
༄༅། །རྣམ་ཐར་རེའུ་མིག་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། 


	༄༅། །ཚོགས་གཉིས་རབ་རྫོགས་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །	སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཆོས་སྐུའི་ངང་ལ་བཞུགས། །བདེ་ཆེན་སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་རྒྱུན་ཆ་མེད། །དུས་གསུམ་ཤེས་བྱ་རྡོ་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །སྟོང་པ་སྙིང་རྗེ་དབྱེར་མེད་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །སྤྲུལ་པ་དུ་མས་འགྲོ་དོན་རྫོགས་པར་མཛད། །མཉམ་མེད་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །
	བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རེའུ་མིག་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་རི་མོར་བཞུགས་པ་ལ། 
	དང་པོ། ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བཻཌཱུརྻའི་ཞིང་ཁམས་སུ་སྐྱེས་ནས་དགེ་སློང་ཞིག་ཡིན་པ་དྲན་གསུངས། 
	གཉིས་པ། ལྷོའི་འཛམ་བུ་གླིང་དང༌། ནུབ་ཀྱི་བ་གླང་སྤྱོད་ཀྱི་བར་ན་གླིང་ཕྲན་དྷ་རི་པ་ཐ་བྱ་བར་སྐུ་སྐྱེས་ཏེ། དེའི་དུས་ན་བླ་མ་ལྷ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣལ་འབྱོར་པ་སུ་ར་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་པ་ལ། ངས་ཁོང་ལ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་ཡོད། 
	གསུམ་པ། དེའི་རྟིང་ལ་འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྱོགས་ཨོ་རྒྱན་དུ་སྐྱེས་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་པ་ཨུ་ཏི་ཏ་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་མེད་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་གདམས་ངག་མི་སྟོན་ཏེ་ནུས་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །
	བཞི་པ། དེའི་རྗེས་ལ་ནུབ་བ་གླང་སྤྱོད་ཀྱི་གླིང་དུ་བྲམ་ཟེའི་རིགས་སུ་སྐྱེས་གསུངས། རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་མཚན་དྷརྨ་ཨ་ཏི་ཏ་ཞེས་བྱ་གསང་མཚན་དྷརྨ་ཤྲཱི་ཡིན། སེམས་ཅན་འགའ་ཞིག་ལ་ཕན་ཏེ་དེའི་དུས་ཀྱི་ངའི་བླ་མ་དེ་ཏཻ་ལོ་པ་ཡིན་གསུངས། 
	ལྔ་པ། དེའི་རྟིང་ལ་བ་ལང་སྤྱོད་ཀྱི་གླིང་དེ་ཉིད་དུ་གླང་པོ་ཆེར་སྐུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་ནས་མུ་སྟེགས་རྒྱལ་པོ་དྷརྨ་ཤཱི་ལ་བྱ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་གནོད་པ་ཞིག་ཡིན་པས་གླང་པོ་བདུན་བརྒྱ་ཙམ་དང་དམག་ཁྱེར་གཅིག་ལ་སོང་བའི་དུས་སུ་དམག་ཁྱེར་གྱི་གྲོང་དེར་མུ་སྟེགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་བརྫིས་ནས་བསད། དེའི་དགོངས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་པར་བྱ་བ་དང༌། སྡིག་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་ངན་སོང་ནས་འདོན་པའི་དོན་དུ་ཡིན། དེ་ནས་ངའི་གདུལ་བྱར་གྱུར་པ་ད་རེས་ཡོན་བདག་དགོན་པ་པ་ཡིན་གསུངས། 
	དྲུག་པ། དེའི་རྗེས་ལ་རྒྱ་གར་ཀ་ལིངྐའི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་སྐྱེས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་རྣམ་པར་གནོན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན། དེའི་དུས་ན་ངའི་བླ་མ་ལྷ་རྗེ་འདི་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་བྱ་བར་མཚན་ཐོགས་པ་ཞིག་ཡིན། དེའི་སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏི་པ་ཡིན། དེའི་དུས་ན་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་སྐོར་བ་བྱེད་དུ་སོང་བའི་ཚེ། ནམ་མཁའ་ནས་སྒྲ་གྲག་པས། ཁྱོད་ཀྱིས་ད་རུང་དངོས་གྲུབ་མི་འཐོབ་པར་འདུག་ཕར་ལ་སོང་ལ་འདུས་བྱས་ཀྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གྱིས་ཟེར་བ་བྱུང༌། དེ་ནས་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་བཙུགས། འདུས་བྱས་ཀྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་མང་པོ་མཛད། དེ་ནས་ཕར་ལ་བཞུད་ནས་སྐོར་བ་མང་པོ་མཛད་པས་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་སྐད། དེའི་དུས་ཀྱི་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏི་པའི་སྤྲུལ་པ་ནི་བླ་མ་མི་ལ་ཉིད་ཡིན། སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ནི་བླ་མ་ལྷ་རྗེ་ཡིན་སྐད། འཕགས་སྐོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་དང་མི་མཐུན་གསུངས། 
	བདུན་པ། དེའི་རྗེས་ལ་ཛམྦུའི་གླིང་འདིའི་བྱང་གི་མཐའ་ཟད་པའི་བྱང་ཤར་མཚམས་ན་ཆུ་ཀླུང་མེ་ཏོག་པདྨས་བརྒྱན་པ་བྱ་བ་ན་སྐྱེས་ནས་དགེ་སློང་དྷརྨ་ཀིརྟི་བྱ་བ་ཡིན། མཁན་པོ་ནི་བྲམ་ཟེ་སཛྫ་ན་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ་ངས་ཀྱང་གཞན་གྱི་མཁན་པོ་བྱས། མཁན་པོ་ནི་དགེ་བཤེས་སྟག་དེའུ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་པས་ཚོགས་འདི་ན་ཡང་འགའ་ཙམ་ཡོད། དེའི་དུས་སུ་སློབ་དཔོན་ཌོམྦྷི་པ་ལ་རི་བྱ་སྐྱིབས་སུ་གསོལ་བ་ཐེབས་པ་ཡིན་གསུངས། 
