔ་རསྟུ། །
이 기원문은 잠양 켄제 왕보 존자께서 “근래의 커다란 위태로움 때문에 제가 티벳의 안락을 위해 매
일 여섯 차례 기도합니다. 그대들도 이렇게 하는 것이 중요합니다”라고 하신 말씀대로 기억하여 로
되 타예께서 짜다린첸닥에서 티벳력 12월 상순의 아침에 적으셨다.

정토 발원문

묘희정토 발원문
མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་གི་སྨོན་ལམ།
མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་གི་སྨོན་ལམ་མདོ་སྡེའི་དགོངས་དོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

묘희정토 발원 ‘경장의 밀의’

ཨོཾ་སྭསྟི།

옴 스와스띠

ལྷ་ཡི་ལྷ་མཆོག་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ།
하이 하촉 걀와 샤꺄툽

천신 중의 최고 천신 샤꺄무니께서

།རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀྱི་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོར་བཞུགས། །
걀뵈 캅기 자괴 풍보르슉

왕사성의 영취산에 머무실 때

དགྲ་བཅོམ་དགེ་འདུན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས། །སྲིད་གསུམ་ཆེ་དགུའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཞབས་ལ་གཏུགས།།
다쫌 겐둔 장춥 쎔베촉

씨쑴 체귀 촉기 샵라뚝

아라한과 보살 승중,

삼계의 위대한 대중이 모였다.

དེ་ཚེ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཡིས་གསོལ་བཏབ་ནས།

།འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་སྦར། །

བདག་ཀྱང་དྭང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི།

།ཡང་དག་སྨོན་ལམ་འདི་དག་འགྲུབ་པར་ཤོག །

འདི་ནས་ཤར་ཕྱོགས་ལོགས་སུ་སྟོང་གསུམ་སྟོང༌།

།འདས་པའི་ཕ་རོལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ཞེས། །

ཡོན་ཏན་གཞལ་དུ་མེད་པའི་ཞིང་ཁམས་ཡོད།

།བདག་ཅག་ཞིང་དེར་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པ་དང༌། །

데체 샤리 부이 쏠땁네

그때 사리불이 간청하기를

닥꺙 당외 이기 꺕수치

저 역시 신심으로 귀의합니다.

디네 샤르촉 록수 똥쑴똥
여기서 동쪽으로 수백만

욘뗀 셸두 메베 싱캄요

무량공덕 갖춘 세계 있으니

도라 펜치르 최기 돈메바르

중생을 위해 법등을 밝히소서.

양닥 몬람 디닥 둡바르쇽

이 바른 서원들을 이루게 하소서.

데베 파롤 온바르 가와셰

세계 지나가면 ‘묘희‘라 불리는

닥짝 싱데르 최라 쬐바당

저희가 그곳에서 법을 수행하고
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བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་འཇུག་པ་དང༌།
보살도에 들어가고 실천하며

།སྤྱོད་པ་མཆོག་དང་སྤྲོ་བ་ཆེན་པོ་དང༌། །

སེམས་མཆོག་བསྐྱེད་དང་གོ་ཆ་བགོ་བ་དང༌།
최상의 발심과, 피갑행과,

།ཡོན་ཏན་བརྗོད་པའི་ཚུལ་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །

སྔོན་ཚེ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྤྱན་ཆེན་པོས།
과거에 정등각자 대안불大眼佛께서

།ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལས་བརྩམས་ཏེ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར། །

육바라밀의 법륜을 굴리실 때

དེ་ཚེ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དགེ་སློང་ཞིག
수승한 비구 한 명이

།བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་མཆོག་ལ་དམ་བཅའ་མཛད། །

གནོད་སེམས་མི་སྐྱེ་རྐྱེན་གྱིས་མི་འཁྲུགས་པས།
악의 없이 인연 따라 흔들림 없이

།དེ་ནས་བརྩམས་ཏེ་རྒྱལ་སྲས་གནས་སྐབས་དང༌། །

ད་ལྟ་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཀྱང་མི་འཁྲུགས་ཞེས།

།བླ་ན་མེད་པའི་མཚན་མཆོག་དོན་ལྡན་གྱུར། །

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་སྐབས་དེ་ཉིད་ལའང༌།

།སྙིང་ནས་གུས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

장춥 쎔바 남기 죽바당

쎔촉 꼐당 고차 고와당

온체 족베 쌍계 쩬첸뵈

데체 촉두 규르베 겔롱식

뇌쎔 미꼐 꼔기 미툭베

단다 걀와르 규르꺙 미툭셰

현재 성불하여 부동불이라는

쬐바 촉당 또와 첸보당

커다란 환희로 정진하고

욘뗀 죄베 출라 죽바르쇽

타인의 공덕에 수희를 행하게 하소서.

파르친 둑레 짬떼 최코르꼬르

장춥 쬐바 촉라 담자제

수승한 보살행을 서원하였습니다.

데네 짬떼 걀쎄 네깝당

그때부터 보살도에 들어가

라나 메베 첸촉 돈덴규르

위없는 수승한 이름을 갖게 되었습니다.

장춥 쎔베 네깝 데니라앙

닝네 귀베 이기 착찰로

그분이 보살이었을 때조차

제가 진실한 공경으로 귀의합니다.

མགོན་པོ་ཁྱེད་ལྟར་དམ་བཅའ་སྨོན་ལམ་འདེབས། 	ཁྱེད་ཀྱི་མཛད་སྤྱོད་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཤོག །
곤보 켸따르 담자 몬람뎁

켸기 제쬐 제수 닥롭쇽

그 분처럼 발원하고

그 분처럼 배워 행하게 하소서.

གཡོ་སྒྱུ་མེད་ཅིང་བདེན་པས་སེམས་བསྐྱེད་ལ། 	ཁྲོ་དང་གནོད་སེམས་འཁྲུགས་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས། །
요규 메찡 덴베 쎔꼐라

토당 뇌쎔 툭바 탐제빵

꾸밈없이 진실하게 발심하여

분노, 악의, 일체 번란을 끊고,
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ནམ་ཡང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སེམས་མི་འབྲལ། །འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་ཉོན་མོངས་སྤངས། །
남양 탐제 켼베 쎔미델

되베 되착 라쏙 뇬몽빵

항시 일체종지를 잊지 않으며,

욕계의 탐착 등의 번뇌를 끊고,

སྲོག་གཅོད་ལ་སོགས་མི་དགེའི་སེམས་དང་བྲལ།
살생 등의 악업을 여의며,

།རྟག་ཏུ་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཡོངས་སུ་བསྔོ། །

ཇི་སྐད་སྨྲས་པ་དེ་བཞིན་བགྱིད་པ་དང༌།

།སངས་རྒྱས་ཡིད་བྱེད་འབྲལ་མེད་སྒོམ་པར་ཤོག །

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཀྱང༌།
세세생생 출가하여,

།འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་ལྡན། །

ཆགས་པ་མེད་པའི་སྤོབས་པས་དམ་ཆོས་སྟོན།
무욕의 당당함으로 법을 설하며,

།བག་མེད་ལེ་ལོས་ཉལ་བ་ནམ་ཡང་མེད། །

རྩ་ལྟུང་སྤངས་ཤིང་ཁྱིམ་གྱི་ལས་མི་བསྐྱེད།

།བུད་མེད་རྫུན་དང་གཞན་སྐྱོན་བརྗོད་པ་དང༌། །

གཞན་གནོད་དཔའ་སྐོང་ལ་སོགས་མི་བགྱིད་ཅིང༌།
타인을 해치거나 교만하지 않고,

།བདེན་དོན་སྤྱོད་ཚེ་ངན་སྤྱོད་སྤོང་བར་ཤོག །

ཐ་ན་ངུར་སྨྲིག་ཚུན་ལའང་མཆོད་རྟེན་དང༌།

가사 색깔만 봐도 불탑으로 생각하고,

།བློ་ལྡན་ཀུན་ལ་སྟོན་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད། །

དམ་ཆོས་ཉན་པར་བརྩོན་ཞིང་ལྷ་གཞན་སྤངས།

།ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་རྟག་ཏུ་སྙོམས་པར་གཏོང༌། །

쏙쬐 라쏙 미게 쎔당델

지께 메바 데신 기바당

딱두 라메 장춥 용수오

항시 위없는 보리에 회향하고,

쌍계 이제 델메 곰바르쇽

말한 그대로 실천하며,
부처의 작의를 끊임없이 수행하게
		 하소서.

체랍 꾼두 랍두 중네꺙

착바 메베 뽑베 담최똔

짜뚱 빵싱 킴기 레미꼐

되충 촉셰 장베 욘뗀덴

소욕지족의 청정공덕을 갖추고,

박메 레뢰 녤와 남양메

방일과 나태는 항시 멀리 하고,

뷔메 준당 셴꾠 죄바당

근본죄를 끊고, 세속의 업을 짓지 않으며,음행, 거짓말, 타인 비방,

셴뇌 바꽁 라쏙 미기찡

타나 우르믹 춘라앙 최뗀당

담최 녠바르 쫀싱 하셴빵

덴돈 쬐체 엔쬐 뽕와르쇽

진실한 뜻을 행하며 악행을 끊게 하소서.

로덴 꾼라 똔베 두셰꼐

지혜로운 모든 이들을 스승으로 여기며,

최당 상싱 딱두 뇸바르똥

정법을 열심히 듣고, 다른 신은 멀리하며,항상 법시와 재시를 베풀고,
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སྲོག་ལའང་མི་ལྟ་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་སེམས།

།རྨི་ལམ་དུ་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བ་སྤངས། །

གང་ན་ཉེས་ལྟུང་སྒྲ་ཡང་མི་གྲག་པའི།

죄악이란 말조차 들을 수 없는

།ཞིང་མཆོག་ཡོངས་སུ་དག་པ་སྒྲུབ་པར་ཤོག །

མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུར་གྱུར་པ་ན།
부동불이 되기 전에 이러한

།རྣམ་པ་དེ་འདྲའི་སྨོན་ལམ་གོ་ཆ་མཛད། །

དམ་བཅའ་འདི་འདྲ་ལྡན་པའི་རྒྱལ་སྲས་རྣམས།

།བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཉེ་ཞེས་རྒྱལ་བས་བསྔགས། །

쏙라앙 미따 셴기 둑엘쎔

밀람 두양 출팀 첼와빵

목숨마저 아낌없이 타인의 고를 생각하며, 꿈에서도 계율을 어기지 않고,

강나 녜뚱 다양 미닥베

미툭 걀외 뉴구르 구르바나

담자 딘다 덴베 걀쎄남

싱촉 용수 닥바 둡바르쇽

최상의 정토를 이루게 하소서.

남바 덴데 몬람 고차제

서원의 갑옷을 입으셨나니

라메 장춥 녜셰 걀외악

이와 같은 보살들은 위없는 보리에 가깝다고 부처님께서 칭찬하셨습니다.

བདེན་པའི་མཐུ་ལས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱང་གཡོས། །ཀྱེ་མ་སྔོན་མེད་སེང་གེའི་སྒྲ་ཆེན་ཞེས། །
덴베 투레 직뗀 캄꺙요

꼐마 온메 쎙게 다첸셰

진실의 힘으로 세간계가 진동하고
이렇게 커다란 사자후는 들어본 적
		 없다고

འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་བསྔགས་པ་ལན་བརྒྱར་བརྗོད།
온 세간이 백 번이나 찬탄하였나니

།བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱང་དེ་བཞིན་སྤྱོད་པར་ཤོག །

རྒྱལ་གཞན་སངས་རྒྱས་མཛད་པ་མཛད་པ་ན།

།འོད་ཀྱི་སྣང་བས་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཁྱབ་སྟེ། །

직뗀 꾼두 악바 렌갸르죄

걀셴 쌍계 제바 제바나

닥짝 남꺙 데신 쬐바르쇽

저희들도 이와 같이 되게 하소서.

외기 낭외 직뗀 꾼캽떼

다른 부처님께서 부처행을 하실 때
광명이 온 세간을 덮어 일체 고의
		 적정과,

སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ཞི་ངོ་མཚར་དཔག་མེད་འབྱུང༌། 	ཁྱེད་ནི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཙམ་ནའང་དེ་དང་མཚུངས། །
둑엘 꾼시 오차르 빡메중

켸니 툭꼐 짬나앙 데당충

희유한 일들이 무수히 일어나나니

그는 발심만으로도 그와 같았습니다.

བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་སེམས་དཔའ་སྟོང་ལ་སོགས། །འཕགས་མཆོག་བགྲང་ཡས་ལས་ཀྱང་ཆེས་ལྷག་ཅེས། །
껠바 상뵈 쎔바 똥라쏙

팍촉 당예 레꺙 체학쩨

현겁의 천 명의 보살 등

무수한 최상의 성자들보다도 수승하다고
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སློབ་པའི་དུས་ནའང་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་བསྔགས། །བདག་ཀྱང་མགོན་པོ་ཁྱོད་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །
롭베 뒤나앙 쌍계 꾼기악

닥꺙 곤보 쾨당 충바르쇽

모든 부처님께서 칭찬하셨나니

저 역시 그와 같이 되게 하소서.

བཅོམ་ལྡན་མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་པོའི་བྱང་ཆུབ་ཤིང༌།
부동불 세존의 보리수는

།གནམ་འཕང་དུ་ནི་དཔག་ཚད་འབུམ་ཡོད་ལ། །

རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་ལས་གྲུབ་དེ་ལས་ནི།

일곱 가지 보배로 이루어졌으며

།རབ་ཏུ་སྙན་པའི་ཆོས་སྒྲ་མཐའ་ཡས་འབྱུང༌། །

아름다운 법음이 무한히 들려오고

བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་ཡི་བར།

세존께서는 백만대겁을 머무시며

།བཅོམ་ལྡན་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ་ཆོས་ཀྱང་སྟོན། །

ཕྱི་རྗེས་བསྟན་པའང་ཡུན་ཚད་དེ་ཙམ་གནས།
불법이 백만대겁을 머무나니

།དེ་འདྲའི་རྒྱལ་བ་རྟག་ཏུ་མཐོང་བར་ཤོག །

བྱང་ཆུབ་བརྙེས་པར་འགྱུར་བའི་ཞག་བདུན་སྔོན།

།འགྲོ་ཀུན་དགའ་བདེས་ཁྱབ་ཅིང་ཉོན་མོངས་བྲལ། །

བླ་མེད་ཡེ་ཤེས་བརྙེས་ཚེ་ཁམས་གསུམ་གཡོ།

།ཀུན་གྱིས་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་དཔག་ཡས་ཕུལ། །

དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཡི་ཚད་ཅན་ནོར་བུའི་གདུགས།
백 유순 길이의 보배 일산이

།རྟག་ཏུ་དབུ་གཙུག་སྟེང་གི་ནམ་མཁར་གནས། །

སྟོང་གསུམ་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་དེ་ནི།

།སྐུ་ཡི་འོད་ཟེར་ཁོ་ནས་རྟག་ཏུ་ཁྱབ། །

쫌덴 미툭 걀뵈 장춥싱

린첸 나둔 레둡 데레니

껠바 첸보 붐탁 쭈이와르

치제 뗀바앙 윤체 데짬네

장춥 녜바르 귤외 샥둔온

남팡 두니 빡체 붐요라

십만 유순의 높이로 자라고

랍두 녠베 최다 타예중

쫌덴 초싱 셰라 최꺙똔

법을 설하시고, 열반에 드신 이후에도

덴데 걀와 딱두 통와르쇽

그러한 부처님을 항상 뵙게 하소서.

도꾼 가데 캽찡 뇬몽델

보리를 이루기 칠일 전에는
일체 중생이 환희를 느끼고, 번뇌를
		 여의며,

라메 예셰 녜체 캄쑴요

꾼기 착찰 최바 빡예풀

위없는 지혜를 얻는 순간 삼계가 진동하고, 모두가 예경하며 무수한 공양을
		 올렸습니다.

빡체 갸이 체젠 노르뷔둑

똥쑴 첸뵈 직뗀 캄데니
삼천대천세계 전체가

딱두 우쭉 뗑기 남카르네

항시 머리 위의 하늘에 머물고

꾸이 외세르 코네 딱두캽

부처님의 광명으로 가득합니다.
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ཞིང་ཁམས་དེ་ན་ངན་འགྲོ་བདུད་ལས་དང༌།
그 정토에는 악도와 마군,

།མུ་སྟེགས་ཅན་དང་འཐབ་རྩོད་འཆིང་བ་མེད། །

རྒས་དང་ནད་དང་རྒུད་པ་ཡོངས་མེད་ཅིང༌།
생로병사가 전혀 없으며,

།བུད་མེད་སྐྱོན་དང་མི་གཙང་དངོས་པོ་མེད། །

ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱང་ཐེག་ཆེན་ཚུལ་ལ་བསྟེན།

성문들도 대승의 이치를 의지하고,

།བདེན་པ་མཐོང་བའི་མོད་ལ་དགྲ་བཅོམ་ཐོབ། །

དགེ་སློང་དགེ་འདུན་བཀོད་པ་མཐའ་མེད་ཅིང༌།
비구의 수는 헤아릴 수가 없고,

།བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འདུས་པ་ཚད་མེད་དེ། །

དེ་དག་རེ་རེའི་ཡོན་ཏན་བགྲང་ལས་འདས།

그들 각각의 공덕 또한 무한하나니

།བདག་དང་མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་འདི་དག་ཀུན། །

ཚོགས་མཆོག་དམ་པ་དེ་འདྲའི་ནང་ཆུད་ནས།
최상의 거룩한 대중 속에 들어가

།ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཐོབ་པར་ཤོག །

མདོག་བཟང་ས་གཞི་འཇམ་ལ་རེག་ན་བདེ།

།མཐོ་དམན་མེད་ཅིང་ལྷ་ཡི་ནོར་བུས་སྤྲས། །

གསེར་གྱི་པདྨ་མང་པོས་རབ་ཏུ་ཁེབས།

།སྡོང་དུམ་ཚེར་མ་ངམ་གྲོག་ལ་སོགས་སྤངས། །

싱캄 데나 엔도 뒤레당

게당 네당 규바 용메찡

녠퇴 남꺙 텍첸 출라뗀

겔롱 겐둔 꾀바 타메찡

데닥 레레 욘뗀 당레데

촉촉 담바 덴데 낭취네

독상 싸시 잠라 렉나데

무떽 젠당 탑쬐 칭와메

외도와 투쟁, 속박이 없고,

뷔메 꾠당 미짱 오보메

여인의 허물과 부정한 사물이 없습니다.

덴바 통외 뫼라 다쫌톱

진리를 보는 즉시 아라한과를 성취하며,

장춥 쎔베 뒤바 체메데

보살 승중 역시 그와 같이 광대하며,

닥당 타예 도와 디닥꾼

저와 일체중생이 그러한

최기 고이 띵진 톱바르쇽

법문의 삼매를 얻게 하소서.

토멘 메찡 하이 노르뷔떼

아름다운 대지는 부드럽고,
높낮이 없이 평평하고, 천계의 보배로
닿으면 안락하며,		 장식되고,

쎄르기 뻬마 망뵈 랍두켑

수많은 황금 연꽃으로 가득하며,

동둠 체르마 암독 라쏙빵

잘려진 나무, 가시, 절벽이 없습니다.

གོས་དང་རྒྱན་རྣམས་དཔག་བསམ་ཤིང་ལས་འབྱུང༌། །འབད་རྩོལ་མེད་པར་རིན་ཆེན་སྣོད་རྣམས་སུ། །
괴당 곈남 빡쌈 싱레중

베쫄 메바르 린첸 뇌남수

의복과 장식은 여의수에서 얻고,

보배 그릇에 백 가지 맛의 음식을
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རོ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་ཁ་ཟས་འདོད་བཞིན་འབྱུང༌།
애씀 없이 원하는 대로 얻으며,

།ཁྱིམ་རྣམས་ཐམས་ཅད་གཞལ་མེད་ཁང་པ་སྟེ། །

ཁྲི་དང་མལ་སྟན་ཡོ་བྱད་དུ་མས་ཁྱབ།

침대와 가재가 모두 구비되고,

།རྫིང་བུ་གསེར་གྱི་བྱེ་མ་བརྡལ་བ་ལ། །

མྱ་ངན་མེད་པའི་ལྗོན་པས་ཡོངས་སུ་བསྐོར།
무우수로 주변이 둘러쳐 있고,

།དེ་དག་སྐྱེས་བུའི་འདོད་ལ་རྗེས་སུ་འབྱུང༌། །

འཇམ་པོའི་རླུང་ལྡང་ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་མེད།

།རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལས། །

로갸 덴베 카세 되신중

티당 멜뗀 요제 두메캽

냥엔 메베 존베 용수꼬르

잠뵈 룽당 차당 둑엘메

킴남 탐제 셸메 캉바떼

집들은 모두 무량궁으로서

징부 쎄르기 제마 델와라

연못엔 황금 모래가 깔려있고,

데닥 꼐뷔 되라 제수중

그 모든 것들이 원하는 대로 생겨납니다.

족베 쌍계 최기 걀보레

바람은 부드럽고, 덥고 추운 괴로움이 없으며, 정등각자 부처님 법왕 이외에

གཙོ་འཁོར་གཞན་མེད་ཐམས་ཅད་སྙོམས་པར་བདེ། །ཉོ་ཚོང་ཞིང་སོགས་ལས་ལ་མི་འཇུག་སྟེ། །
쪼코르 셴메 탐제 뇸바르데

뇨총 싱쏙 레라 미죽떼

다른 왕이 없이 모두가 평등하게 안락하고 사고, 팔고, 농사짓는 일 없이

ཇི་ལྟར་ཡིད་ལ་བསམ་པ་དེ་ལྟར་འབྱུང༌།

무엇이든 원하는 대로 생겨나며,

།གསེར་གྱི་ཏ་ལའི་ནགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ། །

ཡིད་འོང་སྒྲ་དང་དྲི་ཞིམ་ཀུན་ཏུ་འཐུལ།

아름다운 소리와 향기가 가득하며,

།གླུ་གར་རོལ་མོས་རྩེ་ཡང་བག་ཡོད་ལྡན། །

མགོན་ཁྱོད་སྤྱོད་ཡུལ་གཤེགས་ན་ཞབས་ཀྱི་རྗེས།
부동불께서 가시는 걸음마다

།རིན་ཆེན་ཆུ་སྐྱེས་འདབ་སྟོང་ལྡན་པ་འབྱུང༌། །

པདྨ་དེ་ཡང་མཆོད་ཡུལ་ཆེན་པོར་འགྱུར།

།འཛམ་བུ་གླིང་ནས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་བར། །

지따르 이라 쌈바 데따르중

이옹 다당 디심 꾼두툴

곤쾨 쬐율 셱나 샵기제

뻬마 데양 최율 첸보르규르

그 연꽃마저 공양을 받습니다.

쎄르기 딸레 낙기 촉꾼캽

황금 야자나무 숲이 사방에 퍼져 있고,

루가르 롤뫼 쩨양 박요덴

춤추고 노래해도 정념을 잃지 않습니다.

린첸 추꼐 답똥 덴바중

천 잎의 보배 연꽃이 피어나고,

잠부 링네 쑴쭈 짜쑴바르

남섬부주에서 삼십삼천 사이에
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གསེར་དངུལ་བཻཌཱུརྱ་ཡི་ཐེམ་སྐས་ཅན།

།དེ་ལ་ལྷ་དང་མི་རྣམས་བདེ་བར་རྒྱུ། །

ཇི་ལྟར་ལྷ་གཞན་དེ་ལྟར་མི་ཡང་བདེ།

인간들도 천신과 같이 안락하고,

།ལྷ་རྣམས་འཛམ་བུ་གླིང་པ་རྣམས་ལ་སྨོན། །

དབང་སྒྱུར་བདུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཞེས་གྲགས་ནའང༌།
마가 지배하는 세계로 알려진 곳에도

།ཡང་དག་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན། །

འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ལྡན་མི་འཁྲུགས་པ།
일체중생이 부동불 세존께

།རྟག་པར་མཆོད་ལ་བརྩོན་ཅིང་ཆོས་ཀྱང་ཉན། །

ཐམས་ཅད་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཤས་ཆུང་ཞིང༌།
중생 모두가 번뇌가 적고,

།སྡིག་པའི་ལས་དང་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མས་དབེན། །

འདོད་པའི་དགའ་བ་ལས་ཀྱང་ཆགས་བྲལ་ཐོབ།
욕락에 대한 탐착을 여의고,

།མངལ་གནས་ཁང་བཟང་ལྟ་བུར་ཞག་བདུན་བདེ། །

ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱང་རྣམ་འཕྲུལ་ཟད་མི་མངའ།
성문들도 끝없는 신통을 갖추고,

།སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསམ་མི་ཁྱབ། །

ཞིང་ཁམས་མཆོག་དེའི་ཆོས་ཀྱི་འབྱོར་པས་ནི།
이 정토의 법의 풍요는

།ཞིང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པར་འགྱུར། །

ཐུགས་རྗེ་ལྡན་པ་སྤོས་ཀྱི་གླང་པོ་ནི།

།ད་ལྟ་སྐྱོབ་པ་མཆོག་གི་རྒྱལ་ཚབ་ལགས། །

쎄르울 베두랴이 템께젠

데라 하당 미남 데와르규

금은과 와이두랴로 만든 사다리가 있어 천신과 인간이 편하게 오르내리며,

지따르 하셴 데따르 미양데

왕규르 뒤기 직뗀 셰닥나앙

도와 탐제 쫌덴 미툭바

탐제 꾼네 뇬몽 셰충싱

되베 가와 레꺙 착델톱

녠퇴 남꺙 남툴 세미아

싱캄 촉데 최기 조르베니

툭제 덴바 뾔기 랑보니

자비로운 향상보살은 현재

하남 잠부 링바 남라몬

천신들은 남섬부주를 부러워합니다.

양닥 람라 슉바 코나인

오직 정도에 들어간 이들 뿐이며,

딱바르 최라 쫀찡 최꺙녠

항시 공양 올리고 법을 듣습니다.

딕베 레당 녜뚱 디메왼

죄업과 범계의 허물이 없으며,

엘네 캉상 따부르 샥둔데

모태에 궁전처럼 칠일을 머뭅니다.

쎔바 남기 남타르 쌈미캽

보살들의 행적은 사유를 초월하며,

싱셴 탐제 실기 논바르규르

다른 일체 정토를 압도합니다.

단다 꾭바 촉기 걀찹라

최고 보호주의 계승자로서
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མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པའི་ཕྱི་རྗེས་སུ།
부동불의 법이 다하면

།ཞག་བདུན་ལོན་ནས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར། །

ལྷ་མིའི་སྟོན་པ་གསེར་གྱི་པདྨ་ཞེས།

인천의 스승 황금연꽃이라 불리며,

།སྟོབས་བཅུ་ལྡན་པ་མི་འཁྲུགས་ཇི་ལྟ་བ། །

ཐུགས་རྗེའི་འཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ་པར་འགྱུར།
자비의 행이 헤아릴 수 없나니

།མགོན་པོ་དེ་ནི་མཉེས་པར་བྱེད་གྱུར་ཅིག །

བཅོམ་ལྡན་ཁྱོད་ཀྱི་མཛད་སྤྱོད་ཇི་ལྟ་བར།
세존께서 행하셨던 그와 같이

།བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་སྒྲུབ་པར་དམ་འཆའ་ཞིང༌། །

མི་འཁྲུགས་ཉིད་དང་ལྷན་ཅིག་འགྲོགས་པའི་ཕྱིར།
부동불과 함께 만나기 위해

།ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་སྤྱོད་པ་དང༌། །

ཁྱོད་སྐུ་དམ་ཆོས་གསུང་བའི་རྣམ་པ་དང༌།
세존의 설법 모습과

།དགེ་སློང་དགེ་འདུན་དྲན་དང་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི། །

དགེ་འདུན་རྗེས་སུ་དྲན་ནས་ཡོངས་སུ་བསྔོ།
떠올리며 회향하나니

།དེ་དག་མངོན་དགའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་གསུངས། །

རྒྱལ་ཚབ་དམ་པའི་མཚན་ཐོས་སྨོན་ལམ་འདེབས།

부처의 계승자 성함을 듣고 발원하며,

།ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་དག་པར་སྒྲུབ་པ་དང༌། །

གཞན་དག་ཞིང་དེར་སྨོན་ལམ་འདེབས་སུ་འཇུག

།མི་འཁྲུགས་ཞིང་གི་མདོ་སྡེར་སྤྱོད་པ་དང༌། །

미툭 걀외 뗀베 치제수

하미 똔바 쎄르기 뻬마셰

툭제 틴레 쌈미 캽바르규르

쫌덴 쾨기 제쬐 지따와르

미툭 니당 헨찍 독베치르

쾨꾸 담최 쑹외 남바당

겐둔 제수 덴네 용수오

걀찹 담베 첸퇴 몬람뎁

셴닥 싱데르 몬람 뎁수죽

샥둔 론네 최기 걀보르규르
칠일 후에 법왕이 됩니다.

똡쭈 덴바 미툭 지따와

십력을 갖추고, 부동불과 다름없이

곤보 데니 녜바르 제규르찍

제가 그분 또한 만족시키게 하소서.

장춥 쬐바 둡바르 담차싱

보살행의 실천을 서원하며,

파롤 친바 둑라 쬐바당
육바라밀을 수행하고,

겔롱 겐둔 덴당 걀쎄기
비구, 보살 승중을

데닥 온게 싱두 꼐와르쑹

모두가 묘희정토에 나게 하소서.

촉쮜 싱캄 닥바르 둡바당

시방의 청정불토를 수행하고,

미툭 싱기 도데르 쬐바당

다른 이들에게 묘희정토 발원을 권하며, 부동불정토경을 배워 실천하고,
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གླང་པོའི་ཁྲི་དང་པདྨ་ལ་བཞུགས་པའི།

코끼리 자리 연꽃에 앉아 계신 수천의

།སྐུ་གཟུགས་སྟོང་ཕྲག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་སོགས། །

ཁྱེད་སྐུ་བགྲང་ཡས་དགེ་འདུན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར།
무수한 승중에 둘러싸인 부동불을

།མངོན་སུམ་མཐོང་ནས་ཞིང་དེར་འགྲོ་བར་འགྱུར། །

སངས་རྒྱས་བདེན་པའི་ཚིག་གིས་དེ་སྐད་གསུངས།
부처님께서 진실한 말씀으로

།འགྲོ་བ་ཀུན་ཀྱང་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུས། །

བསོད་ནམས་དགེ་བའི་ཚོགས་ལ་རབ་ཞུགས་ནས།
일체중생이 그러한 복덕자량을 쌓아

།མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

བདག་ཅག་དེང་ནས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ།
저희가 지금부터 세세생생

།ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུའི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང༌། །

རྣམ་གསུམ་སྒྲིབ་པའི་ཚོགས་རྣམས་དྲུང་ཕྱུང་ནས།
세 가지 장애를 뿌리 뽑아

།མི་འཁྲུགས་མགོན་པོའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །

ཇི་སྲིད་དེ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ཡང༌།
그와 같이 이루기 전까지

།མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །

དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་མཆོག་རོལ་བས།

།འགྲོ་ཀུན་བླ་མེད་བདེ་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

랑뵈 티당 뻬마 라슉베

켸꾸 당예 겐둔 촉기꼬르

쌍계 덴베 칙기 데께쑹

쏘남 게외 촉라 랍슉네

닥짝 뎅네 꼐와 탐제두

남쑴 딥베 촉남 둥충네

지씨 데마 톱기 바르두양

담베 최기 가똔 촉롤외

꾸숙 똥탁 둡바르 제바쏙

불상을 조성하는 등의 행위를 하면

온쑴 통네 싱데르 도와르규르

친견하고 묘희정토에 나게 됩니다.

도와 꾼꺙 남바 데따뷔
그와 같이 설하셨으니

온바르 가외 싱라 쬐바르쇽
묘희정토에 나게 하소서.

파롤 친쮜 뻴라 롱쬐찡

바라밀의 공덕을 누리고

미툭 곤뵈 고팡 톱바르쇽

부동불의 경지를 이루게 하소서.

미툰 촉기 바르체 꾼시싱

역행의 장애들은 모두 소멸하고,

도꾼 라메 데라 괴바르쇽			

정법의 수승한 향연을 만끽하며,
일체중생을 위없는 안락으로
		 인도하게 하소서.

ཅེས་པ་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་གི་སྨོན་ལམ་མདོ་སྡེའི་དགོངས་དོན་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་དོན་གཉེར་མང་པོས་བསྐུལ་བའི་ངོར།
རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱའ་ཐས་ངེས་པར་བརྗོད་པའོ །། །།

‘묘희정토 발원-경장의 밀의’라는 이 발원문은 많은 이의 요청으로 유랑자 따라나타께서 지으셨다.

극락정토 발원문
རྣམ་དག་བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་སྨོན་ལམ།
འདི་ཉིད་ཆག་མེད་ཐུགས་དམ་མཛོད། །ལག་པ་ན་ཡང་འབད་ནས་བྲིས། །མང་པོ་འགའ་ལ་ཨེ་ཕན་བསམ། །དཔེ་སྤྱོད་འདོད་མི་གདའ་ན་
གཡོར། །འདི་ལས་ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་མེད། །འདི་ལས་ཟབ་པའི་གདམས་ངག་མེད། །ང་ཡི་ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན། །རང་གར་མ་བསྐྱུར་ཉམས་ལེན་
འབུངས། །འདི་ནི་མདོ་ལུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། །ལུང་མ་ཐོབ་ཀྱང་འདོན་ནི་རུང༌། །
청정한 이 극락정토 발원문은 탐착 없이 발원하고, 손으로도 열심히 쓰십시오. 많은 이들에게 유익할
것입니다. 복사하고 싶은 이에게는 빌려주십시오. 이보다 더 큰 공덕은 없습니다. 이보다 더 심오한
구결은 없습니다. 이것이 제 법의 근본입니다. 중간에 포기하지 말고 정진하십시오. 이것은 현교 전
통이므로 구전을 받지 않고서 독송해도 됩니다.

ཨེ་མ་ཧོ། འདི་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་རོལ་ན།
에마호 여기서 해가 저무는 쪽으로

།གྲངས་མེད་འཇིག་རྟེན་མང་པོའི་ཕ་རོལ་ན། །

ཅུང་ཟད་སྟེང་དུ་འཕགས་པའི་ཡུལ་ས་ན།
약간 높은 곳 성자의 땅에

།རྣམ་པར་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་བདེ་བ་ཅན། །

བདག་གི་ཆུ་བུར་མིག་གིས་མ་མཐོང་ཡང༌།

나의 물거품 같은 눈에 보이진 않아도

།རང་སེམས་གསལ་བའི་ཡིད་ལ་ལམ་མེར་གསལ། །

དེ་ན་བཅོམ་ལྡན་རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད།
그 곳에 무량광불 세존이 계셔

།པདྨ་རཱ་གའི་མདོག་ཅན་གཟི་བརྗིད་འབར། །

དབུ་ལ་གཙུག་ཏོར་ཞབས་ལ་འཁོར་ལོ་སོགས།

།མཚན་བཟང་སོ་གཉིས་དཔེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུས་སྤྲས། །

에마호 디네 니마 눕기 촉롤나

쭝세 뗑두 팍베 율싸나

닥기 추부르 믹기 마통양

데나 쫌덴 걀와 외빡메

우라 쭉또르 샵라 콜로쏙

정수리의 육계와 발바닥의 법륜 등

당메 직뗀 망뵈 파롤나

무수한 세간을 지나가면

남바르 닥뵈 싱캄 데와젠
청정한 극락정토가 있네.

랑쎔 쎌외 이라 람메르쎌

환한 나의 마음엔 선명하게 나타나나니

뻬마 라게 독젠 시지바르

붉은 연꽃 색으로 위엄을 빛내시네.

첸상 쏘니 뻬제 계쮜떼

삼십이상 팔십종호로 장엄되고

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་ལྷུང་བཟེད་འཛིན། །ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གསོལ་ཞིང་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས། །
셸찍 착니 냠샥 훙세진

최괴 남쑴 쏠싱 낄뚱기

하나의 얼굴, 두 팔, 발우를 들고,

세 가지 법의를 입고, 결가부좌 하시며,
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པདྨ་སྟོང་ལྡན་ཟླ་བའི་གདན་སྟེང་དུ།

천 잎의 연꽃 월륜좌에 앉아

།བྱང་ཆུབ་ཤིང་ལ་སྐུ་རྒྱབ་བརྟེན་མཛད་དེ། །

ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་རྒྱང་ནས་བདག་ལ་གཟིགས།

།གཡས་སུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས།།

སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཕྱག་གཡོན་པད་དཀར་འཛིན།
왼손에 백련을 들고 계시고

།གཡོན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ། །

སྔོན་པོ་རྡོ་རྗེས་མཚན་པའི་པདྨ་གཡོན།

금강저가 표시된 연꽃을 들고 계시며

།གཡས་གཉིས་སྐྱབས་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་བདག་ལ་བསྟན། །

གཙོ་བོ་གསུམ་པོ་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་བཞིན།

세 분의 주존께서 수미산과 같이

།ལྷང་ངེ་ལྷན་ནེ་ལྷམ་མེར་བཞུགས་པའི་འཁོར། །

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་སློང་བྱེ་བ་འབུམ།
수천억 보살의 비구들이

།ཀུན་ཀྱང་གསེར་མདོག་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་བརྒྱན། །

ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གསོལ་ཞིང་སེར་ལྟེམ་མེ།

།མོས་གུས་ཕྱག་ལ་ཉེ་རིང་ཁྱད་མེད་ཕྱིར། །

བདག་གི་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

제가 삼문으로 지극히 예경합니다.

།ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རིགས་ཀྱི་བདག །

ཕྱག་གཡས་འོད་ཟེར་ལས་སྤྲུལ་སྤྱན་རས་གཟིགས།

།ཡང་སྤྲུལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་བྱེ་བ་བརྒྱ། །

뻬마 똥덴 다외 덴뗑두

툭제 쩬기 걍네 닥라식

장춥 싱라 꾸걉 뗀제데

보리수에 등을 기대시고

예수 장춥 쎔바 쩬레식

자비의 눈으로 멀리서 나를 바라보시네. 오른쪽엔 하얀 몸의 관세음보살님께서

꾸독 까르보 착욘 뻬까르진

온보 도제 첸베 뻬마욘

쪼오 쑴보 리걀 훈보신

장춥 쎔베 겔롱 제와붐

최괴 남쑴 쏠싱 쎄르뗌메

욘두 장춥쎔바 투첸톱

오른쪽엔 푸른 몸의 대세지보살님께서

예니 꺕진 착갸 닥라뗀

두 분께서 시무외인을 내게 보이시네.

항에 헨네 함메르 슉베코르

선명하게 빛나시는 그 주변에는

꾼꺙 쎄르독 첸당 뻬제곈

모두 황금빛과 상호로 장엄하고

뫼귀 착라 녜링 켸메치르

세 가지 법의를 입어 황금색이 찬란하네. 공경과 예배에는 멀고 가까움이 없으니

닥기 고쑴 귀베 착찰로

착예 외세르 레뚤 쩬레식

오른손의 빛으로부터 관세음보살이
화현하고

최꾸 낭와 타예 릭기닥

법신은 무한한 화현의 주인이니

양뚤 쩬레 식왕 제와갸

다시 그로부터 수십억의 관세음보살이
화현하며
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ཕྱག་གཡོན་འོད་ཟེར་ལས་སྤྲུལ་སྒྲོལ་མ་སྟེ།

།ཡང་སྤྲུལ་སྒྲོལ་མ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་འགྱེད། །

ཐུགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ལས་སྤྲུལ་པདྨ་འབྱུང༌།

།ཡང་སྤྲུལ་ཨོ་རྒྱན་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་འགྱེད། །

ཆོས་སྐུ་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
법신 무량광불께 예경합니다.

།སངས་རྒྱས་སྤྱན་གྱིས་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ། །

སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བརྩེ་བས་རྟག་ཏུ་གཟིགས།
일체중생을 자비로 살피시고

།སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཡིད་ལ་གང་དྲན་པའི། །

རྣམ་རྟོག་གང་འགྱུ་རྟག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱིས་མཁྱེན།
항시 마음으로 모두 아시며

།སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིས་ངག་ཏུ་གང་སྨྲས་ཚིག །

རྟག་ཏུ་མ་འདྲེས་སོ་སོར་སྙན་ལ་གསན།

།ཀུན་མཁྱེན་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

착욘 외세르 레뚤 돌마떼

양뚤 돌마 제와 탁갸계

왼손의 빛으로부터 따라보살이
다시 그로부터 수십억의 따라보살이
화현하고		 화현하며

툭기 외세르 레뚤 뻬마중

양뚤 오곈 제와 탁갸계

가슴의 빛으로부터 연화생 대사의 화현 다시 그로부터 수십억의 오걘 대사가
		 화현하나니

최꾸 외빡 메라 착찰로

쎔젠 꾼라 쩨외 딱두식

남똑 강규 딱두 툭기켼

딱두 마데 소소르 녠라센

항시 섞임 없이 각각으로 들으시는

쌍계 쩬기 닌첸 뒤둑두

부처의 눈으로 밤낮 여섯 번

쎔젠 꾼기 이라 강덴베

중생의 마음에 떠오르는 분별들을

쎔젠 꾼기 악두 강메칙

중생이 입으로 말하는 모든 것을

꾼켼 외빡 메라 착찰로

일체지자 무량광불께 예경합니다.

ཆོས་སྤངས་མཚམས་མེད་བྱས་པ་མ་གཏོགས་པ། 	ཁྱེད་ལ་དད་ཅིང་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཚད་ཀུན། །
최빵 참메 제바 마똑바

켸라 데찡 몬람 땁체꾼

법을 버리고 무간업을 지은이 외에

무량광불을 믿고 발원한 모든 이가

བདེ་བ་ཅན་དེར་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ལམ་གྲུབ།

극락정토에 나는 서원을 이루나니

།བར་དོར་བྱོན་ནས་ཞིང་དེར་འདྲེན་པར་གསུངས། །

འདྲེན་པ་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

།ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དུ། །

데와 젠데르 꼐외 몬람둡

덴바 외빡 메라 착찰로

인도자 무량광불께 예경합니다.

바르도르 존네 싱데르 덴바르쑹

중음에 오셔서 이끌어 가신다 하셨네.

켸기 꾸체 껠바 당메두

무량광불의 수명은 무한겁이요,
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མྱ་ངན་མི་འདའ་ད་ལྟ་མངོན་སུམ་བཞུགས། 	ཁྱེད་ལ་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་ན། །
냥엔 민다 단다 온쑴슉

켸라 쩨찍 귀베 쏠땁나

열반에 들지 않고 현재까지 계시며

그에게 일념 공경으로 기원하면

ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མ་གཏོགས་པ།
업의 이숙과 외에

།ཚེ་ཟད་པ་ཡང་ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་པ་དང༌། །

དུས་མིན་འཆི་བ་མ་ལུས་བཟློག་པར་གསུངས།

།མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

레기 남바르 민바 마똑바

뒤민 치와 마뤼 독바르쑹

때 아닌 때 죽는 일이 없다 하셨네.

체세 바양 로갸 툽바당

수명이 다해도 백년을 살고

곤보 체빡 메라 착찰로

보호주 무량광불께 예경합니다.

སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་གྲངས་མེད་པ། །རིན་ཆེན་གྱིས་བཀང་སྦྱིན་པ་བྱིན་པ་བས། །
똥쑴 직뗀 랍잠 당메바

린첸 기깡 진바 진바외

광대무변 삼천세계를

보배로 가득 채워 보시하는 것보다

འོད་དཔག་མེད་པའི་མཚན་དང་བདེ་བ་ཅན།
무량광불 명호와 극락정토를

།ཐོས་ནས་དད་པས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བྱས་ན། །

དེ་ནི་དེ་བས་བསོད་ནམས་ཆེ་བར་གསུངས།
그 복덕이 더욱 크다 하셨나니

།དེ་ཕྱིར་འོད་དཔག་མེད་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །

གང་ཞིག་འོད་དཔག་མེད་པའི་མཚན་ཐོས་ནས།
누군가 무량광불 명호를 듣고

།ཁ་ཞེ་མེད་པར་སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང༌། །

ལན་གཅིག་ཙམ་ཞིག་དད་པ་སྐྱེས་པ་ན།

단 한번이라도 믿음이 일어나면

།དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་ལམ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག །

མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

།སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་པའི་མཚན་ཐོས་ནས། །

외빡 메베 첸당 데와젠

데니 데외 쏘남 체와르쑹

강식 외빡 메베 첸퇴네

렌찍 짬식 데바 꼐바나

곤보 외빡 메라 착찰로

보호주 무량광불께 예경합니다.

퇴네 데베 텔모 자르제나

듣고서 신심으로 합장하면

데치르 외빡 메라 귀착찰

경외심으로 무량광불께 예경합니다.

카셰 메바르 닝콩 뤼베띵

겉과 속이 다름없이 진심으로

데니 장춥 람레 치르미독

그는 보리도에서 퇴락하지 않는다네.

쌍계 외빡 메베 첸퇴네

무량광불의 명호를 들은 이후부터
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དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་མ་ཐོབ་བར།
대각을 이룰 때까지

།བུད་མེད་མི་སྐྱེ་རིགས་ནི་བཟང་པོར་སྐྱེ། །

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་འགྱུར།
세세생생 청정계율에 머물게 되니

།བདེ་གཤེགས་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

བདག་གི་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་རྩར་བཅས།
저의 몸과 재물, 선근 일체와,

།དངོས་སུ་འབྱོར་བའི་མཆོད་པ་ཅི་མཆིས་པ། །

ཡིད་སྤྲུལ་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རིན་ཆེན་བདུན།
마음으로 화현한 길상물과, 칠보,

།གདོད་ནས་གྲུབ་པ་སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་གྱི། །

གླིང་བཞི་རི་རབ་ཉི་ཟླ་བྱེ་བ་བརྒྱ།

수미산과, 십억의 해와 달과,

།ལྷ་ཀླུ་མི་ཡི་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཀུན། །

བློ་ཡིས་བླངས་ཏེ་འོད་དཔག་མེད་ལ་འབུལ།
무량광불께 공양 올립니다.

།བདག་ལ་ཕན་ཕྱིར་ཐུགས་རྗེའི་སྟོབས་ཀྱིས་བཞེས། །

ཕ་མས་ཐོག་དྲངས་བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་གྱི།
부모와 저와 일체중생이

།ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར། །

སྲོག་བཅད་མ་བྱིན་བླངས་དང་མི་ཚངས་སྤྱོད།
살생과 도둑질과 사음한

།ལུས་ཀྱི་མི་དགེ་གསུམ་པོ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

རྫུན་དང་ཕྲ་མ་ཚིག་རྩུབ་ངག་འཁྱལ་བ།

།ངག་གི་མི་དགེ་བཞི་པོ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

데니 장춥 닝보 마톱바르

체랍 꾼두 출팀 남닥규르

닥기 뤼당 롱쬐 게짜르쩨

이뚤 따시 제딱 린첸둔

링시 리랍 니다 제와갸

로이 랑떼 외빡 메라불

파메 톡당 닥쏙 도꾼기

쏙쩨 마진 랑당 미창쬐

준당 타마 칙쭙 악콀와

뷔메 미꼐 릭니 상보르꼐

여자로 나지 않고 좋은 가문에 태어나며

데셱 외빡 메라 착찰로

여래 무량광불께 예경합니다.

외수 조르외 최바 찌치바

실제로 준비한 모든 공양물,

되네 둡바 똥쑴 직뗀기
삼천대천세계의 사주,

하루 미이 롱쬐 탐제꾼

천신, 용, 인간의 모든 재물들을

닥라 펜치르 툭제 똡기셰

저를 위해 자비로 받아주소서.

톡마 메베 뒤네 단데바르
무시이래로 지금까지

뤼기 미게 쑴보 톨로샥

몸의 세 가지 악업을 참회합니다.

악기 미게 시보 톨로샥

거짓말, 이간질, 거친 말, 쓸데없는 말 등 말로 지은 네 가지 악업을 참회합니다.
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བརྣབ་སེམས་གནོད་སེམས་ལོག་པར་ལྟ་བ་སྟེ།
탐심, 악심, 전도견 등

།ཡིད་ཀྱི་མི་དགེ་གསུམ་པོ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

ཕ་མ་སློབ་དཔོན་དགྲ་བཅོམ་བསད་པ་དང༌།

།རྒྱལ་བའི་སྐུ་ལ་ངན་སེམས་སྐྱེས་པ་དང༌། །

납쎔 뇌쎔 록바르 따와떼

파마 롭본 다쫌 쎄바당

부모와 아사리, 아라한 살해와,

이기 미게 쑴보 톨로샥

마음의 세 가지 악업을 참회합니다.

걀외 꾸라 엔쎔 꼐바당

부처님 몸에 악심으로 피를 낸 것 등

མཚམས་མེད་ལྔ་ཡི་ལས་བསགས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །དགེ་སློང་དགེ་ཚུལ་བསད་དང་བཙུན་མ་ཕབ། །
참메 아이 레싹 톨로샥

겔롱 게출 쎄당 쭌마팜

다섯 가지 무간업을 참회합니다.

비구와 사미 살해, 비구니를 범하고,

སྐུ་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་བཤིག་ལ་སོགས། །ཉེ་བའི་མཚམས་མེད་སྡིག་བྱས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
꾸숙 최뗀 하캉 식라쏙

녜외 참메 딕제 톨로샥

불상과 불탑과 사원을 파괴한 등

무간죄에 가까운 악업을 참회합니다.

དཀོན་མཆོག་ལྷ་ཁང་གསུང་རབ་རྟེན་གསུམ་སོགས། །དཔང་ཞེེས་ཚད་བཙུགས་མནའ་ཟོས་ལ་སོགས་པ། །
꼰촉 하캉 쑹랍 뗀쑴쏙

빵셰 체쭉 나쇠 라쏙바

삼보나 사원, 경전, 세 가지 의지처 등을 걸고서 거짓으로 맹세한 등의

ཆོས་སྤངས་ལས་ངན་བསགས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་བསད་ལས་སྡིག་ཆེ་བ། །
최빵 레엔 싹바 톨로샥

캄쑴 쎔젠 쎄레 딕체와

법을 버린 악업을 참회합니다.

삼계의 중생을 살해한 것보다

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་སྐུར་བ་བཏབ། །དོན་མེད་སྡིག་ཆེན་བསགས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
장춥 쎔바 남라 꾸르와땁

돈메 딕첸 싹바 톨로샥

중대한 죄업인 보살 비방과

무의미한 큰 죄업들을 참회합니다.

དགེ་བའི་ཕན་ཡོན་སྡིག་པའི་ཉེས་དམིགས་དང༌།
선업의 이익과 죄업의 폐해,

།དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཚེ་ཚད་ལ་སོགས་པ། །

ཐོས་ཀྱང་མི་བདེན་བཤད་ཚོད་ཡིན་བསམ་པ།

།མཚམས་མེད་ལྔ་བས་ཐུ་བའི་ལས་ངན་པ། །

게외 펜욘 딕베 녜믹당

퇴꺙 미덴 셰최 인쌈바

듣고서도 거짓이라 생각하는

녤외 둑엘 체체 라쏙바

지옥고와 수명의 과보에 대해

참메 아외 투외 레엔바

해탈의 장애에 오무간업보다 더한
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ཐར་མེད་ལས་ངན་བསགས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས།
이러한 악업들을 참회합니다.

།ཕམ་པ་བཞི་དང་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་དང༌། །

སྤང་ལྟུང་སོར་བཤགས་ཉེས་བྱས་སྡེ་ཚན་ལྔ།
이러한 다섯 가지 범주의

།སོ་ཐར་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

ནག་པོའི་ཆོས་བཞི་ལྟུང་བ་ལྔ་ལྔ་བརྒྱད།

།བྱང་སེམས་བསླབ་པ་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་ཡན་ལག་སྦོམ་པོ་བརྒྱད།

།གསང་སྔགས་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

타르메 레엔 싹바 톨로샥

빵뚱 쏘르샥 녜제 데첸아

낙뵈 최시 뚱와 아아계

네 가지 흑법과 십팔근본타죄 등

짜뚱 쭙시 옌락 봄보계

십사근본타죄와 여덟 가지 조타죄 등

팜바 시당 학마 쪽쑴당

바라이, 승잔, 타죄, 회과, 악작,

소타르 출팀 첼와 톨로샥

별해탈계 범한 것을 참회합니다.

장쎔 랍바 냠바 톨로샥

보살계 범한 것을 참회합니다.

쌍악 담칙 냠바 톨로샥

밀교의 서언을 범한 것을 참회합니다.

སྡོམ་པ་མ་ཞུས་མི་དགེའི་ལས་བྱས་པ།
계를 받기 전에 행했던

།མི་ཚངས་སྤྱོད་དང་ཆང་འཐུང་ལ་སོགས་པ། །

རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐོའི་སྡིག་པ་སྟེ།
사음과 음주 등의 성죄들

།སྡིག་པ་སྡིག་ཏུ་མ་ཤེས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

སྐྱབས་སྡོམ་དབང་བསྐུར་ལ་སོགས་ཐོབ་ན་ཡང༌།
귀의, 관정 등을 얻고 나서

།དེ་ཡི་སྡོམ་པ་དམ་ཚིག་བསྲུང་མ་ཤེས། །

བཅས་པའི་ལྟུང་བ་ཕོག་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས།

།འགྱོད་པ་མེད་ན་བཤགས་པས་མི་འདག་པས། །

སྔར་བྱས་སྡིག་པ་ཁོང་དུ་དུག་སོང་ལྟར།

།ངོ་ཚ་འཇིགས་སྐྲག་འགྱོད་པ་ཆེན་པོས་བཤགས། །

돔바 마슈 미게 레제바

랑신 카나 마퇴 딕바떼

꺕돔 왕꾸르 라쏙 톱나양

쩨베 뚱와 폭바 톨로샥

미창 쬐당 창퉁 라쏙바

죄업을 죄업인 줄 모르고 범한

딕바 딕두 마셰 톨로샥

숨김없이 모두 참회합니다.

데이 돔바 담칙 쑹마셰

계율과 서언을 지키는 법을

괴바 메나 샥베 미닥베

모르고 범한 죄업을 참회합니다.
뉘우침 없이는 참회로 정화되지
		 않으므로

아르제 딕바 콩두 둑송따르

오차 직딱 괴바 첸뵈샥

과거의 죄업을 뱃속에 삼킨 독처럼
큰 두려움과 부끄러움을 갖고서
		 참회합니다.
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ཕྱིན་ཆད་སྡོམ་སེམས་མེད་ན་མི་འདག་པས།

།ཕྱིན་ཆད་སྲོག་ལ་བབས་ཀྱང་མི་དགེའི་ལས། །

ད་ནས་མི་བགྱིད་སེམས་ལ་དམ་བཅའ་བཟུང༌།
행하지 않을 것을 서약하오니

།བདེ་གཤེགས་འོད་དཔག་མེད་པ་སྲས་བཅས་ཀྱིས། །

བདག་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

제가 완전히 정화되도록 가피하소서.

།གཞན་གྱིས་དགེ་བ་བྱེད་པ་ཐོས་པའི་ཚེ། །

དེ་ལ་ཕྲག་དོག་མི་དགེའི་སེམས་སྤངས་ནས།
시기와 불선한 마음을 버리고

།སྙིང་ནས་དགའ་བས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ན། །

དེ་ཡི་བསོད་ནམས་མཉམ་དུ་ཐོབ་པར་གསུངས།
그와 같은 복덕을 얻는다 하셨나니

།དེ་ཕྱིར་འཕགས་པ་རྣམས་དང་སོ་སྐྱེ་ཡིས། །

དགེ་བ་གང་བསྒྲུབས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ༌།
모든 선업에 수희합니다.

།བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །

འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེན་མཛད་ལ་ཡི་རང་ངོ༌།

광대한 이타행에 수희합니다.

།མི་དགེ་བཅུ་པོ་སྤངས་པ་དགེ་བ་བཅུ། །

གཞན་གྱི་སྲོག་བསྐྱབ་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་དང༌།
목숨을 구하고, 보시하고,

།སྡོམ་པ་སྲུང་ཞིང་བདེན་པར་སྨྲ་བ་དང༌། །

འཁོན་པ་བསྡུམ་དང་ཞི་དུལ་དྲང་པོར་སྨྲ།

།དོན་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་བརྗོད་འདོད་པ་ཆུང༌། །

친체 돔쎔 메나 미닥베

친체 쏙라 밥꺙 미게레

이후 금하는 마음 없이 정화되지 않으므로 이제부터 목숨을 잃더라도 악업은

다네 미기 쎔라 담자숭

닥규 용수 닥바르 진기롭

데라 탁독 미게 쎔빵네

데이 쏘남 냠두 톱바르쑹

게와 강둡 꾼라 이랑오

도돈 갸첸 제라 이랑오

셴기 쏙꺕 진바 똥와당

콘바 둠당 시둘 당보르마

원한을 중재하고, 온화하고 정직한 말,

데셱 외빡 메바 쎄쩨기

여래 무량광불과 보살님들께서

셴기 게와 제바 퇴베체

다른 이가 선행한 것을 들었을 때

닝네 가외 제수 이랑나

진심으로 따라서 기뻐하면

데치르 팍바 남당 쏘꼐이

그러므로 성자와 범부들의

라메 장춥 촉두 쎔꼐네

위없는 보리심으로 중생을 향한

미게 쭈보 빵바 게와쭈
십악업을 끊은 십선업,

돔바 쑹싱 덴바르 마와당

계율을 지키고, 진실을 말하고,

돈당 덴베 땀죄 되바충
유익한 말, 소욕지족,
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བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་སྒོམ་ཞིང་ཆོས་ལ་སྤྱོད།
잠당 닝제 곰싱 최라쬐

자비를 키우고, 법을 행하고,

།དགེ་བ་དེ་རྣམས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ༌། །
게와 데남 꾼라 이랑오

그러한 모든 선행에 수희합니다.

ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་ན། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ནས་རིང་པོར་མ་ལོན་པར། །
촉쮜 직덴 랍잠 탐제나

족쌍 계네 링보르 마론바르

시방의 광대한 일체 세간에서

빠른 시일 안에 성불하여

དེ་དག་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནི།

།རྒྱ་ཆེན་མྱུར་དུ་བསྐོར་བར་བདག་གིས་བསྐུལ། །

데닥 남라 최기 콜로니

광대한 법륜을 굴려달라고

갸첸 뉴르두 꼴와르 닥기꿀
제가 그들에게 간청합니다.

མངོན་ཤེས་ཐུགས་ཀྱིས་དེ་དོན་མཁྱེན་པར་གསོལ། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་བསྟན་འཛིན་དགེ་བའི་བཤེས། །
온셰 툭기 데돈 켼바르쏠

쌍계 장쎔 뗀진 게외셰

신통력으로 굽어 살피소서.

부처, 보살, 선지식님들

མྱ་ངན་འདའ་བར་བཞེད་ཀུན་དེ་དག་ལ།

열반에 들고자 하는 모든 분들께

།མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །

འདིས་མཚོན་བདག་གི་དུས་གསུམ་དགེ་བ་རྣམས།
제가 쌓은 삼세의 선근을

།འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་དུ་བསྔོ། །

ཀུན་ཀྱང་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ནས།

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་གྱུར་ཅིག །

དེ་ཡི་དགེ་བ་བདག་ལ་མྱུར་སྨིན་ནས།

선근이 저에게 신속히 무르익어

།ཚེ་འདིར་དུས་མིན་འཆི་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཞི། །

ནད་མེད་ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་ལུས་སྟོབས་ལྡན།

།དཔལ་འབྱོར་འཛད་མེད་དབྱར་གྱི་གངྒཱ་ལྟར། །

냥엔 다와르 셰꾼 데닥라

디촌 닥기 뒤쑴 게와남

꾼꺙 라메 장춥 뉴르톱네

냥엔 민다 슉바르 쏠와뎁

열반에 들지 마시라고 간청합니다.

도와 쎔젠 꾼기 돈두오

일체중생을 위해 회향합니다.

캄쑴 코르와 동네 뚝규르찍

모두가 위없는 보리를 신속히 성취하여 삼계윤회의 바닥까지 비게 하소서.

데이 게와 닥라 뉴르민네

네메 랑초 계베 뤼똡덴

무병의 젊은 힘을 갖추며

체디르 뒤민 치와 쫍계시

이생에 열여덟 가지 비명횡사를 막고

뻴조르 제메 야르기 강가따르

갠지스강 모래처럼 다함없는 풍요와
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བདུད་དགྲའི་འཚེ་བ་མེད་ཅིང་དམ་ཆོས་སྤྱོད།

마군과 적의 장애 없이 법을 행하며

།བསམ་པའི་དོན་ཀུན་ཆོས་ལྡན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ། །

བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེན་འགྲུབ།
불법과 중생을 널리 이롭게 하며

།མི་ལུས་དོན་དང་ལྡན་པར་འགྲུབ་པར་ཤོག །

བདག་དང་བདག་ལ་འབྲེལ་ཐོགས་ཀུན།
저와, 저의 인연들 모두

།འདི་ནས་ཚེ་འཕོས་གྱུར་མ་ཐག །

སྤྲུལ་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད།
무량광불 화신께서

།དགེ་སློང་དགེ་འདུན་འཁོར་གྱིས་བསྐོར། །

མདུན་དུ་མངོན་སུམ་འབྱོན་པར་ཤོག

눈앞에 직접 오실 것을 기원합니다.

།དེ་མཐོང་ཡིད་དགའ་སྣང་བ་སྐྱིད། །

ཤི་བའི་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་ཤོག

죽음의 고통이 없게 하소서.

།བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཆེད་བརྒྱད་ནི། །

རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་ཀྱིས་ནམ་མཁར་བྱོན།
신족통으로 허공을 지나

།བདེ་བ་ཅན་དུ་འགྲོ་བ་ཡི། །

ལམ་སྟོན་ལམ་སྣ་འདྲེན་པར་ཤོག
보여주시고 인도하소서.

།ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་བླག་མེད། །

ལྷ་མིའི་བདེ་སྐྱིད་མི་རྟག་འགྱུར།

།དེ་ལ་སྐྲག་སེམས་སྐྱེ་བར་ཤོག །

뒤데 체와 메찡 담최쬐

뗀당 돌라 펜톡 갸첸둡

닥당 닥라 델톡꾼

뚤베 쌍계 외빡메

둔두 온쑴 존바르쇽

시외 둑엘 메바르쇽

주툴 똡기 남카르존

람똔 람나 덴바르쇽

하미 데끼 미딱규르

천신과 인간의 안락은 무상하니

쌈베 돈꾼 최덴 이신둡

원하는 모든 것을 법에 맞게 성취하고

미뤼 돈당 덴바르 둡바르쇽

사람 몸 받은 것을 헛되지 않게 하소서.

디네 체푀 규르마탁

이번 생을 마치는 즉시

겔롱 겐둔 코르기꼬르
많은 비구승중과 함께

데통 이가 낭와끼

그것을 보고 환희심이 일어나

장춥 쎔바 체계니

여덟 분의 큰 보살님들께서는

데와 젠두 도와이

극락으로 가는 길을

엔송 둑엘 쇠락메

삼악도의 고통은 견딜 수 없고

데라 딱쎔 꼐와르쇽

윤회에 두려움을 갖게 하소서.
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ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར།
무시이래로 지금까지

།འཁོར་བ་འདི་ན་ཡུན་རེ་རིང༌། །

དེ་ལ་སྐྱོ་བ་སྐྱེ་བར་ཤོག

염리심이 일어나게 하소서.

།མི་ནས་མི་རུ་སྐྱེ་ཆོག་ཀྱང༌། །

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་གྲངས་མེད་མྱོང༌།

생로병사를 무한히 겪고

།དུས་ངན་སྙིགས་མར་བར་ཆད་མང༌། །

མི་དང་ལྷ་ཡི་བདེ་སྐྱིད་འདི།

천신과 인간의 안락이란

།དུག་དང་འདྲེས་པའི་ཟས་བཞིན་དུ། །

འདོད་པ་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་ཤོག

추호의 탐착도 없게 하소서.

།ཉེ་དུ་ཟས་ནོར་མཐུན་གྲོགས་རྣམས། །

མི་རྟག་སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་བཞིན།

무상하여 환과 같고 꿈과 같나니

།ཆགས་ཞེན་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་ཤོག །

ས་ཆ་ཡུལ་རིས་ཁང་ཁྱིམ་རྣམས།
고향과 집 역시도

།རྨི་ལམ་ཡུལ་གྱི་ཁང་ཁྱིམ་ལྟར། །

བདེན་པར་མ་གྲུབ་ཤེས་པར་ཤོག

실재가 아님을 알게 하소서.

།ཐར་མེད་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ནས། །

ཉེས་ཆེན་བཙོན་ནས་ཐར་པ་བཞིན།

།བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ། །

톡마 메네 단데바르

데라 꾜와 꼐와르쇽

꼐가 나치 당메뇽

미당 하이 데끼디

되바 뿌짬 메바르쇽

미딱 규마 밀람신

싸차 율리 캉킴남

덴바르 마둡 셰바르쇽

녜첸 쫀네 타르바신

끝없는 윤회 바다로부터

코르와 디나 윤레링

오래도록 윤회한 것에 대해

미네 미루 꼐촉꺙

인간에서 인간으로 환생하더라도

뒤엔 닉마르 바르체망

말세에는 장애가 무수하며

둑당 데베 세신두

독이 섞인 음식과 같나니

녜두 세노르 툰독남

친족, 재물, 친지들은

착셴 뿌짬 메바르쇽

추호의 집착도 없게 하소서.

밀람 율기 캉킴따르
꿈속의 집과 같아

타르메 코르외 갸초네

죄인이 감옥에서 탈출하듯이

데와 젠기 싱캄수

극락세계 정토를 향해
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ཕྱི་ལྟས་མེད་པར་འབྲོས་པར་ཤོག

돌아보지 않고 달아나게 하소서.

།ཆགས་ཞེན་འཁྲི་བ་ཀུན་བཅད་ནས། །

བྱ་རྒོད་རྙི་ནས་ཐར་བ་བཞིན།

새장에서 탈출한 독수리와 같이

།ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལ། །

འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་གྲངས་མེད་པ།
무수한 세계를 지나

།སྐད་ཅིག་ཡུད་ལ་བགྲོད་བྱས་ནས། །

བདེ་བ་ཅན་དུ་ཕྱིན་པར་ཤོག

도달하게 되기를 기원합니다.

།དེ་རུ་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད། །

མངོན་སུམ་བཞུགས་པའི་ཞལ་མཐོང་ནས།
직접 뵙고 일체 장애

།སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་ཤོག །

སྐྱེ་གནས་བཞི་ཡི་མཆོག་གྱུར་པ།
네 가지 출생 중의 최상

།མེ་ཏོག་པདྨའི་སྙིང་པོ་ལ། །

བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བ་ལེན་པར་ཤོག

화생할 것을 기원합니다.

།སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་ལུས་རྫོགས་ནས། །

མཚན་དཔེ་ལྡན་པའི་ལུས་ཐོབ་ཤོག

상호를 갖출 것을 기원합니다.

།མི་སྐྱེ་དྭོགས་པའི་ཐེ་ཚོམ་གྱིས། །

ལོ་གྲངས་ལྔ་བརྒྱའི་བར་དག་ཏུ།

།ནང་དེར་བདེ་སྐྱིད་ལོངས་སྤྱོད་ལྡན། །

치떼 메바르 되바르쇽

자괴 니네 타르와신

직뗀 캄니 당메바

데와 젠두 친바르쇽

온쑴 슉베 셸통네

꼐네 시이 촉규르바

쥐떼 꼐와 렌바르쇽

첸뻬 덴베 뤼톱쇽

로당 압계 바르닥두

오백년간 연꽃 속에 머물게 되니

착신 티와 꾼쩨네

탐착과 구속을 모두 끊어내고

눕기 촉기 남카라

서쪽의 하늘을 향해

께찍 위라 되제네

한 찰나에 극락정토에

데루 쌍계 외빡메

그곳에서 무량광 부처님을

딥바 탐제 닥바르쇽

정화될 것을 기원합니다.

메똑 뻬메 닝보라
연꽃의 가운데서

께찍 니라 뤼족네

출생 즉시 몸이 완성되어

미꼐 독베 테촘기

이러한 왕생을 의심하면

낭데르 데끼 롱쬐덴

그 안에서 안락을 누리지만
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སངས་རྒྱས་གསུང་ནི་ཐོས་ན་ཡང༌།

부처님의 말씀을 듣더라도

།མེ་ཏོག་ཁ་ནི་མི་བྱེ་བས། །

སངས་རྒྱས་ཞལ་མཇལ་ཕྱི་བའི་སྐྱོན།

부처님을 늦게 만나는 허물이

།དེ་འདྲ་བདག་ལ་མི་འབྱུང་ཤོག །

སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་མེ་ཏོག་བྱེ།

태어난 즉시 연꽃이 열려

།འོད་དཔག་མེད་པའི་ཞལ་མཐོང་ཤོག །

བསོད་ནམས་སྟོབས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས།
복덕의 힘과 신통에 의해

།ལག་པའི་མཐིལ་ནས་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །

བསམ་མི་ཁྱབ་པར་སྤྲོས་བྱས་ནས།
헤아릴 수 없이 화현시켜

།སངས་རྒྱས་འཁོར་བཅས་མཆོད་པར་ཤོག །

དེ་ཚེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེས།

그러할 때 무량광불 여래께서

།ཕྱག་གཡས་བརྐྱངས་ནས་མགོ་ལ་བཞག །

བྱང་ཆུབ་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པར་ཤོག

보리의 수기를 내려 주소서.

།ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ཐོས་ནས། །

རང་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་ཤོག

마음이 성숙되고 해탈하게 하소서.

།སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་མཐུ་ཆེན་ཐོབ། །

རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས།

།བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་རྗེས་བཟུང་ཤོག །

쌍계 쑹니 퇴나양

쌍계 셸젤 치외꾠

꼐마 탁두 메똑제

쏘남 똡당 주툴기

쌈미 캽바르 뙤제네

데체 데신 셱바데

장춥 룽뗀 톱바르쇽

랑규 민찡 돌바르쇽

걀쎄 투오 남니기

상수 보살님들께서

메똑 카니 미제외

꽃잎이 열리지 않아

덴다 닥라 미중쇽

생기지 않기를 기원합니다.

외빡 메베 셸통쇽

무량광불을 뵙게 하소서.

락베 틸네 최베띤

제 손바닥에서 공양구름을

쌍계 코르쩨 최바르쇽

부처님과 성중께 공양 올리게 하소서.

착예 꺙네 고라샥

오른손을 뻗어 머리에 얹으시고

삽당 갸체 최퇴네

심오하고 광대한 법을 듣고서

쩬레 식당 투첸톱

관세음과 대세지 두 분의

진기 랍싱 제숭쇽

가피하시고 보살펴 주소서.
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ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་བཅུ་ཡི།
매일같이 시방의

།སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔག་མེད་པ། །

འོད་དཔག་མེད་པ་མཆོད་པ་དང༌།
무량광불께 공양 올리고

།ཞིང་དེར་བལྟ་ཕྱིར་འབྱོན་པའི་ཚེ། །

དེ་དག་ཀུན་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཞིང༌།
그 분들 모두를 공경하고

།ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཐོབ་པར་ཤོག །

རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཡིས།
걸림 없는 신통으로

།མངོན་དགའི་ཞིང་དང་དཔལ་ལྡན་ཞིང༌། །

ལས་རབ་རྫོགས་དང་སྟུག་པོ་བཀོད།
성업정토, 밀엄정토 등에

།སྔ་དྲོ་དེ་དག་རྣམས་སུ་འགྲོ། །

མི་བསྐྱོད་རིན་འབྱུང་དོན་ཡོད་གྲུབ།

부동불, 보생불, 불공성취불,

།རྣམ་སྣང་ལ་སོགས་སངས་རྒྱས་ལ། །

དབང་དང་བྱིན་རླབས་སྡོམ་པ་ཞུ།
관정, 가피, 계율을 받고

།མཆོད་པ་དུ་མས་མཆོད་བྱས་ནས། །

དགོང་མོ་བདེ་བ་ཅན་ཉིད་དུ།
저녁에 극락정토로

།དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་སླེབ་པར་ཤོག །

པོ་ཊ་ལ་དང་ལྕང་ལོ་ཅན།

།རྔ་ཡབ་གླིང་དང་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ། །

닌레 신두 촉쭈이

외빡 메바 최바당

데닥 꾼라 녠꾸르싱

주툴 톱바 메바이

레랍 족당 뚝보꾀

미꾀 린중 돈요둡

왕당 진랍 돔바슈

공모 데와 젠니두

뽀딸 라당 짱로젠
뽀딸라와 양류궁,

쌍계 장쎔 빡메바

무수한 불보살님들께서

싱데르 따치르 존베체

극락정토를 보기 위해 오실 때

최기 뒤찌 톱바르쇽

법의 감로를 얻게 하소서.

온게 싱당 빨덴싱

묘희정토, 길상정토,

아도 데닥 남수도

아침에 차례로 방문하여

남낭 라쏙 쌍계라

비로자나불 등을 친견하여

최바 두메 최제네

여러 공양을 올린 후

까첵 메바르 렙바르쇽

어려움 없이 돌아오게 하소서.

아얍 링당 오곈율

나찰국과 우디야나 등
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སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་བྱེ་བ་བརྒྱར།
십억 화신의 국토에서

།སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་སྒྲོལ་མ་དང༌། །

ཕྱག་རྡོར་པད་འབྱུང་བྱེ་བ་བརྒྱ།

연화생 대사 등을 친견하고

།མཇལ་ཞིང་མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །

དབང་དང་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཞུ།

관정과 심오한 구결을 받고

།མྱུར་དུ་རང་གནས་བདེ་ཆེན་ཞིང༌། །

ཐོགས་པ་མེད་པར་ཕྱིན་པར་ཤོག

걸림 없이 돌아오게 하소서.

།ཤུལ་གྱི་ཉེ་དུ་གྲྭ་སློབ་སོགས། །

ལྷ་ཡི་མིག་གིས་གསལ་བར་མཐོང༌།
천안으로 생생히 보아

།སྲུང་སྐྱོབ་བྱིན་གྱིས་རློབ་བྱེད་ཅིང༌། །

འཆི་དུས་ཞིང་དེར་ཁྲིད་པར་ཤོག

죽을 때 극락으로 인도하게 하소서.

།བསྐལ་བཟང་འདི་ཡི་བསྐལ་པའི་ཡུན། །

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞག་གཅིག་སྟེ།
극락정토의 하루이니

།བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་འཆི་བ་མེད། །

རྟག་ཏུ་ཞིང་དེ་འཛིན་པར་ཤོག

극락정토에 상주하게 하소서.

།བྱམས་པ་ནས་བཟུང་མོས་པའི་བར། །

བསྐལ་བཟང་འདི་ཡི་སངས་རྒྱས་རྣམས།

།འཇིག་རྟེན་འདི་ན་ནམ་འབྱོན་ཚེ། །

뚤뀌 싱캄 제와갸르

착도르 뻬중 제와갸

왕당 담악 삽모슈

톡바 메바르 친바르쇽

하이 믹기 쎌와르통

치뒤 싱데르 티바르쇽

데와 젠기 샥찍떼

딱두 싱데 진바르쇽

껠상 디이 쌍계남

현겁의 부처님들께서

쩬레 식당 돌마당

관세음, 따라, 금강수,

젤싱 최바 갸최최

바다와 같은 공양을 올리며

뉴르두 랑네 데첸싱

제가 머무는 극락으로 신속하게

슐기 녜두 달롭쏙

생전의 친족과 제자 등을

쑹꾭 진기 롭제찡

보호하고 가피하며

껠상 디이 껠베윤

이 현겁의 한 겁은

껠바 당메 치와메

무한겁동안 죽지 않고

잠바 네숭 뫼베바르

미륵불에서 누지불에 이르기까지

직뗀 디나 남존체

이 세상에 출현하실 때
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རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་ཀྱིས་འདིར་འོངས་ནས།
신통력으로 그 앞에 가서

།སངས་རྒྱས་མཆོད་ཅིང་དམ་ཆོས་ཉན། །

སླར་ཡང་བདེ་ཆེན་ཞིང་ཁམས་སུ།
다시금 극락정토로

།ཐོགས་པ་མེད་པར་འགྲོ་བར་ཤོག །

སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག
팔십일조 나유타 부처님들의

།བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་སངས་རྒྱས་ཞིང་ཀུན་གྱི། །

ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་གཅིག་བསྡོམས་པ།
다 갖추어 다른 모든

།ཞིང་ཁམས་ཀུན་ལས་ཁྱད་འཕགས་བླ་ན་མེད། །

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག

극락정토에 나기를 기원합니다.

།རིན་ཆེན་ས་གཞི་ཁོད་སྙོམས་ལག་མཐིལ་ལྟར། །

ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་གསལ་ཞིང་འོ ད་ཟེར་འབར།
광활하고 밝게 빛나며

།མནན་ན་ནེམ་ཞིང་བཏེག་ན་སྤར་བྱེད་པ། །

བདེ་འཇམ་ཡངས་པའི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག

광활하고 안락한 그곳에 나게 하소서.

།རིན་ཆེན་དུ་མ་ལས་གྲུབ་དཔག་བསམ་ཤིང༌། །

ལོ་མ་དར་ཟབ་འབྲས་བུ་རིན་ཆེན་བརྒྱན།
비단 잎과 보배 열매가 열리고

།དེ་སྟེང་སྤྲུལ་པའི་བྱ་ཚོགས་སྐད་སྙན་སྒྲས། །

ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་རྣམས་སྒྲོགས།

།ངོ་མཚར་ཆེན་པོའི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

주툴 똡기 디르옹네

라르양 데첸 싱캄수

쌍계 제와 탁틱 갸똥탁

욘뗀 꾀바 탐제 찍돔바

데와 젠기 싱데르 꼐와르쇽

양싱 갸체 쎌싱 외세르바르

데잠 양베 싱데르 꼐와르쇽

로마 다르삽 데부 린첸곈

삽당 갸체 최기 다남독

심오하고 광대한 법음을 내나니

쌍계 최찡 담최녠

공양 올리며 설법 듣고

톡바 메바르 도와르쇽

걸림 없이 돌아오게 하소서.

계쭈 짜찍 쌍계 싱꾼기

모든 정토의 일체 공덕을

싱캄 꾼레 켸팍 라나메

정토들보다 수승한 위없는

린첸 싸시 쾨뇸 락틸따르

손바닥처럼 평평한 보배 대지는

넨나 넴싱 떽나 빠르제바
걷기에 부드럽고 편안한

린첸 두마 레둡 빡쌈싱

여러 보배로 이루어진 여의수엔

데뗑 뚤베 자촉 께녠데

화신의 새들이 아름답게 노래 부르며

오차르 첸뵈 싱데르 꼐와르쇽
희유한 그곳에 나게 하소서.
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སྤོས་ཆུའི་ཆུ་ཀླུང་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་མང༌།

향기로운 계곡은 팔공덕을 갖추고

།དེ་བཞིན་བདུད་རྩིའི་ཁྲུས་ཀྱི་རྫིང་བུ་རྣམས། །

རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་ཐེམ་སྐས་ཕ་གུས་བསྐོར།
계단으로 둘러쳐 있으며

།མེ་ཏོག་པདྨ་དྲི་ཞིམ་འབྲས་བུར་ལྡན། །

པདྨའི་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོ།
연꽃에서 무한한 빛이 나와

།འོད་ཟེར་རྩེ་ལ་སྤྲུལ་པའི་སངས་རྒྱས་བརྒྱན། །

ཡ་མཚན་ཆེན་པོའི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག
신비로운 그곳에 나게 하소서.

།མི་ཁོམ་བརྒྱད་དང་ངན་སོང་སྒྲ་མི་གྲགས། །

ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་དུག་གསུམ་ནད་དང་གདོན།
오독, 삼독, 병, 마, 적,

།དགྲ་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ལ་སོགས་པ། །

སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞིང་དེར་ཐོས་མ་མྱོང༌།
그곳에선 이름조차 듣지 못하나니

།བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

བུད་མེད་མེད་ཅིང་མངལ་ནས་སྐྱེ་བ་མེད།
여인이 없고 태생이 없이

།ཀུན་ཀྱང་མེ་ཏོག་པདྨའི་སྦུབས་ནས་འཁྲུངས། །

ཐམས་ཅད་སྐུ་ལུས་ཁྱད་མེད་གསེར་གྱི་མདོག
모두가 똑같이 황금색의 몸에

།དབུ་ལ་གཙུག་ཏོར་ལ་སོགས་མཚན་དཔེས་བརྒྱན། །

མངོན་ཤེས་ལྔ་དང་སྤྱན་ལྔ་ཀུན་ལ་མངའ།

།ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

뾔취 출룽 옌락 계덴망

린첸 나둔 템께 파귀꼬르

뻬메 외세르 빡두 메바토

얌첸 첸뵈 싱데르 꼐와르쇽

뇬몽 둑아 둑쑴 네당돈

둑엘 탐제 싱데르 퇴마뇽

뷔메 메찡 엘네 꼐와메

탐제 꿀뤼 켸메 쎄르기독

온셰 아당 쩬아 꾼라아

오신통과 오안을 모두 갖추고 있는

데신 뒤찌 튀기 징부남

감로의 연못들은 칠보로 이루어진

메똑 뻬마 디심 데부르덴

향기로운 연꽃엔 열매가 달리고

외세르 쩨라 뚤베 쌍계곈

빛의 끝에는 부처의 화신이 나타나는

미콤 계당 엔송 다미닥

팔무가八無暇와 삼악도, 번뇌,

다당 울퐁 탑쬐 라쏙바

빈곤, 투쟁 등의 일체 고난을

데와 첸뵈 싱데르 꼐와르쇽

극락의 이 정토에 나게 하소서.

꾼꺙 메똑 뻬메 붑네퉁

모두가 연꽃에서 태어나며

우라 쭉또르 라쏙 첸뻬곈

정수리의 육계 등 상호로 장엄되고

욘뗀 빡메 싱데르 꼐와르쇽

무한 공덕의 그곳에 나게 하소서.
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རང་བྱུང་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་གཞལ་ཡས་ཁང༌།
갖가지 보배로 가득한 무량궁에는

།ཅི་འདོད་ལོངས་སྤྱོད་ཡིད་ལ་དྲན་པས་འབྱུང༌། །

རྩོལ་སྒྲུབ་མི་དགོས་དགོས་འདོད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ།
애씀 없이 욕구가 자연히 충족되고

།ང་ཁྱོད་མེད་ཅིང་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་མེད། །

གང་འདོད་མཆོད་སྤྲིན་ལག་པའི་མཐིལ་ནས་འབྱུང༌།
무엇을 원하든 손바닥에서 생겨나며

།ཐམས་ཅད་བླ་མེད་ཐེག་ཆེན་ཆོས་ལ་སྤྱོད། །

བདེ་སྐྱིད་ཀུན་འབྱུང་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག

།དྲི་ཞིམ་རླུང་གིས་མེ་ཏོག་ཆར་ཆེན་འབེབས། །

ཤིང་དང་ཆུ་ཀླུང་པདྨོ་ཐམས་ཅད་ལས།
나무와 계곡과 연꽃에서

།ཡིད་དུ་འོང་བའི་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག །

ལོངས་སྤྱོད་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་རྟག་ཏུ་འབྱུང༌།
공양구름이 항시 생겨나고

།བུད་མེད་མེད་ཀྱང་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོའི་ཚོགས། །

མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་དུ་མས་རྟག་ཏུ་མཆོད།
끊임없이 공양을 올리며

།འདུག་པར་འདོད་ཚེ་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །

ཉལ་བར་འདོད་ཚེ་རིན་ཆེན་ཁྲི་བཟང་སྟེང༌།
눕고자 하면 보배 침상에

།དར་ཟབ་དུ་མའི་མལ་སྟན་སྔས་དང་བཅས། །

བྱ་དང་ལྗོན་ཤིང་ཆུ་ཀླུང་རོལ་མོ་སོགས།

།ཐོས་པར་འདོད་ན་སྙན་པའི་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོགས། །

랑중 린첸 나촉 셸예캉

쫄둡 미괴 괴되 훈기둡

강되 최띤 락베 틸네중

데끼 꾼중 싱데르 꼐와르쇽

찌되 롱쬐 이라 덴베중

원하는 대로 무엇이든 생겨나

아쾨 메찡 닥두 진바메

나와 너의 분별과 아집이 없고

탐제 라메 텍첸 최라쬐

모두가 위없는 대승법을 행하는

디심 룽기 메똑 차르첸벱

모든 안락을 갖춘 그 곳에 나게 하소서. 향기로운 바람에 꽃비가 내리고

싱당 출룽 뻬모 탐제레

롱쬐 최베 띤풍 딱두중

최베 하모 두메 딱두최

녤와르 되체 린첸 티상뗑

제당 존싱 출룽 롤모쏙

새와 나무, 계곡, 악기 등에서

이두 옹외 숙다 디로렉

환희로운 색성향미촉의

뷔메 메꺙 뚤베 하뫼촉

여인이 없어도 화현한 천녀들이

둑바르 되체 린첸 셸예캉
앉고자 하면 보배 무량궁

다르삽 두메 멜뗀 에당쩨

비단 이불과 베개가 생겨나고

퇴바르 되나 녠베 최다독

원할 때마다 아름다운 법음을 내며
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མི་འདོད་ཚེ་ན་རྣ་བར་སྒྲ་མི་གྲགས།

원하지 않으면 들리지 않고

།བདུད་རྩིའི་རྫིང་བུ་ཆུ་ཀླུང་དེ་རྣམས་ཀྱང༌། །

དྲོ་གྲང་གང་འདོད་དེ་ལ་དེ་ལྟར་འབྱུང༌།

།ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པའི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

ཞིང་དེར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད།
그곳에 정등각 무량광불께서

།བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས། །

དེ་སྲིད་དེ་ཡི་ཞབས་འབྲིང་བྱེད་པར་ཤོག
제가 항상 시봉하게 하소서.

།ནམ་ཞིག་འོད་དཔག་མེད་དེ་ཞི་བར་གཤེགས། །

བསྐལ་པ་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད།

갠지스강 모래알의 두 배가 되는

།གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་བསྟན་པ་གནས་པའི་ཚེ། །

རྒྱལ་ཚབ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་མི་འབྲལ་ཞིང༌།
후계자 관세음보살님 여의지 않고

།དེ་ཡི་ཡུན་ལ་དམ་ཆོས་འཛིན་པར་ཤོག །

སྲོད་ལ་དམ་ཆོས་ནུབ་པའི་ཐོ་རངས་ལ།

저녁에 불법이 저물고 다음날 새벽

།སྤྱན་རས་གཟིགས་དེ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས། །

སངས་རྒྱས་འོད་ཟེར་ཀུན་ནས་འཕགས་པ་ཡི།

‘수승한 광명의 공덕을 쌓은 왕’이라는

།དཔལ་བརྩེགས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱར་གྱུར་པའི་ཚེ། །

ཞལ་ལྟ་མཆོད་ཅིང་དམ་ཆོས་ཉན་པར་ཤོག

།སྐུ་ཚེ་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་ནི། །

미되 체나 나와르 다미닥

도당 강되 데라 데따르중

뒤찌 징부 출룽 데남꺙

감로의 연못과 계곡들도

이신 둡베 싱데르 꼐와르쇽

원하는 대로 온도가 맞춰지나니
뜻대로 모두 이뤄지는 그곳에 나게
		 하소서.

싱데르 족베 쌍계 외빡메

데씨 데이 샵딩 제바르쇽

껠바 강게 룽기 제마녜

걀찹 쩬레 식당 미델싱

쐬라 담최 눕베 토랑라

쌍계 외세르 꾼네 팍바이

셸따 최찡 담최 녠바르쇽

뵙고 공양 올리며 설법 듣게 하소서.

껠바 당메 냥엔 민다슉

무량겁을 열반에 들지 마시고

남식 외빡 메데 시와르셱

무량광불께서 열반에 드시면

니기 바르두 뗀바 네베체

겁의 기간 동안 불법이 머무나니

데이 윤라 담최 진바르쇽

그 동안 정법을 지키게 하소서.

쩬레 식데 온바르 쌍계네

관세음보살께서 성불하시고

뻴쩩 걀보 셰자르 규르베체
이름의 부처가 되셨을 때

꾸체 껠바 제와 탁틱니

수명은 구십육조 나유타를 머무시니
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འབུམ་ཕྲག་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་བཞུགས་པའི་ཚེ།

그 동안 제가 항상 공경, 시봉하고,

།རྟག་ཏུ་ཞབས་འབྲིང་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་པ་དང༌། །

མི་བརྗེད་གཟུངས་ཀྱིས་དམ་ཆོས་འཛིན་པར་ཤོག
정법을 지키도록 하소서.

།མྱ་ངན་འདས་ནས་དེ་ཡི་བསྟན་པ་ནི། །

བསྐལ་པ་དུང་ཕྱུར་དྲུག་དང་བྱེ་བ་ཕྲག
육억천삼십만겁을 머무나니

།འབུམ་ཕྲག་གསུམ་གནས་དེ་ཚེ་ཆོས་འཛིན་ཅིང༌། །

མཐུ་ཆེན་ཐོབ་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཤོག

대세지보살님을 여의지 않게 하소서.

།དེ་ནས་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་དེ་སངས་རྒྱས་ནས། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རབ་ཏུ་བརྟན་པ་ནི།

‘견고한 공덕의 보배를 쌓은 왕’이라는

།ཡོན་ཏན་ནོར་བུ་བརྩེགས་པའི་རྒྱལ་པོར་གྱུར། །

སྐུ་ཚེ་བསྟན་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་མཉམ།
관세음보살님의 경우와 같나니

།སངས་རྒྱས་དེ་ཡི་རྟག་ཏུ་ཞབས་འབྲིང་བྱེད། །

མཆོད་པས་མཆོད་ཅིང་དམ་ཆོས་ཀུན་འཛིན་ཤོག
공양 올리고, 설법 듣게 하소서.

།དེ་ནས་བདག་གི་ཚེ་དེ་བརྗེས་མ་ཐག །

ཞིང་ཁམས་དེ་འམ་དག་པའི་ཞིང་གཞན་དུ།
극락이나 또 다른 정토에 나서

།བླ་མེད་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག །

རྫོགས་སངས་རྒྱས་ནས་ཚེ་དཔག་མེད་པ་ལྟར།

།མཚན་ཐོས་ཙམ་གྱིས་འགྲོ་ཀུན་སྨིན་ཅིང་གྲོལ། །

붐탁 굽쭈 짜둑 슉베체

미제 숭기 담최 진바르쇽

껠바 둥추르 둑당 제바탁

투첸 톱당 딱두 미델쇽

데신 셱바 랍두 뗀바이

꾸체 뗀바 쩬레 식당냠

최베 최찡 담최 꾼진쇽

싱캄 데암 닥베 싱셴두

족쌍 계네 체빡 메바따르

성불하여 무량수불과 같이

딱두 샵딩 녠꾸르 제바당
잊지 않는 다라니에 의해

냥엔 데네 데이 뗀바니

열반에 드신 이후 불법이

붐탁 쑴네 데체 최진찡

그 동안 제가 법을 호지하며

데네 투첸 톱데 쌍계네

이후 대세지보살님께서 성불하여

욘뗀 노르부 쩩베 걀보르규르

이름의 부처가 되어 수명과 불법이

쌍계 데이 딱두 샵딩제

그 동안 제가 항상 공경, 시봉하고,

데네 닥기 체데 제마탁

이후 저의 수명이 다하는 즉시

라메 족베 쌍계 톱바르쇽

위없는 완전한 보리를 이루게 하소서.

첸퇴 짬기 도꾼 민찡돌

이름만 들어도 성숙과 해탈을 얻게 하고
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སྤྲུལ་པ་གྲངས་མེད་འགྲོ་བ་འདྲེན་པ་སོགས།

뚤바 당메 도와 덴바쏙
무수한 화신으로 중생을 인도하는 등

།འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་འགྲོ་དོན་དཔག་མེད་ཤོག །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དང༌།
데신 셱베 체당 쏘남당
무한한 수명과 복,

།ཡོན་ཏན་ཡེ་ཤེས་གཟི་བརྗིད་ཚད་མེད་པ། །

ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འོ ད་དཔག་མེད།
최꾸 낭와 타예 외빡메
법신의 무한한 화현을 갖춘

།ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་མེད་བཅོམ་ལྡན་འདས། །

གང་ཞིག་ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་ནི་སུས་འཛིན་པ།

།སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་མ་གཏོགས་པ། །

강식 켸기 첸니 쒸진바
지니는 이는 누구나

མེ་ཆུ་དུག་མཚོན་གནོད་སྦྱིན་སྲིན་པོ་སོགས།
메추 둑촌 뇌진 씬보쏙
불, 물, 독, 무기, 야차, 나찰 등의

베메 훈둡 도돈 빡메쇽
애씀 없이 무한한 이타를 이루게 하소서.

욘뗀 예셰 시지 체메바
공덕, 지혜, 위엄과

체당 예셰 빡메 쫌덴데
무량광 부처님의 이름을

온기 레기 남민 마똑바
과거업의 이숙과 외에

།འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་སྐྱོབ་པར་ཐུབ་པས་གསུངས། །
직바 꾼레 꾭바르 툽베쑹
모든 위험에서 보호된다 하셨나니

བདག་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་འཛིན་ཕྱག་འཚལ་བས། །འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་བསྐྱབ་མཛད་གསོལ། །
닥니 켸기 첸진 착찰외
제가 그 이름을 지니고 예경함으로써

직당 둑엘 꾼레 꺕제쏠
모든 위험과 고통에서 보호받게 하시고

བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་བརྙེས་པའི་བྱིན་རླབས་དང༌། །
따시 푼쑴 촉바르 진기롭
길상 원만하도록 가피하소서.

쌍계 구쑴 녜베 진랍당
부처의 삼신 성취의 가피와

ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང༌།

།དགེ་འདུན་མི་ཕྱེད་འདུན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

최니 미규르 덴베 진랍당
법성의 변함없는 진실의 가피와

ཇི་ལྟར་སྨོན་ལམ་བཏབ་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །
지따르 몬람 땁신 둡바르쇽
서원한 그대로 이루어 주소서.

겐둔 미체 둔베 진랍기
화합된 승가의 희망의 가피에 의해
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དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། ཏདྱཐཱ། པཉྩནྡྲི་ཡ་ཨཱ་ཝ་བོ་དྷཱ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ།
꼰촉 쑴라 착찰로

따댜타 빤짠드리야 아와 보다나예 스와하

삼보에 예경합니다.

སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པའི་གཟུངས་སོ། །
서원을 성취하는 다라니

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
꼰촉 쑴라 착찰로

삼보에 예경합니다.

ན་མོ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡེ། ན་མོ་སུ་ཤྲཱི་ཡེ། ན་མོཿཨུཏྟ་མ་ཤྲཱིི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

나모 만주시리예 나모 수시리예 나모 웃따마 시리예 스와하

ཞེས་བརྗོད་ནས་ཕྱག་གསུམ་འཚལ་ན་འབུམ་ཐེར་དུ་འགྱུར་བར་གསུངས།དེ་ནས་རབ་བརྒྱ་ཕྲག །འབྲིང་ཅི་ནུས། ཐ་མ་ཡང་ཕྱག་བདུན་ཡན་
འཚལ། རབ་འདི་མ་ཆག་པ། འབྲིང་ལོ་ཟླ་ཙམ་མ་ཆག་པ། ཐ་མ་ནམ་ཁོམ་སྐབས་སུ་ཁ་ནུབ་ཏུ་གྱུ་ནས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ཡིད་ལ་དྲན་
ཅིང་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་དད་པ་རྩེ་གཅིག་གིས་བཏོན་ན། ཚེ་འདིར་ཚེའི་བར་ཆད་སེལ། ཕྱི་མ་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་
དོ། །འོད་མདོ་ཞིང་བཀོད་མདོ་དང༌། པདྨ་དཀར་པོ་འཆི་མེད་རྔ་སྒྲ་སོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིན། ཞེས་དགེ་སློང་རཱ་ག་ཨསྱས་སྦྱར་བས་འགྲོ་བ་
སེམས་ཅན་མང་པོ་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །
이렇게 말하고 절을 세 번 하면 십만 번 절한 것과 같다고 하셨다. 백 번 또는 할 수 있는 만큼 절을

하고, 최소한 일곱 번 절을 한다. 이 발원문을 매일 독송하거나 그보다 못하면 매달 또는 매년, 그렇
지 않으면 최소한 시간이 날 때마다 극락정토를 떠올리며 무량광불께 합장하고 일념의 신심으로 독
송하면 현생의 장애가 소멸하고 다음 생에 틀림없이 극락정토에 태어날 것이다. 이는 무량수경, 정토
경, 법화경, 불멸의 북소리 등의 뜻이다. 비구 ‘라가 아쌰’께서 지으신 이 발원문에 의해 많은 유정들
이 극락에 태어날지어다.

간략한 안락 발원문
བདེ་སྨོན་བསྡུས་པ།

ཨེ་མ་ཧོ༔
에마호

ངོ་མཚར་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དང་༔

གཡས་སུ་ཇོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་༔

오차르 쌍계 낭와 타예당

예수 조오 툭제 첸보당

희유하신 무량광부처님과

오른쪽의 관세음보살님과

གཡོན་དུ་སེམས་དཔའ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་རྣམས་ལ༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔག་མེད་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔
욘두 쎔바 투첸 톱남라

쌍계 장쎔 빡메 코르기꼬르

왼쪽의 대세지보살님을

무수한 불보살님들이 둘러싸시고

བདེ་སྐྱིད་ངོ་མཚར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡི༔

བདེ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་ཞིང་ཁམས་དེར༔

데끼 오차르 빡두 메바이

데와 젠셰 자외 싱캄데르

헤아릴 수 없는 안락의

극락세계라는 정토에

བདག་ནི་འདི་ནས་ཚེ་འཕོས་གྱུར་མ་ཐག༔ 	སྐྱེ་བ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པ་རུ༔
닥니 디네 체푀 규르마탁

꼐와 셴기 바르마 최바루

제가 이곳에서 생을 마치는 즉시

다른 생을 받지 않고서

དེ་རུ་སྐྱེས་ནས་སྣང་མཐའི་ཞལ་མཐོང་ཤོག༔

དེ་སྐད་བདག་གིས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་འདི༔

데루 꼐네 낭테 셸통쇽

데께 닥기 몬람 땁바디

그곳에서 태어나서 무량광불 뵙게 하소서. 이와 같은 저의 발원을

ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ གེགས་མེད་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔
촉쮜 쌍계 장쎔 탐제기

겍메 둡바르 진기 랍두쏠

시방의 제불보살님들께서

장애 없이 이루도록 가피하소서.

ཏདྱ་ཐཱ༔ པཉྩ་ནྡྲི་ཡ་ཨཱ་ཝ་བོ་དྷ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔

따댜타 빤짠드리야 아와보다나예 스와하
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ཞེས་པ་འདི་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་གསེར་འཕྱང་གི་ལོ་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བདུན་ལ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱིས་ཞལ་
གཟིགས་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དངོས་སུ་གསུངས་པའོ །།
이상은 화신 밍규르 도제께서 나이 십삼 세셨던 정유년 4월 7일에 대중 친견 시에 무량광불께서 직
접 설하셨다.

ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དགོངས༔

ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་ལ་རྗེས་ཡི་རང༔

བདག་གི་དུས་གསུམ་དགེ་བསགས་པ༔

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ༔

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་འཕེལ་གྱུར་ཅིག༔

དགེ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བསྔོ༔

འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་གྱུར་ཅིག༔

དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་གཅིག་བསྡུས་ཏེ༔

촉뒤 걀와 쎄쩨공

시방삼세 불보살님들이시여,
굽어 살펴 주소서.

닥기 뒤쑴 게싹바

삼세에 제가 쌓은 모든 선근을

걀외 뗀바 펠규르찍

부처님의 가르침이 흥성하게 하소서.

도꾼 쌍계 톱규르찍

모든 유정들이 성불하게 하소서.

촉니 족라 제이랑

원만하신 두 자량에 수희하고

꼰촉 쑴라 최바불

삼보 전에 공양 올리나니

게와 쎔젠 꾼라오

모든 선근 일체중생에게 회향합니다.

게짜 탐제 찍뒤떼

모든 선근들이 한데 모여서

བདག་གི་རྒྱུད་ལ་སྨིན་གྱུར་ཅིག༔	སྒྲིབ་གཉིས་དག་ནས་ཚོགས་རྫོགས་ཏེ༔
닥기 규라 민규르찍

딥니 닥네 촉족떼

제 마음에 열매 맺게 하소서.

두 장애가 정화되고 두 자량이 구족되며

ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཉམས་རྟོགས་འཕེལ༔

ཚེ་འདིར་ས་བཅུ་ནོན་གྱུར་ཅིག༔

ནམ་ཞིག་ཚེ་འཕོས་གྱུར་མ་ཐག༔

བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་གྱུར་ཅིག༔

སྐྱེས་ནས་པདྨའི་ཁ་ཕྱེ་སྟེ༔

ལུས་རྟེན་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཤོག༔

체링 네메 냠똑펠

무병장수하고 성취는 증장되고

남식 체푀 규르마탁

어느 때에 생을 마치는 즉시

꼐네 뻬메 카체떼

극락세계 연꽃에서 태어나

체디르 싸쭈 논규르찍

이생에 십지 성취하게 하소서.

데와 젠두 꼐규르찍

극락세계 왕생하게 하소서.

뤼뗀 데라 쌍계쇽

그 몸으로 성불하게 하소서.
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བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ནས་ཇི་སྲིད་དུ༔
부처 되어 언제까지나

སྤྲུལ་པས་འགྲོ་བ་འདྲེན་པར་ཤོག༔

화신 통해 중생 인도하게 하소서.

ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཅེས་པ་འདི་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་མའོ།།

사마야.
갸갸갸.
이것은 화신 밍규르 도제(불변금강)의
장춥 톱네
지씨두
뚤베복장경이다.
도와 덴바르쇽

공양 의식집

십육나한 예경 공양문
གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད།

ལག་མཐིལ་ལྟར་མཉམ་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས།
보배와 나무와 강과 호수로 장식된

།ལྗོན་ཤིང་ཆུ་མཚོས་བརྒྱན་པའི་ས་གཞིའི་དབུས། །

རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་པ།

사면에 네 문이 있는 보배 궁전 안에

།པདྨ་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པའི་གདན་སྟེང་དུ། །

ཐུགས་རྗེས་རྩོད་པའི་དུས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས།

།རྣམ་གྲོལ་ལམ་ལ་འགོད་མཛད་འགྲོ་བའི་མགོན། །

ཐུབ་པ་མཆོག་དང་གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་རྣམས།

།འཁོར་དང་བཅས་པ་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

락틸 따르냠 린첸 곈기떼

린첸 레둡 둡시 고시바

툭제 쬐베 뒤기 둘자남

투쟁겁의 유정들을 자비로써

툽바 촉당 네뗀 첸보남

부처님과 큰 장로들께서

존싱 추최 곈베 싸시위

손바닥처럼 평평한 대지의 중앙에

뻬마 니다 곈베 덴뗑두

연꽃과 일월로 장식된 자리 위에 계신

남돌 람라 괴제 도외곤

해탈길로 인도하는 구제자

코르당 쩨바 네디르 셱수쏠

권속들과 함께 이곳에 오소서.

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་དང༌།
시방의 제불보살님들과

།ཤེས་རབ་མེ་འབར་ཉོན་མོངས་མཚོ་སྐེམ་ཞིང༌། །

རྣམ་གྲོལ་བསོད་ནམས་ཞིང་དུ་བཀའ་སྡོད་པའི།

해탈하여 복전으로서 법을 수호하는

།ཕྱོགས་བཅུའི་ཉན་ཐོས་དགེ་འདུན་བཞུགས་སོ་འཚལ།།

ཡོན་སྦྱོང་མཆོད་པའི་གནས་སུ་སྤྱན་འདྲེན་གྱིས།
청정 공양으로 초청하오니

།འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་མཆོད་ཀྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་ཡི།

།སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གང་གི་ཕྱག་ཏུ་བཞུགས། །

촉쮜 걀와 쎄쩨 탐제당

남돌 쏘남 싱두 까되베

욘종 최베 네수 쩬덴기

도외 곤보 샤꺄 쎙게이

중생의 보호주 샤꺄족의 사자

셰랍 메바르 뇬몽 초껨싱

지혜의 불로 번뇌바다 말려버리고

촉쮜 녠퇴 겐둔 슉쏘첼

시방의 성문 승중에 예경합니다.

도외 돈치르 최기 셱수쏠

중생을 위해 받으러 오소서.

쌍계 뗀바 강기 착두슉

부처님의 법을 손에 쥐고서

485

486 까규 대기원법회 독송집

གསུང་རབ་རིན་ཆེན་སྒྲོམ་གྱི་ཁ་འབྱེད་པའི།
부처님 설법의 보배상자를 여는

།དགྲ་བཅོམ་གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་བཞུགས་སོ་འཚལ། །

དམ་ཆོས་སྤེལ་བའི་སླད་དུ་སྤྱན་འདྲེན་ན།

།འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་མཆོད་ཀྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

쑹랍 린첸 돔기 카제베

다쫌 네뗀 첸보 슉쏘첼

아라한 대장로님들께 예경합니다.

담최 뻴외 레두 쩬덴나

도외 돈치르 최기 셱수쏠

정법을 펴기 위해 초청하오니

중생을 위해 공양 받으러 오소서.

ཐུབ་པས་བཀའ་བསྒོས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །ཡན་ལག་འབྱུང་དང་མ་ཕམ་ནགས་ན་གནས། །
툽베 까괴 뗀베 걀첸진

옌락 중당 마팜 낙나네

부처님께서 부촉하신 불법의 승리기를 지킨 앙기라자, 아지따, 와나와신,

དུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མོའི་བུ་བཟང་པོ་དང༌།

깔리까, 와즈리뿌뜨라, 바드라,

།གསེར་བེའུ་བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་གསེར་ཆེན་མཆོག །

འཕགས་པ་བ་ཀུ་ལ་དང་སྒྲ་གཅན་འཛིན།
팍바 바꾸 라당 다젠진

람텐 바라드와자 쏘뇸렌

아랴바꿀라, 라훌라, 쭈다빤타까,

།ལམ་ཕྲན་བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་བསོད་སྙོམས་ལེན། །

삔돌라 바라드와자, 마하빤타까,

ལམ་བརྟན་ཀླུའི་སྡེ་སྦེད་བྱེད་མི་ཕྱེད་པ།

།འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་མཆོད་ཀྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

སྤངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱང༌།
끊음과 지혜가 부처님과 같지만

།གདུལ་བྱའི་དབང་གིས་ཉན་ཐོས་ཚུལ་འཛིན་ཅིང༌། །

ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཆོས་སྐྱོང་བའི།

།གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་འདིར་བྱོན་གདན་ལ་བཞུགས། །

뒤덴 도제 뫼부 상보당

람뗀 뤼데 베제 미체바

쎄르베우 바라드와자 쎄르첸촉

까나까왓사, 바라드와자 히라냐,

도외 돈치르 최기 셱수쏠

나가세나, 고빠까, 아베댜 등 십육나한이시여, 중생을 위해 공양 받으러 오소서.

빵당 예셰 푼촉 쌍계꺙

켸바르 젠기 틴레 최꾱외

특수한 행으로 법을 수호하는

둘제 왕기 녠퇴 출진찡

교화를 위해 성문의 모습을 취하고

네뗀 쭈둑 디르존 덴라슉

십육나한이시여, 이곳에 오소서.

བདེ་གཤེགས་བཀའ་ལུང་གཙོར་མཛད་བསྟན་པ་སྲུང༌། །རང་དོན་དོར་ནས་འཁོར་བའི་ནགས་ཚལ་དུ། །
데셱 깔룽 쪼르제 뗀바쑹

랑돈 도르네 코르외 낙첼두

선서의 말씀을 주로 호지하고

이기심을 버리고 윤회의 숲에서
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གཞན་དོན་ལྷུར་མཛད་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་པོ།

།དམ་བཅས་ཐུཌ་རྗེའི་དབང་གིས་གནས་འདིར་གཤེཌ། །

셴돈 후르제 네뗀 쭈둑보

담제 툭제 왕기 네디르셱

이타에 힘쓰시는 십육나한이시여,

자비와 서언에 따라 이곳에 오소서.

དགེ་བསྙེན་སྐྱབས་གསོལ་བདེན་པའི་ཚིག་ཉན་པ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཞབས་འབྲིང་མཆིས་སོ་འཚལ། །
게녠 꺕쏠 덴베 칙녠바

꼰촉 쑴기 샵딩 치소첼

귀의하고, 진리의 말씀을 듣고,

삼보를 봉양하는 우바새님들께 예경합니다.

བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གླིང་དུ་སྤྱན་འདྲེན་ན།
복덕보배의 땅에 초청하오니

།འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་མཆོད་ཀྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

མཚུངས་མེད་བལྟ་བས་མི་ངོམས་པ།
아무리 보아도 싫지 않은

།གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་མཛེས་པའི་སྐུ། །

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས།

།ས་གནོན་མཉམ་གཞག་མཛད་ཕྱག་འཚལ། །

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།

스승님들께서 장수하시고

།བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

གངས་རི་ཆེན་པོ་ཏི་སེ་ན།

위대한 설산 까일라시에

།འཕགས་པ་གནས་བརྟན་ཡན་ལག་འབྱུང༌། །

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་སུམ་བརྒྱས་བསྐོར།
천삼백 아라한과 함께 계시니

།སྤོས་ཕོར་རྔ་ཡབ་འཛིན་᪙ྱག་འཚལ། །

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།

།བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

쏘남 린첸 링두 쩬덴나

충메 따외 미옴바

셸찍 착니 낄뚱슉

도외 돈치르 최기 셱수쏠

중생을 위해 공양 받으러 오소서.

쎄르기 독젠 제베꾸

황금색의 장엄하신 몸

싸논 냠샥 제착찰

한 얼굴, 두 팔, 가부좌로 앉으시고
촉지인과 선정인을 하신 분께
		 예경합니다.

라메 꾸체 뗀바당

강리 첸보 띠쎄나

다쫌 똥당 쑴계꼬르

라메 꾸체 뗀바당

스승님들께서 장수하시고

뗀바 계바르 진기롭

불법이 흥성하도록 가피하소서.

팍바 네뗀 옌락중

성인 앙기라자 존자님께서

뾔포르 아얍 진착찰

향로와 불자를 드신 분께 예경합니다.

뗀바 계바르 진기롭

불법이 흥성하도록 가피하소서.
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དྲང་སྲོང་རི་ཡི་ཤེལ་ནགས་ལ།
신선산의 수정 숲에는

འཕགས་པ་གནས་བརྟན་མ་ཕམ་པ། །

དགྲ་བཅོམ་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་གིས་བསྐོར།

།ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་མཛད་᪙ྱག་འཚལ། །

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།

스승님들께서 장수하시고

།བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ལོ་མ་བདུན་པའི་རི་ཕུག་ན།

일곱 잎의 산굴칠엽굴에서는

།འཕགས་པ་གནས་བརྟན་ནགས་ན་གནས། །

성인 와나와신 존자님께서

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་བཞི་བརྒྱས་བསྐོར།
천사백 아라한과 함께 계시니

།སྡིགས་མཛུབ་རྔ་ཡབ་འཛིན་᪙ྱག་འཚལ། །

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།

스승님들께서 장수하시고

།བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ཛམྦུ་གླིང་གི་ཟངས་གླིང་ན།

남섬부주 적동주에는

འཕགས་པ་གནས་བརྟན་དུས་ལྡན་ཏེ། །

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་ཆིག་བརྒྱས་བསྐོར།
천백 아라한과 함께 계시니

།གསེར་གྱི་རྣ་ཀོར་འཛིན་᪙ྱག་འཚལ། །

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།

།བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

당송 리이 셸낙라

다쫌 갸탁 찍기꼬르

팍바 네뗀 마팜바

성인 아지따 존자님께서

착니 냠샥 제착찰

백 명의 아라한과 함께 계시니
두 손으로 선정인을 하신 분께
		 예경합니다.

라메 꾸체 뗀바당

로마 둔베 리푹나

다쫌 똥당 십계꼬르

라메 꾸체 뗀바당

잠부 링기 상링나

다쫌 똥당 칙계꼬르

라메 꾸체 뗀바당

스승님들께서 장수하시고

뗀바 계바르 진기롭

불법이 흥성하도록 가피하소서.

팍바 네뗀 낙나네

딕줍 아얍 진착찰

기극인에 불자를 드신 분께 예경합니다.

뗀바 계바르 진기롭

불법이 흥성하도록 가피하소서.

팍바 네뗀 뒤덴떼

성인 깔리까 존자님께서

쎄르기 나꼬르 진착찰

황금 귀걸이를 지닌 분께 예경합니다.

뗀바 계바르 진기롭

불법이 흥성하도록 가피하소서.
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སིངྒ་ལ་ཡི་གླིང་ན་ནི།

싱갈라 섬에서는

།གནས་བརྟན་རྡོ་རྗེ་མོ་ཡི་བུ། །

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གིས་བསྐོར།
천 명의 아라한과 함께 계시니

།སྡིགས་མཛུབ་རྔ་ཡབ་འཛིན་᪙ྱག་འཚལ། །

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།

스승님들께서 장수하시고

།བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ཆུ་བོ་ཡ་མུ་ནའི་གླིང་ན།

야무나 강의 섬에는

།འཕགས་པ་གནས་བརྟན་བཟང་པོ་ནི། །

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་ཉིས་བརྒྱས་བསྐོར།

།ཆོས་འཆད་མཉམ་གཞག་མཛད་᪙ྱག་འཚལ། །

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།

스승님들께서 장수하시고

།བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

གནས་མཆོག་དམ་པ་ཁ་ཆེ་ན།
성지 까시미르에서는

།འཕགས་པ་གནས་བརྟན་གསེར་བེའུ། །

དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་ལྔ་བརྒྱས་བསྐོར།
오백 아라한과 함께 계시니

།རིན་ཆེན་ཞགས་པ་འཛིན་᪙ྱག་འཚལ། །

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།

།བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

싱갈 라이 링나니

다쫌 똥탁 찍기꼬르

라메 꾸체 뗀바당

추오 야무 네링나

다쫌 똥당 니계꼬르

네뗀 도제 모이부

성인 와즈리뿌뜨라 존자님께서

딕줍 아얍 진착찰

기극인에 불자를 드신 분께 예경합니다.

뗀바 계바르 진기롭

불법이 흥성하도록 가피하소서.

팍바 네뗀 상보니

성인 바드라 존자님께서

최체 냠샥 제착찰

천이백 아라한과 함께 계시니
설법인과 선정인을 하신 분께
		 예경합니다.

라메 꾸체 뗀바당

네촉 담바 카체나

다쫌 첸보 압계꼬르

라메 꾸체 뗀바당

스승님들께서 장수하시고

뗀바 계바르 진기롭

불법이 흥성하도록 가피하소서.

팍바 네뗀 쎄르베우

성인 까나까왓사 존자님께서

린첸 샥바 진착찰

보배 올가미를 드신 분께 예경합니다.

뗀바 계바르 진기롭

불법이 흥성하도록 가피하소서.
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ནུབ་ཀྱི་བ་ལང་སྤྱོད་ན་ནི།
서쪽의 우화주에는

།བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་གསེར་ཆེན་མཆོག །

དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་བདུན་བརྒྱས་བསྐོར།

།ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་མཛད་᪙ྱག་འཚལ། །

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།

스승님들께서 장수하시고

།བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

བྱང་གི་སྒྲ་མི་སྙན་ན་ནི།

북쪽의 구로주에는

།འཕགས་པ་གནས་བརྟན་བ་ཀུ་ལ། །

དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་དགུ་བརྒྱས་བསྐོར།
구백 아라한과 함께 계시니

།ཕྱག་གཡོན་ནེའུ་ལེ་འཛིན་᪙ྱག་འཚལ། །

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།

스승님들께서 장수하시고

།བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

པྲི་ཡང་ཀུ་ཡི་གླིང་ན་ནི།
쁘리양꾸 섬에는

།འཕགས་པ་གནས་བརྟན་སྒྲ་གཅན་འཛིན། །

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་ཆིག་བརྒྱས་བསྐོར།
천백 아라한과 함께 계시니

།རིན་ཆེན་པྲོག་ཞུ་འཛིན་᪙ྱག་འཚལ། །

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།

།བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

눕기 발랑 쬐나니

다쫌 첸보 둔계꼬르

바라드와자 쎄르첸촉

성인 바라드와자 히라냐 존자님께서

착니 냠샥 제착찰

칠백 아라한과 함께 계시니
두 손으로 선정인을 하신 분께
		 예경합니다.

라메 꾸체 뗀바당

장기 다미 녠나니

다쫌 첸보 굽계꼬르

라메 꾸체 뗀바당

쁘리양 꾸이 링나니

다쫌 똥당 칙계꼬르

라메 꾸체 뗀바당

스승님들께서 장수하시고

뗀바 계바르 진기롭

불법이 흥성하도록 가피하소서.

팍바 네뗀 바꾸라

성인 아랴바꿀라 존자님께서

착욘 네울레 진착찰

왼손에 족제비를 쥐신 분께 예경합니다.

뗀바 계바르 진기롭

불법이 흥성하도록 가피하소서.

팍바 네뗀 다젠진

성인 라훌라 존자님께서

린첸 똑슈 진착찰

보관을 드신 분께 예경합니다.

뗀바 계바르 진기롭

불법이 흥성하도록 가피하소서.
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བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་བོ་ལ།

독수리떼 산영취산에는

성인 쭈다빤타까 존자님께서

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་དྲུག་བརྒྱས་བསྐོར།

།ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་མཛད་᪙ྱག་འཚལ། །

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།

스승님들께서 장수하시고

།བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ཤར་གྱི་ལུས་འཕགས་གླིང་ན་ནི།
동쪽의 신승주에는

།བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་བསོད་སྙོམས་ལེན། །

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གིས་བསྐོར།

།གླེགས་བམ་ལྷུང་བཟེད་འཛིན་᪙ྱག་འཚལ། །

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།

스승님들께서 장수하시고

།བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ལྷ་གནས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ན།
욕계의 도리천에는

།འཕགས་པ་གནས་བརྟན་ལམ་བརྟན་ནི། །

དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་དགུ་བརྒྱས་བསྐོར།

།གླེགས་བམ་ཆོས་འཆད་མཛད་᪙ྱག་འཚལ། །

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།

།བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

자괴 풍뵈 리오라

다쫌 똥당 둑계꼬르

།འཕགས་པ་གནས་བརྟན་ལམ་ཕྲན་བརྟན། །
팍바 네뗀 람텐뗀

착니 냠샥 제착찰

천육백 아라한과 함께 계시니
두 손으로 선정인을 하신 분께
		 예경합니다.

라메 꾸체 뗀바당

샤르기 뤼팍 링나니

다쫌 똥탁 찍기꼬르

뗀바 계바르 진기롭

불법이 흥성하도록 가피하소서.

바라드와자 쏘뇸렌

성인 삔돌라 바라드와자 존자님께서

렉밤 훙세르 진착찰

천 명의 아라한과 함께 계시니
경전과 발우를 들고 계신 분께
		 예경합니다.

라메 꾸체 뗀바당

하네 쑴주 짜쑴나

다쫌 첸보 굽계 꼬르

뗀바 계바르 진기롭

불법이 흥성하도록 가피하소서.

팍바 네뗀 람뗀니

성인 마하빤타까 존자님께서

렉밤 최체 제착찰

구백 아라한과 함께 계시니
경전을 들고 설법인을 하신 분께
		 예경합니다.

라메 꾸체 뗀바당

스승님들께서 장수하시고

뗀바 계바르 진기롭

불법이 흥성하도록 가피하소서.
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རི་ཡི་རྒྱལ་པོ་ངོས་ཡངས་ལ།
수미로산에서는

།འཕགས་པ་གནས་བརྟན་ཀླུ་ཡི་སྡེ། །

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་ཉིས་བརྒྱས་བསྐོར།
천이백 아라한과 함께 계시니

།བུམ་པ་འཁར་གསིལ་འཛིན་᪙ྱག་འཚལ། །

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།

스승님들께서 장수하시고

།བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

རི་ཡིརྒྱལ་པོ་བྷི་ཧུ་ལར།
비훌라산에서는

།འཕགས་པ་གནས་བརྟན་སྦེད་བྱེད་ནི། །

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་བཞི་བརྒྱས་བསྐོར།
천사백 아라한과 함께 계시니

།ཕྱག་གཉིས་གླེགས་བམ་འཛིན་᪙ྱག་འཚལ། །

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།

스승님들께서 장수하시고

།བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

རི་ཡི་རྒྱལ་པོ་གངས་ཅན་ལ།
히말라야산에는

།འཕགས་པ་གནས་བརྟན་མི་ཕྱེད་པ། །

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གིས་བསྐོར།
천명의 아라한과 함께 계시니

།བྱང་ཆེན་མཆོད་རྟེན་འཛིན་᪙ྱག་འཚལ། །

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།

།བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

리이 걀보 외양라

다쫌 똥당 니계꼬르

라메 꾸체 뗀바당

리이 걀보 비훌라르

다쫌 똥당 십계꼬르

라메 꾸체 뗀바당

리이 걀보 강젠라

다쫌 똥탁 찍기꼬르

라메 꾸체 뗀바당

스승님들께서 장수하시고

팍바 네뗀 루이데

성인 나가세나 존자님께서

붐바 카르씰 진착찰

병과 석장을 쥐신 분께 예경합니다.

뗀바 계바르 진기롭

불법이 흥성하도록 가피하소서.

팍바 네뗀 베제니

성인 고빠까 존자님께서

착니 렉밤 진착찰

두 손에 경전을 드신 분께 예경합니다.

뗀바 계바르 진기롭

불법이 흥성하도록 가피하소서.

팍바 네뗀 미체바

성인 아베댜 존자님께서

장첸 최뗀 진착찰

대보리탑을 들고 계신 분께 예경합니다.

뗀바 계바르 진기롭

불법이 흥성하도록 가피하소서.
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འཕགས་པའི་དགེ་བསྙེན་དྷརྨ་ཏཱ།

성인 다르마따 우바새께서는

།རལ་པའི་ཐོད་བཅིངས་གླེགས་བམ་ཁུར། །

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་མདུན་ན་བཞུགས།
무량광불 앞에 계시니

།རྔ་ཡབ་བུམ་པ་འཛིན་᪙ྱག་འཚལ། །

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།

스승님들께서 장수하시고

།བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

བརྩོན་པས་གོ་བགོས་མཐུ་སྟོབས་ཅན།
정진의 갑옷을 입고

།སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལེགས་སྐྱོང་བའི། །

ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་ཕྱོགས་བཞི་ཡི།
동서남북의 권능자

།རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།

།བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

팍베 게녠 다르마따

낭와 타예 둔나슉

라메 꾸체 뗀바당

쫀베 고괴 투똡젠

샤르호 눕장 촉시이

라메 꾸체 뗀바당

스승님들께서 장수하시고

렐베 퇴찡 렉밤쿠르

상투 위에 경전을 이고

아얍 붐바 진착찰

불자와 병을 드신 분께 예경합니다.

