༄༅།།

ི་ལོ་ ༢༠༡༦ ་ ༣ ཚས་ ༢༣ རེས་གཟའ་ ག་པའི་ཉིན་བོད་ ི་ ན་ ིས་ཁང་ད ་བ ེས་
ཏེ་ལོ་ ༡༠༠ འཁོར་བའི་ ས་ ན་ ི་མཛད་རིམ་གཤམ་གསལ།

་ ོ་ ག་ཚད། ༠༩།༡༥ ཐོག་ ་མ ོན་ མ་པ་བ གས་ ལ་ ་འཁོད་ །
༠༩།༣༠ ཐོག་༸ ི་ནོར་༸གོང་ས་ བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མཛད་མགོན་ ་ཆིབས་བ ར་བཀའ་ ིན་ཆེ་ །
༡། ཚང་མ་ ་བཞེངས་ཐོག་བོད་ ལ་ཁབ་ཆེན་པོའ ་ ལ་ ་དང་ ་གར་ ལ་ ་ ་རོལ་དང་བཅས་འ ལ་ །
༢། གསོལ་ཇ་འ ས་སིལ་འདེགས་འ ལ་ ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ག ་ཐོག་གསོལ་འདེབས་ ་ད ངས་དང་བཅས་འདོན་ །
༣།

ན་ ིས་ཁང་གི་ལས་ ེད་ལས་མི་ ོབ་ ག་བཅས་ནས་བོད་ ི་ ན་ ིས་ཁང་ལོ་བ ་འཁོར་བའི་ ས་ ན་མཛད་ ོར་
གསར་ ོམ་གནང་བའི་མཉམ་གཞས་གཟིགས་འ ལ་ ་ །

༤།

ན་ ིས་ཁང་གི་འགན་འཛན་ནས་བོད་ཨིན་གཉིས་ ི་ཐོག་བ ་ ོན་ག ང་བཤད་གནང་ །

༥། ཧི་མ་ཅལ་མངའ་ ེའི་ནགས་ཚལ་ ོན་ཆེན་ Shri Thakur Singh Bharmouri མཆོག་གིས་ག ང་བཤད་གནང་ །
༦། ཧི་མ་ཅལ་མངའ་ ེའི་ཨ་ ར་ཝེ་དྷའི་ ོན་ཆེན་ Shri Karan Singh མཆོག་གིས་ག ང་བཤད་གནང་ །
༧།

ཧི་མ་ཅལ་མངའ་ ེ་ས་གནས་ ོས་ཚགས་འ ས་མི་ Shri Ravi Thakur མཆོག་གིས་ག ང་བཤད་གནང་ །

༨། ཧི་མ་ཅལ་མངའ་ ེའི་ ོན་ཆེན་དང་ ་ ་ ོས་ཚགས་འ ས་མི་ མ་པར་༸ ི་ནོར་༸གོང་ས་ བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
གིས་ ག་ གས་གསོལ་ ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ །
༩།

་ས་ ན་ ིས་ཁང་ ་གཞན་དབང་ བས་བ ན་འོག་ད་བར་ ག་ལས་གནང་བཞིན་པའི་ ན་པ་ལས་ ར་ མ་པར་༸ ི་ནོར་
༸གོང་ས་ བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལེགས་གསོལ་མཇལ་དར་གསོལ་ ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ །

་ས་ ན་ ིས་ཁང་

གི་ ན་པ་ མས་པའི་ ་ཚབ་ ་༸ འི་ ་ ན་ ར་པ་ ན་པ་ཡེ་ཤེས་དོན་ ན་ལགས་ ིས་མཇལ་དར་བཞེས་ །
༡༠།

ལ་མཆོག་ ་ ེང་བ ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ ན་ ིས་ཁང་བ ར་འ གས་མཛད་པ་ནས་བ ང་ལོ་མང་ཞབས་ ་
གནང་མཁན་༸ འི་ ་ ན་ ར་པ་ ན་པ་ཡེ་ཤེས་དོན་ ན་ལགས་ ་ ི་ནོར་༸གོང་ས་ བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་
ལེགས་གསོལ་ ག་ གས་གསོལ་ ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ །

༡༡།

ན་ ིས་ཁང་གི་ ེང་ལོར་ལས་གཞིའི་ཆེད་ཞལ་འདེབས་ ་ཆེ་གནང་མཁན་ ༣ ལ་༸ ི་ནོར་༸གོང་ས་ བས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་གིས་གཟེངས་བ ོད་ ག་ གས་གསོལ་ ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ །

༡༢། ད ལ་ ་བཙ་བ ་ཆེན་མོའ ་ ག་ལེན་འགན་འ ར་ ང་བཞེས་གནང་མཁན་ ན་ ོར་འགན་འཛན་ ན་རམས་པ་འཇམ་
ད ངས་བ ་ཤིས་ལགས་ ་༸ ི་ནོར་༸གོང་ས་ བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གཟེངས་བ ོད་ ག་ ེར་གསོལ་ ལ་
བཀའ་ ིན་ཆེ་ །

༡༣། ༸ ི་ནོར་༸གོང་ས་ བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བཀའ་ ོབ་ལམ་ ོན་བཀའ་ ིན་ཆེ་ །
༡༤།

ན་ ིས་ཁང་གི་ལས་ ེད་དང་ལས་མི་མ ོང་ནས་ཕོ་ ང་དམར་པོར་བ ོད་པའི་གཞས་ཞེས་པའི་འ བ་གཞས་གཟིགས་
འ ལ་ ་ །

༡༥།

ན་ ིས་ཁང་གི་མཐོ་ ོབ་ ོབ་མ་ མས་ནས་བོད་ཁ་བ་ཅན་ ི་ ་རི་ཡིན་ཞེས་པའི་འ བ་གཞས་གཟིགས་འ ལ་ ་ །

༡༦།

་གར་ ང་ ོགས་ ལ་ ན་ ིས་ཁང་གི་མ ན་ཚགས་ ི་ཚགས་གཙ་ Dr. P.K. Sandell, Chairman, Friends of
Men-Tsee-Khang, (Northern Chapter) མཆོག་གིས་ག ང་བཤད་གནང་ །

༡༧། དཔལ་ ན་འ ོད་བ ེན་བཀའ་ ོན་མཆོག་གིས་ ན་ ིས་ཁང་གི་ལས་ ེད་ཞབས་ལོ་ ༣༠ དང་ ༢༠ ལོན་པ་ མས་ལ་
གཟེངས་བ ོད་ ་དགའ་གསོལ་ ལ་གནང་ །།
༡༨།

ན་ ིས་ཁང་འགན་འཛན་ ན་ཚགས་ ི་ཚགས་གཙ་དཔལ་ ན་མི་ ེ་འ ོད་བ ེན་བཀའ་ ོན་མཆོག་གིས་ག ང་བཤད་
གནང་ །

༡༩། དཔལ་ ན་ཤེས་རིག་བཀའ་ ོན་མཆོག་གིས་ ན་ ོབ་ བས་ ༡༧།༡༨།༡༩ དང་ ིས་ ོབ་ བས་ ༩།༡༠ མས་ ི་ལོ་
འཁོར་ གས་འ ས་ ེ་ཐོན་སོན་པ་ག མ་དང་།

ི་ཡོངས་ ་ཆ་མཐོ་ཤོས་ ི་ ོབ་མ།

་དང་ ་མོའ ་ ན་བདག་བཅས་ལ་

ག་འ ེར་གསོལ་ ལ་གནང་ །
༢༠། དཔལ་ ན་ཆོས་རིག་བཀའ་ ོན་མཆོག་ནས་གཞས་གདངས་འ ན་བ ར་ཨང་རིམ་དང་པོར་ལེགས་གསོལ་ ་དགའ་གསོལ་
ལ་གནང་ །
༢༡། དཔལ་ ན་ ིད་ ོང་མཆོག་གིས་དཔེ་དེབ་ ངས་ ༥ ད ་འ ེད་གནང་ །
༢༢། དཔལ་ ན་བོད་མི་མང་ ི་འ ས་ཚགས་གཙ་མཆོག་ནས་དཔེ་དེབ་ ངས་ ༥ ད ་འ ེད་གནང་ །
༢༣།

ི་ཚས་ ༢༤ ཉིན་ ི་ ལ་ ིའི་བོད་ གས་ ན་ ི་བ ོ་ ེང་ཚགས་འ འི་ཐོག་ག ངས་བཤད་གནང་མཁན་ མ་པའི་ངོ་
ོད་དང་འ ེལ་ ན་པ་གཙ་བོ་༸ ་བཅར་ ན་རམས་པ་ཚ་དབང་ ་མ ིན་ལགས་ནས་དགའ་བ འི་མཇལ་དར་འ ལ་ །

༢༤།

ན་པ་གཙ་བོ་༸ ་བཅར་ ན་རམས་པ་ཚ་དབང་ ་མ ིན་ལགས་གིས་ གས་ ེ་ཆེའི་ག ང་བཤད་གནང་ །

༢༥།

་མ ོན་ མ་པ་དང་མི་མང་ མ་པ་ ན་ ས་ལ་གསོལ་ཚགས་འདེགས་འ ལ་ ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ ན་ ིས་བ ན་
ས་ ོན་ལམ་ ་ད ངས་དང་བཅས་འདོན་ །

