སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གྷན་དྷི།

(ཕྱི་ལོ་༡༨༦༩ལོའ་ི ཟླ་༡༠ ཚེས་༢-ཕྱི་ལོ་༡༩༤༨ལོའ་ི ཟླ་༡ ཚེས་༣༠)

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གྷན་དྷི་མཆོག་ནི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཙམ་མ་ཟད། འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་
ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་བཀུར་འོས་བའི་མི་སྣ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། དམ་པ་ཁོང་གིས་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའི་མི་ཚེའི་
བརྒྱུད་ལམ་རིང་མོའ་ི ནང། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་སྤྱད་དེ་དྲང་བདེན་དང་རང་དབང་རྩོད་ལེན་བྱས་
ཤིང་། ཁོང་གི་བླ་མེད་མཛད་སྤྱོད་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་དྲང་བདེན་དང་རང་དབང་ལ་དུངས་བའི་སྐྱེ་
བོ་བགྲང་ཡས་ཤིག་ལ་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་བཞག་ཡོད།
ཁོང་ནི་ཕྱི་ལོ་༡༨༦༩ ལོའ་ི ཟླ་༡༠ ཚེས་༢ ཉིན་གྷུཇརཊ་(Gujarat)མངའ་སྡེའི་པོར་བཱན་ཌཱར་(Porbandar)
ས་ཆ་རུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁོང་དགུང་ལོ་༡༣ ལ་སོན་སྐབས་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་ཤིང་། དགུང་ལོ་༡༨ ཐོག་ཨིན་ཡུལ་དུ་
ཁྲིམས་ལུགས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དུ་སོང་། ཕྱི་ལོ་༡༨༩༡ ལོར་ཨིན་ཡུལ་ནས་ཕྱིར་རྒྱ་གར་དུ་ལོག་སྟེ། མོམ་བྷེ་གྲོང་
ཁྱེར་དུ་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་བྱ་བ་གཉེར་འགོ་བརྩམས། འོན་ཀྱང་ལོ་ངོ་གཉིས་ཙམ་གྱི་རྗེས་སུ། ལྷོ་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁར་
གནས་སྤོ་བྱས་པའི་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ཚོར་ཁྲིམས་ལུགས་སློབ་སྟོན་པར་ཕེབས་དགོས་བྱུང་།    ཡུལ་དེར་ཁོང་
རིགས་དམན་པར་བརྩིས་ཏེ་མཐོང་ཆུང་བྱས་པ་དང། ལྷོ་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁར་གནས་སྤོ་བྱས་པའི་རྒྱ་གར་བ་ཚོར་
སྤྱི་དམངས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་གཟིགས་པས་ཐུགས་མི་བདེ་
བར་གྱུར་ཏེ། རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ཚོར་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་རེག་ཐབས་སུ་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལས་སུ་
ཞུགས།
ཕྱི་ལོ་༡༨༩༦ ལོར། ལྷོ་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་མི་རྒྱུད་དཀར་པོ་ཚོས་གཅར་རྡུང་དང་བརྙེས་བཅོས་ཚོད་མེད་
བྱས་རྗེས། གྷན་དྷིས་ཞི་འཇམ་གྱིས་རྒོལ་ལན་སློག་པ་དང་། དབང་འཛིན་མི་སྣའི་བཀའ་རྒྱ་དང་ལེན་མི་བྱེད་
པའི་འཐབ་ཇུས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱ་རྒྱུའི་སེམས་ཐག་བཅད། དེ་ལྟར་ཁོང་གིས་ཞུམ་པ་མེད་པའི་སྙིང་སྟོབས་དང་
འགྲན་ཟླ་བྲལ་བའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས། མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་དང་རིགས་རུས་མཐོ་དམན་རྩི་བའིི་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་