뗀바 계바르 진기롭

불법이 흥성하도록 가피하소서.

쌍계 뗀바 렉꾱외
불법을 호지하는

걀첸 시라 착찰로

사대천왕께 예경합니다.

뗀바 계바르 진기롭

불법이 흥성하도록 가피하소서.

སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པ་དགྲ་བཅོམ་འཕགས་པའི་ཚོགས། །འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བསྟན་པ་སྐྱོང་མཛད་པའི། །
쌍계 뚤바 다쫌 팍베촉

도외 돈두 뗀바 꾱제베

부처의 화신 아라한 성중

중생 위해 불법 수호하시는

དཀོན་མཆོག་གསུམ་དངོས་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གིས། །བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
꼰촉 쑴오 네뗀 쭈둑기

뗀바 윤링 네바르 진기롭

진실한 삼보 십육나한들께서

불법이 오래 머무르도록 가피하소서.

ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི

།འཁོར་ཚོགས་སྲིད་མཚོ་ལས་བརྒལ་ཉོན་མོངས་མེད། །

툭제 닥니 네뗀 쭈둑기

자비의 본질 십육나한의 권속들은

코르촉 씨초 레겔 뇬몽메

윤회바다 건너서 번뇌 없나니
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ཁྲི་དང་དྲུག་སྟོང་བཞི་བརྒྱའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས།
일만 육천 사백 성중께서

།བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བྱེད་ཅིང༌།
복덕바다를 완전히 채우고

།ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་པར་དག་གྱུར་ཏེ། །

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་ཀུན་རྫོགས་ནས།
공덕바다를 남김없이 구족하여

།འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པར་ཤོག །

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས།
삼세 불보살님들의 자비로써

།ཉན་ཐོས་ཚུལ་བཟུང་སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་བར། །

བསྟན་པ་སྐྱོང་ཞིང་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ།

།གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

티당 둑똥 십계 촉남기

쏘남 갸초 용수 족제찡

욘뗀 갸초 마뤼 꾼족네

뒤쑴 걀와 걀쎄 툭제이

뗀바 꾱싱 도외 돈제바

뗀바 윤링 네바르 진기롭

불법이 오래 머무르도록 가피하소서.

예셰 갸초 남바르 닥규르떼

지혜바다를 완전히 정화하며

직뗀 꾼레 켸바르 팍바르쇽

일체세간을 뛰어넘게 하소서.

녠퇴 출숭 씨바 지씨바르

성문의 모습으로 윤회계가 다할 때까지

네뗀 첸보 남기 따시쇽

불법을 수호하고 중생을 이롭게 하시는 위대한 십육나한의 길상을 기원합니다.
ཞེས་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིས་སོ། །

마하뻰디따 샤꺄시리께서 지으셨다.

보호주 마하깔라와 길상천모(吉祥天母) 공양문
མགོན་པོ་བེར་ཅན་ལྕམ་དྲལ་གྱི་གསོལ་ཁ་བསྡུས་པ།
འདི་འདོན་སྐབས་གཏོར་མ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཤིག་ནི་མེད་དུ་མི་རུང་ལ། མཆོད་པ་གཞན་འཛོམས་ཀྱང་ལེགས་མ་འཛོམས་ཀྱང་གཏོར་མས་
ཆོག །སྐུ་གཟུགས་རྟེན་རྫས་སོགས་མ་འབྱོར་ཡང་གཏོར་མགྲོན་དུ་བྱས་པས་འཐུས། གོང་སྣོན་ཟུར་དུ་མ་བཏོན་ཀྱང་ལྷའི་ང་རྒྱལ་ཙམ་གྱིས་
ཆོག །སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ཚོའང་མ་ནོར་བ་ཞིག་གྱིས་ལ། ཁ་བློ་གཅིག་པས་ཐོན་ཅིག་དང་འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་ཀྱི་ལྷར་གཏོགས་པས་
དམིགས་པས་མ་འཁྱོངས་ཀྱང་སྐྱོན་མེད་དོ། །མཆོད་པ་བྱིན་བརླབས།

ཨོཾ་དཾ་སོགས་ཀྱིས་བསངས།

옴 담시또뜨까따 바이라바야 삼삼삼 루루루 훔훔훔 팟 스바하

སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱངས། ཁྲག་མཚོ་ཁོལ་མའི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས།

옴 스바바바 슛다하 사르바 다르마하 스바바바 슛도 함

དེར་ནི་ཡཾ་ལས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྗང་ཁུ་བསྐྱེད། །མེ་རླུང་སྦྱོར་བས་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེར་བཞུ་བྱས་པ། །
데르니 얌레 룰기 낄코르 장쿠꼐

메룽 조르외 뒤찌 틱레르 슈제바

སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེས་ཁ་བཅད་དེ་ལ་འབྲུ་གསུམ་བསམ།
나촉 도제 카쩨 데라 두쑴규르

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ། ཡབ་ཀྱི་སྤྱན་འདྲེན། གྲུབ་ཆེན་ཀརྨ་པཀྵིའི་གསུང་ལས།
옴아훔 (세 번)

ཧཱུྃ །ཐུགས་ནི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང༌། །གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་ཐུགས་རྗེས་སྐུར་སྤྲུལ་པ། །
훔 툭니 최기 잉레 마요꺙

둑바 둘치르 툭제 꾸르뚤바

ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ཀློང་དཀྱིལ་ནས།

།དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ནག་པོ་སྤྱན་འདྲེན་ནོ། །

예셰 두델 메베 롱낄네

ཡུམ་གྱི་སྤྱན་འདྲེན། ཁྲག་མཚོ་ཁོལ་མའི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས།

빨덴 곤보 낙보 쩬덴노

བྷྱོཿ

뵤흐

དཔལ་ལྡན་ཤུགས་འགྲོ་བྱམས་མགོན་དམ་ཚིག་ཅན། །དབང་ཕྱུག་སྲས་མོ་དཔལ་ལྡན་དུང་སྐྱོང་མ། །
빨덴 슉도 잠곤 담칙젠

왕축 쎄모 빨덴 둥꾱마
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བྱམས་དང་ཐུགས་རྗེས་མ་བུ་གདུང་བ་བཞིན།
잠당 툭제 마부 둥와신

ཁྱོད་ནི་ཕ་དང་མ་སྟེ་གཉེན་དང་གྲོགས།

།སྒྲུབ་པའི་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ།།

쾨니 파당 마떼 녠당독

ཁྱོད་ཉིད་སྐྱོན་དག་ཡོན་ཏན་མཆོག་གི་གནས།
쾨니 꾠닥 욘뗀 촉기네

ཁྱད་པར་ཆོས་སྐྱོང་བེར་གྱི་ན་བཟའ་ཅན།
켸바르 최꾱 베르기 나사젠

둡베 네디르 쩬덴 셱수쏠

།ཁྱོད་ནི་ཕན་དང་སྡིག་འཕྲོག་མགོན་པོ་སྟེ། །
쾨니 펜당 딕톡 곤보떼

།རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་དང༌། །
도제 창첸 짜외 라마당

།དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོ་ཆེ། །
빨덴 하모 랑중 걀모체

རྣམ་མང་ཐོས་སྲས་སྔགས་ཀྱི་བདག་པོ་སོགས།

།དམ་ལྡན་མཆེད་ལྕམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། །

삭메 예셰 툴레 중와이

되구 찌르양 찰와 남케죄

남망 퇴쎄 악기 닥보쏙

ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་འཕྲུལ་ལས་བྱུང་བ་ཡི།

ཟུང་འཇུག་བདེ་ཆེན་མཆོག་ཏུ་དགྱེས་སྐྱེད་པ།
숭죽 데첸 촉두 계꼐바

སྣོད་བཅུད་ཀྱི་མཆོད་པ། རྗེ་དྲུག་པ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་གྱི་གསུང་ལས།

담덴 체짬 코르당 쩨바라

།འདོད་དགུ་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་ནམ་མཁའི་མཛོད། །
།ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །
치낭 쌍외 최띤 갸최최

སྐབས་གསུམ་གྲོང་གིས་མཚན་པའི་ལྷུན་པོ་དང༌།

།ལུས་ཅན་ཡོ་བྱད་རྫོགས་པའི་གླིང་རྣམས་དང༌། །

린첸 싸진 남당 뒤찌초

닥제 무큐 촉남 깡떼불

깝쑴 동기 첸베 훈보당

རིན་ཆེན་ས་འཛིན་རྣམས་དང་བདུད་རྩིའི་མཚོ།
ཡབ་ཀྱི་བསྟོད་པ། གྲི་གུག་བརྩེགས་པའི་རྒྱུད་ལས།

뤼젠 요제 족베 링남당

།དག་བྱེད་མུ་ཁྱུད་ཕྱོགས་རྣམས་བཀང་སྟེ་འབུལ། །

འགྱུར་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་སྐུར་བཞེངས་པ།

།ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་སྟོབས་ཀྱིས་ནི། །

꼐메 장춥 쎔레 중외툭

데첸 랑중 쾨라 착찰뙤

규르메 최기 잉레 꾸르솅바

སྐྱེ་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཐུགས།
ཡུམ་གྱི་བསྟོད་པ། ཁྲག་མཚོ་ཁོལ་མའི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས།

툭제 첸보 체메 똡기니

།བདེ་ཆེན་རང་བྱུང་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
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སྐྱེ་མེད་ངང་ལས་ལྷ་མོར་བཞེངས་པ་ནི།

།ཁམས་གསུམ་ལོག་པར་ལྟ་བ་འདུལ་མཛད་ཅིང༌། །

쌍악 뗀베 닥모 팅낙꾸

쩬쑴 식제 마라 닥뙤도

꼐메 앙레 하모르 솅바니

གསང་སྔགས་བསྟན་པའི་བདག་མོ་མཐིང་ནག་སྐུ།
ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ། གྲུབ་ཆེན་ཤྭ་བ་རིའི་གསུང་ལས།

캄쑴 록바르 따와 둘제찡

།སྤྱན་གསུམ་གཟིགས་བྱེད་མ་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གཉན་པོ་བསྲུང་བ་དང༌།

།དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་གཉན་པོ་བསྟོད་པ་དང༌། །

닥짝 뽄롭 코르당 쩨남기

꼔엔 바르체 탐제 시와당

쌍계 뗀바 녠보 쑹와당

བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི།
ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་སྩལ་དུ་གསོལ། །

꼰촉 우팡 녠보 뙤바당

།རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང༌། །

찌되 오둡 뉴르두 쩰두쏠

བསྔོ་བ། རྗེ་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས།

དེ་ལྟར་མཆོད་བསྟོད་དད་པའི་དགེ་བ་དེས།
데따르 최뙤 데베 게와데

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་འཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ། །

།མར་གྱུར་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན། །
마르규르 도와 쎔젠 탐제꾼

족베 쌍계 고팡 톱치르오

བཀྲ་ཤིས། རྗེ་བཅོ་ལྔ་པ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས།

གསང་བའི་ཐེག་པ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་ནི།

།བཀའ་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བསྟན་པ་འདི། །

까쩬 진체 델체 남돌톱

다르계 윤두 네베 따시쇽

쌍외 텍바 갸최 닝보니

བཀའ་བཙན་བྱིན་ཆེ་འབྲེལ་ཚད་རྣམ་གྲོལ་ཐོབ།

까규 이신 노르뷔 뗀바디

།དར་རྒྱས་ཡུན་དུ་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

ཅེས་པའང་རྫོགས་ཆེན་དཔོན་སློབ་རིན་པོ་ཆེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་གསོལ་ཁ་དོན་འདྲིལ་བ། རྒྱུན་འཁྱེར་ཐུབ་པ། དྲག་ཆོག་མ་ཡིན་པ་ཞིག་
དགོས་ཞེས་ནན་ཏན་མཛད་པས་བདག་ཐབས་ཟད་ནས། མགོན་པོའི་རྒྱུད་རྒྱ་གཞུང་སོགས་ལ་ལྟ་རྟོག་ཧོལ་ཙམ་བྱས་ཁུལ་གྱིས་སྐབས་དོན་
མཐུན་པ་རྣམས་སྒྲིག་ཅི་ཐུབ་དང༌། མཆོད་པ་ནི་དྲག་མཆོད་མིན་པ་ཉུང་བས་རང་རྩོམ་ཐན་ཐུན་རེ་མ་བྱས་ཀ་མེད་བྱུང༌། སྤྱི་ཡི་འགྲོས་ནི་རྗེ་བརྒྱད་
པའི་མ་དག་མ་ལ་རྐུ་ཐབས་འདྲ་བྱས་ཏེ་ས་ག་ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་བཅུ་དགུའི་སྲོད། མགོན་པོ་རྒྱུ་བའི་དུས་ཚེས་ལ་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་
རྡོ་རྗེར་འབོད་པ་དེས་བླ་མགོན་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ལ་བསམས་ཏེ་སྦྱར་བའོ།། །།
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རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་བསྔོ་བ་ཕྲིལ་ལས་མྱུར་མགྱོགས།

རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ།
람얌캄 옴아훙 (세 번)

ཧཱུྃ། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས། །
훔 라마 이담 칸도 최꾱남

འདིར་གཤེགས་དགྱེས་པའི་གདན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །
디르셱 계베 덴라 슉수쏠

བྱིན་རླབས་ཀློང་ཡངས་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང༌།
진랍 롱양 짜규 라마당

།དངོས་གྲུབ་སྤྲིན་འཁྲིགས་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ། །
오둡 띤틱 이담 시퇴하

དགོས་འདོད་ཆར་འབེབས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །
괴되 차르벱 빠오 칸되촉

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
최또르 디셰 쫄외 틴레죄

མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་པའི་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་བདག

།ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་ཕྱག་དྲུག་པ། །

셸시 마닝 꾸쑹 툭욘뗀

틴레 곤보 얍윰 코르당쩨

카따르 캽베 렉덴 촉기닥

ཞལ་བཞི་མ་ནིང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན།

예셰 곤보 착시 착둑바

།ཕྲིན་ལས་མགོན་པོ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས། །

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །མཐུ་སྟོབས་དུས་མཐའི་རླུང་དང་བསྐལ་པའི་མེ། །
최또르 디셰 쫄외 틴레죄

투똡 뒤테 룽당 껠베메

རྡོ་རྗེ་བེར་ཅན་ལྷ་མོ་རང་བྱུང་མ།

།སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛ་ཊཱི་སྲོག་སྒྲུབ་མ། །

셴바 마르낙 레제 덱베촉

최또르 디셰 쫄외 틴레죄

도제 베르젠 하모 랑중마

ཤན་པ་དམར་ནག་ལས་བྱེད་དྲེགས་པའི་ཚོགས།

악쑹 에까 자띠 쏙둡마

།མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས༴
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སྲིད་པའི་རླུང་ཞགས་དབང་ཕྱུག་ལྷ་ཆེན་ཡབ།

།ཨུ་མ་དེ་བཱི་ཡུམ་བཅས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །

하씬 꾼기 막뿡 띤따르뒤

당송 첸보 사촉 라훌라

시베 룽샥 왕축 하첸얍

ལྷ་སྲིན་ཀུན་གྱི་དམག་དཔུང་སྤྲིན་ལྟར་སྡུད།
མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས༴

최또르 디셰 쫄외 틴레죄

ཞིང་སྐྱོང་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་ཡབ་དང་ཡུམ།
싱꾱 쎙게 동젠 얍당윰

우마 데위 윰쩨 칸되촉

།དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་གཟའ་མཆོག་རཱ་ཧུ་ལ། །

གཏུམ་ཆེན་རྔམས་པའི་ང་རོ་འབྲུག་ལྟར་སྒྲོགས། །
뚬첸 암베 아로 둑따르독

།རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་མང་ཐོས་སྲས་རྟ་སྔོན་ཅན། །
걀첸 남망 퇴쎄 따온젠

དུར་ཁྲོད་བདག་པོ་བདག་མོ་ངས་ནུས་མ།

།ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེ་དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས། །

최또르 디셰 쫄외 틴레죄

틴레 오둡 톡메 록따르큑

ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་ཨ་ཕྱི་གཡུ་སྒྲོན་མ།

ཁ་རག་ཁྱུང་བཙུན་ལ་སོགས་བརྟན་མའི་ཚོགས། །

뇌진 샹론 벡쩨 촉기닥

잠하 릭아 따닥 꾸베라

두르퇴 닥보 닥모 에뉘마

레기 신제 담젠 도제렉

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས༴ 	ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་ཐོགས་མེད་གློག་ལྟར་འཁྱུག །
체링 체아 아치 유돈마

གནོད་སྦྱིན་ཞང་བློན་བེག་རྩེ་ཚོགས་ཀྱི་བདག

카락 큥쭌 라쏙 뗀메촉

།ཛམ་ལྷ་རིགས་ལྔ་རྟ་བདག་ཀུ་བེ་ར། །

ཀུན་འཁྱིལ་མཆེད་གསུམ་ལ་སོགས་ནོར་བདག་རྣམས། །མཆོད་གཏོར༴
꾼킬 체쑴 라쏙 노르닥남

최또르 디셰 쫄외 틴레죄

དྲག་སྔགས་མཐུ་རྩལ་ཐོག་སེར་བཞིན་དུ་འབེབས།

།རྟ་ནག་དྲེགས་པ་ཤ་ཟ་ཁ་མོ་ཆེ། །

데본 쑴주 악닥 쫍계당

샤나 싸닥 닥니 꼐부쏙

닥악 투쩰 톡쎄르 신두벱

སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུ་སྔགས་བདག་བཅོ་བརྒྱད་དང༌།
གཟའ་གདོང་གིང་ལྔ་བདུད་ཤན་རྩིས་ཀྱི་བདག
사동 깅아 뒤셴 찌기닥

དགྲ་བོའི་སྟེང་དུ་རླུང་ལྟར་ཇག་པར་རྒྱུགས།
다외 뗑두 룽따르 작바르귝

따낙 덱바 샤사 카모체

།ཤྭ་ན་ས་བདག་བདག་ཉིད་སྐྱེས་བུ་སོགས། །
།མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས༴

최또르 디셰 쫄외 틴레죄

།སྤུ་གྲི་མཆེད་གསུམ་སྔགས་བདག་སྨྱོ་ཁ་དང༌། །
뿌디 체쑴 악닥 뇨카당
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ཇག་པ་མི་ལེན་ཀླུ་བཙན་སྤུན་བདུན་དང༌།

덱바 데아 뻬하르 찌마라

ཟབ་གཏེར་བཀའ་ཡི་སྲུང་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས།
삽떼르 까이 쑹마 탐제기

최또르 디셰 쫄외 틴레죄

སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་དབྱར་གྱི་དཔལ་ལྟར་སྤེལ།
둡베 툰꼔 야르기 뻴따르뻴

།ཐང་ལྷ་སྦྲག་གི་བཙན་རྒོད་སྤོམ་ར་ཆེ། །

탕하 닥기 쩬괴 뽐라체

구르하 쭉쑴 게녠 녜르찍당

최코르 둡네 왼네 최신꾱

작바 미렌 루쩬 뿐둔당

།དྲེགས་པ་སྡེ་ལྔ་པེ་ཧར་ཙི་མཱ་ར། །
།མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས༴

མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་དགེ་བསྙེན་ཉེར་གཅིག་དང༌། །ཆོས་འཁོར་སྒྲུབ་གནས་དབེན་གནས་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང༌། །
གཉུག་མར་གནས་དང་གློ་བུར་ལྷགས་པ་ཡི།
뉵마르 네당 로부르 학바이

།གཞི་བདག་ཕོ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །

시닥 포모 코르당 쩨바남

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
최또르 디셰 쫄외 틴레죄

སངས་རྒྱས་བསྟན་སྲུངས་དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་སྟོད། །
쌍계 뗀쑹 꼰촉 우팡뙤

དགེ་འདུན་སྡེ་རྒྱས་རྣལ་འབྱོར་ཚེ་དཔལ་སྤེལ།
겐둔 데계 넬조르 체뻴뻴

녠베 다르초르 닥베 둥뷔라

འཁོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པ་ཉིད་དུ་མཛོད།
코르당 롱쬐 계바 니두죄

시계 왕닥 레남 마뤼바

འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ།

།ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །

།རྟེན་ལ་བཞུགས་སམ་རང་གནས་ཅི་བདེར་གཤེགས། །

베메 훈기 둡바르 제두쏠

སྲིད་ཞིའི་དགེ་ལེགས་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

།སྙན་པའི་དར་ཕྱོར་གྲགས་པའི་དུང་བུས་ལ། །

뗀라 슉쌈 랑네 찌데르셱

씨시 겔렉 계베 따시쇽

ཅེས་འདི་ལྟར་ཉམས་ལ་གང་ཤར་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་བྲིས་པ་བྱིན་བས་ཀྱི་བབ་ཅུང་ཟད་ཡོད་དམ་སེམས་པས་ལྷག་པ་ལྷ་མཚམས་ཀྱི་འགྲུབ་
སྦྱོར་དུ་བྲིས་པ་དགེ། །།

부동불
다라니경

일체 업장을 정화하는 다라니
ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྻསརྦཀརྨཨཱབརཎབིཤོདྷནིནཱམདྷཱརཎཱི།

갸가르 께두 아르야 사르와 까르마 아와라나 위쇼다니 나마 다라니
범어로 아르야 사르와 까르마 아와라나 위쇼다니 나마 다라니

བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
뵈께두 팍바 레기 딥바 탐제 남바르 종와 셰자외숭
우리말로 성聖일체업장정화다라니

བཅོམ་ལྡན་འདས་མི་འཁྲུགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
쫌덴데 미툭바라 착찰로

부동불 세존께 예경합니다.

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ཨོཾཀཾ་ཀ་ནི་ཀཾ་ཀ་ནི། རོ་ཙ་ནི་རོ་ཙ་ནི། ཏྲོ་ཊ་ནི་ཏྲོ་ཊ་ནི།

나모 라뜨나 뜨라야야 옴 깜까니 깜까니 로짜니 로짜니 뜨로따니 뜨로따니

ཏྲཱ་ས་ནི་ཏྲཱ་ས་ནི། པྲ་ཏི་ཧ་ན་པྲ་ཏི་ཧ་ན། སརྦ་ཀརྨ་པ་རཾ་པ་རཱ་ཎི་མེ་སྭཱཧཱ།

뜨라사니 뜨라사니 쁘라띠하나 쁘라띠하나 사르와 까르마빠람 빠라니메 스와하

གཟུངས་སྔགས་འདིའི་ཆོ་ག་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། རྟག་ཏུ་བཟླས་བརྗོད་བྱས་ན་ལས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་
숭악 디 초가니 디인떼

딱두 데죄 제나 레찍 네찍두 규바

이 다라니주를 항시 염송하면 연달아 이어지는

ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་རོ། །དུས་གསུམ་དུ་བཟླས་བརྗོད་བྱས་ན་མཚམས་མེད་པ་ལྔ་ཡང་
탐제 남바르 닥바르 규르로

뒤쑴두 데죄 제나 참메바 아양

모든 업이 정화된다. 삼세에 염송하면 오무간업도 정화가 된다.

བྱང་བར་འགྱུར་རོ། །ལན་ཅིག་བཟླས་བརྗོད་བྱས་ན་ལྟས་ངན་པ་དང༌། རྨི་ལམ་ངན་པ་དང་བཀྲ་
장와르 규르로 렌찍 데죄 제나 떼엔바당

밀람 엔바당 따

한 번 염송하면 흉조와 악몽, 불운 등이 사라진다. 몸에 지니거나
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མི་ཤིས་པ་རྣམས་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ལུས་ལ་འཆང་ངམ་གླེགས་བམ་ལ་བྲིས་ནས་མགུལ་དུ་ཐོགས་ཏེ་
미시바남 메바르 규르로

뤼라 창암 렉밤라 디네 굴두 톡떼

경함에 적어서 목에 걸면 그 사람은 불시에 사망하는 일이

འཆང་ན་དེ་ལ་དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་རྣམས་གཏན་དུ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །གང་ཞིག་
창나 데라 뒤마 인바르 치와남 뗀두 중와르 미규르로

강식

절대로 일어나지 않는다. 짐승, 새, 사람, 사람 아닌 존재 등이 죽을 때

སྙིང་རྗེས་ནོན་ཏེ་རི་དྭགས་དང་བྱ་དང་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀྱང་རུང་སྟེ། འཆི་བའི་རྣ་
닝제 논떼 리닥당 자당 미당 미마인바 남꺙 룽떼

치외 나

연민을 가지고서 귓속에 염송해 주면 죽어서 악도에 나지 않는다.

ཁུང་དུ་བརྗོད་ན་དེ་ངན་སོང་དུ་འགྲོ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་ཤི་སྟེ་དུས་ལས་འདས་ན་ཤི་
쿵두 죄나 데 엔송두 도와르 미규르로 양나 시떼 뒤레 데나 시
죽어서 시간이 지났어도 죽은 이의 이름을 부르고서

འཕོས་པའི་མིང་ནས་སྨོས་ཏེ་དེའི་ཕྱིར་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེས་ལན་བརྒྱའམ་སྟོང་ངམ་འབུམ་བརྗོད་ན་
푀베 밍네 뫼떼 데치르 잠바당 닝제 렌갸암 똥암붐 죄나

자비심을 가지고 백 번이나 천 번 또는 십만 번 염송하면 죽은 이가

སེམས་ཅན་དེ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་སྐྱེས་སུ་ཟིན་ཀྱང་དེའི་མོད་ལ་ཐར་བར་འགྱུར་རོ། །
쎔젠 데 쎔젠 녤와르 꼐수 신꺙 데뫼라 타르와르 규르로
이미 지옥에 났더라도 염송이 끝난 즉시 벗어나게 된다.

སའམ་ཏིལ་ལམ་ཡུངས་ཀར་རམ་ཆུ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་བཟླས་བརྗོད་བྱས་ཏེ་ཤི་བའི་ལུས་ལ་གཏོར་
싸암 띨람 융까르람 추강양 룽와라 데죄 제떼 시외 뤼라 또르

흙이나 깨, 백개자갓의 씨앗, 물 등에 염송한 후 죽은 이의 몸에 뿌리거나

རམ། ཁྲུས་བྱས་ནས་དེའི་འོག་ཏུ་བསྲེག་པའམ། ཡང་ན་མཆོད་རྟེན་གྱི་ནང་དུ་བཅུག་སྟེ་བཞག་ལ།
람 튀제네 데옥두 쎅바암

양나 최뗀기 낭두 쭉떼 샥라

씻겨준 후 태우거나 또는 탑 안에 넣어두며, 명주明呪를 적어 머리에

རིག་སྔགས་ཀྱང་བྲིས་ཏེ་མགོ་བོ་ལ་བཏགས་ན་དེ་ངན་སོང་དུ་སྐྱེས་པ་ཡང་ཞག་བདུན་གྱིས་གདོན་མི་
릭악꺙 디떼 고오라 딱나 데 엔송두 꼐바양 샥둔기 돈미

붙여주면 죽은 이가 이미 악도에 났더라도 칠일 안에 반드시
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ཟ་བར་ཐར་ཏེ་བདེ་འགྲོ་མཐོ་རིས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའམ། ཡང་ན་རང་གི་སྨོན་ལམ་
사와르 타르떼 덴도 토리기 직뗀두 꼐와르 규르바암 양나 랑기 몬람
벗어나서 선취에 나거나

གྱི་དབང་གིས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །
기 왕기 꼐와르 규르로

자신의 서원대로 나게 된다.

གང་ཞིག་ཟླ་བ་ཉ་བའི་ཚེ་ཁྲུས་བྱས་ལ་གཙང་མར་བྱས་ཏེ་དུས་གསུམ་དུ་གོས་བརྗེ་ཞིང་ཁ་ཟས་
강식 다와 냐외체 튀 제라 짱마르 제떼 뒤쑴두 괴제싱 카세
보름에 목욕재계하고, 세 번 옷을 갈아입고, 단식하거나

མི་ཟ་བའམ་ཡང་ན་ཟས་དཀར་བག་བཟའ་ཞིང་སྐུ་གདུང་དང་ལྡན་པའི་མཆོད་རྟེན་སྐོར་བཞིན་དུ་
미사바암 양나 세까르박 사싱 꾸둥당 덴베 최뗀 꼬르신두

하얀 밀가루 음식을 먹고, 사리탑을 돌면서 죽은 이의 이름과 함께

གང་གི་མིང་དང་ལྡན་པས་ལན་འབུམ་བཟླས་བརྗོད་བྱས་ན་དེ་ངན་སོང་ནས་ཐར་ཏེ་གནས་གཙང་མའི་
강기 밍당 덴베 렌붐 데죄 제나 데 엔송네 타르떼 네짱메

십만 번 염송하면 죽은 이가 악도에서 나와 청정한 천계에 태어나며,

ལྷའི་རིས་སུ་སྐྱེས་ནས་སྒྲུབ་པ་པོའི་ཐད་དུ་འོང་སྟེ་མཆོད་པ་བྱེད་ཅིང་ལུས་ཀྱང་སྟོན་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་
하이리수 꼐네 둡바뵈 테두 옹떼 최바 제찡 뤼꺙 똔라 렉소 셰자와양 진네 렌쑴 꼴
다라니 염송자의 앞에 나타나 공양 올리고 감사하다 말하며

བྱིན་ནས་ལན་གསུམ་བསྐོར་བ་བྱས་ཏེ་མི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །དེའི་མིང་བྲིས་ལ་གཟུངས་སྔགས་བཟླས་བརྗོད་
와 제떼 미낭와르 규르로

데밍 디라 숭악 데죄

세 번 주변을 돌고 사라진다. 죽은 이의 이름을 써서 다라니를 염송하며

བྱེད་ཅིང་མཆོད་རྟེན་འབུམ་བྱས་ལ་གདུགས་དང༌། རྒྱལ་མཚན་དང༌། བ་དན་ལ་སོགས་པས་ལེགས་པར་མཆོད་
제찡 최뗀 붐제라 둑당

걀첸당

바덴 라쏙베 렉바르 최

탑을 십만 번 짓고, 일산, 걀첸勝利幢, 바덴飛幡 등을 공양 올린 후

ནས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དང༌། ཡང་ན་ཆུ་ཀླུང་དུ་བཏང་ན་དེས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཐར་བར་
네 갸초 첸보당

양나 출룽두 땅나 데 쎔젠 녤와 라쏙 바네 타르와르

바다나 하천에 버리면 죽은 이가 지옥 등에서
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འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་དེ་ལྟར་མཆོད་པ་བྱས་ནས་མཇུག་ཏུ་ལམ་གྱི་བཞི་མདོར་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ།
규르로

양나 데따르 최바 제네 죽두 람기 시도르 최뗀 첸보 제데

벗어나게 된다. 또는 그와 같이 공양 올린 후 사거리에 대탑을 지어

གདུགས་དང༌། རྒྱལ་མཚན་དང༌། བ་དན་ལ་སོགས་པས་ལེགས་པར་མཆོད་ལ་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་ཡང་
둑당

걀첸당

바덴 라쏙베 렉바르 최라 팍베 겐둔 라양

일산, 걀첸, 바덴 등을 공양 올린 후 승가의 성자에게도

མཆོད་རྟེན་གསོལ་ནས་ཡོན་ཡང་ཕུལ་ཏེ་ལེགས་པར་མཆོད་ནས་འདི་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་གི་དགེ་བའི་རྩ་བར་གྱུར་ཅིག
최뗀 쏠네 욘양 풀떼 렉바르 최네 디체 게모 식기 게외 짜와르 규르찍

탑과 보시물을 공양 올리고 “이것이 아무개의 선근으로 바뀌게 하소서.

།འདི་ཁོ་ནས་བདེ་འགྲོ་མཐོ་རིས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཀྱང་ཤེས་པར་བྱས་ན་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་
디 코네 덴도 토리기 직뗀두 꼐와르 규르찍 쩨꺙 셰바르 제나 데코나 신두
이로써 선취에 태어나게 하소서.” 하고 기원하면

སྐྱེས་ནས་ལུས་ཀྱང་སྟོན་ཅིང་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་བྱིན་ནས་མི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །
꼐네 뤼꺙 똔찡 렉쏘 셰자 와양 진네 미낭와르 규르로

그대로 이루어져서 죽은 이가 몸을 나타내며 감사하다 말하고 나서 사라진다.

མཚམས་མེད་པ་ལྔ་བྱེད་པའམ། དམ་པའི་ཆོས་སྤོང་བའམ། འཕགས་པ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པ་ཡང་རུང་སྟེ་འཆི་ཀར་
참메바 아제바암

담베최 뽕바암

팍바라 꾸르와 땁바양 룽떼 치까르

무간업을 지었거나 정법을 버렸거나 성자를 비방한 악업 역시 임종 시에

རྩིག་པ་ལ་གཟུངས་སྔགས་འདི་བྲིས་པ་མཐོང་ན། དེའི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་འགྱུར་ན། འདོན་པ་
찍바라 쑹악디 디바 통나

데레기 딥바 탐제 세바르 규르나

돈바

벽에 이 다라니가 적힌 것을 보면 그의 업장이 모두 소멸하나니, 외고 염송하는

དང་བཟླས་བརྗོད་བྱེད་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ཉིད་བྱོན་ནས་འདི་སྐད་དུ་རིགས་ཀྱི་བུ་ཚུར་ངའི་
당 데죄 제바 따찌 뫼떼

데신 셱바 데니 존네 디께두 릭기부 추르 네

것은 말할 것도 없으며, 여래께서 직접 나타나셔서

གན་དུ་ཤོག་ཅེས་ཀྱང་གསུང་བར་འགྱུར་རོ། །
겐두쇽 쩨꺙 쑹와르 규르로

“선남자여, 내 곁으로 오라.” 하고 말씀하시게 된다.

འཕགས་པ་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།
성일체업장정화다라니 완결.

일체 고로부터 벗어나게 하는 다라니경
སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་དགྲོལ་བའི་གཟུངས་ཀྱོ་མདོ།

རྒྱ་ནག་སྐད་དུ། པ་ཅི་ཁུའུ་ནན་ཐུའོ་ལུའོ་ཉི་ཅིང༌།
갸낙 께두 빠찌 쿠난 퉈뤄니징

중국어로 발제고난다라니경拔諸苦難陀羅尼經

བོད་སྐད་དུ། སྡུག་བསྔལ་དང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་དགྲོལ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་མདོ།
뵈께두

둑엘레 남바르 돌외 숭기도

우리말로 일체 고로부터 벗어나게 하는 다라니경

བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་མི་འཁྲུགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
쫌덴데 곤보 미툭바라 착찰로

보호주 부동불 세존께 예경합니다.

འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་
디께 닥기 퇴바 뒤찍나

쫌덴데 녠요나

걀부 걀제기 첼

이와 같이 내가 들었다. 어느 때 세존께서 사위성의 기수급고독원에서 성문과

མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན། ཉན་ཐོས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་
곤메 세진기 꾼가 라와나

녠퇴당

장춥 쎔바 쎔바 첸보

보살마하살의 수많은 대중과 함께 계시며,

གྲངས་མེད་པ་དག་དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ། ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་སོགས་ཀྱི་འདུས་པ་
당메바 닥당 탑찍두 슉떼

하당 미당 하마인 쏙기 뒤바

천신, 사람, 아수라 등 헤아릴 수 없이 많은 대중에게

ཆེན་པོ་ཚད་མེད་པས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའོ། །
첸보 체메 베꺙 용수 꼴와오
완전히 둘러싸이셨다.

དེའི་ཚེ་འདུས་པ་དེ་དག་གི་དབུས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱན་ཞེས་
데체 뒤바 데닥기 위나 장춥 쎔바 죄두 메베 욘뗀기 곈셰
그때 대중 가운데서 ‘불가설공덕장엄’이라는 보살이
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བྱ་བ་ཞིག་མཆིས་པ་དེ་སྟན་ལས་ལངས་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་བཙལ་ཏེ།
자와식 치바데 뗀레 랑떼 쫌덴데기 샵라 고외 챡쩰떼
자리에서 일어나 세존의 발에 정례하고

ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་བཀུར་སྟི་དང་བཅས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །
텔모 자르떼 꾸르띠당 쩨베 쫌덴데라 디께쩨 쏠또
합장공경하며 세존께 여쭈었다.

བཅོམ་ལྡན་འདས། དེང་འདིར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་དག་ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་
쫌덴데

뎅디르 직뗀기 캄수 쎔젠 체메바닥 뇬몽베 규

“세존이시여, 현재 세간에서 무수한 유정들이 번뇌의 인연에 의해

དང་རྐྱེན་གྱི་དབང་གིས་སྡིག་པའི་ལས་སྣ་ཚོགས་པ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པས། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དང༌། ཡི་
당 꼔기 왕기 딕베레 나촉바 온바르 두제베

쎔젠 녤와당

이

갖가지 죄업을 지어 지옥, 아귀, 축생으로 떨어지거나,

དྭགས་དང༌། བྱོལ་སོང་རྣམས་སུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའམ། ཡང་ན་ལྷ་དང་མིའི་
닥당

졸송 남수 뚱와르 규르바암

양나 하당미

또는 천상과 인간계에서 극심한

འགྲོ་བ་དག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་དོས་དྲག་པ་སྣ་ཚོགས་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བས་
도와 닥두 둑엘 되닥바 나촉바 뇽와르 귤와라 툭쩨외
갖가지 고통을 받고 있으니,

རྣམ་པར་དགྲོལ་བའི་ཐབས་བསྟན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་
남바르 돌외탑 뗀바르 제두쏠

데께쩨 쏠바당

쫌덴데

자비로써 벗어날 방법을 가르쳐 주소서.” 이와 같이 간청하자 세존께서

ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ། ལེགས་སོ། །ལེགས་སོ། ཁྱོད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྙིང་
기 까쩰바

릭기부

렉쏘

렉쏘

괴기 쎔젠 탐제라 닝

말씀하셨다. “선남자여, 훌륭하다. 훌륭하다. 그대가 일체중생을 연민하여

བརྩེ་བས་དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལེགས་སོ། །དོན་དེའི་ཕྱིར་དེང་ཁྱོད་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལས་
쩨외 데따르 쏠와 땁바 렉쏘

돈데치르 뎅 쾨라 둑엘 탐제레

그와 같이 간청하였으니, 참으로 훌륭하다. 그와 같은 뜻을 위해 이제 그대에게
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རྣམ་པར་དགྲོལ་བའི་ཐབས་བསྡུས་པ་ངས་བཤད་ཀྱིས། ཉོན་ཅིག་ཡང་དག་པར་ཉོན་ཅིག །
남바르 돌외 탑뒤바 에셰기

뇬찍 양닥바르 뇬찍

일체 고통으로부터 벗어나는 방법을 간략히 설하노니, 들어라. 바르게 잘 들어라.

རིགས་ཀྱི་བུ། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མི་འཁྲུགས་པ་ཞེས་བྱ་བས།
릭기부

양닥바르 족베 쌍계 쫌덴데 미툭바 셰자외

선남자여, 정등각자 세존 부동불이라 불리는 이가

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་དོན་འཚལ་བས་ན། གཟུངས་སྔགས་འདི་གསུངས་ཤིང་
쎔젠 탐제라 펜바당 데외돈 첼외나

숭악디 숭싱

일체중생의 이익과 안락을 위해 이 다라니를 설하고

འདུས་པ་རྣམས་ལ་བཟླས་བརྗོད་དུ་བགྱིད་པར་གནང་ངོ༌། །
뒤바 남라 데죄두 기바르 낭오

대중에게 염송하도록 한다. 진언은 이와 같다.

སྔགས་སྨྲས་པ། །ཀཾཀནི་ཀཾཀནི། རོཙནི་རོཙནི། ཏྲོཊནི་ཏྲོཊནི། ཏྲཱསནི་ཏྲཱསནི།
악메바

깜까니 깜까니 로짜니 로짜니 뜨로따니 뜨로따니 뜨라사니 뜨라사니

པྲཏིཧན་པྲཏིཧན། སརྦ་ཀརྨ་པརཾཔརཱཎི་མེ་སྭཱཧཱ།

쁘라띠하나 쁘라띠하나 사르와 까르마빠람 빠라니메 스와하

རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་
릭기부암 릭기부모 강라라 식기

데신셱바 양닥바르 족

선남자나 선여인이 여래, 정등각, 부동불에게

པའི་སངས་རྒྱས་མི་འཁྲུགས་པ་ལ་གཡོ་དང་སྒྱུ་མ་མཆིས་པར་ཕྱག་བྱས་ཏེ་གཟུངས་འདི་འཆང་བ་དང་
베 쌍계 미툭바라 요당 규 마치바르 착제떼 숭디 창와당
꾸밈과 거짓 없이 예경하고 이 다라니를 가지고 지키면

འཛིན་པར་བྱས་ན། སྔོན་སྤྱད་པའི་མཚམས་མེད་པའི་ལས་ལྔ་པོ་དག་གམ། རྩ་བ་བཞིའམ། མི་དགེ་
진바르 제나 온쩨베 참메베레 아보 닥감
이전에 행한 오무간업이나 사바라이나

짜와시암 미게
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བ་བཅུའམ། འཕགས་པའི་ཚོགས་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པའམ། དམ་པའི་ཆོས་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པའི་ཉེས་པ་
외 쭈암 팍베 촉라 꾸르와 땁바암

담베 최라 꾸르와 땁베 녜바

십악이나 성중을 비방하거나 정법을 비방한

དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །འཆི་བའི་དུས་ལ་བབ་པའི་ཚེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་
당 쩨바 탐제 랍두 시와르 규르로

치외 뒤라 밥베 체나

쫌덴데

일체 악업이 사라지게 된다.

མི་འཁྲུགས་པ་དེ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་གང་གི་མདུན་ན་མངོན་སུམ་དུ་འོ ངས་ནས།
미툭바 데당 장춥 쎔바남 강기 둔나 온쑴두 옹네
임종 시에는 부동불 세존과 보살들이

སྙན་པར་བརྗོད་ཅིང་མགུ་བར་བྱས་ཏེ་གང་དེ་རབ་ཏུ་དགའ་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ནས་དེང་ཁྱོད་བསུ་
녠바르 죄찡 구와르 제떼 강데 랍두 가와르 제도

데네 뎅쾨수

직접 나타나 칭찬하고 축하하여 기쁘게 하며, ‘그대를 마중하러 왔노라.

བར་བྱེད་ཀྱིས་བདག་གང་དུ་གནས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདོང་བར་རིགས་སོ་ཞེས་
와르 제기닥 강두 네베 쌍계기 싱두 헨찍두 동와르 릭쏘 셰

내가 머무는 부처의 정토로 함께 가는 것이 마땅하리.’하고 말할 것이다.

གསུངས་པར་འགྱུར་རོ། །ཤི་འཕོས་ནས་ཀྱང་ངེས་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་འཁྲུགས་པའི་སངས་རྒྱས་
쑹바르 규르로

시푀 네꺙 네바르 데신 셱바 미툭베 쌍계

죽어서도 반드시 여래 부동불의 정토에 태어나게 된다.

ཀྱི་ཞིང་རྣམ་པར་དག་པར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །རིགས་ཀྱི་བུ། གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་
기싱 남바르 닥바르 꼐와르 규르로 릭기부 셴양 데신 셱바양
선남자여, 또 여래 정등각자 악도정화의 왕이라 불리는 이가

དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་
닥바르 족베 쌍계 엔송 종외 걀보 셰자외

쎔젠 탐제라

일체중생의 이익과 안락을 위해

ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་དོན་འཚལ་བས་ན། གཟུངས་སྔགས་འདི་གསུངས་ཤིང་འདུས་པ་རྣམས་ལ་བཟླས་
펜바당 데외돈 첼외나

숭악디 쑹싱 뒤바 남라 데

이 다라니를 설하고 대중에게

일체 고로부터 벗어나게 하는 다라니경 511

བརྗོད་དུ་བགྱིད་པར་གནང་ངོ༌། །
죄두 기바르 낭오

진언은 이와 같다.

སྔགས་སྨྲས་པ། ཤོདྷནེ་ཤོདྷནེ་སརྦ་པཱཔཾ་བིཤོདྷནེ་ཤུདྡྷེ་
악메바

쇼다네 쇼다네 사르와 빠빰 위쇼다네 슛데

བིཤུདྡྷེ་སརྦ་ཀརྨ་བིཤུདྡྷེ་སྭཱཧཱ།

위슛데 사르와 까르마 위슛데 스와하

གལ་ཏེ་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་དག་པར་
겔떼 릭기 부암 릭기부모 강라라 식기

데신 셱바 양닥바르

만약 선남자나 선여인이 여래 정등각자 악도정화의 왕에게

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ་ལ་གཡོ་དང་སྒྱུ་མ་མཆིས་པར་ཕྱག་བྱས་ཏེ་
족베 쌍계 엔송 종외 걀보라 요당 규마 치바르 착제떼

꾸밈과 거짓 없이 예경하고 이 다라니를 가지고 지키면

སྔགས་འདི་འཆང་བ་དང་འཛིན་པར་བྱས་ན། བསྐལ་པ་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གི་སྔོན་གྱི་ཚེ་རབས་ཀྱང་
악디 창와당 진바르 제나

껠바 티시 똥기 온기 체랍꺙

만사천겁 이전의 생까지 항시 기억하게 된다.

རྟག་ཏུ་དྲན་པར་འགྱུར་རོ། །གང་དུ་སྐྱེ་བའི་གནས་སུ་སྐྱེས་པའི་ལུས་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དབང་པོ་
딱두 덴바르 규르로 강두 꼐외 네수 꼐베뤼 톱바르 규르로

왕보

태어나는 곳마다 남자 몸을 받게 된다.

ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་ལས་འབྲས་ལ་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པར་འགྱུར་རོ། །བཟོ་ཡི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ལ་
푼쑴 촉싱 레데라 온바르 이체바르 규르로

소이릭 나촉라

근이 원만히 갖추어지고 인과를 확실히 믿게 된다. 갖가지 기예에 통달하고

མཁས་ཤིང་བསྟན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །གཏོང་བ་ལ་སྤྲོ་ཞིང་འདོད་པ་ཐམས་
케싱 뗀쬐 탐제 렉바르 셰바르 규르로

똥와라 또싱 되바 탐

일체 논전을 올바로 이해하게 된다. 베푸는 것을 좋아하고 일체 욕락으로부터
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ཅད་ལ་ཡིད་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །སྡིག་པའི་ལས་མི་བགྱི་ཞིང་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་རོ།།
제라 이중와르 규르로

딕베레 미기싱 직바 탐제당 델와르 규르로

마음이 떠나게 된다. 죄업을 짓지 않고 일체 두려움을 여의게 된다.

ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་དང་ཤེས་རབ་ལྡན་ཞིང་སྐྱེ་དགུ་ཀུན་གྱིས་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པར་འགྱུར་རོ། །
양닥베 초와당 셰랍 덴싱 꼐구 꾼기 신두 쩨바르 규르로

바른 생계와 지혜를 갖추고 모든 유정들이 지극히 아끼게 된다.

རྟག་ཏུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་དྲུང་དུ་དམ་པའི་ཆོས་རྒྱུན་མར་ཐོས་པར་འགྱུར་རོ། །
딱두 게외 셰녠기 둥두 담베최 균마르 퇴바르 규르로
항시 선지식 앞에서 정법을 지속적으로 듣게 된다.

བྱང་ཆུབ་འདོད་པའི་སེམས་ཐང་ཅིག་ཙམ་ཡང་སྤོང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །
장춥 되베쎔 탕찍짬양 뽕와르 미규르로
보리심을 잠시도 여의지 않게 된다.

ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདག་ཉིད་མཛེས་པར་འགྱུར་རོ། །
욘뗀 탐제기 닥니 제바르 규르로

일체 공덕으로 자신을 장엄하게 된다.

ཡང་དག་པའི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་ཞིང་སྡིག་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་འཇིགས་པར་འགྱུར་རོ། །
양닥베 돔바당 덴싱 딕베레 탐제라 직바르 규르로

바른 계율을 수지하고 일체 죄업 짓기를 두려워하게 된다.

གཏན་དུ་ཉོན་མོངས་པ་མེད་ཅིང་མཉེན་ཞིང་རབ་ཏུ་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །
뗀두 뇬몽바 메찡 녠싱 랍두 시와르 규르로
항시 번뇌가 없고 온화하고 적정하게 된다.

ལྷ་དང་མི་དག་གི་ནང་དུ་རྟག་ཏུ་བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །
하당미 닥기 낭두 딱두 데와 뇽와르 규르로

천신과 인간들 사이에서 항시 안락을 누리게 된다.

བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མྱུར་དུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །
라나 메바 양닥바르 족베 장춥 뉴르두 톱바르 규르로
위없는 정등각을 신속히 성취하게 된다.
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ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་པོ་དག་ལས་ཕྱིར་ལྡོག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །
파롤두 친바 쭈보 닥레 치르독바르 미규르로
십바라밀에서 벗어나지 않게 된다.

རྟག་ཏུ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་ཕན་བདེ་ལ་འགོད་པར་འདོད་པར་འགྱུར་རོ། །
딱두 쎔젠 마뤼바 펜데라 괴바르 되바르 규르로

항시 중생을 남김없이 이익과 안락으로 인도하게 된다.

གང་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་དོན་དུ་གཞོལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །
강냠수 랑바 탐제 닥돈두 숄와르 밍규를로

일체 수행을 자신을 위해 노력하지 않게 된다.

གང་དུ་སྐྱེ་བའི་གནས་སུ་རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་མཐོང་བ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །
강두 꼐외 네수 딱두 쌍계 통와 톱바르 규르로
태어나는 곳마다 항시 부처를 만나게 된다.

དམ་པའི་ཆོས་སྐྱོང་བའི་འཕགས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་གྲངས་སུ་བགྲང་བར་འགྱུར་རོ། །
담베최 꾱외 팍베 촉기 당수 당와르 규르로

정법을 수호하는 성자들 중의 한 명으로 꼽히게 된다.”

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། ཉན་ཐོས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ལྷ་དང་མི་
쫌덴데기 데께쩨 까쩰네

녠퇴당 장춥 쎔바당 하당미

세존께서 이와 같이 설하시자 성문, 보살, 천신, 인간, 수라 등의

དང་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཡི་རངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་
당 하마인기 촉당 쩨바 이랑떼

쫌덴데기 쑹바라 온바르

대중이 기뻐하며 세존의 가르침에

བསྟོད་དོ། །
뙤도

찬탄하였다.

སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་དགྲོལ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།
둑엘레 남바르 돌외슝 족소

일체 고로부터 벗어나게 하는 다라니 종결.
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ཆེན་པོ་ཐང་གུར་གྱི་སྡེ་སྣད་གསུམ་པ་ཞོན་ཙང་ནས་གོང་མའི་བཀའ་ལུང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་ལས་སྙིགས་མའི་དུས་སུ་བྱང་ཕྱོགས་
གངས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་དུ་བྱུང་བ་ཞྭ་མཐོན་མཐིང་ཅན་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་དབང་གི་རྡོ་རྗེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །།ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་སྤྱི
ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་སླར་ཞུས་སོ།།
첸보 탕구르의 삼장법사 숀짱께서 황제의 명에 따라 중국어로 번역한 것을 탁세에 북방의 설산 출신
높고 푸른색 모자를 쓴 ‘오곈 틴레 왕기 도제’께서 번역, 교정하였다. 갑오년 서기 2014년에 재발행.

약사 공양

약사칠불 공양 약식 의궤
བདེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བསྡུས་ཏེ་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
བཅོམ་ལྡན་འདས་སྨན་གྱི་བླ་བཻཌཱུརྱའི་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་
མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བསྡུས་ཏེ་བྱ་བར་འདོད་པས། སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་གང་རུང་དང་ལྡན་ཞིང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ལ། དུས་ཚེས་བརྒྱད་
ལྟ་བུའམ། རྒྱུན་དུ་གནས་ན་ཡིད་དུ་འོང་བ་གཙང་མར་བྱས་པའི་གནས་སུ་མཎྜལ་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་ལྷ་གྲངས་དང་མཉམ་པ་བཀོད། སྐུ་གསུང་
ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་ཅི་རིགས་སུ་བཞུགས། མཆོད་པ་ཅི་འབྱོར་ཡང་བཤམས་ཏེ་ནུས་པ་མ་སྲིས་པར་བཤམས། དེ་ནས་ཁྲུས་བྱས་ཏེ་སྟན་བདེ་བར་
འདུག་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅི་རིགས་སུ་བསྒོམ།
약사유리광여래 등의 칠불께 예경합니다. 약사칠불 공양 의궤를 약식으로 행하고자 하는 이는 별해
탈계 중의 하나를 갖추고서 보리심을 일으키며, 여드렛날이나 또는 지속적으로 머무르면 마음에 드
는 청결한 처소에 본존과 같은 수의 꽃다발로 장식한 만달라를 설치하고, 부처의 신어의 세 가지 의
지처를 상징하는 불상, 불경, 불탑 중의 하나를 모신 후 정성껏 공양물을 배치하고, 청결히 씻고서 자
리에 편안히 앉아 잠시 공성을 명상하고, 아래 게송을 의미를 떠올리며 수차례 염송한다.

གང་གིས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང༌།

의지하고 관련해서 얻어진 것은

།འགག་པ་མེད་པ་སྐྱེ་མེད་པ། །

ཆད་པ་མེད་པ་རྟག་མེད་པ།

항상함도 끊어짐도 없으며

།འོང་བ་མེད་པ་འགྲོ་མེད་པ། །

ཐ་དད་དོན་མིན་དོན་གཅིག་མིན།

다른 것도 같은 것도 없나니

།སྤྲོས་པ་ཉེར་ཞི་ཞིར་བསྟན་པ། །

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྨྲ་རྣམས་ཀྱི།
정등각자, 최고 설법자

།དམ་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། ཞེས་དང༌།

གང་ཞིག་རྐྱེན་ལས་སྐྱེས་པ་དེ་མ་སྐྱེས།

།དེ་ལ་སྐྱེ་བའི་རང་བཞིན་ཡོད་མ་ཡིན། །

강기 뗀찡 델와르중

체바 메바 딱메바

타데 돈민 돈찍민

족베 쌍계 마남기

강식 꼔레 꼐바 데마께

각바 메바 꼐메바

생겨남도 없고 사라짐도 없으며

옹와 메바 도메바

가는 것도 오는 것도 없으며

뙤바 녜르시 시르뗀바

이러한 무희론의 적멸 설하신

담바 데라 착찰로

부처님께 예경합니다.

데라 꼐외 랑신 요마인

조건으로부터 생겨난 모든 것은 무생이다. 그것에 생겨나는 자성은 없다.
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རྐྱེན་ལ་རག་ལས་གང་དེ་སྟོང་པ་སྟེ།
꼔라 락레 강데 똥바떼

།གང་གིས་སྟོང་ཉིད་ཤེས་དེ་བག་ཡོད་ཡིན།
강기 똥니 셰데 박요인

조건에 의존하는 모든 것은 공한 것이며 공성을 아는 자가 주의 깊은 자이다.
ཞེས་པ་ངག་དོན་དྲན་བཞིན་དུ་བརྗོད། དེ་ལས་ལངས་ནས།
이후 다음과 같이 세 번 염송한다.

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
쎔젠 탐제 데와당 데외 규당 덴바르 규르찍

일체중생이 안락과 안락의 원인을 갖추게 하소서.

སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །
둑엘당 둑엘기 규당 델와르 규르찍
고와 고의 원인을 여의게 하소서.

སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དམ་པ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །
둑엘 메베 데와 담바당 미델와르 규르찍
고가 없는 안락을 여의지 않게 하소서.

ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་བཏང་སྙོམས་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག།
녜링 착당 니당 델외 땅뇸 첸보라 네바르 규르찍

친소와 애증의 양단을 여읜 위대한 평등심에 머물게 하소서.
ལན་གསུམ་མཐར་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་ཞིང༌།

이후 사무량심을 명상하고 나서 다음과 같이 염송한다.

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ།
불법승의 삼보에

།བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པ་འདི་དག་གིས།

།འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །

쌍계 최당 촉기 촉남라

닥기 진쏙 기바 디닥기

제가 행한 보시 등의 선근에 의해

장춥 바르두 닥니 꺕수치

보리 성취할 때가지 귀의합니다.

도라 펜치르 쌍계 둡바르쇽
중생 위해 성불하여지이다.

དེ་ནས་རང་གི་ནུས་པ་དང་ཕྱོགས་བཅུའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྲས་དང་བཅས་པས་དེ་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་ཡང་བསམ།

이후 자신의 힘과 시방의 불보살님들에 의해 그와 같이 가피된다고 생각하며 다음을 세 번 염송한다.
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དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་དང༌།
꼰촉 쑴기 덴바당

쌍계당 장춥 셈바 남기 투당

삼보의 진실과 불보살의 위력과

ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རང་བཞིན་རྣམ་པར་དག་ཅིང་
촉니 용수 족베 아탕 첸보당

최기잉 랑신 남바르 닥찡

구족된 두 가지 자량의 광대한 위력과 자성이 공한 법성의

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྟོབས་ཀྱིས། ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་ཐམས་ཅད་ཞིང་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་འཇིག་རྟེན་གྱི་
쌈기 미캽베 똡기

율촉디 탐제 싱캄 남바르 닥바 직뗀기

부사의한 위력에 의해 이 지역 전체가 정토, 극락세계와 같이

ཁམས་བདེ་བ་ཅན་ལྟ་བུ་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོ་
캄 데와젠 따부 욘뗀 쌈기 미캽바 당덴바르 규르찍 		

셸메캉 첸보

부사의한 공덕을 갖추게 하소서.

རྒྱུ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པ། རྒྱ་སྟོང་གསུམ་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་དང་མཉམ་པ། རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་
규린보체 나촉레 둡바

갸똥쑴 강게 룽기 제마당 냠바

남바르 타르베고

갖가지 보배로 지어진 대무량궁이 삼천대천세계의 갠지스 모래알처럼 많고,

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་པ་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་འབར་བ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཐམས་ཅད་
쌈기 미캽바 당덴바 외세르 첸보 랍두 발와

쎔젠 탐제기 돈탐제

부사의한 삼해탈문을 갖추고, 대광명이 찬란하게 빛나고, 일체유정의 뜻을

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པ། གདན་རིན་པོ་ཆེ་སེང་གེའི་ཁྲི་པདྨ་དང་ཟླ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང༌། མཆོད་པའི་
용수 족바르 제바

덴린보체 쎙게티 뻬마당 다와 빡두 메바당

최베

모두 이루고, 연꽃과 달로 무수히 장식된 보배 사자좌와, 보현행원품에 설한

སྤྲིན་བཟང་པོར་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་ལས་བྱུང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ལན་གསུམ་
띤 상보르 쬐베 몬람레 중와 쌈기 미캽바 당덴바르 규르찍
부사의한 공양의 구름을 갖추게 하소서.
བཟླས།

이후 다음과 같이 세 번 염송한다.

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་
꼰촉 쑴기 덴바당

쌍계당 장춥 쎔바 탐제기 진

삼보의 진실과 불보살의 위력과
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གྱིས་བརླབས་པ་དང༌། ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་
기 랍바당

촉니 용수 족베 아탕 첸보당 		

최기잉

구족된 두 가지 자량의 광대한 위력과 자성이 공한 법성의

རྣམ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །
남바르 닥찡 쌈기 미캽베 똡기 데신두 규르찍

부사의한 위력에 의해 그와 같이 이루어지이다.

ལན་གསུམ་བཟླས་ལ། དེ་ནས་འཕགས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། །པུས་མོ་བཙུགས་ཏེ་མེ་ཏོག་བླངས། ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་འདི་སྐད་ཅེས།
이후 성인의 초청을 위해 무릎 꿇고 꽃을 들고 합장하며 다음과 같이 한 번 염송한다.