	བརྒྱད་པ། དེའི་རྟིང་ལ་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་གླིང་ལུས་འཕགས་པོ་ན་རྒྱལ་པོ་དགེ་བ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བུ་མོར་སྐྱེས་ཏེ། མིང་ནི་ཤེས་རབ་བཟང་མོ་ཡིན་ཏེ། གསང་མཚན་མཚོ་སྐྱེས་བོ་དྷི་ཞེས་བྱ། རྒྱལ་བུར་སྐྱེས་ན་རྒྱལ་སྲིད་འཛིན་དགོས་པས་བུ་མོར་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན་སྐད། དེའི་དུས་སུ་བླ་མ་ལྷ་རྗེ་དགེ་སློང་དྷརྨ་སིདྡྷི་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། ཁོང་ལ་སྡོམ་པ་བླངས་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུངས། ཡོ་བྱད་མང་པོ་ཡོད་པ་རྣམས་བླ་མ་ལྷ་རྗེ་ལ་ཕུལ་ནས་མཉེས་པར་བྱས་ནས་ཆོས་ཀྱང་ཅི་ཞུས་གནང་གསུངས། 
	དགུ་པ། དེའི་རྗེས་ལ་ཤར་ལུས་འཕགས་པོ་དང་ལྷོ་ཛམྦུའི་གླིང་འདིའི་བར་གྱི་ཤར་ལྷོའི་མཚམས་ན། གླིང་གཡོག་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ཀུན་ནི་མ་ཡིན། ར་དྷ་པ་ལ་ཞེས་བྱ་བའི་གླིང་ཕྲན་ཞིག་ཏུ་གྲོང་ཁྱེར་རཱ་ཛཱ་ཕ་ལ་ཡང་ཟེར། རྒྱལ་པོ་བཟང་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་ཡང་ཟེར་བ་དེར་སྐྱེས། རིགས་རྗེའུ་རིགས་ཡིན། ཡབ་དྷརྨ་སྦས་པ་དང་ཡུམ་སུ་མ་ཏི་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་མིང་པ་ཏི་ཀིརྟི་ཞེས་བྱ་བར་སྐྱེས། རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་མཚན་དགེ་སློང་རཏྣ་ཤཱི་ལར་བཏགས། ལོ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་ཐུབ། སྤྱོད་པ་ནུས་པ་ཞིག་ཡིན་སྐད། དེའི་དུས་ན་བླ་མ་ལྷ་རྗེ་འདི་དཔལ་གྱི་སྦས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ངའི་བླ་མ་ཡིན། དེའི་ཚེ་ངའི་སློབ་བཀའ་གདམས་པ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཡོད་ལ། ཆོས་དབང་གི་རབ་ཏུ་འབྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཤད། དེའི་དུས་དང་ད་ལྟ་ཕན་ཐོགས་པ་ཡིན་གསུངས། 
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	ཉེར་གསུམ་པ་ནི། ཡང་ལོ་རོར་བྱོན་ནས་བླ་མ་རས་ཆུང་པ་དང་མཇལ་ཏེ་ཐུན་འཇོག་དང་ཆོས་དྲུག་ཞུས། ནཱ་རོ་པའི་གདམས་ངག་ལ་དྲི་རྟོག་ལེགས་པར་མཛད། རྗེ་མི་ལའི་སློབ་མ་རྩེ་མོ་ནམ་མཁའ་གསལ་བྱ་བ་ལ་ཡང་གདམས་ངག་ཞུས་སོ། །
	ཉེར་བཞི་པ་ནི། ཇོ་བོའི་སློབ་མ་རོམ་པ་འགར་དགེ །དེའི་སློབ་མ་ཡོན་ཕུག་པ་སྟོན་རྒྱལ་ལ། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཆོས་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བ་དང༌། རིན་ཆེན་རྒྱན་སྒྲུབ་དང༌། དབང་བཞི་ཉམས་སྒོམ་ལ་སོགས་པ་ཞུས་སོ། །མེས་ཚོན་པོའི་སློབ་མ་རྒྱབ་མོ་སྤང་ཁ་བ་ལ་དགྱེས་རྡོར་གདམས་བཤད་ལ་སོགས་པ་ཞུས་སོ། །
	ཉེར་ལྔ་པ་ནི། ཡར་ལུགས་ཕུག་མོ་ཆེར་དགེ་བཤེས་རྡོར་སེང་ལ་ལམ་འབྲས་ཞུས། དར་ཡུལ་གྱི་དགེ་བཤེས་རལ་ཆགས་སྟོན་ཚུལ་ལ་དཔལ་བདེ་མཆོག་དང༌། ཟངས་དཀར་ལོ་ཙྪ་བའི་ཆོས་མང་དུ་ཞུས། 
	ཉེར་དྲུག་པ་ནི། ཡང་བླ་མའི་ཞལ་ནས་ཁྱོད་འོལ་ཁར་བསྒོམ་དུ་སོང་གསུངས་ནས། འོལ་ཁར་བྲེའུ་རི་བོ་ཆེར་བྲག་ཕུག་ཏུ་བྱོན་ཙམ་མ་བུད་མེད་གཅིག་བྱུང་ནས་ཁྱོད་འདིར་མ་སྡོད་ངའི་ཇོ་མོ་འོང་ཟེར། རིན་པོ་ཆེས་བྲག་སྲིན་མོར་དགོངས་ནས་བྱམས་པ་སྙིང་རྗེ་བསྒོམས། དེ་རང་དུ་ཟླ་བ་བཞི་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་ངེས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་ནས། བློ་བདེ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་མགུར་ཡང་གསུངས། 
	ཉེར་བདུན་པ། དེ་ནས་ཆོས་རྗེ་སྒམ་པོ་པ་ལ་ཟབ་མོའི་དབང་བསྐུར་ཞུས་པའི་དུས་སུ། དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་བརྗིད་པའི་སྐུ་འོད་ཀྱི་ར་ཞིག་ན་བཞུགས་པར་པོ་ཞལ་གཟིགས། ཡང་གྲོགས་མཆེད་བཞིས་སྒོམ་ཚུལ་ལ་དབང་བསྐུར་ཞུས་པས། བཞི་པོ་མཐོང་སྣང་གཅིག་པར་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་གཟིགས་ནས་བླ་མ་ཉིད་ལ་ཞུས་པས། ཧེ་རུ་ཀ་ནི་ང་ཉིད་ཡིན་གསུངས། སློབ་དཔོན་སྒོམ་ཚུལ་ལ། དག་སྣང་གི་གཟིགས་པ་དྲུག་ནི། དགྱེས་རྡོར་ལན་གསུམ་དང་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་དང་འོད་ཕུང་ཞིག་ཏུ་གཟིགས་སོ། །
	ཉེར་བརྒྱད་པ་ནི། རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས་ཁྱོད་མོན་དུ་བསྒོམ་དུ་སོང་གསུངས་ནས་ཚ་བྲེ་ལྔ་ཁྱེར་ནས་མོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་བཀའ་བཏུང་རྩར་བྱོན་པས། དེའི་བཙུན་མོ་བོད་མོ་ཞིག་གིས་ཕ་མིང་དུ་བྱས་ཏེ་ལོ་ཙྪ་ཡང་བྱས་ནས་ཚྭ་དེས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞལ་མཐོང་ཡང་བྱས། བླ་མས་རྒྱལ་པོའི་མཆོད་གནས་བྱས་ཏེ་མོན་གྱི་རི་ལ་བཞུགས། དུས་ཚོད་ཅིག་ན་རྒྱགས་ཆད་ནས་ཡུལ་ན་མར་བཞུད་པའི་ལམ་ཁར་ནགས་གསེབ་ནས་སྟག་ཅིག་བྱུང་ནས་བླ་མ་ཕ་བོང་ཞིག་གི་རྩར་བཞུགས་པ་ལ། སྟག་དེས་སྐོར་བ་བྱས་ནས་སོང་བ་ལ་དེར་འཚེ་བ་མི་བྱེད་པར་འདུག་ནས་མར་བྱོན་པའི་ལམ་ཁར། བུད་མེད་གཉིས་ཀྱིས་ཀུ་བ་ཕྱེད་པ་ཞིག་གི་ནང་བདུད་རྩིས་བཀང་ནས་དྲངས། དེར་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ་བྱོན་ནས་རྒྱགས་བསླངས་ནས་ཡར་རི་ལ་བྱོན། དེའི་ཚེ་མོན་བོད་མཚམས་ཀྱི་མགུར་བཞེངས། དེ་ནས་བོད་དུ་བྱོན་པ་ལ་མོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དེས་རས་ཀྱི་དོག་པ་འགའ་དང་དུག་སྔགས་ཤིག་རྫོངས་པ་བྱས། དྭགས་པོར་སླེབས་ནས་བླ་མ་དང་མཇལ་བའི་དུས་སུ་བླ་མའི་ཞལ་ནས་ཁྱོད་ལ་སྟག་གིས་སྐོར་བ་བྱས་སམ་གསུངས་ནས། བྱས་ཞུས་པས་སྟག་དེ་མཁའ་འགྲོ་མའི་སྤྲུལ་པ་ཡིན། བུད་མེད་གཉིས་ཀྱིས་བདུད་རྩི་དྲངས་པ་དེ་ཡང་ཞིང་སྐྱོང་གི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཡིན་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བ་ཡིན་གསུངས། སྒམ་པོར་དེ་རེས་ལོ་གཅིག་བཞུགས་སོ། །
