
ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ།

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

གྲྭ་ཚང་།སེར་བེས་
   རིག་མཛོད་ཆེན་མོ།
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བཞུགས་སོ། །

  རིག་མཛོད་ཆེན་མོ།
 གྲྭ་ཚང་།སེར་བེས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
༡༣༥༧ - ༡༤༡༩



དེབ་ཨང་།
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བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་པར་རིང་ལ་གཞི་བཅོལ་བ་ཡིན།

སྗེར་བྗེས་རིག་མཛོད་ཀིས་ཞུ་སྒིག་བས།

སྗེར་བྗེས་རིག་མཛོད་ཀིས་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དྗེབ་ཏུ་བཟློས།

སྗེར་བྗེས་རིག་མཛོད་རློམ་སྒིག་ཁང་གིས་འགྲེམས་སྲེལ་བྱས།

༢༠༡༥ ལློའི་ཟླ་དགུ་པར་རློམ་སྒིག་བས།

ཚོད་ལྟ། བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་མྲེད། 

དྲེབ་ཚད། 15x21

ཡིག་ཚད། 14

ཡིག་གངས། 2,240

ང་ཚོའི་དྲ་ཚིགས་ཀི་ཁ་བང་།

www.serajeyrigzodchenmo.org

ང་ཚོའི་ཡིག་སྒམ།

serajeyrigzodchenmo@gmail.com

པར་སྐྲུན་གི་བདག་དབང་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོར་ཡོད།

http://www.serajeyrigzodchenmo.org
mailto:serajeyrigzodchenmo@gmail.com


ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས། 

རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། མདློ་སྨད་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས། རི་བློ་དགྗེ་ལྡན་པའི་

ཆློས་བརྒྱུད་སློལ་གཏློད་མཁན་དང་། དགའ་ལྡན་ཁི་རབས་དང་པློ་ཡིན། 

དགུང་ལློ་གསུམ་པར་རྗེ་ཀརྨ་པ་རློལ་བའི་རློ་རྗེ་ལས་དགྗེ་བསྗེན་གི་སློམ་པ་བཞྗེས་ཏྗེ་

མཚན་ལ་ཀུན་དགའ་སིང་པློ་དང་། དགུང་ལློ་བདུན་པར་ཆློས་རྗེ་དློན་གྲུབ་རིན་ཆྗེན་ལས་དགྗེ་

ཚུལ་གི་སློམ་པ་བཞྗེས་ཏྗེ་མཚན་ལ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་གསློལ། 

དགུང་ལློ་བཅུ་བདུན་པར་དབུས་སུ་ཕྗེབས་ཏྗེ། རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་སློགས་ལས་མདློ་

སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལྗེགས་པར་སྦྱངས། དགུང་ལློ་ཉྗེར་བཞིའི་སྐབས་བསྗེན་པར་

རློགས། དགུང་ལློ་སློ་དྲུག་གི་སྐབས་འཁློར་དག་པ་རྣམ་བརྒྱད་དང་བཅས་འློལ་ཁར་སྒྲུབ་པ་

གཙོ་བློར་མཛད། དགུང་ལློ་སློ་བདུན་པར་རིང་ཕིའི་བམས་པ་ཞིག་གསློ་མཛད། 

དགུང་ལློ་སློ་དགུ་པར་གཉལ་གི་ལུང་རར་ཆློས་འཁློར་བསྐློར། དགུང་ལློ་ང་གཅིག་གི་

སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་པློས་ཕག་རྗེན་བཅས་ལན་གསུམ་དུ་རྒྱ་ནག་ཏུ་གདན་འདྲྗེན་ཞུས་ཀང་

མ་ཕྗེབས། 

དགུང་ལློ་ང་གཉིས་ཀི་སྐབས་ཆློ་འཕྲུལ་སྨློན་ལམ་ཆྗེན་མློ་བཙུགས། དགུང་ལློ་ང་གསུམ་གི་

སྐབས་དགའ་ལྡན་དགློན་པ་བཏབ། 

དགུང་ལློ་ང་དགུའི་སྐབས། དགའ་ལྡན་དུ་སྟག་རྗེའི་སྒྲུབ་མཆློད་སྗེལ། སློབ་མ་གྲགས་ཆྗེ་བ། 

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆྗེན། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་སློགས་མང་དུ་བྱུང་། 

