
ས་འཁོར་་མའི་

ལ་འརོ།

ངོ་རོ་ནང་གཏེར་དཔེ་མཛད།



དུས་འཁོར་བླ་མའི་རྣལ་འབོར། 
༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་ཤི་ཀཱ་ལ་ཙ་ཀྲཱ་ཡ། བདེ་ཆེན་རོ་རེ་རྣམ་མེད་ཕྱག་རྒྱ་
ཆེར། །མཉམ་སོར་དང་པོའ་ིསངས་རྒྱས་ལ་བཏུད་ནས། །ཆེས་ཟབ་བླ་མའི་
རྣལ་འབོར་ཐུན་དྲུག་དང་། །འབེལ་བར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་འདི་ན་སེལ།། 
 དེ་ཡང་བདག་ལེགས་སུ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་ལས་སུ་བ་བ་ནི། འདི་སྣང་གི་ཕུན་ཚོགས་ཙམ་ལ་སིང་
པོར་ཞེན་ཏེ་མི་སོད་པར། འདི་ཕྱི་གཏན་གི་དོན་ཆེན་ཞིག་སྒྲུབ་དགོས་ཤིང་། གཏན་འདུན་གི་སིང་པོ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་
སོང་ཉིད་སིང་རེའི་སིང་པོ་ཅན་གི་ལམ་ལ་སོབ་དགོས། དེ་ལ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསམ་
སོར་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསེན་ཏེ་བླ་མའི་རྣལ་འབོར་ལམ་གི་སོག་ཏུ་བེད་པ་ཞིག་མེད་མི་རུང་དུ་མ་ཟད། 
རྒྱུད་སེ་གོང་མ་གཉིས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་ནས་དབང་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀིས་རྩ་བ་དང་། ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་
དང་སོམ་པ་རྣམས་ལ་ཉིན་རེ་བཞིན་བསོ་བགྲང་བེད་ཅིང་། ཁྱད་པར་རིགས་ལྔའི་དམ་ཚིག་རྣམས་ཐུན་དྲུག་ཏུ་མ་
བསྐྱང་ན། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་སོམ་པོར་འགྱུར་ཞིང་། སགས་ཀི་སོམ་པོ་ནི། སོ་ཐར་གི་ཕམ་པ་བཞི་ཆར་ལ་སྤྱད་པ་ལས་ཀང་
ཉེས་པ་ལི་བར་གསུངས་པས། ཐུན་དྲུག་གི་རྣལ་འབོར་ཆག་མེད་སྐྱོང་བ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་དང་བཅས། འདིར་བཅོམ་
ལྡན་དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོ་ལ་བརེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབོར་ཐུན་དྲུག་གི་རྣལ་འབོར་དང་འབེལ་བར་ཉམས་སུ་ལེན་
ཚུལ་ནག་འགྲོས་སུ་འགོད་པ་ལ། སྒྲུབ་པ་པོ་ལམ་ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་ལེགས་པར་སངས་ཤིང་། ཡི་དམ་འདི་ཉིད་ཀི་
དབང་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་པའི་སོ་ནས་དམ་སོམ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་བའི་རྣལ་འབོར་པས། གང་དུ་སོམ་པའི་གནས་
སྒྲུབ་ལེ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་གནས་སུ་བི་དོར་ལེགས་པར་བས་ཏེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་
རེན་བཀྲམས་པའི་མདུན་དུ་ཀུན་སོང་དང་། རྒྱུའི་གཡོ་སོགས་ཀི་སྐྱོན་དང་མ་འདེས་པའི་ཅི་འབོར་གི་མཆོད་པ་ལེགས་
པར་བཤམས། རང་ཉིད་བསམ་གཏན་གི་སན་ལ་རྣམ་སྣང་གི་ཆོས་བདུན་དང་ལྡན་པའི་སྤྱོད་ལམ་གིས་ལེགས་པར་
འཁོད་ཅིང་། རང་གི་མཐའ་བསོར་དུ་ཚེ་འདིའི་ཕ་མས་གཙོ་བས་པའི་མཁའ་ཁྱབ་ཀི་སེམས་ཅན་རྣམས་ངོ་བོ་རིགས་
དྲུག་སོ་སོའ་ིསྡུག་བསལ་མོང་བཞིན་པ་ལ། རྣམ་པ་མིའི་རྣམ་པས་འཁོད་པར་མོས་ནས། ཐོག་མཐའ་གཉིས་ལ་བ་བ་
གཉིས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐོག་མར་རང་རྒྱུད་ལ་བརག་སེ། ཚེ་འདི་དང་། ཕྱི་མར་འཁོར་བའི་ཕུན་ཚོགས་དོན་
གཉེར་རང་ཉིད་གཅིག་པུ་ཞི་བདེ་དོན་གཉེར་སོགས་ཀི་ཀུན་སོང་རྣམས་བསལ་ཏེ། དལ་འབོར་དོན་ཆེ་རེད་དཀའ་དང་། 
འཆི་བ་མི་རག་པ། ངན་འགྲོའ་ིསྡུག་བསལ། སྐྱབས་འགྲོ་ལས་འབས་འཁོར་བའི་སྡུག་བསལ་གསུམ་དང་དྲུག་སོགས་
བསམ་སེ་ངེས་འབྱུང་གི་བློ་ཅི་སྐྱེ་བ། དེ་ནས་རང་ཉམས་ལ་དཔག་སེ་མཁའ་ཁྱབ་ཀི་མ་རྒན་སེམས་ཅན་རྣམས་མི་རག་
པ་ལ་རག་པ་དང་། སྡུག་བསལ་བ་ལ་བདེ་བ། བདག་མེད་པ་ལ་བདག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་དབང་གིས་འཁོར་བ་མུ་
མཐའ་མེད་པའི་གནས་སུ་འཁྱམས་ནས་དག་ཅིང་རྩུབ་པའི་སྡུག་བསལ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་མོང་བཞིན་པ་དང་། དེ་
རྣམས་ཀིས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་རང་གིས་མ་བས་ཏེ་དིན་གིས་བསྐྱངས་པ་སོགས་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་དིན་ཆེ་ཚུལ་
རྣམས་ལེགས་པར་བསམ་ནས། དེ་དག་སྡུག་བསལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལས་བལ་བ་དང་། བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་བ་བའི་



སྟོང་སྟོར་ནང་གཏེར་དཔེ་མཛོད། 

[2] 

འཁུར་རང་ལ་བབས་པར་མཐོང་ནས། སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་སིད་ཞིའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་གོ་འཕང་
མཆོག་ལ་འགོད་པའི་སད་དུ། སིགས་དུས་ཀི་ཚེ་ཐུང་འདི་ཉིད་ལ་ཟུང་འཇུག་གི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བ་འདོད་ཀི་འདུན་པ་
གཉིས་ལྡན་གི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རིན་པོ་ཆེའི་རྩིས་ཟིན་པའི་སོ་ནས་རང་གི་མདུན་གི་ཐད་དང་གི་ནམ་མཁར་སྐྱབས་
ཡུལ་རྣམས་མན་ངག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལེགས་པར་གསལ་བཏབ་ལ་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐྱབས་འགྲོའ་ིརྒྱུ་
ཚོགས་རྣམས་ཚང་བའི་སོ་ནས། རང་དང་རང་གི་མཐའ་བསོར་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྐྱབས་འགྲོ་བེད་པར་
མོས་ནས། 

 ༈ སངས་རྒྱས་སོབ་དཔོན་དབང་མཆོག་ཐོབ། །དེས་བསན་ཐབས་
ཤེས་དབེར་མེད་ཆོས། །དེར་གནས་དགེ་འདུན་རྣམ་གཉིས་ལ། །རབ་ཏུ་
དང་བས་སྐྱབས་སུ་མཆི།། སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། དུས་འདི་ནས་བཟུང་བང་ཆུབ་
བར། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་བགི་ཞིང་། །བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་
བསྐྱེད། །བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་སངས།། ཞེས་ལན་གསུམ་གིས་སྐྱབས་སེམས་

རྒྱུད་དང་འདེས་ངེས་བ། འདི་ནི་སྐྱབས་འགྲོའ་ིབསབ་བ་ཉིན་ལན་གསུམ། མཚན་ལན་གསུམ་དུ་སྐྱབས་འགྲོ་དགོས་
པར་གསུངས་པ་དང་། རྣམ་སྣང་གི་དམ་ཚིག་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་བཅས་ཚང་། སེམས་
ཅན་བདེ་དང་ལྡན་པ་དང་།། འདི་ནི་རིན་འབྱུང་གི་བམས་པའི་སིན་པ་ཚང་། སྡུག་བསལ་དང་
ནི་བལ་བ་དང་། །བདེ་ལ་རག་ཏུ་གནས་པར་དགའ། །མཉམ་ཉིད་བཏང་
སོམས་སོམ་པར་བགི།། ལན་གསུམ། འདིས་རིན་འབྱུང་གི་དམ་ཚིག་མི་འཇིགས་པའི་སིན་པ་ཚང་། 

