༄༅། །བདེ་སྨོན་འགྲེལ་ཆུང་ཞིང་ཁམས་མྱུར་བགྲོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་ས་མི་ཏ་བྷ་ཡེ། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བས་ཡོངས་བསྔགས་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །གང་གི་མཚན་ཐོས་སྙིང་ནས་རབ་དད་ཅིང༌། །ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་ཙམ་གྱི་འབྲས་བུ་ཡང༌། །བླ་མེད་རྫོགས་བྱང་ལས་ནི་མི་ལྡོག་ཅིང༌། །རྡུལ་སྙེད་ཞིང་ཁམས་རིན་ཆེན་ཡོངས་བཀང་སྟེ། །སྦྱིན་པ་བས་ཀྱང་བསོད་ནམས་ཆེས་འཕགས་པ། །རྒྱལ་མཆོག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་མེད་ལ། །སྒོ་གསུམ་རབ་ཏུ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ནས། །བདེ་ཆེན་ཞིང་དེར་བགྲོད་ཐབས་སྨོན་ལམ་གྱི། །ཚིག་དོན་རགས་ཙམ་རྣམ་དག་ཞིང་ཁམས་དེར། །སྐྱེ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བག་ཆགས་འཇོག་ཕྱིར་དབྱེ། །བླ་མ་འོད་དཔག་མེད་པས་བྱིན་རླབས་སྩོལ། །
དེའང་བདག་ཅག་གི་འདྲེན་པ་ཆོས་རྗེ་ཀརྨ་པས་མཛད་པའི་བདེ་སྨོན་ཤེས་བྱ་མར་གྲགས་པ་འདི་ཉིད་ཚིག་ཉུང་ཡང་དོན་གྱི་ཆ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་འབྲས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྨོན་ལམ་དུ་སྣང་བས། འདིའི་ཚིག་དོན་རང་ཉིད་ཀྱི་གོ་ཚོད་ཙམ་ཞིག་དད་པ་ཁོ་ནས་འགྲེལ་བ་ལ་གསུམ། ཐོག་མར་དགེ་བ་ཀླད་ཀྱི་དོན། བར་དུ་དགེ་བ་གཞུང་གི་དོན། ཐ་མར་དགེ་བ་མཇུག་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་༼ཐོག་མར་དགེ་བ་ཀླད་ཀྱི་དོན་༽ནི། 
	མངྒ་ལཾ་སྭསྟི་བྷ་ཝནྟུ། 
ཞེས་གསུངས་ཏེ། བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག་པས་སྨོན་ལམ་གེགས་མེད་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་འཕར་དབྱེ་བར་མཛད་དོ། །གཉིས་པ་གཞུང་དོན་འཆད་པ་ལ་གཉིས། སྨོན་ལམ་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་ཕྱིར་བསགས་སྦྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱ་བ་དང༌། སྨོན་ལམ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ་བདུན། ཕྱག་འཚལ། མཆོད་པ། བཤགས་པ། ཡི་རང༌། བསྐུལ་བ། གསོལ་བ། བསྔོ་བའི་ཡན་ལག་གོ །
དང་པོ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། 
	ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་གཟིགས་པ་པོ། །མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་མཐར་ཕྱིན་པའི། །
	ཟླ་མེད་བརྙེས་པ་དེ་དང་དམ་པའི་ཆོས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །
	མཐའ་ཡས་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་ཞིང་རྒྱ་མཚོ། །མཐའ་དག་སྐུ་ཡི་སྤྲུལ་པས་སྣང་བར་མཛད། །
	མཐའ་ཡས་འོད་མངའ་ཐུབ་ཆེན་ཚེ་དཔག་མེད། །མཐའ་མེད་འཁོར་བའི་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཁྱབ། །
	ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་འོད། །ཀུན་ནས་རབ་རྫོགས་ཡེ་ཤེས་འོད་འཕྲོ་བས། །
	ཀུན་རྟོག་སྲིད་པའི་མུན་སྟུག་སྣ་ཚོགས་པ། །ཀུན་སེལ་རྣམ་འདྲེན་གཙོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
	འོད་ཕྲེང་གསལ་བས་ཞིང་ཀུན་ཁྱབ་མཛད་དེ། །ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་ཅུང་ཟད་གཟིགས་པས་ཀྱང༌། །
	བདུད་སྡེའི་དཔུང་ཚོགས་མ་ལུས་ཞི་མཛད་པ། །དཔག་མེད་སྐུ་ཡི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
	སྲིད་དང་ཞི་བ་རབ་སྤངས་རྣམ་གྲོལ་སྐུ། །ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང༌། །
	གང་གང་འདུལ་བ་དེ་ལ་དེར་སྟོན་པའི། །མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་འབར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
	ཆོས་ཀུན་རྣམ་འབྱེད་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་ཡི། །གསུང་གཅིག་གིས་ཀྱང་ཕྱོགས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ། །
	སེམས་ཅན་དབང་པོའི་རིམ་པ་ཇི་བཞིན་འཇུག །དཔག་མེད་གསུང་གི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
	སྨྲ་བསམ་བརྗོད་པའི་ཡུལ་ལས་རབ་འདས་ཀྱང༌། །འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཡང་དག་ཚིག །
	གསུང་གི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས། །ལེགས་པའི་ལམ་མཆོག་སྟོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