༡༤༡༩ ལློར་སྐུ་གཤྗེགས། 

གསུང་རློམ་ལ། བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་སློགས་པློ་ཏི་བཅུ་དགུ་བཞུགས།  



ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

གངས་རིའི་ཤྗེལ་གི་མཆློད་རྗེན་གི་ཕྗེང་བས་མུ་ཁྱུད་བས་པའི་རང་རྗེའི་སཱ་ལའི་སྨན་ལློངས་

སུ༑ ཆློས་རྒྱལ་ལློ་པཎ་རྣམས་དང་ཀུན་རིག་མཁས་པའི་དབང་པློ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། 

གསུང་རབ་ཀི་གྗེགས་བམ་རི་རབ་ཀི་གཏློས་དང་མཉམ་པ་ཡློད་ན་ཡང་། དུས་ཀི་འཕྗེལ་འགྲིབ་

སློགས་ཀིས་མང་པློ་ཞིག་འབྱུང་བཞིའི་ཟས་སུ་ཕིན་པ་དང་། གང་མང་ཞིག་ས་རྡུལ་གི་ཁློད་དུ་

ཆྗེས་མཐའ་མཇུག་གི་གཟིམས་མལ་བསྟྗེན་ལ་ཉྗེ་བ་སློགས་ཀིས་དྗེ་དག་མྱུར་སྐློབ་དང་། 

གཅྗེས་ཉར་བྗེད་རྒྱུ་ནི་འཕིས་མྗེད་ན་སྔ་མྗེད་པའི་དུས་ཡིན་ཞིང་། དྗེས་རང་རིགས་བསམ་ཡློད་

གང་མང་ཞིག་གིས་དྗེ་དག་བསྐར་དཔར་དང་། དྗེབ་གཟུགས་པར་སྐྲུན་སློགས་ཀིས་འགྲྗེམས་

སྗེལ་དང་། སྲུང་སྐློབ་ལ་རྗེམ་བཞིན་པ་ནི་དགའ་འློས་པ་དང་། ཡི་རང་གི་ལྗེགས་སློ་འབུལ་བའི་

གནས་ཡིན་ནློ། ། 

ཕློགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། མི་རིགས་དྗེའི་ཤྗེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་ནི་མི་རིགས་

དྗེའི་བ་སློག་ཡིན་ཞིང་། དྗེ་ཉིད་དར་སྗེལ་དང་སྲུང་སྐློབ་བྗེད་རྒྱུ་ཡང་། མི་རིགས་དྗེ་ཉིད་ཀི་འློས་

འགན་ཡིན་ན། བསམ་བློའི་རྒྱགས་ཕྗེ་རུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་ཀི་གྗེགས་བམ་དྗེ་དག་ནི། ཤྗེས་

རིག་གི་ཉིང་བཅུད་ཡིན་ལ། མི་རིགས་འདིའི་བ་སློག་ཀང་ཡིན་ནློ།།  སྟློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་

ཀི་བཀའ་ལས་ཀང་། ཤྗེར་ཕིན་གི་གྗེགས་བམ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཉིད། ཡི་གྗེར་འདྲི་བ་དང་། འདྲིར་

བཅུག་པ་སློགས་ཀི་ཕན་ཡློན་ནི་སྟློང་གསུམ་ནློར་གིས་བཀང་སྟྗེ་སངས་རྒྱས་འབུམ་ཕག་བརྒྱ་

ལ་མཆློད་པ་ཕུལ་བ་བས་ཀང་། བསློད་ནམས་ཆྗེ་བར་གསུངས་པ་སློགས་ཀིས་ཀང་གསུང་

རབ་ཀི་གྗེགས་བམ་དག་ཡི་གྗེར་འབི་བ་དང་། འབིར་བཅུག་པ་དག་གི་ཕན་ཡློན་དང་དགྗེ་

མཚན་ཀང་མཚོན་ལ། དློན་གནད་ཀང་གློ་ཐུབ་བློ། ། 



སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

vi

༸ གློང་ས་༸སྐབས་མགློན་ཆྗེན་པློ་མཆློག་གིས་ཀང་། ང་རང་སྐུ་ཆྗེན་པློ་དང་འདུ་ཁང་རིག་

པློ་རྒྱག་རྒྱུ་ལ་དྗེ་ཙམ་དགའ་བློ་མྗེད། སྐུ་ཆྗེན་པློ་བཞྗེངས་རུང་དྗེས་གསུང་ནི་མི་འབློན། དྗེ་ལས་

