
དཀོན་མཆོག་རྗེས་དྲན་ཡོན་
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སྗེར་བྗེས་རིག་མཛོད་ཆྗེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།
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སྟོན་པ་བཅྟོམ་ལྡན་འདས།



དྗེབ་ཨང་། 
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སྗེ་དགྗེའི་ཤིང་པར་ལ་གཞི་བཅོལ་བ་ཡིན།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཀིས་ཞུ་སྒིག་བས།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཀིས་གྟོག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་བཟྟོས།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མྟོས་འགེམས་སེལ་བས།

༢༠༡༥ ལྟོའི་ཟླ་བ་བཞི་པར་རྟོམ་སྒིག་བས།

དེབ་ཚད།   15x21

ཡིག་ཚད།    14

ཡིག་གངས།  4,633

ང་ཚོའི་དྲ་ཚིགས་ཀི་ཁ་བང་།

 www.serajeyrigzodchenmo.org

ང་ཚོའི་ཡིག་སྒམ།

serajeyrigzodchenmo@gmail.com

པར་སྐྲུན་གི་བདག་དབང་སྗེར་བྗེས་རིག་མཛོད་ཆྗེན་མོར་ཡོད།



ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

བཀའ་འགྱུར་ནི། སྟོན་པ་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པའི་བཀའ་མདྟོ་སྔགས་ཀི་སྟོར་

བྟོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ཡྟོད་པ་རྣམས་ཡིན། སྟོན་པ་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་དངྟོས་སུ་བཞུགས་སབས། 

བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གསུང་འགའ་ཞིག་ཡི་གེར་བིས་ཏེ། ཡུལ་ཀི་རྒྱལ་པྟོ་དང་། བཙུན་མྟོ། 

བྟོན་པྟོ། ཁིམ་བདག་སྟོགས་དད་པ་ཅན་མང་པྟོས་ལྟ་ཀྟོག་བེད་ཀི་ཡྟོད་ཀང་། གསུང་རབ་

རྣམས་ཕྟོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་གེགས་བམ་མེད། 

སྟོན་པ་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཕི་ལྟོ་དེར་བཀའ་བསྡུ་དང་པྟོ་

མཛད་པ་དང་། ལྟོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་སྟོང་བ་ན་བཀའ་བསྡུ་གཉིས་པ་མཛད་ཀང་།  མྱ་ངན་ལས་

འདས་ནས་ལྟོ་བཞི་བརྒྱ་སྟོང་རེས་བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་མཛད་དེ།  སྟོན་པ་

བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་རྣམས་གེགས་བམ་དུ་བཀྟོད་ན་ཡང་། ནང་པ་དགར་འཛིན་པ་

རྣམས་ཀིས་གཏྟོར་བཤིག་ཐེངས་ཁ་ཤས་བྱུང་སེ། མང་པྟོ་ཞིག་ར་མེད་དུ་སྟོང་། 

བྟོད་ཀི་གྟོང་མ་ཁི་སྟོང་ལྡེ་བཙན་གི་སབས། ལྟོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀིས་སབས་དེར་རྒྱ་གར་

ན་བཞུགས་པའི་གསུང་རབ་ཕལ་ཆེ་བ་སྤྱན་དྲངས་ནས་བྟོད་སད་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་རིམ་བཞིན། 

༼དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མ།༽༼ལྡན་དཀར་མ།༽༼མཆིམས་ཕུ་མ༑༽ བཅས་བཀྟོད་པར་