གྱི་ལྟ་བ་དང་སྲིད་ཇུས་ལ་ཁ་གཏད་བཅག་སྟེ་ལྷོ་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་ཡུལ་དུ་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུའི་རིང་བཞུགས།
བརྒྱུད་
རིམ་དེའི་ཁྲོད་ཁོང་བཙོན་ཁང་དུ་ལན་མང་བཅུགས་པ་དང་མནར་གཅོད་ཀྱི་བྲོ་བ་ཡང་གང་མང་མྱངས། ཕྱི་

ལོ་༡༩༡༤ ལོར་ལྷོ་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་རྒྱལ་ཁག་མཉམ་འབྲེལ་སྲིད་གཞུང་(The Government of The Union of South Africa)གིས་གྷན་དྷིས་བཏོན་པའི་དགོས་འདུན་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་ངོས་ལེན་བྱས་ཤིང་། ལྷོ་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁར་གནས་
སྤོ་བྱས་པའི་རྒྱ་གར་བ་ཚོའི་གཉེན་སྒྲིག་ལ་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པ་དང་། འོས་བསྡུ་དཔྱ་ཁྲལ་
ཡང་སྤྲོད་མི་དགོས་པ་བཟོས་པ་སོགས་བྱ་གཞག་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་རྗེས་ཕྱིར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས།
ཕྱི་ལོ་༡༩༡༩ ལོར། གྲོས་ཚོགས་སུ་རྒྱ་གར་ནང་ཨིན་ཇི་མི་སེར་སྤེལ་བའི་དབང་འཛིན་པ་ཚོར་གསར་
བརྗེ ་ ལས་རི ག ས་དང་འབྲེ ལ ་བའི ་གནས་ཚུལ་ཀུན་ལ་ངེ ས ་མེ ད ་ཚོ ད ་འཛིན ་བྱེ ད ་པའི ་ དབང་ཆ་སྤྲོ ད ་རྒྱུའི ་
ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་དང་། ལོ་དེའི་ཟླ་༤ ཚེས་༡༣ ཉིན་ཨམ་རི་སར་(Amritsar)ཡོད་པའི་གསེར་གྱི་ལྷ་ཁང་(Golden Temple)དུ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་རྒྱ་ཆེན་སྤེལ་བའི་དུས་སྟོན་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ལ་ཁེལ་ཡོད་པས། མི་
མང་ཁྲི་ཚོ་ལོངས་བ་འདུ་འཛོམས་བྱུང། གོང་རིམ་ནས་མི་མང་འདུ་འཛོམས་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ་བསྒྲགས།
འོན་ཀྱང་ཨིན་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་དང་། ཆོས་ལུགས་དུས་སྟོན་ལ་ཞུགས་མཁན་བྱིས་
པ་དང། བུད་མེད། རྒན་རབས་བཅས་མི་མང་པོ་ཞིག་རྗ་ལན་ཝ་ལ་བྷག་(Jallianwala Bagh)སྤྱི་གླིང་དུ་འདུ་
འཛོམས་བྱས། སྐབས་དེར་ཨིན་ཇིའི་དམག་དཔོན་ཌ་ཡེར་(Dyer)གྱིས་ཚམ་ཚོམ་མེད་པར། དམག་མི་ཚོར་མེ་
མདའི་ཁ་མི་མང་འདུ་འཛོམས་སར་གཏད་དེ་རྒྱག་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་བ་དང། དུས་ཡུན་སྐར་མ་བཅུ་
ཙམ་གྱི་རིང་མི་གྲངས་༤༠༠ ཙམ་རྐྱེན་ལམ་དུ་བརྫངས་ཤིང། མི་གྲངས་༡༢༠༠ ལྷག་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཚབ་ཆེན་
ཐེབས་པས། ལོ་རྒྱུས་ནང་ཨམ་རི་སར་གྱི་དམར་གསོད་ཆེན་མོའ་ི དོན་རྐྱེན་(Amritsar Massacre) དུ་གྲགས་པ་
བྱུང་། སྐབས་དེར་གྷན་དྷི་ཁོང་རྒྱ་གར་ཀོང་རེ་སི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པ་དང། ཀོང་རེ་སི་གཙོས་
ཆབ་སྲིད་ཚོགས་ཁག་མང་པོས་ཨིན་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེན་བྱས།  ཕྱི་ལོ་༡༩༢༠ ལོར། ཨིན་གཞུང་གིས་
མུ་མཐུད་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གི་སྲིད་ཇུས་ལེགས་བཅོས་མ་བྱས་པས། གྷན་དྷས་ཨིན་གཞུང་ལ་གཞོགས་འདེགས་
མི་བྱེད་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་ལས་འགུལ་བརྩམས་ཏེ། ཨིན་ཇིའི་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་སྣེར་གཏོགས་པའི་རྒྱ་
