
 

 

  

     སིཀ ིམ་ཧེ་རལཌ 
 

 

བོམ་བོ  ༢༤      ཕི་ལོ  ༢༠༢0    ཟླ་བ  ༨    པའི་ཚེས   ༧   རེསགཟའ་  པ་སངས      ཐེང་ ༡༤  ཤོག་ལེབ  ༡  

    བོ་མི་པུ་ཇན་  སྐུ་རམི་  དང་  རྭམ་  ཇན་མ་  བོ་མ་ི  མན་དརི་   རགོཞི་  བཏངི་བ་ོ། 
 

 

  གཙ་ོབོ་  བོན་པོ་  སྐུ་ཞབས་   པི་ཨེས་  གོ་ལེ་ཀིས་  རྒྱ་གར་  སིད་
བོན་  སྐུ་ཞབས་  ན་རེན་དྲ་  མོ་དིི་ལོ་  གཟའ་  ལག་ཀོ་  ཉམི་  ཨ་
ཡོ་དྷྱ་ན་   རྭམ་  ཇན་མ་  བོ་མི་  མན་དིར་  གསབ་  རྐྱབ་ཤད་  རོ་
གཞི་   བཏིང་བོ་  དང་  བོ་མི་པུ་ཇན་  སྐུ་རིམ་  གནང་བའི་  རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་  རནེ་འབེལ་  བཟང་པའི་  གོ་སྐབས་ ན་  བཀྲ་ཤིས་  བདེ་
ལེགས་  ཞུའུ་  སྦད་། འདི་འདི་  རྒྱ་གར་  ཧིན་དུ་ ཙུ་ཀི་  ཡམ་
མཚན་  བོ་ངར་   གཅིག་  སྦད་། ཡང་  ཁངོ་གིས་  ཨོ་ཏྲར་   པ་རྭ་  
རེཤ་ ཀི་  གཙོ་བོ་  བོན་པོ་   སྐུ་ཞབས་   ཡོ་ག་ི  ཨ་དི་ཏི་ནཏ་ལོ་   
ད་རིང་  ཨ་ཡོ་ དྷྱ་ན  བོ་མི་པུ་ཇན་   རནེ་འབེལ་  སྐབས་ན་   བཀྲ་
ཤིས་ བདེ་ལེགས་  གསུངས་བོ་  སྦད་། ཡང་  མཇུག་སྡུ་ན་    སྐུ་
ཞབས་   གོ་ལེ་ཀིས་  ཨོ་ཏྲར་  པ་རྭ་  རེཤ་    གཙོ་བོ་   བོན་པོ་  
སྐུ་ཞབས་  ཡོ་གི་  ལོ་  མངའ་སེ་  འཕར་བའི་  དང་  ཡར་རྒྱས་  
སོྦམ་པོ་  གཏོང་བོ་   དང་  རྒྱ་གར་ན་  འདོ་ཟེར་  སོན་  བིན་བོ་ན་   
བསོད་པོ་  གནང་བོ་  སྦད་།། 
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འཕནི་ 

       ཐངེས་   ༦ ཀ་ོ  རྒྱལ་ཁབ་   ཐགས་ཁ་ི   ཉམི་  ༢༠༢༠  ཀ་ི  སྐོར་ལ་ོ། 

                རྒྱལ་ཁབ་   ཐགས་ཁི་  ཉིམ་  འདི་  རྒྱལ་ཡོངས་ན་  དབིན་ཟླ་    ༨  ཀི་  ཚསེ་   ༧  
ཉིམ་སྲུང་འདུ་  ཨིན་  གནམ་ལོ་  ༡༩༠༥  ཀི་  དབིན་ཟླ་  ༨  པོའི་  ཚེས་  ༧  ཚེ་  ཊོན་  ཧལ་   
ཀོལ་ཀ་ཏ་  ན་  ཚིགས་འདུ་  ན་  སྭའ་དེཤི་  མོཕ་མེནཊ་  བཟོ་ཤད་  འགོ་བཙུགས་  ཡོད་པོ་ཀི་  
བཀའ་ཁྱབ་   དུས་དྲན་ བརི་སྲུང་  གནང་ཤད་ཀི་  དོན་ལོ་  སྦད་། 

       ཉིམ་  འདི་    དུས་སོན་    སྲུང་དགོས་པོ་  འདི་  ལག་བཏགས་རས་ཆ་  ( ཐག་ཁི་)    བཟོ་
ལས་  འདི་  ང་བཅིའི་ འོད་ཅན་ ཕ་གཞིས་  དང་  རིག་གནས་  ཁག་གི་  གལ་ཆེན་  སྐོར་ལོ་   དྲན་
ཤེས་  བརན་གསལ་    སེལ་ཤད་ཀི་  སྦད་། ཡང་  འདི་ཀིས་  ཐག་ཁི་  ཅ་ལག་  འཕེལ་སྒྱུར་  གཏོང་
ཤད་  དང་  ཐ་ཐགས་མཁན་ཙུའི་  ཡོང་འབབ  འཕར་བིན་ཤད་   དང་  ཁོང་ཙུ་ཀི་  གཡོག་ན་  བོ་
གཏད་  རྒྱས་ཀྲག་  གཏོང་ཤད་ཀི་  སྦད་།། 
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ནུབ་  འབས་ལངོས་  སྦ་ེག་  བདེན་གཏམ་ལ་ོ  ས་ོརུང་   ཨ་ཉ་ོ   ལག་
རལ་ཅན་། 

