
     

  

  སིཀ ིམ་ཧེ་རལཌ 
 
       

 

བོམ་བོ   ༢༤   ཕི་ལོ  ༢༠༢0    ཟླ་བ  ༨    པའི་ཚེས   ༡༥  རེསགཟའ་   སེམ་པོ་   ཐེངས་  ༡༥  ཤོག་ལེབ  ༡  

 
 

  

ང་བཅིའི་  རྒྱལ་ཁབ་  སོམ་པོའི་  རང་དབང་  རང་བཙན་
གི་  བཀྲ་ཤིས་པོའི་  དུས་སྐབས་  ཉིམ་   ང་ཀིས་  འབྲས་
ལོངས་ཀི་  མི་དམངས་  དང་  ངའི་  རྒྱལ་ཁབ་ཀི་  རོགས་
ཙུ་ལོ་  སེམས་གཏིང་  ལས་  མཐུན་པོ་  ཕག་འབུལ་  རོང་
ཡོད་།  ད་རིང་  འདི་  རི་ཏིཤ་  སིད་དབང་གི་  མཐའ་མ་  
གསལ་རྟགས་  དང་  ཁོག་ཡངས་  བཀག་འགོག་  མེད་པོ་  
དང་  རང་དབང་  ལྡན་པ་  འགོ་བཙུགས་ཀི་  རྟགས་  
ཨིན་། ད་  ང་བཅའ་  ཐམས་ཅད་ཀིས་  ཕི་རྒྱལ་  རི་ཏིཤ་  
སིད་དབང་  ལས་ ཚེ་ཐར་  འདེམས་  རང་དབང་   ལེན་  
སྐབས་  རང་སོག་  གཏོང་མཁན་  དཔའ་བོ་  དཔའ་མོ་ཙུ་
ལོ་  བསོད་བསྔགས་  ཕུལ་དགེ་། ང་བཅིའི་  རང་བཙན་  
དོན་ལོ་  འཐབ་འཛིང་  གནང་མཁན་ཙུ་   སེ་ཁག་  
ཐམས་ཅད་ཀིས་  ལས་  ཡུལ་  མང་ཚོགས་  དང་  སི་
ཚོགས་  དཔལ་འབོར་  ཚོགས་པོ་ཙུ་  ཡོད་པོ་  སད་།  ང་
བཅིའི་  རང་བཙན་  འདི་  རི་ཏིཤ་  མཉམ་ཅི་  ཡུན་རིང་
ཀུ་  རིང་ཀུ་  འཐབ་འཛིང་གནང་དེས་  ཐོབ་པོ་  གནང་
འདུག་།   ཞིང་ཤེགས་  མ་ཧྭཏ་མ་   གྭན་དི་  མཆོག་གིས་  
རང་དབང་  རང་བཙན་གི་  གཡོ་འགུལ་  ལམ་  འགོ་
འཁིག་  གནང་འདུག་  བདེན་པ་  དང་   བ་ངན་  མ་
ཨིན་བོ་  འདི་  མཚོན་ཆ་  འདེམས་བཞགས་ཏེ་། ཡང་ 
གཞན་  མདུན་ཕོགས་ན་  དཔའ་བོ་ འཐབ་འཛིང་  གནང་
མཁན་   སིང་སོབས་ཅན་  དཔེ་ན་ རྭཇ་གུ་རུ་ ། སུཀ་དེཕ་།   

 

