
phyogs las dkyil 'khor: 1 

དཔལ་དས་ཀྱི་འཁོར་ལ ་བ ོམ་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཕིྱ་ནང་ཀན་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་བྲི་བྱ་ལ་བ ེན་ནས་ ོམ་བྱའི་ཚད་ངེས་པར་བྱེད་པ་ཤམ་བྷ་ལའི་ 

བོླས་བ ངས་དང་མཐན་པ་ཇོ་ནང་པ་ཆོས་ཀྱི་ ལ་པོ་ཕོྱགས་ལས་ མ་པར་ ལ་བས་མཛད་པ་བ གས་སོ༌༎ 

 
དཔལ་དས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༌༎མི་འགྱར་བདེ་ཆེན་རོལ་པའི་གནས༌༎ མ་ཀན་མཆོག་ ན་དོན་དམ་གྱི༌༎ 

དཀིྱལ་འཁོར་ཆོས་ཀྱི་དབིྱངས་ལ་འདད༌༎ 
 
འདིར་དཔལ་དས་ཀྱི་འཁོར་ལ ་བྲི་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བ ེན་ནས་བ ོམ་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚད་ མས་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཚལ་བ ོད་པར་བྱ་ ེ༌། 
 
འདི་ ར་ ་གསང་ཐགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསམ་པོ༌། རང་རང་གི་ ེགས་བ་ནི༌།ཞིང་ད་ ོ་ཚད་ཕྱེད་ཀྱི་ ་ ེ༌། 

དཔངས་སའང་ ོ་ཚད་ཕྱེད་ད་རིགས་སོ༌༎ 

 
དེའི་ ེང་ད་ར་བ་ མས་ཀྱི་དཔངས་ནི་བིྲ་བྱའི་ཀ་བའི་རིང་ཚད་ལས་ཤེས་པར་བྱ་ ེ༌། ་བབས་འདེགས་པའི་ཀ་བ་བིྲ་བྱ་ལ་གཉིས་དང༌། ོམ་བྱ་ལ་ 

བཞིར་ཡོད་ལ༌།བིྲ་བྱ་ལ་རིང་བ་ཉིད་ད་ ོ་ཚད་གཅིག་དང་བཞི་ཆ་ཡོད་པ་ཉིད་ ོམ་བྱའི་ཀ་བའི་དཔངས་ཡིན་ཞིང༌། ེགས་བའི་ ེང་ད་མཐོན་པ་ཡན་ 

ཆད་ཀྱི་ར་བའི་དཔངས་ཀྱང་དེ་དང་མཉམ་ ེ༌། ་བབས་ཀྱི་གདང་འོག་མ་ཀ་བ་ལ་རེག་པ་ ར། ིག་པ་ལ་ཡང་རེག་པར་བྲི་བྱ་ཉིད་ལ་གསལ་ལོ༌༎ 

 
ེགས་བ་ནི་ར་བའི་འགྲམ་གྱི་ཕིྱ་རོལ་ནས་ ོར་བའི་ཚལ་ད་ཡོད་པས༌།ནང་ད་ར་བའི་དཔངས་དང་མཉམ་པར་ས་གཞིའི་ཕོྱགས་ཀྱི་མདོག་ཅན་ལ་ཟག་

པ་ཡིན་ནོ༌། 
 
ིག་པའི་ ེང་ད་རིན་པོ་ཆེའི་ མ་བ་ནི༌། 

བ་གམ་གྱི་ མ་པ་དཔངས་ས་ ་བཞི་ཆ་ ེ༌། ོམ་བྱ་ལ་ ོ་ལོགས་ཀྱི་མཐར་ཐག་པར་འཁོར་བ་ཡིན་པས༌། ་བབས་ཀྱི་གདང་ནི་འོག་གི་ར་བའི་ ེང་

