
རོ་མ་བཙན་�ལ་�ི ་�ང་འདིང་མཁན། — ཁའེ་ས།

ཁའེ་ས་ནི་གནའ་བོའི་རོ་མ་བཙན་�ལ་�ི་དམག་�ི་ཞིག་ཡིན་ལ། �ལ་�་�ང་

བའི་ཆབ་�ིད་མཁས་ཅན་དང་�ོམ་པ་པོ་ཞིག་ཡིན། 

ཁོང་གིས་�ག་པོའི ་ད�ང་གི ་ཁ་ལོ ་བ�ར་ཏེ ་ཡོ ་རོབ་ཡོངས་མངའ་འོག་�་བ�ག་

ནས་རོ་མ་བཙན་�ལ་ཆེན་མོ་བ�གས། ཁོང་ནི་�ིད་འཛ�ན་�ི་དབང་ཆ་དང་། 

དམངས་དོན་�ི་དབང་ཆ། �ེར་གཅོད་�ི་དབང་ཆ་གཅིག་�ོགས་�་འ�ར་བའི་�ིད་

དོན་པ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གིས་�ལ་ཁབ་ནང་�ལ་�ི་ངོ་ལོག་�ོགས་ཁག་ལ་�ག་གནོན་

དང་བཅོས་�ར་ལ་�གས་བ�ན་ནས། རོ་མ་བཙན་�ལ་ཆེན་མོའི ་དར་�ས་�ི་

གནས་བབ་�ན་བ�ངས། �ིས་�“ཁའེ་ས”དེ་རོ་མ་དང་ཡོ་རོབ་�ི་གོང་མའི་གོ་མིང་

�་ཆགས།

�ང་�ས་ཡབ་�ིས་�ོ ་�་བ�ན་པོའི་གཤིས་ཀ་ཞིག་གསོ་�ོང་�་ཆེད། ད�ར་

ད�ན་�ོན་ད�ིད་སོགས་�ས་ཚ�གས་ལ་མི ་བ�་བར་ཁོ་ལ་རེངས་ཤིང་�བ་པའི་ཁན་

�ར་ཁོ་ན་ཙམ་གསོལ་�་བ�ག་ལ། ད�ན་�ི་�ས་�་ཁོ་རང་�ང་རེག་གིས་གཟིར་

ཏེ ་�ས་པོ་འདར་སིག་སིག་�ས་ནའང་། ཁོང་གིས་ཨམ་གཙ�གས་བ�མས་ནས་�ན་

འ�ོངས་�ས་པས། རིམ་�ིས་ཁོང་ལ་བདེ་ཐང་གི་ག�གས་�ོབས་ཤིག་དང་གཉའ་མི་

�མ་པའི་གཤིས་ཀ་ཞིག་ཆགས་པར་�ར།

�ང་�ས་ཡབ་�ོ་�ར་�་འདས་པས་མ་�་གཉིས་ཀ་�ོགས་མེད་ཁེར་�ང་�་�ས། 

�འི་མ�ན་ལམ་བསམས་ནས་མ་�མ་�ིས་�ག་གི་མཆི་མ་ཁོག་�་མིད་ཅིང་མི ་ཁའི་

�ང་�ག་�ང་ལ་�ར་ནས། རང་གི་ཕ་�ིམ་�་�ིན་ནས་གཉེན་ཉེ་དག་གིས་ཁོ་མ་�་

གཉིས་�ི་འཚ�་བའི་ཐད་�ི་དཀའ་ངལ་སེལ་རོགས་�ེད་པའི་�་བ་�ལ།

མ་�མ་�ིས་ག་ས་གང་�་�འི ་ཡོན་ཏན་དང་འཇོན་�ས་�ར་བ་ལ་བ�ེན་ནས། 

ཁའེ་སའི་མིང་དེ ་རོ་མའི་མཁར་�ི་ནས་མཁར་ནང་�་�བ་པ་དང་། རིམ་�ིས་མཐོ་

རིམ་མི་�འི་�་བར་སོན་ཏེ ་ཁོ་རང་མཁར་ནང་�་གདན་�ངས་ཤིང་། གོ་གནས་

གསར་བ་�ད། དེ་ནས་བ�ང་ཁོ་རང་དབང་ཆའི་རི ་�ེར་བ�ེག་པའི་འ�ལ་བ�ད་�ི་

ལམ་�་�གས།

ད�ི་ཐ་ལིའི་རིག་�ལ་བ�ར་དར་�ི ་�་འ�ེན་པ། — ཏན་ཏིང་།

ཏན་ཏིང ་ནི ་�ས་རབས་བ�་ག�མ་པའི ་�ས་མ�ག་དང་བ�་བཞི ་པའི ་�ས་

མགོའི་ད�ི་ཐ་ལིའི་མིང་�་�གས་པའི་�ན་ངག་པ་ཞིག་ཡིན། �ན་པ་བ�ལ་བ�ར་

བ�ིངས་པའི་�ན་དེབ《�འི་རོལ་ད�ངས》ནི་ཁོང་གི་འ�ས་ཚབ་བ�མས་ཆོས་ཡིན།

《�འི ་ རོལ ་ད�ངས》ནི ་ ཁོ ་རང ་�ང་�ད ་བཏང་བའི ་ལོ ་བ� ་བཞི ་རིང ་གི ་ཞེ ་

འཁོན་�ིང་ལ་བ�ག་�ེ་�ལ་�ག་གིས་�ིས་པའི་�ན་�ོམ་རིང་མོ་ཞིག་ཡིན་ལ། �ན་

�ོམ་�ིལ་བོར《ད�ལ་ཁམས》དང་། 《བར་དོ》 《�་�ལ》བཅས་ཁག་ག�མ་ཡོད། 

�ན་�ོམ་རིང་མོ ་འདིས་ཁོང་གི ་བཀོས་བཀོད་�ད་འཛ�ན་དང་ཆོས་ཚ�གས་ལ་ངོ་�ོལ་

�ེད་པའི་སེམས་འ�ན་མཚ�ན་ཡོད་ལ། རིག་�ལ་

བ�ར་དར་�ས་�བས་�ི ་�ོམ་རིག་ལ་བ�ོད་ལམ་

གསར་བ་ཞིག་�ང་བཏོད་ཡོད། ཨེན་ཀེ་སེས“ཁོ་ནི་

�ས ་རབས་བར་མའི ་ཆེས ་མཐའ་མ�ག་གི ་�ན་ པར་ངོས་འདིའི་�ོམ་�ིག་པ།                •མཁའ་འ�མ་ཡག•

ངག་པ་དང་། �ས་རབས་གསར་བའི་ཆེས་ཐོག་མའི་�ན་ངག་པ་ཞིག་རེད”ཅེས་གདེང་

འཇོག་མཛད་ཡོད།

《�འི ་ རོལ་ད�ངས》ནང་�་རིག་པ་དང་མཚན་ཉིད་རིག་པའི ་ཤེས་�་མི ་�ང་བ་ཞིག་

ཡོད་ཅིང་། �ན་�ོམ་�ིལ་བོར་ངོ་མཚར་�ོག་�ར་�ི་ཉམས་�ང་གིས་�ག་ཡོད་ནའང་། �་

བའི་དམིགས་�ལ་ནི་མིའི ་རིགས་ལ་�ན་ནག་ནས་འོད་ཟེར་�ི་�ོགས་�་བ�ོད་པའི་བ�ོད་

ལམ་ཞིག་བ�ན་ཡོད་པ་དེ་རེད། �་�་�འི་�ལ་�་�ང་བའི་�ོམ་རིག་ག�ང་�གས་མཁན་

པེ ་ལིན ་སི ་ ཅི ས 《�འི ་ རོལ ་ད�ངས 》ནི “�ས ་རབས ་བར ་མའི ་ལོ ་�ས ་�ན ་ �ོམ ་ཞིག ་

