ད་རི་དབྱིན་ཟླ་༢ པའི་དབྱིན་ཚེས་ ༢༡ ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ་བའི་ རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོའི་ཉིམ་འདི་ཁར་
ང་གིས་ རོང་ཁག་ ༢༠ གི་མི་སེར་གྱི་མགྲིན་ཚབ་སྦེ་ འབྲུག་གི་སྤྱི་ནོར་དམ་པ་ མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེ་ དཔལ་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལུ་ དད་པ་དམ་ཚིག་གྱུར་
བ་མེད་པའི་སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་ར་ འཁྲུངས་སྐར་གྱི་ བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ ཟེར་ཞུ་ནིཨིན།
འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ད་རི་ནཱ་ལུ་ འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་བར་ བོན་གནང་མི་ གཞུང་གྲྭ་
ཚང་དང་ཆོས་སྡེ་གི་བླམ་དང་སོབ་དཔོན་ དྲག་ཁག་གསུམ་གྱི་དམག་མི་དང་འགོ་དཔོན་ གཞུང་གི་
དཔོན་ཁག་དང་ ཞི་གཡོགཔ་ སྒེར་སྡེའི་ཚོང་པ་དང་ལས་གཡོགཔ་ སྐུ་མགྲོན་ག་ར་ལུ་ ཧིང་ལས་ར་
བོན་པ་ལེགས་སོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེའི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་ སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ སོབ་དཔོན་དང་སོབ་ཕྲུག་
ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ ད་རི་དུས་སོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནིའི་ལས་རིམ་ཚུ་ བདུན་ཕྲག་བདུན་ཕྲག་ལས་བཅད་དེ་
སྦྱང་བ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ད་རི་ ང་བཅས་རང་འབྲུག་པའི་བཟའ་ཚང་འཛོམས་སར་
ལྟདམོ་སོན་པར་འོང་མི་དེ་ལུ་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
ང་ཅེ་རའི་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ད་ཅིག་ཁ་
ང་ཅེ་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཡང་ མནོ་བསམ་བཏང་ལྟ་བ་ཅིན་ ད་རེ་གནས་
སངས་འདི་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཡོདཔ་ ག་ར་གིས་ཤེས་ས་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི།
ད་རི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་ཉིམ་འདི་ཁར་ ང་ཅེ་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་དད་དམ་ལོད་མེད་
མེད་ཀྱི་ཕུལ་ཆ་༥ ཕུལ་གེ་ཟེར་ཞུ་ནི་འདི་ཡང་ དང་པ་ ང་ཅེ་ར་ལུ་འགན་ཁུར་ཕོག་པའི་ལཱ་རྩ་གྱེང་སྟེ་
འབད་ནིའི་ཁས་བླང་། གཉིས་པ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ངན་ལས་རྩ་ལས་ར་བཏགས་མི་བཅུག་ནིའི་ཁས་བླང་།
བླང་། གསུམ་པ་ བསན་པའི་ཞབས་ཏོག་མཆོད་རྟེན་མས་གསོ་ཞུ་ནིའི་ཁས་བླང་། བཞི་པ་ སོབ་
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ཕྲུག་ཚུ་གིས་དེབ་ལག་ནིའི་ཁས་བླང་། ལྔ་པ་ སོབ་དཔོན་ཚུ་གིས་སོབ་ཕྲུག་མས་ཆུང་བདག་འཛིན་
འབད་ནིའི་ཁས་བླང་ཚུ་ཕུལ་གེ་ཟེར་ཞུ་ནི།