ན་ཡང༌།རིན་པོ་ཆེའི་ མ་བ་ཡོད་ལ༌།བྲི་བྱ་ལ་ ་བབས་ཀྱི་འོག་ཏ་རིན་པོ་ཆེའི་ མ་བ་བིྲར་མི་བཏབ་པས༌། ་བབས་ཀྱི་གདང་ ་བ་ཉིད་ལ་རེག་པར་ 

མངོན་ནོ༌། 
 
ོམ་བྱའི་ཀ་བ་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་ མ་བའི་འོག་ཏ་ ་བའི་ཆ་དེ་བིྲ་བྱ་ལ་མི་མངོན་པས༌། ོམ་བྱའི་ཀ་བའི་རིང་ཚད་ཀྱང་མངོན་ཚད་པོ་བིྲ་བྱ་དང་ཚད་མཉམ

་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ༌། 
 
དེ་ ར་ན་ ་བབས་ཀྱི་ནོན་པའི་འོག་ནས༌། ིག་པ་ལ་ ེགས་བའི་ ང་ནས་ ་བབས་ཀྱི་འོག་གི་རིན་པོ་ཆེའི་ མ་བའི་ ེང་གི་བར་ལ་ ོ་ཚད་གཉིས་ 

དང༌།དེའི་ ེང་ད་ ་བབས་ཀྱི་དཔངས་ ོ་་ཚད་གསམ་ ེ༌། ིར་དཔངས་ལ་ ོ་ཚད་ ་ཡོད་དོ༌། 
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་བབས་ཀྱི་འོག་མིན་པ་ མས་ལ༌། ེགས་བའི་འགྲམ་ནས༌།རིན་པོ་ཆེའི་ མ་བའི་ ེང་གི་བར་ལ་ ོ་ཚད་གཉིས་དང༌། 
 
དེའི་ ེང་ད་ཐོག་ཕབ་ཀྱི་གདང་འཕེྲད་ལ་གཏང་བ་འདེགས་པའི་ཀ་ཐང་ མས་ཀྱི་བར་བར་ནས་ཆ་ ིན་གྱི་ཁ་ནས་འཕྱངས་པའི་དོ་ཤལ་ཕྱེད་པའི་ 

དཔངས་ལ་ ོ་ཚད་ཕྱེད་དང་གདང་དེའི་ ེང་ད་ཐོག་ཕབ་ཀྱི་ཕྱམས་ནང་ནས་ཕྱིར་ ག་པའི་ཕྱམས་ ་བྱ་འདབ་ཀྱི་ མ་པར་འཕྱངས་བ༌།འོག་གི་ ེགས

་བ་ནོན་པའི་ ་ལ་བ་ཀ་ལའི་རིན་པོ་ཆེ་ཤར་བ་འཕྱངས་པ་ལ་ ོ་ཚད་བཞི་ཆ་ ེ་།དོ་ཤལ་གྱི་ ་བའི་ཐད་ཀར་ ེབས་པའོ༌༎ 

 
ཐོགས་ཕབ་དེས་ནང་ད་ནི་ ་ མ་ཁེབས་ ག་པ་ཙམ་ ེ༌། ་ མ་དང་བར་སའི་མཚམས་ཀྱི་ ེང་ད་གདང་འཕེྲད་ལ་གཏང་ཞིང་ཀ་བའི་གྲངས་ཇི་ ར

་རིགས་པས་བཏེགས་པ་དང༌།གདང་དེའི་ ེང་དའང་ནང་ནས་ཕྱིར་ ག་པའི་ཕྱམ་ མས་ཀིྱས་ནང་ཕྱོགས་ཀྱི་ ེ་མོ་བཞག་ ེ༌། ་ཕིབས་ ་ བ་ཀྱི་ མ