གར་བ་ཚོས་ལས་གནས་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་བ་དང་། ཁྲིམས་ཁང་ལྟ་བུའི་སྲིད་གཞུང་གི་ཁོངས་གཏོགས་སྡེ་
ཚན་ཁག་ནས་ལས་མཚམས་འཇོག་པ། རྒྱ་གར་གྱི་བྱིས་པ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཕྱིར་འཐེན་པ་
སོགས་བྱས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁུལ་གང་སར་མང་ཚོགས་འདུས་སྡོད་ཀྱིས་གཞུང་ལམ་བཀག་ཏེ་ཨིན་
གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཤིང་། སྐོར་སྲུང་དམག་གིས་གཅར་རྡུང་ཚད་མེད་བྱས་ཀྱང་གཞུང་ལམ་མ་ཕྱེས། གྷན་
དྷི ་ ཁོ ང ་ཞི ་ བའི ་ ལས་འགུལ་འདི ར ་སྐུལ་སློ ང ་བྱེ ད ་མཁན་དང་སྣེ ་ ཁྲི ད ་མཁན་གཙོ ་ བོ ་ ཡི ན ་པས་བཙོ ན ་དུ་
བཅུག་མོད། རིང་པོ་མ་འགོར་བར་གློད་བཀྲོལ་བྱ་དགོས་བྱུང་ཡོད།
སྐབས་དེ ར ་ཨི ན ་ཡུལ་གྱི ་ འཕྲུལ་ཆས་སྤྱོ ད ་པའི ་ བཟོ ་ གྲྭ་ཁག་ནས་ཐོ ན ་རྫས་སྣ་ཚོ ག ས་འདོ ན ་སྤེ ལ ་
གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་དབོར་འདྲེན་ཕོན་ཆེན་བྱས་པས། རྒྱ་གར་གྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་གཉེར་སྟངས་དང་
འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ཉམས་རྒུད་དུ་གྱུར་ཏེ། མི་མང་གི་འཚོ་ཐབས་ཇེ་ཞན་དུ་འགྱུར་གྱིན་ཡོད་པས། གྷན་དྷི་
མཆོ ག ་གི ས ་ཨི ན ་ཇི ས ་འདོ ན ་སྤེ ལ ་བྱས་པའི ་ ཅ་དངོ ས ་རི ག ས་ཉོ ་ ཚོ ང ་མི ་ བྱེ ད ་པའི ་ ལས་འགུལ་སྤེ ལ ་བ་མ་
ཟད། སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་འཁེལ་འཐག་བཟོ་གྲྭའི་ཉམས་རྒུད་ཀྱི་གནས་བབ་སླར་གསོ་བྱ་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་བྱས་
ཤིང། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཐགས་འཁོར་བཟོས་ཏེ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བཞིན་མི་མང་ལ་དེའི་དགོས་མཁོ་དང་རིན་
ཐང་ངོ་སྤྲོད་བྱས། དེས་རྒྱ་གར་དབུལ་ཕོང་གི་གནས་ལས་ཐར་བར་གཞོགས་འདེགས་མི་དམན་པ་ཐུབ་པ་མ་

ཟད། སྲོལ་རྒྱུན་བཟོ་ལས་རིག་པ་ཉམས་གསོ་དང་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་ཐད་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ཆིག་སྒྲིལ་
གྱི་ནུས་པ་ཐོན་ཡོད།
ཕྱི་ལོ་༡༩༢༤ ལོར། ཁོང་ཆབ་སྲིད་ལས་རིགས་ནང་ཐད་གར་མ་ཞུགས་ནའང། རྒྱ་གར་སྤྱི་ཚོགས་
ནང་གྲལ་རིམ་དང་རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་མེད་པར་བཟོས་ཏེ། ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་ནུས་པ་གོང་མཐོར་
གཏོང་ཐབས་སུ་འབད་པ་བྱས། འོན་ཀྱང་སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་ནང་རང་བཙན་རྩོད་པའི་ངར་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་
འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པས། ཁོང་ཆབ་སྲིད་ལས་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་བརྒལ་ཐབས་བྲལ་བར་
གྱུར།
ཕྱི་ལོ་༡༩༣༠ ལོར། ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་མི་མང་ཡོངས་ལ་ཚྭ་ཁྲལ་གཙོ་བྱས་པའི་དཔྱ་ཁྲལ་རིགས་སྲིད་
གཞུང་ལ་མི་སྤྲོད་པའི་འབོད་སྐུལ་དང་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་ཏེ། ཞི་བའི་སྒོ་ནས་མི་མང་གིས་སྲིད་གཞུང་གི་
