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དེབ་ཀྱི་ནང་དོན་དང་ཇུས་འགོད། ཐ་སྙད་སྤྱོད་སྟངས་སོགས་གང་ཅིའི་ཆ་ནས་ད་དུང་དཔྱད་ཞིབ་དང་

བགྲོ་གླེང་བྱ་རྒྱུ་གང་མང་ཞིག་ཡོད་པ་སྨོས་མ་དགོས་པས། མཁྱེན་ལྡན་སློབ་དེབ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་

ཁག་གིས་སྙིགས་དོར་བཅུད་ལེན་གྱི་དགོངས་འཆར་འདི་གར་ཐད་ཀར་གནང་སྐྱོད་ཡོང་བའི་རེ་འདུན་

བཅས། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ནས། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡ ཚེས་༣ ཉིན།



སློབ་ཚན་དང་པོ།  དངོས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་གཞག༼༡༽............................................................༡

སློབ་ཚན་གཉིས་པ། དངོས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་གཞག༼༢༽........................................................༢༢

སློབ་ཚན་གསུམ་པ། མ་རྡུལ་དང་ཆ་རྡུལ།.........................................................................༥༦

སློབ་ཚན་བཞི་པ།  མ་རྡུལ་གྱི་བཟོ་དབྱིབས།...................................................................༨༤

སློབ་ཚན་ལྔ་པ།  སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་གྲུབ་ཆ།.........................................................༡༠༢

སློབ་ཚན་དྲུག་པ།  ཕུང་གྲུབ།.......................................................................................༡༢༤

སློབ་ཚན་བདུན་པ། སྣ་མང་གི་སྐྱེ་དངོས།.......................................................................༡༤༤

སློབ་ཚན་བདུན་པ། འགུལ་སྐྱོད།...................................................................................༡༧༢

སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ། ཤུགས་དང་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད།................................................༢༠༡

སློབ་ཚན་བཅུ་པ།  འཐེན་ཤུ གས།.................................................................................༢༢༧

སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། རྩོལ་བ་དང་ནུས་པ།........................................................................༢༥༡

སློབ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། སྒྲ།................................................................................................༢༧༧

སྐྱེ་དངོས་རིག་པ།

དངོས་ཁམས་རིག་པ།

རྫས་འགྱུར་རིག་པ།

དཀར་ཆག



བདེན་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྣྣལ་འགྣྣར་ཅིག

སྲིད་ཞིའི་ཕན་བདེའི་འདོད་རྒུ་འབྱུང་བའི་གཏེར༌ྣྣཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུའི་འོད་སྣང་འབར༌ྣབསྟན་འགྲོའི་ནོར་འཛིན་

ར་ཆེར་སྐྱོང་བའི་མགོན།ྣྣྣའཕྲིན་ལས་ཀྱི་རོལ་མཚོ་རས༌ྣྣྣརྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་པས་ཕྱོགས་ཀུན་བྱམས་བརྩེས་སྐྱོང་ྣྣྣ

གནམ་བསྐོས་དགའ་བ་བར་ལྡན་དབུ་འཕང་དགུང་ལ་རེག༌ྣྣྣྣྣྣཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞིའི་མངའ་ཐང་རས༌ྣབོད་ལྗོངས་ཆོལ་ཁ་

གསུམ་གྱི་ཁྱོན་ལ་བདེ་སྐྱིད་རྫོགས་ལྡན་གསར་པས་ཁྱབ༌ྣྣྣྣཆོས་སྲིད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་དར༌ྣྣྣྣཐུབ་བསྟན་ཕྱོགས་བཅུར་རས་

པས་འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་སྐྱེ་རྒུ་ཞི་བདེའི་དཔལ་ལ་སྦྱོར༌ྣྣབོད་ལྗོངས་བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་ཉི་འོད་ཀྱི༌ྣྣབཀྲ་ཤིས་འོད་

སྣང་འབུམ་དུ་འཕྲོ་བའི་གཟིས༌ྣནག་ཕྱོགས་མུན་པའི་གཡུལ་ལས་རལ་གར་ཅིག༌།

བོད་རྒྱལ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་གླུ།



བདེན་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྣྣལ་འགྣྣར་ཅིག

 གལ་སྲིད་ང་ཚོས་སྤྲང་ཕྲུག་རུབ་རུབ་བཟོ་བ་ཙམ་དང། སློབ་སྦྱོང་སྣེ་སེལ་ཙམ་སྤྲོད་པའི་ཆེད་དུ་

ཡིན་ན། ༡༩༦༠ དང་ ༡༩༦༡ ལོ་ནས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་རྒྱ་གར་ནང་སློབ་གྲྭ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཡོད་པར་བཀྲམས་ན་

དུས་གཅིག་ཏུ་ཉིན་གཅིག་ཙམ་ལ་བགོ་འགྲེམས་ཐུབ་ཀྱི་རེད། འནོ་ཀྱང་ང་ཚོས་ལས་ཀ་ལས་སླ་བ་དེ་ཕར་