དཔྗེ་ཆ་མང་པློ་དཔར་བསྐྲུན་གིས་འགྲྗེམས་སྗེལ་བས་ན་བཟང་། ཞྗེས་ཚོགས་སུ་བཀའ་གནང་
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པློར་བསྒྱུར་ཡློད་ལ། PDF ཡི་ནང་དུ་ང་ཚོས་གང་ནློར་བཅློས་བས་པའི་མ་ཕིའི་ཡི་གྗེའམ། 
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།
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༄༅། །ལམ་གི་གཙོ་བོ་རྣམ་པ་གསུམ།

༄༅། །རྗེ་བཙུན་བ་མ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །

རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀུན་གི་སིང་པློའི་དློན། །

རྒྱལ་སས་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་བསྔགས་པའི་ལམ། །

སྐལ་ལྡན་ཐར་འདློད་རྣམས་ཀི་འཇུག་ངློགས་དྗེ། །

ཇི་ལྟར་ནུས་བཞིན་བདག་གིས་བཤད་པར་བ། །

གང་དག་སིད་པའི་བདྗེ་ལ་མ་ཆགས་ཤིང༌། །

དལ་འབློར་དློན་ཡློད་བ་ཕིར་བརློན་པ་ཡིས། །

རྒྱལ་བ་དགྗེས་པའི་ལམ་ལ་ཡིད་རློན་པའི། །

སྐལ་ལྡན་དྗེ་དག་དང་བའི་ཡིད་ཀིས་ཉློན། །

རྣམ་དག་ངྗེས་འབྱུང་མྗེད་པར་སིད་མཚོ་ཡི། །

བདྗེ་འབས་དློན་གཉྗེར་ཞི་བའི་ཐབས་མྗེད་ལ། །

སིད་ལ་བརམ་པ་ཡིས་ཀང་ལུས་ཅན་རྣམས། །

ཀུན་ནས་འཆིང་ཕིར་ཐློག་མར་ངྗེས་འབྱུང་བཙལ། །

དལ་འབློར་རྗེད་དཀའ་ཚེ་ལ་ལློང་མྗེད་པ། །

ཡིད་ལ་གློམས་པས་ཚེ་འདིའི་སྣང་ཤས་ལྡློག །
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2

ལས་འབས་མི་”བསླུ
1

་འཁློར་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས། །

ཡང་ཡང་བསམས་ན་ཕི་མའི་སྣང་ཤས་ལྡློག །

དྗེ་ལྟར་གློམས་པས་འཁློར་བའི་ཕུན་ཚོགས་ལ། །

ཡིད་སྨློན་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་སྐྗེ་ཞིང༌། །

ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཐར་པ་དློན་གཉྗེར་བློ། །

བྱུང་ན་དྗེ་ཚེ་ངྗེས་འབྱུང་སྐྗེས་པ་ལགས། །

ངྗེས་འབྱུང་དྗེ་ཡང་རྣམ་དག་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀིས། །

ཟིན་པ་མྗེད་ན་བ་མྗེད་བང་ཆུབ་ཀི། །

ཕུན་ཚོགས་བདྗེ་བའི་རྒྱུ་རུ་མི་འགྱུར་བས། །

བློ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་བང་ཆུབ་སྗེམས་མཆློག་བསྐྗེད། །

ཤུགས་དྲག་ཆུ་བློ་བཞི་ཡི་རྒྱུན་གིས་ཁྗེར། །

བཟླློག་དཀའ་ལས་ཀི་འཆིང་བ་དམ་པློས་བསམས། །

བདག་འཛིན་ལྕགས་ཀི་དྲ་བའི་སྦུབས་སུ་ཚུད། །

མ་རིག་མུན་པའི་སྨག་ཆྗེན་ཀུན་ནས་འཐིབས། །

མུ་མྗེད་སིད་པར་སྐྗེ་ཞིང་སྐྗེ་བ་རུ། །

སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གིས་རྒྱུན་ཆད་མྗེད་པར་མནར། །