ཁྲིམས་བཀའ་དང་ལེན་མི་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་གསར་པ་ཞིག་གི་འགོ་བརྩམས།   ལས་འགུལ་དེ་ནི་ཨ་མཱ་ཌཱ་
བཱ་ཌ་(Ahmadabad)ས་གནས་ནས་ཨ་རབ་མཚོ་མཐའ་(Arabian Sea)བར་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་ཀྱིས་སྤེལ་བ་དང།  
གོམ་བགྲོད་དུ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་མི་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་བྱུང་། ཨ་རབ་མཚོ་ཁ་ནས་ཚྭ་བཙགས་
འདོན་བྱས།
སྐབས་དེར་ལས་འགུལ་གྱི་དབུ་ཁྲིད་མཁན་གྷན་དྷི་མཆོག་ཡང་བསྐྱར་འཛིན་བཟུང་བཙོན་
འཇུག་བྱས་མོད། ཕྱི་ལོ་༡༩༣༡ ལོར་ཨིན་གཞུང་གིས་གྷན་དྷིས་བཏོན་པའི་རེ་འདུན་ཁག་ཅིག་ལ་ངོས་ལེན་
ཞུས་ཏེ་གློད་བཀྲོལ་བཏང་། ལོ་དེར་ཁོང་རྒྱ་གར་ཀོང་རེ་སི་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ཏེ་ཨིན་ཡུལ་དུ་ཚོགས་
འདུར་ཕེབས།
ཕྱི་ལོ་༡༩༣༢ ལོར། ཡང་བསྐྱར་ཁོང་གིས་ཨིན་གཞུང་གི་ཁྲིམས་བཀའ་དང་ལེན་མི་བྱེད་པའི་ལས་
འགུལ་གསར་པ་ཞིག་གི་འགོ་བཙུགས་པ་དང། ཁོང་ཐེངས་གཉིས་ལ་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས། འོན་
ཀྱང་ཁོང་གིས་ཐེངས་ཁ་ཤས་ལ་ཟས་བཅད་ཀྱིས་ཨིན་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཤིང་།   ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གྱི་
ལས་འགུལ་དེ་དག་གིས་ཕན་ནུས་ཆེན་པོ་ཐོན་པར་གྱུར། རྒྱུ་མཚན་ནི་སྐབས་དེར་ཁོང་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་
གྱི་ལས་འགུལ་ཁྲོད་སྐུ་གྲོངས་ཚེ། རྒྱ་གར་ནང་གསར་བརྗེ་ལས་འགུལ་གྱི་རྦ་རླབས་འགོག་མེད་དུ་འཕྱུར་རྒྱུ་
ཡིན་པས་རེད།   ཕྱི་ལོ་༡༩༣༢ ལོའ་ི ཟླ་༩ ནང་ཁོང་བཙོན་ཁང་དུ་བཞུགས་སྐབས། ཧིན་རྡུའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་
རིགས་རུས་དམན་པ་ཚོའི་གནས་བབ་ཇེ་ལེགས་སུ་འགྲོ་ཆེད་མ་ཤི་བར་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུ་བྱས། ཨིན་
གཞུང་གིས་རིགས་རུས་དམན་པ་ཚོར་རྒྱ་གར་ནང་འོས་བསྡུའི་ཁྱབ་ཁོངས་ལོགས་སུ་དབྱེ་དགོས་པའི་ངོས་
འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནི་གྷན་དྷིའི་ངོས་ནས་དྲང་བདེན་མིན་པའི་ལས་ཤིག་ལ་ངོ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད། གྷན་དྷི་ལ་མཚོན་ན་ཁོང་རང་ཉིད་ཚོང་པའི་རིགས་རྒྱུད་ཡིན་ནའང་། རྒྱ་གར་རང་བཙན་ལས་འགུལ་
གྱི་དབུ་ཁྲིད་མཁན་ཡིན་པ་དེས།
རིགས་རུས་མཐོ་དམན་བརྩི་བའི་ལམ་སྲོལ་གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་དང་དཔལ་
འབྱོར་གནས་བབ་ཐད་དྲང་བདེན་མིན་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་ངན་པ་ཇེ་ཆུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  
ཕྱི་ལོ་༡༩༣༤ ལོར། ཁོང་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགན་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཏེ། ཀོང་རེ་སི་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོར་ནེ་རུ་བསྐོས་ཤིང་། གྷན་དྷིས་མི་མང་ཚོར་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལྟ་གྲུབ་ངོ་སྤྲོད་དང་། རིགས་
རུས་མཐོ་དམན་གྱི་འདུ་ཤེས་མེད་པར་བཟོ་བའི་སློབ་གསོ་གཏོང་བཞིན།
རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་མང་པོར་

འགྲུལ་བཞུད་བྱས། སྐབས་དེར་ཁོང་ཆབ་སྲིད་ལས་རིགས་ནང་ཐད་ཀར་ཞུགས་ཀྱིན་མེད་ནའང། ཆབ་སྲིད་
དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐགས་གཅོད་ཐད་ཁོང་གིས་གོ་གནས་ངེས་ཅན་ཞིག་བཟུང་ཡོད། དཔེར་ན། ཕྱི་
ལོ་༡༩༣༥ ལོར་གྷན་དྷིས་ཆོག་མཆན་གྱི་མིང་རྟགས་མ་འཁོད་བར་དུ་ཨིན་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་རང་སྐྱོང་སྲིད་
ཇུས་ལག་བསྟར་བྱ་ཐབས་མ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་རེད། ཕྱི་ལོ་༡༩༣༩ ལོར་གྷན་དྷི་སླར་ཡང་ཆབ་སྲིད་ལས་རིགས་
ནང་ཞུགས་ཤིང་། སྔར་བཞིན་སྐབས་དེའི་རྒྱ་གར་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མིག་དཔེར་ལྟ་སའི་སྲིད་དོན་མི་སྣ་གལ་
ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར།
འཛམ་གླི ང ་དམག་ཆེ ན ་གཉི ས ་པ་བྱུང་བ་དང་ཨི ན ་གཞུང་གི ས ་རྒྱ་གར་དམག་འཁྲུག་ནང་མཉམ་
ཞུགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་རེ་བྱས་པར། ཀོང་རེ་སི་ཚོགས་པ་དང་གྷན་དྷིའི་ངོས་ནས་ཨིན་གཞུང་གིས་གང་
མགྱོགས་རྒྱ་གར་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་བཙན་གཙང་མ་སྤྲོད་རྒྱུར་ཁས་ལེན་བྱ་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་
བཏོན། འོན་ཀྱང་ཨིན་གཞུང་གིས་ཆ་རྐྱེན་དེ་བསྒྲུབ་ཐབས་མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་སྟབས། གྷན་དྷིས་
ཨིན་ཇི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེད་རྒྱ་གར་དམག་འཁྲུག་ནང་ཞུགས་རྒྱུར་ཁས་ལེན་མ་བྱས། དེར་བརྟེན་ཕྱི་ལོ་༡༩༤༢
ལོར་ཁོང་རེ་ཞིག་བཙོན་ཁང་དུ་བཀར་ཉར་བྱས་མོད། ལུས་ཁམས་མི་བདེ་བའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྟབས་ལོ་
གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་གློད་བཀྲོལ་བཏང་།
ཕྱི་ལོ་༡༩༤༤ ལོ་ནི་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་རྒྱ་གར་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་
བྱུང་བའི་ལོ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་རྒྱ་གར་འདི་ཉིད་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་ངོ་བོར་ཁ་དགྱེས་
དགོས་བར་དང་ལེན་མི་བྱ་ཀ་མེད་བྱུང་བའི་ལོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།
ཨིན་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་
སྤྲོད་རྒྱུའི་ཐགས་གཅོད་བྱས། འོན་ཀྱང་ཁ་ཆེའི་མཐུན་ཚོགས་(Muslim League) དང་ཀོང་རེ་སི་ཚོགས་པ་
སྟེ། རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས་པའི་ཚོགས་སྡེ་འདི་གཉིས་དབར་ཀྱི་རྩོད་ཉོག་སེལ་ཐབས་བྱ་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་
བཞག། དེར་བརྟེན་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ངོ་བོ་གཉིས་སུ་མི་དབྱེ་ཐབས་མེད་ཀྱི་གནས་ལ་སྦྱར།
གྷན་དྷིས་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཁབ་འདི་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་ཁ་འཕྲལ་འདོད་རྩ་བ་ནས་མེད་པའི་དགོངས་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་བཏོན་མོད།
མཐར་མི་འདོད་བཞིན་དུ་གནས་སྐབས་རིང་ཁ་ཆེ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་རེ་འདུན་ལྟར།
རྒྱལ་ཁབ་འདི་ངོ་བོ་
གཉིས་སུ་ཁ་འཕྲལ་དགོས་བྱུང་ནའང་རིམ་བཞིན་ནང་ཁུལ་ཞི་མཐུན་ཡོང་ཐབས་བྱས་ན་གནས་ཚུལ་ཡག་ཏུ་