རེད”ཅེས་བ�གས་བ�ོད་�ས་�ོང་།

ཏན་ཏིང་�་འཚ� ་གཞེས་�ི ་�ས་�བས་ནི ་རོ ་མའི ་ཆོས་དཔོན་དང་གོང་མའི ་བར་དང་། 

ཏང་གི ་ �ོགས་ཁག་སོ ་སོའི ་བར་འཐབ་�ོད་�ན་ཆད་མེད་པར་�ང་ནས་ད�ི ་ཐ་ལི ་དེ ་ཁ་

ཐོར་ཡ་�ལ་�་སོང་བའི་�ས་�བས་�་ཁེལ་ཡོད། ཁོ་རང་ལོ་ན་གཞོན་�ས་ཀའེ་ཨར་�ོ ་

ཏང་ནང་�་�གས་པ་དང་། ཁོ་ཚ�འི ་ཏང་ལ་�ལ་ཁ་ཐོབ་�ེས་ཁོ་རང་�ོ ་ལོ�་ལོན་སའི་ཆེས་

མཐོའི་�ིད་འཛ�ན་དཔོན་པོར་བ�ོས། �ེས་�་ཁོ་ཚ�འི ་ཏང་དེ་དཀར་ནག་�ོགས་ཁག་གཉིས་

�་ཆད་པ་དང་ཁོ་རང་དཀར་པོའི་ཏང་�ོགས་�་གཏོགས་པར་�ར། ཏང་ཁག་ནག་པོས་ཁོང་

གིས་ག�ང་�་ཟོས་པ་དང་། ཆོས་�ི་གོང་མར་ངོ་�ོལ་�ས་པ། �ི་ཚ�གས་ལ་ཟིང་ཆ་བཟོས་

པ་སོགས་�ི་ཉེས་མིང་བཀལ་ཏེ་གོ་གནས་ལས་ད�ང་བ་དང་། �ོ ་ལོ�་ལོན་ས་ནས་བ�ད་

ཅིང་ནམ་ཡང་དཔོན་གནས་�ར་མི་ཆོག་པའི་�ིམས་ཐག་བཅད། ཁོང་གིས་ཉེས་པ་གཏན་

ནས་ཁས་མ་�ངས་ལ་�ོར་མོའི ་ཆད་པ་ཡང་མ་�ད།

1302ལོར། ཏན་ཏིང་ལ་�ིམ་�ི་�་ནོར་ག�ང་བཞེས་�ས་ཏེ་ཚ�་གང་�ང་འ�ད་�་

གཏོང་བའི་ཉེས་ཆད་བཅད། �ང་འ�ད་�ི་བར་�བས་�། ཁོས་ཐེངས་མང་བོར་�ག་པོའི་

འཐབ་�ོད་དང་ཞི་བའི་�ོས་མོལ་སོགས་�ི་�ེད་ཐབས་�ད་�ང་། མཐའ་མ�ག་རེ་བ་�ོང་

ཟད་�་སོང་ནས་�ོ་ལོ�་ལོན་སར་�ིར་ལོག་མ་�བ། 

1304ལོ་ནས་བ�ང་། ཁོ་རང་བ�ན་བཅོས་�ོམ་པའི་ལས་�་�གས་པ་དང་། རང་གི་

�གས་འ�ན་ཡོད་ཚད་གསར་�ོམ་�ི་ལམ་ནས་མཚ�ན་པར་�ས། 

པར་ངོས་འདིའི་�ོམ་�ིག་པ།               •མཁའ་འ�མ་ཡག•

ལ་ོ�ས་�ི་འ�སོ་རིམ་�དོ། 

བ�ན་ཅིང་བ�ིང་བ་ནི་�ེད་�ི་

ཞབས་�ེས་ཡིན་�ིད།

མེས་པོ་�ངོ་བཙན་�ི་མཛད་�ེས་དང་།

�ོན་�ོན་མཁས་དབང་�མས་�ི་འ�ིན་ལས་ལ།

གཟི་འདོ་རབ་�་འབར།

འནོ་�ང་། 

ལ་ོངོ་�ངོ་�ག་གི་�ོན་མེ།

�ས་�ི་བར་མཚམས་ཤིག་ལ་�ེབས་�ས།

ཆགས་འཇིག་ཉམ་ང་ཡི་གནས་�་�ར་�ང་།

ལ་ལས་�ེད་ལ་�མ་�་�ག་�་�་ཞགོ

ད་�ང་།

�ག་དགོ་གི་མཆེ་བ་གཙ�གས།

�ན་�ོག་གི་དབང་བོ་ཡདོ་�ང་།

ཚ�ར་མེད་�ི་བེམ་པོ་བཞིན་�་�ས།

གང་�ར་�ང་། 

འདོ་དཀར་�ི་འ�ོ་འ�་ཟད་ལ་ཉེ་�ས།

གཞན་ཕན་�ི་མ�ན་ལམ་�ནོ་མཁན།

�ར་བཞིན་འདོ་ཟེར་མ་ཡིན་ནམ།

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ན་རིན་�ོང་

མི་རིགས་�བོ་འ�ིང་།   

•མཁར་�ེ•

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།  •�ལ་མཚན•



རམ་འདགེས་�ན་པས་བཤད་�ར། "�དོ་དང་གཅགི་འ�་རདེ། ཞངི་པ་

ཞགི་རདེ། ད་ས་ོམར་�་ི�ལ་ནས་ལགོ་ཡངོ་�་ེ�དོ་དང་�ན་�་ཉ་ིམ་གཅགི་ལ་

�ན་ཁང་�་བ�ད་པ་རདེ། �ན་ཁང་�་བ�ད་པ་ནས་བ�ང་ཚ�ར་ཤསེ་ཉམས་

ཏ་ེ�ད་ཆ་བཤད་མ་ི�ས་པར་འ�ག ཁོའ་ིརང་�མི་དང་�་�་མོ་ཡདོ་སར་�ང་

ཐག་རངི་ཡང་�དི། ཁོས་�དོ་�་ི�་�ང་འད་ིཁོ་རང་ག་ི�སི་པ་རདེ་�མ་

འ�ག"ཟརེ།

ནད་པས་ནམ་ཡང་གཞནོ་�ར་ཅརེ་འ�ག 

ཡབ་ཆནེ་�སི་གཞ་ིནས་ཆ་ིཆ་ིལ་ིལ"དསེ་ན་�དོ་འ�ག་�་�ོས"ཟརེ།

"ཁོ་ལ་�ས་ཚ�ད་རིང་བོ་མི་འ�ག"རམ་འདེགས་�ན་པས་�ད་དམའ་

མསོ་ད་ེ�ད་ཟརེ། 

ཡབ་ཆནེ་�སི་ཡང་བ�ར་ནན་བཅག་�ོས"འ�ག་�་�ོས། �དོ་ལ་བ�་ེ

སམེས་ཆནེ་པོ་ཞགི་འ�ག་པས་ང་ཧ་ཅང་དགའ་�ང་། ང་�ར་�་�མི་�་ལགོ་

ནས་�དོ་�་ིམ་�མ་སམེས་བད་ེཡངོ་བར་�། �ོར་མ་ོའད་ིདག་བ�ར་ནས་�དོ་

�སི་བཀལོ་�དོ་�ོས། བད་ེམ་ོ�ོས། ང་ཡ་ིགཅསེ་�ག་བཟང་བོ། བད་ེམོ་�ོས།" 

ཡབ་ཆནེ་�སི་ཁོ་ལ་�་ེའ�་�ས་ཏ།ེ �ར་ཡང་ཁོར་�་ཙམ་�ས་ཤངི་། ད་ེནས་

ཁོའ་ིད�ལ་བར་འ་ོཞགི་�ས་�སེ། ནད་ཁང་ལས་�རི་�ད་ད་ེཆས་སངོ་། 

གཞནོ་�་�ར་ཡང་ནད་�འི་ིམཐའ་�་ཡངོ་བས། ནད་པའ་ིསམེས་ལ་ཡང་

སམེས་གས་ོཞགི་ཐབེས་�ང་བ་དང་མ�ངས། ཆ་ི

ཆ་ིལིས་ཡང་བ�ར་�་མ�ད་�་རང་ཉིད་�་ིནད་

གཡགོ་ག་ི�་བ་བ�བས། ཁོ་ཡང་བ�ར་�་བར་མ་ི

�དེ་མདོ། འནོ་�ང་�ར་བཞནི་ད་ེ�ོན་དང་འ�་

བར་�་ོསེམས་དང་བ�ན་�གས་�ིས་ནད་པར་�་འ�ང་�་འ�ག་པ་དང་། 

ཉལ་�ལ་འགབེས་པ། ནད་པའ་ིལག་པར་�ལི་�ལི་�དེ་པ། བ�་ེསམེས་�ནོ་

མསོ་ཁོ་ལ་ཁ་བ�་�ས་ཏ་ེཁོ་ལ་སམེས་�གས་བ�ལ། ཆ་ིཆ་ིལ་ིཡསི་ཏག་ཏག་

ཉནི་གཅགི་དང་ཞག་གཅགི་ལ་ནད་གཡགོ་�ས་ཤངི་། ཉནི་གཉསི་པར་ད་�ང་

ནད་པའ་ིའ�སི་�་�་�ང་�ས་ཏ་ེབ�ད། ཡནི་ནའང་ནད་པའ་ིནད་གཞ་ིཇ་ེ

�ག་ནས་ཇ་ེ�ག་�་སངོ་�།ེ ངོ་མདངས་ཁམ་ནག་�་�ར་པ་དང་། ད�གས་�་ི

འ�ནི་�བ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡདོ་ཅངི་། བ�ད་�ནི་བ�ད་�ནི་�དོ་བཟོད་མ་ི�ས་