	རང་བཞིན་འོད་གསལ་མཁའ་ལྟར་མི་དམིགས་ཀྱང༌། །རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ཡིས། །
	ཤེས་བྱ་ཇི་སྙེད་མཁྱེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས། །དཔག་མེད་ཐུགས་ཀྱི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
	ཆོས་ཀུན་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཉེར་ཞི་ཞིང༌། །མ་འགགས་སྣང་བ་རབ་ཏུ་བཀྲ་བ་གང༌། །
	ཁྱོད་ཀྱིས་གཟིགས་པའང་རྣམ་དག་ཞི་བ་དང༌། །དེ་བཞིན་ཀུན་ཏུ་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
	གང་ཞིག་འགྲོ་བའི་ཡིད་བཞིན་ཉེར་འཚོའི་གནས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་མེད་སྟོབས། །
	ཐུགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡི། །འོད་དཔག་མེད་ལ་རྟག་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
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	དང་པོ་སྐུའི་ཡོན་ཏན་ལ། མཚན་བཟང་པོ་སོ་གཉིས་ནི། ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་དུ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་སྟོང་མུ་ཁྱུད་དང་བཅས་པ་༡་དང༌། ཞབས་མཐིལ་མེ་ལོང་ལྟར་ས་ལ་འབབ་པ་༢་དང༌། སོར་མོ་རྣམས་དྲ་བས་འབྲེལ་བ་༣་དང༌། ཕྱག་ཞབས་པདྨའི་ལོ་མ་ལྟར་འཇམ་ཞིང་གཞོན་པ་༤་དང༌། ཕྱག་ཞབས་མཐེབ་ཆེན་གྱི་རྩ་བའི་སྐྱོང་བཞི་སྒྲོག་རུས་ཀྱི་སྐྱོང་གཉིས་ལྷག་པའི་སྐྱོང་སྟེ་བདུན་པོ་མི་མངོན་པར་ཤས་གང་བས་བདུན་མཐོ་བ་༥དང༌། སོར་མོ་རིང་བ་༦་དང༌། རྟིང་པ་ཡངས་པས་ཞབས་སྟོད་སྨད་ཞེང་མཉམ་པ་༧་དང༌། སྐུ་ཆེ་བས་འཁོར་ལས་བཞི་འགྱུར་གྱིས་འཕགས་ཤིང་དྲང་ལ་བརྟན་པ་༨་དང༌། ཞབས་ཀྱི་ལོང་བུ་པུས་མོའི་ལྷ་ང་ཕྱག་དར་གྱི་རུས་འབུར་རྣམས་མི་མངོན་པ་༩་དང༌། བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ཐམས་ཅད་རིན་པོ་ཆེ་འབར་བ་ལྟ་བུའི་བུ་ག་གྱེན་དུ་ཕྱོགས་པ་༡༠་དང༌། བྱིན་པ་རི་དྭགས་ཨེ་ཎྱའི་ལྟར་བྱིན་གྱིས་གཞོལ་བ་༡༡་དང༌། ཕྱག་རིང་ཞིང་མ་བཏུད་པར་པུས་མོར་སླེབ་པ་༡༢་དང༌། འདོམས་ཀྱི་སྦ་བ་རྟ་གླང་ལྟར་སྦུབས་སུ་ནུབ་སྟེ་མི་སྣང་བ་༡༣་དང༌། པགས་པ་གསེར་གཙོ་མའི་མདོག་ལྟར་དྲི་མས་གོས་མི་སྲིད་པ་༡༤་དང༌། པགས་པ་སྲབ་ཅིང་གཞོན་ཤ་དཔེ་མེད་པར་འཇམ་ལ་གཉེར་མ་དང་ལྷོད་འཁུམ་མེད་པ་༡༥་དང༌། བ་སྤུ་ཕྲ་ཞིང་འོད་འཚེར་བ་རེ་རེ་ཞིང་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བ་༡༦་དང༌། སྨིན་མཚམས་སུ་མཛོད་སྤུ་དཀར་ཞིང་འོད་འཚེར་བ་ཕྲ་ཞིང་འཇམ་པའི་སྤུ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་འཐེན་ན་རིང་པོར་ཕྱིན་པ་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བ་༡༧དང༌། སྐུ་སྟོད་སེང་ཆེན་ལྟར་རྒྱས་པ་༡༨་དང༌། ཕྲག་མགོ་གཉིས་ལྷུན་ཆེ་ཞིང་ཟླུམ་པ་༡༩་དང༌། ཕྲག་གོང་གཉིས་མི་དམའ་བར་རྒྱས་པ་༢༠་དང༌། རོ་མི་ཞིམ་པའི་ཟས་རྣམས་ཀྱང་ལྗགས་ལ་རོ་བྲོ་བའི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་༢༡་དང༌། ནྱ་གྲོ་དྷའི་སྡོང་པོ་ལྟར་ཞེང་དང་མཆུར་མཉམ་པས་སྐུ་མཆུ་ཞེང་གབ་པ་༢༢་དང༌། དབུའི་གཙུག་ཏོར་རང་སོར་བཞིའི་ཚད་ཀྱིས་དྲང་པོར་གྱེན་དུ་འཕགས་ཤིང་དབུ་སྐྲ་མཐོན་མཐིང་ཚོམ་བུ་ཚོམ་བུར་འཁྱིལ་བས་གཙུག་ཏོར་གྱི་ངོས་དུང་གི་འཁྱིལ་ལྟར་རིམ་པ་ཕྱེད་དང་བཅུ་གསུམ་དུ་འཁྱིལ་བའི་རྩེ་མོའི་གཙུག་འཁྱིལ་ལྷ་མི་སུས་ཀྱང་མཐོང་མི་ནུས་པ་༢༣་དང༌། ལྗགས་རིང་ཞིང་མཛེས་པ་བརྐྱངས་ན་གདོང་ཁེབ་པ་༢༤་དང༌། གསུང་ཚངས་དབྱངས་མངའ་བ་༢༥་དང༌། འགྲམ་པ་སེང་གེ་ལྟར་རྒྱས་པ་༢༦་དང༌། ཚེམས་ཤིན་ཏུ་དཀར་ཞིང་ཟས་དང་དྲི་མས་གོས་མི་སྲིད་པ་༢༧་དང༌། ཚེམས་རིང་ཐུང་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་མཉམ་པ་༢༨་དང༌། ཚེམས་ཐགས་བཟང་ཞིང་འགུལ་མི་སྲིད་ཅིང་ཟས་ཤིན་ཏུ་སྲ་བའང་བདེ་བླག་ཏུ་ཆོམ་པ་༢༩་དང༌། ཚེམས་མཆེ་བ་བཞི་དང་བཅས་གྲངས་བཞི་བཅུ་ཚང་བ་༣༠་དང༌། སྤྱན་དཀར་ནག་ཕྱེད་ཅིང་སྤྱན་འབྲས་འོད་དང་ལྡན་པ་༣༡་དང༌། རྫི་མ་བ་མཆོག་གི་ལྟར་གནག་ཅིང་འཐུག་པ་༣༢་སྟེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་སོ། །འདི་ལ་མདོ་ཐ་དད་ཀྱི་དགོངས་པ་མི་འདྲ་བ་འགའ་རེ་ཡོད་དོ། །
	དཔེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུ་ནི། སེན་མོ་ཟངས་མདོག་ལྟར་དམར་བ་༡ མདོག་སྣུམ་པ་༢ མ་ཞོམ་པར་མཐོ་བ་༣ སོར་མོ་རྣམས་ཟླུམ་པ་༤ རྒྱས་པ་༥ བྱིན་གྱིས་ཕྲ་བ་༦ སྐུ་ལ་རྩ་མི་མངོན་པ་༧ རྩ་མདུད་མེད་པ་༨ ཞབས་ལོང་བུ་མི་མངོན་པ་༩ མཉམ་པ་༡༠ སེང་གེ་༡༡ གླང་ཆེན་༡༢ ངང་པ་༡༣ ཁྱུ་མཆོག་གི་༡༤ སྟབས་སུ་གཤེགས་པ། གཡས་ཕྱོགས་སུ་ལྡོག་པ་༡༥ མཛེས་པ་༡༦ དྲང་པོར་གཤེགས་པ་༡༧ སྐུ་ལ་ཁྲིལ་བག་ཆགས་པ་༡༨ བྱི་དོར་བྱས་མ་ཐག་༡༩ ལྟ་བུ། བལྟ་ན་འཚམས་པ་༢༠ སྐུ་གཙང་བ་༢༡ འཇམ་པ་༢༢ དག་པ་༢༣ མཚན་རྣམས་གསལ་ཞིང་རྫོགས་པར་༢༤ སྐུའི་ཁོ་ལག་ཡངས་ཤིང་བཟང་བ་༢༥ གོམ་པ་སྙོམས་པ་༢༦ སྤྱན་དག་པ་༢༧ གཞོན་ཤ་ཆགས་པ་༢༨་ སྐུ་ཤ་མ་ཞུམ་པ་༢༩་ རྒྱས་པ་༣༠ སྐུ་ཤིན་ཏུ་གྲིམ་པ་༣༡ ཡན་ལག་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་༣༢ རབ་རིབ་མེད་པས་གཟིགས་པ་དག་པ་༣༣ ལྟ་ཟུར་ཟླུམ་པ་༣༤ སྐེད་སྐབས་ཕྱེད་པ་༣༥ ལྟོ་བ་མ་སྐོངས་པ་༣༦ ཕྱལ་ཕྱང་ངེ་བ་༣༧ ལྟེ་བ་གཏིང་ཟབ་༣༨ ནང་གཡས་ཕྱོགས་སུ་འཁྱིལ་བ་༣༩ སྐུ་ལྟ་ན་སྡུག་པ་༤༠ སྤྱོད་པ་གཙང་བ་༤༡ སྨེ་བའི་མཚན་མ་མེད་པ་༤༢ ཕྱག་མཐིལ་འཇམ་པ་༤༣ ཕྱག་རིས་མདངས་ཆེ་བ་༤༤ གཏིང་ཟབ་པ་༤༥ དཀྱུས་རིང་བ་༤༦ ཞལ་གདོང་ངམ་གསུང་ཐག་ཧ་ཅང་མི་རིང་བ་༤༧ མཆུ་བིམ་པ་ལྟར་དམར་ལ་༤༨ ལྗགས་མཉེན་པ་༤༩ སྲབ་པ་༥༠ དམར་བ་༥༡ གསུང་འབྲུག་སྒྲ་ལྟ་བུ་༥༢ གསུང་མཉེན་ཞིང་འཇམ་པ་༥༣ མཆེ་བ་ཟླུམ་པ་༥༤ རྣོ་བ་༥༥ དཀར་བ་༥༦ མཉམ་པ་༥༧ བྱིན་གྱིས་ཕྲ་བ་༥༨ ཤངས་རྒྱུན་མཐོ་བ་༥༩ ཤངས་སྦུབས་གཙང་བ་༦༠ སྤྱན་ཡངས་པ་༦༡ རྫི་མ་འཐུག་པ་༦༢ སྤྱན་པད་འདབ་འདྲ་བ་༦༣ སྨིན་ཚུགས་རིང་བ་༦༤ སྨིན་མ་འཇམ་པ་༦༥ སྣུམ་པ་༦༦ སྤུ་མཉམ་པ་༦༧ ཕྱག་རིང་ཞིང་རྒྱས་པ་༦༨ སྙན་ཤལ་རིང་ཞིང་མཉམ་པ་༦༩ གསན་པ་དག་པས་སྙན་མ་ཉམས་པ་༧༠ དཔྲལ་བ་འབུར་དུ་མ་དོད་པས་དབྱེས་ཆེ་བ་༧༡ དབུ་གདུགས་ལྟར་རྒྱས་པ་༧༢ དབུ་སྐྲ་བུང་བ་ལྟར་གནག་པ་༧༣ སྐྲ་ཚོགས་སྟུག་པ་༧༤ འཇམ་ཞིང་ཕྲ་བ་༧༥ མ་འཛིངས་པ་༧༦ གྱེན་དུ་མི་གཤོར་བ་༧༧ དྲི་ཞིམ་ཞིང་ཡིད་འཕྲོག་པ་༧༨ ཐུགས་ཀ་ལ་དཔལ་བེའུ་ཕྱག་ཞབས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རྟགས་གཡུང་དྲུང་གིས་བརྒྱན་པ་༨༠ སྟེ་བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པའོ། །གཞན་ཡང་འོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་མཛད་པ་སོ་སོ་དང༌། འབྱོན་པ་དང་ལྷུང་བཟེད་དང་ན་བཟའ་སྟེ་དེ་དག་གི་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམས་དང་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་རི་མོ་བརྒྱད་ཅུ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་འདིར་ཡི་གེ་མང་བས་མ་བཀོད་དོ། །
	གཉིས་པ་གསུང་གི་ཡོན་ཏན་ལ། དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་ནི། གསུང་མཉེན་པ་༡ དང༌། འཇམ་པ་༢ ཡིད་དུ་འོང་བ་༣ ཡིད་དུ་འཐད་པ་༤ དག་པ་༥ དྲི་མ་མེད་པ་༦ རབ་ཏུ་གསལ་བ་༧ སྙན་ཞིང་འཇེབས་པ་༨ མཉན་པར་འོས་པ་༩ མི་ཚུགས་པ་༡༠ སྙན་པ་༡༡ དུལ་བ་༡༢ མི་རྩུབ་པ་༡༣ མི་རླངས་པ་༡༤ རབ་ཏུ་དུལ་བ་༡༥ རྣ་བར་སྙན་པ་༡༦ ལུས་ཚིམ་པར་བྱེད་པ་༡༧ སེམས་ཚིམ་པར་བྱེད་པ་༡༨ སྙིང་དགའ་བར་བྱེད་པ་༡༩ དགའ་བ་སྐྱེད་པ་༢༠ བདེ་བ་སྐྱེད་པ་༢༡ ཡོངས་སུ་གདུང་བ་མེད་པ་༢༢ ཀུན་ཤེས་པར་བྱ་བ་༢༣ རྣམ་པར་རིག་པར་བྱ་བ་༢༤ རྣམ་པ་གསལ་བ་༢༥ དགའ་བར་བྱེད་པ་༢༦ མངོན་པར་དགའ་བར་བྱེད་པ་༢༧ ཀུན་ཤེས་པར་བྱེད་པ་༢༨ རྣམ་པར་རིག་པར་བྱེད་པ་༢༩ རིགས་པ་དང་འབྲེལ་བ་༣༠ ཟློས་སྐྱོན་མེད་པ་༣༡ སེང་གེའི་ང་རོའི་ཤུགས་ཅན་༣༢ གླང་ཆེན་གྱི་སྒྲ་དབྱངས་༣༣ འབྲུག་གི་སྒྲ་དབྱངས་༣༤ ཀླུ་དབང་གི་སྒྲ་དང་༣༥ དྲི་ཟའི་གླུ་༣༦ ཀ་ལ་པིང་ཀའི་སྒྲ་དབྱངས་༣༧ ཚངས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་༣༨ ཤང་ཤང་ཏེའུའི་སྒྲ་དབྱངས་༣༩ ལྷ་དབང་གི་དབྱངས་ལྟར་སྙན་པ་༤༠ རྔ་སྒྲ་ལྟ་བུ་༤༡ མ་ཁེངས་པ་༤༢ མི་དམའ་བ་༤༣ སྒྲ་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་༤༤ ཚིག་ཟུར་མ་ཆགས་པ་༤༥ མ་ཚང་བ་མེད་པ་༤༦ མི་ཞུམ་པ་༤༧ མི་ཞན་པ་༤༨ རབ་ཏུ་དགའ་བ་༤༩ ཁྱབ་པ་༥༠ ཆུབ་པ་༥༡ རྒྱུན་ཆགས་པ་༥༢ འབྲེལ་བ་༥༣ སྒྲ་ཀུན་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་༥༤ དབང་པོ་ཀུན་ཚིམ་པར་བྱེད་པ་༥༥ མ་རྨད་པ་༥༦ མི་འགྱུར་བ་༥༧ མ་བརྟབས་པ་༥༨ འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་ཏུ་གྲགས་པ་༥༩ རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་དང་ལྡན་པ་༦༠ སྟེ་དྲུག་ཅུའོ། །