བམས་བརེ་ལྡན་པ་  འབྲས་ལོངས་པོ་ཙུ་། 

ད་རིང་  ང་བཅའ་  ཐམས་ཅད་ཀིས་  ཐེངས་  ༧༤  ང་བཅིའི་  
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་  རང་དབང་  རང་བཙན་  ཉིམ་  སྲུང་འདུ་  ཨིན་།   
བཀྲ་ཤིས་པའི་  དུས་སྐབས་  འདི་ན་  ང་ཀིས་  རྒྱ་གར་  མི་དམངས་  
དང་  འབྲས་ལོངས་ཀི་  བརེ་བའི་  མངའ་འབངས་ཙུ་ལོ་  བཀྲ་ཤིས་  
བདེ་ལེགས་  ཞུ་འདུ་  ཨིན་།   འདི་འདི་  ཐམས་ཅད་ཀི་  མཁན་  
དུས་ཡུན་  རིང་ཀུ་རིངཀུ་  རི་ ཏིཤ་  ཀོ་ལོ་ནེའལ་གི  སིད་དབང་  
ཁ་ཐད་  ངོ་ལོག་  འཐབ་འཛིང་  གནང་སེ་ཀིས་  རྒྱ་གར་བོ་ཙུ་ཀིས་  
རང་བཙན་  ཐོབ་ཚུགས་པོ་  སད་། 

སན་གྲགས་ཅན་ འགོ་ཁིག་ཀོ་  མ་ཧྭཏ་མ་  གྭན་ད ི་ ། པན་ཌིཊ་  ནེ་
ཧྭ་རུ་ །  ས་ས་ ས་ཧེབ་  ཨམ་རད་ཀར་།  སར་རྡར་  པ་ཏལེ་།  ལྭ་ལ་  
ལཇ་པཏ་  རའི་།   

སུ་བྷས་  ཅན་རྡྲ་  བོའས་།  རྭ་ནི་  ལྭཀ་ཆི་མི་བའི་།  གྭང་ག་ དར་  
ཏི་ལཀ་།  ར་ཇེན་རྡྲ་  པར་སཏ་  དང་  བིར་ས་  མོན་ད་ཙུ་་ིིས་  
རྒྱལ་ཁབ་  སོམ་པོ་  འདི་ལོ་  རང་བཙན་  ཐོབ་བིན་ཤད་ན་  
དཀའ་ལས་  ཤུགས་ཅན་  གནང་འདུག་  མི་དམངས་ཙུ་  འཁིག་ཏེ་།  

ང་བཅའ་  ཐམས་ཅད་ཀིས་  རང་སོག་  གཏོང་མཁན་  དཔའ་བོ་  
དཔའ་མོ་ཙུ་  དང་  མི་སེར་ཙུ་ལོ་  ད་རིང་  རྟེན་འབྲེལ་  བཟང་པོ་  
བཀྲ་ཤིས་པའི་  ཉིམ་ཚེ་  སེམས་ཁ་  དྲན་དེས་  སེམས་  གཏིང་ལས་  
བསོད་པོ་  ག ནང་དགེ་། འདེམས་རང་  ཡུལ་  ས་ཕོགས་ འདྲ་མིན་
འདྲ་ན་ འགོ་ ཁིག་ཀོ་ ཁུ་དི་རམ་  བོའས་།  དུར་གྭ་མ་ལ་ །   

 

སདི་སངོ་ག་ི  གསུང་འཕནི་ 
གནམ་ལོ ༢༠༢༠  ཀ་ི རང་
བཙན་  ཉ་ིམའོ་ི   དུས་སྐབས་  
སྐརོ་ལ་ོ། 

 

 

