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གཅིིག་བྱས་ན་   ཕྲུ་གུུ་ཆུུང་ཆུུང་ཕ་གི་ཡིིིན་སྲིིིད་

འོོ་༌༌ བྱས་ཙང༌༌་



10

ཡིིན་ད་་་ ང་ལྷ་སར་འགྲོ་

མཁན་ཡིན་

ཨ་ལེ་་་ དེ་འདྲ་ཡིིན་

ན་བརྟན་པོ་གྱིིས་

ལྷ་མོ་ཡར་ལོངས་



11

སེ་རའིི་ཨ་ལགས་

འདིི་ངའིིི་རེེེད་

ཁྱེེེད་རང་གིི་ཡིིིན་པ་རྣམས་

ངོོས་འཛིིན་གྱིིས་དང༌་



12

ཏག་ཏག་རེད་   དེ་ཁྱེེེད་

རང་གི་རེེེད་

ད་དུུང་ཅ་ལག་གཞན་པ་

ཨེ་འདུུག་
གཅིིག་འདུུག འདི་ཡང་ངའིི་རེེེད་

ཡིིན་ད་ལྟོོས་ཨ་       ཁྱེད་རང་གིི་དེེེ་ངོོོ་

ཤེེེས་ཀྱིི་ཨེེེ་འདུག་
འདི་རེེེད་

འདིི་ཡང་ངའིི་རེེེད་

འདིི་བྱས་ འདིི་བྱས་  འདིི་

ཚང་མ་ངའིི་རེེེད་ འདིི་ཚོོ ་

མ་རེད་  ང་ལ་མིི་དགོོོས་



13

འོོ་ཡ་   ད་ལྷ་ས་ལ་འགྲོ་

རན་པ་རེད་

ངས་ལྟ་སྐྱོང་ཡག་པོ་

བྱེད་ཆོག་

བློོ་བཟང་བསམ་གཏན་ལགས་

 ཁྱེད་རང་ལ་བློོས་འགེལ་གྱིི་ཡིིིན་ད་

ངས་ཁྱེད་རང་བརྗེད་

མིི་ཡོོོང༌
ཨ་ཕ་ ཨ་མ་གཉིིས་བདེ་

མོོར་བྱོོན་



14

ལྟོས་དང༌ འབྲོང་ཁྱུ་ཞིག་

བོོོད་ཀྱིི་རིིི་དྭགས་སྙིིང་རེྗ་མོོོ་འདིི་འདྲ་



15

འདིི་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེ འིིི་

ཡང་སྲིིད་རེེེད་

སླར་ཡང་སྐྱེ་འགྲོོའིིི་དོོོན་དུུ་ཡང་སྲིད་

བྱོོན་པར་བཀའ་དྲིན་ཆེ ་ ཕེེེབས་ལམ་

དུ་སྐུུ་ངལ་མ་བྱུུང་ངམ་

ང་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲེང་ཡིིན་

འདིི་ནས་ལྷ་སར་ཧ་ཅང་ཐག་རིིང་

པོོ་མ་རེད་ འོོན་ཀྱང་ལྷ་སར་མ་

ཕེབས་གོོང་དུ་དམིིགས་བསལ་

མཛད་སྒོ་ཞིིག་གནང་དགོས་

དེ་ནིིི་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིིད་འཁྲུལ་

བྲལ་ཡིིན་པར་ངོོས་འཛིིན་བྱ་རྒྱུའིི་

མཛད་སྒོ་ཞིིག་རེད་
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༡༩༣༩ ལོའིིི་དགུན་ཁ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའིི་ཡང་སྲིིད་ལྷ་སར་ཞབས་སོར་འཁོད་་།

འདིི་ནོོོར་བུ་གླིིང་ཀའིི་ཕོོ་བྲང་རེད་

༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེ ་ འདིི་ལྷ་སའིི་རྒྱལ་སྒོོ་

