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རྣམ་ཐར་དེབ་ཕྲེང་བཞི་པ། 

༢༠༡༢

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས།

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གཱནྡྷཱི། 
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བཱ་པཱུ། 
འོན་་་་ག་རེ་ཡིན་ནམ། 

མགྱོགས་པོ་ནང་དུ་མི་ཕེབས་པ་གང་

ཡིན་ནམ། 

མི་རྒན་ལ་ཆམ་པ་བརྒྱབ་ཡོང་བསམ་པའི་

སེམས་ཁྲལ་ཨེ་འདུག

ཨ་ལས།  དེ་འདྲ་མ་རེད། 

འབོམ་དེ་ཁྱེད་རང་གི་འགྲམ་རང་དུ་འབར་

གས་བྱུང་སོང་ང་་་་་

ཉིན་ཤས་གོང་

འབར་མདེལ་གྱི་ རྒོལ་རྡུང་བྱུང་བ་དེར་སེམས་

འཚབ་འདུག
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བཱ་པཱུ་་་་ ངས་བྱས་ན་སྐབས་འདི་རང་དུ་མི་ངན་

འགའ་རེས་རྒོལ་ཐབས་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་འགྲོ་

བསམ་གྱི་འདུག

ཧ་་་་ཧ་་་ཧ་་ངས་འབར་གས་དེ།  རྒྱུན་ལྡན་

དམག་མིའི་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་མིན་ནམ་

དྲན་བྱུང་། 

གལ་ཏེ་ནད་ན་ཚས་འཆི་ན།  ང་ལ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་

མ་འབོད་ཅིག

ང་ལ་གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་མེ་མདའ་ཚད་ཀྱང་།  ངས་འཛུམ་

གྱིས་བསུས་ཏེ།  ཉེན་ཁར་གདོང་ལེན་དང་། གཟུགས་པོའ་ིནང་

ཞུགས་པའི་མདེའུ་དེར་“རཱམ་” ཞེས་བོས་ཏེ་ཡ་ལན་

བྱེད་ཀྱི་ཡིན། 

མ་ནུ་་་
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དངོས་གནས་ “བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་” ཡིན་པའི་

དགའ་སྟོན་བྱེད་རོགས། 
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ཨིན་ཡུལ་གྱི་མངའ་འོག་གི་རྒྱལ་ཕྲན་

པོར་བནྡར་ ༡༨༨༠ ལོར། 

མོ་ཧན་དཱས་ ཀརྨ་ཅནྡ༌  གཱནྡྷཱི།
༼རང་ལོ་ ༡༡ སྐབས།༽

མོ་ཧན། 

.........

མོ་ཧན།  ཤོག་གྲངས་ ༤༩ 

ནས་ཀློགས་དང་། 

མོ་ཧན་དཱས།  ཁྱེད་རང་

གཟུཌ་པོ་བདེ་པོ་ཨེ་འདུག
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རང་གཅིག་པུའི་ཆེད་དུ་བསམ་པ་མ་ཡིན་པར།  

གཞན་གྱི་དོན་དུ་རང་ཉིད་ཡལ་བར་དོར་དགོས་ཟེར་

བའི་དོན་རེད། 

དེའི་གོ་དོན་གང་ཡིན་ནམ། 

མི་མང་པོས་ལྟ་རུབ་རྒྱག་དུས།  

ང་རང་འཚབས་ནས་བསམ་རྒྱུ་དྲན་རྒྱུ་

མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག 

འདི་ཡ་མཚན་པོ་མིན་ནམ། 

གཡོ་བ་མེད་པའི་དད་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས་
པ་གང་དག་དང་།  དེ་ལ་དང་བའི་སྒོ་ནས་

ཉམས་སུ་ལེན་པ་གང་དག་་་

རེད་་་་ཧིནྡུའི་དཔེ་ཆ་རྙིང་པ་ཞིག་གི་

ནང་འདི་འདྲ་བཤད་འདུག
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ཁྱེད་རང་རེག་མི་ཉན་

པའི་རིགས་ངན་ཡིན་
པ་ཐག་ཆོད།  ངའི་གྲིབ་

ནག་བགོམས་པ་གང་ཡིན། 

ཨ་རོགས།  ལྟོས་དང་།  

ག་པ་འགྲོ་ག

གཞན་ལ་་༌༌༌༌

གཞན་གཅེས་འཛིན་གྱི་བསམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞན་ལ་

བདེ་བ་བྱུང་ན་བསམ་པའི་བློ་སྐྱེས་པའི་ཉི་མ་དེ་རང་ལ།  ཁྱེད་

རང་གི་གཤིས་ཀ་དེ་སྤོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད།

ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་ལ་རང་གཅེས་འཛིན་

གྱི་བསམ་བློ་ཤུགས་ཆེ་བའི་རྐྱེན་གྱིས།  
ཁྱེད་རང་ལ་མི་གཞན་གྱི་ལྟ་ཚུལ་དེར་དོ་སྣང་

ཆེན་པོ་ཡོང་བ་ཡིན།

བདེ་བ་བྱུང་ན་་་༌
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 རྒྱུགས།   ཕར་རྒྱུགས།

རིགས་རུས་ཀྱི་རྩི་སྟངས་འདི་ལ་ང་ཚོས་

ཁས་ལེན་བྱེད་དགོས།  འདི༌རིགས་ངན་ཚོའི་

བསྐོས་ཐང་རེད། 

ཁ་རྫོར་པོ་དེ་གདང་མ་ཡོང་།  

ང་ལ་གྲིབ་ཕོག་ས་རེད། 

མོ་ཧན།  ད་འགྲོ་དང་།  

༌༌༌༌༌༌

རེག་མི་ཉན་པའི་རིགས་ངན་འདི་ཚོ་སྐྱེ་བ་

སྔོན་མར་སྡིག་ཅན་པ་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ག་པ་ག་པ།  ངས་

འགོམ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། 

ཆག་༌༌༌

འབ
ག

༌༌༌༌
༌ 
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........ཕར་རྒྱུགས།
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གཱནྡྷཱི་དང་། ཀསྟཱུར་བཱ།  

༼གཉིས་ཀ་ལོ་ ༡༣༽

བུ་མོ་འདིའི་མིང་ལ་ཀསྟཱུར་བཱ་ཟེར།

མོ་ཡང་མོདྷ་བ་ནི་ཡ་སྟེ།  ང་རང་ཚོ་དང་

འདྲ་བ་ཚོང་པའི་རིགས་རེད། 

བུ་མོ་འདི་དང་ཁྱེད་རང་གཉེན་སྒྲིག་

བྱེད་དགོས། 
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གཱནྡྷཱི།  (རང་ལ་ོ ༡༨ སྐབས།)

དེ་ཚོ་བསམ་བློ་རྙིང་པའི་སྐད་ཆ་རེད།  

ངའི་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་དགོངས་པ་ཆེ་

བཞེས་གནང་བའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད། 

ག་རེ། 

ག་འདྲ་བྱས་ནས་་་

ངའི་ཨ་ཞང་གིས་བཀའ་

སློབ་གནང་བ་ལྟར་ན་་་

ངའི་ཡབ་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་གནང་བ་ལྟར།  ས་བདག་གྲལ་རིམ་

གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་གུས་བརྩི་ལྡན་པའི་འཚོ་ཐབས་ཤིག་

བསྐྲུན་དགོས་ན།

ཨིན་ཡུལ་དུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་མཐར་ཕྱིན་པ་བྱས་ཏེ།  

ཁྲིམས་རྩོད་པ་བྱས་ན་ལེགས་པ་གསུང་གི་འདུག

ཨིན་ཡུལ་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པར་

འགྲོ་ཐུབ་ན་བསམ་གྱི་ཡོད། 

རང་རེའི་རིགས་ཀྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་འགྲོ་ན་

རྣམ་རྟོག་བརྩི་བ་རེད། 

སྤྱིར་རྒན་རབས་ཚོ་དང་བྱེ་
བྲག་ཏུ་ཁྱེད་ཀྱི་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་དགག་པ་གནང་ངེས་རེད། 
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  གལ་ཏེ་ངས་ཨིན་ཡུལ་དུ་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་སློབ་སྦྱོང་

བྱེད་ཐུབ་ན།  ང་རང་ཚོའི་འཚོ་ཐབས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་

པོ་ཡོང་གི་རེད། 

ཁྱེད་རང་སྨྱོ་བ་མིན་ནམ།  

ངས་ཧིནྡུའི་བསླབ་པ་རྣམས་དམ་འཛིན་

བྱེད་ཆོག  

ལུང་པ་སྡིག་ཅན་དེ་འདྲར་སོང་ན་རང་རེ་ཧིནྡུ་པའི་རིན་

ཐང་ཚང་མ་བརྗེད་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།   

ངས་ཆང་རག་མི་འཐུང་བ་དང་།  ཤ་

མི་ཟ་བའི་མནའ་བསྐྱལ་ཆོག

ག་རེ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ཨ་མ་ལགས་གསོན་དང་།
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ཕ་དམ་པ་འདས་པའི་རྗེས་སུ་ང་ཚོར་

དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཀྱང་།

ཆོས་མེད་ཀླ་ཀློའ་ིཡུལ་དུ་སོང་ན།  ང་ཚོའི་

ཞབས་འདྲེན་ཡིན་པ་ཤེས་ཀྱི་མེད་དམ། 

ཁྱིམ་གྱི་རིགས་ནས་ཕྱིར་འབུད་འགྲོ་རྒྱུ་དང་།  
རེག་མི་ཉན་པའི་རིགས་ངན་ཆགས་རྒྱུར་ཇི་

མི་སྙམ་པ་ཨེ་ཡིན།

རྒྱལ་མང་མཉམ་འདུས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེ།  

སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དང་སྙན་

ངག་མཁན་གྱི་ཡུལ།  དེང་དུས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་

གསར་པའི་ལྟེ་གནས།  

ང་ཚོས་གོ་ཐོས་བྱས་ན།  

མོ་ཧན་དཱས་ཁོ༌༌༌༌༌ 

ང་ཚོའི་མིང་ཙམ་གྱི་
བདག་པོ་ཡང་རེད། 

སྐུ་ཞབས་ནཱ་ནཱ་ལགས་་་

འོན་ཀྱང་ངས་སེམས་ཐག་བཅད་
ཟིན་པ་ཡིན། དགོངས་འགལ་མ་

གནང་རོགས།

ལུང་པ་སྐད་གྲགས་ཆེན་པོ་དེ་

དངོས་སུ་མཐོང་རྒྱུ་བྱུང་ན་་་
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མོ་ཧན་་་ བཀྲ་ཤིས་

བདེ་ལེགས། 

ཕྱི་གླིང་པ་ཚོས་མཐོང་ཆུང་

བྱེད་དུ་མ་འཇུག

ང་ལ་སྐྱེལ་མ་གནང་མཁན་ཚང་

མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
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ཨ་མ་ལགས། 

ཕྲུ་གུ་མགོ་མཁྲེགས་པོ་ཁྱོད། 

མོ་ཧན་་་ ངའི་སྙིང་གི་ཚི་ལུ། 

དཀོན་མཆོག་གིས་སྐྱོབ་པར་ཤོག

ཨ་མ་ལགས་་་

ལཀྵྨི་དཱས།  ཡག་བྱུང་།  

བཀའ་དྲིན་ཆེ། 
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མོ་ཧན་་་ བཱ༌༌༌་་(ཀསྟཱུར་བཱའི་མིང་འདོགས།) 

ང་གཉིས་གནས་སྐབས་རིང་ཁ་བྲལ་དགོས་

པར་སེམས་འཛིན་མ་བྱེད་རོཌ། ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། 

ཨ་མ་ལགས་དང་བུ་ཆུང་་་

ཧ་རི་ལཱལ་གཉིས་ཀྱིས་

གཟིཌ་རྟོག་ཡག་པོ་བྱོས། 
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༡༨༨༨ ལོར། 
    སའུ༌ཐམ་ཊོན།  

ཨིན་ཡུལ།

ཨཱ་་་་ཆིའུད།  ཆམ་ངན་་་

འདི་འདྲའི་གྲང་ངར་་༌༌༌
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ཧེལློ་་་སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི་ལགས། 

ཁྱེད་རང་ཨིན་ཇིའི་མི་ཆེན་ངོ་མ་

འདྲ་པོ་འདུག

ཁྱེད་རང་ཧིནྡུའི་ཆོས་ལ་དད་མོས་ཅན་

ཞིག་ཨེ་ཡིན།  

བྷག་ཝཏ་྄གཱི་ཏཱ་ཀློག་པའི་དུས་ཚོད་

མཐའ་མ་དེ་ག་དུས་ཡིན་ནམ། 

འོ་རེད་་་

གཱི་ཏཱ་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་

མོའ་ིསྐད་ཡིག་ཅིག་གི་ནང་བྲིས་ཡོད་ཙང་།  

ངས་གསལ་པོ་ཤེས་ཀྱི་མེད། 

སྐུ་ཞབས་སི་མིཐ། 
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ཨཱ་ལེ། 

དེ་སྐྱོ་པོ་རེད།  

ངས་བལྟས་ན།

གཱི་ཏཱ་ནི་དཔེ་ཆ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་

ཞིག་རེད། 

ཁྱེད་རང་ཨིན་ཇི་མི་དྲག་ཕུལ་དུ་བྱུང་

བ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོ་བྱེད་པ་

མངོན་གྱི་འདུག

ཨིན་ཇིའི་མི་ཞིག་གིས་རྒྱ་གར་བ་

ཞིག་ལ་ཧིནྡུའི་དཔེ་ཆ་ཞིག་་་་

བཀླག་དགོས་ཟེར་དུས།  

ཡ་མཚན་པོ་ཨེ་བྱུང་། 

ད་ཆ་ཨིན་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའང་ཐོབ་

རྒྱུ་ཡོད།  

ཁྱེད་ཀྱིས་ཨིན་སྐད་སྦྱོང་བའི་

ཆེད་དུའང་བཀླག་དགོས། 

ཨུ་ཧུམ། 

?

ལགས་་་ག་རེ། 
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ཁོང་ཁྲོ་སྤོང་ཞིང་ཀུན་ལ་འཚེ་བ་སྤོངས།  
ཞེན་ཆགས་མེད་པར་འཁོར་བའི་རྩ་བ་སྤོངས། 

རང་གིས་རང་ལ་སྟངས་འཛིན་དང་ལྷག་བསམ།  
བདེན་པ།  བྱམས་བརྩེའི་སྒོ་ནས་

གཞན་གྱི་དོན་བྱེད་པར་བརྩོན། 

རྩོལ་བ་དང་།  བཟོད་སྲན།  འདུན་

པ།  ཡང་དག་པའི་སེམས་བསྐྲུན་ཅིང་།  

སེམས་ངན་དང་དྲེགས་པ་དོར་ན། 

འདུན་པའི་དོན་འགྲུབ་བོ།།
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ཨིན་ཇིའི་མི་དྲག་ཡང་དག་པ་ཞིག

ང་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་མི་རིགས་ཡིན།



23

ཟ་ཁང་འདི་བརྙེད་དུས་དགའ་ཐག་ཆོད་ནས་ངུ་ཤོར་

གྲབས་བྱས་བྱུང་། 

ད་ཆ་ཁ་ལག་ནང་དམར་འབགས་ཡོད་པའི་དོགས་པ་མི་

དགོས་པ་ཆགས་སོང་། 

སོ་སོའ་ིཟས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྲོག་ཆགས་གཞན་དག་

གསོད་རྒྱུར་དགག་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

དཀར་ཟས་ཀྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་

ཕན་པ་སྨོས་མ་དགོས་པ་མ་ཟད།
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ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ཡང་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད་པ་ཐོས་བྱུང་། 

རེད་རེད། 

གཱི་ཏཱའི་ནང་།   “རང་རང་གི་སྤྱོད་ཚུལ་གང་

ཡིན་པར་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་ན།  དགྲ་ཡང་གྲོགས་

སུ་འགྱུར་སྲིད་པ།” གསུངས་འདུག

ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་མང་པོས་བཤད་པའི་ལམ་སྣ་

ཚོགས་པ་འདུག

ངས་ཡེ་ཤུའི་གསུང་རབ་དང་

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་དཔེ་ཆ།  དེ་

མཚུངས་ཧིནྡུའི་གཱི་ཏཱ་ཡང་བཀླགས་པ་ཡིན། 

དེ་བཞིན་དུ་ཡེ་ཤུའི་གསུང་རབ་ནང་།  

སྐྱེ་བོ་ཆེ་གེ་མོས།  རང་གི་འགྲམ་པ་གཡས་པར་འགྲམ་

ལྕག་གཞུས་ན།  ད་དུང་དེ་ལ་འགྲམ་པ་གཡོན་མ་བསྟན་དགོས་

པ་གསུངས་པ་མ་ཟད།  ད་དུང་རང་གི་དགྲ་བོ་ལའང་བརྩེ་བ་བྱེད་

དགོས་ལ།  རང་གི་སྲོག་འཕྲོག་མཁན་གྱི་ཆེད་དུ་སྨོན་ལམ་

རྒྱག་དགོས་པ་གསུངས་འདུག

འོན་ཀྱང་།  ངའི་བསམ་པར།  ལམ་འདི་

དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གི་བསྒྲུབ་བྱ་གཅིག་

པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག
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དེ་འདྲ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད། 
ཁྱེད་རང་གི་བསམ་ཚུལ་དེ་

ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་འདུག
ཨ་ལེ་་་དགོངས་དག  ངས་

ཤོད་མི་དགོས་པའི་སྐད་ཆ་མང་པོ་

ཞིག་ཐལ་སོང་། 

ང་ཚོའི་དཀར་ཟས་སྐོར་གྱི་དུས་དེབ་ནང་འདོན་

རྒྱུར་འབྲི་རྩོམ་ཞིག་གནང་བའི་རེ་བ་ཡོད། 
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གཱནྡྷཱི། ༼ལོ་ ༢༢༽༡༨༩༡ ལོར་ཁྲིམས་རྩོད་
པའི་བསླབ་པ་མཐར་སོན་

པའི་སྐབས། 

རང་ཉིད་ལ་བློ་ཡུལ་
ལས་འདས་པའི་ཉམས་མྱོང་
ཞིག་ཀྱང་བྱུང་། 

དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་མྱུར་པོ་

ཕྱིན་སོང་།
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༡༽ཕྱི་ལོ་ ༡༨༧༦ ལོར་གཱནྡྷཱི་ལོ་ ༧ གྱི་

    སྐབས།  

༢༽གཱནྡྷཱིའི་ཡུམ་པུཏ་ལི་བཱའི།  

༣༽༡༨༨༦ལོར་ཁོང་གི་སྤུན་ལཀྵྨི་དཱས་

    དང་ལྷན་དུ།  

༡ ༢

༣
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༡༽ལོན་ཌོན་དུ་ཁྲིམས་ཀྱི ་སློབ་

    ཕྲུག་ཡིན་དུས།  

༢༽༡༨༩༠ ལོར་ཨིན་ཡུལ་གྱི་དཀར་

    ཟས་ཚོགས་པའི་ལྷན་དུ།  

༡

༢
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འབོམ་བེ་གྲུ་ཁ། 

ལཀྵྨི་དཱས། 

ངས་དྲན་རྟེན་ལག་རྟགས་མང་པོ་

ཁྱེར་ཡོད། 

གཟུགས་པོ་ཏོག་ཙམ་སྐམ་པ་འདྲ།  ཨེ་ཡིན། 

ངས་ལས་སླ་པོ་ངོ་ཤེས་མ་བྱུང་། 

མོ་ཧན་དཱས། 

ནང་མི་ཚང་མ་བདེ་བོ་ཨེ་ཡིན།  

ཨ་མ་ལགས་གང་འདྲ་ཡོད་དམ། 
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ཡང་ཡང་སྨྱུང་གནས་རུ་ངར་པོར་