རང་བཙན་  ཉ་ིམའོ་ི  གསུང་འཕནི་  
གཙ་ོབ་ོ  བནོ་པ་ོ  སྐུ་ཞབས་  པ་ེརམེ་  
སངི་  ཏྭ་མང་ག་ི། ༡༥  ཨ་ོགྭའསཊ་  
༢༠༢༠།  
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བྷ་གྭད་སིང་  དང་  དཔའ་མོ་   ཇན་སི་ཀི་  རྭ་ནི་གིས་  
རང་སོག་  གཏོང་བོ་  གནང་འདུག་། ད་རིང་  ང་བཅའ་  
ཐེངས་  ༧༤  ང་བཙན་  ཉིམ་  དུས་སོན་  སྲུང་འདུ་  
ཨིན་།  ང་བཅའ་  རེ་ཆེ་  ཡོད་  དུས་སོན་  འདི་ཀིས་  
བདེ་སིད་  ཡར་རྒྱས་  ལམ་ལོང་  དང་  ཞི་མཐུན་གི་  
བསྐལ་པ་  འབག་ཁོའོང་།   རྒྱ་གར་  འདི་  ད་  འཛམ་
གིང་གི་  དཔལ་འབོར་ བརྟན་ཀྲག་  ཤུགས་ཅན་  དར་
མཁན་  གཅིག་  ཨིན་།  ལོས་མེད་  ཀོ་རོ་ན་  འབམས་
ནད་གི་  ང་བཅའ་ཀིས་  གཡོག་འཚེར་སྣང་  མེད་པོ་  
གོམ་པོ་  འཕར་  ཡོད་  ལེགས་བཅོས་  བས་ཤད་། ང་
བཅའ་ཙུ་  གོམ་པོ་  འཕར་ཏུ་ཨིན་  རྒྱ་གར་  རང་  གསོ་  
ཚུགས་པོ་  བཟོ་ཤད་  དོན་ལོ་། རྒྱ་གར་བོ་  ཐམས་ཅད་  
རྒྱལ་ཁབ་ན་ སོད་མཁན་  ཡང་ན་  ཕི་རྒྱལ་ན་  སོད་
མཁན་ཙུ་   ཨོགྭའསཊ་  ༡༥  འདི་  རྒྱལ་ཁབ་ཀི་  ལོ་རྒྱུས་  
གཅིག་  དང་  དབུ་འཕང་  བསོད་པའི་  ཉིམ་  ཨིན་།   
འདི་འདི་ ང་བཅིའི་  མངའ་ཁུལ་གི་  ཐོབ་དབང་  དུས་
སོན་ འདེམས་  ང་བཅིའི་  ཟླ་ཐོ་ན་ ཐོ་  ཡིག་ཆ་ འདེམས་  
སོན་བཞག་ཡོད་།  ང་བཅའ་ཀིས་   གྲུབ་ཡོད་  རིན་ཐང་
བྲལ་བའི་  གསོལ་རས་  ང་བཅིའི་  རང་བཙན་  ཉིམ་  
འདི་ཚེ་  ཕི་ལོ་  ༡༩༤༧  ན་། ངའི་  གཞུང་  འདི་  
ཡོངས་སུ་  གྲ་གྲིག་  ཡོད་  ཀོ་བིཊ་  ༡༩  ནད་ཡམས་  
གནས་སྐབས་  ལ་རྟོག་  བས་ཤད་ཀི་  དང་  ང་བཅིའི་  
མཐུན་ལམ་  འབོད་བརོན་གིས་  འདི་  ནད་པའི་  ཅག་ག་
ན་  ཡམ་མཚན་  ལེགས་བཅོས་  ཐོན་བོ་། གཡོག་  རབ་
མཁན་ཙུ་  ཌོཀ་ཊར་ཙུ་།  ཎོརས་ཙུ་།  ཨཤྭ་  གཡོག་  རབ་
མཁན་ཙུ་  དང་  ཧེལཏ་  གཡོག་  རབ་མཁན་ཙུ་  དང་  
སྐོར་སྲུང་བོ་ཙུ་། སྭ་ཕཡི་ཀར་མ་ཅ་ར་ིཙུ་  དང་  སེལ་
འདྲེན་བོ་ཙུ་ལོ་  བསོད་བསྔགས་  བས་ཤད་། ང་ཀིས་  

གཞུང་  མ་ཡིན་བོ་  ཚོགས་སེ་ ( ཨེན་ཇི་ཨ་ོ)  ཐམས་ཅད་ 
ཀིས་  ནད་ཡམས་  སྐབས་ན་  རང་འདོད་  མ་ཡ་བ་  
སིང་རེ་  སེ་ཏེ་  ཕན་ཐོག་པོ་  རྒྱབ་སོར་  རོགས་རམ་  
གནང་  བིན་བོ་ན་  ལེགས་སོ་  གྲགས་ཀེ་  ཞུ་ཤད་  ཨིན་། 
ལམ་ལོང་  འདི་  འཇམ་ཀྲག་ བས་ཏེ་ མི་འོང་།  