ཡོང་རེ་དང་བཅས་མོས་མཐུན་མི་བྱ་ཀ་མེད་བྱུང་བས། གྷན་དྷི་ཐུགས་ཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང།  
ཕྱི་ལོ་༡༩༤༧ ལོར། ཨིན་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་སྤྲོད་སྐབས། སྔར་ལོ་རྒྱུས་ནང་གྲགས་
པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་པཀིསྟན་དང་རྒྱ་གར་བཅས་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་ཁ་བྲལ་དུ་བཏང་ཡོད།
སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་ཁ་བྲལ་དུ་བཏང་བའི་ཉེར་ལེན་གྱིས། ཁ་ཆེ་དང་ཧིན་རྡུ་དབར་མི་གསོ་
ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་ཟིང་འཁྲུག་ཆེན་པོ་ལངས་ཤིང་། གྷན་དྷིས་ནང་འཁྲུག་ཞི་འཇགས་ཡོང་བར་འབོད་སྐུལ་ཞུས་
པ་མ་ཟད། འཁྲུག་རྩོད་ཞི་འཇམ་མ་བྱུང་བར་ཟས་བཅད་རིམ་པར་གནང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༤༨ ལོའ་ི ཟླ་༡ ཚེས་༡༣
ཉིན་བསྐྱར་དུ་ནང་ཁུལ་ཞི་མཐུན་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་དུ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་དིལླི་རུ་ཟས་བཅད་གནང་བ་དང་།
དེས་ནང་འཁྲུག་ཞི་འཇགས་ཡོང་བར་ཕན་ནུས་ཆེན་པོ་ཐོན། འོན་ཀྱང་ཁོང་གིས་ཟས་བཅད་མཚམས་འཇོག་
བྱས་ནས་ཉིན་༡༢ འགོར་བའི་རྗེས་ཏེ།   ཟླ་༡ ཚེས་༣༠ ཉིན་གྱི་དགོང་མོ་ཞལ་འདོན་འཚོགས་པར་བསྐྱོད་
སྐབས། ཧིན་རྡུའི་ཆོས་ལུགས་ལ་རྨོངས་དད་ཀྱིས་རང་ལྟ་མཆོག་འཛིན་བྱེད་མཁན་ནཱ་ཐུ་རཱམ་གོ་ས(Nathuram

Gods)རུ་འབོད་པ་ཞིག་གིས་ལྐོག་གཡོ་བཤམས་ཏེ་མེ་མདའ་བརྒྱབས་ནས་སྐུ་སྲོག་འཕྲོག། 

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གྷན་དྷི་མཆོག་འཇིག་རྟེན་མི་ཡུལ་དང་ཁ་བྲལ་བ་འདི་ནི། འཛམ་གླིང་ཡོངས་
ལ་ཐེབས་པའི་གྱོང་གུད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་དང་། ཁོང་གི་བླ་ན་མེད་པའི་མཛད་བཟང་ནི་
དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་བྱུང་བ་ཙམ་དང་།
དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པ་མཇུག་བསྒྲིལ་བ་དང་ལྷན་དུ་ཡལ་འགྲོ་
བ་ཞིག་མིན་པར། ཇི་སྲིད་མིའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མ་སྟོང་བ་དེ་སྲིད་དུ་གནས་ངེས་པ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་སྐུ་
བཀྲོངས་པའི་གནས་ཚུལ་འདིའི་ཐད་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ནས་མྱ་ངན་ཞུས་ཡོད་ལ།
རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་རྒྱ་གར་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་མཚོན་པའི་ཐུགས་གསོ་གང་ལེགས་བྱས། དེ་ནས་
བཟུང་རིམ་བཞིན་རྒྱ་གར་དང་པཀིསྟན་དབར་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འཁོན་འཛིན་ཇེ་ཆུང་དུ་སོང་བ་དང་། འཛམ་
གླི ང ་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་གྷན་དྷི འི ་ འཚེ ་ བ་མེ ད ་པའི ་ ལྟ་སྤྱོ ད ་ཟབ་མོ ར ་བསྔགས་བརྗོ ད ་དང་གུས་བརྩི ་ ཐོ བ །
སྐབས་དེར་ཨ་རིའི་ཡུལ་དུ་སྤྱི་དམངས་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་དམ་པ་མར་ཊིན་ལུ་ཐར་ཀེང་
གིས་ཀྱང་གྷན་དྷིའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་བ་ལ་གོང་བཀུར་ཚད་མེད་གནང་མྱོང་ཡོད།

