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	དེ་ནས་ཡང་དྲོ་དུས་སུ་ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱ། དྲོ་ཐོན་པ་དང་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བ་རླབས་པ་ཡིན། སྐྱོ་བསང་དུ་སྐོར་བ་བྱ། གཞན་ཡང་ཟབ་མོའི་མདོ་འདོན་གཏོར་མ་དང་ཚ་ཚ་ལ་སོགས་པ་དཀར་པོའི་ཆོས་ཅི་རིགས་པར་བྱ། དེ་ལྟར་མ་བྱས་པར་ལྟ་བ་ལ་རེ་བས་ཅུང་མི་འོང༌། བྱ་འདབ་མ་གཅིག་པས་ནམ་མཁའ་མི་ཆོད། མི་རྐང་པ་གཅིག་པས་ས་མི་ཆོད། ཐབས་ཤེས་རབ་ཟུང་འབྲེལ་དུ་མ་ཡེངས་པས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱེད་པ་གལ་ཆེ། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལུགས་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཅིག་འཐོབ་པར་བྱེད་པ་ལ། རྟོག་པ་ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱེད་དགོས། རྟོག་པ་རྩ་བ་ནས་ཞི་པར་བྱེད་པ་བསྒོམ་དགོས། སྒོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྟོག་པ་ཁོ་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་ངེས་པར་བྱ། སྤང་བྱ་རྟོག་པའི་གཉེན་པོར་ཐོས་བསམ་གྱི་རྟོག་པ་གཞན་ཞིག་བཞག་པས་མི་འོང་སྟེ། དཔེར་ན། ནད་ཚ་བའི་གཉེན་པོར་སྨན་ཚ་བ་བུར་ཚང་སྦྱར་བས་ཤི་བ་ལེན་པ་ནད་ཞི་བར་མི་ནུས་པ་དང་འདྲ། ཐོས་བསམ་གྱི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པ་ཡོད་ཀྱང༌། རྟོགས་པ་ལ་རྟ་རྔ་འགྲེས་གང་འཕགས་པ་མེད། སྟོང་པ་ཡིན། འདུས་བྱས་ཀྱི་དགེ་རྩ་ཅི་བྱེད་ཐམས་ཅད་བསྐྱུར་ནས་སྒོམ་པ་ལ་མི་དགོས་བྱས་ནས་ལྟ་བ་མཐོན་པོ་ལ་རེ་བས་མི་ཆོག་སྟེ། དབུ་མ་ཆེན་པོ་ཀུན་ལ་མི་སྟོང་སྙམ་པའམ། ཆོས་མཐའ་དག་གི་ངོ་བོ་མི་སྟོང་སྙམ་པ་ཞིག་མེད་དེ། མ་བསྒོམས་པས་སེམས་ཁོ་རང་ཅང་ངེས་སུ་མི་བཏུབ། སློབ་དཔོན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སྟོད་ལུང་པ་རྒྱའི་ཞལ་ནས། ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་དེ་ང་རང་ལ་ཡོད་དེ། སེམས་འཛིན་པའི་ཐབས་ཤིག་དགོས་པར་འདུག་གསུངས་ནས། བལ་ཡུལ་ན་བླ་མ་དུར་ཁྲོད་པ་བྱ་བ། གྲུབ་ཐོབ་ཅིག་བཞུགས་པ་གསན་ནས། དེར་བཞུད་པའི་ལམ་དུ་སྙུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་གསུངས་སོ། །དེ་ན་སྒོམ་ཆེན་པ་ཀུན། མ་བསྒོམས་པར་ཅང་མི་དགོས། རྣམ་རྟོག་གིས་ངལ་ཅང་མི་གནོད་བྱས་ནས་གོང་ཡུལ་ཅིག་གིས་ཅང་མི་འོང༌། འཁོར་བར་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་ཡང་རྣམ་རྟོག་འཕྲལ་འབྱུང་འདིས་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་ཡིན། ག་ཤེད་ན་ཡོད་རྒྱུ་མེད། སངས་རྒྱས་ཀྱང་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་རྟོག་མ་སྤངས་པའི་རྭ་བཞིན་ཟིང་ངེ་བ་ཞིག་ཅང་བཏུབ་བམ། དེས་ན་དགེ་སྦྱོར་ཅག་གེ་ཀྲིག་གེ་བ་ཞིག་བྱས་ན་ཕྱིས་གོམས་ནས་ཆག་ཐབས་མེད་པར་སྒོམ་སོ་ཐུབ་པ་ཞིག་འོང་བ་ཡིན། ཉམས་དང་རྟོགས་པ་ཞིག་ཀྱང་གཟོད་འོང་བ་ཡིན། རྣམ་རྟོག་གིས་མི་གནོད་པ་ཞིག་ཀྱང་གཟོད་འོང༌། རྣམ་རྟོག་གིས་མི་གནོད་ཟེར་བ་ཡང༌། རྟོག་པ་ཁོ་རང་ནམ་མཁར་སྤྲིན་དྭངས་པའམ། མཚོ་ལ་འཁྱག་པ་ཞུ་བ་བཞིན་དུ་རྟོག་པ་ཁོ་རང་ཉེ་བར་ཞི་ནས་སྐྱེ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་དགོས། རྟོག་པ་རང་ལུགས་སུ་བྱུང་ན་གནོད་པ་དེ་ཀ་ཡིན། 
