
འཕགས་པ་ན་རས་གགས་དབང་ག་ལ། །
གང་ག་ག་་ཕ་རོལ་བ་བས་བ་འར་ང༌། །
གཞན་དག་ག་བལ་ར་བས་མག་་འོ་བལ་བ། །
གས་ེ་ན་པོ་ཡོན་ཏན་ན་་བབས་པ་གང༌། །
་་རང་་བ་ག་ངས་་འག་པ་ན། །

ས་་ད་གངས་པ་ཡོན་ཏན་ེས་་ན་ནས་ག་ས་། དམ་པ་མས་ི་ར་མ་ལག་ཆ་
འག་ེན་ན་ན་ཐང་དང་ལ་བ་ིད་ག་ལམ་འེར་ི་མན་ངག་ཆ་ཙམ་བོད་པར་་ེ། ་ལ་
གས། ག་བལ་ལམ་་འེར་ལ་དང༌། ིད་པ་ལམ་་འེར་ལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གས།
ན་ོབ་དང༌། དོན་དམ་ལ་བེན་པའོ། །དང་པོ་། མས་ཅན་དང་མས་ཅན་མ་ན་པ་འ་བ་
ནམ་ང་་ག་བལ་ི་འ་ས་འབའ་ག་འག་པ་ལ་ོ་མས་ན་ལ་ེན་་མོ་ས་ང་
མས་ི་ག་་ས་ན་པོ་ེད་། བ་ག་་འ་ས་གང་ལ་མས་པ་་འལ་འོ་བ་ས་
ད་ན་པས་སོ། །་ར་མ་ིས་མས་པ་ོབས་འལ་། ་ག་ན་གང་ང་ཕལ་ར་ད་
་བ་འེན་པ་ར་སོང་ནས་བ་བ་་བས་་ད་པ་ག་འོང༌། ་རང་་ོ་མས་ལ་
ིས་ལན་ཡོད་པ་་ས་པར་ི་རོལ་ི་ལ་ེན་་ནས་ས་པར་བང་བས་ི་ིར་ང་ོ་སོགས་
ལས་ངན་ག་བལ་ི་་ེ་ག་ད་་མད་པར་འར་། ང་བ་དར་ལང་བ་་བ་ན།
ིགས་མ་མས་ཅན་ག་བལ་ིས་གར་བ་་མཚན་སོ་སོར་ོག་པ་ོབས་དམན་པ་འ་ལ་
ག་ཡོད་པས་བ་་ས་དས། ་ིར་ད་དང་ནད་གདོན་ལ་སོགས་པ་བར་ཆད་ིས་་
གས་པ་དོན་། ནད་སོགས་་དག་ང་བ་ོག་པ་དང༌། ིས་་འང་བ་ལ་་ེད་ི། ་དག་
ལམ་བ་པ་བར་ཆད་་ེ་་ས་པ་ལ་འོ།། ་ར་འོང་བ་། རང་ག་བལ་བ་ལ་མཐའ་
གག་་་འདོད་པ་ོ་དགག་པ་དང༌། ག་བལ་་ང་བ་ལ་དགའ་བ་ོ་ེད་པ་གས་ིས་
བ་དས་པ། དང་པོ་། ག་བལ་ལ་མཐའ་གག་་་མན་པ་མ་པར་བས་ནས་ད་
་དགའ་བ་བ་་་ཙམ་ས་ང་དས་ས་ད་ང༌། ས་དགས་་བ་ལ་ལ་ས་པ་ཡང་
དང་ཡང་་ང་ལ། ང་ཕན་ཆད་ག་བལ་་་་ང་ཡང་བ་་་འོ་མ་་འན་པ་ག་པོ་

༄༅། །ིད་ག་ལམ་འེར་བགས་སོ། །
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མང་་མས་པར་་ང༌། ིང་ོབས་ར་ེད་པ་ལ་བབ་བོ།། ་ལ་དས་ས་ད་པ་། ག་
བལ་་བས་་ཡོད་ན་་དགའ་བ་་་དས་ང༌། འས་་་བབ་ན་་དགའ་བ་ས་ང་