 འགྲོ་ཀུན་སིད་ཞིའི་འཇིགས་པ་ལས་སོལ་ཕྱིར། །རོགས་པའི་བང་
ཆུབ་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་སེམས། །དེང་ནས་བཟུང་སེ་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་
བར། །སོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏང་གཟུང་བར་བགི།། འདིས་ནི་སོན་སེམས་ཆོ་གས་

བཟུང་ཕྱིན་ཉིན་མཚན་ཐུན་དྲུག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དགོས་པར་གསུངས་པའོ།། 

 ༈ འཇུག་སོམ་ལེན་པ་ནི། མདུན་གི་སྐྱབས་ཡུལ་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀི་རེས་སུ་ཟོས་པར་མོས་ཏེ། 

བླ་མ་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་རྣམས། །བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་



དུས་འཁྟོར་བླ་མའི་རྣལ་འབྟོར། 

[3] 

གསོལ། །ཇི་ལྟར་སོན་གི་བདེ་གཤེགས་ཀིས། །བང་ཆུབ་ཐུགས་ནི་བསྐྱེད་
པ་དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ་ལ། །དེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་
པ་ལྟར། །བདག་ཀང་འགྲོ་ལ་ཕན་དོན་དུ། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་བགི་
ཞིང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ་ལ། །རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསབ་པར་
བགི། །ཞེས་ལན་གསུམ་གིས་མཇུག་སོམ་བླངས་ལ་སྐྱབས་ཡུལ་བསྡུའོ།། 

 ༈ དེང་དུས་བདག་ཚེ་འབས་བུ་ཡོད། །མི་ཡི་སིད་པ་ལེགས་པར་
ཐོབ། །དེ་རིང་སངས་རྒྱས་རིགས་སུ་སྐྱེས། །སངས་རྒྱས་སས་སུ་ད་གྱུར་ 
ཏོ༑ ༑སམ་པ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་ཀི་མཇུག་གི་དགའ་བ་སོམ་པ་དང་། ད་ནི་བདག་གིས་ཅི་ནས་
ཀང་། །རིགས་དང་མཐུན་པའི་ལས་བརྩམས་ཏེ། །སྐྱོན་མེད་བཙུན་པའི་
རིགས་འདི་ལ། །རོག་པར་མི་འགྱུར་དེ་ལྟར་བ། །སམ་པ་ནི་བག་ཡོད་སོམ་པ་སེ་འདི་

གཉིས་སོན་སེམས་ཀི་བསབ་བར་སེམས་བསྐྱེད་ཀི་ཕན་ཡོན་ཐུན་དྲུག་ཏུ་བསམ་དགོས་པར་གསུངས་པའོ།། 

 ༈ དེ་ནས་ཚོགས་ཞིང་བསྐྱེད་པ་ནི། སོས་བལ་འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ི
ངང་། །རང་མདུན་འཆི་མེད་ལྷ་ཡི་ལམ་ཡངས་པོར། །དབང་པོའ་ིགཞུ་རིས་
མངོན་པར་བཀྲ་བ་བཞིན། །ཀུན་བཟང་མཆོད་སིན་རྒྱ་མཚོ་དཀྲིགས་པའི་
དབུས། །འཕོག་བེད་བརྒྱད་ཀིས་བཏེགས་པའི་རིན་ཆེན་ཁིར། །ཡིད་འོང་ཆུ་
སྐྱེས་འདབ་སོང་རྒྱས་པའི་ངོས། །ཟ་ཉི་ས་གཅན་དུས་མེའི་དཀིལ་འཁོར་
སེང་། །རབ་འབམས་སྐྱབས་ཀི་ཕུང་པོ་ཇི་སེད་པ། །གཅིག་ཏུ་ཡོངས་འདུས་
དིན་ཅན་བླ་མ་དང་། །དབེར་མེད་བཅོམ་ལྡན་དུས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཆེ། །ཨིནྡྲ་
ནི་ལའི་མདངས་འཛིན་གཟི་བིན་འབར། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རོར་དིལ་



སྟོང་སྟོར་ནང་གཏེར་དཔེ་མཛོད། 

[4] 

འཛིན་པ་ཡིས། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ལམ། །མཚོན་
ཕྱིར་གུར་གུམ་མདོག་ཅན་སྣ་ཚོགས་ཡུམ། །གྲི་ཐོད་འཛིན་དང་མཉམ་པར་
སོར་བའི་ཚུལ། །དམར་དང་དཀར་བའི་གཡས་གཡོན་ཞབས་གཉིས་པོ། ། 
བརྐྱངས་བསྐུམས་གར་གིས་བདུད་དང་དག་པོའ་ིསེང་། །རྣམ་པར་རོལ་པའི་
བརྒྱ་ཕག་ཉམས་ཀིས་སེག །ངོ་མཚར་རྒྱན་གིས་སྐུ་ལ་བརྒྱན་པ་ནི། །མཁའ་
དབིངས་རྒྱུ་སར་ཚོམ་བུས་མཛེས་པ་བཞིན། །དི་མེད་འོད་ལྔ་འབར་བའི་
དབུས་བཞུགས་པའི། །སྐུ་ཡི་གནས་གསུམ་རོ་རེ་གསུམ་གི་ལྷའི། །རང་
བཞིན་འོད་ཆགས་ཡི་གེའི་གཟུགས་ཀིས་རྩེན། །ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་
སོད་རོ་རེ་ཤུགས། །རབ་འཇིགས་སྣ་ཚོགས་མཚོན་ཆ་འཛིན་པ་ཡིས། ། 
ལེགས་བཀུག་རབ་འབམས་ཞིང་བཞུགས་སྐྱོབས་པའི་ཚོགས། །དམ་ཚིག་
པ་དང་རོ་མཉམ་ཉིད་གྱུར་པས། །སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་
པོར་གྱུར།། འདིས་ནི་མི་བསྐྱོད་པའི་དམ་ཚིག་སོབ་དཔོན་བཟུང་ཚུལ་ལོ།། 

 ༈ དེ་ནས་ཡན་ལག་བདུན་གི་དང་པོ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། གདོད་ནས་སོས་བལ་བདེ་
ཆེན་ཆོས་ཀི་སྐུ། །ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྤྱོད་རོགས། །འགྲོ་
ཁམས་རྒྱ་མཚོར་སྤྲུལ་པའི་གར་མཛད་པའི། །སྐུ་གསུམ་དབེར་མེད་བླ་མར་
གུས་ཕྱག་འཚལ།། འདིས་ནི་བང་སེམས་ཀི་ཉེས་བས་དང་པོ་ལས་སེམས་སྲུང་ཚུལ་དང་། བླ་མ་ལྔ་བཅུ་

པར་མཆོག་ཏུ་དད་པས་དུས་གསུམ་དུ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཚུལ་ལོ །། ༈ ཨོཾ་བཅོམ་
ལྡན་དཔའ་བོའ་ིདབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་བསལ་པ་ཆེན་པོའ་ི
མེ་དང་མཉམ་པའི་འོད་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་རལ་པའི་ཅོད་པཎ་མི་བཟད་པ་དང་



དུས་འཁྟོར་བླ་མའི་རྣལ་འབྟོར། 

[5] 

ལྡན་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་མཆེ་བ་རྣམ་པར་གཙིགས་པ་འཇིགས་པའི་ཞལ་ཧུཾ་ཧཱུྃ་
ཕཊ། ཨོཾ་སོང་ཕག་ཕྱག་ནི་འབར་བའི་འོད་ཟེར་ཅན་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་དགྲ་ས་
ཞགས་གདེངས་མདུང་དང་ཁ་ཊུཾ་འཛིན་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་སག་གི་པགས་པའི་
ན་བཟའ་འཛིན་པ་ཅན་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་སྐུ་ཆེན་དུད་ཀ་བགེགས་མཐར་མཛད་
ལ་འདུད་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རོ་རེ་ཕག་མོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་འཕགས་མ་རིག་མའི་དབང་ཕྱུག་ཁམས་གསུམ་གིས་མི་ཐུབ་
ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་འབྱུང་པོའ་ིའཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་ཆེན་པོས་འཇོམས་
ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་རོ་རེ་གདན་བཞུགས་གཞན་གིས་མི་ཐུབ་དབང་བེད་སྤྱན་ཧུཾ་
ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་གཏུམ་མོ་ཁོ་མོའ་ིགཟུགས་ཀིས་ཚངས་པ་སེམ་པར་མཛད་ཧུཾ་
ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་བདུད་རྣམས་སྐྲག་ཅིང་སེམ་པས་གཞན་གི་ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ་ཧུཾ་
ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་རྨུགས་བེད་རེངས་བེད་རོངས་བེད་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཧུཾ་
ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་རོ་རེ་ཕག་མོ་སོར་བེད་འདོད་དབང་མ་ལ་འདུད་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། འདི་ནི་

མ་རྒྱུད་ཀི་དབང་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀིས་ལྷ་དང་། བླ་མ་ལ་རྐང་བརྒྱད་ཀིས་བསོད་པ་བ་ཚུལ་ལོ།། 