གནས་སྐབས་འདི་འདྲར་གྱུར་པའི་མ་རྣམས་ཀི། །

1  སླུ



3

ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་པ་གསུམ།

ངང་ཚུལ་བསམས་ནས་སྗེམས་མཆློག་བསྐྗེད་པར་མཛོད། །

གནས་ལུགས་རློགས་པའི་ཤྗེས་རབ་མི་ལྡན་ན། །

ངྗེས་འབྱུང་བང་ཆུབ་སྗེམས་ལ་གློམས་བས་ཀང༌། །

སིད་པའི་ར་བ་བཅད་པར་མི་ནུས་པས། །

དྗེ་ཕིར་རྗེན་འབྗེལ་རློགས་པའི་ཐབས་ལ་འབད། །

གང་ཞིག་འཁློར་འདས་ཆློས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི། །

རྒྱུ་འབས་ནམ་ཡང་”བསླུ
1

་བ་མྗེད་མཐློང་ཞིང༌། །

དམིགས་པའི་གཏད་སློ་གང་ཡིན་ཀུན་ཞིག་པ། །

དྗེ་ནི་སངས་རྒྱས་དགྗེས་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས། །

སྣང་བ་རྗེན་འབྗེལ་བསླུ་བ་མྗེད་པ་དང༌། །

སྟློང་པ་ཁས་ལྗེན་བལ་བའི་གློ་བ་གཉིས། །

ཇི་སིད་སློ་སློར་སྣང་བ་དྗེ་སིད་དུ། །

ད་དུང་ཐུབ་པའི་དགློངས་པ་རློགས་པ་མྗེད། །

ནམ་ཞིག་རྗེས་འཇློག་མྗེད་པར་ཅིག་ཅར་དུ། །

རྗེན་འབྗེལ་མི་”བསླུར
2

་མཐློང་བ་ཙམ་ཉིད་ནས། །

ངྗེས་ཤྗེས་ཡུལ་གི་འཛིན་སྟངས་ཀུན་འཇིག་ན། །

1  སླུ

2  སླུར



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

4

དྗེ་ཚེ་ལྟ་བའི་དཔྱད་པ་རློགས་པ་ལགས། །

གཞན་ཡང་སྣང་བས་ཡློད་མཐའ་སྗེལ་བ་དང༌། །

སྟློང་པས་མྗེད་མཐའ་སྗེལ་ཞིང་སྟློང་པ་ཉིད། །

རྒྱུ་དང་འབས་བུར་འཆར་བའི་ཚུལ་ཤྗེས་ན། །

མཐར་འཛིན་ལྟ་བས་འཕློག་པར་མི་འགྱུར་རློ། །

དྗེ་ལྟར་ལམ་གི་གཙོ་བློ་རྣམ་གསུམ་གི། །

གནད་རྣམས་རང་གིས་ཇི་བཞིན་རློགས་པའི་ཚེ། །

དབྗེན་པ་བསྟྗེན་ཏྗེ་བརློན་འགྲུས་སྟློབས་བསྐྗེད་ནས། །

གཏན་གི་མདུན་མ་མྱུར་དུ་སྒྲུབས་ཤིག་བུ། །

ཞྗེས་པ་འདི་ནི་མང་དུ་ཐློས་པའི་དགྗེ་སློང་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས། 

ཚ་ཁློ་དབློན་པློ་ངག་དབང་གྲགས་པ་ལ་གདམས་པའློ། །



པར་བང་སོན་ཚིག

རྣམ་གྲློལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རློ་གཅིག་ཏུ། །

གཞློལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆློས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟྗེགས་མ་རྗེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དྲི་མ་ཡློངས་འཁྲུད་ལྗེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

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

ཡང་དག་ཆློས་ཀི་སྒློ་མློ་སྟློང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏྗེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྲློ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངྗེས་ལྗེགས་ནློར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབློར་ཤློག །

ཅྗེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁློན་ལ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟློན་རྣམ་འདྲྗེན་

ཤཱཀ་སྗེངྗེའི་རིང་ལུགས་སྒློ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སློགས་འཕལ་ཡུན་ལྗེགས་ཚོགས་

དུ་མའི་ཆྗེད་དུ་དམིགས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མྗེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་

དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆློག་པའི་དགྗེ་བསྔློའི་སྨློན་

ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགྗེ་སྦྱློང་ཆློས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་

སྦྱར་བའློ། །
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