་པར་བཞེད་པའང་ཡོད་མོད་ཀྱི༌།ཐོག་གི་ ེང་ནི་ལག་མཐིལ་ ར་མཉམ་པ་ཉིད་ད་རིགས་ཤིང་གསལ་ལོ༌༎  
 
ཕིྱ་རོལ་ད་འཕྱར་བའི་བྱ་འདབ་ཀྱི་ འི་ ེང་ལ༌།ཀྲ་མ་ཤིར་ཥ་པ་ འི་ཚལ་ད་བ ོར་བ་ལ༌།དཔངས་ས་ ་བཞི་ཆ་ཡོད་དོ༌༎དེ་ ར་ན་དོ་ཤལ་དང༌།བ་

ཀ་ལི་དང༌།ཀྲ་མ་ཤིར་ཥ་གསམ་ལ་དཔངས་ས་ ོ་ཚད་གཅིག་ ེ་། ེགས་བའི་འགྲམ་ནས་ཀྲ་མ་ཤིར་ཥི་ ེ་མ ་བར་ལ་དཔངས་ས་ ོ་ཚད་གསམ་ཡོད

་དོ༌༎ཀྲ་མ་ཤིར་ཥ་ལས་མཐོ་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཐོག་ནི་མེད་དེ༌།ཀྲ་མ་ཤིར་ཥ་ཞེས་པ་རིམ་པའི་ ེ་མོ་ཡིན་པའི་ཕིྱར་རོ༌༎ 

 
མ་ལ་ཡའི་ཚལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁང་པ་ ོན་པའི་ བས་ས༌། འི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕེྱད་ཀྱི་ཚད་དབས་ས་གྲ་བཞི་པ་ནི་གསང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ་

ཞེས་པའོ༌༎དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁང་པ་གསམ་པོ་ཕིྱ་ནང་གི་ མ་པར་ཡོད་པར་གསངས་ཀྱི༌།མཆོད་ ེན་གྱི་བང་རིམ་ ར་བ ེགས་པ་ཉིད་ད་མ་གསངས་

ལ༌།དཀྱིལ་འཁོར་གསམ་ཀ་འོག་གཞི་མཉམ་པ་ལ་ཡོད་པ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ༌།དཀྱིལ་འཁོར་ཕིྱ་མ་ལས་ནང་མ་ཕྱེད་ཕེྱད་ཀྱི་ཚད་ཀྱི་དམའ་བར་འགྱར་

བས་ཤིན་ཏི་མི་མཛས་པའི་ཕིྱར་རོ༌༎ 

 
དེས་ན་དཀྱལི་འཁོར་གྱི་ཁང་པ་ཕྱི་མའི་དབས་ས༌།དཀྱིལ་འཁོར་ནང་མའི་ ེགས་བའི་ ་དང་མཉམ་པའི་གཞི་གར་བར་གནས་པའི་ ེང་ད༌།དཀྱིལ་ 

འཁོར་གྱི་ཁང་པ་ནང་མའི་ ེགས་བ་བཞག་པའི་ཚལ་ད་ཡོད་ལ་གཞི་གར་བ་དེའི་དཔངས་ཀྱི་ཚད་ལ་ནི༌།དཀྱིལ་འཁོར་ཕིྱ་མའི་ ོ་ཚད་ཕྱེད་དང་ 

གསམ་དང༌།ནང་མ་ཉིད་ཀྱི་ ོ་ཚད་ ་ཡོད་དེ༌།དཀྱིལ་འཁོར་ཕིྱ་མའི་ ེགས་བའི་དཔངས་ནས་། ་བབས་ཀྱི་ ེ་མ ་བར་ལ་ ོ་ཚད་ ་ཡོད་ཅིང༌།དེ་ 

དང་ནང་མའི་འོག་གཞིའི་གར་བའི་འགྲམ་ནས་ ་བབས་ ེ་མ ་བར་མཉམ་ལ༌།ནང་མའི་ ེགས་བའི་ ་བ་ནས་ ་བབས་ ེ་མ ་བར་དེ་ཕིྱ་མའི་ 