	དེ་དག་གི་དོན་མཚོན་པ་ཡང༌། གསུང་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་རྣ་བར་གཟན་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། ཧ་ཅང་ཆུང་བས་མི་གསལ་བ་མ་ཡིན་པ་དང༌། ཞབས་དྲུང་དང་སྟོང་གསུམ་གྱི་མཐའི་བར་ཡང་གདུལ་བྱ་མཚུངས་ན་བྱད་མེད་པར་ཐོས་པ་དང༌། ཀ་ལ་པིང་ཀ་དང་ཚངས་དབྱངས་སོགས་གང་ལ་མོས་པ་དེར་ཐོས་པ་དང༌། འགྲོ་བ་སོ་སོའི་རང་སྐད་དུ་གོ་བ་དང༌། མང་ཉུང་དང་ཚིག་དོན་ཐམས་ཅད་གང་ལ་གང་གིས་འདུལ་བ་དེ་ཙམ་དུ་ཐོས་ཤིང་དེས་གདུལ་བྱའི་དོན་འགྲུབ་པ་དང༌། ངག་ཀུན་ནས་སློང་བའི་བློ་མི་མངའ་བ་དང༌། སྒྲའི་གནས་བརྒྱད་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་དང༌། གསུང་གཅིག་ལ་གདུལ་བྱ་སོ་སོའི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་སོ་སོར་གོ་བས་སོ་སོ་ནས་ད་ལྟ་བདག་ལ་གསུང་ངོ་སྙམ་པ་དང༌། སེམས་ཅན་རབ་ཏུ་མང་པོས་རང་རང་གི་དོན་སོ་སོར་ཅིག་ཅར་ཞུས་ཀྱང་སོ་སོར་མ་འདྲེས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་གསུང་གཅིག་གིས་སོ་སོར་ལན་ཐེབས་པར་མཛད་པ་སོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ། དེ་བས་ཀྱང་གནས་ལུགས་བསམ་བརྗོད་བྲལ་བའི་དོན་མཚོན་པའི་སྒྲ་ཚིག་སྣ་ཚོགས་སུ་སྟོན་པ་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཏེ། ནམ་མཁའ་ལ་རི་མོ་གསལ་བ་དང༌། རི་རབ་ཟོས་ནས་ཞུ་བ་དང༌། རྡོའི་གཟེངས་ས་གཞི་ཙམ་གྱིས་རྒྱ་མཚོ་བརྒལ་བ་དང༌། སྡོང་བུ་ཕྲ་མོ་ལ་རི་རབ་བཏགས་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་འདེགས་པ་དང༌། སྟོང་གསུམ་དུ་གངྒཱ་ཙམ་གྱི་ཆར་དང་རི་རབ་ཙམ་གྱི་རྡོ་ཆར་བབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་ས་ལ་མ་ལྷུང་བར་བཟེད་པ་དང༌། ལག་མཐིལ་གཅིག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བཀོད་ཅིང་གཅིག་གིས་སྟོང་གསུམ་གྱི་ས་གཞི་ནམ་མཁར་འདེགས་པ་བས་ཀྱང་མཚན་མ་མེད་པའི་ཆོས་མིང་དང་མཚན་མས་བསྟན་ནས་གདུལ་བྱས་དེ་དོན་རྟོགས་པར་མཛད་པ་ངོ་མཚར་བར་མདོ་ལས་གསུངས་སོ། །
གསུམ་པ་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་བསྟན་བཤད་བསྡུ་གསུམ་ལས། དང་པོ་མདོར་བསྟན་པ་ནི། 
	ཡེ་ཤེས་ལྔ་སྟེ། ཟག་མེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་ཁམས་རང་བཞིན་རྣམ་དག་ཉིད་གློ་བུར་གྱི་དྲི་མའང་དག་པས་དག་པ་གཉིས་ལྡན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡོད་མེད་སོགས་སྤྲོས་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་༡ དང༌། འཛིན་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་གོ་མ་འགགས་པ་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་༢ དང༌། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དང་མཆོག་དམན་བླང་དོར་སོགས་ཀྱི་རྟོག་པ་མི་མངའ་བ་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་༣ དང༌། དེ་ལས་མ་གཡོས་པར་དུས་གསུམ་གྱི་ཤེས་བྱ་མ་ལུས་པ་སྐད་ཅིག་ལ་མ་འདྲེས་པར་མཁྱེན་པ་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་༤ དང༌། གདུལ་བྱ་གང་འདུལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབྱུང་བ་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་༥ ཏེ། དེའང་མདོ་དང་རྒྱན་ལས་ཡེ་ཤེས་ཉིད་སྐུ་གསུམ་དུ་བཤད་པ་དང༌། འགྲེལ་མཛད་རྣམས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་རྟེན་དང་སྐུ་བརྟེན་པར་བཀྲལ་བ་སོགས་རྒྱས་པར་རྒྱན་དུ་གསལ། གང་ལྟར་ཡང་ཡེ་ཤེས་སྔ་མ་གཉིས་ཆོས་སྐུ་དང་བར་བ་གཉིས་ཡོངས་སྐུ་དང་ཕྱི་མ་སྤྲུལ་སྐུར་བཤད་པ་མང་ངོ༌། །
གཉིས་པ་ཕྱེ་སྟེ་བཤད་པ་ནི། 
	སྟོབས་སོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཏེ། དེ་ལ་སྟོབས་བཅུ་ནི། དགེ་སྡིག་གི་འབྲས་བུ་བདེ་སྡུག་སོ་སོར་འབྱུང་བ་གནས་དང་དེ་གོ་ལྡོག་པ་གནས་མིན་པ་སོགས་གནས་དང་གནས་མིན་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་༡ དང༌། ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་པ་ལས་འབྲས་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་༢ དང༌། དད་སོགས་དབང་པོ་མཆོག་དམན་མཁྱེན་པ་དབང་པོ་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་༣ དང༌། ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་རིགས་སོགས་ཁམས་སྣ་ཚོགས་མཁྱེན་པ་ཁམས་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་༤ དང༌། མོས་པའི་བསམ་པ་སྣ་ཚོགས་མཁྱེན་པ་མོས་པ་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་༥ དང༌། འཁོར་འདས་གང་ལ་གང་གིས་འགྲོ་བ་མཁྱེན་པ་ཀུན་འགྲོ་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་༦ དང༌། བསམ་གཏན་དང་རྣམ་ཐར་སོགས་དྲི་བཅས་དྲི་མེད་མཁྱེན་པ་ཀུན་བྱང་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་༧ དང༌། སྔོན་གྱི་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་སྔོན་གནས་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་༨ དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཆི་འཕོ་བ་དང་སྐྱེ་བ་གཟིགས་པ་ལྷའི་མིག་གིས་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་༩ དང༌། ཟད་དང་མི་སྐྱེ་པ་མཁྱེན་པ་ཟག་ཟད་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་༡༠ ཏེ་བཅུའོ། །