བཞུགས་ནས།  ཁྱེད་ཚོར་དཀའ་ངལ་

མང་པོ་བྱུང་བ་ཐག་ཆོད། 

མོ་ཧན། 

དགོངས་དག

དྲང་པོ་བཤད་ན་་་་
ཨ་མ་ལགས་་་

ཨ་མ་ལགས་་་

འཚོ་བཞུགས་མེད་་་

བྱས་ཙང་ཨ་མ་ལགས་ཨུ་
ཚུགས་ཚ་པོ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ།  ང་ཚོར་

གསར་པ་གང་ཡང་མ་རེད། 

ང་ཚོས་་་་ཁྱེད་རང་གི་སློབ་སྦྱོང་ལ་བར་

ཆད་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་་་་
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དགོངས་དག  ལཀྵྨི་དཱས་་་ཁྱེད་རང་ལ་

དཀའ་སྡུག་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་ཐག་ཆོད། 

ང་ལ་སེམས་ཁྲལ་མི་དགོས། 

ནང་ལ་ཡར་འགྲོ་དང་། 

མོ་ཧན་་་

ཧརི་ལཱལ། 

བཱ་པཱུ།
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འབོམ་བེ་རུ་ཉིན་

ཤས་ཀྱི་རྗེས།  

དག་འབུད་བྱེད་པོའ་ིཁྲིམས་རྩོད་པས་རྩོད་

ལན་གྱི་དྲི་བ་འགོ་འཛུགས་གནང་རོགས། 

སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི་་་་སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི་ལགས།  

ག་རེ་བྱས་སོང་། 
དགོངས་དག  

ང་རང་བདེ་པོ་མི་འདུག

༌༌༌༌༌༌༌༌

སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི་ལཌ། 
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མོ་ཧན། 

དེ་འདྲའི་ངོ་ཚ་བ་ལ། 

ཡི་གེ་གཅིག་འདུགངས་ཁྱེད་རང་
འཚོལ་གྱིན་ཡོད། 

ངས་ད་དུང་མི་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་

སར་སྐད་ཆ་ཤོད་མི་ཐུབ། 

ང་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་

ཐོན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ།  ངའི་གཅེན་པོས་

བུ་ལོན་བླངས་་་

ལཀྵྨི་དཱས་་་་
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ལྷོ་ཨཕྲི་ཀ

ལྷོ་ཨཕྲི་ཀའི་ནང་སྡོད་མཁན་ཁ་ཆེའི་ཚོང་

དཔོན་ཞིག་གིས་ཁ་མཆུ་ཞིག་གི་སྐོར་ལ།
ཁྱེད་རང་གིས་སློབ་སྟོན་བྱེད་རོགས་

ཟེར་འདུག

གཅེན་པོ་ལགས།  

ཐུགས་རྗེ་བླ་མེད་དུ་ཆེ། 

གླ་ཆ་ཡང་སྡུག་པོ་མི་འདུག དུས་

འགོར་ཡང་ལོ་གཅིག་རང་རེད།  ངས་ཁྱེད་

རང་ལ་འཚམ་པོ་འདུག་བསམས་བྱུང་། 

གོ་སྐབས་འདི་དུས་སྐབས་

རན་པོ་བྱུང་། 
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༡༨༩༣ལོར་ལྷོ་ཨཕྲི་ཀའི་གྲོང་ཁྱེར་

ཌར་བན་དུ།
སྐུ་ཞབས་ཨབྡུལ་ལགས།  

ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 

ཇར་མ་ནིའི་མི་རིགས་ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར་བའི་ཏྲན་སི་

ཝཱལ་མངའ་ཁུལ་དུ་མི་རིགས་ནག་པོ་དང་།  རྒྱ་གར་བ་ལ་སྡང་

ཟུག་དང་དབྱེ་འབྱེད་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་ཚུལ་ཤོད་མཁན་འདུག

པི་རི་ཊོ་རི་ཡར་འགྲོ་རྒྱུའི་མེ་འཁོར་

གླ་འཛིན་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།

ཁྱེད་རང་འདི་གར་འབྱོར་ནས་ཉིན་
གྲངས་བདུན་ལས་མ་སོང་བར།  ལས་དོན་ཆེད་

གཏོང་དགོས་བྱུང་བ་དགའ་པོ་རང་མ་བྱུང་། 

ཧ་ཅང་དོགས་ཟོན་ཆེན་པོ་བྱེད་

དགོས་པའི་དྲན་སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། 

ཐུགས་ཁྲལ་མ་གནང་།  གོ་སྐབས་འདི་འདྲ་

གནང་བར་ལེགས་གསོལ་ཡོད། 

ཨིན་ཇིའི་མི་རིགས་ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར་

བའི་ན་ཏཱལ་ས་ཁུལ་ལས།  
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གཱནྡྷཱི། ༼ལོ་ ༢༣༽

མེ་འཁོར་སླེབས་རྒྱུ་ད་དུང་

དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་འདུག

ཏོག་ཙམ་ངལ་གསོ་བརྒྱབ་ན། 

འདི་མི་རིགས་དཀར་པོ་

ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་ཡིན། 

!?
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འདིར་ཡང་རྒྱ་གར་མི་རིགས་ལ་

མཐོང་ཆུང་བྱེད་ཀྱི་འདུག

འདི་རིམ་པ་དང་པོའ་ིཁང་

མིག་རེད།  ཁྱེད་རང་ཚོའི་

སྡོད་ས་མ་རེད།  
དོས་འཇུག་སར་རྒྱུགས། 

སྟབས་ཡག་ནས།  ང་རང་ཁྲིམས་
རྩོད་པ་ཡིན་ཙང་།  མི་འོས་པའི་བྱ་ཐབས་འདི་

ལྟ་བུ་ལས་གཡོལ་ཐུབ་ངེས་ཡིན། 

ཝ་ཡེ་་་ཀུ་ལཱི།  མི་ངན་ཁྱེད་

འདིར་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། 

ཀུ་ལཱི་་་ག་རེ་གསུངས་པ་་་



38

རྒྱུགས་ལབ་ཀྱི་ཡོད།

ང་རང་་་་

ཨ་རོ་་་

ང་ལ་རྩོད་པ་རྒྱག་གི་ཨེ་ཡོད། 
འོ་ཛི་་་ཧམ་པ་ལ། 

ད་དུང་གཟིགས་དང་འདི་ངའི་

མེ་འཁོར་རིམ་པ་དང་པོའ་ིགླ་

འཛིན་རེད། 

ཨིན་ཡུལ་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་

ལམ་ལུགས་ལྟར།  དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་

རྩོད་པ་ཞིག་ཡིན། 

ངེས་པར་དུ་གཅིག་ནས་

བརྐུས་པ་ཐག་ཆོད། 
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ཁྲིམས་རྩོད་པ་་་་

ང་རང་་་་ཁྲིམས་རྩོད་པ་

ཞིག་ཡིན་ནའང་་་་

ལག་ཁྱེར་ཡོད་པའི་་་
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ང་རང་རྒྱ་གར་བ་ཡིན་པ་ཙམ་མ་

གཏོགས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་མེད། 
རྒྱ་གར་ལ་ལོག་འགྲོ་ན་         

ཡག་ས་རེད།  

      ངའི་ལས་ཀར་མི་འདི་ཚོས་

རིན་ཐང་བརྩི་ས་མ་རེད། 

རྒྱ་གར་བ་་་

རང་ཉིད་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཞིག་ཡིན་མིན་

ལ་ཁྱད་པར་མི་འདུག

ཁོ ་ཚོས་ང ་ཚོར ་མཐོང ་

ཆུང་འདི་འདྲ་བྱེད་དགོས་དོན་

གང་ཡིན་ནམ། 
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རྒྱ་གར་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།  ཁྲིམས་

རྩོད་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་་་

གདོང་ལེན་མ་བྱས་ན་འགྲིག་ཐབས་

ཨེ་ཡོད།  

འདི་འདྲ་སུ་ལའང་ཡོང་དགོས་དོན་མེད། 

མ་དྲང་པའི་བྱེད་སྟངས་འདི་ལ་གདོང་ལེན་གང་

ཡང་མ་བྱས་པར་རྒྱ་གར་དུ་ལོག་ན་་་
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ཏྲན་སི་ཝཱལ་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་

པི་རི་ཊོ་རི་ཡ། 

སྐད་ཆ་འདི་ཁོ་ལ་ཤོད་རོགས། 

ཁོའ་ིབུ་ལོན་དེ་
འཇལ་རན་ཐག་ཆོད་པར་

བརྟེན།  དགོངས་བཞེས་
གནང་ཐབས་མེད། 

ཁོ་རང་བོང་བུ་ཐོན་རྒྱུ་རང་རེད།  
ད་ཆ་ཁྱེད་རང་སེམས་ཤུགས་ཆག་གི་

ཡོད་པ་ཐག་ཆོད། 

འོན་ཀྱང་།  ཁ་མཆུ་ཡུན་

རིང་རྒྱག་དགོས་བྱུང་ན།  

ཁྱེད་རང་གི་སྙིང་སྟོབས་དང་

རྣམ་དཔྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་་༌༌༌
ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་
སེམས་ངན་བཅངས་ཏེ།  རྒྱུ་ནོར་འཛད་ཐབས་མ་གནང་

བར།  དགོངས་པ་བསྐྱར་དུ་བཞེས་
རོགས་གནང་། 
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ན་ཏཱལ། 

དེ་འདྲ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད།  ང་རང་ལ་སློབ་

གསོ་ཆེན་པོ་ཐོབ་བྱུང་།

པི་རི་ཊོ་རི་ཡའི་ནང་ལས་ཀ་ལེགས་པོ་བྱུང་བར་

དགའ་པོ་བྱུང་། 

དགའ་དགྱེས་ཀྱི་གསོལ་ཚིགས་སྟབས་

བདེ་འདི་མཉེས་པོ་གནང་རོགས། 
ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 

ད་ཆ་ཁྱེད་རང་གིས་ལས་དོན་

ལེགས་བསྒྲུབས་ཟིན་པར་བརྟེན།

ཁྲིམས་ལ་གཏུགས་མ་དགོས་པར་འགྲིག་ཐབས་ཇི་འདྲ་

བྱས་པ་ཡིན་ནམ།  ཁོ་ཚོ་ཕན་ཚུན་དགྲ་ཟླར་ལངས་

ནས་ལོ་མང་པོ་སོང་བ་རེད།  ཁྱེད་ཀྱིས་བྱ་བ་ཆེན་པོ་

ཞིག་བསྒྲུབས་པ་རེད། 

མིའི་སེམས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའི་འབད་

བརྩོན་རྒྱུན་སྲིང་ཐུབ་ན།  ཕན་ཚུན་དབར་གོ་རྟོགས་

སྤེལ་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་། 
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ཁྲིམས་འཆར་གསར་པ་དེ་

གསུངས་པ་ཨེ་ཡིན། 

སྐུ་ཞབས་ཨབྡུལ་ཁྱེད་ཀྱིས་རྩོམ་

ཡིག་འདི་བཀླགས་ཨེ་ཡོད། 

རྒྱ་གར་བའི་འོས་ཤོག་གི་ཐོབ་ཐང་ཕྱིར་བསྡུ་

བྱས་ཏེ།  ང་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་

བདག་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་སྐད་ཆ་བཤད་མི་

ཆོག་པ་བཟོ་རྒྱུ་རེད། 

ག་རེ་་་་

རྒྱ་གར་བའི་འོས་ཤོག་་་་
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ད་ལྟའི་ཆར་ཡུལ་འདིར་རྒྱ་གར་བ་འོས་ཤོག་བསྡུ་

རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ ༢༥༠ ལས་མེད།

མཐའ་མའི་དུས་ལ་ཡུལ་མིར་གྱུར་པའི་རྒྱ་གར་

བ་ཚོ་རྒྱུ་ནོར་དང་དབང་ཤུགས་ལྡན་པ་ཆགས་

རྒྱུའི་ཞེད་སྣང་རེད།

ཁོ་ཚོ་རྒྱ་གར་བར་ཞེད་སྣང་ཡོད་

པ་དེ་རེད། 

ཁྲིམས་འཆར་འདི་ལ་དེ་ལས་

ལྷག་པའི་དགོས་དོན་ཞིག་ཡོད།

ག་རེ་་་

འདི་གར་ལོ་ལྔ་ལས་ཀ་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་ང་

ཚོར་ཡང་ཡུལ་མི་སྤྱི་མཚུངས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་

སྤྲད་ཡོད།

འོན་ཀྱང་ཁོ་ཚོར་རྒྱ་གར་བའི་ངལ་རྩོལ་

གྱི་ནུས་ཤུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

བྱས་ཙང་ང་ཚོའི་འོས་འཕེན་རྒྱུའི་ཐོབ་

ཐང་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ཀྱང་།  དངོས་སུ་འགྱུར་བ་

གང་ཡང་ཡོང་གི་མ་རེད། 

རྒྱ་གར་བ་ཚོ་ལ་དབང་ཆ་

ཤོར་སྲིད་པའི་དོགས་པ༌༌༌༌༌ 
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དེ་འདྲ་ཡིན།  ཁོ་ཚོས་ཐོབ་ཐང་ཕྲན་བུ་ཡོད་པ་

དེ་འཕྲོག་རྒྱུ་ཐག་བཅད་པ་མ་ཟད།  དམའ་འབེབས་དང་མཐོང་ཆུང་བསམ་ཡུལ་

འདས་པ་བྱས་ཏེ།  མཐར་ལུང་པ་བཞག་ནས་མི་འགྲོ་

ཀ་མེད་བཟོ་རྒྱུའི་ངན་བྱུས་རེད། 

ཁྲིམས་འཆར་འདི་ང་ཚོའི་པུར་
སྒམ་ལ༌༌་་

ང་ཚོས་ཁྲིམས་འཆར་འདི་ནམ་

ཡང་ལམ་དུ་གཏོང་མི་ཉན།  ང་

ཚོས་ཆིག་སྒྲིལ་བྱས་ནས་འགོག་

ཐབས་བྱེད་དགོས། 

འདེབས་རྒྱུའི་ལྕགས་གཟེར་དང་པོ་དེ་རེད། 

འོན་ཀྱང་ང་ཚོར་ཐབས་
ཤེས་གང་ཡོད་དམ། 
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ང་ཚོར་རོགས་དགོས་ཀྱི་

འདུག

རྒྱ་གར་དུ་ལོག་རྒྱུ་མ་མཐར་ཟླ་བ་གཅིག་

ཕྱིར་འཐེན་གནང་རོགས། 

ཐོག་མར་ང་ཚོས་ཞུ་ཡིག་ཅིག་ཟིན་བྲིས་

བརྒྱབ་ནས།  ངོ་བཤུས་མང་པོ་བཟོས་ཏེ།  

སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི་ལགས་ཀྱིས་ཞུ་འབོད་ཀྱི་

ལས་དོན་འདིའི་འགོ་འཁྲིད་ཐུབ་ན། 

ང་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱག་ལས་ཀྱི་དོད་གང་ཡོང་

ཅི་ཡོང་འབུལ་ཆོག

མི་གང་མང་མང་གི་མིང་རྟགས་

བསྡུ་དགོས། 

!

དེ་ནས་སྲིད་བློན་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

གཙོ་གཉིས་ཀར་ཏཱར་བཏང་ནས།  ང་ཚོའི་ཞུ་ཡིག་ལ་དཔྱད་ཞིབ་གནང་བཞིན་པའི་

སྐབས་དེར།  ཁྲིམས་འཆར་དེའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ཕྱིར་འགྱངས་གནང་རོགས་ཞུས་ན། 
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སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི། 
སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི། 

དགོངས་པ་བཞེས་རོཌ། 

རྒྱ་གར་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་

གནས་དོན་ཡིན་དུས།  ངས་གླའམ་ཡོན་

ཟེར་བ་གང་ཡང་ལེན་གྱི་མིན། 

འགྲིགས་སོང་།  ངས་ལས་
དོན་དེ་ཁས་ལེན་བྱེད་ཆོག

རང་ཉིད་རྒྱ་གར་བ་ཞིག་

ཡིན་པའི་ཆ་ནས། 

རང་གི་སྤུན་ཟླ་མི་རིགས་ཚོར་རོགས་བྱེད་

རྒྱུའི་ཆེད་དུ་གླ་ལེན་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད། 

འོན་ཀྱང་ལས་ཀ་འདི་མི་སྒེར་གཅིག་

གི་གནས་དོན་མ་ཡིན་པར།  

ཐབས་ཤེས་མ་བྱས་ན་་་
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བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ།  

ན་ཏཱལ་གྲོས་ཚོགས་ནང་་་

ངས་ཞུ་ཡིག་ཟིན་བྲིས་

བརྒྱབ་ཆོག  

ང་ཚོའི་འབོད་སྒྲ་འདི་

མང་ཚོགས་ཀྱི་མཐོང་

ཚང་མས་མིང་རྟགས་གང་མང་མང་

བསྡུ་རུབ་གནང་རོགས། 

སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི། 

ཐོས་ཡོད་པ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་ན།  གཞུང་གིས་སྣང་མེད་དུ་འཇོག་ཐུབ་

ཀྱི་མ་རེད།  དེས་ན་གསར་ཤོག་ཁག་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་དགོས། 

ད་ལས་ཀ་འགོ་འཛུགས་དགོས།  

དེ་རང་རེད།  དེ་འདྲ་ཡོང་

ཐབས་བྱེད་དོ། །

ཁོ་ཚོས་མིང་རྟགས་ཁྲི་ཕྲག་བརྒལ་

བ་བསྡུས་འདུག

ལྷོ་ཨཕྲི་ཀའི་ནང་གི་ཨིན་ཇིའི་མི་

སེར་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཀྱི་གདུང་

འབོད་༌༌༌༌༌

ཁོང་ཚོའི་འདོད་པ་

གང་ཡོད་ལམ་དུ་བཏང་ན་

འགྲིག་ཐབས་མེད། 
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༡༨༩༦ ཟླ་ ༡༢ པར་

རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོའི་སྟེང་།

རྒྱ་གར་བ་མི་ངན་འདི་ཚོ་་་

གཱནྡྷཱི་་་་

ས་གནས་གང་སར་ཚོགས་འདུ་བསྡུ་

བསྐོང་བྱས། 

དེ་མཚུངས་ཞུ་ཡིག་རྣམས་ཨིན་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་

དུའང་བཏང་། 

རྒྱ་གར་བ་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་

བསྐྱེད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པའི་དུས་ཚོད་

རེད་འདུག

རྒྱ་གར་ནས་འོང་བའི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གཱནྡྷཱི་

ཟེར་མཁན་དེས་ལས་འགུལ་འདིའི་བརྒྱུད་

སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་འདུག

ཁོས་ས་གནས་ཀྱི་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་རུག་ནས་

ཚོགས་པ་ཞིག་བཙུགས་པ་དེ་ལ་ “ན་ཏཱལ་རྒྱ་གར་

བའི་མཐུན་ཚོགས་” ཞེས་འབོད་ཀྱི་འདུག
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གཱནྡྷཱི། ༼ལོ་ ༢༧ སྐབས།༽

