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རྒྱལ་སྤྱིའི་དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལས་གཅིག་བརྒྱུད་པའི་ འཆར་སྒྲིག་ཅན་གྱི་བྱ་ངན་དང་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་སྨོ་

རྫས་ནག་ཚོང་ཚུ་བཀག་ཐབས་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནི་གུར་ བིམསི་ཀྲེཊ་མཐུན་གྲོས།

བང་ལ་དེཤི་མི་སེར་སྤྱི་མཐུན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ རྒྱ་གར་མི་སེར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ མཱ་ཡན་མར་གཅིག་སོམ་གྱི་

རྒྱལ་ཁབ་ བལ་པོ་སྤྱི་གཞུང་དམངས་གཙོ་མི་སེར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ སི་རི་ལངྐ་དམངས་གཙོའི་སྤྱི་དབང་མི་སེར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ ཐའི་ལེནཌ་

རྒྱལ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚུ་ དེ་ལས བེང་གཱལ་ལུང་ཕོགས་ཀྱི་འཕྲུལ་རིག་དང་དཔལ་འབྱོར་མཉམ་འབྲེལ་ཐབས་རིག༼བིམསི་

ཀྲེཊ༽འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ མཐུན་གྲོས་འདི་ནང་ གཅིག་མཐུན་ལུ་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་

ཟེར་གོ་དགོ

འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་བར་ན་ སྔར་སོལ་མཛའ་བཤེས་མཐུན་ལམ་དམ་ཟབ་ཀྱིས་ལམ་སོན་འབད་དེ་ ཁོང་གི་མཐུན་འབྲེལ་ཚུ་ སྔར་

བ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ཕན་གྲོགས་ལུ་ ཁོང་གི་བརོན་ཤུགས།

རྒྱལ་སྤྱིའི་དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལས་གཅིག་བརྒྱུད་པའི་ འཆར་སྒྲིག་ཅན་གྱི་བྱ་ངན་དང་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་སྨོ་

རྫས་ནག་ཚོང་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ཁྱབ་སྤེལ་སོང་བའི་ཚ་གྱང་གདིང་ལས་བཞེས་ཏེ།

བིམསི་ཀྲེཊ་ལུང་ཕོགས་ནང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལས་གཅིག་བརྒྱུད་པའི་ འཆར་སྒྲིག་ཅན་གྱི་བྱ་ངན་

དང་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་སྨོ་རྫས་ནག་ཚོང་ཚུ་བཀག་ཐབས་ལུ་ མཐུན་འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ།

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་དང་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་གྲོས་ཚུ་ དེ་ལས་ རང་སོའི་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཕན་ཚུན་ཁེ་ཕན་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ།

དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལས་གཅིག་བརྒྱུད་པའི་ འཆར་སྒྲིག་ཅན་གྱི་བྱ་ངན་དང་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་སྨོ་རྫས་ནག་

ཚོང་བཀག་ཐབས་ལུ་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུའི་ཕན་ཤུགས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ དེའི་དོན་ལུ་ རང་སོའི་ཁྲིམས་ལུགས་བསར་སྤོད་

འབད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཁོང་ར་ནང་འཁོད་ལུ་མཉམ་འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དོན་ལུ་ གཞི་བཀོད་ཅིག་བརམ་བསྒྲིག་འབད་ནིའི་

རེ་བ་བསྐྱེད་དེ།

ཞལ་འཆམས་བྱུང་བ་གཤམ་གསལ་ལྟར།
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ར་ཚན་ ༡ པ།

མཐུན་གྲོས་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད།

༡. འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ མཐུན་གྲོས་འདི་ཡི་གཞི་བཀོད་ནང་འཁོད་དང་ རང་སོའི་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་སྒྲིག་གཞི་

ཚུ་འཁྲིལ་ཏེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་བྱ་ངན་ཚུ་བཀག་ཐབས་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་།

(༡) རྒྱལ་སྤྱིའི་དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་དང་།

(༢) རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལས་གཅིག་བརྒྱུད་པའི་ འཆར་སྒྲིག་ཅན་གྱི་བྱ་ངན།