བྲག་སྒོོ་ག་ལིིང་རེེེད་ འདིི་ནས་ཡར་འཛུལ་ན་

ལྷ་སའིི་ནང་ཕེབས་པ་རེད་



18

ད་ལྟ་བྱས་ན་་་ དེ་དུས་ངའི་མི་ཚེའི་

ནང་གི་སྐྱིད་ཤོས་དེ་ཡིན་པ་འདྲ་

༡༩༤༠ ལོའི་དགུན་ཁ་དེར་ ང་སྡོད་ས་ནོར་བུ་གླིང་

ཀ་ནས་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་ནང་སྤོས་སོ་



19

ངའིི་ཨ་མ་ལགས་གང་དུ༌༌་ ངའི་པ་ལགས་

ཚོོ མས་ཆེ ན་སྲིིད་ཞིིའིིི་ཕུན་ཚོགས་ནང་གི་

བཞུགས་ཁྲིི་དེེེ་སེེེང་ཁྲིི་ཟེེེར་བ་དེ་རེེེད་

བོོོད་ཀྱིི་ཆོོ ས་སྲིིད་གཉིིས་ཀྱིི་བདག་པོོ་

ལས་གཞན་པ་སུའང་ཁྲིི་དེེེའིིི་སྟེེེང་བཞུགས་

མིི་ཆོོ ག

པོ་ཏ་ལའི་ནང་གི་ཚོམས་ཆེན་སིྲད་

ཞིའི་ཕུན་ཚོགས་དེའི་ནང་ང་རང་

དངོས་སུ་གསེར་ཁིྲར་མངའ་གསོལ་

བྱས་པ་རེད་

ཇོོོ་ཇོོོ་བློོོ་བཟང་ང་དང་མཉམ་དུ་

བསྡད་ན་ཨེ་འགྲིིག་



20

སྐུུ་རྒྱབ་ཕ་གིིར་དར་ལྕག་གཅིིག་

དང་ཀོོ་ལྕག་གཅིིག་ཡོོད་པ་

གཟིིགས་སོོང་ངམ་

དར་ལྕག་དེ་སྐུ་མདུུན་ཁྱེད་ཀྱིི་ཆེ ད་དུ་རེད་ ཀོོ་ལྕག་དེ་བློོ་

བཟང་གིི་ཆེ ད་དུ་རེད་ སློོབ་སྦྱོོང་ཡག་པོོ་མ་གནང་ན་བེད་

སྤྱོོད་གཏོོང་རྒྱུུ་རེད་

མཁྱེན་སོོང་ངམ་ ད་ཧུར་ཐག་

གནང་དགོས་

ནང་ཆོས་དང་བརྡ་སྤྲོད་  སྨན་དང་

རྩིས་སོོོགས་སྦྱང་རྒྱུུར་འབྲིི་ཀློོག་གིི་

རྨང་གཞི་ངེེེས་པར་དུ་དགོས་

ཨ་མ་ལགས་



21

མི་ཐམས་ཅད་བདེ་སྐྱིིད་

འདོོད་མཁན་ཤ་སྟག་རེད་

བོོོད་ཀྱིི་ཡུལ་ལུང་གང་སར་སློོབ་

སྦྱོོང་གིི་གོོོ་སྐབས་མ་ཐོོབ་པ་

ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོོད་

དེ་དགོོངས་པར་འཇགས་

རོོགས་གནང༌

དཔོོན་པོོ་ལགས་ སྔ་དྲོོ་བདེ་ལེེེགས་ དེ་རིིིང་

ཉིིན་གུང་ཕག་ཤ་བཟོོ་རོོོགས་གནང་
གྲྭ་བཙུུན་གྱིས་ཤ་བཟའ་མི་ཆོོ ག་

པ་མིན་ནམ་ རྩེད་མོོོ་རང་
ཡིིན་

ང་རང་དེ་ཚོོ འིིི་གྲས་ནས་གཅིིིག་

ཡིིིན་པར་བརྟེན་ ངས་གསལ་པོ་

ཤེས་ཀྱིི་ཡོོད་



22

ང་ལ་ཕྲུ་གུ་གཞན་ལྟར་ཕྱི་ལ་རྩེད་

མོ་རྩེ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་མེད་ཙང་ ཐག་

རིང་དུ་ཕྲུ་གུ་རྩེད་མོ་རྩེ་བ་ལ་བལྟས་

ནས་སྨོན་གྱི་ཡོད་



23

ཆབ་སྲིིད་ཀྱིི་དབང་ཆའིི་འཐབ་

རྩོོོད་ཀྱིི་གནས་ཚུུལ་མངོན་ཉསེ་

པོོོ་དེེེ་བྱུུང་དུུས་སམེས་ལ་བཟོོད་མིི་

བདེ་བ་བྱུུང་

༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེ ་ སྐུ་ཞབས་ཧེན་རིིག ཧ་

རཱར་མཇལ་ཁར་བཅར་རྩིས་འདུག

ཨ་ལེ་ དངོོས་
གནས་ ཨེ་ཡིིན་

མིི་མང་ཉམ་ཆུང་དེ་ཚོོོ ་སྣང་

ཟོོོལ་བདེ་མདོོོག་ཁ་པོོ་འདུག་

ཁོོོང་ནིི་ཨསིི་ཏྲིིི་ཡའིི་ཡུུལ་གྱིི་རིིི་

འཛེགས་པ་སྐད་གྲགས་ཆེ ་ཤོོོས་དེ་
    རེེེད་

ཁོོོང་གིི་ཡ་ཉེན་ལ་ལྟོོས་མེད་ཀྱིི་བྱས་རྗེས་དང་

དམག་ཆེན་གཉིིས་པའིི་སྐབས་རྒྱ་གར་ནང་

གིི་ཨིིན་ཇིིའིིི་བཙོོ ན་ཁང་ནས་བྲོས་ཏེ་ལྷ་སར་

འབྱོོར་བའིི་གནས་ཚུུལ་རྣམས་ཞིབ་ཅིིང་ཕྲ་

བ་ཤེས་འདོོད་ཡོོད་



24

ཕྱིི་པོོོ་འདིི་འདྲར་ག་རེ་

གནང་གིི་ཡོོོད་དམ་

དཔོོན་པོོ་ལགས་ 
གསོོན་དང་་་

འོོ་་་ སྐུ་མདུན་
གསུང་དང༌་་

དམག་འཐབ་བྱས་ནས་མིི་གཅིིག་

གིིས་གཅིིག་གསོོད་རེས་བྱེད་

དགོོས་དོོན་གང་ཡིན་ནམ་

རང་ཁོོ་ནའིི་ཁེ་ཕན་གྱིི་ཆེ ད་དུ་ལུུང་པ་

གཅིིིག་གིིས་གཅིིག་ལ་བཙན་འཛུལ་

བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དམག་འཁྲུག་

ཡང་ཡང་བྱུུང་བ་དེས་ མིི་མང་པོོའིིི་ཤིིི་

རྐྱེན་བྱེད་ཀྱིི་འདུུག་

དུུས་སྐབས་ཕལ་ཆེ་བར་སྡུག་པོ་མྱོོང་མཁན་དེ་ 

ཉེེེས་སྐྱོོོན་གང་ཡང་མེད་པའིི་མིིི་མང་དཀྱུས་མ་ཚོ་

ཡིིན་པ་མ་ཟད་ ཕལ་ཆེ་བར་བུད་མེད་དང་བྱིིས་པ་ 

རྒན་འཁོོགས་ཚོར་དཀའ་སྡུག་ཆེ་ཤོོོས་བྱུུང་འདུུག
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བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཀིྱ་ས་མཚམས་

ཁག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གི་བཅིངས་བཀྲོལ་

དམག་དཔུང་བསྡུ་གསོག་བྱས་ཏེ་

བོད་ནང་མདུན་བསྐྱོད་བྱ་རྒྱུའི་གྲ་

སིྒྲག་ཨང་གསར་ཡོད་པ་རེད་
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རེད་དེ་་་ ཡིན་ནའང༌་

ཕིྱ་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོའི་ཟླ་ ༡༠  

ཚེས་ ༧ ཉིན་རྒྱ་དམག་གིས་བོད་

ཤར་ཕྱོགས་ཀིྱ་ཆབ་མདོར་དཔུང་

འཇུག་བྱས་པ་རེད་

དེ་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་ལ་

སྐུ་ཚབ་ཆེད་གཏོང་བྱས་པ་རེད་
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ཡིན་ན་ཡང་་་

མང་སེྣ་ཉུང་གིས་མ་བརྟན་

པར་ས་མཚམས་འགོག་སྲུང་

ཐུབ་ཐབས་བྲལ་བ་རེད་

སྐབས་དེར་མདོ་ཁམས་ཁུལ་གིྱ་ཡུལ་དམག་

དང་མཉམ་སྡེབ་ཀིྱས་བོད་ཀིྱ་མཐའ་སྲུང་

དམག་མིས་རྒོལ་ལན་སློག་པ་རེད་
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དེ་བཞིིན་ངས་སྐུ་བཅར་ཞུུས་ནས་ཡོངས་འཛིན་མུ་

མཐུད་དེ་ཞུུ་དགོོས་པའིི་ཐག་གཅོད་བྱུང་སོོང་

༌༌༌༌༌ ༌༌༌༌༌

རྒྱ་ནག་དང་ཐབས་ཤེས་ཡོོད་རྒུ་རྩལ་སྤྲུུགས་

ཀྱིིིས་དམག་འཐབ་བྱེད་བཞིིན་པའིི་བོོད་མིི་ས་

ཡ་དྲུུག་གིི་དབུུ་ཁྲིིད་ཡིིན་མིིན་ལ་དོོགས་པ་

སྤུུ་ཙམ་ཡང་ག་ལ་ཡོད་

ད་གང་དྲགས་   

ངས་འཇོན་ཨེ་ཡོོོང་

ྋགོོོང་ས་མཆོག་ ཆོས་སྐྱོོང་གིིས་སྐུུ་ཉིིད་ཀྱིིས་

རྒྱལ་སྲིིད་ཀྱིི་ཐུུགས་འགན་བཞེས་དགོོས་པའིི་

བཀའ་ལུུང་གནང་སོོང༌ ངས་རྒྱལ་ཚབ་ནས་དགོོངས་

པ་ཞུ་རྒྱུུའི་གྲ་སྒྲིིག་ཞུུ་རྒྱུུ་ཡིིན་
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་ ་ ་ ་རརརརརརརརརརརར

རརརརརར རརརརརར

རརརརརརརརར

་་་་་་་་་

་ ་ ་ ་ ར རར ར ར ར རར ར ར

རར ར ར རརར ར ར

ར རར ར ར རར ར ར

རརར ར རརར རར རལྷག་པར་དུ་ང་རང་ལོ་༡༥ ལས་མ་ལོན་

པའི་སྐབས་དེར་སྐུ་གོང་མའི་བཀའ་ལུང་

དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་དོན་སིྙང་ཆེན་པོ་འདུག་

༡༩༥༠ ལོའི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༧ ཉིན་གསེར་ཁིྲར་མངའ་

གསོལ་བྱས་ཏེ་ དེ་ཉིན་ནས་ངོས་རང་འགྲོ་ལུགས་ཀིྱ་ཆ་

ནས་བོད་ཀིྱ་ཆོས་སིྲད་གཉིས་ཀིྱ་བདག་པོར་གྱུར་པ་རེད་
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ང་ཚོོ འིིི་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེ ་

གང་དུུ་གདན་འདྲེན་ཞུུ་ཡིི་

ཡོོོད་དམ་

སྐུ་མདུུན་་་ ལྷ་ས་ནས་མ་ཕེབས་རོོགས་ ང་ཚོོ ་ཐུགས་དགོོངས་ནས་མ་འདོར་རོོགས་

གནང་ ལྷ་སར་ཕྱིར་ལོོག་གནང་རོགས་

ང་ཚོོ ་འགྲུལ་པ་དཀྱུུས་མ་རང་ཡིན་ 

ྋརྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེ ་ང་ཚོོ ་དང་ལྷན་དུ་

ག་ནས་ཡོང་

གནས་ཚུུལ་ལེགས་པོོ་བྱུུང་

ན་ ་ ་  འཕྲལ་སེལ་ཙམ་ཉེན་

གཡོོལ་ཡིིན་པ་གོོ་བྱུང་

ཟིིང་ཆ་མ་གནང་

རོགས་
ང་ཚོོ ་འགྲོོ་ཆུགས་དང་

ཁོོོང་གིིས་ང་ཚོོ ་ཐུགས་དགོངས་

ནས་ནམ་ཡང་འདོར་གྱིི་མ་རེད་ 

མགྱོོགས་པོོོ་ཚུུར་ཕེབས་རྒྱུུ་ཡིིན་

པ་ཐག་ཆོད་



31

གཙོོོ ་འཛིིན་མའོོ་ཡིི་དབུ་ཁྲིིད་འོོག་ཆིིག་སྒྲིིལ་བྱས་ཏ་ེརྒྱ་

ནག་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བཙན་འཛུལ་དང་དབང་བསྒྱུར་གྱིི་ཡ་

ང་བའིི་དུས་རབས་མཇུག་འགྲིལ་བ་རེད་

ད་ཆ་དབུལ་ཕོངས་དང་བཤུ་གཞོག་

གིིིས་མནར་བའི་རྒྱ་ནག་རྙིང་པ་དེ་

མཐོང་རྒྱུ་མེད་

ང་ཆུང་དུས་རྒྱ་མི་ཚོས་

དཀའ་ལས་མང་པོ་རྒྱག་

པ་མཐོང་མྱོང་བ་དྲན་བྱུང་

མ་མཐར་སིྤྱ་ཚོགས་ནང་དྲང་

བདེན་དང་འདྲ་མཉམ་གིྱ་ལྟ་བ་

ཤོད་མཁན་ཡིན་ཙང་སིྤྱ་ཚོགས་

རིང་ལུགས་ལ་མི་དགའ་བ་མེད་

 གྲོ་མོོ་་། ཕྱིི་ལོོོ་༡༩༥༡ ཟླ་༧ 

སྤྱིི་ཚོོ གས་རིིང་ལུགས་ཟེར་བ་དེ་མིི་མང་ལ་འདྲ་

མཉམ་དང་དྲང་བདེན་ཡོོང་བའིི་འགན་ཁུར་བེྱད་པའིི་

ལམ་ལུུགས་ཤིག་རེད་ ད་ཆ་ཀྲུང་གོ་དེ་ཕྱིིའིིི་

བཙན་རྒྱལ་པའི་ཐེེེ་བྱུུས་མེད་པར་མུ་མཐུུད་ཡར་

རྒྱས་འགོྲ་ངེེེས་རེེེད་
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ཁོང་ཚོའིི་ཀུན་སློོང་ལ་དོོགས་པ་མི་ཟ་བ་