ལ། ངག་ནས་འ�ན་�་བ�ད་མར་�ག་འངོས་པར་མ་ཟད། ངོ་གདངོ་�ངས་ནས་

�ར་མ་ིབཟདོ་པར་�ར་འ�ག དགོང་�་ོ�ན་པས་ནད་བ�ག་�དེ་�ས། �ན་

པས"མཚན་མ་ོའད་ི�ལ་�ས་མནི་ཁག་པོ་འ�ག"ཟརེ། ད་ེབས་ཆ་ིཆ་ིལསི་�བ་

འ�ར་�ིས་ཁོ་�རོ་�ོང་�ས་ཏེ་མིག་�ད་ཅིག་ལའང་མི་

གཡངེ་བར་ཁོ་ལ་བ�ས། ནད་པས་�ན་�་ཆ་ིཆ་ིལརི་

�་བཞིན་མ�་འདབ་འ�ལ་ཙམ་�ིས་�ད་ཆ་ཅ་ི

ཞགི་བཤད་འདདོ་པ་�ར་�དེ་ཅངི་། མགི་

�ང་ལས་ཧ་ཅང་�ིང་ཉེ་བའི་�མ་འ�ར་

ཞགི་འདོ་�་འཚ�ར་བར་�དེ། ཡནི་ནའང་

ཁོའི་མིག་ཇི་�ར་ཅེར་ན་དེ་�ར་�ང་�་

�ར་ཏ་ེམདངས་ཡལ་བར་འ�ར་�ནི་འ�ག 

གཞནོ་�ས་ཞག་གང་བོར་�་�ོང་�ས་ཏ་ེ�ེ�་

�ང་ག་ི�་ིརོལ་�་ཞགོས་པའ་ི�་མདའ་ཤར་�ང་། 

བ�ན་མ་ནད་ཁང་�་ཡངོ་ཞངི་ནད་�འི་ིཉ་ེསར་བཅར་

ནས་�་ཙམ་�ས་�སེ་�ལེ་�ར་ངང་�རི་�ད་སངོ་། �ར་མ་འགའ་

འགོར་�སེ། ཡང་བ�ན་མ་དང་རམ་འདགེས་�ན་པ་གཉསི་མཉམ་�་ཐོན་�ང་

ལ། �སེ་�་ད་�ང་ལག་�་�གོ་�་ཐོགས་པའ་ིནད་གཡགོ་མ་ཞགི་�ང་འ�ངས་

འ�ག

"ཁོས་ད་�་ཉདི་�་�གོས་�་མ་རདེ།" �ན་པས་ད་ེ�ར་ཟརེ། 

གཞནོ་�ས་ནད་པའ་ིལག་པ་ནས་འཆང་བ་ན། �བས་དརེ་ནད་པས་མགི་

�་ེ�་ེཁོ་ལ་�་བཞནི་འ�ག་ཅངི་། ད་ེའ�ལ་�ར་ཡང་མགི་བ�མས་�ང་། 

�བས་དརེ། གཞནོ་�ས་�ང་ནད་པའ་ིལག་པས་ཁོའ་ིལག་པར་འ�་

ཙམ་�ས་སངོ་བ་ཚ�ར་�ང་བས། "ཁོས་ངའ་ིལག་པར་འ�་བཞནི་འ�ག"ཅསེ་

�ད་བ�བ། 

�ན་པས་�ས་པོ་བ�ར་ནས་ནད་པར་ཡང་�་བ�ར་�་འགའ་�ས་�སེ་

ཡར་ད�་ེ�ང་ལ། བ�ན་མས་�གི་ངོས་�་བཀལ་བའ་ི�་�མ་ད་ེམར་�ངས་

སངོ་། 

"ཁོ་ཤ་ིསངོ་བ་རདེ་དམ།" གཞནོ་�་ཧང་སངས་ཤངི་ཡདི་མ་ིཆསེ་པར་�ར།

�ན་པས"གཅསེ་�ག ད་ན་ི�དོ་སངོ་ཆགོ་པར་འ�ག �དོ་�་ིག�ང་

བཟང་གསི་འགན་འ�་ིཡངོས་འ�བ་�ས་སངོ་། ད་ན་ིའ�་ོ�་�ོས། བསམ་པ་

བཟང་བོར་འ�ས་�་བཟང་བོ་�ནི་�དི། དཀནོ་མཆགོ་གསི་�དོ་ལ་མགོན་

�བས་གནང་ངསེ། བད་ེམ་ོ�ོས"ཟརེ།

བ�ན་མས་�ེ�་�ང་གི་འ�མ་�ི་�མ་པ་

ལས་མེ་ཏོག་ཚ�མ་�་ཞིག་�ངས་ནས་གཞནོ་�ར་

�ལ་ཅངི་། "ང་ལ་�རེ་�་གཞན་མ་ིའ�ག་

པས། འད་ིན་ི�ན་ཁང་ག་ི�ན་�ནེ་�་�ལ་

པ་ཡནི"ཟརེ།

གཞནོ་�ས་ལག་པ་གཅིག་གིས་མེ་

ཏོག་�ར་�ངས་ཤངི་། ཅགི་ཤོས་�སི་མགི་

�་འ�དི་བཞནི་�"བཀའ་�ནི་ཆ།ེ ཡནི་ཡང་

ང་ད་�ང་ལམ་ཐག་རིང་བོར་འ�ོ་དགོས་

པས……མ་ེཏོག་�དི་འ�་ོངསེ་རདེ"ཟརེ་བཞནི་མ་ེཏོག་

ར་ེར་ེབ�ལ་ཏ་ེནད་�འི་ི�ངེ་�་གཏོར་བ་དང་། �་མ�ད་�"མ་ེ

ཏོག་འདི་དག་གིས་�ིང་�ེའི་�ལ་�་�ར་པའི་འདས་པོ་འདི་ལ་�ེས་�ན་�། 

བ�ན་མར་བཀའ་�ནི་ཆ།ེ �ན་པར་བཀའ་�ནི་ཆ"ེཞསེ་བཤད་པ་དང་། ད་ེ

ནས་ཕར་འཁོར་ཏ་ེའདས་པོ་ལ་བ�ས་ཏ།ེ "�ངི་�འེ་ི�ལ་�་�ར་པའ…ི…" 