(༣) སྔོན་བགྲོད་རྫས་སྦོར་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ སྨོ་རྫས་དང་སེམས་ཁམས་ལུ་གནོད་པའི་སྨོ་རྫས་ཚུའི་ཁྲིམས་འགལ་ནག་ཚོང་།

༢. གོང་གི་དམིགས་དོན་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ དེ་བཟུམ་གྱི་བྱ་ངན་ཚུ་ སྔོན་འགོག་

དང་ ཞིབ་དཔྱད་ ཉེས་བཤེར་ དེ་ལས་ བཙན་གནོན་འབད་ནི་ལུ་ ཐབས་ཤེས་རྒྱ་ཆེ་དྲག་གི་སྒོ་ལས་ སྤྱི་མཐུན་གྲོགས་རམ་

གང་དྲག་བྱིན་དགོ

ར་ཚན་ ༢ པ།

ངེས་ཚིག

མཐུན་གྲོས་འདི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་-འཐུས་མི་འབད་ཚུད་ཡོད་པའི་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་

སྤྱིའི་མཐུན་གྲོས་ཚུ་གི་འོག་ལུ་འཁོད་པའི་ གོ་དོན་ཚུ་ལུ་གོ་དགོ 

ར་ཚན་ ༣ པ།

དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་བཀག་ཐབས་ལུ་མཉམ་འབྲེལ།

འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་རིགས་ཚུ་ག་ར་བཀག་ཐབས་འབད་ནི་ནང་ ཁོང་གི་མཉམ་རུབ་ཐོག་ གཤམ་

འཁོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནིའི་ ཞལ་འཆམས་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ཡང་:

(ཀ) རྒྱལ་སྤྱི་དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་བྱ་བ་ཚུ་ འཆར་གཞི་བརམ་ནི་དང་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ བཅའ་

མར་གཏོགས་མི་ མི་ངོ་ཚུ་དང་བྱ་ངན་སྡེ་ཚན་ཚུའི་ལས་སྣ་ཚུ་དང་ དེ་ལུགས་ཀྱི་མི་ངོ་ཚུ་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་དམག་འཐབ་

སའམ་ སྦ་ས་བྱིན་མི་ཚུ་དང་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་ ཁོང་གི་ས་ཁོངས་ལས་དྲག་སྤོད་འཐབ་བཅུག་ནི་ ཡང་ན་ དེའི་

དོན་ལུ་སྤོད་བཅུག་ནི་བརྩིས་པའི་ ཁོང་གི་འགན་རོགས་ཚུའི་བརྡ་དོན་ སྤོད་ནི་དང་བརྗེ་སོར་འབད་ནི། འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་

གིས་ མཁོ་གལ་དང་བསྟུན་ཏེ་ དེ་ལུགས་ཀྱི་བྱ་ངན་ཚུ་སྔོན་འགོག་དང་ བཙན་གནོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དེ་བཟུམ་གྱི་བྱ་ངན་ནང་ 

གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་མི་ཚུ་གི་རང་གཤིས་དང་ གཞན་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཉེན་ཁ་ཅན་ཡོད་པའི་སྐོར་ བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་ཚུ་ 

ག་འཐོབ་ཅིག་བརྗེ་སོར་འབད་དགོ

(ཁ) རྒྱལ་སྤྱི་དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་ དངུལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་གང་རུང་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ས་ཁོངས་ནང་གནས་ཡོད་པ་ 

ཡང་ན་ ཁོང་རའི་མི་ཁུངས་ཚུ་གིས་ བདག་བཟུང་དང་དམ་འཛིན་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དེའི་བརྡ་དོན་ སྤོད་ནི་དང་བརྗེ་སོར་འབད་

དགོ
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(ག) རྒྱལ་སྤྱི་དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་བཀག་ནི་དོན་ལུ་ ཁོང་གི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ

(ང) བཙན་འཕོག་མཐའ་སྡུད་དང་ བཙན་བཞག་ལས་ཉེན་སྐྱོབ་དང་འཁོན་འགྲིག་འབད་ནི་ཚུ་ རྒྱལ་སྤྱིས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་བའི་མི་ངོ་ཚུ་