ེགས་བ་ནས་ ་བབས་ ེ་མ ་བར་གྱི་ཕེྱད་ཡིན་ཞིང༌།ཕིྱ་མའི་ ོ་ཚད་ འི་ཕེྱད་ནི་དེ་ཉིད་ཀྱི་ ོ་ཚད་ཕྱེད་དང་གསམ་དང༌།ནང་མའི་ ོ་ཚད་ ་ཡིན་ 

པའི་ཕིྱར་རོ༌༎ 

 



phyogs las dkyil 'khor: 3 

དེས་ན་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་མའི་གཞི་གར་བ་ནི༌།ཕིྱ་མའི་དོ་ཤལ་གྱི་ ེང་དང་མཐོ་དམན་མཉམ་ ེ༌།ཕིྱ་མའི་རིན་ཆེན་ མ་བ་མན་ཆད་ལ་ ོ་ཚད་གཉིས་

དང༌།དོ་ཤལ་གོ་ཚད་ཕྱེད་ད་ཡོད་པའི་ཕིྱར༌།དེ་བཞིན་ད་ཕིྱ་མའི་ཀྲ་མ་ཤིར་ཥ་ལ་དང༌།བ་ཀ་ལི་མཚམས་ཐོག་ཕབ་ཀྱི་ ེང་དང༌།ནང་མའི་ ེགས་བ་ཡང་

མཐོ་དམན་མཉམ་པས་ཤིན་ཏ་མཛས་པར་གྲབ་བོ༌༎ 

 
རིགས་པ་འདིས་བདེ་གཤགས་འཕར་མའི་འོག་གཞི་གར་བ་ཡང༌།བདེ་གཤེགས་འཕར་མ་དང་ ་མཉམ་པ་ཐགས་དཀྱིལ་གྱི་དོ་ཤལ་གྱི་ ེང་མཐོ་ 

དམན་མཉམ་པ་དང༌། 
 
དེའི་ ེང་ད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནི་འོག་གཞི་གར་བ་དེའི་མཐའ་ལ་ཕྱོགས་བཞིར་ཀ་བ་བཞི་བཞི་ ེ་བཅ་དྲག་གི་བཏེགས་པའི་ ོ་ ེའི་གདང༌།ཐགས་ཀྱི་

ོ་ཚད་དྲག་ཆའི་ཚད་ ན་དང༌།ཀ་བ་འདི་ མས་ཀྱི་ཐད་སོར་དབས་ས་གཙ་བ ་པད་མའི་མཐའ་གྲ་བཞིར་བཅད་པའི་ས་ལ་ ོ་ ེའི་གདང་ནང་མ་ 

འདེགས་པའི་ཀ་བ་བཅ་གཉིས་ཡོད་པ་ནི་ཕོྱགས་རེར་གཉིས་གཉིས་ཡོད་པ་དང༌།ཟར་ མས་ས་རེ་རེ་ ེ་ ོམ་ནི་ ་མ་དང་འདྲའོ༌༎  
 
ཕིྱ་རོལ་ཏ་ནི་ཟར་ལ་ཀ་དངོས་ས་མ་གསངས་ཀྱང༌།དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁང་པ་བཞེངས་པ་ལ༌།ཕྱི་རོལ་གྱི་ཟར་བཞིར་ཡང་ཀ་བ་ཡོད་ན་མཛས་པས་ཟར་

གྱི་ཀ་བའི་ ེང་ད༌། ོ་ ེའི་གདང་ ེ་ ོད་ད་གནས་སོ༌༎གདང་འདི་དག་གི་ ེང་ད༌།ནང་ནས་ཕྱིར་ ག་པའི་ཕྱམས་ མས་ཀྱིས་ཕབ་པ༌།ཕིྱ་རོལ་བྱ་ 

འདབ་ཅང་ཟད་དང་བཅས་པའོ༌༎ 

 
འདིའི་ཐོག་དཔངས་ཀྱང་བྲི་བྱའི་ཀ་བ་ཇི་ ར་རིང་བ་ཉིད་གདང་གི་དཔངས་ལ་ཤེས་ཏེ༌།ཐགས་ཀྱི་ ོ་ཚད་ལས་དྲག་ཆས་དམན་པའོ༌༎གདང་ནང་མའི་