	ཉེར་དགུ་པ་ནི། ཡང་བླ་མ་ལ་ང་ཡུལ་བལྟད་གཅིག་ལ་འགྲོ་ཞུས་པས་སོང་ཞིག་གསུངས། དེར་དམྱལ་ལ་ལམ་ཕྱུང་ནས་ལྷོ་བྲག་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་རིར་བྱོན། ཁམས་པ་བཞི་དང་འགྲོགས་ནས་འགོས་ཀྱི་ཕག་རི་ན་ཚུར་ལ་བྱོན་པས། ལ་ཁ་ཞིག་ཏུ་དཔོན་གཡོག་ལྔ་དྲོ་འདེབས་པས་གཉིས་ཤིང་འཐུར་སོང༌། གཉིས་ཐབ་ཀ་བྱེད་པའི་ཚེ་ནམ་མཁའ་ལས་ཐོག་ཅིག་བབས་ནས་མདུན་གྱི་གཉིས་ལ་ཕོག་པས་ཤི། དེ་གཉིས་ཀྱི་དགེ་བ་ལ་བླ་མའི་དྲུང་དུ་བེ་ཕྲུག་གཉིས་ཕུལ། རིན་པོ་ཆེ་ལ་རྨི་ལམ་གྱི་སྣང་བ་ཙམ་ལས་མ་བྱུང་ངོ༌། །
	སུམ་ཅུ་པ་ནི། དེ་ནས་གཙང་ལ་སྟོད་ཀྱི་དྷར་མི་ཉག་གི་ཡུལ་དུ་བྱོན་པས། དེའི་ས་ཕུག་ཅིག་ན་མི་ལའི་སློབ་མ་དགེ་ཚུལ་སྤུན་གཉིས་བཞུགས་ནས་འདུག་པས་གདམས་ངག་ཞུས་པས། ཆུང་བ་དེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྗེ་སྐོར་གྱི་གདམས་པ་གནང་བ་ཡིན་གསུངས་སོ། །
	སོ་གཅིག་པ་ནི། དེ་ནས་ཡང་འཕན་ཡུལ་བྱ་བཟང་བྲག་ལ་དབྱར་དགུན་གསུམ་འདུག་སྦྱར་དུ་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས། གཏམ་མོའི་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་སྟེ། མཚན་ནི་བླ་མ་བྲག་པར་གྲགས། གཞན་སྣང་ལ་རི་དང་བྲག་ལ་ཐོགས་རྡུགས་མེད་པར་འདུག་ཟེར་བ་ཡང་བྱུང༌། ཡི་དམ་ལྷ་མང་དུ་ཞལ་གཟིགས་སོ། །
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	སོ་བརྒྱད་པ་ནི། མཚུར་གྱི་ངོས་བཟང་དུ་ཚེམས་བསྙུང་བས་དེ་ལ་ཚེམས་ཆུང་མང་པོ་བྱོན། ཅི་ཞིག་ལྟར་ལ་རིང་བསྲེལ་དུ་གྱུར་ཏེ། མཆོད་རྟེན་དང་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུ་དང་ཉུངས་ཀར་གྱི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་གཞན་གྱི་རྐྱེན་གྱིས་འཕེལ་བ་དང་གཤེགས་པ་ཡང་བྱུང༌། ཁྱད་པར་དུ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་དང་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་དང་ཁ་སར་པ་ཎི་གསུམ་གྱི་སྐུ་བྱོན། 
	སོ་དགུ་པ་ནི། རྗེ་སྒམ་པོ་པའི་ཞལ་ནས་ཁྱོད་ལན་གཅིག་ཀམ་པོ་གངས་རར་སོང་གསུངས། ངས་འགྲོ་བར་བརྩམས་ནས་འོལ་ཁའི་དམིག་མངས་སུ་སླེབས་ཙམ་ན་ཞབས་བསྙུང་བ་དང་ཆོས་སྐྱོང་གིས་འགྲོར་མ་སྟེར་གསུངས། དུས་ཕྱིས་བླ་མ་སྒོམ་པའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་བླ་མའི་གསུང་ཡིན་པས་ཀམ་པོ་གངས་རར་སོང་ལ། སྐྱིད་རུང་སྡུག་རུང་ཡར་ཤོག་གསུངས། དེར་ཏྲེ་བོའི་འགྲོན་པོ་རྒྱ་ཨ་སྐྱབས་ཀྱིས་སྤྱན་འདྲེན་བྱས་ཏེ་བྱང་ལམ་ན་མར་ལ་བྱོན་པའི་དུས་ན། ནུབ་ཅིག་གི་རྨི་ལམ་ན་བུད་མེད་ཀྱི་རོ་ཚོན་པོ་ཞིག་རྙེད་ནས་བཤས་པས་རྩིབས་མའི་རྩ་བ་ན་ཡར་ལ་ཌཱ་མ་རུའི་སྒྲ་རང་གྲག་ཏུ་ནམ་མཁའ་ལ་སོང་བའི་ཟླ་ན་རིན་པོ་ཆེས་ཀྱང་བྱོན་པས་ཨོ་རྒྱན་དུ་སླེབས་ནས། བུད་མེད་ཅིག་ན་རེ། འདི་ཡན་ཆད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི་གླིང་ཡིན། འདི་མན་ཆད་འཇིག་རྟེན་གྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི་གླིང་ཡིན་ཟེར། རྗེས་སུ་བསྟན་པའི་མན་ངག་གསན་ནོ། །
	བཞི་བཅུ་པ་ནི། གནས་ནང་དུ་དགྱེས་རྡོར་ལྷ་དགུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་གཟིགས། དགེས་རྡོར་ཀྱི་བསྟོད་པ་རྐང་བརྒྱད་དང་བར་དོའི་གདམས་པ་ཡང་གསན་གསུངས། 
	ཞེ་གཅིག་པ་ནི། གནས་ནང་དུ་དཔལ་དགྱེས་རྡོར་ལྷན་སྐྱེས་ཞལ་གཟིགས། 
	ཞེ་གཉིས་པ་ནི། པོམ་ཕུག་ཏུ་ལྷོ་ཕྱོགས་དཔལ་གྱི་རི་ལ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་གཅེར་བུ་སྐུ་གྲོལ་བ་བདེ་བའི་ཉམས་ཅན་ཐོད་པ་དང་གྲི་གུག་བསྣམས་ནས་ཕྱག་གཡས་པའི་གྲུ་ཁུགས་སུ་ཞབས་གཡས་པ་བཅུག་པ་རྒྱན་མེད་པའི་མཁའ་སྤྱོད་མ་གཟིགས། 
	ཞེ་གསུམ་པ་ནི། གནས་ནང་དུ་སྒྲོལ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་གཟིགས། 
	ཞེ་བཞི་པ་ནི། དུས་ཚོད་ཅིག་ན་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་མ་ཧེ་རྒྱུ་བའི་ཚལ་དུ་རིན་པོ་ཆེ་བྱོན་པས། སློབ་དཔོན་སྒོམ་པ་དང་མཇལ་བས་ཁྱོད་འདིར་འོང་བའི་ནུས་པ་ཡོད་དམ་གསུངས། གསུང་གླེང་ལ་ས་དང་གདམས་ངག་མང་པོ་ཡང་གསན་པ་ལགས་སོ། །
	ཞེ་ལྔ་པ་ནི། གནས་ནང་དུ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་དབུ་སྟོང་ཕྱག་སྟོང་དཔའ་མོ་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་གིས་བསྐོར་བ་ཞལ་གཟིགས་གཙོ་མོའི་ཞལ་ནས། འདི་ན་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་རྒྱུ། །སེམས་ནི་དྲི་མ་མེད་པར་འདོད། །དག་པ་ཆོས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ནི། །ཕག་མོའི་གཟུགས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན། །གསུངས། 
	ཞེ་དྲུག་པ་ནི། གནས་ནང་དུ་སྟོན་ཟླ་ར་བའི་ཉ་ལ་བླ་མའི་ལས་མཆོད་མཛད་པས་ཉི་མ་ཕྱེད་ཡོལ་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་འདུག་པ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་འདྲ་བ་མང་པོ་བྱུང་བའི་སྣ་ལ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཉེ་གནས་ལེགས་མཛེས་གྲགས་མཛེས་རྣམས་གཙོ་འཁོར་དུ་བཞུགས་ཏེ། བླ་མའི་ཞལ་ནས། བུ་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལྟ་བའི་དོན། །ཡེངས་པ་མེད་པ་སྒོམ་པའི་དོན། །ཟུང་དུ་འཇུག་པ་སྤྱོད་པའི་དོན། །དེ་གསུམ་དབྱེར་མེད་འབྲས་བུ་ཡིན། །གསུངས་ནས་ཡལ་ལོ། །
	ཞེ་བདུན་པ་ནི། གནས་ནང་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལིའི་གཟུགས་མང་མང་པོ་བྱོན་པའི་རྗེས་ལ་བདག་མེད་མ་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔ་ལ་གཟིགས། 