ཕན་པ་ད་པའོ།། ས་དགས་་བ་། བ་་མ་ས་ན་མས་ོབས་ིས་ག་བལ་ན་པོ་ཡང་
ས་བལ་ར་ཡང་ང་བ་པར་ཚོར་ནས་འར་་བ་ན་པ་ལ། བ་་ས་པ་དབང་ས་ག་
བལ་ང་་ཡང་ད་་བ་བ་ཚོར་བ་་བཟད་པ་བན་ནས་ན་་བཟོད་དཀའ་བའོ།། འང་
དར་ན་མས་མ་མཚར་ག་ལ་ོག་བན་་འདོད་ཆགས་དགག་ལོ་ས་ང་ངལ་བ་ཙམ་་ཟད་
པ་ར། ག་བལ་ིས་གང་བ་མ་པ་ལ་ད་ཤས་ར་གཏད་ནས་བཟོད་ན་ེད་་ས་པས་
དབང་པོ་ོ་ོམ་པ་མན་ངག་མས་ལས་འང་བ་ར། ག་བལ་་ལ་ད་ས་ིས་མཚན་
མར་་འན་པར་ོ་ལ་་བཞག་ལ་རང་སོ་གང་བ་ག་མས་དས་སོ།། གས་པ་། ག་
བལ་ལ་ལམ་ི་ོགས་་བས་ནས་དགའ་བ་ོམ་པ་ེ། འང་ག་བལ་གང་ང་རང་་ོ་
ས་པ་དང་བན་པ་ད་ོར་་དང་བེ་་ད་ན། ིར་ཐབས་མཁས་དང་ན་ན་ག་བལ་ལ་
བེན་ནས་ཕན་ཡོན་འ་དང་འ་་་འཐོབ་་ཡོད་དོ་ས་པ་ཙམ་ག་མང་་བསམས་ང༌། ནམ་
མཁའ་དང་་ས་ག་བར་ཡང་ང༌། །ས་པ་ར་སོང་ནས་དས་པ་འབ་དཀའོ། །ས་ན་་
ག་ག་བལ་ལ་བེན་ནས་ས་འང་་བསམ་པ་ང་བ་།  ་ིད་དབང་ད་་འར་བར་
འམས་པ་་ིད་འ་་་ག་བལ་འང་བ་་་འོས་པ་ག་ང་བ་མ་ན་ི་འར་བ་ངང་
ལ་་་་ན་ནོ་མ་པ་དང༌། ་ག་བ་འོ་ན་ོད་པ་ག་བལ་་་ཡང་འ་ར་བཟོད་
པར་དཀའ་ན། ངན་འོ་ག་བལ་་་ོས་། ེ་མའོ་འར་བ་་གང་མཐའ་ད་པ་ག་
བལ་ི་་མཚོ་ན་ནོ་མ་་ོ་བ་བེད་། ད་ཐར་པ་ལ་ོགས་པར་འོ།། བས་འོ་ང་བ་
། ་ར་་རབས་བད་མར་འགས་པ་འ་་ས་ཡང་དང་ཡང་་ན་པ་ལ་་བ་བ་བས་
་ར་པ་་དན་མག་གམ་་ན་ན་པས་ས་ང་་་ན་ལ་བེན་པར་་ང༌། ་གམ་་
ལ་བབས་ང་གཏང་བར་་འོ་མ་་ས་པར་ས་ནས་བས་འོ་ོམ་པའོ།། ེགས་པ་བསལ་བ་
། ང་་བཤད་པ་ར་རང་ལ་དབང་ད་ང༌། ག་་ག་བལ་ི་གཞན་དབང་ཅན་ལས་མ་
འདས་པ་ལ་ལ་བེན་། གས་ཚོགས་འམས་པ་ད་བོ་ང་ལ་དང༌། གཞན་ད་་གསོད་
པ་ོ་ངན་ཚར་གཅད་པར་འོ།། ིག་པ་ང་བ་། ག་བལ་འ་་་དང༌། འ་བས་ས་་
བ་དཔག་་ད་པ་་ིག་པ་འབའ་ག་ལས་ང་་ས་ལས་ས་པ་དང༌། འལ་་བ་དང༌། མ་
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ས་པ་དང་་འད་པ་དང༌། ས་པ་ད་་ཟ་བ་བ་ོ་ནས་གས་པར་བསམ་ལ། ་ིར་ག་