ཆ་ིཆ་ིལ་ིཡསི་ཁོ་ལ་འབོད་ཚ�ག་ཅ་ིཞགི་�རོ་བར་བསམ་�་ོགཏོང་�བས། ཉནི་

�འ་ིརིང་ལ་�ང་བས་བ�ལ་ཅིང་བ�་ེབས་བོས་པའ་ིམིང་ད་ེརང་དབང་མེད་

པར་སམེས་ནས་འ�ར་ཏ་ེངག་ལས་བ�ོལ་�ང་། "�ངི་�འེ་ི�ལ་�་�ར་པའ་ི

40.�ད་ཆ་རགི་པ་ལ་�ད་ཆའི་ཚན་རགི་རགི་པ་ཞསེ་པར་འབོད་པའི་�་

མཚན་གང་ལ་�ག་པ་རདེ། 

འདརི་ཚན་རགི་ཅསེ་པ་ན་ིགནས་�གས་དང་མ�ན་ཞངི་གཏན་ཚ�གས་

�སི་བ�བ་�ང་�་�བ་པའ་ིདནོ་�མས་ལ་ེཚན་�་དགར་བའ་ིརགི་པ་�མས་

ལ་�་ཞངི་། “ཚན་རགི་ག་ིཤསེ་�་གང་ཡནི་ཡང་ཐམས་ཅད་བདནེ་བཤརེ་�་

�ང་ཞངི་། བདནེ་བཤརེ་�་�་མདེ་པའ་ིགསལ་བཤད་དང་། ཆ་འཇོག་བཅས་

ན་ིཚན་རགི་ཤསེ་�ར་གཞག་མ་ི�ང་�རི།” �ད་ཆ་རགི་པ་ན་ིཚན་རགི་ཡནི་

མནི་�ད་ཆ་རང་ག་ི�རོ་བ་ལ་གཏན་ཚ�གས་ཡདོ་མདེ་དང་། ཅགི་ཤོས་ན་ི�ད་

ཆར་ཞབི་འ�ག་�དེ་པའ་ིཐབས་ལམ་ཚན་རགི་དང་མ�ན་

མནི་�་ི�ོ་ནས་འཇོག་པ་�།ེ �ད་ཆའ་ི�་ེ�ག་

གང་ཡིན་ཡང་�་བའི་�་གདངས་ཧ་ཅང་

�ང་བོ་ཞིག་གཏན་�ལོ་ངེས་ཅན་�ི་�ོ་

ནས་�རོ་བ་�་ཚ�གས་�་བ�ེད་དེ་མིང་

དང་ཚ�ག་�ད་�་�བ་པ་དང་། མངི་དང་

ཚ�ག་�ད་དག་མཐའ་མཚམས་གཏན་ཆགས་

པའི་བསམ་�འོི་�ོམ་གཞ་ི�ང་�་དག་ལ་བ�ར་ཏེ། 

ཚ�ག་གི་�མ་�ངས་ཚད་མེད་པ་བཟོས་ཤིང་བཟོ་བཞིན་དོན་ལ་

གཞལོ་བར་�དེ་�ང་། ཚ�ག་ག་ི�མ་�ངས་ཚད་མདེ་པ་ན་ིམངི་ག་ི�་ེ�ག་�ང་

�་ཞགི་གསི་�བ་ཅངི་། མངི་ག་ི�རོ་བ་ལ་གཏན་�ལོ་དམ་པོ་མཆསི་པས། �ད་

ཆ་�ངོ་བ་ནི་�ད་ཆའི་འ�བ་�་དང་གཏན་�ལོ་ལ་ངེས་པ་�ེད་པའི་�ས་

རམི་ཞགི་�་ངསེ་�རི། མ་ི�མས་�སི་ངསེ་�ལོ་ད་ེ�ར་�་སམེས་�་ིའ�་བ་�་

ཚ�གས་བ�ོད་�ང་ཡང་། མ་ི�་གང་གསི་�ང་གཏན་�ལོ་ད་ེདང་མ་ིམ�ན་

པའ་ི�རོ་བ་གང་ཡང་�ལེ་མ་ིཆགོ་པར། ནམ་ཡང་

ཅ་ིབ�ོད་རང་དབང་ཡདོ་ལ་ཇ་ི�ར་བ�ོད་པ་རང་

དབང་མེད་པར་�ི་ཚ�གས་ལ་�ན་མངོ་�་�བ་པའི་�ད་ཆའི་�ིག་�ལོ་དག་

ངསེ་པར་�ང་དགོས་པ་ན།ི མ་ི�མས་�སི་འཇགི་�ནེ་འདརི་ངསེ་པར་བ�་ི

དགོས་པའ་ི�མིས་�ལོ་�ན་�་ིདང་པོའམ་ཐོག་མ་ཡནི་ཞངི་། གང་ལ་�གི་

�ལོ་ཡདོ་ན། ད་ེན་ིརགིས་མ�ངས་�་ིལ་�བ་པའ་ི�ོམ་གཞ་ིགཏན་ཆགས་པ་

ཡང་ཡང་�ོར་ཞངི་�ོར་ཞངི་གཏམ་�་ི�རོ་བ་�་ཚ�གས་�ལེ་བའ་ིཁར། ཚ�ག་

ཅསེ་པ་ན་ི�རི་བཏང་�་བ�ོད་གཞ་ིདང་། �་�ལ། གསལ་�དེ་�་ིཆ་ག�མ་

�སི་�བ་པ་ལ། མ་ིརགིས་གང་ག་ིབསམ་�འོ་ིགོམས་�ལོ་�་ིདབང་གསི་�རོ་

བ་ད་ེག�མ་�་ི�་�འི་ི�རོ་རམི་ལ་�ད་པར་ཡདོ་�ང་། མ་ིརགིས་རང་ཐད་�་

ནམ་ཡང་གཏན་�་ཆགས་ཤངི་། ཚ�ག་ག་ིཡས་མཐའ་དང་

མས་མཐའ་ིམིང་དང་མིང་ག་ིཆ་ཤས་གང་�ར་བ་

ལའང་ངསེ་�ལོ་གསལ་བོར་�ང་བས། �ད་

ཆའི་�རོ་བ་ནི་འ�་ོབ་མིས་བ�ན་པའི་

གནས་�གས་མངོན་པར་མཐོ་ཞིང་

འ�ེར་བདེ་བཀལོ་�འི་ལག་ཆ་�ད་པར་

བ་ཞགི་རདེ་ད།ོ །�མ་པ་གཞན་�་ན། �ས་

རབས་བ�་ད�་པའ་ི�ས་ད�ལི་�་མཁས་པ་ཁ་ཅགི་

གསི། �ད་ཆ་ན་ིརང་�ང་ག་ི�ང་�ལ་ཞགི་�་བ�སི་ཏ་ེརང་�ང་ཚན་

རགི་ག་ི�དེ་ཐབས་�ད་ཆ་ལ་�ར་ཏ་ེཞབི་འ�ག་�དེ་པ་དང་། �ས་རབས་ཉ་ི

�་པའ་ི�ས་མགོར་མཁས་པ་�མས་�ིས་�ད་ཆའ་ི�རོ་བ་ནང་�ལ་�་ི�ིག་

གཞ་ིགནད་�་བ�ང་ནས། �སི་རགི་དང་། དངོས་�གས་རགི་པའ་ིཐབས་�ད་

ད།ེ �ད་ཆའ་ི�རོ་བ་�སི་འ�སོ་ཅན་�་�ས་ཚ�། �ད་ཆའ་ི�རོ་བ་རང་ངོས་ན་

དརེ་མ�ན་�་ིའ�སོ་�ལོ་གསལ་བོ་བདགོ་པས། “�ད་ཆ་རགི་པ་ན་ིཆསེ་ཞབི་

ཚགས་�ན་པའ་ིཚན་རགི་ག་ིཁོངས་�་བ�ས་པར”མ་ཟད། �ད་ཆའ་ིལ་ོ�ས་

གཤབི་�ར་�ས་པའ་ིའ�ས་�ས་ལ་ོ�ས་རགི་པ་དང་། གནའ་�ས་རགི་པ། 

ཆར་ཞབི་འ�ག་�དེ་པའ་ིཐབས་ལམ་ཚན་རགི་དང་མ�ན་

མནི་�་ི�ོ་ནས་འཇོག་པ་�།ེ �ད་ཆའ་ི�་ེ�ག་

ནམ་ཡང་གཏན་�་ཆགས་ཤངི་། ཚ�ག་ག་ིཡས་མཐའ་དང་

མས་མཐའ་ིམིང་དང་མིང་ག་ིཆ་ཤས་གང་�ར་བ་

ཡབ་ཆནེ་ལགས། བད་ེམ་ོ�ོས།" 

ད་ེ�ད་བཤད་མ་ཐག ཆ་ིཆ་ིལསི་ཁོའ་ི�ོག་�སེ་�ང་�་བ�མས་ཏ།ེ ངལ་

�བ་�སི་ཉབོ་པའ་ི�ང་བ་གཉསི་�ད་ནས་དལ་�ར་�ད་སངོ་།

�བས་འདརི་�་རངེས་�ོན་ནས་ཤར་ཟནི་འ�ག

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀསོ་ནན་�ོང་མི་རིགས་�བོ་འ�ིང་། 

• �ག་འ�མ་�ལ་�སི་བ�ར •

མིའི་རིགས་རིག་པ་བཅས་�ི་ཞིབ་འ�ག་ལ་�་ཆ་དང་�ེད་ཐབས་མང་བོ་

མཁོ་�ོད་�ས་ཤངི་། �ད་ཆ་ཐ་དད་པའ་ི�ད་ཆསོ་མ་ིའ�་བ་ཞབི་�ར་�དེ་

པའ་ིཐབས་ལ་བ�ནེ་ནས། གཤབི་�ར་�ོམ་རགི་དང་། གཤབི་�ར་ཆསོ་

�གས་རགི་པ། གཤབི་�ར་བ�་�གས་རགི་པ། གཤབི་�ར་�་�ང་རགི་པ། 

གཤབི་�ར་�་ིཚ�གས་རགི་པ། གཤབི་�ར་�མིས་�གས་རགི་པ། གཤབི་�ར་

མིའི་རིགས་རིག་པ་སགོས་རིག་པའི་གནས་ཡན་གར་བ་�་�བ་པ་ལ་ཞིབ་

འ�ག་ག་ི�དེ་ཐབས་མཁོ་�རོ་�ས་པ་དང་། �ད་པར་�གི་གཞ་ིརངི་�གས་

�་ི�ད་ཆ་རགི་པའ་ི�དེ་ཐབས་�སི་མཚན་ཉདི་རགི་པ་དང་། གཏན་ཚ�གས་

རགི་པ། མའི་ིརགིས་རགི་པ། �ོམ་རགི མཛ�ས་ད�དོ་རགི་པ། སམེས་ཁམས་

རགི་པ། བ�་�གས་རགི་པ་བཅས་ལ་�གས་�ནེ་ཆནེ་པོ་ཐབེས་�བས། �འ་ེ

ཝསེ་ཙ�ར་�་ིསམེས་ཁམས་རགི་པའ་ིམཁས་པ་ཕ་ིཨ་ག་ེཐ(Jean Paul 

Piaget 1896 –— 1980ལ)ོ ལགས་�སི། �ད་ཆ་རགི་པ་ན་ིདའེ་ི

ག�ང་�གས་�་ི�གི་གཞ་ིདང་། འགན་འ�་ིགསལ་བ་གང་ག་ིཆ་ནས་བཤད་

�ང་། མ་ིརགིས་རགི་ག�ང་ག་ི�དོ་�་ཆསེ་�ོན་�་ཐོན་ཅངི་�ག་པར་རགི་

ཚན་གཞན་དག་ལ་ཕན་�ས་ཆེན་པོ་ཐོན་པའ་ིརིག་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་གསལ་

བར་ག�ངས་ས།ོ།

མཚ�་�ོན་དགེ་འསོ་�བོ་ཆེན་མི་རིགས་དགེ་འསོ་�བོ་�ིང་། 

• �གས་ཐར་�ལ •



སི ་ ཕ ན ་ � ལ ་

ཁབ་ནི་ཡོ་རོབ་�ིང་

གི ་�ོ ་�བ་�ལ་�ི ་

ད�ི་པིས་ལི་ཡ་�ེད་

�ིང་�ེང་གི་མཐོ་སར་

ཆགས་པའི་�ལ་ཁབ་

ཅིག་ཡིན།      ས་ད�ས་�་མཚ�འི་�ེང་གི་�་ལི་ཨ་ལེ་�ིང་ཚ�མ་དང་�ེ་�ིང་�བ་�ང་གི་�བ་�ི་

�་མཚ�་ཆེན་པོའི་�ེང་གི་�་ན་ལེ་�ིང་ཚ�མ་ཡང་�ལ་ཁབ་དེའི་མངའ་ཁོངས་�་གཏོགས་པ་རེད།  

ནགས་ཚལ་�ི་ཐོན་�ངས་དང་�གས་རིགས་�ི་གཏེར་ཁ་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་དང་།   ད�ལ་�་