	ཞེ་བརྒྱད་པ་ནི། གནས་ནང་དུ་བཞུགས་པའི་ཚེ། སེང་གེ་གླིང་དུ་ཐུགས་དགོངས་པ་གཏད་པས། དུར་ཁྲོད་ཅིག་ཏུ་སློབ་དཔོན་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པ་དང་མཇལ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཐེབས་སོ། །
	ཞེ་དགུ་པ་ནི་གནས་ནང་དུ་འཕགས་པ་མི་གཡོ་བ་དང་ལྷ་མོ་བདག་མེད་མ་ཞལ་སྦྱོར་གྱི་ཚུལ་དུ་གཟིགས། 
	ལྔ་བཅུ་པ་ནི། གནས་ནང་དུ་རྨི་ལམ་དུ་དགེ་སློང་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་གཅིག་བྱུང་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་ཆོས་ཉན་དུ་འདོང་གསུང༌། བླ་མའི་ཐུགས་ལ་མར་མེ་མཛད་དང་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ནི་མི་བཞུགས། རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་ཡིན་ནམ་དྲིས་པས་ཡིན་ཟེར། དེར་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྟེང་ན་ཕར་ལ་ཕྱིན་ནས་དགའ་ལྡན་དུ་སླེབས་པ་དང༌། བྱམས་པ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུའི་ཆ་བྱད་ཀྱིས་དགེ་སློང་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཤ་སྟག་ལ་ཆོས་གསུང་གི་འདུག་པ་ནི། འདི་ལ་བསལ་བ་ཅི་ཡང་མེད། །གཞག་པར་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་མེད། །ཡང་དག་ཉིད་ལ་ཡང་དག་ལྟ། །ཡང་དག་མཐོང་ན་གྲོལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ་ཡང་ཐོས། བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཡང་ཞུས་གསུངས། 
	ང་གཅིག་པ་ནི། གནས་ནང་དུ་ཁྲོ་བོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་ལྷ་དགུ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱོར་གཟིགས་སོ། །
	ང་གཉིས་པ་ནི། གནས་ནང་དུ་རྨི་ལམ་ན་བྲག་བརྩེགས་མ་བརྒྱའི་སྟེང་ན་བླ་མ་བདེ་བའི་ཉམས་ཀྱིས་བཞུགས་པ་ལ་མཁའ་འགྲོ་མ་རུས་པའི་རྒྱན་ཅན་བརྒྱད་ཀྱིས་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བས། དེ་རྣམས་ནམ་མཁའ་ལ་གཏོར་བས་རིན་པོ་ཆེའི་པདྨ་བརྩེགས་པའི་ཁང་པར་གྱུར་ཏོ། །
	ང་གསུམ་པ་ནི། གནས་ནང་ན་བདེ་ཆུང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ལོ་སྟོད་དུ་ལྡོམ་བུ་ལ་སོང་བས། དྭགས་ལྷ་སྒམ་པོར་བླ་མའི་གདན་ས་ཞིག་ཟེར་བ་ཐོས་ནས་བྱུང༌། རིན་པོ་ཆེས་དགོངས་པ་གཏད་ནས་གཟིགས་པས། དང་པོ་དྭགས་པོ་གསལ་བ་དང༌། དེ་ནས་བལ་ཡུལ་དང་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་མང་པོ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་མང་པོ་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའ་གང་བ་གཟིགས་ཏེ། གདན་ས་ཞིག་པ་མི་བདེན་པར་འདུག་གསུངས། 
	ང་བཞི་པ་ནི། གནས་ནང་དུ་རྨི་ལམ་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་རི་བྱ་སྐྱིབས་ཅན་ན་བླ་མ་ལྷ་རྗེ་བཞུགས་པ་དང་མཇལ། བླ་མ་རྫུས་སྐྱེས་ལགས་སམ་ཞུས་པས་མངལ་སྐྱེས་ཡིན་གསུངས། སློབ་དཔོན་བདོག་གམ་ཞུས་པས་གཉུག་མ་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་ལ་སློབ་དཔོན་མི་དགོས་གསུངས། ཆོས་ཞུས་པས། སྐྱེས་པའི་ཡུལ་དེ་སྤངས་ན་ཆགས་སྡང་བྲལ་བར་ངེས། །ཚུལ་ཁྲིམས་དོན་དང་ལྡན་ན་བདེ་འགྲོ་འཐོབ་པར་ངེས། །ཐབས་ལ་ནན་ཏན་བྱས་ན་ལམ་དེ་འཐོབ་པར་ངེས། །མ་བཅོས་རང་སར་བཞག་ན་དོན་དེ་རྟོགས་པར་ངེས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །
	ང་ལྔ་པ་ནི། གནས་ནང་དུ་མ་ཧཱ་མཱ་ཡ་ལྷ་ལྔ་ཞལ་གཟིགས། 
	ང་དྲུག་པ་ནི། གནས་ནང་དུ་ནུབ་ཅིག་གི་རྨི་ལམ་ན་མཚོ་ཆེན་པོའི་ནང་དུ་པདྨ་སྐྱེས་པའི་ནང་ན་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་པ་ལ་ཕྱོགས་མཚམས་སྟེང་འོག་ནས། དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྱིས་པི་ཝང་སྦྲེང་བའི་སྒྲ་ལ། ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་བདེ་བ་ཆེ། །ཞེས་སྤྱན་འདྲེན་པ་དེ་ལ་འཆི་རྟགས་ཟློག་པ་ཡིན་གསུངས། 
	ང་བདུན་པ་ནི། གནས་ནང་དུ་ཡོན་བདག་སྐྱ་དགོན་གྱིས་རབ་གནས་ཞུས་པའི་སར་བཞུད་པའི་ལམ་ཁར་པོ་དཔལ་ལྷ་མོ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་སྐྱོང་སྤྲིན་ཕུང་ཙམ་གཟིགས། 
	ང་བརྒྱད་པ་ནི། རབ་གནས་དངོས་གཞིའི་ཚེ། ནམ་མཁའ་ལ་ཌཱ་མ་རུ་དང་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལིའི་སྒྲ་གྲག །ཡར་བལྟས་པས་ལྷ་ཚོགས་མང་པོ་གཟིགས་ཏེ། ཆོས་གསན་པ་ནི། ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པ་ནམ་མཁའི་ཆུ་དང་མཚུངས། །སྤྱོད་པ་དགག་མེད་བསྒྲུབ་ཏུ་མེད། །དེ་གསུམ་དབྱེར་མེད་གཉུག་མ་ཡིན། །ཀུན་རྫོབ་པི་ཝང་སྒྲ་དང་མཚུངས། །དེ་དོན་དེ་ཉིད་དབྱེར་མེད་ཡིན། །ཞེས་པ་དང༌། སྤྱིར་ཡང་གཞན་སྣང་ལ་མེ་ཏོག་རང་འཐོར་ལ་སོང་ནས་རྟེན་ལ་ཆགས་པ་དང་རྟེན་འགུལ་བ་དང་གཡོ་བ་དང་འོད་དང་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་བ་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་ངོ༌། །
	ང་དགུ་པ་ནི། གནས་ནང་དུ་གངས་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་སྤྲིན་ནག་པོའི་ནང་ན་གྲི་གུག་མང་པོ་འཚུབ་པའི་དབུས་སུ་མགོན་པོ་གྲི་གུག་མ་གཟིགས་སོ། །
	དྲུག་ཅུ་པ་ནི། གནས་ནང་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས་ལན་གཅིག་སྔོན་གྱི་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་དང༌། ཕྱིས་ཀྱི་མི་ལ་དང༌། བླ་མ་ལྷ་རྗེ་ལ་སོགས་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཚོགས་འཁོར་ཞིག་བྱེད་པ་ལ་འཛོམས་ནས་ང་དང་ཞལ་མཇལ་བ་ཡིན་གསུངས་པ་ལགས་སོ། །