བཞག་སྟེ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞིག་དང་དུ་བླངས། རང་རེར་སླབོ་དེབ་དང། དགེ་རྒན། ས་ཁང་སགོས་གང་ཡང་

མེད་བཞིན་དུ་བདོ་པ་རང་གི་སླབོ་གྲྭ་ཟུར་དུ་བཙུགས་ཡདོ་པ་དང། ང་རང་ཚོ་རང་གིས་འགྲ་ོགྲནོ་ཡང་མང་པ་ོ

བཏང། རྩ་བ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མཉམ་འབྲེལ་མ་བྱས་པར་ཡོང་ཐབས་མེད་སྟབས་རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་རིག་

བླནོ་ཆེན་དབུ་བཞུགས་ཀྱི་དབུས་ཤེས་རིག་ཚོགས་པ་ཞེས་པ་ཞིག་བཙུགས་ནས་དམིགས་བསལ་གྱིས་བདོ་ཀྱི་

སློབ་གྲྭ་བཙུགས། ཐོག་མའི་བསམ་བློར་སློབ་གྲྭའི་ནང་འཛམ་བུ་གླིང་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིཤེས་རིག་རྣམས་རང་

སྐད་ཐགོ་སླབོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་བསམ་བྱུང་ཡང། སྐབས་དེར་ཆ་རྐྱེན་མ་ཚང་བས་ཨིན་ཡིག་ཐགོ་བསླབ་རྒྱུ་བྱས་

པ་བཞིན། དེང་སང་ཨིན་སྐད་ཐགོ་ནས་སླབོ་མུས་ལ་མ་འངོས་པར་དེ་དག་ཀྱང་ངེས་པར་དུ་ང་རང་ཚོའི་སྐད་

ཡིག་ཐོག་བསྒྱུར་དགོས། 

 བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ལས་དནོ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕྱགོས་ཀྱིས་མཚོན་བདོ་སྤྱིའི་ཤེས་རིག་སྐརོ་དམིགས་བསལ་ཚོགས་

འདུ་ཐེངས་དང་པོ་སྐྱོང་སྐབས་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ། ༼ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༨ ཉིན།༽

 ད་ཆ་ལོ་ཉི་ཤུ ་རྩ་ལྔ་ཕྱིན་ན་ཡང་ད་དུང་དཀའ་ངལ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་བསྡད་ཡོད་པས། དེ་ལ་འབད་

བརྩོན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག སྔོན་ལ་མཐོ་རིམ་གྱི་སློབ་ཚན་ལྟ་བུ་འགྲུབ་མིན་གང་ལྟར་ཡང་འཛིན་གྲྭ་གང་

ལ་གང་འཚམ་བར་དུ་བོད་སྐད་ཁོ་ནའི་ཐོག་ནས་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་ཐུབ་པ་དགོས་གལ་ཆེན་པོ་འདུག ལོ་རེ་ལོ་

རེར་འཛིན་གྲྭ་རེ་རེ་སྤར་ཏེ་ལོ་ཅི་སོང་གི་འཛིན་གྲྭ་རིམ་སྤར་བྱེད་ཐུབ་པའི་གོ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ཏན་

༸གོང་

ས་

མཆོག་

གི་

བཀའ་

སློབ།



ཏན་རེད། དེ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཕྲུ་གུར་ལས་སླ་བ་ཡངོ་གི་རེད། བདོ་སྐད་དེ་ས་ོསའོ་ིརང་སྐད་ཡིན་པས་ས་ོསའོ་ིསྐད་

ཁ་ོནའི་ཐགོ་ནས་སླབོ་ཚན་གྱི་དནོ་དག་འགྲེལ་བཤད་བྱས་ན་དནོ་དག་དེ་དག་བསླབ་རྒྱུ་མ་གཏགོས་ཚིག་གསར་

པ་ཞིག་སླབོ་སྦྱངོ་བྱེད་དགསོ་དནོ་མེད། དེ་མིན་ཚིག་དེ་གསར་པ་གཅིག་ཆགས། དནོ་དག་དེ་ཡང་གསར་པ་ཞིག་

བསླབ་དགོས་དུས་ཤུ གས་གཉིས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད།  

 .................ཚན་རིག་ལྟ་བུའི་དེང་དུས་འཛམ་གླིང་གི་གནས་ཚུལ་གསར་པའི་རིགས་ཤོད་དགོས་བྱུང་

ན་བདོ་ཡིག་ནང་ལ་འདང་གི་ཡདོ་པ་མ་རེད། དེ་ནི་ད་ལྟ་བེད་སྤྱདོ་བྱེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་དང། སྐད་ཡིག་འདིའི་ནང་

ལ་བེད་སྤྱོད་བྱ་ཐབས་མིང་ཚིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་མ་ཐུབ་པས་ལན་པ་མ་གཏོགས། རྩ་བའི་བོད་ཡིག་ཁོ་རང་གི་