གི་ཉེན་སྲུང་ བརྫུས་བཟོའི་སྔོན་འགོག་ གོ་མཚོན་དང་མདེའུ འགས་རྫས དེ་ལས་གཞན་གནོད་ཉེན་ཅན་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་ ཁྲིམས་

འགལ་ཐོག་ལས་ ཚོང་སྒྱུར་དང་ནག་ཚོང་འཐབ་ནི་ལས་སྔོན་འགོག་དང་དྲག་གནོན་ ཏི་རུ་བརྫུས་མ་བཟོ་ནི་ དེ་ལས བརྫུས་བཟོ་

དང་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་གྱི་ལམ་འགྲུལ་དང་ནང་སྐྱོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལས་སྔོན་འགོག་འབད་ནིའི་གཞི་དོན་ཚུ་ནང་  

ཉམས་མོང་བརྗེ་སོར་དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ

(ཅ) དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པ་ཚུ་གིས་ གོ་མཚོན་དང་འགས་རྫས  དེ་ལས་གཞན་བཀག་དམ་ཅན་གྱི་རྒྱུ་རྫས་ཚུ་ འཐོབ་མ་ཚུགསཔ་

བཟོ་ནི་ནང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནི་ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབད་དགོ

(ཆ) དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་བཀག་ནིའི་གཞི་དོན་འདི་ནང་ལུ་ འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་མི་ཉེན་སྲུང་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་བསར་སྤོད་འབད་

མི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་ལཱ་གི་ཁྱད་རིག་བརྗེ་སོར་བརྩིས་པའི་ སྦོང་བརྡར་དང་ གྲོས་འཛོམས་དང་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་

སོགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་ ཁྲིམས་ལུགས་བསར་སྤོད་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཚུའི་བར་ན་མཉམ་

འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་དགོ

(ཇ) འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་བར་ན་ མོས་མཐུན་ཐོག་ལས་ཞལ་འཆམས་བྱུང་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་གཞན་གང་རུང་ནང་ལུ་ མཉམ་

འབྲེལ་འབད་དགོ

ར་ཚན་ ༤ པ།

རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལས་གཅིག་བརྒྱུད་པའི་ འཆར་སྒྲིག་ཅན་གྱི་བྱ་ངན་བཀག་ཐབས་ནང་ལུ་མཉམ་འབྲེལ།

འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལས་གཅིག་བརྒྱུད་པའི་ འཆར་སྒྲིག་ཅན་གྱི་བྱ་ངན་གྱི་རིགས་ཚུ་ག་ར་ བཀག་ཐབས་

འབད་ནི་ནང་ མཉམ་རུབ་ཐོག་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནིའི་ ཞལ་འཆམས་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ཡང་:

(ཀ) རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལས་གཅིག་བརྒྱུད་པའི་ འཆར་སྒྲིག་ཅན་གྱི་བྱ་ངན་ཚུ་ འཆར་གཞི་བརམ་ནི་དང་ དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ 

ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ མི་ངོ་དང་བྱ་ངན་སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་ལས་སྣ་ཚུ་དང་ དེ་ལུགས་ཀྱི་མི་ངོ་ཚུ་ ཡང་ན་ སྡེ་

ཚན་ཚུ་ལུ་བྱ་ངན་འཐབ་སའམ་ སྦ་ས་བྱིན་མི་ཚུ་དང་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་ཁོང་གི་ས་ཁོངས་དེ་ཁར་ལས་བྱ་ངན་འཐབ་

བཅུག་ནི་ ཡང་ན་ དེའི་དོན་ལུ་སྤོད་བཅུག་ནི་བརྩིས་པའི་ ཁོང་གི་འགན་རོགས་ཚུའི་བརྡ་དོན་ སྤོད་ནི་དང་བརྗེ་སོར་འབད་ནི། 

འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ མཁོ་གལ་དང་བསྟུན་ཏེ་ དེ་ལུགས་ཀྱི་བྱ་ངན་ཚུ་སྔོན་འགོག་དང་བཙན་གནོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དེ་