ེང་དའང་ཀ་བ་བཅ་གཉིས་པ ་ ེང་ཐད་ཀའི་ ེང་ད་འོག་གི་ཀ་བ་ལས་ཉིས་འགྱར་གྱི་དཔངས་དང་ ན་པའི་ཀ་ མས་བཏེགས་པའི་ ོ་ ེའི་གདང་

འོག་གི་དང་འདྲ་བར་གྲ་བཞི་པ་དང༌།དེའི་ ེང་ད་ཟར་བཞི་པ་དབས་ཕྱར་བའི་ མ་པ་ཅན་གྱི་ཐོག་མཛས་པར་ཕབ་པའི་ ེ་མོར༌། 

ོ་ ེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་བམ་པའི་ མ་པ་ཅན་གྱིས་ ས་པ་ནི་གཙ་བ ་ ེང་གི་ཐོག་ཕབ་པའོ༌༎ 

 
ཀ་བ་ ེང་མ་ མས་འོག་གི་ཀ་བ་ལས་ཉིས་འགྱར་གྱིས་དཔངས་ས་ཡོད་པའི་ ་མཚན་ནི༌།གཙ་བ ་ ་བདེ་གཤེགས་འཕར་མའི་ ་ལས་སམ་འགྱར

་གྱིས་མཐོ་བའི་ཕིྱར༌།གཙ་བ ་ ེང་གི་ཐོག་ཕབ་ལས་སམ་འགྱར་ད་ཡོད་དགོས་པས༌།ཀ་བ་ ེང་མ་ཀ་བ་འོག་མ་ལས་ཉིས་འགྱར་ད་ཡོད་པ་རིགས་སོ

༌༎གཙ་བ ་ ་བདེ་གཤེགས་འཕར་མ་ མས་ལས་སམ་འགྱར་གྱི་མཐོ་བར་གདན་གྱི་པད་མའི་ཚད་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ༌༎ 

 
ཚད་དེ་ཤམ་བྷ་ལའི་དས་ཀྱི་འཁོར་ལ ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁང་པ་ལ་ ར་ན༌། འི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ར་བའི་ ་ལ་ཁྲ་བཞི་བ ་ཡོད་པ༌།དེའི་བ ད་ཆ་ཁྲ་

་བཅ་ ོ་ཚད་ད་འགྱར་ལ༌། འི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ ེགས་བའི་འགྲམ་ནས༌།ཀྲ་མ་ཤིར་ཥ་ ེ་མ ་བར་ལ་ ོ་ཚད་གསམ་ཡོད་པས༌།ཁྲ་བ ་ ་བཅ་ 

ཡོད༌། ེགས་བའི་འགྲམ་ནས་ ་བབས་ཀྱི་ ེ་མ ་བར་ལ་ ོ་ཚད་ ་ཡོད་པས་ཁྲ་ཉིས་བ ་ ་བཅ༌།ནང་གི་ཐོག་དཔངས་ལ་ཐོག་ བ་འཐག་གི་ཆ་དང

་བཅས་པ༌། ཁྲ་བ ་དང་སམ་ཅ་པོ་ཕེྱད་དང་བ ད་ཡོད་དེ༌། 



phyogs las dkyil 'khor: 4 

 
ེགས་བའི་འགྲམ་ནས་ཀྲ་མ་ཤིར་ཥ་ ེ་མ ་བར་གྱི་དཔངས་ཚད་ཁྲ་བ ་ ་བཅའི་ ེང་ནས༌།ཀྲ་མ་ཤིར་ཥ་ལ་ ོ་ཚད་བཞི་ཆ་ ེ༌། 