  

བྷ་གཏ་  སིང་  འཁིགས་ཏེ་  མི་  འབུམ་ལས་འབུམ་ཙུ་  རྒྱལ་ཁབ་  
རང་བཙན་  དོན་ལོ་  རང་སོག་  གཏོང་འདུག་།  ང་ཀིས་  ཞིང་
ཤེགས་  འདི་ཙུ་ལོ་  བསོད་བསྔགས་  ཕུལ་འདུ་  ཨིན་།  ཡང་  རྒྱལ་
ཁབ་  སྲུང་སོབ་  གནང་ མཁན་ ས་མཚམས་ན་ དམག་མི་  བི་
ཨེསཨེཕ་  སིང་སོབས་ཅན་  ཐམས་ཅད་ལོ་  ཕག་འབུལ་  ཞུ་ཤད་  
ཨིན་། དུ་ཅི་  ང་བཅའ་  ནད་ཡམས་  ཀོ་བིཊ་  ༡༩  མཉམ་ཅི་  
འཛིང་འདུ་  ཡིན་།  དབུས་  གཞུང་གིས་  རྒྱབ་སོར་  སོམ་པོ་  ཆུམ་  
སྣུམ་  དང་  གཞན་  སྨན་  གཏོང་བོ་ན་  ཐུགས་རེ་ཆེ་  ཞུ་ཤད་  
ཨིན་། གཞུང་གིས་  སིཀ ིམ་  མི་ཙུའི་  བདེ་དོན་ དོན་ལོ་ ཕན་ཐོགས་
ཀི་  གོམ་པོ་  འཕར་ཏེ་  སོང་སོང་བོ་ཙུ་།  སིཀ ིམ་  གྭ་རིབ་  ཨ་
ཝའས་  ཡོཇ་ན་  འགོ་བཙུགས་ཤད་།  རུ་རལ་  དང་ ཨོར་བན་གི་  
མི་སམས་ཆུང་ཙུའི་  དོན་ལོ་  ཏི་རུག་  ༡༧་ ༦༡་ ༦༨༢ ཀི་  ཁིམ་  
དང་ ཊི་བི་ དང་ ཕོར་ནི་ཅར་ ཆ་ཚང་  ཡོད་པོ་ ། འཆར་གཞི་   འདི་
ཀི་  དོན་ལོ་  མ་དངུལ་  ཏི་རུག་  ཀོ་རོའོར་  ༤༨༡  ཐམས་བ་  
བཀའ་ཤག་གིས་  བཀའ་ཁོལ་  གནང་བོ་། ཁིམ་  ༤༥་ ༠༦༩  ལོག་
བཅོས་  རབ་  བིན་ཤད་  བརླག་སོར་  ཡོད་པོ་ཙུ་།   ཏི་རུག་  ༦༣་ 
༠༠ ཀོ་རོར་  བུ་དང་  གྭ་དི་ན་  ནི་ས་ན་ི  ཀ་ལི་ ད་བི་  སྐུ་འདྲ་  
ཞེངས་ཤད་།   རང་ཀ་ལོ་  པ་རུ་  ཧྭང་  སྭབ་ཏེན་  མང་ཁིམ་   བཟོ་
ཤད་  རའི་ཀི་།   ལ་ཆེན་  ལ་ཆུང་ན་ གུ་རུའི་  སྐུ་  བཞེངས་ཤད་། 

