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བུ ་མོ ་ ཨག ་ནེ ས྄ ་ ལོ ་ བཅུ ་

གཉིས་ཡིན་དུས་་་་

བྱེད་མཁན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་

ཀྱང་་་་ད་དུང་མི་གཞན་ལ་

ཕན་གྲོགས་བྱེད་རྒྱུ་་་་ 

དགོས། 

ཨ་མ། ངས་རོགས་

བྱེད་དོ། །
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ངས་ཨ་སི་སི་ཡུལ་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་ཕ་

རཱན་སི་སི་སྐོར་ཀློག་གི་ཡོད། ཁོང་གིས་

སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོ་མི་དབུལ་ཕོངས་ལ་རོགས་

གནང་འདུག

སྐབས་འདིར་བུ་མོ་ཨག་ནེས྄་རང་གི་མི་ཚེའི་

དགོས་དོན་གང་ཡིན་པ་དང༌། དགོས་དོན་དེ་

བསྒྲུབ་རྒྱུར་སེམས་ཤུགས་ཀྱང་རིམ་བཞིན་གོང་

འཕེལ་དུ་གྱུར།

ཁྱེད་རང་གཉིས་སྣང་ནུབ་སྟེ་ཀློག་བཞིན་

པའི་དེབ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། ག་རེ་ཀློག་གི་

ཡོད་དམ།

ཧེ་་་་ཨ་ག་་་་

མི་དབུལ་ཕོངས?

ཨག་ནེས྄་ཁྱེད་རང་ཨ་མ་ལགས་

ནང་བཞིན་རེད་འདུག

དམ་པའི་གསུང་སྤེལ་བའི་ཆེད་དུ་

ང་ཚོ་ཆོས་སྤེལ་མཁན་རྣམས་་་་

འཛམ་གླིང་གི་ས་གནས་ག་ས་གར་

འགྲུལ་སྐྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
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ངས་ལས་ཀ་བྱེད་ས། རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་མི་དབུལ་

ཕོངས་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུག མི་དེ་ཚོར་ཉིན་

མ་རེ་རེའི་ཟ་འཐུང་ཐོབ་རྒྱུར་ཡང་དཀའ་ངལ་

རྒྱ་གར་་་་

ངས་ཀྱང་མི་དེ་ཚོར་རོགས་ཕན་

བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཨེ་ཡོད་་་་ 

རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཏུ། ཆ་རྒྱུས་མེད་

པའི་ལུང་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ། མི་ཧ་ཅང་མང་

པོ་བཀྲེས་སོྐམ་གྱིས་མནར་བཞིན་པ་དེར་་་་ 

དབུལ་ཞིང་ཕོངས་པའི་སྐྱེ་བོ་འདི་དག་

ལ་ཕན་གོྲགས་ཀྱི་ཆེད་དུ། ང་ཡང་རྒྱ་

གར་ཡུལ་དུ་འགོྲ་རྒྱུ་བྱུང་ན་་་་

འདུག་་་་དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཁོང་ཚོར་

ཕན་གྲོགས་བྱེད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་་་་
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དེ་བཞིན་བུ་མོ་ཨག་ནེས྄་ཀྱང་Blessed Mary ཞེས་པའི་སློབ་

གཉེར་ཁང་གི་ཨ་ཡར་ལནྜའི་ཡན་ལག་བཙུན་དགོན་ལོརེ་

ཊོ་Lareto Sistersཁོངས་ནས་བཙུན་མ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་གར་གྱི་ས་

གནས་གང་སར་གཏོང་གི་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང༌།

གལ་ཏེ་ང་བཙུན་མར་ཞུགས་ན་་་་ངའི་

ནང་མི་ཁྱིམ་ཚང་དང་གོྲགས་པོ་གོྲགས་

མོ་རྣམས་དང་ཁ་བྲལ་རྒྱུ་རེད་་་་

འནོ་ཀྱང་ངས་མི་དབུལ་ཕོངས་དེ་

ཚོའི་དོན་དུ་བཙུན་མར་ཞུགས་རྒྱུ་

དེ་བློས་ཐོང་བ་མི་འདུག་་་་

བུ་མ་ོད་ེལོ་༡༨ ཟིན་པའ་ིསྐབས་

སུའང༌། སེམས་ཁོངས་ཀྱ་ིའདུན་

པ་ད་ེམ་ཡལ་བར་གནས།

ཨག་ནེས྄་ཁོྱད་རང་བསམ་བོླ་གང་

གཏོང་གི་ཡོད་དམ། གནད་དོན་

ཞིག་ཡོད་ས་རེད་་་་

པ་ལགས། འ་ོརེད། 

དངོས་འབྲེལ་བྱས་ན་་་་
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ཉནོ་དང༌། ང་ལ་ཤོད་རྒྱུ་ཞིག་

ཡོད་་་་གལ་ཏེ་ལས་དོན་

ངས་མི་དབུལ་ཕོངས་ཚོར་

རོགས་ཕན་བྱེད་རྒྱུའི་ཐག་

བཅད་པའི་སྐབས་སུ་་་་

ང་ལ་དགའ་སྣང་ཆེན་

པོ་ཞིག་བྱུང༌།

མཐའ་མའི་དུས་དེར་བུ་མོ་རང་གི་

འདུན་པ་དེ་ནང་མི་ཚོར་བཤད། 

འ་ོཛི་་་་དངོས་

གནས་ཨེ་ཡིན།

གལ་ཆེན་ཞིག་ཐག་གཅོད་པའི་སྐབས་སུ། རང་

གི་སེམས་ཁོངས་སུ་དགའ་ཚོར་སྐྱེ་ཡི་འདུག་

ན་་་་དེ་དུས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱོད་ལ་ལམ་སྣ་

གནང་གི་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་རེད།
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ཁྱོད་རང་དངོས་གནས་ང་ཚོ་

བཞག་ནས་དགོན་པར་འགྲོ་རྒྱུ་

ཐག་བཅད་པ་ཡིན་ནམ།

འནོ་ཀྱང༌། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་ལས་

དོན་འདི་ངའི་ལས་ཀྱི་བསྐོས་ཐང་ཡིན་

པའང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།

ད་དུང་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ། ང་ཚོ་ནང་མི་

ཚོ་དང་ཁྱོད་རང་དུས་ནམ་ཡང་ཐུག་

འཕྲད་ཡོང་གི་མ་རེད།

སྐར་མ་གཅིག་སྒུག་དང་་་་ཁྱེད་

རང་ད་དུང་བསམ་བློ ་ནན་པོ ་

ཐོངས་་་་དགོན་པར་སོང་ན་གཉེན་

སྒྲིག་བྱེད་མི་ཆོག ད་དུང་ཁྱེད་རང་གིས་

མི་ཚེའི་ནང་སྒྲིག་ཁྲིམས་མང་པོ་ཞིག་སྲུང་

དགོས་པར་བསམ་གཞིགས་བྱས་ཨེ་ཡོད། 

ངས་ཁྱེད་རང་གིས་གང་གསུངས་པ་རྣམས་ཤེས་

ཀྱི་འདུག ཁྱེད་རང་རྣམ་པར་བཞུགས་གདན་

འཇགས་དགོས་ཟེར་དུས་ངའི་སྙིང་ཁ་གཤག་སྟེ་

གས་མི་ཡོང་ངམ་དྲན་གྱི་འདུག་་་་
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ཨ་མ་ལགས་་་་

 ཨག་ནེས྄་་་་

ཉིན་རྗེས་མར་་ ཨ་ཡར་ལནྜ་བར་ལམ་

ཐག་རིང་པོ་རེད། ངེས་

ངས་རང་ཤེད་ཀྱི ་བསམ་བློ ་འདི་
འདྲ ་འཁྱེར ་བར ་ཨ ་མ ་ལགས་
དགོངས་པ་མ་འཚོམས་རོགས། 
ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་ཐག་གཅོད་འདི་ལ་
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས།

པར་དུ་གྲ་སྒྲིག་ཡག་

པོ་བྱོས།
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ཨུམ་་་་ག་རེ་་་་ 

ཨ་མ་ལགས་་་་

ཨག་ནེས྄་རང་སོང་ན་འགྲིག དུས་ནམ་

ཡང་དཀོན་མཆོག་མ་བརྗེད་པ་བགྱིས་་་་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༨ ལོར་རང་ཡུལ་ནས་ཛགྲེབ་ (Zagreb) 

དུ་ཐོན་རྒྱུར། མེ་འཁོར་ས་ཚིགས་སུ་མཐར་ཨ་མ་

དང་གཅེན་མོ་གཉིས་ལ་ཐོན་ཕྱག་ཕུལ།

ངའི་སྙིང་ནས་ཁྱོད་རང་

ནམ་ཡང་བྲལ་གྱི་མ་རེད།
མཐར་ང་རང་རྒྱ་གར་དུ་འགྲོ་

བའི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་རེད། 

ངའི་བསླབ་བྱ་འདི་སེམས་

ལ་ཞོག ཤེས་སོང་ངམ།
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འནོ་ཀྱང༌། དང་ཐོག་ངས་ཨ་

ཡར་ལནྜ་ལ་འགྲོ་དགོས། 

ཕ་དམ་པས་ང་གཟིགས་ཀྱི་

ཡོད་ན། འགྲུལ་ལམ་དུ་ང་

ལ་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་རོགས།

ས་ཀོབ་ཇེ་དང་ཨ་མ་ལགས། 

གཅེན་མོ་བཅས་ཚང་མ་

བདེ་བོར་བཞུགས།

གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་ཚོ་

བཞུགས་གདན་འཇགས་

དགོས་་་་

དུས་དེ་ནས་བཟུང་མོས་རང་གི་ནང་མི་རྣམས་སླར་

ཡང་མཇལ་ཐུབ་པའི་གོ་སྐབས་ཡེ་ནས་མ་བྱུང༌།
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ཨ་མ་མ་་་་ 

དེ་ནས་ལོ་རེ་ཊོ ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་འཛིན་ལ་ངོ་

བཅར་གྱི་ཆེད་དུ་ཕརཱན་སིའི་རྒྱལ་ས་པ་རིས་ལ་བསྐྱོད།

གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་

འདུག མི་དེ་འདྲའི་མང་པོ་་་་

ལུང་པ་རྒྱུས་མེད་འདིར། ངས་ངོ་

བཅར་རྒྱུགས་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུར་སེམས་

འཚབ་ཀྱི་འདུག འནོ་ཀྱང་་་་

ངའི་སེམས་ཀྱི་གཏིང་ནས་དཀོན་མཆོག་

གི་དགོངས་པ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་དབུལ་པོ་

ཚོའི་ཆེད་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུའི་བསམ་པ་འགྱུར་

ཐབས་མེད།

དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ལམ་

འགོྲ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རེད།
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ངོ་བཅར་རྒྱུགས་སྤྲོད་ལེགས་པོ་བྱུང་

སྟེ། ཨག་ནེས྄་ཨ་ཡར་ལནྜ་ལ་བསྐྱོད།

ས་གནས་རཐ་ཕར་ཧམ་(Rathfarnham) དུ་ལོ་རེ་

ཊོ་ཁོངས་སུ་སྒྲིག་ཞུགས་བྱས།

གསར་ཞུགས་པ་གཞན་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་མོས་རང་

གི་མ་འོངས་པའི་ལས་དོན་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཨིན་

ཇིའི་སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་འགོ་འཛུགས་བྱས།

ཨོ་ཧོ་་་་འདི་ལས་

སླ་པོ་མི་འདུག

ཡིན་ནའང༌། ངས་གང་མྱུར་

མཐར་ཕྱིན་པ་བྱ་དགོས།

ཨཱ་ཆུ་་་་ལུང་པ་འདི་ཧ་

ཅང་གྲང་མོ་འདུག

གོ་སོང་ངམ། ཁ་ཁུ་སིམ་པོར་སོྡད་རྒྱུ་

དེ་ཡང་ཨིན་ཇི་སོྦྱང་རྒྱུ་དང་འདྲ་བར་

གལ་ཆེན་པོ་རེད།

སྐད་མ་རྒྱག་་་

ཨེ་བུ་མོ་གཉིས། སློབ་ཁང་

གི་བར་ཁྱམས་སུ་སྐད་ཅོར་

མ་རྒྱག
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རང་ཡུལ་ནས་ཐག་རིང་ཨ་

ཡར་ལནྜ་དུ་འབྱོར་ནས་་་་
སྐད་ཅོར་མེད་པར་སྨོན་ལམ་

བརྒྱབ་ནའང་དཀོན་མཆོག་གི་

དགོངས་པ་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད།

ལོ་དེའི་དགུན་དུས་དེར། བུ་

མོ་ཨག་ནེས྄་འགྲུལ་ཐེངས་

གཉིས་པ་རྒྱ་གར་དུ་ཐོན།

རྒྱ་མཚོའི ་སྟེང ་དུས ་

ཡུན་རིང་པོ་འདི་འདྲ་་་་

འགོར་གྱི་ཡོད་པ 

མོ་ཁྱོན་བསྡོམས་བདུན་ཕྲག་

དྲུག་ལས་མ་བསྡད་པར་་་་ 

་་་་་་ངའི་བསམ་པའི་

ཡུལ་ལའང་མ་བྱུང༌།

ཨ་ལེ་་་་ད་བྱས་ན་དཀོན་

མཆོག་བཞུགས་ས་དེ་ཁུ་

སིམ་པོ་ཡོད་པ་འདྲ།་་་་
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ཨ་ཙི། ཐག་རིང་དུ་སྐམ་

ས་མཐོང་བ་འདི་རྒྱ་གར་

ཡིན་ཤས་ཆེ།

ལུང་པ་ཆ་མེད་རྒྱུས་མེད་

འདིར་གནས་ཚུལ་ཇི་འདྲ་

ཡོང་གྲབས་ཡོད་དམ།

ལུང་པ་འདི་ནི་ཡུ་རོབ་

དང་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་མི་

འདྲ་བ་ཞིག་འདུག

མཐར་ཨག་ནེས྄་དང་བུ་མོ་གཞན་

རྣམས་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཐོག་ཏུ་འབྱོར།

ཡིད་ཆེས་མི་ཐུབ་པའི་ཚ་བ་

དང་ཚོར་སྣང་ཞིག་འདུག

མི་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་

གཅིག་རྒྱབ་ཏུ་གཅིག་བསྒྲིགས་

པ་ལྟར་བྱས་ཀྱང་འགྲོ་

དཀའ་བ་འདུག

ཨ་ཙི་་་་

འདི་འདྲ! 
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ལོྟས་ཨ། སྐར་མ་གཅིག་

སྒུགས་དང་་་འདི་ཚོ་མིའི་

གཟུགས་པོ་རེད་འདུག

ས་ཆ་འདིའི་གཡས་གཡོན་གང་

སར་འཁྲི་ཤིང་མང་པོ་འདི་འདྲ་ཅི་

ཡིན་ནམ།

དཀོན་མཆོག་མཁྱེན! 

ད་འདི་ག་རེ་ཡིན་

འགྲོ!

བུ་མོ་ཚོ་་་་འདི་ནས་ཤགོ

ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་གསེབ་ཏུ་གནས་པའི་གྲོང་རྡལ་

རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་འབྱོར་མ་ཐག བུ་མོ་ཨག་ནེས྄་བཙུན་

མའི་སྒྲིག་ཁོངས་སུ་ཞུགས་ཤིང༌། ཆོས་མིང་དུ་ཊེ་རེ་

ས་(Teresa) ཞེས་བཏགས་སོ།། 

ཁྱོད་ཚོ་གསར་ཞུགས་པ་ཡིན་

པར་བརྟེན། ཤེས་དགོས་པའི་

གནད་དོན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད། 

ང་ཚོའི་ལམ་ཐག་དེ་རིང་མོ་

ཞིག་རེད།



21

ཁྱེད་རང་གིས་ཨ་ཝ་ིལ་ཡུལ་གྱ་ིཊ་ེར་ེས་

གྲགས་ཅན་ (Great Teresa of Avila) 

གྱ་ིམཚན་ལ་རང་མིང་སོྦྱར་བ་ཡིན་ནམ། དེ་འདྲ་མ་ཡིན། གང་གི་གཅེས་

མིང་ལ་གསར་སྐྱེས་མེ་ཏོག་ཏུ་གྲགས་

པའི་ལི་སོག་ལ་བྱུང་བའི་ཊེ་རེ་ས་(Te-

resa of Lisieux)དེ་ལ་བསམ་པ་ཡིན།

དེ་རང་རེད། ང་ལ་ལས་ཀ་ཆེ་ཆུང་

དང༌། ལེགས་ཉེས་ཇི་འདྲ་ཞིག་སྤྲད་

ཀྱང་་་་དེ་ལ་གུས་བརྩི་དང་བཅས་

དང་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

གསར་བུ་བ་ཚོས་ཨིན་སྐད་སྦྱོང་བ་དང་ཆབས་ཅིག 
ས་གནས་མང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུར་མཁོ་
ཆེ་བའི་བངྒ་ལའི་སྐད་ཀྱང་སྦྱོང་གི་ཡོད།

ང་རང་བཙུན་མ་ཞིག་

ཡིན་པའི་ཆ་ནས་་་་

ཨ་ལེ་་་་དེ་འདྲ་

ཡིན་པ་རེད་་་་

ད་དུང་ལས་ཞོར་དུ་ཁོ་ཚོས་སློབ་གྲྭ་དེ་
རང་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ཁང་ཆུང་ནང་གི་
འཛིན་གྲྭར་སློབ་ཁྲིད་བྱས།

ངས་ལས་ཀ་གང་བྱེད་

ཀྱང༌། ལྷག་བསམ་རྣམ་

དག་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། 

མོ་རང་ཕྱི་གྲགས་མེད་པར་ལས་དོན་གྱི་གྲུབ་

འབྲས་འདོན་མཁན་དང༌། ལས་ཀ་ཆེ་ཆུང་

གང་བྱས་ཀྱང༌། བློ་རྩེ་གཉིས་མེད་པར་ལྷག་

བསམ་རྣམ་ཐག་བྱེད་མཁན་ཞིག་རེད་འདུག
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ལོ་གཉིས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་རྗེས། 

ཊེ་རེ་ས་ལོ་ ༢༡ ཟིན་པའི་སྐབས་་་་

དེ་ནས་བཟུང་མོས་དབུལ་གྲོང་གི་ནང་དུ་ཡོད་
པའི་ཡེ་ཤུའི་ལོ་རེ་ཊོ་སློབ་གྲྭ་མཐོ་བའི་(St. Mary’s 

Women’s High School) ནང་ལོ་རྒྱུས་དང༌། ས་ཁམས་
རིག་པ་སློབ་ཁྲིད་བྱས།

མོས་འཚོ་བ་ངན་ངོན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་

སྲུང་བ། དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལས་མི་

འདའ་བའི་སྡོམ་པ་ཐོག་མ་དེ་བླངས།

འ་ོ་་་ཛི། ཨ་མ་

སི་ནེ་ཀལ! 

ཨ་ནེ་ཊེ་རེ་ས་གང་འདྲ་འདུག་

གམ། བསམ་ཚུལ་ཤོད་དང༌།
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ཨ་ནེ་ཊེ་རེ་སས་སློབ་ཚན་འཁྲིད་སྟངས་

དེ་ཧ་ཅང་ཤེས་སླ་པོ་འདུག ཁོང་གིས་

སློབ་ཁྲིད་གནང་བའི་སྐབས་སུ། ང་ཚོ་

ཊེ་རེ་ས་་་་སོླབ་ཕྲུག་ཚོས་ཁྱེད་རང་

ལ་ཧ་ཅང་དགའ་བོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག

དེ་འདྲ་ཐོས་པར་

དགའ་བོ་བྱུང༌།

སློབ་ཕྲུག་ཚོར་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་

རྒྱུ་འདི་ཡང་དངོས་གནས་

སྐྱིད་པོ་འདུག

ང་ལ་ཆམ་པ་ཕོག་དུས་ཁོང་རང་

གཟིམ་མ་ཁུག་པར་མཚན་གང་

ངའི་འགྲམ་དུ་བཞུགས་སོང་་་་

ཤིན་ཏུ་ཟིང་ཆ་ཆེ་བའི་དབུལ་གྲོང་གི་ས་ཁུལ་དེར་ཡང༌། ཞི་

འཇམ་གྱི་གྱང་རྩིག་དེའི་ནང་དུ་ཁ་འདོན་དགེ་སྦྱོར་དང༌། སློབ་

ཁྲིད་ཀྱི་ལས་ཀར་འགོག་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད།

རང་ཉིད་ཀྱང་ཁོང་དང་དབྱེ་བ་

མེད་པ་ལྟ་བུ་ཚོར་གྱི་འདུག
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༡༩༣༧ ལོར་ཨ་ནེ་ཊེ་རེ་ས་རང་
ལོ་ ༢༧ སོན་སྐབས་མོས་ཇི་སྲིད་
འཚོའི་བར་དུ་འཚོ་བ་ངན་
ངོན་དང༌། ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་བ། 
དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལས་
མི་འདའ་བའི་སྡོམ་པ་བླངས།

དེ་རྗེས་མོ་རང་སེནཊ྄་མེ་རི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱིར་

བསྐོ་གཞག་བྱུང༌།

  ཨ་མ་སི་ནེ་ཀལ་་་་

ད་འགྲོ་དང༌། 
རང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཕྱིར་ཐོན་ནས་སློབ་གྲྭ་

ཞིག་ཏུ་ལྟ་སྐོར་དུ་སྐྱོད་སྐབས་་་་

ཁྱེད་རང་གིས་སོླབ་སྤྱིའི་ལས་འགན་

ཁས་ལེན་བྱས་པ་དགའ་བོ་བྱུང༌། ང་ལ་

ལས་རོགས་ཡག་པོ་འདི་འདྲ་ཞིག་་་་
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དྲང་པོར་བཤད་ན། ང་ལ་མིག་མཐོང་

ལག་ཟིན་གྱི་མྱོང་ཚོར་འདི་མ་བྱུང་གི་

བར་དུ། ངས་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལྟ་བུ་མྱོང་

མཁན་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་མེད།

 ཡིན་ནའང༌། ད་དུང་མི་ཚོར་

ཁང་པ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་

པའི་དགའ་ཚོར་འདུག མི་ཕལ་

ཤིང་ཁང་རྙིང་ཧྲུལ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་

ཆ་འདམ་བག་དང༌། ཤིང་ལེབ་

ཆག་ཧྲུག སྣུམ་གྱི་ལྕགས་ཀྲིན་

རྙིང་པ་རྣམས་རེད།

ཆེ་བར་ཉལ་ས་དང་ངལ་གསོ་

སའི་གནས་གང་ཡང་མེད་པར་

ལམ་དང་ཡུར་བུའི་ཟུར་དུ་ཉལ་

དགོས་ཀྱི་འདུག

གྱང་རྩིག་སྲབ་མོ་འདིའི་ཕྱི་རོལ་

ཏུ་སྣང་ཡུལ་དུ་མེད་པའི་འཇིག་

རྟེན་གཞན་ཞིག་་་་ 
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སློབ་གྲྭའི་ནང་ང་ལ་སྡོད་སའི་ཁང་

ཆུང་ཞིག་དང༌། བདེ་འཇམ་གྱི་

མལ་ཁྲི་ཡང་ཡོད།

མི་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་ལ། ང་

རང་ལ་ཡོད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་

ལེགས་པོ་འདི་དག་མེད་པའི་

ངའི་སློབ་ཕྲུག་ཡག་ཐག་ཆོད་ནས། 

ཉིན་རེ་བཞིན་སེམས་ལ་དགའ་ཚོར་

དང༌། ཡིད་ཚིམ་པོ་ཡོང་གི་འདུག

ད་དུང་ཆ་མ་ཚང་བ་འདྲ་

བོ་འདི་གང་ཡིན་ནམ།

དེ་ངས་ཚོར་ཐུབ་

ཀྱི་འདུག་་་་ 

བཙུན་མའི་ལས་ཀ་

འདི་རང་རེད།

དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཤེས་

རྒྱུ་ལས་སླ་པོ་མི་འདུག
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འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་ལངས་པ་དང་དུས་མཚུངས། 

རྒྱ་གར་གྱི་ནང་གློ་བུར་དུ་འགྱུར་ལྡོག་མང་པོ་བྱུང་སྟེ་་་་

རྒྱ་གར་ལ་ཨིན་ཡུལ་གྱི་འོག་ནས་རང་བཙན་ཐོབ་ཀྱང༌། ཁ་

ཆེ་དང་ཧིན་དུའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་མི་སྡེ་ཕན་ཚུན་དབར་འཁྲུག་

རྩོད་དྲག་པོ་བྱུང༌།

ཟིང་ཆ་དང་འཁྲུག་རྩོད་འདི་

འདྲའི་སྐབས་སུ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འགྲོ་

མཁན་སྨྱོན་པ་རེད!