མཛད། 

༡༣༡༢ ལྟོར་བཅྟོམ་ལྡན་རལ་གི་དང་། དབུས་པ་བྟོ་གསལ་སྟོགས་ཀིས་བཀའ་

འགྱུར་དང་བསན་འགྱུར་གི་མ་དཔེ་འཚོལ་བསྡུ་གནང་སེ། ཞུས་དག་དང་། སེ་ཚན་དབེ་བ། 

གྟོ་རིམ་སྒིག་པ་བཅས་བཀའ་འགྱུར་བསན་འགྱུར་ཆ་ཚང་བཞེངས་པ་ནི། བཀའ་བསན་འགྱུར་

བིས་མ་ཆ་ཚང་བཞེངས་པའི་ཐྟོག་མ་ཡིན། 

དེ་ནས་རིམ་བཞིན། ཚལ་པ་བཀའ་འགྱུར། ཞ་ལུ་བཀའ་འགྱུར། འཕྟོངས་རྒྱས་ཕིང་

དབར་སག་རེའི་བཀའ་འགྱུར་ལྗགས་ཞུས་མ། ཡུང་ལྟོའི་བཀའ་འགྱུར། བཀའ་འགྱུར་རྒྱལ་རེ་



v

ངྟོ་སྟོད་མདྟོར་བསྡུས།

ཐེམ་སང་མ། ཏཱ་མིང་དབན་ལིའི་བཀའ་འགྱུར། ལི་ཐང་བཀའ་འགྱུར་མཚལ་དཔར་མ། སྣར་

ཐང་དང་། སེ་དགེ། པེ་ཅིན། ཅྟོ་ནེ་བཅས་ཀི་དཔར་མའི་བཀའ་འགྱུར། སྟོག་ཡུལ་ཁུ་རེ་ཆེན་

མྟོའི་བཀའ་འགྱུར། རྭ་རྒྱ་དང་། ལྷ་ས་ཞྟོལ། ཆབ་མདྟོ་བཅས་ཀི་དཔར་མའི་བཀའ་འགྱུར་

བཅས་ཤིང་དཔར་གི་བཀའ་འགྱུར་ནི་མང་ཤྟོས་གས་ཡིན། 

དེ་མིན་འཇར་པན་སྟོགས་སུ་དཔར་སྟོག་བས་པའི་བཀའ་འགྱུར་དཔར་མ་འགའ་

ཞིག་བཅས་ཡྟོད། 

   



 ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

གངས་རིའི་ཤེལ་གི་མཆྟོད་རེན་གི་ཕེང་བས་མུ་ཁྱུད་བས་པའི་རང་རེའི་སཱ་ལའི་སྨན་ལྗྟོངས་

སུ༑ ཆྟོས་རྒྱལ་ལྟོ་པཎ་རྣམས་དང་ཀུན་རིག་མཁས་པའི་དབང་པྟོ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། 

གསུང་རབ་ཀི་གེགས་བམ་རི་རབ་ཀི་གཏྟོས་དང་མཉམ་པ་ཡྟོད་ན་ཡང་། དུས་ཀི་འཕེལ་

འགིབ་སྟོགས་ཀིས་མང་པྟོ་ཞིག་འབྱུང་བཞིའི་ཟས་སུ་ཕིན་པ་དང་། གང་མང་ཞིག་ས་རྡུལ་གི་

ཁྟོད་དུ་ཆེས་མཐའ་མཇུག་གི་གཟིམས་མལ་བསེན་ལ་ཉེ་བ་སྟོགས་ཀིས་དེ་དག་མྱུར་སྐྟོབ་

དང་། གཅེས་ཉར་བེད་རྒྱུ་ནི་འཕི་མེད་ན་སྔ་མེད་པའི་དུས་ཡིན་ཞིང་། དེས་རང་རིགས་བསམ་

ཡྟོད་གང་མང་ཞིག་གིས་དེ་དག་བསྐར་དཔར་དང་། དེབ་གཟུགས་པར་སྐྲུན་སྟོགས་ཀིས་

འགེམས་སེལ་དང་། སྲུང་སྐྟོབ་ལ་རེམ་བཞིན་པ་ནི་དགའ་འྟོས་པ་དང་། ཡི་རང་གི་ལེགས་སྟོ་

འབུལ་བའི་གནས་ཡིན་ནྟོ།། 

ཕྟོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། མི་རིགས་དེའི་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་ནི་མི་

རིགས་དེའི་བ་སྟོག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཉིད་དར་སེལ་དང་སྲུང་སྐྟོབ་བེད་རྒྱུ་ཡང་། མི་རིགས་དེ་

ཉིད་ཀི་འྟོས་འགན་ཡིན་ན། བསམ་བྟོའི་རྒྱགས་ཕེ་རུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་ཀི་གེགས་བམ་དེ་

དག་ནི། ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་ཡིན་ལ། མི་རིགས་འདིའི་བ་སྟོག་ཀང་ཡིན་ནྟོ།།  སྟོན་པ་

བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་ལས་ཀང་། ཤེར་ཕིན་གི་གེགས་བམ་རིན་པྟོ་ཆེ་ཉིད། ཡི་གེར་

འདྲི་བ་དང་། འདྲིར་བཅུག་པ་སྟོགས་ཀི་ཕན་ཡྟོན་ནི་སྟོང་གསུམ་ནྟོར་གིས་བཀང་སེ་སངས་

རྒྱས་འབུམ་ཕག་བརྒྱ་ལ་མཆྟོད་པ་ཕུལ་བ་བས་ཀང་། བསྟོད་ནམས་ཆེ་བར་གསུངས་པ་
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སྟོ་སྟོར་རང་གིས་རིག་པར་བ་བ། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ལེགས་པར་གསུངས་