གཞུང་གིས་  རླངས་འཁོར་  གཏོང་མཁན་( ཌྲཡི་བར་) ལེམ་ཙུ་ལོ་  
གསོལ་རས་  ཀྲེཀ་ཤི་  སོ་ལེ་རོ་  གསབ་  རེ་ཇིས་ཀྲེ་ཤོན་  ནམ་བར་   
མཉམ་ཅི་  བིན་ཤད་  ལོ་ཆད་མེད་། དཔེ་གཞི་གྲོང་གསེབ་  འཆར་
གཞི་  འགོ་བཙུགས་ཀོ་  གོང་  ༤ ན་  དཔེ་ན་  རེ་མིན་དུ་  ཤར་ན་།  
འབར་ཉགས་   བེར་དངས་  དང་ ཅིན་ཐང་  ནུབ་ན་  དང་  རུན་
གིམ་  ནམ་པ་ཏང་  བང་ན་  དང་  མམ་ལེ་  ཀམ་རང་  ལོ་ན་། 
གཞུང་གིས་  ཨིས་ཀིལ་  ཡུཏ་  ཨིས་ཀྲཊ་ ཨོབ་  འགོ་བཙུགས་ཀོ་། 

གཞུང་གིས་  ཕི་རྒྱལ་  གཡོག་གི་  སོང་བརྡར་ ( ཕོ་རེའེན་  ཨེམ 

པོལོའི་མེནཊ་  ཀྲེ་ནིང་)  འགོ་བཙུགས་ཤད་  ཐག་བཅད་པོ་། མི་ལག་  
༥༠  ལོོ་  ཡུ་པི་ཨེས་སི་ཀ་ི  ཀོ་ཅིང་  རིང་མེད་ སོང་པོ་  བནི་ཤད་  
འགོ་བཙུགས་  ཡོད་།   གཞུང་གིས་  རྒྱལ་ཁབ་  ཤེས་རིག་  ཆབ་སིད་ 

( ནེ་ཤི་ནལ་  ཨེ་ཌུ་ཀེ་ཤོན པོ་ལ་ིསི་)  འདི་ལོ་  བོན་ལེགས་  གནང་
བོ་ ། ཞིང་པོ་  ༧༩༡༤  ཐམས་བ་  པི་ཨེམ་  ཀི་སྭན་  སམ་མན་  ནི་
དི་  ཡོ་ཇ་ ཀི་  ཐབས་ཚུལ་  མངའ་འོག་ན་  ཞིང་པོའི་  མངི་  
བཅུགས་  ཡོད་། དུ་ཅི་  གཡངས་ཆེན་  སོལ་མ་ བྷོ་ཊི་ཡ་  དང་  
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ལྭོཀ་ཌོན་  སྐབས་ན་  གྲོང་གསེབ་  དང་  གྲོང་ཁེར་ན་  
བཟའ་ཚང་  ལེ་པོ་  སོ་ཀྲག་ཙུ་  དཀའ་ལས་  འཕོག་ཡོད་པོ་
ཙུ་ལོ་  ཆུམ་།  དལ་།  ཨ་ལུ་ ། སྣུམ་། ཨུ་ཙོང་  བགོའོ  ཡང་  
སིལ་ཌིང་  དང་  ཀོནས་ཀྲོཀ་ཤན་  གཡོག་  རབ་མཁན་ཙུ་  
ཏི་རུག་ རོགས་རམ་ བིན་བོ་།  འདེམས་ར་  མ་དངུལ་ རོགས་