ངས་ཁྱེད་རང་གི་དེབ་འདི་

བཀླགས་པ་ཡིན། 

འདིའི་ནང་ངའི་རྐང་པ་ཤོང་

གི་མི་འདུག  འདི་ཚོ་ལ་གང་

ཟེར།  ལྷམ་ཨེ། 

བཱ་་་གོམས་འདྲིས་བྱེད་དུ་འཇུག་དགོས།  

ང་ཚོས་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་འགྲོ་ལུགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་

གསར་པ་ལ་འདྲིས་ཐབས་བྱེད་དགོས། 

ལྟོས་དང་།  འདི་ན་ཏཱལ་རེད། 

བཱ་པཱུ། 

སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི།  
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ཐོག་མར་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དངོས་བདེན་

གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག

པའི་ནུས་པ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་

དེ།  ཁྱེད་རང་གི་འཐབ་རྩལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་

ཡིན་པ་འདྲ་་་ཨེ་ཡིན། 

“ལྷོ་ཨཕྲི་ཀའི་ནང་གི་ཨིན་ཇིའི་མི་

སེར་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཀྱི་གདུང་འབོད། 

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གྱིས་མང་

ཚོགས་ལ་སེམས་འགུལ་བསྐྲུན་ཐུབ་

འོན་ཀྱང་སྤྱང་གྲུང་དོད་པོ་

གནང་རོགས།

རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་གང་སར་

བཙོངས་ནས།  ལུང་པ་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་

ཟིར་སྒྲས་ཁྱབ་པ་བཟོས་འདུག

”འདི་ལ་“འགྲེམས་ཤོག་ལྗང་ཁུ༌”ཡང་ཟེར། 

སྐབས་འགར་བརྒྱུད་

ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་བློ་ཡུལ་དུ་མེད་

པའི་གནས་ཚུལ་ཡོང་བའང་སྲིད། 

འདི་ག་རེ་ཡིན་ནམ། 

མོ་ཧན་་་

?
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མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་པར།  ཁྱེད་ཀྱིས་མི་

རིགས་དཀར་པོ་ཚོར་སྐུར་འདེབས་ཀྱི་ལས་

འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་འདུག

རྒྱ་གར་བ་ཚོ་སོ་སོའ་ིལུང་པར་

ལོག་རྒྱུགས། 
དེ་མིན་ཁྱེད་ཚོ་ཐམས་ཅད་

རྒྱ་མཚོར་འཕང་རྒྱུ་ཡིན། 

ག་རེ་ཡིན་ནམ། 

ཁྱེད་རང་མེད་ཤུལ་དུ་རོའ་ོཊར་གསར་ཁང་གིས་ཁྱེད་རང་གི་

དེབ་དེའི་གོ་བ་ལོག་སྒྲུབ་བྱས་ཏེ།  འཁྱོག་བཤད་ཀྱི་འདོད་ཚུལ་

ཞིག་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་འདུག

སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི།  ཛ་དྲག་གི་

གནས་སྟངས་རེད། 

སྐུ་ཞབས་ལབ་ཊོན། 
(Laughton)
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གྲུ་གཟིངས་ནས་མར་ཐོན་ན་ཧ་ཅང་ཉེན་ཁ་

ཚ་པོ་རེད། 

ང་གཉིས་རང་ཡིན་ན། དོ་སྣང་དེ་ཙམ་ཡོང་

དོགས་མེད། 

དེ་རང་བྱེད། 

ད་འགྲོ་ན་ཡག་ས་རེད། 

ཁྱེད་རང་གི་ནང་མི་བུ་ཕྲུག་ཚོ་ངའི་ཁྱིམ་དུ་འཁྲིད་

རྒྱུར་མོ་ཊ་ཞིག་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད། 
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ཁྱེད་རང་གཱནྡྷཱི་ཡིན་ནམ། 

མིན། ང་ཚོ་མིན། 

ཡིན་་་་ ང་གཱནྡྷཱི་ཡིན། 

ཀུ་ལཱི་་་་སྒུགས་དང་། 
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ཁོ་འདིར་འདུག  

འདི་གཱནྡྷཱི་རེད། 
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ད་འགྲིག་ག  མི་ཉམ་ཆུང་ལ་ཐུབ་ཚོད་

བཤད་ནས་གང་ཡོང་། 

ངོ་ཚ་རྒྱུ་ཡོད་པ་གྱིས། 

ཁྱེད་རང་གིས་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། 

ངའི་བཟའ་ཟླ་སྐོར་སྲུང་ས་

ཚིགས་ཀྱི་འགོ་པ་རེད།

ད་དུང་ཉེས་བརྡུང་མཚམས་འཇོག་མ་བྱས་ན།  

ཁྱོེད་རང་འཛིན་བཟུང་གྱིས་ཟེར་གྱི་ཡིན། 

མི་འདིས་རྙོག་གྲ་ཆེན་པོ་སློང་གི་འདུག
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ཁོ་ཇི་འདྲ་འདུག

བྱུང་རྐྱེན་འདི་ལ་ང་ཚོ་ཨིན་ཇིའི་གཞུང་ལ་

བློ་འགྱོད་ཆེན་པོ་ཡོད།  མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ་

གྱི་དྲུང་ཆེ་དང་མཛོད་གཉེར་གཅིག་ལྕོགས་

ཀྱིས་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་

ཚོ་རྒྱལ་ཁྲིམས་ལ་སྦྱོར་རྒྱུའི་ལས་དོན་ནན་པོ་

བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བྱུང་། 

བཟོ་ལྟ་འདི་འདྲ་བཟོས་ནའང་།  

ངའི་ཁ་འགོག་མི་ཐུབ། 
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བྱས་ཙང་།  དོགས་གཞི་ཡོད་པ་འདི་ཚོ་ངོ་

རྟགས་གཅོད་རོགས། 

མི་འདི་ཚོ་ཡིན་པ་དྲན་གྱི་འདུག་གམ། 

ངས་སུ་ལའང་གྱོད་འཛུགས་ཀྱི་མིན། 

ཞིབ་ཚགས་པོ་ལྟོས་དང་། 

ག་རེ་་་་

ངས་སུ་ལའང་གྱོད་

འཛུགས་ཀྱི་མིན་ལབ་པ་ཡིན། 
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སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི། 
༌༌༌༌༌༌༌༌༌

གཱནྡྷཱི། 

ངས་བདེན་པའི་ཆེད་དུ་འབད་བརྩོན་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ཁོ་ཚོས་བདེན་པའི་གནས་ཚུལ་ངོས་ལེན་བྱས་ན།  

ཁོ་རང་ཚོས་གང་བྱས་པ་དེ་ལ་འགྱོད་པ་སྐྱེ་ཡི་རེད། 

“གཱནྡྷཱི་ལ་་་ཁོ་ཚོ་ཁྲིམས་ལ་སྦྱོར་རྒྱུའི་

འདོད་པ་མི་འདུག” 

ང་དེ་རང་གིས་ཡིད་

ཚིམ་པ་འདུག
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༡༩༠༦ ལོར་ལྷོ་ཨཕྲི་

ཀའི་ཇོ་ཧན་ནེསྦརྒ་ཏུ། 

གཱནྡྷཱི།༼ལོ་༣༧སྐབས༽

༥!

སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི་ལགས། གཞུང་གིས་ཁྲིམས་འཆར་གསར་པ་

ཞིག་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་འཆར་འདུག

བཱ་པཱུ་ཡང་བསྐྱར། 

༤!

༣!

ཨ་་་ར་་་ར། 
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ཁྱི་ལ་སྐེ་ཐག་གཡོག་པ་འདྲ་པོ་རེད།  རྒྱུ་མཚན་ནི་ང་

ཚོ་རྒྱ་གར་བ་ཡིན་པ་ཁོ་ནས་རེད། 

གལ་ཏེ་དམག་སྤྱི་སི་མུཏ་ཀྱིས་ཁྲིམས་འཆར་འདི་གཏན་འབེབས་

བྱས་ན།  ང་ཚོ་ཚང་མའི་མཛུབ་ཐེལ་བླངས་ནས་ཡུལ་གྱི་ནང་ང་ཚོའི་འགྲོ་

སྐྱོད་ལ་བཀག་འགོག་ཡོང་རྒྱུ་རེད། 

ང་ལ་ལམ་གཅིག་རང་ལས་མེད། 

ཕྱོགས་གཞན་ནས་བཤད་ན།  ཏྲན་སི་ཝཱལ་ནང་།  ངའི་

བུ་ལོ་དགུར་སོན་པ་དེའི་མཛུབ་ཐེལ་ཡང་ཁོ་པ་ནག་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་ལྟར་བླངས་ཏེ།  རང་གི་ཨ་

མ་ཐུག་འཕྲད་ཆེད་ན་ཏཱལ་དུ་འགྲོ་མི་ཆོག་པ་བཟོ་རྒྱུ་རེད། 

“མི་རིགས་ནག་པོའ་ིཁྲིམས་”ཟེར་བ་དྲང་བདེན་

མ་ཡིན་པའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་ངས་དང་ལེན་བྱ་རྒྱུ་མིན། 
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ཁྲིམས་འདི་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་

རྒོལ་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་ཆེད།  ངས་ནམ་ཡང་

དང་ལེན་བྱ་རྒྱུ་མིན། 

སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི་ལགས།  ཁྱེད་ཀྱི་གསུང་བཤད་གང་གནང་ཡང་ 

  སེམས་ལ་འཇུག་པོ་འདུག

གཞན་ལ་བདེ་བ་བྱུང་ན་

བསམ་པ་གྱིས། 

ཁྱེད་རང་གིས་གནང་བ་ལྟར།  

ངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་སུ་གཏམ་བཤད་

བྱས་ཏེ།  མི་མང་གི་བསམ་བློ་འགུག་ཐུབ་པའི་

ཐབས་ཇི་འདྲ་ཡིན་ནམ། 
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ཏྲན་སི་ཝཱལ་གྲོས་

ཚོགས། 

དམག་སྤྱི་སི་མུཏ་ལགས།  

རྒྱ་གར་བ་ཚོ་་་༌༌

ཨ་ལེ་བྱས་ན་་་

ཡང་བསྐྱར་གཱནྡྷཱི་ཁོས་་་་

གང་བྱས་སོང་།  ཁོ་ཚོས་འཁྲུག་

ཟིང་བསླངས་པ་ཨེ་ཡིན། 

མ་རེད་་་འོན་ཀྱང་ང་ཚོས་དེབ་སྐྱེལ་ལས་

ཁུངས་ཁག་ལ་ལྐོག་ཏུ་བྱ་ར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

ད་དུང་ས་གནས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ངོ་

རྒོལ་གྱི་སྦྱར་ཡིག་བཀྲམ་འདུག

མི་རིགས་ནག་པོའ་ིཁྲིམས་

འཆར་ལ་ངོ་རྒོལ་ཡོད་༌༌༌༌
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ཇོ་ཧན་ནེསྦརྒ་

བཙོན་ཁང་། 

ལགས་སོ། །

གནད་འགག་མི་འདུག  ལས་འགུལ་

ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་ཡོད་ཚད་

འཛིན་བཟུང་གྱིས། 

རྒྱ་གར་བའི་བསམ་ཚུལ་(The Indian 

Opinion) ཟེར་བ་དེའི་ངོ་བཤུས་ཤིག་

ཁྱེར་ཤོག

རྒྱ་གར་བ་ཚོས་འགྲེམས་

སྤེལ་བྱེད་པའི་དུས་དེབ་དེ་

གསུངས་པ་ཨེ་ཡིན། 

གལ་ཏེ་འགོག་རྐྱེན་བྱས་ན།  འཕྲལ་མ་ཉིད་དུ་རྒྱ་གར་

དུ་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་རྒྱུའི་ཁྲིམས་ཐག་གཅད་རྒྱུ་ཡིན། 
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གཱནྡྷཱི།  ཡར་ལོངས། 

དམག་སྤྱི་སི་མུཏ་ལགས།  

ཁོ་འཁྲིད་ཡོད། 
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ད་བྱས་དུས།  གཱནྡྷཱི་ཟེར་མཁན་སྐད་

གྲགས་ཆེན་པོ་དེ་ཁྱོད་ཡིན་པ་རེད། 

ཡིན་ནའང་།  འགོ་འཁྲིད་ཀྱི་ནུས་པ་

ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་བཟོ་འདུག ཨེ་རེད། 

“བདེན་པའི་ཨུ་ཚུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་”ཟེར་

ན།   “བདེན་པ་ལ་དག་སྣང་སྦྱོང་བའི”དོན་ལ་

གོ་ཆོག་གམ། 

དེའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས།  ང་ཚོར་དེབ་

སྐྱེལ་བྱེད་མཁན་མེད་པ་དང་ཇོ་ཧན་ནེསྦརྒ༌གི་

བཙོན་ཁང་རྒྱ་གར་བས་ཁེངས་པ་དེ་བྱུང་བ་རེད། 

གཟུགས་ཚད་ངའི་བསམ་པ་
ལས་ཆུང་བ་འདུག

སྐུ་ཞབས་ཧེན་རི།  ཌེ་ཝིཌ།  ཐོ་རོའུ་ལགས་ཀྱི་

དགོངས་ཚུལ་ལྟར།  དེ་ལ་ཐོག་མར་ངས་ཨིན་སྐད་དུ་

“Passive Resistance”ཞེས་བཏགས་པ་

ཡིན།  འོན་ཀྱང་“passive”ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་

ངའི་བློ་ལ་འབབ་པོ་མ་བྱུང་།

འཚེ་བ་མེད་པ་དང་།  སྤྱི་
དམངས་ཀྱིས་བཀའ་རྩི་དང་

ལེན་མི་ཞུ་བ།
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ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་དེ་སྔ་བསྟན་པའི་ཟིན་

བྲིས་ལྟར་བྱས་ན། 

དེ་རང་རེད།  

ང་ཚོས་ཁྱེད་ཚོར་སྡུག་པོ་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་ཁྲིམས་

འཆར་འདི་ཆེད་བཟོས་བྱས་པ་མ་ཡིན། 

ཡིན་དང་ཡིན།  ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཡུལ་སྤོ་བ་སྡེབ་

ཞུགས་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ།  ང་ཚོས་དཔོན་རིགས་

ཚོར་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཆོག དེའི་ཆེད་དུ་རང་མོས་

དེབ་སྐྱེལ་བྱ་རྒྱུར་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མེད། 

ང་ཚོས་རང་མོས་ཀྱིས་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པ་ཡིན་ན།  

ཁྲིམས་འཆར་དེ་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་གསུང་གི་ཡོད་དམ། 

ཉེ་ལམ་ནས་ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་ཡུལ་སྤོ་ཡོང་མཁན་

ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་ཡི་འདུག གནས་ཚུལ་འདི་ལ་དོ་སྣང་མ་

བྱས་པར་སྣང་མེད་འཇོག་ཐབས་མེད། 

དེ་འདྲ་ཡིན་ན།  ང་གཉིས་སྐད་ཆ་

འགྲིགས་སོང་། 



69

སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི། 

མིག་གི་དགྲ་ཤར་མིག་ལེན་རེས་བྱས་ན།  

ནམ་ཞིག་འཛམ་བུ་གླིང་གི་མི་ཡོངས་

རྫོགས་ལོང་བ་ཆགས་རྒྱུ་རེད།  

འདི་འགྲོ་བ་མིའི་རྣམ་དཔྱོད་ལ་ངའི་རྩོད་

ལེན་ཡིན༌༌༌༌༌ ཡང་ན།  ངའི་རླབས་ཆེན་གྱི་

ཚོད་ལྟ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ཆོག

བདེན་པའི་ཨུ་ཚུག་ལ་བརྟེན་ནས།  ཁྱེད་

རང་གིས་དངོས་སུ་ཨིན་ཇིའི་རྒྱལ་

ཁམས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་

པའི་ཡིད་ཆེས་ཨེ་ཡོད། 

ང་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་དང་བློ་

སྟོབས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

དེ་དང་ཆབས་ཅིག  
ཁྱེད་རྣམ་པའི་བསམ་བློར་ཡང་བརྟག་དཔྱད་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 
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ཏྲན་སི་ཝཱལ་ནང་ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་རྒྱ་

གར་བ་ཡུལ་སྤོ་ཡོང་དུ་འཇུག་རྒྱུ་དེ།  ང་ཚོའི་

འདུན་པ་མིན་པ་དག་འབུད་བྱེད་མི་དགོས་པ་གང་

ཡིན་ནམ། 

ངས་སྣེ་འཁྲིད་པའི་དཔུང་དམག་གིས་འབོ་ཨར་དམག་

དཔུང་ལ་ཕམ་ཉེས་གཏོང་མཁན།  ཨིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཁམས་

ལ་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྩིས་རེད། 

ད་དུང་གོ་མཚོན་གང་ཡང་

མེད་པར། 

དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ཀྱི་

མདུན་སར་རང་མོས་ཀྱིས་དེབ་སྐྱེལ་

བྱེད་དགོས། 

འོ་ན།  ང་ཚོ་ལ་དེབ་སྐྱེལ་མ་བྱེད་ཟེར་

མཁན་དེ་ཁྱེད་རང་མིན་ནམ།  

འོ་རེད།  སྐད་ཆ་དེ་རང་རེད། 

དེ་འདྲ་རང་ཨེ་ཡིན་་་
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མི་རིགས་ནག་པོའ་ིཁྲིམས་ཟེར་བ་

དེར་ང་ཚོས་སྒུར་ཐབས་མེད། 

ཕྱི་གླིང་པ་འདི་ཚོར་ཡིད་ཆེས་

ཇི་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་བམ། 

ང་ཚོ་ལ་ངན་བསླབ་རྒྱག་མི་
དགོས། 

ང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད། 

དགྲ་བོ་ལ་དོགས་པ་བཟས་ན།  ཕམ་ཉེས་བྱུང་

བ་དང་ཕལ་ཆེར་འདྲ་བ་ཡིན། 

རང་གི་དགྲ་བོ་ལ་བྱམས་པའི་

སེམས་བསྐྱེད་ན།  བདེན་པའི་ཨུ་ཚུགས་

འགོ་ཚུགས་པ་རེད། 

ཡིན་ན་ཡང་།  དགྲ་བོ་ཕམ་དུ་འཇུག་རྒྱུ་དེ་

ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་མ་ཡིན་པར།  གལ་ཏེ་ཁོ་

ཚོས་མི་རིགས་ནག་པོའ་ིཁྲིམས་ཟེར་བ་དེ་

ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ན།  

ང་ཚོས་གུ་ཡངས་བསམ་ཤེས་ཀྱིས་རང་མོས་དེབ་

སྐྱེལ་བྱེད་རྩིས་ཡོད་པའི་གོ་བརྡ་སྤྲོད་རྒྱུ་དེ་རེད། 
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གཞུང་ནས་ཁྱེད་རང་ལ་ལྐོག་རྔན་