སློབ་གྲྭར་བཟའ་ཆས་མཁོ་སྤྲོད་

ཡོངས་རྫོགས་འགག་ཟིན་འདུག

ང་རང་ལ་ཡོང་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ལས་

ངའི་སོླབ་ཕྲུག་རྣམས་ལོྟགས་

པར་ལུས་ན་སྡུག་ས་རེད། 

སློབ་སྤྱི་ཊེ་རེ་ས། ཕྱི་རོལ་

ཏུ་མ་ཕེབས། ཧ་ཅང་ཉེན་

ཚབས་ཆེན་པོ་འདུག

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༧ ལོར་་་་
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སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད། དཀོན་མཆོག་

གིས་གཟིགས་ཀྱི་རེད། ཤོག་དང༌ !

ཨ་ནེ་ཊེ་རེ་ས!

མི་ཚོ་གཅིག་གིས་གཅིག་གསོད་རེས་བྱེད་བཞིན་

པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཉེན་ཁ་ཅན་དེའི་ནང་་་་!

སྐབས་རེར་ཊེ་རེ་ས་མོ་རང་བཟའ་ཆས་

ཐབས་འཚོལ་དུ་བསྐྱོད།!

འཁྲུག་ཟིང་ཞི་འཇམ་དུ་

གྱུར་འདུག་་་་

ལོ་དེའི ་ཟླ་བ་དགུ་པའི་ནང་་ ་ ་ཊེ ་རེ ་ས་མེ ་

འཁོར་ནང་ཞུགས་ཏེ། ལོ་ལྟར་གྱི་སྒོམ་སྒྲུབ་ཆེད་

རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་འགྲོ་བའི་ལམ་དུ་་་་ !



29

དེ་ལྟར་ཡང་ཟས་གོས་གནས་མལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཇེ་ཆེར་
གྱུར། མེ་འཁོར་ས་ཚིགས་སུ་མ་འབྱོར་གོང་དུ་ངས་ཕལ་
ཆེར་གཤིན་པོའ་ིརོ་འདྲ་བ་མང་པོ་མཐོང་བྱུང༌!

ངས་རྒྱ་གར་ནང་དབུལ་ཕོངས་ཚོར་ཕན་

གྲོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བཙུན་མར་ཞུགས་པ་རེད !

གྱང་རྩིག་གི་ཚུར་རོལ་ཏུ་ཞི་འཇམ་གྱི་འཚོ་

བར་རོལ་བཞིན་ཚེ་སྲོག་ལ་ཉེན་ཁ་མེད་པ་

འདི་རང་ངའི་དགོས་དོན་ཡིན་ནམ།
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སྐད་ཅོར་མེད་པར་སྨོན་ལམ་

བརྒྱབ་ནའང་དཀོན་མཆོག་གི་

དགོངས་པ་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད།

དཀོན་མཆོག་

མཁྱེན་་་་

ད་ག་རེ་བྱས་

ན་ཡག

ང་ལ་གསུང་རོགས་་་་

ངས་གང་བྱས་ན་་་་
ཁྱེད་ཀྱི་དགོངས་

པར་གང་ཡོད་་་་
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དབུལ་གྲོང་གི་ཡ་ང་བའི་གནས་སྟངས་

རྣམས་མིག་བཙུམས་ནའང༌། སྣང་བར་

ལྷང་ལྷང་དུ་འཆར་གྱི་འདུག

ཁང་པར་འཛུལ་ས་མེད་

པའི་མི་མང་པོ་ལམ་ཟུར་

དུ་ཉལ་་་་

ཟས་སྐོམ་གྱིས་ཕོངས་པའི་

ལག་པ་ཕྲ་པོ་བརྐྱངས་

ནས་སློང་མོ་བྱེད།

འདི་ཚོར་ཕན་གྲོགས་མ་

བྱས་པར། ངའི་སེམས་ཀྱིས་

བཟོད་པ་མི་འདུག

ཁོང་ཚོ་དང་མཉམ་བཟའ་མཉམ་འཐུང་བྱས་

ནས་དབུལ་ཕོངས་འདི་ཚོར་རོགས་གྱིས། 

སློབ་གྲྭར་མ་སྡོད།
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ཁོང་ཚོ་དང་མཉམ་བཟའ་

མཉམ་འཐུང་བྱས་ནས་

 ག་རེ་ཡིན་ནམ། 

དཀོན་མཆོག་གི་གསུང་

རབས་བཱ་ཡི་བལ་ནང་་་་

ངའི་སྤུན་གྲོགས་ཀྱི་ནང་

ནས་སྐྱོ་ཤོས་དེར་

དབུལ་ཕོངས་འདི་ཚོར་རོགས་

སྐྱོར་གྱིས། སློབ་གྲྭར་མ་སྡོད།

ཕན་གྲོགས་གང་བྱས་པ་དེ། ང་

ལ་བྱས་པ་དང་ཁྱད་མེད་དོ།།
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དབུལ་གྲོང་འདི་དག་ཏུ་བདག་མེད་དུ་

བོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་བའི་བྱིས་པ་འདི་ཚོ་

དཀོན་མཆོག་གི་རྣམ་པ་ལྟ་བུར་མངོན་གྱི་

ངས་ཐོས་པའི་སྒྲ་དེ་དཀོན་མཆོག་

གི་གསུང་ཡིན་པར་ངེས།

ད་བྱས་ན་ངས་ཤེས་སོང་་་་

ངས་གང་བྱེད་དགོས་པའང་

འདུག་ན། གཙོ་བོ་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་སློབ་གྲྭ་

བཞག་ནས། གྱང་རྩིག་འདིའི་རྒྱབ་ཀྱི་མི་དེ་

ཚོར་རོགས་ཕན་གྱིས་གསུངས་པ་ཨེ་ཡིན།

གསལ་པོར་རྟོགས་སོང༌།
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ཊེ་རེ་ས་རྡོ་རྗེ་གླིང་ནས་ཕྱིར་ལོག་པའི་རྗེས་སུ། རང་གིས་གུས་

བརྩི་དང་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་བྱ་ཡུལ་ཕཱ་ཐར། ཝན་ ཨེཀ་ཛེམ་ (Van 

Exem) ལ། རང་ཉིད་མེ་འཁོར་ནང་འགྲུལ་སྐྱོད་སྐབས་འཆར་སྣང་

གང་བྱུང་བ་རྣམས་སྲོང་པོར་བཤད།

ངས་བྱེད་དགོས་པའི་ལས་ཀ་

དེ་འདི་ཡིན་པའི་ངེས་ཤེས་རྙེད་

སོང༌།

སློབ་གྲྭ་བཞག་ནས་དབུལ་

ཕོངས་ལ་ཕན་གྲོགས་བྱ་

རྒྱུར་་་་?

 ཡིན་ནའང༌། ངས་ཇི་སྲིད་ནམ་འཚོའི་

བར་ཁས་བླངས་པའི་སྡོམ་པ་དེ་་་་?

ཊེ་རེ་ས་ཁྱེད་རང་གི་ཀུན་

སློང་ཡག་པོ་རེད་་་་
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དེ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། བཀའ་

སོླབ་ཞུ་བར་བཅར་དགོས་

དོན་དེ་རང་ཡིན།

མཐའ་མར་ང་རང་གང་དུ་འགོྲ་དགོས་

པ་དེ་རོྟགས་ཐུབ་པ་བྱུང༌།

འནོ་ཀྱང་འགྲོ་ཐབས་ཇི་

ཡིན་མ་ཤེས་པར་ལུས།

དེའི་དགོང་མོ་་་་
དྲང་པོ་བཤད་ན། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་

འདི་ལྟ་བུར། ཁྱོད་རང་དབུལ་གྲོང་འདི་

ཚོའི་ནང་ལས་ཀ་བྱས་ན་འགྲིག་གི་རེད་

ཟེར་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་ཁག་པོ་འདུག

འགྲིག་གི་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ངས་ཀ་ལ་ཀ་ཏར་

བཞུགས་པའི་བི་ཤོབ་ཆེ་མོ་སྐུ་ཞབས་པི་རཱཡར་ 

(Perier) ལགས་དང་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་ཆོག
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གྲོང་ཁྱེར་ནང་ད་དུང་ཡང་ཟིང་ཆ་ཆེན་པོ་

འདུག ཁ་སང་རང་འཁྲུག་ཟིང་ཆེན་པོ་ཞིག་

གལ་སྲིད་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་

པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་དེ་བཀག་ན་

འགྲིག་གི་མ་རེད།

ང་ཚོ་མང་ཆེ་བས་ཆོས་བྱེད་པ་

ཙམ་རེད་་་་མོས་དངོས་སུ་ལག་

བྱུང་མ་ཐག་རེད། ང་ཚོས་བཙུན་

མ་གཅིག་ཁེར་རྐྱང་གཏོང་ཐུབ་

ཀྱི་མ་རེད། 

ལེན་གྱིས་དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་སྡུག་

བསྔལ་སེལ་ཐབས་བྱེད་པ་རེད།        

ཡིན་ནའང༌། མོ་ལ་དངོས་སུ་དཀོན་མཆོག་

གིས་ལུང་བསྟན་པ་དང༌། མོས་དེའི་བཀའ་

དགོངས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ་བོ་འདུག
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གནད་དོན་འདི་འདྲའི་རིགས་ལ་

བསམ་གཞིགས་བྱེད་རྒྱུའི ་དུས་

ཚོད་དགོས་ཀྱི་འདུག

མོའ་ིའདུན་པ་དེ་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་

པ་ཡིན་མིན་བརྟག་དཔྱད་ནན་པོ་དགོས་

བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཏེ་ཐག་གཅོད་

ཀྱི་བཀའ་མ་འབྱོར་བར་ལོ་

གཅིག་རིང་སྒུག་རོགས།

བི་ཤོབ་ཆེན་མོས་གང་

གསུངས་པ་དེ་འདྲ་རེད།

ངས་ཤེས་སོང༌། ངང་སྒུག་

བྱེད་ཀྱི་ཡིན། 

ཀྱི་འདུག གལ་ཏེ་དངོས་འབྲེལ་

ཡིན་ན་བསྔགས་བརྗོད་འསོ་པ་

རེད།

དེ་ཙམ་མ་ཟད། འགྲོ་ལུགས་བརྒྱུད་

དེ་ཝེ་ཊི་ཀེན་མ་དགོན་ལའང་བཀའ་

འདྲི་དགོངས་སྐོར་ཞུ་དགོས།

 གལ་ཏེ་འདི་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་ཡིན་

ན། ངེས་པར་དུ་ངའི་ཞུ་འབོད་འདི་ལ་བཀའ་

འཁྲོལ་ཡོང་རྒྱུར་སོམ་ཉི་བྱེད་དགོས་དོན་མེད།
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མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ཆེད་ཊེ་རེ་

སས་ལོ་གཅིག་རིང་ངང་སྒུག་བྱས།

ཨ་ནེ་ཊེ་རེ་ས!  

གནས་ཚུལ་བཟང་པོ་ཞིག་་་་་! 

བདེན་པ་ཨེ་ཡིན། དངོས་གནས་རེད། 

ཡིན་ནའང་ཆ་རྐྱེན་

གཅིག་འདུག
ཐུགས་རྗེ་

བི་ཤབོ་ཆེན་མོས་ཁྱེད་རང་ལ་

དབུལ་གོྲང་གི་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་

རྒྱུར་བཀའ་འཁོྲལ་གནང་འདུག 

བླ་མེད་དུ་ཆེ། ད་

འགྲིག་སོང༌།

ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལས་ཀ་བྱས་པའི་རྗེས་སུ། 

ཐག་གཅོད་འདིར་བསྐྱར་དུ་བསམ་གཞིག་

གིས་མུ་མཐུད་ལས་ཀ་བྱས་ན་འགྲིག་མིན་

ལྟ་རྒྱུ་ཡིན་གསུངས་འདུག
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འདི་གང་ཡིན་ནམ།

ངས་རས་ཀྱི་སཱ་རི་འདི་གྱོན་

འདོད་ཡོད། ལས་ཀ་བྱེད་སའི་

གྱནོ་ཆས་ལེགས་པོ་བྱུང་

འདུག འགྲིག་ཤག

ཊེ་རེ་སའི་ལས་དོན་ལ་

དཀོན་མཆོག་གིས་བྱིན་

རླབས་སྩོལ་ཅིག

མི་ཉམ་ཆུང་ཚོ་དང་མཐུན་པའི་

གོས་གྱོན་ན་ཡག་ས་རེད།

མདོག་དཀར་པོས་

གཙང་མ་མཚོན་ཐུབ།

སྔོན་པོས་གྲོང་ཆོས་ཀྱིས་མ་

གོས་པའི་ཡུམ་མིར་ཡམ་

(Mary) མཚོན་པ་རེད།
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ཨ་ནེ་ཊེ་རེ་ས་དངོས་

གནས་ང་ཚོ་བཞག་ནས་

ཕེབས་མཁན་ཡིན་ནམ།

ལོ་རེ་ཊོ་སློབ་གྲྭ།

ཨ་ནེ་ཊེ་རེ་ས་ཁྱོད་

རང་དྲན་ས་རེད། སོླབ་གྲྭ་འདིར་ལོ་ཉི་ཤ ་སོྡད་

རིང་གི་བརྗེད་དཀའ་བའི་

མོྱང་ཚོར་མང་པོ་ཡོད།

ངས་ཀྱང་དྲན་ས་རེད།

ངའི་མི་ཚེར་ཕུལ་དུ་བྱུང་

བའི་མི་སྣ་རྣམས་དང་

མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བར་བཀའ་
དྲིན་རྗེས་དྲན་

ཡོད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།
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ང་ཚོ་གཉིད་ཉལ་ཤ ལ་དུ་ཨ་ནེ་

ཊེ་རེ་ས་ཐོན་ཟིན་འདུག

བསོྟད་བསྔགས་སམ་ཡང་ན། སོྐྱན་

བརོྗད་མ་བྱས་པར། ང་ཚོས་མོའ་ི

ཆེད་དུ་སོྨན་ལམ་བརྒྱག་དགོས།

མོས་སཱ་རི་གྱོན་པ་མཐོང་

ཐུབ་ན་བསམ་བྱུང༌། 

མོས་སེམས་ཐག་བཅད་དེ་

གཅིག་པུར་ཐོན།

ད་འགྲིག་སོང༌། སློབ་ཐུན་རྗེས་མ་

དེ་འགོ་འཛུགས་བྱེད་དོ།།
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དབུལ་གོྲང་འདི་དག་ནང་ལས་ཀ་

ནུས་པ་ཐོན་པ་ཞིག་བྱ་རྒྱུར་སྨན་

བཅོས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་དང༌། ལག་རྩལ་ངེས་

པར་དུ་དགོས། དེས་ན་ཐོག་མར་པཊ་

ཕཱ་ཐར། ཝེན། ཨེག་ཛེམ་གྱི་སློབ་སྟོན་ལྟར། ཊེ་

རེ་ས་དང་ཐོག་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་དང༌། 

ལག་རྩལ་སློབ་པར་པཊ་ནར་བསྐྱོད་དོ། །

ངས་སྦྱོང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་

མང་པོ་འདུག

ཁྱོད་རང་གི་གྱོན་ཆས་མི་

འདྲ་བ་འདི་ལ་བལྟས་ན། སྨན་

པའི་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མཁན་ཡིན་པ་

འདྲ། ཨེ་ཡིན།

དེར་མོས་འབད་བརྩོན་གྱིས་

སྨན་བཅོས་སྐོར་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

ནར་(Patna)ཡོད་པའི་ཧོ་ལི་ཕེ་

མི་ལི་ (Holy Family) སྨན་ཁང་

དུ་འགོྲ་དགོས། 
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དེ་འདྲ་མ་རེད། ང་རང་དབུལ་གོྲང་ཁག་ཏུ་སོང་

ནས་དབུལ་ཕོངས་ཚོར་རོགས་པ་བྱེད་འདོད་

ཡོད། དེར་བརྟེན་ཁོ་ཚོས་གང་གོྱན་པ་དེ་ངས་

གོྱན་དགོས་ཀྱི་རེད།

ཨཱ་ལེ་་་་བྱས་ན་ཁོ་ཚོའི་མི་ཚེ་སྐྱེལ་

སྟངས་དང་མཐུན་པ་བྱ་རྒྱུ་ཨེ་ཡིན།

རེད་་་་ད་དུང་ངས་ཁོ་ཚོས་གང་ཟ་བ་

དེ་རང་ཟ་རྒྱུ་ཡིན། ཕལ་ཆེར་འབྲས་

དང་ཚྭ་མ་གཏོགས་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད།

ཉནོ་དང༌། ཁ་ལག་སྐྱོ་བོ་དེ་འདྲ་

ལས་མ་ཟོས་ན་ཁྱེད་རང་ནད་པ་

ཆགས་ཀྱི་རེད།

དེ་འདྲ་བྱས་ན་ཕན་ཐོགས་

ཀྱི་མ་རེད།

ཁྱོད་རང་གི་བྱ་བ་དེ་ཁོང་ཚོར་ཕན་གྲོགས་

བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། ཁོང་ཚོ་ནང་བཞིན་སྡུག་

བསྔལ་མྱོང་རྒྱུ་དེ་མ་རེད། རང་གི་འཕྲོད་

བསྟེན་གྱི་ཆེད་དུ་ཟས་བཅུད་དང་ངལ་

གསོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས།
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དེ་རེད། ང་རང་

གཟུགས་པོ་བདེ་ཐང་

དགོས་ས་རེད།

ཊེ་རེ་སས་སྨན་བཅོས་ཙམ་མིན་པར་་་་ 

ཚང་མས་ཉིན་ལྟར་གྱོན་པ་

ཐེངས་གཉིས་རེ་འཁྲུད། 

ད་བྱས་ན། ནད་མི་འགོ་བའི་

ཐབས་འདི་འདྲ་ཡིན་པ་འདྲ།

དེ་ལྟར་ནད་འགོག་ཐབས་སྟབས་བདེ་རྣམས་

ཤེས་པ་དེ་ཚོ་མོའི་ཕྱིས་ཀྱི་ལས་ཀར་ཕན་

རླབས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད།

ཊེ་རེ་ས! དེ་ཚོ་

རླབས་ཆེན་རེད།

དེ་ནས་་་་
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ལོ་གཉིས་ཀྱི་སློབ་ཚན་དེ་ཁྱེད་རང་གིས་

ཟླ་བ་བཞིའི་ནང་སྦྱངས་ཟིན་འདུག

ཁྱོད་རང་གིས་གང་ཤེས་པ་དེས་

མི་ཚོར་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོང་

ང་ཚོས་རྙིང་བཅོས་ཐེངས་

འགའ་ཤས་བྱས་པའི་སྒྲོག་ལྷམ་

ཆ་གཅིག་ཡོད། 

ང་ཚོ་དངོས་སུ་ཁྱེད་རང་

དང་མཉམ་དུ་དབུལ་གྲོང་

རྣམས་སུ་སྐྱོད་མི་ཐུབ་ཀྱང་་་་

ག་རེ་ཡིན་ནམ།

བའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད། འ་ོན་་་་

འདི་ཁྱེད་རང་ལ་འབུལ་ཆོག

ཁྱོད་ཀྱི་རྩོལ་བ་འདིར་ང་ཚོ་

ཡང་མཉམ་དུ་ཡོད་ཅེས་པའི་

དོན་ཡིན། 

དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ང་རང་གང་

མགྱོགས་མགྱོགས་དབུལ་གྲོང་དུ་འགྲོ་

རྒྱུའི་འདུན་པ་དེ་རེད། 
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དེ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་༡༩༤༨ ལོའ་ིཟླ་༡༢ པའི་ནང་་་་

ཨ་ནེ་ཊེ་རེ་ས་དངོས་སུ་ཀ་ལ་ཀ་ཏའི་

དབུལ་གྲོང་ས་ཁུལ་དུ་འབྱོར།

མོས་སཱ་རི་གོྱན་འདུག་ཀྱང། མི་རིགས་

དཀར་པོའ་ིབུད་མེད་ཅིག་རེད།

 ཕཱ་ཐར། ཝན། ཨེག་ཛེམ་གྱིས་ཡེ་ཤ འི་

ཆོས་སྤེལ་མཁན་ཚོ་ནས་རོགས་སྐྱོར་

འཚོལ་དགོས་གསུངས་པ་ལྟར། 

ཡེ་ཤ འི་བཙུན་མ་ཞིག་གིས་སཱ་རི་

གྱོན་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

ང་ལ་གང་དགོས་པ་དེ་དཀོན་

མཆོག་གིས་གནང་བའི་ཡིད་

ཆེས་ཡོད།
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ཡིན་ནའང༌། ངས་ཁ་

སྟོང་ལག་སྟོང་དུ་ག་

ཨ་ཧ་་་་

ག་རེ་གནང་གི་

ཡོད་དམ།

ལྟོས་ཨ་་་་

འདྲ་བྱས་ནས་ག་བར་འགོ་

འཛུགས་ཐུབ་བམ།

ངས་ཀ་ཁ་འབྲི་ཡི་ཡོད།
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བུ་ཆུང་ཁྱོད་རང་གི་

མིང་གང་ཡིན་ནམ།
ངའི་མིང་ལ་

ར་བི་ཟེར་གྱི་ཡོད།

ཡིན་ད་་་་R..A..V..I, ར་

བི།
ལྟོས་དང༌། ཁྱེད་རང་གི་

མིང་བྲིས་ཡོད་་་་ར་བི།

དངོས་གནས་

ཨེ་ཡིན།

ཤོག་དང༌། ང་ཚོའི་མཉམ་དུ་

ཤོག ངས་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་

བསླབ་ཆོག

ར་བི་རང་ག་རེ་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད་དམ།

དབྱུག་པ་འདི་ས་

སྨྱུག་བྱས། ས་སྟོང་འདི་ནག་

པང་བྱས། 

དེ་རིང་འཛིན་གྲྭ་

འདིར་འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན།

ཊེ་རེ་སས། དེ་ལྟར་ས་སྟོང་ཞིག་ཏུ་འཛིན་

གྲྭར་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་འགོ་བརྩམས།

ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་ཤེས་ན། འདི་ཚོ་ཆེན་

པོ་ཆགས་དུས་ལས་ཀ་གང་ཡང་བྱེད་

ཐུབ་ཀྱི་རེད།
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ཕྲུ་གུ་འདི་ཚོ་རིད་པོ་ཤ་

སྟག་རེད།
ཁྱེད་རང་ཚོས་ཡི་གེ་འདི་ཚོ་བློ་འཛིན་

བྱས་ཡོད་ན་རྔན་པ་ཡོད།

དངོས་གནས?