ད་རེས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སངས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ང་ཅེ་མི་སེར་ཡོངས་
ལུ་ གསོ་བ་དང་ཤེས་རིག་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ རིན་མེད་སོངམ་སྦེ་ཐོབ་པའི་ཁ་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ཡང་ རྒྱ་སྐྱེད་སོང་སྟེ་ཡོད། དེ་ལས་ ང་ཅེ་ར་ ནང་པའི་ཆོས་དང་ སྔར་སོལ་
ལམ་ལུགས་ཚུ་ མི་མས་དར་ཁྱབ་འགྱོ་བའི་ཁར་ མཐའ་འཁོར་དང་ རང་བཞིན་གནས་སངས་ཚུ་
ཡང་བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་འབད་དེ་ཡོད། འདི་གིས་མ་ཚད་ ང་ཅེ་རའི་མི་སེར་ཚུ་ དམང་གཙོའི་
ལམ་ལུགས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཡང་ ལོངས་སོད་དེ་ཡོད།

དེ་འབདཝ་བརྟེན་ཏེ་

ང་ཅེ་ར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རང་དབང་རང་བཙན་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་
འཛོམས་ཀྱི་ཉིམ་འདི་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཤར་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།
ང་ཅེ་རའི་སྐོབ་ཚུད་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་རྒལ་མེད་རུ་ མི་སོབས་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་
བརྒལ་མེད་རུ་ རྒྱུ་སོབས་ཡང་ཚད་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་རུ་ འདི་ཟུམ་གྱི་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་གནས་
སངས་ཡོདཔ་ད་ལུ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་གནས་སངས་ཡོདཔ་ད་ལུ་ ང་ཅེ་ར་ཚུ་ ཧ་གླས་དགོཔ་དང་ ཡིད་
ཆེས་དགོཔ་ཨིན།
དེ་འབདཝ་ད་ལུ་ ཧ་གླས་དགོཔ་དང་ཡིད་ཆེས་དགོཔ་གི་མ་དོ་བར་ ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་གནས་སངས་
འདི་ལུ་ག་དེ་སྦེ་ཧོད་ཧོདཔ་ ཨིན་ན་ མནོ་བསམ་བཏང་དགོཔ་ཡོད། ང་ཅེ་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་
དགའ་སྐྱིད་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་སྦེ་ རང་བཞིན་གྱིས་བོན་བོནམ་དང་ གནམ་ཁ་ལས་འབབ་
འབབ་མེན་པར་ ང་ཅེ་རའི་ཕམ་བཟངམ་ཚུ་གིས་ དཀཝ་བཅད་དེ་བཞེངས་བཞེངམ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི།
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འདི་གི་ནང་དོན་གཉིས་ལས་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ར་ མི་དབང་རྒྱལཔོ་རིམ་བོན་ཚུ་གི་ དབུ་ཁྲིད་བཟང་པོ་དང་
སྐུ་བསོད་དབང་ཐང་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་གྱི་མཐའ་དོན་ལུ་གཟིགས་ཏེ་གིས་ ཁོང་རའི་
སྐུ་སོག་ལུ་ཡང་མ་ཕངས་པར་ ཉིན་ནུབ་མེད་པར་ཕྱག་ལཱ་གནང་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཨིན།
རྒྱལཔོ་རིམ་བོན་ཚུ་གིས་ དབུ་ཁྲིད་བཟང་པོའི་གོ་སྐབས་གནངམ་ད་ལུ་ ང་ཅེ་རའི་དྲིན་ཅན་གྱི་ཕམ་ཚུ་