དཀའ་ཡང་ ཁོང་ཚོས་གང་བཤད་པ་ལ་ཆ་

འཇོག་བྱེད་ཐབས་བྱེད་དགོོས་

ང་ཚོས་རེ་བ་བཟང་ས་ནས་བརྒྱབ་སྟེ་

རྒྱ་མི་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་དགོོས་

ལྷ་སར་ཕྱིར་ལོོག་

གནང་རྒྱུུ་ཡིན་ནམ་

ཕྱིིིར་ལོོོག་མ་གནང་རོགས་ 

ཧ་ཅང་ཉེན་ཁ་ཚ་བོོ་རེེེད་

ངའིིི་མིིི་མང་རྣམས་སྐྱོབ་

ཐབས་བྱ་རྒྱུུ་དེ་ངའིི་ལས་

འགན་དང་པོ་དེ་རེེེད་

མིི་གསོོོད་ཁྲག་སྦྱོར་འདི་དག་ངེས་

པར་དུུ་མཚམས་འཇོོག་དགོོས་

ཀྱི་རེེེད་
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ལྷ་ས་རང་གི་མི་འབོར་ཁྲི་བདུན་ལས་

མེད་སར་རྒྱ་ནག་གི་དམག་མི་ཁྲི་

གཉིས་ལྷག་འབྱོར་ཟིན་འདུག་

ལྷ་ས་་།
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བོད་རང་བཙན་ཡིན་ རྒྱ་དམར་བོད་

ནས་ཕར་རྒྱུགས་ཤིག།

རྒྱ་མིི་ཚོོ ས་བཅིིངས་བཀྲོོལ་ཟེར་བ་དེ་

གང་རེད། ང་ཚོར་བཅིིངས་བཀྲོོལ་བཏང་

ཟེེེར་བ་དང་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་གཉིིས་

ལ་ཁྱད་པར་ཨེ་འདུག་

རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་འཛུལ་མ་བྱས་གོང་

དུུ་ང་ཚོོ ་ནིི་ཞིིི་བདེེེར་དགའ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཅིིག་ཡིིན་ལ་ མང་ཚོགས་ལ་ཕན་པའི་

སྲིིིད་གཞུུང་ཡང་ཡོོོད་ གང་ལྟར་རྒྱ་མི་

སླེེེབས་ནས་ང་ཚོོ ་མ་སྐྱིིད་པ་བཟོོས་སོོང༌

འོོོ་་་ རེད་  དེ་ག་རང་རེད་ རྒྱ་ནག་གིས་

ང་ཚོོ ་མུུག་ཤི་གཏོོང་འདོོད་ཡོོད་ས་རེད་

ང་ཚོོ ་ལ་འདིི་འདྲའིི་བཅིིངས་བཀྲོོལ་ཟེར་

བ་དེ་མིིི་དགོོོས་ རྒྱ་དམར་རང་ཡུལ་དུུ་

ལོག་དགོས་

དེ་ནས་དུས་ཚོད་རིམ་སོང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་

དམག་དཔུང་དང་བོད་མི་དཀྱུས་མའི་དབར་གིྱ་

འབྲེལ་བའང་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་ཕིྱན་སོང་

གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ས་གནས་གང་སར་རྒྱ་དམག་

ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་སྦྱར་ཡིག་མང་པོ་ཐོན་པ་རེད་

ས་གནས་གང་སར་རྒྱ་དམག་

ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཀིྱ་ཚོགས་འདུ་

འཚོགས་འདུག
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ཁ་ཚུུམས་༌་ ཁྱེད་རང་བཙན་རྒྱལ་

རིིིང་ལུུགས་པ་དང་གསར་བརྗེར་ངོོ་

ལོོོག་པ་ཡིིན་པ་གསལ་པོ་ཤེས་སོོང་

བོོོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་མཁན་རྒྱ་

དམག་དང་བོོད་དམག་གཉིས་ཟླ་སྒྲིིལ་

ཟེར་བ་མིི་སྲིིིད་པ་རེད་

ཁྱེད་རང་སེམས་པ་ཐང་

ཐང་མེད་པ་འདྲ་

ཁྱེར་རང་གིི་སྐད་ཆ་དེ་མགོོ་ལ་རྡོོོ་

གཞུུས་ནས་རྨ་མ་དྲག་གོང་ལ་

གྲོོགས་པོོ་བྱེེེད་དགོོས་པའིི་དབང་ཤེད་

བཏང་བ་རང་རེད་

སེམས་པ་ཐང་ཐང་མེད་མཁན་ཁྱེད་ཚོོ ་རེེེད་ འདིི་གྲོོོས་

མཐུུན་དོན་ཚན་༡༧ གྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་རེད་ ཁྱེད་རང་

གིི་གྲོས་མཐུུན་དང་རྩ་འགལ་བྱེད་ཀྱིི་འདུག་

འོོ་ན་་་ ལྟོས་དང་སྐད་ཆ་འདི་ག་རེ་རེེེད་ བོོད་ས་

གནས་སྲིིད་གཞུུང་གིས་རང་མོས་ཀྱིིས་ལེགས་

བཅོོ ས་གཏོོང་ཆོོ ག་རྒྱུུ་ རྒྱ་ནག་གི་དབང་འཛིན་

པས་དེ་ལ་ཐེ་བྱུུས་བྱ་རྒྱུུ་མིིན་་་ ཞེས་་་ གྲོོས་

མཐུན་ནང་གསལ་པོ་འཁོོད་འདུག་
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པཎ་ཆེན་རིིིན་པོོོ་ཆེེ ་༡༩༥༢ ལོའིིི་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེ ས་༢༨ ཉིན་ལྷ་སར་ཕེབས་་།

ད་རེས་མཇལ་བ་ཧ་ཅང་

དགའ་པོ་བྱུང་

ྋགོོོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོོ་མཆོོ ག་

དངོོོས་སུུ་མཇལ་ཐུུབ་པར་དགའ་པོ་བྱུང༌

ངས་ཡུུན་རིིང་པོོོ་ནས་ཕེབས་སྒུག་

ཞུ་བཞིན་ཡོོད་
ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རྗེས་སུ་བོད་ཀྱི་བླ་ཆེན་

མཐོ་ཤོས་དེ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རེད་

དགུུང་ལོོ་བཅོོ ་ལྔ་ཕེེབས་པའིི་པཎ་ཆེེ ན་སྐུུ་ཕྲེེང་༡༠ པ་་།
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ངས་མིི་མང་ཚོོ འིིི་འཚོོ ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ལ་

བལྟ་བར་འདིར་ཡང་ཡང་ཡོང་གིི་ཡོོོད་
ཁོོང་ཚོོ ་ལ་བདེ་བ་བྱུང་ན་དགོངས་

ཀྱིི་ཡོོོད་ཙང་རེད་པ་

ཡིིན་དང་ཡིིན་  དེ་ང་ཚོོ འིིི་

ཕུུགས་བསམ་རེད་

ངས་ཁ་འདོན་དགེ་སྦྱོོོར་བྱེད་དུས་

བསམ་བློོ་དེེེ་རང་གཏོོང་གིི་ཡོོོད་

རང་ཉིད་ལས་ལོ་གསུམ་

གྱི་གཞོན་པའི་པཎ་ཆེན་

དེ་སྐུ་ན་ཕྲ་ཡང་ཐུགས་

རྒྱུད་བཟང་པོ་ཞིག་འདུག་

ཁོང་ཐུགས་བག་ཡངས་

པོ་དང་ཐུགས་གཤིས་

བཟང་པོ་ཡོད་་པའི་

ཚོར་སྣང་བྱུང༌
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རྒྱ་ནག་པེ་ཅིིིང་དུ་༡༩༥༤ ཟླ་༩ པའི་ནང་།

ཚག   ཚོབ་༌༌༌
ཚག   ཚོབ་༌༌༌

ཚག   ཚོབ་༌༌༌

ཚག ཚོབ་༌༌༌
ཚག ཚོབ་༌༌༌

ངོས་རང་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་དུ་འགྲོ་རྒྱུར་བོད་

མི་ཚོར་མི་འདོད་པ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་

གུང་ཁྲན་ཏང་གིས་ངོས་རང་དང་

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ལ་མི་

དམངས་འཐུས་་མི་ཚོགས་ཆེན་དུ་པེ་

ཅིང་ལ་མགྲོན་འབོད་བྱས་པ་རེད་



39

བོོོད་ཀྱིི་མ་འོོངས་པའིི་གནད་དོོན་གྱིི་ཆེ ད་དུ་ མིི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་

གཞུུང་འབྲེལ་གྱིིས་འཛུུགས་རྒྱུུ་གལ་ཆེན་པོོ་རེེེད་ དེེེ་ནས་འཐུས་མི་

ཚོོ ས་མིི་མང་གིི་བསམ་ཚུལ་ཤེས་པ་བྱེད་དགོོས་

བོད་དུ་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ཉིིི་མ་གཅིིག་གིི་གོོོང༌་། ༡༩༥༥ ལོའི་དཔྱིད་ཀར་་།