 ༈ དེ་ནས་མཆོད་པའི་ཡན་ལག་ནི། དངོས་བཤམས་ཏིང་འཛིན་རོལ་པ་ལས་
བྱུང་བའི། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པའི་སིན་ཕུང་གཡོ། །མཆོད་འོས་
རས་ཀིས་ལག་པད་ཉེར་མཛེས་པའི། །ཡིད་འོང་བདེ་སེར་དྲུག་ཟུང་ལུས་ཕ་
སོགས། །ཐུན་མོང་ཐུན་མོང་མིན་པའི་མཆོད་པ་དང་། །གཞན་ཡང་ལུས་
དང་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་བཅས། །མ་ཆགས་མི་ཞུམ་འཁོར་གསུམ་དག་
པའི་བློས། །ཞིང་མཆོག་དིན་ཆེན་བླ་མ་མཉེས་ཕྱིར་འབུལ།། འདི་ནི་དོན་གྲུབ་པའི་



སྟོང་སྟོར་ནང་གཏེར་དཔེ་མཛོད། 

[6] 

མཆོད་པའི་དམ་ཚིག་བསྐྱང་ཚུལ་ལོ། །མཚམས་འདིར་ལོང་ཡོད་ན་མཎྜལ་རྒྱས་པ་འབུལ་ཞིང་། བསྡུ་ན། བདག་
གཞན་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལོངས་སྤྱོད་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་
བཅས། །རིན་ཆེན་མཎྜལ་བཟང་པོ་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་ཚོགས་བཅས་ 
པ༑ ༑བློ་ཡིས་བླངས་ནས་བླ་མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་འབུལ། ། 
ཐུགས་ར ེའ ི ་དབང་གིས་བཞེས་ནས་བདག་ལ་བ ིན་ག ིས་བརླབ་ཏུ་
གསོལ། །ཨི་དུཾ་གུ་རུ་རཏྣ་མཎྜལ་ཀུཾ་ནིརྱཱ་ཏཱ་ཡཱ་མི། འདི་ནི་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པར། བླ་མ་ལ་

མཎྜལ་དུས་གསུམ་དུ་འབུལ་བར་གསུངས་པའི་བསབ་བའོ།། 

 ༈ དེ་ནས་བཤགས་པའི་ཡན་ལག་ནི། ཐོག་མེད་དུས་ནས་མ་དུལ་སེམས་ཀི་ 
ར༑ ༑དུས་གསུམ་བག་མེད་ཆང་གིས་མོས་པ་ལས། །བགིས་དང་བགིད་
སྩལ་སིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་དང་། །ཁྱད་པར་སོབ་དཔོན་ཐུགས་དཀྲུགས་
གསུང་བཅག་སོགས། །རིགས་ལྔ་སྤྱི་དང་སོ་སོའ་ིདམ་ཚིག་འགལ། །བརྟུལ་
ཞུགས་ཉེར་ལྔ་ཚུལ་བཞིན་མ་སྲུང་སོགས། །བདག་གིས་ནོངས་པ་སྤྱད་པ་ཇི་
སེད་པ། །འགོད་དང་སོམ་སེམས་དག་པོས་སོ་སོར་བཤགས།། རྒྱས་པར་སོས་ན་

ལྟུང་བཤགས་དང་སྤྱི་བཤགས་སོགས་ཀང་འདོན། 

 ༈ དེ་ནས་ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྣམས་བ་བ་ནི། ཡིད་འོང་འབས་བུའི་དབུ་བ་སོང་
དགོད་པའི། །རང་གཞན་ལེགས་བས་རྒྱ་མཚོར་ཡི་རང་ཞིང་། །དམན་
འབིང་མཆོག་གི་གདུལ་བའི་མོས་བསམ་བཞིན། །ཐེག་གསུམ་ཆོས་ཀི་གྲུ་
ཆར་དབབ་ཏུ་གསོལ། །ཚུལ་མཐོང་སྣང་ངོར་རགས་པ་གཟུགས་ཀི་སྐུ། ། 
བསལ་བརྒྱར་མི་ཤིགས་མི་འགྱུར་བརན་པར་བཞུགས། །འདིས་མཚོན་དགེ་



དུས་འཁྟོར་བླ་མའི་རྣལ་འབྟོར། 

[7] 

ཚོགས་ཟུང་འཇུག་དུས་འཁོར་ལོའ།ི །གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་རུ་བསོ།། 
ཞེས་ཡན་ལག་བདུན་པ་བ། 
 གཞན་ཡང་ལོང་ཡོད་ཚེ་བདག་བསྐྱེད་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན། ཐུན་མོང་བའི་ལམ་རྣམས་རྒྱུད་ལ་ཇི་ལྟར་
བསེན་པའི་ཚུལ། ༈ དུས་འདི་ནས་བཟུང་བང་ཆུབ་བར། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་
བསྐྱེད་བགི་ཞིང་། །བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པར་བསྐྱེད། །བདག་དང་བདག་
གིར་འཛིན་པ་སངས། །སིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་བརྩོན་འགྲུས། །བསམ་
གཏན་ཤེས་རབ་ཐབས་སོན་ལམ། །སོབས་དང་ཡེ་ཤེས་ཕ་རོལ་ཕྱིན། ། 
ཚོགས་གསུམ་དོན་དུ་བསྒྲུབ་པར་བགི། །སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་པ་
དང་། །སྡུག་བསལ་དང་ནི་བལ་བ་དང་། །བདེ་ལ་རག་ཏུ་གནས་པར་
དགའ། །མཉམ་ཉིད་བཏང་སོམས་བསོམ་པར་བགི། །སིན་པའི་གཡབ་མོས་
ལེགས་བོས་ཏེ། །སན་པར་སྨྲ་བའི་གཏམ་བས་ནས། །དོན་སྤྱོད་པ་ཡིས་
བག་ཕབ་སེ། །དོན་མཐུན་གྲོས་ཆེན་གདབ་པར་བགི། །ལུས་ཀི་ལས་ནི་
རྣམ་པ་གསུམ། །ངག་གི་རྣམ་པ་བཞི་དང་ལྡན། །ཡིད་ཀི་ལས་ནི་རྣམ་
གསུམ་སེ། །མི་དགེ་བཅུ་པོ་སང་བར་བགི། །བསབ་པ་གསུམ་ལ་སིབ་པ་ 
ཡི༑ ༑འགོད་དང་རྨུགས་པ་གཉིད་དང་ནི། །རྒོད་པ་དང་ནི་ཐེ་ཚོམ་སེ། །སིབ་
པ་ལྔ་པོ་སང་བར་བགི། །འདོད་ཆགས་དང་ནི་ཞེ་སང་དང་། །གཏི་མུག་དང་
ནི་ང་རྒྱལ་ཏེ། །སིད་པའི་རྩ་བར་གྱུར་པ་ཡི། །ཉོན་མོངས་བཞི་པོ་སང་བར་
བགི། །འདོད་པའི་ཟག་དང་སིད་པའི་ཟག །མ་རིག་པ་ཡི་ཟག་པ་དང་། །ལྟ་
བའི་ཟག་སེ་འཁོར་བའི་རྒྱུ། །ཟག་པ་བཞི་པོ་སང་བར་བགི། །སོང་པ་ཉིད་
དང་མཚན་མ་མེད། །སོན་མེད་མངོན་པར་འདུ་མ་བས། །རྣམ་པར་ཐར་པའི་



སྟོང་སྟོར་ནང་གཏེར་དཔེ་མཛོད། 

[8] 

སོ་བཞི་ཡིས། །རོགས་པའི་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་བགི།། ཞེས་པའི་བར་གི་ཚིག་དོན་

རྣམས་བློ་ཡུལ་དུ་དན་བཞིན་པའི་སོ་ནས། ལམ་དེ་དག་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སོབ་པའི་ཞེ་དམ་ཡང་བཅའ། 

 ༈ དེ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། གང་ཞིག་བསེན་ན་སིད་དང་ཞི་བ་ཡི། ། 
དགེ་ལེགས་འདོད་རྒུར་འཇོ་བའི་བསམ་འཕེལ་དབང་། །སྐྱབས་གསུམ་ཀུན་
འདུས་དིན་ཅན་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བིན་གིས་
རློབས།། ཞེས་བཤེས་གཉེན་བསེན་པའི་ཕན་ཡོན་དང་། མ་བསེན་པའི་ཉེས་དམིགས་སོགས་དན་ཏེ་བསམ་སོར་

གཉིས་ཀི་སོ་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསེན་པར་དམ་བཅའ་བ་ནི་བཤེས་གཉེན་བསེན་ཚུལ་དང་། བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་དམ་
ཚིག་བསྲུང་ཚུལ་གི་སིང་པོ་ཡིན་པས། བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡོན་ཏན་དན་བཞིན་པའི་སོ་ནས་ཁ་ཙམ་མིན་པར་
སིང་ཐག་པ་ནས་མོས་གུས་ཤུགས་དག་པོས་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་འདེབས་བཞིན་པའི་ངང་ནས། བདུད་རྩི་
འབེབས་སང་གི་དམིགས་པ་དང་བཅས་ཏེ། ༈ ཨོཾ་ཨཱཿགུ་རུ་བཛྲ་དྷ་ར་ཝ་གིནྡྲ་སུ་མ་ཏི་ཤཱ་ས་
ན་དྷ་ར་ས་མུ་ད་ཤི་བྷ་ད་སརྦ་སིདི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཞེས་པའི་བླ་མའི་མཚན་སགས་ཅི་ནུས་པ་བཟ། 