འདང་གི་མེད་པ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད།

  ཤེས་རིག་ལས་དོན་གལ་ཆེའི་སྐོར་ཆེས་མཐོའ་ིལྷན་ཚོགས་གནང་རྒྱུའི་བརྡ་ཁྱབ་གནང་དོན་ལྟར། བཅར་འབྱརོ་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་

སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།༼ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༡ ཉིན༽

 

 ..............ང་ཚོས་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་གནས་ཚད་བར་དུ། སློབ་ཚན་ཚང་མ་བོད་ཡིག་ནང་ལ་བསླབ་

ཐུབ་པ་བྱེད་དགསོ། སླབོ་དེབ་འདྲ་ཆགས་པ་ོམ་དགསོ་པར། སང་ཉིན་སླབོ་ཚན་སྤྲདོ་རྒྱུ་དེ་རིང་དགངོ་དྲ་ོསྒྱུར་གྱིན་

སྒྱུར་གྱིན་བྱས། སྔོན་ལ་སྣུམ་དཔར་ཞིག་ལས་མ་བྱུང་ནའང་བརྒྱབ་སྟེ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱིན་བྱེད་ཀྱིན་ཉམས་མྱོང་

གསགོ་གིན་གསགོ་གིན་བྱེད་དགསོ། སྤུས་དག་ཏུ་ག་ལེར་ལ་བཏང་ཆགོ་གི་རེད། དང་པ་ོརང་ནས་སྒ་ོགང་ས་ནས་

ནོར་འཁྲུལ་མེད་གཅིག་བསྒྱུར། སྒོ་གང་ས་ནས་སྤུས་དག་གི་སློབ་དེབ་དཔར་འདེབས་སྔོན་ལ་བྱས། དེ་མཚམས་

གཞི་ནས་སློབ་དགོས་བྱུང་ན་དུས་ཚོད་མང་པོ་འགོར་གྱི་རེད་ལ། ཁག་པོ་རེད། 

  བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་མཆགོ་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བདོ་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་པའི་ཐགོ་སྩལ་བའི་བཀའ་སླབོ། 

༼ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༣ ཉིན། ༽

 སླབོ་ཚན་གཞན་དག་ཚང་མ་ས་ོསའོ་ིསྐད་ཡིག་ཐགོ་ནས་སླབོ་སྦྱངོ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་དགསོ་

ཀྱི་འདུག དེ་བྱུང་ན་བོད་པའི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་ཡི་རེད། དེས་བོད་པའི་རིག་གཞུང་ལ་ཕན་གྱི་རེད། བོད་

པའི་རྣམ་པ་ཟིན་རྒྱུ་ལ་དེས་ཕན་གྱི་རེད། བོད་པའི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་མ་བཏང་བར་ཟ་སྐད་འཐུང་སྐད་ཙམ་མ་

གཏགོས་གཞན་དག་ལས་དནོ་འགངས་ཚེ་བ་ཚོ་སྐད་ཡིག་གཞན་དག་བེད་སྤྱདོ་བྱས་ན་བ་གཏགོས་བདོ་པའི་སྐད་

ཡིག་གིས་མ་འདང་བར་བསྡད་ན་ཧ་ཅང་ང་ོཚ་པ་ོརེད་ལ། བདོ་པའི་སྐད་ཡིག་རང་ཤུ གས་ཀྱིས་འཐུས་ཤརོ་འགྲ་ོཡི་

རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་བོད་སྐད་མ་འདང་བ་ཞིག་གི་གནས་ཚུལ་མུ་མཐུད་བསྡད་པ་ཡིན་ན་བོད་པའི་

རིག་གཞུང་རྩ་བ་ཆེན་པོ་རེད། ཅེས་ང་ཚོས་ག་ཚོད་བཤད་ན་ཡང་དེ་ཙམ་གྱིས་ནུས་པ་ཐོན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། དེ་

འདྲའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོད་བདོ་པའི་དགེ་རྒན་ཚོར་དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་འགན་ཆེན་པ་ོསླེབས་ཡངོ་

གི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་སོང་ངམ། སློབ་ཚན་ཚང་མ་བོད་པའི་སྐད་ཡིག་གི་ནང་ནས་བསླབ་དགོས་པར་བརྟེན་བོད་

པའི་དགེ་རྒན་རྣམས་ནས་དམིགས་བསལ་གྱི་དོ་ཁུར་ཆེར་བསྐྱེད་བྱ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག

 གངས་སྐྱིད་ཕྱི་འབྲེལ་ཚོགས་ཁང་དུ། གཏན་ཉིན་སློབ་སྤྱི་ཁག་དང། དགེ་རྒན། གཞིས་འགོ་བདེ་དོན། ལྡི་ལི་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་

པའི་དྲུང་ཆེ་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་འདུའི་སར་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ། ༼ཕྱི་ལོ་༡༩༩༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ཉིན།༽