ཁོོང་གདན་ཞུ་བྱས་ཡོད་

ྋགོོོང་ས་མཆོོ ག་སླར་ཡང་

མཇལ་བ་དགའ་པོ་བྱུང་

ངས་ཁྱདེ་རང་སང་ཉིིན་བོོོད་ལ་ལོོག་ཕབེས་

རྒྱུུ་ཡིིན་པ་གོོ་བྱུུང༌ ད་རསེ་མཇལ་དུས་

མཐའ་མ་ཡིིན་གྱིི་རེེེད་ བསླབ་བྱ་རེ་

གཉིིས་ཤིིག་ཞུ་རྒྱུུ་ཡོད་

གློོོ་བུུར་དུུ་སྐད་སྒྱུུར་གྲ་སྒྲིིག་

བྱུུང་མ་སོང་དགོོངས་འགལ་མ་

གནང་རོགས་

སྐྱོོོན་མེད་ ངས་རྒྱ་སྐད་

ཏོོག་ཙམ་སྦྱོོང་ཐབས་

བྱས་པ་ཡིན་
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དེས་རྐྱེན་པས་གྲྭ་བཙུུན་མང་དྲགས་ནས་མི་འབོོར་

འཕེལ་རྒྱས་ལ་གནོད་པ་མ་ཟད་ དངོས་པོོ་ཡར་རྒྱས་

ལའང་འཐུུས་ཤོར་འགྲོ་ཡིི་རེེེད་

ཁྱེེེད་རང་པེ་ཅིིིང་ནང་བཞུགས་

རིིིང་གནས་ཚུུལ་མང་པོ་མཁེྱན་

ཡོོོད་པའིི་ཡིིིད་ཆེེེ ས་ཡོོོད་

ཁྱེད་རང་མ་ཐོན་གོོང་ལ་སྐད་ཆ་གཅིག་

མཁྱེན་པ་གནང་རོགས་

མཁྱེན་གྱིི་ཨེེེ་ཡོོོད་་་ ཆོོ ས་ཟེར་བ་དེ་

དུག་རེད་

དེེེ་རང་བྱུུང་ 

ཐུུགས་རྗེ་ཆེེེ ་
ཁྱེེེད་རང་གིི་བསམ་བློོ་གུ་ཡངས་

པོོོ་དེེེས་དངོོོས་གནས་སེམས་

ཤུུགས་སྤེལ་གྱིི་འདུུག
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ད་བྱས་ན་ ཁྱེད་རང་ཆོས་དང་ལས་

རྒྱུ་འབྲས་རྩ་གཏོར་གཏོང་མཁན་

དེ་རེད་འདུག་

དེ ་ ནི་གཙོ་འཛིན་

མའོ་དང་མཇལ་འཕྲད་

མཐའ་མ་དེ་རེད་
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འབར་ར་ར་འབང༌།

འབར་ར་ར་འབང༌།
ཚིང་ཚ

ིང།

ཏུད་ ་་ཏུ
ད་་་་

ཏུད་ ་་ཏུད་་་་

དེ་ཉིན་དུས་སྟོན་གིྱ་རྣམ་པ་ལྟ་བུར་རྒྱ་དམག་གི་རོལ་ཆའི་

སྡེ་ཁག་གིས་རོལ་དབྱངས་དང་དམར་ཤོག་གི་གླུ་གཞས་

བཏང་སོང༌ གྲོང་སྡེ་ལས་ཁུངས་ཀིྱ་ཚོགས་ཁང་གསར་པ་དེ་

དར་ཆ་དང༌ འཕྲེད་དར་ གཙོ་འཛིན་མའོ་དང་ཁོང་གི་ཕྱག་

འབྲེལ་པ་ཚོའི་འདྲ་པར་སོགས་ཀིྱས་བརྒྱན་འདུག་
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དེ་ཙམ་མ་ཟད་ གྲོང་སྡེ་དང་

དགོན་པ་རྣམས་ལ་གནམ་ཐོག་

ནས་གཏོར་རྒོལ་བྱས་འདུག་

དེར་བརྟེན་དགོན་པ་དང་གྲོང་སྡེ་སྟོང་

ཕྲག་མང་པོ་རྩ་གཏོར་བཏང་བ་རེད་
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ངས་མའོོ་ཀྲུུའུ་ཞི་ལ་ཡིི་གེེེ་གཏོོང་གིི་ཡིིིན་ ཁོོང་

གིི་བཀོོོད་ཁྱབ་ལྟར་ལས་དོན་མིི་བྱེེེད་མཁན་གྱི་

དམའ་རིིམ་ལས་སྣེ་ཚོོ ར་བཀོོད་འདོོམས་ནན་པོ་

གནང་གི་རེེེད་

དགོོན་སྡེ་ཁག་ལ་འབོམ་བརྒྱབ་པ་མ་ཚད་ 

ཉེས་མེད་གྲྭ་བཙུུན་དང་བུུད་མེད་ ཐ་ན་བྱིིས་

པ་ཡན་ཆད་དམར་གསོོད་བཏང་བ་དེ་ལ་

རྒྱུུ་མཚན་ཅི་འདྲ་ཞིིག་བཤད་ཀྱང་ལ་དག་

ཐབས་མེད་

རེེེད་་་ ད་འགྲིིག་སོོང་

ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ཀྱི་རྗེས་སུུ་
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གཙོ་འཛིན་མའོ་་་ འདི་འདྲ་

བྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་

གལ་ཏེ་འདི་འདྲ་ཡིན་ན་ འཛམ་གླིང་གི་

ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཞེས་པའི་དམར་

པོའི་རིང་ལུགས་པ་ངོ་མ་ཞིག་མ་རེད་

་་་་ ཁྱེད་ཀྱིས་རང་དབང་དང་ འདྲ་

མཉམ་ བདེ་སྐྱིད་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་མི་

རྩོད་པ་ཨེ་ཡིན་

ཁྱེད་ཀིྱ་དབུ་ཁིྲད་ཀིྱ་ནུས་པ་དང་དམིགས་ཡུལ་ངས་དུས་

སྐབས་ཤིག་ལ་ཆེ་མཐོང་བྱེད་མྱོང་ འོན་ཀྱང་ད་ཆ་

ཁྱེད་རང་རྣམ་པ་རྫུས་པའི་བཙན་རྒྱལ་སྐབས་འཚོལ་

བ་ཅིག་ཡིན་པའི་རང་མདོག་དམར་རྗེན་དུ་

བསྟན་པ་རེད་
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རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་ཞིི་

བདེ་ལའང་ཕན་གྱི་རེེེད་

རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་དུུ་་།

སྟོོོན་པ་བཅོོ མ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

གསུུངས་པའིི་དམ་པའིི་ཆོོ ས་དེེེ་རང་རེ་

གང་ཟག་སྒེར་གྱིི་བདེེེ་བ་ཙམ་མ་ཟད་

རྒྱ་ནག་གི་འགོག་རྐྱེན་དང་བྱ་ར་ནན་པོ་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་

སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་དུ་འགྲོ་ཐུབ་པ་དེ་འཁྲུལ་སྣང་ལྟ་བུ་བྱུང༌

སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་༢༥༠༠ འཁོར་

བའི་དུས་དྲན་སྐབས་ རྒྱ་གར་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་

ཆོས་ཚོགས་ཀྱིས་མགྲོན་འབོད་བྱུང་བ་ལྟར་ ངོས་

རང་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༦ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་སོང་བ་ཡིན་
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སྐུུ་མདུུན་རྒྱ་གར་དུུ་བཞུུགས་

རོོགས་ ལྷ་སར་ལོག་མ་

ཕེབས་རོོགས་

རྒྱ་གར་དུུ་བཞུུགས་ནས་ཕྱིའིིི་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རོོོགས་སྐྱོོར་

བཙལ་གནང་ན་ཡག་ས་རེད་

སྐབས་དེར་བོད་ནང་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་

ཛ་དྲག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་ ངོས་ཀྱི་

སྐུ་འཁོར་ཚོས་ང་རྒྱ་གར་དུ་སྡོད་དམ་མི་

སྡོད་སྐོར་རྩོད་གླེང་མང་པོ་བྱས་སོང༌

སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་

དད་གུས་དང་དགའ་སྤྲོའི་སྣང་

བ་བརྗོད་དུ་མེད་པ་བྱུང་

ཡུན་རིང་མ་ཐུག་པའི་ངའི་གཅེན་པོ་

གཉིས་ཀྱང༌ ཀ་ལའི་ཀ་ཏར་བགོྲ་

གེླང་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་བྱུང༌

དུས་དྲན་མཛད་སྒོའི ་གཏམ་བཤད་སོགས་

བསྒྲུབས་པའི་རྗེས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་སངས་རྒྱས་

སའི་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སོང་བ་ཡིན་
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དགྲ་འཛིན་གྱིི་འདུ་ཤེས་དེེེ་ནམ་ཡང་ཡལ་