བལ་་འདོད་ན་་་་ད་བ་ོང་དས་སོ་མ་་ར་བསགས་ོབས་བས་བཤགས་ང༌།
ི་མ་བམ་པ་ལ་འབད་དོ།། ད་བ་ལ་དགའ་བ་། ག་བལ་ལོག་པ་བ་བ་ལ་དགའ་ན་་་
ད་བ་ལ་འབད་དས་སོ་མ་་ས་པར་བསམ་ལ་ོ་་མ་ནས་ད་བ་ོགས་་འལ་འོ།།ིང་
ེ་ལ་ོབ་པ་། བདག་བན་་མས་ཅན་གཞན་ཡང་ག་བལ་་་་དང༌། ་ལས་ས་་
བས་མནར་ལ་མས་བསམ་ལ་་དག་ང་ག་བལ་ཐམས་ཅད་དང་ལ་ན་་མ་ང་མ་་ང་
།། ་བས་ཕོངས་པ་ལ་དགས་ནས་མས་པ་ོམ་ལ་ཡང་ས་ས་སོ།། བདག་པས་གཞན་
གས་ོམ་པ་། བདག་འ་ར་ག་བལ་ིས་་གཏོང་བ་་ཐོག་མ་ད་པ་ནས་རང་གས་པར་
བང་བས་ལན་པས། ད་་བ་གས་ི་འང་གནས་གཞན་གས་འན་་ན་ལ་གནས་པར་འོ་
མ་་ོམ་པའོ།། འང་གདོང་ག་ས་ན་་དཀའ་བས། ེན་ངན་དང་བེ་་ད་ོར་་དག་
་ནས་འིས་པ་གལ་་ང༌། རང་ད་གང་ལ་མས་པ་གསལ་བ་ག་གཙོ་བོར་བང་ེ་བེས་ན་
ད་འོ།། ག་བལ་ད་ོར་ི་ོགས་་སོང་བ་གག་ས་ང་་ག་་་ར་སོང་བ་་
གས་པར་་ས་ནས་ས་ངས་པ་དགའ་བ་གས་ག་ལ་ན་བན་པོར་འག་པ་ག་ས་པར་
དས་པས་་ད་བཤད་པ་་དག་གང་་་ཡང༌། འ་ར་ག་བལ་འས་བདག་ལ་ན་་ེད་
པར་དཀའ་བ་མཐོ་ས་དང་ཐར་པ་བ་ིད་བཟང་ལ་མང་བ་བ་པ་ོགས་་ར་ས་ང༌།
ལ་འས་ད་ང་ཡང་ེད་པར་འར་བས་འ་་བ་ང་མག་་དགའ་བ་གནས་། ག་ེལ་
ན་་ཤམ་བེས་པ། ཤ་ཁར་་ལ་་བན།། ས་པ་་འོ་མ་་་ལ་བ་་ཡང་ཡང་
བསམ་ལ་ད་བ་བ་མས་པར་འོ།། ་ར་ས་པས་བ་བ་ད་ེད་ག་པའམ་ཤས་་བ་
དབང་ས་དབང་ས་ི་ག་བལ་་མན་པ་་ར་སོང་ེ། ས་མས་ལ་གནོད་་ས་པ་་
བཟོད་པས་ནད་ལ་ིས་ནོན་པ་ཚད་ན་ལ། ས་ད་འེ་སོགས་ལ་ིས་ནོན་པ་ཚད་ང་
ས་པར་འོ།། ང་་བཤད་པ་ར་ག་བལ་ལ་་འདོད་པ་འ་ས་ོག་པ་་ག་བལ་
ལམ་་ོང་བ་ེན་ག་ན་། བ་ས་ོ་་ང་ད་འགས་བན་་ག་བལ་ལམ་་ོང་
བར་་ས་པ་ིར་རོ།། ག་བལ་ལམ་ེར་དས་ལ་ང་བས་ང་་མ་ལ་བོགས་དང་བར་ེད་
། ག་བལ་ིས་ད་ོར་འལ་བ་ོང་ཐོག་་ལ་བས་ི་ིར་ོ་བ་ས་པ་ིར་རོ།། འ་
དག་ག་བལ་ང་མ་ནས་ང་ན་་བ་་མ་ས་པ་ར་མཐར་ིས་ན་པོ་ལའང་འོང་བར་
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གངས་པས་་ར་དས་། རང་་ད་ཚོད་དང་་འཚམས་པ་ོང་བ་ེད་དཀའ་བ་ིར་རོ།།