རམ་ མདུན་ཁ་འཕར་ཏེ་  གཡོག་རབ་མཁན་ ( ཕོརོའནཊ ་  

ལྭཡེན་ ཝར་ཀར་) ཙུ་། ཧེལཏ་ ཀེ་ཡར་  ཝར་ཀར་ཙུ་།  
སྭཕཡི་  ཀར་མ་ ཅ་རི་ཙུ་།  པི་ལིའིས་ ཙུ་ དང་  མཁོ་ཅན་  
ཅ་ལག་  འབག་མཁན་  ཀྲོཀ་  གཏོང་མཁན་ཙུ་ལོ་  བིན་བོ་། 
འབྲས་ལོངས་ཀི་  སོབ་ཕྲུག་ཙུ་  དང་  ནད་པོ་  མངའ་སེ་  
ཕི་ལོག་  ལུ་ལུབ་ཙུ་ལོ་  སྨན་བཅོས་  གཏོང་ཤད་  ཐེངས་  
གཅིག་གི་  རོགས་རམ་  བིན་བོ་ །དུས་ཡུན་  ཐུང་ཐུང་  
གཅིག་ན་  ཨར་ཊི་པི་སི་ཊ་ི  ཉམས་ཚོད་  ལེན་ཤད་  ཚན་
རིག་གི་  ཚོད་ལ་ཁང་  འགོ་བཙུགས་ཀོ་  མངའ་སེ་ན་ དབུས་  
གཞུང་གི་  རྒྱབ་སོར་ན་།  དྲན་ཤེས་བརྟན་གསལ་  སྒར་ཙུ་  
མི་མང་ཙུ་ལོ་  རྟགས་དར་  བཀྲམ་སོན་  བས་ཏེ་  ཧ་གོ་  
བཅུག་ཀོ་། ཁ་རས་  བསྐབ་སངས་།  ས་སོང་  བཞག་ཏེ་  སོད་
ཤད་  དང་  ལོགཅེ་  ལོགཅེ་  ལག་ཀོ་  འཁྱུ་ཤད་  སོན་བོ་  
སད་། ཨ་ཤྭ་  དང་  ཨ་གྭན་ཝ་དི་  གཡོག་  རབ་མཁན་ཙུ་  
རུ་རལ་  དང་  ཨོར་བན་ན་  མི་ཙུ་ལ་ོ  རྒྱ་ཆེ་ཀྲག་  པོབ་ལི་
སི་ཊི་  སོ ན་ཤད་ཀི་  ཀྲ་ནིང་  བིན་བོ་།  གཞུང་གིས་  
དཔལ་འབོར་  གོང་འཕེལ་  ཚོགས་པོ་  གཅིག་  བཙུགས་ཀོ་།  
ཉལ་ཁི་  ༡༠༠༠  ཡོད་ མོལ་་ཊི་  ཨེས་པི་ཤ་ལ་ིཊེ་  ཧྭོས་པི་
ཏལ་ན་  ཡང་  སྨན་ཁང་ འདི་འདི་  འཇམ་ཀྲག་  བཅའ་
ཆོག་  དང་  འགྲོ་སང་  ཉུང་ཉུང་  ལབ་བདེ་ཀྲག་  ཡོད་།  
ངའི་  གཞུང་གིས་  ཌཡི་ལེ་སིས་  མེ་ཤིན་  ༥  ལས་  འཕར་
ཏེ་  ༡༠  སེ་ཡོད་  ཨེས་ཊི་ཨེན་ཨེམ་  ཧྭོས་པ་ིཏལ་ན་། 

མཇུག་སྡུ་ན་  ང་ལོ་  བཤད་བཅུག་  ངའི་  གཞུང་གི་  
དམིགས་ཡུལ་  འདི་  མངའ་སེ་  རང་  བོས་འཁེལ་པོ་  དང་  
རང་  ལོངས་པོ་  སྒྱུར་ཤད་ཀི་  ཨིན་། 

           ཇཡི་  ཧྭིན་     ཇཡི་  སིཀ ིམ་། 

 

 