ཁྲ་ཕེྱད་དང་བཅ་གསམ་ཡོད་པ་ཕྲི་བའི་ ག་མ་ཐོག་དཔངས་ས་འགྲོ་བས་སོ༌། 
 
འི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབས་ས་གསང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ར་བའི་ ་ལ་ཁྲ་ཉིས་བ ་དང༌། ེགས་བའི་འགྲམ་ནས་ཀྲ་མ་ཤིར་ཥ་ ེ་མ ་བར་གྱི་ 

དཔངས་ལ་ཁྲ་བདན་ཅ་ ་ ་དང༌། ེགས་བའི་འགྲམ་ནས་ ་བབས་ཀྱི་ ེ་མ ་བར་གྱི་དཔངས་ལ་ཁྲ་བ ་དང་ཉེར་ ་དང༌།ནང་གི་ཐོག་དཔངས་ལ་

ཁྲ་དྲག་ཅ་རེ་བ ད་དང༌། སོར་བཅོ་བ ད་ཡོད་དོ༌། འདི་ཡིས་ ོ་ཚད་ནི་ཁྲ་ཉེར་ ་ཡིན་ནོ༌༎ 

 
གསང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབས་ས༌།གཞི་གར་བའི་དཔངས་ལ་ཁྲ་དྲག་ཅ་རེ་གཉིས་དང༌།ཕྱེད་དང་བཅ་གསམ་ཡོད་ཅིང༌།ཐགས་དཀྱིལ་ ་ལ་ཁྲ་བ ་

དང་། ེགས་བའི་འགྲམ་ནས་ཀྲ་མ་ཤིར་ཥ་ ེ་མ ་བར་གྱི་དཔངས་ལ༌།ཁྲ་སམ་ཅ་ ་ཕྱེད་དང་བ ད་དང༌། ེགས་བའི་འགྲམ་ནས་ ་བབས་ཀྱི་ ེ་མ

་བར་གྱི་དཔངས་ལ་ཁྲ་དྲག་ཅ་ ་ཕྱེད་དང་གསམ་དང༌།ནང་གི་ཐོག་དཔངས་ལ་ཁྲ་སམ་ཅ་ ་བཞི་དང་སོར་དག་ཡོད་དོ༌།འདིའི་ ོ་ཚད་ནི་ཁྲ་ཕེྱད་དང་

བཅ་གསམ་ཡིན་ནོ༌༎ 

 
ཐགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབས་ས་བདེ་གཤེགས་འཕར་མའི་གཙ་བ ་གནས་དང་བཅས་པའི་ ་ལ་ཁྲ་ ་བཅ་དང་ཐོག་དཔངས་ལ་ནི་ ར་བ ན་པ་

ར་ཐགས་ཀྱི་ ོ་ཚད་ཁྲ་ཕེྱད་དང་བཅ་གསམ་ལས༌།དྲག་ཆས་དམན་པ་ ེ༌། ཁྲ་བཅ་དང་སོར་མོ་བཅ་ཡོད་དོ༌༎ 

 
བདེ་གཤེགས་འཕར་མའི་དབས་ས་གཙ་བ ་པད་མའི་ ་ལ་ཁྲ་ཉེར་ ་དང༌།གཙ་བ ་ ེང་གི་ཐོག་ཕབ་ཀྱི་དཔངས་ནི༌།བདེ་གཤེགས་འཕར་མའི་ཐོག་

དཔངས་ལས་སམ་འགྱར་ཏེ༌།ཁྲ་སམ་ཅ་ ་གཅིག་དང་སོར་མོ་དྲག་གོ ༎ 

 
ཐོག་ཕབ་འདིའི་ ་ ོ་ ེའི་གདང་ནང་མ་ལས་ཕྱི་རོལ་ཏ་ཐགས་ཀྱི་ ་དྲག་ཆ་ཙམ་འཕར་མ་ཡིན་ལ༌།གཙ་བ ་ ེང་གི་ཐོག་ཕབ་གི་ ེང་གི་ཐོག་གི་ 