ན་མཚམས་མས་་་མ་དན་མག་ལ་ག་བལ་ལམ་་ལོང་བ་ད་་གསོལ་བ་འབས་པ་
དང༌། ོ་མ་ང་ཟད་ར་སོང་བ་ན་དན་མག་དང་འང་པོ་མད་ནས་བདག་་ད་ོར་ལ་
ོང་བ་ིར་ེན་ངན་ཐོང་ག་ས་ལས་བལ་་ང༌། ས་ནམ་ཡང་དགའ་ོ་གང་ཚད་དང་
ན་པར་འོ།། དང་པོར་ོབ་ས་འ་འ་ང་བིངས་ནས་ོམ་པའང་གས་། འ་འ་གབ་
་ག་བལ་དང་བས་ོད་སོགས་ག་ལ་བཟོད་ར་བ་ོགས་ངན་མང་བ་ཤན་འ་བ་དང༌།
ད་གན་ལོངས་ོད་ལ་བེན་པ་མས་ལ་མང་པོས་ས་པ་ོགས་ང་དབང་ད་་འགས་
ནས་ལང་ལ་འར་བ་དང༌། ་ལས་གཞན་ཡང་གང་བ་ལ་ེན་་ཚོགས་ིས་ོགས་ནས་འོ་
ང༌། དན་པ་གནས་་་དག་ད་པས་ག་པ་ན་་ངས་ལ། ་དབང་ས་ོ་བལ་བར་
་བ་ིར་། གད་ལ་བ་མས་ག་བལ་ཐོག་ིས་ི་ད་ེད་ོང་བ་ན། དང་པོར་འ་
འ་ནང་་་གནོད་པ་ལ་བེན་ནས་ོང་བ་བཞག་ེ། ར་ོད་གཉན་ས་དན་པར་་འེ་་
འལ་ལ་བེན་ནས་ོང་བ་གཙོ་བོར་ེད་པ་་མཚན་ཡང་འ་ན་པར་བཤད་དོ།། མདོར་བ་ན།
ེན་ངན། ག་བལ་ཐམས་ཅད་ིས་མས་ལ་་གནོད་པར་མ་ཟད། ་དག་ད་ིས་བ་བ་ད་
ེད་འེན་བ་པར་ེད་པ་ལ། ནང་་ནད་དང༌། ི་ད་འེ་དང་གཏམ་ངན་སོགས་་དག་་
འདོད་པ་མ་པར་འཆར་བ་བཀག་ེ། ད་འོང་་མ་པ་་ནར་འཆར་བ་ལོབ་དས། ་འོང་བ་
ལ་ར་འ་་དག་ོན་ི་ོགས་་་བ་དགག་ང༌། ཡོན་ཏན་་་བ་འབད་པ་ཐམས་ཅད་ིས་
བབ་དས་། ལ་་ད་འོང་ན་ན་་ོས་འན་ལ་ལ་ག་པ་ིར་། དར་ན་འ་
འ་ས་དགས་ི་ོགས་ནས་མང་་བསམ་པ་མས་འར་དང་ལོངས་ོད་སོགས་་ཙམ་ས་པ་
་ཙམ་་ན་ང་ར་འོ་ང༌། འ་འ་ལ་ཕན་ཡོན་་་བ་མས་་མངའ་ཐང་ས་པ་ལ་ད་
ོན་ན་ཆད་ེད་པ་བན་ནོ།། ་ར་ོ་ངས་པས་ད་འཇམ། ག་ཡངས། འོགས་ན་བ།
ང་དཔའ། ས་ལ་བར་ཆད་ད། ེན་ངན་ཐམས་ཅད་དཔལ་དང་བ་ས་ི་ོགས་་འཆར།
ག་་་བ་བ་བས་ད་མ་པ་འང་ེ། ིགས་མ་ས་་ལམ་བབ་ན་་ཆ་འ་་་ད་
་་་ང་། ་་བ་་ག་བལ་ད་པ་དབང་ས་ག་བལ་གཞན་མས་ང་
དམག་་ལག་ཆ་ང་བ་་ར་འོ་བར་མ་ཟད། ནད་སོགས་ད་ང་ཕལ་ར་རང་ལོག་་འོ་ེ།
ོན་ི་དམ་པས་གང་ལའང་་དགའ་བ་དང་ད་་བ་མ་ས་པས་མས་་འགས། ་མ་