དང་�གས་གཏེར་སེར་པོའི་གསོག་ཚད་འཛམ་�ིང་གི་མ�ན་�ས་�་�ེབས་ཡོད།  �ལ་ཁབ་དེ་

ནི་འཛམ་�ིང་�ེང་མིང་�གས་ཆེ་བའི་�ོངས་�་�ེད་ས་ཞིག་ཡིན།     �ང་འཛ�ང་�ེད་པ་ནི་སི་

ཕེན་�ི་�ོལ་�ན་�ས་�ལ་རིག་གནས་ཤིག་ཡིན་པར་མ་ཟད།   འཛམ་�ིང་�ེང“�ང་འཛ�ང་གི་

�ལ་ཁབ”ཅེས་པའི་མཚན་�ན་�ན།     �ང་འཛ�ང་�ས་�ལ་�ི་ལོ་�ས་རིང་ཞིང་།    �ས་�ལ་

དེའི་འ�ང་�ངས་ནི་གནའ་བོའི་�ས་�་ད�ི་སི་ལན་�ི་བ་�ང་བཤའ་བའི་ཆོས་�གས་�ི་ཆོ་ག་

ཞིག་ཡིན་པ་དང་།     �ིས་�་རིམ་བཞིན་�ས་�ལ་�ི་�་འ�ལ་ཞིག་�་�ར་པར་�གས།    �ས་

ད་�་�ང་འཛ�ང་གི་�ས་�ལ་དེ་ལ་གོ་རིམ་ཞིབ་ཚགས་�ན་པ་ལས་གཞན།  དཔའ་ངར་�ལ་ཕོད་

�ི་ཆ་དེའང་སོར་བཞག་�ས་ཡོད།   �་མི་�མས་�ིས་མ�ང་རིང་ཐོགས་ཤིང་།   དཔའ་�ལ་

�མས་�ིས་�ི་�ལ་ངོམ་པ།   འ�བ་�ོན་ཐེངས་རེར་�ང་གོག་�ག་རེ་གསོད་ཅིང་།    �ང་གོག་

དག་�ང་�ང་བ་ནས་ཆེ་བར་དོ་རར་འ�ད་ལ།  �ང་འཛ�ང་�ེད་མཁན་དག་�ང་དཔའ་�ོབས་

ཆེ་�ང་གི་རིམ་པ་�ར་དོ་རར་�གས་ཏེ་�ང་གོག་དག་བདའ་འདེད་�ིས་གསོད་པ་རེད།   �ང་

གོག་དག་དོ་རར་འཚ�་བའི་�ས་�ན་ནི་�ས་ཚ�ད་�ར་མ་ཉི་�་མཆིས་ཤིང་།  �ང་འཛ�ང་�ེད་

མཁན་དག་ལའང་ཐེངས་ག�མ་ལ་མ་གཏོགས་�ང་གོག་གསོད་པའི་གོ་�བས་མེད།    �ང་

འཛ�ང་ལ་བཞད་གད་�ོང་བ་དང་།  མ�ང་གིས་�ན་པ།   གསོད་པ་བཅས་གོ་རིམ་ག�མ་�ན་ནོ༎

བ�ེན་�བ་པ་ནི།  �ོ་�ེ་ག�མ་�ི་བ�ེན་�བ་ཅེས་པའི་

གདམས་�ི་འ�ང་�ངས་ནི་�བ་ཆེན་ཨོ་�ན་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་

ཉིད་ཡིན།  བཀའ་�ོལ་འདིའི་མཚན་གཞི་ནི།   �ང་གཞི་གཞི་ལམ་

འ�ས་�འི་གནས་�བས་ག�མ་�་�ན་ཆགས་པས་ད�ེར་མི་�ེད་

པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་�་ག�ང་�གས་�ོ་�ེ་ག�མ་པོ།   �ང་�་�ས་

ངག་ཡིད་ག�མ་�ོ་�ར་འ�ལ་འཛ�ན་གནས་�བས་བཞིའི་བག་

ཆགས་དང་བཅས་པས་བ�ིབས་པ་དེ་ཉིད།   �ོང་�ེད་སོར་བསམ་

བ�ེན་པའི་ཡན་ལག   �ོག་�ོལ་�བ་པའི་ཡན་ལག   �ན་ཏིང་�བ་

པ་ཆེན་པོའི་ཡན་ལག་ག�མ་�ིས་�ངས་འ�ས་དབང་�ོན་བ�ོན་

འ�ས་ཅན་ཚ�་གཅིག་ལ་�་ག�མ་མངོན་�་�ེད་པའི་མན་ངག་�ལ་

�མ་�ོ་�ེ་�ལ་འ�ོར་མ་དངོས་�ིས་�བ་ཆེན་ཨོ་�ན་པ་རིན་ཆེན་

དཔལ་ལ་�གས་�ི་�ངས་བ�ད་བ�ལ་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །  གདམས་

ངག་འདིའི་�ིད་�ན་ནི།   བ�ེན་�བ་པའི་�ིད་ཆེན་བཞི་ཞེས་པ།  ཨོ་

�ན་པའི་�ོབ་མ་

མ ཁ ར ་ � ་ བ ས ་

གདམས་ངག་�ས་

པ་�མས་བ�ེད་

ཐོ ར ་ བ ཀོ ད ་ པ ་

�ོགས་�ན་�་བ་

སེ ང ་ གེ ས ་ དེ འི ་

མན་ངག་�མས་

བ �ོ མ ས ་ ན ས ་

�ེ ག ས ་ བ མ ་ � ་

བཀོ ད ་ པ ་ དང ་ །  

གོ་�ང་པ་གཞོན་�་དཔལ་�ིས་�ི་བ་ལ་ཨོ་�ན་པས་�ིས་ལན་བཏབ་པ་

ཡི་གེར་བཏབ་པ།   �ར་�ག་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་�ིས་མཛད་པའི་�ིཀ་