གྱི་མ་རེེེད་        

ྋགོང་ས་མཆོག་༡༩༥༧ ལོའིིི་དབྱར་དུས་ལྷ་སར་ཕྱིར་ཕེེབས་གནང༌་།

དམག་འཁྲུག་གིས་འཛད་མཐའ་མེད་པའིི་འཁོོོན་འཛིིན་ཁོོོ་ན་བཟོོ་རྒྱུུ་

རེད་  གལ་ཏེ་དམག་ཐོབ་པ་ཡིན་ནའང༌  རྒྱལ་ཁ་སྲ་བརྟན་ཞིག་

ཡོོང་མིི་ཐུུབ་  རྒྱ་ནག་དང་དམག་འཐབ་བྱས་ཏེ་ཕན་ཚུུན་དགྲ་ཟླའི་

འདུུ་ཤེས་དྲག་པོོ་དེེེ་ལྟ་བུུ་ཞིིག་བཟོོས་པའིི་རྗེེེས་སུ་མཐུུན་འབྲེལ་གྱིི་

འབྲེལ་ལམ་གསར་འཛུགས་ཡོང་ཐབས་ཨེ་ཡོོད་
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མིི་མང་དང་བླངས་དམག་མི་ཁྲིིི་ཕྲག་

མང་པོོ་འདུུག ཁོང་ཚོའིིི་གོོོ་ལག་ཆ་

ཚང་ཕལ་ཆེ་བ་ཨ་རི་གསང་ལས་ཁང་

ནས་སྤྲད་པ་ཡིན་བཟོོ་འདུག་

མདོོ་ཁམས་ཡོངས་རྫོོགས་ནང་བོད་མིའིིི་ཡུལ་

དམག་དང་རྒྱ་དམག་དབར་དམག་འཁྲུག་རྒྱག་

བཞིན་པ་རེད་

འབོོོམ་དང་འབར་མདེལ་གྱིིས་

ཡུུལ་ལུུང་ཡོངས་རྫོགས་གྱང་རོ་

བཟོས་ཚར་བ་རེད་

དམག་འཁྲུུག་དེ་མགྱོོགས་པོོ་

དབུུས་གཙང་ཁུལ་དུུའང་ཁྱབ་

རྒྱུུ་ཉག་གཅིག་རེེེད་
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ད་ནངས་སྐུ་སྲུུང་མདའ་དཔོན་ལ་ རྒྱ་དཔོན་ཚོས་ 

སང་ཉིན་གཟིིགས་མོོའིིི་སྐབས་གོོ་ལག་མེད་པའིི་

སྐུུ་སྲུུང་ཉུུང་ངུུ་ལས་ཁྲིད་མ་ཡོང་ཟེར་འདུག་

མགྲོོན་འབོོད་གནང་བར་ཐུགས་

རྗེེེ་ཆེེེ ་ སྨོོོན་ལམ་ཆནེ་མོོའིིི་

རྗེེེས་སུུ་ཕྱིི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚ ེས་ 

༡༠ ལ་ཡོང་ཆོག་

འོོོ་ན་མགྱོོགས་པོོ་

མཇལ་ཆོག་པ་ཞུ་

དགའ་སྤྲོོའིི་དུུས་ཚོད་
དེེེ་ཡུུད་ཙམ་རེད་

ཕྱི་ཟླ་༣ ཚེས་ ༧ སང་ཉིིན་རྒྱ་མིའིིི་དམག་སྒར་དུུ་

ཟློོོས་གར་གཟིགས་མོོར་མ་ཕབེས་

རོོགས་

ཕིྱ་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅུ་ཡི་ཉི་མ་ཁ་ཤས་ཀིྱ་

གོང་ལ་ ངས་སོྨན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐོག་རྒྱུགས་སྤྲད་

ནས་དགེ་བཤེས་ཀིྱ་མཚན་གནས་ཐོབ་པ་རེད་

དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་རྒྱུགས་འབུལ་

ཞུ་ས་ཇོ་ཁང་ནས་ངོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་བར་

ལམ་ཟུར་དུ་མང་ཚོགས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་

དགའ་སྤྲོའི་བསུ་བ་དང་རྟེན་འབྲེལ་ཞུས་བྱུང༌
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༸སྐུ་མདུུན་རྒྱ་མིའིིི་དམག་སྒར་ནང་སྐུ་སྲུུང་

མེད་པར་མ་ཕེབས་རོོགས་  ཁོ་ཚོོ ས་སྐུ་ཕྱྭ་

ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་རྒྱུུ་ཐག་ཆོད་

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེ ར་སྲུང་སྐྱོོབ་གྱིིས་ ༸སྐུུ་མདུུན་རྒྱ་དམར་གྱི་ལག་ཏུུ་

མ་གཏོང་

འདིི་རྒྱ་དམག་གི་གཡོོ་བྱུས་རེད་  

ང་ཚོོ ས་ཁོོོང་སྲུང་དགོོས་
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རྒྱ་དམར་རང་ཡུལ་དུུ་ལོག་

རྒྱུགས་

རྒྱལ་ཚོོ ང་པ་ཁྱོོད་ཚོོ ་  རྒྱ་མིའིིི་མོོོ་

ཊའི་ནང་ཡོོང་བ་རྫབ་ཆེན་རེེེད་

ངོོ་ཚ་རྒྱུ་མེད་མཁན་

བོོད་ཡུུལ་བོོད་མིིར་རྩིིས་སྤྲོོོད་

བྱེད་དགོོས་
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ཚང་མ་སོོ་སོོའིིི་ཁྱིིིམ་དུ་ཟིིང་ཆ་

མེད་པར་ལོོག་དགོོས་གསུངས་

ཀྱི་འདུུག་

མཛད་འཆར་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ 

དེ་རིིིང་ཟློོོས་གར་ལྟ་བར་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན་

གློོ་བུར་དུུ་འཆར་གཞིར་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་

དོོན་གང་ཡིན་ནམ་ བོད་གཞུང་གིས་མིི་མང་

གྱེན་ལང་ཡོོང་རྒྱུུར་སྐུུལ་སློང་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོོད་པ་ངས་

ཤེས་ཀྱིི་ཡོོོད་

ཚང་མ་གསན་རོགས་གནང༌ ༸རྒྱལ་

བ་རིིན་པོོོ་ཆེ ་དམག་སྒར་དུ་གཟིགས་

མོོར་ཕེབས་ཀྱིི་མ་རེེེད་

རྒྱ་མིིའིིི་དཔོོོན་རིིགས་ཚོོ ་ལ་ང་ཡོོང་ཐུུབ་པ་མི་

འདུུག དགོོངས་པ་གནང་རོགས་ལོབ་ཤོོག དེ་ཤུུལ་

རིིང་ངས་ཕོོ་བྲང་མཐའ་སྐོར་གྱིི་མིིི་མང་ཚོ་ཞིི་

འཇམ་བཟོོ་ཐབས་བྱེད་ཆོོ ག
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ད་བྱས་ན་ཐབས་ཤེས་ཡག་

ཤོས་དེ་ ང་རང་འདི་ནས་ཐོན་

རྒྱུ་དེ་རེད་

འདི་འདྲ་ཨེ་ཡིན་ ང་མི་

གཅིག་གི་ཚེ་སྲོག་ཙམ་མ་

ཟད་མི་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོའི ་

སྲོག་འགྲོ་ཉེན་འདུག་

མི་ཚོགས་ཆེན་པོ་འདི་ཉེན་

ཁ་མེད་པར་རང་གནས་སུ་

ལོག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུའི་ཐབས་

ཤེས་ཨེ་ཡོད་

འདི ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་མོ་རེ ད་ 

ཕྱིའི་བཙན་འཛུལ་པ་ལ་མི་

མང་གི་མི་འདོད་པའི་ཁོང་ཁྲོ་

ཞི་ཐབས་མི་འདུག་

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆེད་དུ་མི་

མང་འདི་ཚོས་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་

དང་བཅས་པ་བློས་གཏོང་བྱ་རྒྱུར་ཐེ་

ཚོམ་མི་འདུག་

མི་མང་འདི་ཚོ་ནོར་བུ་གིླང་ཁར་

འཛོམས་ནས་མ་བསྡད་པར་རང་གནས་

སུ་ལོག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་དང་འདི་ཚོའི་སྲོག་

སྐྱོབ་ཐབས་ཡོད་དམ་

གནད་དོན་འདི ་ང་ལ་ཐུག་པ་

ཡིན་དུས་་་ ང་རང་འདིར་མ་

བསྡད་ན་

གལ་ཏེ་ང་རང་འདི་མ་བསྡད་ན་

མི་མང་རྣམས་འདིར་འཛོམས་

དགོས་དོན་གང་ཡོད་
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གཙང་པོའིི་འགྲམ་དུུ་སླེབས་སོོང༌་ 

རྡོོོག་སྒྲ་མ་གོ་བ་གནང་དགོས་

འཚང་ཁའི་དཀྱིིལ་ནས་ཐར་

ཙམ་བྱུང་སོང་

ད་རྒྱ་མིའིིི་དམག་སྒར་དང་

ཉེ་བོོོ་རེེེད་

ཐོ་རོག༌༌༌༌
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སྐུུ་ཐང་ཆད་ན་གསུང་

རོོགས་

ཨ་ལེ་བསྟན་སྲུང་དང་བླངས་

དམག་མི་རེེེད་པ་ 

ད་ཆ་ང་ཚོས་ཕེབས་སྐྱལ་

ཞུས་ཆོག་
ད་ཉེན་ཁ་མེད་

སྔོོོན་མ་ང་ཚོའིིི་རྗེེེས་ཟིིན་སོོོང་
འགྲིིག་ཤག་

འགྲོོ་རྐྱང་གྱིིས་

འོོ་ཡ༌ ༌ ༌

ཟེ་ལ་བརྒྱབ་ནས་

ཕེབས་དགོོས་

ཨ་མ་ལགས་དང་བསྟན་འཛིན་

ཆོོོ ས་རྒྱལ་གཉིིས་བདེ་བོོོར་འབྱོོར་བ་

ཡག་པོོ་བྱུུང་ ང་སེམས་ཁྲལ་བྱུང་

ང་ཚོོ ་འདིིར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེ ་

ཕེེེབས་སྒུུག་ཞུུ་བཞིན་ཡོོད་
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མི་མང་གིི་དཀྱིིལ་དུ་མེ་