གཅུང་མོ་རང་སྡུག་རུས་རྒྱོབ། 

མི་ཚང་མ་ལྟོགས་པ་རེད། 

ཇོ་ཇོ་གྲོད་པ་ལྟོགས་

ཀྱི་འདུག

ཕྲུ་གུ་ལྟོགས་པ་འདི་ཚོའི་ཆེད་དུ་

ཟས་ཅུང་ཟད་གནང་རྒྱུ་ཨེ་ཡོད།

ཁ་ལག་ཕྲན་བུ་ཞིག་བྱུང་

ནའང་ཕན་ས་རེད།

ཁྱེད་རང་སུ་ཡིན་ནམ། 

གླེན་རྟགས་དེ་འདྲ་མ་བྱེད།

འདིར་གློ་བུར་དུ་ཡོང་

དགོས་དོན་གང་

ཡིན་ནམ།
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ཁྱོད་ཚོས་ཁ་ལག་འདང་

ངེས་འཚོལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ། 
ཅ་མ་ཟིང་ག་རེ་ཡིན་ནམ།

མོས་ཕར་མྱུལ་ཚུར་མྱུལ་བྱས་

ནས་དགའ་རབ་ཕྱིན་སོང༌།

བཙུན་མ་འདིས་ང་ཚོའི་དབུལ་

གྲོང་གཡས་གཡོན་དུ་འཇབ་མྱུལ་

བྱེད་ཀྱི་འདུག 

ཕལ་ཆེར་མོ་རང་སེམས་

བདེ་བོ་མེད་པ་འདྲ།

ད་ཕར་རྒྱུགས།
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ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཡི་གེ་སློབ་ས་

ཞིག་ཀྱང་འཚོལ་དགོས་

ཀྱི་འདུག

ཉིན་གང་འགྲོ་གྱིན་

བསྡད་པས་ངའི་རྐང་པ་

སྐྲངས་འདུག

ད་ལྟ་ཁོ་ཚོས་ང་འདིར་སྡོད་དུ་

བཅུག་པ་ཡག་པོ་རེད། 

དགོས་མཁོ་ཤིན་ཏུ་

ཆེན་པོ་རེད།

འནོ་ཀྱང་དབུལ་གྲོང་དང་ཐག་

ཉེ་སར་སྡོད་རྒྱུ་བྱུང་ན།
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གོམ་པ་རེ་རེ་བྱས་ནས་

མདུན་སྐྱོད་བྱེད་དགོས།

ཊེ་རེ་ས་སེམས་ཤ གས་མ་ཆག 

རིམ་པས་ཁོ་ཚོས་ཁྱེད་རང་ངོ་

འཕྲོད་ཀྱི་རེད།

དཀོན་མཆོག་གིས་

གཟིགས་དང༌། 

ང་ལ་སེམས་ཤ གས་མི་ཆག་

པའི་སྙིང་སྟོབས་སྦྱིན་རོགས།

ཨ་ལེ། ཨ་ནེ་ཊེ་རེ་ས!

ངས་འགོག་རྐྱེན་འདི་

དག་ལ་གདོང་ལེན་ཐུབ་

པ་ཨེ་འདུག
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སྔ་དྲོ་བདེ་ལེགས།

ཚང་མར་སྔ་དྲོ་བདེ་ལེགས་་་་

ཨ་ཙི། དེ་རིང་ཕྲུ་གུ་གསར་པ་

མང་བ་ལ།

ངས་ཁོ་ཚོ་ལ་ཁྱེད་རང་གི་འཛིན་གྲྭའི་སོྐར་

བཤད་པ་ཡིན། ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་ཁྱེད་རང་ས་

ནས་ཡི་གེ་འབྲི་ཀོླག་སྦྱང་འདོད་འདུག

ཨ་ཧ་ཧ།

ཡག་ག་ལ་་་་

འཛིན་གྲྭའི་རྗེས་སུ་རྔན་པ་ཡོད་ད།



54

རིམ་བཞིན་སློབ་ཕྲུག་

ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བ་དང་

ཆབས་ཅིག་་་་
ང་ལ་བེད་སྤྱོད་མེད་པའི་ཁྲིའུ་

ཤིང་འདི་ཚོ་སློབ་གྲྭའི་ནང་ཕན་

ཐོགས་ཡོད་འགྲོ།

ཁྱེད་རང་གིས་ང་ཚོའི་ཕྲུ་གུ་

ཚོར་ཡི་གེ་སོླབ་ཀྱི་ཡོད་པ་

ཐོས་བྱུང༌། དེ་འདྲ་ཡིན་ན། 

ཨ་ནེ་ཊེ་རེ་ས! !

ངའི་བརྩེ་བའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་འདི་

རུ་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ཁྱོད་རང་གིས་དབུལ་གྲོང་འདིའི་

ནང་སླབོ་གྲྭ་གསར་པ་ཞིག་བཙུགས་

པ་གོ་ཐོས་བྱུང༌།

ང་ལ་མང་པོ་མེད་དེ། ཕྲན་

བུ་ཞིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད།
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མཁོ་ཆས་ཙག་ཙིག་འདྲ་

འཁྱེར་ཡོད།

འཁྲུད་རྫས་འདྲ་

ཨེ་ཡོད།

འ་ོརེད། ངས་ཕྲུ་གུ་ཚང་མ་མགོ་

ནས་རྐང་མཐིལ་བར་གཙང་མ་

བཟོ་རྩིས་ཡིན།

འཁྲུད་རྫས་ཨེ?

ཨཱ་་་་ལེ་་་་

 གཙང་སྦྲ་བྱས་ན་ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་ན་

ཚ་ཡོང་གི་མ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོའི་

ཧ་ཅང་ཡག་

པོ་བྱུང༌།

རེད་་་་

ཨོ་འེ། ཨོ་འེ་་་་བྲོས་

མ་འགྲོ་ཨ།

སྐྱིད་པ་ལ། འདི་

གང་ཡིན་ནམ།

གཅུང་པོ་དང་གཅུང་མོ་

རྣམས་ལའང་ཤོད་དགོས།
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ཨ་ནེ་ཊེ་རེ་སར་ལམ་འགྲོ་ཡག་

པོ་བྱུང་འདུག དགའ་བོ་བྱུང༌།

ང་ཚོའ་ིསོླབ་གྲྭར་ཡོད་པའ་ིསྐབས་

དང་མ་ིའདྲ་བ་ཆགས་འདུག

 ཨ་ནེ་ཊེ་རེ་ས་་་་

འོན་ཀྱང་མོའ་ིསོླབ་ཁྲིད་བྱེད་སྟངས་

ཡག་པོ་དེ་ལ་འགྱུར་བ་སོང་མི་འདུག 

ཕྲུ་གུ་ཚོ་སྐྱིད་སྣང་ཆེན་པོ་འདུག

མོ་རང་རས་ཀྱི་སཱ་རི་དཀྱུས་མ་

ཞིག་གྱོན་ནས། ཐལ་བ་འཚུབ་

འཚུབ་རེད་འདུག

མོས་འཛུམ་མདངས་ཀྱི་ངང་

ནས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་དུས་ཡིད་

ལ་དགའ་སྤྲོ་ཆེ་བའི་རྣམ་

འགྱུར་མངོན་གྱི་འདུག

ང་མཐོ་སློབ་འདི་ནས་ཐོན་པའི་

རྗེས་སུ། འབྱོར་ལྡན་གྱི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་

སྐབས་སཱ་རི་རྫིག་པོ་ཞིག་གྱོན་གྱི་

ཡིན།
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སྐབས ་དེར ་མོའི་ སེམས ་ལ ་

འགྲེལ་བརྗོད་མི་ཐུབ་པའི་ཚོར་

བ་ཞིག་བྱུང༌།

མི་ཚེའི་དགོས་

དོན་འདི་ཨེ་ཡིན།

ངེས་པར་དུ་འདི་ལས་

ལྷག་པ་ཞིག་ལོས་ཡོད།

སེནཊ྄། མེ་རི་སློབ་གྲྭར། ཊེ་རེ་སའི་

སློབ་ཕྲུག་གི་གྲས་ སུ་བྷ་སི་ནི་ དཱÅÎ།

ད་ཡང་ཁྱེད་་་་ཡང་བསྐྱར། 

ཁྱེད་རང་དངོས་གནས་ཨུ་

ཚུགས་ཚ་བོ་ཞིག་འདུག

བཀྲེས་སོྐམ་གྱིས་མནར་བའི་མི་ཚོའི་

ཆེད་དུ་ཅུང་ཟད་སྦྱིན་རྒྱུ་ཨེ་ཡོད། མང་

པོ་མེད་ནའང་རྒྱ་མཚོ་ཆུ་ཐིགས་ཀྱི་

འབྲེལ་བ་རེད། ལེགས་གསོལ་ཡོད།
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ངས་ཉིན་མཚན་ལྟོས་མེད་དུ་

བཙལ་ཀྱང་གཞན་ཕན་གྱི་

ལོ་རེ་ཊོ་སློབ་གྲྭ་དེ་རྒྱལ་

ཁང་ལྟ་བུ་་་་ཁ་ཁུ་སིམ་ལ།

གལ་ཏེ་ང་རང་ལོག་འདོད་

ན། དེར་ལོག་ནའང་འགྲིག

ལས་དོན་འདི་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་

སའི་ཁང་པ་ཞིག་ཀྱང་མ་ཐོབ།

མཛེས་སྡུག་ལྡན་

པ་ཡོད།

ངས་ངལ་བ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས། ཟ་རྒྱུ་

ཇི་ཙམ་ཐབས་འཚོལ་བྱས་ཀྱང༌། ལྟོགས་

པ་ཚང་མ་ལ་ཁ་ཟས་སྤྲོད་ཐུབ་པ་ཞིག་

ཡོང་བཟོ་མི་འདུག
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མ་རེད་མ་རེད་་་་

ཟས་གོས་དང་གནས་ཁང་གི་

ཆེད་དུ་གང་སར་བསྐོར་རྒྱུ་དེ་

ལས་སླ་པོ་མི་འདུག

འནོ་ཀྱང་ངས་སྡུག་ཕྱོགས་ནས་བསམ་

ན་འགྲིག་ཐབས་མེད། མི་དབུལ་ཕོངས་

འདི་ཚོའི་དཀའ་སྡུག་དང་བསྡུར་ས་ག་

ནས་ཡོད།

རང་གིས་རང་ལ་བསླུ་ཐབས་

བྱེད་མི་ཉན།

ཨ་ནེ་ཊེ་རེ་ས་་་་

གཏམ་བཟང་འདུག
དཀོན་མཆོག་གིས་

གཟིགས་དང༌། ངས་ཕམ་

ཁ་ལེན་ན་ག་ནས་འགྲིག

ང་དང་མ་བྲལ་བར་

མཛོད་ཅིག
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དབུལ་གྲོང་ས་ཁུལ་གྱི་ཉེ་

འདབས་སུ་ཁང་པ་འཚོལ་

ངོ་ཐོག་ཨེ་ཡིན།

ད་དུང་ཅ་ལག་གཞན་གང་ཡང་

མེད་དམ། འཛིན་ཆས་འགའ་ཤས་

ང་ཚོས་གཡར་ཆོག

ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ད་ལྟ་དགོས་

མཁོ་མི་འདུག

ངའི་ཁང་པའི་སྟེང་ཐོག་འདི་

ཁྱེད་རང་གི་ཐུགས་འདོད་

ལྟར་བེད་སྤྱོད་གྱིས།

དེ་ནས་ཊེ་རེ་ས་་་་

ཁི་རིཀ་ལེན་(Creek Lane) དུ་ཡོད་པའི་ཁང་པ་དེར་སྤོས།

གྱི་མེད་དམ། ཁང་གླ་གཏོང་

མཁན་ཞིག་འདུག

ཁོང་ངའི་གྲོགས་པོ་གོ་མེས྄་ 

(Gomes) རེད།

ཨ་ནེ་ཊེ་རེ་ས་ཁྱེད་རང་མཇལ་བ་དགའ་བོ་

བྱུང༌། ངས་ཁྱེད་རང་དང་ཁྱེད་ཀྱི་དབུལ་གོྲང་

ནང་གི་ལས་དོན་སོྐར་མང་པོ་གོ་ཐོས་བྱུང༌།



61

1. ཨ་མའི་འཁྲུངས་ཡུལ་སཀོབ་ཇེ། མེ་སི་དོ་ནི་ཡ། 

ཁུངསཿ Zoran Lazoroski

2. ཨ་མ་ཊེ་རེ་ས་གཞོན་ནུའི་སྐབས་ཏེ། བུ་མོ་ཨག་ནེས྄་ (Agnes Gonxha Bojaxhiu). 
ཁུངསཿ Historical Archive
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3.ཀ་ལ་ཀ་ཏའི་དབུལ་གྲོང་ནང་གི་མ་བུ་གཉིས། 

ཁུངསཿ Wadi Rum Productions

6. ཨ་མའི་གཟིམ་ཁང༌། 

ཁུངསཿ Lucie Bartosova
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སྐུ་ཞབས་གོ་མེའི་ནང་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཊེ་

རེ་སའི་ལས་ཀར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་བྱས་

ཆར་པ་འདི་འདྲའི་ནང་ཁོང་ཚོ་ད་དུང་ལོག་

མ་བྱུང༌། ད་འཕྱི་བོ་ཆགས་སོང༌། ག་རེ་བྱུང་

བ་ཡིན་ནམ། དཀོན་མཆོག་མཁྱེན།

དགོངས་པ་མ་འཚོམས་རོགས། ཁྱེད་

རང་གི་སྲས་མོ་ཆར་པས་སྦངས་སོང༌།

བསྐྱར་དུ་དབུལ་གྲོང་དུ་

འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

 ཕྱག་ཕེབས་གནང༌། ཆར་

པ་ཆེན་པོ་བབས་སོང་ང༌།

 ཊེ་རེ་ས!?

ཤིང༌། ཁོང་རང་དང་ཁོང་གི་བུ་མོ་ཡང་སྐབས་

འགར་ཊེ་རེ་སའི་མཉམ་དུ་བསྐྱོད་དེ་དབུལ་

གྲོང་གི་ཆེད་དུ་ཟ་ཆས་ཐབས་འཚོལ་བྱེད་

རོགས་དང་སྐྱེལ་རོགས་བྱས།
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ཆར་ཤ གས་ཆེན་པོའ་ིནང་གར་

འགྲོ་གར་སྡོད་མེད་པའི་མ་བུ་

གཉིས་སྐྱོབ་པར་སོང༌།

ངས་ལམ་ཞོར་དུ་ཐོག་ཁེབ་མེད་པའི་

ཁང་གོག་ཅིག་མཐོང་བྱུང༌།

ཨ་མ་དེས་པུས་མོའ་ིབར་སླེབས་

པའི་ཆུའི་ནང་རང་གི་ཕྲུ་གུ་ནད་པ་

བྲང་ལ་སྦྱར་གྱིན་འདུག
ཁང་གླ་འཇལ་མ་ཐུབ་

པས་མོ་སྡོད་སའི་ཁང་པ་

དེ་གཏོར་བ་རེད།

སྒོར་རྡོག་བརྒྱད་ཀྱི་

རྩ་བ་རེད།

ཊེ་རེ་ས། ངས་མ་བུ་གཉིས་པོ་དེའི་

སྐོར་གོ་ཐོས་བྱུང༌། ད་ལྟ་ཇི་འདྲ་

འདུག་གམ།

སྐྱོན་མི་འདུག ཁང་པ་དེ་བཟོ་

བཅོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

བུད་མེད་དེས་ཁང་གླ་སྒོར་མོ་བརྒྱད་

སྤྲོད་མ་ཐུབ་པར་བརྟེན། ཁང་བདག་

ཁོས་སེམས་ངན་བྱས་པ་རེད།
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ཆར་པ་དེའི་ནང་ངས་རོགས་

བྱེད་སའི་ཨ་མ་དེའི་དགའ་

ཚོར་གྱི་རྣམ་འགྱུར་མཐོང་

དུས་ངའི་བསམ་པར་་་

ཆུང་ས་སྣེ་རེ་རེ་ནས་དོ་སྣང་བྱས་ཏེ། 

གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་བྱས་ན། འཛམ་གླིང་

འནོ་ཀྱང་་་་རང་གི་མིག་མདུན་དུ་

ཡོད་པ་འདི་ཚོར་མུ་མཐུད་དེ་ཕན་

གྲོགས་བྱེད་རྒྱུ་ལས་གཞན་ཐབས་

ཤེས་མི་འདུག

ཐིགས་པ་བསགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་

ཟེར་ན་དེ་འདྲ་རང་རེད།

འདིའི་སྟེང་གི་དཀའ་སྡུག་རྣམས་

རིམ་བཞིན་སེལ་ཐུབ་ངེས་རེད། 
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ཁི་རིག་ལེན་དུ་སྤོས་ནས་བདུན་

ཕྲག་གསུམ་གྱི་རྗེས་སུ་་་་

བུ་མོ་སུ་བྷ་སི་ནི་ཨེ་ཡིན།

ཨ་ནི་ཊེ་རེ་ས་་་་ངས་ཁྱེད་རང་

ལ་རེ་དོན་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།

ཁྱོད་རང་གི་ལས་ཀར་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་

རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ང་འདིར་སྡོད་དུ་འཇུག་རོགས།

ག་་་་རེ!?