 
རུང་ཉོ་  ( རང་གཏི་)  གཙང་ཆུ་  . ལུད་ཏ་ེ  ཆུ་གནམ་ཁ་  ལིངས་ད་ེ  

 ལཀེ་ཤབེ་  ན་  ཀི་རཏ་ཤྭ་ཝར་  མ་ཧྭ་དཕེ་  མན་དརི་    སནོ་འབྱུང་བོ་། 

 

 

གུང་ལོ་  ༨༠  སེབ་སེབ་པོ་  སྐུ་མགེས་  ཨ་ཉོ་  
དྷན་མ་ཡ་   སོ་རུང་   ནུབ་  འབས་ལོངས་  
བདེན་ ་གཏམ་  ཞུགས་མཁན་  འད་ི  ཉམས་མོང་
ཅན་  ལག་རལ་བོ་   མཁས་ཀྲག་  གཅགི་ སྦ ད་ ། 
ཐ་  འ ཐག་མཁན་   ཨ་ཉོ་ ཀིས་  སོན་  དུས་ཀི་  
ཐ་  འཐག་ཤད་  ལག་རལ་བོ་  འདི་ལོ་   སྲུང་
སོབ་  གནང་མཁན་  གཅིག་  སྦད་། ཨ་ཉོ་  འདི་   
གུང་ལོ་   ༡༤   ལས་  ཅར་ཁྭ་   ལག་ལེན་  
འཐབས་ཏེ་   དང་པོའི་  ལུག་གི་   བལ་ལས་  
བལ་་  སི་མི་  བཟོའོ་  གནང་འདུ་   ཐང་མ་ཆད་
པ་།    ཡང་  ཁོང་གིས་   ཡོན་ཏན་  འདི་  ཁངོ་
གི་  ཕམ་  ར་ལས་  ཤེས་པོ་   ཨིན་  གསུངས་
འདུག་།། 
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               པ་རྭ་  དྷན་  མན་ཏྲ་ི  ག་རིབ་  ཀལ་ཡྱན་  ཨན་ན་  ཡ་ོཇ་ན་། 

  

སང་ཏོག་  དབིན་  ༨  པོའི་  ཚེས་  ༦ :    རྒྱ་གར་  གཞུང་གི་  བཟའ་བཅའ་  
དང་  མི་དམངས་ཀ་ི  བགོས་ཤད་ཀིས་  ཁ་སོན་   ཆུམ་  དང་   ཅ་ནྭ་  གནང་
བོ་ པ་རྭ་  དྷན་མན་ཏྲི་  ག་རིབ་   ཀལ་ཡྱན་   ཨན་ན་   ཡོ་ཇ་ན་  མངའ་འོག་
ན་   དབིན་ཟླ་   ཇུ་ལེ་  ལས་  ན་ོོ་བེམ་རྦར་  ༢༠༢༠   སང་ཏེ་  དནོ་ལོ་   
ཁྱིམ་རེ་ལོ་    ཟླ་བ་ རེ་ན་  ཆུམ་   ཀི་ལོ་  ༥  དང་   ཅ་ནྭ་  ཀི་ལོ་  ༡   
གནང་  འདུག་། སེང་ཁ་   བཤད་བཞག་  ཡདོ་པོ་   ཆུམ་  དང་  ཅ་ནྭ་  བགོས་
ཤད་  འདི་   ཨན་ཏྲ་ོ  ད་ཡྱ་  ཨན་ན་   ཡོ་ཇ་ན་  གོ་རིམ་ན་  ཚུད་ཚུད་པོ་  
མི་  མཉམ་ཆུང་  སོ་ཀྲག་ཙུ་ལོ་  གཅིག་ཀུ་ལོ་  བིན་ཤད་  ཨིན་སེ་  འབས་
ལོངས་  གཞུང་གིས་  ཁྱབ་བསྒྲགས་  གནང་  འདུག་།། 

 

གནམ་རེ་  རྦ་ཛར་ན་  མོན་རིགས་ཙུའི་  ཏནེ་ཌངོ་   

ལོ་ རུམ་ཕཏ་  དུས་སནོ་  སྲུང་བོ་   ས་གནོ་  ཉམི་ 

 ཚ་ེ  ལ་ོ  འབས་ལངོས་ན་།། 

 

 འབས་ལོངས་པོ་  བུམ་  དབངས་ཆནེ་  
སྒྲལོ་མ་  བོ་ཊ་ེཡ་  དང་  བུ་  ཛནེ་ལན་  
གིང་ཟརེ་པ་ལ་ོ བཀྲ་ཤསི་ བད་ེལེགས་  
རྒྱ་གར་  ཡུ་པི་ཨསེ་སི་  ཐར་ཕནི་པ་ོན་ 
ལེགས་སོ་   ལགེས་སོ་།། 

 