བཟུམ་གྱི་བྱ་ངན་ནང་ གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་མི་ཚུ་གི་རང་གཤིས་དང་ གཞན་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཉེན་ཁ་ཅན་ཡོད་པའི་སྐོར་ 

བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་ཚུ་ ག་འཐོབ་ཅིག་བརྗེ་སོར་འབད་དགོ

(ཁ) རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལས་གཅིག་བརྒྱུད་པའི་ འཆར་སྒྲིག་ཅན་གྱི་བྱ་ངན་འདིའི་ དངུལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་གང་རུང་ འཐུས་མི་རྒྱལ་

ཁབ་ཅིག་གི་ས་ཁོངས་ནང་གནས་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ ཁོང་རའི་མི་ཁུངས་ཚུ་གིས་ བདག་བཟུང་དང་དམ་འཛིན་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ 

དེའི་བརྡ་དོན་ སྤོད་ནི་དང་བརྗེ་སོར་འབད་དགོ
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(ག) རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལས་གཅིག་བརྒྱུད་པའི་ འཆར་སྒྲིག་ཅན་གྱི་བྱ་ངན་བཀག་འཛིན་འབད་ནིའི་ནང་ལུ་ ཁོང་གི་ཐབས་ལམ་སྣ་

ཚོགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ

(ང) བཙན་འཕོག་འབད་ནི་དང་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་གོ་མཚོན་དང་མདེའུ་ འགས་རྫས་དང་གཞན་གནོད་ཉེན་ཅན་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་

ནག་ཚོང་འཐབ་ནི་ དེ་ལས་ ཏི་རུ་བརྫུས་མ་བཟོ་ནི་དང་ བརྫུས་བཟོ་དང་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་གྱི་ལམ་འགྲུལ་དང་ནང་སྐྱོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་

ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ལུ་འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ འཆར་སྒྲིག་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་འགལ་བ་སྡེ་ཚན་ཚུའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ མཉམ་

འབྲེལ་དང་ཉམས་མོང་བརྗེ་སོར་འབད་དགོ

(ཅ) འཆར་སྒྲིག་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་འགལ་བ་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ གོ་མཚོན་དང་འགས་རྫས  དེ་ལས་གཞན་བཀག་དམ་ཅན་གྱི་རྒྱུ་རྫས་ཚུ་ 

འཐོབ་མ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ནང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནི་ལུ་ལྷན་ཐབས་འབད་དགོ 

(ཆ) རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལས་གཅིག་བརྒྱུད་པའི་ འཆར་སྒྲིག་ཅན་གྱི་བྱ་ངན་བཀག་ནིའི་གཞི་དོན་འདི་ནང་ལུ་ འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་མི་

ཉེན་སྲུང་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་བསར་སྤོད་འབད་མི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་ལཱ་གི་མཁས་རིག་བརྗེ་སོར་བརྩིས་པའི་ སྦོང་བརྡར་

དང་ གྲོས་འཛོམས་དང་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་སོགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་ ཁྲིམས་ལུགས་

བསར་སྤོད་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཚུའི་བར་ན་མཉམ་འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་དགོ

(ཇ) འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུའི་བར་ན་ མོས་མཐུན་ཐོག་ལས་ཞལ་འཆམས་བྱུང་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་གཞན་གང་རུང་ནང་ལུ་ མཉམ་

འབྲེལ་འབད་དགོ

ར་ཚན་ ༥ པ།

སྨོ་རྫས་ནག་ཚོང་བཀག་ནི་ནང་ལུ་མཉམ་འབྲེལ།

འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ སྨོ་རྫས་ནག་ཚོང་འཐབ་ནི་ལས་གདོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ ཁོང་གིས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནད་

དོན་ཚུ་ནང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནིའི་ ཞལ་འཆམས་བྱུང་ཡོདཔ་འདི་ཡང་:

(ཀ) སྨོ་རྫས་ནག་ཚོང་འཐབ་ནི་ཚུ་འཆར་གཞི་བརམ་ནི་དང་ དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

མི་ མི་ངོ་ཚུ་དང་བྱ་ངན་སྡེ་ཚན་ཚུའི་ལས་སྣ་ཚུ་དང་ དེ་ལུགས་ཀྱི་མི་ངོ་ཚུ་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་སྨོ་རྫས་ནག་ཚོང་འཐབ་ས་འམ་ 