སུ་ཡིན་ནམ།

ལམ་ཐག་རིང་པོ་ནས། ག་རེའི་

དོན་དུ་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ།
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ཁྱོད་རང་མི་ཚང་འབྱོར་ལྡན་

ཞིག་ནས་ཡིན་ཙང༌། བྲེལ་

ད་དུང་་་་་་་ངས་་་་ 

 མི་ཚེའི་དགོས་དོན་་་

འཚུབ་མ་བྱེད། ཐག་གཅོད་མ་

བྱས་གོང་བསམ་བློ་ཐོངས།

དེ་ལས་ལྷག་པ་དགོས་པར་

ཡིད་ཆེས་རྙེད་བྱུང༌།

ངས་ཁྱེད་རང་གིས་ཐང་དཀྱིལ་དུ་དབུལ་

གོྲང་གི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་སོླབ་ཁྲིད་བྱེད་པ་མཐོང་

བ་དེ་ནས་བཟུང༌། བསམ་བོླ་ཡང་ནས་

ཡང་དུ་བཏང་བ་ཡིན། 

སྔོན་ཚུད་ནས་ཐག་ཆོད་པའི་ལམ་དེ་རང་

ལ་སོང་ན། ང་ལ་བཟའ་འཐུང་གི་དཀའ་ངལ་

མེད་པའི་ཁང་པ་ལེགས་པོ་ཞིག་ཏུ་སྡོད་རྒྱུའི་

མི་ཚེ་སྐྱིད་པོ་ཞིག་ཡོང་ངེས་ཀྱང་་་་
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མི་སྐྱོ་བོ་ཚོར་ཕན་གྲོགས་བྱེད་

དུས་སེམས་ལ་དགའ་ཚོར་

ཆེན་པོ་ཨེ་འདུག

གྲ་སྒྲིག་ཨང་སར་ཡིན། 

ད་ལྟའི་བར་གྱི་ཁྱོད་རང་གི་བདེ་

སྐྱིད་ཀྱི་མི་ཚེ་དེ་བློས་གཏོང་ཐུབ་

རྒྱུ་ལས་སླ་པོ་མ་རེད།

འགྲིག་ཤག ད་ངས་

ཤེས་སོང༌།

སུ་བྷ་སི་ནཱི། ང་གཉིས་

གཅིག་ཕན་གཅིག་

གྲོགས་བྱེད་དོ་་་་ འ་ོ་་་རེད།
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དེ་ལྟར་ལས་རོགས་དང་པོ་སུ་བྷ་སི་ནཱི་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་ཏེ། ཨ་

མ་ཊེ་རེ་སའི་ཐོག་མའི་མིང་ལ་ཆེ་མཐོང་གི་ཚུལ་དུ། ཨ་ནེ་ཨག་

ནེས྄་ཞེས་མིང་ཡང་བསྒྱུར།

ནད་དང་བཀྲེས་སྐོམ་གྱིས་

མནར་བ་འདི་ཚོར་ཕན་གྲོགས་

འཛིན་གྲྭར་སློབ་ཁྲིད་

ཀྱི་རོགས་བྱས།

ད་དུང་ཉེ་འཁོར་ནས་ཟས་དང་

སྨན་སོགས་ཐབས་འཚོལ་བྱས།

བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་་་་ཁྱེད་ཀྱིས་

དཀོན་མཆོག་ལ་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་པའི་

འདུ་ཤེས་བཅངས་དགོས། 
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སུ་བྷ་སི་ནི་ཡོང་བའི་རྗེས་སུ་ཊེ་རེ་སའི་དེ་

སྔའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་གཅིག་རྗེས་གཉིས་

མཐུད་དུ་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་པར་འོང༌།

ཨ་ནེ་ཊེ་རེ་ས་ཁྱོད་རང་གི་ལས་ཀ་

འདིར་ང་ཡང་ཆ་ཤས་ལེན་

འདོད་ཡོད།

གསར་དུ་ཞུགས་པའི་བུ་

མོ་ཚོས་སཱ་རི་གྱོན།

ཁོ་ཚོ་ཡང་དབུལ་གྲོང་གི་

འཚོ་བའི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར།

བུ་མོ་གཉིས་གཉིས་མཉམ་དུ་ཟ་ལྷག་འཐུང་

ལྷག་སློང་བར་སྲང་ལམ་དག་མྱུལ།

ཨ་ནེ་ཊེ་རེ་སའི་ལས་ཀ་

ཅི་འདྲ་འདུག
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ཕལ་ཆེར་ལོ་གཅིག་འཁོར་

གྲབས་ཡོད་་་་

ཨ་ལེ་དེ་འདྲ་

གོ་ཐོས་བྱས་ན། ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ལས་ཀ་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་བཟོ་འདུག ཟས་སྐོམ་དང་

སྨན་ཐབས་འཚོལ་བྱས་པ་མ་ཟད། སྨན་

ད་དུང་ཨ་ནེ་མང་པོ་ལས་དོན་དེར་མཉམ་

ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤོད་ཀྱི་འདུག

དོན་དངོས་སུ་་་་

ཁོང་ཚོའི་ཚོགས་པ་དེ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་

ཚོགས་སྡེར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

ཡིན་ན། མོའ་ིཕུལ་བྱུང་གི་ལས་ཀ་

དེ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དུ་འཇུག་

དགོས་དོན་མི་འདུག

བཅོས་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཀྱང་

བཙུགས་ཡོད་པ་འདྲ།
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ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ཉིན་གོ་མེའི་ཁང་

པར་ཆོས་སྤྱོད་འདུས་ཚོགས་ཤིག་གི་སར། 

ཨ་ནེ་ཊེ་རེ་ས་་་་འདུས་ཚོགས་

འདི་ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་

མཁན་ཡིན་ཙང༌། ངས་ཁྱེད་

ཕཱ་ཐར་ཝེན། ཨེག་ཛེམ་ལགས། 

བཀའ་དྲིན་ཆེ།

ལས་ཀའི་གྲུབ་འབྲས་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ངས་

དགའ་བོའ་ིངང་ལས་ཀ་མུ་མཐུད་བྱ་རྒྱུར་

གནང་བ་སྦྱིན་གྱི་ཡོད།

ཊེ་རེ་ས་དང་མོའ་ིལས་རོགས་ཀྱི་འདུས་སྡེ་དེར་གཞུང་

འབྲེལ་གྱིས་མི་ཤོན་ན་རིས་ཨོཕ། ཅེ་རི་ཊི་ (Missionaries of 

Charity) ཞེས་མངའ་གསོལ།

རང་ལ་ཨ་མ་ཊེ་རེ་ས་(Mother Te-

resa) ཞེས་འབོད་དགོས་ས་རེད།
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ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་

ང་ཚོར་དཀོན་མཆོག་གིས་

གཟིགས་འདུག

ངའི་རོགས་སུ་དེ་སྔའི་སློབ་

ཕྲུག་རྣམས་བསྐུལ་་་་

འདུས་སྡེ་འདིའི་ནང་ལས་ཀ་

བྱེད་པར་་་་

དམ་བཅའ་དུ་མ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་་་་

གལ་ཆེ་བ་དེ་ཚོ་་་

དེ་རིང་གི་ཉིན་མོ་དམིགས་

བསལ་ཅན་འདི་འདྲ་ཞིག་བྱུང༌།

འདི་དག་རེད་་་་
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“དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་ནང་ནས་ཀྱང་

དབུལ་ཤོས་ཚོར་ཕན་གྲོགས་

བྱེད་པ་”དེ་རེད།

མི་འདི་ཚོར་ཕན་གྲོགས་བྱས་

པ་ལས་ང་ཚོའི་དད་པ་དང་

སྐྱིད་སྣང་ཡོང་བ་ཡིན།

ངས་མེ་འཁོར་གྱི་ནང་

ཐོས་པ་ལྟར་རོ། །

དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་ནང་ནས་

དབུལ་ཤོས་ཀྱི་ནང་དུ་དཀོན་

མཆོག་བཞུགས།

འཚོ་བ་ངན་ངོན་དང༌། ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་

བ། དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལས་མི་འདའ་བ་

བཅས་ཀྱི་སྟེང་དུ་དམ་བཅའ་འཕར་མ་ཞིག་

ལེན་དགོས་པ་དེ་་་་
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གང་ལྟར་་་་

ཚོགས་སྡེ་གསར་

དེ་རང་འདུག དེ་ཚོས་

ཨ་མ་ཊེ་རེ་སའི་ལྟ་ཚུལ་

མཚོན་གྱི་འདུག

ཧ་ཅང་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་

བ་འདུག 

དཔེར་ན་ཁོ་ཚོས་དབུལ་ཕོངས་ཟེར་དུས། ནང་ཁྱིམ་

མེད་པའི་མི་དང་བྱིས་པ་བདག་མེད་ཙམ་མ་ཡིན་

པར་་་་ནད་ཀྱིས་མནར་བ་དང༌། ཟས་གོས་ཀྱིས་

ཕོངས་ཏེ་འཆི་ཁར་ཐུག་པ། མྱོས་རྫས་ལང་ཤོར་དུ་

དེར་མ་ཟད་སྤྱི་ཚོགས་ནས་ཕྱིར་

འབུད་བྱས་པ་དང༌། མི་ཚེའི་རེ་

བ་ཟད་པའི་གང་ཟག་སོགས་

པ་དེའི་བསྲུང་བྱ་དེ་ཚོ་ཁ་

གསལ་པོ་འདུག

གྱུར་བ་དང། མདོར་ན་བཙོན་

པའང་དེའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་

ཀྱི་འདུག

ད་དུང་མང་པོ་གསལ་

འདུག་་་་
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ངའི་བསམ་པ་བྱས་ན། ད་ལྟ་ཡོད་བཞིན་

པའི་ཡེ་ཤ འི་ཆོས་པ་ཚོས་དེ་ཙམ་ཕན་

འཕྲལ་དུ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་་

ཆོས་བཤད་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ། ང་

ཚོའི་མིག་སྔར་སྡུག་བསྔལ་

ཨ་མ་ཊེ་རེ་སས་ནན་

བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་འདུག

ནང་ཁྲིམས་འདི་ཚོའི་ཟིན་བྲིས་སྐབས་

ངས་མཉམ་རུབ་བྱས་པ་ཡིན།

མོའ་ིརོགས་པ་ཚོས་

འབད་བརྩོན་དེ་རང་

བྱེད་དགོས་ཞེས་་་་་ 

གྲོགས་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་མི་

མང་པ་ོཞིག་སྡུག་བསྔལ་ལས་

བསྐྱབ་འདོད་ཡོད་ས་རེད།

གྱིས་མནར་བའི་མི་རྣམས་

ལ་དངོས་སུ་རོགས་བྱེད་རྒྱུ་

དེ་རེད།
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མོ་རང་དཀོན་མཆོག་གི་

ཕྱག་མཛུབ་ལྟ་བུ་རེད་་་་
མོས་སློབ་གྲྭ་བཞག་ནས་འགྲོ་

ཆོག་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་བའི་

སྐབས་སུ་་་་

མོའ་ིལས་ཀ་དེ་ཚོས་ནུས་པ་ཅི་འདྲ་

ཞིག་ཐོན་ཡོང་ངམ། 

བྱམས་བརྩེའི་ལས་དོན་གྱི་ཚོགས་སྡེ་དེའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་ཇེ་མང་
དུ་ཁྱབ་པ་དང་དུས་མཚུངས། མོའ་ིདེ་སྔའི་སློབ་ཕྲུག་གི་ཁོངས་ནས་
མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་ཡང་ཇེ་མང་ཇེ་མང་དུ་སོང༌།

ང་ཚོས་འདི་འདྲ་

དྲན་མེད། 
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སྐུ་ཞབས་གོ་མེས྄་ལགས། དགོངས་

དག ང་ཚོ་ཧམ་པ་ཆེ་དྲགས་ནས། ད་

ཆ་ཁྱོད་རང་གི་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཆེད་དུ་

ཕལ་ཆེར་གོ་ཡུལ་ལྷག་མི་འདུག

དེའི་སྐོར་ཐུགས་བྲེལ་

གནང་མི་དགོས།

ངས་བྱས་ན། ས་ཕག་འདི་ཚོས་ཁང་

པའི་སྟེང་དུ་གཟུགས་པོ་འཁྲུད་ས་ཞིག་

བརྒྱབ་ན་བསམ་བྱུང༌།

དེའི་མཐའ་ནས་སྨྱུག་མའི་ཡོལ་བས་

བསྐོར་ན། ཨ་ནེ་ཚོར་སྟབས་བདེ་པོ་

ཡོང་གི་རེད།

འ་ོ་་་

ཏག་ཏག་རེད།

ཁྱོད་རང་དང་ཁྱོད་རང་གི་རོགས་པ་ཚོས་མི་

སྐྱོ་བོ་ཚོར་ཕན་གྲོགས་འདི་འདྲ་གནང་བ་

དགའ་བོ་བྱུང༌།
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ཁྱོད་ཚོ་ཚང་མར་མཐུན་འགྱུར་བྱ་

རྒྱུར། ང་ཚོ་དངོས་གནས་དགའ་

ཚོར་ཆེན་པོ་འདུག

ལས་ཀ་ཡག་པོ་གང་ལའང་རྗེས་

སུ་ཡི་རང་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེ།

སྐུ་ཞབས་གོ་མེས྄་་་་ 

དེ་རིང་གི་ཁ་ལག་

འཁྱེར་ཡོད། 

ཨ་མ་ལགས། གཙང་

མ་ངས་བཟོ་ཆོག  

ཨ་མ་ལགས། དེ་བཞག་

གནང༌། ངས་བྱེད་ཆོག
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རོགས་ཕན་བྱེད་པ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག 

སེམས་ཀྱི་གཏིང་ནས་ཁོ་ཚོར་བྱམས་

བརྩེ་དང་དགའ་ཞེན་དགོས།

དེ་བཞིན་ལས་ཀ་བྱེད་

དུས་རྣམ་འགྱུར་ལེགས་

པོ་སྟོན་དགོས།

དེ་ལྟར། ཊེ་རེ་སས་དབུལ་གྲོང་ནང་མི་གཅིག་

ལག་གཅིག་གིས་འགོ་བརྩམས་ཏེ་ད་ཆ་གཞུང་

འབྲེལ་གྱི་ཚོགས་སྡེ་འདི་ལྟ་བུར་གྱུར།

ལས་ཀ་འདི་བྱེད་དུས་རང་གི་སེམས་ལ་དགའ་

ཚོར་ཆེན་པོ་ཡོད་ན། ཚིག་གཅིག་ཀྱང་སྨྲ་མི་དགོས་

པར། མི་དེ་ཚོའི་མིག་ནང་དུ་ང་ཚོའི་བྱམས་བརྩེའི་

གཟུགས་བརྙན་མཐོང་ཐུབ།

དགེ་རྩའི་ལས་དོན་ཆ་ལག་ཚང་བ་འདི་ལྟ་བུ་

ཞིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས།
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གནས་ཚུལ་གཅིག་གིས་ཚོགས་སྡེ་དེར་

འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་བའི་རྐྱེན་བྱས་་་་

ཆུ་ཡུར་གྱི་ནང་དུ་བུད་མེད་ཤི་

མ་གསོན་ཞིག་འདུག ང་ཐོན་

འཇུག་རོགས།

ཨ་ཙི། མོའ་ིགདོང་ཚང་མར་

འབུ་བརྒྱབ་འདུག ཙི་ཙི་ཡིས་སོ་

བརྒྱབ་པ་འདྲ་འདུག ལྟ་ཕོད་ས་མ་རེད།
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བུད་མེད་རྒན་འཁོགས་འདི་སྐྱོབ་

ཐབས་བྱས་ནས་གང་ཡོང༌། ཁྱོད་རང་

གི་དུས་ཚོད་ཆུད་ཟོས་མ་གཏོང༌།

མོ་ཁ་ས་ནས་ས་གནས་དེ་རང་དུ་

མཐོང་བྱུང༌། ངས་བྱས་ན་ད་འཕྱིས་

ཨ་ནེ་ཨག་ནེས྄་ཤོག ད་ལྟ་རང་

སྨན་ཁང་དུ་འཁྱེར་དོ།

བུད་མེད་འདི་ཤི་མི་འདུག

དགོངས་འགལ་མ་གནང་རོགས། 

འདི་འདྲ་ང་ཚོའི་སྨན་ཁང་ནང་

འཇུག་ཐུབ་པ་མི་འདུག 

མོ་ད་དུང་གསོན་པོ་

རེད་འདུག

དྲགས་ཐག་ཆོད་པ་རེད།
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ག་རེ་བྱས་ནས།

མོ་གསོན་ཐུབ་རེ་མེད་པ་འདི་

ཁྱོད་རང་གིས་མཐོང་གསལ་

མ་ཡིན་ནམ།

ཁྱེད་རང་ཚོས་ག་ནས་འཁྱེར་

ཡོང་ས་དེ་རང་དུ་ཕར་སྐྱེལ་ན་

ཡག་གི་རེད།

ལྟོས་དང། ཉལ་ཁྲི་སྟོང་པ་

གཅིག་ཀྱང་མེད་པ་མཐོང་ཨེ་

སོང༌། སྔ་ཕྱི་མ་གཏོགས་ཤི་ཆོག་

མོ་ཡང་འགྲོ་བ་

མི་ཞིག་རེད! !

སྒུག་གནང་རོགས!

མ་ོའཆི་གྲབས་ཡདོ་པ་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་

དུ་བྱས་ཏེ། སྨན་བཅོས་མ་བྱས་པར་

བློས་བཏང་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད།

ཆོག་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་སྨན་བཅོས་

བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། 
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ང་ཚོས་ཁྱོད་རང་ལ་ཞུ་བ་འཐེན་

གྱི་ཡོད། སྨན་ཁང་དུ་འཇུག་

རོགས། གལ་ཏེ་ཞལ་བཞེས་མ་

ཨ་ནེ་ཚོ་ད་དུང་

བསྡད་འདུག སྡོད་དུ་ཆུག གང་འཚམས་ནས་

འུ་ཐུག་ནས་འགྲོ་ཡི་རེད།

གནང་ན། ང་ཚོ་འདི་ནས་མི་

འགྲོ་ཐག་ཆོད་ཡིན།
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ཉི་མ་ཕྱེད་ཀ་འགོྲ་ཚར་སོང༌། 

ཁས་ལེན་མ་བྱས་ན་ཁོ་ཚོ་རྩ་བ་

ནས་འགོྲ་བཟོ་མི་འདུག

ངས་བྱས་ན་ཁོ་ཚོ་

འགྲོ་ས་མ་རེད།
རེད་་་་

ད་འ་ོན་་་་

ཁྱེད་རང་ཚོའི་ཨུ་ཚུགས་ལ་

མགོ་མི་སྒུར་ཀ་མེད་བྱུང་

བཀའ་དྲིན་ཆེ!

སོང༌། ནད་པ་འདིར་འཁྱེར་ཤོག 

གདན་འདིའི་སྟེང་དུ་ཞོག
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མཐའ་མའི་དུས་ལ་ཁྱོད་རང་

གིས་སྨན་ཁང་ནང་བཅུག་པ་དེ་

ད་ལྟ་རང་དབུགས་

ཆད་པ་ཡིན་ས་རེད།

དེ་རང་རེད།

ཨ་མ་ལགས།

འདི་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བཞིན་

པའི་སྐྱེ་བོ་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཡོད། 

ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་ཚོ་ཐམས་ཅད་

བསྐྱབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། 

རླབས་ཆེན་རེད། མོས་དབུགས་མཐའ་མ་

བཏང་བ་དང་ཆབས་ཅིག ངས་མོའ་ིཆེད་

དུ་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་ཡིན།
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དེ་བདེན་པ་ཡིན་་་་

ལས་ཀ་འགོ་མ་བཙུགས་པ་ཡིན་ན། 

མི་སྟོང་ཕྲག་དང་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་དེ་

སྨན་པ་ཚོས་གང་ཟེར་བ་དེ་ངས་ཤེས་

ཐུབ་ཀྱི་འདུག ཉལ་ཁྲི་དང་སྨན་གྱི་ཚོད་

ཀྱིས་སྨན་བཅོས་བྱེད་ཐུབ་རེ་ཆེ་བའི་

ནད་པ་རྣམས་སྐྱོབ་ཐབས་བྱེད་དགོས་

ཟེར་བ་དེར་རྒྱུ་མཚན་འདུག 

ཡིན་ནའང་་་་ 

འནོ་ཀྱང་་་་

དག་ལ་རོགས་ནམ་ཡང་བྱེད་ཐུབ་པའི་

སྐབས་ཤིག་ཡོང་གི་མ་རེད།

ལམ་ཟུར་གཡས་གཡོན་དུ་མི་

འཆི་བཞིན་པ་མཐོང་བ་དེ་

སྐབས་རེ་ཙམ་མ་རེད།
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སྣང་ཚུལ་འདི་

འགོག་དགོས། 

ཁོང་ཚོའི་གཟུགས་པོ་འཁྲུད་ནས་

སེམས་གསོ་གཏོང་དགོས།

བདེན་པ་རེད་་་་འཆི་ལ་ཁད་ཀྱི་མི་

ཚོའི་ལུས་བདེ་ཐབས་དང། སེམས་

ལ་ཞི་བདེ་དང་བྱམས་བརྩེའི་ཚོར་བ་

ཐོབ་ཐུབ་སའི་གནས་ཤིག་གོ་སྒྲིག་བྱེད་

དགོས་ཀྱི་འདུག

ངས་སེམས་ཐག་བཅད་

ཟིན་པ་ཡིན། 

དབུགས་ཆད་ལ་ཁད་

ཡིན་ནའང་འདྲ་་་་ 

འ་ོ་་་དེ་རང་རེད! 

ག་རེ་་་་?!

ད་ཆ་ང་ཚོས་གྲོང་སྡེ་ལས་

ཁུངས་ནས་ས་ཁང་ཞིག་ཨེ་

ཐོབ་ལྟ་དགོས།
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ད་བྱས་ན། འཆི་ལ་ཁད་ཀྱི་མི་

ཚོའི་ཆེད་དུ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་

རྒྱུ་ཡིན་ནམ།

རེད་་་་གལ་སྲིད་ང་ཚོ་ལ་ས་ཆ་

ཞིག་གནང་ཐབས་བྱུང་ན། དེ་འཕྲོས་ཚང་མ་ང་ཚོས་

འགན་འཁྱེར་ཆོག
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ང་རང་ཚོ་དང་ཁྱད་མེད་པའི་མི་ཞིག་

འཆི་ཁར་ལམ་ཟུར་དུ་སྐྱུར་་་་

འ་ོ་་་རེད། ས་ཆ་ཞིག 

ལྟོས་ཨ། ས་ཆ་ཞིག

འ་ོ་་་ད་འགྲིག་སོང༌།

 དངོས་གནས?

ད་ལྟ་ལམ་སང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་

ཆོག་པའི་ས་ཆ་གཅིག་ཡོད། ཡིན་ནའང༌། གནད་འགག་

ཅིག་འདུག་་་་

འདི་ལྟ་བུ་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་

བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག
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ལོ་མང་པོར་ཆོས་ཀྱིས་

བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ས་

མི་ཚོས་ཟེར་ན། ས་ཆ་དེ་ཧིན་

དུའི་ས་དང་འབྲེལ་བ་འདུག ལྷ་

མོ་ནག་མོའ་ིལྷ་ཁང་མཇལ་བར་ཡོང་མཁན་གྱི་

གཅིག་བྱས་ན་ཡེ་ཤ ་པ་དང་

འཚམས་པོ་ཨེ་ཡོད།

ཧིན་དུའི་གནས་སྐོར་བ་རྣམས་ཀྱི་

སྡོད་གནས་ཡིན་བཟོ་འདུག

ཞིག་ཡིན་དུས་་་་ང་ཚོར་

འཚམས་པོ་འདུག
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མེ་ཐབ་དང་གློག་ཡོད་པའི་ཁང་

པ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཡོད། ཁྱམས་ར་

ཞིག་ཀྱང་ཡོད།

འནོ་ཀྱང་དངོས་འབྲེལ་

བྱས་ན། ཁང་པ་འདི་་་་

ལམ་སང་གཙང་མ་

བཟོས་ན་བེད་སྤྱོད་གཏངོ་

ཐུབ་ཀྱི་རེད།

གང་ལྟར་་་་ 

མི་འཁྱམས་ཚོ་འཛོམས་ནས་

སྟབས་བདེ་མདོག་ལ། ཚང་མས་

རོགས་གནང་རོགས།

ཤོ་སྦག་རྩེད་ས་ཞིག་

ཆགས་འདུག



93

ཕ་རོ་མ་རོ?

ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་ན་་་་?

ཡིན་ད། མགྱོགས་པོ། མགྱོགས་པོ། 

ཕ་གི་རྐུབ་སྟེགས་དེ་ཚོ་ཕར་སྐྱོལ། 

འ་ོཛི། དཀོན་མཆོག་མཁྱེན།

མི་ཕལ་མོ་ཆེ་ཨ་མའི་ནུས་

ཤགས་ལ་ཧ་ལས་ཧོན་འཐོར།

འགྲིག་ཤག ད་ང་ཚོ་ལམ་ཟུར་དུ་འཆི་ལ་

ཁད་ཀྱི་མི་རྣམས་ལེན་པར་འགྲོ།

རས་འདིས་ཞལ་བ་གཙང་

མ་བཟོས།
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ཨ་མ་ལགས་དང་ཨ་ནེ་ཚོས་ལམ་ཟུར་དང་ཆུ་

ཡུར་ནང་འཆི་ལ་ཁད་ཀྱི་མི་རྣམས་ཁང་པའི་

ནང་དུ་འོར། 

 དེ་ནི་ནིར་མལ། ཧྲྀདཡ྄།  (Nirmal Hriday) ཞེས་པ་ནད་

མནར་གྱིས་འཆི་ལ་ཉེ་བའི་སྐྱབས་མེད་མགོན་མེད་

རྣམས་བདག་པོ་རྒྱག་ས་དེ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལོ། །

འདི་འདྲ་གཉིད་

ལམ་མིན་ནམ་་་་

ད་ཅུང་ཟད་བདེ་འཇམ་བྱུང་ཨེ་

སོང༌། ཐུག་པ་ཚ་བོ་ཏོག་ཙམ་

འཐུང་དང༌།

ཁྱེད་ཚོས་གཟིགས་རོྟག་

འདི་འདྲ་གནང་དགོས་དོན་ཅི།
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ངའི་གཟུགས་པོར་བཙོག་དྲི་

ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།

དེ་རིང་བར་དུ་ཁྱེད་རང་ལ་བྱུང་བའི་

སྡུག་བསྔལ་དང་ན་ཟུག་བསྡུར་ན། 

འདི་ཆུང་ཙག་རེད།

ངའི་བསམ་པར་རང་ཉིད་གཅིག་

པུར་སྐྱབས་མེད་མགོན་མེད་དུ་འཆི་

རྒྱུ་རེད་བསམས་བྱུང༌།

མི་སུའང་ངའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོང་

མཁན་མེད་་་་

མི་གཅིག་ཀྱང་་་་ 

མི་ལུས་རིན་ཆེན་ཐོབ་པ་

འདྲ་འདྲ་རེད།

འནོ་ཀྱང། ངེད་གཉིས་ཀ་འཇིག་རྟེན་

འདིར་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་བརྩེ་ལ་ཉེ་

རིང་མེད་པར་སྐྱེ་བ་བླངས་པ་རེད།

ཐུ་་་་ཐུགས་་་་ཐུགས་་་་རྗེ་ཆེ། 

བཀའ་དྲིན་ཆེ་བྱུང༌།
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ཨ་ནེ་འདི་ཚོས་མི་ཚོ་འཆི་ཁར་ཡེ་ཤ ་ལ་

བསྒྱུར་རྒྱུའི་འབད་རྩོལ་བྱེད་ཀྱི་འདུག

ཨ་ནེ་ཚོས་དོ་གལ་ཆེན་པོས་བྱམས་སྐྱོང་

བྱས་ཀྱང་མི་མང་པོ་ཞིག་ཚེ་ལས་འདས། 

འདས་པོ་སོ་སོའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་
ཆོ་གར་དམ་དོན་གྱིས་པུར་སྦྱོང་
གུས་བརྩི་ལྡན་པ་བྱས།

དེ་ལྟར་ཡང༌། ཨ་མ་ཊེ་རེ་སའི་འདུན་པ་གང་ཡིན་

པ་མི་ཚང་མས་ཤེས་ཐུབ་པ་མ་བྱུང༌།

ས་གནས་དེ་རང་གི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་མི་ཚོས་ཀྱང་ཡེ་

ཤུའི་ཚོགས་སྡེ་དེར་དགའ་མོས་མེད་པར་་་་
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ཁོ་ཚོ་ཕྱིར་འབུད་གཏོང!!

ཨ་མ་ལགས། མི་ཚོགས་

མང་པོས་ཁང་པའི་

མཐའ་བསྐོར་འདུག འ་ོ་་་

ད་མོ་ཡོང་གི་འདུག

འདི་ནས་ཕར་རྒྱུགས!

མི་འགྲོ་ན་ཤི་རྩིས་གྱིས།

ང་ཚོའི་ས་གནས་གཙང་མ་

འདིར་མི་ཤི་བའི་ཕུང་པོས་

བཙོག་པ་བཟོ་ཡི་འདུག
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དེ་འདྲ་ཡིན་ན་སྐོར་སྲུང་བ་སྐད་

བཏང་ནས་མོ་འདི་ནས་འབུད་

ཐབས་བྱས་ན།

འགྲིག་གི་རེད། ང་རང་གི་འཆར་

གཞིའི་སྔོན་དུ་དཀོན་མཆོག་མཇལ་

ཐུབ་ཀྱི་རེད།

འགྲོ་ལམ་གཏོང་རོགས། ངས་འཆི་ལ་ཁད་

ཀྱི་ནད་པ་མང་པོ་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད། 

བློ་ཁོག་ལ་་་་

ཁྱོད་ཚོས་ང་གསོད་ཀྱི་ཡིན་

ཟེར་བ་ཡིན་ནམ།

སྡིགས་ར་སྐུལ་ནས་ཕན་

ཐོགས་མི་འདུག

ལམ་མ་བཀག་

རོགས།
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ཁྱེད་ཚོས་ཟེར་རྒྱུའི་ཁང་

པ་དེ་འདི་ཡིན་ནམ།

ཁྱེད་རྣམ་པར་རེ་བ་བཅོལ་གྱི་

ཡོད། མོས་ང་ཚོས་བཤད་པར་

ཉན་གྱི་མི་འདུག

གནད་འགག་མི་འདུག ཨ་ནེ་འགའ་

ཤས་ཤིག་བཟོ་ལྟ་བཟོ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་

ཆེན་པོ་མ་རེད། ཁོ་ཚོ་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་རྒྱུར་དུས་ཡུན་

རིང་པོ་འགོར་གྱི་མ་

རེད།

ཕྱག་ཕེབས་གནང༌། ཐུགས་

རྗེ་ཆེ། ད་འགྲིག་སོང༌།
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ཨ་མ་ཊེ་རེ་ས།

ད་ཁྱོད་རང་ཡག་པོ་

དྲག་འདུག

ཉེ་འཁོར་མི་སྡེ་ཚོས་ཁྱོད་རང་ས་གནས་

འདི་ནས་འབུད་དགོས་པའི་ཞུ་སྙན་

འབྱོར་བྱུང༌། ངའི་ལས་འགན་་་་
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ཨ་ནེ་དེ་ཚོ་ཁང་པ་

འདི་ནས་ཕྱིར་འབུད་

ཁོ་ཚོ་ད་ལྟ་རང་

འགྲོ་རྩིས་ཨེ་ཡོད།

སེམས་སྡུག་མ་བྱེད། དཀོན་

ག་འདྲ་བྱུང་སོང༌། ད་

འགྲིག་སོང་ངམ།

མཆོག་གིས་སྐྱོབ་

ཀྱི་རེད།

གཏོང་ཆོག་ཆོག 

ཡིན་ནའང་་་་
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ཁོ་ཚོས་བྱེད་བཞིན་པའི་ཕུལ་

དུ་བྱུང་བའི་ལས་ཀ་དེ་་་་

་་་་ཆ་རྐྱེན་གཅིག་ཡོད། ཨ་

ནེ་ཚོའི་ཚབ་ཏུ། ཁྱོད་རང་

ངའི་མིག་གིས་མངོན་

སུམ་དུ་མཐོང་དུས་་་་

ངེས་པར་དུ་་་་

ཚོའི་ནང་གི་ཨ་མ་དང་བུ་མོ་ཚོས་

ནད་པ་འདི་ཚོར་གཡོག་གཅེས་

བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད།

ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་བཞག་

ནས། ལས་ཀ་དེ་བྱེད་མཁན་

ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག
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ཁོ་ནད་འདི་ལས་ཐར་རྒྱུའི་རེ་བ་མེད་

པས་སུས་ཀྱང་རོགས་བྱས་མི་འདུག 

ཨ་མ་ལགས། མི་འདི་ལམ་ཟུར་

དུ་བོར་འདུག ཁོ་ཊི་བི་ནད་པ་

རེད་འདུག

ང་རང་ཚོས་ཐང་སྟོང་དུ་

བདག་མེད་དུ་སྐྱུར་བའི་ དེ་རང་རེད།

འ་ོན་ད་དུང་ཀུན་སོླང་གཙོ་བོ་ཆོས་

ལུགས་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་མིན།

དེ་ནས་རིམ་བཞིན་གནས་ཚུལ་ཤེས་ནས་ཨ་མ་

ལགས་ལ་ཉེ་འཁོར་གྱི་མི་སྡེ་ཚོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ།

དེ ་ལྟར་ཡང་ལྡོག་ཕྱོགས་ཀྱི ་གནས་

ཚུལ་འགའ་ཤས་དེ་མུས་གནས།

མི་རྣམས་ལ། ཨ་ནེ་འདི་ཚོས་

རོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད།

ཧ་ཅང་ཐབས་སྡུག་རེད་་་
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རེད་དེ་་་་ཡིན་ནའང་ཁོའ་ིཕུང་

པོ་དེ་ཡེ་ཤ འི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་ས་

སྦས་བྱས་པ་ཐག་ཆོད།

དེ་སྔ་་་་ང་རང་ལྷ་མོ་ཀཱ་

ལཱིའི་ལྷ་ཁང་དུ་གྲྭ་པ་ཞིག་

ཡིན།

ད་སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད་་་་

ལྷོད་ལྷོད་གྱིས།

དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་

ཐོབས། ཁྱེད་རང་གི་ཆོས་ལུགས་

གང་ཡིན་པ་དེའི་སྐྱབས་འགྲོ་

ཁོ་ཚོས་ཧིན་དུའི་གྲྭ་པ་འཆི་ལ་ཁད་

ཅིག་འཁྱེར་ཡོང་ནས་དབུགས་

མཐའ་མ་མ་ཕྱིན་གྱི་བར་དུ་ལྟ་རོྟག་

ཡག་པོ་བྱས་སོང༌།

དེ་ཙམ་མ་རེད། 

གྱིས། ངས་ཀྱང་རང་ཉིད་ཀྱི་

ལུགས་ལྟར་བྱེད་ཆོག

ཁོའ་ིཕུང་པོ་གངྒཱའི་ཆུས་ཁྲུས་ཏེ། 

ཧིན་དུའི་ཆོ་ག་ཇི་བཞིན་པུར་སྦྱང་

བྱས་སོང༌།
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བྱས་ན་ངས་ནོར་ཤག

ཨ་ནེ་ཚོས་ཐོག་མར་ཁང་པ་འདིའི་

ནང་དུ་སྡོམ་པ་བླངས།

ཁང་པ་སྤུས་དག་འདི་

འདྲ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ན་

འགྲིག་ཨེ་ཡོང།

དེ་ནས་བཟུང་མོའི་ལས་ཀར་འགོག་

རྐྱེན་གྱི་ལས་འགུལ་དེ་མཚམས་ཆད།

དེ་ལྟར་མི་ཤོ་ན་རིས། ཨོཕ། ཅེ་རི་ཊི་ཡི་ལས་དོན་རྒྱ་སྐྱེད་འགྲོ་བ་དང་ཆབས་ཅིག དེར་ཚོགས་

ཞུགས་བྱེད་མཁན་ཡང་ཇེ་མང་དུ་སོང༌།

དཀོན་མཆོག་གིས་ངོས་ལ་གཡར་

བའི་ཁང་པ་འདི། ད་ངས་ཕྱིར་

སློག་བྱེད་ཐུབ་ན་་་་

ཨ་མ་ཊེ ་རེ ་ས་དང་རོགས་པ་ཨ་ནེ ་
དཀར་པོ་རྣམས་ཀ་ལ་ཀ་ཏའི་དབུས་ཀྱི་
ཁང་པ་ཞིག་ཏུ་སྤོས་པ་དེ་ལ། ཨ་མའི་
ཁང་པ་(Mother House)ཞེས་བཏགས།

མོའ་ིསྐོར་ལ་ང་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་

ཡོངས་རྫོགས་ནོར་འདུག
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ད་དུང་ཡང་དབུལ་གྲོང་དུ་ལས་

ཀ་མང་པོ་ཡོད།

ཨ་མ་ལགས། ཕྲུ་གུ་མ་འབྱར་

དེར་ག་རེ་བྱས་འདུག་གམ། 

གད་སྙིགས་གཡུག་ས་ནས་

རྙེད་བྱུང༌། ཟུངས་ཟད་

་་་ཤོག་དང། བུ་

ཆུང་ཤོག་དང༌། 

འ་ོཛི་ཞེད་སྣང་ལ། གད་

སྙིགས་གཡུག་སར་་་་

ཐག་ཆོད་ནས་ངུ་སྐད་ཀྱང་

འདོན་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་་་་ 

ད་ཁོ་ཏོག་ཙམ་སོས་ནས་འ་ོམ་

འཇིབ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག
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ཕྲུ་གུ་ལ་འཇིབ་རུ་སྣུན་

སྟངས་ཡང་ཤེས་པ་དགོས། 

ད་ངས་ཐག་བཅད་ཟིན་པ་ཡིན། 

ཕྲུ་གུ་འདི་ཚོ་ལ་བདག་གཅེས་

བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག

བདག་གཅེས་བྱེད་མཁན་

སུ་ཡང་མེད་པའི་བྱིས་པ་ཧ་

ཅང་མང་པོ་ཡོད།

ང་ཚོའི་ལས་འཆར་རྗེས་མ་དེ། 

ད་ཕྲུག་གསོ་སྐྱོང་ཁང་ཞིག་

འཛུགས་དགོས།

དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་དབང་གིས་

ཕ་མ་མང་པོས་ཕྲུ་གུ་གཡུག་

ངས་ཕྲུ་གུ་མ་འབྱར་ལ་ལག་

པ་འཆང་བ་དང་པོ་ཡིན།

ཧ་ཅང་ཡག་

པོ་འདུག

ཕྱི་ལོ་༡༩༥༥ ལོར་ཨ་མས་བྱིས་གསོ་ཁང་(Shikshu Bhavan) 

ཞེས་པ་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་བདག་སྐྱོང་གཅེས་སྤྲས་

དགོས་པའི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ལྟ་སྐྱོང་གནང༌།

གི་འདུག  ཕྲུ་གུ་བཙས་

པའི་རྗེས་སུ་ཨ་མ་ཤི་

བའང་མང་པོ་རེད།
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ཕ་མ་མེད་པའི་དྭ་ཕྲུག་དང༌། བདག་མེད་འཁྱམས་པོ་

སོགས་རྒྱབ་ལྗོངས་མི་གཅིག་པའི་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་བྱིས་

གསོ་ཁང་དུ་འབྱོར།

དྭ་ཕྲུག་གསོ་ཁང་དུ་ཨ་ནེ་ཚོས་བྱམས་སྐྱོང་ཐོབ་པ་དང༌། 
ཕྲུ་གུ་རྣམས་ནར་སོན་དུས་ཀྱང་མི་བཟང་པོར་གྱུར།

བྱིས་གསོ་ཁང་དུ་ཕྲུ་གུ་ཚོའི་ཕ་མའི་ཚབ་བྱེད་

པ་མ་ཟད། མ་འོངས་པའི་མདུན་ལམ་ཆེད་

ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་ཡང་སྤྲད།

དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་གང་སར་བུ་ཚབ་དགོས་

པ་རྣམས་ལ་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱང་བྱས།
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ཨ་་་་ལེ། བྱིས་གསོ་ཁང་

འདི་ཡིན་པ་རེད།

ཁྱམས་རའི་ནང་ཁ་ལག་

བཟོ་རྒྱུའང་མཚམས་ཆད་

ཀྱི་མི་འདུག

ང་ཚོས་བྱིས་པ་དང་དབུལ་པོ་

ཚོར་ཁ་ལག་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད།

་་་་ད་དུང་ཨ་མ་ལགས། 

བཟའ་བཏུང་ཙམ་མིན་པར། 

ཁོ་ཚོར་དགོས་རྒྱུ་འདྲ་ཨེ་

འདུག

འདིའི་ནང་གི་སྐྱིད་སྣང་དང་

གསོན་ཉམས་དེ་ལ་ཧ་ལས་བྱུང༌། 
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ཁྱེད་རང་ཉ་འཛིན་སྟངས་མཁས་པ་

ཡིན་དུས། ཁོང་ཚོར་སློབ་མཁན་དེ་

ཁྱེད་རང་ཡིན་དགོས།

རེད་དེ་་་་སྐར་མ་

གཅིག་སྒུག་དང་་་་

འདིར་ཡོང་མཁན་རྣམས་ཉ་རྒྱ་འཛིན་

ཐུབ་པའི་སྟོབས་ཤ གས་མེད་མཁན་

རྐྱང་རྐྱང་རེད།

སྔོན་ལ་ཉ་ཤ་སྤྲད་ནས་ལུས་སྟོབས་གསོ་

ཐུབ་ན། གཞི་ནས་ཉ་འཛིན་སྟངས་སྦྱོང་

ཐུབ་ཀྱི་རེད།

ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཉ་ཤ་སྤྲོད་པ་ཙམ་མིན་

པར། ཁོ་རང་ཚོ་སོ་སོས་ཉ་འཛིན་

སྟངས་བསླབ་ན་ལེགས་པ་མིན་

ནམ། ངས་བྱས་ན་་་་

ཨ་མ་ལགས་་་་ད་འགྲིག་

སོང༌། ཁྱེད་རང་རྒྱལ་སོང༌།
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5. ནིར་མལ། ཧྲྀདཡ྄། - མགོན་མེད་སྐྱབས་མེད་ཀྱི་ནད་པར་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་ས། ཁུངསཿWadi Rum  Productions 

7. དེ་གའི་ཨ་མ་ཊེ་རེ་སས་ནད་པར་གཅེས་སྐྱོང་གནང་བཞིན་པ། ཁུངསཿ AP Images. 
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7. བྱམས་བརྩེའི་རང་ཁྱིམ། - བྱིས་གསོ་ཁང༌། ཁུངསཿ Claire Canning

8. བྱིས་གསོ་ཁང་གི་བྱིས་པ། ཁུངསཿ Rob(aka Boxelf)
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སྣ་དང་རྣ་བ། རྐང་ལག་གི་མཛུབ་མོ་སོགས་རུལ་

མྱགས་ལྟར་འགྱུར་བའི་ནད་ཅིག་གོ།

ཨ་མ་ལགས་་་་གཟིགས་དང༌། 

ངའི་སྦྱིན་བདག་གིས་ང་ལས་

ཨ་མས། ད་དུང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་
ཡལ་བར་དོར ་བའི ་མཛེ ་བོ ་
རྣམས་གཟིགས་པས་ཐུགས་ཀྱིས་
མ་བཟོད་པར་་་་

ཁྱོད་ལ་གང་བྱུང་བ་

ཡིན་ནམ།

ང་ལ་མཛེ་ནད་ཡོད་ཙང་རེད།

མཛེ་ནད་ལ་མིང་གཞན་ཧན་སེན་(Hansen) གྱི་ནད་ཀྱང་

ཟེར། དེ་ནི་ཆུ་སེར་དང་གཉན་སྲིན་གྱི་ནད། པགས་

པའི་མདོག་འགྱུར་ཞིང་ཚོར་བ་ཉམས་པ་་་་

ཀ་ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱས་བྱུང༌། ད་

ང་ལ་འཚོ་ཐབས་གང་ཡང་མེད།
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དེར་བརྟེན་ཐབས་ཤེས་གཞན་

མེད་པར་ལམ་ཟུར་དུ་སློང་མོ་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ནད་འདི་འགོ་བར་འཇིགས་ནས་ང་རང་

གི་ནང་མི་ཐེ་བའི་མི་སུ་གཅིག་ཀྱང་ངའི་

ཉེ་སར་ཡོང་གི་མི་འདུག

ད་ངའི་མི་ཚེ་རྫོགས་

ཟིན་པ་འདྲ་་་་ ལོྷད་ལོྷད་བྱས་ནས་སྐད་ཆ་ཉོན་དང༌། 

ནད་འདིའི་སོྐར་མ་རོྟགས་པ་དང་ལོག་

པར་རོྟག་པ་མང་པོ་འདུག

སྔ་ས་ནས་སྨན་བཅོས་བྱས་

ན་བཅོས་ཐབས་ཡོད།

དབུལ་གྲོང་འདི་ཚོའི་ནང་གཙང་སྦྲ་

དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཡག་པོ་མ་བྱུང་བར་

བརྟེན། ནད་འདི་འདྲ་ཁྱབ་པ་རེད།

ཕལ་ཆེ་བར་དུས་ཐོག་ཏུ་སྨན་བཅོས་

མ་ཐོབ་པའམ། ཡང་ན་སྨན་བཅོས་ཀྱི་

མཐུན་རྐྱེན་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལུས་

སྟོབས་ཉམས་ཏེ་ལས་ཀ་བྱེད་མི་ཐུབ།

མུ་ནི་སི་པ་ལི་ཊི་གྲོང་

སྡེ་ལས་ཁང།
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ངས་བྱས་ན། ཁོ་ཚོས་ང་ཚོ་ས་གནས་