 སར་ཡང་དབང་གི ་ད ོན་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ན ི། བླ་མ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོ་
ཡིས། །དབང་རྣམས་རོགས་པར་བསྐུར་དུ་གསོལ། །རིགས་བཞིའི་སིབ་པ་
བང་བ་དང་། །སྐུ་བཞི་ཐོབ་པར་བིན་གིས་རློབས།། ལན་གསུམ། ཐུགས་ཀ་ནས་
སོས་བདེ་གཤེགས་ཡབ་ཡུམ་དང་། །དཀིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་
དབང་གི་ལྷས། །ཆུ་དང་ཅོད་པན་དར་དཔྱང་རོར་དིལ་དང་། །བརྟུལ་ཞུགས་
དང་ནི་མིང་དང་རེས་གནང་གི །དབང་བསྐུར་དེ་བཞིན་གོང་དང་གོང་ཆེན་ 
གི༑ ༑དབང་བཞི་ཟུང་དང་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གི། །དབང་རབ་བསྐུར་བས་ལུས་
ཀི་རྩ་རླུང་རྣམས། །ལས་རུང་གྱུར་ཅིང་རིམ་གཉིས་སོམ་ལ་དབང་། །ཉིས་
ཁི་ཆིག་སོང་དྲུག་བརྒྱའི་ལས་རླུང་དང་། །ལུས་ཀི་བེམ་པོའ་ིཆ་ཀུན་ཡོངས་



དུས་འཁྟོར་བླ་མའི་རྣལ་འབྟོར། 

[9] 

ཟད་པའི། །བདུན་ལྡན་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའ་ིགོ་འཕང་ཆེ། །ཚེ་འདིར་མངོན་དུ་
བེད་པའི་སལ་ལྡན་གྱུར།། མཚམས་འདིར་ཡོན་ཏན་གཞི་གྱུར་མ་ལྟ་བུའི་སོ་ནས་ཡོངས་རོགས་ལ་ཤར་

སོམ་ཐུབ་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས། དེ་ནས། རབ་འབམས་སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་བདག །བླ་མ་
རོ་རེ་འཆང་ཆེན་ལ། །སིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་འདེབས་ན། །བདག་རྒྱུད་
བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །དེ་ལྟར་གདུང་ཤུགས་དག་པོས་གསོལ་བཏབ་
མཐུས། །རྩ་བའི་བླ་མ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཆེ། །རང་གི་སྤྱི་བོའ་ིགཙུག་ཏུ་
ལེགས་བོན་ཏེ། །དགེས་བཞིན་ཐིམ་པས་རང་དང་རོ་མཉམ་གྱུར། །རྒྱུ་
འབས་ངོ་བོ་བ་བ་དང་བཅས་པའི། །ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མ་རི་ལམ་ཇི་བཞིན་ 
དུ༑ ༑གདོད་མ་ཉིད་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སོང་།། ཞེས་རང་ལ་སོང་པ་ཉིད་ཀི་ངེས་པ་ཇི་ལྟར་

ཡོད་པ་གསལ་བཏབ་སེ་བདེ་སོང་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ནི་ངེས་དོན་གི་བླ་མའི་རྣལ་འབོར་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་
བསགས་པ་དང་། བསྲུང་བའི་མཆོག་དང་། མིང་སོགས་བལ་བའི་ཆོས་རྣམས་ལ། །དེར་རོག་པ་ནི་བཅུ་གཅིག་
པ། །ཞེས་པའི་རྩ་ལྟུང་ལས་སེམས་བསྲུང་བའི་ཚུལ་ལོ།། 

 ༈ སོང་པའི་ངང་ལས་ཆུ་བུར་བརོལ་བ་བཞིན། །ཆུ་སྐྱེས་འདབ་མ་
རྒྱས་པའི་ལྟེ་བ་རུ། །ཟ་ཉི་ས་གཅན་དུས་མེ་བརྩེགས་པའི་སེང་། །དཀར་
དམར་ཁམས་ཀི་ངོ་བོ་ཟ་ཉིའི་ངོས། །མཚན་དཔེའི་ངོ་བོ་དབངས་གསལ་
འཕེང་བས་མཛེས། །དེ་དབུས་རླུང་སེམས་ཡི་གེ་ཧུཾ་དང་ཧི། །དེ་དག་
གཅིག་ཏུ་འདེས་པ་ཧུཾ་ཡིག་གཟུགས། །དེ་ཉིད་ཡོངས་གྱུར་རང་ཉིད་དུས་
འཁོར་ལོ། །ཨིནྡྲ་ནི་ལའི་མདངས་འཛིན་གཟི་བིན་འབར། །ཞལ་བཞི་ཕྱག་
ནི་ཉེར་བཞི་དང་པོ་གཉིས། །མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་རོ་རེ་དང་། །རང་
བཞིན་སོས་དང་བལ་བའི་སོང་པའི་དངོས། །མཚོན་བེད་རོར་དིལ་བཟུང་



སྟོང་སྟོར་ནང་གཏེར་དཔེ་མཛོད། 
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ནས་ཡུལ་ལ་འཁྱུད། །པར་བསམ་པ་ནི། མི་བསྐྱོད་པའི་རོ་རེ་དང་དིལ་བུ་དང་ཕྱག་རྒྱའི་དམ་ཚིག་གསུམ་

བསྲུང་ཚུལ་ལོ།། 

 ༈ གཡས་གཡོན་ལྷག་མའི་ཕྱག་གི་པདྨ་ལ། །གྲི་ཕུབ་ལ་སོགས་
ཕྱག་མཚན་རྣམས་ཀིས་སས། །དམར་དང་དཀར་བའི་གཡས་གཡོན་
ཞབས་གཉིས་པོ། །བརྐྱང་བསྐུམ་སབས་ཀིས་བདུད་དང་དག་པོའ་ིསེང་། ། 
རྣམ་པར་རོལ་པའི་བརྒྱ་ཕག་ཉམས་ཀིས་སེག །རྣམ་མང་བརྒྱན་གིས་སྐུ་ལ་
བརྒྱན་པ་ནི། །མཁའ་དབིངས་རྒྱུ་སར་ཚོམ་བུས་མཛེས་པ་བཞིན། །དི་མེད་
འོད་ལྔ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མངོན་ཕྱོགས་
སྣ་ཚོགས་ཡུམ། །གུར་གུམ་མདོག་ཅན་ཞལ་བཞི་ཕྱག་བརྒྱད་ཀིས། །གྲི་
ཐོད་ལ་སོགས་ཕྱག་མཚན་སྣ་ཚོགས་འཛིན། །གཡོན་བརྐྱང་སབས་ཀིས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འཁྱུད། །ཕྱོགས་མཚམས་བཀྲ་ཤིས་འདབ་མའི་གདན་
སེང་དུ། །ནུས་མ་བརྒྱད་ཀིས་བསོར་ཏེ་ལེགས་བཞུགས་པའི། །གཙོ་བོའ་ི
ཐུགས་ཀ་ནས་སོས་རོ་རེ་ཤུགས། །རབ་འཇིགས་སྣ་ཚོགས་མཚོན་ཆ་
འཛིན་པ་ཡིས། །རབ་འབམས་ཞིང་ན་ལེགས་བཞུགས་སྐྱོབས་པའི་
ཚོགས། །བཀུག་སེ་དམ་ཚིག་པ་དང་རོ་མཉམ་གྱུར། །དབང་ལྷས་དབང་
བསྐུར་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀི། །སྤྱི་བོར་རིགས་ཀི་བདག་པོས་རྒྱས་
བཏབ་གྱུར།། 
 དེ་ནས་བཟས་པ་བ་བ་ནི། གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་
མཐར། །རང་རང་སགས་ཀི་འཕེང་བས་བསོར་བ་ལས། །དཀིལ་འཁོར་ལྷ་



དུས་འཁྟོར་བླ་མའི་རྣལ་འབྟོར། 
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ཚོགས་སོས་ཏེ་འགྲོ་དོན་བས། །སར་འདུས་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལ་ཐིམ་
གྱུར།། པར་བསམ་ལ་གཙོ་བའི་སིང་པོ་དང་། ཡུམ་གི་སགས། ནུས་མ་བརྒྱད་ཀི་སགས་བཅས་བཟས་བརོད་ཀི་

སྐྱོན་བརྒྱད་དང་བལ་བར་ཅི་ནུས་བཟ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོ་ཧ྄ཀྵམ྄྄ལ྄ཝ྄ར྄ཡཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཕཱུྃ་བི་
ཤྭ་མཱ་ཏཱ་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་དཱ་ན་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཤཱི་ལ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ཧུཾ་
ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཀྵཱན་ཏི་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་བི་རྱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་
དྷྱཱ་ན་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཨུ་པཱ་ཡ་པཱ་ར་
མི་ཏཱ་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་པྲ་ཎི་དྷཱ་ན་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་བ་ལ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ཧུཾ་
ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་
ཡ། བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ། དྲྀ་ཌོ་མེ་བྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ཥོ་མེ་བྷཱ་ཝ། སུ་པོ་ཥོ་མེ་བྷཱ་
ཝ། ཨ་ནུ་རཀོ་མེ་བྷཱ་ཝ། སརྦ་སིདི་མེ་པྲ་ཡ་ཙྪ། སརྦ་ཀར་སུ་ཙ་མེ། ཙི་ཏུཾ་
ཤི་ཡུཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧཱོཿ བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། བཛྲ་མ་མེ་མུཉྩ། 
བཛྲི་བྷཱ་བ། མཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཡིག་བརྒྱས་ཆད་ལྷག་བསང་ཞིང་བིན་རླབས་བརན་