པའི་ཆྟོས་འདུལ་བ་ལ་ལེགས་པར་སྟོན་པ། ངེས་པར་འབྱུང་བ། རྟོགས་པའི་བང་

ཆུབ་ཏུ་འགྟོ་བར་བེད་པ། མི་མཐུན་པ་མེད་ཅིང་འདུས་པ་དང་ལྡན་པ།  བརེན་པ་

ཡྟོད་པ། རྒྱུ་བ་བཅད་པའྟོ། །

ཐེག་པ་ཆེན་པྟོའི་དགེ་འདུན་ནི་ལེགས་པར་ཞུགས་པ། རིགས་པར་

ཞུགས་པ། དྲང་བྟོར་ཞུགས་པ།  མཐུན་པར་ཞུགས་པ། ཐལ་མྟོ་སྦྱར་བའི་འྟོས་
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དཀོན་མཆོག་རྗེས་དྲན་ཡོན་སྦོང་དང་བཅས་པ།

སུ་གྱུར་པ། ཕག་བ་བའི་འྟོས་སུ་གྱུར་པ། བསྟོད་ནམས་ཀི་དཔལ་གི་ཞིང་ཡྟོན་

ཡྟོངས་སུ་སྦྱྟོང་བ་ཆེན་པྟོ། སྦྱིན་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ། ཀུན་ཏུའང་སྦྱིན་པའི་

གནས་སུ་གྱུར་པ་ཆེན་པྟོ་འྟོ། །       ། ། 

༈ མགྟོན་པྟོ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་པ།  །ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་སྟོན་པ་

པྟོ༑  །བསྟོད་ནམས་ཡྟོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཞིང་།  །དེ་བཞིན་གཤེགས་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྟོ།  །དག་པས་འདྟོད་ཆགས་བལ་བར་གྱུར།  །དགེ་བས་ངན་སྟོང་ལས་

གྟོལ་ཞིང་།  །གཅིག་ཏུ་དྟོན་དམ་མཆྟོག་གྱུར་བ།  །ཞི་གྱུར་ཆྟོས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྟོ༑  །གྟོལ་ནས་གྟོལ་བའི་ལམ་ཡང་སྟོན།  །བསབ་པ་དག་ལ་རབ་ཏུ་

གནས།  །ཞིང་གི་དམ་པ་ཡྟོན་ཏན་ལྡན།  །དགེ་འདུན་ལ་ཡང་ཕག་འཚལ་

ལྟོ༑  །སངས་རྒྱས་གཙོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྟོ།  །སྐྟོབ་པ་ཆྟོས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྟོ༑  །དགེ་འདུན་ཆེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྟོ།  །གསུམ་ལ་རག་ཏུ་གུས་ཕག་

འཚལ།  །སྟོན་པ་བ་མེད་སངས་རྒྱས་རིན་པྟོ་ཆེ། །སྐྟོབ་པ་བ་མེད་དམ་ཆྟོས་

རིན་པྟོ་ཆེ།  །འདྲེན་པ་བ་མེད་དགེ་འདུན་རིན་པྟོ་ཆེ།  །སྐབས་གནས་དཀྟོན་

མཆྟོག་གསུམ་ལ་མཆྟོད་པ་འབུལ།  །ཞལ་ཟས་རྟོ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་ཡིད་འཕྟོག་

པ༑  །ལེགས་སྦྱར་འདི་ནི་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ལ།  །དད་པས་ཕུལ་བས་འགྟོ་བ་

འདི་དག་ཀུན།  །འབྟོར་ལྡན་ཏིང་འཛིན་ཟས་ལ་སྤྱྟོད་པར་ཤྟོག །        ། ། 

ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ།  ༀ་གུ་རུ་བཛྲ་ནཻ་ཝི་དྱ་ཨཱཿཧཱུཾ།  ༀ་ས་རྦ་བུ་ངྷ་བྟོངྷི་ས་ཏྭ་བྷྟོ་

བཛྲནཻ་ཝི་དྱ་ཨཱཿཧཱུཾ།  ༀ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཤྲི་ངྷ་རྨ་པཱ་ལ་ས་བ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ནཻ་ཝི་དྱ་

ཨཱཿཧཱུཾ།  ༀ་ཨ་ག་བི་ཎྜ་ཨ་ཤི་བྷཿསྭཱཧཱ།  ༀ་ཧ་རི་ཏེ་སྭཱཧཱ།  ༀ་ཧ་རི་ཏེ་མཧཱ་བཛྲ་
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ཀི་ཎི་ཧ་ར་ཧ་ར་སརྦ་པཱ་པཾ་མ་ཀཾ་སྭཱཧཱ།  

བདག་སྟོགས་འཁྟོར་བཅས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ།  །དཀྟོན་མཆྟོག་

གསུམ་དང་ནམ་ཡང་མི་འབལ་ཞིང་།  །དཀྟོན་མཆྟོག་གསུམ་པྟོ་རྒྱུན་དུ་མཆྟོད་

པ་དང་།  །དཀྟོན་མཆྟོག་གསུམ་གི་བིན་རླབས་འཇུག་པར་ཤྟོག  ། ༀ་ཨུ་ཙི་ཥྚ་

པི་ཎྚ་ཨ་ཤི་བྷཿསྭཱཧཱ།  

བཅྟོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྟོམ་པ་ཡང་དག་པར་

རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་འྟོད་ཀི་རྒྱལ་པྟོ་མེ་འྟོད་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལྟོ།  །ན་མཿས་མནྟ་པྲ་བྷཱ་རཱ་ཛཱ་ཡ།  ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ།  ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་