སྦ་ས་བྱིན་མི་ཚུ་དང་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་ ཁོང་གི་ས་ཁོངས་དེ་ཁར་ལས་ནག་ཚོང་འཐབ་བཅུག་ནི་ ཡང་ན་ དེའི་དོན་

ལུ་སྤོད་བཅུག་ནི་བརྩིས་པའི་ ཁོང་གི་འགན་རོགས་ཚུའི་བརྡ་དོན་ སྤོད་ནི་དང་བརྗེ་སོར་འབད་ནི། འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ 

མཁོ་གལ་དང་བསྟུན་ཏེ་ དེ་ལུགས་ཀྱི་བྱ་ངན་ཚུ་སྔོན་འགོག་དང་ བཙན་གནོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དེ་བཟུམ་གྱི་བྱ་ངན་ནང་ གྲལ་

གཏོགས་ཡོད་པའི་མི་ཚུ་གི་རང་གཤིས་དང་ གཞན་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཉེན་ཁ་ཅན་ཡོད་པའི་སྐོར་ བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་ཚུ་ ག་

འཐོབ་ཅིག་བརྗེ་སོར་འབད་དགོ

(ཁ) ཁྲིམས་འགལ་སྨོ་རྫས་ནག་ཚོང་གི་ དངུལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་གང་རུང་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ས་ཁོངས་ནང་གནས་ཡོད་པ་ 

ཡང་ན་ ཁོང་རའི་མི་ཁུངས་ཚུ་གིས་ བདག་བཟུང་དང་དམ་འཛིན་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དེའི་བརྡ་དོན་ སྤོད་ནི་དང་བརྗེ་སོར་འབད་

དགོ
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(ག) ཁྲིམས་འགལ་སྨོ་རྫས་ནག་ཚོང་བཀག་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ ཁོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ

(ང)  སྨོ་རྫས་ནག་ཚོང་བཀག་ནིའི་གཞི་དོན་འདི་ནང་ལུ་ འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་མི་ཉེན་སྲུང་པ་དང་  ཁྲིམས་ལུགས་བསར་སྤོད་འབད་

མི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་ལཱ་གི་མཁས་རིག་བརྗེ་སོར་བརྩིས་པའི་ སྦོང་བརྡར་དང་ གྲོས་འཛོམས་དང་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་

སོགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་ ཁྲིམས་ལུགས་བསར་སྤོད་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཚུའི་བར་ན་མཉམ་

འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་དགོ

(ཅ) སྨོ་རྫས་ནག་ཚོང་འཐབ་ནི་དང་ སྨོ་རྫས་ལོག་སྤོད་འཐབ་མི་གུར་ ཉེས་ལས་ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་ཚུའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ བརྗེ་སོར་འབད་

དགོ

(ཆ) ལོག་སྤོད་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ བརྒྱུད་ཁུངས་རང་བཞིན་ཡང་ན་བཟོ་བཟོཝ་ཨིན་མི་ སྨོ་རྫས་དང་ སེམས་ཁམས་

ལུ་གནོད་པའི་སྨོ་རྫས་ཀྱི་དཔེ་ཚད་ཚུ་ སྤོད་ནི་དང་བརྗེ་སོར་འབད་དགོ

(ཇ) རང་སོའི་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་འགན་ཁུར་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་འཛིན་

བཟུང་འབད་ཚུགས་ནི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བཟི་སྨན་དང་ སེམས་ཁམས་ལུ་གནོད་པའི་རྒྱུ་རྫས དེ་ལས་སྔོན་བགྲོད་རྫས་

སྦོར་ཚུ་ ཚད་འཛིན་ཐོག་སྐྱེལ་སྤོད་འབད་ནི་ལུ་ལྷན་ཐབས་འབད་དགོ

(ཉ) འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུའི་བར་ན་ མོས་མཐུན་ཐོག་ལས་ཞལ་འཆམས་བྱུང་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་གཞན་གང་རུང་ནང་ལུ་ མཉམ་