པར་བ། 

 ༈ དེ་ནས་བདག་བསྐྱེད་ཀི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། རང་གི་སིང་ག་ནས་སོས་པའི་
མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀིས་མཆོད་པར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། ཨོྃ་ཤི་ཀཱ་ལ་ཙ་ཀྲ་
ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརུཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ན་མཱཿ ཨོཾ་ཤི་ཀཱ་ལ་ཙ་ཀྲ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པཱ་དུཾ་པྲ་
ཏི་ཙྪ་ན་མཱཿ པཱདུཾ་སོགས་ཀི་གནས་སུ། པྲོ་ཀྵ་ཎུཾ། ཨཉྩ་མ་ནུཾ། གན་དྷུཾ། པུཥེ། དྡྷུ་པེ། 
ཨ་ལོ་ཀེ། གནེ། ནཻ་ཝི་དེ། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ན་མཱཿ ཨོཾ་ཤི་ཀཱ་ལ་ཙ་ཀྲ་མཎྜལ་ས་
པ་རི་ཝཱ་རེ་བཱཿན་མཱཿས་ནང་མཆོད་འབུལ། 



སྟོང་སྟོར་ནང་གཏེར་དཔེ་མཛོད། 

[12] 

 བསོད་པ་ནི། སོང་ཉིད་སིང་རེའི་བདག་ཉིད་ཅན། །སིད་གསུམ་སྐྱེ་དང་
འཇིག་པ་མེད། །ཤེས་དང་ཤེས་བ་གཅིག་པའི་སྐུ། །དཔལ་ལྡན་དུས་འཁོར་
ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཨ་ལི་ཀཱ་ལི་སོམས་འཇུག་དང་། །ཧཱུྃ་ཕཊ་ཡི་གེ་སོགས་
སངས་ཀང་། །འགྱུར་བ་མེད་ལས་འཁྲུངས་པའི་སྐུ། །དུས་ཀི་འཁོར་ལོ་དེ་
ལ་འདུད། །ཕ་རབ་རྡུལ་གི་ཆོས་ཉིད་འདས། །པྲ་ཕབ་པ་ཡི་རང་བཞིན་
ཅན། །རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆོག་ལྡན་མ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དེ་ལ་འདུད། ། 
སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་སྐྱེད་མཛད་མ། །སྐྱེ་བ་དང་ནི་འཇིག་པ་སངས། །ཀུན་
ཏུ་བཟང་པོའ་ིསྤྱོད་པ་ཅན། །སྣ་ཚོགས་ཡུམ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ།། 
 དེ་ནས་ཉེར་བསྡུ་ནི། ནུས་མ་གདན་བཅས་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ། །རང་ཡང་
འོད་ཞུ་མི་དམིགས་སོང་པའི་ངང་། །སར་ཡང་རང་ཉིད་དུས་ཀི་འཁོར་ལོ་ 
ཆེ༑ ༑ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་ཡི་རྣམ་པར་གྱུར། །པར་བསམ་ལ། མཚམས་འདིར་

རོགས་རིམ་སོམ་ཀང་ཆོག ། 
 དེ་ནས། བདག་གི་ལུས་དང་དེ་བཞིན་ལོངས་སྤྱོད་དང༌། །དུས་གསུམ་
དགེ་ཚོགས་ཕུང་པོ་ཅི་མཆིས་པ། །མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་དོན་གི་
ཕྱིར། །དེང་ནས་ཕངས་པ་མེད་པར་གཏང་བར་བ།། སམ་དུ་གཏོང་སེམས་སེལ་བ་ནི་

རྒྱལ་སས་ཀི་སིན་པའི་ཉམས་ལེན་དང༌། ལུས་ལོངས་སྤྱོད་གཏོང་བ་ཟང་ཟིང་གི་སིན་པ་དང༌། དགེ་རྩ་གཏོང་བ་ཆོས་ཀི་
སིན་པ་སེ་རིན་འབྱུང་གི་དམ་ཚིག་ལྷག་མ་གཉིས་བསྲུང་ཚུལ་ལོ།། 
 ལོང་བྱུང་ཚེ་མ་མཐའ་སོ་སོའ་ིསོམ་གི་སོ་ནས་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་རྣམས་ལ་བསོ་བགྲང་བ་བར་
གསུངས་པ་འོག་ཏུ་བཀོད་ཡོད་པ་ལྟར་དང་། བསྡུ་ན། སོམ་པ་གསུམ་ལ་དན་ཤེས་ཙམ་བསེན་ཚུལ་ནི། སོ་ཐར་
བང་སེམས་རོ་རེ་ཐེག་པ་ཡི། །རྣམ་དག་བཅས་པའི་བསབ་པ་ཕ་མོ་ལས། ། 



དུས་འཁྟོར་བླ་མའི་རྣལ་འབྟོར། 

[13] 

རི་ལམ་དུ་ཡང་འདའ་བར་མི་བེད་པར། །རྒྱལ་བའི་བཀའ་བཞིན་བདག་གིས་
བསྒྲུབ་པར་བ།། སམ་པ་ནི་སོམ་པ་གསུམ་ལ་དན་ཤེས་བསེན་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་དང༌། རྣམ་སྣང་གི་དམ་

ཚིག་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་གི་ཉེས་སྤྱོད་སོམ་པ་དང༌། དོན་གྲུབ་ཀི་སོམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་རྣམས་འདིས་འགྲུབ་ 
བོ༑༑ ཐེག་པ་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་བཞིས་བསྡུས་པའི། །ལུང་དང་རོགས་པའི་
དམ་ཆོས་མ་ལུས་པ། །རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་ལེགས་བཟུང་སེ།། 
སམ་པ་ནི་སགས་ཕྱོགས་ཀི་ཕྱིའི་ཆོས་བ་སྤྱོད་གཉིས་དང༌། གསང་བའི་ཆོས་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་དང་བླ་མེད་གཉིས། མདོ་
ཕྱོགས་ཀི་ཐེག་པ་གསུམ་འཛིན་པ་སེ་པདྨའི་རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་གསུམ་དང༌། རྣམ་སྣང་གི་དམ་ཚིག་དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་
རྣམས་འདིས་ཚང་། གང་འཚམས་ཐབས་ཀིས་འགྲོ་བ་ཡོངས་སུ་སོལ།། སམ་པ་ནི་རྣམ་

སྣང་གི་དམ་ཚིག་སེམས་ཅན་དོན་བེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་ཚུལ་ལོ།། 
 དེ་ནས་འདོད་བའི་དོན་ལ་སོན་ཅིང་དགེ་བ་རོགས་བང་དུ་བསོ་བ་ནི། ཇི་ལྟར་ཉི་མ་དང་
བཅས་ཐུབ་པའི་རིགས་ནི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པ་འདི་ལས་བྱུང་གྱུར་ 
པ༑ ༑རྣམ་གསུམ་སིད་པ་ལ་གནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའ་ི
དིན་ལས་དེ་བཞིན་འགྱུར་བར་ཤོག །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཐར་པའི་སད་དུ་
བདག་གི་ཐུགས་ཀི་རོ་རེ་མཐའ་དག་ས་ལ་གནས་པ་བཞིན། །དུས་ཀི་འཁོར་
ལོའ་ིམཐུ་ལས་སེམས་ཅན་ཉིད་རྣམས་དག་གིས་རྣམ་གསུམ་སིད་པ་དག་ལ་
གནས་གྱུར་ཅིག །སྐྱེས་བུ་གང་དག་བདུད་ཀི་གྲོགས་ཀིས་རག་ཏུ་མི་བདེན་
མུན་པར་སོང་ཞིང་ལམ་ཉམས་པ། །དེ་དག་རྣམས་ཀིས་ལམ་འདི་ཐོབ་ནས་
རོ་རེ་ནོར་བུའི་ཁྱིམ་དུ་རིང་མིན་འོང་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དང་། བསོ་སོན་བ་བ་ནི། འདི་
ལས་འོངས་པའི་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་མཐུས། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རོ་རེ་
འཆང་དབང་གིས། །བཅས་པའི ་མཚམས་ལས་ནམ་ཡང་མི ་འདའ་