ག་ཚོད་ཐོབ་བྱུང་ངམ། 

ངས་ཨལླཱཧ་ཚད་བཙུགས་ཆོག  ང་ཚོ་རྒྱ་གར་

བ་སྤུན་ཟླ་ཚོར་སླུ་བྲིད་བྱེད་མཁན་སུ་འདྲ་ཞིག་

ཡིན་ནའང་གསོད་ཐག་ཆོད་ཡིན། 

འཁྲུག་པ་འགོ་བཙུགས་ནས་

མཇུག་འཁྱོལ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། 

དེ་ང་ཚོ་པ་ཋཱན་པའི་མིང་དོན་གྱི་

རྩ་བ་རེད། 
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ཁྱེད་ཀྱིས་ང་བསད་ཀྱང་འགྱོད་པ་དང་

འཇིགས་སྣང་མེད། 

དེ་འདྲ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནམ།  

ང་གསོད་རྒྱུ་ལས་སླ་པོ་རེད། 

ཁྱེད་རང་གི་འདུ་ཤེས་ལ་བཅངས་པའི་ཡིད་

ཆེས་དེ་ཁོ་ན་ངའི་མཚོན་ཆ་ཡིན། 

འོན་ཀྱང་སྐབས་དེ་དུས་ངས་

ཁྱེད་ལ་སྡང་སེམས་སྐྱེས་ན་མ་འགྲིག་པ་

རེད་དྲན་གྱི་ཡོད། 
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སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི་ལགས།  དངོས་གནས་

ཕེབས་རྒྱུ་ཨེ་ཡིན། 

འོ་ན།  སྐུ་སྲུང་འགའ་

ཤས་འཁྲིད་རོགས། 

སྤྱིར་བཏང་པ་ཋཱན་ཚོ་རླུང་

ཚ་པོ་དང་མགོ་མཁྲེགས་པོ་ཡོད་པ་

ཡོངས་གྲགས་རེད།  ཁོ་ཚོས་གང་

བཤད་པ་དེ་རང་བྱེད་ཀྱི་རེད། 

ཨ་མའི་གཤིས་ཀ་མགོ་མཁྲེགས་

པོ་དེ་ང་ལ་ཡང་འགོས་ཡོད།  

ངའི་བསམ་བློ་དེ་པ་ཋཱན་ཚོ་དང་སྡུག་

ལོས་གཅིག་པ་ཡིན་སྲིད། 

དེབ་སྐྱེལ་པ་ཐོག་མ་དེ་ངས་

བྱེད་རྒྱུ་དམག་སྤྱི་སི་མུཏ་ལ་དམ་

བཅས་པ་ཡིན། 

མཱིར་ཨ་ལམ།  ཁོའ་ིསྐད་ཆ་དེ་དོན་དངོས་ཡིན་

པ་འདྲ་པོ་འདུག
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ངས་ཁྱེད་རང་ལ་དེབ་སྐྱེལ་

མ་བྱེད་ལབ་མ་བྱུང་ངམ། 
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ཁྱེད་རང་གི་གཏམ་བཤད་ཐོག་མར་

གོ་དུས།  ཟུངས་ཁྲག་ཁོལ་བ་ལྟ་བུའི་སེམས་འགུལ་ཐེབས་བྱུང་།  མི་

རིགས་དཀར་པོ་ཚོར་ཁ་གཏད་གཅོག་མཁན་གཞན་སུའང་བྱུང་མྱོང་མེད།  

ག་རེ་བྱས་ནས། 

ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་

གནད་དོན་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ཏེ།  

རྒྱ་གར་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཆིག་

སྒྲིལ་གྱིས་འཐབ་རྩོད་བྱེད་རྒྱུ་ཐག་

བཅད་ཟིན་དུས་་་་ད་ཆ་གཞུང་གིས་གང་ཟེར་བ་དེ་

ལ་བཀའ་བརྩི་དང་ལེན་ཞུ་དགོས་དོན་མེད། 
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ང་ཚོས་རང་མོས་ཀྱིས་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པ་དེ་

བཙན་སྐུལ་མ་རེད། 

གྲོས་མཐུན་ལ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་ཆེད་དུ་དང་

ལེན་བྱས་པ་རེད། 

གྲོས་མཐུན་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་ལ།  

ལྷག་པར་དུ་མི་རིགས་དཀར་པོ་

ཚོར་ཡིད་ཆེས་ག་ནས་ཐུབ། 

ཁྱེད་རང་རྒྱལ་ཚོང་

པ་རེད།  ཁོ་ཚོའི་སྐད་ཆར་

མགོ་འཁོར་བ་རེད། 

འདི་ང་ཚོ་ཚང་མར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ཐོབ་

ཐང་ཞིག་རེད། 
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སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི། 

འོ་ཛི་་་་ཞེད་སྣང་ལ་་་

པ་ཋཱན་དེ་བཙལ་ནས་ཁྲིམས་

ལ་སྦྱར་ཆོག 

ངས་ཉེན་བརྡ་

བཏང་ཡིན་པ་་་

མཆོད་གནས་ཌོཀ་ལཌ། 
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སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི།  

ད་ལྟ་དྲན་པ་འདུག་་་༌༌

སྐུ་ཞབས་ཌོཀ་་་་

སྐད་ཆ་མ་ཤོད། 

ཉི་མ་གཅིག་གནས་ཚུལ་དངོས་

བདེན་གང་ཡིན་པ་དེ་རྟོཌ་ཀྱི་རེད། 

དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཁོ་ཚོ་ལ་ནག་ཉེས་

གང་ཡང་མ་འཛུགས་ཟེར་གྱི་ཡོད། 

མགྱོགས་པོ་བྱོས།  

ཁོ་ནང་ལ་ཁྲིད། 

མི་ཚང་མས་རོགས་

པ་གྱིས་དང་། 

ཁོ་ལ་ནག་འཛུགས་མ་བྱེད་

རོགས། རྨས་སྐྱོན་འདི་ཚོ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་ཉེན་ཡོད།  
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ཁྱེད་རང་ལ་བཟོ་ལྟ་འདི་འདྲ་

བཟོས་ནའང་ད་དུང་༌༌་་

གནས་ཚུལ་གཞན་

ཞིག་་་་

གནས་ཚུལ་འདི་དེབ་སྐྱེལ་དཔོན་

རིགས་ཚོས་ཤེས་པ་གནང་རོཌ། 

ངེས་པར་དུ་ངས་་་་

མགོ་མཁྲེགས་པོ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཨ་མ་
ལགས་ནས་འགོས་པ་རེད་ཅེས།  ངས་
ཁྱེད་རང་ཚོར་བཤད་མྱོང་ཡོད། 

སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི་ལགས།  ད་བཀའ་མོལ་

མ་གནང་རོགས། 

ངས་རང་གི་ཁས་ལེན་

ལ་དམ་འཛིན་་་་

སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི་་་་

ཁྱེད་རང་་་་ ༌༌༌༌༌༌༌༌༌



81

ངའི་བསམ་པར་མི་

རིགས་ནག་པོའ་ིཁྲིམས་ཕྱིར་བསྡུ་

ཟིན་པ་རེད་དྲན་བྱུང་། 

ཚོང་རྒྱག་ཆོག་པའི་

བཀའ་འཁྲོལ་ཨེ་ཡོད། 

དེབ་སྐྱེལ་ལག་ཁྱེར་སྟོན་དང་། 

དགོངས་དག  སྐར་མ་གཅིག་

སྒུག་རོགས། 

བཀའ་འཁྲོལ་ཁུངས་ལྡན་མེད་པར་

ཅ་ལག་བཙོང་ཆོག་གི་མ་རེད།  
རྒྱ་གར་བ་ཁྱེད་ཚོ་་་

ག་རེ་བྱས་སོང་།

ངའི་ཟླ་བོ། ཤོག པཱ་ལགས། 

ལྟ་རྒྱུ་ག་རེ་འདུག
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ང་ལའང་འགྱོད་

པ་ཡོད། 

མི་ཚང་མར་འབོད་བརྡ་

གཏོང་རོགས། 

ད་དུང་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཞན་ཞིག་ཡོད། 

ངས་སེམས་ཐག་གཙང་བཅད་བྱས་

པ་དེ།  ཚང་མར་གསལ་སྟོན་བྱེད་ཆོག

དཔའ་བློ་ཁོག་ཅན་གྱི་དམག་སྤྱི་སི་

མུཏ་སྐྲག་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ

དམག་སྤྱི་སི་མུཏ་ཀྱིས་དེ་འདྲའི་མཐུན་གྲོས་

གང་ལའང་མོས་མཐུན་བྱས་མེད་ཟེར་གྱི་འདུག

བྱེད་བྱེད་མཁན་གཱནྡྷཱི་ཁོ་རེད།  རང་མོས་

དེབ་སྐྱེལ་གྱི་གནས་དོན་དེ་རང་རེད། 

མི་བྱེད་དགུ་
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ག་རེ་་་་འདི་འདྲ་

ག་རེ་་་

གལ་ཏེ་གཞུང་གིས་རང་གི་ཁས་

ལེན་དམ་བཅའ་བརྩི་མེད་གཏོང་

གི་ཡོད་ན། 

གནས་ཚུལ་ཐབས་སྡུག་འདི་འདྲ་

ད་ཁོས་མ་རུང་བ་ག་རེ་བྱེད་

རྩིས་ཡོད་དམ། 

དེབ་སྐྱེལ་གྱི་ལག་ཁྱེར་འདི་ལ་

རིན་ཐང་གང་ཡང་མི་འདུག

བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་གཱནྡྷཱི་ལ་ག་རེ་ཤོད་རྒྱུ་

འདུག་ལྟ་བར་ཡོང་བ་ཡིན། 
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ང་ཚོས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ཐབས་མེད།  

མེ་ལྕེ་འདི་བདེན་པའི་ཨུ་ཚུགས་བྱེད་རྒྱུར་

དམ་བཅས་པའི་མཚོན་རྟགས་རེད། 

གཱནྡྷཱི་་་་

!

!
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རང་དབང་དགོས། 

བྱས་ན་ངའི་ལྟ་སྟངས་ནོར་འདུག

འདྲ་མཉམ་དགོས། 

སྐུ་ཞབས་མཱིར་ཨ་ལམ། 

རང་དབང་དགོས། 

འདྲ་མཉམ་དགོས། 

!

དགོངས་དག
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ཏྲན་སི་ཝཱལ་ནང་རྒྱ་གར་བ་ཡོང་མི་ཆོག
དེ་རང་དུ་སྡོད། 

མི་ཚོགས་ཆེན་པོ་

འདི་འདྲ། 
ཁོ་ཚོས་སྐད་འབོད་ཁྲོམ་སྐོར་

བྱས་ནས་བསམ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་ཁྲིམས་ལ་

ལྟོས་མེད་བྱེད་པ་མ་གཏོགས།  དོ་དམ་དང་

འཛིན་བཟུང་བྱ་རྒྱུར་འགོག་

རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག  འཁྲུགས་ཟིང་

བྱེད་རོགས་བྱས་ན།  ང་ཚོར་སྟབས་

བདེ་པོ་ཡོང་རྒྱུ་རེད། 
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ང་ཚོ་ས་མཚམས་བརྒལ་ནས་གཞིས་ཆགས་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་འགྲོ་བ་མིན།  

དམག་སྤྱི་ཁོང་གི་ཁ་བདེན་ཚིག་ལ་མ་གནས་པར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

གཱནྡྷཱི་རང་་་་ང་ཚོ་ལ་མཐོང་

ཆུང་མ་བྱེད། 

ཁོང་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་ལྟར།  གལ་

ཏེ་མི་རིགས་ནག་པོའ་ིཁྲིམས་དེ་ཕྱིར་འཐེན་

བྱས་ན།  ང་ཚོས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་མཚམས་

འཇོག་བྱེད་ཆོག

ཁྱེད་རང་འཛིན་བཟུང་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ད་ག་རེ་བྱས་ཀྱང་་་

ཁྱེད་ཚོ་ཚང་མ་བཙོན་ཁང་དུ་

སྐྱེལ་རྒྱུ་ཡིན། 
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ངལ་རྩོལ་གྱི་གན་རྒྱ་ཡོད་པ་རྣམས་སོ་སོ་སོ་

སོའ་ིགཏེར་ཁའི་ནང་ལས་ཀར་རྒྱུགས། 

ང་ཚོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཙམ་གྱིས་

གནས་ཚུལ་སྔར་ལམ་ལྟར་ཡོང་རྒྱུའི་

རེ་བ་བརྒྱབ་ན་་་་

ལས་ཀར་རྒྱུགས། 

ཁྱེད་རང་གིས་ང་ཚོར་མཐོང་ཆུང་

བྱས་པ་རེད། 

ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་

པར་འབྲས་བུ་བྱུང་ཨེ་སོང་།  

ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་་་་
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ས་རྡུལ་འདྲ་བའི་མི་ཁྱོད་ཚོ་

ཕར་རྒྱུགས། 

སྡུག་ཤི་རྒྱག་རྒྱུ་་་

སྤྱི་ཁྱབ་སྲིད་སྐྱོང་ཧཱར་ཌིང་གིས་ང་ཚོའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་

གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་བཀའ་བཀྱོན་གནང་འདུག

ནིའུ་ཀཱ་སལ་དུ་ཁྲོམ་སྐོར་སྐད་འབོད་བྱེད་

མཁན་ལྔ་སྟོང་ལྷག་འདུག

རྒྱ་ཁྱབ་ཀྱི་གསར་ལམ་ཚོས་ཀྱང་

གཱནྡྷཱི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

དཔལ་ཡོན་ལྡན་པར་ཁས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཅིག་གི་ནང་།  གདུག་རྩུབ་འདི་འདྲ་ལ་བཟོད་

ཡངས་བྱེད་ཐབས་མེད། 

མི་རིགས་དཀར་པོའ་ིཁོངས་ནས་ཀྱང་།  

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་

འགྲོ་ཡི་འདུག

ཡང་བསྐྱར་བཙོན་པ་མོ་

ཊ་གང་འབྱོར་སོང་། 

ག་རེ། 
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ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༤ ཟླ་བ་དང་པོ། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༤ ཟླ་བ་
བདུན་པའི་ནང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས།   “མི་རིགས་

ནག་པོའ་ིཁྲིམས་”བརྩི་མེད་བཟོས། 

དམག་སྤྱི་སི་མུཏ་དང་གཱནྡྷཱིའི་དབར་གཞུང་
འབྲེལ་གྱི་འཕྲལ་སེལ་གྲོས་མཐུན་ལ་མིང་

རྟགས་བཀོད། 
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སྐུ་ཞབས་ཀེལ་ལེན་བག  ག་རེ་

ཡིན་ནམ། 
གཡོག་པོས་སྐེད་གཟེར་བྱེད་པ་དང་

དཔོན་པོས་གཟིགས་པ་འདྲ་པོ་བྱུང་སོང་། 

ཨ་རོ་་་

༡༩༡༤ ཕྱི་ཟླ་
བདུན་པ། 

གཱནྡྷཱི། ༼ལོ་ ༤༥༽
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འདི་ཁྱེད་རང་གི་རྒྱང་ཤེལ་གཙིགས་ཆེན་

དེ་མིན་ནམ། 

འོན་ཀྱང་སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱིས། ་ཞེན་ཆགས་ཀྱིས་

སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་པར་བརྟེན།  བདག་འཛིན་སྤོང་

དགོས་གསུང་གི་འདུག

ཁོང་གི་དགོངས་པ་ཚད་མཐོ་པོ་

རེད་དེ་་་

གང་ལྟར་ཡང་་་

ངས་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་བསླབ་

རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་ཟིན་པ་ཡིན། 

རེད་་་ཧ་ཅང་གོང་ཆེན་པོ་

སྤྲད་པ་ཡིན། 

ཡིན་ནའང་དོན་མེད་རྒྱ་མཚོའི་ནང་གཡུག་

དགོས་དོན་མེད། 

ད་བྱས་ན།  

ང་ཚོ་གཞན་པ་ཚོས་ཉམས་ལེན་ཇི་ཙམ་

ཐུབ་འགྲོ་་་་
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༡༽ལྷོ ་ཨཕྲི ་ཀར་ཀསྟཱུར་བཱ་གཱནྡྷཱི ་རང་ཉིད་ཀྱི ་བུ་

    བཞིའི་ལྷན་དུ།

༢༽༡༩༠༦ ལོར་གཱནྡྷཱིས་ལྷོ་ཨཕྲི་ཀའི་ནང་ཁྲིམས་རྩོད་

    པའི་ཕྱག་ལས་གནང་སྐབས།    

༣༽༡༩༠༤ ལོར་ཇོ་ཧན་ནེསྦརྒ་ཏུ་རང་གི་ལས་རོགས་

    རྣམས་ཀྱི་ལྷན་དུ།

༤༽ལྷོ་ཨཕྲི་ཀའི་ནང་འཚེ་

  བ་སྤང་བའི་འགོག་རྒོལ་

 ལས་འགུལ་གྱི་སྣེ་འཁྲིད་

 པ་རྣམས་ཀྱི་ལྷན་དུ།  

༤

༣

༢༡
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༢༽༡༩༡༣ ལོར་གཱནྡྷཱིས་ལོྷ་ཨཕྲི་ཀའི་ནང་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་བའི་

    གསར་ཤོག་“རྒྱ་གར་བའི་བསམ་ཚུལ།” 

༣༽གཱནྡྷཱིའི་སྒྲོ་བཏགས་རི་མོ།  “མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་”ནང་

    ཐོན་པ།  

༤༽ཏྲན་སི་ཝཱལ་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༣ ཟླ་བ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཅིག་

   ནང་བྱུང་བའི་གོམ་བགྲོད་ངོ་རྒོལ།  

༡༽༡༩༠༨ ལོར་ལྷོ་ཨཕྲི་ཀའི་ནང་འཚེ་བ་སྤང་བའི་འགོག་རྒོལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་པ་ཚོ་དང་ལྷན་དུ།  བཙོན་ཁང་གི་

    ཕྱི་རོལ་དུ་བསྒྲོན་པའི་སྐུ་པར།   

༣

༢

༤
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ཁྱེད་ཀྱིས་ལྷོ་ཨཕྲི་ཀའི་ནང་གནང་བ་ནང་བཞིན་

རྒྱ་གར་ནང་དུ་གནང་རྒྱུར།  མི་མང་ཚོས་རེ་བ་

བྱེད་ཀྱི་འདུག

རྒྱ་གར་གྱི་

འབོམ་བེ།  

ཨ་ལས།  གཱནྡྷཱི་ཁོང་ཡིན་པ་རེད།

དེ་འདྲའི་མི་ཆེན་ཞིག་ཨེ་ཡིན། ཡིན་པ་ཐག་ཆོད།  སྐུ་ཞབས་གོ་ཁཱ་ལེས་

བསྔགས་བརྗོད་ཆེན་པོ་གནང་གི་འདུག

གཱནྡྷཱི་བྱོན་པ་ལེགས། 

འོན་ཀྱང་དྲང་པོ་བཤད་ན།  ད་ཆ་ངས་རྒྱ་གར་གྱི་

གནས་སྟངས་གསལ་པོ་ཤེས་ཀྱི་མེད་ལ།  

རྒྱ་གར་གྱི་ཆེད་དུ་ངས་གང་བྱེད་ཐུབ་

བམ་བསམ་གྱི་ཡོད། 

ལྷོ་ཨཕྲི་ཀའི་ནང་ཨིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཁམས་ལ་

འཐབ་རྩོད་བྱས་པ་མིན་ནམ། 
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ཨ་ལེ་རྟོག་ཞིབ་ཙམ་གྱིས་དང་། 