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འགས་པས་ང་་འགས། ་དབང་ས་ས་ི་འང་བ་གཞན་ཡང་་འགས། ས་ང་
མས་་འགས་པ་སོགས་བ་བ་འར་ལོ་འར་བར་གངས་པ་དང༌། ་བོང་ལ་་ཅན་ལ་་
མས་གས་ེད་པ་ར་འགས་པ་རང་བན་ཅན་ལ་འེ་མ་ིས་ག་བཙལ་་ང༌། ངང་
བན་པ་མས་བ་པར་དཀའ་བར་གངས་པ་ལ་སོགས་པས་ས་སོ།། ་ར་ན་མཁས་པ་་ིད་
ག་ཐམས་ཅད་མས་ལ་རག་ལས་པར་མཐོང་ནས། བ་ིད་མས་ི་ེང་ནས་འཚོལ་། ིད་ི་
ད་ཚོགས་རང་ལ་ཚང་བས་ི་རོལ་ལ་རག་མ་ལས་ང༌། མས་ཅན་དང་མས་ཅན་མ་ན་པ་
གནོད་པ་གང་ས་ང་བིར་ད་པ་དང། འ་བ་་ཡང་ེས་་འང་བ་སོགས་ན་། ས་ག་
་རང་དབང་ཐོབ་པ་ན་ནོ། ང་བ་མས་དཔས་ས་ཐམས་ཅད་བ་བས་ནོན་པ་ང་་འན་
ཡང་འ་ར་བ་པ་ན་ལ། ན་པོ་་བ་ིད་ི་རོལ་ི་ལ་ལས་ཚོལ་་་ནས་ག་ེ། ་ལ་
་ིད་་ང་གང་བ་ང༌། དབང་་ལག ་ཏོ་ང་ལག་ར་བ་ར་སོང་ནས། མ་ེབས་པ་དང༌།
མ་འཛོམ་པ་དང༌། ཚོད་མ་ག་པ་སོགས་ཐོག་་མ་འོལ་བ་་ན་མང་ང༌། ད་ན་སོགས་ི་
གནོད་པ་ག་དང་བཅས་པ་དང༌། ད་འདོགས་ང་ཟད་ས་ང་ལ་ནས་འོ་བས་་རོག་ས་
་ག་་་་ཙམ་གསོས་ང་རང་་ར་འོང་་ིད་པ་ར་ད་བན་་ང་བ་ཤ་ག་་ཟད་
པས། ་འོ་བལ་ལ། འེ་ན་མོངས་པ། རང་ག་བལ་བ་ག་ལས་ད་། གནད་བ་འགག་
གག་ལ་ིལ་བ་ིང་གཏམ་ན་ནོ། ལམ་བ་པ་དཀའ་ད་ི་ག་བལ་དང་་ན་གས་
དང༌། ་ེད་སོགས་ལས་བཤད་པ་ནད་གདོན་ལམ་ེར་ི་མན་ངག་གཞན་ཡང་མང་་ཡོད་མོད།
འར་་ག་བལ་དང་ན་ི་བ་ཙམ་འཕགས་པ་་བ་་དང་་ེས་འངས་མཁས་པ་གང་
ལ་བེན་ནས་་བ་བར་བཤད་དོ།། གས་པ་། མཐའ་བ་ེ་འག་ལ་སོགས་པ་གས་པ་
འལ་ིས་ེན་ངན་ག་བལ་་། ་དག་་ང་ཙམ་ཡང་་ེད་པ་གནས་གས་ོང་པ་ད་
མག་་་བ་ལ་ད་ངས་་བཞག་ང༌། ་ལས་ལངས་པ་ནའང་ར་འགས་ག་དང་མ་པ་
སོགས་ེ་ས་ི་ོ་ར་ག་བལ་འཆར་གས་ར་མ་ན་པར། ང་ཙམ་ི་གསོབ་་་བས་
ལ་ིས་མནན་པར་་ེ། ས་པར་མ་བོད་དོ།། 
གས་པ་ལའང་གས་ི། ན་ོབ་ལ་བེན་པ་། བ་བ་དང་བ་བ་ལ་ེན་ང་བ་་་
དབང་་ཤོར་ན་ངས་ེགས་དང༌། གས་པ་དང༌། ་ལོ་སོགས་འལ་ནས་ལམ་ལ་བར་་གད་