སྟོང་སྟོར་ནང་གཏེར་དཔེ་མཛོད། 
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བར། །རིམ་གཉིས་ལམ་གི་རིམ་པར་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །མདོར་ན་འདིས་
མཚོན་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་ཚོགས། །ཇི་སེད་བསགས་པ་དེ་ཡིས་མྱུར་དུ་
བདག །ནོར་བུའི་བང་མཛོད་ཤམྦྷ་ལར་སྐྱེས་ནས། །བླ་མེད་ལམ་གི་རིམ་པ་
མཐར་ཕྱིན་ཤོག །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང༌། །འབལ་མེད་ཆོས་ཀི་
དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང༌། །ས་དང་ལམ་གི་ཡོན་ཏན་རབ་རོགས་ནས། ། 
རོ་རེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་བསོ་སོན་གིས་རྒྱས་འདེབས་བའོ།། 

 ཤིས་པ་བརོད་པ་ནི། གང་དག་སེང་ན་བདུད་ཀི་ཕྱོགས་གནས་ལྷ་མ་ཡིན་
རྣམས་མཆོག་ཏུ་འཇིགས་བེད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས། །མི་ཡི་
འཇིག་རེན་དག་ན་ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་བལ་དུ་གནས་ཁོ་བོའ་ིརྒྱལ་པོ་བཙུན་
མོར་བཅས་པ་རྣམས། །གང་དག་ས་འོག་དག་ན་གདེངས་ཅན་དབང་པོ་
གདོན་ཚོགས་མི་དགེ་ཐམས་ཅད་དུས་སུ་འཆིང་བེད་པ། །དེ་དག་ཐམས་
ཅད་ཉིན་མཚན་སོ་སོའ་ིདུས་སུ་མི་ཤིས་འཇིག་རེན་ཀུན་ནས་སྐྱོང་བར་བེད་
གྱུར་ཅིག །ཅེས་སོགས་ཤིས་པ་བརོད་པས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བའོ།། 

 སོམ་གསུམ་བསོ་བགྲང་རྒྱས་པ་བེད་ན་འདི་ལྟར། དང་པོ་སོ་སོ་ཐར་པ་དགེ་སོང་གི་སོམ་ལྡན་ཡིན་ན་
ཁིམས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་ལ་བསོ་བགྲང་བ་ཚུལ་ནི། སོ་སོར་ཐར་པའི་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་
ལས། །ཕམ་པ་བཞི་དང་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་དང༌། །སང་ལྟུང་སུམ་ཅུ་འབའ་
ཞིག་དགུ་བཅུ་དང༌།  །སོར་བཤགས་བཞི ་དང་ཉ ེས་བས་བརྒྱ་བཅུ་
གཉིས། །གཞན་ཡང་གཞིས་བསྡུས་ལྟུང་སོགས་སོང་བར་བགི།། 
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 བང་སེམས་ཀི་རྩ་ལྟུང་བཅོ་བརྒྱད་ལ་བསོ་བགྲང་བ་ཚུལ་ནི། བདག་བསོད་གཞན་སོད་
ཆོས་ནོར་མི་སེར་ཞིང༌། །བཤགས་ཀང་མི་ཉན་ཐེག་ཆེན་སོང་བ་དང༌། ། 
དཀོན་མཆོག་དཀོར་འཕོག་ཆོས་སོང་ངུར་སྨྲིག་འཕོག །མཚམས་མེད་ལྔ་
དང་ལོག་ལྟ་གྲོང་སོགས་འཇོམས། །མ་སངས་སོང་ཉིད་བསན་དང་རོགས་
བང་ལྡོག །སོ་ཐར་སོང་དང་ཉན་སོད་ཟབ་བརྫུན་སྨྲ། །མཆོག་གསུམ་དཀོར་
ལེན་ཁིམས་ངན་འཆའ་སེམས་གཏོང༌། །ཉེས་དམིགས་མི་བལྟ་སྤྱོད་འདོད་
མ་ལོག་དང༌། །དགའ་མགུ་ངོ་ཚ་ཁེལ་མེད་ཀུན་དཀྲིས་བཞི། །ཚང་དགོས་
བཅུ་དྲུག་མི་དགོས་ལོག་ལྟ་དང༌། །སེམས་འདོར་གཉིས་བཅས་རྩ་ལྟུང་བཅོ་
བརྒྱད་བསྲུང༌།། 
 སགས་ཀི་རྩ་ལྟུང་སོགས་ལ་བསོ་བགྲང་བ་བ་ནི། བླ་མར་བརས་སོད་བསབ་བར་
ཁྱད་གསོད་བེད། །སྤུན་ལ་སྐྱོན་བརོད་འགྲོ་ལ་བམས་པ་སོང༌། །སོན་འཇུག་
སེམས་གཏོང་མདོ་སགས་ཆོས་ལ་སོད། །མ་སིན་གསང་སོག་རང་གི་ཕུང་
པོར་བརས། །སོང་པ་ཉིད་སོང་གདུག་ཅན་མཛའ་བོར་བསེན། །ལྟ་བ་མ་དན་
དད་ལྡན་སེམས་སུན་འབིན། །དམ་ཚིག་མི་བསེན་བུད་མེད་སོད་པ་སེ། །རྩ་
ལྟུང་བཅུ་བཞི་སོག་དང་བསོས་ཏེ་བསྲུང༌།། 
 གཞན་ཡང་། དུས་ཀི་འཁོར་ལོའ་ིརྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་རྩ་ལྟུང་དང་། བརྟུལ་ཞུགས་ཉེར་ལྔ་སོགས་ལ་
བསོ་བགྲང་བ་ཚུལ་ནི། བླ་མའི་ཐུགས་དཀྲུགས་བཀའ་བཅག་ཁུ་བ་འབིན། །མདོ་
སགས་སོང་ཉིད་མཆོག་དམན་འཛིན་ཅིང་སོད། །སྒྱུ་ཡི་བམས་པ་མི་འགྱུར་
བདེ་བ་སོང་། །རྣལ་འབོར་པ་ལ་སྐྱོན་བརོད་བེད་པ་སེ། །རྩ་བའི་ལྟུང་བར་



སྟོང་སྟོར་ནང་གཏེར་དཔེ་མཛོད། 

[16] 

འགྱུར་བའི་ཚོགས་རྣམས་དང་། །སོག་གཅོད་བརྫུན་སྨྲ་མ་བིན་ལེན་པ་
དང་། །ལོག་སེམས་ཆང་འཐུང་བ་སེ་སིག་པ་ལྔ། །རྒྱན་ཤོ་མིག་མང་མ་དག་
ཤ་ཟོས་དང་། །གང་དན་སྨྲ་དང་ཕ་མའི་མཚུན་འཐོར་བེད། །ཕྱུགས་གསོད་
དམར་མཆོད་བེད་དེ་ཉེས་སིག་ལྔ། །བ་གླང་བིས་པ་བུད་མེད་སྐྱེས་པ་
གསོད། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་བཤིག་སེ་གསོད་པ་ལྔ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་
ལ་མ་དད་བེད་པ་དང་། །གྲོགས་དང་རེ་བོ་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་འཁོན། ། 
རང་ལ་ཡིད་རོན་བསླུ་སེ་འཁུ་བ་ལྔ། །གཟུགས་ས་དི་རོ་རེག་བ་མ་ཆགས་
པའི། །འདོད་པ་ལྔ་སེ་བརྟུལ་ཞུགས་ཉེར་ལྔ་སོགས། །དུས་ཀི་འཁོར་ལོའ་ི
རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་ཡི། །རྩ་བའི་ལྟུང་དང་དེ་བཞིན་ཉེས་པའི་ཚོགས། ། 
བདག་ཉིད་ཚུལ་བཞིན་ལེགས་པར་བསྲུང་བར་བགི།། 
 ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ལ་བསོ་བགྲང་བ་བ་ནི། ཡན་ལག་རྩ་བཞི་ཆང་དང་བ་མིན་
སོང༌། །དམ་པའི་མགོན་བསེན་གྲོགས་ལ་བསེན་བཀུར་བ། །དགེ་བཅུ་སྐྱོང་
ཞིང་ཐེག་ཆེན་ལས་ལྡོག་རྒྱུ། །བརས་དང་འགོམ་སངས་དམ་ཚིག་མ་ལུས་
བསྲུང༌།། 
 སོམ་པོའ་ིལྟུང་བར་བསོ་བགྲང་བ་ཚུལ་ནི། མཚན་ཉིད་མི་ལྡན་ཕྱག་རྒྱར་བསེན་
དང་འདུ་ཤེས་གསུམ་བལ་སོམས་འཇུག་བེད། །སྣོད་མི་རུང་ལ་གསང་རས་
སོན་དང་ཚོགས་འཁོར་དུས་སུ་འཐབ་རྩོད་བེད། །དད་པས་འདི་ལ་ལན་
ལོག་འདེབས་དང་ཉན་ཐོས་ནང་དུ་ཞག་བདུན་གནས། །ཡང་དག་མིན་ཡང་
རྣལ་འབོར་པར་རློམ་དད་པ་མེད་ལ་དམ་ཆོས་སོན། །བསེན་སོགས་མ་དག་
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དཀིལ་འཁོར་ལས་འཇུག་དགོས་མེད་སོ་བང་བསབ་ལས་འདས། །བླ་མ་ལྔ་
བཅུའི་སབས་དང་འགལ་བའི་སོམ་པོ་རྣམས་ཀང་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང༌།། 
 མ་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དམ་ཚིག་ལ་བསོ་བགྲང་བ་བ་ནི། གཡོན་པའི་
ཀུན་སྤྱོད་མི་བརས་མཆོད། །མཚན་ལྡན་མིན་ལ་སོམས་འཇུག་སང༌། །སོར་
ཚེ་ལྟ་དང་འབལ་མི་བ། །ཆགས་ལམ་ལ་མོས་འགྱུར་མེད་བ། །ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་
གཉིས་འདོར་མི་བ། །ཕྱི་ནང་ཐབས་ལ་གཙོ་བོར་འབད། །ཀུནྡ་མི་འབིན་
ཚངས་སྤྱོད་བསེན། །བང་སེམས་ལེན་ཚེ་སྐྱུག་བོ་སང༌།། ཞེས་སོ།། 