བུངྷ་ཡ།  ན་མྟོ མ་ཉྫུ་ཤི་ཡེ།  ཀུ་མཱ་ར་བྷུ་ཏཱ་ཡ་བྟོ་ངྷི་སཏྭཱ་ཡ་མཧཱ་སཏྭཱ་ཡ།  མ་ཧཱ་

ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ།  ཏ་དྱ་ཐཱ།  ༀ་ནི་རཱ་ལམྦྷནི་རཱ་བྷཱ་སེ་ཛ་ཡེ་ཛ་ཡེ་ལབྡེ་མ་ཧཱ་མ་ཏེ་

དཀི་དཀི་ཎཾ་མེ་པ་རི་ཤྟོ་ངྷ་ཡེ་སྭཱཧཱ།  

གང་གིས་བདག་ལ་ཁ་ཟས་བིན་པ་དེ་དག་ཉེ་བར་ཞི་བའི་བདེ་བ་ཐྟོབ་

པར་གྱུར་ཅིག །གང་གིས་བདག་ལ་སྟོམ་བླུད་པ་དང་།  རིམ་གྟོ་བས་པ་དང་།  

བཀུར་སི་བས་པ་དང་། བསི་སང་བས་པ་དང་།  མཆྟོད་པ་བས་པ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བའི་བདེ་བ་ཐྟོབ་པར་གྱུར་ཅིག །གང་དག་བདག་ལ་གཤེ་

བར་བེད་པ་དང་།  མི་བདེ་བར་བེད་པ་དང་།  རྡེག་པ་དང་།  མཚོན་གིས་

འདེབས་པ་དང་།  རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྟོག་གཅྟོད་པའི་བར་དུ་བེད་པ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་ཀི་བདེ་བ་ཐྟོབ་ཅིང་།  བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་

པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངྟོན་པར་རྟོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅིག །
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དཀོན་མཆོག་རྗེས་དྲན་ཡོན་སྦོང་དང་བཅས་པ།

བཟའ་བ་ཕུལ་བའི་བསྟོད་ནམས་ཀིས།  །ཁ་ཏྟོག་སྟོབས་དང་ལྡན་གྱུར་

ཅིག །རྟོ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་ཟས་རེད་ཅིང་།  །བསམ་གཏན་ཟས་ཀིས་འཚོ་བར་

ཤྟོག  །བཏུང་བ་ཕུལ་བའི་བསྟོད་ནམས་ཀིས།  །ཉྟོན་མྟོངས་བཀེས་སྟོམ་ཞི་

གྱུར་ཅིག །སྦྱིན་སྟོགས་ཡྟོན་ཏན་ལྡན་པ་དང་།  །སྟོམ་ནད་མེད་པར་སྐེ་བར་

ཤྟོག །གང་གིས་སྦྱིན་པ་གང་ལ་སྦྱིན།  །སྦྱིན་པ་ཇི་ལྟར་མི་དམིགས་པ། །སྦྱིན་པ་

མཉམ་པ་དེ་ཉིད་ཀིས། །སྦྱིན་བདག་ལ་ནི་ཡྟོངས་རྟོགས་ཤྟོག །ཀླུ་རྒྱལ་དགའ་བྟོ་

ཉེ་དགའ་བྟོ། །གཏན་ལ་དད་པའི་ལྷ་རྣམས་དང་། །རྒྱལ་པྟོ་སྦྱིན་བདག་ཉིད་དང་

ནི༑ །སེམས་ཅན་ཕྟོང་བ་གཞན་དག་ཅིང་། །ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཕུན་སུམ་

ཚོགས། །གཏན་དུ་བདེ་བ་ཐྟོབ་པར་ཤྟོག །          ། །   

  



པར་བང་སོན་ཚིག

རྣམ་གྟོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རྟོ་གཅིག་ཏུ། །

གཞྟོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆྟོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དྲི་མ་ཡྟོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པྟོའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆྟོས་ཀི་སྒྟོ་མྟོ་སྟོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྟོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནྟོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྟོར་ཤྟོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྟོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟོན་རྣམ་

འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་ལུགས་སྒྟོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སྟོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་

ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་

དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆྟོག་པའི་དགེ་བསྔྟོའི་

སྨྟོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦྱྟོང་ཆྟོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བྟོ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་

མཚོས་སྦྱར་བའྟོ། ། 
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