པར་ེད་། ཕ་དམ་པས། ་མས་ིད་ལ་ག་ང༌། ག་ལ་ག་། གངས་པ་ར་འ་
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དབང་་་འོ་བ་དཀའོ།། ་ིར་དས་པོ་་དག་་ག་པ་དང་ག་བལ་བ་མ་པར་ོ་་མ་
ནས་བས་ལ་ོ་ཤས་ན་པོ་བེད་་ད་བག་ད་ལས་བོག་པ་ལ་འབད་ང༌། ཡང་འ་མ་།
་ར་ིད་པ་བ་འོར་ཐམས་ཅད་མནོག་ང་ལ་ས་དགས་མང་པོ་དང་འེལ་བ་ན་མོད་ི།
འོན་ང་འགའ་ག་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་། ོན་པས་ག་བལ་ིས་རང་དབང་ཉམས་པར་ས་པ་
ས་ང་བ་བ་པ་་ས་དཀའ་ང༌། བ་བར་གནས་པས་ང་བ་བ་པ་་ས་་བར་
གངས་། བདག་འ་ར་ིད་ི་ངང་ནས་ས་བ་་ཡོད་པ་་བསོད་ནམས་་བ་ན་ིས།
ས་འར་་ནས་ང་བ་ིད་འས་ས་་ང༌། ས་ལས་ང་བ་ིད་བད་མར་འང་བ་
ལ་ིས་ས་དང་བ་བ་གས་ཕན་ན་ོགས་་འོ་བ་ལ་ང་བར་་ེ། གཞན་་ན་ང་་
ོད་་བང་བ་བོལ་བ་ར་དང་པོ་གང་ན་་ད་ཐ་མ་གནས་བས་་འར་རོ་མ་་བིམ་
ལ་བ་ིད་གང་ང་ས་དང་བེ་བས་ིང་པོ་ང་དས་་ན་ན་ེང་བ་དངས་པའོ། ིད་
ང་་ས་མ་ན་པས་ས་བ་པ་ལག་ཆར་་འོ་བར་ད་ང་བ་ིད་ར་པ་ག་འོང་་་ནས་
དོན་དང་་བ་མང་པོ་ངང་ལ་་གགས་པ་གན་པོར་ཡང་་མས་་ར་མན་མན་་ར་ལ་
ག་ས་ི་བད་ི་བེན་པར་འོ།། དན་མག་་བཀའ་ིན་ན་པ་དང༌། ང་བ་མས་
ོང་་གདམས་པ་ལ་བེན་ནས་ིད་པ་ལམ་་འེར་ལ་སོགས་གཞན་ཡང་ཡོད་ མོད་་ག་་
ཙམ་མོ།། འ་ཡང་དན་པ་བེན་ནས་བསགས་ང་དང་ེལ་མར་ང་དས་པ་་ག་བལ་ལམ་
ེར་དང་འའོ།།
དོན་དམ་ལ་བེན་པའང་་མས་ས་སོ། ག་ས་་མས་ལས་ིས་ས་་ས་ང༌། ིད་ས་
་ལ་ཆགས་ནས་ས་་ས་ན། ་ནས་ས་ེད་ས་ག་ཡོང་ཐབས་ད་པས་ས་ེད་ན་འ་ལས་
ཐབས་ཆག་པ་ད་ང༌། འ་ཡོད་ན་གནས་དན་པ་དང་ོང་ལ་གང་་བད་ང༌། ོགས་བཟང་
ངན་་དང་འོགས་ང༌། འོར་ད་བ་ག་་ང་ཡང༌། གཏམ་བོད་ད་གས་ས་གང་ཐོས་
ང་རང་ད་ཉམས་་དོགས་པ་འགས་པ་ད་པས་ང་་་་ལ་འོར་པ་་བ་ན་། ་
ར་ས་ང་ོ་བ་ལ་་ཡངས་པ། ་གཙང་ལ་མཐའ་བཟང་བ། ས་མ་དག་པ་ང་ན་གནས་