	དེ་རྣམས་ཀྱང་ཅི་ལ་དགོས་ན། ནམ་ཡང་འོ་སྐོལ་འཆི་དགོས། ཤི་ནས་མེད་ནས་འགྲོ་ན་བཏུབ་སྟེ། སྐྱེ་དགོས། མི་དགེ་བ་བཅུ་ལ་སྤྱད་ན་ངན་སོང་དུ་སྐྱེ་སྟེ་བཟོད་པའི་ཐབས་མེད། དགེ་བ་བཅུས་མཐོ་རིས་སུ་སྐྱེས་ཀྱང་མཐོ་རིས་ན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ལས་བདེ་བའམ་གྲོགས་མཆེད་པོ་མེད། འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་ཡིན། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་སྤོང་བར་བྱེད་པ་ལ་དལ་འབྱོར་གྱི་ལུས་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་འཁོར་བ་དང་འབྲེལ་ཐག་གཅོད་དགོས་པས། སྐྱེས་བུ་ཀུན་འབད་དགོས། ད་རེས་ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་ནི་མཇལ། དེ་ལ་གདམས་ངག་རིན་ཆེན་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་མ་ཆད་པ་ཚིག་དང་ཐ་སྙད་ཀྱིས་མ་བསླད་པ། ཚོང་དུས་ཀྱི་འོ་མར་མ་སོང་བ་ཉན་པའི་སྐལ་བ་ནི་ཡོད། ཆོས་བྱ་བློ་དུམ་རེ་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར་བྱ་གཞག་དང་ངོ་སྲུང་ཆེ་ཐབས་ཐམས་ཅད་ལིངས་ཀྱིས་བཞག་ལ། དེ་རིང་ནས་འབད་དགོས་པས་དེ་བཞིན་དུ་ཐུགས་ལ་གཞག་པར་ཞ་གསུངས། ⁽14b4⁾།། །།

༈ གལ་ཆེའི་ཉམས་ལེན་གྱི་ཆོས་བཞི།
 
༈ དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། རྟག་ཏུ་འཆི་བ་བསམ། ལས་སུ་བསགས་པ་བགྲང༌། དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཆོད། ངོ་བོ་གཉིས་མེད་བསྒོམ། བྱ་བ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ཆོས་འདི་བཞི་གལ་ཆེ་གསུངས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཉམས་སུ་ལེན་ཙམ་ན་བཞི་པོ་འདིར་མ་འདུས་པ་མེད་དེ། 
	དེ་ཡང་བླ་མ་དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། འཆི་བ་བསམ་པ་འདི་དང་པོར་གལ་ཆེ་སྟེ། རང་བས་རྒན་པ་ཤི་བ། གཞོན་པ་དང་དར་ལ་བབ་པ་ཤི་བ། གྲོང་མི་དང་ཁྱིམ་མཚེས་ཤི་བ་ལ་སོགས་པ་དྲན་པར་བྱས་ལ་ཡོངས་འཆི་དགོས་པར་འདུག །འཆི་ཙམ་ན་ལོངས་སྤྱོད་དང་སྙན་གྲགས་ལ་སོགས་པ་ཅིས་ཀྱང་མི་ཕན། འགྲོགས་ནས་འགྲོ་བར་མི་འདུག །ཀྱཻ་མ་འཇིག་རྟེན་ཉོན་མོངས་དག །གནས་པ་མི་རྟག་མ་དགར་འགྱུར། །ཀུ་མུ་ཏ་ཡི་དཔལ་འདི་ཡང༌། །དྲན་པར་བྱ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །གསུངས་པ་བཞིན་དུ། ཚེ་འདི་ཐམས་ཅད་བཞག་ནས་འགྲོ་བར་གོ །འཆི་བ་ལ་ཆོས་དགོས་པ་དཀོན་པར་གོ་བ་བྱུང་ན། དང་པོར་ཆོས་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཡིན། བར་དུ་གལ་ཆེ་སྟེ་ནམ་འཆི་ཆ་མེད་ཙ་ན་སྤྱོད་འཇུག་ལས། བདག་ཉིད་སྡིག་པ་མ་བྱང་བར། །མྱུར་དུ་གུམ་པར་གྱུར་ཏེ་འཆི། །འདི་ལ་ཇི་ལྟར་ངེས་ཐར་ཞེས། །མྱུར་བའི་ཚུལ་གྱིས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ། ནམ་འཆི་ཆ་མེད་ཙམ་ན། རྐང་པ་བརྐྱངས་ཏེ་འདུག་མི་ཁོམ་པ་ཞིག་འོང་བས་ཆོས་ལ་འཇུག་པའི་ལྕག་ཡིན། ཐ་མར་གལ་ཆེ་སྟེ། འཆི་བ་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །ཅེས་གསུངས་པའམ། འཆི་བའི་མིང་ནི་དོན་དམ་བདེན་པ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ། འཆི་བ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡིན་ཅེས་འབྱུང་ངོ༌། །འཆི་བ་སྒོམ་པ་འདི་ཐེག་པ་ཆུང་ངུའི་ཆོས་ཡིན་སྙམ་ན། པ་ར་པ་དང་ཏྲ་གཉིས་ཀ་ལས་འཆི་བ་བསྒོམ་པ་འདི་གལ་ཆེ་བར་གསུངས། 
	འོ་ན་ཤི་ནས་མུ་སྟེགས་རྒྱང་འཕེན་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཞིན་དུ་མེད་འགྲོའམ་ཞེ་ཙ་མེད་ནས་མི་འགྲོ་སྟེ། ལས་སུ་བསགས་པ་བགྲང་བྱ་བ་ཡིན་པས། ལས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་སྐྱེ་བ་ལེན་དགོས། དེ་ཡང་ཞེ་སྡང་གིས་གཙོ་བྱས་པའི་མི་དགེ་བ་བཅུ་སྤྱད་ན་དམྱལ་བར་སྐྱེ་སྟེ། ཚ་བ་དང་གྲང་བ་བཙོ་བ་དང་གཤག་པ་དང་གཏུབ་པ། ཙོ་པི་དང་བསྲེག་པ་ལ་སོགས་པ་སྡུག་བསྔལ་ལ་བཟོད་པའི་ཐབས་མེད། འོ་སྐོལ་ད་ལྟ་ལུས་ལ་མེ་སྟག་ཕོག་གམ། ཞག་གཅིག་གོས་མེད་ན་ཨ་ཚ་ཨ་ཆུ་ཟེར་ནས་མི་ཚུགས་པར་འདུག་པ། དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྤོང་བ་ལ་རྒྱུ་སྤོང་དགོས་པས། ཞེ་སྡང་གིས་གཙོ་བྱས་པའི་མི་དགེ་བ་བཅུ་སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་བྱེད་པ་གལ་ཆེ། ཞེ་སྡང་མ་སྤངས་ན་སྐྱབས་འགྲོ་ཐུན་མོང་བའི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཡང༌། དགེ་སྦྱོང་དུ་བྱེད་པའི་ཆོས་བཞི་དང་བྲལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཡང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མར་བྱས་ནས་བཟླས་པ་བསྒོམ་དགོས་ཏེ། ཞེ་སྡང་དང་བྱམས་པ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པའི་འགལ་བ་ཡིན། བསྐལ་པ་སྟོང་དུ་བསགས་པའི་དགེ་བ་འཛད་པ་ལ་ཡང་ཚེགས་མེད། གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཡང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ལྷ་དང་ལྷ་མོར་བསྒོམ་དགོས། དེ་ལ་ཞེ་སྡང་བསྐྱེད་ན་ཡིད་དམ་ལྷ་དང་མཇལ་ཐབས་མེད། ཞེ་སྡང་སྤངས་པ་ཞིག་ཡིན་སྲིད་ན་བྱམས་པ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཟེར་ནས་ཀྱང་ཕུགས་བྱས་བྱས་ཙམ་ན་ཞེ་སྡང་མ་གྲུབ་པར་གོ་བ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ། །