ཆེན།（�ིཀ་ཆེན།  འ�ེལ་ཆེན）   �ེ་མདོ་�ན་དགའ་དོན་�བ་�ིས་

མཛད་པའི་�ོ་�ེའི་ཚ�ག་�ང་གི་�མ་བཤད་བཅས་ལ་ཟེར་ཞིང་།   འདི་

དག་སོ་སོའི་�ོབ་�ད་ལས་�ིད་�ན་ཐོར་�ར་འཕེལ།  གཙ�་བོར་ཀ�་

པ་རང་�ང་�ོ་�ེས་�བ་ཆེན་ཨོ་�ན་པ་ལས་གདམས་ངག་�མས་

�ོགས་པར་གསན་ཏེ་�ོ་�ེའི་ཚ�ག་གི་མ�ད་�་བ�ོལ།  གདམས་ངག་གི་

གནད་�མས་གསལ་བར་མཛད་པའི་�ིད་�ན་བཀའ་བ�ད་པའི་�ོད་

�་བ�གས་པ་ལས་རང་�་�བ་པའི་དགོན་�ེ་ནི་�ར་ནས་འཕེལ་�ས་

�ང་མེད་པར་�ང་། 

བོ་དོང་པ། བོ་དོང་པའི་གདམས་ངག་བ�ད་�ལ་མདོར་བ�ས་ནི།

1. ཐོག་མར་བོ་དོང་ཨེ་དགོན་པ་ནི།   རབ་�ང་དང་པོའི་ས་

�ང་�ི་ལོ1049ལོར་དགེ་བཤེས་�་�་པས་�ག་བཏབ།   དེའི་�ེས་

གཉན་ལོ་�་པས་པ�ི་ཏ་འ�མ་�ག་ག�མ་པ་བོད་�་གདན་�ངས་ཏེ་

གནས་དེར་ཕེབས་�བས་པ�ི་ཏས།   ཕ་ཀིའི་དགོན་�ང་དེ་�ས་བཏབ་

ཅེས་ག�ངས་པར།  �་�་པས།  བདག་གིས་བཏབ་པ་ལགས་�་མ་

མཉེས་ན་�ལ་ཆོག་ཅེས་�ས་པས།  པ�ི་ཏས།  �ང་ཞེས་ག�ངས་ཏེ་

ཆོས་�་བཏབ་པས་པཎ་ཆེན་འ�མ་�ག་ག�མ་པའི་གདམས་ངག་གི་

འཆད་ཉན་�ི་མཛད་འ�ིན་�ས།

2. བོ་དོང་རིན་ཆེན་�ེ་མོ།  རབ་�ང་ག�མ་པའི་�་�ི་�ི་

ལོ1192ལོར་བོ་དོང་རིན་པོ་ཆེ་རིན་ཆེན་�ེ་མོ་�་འ�ངས།   �་ནར་

སོན་པ་དང་�་མ་སེ་མོ་ཆེ་བ་ལས་�ས་�ི་འཁོར་ལོའི་ག�ང་བཤད་མན་

ངག་དང་བཅས་པ་�ས།   བོ་དོང་�ས་འཁོར་�་ཆེན་ཞེས་པའི་�་�་

ཆེན་པོ་ཞིག་�ང་བཞེངས།   �ན་ཐོག་གཅིག་�་�ས་འཁོར་བ�ེན་པ་�ེ་

བ་གཅིག་�ོགས་པར་མཛད་པས་�ིན་�ེག་�བས་�་མེ་�ེ་དཔལ་བེ�་

དང་།  ག�ང་�ང་འ�ིལ་པ་ལ་སོགས་པའི་�གས་མཚན་�ང་།  དགོན་

འདིར་དཔལ་�ས་�ི་འཁོར་ལོའི་ག�ང་�གས་འཆད་ཉན་�ོམ་�བ་�ི་

བ�ན་པ་�་ཆེར་འཕེལ།  ད�ང་ལོ་ང་གཅིག་པ་�ི་ལོ1242པའི་�་�ག་

ལོར་�་གཤེགས།

3. �ག་�ེ་བ་སེང་གེ་�ལ་མཚན།  རབ་�ང་བཞི་པའི་�་�ེལ་

�ི་ལོ1212ལོར་འ�ངས།  �་ནར་སོན་པ་དང་བོ་དོང་རིན་ཆེན་�ེ་མོ་

ལས་ཕར་ཚད་མངོན་�མ་དང་།  �ད་པར་�ས་འཁོར་�ི་དབང་བཤད་

མན་ངག་དང་བཅས་པ་གསན།  བོ་དོང་རིན་པོ་ཆེ་�་གཤེགས་�ེས་

གདན་སའི་�ར་བཞེས་ནས་འཆད་ཉན་�་ཆེར་གནང་།  ཤོང་�ོན་�་

མཆེད།  དཀོན་གཞོན་ཆེ་�ང་།  �ར་ཤེ་ཆེ་�ང་ལ་སོགས་པའི་�ོབ་མ་

མཁས ་པ ་མང ་ བོ ་བ�ངས །  

ད�ང་ལོ་བ�ད་�་�་ག�མ་པ་

ཤིང་ཕོ་�འི་ལོ་�ི་ལོ1294ལོར་

�་གཤེགས།

ཀང་��་ཨའོ་ཟམ་ཆེན།       �ིའི་

རིང་ཚད་ལ་�ི་ལེ55ཡོད་པའི་ཟམ་ཆེན་

དེ་ནི་མཚ�་བ�ལ་ཟམ་པ་དང་མཚ�་གཏིང་

�ག་ལམ་�ིས་�བ་པ་ཞིག་ཡིན་ལ།  མིག་

�ར་འཛམ་�ིང་�ེང་ཆེས་རིང་ཞིང་ལག་

�ལ་ཐད་དཀའ་ཚ�གས་ཆེས་ཆེ་བའི་མཚ�་

བ�ལ་ཟམ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།

ལན་�ོ�་ནས་�ང་ཆིང་བར་�ི་

�གས་ལམ།  �གས་ལམ་དེ་ནི་�ང་གོའི་

�ོ་�ང་བ�ད་པའི་�གས་ལམ་ཨང་�་པ་ཡིན་ལ།  ལན་�ོ�་ནས་�ང་ཆིང་བར་བ�ོམས་པས་�ག་ལམ226དང་།   ཟམ་

པ396ཡིས་�བ་ཅིང་�ིའི་རིང་ཚད་ལ་�ི་ལེ886ཡོད།  ལམ་བར་�ི་ས་གཤིས་ཆགས་རིམ་ཤིན་�་�ོག་�་དང་ས་བབ་མཐོ་

ཚད་ལ་�་མཚ�་ངོས་ལས་�ི3000ཡོད་པའི་ཆིན་ལིང་རི་བོ་བ�ལ་བས་�ང་གོའི་�གས་ལམ་བཟོ་�ན་�ི་ལོ་�ས་�་ལས་

དཀའ་བའི་རིགས་�ི་�ེ་མོར་བ�ངས་པ་རེད།

�ར་�ོད་མེ་འཁོར།   �ང་�ང་བ�ད་སའི་ས་�ལ་བ�ལ་ཏེ།  ག�་འ�ག་མཁའ་ལ་འ�ོ་འ�འི་ལིན་ནན་རི་�ད་

བ�ད་ཅིང་། �ང་གོའི་�ར་�ོད་མེ་འཁོར་ཤར་གཏོང་�ེད་ཆོག་པའི་�གས་ལམ་�ི་�ིའི་རིང་ཚད་ལ་�ི་ལེ་�ི་ཚ�་གཉིས་

བ�ལ་པས་འཛམ་�ིང་གི་ཨང་རིམ་དང་པོ་ཟིན།  ཆེས་མ�ོགས་པའི་�ེལ་འ�ེན་�ར་ཚད་དང་�ང་གོའི་�ར་བ�ོད་�གས་

ལམ་འཁོར་�ོད་�ི་�ོད་ཚད་ཟིན་ཐོ་དམའ་ཤོས་བཏོད་པས་�ང་གོའི་�ར་བ�ོད་�གས་ལམ“�ི་�་བ�ེད”པའི་ལས་མགོ་

�གས་པ་དང་།  �ར་ཁེ་དང་�་�་�འི་�ར་�ོད་�གས་ལམ་ཐོག་མའང་ལས་མགོ་བ�མས་�ང་།

 �་ཁ་ཆེན་མོ།     འཛམ་�ིང་ན་�ིར་གཏོང་ནང་འ�ེན་�ེད་ཚད་ཆེས་ཆེ་བའི་�་ཁ་ཆེན་མོ་བ�འི་�ོད་�ང་གོས་�་

ཁ་ཆེན་མོ7ཟིན།   �ང་ཧེའི་�་ཁ་ཆེན་མོ་ནི2016ལོར་�ིར་གཏོང་ནང་འ�ེན་�ེད་པའི་ཚད་�ན་འ�ག་�མ་�ི3653ལ་

�ེབས་པས་འཛམ་�ིང་གི་�་ཁ་ཆེས་ཆེ་བར་བ�ངས། 

�ང་གོའི་�།   �ང་གོའི་འ�ིན་�ེལ་�་བ་བཀོལ་�ོད་�ེད་པའི་�ད་�ིམ་�ང་�ར7.51ལ་�ེབས་པ་དང་།  2012ལོ་

དང་བ�ར་ན30﹪ཡར་འཕར་བས་འཛམ་�ིང་གི་ཨང་དང་པོ་ཡིན།  འོད་�ད་�ོག་ལམ་�ི་�ིའི་རིང་ཚད་ལ་�ི་ལེ་

�ི3041�ེབས་པས་འཛམ་�ིང་གི་ཨང་དང་པོ་དང་།  དེ་ལས60﹪ཡི་�ོག་ལམ་ཉེ་བའི་ལོ་�འི་ནང་བཏིངས།   དེར་མ་ཟད།  

�ང་གོས་འཛམ་�ིང་�ེང་གཞི་�་ཆེས་ཆེ་བའི4G�་ལམ་འཐེན་ཏེ་�ང་གཞིའི་ས་�གས་�ི229�ག་བ�གས་ཤིང་། བཀོལ་

�ོད་�ེད་མཁན་�ི་�ད་�ིམ་�ང་�ར8.9ལ་སོན་ཡོད་པ་རེད།

�ོ་�བ་མི་རིགས་�ོབ་�་ཆེན་མོའི་བོད་རིག་པ་�ོབ་�ིང་། 

•�བ་བ�ན་�ན་ཚ�གས•

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་�ོང་

མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་། 

  •�ོལ་མ་ཚ�་བ�ན•མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།     •དཔལ་�ོན•

�བ་ཆེན་ཨོ་�ན་པ་རིན་ཆེན་དཔལ། 



མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་

དམའ་འ�ིང་གཉིས་པའི་འཛ�ན་�་དང་པོ། 

•ཡེ་ཤེས་�་མོ•
ནས་མིག་�་ཡི་�ེང་�གོ་རང་དབང་མེད་པར་ཐརོ་�ང་། ངས་རང་ཉིད་�ི་མིག་�་ཅིའི་�ིར་བ�ར་བ་མི་

ཤེས། ལོ་�་མང་བོར་ཞལ་མཇལ་མ་�ོང་བས་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་བ�་�ག་ལང་ཚ�ས་�ེམས་པའི་�ག་�ག་

འདིའི་ལས་དབང་ལ་ག�ང་སེམས་�ེས་པས་ཡིན། གང་�ར། �བས་འདིར་ངས་གནས་�གས་ཤིག་�ོགས་

པ་ནི་ངེད་གཉིས་ལ་གཅིག་མ�ན་�ི་དམིགས་འབེན་དང་གཅིག་མ�ན་�ི་�ི་ལམ་ཡོད་�ོང་བས། ཁོ་རང་

བ�ོད་མ་ཚར་བའི་ལམ་�་དེར་ང་རང་ངེས་པར་�་བ�ོད་དགོས། དེར་མ་ཟད། མི་ཚ�་ནི་འདི་�འི་མི་�ག་

པ་དང་འཆི་བ་ནི་དེ་འ�འི་�ོག་�ར་ཅིག་ཡིན་པས། མཛ�ས་ཤིང་�ག་པའི་དེ་རིང་གི་འཚ�་བ་ནི་ཇི་འ�འི་

ཡིད་�་འོང་ཞིང་། རེ་བས་�ག་པའི་མ་འོངས་པ་ནི་ཇི་འ�འི་བ�་�ིད་དང་�ན་པ་ཞིག་རེད་ཨང་། ང་ལ་