ང་མས་དག་པ་ང་་ལ་ས་ར་བསམ་ིས་་བ་པ་བ་བ་དཔལ་ལ་རོལ་པ་ན་།
བཀའ་གདམས་ན་པོ་ས། ིད་ི་ཁ་གནོན། ག་་མག་ད། གག་ར་འག་ན་ོ་ོགས་
ེད། ན་ན་ནད་གཡོག་ེད། ས་གངས་པ་དང་ལ་མངས་སོ།། དར་ན་གར་མགར་ིས་
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གར་་ལ་བེགས་ནས་ི་མ་ང༌། ས་ཡང་ཡང་བས་ནས་མན་པར་ེད་པ་ར། མས་ང་
ིད་པ་ལམ་ེར་ིས་གང་བར་ས། ག་བལ་ལམ་ེར་ིས་དང་བར་ས་ན་ས་མས་ལས་
་ང་བ་ང་་འན་ད་པར་ཅན་མས་བ་ག་་འབ་ལ། གས་ཚོགས་ི་་བ་ལ་
ིམས་ན་མ་ཚོགས་པར་ེད་པ་མན་ངག་ལའང་འ་རང་ཟབ་པར་་ེ། ིད་པ་ལ་མ་ཆགས་
པས་རབ་་ང་བ་ལ་ིམས་ད་པར་ཅན་ི་ེན་གར་ེད་ང༌། ག་བལ་ལ་་འགས་
པས་ལ་ིམས་་ཡོངས་་དག་པར་ེད་པ་ིར་། ིན་པ་ལ་ིམས་ི་ེན་དང༌། བཟོད་པ་
ལ་ིམས་དག་ེད་་གངས་པས་ས་སོ།། ད་་འ་ར་ངས་པས་ལམ་མཐོན་པོརེབས་པ་ན།
་ས་ས་ན་་མ་་་དང༌། ེ་བ་ེད་མོས་ཚལ་འོ་ར་ོགས་ནས། འོར་པ་ས་དང་
ད་པ་ས་ནའང་འ། ན་མོངས་ག་བལ་དག་ས་འགས་པ་ད། ས་པ་ར་འང་བ་
ན་ནོ། ོན་པ་མ་ཐར་་ང་བ་མ་བེས་ང་་འར་ལོ་ར་བ་ལ་ིད་་ར་ངས་པ་
དང༌། ་ར་ནར་དཀའ་ད་ག་པོ་ལ་་་མ་པར་བགས་པས་རང་དོན་བད་ི་ོགས་པ་ལ་
ིད་ག་རོ་ོམས་དས་པར་བན་ལ། ང་བ་བེས་ནས་འོག་ན་ི་བར་ི་་དང་་དབང་
པོ་མས་ིས་ཞབས་ི་བོར་ངས་ང་བ་བ་ཡོ་ད་ཐམས་ཅད་ིས་བེན་བར་བབས་པ་དང༌།
མ་་བྷ་ར་་ཛས་ོ་བ་བས་ོས་པ་དང༌། མ་་་མོ་ེགས་མས་་ཚངས་ོད་ིས་ར་པ་
བཏབ་པ་དང༌། ལ་པོ་ས་ིན་ི་ལ་་་བ་གམ་་་ཆས་ི་ནས་ལ་པ་གསོལ་བ་སོགས་ལ་
གས་མཐོ་དམན་་འར་བ་ད་པར་་རབ་ང་ས་་ལ་བ་་ར་བགས་པས་མས་ཅན་ི་
དོན་ེད་པ་ལ་རོ་ོམས་དས་པར་བན་ཏོ།། འ་་བོ་བཀའ་གདམས་པ། ག་ན་ད་ངན་་
འདོན་ང༌། ིད་ན་ོ་ཤས་་བ། ས་པ་མ་ཐར་ཅན་མས་ིས་འཆད་་ག་ན། བདག་
འས་བཤད་ན་རང་་ེས་ང་ེལ་ལམ་མ་པ་་ད་ང༌། རང་ད་ས་བད་རོ་ོམས་ལ་བག་
ཆགས་འག་ིར་དགས་ནས་ང་ན་བན་ས་་མང་་ནགས་་ིས་པའོ།། །།
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