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཚན་ལེགས་པར་ཡོངས་བསྒྲགས་དཔལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང༌།
쫌덴데 데신셱바 첸렉바르 용닥뻴기 걀보당
선명칭길상왕여래,

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཟླ་བ་དང་པདྨས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ་མཁས་པ་གཟི་བརྗིད་སྒྲ་དབྱངས་ཀྱི་
데신셱바 린보체당 다와당 뻬메 랍두 곈바 케바 시지 다양기
보월지엄광음자재왕여래,

རྒྱལ་པོ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གསེར་བཟང་དྲི་མེད་རིན་ཆེན་སྣང་བ་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ་དང༌།
걀보당

데신셱바 쎄르상 디메 린첸 낭와 뚤슉 둡바당

금색보광묘행성취여래,

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མྱ་ངན་མེད་མཆོག་དཔལ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་བསྒྲགས་རྒྱ་མཚོའི་
데신셱바 냥엔 메촉 뻴당

데신셱바 최닥 갸최

무우최승길상여래, 법해뢰음여래,

དབྱངས་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་བློས་རྣམ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་མཁྱེན་པ་
양당

데신셱바 최기 갸초 촉기뢰 남바르 롤바 온바르 켼바

법해승혜유희신통여래,

དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིག་པ་
당 쫌덴데 데신셱바 다쫌바 양닥바르 족베 쌍계 릭바
세존 여래 살적 정등각

དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པ། སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ།
당 샵수 덴바

데와르 셱바

명행족 선서 세간해 조어장부

직뗀켼바

꼐부 둘외 칼로 귤와
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བླ་ན་མེད་པ། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ། སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་བཻཌཱུརྱའི་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང༌།
라나 메바 하당 미남기 똔바 쌍계 멘기라 베두례 외기 걀보당
무상사 천인사 약사유리광왕불,

ད་ལྟར་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་
단다르 닥짝기 똔바 쫌덴데 샤꺄 툽바 잠뷔링디르 냥엔레 데베 출
우리의 교조 남섬부주에서 열반의 모습을 나타내셨지만

བསྟན་ཀྱང༌། ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྣམ་པར་རོལ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་
뗀꺙

싱캄 셴두 데신셱베 남바르 롤바 나촉기 도외돈제

다른 정토에서 여래의 갖가지 화현으로 중생을 구제하고 계신

ཅིང་བཞུགས་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་དང༌། རྒྱལ་
찡 슉바당

장춥쎔바 쎔바 첸보 잠뻴 숀누르 규르바당 		

걀

샤꺄무니 세존, 보살마하살 문수동자,

བའི་སྲས་སྐྱབས་གྲོལ་དང༌། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་སོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང༌། དམ་པའི་ཆོས་དང་འཁོར་རྣམ་བཞི་
외쎄 꺕돌당

착나도제 라쏙바 빡두 메바당

담베최당 코르남시

구탈보살, 금강수 등 헤아릴 수 없이 많은 보살님들과, 정법과 사부대중을

སྐྱོང་བར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་དང༌། ཚངས་པ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང༌། གནོད་
꾱와르 셸기 셰바 하이왕보 갸진당

창바당

걀보 첸보 시당

뇌

수호하기로 맹세한 제석천, 범천, 사대천왕과,

སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཇི་འཇིགས་ལ་སོགས་པ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་སྔོན་གྱི་ཐུགས་
진기 데본 첸보 지직 라쏙바 뇌진기 데본 탐제라양 온기 툭
야차대장 꿈비라 등의 모든 야차대장님들 역시

དམ་བཟང་པོ་ལས་གླེང་སྟེ། བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་འགྲོ་བ་མང་པོ་སྐྱོབ་པའི་སླད་དུ་མགོན་སྐྱབས་དཔུང་གཉེན་
담 상보레 렝떼

닥짝 라쏙바 도와 망보 꾭베 레두 곤꺕 뿡녠

이전의 선한 맹세를 지켜서 저희 수많은 유정들을 위해 수호자로

དུ་སྤྱན་འདྲེན་ཞིང་མཆིས་ན་མཆོད་པའི་ཚོགས་སྦྱར་བའི་ཕོ་བྲང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་གཤེགས་ཤིང་གདན་
두 쩬덴싱 치나 최베촉 자르외 포당기 낄코르디르 셱싱 덴

오실 것을 청하오며, 이곳 공양물이 쌓인 궁전의 만달라에 오셔서
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འཛོམས་པ་ཆེན་པོ་མཛད་དེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་ཅི་གནང༌།
좀바 첸보 제데 진기 랍바르 찌낭
크게 모여 앉으시고 가피하소서.
ལན་གཅིག་བཟླས།

한 번 염송한다.

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང༌།
모든 중생을 남김없이 구제하고

།བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །

དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་པའི།

일체법을 여실히 아시는 세존이시여,

།བཅོམ་ལྡན་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

བཅོམ་ལྡན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དུ་མ་རུ།
여러 무량겁에 걸쳐서

།འགྲོ་ལ་བརྩེ་ཕྱིར་ཐུགས་རྗེ་རྣམ་སྦྱངས་ཤིང༌། །

སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པའི།
광대한 서원을 완전히 성취하신

།ཁྱོད་བཞེད་འགྲོ་དོན་མཛད་དུས་འདི་ལགས་ན། །

དེ་ཕྱིར་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ལྷུན་གྲུབ་ནས།

།རྫུ་ུ འཕྲུལ་བྱིན་རླབས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་མཛད་ཅིང༌། །

마뤼 쎔젠 꾼기 곤규르찡

오남 마뤼 지신 켼규르베

쫌덴 껠바 당메 두마루

몬람 갸첸 공바 용족베

데치르 최잉 포당 훈둡네

법성궁으로부터 자연성취의

뒤데 뿡쩨 미세 좀제하

마군을 무수히 파괴하는 천신

쫌덴 코르당 쩨떼 셱수쏠
권속들과 함께 오소서.

도라 쩨치르 툭제 남장싱

중생을 위해 자비를 닦으시고

쾨셰 도돈 제뒤 디라나

세존이시여, 이 자리에 오소서.

주툴 진랍 나촉 똔제찡

갖가지 신통, 가피를 나타내시고

མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་སྒྲོལ་བའི་ཕྱིར། །ཡོངས་དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །
타예 쎔젠 촉남 돌외치르

용닥 코르당 쩨떼 셱수쏠

무수한 유정들을 구제하기 위해

청정한 권속들과 함께 오소서.

བཅོམ་ལྡན་འདིར་ནི་བྱོན་པ་ལེགས།

세존이시여, 이곳에 잘 오셨습니다.

།བདག་ཅག་བསོད་ནམས་སྐལ་པར་ལྡན། །

བདག་གི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་སླད་དུ།

།འདི་ཉིད་དུ་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །

쫌덴 디르니 존바렉

닥기 최욘 셰레두

저희의 공양물을 받으시고

닥짝 쏘남 껠바르덴
가진 복만큼 준비한

디니 두니 슉수쏠
이곳에 머무소서.
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སྟོང་གསུམ་ཀུན་དང་མཉམ་པ་ཡི།
삼천세계에 있는 수만큼

།པདྨ་འདབ་བརྒྱད་གེ་སར་བཅས། །

བདེ་ཞིང་ཡངས་པར་འབུལ་ལགས་ན།

།ཅི་བདེ་བར་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །

똥쑴 꾼당 냠바이

데싱 양바르 불라나

연꽃을 풍성히 바치나니

뻬마 답계 게싸르쩨

여덟 꽃잎과 꽃밥을 가진

찌데 와르니 슉수쏠
편안히 머무르소서.

སྤྱན་དྲངས་པའི་རྗེས།

이와 같이 초청한 후,

སོ་སོའི་ཞིང་ཁམས་ནས་རྫུ་ུ འཕྲུལ་གྱིས་ནམ་མཁའ་ལ་གཤེགས་ཏེ་གཞལ་མེད་ཁང་གི་དབུས་སུ་སེང་གེའི་ཁྲི་
소쇠 싱캄네 주툴기 남카라 셱떼 셸메캉기 위수 셍게 티

각각의 정토로부터 신통으로 허공을 지나서 무량궁의 중앙에 커다란 사자좌

ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བརྒྱད་བཞུགས། ཆོས་པོ་ཏི་ཡང་བཞུགས། བར་གྱི་སྣམ་བུ་ལ་བྱང་ཆུབ་
첸보 계라 데신셱바 계슉

최보띠양 슉

바르기 남부라 장춥

여덟 개에 여래 여덟 분이 각각 앉으시고, 불경도 모시고, 중간의 단에는

སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་ལ་སོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བཞུགས། གསུམ་པ་ལ་གཡས་གྲལ་དུ་ཚངས་པ་དང་
쎔바 잠뻴 라쏙바 빡두 메바 슉		

쑴바라 예델두 창바당

문수 등의 무수한 보살님들이 앉으시고, 세 번째엔 오른쪽에 범천과 제석천,

བརྒྱ་བྱིན། གཡོན་གྲལ་དུ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་བཅུ་གཉིས། སྒོ་བཞི་ལ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་རང་རང་གིས་
갸진

욘델두 뇌진기 데본 쭈니

고시라 걀보 첸보시 랑랑기

왼쪽에 야차십이대장, 네 문에는 사대천왕이 각자의 서원대로 행하고 머문다고

དམ་བཅས་པ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་ཅིང་བཞུགས་པར་གྱུར་པར་བསམ་བ་ལ།
담쩨바 신두 둡찡 슉바르 규르
생각한다.

དེ་ལྟར་བསམ་པའི་རྗེས་ལ། ཁྲུས་གསོལ་རྒྱས་པ་ཕྱག་ལེན་ལྟར་དང་མཎྜལ་རྒྱས་པར་འབུལ། སྨོན་ཐུན་འདོན་སྲོལ་གདའང་རྒྱུན་དུ་བསྡུས་པ་འདི་
ཙམ་གྱིས་འཐུས་ཏེ།
이후 세정의식을 의궤대로 진행하고, 만달라 완본을 바친다. 발원문이나 일상적으로 수행하는 기도
문을 낭송하기도 하지만 일반적으로는 간략한 이 정도로 충분하다.
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ཁྲུས་ཀྱི་ཁང་པ་ཤིན་ཏུ་དྲི་ཞིམ་པར།
지극히 향기로운 욕실에

།ཤེལ་གྱི་ས་གཞི་གསལ་ཞིང་འཚེར་བ་བསྟར། །

རིན་ཆེན་འབར་བའི་ཀ་བ་ཡིད་འོང་ལྡན།
보배가 빛나는 아름다운 기둥

།མུ་ཏིག་འོད་ཆགས་བླ་རེས་བྲེས་པ་དེར། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་དེ་སྲས་ལ།
그 안에 여래와 보살님들께

།རིན་ཆེན་བུམ་པ་མང་པོ་སྤོས་ཀྱི་ཆུ། །

ཡིད་འོང་ལེགས་པར་བཀང་བ་གླུ་དང་ནི།

།རོལ་མོར་བཅས་པ་དུ་མས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །

튀기 캉바 신두 디심바르

린첸 바르외 까와 이옹덴

데신 셱바 남당 데쎄라

이옹 렉바르 깡와 루당니
지극히 아름다운 노래와

셸기 싸시 쎌싱 체르와따르

투명하고 반짝이는 유리바닥

무띡 외착 라레 데바데르

진주로 장식된 하늘 가리개

린첸 붐바 망보 뾔기추
보배 항아리의 향수와

롤모르 쩨바 두메 꾸튀쏠

악기 연주와 함께 씻겨 드립니다.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ།

옴 사르바 따타가따 아비셰까 떼사마야 시리예 훔

ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི།
태어나자마자 천신들이

།ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །

ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས།

청정한 천계의 물로

།དེ་བཞིན་བདག་གིས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །

འདི་ནི་ཁྲུས་མཆོག་དཔལ་དང་ལྡན།
장엄한 최상의 세정수는

།ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་ནི་བླ་ན་མེད། །

བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིན་ཏེ།

།ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བར་མཛོད། །

지따르 땀바 짬기니

하이 추니 닥바이

디니 튀촉 뻴당덴

진랍 예셰 추인떼

가피와 지혜의 물이니

하남 기니 튀쏠따르
씻겨드리는 것처럼

데신 닥기 꾸툴쏠

제가 옥체를 씻겨 드립니다.

툭제 추니 라나메

자비의 위없는 물과

찌되 오둡 쫄와르죄

저희가 원하는 성취를 주소서.
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དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་གོས།

이제 청결하고 향기로운 천으로

།གཙང་ལ་དྲི་རབ་བགོས་པས་སྐུ་ཕྱིའོ། །

སྲབ་འཇམ་ཡང་པ་ལྷ་ཡི་གོས།

부동금강신을 얻기 위해

།མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་ལ། །

མི་ཕྱེད་དད་པས་བདག་འབུལ་ན།

불변의 신심으로 바치나니

།བདག་སོགས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག །

ལྷག་བསམ་དག་པའི་ན་བཟའ་འདི་འབུལ་བས།
정성을 다해 옷을 바치나니

།ལུས་ལ་ངུར་སྨྲིག་གོས་གྱོན་སེམས་ལ་ནི། །

ངོ་ཚ་ཁྲེལ་ཡོད་བཟོད་པའི་གོས་གྱོན་ནས།

마음엔 참괴와 인욕의 옷을 입고

།རྒྱལ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཡུམ་ལ་མཆོད་པར་བགྱི། །

སྣ་ཚོགས་དབང་པོའི་གཞུ་ལྟར་རབ་བཀྲ་ཞིང༌།
제석천의 활처럼 찬란하고

།གང་ལ་རེག་ན་བདེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི། །

གོས་བཟང་རིན་ཆེན་བདག་བློ་སྦྱོང་ཕྱིར་འབུལ།

།བཟོད་པ་དམ་པའི་གོས་ཀྱིས་བརྒྱན་པར་ཤོག །

데닥 꾸라 충바 메베괴

쌉잠 양바 하이괴

미체 데베 닥불나

학쌈 닥베 나사 디불외

오차르 텔요 쇠베 괴굔네

나촉 왕뵈 슈따르 랍따싱

괴상 린첸 닥로 종치르불

저희의 마음 정화를 위해 바치나니

짱라 디랍 괴베 꾸치오
옥체를 닦아 드립니다.

미꾀 도제 꾸녜라

부드럽고 가벼운 천상의 옷을

닥쏙 도제 꾸톱쇽

저희가 금강신을 얻게 하소서.

뤼라 우르믹 괴굔 쎔라니

저희 몸엔 적황색 옷을 입고

걀와 꼐베 윰라 최바르기

부처의 어머니 반야에 공양 올립니다.

강라 렉나 데외 규르규르베

닿을 때마다 안락을 일으키는 보배 옷을

쇠바 담베 괴기 곈바르쇽

바른 인욕의 옷으로 장엄하게 하소서.

བརྗོད་ལ། མཎྜལ་རྒྱས་པ་འབུལ།

이후 만달라 완본을 바치며 다음과 같이 염송한다.

ས་གཞི་སྤོས་ཆུས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ།
싸시 뾔취 죽싱 메똑땀

།རི་རབ་གླིང་བཞི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདི། །
리랍 링시 니다 곈바디

대지에 향수와 꽃을 뿌리고
수미산과 사대주를 해와 달로
		 장엄한 이것을
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སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས།
불국토로 관상하여 바치나니

།འགྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་དེར་སྤྱོད་པར་ཤོག། །

མཉེས་བྱེད་མཎྜལ་བཟང་པོ་འདི་ཕུལ་བས།

།བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང༌། །

쌍계 싱두 믹떼 풀와이

녜제 멘델 상보 디풀외

흡족한 이 만달라를 바치나니

도꾼 남닥 싱데르 쬐바르쇽

일체중생이 정토에 들게 하소서.

장춥 람라 바르체 미중싱

보리도에 장애가 생기지 않고

དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་དགོངས་པ་རྟོགས་པ་དང༌། །སྲིད་པར་མི་འཁྲུལ་ཞི་བར་མི་གནས་ཤིང༌། །
뒤쑴 데셱 공바 똑바당

씨바르 미툴 시와르 미네싱

삼세여래의 뜻을 깨달으며
윤회에 미혹하지 않고 열반에도
		 머무르지 않으며

ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི་འགྲོ་རྣམས་སྒྲོལ་བར་ཤོག །
남카 냠베 도남 돌와르쇽

허공처럼 무한한 중생을 구제하게 하소서.

ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང༌།
예경, 공양, 참회,

།རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །

དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ།

།ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའོ ། །

착찰 와당 최찡 샥바당

게와 쭝세 닥기 찌싹바

제가 지은 작은 선업 일체를

제수 이랑 꿀싱 쏠와이
수희, 청법, 서원 등

탐제 닥기 장춥 치르오오
보리 위해 회향합니다.

ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །
촉쭈 뒤쑴기 데와르 셱바 쎄당 쩨바 남라 착찰로 최도

시방삼세의 불보살님들께 예경합니다. 공양 올립니다.

སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
꺕수치오

귀의합니다.

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མཚན་ལེགས་པར་
쫌덴데 데신셱바 다쫌바 양닥바르 족베 쌍계 첸렉바르
세존 여래 살적 정등각 선명칭길상왕여래께
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ཡོངས་བསྒྲགས་དཔལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
용닥 뻴기 걀보라 착찰로 최도 꺕수치오

예경합니다. 공양 올립니다. 귀의합니다.

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་དང་
쫌덴데 데신셱바 다쫌바 양닥바르 족베 쌍계 린보체당
세존 여래 살적 정등각 보월지엄광음자재왕여래께

ཟླ་བ་དང་པདྨས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ་མཁས་པ་གཟི་བརྗིད་སྒྲ་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
다와당 뻬메 랍두 곈바 케바 시지 다양기 걀보라 착찰로
예경합니다. 공양 올립니다.

མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
최도 꺕수치오
귀의합니다.

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གསེར་བཟང་
쫌덴데 데신셱바 다쫌바 양닥바르 족베 쌍계 쎄르상
세존 여래 살적 정등각 금색보광묘행성취여래께

དྲི་མེད་རིན་ཆེན་སྣང་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
디메 린첸 낭와 뚤슉 둡바라 착찰로 최도 꺕수치오
예경합니다. 공양 올립니다. 귀의합니다.

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་མེད་
쫌덴데 데신셱바 다쫌바 양닥바르 족베 쌍계 냥엔메
세존 여래 살적 정등각 무우최승길상여래께

མཆོག་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
촉 뻴라 착찰로 최도 꺕수치오

예경합니다. 공양 올립니다. 귀의합니다.

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་བསྒྲགས་
쫌덴데 데신셱바 다쫌바 양닥바르 족베 쌍계 최닥
세존 여래 살적 정등각 법해뢰음여래께
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རྒྱ་མཚོའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
갸최양라 착찰로 최도 꺕수치오

예경합니다. 공양 올립니다. 귀의합니다.

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་
쫌덴데 데신셱바 다쫌바 양닥바르 족베 쌍계 최기 갸초
세존 여래 살적 정등각 법해승혜유희신통여래께

མཆོག་གི་བློས་རྣམ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
촉기뢰 남바르 롤바 온바르 켼바라 착찰로 최도 꺕수치오
예경합니다. 공양 올립니다. 귀의합니다.

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་
쫌덴데 데신셱바 다쫌바 양닥바르 족베 쌍계 멘기라
세존 여래 살적 정등각 약사유리광여래께

བཻཌཱུརྱའི་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
베두례 외기 걀보라 착찰로 최도 꺕수치오
예경합니다. 공양 올립니다. 귀의합니다.

སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་བ་
똔바 쫌덴데 데신셱바 다쫌바 양닥바르 족베 쌍계 걀와
세존 여래 살적 정등각 교조 샤꺄무니 부처님께

ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
샤꺄 툽바라 착찰로 최도 꺕수치오

예경합니다. 공양 올립니다. 귀의합니다.

མ་རིག་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ་མཆོག

무명의 어둠을 몰아내는 최상의 등불

།སྡུག་བསྔལ་ནད་སེལ་སྨན་གྱི་ཕུལ། །

དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཐམས་ཅད་ལ།

།ཕྱག་འཚལ་མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

마릭 문쎌 돈메촉

담최 꼰촉 탐제라

정법, 삼보 일체에

둑엘 네쎌 멘기풀

고의 병을 해소하는 최상의 약

착찰 최도 꺕수치오

예경, 공양, 귀의합니다.
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བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
장춥 쎔바 쎔바 첸보 잠뻴 숀누르 규르바라 착찰로
보살마하살 문수동자께 예경합니다.

མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
최도 꺕수치오

공양 올립니다. 귀의합니다.

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྐྱབས་གྲོལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
장춥 쎔바 쎔바 첸보 팍바 꺕돌라 착찰로
보살마하살 구탈성자께 예경합니다.

མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
최도 꺕수치오

공양 올립니다. 귀의합니다.

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
장춥 쎔바 쎔바 첸보 뻴 착나 도제 라쏙바 남라 착찰로
보살마하살 금강수께 예경합니다.

མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
최도 꺕수치오

공양 올립니다. 귀의합니다.

ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་དང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་སོགས་པ་ཆོས་སྐྱོང་བ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
창바당 갸진당 걀보 첸보시 라쏙바 최꾱와 남라 착찰로
범천, 제석천, 사대천왕 등 호법신중께 예경합니다.

མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
최도 꺕수치오

공양 올립니다. 귀의합니다.

གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཇི་འཇིགས་ལ་སོགས་པ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་བཅུ་གཉིས་གཡོག་
뇌진기 데본 첸보 지직 라쏙바 뇌진기 데본 첸보 쭈니 욕
야차대장 꿈비라 등의 야차십이대장님들께
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བདུན་འབུམ་བདུན་འབུམ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
둔 붐둔 붐당 쩨바 남라 착찰로 최도 꺕수치오
예경합니다. 공양 올립니다. 귀의합니다.

འཕགས་པའི་ཚོགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་ཡོན་དང་བྱུག་པ་མེ་ཏོག་དང་བདུག་སྤོས། མར་མེ་དང་ཞལ་
팍베촉 데닥 탐제라 최욘당 죽바 메똑당 둑뾔

마르메당 셸

이러한 일체 승중께 공양수, 도향, 꽃, 소향, 등불, 음식,

ཟས། རོལ་མོ་དང་སིལ་སྙན། གདུགས་དང་བ་དན་ལ་སོགས་པ་དངོས་སུ་ཅི་འབྱོར་བ་འདི་དག་དང༌། ཕྱོགས་
세 롤모당 씰녠

둑당 바덴 라쏙바 외수 찌조르와 디닥당

촉

음악, 일산, 깃발 등 실제로 준비한 이 공양물들과,

བཅུ་ན་བདག་པོས་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་བའི་ལྷ་དང་མིའི་རྫས་དམ་པ་བདེ་བའི་ཡོ་བྱད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་
쭈나 닥뵈 용수 마숭외 하당 미 제담바 데외 요제 푼쑴 촉바 탐

시방의 주인 없는 천계와 인간계의 성물과 안락의 기물들 일체와,

ཅད་དང༌། གཟུངས་དང་རིག་པའི་མཐུ་དང་མོས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་བཟང་པོར་སྤྱོད་
제당

숭당 릭베 투당 뫼베 똡기 꼐베 최베 띤상보르 쬐

다라니와 지혜, 신심의 힘에 의해 생겨난 공양 구름, 보현행원품에 설한

པའི་སྨོན་ལམ་ལས་བྱུང་བ་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀྱི་མཐའ་ཀླས་པ་ཐམས་ཅད་བཀང་སྟེ་
베 몬람레 중와 갸초 탐제기 남케 캄기타 레바 탐제 깡떼

바다와 같은 일체 공양물로 무한한 허공계를 가득 채워 바칩니다.

འབུལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་ཐོག་མ་མ་མཆིས་པ་ནས་འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་ཚེ་རབས་
불로

최도

닥짝 남기 톡마 마치바네 코르와나 코르외 체랍

공양 올립니다. 저희가 무시이래로 윤회하여 세세생생

ཐམས་ཅད་དུ་སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་མདོར་ན་མི་བགྱི་བར་འོས་པའི་ལས་ནི་བགྱིས། །བགྱི་བར་འོས་པའི་
탐제두 딕바 미게외레 도르나 미기와르 외베 레니기

기와르 외베

행하지 말아야 할 것은 행하고, 행해야 할 것은

ལས་མ་བགྱིས་པ་ལ་སོགས་པ་དངོས་སྡིག་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་འཆགས་སོ། །
레 마기바 라쏙바 외딕 찌치바 탐제 양닥바르 착소
행하지 않는 등의 불선한 죄업 일체를 참회합니다.
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དུས་གསུམ་གྱི་འཕགས་པ་དང་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་དགེ་བ་མཐའ་དག་གི་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ལ་རྗེས་སུ་
뒤쑴기 팍바당 소쇠 꼐외 게와 타닥기 쏘남 탐제라 제수
삼세의 성자와 범부의 일체 선업과 복덕에 수희합니다.

ཡི་རང་ངོ༌། །ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པ་བསྐོར་བར་བསྐུལ་ལོ། །
이랑오 촉쮜 걀와 탐제라 최기 콜로 라나 메바 꼬르와르 꿀로

시방의 모든 부처님들께 위없는 법륜을 굴리실 것을 간청합니다.

འཇིག་རྟེན་གྱི་སྒྲོན་མེ་གང་དག་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་སྟོན་པར་བཞེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་མྱ་ངན་ལས་
직뗀기 돈메 강닥 냥엔레 다외 출똔바르 셰바 데닥 탐제라 냥엔레

세간의 등불, 열반에 든 모습을 보이신 모든 부처님들께 열반에 들지 마시고

མི་འདའ་བར་འཇིག་རྟེན་གྱི་དོན་མཛད་ཅིང་ཡུན་རིང་དུ་བཞུགས་པར་གསོལ་བར་འཚལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་
미다와르 직뗀기돈 제찡 윤링두 슉바르 쏠와르 찰로 		

쫌덴데

세간을 위해 행하시며 오래도록 머무실 것을 간청합니다.

གདན་འཛོམས་པ་ཆེན་པོས་དགོངས་སུ་གསོལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་
덴좀바 첸뵈 공수쏠

쫌덴데 툭제 첸보당 덴바 남기

자리에 크게 모이신 세존들께 간청합니다. 대자비를 갖추신 세존들께서

སླད་མའི་དུས་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མ་དམ་པའི་ཆོས་ལྟར་བཅོས་པ་འབྱུང་བ་ན་སེམས་ཅན་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་སྣ་ཚོགས་
레메뒤 압갸바 타마 담베 최따르 쬐바 중와나 쎔젠 레기 딥바 나촉
후오백세를 정법으로 개조하셔서, 갖가지 업장에 덮인 유정들,

ཀྱིས་བསྒྲིབས་པ། ནད་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གཟིར་བ། མྱ་ངན་དང་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གཙེས་པ།
기 딥바

네나촉기 시르와

냥엔당 둑엘 남바 나촉기 쩨바

갖가지 병과 슬픔과 고통에 시달리고 비참한

ཕོངས་པར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་དོན་དང་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་
퐁바르 규르베 쎔젠 탐제 제수 숭싱 하당 미남기 돈당 펜바당 데외
일체 유정들을 보호하시고, 천신과 인간들의 이익과 안락을 위해

སླད་དུ། སྔོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བདུན་
레두 온 쫌덴데 데신셱바 다쫌바 양닥바르 족베 쌍계 둔
과거의 세존 여래 살적 정등각 칠불께서
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གྱིས་ཐབས་མཁས་པ་དང༌། སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་རྒྱས་པ་རླབས་པོ་ཆེ་དག་ཇི་ལྟར་བཏབ་ཅིང་བྱིན་
기 탑케바당

온기 몬람기 켸바르 계바 랍보체닥 지따르 땁찡 진

과거에 발하셨던 광대한 서원들과 가피와 선교방편과,

གྱིས་བརླབས་པ་དང༌། དོན་དེ་ཉིད་ད་ལྟར་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ཇི་ལྟར་
기 랍바당

돈데니 단다르 닥짝기 똔바 쫌덴데 뻴 샤꺄툽베 지따르

현세의 우리의 교조 샤꺄무니 세존의 말씀과

བཀའ་སྩལ་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང༌། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དང༌། སྐྱབས་གྲོལ་དང༌། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་
까쩰찡 진기 랍바당

팍바 잠뻴당

꺕돌당

착나 도제라

가피, 문수, 구탈, 금강수 등의

སོགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང༌། ཚངས་པ་དང་ལྷའི་དབང་པོ་
쏙바 장춥 쎔바 남기 지따르 진기 랍바당				

창바당 하이왕보

보살님들의 가피, 범천과 제석천,

བརྒྱ་བྱིན་དང༌། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང༌། གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་བཅུ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་དམ་
갸진당

걀보 첸보 시당

뇌진기 데본 첸보 쭈니 라쏙바 담

사대천왕, 야차십이대장 등 정법을 수호하는

པའི་ཆོས་སྐྱོང་བའི་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་རྣམས་དང༌། ཐམས་ཅད་གདན་འཛོམས་པའི་སྤྱན་སྔར་ཕོ་བྲང་གི་དཀྱིལ་
베 최꾱외 게녠 첸보 남당

탐제 덴좀베 쩬아르 포당기 낄

위대한 우바새님들과, 자리에 모이신 성중 전에

འཁོར་བཤམས། །འབྱོར་པའི་སྟོབས་ཅི་མཆིས་པས་མཆོད་པའི་ཚོགས་སྦྱར་ནས་མཚན་ནས་བརྗོད་དེ་མཆོད་པ་
코르 샴

조르외똡 찌치베 최베촉 자르네 첸네 죄데 최바

궁전의 만달라를 배치하고, 정성껏 준비한 공양물을 바칩니다.

འབུལ། བཀའ་དྲིན་ནོད་ཅིང་མཆིས་ན། གདན་འཛོམས་པས་སྔོན་ཇི་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་བཀའ་སྩལ་པ་
불

까딘 뇌찡 치나

덴좀베 온 지따르 진기 랍싱 까쩰바

은혜를 얻을 수 있다면 자리에 모이신 성중께서 과거에 가피하시고

བཞིན་དུ་མདོ་སྡེའི་ཕན་ཡོན་ཇི་སྐད་འབྱུང་བའི་བཀའ་དྲིན་ཐམས་ཅད། ཆེ་གེ་མོའམ། བདག་ཅག་ལ་སོགས་
신두 도데 펜욘 지께 중외 까딘 탐제		

체게모암 닥짝 라쏙

말씀하신 바와 같이 경장에서 설한 이익과 공덕 일체를 저희 일체중생이
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སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འཕྲལ་དུ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ།
쎔젠 탐제기 텔두 톱바르 진기 랍바르 제두쏠
신속히 성취하도록 가피하소서.

གོང་གི་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་སོགས་ནས་འདི་བར་ལན་གསུམ་བཟླས།
여기까지 세 번 염송한 후

སྐབས་འདིར་གཟུངས་སྔགས་བཟླས།

다음의 다라니진언을 108번, 또는 21번, 또는 7번 염송한다.

ཏདྱཐཱ། གྷུ་མེ་གྷུ་མེ། ཨི་མི་ནེ། མི་ཧི། མ་ཏི་མ་ཏི། སཔྟ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། ས་མཱ་དྷྱ་དྷིཥྛི་ཏེ།

따댜타 구메 구메 이미네 미히 마띠 마띠 삽따 따타가따 사마디 아디슈티떼

ཨ་ཏེ་མ་ཏེ། པཱ་ལེ་པཱ་པཾ་ཤོ་དྷ་ནི། སརྦ་པཱ་པཾ་ནཱ་ཤ་ཡ། མ་མ་བུདྡྷེ་བུདྡྷོཏྟ་མེ། ཨུ་མེ་ཀུ་མེ།

아떼 마떼 빨레 빠빰 쇼다니 사르바 빠빰 나샤야 마마 붓데 붓돗따메 우메 꾸메

བུདྡྷ་ཀྵེ་ཏྲ་པ་རི་ཤོ་དྷ་ནི། དྷ་མེ་ནི་དྷ་མེ། མེ་རུ་མེ་རུ། མེ་རུ་ཤི་ཁ་རེ། སརྦ་ཨ་ཀཱ་ལ་མྲྀ་ཏྱུནཱི།

붓다 끄셰뜨라 빠리쇼다니 다메니 다메 메루 메루 메루 시카레 사르바 아깔라

པཱ་ར་ཎི། བུདྡྷེ་སུ་བུདྡྷེ། བུདྡྷ་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་ན། རཀྵནྟུ་མེ། སརྦ་དེ་བཱཿ ས་མེ་ཨ་ས་མེ།

므리뜌니 빠라니 붓데 수봇데 붓다 아디시티떼나 락샨뚜 메 사르바 데바

ས་མ་ནྭཱ་ཧ་རནྟུ་མེ། སརྦ་བུདྡྷ། བོ་དྷི་སཏྭཱ། ཤ་མེ་ཤ་མེ། པྲ་ཤ་མནྟུ་མེ།

사메 아사메 사만바하란뚜 메 사르바 붓다 보디사뜨바 샤메 샤메 쁘라샤만뚜 메

སརྦ་ཨཱི་ཏྱུད་པ་དྲ་བ་བྱཱ་དྷ་ཡཿ པཱུ་ར་ཎི་པཱུ་ར་ཎི་པཱུ་ར་ཡ་མེ།

사르바 이뜌다바 드라바 뱌다야 뿌라니 뿌라니 뿌라 야메

སརྦ་ཨཱ་ཤ་ཡཱ་བཻ་ཌཱུརྱ་པྲ་ཏི་བྷཱ་སེ། སརྦ་པཱ་པཾ་ཀྵ་ཡཾ་ཀཱ་རི་སྭཱ་ཧཱ།

사르바 아샤야 바이두랴 쁘라띠바세 사르바 빠빰 끄샤얌 까리 스바하
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ཞེས་ཆོ་ག་ཚར་རེ་ལ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དམ། ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གམ། བདུན་རེ་གང་འོས་ལོང་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ། དེ་ནས།
이후 다음과 같이 염송한다.

བླ་མ་མཉམ་མེད་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ།

།དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །

라마 냠메 쌍계 린보체
비할 바 없는 스승 보배로운 부처님

뒤쑴 데셱 쎄쩨 탐제기
삼세 여래, 보살님들께서

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ངོ་བོར་བྱིན་བརླབས་པ།
꾸쑹 툭기 오오르 진랍바
신어의 삼문으로 가피하신

།བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

མ་བཅོས་སྤྲོས་བྲལ་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ།
마쬐 뙤델 라마 최기꾸
무위, 무희론의 법신 스승

།བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །

པད་སྡོང་ལས་འཁྲུངས་བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ།

뻬동 레퉁 라마 뚤베꾸
연꽃 줄기로부터 나신 화신 스승

།སྐུ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཟ་ཧོར་རྒྱལ་པོའི་རིགས་འཁྲུངས་དགེ་སློང་གང༌།
사호르 걀뵈 릭퉁 겔롱강
사호르의 왕족으로 태어나신 비구

།མཁན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞི་བ་འཚོ། །

སྡོམ་བརྩོན་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ཀུན་ལ་མཁས།

།བསླབ་པ་གསུམ་ལྡན་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

돔쫀 릭베 네아 꾼라케
오대학문에 정통하신 대학장

까딘 첸뵈 샵라 착찰로
큰 은혜에 예경합니다.

데첸 롱쬐 라마 최기제
대락을 누리시는 법주 스승

꾸쑴 도제 창라 착찰로
금강지의 삼신에 예경합니다.

켄보 장춥 쎔바 시와초
청정 계율과 삼학을 갖추고

랍바 쑴덴 데라 착찰로
적호 보살님께 예경합니다.

འཕཌ་མཆོག་རིཌ་གསུམ་མགོན་པོ་བསམ་བཞིན་དུ། །བོད་འབངས་ཆོས་ལ་འཁོད་ཕྱིར་སྐུར་སྤྲུལ་པ། །
팍촉 릭쑴 곤보 쌈신두
대성자 세 분의 보호주께서

뵈방 최라 쾨치르 꾸르뚤바
티벳을 법으로 인도하기 위해 화현한

མངའ་བདག་སྲོང་བཙན་ཁྲི་སྲོང་རལ་པ་ཅན།
아닥 송쩬 티송 렐바젠
송쩬 감뽀, 티송 데쩬, 티렐 바쩬

།ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

དགའ་ལྡན་གནས་ན་ནམ་མཁའ་དྲི་མ་མེད།

།འཕགས་པའི་གནས་ན་དཱི་པཾ་ཀ་ར་ཞེས། །

간덴 네나 남카 디마메
도솔천에선 티 없는 허공,

최걀 메왼 남라 착찰로
군주 법왕님들께 예경합니다.

팍베 네나 디빰 까라셰
인도에선 디빰까라,
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ཁ་བ་ཅན་ན་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ །
티벳에선 아띠샤 존자,

།ས་སྟེང་གྲགས་པས་ཁྱབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

མ་འོངས་སངས་རྒྱས་བདུན་པ་རབ་གསལ་གང༌།
일곱 번째 미래불

།སྒྲོལ་མས་རྗེས་བཟུང་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས། །

ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་བྷ་དྲ་ཞེས་གྲགས་པའི།

까시미르 출신의 학자이자 성취자

།ཁ་ཆེ་མཁས་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

མཁྱེན་རབ་ཐུགས་རྗེ་ཚད་མེད་མངའ་བ་ལས།
무한한 지혜와 자비를 갖추어

།མི་ཕམ་མགོན་པོ་རྣམ་པར་སྣང་བ་ཅན། །

བློ་གྲོས་ཟད་མེད་ཡོན་ཏན་གཏེར་མངའ་བ།

།འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཕྱོགས་བཅུར་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་དང༌།
시방에 계신 모든 부처님과

།བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་རྒྱལ་སྲས་མ་ལུས་ཚོགས། །

རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པ་ཡི།

།བླ་མ་འཕགས་པའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

카와 젠나 빨덴 아띠샤

마옹 쌍계 둔바 랍쎌강

샤꺄 시리바 드라다 셰닥베

켼랍 툭제 체메 아와레

로되 세메 욘뗀 떼르아와

사뗑 닥베 캽라 착찰로

세상에 명성을 떨친 분께 예경합니다.

돌메 제숭 케싱 둡바녜

따라 성모께서 보살피신

카체 케바 데라 착찰로

샤꺄시리바드라께 예경합니다.

미팜 곤보 남바르 낭와젠

미륵존의 모습으로 나타나며

잠양 라메 샵라 착찰로

지혜와 공덕의 다함없는 보고의 소유자 잠양 라마께 예경합니다.

촉쭈르 슉베 걀와 마뤼당

둘찍 뗑나 둘녜 슉바이

한 먼지 위에 먼지 수만큼 계신

장춥 쎔당 걀쎄 마뤼촉

보리심과 모든 보살 대중

라마 팍베 촉라 착찰로

성자 스승님들께 예경합니다.

ཞེས་པའི་རྗེས་སུ།བདེ་གཤེགས་བརྒྱད་ཀྱི་བསྟོད་པ་མཁན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པ་ནི།
이후 다음의 팔불예찬은 법주가 거행한다.

མཚན་གྱི་མེ་ཏོག་རྒྱས་ཤིང་དག་པ་ལ།
첸기 메똑 계싱 닥바라

삼십이상의 청정한 꽃이 만발하고

།དཔེ་བྱད་བཟང་པོའི་འབྲུ་ཆགས་མཛེས་པའི་སྐུ། །
뻬제 상뵈 두착 제베꾸

팔십종호로 낱낱이 장식된 아름다운 몸
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གང་གིས་མཐོང་ཐོས་དྲན་དང་དཔལ་གྱུར་པ།
누가 보고 듣고 떠올려도 거룩한

།མཚན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

རིན་ཆེན་ཟླ་བ་པདྨས་རབ་བརྒྱན་ཅིང༌།
보배, 달, 연꽃으로 장식되고

།ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་མཁས་པའི་མཁྱེན་པ་འཕགས། །

རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་ཟབ་པའི་སྐུ་མངའ་བ།

대해처럼 심오한 몸을 구족한

།སྒྲ་དབྱངས་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཛམ་བུའི་ཆུ་བོ་གསེར་ལྟར་ལྷང་ངེ་བ།
황금처럼 빛나는 잠부강

།ཉི་མ་སྟོང་ལས་ལྷག་པའི་གཟི་བརྗིད་འབར། །

དྲི་མེད་གསེར་གྱི་མཆོད་སྡོང་ལྟ་བུའི་སྐུ།
순금의 심지와 같은 몸

།གསེར་བཟང་དྲི་མེད་སྣང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

མྱ་ངན་འདས་ཤིང་བདེ་བའི་མཆོག་བརྙེས་པ།
번뇌를 넘어 최상의 안락을 얻고

།འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གདུང་བ་ཞི་མཛད་ཅིང༌། །

འགྲོ་དྲུག་མགོན་དང་དཔལ་དུ་གྱུར་པ་ཡི།
육도의 길상한 의지처

།མྱ་ངན་མེད་མཆོག་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཆོས་སྒྲ་ཆེན་པོས་ཕ་རོལ་རྒོལ་བ་འཇོམས།

커다란 법음으로 논쟁자를 물리치고

།རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་ཟབ་པའི་སྐུ་མངའ་ཞིང༌། །

འགྲོ་བའི་དུག་གསུམ་མ་ལུས་ཞི་མཛད་པ།

།ཆོས་བསྒྲགས་རྒྱ་མཚོའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

강기 통퇴 덴당 뻴규르바

린첸 다와 뻬마 랍곈찡

갸초 땨부르 삽베 꾸아와

잠뷔 추오 쎄르땨르 항에와

디메 쎄르기 최동 따뷔꾸

냥엔 데싱 데외 촉녜바

도둑 곤당 뻴두 규르바이

최닥 첸뵈 파롤 골와좀

도외 둑쑴 마뤼 시제바

중생의 삼독을 남김없이 평정하시는

첸기 걀보 데라 착찰로

선명칭길상왕여래께 예경합니다.

셰자 꾼라 케베 켼바팍

일체법을 통달하신 수승한 지혜

다양 걀보 데라 착찰로

보월지엄광음자재왕여래께 예경합니다.

니마 똥레 학베 시지와르

천 개의 태양보다 빛나는 위엄

쎄르상 디메 낭라 착찰로

금색보광묘행성취여래께 예경합니다.

도외 둑엘 둥와 시제찡

중생의 고를 가라앉히는

냥엔 메촉 뻴라 착찰로

무우최승길상여래께 예경합니다.

갸초 따부르 삽베 꾸아싱

바다와 같이 심오한 몸을 구족하며

최닥 갸최 양라 착찰로

법해뢰음여래께 예경합니다.
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་ཚུལ།
헤아리기 어려운 법의 지혜

།རྣམ་དག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་རོལ་མཛད་ཅིང༌། །

ཤེས་བྱ་མ་ལུས་མངོན་སུམ་གཟིགས་པ་པོ།
일체법을 생생하게 보시는

།ཆོས་བློ་མངོན་པར་མཁྱེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

འགྲོ་བའི་ནད་གསོ་མཛད་པ་སྨན་པའི་མཆོག

중생의 병을 치유하는 최상의 의사

།བཻཌཱུརྱ་ལྟར་དྭངས་པའི་སྐུ་མངའ་ཞིང༌། །

སྐུ་ཡི་འོད་ཀྱིས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་མཛད་པ།

몸의 빛으로 중생을 구제하는

།སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ལ་སྙོམས་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས།
모든 이에게 평등한 자비의 세존

།མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་སྐྱོབ། །

དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ།
삼독의 병을 치유하는 약사불

།བཻཌཱུརྱའི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཉི་མ་ལྟ་བུར་མ་རིག་མུན་པ་སེལ།

태양처럼 무명의 어둠을 밝히고

།ཟླ་བ་ལྟ་བུར་ཉོན་མོངས་གདུང་བ་སེལ། །

དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ།
삼독의 병을 치유하는 약사불

།བཻཌཱུརྱའི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ལྷ་མིའི་སྟོན་པ་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་སྟེ།

།བཅོམ་ལྡན་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ལ་སྐྱབས་མཛད་པ། །

최기 로되 띵빡 까외출

셰자 마뤼 온쑴 식바보

도외 네소 제바 멘베촉

꾸이 외기 도와 돌제바

툭제 꾼라 뇸베 쫌덴데

둑쑴 네쎌 쌍계 멘기라

니마 따부르 마릭 문바쎌

둑쑴 네쎌 쌍계 멘기라

하미 똔바 멘베 걀보떼

인천의 스승, 약사 중의 왕

남닥 최기 잉라 롤제찡

청정한 법성에서 유희하며

최로 온바르 켼라 착찰로

법해승혜유희신통여래께 예경합니다.

베두 랴따르 당베 꾸아싱

와이두랴처럼 청명한 몸을 구족하고

멘베 걀보 데라 착찰로

약사유리광여래께 예경합니다.

첸짬 퇴베 엔되 둑엘꾭

이름만 들어도 악도의 고에서 벗어나고

베두랴이 외라 착찰로

유리광여래께 예경합니다.

다와 따부르 뇬몽 둥와쎌

달처럼 번뇌의 고통을 해소하며

베두랴이 외라 착찰로

유리광여래께 예경합니다.

쫌덴 직뗀 쑴라 꺕제바
삼세간의 보호주 세존
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དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ།
삼독의 병을 치유하는 약사불

།བཻཌཱུརྱའི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཁྱོད་ནི་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་སྨན་པ་སྟེ།
삼세간의 약사로서

།འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་རྩད་ནས་གཅོད། །

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ལ་རབ་ཏུ་འགོད།
일체중생을 안락으로 인도하는

།བཻཌཱུརྱའི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་གཟིགས།
지혜와 자비의 눈으로

།ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཁྱབ། །

དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ།
삼독의 병을 치유하는 약사불

།བཻཌཱུརྱའི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

རླུང་དང་མཁྲིས་པ་བད་ཀན་འདུས་པ་སོགས།
풍, 담, 연액, 합병 등

།འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་འཁྲུགས་པར་གྱུར་པ་ལ། །

ནད་ཀྱི་གཉེན་པོ་ཕྱག་གཡས་ཨ་རུ་ར།

오른손의 아루라로 병을 치유하는

།སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

སྐུ་མདོག་མཐིང་ཀ་ཨུདྤལ་སྔོན་པོ་འདྲ།
청련처럼 푸른색 몸에

།ཕྱག་གཡོན་བདུད་རྩིའི་སྨན་གྱི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས། །

དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ།

།བཻཌཱུརྱའི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

둑쑴 네쎌 쌍계 멘기라

쾨니 직뗀 쑴기 멘바떼

쎔젠 탐제 데라 랍두괴

예셰 쩬기 도와 꾼라 식

둑쑴 네쎌 썅계 멘기라

룽당 티바 베꾼 뒤바쏙

네기 녠보 착예 아루라

꾸독 팅까 웃뻴 온보다

둑쑴 네쎌 쌍계 멘기라

삼독의 병을 치유하는 약사불

베두랴이 외라 착찰로

유리광여래께 예경합니다.

되착 셰당 띠묵 쩨네쬐
탐진치를 뿌리 뽑아

베두랴이 외라 착찰로

유리광여래께 예경합니다.

툭제 쩬기 도와 꾼라캽
중생을 두루 살피시며

베두랴이 외라 착찰로

유리광여래께 예경합니다.

중와 첸보 툭바르 규르바라
사대가 착란될 때에

멘베 걀보 쾨라 착찰로

약사의 왕께 예경합니다.

착욘 뒤찌 멘기 훙세남

왼손에 감로의 약병을 들고

베두랴이 외라 착찰로

유리광여래께 예경합니다.
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ཉེས་པ་རྒྱ་མཚོ་དག་ནི་གཞིར་སྤངས་ནས།

바다와 같은 죄악은 바닥까지 말리고

།ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དག་གི་ཕ་རོལ་སོན། །

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལྷ་ཡི་ལྷར་གྱུར་པ།
삼독의 병을 치유하는 약사불

།བཻཌཱུརྱའི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་ཡོངས་སུ་དག་གྱུར་པའི།
광대한 서원을 완전히 이루어

།ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུར་གཞན་དོན་མཛད། །

དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ།

།བཻཌཱུརྱའི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

녜바 갸초 닥니 시르빵네

탐제 켼바 하이 하르규르바

몬람 갸첸 용수 닥규르베

둑쑴 네쎌 쌍계 멘기라

삼독의 병을 치유하는 약사불

욘뗀 갸초 닥기 파롤쏜

바다와 같은 공덕은 완전히 갖추어

베두랴이 외라 착찰로

유리광여래께 예경합니다.

이신 노르부 따부르 셴돈제

여의주처럼 중생에게 이익을 주며

베두랴이 외라 착찰로

유리광여래께 예경합니다.

ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེས་ཤཱཀྱའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། །གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་བདུད་ཀྱི་དཔུང་འཇོམས་པ། །
탑켸 툭제 샤꼐 릭수퉁

셴기 미툽 뒤기 뿡좀바

선교방편과 지혜로써 샤꺄족에 태어나

마군을 파괴하고 누구도 당할 수 없는

གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུར་བརྗིད་པའི་སྐུ།

།ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌།

쎄르기 훈보 따부르 지베꾸
황금산처럼 장엄한 몸

샤꼐 걀보 데라 착찰로

샤꺄무니 부처님께 예경합니다.

ཆོས་དཀོན་མཆོག་དང་འཁོར་གྱི་བསྟོད་པ་ལག་ལེན་མཐོང་བརྒྱུད་ནི།
이후 법보와 주변성중에 대한 예찬 의식

མ་རིག་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེའི་མཆོག

무명의 어둠을 밝히는 수승한 등불

།སྡུག་བསྔལ་ནད་སེལ་སྨན་གྱི་ཕུལ། །

དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཐམས་ཅད་ལ།

일체 정법의 보배에 예경하며

།ཕྱག་འཚལ་མཆོད་ཅིང་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

གཞོན་ནུའི་སྐུ་ལུས་འཆང་དབང་པོ།

།ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་རབ་བརྒྱན་ཅིང༌། །

마릭 문쎌 돈메촉

담최 꼰촉 탐제라

숀뉘 꾸뤼 창왕보

동자의 몸을 나타내시고

둑엘 네쎌 멘기풀

고의 병을 치유하는 탁월한 약

착찰 최찡 꺕수치

공양 올리고, 귀의합니다.

예셰 돈메 랍곈찡

지혜자재의 등불로 장엄되어
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འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མུན་སེལ་བ།

삼세간의 어둠을 몰아내는

།འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

འགྲོ་དྲུག་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་མཛད་ཅིང༌།

།འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ལས་སྒྲོལ་བའི་གྲུ། །

མྱ་ངན་འདས་སར་ཕྱིན་པའི་དེད་དཔོན་མཆོག
열반의 땅에 도달한 선장

།སེམས་དཔའ་སྐྱབས་གྲོལ་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ནས།

།གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་ཀུན་གྱི་བདག་པོ་སྟེ། །

직뗀 쑴기 문쎌와

도둑 직바 계레 꾭제찡

잠뻴 양라 착찰로

문수묘음존께 예경합니다.

코르외 갸초 체레 돌외두

육도의 여덟 가지 두려움으로부터 구제하고 윤회 바다로부터 건네주는 배

냥엔 데쎄르 친베 데본촉

짱로 젠기 네촉 담바네

양류궁의 수승한 처소에 계신

쎔바 꺕돌 제라 착찰로

구탈보살님께 예경합니다.

쌍악 릭악 꾼기 닥보떼

일체 밀주密呪와 명주明呪의 주인

ལོག་འདྲེན་བགེཌ་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་འཇོམས་མཛད་པ། །བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བསྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
록덴 겍기 촉남 좀제바

쫌덴 도제 남라 착찰로

상비천의 무리들을 정복하는

금강수 세존께 예경합니다.

ཚངས་དང་བརྒྱ་བྱིན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི།
범천, 제석천, 사대천왕,

།རང་རང་སྡེ་བཅས་མཐུ་དང་དཔལ་ལྡན་པ། །

སྟོན་པའི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་བར་མཛད་པ་ཡི།

།ལྷ་ཡི་དགེ་བསྙེན་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

창당 갸진 걀보 첸보시

똔베 담최 꾱와르 제바이

부처님의 정법을 수호하는

랑랑 데쩨 투당 빨덴바

권속과 위력과 공덕을 갖추고

하이 게녠 남라 착찰로

천계의 청신사들께 예경합니다.

བདེ་གཤེགས་བསྟན་པ་སྲུང་བའི་དགེ་བསྙེན་མཆོག།།འཇིགས་པའི་གཟུགས་དང་གསམ་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན། །
데셱 뗀바 숭외 게녠촉

직베 숙당 쌈베 차룩젠

무서운 심신의 모습을 취한

불법을 수호하는 수승한 우바새

བདུན་འབུམ་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བའི་བཅུ་གཉིས་པོ།

།གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

둔붐 코르기 꼬르외 쭈니보
칠십만의 부하들을 거느린
ཞེས་བརྗོད་པས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང༌།

뇌진 데본 남라 착찰로

야차십이대장께 예경합니다.

이후 다음과 같이 염송하며 자리에 모인 성중께 공양 올린다.
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འཕགས་པའི་ཚོགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་ཡོན་དང་བྱུག་པ། མེ་ཏོག་དང་བདུག་སྤོས། མར་མེ་དང་ཞལ་
팍베촉 데닥 탐제라 최욘당 죽바		

메똑당 둑뾔

마르메당 셸

모든 성자 대중께 공양수, 도향, 꽃, 소향, 등불, 음식,

ཟས། རོལ་མོ་དང་སིལ་སྙན། གདུགས་དང་བ་དན་ལ་སོགས་པ་དངོས་སུ་ཅི་འབྱོར་པ་དེ་དག་དང༌། ཕྱོགས་བཅུ་
세 롤모당 씰녠

둑당 바덴 라쏙바 외수 찌조르바 데닥당

촉쭈

음악, 일산, 깃발 등 실제로 준비한 이 공양물들과,

ན་བདག་པོས་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་བའི་ལྷ་དང་མིའི་རྫས་དམ་པ་བདེ་བའི་ཡོ་བྱད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་
나 닥뵈 용수 마숭외 하당 미제 담바 데외 요제 푼쑴 촉바 탐제

시방의 주인 없는 천계와 인간계의 성물과 안락의 기물들 일체와,

དང༌། གཟུངས་དང་རིག་པའི་མཐུ་དང་མོས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའི་མཆོད་སྤྲིན་བཟང་པོར་སྤྱོད་པའི་སྨོན་
당 숭당 릭베 투당 뫼베 똡기 꼐베 최띤 상보르 쬐베 몬

다라니와 지혜, 신심의 힘에 의해 생겨난 공양 구름, 보현행원품에 설한

ལམ་ལས་བྱུང་བ་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་པ་ཐམས་ཅད་བཀང་སྟེ་འབུལ་ལོ། །མཆོད་དོ།།
람레 중와 갸초 탐제기 남케타 레바 탐제 깡떼 불로				

최도

바다와 같은 일체 공양물로 무한한 허공계를 가득 채워 바칩니다. 공양 올립니다.

བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་ཐོག་མ་མ་མཆིས་པ་ནས་འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་སྡིག་པ་མི་དགེ་
닥짝 남기 톡마 마치바네 코르나 코르외 체랍 탐제두 딕바 미게

저희가 무시이래로 윤회하여 세세생생 행하지 말아야 할 것은 행하고,

བའི་ལས་མདོར་ན་མི་བགྱི་བར་འོས་པའི་ལས་ནི་བགྱིས། བགྱི་བར་འོས་པའི་ལས་མ་བགྱིས་པ་ལ་སོགས་པ་
외 레도르나 미기와르 외베 레니기

기와르 외베레 마기바 라쏙바

행해야 할 것은 행하지 않는 등의

དངོས་སྡིག་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་འཆགས་སོ། །དུས་གསུམ་གྱི་འཕགས་པ་དང་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་
외딕 찌치바 탐제 양닥바르 착소		

뒤쑴기 팍바당 소쇠 꼐외

불선한 죄업 일체를 참회합니다. 삼세의 성자와 범부의

དགེ་བ་མཐའ་དག་གི་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ༌། །ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་
게와 타닥기 쏘남 탐제라 제수 이랑오			

촉쮜 걀와 탐제 최기

일체 선업과 복덕에 수희합니다. 시방의 모든 부처님들께
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འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པ་བསྐོར་བར་བསྐུལ་ལོ། །འཇིག་རྟེན་གྱི་སྒྲོན་མེ་གང་དག་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་སྟོན་
콜로 라나 메바 꼬르와르 꿀로

직뗀기 돈메 강닥 냥엔레 다외 출똔

위없는 법륜을 굴리실 것을 간청합니다. 세간의 등불, 열반에 든 모습을 보이신

པར་བཞེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་འཇིག་རྟེན་གྱི་དོན་མཛད་ཅིང་ཡུན་རིང་དུ་བཞུགས་
바르 셰바 데닥 탐제라 냥엔레 미다와르 직뗀기 돈제찡 윤링두 슉

모든 부처님들께 열반에 들지 마시고 세간을 위해 행하시며 오래도록

སུ་གསོལ་བར་འཚལ་ལོ། །
수 쏠와르 찰로

머무르실 것을 간청합니다.
ཞེས་བརྗོད་པས་འཕགས་པ་གདུན་འཛོམས་པའི་མཆོད་པ་ཅི་འབྱོར་པ་བྱ།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བདུན་དང༌། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་
데신 셱바 다쫌바 양닥바르 족베 쌍계 둔당			

똔바 쫌덴데

여래 살적 정등각 칠불과, 교조 샤꺄무니 세존과,

དཔལ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་མཚན་ནས་བརྗོད་ཅིང་ཕྱག་འཚལ་བ་དང༌། མཆོད་ཅིང་དེ་
뻴 샤꺄 툽바 코르당 쩨바 쩬당떼 첸네 죄찡 착찰와당		

최찡 데

여러 성중을 초청하여 명호를 부르며 예경하고, 공양 올리고,

དག་གི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་དང༌། དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་སྡིག་པ་བཤགས་པ་དང༌། དགེ་བ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང༌།
닥기 몬람 땁바당

데닥기 쩬아르 딕바 샥바당

데와라 제수 이랑와당

성중께서 발했던 서원들과 성중 앞에 죄업을 참회하고, 선업에 수희하고,

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ་ཞིང་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང༌། དེ་དག་གི་མཐུ་
최기 콜로 꼬르와르 꿀싱 냥엔레 미다와르 쏠와 땁바당		

데닥기 투

법륜을 청하고, 열반에 들지 마시라고 간청한 이러한 선근의 위력과

དཔལ་དང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས། བདག་ཅག་ཐོག་མ་མ་མཆིས་པའི་འཁོར་བ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་པ་
뻴당 진랍기 똡기

닥짝 톡마 마치베 코르와네 싹베 딕바

가피력에 의해 저희들이 무시이래로 윤회하며 쌓은 일체 죄업과 장애를 정화하고
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དང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་གྱུར་ཅིག །ལུས་ལ་ནད་མེད་པ་དང་ཚེ་རིང་བར་གྱུར་ཅིག །འཇིག་རྟེན་
당 딥바 탐제 장싱 닥바르 규르찍

뤼라 네메바당 체링와르 규르직

직뗀

소멸시켜 주소서. 몸에 병이 없고 장수하게 하소서. 세간과 출세간의 공덕을

དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་མངའ་བརྙེས་པར་གྱུར་ཅིག །མཐར་ཚོགས་གཉིས་
당 직뗀레 데베 뻴 푼쑴 촉바라 아녜바르 규르찍		

타르촉니

원만구족하게 하소서. 궁극에는 두 가지 자량을

ཡོངས་སུ་རྫོགས་ནས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གོ་འཕང་བརྙེས་པར་
용수 족네 도제꾸 최기걀보 쌍계 쫌덴데기 고팡 녜바르

완전히 구족하여 금강신 법왕 부처 세존의 지위를 성취하게 하소서.

གྱུར་ཅིག །ཡུལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་མི་ནད་དང་ཕྱུགས་ནད་དང་ལོ་ཉེས་པ་དང་དགྲའི་གནོད་པ་ལ་སོགས་
규르찍 율캄 탐제두양 미네당 축네당 로녜바당 데뇌바 라쏙
모든 지역에도 사람과 가축의 병과 흉년과 적의 위해 등의

པ་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་བག་ཅི་ཡང་མི་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ཏེ་ལོ་ཕྱུགས་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་
바 따미시베 박찌양 미중와르 규르찍

차르추 뒤수 밥떼 로축 펠싱 계

불행한 재난이 조금도 일어나지 않게 하소서. 비가 제때에 내려 작물과 가축은

པ་དང༌། བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བདེ་བ་དང་
바당 데끼기뻴 푼쑴 촉바당 덴바르 규르찍		

쎔젠 탐제꺙 데와당

풍성하게 되고 안락과 복이 가득하게 하소서. 일체중생 또한 안락을 누리고

ལྡན་ཏེ། ཞིང་ཁམས་དེ་དག་ཏུ་སྐྱེས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་གི་གདམས་ངག་ཐོབ་སྟེ་ཚོགས་གཉིས་
덴떼 싱캄 데닥두 꼐네 데신셱바 데닥기 담악 톱떼 촉니

정토에 나서 여래의 구결을 얻어 두 가지 자량을 구족하고

རྫོགས་ནས་སངས་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །ཁྱད་པར་དུ་ཡང་དམ་པའི་ཆོས་ཡུན་རིང་དུ་གནས་ཤིང་རྒྱས་པར་གྱུར་
족네 쌍계바르 규르찍

켸바르두양 담베최 윤링두 네싱 계바르 규르

성불하게 하소서. 특별히 정법이 오래도록 머무르고 흥성하게

ཅིག །
찍

하소서.
དེ་ནས་བཟོད་པར་གསོལ་ཏེ། ཆེ་གེ་མོས།

이후 다음과 같이 양해를 구한다.
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བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་འགྲོ་བ་མང་པོའི་དོན་མཛད་པར་གསོལ་བའི་སྐབས་འདིར་བདག་ཅག་དུས་ངན་པའི་
닥짝 라쏙바 도와 망뵈 돈제바르 쏠외 깝디르 닥짝 뒤엔베

(아무개가) 저희 중생을 위해 간청하는 이번 의식을 거행하는 동안

སེམས་ཅན་སྤྱོད་པ་དམན་ཞིང་མ་དག་པས་མ་འཚལ་བ་དང༌། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཉོན་མོངས་པ་དང་འདྲེས་པ་
쎔젠 쬐바 멘싱 마닥베 마찰와당

뤼악 이쑴 뇬몽바당 데바

저희 악세중생이 행실이 하열하고 부정하여 신어의 삼문이 번뇌에 물들고,

དང༌། མཆོད་པའི་དངོས་པོ་ཆུང་ཞིང་དམན་པ་དང༌། གཙང་སྦྲ་མ་ཕྱེད་པ་དང༌། མདོ་ལས་བྱུང་བའི་ཆོ་ག་བཞིན་དུ་
당 최베 오보 충싱 멘바당

짱다 마체바당

도레 중외 초가 신두

공양물이 볼품없고, 청결하지 못하고, 경전에 있는 의궤대로

མ་ལྕོགས་པ་ལ་སོགས་པ་འཁྲུལ་ཞིང་ནོངས་པ་ཐམས་ཅད་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་
마쪽바 라쏙바 툴싱 농바 탐제 팍바 툭제 첸보당 덴바 남라

거행하지 못한 등의 일체 과실을 대자비한 성중께서 양해해 주십사

བཟོད་པར་གསོལ་ཞིང་མཆིས་ན། ཐུགས་བརྩེ་བས་དགོངས་ཏེ་བཟོད་པར་བཞེས་ཤིང་འཕྲལ་དང་ཡུན་དུ་བདག་
쇠바르 쏠싱 치나

툭쩨외 공떼 쇠바르 셰싱 텔당 윤두 닥

간청합니다. 자비롭게 용서하시고 멀고 가까운 시기에 저희의 장애로 변하지

ཅག་གི་སྒྲིབ་པར་མི་འགྱུར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།
짝기 딥바르 미귤와르 진기 랍두쏠
않도록 가피하소서.