གིས་ཡང་ མཐའ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ དཀཝ་སོམ་སྦེ་བཅད་དེ་ ཕྱག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཞུ་བའི་གྲུབ་
འབྲས་ཨིན་པས། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ང་ཅེ་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་འགོ་བཙུགཔ་ད་
གཱ་རི་ལམ་འགོ་ཐོག་སེལ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱིའི་ལས་མི་གིས་སེལ་སེལཝ་མེན་པར་ ང་ཅེ་རའི་ཕམ་ཚུ་
གིས་དཀཝ་སད་དེ་ཁོང་ར་ལག་པ་གིས་སེལ་ནུག། དེ་ཡང་ ལཱ་འབད་མི་མ་ལང་པ་ གསུམ་བསོམ་
དྲུག་བསོམ་ བཅུ་གཉིས་བསོམ་ ཟེར་བའི་འུ་ལཱ་གི་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་
དཀཝ་སད་དེ་སེལ་སེལཝ་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི།
འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཐོནམ་ད་ལུ་ ང་ཅེ་རའི་ཕམ་ཚུ་གིས་ མ་དྲོགས་
པར་ མ་འཚེར་བ་ ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ གཞུང་ལས་ལྟོ་ལོབ་ཟེར་མེད་རུ་ ལྟོ་ཕོགས་ཡང་མེད་རུ་ ཁས་
བླང་དམག་མི་སྦེ་ཐོན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་གི་སྲུང་སྐྱོབ་བདག་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་ནུག། དུས་ཚོད་དེ་
བསྒང་དཀཝ་སད་མི་ མི་གཅིག་དང་གཉིས་མེན་པར་ ང་ཅེ་རའི་ཕམ་ཆ་མམ་གྱིས་ ཕོག་པའི་འགན་
ཁུར་འབག་སྟེ་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་དཀཝ་སད་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི།
དཔྱེ་སྦེ་ཞུ་བ་ཅིན་ ང་ར་གི་ཨ་པ་ཡང་ ལོ་ན་ཆུང་ཀུ་ལས་དམག་མི་ནང་འཛུལ་ཏེ་དཀཝ་སད་ཅི། འདི་
ད་འདྲཝ་སྦེ་ ངེ་གི་ཨའི་གིས་ཡང་ ལོ་ན་ཆུང་ཀུ་བསྒང་ལས་ གཱ་རི་ལམ་སེལ་གྱི་འུ་ལཱ་རྒྱུགས་པ་ཚར་༢
སོང་སྟེ་དཀཝ་སད་ཅི།
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འདི་ཟུམ་སྦེ་ར་ ད་རི་ནཱ་བོན་མི་སྐུ་མགྲོན་ཚུ་གི་ཕམ་ཚུ་དང་ཁྱེད་ན་གཞོན་ཚུ་གི་ཕམ་དང་ ཨ་རྒས་ཨང་
རྒས་ཚུ་ཡང་ དེ་སྦེ་ར་དཀཝ་མ་སད་མི་ མི་འོང་། ད་རི་ང་ཅེ་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་སྦེ་སོད་ཡོད་
མི་འདི་ ཁོང་གིས་དེ་སྦེ་དཀཝ་སད་ནི་འདི་གིས་ཨིན། དེ་སྦེ་ཨིནམ་ད་ལུ་ དུས་ད་རེས་ང་ཅེ་གིས་ཧ་གོ་
དགོ་མི་འདི་ ང་ཅེ་ར་ཡང་ ང་ཅེ་རའི་ཕམ་ཚུ་ཟུམ་སྦེ་རང་ ལཱ་དཀཝ་སད་དགོ་ནི་འདི་ གནམ་མེད་ས་
མེད་ཁག་ཆེ། དེ་སྦེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ང་ཅེ་ཆ་ཁྱབ་དཀཝ་མ་སད་པ་ གངས་བར་ནང་གི་ཆུ་འཐུང་། །
སྤྲིན་བར་ནང་གི་ཉིམ་གསོ་སྟེ་རང་སོད་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་དགའ་བ་སྐྱིད་པའི་གནས་སངས་
ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ནང་ ཚོར་ཚོརཝ་བར་ན ཡལ་ཏེ་འགྱོ་འོང་ཟེར་ཞུ་ནི། འདིའབད་ནི་འདི་གིས་རང་
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་གྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ ཉི་ནུབ་མེད་