གཅིག་རང་དུ་བཀག་ཉར་བྱེད་འདོད་

ཡོད་བཟོ་འདུག

མཛེ་ཕོ་མཛེ་མོ་ཚོའི་ཆེད་དུ་སྨན་

ཁང་ཞིག་རྒྱག་རོགས་གནང༌།
ག་བ་་་་ག་བ། དེ་འདྲ་རྩ་བ་ནས་ཡོང་གི་མ་རེད། ནད་

 ཡམས་ཀྱི་ཚང་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་རེད། སྤྱི་ཚོགས་ནས་

  ངོ་རྒོལ་ཤ གས་ཆེན་པོ་ཡོང་རྒྱུ་རེད་་་་

དེ་འདྲ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་

ཐད་ཀར་ནད་པའི་སར་སོང་

ནས་སྨན་བཅོས་བྱེད་དགོས་

ཀྱི་རེད།

འནོ་ཀྱང་་་་ང་ཚོ་མཛེ་ཕོ་རྣམས་ལ་རྟོག་

ཞིབ་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་ཁག་ཅིག་འདུག

ཐབས་ཤེས་མི་འདུག རོགས་བྱེད་དགོས་

ས་ཕལ་ཆེ་བ་བྲོས་འགྲོ་ཡི་འདུག

ཁོ་ཚོ་མ་སླེབས་གོང་ལ་ཡིབ་

ཐབས་བྱས་ན།

་་་་་་་
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ཏི་ཏ་གར་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་ཉེ་འགྲམ་དུ་མཛེ་ནད་
ནད་པ་ཚོའི་ཆེད་དུ་སྤྱི་ཁང་ལྟ་བུ་ཞིག་གསར་རྒྱག་བྱས་
ཤིང༌། དེར་སྨྱུག་ཁང་ཞིག་གི་ནང་སྨན་ཁང་ཡང་བསྐྲུན།

ནད་འདིའི་སྐོར་མ་ཤེས་མཁན་

མང་བའི་དབང་གིས་དཀའ་

ངལ་འདི་བྱུང་བ་རེད།

ནད་པའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་མི་ཚོར་

ན་ཚ་འགོས་པའི་དོགས་པ་དང༌། ནད་པ་

ཚོས་རང་ཉིད་དོར་བར་འཇིགས་ནས་ན་

ཚ་ཕོག་ཀྱང་སྦ་ཐབས་བྱས།

ཨ་མ་ལགས་དང༌། རོགས་པ་ཨ་ནེ་ཚོས་སྨན་བཅོས་

ཀྱི་སྣུམ་འཁོར་ཞིག་གི་ནང་སྐོར་བསྐྱོད་བྱས་ཏེ། 

མི་མང་ཚོར་མཛེ་ནད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ་དང་

ཆབས་ཅིག ནད་པ་ཚོར་ཡང་སྨན་བཅོས་བྱས།

ད་ཆ་ནད་པ་རྣམས་སྨན་བཅོས་བྱེད་བཞིན་པའི་

མུར། གནས་སྡོད་དང་ལས་ཀ་བྱེད་ས་ཞིག་རྒྱག་

དགོས་ཀྱི་འདུག

ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་འབད་རྩོལ་ལ་བརྟེན་ནས་་་་

ང་ཚོས་ནད་པ་དེ་ཚོ་རྙེད་དུས་འཕྱི་

དྲགས་ནས། སྨན་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་ཧ་

ཅང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འདུག
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ད་ངས་ཤེས་སོང༌། འནོ་ཀྱང་ལས་

འཆར་འདི་འགྲུབ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་

མོ་ཡིན་པ་མངོན་གྱི་འདུག

འདིའི་རྗེས་སུ་ཨ་ནེ་ཚོ་དང་ནད་པའི་ནང་མི་

རྣམས་མཉམ་དུ་སྡོད་སའི་གྲོང་གསེབ་ཅིག་

འཛུགས་སྐྲུན་

ཁྱེད་རང་གི་དགོངས་ཚུལ་འདི་ནད་

པ་ཚོའི་ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་འཆར་

སྣང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཙམ་མིན་ནམ།

དེ་རང་རེད་་་་
དེ་ལྟ་བུའི་གྲོང་གསེབ་ཅིག་འཛུགས་

སྐྲུན་བྱ་རྒྱུར་དངུལ་འབོར་ཤིན་ཏུ་ཆེན་

པོ་དགོས་ཀྱི་རེད།

དཀོན་མཆོག་གིས་གཟིགས་

ཀྱི་ཡོད་ཙང༌། དེ་འདྲ་བྱེད་ཐུབ་

བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག སྟབས་ཡག་ནས། མངའ་

སྡེའི་སྲིད་སྐྱོང་གིས་གནང་བའི་

ས་ཆ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད།

ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག
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བླ་ཆེན་པོབ་འདི་གར་ཞབས་སོར་

བཀོད་དུས། ཁོང་རང་གི་ཕེབས་

ཊོར་ཞིག་ང་ཚོར་གནང་བ་རེད།

ཨ་ནེ་ཛ་ཝི་ཡར་(Xavier) ལགས། 

གཟིགས་དང༌། ང་ལ་བསམ་འཆར་

ལེགས་པོ་ཞིག་ཡོད།

ང་ཚོའི་ཞབས་ཞུའི་ལས་

ཤགས་སྤར་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་

གནང་བ་རེད།

ད་བྱས་ན་སྣུམ་འཁོར་ལིན་ཀོན། 

ཀོན་ཊི་ནེན་ཌལ་དཀར་པོ་དེ་

གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ང་ཚོས་སྣུམ་འཁོར་འདི་བྱ་དགར་སྤྲོད་

རྒྱུ་བྱས་ཏེ། རྒྱན་ཤོག་ཅིག་བཟོས་ན་?

ལས་དོན་ཆེད་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱ་རྒྱུ་རང་ཉིད་ཀྱི་

རྐང་པ་གཉིས་མ་གཏོགས། སྣུམ་འཁོར་གོང་

ཆེན་འདི་འདྲ་དགོས་གལ་མི་འདུག བེད་

སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་བསམ་ཡུལ་ལའང་མེད་་་་
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མཛེ་ནད་ཅན་ཚོར་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་འཐུས་ཚང་ཐོབ་པ་ཙམ་མ་

ཟད། རང་ཉིད་ཀྱི་མི་ཚེ་ཆེ་མཐོང་དང་བཅས་སྐྱེལ་ཐུབ་པ་བྱུང༌། 

བསམ་འཆར་འདི་ལ་ལམ་ལྷོངས་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ། གྲོང་

གསེབ་གསར་རྒྱག་བྱ་རྒྱུར་མ་རྩ་འདང་ངེས་བྱུང༌། 

ཤཱན་ཏི་ན་གར་དུ་ནད་པ་༤༠༠ ལྷག་རང་སོ་སོའ་ིནང་མི་དང་ལྷན་དུ་ཞི་འཇམ་

དུ་གནས་ཤིང༌། གྲོང་མི་རྣམས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཞིང་ཀ་

དང༌། ཚལ་ཞིང༌། ཟ་ཤིང་གི་ལྡུམ་ར་ཡང་ཡོད།
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ལག་ཐོགས་དུས། ང་ཚོར་གང་དགོས་པ་

དེ་ཐོབ་ཀྱི་འདུག དེ་དཀོན་མཆོག་གི་

དགོངས་པ་རེད།

ཁྱེད་རྣམ་པའི་ལས་དོན་དེར་

ཡར་རྒྱས་དང་མི་མང་པོར་ཕན་

ཐོགས་བྱུང་འདུག

ཐོག་མར་ཟས་སྐོམ་གྱིས་ཕོངས་པའི་མི་

ཉུང་ཤས་ལ་ཁ་ལག་འགྲེམས་སྤྲོད་བྱེད་པ་

དེ་ངས་དྲན་གྱི་འདུག་་་་

ཟས་གོས་དང༌། སྨན་བཅོས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་

མི་ཇེ་མང་ཇེ་མང་དུ་འགོྲ་བཞིན་པ་དེར། གདོང་

ལེན་ཅི་འདྲ་གནང་ཐུབ་བམ་བསམ་པ་བྱུང༌་་་་

ད་ལྟ་བྱས་ན་དབུལ་ཕོངས་

ཚོར་རོགས་བྱེད་འདོད་ཡོད་

མཁན་དང་ལས་དོན་ཆེད་ཞལ་

འདེབས་འབུལ་མཁན་ཇེ་མང་དུ་

འགྲོ་ཡི་ཡོད་བཟོ་འདུག་་་་
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ཨ་མ་ལགས། ཀམ་པ་ནི་ཆེན་

པོ་ཞིག་གི་འགན་འཛིན་ནས་

ད་དུང་ཅེག་འཛིན་གཞན་ཞིག་

འབྱོར་སོང༌།

ནུས་སྟོབས་ཅན་མང་པོས་ཁྱེད་རང་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཡོད་པ་དེ་ངོ་མཚར་

ཆེན་པོ་མ་རེད་དམ། རེད་་་་དེ་རང་རེད་་་་

ཡིན་ནའང་་་་ 

ངས་བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འནོ་

ཀྱང་ཕྱུག་པོ་ཞིག་གིས་དངུལ་འབོར་ཆེན་པོ་

སྤྲད་པ་ཙམ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་མ་རེད་་་་

ཕལ་ཆེར་ངས་ཁྱེད་རང་ལ་

ཀ་ལ་ཀ་ཏའི་ནང་གི་བྱིས་པ་

གཅིག་གིས་ང་ལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་

ལག་རྟགས་ཤིག་སྤྲད་པའི་སྒྲུང་དེ་

བཤད་ཡོད་ཀྱི་རེད་་་་
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སྐབས་དེ་དུས་ཀ་ལ་ཀ་

ཏའི་ནང་བྱེ་མ་ཀ་ར་

སྒྲུང་དེ་བཤད་མ་བྱུང༌། ཕུལ་

དུ་བྱུང་བའི་ལག་རྟགས་དེ་

གང་ཡིན་ནམ། 
དོན་ངོ་མར་དེ་ནི་་་་་ 

བྱེ་མ་ཀ་ར་་་་ 

བྱེ་མ་ཀ་ར་ཨེ་?

རེད། ཤེལ་དམ་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་ནང་

བྱེ་མ་ཀ་ར་ཁྱེམ་བུ་གང་རེད།

འབྱོར་མ་ཐུབ་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་རེད།



123

དེ་དུས་བིྱས་གསོ་
་་་་སུ་ཡིན་པ།

བུ་ཆུང་ཁྱེད་རང་ལ་

རོགས་ཨེ་དགོས། 
ངའི་བུ་འདིས་ཅ་ལག་

ཅིག་ཁྱོད་རང་ལ་འབུལ་

འདོད་འདུག

ངས་སློབ་གྲྭའི་ནང་སྐད་ཆ་

ཅིག་གོ་བྱུང༌།

ཨ་མ་ལགས་ལ་བྱིས་པ་ཚོར་

འཇིབ་རུ་བསྣུན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བྱེ་མ་

ཀ་ར་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ས་

ཁོྱད་རང་གིས་ང་ལ་སོྤྲད་འདོད་

 ཡོད་པ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ནམ།

ཁང་གི་ནང་བིྱས་པ་ཚོར་སོྤྲད་རྒྱུའི་

བེྱ་མ་ཀ་ར་རོྫགས་ནས། ང་ཚོར་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་སྐབས་རེད།

རེད། དེར་བརྟེན་་་་ 
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ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས། འདི་བེད་

སྤྱོད་གནང་རོགས།

ཉུང་ཉུང་མ་གཏོགས་

མི་འདུག དགོངས་དག 

ངས་ཉིན་གསུམ་རིང་བྱེ་མ་ཀ་ར་

མ་ཟོས་པར་བསགས་ཡོད།

ཨོ་ཙི་་་་བུ་ཆུང་

ཡག་ག་ལ།

དངོས་འབྲེལ་བྱས་ན། ཕྲུ་གུ་

དེས་ང་ལ་སྤྲད་པ་དེ། 

ཡིན་ནའང་ཁོས་འདི་ཁྱེད་

རང་ལ་འབུལ་དགོས་པའི་ཨུ་

ཚུགས་བྱེད་ཀྱི་འདུག

ཤེལ་དམ་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་ནང་བྱེ་

མ་ཀ་ར་ཉུང་ཉུང་ཞིག་རེད་་་་
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དངུལ་གྱི་གྲངས་འབོར་རམ། ཡང་ན་

དངོས་པོའ་ིའབོར་ཚད་དེ་གལ་ཆེ་བ་མ་

རེད། བྱིན་པ་པོ་དེའི་ལྷག་བསམ་ཇི་ཙམ་

དཀར་བ་དེ་གལ་ཆེ་བ་རེད།

དེ་ལྟར་ཡང་་་་

ད་ེན་ིབསམ་ཡུལ་ལས་འདས་

པའ་ིལག་རྟགས་ཤིག་རེད།

ཐུགས་རྗེ་ཆེ། འདི་རིན་ཐང་བྲལ་

བའི་ལག་རྟགས་ཤིག་རེད།

བུ་དེས་རང་ཉིད་ཟ་རྒྱུར་དགའ་བའི་

བྱེ་མ་ཀ་ར་མངར་མོ་དེ་མ་ཟོས་པར་་་་ 

བསམ་པ་རྣམ་དག་གིས་

ཀ་ལ་ཀ་ཏའི་ནང་གི་དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་ས་

ཁུལ་དུ་སྙིང་རྗེ་དང་བྱམས་བརྩེས་བརླན་

པའི་ལག་རྟགས་འདི་ལྟ་བུ་ཧ་ཅང་མང་

པོ་སྤྲོད་མཁན་བྱུང༌།

དེ་ཡང་གཞན་ལ་ཕན་

པའི་ཆེད་དུ་རེད།

ཤེལ་དམ་འདིའི་ནང་བསགས་

ནས་ང་ལ་བྱིན་པ་རེད།
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ཕཱ་ཐར། ཝེན། 

ཨེག་ཛེམ་་་་

སྣང་ཚུལ་ལ་དབུལ་ཕོངས་ཚོ་ལ་

ང་ཚོས་ཕར་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ་

བོ་རེད་དེ་་་་

དོན་ངོ་མར་དབུལ་ཕོངས་ཚོ་ནས་ཡ་ལན་

དེ་བས་ལྡབ་མང་པོ་ང་ཚོར་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད།

སློབ་གྲྭ་བཞག་ནས་སོང་བའི་རྗེས་

སུ་རྒྱུ་ནོར་གྱིས་ཕོངས་པའི་མི་ཚོའི་

མི་ཚེ་སྐྱེལ་སྟངས་མཐོང་བྱུང༌།

འནོ་ཀྱང་ཁོ་ཚོར་སེམས་ཤ གས་དང་

བྱམས་བརྩེས་མ་ཕོངས་པ་དེ་མཐོང་

དུས་དགའ་སྤྲོ་ཡོང་གི་འདུག
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ཁོང་གི་ལྷག་བསམ་དག་པའི་མཚན་

སྙན་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ།

ཨ་མ་ལགས་ཀྱི་བྱམས་བརྩེ་དེ་

རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མེད་པར་

ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཅིང༌།

འཛམ་གླིང་ཆ་ཤས་གང་ས་ནས་

བུད་མེད ་མང་པོ ་ཚོགས་སྡེར ་

འཛུལ་འདོད་བྱས་་་

ལོ་དགུ་སོང་བའི་རྗེས་སུ་མ་གཏོགས་ཇི་སྲིད་

འཚོའི་བར་གྱི་སྡོམ་པ་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། 

ང་རང་ཨང་སར་ཡིན། ལེགས་ཉེས་

གང་བྱུང་ཡང་འགྱོད་པ་མེད་་་་

ང་ཡང་ཨ་ནེ་བྱེད་

འདོད་འདུག

བཙུན་མར་འཛུལ་རྒྱུ་ལས་སླ་པོ་མ་

རེད། ལས་ཀ་དང་གྲ་སྒྲིག་མང་པོ་བྱེད་

དགོས། སྔོན་ལ་ཁྱེད་རང་དང་བླང་པ་

ཞིག་བྱས། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་གསར་

ཞུགས་བྱས་ན་ཡག
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རེད་་་་ཁྱེད་ཚོ་ལ་ཨ་ནེ་ལབ་

ན་འགྲིག་གི་མ་རེད་་་་

འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་ལུང་གང་ས་ནས་

ཨ་མར་གདན་ཞུ་ཕུལ། ཝེ་ནེ་ཛུའེ་ལའི་ནང་དུའང་ང་ཚོའི་

སྒྲིག་འཛུགས་གསར་འཛུགས་དགོས་

པའི་གདན་ཞུ་འབྱོར་འདུག

རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་གསར་

འཛུགས་བྱེད་རྒྱུར་བཀའ་འཁྲོལ་གནང༌།

དེ་ནས་རིང་པོར་མ་ཐོགས་པར། སྒྲིག་འཛུགས་

དེའི་ཡར་རྒྱས་སྐྱེས་པའི་སྡེ་ཁག Missionaries of 

Charity Brothers) གིས་ཀྱང་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་

འགོ་འཛུགས་བྱས།

རང་ཉིད་སྐྱེས་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང༌། ཨ་

ནེ་འདི་ཚོར་རོགས་གང་ཐུབ་བྱེད་

འདོད་ཡོད།
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གལ་ཏེ་དབུལ་ཕོངས་ལ་རོགས་བྱེད་

དགོས་ས་ཞིག་ཡོད་ན། ཟླ་བའི་སྟེང་

དུ་འགྲོ་དགོས་ཀྱང་འགྲོ་རྩིས་ཡོད།

སྐུ་ཆས་དེ་ག་རང་ཨེ་ཡིན།

གང་ལྟར་ཡང་་་་ 

ཨ་མ་ལགས་! 

རེད་་་་སཱ་རི་ཆ་གཅིག་དང་འཁྲུད་

འཁྲུད་བྱེད་སའི་ཟོ་བ་གཅིག་་་་ 

ཉལ་སར་གདིང་རྒྱུའི་གདན་

གཅིག་མ་གཏོགས་གཞན་

དགོས་རྒྱུ་མི་འདུག

ཨ་མ་ལགས། འཛམ་གླིང་གང་

སར་ཕེབས་རྒྱུའི་མཛད་བྲེལ་ཆེན་

པོ་ཡོད་ཀྱི་རེད།



130

ད་རེས་ཨ་མ་ལགས་ག་

བར་ཕེབས་མཁན་ཡིན་

ནམ། མི་ལྟོགས་པ་ཚོར་སྤྲོད་རྒྱུའི་ཁ་ལག་

འདི་ཚོ་ང་ཚོའི་དོན་དུ་

སྣོམས་རོགས་གནང༌།

ཧ་ལས་ཧོན་འཐོར་་་་

ངས་གྱོན་ཆས་འགའ་

ཤས་འཁྱེར་ཡོད།

ལག་རྟགས་ཀྱང་མང་པོ་

འཁྱེར་རྒྱུ་ཡོད།
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ས་ཆ་མང་པོར་འགྲོ་

དགོས་དུས་གནམ་གྲུ་

ཡག་པོ་འདུག ཡིན་

ད་བྱས་ན། གནམ་གྲུའི་

འགྲོ་སོང་གཅིག་གིས་མི་ག་

ཚོད་ཀྱི་ཁ་ལག་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་

ཡོད་དམ་་་་ 

གནམ་གྲུའི་ནང་འགྲོ་རྒྱུར་

འདི་ལས་ཁེ་བ་ཅིག་ཨེ་ཡོད། 

འ་ོཡ་་་་ད་འགྲིག་

སོང༌། ་ ་ ་ ་ནའང་དངུལ་མང་

པོ་འདི་འདྲ་སྤྲོད་རྒྱུ་

ཕངས་ཀྱི་འདུག

ཨ་མ་ལགས། གནམ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་

མང་པོས་ང་ཚོར་རིན་མེད་ལག་ཁྱེར་སྤྲོད་

ཀྱི་འདུག

ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད།
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ཨ་མ་ལགས། ཁྱེད་རང་གི་གནང་

སྟངས་དེ་དམིགས་བསལ་ཞིག་རེད།

ཡི་གེའི་ནང་ག་རེ་

བྲིས་ཡོད་དམ།

མང་པོ་གང་ཡང་བྲིས་མེད། 

གནམ་གྲུའི་གླ་ཆ་སྤྲོད་མི་

གནམ་གྲུའི་ནང་ཞབས་

ཏོག་ཞུ་མཁན།

ཁོ་ཚོས་ང་ལ་ལས་ཀ་འདི་བྱེད་དུ་འཇུག་

ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་རིན་མེད་ཀྱི་

ལག་ཁྱེར་འདི་ཚོ་སྤྲད་པ་རེད།

དགོས་པར། དེའི་ཚབ་ཏུ་ངས་འགྲུལ་པ་ཚོར་

ཞབས་ཏོག་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་ཀ་བྱེད་ཆོག་ཅེས་

བཀོད་ཡོད། 
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ཨ་ཅག་ལགས། 

གཟིགས་དང་་་་ 
ཁ་ལག་ལྷག་མ་འདི་ཚོ་ཚང་མ་ང་

ཚོར་གནང་ཐབས་ཨེ་ཡོད། རེད་དེ ་ ་ ་ ་

ཁ་ལག་འདི་འདྲ་མང་པོ་ཆུད་ཟོས་

གཏོང་གི་འདུག

ལག་པ་ཙམ་ཡང་མ་འཆང་བའི་

སྡེར་མ་འགའ་ཤས་འདུག

ཀ་ལ་ཀ་ཏའི་ནང་ཟ་རྒྱུ་མ་ཐོབ་

པར་ཤི་མཁན་མང་པོ་ཡོད་་་་

དེ་འདྲ་བྱས་ན་་་་?
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ཁ་ལག་ཞིམ་པོ་འདི་འདྲ་མང་པོ་

གཡུགས་ན་ཆུད་ཟོས་རེད།
ཟས་ལྷག་རྣམས་བྱིས་གསོ་ཁང་དུ་འབྱོར།

འཛམ་གླིང་གི་ས་གནས་གང་སར་ཕེབས་

ཏེ། སྤྱི་ཚོགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མི་མང་

པོ་དང་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་བར་བརྟེན། 

ཨ་མ་ལགས་ལ་དགོངས་པ་འདི་འདྲ་

ཇི་ལྟར་འཁོར་གྱི་ཡོད་དམ།

ཟས་གོས་ཀྱིས་ཕོངས་པ་ལས་གཞན་པའི་དབུལ་

ཕོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དུ་མ་གཟིགས་སྣང་བྱུང༌།
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ཡོང་མི་དགོས། ང་རང་