དེ་ནས་རྗེས་ལ་གཤེགས་གསོལ་ཏེ།

이후 다음과 같이 봉송한다.

མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ཅག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དོན་མཛད་
곤보 툭제 첸보당 덴바 켸남기 닥짝당 쎔젠 탐제 돈제
대자비의 보호주 성중께서 저희와 일체중생을 위해

ལགས་ཀྱིས། །སོ་སོའི་ཞིང་ཁམས་སུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །སླར་ཡང་སེམས་ཅན་དོན་ལ་
락기

소쇠 싱캄수 코르당 쩨바 셱수쏠			

라르양 쎔젠 돈라

행하셨으니, 이제 계시던 정토로 돌아가소서. 다음에 또 다시

ཐུགས་རྗེས་འབྱོན་པར་ཞུ།
툭제 존바르슈

자비로 오소서.
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དེ་ནས་བཟང་སྤྱོད་ཚར་རེ་འདོན་པ་ལག་ལེན་ཡིན་ཅིང༌། ཉིན་ཆོག་ཚར་གཅིག་ཡིན་ན་མཎྜལ་དང་མཆོད་པ་བསྡུ། ཡང་ཉིན་རེ་ཆོ་ག་ཚར་གཉིས་
གསུམ་སོགས་དང་སྒྲུབ་ཆོག་ཞག་སྦྲེལ་ཡིན་ན་མ་གྲོལ་བར་མཎྜལ་དེ་ཀར་བཞུགས་ནས་མཆོད་པ་རྣམས་བརྗེས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་
མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བསྡུས་ཏེ་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་བོདྷི་སཏྭས་མཛད་པའི་གཞུང་སོར་བཞག་ལ། ཞལ་འཕངས་རྣམས་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེས་མཆན་
བུར་མཛད་པ་རྣམས་དཀྱུས་སུ་བཅུག་སྟེ་ཀཾ་ཚང་གི་ཕྱག་ལེན་ལྟར་སྦྱར་བ་ལ་ནོངས་པ་མཆིས་ན་བཟོད་པར་འཆགས་ཤིང༌། དགེ་བ་མཆིས་ན་
བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །ཞེས་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དྲུག་པ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་ལེགས་པར་བསྒྲིགས་ནས་སྤར་དུ་བཀོད་པ་
ལ་འཁྲུགས་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་དང་ཁ་འཕངས་དག་དང་ཤེས་དགོས་པ་རྣམས་བཙུད་ནས་བལྟས་ཆོག་འདོན་བསྒྲིགས་སུ་བྲིས་པ་ཀརྨ་ཨ་རཱ་གས་སོ།
།སྨན་བླའི་ཐང་སྐུ་དང་གསེར་སྐུ་ཡོད་ན་བཤམས། མཎྜལ་སྟེང་དུ་འབྲུའི་ཚོམ་བུ་བརྒྱད་དབུས་དང་དགུ་བཀོད །དེའི་མདུན་དུ་ལྷ་བཤོས་བརྒྱད་དང་
མར་མེ་བརྒྱད་དང་ཏིང་བདུན་དུ་ཡོན་ཆབ་བཤམས། རོལ་མོ་མཆོད་རོལ་སྐབས་སུ་བྱེད་པའོ། །མངྒ་ལྂ་བྷཝཏུ། །ཤུབྷཾ།། །།
이후 보현행원 의식이며, 이번으로 끝나는 의식이라면 만달라를 거두고, 그 날 또 다시 거행하거나
여러날 연달아 거행하는 경우엔 해체하지 말고 만달라는 그대로 둔 채 공양물만 교체한다.
이 의궤는 제 6대 일체지자(샤르마빠) 최기 왕축께서 편찬하셨으며, 다음과 같이 말씀하셨다. “여래
일곱 분께 공양 올리는 약식 의궤는 보디사뜨바 아짜랴께서 지으신 그대로 실었으며, 걀찹 린보체께
서 주해한 것을 사이에 삽입하여 깜창의 의식에 맞추었는 바, 만약 과실이 있다면 양해를 구하며, 공
덕이 있다면 중생을 위해 회향한다.”

현교에 따른
상사공양 의궤

상사(上師) 공양 의궤
བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག
རྒྱ་གར་སྐད་དུ། གུརུཔཱུཛསྱཀལྤནཱམ། བོད་སྐད་དུ། བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཞེས་བྱ་བ། དཔལ་ཤཱཀྱ་སེངྒེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
དེ་ཡང་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་སྡུད་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་དགེ་བའི་བཤེས་ལ་བསྟེན་ཏོ་ཞེས། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་མཆོག་མངའ་རྒྱལ་
བས་དེ་སྐད་གསུངས། །ཞེས་དང༌། ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི་ཞལ་ནས།
    
    
    
    

མན་ངག་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་མགོ་ནི། །
བཤེས་གཉེན་དམ་པ་མི་བཏང་བ་ཡིན། །
དེ་ལས་དད་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་སོགས། །
ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་ཀུན་གྱི་གཏེར་ཡིན། །ཞེས་དང༌།

དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེས། བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཤིག་མ་ཞུགས་ན། སེམས་ཉིད་འདི་བལྟས་པས་མི་མཐོང༌། བཟུང་བས་མི་ཟིན། བཀག་པས་
མི་ཁེགས། རང་གི་སྣང་བ་འདི་ཡང་སྤངས་པས་མི་སྤོང༌། བཤིག་པས་མི་ཤིགས། དེ་བས་ན། ཚོགས་གསོག་པར་འདོད་པ་དང༌། སྒྲིབ་པ་སྦྱང་
བར་འདོད་པ་དང་བར་ཆད་ཞི་བར་འདོད་པ་དང༌། རྟོགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་དང༌། སྣང་བ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པར་འདོད་པ་དང༌། རང་གཞན་གྱི་དོན་
ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས། བླ་མ་ཁོ་ན་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱ་ཞིང༌། གསོལ་བ་འདེབས་པ་གཅིག་པུ་ལས་མེད། ཅེས་དང༌།
རྨོག་ཅོག་པས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རང་དཀར་ནའང་དཀར། རྗེ་བཙུན་མ་རང་དམར་ནའང་དམར། ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་རང་སྔོ་ནའང་སྔོ། ང་ནི་གང་
དུ་འདུག་ཀྱང་བླ་མའི་སྣང་བ་དང་མ་བྲལ་བས་ཚེ་གཅིག་གི་སངས་རྒྱས་དེ་ཡོང་ཡོང་འདྲ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདི་ཕྱིའི་ལེགས་ཚོགས་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་མ། ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ། བོགས་འདོན་ཀུན་གྱི་མཆོག་གྱུར། མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀྱི་དེད་དཔོན། མན་ངག་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ནི་བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཉིད་ཡིན་ཅིང༌། དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པས་ཚུལ་བཞིན་མོས་གུས་བྱས་ན་ཆོས་ཉིད་
ཀྱི་དོན་ཡང་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས།
     རང་བྱུང་རྣམས་ཀྱི་དོན་དམ་དེ། །
     དད་པ་ཉིད་ཀྱིས་རྟོགས་བྱ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །

དེ་ལྟར་ན་དགེ་ལེགས་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཉམས་ལེན་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །དེའི་ཚུལ་ནི།
    ས་གཞི་གནས་ཁང་མཆོད་པ་བརླབ། །
     ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་དྲངས་བྱོན་ལེགས་བྱ། །
     ཁྲུས་གསོལ་སྐུ་ཕྱི་རྒྱན་བྱུགས་འབུལ། །
     ཕྱག་འཚལ་མཆོད་བསྟོད་སྡིག་པ་བཤགས། །
    སྐྱབས་སེམས་ཡི་རང་ཆོས་འཁོར་བསྐུལ། །
     བཞུགས་གསོལ་བསྔོ་བ་བཀྲ་ཤིས་ཏེ། །
    ཆོས་སྤྱོད་ཡན་ལག་ཉི་ཤུའོ ། །ཞེས་པ་བཞིན་བྱ་བ་ལ།
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550 까규 대기원법회 독송집
범어로 구루뿌자깔빠나마
우리말로 상사 공양 의궤
거룩하신 샤꺄족의 사자께 예경합니다.
‘공덕보집功德寶集: 욘뗀 린보체 뒤바’에서 “불법은 선지식에 의지한다”고 하셨고, 아
띠샤 존자께서
“일체 구결이 집약된
바른 선지식을 여의지 않는다.
그로부터 신심과 보리심 등
모든 공덕이 생겨난다”고 하셨으며,
닥보 린보체께서 “상사의 가피를 얻지 못하면 마음이 무엇을 보아도 보이지 않
고, 붙잡아도 잡히지 않고, 배격해도 배격되지 않고, 자신에게 나타난 것 역시
버려도 버려지지 않고 파괴해도 파괴되지 않는다. 그러므로 자량을 쌓고자 하거
나, 장애를 정화하고자 하거나, 역경을 소멸시키고자 하거나, 수행의 성취나, 현
상을 제압하고자 하거나, 자리이타를 이루고자 하는 이들은 오직 상사를 시봉하
고 기원하는 것 말고는 없다”고 하셨고, 목쪽바께서 “대자비께서 하얗다면 하얗
고, 성모께서 붉으면 붉고, 금강께서 푸르면 푸르다. 내가 어디에 있어도 상사의
관상을 여의지 않으니 한 생에 성불할 것”이라고 하셨다. 그러므로 일체 공덕의
기반, 일체 도의 근본, 모든 효력을 얻는 최상, 선취와 해탈, 일체종지의 인도자,
일체 구결의 근원이 바로 상사 선지식이다. 이에 대해 이유를 알고서 여실히 믿
고 공경하면 법성의 의미 또한 보게 되나니, 보성론에
“본연적 존재의 승의는
신심에 의해 지각된다”고 하신 바와 같다.
그러므로 모든 선근 공덕의 뿌리인 상사 공양의 수행에 애쓸 것이며, 그 방법은
“대지와 처소와 공양 가피,
복전 초청, 환영,
목욕시켜 드리기, 닦아 드리기, 장식, 도향,
예경, 공양, 찬탄, 참회,
귀의, 발심, 수희, 법륜 권청,
주세住世 권청, 회향, 길상어 등의
이십 법행”이라 하신 바와 같다.

སྐྱབས་འགྲོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་ཇོ་བོའི་ལུགས་ནི།
[귀의와 발심]

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ།
쌍계 최당 촉기 촉남라
불법승 삼보에

།བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པ་འདི་དག་གིས།

།འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །

닥기 진쏙 기바 디닥기
제가 보시 등을 행한 공덕으로

장춥 바르두 닥니 꺕수치
보리를 이룰 때까지 귀의합니다.

돌와 펜치르 쌍계 둡바르쇽
중생을 위해 성불하여 지이다.

ས་གཞི་དང་གནས་ཁང་བྱིན་བརླབ་ནི།
[대지와 처소 가피]

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང༌། བྱིན་རླབས་དང༌། ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མཐུ་དང༌།
꼰촉 쑴기 덴바당
진랍당
촉니 용수 족베 투당
삼보의 진실과 가피, 구족된 두 가지 자량의 위력,

ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་ཡོན་ཏན་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཞིང་དག་པའི་སྦྱོར་བ་
최기 잉기 랑신기 욘뗀당
장춥 쎔바 남기 싱닥베 조르와
법계의 본연공덕, 보살들의 청정불토가행 등

ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྦྱངས་པའི་མཐུ་དང། བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་མོས་པའི་
라쏙바 쌍계기 싱 용수 장베 투당
닥짝 남기 뫼베
불토 정화의 위력과 저희들의 서원의 힘에 의해

མཐུ་ལས་གནས་འདི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱན་དང་བཀོད་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
투레 네디 쌍계기 싱 탐제기 곈당 꾀바당				
욘뗀 푼쑴촉바
이 처소가 모든 불토의 장엄과 공덕 일체를 구족하게 되어

ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ། ས་གཞི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལག་མཐིལ་ལྟར་མཉམ་པ།
탐제당 덴바르 규르떼 싸시 린보체 나촉기 랑신 락틸따르 냠바
대지는 갖가지 보배로 이루어지고, 손바닥처럼 평평하며,
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ཐ་གྲུ་ཆེ་བ། ཡངས་པ། རེག་ན་འཇམ་ཞིང་བདེ་བ། དྲི་མ་མེད་ཅིང་འོད་གསལ་བ།
타두 체와 양바 렉나 잠싱 데와

디마 메찡 외쎌와

넓이는 광활하고, 닿으면 부드럽고 안락하며, 악취가 없고 빛나며,

ཙནྡན་སྦྲུལ་གྱི་སྙིང་པོའི་དྲི་བསུང་དང་ལྡན་པའི་ལྷའི་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གཅལ་དུ་བཀྲམ་པ།
쩬덴 둘기 닝뵈 디쑹당 덴베 하이메똑 나촉기 쩰두 땀바
사심–– 전단향의 갖가지 천계의 꽃이 골고루 뿌려지고,

མཐའ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕ་གུས་བརྩིགས་པ། གསེར་དང༌། དངུལ་དང༌། མུ་ཏིག་གི་ཕྱེ་མ་གྲམ་བུར་བརྡལ་བ།
타린보체 파귀 찍바

쎄르당

울당

무띡기 체마 담부르 델와

변두리엔 보배벽돌로 쌓인 담장이 금, 은, 진주의 가루로 발라져 있고,

ཨུཏྤལ་དང༌། ཀུ་མུད་དང༌། པདྨ་འགྱིང་ཞིང་ལྡེམ་པས་ཁེབས་པར་གྱུར་ཅིང༌། ཆུ་བྱ་
웃빠라당 꾸뮈당

뻬마 깅싱 뎀베 켑바르 규르찡

추자

푸른 연꽃, 노란 연꽃 등으로 아름답게 덮여 있고,

སྣ་ཚོགས་སྐད་སྙན་པར་སྒྲོགས་པས་དགའ་ཞིང་འཕྱོ་ལ་ལྡིང་བས་བརྒྱན་པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་
나촉 께녠바르 독베 가싱 초라 딩베 곈베 옌락 계당 덴베

갖가지 물새들이 아름다운 소리로 노래하며 즐겁게 떠다니고,

མཚོ་དང་རྫིང་དང་ལྟེང་ཀ་དག་གིས་མཛེས་པར་བྱས་པ། རིན་པོ་ཆེའི་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་ལྗོན་པ།
초당 징당 뗑까 닥기 제바르 제바

린보체 빡쌈 기싱 존바

여덟 가지 장엄을 갖춘 호수와 연못들로 장식되고, 보배 여의수엔

ལྷའི་ནོར་བུ་དང༌། མུ་ཏིག་གི་རྒྱན་ཕྲེང་དང༌། རིན་པོ་ཆེ་དཔྱངས་པ་དང༌། མེ་ཏོག་གི་མགོ་
하이 노르부당 무띡기 곈텡당 린보체 짱바당

메똑기 고

천상의 보물, 진주 목걸이 등의 보배들이 걸려 있고,

ལྕོག་དང་འབྲས་བུ་མཛེས་པར་ཆགས་པས་གཡུར་ཟ་ཞིང་ལྡེམ་པ། གསེར་གྱི་དྲིལ་བུ་གཡེར་ཁ་འཁྲོལ་བ་
쪽당 데부 제바르 착베 유르사싱 뎀바

쎄르기 딜부 예르카 톨와

꽃봉오리와 잘 익은 열매들이 아름답게 맺혀 있고,

ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་འབྱུང་བ་དང་ལྡན་པ་ཚར་དུ་སྦྲེངས་པས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པའི་ས་གཞི་ལ།
레 담베 최기 다중와당 덴바 차르두 뎅베 렉바르 곈베 싸시라

황금요령의 방울을 흔들면 정법의 소리가 들려오는 등 가지런히 장식된 대지에,
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གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་མཆོག་ཏུ་འབར་བ་བཀོད་པ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དཔག་ཏུ་
셸메캉 첸보 린보체 나둔 촉두 발와 꾀바 직뗀기캄 빡두

일곱 가지 밝게 빛나는 보배로 장식된 대무량궁은 무한한 세간계를

མེད་པ་རྒྱས་པར་འགེངས་པའི་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ། གནས་ཐ་དད་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་
메바 계바르 켕외 외쎄르 첸보 랍두 중와		

네 타데바 신두 남바르

밝은 빛으로 가득 채우고, 지극히 특수한 무한한

ཕྱེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམ་པར་གནས་པ། རྒྱ་ཡོངས་སུ་མ་ཆད་པ། ཁམས་གསུམ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའི་
체와 타예바 남바르 네바

갸용수 마체바

캄쑴레 양닥바르 데베

공덕으로 가득하고, 지극히 넓고, 삼계로부터 완전히 벗어난

སྤྱོད་ཡུལ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་དེའི་བླ་མའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ལས་བྱུང་བ། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་ཅིང་
쬐율 직뗀레 데바 데이 라메 게외짜와레 중와

신두 남바르 닥찡

출세간의 상사의 선근으로부터 생겨난, 지극히 청정하고 자재한

དབང་བསྒྱུར་བའི་རྣམ་པར་རིག་པའི་མཚན་ཉིད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
왕규르외 남바르 릭베 첸니

데신 셱베네

장춥쎔베

식識의 성상性相, 여래와 보살승중이 계시고,

དགེ་འདུན་དང་ལྡན་པ། ལྷ་དང༌། ཀླུ་དང༌། གནོད་སྦྱིན་དང༌། དྲི་ཟ་དང༌། ལྷ་མ་ཡིན་དང༌།
겐둔당 덴바

하당 루당 뇌진당

디사당 하마인당

천신, 용, 야차, 건달바, 아수라,

ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང༌། མིའམ་ཅི་དང༌། ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོ་དང༌། མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་མཐའ་ཡས་པ་
남카딩당

미암찌당 또체첸보당

미당 미마인바 타예바

금시조, 긴나라, 마후라가 등 인간과 인간 아닌 무수한 생명이

རྣམ་པར་རྒྱུ་བ་ཆོས་ཀྱི་རོའི་དགའ་བ་དང༌། བདེ་བ་ཆེན་པོས་བརྟེན་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
남바르 규와 최기로이 가와당 데와첸뵈 뗀바

쎔젠 탐제기

돌아다니며 법의 맛의 환희와 대락에 의지하여 일체중생을 위한

དོན་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་ཐོབ་པར་བྱེད་པས་ཉེ་བར་གནས་པ། ཉོན་མོངས་པའི་གནོད་པའི་དྲི་མ་
돈탐제 양닥바르 톱바르 제베 녜와르 네바
이타행에 바르게 머물고, 번뇌의 습기와

뇬몽베 뇌베 디마
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ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ། བདུད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཀོད་པ་ལས་ལྷག་པའི་
탐제당 델와

뒤탐제 용수 빵바

탐제기 꾀바레 학베

모든 마를 여의고, 모든 장엄보다 수승한 여래의

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བཀོད་པའི་གནས། དྲན་པ་དང་བློ་གྲོས་དང་རྟོགས་པ་ཆེན་པོས་ངེས་པར་འབྱུང་བ།
데신 셱베 꾀베네

덴바당 로되당 똑바 첸뵈 예바르 중와

장엄을 가진 곳, 정념과 지혜, 대성취에 의해 반드시 해탈하는 곳,

ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་བཞོན་པ་ཡིན་པ། རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་སྟོང་པ་ཉིད་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་དང༌།
시네당 학통기 숀바 인바

남바르 타르베고 똥바니당 첸마 메바 니당

지관의 수레를 타고 공, 무상,

སྨོན་པ་མེད་པ་ནས་འཇུག་པ། རིན་པོ་ཆེ་པདྨའི་རྒྱལ་པོ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པས་བརྒྱན་པའི་བཀོད་པ་ལ་
몬바 메바 네죽바

린보체 뻬메 걀보 욘뗀 타예베 곈베 꾀바라

무원의 삼해탈문으로 들어가며, 보배, 연꽃왕, 무한한 공덕에 의해

བརྟེན་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར་གྱུར་པའི་དབུས་སུ། པདྨའི་གདན་རིན་པོ་ཆེ་སེང་གེའི་ཁྲིའི་སྟན་ལ།
뗀베 셸메캉 첸보르 규르베 위수

뻬메덴 린보체 쎙게티 뗀라

장엄된 대무량궁의 중앙에 보련사자좌에

སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་འཁོར་སྐྱེས་མཆོག་མར་མི་དྭགས་གསུམ་སོགས་
똔바 쫌덴데 샤꺄 툽바라 코르 꼐촉 마르미닥 쑴쏙

교조 샤꺄무니 세존께서 앉으시고, 그 주변에 마르빠, 밀라레빠, 닥보 하제 등

འཕགས་བོད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་རྣམས་དང༌། གྲུབ་ཆེན་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་སོགས་གསེར་ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བབས།
팍뵈기 케둡 남당

둡첸 큥보 넬조르쏙 쎄르최기 까밥

인도와 티벳의 학자와 성취자들과, 대성취자 큥보 요가 등의 금자경의 가르침,

མེས་རྔོག་ཚོན་སོགས་བཤད་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་བབས། རས་ཆུང་པ་སོགས་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་བབས།
멩옥촌쏙 셰규기 까밥

레충빠쏙 녠규기 까밥

메, 온, 촌 등의 주석 계통의 가르침, 레충빠 등의 구전 계통의 가르침,

ཆེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད་སོགས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་བབས་ཏེ། ཡོངས་འཛིན་བཤེས་གཉེན་དུ་མའི་འཁོར་གྱིས་
체시 충계쏙 둡규기 까밥떼

용진 셰녠 두메 코르기

사대팔소 등의 수행 계통의 가르침 등 수많은 스승과 선지식들이
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བསྐོར་བའི་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་གདན་འཛོམས་པའི་བཞུགས་གནས་འཕགས་པ་སོ་སོའི་
꼬르외 뒤바 갸최촉 탐제 덴좀베 슉네 팍바 소쇠

바다처럼 모인 일체대중의 처소, 성자들 각각의 특별한 서원과 권세에 따라

སྨོན་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་མངའ་ཐང་དང་འཚམས་པར་གྲུབ་པ་མཛེས་པ་ཤ་སྟག་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །
몬람 켸바르 젠당 아탕당 참바르 둡바 제바 샤딱 중와르 규르찍
성취된 오직 장엄한 것들만 생겨나게 하소서.
མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་ནི།
[공양 가피]

ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཆ་རིགས་དང་འཚམས་པར་ལྷ་དང་མིའི་ཡོ་བྱད་དམ་པ། དྲི་དང༌། རོ་དང༌།
치낭 꾼두양 차릭당 참바르 하당 미이 요제 담바

디당 로당

안팎의 공양 모두 격식에 맞게 천신과 인간의 훌륭한 기물, 좋은 향기와 맛과

རེག་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ། གྱ་ནོམ་པའི་བཟའ་བ་དང༌། བཅའ་བ་དང༌། མྱང་བ་དང༌། ལྡག་པ་དང༌།
렉바당 덴바 이두 옹와 갸놈베 사와당

짜와당

냥와당

닥바당

감촉이 있고, 보기 좋고, 풍성한 음식, 씹고, 맛보고, 핥고,

རྔུབ་པ་དང༌། གཞིབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཞལ་ཟས་བཤམ་པར་བྱ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དག་དང༌།
웁바당

십바 라쏙바 셸세 샴바르 자와 나촉바 켸바르젠 닥당

마시고, 빠는 등 갖가지 특별한 음식들과,

ན་བཟའ་དང༌། རྒྱན་དང༌། རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་སྣ་ཚོགས་པ། ཕུང་པོ་གསུམ་པའི་མདོ་དང༌།
나사당

곈당

롤모 라쏙바 풀두 친바 나촉바

풍보 쑴베 도당

옷, 장식, 음악 등 갖가지 훌륭한 것들과, 삼취경과 보현행원품에서

བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྒྱས་པར་
상보 쬐베 몬람레 중외 최베띤 갸초 탐제기 계바르

설한 바다와 같은 공양구름 일체로 가득차고 장엄되게 하소서.

གང་ཞིང་རྒྱན་ཀླུབས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གདན་འཛོམས་ནས་དེ་བཞིན་དུ་
강싱 곈룹바당 덴바르 규르찍

일체 성자들께서도 자리에 모여

팍바 탐제꺙 덴좀네 데신두
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བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་བཞེས་ཏེ་ལོངས་སྤྱོད་པར་གྱུར་ཅིག།
진기 랍싱 셰떼 롱쬐바르찍

이와 같이 가피하시고 받으시고 누리소서.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་བ་ཏེ། བཛྲ་སཱ་ར་པྲ་མརྡྷ་ནི། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ།

옴 나모 바가바떼 와즈라 사라 쁘라마르다니 따타가따야 아르하떼 사먁삼붓다야

ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བཛྲེ་བཛྲེ་མ་ཧཱ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་ཏེ་ཛོ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་བིདྱཱ་བཛྲེ།

따댜타 옴 바즈레 바즈레 마하바즈레 마하떼조바즈레 마하비댜바즈레

མ་ཧཱ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་བོ་དྷི་མཎྜོ་པ་སཾ་པྲ་མ་ཎ་བཛྲེ། སརྦ་ཀརྨ་

마하보디찟따 바즈레 마하보디 만도빠 삼쁘라마나 바즈레 사르바 까르마

ཨཱ་བ་ར་ཎ་བི་ཤོ་དྷ་ན་བཛྲེ་སྭཱཧཱ།

아바라나 비쇼다나 바즈레 스바하

སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི།
[초청]

དཔལ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་སློབ་མ་དུལ་བ་མཐའ་ཡས་པའི་
뻴냠메 샤꼐 걀보 팍베 겐둔 갸최촉 롭마 둘와 타예베

비할 바 없는 성자 샤꺄족의 왕이시여, 바다와 같은 성자 승중,

འཁོར་དང་བཅས་པ་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉེས་ལྟུང་གི་དྲི་མ་སྦྱང་ཞིང་བསོད་ནམས་ཀྱིཚོགས་
코르당 쩨바 닥쏙 쎔젠 탐제기 녜뚱기 디마 장싱 쏘남 기촉

무수한 제자들과 함께 저희 일체중생의 죄와 범계의 허물 정화와 복덕자량

སྤེལ་བའི་སླད་དུ་སྤྱན་འདྲེན་ཞིང་མཆིས་ན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བསྐུལ་ཏེ་དེང་དུས་ལ་བབ་ཀྱིས་
뻴외 레두 쩬덴싱 치나 툭제 첸뵈 꿀떼 뎅뒤라 밥기

증장을 위해 오셔서 대자비로 현시대에 적합한 방편으로
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དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །
공바르 제두쏠
보살피소서.

དེ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་རྣམ་པར་སངས་རྒྱས་པའི་སངས་རྒྱས་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གྱིས་གསལ་
데양 최탐제 툭수 취베 남바르 쌍계베 쌍계 니메 외세르기 쎌

일체법을 통달함으로써 대각을 이룬 부처님의 태양과 같은 빛으로

བར་རེག་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་པདྨ་རྒྱས་པ། པདྨའི་འབྱུང་གནས་རྣམས་ལ་སྣང་མཛད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་
와르 렉네 셰랍기 뻬마 계바 뻬메 중네 남라 낭제기 텡와

밝게 비추어 지혜의 연꽃이 피어나고, 연꽃의 발원지에 광명이 치우침 없이

བྱེ་བྲག་མེད་པར་ཁྱབ་པར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཁྱབ་པར་གང་བ། གཙུག་ཏོར་གྱི་ནང་ནས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བའི་
제닥 메바르 캽바르 띵에진기 캽바르 강와

쭉또르기 낭네 꾼두 중외

덮어 삼매로 가득차고, 정수리 안에서 생겨난 빛의 만달라가

འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས་དུས་མཐའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གནས་མ་ལུས་པ་བཀྲ་བར་བྱས་ཤིང༌། གནོད་སྦྱིན་གྱི་
외기 낄코르기 뒤테 낄코르 기네 마뤼바 따와르 제싱

뇌진기

말겁의 만달라 전체를 비추고, 야차왕의 정수리의

བདག་པོའི་གཙུག་ཏོར་གྱི་ནོར་བུ་ཆེན་པོས་ཞབས་ཀྱི་སེན་མོ་ལ་འདྲེས་པར་བྱས་ནས་ཆོས་སྟོན་པ།
닥뵈 쭉또르기 노르부 첸뵈 샵기 쎈모라 데바르 제네 최똔바
큰 보배가 발톱과 합함으로써 법을 나타내고,

ཞི་བར་གཞོལ་བའི་ལམ་དུ་འདྲེན་པ། འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པ། གཉེན་བཤེས་པ། གཉེན་གཅིག་པུ་དག་ནི་
시와르 숄외 람두 덴바

직뗀 덴바

녠셰바

녠찍부 닥니

적정에 몰입되는 길로 인도하고, 세간을 인도하고, 친근하시고,

མེ་མར་གྱི་ཕྲེང་བ་ཚར་དུ་བཀོད་པའམ། གསེར་གྱི་མཆོད་སྡོང་བསྒྲིགས་པ་ལྟར་གསལ་བ། བདག་གི་སེམས་
메마르기 텡와 차르두 꾀바암 쎄르기 최동 딕바따르 쎌와

닥기쎔

늘어선 황금심지의 등불처럼 밝은 유일한 선지식들께서

ཤེལ་གྱི་རང་བཞིན་ལ་ངོ་མཚར་བར་ཤར་བ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟར་རིན་པོ་ཆེའི་ཕོ་བྲང་ཟད་མི་ཤེས་པའི་གཏེར་དང་
셸기 랑신라 오차르와르 샤르와 지따와 데따르 린보체 포당 세미셰베 떼르당
유리 같은 저의 마음에 신비롭게 나타나는 그와 같이 이 보배궁전,
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ལྡན་པའི་གནས་སུ་གཤེགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །
덴베 네수 셱싱 진기 랍바르 제두쏠

고갈할 줄 모르는 보고가 있는 이곳에 오셔서 가피하소서.

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང༌།
마뤼 쎔젠 꾼기 곤규르찡

모든 중생을 남김없이 구제하고

།བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །
뒤데 뿡쩨 미세 좀제하

마군을 무수히 정복하는 천신

དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེཌ་སུ་གསོལ། །
외남 마뤼 지신 켼규르베

쫌덴 코르쩨 네디르 셱수솔

일체법을 여실히 아시는 세존이시여,

권속들과 함께 오소서.

བཅོམ་ལྡན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དུ་མ་རུ།

།འགྲོ་ལ་བརྩེ་ཕྱིར་ཐུགས་རྗེ་རྣམ་སྦྱངས་ཤིང༌། །

쫌덴 껠바 당메 두마루
여러 무량겁에 걸쳐서

도와 쩨치르 툭제 남장싱

중생을 위해 자비를 닦으시고

སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པའི། 	ཁྱེད་བཞེད་འགྲོ་དོན་མཛད་དུས་འདི་ལགས་ན། །
몬람 갸첸 공바 용족베

켸셰 도돈 제뒤 디라나

광대한 서원을 완전히 성취하신

세존이시여, 이 자리에 오소서.

དེ་ཕྱིར་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ལྷུན་གྲུབ་ནས།

།རྫུ་འཕྲུལ་བྱིན་རླབས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་མཛད་ཅིང༌། །

데치르 최잉 포당 훈둡네

법성궁으로부터 자연성취의

주툴 진랍 나촉 똔제찡

갖가지 신통, 가피를 나타내시고

མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚོཌ་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར། །ཡོངས་དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །
타예 쎔젠 촉남 델외치르

용닥 코르당 쩨떼 셱수쏠

무수한 유정들을 구제하기 위해

청정한 권속들과 함께 오소서.

འགྲོ་མགོན་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་ལྡན་རྣམས།

중생의 보호주 대자비의 성중이시여,

།ཆོས་སྐུ་སྤྲོས་དང་བྲལ་བ་ལས། །

གཟུགས་སྐུའི་རྣམ་པར་བཞེངས་ནས་ཀྱང༌།

།འགྲོ་བའི་དོན་ལ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

도곤 툭제 쩬덴남

숙뀌 남바르 솅네꺙

색신의 모습으로 일어나

최꾸 뙤당 델와레

무희론의 법신으로부터

도외 돈라 셱수쏠

중생을 위해 오소서.
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བྱོན་ལེགས་ཞུ་བ་ནི།
[영접]

བཅོམ་ལྡན་འདིར་ནི་བྱོན་པ་ལེགས།

།བདག་ཅག་བསོད་ནམས་སྐལ་བར་ལྡན། །

བདག་གི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་སླད་དུ།

།འདི་ཉིད་དུ་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །

སྟོང་གསུམ་ཀུན་དང་མཉམ་པ་ཡི།

།པདྨ་འདབ་བརྒྱ་གེ་སར་བཅས། །

བདེ་ཞིང་ཡངས་པ་འབུལ་ལགས་ན།

།ཅི་བདེ་བར་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །

쫌덴 디르니 존바렉

세존이시여, 이곳에 잘 오셨습니다.

닥기 최욘 셰레두

저희의 공양물을 받으시고

똥쑴 꾼당 냠바이

삼천세계에 있는 수만큼

데싱 양바 불라나

연꽃을 풍성히 바치나니

닥짝 쏘남 껠와르덴
가진 복만큼 준비한

디니 두니 슉수쏠
이곳에 머무소서.

뻬마 답갸 게싸르쩨

여덟 꽃잎과 꽃밥을 가진

찌데 와르니 슉수쏠
편안히 머무르소서.

མཆོད་ཡོན་དུང་གི་ཆུ་བཟེད་ཞལ་དུ་སྦྲེང་བཞིན་དུ།
(소라고둥의 공양수를 따르면서)

ཆུ་བོ་གངྒཱའི་རྒྱུན་བཞིན་དུ།

།ཨརྒྷཾ་རྒྱུན་ཡང་མི་འཆད་དེ། །

བླ་མེད་མཆོད་པ་འདི་འབུལ་ན།

།ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་བཞེས་སུ་གསོལ། །

추오 강게 균신두

갠지스강의 흐름처럼

라메 최바 디불나

위없는 공양을 올리오니

아르감 균양 미체데

끊임없는 이 공덕수로

툭제 공떼 셰수쏠
자비로 받으소서.

བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དག་སྟེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་
닥당 타예베 쎔젠 탐제기 남바르 똑바 닥떼 데신 셱베꾸
저와 일체중생이 분별이 정화되어 청정한 여래의 몸을
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ཡོངས་སུ་དག་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཞབས་བསིལ་འདི་དང་ཞབས་ལ་མཆོད་ཡོན་འདི་དག་ཞབས་དག་ལ་
용수 닥바 톱바르 규르찍 샵씰 디당 샵라 최욘 디닥 샵닥라
얻게 하소서. 이 물과 공양수를 발 씻는 물로 드립니다.

དབུལ་བར་བགྱིའོ། །དཱུརྦ་མ་ཉམས་པ་དང་དྲི་དང་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པ་རུང་བའི་ཆུ་ཡིས་ཞབས་
울와르기오

두르와마 냠바당 디당 메똑당 쩨바 룽외 추이샵

손상 없는 두르와, 향기, 꽃과 함께 깨끗한 물로

དག་བཀྲུ་བར་བགྱིའོ། །
닥 뚜와르기오

발을 씻겨 드립니다.

ཆུ་བོ་གངྒཱའི་རྒྱུན་བཞིན་དུ།

갠지스강의 흐름처럼

།ཞབས་བསིལ་རྒྱུན་ཡང་མི་འཆད་དེ། །

བླ་མེད་མཆོད་པ་འདི་འབུལ་ན།

།ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་བཞེས་སུ་གསོལ། །

추오 강게 균신두

라메 최바 디불나

위없는 공양을 올리나니

샵씰 균양 미체데

끊임없는 발 씻는 이 물로

툭제 공떼 셰수쏠
자비로 받으소서.

བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིང་བ་དང་རྒོད་པའི་དྲི་མ་དག་སྟེ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་
닥당 타예베 쎔젠 탐제기 징와당 괴베 디마 닥떼 주툴기
저와 일체중생이 혼침과 산란의 습기가 정화되어

རྐང་པ་ཡང་དག་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
깡바 양닥바 톱바르 규르찍
신족통을 얻게 하소서.
དེ་ནས་ཁྲུས་གསོལ་བ་ལ།
[관불]

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས། རིག་པ་དང་
쫌덴데 데신 셱바 다쫌바 양닥바르 족베 쌍계
세존 여래 살적 정등각 불

릭바당
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ཞབས་སུ་ལྡན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པ། སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ།
샵수 덴바

데와르 셱바

직뗀 켼바

꼐부 둘외 칼로 귤와

명행족 선서 세간해 조어장부

བླ་ན་མེད་པ། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ་དེ་ལ་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་ཁྲུས་འདི་གསོལ་བར་བགྱིའོ། །
라나메바 하당 미남기 똔바 데라 요제 탐제당 덴베 튀디 쏠와르기오
무상사 천인사께 모든 용구를 갖추어 씻겨 드립니다.

ཁྲུས་ཀྱི་ཁང་པ་ཤིན་ཏུ་དྲི་ཞིམ་པ།
지극히 향기로운 욕실에

།ཤེལ་གྱི་ས་གཞི་གསལ་ཞིང་འཚེར་བ་བསྟར། །

རིན་ཆེན་འབར་བའི་ཀ་བ་ཡིད་འོང་ལྡན།
보배가 빛나는 아름다운 기둥

།མུ་ཏིག་འོད་ཆགས་བླ་རེ་བྲེས་པ་དེར། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་དང་དེ་ཡི་སྲས་རྣམས་ལ།
그 안에 여래와 보살님들께

།རིན་ཆེན་བུམ་པ་མང་པོའི་སྤོས་ཀྱི་ཆུ། །

ཡིད་འོང་ལེགས་པར་བཀང་བ་གླུ་དང་ནི།
지극히 아름다운 노래와

།རོལ་མོར་བཅས་པ་དུ་མས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །

འདི་ནི་ཁྲུས་མཆོག་དཔལ་དང་ལྡན།
장엄한 최상의 세정수는

།ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་ནི་བླ་ན་མེད། །

བྱིན་བརླབས་ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིས་ནི།
가피와 지혜의 물이니

།ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །

རི་བོ་ལྟར་ནི་མཛེས་པ་ཡི།

།ཡོན་ཏན་དམ་པའི་རྒྱན་ལྡན་པ། །

튀기 캉바 신두 디심바

린첸 바르외 까와 이옹덴

데신 셱당 데이 쎄남라

이옹 렉바르 깡와 루당니

디니 튀촉 뻴당덴

진랍 예셰 추이니

리오 따르니 제바이
산처럼 아름다운

셸기 싸시 쎌싱 체르와따르

투명하고 반짝이는 유리바닥

무띡 외착 라레 데바데르

진주로 장식된 하늘 가리개

린첸 붐바 망뵈 뾔기추
보배 항아리의 향수와

롤모르 쩨바 두메 꾸튀쏠

악기 연주와 함께 씻겨 드립니다.

툭제 추니 라나메

자비의 위없는 물과

찌되 외둡 쩰두쏠

저희가 원하는 성취를 주소서.

욘뗀 담베 곈덴바

성스런 공덕으로 장엄된
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མཆོད་གནས་རིན་ཆེན་དེ་དག་ལ།
보배로운 복전에

།བདག་གིས་ཁྲུས་འདི་གསོལ་བར་བགྱི། །

སྙིང་རྗེ་ཡིས་ནི་ངེས་གང་བས།
가득한 자비로 언제나

།རྟག་ཏུ་ཕན་དང་བདེ་མཛད་པའི། །

མཆོག་ཏུ་དུལ་བ་དེ་དག་ལ།

།བདག་གིས་ཁྲུས་འདི་གསོལ་བར་བགྱི། །

최네 린첸 데닥라

닝제 이니 네강외

촉두 둘와 데닥라

최상의 교화 성중께

닥기 튀디 쏠와르기

관불의 공양을 올립니다.

딱두 펜당 데제베

이익과 안락을 주시는

닥기 튀디 쏠와르기

관불의 공양을 올립니다.

ཞེས་པས་ཁྲུས་གསོལ་ནས།

관불이 끝나면 이제 다음과 같이 몸을 닦아드린다.

དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་གོས།
데닥 꾸라 충바 메베괴

청결하고 향기로운 최상의 천으로

།གཙང་ལ་དྲི་རབ་བསྒོས་པས་སྐུ་ཕྱིའོ། །
짱라 디랍 괴베 꾸치오
옥체를 닦아드립니다.

ཞེས་སྐུ་ཕྱི།

[의복 공양]

དེ་ནས་དེ་ལ་ཁ་དོག་ལེགས་བསྒྱུར་བའི།

아름다운 색상에 지극히 향기로운

།ན་བཟའ་ཤིན་ཏུ་དྲི་ཞིམ་དམ་པ་འབུལ། །

གོས་བཟང་སྲབ་ལ་འཇམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང༌།
얇고 부드러운 갖가지 옷과

།རྒྱན་མཆོག་བརྒྱ་ཕྲག་དེ་དང་དེ་དག་གིས། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་དེ་སྲས་དང༌།

།སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་རྣམས་ལའང་བརྒྱན་པར་བགྱི། །

데네 데라 카독 렉규르외

괴상 쌉라 잠바 나촉당

데신 섹바 남당 데쎄당
여래와 보살님들과
ཞེས་གོས་རྒྱན་ཕུལ།
[도향 공양]

나사 신두 디심 담바불
최상의 옷을 바칩니다.

곈촉 갸탁 데당 데닥기

수백 가지 아름다운 보배로

꼐촉 담바 남라앙 곈바르기

성자님들을 장엄해 드립니다.
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སྟོང་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དྲི་ངད་ལྡང་བ་ཡི།

삼천세계 전체를 향기롭게 하는

།དྲི་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་ཐུབ་དབང་ཀུན་གྱི་སྐུ། །

གསེར་སྦྱངས་བཙོ་མ་བྱི་དོར་བྱས་པ་ལྟར།

།འོད་ཆགས་འབར་བ་དེ་དག་བྱུག་པར་བགྱི། །

똥쑴 꾼두 디에 당와이

쎄르장 쪼마 지도르 제바따르

정제된 순금을 닦은 것과 같이

디촉 남기 툽왕 꾼기꾸

최상의 도향으로 부처님의 몸을

외착 발와 데닥 죽바르기

빛이 나게 발라 드립니다.

ཞེས་བྱུག་པ་འབུལ་ལོ། །ཚོགས་བསག་བགྱི་བ་ལ། ཕྱག་འཚལ་བ་ནི།
[예배]

གང་གིས་འཆིང་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་བཅད་ཅིང༌།
일체 속박을 완전히 끊어버리고

།མུ་སྟེགས་ཚོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བཅོམ་བྱས་ཏེ། །

སྡེ་དང་བཅས་པའི་བདུད་ནི་བཏུལ་ནས་སུ།
마와 마군을 항복시켜

།བྱང་ཆུབ་མཆོག་བརྙེས་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

མི་མཆོག་འདུལ་བ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་མཛད་ཅིང༌།

수승한 사람들을 교화하고 다스리며

།ཀུན་སྦྱོར་འཆིང་བ་གཅོད་མཛད་དེ་བཞིན་གཤེགས། །

དབང་པོ་ཞི་ཞིང་ཉེར་ཞི་ཞི་ལ་མཁས།

감관이 적정하고, 적멸에 통달하신

།མཉན་ཡོད་བཞུགས་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་མང་པོའི་ཚོགས་མངའ་ཞིང༌།
수많은 공덕의 보배를 갖추고

།མཚན་རབ་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ་དག་པའི་སྐུ། །

གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་ལྷ་དང་མིས་མཆོད་པ།

།བཅོམ་ལྡན་ལྷ་ཡི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

강기 칭남 탐제 랍쩨찡

데당 쩨베 뒤니 뚤네수

미촉 둘와 칼로 규르제찡

왕보 시싱 녜르시 시라케

욘뗀 린첸 망뵈 촉아싱

쎄르기 독젠 하당 미최바
청정지혜의 천인의 복전
གླིང་རས་བླ་མ་མཆོད་པ་ལས།

‘링레 상사공양’에서 설한 예경문

무떽 촉남 탐제 쫌제떼

외도의 무리들을 모두 정복하며

장춥 촉녜 데라 착찰로

최상의 깨달음을 얻은 분께 예경합니다.

꾼조르 칭와 쬐제 데신셱
결박을 끊어주시는 여래

녠요 슉바 데라 착찰로

사위성의 성자께 예경합니다.

첸랍 예셰 용수 닥베꾸

최상의 상호와 황금색 몸

쫌덴 하이 하라 착찰로

천신 중의 천신 세존께 예경합니다.
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གང་གི་འཁོར་བའི་ཉེས་པ་ནི།
윤회의 허물을

།དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་འཇོམས་མཛད་ཅིང༌། །

བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་མཛད་པའི།

위없는 보리를 이뤄주시는

།བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

གང་གི་མ་རིག་མུན་པའི་ཚོགས།
무명의 깜깜한

།སྨག་ཏུ་གྱུར་པ་སེལ་མཛད་པ། །

ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟ་བུ་ཡི།
태양과 같은

།བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

གང་གི་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི།
윤회고의 열병을

།ཚད་གདུང་མ་ལུས་སེལ་མཛད་པ། །

ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟ་བུ་ཡི།
달과 같은

།བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

གང་གི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི།
탐착을 비롯한

།ཉོན་མོངས་ནད་རྣམས་སེལ་མཛད་པ། །

སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་ཡི།

의사 중의 왕과 같은

།བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

གང་གི་ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་གྱི།

།གྲོང་ཁྱེར་མཆོག་ཏུ་སྐྱེལ་མཛད་པ། །

강기 코르외 녜바니

라메 장춥 톱제베

강기 마릭 문베촉

니메 낄코르 따부이

강기 코르외 둑엘기

다외 낄코르 따부이

강기 되착 라쏙베

멘베 걀보 따부이

강기 삭메 데첸기
무루의 대락

덴바 짬기 좀제찡

억념만으로 부수고

라메 샵라 착찰로

상사의 발에 예경합니다.

막두 규르바 쎌제바
어둠을 몰아내는

라메 샵라 착찰로

상사의 발에 예경합니다.

체둥 마뤼 쎌제바

남김없이 해소하는

라메 샵라 착찰로

상사의 발에 예경합니다.

뇬몽 네남 쎌제바

번뇌의 병을 치유하는

라메 샵라 착찰로

상사의 발에 예경합니다.

동켸르 촉두 꼘제바

최상의 마을로 인도하는
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རྟ་མཆོག་རིན་ཆེན་ལྟ་བུ་ཡི།
최상의 보마와 같은

།བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

གང་གི་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་ཡི།

생로병사의 네 가지

།ཆུ་བོ་ཆེ་ལས་སྒྲོལ་མཛད་པ། །

མཉན་པའི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་ཡི།
뱃사공의 왕과 같은

།བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

གང་གི་འགྲོ་བའི་དགོས་འདོད་རྣམས།
중생의 필요와 소원을

།ཡིད་བཞིན་རྫོགས་པར་འབྱུང་འགྱུར་བའི། །

ནོར་བུ་རིན་ཆེན་ལྟ་བུ་ཡི།
여의주와 같은

།བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

གང་གི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀུན།
취합과 분열이 없이

།འདུ་འབྲལ་མེད་པ་ཁྱབ་གྱུར་པ། །

ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་མངའ་བའི།
허공과 같은 마음을 가진

།བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

གང་གི་གསུང་གི་འོད་ཟེར་གྱིས།
설법의 광명으로

།བདག་སོགས་རྨོངས་པ་མ་ལུས་པ། །

སྙིང་གི་པདྨོ་ཁ་ཕྱེས་པའི།

།བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

따촉 린첸 따부이

강기 꼐가 나치이

녠베 걀보 따부이

강기 돌외 괴되남

노르부 린첸 따부이

강기 최남 탐제꾼

남카 따뷔 툭아외

강기 쑹기 외쎄르기

닝기 뻬모 카체베

심장의 연꽃을 피어나게 하는
མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། དཔང་སྐོང་ཕྱག་རྒྱ་པའི་མདོ་ལས།
[공양] - 빵꽁착갸경에서

라메 샵라 착찰로

상사의 발에 예경합니다.

추오 체레 돌제바

큰 강으로부터 건네주는

라메 샵라 착찰로

상사의 발에 예경합니다.

이신 족바르 중규르외
뜻과 같이 이루어주는

라메 샵라 착찰로

상사의 발에 예경합니다.

뒤델 메바 캽규르바
일체법에 편재한

라메 샵라 착찰로

상사의 발에 예경합니다.

닥쏙 몽바 마뤼바

저희들의 어둠을 몰아내고

라메 샵라 착찰로

상사의 발에 예경합니다.
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བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསོད་ནམས་རབ་འབྱམས་ལས་བྱུང་བ་མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའི་མཆོད་པ་
장춥 쎔베 쏘남 랍잠레 중와 미냠바당 냠베 최바

보살의 무한한 복덕으로부터 생겨난 평등하거나 평등하지 않은 갖가지 공양,

སྣ་ཚོགས། མཆོག །གཙོ་བོ། དམ་པ། ཁྱད་པར་ཅན། བཟང་པོ། གྱ་ནོམ་པ། བླ་ན་མེད་པ། མི་མཉམ་པ་དང་
나촉

촉

쪼오

담바 켸바르젠 상보

갸놈바 라나메바 미냠바당

수승하고, 주요하고, 훌륭하고, 특별하고, 정묘하고, 풍성하고, 위없고,

མཉམ་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཕྱུར་བུར་བཀང་སྟེ། ཆོས་ཀྱི་མཆོད་པ་དང་བཅས་པས་
냠베 촉쮜 뇌기직뗀 탐제 추르부르 깡떼

최기 최바당 쩨베

비할 바 없는 것과 대등한 공양으로 시방의 기세간 일체를 가득 채워 법시와 함께

མ་ལུས་མི་ལུས་ལུས་པ་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱི་མའི་མུ་མཐར་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་
마뤼 미뤼 뤼바메베 꼰촉쑴라 치메 무타르 딱두 균 미체바르
모든 삼보에 미래의 끝까지 항시 끊임없이 공양 올립니다.

མཆོད་ཅིང་འདོན་ནོ། །དབུལ་ཞིང་གསོལ་ལོ། །བཀུར་སྟིར་བགྱིའོ། །བླ་མར་བགྱིའོ། །རི་མོར་བགྱིའོ། །
최찡 돈노

울싱 쏠로

꾸르띠르기오 라마르기오 리모르기오

공양 올리며 기원합니다. 공경합니다. 스승으로 모십니다. 섬깁니다.

མཉེས་པར་བགྱིའོ། །
녜바르기오

기쁨을 드립니다.
ཞེས་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། ཐོག་མར་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་འབུལ་བ་ནི།

이후 먼저 다음과 같이 다섯 가지 공양을 올린다.

རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི།
바다왕의 공양물로부터 얻은

།ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་མེ་ཏོག་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་ལ།

།དད་པ་རྒྱ་མཚོས་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ། །

걀와 갸최 최제 레둡베

욘뗀 갸최 걀와 코르쩨라

공덕바다의 부처님과 성중에

싱캄 갸최 메똑 갸최촉
정토바다의 꽃바다를

데바 갸최 불로 셰수쏠

신심바다로 바칩니다. 받아주소서.

བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
닥당 타예베 쎔젠 탐제 장춥기 옌락 둔당 덴바르 규르찍
저와 일체중생이 칠각지를 갖추게 하소서.
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རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི།
바다왕의 공양물로부터 얻은

།ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་བདུག་སྤོས་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་ལ།

།དད་པ་རྒྱ་མཚོས་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ། །

걀와 갸최 최제 레둡베

욘뗀 갸최 걀와 코르쩨라

공덕바다의 부처님과 성중에

싱캄 갸최 둑뾔 갸최촉
정토바다의 향바다를

데바 갸최 불로 셰수쏠

신심바다로 바칩니다. 받아주소서.

བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་སྟེ་ཡང་དག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་
닥당 타예베 쎔젠 탐제 출팀 남바르 닥떼 양닥베 출팀
저와 일체중생이 청정계율 즉, 올바른 계율을 갖추게

ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
덴바르 규르찍
하소서.

རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི།
바다왕의 공양물로부터 얻은

།ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་སྣང་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་ལ།

།དད་པ་རྒྱ་མཚོས་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ། །

걀와 갸최 최제 레둡베

욘뗀 갸최 걀와 코르쩨라

공덕바다의 부처님과 성중에

싱캄 갸최 낭쎌 갸최촉

정토바다의 광명바다를

데바 갸최 불로 셰수쏠

신심바다로 바칩니다. 받아주소서.

བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་རིག་པའི་མུན་པ་བསལ་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་
닥당 타예베 쎔젠 탐제 마릭베 문바 쎌네 탐제 켼베

저와 일체중생이 무명의 어둠을 몰아내고 일체종지의 등불을

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲོན་མ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
예셰기 돈마당 덴바르 규르찍
얻게 하소서.

རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི།
걀와 갸최 최제 레둡베

바다왕의 공양물로부터 얻은

།ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་དྲི་ཆབ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །
싱캄 갸최 디찹 갸최촉

정토바다의 향수바다를
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ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་ལ།
욘뗀 갸최 걀와 코르쩨라

공덕바다의 부처님과 성중에

།དད་པ་རྒྱ་མཚོས་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ། །
데바 갸최 불로 셰수쏠

신심바다로 바칩니다. 받아주소서.

བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཆུས་རྣམ་པར་གཡེངས་པའི་དྲི་མ་དག་སྟེ་
닥당 타예베 쎔젠 탐제 띵에 진기 취남바르 옝베 디마 닥떼

저와 일체중생이 삼매의 물로써 산란의 습기를 정화하여 안락하고

བདེ་ཞིང་ཚིམ་པར་གྱུར་ཅིག །
데싱 침바르 규르찍
만족하게 하소서.

རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི།

།ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་ཟས་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་ལ།

།དད་པ་རྒྱ་མཚོས་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ། །

걀와 갸최 최제 레둡베

바다왕의 공양물로부터 얻은

욘뗀 갸최 걀와 코르쩨라

공덕바다의 부처님과 성중에

싱캄 갸최 셸세 갸최촉

정토바다의 음식바다를

데바 갸최 불로 셰수쏠

신심바다로 바칩니다. 받아주소서.

བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བཀྲེས་པའི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་ནས་ཡིད་བཞིན་གྱི་ཟས་སྐོམ་
닥당 타예베 쎔젠 탐제 떼베 둑엘 쎌네 이신기 세꼼

저와 일체중생이 기아의 고통으로부터 벗어나서 음식을 뜻대로

དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
당 덴바르 규르찍
얻게 하소서.
འདོད་ཡོན་ལྔ་ནི།
오감 공양

རྒྱལ་བ་ཟག་མེད་འབྱོར་ལ་མངའ་བསྒྱུར་ཡང༌།
걀와 삭메 조르라 아규르양

부처님께선 무루의 풍요를 누리시지만

།འགྲོ་བའི་དོན་དུ་འདོད་ཡོན་རྣམ་ལྔ་ཡིས། །
도외 돈두 되욘 남아이

중생을 위해 오감의 안락을 바치나니

མཆོད་པས་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བསོད་ནམས་མི་ཟད་གཏེར་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །
최베 카냠 쎔젠 탐제기

쏘남 미세 떼르라 쬐바르쇽

허공과 같은 일체중생이

다함없는 복덕의 보고를 누리게 하소서.
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རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་ནི།

전륜왕칠보 공양

མི་དབང་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་འདི་དག་ནི།
미왕 린첸 나둔 디닥니
왕의 이 일곱 가지 보배를

།སངས་རྒྱས་སྲས་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་ལ། །

བདག་གིས་བཤམས་ཤིང་ཡིད་ཀྱིས་ཕུལ་བ་ཡིས།

།འགྲོ་བ་མི་ཟད་གཏེར་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

닥기 샴싱 이기 풀와이
마음으로 공양 올리나니

쌍계 쎄당 쩨바 마뤼라
제불보살님들 전에 진열하고

도와 미세 떼르라 쬐바르쇽
중생이 다함없는 보고를 누리게 하소서.

བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ནི།
팔물 공양

ལྷ་ཡི་དབང་པོ་ལྷ་མིན་གཡུལ་རྒྱལ་ནས།

།བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྱིས་མཆོད་པ་ལྟར། །

རྒྱལ་དབང་རྣམས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ།

།བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་དག་གིས་མཆོད་པར་བགྱི། །

하이 왕보 하민 율걀네
따시 하모 계기 최바따르
천제가 아수라와 전쟁에서 승리한 후에 천녀가 여덟 가지 길상물을 바친 것처럼

걀왕 남당 장춥 쎔바라
부처님과 보살님께 저 역시

따시 제계 닥기 최바르기
여덟 가지 길상물을 공양합니다.

བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ནི།
팔상 공양

མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབས་པའི།
곤보 툭제 첸뵈 진랍베
대자비의 보호주께서 가피하신

།བསོད་ནམས་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་འཁོར་ལོ་འདི། །

གང་ལ་ཕུལ་བ་དེ་ཡིས་སྐད་ཅིག་ལ།
강라 풀와 데이 께찍라
공양 올리나니, 한 찰나에

།དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་ཤོག །

མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབས་པའི།

།དྲི་མེད་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་དཔལ་བེའུ་འདི། །

곤보 툭제 첸뵈 진랍베
대자비의 보호주께서 가피하신

쏘남 규레 중외 콜로디
복덕으로부터 생겨난 이 바퀴를

담베 최기 콜로 꼬르와르쇽
정법의 법륜을 굴리소서.

디메 신두 제베 뻴베우디
흠 없이 아름다운 이 길상매듭을
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གང་ལ་ཕུལ་བ་དེ་ཡིས་སྐད་ཅིག་ལ།
공양 올리나니, 한 찰나에

།ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཉིད་དང་ལྡན་པར་ཤོག །

མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབས་པའི།

།རིན་ཆེན་བཅུད་ཀྱིས་གང་བའི་བུམ་པ་འདི། །

강라 풀와 데이 께찍라

곤보 툭제 첸뵈 진랍베

대자비의 보호주께서 가피하신

གང་ལ་ཕུལ་བ་དེ་ཡིས་སྐད་ཅིག་ལ།
강라 풀와 데이 께찍라

공양 올리나니, 한 찰나에

꾼켼 예셰 니당 덴바르쇽
일체지를 얻게 하소서.

린첸 쮜기 강외 붐바디

보배로 가득한 이 항아리를

།བསོད་ནམས་ཚོགས་རྫོགས་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པར་ཤོག །
쏘남 촉족 곈기 곈바르쇽

복덕자량 구족되게 하소서.

མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབས་པའི།
대자비의 보호주께서 가피하신

།དྲི་མེད་ཤིན་ཏུ་དག་པའི་པདྨ་འདི། །

གང་ལ་ཕུལ་བ་དེ་ཡིས་སྐད་ཅིག་ལ།
공양 올리나니, 한 찰나에

།འཁོར་བའི་ཉེས་པའི་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་ཤོག །

མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབས་པའི།
대자비의 보호주께서 가피하신

།དྲི་མེད་ཤིན་ཏུ་དཀར་བའི་དུང་ཆེན་འདི། །

གང་ལ་ཕུལ་བ་དེ་ཡིས་སྐད་ཅིག་ལ།

།རྩོད་ངན་ཕམ་བྱེད་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོགས་པར་ཤོག །

མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབས་པའི།
대자비의 보호주께서 가피하신

།དྲི་མེད་ཤིན་ཏུ་དག་པའི་གསེར་ཉ་འདི། །

གང་ལ་ཕུལ་བ་དེ་ཡིས་སྐད་ཅིག་ལ།

།འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ལས་སྒྲོལ་བར་ཤོག །

곤보 툭제 첸뵈 진랍베

강라 풀와 데이 께찍라

곤보 툭제 첸뵈 진랍베

강라 풀와 데이 께찍라

디메 신두 닥베 뻬마디

향기롭고 청정한 이 연꽃을

코르외 녜베 꾠기 마괴쇽

윤회에 오염되지 않게 하소서.

디메 신두 까르외 둥첸디

흠 없고 새하얀 큰 고둥을

쬐엔 팜제 최다 독바르쇽

공양 올리나니, 한 찰나에
악설을 물리치고 정법 울려 퍼지게
		 하소서.

곤보 툭제 첸뵈 진랍베

강라 풀와 데이 께찍라

공양 올리나니, 한 찰나에

디메 신두 닥베 쎄르냐디

흠 없고 청정한 이 금물고기를

코르외 갸초 체레 돌와르쇽

윤회바다에서 벗어나게 하소서.
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མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབས་པའི།
대자비의 보호주께서 가피하신

།སྐྱབས་ཀྱི་དམ་པ་རིན་ཆེན་གདུགས་མཛེས་འདི། །

གང་ལ་ཕུལ་བ་དེ་ཡིས་སྐད་ཅིག་ལ།
공양 올리나니, 한 찰나에

།ཀུན་ལ་སྐྱབས་ཀྱི་དམ་པ་བྱེད་པར་ཤོག །

མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབས་པའི།
대자비의 보호주께서 가피하신

།དམ་ཆོས་མི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་དམ་པ་འདི། །

གང་ལ་ཕུལ་བ་དེ་ཡིས་སྐད་ཅིག་ལ།   

།དམ་ཆོས་མི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་འཛུགས་པར་ཤོག །

곤보 툭제 첸뵈 진랍베

강라 풀와 데이 께찍라

곤보 툭제 첸뵈 진랍베

강라 풀와 데이 께찍라

공양 올리나니, 한 찰나에

꺕기 담바 린첸 둑제디

보호구 아름다운 이 보배 일산을

꾼라 꺕기 담바 제바르쇽

중생의 바른 보호자가 되게 하소서.

