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	ཡང་དགོན་པ་དེར་སྟོན་ཟླ་ར་བའི་ཉ་ལ་བླ་མའི་འདས་མཆོད་བྱེད་པའི་མཆོད་གྲལ་དུ་བཙུན་པ་བགྲེས་པོ་ཞིག་གི་སྣང་བ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་གདན་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་ནས་ཆོས་གསུང་པའི་སྣང་བ་བྱུང༌། ལུང་སྨད་མདའ་ན་བྱོན་དུས་སུ་རྩྭ་སྤྱིལ་པའི་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་ཞུས་པའི་ཆོ་གའི་སྐབས་སུ་བླ་མ་ལྷས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་དུ་གཟིགས་གསུངས། དེའི་ནུབ་གཉིས་པ་ལ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མར་གཟིགས། ནུབ་གསུམ་པ་ལ་རྗེ་བཙུན་ཏཻ་ལོ་པར་གཟིགས་གསུངས། ཟླ་སྟོད་མཁར་ས་ན་བྱོན་དུས་སུ་ཟླ་སྟོད་ཀྱི་དཔོན་ཐམས་ཅད་དེར་འཚགས། དེའི་དུས་སུ་མཁར་ས་ན་རབ་གནས་ཞུས་པས་རྟེན་འབྲེལ་ཟློས་པའི་སྐབས་སུ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་མཐོང་སྣང་མཐུན་པར་གདུང་རྟེན་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་བུམ་པ་ལ། རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་གཅིག་དང༌། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྐུ་གཅིག་དང་གཉིས་བྱོན་པས་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར། ཁྱད་པར་དུ་ཆམ་བུ་དཔོན་རིངས་དད་པ་སྐྱེས། བསྒོམས་པས་སྒོམ་བྱུང་བའི་ཕྱེ་མར་ལ་ནས་ཁལ་བརྒྱ་འབུལ་བ་བྱས་སོ། །མཚུར་ཕུ་དགོན་པར་གཙང་པ་ཚུ་ལ་སེང་གིས་དབང་བསྐུར་ཞུས་པའི་སྣང་བ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་དགྱེས་རྡོར་ཞལ་བརྒྱད་ཕྱག་བཅུ་དྲུག་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་བྱུང་བས་དབང་བསྐུར་བའི་གྲྭ་པ་ཞིག་འདུག་ལ་འོད་ཟེར་གྱི་སྣ་ཟུག་པའི་སྣང་བ་ཕྱིས་གཉིད་མ་ལོག་གི་བར་དུ་བྱུང་གསུངས། འབྲི་ཀླུང་གི་ལྕེ་བར་དུ་དགེ་འདུན་མང་པོ་གྲལ་མཛད་པའི་དབུ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་པ་ལ་སྔགས་པ་གཅིག་གིས་ཕྱག་འཚལ་བར་འདོད་པ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་མ་མཐོང་ཉེ་གནས་ཀུན་གྱིས་བསྟན་ཀྱང་མ་མཐོང༌། ཇོ་བོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱིས་བསྟན་ཀྱང་མ་མཐོང་ནས་ཇོ་བོ་བྱང་ཆུབ་ཡི་མུག་སྐྱེས་ནས་སྤྱན་ཆབ་བྱུང༌། དགེ་འདུན་ཡོན་མཆོད་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཏོ། །ཀརྨ་འདན་མ་ཞིག་ཕྱག་འཚལ་དུ་འདོད་ནས་ཡང་དགོན་དུ་འོངས་པ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་མ་མཐོང་ནས་བླ་མ་བཞུགས་པ་ན་མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ་ཞིག་མཐོང་ནས་ཕྱིར་ལོག་ནས་སོང༌། ས་མདོར་གྲོ་ལྡོ་སྟོན་བཙུན་བྱ་བའི་བཀའ་གདམས་པས་སྟག་ལྤགས་ཤིག་ཐོགས་ནས་ཕྱག་འཚལ་ཏུ་འོངས་པ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་མ་མཐོང༌། རོགས་ཀུན་གྱིས་ཕྱག་འཚལ་ཁམས་འདི་བྱས་ཀྱང་ཁོས་མ་མཐོང༌། ཡུན་རིང་མེན་པར་མ་མཐོང༌། གནས་ནང་ན་བཞུགས་དུས་སུ་གནས་ནང་གི་ཤར་ཕྱོགས་ན་ཉི་མ་བཞིའི་ས་ཙམ་ན་འཛམ་སྟོན་སངས་རྒྱས་དགོན་པ་ན་འདུག་པའི་སྣང་བ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་རྗེན་དུ་བྱོན་པ་ལ་སྟོན་པས་ཕྱག་འཚལ་ཁམས་འདྲི་བྱས་ནས་གདན་བཤམས་པའི་ཚེ་བླ་མ་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །
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