གང་བྱེད་དགོས་པ་རྟོགས་ཀྱི་རེད། 
དེ་ནས་རང་གི་སེམས་ཀྱི་འདུ་

ཤེས་ལ་ཉོན་དང་་་

ད་ལྟ་གང་ཡང་མ་ཤོད། རྒྱ་གར་གྱི་

གནས་སྟངས་ངོ་མ་གང་ཡིན་དང་་་་་ ཁོ་ཚོའི་

འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ལ་རྟོག་ཞིབ་ནན་པོ་གྱིས། 
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ཝ་ཡེ་་་་ཝ་ཡེ་་་་

ཨེཧམ་དཱ་བཱད།  

གུཇ་རཱཏ། 

ཁྱེད་ཚོས་ང་ཚོའི་ཆུ་ལ་འབགས་

བཙོག་བཏང་འདུག

ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། 

ཁྱེད་རང་རེག་མི་ཉན་པའི་རིགས་དམན་ཡིན་པ་ཐག་ཆོད།  ང་ཚོའི་

ཁྲོན་པ་བཙོག་པ་མ་བཟོ། 
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རིགས་དམན་འདི་ཚོ་དང་འཐུང་ཆུའི་ཁྲོན་

པ་མཉམ་སྤྱོད་ཡོང་ཐབས་མེད། 

ད་བྱས་ན་་་

༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌

སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི་ལགས།  ང་ཚོའི་ཨཱཤྲམ་འདིའི་

ནང་རིགས་དམན་པ་འདི་ཚོ་འཁྲིད་ཡོང་དོན་

གང་ཡིན་ནམ། 

ང་ཚོའི་གཏོང་ཕོད་ཅན་གྱི་སྦྱིན་

བདག་འགའ་རེ་ཐུགས་ཕམ་ནས།  དངུལ་དངོས་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་ཕྱིར་

འཐེན་དགོས་པ་བསམ་མཁན་འདུག
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!? མོ་ཧན་་་

དེ་འདྲ་ཡིན་ན།  ད་ལྟ་རང་ཐོན་
འགྲོ་རོགས། 

རིགས་རུས་ཀྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མེད། 

ངས་ཨཱཤྲམ་འདིའི་ནང་ཐམས་ཅད་

འདྲ་མཉམ་ཡིན་དགོས་པ་བཤད་ཡོད།  

ཚང་མས་ཞིང་ལས་དང་ནང་ལས་ཙག་ཙིག་ཚང་མར་

མཉམ་ཞུགས་ཙམ་མ་ཟད།  ཁྲོན་པའི་ཆུ་ཡང་མཉམ་

སྤྱོད་བྱེད་དགོས། 
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ལྷོ་ཨཕྲི་ཀའི་ནང་སྡོད་དུས་ང་ཚོའི་བྱེད་

སྟངས་དེ་རང་རེད། 

འཛམ་བུ་གླིང་ལ་འགྱུར་བ་གང་གཏོང་འདོད་པ་དེ།  
ང་ཚོ་རང་ཉིད་ལ་ངེས་པར་དུ་ཚང་དགོས། 

ཁྱེད་ཚོའི་ནང་ནས་སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི་

ཞུ་བ་སུ་ཡིན་ནམ། 

བཀའ་འདྲི་ཞིག་་་

!

དེ་ང་ཡིན་་་
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ཞིང་པ་ཚོ་མུ་གེས་འཆི་རྒྱུའི་གནས་སུ་

གྱར་འདུག

ཅམ ཱ་རན་ས་ཁུལ་གྱི་ཞིང་པ་ཚོའི་

དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་རེད། 

ང་ཚོར་དེ་ལྟར་འཇལ་ཐུབ་པའི་

ནུས་པ་ཡེ་ནས་མེད། 

སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི་ཁྱེད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་འདི་ 

“རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀོང་རེས྄་ཚོཌ་པར་”
སྙན་སེང་གནང་རོགས། 

ས་བདག་ཨིན་ཇི་པ་ཚོས་ཁོ་

ཚོར་དེ་སྔ་ཁྲོམ་ར་ཡོད་པའི་མཐིང་ཚོས་

ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་རམས་ཤིང་འདེབས་དགོས་པའི་

བཀའ་བཏང་བྱུང་། 

འོན་ཀྱང་།  ད་ཆ་ཨིན་ཡུལ་

ནས་ནང་འདྲེན་བྱས་པའི་རས་ཆ་འགྲོ་རྒྱུག་

ཆེ་བར་བརྟེན།  རམས་ཤིང་དགོས་

མཁོ་ཆུང་དུ་སོང་དུས་ས་གླ་ཕོན་ཆེ་

ཆ་ཚང་དངུལ་རྐྱང་འཇལ་དགོས་

ཟེར་གྱི་འདུག

ང་ཚོའི་སྡུག་སྐད་ཤོད་ས་དང་

རེ་བ་བཅོལ་ས་

ཁྱེད་རང་ལས་གཞན་མེད། 
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རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་

ལཁ་ནཽ་ཀོང་རེས྄་ཚོགས་ཆེན། 

གསུང་བཤད་གནང་མཁན་རྗེས་མ་དེ་

སྐུ་ཞབས།  མོ་ཧན་དཱས་  གཱནྡྷཱི་ཡིན། 

འདས་པའི་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་རིང་ངོས་རང་རྒྱ་གར་གྱི་

ས་གནས་གང་སར་སྐོར་སྐྱོད་བྱས་པའི་སྐབས་སུ། 

ཨིན་ཇིའི་བཙན་དབང་དང་ཁྲལ་གྱི་ལམ་ལུགས་

འོག་བཤུ་གཞོག་མྱོང་བཞིན་པའི་ཞིང་པ་ཚོའི་དཀའ་སྡུག་དང་འ་

ཆད་འུ་ཐུག་གི་གནས་སྟངས་རྣམས་མཐོང་བྱུང་། 

དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ངས་སེམས་

ཐག་བཅད་དེ་་་

ཅམ ཱ་རན་སྐྱོབ་ཐུབ་མཁན་དེ་ད་

སླེབས་སོང་།  ད་ཡག་པོ་བྱུང་། 

ཞིང་པ་ཚོའི་བདེ་སྡུག་

གི་ཆེད་དུ་ཨིན་ཇི་དཔོན་

རིགས་དང་ཁ་རྩོད་ཤོར་བར་

བརྟེན།  ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱས་

པ་ཐོས་བྱུང་། 
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ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱིས་ཁྱབ་པའི་

ལམ་ལུགས་ལྟས་ངན་རང་རེད།  

ལམ་ལུགས་འདིའི་འགྲོ་ལུགས་ཧྲིལ་པོར་

ཕྱིར་ལྡོག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག

གལ་ཏེ་ང་ཚོས་དང་ལེན་གྱིས་ཨིན་ཇིས་

སྤྲད་པའི་གོ་མིང་བདག་རྐྱེན་རྣམས་དང་།

 དེ་མཚུངས་ཨིན་ཡུལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཉོ་ཚོང་

བྱས་པའི་ཁེ་བཟང་བློས་བཏང་ཐུབ་ན།  ལམ་

ལུགས་འདི་རང་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུར་ཐེ་ཚོམ་མེད། 

རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་ངོ་མ་ཞིག་དགོས་ན།  ང་

ཚོ་རང་ཉིད་ཀྱི་རྐང་པའི་སྟེང་དུ་བརྟན་པོར་ལང་རྒྱུའི་

ཆོད་སེམས་དང་འབད་བརྩོན་གཡོ་བ་མེད་པ་ཞིག་

དགོས།  མི་གཞན་གྱིས་རྩིས་སྤྲོད་

བྱས་པའི་རང་དབང་དང་རང་སྐྱོང་ཞིག་ང་

ལ་མི་དགོས། 

གོ་གནས་བདག་རྐྱེན་རྣམས་

བློས་བཏང་ན་་་
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རང་ཉིད་ཀྱི་འབད་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་འཐོབ་དགོས། 
ད་ཆ་ང་ཚོ་མི་རེ་ངོ་རེས་སོ་སོའ་ིརྐང་པའི་སྟེང་ལང་

རན་པ་རེད། 

ཁོས་རྟོག་འཆར་གྱི་སྐད་ཆ་སྙན་པོ་བཤད་པ་རེད།  

ཁོ་ལ་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དེ་འདྲ་གཏོང་རྒྱུའི་

ནུས་པ་ག་ནས་ཡོད། 

སྐད་ཆ་དེ་ཆོ་མེད་རེད། 

མི་དབང་ས་བདག་ཚོ་དང་ཆབ་སྲིད་པ་ཚོས་མི་མང་

ལ་མིག་ལྟོས་བཟང་པོ་བསྐྲུན་དགོས། 

ཐོག་མར་ཁྱེད་རྣམ་པས་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་

རྒྱན་ཆ་ཁྲ་ཁྲ་ཟིང་ཟིང་རྣམས་མི་མང་ལ་ གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན། 

ཁོས་སྲིད་དོན་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག



105

མེས་པོ་གཱནྡྷཱི། 
མེས་པོ་གཱནྡྷཱི།

མེས་པོ་གཱནྡྷཱི། 

སྐུ་ཞབས་ནེཧ་རཱུ། 
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ད་རེས་ལྟད་མོ་ཆེན་པོ་བྱུང་།  མི་དབང་ས་

བདག་ཚོའི་བྱད་བཞིན་གྱི་རྣམ་འགྱུར་དེ་ཚོ་

ད་ལྟའང་གསལ་པོ་དྲན་གྱི་འདུག

སྐུ་ཞབས་ཇིནྣཱའི་བསམ་བློར་ང་ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་

མཐུན་གྱིས་གོམ་པ་རྗེས་མ་སྤོ་ཕྱོགས་གོ་བསྡུར་

གནང་འདོད་འདུག

ངས་བྱས་ན།  སྙིང་ཞེན་ཅན་ཚོར་སྐུལ་

མ་ཡག་པོ་ཞིག་བྱུང་སོང་དྲན་གྱི་འདུག

དེས་མ་ཚད་ཡར་ཞུ་བྱེད་རྒྱུའི་

ཐོབ་ཐང་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུ་རེད།

ཁྲིམས་ལུགས་དེ་ལྟ་བུ་

ཞིག་ལ་དང་ལེན་བྱེད་ཐབས་

མེད།  ང་ཚོས་འཕྲལ་དུ་དེ་ལ་ཤུགས་

ནུས་ལྡན་པའི་འགོག་རྒོལ་

བྱེད་དགོས།  

ཁྲིམས་འཆར་དེ་་་

གཞུང་ནས་གྲོས་འགོ་འདོན་

རྒྱུའི་ཁྲིམས་འཆར་གསར་པ་དེའི་སྐོར་

གསུང་གི་ཡོད་དམ། 

རཽ་ལེཊ་ཁྲིམས་ཡིག་ (Rowlatt Act) དེས་སྲིད་

གཞུང་ལ་བཀའ་ཤོག་མེད་པར་སུ་ཡང་འཛིན་བཟུང་བྱེད་

ཆོག་པ་དང་།  ཁྲིམས་བཤེར་མ་བྱས་པར་

བཙོན་འཇུག་བྱེད་རྒྱུའི་དབང་

ཆ་སྤྲོད་ཀྱི་རེད། 
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ཁྲིམས་ཡིག་དེ་ཡོང་དགོས་དོན་ཡང་།  ཁྲིམས་

དཔོན་དང་བཤེར་དཔང་ཚོ་དྲག་སྤྱོད་པའི་དམིགས་

འབེན་དུ་གྱུར་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རེད། 

ལ་ཉག་མཛོ་གཟེངས་བྱེད་

ཐབས་མེད་པའི་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་།  སྤྱི་

དམངས་ཀྱིས་བཀའ་རྩི་དང་ལེན་མི་བྱེད་པ་

ཁོ་ན་ཡིན། 

དྲག་སྤྱོད་དང་འཚེ་བ་མེད་པར་ནུས་པ་

ཐོན་པ་ཞིག་་་

ད་འོ་ན་་་སྐུ་ཞབས་ནེཧ་རཱུ་ཁྱེད་

རང་གི་དགོངས་འཆར་གང་ཡོད་དམ།  བློ་

ཕྱེད་སེམས་ཕྱེད་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱས་ན།  ནུས་པ་

ཐོན་གྱི་མ་རེད། 

སྐུ་ཞབས་ཇིནྣཱ་ལགས།  སྐར་

མ་ཅིག་སྒུག་རོགས་གནང་།  

འཚེ་བ་ཅན་གྱི་བྱ་བར་ཞུགས་ན།  ཁོ་

ཚོར་དྲག་གནོན་བྱེད་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་སྤྲོད་

རྒྱུ་ལས་གཞན་མེད།  ཐོག་མར་

འཐབ་རྒོལ་བྱེད་སྟངས་ཤེས་མཁན་

གྱི་མི་ཞིག་ངས་ངོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། 

ངའི་གོ་མཚོན་གཅིག་པུ་དེ་་་༌
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རཽ་ལེཊ་ཁྲིམས་ཡིག་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་

རྣམ་འགྱུར་བསྟན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ།  ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཆེས་ ༦ ཉིན་

དགེ་སྦྱོར་གསོལ་འདེབས་དང་སྨྱུང་གནས་བྱེད་རྒྱུ་ཐག་

བཅད་པ་ཡིན།  སློབ་གྲྭ་དང་བཟོ་གྲྭ་རྣམས་

སྒོ་བརྒྱབ་སྟེ།  རྒྱ་གར་མི་མང་ཡོངས་

རྫོགས་དགེ་སྦྱོར་གསོལ་འདེབས་ལ་

རོལ་རྒྱུ་ཡིན། 

དེའི་གོང་དུ་ཁྲིམས་འཆར་དེ་ཕྱིར་

བསྡུ་བྱས་ན་ལས།  དེ་མིན་འཆར་

གཞི་ལྟར་ཧར་ཏཱལ་བྱེད་ངེས་ཡིན། 

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མི་ཚང་མ་

ཁ་མཐུན་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་མེད། 

མི་ཚང་མས་ཨེ།  

དེ་འདྲ་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་མ་རེད་་་ 

ཆོ་མེད་རེད། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༩ 

ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦
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ད་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་།  འགྲིགས་སོང་།

ཚོང་ཁང་ཚང་མ་སྒོ་བརྒྱབ།  སྣུམ་འཁོར་

དང་མེ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་བཀག་ནས་རྒྱ་

གར་མི་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་དགེ་སྦྱོར་

གསོལ་འདེབས་ལ་རོལ་སོང་། 

འབོམ་བེ་དང་། དིལླཱི།  

ཀལ་ཀཏྟཱ་་་  

ང་ཚོ་ཚང་མ་ཆིག་སྒྲིལ་

བྱུང་སོང་། 
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མི་མང་ཚོས་སྤྱི་པའི་ས་ཆའི་ཐོག་

ཚོགས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་འདུག

སྤྱི་པའི་ས་ཆའི་ཐོག་འདུ་ཚོགས་

བྱས་པ་ཁྲིམས་འགལ་རེད། རྒྱ་གར་བ་ཚོར་སློབ་གསོ་གཏོང་རྒྱུའི་

གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཞིག་རེད། 

ང་ཚོ་ཁ་མ་ཐོར་བར་མཉམ་དུ་

གནས་དགོས། 

འཚེ་བ་མེད་པ་་་ སྐད་ཆ་

སོབ་སོབ་འདི་རྒྱུན་ཇི་ཙམ་

ཐུབ་ཀྱི་འདུག་བལྟ་ཆོག

ཁྲིམས་འགལ་བྱེད་མཁན་

ཟིང་སློང་མི་ཚོགས་ལྟར་བཟོ་

ལྟ་བཟོ་དགོས། 

པན་ཇཱབ་མངའ་སྡེའི་

ཨམྲྀཏ་སར། 
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འཚེ་བའི་བྱ་བ་གང་ལས་ཀྱང་

སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་བའི་མཚོན་

ཆ་ཞིག་རེད། 

བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་སྤེལ་བའི་

འཚེ་བ་མེད་པའི་འགོག་རྒོལ་དེ་་་
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ཨ་མ་ལགས་༌༌

ཤུགས་ཆེན་པོ་མ་གཡུག་ལབ་

མ་བྱུང་ངམ། 

པོ་ལོ་ག་པ། 

ཨིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཁམས་ནས་ང་ཚོར་

སྭ་རཱཇ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ལ་་་
གང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད།  

ཁྱེད་རང་གི་སྲིང་མོ་རེད། 

ཨ་རོ། 

འོ་རེད། 

ཨ་མ་ལགས་་་
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མེ་མདའ་རྒྱོབ། 
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ཨ་རོ་་་ ཨ་ཧ་་་

ར་ཝི། 
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སེམས་འཁྲུག་པའི་བྱ་

སྤྱོད་ལ་ཞི་དུལ་གྱི་བསམ་

པས་ཡ་ལན་བྱེད་དགོས། 

ངའི་ལས་འགུལ་ནང་

མཉམ་ཞུགས་གྱིས་དང་། 

རེད་དེ་་༌༌ ཡིན་ནའང་་་་ 

དྲག་སྤྱོད་ལ་དྲག་སྤྱོད་ཀྱིས་

ལན་འདེབས་མ་བྱེད་རོགས།  

དེ་འདྲ་བྱས་ན་་་ 

ཞེ་ཁོན་དང་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་

མེད་དུ་འཕེལ་རྒྱུ་ལས་མེད། 

ངས་ཁྱེད་རང་གི་སེམས་སྡུག་ཚོར་

ཐུབ་ཀྱི་འདུག

ངའི་སྤུན་མཆེད་དོན་མེད་དུ་བསད་འདུག  

                    དགྲ་ཤ་ལེན་ཐག་ཆོད་ཡིན། 

ཤི་རྒྱུ།  ཨིན་ཇི་ཁྱི་རྒན་དེ་ཚོ།  

   ང་ཚོས་ཟིང་འཁྲུག་གང་ཡང་

བསླངས་མེད། 
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ང་ཚོ་ཚང་མ་སྣང་མེད་ངང་ལམ་ལུགས་འདིའི་ནང་

ཚུད་ནས།  ཨིན་ཇི་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་མཉམ་ལས་བྱས་འདུག  

ད་ཆ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་པའི་དུས་ལ་བབས་འདུག

ཨིན་ཇིའི་ལུང་པར་བཟོས་པའི་

རས་ཆ་ཉོས་པ་དེས་་་ང་རང་ཚོ་

དབུལ་པོར་གྱུར་པ་རེད། 

ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གྱོན་ཆས་གོང་

ཆེན་པོ་ཚང་མ་མེ་སྲེག་རྒྱོབ། 

ཚང་མས་སྣལ་མ་འཁེལ་ནས་རང་

སོ་སོའ་ིརས་ཆ་འཐག་དགོས། 
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ང་ཚོའི་འཐབ་རྒོལ་བྱེད་

སྟངས་འདི་རེད། 

༡༩༢༢ ལོར་ཅཽ་རཱི།  ཅཽ་རཱ།   

ཨིན་ཇིའི་ཐོན་སྐྱེད་ཡོད་

ཚད་མེ་སྲེག་ཐོངས། 
དཔའ་ཐལ་མ་བྱེད། 

ཧེ་་་། 

ཨིན་ཇི་བ་ཁྱེད་ཚོ་

རང་ཡུལ་དུ་ལོག
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ག་རེ།  

ག་རེ་མཐོང་གི་འདུག
དྲག་པོའ་ིལས་ཀ་

བྱས་ན་མི་འགྲིག

ག་རེ་བྱས་སོང་། ཨེ། 

ཁྱི་ཕྲུག་ཁྱེད་ཚོ། 
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ཨཱཧ། 

རོགས་གྱིས་དང་་་མགྱོགས་པོ་གྱིས། 
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གཱནྡྷཱི། ༼ལོ་ ༥༥༽