	མི་འཇིགས་པ་བཞི་ནི། འཁོར་གྱི་ནང་དུ་ངས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་བོ་ཞེས་རྟོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་༡ དང༌། ཉོན་མོངས་ནི་ཐར་པའི་གེགས་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྤང་བྱ་བསྟན་པ་༢ དང༌། བྱང་ཕྱོགས་སོ་བདུན་ནི་ཐར་པའི་ལམ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཐར་ལམ་བསྟན་པ་༣ དང༌། ངས་སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་སྤངས་སོ་ཞེས་སྤངས་པ་ཕུན་ཚོགས་སུ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་༤ ལ་སུས་ཀྱང་ཆོས་མཐུན་གྱི་རྒོལ་བ་མེད་པར་གདེང་ཐོབ་སྟེ་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་ཡང་བག་ཚ་མེད་པས་མི་འཇིགས་པ་བཞིའོ། །རིམ་པར་བདེན་པ་བཞི་རང་གིས་མངོན་དུ་མཛད་ནས་གཞན་ལ་སྟོན་པ་དང༌། སྔ་ཕྱི་གཉིས་རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་དང་བར་པ་གཉིས་གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་སོ། །
	མ་འདྲེས་པའི་ཆོས་བཅོ་བརྒྱད་ནི། སྐུའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་མི་མངའ་༡། གསུང་དོན་མེད་པའི་ཅ་ཅོ་མི་མངའ་༢། ཐུགས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་ཉམས་པ་མི་མངའ་༣། རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་མི་མངའ་༤། ཐ་དད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་མི་མངའ་༥། གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་འགྱུར་མིན་མ་བརྟགས་པའི་བཏང་སྙོམས་སུ་འཇོག་པ་མི་མངའ་༦་བ་སྟེ་སྤྱོད་པ་མ་འདྲེས་པ་དྲུག །འདུན་པ་ཉམས་པ་མི་མངའ་༧། བརྩོན་འགྲུས་ཉམས་པ་མི་མངའ་༨། དྲན་པ་ཉམས་པ་མི་མངའ་༩། ཤེས་རབ་ཉམས་པ་མི་མངའ་༡༠། རྣམ་གྲོལ་ཉམས་པ་མི་མངའ་༡༡། རྣམ་གྲོལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་ཉམས་པ་མི་མངའ་༡༢་བ་སྟེ་རྟོགས་པ་མ་འདྲེས་པ་དྲུག །འདིར་ཡང་མདོ་ཐ་དད་ཀྱི་དགོངས་པས་ཏིང་འཛིན་བསྣན་ནས་ཕྱི་མ་གཉིས་གང་རུང་ཕྲི་བའང་ཡོད། སྐུ་༡༣་གསུང་༡༤་ཐུགས་༡༥་ཀྱི་མཛད་ཕྲིན་ཐམས་ཅད་ལ་ལུང་མ་བསྟན་མེད་པར་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསླང་བས་རྒྱུའི་ཀུན་སློང་ཡེ་ཤེས་སྔོན་དུ་འགྲོ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་དང་ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བས་དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་དགེ་བ་ཁོ་ན་སྟེ་ཕྲིན་ལས་མ་འདྲེས་པ་གསུམ། རྩོལ་མེད་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་དུས་༡༦་༡༧་༡༨་གསུམ་གྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་ཐོགས་མེད་པའི་གཟིགས་པ་སྒྲིབ་མེད་ཐོབ་པ་སྟེ་ཡེ་ཤེས་མ་འདྲེས་པ་གསུམ་དང་བཅོ་བརྒྱད་དོ། །དེ་དག་ལ་བྲལ་བའི་ཡོན་ཏན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་སུ་གྲགས། ཡུམ་རྒྱན་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཟག་མེད་ཡོན་ཏན་རྣམས་སྡེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་ཏུ་གསུངས་ཏེ། 