པར་ཕྱག་ལཱ་གནང་སྟེ་ཡོད། མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་
ཞབས་ཀྱིས་སྐོར་ སན་གྱིས་གཟིགས་ཏེ་ མི་སེར་དང་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་མཇལ་འཕྲད་གནང་ རྩབ་༣
ལུ་ཕྱག་ཞུ་དགོ་པའི་བཀའ་སོབ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཡང་ལས་ཡང་དུ་གནངམ་ཨིན།

དེ་ལས་ མི་སེར་

ས་ཆ་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་ཚུ་ལུ་ སའི་སྐྱིད་སྡུག་གནང་། ན་གཞོན་སོབ་གྲྭ་ནང་འགྱོ་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ལུ་
སོབ་གཉེར་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཟད་འགྲོ་ཚུ་གནང་། རང་བཞིན་རྐྱེན་ངན་ཕོག་མི་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་
གནང་། མི་ཁུངས་མེད་མི་ཚུ་ལུ་མི་ཁུངས་གནང་། ཐ་ན་ མགོ་མ་འཐོན་པའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཡང་ སྐྱིད་
སྡུག་གནངམ་ཨིན། ཕྱག་ལཱ་དེ་སྦེ་མཛད་གནང་མི་འདི་ གཙོ་བོ་ར་ མི་སེར་ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་བཟོ་སྟེ་
ལཱ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་ཚུགས་པའི་སེམས་ཤུག་བཙུག་གནངམ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི།
འདི་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ད་རི་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་གྱི་སྐབས་
ལུ་ ཕུལ་ཆ་དང་པ་ལཱ་རྩ་གྱེང་སྟེ་འབད་ནི། ང་ཅེ་ར་ཚུ་གིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཞུ་
ཞུ་སྟེ་ ལཱ་རྩ་གྱེང་སྟེ་འབད་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་རང་མགོ་རང་དྲོངས་ བཟོ་ནི་ཨིན་ཟེར་བའི་ཁས་བླངས་དམ་
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བཅའ་ཕུལ་བ་ཅིན་ འཁྲུངས་སྐར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བའི་ཕུལ་ཆ་ངོ་མ་འདི་གིས་བཏུབ་ནི་ཨིན་
པས་ཟེར་ཞུ་ནི།
མི་སེར་གྱིས་དེ་སྦེ་དཀའཝ་སད་དེ་ཕྱག་ཞུཝ་ད་ལུ་ གཞུང་གི་ཧོངས་ལས་འབད་རུ་ མི་སེར་གྱིས་ལཱ་རྩ་
གྱེང་སྟེ་འབད་བའི་གོ་སྐབས་འདི་འཕྲོ་བརླག་མ་བཏང་པར་ འཆར་གཞི་༡༡ པའི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་
ནིའི་དོན་ལས་ ལག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐོག་ལས་ཕྱག་ཞུ་ནི་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི།
ཕུལ་ཆ་གཉིས་པ་ངན་ལས་བཀག་ནི། ང་ཅེ་རའི་མི་སེར་གྱིས་རྩ་གྱེང་སྟེ་ཕྱག་ཞུཝ་ད་ལུ་ སེམས་བག་
ཡེངས་ཤོར་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལས་གི་ར་བཏགས་བཅུག་ནི་མི་འོང་། འདི་འབད་ནི་འདི་གིས་
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་བཀང་ལུང་ལུ་བཀའ་གནང་དོ་ཟུམ་ ངན་ལས་
ཟེར་མི་འདི་ སོམ་ཨིན་རུ་ ཆུང་ཀུ་ཨིན་རུ་ ངན་ལས་རང་ཨིན་ཟེར་མནོ ་ཤེས་ནི་དང་ མི་སོམ་གིས་