ཕྱིར་ལྡོག་གི་ལས་འགུལ་

དེ་གནས་སྐབས་རིང་ཕྱི་

བཤོལ་གྱིས། 
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བཱ་པཱུ།  མི་མང་ཚོས་གཞི་ནས་ཡར་

ལང་བྱས་པ་རེད། 

འཚེ་བ་མེད་པ་དེ་ཆབ་སྲིད་འཐབ་རྩལ་དུ་

བཀོལ་དགོས་ཟེར་གྱི་མེད། 
ཁྲག་གིས་སྦགས་པའི་རང་བཙན་ལེན་

རྒྱུའི་འདུན་པ་མེད། 

འདི་བཀག་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད། 

བྱུང་རྐྱེན་འདིའི་ཆེད་ང་ཚོར་འཛམ་གླིང་མི་

མང་གིས་འཁང་ར་ཕོག་དགོས་དོན་མེད། 

ཨམྲཏྀ་སར་དུ་མི་མང་སྡེབ་གསོད་བཏང་

བའི་སེམས་གཅོང་ཟབ་པོ་ཡོད་མུས་

རེད།  ཐོག་མར་སྐོར་སྲུང་བས་ལག་པ་བཀྱག་

ཡོད་པ་གོ་བྱུང་། 

དགོངས་འགལ་

མེད་པ། 
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ག་རེ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་དམ། 

སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི་ཁྱེད་རང་

འཛིན་བཟུང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

མི་མང་དབྱེན་དཀྲུག་

བྱས་པར་བརྟེན།  

དེ་འདྲ་མ་ཟེར།  

འདི་ང་ཚོར་དགོས་རྒྱུ་དེ་རེད།  

དགའ་དགོས་པ་ཞིག་་་

ད་བྱས་ན།  གཞུང་གི་ལྟ་སྣང་ལ།  

འཛིན་བཟུང་དོ་དམ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཁོང་

རེད་ཟེར་བ་ཨེ་ཡིན། 

ཤི་རྨས་བྱུང་བ་ཚོའི་ཆེད་དུ་སེམས་

སྡུག་ཆེ་ཤོས་བྱེད་མཁན་དེ་ཁོང་རེད།  

དེས་མ་ཚད།  ལས་འགུལ་འདི་ཕྱི་བཤོལ་དགོས་

པའི་ཨུ་ཚུགས་གནང་མཁན་ཡང་ཁོང་རེད། 
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ཁྱེད་ཚོའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱིས་

ངའི་བྱ་གཞག་འདི་དག་ནོངས་

པར་མཐོང་ན་་་

ངས་དགའ་བཞིན་སྤྲོ་བཞིན་དུ་

ཉེས་པ་དེ་དང་ལེན་ཞུ་ཆོག
ང་ལ་ཉེས་པ་ལྕི་ཤོས་དེ་

གཏོང་རོགས། 
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དག་འབུད་བྱེད་པོར་ལོ་དྲུག་བཙོན་

འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡོད། 

ཨིན་ཇི་གཞུང་གིས་དགོངས་

བཞེས་གནང་བ་ཡིན་ན། ལོ་གྲངས་

ཉུང་དུ་བཏང་ནས་་་

དེ་འདྲ་བྱུང་ན།  ང་རང་
སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་དགའ་

བསུ་ཡོད། 

བཙོན་གྲོལ་སྔ་བ་ཐོབ་སྲིད། 

ཡིན་ན་ཡང་་་

འདི་འདྲ་དགོད་བྲོ་བའི་

གནས་རེད། 
འཚེ་བ་སྤངས་པ་དེ་ནག་ཉེས་

ཡིན་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ། 
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༡༩༣༠

ས་གནས་གཞུང་གིས་ང་ཚོར་རང་སྐྱོང་ཅུང་ཟད་སྤྲད་པ་དེ།  ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡིན་

ནའང་དེའི་ཁེ་ཕན་བླངས་ཏེ།  ད་དུང་འཐུས་མིའི་གྲངས་འབོར་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུར་ནུས་པ་

བསྒྲིལ་དགོས། 

དེ་འདྲ་བྱས་ན།  ཁོ་ཚོའི་བཙན་ཤེད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཆ་

ཤས་སུ་གྱུར་ནས།  དེ་ལ་མོས་མཐུན་བྱས་པ་ལྟ་བུ་རེད།  ང་

ཚོས་སྲིད་གཞུང་འདི་མགོ་གཏིང་སློག་མ་ཐུབ་ཀྱི་བར་དུ། མུ་མཐུད་དེ་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་

པའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས། 

ནེཧ་རཱུའི་རང་བཙན་གྱི་གྲོས་འཆར་དེས།  

ཁ་ཆེ་ཚོའི་ཐོབ་ཐང་ལ་སྣང་ཆུང་བྱས་འདུག

ཁ་ཆེ་རྣམས་གྲངས་ཉུང་མི་

རིགས་ཀྱི་དུམ་བུ་ཞིག་མ་ཡིན།  
ང་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་

པའི་བདག་དབང་རྩོད་དགོས། 

ཨིན་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཇེ་ཆེར་

ཕོག་པར་བརྟེན།  ལོ་གཉིས་ཀྱི་

རྗེས་སུ་གཱནྡྷཱི ་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་

མེད་པར་བཙོན་གྲོལ་བཏང་། 
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ཧིནྡུ་ཚོས་རྒྱ་གར་གྱི་བདག་དབང་གཅིག་སྡུད་

བྱེད་རྩིས་འདུག

བཱ་པཱུ།

ང་ཚོ་ལ་ཁྱེད་རང་དགོས་ཀྱི་

འདུག༌༌༌༌༌༌

ཁྱེད་རང་གི་དབུ་འཁྲིད་དང་ལམ་

སྟོན་མེད་ན།  ཨིན་ཡུལ་ནས་རང་

བཙན་ལེན་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་དེ་བཞད་གད་ཀྱི་

གནས་རེད། 

ཁྱེད་ཀྱི་ཡིད་དབང་འགུགས་པའི་དབུ་འཁྲིད་

ཀྱི་དགོས་མཁོ་སྔར་ལས་ལྷག་པ་འདུག

ང་ཚོས་འགོ་འཁྲིད་དགོས་དང་དགོས། 

ཁ་ཆེ་ལས་ཧིནྡུ་ལྡབ་བཅུས་མང་གི་རེད། 
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གལ་ཏེ་ཡ་ལན་མ་བྱུང་ནའང་། གཅིག་

པུར་མདུན་སྐྱོད་གྱིས། 

གལ་ཏེ་འཇིགས་སྣང་གིས་གདོང་མི་

བསྟན་པར་གནས་ན། རང་གི་བསམ་ཚུལ་སྦ་

གསང་མེད་པར་ཤོད།

སྐུ་ཁམས་བདེ་པོ་ཨེ་ཡིན། ཐུགས་ཁྲལ་

ཡོད་པ་འདྲ་པོ་འདུག
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ཁྱེད་རང་གར་འགྲོ་གར་སྡོད་ཀྱི་སར།  

མི་ཚང་མས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ།  

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཞེས་འབོད་ནས།  

ལྷ་གསོན་པ་ལྟ་བུར་བརྩི་ཡི་འདུག

ཁྱེད་རང་དཀའ་ལས་ཁག་མ་

སོང་ངམ། 

ང་ལྟ་བུ་ཤེས་རྒྱ་ཆུང་བའི་གཞོན་པ་

ཞིག་ལ་དཀའ་ལས་ཆེ་ཙམ་བྱུང་། 
ཁྱེད་རང་གི་ནུས་པས་མ་འདང་ས་

དེ་ཚོ་ང་ལ་བཤད་ན་འགྲིག་གི་རེད། 

ངས་ཤེས་ཚོད་ལྟར་བྱས་ན།  ཕལ་

ཆེར་ཤོད་ཀྱི་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག

སུ་ཡིན་པ་གཅིག་གིས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། 

 ད་རེས་ངའི་ཐོག་ཏུ་བབས་པ་རེད། 

ཧུང་་་
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ཁྱེད་རང་ག་འདྲ་བྱས་ཡོང་།  

ངས་བྱས་ན་་་
ཡིད་སུན་གྱི་མི་འདུག་གམ། 

ལོ་ན་གཞོན་དུས་ཕྲན་བུ་༌༌༌ མི་སྤྱིར་བཏང་

འདྲ་པོ་བྱུང་ན་བསམ་པ་དྲན་མྱོང་།  

ད་ཆ་ཁྱེད་རང་གི་ལས་འགན་མི་མང་རྣམས་ལམ་

མ་ནོར་བར་འཁྲིད་རྒྱུ་དང་།  

ངའི་ལས་འགན་ནི་ཁྱེད་གར་

འགྲོའ་ིརྗེས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། 

ད་ཁོ་ཚོས་ཁྱེད་རང་སྒུག་གིན་འདུག  
བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གཱནྡྷཱི་ཡིན་ཙང་། 

བསྟུན་ཤེས་མི་བྱེད་མཁན་གྱི་ཁྱོ་

བོ་མགོ་མཁྲེགས་པོ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་དུས་་་

འོན་ཀྱང་ད་ཆ་་་
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དེ་རང་རེད།  ཁོ་ཚོས་ང་ཚོར་ཚྭ་བཟོ་མི་ཆོག་ཟེར་བ་

མ་ཟད།  ཚྭ་ཁྲལ་ཧ་ཅང་མཐོ་པོ་རྒྱག་གི་འདུག  ད་ང་

ཚོས་ང་རང་ཚོའི་ཚྭ་བཟོ་དགོས། 

ཚྭ་བཟོ་ག་ཨེ། 

ཡིན་ན་ཡང་་་

ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་འགྲུལ་འགོ་

བཙུགས་ཏེ་ལུང་ཚོ་མང་པོ་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་ཚྭ་

བཟོ་ཐུབ་པའི་དཱན ཱི་མཚོ་ཁར་སྐྱོད་འགོ་བཙུགས།

ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད།  ཕལ་ཆེར་ཁོང་རང་རྒས་

ནད་ཀྱིས་སེམས་འཆོལ་བ་ཡིན་སྲིད། 

ཡིན་གཅིག་མིན་

གཅིག་ཚྭ་རང་བཟོ་དགོས་

དོན་ཨེ་ཡོད། 

སྲིད་ཀྱི་མ་རེད།  ཁོ་

རང་གཱནྡྷཱི་ཇཱི་རེད། 

ཁོང་ལ་དམིགས་ཡུལ་ཞིག་

ཡོད་པ་ཐག་ཆོད། 
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གཱནྡྷཱི། 
༼ལོ་ ༦༡ སྐབས་སུ།༽

ཚྭ་མེད་པར་མི་ཚེ་སྐྱེལ་ཐུབ་ཀྱི་

མ་རེད། 
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དེ་འདྲ་ཡིན་ནའང་།  ང་ཚོའི་སྟེང་དུ་ཚྭའི་ཁྲལ་

ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ཞིག་བཀལ་བ་རེད། 

ཁྲལ་དེ་རང་ནས་ང་ཚོའི་འདུ་འགོད་ཐུབ་

པ་ལས་ལྡབ་ལྔ་སྟོང་སྤྱི་ཁྱབ་སྲིད་སྐྱོང་པའི་ཕོགས་

ཐོབ་དང་མཐུན་རྐྱེན་དུ་གཏོང་གི་ཡོད། 

གཞུང་གི་གོ་གནས་ཅན་ཞིག་གམ།  ཡང་ན།  ཨིན་ཇིའི་ཐོན་

སྐྱེད་ཉོ་ཚོང་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཡང་རུང་།  ལས་རིགས་འདི་དག་

ཐལ་བའི་རྡུལ་བཞིན་དུ་སྤོང་ནུས་པའི་སྙིང་སྟོབས་བསྐྱེད་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  དེས་མ་ཚད་སྤོབས་པ་ལྡན་

པའི་རྒྱ་གར་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།  ང་ཚོའི་གོམ་བགྲོད་

འདིར་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་བའི་མགྲོན་འབོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 
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རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས།  ཁོ་ཚོས་

མཚོ་ཁར་ཚྭ་བཟོ་རྒྱུ་ཐག་བཅད་འདུག  
ཧ་ཧ་ཧ་་་་

དགད་མོ་ཤོར་རྒྱུ་རང་རེད། 

ཁོ་ཚོས་ལབ་རྒྱུ་ལ།  “ཚྭ་བཟོས་
ནས་ཨིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཁམས་ཕམ་དུ་འཇུག་

དགོས་”ཟེར་གྱི་འདུག

གཱནྡྷཱིའི་ཚྭའི་ཆེད་དུ་གོམ་བགྲོད་དེའི་

སྐོར་གནས་ཚུལ་ག་རེ་འདུག་གམ། 

དེའི་སྐོར་སྙན་སེང་ཞུ་

བར་བཅར་བ་ཡིན། 

ཧ་ཧ་ཧ་་་

སྣང་བ་སྐྱིད་མདོག་ལ། རྒྱལ་ཚབ་ཨིར་ཝིན་ལགས།
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གོམ་བགྲོད་དེར་མཉམ་

ཞུགས་བྱེད་མཁན་ལྔ་སྟོང་

ལྷག་འདུག ད་དུང་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་ཡི་འདུག

ལྔ་་་ལྔ་སྟོང་ཨེ། 
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གྲོང་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་དང་སྐོར་སྲུང་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་འགོ་པ་ཚོས་ཀྱང་།  རང་རང་གི་ལས་འགན་

ཕྱིར་ལྡོག་བྱས་ནས་གཱནྡྷཱི་དང་མཉམ་དུ་གོམ་

བགྲོད་བྱེད་ཀྱི་འདུག

རྫོང་དཔོན་མང་པོས་ཁོ་ཚོ་ལ་མཚོ་ཁར་མ་

སླེབས་གོང་དུ་བཟོ་ལྟ་བཟོ་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་

བྱེད་ཀྱི་འདུག

སྒྱུ་མ་མཁན་ཞིག་མིན་ནམ། 

མི་སྡུག་ཤི་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་

སུ་ཡིན་ནམ། 

ག་རེ་བྱས་ནས། 
ཚྭ་ཕྲན་བུ་ཞིག་གི་དོན་དུ་མི་

མང་ཚོར་འདྲོག་འགོ་ཆེན་པོ་

ལང་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ
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ཚྭ་ཁྱོར་བ་གང་པོ་འདི་བླངས་ནས་ང་
ཚོས་ཨིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཁམས་ལ་ཁ་གཏད་ཀྱི་

ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

དཱཎྜཱི་མཚོ་ཁ། ༡༩༣༠ ཟླ་ ༤ 

ཚེས་ ༥ ཉིན།
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མི་མང་ཚོས་ཚྭ་བཟོས་ནས་ཤེས་བཞིན་དུ་

ཁྲིམས་འགལ་བྱས་པ་རེད། 

ད་དུང་མཚོ་ཁར་འགྲོ་མཁན་ཇེ་མང་ཇེ་མང་དུ་

འགྲོ་ཡི་འདུག

ང་ཚོ་ལ་གདམ་ཀ་གཞན་མི་འདུག  ཨིན་

ཇིའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཆེ་མཐོང་གི་ཆེད་དུ།  ཁྲོམ་

སྐོར་འདི་འཕྲལ་དུ་རྩ་མེད་གཏང་དགོས་པའི་བཀའ་

ཕེབས་ཀྱི་འདུག

དྲག་དཔུང་བེད་སྤྱོད་ཆོག་

པའི་དབང་ཆ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད།

ལས་འགུལ་དེར་འབྲེལ་བ་ཡོད་

ཚད་འཛིན་བཟུང་གྱིས། 
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ཚྭ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཁྲིམས་

འགལ་རེད། 

མཚམས་འཇོག་གྱིས། 

ངས་བཀའ་གཏོང་གི་ཡོད། 
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ཨ་ར་ར་་་་

ཁྱེད་རང་གི་ནང་མི་རྣམས་ཟ་

འཐུང་གནས་མལ་མེད་སྤྲང་ལ་གྱར་

ན་གང་འདྲ་ཡོང་བ་འདུག  

གལ་ཏེ་བྱེད་འདོད་མེད་ན།  རྒྱལ་

འཚོང་པའི་ནག་ཉེས་བཙུགས་ནས་ཁྱེད་

རང་འཛིན་བཟུང་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།

ག་རེ་སྒུག་གི་ཡོད།  ད་ལྟ་རང་ལག་

བསྟར་གྱིས། 

ཧ་ར་ར་་་
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ཧིནྡུ་དང་ཁ་ཆེ་མཉམ་མཐུན་བྱེད་ཀྱི་འདུག

ནུབ་ཕྱོགས་པ་ཚོས་རང་ཉིད་

ཁྱད་དུ་འཕགས་པར་བསམས་ནས་དྲག་

གནོན་ཇི་ཙམ་བྱས་ཀྱང་༌༌༌༌ 

ཡ་ང་སྙིང་རྗེ་མེད་པའི་བཅར་རྡུང་ཇི་

འདྲ་བྱས་ཀྱང་དཔའ་ཞུམ་གྱི་མི་འདུག

ངས་རྒྱ་གར་ལ་རྒྱལ་ཁ༌ཐོབ་པ་

མཐོང་གི་འདུག

ཨཱ་་་ཧ་་་། 
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སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི།  རྒྱ་ལྕོག་སྒོར་མོའ་ི

ལྷན་ཚོགས་གཉིས་པའི་ཆེད་ཨིན་ཡུལ་

དུ་གཏོང་ཤོག་གསུངས་འདུག

སྐུ་ཞབས་ཨིར་ཝིན་ལགས།  སྲིད་བློན་

མེཀ་ཌོ་ནལ་གྱི་བཀའ་ཡིག་འབྱོར་འདུག

རྒྱལ་ཡོངས་ཛ་དྲག་གི་

གནས་སུ་གྱར་འདུག

རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར།  དོ་དམ་

འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་མི་གྲངས་འབུམ་

ཕྲག་བརྒལ་འདུག

ད་ཆ་བཙོན་འཇུག་བྱེད་སའི་

གོ་ཡུལ་མི་འདུག
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མཁྱེན་གསལ་ལྟར་རྒྱ་གར་ནང་

མི་ཚོགས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་མཉམ་

གནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ཚོགས་འདུའི་ནང་ཁོ་ཚོ་ཚང་མས་རང་སོ་

སོའ་ིཁེ་ཕན་རྩལ་འདོན་བྱེད་ཀྱི་རེད། 

ང་ཚོས་ཁོ་རང་ཚོའི་མི་

མཐུན་པའི་ཆ་གང་ཡོད་པར་

འགལ་ཟླ་བཟོ་དགོས། 

གཱནྡྷཱི་ལས་གཞན་པའི་ཚོགས་

བཅར་བ་རྣམས་ང་ཚོས་དོ་ནན་ཆེན་པོས་

འདེམས་སྒྲུག་བྱས་ཡོད། 

དགོངས་དག

ཁོས་རས་གོས་རྙིང་ཧྲུལ་འདི་གྱོན་ནས་

ཚོགས་བཅར་བྱས་ན་་་་

དམའ་འབེབས་རེད། 

ཐུགས་ཁྲལ་མ་གནང་།

ཚོགས་བཅར་བའི་འབྱོར་ཐོ་བཀོད་

ནས་ལམ་སང་འགྲོ་ཡི་རེད། 

༡༩༣༡ ལོར་ཨིན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་

ལོན་ཌོན།
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ང་ཚོས་གཱནྡྷཱི་ཚོགས་འདུར་གདན་ཞུ་