འབྲེལ་འབད་དགོ 

ར་ཚན་ ༦ པ།

ཁྲིམས་ལུགས་བསར་སྤོད་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་མཉམ་འབྲེལ།

འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་ ཁྲིམས་ལུགས་བསར་སྤོད་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ར་ཚན་ ༣ པ་ལས་ ༥ ཚུན་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་དམིགས་དོན་ཚུ་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་གཤམ་འཁོད་

གནད་དོན་ཚུ་ནང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ

(ཀ) རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལས་གཅིག་བརྒྱུད་པའི་ འཆར་སྒྲིག་ཅན་གྱི་བྱ་ངན་དང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་སྨོ་རྫས་ནག་

ཚོང་འཐབ་མི་མི་ངོ་དང་ ཁོང་གི་འགན་རོགས་ ཁོང་རའི་སྦྲེལ་བ་ཚུ་ བྱ་ངན་སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་གནས་ལུགས་དང་གཞི་བཀོད་ དེ་ལས་ 

ཁོང་གི་རང་གཤིས་ཀྱི་གནས་སྡུད་ བརྗེ་སོར་འབད་དགོཔ་དང།

(ཁ) ག་སྟེ་མཁོ་གལ་ཡོད་སར་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཁོང་རའི་ དངུལ་འབྲེལ་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ དབང་ནུས་ལྡན་

པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་   རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལས་གཅིག་བརྒྱུད་པའི་ འཆར་སྒྲིག་ཅན་གྱི་བྱ་ངན་དང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་ 

ཁྲིམས་འགལ་གྱི་སྨོ་རྫས་ནག་ཚོང་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་མི་ མི་ངོ་ཚུ་དང་ཁོང་གི་འགན་རོགས་ཚུ་གི་ མ་དངུལ་དང་ དངུལ་

གྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་གི་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་སྐོར་ བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་འབད་དགོ
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(ག) མཐུན་གྲོས་འདི་གི་ཁྱབ་ཚད་ནང་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ བྱ་ངན་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་མི་ མི་ངོ་ཚུ་དང་ཁོང་རའི་འགན་རོགས་ཚུ་ 

བྱ་ངན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་དང་ འཛིན་བཟུང་ ཉེས་ཅན་རྩིས་སྤོད་ལེན་འབད་དེ་ ཁྲིམས་གཅོད་འབད་ནི་ནང་ ཕན་ཚུན་ཁྲིམས་དོན་

གྲོགས་རམ་མཐུན་གྲོགས་འབད་ནི་ལུ་ ཐབས་ལམ་དང་ཐབས་ཤེས་ཚུ་བཏོན་དགོ

(ང) འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་བར་ན་ མོས་མཐུན་ཐོག་ཁས་ལེན་མཛད་ཡོད་པའི་ གཞན་གང་རུང་ནང་ གྲོགས་རམ་ འབད་དགོ

ར་ཚན་ ༧ པ།

འབྲེལ་མཚམས་དབང་འཛིན་ཚུ་གི་གསལ་བསྒྲགས།

༡ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ མཐུན་གྲོས་འདིའི་ཁྱབ་ཚད་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ གཞི་དོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་དང་བརྡ་དོན་

བརྗེ་སོར་འབད་ནི་དོན་ལུ་ འགན་ཁག་ཅན་གྱི་འབྲེལ་མཚམས་དབང་འཛིན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ གཅིག་གི་གཅིག་ལུ་ 

གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོ

༢ མཐུན་གྲོས་འདི་གི་འོག་ལུ་ཞུ་བསྐུལ་གང་རུང་ ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་སྐྱོང་བརྒྱུད་དེ་ཕུལ་ཆོག

ར་ཚན་ ༨ པ།

བསར་སྤོད་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ།

འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ མཐུན་གྲོས་འདི་གི་བསར་སྤོད་བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་ནིའི་དགོངས་འཆར་དང་སྦྲགས་ཏེ་ མོས་མཐུན་ཐོག་ཞལ་