ཛན་དེན་  གིང་ཟེར་པ་ཀིས་  རྒྱ་གར་  ཡུ་པི་ཨེས་སི་  མཐར་སེ་བོ་  
ནམ་ལོ་  ༢༠༡༩  ཀི་།  ནུབ་  འབྲས་ལོངས་  བདེན་གཏམ་  ལས་  
བུམ་  ཤི་  དི་བི་  སུབ་བ་།  ཧི་  ར་ཛར་ ལས་  བུམ་  ལཀ་ཆི་མི་  
ཐ་ཏལ་  དང་  སི་རེང་  ལས་  བུམ་  མུའས་ཀན་  གསུམ་པོ་  ཕི་ཕ་  
ཡུ་  ལོ་  ༡༧  འོན་ཏབ་  ཨོལཌ་  ཀོབ་ན་  རེད་ཤད་ཀི་  ཨིན་ཌ་ཡ་  
ཏིམ་  ཀེམ་ན་  སེ་ལེཀ་ཤོན་  ཐོན་བོ་  སད་།   གཞུང་གིས་  བདེ་
སིད་  ཆོས་སོན་  བྷོ་ཊི་ཡ་ ལོ་  ཡུ་ཀེ་ ན་  སོབ་སོང་ག་ི  སིབ་གཉེར་  
རོགས་རམ་  གནང་བོ་  སད་།   གཞུང་གིས་  རི་ཕུག་  ས་འོག་ལམ་  
བཟོ་ཤད་ ཡིན་།  ན་ཤྭ་  མོཀ་ཏི་  བྷ་རཏ་ཀི་  སྒ་  རྒྱལ་ཁབ་ན་  
ཛོང་ཁག་  ༢༧༢ བཅུགས་  ཡོད་པོ་ན་  སིཀ ིམ་  ཡང་  ཚུད་ཡོད་།   
གྭན་ད་གི་  མུཀ་  བྷ་རཏ་  ཀེམ་  ཧབ་ཏ་  རིང་གི་  འདི་ པི་ཨེམ་  
མོ་དི་ཀིས་  འགོ་བཙུགས་ཀོ་  དབིན་ཟླ་  ༨  ཀི་  ཚེས་  ༠༨  ཉིམ་  
ཏ་རིག་  ༡༥  ཨོ་གྭའསཊ་  སང་ཏེ་། ང་ཀིས་  ཁབ་བསགས་  འདི་  
བས་ཤད་  ཨིན་  ཨི་  ཨོ་ཕིའིས་  ལབ་ཏེ་  གཞུང་གི་  ལེ་ལག་  
ཐམསཅད་ན་  ལག་ལེན་  གཏོང་ཤད་  ནམ་ལོ་༢༠༢༢  ནང་ཚུད་།  
གཡང་ཐང་  གོང་  ནུབ་  འབྲས་ལོངས་ཀི་  འདི་  འགོ་དང་པོ་   
ཨིནཕོར་མེ་ཤོན་  ཊེཀ་ནོ་་ལ་ོཇེ་  ཨིས་མའརཊ་  བིལ་ལེཆ་    འབང་
བོ་།     མར་ཏམ་  རུམ་ཏེག་  འོས་འདེམས་  ཚོགས་པོ་  མངའ་འོག་
ན་  ཡོད་པོ་    ནམ་ལི་  འདི་  དམིགས་བསལ་  དཔལ་འབོར་ ས་

ཁུལ་(ཨིས་པི་ཤལ་  ཨ་ིཀོ་ནོ་མིཀ་  ཛོན)   ཚུད་པོ་། གཞུང་གིས་  
སོཀེ་སྒང་ལོ་  མེ་ཌི་ཀལ་  ཀོ་ལེཆ་  བཟོ་ཤད་།  ཡང་  ཨེམ་བི་བི་ཨེས་  
སྭིའཊ་  ༥༠  ཐམས་བ་  རིང་མེད་སོང་པ་  རྒྱབ་སོར་  བིན་ཤད་   
བཟའ་ཚང་  སམས་ཆུང་ཙུ་ལོ་  སང་པོས་ལས་  ཀོ་ལེཆ་  བཟོ་ཏེ་  མ་
ཚར་  སང་ཏེ་།  ལན་རྒྱས་  ཐམས་ཅད་ལོ་  གོ་སྐབས་  བཟང་པོ་  
འདི་ན་  བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་  ཞུ་འདུ་  ཨིན་།། 

ཐུགས་རེ་ཆེ་། 

                 ཇཡི་  ཧྭིན    ཇཡི་  སིཀ ིམ་། 
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