 སོན་ལམ་རྒྱས་པ་བེད་ན་འདི་ལྟར། དེ་ལྟར་ལྷག་བསམ་དག་པའི་གངས་རི་
ལས། །བསོམ་བཟས་མཆོད་པའི་ཆུ་རྒྱུན་དི་མ་མེད། །བདག་བློ་ཆུ་མཚོར་
ཡང་ཡང་བསགས་པ་ལས། །དགེ་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་ཆེས་ཆེར་རྒྱས་པ་
དང་། །གཞན་ཡང་དུས་གསུམ་དང་འབེལ་དགེ་བའི་ཚོགས། །མ་ལུས་བློ་
ཡིས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པའི་མཐུས། །སྐྱེ་དང་སྐྱེ་བར་ཐེག་མཆོག་དགེ་བའི་
བཤེས། །དམ་པའི་མགོན་གིས་རེས་སུ་འཛིན་པར་ཤོག །དེ་ཡིས་དགེས་
བཞིན་བསྩལ་བའི་གདམས་པ་ལས། །ཐེག་པ་གསུམ་གི་ཆོས་རྣམས་བསྡུ་
བའི་ཚུལ། །ཤེས་ཤིང་དེ་དོན་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལས། །ཐུན་མོང་ལམ་
གིས་བདག་རྒྱུད་སིན་པར་ཤོག །རྣམ་དག་དབང་བདུན་ཐོབ་པས་ས་བདུན་ 
གི༑ ༑ནུས་པ་ལེགས་བཞག་ཁམས་སོགས་དི་མ་བདུན། །འཁྲུད་ཅིང་རིམ་པ་
དང་པོའ་ིརྣལ་འབོར་དང་། །ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ལ་དབང་བར་ཤོག ། 
འཇིག་རེན་འཇིག་རེན་འདས་པའི་དབང་མཆོག་བཞིས། །སྐུ་བཞི་རོ་རེ་བཞི་



སྟོང་སྟོར་ནང་གཏེར་དཔེ་མཛོད། 

[18] 

ཡི་ས་བོན་བཞག །རིམ་པ་གཉིས་པའི་བསེན་བསྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི། །ཉན་
དང་འཆད་དང་བསོམ་ལ་དབང་བར་ཤོག །རོ་རེ་ཐེག་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་
མཆོག་ཏུ། །མ་ཉམས་དམ་ཚིག་སོམ་པའི་རྐང་སེགས་དང་། །རྣམ་དག་
དབང་བཞིའི་ཁི་ལ་ལེགས་འདུག་སེ། །རིམ་གཉིས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོས་
བསྒྱུར་བར་ཤོག །སྐུ་དང་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་སངས་ཞིང་དག །རིགས་
དྲུག་ཡན་ལག་དྲུག་བསོམ་རྣལ་འབོར་དང་། །ལུས་གནས་སོ་སོར་བཀོད་
པའི་རོ་རེའི་འོད། །རབ་འབར་དག་པོས་བདུད་བགེགས་བསེག་པར་ཤོག ། 
མཁའ་དབིངས་དབུས་སུ་འབྱུང་བའི་དཀིལ་འཁོར་བཞི། །བསྐྱེད་ཅིང་གཅིག་
ཏུ་འདེས་ལས་རོ་རེ་ཡི། །རྭ་བ་རིམ་པ་ལྔ་དང་རིམ་པ་གསུམ། །ཁང་
བརྩེགས་གདན་དང་བཅས་པ་འགྲུབ་པར་ཤོག །དེ་དབུས་རང་ཉིད་དཔལ་
ལྡན་རོ་རེ་ཤུགས། །ཁོ་བོའ་ིདབང་པོའ་ིཏིང་འཛིན་བརན་པ་ཡིས། །སོ་རྣམས་
ཀུན་ལས་བསྲུང་མ་དྲུག་ཅུའི་ཚོགས། །སོས་པས་ཕྱི་ནང་བདུད་བགེགས་
ཚར་གཅོད་ཤོག །སོ་དང་བསྡུ་བའི་སོར་བས་ཚོགས་ཀི་ཞིང་། །ནམ་མཁའི་
དབིངས་ཀུན་ཁྱབ་པར་རོགས་བས་ཏེ། །སོར་བ་ཚོགས་བསགས་ཆོ་ག་
བཞིན་བས་པས། །རླབས་ཆེན་ཚོགས་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཤོག ། 
འཆི་རིམ་ཇི་བཞིན་ཁམས་དྲུག་ཐིམ་པའི་མཐར། །ཆོས་ཀི་སྐུ་ཡི་ང་རྒྱལ་
གོམས་བས་པས། །སད་ཅིག་གཅིག་ལ་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པའི། །རྣམ་
ཐར་སོ་བཞིའི་ཏིང་འཛིན་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་རི་རབ་
རྣམས། །བསོམས་པས་གཙུག་ཏོར་དཔྲལ་མགྲིན་སིང་ག་དང་། །ལྟེ་བ་



དུས་འཁྟོར་བླ་མའི་རྣལ་འབྟོར། 

[19] 

གསང་བའི་གནས་ཀི་རྩ་འཁོར་སོགས། །རོ་རེའི་ལུས་ཀི་གནས་ལུགས་
རོགས་པར་ཤོག །པདྨ་ཟ་ཉི་ས་གཅན་དུས་མེའི་སེང་། །རོ་རེའི་གུར་དང་
བཅས་པ་ལེགས་བསོམས་པས། །རོ་རྐྱང་རླུང་གི་ཚོགས་རྣམས་དུང་ཅན་
མར། །རོ་རེའི་རྣལ་འབོར་མཆོག་གིས་འགོག་པར་ཤོག །དི་མེད་ནོར་བུའི་
འོད་ཅན་གཞལ་ཡས་ཁང་། །རོ་རེའི་གུར་གི་ནང་དུ་བསོམས་པའི་མཐུས། ། 
གང་དུ་འཚང་རྒྱའི་ཞིང་ཀུན་དག་པ་དང་། །རང་གི་ལུས་རེན་སིབ་པ་བལ་
བར་ཤོག །ཟ་ཉི་དབངས་གསལ་རླུང་སེམས་ཡི་གེ་གཉིས། །གཅིག་ཏུ་
འདེས་པའི་ཧུཾ་ཡིག་བསོམས་བས་པས། །དཀར་དམར་ཁམས་དང་ཕ་བའི་
རླུང་སེམས་རྣམས། །དབུ་མར་ཚོགས་ལས་བདེ་ཆེན་སྐྱེ་བར་ཤོག །དེ་ལས་
རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆོག་ལྡན་པའི། །བདེ་ཆེན་རང་བཞིན་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའ་ི 
སྐུ༑ ༑ཆ་ཤས་ཡོངས་རོགས་རང་གི་རིག་མར་བཅས། །བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའ་ི
ལྷ་རྣམས་བསོམས་པའི་མཐུས། །རྣམ་བཅས་རྣམ་མེད་ཕྱག་རྒྱས་རིམ་པ་
བཞིན། །དངོས་སུ་བརྒྱུད་པའི་སོང་གཟུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །མི་འགྱུར་ལྷན་
སྐྱེས་བདེ་བའི་རོས་གང་བའི། །རོགས་རིམ་མཆོག་རྣམས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་
ཅིག །ཡབ་ཡུམ་སོམས་པར་ཞུགས་པའི་ས་བོན་ལས། །མངལ་དུ་ཡོངས་
རོགས་ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོ་མཆོག །བསྐྱེད་ཅིང་རང་རང་གནས་སུ་ལེགས་
བཀོད་པའི། །བསེན་པའི་ཡན་ལག་དཀིལ་འཁོར་རྒྱལ་པོ་མཆོག །རྣམ་པ་
ལྔ་ཡིས་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ། །བསོམས་པས་ཕུང་པོ་ཁམས་དང་དབང་
པོ་ཡུལ། །ལས་དབང་བ་བ་བཅས་རྣམས་སོང་བ་ཡིས། །ལམ་གི་རོགས་པ་