མཚ�ན་ན་དེ་རིང་གི་�ས་ཚ�ད་ནི་ཤིན་�་གལ་ཆེ་ཞིང་གསེར་ད�ལ་�ིས་ཉོ་མི་�བ་པ་ཞིག་གོ། 

          �ོམ་ལས་�མ་གཡེང་དབང་�ར་ནས། །       དོན་མེད་ཟད་པའི་དེ་རིང་ནི། །    

          ཁ་སང་འདས་པའི་�ེ་བོ་དེས། །                ཤིན་�་རེ་བའི་སང་ཉིན་ནོ། །

�བ་�ོགས་�ི་གནམ་མཐའི་མཚམས་�་�་བ་�ོ་ཉམས་�ིས་དལ་�ར་བ�ད་ཅིང་། �་བའི་ཉེ་འཁོར་

�ི་�ར་�ན་དེ་དག་འོད་ལམ་ལམ་ངང་འཚ�ར་�ིན་འ�ག  ལན་རེར་�ར་མདའ་རེའང་བར་མེད་�་�། 

ཞིབ་�་བ�ས་ན་ཁོ་ཚ�ས་�ང་མཚན་�ོངས་རིང་མོ་འདིའི་�་�ར་རེ་རེ་ན་གཉིད་�་�ར་བའི་འ�ོ་བ་དག་

ལ་�ན་�ལ་�ི་ཅོང་བ�་�ོག་པ་དང་འ�་ལ། ཡང་མཚམས་ལན་རེར་�ན་�ིས་ཅེར་ན་ཁོ་ཚ�འང་བར་

མེད་�ག་�་བ�ར་བའི་�ས་ཚ�ད་�ར་ཆ་རེ་རེར་དོན་མེད་�་�ོད་པར་ཕངས་སེམས་�ེ་བ་དང་ཡང་

མ�ངས། 

ངས་ག་ལེར། �ོ་བ་དང་རེ་བ་མཉམ་�་བ�ས་ཤིང་། �ི་ལམ་དང་མངོན་�མ་�ན་�་བ�ས་ནས་�་

རེངས་�ི་འ�མ་དཀར་�ོབས་པས་བཏེགས། 

                                   

དོན་དག་ཡོད་ཚད་ལ་�ིར་འདང་

ཞིག་བ�བ་པ་ཡིན། �ས་ཚ�ད་ནི་ཧ་

ལམ་ངའི་བསམ་གཞིག་གི་འ�ོས་

དང་བ�ན་ནས་�ར་བཞིན་�་སིམ་

མེར་འདས་སོང་། 

�ོ་�ར་�་�ོ་�ི་ཞིག་ངར་�ིས་

�ག་པས་ངས་ད་གཟོད་�ས་ཚ�ད་

རིང་བོ ་ཞིག་འགོར་བ་�ོགས་ལ། 

�བས་འདིར་�་བ་�ར་བཞིན་�ོར་

ན་ཡང་�་འོད་མག་མོག་�་�ར་

ཡོད་པར་�ང་། འདི་དག་ཡདོ་ཚད་

དང་�གས་ཏེ་བདག་གི་མིག་ཀོང་

ནམ་མཁའི་ད�ིངས་�ི་ཉ་གང་�་བ་དེ། །       

དཀར་ཞིང་གསལ་ལ་�ན་ཡིད་རབ་�་འ�ོག །

མགོ་བོ་ད�ེ་�ེ་ནམ་མཁའི་ད�ིངས་�་བ�ས། །   

མགོ་བོ་�ད་�ས་མིག་�འི་�ེང་ཐག་ཆད། །

དེ་རིང་ནི་ཚ�ས་བཅོ་�་ཡིན་པས་དོ་དགོང་གི་�་བ་

ཉ་གང་ཡོད་པར་མ་ཟད། དཀར་ཞིང་གསལ་ལ་ཡིད་�་

འོང་། དེ་བས་དགོང་ཇ་འ�ངས་�ེས་ང་རང་ངེད་ཚང་

གི་�ོ་འ�མ་�་ཙ�ག་�ར་བ�ད་དེ་ཉ་གང་བའི་�་བའི་

མཛ�ས་ཉམས་ལ་བ�ས་པ་ཡིན།

�ོ་བསངས་�་མོའི ་ཕང་བ་ནས་ཉ་གང་�་བ་

འ�མ་ཐེངས་རེར་�་�ར་�ོང་གི་�ེགས་པ་ཟིལ་�ིས་

གནོན་ཞིང་རི་�ོང་�ང་�ང་འདིའི་�་�ར་རེ་རེར་

མཛ�ས་�ག་གི ་ཁ་དོག་གསར་བ་རེ ་བ�ན་འ�ག  

མཚམས་ལན་རེར་�ང་�་དལ་�ིས་�ང་ཞིང་�ོ་�ི་

གཉོམ་པོར་�ག་པས། �ང་�འི་འ�ོས་དང་�ོ་�ིའི་�ད་

ལ་མཉན་ན་ཁོ་ཚ�འང་མཚན་�ོངས་རིང་མོ་འདིའི་

�ིང་འཇགས་ད�ོག་པར་�ག་པ་དང་འ�།  �བས་

འདིར། རི་�ོང་འདིའི་ཁོར་�ག་�་སིམ་མེར། འཇམ་

ཅག་གེར་གནས་འ�ག 

དཀར་ཞིང་གསལ་ལ་ཡིད་�་འོང་བའི་�་བར་�་

ཞོར་ངའི་�ན་པའི་མེ་ལོང་ངོས་�་འདས་དོན་ཞིག་

�ོག་བ�ན་ཇི་བཞིན་གསལ་ལེར་ཤར་�ང་། དེ་དང་

�གས་ཏེ་ལོ་�་མང་བོར་མཇལ་མ་�ོང་བའི་མི་ཞིག་གི་

བཞིན་རས་�ི་ད�ིལ་འཁོར་ངའི་མིག་ལམ་�་མངོན་

ཞིང་སེམས་ཁོང་ནས་འ�མ་�ང་། 

�ིར་�ེ་�་ན་འཆི་ནི་འཇིག་�ེན་�ི་ཆོས་ཉིད་

ཡིན་ཞིང་། ཤི་བའི་�ེས་�་མིག་�་གཏོར་ཞིང་�ེ་

�གས་འདོན་པ་ནི་�ས་སེམས་�ད་པའི་�་ལས་མེད་

�ང་།  ཁེར་�ང་དང་བ�ོངས་པའི་�ིང་འཇགས་དང་

�ིང་འཇགས་དང་འ�ོགས་པའི་ཁེར་�ང་གི་མཚན་མོ་

འདིས་ང་རང་�ིར་�ན་�ི་མཚ�་མོའི་�ོང་�་�ངས་

ཤིང་། འ�ིས་ཆེ་བའི་མིག་�ང་ཞིག་ད་�ང་མ�ན་ན་

ཀེམ་ཀེམ་�་གཡོ་ཞིང་�ས་མངའ་བའི་དགོད་�་ཞིག་

ད་�ང་�་�ར་�ག་པའི་�ང་བས་ངའི་�ས་སེམས་

ཡོངས་�་�ིད་པར་�ས། 

ང་ལ་ཕ་�ན་�་བོ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཁོ་རང་ང་ལས་ལོ་

གཅིག་གིས་ཆེ། ངེད་གཉིས་�ང་�ས་མཉམ་�་ནར་

སོན་ཞིང་། དཔེ་�ག་�ང་�ང་མཉམ་�་�ར་ནས་�ི་

ལམ་�ང་�ང་མཉམ་�་�མ་�ེ་�ོབ་�འི་�ོ་ཐེམ་ལ་

གོམ་པ་�ོས་པ་ཡིན། འོན་�ང་དམའ་འ�ིང་གི་འཚ�་བ་

མགོ་བ�མས་ནས་�ང་མ་འགོར་བར་ཁོ་རང་ང་དང་

�ང་�་�ེས་ཏེ་�ལ་གཞན་ཞིག་ལ་ཆས་སོང་བར་མ་

ཟད། ང་ལ་�ས་གཏན་�་བདེ་མོ་བཞག་�ང་། འོ། མ་

རེད། ཁོ་འ�ོ་ཁར་ང་ལ་བདེ་མོ་མ་བཞག  འཚབ་འ�བ་

�ིས་བ�ད་སོང་། 

         �ས་ནི་གཡང་གཟར་�བ་�། །      

         མི་ནི་�ོང་མགོའི་ལོ་མ། །

         ད�ན་�་བ�་པར་�ེབས་�ས། །  

         �ིར་�ན་ཙམ་ལས་མི་འ�ག །

ཁོ་རང་མི་གཞན་ལ་དགོད་ཁ་བ�ང་�ར་དགའ་

ལ། ཁོའི་ངག་གི་�ད་ཆ་རེ་རེ་དང་�ས་�ི་ཉམས་

འ�ར་རེ་རེ་ཡིས་མི་མང་བོ་ཞིག་གི་�ོ་�ག་གི་�ན་པ་

སེལ་ཞིང་ཁོང་�ོ་ཡི་མེ་�ེ་བཅིལ་�ོང་བ་�ངས་མེད་

ཡིན། ཁོ་ནི་མི་རིགས་�ི་འ�་ཤེས་�ན་ཞིང་རང་རིགས་

ལ་ཞེན་པ་དཀར་བའི་མི་

ཞིག་�ང་ཡིན། ངས་འདི་

�ར་ཁོ་དང་འ�ེལ་ཡོད་�ི་

ཁ་�ང་འ�ི་མཁན།  

•བ�ན་གོ•
པར་ལེན་མཁན།

•�་�་འོད་ཟེར•
ཨང910པ།

ངེད་ཚང་ལ་འ�ོག་�ི་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་མིང་ལ་

དོམ་ནག་ཟེར། ཁོ་ལ་མིང་དེ་�ར་ཐོགས་དོན་ནི་འ�ོག་

�ི་དེའི་�ས་�ིག་ཅིང་�ང་�ག་�ོམ་པ་ལས་གཞན། 

�ས་�ིལ་བོའི་�་ནག་པོ་ཡིན་པའི་�ེན་�ིས་ཡིན། 

དེས་�ད་ཆ་བཤད་མི་ཤེས་�ང་�ིམ་མིའི་

�མ་འ�ར་�ོགས་པས། �ིམ་མིར་

�ོ ་དཀར་ཞིང་�ིམ་�ི ་ནང་

�ན་ལ་�ོག་བ�ོས་ངང་�ང་

�ོབ་�ེད་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཉིན་ཞིག་གི ་ཞོགས་པར། 