	འདོད་ཆགས་ཀྱི་གཙོ་བྱས་པའི་མི་དགེ་བ་བཅུ་སྤྱད་ན་ཡི་དྭགས་སུ་སྐྱེ་སྟེ། ཟས་སྐོམ་གྱི་སྒྲ་མི་ཐོས་ཏེ། ཟས་མཐོང་ཡང་ཐོ་ཐོགས་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་གྱིས་བསྲང་བ་ལ་སོགས་པ་དང༌། བཀྲེས་སྐོམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་པའི་ཐབས་མ་མཆིས། འོ་སྐོལ་ད་ལྟ་ཉིན་རེ་བཀྲེས་ཀྱང་སྔོ་རྙིད་ཀྱིས་འགྲོ་བར་འདུག་པས། དེས་ན་འདོད་ཆགས་སྤང་བ་གལ་ཆེ། ཚེ་འདིའི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཡང༌། བརྣབ་སེམས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གང་ཡང་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །བྱ་བ་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་ཚོགས་འདོད་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་མི་འགྲུབ། ཁས་བླང་དགོས་པའི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་དང་ཡང་འགལ་ནས་འགྲོ། སྒོམ་ཆེན་ཀུན་གྱིས་ཀྱང་འདོད་ཆགས་ལ་སྐྱོན་དུ་མ་བལྟས་ན་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་གཡེན་སྤྱོས་ནས་ནང་དུ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་སེམས་གནས་སུ་མི་བཏུབ། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡང་འདོད་པ་ཉེ་བར་ཞི་ཙམ་འོང་བ་ཡིན་ནོ། །
	གཏི་མུག་གིས་གཙོ་བྱས་པའི་མི་དགེ་བ་བཅུ་ལ་སྤྱད་ན་དུད་འགྲོར་སྐྱེ་སྟེ། ཕྱིའི་རྒྱ་མཚོ་ན་ཆང་འགག་གི་སྦང་མ་ཙམ་པ་ཡོད་པ་ལ་ཆེ་ཆེའི་ཁ་གདངས་པས་ཆུང་ཆུང་ཟ་བ་ལ་སོགས་པ་དུཿཁ་དཔག་ཏུ་མེད་ལ། བདེ་བ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མེད། རྟ་ཕྱུགས་ལ་སོགས་པ་འདི་ཀུན། དུད་འགྲོ་མཐོ་རིས་པ་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། སྐྱིད་ཤོས་ཡིན་པར་འདུག་སྟེ། ཡང་དུས་རྟག་ཏུ་ཤ་བཙན་གདོས་སུ་ཚུད་པ་ཙམ་གྱི་དུཿཁ་ཡོད་པ་ཡིན་པར་འདུག །དེས་ན་གཏི་མུག་གིས་གཙོ་བྱས་པའི་མི་དགེ་བ་བཅུ་སྤོང་བ་གལ་ཆེ་སྟེ། གཏི་མུག་མ་སྤངས་པ་ཞིག་ཡིན་སྲིད་ན། བདག་ཡོད་ན་ནི་གཞན་དུ་ཤེས། །བདག་གཞན་ཆ་ལ་འཛིན་དང་སྡང༌། །འདི་གཉིས་དང་ནི་འབྲེལ་བ་ལ། །ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ། ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་གཏི་མུག་ཡིན་པས་དེ་སྤང་བ་གལ་ཆེ། དེ་སྤོང་བར་བྱེད་པ་ཡང་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱི་ཤེས་རབ་ཡིན། དེ་ཡང་ཉན་ན་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཉན། བསམ་པ་ན་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་བསམ། སྒོམ་ན་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་བསྒོམ་དགོས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆུང་ངུ་ལ་ཐོས་བསམ་ལ་སོགས་པ་བྱས་ཀྱང་གྲུར་འཇུག་པར་འདྲ། གཏི་མུག་སྤངས་པ་ཞིག་ཡིན་སྲིད་ན། འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཟེར་ནས་ཀྱང་གཏི་མུག་ཉེ་བར་ཞི་བ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། 
	དེས་ན་དུག་གསུམ་གྱི་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་མི་དགེ་བ་བཅུ་སྤོང་བ་འདི་གལ་ཆེ་གསུངས། ལས་དགེ་བ་བཅུ་ལ་བརྟེན་ནས་མཐོ་རིས་ལྷ་དང་མིར་སྐྱེས་ཀྱང་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་ལས་སྐྱིད་གྲོགས་མཆེད་པོ་མེད། བརྒྱ་བྱིན་ཆེན་པོ་ཉིད་དུ་སྐྱེས་གྱུར་ཀྱང༌། །ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ཡང་བྲན་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །
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	འོ་ན་བསྟེན་ལུགས་ཇི་ལྟར་བྱ་ན། མ་གུས་པ་སྤངས་ལ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པས་བསྟེན། དེ་ཡང་ལུས་གུས་པ་བླ་མའི་སྤྱན་སྔར་རྐང་པ་བརྐྱངས་ཏེ་འདུག་པ་དང༌། བླ་མ་བྱོན་པ་ལ་ཕྱག་མི་བྱེད་པ་དང༌། ལྡང་བ་མི་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་སྤང༌། དམའ་བའི་སྟན་ལ་རབ་ཏུ་འདུག །དུལ་བའི་དཔལ་ནི་རྣམ་པར་བསྐྱེད། །དགའ་དང་བཅས་པའི་མིག་གིས་བལྟ། །ས་གཞི་སྟན་ནི་ཇི་ལྟར་བར། །བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་བྱ་བ་ལ། །སྐྱོ་ངལ་སེམས་ནི་རབ་སྤངས་ཏེ། །དད་དང་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་དུ། །ཞེས་གསུངས་པས་གུས་པ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་བསྟེན། ངག་གུས་པ་སྟེ་བླ་མའི་སྤྱན་སྔར་ཚོང་པའི་གཏམ་དང༌། འཁྲུག་པའི་གཏམ་དང༌། འཁྲིག་ཚིག་ལ་སོགས་པ་དུག་གསུམ་གྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་སྨྲ་བ་མ་དག་པ་ཐམས་ཅད་སྤང༌། ཆོས་འདྲི་བ་ལ་སོགས་པ་ངག་གི་ལས་སྨྲ་བར་འོས་པ་གུས་པའི་སྒོ་ནས་སྨྲ། ཡིད་མ་གུས་པ་ནི་བླ་མའི་སྐྱོན་ལ་སོགས་པ་སྟེ། སློབ་མའི་མེ་ལོང་བླ་མ་ཡིན་པས་རང་གི་རྒྱུད་ལ་གང་ཡོད་པ་དེ་བླ་མ་ལ་ཡོད་པར་སྣང་བ་འབྱུང་སྟེ། བླ་མ་རང་ཡང་ཞེ་སྡང་ཆེ་བར་འདུག་བྱ་བའམ། སེར་སྣ་ཆེ། ཁ་མཆུ་མང༌། ནོར་ལ་སྲེད་བྱ་བའམ། ཆོས་མི་སྟོན་བྱ་བའི་འུབ་ཀྱིས་དྲིལ་ན་བླ་མའི་ཡོན་ཏན་ལ་མི་རྟོག་པར་བླ་མའི་སྐྱོན་ལ་རྟོག་ན་མི་གུས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་བྱས་ན་འཁོར་བ་ནས་འཐོན་པའི་ཐབས་མེད། དེ་སྐད་དུ་ཡང༌། དངོས་གྲུབ་སློབ་དཔོན་རྗེས་འབྲང་གསུངས། །ཞེས་པས། བླ་མ་ལ་མ་གུས་པ་སྤང་བ་གལ་ཆེ། དེས་ན་བླ་མ་ལ་གུས་པར་བྱ། མཛད་པ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པར་བལྟ། དེ་ལྟར་བལྟས་པས་ནད་དང་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཞི། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་རྒྱུད་ལ་འཆར། དེ་ཡང་གང་ལ་དགོས་ན་མལ་གྱི་ཐ་མ་ན་ཉལ་བ་ལ་སོགས་པའི་དུས་སུ་དགོས་པ་ཡིན་གསུངས། དེ་ལྟར་ཐུགས་ལ་གཞག་པར་ཞུ། ⁽14b4⁾།། །།

༈ གསང་སྔགས་སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན། 

