༁ྃ༔ ཌཱཀྐིའི་གནད་ཀྱི་ཞལ་གདམས་བཞུགས་སོ༔ 
༁ྃ༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་བདག་འདྲ་ཡིས༔ ཌཱཀྐིའི་གནད་ཀྱི་མན་ངག་གི༔ ཞལ་གྱི་གདམས་པ་བསྟན་པར་བྱ༔ དེ་ལ་སྤྱི་དོན་རྣམ་ལྔ་སྟེ༔ ཕྱི་དང་ནང་དང་གསང་བ་དང༔ ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པ་དང་ལྔའོ༔ དེ་ཡང་ཀློང་གསལ་ལས༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་ལ་སོགས་པ༔ དར་གུད་འཕོ་འགྱུར་འབྱུང་བའི་ལས༔ ཞེས་པས༔ དང་པོ་ཕྱིའི་འབྱུང་བ་ལྔ་ནི༔ ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་དང་ལྔའོ༔ འདི་རྣམས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ན༔ ཐོག་མ་ནི་ཡེ་མེད་སྟོང་པའི་ནམ་མཁའ་དང༔ ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་དུ་གནས་ཏེ༔ ཡེ་གདོད་མ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆར་གནས་པས་ན༔ ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ༔ ཡེ་མེད་ནམ་མཁའ་དེ་ལ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་མདངས་འོད་ལྔ་གསལ་ལམ་མེ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་གནས་ཏེ༔ དེ་ལ་དགེ་སྡིག་འཁོར་འདས་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པས༔ ཀ་དག་ཅེས་བྱ༔ ཡེ་ནས་གནས་པས་ལྷུན་གྲུབ་ཅེས་བྱ༔ དེ་གོང་དུ་ཡེ་ཤེས་ལ་འཁོར་འདས་གང་དུ་ཡང་གྲུབ་པ་མེད་དོ༔ དེ་ནས་དེ་ལྟར་མེད་ན༔ བསྒྲུབས་པས་འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་ཡོང་དོན་མེད༔ ཆུ་ལ་མེ་སྒྲུབས་ཀྱང་མི་ཡོང་སྙམ་ན༔ དེས་ན་ཡེ་གདོད་མ་ནས་ཡེ་ཤེས་སུ་ཡོད༔ བར་དུ་འཁྲུལ་ཡང་ཐ་མ་འཁྲུལ་པ་སྤངས་ནས༔ སངས་རྒྱས་པའི་གནད་དེ་ཡིན༔ དེ་ལ་ཕྱིའི་འབྱུང་བ་ལྔ་ཡོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི༔ དང་པོ་ཡེ་མེད་སྟོང་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩལ་ཤར་བས་འོད་ལྔ་བྱུང༔ འོད་ལྔ་ལ་འཛིན་པ་བྱུང༔ དངོས་འཛིན་དེ་ལ་རླུང་ཞེས་བྱ༔ དོན་ལ་མ་རིག་པའི་རྩལ་ཡིན༔ དེ་ལ་སོ་སོར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ དེ་ལ་མ་འགགས་པའི་རིག་པ་ཡོད་པ་གདངས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་དེ་ལ་དངོས་འཛིན་འཁྲུལ་པས་མེ་དམར་པོ་བྱུང༔ དེ་ལ་རླུང་རིག་པའི་རྩལ་གྱིས་བསྐྱོད་པས་དྲོད་བྱུང༔ ཡང་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འོད་སེར་པོ་གསལ་བ་དེ་ལ༔ འཛིན་པ་སྐྱེས་པས་ས་བྱུང༔ ཡང་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས༔ འོད་དཀར་པོ་ཤར་བ་དེ་ལ༔ དེར་འཛིན་པས་ཆུ་དཀར་པོ་བྱུང༔ བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་འོད་ལྗང་ཁུ་དེ་ལ༔ དེར་འཛིན་པ་སྐྱེས་པས་མེ་བྱུང་བ༔ འབྱུང་བ་ནམ་མཁའ་ནི་ཡེ་གདོད་མ་ནས་ཡེ་ཤེས་དང་མཉམ་དུ་གནས་ཏེ༔ ཐ་མ་ཡང་འཕོ་འགྱུར་མེད་དོ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་གདངས་འོད་ལྔ་ལས༔ དེར་འཛིན་སྐྱེས་པས༔ ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞི་པོ་བྱུང༔ དེ་ལ་རིག་པ་མ་འགགས་པའི་རྩལ་དེ་ཁྱབ་པས༔ རླུང་ཞེས་བྱ༔ འབྱུང་བ་བཞི་ལ་རླུང་གིས་ཁྱབ༔ རླུང་ལ་རླུང་གིས་ཁྱབ་པས་ཐེག་པ་དང་ཤུགས་བྱུང༔ ཆུ་ལ་རླུང་གིས་ཁྱབ་པས་འགྲོ་བའི་ཤུགས་བྱུང༔ གཤེར་བ་དང་བསིལ་བ་བྱུང༔ ས་ལ་རླུང་གིས་ཁྱབ་པས་སྲ་བ་དང་ཐེག་པ་བྱུང༔ མེ་ལ་རླུང་གིས་ཁྱབ་པས༔ འབར་བ་དང་ཚ་བ་བྱུང༔ དོན་ལ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་འཛིན་པ་སྐྱེས་པས༔ འབྱུང་བ་དངོས་སུ་གྲུབ༔ དེ་ལ་ཐོག་མ་རིག་པའི་རྩལ་གྱིས་བསྐྱོད་པས༔ འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་རྩལ་བྱུང་བའོ༔ དེ་རྣམས་འཛོམས་པས་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་བྱུང༔ ཆགས་ལུགས་ནི༔ ཡེ་ནས་སྟོང་པ་ལ་འཛིན་པ་སྐྱེས་པས༔ རླུང་གི་དར་ཆགས༔ དེའི་སྟེང་དུ་ཆུ་ཆགས༔ དེའི་སྟེང་དུ་ས་ཆགས༔ མེ་ནི་རླུང་གི་རྩལ་ཡིན་ཏེ་གསུམ་ཀ་ལ་ཁྱབ་པའོ༔ དེ་ནི་ཕྱིའི་འབྱུང་བ་ཆགས་སོ༔ ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཆགས་ལུགས་ནི༔ དེ་ཡང་རླུང་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱི་ལྟེ་བ་ལ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་རྩལ་དྲོད་བག་ཙམ་གཅིག་བྱུང་སྟེ༔ དེ་ཆུ་ལ་ཕོག་པས་ཆུ་ལ་རླངས་པ་མཐོང་ཁུང་དུད་པ་ཙམ་གཅིག་བྱུང༔ རླངས་པ་དེ་ས་ལ་ཕོག་པས་ཆང་ལ་ཕབས་བཏབ་པ་ཙམ་གྱིས་དྲོད་གཅིག་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ དེ་འབྱུང་བ་བཞིའི་དྭངས་མ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་འོད་དང་འདྲེས་པས་འོད་ཕུབ་ཆུང་ཙམ་པ་གསུམ་བྱུང༔ འོད་གཅིག་ལ་ནི་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ༔ འོད་གསལ་བའི་ལྷ་བྱུང༔ དེ་ལ་འོད་ཟེར་གྱི་ཚུལ་དུ་གཟུགས་མེད་སྐྱེ་མཆེད་མུ་བཞི་བྱུང༔ དེ་ལས་རིག་རྩལ་དེ་གཡོས་པའི་འཛིན་ཆ་ལས༔ གཟུགས་ཁམས་གནས་རིས་བཅུ་བདུན་བྱུང༔ དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ལ་གནས་ཀྱང༔ མ་རིག་པས་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང༔ མ་རིག་འཁྲུལ་འཁོར་འདི་ལ་ཟག་མེད་འཕེལ་བ་མེད་ཅེས་སོ༔ དེ་ལྟར་ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཆགས༔ འབྱུང་བ་ལྔའི་དྭངས་མ་ལས་བྱུང་བས་ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཞེས་ཟེར༔ འོད་གཉིས་ལས་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་བྱུང༔ དེ་ཡང་ཐོག་མར་འབྱུང་བ་ལྔའི་བཅུད་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ༔ ནམ་མཁའི་བཅུད་ལས་བྱུང་བས་ནམ་མཁའ་ལ་འདུག་པའོ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩལ་ཡོད་པས་ཀུན་ལ་གསལ་ནུས༔ རླུང་གི་དྭངས་མ་ལས་བྱུང་བས་འགྲོ་ནུས༔ མེའི་དྭངས་མ་ལས་བྱུང་བས་དྲོད་ཡོད༔ དེ་ཡང་ཉི་མ་མེའི་དྭངས་མ་གཙོ་བོ་ཆེ༔ ཟླ་བ་ཆུའི་དྭངས་མ་གཙོ་བོ་ཆེ་བས་བསིལ་བའོ༔ དེ་གཉིས་ཀྱི་རྩལ་གཟའ་སྐར་དུ་མར་འོད་ཟེར་གྱི་ཚུལ་དུ་གནས་པའོ༔ འབྱུང་བ་ནི་གཅིག་གིས་གཅིག་བསྐྱེད༔ གཅིག་གིས་གཅིག་གྲོགས་བྱེད་པའོ༔ དེ་ཡང་འབྱུང་བ་གཅིག་གིས་གཅིག་བསྐྱེད་ནས༔ གྲོགས་བྱས་པའི་དུས་ན་འབྱུང་བ་རྒྱས་པས༔ སོས་ཀ་ཉི་མ་རིང་ཞིང་ཚ༔ འབྱུང་བའི་དྭངས་མ་མཉམ་དུ་གནས་པའི་དུས་ན་ནམ་ཉི་མ་མཉམ་པའོ༔ ཡང་འབྱུང་བ་མཉམ་དུ་མི་གནས་ཏེ༔ གཅིག་བག་ཙམ་སྟོབས་ཆེ་བའི་མཐུས༔ འབྱུང་བ་རྣམས་གཅིག་གི་དགྲ་གཅིག་གིས་བྱས་ནས༔ འབྱུང་བ་གུད་པས༔ དགུན་ཉི་མ་ཐུང་ཞིང་དྲོད་ཆུང་བའོ༔ དུས་གཅིག་ལ་འབྱུང་བ་རྣམས་ཤག་གིས་ཕྱེ་བས་ཉི་མ་ཤི་བ་ཡིན་ནོ༔ ཡང་རླུང་གིས་བསྡུས་པས་སྔར་བཞིན་ནོ༔ ཟླ་བ་དང་སྐར་མའི་འཕོ་འགྱུར་ཡང་དེས་འགྲེའོ༔ དེ་ཡང་རླུང་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱི་ལྟེ་བ་ནས་དྲོད་བྱུང་བས་ཆུ་ལ་ཕོག༔ ཆུ་ལས་རླངས་པ་ས་ལ་ཁྱབ༔ རླུང་གི་རྩལ་གྱིས་དྲོད་རང་ཤུགས་ལ་བྱུང༔ དཔེར་ན་ཤིང་གཉིས་དྲག་པོ་སྲུབས་ན༔ མེ་བྱུང་བ་དང་འདྲ་བར་དྲོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པའོ༔ ས་ལ་དྲོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པས༔ རླངས་པ་མཁའ་ལ་སོང་བས་ན་བུན་དུ་བྱུང་ངོ༔ ཁོག་མ་ཁ་ཆོད་ལ་ཆུ་ཟིལ་པ་ཕྲོམ་མེར་བྱུང་བ་ལྟར་དུ༔ ན་བུན་གསེབ་ནས་ཆར་བྱུང༔ དེ་ལྟར་འབྱུང་བ་གཅིག་གིས་གཅིག་སྐྱེད༔ གཅིག་གྲོགས་གཅིག་གིས་བྱས་པས༔ འབྱུང་བ་རྒྱས་པའི་དྭངས་མ་ལས་རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་ཐམས་ཅད་ལ༔ མྱུ་གུ་ལོ་མ་མེ་ཏོག་འབྲས་བུ་རྣམས་རིམ་གྱི་བྱུང༔ སྟོན་འབྱུང་བ་རྣམས་རྩལ་མཉམ་པའི་དུས་སུ༔ འབྲས་བུ་རྣམས་སྨིན་ཡང་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་བྱེད་ལས་མཐོ་དམན༔ བག་ཙམ་གཅིག་གིས་གཅིག་དགྲ་བྱས་ཏེ༔ མར་ལ་རིམ་གྱིས་ཐིམ་པས་རྩི་ཤིང་དང་ནགས་ཚལ་ཐམས་ཅད་སྐམ་ནས་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་ཐང་ལ་འདྲུལ༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མདོག་ངན་ཅིང་རྗུད་དུ་འགྲོ༔ དཔྱིད་ཀྱི་དུས་སུ་ཐམས་ཅད་བཅུད་ཆུང་རྗུད་པ་ཡང་འབྱུང་བའི་དྭངས་མ་རྣམས་གཅིག་གིས་གཅིག་བསད་པའོ༔ དེ་ནས་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་ཏེ༔ གཅིག་གིས་གཅིག་སྐྱེད་ནས་གོང་བཞིན་ནོ༔ དེས་ནང་བཅུད་ཀྱི་ཆགས་ལུགས་བསྟན་པའོ༔ ད་གསང་བ་ནི༔ ཕྱི་འབྱུང་བ་ལྔའི་དྭངས་མ་རྩི་ཤིང་ལོ་ཐོག་གིས་འབྲས་བུས་གསོས་ཤིང་སྐྱེད་པའི་ལུས་འདི་ལ༔ ཕྱི་ལྟར་ཤ་ཁྲག་དྲོད་དབུགས་སེམས་དང་ལྔ༔ དྭངས་མའི་དྭངས་མ་རྒྱུ་བའི་ཐིག་ལེ་ལྔས༔ འཁོར་འདས་བདེ་སྡུག་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་དེ༔ དེ་ཡང་གདོད་མ་ནས་ཡེ་ཤེས་རང་ལ་གནས་ཀྱང་ངོ་མ་ཤེས་པས༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་རྩལ་མ་འགགས་པའི་འཛིན་ཆ་འདིས༔ འཁོར་འདས་སུ་ཕྱེ་སྟེ༔ མ་རིག་པས་མའི་མངལ་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཕ་མའི་རྒྱུའི་ཐིག་ལེ་དང༔ རང་གི་ཡེ་ཤེས་འདྲེས་པས་ལུས་གྲུབ༔ དེ་ཡང་འབྱུང་བ་གཅིག་གྲོགས་གཅིག་གིས་བྱས་ཏེ༔ ལུས་སྐྱེད་རང་གི་ཟས་ཟོས་སྙིགས་མས་མེས་ཞུ་རླུང་གིས་དྭངས་སྙིགས་ཕྱེ༔ ཆུས་བསྡུས་པས་སྲ་བར་བྱས་ཏེ་ལུས་སྟོབས་སྐྱེད༔ དྭངས་མ་དེས་ལུས་ཀྱི་རྩ་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་བྱས༔ དེ་ཡང་འབྱུང་བ་ལྔའི་རྩལ་གྱིས་གཅིག་གྲོགས་གཅིག་གིས་བྱས་པས༔ དྭངས་མ་འཕེལ་བས༔ སྐྱེས་ནས་ཕོ་ལོ་སུམ་ཅུ་མན་ཆད་དུ༔ རྩལ་རགས་ཤིང་རིག་པ་གསལ༔ མཛེས་ཤིང་སྣུམ་པ་དང༔ ལས་ཅི་བྱས་ཀྱང་འགྲུབ་པའོ༔ སུམ་ཅུ་ནས་བཞི་བཅུའི་བར་དུ་རྩལ་ཉམས་པས་དྭངས་མ་ཟོ་ལ་བསྡོད་པའོ༔ དེ་ནས་འབྱུང་བ་གཅིག་གིས་གཅིག་དགྲ་བྱས་ཏེ༔ མར་བསྡུས་པས་དྭངས་མ་རྣམས་སྐམས་ཏེ༔ དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ཉམས་ནས་རྒས་ཤིང་གུད་པའོ༔ འབྱུང་བ་རྣམས་འཁྲུགས་ཏེ༔ བྱེ་བས་ཚེའི་དུས་བྱེད་དོ༔ དེས་ན་གཞོན་པའི་དུས་སུ་ཉམས་ལེན་བྱ་བ་གཅེས་སོ༔ དེ་ནི་གསང་བ་ལུས་ཀྱི་འདུག་ཚུལ་ལོ༔ ཡང་གསང་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ནི༔ འཁོར་འདས་བདེ་སྡུག་རྟེན་འབྲེལ་ཐམས་ཅད༔ རྒྱུའི་ཐིག་ལེའི་བྱེད་ལས་ཡིན་པས༔ རྒྱུའི་ཐིག་ལེ་ནི༔ འབྱུང་བ་ལྔའི་དྭངས་མའི་དྭངས་མ་ཡིན་ཏེ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་གནས་པའི་རྟེན་ཡིན་པས༔ མ་ཉམས་ཤིང་འཕེལ་བ་གལ་ཆེ༔ དེ་ཡང་འཕེལ་བ་ལ་རང་བཞིན་གྱི་འཕེལ་བ་དང༔ རྐྱེན་གྱི་འཕེལ་བ་གཉིས་ཡིན༔ འདི་རྣམས་ཀྱི་དུས་སུ་གནད་དང་ལྡན་དགོས༔ མི་ལྡན་ན་རྐྱེན་ནང་གི་བར་ཆད་འབྱུང༔ དང་པོ་རང་བཞིན་དུ་འཕེལ་བ་ནི༔ འབྱུང་བཞིའི་དྭངས་མ་རྒྱུའི་ཐིག་ལེ་སྟེ༔ ཚེས་གཅིག་ནས་རིམ་གྱིས་འཕེལ་ཏེ༔ གསང་གནས་སུ་ཁམས་རྒྱས་འོང་བས་དེའི་དུས་སུ༔ གསང་གནས་བདེ་སྐྱོང་ཙཀྲའི་དབུས་སུ་རྩ་མདུད་ཀྱི་ནང་དུ༔ འབྱུང་བ་བཞིའི་དྭངས་མ་ལས་གྲུབ་པའི་ལས་ཀྱི་ཌཱཀྐི་ཡབ་ཡུམ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་གཅིག་ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་བ་བྱས་ནས་སྦྱོར་མཚམས་ནས༔ འབྱུང་བཞིའི་དྭངས་མ་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་ལ༔ མ་འདྲེས་ཤིང་སོ་སོར་གསལ་བ༔ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འབྱུང་བས༔ གསང་བའི་རྩ་མདུད་གང་ནས༔ རྩ་འདབ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས༔ ཌཱཀྐི་ཡབ་ཡུམ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྦྱོར་བ་མཛད་པས༔ གོང་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ལུས་ཐམས་ཅད་གང་སྟེ༔ བདེ་བ་མི་བཟོད་པར་བསམ་མོ༔ དཔའ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་ཏིལ་གྱི་གང་བུ་ཁ་ཕྱེ་བ་ཙམ་པ་ཐམས་ཅད་བདེ་བས་མི་བཟོད་པར་འདུག་པར་བསམ༔ དེ་རྣམས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་རང་གི་བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་གང་བར་བསམ༔ དེ་ལྟར་བྱས་ན་འབྱུང་བ་མི་འཁྲུགས་པས་ནད་མི་འབྱུང༔ དྭངས་མ་རྒྱས་པས་བདེ་སྟོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེ༔ བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྫོགས༔ བཟོ་མདོག་བཟང༔ ཡིད་དུ་འོང༔ རྒས་པ་སྲ༔ དཔའ་བོ་ཌཱཀྐིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་འབྱུང༔ དེ་ལྟར་བསྒོམ་མོ༔ ཡང་དྭངས་མ་ཡར་འཕེལ་ཏེ༔ ཚེས་བཞི་ལ་ལྟེ་བའི་ཕུང་པོར་རྒྱས་ཏེ༔ ལྟེ་བའི་རྩ་མདུད་དུ་པདྨ་ཌཱཀྐི་ཡབ་ཡུམ་བསྒོམ་ཞིང་དམིགས་པ་གོང་དང་འདྲ༔ ཚེས་བརྒྱད་དགོང་ཁར་རྒྱས༔ དེར་སངས་རྒྱས་ཌཱཀྐི་ཡབ་ཡུམ་བསྒོམ༔ ཉའི་ཉིན་པར་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་རྒྱས༔ དེར་རྡོ་རྗེ་ཌཱཀྐི་ཡབ་ཡུམ་བསྒོམ༔ དམིགས་པ་ཚོ་གོང་དང་འདྲ༔ ཁམས་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་རྒྱས་པས་ཚོགས་ཅི་བསགས་པ་འཕེལ་ཏེ༔ ཁམས་རྒྱས་པས་གཏར་སྲེག་མི་བྱ༔ ཉམས་ལ་འཕེལ་འགྲིབ་ཡོང༔ བྱང་སེམས་སྤང་དུ་མི་རུང་སྐྱེ་མཆེད་དམ་པོ་རྒྱས་པས་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་སྐྲ་འཐེབ་གང་པ་གཅིག་བཞར་ལ༔ ཏིལ་མར་གླ་རྩི་ཙནྡན་བསྲེས་ལ་བསྐུ་མཉེ་བྱ༔ དེས་དུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་མི་འཁྲུགས་ཏེ་ནད་མི་འབྱུང་ངོ༔ དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་སྤྱི་བོར་འབྱུང་བའི་དྭངས་མ་རྒྱས་པ་དང་འཁྲུགས་པས༔ དེ་རྣམས་མ་སྙོམས་པ་དང་ནད་འབྱུང་ངོ༔ དེ་ནས་ཡང་མར་འཕེལ་ཏེ༔ ཚེས་བཅུ་དགུ་ལ་མགྲིན་པར་དྭངས་མ་རྒྱས༔ ཉེར་གཉིས་ལ་སྙིང་ཁར་རྒྱས༔ ཉེར་ལྔ་ལ་ལྟེ་བར་རྒྱས༔ གནམ་སྟོང་ལ་རྐང་མཐིལ་དང་གསང་བར་རྒྱས་ཡོང་བས༔ དེ་དུས་སྒོམ་ཐབས་གོང་དང་འདྲ༔ འབྲུ་མར་སྣ་ཚོགས་དང་སྦྲང་རྩི་ཛ་ཏི་རྣམས་ཀྱི་དྷི་གུ་རྐང་ལ་བྱུགས་ལ་ཉི་མ་ལ་བསྲོ༔ དེས་འབྱུང་བ་མི་འཁྲུགས་པས་ནད་མི་འབྱུང༔ ཁམས་རྒྱས་པས་དགེ་སྦྱོར་འཕེལ༔ དྭངས་མ་འཕེལ་བས་བདེ་སྟོང་གི་ཉམས་སྐྱེ་ཞིང༔ ཕྱག་རྒྱ་བརྟེན་དུ་རུང་བའོ༔ དེ་ནི་དྭངས་མ་རང་བཞིན་གྱིས་འཕེལ་བ་ལ༔ རྐྱེན་དམིགས་པ་ཁ་ཚར་བཏབ་པའོ༔ གཉིས་པ་རྐྱེན་ཕྱག་རྒྱ་མཚན་དང་ལྡན་པ་ལ་བརྟེན་ཏེ༔ དྭངས་མ་འཕེལ་བ་ལ་གཉིས་ཏེ༔ རླུང་ལ་སྦྱངས་ནས་བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་སླབ་པ་དང༔ འདིར་ཆགས་ལམ་དངོས་ལ་སླབ་པ་སྟེ༔ དང་པོ་ཕྱག་རྒྱ་མཚན་དང་ལྡན་པ་གཅིག་ཏུ་གནས་ཏེ༔ ཡི་དམ་ལྷར་བསྐྱེད་པ་དང༔ མཁའ་གསང་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཏེ༔ སྦྱོར་བ་བྱེད་པའི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་རྟོག་པ་སྐྱེ༔ དེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩལ་ཡིན་ཏེ༔ མ་གོ་ན་འཛིན་པ་ཡིན༔ དེ་ཡེ་ཤེས་སུ་སྦྱང་བ་ནི༔ དེ་འདོད་ཆགས་ཉིད་ལ་སླབས་པས༔ འདོད་ཆགས་ཀྱི་འདོད་ཆགས་དག་པའོ༔ དེ་ལ་དང་པོ་ཕྱག་རྒྱ་མ་དང་ཆགས་པ་སྤྱད་པར་བྱ་སྙམ་པ་དང༔ རླན་བྱུང་ཚེ་ཆུའི་རླན་གཡོས་པ་ཡིན་ཏེ༔ ཆུ་མཱ་མ་ཀིའི་ངོ་བོ༔ དེ་ནས་ཕྱག་རྒྱ་མའི་རྩ་བཙལ་ཅིང་བླངས་པར་བྱ་སྟེ༔ ཞག་འགའ་ཞིག་ཕྱག་རྒྱ་མ་ལ་ཆང་དང་སྦྲང་རྩི་སྦྱར་ལ་བསྐུ་མཉེ་བྱ༔ དེ་ནས་ཕྱིང་པ་ལ་སྦོམ་ཕྲ་རང་གི་རྡོ་རྗེ་དང་མཉམ་པའི་རིང་ཐུང་སོར་དྲུག་པ་གཅིག་བྱས་ལ༔ ནང་སྟོང་པ་རྩེ་མོ་ཕྲ་བ་གཅིག་བྱ༔ བལ་གྱི་ནང་ཚངས་ཞུགས༔ དེའི་ཕྱི་མར་ཚིལ་བུ་བྱུག་གོ༔ དེ་བཤང་ལམ་ནས་ཡར་བཞུག༔ མཆན་ཁུང་གཉིས་སུ་གྲུ་ཚུར་ཙམ་རེ་ཞུགས༔ དར་ཐག་ལེབ་མོས་ག་ལེ་སྡམ༔ རྒྱབ་ནས་རྟ་སྒ་གཏད༔ དེ་ལྟར་བྱས་ལ་མཁལ་མ་གཉིས་དང་བཤང་ལམ་དུ་འགྲོ༔ དེ་གཉིས་ནང་དུ་སོང་བ་དང༔ གསང་གནས་གཡས་གཡོན་གཉིས་སུ་ནུ་མ་འདྲ་བའི་འབུར་འབུར་གཉིས་འོང༔ དེ་ནས་རྩའི་རྩེ་མོ་རིབ་རིབ་འོང༔ རྩེ་མོ་དེ་སྦོམ་ན་ཁུར་ཚོས་རྩ་བ༔ ར་དཀར་མོའི་འོ་མ༔ སྦྲང་རྩི་རྣམས་བསྲེས་ནས་བྱུགས་པས༔ རྩ་བཟང་ན་སོར་དྲུག་འོང༔ རྩ་དེའི་རྩེ་མོ་ཁབ་ལྟ་བུ་རྣོ་བ་གཅིག་ཡོད༔ དེ་རང་གི་རྡོ་རྗེའི་བུ་གར་བཅུག་ལ་པདྨའི་ནང་དུ་རྡོ་རྗེ་བཏང་ངོ༔ ཕྱིང་པ་དེ་ཡང་རྡོ་རྗེ་རྫངས་པ་ལྟར་གྱིས་ཕྱིར་འཐོན་ནོ༔ དེ་ནས་བསྐྱོད་པས་དྲོ་ཞིང་དགའ་བ་འབྱུང་སྟེ༔ དྲོད་ནི་མེ་ཡིན་ཏེ་གོས་དཀར་མོ༔ ཡེ་ཤེས་ནི་མཆོག་དགའི་ཡེ་ཤེས༔ བྷ་ག་སྲ་བ་ལ་བརྟེན་ཏེ་བདེ་བ་སྐྱེ་བས་སྲ་བ་ས་ཡིན་ཏེ་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མ༔ གཡོ་བ་ལུས་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁོར་གྱིས་བདེ་བ་སྐྱེས་ཏེ༔ གཡོ་བ་རླུང་ཡིན་ཏེ་དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མ༔ དེ་ནས་བསྐྱོད་ཅིང་བདེ་བ་སྐྱེས་ནས༔ འཁོར་ལོ་ལྔའི་རྩ་མདུད་དུ་གོང་གི་དམིགས་པ་ཚོ་གཏད༔ ཡང་བདེ་བ་བསྐུལ་ཞིང་གོང་ལྟར་བྱ༔ དེ་ལྟར་བྱས་པས་སྤྱི་བོའི་དྭངས་མ་མགྲིན་པར་བབས་པས༔ དགའ་བའི་ཡེ་ཤེས༔ དེ་ནས་སྙིང་ཁར་མཆོག་དགའི་ཡེ་ཤེས༔ དེ་ནས་ལྟེ་བར་དགའ་བྲལ༔ གསང་གནས་སུ་ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བའོ༔ རྩའི་ནང་ནས་དྭངས་མ་རྣམས་གཡོས་ཤིང༔ གཅིག་གྲོགས་གཅིག་གིས་བྱས་ནས་དགའ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འབྱུང་སྟེ༔ ཐིག་ལེས་ལྟེ་བར་སླེབ་པ་དང༔ བདེ་བ་གཉིས་མཉམ་གྱི་དུས་ཡིན་ཏེ༔ དེ་ནས་ཟློག་དགོས༔ བསྒུལ་བསྐྱོད་བཤོལ་ལ་ངག་ཏུ་ཧ་ཞེས་པ་དང༔ གསུས་པ་སྒལ་པ་ལ་ཆར་གྱིས་བཏང༔ མིག་གྱེན་ལ་ཟློག་འོག་རླུང་འཐེན་སྟེང་རླུང་མནན༔ ལྕེ་རྐན་ཕུགས་སུ་ཟློག༔ རྐང་པའི་མཐེ་བོང་ནང་དུ་བཀུག༔ ལག་པ་མཐེ་བོང་སྲིན་ལག་བཙིར༔ གུང་མཛུབ་གཉིས་དྲག་ཏུ་བཤིབ༔ རིག་པ་སྤྱི་བོར་གཏད་དེ༔ མི་དམིགས་པ་བློ་ལ་བཞག༔ དེས་མི་ཟིན་མི་སྲིད་དོ༔ དེ་ནས་ཡང་བདེ་བ་བསྐུལ་དེས་ཀྱང་མ་ཟིན་ན་རང་གི་སྒྲོ་བའི་རྩ་བ་ནས་སོར་བཞི་བཙལ་བའི་གཡས་པའི་མིང་མེད་ཀྱིས་མནན་ལ༔ དྭངས་མ་གསང་གནས་རྫོགས་ཀྱང་མི་འཆོར་རོ༔ དེ་ལྟར་ཟིན་པའི་དྭངས་མ་དེ་ཟློག་ཅིང་རྩ་མིག་ཏུ་གདབ་པ་ནི༔ གཞན་རྣམས་ཡིག་འབྲུ་ལ་སོགས་པ་དམིགས་པའི་རྟེན་གྱིས་འདྲེན་པར་འདོད་དེ༔ དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ༔ རླུང་སེམས་དྭངས་མ་གནས་གཅིག་པས༔ དེ་ལྟར་བྱས་ན་དྭངས་མ་འཁྲིལ་ཏེ་ནང་དུ་འགྲོ༔ དྭངས་མ་ཟིན་པའི་དུས་སུ་བློ་འདས་སུ་གློད་ནས་བཞག་པས་འདྲོངས་པ་དང༔ ཁྲེམས་པ་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་ངོ༔ ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ༔ སྤྱིར་ཐིག་ལེ་ལ་རྣམ་པ་དྲུག་ཡོད་དེ༔ ཐིག་ལེ་མ་བཟུང་བར་བཏང་ཡང་གསང་གནས་ནས་ཡར་ལ་ཟློག་པ་བརྒྱད་དོ༔ དེ་ནི་སྲོག་འཛིན་ལུས་ཟུངས་སྐྱེད་པའི་དྭངས་མ་ཞེས་བྱ་སྟེ༔ ཕྱིར་མི་འགྲོ་རང་གནས་སུ་ཟློག༔ འཆི་བའི་དུས་སུ་དེ་རྣམས་ཀྱི་གནས་འཕོས་ཏེ་འཆི་བའོ༔ བཟུང་ཡང་མི་ཟིན་ཟློག་ཀྱང་མི་ཟློག་པའི་ཐིག་ལེ་སྙིགས་མའི་སྙིགས་མ་གཉིས་ཡོད་དེ༔ འདོད་ཆགས་སྤྱད་པའི་དུས་སུ་རླན་བྱུང་བ་དེ་ཡིན་ཏེ༔ བའི་ཁ་ཆུ་ལྟ་བུ་གཅིག་ཡོད༔ དེ་ལ་ཕན་གནོད་གང་ཡང་མེད་དོ༔ བཟུང་ན་ཟིན་པའི་ཐིག་ལེ་དྲུག་ཡོད༔ དེ་ལ་དྭངས་སྙིགས་གཉིས་ཡོད༔ དངོས་སུ་འབྱུང་བའི་དཀར་པོ་དེ་ཡིན་ཏེ༔ འདིའི་གསེབ་ན་དྭངས་མ་དཀར་ལ་སྔོ་བ་ཉུང་འབྲུ་ཙམ་པ་མིག་གི་འབྲས་བུ་འདྲ་བ་དྲུག་ཡོད༔ འདི་སྤྲུལ་སྐུ་འབྱུང་བའི་ས་བོན་ཡིན་ཏེ༔ མའི་ཐིག་ལེ་རྒྱ་སྐྱེགས་ཀྱི་མདོག་འདྲ་བ་ཆུང་ཞིང་སྣུམ་པ་དང༔ གཉིས་ཕྲད་ཅིང་འདྲེས་པས་བྱིས་པ་འབྱུང༔ དྭངས་མའི་སྙིགས་མ་དཀར་པོ་དེ་ནི་བྷ་ག་ནས་ཕྱིར་ཟློག༔ རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཐིག་ལེ་བཟུང་དགོས་པ་ཡང་དྭངས་མའི་དྭངས་མ་ཉུང་འབྲུ་ཙམ་པ་དྲུག་ཡོད་དེ་མ་ཟིན་པས་བཟུང་དགོས་པ་འབྱུང་བའོ༔ ཡོན་ཏན་དྭངས་མའི་དྲུག་པོ་དེ་ལས་འབྱུང་བའོ༔ དྭངས་མའི་སྙིགས་མ་དཀར་པོ་དེས་ནི་ལུས་ཀྱི་ཤ་སྐྱེད་པ་ཙམ་ཡིན་ནོ༔ ཕྱག་རྒྱ་མ་ལ་སྦྱོར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་འཁོར་ལོ་ལྔའི་དྲངས་ཅན་དང་དྲངས་མེད་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་ནས༔ འབྱུང་བཞིའི་དྭངས་མ་རྒྱུའི་ཐིག་ལེ་གཡོས་པས་བདེ་བ་འབྱུང་བ་ནི༔ འབྱུང་བཞིའི་དྭངས་མ་དེ་ལ་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་གི་རྩལ་དེས་ཁྱབ་ཅིང་རླུང་གིས་གཡོས་པས་འབྱུང་བ་གཅིག་གྲོགས་གཅིག་གིས་བྱས་པས༔ ཀླད་པ་དུང་ཁང་ནས་ཙཀྲ་ལྔ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་ཐིག་ལེ་གཡོས་ཏེ༔ གསང་གནས་སུ་སླེབས་ཙ་ན་བདེ་བ་ཡལ་འགྲོ་སྟེ་འབྱུང་བ་སྙོམས་པ་ཡིན༔ དེའི་དུས་ཐིག་ལེ་བཟུང་ཟློག་གི་དམིགས་པ་མཚན་མ་ཅན་གང་བསྒོམ་པའི་སར༔ གང་སྒོམ་པའི་རང་གཟུགས་སུ་ཐིག་ལེ་འཁྲིལ་ཏེ༔ འབྱུང་བཞིའི་དྭངས་མ་ཆ་མ་སྙོམས་པས་ནད་འབྱུང༔ དེ་ནས་ཐིག་ལེ་ཀླད་པ་དུང་ཁང་ནས་གཡོས་ནས་གསང་གནས་སུ་མ་སླེབ་ཀྱི་བར་དུ༔ གོང་གི་འཁོར་ལོ་ལྔའི་དམིགས་པ་རྣམས་བྱས་པས་འབྱུང་བའི་སྟོབས་སྙོམས་ཏེ༔ དྭངས་མ་འཕེལ་བ་དང་ནད་མི་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ༔ གསང་གནས་སུ་སླེབ་པ་དང་བློ་འདས་ཀྱི་ངང་དུ་བཞག་པས༔ ཐིག་ལེ་རང་གནས་སུ་འགྲོ༔ སྙིགས་མ་རྒྱ་ལས་མ་འདྲོངས་ཀྱང་དྭངས་མ་དྲུག་པོ་དེ་ཅི་ནས་ཀྱང་རང་བཞིན་གྱི་གནས་སུ་འགྲོ༔ དཔེར་ན་དོན་གཉེར་ན་རང་ཁྱིམ་དུ་ཟློག་པ་དང་འདྲའོ༔ གོང་གི་རྩ་བཙལ་བ་དེ་ནི༔ བདེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ༔ གལ་ཏེ་ཕྱག་རྒྱའི་རྩ་སྦོམ་མམ་ཐུང་ན་ཕྱག་རྒྱའི་རྟིང་པ་གཉིས་རང་གི་ཕྲག་པ་ན་ཡར་བཏང་སྟེ་སྤྱད་ན་རང་ཡང་སྔར་བས་བདེ་བ་ཆེའོ༔ དེ་ལྟར་བདེ་བ་ཆེ་ན་ཡོན་ཏན་ཅི་ཡོད་ན༔ བདེ་བ་ཆེ་བས་དྭངས་མ་འཕེལ་ཏེ༔ ཡས་བརྟན་གྱི་དགའ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེའོ༔ དེ་སྐྱེས་ནས་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་ཏེ༔ དྭངས་མས་འཁོར་ལོ་རྩ་མདུད་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་མས་གང་སྟེ༔ ཐུན་མོང་གི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་འགྲུབ༔ སྒྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་འགྲུབ༔ མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་བདེ་སྟོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་ཞིང༔ འགྲོ་དྲུག་སོ་སོའི་སྐད་དུ་ཆོས་སྟོན༔ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་རྫོགས༔ དབུ་ལ་གཙུག་ཏོར་འབྱོན༔ ཡེ་ཤེས་བརྟན་པ་ཐོབ་སྟེ་ཟག་བཅས་མི་སྣང་བར་འཚང་རྒྱའོ༔ འདི་ལ་ཚིག་འཁྲུགས་བག་རེ་ཙམ་འདུག་ན་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པས་བརྟག་པར་བྱའོ༔ དེ་ནས་ཆགས་ལམ་ལ་སློབ་སྟེ་རང་གི་དྭངས་མ་བསྲུང་བ་དང་སྤེལ་བ་བསྟན་པའོ༔ རླུང་ལ་སློབ་སྟེ་རྡོ་རྗེ་ཆུ་འཐུང་གིས་ཕྱག་རྒྱ་མའི་ཐིག་ལེ་དྭངས་མ་དྲངས་པ་ནི་འདིར་མ་བསྟན་ནོ༔ དེས་ནི་ཡང་གསང་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་བསྟན་པའོ༔ ད་བླ་མེད་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་བ་ནི༔ འབྱུང་བཞིའི་དྭངས་མ་ལས་གྲུབ་པའི་ལུས་འདི་ལ༔ ནད་འོང་བ་ནི་ལུས་ཀྱི་ཟུངས་རྒྱུའི་ཐིག་ལེ་འདི་ལ༔ འབྱུང་བཞིའི་དྭངས་མ་མ་འདྲེས་སོ་སོར་གནས་པས༔ འདི་རྣམས་ལ་རླུང་གིས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པས་ནད་འཇུག་པའི་རྐྱེན་རླུང་གིས་བྱེད་པ་སྟེ༔ རྐྱེན་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་བླངས་ནས་ནད་ཚད་པ་འབྱུང༔ ཚད་པ་སྐྱེས་ཙམ་ན་མེའི་རླུང་མཐུ་རྒྱས་པས་འབྱུང་བ་མ་སྙོམས་ཏེ་ནད་འཇུག༔ ཡང་ཞེ་སྡང་དྲག་པོ་དང་སེམས་མི་བདེ་བས་རྒྱུ་བྱས་ནས་རླུང་སྐྱེ་སྟེ༔ རླུང་གི་མཐུ་རྒྱས་ནས་འབྱུང་བ་མ་སྙོམས་པས་ནད་འཇུག༔ ཡང་གཏི་མུག་གིས་རྒྱུ་བྱས་པས་གྲང་བ་དང་བད་ཀན་སྐྱེ་སྟེ༔ ཆུ་རླུང་མཐུ་རྒྱས་པས་འབྱུང་བ་ཆ་མ་སྙོམས་ཏེ་ནད་འཇུག༔ ཆ་མ་སྙོམས་པ་ཤས་གང་ཆེ་བ་དང་ན་ཚ་འོང༔ འབྱུང་བ་གསུམ་ཆ་སྙོམས་ནས་གཅིག་དམའ་ན་ཡང་ནད་དུ་འགྲོ༔ གཅིག་མཐོ་གཉིས་དམའ་ན་ཡང་ནད་དུ་འགྲོ༔ མཐོ་དམན་མེད་པ་ཆ་སྙོམས་ན་གཅིག་ལ་ནད་མི་འབྱུང་མི་ལ་འབྱུང་བའི་ཤས་ཆེ་ཆུང་རེ་མེད་པ་མེད༔ རྐྱེན་ཉིན་མོ་གཉིད་ཀྱིས་ནད་ཕལ་ཆེར་འཇུག་པས༔ རླུང་ཤས་ཆེ་བའི་མིས་ཉིན་མོ་གཉིད་ལོག་ན་རླུང་གི་ནད་འཇུག་སྟེ༔ རླུང་ལ་ཡང་ཚ་གྲང་འདུས་པའི་ནད་ཡོད༔ ས་ཤས་ཆེ་བའི་མིས་ཉིན་གཉིད་ཉལ་ན་བད་ཀན་གྱི་ནད་འཇུག་སྟེ༔ ནད་བད་ཀན་གཅིག་པུ་ལ་ཡང་ཚ་གྲང་འདུས་པའི་ནད་ཡོད༔ ཆུ་ཤས་ཆེ་བའི་མིས་ཉིན་མོ་གཉིད་ལོག་ན༔ གྲང་བའི་ནད་འཇུག་སྟེ༔ གྲང་བ་ལ་ཡང་ཚ་གྲང་གཉིས་འདུས་པའི་ནད་ཡོད༔ མེ་ཤས་ཆེ་བའི་མིས་ཉིན་གཉིད་ལོག་ན་ཚད་པ་འཇུག་སྟེ༔ ཚད་པ་ལ་ཡང་ཚ་གྲང་འདུས་པའི་ནད་ཡོད༔ དེ་ལྟར་ཉིན་གཉིད་ལོག་ན༔ འབྱུང་བཞིའི་དྭངས་མ་གང་ཤས་ཆེ་བ་དེའི་མཐུ་རྒྱས་ཏེ་འབྱུང་བ་མ་སྙོམས་པས༔ གཅིག་གི་དགྲ་གཅིག་འོང་བས་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་ཏེ༔ འབྱུང་བཞི་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ནད་དུ་འབྱུང་ངོ༔ དེས་ན་ཉིན་མོའི་གཉིད་སྤང་བར་བྱའོ༔ མི་མཐུན་པའི་ཁ་ཟས་དང་སྤྱོད་ལམ་གྱིས་ཀྱང་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་ཏེ་ནད་འཇུག་པས་སྤང་ངོ༔ ཧྲིལ་གྱིས་འདྲིལ་ན་ཉོན་མོངས་པའི་བསམ་པ་རང་རྒྱུད་དུ་འཛིན་པས༔ འབྱུང་བཞིའི་དྭངས་མ་འཁྲུགས་ཏེ་ནད་འཇུག་པ་ཡིན་པས༔ ཉོན་མོངས་པ་དུག་ལྔའི་རྣམ་རྟོག་གང་སྐྱེས་ཀྱང་རང་རྒྱུད་དུ་མི་བཏང་བར༔ ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་རོ་སྙོམ་པར་བྱའོ༔ ཡང་ཕོ་བ་ཁ་གཅིག་པུའི་སྟེང་དུ་འབྱུང་བཞིའི་དྭངས་མ་ཚངས་པས༔ ནད་ཐམས་ཅད་འཁྲུགས་པས་དེ་རྣམས་དྭངས་མ་སྐམས་ཏེ་ནད་འབྱུང་བས༔ ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོའི་དབུས་སུ༔ པདྨ་ཌཱཀྐི་ཡབ་ཡུམ་མེའི་རྣམ་པར་གསལ་བ་རེག་བྱ་ཚ་བ་མར་མེ་འབྲིང་པོ་ཙམ༔ དེ་གཉིས་སྙོམ་འཇུག་བྱས་པའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་འབྱུང་བཞིའི་དྭངས་མ་མེའི་རྣམ་པ་རུ་བྱུང་བས༔ ལྟེ་བའི་རྩ་འདབ་ཐམས་ཅད་གང་བ་རུ་བསྒོམ་པ་ལས༔ དང་པོ་ངག་ཕྱིའི་བྱ་བ་ལོག་གའི་གཏམ་ཐམས་ཅད་སྤང༔ ངག་ནང་གི་བྱ་བ་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་བཟླས་བརྗོད་ཐམས་ཅད་སྤང༔ ངག་གསང་བའི་བྱ་བ་ལྐུག་པ་ལྟ་བུར་གནས་པར་བྱའོ༔ ཡིད་ཀྱི་བྱ་བ་བཏང་བ་ལ་ཡང་གསུམ་ལས༔ དང་པོ་ཡིད་ཕྱིའི་བྱ་བ་ལོག་གའི་འཁྲུལ་པའི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་སྤང༔ ཡིད་ནང་གི་བྱ་བ་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་རྟོག་པ་སྤང༔ ཡིད་གསང་བའི་བྱ་བ་སྔ་ཕྱིའི་བསམ་མནོ་ཐམས་ཅད་སྤང༔ དེ་ལྟར་བྱ་བ་བཏང་བའི་དགོས་ཆེད་ནི་གཉིས་ཏེ༔ གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གོ༔ གནས་སྐབས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་ཐོང་བའོ༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་འཁྲུལ་པ་ཕྱིར་མི་འབྲང་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ མཐར་ཐུག་ཏུ་ཟག་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་མྱུར་དུ་འཆར་བའི་དགོས་པ་ཡོད་པའོ༔ དེ་ལྟར་བྱ་བ་མ་བཏང་ན་དེའི་ཡོན་ཏན་ལས་ཟློག་པའི་སྐྱོན་ཡོད་དོ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ད་ནི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་རང་ཐོག་ཏུ་དབབ་པ་ལ༔ གནད་རྣམ་པ་གསུམ་ལས༔ དང་པོ་ལུས་ཀྱི་གནད་གཟིར་ཏེ༔ དཔེར་ན་སྦྲུལ་ལ་རྐང་ལག་ཚང་བར་ཡོད་ཀྱང་མ་གཅུན་ན་མི་གསལ་བ་ལྟར༔ རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལུས་ལ་གནས་ཀྱང༔ ཐབས་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁོར་གྱིས་གནད་མ་གཟིར་ན༔ དངོས་སུ་སྣང་མི་ནུས་པས༔ ལུས་ཀྱི་གནད་གཟིར་བ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ༔ ད་ལུས་ཀྱི་གནད་གཟིར་བ་དངོས་ནི༔ བཞུགས་སྟངས་གསུམ་ལས༔ དང་པོ་ཆོས་སྐུའི་བཞུགས་སྟངས་ནི༔ སེང་གེའི་འདུག་སྟངས་ལྟ་བུར་བྱས་ཏེ༔ དེ་ཡང་སྟན་གྱི་ཐོག་ཏུ་ཁྱི་ཚུགས་མོ་ལྟ་བུ་ལ༔ རྐང་མཐིལ་གཉིས་སྤྲད༔ པུས་མོ་ཕྱིར་བགྲད་ལ༔ ལག་མཐིལ་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ༔ མཐེ་བོང་བརྐྱང་ངོ༔ རོ་སྟོད་སེང་གེ་ལྟར་ཤིག་གེ་བྱས་པ་སྟེ༔ འཇིང་པ་ཡིད་ཙམ་གྱེན་དུ་སྟོད་ལ༔ སྨིན་དབྲག་གི་ནམ་མཁའ་ལ༔ མིག་མི་བསྒུལ་བར་ལྟའོ༔ དེ་ནས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུའི་བཞུགས་སྟངས་ནི༔ གླང་པོ་ཆེ་ཉལ་བ་ལྟ་བུར་བྱས་ཏེ༔ དེ་ཡང་གདན་གྱི་ཐོག་ཏུ་ལུས་ཁ་སྦུབ་ཏུ་འདུག་སྟེ༔ སྤུས་མོ་བྲང་ལ་སྦྱར་ལ་གྲུ་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ༔ ལག་མཐིལ་གཉིས་ཀྱིས་ཨོལ་སྐོ་བརྟེན་ཏེ༔ སོར་མོ་འགྲམ་པ་ལ་སྦྱར༔ སྒལ་པ་བསྲང་སྟེ༔ མིག་ནམ་མཁའ་ལ་ཟུར་གྱིས་ཧྲིག་པོར་ལྟའོ༔ དེ་ནས་སྤྲུལ་སྐུའི་བཞུགས་སྟངས་ནི༔ དྲང་སྲོང་ཙོག་པུ་ལྟར་བྱས་ཏེ༔ གདན་གྱི་ཐོག་ཏུ་རྐང་པའི་ལོང་བུ་བཤིབས་ཏེ༔ ཙོག་པུར་འདུག་ལ༔ ལག་གཉིས་མཁལ་ཁུང་ངམ༔ སྤུས་མོ་ལ་བསྐོར༔ སྒལ་ཚིགས་བསྲང་སྟེ༔ མིག་ཟིམ་བུར་བར་སྣང་ལ་གཏད་པར་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་ལུས་ཀྱི་འདུག་སྟངས་གཟིར་བ་ལ་དགོས་ཆེད་གཉིས་ཏེ༔ གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གོ༔ གནས་སྐབས་ཀྱི་དགོས་ཆེད་ནི༔ ཆོས་སྐུའི་བཞུགས་སྟངས་བྱས་པས༔ ནང་གི་འབྱུང་བ་རྣམས་འཛད་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ ལོངས་སྐུའི་བཞུགས་སྟངས་བྱས་པས་གཡོ་བྱེད་ཀྱི་རླུང་ཟིན་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ སྤྲུལ་སྐུའི་བཞུགས་སྟངས་བྱས་པས༔ ལུས་ལ་དྲོད་སྐྱེ་ཞིང་འབྱུང་བ་སྙོམས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ མཐར་ཐུག་གི་དགོས་པ་ནི༔ ཀ་དག་གི་དོན་རྟོགས་པ་དང༔ ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་དོན་འཆར་བ་དང༔ འཁྲུལ་སྣང་ཞིང་ཁམས་སུ་འཆར་བའོ༔ དེ་ལྟར་ལུས་ཀྱི་གནད་མ་གཟིར་ན༔ ཡོན་ཏན་དེ་ལས་ཟློག་པའི་སྐྱོན་ཡོད་པའོ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་ངག་གི་གནད་གཟིར་བ་ནི༔ ངག་སྨྲ་བ་བཅད་དགོས་ཏེ༔ སྨྲ་བའི་རྒྱུན་མ་བཅད་ན༔ བརྗོད་མེད་ཀྱི་དོན་རྒྱུད་ལ་མི་སྐྱེ་ཞིང༔ འཆལ་བའི་གཏམ་གྱིས་ཉོན་མོངས་པ་སྐྱེ་བས༔ ངག་སྨྲ་བ་བཅད་པ་གལ་ཆེ་སྟེ༔ དེ་ལ་དང་པོ་སྨྲ་བཅད་ཡུན་ཐུང་བ་ལ་སླབ༔ དེ་ནས་ཡུན་རིང་བ་ལ་སླབ༔ དེ་ནས་གནས་སྐབས་སུ་གནས་པའི་རིམ་པ་རང་གི་ཆོས་སྤྱོད་རྣམས་གསལ་པོ་རེ་བརྗོད༔ གཞན་ཚིག་གཅིག་ཀྱང་མི་སྨྲ༔ གཞན་ལ་ལུས་ཀྱི་བརྡ་བྱའོ༔ དེ་ནས་བརྗོད་པ་བཟླ༔ ལྟ་བ་མཐའ་དག་བཀག་ལ་ལྐུག་པ་ལྟ་བུར་གནས་པར་བྱ༔ དེ་ལྟར་ངག་གི་གནད་གཟིར་བ་ལ་དགོས་ཆེད་གཉིས་ཏེ༔ གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གོ༔ གནས་སྐབས་སུ་འཁྲུལ་པ་དང༔ ཉོན་མོངས་པ་མི་འཕེལ༔ མཐར་ཐུག་རིག་པའི་དོན་ལ་མྱུར་དུ་རེག་ཅིང༔ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསུང་གི་ཀློང་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ དེ་ལྟར་ངག་གི་གནད་མ་གཟིར་ན་གོང་གི་ཡོན་ཏན་དེ་ལས་ཟློག་པའི་སྐྱོན་ཡོད་དོ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་སེམས་ཀྱི་གནད་གཟིར་བ་ནི༔ གཏད་པའི་འབེམ་ལ་གཏོད་དགོས་ཏེ༔ འབེམ་ལ་མ་གཏད་ན་དབྱིངས་རིག་མི་མཐོང་བས༔ སེམས་གཏད་པའི་འབེམ་དང་མ་བྲལ་བ་གལ་ཆེའོ༔ སེམས་གཏད་པའི་འབེམ་ནི༔ ཕྱིའི་དབྱིངས་ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་ལ༔ སེམས་མ་ཡེངས་པར་གཏད་པས༔ ཡུལ་སྟོང་པ་དེ་ལ༔ ནང་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒྲོན་མ་རིག་པ་སྟོང་གསལ་དུ་འཆར་བའོ༔ དེ་ལྟར་ཡིད་ཀྱི་གནད་གཟིར་བ་ལ༔ དགོས་ཆེད་གཉིས་ཏེ༔ གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གོ༔ གནས་སྐབས་སུ་རིག་པ་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་ནུས་པ༔ མཐར་ཐུག་ཏུ་ལྷག་མེད་དུ་འཚང་རྒྱའོ༔ དེ་ལྟར་སེམས་ཀྱི་གནད་མ་གཟིར་ན༔ ཡོན་ཏན་དེ་ལས་ཟློག་པའི་སྐྱོན་ཡོད་དོ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནི་གནད་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས༔ མངོན་སུམ་རང་ཐོག་ཏུ་དབབ་དགོས་ཏེ༔ མངོན་སུམ་རང་ཐོག་ཏུ་མ་ཕེབས་ན༔ ཡིད་སྤྱོད་འཛིན་པའི་ལྟ་སྒོམ་དང་ཁྱད་མེད་པ་སྟེ༔ ཟབ་མོའི་གནད་མི་ཤེས་པས༔ མངོན་སུམ་རང་ཐོག་ཏུ་དབབ་པ་གལ་ཆེའོ༔ དེ་ལ་དང་པོ་སྒོའི་གནད་གལ་ཆེ་སྟེ༔ དེ་ཡང་དཔེར་ན༔ ལྷ་ཁང་ལ་སྒོ་མེད་ན༔ ནང་དུ་རྟེན་མང་ཡང་མི་མཐོང་སྟེ༔ ཡིད་སྤྱོད་དུ་ལུས་པ་ལྟར༔ ལུས་ཙིཏྟ་རིན་པོ་ཆེའི་ནང་དུ༔ རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་གནས་ཀྱང༔ སྒོའི་གནད་མ་ཤེས་པས་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དུ་མི་མཐོང་སྟེ༔ ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡིད་སྤྱོད་དུ་ལུས་པའོ༔ དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་འཆར་བའི་སྒོ་ནི་མིག་གཉིས་ཡིན་ཏེ༔ མིག་གི་རྩ་བ་མན་གྱི་རྭ་ལྟ་བུ་སྙིང་ལ་འབྲེལ་བས༔ རྩའི་ནང་ན་ཡར་ཡེ་ཤེས་འཆར་བའི་སྒོ་ནི་མིག་གཉིས་ཡིན་ཏེ༔ ལྷ་ཁང་གི་སྒོའམ༔ བུམ་པའི་མར་མེ་ནམ་མཁའ་ལ་གསལ་བ་དང་འདྲའོ༔ དེས་ན་ཡེ་ཤེས་འཆར་བའི་སྒོ་མིག་གཉིས་ཡིན་ནོ༔ ཡེ་ཤེས་འཆར་བའི་སྒོ་མིག་གཉིས་ཡང༔ འཆར་བྱེད་ཀྱི་གནད་མེད་ན་མི་མཐོང་བས༔ འཆར་བྱེད་ཀྱི་གནད་ནི༔ སྐུ་གསུམ་གྱི་གཟིགས་སྟངས་ཀྱིས་ལྟའོ༔ དེ་ཡང་དཔེར་ན་ལྷ་ཁང་ལ་སྒོ་ཡོད་ཀྱང༔ ལྟ་མཁན་ལ་མིག་མེད་ན༔ མི་མཐོང་བ་དང་འདྲའོ༔ དེས་ན་གཟིགས་སྟངས་ཀྱི་གནད་བསྟུན་པ་གལ་ཆེའོ༔ ད་ཡུལ་གྱི་གནད་ནི༔ ནམ་མཁའ་སྤྲིན་དང་བྲལ་བ་ལ་འཆར་བ་ཡིན་ཏེ༔ དཔེ་མེ་ལོང་དུ་བྱད་ཤར་མདངས་འདྲ་སྟེ༔ རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་གནས་སྙིང་གི་ནང་ན་བཞུགས་ཀྱང༔ སྒོ་མིག་ལ་གསལ་བས༔ ཡུལ་ནམ་མཁའ་སྤྲིན་དང་བྲལ་བ་ལ་གསལ་བའོ༔ དེས་ན་ཡུལ་གྱི་གནད་གལ་ཆེའོ༔ དཔེར་ན་ལྷ་ཁང་ལ་སྒོ་ཡོད༔ ལྟ་མཁན་ལ་མིག་ཡོད་ཀྱང༔ ལྷ་ཁང་ན་ལྷ་མེད་ན༔ སྒོ་དང་མིག་གིས་མི་མཐོང་སྟེ༔ དོན་མེད་པའོ༔ དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་ཡེ་ཤེས་འཆར་བའི་ཡུལ་མེད་ན༔ སྒོ་དང་གཟིགས་སྟངས་བསྟུན་ཡང་མི་མཐོང་བས༔ ཡུལ་གྱི་གནད་དེ་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ༔ ད་རླུང་གི་གནད་ནི་ཤིན་ཏུ་དལ་བ་དགོས་ཏེ༔ རླུང་གནད་དལ་བར་མ་བརྟེན་ན༔ རླུང་གིས་རིག་པ་སྤུར་བས་རིག་པ་མི་ཟིན་པས༔ རླུང་དལ་བ་ལ་སླབ་པ་ནི༔ མཆུ་དང་སོ་གཉིས་བག་ཙམ་རེག་པར་བྱས་ཏེ༔ རླུང་སྣ་ལས་མི་བཏང་བར་ཁ་ལས་བཏང༔ རླུང་ཕྱི་འགྱུ་ནང་འགྱུ་གཉིས་པོ་སྙོམ་ཞིང༔ ཕྱིར་བག་ཙམ་འདུར་རོ༔ དེ་ལྟར་བྱས་པས་ཅི་ཙམ་ན་རླུང་གི་འགྲོ་འོང་འཆད༔ དེས་རྟོག་པའི་འགྲོ་འོང་ཟད་ནས༔ དབྱིངས་རིག་གཡོ་འགུལ་མེད་པར་སྡོད༔ དེ་ལྟར་གནས་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་བླ་མས་ངོ་སྤྲོད་པས༔ དབྱིངས་རིག་གསལ་སྟོང་དབང་པོའི་ཡུལ་དུ༔ མངོན་སུམ་དུ་གསལ་ལྷག་གིས་མཐོང་བས༔ ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་གྱི་སྣང་བ་མཐོང་བ་ཞེས་བྱའོ༔ ད་རིག་པའི་གནད་ནི༔ ལུ་གུ་རྒྱུད་བཙོན་དུ་བཟུང་དགོས་ཏེ༔ དེ་མ་བཟུང་ན་རིག་པ་མི་གནས་པས༔ བཟུང་བ་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ༔ དེ་ལ་ཕྱི་དབྱིངས་ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་ཡུལ་དང་འདྲ་བ་དེ་ལ༔ ནང་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒྲོན་མ་ཁྱིམ་དང་འདྲ་བ་དེའི་ནང་དུ༔ རིག་པ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་བདག་པོ་དང་འདྲ་བ་དེ་བཙོན་དུ་བཟུང་བའོ༔ ལུ་གུ་རྒྱུད་དེ་གང་དུ་ཡང་མི་བཏང་བར༔ འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་གིས་བཟུང་ངོ༔ དེ་ལྟར་གནད་རྣམ་པ་གསུམ་བསྟུན་པ་ལ་དགོས་ཆེད་གཉིས་ཏེ༔ གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གོ༔ གནས་སྐབས་སུ་གནད་གསུམ་བསྟུན་པས༔ རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་ནུས་ལ༔ དེ་གསལ་བས་མ་རིག་པ་དང་བྲལ་ཏེ༔ ཚེའི་དུས་བྱས་ཀྱང་བདེན་པ་མཐོང་བའི་གནད་ཀྱིས༔ སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་ས་རུ་གྲོལ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ མཐར་ཐུག་གི་དགོས་པ་ནི༔ མངོན་སུམ་གྱི་རིག་པ་དེ་ཉམས་སུ་བླངས་པས༔ སྣང་བ་རྣམ་བཞི་ཟད་དེ་ལྷག་མེད་དུ་འཚང་རྒྱའོ༔ དེ་ལྟར་མངོན་སུམ་གནད་རང་ཐོག་ཏུ་མ་ཕེབས་ན༔ གོང་གི་ཡོན་ཏན་ལས་བཟློག་པའོ༔ ད་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་སྣང་བ་བཞིའི་འཆར་ཚུལ་བསྟན་པ་ལ་བཞི་ལས༔ སྣང་བ་བཞིའི་འཆར་ཚུལ་གཏན་ལ་འབེབས་དགོས་ཏེ༔ དེ་གཏན་ལ་མ་བེབས་ན༔ སྣང་བ་བཞིའི་སོ་མཚམས་མི་ཤེས་པས༔ གཏན་ལ་དབབ་པ་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ༔ དེ་ལ་དང་པོ་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་གྱི་སྣང་བ་ནི༔ གོང་གི་གཟིགས་སྟངས་ཀྱིས་གནད་གཅུན་ཏེ༔ བླ་མས་ངོ་སྤྲོད་པས༔ རང་གི་སྨིན་མཚམས་སུ་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱའོ༔ བར་སྣང་གི་འཇའ་ལྟ་བུའམ༔ རྨ་བྱའི་མདོངས་ལྟ་བུ་གཅིག་འཆར་རོ༔ དེ་དག་གི་ནང་དུ་ཐིག་ལེ་སྟོང་པའི་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བ༔ ཀོ་མའི་ནང་དུ་རྡོ་བོར་བ་ལྟ་བུའམ༔ ཕུབ་ཀྱི་སྤ་སྒོར་ལྟ་བུ་ལ༔ ཉུང་འབྲུའམ་སྲན་འབྲུ་ཙམ་འཆར་བ་ཡིན་ནོ༔ དེའི་ནང་དུ་རིག་པ་རང་གི་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ༔ ཕྲ་བ་རྟ་རྔ་ལ་མདུད་པ་བྱས་པ་ལྟ་བུའམ༔ མུ་ཏིག་སྟར་ལ་རྒྱུས་པ་ལྟ་བུའམ༔ ལྕགས་ཐག་བརྐྱངས་པ་ལྟ་བུའམ༔ མེ་ཏོག་གི་དྲྭ་བ་དྲྭ་ཕྱེད་ལ་རླུང་གིས་བསྐྱོད་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་ལ༔ གཉིས་སྦྲེལ་དང་གསུམ་སྦྲེལ་ལ་སོགས་པ་འཆར་བ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཅེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ཡང་དབྱིངས་དང་རིག་པ་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་ཉི་མ་དང་འོད་ཟེར་གྱི་ཚུལ་དུ་གནས་སོ༔ དེ་ཡང་དབྱིངས་ཀྱི་རྟགས་སུ་འོད་ཁྱིམ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྟགས་སུ་ཐིག་ལེ༔ སྐུའི་རྟགས་སུ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དོ༔ དེ་དག་གི་གནས་ལུགས་ཙིཏྟ་རིན་པོ་ཆེ་ནི༔ ངོ་བོ་ཀ་ནས་དག་པ༔ རང་བཞིན་སྐུ་དང་འོད་དུ་གསལ་བ་ལ༔ ཐུགས་རྗེས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་བཞུགས་སོ༔ དེ་དག་གི་ལམ་སྣང་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ན་མཐོང་བར་ཡོད་པས༔ ཡིད་སྤྱོད་འཛིན་པའི་ལྟ་བ༔ ཚིག་དང་བློ་དང་ཤེས་རབ་དང་རྟོག་སྤྱོད་ཀྱི་ལྟ་བ་སྣུབས་པའོ༔ དེ་ལྟར་རིག་པ་མངོན་སུམ་གྱི་སྣང་བ་མཐོང་བ་ལ་དགོས་ཆེད་གཉིས་ཏེ༔ གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གོ༔ གནས་སྐབས་སུ་རིག་པ་མངོན་སུམ་མཐོང་བས༔ ཡིད་ཆོས་ཉིད་དང་འབྲེལ་ལ༔ མཐར་ཐུག་ཏུ་རིག་པ་མངོན་སུམ་མཐོང་བས༔ དགེ་སྡིག་གིས་མི་གོས་ཤིང་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའོ༔ མངོན་སུམ་གྱི་དོན་དེ་མ་མཐོང་ན༔ གོང་གི་ཡོན་ཏན་དེ་ལས་ཟློག་པའི་སྐྱོན་ཡོད་དོ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་སྣང་བ་བཟུང་ངོ༔ ཤེས་ཉམས་དང་སྣང་ཉམས་གཉིས་ལས༔ འདིར་སྣང་ཉམས་སྟོན༔ དེ་ནས་བླ་མའི་གདམས་ངག་གིས་ཉམས་སུ་བླངས་པས༔ ཉམས་དང་རིག་པ་རེས་གསལ་རེས་མི་གསལ་བ་འབྱུང༔ དེ་ནས་ཡང་ཉམས་སུ་བླངས་པས༔ དབྱིངས་དང་རིག་པ་མཚམས་ལས་བྲལ་ཏེ༔ དབང་པོའི་དངོས་དང་འབྲེལ་བ་འབྱུང་ངོ༔ ཐིག་ལེའི་སྣང་བ་དེ་དག་ཀྱང༔ སྲན་མ་ཙམ་དུ་འགྲོ༔ དེ་ནས་ཡང་ཉམས་སུ་བླངས་པས༔ འོད་ལྔའི་རྣམ་པ་དུམ་བུར་སོང་བ་དང༔ གྱེན་འགྲེང་དང༔ རྩིབས་ཤར་དང༔ མདུང་རྩེ་ལྟ་བུ་དང༔ རེ་ལྡེའི་རྣམ་པར་འགྱུར་ཞིང༔ འོད་སྣང་དེ་དག་རང་གི་མདུན་ཙམ་ཁྱབ་པར་འཆར༔ ཐིག་ལེ་ཡང་མེ་ལོང་ཙམ་དུ་འགྲོའོ༔ རིག་པ་ནི་འདབ་ཆགས་འཕུར་སྐྱེན་ཙམ་དུ་འགྲོ༔ དེ་ནས་ཡང་ཉམས་སུ་བླངས་པས་དབྱིངས་ཀྱི་སྣང་བ་དེ་ལ༔ རིན་པོ་ཆེའི་དྲྭ་བ་དང༔ འོད་ཀྱི་དྲྭ་བ་དྲྭ་ཕྱེད་འདྲ་བ་དང༔ མིག་མངས་རིས་དང༔ མིག་ཚག་ལྟ་བུ་དང༔ མདུང་རྩེ་ལྟ་བུ་དང༔ མདའ་ལྟ་བུ་དང༔ པདྨ་སྟོང་ལྟ་བུ་དང༔ ཉི་ཟླ་ལྟ་བུ་དང༔ ཡེ་ཤེས་མཁར་ཐབས་ལྟ་བུ་དང༔ རལ་གྲི་དང༔ རྡོ་རྗེ་དང༔ འཁོར་ལོ་དང༔ གྲི་གུག་དང༔ མེ་ལྕེ་དང༔ ཉ་མིག་གི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་འཆར་བར་འགྱུར་རོ༔ འོད་དེས་རང་གནས་པའི་ལུང་པ་དེ་ཁེངས་པར་འགྱུར་རོ༔ ཐིག་ལེ་ཡང་ཁ་ཕོར་ཙམ་དུ་འགྱུར་རོ༔ རིག་པ་ནི་རི་དྭགས་སྤང་རྩིབས་ལ་རྒྱུག་པ་ཙམ་དུ་འགྲོའོ༔ དེ་ནས་ཡང་ཉམས་སུ་བླངས་པས༔ འོད་ནི་ཡུལ་ཁམས་ཙམ་དུ་འཆར༔ ཐིག་ལེ་ནི་བསེ་ཕུབ་ཙམ་དུ་འགྲོའོ༔ རིག་པ་ནི་བུང་བ་བཅུད་ལ་ལྡིང་བ་ཙམ་དུ་འགྲོའོ༔ དེ་ནས་ཡང་ཉམས་སུ་བླངས་པས༔ འོད་ནི་སྟོང་གསུམ་གང་དུ་ལྟས་ཚད་ལ་ཁྱབ༔ དབྱིངས་རིག་ཉིན་མཚན་མེད་པར་གསལ༔ ཐིག་ལེའི་ནང་དུ་སྐུ་རྐྱང་པ་རེ་སྣང་ལ༔ རིག་པའི་བར་དུ་ཡང་སྐུ་ཕྲ་མོ་འབྱུང༔ རིག་པ་ནི་འགུལ་འཕྲིག་མེད་པར་སྡོད་པ་འོང༔ དེ་ལྟར་ཤར་བའི་དུས་ནི༔ བར་དོའི་སྣང་བ་ཕྱིས་འབྱུང་སྟེ་གཏན་ལ་ཕེབས་པས་ཕྱིས་བར་དོ་མེད་དོ༔ དེ་ལྟར་ཉམས་སྣང་གོང་དུ་འཕེལ་བ་ལ་དགོས་པ་གཉིས་ཏེ༔ གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གོ༔ གནས་སྐབས་སུ་ཉམས་སྣང་གི་རིམ་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཐོབ་ལ༔ མཐར་ཐུག་ཏུ་བར་དོའི་སྣང་བ་རྣམས་རང་སར་གྲོལ་བའོ༔ ཉམས་སྣང་གོང་དུ་མ་འཕེལ་ན༔ གོང་གི་ཡོན་ཏན་དེ་ལས་ཟློག་པའི་སྐྱོན་ཡོད་དོ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་རིག་པ་ཚད་ཕེབས་ཀྱི་སྣང་བ་ནི༔ གོང་གི་ཐིག་ལེ་དག་སྟེ་རེའི་ནང་དུ༔ སྐུ་ཡབ་ཡུམ་ལྔ་ལྔ་འཆར་ཏེ༔ དེ་དག་ཀྱང་གྲངས་ལས་འདས་པས༔ འགྱུར་བ་མེད་པ་བྲེ་ཚད་དང་སྲང་ཚད་ལ་ཕེབས་པ་ལྟར༔ ཚད་ལ་ཕེབས་ཏེ༔ དེ་ནས་མ་སྒོམས་ཀྱང་ཆོག་པའོ༔ དེ་ལྟར་ཚད་ལ་ཕེབས་པའི་དུས་ན༔ ལུས་འོད་གསལ་དུ་གྲོལ༔ འབྱུང་བ་རང་དག་ལ་སོང་བས༔ གདོས་བཅས་ཕུང་པོ་རང་སར་གྲོལ་ཏེ༔ སྣང་ལ་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པར་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུར་རང་གྲོལ་བའོ༔ དེ་ལྟར་ཚད་ལ་ཕེབས་པ་ལ་དགོས་ཆེད་གཉིས་ཏེ༔ གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གོ༔ གནས་སྐབས་སུ་རིག་པ་ཚད་ལ་ཕེབས་པས་མ་བསྒོམ་ཀྱང་ཆོག་པར་གོ་ལ༔ མཐར་ཐུག་ཏུ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ངོས་ཟིན་ཏེ༔ སྐུའི་འཛིན་པ་རང་སར་གྲོལ་བའོ༔ དེ་ལྟར་ཚད་ལ་མ་ཕེབས་ན༔ གོང་གི་ཡོན་ཏན་དེ་ལས་ཟློག་པའི་སྐྱོན་ཡོད་དོ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་ཆོས་ཉིད་ཟད་པའི་སྣང་བ་ནི༔ དེ་ཡང་ཉམས་ཀྱི་འཕེལ་ཟད་དེ༔ སྣང་བའི་ཉམས་དེ་དག་ལ༔ སྣང་དང་མི་སྣང་དུ་འཛིན་པའི་ངོ་བོ་མེད་པའི༔ ཆོས་ཉིད་ཟད་པ་ཞེས་ཐ་སྙད་དུ་བཏགས་པའོ༔ ཉམས་དང་ལུས་དང་དབང་པོ་དང་རྟོག་ཚོགས་དང་ཚིག་དང༔ འཁྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་ནས༔ ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཕུང་པོ་མི་སྣང་བར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ༔ དེ་ལྟར་ཆོས་ཉིད་ཟད་པའི་སྣང་བ་མཐོང་བ་ལ་དགོས་ཆེད་གཉིས་ཏེ༔ གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གོ༔ གནས་སྐབས་སུ་སྣང་བ་བཞི་ཆོད་ཟིན་པས༔ སོ་མཚམས་ཕྱེད་ལ༔ མཐར་ཐུག་ཏུ་ཆོས་ཟད་ཀྱི་སྣང་བ་མཐོང་ནས༔ ལྷག་མེད་དུ་འཚང་རྒྱ་བར་ཐག་ཆོད་པའོ༔ དེ་ལྟར་ཆོས་ཉིད་ཟད་པར་མ་སྐྱོལ་ན༔ གོང་གི་ཡོན་ཏན་དེ་ལས་ཟློག་པའི་སྐྱོན་ཡོད་དོ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཨྀ་ཐི༔ ད་མཐའ་རྟེན་གྱི་མན་ངག་ལ་བཞི༔ བཞི་པོ་འདི་མེད་ཐབས་མེད་དེ༔ དོན་གྱི་ས་ཟིན་མེད་ཀྱང་གོང་མའི་རྒྱབ་རྟེན་དུ་བྱུང་བའོ༔ དང་པོ་མི་འགུལ་བ་གསུམ་ལ་གཞི་བཅའ་བ་ནི༔ དུས་རྒྱུན་དུ་ལུས་འདུག་སྟངས་ལས་མི་འགུལ་བར་བྱ་སྟེ༔ དེ་ཡང་ལུས་མི་འགུལ་བས་རྩ་མི་འགུལ༔ རྩ་མ་འགུལ་བས་མིག་མི་འགུལ༔ མིག་མ་འགུལ་བས་རླུང་མི་འགུལ༔ རླུང་མ་འགུལ་བས་སེམས་མི་འགུལ༔ དེས་ནི་འགྱུ་བྱེད་རྒྱུན་ཆད་ནས༔ རིག་པ་གནས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ མིག་ནི་གཟིགས་སྟངས་གསུམ་ལས་མི་འགུལ་བར་བྱས་ཏེ༔ དེ་ཡང་རིག་པའི་གནད་རྩ༔ རྩའི་གནད་སྒོ༔ སྒོའི་གནད་སྒྲོན་མའོ༔ དེ་ཡང་རྩ་མ་འགུལ་བས༔ མིག་མི་འགུལ༔ མིག་མ་འགུལ་བས༔ སྒྲོན་མ་མི་འགུལ༔ དེས་སེམས་མ་འགུལ་བས་རྟོག་པ་མི་འབྱུང་ངོ༔ དེས་དབྱིངས་རིག་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ སྡོད་པ་གསུམ་གྱི་ཚད་བཟུང་བ་ནི༔ དབྱིངས་རིག་ལ་ཡུལ་རིང་པོར་གནས་པ་ནི༔ བརྟན་པའི་ཚད་སྡོད་པ་གསུམ་འབྱུང་སྟེ༔ ཕྱི་སྣང་སྐྱོད་པའི་རླུང་ཟད་པས༔ དབྱིངས་རིག་འགྲོ་འོང་མེད་པར་སྡོད༔ ནང་ཕུང་པོ་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་རླུང་ཟད་པས༔ ལུས་འགུལ་བ་མེད་པར་སྡོད༔ གསང་བ་འགྱུ་བྱེད་ཀྱི་རླུང་ཟད་པས༔ སེམས་ལ་རྟོག་པ་འགྱུ་མི་སྲིད་པའོ༔ སྐབས་འདིར་ཚད་རྨི་ལམ་གྱིས་བཟུང་བ་དང༔ རྟགས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་འཆར་བ་གཉིས་འབྱུང༔ བརྩོན་འགྲུས་རབ་ལ་རྨི་ལམ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་འགྲོ༔ འབྲིང་ལ་རྨི་ལམ་འོད་གསལ་དུ་འཆར༔ ཐ་མས་རྨི་ལམ་རྨི་ལམ་དུ་ངོ་ཤེས་པ་འབྱུང་ངོ༔ རྟགས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་འཆར་བ་ནི༔ སྣང་བ་བཞི་ལ་རྟགས་གསུམ་གསུམ་སྟེ་བཅུ་གཉིས་ཡོད་པ་ནི༔ དང་པོ་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་གྱི་སྣང་བ་མཐོང་བའི་དུས་ཀྱི་རྟགས་གསུམ་ནི༔ ལུས་རུས་སྦལ་འཁར་གཞོང་དུ་བཅུག་པ་ལྟར་འབྱུང་སྟེ༔ དཔེར་ན་རུས་སྦལ་སྐོབ་པ་དང༔ འཁར་གཞོང་འཇམ་པས་འགུལ་མི་ཤེས་པ་ལྟར༔ ལུས་འགུལ་བ་མེད་པ་བྱ་བྱེད་དང་བྲལ་བ་འབྱུང་ངོ༔ ངག་ལྐུག་པ་ལྟར་འགྱུར་ཏེ༔ ངག་སྨྲ་སྙིང་མི་འདོད་པ་འབྱུང་ངོ༔ སེམས་མཁའ་འགྲོ་རྙི་ལ་ཟིན་པ་ལྟར་འབྱུང་སྟེ༔ བྱ་རྙི་ལ་ཟིན་ནས་འཕུར་བར་འདོད་ཀྱང༔ འགྲོ་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟར༔ སེམས་འཕྲོ་བ་ལྟར་འདུག་ཀྱང་གར་གཏད་དུ་སྡོད་པའོ༔ ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་སྣང་བ་མཐོང་བའི་རྟགས་གསུམ་ནི༔ ལུས་སྐྱེས་བུ་ནད་ཀྱིས་གདུང་བའི་རྣམ་པ་ལྟར་འབྱུང་སྟེ༔ ལུས་ཀྱི་རྒྱན་དང་བྱི་དོར་དང་བྲལ་ངོ་མཚར་མེད་པར་འགྱུར་རོ༔ ངག་སྨྱོན་པའི་ཁ་ཚིག་ལྟར་འབྱུང་སྟེ༔ གཏམ་ཐམས་ཅད་ཅལ་ཅོལ་དུ་འབྱུང༔ སེམས་སྐྱེས་བུ་དུག་གིས་ཐེབས་པ་ལྟར་འབྱུང་སྟེ༔ དུག་ལན་བདུན་བྱུང་ན་ཅིས་ཀྱང་འཆི་བ་ལྟར༔ ཁམས་གསུམ་དུ་མི་ཟློག་པར་ཐག་ཆོད་པའོ༔ རིག་པ་ཚད་ཕེབས་ཀྱི་སྣང་བ་མཐོང་བའི་དུས་ཀྱི་རྟགས་གསུམ་ནི༔ ལུས་གླང་ཆེན་འདམ་དུ་ཚུད་པ་ལྟར་འགྱུར་རོ༔ གླང་པོ་ཆེ་འདམ་དུ་ཚུད་ཀྱང༔ སྟོབས་ཆེ་བས་སྐད་ཅིག་མ་ལ་འཐོན་པ་ལྟར༔ འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་འགྲོའོ༔ ངག་གྲུལ་བུམ་གྱི་ཕྲུ་གུ་ལྟར་འགྱུར་ཏེ༔ གྲུལ་བུམ་ཕྲུ་གུ་སྐད་སྙན་པས༔ གཞན་གྱི་ཡིད་འཕྲོག་པ་ལྟར༔ ཅི་སྨྲས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གཞན་ཉན་ཞིང་ཕན་ཐོགས་པའོ༔ སེམས་སྐྱེས་བུ་འབྲུམ་ནད་བྱང་པ་ལྟར་འགྱུར་ཏེ༔ འབྲུམ་ནད་བྱང་མ་ཐག་ཏུ་སྐྱར་ནད་མི་འོང་བ་ལྟར༔ ཁམས་གསུམ་དུ་མི་ལྡོག་པར་ཡིད་ཆེས་པའོ༔ ཆོས་ཉིད་ཟད་པའི་སྣང་བ་མཐོང་བའི་དུས་ཀྱི་རྟགས་གསུམ་ནི༔ ལུས་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་མི་རོ་ལྟ་བུར་འགྱུར་ཏེ༔ གཤེད་མ་བརྒྱས་མཐའ་བསྐོར་ཡང་ཉམ་ང་བ་མི་འབྱུང་ངོ༔ ངག་བྲག་ཆ་ལྟ་བུར་འགྱུར་ཏེ༔ གཏམ་གྱི་ཟུངས་ཟད་ནས༔ གཞན་གྱི་ལད་མོ་བཟླས་སོ༔ སེམས་བར་སྣང་གི་ན་བུན་ལྟར་འགྱུར་ཏེ༔ ན་བུན་སྐད་ཅིག་མ་ལ་ཡལ་འགྲོ་བ་ལྟར༔ སྐད་ཅིག་མ་ལ་བག་ཆགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་མི་སྣང་བར་འཚང་རྒྱའོ༔ ཨྀ་ཐི༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ད་ཐོབ་པ་གསུམ་གྱི་གཟེར་གདབ་པ་ནི༔ དང་པོ་སྐྱེ་བ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པ་ནི༔ འདིའི་དུས་སུ་ཕུང་པོའི་སྣང་བ་འགགས་ནས༔ གདོས་བཅས་སུ་མི་སྣང་བའི་དུས་སུ༔ སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱ་བར་འདོད་ན༔ རང་གི་ལག་སོར་ལ་གཏད་ཅིང་ལྟས་པས༔ སྣང་བ་དེ་ཀུན་རང་ལོག་སྟེ༔ སྐབས་སུ་བེམ་པོ་ཀུན་ཞིལ་ཞིང་སྒྲ་ཐོས་པ་འབྱུང་སྟེ༔ སྣང་བ་ལས་རང་ལོག་སྟེ༔ སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པས༔ མི་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་རིག་པ་བཅུག་ན༔ དེ་ལ་ཡང་རིག་པ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་གནས་པའི་གནད་ཀྱིས༔ ལས་ལ་བཟང་ངན་མེད་དེ༔ མཚམས་མེད་པ་ལྔ་བྱས་པ་ཅི་ཡིན་ཡང༔ འདི་ཉིད་ལ་འབྱུང་བ་རང་དག་ནས༔ འཚང་རྒྱ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ༔ འདིའི་དུས་སུ་བེམ་པོ་ལ་རིག་པ་བཅུག་ཀྱང༔ དེ་ཉིད་འགུལ་བ་དང་སྐད་འབྱིན་ནུས་པའོ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ད་འཇུག་པ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པ་ནི༔ སོར་མོ་ལ་རིག་པ་གཏད་ནས་རང་ལུགས་སུ་བཞག་པས༔ དེ་ཉིད་ལས་མི་སྣང་བར་འཚང་རྒྱའོ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རླུང་སེམས་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པ་ནི༔ རླུང་སེམས་ལས་སུ་རུང་བས༔ རླུང་གི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འབྱུང༔ སེམས་ཅན་གཞན་ཚེ་འཕོ་བའི་དུས་སུ་དེ་ལ་རང་གི་རིག་པ་བཅུག་པས༔ དེས་མཚམས་མེད་པ་ལྔ་བྱས་པ་ཡིན་ཡང༔ རང་དང་མཉམ་པོར་འཚང་རྒྱའོ༔ ལས་ལ་བཟང་ངན་མེད་པའི་གནད་ཀྱིས༔ བེམ་པོ་རྣམས་ལ་ཐོགས་པ་མེད༔ མངོན་པར་ཤེས་པ་ཕྱོགས་མེད་དུ་འཆར་རོ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ད་གདེང་རྣམ་པ་བཞི་ནི༔ ཡར་གྱི་གདེང་གཉིས་དང༔ མར་གྱི་གདེང་གཉིས་སོ༔ དེ་ལ་གོང་ལྟར་བླ་མའི་གདམས་ངག་ཉམས་སུ་བླངས་པས༔ རྟགས་ཚད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཀྱང༔ གདེང་བཞི་པོ་འདིར་འདུས་ཏེ༔ དང་པོ་ཡར་གྱི་གདེང་གཉིས་ནི༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཐོས་ཀྱང་དྲོད་པ་མི་སྐྱེའོ༔ དེ་དག་རང་གི་རིག་པ་ལས་གཞན་པ་མེད་པར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ༔ སངས་རྒྱས་ལ་རེ་བ་མེད་པའོ༔ རིག་པ་ལས་གཞན་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་རྒྱུ་མེད་པར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ༔ མར་གྱི་གདེང་གཉིས་ནི༔ འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་སྡུག་བསྔལ་དང༔ ཚེ་ཚད་ཐོས་ཀྱང་འཇིགས་པ་མེད་པའོ༔ རང་གི་རིག་པ་ཡེ་ནས་འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ༔ འཁོར་བར་འཁྱམས་མཁན་མེད་པར་ཐག་ཆོད་པའོ༔ འཁོར་བར་ལྟུང་གིས་དོགས་པ་མེད་པའོ༔ ལྟུང་མཁན་མ་གྲུབ་པར་ཤེས་པའི་ཕྱིར་རོ༔ གདེང་ཚད་བཞི་པོ་དེ་ལས་མི་འདའོ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ལྟར་མཐའ་རྟེན་གྱི་མན་ངག་བཞི་ལ་དགོས་ཆེད་གཉིས་ཏེ༔ གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གོ༔ གནས་སྐབས་སུ་ཐད་པོའི་དགོས་ཆེད་དེ་ལ༔ མཐར་ཐུག་ཏུ་གོང་མའི་ཚད་དང༔ རྒྱབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་དགོས་ཆེད་དོ༔ དེ་ལྟར་རྒྱབ་རྟེན་བཞི་པོ་མེད་ན༔ དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་ལས་ལྡོག་པའི་སྐྱོན་ཡོད་དོ༔ ཨྀ་ཐི༔ ད་མཇུག་སྨོན་ལམ་གྱི་བསྡུ་བ་ནི༔ འདི་ཀུན་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཡིན་པས༔ ལས་དང་ལྡན་པ་ལ་བསྟན་ཅིང༔ ལས་མེད་ལ་མི་བསྟན་པའི་བཀའ་རྒྱ་བཏབ་པ་ནི༔ མ་འོངས་ལས་ཅན་གཅིག་དང་ཕྲད་པར་ཤོག༔ ཅེས་སྨོན་ལམ་གྱིས་མཇུག་བསྡུ་བའོ༔ ཌཱཀྐི་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཟུང་བ༔ ཡང་ཟབ་མངོན་སུམ་རིག་པའི་གནད་དམ་པ་འདི་ནི༔ ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཞུས་ཏེ༔ བདག་འདྲ་བུད་མེད་མཚོ་རྒྱལ་བློ་དམན་པས༔ ཁྲིད་ཡིག་གཞུང་གི་ཏི་ཀར་བཀོད་དེ༔ སྟག་གི་ལོའི་ཚེས་བཅུ་ལ༔ ཏི་ཏྲོའི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོར་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ༔ ཌཱཀྐི་མ་ཐམས་ཅད་ལ་གཏད་དོ༔ བློ་ཆུང་དམ་མེད་ལོག་ལྟ་ཅན་ལ་མི་སྦྱིན༔ ལས་ཀྱི་ཌཱཀྐི་ཤ་ཟ་མས་སྙིང་ཐོན་ཅིག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཁྱད་པར་ཟབ་པ་སའི་གཏེར་དུ་སྦེད༔ མ་འོངས་ལས་ཅན་གཅིག་དང་ཕྲད་པར་ཤོག༔ དོན་ཁྲིད་ནོར་བུ་སྙིང་པོའི་ཀེ་ཏ་ཀ༔ གསལ་བྱེད་སྒྲོན་མེ་རྫོགས་སོ༔ མངྒ་ལཾ༔ ཤུ་བྷཾ༔