	རེ་གཅིག་པ་ནི། གནས་ནང་དུ་རྨི་ལམ་ན་ཁ་ཆེའི་གྲོང་ཁྱེར་གྲིབ་བརྟན་གཟིགས་པར་བཞེད་ནས་སྐུ་སྟོང་དང་བརྒྱ་ལ་སོགས་པ་དུ་མར་སྤྲུལ་ནས། ངང་པ་དང་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་ཏེ་ནམ་མཁའ་ལ་གྲོང་ཁྱེར་དེའི་སྟེང་དུ་སླེབས་པ་དང་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་སྒྲ་སྙན་པ་མང་པོ་གྲག་གོ །
	རེ་གཉིས་པ་ནི། གནས་ནང་དུ་དགོངས་མོ་གཏོར་མ་ཐོན་པའི་རྗེས་ལ། ཉེ་གནས་སྨོན་ལམ་བླ་མ་དང་གསུང་གླེང་མཛད་ཅིང་བཞུགས་པའི་དུས། ཤིང་ལེབ་སྟེང་ཁང་གི་ཐོག་ན་མར་འོད་དམར་པོ་ཞིག་བྱུང་པ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་མི་གསལ་ཞིང་འཐོམས་པ་འདྲ་བ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། རྨི་ལམ་ཡིན་སྙམ་ཙམ་ན་སངས་རྒྱུ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། མིའི་མིང་ལ་སོགས་པ་བརྗོད་ནས་འདུག་སྟེ། ཉེ་གནས་ལ་དྲིས་པས། བཙུན་ཆུང་ལག་བདེ་བ་འདིའི་མིང་དང་འདིའི་མཁན་པོའི་མིང་ཅི་ཡིན་གསུངས། ཁོའི་མིང་ནི་གྲགས་པ་ཤེས་རབ། མཁན་པོའི་མིང་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཤེས་རབ་ཡིན་བྱས་པ་དང༌། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་བྱུང་སྟེ་གཟའི་བར་ཆད་མ་ཚུགས་པར་གདའ་ལགས་སོ། །
	རེ་གསུམ་པ་ནི། གནས་ནང་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས་གངས་ཀྱི་ཆུ་འདིས་ལྦ་བ་ཡོང་ན། དབུས་སུ་འགྲོ་ཡང་རན་པར་འདུག་གསུངས་པས། དེ་ནུབ་རྨི་ལམ་དུ་དགེ་བསྙེན་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བརྩེགས་མི་རྟ་དཀར་པོ་ཅན་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། མགར་ཆུའི་སྨན་ལྡུམ་སྨན་བརྒྱད་པོ་འདིས་ཕན་ཟེར་ནས་སྨན་བསྟན། དུས་རྟག་ཏུ་བཞུད་དགོས་མི་གསུང་བར་ཞུ། བློ་མི་བདེ་བར་འདུག་ཟེར་ནས་སོང༌། ཕྱིས་ཡང་བཞུད་གསུངས་པས། དགེ་བསྙེན་དེས་རླུང་གི་ཐོག་ཆེན་པོ་ཕབ་པས་ཐང་ཤིང་མང་པོ་འགྱེལ་བས་ལམ་བཅད་པ་དང༌། ཏྲེའོ་རྒྱུག་ཐག་གི་ཕ་བོང་མང་པོ་གས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་མང་པོ་བསྟན་ཏོ། །
	རེ་བཞི་པ་ནི། དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་རྩ་བཞི་ལ་ཀམ་པོ་ནས་གཞི་བཏེག་སྟེ། གཞན་དོན་ལ་འབྲི་ཀླུང་ནས་ཡར་བྱོན་ནས་སྦས་ཡུལ་སག་ཏེར་ཀུན་དེ་བཞུད། དེའི་དགེ་བཤེས་བྱང་སྐྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨིན་པར་མཛད། རྟ་མགྲིན་ལྷ་ལྔ་ཞལ་གཟིགས་སོ། །
	རེ་ལྔ་པ་ནི། དབྱར་དེ་ལྷོངས་གྲྭར་བཞུགས་ནས་འབྲི་དམ་པ་ཆོས་ཕྱུག་གི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་དེར་འཚོགས་པས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ལམ་ལ་བཀོད་དོ། །ཡང་ཏྲེར་བྱོན་ནས་ཟླ་བ་བཅོ་བརྒྱད་བཞུགས་ནས་འགྲོ་བ་རྣམས་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛད་ནས། སྒམ་པོར་གཡུ་ཆེན་པོ་བདུན་དང་ཇ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཉིས་ཀྱི་འབུལ་བ་བསྐུར། དེ་ནས་འབྲི་ཀླུང་དུ་བྱོན་ནས་ལྕེ་བར་དུ་བཞུགས་པས་རབ་བྱུང་སྟོང་ཚོ་རེ་ཙམ་འཚོགས་པས་ཐམས་ཅད་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད། ཡང་ཟླ་སྨན་དུ་བྱོན་ནས་ཚེ་ཏུ་དཀར་མར་བཞུགས་ནས་མི་མཐུན་པ་རྣམས་བསྡུམས། བཙོན་ཐམས་ཅད་བཀྲོལ། འགྲོ་བ་མང་པོ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཏེ། སྒམ་པོར་གསེར་འབུམ་གཅིག་དང་གཡུ་དངུལ་འགའ་བསྐུར། དེ་ནས་འགྲོ་དོན་མཛད་ཅིང་ལྷོ་རྒྱུད་དུ་ལམ་ཕྱུང་ནས་ཡུལ་དབུས་སུ་བྱོན། སྤྱིར་སྒམ་པོར་གསེར་གྱི་གླེགས་བམ་བརྒྱ་དང་བཅུ་ཐམ་པ། གཡུ་ཆེན་བཅུ་དང་མཛོ་རྟ་ལྔ་བཅུ་ལ་སོགས་པ་ཕུལ། ཇོ་བོ་ཡི་གེ་དྲུག་པ་དང་ལྷ་སའི་ཤཱཀྱ་མུ་ནིས་དབུ་མཛད་པའི་དབུས་གཙང་གི་སྡེ་དགོན་དགེ་བཤེས་རྣམས་ལ་རྟ་བདུན་ཅུ་ལ་སོགས་པའི་ནོར་ཆེན་བརྒྱ་ལྷག་པ་ཞིག་ཀི་འབུལ་བ་མཛད། 
	རེ་དྲུག་པ་ནི། དེར་མཚུར་ལྷ་ལུང་དུ་བཞུགས་པས། བྱ་ལོའི་དཔྱིད་ཟླ་ར་བའི་ཉིན་གཅིག་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ནས། མདང་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་དུར་ཁྲོད་ཅིག་ན་རྣལ་འབྱོར་པ་འགའི་ཚོགས་གྲལ་དུ་བྱོན་པ་རྨིས་གསུངས། དེའི་ཚེ་ཡི་གེ་དྲུག་པ་ཞལ་གཟིགས། 
	རེ་བདུན་པ་ནི། རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་དང་དུར་ཁྲོད་དང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོན་བདག་རྣམས་དྲིས་པས། རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། ཡུལ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཛཱ་ལན་དྷ་ར་ན། དུར་ཁྲོད་ཧཱ་ཧཱ་སྒྲོག་པ་ན། ཡོན་བདག་རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་རྣམ་པར་གནོན་པ། ཚོགས་དཔོན་ནག་པོ་སྤྱོད་པ་བ་སྟེ། གཞན་ཡང་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་ཨིནྡྲ་བོ་དྷི་དང༌། ཛ་ལན་དྷ་ར་དང༌། ཤིང་ལོ་པ་དང་བཞི་རྒྱ་གར་བ་ཡིན། བོད་ནས་ཀྱང་དྷརྨ་ཤཱི་ལ་དང༌། ཀིརྟི་གཉིས་ཡོད། ལམ་ནི་གཙང་ལ་སྟོད་ནས་སུ་རིག་ལ་ཕྱིན་པ་རྨིས་གསུངས། 