བྱས་པ་དེ་འཛམ་གླིང་མི་མང་ལ་སྟོན་རྒྱུ་

གལ་ཆེན་པོ་རེད། 

མཐར་ཐུག་རྒྱ་གར་དེ་དུམ་བུ་

མང་པོར་གཏང་དགོས། 

རང་བཙན་བྱུང་ན།  ཞིང་བྲན་ལམ་

ལུགས་ལ་ག་རེ་བྱེད་རྩིས་ཡོད་དམ། 

ཞིང་བྲན་རིང་ལུགས་སྐོར་ཐུགས་ཁྲལ་

གནང་མི་དགོས།  ཁ་ཆེ་ཚོས་འོས་བསྡུ་

ལོགས་བཀར་བྱེད་རྒྱུའི་འགྲོ་སྟངས་སྐོར་

གང་འདྲ་ཡིན་ནམ། 

ང་ཚོ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་

ཚོའི་གདན་གྲངས་སྤོར་དགོས། 
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ང་རང་རྒྱལ་ཚབ་གསར་པ་ཝིལླིང་ཌོན་(Will-

ingdon)ཡིན།  ཉེ་ཆར་རང་སྐུ་ཞབས་ཨིར་ཝིན་

ནས་འགན་དབང་རྩིས་ལེན་བྱས་ཟིན་པ་ཡིན། 

རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར།  རྒྱ་གར་

ནང་ཧིནྡུའི་ཆོས་ལུགས་ལ་གཞི་རྩར་བྱས་པའི་རིགས་

རུས་དང་མཐོ་དམན་གྱི་འགྲོ་ལུགས་ཤིག་ཡོད། 

རྒྱ་གར་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་རིགས་དམའ་ཤོས་

དེར་རེག་མི་ཉན་པ་ཞེས་འབོད་ཅིང་།  ཁོང་ཚོ་ནི་

སྤྱི་ཚོགས་ནང་ནས་སྐྱོ་ཤོས་རྣམས་ཡིན། 

ཁོ་ཚོར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོབ་པའི་ཆེད་

དུ།  ཁོང་ཚོའི་ཆེད་འོས་ཤོག་ལོགས་སུ་བསྡུ་

དགོས་པའི་གྲོས་འཆར་འདོན་གྱི་ཡོད། 

ངས་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་གུས་
བཀུར་དང་རྒྱལ་ཚབ་ཝིལླིང་

ཌོན་གྱི་གྲོས་འཆར་དེར་
དགག་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 
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དཀའ་ངལ་འདི་དང་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་གྲོས་

ཚོགས་ཀྱི་གདན་གྲངས་ཆ་བགོས་བྱ་རྒྱུ་གཉིས་

དབར་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མེད། 

གལ་ཏེ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཁོ་ཚོར་དམིགས་

བསལ་འགྲོ་སྟངས་བཟོས་པ་ཡིན་ན། 

ང་ཚོས་རྨང་གཞི་ནས་ལེགས་བཅོས་གཏོང་

རྒྱུའི་འདུན་པ་དེ་རྩ་བརླག་གཏོང་གི་རེད།  ལེགས་

བཅོས་ནམ་ཡང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།

ང་ཚོ་རང་འགུལ་གྱིས་ལེགས་

བཅོས་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན་་་

དཔོན་རབས་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ངན་པ་

འདི་ནམ་ཡང་རྩ་དགོག་གཏོང་མི་ཐུབ། 

ཡིན་ནའང་ངས་བཤད་པ་

དེ་རིགས་དམན་པ་ཚོའི་རེ་

འདུན་རེད། 
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སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི། 

ཁྱེད་རང་འཛིན་བཟུང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ཡེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་ངའི་མཛའ་ཤིང་བརྩེ་

བའི་གྲོགས་པོ་རྒྱལ་ཚབ་ཝིལླིང་ཌོན་ལགས་ནས་

སྐྱེས་ཤིག་གནང་བ་འདྲ་པོ་བྱུང་སོང་། 

ང་སྐུ་ཞབས་ཨིར་ཝིན་ནང་བཞིན་ཁོག་པ་ཆེན་

པོ་མེད།  ཁོང་ལ་འགྲོ་འགྲོ་ང་ལ་འགྲོ་ཡི་མ་རེད།  

གཱནྡྷཱི་ལགས་མཁྱེན་སོང་ངམ། 

སྔོན་ལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀོང་རེས྄་

ཚོགས་པ་དེ་དུམ་བུར་བགོས།  དེ་ནས་རིགས་

དམན་པ་ཚོའི་ཆེད་དུ་འོས་བསྡུ་

ལོགས་སུ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག

འགྲིག་ག་་འགྲིག་ག་་་

འབོམ་བེ། 
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༡༩༣༢ ལོར་པུ་ནཱར་ཡོད་

པའི་ཡེར་ཝ་ཌཱ་བཙོན་ཁང་།

ཁོག་་་

ཁོག་་་

བཱ་པཱུ་སྨྱུང་གནས་གནང་བ་ཨེ་ཡིན། འོས་ཤོག་ལོགས་ཀར་བསྡུ་རྒྱུར་ངོ་

རྒོལ་གནང་རྒྱུའི་ཐུགས་འདོད་འདུག  

འོན་ཀྱང་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་གནས་

སྟངས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ་འདུག

ང་ཚོས་ཞུས་པར་གསན་གྱི་མི་འདུག  རིགས་

དམན་པ་ཧ་རི་ཇཱན་ཚོའི་གནས་སྟངས་ལ་ཐུགས་ཁྲལ་

ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་གནང་གི་འདུག
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བཱ་པཱུ་སྨྱུང་གནས་

བཞུགས་འདུག

ཁོང་ལ་གནས་ཚུལ་མི་

ལེགས་པ་འདྲ་བྱུང་ན།  དཔེ་

བསགས་པ་རེད། 

དེ་ང་ཚོའི་འགན་རེད། 

རེག་མི་ཉན་པའི་རིགས་དམན་ཚོའི་

ཆེད་དུ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་རང་ཉིད་

བློས་བཏང་གནང་གི་འདུག
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ཐུགས་འདོད་ཡོད་ན།  

ཡར་ཕེབས་དང་། 

ག་རེ་་་

ང་ཚོ་ལྷ་ཁང་ནང་དུ་ཡར་

ཤོག་གསུངས་པ་ཡིན་ནམ། 

འོས་བསྡུ་ལོགས་ཀར་བྱེད་རྒྱུ་

དེ་མི་དགོས་པ་བཟོས་ནས་་་

ཡིན་ནའང་གཟིགས་དང་་་

ང་ཚོ་་་༌༌

དེའི་ཚབ་ཏུ་ཧ་རི་ཇཱན་ཚོའི་ཆེད་དུ་གདན་

གྲངས་ ༡༤༨ ཟུར་འཇོག་བྱས་ན། 

སྐྱོན་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད།  གནའ་སྔ་

མོའ་ིསྐད་ཆ་རྣམས་ཕར་བཞག་ནས།  

ཚང་མ་མཉམ་

འཛོམས་ཀྱིས་བདག་ཉིད་ཆེན་

པོའ་ིཆེད་དུ་གསོལ་འདེབས་

སྨོན་ལམ་བྱེད་དོ། 
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པུ་ནཱའི་ཁྲིམས་ཟེར་བ་དེ་གང་

ཡིན་ནམ། 

གལ་སྲིད་དེ་འདྲ་ཡིན་དབང་དུ་བཏང་

ནའང་་་ ཁོང་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྲོག་ལ་ལྟོས་

མེད་ཀྱིས་སྨྱུང་གནས་བཞུགས་པ་དེ་་་་ 
ཆབ་སྲིད་ཙམ་ལས་ལྷག་པ་

ཞིག་ཡིན་སྲིད། 

ག་རེ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། 

ད་ཆ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་

དད་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་འདུག  
ང་ཚོས་ཁོ་འཆི་རུ་

འཇུག་ན། 

ཁོ་ལ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོའ་ིངོས་འཛིན་

འཐོབ་རྒྱུ་དང་།  ཤི་བའི་རྗེས་སུའང་ཨིན་ཇིའི་

རྒྱལ་ཁམས་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེ་རུ་འགྲོ་སྲིད། 

རྒྱ་གར་བ་ལྐུགས་པ་ཚོ།  ཁོ་ཚོས་གཱནྡྷཱིའི་

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གཡོ་འཕྲུལ་ཙམ་ཡིན་པ་མི་ཤེས་

པ་གང་ཡིན་ནམ། 
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བཙོན་ཁང་དུ་ཡོད་ནའང་་༌༌ 

མི་འདི་ལ་ཡུལ་ལུང་འདིར་གཡོ་འགུལ་གཏོང་

བའི་ནུས་པ་ཞིག་འདུག

དེ་ལྟ་ནའང་ལུང་པ་འདིར་ཁོས་འགེངས་

མི་ཐུབ་པའི་སྟོང་ཆ་ཞིག་འདུག

ངས་བྱས་ན་གཏིང་ཟབ་

པའི་སྟོང་ཆ་ཞིག་་་
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ཁོ་ཧག

བཱ་པཱུ། 

བཱ། 
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ངས་རེ་བ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 

བཱ། 

ཁྱེད་རང་གིས་བཀལ་བའི་སྣལ་མ་དེས་སཱ་

རཱི་ཞིག་བཏགས་ནས།  

ང་ཤི་དུས་རོ་ལ་འགེབས་རོགས། 

ཁྱེད་རང་མི་ཚིའི་དཀའ་སྡུག་ལས་གྲོལ་བ་ཡིན་ཙང་།   

    དགའ་སྟོན་བྱས་ན་

ཡག་་་

བཱ་་་
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བཱ༌་་་

རྒྱ་གར་ནུབ་བྱང་ཁུལ་ཁ་ཆེ་མང་ས་དེར་ང་ཚོས་རང་བཙན་

ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གསར་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། 
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ཇིནྣཱ་སྐུ་ཚེ་བརྟན་

པར་ཤོག
ཉི་ཧོང་པའི་དཔུང་རྒོལ་རྒྱ་གར་

ས་མཚམས་དང་ཇེ་ཉེར་འགྲོ་བཞིན་

པར་བརྟེན། 

བར་སོང་།  ཨིན་ཡུལ་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་

དགོས་འདུན་ཁས་ལེན་བྱེད་དགོས།

དམག་ཆེན་འདི་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་

མཐུན་འགྱུར་མེད་དུ་མི་རུང་

གལ་ཏེ་ང་ཚོས་རོགས་སྐྱོར་གྱི་

དགོས་འདུན་བཏོན་ན།  རྒྱ་གར་གྱིས་གནས་སྟངས་

དེའི་ཁེ་ཕན་ལེན་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཐག་ཆོད། 

ང་ཚོའི་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་ཁབ་

པཱཀིསྟཱན། 

ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན།  

ཕ་རེངྐ་ལིན།  རུ་སུ་ཝེལ་ཊ། 

ཨིན་ཡུལ་གྱི་སྲིད་བློན།  

ཝིནསྚོན།  ཅར་ཅིལ། 
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ད་ཆ་དམག་ཆེན་གྱིས་ཨིན་ཡུལ་གྱི་སྟོབས་

ཤུགས་རྒུད་ཟིན་པར་བརྟེན་ང་ཚོས་ཧམ་པ་ཆེ་

ཙམ་བྱེད་དགོས། 

ག་པར་ཕེབས་རྩིས་
ཡིན་ནམ། 

དུས་སྐབས་ཡག་

ཤོས་དེ་རེད། 

ཁོ་ཚོའི་གནས་སྟངས་ལས་ཁེ་ཕན་

ལེན་འདོད་མེད། 

བཱ་པཱུ་་་ཁྱེད་རང་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཧ་

ཅང་ལྷོད་ཐལ་རེད། 

ཇིནྣཱ་ལགས་མཇལ་བར་ཁོང་གི་

ཁྱིམ་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡིན། 
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བཱ་པཱུ། ངས་བྱས་ན་མ་ཕེབས་ན་ཡག་གི་རེད། 

ཁོ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ན་ཧིནྡུ་མཁྲེགས་འཛིན་པ་

ཚོ་འདྲོག་གི་རེད། 

མཁྲེགས་འཛིན་པ་མང་པོས་ཁྱེད་རང་ལ་ཁ་ཆེ་ཚོར་ཉེ་དྲག་

པའི་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་འདུག

ནེཧ་རཱུ་ཇཱི། 

བཱ་པཱུ་་་

ང་ད་ལྟ་གྲོགས་པོ་ཐུགས་འཕྲད་དུ་

འགྲོ་མཁན་ཡིན། 
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འགྲིགས་སོང་།  
དེ་ནས་་་

ང་ཚོས་མི་མང་གི་མངོན་འདོད་ལ་གུས་བརྩི་ཞུས་ཏེ།  ས་

གནས་མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་གྱི་ལམ་ནས།  རྒྱ་གར་

གྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་པཱཀིསྟཱན་བྱེད་དང་མི་བྱེད་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཡིན།  
དེ་ལས་ལྷག་པ་ཁས་ལེན་

བྱེད་ཐུབ་ཐབས་མི་འདུག

ཐུགས་དགོངས་གྲུབ་མ་ཐུབ་པར་དགོངས་

སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  འོན་ཀྱང་ཐག་རིང་ནས་འདིར་

ཕེབས་པར་བཀའ་དྲིན་ཆེ། 
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ཨིན་ཡུལ་ནས་སྐུ་ཚབ་ཅིག་གཏོང་

འཆར་འདུག

རྒྱ་གར་ལ་རང་སྐྱོང་སྤྲོད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་དང་ཆ་

རྐྱེན་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་གྱི་འདུག རང་ཉིད་ཀྱི་འོས་ཤོག་འབོད་སྐུལ་གྱི་སྐབས་སུ་ཨིན་

ཡུལ་གྱི་སྲིད་བློན་གསར་པ་ཨེཊྚ་ལཱི་ནས།  རྒྱ་གར་ལ་རང་སྐྱོང་སྤྲོད་རྒྱུ་དེ་གང་མགྱོགས་མགྱོགས་ལག་

བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་འདུག

དེས་ན་ཨིན་ཡུལ་གྱིས་ད་ཆ་རྒྱ་གར་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་

ཀྱི་མེད་པ་གསལ་པོ་རེད། 

༡༩༤༦ གཱནྡྷཱི།༼ལོ་ ༧༧ སྐབས།༽

བཱ་པཱུ། 

ང་ཚོར་རང་བཙན་

འཐོབ་ངེས་རེད། 
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ང་ཚོས་ཧིནྡུ་དང་ཁ་ཆེ་གཉིས་ཀར་གདན་གྲངས་འདྲ་

འདྲ་སྤྲོད་རྒྱུའི་ཐག་བཅད་པ་མ་ཡིན་ནམ། 

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀོང་རེས྄་ཚོགས་པས་

བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་ཁ་ཆེའི་འཐུས་མི་འགའ་ཤས་

ཀོང་རེས྄་ཚོགས་མི་ཡིན་མུས་རེད།  

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཁ་ཆེའི་མཐུན་ཚོགས་མཉམ་ཞུགས་

མེད་པར་ཐག་གཅོད་བྱས་པར་མོས་མཐུན་མེད། 

བར་བརྒལ་སྲིད་གཞུང་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་

ངོས་ལེན་བྱེད་ཐབས་མེད། 
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ཇིནྣཱ་ཇཱི། 

ཁ་ཆེའི་མི་མང་ཚོའི་བདེ་སྡུག་

སྐོར་སེམས་ཁྲལ་ཡོད། 

ངའི་དོགས་པར་ཨིན་ཇིའི་དབང་

སྒྱུར་གྱི་ཚབ་ཏུ་ཐད་ཀར་ཧིནྡུའི་དབང་

སྒྱུར་ཡོང་བཟོ་འདུག

ལམ་སོ་སོར་འགྲོ་ན་

ཡག་ས་རེད། 

ཁྱེད་ཀྱི་རེ་བ་ལྟར་

ནམ་ཞིག་འཛམ་བུ་གླིང་ཡོངས་

རྫོགས་གཅིག་ཆགས་རྒྱུའི་ཉི་མ་ཞིག་

ཡོང་བའི་རེ་བ་ང་ལའང་ཡོད། 

དེ་དུས་ང་ཚོ་ཡང་གཅིག་ཡོང་

བའི་རེ་བ་ཡོད། 

གཱནྡྷཱི་ཇཱི་་་

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ། 
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ནེཧ་རཱུ། ཇིནྣཱ། 

ནེཧ་རཱུ།

༡༩༤༧ ལོའ་ི

ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥
༡༩༤༧ ལོའ་ི

ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༤

ཇིནྣཱ། 
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དེ་རིང་རྒྱ་གར་ལ་རང་དབང་རང་བཙན་

ཐོབ་པ་རེད། 

ཐྲོབ
་ཐག

  ཐྲ
ོབ་ཐག
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གལ་ཏེ་རེ་སྐུལ་ལ་ཡ་ལན་མ་བྱུང་ན། 

གཅིག་པུར་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། 

རྒྱ་གར་ནང་ཁ་ཆེ་དང་ཧིནྡུའི་ནང་

འཁྲུག་དེ་སྡེ་གཟར་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར

གལ་ཏེ་སྡར་མ་ཚོས་སྨྲ་མི་ནུས་པར་
གྱང་ལ་ཁ་གཏད་ནས་སྡོད་ཀྱི་འདུག་ན། 

གཅིག་པུར་སྨྲ་ཐུབ་

པ་དགོས། 

ཀལ་ཀཏྟཱའི་ནང་ཁ་ཆེའི་གྱེན་ལང་གི་རྐྱེན་པས་

མི་བཞི་སྟོང་བསད་པ་དེའི་དགྲ་ཤ་ལེན་རྒྱུར།  བི་

ཧཱར་ནང་གི་ས་གནས་ནོ་ཨཱ་ཁ་ལཱི་ཟེར་བར་

མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། 
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གཱནྡྷཱི་ཇཱི་ག་པར་འདུག

ནོ་ཨཱ་ཁ་ལཱི་ལ་ཕེབས་མཁན་ཡིན་

གསུངས་བྱུང་། 

ཚེར་མའི་སྟེང་དུ་གོམ་པ་སྤོས་ནས། 
ཁྲག་གིས་བརླན་པའི་

རྐང་ལམ་དེར། 

གྲོགས་མེད་གཅིག་
པུར་སྐྱོད། 

ད་སྨྱོ་བ་ཡིན་གྱི་རེད་་་

ཁོ་ཚོས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཡིན་མིན་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་

ཀྱི་མ་རེད།  ཁོ་ཚོས་དགྲོང་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། 

ས་ཆ་དེ་དམྱལ་བ་མི་ཡུལ་

དུ་བྱུང་བ་རང་རེད། 
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ཚང་མ་བསྡུ་གསོག་བརྒྱབ་ཚར་