གཅིག་པུར་ཞོག

མེལ་བཽརྣ། ཨསྟྲེ་ལི་ཡ།
ཁང་པ་ཕ་གིའི་ནང་མི་སྡོད་

མཁན་མེད་པ་ཨེ་ཡིན། གློག་

རྩ་བ་ནས་སྦར་མ་སོང་་་་ ང་ལ་ཤོད་རྒྱུ་མེད་་་་

གྲོང་པ་ཁྱིམ་མཚེས་ཚོས་ཀྱང་

ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག

ཨོ་ལེ་་་མི་ཡོད་དམ། ཁྱེད་རང་གཅིག་པོར་ཁང་པ་ནག་

ཁུངས་འདི་འདྲའི་ནང༌། ཉིན་མཚན་

མེད་པར་བསྡད་ན་འཕྲོད་བསྟེན་

ལ་གནོད་ཀྱི་རེད། ང་ཚོར་ཁང་པ་

དེ་འདྲ་ཡིན་ད། 

ཡག་པོ་འདུག

གཙང་མ་བཟོ་རུ་ཆུག
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ཞུ་མར་མ་སྦར་བ་གང་ཡིན་ནམ།

ང་རང་གི་སྡོད་སྟངས་འདིས་

འགྲིག་གི་འདུག 
དེ་འདྲ་མ་བྱེད། ཡར་ལངས་ནས་རྐང་པ་

འཛུགས་སའང་མི་འདུག སྒོ་དང་སྒེའུ་ཁུང་

ཕྱེ་ནས་རླུང་སོས་པ་ཡོང་དུ་ཆུག

ངས་ལབ་པར་ཉོན་དང༌། ཁང་པ་གཙང་

མ་ཡོད་ན། བདེ་ཐང་ཡོང་གི་རེད།

ཞུ་མར་སྙིང་རྗེ་མོ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་

ཀྱང༌། བེད་སྤྱོད་མ་བཏང་བར་ཐལ་བས་

བཏུམ་ཤག ཨ་ཁ་ཁ།

ང་གཅིག་པོར་བཞག་རོགས།
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ཞུ་མར་འདི་སྦར་རྒྱུའི་

འདུན་པ་ཨེ་ཡོད།

ཞུ་མར་སྦར་དགོས་དོན་

གང་ཡང་མེད།

ང་ལ་ཐུག་འཕྲད་ཡོང་མཁན་སུ་ཡང་

སྤོ་པོ་ལགས་་་་ 

དེ་འདྲ་ཡིན་ན། 

མེད། མ་ིསུ་གཅིག་གིས་ཀྱང་ང་མཐོང་འདོད་མེད་ན། ངས་ཞུ་མར་

སྦར་ཏ་ེགདོང་པར་འོད་མདངས་བསྟན་

དགོས་དོན་མེད། འགྲིག་སོང་ངམ། 

ང་ཚོའི་ཨ་ནེ་ཚོ་དུས་ནས་དུས་སུ་

ཁྱེད་རང་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཡོང་ན་་་་
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དགོང་མོ་བདེ་ལེགས། གཙང་

མ་བཟོ་རྒྱུའི་ལས་ཀ་དེ་མུ་

མཐུད་རྒྱུ་ཡིན།         

ཉིན་རྗེས་མར་་་་         

དེ་རིང་གནམ་གཤིས་ཡག་

པོ་བྱུང་སོང༌། 

འ་ོརེད། དེ་འདྲ་བྱུང་ན་ཡག་

པོ་ཡོང་ང་འདུག

འདི་ཚོ་བྱུས་གཏོགས་འདི་འདྲ་་་་

སང་ཉིན་གྱོན་ཆས་

འཁྲུད་རྒྱུ་བྱས་ན།        

དེའི་སང་ཉིན་དང་གནངས་ཉིན་་་་

ཨ་ནེ ་ཚོས་གཅིག་མཇུག་གཉིས་

མཐུད་དུ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་་་་
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ཞུ་མར་དེའི་གནད་དོན་

གཅིག་པུ་མ་རེད་་་་
ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་

ལྟར། ཁྱེད་རང་ལ་ཞུ་མར་ལེགས་

པོ་ཞིག་འདུག དེ་སྦར་བ་

མཐོང་དུས་དགའ་བོ་བྱུང༌།

ངའི་མི་ཚེ་ཧྲིལ་པོ་ཁེར་རྐྱང་དུ་

བསྡད་པ་ཡིན། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ང་

བརྗེད་ཟིན་པ་རེད།

ངའི་བསམ་པར། ང་ལ་རིན་ཐང་

གང་ཡང་མེད་དྲན་གྱི་ཡོད།

ངའི་གྲོགས་མོ། ཨ་མ་ཊེ་

རེ་ས་ལ་་་་ ་་་

ཁོང་གིས་ངའི་སེམས་ཁོང་གི་

སྒྲོན་མེ་སྦར་བ་དེ། ད་དུང་མུ་

མཐུད་དེ་འདོ་འཕྲོ་བཞིན་འདུག་

གསུང་རོགས་གནང༌།

་་་་་་་
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རྒས་འཁོགས་གྲོགས་མེད་དུ་ལུས་

པ་ཚོ་དང༌། ཕ་མའི་བྱམས་སྐྱོང་མི་

ཐོབ་པའི་བྱིས་པ་རྣམས་་་་

དབུལ་ཕོངས་ཟེར་བ་དེ་

དབུལ་གྲོང་ཁོ་ནའི་ནང་ཁྱབ་

པ་ཞིག་མ་རེད་་་་

སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་

བཞིན་པའི་སྐྱེ་བོ་ཧ་ཅང་

མང་པོ་རེད།

མི་དེས་དེ་འདྲ་ཟེར་བ་

བདེན་པ་ཨེ་ཡིན།

ལགས་རེད། ཁོང་སྤྲོ་སྣང་ཆེན་པོ་འདུག 

ང་ཚོས་གནད་དོན་མང་པོའ་ིསྐོར་ལ་

སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡིན།

གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་འདིའི་ནང་ལ་རྒས་གཅོང་

གསོ་སྐྱོང་བྱེད་ས་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་་་་

གཉེན་ཉེ་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཡོང་

མཁན་མེད་པར། དེའི་ནང་སྡོད་

མཁན་རྣམས་ཉིན་གང་རྩིག་གྱང་ལ་བལྟས་

ནས་དུས་འདའ་བར་བྱེད།
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འནོ་ཀྱང༌། འཛམ་གླིང་འདིར་ང་ལ་

བྱམས་བརྩེ་བྱེད་མཁན་སུ་ཡང་མེད་

བསམ་པའི་འདུ་ཤེས་དེ་རེད། 

འབྱོར་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའི་ནང་དུའང་

བསམ་བློའ་ིཆ་ནས་དབུལ་པོ་རེད། གྲོགས་མེད་གཅིག་པོར་

གནས་དགོས་པ་དེ། ཟས་

གོས་ཀྱིས་ཕོངས་པ་ལས་ཀྱང་

ཆེས་དབུལ་པ་རེད།

མཛེ་ནད་དང་ཊི་བི་འདི་

ཚོ་ང་ཚོས་གདོང་ལེན་བྱེད་

དགོས་པའི་ན་ཚ་སྡུག་ཤོས་

དེ་མ་རེད།
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9. ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས། ཀ་ལ་ཀ་ཏའི་ནང་གི་རང་གི་དྭ་

ཕྲུག་གསོ་སྐྱོང་ཁང་དུ་བུ་མོ་ལག་རྡུམ་ཞིག་ལ་བྱམས་

གཟིགས་གནང་བཞིན་པ། ༡༩༧༨ 

ཁུངསཿ AP Images.

10. ཨ་མས་ཕྱག་ཏུ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཕྲུ་གུ་ཞིག་

ལ་འཚམས་འདྲི་གནང་བཞིན་པ། 

ཁུངསཿ Juan Jaime de Zengotita.
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11. གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དང་བཀའ་འདྲིའི་བཀའ་ལན། ༡༩༨༡ ལོར་མ་ཡཱ་མི་ནང༌། ཁུངསཿ AP Images.

12. ཕན་གྲོགས་ཆེད་འཛམ་གླིང་གང་སར་སྐྱོད་བཞིན་པའི་ཨ་ནེའི་དཔུང་སྡེ། ཁུངསཿ Robin Ervolina, Funky fotography, Inc.
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ང་རང་རང་ཉིད་ལ་གཟེངས་རྟགས་

འདི་དང་ལེན་བྱེད་རྒྱུའི་རིན་ཐང་གང་

ཡང་མེད། ངས་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་གི་མཁོས་ཀ་ཞན་པ་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཨ་མ་

ལགས་ནོར་ཝེ་ཡི་རྒྱལ་ས། ཨོས྄་ལོར་བསྐྱོད།

ལོ་དེར་ནོ་བེལ་ཞི་བའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ།

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་འདི་ཚོའི་

བྱེད་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། དག་ཞིང་དུ་

འགྲོ་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཅི་མ་རུང༌།

དོ་དགོང་ང་ཚོའི་མ་བྱན་རྩེ་ཕུད་ཚོས་

བཟོས་པའི་གསོལ་སྟོན་མཉེས་པོ་

གནང་རོགས།

ཨ་མ་ཊེ་རེ་ས་ལ་དགའ་བསུའི་

འཚམས་འདྲི་ཞུ། 

ཚོའི་ཚབ་བྱས་ཏེ་གཟེངས་

རྟགས་ཞུ་བར་བཅར་བ་ཡིན།
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དགོངས་འགལ་མེད་པར་གྱིས། གསོལ་

སྟོན་གནང་དགོས་ཀྱི་མི་འདུག དེའི་

དངུལ་འབབ་དེ་དང་བྱ་དགའ་དེ་

དབུལ་པོ་ཚོར་གནང་རོགས།

ང་ཚོ་འདིར་འཛོམས་ནས་ཕན་

ཚུན་ངོ་ཤེས་ཀྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་དེ་

དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་ཡིན་

པ་མཁྱེན་དགོས།

འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་

དབུལ་པོའ་ིགནས་སྟངས་བསལ་

རྒྱུ་དེ། རྒྱལ་ཁབ་དབུལ་པོ་ཚོ་དང་

བསྡུར་ན། ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

གི་དབུལ་ཕོངས་བསལ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

དཀའ་ལས་ཆེ་བ་འདུག
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དཔེར་ན། ང་རང་ཚོའི་ནང་མི་གཅིག་

གོྲགས་མེད་དུ་ལུས་པ་དང༌། ནད་ཀྱིས་

མནར་བ། སེམས་མི་སྐྱིད་པ་ཡོད་པའི་

སྐབས་སུ། ང་ཚོས་ཁ་ཡ་དང་རོགས་

བྱེད་ཀྱི་ཨེ་འདུག ཁོའ་ིསྡུག་བསྔལ་སེལ་

ཐབས་བྱེད་ཀྱི་འདུག་གམ།

ངས་ལམ་ཟུར་དུ་བོར་བའི་མི་བཀྲེས་སོྐམ་གྱིས་མནར་

བ་ཞིག་བདག་པོ་བརྒྱབ་སྟེ། དེ་ལ་འབྲས་སྡེར་མ་གང་

ངམ། ཡང་ན་བག་ལེབ་ཅིག་སོྤྲད་དུས། མི་དེའི་བཀྲེས་

སོྐམ་སེལ་ཐུབ་སོང་བསམ་པའི་བོླ་ཁ་ཚིམ་གྱི་འདུག

འནོ་ཀྱང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་དོར་བའི་མི་ཁང་

སྟོང་ནང་གཅིག་པོར་བཅུག གྲོགས་མེད་ཁྱེར་རྐྱང་དུ། 

མཛའ་བརྩེ་དང་བྲལ་ཞིང་དངངས་སྐྲག་གིས་མནར་

བའི་དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དེ། གནོད་ཚབས་ཆེ་ཤོས་

དང་སེལ་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་ཤོས་འདུག
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བྱམས་བརྩེ་དེ་རང་སོ་སོའ་ིཁྱིམ་ཚང་

ནས་འགོ་བརྩམ་དགོས། ཕན་པའི་བྱ་བ་

དེ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གི་སྐད་ཆ་མ་རེད། ཕན་

པའི་བྱ་བ་དེ་དང་ལྷན་དུ་བྱམས་བརྩེའི་

བསམ་པ་ཆེ་ཆུང་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་ཡོད། 

སོ་སོའ་ིནུས་པས་ཇི་ཙམ་འདང་བ་དེ་

ཙམ་དུ་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་

གཅིག་ལ་ཕན་གྲོགས་བྱེད་དགོས།
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ན་ཟུག་གིས་རྐྱེན་པས་ཕྱག་

བྲང་ལ་སྦྱོར་བ་ལན་འགའ་

ཤས་མཐོང་བྱུང༌།

འཛམ་གླིང་གང་སར་རྒྱ་སྐྱེད་དེ་ཡན་ལག་མང་

དུ་སོང་བ་དང༌། རོགས་བྱེད་དགོས་སའི་དབུལ་

ཕོངས་ཀྱང་ཇེ་མང་དུ་སོང་བར་བརྟེན།

ཨ་མ་ལགས་་་་

ཨ་མ་ལགས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་ཀྱང་མང་དུ་སོང༌།

ཨ་མ་ལགས་ལ་སྐུ་ངལ་མི་འདུག་

གམ། ཁོང་དགུང་ལོ་ ༧༠ ཡིན་

ནའང༌། ཕྱག་ལས་ང་ཚོ་

ལས་ཧ་ཅང་བྲེལ་སྟབས་

ཆེ་བ་འདུག
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ཡིན་ན་ཡང༌། ལྟོས་དང༌། ང་ཚོའི་མཛའ་

གྲོགས་དབུལ་ཕོངས་ཚོར་འགྲོ་གྲོན་ཆེ་བའི་

སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཐོབ་ཀྱི་མེད།

སྨན་པའི་སར་བརྟག་དཔྱད་

གནང་བར་ཕེབས་རོགས། 

ད་ལྟ་ལས་ཀ་འགའ་ཤས་ལྷག་ཡོད་

དུས། གསོན་པོ་གནས་རྒྱུར་དཀོན་

མཆོག་གིས་གྲོགས་གནང་གི་རེད། 

ཁྱེད་རང་ལ་སྙུང་གཞི་

བྱུང་ན། ང་ཚོར་སེམས་

ཁྲལ་འདུག

རང་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་སྐྱོ་བོ་ཆགས་མིན་ལ་

མ་ལྟོས་པར་ཨ་མ་ཊེ་རེ་སས་རོགས་ཕན་གྱི་

ཕྱག་ལས་ལྷོད་མེད་གནང༌།

འབབ་ས་རྗེས་མ་དེ་

ལེབ་ནོན་རེད

ཁྱེད་ཚོས་ང་ལ་སེམས་

ཁྲལ་མ་བྱེད།
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དེ་ཡང་བསྐྱར་

གསུང་དང༌། 

དམག་འཐབ་ནང་ལྷུང་བའི་ལེབ་ནོན་གྱི་

རྒྱལ་ས་བཻ་རུཊ་(Beirut) ནང་ ༡༩༨༢ ལོར།

ཁྱེད་རང་གི་ཕྱག་ལས་སྐོར་འཛམ་གླིང་ཡོངས་

ཁྱབ་ཏུ་སྐད་གྲགས་ཆེན་པོ་འདུག དེ་ལྟ་བུའི་

ཡར་རྒྱས་དེ་བློ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་རེད།

ཨ་མ་ལགས།

པེ་ལེས྄་ཊིན་གྱི་ཕྲུ་གུ་དབང་པོ་སྐྱོན་

ཅན་རྣམས་བཻ་རུཊ་ནང་གི་དྭ་ཕྲུག་

ཁང་ཞིག་ནང་ཡོད་སྐད་འདུག ཁོ་ཚོ་

མེ་མདའ་འཕེན་རེས་བྱེད་སའི་

དཀྱིལ་དུ་ལུས་འདུག

ཨ་ལེ། དེ་འདྲ་བསམ་གྱི་འདུག་གམ། ཁྱེད་

རང་ལ་དྲང་པོ་བཤད་ན། འདས་པའི་ལོ་

ཤས་ནང་ངས་བྱས་པའི་ལས་ཀ་མང་ཆེ་བ་

གཅིག་པ་རང་རེད་བསམ་གྱི་འདུག
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ཁོ་ཚོ་སྐྱོབ་པར་ང་ཕྱིན་ཆོག ད་ལྟ་རང་

མོ་ཊ་ཅིག་གོ་སྒྲིག་གནང་རོགས།

ཁྱེད་རང་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་སྐྱོབ་

པར་ཕེབས་འདོད་ཡོད་པ་ངས་

ཤེས་ཀྱི་ཡོད། འནོ་ཀྱང་ད་ལྟ་

ཤིན་ཏུ་ཉེན་ཁ་ཚ་བོ་རེད།

ད་འ་ོན་འགྲོ་མཁན་སུ་

འདུག་་་་ཤོད་དང༌།

ཨ་ཙི་་་་

དཀོན་མཆོག་མཁྱེན།

ཨ་་་་ཨ་མ་ལགས། 

སྐར་མ་གཅིག་སྒུག་དང༌། ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་

ཡོད་སའི་དྭ་ཕྲུག་ཁང་དེ། མེ་མདའ་

རྒྱག་རེས་བྱེད་སའི་དཀྱིལ་ཏག་ཏག་

ཏུ་ཡོད་རེད།
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སློབ་གྲྭ་བཞག་ནས་ཡོང་བའི་

སྐབས་ཀྱི་ཀུན་སློང་དེ་རང་ལས་

གཞན་མེད།

འནོ་ཀྱང༌། ཁྱེད་རང་གི་སྲོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོང་ས་

དེར། ང་ཚོས་གཏོང་བློས་བཟོད་ཀྱི་མ་རེད་་་་

ངས་སྔོན་དུ་བཤད་པ་ལྟར། ད་

ལྟའང་ངའི་འདུན་པ་ལ་འགྱུར་བ་

གང་ཡང་མེད་་་་ 

་་་་དེ་བདེན་པ་མ་རེད།

ཁྱེད་རང་གང་ཟག་ཕལ་པ་

ཞིག་མ་རེད།
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ང་ཚོའི་མོ་ཊའི་ནང་འཛུལ་

རོགས། ཕྲུ་གུ་འདི་དག་སྐྱོབ་

ནིར་མལ་ཧྲྀདཡ྄་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འཁྲུག་ཟིང་

བྱུང་བའི་སྐབས་སུའང༌། རང་གི་སྲོག་

དང་བསྡོས་ཏེ་གདོང་ལེན་བྱས་པ་ཡིན། 

ད་རེས་ང་མ་སོང་ན་ང་ཚོས་སྲོག་སྐྱོབ་

རང་གི་སྲོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པར་ཇི་མི་སྙམ་

པར། འཆི་ལ་ཁད་ཀྱི་བུད་མེད་རྒན་མོ་དེ་

སྨན་ཁང་དུ་འཁྱེར་བ་ཡིན།

ང་གཏོང་རོགས་གནང་་་་!