དཔངས་ནི༌། འི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ ་བབས་ཀྱི་ཏོག་དང་མཉམ་པར་རིགས་ཏེ༌།ཁྲ་བཅ་དྲག་དང་སོར་མོ་བཅ་དྲག་གོ ༎ 

 
་ མ་( མས?)་གྱི་དཔངས་ཚད་ནི༌།རང་རང་གི་པད་གདན་གྱི་ ེ་བ་དང་མཉམ་པ་ ེ༌།གཙ་བ ་པད་མའི་ ེ་བའི་ཚད་ཁྲ་བ ད་དང་སོར་བ ད་ཡི

ན་པས༌།གཙ་བ ་པད་མའི་དཔངས་ཀྱང་དེ་དང་མཉམ་པ་ཡིན་ནོ༌༎དེ་བཞིན་ད་ཐགས་དང་གསང་གི་ ་ མས་ཀྱི་གདན་ནི༌།གཙ་བ ་པད་མའི་གདན་

གྱི་སམ་ཆ་ ེ༌།ཁྲ་བ ད་དང་སོར་མོ་བ ད་ད་འགྱར་ལ༌།པད་མའི་སམ་ཆ་ ེ་བའི་ཚད་ནི་།ཁྲ་དོ་དང་སོར་མོ་བཅོ་བ ད་དང་ནས་ ་དང༌།ནས་ཀྱི་སམ

་ཆ་རེ་ཡིན་པས་ འི་དཔངས་ལ་ཡང་དེ་ཙམ་རེ་ཡོད་ཅིང༌། འི་ ་བཅ་གཉིས་ཀྱི་པད་གདན་གྱི་ ེ་བ་དང༌།པད་འདབ་སོ་ས ་ཚད་ཁྲ་གསམ་དང་སོར་

བཅ་གསམ་ནས་ ་ ག་ཙམ་ཡིན་པས་ འི་དཔངས་ཚད་ཀྱང་དེ་དང་མཉམ་ཙམ་ད་ཡོད༌༎ ་ ག་མ་ མས་ཀྱང་དེ་ཙམ་ཉིད་ད་རིགས་སོ༌༎ 

 
དེས་ན་རབ་གཏམ་མ་ མས་ནི་གདན་གྱི་འཁོར་ལ ་ ེ་བ་དང་མཉམ་མོ༌༎ 



phyogs las dkyil 'khor: 5 

 
དཀིྱལ་འཁོར་གྱི་ཕིྱ་རོལ་ ོ་ ེ་ཕེྲང་བའི་མཐའ་ནས་མཐའ་ལ་ནི༌། ཁྲ་བ ་ཕྲག་བཅ་གཉིས་ཡོད་དོ༌༎ 

 
གཞལ་ཡས་ཁང་ ིའི་དཔངས་ལ་ནི་གསང་དང་ཐགས་དང་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་ མས་ཀྱི་འོག་གཞི་གར་བ་ མས་ཀྱི་དཔངས་དང་གཙ་བ ་གནས་ཀྱི་

ཐོག་དཔངས་ མས་གཅིག་ཏ་ ོམ་པ་ལ་ཁྲ་ཉིས་བ ་དང་དྲག་ཅ་རེ་བ ད་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ༌༎ 

 
ཁྲ་ནི་འདིར་ཚ་ལོ་བ ་པའི་དས་ཀྱི་མིའི་ཁྲ་ཡིན་པས་ད་ འི་ཁྲ་ལས་ཉིས་འགྱར་ཙམ་ཡིན་ནོ༌༎ཆོས་ ེ་དཔལ་ ན་བླ་མ་དམ་པ་དང་དས་འཁོར་བ་ 

གཞན་དག་གིས་ཡང་བཞེད་པ་ནི༌།དཀྱིལ་འཁོར་གསམ་དང་ཡེཤེས་འཁོར་ལོ་ མས་ཀྱི་དཔངས་ས་རང་རང་གི་ འི་ཕེྱད་པ་ཅན༌།གཅིག་ ེང་ད་ 