	རེ་བརྒྱད་པ་ནི། དེ་དང་དུས་མཚུངས་པར་གཙང་ལ་སྟོད་ཐང་ཆུང་བྱ་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་ན་སྡེ་པ་དེའི་སྟོན་པ་ཞིག་ན་བཟའ་ཐང་པ་འདྲུབ་པའི་སྣང་བ་ལ། ཨ་ཙ་ར་རས་རྐྱང་གོན་ཐོད་པ་ཐོགས་པ་གསུམ་དང༌། བོད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་རས་རྐྱང་ཅན་ཐོད་པ་དང་སྦའི་བེར་མ་ཅག་ཐོགས་པ་དུང་གི་རྣ་ཆ་ཅན་ཞབས་རྗེན་དུ་འདུག་པ། ལོ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་ལོན་པ་ཞིག་དང་བཞི་བྱོན། བོད་དེ་དང་སྟོན་པ་གཉིས་བླ་བོ་མང་དུ་བྱས། ཁྱེད་ག་ནས་བྱོན་དྲིས་པས། ང་རྡོ་རྗེ་གདན་ནས་ཁ་ཆེ་ནས་སྤུ་རངས་ན་ཚུར་ལམ་ཕྱུང་ནས་འོངས་ཟེར། རྒྱ་གར་དུ་ཅི་ལ་བྱོན་དྲིས་པས། རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་དུས་མཆོད་ལ་ཕྱིན་ཟེར། འོ་ན་བྱ་ལོའི་འདས་མཆོད་ལ་གྲུབ་ཐོབ་མང་པོ་འོང་ཟེར་བ་ཁྱེད་དང་མཇལ་ལམ་ཞུས་པས། སྨྲས་པ། དེའི་དུས་ན་རྒྱ་གར་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཛཱ་ལནྡྷ་རའི་གྲོང་ཁྱེར་ན་རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་རྣམ་པར་གནོན་པས་ཧཱ་ཧཱ་སྒྲོག་པའི་དུར་ཁྲོད་དུ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཏེ། གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་དང་མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། རྒྱ་གར་གྱི་བཞི་བྱོན། བླ་མ་མི་ཏྲ་ཛོ་གི་ན་རེ། བོད་ཀྱི་གཉིས་དང་དྲུག་བྱུང་ཟེར། དེ་རྣམས་སུ་ཡིན་དྲིས་པས། ཨིནྡྲ་བོ་དྷི་དང༌། ཛཱ་ལན་དྷ་ར་པ་དང༌། ནག་པོ་སྤྱོད་པ་བ་དང༌། ཤིང་ལོ་པ་དང་བཞི་རྒྱ་གར་བ་ཡིན། བོད་ཀྱི་གཉིས་ནི་དྷརྨ་ཀིརྟི་དང་དྷརྨ་ཤཱི་ལའོ། །དེ་གཉིས་གང་ཡིན་དྲིས་པས། དྷརྨ་ཤཱི་ལ་ནི་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་བྱ་བ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་གདམས་ངག་ཡོད་པ། མངའ་རིས་སྟོད་ན་ལྷ་ཁང་ཞིག་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞན་དོན་མཛད། ཤྲཱི་དྷརྨ་ཀིརྟི་ནི་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་སྟེ། ལམ་རྩ་དང་རླུང་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལམ་ཆིག་ཆོད་ཀྱི་གདམས་ངག་ཡོད་དེ། བོད་ཡུལ་གྱི་སྨད་ན་བཞུགས། མཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་བླ་མ་དབུ་སེ་བྱ་བ་ཡིན་པ་འདྲ། ངེད་ཀྱང་དེར་འགྲོ། སྟོན་པས་སྨྲས་པ། བླ་མ་དབུ་སེ་དེ་སྙན་པ་ཆེ་བས་ང་ཡང་དེར་འགྲོ་བསམ་པ་ལ་སྐུ་གནས་སུ་བྱོན་ཏེ། གཤེགས་པའི་དུས་ཡིན་ཟེར་བས་ཆོས་མ་ཚར་གྱིས་དོགས་ནས་ལུས་བྱས་པས། རྣལ་འབྱོར་པ་ཡིས་སྨྲས་པ། ཁྱེད་ཀྱིས་མདོ་མ་གཟིགས་སམ། གདུལ་བྱ་གང་ཞིག་གཅིག་ཙམ་གྱི། །དོན་དུ་ཐུབ་པ་བསྐལ་པར་བཞུགས། །དེ་ཡང་མྱུར་དུ་སྨིན་པར་མཛད། །དྲོད་གཤེར་ལྡན་པའི་མྱུ་གུ་བཞིན། །ཞེས་པས་གཞན་དོན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་སངས་རྒྱས་རྣམས་བསྐལ་པར་པ་ཡང་བཞུགས་པར་བཤད་པས། དད་གུས་དང་མ་བྲལ་བར་གྱིས་ལ་མྱུར་དུ་སོང་ཞིག་ཆོས་ཚར་ནས་འོང་གསུངས། དེར་དགའ་ནས་དེ་ལ་གདམས་ངག་ཞུས་པས། རྣལ་འབྱོར་པ་དེས་ཨ་ཙ་ར་ཞིག་གི་རྩ་ནས་གྲོ་ག་ལ་བྲིས་པའི་དཔེ་ཞིག་བླངས་ནས་སྟོན་པ་ལ་བཤད་དཔེ་དེ་ཡང་བྱིན་ནས། འདི་རྣམ་བཞི་རྒྱུད་གྲོལ་བྱིན་རླབས་ནས་འདོན་གྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཡིན་པས་མི་ལ་མ་བསྟན་པར་ཟུང༌། ཕྱིས་ཀྱང་ང་དང་ཕྲད་ནས་འོང་གསུངས་ནས་བཞུད། སྟོན་པས་བྲང་ཁང་དུ་ཕྱིན་ནས་ནངས་པར་ཆོས་སྟོན་དྲང་སྙམ་ནས་བོས་ཙམ་ན། དཀོན་གཉེར་ན་རེ། ཁྱོད་སོང་བའི་རྗེས་ལ་རྣལ་འབྱོར་པ་ཀུན་ཀྱང་སོང་ཟེར། ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དྲིས་པས་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་མ་བྱུང༌། དེར་སྟོན་པ་ངེས་ཤེས་སྐྱེས་ནས་བླ་མའི་དྲུང་འགྲོ་བསྡོགས་བྱས་ནས། བྱི་ལོ་དབྱར་ཟླ་འབྲིང་པོ་ལ་སྟོད་ལུང་མཚུར་ཕུར་བྱོན་ནས། སྟོན་ཁར་སོང་ཙམ་ན་བླ་མས་གྲྭ་པ་ཀུན་ལ་སྔར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ཐོ་རེ་བ་བཤད་ནས་འདུག །དེར་གོང་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་དེ་བཞི་འདིར་བྱོན་ནམ་སྙམ་པས། ཁྱེད་ཀྱི་དེ་སང་ནངས་པར་བྱས་པས་ཆོག་གསུངས་པས་ཞུ་མ་སྤོབས། དེ་ནས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་བྱ་སྙམ་ནས་ཁམས་པའི་དཔོན་གྲགས་སེང་གི་ཁང་པར་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་བཤམས་ནས། རིན་པོ་ཆེ་དང༌། བླ་མ་སྟག་དེའུ་བ་དང༌། དགེ་བཤེས་དཀོན་མཆོག་སེང་གེ་དང༌། སྒོམ་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་གྲྭ་པ་རྒད་པོ་བཅུ་ཙམ་འཚོགས་ནས། ཚོགས་གྲལ་དུ་སྔར་གྱི་དེ་རྣམས་གསུང་བར་ཞུ་བྱས་པས། རིན་པོ་ཆེས་ལོ་རྒྱུས་དེ་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་སྔར་བཞིན་དུ་གསུངས་པས་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཏོ། །ཨ་ཙ་ར་གསུམ་པོ་གང་ཡིན་ཞུས་པས། ཨིནྡྲ་བོ་དྷི་བར་པ་དང༌། ཤིང་ལོ་པ་དང༌། ནག་པོ་སྤྱོད་པ་བ་གསུམ་ཡིན་ཏེ། ཁྱེད་ལ་ཆོས་བསྟན་པ་དེ་ང་ཡིན་གདམས་ངག་དེ་ངས་ཨིནྡྲ་བོ་དྷི་བ་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། རྒྱ་གར་གྱི་ཚོགས་དཔོན་དེ་ནག་པོ་སྤྱོད་པ་བས་མཛད། ཁྱོད་ངའི་སྐྱེ་བ་བཞིའི་སློབ་མ་ཡིན་ཏེ། ད་རེས་དང་ལན་ལྔར་མཇལ། ཆོས་ཉན་བཤད་བྱེད་པ་ཡང་བཟང་པོ་ཡིན་ཏེ། ད་རེས་མ་ཕྲད་ན་བཤད་པ་ལ་འབྱམས་ནས་འགྲོ་བས་ཐེ་ཚོམ་གཅོད་ཅིང་སྒོམ་ལ་གཞུག་པའི་ཆེད་དུ་འོངས་པ་ཡིན་གསུངས། 
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	དོན་བདུན་པ་ནི། སྒྲུབ་ཐབས་དེའི་བྱིན་རླབས་མཛད་ཅིང་གཞན་ལ་གསུངས་པས་རྨི་ལམ་དུ་ནུབ་ཅིག་གི་དུས་ན་ཤིང་ལྗོན་པའི་གསེབ་ན་བུ་མོ་རྒྱན་ཅན་གསུམ་ན་རེ། ཆོས་ཟབ་མོ་གར་ཐོད་ཐོད་དུ་མ་བཤད་ཟེར། ནུབ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ལ་མ་བཤད་བྱས་ཀྱང་མི་ཉན་ཟེར་ནས་ཁྲོས་ནས་བྱུང༌། དེར་ལན་ཅིག་འཕྲོ་བཅད་དོ། །