༈ བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། གསང་སྔགས་ཀྱི་སྒོམ་སྒྲུབ་གཤའ་མ་ཞིག་བྱེད་ན། ཆགས་པ་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་རློམ་པ་གཉིས་བདུད་ཆེ་བར་འདུག་གསུངས། སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། ས་དང་པོའི་བདེན་པ་མཐོང་ནས། གནོད་སྦྱིན་མོ་བསྒྲུབས་པས་མ་གྲུབ་པ་ལ། སློབ་དཔོན་ལ་རྫའི་བུམ་པ་བྱ་རོག་གི་མིག་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་པས་སློབ་དཔོན་ཀླུའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱིས་དེ་ལ་ཆགས་པར་གཟིགས་ནས་བཅག་པས། དེར་གནོད་སྦྱིན་མོ་གྲུབ་ནས་སྒྲུབ་ཁང་གི་མདུན་ན་ཕར་སོག་མའི་ཕུང་པོ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་རིན་པོ་ཆེ་དང་བཟའ་བའི་རྣམ་པར་སོང་ནས་གནོད་སྦྱིན་མོས་རང་གཟུགས་བསྟན་པས། དེར་སློབ་དཔོན་གྱིས་འཁངས་པས། གནོད་སྦྱིན་མོའི་ཞལ་ནས། ངས་དང་པོ་ནས་འོངས་ཏེ་སློབ་དཔོན་རྫའི་བུམ་པ་ལ་ཆགས་པས་ལན་གསུང་ལོ། 
	ཡང་སློབ་དཔོན་ལ་ཐུགས་རྒྱལ་རྣམ་པ་བཞིས་ནོན་ནས་ཡོད་པར་འདུག །ཁྲིམས་ང་ལས་རྒན་པ་མེད་དེ་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ལོན། མཁྱེན་པ་ང་ལས་ཆེ་བ་མེད་དེ་གསུང་རབ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ་ཤེས། ནུས་པ་ང་ལས་ཆེ་བ་མེད་དེ་འདོད་འཇོའི་བ་དང་གསེར་འགྱུར་གྱི་རྩི་ལ་སོགས་པ་ངས་ཤེས། སྙིང་རྗེ་ང་ལས་ཆེ་བ་མེད་དེ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་སྣ་ཚོགས་ངས་བྱེད་སྙམ་པ་དང༌། སློབ་དཔོན་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་ཞིག་ན་ཕར་བྱོན་པས། དགེ་སློང་ཞིག་དང་འཕྲད། ཁྱེད་ཀྱིས་ཁྲིམས་ཅི་ཙམ་ལོན་བྱས་པས་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གི་བསྟན་པ་ལ་ཁྲིམས་བླངས་གསུངས་པས་ཐུགས་རྒྱལ་ཞིག་ཆག་གོ །དེ་ནས་ཀླུའི་ཡུལ་དུ་བྱོན་ནས་ཡོད་ཙམ་ན། མཁའ་འགྲོ་མ་ཞིག་གིས་བསྟན་པས་གསུང་རབ་གྲངས་ཀྱང་མ་ཤེས་ནས་ཐུགས་རྒྱལ་ཞིག་ཆག་གོ །དེ་ནས་ཕར་ལ་ཕྱིན་པས་རྡོ་རྗེའི་འདག་པ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཞབས་འབྱར། དེར་ཇོ་མོ་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཞབས་ཐོན་པས་ཐུགས་རྒྱལ་ཆག་གོ །དེ་ནས་ཕར་བྱོན་ཚེ་ཁྱི་རོ་བེམ་པོ་ཞིག་མནམ་ཀུས་ཉེ་མ་ནུས་པ་ལ། སྤྲང་པོ་རྒད་པོ་ཞིག་གིས་ཁྱིའི་འབུ་བསལ་ནས་ཁོ་རང་གི་ཤ་ཚལ་པར་བཏང་ནས་འབུ་ལ་བྱིན་པས། སྤྲང་པོ་རྒད་པོའི་སྙིང་རྗེ་ཙམ་ཡང་ང་ལ་མེད་པ་སྙམ་ནས་ཐུགས་རྒྱལ་ཆག་པས། གདོད་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་ལོ། 
	སློབ་དཔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བའི་རྒྱལ་མཚན་བྱ་བ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཟང་པོ་དབུ་ལ་བྱ་བབས་པ་མི་ཚོར་བ་མངའ་ནས་ཐུགས་རྒྱལ་གྱིས་ནོན་ནས་ཡོད་པ་ལ། ནུབ་ཅིག་རྨི་ལམ་དུ་མི་སྐྱ་སང་ངེ་བ་ཞིག་བྱུང་ནས་དེ་ལྟ་བུ་ལ་ང་རྒྱལ་བ་འོ་རེ་བརྒྱལ། ཁྱོད་སྒོམ་གཤའ་མར་བྱེད་ན་སློབ་དཔོན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ལ་སྒོམ་གཏུགས། སློབ་མ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ལ་སེམས་འཛིན་སློབས། ལྷ་ཁང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཞིག་རལ་གསོས། མཆོད་རྟེན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཞེངས། དགེ་སློང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ལ་ཆོས་སྟོན་དྲོངས། བཙོན་ལམ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཆོས་གསུང་ལོ། 