འཆམས་བྱུང་ཡོད་པའི་ཚེས་གྲངས་ཚུ་ལུ་ དུས་དང་དུས་ཚོད་ལུ་འཛོམས་དགོ

ར་ཚན་ ༩ པ།

བརྡ་དོན་གྱི་གསང་བྱ།

༡ མཐུན་གྲོས་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་ བརྡ་དོན་གང་རུང་སྤོད་ཡོད་མི་དེ་ དགོས་དོན་ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་སྤོད་

ཡོདཔ་ཨིན་ན་ འདི་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ

༢ མཐུན་གྲོས་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་ གསང་བྱའི་བརྡ་དོན་གང་རུང་ཐོབ་ཡོད་མི་དེ་ དེ་ལུགས་ཀྱི་བརྡ་

དོན་སྤོད་མི་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནང་བ་མེད་པར་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཅིག་ ཡང་ན་ གཞན་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལུ་ 

བརྒྱུད་སྤོད་འབད་ནི་ ཡང་ན་ ཕྱིར་བཤད་འབད་མི་ཆོག
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ར་ཚན་ ༡༠ པ།

ཞུ་བསྐུལ་ངོས་ལེན་འབད་མ་ཚུགས་པ།

འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་གང་རུང་ཅིག་གིས་ གལ་སྲིད་ རང་གི་འཆར་སྣང་ལུ་ ཞུ་བསྐུལ་དེ་གིས་ རང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རང་བཙན་ལུ་གནོད་

ཉེན་ ཉེན་སྲུང་ལུ་འཚུབ་ཆ་འབྱུང་ནི་ ཡང་ན་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལས་ འགལ་བ་འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་མི་ 

མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ཕུལ་བའི་ཞུ་བསྐུལ་ཅིག་ ཧྲིལ་བུ་ ཡང་ན་ བམ་ཚན་སྦེ་ཆ་མེད་གཏང་ཆོག ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་འཐུས་མི་རྒྱལ་

ཁབ་ལུ་ ཞུ་བསྐུལ་འདི་ ངོས་ལེན་འབད་མ་ཚུགས་པའི་གྲོས་ཆོད་བྱུང་བའི་སྐོར་ བརྡ་འཕོད་དགོ

ར་ཚན་ ༡༡ པ།

ཉོག་འཛིང་ཚུ་གི་བསལ་ཐབས།

མཐུན་གྲོས་འདི་གི་ལག་ལེན་ ཡང་ན་ དོན་འགྲེལ་ལུ་བརྟེན་ ཉོག་འཛིང་གང་རུང་འབྱུང་ཚེ་ ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་སྐྱོང་བརྒྱུད་དེ་ འཁོན་འགྲིག་

གི་སྒོ་ལས འབྲེལ་ཡོད་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་བར་ན་བསལ་ཐབས་འབད་དགོ

ར་ཚན་ ༡༢ པ།

ཆིངས་ཡིག་གཞན་ཚུ་གི་འོག་ལུ་འགན་ཁུར་ཚུ།

མཐུན་གྲོས་འདི་ཡི་དགོངས་དོན་ཚུ་གིས་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ གཞན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གན་ཡིག་ཚུ་ནང་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་འཛུལ་ཏེ་ 

འདི་དང་འཁྲིལ་བའི་འགན་ཁུར་ལེན་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་མེད།

ར་ཚན་ ༡༣ པ།

ཁ་སྐད།

དབྱིན་སྐད་འདི་ མཐུན་གྲོས་འདི་གི་འོག་ལུ་ བརྡ་དོན་སྤོད་ལེན་དང་གནས་ཚུལ་བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ

 

ར་ཚན་ ༡༤ པ།

འཕྲི་སྣོན།

མཐུན་གྲོས་འདི་ མཁོ་གལ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཞལ་འཆམ་ཐོག་བསྒྱུར་བཅོས་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཆོག

ར་ཚན་ ༡༥ པ།

བསར་སྤོད་ནང་གྲངས་འཛུལ།

༡ མཐུན་གྲོས་འདི་ རྒྱབ་སྣོན་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་དང་ བིམ་ཨིསི་ཀྲེཊ་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ག་ར་གིས་ ཆ་འཇོག་མཛད་པའི་ཤུལ་ལུ་ 