སྒྱོགས་བརྒྱབ་འདུག་

ག་རེ་ཡིིན་ནམ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆ ེ་ གནས་ཚུུལ་

མིི་སྙན་པ་ཞིིག་འབྱོོར་སོོང་

ྋགོོོང་ས་མཆོག་ནོོར་བུ་གླིང་ཁ་ནས་ཉེན་གཡོོལ་དུ་

ཕེབས་ནས་ཞག་མ་གཉིས་ཀྱིི་རྗེེེས་སུ་་་

རྒྱ་དམག་གིས་ཕོོ་བྲང་ལ་མེ་

སྒྱོོགས་བརྒྱབ་འདུག་

ཆུུ་ཚོོ ད་ ༤༡ རིང་མེེེ་སྒྱོོོགས་

རྒྱུུན་མ་ཆད་པར་བརྒྱབ་འདུག་
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 སྐུུ་མདུུན་

སྐུུ་མདུུན་་་ ག་རེ་

གནང་སོང་

སྐུུ་མདུུན་

ཕལ་ཆ ེར་རྒྱུུ་ཚད་སྙུུང་

པ་ཡིིན་བཟོོ་འདུག་

ད་ག་རེ་བྱས་ན་ཡག གནས་
སྐབས་བསྡད་ན་

སྙུུང་གཞིི་དྲག་པོོ་ཡོོད་

བཞིིན་དུུ་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་

མ་རེད་

མ་རེད་་་ 

ད་འགྲོོ་ན་ཡག་གི་

རེེེད་

ཤིིང་ཁང་འདིི་འདྲ་ཞིིག་རྙེེེད་པ་སྟབས་

ཡག་སོང༌ སྐུ་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོ་

བོ་འདུག་
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བྱས་ན་ང་ཚོར་ཕམ་ཉེས་བྱུང་བ་རེད་

༡༩༥༩ ཟླ་བཞི་པའིིི་ནང་མ་སུ་རིར་ཞབས་སོར་འཁོོད་་། སྐུུ་མདུུན་སྐུུ་ཁམས་ཅི་

འདྲ་འདུག་

ཨ་མ་ལགས་བཀའ་དྲིན་

ཆེེེ ༌༌༌ ད་གཟུུགས་པོ་བདེེེ་རུ་

ཕྱིིན་འདུག
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སྐུུ་མདུུན་༸སྐྱབས་མགོན་རིིན་པོོོ་ཆེེེ ་

རྒྱ་གར་ནང་བོད་མིིི་སྐྱབས་བཅོལ་བའིི་སྡོོོད་སྒར་་།
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༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེ ར་སྙན་གསེང་ཞུ་

རྒྱུུར་ བོོད་མིི་བཙན་བྱོོལ་བ་ཉིན་རེེེ་

བཞིན་ཇེེེ་མང་དུ་འགྲོ་ཡིི་འདུུག་

སྲོོོག་མགོོ་ཐོོོན་ཙམ་བྱུང༌ 

ད་སྐལ་བ་བཟང་སོང༌

ལ་ལུང་མང་པོ་རྒྱག་དུས་མི་མང་པོོ་

འཁྱགས་ཤི་དང་ལྟོོགས་ཤིི་ཐེེེབས་སོོང་

ཁྱེད་ཚོོ འིིི་དཀའ་སྡུག་ངས་ཤེས་

ཀྱིི་འདུུག རེ་བ་མ་བརླག་པ་གྱིས་

སེམས་ཤུུགས་མ་ཆག་པར་གྱིས་དང་ང་ཚོ་

མཉམ་དུུ་བོད་ལ་ལོག་རྒྱུུའི་ཉིིི་མ་མགྱོོགས་

པོ་འཆར་གྱི་རེེེད་
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བཀག་ཉར་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་འགྲིིག་གིི་མ་

རེེེད་ པཎ་ཆེན་བླ་མ་བཙོན་འཇུག་གྱིས་

དེེེ་རང་རེད་ ཁོོས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའིི་ཚབ་ཏུུ་གྲ་སྒྲིག་ཨུུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་

གིི་ཚོོ གས་གཙོ་བྱེེེད་དགོོས་ཀྱིི་རེེེད་ འོོོན་ཀྱང་ཁོོས་མང་ཚོགས་ཀྱིི་

མདུན་དུུ་རྒྱ་ནག་གཞུུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པ་རེད་

ཁོོ་ལ་གོོ་སྐབས་ཤིག་སྤྲད་ན་

ལོོ་རྗེེེས་མའིི་སྨོོོན་ལམ་ཚོགས་

ཆ ེན་ཐོོག་ཁོོ་ལ་ཏཱ་ལའི་མར་སྐྱོོན་

བརྗོོད་བེྱད་དུ་ཆུུགས་

དེ་དང་ཕྱོོགས་མཚུུངས་རྒྱ་ནག་སྲིད་

གཞུུང་ལ་ལ་རྒྱ་འཆང་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་

འབུུལ་དུུ་ཆུུགས་

དག་ཐབས་མེད་པའིི་
ཉེས་པ་རེད་

སྒུུགས་དང་ ཁོ་ལ་བོད་མིི་ཚོོོ ས་ཆེ ས་

མཐོོོང་དང་གུུས་བརྩི་ཡོོོད་པ་དེ་ང་ཚོོ ས་བེད་

སྤྱོོོད་བྱས་ནས་ཁེ་ཕན་ལེན་དགོོས་
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ཉིིན་མ་གཅིག་བོོད་ལ་སྐྱིིད་པའིི་ཉིིི་མ་ཤར་ནས་

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོོ་ཆེེེ ་སླར་ཡང་ཞབས་སོར་འཁོད་

ཀྱི་རེེེད་

ཕྱི་ལོོོ་ ༡༩༦༤ ལོའིིི་སྨོོོན་ལམ་ཆེན་མོོོའིིི་སྐབས་་།

ཏཱ་ལའིི་བླ་མར་སྐྱོན་འཛུགས་དང་

མཚན་སྨད་བྱེད་དགོོས་

ཚང་མ་ཉོན་ཨ་་་ ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་བོོད་ཀྱིི་དབུ་ཁྲིིད་ངོོོ་མ་རེད་

བོོོད་རིིགས་སྐྱ་སེར་ཕོོ་མོོ་ཡོོངས་རྫོོགས་ལ་ཞུ་རྒྱུུར་་་ 

ྋགོོོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆནེ་པོོོ་མཆོོ ག་་་ ༸གོང་

ས་མཆོག་ནིི་ངོོོ་མ་ད་ེརེེེད་་་

ངས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སུ་ཡིན་གསལ་པོ་

ཤེེེས་ཀྱིི་ཡོོོད་ ཁོོང་དོོོན་དམ་དུ་་་
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བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་

ས་ལ་དེ་ད་ཆ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བོད་

མིའི་གྲོང་བརྡལ་དུ་གྱུར་པ་མ་ཟད་ ཕལ་མོ་

ཆེས་ལྷ་ས་ཆུང་ཆུང་ཞེས་འབོད་ཀིྱ་ཡོད་

ལས་ཀ་འདི་ཚོའི་ཆེད་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་

འགྲོ་གྲོན་ཕལ་མོ་ཆེ་བཏང་གནང་བ་བཀའ་

དྲནི་ཆེན་པོ་ཡིན་

བིྱས་པ་ཚོ་ང་ཚོའི་མ་འོངས་པའི་སོན་རྩ་ཡིན་

པར་བརྟནེ་ སོླབ་སོྦྱང་ཡག་པོ་སོྤྲད་ཐུབ་ན་བོད་ཀིྱ་

རིག་གཞུང་བདག་ཉར་ཐུབ་རྒྱུ་མ་ཟད་མ་འོངས་

པར་རེ་རྒྱག་ས་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་

གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་གཉིས་དང་རྒྱལ་སིྤྱའི་སིྤྱ་

ཚོགས་ནས་ཀྱང་རོགས་སྐྱོར་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་

ད་དུང་ཡང་བོད་མི་ཚོས་འབད་རྩོལ་དང་བཟོད་བསྲན་གིྱ་སྒོ་ནས་

མི་ཡུལ་དུ་གནས་མུར་རང་གི་རེ་བ་མ་དོར་བར་གནས་ཡོད་

ད་ལྟའི་ཆར་བོད་མི་ཆིག་འབུམ་བཞི་

ཁིྲ་(༡.༤༠.༠༠༠)ཙམ་བཙན་བྱོལ་

དུ་གནས་མུས་ཡིན་
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དེ ་ནིི ་བོོོ ད ་ལ་མི ང ་ དོོོན ་

མཚུུངས་པའི ་ར ང ་སྐྱོ ང ་

ཐོོབ་རྒྱུུའིི་ཆེེེ ད་དུུ་ཡིིན་

དེེེ་ནིིི་གཙོོ ་བོོོ་འཛམ་གླིང་གང་ས་ནས་ང་

ཚོོོ ར་དགའ་མོས་དང་བྱམས་བརྩེ་ཐོོབ་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད་