འབད་རུ་ མི་ཆུང་ཀུ་གིས་འབད་རུ་ ངན་ལས་ལུ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡངས་ཆག་མེད་པར་ཕོག་དགོ་ཟེར་མནོ་
ཤེས་པ་ཅིན་ འདི་ཡང་ ད་རེས་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་ཕུལ་ཆ་གཉིས་པ་བཏུབ་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི།
ང་ཅེ་གཞུང་གི་ཧོང་ལས་འབད་རུ་ མ་འདྲོགས་པར་ མ་འཚེར་བར་ ཉེ་རིང་མ་ཕྱེ་བར་ ངན་ལས་
བཀག་ནི་ལུ་ དྲན་པ་ཐེབ་སྦེ་རང་སོན་ཏེ་བརྩོན་ཤུགས་སྐྱེདཔ་མ་ཚད་ ངན་ལས་བཀག་བསམ་ལན་
ཚོགས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ ཁྲིམས་སྲུང་
འགག་སྡེ་ དྲང་ཁྲིམས་ལན་སྡེ་དང་ངན་ལས་བཀག་ཚུགས་པའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཧྲིལ་བུ་
ཕུལཝ་ཨིན།
ཕུལ་ཆ་གསུམ་པ་མཆོད་རྟེན་མས་གསོ་ཞུ་ནི། ང་ཅེ་རང་ནང་པའི་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ རོང་
གཞི་ ལ་ཁང་ དགོན་སྡེ་ མཆོད་རྟེན་ཚུ་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ཁྱབ་སྟེ་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་
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ནང་མཆོད་རྟེན་བསོམས་༨༠༦༥ ཡོདཔ་ཨིན་རུ་ ད་རི་ནངས་པ་ ས་གནས་ག་སྟེ་ལྟ་རུ་ མཆོད་རྟེན་
༡༤༥༨ དེ་ཅིག་ང་ཅེ་རའི་མི་ དྲན་ཤེས་མེད་མི་ཚུ་གིས་སོང་སྟེ་མེདཔ་བཏང་པ་མ་ཚད་ མཆོད་རྟེན་
༢༧༦༨ དེ་ཅིག་ ང་ཅེ་ར་གིས་བདག་འཛིན་མ་འབད་བར་རང་བཞིན་གྱིས་མས་ཆག་ཤོར་སོངམ་ལས་
མཆོད་རྟེན་བསོམས་༤༢༢༦ མས་ཏེ་ཡོད། དེ་ཚུ་ག་ར་ ང་ཅེ་རའི་ཕམ་ཚུ་གིས་སོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་
བཞེངས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་རྟེན་ཨིནམ་ལས་ང་ཅེ་ར་ཚུ་གིས་ལོ་ངོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་མས་གསོ་
ཞུ་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་དང་བསན་པ་ལུ་ཕན་པའི་ལཱ་ཨིནམ་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་
ད་རི་འཁྲུངས་སྐར་རྩི་སྲུང་གི་ཕུལ་ཆ་གསུམ་པ་བཏུབ་ནི་ཨིན་པས།
མཆོད་རྟེན་མས་གསོ་ཞུ་ནིའི་དོན་ལས་ མི་སེར་གྱིས་དང་ལ་སྐྱེད་དེ་སྦུང་དང་ལག་རྩལ་བཏོན་པ་ཅིན་
རྒྱུ་གི་ཐད་ཁ་ཧོདཔ་ད་ ག་དེ་ཅིག་དགོ་རུ་ གཞུང་ལས་གནང་འོང་།
ད་རེས་ཕུལ་ཆ་བཞི་པ་དཔེ་དེབ་ལག་ནི་འདི། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི་ང་ཅེ་རའི་ན་གཞོན་སོབ་ཕྲུག་
བསོམས་༡༧༡༠༠༠ ཚུ་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན། ང་ཅེ་ར་མི་སྡེ་སྒྲིང་སྒྲི་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་དགོ་པ་ཅིན་ ཡོན་
ཏན་ལུ་གཞི་བཞག་དགོ་པས་ ཡོན་ཏན་འདི་རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་དགོ་པ་ཅིན་ དཔེ་ཆ་དང་ཀི་དེབ་ཚུ་ལབ་
དགོ། འདི་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ན་གཞོན་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཟླཝ་རེ་ལུ་ཉུང་ཤོས་ཀི་དེབ་རེ་རེ་ལབ་