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ཞེས་གསུངས་ཏེ། དངོས་སུ་ཅི་འབྱོར་བཤམ་པའི་མཆོད་པས་མཚོན་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་དང་བཅས་པ་དང༌། ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི་མཆོད་པ་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་འདོད་ཡན་རྣམ་ལྔ་སོགས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་རྣམས་དང༌། བདག་པོས་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་བའི་མཆོད་པ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང༌། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་པའི་རི་བོ་དང་ཉེར་སྤྱད། རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ། སྨན་དང་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཆུ་གཙང་བསིལ་མ་སོགས་ཡིད་དུ་འོང་བའི་མཆོད་པར་འོས་པ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་ཅི་མཆིས་ཐམས་ཅད་དང༌། བླ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་སྤྲུལ་པ་རྒྱ་ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་པ་གང་ཞིག་དུས་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དང་བའི་བློ་ཡིས་བླངས་ཏེ་རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད་སོགས་བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་མཆོད་པར་བགྱིད་ལགས་ན། དམན་པ་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བརྩེ་བར་དགོངས་པའི་འགྲོ་མགོན་རྣམས་ཀྱིས་བདག་གི་རེ་བ་སྐོང་པའི་དོན་གྱི་སླད་དུ་ཇི་ལྟར་ཕུལ་བ་འདི་དག་ཉིད་ཀྱི་མཐུ་ཡིས་བཞེས་པར་གསོལ་ལོ་ཞེས་པའོ། །
གསུམ་པ་བཤགས་པ་ནི། 
	བདག་དང་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྡིག་པའི་ལས། །
	ཉེས་པར་གྱུར་གང་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་པར་བགྱི། །
	སླན་ཆད་ནམ་ཡང་བགྱིད་པར་མ་གྱུར་ཅིག །
	ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པའང་གཏན་དུ་ཟད་བྱེད་ཤོག །
ཞེས་གསུངས་ཏེ། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིས་ཐོག་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་སྡིག་པའི་ལས་མི་དགེ་བ་བཅུ་དང་མཚམས་མེད་པ་ལྔ་དང་དམ་ཆོས་སྤངས་པ་དང་དཀོན་མཆོག་གི་དཀོར་རྐུ་འཕྲོག་བགྱིས་པ་སོགས་རང་བཞིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང༌། སོ་བྱང་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་དམ་ཚིག་དང་འགལ་བ་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་སོགས་ཉེས་པར་གྱུར་པའི་ལས་གང་དང་ཅི་བགྱིས་པ་ཐམས་ཅད་བླ་མ་འོད་དཔག་མེད་སོགས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་སྙིང་ནས་འགྱོད་པས་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་པར་བགྱིའོ། །སླན་ཆད་དེ་ལྟ་བུའི་ལས་ནམ་ཡང་མི་བགྱིད་དོ་བགྱིད་པར་མ་གྱུར་ཅིག་དེ་ལྟར་བཤགས་པས་རང་གིས་སྔར་བྱས་ཀྱི་ལས་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་གཞན་གྱི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པའང་གཏན་དུ་ཟད་ནས་བདེ་བར་འགོད་པའི་བྱེད་པོར་ཤོག་ཅིག་པའོ། །
བཞི་པ་ཡི་རང་བ་ནི། 
	རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་དང༌། །འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །
ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་དང་པོ་ཐུགས་བསྐྱེད་བར་དུ་ཚོགས་བསགས་མཐར་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས་འགྲོ་བའི་དོན་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་མཛད་པའི་བསོད་ནམས་གཞལ་དུ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། རྒྱལ་སྲས་བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྱི་ས་དང་པོ་ཐུགས་བསྐྱེད་ནས་ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་རླབས་ཆེན་སྤྱད་པའི་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་དང༌། འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་དང་རང་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱིས་དང་པོར་ངེས་འབྱུང་གི་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་བསླབ་པ་གསུམ་ལ་བསླབས་པས་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་བཅོམ་སྟེ་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་སོན་པའི་བསོད་ནམས་དང༌། སོ་སྐྱེའི་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་བགྱི་བའི་དངོས་པོ་གསུམ་སོགས་དཀར་པོ་དགེ་བའི་ལས་ཅི་བགྱིས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བདག་དགའ་ཞིང་གུས་པས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་ཞེས་པའོ། །
ལྔ་པ་བསྐུལ་བ་ནི། 
	གང་ཡང་ཕྱོགས་བཅུའི་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་ལ། །