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༈ བྱང་ཆུབ་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་དྲུག 

༄༅། །བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། བླ་ན་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་གིས་འཐོབ་པར་འདོད་པ་ལ། ཆོས་དྲུག་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་གསུང་བ། དད་དང་ཤེས་རབ་སྙིང་རྗེ་དང༌། །བླ་མ་མཇལ་དང་ཆོས་ཞུས་པ། །དེ་དོན་སྒྲུབ་ལ་འབད་པའོ། །དེ་ལས། དང་པོར་དད་པ་གལ་ཆེ་སྟེ། དད་པ་མེད་པའི་མི་རྣམས་ལ། །དཀར་པོའི་ཆོས་རྣམས་མི་འབྱུང་སྟེ། །ས་བོན་མེ་ཡིས་ཚིག་པ་ལ། །མྱུ་གུ་སྔོན་པོ་མི་འབྱུང་བཞིན། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་དད་པ་མེད་པའི་ཉེས་དམིགས་མང་པོ་བཤད། དད་པའི་ཕན་ཡོན་བསླབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ནས། དད་པའི་རྩ་བ་བརྟན་བྱས་ནས། །བྱང་ཆུབ་ལ་ནི་བློ་བརྟན་བྱ། །ཞེས་པ། ཡོན་ཏན་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བར་བཤད། རང་བྱུང་རྣམས་ཀྱི་དོན་དམ་དེ། །དད་པ་ཉིད་ཀྱིས་རྟོགས་བྱ་ཡིན། །ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་འོད་འབར་བ། །མིག་མེད་པ་ཡིས་མཐོང་བ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པས། དོན་དམ་པའི་གནས་ལུགས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དོན་ཡང་དད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པ་ཁོ་ནས་རྟོགས་པ་ཡིན་གསུངས། དེ་ནས་མདོ་སྡེ་སྡོང་པོ་བཀོད་པ་ནས་ཀྱང༌། དད་པ་གཏེར་དང་ནོར་དང་རྐང་པའི་མཆོག །ལག་པ་བཞིན་དུ་དགེ་སྡུད་རྩ་བ་ཡིན། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བསྲུང་ཞིང་འཕེལ་བར་བྱེད། །དད་པ་སྔོན་འགྲོ་མ་ལྟར་བསྐྱེད་པ་སྟེ། །དད་པས་བྱང་ཆུབ་ཤིང་ནི་རྣམ་པར་འཕེལ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཕ་གི་ན་མར་མང་པོ་ཡང་དག་པ་བཤད། མཚན་ཉིད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་པ་བདེན་པ་བཞི་ལ་དད་པ་དང༌། འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་ལ་དད་པ་དང༌། ལས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ལ་དད་པ་དང༌། རྟེན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དད་པ་ལ་སོགས་པ་དད་པ་རང་ལ་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་བཤད་ཀྱང་འདོད་པའི་དད་པ་དང༌། དང་བའི་དད་པ་དང༌། ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་དང་གསུམ་དུ་མ་འདུས་པ་ནི་མེད་གསུངས། དེས་ན་དད་པ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་གལ་ཆེ། 
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