	དོན་བརྒྱད་པ་ནི། མཚུར་ཕུར་རྨི་ལམ་ན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་བཞུགས་གནས་རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔའི་ཞོལ་ན་ཤིང་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཚལ་ན་གཙུག་ལག་ཁང་མང་པོ་སྣང་བའི་སར་ཕྱིན་པས། བླ་མ་བཻ་རོ་དང་མཇལ་ནས་གདམས་ངག་དྲི་རྟོག་དང་བཀའ་སྩལ་མང་པོ་གསུངས། 
	དོན་དགུ་པ་ནི། མཚུར་ཕུར་སྒོམ་ཆེན་པ་འགས་བྱིན་རླབས་ཞུས་པའི་དུས་ན། སེང་ལྡེང་ནགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་གཙོ་འཁོར་ལྔ་པ་ཞལ་གསལ་བར་གཟིགས་སོ། །
	བརྒྱད་ཅུ་པ་ནི། མཚུར་ཕུར་དགེ་བཤེས་ཤིག་གིས་དབུ་མཛད་ནས་བྱིན་རླབས་ཞུས་པས་མཆོད་བསྟོད་མཛད་པའི་དུས་སུ་སྔར་བས་མང་བར་མཛད། མཆོད་པ་ཐོན་ནས་དྲིས་པས་དཔལ་བདེ་མཆོག་ལྷ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཞལ་གཟིགས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིས་མ་མཐོང་ངམ་གསུངས། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་མཐོང་སྟེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཉམས་བཟང་པོ་ནི་སྐྱེས་སོ་བྱས། 
	གྱ་གཅིག་པ་ནི། མཚུར་ཕུར་རྨི་ལམ་དུ་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་ཕྱིན་པས་ས་གཞི་རྣམས་མེ་ཏོག་དཀར་པོས་ཁེངས་པའི་འཇའ་ཚོན་གྱི་ནང་ན་ཇོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཞུགས་པ་མཐོང༌། སྨན་གྱི་རི་ལུ་མང་པོ་བྱིན་ནས་འདི་ཀུན་གཞན་ལ་ཡང་བྱིན་དང་ཕན་པར་འགྱུར་རོ་གསུངས། 
	གྱ་གཉིས་པ་ནི། མཚུར་ཕུར་དཔལ་བདེ་མཆོག་ཕྱག་གཉིས་པ་ཡུམ་ཅན་ལྷ་ལྔ་ཞལ་གཟིགས། 
	གྱ་གསུམ་པ་ནི། མཚུར་ཕུར་གཙང་པ་ཚུལ་སེང་གིས་དབང་བསྐུར་ཞུས་པས། དེའི་སྣང་བ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་ཞལ་བརྒྱད་ཕྱག་བཅུ་དྲུག་པར་གྱུར་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་བྱུང་བས་གྲལ་ན་འདུག་པ་རྣམས་ལ་ཐུག་པའི་སྣང་བ་དབང་ཐོན་ནས་གཉིད་མ་ལོག་བར་དུ་ཡང་བྱུང་ངོ༌། །ཡང་དགེ་བཤེས་ཡབ་པ་ཤེས་རིན་གྱིས་དབང་ཞུས་པའི་དུས་ན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་དམར་མོ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་ངོ༌། །ཡང་མཚུར་ཕུར་ཁྱི་ལོའི་དབྱར་བླ་མ་ལྷ་རྗེའི་འདས་མཆོད་ཀྱི་ཉིན་པར་དགེ་འདུན་བརྒྱ་ཕྲག་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་གྲལ་གྱི་གུང་ན་བཞུགས་དུས་སུ། དགེ་བཤེས་སུམ་པས་དགྱེས་རྡོར་ཞལ་བརྒྱད་ཕྱག་བཅུ་དྲུག་པ་ཡུམ་དང་བཅས་པའི་མཛུབ་མོ་ལ་སོགས་ནས་འོད་ཟེར་མང་པོ་བྱུང་སྟེ། གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་འོད་ཟེར་གྱི་རྩེ་མོ་ཟུག་པར་ཉིན་ཕྲིལ་གྱིས་མཐོང་སྣང་བརྗོད་ན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བོ། །
	གྱ་བཞི་པ་ནི། མཚུར་ཕུར་སྔགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཞིག་མཛད་པའི་དུས་སུ་དེ་ཉིད་ཞལ་གཟིགས་སོ། །
	གྱ་ལྔ་པ་ནི། མཚུར་ཕུར་ཞལ་གཅིག་མའི་མཆོད་པ་མཛད་པའི་དུས་སུ་དེ་ཉིད་ཞལ་གཟིགས། 
	གྱ་དྲུག་པ་ནི། མཚུར་ཕུར་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་ཐོད་པ་བཞི་དང་བཅས་པ་ཞལ་མཐོང༌། ཐུགས་དམ་གྱི་ཐང་སྐུ་ཡང་བྲིས། 
	གྱ་བདུན་པ་ནི། མཚུར་ཕུར་ཏྲེ་བོ་སྒོམ་ཆེན་གཅིག་ན་བས་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བྱོན་ཏེ་ཞབས་དབང་མཛད་པ་ལ་ཕྱག་བཙལ་བར་བསམས་པ་ལ། དེ་མི་དགོས་ཁྱོད་ལ་ནད་ཀྱི་བར་ཆད་མི་འོང་གསུངས་ནས་ཡལ་ཏེ་ཐལ་གཞན་དེ་ལྟ་བུ་ལ་ཟད་པ་མེད་དོ། །
	གྱ་བརྒྱད་པ་ནི། སྦྲུལ་ཟླ་ཉི་ཤུ་གསུམ་གྱི་ནུབ་མོའི་རྨི་ལམ་དུ་འོད་ཕུང་ཞིག་གི་ནང་དུ། རྣལ་འབྱོར་པ་ཕྱག་གཡས་པས་མདའ་འཛིན་ཅིང་བྱ་བྱེད་ཀུན་གཡོན་མས་བྱེད་པ་ཞིག་གི་ཞལ་ནས། ང་ནི་སུ་ཡིན་མ་ཤེས་ན། །ང་ནི་ས་ར་ཧ་པར་གྲགས། །ཞེས་གསུངས། གདམས་ངག་ཅིག་ཞུ་བྱས་པས། མཐའ་བཞི་དང་བྲལ་ན་ལྟ་བ་ཡིན། །ཡེངས་པ་མེད་ན་སྒོམ་པ་ཡིན། །དགག་བསྒྲུབ་མེད་ན་སྤྱོད་པ་ཡིན། །སྤངས་ཐོབ་མེད་ན་འབྲས་བུ་ཡིན། །གསུངས་ནས་ཡལ་ལོ། །
	གྱ་དགུ་པ་ནི། མཚུར་ཕུར་ནུབ་ཅིག་གི་རྨི་ལམ་ན་ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ན་ཕར་ལ་གཟིགས་པས། བར་སྣང་ན་ཚུར་ལ་འབྲུག་ཅིག་གྲག་པ་སྙམ་བྱེད་པའི་འོད་ཕུང་གི་ནང་ན་རྣལ་འབྱོར་པ་ཕྱག་གཡས་ན་ཅང་ཏེའུ་ཐོགས་པ་གཅིག་ན་རེ། ང་མཻ་ཏྲི་པ་ཡིན་གསུངས། དེའི་ཞལ་ནས་རང་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཉིས་སུ་འདུས་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཡིད་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡིད་གཉིས་སུ་འདུས། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཡིད་ཀྱང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡིད་དུ་འདུས་གསུངས་ནས་ཡལ་ལོ། །
	དགུ་བཅུ་པ་ནི། ཟླ་བ་དེའི་ཉི་ཤུ་བདུན་གྱི་ནུབ་མོའི་རྨི་ལམ་ན་སྒམ་པོར་ཕྱིན་པ་ན། བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་ན་འཇའ་ཚོན་གྱི་སྣ་ཞིག་འདུག་པས་རྟོག་ཅིང་ཕྱིན་པས་དགེ་འཕྲང་གི་ཡང་དགོན་དུ་སླེབས་ཙམ་ན་བླ་མ་ལྷ་རྗེ་དང་མཇལ་ནས་སྔར་གྱི་རྨི་ལམ་ཀུན་བཤད་པས། རྗེའི་ཞལ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་དང་འཇའ་ཚོན་དུ་ཤེས་པར་གྱིས་གསུང་ཙམ་ན་ཡལ། 