담최 미눕 걀첸 담바디

정법 보존의 이 승리 깃발을

담최 미눕 걀첸 죽바르쇽

정법의 승리 깃발 꽂게 하소서.

ཅེས་པ་བཅུག་གོ། ཙཱ་རུའི་བཟའ་བ་ནི། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ།

흰 음식 공양. 허공장에 의해 가피 받은 이후 다음과 같이 공양 올린다.

ན་མཿ་ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿ སརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ན་ཨི་མཾ་

나마하 사르바 따타가떼뵤 비쉬바무케뱌하 사르바 타캄 웃가떼 스파라나 이맘

ག་ག་ན་ཁཾ་གྲིཧྣེ་དཾ་བ་ལིཾ་དེ་སྭཱ་ཧཱ།

가가나캄 그리하네담 발림데 스바하

གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་ལྡན་པ།

수승한 색성향미촉을 가진

།མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཟས་མཆོག་འདི། །

བདག་གིས་དད་པས་འབུལ་ལགས་ཀྱིས།
신심으로 공양 올리나니

།ཅི་བདེ་བར་ནི་བཞེས་སུ་གསོལ། །

ཞལ་ཟས་རོ་བརྒྱ་ལྡན་པ་ཡིད་འཕྲོག་པ།

།ལེགས་སྦྱར་འདི་ནི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ། །

숙다 디로 렉덴바

닥기 데베 불락기

셸세 로갸 덴바 이톡바

백 가지 맛을 가진 훌륭한 음식

촉두 귤베 세촉디
최상의 이 음식을

찌데 와르니 셰수쏠
편안하게 받으소서.

렉자르 디니 걀와 쎄쩨라

정성스레 준비하여불보살님들께
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དད་པས་ཕུལ་བས་འགྲོ་བ་འདི་དག་ཀུན།

신심으로 바치나니 일체중생이

།འབྱོར་ལྡན་ཏིང་འཛིན་ཟས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

རྒྱལ་བས་བདུད་བཅོམ་བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་ཏེ།

부처님께서 마군을 조복하고 성불하여

།རྒྱལ་བའི་སྐུ་ལ་སྦྲིབས་སྐྱེམས་མི་མངའ་ཡང༌། །

བདག་ཅག་བསོད་ནམས་ཞིང་དུ་འགྱུར་སླད་དུ།
저희의 복전이 되어 주시기 위해

།སྦྱར་བའི་བཤོས་དང་ཞལ་ཟས་འདི་ཕུལ་བས། །

དུས་ཀུན་དགེ་བའི་ལོ་ཏོག་འཕེལ་རྒྱས་ནས།

།བདེ་བ་ཅན་དུ་པདྨོ་ལས་སྐྱེས་ཏེ། །

데베 풀외 도와 디닥꾼

걀외 뒤쫌 장춥 쌍계떼

닥짝 쏘남 싱두 규르레두

뒤꾼 게외 로똑 펠계네

항시 선근의 작물이 증장하여

조르덴 띵진 세라 쬐바르쇽

풍요로운 삼매 음식 누리도록 하소서.

걀외 꾸라 딥꼠 미아양

부처님 몸에는 기갈이 없으나

자르외 쇼당 셸세 디풀외

정성껏 바치는 이 음식을 받으시고

데와 젠두 뻬모 레꼐떼

정토의 연꽃에서 태어나

ཏིང་འཛིན་ཆོས་དང་ཟས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཤོག །
띵진 최당 세라 롱쬐쇽

삼매의 법과 음식을 누리게 하소서.

ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་གྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བ་རྣམས་ལ་
양닥바르 족베 쌍계 장춥 쎔베 겐둔기 용수 꼬르와 남라
부처님과 보살승중께

ཞལ་ཟས་སྣ་ཚོགས་པའི་ཚོད་མ་དང་འཁུར་བ་དང་བཤོས་དང་ཞོ་ལ་སོགས་པ་ལྷའི་རྫས་གྱ་ནོམ་པ་
셸세 나촉베 최마당 쿠르와당 쇼당쇼 라쏙바 하이제 갸놈바
야채, 떡, 발효유 등 천계의 물건 같은 풍성하고

དྲི་བཟང་པོ་རུང་བའི་ཆུས་གང་བའི་བུམ་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས། བདག་དང་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་
디상보 룽외 취강외 붐바당 쩨바남

닥당 진베 닥보

향기로운 갖가지 음식과, 병에 깨끗한 물을 담아 공양 올립니다.

ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་
라쏙베 쎔젠 탐제 제수 숭떼 라나메바 양닥바르 족베
저희와 시주 등의 일체중생을 보살펴 주시고
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སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལ་རབ་ཏུ་འགོད་པའི་སླད་དུ་དབུལ་བར་བགྱིའོ། །
쌍계기 고팡라 랍두 괴베 레두 불와르기오
위없는 완전한 부처의 지위로 인도하소서.
ལྔ་ཕྲག་ལྔ་ནི།

오종오군 공양

རྒྱལ་བ་མགོན་པོ་དཔལ་གྱིས་ལྷམ་མེར་བཞུགས།
복덕과 지혜의 오신을 성취한

།བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ལྔ་བརྙེས་པ་ལ། །

ལྔ་ཕྲག་ལྔ་ལྡན་སྙིང་པོ་དམ་པ་འབུལ།

།འགྲོ་བས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག །

걀와 곤보 뻴기 함메르슉

아탁 아덴 닝보 담바불

쏘남 예셰 꾸아 녜바라

거룩하게 빛나는 보호주 부처님께

도외 데셱 닝보 톱바르쇽

오종오군 공양과 함께 정수를 바치나니 일체중생이 여래의 정수를 얻게 하소서.

འབྲུ་རྣམ་པ་ལྔ་ཕུལ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལོ་ཏོག་འཕེལ་ཞིང་དགེ་བའི་ལོ་ཏོག་
두 남바아 풀외 쎔젠 탐제라 직뗀기 로똑 펠싱 게외 로똑

다섯 가지 곡식을 공양 올림으로써 일체중생에게 세간의 작물이 풍성하게 되고

དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་ལྔ་ཕུལ་བས་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེས་
뒤꾼두 계바르 규르찍 린보체 남바아 풀외 이신기 노르부 린보체

선근의 작물이 항시 증장하게 하소서. 다섯 가지 보배를 공양 올림으로써

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོས་དགུ་ཡིད་བཞིན་དུ་བསྐངས་ནས་འབྱོར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་
쎔젠 탐제기 괴구 이신두 깡네 조르바 푼쑴 촉바당

여의주가 일체중생의 요구를 뜻대로 충족시켜 풍요를 누리게 하소서.

ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སྨན་རྣམ་པ་ལྔ་ཕུལ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནད་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་སྡུག་བསྔལ་དང་
덴바르 규르찍 멘 남바아 풀외 쎔젠 탐제 네 십갸짭시 둑엘당

다섯 가지 약을 공양 올림으로써 일체중생이 사백사병의 고를 여의고

བྲལ་ནས་ཐུགས་རྗེའི་སྨན་གྱིས་དུག་གསུམ་གྱི་ནད་ལས་ཐར་བར་གྱུར་ཅིག །སྙིང་པོ་རྣམ་པ་ལྔ་ཕུལ་བས་
델네 툭제 멘기 둑쑴기 네레 타르와르 규르찍

닝보 남바아 풀외

자비의 약으로써 삼독의 병으로부터 벗어나게 하소서. 다섯 가지 정수를

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
쎔젠 탐제 데코나니기 닝보당 덴바르 규르찍

공양 올림으로써 일체중생이 진여의 정수를 얻게 하소서.
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དྲི་རྣམ་པ་ལྔ་ཕུལ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཆུས་རྣམ་པར་གཡེང་བའི་དྲི་མ་
디 남바아 풀외 쎔젠 탐제 띵에진기 취남바르 옝외 디마

다섯 가지 향기를 공양 올림으로써 일체중생이 삼매의 물로

ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་སྟེ་བདེ་ཞིང་ཚིམ་པར་གྱུར་ཅིག །
탐제 남바르 닥떼 데싱 침바르 규르찍

산란의 습기를 모두 정화하여 안락하고 만족하게 하소서.
མཆོད་པའི་དངོས་པོ་གཞན་ཡང་གྲུབ་ཆེན་གླིང་གིས་མཛད་པའི་བླ་མ་མཆོད་པ་ལས།
둡첸링 상사공양

ནམ་མཁའ་ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་འཇའ་ཚོན་དང༌།
허공, 해, 달, 별, 무지개,

།མཛེས་པའི་སྤྲིན་དང་ཁུག་རྣ་ལ་སོགས་པས། །

རབ་ཏུ་བརྒྱན་ཅིང་ཡིད་རབ་དྭང་གྱུར་པ།
환희로운 세상의 장식들을

།སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །

རི་བོ་མཆོག་དང་དེ་བཞིན་རི་ཕྲན་དང་།
수미산과 작은 산들,

།གངས་རི་སྨན་རི་རིན་ཆེན་རི་བོ་སོགས། །

དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་རི་གཞན་ཇི་སྙེད་ཀུན།
필요를 충족시키는 모든 산들을

།སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །

རིན་ཆེན་ས་གཞིར་ལོ་ཏོག་སྨིན་བྱེད་ཅིང༌།
작물이 열매 맺는 보배 대지와,

།སྐྱེད་མོས་ཚལ་དང་ཀུན་དགའ་རྭ་བ་དང༌། །

གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་ཕོ་བྲང་བཞིན་གྱུར་པ།

།སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །

남카 니다 사까르 자촌당

랍두 곈찡 이랍 당규르바

리오 촉당 데신 리텐당

괴되 중외 리셴 지녜꾼

린첸 싸시르 로똑 민제찡

쭉락 캉쏙 포당 신규르바
사원들과 화원을

제베 띤당 쿡나 라쏙베

아름다운 구름과 안개 등

꼐촉 린첸 남라 불와르기

보배 성중께 공양 올립니다.

강리 멘리 린첸 리오쏙

설산, 약산, 보배산과 그 밖의

꼐촉 린첸 남라 불와르기

보배 성중께 공양 올립니다.

꼐뫼 첼당 꾼가 라와당
궁전 같은 법당과

꼐촉 린첸 남라 불와르기

보배 성중께 공양 올립니다.
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གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་བསིལ་ཁང་སྒོ་ཁང་དང༌།
대무량궁, 정자, 문루,

།རྟ་བབས་ལ་སོགས་མཛེས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན། །

ངོ་མཚར་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་དག་ཀུན།

아름답게 꾸며진 이 모든 것을

།སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །

གཙུག་ལག་ཁང་དང་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དང༌།
사원과 궁궐,

།མཁར་དང་ཡུལ་འཁོར་གྲོང་དང་གྲོང་ཁྱེར་དང༌། །

ཡིད་འོང་མཛེས་པའི་ཁང་བཟང་ཇི་སྙེད་ཀུན།
아름답고 훌륭한 모든 집들을

།སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །

བླ་བྲེ་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་བ་དན་དང༌།

승리기, 비번 등의 각종 깃발들과

།དར་དཔྱངས་ལྷབ་ལྷུབ་འཕན་དང་ལྡ་ལྡི་དང༌། །

ཡོལ་བ་ལ་སོགས་བཀོད་པའི་ཁྱད་པར་རྣམས།
특별히 꾸민 장식들을

།སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །

གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་དེ་བཞིན་མུ་ཏིག་དང༌།
금, 은, 동, 철, 진주,

།བཻཌཱུརྱ་དང་དུང་དང་མན་ཤེལ་དང༌། །

བྱུ་རུ་ལ་སོགས་རིན་ཆེན་ཇི་སྙེད་ཀུན།
산호 등의 모든 보물들을

།སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །

རྒྱ་མཚོ་ཆེ་དང་ཆུ་བོ་ཆུ་ཕྲན་དང༌།

།མཚོ་དང་རྫིང་བུ་ལྟེང་ཀ་ཆུ་མིག་སོགས། །

셸메 캉첸 씰캉 고캉당

오차르 촉두 규르바 데닥꾼

쭉락 캉당 걀뵈 포당당

이옹 제베 캉상 지녜꾼

라데 둑당 걀첸 바덴당

욜와 라쏙 꾀베 켸바르남

쎄르울 상짝 데신 무띡당

주루 라쏙 린첸 지녜꾼

갸초 체당 추오 추텐당
바다, 강, 시내,

따밥 라쏙 제베 곈기곈
말에서 내리는 곳 등

꼐촉 린첸 남라 불와르기

보배 성중께 공양 올립니다.

카르당 율코르 동당 동켸르당
성과 도시와 마을의

꼐촉 린첸 남라 불와르기

보배 성중께 공양 올립니다.

다르짱 합훕 펜당 다디당
천개, 일산, 장막 등

꼐촉 린첸 남라 불와르기

보배 성중께 공양 올립니다.

베두랴당 둥당 멘셸당
와이두랴, 고둥, 수정,

꼐촉 린첸 남라 불와르기

보배 성중께 공양 올립니다.

초당 징부 뗑까 추믹쏙
호수, 연못, 샘물 등
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རྙོག་པ་མེད་ཅིང་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཆབ།
팔공덕을 갖춘 청정한 물을

།སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །

ལོ་ཏོག་རྩི་ཐོག་ཤིང་ཏོག་ཇི་སྙེད་པའི།
곡식, 채소, 과일 등

།དྲི་དང་རོ་ལྡན་འགྲོ་བའི་གསོས་གྱུར་པ། །

དབང་པོའི་སྤྱོད་ཡུལ་ངོ་མཚར་སྣ་ཚོགས་པ།
향기롭고 맛있는 것들을

།སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །

ཙན་དན་ག་བུར་གུར་གུམ་ལ་སོགས་ཏེ།
전단, 빙편, 홍화 등

།རོ་དང་ནུས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི། །

ནད་སེལ་སྨན་གྱི་རྣམ་པ་ཇི་སྙེད་ཀུན།
모든 종류의 약을

།སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །

རྒྱུ་མཆོག་རྐྱེན་གྱིས་ལེགས་པར་སྦྱར་བ་ཡི།
최상의 재료로 정성껏 만든

།བཟའ་དང་བཅའ་དང་ལྡག་དང་བཏུང་ལ་སོགས། །

འཇིག་རྟེན་ཟས་མཆོག་མ་ལུས་ཇི་སྙེད་ཀུན།
세간의 수승한 모든 음식들을

།སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །

འཇིག་རྟེན་དག་ན་ན་བཟའི་མཆོག་གྱུར་པ།
부드럽고 아름다운

།ཁྱད་འཕགས་སྐུ་ལ་འཇམ་ཞིང་མཛེས་པ་ཡི། །

བྱེ་བྲག་དཔག་མེད་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་ཀུན།

།སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །

뇩바 메찡 옌락 계덴찹

로똑 찌톡 싱똑 지녜베

왕뵈 쬐율 오차르 나촉바

쩬덴 가부르 구르굼 라쏙떼

네쎌 멘기 남바 지녜꾼

규촉 꼔기 렉바르 자르와이

직뗀 세촉 마뤼 지녜꾼

직뗀 닥나 나세 촉규르바

제닥 빡메 지녜 요바꾼

무수한 종류의 모든 옷들을
ཞེས་དང༌།

꼐촉 린첸 남라 불와르기

보배 성중께 공양 올립니다.

디당 로덴 도외 쐬규르바
중생을 양육하는 갖가지

꼐촉 린첸 남라 불와르기

보배 성중께 공양 올립니다.

로당 뉘바 쌈기 미캽베

부사의한 효력과 맛을 가진

꼐촉 린첸 남라 불와르기

보배 성중께 공양 올립니다.

사당 짜당 닥당 뚱라쏙
먹고 씹고 마시는 등의

꼐촉 린첸 남라 불와르기

보배 성중께 공양 올립니다.

켸팍 꾸라 잠싱 제바이
세간에서 가장 좋은

꼐촉 린첸 남라 불와르기

보배 성중께 공양 올립니다.
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ལྷ་ཡི་དབང་པོ་ཉེ་བའི་དབང་པོ་དང༌།
제석천과 편입천,

།བུ་དང་བུ་མོ་མཛེས་པའི་འཁོར་དང་བཅས། །

ལོངས་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་ཚོགས་བཅས་དེ་དག་ཀུན།
재물과 즐거운 모든 것들을

།སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །

ལྷ་མིན་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་དྲི་ཟ་དང༌།

아수라, 용, 야차, 건달바 등의

།དབང་པོ་ལ་སོགས་བུ་དང་བུ་མོ་དང༌། །

འཁོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་ངོ་མཚར་ཇི་སྙེད་ཀུན།
희유한 모든 것들을

།སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །

འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་མི་ཡི་དབང་ཕྱུག་མཆོག
인간계 최고 권력자 전륜성왕의

།བཙུན་མོ་སྲས་བཅས་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་དང༌། །

དཔུང་གི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཇི་སྙེད་ཀུན།
군대 등의 모든 것들을

།སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །

རྒྱལ་ཕྲན་ལ་སོགས་སྐྱེས་པ་བུད་མེད་དང༌།
아름다운 옷과 보배로 장식한

།ཁྱེའུ་བུ་མོ་མཛེས་པའི་གོས་གྱོན་ཅིང༌། །

རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་དེ་དག་ཀུན།
동남, 동녀 모두를

།སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །

སེང་གེ་ཁྱུ་མཆོག་ལ་སོགས་སྟོབས་ཆེན་དང༌།

།ཨེ་ནྱ་ལ་སོགས་མཛེས་པའི་རི་དྭགས་སོགས། །

하이 왕보 녜외 왕보당

롱쬐 되욘 촉쩨 데닥꾼

하민 루당 뇌진 디사당

코르당 롱쬐 오차르 지녜꾼

콜뢰 규르걀 미이 왕축촉

뿡기 촉당 쩨바 지녜꾼

걀텐 라쏙 꼐바 뷔메당

린첸 곈기 곈바 데닥꾼

쎙게 큐촉 라쏙 똡첸당

사자 등의 힘센 짐승들과

부당 부모 제베 코르당쩨
선남자 선녀인 권속들과

꼐촉 린첸 남라 불와르기

보배 성중께 공양 올립니다.

왕보 라쏙 부당 부모당
남녀 권속과 재물 등

꼐촉 린첸 남라 불와르기

보배 성중께 공양 올립니다.

쭌모 쎄쩨 린첸 나둔당
옥녀보 등의 칠보와

꼐촉 린첸 남라 불와르기

보배 성중께 공양 올립니다.

켸우 부모 제베 괴굔찡

작은 나라들의 젊은 남녀와

꼐촉 린첸 남라 불바르기

보배 성중께 공양 올립니다.

에냐 라쏙 제베 리닥쏙

사슴 등의 아름다운 짐승들과
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ནགས་ཁྲོད་རི་བོའི་སུལ་ན་རྒྱུ་བ་ཀུན།

숲과 산에 노니는 모든 짐승들을

།སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །

རྟ་དང་གླང་པོ་དེ་བཞིན་ཤིང་རྟ་དང༌།
말과 코끼리와 수레 등

།འཇིག་རྟེན་དག་ན་ཐེག་ཆེན་བཞོན་པའི་མཆོག །

ཤུགས་ཆེན་མགྱོགས་པར་འགྲོ་བ་དེ་དག་ཀུན།
세상의 큰 탈것들을

།སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །

མཁའ་ལྡིང་རྒྱལ་པོ་ཀ་ལ་པིང་ཀ་དང༌།
금시조, 가릉빈가, 학,

།ཁྲུང་ཁྲུང་རྨ་བྱ་ཁུ་བྱུག་ངུར་པ་སོགས། །

སྐད་སྙན་མཛེས་པའི་འདབ་ཆགས་ཇི་སྙེད་ཀུན།
듣기 좋고 아름다운 모든 새들을

།སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །

ལྷ་མིའི་ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་དང༌།
천상계와 인간계의

།ཡོངས་སུ་གཟུང་མིན་རང་བཞིན་གནས་པའི་རིགས། །

ངོ་མཚར་སྤྱད་དུ་རུང་བ་ཇི་སྙེད་ཀུན།

희유하고 유용한 모든 재물을

།སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །

སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཕོ་བྲང་གཞལ་ཡས་ཁང༌།
기세간의 무량궁과

།བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པའི་རིགས། །

ཡིད་འོང་མཛེས་པའི་རོལ་མོ་ཇི་སྙེད་ཀུན།

།སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །

낙퇴 리뵈 쑬나 규와꾼

따당 랑보 데신 싱따당

슉첸 굑바르 도와 데닥꾼

카딩 걀보 깔라 삥까당

께녠 제베 답착 지녜꾼

하미 롱쬐 용수 숭와당

오차르 쩨두 룽와 지녜군

뇌기 직뗀 포당 셸예캉

이옹 제베 롤모 지녜꾼

아름다운 음악 등의 모든 것을

꼐촉 린첸 남라 불와르기

보배 성중께 공양 올립니다.

직뗀 닥나 텍첸 숀베촉
힘세고 빠르게 가는

꼐촉 린첸 남라 불와르기

보배 성중께 공양 올립니다.

퉁퉁 마자 쿠죽 울와쏙

공작, 두견새, 황색 오리 등

꼐촉 린첸 남라 불와르기

보배 성중께 공양 올립니다.

용수 숭민 랑신 네베릭
주인이 있고 없는

꼐촉 린첸 남라 불와르기

보배 성중께 공양 올립니다.

쮜기 쎔젠 나촉 뚤베릭

유정세간의 갖가지 화현과

꼐촉 린첸 남라 불와르기

보배 성중께 공양 올립니다.
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བདག་གི་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་དང༌།
저의 몸과 모든 재물과

།མཁའ་དང་མཉམ་པའི་འགྲོ་བ་མ་ལུས་ཀུན། །

སྐྱེས་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱི་འབངས་སུ་འབུལ་ལགས་ན།

།ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ནས་བཞེས་ཏེ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

닥기 뤼당 롱쬐 탐제당

꼐촉 켸기 방수 불라나

성자 스승님의 백성으로 바치나니

카당 냠베 도와 마뤼꾼
허공 같은 일체중생을

툭제 공네 셰떼 꺕두쏠

자비로 살피시고 보호하소서.

སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་ནི།
수행 공양

ཐོས་པའི་མཆོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོས་ལེགས་གཏམས་ཤིང༌། །རྣམ་བཀྲ་རིག་པའི་མེ་ཏོག་ཀུན་ཏུ་བཀྲམ། །
퇴베 최욘 갸최 렉땀싱

남따 릭베 메똑 꾼두땀

다문多聞의 공덕수로 가득 채우고

밝은 지혜의 꽃으로 온통 흩뿌리며

ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་དྲི་ཡི་བདུག་སྤོས་འཐུལ།
청정계율의 향을 태우고

།འཆད་པ་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་སྒྲོན་མེ་སྦར། །

རྩོད་པ་ཉེས་པ་རྣམ་སྦྱོང་དྲི་ཆབ་གཏམས།

།བསམ་གཏན་རོ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་ཞལ་ཟས་བཤམས། །

རྩོམ་པ་སྡེབ་ལེགས་སྙན་པའི་རོལ་མོ་སོགས།
훌륭한 저작의 음악 등

།འཕགས་རྣམས་དགྱེས་བྱེད་མཆོད་པ་འདི་དག་གིས། །

བླ་མེད་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས།

위없는 상사와 부처, 보살님들과,

།མཆོད་པར་འོས་པའི་སྐྱབས་ཀུན་མཆོད་པར་བགྱི། །

སྟོན་པ་མཆོག་གིས་ཇི་ལྟར་བསྟན་པ་བཞིན།

།རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་རབ་གསལ་བར། །

출팀 남닥 디이 둑뾔툴

쬐바 녜바 남종 디찹땀

체바 닌모르 제베 돈메바르
설법의 밝은 등불을 켜며

쌈뗀 로갸 덴베 셸세샴

과실過失을 정화하는
백 가지 맛을 가진 선정의 음식을
토론의 향수를 바르고		 마련하며

쫌바 뎁렉 녠베 롤모쏙

라메 라마 걀와 쎄당쩨

똔바 촉기 지따르 뗀바신

최상의 교조께서 보여주신 바와 같이

팍남 계제 최바 디닥기

성중을 만족시켜 드리는 이 공양물들을

최바르 외베 꺕꾼 최바르기

공양 받아 마땅한 모든 분들께 바칩니다.

규당 데뷔 텍바 랍쎌와르
원인과 결과의 승乘을
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ཞིང་རྣམས་ཀུན་ཏུ་ནུབ་མེད་འབར་མཛད་པ།
싱남 꾼두 눕메 바르제바

모든 국토에 보존, 흥성시킨

།བཀའ་བརྒྱུད་རིམ་པར་བྱོན་རྣམས་མཆོད་པར་བགྱི། །
까규 림바르 존남 최바르기

까규의 전승 조사님들께 공양 올립니다.

མཎྜལ་ཚོམ་བུ་སོ་བདུན་མ་ཡང་འབུལ།

37촘부만달라도 공양 올린다.

བསྟོད་པའི་རིམ་པ་ནི། འཕགས་པ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས།
[찬탄] - 호국문경에서

མཚན་མཆོག་ལྡན་པ་དྲི་མེད་ཟླ་བའི་ཞལ།

최상의 상호, 티 없는 달과 같은 얼굴

།གསེར་མདོག་འདྲ་བ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

རྡུལ་བྲལ་ཁྱོད་འདྲ་སྲིད་པ་གསུམ་མ་མཆིས།

།མཉམ་མེད་མཁྱེན་ཅན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

첸촉 덴바 디메 다외셸

둘델 쾨다 씨바 쑴마치

쎄르독 다와 쾨라 착찰뙤

황금색 몸의 부처님께 예찬합니다.

냠메 켼젠 쾨라 착찰뙤

티없는 부처님 같은 분 삼계에 없나니
비할 자 없는 지혜를 가진 부처님을
		 예찬합니다.
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བདུད་ཀྱི་བུ་མོ་བཞིས་བསྟོད་པར་གྲགས་པ།
- 마의 네 딸의 여래 찬탄

རྣམ་དག་སྐུ་མངའ་མཆོག་ཏུ་གཟུགས་བཟང་བ།
청정한 몸에 고상하신 모습

།ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་འདྲ། །

གྲགས་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་ལྷང་ངེ་བ།

།མགོན་པོ་མཆོག་བརྙེས་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

남닥 꾸아 촉두 숙상와

닥바 직뗀 쑴나 항에와

삼계에 명성이 자자한 최상의 보호주

예셰 갸초 쎄르기 훈보다

지혜바다, 황금 수미산과 같고

곤보 촉녜 쾨라 착찰뙤

세존께 예경하고 찬탄합니다.

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྡེ་བཞིས་བསྟོད་པར་གྲགས་པ།
- 네 명의 대왕의 여래 찬탄

རྒྱལ་བ་ཟླ་བ་དྲི་མ་མེད་པའི་སྐུ།
걀와 다와 디마 메베꾸

부처님의 몸은 달과 같이 흠 없고

།རྒྱལ་བ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་སྟོང་གི་འོད། །
걀와 니마 외쎄르 똥기외

해와 같은 부처님 무한광명 내뿜고
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རྒྱལ་བ་པདྨ་དྲི་མ་མེད་པའི་སྤྱན།

།རྒྱལ་བ་མེ་ཏོག་པད་རྩ་རྡུལ་མེད་ཚེམས། །

རྒྱལ་བའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་སྟེ།

부처님의 공덕 바다와 같아

།རིན་པོ་ཆེ་ནི་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་གྱུར། །

རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིས་གང༌།

바다 같은 부처님 지혜 물로 가득하고

།ཏིང་འཛིན་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་གིས་ཀུན་ཏུ་གང༌། །

རྒྱལ་བའི་ཞབས་ནི་འཁོར་ལོ་བྲིས་པ་སྟེ།

부처님 발엔 천 개의 바퀴살과

།ཁོར་ཡུག་མུ་ཁྱུད་དེ་བཞིན་རྩིབས་མ་སྟོང༌། །

ཕྱག་དང་ཞབས་ནི་དྲྭ་བས་སྤྲས་པ་སྟེ།
손과 발은 오리왕과 같이

།ཞབས་ཀྱི་དྲྭ་བ་ངང་པའི་དབང་པོ་བཞིན། །

གསེར་གྱི་རི་བོ་ལྟ་བུར་རབ་ཏུ་གདའ།
황금산처럼 지극한 존재

།རྒྱལ་བ་དྲི་མེད་གསེར་གྱི་རི་དབང་པོ། །

ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རི་དབང་འདྲ་བ་སྟེ།
일체 공덕이 수미산과 같나니

།སངས་རྒྱས་རི་དབང་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཟླ་བ་ཆུ་ཟླ་འདྲ།
여래는 물에 비친 달과 같고

།ནམ་མཁའ་དང་ཡང་མཚུངས་ཤིང་འདྲ་བ་སྟེ། །

སྒྱུ་མ་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུར་ཆགས་པ་མེད།

།རྒྱལ་བ་དྲི་མ་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

걀와 뻬마 디마 메베쩬

걀와 메똑 뻬짜 둘메쳄

부처님의 눈은 연꽃 같이 순결하며
부처님의 치아 연꽃 뿌리처럼
		 청정하시네

걀외 욘뗀 갸초 따부떼

걀와 갸초 예셰 추이강

걀와 샵니 콜로 디바떼

착당 샵니 다외 데바떼

쎄르기 리오 따부르 랍두다

욘뗀 탐제 리왕 다와떼

데신 셱바 다와 추다다

규마 믹규 따부르 착바메

환이나 신기루처럼 걸림이 없나니

린보 체니 두메 중네규르

수많은 보배들의 근원이시며

띵진 갸탁 똥기 꾼두강

수십만의 삼매로 충만하시네.

콜육 무큐 데신 찝마똥

둥근 테의 바퀴 무늬가 있고

샵기 다와 앙베 왕보신
막으로 장식되어 있네.

걀와 디메 쎄르기 리왕보

순금의 수미산 같은 부처님은

쌍계 리왕 걀라 착찰뙤

수미산 부처님께 예경, 찬탄합니다.

남카 당양 충싱 다와떼
허공과도 비슷하여

걀와 디마 메라 착찰뙤

흠 없는 부처님께 예경, 찬탄합니다.

582 까규 대기원법회 독송집
བླ་མ་མཆོད་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་ལས།

‘모든 공덕의 근원 상사공양’에서

སྐུ་ལ་ཚད་མེད་བགྲང་དུ་མེད།
꾸라 체메 당두메
무한하고 부사의한 몸

།ནམ་མཁའ་དང་ནི་མཉམ་གྱུར་ཅིང༌། །

སྣ་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་མི་ཤིགས་པ།

나촉 왕축 미식바
허공과 같고, 파괴할 수 없는

།རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

ཐམས་ཅད་སྟོང་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས།
탐제 똥베 초툴레
일체공의 신통 변화로부터

།འབྱུང་ལྔའི་བདག་ཉིད་རང་བྱུང་དཔལ། །

སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་ཆེ་བའི་བདག
규툴 첸보 체외닥
대환변의 위대한 주인

།རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

འདུས་མ་བྱས་ཤིང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ།
뒤마 제싱 훈기둡
무위이자 자연성취,

།དངོས་མེད་དངོས་ཀུན་བདག་ཉིད་ཅན། །

གཟུགས་མེད་གཟུགས་བཟང་དམ་པའི་མཆོག
숙메 숙상 담베촉
무형상이자 최상의 형상인

།རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

ཐོག་མཐར་འགྲོ་འོང་མི་མངའ་ཞིང༌།
톡타르 도옹 미아싱
시종始終 오고 감이 없고

།སྐྱེ་འཇིག་འདུ་འབྲལ་མི་མངའ་ཡང༌། །

꼐직 두델 미아양
생멸과 집산을 여의었지만

འགྲོ་དོན་ཅིར་ཡང་སྟོན་མཛད་པའི།
도돈 찌르양 똔제베
어떠한 이타도 나타내는

།རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

རྣམ་སྤྲུལ་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བསྟན་ནས།

།སྣ་ཚོགས་སྒྱུ་མའི་གར་མཛད་ཅིང༌། །

남뚤 규메 꾸르뗀네
화현을 환신으로 나타내어

남카 당니 냠규르찡
갖가지로 자재하고

도제 꾸라 착찰뙤
금강신에 예경, 찬탄합니다.

중에 닥니 랑중뻴
오대의 본질로 자생하는

도제 꾸라 착찰뙤
금강신에 예경, 찬탄합니다.

외메 외꾼 닥니젠
무실이자 실법의 본질,

도제 꾸라 착찰뙤
금강신에 예경, 찬탄합니다.

도제 꾸라 착찰뙤
금강신에 예경, 찬탄합니다.

나촉 규메 가르제찡
갖가지 환으로 유희하시고
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རྣམ་གྲོལ་འབྲས་བུ་སྟེར་མཛད་པའི།
남돌 데부 떼르제베
해탈의 과위를 주시는

།རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

སྐུ་ཡི་རྣམ་སྤྲུལ་རེ་རེས་ཀྱང༌།
꾸이 남뚤 레레꺙
각각의 환신으로

།སེམས་ཅན་ཁམས་ནི་དཔག་མེད་པའི། །

དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་སྐོང་མཛད་པའི།
괴되 이신 꽁제베
뜻대로 충족시켜 주시는

།རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

ཇི་སྲིད་འཁོར་བ་དེ་སྲིད་དུ།

지씨 코르와 데씨두
윤회계가 다할 때까지

།སྐུ་ལ་མཛད་པ་རྒྱུན་མི་འཆད། །

ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་འགྲོ་བ་འདྲེན།

툭제 짝뀨 도와덴
자비의 낚시로 중생을 건지시는

།རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

བརྗོད་དུ་མེད་པའི་ངང་ཉིད་ལས།
죄두 메베 앙니레
불가설의 실상으로부터

།ཚངས་པ་ལ་སོགས་སྙན་པའི་དབྱངས། །

ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་ཏུ་སྒྲོགས་མཛད་པ།
촉쭈 꾼두 독제바
시방에 설하시는

།རྣམ་དག་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

སྲིད་གསུམ་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པའི།
씨쑴 도와 마뤼베
삼계 일체중생의

།རྣ་བའི་དབང་པོ་ཚིམ་མཛད་ཅིང༌། །

ཐམས་ཅད་ཡིད་དང་མཐུན་གྱུར་པའི།

།རྣམ་དག་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

탐제 이당 툰규르베
모든 마음에 부합하는

도제 꾸라 착찰뙤
금강신에 예경, 찬탄합니다.

쎔젠 캄니 빡메베
무한한 중생계의 요구를

도제 꾸라 착찰뙤
금강신에 예경, 찬탄합니다.

꾸라 제바 균미체
몸의 행위가 끊임없고

도제 꾸라 착찰뙤
금강신에 예경, 찬탄합니다.

창바 라쏙 녠베양
듣기 좋은 범음으로

남닥 쑹라 착찰뙤
청정한 말씀에 예경, 찬탄합니다.

나외 왕보 침제찡
귀를 만족시키고

남닥 쑹라 착찰뙤
청정한 말씀에 예경, 찬탄합니다.
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གསུང་གི་བརྗོད་པ་རེ་རེས་ཀྱང༌།

설법의 한 마디 한 마디가

།མ་རིག་མུན་པ་སེལ་མཛད་ཅིང༌། །

ཐར་པའི་ལམ་མཆོག་སྟོན་མཛད་པའི།

해탈의 수승한 길을 보여주시는

།རྣམ་དག་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

ཞི་སོགས་ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀུན།
적정 등의 모든 일을

།ཞལ་ནས་བརྗོད་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། །

ཚུལ་བཞིན་དུ་ནི་གྲུབ་གྱུར་པའི།
여실히 이루시는

།རྣམ་དག་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་གསུང་དབྱངས་ཀྱིས།
심오하고 광대한 설법으로

།ཐེ་ཚོམ་དྲྭ་བ་གཅོད་མཛད་ཅིང༌། །

ཡིད་བདེ་དྭང་བ་སྟེར་མཛད་པའི།
환희심과 신심을 주시는

།རྣམ་དག་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

འགྲོ་བའི་དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་ཀུན།
중생의 모든 요구를

།ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་གྱིས། །

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འབྱུང་གྱུར་པའི།
완전하게 이루시는

།རྣམ་དག་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

གསུང་གི་རྣམ་སྤྲུལ་རང་བྱུང་གསུང༌།

།ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་དངོས་རྣམས་ལ། །

쑹기 죄바 레레꺙

타르베 람촉 똔제베

시쏙 레남 탐제꾼

출신 두니 둡규르베

삽찡 갸체 쑹양기

이데 당와 떼르제베

도외 괴되 탐제꾼

푼쑴 촉바르 중규르베

쑹기 남뚤 랑중쑹

말씀의 화현인 자연설법으로

마릭 문바 쎌제찡

무명의 어둠을 몰아내고

남닥 쑹라 착찰뙤

청정한 말씀에 예경, 찬탄합니다.

셸네 죄바 짬기니

입으로 말하는 것만으로

남닥 쑹라 착찰뙤

청정한 말씀에 예경, 찬탄합니다.

데촘 다와 쬐제찡

의심의 그물을 끊고

남닥 쑹라 착찰뙤

청정한 말씀에 예경, 찬탄합니다.

툭제 첸뵈 몬람기

대자비의 서원으로

남닥 쑹라 착찰뙤

청정한 말씀에 예경, 찬탄합니다.

남카 라쏙 외남라

허공과 사물 등에서
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ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་ནི་འབྱུང་གྱུར་པའི།
법음이 들리게 하는

།རྣམ་དག་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་དང༌།
온蘊과 계界와 처處,

།གཟུང་དང་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའི། །

객관과 주관 등의

རྟོག་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ།
모든 분별에서 벗어난

།ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་དཔག་ཏུ་མེད།
사유의 범위를 벗어나고

།ཚད་མེད་གཞལ་དུ་མེད་གྱུར་ཅིང༌། །

མཉམ་པ་མེད་ཅིང་དཔེ་མེད་པའི།
비할 바 없는

།ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

འཁོར་འདས་ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་ཀུན།
윤회와 열반의 일체법을

།ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་སུ་མཁྱེན་གྱུར་ཅིང༌། །

མཁའ་ལྟར་དྲི་མ་མི་མངའ་བའི།
허공처럼 티 없는

།ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

འཇིག་རྟེན་སྤྱོད་པ་སྣ་ཚོགས་ཀུན།

세간의 갖가지 모든 행위를

།ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་ལྟར་གཟིགས་ཤིང༌། །

སྐྱེ་འཇིག་མེད་པར་མཁྱེན་གྱུར་པའི།

།ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

최기 다니 중규르베

풍보 캄당 꼐체당

똑바 꾼레 남바르돌

쌈기 미캽 빡두메

냠바 메찡 뻬메베

코르데 최남 마뤼꾼

카따르 디마 미아외

직뗀 쬐바 나촉꾼

꼐직 메바르 켼규르베
무생무멸을 아시는

남닥 쑹라 착찰뙤

청정한 말씀에 예경, 찬탄합니다.

숭당 진바 라쏙베

예셰 툭라 착찰뙤

지혜로운 마음에 예경, 찬탄합니다.

체메 셸두 메규르찡
헤아릴 수 없고

예셰 툭라 착찰뙤

지혜로운 마음에 예경, 찬탄합니다.

니기 툭수 켼규르찡

자신의 마음에서 내증하고

예세 툭라 착찰뙤

지혜로운 마음에 예경, 찬탄합니다.

꾼좁 규마 따르식싱
허위의 환처럼 보고

예셰 툭라 착찰뙤

지혜로운 마음에 예경, 찬탄합니다.
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དུས་གསུམ་ཤེས་བྱ་མ་ལུས་ཀུན།
삼세의 일체법에

།སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་གཞི་མེད་པར། །

སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་མཁྱེན་གྱུར་པའི།
한 찰나에 아시는

།ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་འགག་པ་མེད།
생겨남도 멸함도 없고

།དམིགས་མེད་རབ་ཏུ་མི་གནས་པ། །

མཚན་ཉིད་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན།
무상無相의 상相을 가진

།ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

지혜로운 마음에 예경, 찬탄합니다.

རྣམ་དག་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་ཐུགས།
희론을 여읜 마음

།སྐྱོན་སྤངས་ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན། །

སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་མཛད་པ་པོ།

།ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

뒤쑴 셰자 마뤼꾼

꼐와 메찡 시메바르

생겨남과 기반이 없음을

께찍 니라 켼규르베

예셰 툭라 착찰뙤

지혜로운 마음에 예경, 찬탄합니다.

꼐와 메찡 각바메

믹메 랍두 미네바

소연도 없고 머묾도 없고

첸니 메베 첸니젠

예셰 툭라 착찰뙤

남닥 뙤당 델외툭

꾠빵 툭제 닥니젠

허물을 여의고 자비로운

쌍계 틴레 제바보

예셰 툭라 착찰뙤

부처의 행위의 주체

지혜로운 마음에 예경, 찬탄합니다.

སྡིག་པ་བཤགས་པ་ནི། དཔང་སྐོང་ཕྱག་རྒྱའི་མདོ་ལས་གསུངས་པ།
[참회] - 빵꽁착갸경에서

བདག་ཅག་གི་སྐྱེ་བ་འདི་དང་སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མ་མཆིས་པ་ནས་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་འཁོར་བ་ན་
닥짝기 꼐와 디당 꼐와 톡마당 타마 마치바네 씨바 쑴기 코르와나
저희의 이번 생과 무시이래로 윤회하며

འཁོར་ཞིང་འདོད་ཆགས་དང༌། ཞེ་སྡང་དང༌། གཏི་མུག་གསུམ་གྱི་དབང་གིས་ལུས་དང༌།
코르싱 되착당

셰당당

띠묵 쑴기 왕기 뤼당

탐진치 삼독에 의해

ངག་དང༌། ཡིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་མི་དགེ་བ་བཅུ་དང༌། མཚམས་མེད་པ་ལྔ་ལ་སོགས་ཏེ། གསུང་རབ་ཀུན་ལས་
악당

이기 고네 미게외 쭈당

참메바아 라쏙떼 쑹랍 꾼레

신어의 삼문으로 지은 십악과 무간업 등 부처님 가르침에 어긋나는
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འགལ་བའི་སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་བདག་གིས་ཅི་བགྱིས་པ་དང༌། གཞན་ལ་བཅོལ་བ་དང༌། གཞན་བགྱིད་པ་ལ་
겔외 딕바 미게외레 닥기 찌기바당

셴라 쫄와당

셴기 바라

불선한 죄업을 스스로 행했거나 남에게 시켰거나 남이 한 것을 기뻐한 등의

རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་དེ་དག་རྡུལ་ཙམ་བག་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་སོ། །
제수 이랑와 데닥 둘짬 박짬양 마뤼바르 톨싱 샥소

모든 것을 조금도 남김없이 고백하고 참회합니다. 정화하고 개선하겠습니다.

སྦྱངས་ཤིང་བསལ་ཏོ། །གཞིག་ཅིང་གདོན་ནོ། །མི་འཆབ་བོ། །མི་སྦེད་དོ། །མི་བསྙེན་མི་བགྱིད་དོ། །
장싱 쎌또

식찡 돈노

미찹보

미베도 미녠 미기도

인정하고 내놓겠습니다. 숨기지 않겠습니다. 친근하지 않고 행하지 않겠습니다.
ཕུང་པོ་གསུམ་པའི་མདོ་ཡང་འདོན།
삼온경 또한 염송한다.

སྐྱབས་འགྲོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཟུང་བ་ནི། སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག་ལས།
[귀의와 발심] - 아사리 용수 성자께서 설한 발보리심 의궤에서

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་
쌍계당 장춥 쎔바 탐제 닥라 공수쏠

		

닥 [본인이름] 디셰

모든 부처님과 보살님들이시여, 저를 굽어 살피소서. 저 아무개[본인이름]는

བགྱི་བས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གདུང་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བགྱི་བའི་སླད་དུ། དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ།
기외 쌍계기 둥균 미체바르 기외 레두		

뒤디네 숭떼

부처의 대가 끊이지 않게 하기 위해서 지금부터

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་གནས་ཀྱི་བར་དུ། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྐང་གཉིས་ཀྱི་མཆོག་ལ་
장춥기 닝보라 네기 바르두

양닥바르 족베 쌍계 깡니기 촉라

대각에 이를 때까지 정등각 양족존 불보에

སྐྱབས་སུ་མཆི་སྟེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ། ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ།
꺕수치떼

툭제 첸보당 덴바

탐제 켼바

탐제 식바

귀의합니다. 대자대비하고, 모든 것을 아시고, 모든 것을 보시고,

འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ། སྐྱེས་བུ་ཁྱུ་མཆོག །སྐུ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ།
직바 탐제당 델와

꼐부 첸보

꼐부 큐촉

꾸 쌈기 미캽바

모든 두려움을 여의시고, 위대한 분, 무리 중의 최고, 삼신으로 다 설명할 수
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བླ་ན་མེད་པའི་སྐུ། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མངའ་བ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ ། །ཆོས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་
라나 메베꾸 최기꾸 아와라 꺕수치오

최 되착당 델외

없는 분, 위없는 몸, 법신을 가진 분께 귀의합니다. 이욕존 법보에

མཆོག་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་སྟེ། བླ་ན་མེད་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མངའ་བ། ཞི་བ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་སོ་སོར་
촉라 꺕수치떼

라나 메바 데신 섹바라 아와

시와 최기꾸 소소르

귀의합니다. 위없고, 여래에게 있는, 적정 법신의 자증에 귀의합니다.

རང་གིས་རིག་པ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །དགེ་འདུན་དུལ་བ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་སྟེ།
랑기 릭바라 꺕수치오

겐둔 둘와 촉기 촉라 꺕수치떼

자신을 제어하는 중중존 승보에 귀의합니다.

ཕྱོགས་བཞིའི་འཕགས་པ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ ། །
촉시 팍바 치르 미독베 장춥 쎔바 첸뵈 겐둔라 꺕수치오
사방의 성자 불퇴전의 보살마하살 승중에 귀의합니다.
དེ་སྐད་ལན་གསུམ་བཟླ། སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའོ། །
(세 번 반복) - 자아 공양

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་
쌍계당 장춥 쎔바 탐제 닥라 공수쏠 				

닥 [본인이름] 디셰

모든 부처님과 보살님들이시여, 저를 굽어 살피소서. 저 아무개[본인이름]는

འདི་ཞེས་བགྱི་བ་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་གནས་ཀྱི་བར་དུ།
디셰 기와 뒤디네 숭떼

장춥기 닝보라 네기 바르두

지금부터 대각에 이를 때까지

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་དུས་ཇི་ལྟ་བ་དང་སྟོབས་ཅི་མཆིས་པ་བཞིན་དུ་
쌍계당 장춥 쎔바 탐제라 뒤 지따와당 똡 찌치바 신두

모든 부처님과 보살님들께 어느 때건 있는 힘을 다해서 저 자신을 바칩니다.

བདག་འབུལ་ཞིང་མཆིས་ན། མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དག་བདག་བཞེས་སུ་གསོལ། །
닥불싱 치나

곤보 툭제 첸보당 덴바닥 닥셰수쏠

대자비한 보호주님들이시여, 받으소서.
དེ་སྐད་ལན་གསུམ་བཟླ། བདག་དབུལ་བའོ། །
(세 번 반복)
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སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་
쌍계당 장춥 쎔바 탐제 닥라 공수쏠				

지따르 온기

모든 부처님과 보살님들이시여, 저를 굽어 살피소서.

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དག་སྔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
데신 셱바 다쫌바 양닥바르 족베 쌍계 닥온 장춥 쎔베
과거의 여래 살적殺賊 정등각 부처님들께서

སྤྱད་པ་སྤྱོད་པའི་ཚེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྒྲལ་བ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དགྲོལ་བ་དང༌།
쩨바 쬐베체

쎔젠 탐제 델와당

쎔젠 탐제 돌와당

보살행을 하실 때 일체중생을 벗어나게 하고, 일체중생을 해방시키고,

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དབུགས་དབྱུང་བ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང༌།
쎔젠 탐제 욱융와당

쎔젠 탐제 용수 냥엔레 다와당

일체중생을 구제하고, 일체중생을 열반에 들게 하고,

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དགོད་པའི་སླད་དུ། ཇི་ལྟར་བླ་ན་མེད་པ་
쎔젠 탐제 탐제켼베 예셰라 괴베 레두			

지따르 라나 메바

일체중생을 일체종지에 인도하기 위해서

ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ་ཡང་
양닥바르 족베 장춥두 툭꼐바 데신두		

닥 [본인이름] 디셰 기와양

위없는 완전한 보리에 발심하신 것과 같이 저 아무개 역시

དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྒྲལ་བ་དང༌།
뒤 디네숭떼

장춥기 닝보라 치기 바르두 쎔젠 탐제 델와당

지금부터 대각에 이를 때까지 일체중생을 벗어나게 하고,

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དགྲོལ་བ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དབུགས་དབྱུང་བ་དང༌།
쎔젠 탐제 돌와당

쎔젠 탐제 욱융와당

일체중생을 해방시키고, 일체중생을 구제하고,

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་
쎔젠 탐제 용수 냥엔레 다와당

쎔젠 탐제 탐제켼베

일체중생을 열반에 들게 하고, 일체중생을 일체종지에
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ཡེ་ཤེས་ལ་དགོད་པའི་སླད་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །
예셰라 괴베 레두 라나 메바 양닥바르 족베 장춥두 쎔꼐도
인도하기 위해서 위없는 완전한 보리에 발심하겠습니다.

ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས་
지따르 온기 쌍계 쫌덴데 남당

장춥 쎔바 첸보 데닥기

과거의 세존 부처님들과 대보살님들께서 일체 실법을 여의고,

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ། ཕུང་པོ་དང༌། ཁམས་དང༌། སྐྱེ་མཆེད་དང༌། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་རྣམ་པར་
오보 탐제당 델와

퐁보당

캄당

꼐체당

숭와당 진바 남바르

온蘊과 계界와 처處와 객관과 주관을 끊어서

སྤངས་པ། ཆོས་བདག་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་རང་གི་སེམས་གཟོད་མ་ནས་མ་སྐྱེས་པ།
빵바

최닥 메바 냠바니기 랑기쎔 쇠마네 마꼐바

법무아의 평등성에 의해 자신의 마음이 본래무생인

སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ་ཡང་
똥바니기 오오니기 장춥기 쎔꼐바 데신두

닥 [본인 이름] 디셰 기와양

공성의 본질로서의 보리심을 일으키신 것과 같이 저 아무개 역시

དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །
뒤 디네숭떼

장춥기 닝보라 치기 바르두 장춥두 쎔꼐도

지금부터 대각에 이를 때까지 보리심을 일으키겠습니다.

ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་དག་གིས་
지따르 온기 데신 셱바 다쫌바 양닥바르 족베 쌍계 데닥기
과거의 여래 살적 정등각 부처님들께서 마군 등을

བདུད་དཔུང་དང་བཅས་པ་ཕམ་པར་མཛད་དེ། ཉིད་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དེ་བཞིན་དུ།
뒤뿡당 쩨바 팜바르 제데

니온바르 족바르 쌍계바 데신두

정복하시고 완전한 보리를 현증하신 것과 같이 저 아무개 역시

བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ་ཡང་བདུད་དཔུང་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་ཕམ་པར་བགྱིས་ཏེ།
닥 [본인 이름] 디셰 기와양 뒤뿡당 쩨바 타닥 팜바르 기떼
일체 마군 등을 정복하고 완전한 보리를
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བདག་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་བགྱིའོ། །ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་
닥온바르 족바르 창갸와르 기오

지따르 온기 데신 섹바 다쫌바

현증하겠습니다. 과거의 여래 살적 정등각 부처님들께서

ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་དག་གིས་ཉིད་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཆོས་ཀྱི་
양닥바르 족베 쌍계 데닥기 니온바르 족바르 쌍계네 최기
완전한 보리를 현증하시고 법륜을 굴리신 것과 같이

འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དེ་བཞིན་ཏུ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ་ཡང་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ་
콜로 꼬르와 데신두

닥[본인 이름] 디셰 기와양 온바르 족바르 쌍계떼

저 아무개 역시 완전한 보리를 현증한 이후 법륜을

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐོར་བར་བགྱིའོ། །ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་
최기 콜로 랍두 꼬르와르 기오

지따르 온기 데신 셱바 다쫌바

굴리겠습니다. 과거의 여래 살적 정등각 부처님들께서

ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་དག་གིས་ཉིད་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཚོགས་
양닥바르 족베 쌍계 데닥 기니 온바르 족바르 쌍계네 촉

완전한 보리를 현증하시고 자량을 완전히 섭수하신 것과 같이

ཡོངས་སུ་བསྡུས་པ་དེ་བཞིན་དུ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ་ཡང་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ
용수 뒤바 데신두

닥[본인이름] 디셰 기와양 온바르 족바르 쌍계떼

저 아무개 역시 완전한 보리를 현증한 이후 자량을 완전히

ཚོགས་ཡོངས་སུ་བསྡུ་བར་བགྱིའོ། །
촉용수 두와르기오
섭수하겠습니다.

སྤྱོད་འཇུག་ལས་གསུངས་པ།
입보살행론의 발심

བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར།
대각에 이를 때까지

།སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

ཆོས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི།

།ཚོགས་ལའང་དེ་བཞིན་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

장춥 닝보르 치기바르

최당 장춥 쎔바이

법보와 보살승보에도

쌍계 남라 꺕수치

부처님들께 귀의합니다.

촉라앙 데신 꺕수치

그와 같이 귀의합니다.

592 까규 대기원법회 독송집

ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་བདེ་གཤེགས་ཀྱིས།
지따르 온기 데셱기
과거의 선서께서

།བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ནི་བསྐྱེད་པ་དང༌། །

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ།
장춥 쎔베 랍바라
보살의 율의에

།དེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་ལྟར། །

དེ་བཞིན་འགྲོ་ལ་ཕན་དོན་དུ།
데신 도라 펜돈두
저 역시 중생을 위해

།བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་བགྱི་ཞིང༌། །

དེ་བཞིན་དུ་ནི་བསླབ་པ་ལའང༌།

།རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསླབ་པར་བགྱི། །

데신 두니 랍바라앙
보살의 율의도 그와 같이

장춥 툭니 꼐바당
보리심을 발하시고

데닥 림신 네바따르
차제대로 머무신 것과 같이

장춥 쎔니 꼐기싱
보리심을 일으키고

림바 신두 랍바르기
차제대로 익히겠습니다.

དེ་སྐད་ལན་གསུམ་བཟླ། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའོ། །རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་ནི། སྤྱོད་འཇུག་ལས།
(세 번 반복) [수희] - 입보살행론에서

སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ངན་སོང་གི།
쎔젠 꾼기 엔송기
모든 악도 유정들의

།སྡུག་བསྔལ་ངལ་གསོའི་དགེ་བ་དང༌། །

སྡུག་བསྔལ་ཅན་དག་བདེར་གནས་ལ།
둑엘 젠닥 데르네라
안락에 머무는 것에

།དགའ་བས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ༌། །

བྱང་ཆུབ་རྒྱུར་གྱུར་དགེ་བསགས་པ།
장춥 규르규르 게싹바
보리의 원인이 되는

།དེ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ༌། །

ལུས་ཅན་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས།
뤼젠 코르외 둑엘레
유정들이 윤회고로부터

།ངེས་པར་ཐར་ལ་ཡི་རང་ངོ༌། །

སྐྱོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་དང༌།

།རྒྱལ་སྲས་ས་ལའང་ཡི་རང་ངོ༌། །

꾭바 남기 장춥당
구제자들의 보리와

둑엘 엘쐬 게와당
고통이 쉬는 선근과

가외 제수 이랑오
환희로써 수희합니다.

데라 제수 이랑오
선업을 쌓음에 수희합니다.

네바르 타르라 이랑오
해탈하는 것에 수희합니다.

걀쎄 싸라앙 이랑오
보살의 경지에도 수희합니다.
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སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་མཛད་པའི།
일체중생에게 안락을 주는

།ཐུགས་བསྐྱེད་དགེ་བ་རྒྱ་མཚོ་དང༌། །

སེམས་ཅན་ཕན་པར་མཛད་པ་ལ།

།དགའ་བས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ༌། །

쎔젠 탐제 데제베

쎔젠 펜바르 제바라

중생을 위한 이타행에

툭꼐 게와 갸초당

발심 공덕의 바다와

가외 제수 이랑오

환희로써 수희합니다.

ཆོས་འཁོར་བསྐུལ་བ་ནི།
[법륜 권청]

ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་སངས་རྒྱས་ལ།
모든 곳의 부처님께

།ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་གསོལ་བ་ནི། །

སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་མུན་འཐོམས་ལ།

།ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་སྦར་དུ་གསོལ། །

촉남 꾼기 쌍계라

쎔젠 둑엘 문톱라
중생고와 어둠에

텔모 자르떼 쏠와니
합장하고 청하나니

최기 돈메 바르두쏠

법의 등불 밝히소서.

མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བཞུགས་གསོལ་ནི།
[주세(세상에 머무시기를) 권청]

རྒྱལ་བ་མྱ་ངན་འདའ་བཞེད་ལ།

열반에 드시려는 부처님께

།ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་གསོལ་བ་ནི། །

འགྲོ་འདི་ལྡོངས་པར་མི་དགོད་ཅིང༌།

།བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་བཞུགས་པར་གསོལ། །

걀와 냥엔 다셰라

도디 동바르 미괴찡

중생을 미혹에 두지 마시고

텔모 자르떼 쏠와니

합장하고 간청합니다.

껠바 당메 슉바르쏠
무한겁을 머무소서.

བསྔོ་སྨོན་བྱ་བ་ནི།
[회향발원]

དེ་ལྟར་འདི་དག་ཀུན་བྱས་ཏེ།
데따르 디닥 꾼제떼
이 모든 것들로써

།དགེ་བ་བདག་གིས་བསགས་པ་གང༌། །
게와 닥기 싹바강

제가 쌓은 선근에 의해
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དེས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི།
일체중생의 고통이

།སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་བསལ་བར་ཤོག །

འགྲོ་བ་ནད་པ་ཇི་སྲིད་དུ།

중생이 병들어 있는 한

།ནད་སོས་གྱུར་གྱི་བར་དུ་ནི། །

སྨན་དང་སྨན་པ་ཉིད་དག་དང༌།
약과 의사와

།དེ་ཡི་ནད་གཡོག་བྱེད་པར་ཤོག །

ཟས་དང་སྐོམ་གྱི་ཆར་ཕབ་སྟེ།
음식이 비처럼 내려

།བཀྲེས་དང་སྐོམ་པའི་སྡུག་བསྔལ་བསལ། །

མུ་གེའི་བསྐལ་པ་བར་མའི་ཚེ།
기근의 중겁 때에

།བདག་ནི་ཟས་དང་སྐོམ་དུ་གྱུར། །

སེམས་ཅན་ཕོངས་ཤིང་དབུལ་བ་ལ།
빈궁한 유정들에겐

།བདག་ནི་མི་ཟད་གཏེར་གྱུར་ཏེ། །

ཡོ་བྱད་མཁོ་དགུ་སྣ་ཚོགས་སུ།

갖가지 필요한 물건으로

།མདུན་ན་ཉེ་བར་གནས་གྱུར་ཅིག །

ལུས་དང་དེ་བཞིན་ལོངས་སྤྱོད་དང༌།
저의 몸과 재물과

།དུས་གསུམ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། །

སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་ཕྱིར།

།ཕངས་པ་མེད་པར་གཏང་བར་བྱ། །

데니 쎔젠 탐제기

도와 네바 지씨두

멘당 멘바 니닥당

세당 꼼기 차르팝떼

무게 껠바 바르메체

쎔젠 퐁싱 울와라

요제 코구 나촉수

뤼당 데신 롱쬐당

쎔젠 꾼기 돈둡치르

일체중생의 이익을 위해

둑엘 탐제 쎌와르쇽

모두 사라지게 하소서.

네쐬 규르기 바르두니

병을 치유하는 그때까지

데이 네욕 제바르쇽

간호인이 되게 하소서.

떼당 꼼베 둑엘쎌

기갈의 고통을 해소하고

닥니 세당 꼼두규르
제가 음식이 되고

닥니 미세 떼르규르떼

제가 다함없는 보고가 되어

둔나 녜와르 네규르찍

근처에 머물게 하소서.