རྒྱུའི་ལམ་གསར་པ་ཞིག་

འབྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།

ཐབས་བྱེད་དོ།།

དེ་མིན་ན། ང་རང་

རྐང་ཐང་ལ་འགྲོ་ཆོག

ཨ་མ་ལགས།
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མེ་མདའི་སྒྲ་མཚམས་

ཆད་སོང༌།

ཁོང་ཕེབས་སོང་་་ 

ཁོང་ལ་གནོད་སྐྱོན་མ་བྱུང་

བར་ལོག་ཐུབ་པ་ཤོག 

ད་བྱས་ན་ཕ་གིར་འགྲོ་

རན་འདུག 

  མོ་ཊ་ལ་མེ་མདའ་མ་

བརྒྱབ་པར་ཤོག 

 ཨ་མ་ལགས!!
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གཅིག གཉིས། གསུམ་་་་འགྲིག་

ཤག 38 ཚང་མ་བདེ་པོ་འབྱོར་

སོང༌། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང༌། 

ཨ་མ་ཊེ་རེ་ས། 

མགྱོགས་པོ། མགྱོགས་

པོ། མོ་ཊའི་ནང་འཛུལ་

ཐུབ་པ་གྱིས།

ཕྲུ་གུ་ཚོ་སེམས་ཁྲལ་མ་

བྱེད། འཇིགས་སྣང་བྱེད་

མི་དགོས།

ཨ་ཧ། ཁོ་ཚོ་ལོག་བྱུང༌།

བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་

པ་བྱུང་སོང༌།
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་་་་རོགས་པ་དགོས་མཁན་མི་

རེ་ངོ་རེར་ཕན་གྲོགས་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད།

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞི་རྒྱ་དང༌། ལས་

དོན་རྒྱ་ཁྱོན་ཇི་ལྟར་ཆེ་ཡང༌། ཁོང་གི་

མཛད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་མེད།

གཞན་ཡང་འབྱུང་བའི་གནོད་འཚེ་དང་

མི་དབུལ་པོ་ཚོར་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་

ཀྱིས་རོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ངའི་ལས་

ཀ་དེ་ཙམ་རེད།

མི་བཀྲེས་སྐོམ་གྱིས་མནར་

བ་དང་སྡོད་གནས་མེད་པ། 

དམག་འཁྲུག་སོགས་གང་དུ་བྱུང་ཡང་་་་ཨ་མ་ཊེ་རེ་ས་རང་

ཉིད་ས་གནས་སུ་ཕེབས་ཏེ་རོགས་ཕན་གང་ཐུབ་གནང༌།

ནད་པ། གྲོགས་མེད་ཁེར་

རྐྱང་དུ་ལུས་པ་་་་ 
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རེད། དེ་རང་རེད་་་་ཁྱེད་རང་ཚོས་

ཀྱང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད།

ངས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་བྱ་

བ་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་བསམ་པ་

ནམ་ཡང་དྲན་གྱི་མེད།

འདི་བཙུན་པ་ཞིག་ཁོ་ནས་

བྱ་རྒྱུ་ཞིག་མ་རེད། མི་སུས་

ཀྱང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད།
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དགུང་ལོའ ་ིབབ་དང་སྐུ་གཟུགས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྱུར་

བཞིན་པའི་སྐབས་སུའང༌། རང་གི་ནུས་པའི་ཆ་ཕྲ་མོ་ཡོད་དོ་

ཅོག་བེད་སྤྱད་དེ། དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་ཕན་གྲོགས་ཆེད་ཡུལ་གྲུ་

གང་སར་འགྲུལ་སྐྱོད་གནང༌། 

དེ་ལྟ་ནའང༌། སྟབས་མ་ལེགས་

པའི་ཉིན་གཅིག་་་་

ཨ་མ་ལགས།

ཁོང་གི་མགུལ་སྙིང་ལ་སྐྱོན་

ཡོད་པ་ཤེས་མ་བྱུང་་་་
ཡིན་ནའང་། ད་རེས་

སྟབས་ཡག་ནས་སྐྱོན་མ་བྱུང་པ་རེད།
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མཐར་ ༡༩༩༧ ལོར་ཨ་མ་ཊེ་རེ་སས་གཞུང་

འབྲེལ་གྱི་ལས་གནས་ནས་རྒས་ཡོལ་གནང༌།

འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་མཛད་བྲེལ་ཆེ་

བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁོང་གི་ཐུགས་

སེམས་དང་སྐུ་གཟུགས་གཉིས་

ཀར་གནོད་ཀྱི་འདུག

གཟིམ་ཡང་ཡག་པོ་ཁུག་གི་

མི་འདུག སྣང་མེད་མ་གནང་

ངས་ཤེས་སོང༌། 

ཡིན་ནའང།

ཨ་མ་ལགས་་་་

སྨན་ཁང་དུ་ཡང་ཡང་བསྟེན་དགོས་ཀྱང༌། ཨ་

མས་ཕྱག་ལས་མཚམས་འཇོག་མ་གནང༌།

བར་ངལ་གསོ་ཡག་པོ་

གནང་རོགས།

མཐར་ཐུག་དག་ཞིང་དུ་

སླེབས་དུས་ངལ་གསོ་ཡག་

པོ་ཐོབ་ཀྱི་རེད།
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ཨ་མ་ལགས་་་་

དེ་ནས་ལོ་དེའི་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༥ ཉིན།

ཨ་མའི་ཁྱིམ་གྱི་གཟིམ་ཤག་ཏུ་མགུལ་སྙིང་གི་ཁྲག་རྩ་འགག་

པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རྫོགས།

མཐའ་མེད་པའི་ངལ་གསོའི་

གཟིམ་དུ་ཡུར།
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རྒྱ་གར་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་ཆེ་བསྟོད་དང་

བཅས་ཨ་མ་ཊེ་རེ་སའི་པུར་སྦྱོང་ཞུས།

ཨ་མ་ལགས་ཁྱེད་རང་

དང་ཁྱེད་རང་གི་མཛད་

མི་མང་ས་ཡ་བཅུ་བརྒལ་བས་མྱ་ངན་གྱི་

གུས་ཕྱག་ཕུལ།

འ་ོན་ ་ ་ ་ 

སྐུ་མདུན་རང༌།

འཕྲིན་རྒྱས་པའི་གཞི་རྩ་དབུལ་ཕོངས་

ཚོར་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་ཡི་ཡོད།
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ཨ་མ་ལགས་༌༌

བཀའ་དྲིན་ཆེ། ཨ་

མ་ལགས་་་

རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཡུལ་ལུང་དང༌། མི་རིགས། 

ཆོས་ལུགས་བཅས་ཀྱི་མི་མང་ཆེད་འཛོམས་

ཀྱིས་འདས་མཆོད་དང༌། མྱ་ངན་ཞུས།

བཀའ་དྲིན་ཆེ!
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་བླ་ཆེན་

པོབ་ཇོཧན་པོལ་གཉིས་པས། ཨ་མ་ཊེ་རེ་སར་

བླ་བརྒྱུད་དབང་བསྐུར་མཛད།

ཨ་མ་ཊེ་རེ་ས་ལ་ཡེ་ཤུའི་ཀེ་ཐོ་ལིག་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ས་ཐོབ་པའི་
སྐྱེས་བུར་(Saint)མངའ་གསོལ་ཞུ་རྒྱུར། དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་དེ་
མངའ་གསོལ་གྱི་སྒོམ་པ་མཐའ་མ་དེ་ཡིན་པར་ཆ་འཛིན་བྱེད་
མཁན་མང་པོ་ཡོད།

འཆར་སྣང་འདིས། ཨ་མའི་ཕྱོགས་རིས་བྲལ་

བའི་བྱམས་བརྩེ་མཚོན་པར་བྱས།

མི་ཤིན་ཏུ་མང་པོར་འཆར་

སྣང་འདི་ལྟར་ཡོད།
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ཐོག་མའི་འགོ་འཛུགས་དེ་རྒྱ་མཚོའི་

ཆུ་ཐིགས་ལྟ་བུ་ཡིན་རུང༌་་་་་་་

མོའ་ིཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་རྣམས་རང་གི་

འདུན་པ་ལྟར་འགོ་འཛུགས་བྱས་་་་་་

ཉིན་གཅིག་གི་དགོང་མོར། ཡོ་ཆས་ཕྲན་

བུ་དང་བཅས་རང་ཉིད་གཅིག་པོར་སློབ་

གྲྭ་བཞག་ནས་ཐོན་་་་་

ཐིགས་པ་ཇེ་མང་ཇེ་མང་དུ་སོང་སྟེ་་་་

མཐའ་མར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏོ། །



165

ད་ལྟའི་དུས་སུའང་ཁོང་གི་དགོངས་ཚུལ་

གྱིས་སྐྱེ་བོ་མང་པོར་སྒྲོན་མེའི་སྣང་བ་

སྦྱིན་བཞིན་དུ་གནས།

ཁོང་གི་སྙིང་སྟོབས་མ་ཞུམ་པའི་

ཕྱག་ལས་ཀྱིས་སྐྱེ་བོ་ཤིན་ཏུ་མང་

པོར་རོགས་ཕན་ཐོབ། སྐྱེ་བོ་དུ་མའི་

སྙིང་སྟོབས་སྤེལ།
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13. ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར། ནོར་ཝེ་ཡི་རྒྱལ་སར་ནོ་བེལ་ཞི་བའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་པའི་རྗེས་སུ་གསུང་བཤད་གནང་བཞིན་པའི་སྐུ་པར། 

ཁུངསཿ AP Images. 

14. ༡༩༨༢ ལོར་ལེབ་ནོན་གྱི་དམག་སར་ལུས་པའི་བྱིས་པ་འརོ་འདྲེན་གྱིས་སྐྱོབ་ཐབས་གནང་བ། 

ཁུངསཿ AP Images.
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15. ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་དང་བླང་པ་ཞིག་གིས་ནིར་མལ། ཧྲྀདཡ྄་ནང་ནད་པར་སྨན་བཅོས་བྱེད་བཞིན་པ། 

ཁུངསཿ Wadi Rum Productions.
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16. ཉི་ཧོང་གི་རྒྱལ་ས་ཊོཀྱོའ་ིནང༌། ཉི་ཧོང་པ་ཞིག་གིས་ཨ་མའི་སྐུ་པར་མཇལ་ཚུལ། 

ཁུངསཿ F.Shinno
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17. ཚོན་ནོག་ཅན་གྱི་ཤེལ་ལིང་སྟེངས་བཟོས་པའི་སྐུ་བརྙན། ཁུངསཿ Koji Takano. 
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“ངས་མིག་ལ་མིག་ཆུ་དང་སྙིང་

ལ་དཀོན་མཆོག་གི་བྱམས་བརྩེ་

བཅས་ཏེ་ཞུ་རྒྱུར་་་་”

ཁོང་མ་འདས་པའི་ལོ་ཤས་གོང་་་་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཨི་རཱག་

གཉིས་དམག་འཁྲུག་རྒྱག་ལ་ཁད་ཀྱི་སྐབས་་་་

ཨ་མ་ཊེ་རེ་སས་རྒྱལ་ཁབ་

གཉིས་པོའ་ིསྲིད་འཛིན་འཇོརྗ་

བུཤ་དང་ས་དམ་ཧུ་སེན་སོ་

སོར་ཕྱག་བྲིས་བཏང་བར་་་་

མཇུག་བསྡུའི་གཏམ།

གལ་ཏེ་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་དམག་འཐབ་ལང་ན་དབུལ་

ཕོངས་སུ་འགྱུར་ངེས་པ་དང༌། ད་ལྟ་དབུལ་ཞིང་ཕོངས་པའི་

མི་རྣམས་ལ་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་པ་མོྱང་རྒྱུར་བརྟེན་་་་

‘དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་དགོངས་དང་ངའི་སྙིང་

ཁོངས་ཀྱི་ཞུ་འབོད་ལ་དགོངས་ནས་མཐུན་ཐབས་

གནང་རོགས།’
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ཁྱེད་རྣམ་པའི་གོ་མཚོན་འདི་ཚོས་

མིའི ་ཚེ ་སྲོག་འཕྲོག་པ་དང་སྡུག་

ཡ་ང་བའི་དམག་འཐབ་འདིར་འཕྲལ་

སེལ་རིང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མཁན་དང་ཕམ་

མཁན་ཡོང་སྲིད་ཀྱང་་་

ཁྱོད་ཚོ་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་བདག་གིར་བཟུང་བའི་

སྐྱེ་བོ་དང་བྱིས་པ་རྣམས་རྩ་མེད་གཏོང་རྒྱུའི་དབང་

ཤགས་དང་སྟོབས་ཤ གས་ཡོད་ཀྱང་་་་་་་་

བསྔལ་ལ་སྦྱར་བ་དེ། ཡང་

དག་པ་ཡིན་པ་ནམ་ཡང་

བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་་་་

བྱམས་བརྩེ་དང་ཞི་བདེ་ལ་རྒྱལ་ཁ་བྱིན་ན། མ་འངོས་

པའི་མི་རབས་ཚོས་ཁྱེད་རྣམ་པའི་བྱ་བ་བཟང་པོ། མི་

རྣམས་དགའ་བའི་ལས་དང༌། བྱམས་སྙིང་རྗེའི་བྱ་བ་

རྣམས་དྲན་པའི་སྒོ་ནས་རྗེས་དྲན་ཞུ་ངེས་ལགས་་་
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ཁོང་གིས་རེ་སྐུལ་དང་འབད་རྩོལ་གནང་མིན་ལ་

མ་ལྟོས་པར་དམག་འཁྲུག་ལང་་་་

དེས་རྐྱེན་པས་ཁུལ་དེར་ཕན་ཚུན་འཐབ་འཁྲུག་དང་ཞེ་

འཁོན་ཇེ་ཆེར་གྱུར། 

ད་དུང་ཡང་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་བར་

མཚམས་མ་ཆད་པར། ཡང་ནས་ཡང་དུ་

དྲག་ལས་ཡོང་བཞིན་ཡོད།
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བྱས་ཉེས་གང་ཡང་མེད་པའི་སྐྱབས་

མེད་མགོན་མེད་དུ་

གལ་ཏེ། ཨ་མ་ཊེ་རེ་ས་ད་ལྟ་

འཚོ་བཞུགས་ཡོད་ན་་་་་?

འཇིགས་སྐྲག་ནང་ལྷུང་བའི་སྐྱེ་བོ་ཚོའི་ཆེད་དུ་ད་

དུང་ཕྱག་བྲིས་གཞན་ཞིག་འབྲི་བར་ངེས་་་་
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མཐའ་མཆན།

	 གུས་མོར་ཨ་མ་ཊེ་རེ་སའི་རྣམ་ཐར་མུ་སྦྲེལ་རི་མོར་འབྲི་དགོས་གསུངས་དུས།	 དྲང་པོ་བརྗོད་ན།	

ཐོག་མར་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་སྐུ་ཚེའི་མཛད་འཕྲིན་གྱི་སྙིང་པོ་འདུས་ཐུབ་པ་ཨེ་ཡོང་བསམ་པ་

བྱུང༌།	 ང་རང་ཨ་མས་ནོ་བེལ་ཞི་བའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་སྐྱེས་པར་བརྟེན་ངས་ཁོང་གི་

སྐོར་ཅུང་ཟད་ལས་ཤེས་རྟོགས་མེད།	 སྙན་གྲགས་དང་ཤུགས་རྐྱེན་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན་པ་ཙམ་

ཤེས་ཀྱི་ཡོད།	གང་ལྟར་ཡང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ངས་ཁོང་གི་སྐུ་ཚེའི་སྐོར་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་སྐབས།	ཁོང་གི་དགོངས་

ཚུལ་དེ་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པ་ཞིག་བྱུང༌།	

	 ཨ་མ་ཊེ་རེ་སས་བརྗོད་མི་ཤེས་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཤིག་སྦྱིན་གྱི་འདུག	 ངས་ཁོང་གི་ཕྱག་རྗེས་རྣམས་

ཀྱི་སྐོར་དཔེ་དེབ་དང་འབྲི་རྩོམ་ཁག་གི་ནང་ཀློག་དུས།	 ངས་ཀྱང་བྱེད་ཐུབ་པའི་ལས་ཀ་མང་པོ་འདུག་

ན།	 དངོས་སུ་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམས་པ་བྱུང༌།	 ཁོང་གི་དགོངས་པ་བཞེས་སའི་གཞི་

རྩ་རྣམས་མགོ་རྙོག་པ་གང་ཡང་མི་འདུག	 འོན་ཀྱང་གཞི་རྩ་འདི་རྣམས་ཁོང་གི་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་དམ་འཛིན་

གནང་འདུག	 དབུལ་ཕོངས་ཚོར་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རོགས་གནང་རྒྱུར་ལྷོད་ཡེངས་ནམ་ཡང་གནང་མི་

འདུག	 ཁོང་གི་གནང་སྟངས་དེ་སྟབས་བདེ་ཡིན་པའི་དབང་གིས།	 ལོ་ན་རྒན་གཞོན་དང།	 སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ།	

ཆོས་ལུགས་སོགས་ཀྱི་དབྱེ་བར་ལྟོས་མེད་ཀྱིས།	 འཛམ་གླིང་གི་ས་གནས་གང་སར་སྐྱེ་བོ་མང་པོར་སེམས་

འགུལ་ཐེབས་ཏེ།	རླབས་ཆེན་གྱི་ལས་དོན་ཁག་ཏུ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་འདུག	ཚན་རིག་དང་དཔལ་འབྱོར་

ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་ཀྱང༌།	 འཛམ་གླིང་འདིར་ད་དུང་དབུལ་ཕོངས་དང་དམག་འཁྲུག་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གནས་

ཤིང༌།	 ང་ཚོ་མི་རེ་རེས་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཏེ་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡང་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བའི་གནས་

ཤིག་ཡིན།	 དེས་ན་རང་ཉིད་ཀྱི་སེམས་ཁོང་དུ་མི་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་ཐབས་དང།	 གཞན་ལ་ཕན་

ཐོགས་ངེས་རེད་བསམ་པ་ཡོད་ཀྱང༌།	 ལག་ལེན་དངོས་སུ་ཞུགས་རྒྱུར་སོམ་ཉི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	 ད་ལྟའི་སེམས་
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ཚོར་ཞན་པ་དང་ཆེ་རློམ་ཅན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང༌།	ཨ་མ་ཊེ་རེ་ས་གཅིག་པུས་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་འབད་རྩོལ་གནང་

བ་དེས་རྒྱ་མཚོ་ཆུ་ཐིགས་ཀྱི་དཔེ་ལྟར་མི་གཅིག་གིས་ཕན་གནོད་འབྲེལ་བའི་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་པའི་རེ་བའི་

སྣང་བ་ཕྲ་མོ་ཞིག་གསལ་བ་བྱས།	 ང་ཚོས་བྱེད་དགོས་པའི་ལས་ཀ་ཞིག་བྱ་རྒྱུར་བཀག་འགོག་གི་ས་

མཚམས་ཆེ་ཆུང་དང་མཐོ་དམན་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡོད།	 ས་མཚམས་ཀྱི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་དཔེར་ན།	 མི་

རིགས་དང༌།	 དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབས།	 ཡང་ན་ཆོས་ལུགས་ལྟ་བུ་ཡིན།	 དེ་ལྟ་ནའང་ངའི་བསམ་པར་

འགོག་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་དེ།	ང་ཚོའི་སེམས་ཁུར་མེད་པའི་སྣང་ཚུལ་འདི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག	ང་ཚོས་རང་གིས་རང་

ལ་རེ་དོགས་འཆང་བའི་རྩིག་གྱང་འདི་གཏོར་ནས།	གཡས་གཡོན་ཉེ་འགྲམ་གྱི་གང་ཟག་འགར་འབྲེལ་གཏུག་

བྱེད་རྒྱུ་དེ།	འཛམ་གླིང་འདིའི་དཀའ་རྙོག་ཆེ་ཤོས་དག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་གོམ་པ་དང་པོ་དེ་ཡིན།

	 རིང་པོར་མ་ཐོགས་པར་རླབས་ཆེའི་ལས་དོན་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་རང་ཉིད་ཀྱི་བློ་དོགས་རྣམས་

རང་ཡལ་དུ་སོང་སྟེ།	 རང་གིས་གང་ཤེས་པའི་མུ་སྦྲེལ་རི་མོའ་ིལག་རྩལ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཨ་མ་ཊེ་རེ་སའི་

མཛད་རྗེས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་རྣམས་གཞན་ལ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུའི་སེམས་ཤུགས་དང་ཀུན་སློང་སྐྱེས་བྱུང༌།	 རི་

མོའ་ིབརྒྱུད་ལམ་འདི་ཉིད་སེམས་བག་ཡངས་ཙམ་གྱི་ཆེད་དུ་མ་ཡིན་པར།	 མིའི་སེམས་ཤུགས་གོང་སྤེལ་

དང༌།	 བསམ་བློར་སྒྱུར་བཅོས་གཏོང་བའི་ནུས་པ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད།	 རི་མོ་ཧ་ཅང་མང་པོ་
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ངལ་སྐྱོན་སྟངས་རྣམས་སེམས་ལ་བཅངས་ཏེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ལག་རྩལ་ཇི་ཡོད་བཏོན་ནས་འབད་རྩོལ་བྱས་པ་

ཡིན།	 དེས་ན།	 འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ལ་དཔེ་དེབ་འདིས་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་མཛད་
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གནས་ཚུལ་འཚོལ་ཁུངས།
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 རྩོམ་པ་པོ་ངོ་སྤྲོད།

 ཧི་ས་ཀོ མ་ཏ་ནོ་ཁོང་རང་ད་ལྟ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བཞིན་པའི་གཞོན་སྐྱེས་ཉི་ཧོང་གི་མུ་སྦྲེལ་རི་མོའ་ི

སྒྱུ་རྩལ་བ་ཞིག་ཡིན། མོས་བྲིས་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ནང་དོན་སྣ་ཚོགས་པ་སྟེ། གྲོང་ཁྱེར་ནང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

བརྩེ་དུང་བརྗོད་པའི་ཀུ་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་དང༌། ཁྱིམ་ནང་གི་དྲག་སྤྱོད་བཟློག་ཐབས་ལྟ་བུ་ཟབ་པའི་ནང་

དོན་ཅན་ཡང་ཡོད། ཁོང་ད་ལྟ་གྲོང་ཁྱེར་ཡོ་ཀོ་ཧ་མའི་ཉེ་འདབས་སུ་བཞུགས་ཤིང༌། སྤྲོ་བ་དང་སེམས་འགུལ་

ཐེབས་ངེས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་བྱ་བར་འབད་བཞིན་ཡོད། 

 ཁོང་གི་སྐོར་རྒྱས་པ་མཁྱེན་འདོད་ཡོད་ན། http://homepage3.nifty.com/yokotyou/ དྲ་ཐག་

འདིར་ཉི་ཧོང་སྐད་ཡིག་ནང་གཟིགས་རོགས།

 Emotional Content གྱི་ངོ་སྤྲོད།

      འདི་ནི་ཉི་ཧོང་ནང་གི་རང་དབང་ཅན་གྱི་མུ་སྦྲེལ་བརྙན་དེབ་དང་འགུལ་སྐྱོད་པར་རིས་སྒྱུ་རྩལ་པའི་

མཐུན་ཚོགས་ཤིག་ཡིན། ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་ཕན་བདེའི་བྱ་གཞག་སྤེལ་རྒྱུར་སྙིང་སྟོབས་

སྤེལ་བ་དང༌། ནུས་པ་གོང་འཕེལ་ཡོང་བར་མཁོ་བའི་གནས་ཚུལ་གསར་གཏོད་དང་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

 ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོས་མུ་སྦྲེལ་བརྙན་དེབ་བཅུ་ཕྲག་བརྒལ་བ་ཞིག་དང་འགུལ་སྐྱོད་པར་རིས་ལས་

འཆར་གཅིག་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས། མགྱོགས་པོ་བརྡ་ལན་ཁྱབ་སྤེལ་དང༌། སྙིང་སྟོབས་

སྤེལ་ཐབས། ནུས་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་ཀའི་གྲུབ་འབྲས་རྣམས་ཁྱེད་རྣམ་པ་དང་མཉམ་སྤྱོད་

ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད།

འབྲེལ་གཏུག་ཁ་བྱང་དང་དྲ་གནས།
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རྩོམ་པ་པོ་དང་རི་མོ་འབྲི་མཁན།  ཧི་ས་ཀོ མ་ཏ་ནོ།

བོད་སྒྱུར་བྱེད་པོ།  ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ།

དཔར་རྩ་འཇུག་སྒྲིག་པ།  སྒྲོལ་མ།

དེབ་གཞི་དང་རྒྱབ་ཤོག་བཅོས་སྒྲིག་པ། དགེ་འདུན་དོན་ཡོད།

དཔར་ཐེངས་དང་པོ།          ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡

དཔར་གྲངས།         ༥༠༠༠

པར་སྐྲུན་དང་ཚོང་འགྲེམས་ཤེས་རིག་པར་ཁང་།
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