སྟོང་སྟོར་ནང་གཏེར་དཔེ་མཛོད། 
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མཆོག་རྣམས་སྐྱེ་བར་ཤོག །བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའ་ིཔདྨར་གནས་པ་ཡི། ། 
རིག་མར་བཅས་པའི་བཅོམ་ལྡན་རོ་རེ་ཅན། །ལྟེ་བའི་གཏུམ་མོའ་ིམེ་ཡིས་
བཞུས་པའི་མཐུས། །བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེའི་གཟུགས་སུ་གནས་པ་ལ། །ལྷ་མོ་
རྣམས་ཀི་སན་པའི་གླུ་དབངས་ཀིས། །བསྐུལ་བ་ལྔ་དང་དེ་བཞིན་བཞེངས་
པ་ལྔ། །ཁོ་བོ་ལྔ་ཡིས་དམ་ཚིག་འཁོར་ལོ་ལ། །དགུག་གཞུག་བཅིངས་
མཉེས་རོ་མཉམ་གྱུར་པ་ལྔ། །དེ་ལྟར་རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་བང་ཆུབ་དང་། །དབང་
བསྐུར་རྒྱས་གདབ་དག་པ་དན་པ་ཡིས། །ཉེར་བསྒྲུབས་ཡན་ལག་ལས་ཀི་
རྒྱལ་པོ་མཆོག །བསོམས་པས་དེ་དོན་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །མཁའ་
གསང་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་སོམས་ཞུགས་པས། །ཐུར་སེལ་རླུང་གིས་
བསྐུལ་བའི་གཏུམ་མོའ་ིམེ། །དྷཱུ་ཏཱིའི་ལམ་ནས་གེན་དུ་འབར་བ་ཡིས། ། 
གཡས་གཡོན་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་འགོག་པ་དང་། །སྤྱི་བོའ་ིཧུཾ་ཡིག་ཞུ་བའི་བང་
ཆུབ་སེམས། །རིམ་བཞིན་བབས་པས་ལུགས་འབྱུང་དགའ་བ་བཞི། ། 
ལེགས་པར་མཚོན་པའི་བསྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་མཆོག །ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབོར་
མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །སར་ཡང་ཇི་ལྟར་བོན་པའི་རིམ་པ་བཞིན། །སེང་
དུ་གཤེགས་པའི་མས་བརན་དགའ་བ་བཞི། །སྒྲུབ་ཆེན་ཡན་ལག་ཕ་མོའ་ི
རྣལ་འབོར་དང་། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའི་མངོན་བང་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །མདོར་ན་
ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་དག་བེད་ཆུ། །རོགས་རིམ་ཡོངས་རོགས་སྐྱེ་བའི་སིན་བེད་
ལམ། །ཕྱི་ནང་སང་གཞི་སོང་བའི་བསྐྱེད་རིམ་མཆོག །ཐུན་བཞིར་བསོམ་ལ་
བརྩོན་པ་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །གཞན་ཡང་བཟས་བརོད་སིན་སེག་མཆོད་སིན་ 
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ལ༑ ༑འབད་པས་འོག་མིན་གནས་ཀི་མཐར་ཐུག་པའི། །གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་
སྒྲུབ་ལ་ཐོགས་མེད་པས། །མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་སིན་པར་བེད་པར་ཤོག ། 
ཐོག་མར་དགེ་བ་རྣལ་འབོར་སོར་བསམ་གཉིས། །བར་དུ་དགེ་བ་སོག་རྩོལ་
འཛིན་པའི་ལམ། །ཐ་མར་དགེ་བ་རེས་དན་ཏིང་འཛིན་གི། །ཡན་ལག་དྲུག་
ལ་གོམས་པར་བེད་པར་ཤོག །མིག་ཕྱེད་གེན་དུ་ལྡོག་པའི་ལྟ་སངས་
ཀིས། །མིག་ཟུར་དྷཱུ་ཏཱིའི་ཡར་སྣའི་ནང་ཉིད་དུ། །ཆུད་པར་བསམ་པའི་
གནས་དེར་རང་གི་ཡིད། །བིང་རྒོད་བལ་བས་རྩེ་གཅིག་འཇོག་པར་
ཤོག །དེ་ལས་གཡས་གཡོན་རོ་རྐྱང་རླུང་གི་ཚོགས། །དྷཱུ་ཏཱིའི་གནས་དེར་
འདུས་པའི་འཁྲུལ་མེད་རགས། །དུ་བ་སིག་རྒྱུ་མཁའ་སྣང་མར་མེ་ལྟའི། ། 
མཚན་མོའ་ིརགས་བཞི་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །སར་ཡང་ཆུ་འཛིན་བལ་
བའི་ནམ་མཁའ་ལ། །བལྟ་བའི་ཚུལ་གིས་སར་བཞིན་ལེགས་བསོམས་
པས། །འབར་དང་ཟ་བ་ཉི་མ་ས་གཅན་གློག །ཐིག་ལེར་བཅས་པའི་རགས་
དྲུག་རོགས་པར་ཤོག །སྐུ་ཡི་ཐིག་ལེའི་གནས་སུ་སོང་གཟུགས་རྣམས། ། 
རིམ་གིས་བསྡུས་ཏེ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་ཡི། །གཟུགས་ལ་རྩེ་གཅིག་དམིགས་
པའི་བསམ་གཏན་གིས། །ལུས་སེམས་ཤིན་སངས་བདེ་བ་འདེན་པར་
ཤོག །དེ་ལྟར་སོང་པའི་གཟུགས་རྣམས་སྒྲུབ་པ་དང་། །གྲུབ་ཟིན་བརན་པར་
བེད་པའི་རྣལ་འབོར་གཉིས། །རྩེ་གཅིག་གོམས་པའི་མཐུ་ལས་བདེན་པའི་
ཚིག །མངོན་ཤེས་ལྔ་དང་བཅས་པ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ས་གཅན་ལམ་ནས་
རླུང་སགས་མི་ཕྱེད་པའི། །ལྷུན་གྲུབ་རོ་རེ་བཟས་པའི་སོག་རྩོལ་དང་། །སེང་
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འོག་རླུང་རྣམས་ལྟེ་བར་འགོག་པ་ཡི། །བུམ་པ་ཅན་གི་སོག་རྩོལ་གོམས་པ་
ཡིས། །སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོའ་ིདབུས་སུ་རླུང་གི་ཚོགས། །མ་ལུས་ཞུགས་
ཤིང་ཅུང་ཟད་གནས་པའི་རགས། །ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ཤར་ཏེ་བང་སེམས་
ཀིས། །བསགས་པའི་ས་དབངས་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །འཁོར་ལོ་དྲུག་
གི་ལྟེ་བར་སོག་ཐུར་གཉིས། །གཅིག་ཏུ་འདེས་པའི་དབུས་སུ་རང་གི་
སེམས། །གཡོ་མེད་བརན་པར་འཛིན་པའི་རྣལ་འབོར་གིས། །ཡས་བབས་
མས་བརན་དགའ་བཞི་བསྐྱེད་པའི་མཐར། །ཡིད་ངོར་སོང་གཟུགས་སྐུར་ནི་
ལྡང་བ་དང་། །དུས་མིན་འཆི་བའི་བདུད་ཚོགས་ཉམས་པར་ཤོག །འདོད་
རྒུར་གཟུགས་དང་སོག་ལ་དབང་བའི་མཐུ། །ལེགས་པར་ཐོབ་ནས་སར་
ཡང་གཏུམ་མོའ་ིམེ། །འབར་བས་དངས་པའི་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་ཆེན་ལས། ། 
སོང་གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སོར་བའི་སྐུར། །དངོས་སུ་བཞེངས་ཏེ་
བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ནས། །འོད་ཟེར་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་འགེད་པར་ཤོག །དེ་ལྟའི་
སོང་གཟུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དང་། །མཉམ་པར་སོར་བས་ཕྱག་རྒྱའི་རང་
སོབས་ཀིས། །ལེགས་པར་དངས་པའི་འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ཆེ། །སོང་པ་ཉིད་
དང་སར་ཏེ་བསོམ་པར་ཤོག །ཉིས་ཁི་ཆིག་སོང་དྲུག་བརྒྱའི་གྲངས་ཀི་
ཁམས། །དཀར་དམར་དྷཱུ་ཏཱིའི་ལམ་ནས་སེང་འོག་ཏུ། །བརྩེགས་པའི་མཐུ་
ལས་ལུས་ཀི་བེམ་པོའ་ིཁམས། །དངུལ་ཆུས་ལགས་ལ་ཇི་བཞིན་ཟ་བར་
ཤོག །སོང་ཉིད་རོགས་པའི་འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ཆེ། །ཉིས་ཁི་ཆིག་སོང་དྲུག་
བརྒྱས་ལས་ཀི་རླུང་། །དེ་སེད་འགོག་ཅིང་སིབ་པའི་བག་ཆགས་རྣམས། ། 
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མྱུར་དུ་སངས་ཏེ་རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག །དེ་ལྟར་སོན་པའི་གནས་རྣམས་
གེགས་མེད་པར། །བདེ་བླག་ཉིད་དུ་འགྲུབ་སེ་ལམ་མཆོག་འདིས། །འགྲོ་
རྣམས་རྒྱལ་བའི་རིན་ཆེན་གླིང་མཆོག་ཏུ། །སོལ་བའི་དེད་དཔོན་མཆོག་ཏུ་
བདག་གྱུར་ཅིག །མདོར་ན་འདིས་མཚོན་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་ཚོགས། །ཇི་
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