པ་ཅིན་ ལོ་གཅིག་ལུ་ཀི་དེབ་༡༧༠༠༠༠༠ ལབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས་ ཀི་དེབ་བུམ་༡༧ ལབ་པ་ཅིན་
ཡོན་ཏན་དང་རིག་པ་ག་དེ་ཅིག་ཐོ་ནི་མས། ཀི་དེབ་ལབ་མི་གི་ཐོ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལོ་
མཇུག་བསྡུཝ་ད་ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་ཕུལ་ཆ་སྦེ་ཕུལ་གེ། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལུ་
དཔེ་དེབ་དང་ལག་དེབ་ཚུ་ལངམ་སྦེ་ར་ཡོད་ ལངམ་མེད་པ་ཅིན་ ཐད་ཀར་དུ་ང་ལུ་སབ་གནང་
གཞུང་གིས་དཔེ་དེབ་ལངམ་སྦེ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་འོང་།
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ཕུལ་ཆ་ལྔ་པ་སོབ་ཕྲུག་བདག་འཛིན་འབད་ནི་འདི་ སོབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན་ འདི་ཡང་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ལུ་སོབ་དཔོན་བསོམས་སོང་ཕྲག་༨ དེ་ཅིག་ཡོད་མི་གིས་སོབ་ཕྲུག་ཆ་མམ་ལུ་ བམས་པ་
དང་བརྩེ་བའི་སྒོ་ལས་བདག་འཛིན་འབད་དེ་རང་ཡོད། ཨིན་རུ་ སོབ་དཔོན་རེ་རེ་གིས་ སོབ་ཕྲུག་མ་
ཆུང་རེ་རེ་དམིགས་བསལ་འགན་ཁུར་འབག་སྟེ་ རང་གི་བུ་ཚབ་སྦེ་མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་བདག་འཛིན་
འབད་བ་ཅིན་ སོབ་ཕྲུག་མས་ཆུང་སོང་ཕྲག་༨ དེ་ཅིག་ལུ་ ཕན་སོམ་སྦེ་རང་ཐོགས་ནི་མས། འདི་
ཡང་ སོབ་དཔོན་ཚུ་གི་ཐོ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཕན་ག་དེ་སྦེ་ཐོགས་པའི་གནས་ཚུལ་ ལོ་
མཇུག་བསྡུཝ་ད་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་ཕུལ་ཆ་སྦེ་ཕུལ་གེ།
ད་ལྟོ་གོང་ལས་ཞུ་མི་ ཁས་བླང་ལྔ་ འགན་ཁུར་ཕོག་པའི་ལཱ་རྩ་གྱེང་སྟེ་འབད་ནི། ངན་ལས་བཀག་ནི།
མཆོད་རྟེན་མས་གསོ་ཞུ་ནི། དཔེ་དེབ་ལབ་ནི་དང་ སོབ་ཕྲུག་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་གི་ཕུལ་ཆ་ལྔཔོ་
འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་
ཕུལ་ཆ་སྦེ་བཏུབ་པའི་ཁ་ ང་ཅེ་རའི་དྲིན་ཅན་གྱི་ཕམ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་ དགུང་ལོ་
དྲུག་ཅུ་བཞེས་པའི་ཞབས་བརྟན་སྦེ་ཡང་ཕུལ་བཏུབ་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི།
ད་རི་གཟའ་སྐར་བཟང་པོའི་ཉིམ་འདི་ཁར་ ང་ཅེ་ར་འབངས་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ སེམས་དང་མནོ་
བསམ་ཅིག་སྦེ་བཏང་སྟེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་ཡུན་རིང་བརྟན་
པར་ཤོག་ཟེར་ སོན་ལམ་བཏབ་གེ། དེ་གིས་འབད་ ང་ཅེ་རའི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉིམ་བསྐལ་པ་མ་སོང་གི་བར་དུ་ཤར་བཅུག་ཟེར་བའི་ བཀྲ་ཤིས་སོན་ལམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།
མཇུག་ར་ རོང་ཁག་ཁལ་ཅིག་མི་སེར་ལུ་ ང་གིས་ལོ་གསར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རྒྱལ་ལོ།།
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