	ཐེག་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །
ཞེས་གསུངས་ཏེ། གང་ཡང་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་མངོན་པར་རྫོགས་བར་སངས་རྒྱས་པའི་བདེ་གཤེགས་གང་ཞིག་དགོས་པའི་དབང་གིས་ཆོས་མི་གསུང་བར་བཞུགས་པ་ཇི་སྙེད་མཆིས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་གདུལ་བྱའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བརྩེ་བས་དགོངས་ཏེ་ཐེག་པ་མཆོག་གི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པ་བསྐོར་བར་བསྐུལ་ལོ་ཞེས་པའོ། །
དྲུག་པ་གསོལ་བ་ནི། 
	བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་ཡང༌། །
	མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །
ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་རྣམས་སུ་སངས་རྒྱས་གང་ཞིག་གདུལ་བྱའི་རྟག་འཛིན་ཟློག་ཕྱིར་མྱ་ངན་འདའ་བའི་ཚུལ་སྟོན་པར་བཞེད་པ་གང་མཆིས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དུས་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་ཡང་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཞེས་པའོ། །
བདུན་པ་བསྔོ་བ་ནི། 
	དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་བ་ཅི་ཡོད་པ། །
	གཞན་ཕན་དོན་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །
ཞེས་གསུངས་ཏེ། བདག་གིས་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་དང་གསོག་པར་འགྱུར་པའི་དགེ་བ་ཅི་ཡོད་པ་དེ་ཐམས་ཅད། དགོས་པ་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དོན་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཡུལ་བླ་མེད་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་ཚུལ་བྱ་བྱེད་ལས་ཀྱི་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་དངོས་སམ་རྗེས་མཐུན་པས་བསྔོ་བར་བགྱིའོ་ཞེས་པའོ། །
གཉིས་པ་སྨོན་ལམ་དངོས་ལ་གཉིས། སྤྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་སྨོན་པ་དང༌། བྱེ་བྲག་བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་སྨོན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རྩ་བ་དགེ་བཤེས་དང་བྱང་སེམས་ལ་སྨོན་པ། དངོས་གཞི་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ལ་སྨོན་པ། འབྲས་བུ་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་སྨོན་པའོ། །དང་པོ་༼རྩ་བ་དགེ་བཤེས་དང་བྱང་སེམས་ལ་སྨོན་པ་༽ནི། 
	ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་མ་ཐོབ་བར། །སྐྱེ་བ་འདི་དང་མ་འོངས་ཐམས་ཅད་དུ། །
	བླ་མ་དམ་པས་རྗེས་སུ་འཛིན་གྱུར་ཅིག །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་ནམ་དུའང་ཉམས་མ་གྱུར། །
ཅེས་གསུངས་ཏེ། དེའང་ཐེག་པ་མཆོག་གི་ལམ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཉིད་དེད་དཔོན་ལྟར་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་ཤིང་དེའང་དགེ་བའི་བཤེས་ལ་རག་ལས་ཤིང༌། མདོར་ན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནི་ཐེག་ཆེན་ལམ་གྱི་རྩ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་པ་དེ་སྲིད་ཀྱི་བར་དུ་སྐྱེ་བ་འདི་དང་མ་འོངས་པའི་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བླ་མ་དམ་པ་མཚན་ཉིད་ལྡན་པ་དང་ཕྲད་ནས་དེའི་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་དང་དེ་ཉིད་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཉིས་ནི་བརྩེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་ངོ་བོར་ངེས་པས་དེ་ཉིད་ནམ་དུའང་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་གྱུར་ཅིག་པའོ། །
གཉིས་པ་དངོས་གཞི་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པར་སྨོན་པ་ལ་གསུམ། །མཐུན་རྐྱེན་འབྱོར་པ། འགལ་རྐྱེན་བྲལ་བ། སྤྱོད་པ་དངོས་ལ་སྨོན་པའོ། །དང་པོ་༼མཐུན་རྐྱེན་འབྱོར་བ་༽ནི། 
	རིགས་གཟུགས་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡི། །
	དལ་འབྱོར་མཆོག་ཐོབ་ཆོས་ལྡན་གྲོགས་དང་བཅས། །
	སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་རིམ་བཞིན་སློབ་པ་དང༌། །
	འདུན་དང་བརྩོན་འགྲུས་བག་ཡོད་ལྡན་གྱུར་ཅིག །