ཨ་མས་འ�ི་མོ་བཞོས་ཚར་�ེས་ནོར་�་

�ོ་�ི་ལ་འདེད་�བས་�ང་ཀི་ཞིག་�ོ་�ར་�་ངེད་ཚང་

གི་ནོར་�འི་ནང་�་�གས་འོངས་ནས་ནོར་�མས་ཕར་

བདའ་�ར་བདའ་�ས། དོམ་ནག་གིས་�ལ་དེ་མཐོང་མ་

ཐག་�ར་�་�གས་ནས་�ང་ཀི་དེ་ཕར་�ོད་བསམས་

མོད། ཡིན་ཡང་�ང་

ཀིའི་སར་�ེབས་�ས། 

དེས་བེ�་ཞིག་གི་�ེ་

ལ་སོ་བཏབ་ཡོད་པ་མཐོང་བས། དོམ་ནག་རབ་�་�ོས་

ཏེ ་རང་�ོག་ལ་མི ་འཛ�མ་པར་�ང་ཀིའི ་�ེང་�་

མཆོངས། དེ་�ར་ཁོ་གཉིས་དམར་འཛ�ང་�ས་�ས་

མཐར་དོམ་ནག་�ལ་བ་དང་�ང་ཀི་དེ་�ིར་�ོས་སོང་། 

ང་དགའ་བཞིན་དོམ་ནག་གི་སར་�གས་

ནས་དོམ་ནག་གི་�བ་ལ་རེག་པ་

ན་ངའི་ལག་པར་�ག་འགོས་

པས། སེམས་འཚབ་�ེ་ཨ་ཕ་

བོས་ནས་�་�་བ�ག་པ་ན། 

ཨ་ཕས་�ོན་ཆེན་པོ་མེད་པས་

རང་�གས་�ིས་སོས་འ�ོ་བ་རེད་ཟེར། 

�ད་འ�ོ་ཡིན་�ང་འདི་འ�འི་�་བ་�བས་ཆེན་

བ�བ་�བ་པས། ང་ཚ�་མི་�མས་�ིས་མཚམས་ལན་

རེར་�ད་འ�ོར་�ོབ་�ོང་�་དགོས་པའི་�ས་�ང་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་ནམ། 

 མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧེ་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གཉིས་པའི་ལོ་རིམ་ད�་པའི་འཛ�ན་�་བ�ད་པ། 

•དཔལ་�ིད་�ལ•

ཀན་��་ཞིང་ཆེན་�་�་�ོང་མཚ�་ཉིན་�ེ་བའི་

�ོབ་�ང་གི་ལོ་རིམ་�་པ། 

•སངས་�ས་འཚ�•



བོད་�་�་པའི་ཚ�ས་�། 

ཉིན་འདི་ནི་བོད་�ལ་�ི་ས་

�ལ་མང་ཤོས་�ིས་སངས་�ས་

�ན་�འི་�ིན་�བས་འ�ག་པའི་

�ས་བཟང་ཡིན་པར་བ�ིས་ཤིང་། 

ཨ་མདོའི་ས་ཆ་ཁ་ཤས་�་བ་མ་བ་

བཞི་ཞེས་པའི་�ས་ཆེན་རོལ། �ོ་

ཚལ་�ི་ཚ�ད་མ་བཟའ། འ�ས་ལ་

འ�ག �ོ་ཁར་�ངོ་བོའི་ཡལ་གས་

གཡགོས། 

བོད་�་�་པའི་ཚ�ས་བཅ་ོ�། 

ཉིན་འདི་ནི་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་

བཞིའི ་ཡ་�ལ་འཛམ་�ིང་�ི ་

བསང་གི་ཉིན་མ་ོཡིན། ཉིན་འདིར་

ད�ས་གཙང་�་�་�ག་དང་ཚ�ང་

པ་ཆེ་ཁག་�མས་�ིས་�་གཅིག་

རིང་ལ་�ས་�ོན་�་ཆེར་གཤོམ་

�ལོ་ཡདོ། 

བོད་�་�ག་པའི་ཚ�ས་བཞ།ི 

ཉིན་འདི་ནི་�ོན་�ོན་པར་

ཚངས་པས་གསེར་�ི་འཁོར་ལོ་

དང༌། བ�་�ིན་�ིས་�ང་དཀར་

གཡས་འ�ིལ་�ལ་ཏེ་ཆོས་འཁོར་

བ�ོར་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་

�ལ་�་�་ཎ་�ིར་བཀའ་དང་པོ་

བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་བ�ོར་

པས། དེར་�ེས་�ན་�་ཆེད་དགོན་

པ་སོ ་སོ ་ནས་འདོན་པ་�ས་པ་

ག�ངས་པ་དང༌། གོས་�་བཤམས་

པ་སགོས་�ི་ཆ་ོག་�ག་ལེན་ཡདོ། 

བོད་�་�ག་པའི་ཚ�ས་བ�། 

ཉིན་འདི་ནི་�ོབ་དཔོན་པ�་

བོད་ནས་�ིན་�ལ་�་�ོན་པའི་

ཉིན་མརོ་�གས་པས། �ིང་མ་དང་

བཀའ་བ�ད་སོགས་�ིས་ཚ�ས་

བར་མཚམས་�ོམ་�ིག་པ། 

�་མ�ིན་�ོ་�ེ།

མཛ�ས་རིས་བཀོད་�ིག་པ། 
�ག་འཚ�་�ིད། 

བོད་�ི་�ས་ཆནེ་

ངོ་�ོད། 

བ�འི་འདོན་འཚ�གས་དང་འཆམ་

�ག་པ་སགོས་�ེད། ཚ�ས་བ�་

བ�ན་ནས་ཉེར་�འི་བར་དམངས་

�དོ་�་�་�ེད་དང་། �་�ེད། �་

�ག་མདའ་འཕེན་སགོས་�ེད། 

བོད་�་�ག་པའི་ཚ�ས་བཅ་ོ�། 

ཉིན་འདིར་མདོ ་�ད་�་བ་

�ལ་�་�་�མོ་�ས་ཆེན་རོལ། �ས་

ཆེན་འདིའི་ཐོག་མའི་ལམ་�ོལ་ནི་

�་བ་�ེ ་ཚང་གི ་དཔོན་པོ་�ལ་

བཟང་གིས་�ེ་ཞིང༌། 1985ལ་ོ

ནས་བ�ང་བོད་�་�ག་པའི་ཚ�ས་

བཅ་ོ�ར་བ�ར། �ས་ཆེན་འདིར་

ཞིང་ཆེན་�ི་ནང་ནས་ཐོན་པའི་�་

ཆས་མང་བོ་�མོ་རར་བཤམས་པས། 

མིང་ཡང་�་�ོམ་�ས་ཆེན་ཞེས་

ཐོགས་ཤིང༌། ཚ�ང་འ�ས་�་ཆེ་

ཞིང༌། མི་�མས་མ་བ�ས་གཅིག་

འ�ས་�ིས་�ས་�ནོ་རོལ། ཉིན་དེ་

ནས་བ�ང་མད་ོ�ད་�་�ང་སགོས་

�ལ་ཁ་ཅིག་�་ཤིང་�ོང་གི་�ས་

�ནོ་�་གཅིག་ཙམ་ལ་རོལ། 

བོད་�་�ག་པའི་ཚ�ས་བ�་བ�ན། 

ཉིན ་འདི ་ཙམ ་ནས ་མ གོ ་

བ�མས་ཏེ་མདོ་�ད་རེབ་གོང་དང་

�ི་ཀའི་�ལ་�་�ག་པའི་�་རོལ་

ཞེས་པའི ་�ས་�ོན་�་ཆེན་པོ ་

གཤོམ་�ོལ་ཡོད། མི་ཐམས་ཅད་

�ིས་གོས་བཟང་�ོན་ཞིང་�ན་

ཆས་�ས་ནས་ཟས་རིགས་�་ནོམ་

པ་ལ་རོལ་བར་མ་ཟད། �་གསོལ་

བསང་གཏོང༌བ�ན་�ག་གཅིག་

�ག་གི་རིང་བར་མ་ཆད་པར་�ེད་

མོ་རིགས་�་ཚ�གས་�ར་�ོལ་མ་

ཉམས་པར་�ེད་�ོལ་ཡོད། 

（�་བ་ལས་�ངས）