བྱམས་བརྩེ་དང་དགའ་མོས་ཀྱིས་རེེེ་བ་གོོང་

འཕེལ་དུ་འགྲོ་བར་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་

ངོོས་རང་སྒེར་གྱིི་རང་དབང་དེ་རང་ལོོ་ 

༡༥ སྐབས་སུ་བརླགས་པ་རེད་

ད་ེནས་ངོོས་རང་ལོ་ ༢༤ ལ་

སླེབས་དུུས་ལུུང་པ་ཤོར་བ་རེད་

འདས་པའི་ལོོོ་ ༥༠ རིང་ངས་ལས་

འགན་ཆེན་པོོ་ཞིིག་སྒྲུབ་བཞིན་

བཙན་བྱོལ་དུ་བསྡད་ཡོད་

ཕྱི་ལོོོ་ ༢༠༠༨

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དགུང་ལོ་ ༧༣ 
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ཕ་མ་གཉིིས་བོོོད་ནས་བྲོས་ཡོོང་དུུས་

མེ་མདའ་བརྒྱབ་ནས་བསད་སོང་ ད་ང་

རང་གཅིག་པུ་ཡིན་

དེང་སང་གིི་ཌྷ་རམ་ས་ལ་་།

བུུ་ཁྱེད་རང་གི་ཕ་མ་

ག་བར་ཡོད་་་
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དེ་འདྲ་ཨེ་ཡིིན་་་

ཕྲུུ་གུུ་འདི་ལ་སྡོོད་ས་གྲ་

སྒྲིག་གྱིིས་
ལགས་སོ་ བུུ་རང་སེམས་ཁྲལ་མ་བེྱད་་་ ཨ་ལེ་

་་  ངལ་གསོ་ཡག་པོོ་རྒྱོོབས་

བོོད་མཐོོ་སྒང་གི་ཡུལ་ལུུང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་

དེེེ་ འཛམ་གིླང་འདིིའིིི་རང་བྱུུང་ཁོར་ཡུུག་སྲུུང་སོྐྱབ་

ཀྱིི་ར་བ་ཆེ ས་ཤོོས་དེ་བཟོོ་རྒྱུའིི་འཆར་གཞི་འདིི་འདྲ་

རེད་   ཉོོན་ཨ་
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ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་

དང༌། །འགྲོ་བ་ཇི་སྲིད་གནས་

གྱུར་པ། །དེ་སྲིད་བདག་ཀྱང་

གནས་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བའི་

སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་ཤོག་་་

་་་་་་་

དེ་རེེེད་  དངོོས་གནས་རེད་

རྫོགས་སོོ་་།་།
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མཐའ་མཆན་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་གནམ་བདེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་ཐང་ཆེན་དུ་མི་མང་སྡེབ་གསོད་བྱུང་རྐྱེན་ཐད་ྋགོང་ས་མཆོག་

གིས་གསུང༌ ་ ་ ་

“རང་དབང་དང༌ མང་གཙོ་ འགྲོ་བ་མིའི་ཆེ་མཐོང་གི་ཆེད་དུ་རྒྱ་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཕོ་མོ་ས་ཡ་མང་པོས་རང་གི་

འདོད་དོན་ཞི་བའི་ལམ་ནས་མངོན་ཐབས་བྱས་ཏེ་་ ་ ་ ་  རང་གི་དགོས་འདུན་དང་འཚམས་པར་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་

ལམ་ཉག་གཅིག་ལ་བསྟེན་པ་དེ་ངོ་མཚར་གྱི་གནས་རེད་ རྒྱ་ནག་མི་མང་གི་མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་འདི་ལ་རྒྱལ་

སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་སེམས་ཤུགས་དང་ཆབ་སྲིད་གཉིས་ཀའི་ཆ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུའི་འོས་འགན་ཡོད་པའི་ཡིད་

ཆེས་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་ རྒྱ་ནག་ལ་དགོས་གལ་ཆེ་བ་དེ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང༌ མང་གཙོ་ ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་སྒྱུར་

བཅས་རེད་ འདི་དག་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་དང༌  ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ བརྟན་ལྷིང༌ ཞི་བདེ་བཅས་ཀྱི་རྨང་

གཞི་རེད་་ ་ ་ ་ དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་ཀྱང་འཛམ་གླིང་འདིའི་མང་གཙོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཨ་མའི་ཁོངས་སུ་འཇུག་རྒྱུའི་ཐབས་

ཤེས་ཡོད་རྒུ་རྩལ་སྤྲུགས་བྱེད་དགོས་”ཞེས་བཀའ་བསྩལ་འདུག་།

ང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་ཚུལ་དེས་ཁོང་གི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་བའི་རང་གཟུགས་

མཚོན་པ་དང༌ ང་རང་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཁོང་གི་གསུང་དེ་ཟབ་མོ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་གོ་རྟོགས་ཐུབ་པ་བྱུང༌།

འདི་ག་Emotional Content ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཞབས་ཨཱི་ཇི་ཧན་ ཤི་མི་ཛུ་ལགས་ཀྱིས་ལོ་གཉིས་ལྷག་

ཙམ་གྱི་སྔོན་དུ་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་དང༌ བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་

བྱུང་རྐྱེན་རྣམས་མུ་སྦྲེལ་སྒྲུང་གཏམ་གྱི་རི་མོར་འབེབ་རྒྱུའི་དགོངས་ཚུལ་གསུང་བྱུང༌ དེ་ནས་བཟུང་ཉིན་བསྟར་རེ་

བཞིན་འཚེ་བ་སྤངས་པའི་གོ་དོན་དང་འབྲལ་ཐབས་མེད་པ་མ་ཟད་ འཚེ་བ་སྤངས་པའི་ལྟ་གྲུབ་དེ་ གནོད་འཚེའི་བྱ་

གཞག་དང་བྲལ་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ དགྲ་ཟླ་ཕན་ཚུན་གྱི་བར་དུའང་གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་ཀྱི་བསམ་པ་བསྐྲུན་རྒྱུར་

འབད་བརྩོན་རྒྱུན་མ་ཆད་དུ་བྱ་རྒྱུ་དང༌ འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི་མི་མང་ཕན་ཚུན་དབར་གནད་དོན་གང་ཡོད་པ་དེའི་

ཐོག་བསམ་ཚུལ་མཐུན་པ་དང་ཆིག་སྒྲིལ་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད་ ངའི་བསམ་པར་སྔོན་ཐོན་གྱི་བསམ་བློ་འདི་འདྲ་ལ་
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བརྟེན་ནས་ ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་རེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་དང༌ འཛམ་གླིང་འདིར་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པའི་ལེགས་ཕྱོགས་ཀྱི་

འགྱུར་བ་ཡོང་ཐུབ་པར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་།

༢༠༠༨ ལོར་པེ་ཅིང་ཨོ་ལེམ་པིག་གི་སྔོན་བསུའི་ཚུལ་དུ་དཔལ་འབར་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་ཚོར་ཁོང་ཁྲོའ་ིརྣམ་

འགྱུར་ཅན་གིྱ་ངོ་རྒོལ་བ་མང་པོས་རྒོལ་བརྡུང་བྱས་པ་དེས་ རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་རགིས་མི་མང་གི་སྤོབས་པ་དང་ཆེ་མཐོང་ལ་

གནོད་སྐྱོན་བཏང་བ་དང༌ ངོ་རྒོལ་གིྱ་བྱ་གཞག་འདི་ཚོས་ཕྱོགས་གཉསི་ཀར་ཁོང་ཁྲོ་དང་འཁོན་འཛིན་སྤེལ་བ་མ་ཟད་ 

བོད་རང་བཙན་དགོས་པར་རྩོད་ལེན་གིྱ་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་དེ་ཚོས་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་དགོངས་ཇི་ལྟ་བའི་

འཚེ་བ་མེད་པའི་ས་མཚམས་ལས་རྒྱ་ཡན་དུ་སོང་བ་དེས་ ངའ་ིལས་དོན་འད་ིརྫོགས་ལ་ཉེ་བའ་ིགནས་སྐབས་སུ་ཤནི་ཏུ་

བློ་ཕམ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང༌།

བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་པའི་དབང་སྒྱུར་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བོད་ལ་ཞི་བའི་བཅིངས་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་

ཟེར་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་དང་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་རེད་།

འདས་མ་ཐག་པའི་བརྒྱ་ཕྲག་དེའི་ནང་ངའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཀྱང་བྱས་པ་ནང་བཞིན་འཛམ་བུ་གླིང་འདིས་དུས་

སྐབས་མང་པོར་དམག་དུས་ཀྱི་ཐལ་ཆ་དུ་མ་བྱུང་བའི་ཁ་གཡོར་ས་གཅིག་པ་རེད་།

 མུ་སྦྲེལ་རི་མོའི་ཐབས་ལམ་འདི་ཉིད་གནད་དོན་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནུས་ལྡན་ཞིག་ཡིན་པར་

བརྟེན།་ ངའི་རྩོལ་བ་འདིས་འཚེ་བ་སྤངས་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཁྱབ་སྤེལ་དང༌ རྩོད་རྙོག་ཐ་དག་ཞི་བའི་ཐབས་ཤིག་བསྐྲུན་

ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད་།

   ཏེ་ཚུ་ སཱ་ཡེ་ཝཱ་ཡེ

   ཝ་ག་ཡ་མ་  ཉི་ཧོང༌

                 ༢༠༠༨ ལོའི་ཟླ་བ་ ༦ པ་།
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ཐུགས་རྗེ་ལེགས་གསོོལ་

ཉི་ཧོོོང་དང་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་མཐུན་འགྱུུར་མེད་པར་ལས་དོན་འདི་འགྲུབ་ཐབས་མེད་ དྷ་རམ་ས་

ལ་བཙན་བྱོལ་བོོད་གཞུང་དང་སྐུུ་སྒེར་ཡིིག་ཚང་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུུར་ སྐུུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གོོང་མ་ཇོོ་དཔལ་དཔལ་འབྱོར་ཚེ ་

རིིིང་ལགས་དང༌ ད་ལྟའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཐོག་པ་མཚོ་སྒོོ་ལྷག་པ་ལགས་ནས་སྐུ་པར་ཁག་གི་ཆེེེ ད་ ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོོ ད་ལ་འབྲེལ་མཐུད་དང་ལམ་སྟོན་ཟབ་མོ་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ་རྒྱུུ་ཡིན།

ཉི་ཧོོོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་བོད་མིི་བཙན་བྱོོལ་པར་རོགས་སྐྱོར་གནང་འདོད་ཡོོད་ན་ http://www.tibet-

house.jp/support/index.html དྲ་གནས་བརྒྱུུད་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས། 

ྋགོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོོའིིི་མཛད་རྣམ་《བཙན་བྱོལ་དུ་རང་དབང་》དང་སྐུ་ཞབས་མཱར་ཊིན་[Martin Scorsese] 

གྱིིས་བཟོོ་བསྐྲུན་གནང་བའི་གློོོག་བརྙན་《སྐུ་མདུུན་》ཞེས་པ་ལས་མེད་དུ་མི་རུུང་བའིི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཐོོབ་བྱུང་ དེབ་འདིིར་ང་ཚོས་

བོོད་ཀྱིི་ཡུུལ་བཀོད་དང་ ཁང་བཟོ་ ཆས་གོས་སོོགས་གང་བྲིས་པ་རྣམས་དོན་དངོས་དང་ཉེ་བོོ་ཡོོད་པའིི་རེེེ་བ་ཡོོད་ དཔེ་རིིིས་གྱིི་བརྩམས་

དེབ་འདིིའིིི་ཆེ ད་དུུ་༸གོོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་བོོོད་ཀྱིི་ཐེེེབས་རྩ་ལས་ཁང༌གི་འདྲ་པར་ཡིག་ཚགས་ཁང་ནས་པར་མི་ཉུང་བ་

ཞིིག་གིི་མཐུན་འགྱུུར་གནང་བར་ལེགས་གསོལ་ཡོད།

འཛམ་གླིང་ས་ཆ་གང་ས་ནས་པར་དང་ལག་རྩལ་གྱི་རམ་འདེགས་གནང་མཁན་པར་བ་སྐུ་ཞབས་Pedro Saraiva, 

Gert Holmertz, Stephan Bollinger, བཅས་ཀྱིས་ང་ཚོོ འིི་ལས་འཆར་གྱི་གལ་གནད་མཁྱེན་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

མཇུག་མཐར་ང་ཚོའིིི་མཛའ་གྲོགས་རྣམ་པ་དང་ནང་མི་བུ་ཕྲུུག་བཅས་པར་སེམས་ཤུགས་དང་སྙིང་སྟོོབས་སྤེལ་བའིི་

གྲོོགས་དན་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ་རྒྱུུ་བཅས།



72

གནས་ཚུལ་འཚོལ་ཁུངས་

Interviews
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DVDs
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Books
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4.Tenzin Gyatso, Dalai Lama. Freedom in Exile: the Autobiography of the Dalai Lama. New York: 
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 རྩོམ་པ་པོ་ངོོ་སྤྲོོད་

ཉི་ཧོོོང་པ་ཏེ་ཚུ་ སཱ་ཡེ་ཝཱ་ཡེ་(Tetsu Saiwai) ནི་མུ་སྦྲེལ་བརྙན་དེབ་སྒྱུུ་རྩལ་པ་ཞིག་རེད་ འདས་པའི་ལོོ་ཉིི་ཤུ་

བརྒལ་བའིི་རིིིང༌ ཁོང་གིས་ཁོོར་ཡུག་སྲུུང་སྐྱོབ་དང་འགྲོ་བ་མིའིིི་ཐོོོབ་ཐང་གི་གནད་དོོན་དང་འབྲེལ་བའིི་གོོོ་རྟོོོགས་ཁྱབ་སྤེལ་གྱིི་བརྙན་

དེབ་མང་པོོ་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་ཡོད།

མུ་སྦྲེལ་བརྙན་དེབ་འབྲིི་རྩོོོམ་ཙམ་མ་ཟད་ ཏེ་ཚུུ་ལགས་ཨ་ལད་པད་ཀོའིི་གསང་ཐག་ལྷ་མོ་འཁྲབ་སྟོན་ལ་ཧ་ཅང་

དགའ་མོོས་ཆེ ་བས་ མིི་རིིིང་བར་འགྲོ་བ་མིའིིི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་དང་འབྲེལ་བའིི་གསང་ཐག་ལྷ་མོའིི་ཟློོོས་གར་དཔུང་ཁག་ཅིིག་

འགོོ་འཛུགས་གནང་འཆར་འདུག་ ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་ཉིི་ཧོོོང་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲོོང་གསེབ་ཡིིད་དུ་འོོང་བ་ཞིག་ཏུ་ཁོོང་རང་གི་སྐུ་ཟླ་དང་

སྒོོ་ཁྱིི་ཚོོ འིིི་མཉམ་དུ་བཞུུགས་ཀྱི་འདུུག་ ཁོང་གིི་ཕྱག་ལས་སྐོར་ད་དུང་གནས་ཚུུལ་མཁྱེན་འདོོད་ཡོོད་ན་གཤམ་གསལ་དྲ་གནས་

ལ་གཟིགས་རོོགས།

http://blogs.yahoo.co.jp/saiwaimiyuki/folder/1587623.html (Japanese)

 

Emotional Content   གྱི་ང ོོོ་སྤྲོོོད་

འདི་ནིི་ཉིིི་ཧོོོང་ནང་གི་རང་དབང་ཅན་གྱིི་མུ་སྦྲེལ་བརྙན་དེབ་དང་འགུལ་བསྐྱོད་པར་རིས་སྒྱུུ་རྩལ་པའི་མཐུན་ཚོགས་ཤིིག་

ཡིིན་ ང་ཚོའིིི་དམིིགས་ཡུལ་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་ཕན་བདེའིིི་བྱ་གཞག་སྤེལ་རྒྱུར་སྙིང་སྟོོབས་སྤེལ་བ་དང༌ ནུས་པ་གོང་འཕེལ་ཡོོང་

བར་མཁོ་བའིི་གནས་ཚུལ་གསར་གཏོད་དང་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུུ་དེ་ཡིིན།

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

ཐོོོག་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིན་ཡོོད་པས་ མགྱོགས་པོ་བརྡ་ལན་ཁྱབ་སྤེལ་དང༌ སྙིང་སྟོོབས་སྤེལ་ཐབས་ ནུས་པ་གོང་འཕེལ་གཏོོང་ཐབས་

ཀྱིི་ལས་ཀའི་གྲུུབ་འབྲས་རྣམས་ཁྱེད་རྣམ་པ་དང་མཉམ་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་རེེེ་བ་ཡོོད།
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ང་ཚོའིི་གནས་ཚུལ་གསར་པ་རྣམས་དྲ་རྒྱ་འདི་དག་ཏུུ་གཟིགས་རོོགས།

www.biographicnovel.com

www.emotionalcontent.net

 

ང་ཚོའིི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོོན་རྣམས་ཨ་རིར་ཁེ་ལིི་ཕོོོར་ནིི་ཡའིི་ནང་དང་ ཐོན་སྐྱེད་ཀྱིི་ལྟེེེ་གནས་ཉི་ཧོོོང་ ཡོ་ཀོོ་ཧ་

མར་ཡོད།

ཁ་བྱང་

 Emotional Content LLC.

 P.O. Box 251863

 Los Angeles.CA 90025

 info@biographicnovel.com
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རྩོོམ་པ་པོོ་དང་རིི་མོོོ་འབྲིི་མཁན་  ཏེ་ཚུ་ སཱ་ཡེ་ཝཱ་ཡེ་

བོོད་སྒྱུུར་བྱེད་པོོོ་  ཨཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ་

དེབ་གཞིི་དང་རྒྱབ་ཤོག་བཅོས་སྒྲིིག་པ་ ཚེ་བརྟན་དང་དགེ་འདུན་དོོན་ཡོོད་

དཔར་ཐེངས་དང་པོོ་          ཕྱི་ལོོ་༢༠༠༩

དཔར་གྲངས་         ༢༠༠༠

པར་སྐྲུན་དང་ཚོང་འགྲེམས་བོོད་གཞུང་ཤེས་རིིག་དཔར་ཁང་
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