ཅེས་གསུངས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རླབས་ཆེན་སྤྱོད་ནུས་པའི་ཕྱིར་མ་འོངས་པའི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་གཞན་གྱིས་བཀུར་བར་འོས་པའི་རིགས་མཐོ་བ་དང༌། གདུལ་བྱ་དང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུགས་བཟང་བ་དང༌། དཀོན་མཆོག་མཆོད་ཅིང་གདུལ་བྱ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཡོ་བྱད་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་དལ་བརྒྱད་འབྱོར་བཅུ་ཚང་བའི་ལུས་མཆོག་ཁོ་ན་ཐོབ་ཅིང༌། ལྟ་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་མཐུན་པའི་ཆོས་ལྡན་གྱི་གྲོགས་བཟང་པོ་དང་བཅས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་སློབ་པ་དང༌། དེའང་སྤྱིར་བྱིས་པ་ཆུང་ངུ་རྣམས་ཁ་ཟས་རིམ་གྱིས་ཆ་སྐྱེད་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལའང་རིམ་བཞིན་སློབ་དགོས་པར་གསུངས་ཤིང༌། ཁྱད་པར་དུའང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཤེས་བྱ་དང་ཐེག་པ་ཀུན་ལ་སློབ་དགོས་པར་གསུངས་པས། ཐོག་མར་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ལམ་གྱིས་ངན་འགྲོའི་སྒོ་བཅད། དེ་ནས་འབྲིང་གི་ལམ་གྱིས་སྲིད་པ་ལ་ཞེན་པའི་མཐའ་དང༌། ཆེན་པོའི་ལམ་གྱིས་ཞི་བར་གནས་པའི་མཐའ་གཉིས་བསལ། དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱིས་སྣོད་བཅུད་དག་མཉམ་ཆེན་པོར་སྦྱངས་ཤིང་གྲུབ་མཐའི་རྩེ་མོར་ལ་ཟློ་བ་དང༌། དེ་དག་གི་ཞར་བྱུང་དུ་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱད་དུ་མི་གསོད། དེ་ལྟར་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་བྱ་བ་ཕྲ་མོ་ལ་མི་བརྙས་ཟབ་རྒྱས་ལ་མི་ཞུམ་པར་ཀུན་ལ་སློབ་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་དང་རྟག་གུས་སྦྱོར་བའི་བརྩོན་འགྲུས་དང༌། ཤེས་བཞིན་མི་འབྲལ་བའི་དྲན་པ་དང་བླང་དོར་ལ་གཟབ་པའི་བག་ཡོད་རྣམས་དང་ལྡན་པ་ཁོ་ནར་གྱུར་ཅིག་པའོ། །
གཉིས་པ་འགལ་རྐྱེན་བྲལ་བ་ནི། 
	ངན་སོང་གསུམ་སོགས་མི་བཟད་འཁོར་བ་ཡི། །མི་ཁོམ་འཇིག་རྟེན་རྣམས་སུ་སྐྱེ་འགྱུར་ལས། །
	གང་དེ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་རབ་སྨིན་ནས། །ལན་གྲངས་གཞན་དུ་མྱོང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །
ཅེས་གསུངས་ཏེ། འཕགས་པའི་ས་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ལས་དབང་གིས་ངན་སོང་སོགས་སུ་སྐྱེས་ན་དགེ་བའི་བློ་ཙམ་ཡང་སྐྱེ་བའི་གོ་སྐབས་མེད་པས་ཐར་པར་དཀའ་བ་མ་ཟད་མི་དགེ་བ་ནི་རང་ཤུགས་ལ་གསོག་པར་འགྱུར་བས་སླར་ཡང་འོག་ནས་འོག་ཏུ་ལྟུང་བས་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་ཡུན་རིང་པོར་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཕྱིར། དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དུད་འགྲོ་སྟེ་ངན་སོང་གསུམ་དང་སོགས་ཁོང་ནས་མཐའ་འཁོབ། ཀླ་ཀློ། ལྷ་ཚེ་རིང༌། དབང་པོ་མ་ཚང་བ། ལོག་ལྟ་ཅན། སངས་རྒྱས་མཉེས་པར་མི་བགྱིད་པའི་ལུས་རྟེན་མི་བཟད་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་བའི་ཐབས་དམ་པའི་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་མི་ཁོམ་པའི་འཇིག་རྟེན་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་མ་ལུས་པ་སྟོབས་བཞིས་བཤགས་པས་བྱང་ཞིང་དག་པ་དང༌། ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་ཅིས་ཀྱང་སྨིན་དགོས་པ་ཡོད་ནའང་གང་དེ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་རབ་ཏུ་སྨིན་ནས་ལམ་དུ་བསླངས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་སུ་འཁྱེར་ནུས་པར་གྱུར་པ་དེ་ལན་གྲངས་གཞན་དུ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མྱོང་བར་མ་གྱུར་ཅིག་པ་སྟེ། བློ་སྦྱོང་དུ་ལེན་པའི་གོ་རིམ་རང་ནས་བརྩམ་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གལ་སྲིད་བློ་སྟོབས་ཕྲ་ཞིང་བདག་གཅེས་འཛིན་ལ་ཞེན་པ་ལས་དང་པོ་པས་དེ་ལྟར་མ་ནུས་ན། ཆགས་མེད་རིན་པོ་ཆེ་ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བས་ཚིག་ཟུར་ཕྲན་བུ་བསྒྱུར་བའང་གསུངས་སོ། །
གསུམ་པ་༼སྤྱོད་པ་དངོས་ལ་སྨོན་པ་༽ནི། 
	སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་དང་བརྩོན་འགྲུས་དང༌། །
	བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ཐབས་མཁས་རྨད་བྱུང་དང༌། །
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