뒤쑴 게와 탐제꺙

삼세의 일체 선근 또한

팡바 메바르 땅와르자

아낌없이 베풀게 하소서.
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ཐམས་ཅད་བཏང་བས་མྱ་ངན་འདའ།

།བདག་བློ་མྱ་ངན་འདས་པ་སྒྲུབ། །

ཐམས་ཅད་གཏོང་བར་ཆབས་ཅིག་ལ།

།སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཏོང་བ་མཆོག །

བདག་གིས་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ།

།ལུས་འདི་ཅི་བདེར་བྱིན་ཟིན་གྱིས། །

རྟག་ཏུ་གསོད་དང་སྨོད་པ་དང༌།

།བརྡེག་སོགས་ཅི་དགར་བྱེད་ལ་རག །

བདག་གི་ལུས་ལ་རྩེ་བྱེད་དམ།

།ཅོ་འདྲི་ག་ཞའི་རྒྱུ་བྱེད་ཀྱང། །

བདག་གི་ལུས་འདི་བྱིན་ཟིན་གྱིས།

།འདི་ཡི་ཁ་ཏས་ཅི་ཞིག་བྱ། །

དེ་ལ་གནོད་པར་མི་འགྱུར་བའི།

།ལས་གང་ཡིན་པ་བྱེད་དུ་ཆུག །

བདག་ལ་དམིགས་ནས་ནམ་དུ་ཡང༌།

།འགའ་ཡང་དོན་མེད་མ་གྱུར་ཅིག །

བདག་ལ་དམིགས་ནས་གང་དག་གི

།ཁྲོ་འམ་དད་པའི་སེམས་བྱུང་བ། །

탐제 땅외 냥엔다

일체를 베풂으로써 번뇌에서 벗어나

탐제 똥와르 찹찍라

한 순간에 모든 것을 버려

닥기 뤼젠 탐제라

제가 일체 몸 가진 이들에게

딱두 쐬당 뫼바당

항시 죽이고, 헐뜯고, 때리는 등

닥기 뤼라 쩨제담

저의 몸에 장난하고, 상해하고,

닥기 뤼디 진신기

저의 이 몸을 이미 주었으니

데라 뇌바르 미규르외
그에게 해가 되는

닥라 믹네 남두양

저를 대상한 행위는 언제든지

닥라 믹네 강닥기

저를 대상으로 누군가가

닥로 냥에 데바둡

저의 마음이 열반을 얻고

쎔젠 남라 똥와촉

중생에게 베풀게 하소서.

뤼디 찌데르 진신기

이 몸을 이미 주었으니

덱쏙 찌가르 제라락

무엇을 하더라도 받게 하소서.

쪼디 가시 규제꺙

웃음거릴 만들더라도

디이 카떼 찌식자

아낀들 무슨 소용 있겠나이까?

레강 인바 제두축

업을 짓지 않게 하시고

가양 돈메 마규르찍

헛되지 않게 하소서.

토암 데베 쎔중와

분노나 신심 등을 일으키면
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དེ་ཉིད་རྟག་ཏུ་དེ་དག་གི།

그것이 항시 그들의 큰 뜻을

།དོན་ཆེན་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

གང་དག་བདག་ལ་ཁ་ཟེར་རམ།

누군가 저를 비방하거나

།གཞན་དག་གནོད་པ་བྱེད་པའམ། །

དེ་བཞིན་འཕྱར་ཀ་གཏོང་ཡང་རུང༌།

무엇을 하더라도 그 모두가

།ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སྐལ་ལྡན་གྱུར། །

བདག་ནི་མགོན་མེད་རྣམས་ཀྱི་མགོན།
의지할 곳 없는 이의 의지처,

།ལམ་ཞུགས་རྣམས་ཀྱི་དེད་དཔོན་དང༌། །

བརྒལ་འདོད་རྣམས་ཀྱི་གྲུ་དང་ནི།

물을 건너는 이에겐 배와 다리,

།གཟིངས་དང་ཟམ་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། །

གླིང་དོན་གཉེར་ལ་གླིང་དང་ནི།

섬을 원하는 이에게 섬이 되고

།མར་མེ་འདོད་ལ་མར་མེ་དང་། །

གནས་མལ་འདོད་ལ་གནས་མལ་དང༌།

།བདག་ནི་ལུས་ཅན་བྲན་འདོད་པ། །

데니 딱두 데닥기

강닥 닥라 카세르람

데신 차르까 똥양룽

닥니 곤메 남기곤

겔되 남기 두당니

링돈 녜르라 링당니

네멜 되라 네멜당

처소를 원하는 이에게 처소가 되고

돈첸 둡베 규르규르찍

이루는 원인이 되게 하소서.

셴닥 뇌바 제바암

해치거나 비웃거나

탐제 장춥 껠덴규르

보리의 선연이 되게 하소서.

람슉 남기 데본당

길 가는 이에겐 인도자,

싱당 삼바 니두규르

제가 이와 같이 되게 하소서.

마르메 되라 마르메당

등불을 원하는 이에게 등불이 되며

닥니 뤼젠 덴되바

하인을 원하는 모든 이들에게

ཀུན་གྱི་བྲན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །
꾼기 덴두 규르바르쇽

제가 하인이 되게 하소서.

ཡིད་བཞིན་ནོར་དང་བུམ་པ་བཟང༌།
이신 노르당 붐바상
여의주와 여의병,

།རིག་སྔགས་གྲུབ་དང་སྨན་ཆེན་དང༌། །
릭악 둡당 멘첸당

여의수와 명주明呪 성취,
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དཔག་བསམ་གྱི་ནི་ཤིང་དག་དང༌།
만병통치약 등과 같이

།ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་འདོད་འཇོར་གྱུར། །

ས་སོགས་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་དང༌།
지대 등의 기본요소와

།ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་རྟག་པར་ཡང༌། །

སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡི།
무수한 중생의 수많은

།རྣམ་མང་ཉེར་འཚོའི་གཞིར་ཡང་ཤོག །

དེ་བཞིན་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི།
허공처럼 무한한 중생이

།སེམས་ཅན་ཁམས་ལ་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །

ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་འདས་བར་དུ།

།བདག་ནི་ཉེར་འཚོའི་རྒྱུར་ཡང་ཤོག །

빡쌈 기니 싱닥당

싸쏙 중와 첸보당

쎔젠 빡두 메바이

데신 남케 테뚝베

탐제 냥엔 데바르두
제가 모든 방면에서

뤼젠 남기 되조르규르

중생이 원하는 대로 주게 하소서.

남카 신두 딱바르양
허공처럼 상주하여

남망 녜르최 시르양쇽

생계의 기반이 되게 하소서.

쎔젠 캄라 남꾼두

모두 열반에 들 때까지

닥니 녜르최 규르양쇽

생계의 기반이 되게 하소서.

ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བའི་ཚུལ་དུ་ཤེར་ཕྱིན་ཡི་གེ་ཉུང་ངུ་ལས་གསུངས་པའི་གཟུངས་ནི།
- 반야경에서 설한, 불보살의 마음을 움직이는 다라니

ཏདྱ་ཐཱ། །ཨོཾ་མུ་ནེ་མུ་ནེ་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ།

따댜타 옴 무네 무네 마하무나예 스와하

ཞེས་ཅི་རིགས་དང༌། མཁས་གྲུབ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཀྱི་ནང་གཞུག་བཞག་ཐབས་ལས། བླ་བརྒྱུད་ཚང་མ་ཀུན་གྱི་མཚན་སྔགས་ནི།

(원하는 만큼 염송) - 캐둡까르마착메께서 지으신 낭슉샥탑에서 설한 모든 전승 조사들의 상주相呪

ཨོཾ་ཨཱ་སརྦ་གུ་རུ་ཧཱུྃ་སྭཱཧཱ། །

옴 아 사르와 구루 훙 스와하

དེ་ལ་མཚན་སྔགས་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་མཚན་སྔགས་ཀྱང་ཅི་འགྲུབ་ཏུ་བཟླའོ། །ས་བཅུ་པའི་མདོའི་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་གྱི་
ལེའུ་ལས་གསུངས་པའི་འོད་ཟེར་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ལྟར་མོས་ནས།
이 진언에 모든 상주가 집약돼 있다. 원하는 만큼 염송한다. - 십지경의 법운품에서 설한 대광명
관정의 방식대로 믿고 다음과 같이 관상한다.
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དེ་ལྟར་མཚན་ནས་བརྗོད་ཅིང་གཟུངས་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་
데따르 첸네 죄찡 숭데베 꼔기 데신셱바 다쫌바양

이와 같이 명호를 부르며 다라니를 염송한 인연으로 여래 살적 정등각 부처님과

དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་འཁོར་དེ་དག་གི་མཛོད་སྤུ་དང་སྐུའི་གནས་དག་ནས་ཐམས་ཅད་
닥바르 족베 쌍계당 코르 데닥기 죄뿌당 꾸이네 닥네 탐제
주변 성중의 미간백호와 몸의 요처들로부터

མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འོད་ཟེར་འཁོར་གྲངས་མེད་པ་
켼바 니기 온바르 셰바당 덴바 셰자외 외쎄르 코르 당메바
‘일체종지의 신통을 갖춘’이라는 빛이 무한히 뿜어져

བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་བཅུ་བྱུང་སྟེ། དེ་དག་གིས་ཕྱོགས་བཅུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་
갸똥탁 쭈쭈 중떼

데닥기 촉쭈 탐제기 직뗀기 캄탐제

나와 일체 시방의 세간계를 남김없이 비추며

མ་ལུས་པར་སྣང་བར་བྱས་ནས། འཇིག་རྟེན་ལ་ལན་བཅུ་བསྐོར་བ་བྱས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྣམ་པར་
마뤼바르 낭와르 제네 직뗀라 렌쭈 꼬르와 제떼

데신셱베 남바르

세간을 열 번 돌고, 여래의 큰 화현들을 나타내고,

འཕྲུལ་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་བསྟན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་བསྐུལ།
툴와 첸보 남뗀

장춥 쎔바 제와 탁틱 갸똥탁 망보꿀

천만 나유타 수십만의 보살님들을 고무시킨다.

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བསྐྱོད། ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཆི་འཕོ་དང༌།
쌍계 기싱 랍잠 탐제 남바둑두꾀

엔송 탐제기 치포당

부처님의 무한한 모든 정토를 여섯 갈래로 지나간다. 일체 악도의 죽음과

འགྲོ་བར་སྐྱེ་བ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱས། བདུད་ཀྱི་གནས་ཐམས་ཅད་མོག་མོག་པོར་བྱས།
도와르 꼐와 랍두 시와르제 뒤기네 탐제 목목보르제

육도에 태어나는 것을 적멸시키고, 마의 일체 처소를 희미하게 한다.

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རྫོགས་པས་བྱང་ཆུབ་པ་རྣམ་པར་སངས་རྒྱས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
데신셱바 탐제 온바르 족베 장춥바 남바르 쌍계베 쌍계기

모든 여래들께서 완전한 보리를 성취하신 자리를 모두 나타낸다.
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གདན་ཀུན་ཏུ་བསྟན། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀོད་པའི་མཐུ་རབ་ཏུ་བསྟན།
덴 꾼두뗀

쌍계 탐제기 코르기 낄코르 꾀베투 랍두뗀

일체 부처의 주변의 만달라의 위력을 나타낸다.

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱིས་ཀླས་པ། ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀྱི་མཐས་གཏུགས་པ་ཐམས་ཅད་
직뗀기캄 최기 잉기 레바

남케캄기 타뚝바 탐제

세간계의 법성이 무한함과 허공계의 무한함을 나타낸 후 선회하여

སྣང་བར་བྱས་ནས། ཕྱིར་ལོག་སྟེ་སེམས་ཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟེང་ནས་བསྐོར་བ་བྱས་ནས་
낭와르 제네 치르록떼 쎔젠기 낄코르 탐제기 뗑네 꼬르와 제네

중생의 일체 만달라의 위에서 회전하며 거대한 구조를 나타낸다.

བཀོད་པ་ཆེན་པོ་བསྟན་ཏེ། འོད་ཟེར་དེ་དག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡན་ལག་གི་དམ་པར་ནུབ་པར་གྱུར།
꾀바 첸보 뗀떼

외세르 데닥 쎔젠 탐제기 옌락기 담바르 눕바르규르

이후 그 빛들이 일체중생의 최상의 지분에 떨어진다.

དེའི་འཁོར་གྱི་འོད་ཟེར་རྣམས་ཀྱང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་མགོར་ནུབ་པར་གྱུར། འོད་ཟེར་དེ་དག་གིས་
데코르기 외세르 남꺙 쎔젠남기 코르 눕바르규르

외세르 데닥기

빛의 일부는 중생의 머리에 떨어지고, 그 즉시 일체중생이

ཕོག་མ་ཐག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྔོན་མ་ཐོབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་བཅུ་རབ་ཏུ་ཐོབ།
폭마탁두 쎔젠 탐제기온 마톱베 띵에진 똥탁 쭈쭈 랍두톱
이전에 얻지 못했던 삼매를 만 가지씩 성취한다.

འོད་ཟེར་དེ་དག་ཀྱང་དུས་གཅིག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡན་ལག་གི་དམ་པ་ལ་འབབ་པར་གྱུར་ཏེ།
외세르 데닥꺙 뒤찍두 쎔젠 탐제기 옌락기 담바라 밥바르 규르떼
그 빛들 역시 동시에 일체중생의 최상의 지분으로 들어가

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་སྟེ།
쎔젠 탐제꺙 양닥바르 족베 쌍계기 율라 온바르 왕꾸르와 톱떼
일체중생이 부처의 경계에 관정을 얻어

སྟོབས་བཅུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ནས་ནི། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་བགྲང་བ་ཡང་ཐོབ་པར་
똡쭈 용수 족네니

양닥바르 족베 쌍계수 당와양 톱바르

십력을 구족하고 정등각 부처로 인정받게 된다.
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གྱུར་བསམ། །
규르쌈

སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། དཔང་སྐོང་ཕྱག་རྒྱ་པའི་མདོ་ལས།
[발원] - 빵꽁착갸빠경에서

དུས་འདི་ནས་ནམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ། དགོངས་པའི་དབང་གིས་ཆེད་དུ་སྤྲུལ་པ་
뒤디 네남 장춥기 닝보라 치기 바르두
공베 왕기 체두 뚤바
지금부터 대각에 이를 때까지 특별한 의도로 화현하는 이외에는

མ་གཏོགས་པར་ནམ་ནམ་ཞར་ཞར་ཚེ་ཚེ་རབས་རབས་སུ་ངན་སོང་གསུམ་ལ་སོགས་ཏེ། བགེགས་རིགས་
마똑바르 남남 샤르샤르 체체 랍랍수 엔송 쑴라 쏙떼
겍릭
세세생생 삼악도 등의 비참한 곳에는 태어나지 않고 떨어지지 않게 하소서.

ཐམས་ཅད་དུ་མི་སྐྱེ་ཞིང་མི་ལྟུང་བར་ཤོག་ཅིག །ལོག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་ལ་མི་ཕྱོགས་མི་བགྱིད་པར་
탐제두 미꼐싱 미뚱와르 쇽찍
록바 미게외레라 미촉 미기바르
전도된 악업을 향하지 않고 행하지 않게 하소서.

ཤོག་ཅིག །ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་ལ་མི་ཕྱོགས་མི་གསོག་པར་ཤོག་ཅིག །སྨད་པའི་ལུས་དང་
쇽찍
레당 뇬몽베규라 미촉 미쏙바르 쇽찍
메베 뤼당
업과 번뇌의 원인을 향하지 않고 쌓지 않게 하소서. 안 좋은 몸과

སྡུག་བསྔལ་གྱི་འབྲས་བུ་ཀུན་ལས་ཐར་ནས་ཕྱིན་ཆད་མི་མྱོང་བར་ཤོག་ཅིག །དུས་འདི་ནས་ནམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
둑엘기 데부 꾼레 타르네 친체 미뇽와르 쇽찍
뒤 디네남 장춥기
고의 결과 모두로부터 벗어나 지금부터 경험하지 않게 하소서. 지금부터 대각에

སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་སྒོ་གསུམ་ནས་དགེ་བ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་དུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཤོག་ཅིག །

닝보라 치기 바르두 고쑴네 게와 추외 균신두 균미체바르 쇽찍
이를 때까지 신어의 삼문의 선업이 강의 흐름처럼 끊임없이 이어지게 하소서.

ཚེ་རབས་གར་སྐྱེས་ཀྱང་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བྱ་བ་ལ་
체랍 가르꼐꺙 데끼 푼쑴 촉바당 덴떼		
쎔젠 탐제기 돈 자와라
어떤 생에서도 풍요한 안락을 누리고 일체중생을 위한 이타행에

མཐུ་དང་དབང་ཡོད་པར་ཤོག་ཅིག །གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབའ་ཞིག་གི་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་ཆོས་
투당 왕요바르 쇽찍
강 데신 셱바 바식기 툭수 취베최
능력과 자재를 얻게 하소서. 오직 여래만이 내증하는 법,
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བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་གདོན་མི་ཟ་བར་འཚང་རྒྱ་བའི་དོན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་བདག་གིས་ཀྱང་
라나 메베 장춥두 돈미 사와르 창갸외돈 데 코나니 강인바 데닥기꺙
위없는 보리를 틀림없이 성취하게 하는 진여의 뜻을 저 역시

མ་ནོར་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་བསྒོམས་ལ། གཞན་དག་ལ་ཡང་མ་ནོར་བར་སྟོན་ཅིང་འདྲེན་པར་ཤོག་ཅིག །
마노르와르 콩두 취찡 곰라

셴닥 라양 마노르와르 똔찡 덴바르 쇽찍

내증하고 명상하며, 다른 이들에게도 오류 없이 보여주며 인도하게 하소서.

དུས་འདི་ནས་ནམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་སྟེ།
뒤 디네남 장춥기 닝보라 치기 바르두 꼰촉쑴라 꺕수 치떼

지금부터 대각에 이를 때까지 삼보에 귀의하고 저 자신의 몸을 바치오니

བདག་ཉིད་ལུས་དབུལ་གྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོ་ནས་རྟག་ཏུ་བཞེས་ཤིག །
닥니 뤼울기 툭제 첸보당 덴바 남기 소소네 딱두 셰식
대자비한 분들께서 각각으로 항시 받아주소서.

ཇི་ལྟར་ན་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ།
지따르나 뒤쑴기 쌍계당

장춥 쎔바 오보 탐제당 델와

삼세의 불보살님들께서 모든 실법을 여의고

ཕུང་པོ་དང༌། ཁམས་དང༌། སྐྱེ་མཆེད་ཀྱིས་མ་ཟིན་པའི་ཆོས་བདག་མེད་པ་དང་མཉམ་པ། ཐོག་མ་ནས་མ་སྐྱེས་པ།
풍보당

캄당

꼐체기 마신베 최닥 메바당 냠바

톡마네 마꼐바

온蘊, 계界, 처處를 여읜 법무아와 평등하고, 본래무생,

སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལྟར་བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བས་ཀྱང༌།
똥바 니기 랑신기 장춥기 쎔꼐바따르 닥 [본인 이름] 디셰 기외양
공성의 본질에 의해 보리심을 발하셨던 것처럼 저 아무개 역시

དུས་འདི་ནས་ནམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་བགྱིའོ། །
뒤 디네남 장춥기 닝보라 치기 바르두 장춥두 쎔꼐바르 기오
지금부터 대각에 이를 때까지 보리심을 발하겠습니다.

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ནི་ནམ་གཞར་ཡང་མི་སྟོར་ཞིང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་དེ་དང་ནམ་ཡང་
장춥기 쎔니 남샤르양 미또르싱 게외 셰녠 담바 데당 남양

보리심을 한시도 잃지 않고 바른 선지식과 항상 떨어지지 않게 하소서.
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མི་འབྲལ་བར་ཤོག་ཅིག །ཇི་ལྟར་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་དེ་དག་བླ་ན་མེད་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་
미델와르 쇽찍

지따르 뒤쑴기 쌍계 데닥 라나 메베 쏘남기

삼세의 불보살님들께서 위없는 복덕에 수희하신 것과 같이

རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་ལྟར། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བས་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་
제수 이랑와따르 닥밍 [본인 이름] 디셰 기외꺙 직뗀당 직뗀레 데베
저 아무개 역시 세간과 출세간의 일체 복덕에

བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ༌། །ནམ་འཆི་བར་ངེས་པའི་དུས་དེ་ན་སངས་རྒྱས་དང༌།
쏘남 탐제라 제수 이랑오

남치와르 네바 뒤데나 쌍계당

수희합니다. 죽음이 확실한 때에

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ནས༌།
장춥 쎔바 데닥 탐제기 셸온쑴두 통네
일체 불보살님들께서 직접 나타나

ཕྱག་གཡས་པ་གསེར་གྱི་ཁ་དོག་ཅན་བརྐྱང་སྟེ། བདག་གི་སྤྱི་བོར་བཞག་ནས་ལུང་ནོད་པར་གྱུར་ཅིག །
착예바 쎄르기 카독젠 꺙떼

닥기 찌보르 샥네 룽뇌바르 규르찍

황금색의 오른손을 펴서 저의 정수리에 대고 수기를 주소서.

བདག་གིས་ཀྱང་ཉོན་མོངས་པས་སེམས་མི་འཁྲུལ་པར་ཆོས་བདག་མེད་པ་དང་མཐུན་པའིའདུན་པ་ཅན་དང༌།
닥기꺙 뇬몽베 쎔 미툴바르 최닥메바당 툰베 둔바 젠당

저 또한 번뇌로 마음을 어지럽히지 않고 법무아에 상응하는 마음과,

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཚད་མེད་པ་དང་ལྡན་བཞིན་དུ་འཆི་བའི་དུས་བྱེད་པར་ཤོག་ཅིག །
장춥기쎔 체메 바당 덴신두 치외뒤 제바르 쇽찍

무한한 보리심을 가진 채로 죽음을 맞게 하소서.

མདོར་ན་བག་ཆགས་མ་ལུས་ཀུན་བྱང་ནས།
도르나 박착 마뤼 꾼장네

།བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་རྫོགས་ཏེ། །
쏘남 예셰 촉니 용족떼

간단히 말하면, 모든 습기를 정화하고

복덕자량과 지혜자량을 구족하여

འགྲོ་བ་མ་ལུས་བྱིན་གྱིས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར།

།བདག་ཉིད་མྱུར་དུ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ཤོག །

도와 마뤼 진기 델외치르

일체중생을 구제하기 위해

닥니 뉴르두 온바르 쌍계쇽

제가 신속히 성불하게 하소서.
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ཟླ་བའི་སྙིང་པོའི་མདོ་ལས་གསུངས་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་བདེན་ཚིག་ནི།
월장경에서 불법 흥성을 기원하는 진실어

སེམས་ཅན་དོན་དུ་བདག་གིས་སྔོན།
과거 제가 중생을 위해

།དཀའ་བ་གང་ཞིག་བྱས་གྱུར་དང༌། །

བདག་གི་བདེ་བ་བཏང་བ་ཡིས།
애쓴 모든 공덕에 의해

།བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

ངས་སྔོན་ནད་པའི་དོན་ཆེད་དུ།
과거 제가 병자를 위해

།རང་གི་འཚོ་བ་ཡོངས་བཏང་བས། །

སེམས་ཅན་ཕོངས་པ་བསྐྱབ་པའི་ཕྱིར།
비참한 이 도운 공덕에 의해

།ཡུན་རིང་བདག་བསྟན་འབར་གྱུར་ཅིག །

བུ་དང་བུ་མོ་ཆུང་མ་དང༌།
아들딸과 부인과

།ནོར་དང་གླང་ཆེན་ཤིང་རྟ་དང༌། །

རིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བཏང་བས།

보리 위해 베푼 공덕에 의해

།བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

བདག་གིས་སངས་རྒྱས་རང་རྒྱལ་དང༌།
제가 부처님과 독각과,

།ཉན་ཐོས་ཕ་དང་མ་དང་ནི། །

དྲང་སྲོང་དག་ལ་མཆོད་བྱས་པས།
공양 올린 공덕에 의해

།བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

བསྐལ་པ་བྱེ་བ་དུ་མར་བདག

།སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མྱོང་གྱུར་ཅིང༌། །

쎔젠 돈두 닥기온

닥기 데와 땅와이

에온 네베 돈체두

쎔젠 퐁바 꺕베치르

부당 부모 충마당

린첸 장춥 치르땅외

닥기 쌍계 랑걀당

당송 닥라 최제베

껠바 제와 두마르닥

제가 수천만겁동안을

까와 강식 제규르당

제 자신의 안락 버리고

뗀바 윤링 바르규르찍

오래도록 불법 흥성하게 하소서.

랑기 초와 용땅외

제 자신의 삶을 희생해

윤링 닥뗀 바르규르찍

오래도록 불법 흥성하게 하소서.

노르당 랑첸 싱따당

보배, 코끼리, 수레 등

뗀바 윤링 바르규르찍

오래도록 불법 흥성하게 하소서.

녠퇴 파당 마당니

성문의 남녀, 선인들께

뗀바 윤링 바르규르찍

오래도록 불법 흥성하게 하소서.

둑엘 나촉 뇽규르찡

갖가지의 고난 무릅쓰고 보리 위해서
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བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་ཐོས་བཙལ་བས།

법을 듣기 위해 애쓴 공덕에 의해

།བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

བདག་གིས་བརྟུལ་ཞུགས་ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌།
제가 금욕, 계행과

།དཀའ་ཐུབ་ཡུན་རིང་བྱས་གྱུར་ཅིང༌། །

ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ངས་མཐོང་བས།

시방의 부처님을 친견한 공덕으로

།ཡུན་རིང་བསྟན་པ་འབར་གྱུར་ཅིག །

བདག་སྔོན་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ།
과거 제가 정진과 함께

།རྟག་ཏུ་བརྟན་ཅིང་ཕ་རོལ་གནོན། །

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གྲོལ་དོན་དུ།
일체중생 해탈을 위해

།བདག་བསྟན་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

བཟོད་བརྟུལ་རྟག་ཏུ་གནས་གྱུར་ཅིང༌།
항시 인욕에 머무르고

།སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་སྙིགས་མ་ཡི། །

སེམས་ཅན་ངན་བྱས་བཟོད་གྱུར་པས།
악행을 용서한 공덕으로

།བདག་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །

བསམ་གཏན་རྣམ་ཐར་གཟུགས་མེད་དང༌།
선정, 팔해탈과, 무색정,

།ཏིང་འཛིན་གངྒཱའི་བྱེ་སྙེད་པ། །

བསྒོམས་པས་དེ་མཐུས་བདག་གི་ནི།

།བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

장춥 돈두 퇴쩰외

닥기 둘슉 출팀당

촉쮜 쌍계 에통외

닥온 쫀뒤 당덴바

쎔젠 탐제 돌돈두

쇠뚤 딱두 네규르찡

쎔젠 엔제 쇠규르베

쌈뗀 남타르 숙메당

곰베 데튀 닥기니

삼매 닦은 공덕에 의해

뗀바 윤링 바르규르찍

오래도록 불법 흥성하게 하소서.

까툽 윤링 제규르찡

오래도록 고행하면서

윤링 뗀바 바르규르찍

오래도록 불법 흥성하게 하소서.

딱두 뗀찡 파롤논

항시 바라밀을 수행한 공덕으로

닥뗀 윤링 바르규르찍

오래도록 불법 흥성하게 하소서.

쎔젠 뇬몽 닉마이

중생의 번뇌 찌꺼기의

닥뗀바 윤링 네규르찍

오래도록 불법 머무르게 하소서.

띵진 강게 제녜바

갠지스강 모래수와 같은

뗀바 윤링 바르규르찍

오래도록 불법 흥성하게 하소서.
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ཡེ་ཤེས་དོན་དུ་བདག་གིས་སྔོན།
과거 제가 지혜를 위해

།དཀའ་ཐུབ་ནགས་དག་བསྟེན་བྱས་ཤིང༌། །

བསྟན་བཅོས་དུ་མ་ཉེར་བསྟན་པས།

여러 논서 배운 공덕에 의해

།བདག་གི་བསྟན་པ་འབར་གྱུར་ཅིག །

བརྩེ་བའི་རྒྱུ་ཡིས་ཤ་ཁྲག་དང༌།

자비로써 살과 피와 사지와

།འཚོ་བ་ཡོངས་སུ་བཏང་གྱུར་ཅིང༌། །

ཡན་ལག་ཉིང་ལག་བཏང་བ་ཡིས།

목숨까지 베푼 공덕에 의해

།ཆོས་ཚུལ་རྣམ་པར་འཕེལ་གྱུར་ཅིག །

བདག་སྔོན་སྡིག་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས།
과거 제가 죄업 유정들

།བྱམས་པས་གསལ་བར་སྨིན་བྱས་ཤིང༌། །

ཐེག་པ་གསུམ་ལ་རབ་བཀོད་པས།

삼승으로 인도한 공덕에 의해

།ཆོས་ཀྱི་མཆོད་སྦྱིན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

བདག་སྔོན་ཐབས་ཤེས་གྱུར་པ་ན།
과거 제가 방편을 알아

།སེམས་ཅན་ལྟ་ངན་ལས་གྲོལ་བྱས། །

ཡང་དག་ལྟ་ལ་རབ་བཀོད་པས།

정견으로 인도한 공덕에 의해

།ཆོས་ནི་རྣམ་པར་འཕེལ་གྱུར་ཅིག །

བདག་གིས་སེམས་ཅན་བསྡུ་དངོས་བཞིས།

།ཉོན་མོངས་མེ་ལས་ཐར་གྱུར་ཅིང༌། །

예셰 돈두 닥기온

뗀쬐 두마 녜르뗀베

쩨외 규이 샤탁당

옌락 닝락 땅와이

닥온 딕베 쎔젠남

텍바 쑴라 랍꾀베

닥온 탑셰 규르바나

양닥 따라 랍꾀베

닥기 쎔젠 두외시

사섭법을 통해 제가 유정들

까툽 낙닥 뗀제싱

고행숲을 의지하여

닥기 뗀바 바르규르찍

오래도록 불법 흥성하게 하소서.

초와 용수 땅규르찡

몸의 여러 부분들을 보시하고

최출 남바르 펠규르찍

올바른 법 흥성하게 하소서.

잠베 쎌와르 민제싱

자애로써 밝게 성숙시키고

최기 최진 계규르찍

법의 보시 흥성하게 하소서.

쎔젠 따엔 레돌제

여러 유정 악견에서 해탈시키고

최니 남바르 펠규르찍

올바른 법 흥성하게 하소서.

뇬몽 메레 타르규르찡

번뇌의 불로부터 해탈시키고
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བདག་གིས་འཕེལ་སྡིག་ཕམ་བྱས་པས།

치성한 죄업 다스려준 공덕에 의해

།བདག་འཁོར་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །

བདག་གིས་མུ་སྟེགས་ཅན་གཞན་དག
제가 다른 많은 외도들

།ལྟ་བའི་ཆུ་ལས་བསྒྲལ་བྱས་ཤིང༌། །

ཡང་དག་ལྟ་ལ་བཀོད་གྱུར་པས།

།བདག་འཁོར་རྟག་ཏུ་གུས་གྱུར་ཅིག །

닥기 펠딕 팜제베

닥기 무떽 젠셴닥

양닥 따라 꾀규르베

정견으로 인도한 공덕에 의해

닥코르 윤링 네규르찍

제가 윤회계에 오래 머물도록 하소서.

따외 추레 델제싱

악견의 강에서 건져내고서

닥코르 딱두 귀규르찍

제가 윤회계를 항시 공경하게 하소서.

ནོངས་པ་བཤགས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་ནི།
[과실 참회와 봉송]

མ་འབྱོར་པ་དང་ཉམས་པ་དང༌།

풍성하지 못했거나 결손 등

།གང་ཡང་བདག་རྨོངས་བློ་ཡིས་ནི། །

བགྱིས་པ་དང་ནི་བགྱིད་སྩལ་གང༌།
잘못 행한 것들에 대해

།དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

དུས་ངན་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་དམན།
말세의 복 없는 중생이

།མ་རིག་ཉོན་མོངས་དང་འདྲེས་པས། །

འཕགས་པའི་ཐུགས་དགོངས་མ་རྫོགས་པ།

성중을 만족시켜 드리지 못했어도

།དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

སེར་སྣའི་དབང་གྱུར་མི་མཁས་པས།

།མཆོད་པ་ངན་ཞིང་བཤམས་ཉེས་པ། །

마졸 바당 냠바당

기바 당니 기쩰강

뒤엔 쎔젠 쏘남멘

팍베 툭공 마족바

쎄르네 왕규르 미케베

인색하고 잘 알지 못해

강양 닥몽 로이니

저의 우매함으로 인한 과실이나

데양 쇠바르 제두쏠

용서하여 주시길 간청합니다.

마릭 뇬몽 당데베

무명 번뇌에 오염되어

데양 쇠바르 제두쏠

용서하여 주시길 간청합니다.

최바 엔싱 샴녜바

공양이 보잘 것 없었어도
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མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྡན་པས།
대자비의 보호주께서

།དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

བག་མེད་སྤྱོད་པ་མ་དག་པས།

부주의한 부정한 행위로

།མདོ་ལས་བྱུང་བའི་ཆོ་ག་བཞིན། །

མ་ལྕོགས་འཁྲུལ་པ་ཅི་མཆིས་པ།

어떠한 과실이 있었더라도

།དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

ལྷག་པ་དང་ནི་ཆད་པ་དང༌།

넘쳤거나 모자랐거나

།ཆོ་གའི་ཡན་ལག་ཉམས་པ་དང༌། །

བདག་གིས་བརྗེད་ངས་ཅི་མཆིས་པ།

།དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

곤보 툭제 체덴베

박메 쬐바 마닥베

마쪽 툴베 찌치바

학바 당니 체바당

닥기 제에 찌치바

잊은 것이 있었더라도

데양 쇠바르 제두쏠

용서하여 주시길 간청합니다.

도레 중외 초가신

경에서 설한 의궤에서 벗어난

데양 쇠바르 제두쏠

용서하여 주시길 간청합니다.

초게 옌락 냠바당

의궤의 부분을 빠뜨렸거나

데양 쇠바르 제두쏠

용서하여 주시길 간청합니다.

འཕགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་འགྲོ་བ་ཉམ་ཐག་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་མཛད་ཅིང་
팍베 촉남기 닥짝 라쏙바 도와 냠탁바 남기 돈제찡

성중께서 저희들을 비롯한 비참한 유정들을 위해 은혜를 베푸셨으나,

བཀའ་དྲིན་སྩལ་ལགས་ཏེ། ད་དུང་དུ་ཡང་བདག་ཅག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གདན་འཛོམས་པ་
까딘 쩰락떼

다둥두양 닥짝라 툭쩨외 양당 양두 덴좀바

앞으로되 저희들에 대한 자비로 자주 자주 자리에 모여주실 마음을 내시고,

མཛད་པར་དགོངས་ཤིང་སོ་སོའི་གདུལ་བྱའི་ཞིང་རྣམས་སུ་འགྲོ་བ་མང་པོའི་དོན་ལ་གཤེགས་པར་སྩལ་དུ་
제바르 공싱 소쇠 둘제싱 남수 도와 망뵈 돈라 셱바르 쩰두
이제 각자의 정토로 많은 유정들을 위해

ཅི་གནང༌། །
찌낭

떠나소서.
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དགེ་བ་བསྔོ་བ་ནི། རྒྱལ་བ་འབྲི་གུང་པའི་གསུང༌།
[선근 회향]- 승자 디궁빠의 말씀

བདག་དང་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པ་དང་ཡོད་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་
닥당 코르데 탐제기 뒤쑴두 싹바당 요베 게외 짜와디
저를 비롯한 윤회와 열반의 일체 유정들이 삼세에 지은 선근에 의해

བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་རིན་པོ་ཆེ་
닥당 쎔젠 탐제 뉴르두 라나 메바 양닥바르 족베 장춥 린보체
저와 일체중생이 신속히 위없는 완전한 보리의 보배를

ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དང༌།
톱바르 규르찍
얻게 하소서.

དགེ་བའི་རྩ་བ་དེས་ལུས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག །ངག་གིས་སེམས་ཅན་
게외 짜와데 뤼기 쎔젠 탐제라 펜톡바르 규르찍 		
악기 쎔젠
삼세에 지은 선근에 의해 몸으로 일체 중생을 이롭게 하소서.

ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག །ཡིད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
탐제라 펜톡바르 규르찍
이기 쎔제 탐제라 펜톡바르 규르찍
말로써 일체중생을 이롭게 하소서. 마음으로 일체중생을 이롭게 하소서.

ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་ཀྱི་བསམ་པ་མི་འོང་བར་གྱུར་ཅིག །ཞེ་སྡང་གི་བསམ་པ་མི་འོང་བར་གྱུར་ཅིག །

뇬몽바 되착기 쌈바 미옹와르 규르찍
셰당기 쌈바 미옹와르 규르찍
번뇌 탐착의 마음이 일어나지 않게 하소서. 분노의 마음이 일어나지 않게 하소서.

ང་རྒྱལ་དང༌། ཕྲག་དོག །རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྟི། གྲགས་པ་དང་སྙན་པ། ཚེ་འདིའི་བསམ་པ་མི་འོང་བར་
아걀당 탁독
녜바당 꾸르띠 닥바당 녠바
체디 쌈바 미옹와르
아만과 질투, 재물과 공경, 명예와 명성 등 현생의 이익을 추구하는 마음이

བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་རྒྱུད་བརླན་ནས། ཡོངས་སུ་འཛིན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་
잠바당 닝제
장춥기 쎔기 규렌네
용수 진베 게외 셰녠
일어나지 않고, 자비와 보리심이 마음을 물들여 철저히 인도하는 선지식이
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ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ནས། བདག་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་
남카당 냠바르 규르네

닥체 디니라 착갸 첸보 촉기 외둡 톱바르

허공과 같아져서 제가 이번 생에 대수인의 수승한 성취를 이루게 하소서.

གྱུར་ཅིག །ནམ་འཆི་བའི་ཚེ་གནད་གཅོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མི་འོང༌། །གཤིས་ངན་དུ་འཆི་བར་མི་འབྱུང༌།
규르찍 남치외 체네 쬐베 둑엘 미옹

		

시엔두 치외 미중

임종시에 요해처가 끊어지는 고통이 없고, 안 좋은 죽음을 맞지 않으며,

དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་མི་འོང་བར། འཆི་བ་ལ་དགའ་བ་དང་བཅས། བདེ་དང་བཅས་ནས།
뒤 마인바르 치와 미옹와르 치와라 가와 당쩨

데당 쩨네

불시에 죽지 않고, 기쁨과 함께 안락하게,

སེམས་ཉིད་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་དང༌། ཆོས་ཉིད་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་དང་འགྲོགས་ནས། འཆི་ཁ་དང་བར་དོར་
쎔니 신두 쎌와당

최니 신두 쎌와당 독네

치카당 바르도르

마음은 지극히 밝아서 법성을 지극히 또렷하게 보며, 죽기 전이나 중음에서

ཅིས་ཀྱང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །དེ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །
찌꺙 착갸 첸보 촉기 외둡 톱바르 규르찍

데 데코나신두 규르찍

대수인의 수승한 성취를 이루게 하소서. 오직 그와 같이 되게 하소서.

དེ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །དེ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །
데 데코나신두 규르찍 데 데코나신두 규르찍

오직 그와 같이 되게 하소서. 오직 그와 같이 되게 하소서.
བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཁྱིམ་བདག་དེས་པ་ལ་གསུངས་པ།
[길상어] 세존께서 시주자에게 이와 같이 말씀하셨다.

ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་སྟོན་མཆོག་བླ་ན་མེད།
위대하고 위대한 위없는 교조

།ཆོས་རྗེ་ཉི་མ་རྒྱལ་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

བདུད་དང་བགེགས་རིགས་གནོད་པའི་དགྲ་ཞི་སྟེ།

།རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

체외 체촉 똔촉 라나메

뒤당 겍릭 뇌베 다시떼

최제 니마 걀외 진랍기

법왕 태양왕의 가피에 의해

딱두 뻴네 닌첸 따시쇽

해로운 마의 무리들이 조복되고
항상 덕이 머무르며 밤낮으로
		 길상하리라.
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ཆོས་ཉིད་བདེན་པའི་ཆོས་མཆོག་བླ་ན་མེད།
법성의 진리, 위없는 수승한 법,

།དམ་ཆོས་བདུད་རྩི་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

ཉོན་མོངས་སྡུག་བསྔལ་གདུང་བའི་དགྲ་ཞི་སྟེ།
번뇌와 고통의 적 조복되어

།རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

དགེ་འདུན་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་དཔལ་འབར་བ།

།རྒྱལ་སྲས་ཕན་མཛད་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

ཉེས་པའི་སྐྱོན་བྲལ་དགེ་ཚོགས་རྣམ་འཕེལ་བ།

།རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

ཚངས་དང་ལྷ་དབང་སྲུང་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས།

제석천과 범천, 호법신중 가피에 의해

།ཕན་མཛད་ལྷ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་གནས་གྱུར་ཏེ། །

བདེ་ལེགས་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང༌།

།ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པར་ཤོག །

최니 덴베 최촉 라나메

뇬몽 둑엘 둥외 다시떼

겐둔 욘뗀 린첸 뻴바르네

암최 뒤찌 덴베 진랍기

정법의 감로의 진실한 가피에 의해

딱두 뻴네 닌첸 따시쇽

항상 덕이 머무르며 밤낮로 길상하리라.

걀쎄 펜제 덴베 진랍기

공덕의 보배가 찬란히 빛나는 승중
이타행의 보살 성자들의 진실한
		 가피에 의해

녜베 꾠델 게촉 남펠와

딱두 뻴네 닌첸 따시쇽

모든 허물 여의고 선업자량 증장하며
항상 덕이 머무르며 밤낮으로
		 길상하리라.

창당 하왕 쑹메 진랍기

델렉 쌈바 이신 둡바당

모든 소원 뜻과 같이 성취하고

펜제 하이 따시 네규르떼

이타존의 길상이 머물러서

체링 네메 데끼 덴바르쇽

무병장수하며, 안락하게 되리라.
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བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་འདི་ནི་དགོས་པ་དང་ཆེད་དུ་བྱ་བ་དུ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀརྨ་པར་འབོད་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེས། བོད་ཡུལ་དུ་ཆོས་ལ་
སྔ་བ་དཔང་སྐོང་ཕྱག་རྒྱ་པའི་མདོ་དང༌། རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷའི་སྤྱོད་འཇུག་དང༌།གྲུབ་ཆེན་གླིང་གིས་མཛད་པའི་བླ་མ་མཆོད་པ་དང༌། པཎ་ཆེན་བློ་
བཟང་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའི་བླ་མ་མཆོད་པ། འཇམ་མགོན་བླ་མ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་མཛད་པའི་དྭགས་བརྒྱུད་སྤྱིའི་བླ་མ་མཆོད་པ།
མཁས་པ་ཆེན་པོ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པའི་ཐུབ་ཆོག །ཀརྨ་ཞྭ་དམར་པ་ཆོས་གྲགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཛད་པའི་གནས་
ཆོག །ས་སྐྱ་པའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་འགས་མཛད་པའི་མདོ་ཆོག་སོགས་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་བླ་མས་མཛད་པའི་ཆོ་ག་དུ་མའི་ཚིག་དོན་
ལ་མཇལ་ཞིང་ལེགས་པར་བརྟགས་ནས་སྐབས་དོན་གྱི་དགོས་ཆེད་དང་བརྗོད་བྱ་མཐུན་པ་རྣམས་ལེགས་པར་བཏུས་ཏེ། སྐྱེས་བུ་ཐུན་མོང་བའི་
བགོ་སྐལ་དང་འཚམས་པར། སྟོན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་དབང་པོས་ལྔ་སྡེར་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་གདམས་པའི་གནས། དྲང་སྲོང་སྨྲ་བ་རི་དྭགས་ཀྱི་
ནགས།བཛྲ་བིདྱཱའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་སྦྱར་བའོ།།
།།
상사 공양의 이 의궤는 여러 가지 필요와 목적으로 ‘까르마빠 오곈 틴레 도제’께서 빵꽁착갸빠경과,
샨띠데와(적천) 보살의 입보살행론, 둡첸링께서 지으신 상사공양, 뺀첸 롭상 최곈께서 지으신 상사
공양, 잠곤라마 로되 타예께서 지으신 닥보까규 일반의 상사공양, 대학자 미팜 잠양 남걀께서 지으신
툽촉, 까르마 샤마르빠 최닥 예셰께서 지으신 의궤네촉, 싸꺄파의 대선지식 몇 분이 지으신 수트라도
촉 등 종파를 막론하고 스승님들께서 지으신 여러 의궤의 뜻을 배우고 검토하여 필요한 부분들을 발
췌, 일반인들에 맞추어서 최고의 교조 샤꺄무니 부처님께서 오비구에게 사성제의 법륜을 굴리신 성
지 녹야원의 바즈라비댜 사원(금강불학원)에서 2005년에 편집하셨다.

장수 기원문

달라이라마 영안(永安) 기원문
གོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་བཞུགས་སོ། །

ཨོཾསྭསྟིསིདྡྷཾ།

옴 스와스띠 싯담

གདོད་ནས་རྣམ་དག་ཀུན་ཁྱབ་རིག་པའི་གཤིས།

།གཞི་དང་ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ངང༌། །

ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཅན།

།ཆོས་སྐུ་མངོན་པར་གྱུར་མཛད་ཞབས་བརྟན་གསོལ།།

སྒྲིབ་གཉིས་མུན་པ་སངས་ཤིང་བརྩེ་བར་ལྡན།

이장의 어둠을 몰아내고 자애로우며

།འདུས་མ་བྱས་ཤིང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དཔལ། །

སྟོབས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་བདག
공덕들의 근원이 되시는

།གངས་ཅན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་ཞབས་བརྟན་གསོལ།།

དེ་ཉིད་མ་འགག་ཆོས་དབྱིངས་རང་མདངས་ལས།

།གཟུགས་སྐུ་འབྲལ་མེད་གསར་དུ་ངོམ་གྱུར་ཅིང༌། །

되네 남닥 꾼캽 릭베시

시당 예셰 두델 메베앙

본래청정 편재식遍在識의 본성
대상과 지혜의 결합과 분리가 없는
		 상태에서

지따 지녜 켼베 예셰젠

최꾸 온바르 규르제 샵뗀쏠

여소유성과 진소유성을 아는 지혜를 가진

딥니 문바 쌍싱 쩨와르덴

뒤마 제싱 훈기 둡베뻴

똡라 쏙베 욘뗀 중네닥

데니 마각 최잉 랑당레

법신현전자의 영안을 기원합니다.

무위 자연성취의 위대한 능력 등

강젠 걀외 걀찹 샵뗀쏠

설국 왕태자의 영안을 기원합니다.

숙꾸 델메 싸르두 옴규르찡

막힘없는 진여, 스스로 빛나는 법성에서 분리 없는 색신을 새롭게 나타내시고

ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་འཕྲུལ།

།ཁྱབ་རྫོགས་ལྷན་སྐྱེས་འབྱུང་གནས་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

네바 아덴 쌈미 캽베툴

캽족 헨꼐 중네 샵뗀쏠

다섯 가지 확정을 갖춘
부사의한 환신구생俱生

편만구족의 근원의 영안을 기원합니다.
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ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་མི་ཟད་རྒྱན་འཁོར་ལོ།

무엇으로든 나타나는 다함없는 법륜

།གང་འདུལ་དེ་སྙེད་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་མཆོག །

ཁམས་གསུམ་སྲིད་ན་འགྲན་པའི་རྒྱན་གཅིག་པུ།

།སྤྲུལ་པའི་ཚུལ་འཛིན་འགྲོ་བའི་དེད་དཔོན་གསོལ། །

찌르양 차르외 미세 곈콜로

캄쑴 씨나 덴베 곈찍부

강둘 데녜 꾼기 중네촉

모든 교화의 최상의 근원

뚤베 출진 도외 데본쏠

삼계에 비할 자 없는 유일한 장엄
화신을 취하고 중생의 인도자가 되기를
		 기원합니다.

རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་མཐའ་ཡས་བསམ་བཞིན་གྱིས། །མི་འཇིགས་དབུགས་འབྱིན་བདེ་བའི་གོ་སྐབས་ལས། །
걀외 중네 타예 쌈신기

미직 욱진 데외 고깝레

무한한 승리의 근원, 자유자재로

두려움 없는 안락을 주시는

འཇིགས་བྲལ་རྗེ་བཙུན་མཚུངས་མེད་མཆོག་གི་དཔལ། །སྦྱིན་པའི་གོ་བཙན་མཚུངས་བྲལ་རྟག་བརྟན་གསོལ།།
직델 제쭌 충메 촉기뻴

진베 고쩬 충델 딱뗀쏠

두려움을 여읜 비할 바 없는 성자
보시의 갑옷을 두르신 분의 영안을
		 기원합니다.

ཁོར་ཡུག་ཡངས་པའི་ས་ཆེན་མཚུངས་པའི་སྡེ།
주변이 광활한 대지와 같고

།མ་འདྲེས་བློ་ཡི་ཀུན་སྤྱོད་བདག་པོ་མཁན། །

རྩོལ་མེད་ངག་དབང་ཤེས་བྱའི་ཕ་མཐར་ཕྱིན།

།ཚུལ་ཁྲིམས་ཉི་མའི་གཉེན་གྱུར་ཞབས་བརྟན་གསོལ།།

코르육 양베 싸첸 충베데

쫄메 닥양 셰제 파타르친

마데 로이 꾼쬐 닥보켼

혼잡 없는 지혜의 행에 자재하며

출팀 니메 녠규르 샵뗀쏠

지식의 궁극에 달한 애씀 없는
지계의 광명을 갖춘 선지식의 영안을
설법의 왕		 기원합니다.

གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚོར་གཟིགས་པའི་སྤྱན་ཡངས་ཤིང༌། །འགྲོ་ཁམས་ཇི་སྲིད་མ་འདྲེས་སོར་སྣང་བས། །
쭉락 갸초르 식베 쩬양싱

도캄 지씨 마데 쏘르낭외

경전의 바다를 보신 눈은 광활하고
중생계와 영원히 혼합 없이 각각
		 나타나므로

སྤོབས་པ་མི་ཟད་བློ་གྲོས་གཏིང་རྒྱ་མཚོའི།
뽑바 미세 로되 띵갸최

끝없는 용기와 심해 같은
지혜로부터 나온

།བཟོད་པའི་ཕར་ཕྱིན་མཚུངས་མེད་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
쇠베 파르친 충메 샵뗀쏠

비할 데 없는 인욕바라밀 성취자의
영안을 기원합니다.
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ཇི་སྙེད་དེ་ལྟར་མཁྱེན་པའི་གཏིང་ཡངས་ལས།

།ཆགས་ཐོགས་ཟད་མེད་ཕུང་པོའི་གཞི་རྒྱུད་ལམ། །

གྲོལ་སྨིན་བྲལ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་གཅིག་འཆར་བས།

།བརྩོན་འགྲུས་སྔོན་བྱུང་དམ་བཙན་རྟག་བརྟན་གསོལ།།

གངས་ཅན་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་རྒྱན་གཅིག་པུ།
설국을 장엄한 학자와 성취자들

།དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་དང་བློ་བཟང་གྲགས། །

བདེན་གཞི་རྟག་ཆད་བྲལ་བའི་བསྟན་འཛིན་མཆོག

།བསམ་གཏན་ཕར་ཕྱིན་གང་དེ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

ལུང་རིགས་སྒྲོ་འདོགས་ཕྲ་བའི་ཕ་མཐའ་ལས།

།མང་ཐོས་གཞི་བཅོམ་བྲལ་སྨིན་འབྲས་བུའི་དཔལ། །

རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་མཐའ་དཔོག་པའི་གོ་སྐབས་ཕྱུང༌།

།ཤེས་རབ་བརྩེ་བའི་དཔལ་སྟེར་ཞབས་བརྟན་གསོལ།།

འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱིས་རྟག་ཏུ་བསྐྲུན་པའི་དཔལ།
삼륜으로 항시 빛나는 위엄

།མི་འཇིགས་སེངྒེ་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་འཕང་ལས། །

ཡེ་གྲུབ་སྣ་བདུན་འཁོར་བཅས་རྩོལ་མེད་ལྡན།

།རིས་མེད་བསྟན་པ་ཀུན་གྱི་གཙུག་གི་ནོར། །

지녜 데따르 켼베 띵양레

착톡 세메 풍뵈 시규람

일체를 여실히 아는 광활한 심중으로부터 걸림 없이 끊임없는 근根과 도道와

돌민 델진 예셰 찍차르외

쫀뒤 온중 담쩬 딱뗀쏠

생기차제, 원만차제, 번뇌를 여읜
전세로부터 쌓은 정진이 굳건한 분의
지혜가 동시에 일어나나니		 영안을 기원합니다.

강젠 케당 둡베 곈찍부

덴시 딱체 델외 뗀진촉

빨덴 아띠 샤당 로상닥

거룩한 아띠샤와 쫑카빠 존자

쌈뗀 파르친 강데 샵뗀쏠

진리의 근본인 중도의 불법을 지킨
선정바라밀 성취자의 영안을
		 기원합니다.

룽릭 도독 타외 파타레

망퇴 시쫌 델민 데뷔뻴

경론의 높은 학식으로 미세한 의심조차 끊고 번뇌를 여의고 과위가 성숙한 공덕이

갸최 띵타 뽁베 고깝충

셰랍 쩨외 뻴떼르 샵뗀쏠

깊이를 헤아릴 수 없는
지혜와 자애의 구덕하신 스승의
바다처럼 위대하신		 영안을 기원합니다.

콜로 쑴기 딱두 뚠베뻴

예둡 나둔 코르쩨 쫄메덴

바퀴 등의 칠보를 애씀 없이 지니신

미직 쎙게 최기 티팡레

두려움 없는 사자의 법좌에서

리메 뗀바 꾼기 쭉기노르

종파를 초월한 모든 불법의 왕관
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རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་ངང་ཚུལ་ཕུལ་བྱུང་བ།

།གང་ལ་དེ་ཡིས་ལྷག་བསམ་སྨོན་པའི་ཚིག །

འཛམ་གླིང་ཕྱོགས་མཐའ་མི་མཇེད་ཀུན་ལ་ཁྱབ།

།དྲང་སྲོང་བདེན་པའི་སྨོན་ཚིག་དེ་བཞིན་དུ། །

དེ་ལྟར་གསོལ་བའི་འབྲས་བུ་མངོན་གྱུར་ཅིག

།ཇི་བཞིན་མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཇི་སྲིད་དུ། །

족덴 싸르베 앙출 풀중와

빼어난 시대의 새롭고 수승한 방식에

잠링 촉타 미제 꾼라캽

남섬부주 전체를 무외로 덮는

데따르 쏠외 데부 온규르찍

강라 데이 학쌈 몬베칙

중생을 위한 이타적 열의의 서원으로

당송 덴베 몬칙 데신두

성취자의 진실한 서원의 말씀과 같이

지신 마옹 껠바 지씨두

이 기원의 결과가 실현되기를 기원합니다. 미래의 겁이 다할 때까지

དེ་བཞིན་འབྲལ་མེད་རྗེས་གཟུང་རྟག་ཏུ་སྐྱོངས། །
데신 델메 제숭 딱두꾱

중생을 여의지 마시고 항시 보호하소서.
ཞེས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་ནི་པད་དཀར་འཆང་བའི་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་རྗེ་བཙུན་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྲིད་
གསུམ་དབང་བསྒྱུར་མཚུངས་པ་མེད་པའི་སྡེ་མཆོག་གི་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་འོག་ཏུ་འཁོད་པ་ཀརྨའི་མིང་འཛིན་བཅུ་དྲུག་པས་ཟླ་བ་གསུམ་
པའི་ཡར་ཚེས་དགེ་བའི་ཉིན་མཆོག་གི་མཚན་དཔེ་རྗེས་སུ་དྲན་པས་ཐལ་མོ་སྤྱི་བོར་བཀོད་དེ་ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོའི་བར་དུ་བརྟན་ཅིང་
འཛམ་གླིང་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མགོན་དུ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་ལན་བརྒྱར་འདེབས་པ་ལགས་ན་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་
ཅིག །ཤུབྷཾ། ཛཡནྟུ། ཛཡནྟུ།
이 기원문은 제 14대 백련지(白蓮持) ‘제쭌 아왕 롭상 예셰 뗀진 갸초’ 비할 자 없는 삼계의 지배자의

두 전통의 보호 하의 제 16대 까르마빠께서 티벳력 3월 상순에 선(善)의 수승일(殊勝日)의 상호를 기

억하여 정수리에 합장하고 존자님께서 바다와 같은 겁동안 견고하시고 지구상의 모든 국가들의 보호
주로 계실 것을 백번 기원하신 것이니 이와 같이 이루어질 지어다. 슈밤 자얀뚜 자얀뚜

༵ ངས་རི༵འི་༵ར་བ༵ས་བསྐོ༵ར་བ༵འི་རྒྱུད།
བྱང་ཕྱོགས་ག
북쪽 설산으로 둘러싸인 곳

༵ མས་སུ།༵ །
།བོད་ཡུལ་ཆོས་ལྡན་ཞི༵ང་གི་རྒྱལ་ཁ

༵ ་པ།
སྐྱེ་དགུའི་ཕ༵ན་ད༵ང་བདེ༵་བ༵་མ༵་ལུས

།འབྱུ༵ང་བ༵འི་ཡོན་གན༵ས་དམ་པ་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར། །

장촉 강리 라외 꼴외규

께귀 펜당 데와 마뤼바

중생의 모든 이익과 안락의 근원

뵈율 최덴 싱기 걀캄수

정법이 있는 티벳이란 나라에

중외 욘네 담바 툭제떼르
자비의 보고 최상의 성자
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༵ ས་གཟི༵གས་དབ༵ང་མི་གཟུཌ་ཅན།
འཕགས་མཆོག་སྤྱ
༵ ན་ར

༵ ིན་པ་རྒྱ
༵ ་མཚོ༵་ལྟ་བུ་ཡི༵། །
།ཐུབ་བསྟན་འཛ
༵

팍촉 쩬레 식왕 미숙젠		

툽뗀 진바 갸초 따부이

사람의 형상을 한 관자재보살		

불법을 호지하는 바다와 같고

གཙུག་གི་རྒྱན་གྱུར་བླ་མའི་ཞ༵བས་སྐྱེས་པ༵ད།
쭉기 곈규르 라메 샵꼐뻬

왕관과 같은 스승의 발에서 난 연꽃이

།སྲི༵ད་མཐ༵འི་བ༵ར་དུ༵་གཡོ་མེད་བརྟན་གྱུ
༵ ར་ཅི༵ག །
༵
씨테 바르두 요메 뗀규르찍

윤회계가 다할 때까지 영안하게 하소서.

རྒྱལ་བའི་ཞབས་བརྟན་བསྡུས་པ་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའོ། །

까르마빠 오곈 틴레 도제께서 이와 같이 기원문의 마무리 게송을 지으셨다.

까르마빠 영안(永安) 기원문
འདྲེན་མཆོག་ཀརྨ་པའི་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བདུན་པ། བསྟན་འཛིན་ཀུན་ཁྱབ་དབག་གི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་
འདེབས་འདོད་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཨོཾ་སྭསྟི།

옴 스와스띠

ཕུན་ཚོགས་སྟོབས་བཅུའི་དཔལ་ལྡན་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ།
십력 원만의 구덕한 샤꺄족의 왕,

།འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་དང༌། །

ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཞབས།

།སྐྱབས་ཡུལ་ཀུན་གྱིས་དེང་འདིར་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །

མ་སྨད་ཐུགས་བསྐྱེད་སྐྱ་རེངས་ཀྱིས་དྲངས་པའི།

།མཆོག་སྤྲུལ་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་མཚན་དཔེའི་གཟི། །

푼촉 똡쮜 빨덴 샤꼐걀

툭제 닥니 초꼐 도제샵

직뗀 왕축 걀와 갸초당

세간의 자재자 관세음보살,

꺕율 꾼기 뎅디르 겔렉쫄

자비의 본질 연화생 존자 등
귀의존들로부터 현대에 선법을
		 부촉 받은 분,

마메 툭꼐 꺄렝 기당베

수승한 발심의 서광을 비추고

촉뚤 닌모르 제베 첸뻬시

최고 화신으로 태양 같이 찬란하게

ཞིང་འདིར་གསལ་བའི་སྐལ་བཟང་ལེགས་ཤར་བས། །བདག་ཅག་རེ་བ་དོན་བཅས་ཉིད་དུ་གྱུར། །
싱디르 쎌외 껠상 렉샤르외

닥짝 레와 돈쩨 니두규르

이 국토를 밝힐 선연이 피어날

저희의 희망을 이뤄 주소서.

༵ ིན་པའི་དཔལ། །ཀུན༵་ཁྱབ༵་ཐུགས་རྗེ་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་ཆེ། །
རྒྱལ་བ༵སྟན་ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཚུལ་འཛ
걀뗀 룽똑 최출 진베뻴

꾼캽 툭제 갸최 닥니체

불교의 교법과 증법을 지키고,		 일체중생을 덮는 자비바다,

༵ ི་ཕྲིན་ལས་རབ་བརྙེས་པའི།
ལྷུན་གྲུབ་དབ༵ང་ག

།རྡོ༵་རྗེ༵་འཛིན་པ་ཀརྨ་པ་ལ་འདུད། །

훈둡 왕기 틴레 랍녜베

도제 진바 까마 빠라뒤		

자연성취의 행업을 이룬

금강지 까르마빠 존자께 예경합니다.
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བསྟན་ལ་མཛད་པ་དཀར་པོའི་འོད་རིས་ཅན།
불법에 하얀 빛의 족적을 남긴

།རིམ་བྱོན་ཀརྨའི་སྐྱེས་རབས་མུ་ཏིག་ཕྲེང༌། །

ཀུན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་མཁས་པའི།

།དཔལ་ལྡན་འགྲོ་བའི་མགོན་པོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

རྒྱ་ཆེན་ལུང་གི་གོས་བཟང་ལྷབ་ལྷུབ་གཡོ།

།ཕུལ་བྱུང་ཉམས་རྟོགས་ནོར་བུའི་རྩེ་རྒྱན་མཛེས། །

རྣམ་དཔྱོད་གསེར་གྱི་ཡུ་བ་རབ་བརྟན་པའི།

།སྐྱེས་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་བརྟན་ཤོག །

뗀라 제바 까르뵈 외리젠

림존 까메 꼐랍 무띡텡

역대 까르마빠의 보석염주 같은 계보

꾼기 남타르 출신 꾱케베

빨덴 도외 곤보르 샵뗀쏠

그 행적의 여법한 수호에 통달한
중생의 거룩한 보호주의 영안을
		 기원합니다.