བསར་སྤོད་འབད་དགོ
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༢ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས མཐུན་གྲོས་འདི་ནང་ལས་ ཕྱིར་བཏོན་མཛད་ནིའི་རེ་འདུན་གྱི་སྐོར་ ཟླ་དྲུག་གི་སྔ་གོང་ལས་ཡིག་

ཐོག་བརྡ་བསྐུལ་ཕུལ་ཞིན་ན་ མཐུན་གྲོས་འདི་ནང་ལས་ དུས་ནམ་རང་ཨིན་རུང་ ཕྱིར་བཏོན་མཛད་ཆོག མཐུན་གྲོས་འདི་གིས་ 

འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དང་གཅིག་ཁར་ བརྡ་བསྐུལ་གྱི་དུས་ཡུན་ཚང་བའི་བསྒང་ལས་ ཕན་གནོད་འཕོ་རྒྱུན་ཆདཔ་ཨིན། 

གཤམ་གསལ་བཀོད་ཡོད་མི་ རང་སོའི་གཞུང་ཚུ་གིས་ཚུལ་མཐུན་དབང་ཆ་སྤོད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ མཐུན་གྲོས་འདི་གུར་ཆ་འཇོག་གྲུབ་

པའི་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་ཉི་སོང་དགུ་ ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚོས་བཅུ་གཅིག་ལུ་ མཱ་ཡན་མར་གྱི་ས་གནས་ ནེ་པི་ཏཱ་འོ་ལུ་སྦེ་ མཐུན་གྲོས་འདི་ དབྱིན་སྐད་

ནང་ལུ་ངོ་མ་ ༨ བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ལུ།        

 མི་རྗེ་ཆེད་བསོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཌོག་ཀྲར་དི་པུ་མོ་ནི།     

བང་ལ་དེཤི་ མི་སེར་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་བོན་པོ།      

 འབྲུག་རྒྱལ་རྒྱུད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ལུ།

མི་རྗེ་བོན་པོ་ ཨོན་ཚེ་རིང་།

 འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་ཕྱི་འབྲེལ་བོན་པོ།

རྒྱ་གར་མི་སེར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ལུ།

མི་རྗེ་ ཨེས་ཨེམ་ ཀིརིཤ་ན།

རྒྱ་གར་མི་སེར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཕྱི་འབྲེལ་བོན་པོ།
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མཱ་ཡན་མར་སྤྱི་བསོམས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ལུ།

མི་རྗེ་ ཡུ་ ནཱཡན་ཝིན།

མཱ་ཡན་མར་སྤྱི་བསོམས་གཞུང་གི་ ཕྱི་འབྲེལ་བོན་པོ།

བལ་པོ་སྤྱི་གཞུང་དམངས་གཙོ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ལུ།

མི་རྗེ་ སུ་ཇ་ཏ་ ཀོའི་ར་ལ།

བལ་པོ་མི་སེར་དབང་གཙོའི་སྤྱི་མཐུན་གཞུང་གི་ བོན་ཆེན་འོགམ་དང་ ཕྱི་འབྲེལ་བོན་པོ།

སི་རི་ལངྐ་དམངས་གཙོའི་སྤྱི་དབང་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ལུ།

མི་རྗེ་ རོ་ཧི་ཐ་ བོ་གོལ་ལ་ག་མ།

སི་རི་ལངྐའི་མི་སེར་དམང་གཙོའི་གཞུང་གི་ ཕྱི་འབྲེལ་བོན་པོ།ཝ

ཐཱའི་ལེནཌི་རྒྱལ་རྒྱུད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ལུ།

མི་རྗེ་ ཀ་སིཊ་པི་རོམ་ཡ།

ཐཱའི་ལེནཌི་རྒྱལ་རྒྱུད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཕྱི་འབྲེལ་བོན་པོ།
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རྒྱལ་སྤྱིའི་དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལས་གཅིག་བརྒྱུད་པའི་ 

འཆར་སྒྲིག་ཅན་གྱི་བྱ་ངན་དང་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་སྨོ་རྫས་ནག་ཚོང་ཚུ་བཀག་ཐབས་ལུ་ 

མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནི་གུར་ བིམསི་ཀྲེཊ་མཐུན་གྲོས།
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