	གོ་གཅིག་པ་ནི། བླ་མ་སྟག་དེའུ་བས་ཁྱེད་ལ་སྤྲུལ་པ་མང་པོས་འགྲོ་དོན་མཛད་སྐད་པ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་དེང་སང་ཇི་ཙམ་ཡོད་ཞུས་པས། སྤྱིར་ངེས་པ་མེད་ཀྱི་འོན་ཀྱང་སྤྲུལ་པ་བཞི་ཡོད་པ་འདྲ། དེ་དག་ག་ན་བཞུགས་དྲིས་པས། བལ་བོད་ཀྱི་མཚམས་ཀྱི་ལམ་དེ་ན་བླ་མ་བཻ་རོའི་དགོན་པ་ཡོད་པ་དེ་ན་དགེ་བསྙེན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་བྱ་བ་ཆོས་བརྡའི་ཚུལ་དུ་གསུང་བ་ཞིག་ཡོད། 
	གོ་གཉིས་པ་ནི། ཡང་མངའ་རིས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཁ་ཆེའི་ཚུར་རོལ་གྱི་སུ་རིག་བྱ་བ་ན། དགེ་སློང་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་བྱ་བ་གཙུག་ལག་ཁང་མང་པོ་ཡང་བཞེངས། སྔར་གྱི་སློབ་མ་བཙུན་ཆུང་གཅིག་ཤི་བ་དེར་སྐྱེས་པ་དང་སེམས་ཅན་འགའ་ཞིག་གི་དོན་མཛད་པར་བཞུགས། 
	གོ་གསུམ་པ་ནི། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ངེས་མེད་དུ་བཞུགས་པ་ཞིག་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་མཐོང་བ་དང༌། ཡིན་ཟེར་བ་ཡང་ཡོད། 
	གོ་བཞི་པ་ནི། ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཅིག་ན་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱལ་པོའི་ཆ་བྱད་ཅན་ཞིག་ཡོད་དེ། རྒྱལ་ཁམས་དེ་རྒྱལ་པོ་མིན་པས་མི་ཐུལ་བས་དེས་གཞན་དོན་མཛད་པ་ལགས་སོ། །
	གོ་ལྔ་པ་ནི། ནངས་གཅིག་སྐུ་ཁམས་མ་བདེ་བས་མདང་གི་རྨི་ལམ་ན་ངའི་ལུས་འདི་ལ་བུད་མེད་དམར་མོ་ཞིག་ཐོན་ནས་བྲོས་པ་སྙམ་བྱེད་པ་ན། དེ་ནི་འཆི་ལྟས་སུ་བཤད་སྙམ་ནས་ཐུགས་ཀ་ནས་གྲི་གུག་ཅིག་སྤྲོས་ནས་ཚུར་བཀུག་སྟེ། བླ་མ་ཁོ་རོ་བ་ལ་གྲོངས་རྟགས་བཞི་ལས་གསུམ་ཚང་བ་ཚུན་ཆད་བཟློག་པ་ཡིན་ཟེར། ང་ལ་ནི་ད་རེས་ཆ་མེད་གསུངས། 
	གོ་དྲུག་པ་ནི། གླང་ལོའི་སྟག་ཟླའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་པར་དགེ་བཤེས་གཙང་པོ་བ་དང༌། དཔོན་འདུལ་དང༌། དཔོན་གྲགས་སེང་དང༌། གྲགས་རིན་དང༌། དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་དང༌། ན་འུན་པ་ལ་སོགས་པ་བགྲེས་པོ་ཉུང་ངེ་བ་ཞིག་བསགས་ནས་ཞལ་ཆེམས་གསུངས་པ་ནི། ང་ལ་བདག་ཏུ་བཟུང་བ་ནི་ན་བཟའ་ལུས་གང་དང་བཀའ་རྩལ་གྱི་ཕྱེ་འཐག་པའི་རང་འཐག་འདི་ལས་མེད། གཞན་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་དབང་ཏེ། གསེར་སྲང་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་དངུལ་དང་གཡུ་དང་དར་ཟབ་མཛོ་རྟ་ཐབ་ཆ་མང་པོ་ཡོད་པ་འདི་རྣམས་ཁྱེད་མི་ལྔས་བདག་པོ་བགྱིས་ལ། གནས་སུ་བསྒྲུབས་ལ་གྲྭ་པ་ལ་ཁྱེ། ངའི་ཤུལ་དུ་ལོ་གཅིག་གཉིས་སྡོད་ཅིག་གསུངས། དཔོན་གྲགས་སེང་གིས་སྡོད་པ་ཅི་ཙམ་འོང་ངམ་ཞུས་པས། སྐུ་ཡར་བསྲངས་སྤྱན་ཧུར་གྱིས་མཛད་ནས་མ་མཐའ་ཡང་ལོ་གཅིག་གཉིས་འོང་བ་མིན་ནམ་གསུངས། ཡང་གཞོན་ནུ་ཁྱོད་ལོ་གཅིག་གཉིས་འདིར་སྡོད་ལ། ངའི་ཐུགས་དམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་འདི་རྣམས་ལ་ཡི་གེ་འབྲུ་གཅིག་ཀྱང་མ་འཐོར་བར་གྱིས་ཤིག །ངས་ཀྱང་ཆོས་སྐྱོང་ལ་བཀའ་བསྒོ་ཞིང་གཏད་པ་ཡིན་གསུངས། 
	གོ་བདུན་པ་ནི། དེའི་གོང་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་ནམ་མཁར་འཇའ་ཚོན་དང་ས་གཡོ་བ་དང་འུར་ཐུག་གི་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ལྟས་ཆེན་པོ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་བྱུང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཚེས་གཉིས་ནས་གསུམ་དུ་འགྲོ་བའི་ནུབ་མོ་ས་གཡོས་བར་མ་ཆད་པ་དང༌། ཡང་དགོན་གྱི་སྟེང་དུ་འཇའ་ཚོན་གྱི་གདུགས་འཁྲིགས་པ་དང༌། མཁའ་འགྲོ་མ་མང་པོ་འཚོགས་པ་དང༌། ཌཱ་མ་རུའི་སྒྲ་གྲག་པ་ལ་སོགས་པ་བྱུང༌། ཚེས་གསུམ་གྱི་དྲོ་ཐོན་པའི་རྗེས་ལ་གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་ཞལ་བསྟན་ནས་ད་ཕྱིར་ལ་བཞུད་ཅིག་གསུངས། དེ་ནས་སྐུ་དང་པོར་བསྲངས་ནས་སྐྱིལ་ཀྲུང་མཛད་ནས་སྤྱན་ནམ་མཁའ་ལ་ཡུན་རིང་པོ་གཟིགས་ནས། སླར་དབུ་ན་བཟས་བཏུམས་ནས་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པ་དང༌། ཚེས་གསུམ་གྱི་དགོང་མོ་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་དང་འགྲོགས་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཞན་དག་ཏུ་འགྲོ་དོན་ལ་གཤེགས་སོ། །
	གོ་བརྒྱད་པ་ནི། དེ་ནས་ཚེས་བཅུ་ལ་གདུང་བཞུས་པས་དེར་འཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྣང་བ་ལ་ཉི་མ་སྔར་བས་རིང་བ་དང༌། འོད་ཟེར་རྨ་བྱའི་གདུགས་ལྟ་བུར་མཐོང་བ་དང༌། དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་རུས་པའི་རྒྱན་ཅན་མང་པོ་དང༌། མེ་ཏོག་གི་ཆར་དང༌། པུར་གྱི་སྟེང་ན་འཇའི་གདུགས་བརྩེགས་པ་དང༌། དུད་པ་འཇའ་ཚོན་དུ་གྱུར་པའི་ནང་ན་བླ་མ་བཞུགས་པ་དང༌། དུད་པ་ལ་བྱ་རྣམས་སྐོར་བ་བྱེད་པ་དང༌། མེ་སྒྲ་ལ་སྒྲ་སྙན་པ་མང་པོ་གྲག་པ་དང༌། རི་དྭགས་རྣམས་འདུས་གུས་པ་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་སྣང་མང་པོ་བྱུང༌། དགེ་སྦྱོར་མེད་པ་ལ་སྐྱེས་པ་དང༌། ཡོད་པ་ལ་བོགས་ཐོན་པ་དང༌། དེ་ནས་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་དབྱེར་མེད་པས་ཐུགས་དང༌། ཐེག་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོས་སྟོན་པས་ལྗགས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་དང༌། བསྐྱེད་རིམ་བརྟན་པས་ལ་སྐུ་དང་གཞན་དོན་དུ་མང་པོ་བྱོན་ནོ། །
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