ཨེ་སོང་། ད་ང་ཚོ་ལུང་པ་གཉིས་ཆགས་པ་ཡིན་ཙང་། ང་ཚོ་

ཁ་ཆེ་ཚོ་པཱཀིསྟཱན་ལ་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་རེད། 

ཨ་ཁ་་་ང་ཚོ་འདི་ནས་འགྲོ་དགོས་པ་

གང་ཡིན་ནམ། 

ངའི་སློབ་གྲོགས་ཚོ་ཐུག་ཐུབ་ཀྱི་

མ་རེད། 

ཨ་ལེ་་་ད་བྱས་ན་་་་

ལུང་པ་གཉིས་ཕན་ཚུན་

མཐུན་པོ་བྱུང་ན་་་ 

ཉི་མ་གཅིག་ཐུག་

ཐུབ་ཀྱི་རེད། 

བི་ཧཱར་མངའ་སྡེ། 
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ཨ་ཚི།  སྡོད་ཁང་ནང་དུ་ངའི་

ཀོ་རཱན་དཔེ་ཆ་ལུས་འདུག

ཁྱུག་ཙམ་འདིར་སྒུགས་དང་། 

ཁྲག་ལན་ཁྲག་གིས་
འཇལ་དགོས། 

སྒུགས་དང་།

འདི་ངའི་གྲོགས་པོའ་ིནང་རེད། 

ཀི་ཧི་ཧི་་་
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མཱི་ནཱ་་་

གྲོང་པ་ཁྱིམ་མཚེས་རྣམས་

ཁྱེད་ཚོ་ཧིནྡུ་པའི་ལག་པ་བཙོག་པ་དེས་

ངའི་བུ་མོར་འཆང་མི་དགོས། མར་ཞོག

དེ་འདྲའི་འཇིགས་སྐྲག་་་

གཅིག་གིས་གཅིག་གསོད་རེས་

བྱེད་དོན་གང་ཡིན་ནམ། 
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ཨ་་་ཨབྡུལ་་་་

རེད་་་ཁྲག་ལན་ལོངས། 

ག་རེའི་ཆེད་དུ་་་
ཤ་ལ་ཤ་ལན་དང་ཁྲག་ལ་ཁྲག་
ལན་དགོས། 

ཀུ་མཱར། 
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ། 

ཁྱེད་རང་ག་དུས་ཡིན་ཡང་། 

ཁ་ཆེ་ཚོའི་ཕྱོགས་བྱེད་དགོས་དོན་

གང་ཡིན་ནམ། 

ཁ་ཆེར་དགའ་མཁན། 

འདི་འདྲ་ཡོང་དགོས་དོན་ག་

རེ་ཡིན་ནམ། 

ཕ་གི་ཁང་པ་དེ་ཁ་ཆེ་པའི་རེད། 

རྒྱལ་འཚོང་པ། 
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ངའི་འཚེ་བ་མེད་པའི་དམ་ཚིག་དང་འགྲོ་བ་མིའི་

རང་བཞིན་ལ་བཅངས་པའི་ཡིད་ཆེས་འདི་ལ་མ་

འདང་པའི་ཆ་ཞིག་ཡོད་བཟོ་

འདུག  བདེན་པ་ལ་མི་ལྡོག་པའི་

ཡིད་ཆེས་མེད་ན་་་

ང་ལ་མི་མང་གི་སྣེ་ཁྲིད་ཀྱི་ནུས་པ་

ག་ནས་ཡོང་། 

ད་ག་རེ་བྱས་ན་དྲག
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ངས་སྡང་འཛིན་དང་འཁོན་ལན་གྱི་

མེ་ལྕེ་འདི་བཅོམ་མ་ཐུབ་ན།

མེ་ལྕེ་འདིས་ང་འཇོམ་

རྒྱུ་རེད། 

ཐབས་ལམ་གཞན་

གང་ཡང་མི་འདུག

༡༩༤༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་

གཱནྡྷཱིས་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་ཀྱི་

ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གནང་རྒྱུ་

ཐག་བཅད་དེ།

དུས་ཟིང་མཚམས་འཇོག་བྱུང་

བའམ།  ཡང་ན་ངའི་སྲོག་མ་དོར་

གྱི ་བར་དུ་ཟས་བཅད་ངོ ་རྒོལ་

མཚམས་འཇོག་གནང་རྒྱུ་མིན་

ཞེས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་།  
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གཱནྡྷཱིས་་་ མ་ཤི་བར་གྱི་ཟས་
བཅད་ངོ་རྒོལ་གནང་གི

བཱ་པཱུ། 

ནེཧ་རཱུ་ཇཱི་་

སྐུ་སྲོག་བློས་བཏང་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད།  ཟས་བཅད་ངོ་

རྒོལ་མཚམས་འཇོག་གནང་རོཌ།  ཐུགས་རྗེ་གཟིཌ། 

ད་དགའ་པོ་བྱུང་། 

དོན་བཟང་པོ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཚེ་

སྲོག་གཏོང་རྒྱུ་བྱུང་བ་ལས་དགའ་བ་

ཞིག་ག་ནས་ཡོང་། 
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ང་ཚོས་ཁོང་གི་ཟས་བཅད་ངོ་
རྒོལ་འགོག་ཐུབ་པ་མི་འདུག

གཅིག་བྱས་ན།  རྩུབ་ཆ་ཆེ་བའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་

ལ་ཡི་ཐང་ཆད་ནས།  གཱནྡྷཱིས་རང་ཤི་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན་སྲིད། 

འཁྲུག་ཟིང་ཡང་འགོག་

ཐུབ་ས་མ་རེད། 

ཁོག་་་་

ཁོག་་་་

ད་བྱས་ན་་་ང་ཚོ་ལ་གྲུབ་འབྲས་

ག་རེ་བྱུང་སོང་་་་ 

དམྱལ་བ་མི་ཡུལ་དུ་འཕོས་པ་ལྟ་

བུའི་གནས་ཚུལ་ངན་པ་འདི་འདྲ་་་ 

ང་ཡང་རིང་པོ་གནས་ས་མ་རེད། 
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ཁ་གཏད་ཀྱི་དགྲ་བོ་དེ་སྟོབས་ཤུགས་ཇི་ཡོད་ལ་

མ་ལྟོས་པར།  ཁོང་གིས་དྲང་བདེན་དང་སེམས་ཐག་

གཙང་བཅད་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་སོང་། 

ཁོ་རང་ཇོ་ཧན་ནེསྦརྒ་བཙོན་ཁང་དུ་

ཡོད་པའི་སྐབས་སུའང་་་

ལོ་ ༢༥ གོང་ང་ལ་མཆིལ་ལྷམ་ཆ་གཅིག་

སྤྲད་བྱུང་།  ད་ཆ་ཕྱིར་སློག་བྱེད་རྒྱུའི་དུས་ལ་

བབས་ཚོད་འདུག

ཁོང་ལྟ་བུ་གང་ཟག་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་གིས་བཟོས་

པའི་མཆིལ་ལྷམ་དེ་ངས་གྱོན་ན་འོས་བབ་མི་འདུག

རྒན་པོ་་་ ད་ག་པར་

ཕེབས་རྩིས་ཡིན་ནམ། 
བི་ཧཱར་མངའ་སྡེའི་

ཅམ ཱ་རན། 

ལྷོ་ཨཕྲིཀ
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ང་དིལླཱིར་འགྲོ་མཁན་ཡིན། 
བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཁོང་གིས་སྐུ་

ཚེ་ཧྲིལ་པོ་ང་ཚོ་ཧ་རི་ཇཱན་ཚོའི་ཆེད་དུ་

འཐབ་རྩོད་གནང་བ་རེད།  

ངས་ཁོང་སྐུ་ཚེ་འདའ་རྒྱུར་བལྟས་ནས་

སྡོད་ཐབས་མི་འདུག

བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་དུས་རྟག་ཏུ་མི་མང་གི་ཆེད་དུ་

འཐབ་རྩོད་གནང་བ་རེད། 

ཀལ་ཀཏྟཱ། 

འོན་ཀྱང་ད་ཆ་ང་ཚོའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་

ཁོང་སྐུ་ཚེ་འདས་གྲབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན་་་

གནས་ཚུལ་འདྲ་གོ་རྒྱུ་ཨེ་འདུག

མགྱོགས་པོ་གནང་རོགས། 

དེ་སྔ་ཡང་ཁོང་ང་ཚོའི་ཆེད་དུ་མ་ཟད།  ཨིན་ཇིའི་བཟོ་གྲྭའི་

བདག་པོ་ཚོ་དང་རྙོག་གྲ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ།  རྒྱ་གར་

ལས་མི་ཚོའི་ཆེད་དུའང་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གནང་བ་རེད། 
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ཁྲག་ཤེད་དམའ་རུ་འགྲོ་ཡི་

འདུག  ཁྲག་རྩའི་འཕར་ཚད་ལྔ་

བཅུ་ལས་དམའ་བ་འདུག

ད་ལྟ་ལམ་སང་མཚམས་

འཇོག་མ་གནང་བ་ཡིན་ན་་་

ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གྱི་ཉིན་དྲུག་པ། 
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འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་འདི་སྡང་སེམས་དང་

འཚེ་བ་ལས་རྒྱལ་བའི་དུས་ཤིག་བྱུང་ན་་ གཞན་དག་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་བྱམས་

བརྩེའི་སེམས་བསྐྱེད་ཐུབ་ན་ཅི་མ་རུང་། 

འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་སུས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་

གྱི་མིག་ཆུ་གཏོང་མི་དགོས་པ་ཞིག་བྱུང་ན་་

དཀོན་མཆོག་མཁྱེན་་་

་་་བཱ་་་

བཱ་པཱུ་་་
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བཱ་པཱུ། 
མཚམས་འཇོག་བྱས་འདུག

འཁྲུག་ཟིང་མཚམས་འཇོག་

བྱས་ཚར་འདུག

ཁ་ཆེ་དང་ཧིནྡུ།  སིང་པ་་་

ཚང་མས་གོ་ལག་ཆ་རྩིས་འབུལ་ཞུས་ནས།  

ཁྱེད་རང་གི་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་མཚམས་འཇོག་ཡོང་བའི་ཞུ་འབོད་ཆེད།  

ཚང་མ་མཉམ་དུ་འཛོམས་འདུག
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ཁོང་རང་ཁ་ཆེ་མི་མང་ཚོའི་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་

སུཧ་རཱ་ཝར་ཌི་རེད། 

དེ་བཞིན་དུ་སིང་པ་སྐྱབས་བཅོལ་པ་ཚོ་དང་

ཚོགས་སྡེ་གཞན་ཚང་མས་ཡིག་ཐོག་དམ་བཅའ་

ཕུལ་བའི་ནང་་་

ད་ནས་དུས་ནམ་ཡང་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་

འདི་རིགས་བྱེད་ཀྱི་མིན་ཟེར་འདུག

ང་ཚོ་ཚང་མས་བདེན་པའི་ཨུ་ཚུགས་བྱེད་རྒྱུ་

དམ་བཅའ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

བཱ་པཱུ།  ཐུགས་རྗེ་གཟིགས།  ཟས་བཅད་

ངོ་རྒོལ་མཚམས་འཇོག་གནང་རོགས། 
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ཁ་སང་ནས་ངས་ཀྱང་སྨྱུང་

གནས་བྱས་པ་ཡིན། 

ནེཧ་རཱུ་ཇཱི་་་

ཁྱེད་རང་ཚེ་རིང་པོ་བཞུགས་ནས་་

རྒྱ་གར་གྱི་ནོར་བུའི་རྒྱན་ཆ་གནང་རོགས། 

ཟླ་བ་དང་པོའ་ིཚེས་ ༡༨ ཉིན་
ཆུ་ཚོད་ ༡༢ དང་སྐར་མ་ ༤༥ 
ཐོག་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་མཇུག་
བསྡོམས་གནང་། 
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མ་ནུ་་་

གལ་སྲིད་ང་ནད་ན་ཚས་འཆི་ན།  ང་ལ་བདག་

ཉིད་ཆེན་པོར་མ་འབོད། 

གལ་ཏེ་མི་འགས་ང་ལ་མེ་མདས་

སྡིགས་པ་ཡིན་ན། 

ཉེན་ཁ་དེར་ངས་འཛུམ་མདངས་

ཀྱིས་གདོང་ལེན་གྱིས་་་

གཟུགས་པོའ་ིནང་གི་མདེའུ་དེའི་ལན་དུ་ “རཱམ་” 

མཁྱེན་ནོ་ཞེས་དཀོན་མཆོག་ལ་འབོད་ཐུབ་ན།

ད་གཟོད་“བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་”སྟེ། ངའི་མི་ཚེ་དོན་ལྡན་དུ་

གྱུར་པའི་དགའ་སྟོན་གྱིས་ཤིག
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ངའི་འཁར་ཤིང་བུ་མོ་

གཉིས་མགྱོགས་པོ་བྱོས། ཞལ་འདོན་རྗེས་ལུས་

ཐེབས་ཡོང་། 

བཱ་པཱུ།  ཀཱ་ཐི་ཡཱ་ཝཱར་ནས་འབྱོར་བའི་འགོ་ཁྲིད་

ཚོ་འཇལ་ཁར་བཅར་འདུག

དེ་དུས་ང་གསོན་པོར་གནས་ཡོད་ན། 

ཞལ་འདོན་གྲོལ་བའི་རྗེས་སུ་ཐུག་ཆོག

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༨ ཟླ་དང་པོའ་ིཚེས་ ༣༠ 

ཆུ་ཚོད་ལྔ་དང་སྐར་ ༡༧། 

གཅིག་བྱས་ན་ཁོང་ལ་ལམ་ལྷོང་མི་ཡོང་བའང་སྲིད། 
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ཧ་ཧ་ཧ།
ག་རེ་གསུངས་
པ་ཡིན་ནམ། 

གཅིག་བྱས་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀ་འཇིག་རྟེན་དུ་

བྱོན་ཀྱང་།  སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་སེལ་མ་ཐུབ་པ་ཇི་བཞིན།  ཁོང་

ལའང་ཕམ་ཁ་ཡོང་སྲིད། 
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ཧེ་རཱམ་་་

དེ་ལྟར་ཡང་ཁོང་གིས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་དུས་དང་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆེད་དུ་་༌༌

རང་གི་མི་ཚེ་ལས་མིག་ལྟོས་བཟང་པོ་བཞག་པ་དེས།  དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་དྲན་ལམ་དུ་གནས་པར་ངེས་སོ། །  

ཉི་དབང་མགོན་པོ། (ར་ཝཱིནྡྲ་ནཱཐ༌  ཊཻ་གོར།)
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༡༽བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གཱནྡྷཱི་དང་པཎྜིཏ་ནེཧ་རཱུ།  

༢༽༡༩༢༤ ལོར་གཱནྡྷཱི་ཇཱི་སྨྱུང་གནས་བཞུགས་སྐབས།  

     ནེཧ་རཱུའི་སྲས་མོ།  ཨིནྡྲ་དང་ལྷན་དུ།  ཕྱིས་སུ་

     བུ་མོ་འདིས་ཀྱང་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་བྱས།  

༣༽༡༩༣༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ ནས་གོམ་བགྲོད་ཀྱིས།  

   གུཇ་རཱཏ་མངའ་སྡེའི་ལོྷ་ཕོྱགས་ཀྱི་མཚོ་ཁ་དཱཎྜཱིར་

   སླེབས་པ་དང་ཚྭ་ལེན་བཞིན་པ།  

༤༽ཚྭའི་ཆེད་ ༡༩༣༠ ལོའ་ིགོམ་བགྲོད་ངོ་རྒོལ།  

༡ ༢

༣

༤
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༡༽༡༩༣༡ ཟླ་ ༡༡ པའི་ནང་ཨིན་ཇིའི་རྒྱལ་སར་འཚོགས་པའི་རྒྱ་ལྕོག་སྒོར་མོའ་ིལྷན་ཚོགས།

༢༽༡༩༣༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཨིན་ཡུལ་གྱི་ཕོཀསྚོན་དུ་ཆར་པའི་ནང་ཕེབས་བཞིན་པ།   

༣༽འབོམ་བེ་རུ་གཱནྡྷཱི་དང་ཇིནྣཱ་མཉམ་བཞུཌ།  ༡༩༤༤ ཟླ་དགུ་པ།

༣༢

༡
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མཇུག་གི་གཏམ།

ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྙན་ལམ་དུ་གསོལ་རྒྱུར།  

                                         དཔེ་དེབ་འདི་བཀླགས་པར་བཀའ་དྲིན་བླ་མེད་དུ་ཆེ།   རང་ཉིད་

རྣམ་ཐར་རྩོམ་པ་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།   ལས་དོན་འདི་དང་དུ་བླངས་པའི་ཐོག་མར།   ངས་རང་གི་སེམས་

ནང་དུ་སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི་ཞུ་བ་དེ།   རང་དང་ཆོས་མཐུན་པའི་མི་ངོ་མ་ཞིག་ཡིན་པའི་འཆར་སྣང་སྐྲུན་ཐབས་བྱས་

པ་ཡིན།   

 ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གཱནྡྷཱི་ནི་འཛམ་གླིང་འདིར་བྱོན་པའི་སྐྱེ་བོ་གུས་བརྩི་

ཆེ་ཤོས་ཞུ་ས་དང་།   ཤུགས་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་ཅན་གྱི་གང་ཟག་ཅིག་ཡིན་པ་ལྟར།   ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ཕལ་མོ་

ཆེར་ཁོང་གི་གསུང་དང་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྐོར་ཟིན་ཐོར་འཁོད་ཡོད།   

     བྱུང་རབས་སུ་གསལ་བའི་སྙན་གྲགས་ཀྱི་དབང་གིས་ང་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ཕལ་བ་ཞིག་ལ་འབྲེལ་བ་མེད་

པའི་ངོ་མཚར་གྱི་གནས་སུ་མངོན་ཞིང་།   ཁོང་གི་བདེན་དོན་ལེགས་བཤད་རྣམས་ཀྱང་ངའི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བར་

འྲེལ་མེད་དོན་གཞན་ལྟ་བུ་མངོན།   ལས་འཆར་འདིར་དངོས་སུ་ཞུགས་ཏེ་ངས་གང་ཟག་འདི་དོན་དངོས་སུ་

ཡིན་མིན་གྱི་ཉམས་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་པ་ཞིག་བྱས་པ་ཡིན།  

 དོ་སྣང་བྱུང་བ་ཞིག་ལ།   ཁོང་གི་སྐུ་ཚེའི་སྐོར་ཇི་ཙམ་མང་བ་ཤེས་པ་དེ་ཙམ་དུ་ཁོང་ཡང་ང་ཚོ་ཚང་

མ་དང་འདྲ་བའི་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཤེས་རྟོགས་ཇེ་གསལ་དུ་གྱུར།   མི་མང་གི་སྣེ་ཁྲིད་དང་རང་གི་ཡིད་མོས།   

ཐུགས་ཀྱི་འཆར་འདུན་སོགས་དམ་འཛིན་གྱི་སྐབས་སུ།   ཡིད་གཉིས་དང་།   སེམས་ཁྲལ།   མདོར་ན་ལམ་

ལྷོང་མ་བྱུང་བའི་གནས་སྐབས་ཀྱང་མང་དག་བྱུང་འདུག 

 ད་ཆ་ངས་རྣམ་ཐར་འདིའི་ལས་ཀ་བྱས་ནས་ལོ་གཅིག་སོང་བའི་དུས་ཡུན་ནང་ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་ངའི་
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