갸첸 룽기 괴상 합훕요

풀중 냠똑 노르뷔 쩨곈제

광대한 교학의 비단옷을 하늘거리고

남쬐 쎄르기 유와 랍뗀베

수승한 수행증득의 보배로 장엄되며

꼐촉 뗀베 걀첸 샵뗀쇽

지혜의 금 손잡이에 견고히 의지한 불법의 승리깃발 존자님의 영안을
기원합니다.

གྲུབ་པའི་གཙུག་རྒྱན་ལྷོ་བྲག་མར་པ་སོགས།
둡베 쭉곈 호닥 마르빠쏙

성취자의 왕관 호닥의 마르빠 등

།གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་གདམས་ངག་མཛོད་བརྙེས་ཏེ། །
둡톱 갸최 담악 죄녜떼

성취바다의 구결의 보고를 얻어

གྲུབ་རིགས་བསྟན་པ་སྐྱོང་ཞིང་སྤེལ་བའི་མགོན། །གྲུབ་མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་བདག་པོར་ཞབས་བརྟན་ཤོག །
둡릭 뗀바 꾱싱 뻴외곤

둡첸 낄코르 닥보르 샵뗀쇽

성취의 법을 수호하고 퍼뜨리는
최고 성취자 만달라 본존의 영안을
		 기원합니다.

རྒྱ་བོད་ལ་སོགས་ཤར་ནུབ་ཡུལ་གྲུ་ཀུན།
갸뵈 라쏙 샤르눕 율두꾼

중국과 티벳 등 동서 모든 지역을

སྐྱེ་རྒུའི་བདེ་ལེགས་རྩ་བ་ཚུགས་པ་དང༌།
꼐귀 델렉 짜와 축바당

།གང་གི་མཛད་པའི་ཞིང་དུ་ཡོངས་བཟུང་བས། །
강기 제베 싱두 용숭외

자신의 국토로 철저히 장악함으로써

།ཕུན་ཚོགས་ཆོས་འབྱོར་ལུགས་བཟང་འཕེལ་གྱུར་ཅིག །

푼촉 최조르 룩상 펠규르찍

중생의 선과 안락의 기틀을 다지고 법과 부를 구족한 좋은 전통이
흥성하게 하소서.
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བླ་མ་ཡི་དམ་མཆོག་གསུམ་བདེན་བྱིན་དང༌།
상사, 본존, 삼보의 진실과 가피,

།ཆོས་ཉིད་རྟེན་འབྲེལ་ཟུང་འཇུག་དངོས་པོའི་གཤིས། །

ལྷག་བསམ་དག་པའི་བདེན་ཚིག་མཐུ་བཙན་པས།

།སྨོན་པའི་གནས་རྣམས་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །

라마 이담 촉쑴 덴진당

학쌈 닥베 덴칙 투쩬베

청정한 진실어의 강력한 위력으로

최니 뗀델 숭죽 오뵈시

법성과 연기가 둘 아닌 실상,

몬베 네남 베메 훈둡쇽

서원이 애씀 없이 이루어지게 하소서.

ཅེས་པ་འདི་བཞིན། འདྲེན་མཆོག་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོག་སྤྲུལ་ཨོ་རྒྱན་འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་གཏན་འཁེལ་བྱུང་འཕྲལ་མཚན་གསོལ་ཡོང་
བ་ཞེས་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ནས་གསུང་བསྐུལ་བྱུང་བར་མགྱོགས་མྱུར་རབ་བྱུང་སྒྲུབ་གནང་སྐབས་མཚན་གསོལ་
བགྱི་རྒྱུའི་བསམ་པས་ད་བར་ནར་ལུས་གྱུར་པ་ད་ཆ་རུམ་བཏེག་མཚུར་ཕུ་བླ་བྲང་དང༌།སྦིར་ཤེས་རབ་གླིང་བླ་བྲང༌། ར་ལང་དཔལ་ཆེན་བླ་བྲང་
སོགས་ནས་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཤིག་འབྲི་དགོས་ཞེས་ནན་བསྐུལ་བྱུང་བ་ལྟར། ༼བསྟན་འཛིན་ཀུན་ཁྱབ་དབང་གི་རྡོ་རྗེ་༽ ཞེས་པའི་
མཚན་གསོལ་དང་འབྲེལ་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འདོད་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཅེས་པ་འདི་ཉིད། ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས། རབ་བྱུང་
བཅུ་བདུན་པའི་མེ་གླང་ཟླ་བ་༡༠ ཚེས་༡༧ ཕྱི་ལོ་༡༩༩༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ ལ་དྭང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །
이 기원문은 최고의 인도자 까르마빠 린뽀체의 최고 화신으로 오곈 도둘 틴레 도제께서 확정되셨을
때 씨뚜 린뽀체와 걀찹 린뽀체 두 분의 분부에 따라 신속하게 출가 의식을 거행하면서 마련한 ‘뗀진
꾼캽 왕기 도제’라는 법명 수여문을 근래에 룸떽의 추르푸 라브랑과 비르의 셰랍링 라브랑, 랄랑 빨
첸 라브랑 등으로부터 영안 기원문이 필요하다는 요구에 따라 사문 뗀진 갸초께서 서기 1997년 12
월 15일에 커다란 신심으로 편집하여 작성하였으니 길상이 퍼질 지어다.

까규파 역대 조사 영안(永安) 기원문
བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་བཞུགས་སོ། །

ཨོཾ་སྭསྟི།

옴 스와스띠

ཤེས་བྱའི་མཁའ་ལ་མཁྱེན་རབ་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས།

།མཛད་པའི་འོད་སྟོང་གདུལ་བྱའི་གླིང་ལ་ཕོག །

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཀུན་ནས་གསལ་མཛད་པ།

།བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

ནཱ་རོ་མཻ་ཏྲི་ལས་བརྒྱུད་ཤངས་པ་དང༌།

།སྒྲ་སྒྱུར་མར་པ་ཐུགས་སྲས་ཀ་ཆེན་བཞི། །

셰제 카라 켼랍 낄코르계

제베 외똥 둘제 링라폭

존재의 허공에 지혜의 만달라를 펼치고 행업의 수천 빛줄기를 중생의 땅에 		
		 비추며

걀외 뗀바 꾼네 쎌제바

까규 린보 체남 샵뗀쏠

부처님 가르침을 밝게 빛내신
까규파 린보체님들의 영안을
		 기원합니다.

나로 마이히 레규 샹빠당

나로빠로부터 이어진 썅빠,

다규르 마르빠 툭쎄 까첸시

역경사 마르빠, 마르빠의 사대 제자,

རས་ཆུང་པ་དང་གདན་ས་བཀའ་བརྒྱུད་སོགས། །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
레충 빠당 덴싸 까규쏙

뗀진 꼐촉 남기 샵뗀쏠

레충빠, 덴싸 까규 등 불법을 수호한 성자님들의 영안을 기원합니다.

བསྐྱེད་རིམ་རྣལ་འབྱོར་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མ་དང༌།
꼐림 넬조르 헨찍 꼐마당

족림 룽쎔 니메 랑왕조르

생기차제의 구생요가와

원만차제의 풍심불이자재요가,

རྒྱལ་ཀུན་འཕྲིན་ལས་བདག་ཉིད་ཀརྨ་པ།

།སྤྲུལ་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

걀꾼 틴레 닥니 까마빠

།རྫོགས་རིམ་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་རང་དབང་འབྱོར། །

뚤베 규진 첸뵈 샵뗀쏠

모든 부처의 행업의 정수인 까르마빠, 화신의 계보를 잇는 대인의 영안을
		 기원합니다.
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བདེ་སྟོང་ཕྱག་ཆེན་བསྲེ་འཕོ་གནད་དུ་བསྣུན།
데똥 착첸 쎄포 네두눈

낙공樂空 대수인을 화합왕생의
요처로 취하고

བླ་མའི་ཞབས་ཏོག་ཕུལ་ཕྱིན་འབའ་རོམ་པ།

།གནས་ལུགས་ཕྱག་ཆེན་གསེབ་ལམ་མངོན་དུ་གྱུར། །
네룩 착첸 쎕람 온두규르

실상 대수인의 좁은 길을 실현한

།བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་མཆོག་གང་དེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

라메 샵똑 풀친 바롬빠

뗀진 꼐촉 강데 샵뗀쏠

스승의 최고 시봉자 바롬빠

불법 호지 성자의 영안을 기원합니다.

གསུང་རབ་མ་ལུས་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ།

།ལྔ་ལྡན་མན་ངག་ཟབ་མོས་ཐུགས་རྒྱུད་གཏམས། །

སྡོམ་བརྩོན་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བ་འབྲི་གུང་པ།

།སྐྱབས་མགོན་ཉི་ཟླ་གཉིས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་རྣམ་ཐར་སོ་དགུས་བརྒྱན།

희유한 삼십구 행적으로 장엄되고

།ནོར་བུ་བཞི་སྐོར་ཆོས་ཀྱི་ཆེ་བས་བརྗིད། །

མོས་གུས་མཐར་ཐུག་དཔལ་ལྡན་སྟག་ལུང་པ།

།ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

쑹랍 마뤼 공바 찍두딜

아덴 멘악 삽뫼 툭규땀

부처님의 모든 말씀을 한 뜻으로
다섯 가지 수행의 심오한 구결을
통합하여		 전수하고

돔쫀 덴다 델와 디궁빠

꺕곤 니다 니기 샵뗀쏠

지계 정진에 비할 자 없는 디궁빠
일월과 같은 중생의 보호주의 영안을
		 기원합니다.

오차르 메중 남타르 쏘귀곈

뫼귀 타르툭 빨덴 딱룽빠

헌신의 궁극 거룩하신 딱룽빠

ཕྱི་ནང་རྟེན་འབྲེལ་ཀུན་གྱི་དོན་ལ་མཁས།
치낭 뗀델 꾼기 돈라케

노르부 시꼬르 최기 체외지

네 가지 보배로 두른 법의 광휘

샵둥 린보 체이 샵뗀쏠

샵둥 린보체의 영안을 기원합니다.

།ཕུང་སོགས་ཆོས་རྣམས་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་སྙོམས། །

풍쏙 최남 예르메 로찍뇸

안팎의 모든 연기의 뜻에 통달하고 일체법에 차별 없는 일미의 평등성을
		 깨달으신

གངས་ལྗོངས་གྲུབ་པའི་ཚང་ཆེན་དབྱར་རྔ་པ།
강종 둡베 창첸 야르아빠

설국의 대성취자 야르아빠

།རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་ཆེན་པོའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
걀왕 둑바 첸뵈 샵뗀쏠

둑빠까규 대조사의 영안을 기원합니다.
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གཞན་ཡང་ཕག་གྲུ་ཚལ་པ་ཁྲོ་ཕུ་དང༌།
셴양 팍두 첼바 토푸당

또한, 팍두, 첼바, 토푸,

།སྨར་ཡེལ་ཤུག་གསེབ་བཀའ་བརྒྱུད་ལ་སོགས་པ། །
마르옐 슉쎕 까규 라쏙바
마르옐, 슉쎕 까규 등

བྱིན་རླབས་འབྱུང་གནས་གདམས་ངག་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད། །བརྒྱུད་འཛིན་རིན་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་
진랍 중네 담악 갸최죄

규진 린첸 남기 샵뗀

가피의 근원, 바다 같은 구결의 보고,

보배로운 전승조사의 영안을

གསོལ།།
쏠

기원합니다.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་པད་བརྟན་པ་དང༌།
빨덴 라메 샵뻬 뗀바당

거룩한 스승의 연꽃 발의 영안과

།མཁའ་མཉམ་ཡོངས་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བ་དང༌། །
카냠 용라 데끼 중와당

허공 같은 일체중생의 안락과

བདག་གཞན་མ་ལུས་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱངས་ནས། །མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །
닥셴 마뤼 촉싹 딥장네

뉴르두 쌍계 싸라 괴바르쇽

자타 모두가 자량을 구족하고
장애를 정화하여

신속히 성불하기를 기원합니다.

626 까규 대기원법회 독송집
རྗེ་མར་པའི་སྒྲུབ་བརྒྱུད། དྭགས་པོའི་བཀའ་བརྒྱུད་འདི་ལ་ད་ལྟ་བསྟན་པ་དང་དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུན་འགའ་ཙམ་ལས་གཞན་རྣམས་གོ་ཐོས་
མེད་པས་སེམས་སྐྱོ་མོ་རང་ཞིག་ཡོང་མོད། རྗེས་འཇུག་ཚོས་ལེགས་ཉེས་ཅི་མཛད་རུང་ད་ལྟ་ཞལ་བཞུགས་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་འདི་རྣམས་ལ་
བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་དགའ་མོ་རང་ཞིག་ཡོད་པས་ངེད་ཀྱང་བརྒྱུད་པ་འདི་དག་ལ་མི་ལྡོག་པའི་དད་པ་ཡོད་པའི་ཐོག །གདན་ས་རུམ་བཏེག་གི་
བྱང་འདྲེན་འོད་ཟེར་རབ་བརྟན་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་དུ་འདོན་རྒྱུའི་ཞབས་བརྟན་འདི་འདྲ་ཞིག་རྩོམས་དང་ཟེར་བས། དེ་འདྲ་མི་ཤེས་མོད་
ཀྱང་ཁོང་གི་ངོ་མ་ལྡོག་ནས་གོ་ཐོས་ཅི་ཡོད་ཀྱིས་འབོལ་རྩོམ་དུ་བྱས་པ་ཡིན། སྤྱིར་བླ་མ་མི་མཉམ་པའི་ཡོན་ཏན་མངའ་བ་དེ་ཚོར་མཐོ་དམན་དང་
འགངས་ཆེ་ཆུང་སོགས་ཀྱི་གོ་རིམ་ངེས་ངེས་པོ་ཞིག་མི་བདོག་ཅིང༌། སྐབས་རེར་སློབ་མ་གུས་ཞེན་ཆེ་བ་འགས་སངས་རྒྱས་ཕལ་པར་གཏོང་
བའི་བྱ་བ་མི་དགོས་པ་དེ་འདྲ་བྱེད་པའང་ཡོད་མོད། རེ་ཞིག་གོ་རིམ་ཕལ་ཆེར་རྗེ་བན་སྒར་བའི་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཐུང་མ་ལྟར་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། ད་དུང་
ཐུགས་བློ་མ་བདེ་ན་ཆོས་ཐོག་ཏུ་བནྡེ་དབང་ཆེ་བའི་དཔེ་ལྟར་འདོན་པའི་གོ་རིམ་ཅི་འདོད་དུ་ཐོངས་ཤིག །དེ་སྐད་ཅེས་མེ་མོ་ཕག་གི་ལོ་ནག་པ་ཟླ་
བའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ལ་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་དེས་དྷ་ས་རྒྱུད་སྟོད་དུ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ སྦྱར་བ་དགེའོ།། །།
티벳력 음화해陰火亥년 3월 13일에 까르마빠 오곈 틴레 도제께서 다람살라 규뙤사원에서 이 기원문

을 지으시고 다음과 같이 말씀하셨다. “마르빠 존자의 수행 전통인 닥보 까규에 대해 현재 가르치거
나 지키고 있는 이들이 소수에 불과하고 그 외에는 들을 수 없으니 서글픈 마음을 금할 수 없다.
그러나 후대의 제자들이 잘하고 못하고를 떠나서 현재 계신 까규 스승님들의 설법과 수행, 행위에 대
해 신심을 가지고 있으므로 나 또한 전승 조사님들에 대한 불퇴전의 신심을 가지고서 룸떽 사원으로
부터 까규기도회에 염송할 영안 기원문을 지어달라는 요청에 따라 비록 이에 대해 아는 것은 없지만
요청을 거절할 수 없어 아는 대로 간략하게 지었다. 일반적으로 이러한 수승한 공덕을 가진 스승님들
에게 높고 낮음과 더 중요하고 덜 중요한 차별 등은 없지만 간혹 신심과 애착이 큰 제자들 중에 부처
님을 평범한 지위로 격하시키는 불필요한 행위를 하는 자들도 보인다. 이러한 경우 대체로 게송의 순
서를 벤가르 존자의 금강지 약식 기도문과 같이 배열하였다. 그래도 마음이 편치 않다면 ‘불교행사에
선 승려에게 권한이 크다.’는 속담처럼 원하는 순서로 낭송하도록 하라.”

깜창 칠대사제(七大師弟) 영안(永安) 기원문
ཀཾ་ཚང་ཡབ་སྲས་བདུན་གྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །

ཨོཾ་སྭསྟི།

옴 스와스띠

གཞན་ཕན་རྣམ་རོལ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང༌།
이타의 화신 빠드마삼바와,

།ས་ར་ཧ་དང་ཀླུ་ཡི་བྱང་ཆུབ་སོགས། །

ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་སྐུ།
십지자재가 집약된 몸

།ཀརྨ་པ་ཞེས་གྲགས་དེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

གར་དབང་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས།
금강지의 화현으로부터 나온

།འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་ཀརྨ་པའི། །

བསྟན་པའི་ཁུར་ཆེན་འདེགས་ལ་མངའ་བརྙེས་པ།
법 전승의 중책을 자재하게 행하신

།ཞྭ་དམར་ཅོད་པན་འཛིན་པའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

བྱམས་པ་མགོན་དང་ཌཱོམ་བྷི་ཧེ་རུ་ཀའི།
미륵존과 헤루까의 자비의

།ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་སྟོབས་གོང་བུར་འཁྱིལ་བའི་སྐུ། །

མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ལ་ལམ་བཟང་སྟོན་མཛད་པའི།

།ཀཱན་ཏིང་ཏཱ་ཡི་སི་ཏུའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

셴펜 남롤 뻬마 중네당

싸쮜 왕축 찍두 뒤베꾸

가르왕 도제 창기 규툴레

뗀베 쿠르첸 뎁라 아녜바

잠바 곤당 돔비 헤루까이

카냠 돌라 람상 똔제베

싸라 하당 루이 장춥쏙
사라하, 나가보디 등

까마 빠셰 닥데 샵뗀쏠

까르마빠 존자의 영안을 기원합니다.

직뗀 왕축 빨덴 까마빠이

관세음 거룩하신 까르마빠의

샤마르 쬐뻰 진베 샵뗀쏠

붉은 모자 호지자의 영안을 기원합니다.

툭제 진똡 공부르 킬외꾸
가피력이 단합된 몸

껜띵 따이 씨뛰 샵뗀쏠

허공 같은 중생에게 정도를 보여주신
깬띵따의 씨뚜 존자의 영안을
		 기원합니다.
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དཔལ་ལྡན་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང༌།
빨덴 릭꾼 캽닥 도제창

།གུ་རུའི་རྒྱལ་ཚབ་མཚུངས་མེད་བཻ་རོ་རྗེའི། །
구뤼 걀찹 충메 베로제

거룩한 일체부주一切部主 금강지
구루의 후계자 비할 자 없는
		 와이로제의 화현

རྣམ་འཕྲུལ་འཛམ་གླིང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་མཆོག

།འཇམ་མགོན་བླ་མ་བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

ཀུན་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྗེའི་སྤྲུལ་བསྒྱུར་གྱིས།

།ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗེ་ཡི། །

ཐབས་མཁས་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཀྱི་མངའ་བདག་མཆོག

།རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དམ་པའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

རབ་འབྱམས་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་ནི།

།གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་བྱིན་རླབས་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །

남툴 잠링 뗀베 돈메촉

남섬부주의 불법의 최고 등불

꾼상 예셰 툭제 뚤규르기

보현의 지혜와 자비의 화현에 의해

탐케 삽뫼 최기 아닥촉

심오한 선교방편의 법에 통달한

랍잠 둡베 예셰 뒤찌니

광대한 성취의 지혜의 감로를

རིགས་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་དྲུང་ནས་འབྱིན་བྱེད་པ།
릭둑 둑엘 둥네 진제바
육도의 고를 뿌리 뽑는

잠곤 라마 껠갸르 샵뗀쏠

잠곤 라마의 백겁 영안을 기원합니다.

촉쮜 싱캄 믹메 툭제이

시방 정토 무소연의 자비의

걀외 걀찹 담베 샵뗀쏠

걀찹 담바 존자의 영안을 기원합니다.

찍두 뒤베 진랍 갸초체

하나로 모은 가피의 바다로

།དཔའ་བོའི་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
빠외 왕축 촉기 샵뗀쏠

빠오 왕축 존자의 영안을 기원합니다.

ཚེ་དཔག་མེད་དངོས་གང་འདུལ་ཐབས་ཟབ་མོས།

།འགྲོ་བློ་རྙོག་པའི་མུན་པ་ཀུན་ཏུ་བཅིལ། །

ཐར་པའི་ལམ་བཟང་རྩེ་མོར་འགོད་མཁས་པ།

།རྣམ་འདྲེན་ཏྲེ་ཧོ་མཆོག་གི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

체빡 메오 강둘 탑삽뫼

도로 뇩베 문바 꾼두찔

무량수불의 중생교화의 심오한 방편으로 중생의 혼탁한 어둠을 몰아내시며

타르베 람상 쩨모르 괴케바

해탈의 정도로 이끄는 탁월한 인도자

남덴 떼호 촉기 샵뗀쏠

남덴떼호 존자의 영안을 기원합니다.
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དེ་ལྟར་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ།

།འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བའི་བྱེད་པོ་མཆོག་རྣམས་ལ། །

དད་ཅིང་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།

།མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ཀུན་རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ཤོག །

데따르 닝뵈 뗀베 린보체
이와 같이 불법의 보배를

데찡 귀베 쏠와 땁베튀

신심과 공경으로 기원한 힘에 의해서

진꾱 뻴외 제보 촉남라

지키고 흥성시킨 성자들께

카냠 도꾼 족쌍 계톱쇽

허공 같은 일체중생이 성불하게 하소서.

དེ་ལྟར་ཡབ་སྲས་རིམ་བྱོན་སྤྱིར་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བཞུགས་པར་གསོལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་དྲུང་བཅུ་
གསུམ་པས་མཛད་པའི་གསོལ་འདེབས་སོར་བཞག་ལ། འཇམ་མགོན་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་རྗེ་བཅོ་ལྔ་པས་མཛད་པ་གསར་སྣོན་དང་བཅས།
ཞབས་བརྟན་དུ་ཞལ་བསྒྱུར་བ་ཙམ་ལས་དུས་དབང་གིས་རང་རྩོམ་བགྱི་བར་གེགས་དོགས་ཆེ་བས་བཏང་སྙོམས་ཀྱི་གནས་སུ་མ་བཏང་ཀ་མེད་
ལས། གཞན་རྗེ་བཙུན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པའི་གསུང་དང་རང་ངོས་ནས་དད་ཞེན་མ་ནོར་ཙམ་ཡོད་པའི་སྟོབས་དེས་རྒྱལ་མཆོག་
ཡབ་སྲས་རྣམས་སྐྱེ་སྔོན་སྨོན་ལམ་དང་དགེ་ཚོགས་མཐུན་པར་སྤྱད་དེ། ཞིང་འདིར་རྡོ་རྗེའི་དཔོན་སློབ་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་ཐུགས་ནང་གཙང་མའི་ཕྲིན་
ལས་ཇི་ལྟར་བཞེད་པ་མཐའ་དག་གེགས་མེད་དུ་གྲུབ་པས་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ནས། བདག་སོགས་གདུལ་བྱ་རྣམས་དད་པ་དང་དག་པའི་སྣང་བ་ཁོ་
ན་ལ་སྦྱོར་བའི་བཀའ་དྲིན་མཛད་པར་གསོལ་བའི་སྨོན་འདུན་ཤུགས་དྲག་བཅས། ཀརྨ་པར་འབོད་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་པས། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་
པའི་མགོ་ཟླ་བའི་ཚེས་ ༣ ནང་ལོ་ ༢༥༤༩ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ ཉིན་ར་མོ་ཆེའི་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་དུ་སྦྱར་བ་དགེ། །།
이 기원문은 역대 스승님들께서 열반에 들지 말고 머무실 것을 권청하는 내용으로 제 13대 까르마빠
존자님께서 지으신 게송에다 잠곤라마에 대해 기원하는 게송 하나를 제 15대께서 새롭게 덧붙여서
영안 기원문으로 바꾸신 것이다. 스승님들의 진실어 성취의 가르침과 우리들의 신심에 그릇됨이 없
는 정도의 선근의 힘에 의해 스승님들의 전생의 발원과 선근자량을 합해서 이 국토에 금강사제의 모
습으로 청정한 마음의 행원 일체를 장애 없이 성취하시고 저희들 제자들을 신심과 청정한 상으로 인
도해 주시는 은혜를 베풀어 달라는 기원과 함께 까르마빠 오곈 틴레 존자께서 서기 2005년 12월 4
일에 라모체의 밀교사원에서 첨부하셨다.

까규 대기원법회
법문 때 독송하는
기원문

37 만달라 공양
ྞ ་སོ་བདུན་མ།
མནལ
སྐྱབས་འགྲོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་ཇོ་བོའི་ལུགས་ནི།

아띠샤 존자께서 지은 귀의와 발심문

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ།

།བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

쌍계 최당 촉기 촉남라

장춥 바르두 닥니 꺕수치

불법승 삼보에

보리를 이룰 때까지 귀의합니다.

བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པ་འདི་དག་གིས།

།འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །

닥기 진쏙 기바 디닥기

돌라 펜치르 쌍계 둡바르쇽

제가 보시 등을 행한 공덕으로

중생을 위해 성불하게 하소서.

ཡན་ལག་བདུན་པ་ནི།
[칠지공양]

ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན།

།དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ཀུན། །

བདག་གིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ།
닥기 마뤼 데닥 탐제라

뤼당 악이 당외 착기오

여래들께 몸과 말과 마음으로

།ལུས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ཕྱག་བགྱི་འོ། །

제가 모두 예경합니다.

བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས།

།རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ། །

ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིས།

།རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

지녜 수닥 촉쮜 직뗀나
시방삼세 모든 세계의

상보 쬐베 몬람 똡닥기
보현행원 위신력으로

뒤쑴 셱바 미이 쎙게꾼
인간 중의 사자와 같은

걀와 탐제 이기 온쑴두

세상의 먼지만큼 몸을 나투어

싱기 둘녜 뤼랍 뛰바이

걀와 꾼라 랍두 착찰로

모든 부처님께 빠짐없이

지극정성 예경합니다.
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རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས།

།སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །

둘찍 뗑나 둘녜 쌍계남

쌍계 쎄기 위나 슉바닥

한 알의 먼지 위에 먼지 수만큼

부처님과 보살님들 함께 계시며

དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་པར།

།ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། །

데따르 최기 잉남 마뤼바르

탐제 걀와 닥기 강와르뫼

그와 같이 법계 가득히

부처님들 계심을 의심치 않고

དེ་དག་བསྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས།

།དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་ཀུན་གྱིས། །

데닥 악바 미세 갸초남

양기 옌락 갸최 다꾼기

바다처럼 다함없는

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྗོད་ཅིང༌།

가지가지 칭송으로

།བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད། །

걀와 꾼기 욘뗀 랍죄찡

데와르 셱바 탐제 닥기뙤

부처님의 모든 공덕

일체여래 찬탄합니다.

མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང༌།
아름다운 꽃과, 화환과,

།སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང༌། །

མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་པ་ཡིས།
일산, 등불, 훈향 등으로

།རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང༌།

།ཕྱེ་མའི་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང༌། །

བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གྱིས།
꾀바 켸바르 팍베 촉꾼기

걀와 데닥 라양 최바르기

아름답게 장식한 공양물들로

།རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་མཆོད་པར་བགྱི། །

부처님들 모든 분께 공양합니다.

མཆོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ།

།དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །

메똑 담바 텡와 담바당

마르메 촉당 둑뾔 담바이

나사 담바 남당 디촉당

좋은 옷과, 향과, 향낭 등

최바 강남 라메 갸체와
부처님에 대한 신심과

씰녠 남당 죽바 둑촉당
최상의 음악과 유향,

걀와 데닥 라니 최바르기

부처님들 모든 분께 공양합니다.

체메 푸르마 리랍 냠바당
수미산과 같이 쌓아서

데닥 걀와 탐제 라양뫼
보현행원 믿는 힘으로
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བཟང་པོ་སྤྱོད་ལ་དད་པའི་སྟོབས་དག་གིས།

།རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་བགྱི། །

འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི།

།ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང༌། །

상보 쬐라 데베 똡닥기

광대하고 위없는 그 모든 공양

걀와 꾼라 착찰 최바르기

부처님께 바치며 예경합니다.

되착 셰당 띠묵 왕기니

뤼당 악당 데신 이기꺙

탐진치의 번뇌에 의해

몸과 말과 마음으로써

སྡིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ།

།དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །

딕바 닥기 기바 찌치바

데닥 탐제 닥기 소소르샥

제가 지은 모든 죄업을

빠짐없이 참회합니다.

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས།
촉쮜 걀와 꾼당 쌍계쎄

랑걀 남당 롭당 미롭당

시방의 부처님과 보살님들,

독각, 성문, 유학, 무학,

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང༌།
유정들이 지은 모든

།དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་ཡི་རང༌། །

གང་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་དག
무탐, 대각 성취하신

།བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྙེས། །

མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ།
중생을 구제하는 모든 분들께

།འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །

མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ།

།འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱིར། །

བསྐལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡང༌།

།བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་སྦྱར་གསོལ་བར་བགྱི། །

도와 꾼기 쏘남 강라양

강남 촉쮜 직뗀 돈마닥

곤보 데닥 닥기 탐제라

냥엔 다똔 강셰 데닥라

열반에 드시려는 부처님들께

།རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སློབ་དང་མི་སློབ་དང༌། །

데닥 꾼기 제수 닥이랑
공덕들에 수희합니다.

장춥 림바르 쌍계 마착녜
시방세계 등불들

콜로 라나 메바르 꼬르와르꿀

무상법륜 굴리시길 간청합니다.

도와 꾼라 펜싱 데외치르

일체중생 이익과 안락을 위해

껠바 싱기 둘녜 슉바르양

닥기 텔모 랍자르 쏠와르기

세상의 먼지만큼 무한한 겁을

머무시길 합장하고 간청합니다.
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ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང༌།

།རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །

착찰 와당 최찡 샥바당

제수 이랑 꿀싱 쏠와이

예경, 공양, 참회와,

수희, 권청, 발원 등

དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ།

།ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོ་འོ། །

게와 쭝세 닥기 찌싹바

탐제 닥기 장춥 치르오오

제가 지은 모든 선근

보리 위해 회향합니다.

ཞེས་དང་། མཎྜལ་སོ་བདུན་མ་ནི།
[37 만달라 공양]

ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱུ་མི་ཨཱཿཧཱུྃ། གཞི་རྣམ་པར་དག་པ་དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི།

옴 바즈라 부미 아 훙 시남바르 닥바 왕첸 쎄르기 싸시
옴 바즈라 부미 아 훙 청정지, 대자재, 황금의 대지

ཨོཾ་བཛྲ་རེ་ཁེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཕྱི་ལྕགས་རིའི་ཁོར་ཡུག་གི་ར་བས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་རིའི་རྒྱལ་པོ་

옴 바즈라 레케 아 훙 치짝 리이 코르육기 라외 용수 꼬르외 위수 리이 걀보
옴 바즈라 레케 아 훙 주변이 철위산으로 완전히 둘러싸인 중앙에

རི་བོ་མཆོག་རབ། ཤར་ལུས་འཕགས་པོ། ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང༌། ནུབ་བ་གླང་སྤྱོད།
리오 촉랍

샤르뤼팍보

호잠부링

눕바랑쬐

산 중의 왕 수미산, 동승신주, 남섬부주, 서우화주,

བྱང་སྒྲ་མི་སྙན། ལུས་དང་ལུས་འཕགས། རྔ་ཡབ་དང་རྔ་ཡབ་གཞན། གཡོ་ལྡན་དང་ལམ་མཆོག་འགྲོ།
장다미녠

뤼당 뤼팍

아얍당 아얍셴

요덴당 람촉도

북구로주, 신주와 승신주, 불주와 별불주, 첨주와 승도행주,

སྒྲ་མི་སྙན་དང་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་ཟླ། རིན་པོ་ཆེའི་རི་བོ། དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང༌། འདོད་འཇོའི་བ།
다미녠당 다미녠기다 린보체 리오 닥쌈 기싱

되제와

성불미주와 성불미월주, 보배산, 여의수, 여의우,

མ་རྨོས་པའི་ལོ་ཏོག འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ། བཙུན་མོ་རིན་པོ་ཆེ།
마뫼베 로똑

콜로 린보체

노르부 린보체 쭌모 린보체

저절로 나는 작물, 바퀴 보배, 보석 보배, 왕비 보배,
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བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ། གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེ། རྟ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ།
론보 린보체 랑보 린보체 따촉 린보체

막본 린보체

대신 보배, 코끼리 보배, 준마 보배, 장군 보배,

གཏེར་ཆེན་པོའི་བུམ་པ། སྒེག་མོ་མ། ཕྲེང་བ་མ། གླུ་མ། གར་མ། མེ་ཏོག་མ། བདུག་སྤོས་མ།
떼르첸뵈 붐바

겍모마 텡와마 루마 가르마 메똑마 둑뾔마

보병, 아름다운 천녀, 화환을 든 천녀, 노래하는 천녀, 춤추는 천녀,
꽃을 든 천녀, 향을 든 천녀,

སྣང་གསལ་མ། དྲི་ཆབ་མ། ཉི་མ། ཟླ་བ། རིན་པོ་ཆེའི་གདུགས། ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན།
낭쎌마

디찹마 니마 다와 린보체 둑

촉레 남바르 걀외 걀첸

등을 든 천녀, 향수를 든 천녀, 해, 달, 보배일산, 사방에 승리의 깃발,

དབུས་སུ་ལྷ་དང་མིའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ། རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའི་
위수 하당 미이 뻴조르 푼쑴 촉바 마창와 메바

랍잠 갸최

중앙에는 천신과 사람의 풍족한 재물, 이것들을

རྡུལ་གྱི་གྲངས་ལས་འདས་པ་མངོན་པར་བཀོད་པ་འདི་ཉིད་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་དང་དགོངས་པ་
둘기 당레 데바 온바르 꾀바 디니 캽닥 도제창 첸보당 공바

대해의 모래알 수보다 많게 장엄하여 편주 대금강지의 뜻과

དབྱེར་མ་མཆིས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་དོན་གྱི་སླད་དུ་མཚན་ནས་སྨོས་ན།
예르 마치베 빨덴 라마 담바 돈기 레두 첸네 뫼나
다름없는 구덕하신 바른 스승,

དཔལ་ཁྱབ་བདག་རང་བྱུང་ཨོ་རྒྱན་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་རྩལ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་
뻴 캽닥 랑중 오곈 걀외 뉴구 도둘 틴레 도제 쩰촉레 남바르 걀

성함 ‘뻴 캽닥 랑중 오곈 걀외 뉴구 도둘 틴레 도제쩰촉레 남바르 걀외데’

བའི་སྡེ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཆོས་ནོད་པ་པོའི་མཚན་རྒྱས་པ་ནས་སྨོས།
외데

이와 같이 법을 전수해 주시는 스승의 이름을 말한다.

དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཞུ་བའི་དོན་དུ་འབུལ་བར་བགྱིའོ། །
뻴 상뵈 셸아네 텍바 첸보 담베 최기 뒤찌 슈외 돈두 불바르기오
존전에 대승 정법의 감로를 청하고자 공양 올립니다.
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དབང་ཞུ་བའི་སྐབས།

관정을 청할 때:

ཞལ་སྔ་ནས། སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཟབ་མོ་ཞུ་བའི་དོན་དུ་འབུལ་བར་བགྱིའོ། །

셸아네 민제기 왕꾸르 삽모 슈외 돈두 불와르기오
(성함 ~ ) 존전에 성숙차제의 심오한 관정을 청하고자 공양 올립니다.
ལུང་ཞུ་བའི་སྐབས།

전경(룽)을 청할 때 :

ཞལ་སྔ་ནས། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཞུ་བའི་དོན་དུ་འབུལ་བར་བགྱིའོ། །
셸아네 담베 최기 뒤찌 슈외 돈두 불와르기오
~ 존전에 정법의 감로를 청하고자 공양 올립니다.
ཁྲིད་ཀྱི་རིགས་ལ།

강설(티)을 청할 때 :

ཞལ་སྔ་ནས། གྲོལ་བྱེད་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ཟབ་མོ་ཞུ་བའི་དོན་དུ། ཞེས་བསྒྱུར།

셸아네 돌제 티기 림바 삽모 슈외 돈두
~ 존전에 해탈차제의 심오한 강설을 청하고자 공양 올립니다.
བཀའ་ཆོས་གྲུབ་རྗེས་ཀྱི་གཏང་རག་ལྟ་བུའི་ཚེ།
법문 이후 :

ཞལ་སྔ་ནས། སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཟབ་མོའམ། གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་ཁྲིད་ཟབ་མོའམ། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་

셸아네 민제기 왕꾸르 삽모암
돌제기 티삽모암
담베 최기 뒤찌렉바르
~ 존전에 성숙차제의 심오한 관정을(해탈차제의 심오한 강설을, 정법의 감로를)

ལེགས་པར་ཐོབ་པའི་སྐུ་དྲིན་གཏང་རག་གི་ཡོན་དུ་འབུལ་བར་བགྱིའོ།།

톱베 꾸딘 땅락기 욘두 불와르기오
훌륭히 얻게 하여 주신 은혜에 대한 사례로 공양 올립니다.
བརྟན་བཞུགས་ལྟ་བུ་ལ།
장수기도:

ཞལ་སྔ་ནས། ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་བརྟན་ཅིང་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྟག་པ་རྒྱུན་དུ་བསྐོར་བར་
셸아네
샵뻬 껠바 갸초르 뗀찡 삽계 최기 콜로 딱바 균두 꼬르와르
(성함 ~ ) 존자께서 겁해에 오래도록 심오하고 광대한 법륜을 항시 굴리시기를
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གསོལ་བ་འདེབས་པའི་སླད་དུ་འབུལ་བར་བགྱིའོ། །
쏠와 뎁베 레두 불와르기오
기원하며 공양 올립니다.
བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་གཏང་རག་སྐབས།
장수기도:

ཞལ་སྔ་ནས། ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་བརྟན་ཅིང་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྟག་པ་རྒྱུན་དུ་བསྐོར་བར་
셸아네

샵뻬 껠바 갸초르 뗀찡 삽계 최기 콜로 딱바 균두 꼬르와르

(성함 ~ ) 존전에 겁해에 오래도록 심오하고 광대한 법륜을 항시 굴리시기로

ཞལ་བཞེས་བཟང་པོ་ལེགས་པར་ཐོབ་པའི་བཀའ་དྲིན་གཏང་རག་གི་ཡོན་དུ་འབུལ་བར་བགྱིའོ ། །
셸셰 상보 렉바르 톱베 까딘 땅락기 욘두 불와르기오

귀한 약속을 내려주신 은혜에 대한 사례로 공양 올립니다.
ཞེས་ཁ་བསྒྱུར་བ་བྱའོ། །གང་ལྟར་ཡང་མཐར།

위와 같이 상황에 따라 적용하며 어떤 경우든지 다음과 같이 마무리한다.

ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ།

བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་དང༌།

ས་གཞི་སྤོས་ཆུས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ།

།རི་རབ་གླིང་བཞི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདི། །

སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས།

།འགྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

툭제 도외 돈두 셰수쏠

중생을 위한 연민으로 받아주소서.

싸시 뾔취 죽싱 메똑땀

셰네 진기 랍두쏠

받으시고 가피를 내려 주소서.

리랍 링시 니다 곈바디

대지에 향수와 꽃을 뿌리고
수미산과 사대주를 해와 달로
		 장엄한 이것을

쌍계 싱두 믹떼 풀와이

도꾼 남닥 싱라 쬐바르쇽

불국토로 관상하여 바치나니

일체중생이 정토에 들게 하소서.

ཨིདཾ་གུ་རུ་རཏྣ་མཎྜལ་ཁཾ་ནཱིརྻ་ཏཡ་མི།

이담 구루 라뜨나 만달라 캄 니르야 따야미

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་དང་།	བློ་ཡི་བྱེ་བྲག་ཇི་ལྟ་བར། །
쎔젠 남기 쌈바당

로이 제닥 지따와르

유정들의 성향과

마음 상태 각각에 맞게
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ཆེ་ཆུང་ཐུན་མོང་ཐེག་པ་ཡི། 	ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་དུ་གསོལ། །
체충 툰몽 텍바이
대소승의 법륜을

최기 콜로 꼬르두쏠
굴리시길 간청합니다.

གསུང་ཆོས་གྲུབ་རྗེས།
법문 이후

བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད།
쏘남 디이 탐제 식바이
이 복덕으로 일체종지를 얻어

톱네 녜베 다남 팜제네
허물의 적을 무찌르고

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་རྦ་རླབས་འཁྲུག་པ་ཡི།

꼐가 나치 발랍 툭바이
생로병사의 파도가 몰아치는

།སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བར་ཤོག །

སྲིད་ཞིའི་དཔལ་འབྱོར་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གཞི།

།ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པ་དང༌། །

씨시 뻴조르 마뤼 중외시
윤회와 열반의 모든 공덕의 근원

དེ་འཛིན་བྱེད་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས།
데신 제베 꼐부 담바남
불법을 호지하는 성현들께서

།ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱས་ནས། །

씨베 초레 도와 돌와르쇽
윤회 바다로부터 중생을 건지게 하소서.

툽베 뗀바 윤링 네바당
불법이 오래도록 머무르고

།དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བརྒྱན་ཡུན་རིང་ཞབས་བརྟན་ཤོག །
뻴조르 기곈 윤링 샵뗀쇽
복덕으로 장엄되어 영안하소서.

ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་གནས་གཅིག་པུ།
펜데 중외 네찍뿌
안락의 유일한 근원

뗀바 윤링 네바당
불법이 오래도록 머무르고

བསྟན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས།
뗀바 진베 꼐부남
불법을 호지하는 분들의

།སྐུ་ཚེ་རྒྱལ་མཚན་བརྟན་གྱུར་ཅིག །

རྒྱལ་ཀུན་སྙིང་རྗེའི་རང་གཟུགས་ཀརྨ་པ།

།རྒྱལ་ཀུན་ཕྲིན་ལས་གཅིག་བསྡུས་ཀརྨ་པ། །

걀꾼 닝제 랑숙 까마빠
모든 부처님의 자비의 형상 까르마빠

།བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པ་དང༌། །

꾸체 걀첸 뗀규르찍
수명과 승리깃발이 견고하게 하소서.

걀꾼 틴레 찍뒤 까마빠
모든 부처님의 행의 집약 까르마빠
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རྒྱལ་ཀུན་གདུང་འཚོབ་དབང་བསྐུར་ཀརྨ་པ།
걀꾼 둥촙 왕꾸르 까마빠

모든 부처님의 계승자 까르마빠

ལྟ་བུ་ཆོས་ནོད་པ་པོའི་ཞབས་བརྟན་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་འདོན།

   །ཨོ་རྒྱན་འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
오곈 도둘 틴레 샵뗀쏠

오곈 도둘 틴레 존자시여, 영안하소서.

이상과 같이 설법자의 길거나 짧은 영안 기도문을 염송한다.

불법 흥성 발원문 - 시방사시
བསྟན་རྒྱས་སྨོན་ལམ་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིུགས་སོ། །
༁ྃཿ ན་མོ་གུ་རུཿ སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ་བསམ་ཡས་བར་ཁང་གཡུ་ཞལ་ཅན་དུ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ཚེ་ཨོ་
རྒྱན་གྱིས་སྨོན་ལམ་འདི་གསུངས་པས་རྗེ་འབངས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་ནར་མར་མཛད། ཕྱི་རབས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་འདི་ལ་ཐུགས་དམ་རྩེ་
གཅིག་ཏུ་མཛོད།
옴 나모 구루. 원숭이해 원숭이달 열흘날 쌈예의 중간방에서 금강성 만달라를 열 때 오곈 존자께서

이 발원문을 설하신 이후 스승과 제자 모두가 정기적으로 낭송하였다. 후대 제자들 역시 일념으로 낭
송하기를 바란다.

ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས༔
촉쭈 뒤시 걀와 쎄당쩨
시방사시 불보살님과

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔

མ་ལུས་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས༔

마뤼 싱기 둘녜 셱수쏠
먼지 수와 같이 남김없이 오셔서

라마 이담 칸도 최꾱촉
상사, 본존, 공행, 호법신중이시여,

둔기 남카르 뻬데 덴라슉
앞의 허공의 연월좌蓮月座에 앉으소서.

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔	ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་མཆོད༔
뤼악 이쑴 귀베 착찰로
신어의 삼문으로 예경합니다.

치낭 쌍와 데신 니기최
내, 외, 밀, 진여의 공양을 올립니다.

རྟེན་མཆོག་བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་རུ༔ 	སྔོན་གྱི་སྡིག་པའི་ཚོགས་ལ་བདག་གནོང་ཞིང་༔
뗀촉 데셱 남기 쩬아루
최고의 의지처 여래의 안전에서

온기 딕베 촉라 닥농싱
과거의 죄업을 뉘우치고

ད་ལྟའི་མི་དགེ་འགྱོད་པས་རབ་ཏུ་བཤགས༔ 	ཕྱིན་ཆད་དེ་ལས་ལྡོག་ཕྱིར་བདག་གིས་བསྡམ༔
단데 미게 괴베 랍두샥
친체 데레 독치르 닥기담
현재의 악업을 참회합니다.
이후로는 개과천선하여 스스로
		 금하겠습니다.

བསོད་ནམས་དགེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ་༔

쏘남 게촉 꾼라 이랑오
복덕과 선근자량 일체에 수희합니다.

རྒྱལ་བའི་ཚོགས་རྣམས་མྱ་ངན་མི་འདའ་བར༔

걀외 촉남 냥엔 미다와르
부처님들께서는 열반에 들지 마시고

642

불법 흥성 발원문 - 시방사시 643

སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་བླ་མེད་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔

དགེ་ཚོགས་མ་ལུས་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ལ་བསྔོ༔

데뇌 쑴당 라메 최코르꼬르

게촉 마뤼 도외 규라오

삼장과 위없는 법륜을 굴리소서.

일체 선근을 중생에게 회향합니다.

འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐར་པའི་སར་ཕྱིན་ཤོག༔

སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔

도남 라메 타르베 싸르친쇽

쌍계 쎄쩨 닥라 공수쏠

중생이 남김없이 위없는 해탈을
얻게 하소서.

불보살님들이시여, 굽어 살피소서.

བདག་གིས་བརྩམས་པའི་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་འདི༔
닥기 짬베 몬람 랍상디

제가 발한 이 선한 서원

རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་དེ་སྲས་དང་༔
걀와 꾼두 상당 데쎄당

부처님과 보현보살님과

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ལྟར༔ དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཤོག༔
팍바 잠뻴 양기 켼바따르

데닥 꾼기 제수 닥롭쇽

문수보살님의 지혜와 같이

제가 따라 배우게 하소서.

བསྟན་པའི་དཔལ་གྱུར་བླ་མ་རིན་ཆེན་རྣམས༔

ནམ་མཁའ་བཞིན་ཏུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་ཤོག༔

ཉི་ཟླ་བཞིན་དུ་ཀུན་ལ་གསལ་བར་ཤོག༔

རི་བོ་བཞིན་དུ་རྟག་ཏུ་བརྟན་པར་ཤོག༔

뗀베 뻴규르 라마 린첸남

남카 신두 꾼라 캽바르쇽

불법의 영광인 보배로운 스승님들이

니다 신두 꾼라 쎌와르쇽

리오 신두 딱두 뗀바르쇽

일월과 같이 온 세상을 비추게 하소서.

བསྟན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ༔

허공과 같이 편재하게 하소서.

산과 같이 항상 견고하게 하소서.

ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་བསླབ་གསུམ་གྱིས་ཕྱུག་ཤོག༔

뗀베 시마 겐둔 린보체

툭툰 팀짱 랍쑴 기축쇽

불법의 기반인 승보가 화합하고,

청정계율과 삼학으로 충만하게 하소서.

བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་གསང་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་སྡེ༔
뗀베 닝보 쌍악 둡베데

དམ་ཚིག་ལྡན་ཞིང་བསྐྱེད་རྫོགས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔
담칙 덴싱 꼐족 타르친쇽

불법의 정수인 밀교 수행자들이
서언을 지키고 생기, 원만차제를
		 완성하게 하소서.

བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཡང་༔ 	ཆབ་སྲིད་རྒྱས་ཤིང་བསྟན་ལ་སྨན་པར་ཤོག༔
뗀베 진닥 최꾱 걀보양

찹씨 계싱 뗀라 멘바르쇽

불법의 시주 호법왕 또한
국정을 발전시키고 불법에 이익을 		
		 주게 하소서.
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བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་རྒྱལ་རིགས་བློན་པོ་ཡང་༔ 		བློ་གྲོས་རབ་འཕེལ་རྩལ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔
뗀베 샵덱 걀릭 론보양		

로되 랍펠 쩰당 덴바르쇽

불법의 봉사자 왕족과 대신 또한		

지혜가 증장하고 능력을 갖게 하소서.

བསྟན་པའི་གསོས་བྱེད་ཁྱིམ་བདག་འབྱོར་ལྡན་རྣམས༔ 		ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་ཞིང་ཉེར་འཚེ་མེད་པར་ཤོག༔
뗀베 쐬제 킴닥 조르덴남		

롱쬐 덴싱 녜르체 메바르쇽

불법의 부양자 재가신자들 또한		

부유하고 재해가 없게 하소서.

བསྟན་ལ་དད་པའི་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན༔

བདེ་སྐྱིད་ལྡན་ཞིང་བར་ཆད་ཞི་བར་ཤོག༔

뗀라 데베 양베 걀캄꾼		
불법을 신봉하는 모든 국가들이		

데끼 덴싱 바르체 시와르쇽

안락하고 장애가 없게 하소서.

ལམ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཉིད་ཀྱང་༔ 		 དམ་ཚིག་མི་ཉམས་བསམ་པ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔
람라 네베 넬조르 닥니꺙		

담칙 미냠 쌈바 둡바르쇽

도에 머무는 수행자 또한		
		

서언을 범하지 않고 원하는 바를
이루게 하소서.

བདག་ལ་བཟང་ངན་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་གྱུར་གང་༔
닥라 상엔 레기 델규르강

གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་རྒྱལ་བས་རྗེས་འཛིན་ཤོག༔
네깝 타르툭 걀외 제진쇽

저와 관련된 좋고 나쁜 모든 일들을
부처님께서 일시적, 영구적 양면으로
		 보살피소서.

འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐེག་པའི་སྒོར་ཞུགས་ནས༔ 		 ཀུན་བཟང་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག༔
도남 라메 텍베 고르슉네		

꾼상 걀씨 첸보 톱바르쇽

많은 중생이 최상승의 문에 들어가		

보현의 위대한 왕국을 이루게 하소서.

དེ་ལྟར་གྱི་སྨོན་ལམ་དུས་དྲུག་ཏུ་བརྩོན་པར་བྱ། ས་མ་ཡ་རྒྱ༔ ལྷ་སྲས་མུ་རུབ་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་གནས་
མཆོག་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གི་གཡས་ཟུར་བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པའི་གོང་མོ་འོག་མ་ནས་ཁྲོམ་གཏེར་དུ་སྤྱན་དྲངས་པའི་བཻ་རོའི་སྐུ་ཆོས་
དར་ཤོག་ངོས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་ཕྱག་བྲིས་བོད་ཡིག་བཤུར་མ་ལས་དེ་འཕྲལ་ཉིད་དུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དག་པར་བཤུས་པ་
དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
이와 같은 발원을 하루 여섯 번 한다. 사마야 갸. 무룹 왕자의 화신이신 위대한 복장사 ‘촉규르 데첸

링바’께서 성지 셍첸남닥 지역의 린첸쩩 산 정상의 아래에서 군중 가운데 찾아내어 비로자나의 승복

에 초걀이 손으로 티벳어로 쓴 것을 바로 ‘뻬마 가르왕 로되 타예’가 오류 없이 복사하였으니 선근 공
덕이 증장할 지어다.

점등기원

이타편공
འགྲོ་དོན་མཁའ་ཁྱབ་མ།

སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ནི།
[귀의와 발심]

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ།
쌍계 최당 촉기 촉남라
불법승 삼보에

།བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི།།
장춥 바르두 닥니 꺕수치

보리를 이룰 때까지 귀의합니다.

བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །
닥기 진속 기베 쏘남기

도라 펜치르 쌍계 둡바르쇽

제가 보시 등을 행한 복덕으로

중생을 위해 성불하게 하소서.

ལན་གསུམ། ལྷ་བསྐྱེད་ནི།

(세 번 반복) [본존생기]

བདག་སོགས་མཁའ་ཁྱབ་སེམས་ཅན་གྱི།

저를 비롯한 허공 같이 무한한 중생의

།སྤྱི་གཙུག་པད་དཀར་ཟླ་བའི་སྟེང༌། །

ཧྲཱིཿལས་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས།

‘흐리’로부터 최고의 성자 관세음께서

།དཀར་གསལ་འོད་ཟེར་ལྔ་ལྡན་འཕྲོ། །

མཛེས་འཛུམ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས།

།ཕྱག་བཞིའི་དང་པོ་ཐལ་སྦྱར་མཛད། །

འོག་གཉིས་ཤེལ་ཕྲེང་པད་དཀར་བསྣམས།

།དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས། །

닥쏙 카캽 쎔젠기

흐리레 팍촉 쩬레식

제줌 툭제 쩬기식

치쭉 뻬까르 다외뗑

정수리의 백련의 달 위에서

까르쎌 외세르 아덴토

하얗고 밝은 다섯 줄기의 빛을 내시며

착시 당보 텔자르제

아름다운 미소와 자비의 눈으로 바라보시고 네 팔 중의 위의 두 팔은 합장하고

옥니 셸텡 뻬까르 남

아래 두 팔은 유리염주와 백련을 들고

다르당 린첸 곈기데

비단과 보배로 장식하고
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རི་དྭགས་པགས་པའི་སྟོད་གཡོགས་གསོལ།
짐승가죽의 상의를 입으시고

།འོད་དཔག་མེད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། །

ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས།

།དྲི་མེད་ཟླ་བར་རྒྱབ་བརྟེན་པ། །

리닥 빡베 뙤욕쏠

샵니 도제 낄뚱슉

두 다리는 금강가부좌

외빡 메베 우곈젠

무량광불의 머리장식

디메 다와르 걉뗀바

티 없는 달에 등을 기대시고

སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ངོ་བོར་གྱུར། །
꺕네 꾼뒤 오오르규르

모든 귀의처의 집약이 되시네.

བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བསམ་ལ།
자신과 일체중생이 한 목소리로 기원한다고 생각하며

སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་སྐུ་མདོག་དཀར།

허물이 묻지 않은 순백의 몸

།རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དབུ་ལ་བརྒྱན། །

ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་འགྲོ་ལ་གཟིགས།

།སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

꾠기 마괴 꾸독까르

툭제 쩬기 도라식

자비의 눈으로 중생을 보시는

족쌍 계기 우라곈

머리가 부처님으로 장엄되고

쩬레 식라 착찰로

관세음께 예경합니다.

ཞེས་ཅི་ནུས་བསགས།

할 수 있는 만큼 반복한다.

དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་གསོལ་བཏབ་པས།
이와 같은 일념의 기원으로

།འཕགས་པའི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །

མ་དག་ལས་སྣང་འཁྲུལ་ཤེས་སྦྱངས།

부정한 업과 착란을 정화하고

།ཕྱི་སྣོད་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང༌། །

ནང་བཅུད་སྐྱེ་འགྲོའི་ལུས་ངག་སེམས།

།སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །

데따르 쩨찍 쏠땁베

마닥 레낭 툴셰장

낭쮜 꼐되 뤼악쎔

안으로는 중생의 신어의 삼문이

팍베 꾸레 외세르퇴

성자의 몸에서 빛이 나와

치뇌 데와 젠기싱

밖으로는 극락의 정토

쩬레 식왕 꾸쑹툭

관세음의 신어의 삼문의
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སྣང་གྲག་རིག་སྟོང་དབྱེར་མེད་གྱུར།
낭닥 릭똥 예르메규르

།ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ།

옴 마니 뻬메 훙

보고, 듣고, 알고, 공함과 차별이 없어진다. 옴 마니 뻬메 훙
འཁོར་གསུམ་མི་རྟོག་པའི་རང་ངོར་མཉམ་པར་བཞག །
삼륜 무분별을 명상한다.

བདག་གཞན་ལུས་སྣང་འཕགས་པའི་སྐུ།

자타의 몸으로 나타나는 성자의 몸

།སྒྲ་གྲགས་ཡི་གེ་དྲུག་མའི་དབྱངས། །

དྲན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཀློང་།
위대한 지혜의 심중

།དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །

སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་ནས།

།འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

닥셴 뤼낭 팍베꾸

덴똑 예셰 첸뵈롱

쩬레 식왕 둡규르네

관세음의 관정을 성취하여

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །
데이 싸라 괴바르쇽

관세음의 경지로 인도하게 하소서.

다닥 이기 둑메양

유명한 육자진언의 소리

게외 데이 뉴르두닥

이러한 선근에 의해 제가 신속히

도와 찍꺙 마뤼바

한 중생도 남김없이

점등기원문
མར་མེའི་སྨོན་ལམ།

མར་མེའི་སྣོད་ནི་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །སྡོང་
마르메 뇌니 똥쑴기 똥첸보 직뗀 캄기 코르육당 냠바르 규르찍

똥

이 등잔이 삼천대천세계의 둘레와 같아질 지어다.

བུ་ནི་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཅིག །མར་ཁུ་ནི་མཐའི་རྒྱ་མཚོ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཅིག །གྲངས་ནི་སངས་
부니 리걀보 리랍 짬두 규르찍 마르 쿠니 테갸초 짬두 규르찍

당니 쌍

심지는 산의 왕 수미산으로 변할 지어다. 기름은 주변의 바다로 변할 지어다.

རྒྱས་རེ་རེའི་མདུན་དུ་དུང་ཕྱུར་རེ་རེ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །འོད་ཀྱིས་སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་མན་ཆད་ནས། མནར་
계 레레 둔두 둥추르 레레 중와르 규르찍

외기 씨베 쩨모 멘체네		

나르

등잔의 수는 모든 부처님들 앞에 각각 일억개가 될 지어다. 등잔불의 빛이

མེད་པའི་དམྱལ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་མ་རིག་པའི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་ནས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་
메베 녤와 옌체기 마릭베 문바 탐제 쎌네 촉쮜 쌍계당 장

유정천에서부터 무간지옥까지 무명의 일체 어둠을 몰아내고,

ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཞིང་གསལ་བར་གྱུར་ཅིག །
춥 쎔베 싱캄 탐제 온쑴두 통싱 쎌와르 규르찍

시방에 계신 불보살님들의 모든 정토를 밝게 비출 지어다.

ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿཧཱུྂ།

옴 와즈라 알로께 아훙

ཨེ་མ་ཧོ།
에마호

ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་སྣང་གསལ་སྒྲོན་མེ་འདི།
오차르 메중 낭쎌 돈메디
희유한 이 밝은 등잔불을

།བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་རྩ་ལ་སོགས་པའི། །
껠상 쌍계 똥짜 라쏙베

현겁천불賢劫千佛을 비롯해서
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རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་མ་ལུས་པའི། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དང༌། །
랍잠 촉쮜싱 싱캄 마뤼베

라마 이담 칸도 최꾱당

시방의 무한한 모든 정토의

상사, 본존, 공행, 호법, 만달라 본존 등

དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི།

།ཕ་མས་གཙོ་བྱས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

낄코르 하촉 남라 불와르기

모든 성중께 공양 올립니다.

ཚེ་རབས་འདི་དང་སྐྱེ་གནས་ཐམས་ཅད་དུ།
체랍 디당 께네 탐제두

이번 생과 다른 모든 생에

파메 쪼제 쎔젠 탐제기
부모님과 일체중생의

།རྫོགས་སངས་རྒྱས་པའི་ཞིང་ཁམས་མངོན་མཐོང་ནས། །
족쌍 계베 싱캄 온통네

부처님의 정토를 생생히 보아

འོད་དཔག་མེད་མགོན་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག

무량광부처님을 여의지 않게 하소서.

།དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི། །

བདེན་པའི་མཐུ་ཡིས་སྨོན་ལམ་འདི་བཏབ་སྟེ།

།མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

외빡 메곤 니당 예르메쇽

덴베 투이 몬람 디땁떼

진실력에 의지해 이 서원을 발하나니

꼰촉 쑴당 짜쑴 하쏙기
삼보와 삼존 성중의

뉴르두 둡바르 진기 랍두쏠

신속히 이루도록 가피하소서.

ཏདྱ་ཐཱ། པཉྩནྡྲི་ཡ་ཨཱ་བ་བོ་དྷཱ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ།

따댜타 빤짠드리야 아와 보다나예 스와하

ཞེས་ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས་དབུས་གཙང་གི་མཆོད་ཁང་རྣམས་ལ་དཔོན་སློབ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་གྱིས་འུར་འདོན་མཛད་ཅེས་གྲགས་སོ།
이 발원문은 아띠샤 존자께서 우짱의 법당 등에서 제자들과 함께 열여덟 명이 모여 함께 지은 것으
로 전해진다.