གཅིག་བ ེགས་པའི་ མ་པ་ཅན༌། ་བབས་ མས་ཀྱི་འོག་མའི་ ེ་མོ་གོང་མའི་ ་བར་ ེབས་པ་ཙམ་དང༌། ིའི་དཔངས་ ་དཀྱིལ་གྱི་ ་དང་མཉམ་

པ་ནི༌།ཅང་ཟད་མི་འཐད་དེ༌། 
 
ཤམ་བྷ་ལའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁང་པ་ལ་ ་གསང་ཐགས་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་དང་བཞི་ལ༌།འོག་མ་ མས་ ེང་མར་འགྲོ་བ་ལ་རིམ་པ་ ར་ཐེམ་ ས་ཁྲ

་ཉིས་བ ་པ་དང༌།བ ་པ་དང༌། ་བཅ་པ་དགོས་པར་འགྱར་ལ༌།ཐེམ་ ས་དེ་ཙམ་རེ་དགོས་ན་ཐེམ་ ས་ཡོད་པར་གསངས་པ་རིགས་པ་ལས་མ་ 

གསངས་པའི་ཕིྱར༌།ཐེམ་ ས་མེད་ཅིང་དཀྱིལ་འཁོར་གསམ་འོག་གཞི་མཉམ་པ་ཉིད་ད་རིགས་སོ་༎ 

 
ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་ ར་ཁྲ་ ་བཅ༌།དཔངས་ས་ཁྲ་ཉེར་ ་པ་ཡིན་ན༌།དེའི་ཀ་བའི་བིྲ་བྱ་ལ་རིང་ཚད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལ ་དྲག་ཆ་ཡིན་པས༌།

བ ོམ་བྱ་ལའང་རིང་ཚད་དེ་ཉིད་ཡིན་ལ༌།དེ་ལ་ཁྲ་བ ད་དང་སོར་བ ད་ལས་མེད་པས༌།ཐོག་དཔངས་ཁྲ་ཉེར་ ་པ་དང་ཀ་བ་ཁྲ་བ ད་དང་སོར་ 

བ ད་ལས་མེད་པ་ མ་པར་མ་འཚམས་པའི་ ོན་ཡོད་དོ༌༎ 

 
བིྲ་བྱ་དང་ ོམ་བྱ་མི་མཚངས་ན་ནི༌།བིྲ་བྱ་ལ་བ ེན་ནས་ ོམ་བྱ་མི་ཤེས་པའི་ ོན་ད་འགྱར་རོ༌།ཡང་ཁ་ཅིག་དཀྱིལ་འཁོར་གསམ་གྱི་ར་བ་ཡེ་ཤེས་ 

འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པ་འོག་གཞི་མཉམ་པོ་ལ་གནས་ཤིང༌། ེང་ཐོག་ཕྱར་བའི་ མ་པ་ལ༌། འི་ཐོག་གིས་གསང་ཐོག་བཀབ་པ་དང༌།གསང་གི་ཐོག་གི

ས་ཐགས་ཀྱི་ཐོག་བཀབ་པའི་ མ་པར་འདོད་པ་ནི་ ོན་ཡོད་དོ༌།དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ མ་དག་བ ོན་པ་ན༌།ཁམས་ མས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁང་པ་བ གེས༌། 

ཞེས་གསང་པ་དང་ཡང་འགལ་ལོ་༎ 

 
དེས་ན་ཁོ་བོས་བཀོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ ོམ་བྱའི་ མ་པ་འདི་ནི་བིྲ་བྱ་དང་མཐན་ཞིང༌།དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁང་པའི་ངོ་བོ་བ ེགས་པའི་ མ་པ་དང༌།

་བབས་ཀྱི་ ེ་མོ་མཐོ་དམན་མཉམ་ཞིང༌།ཕིྱ་ནང་གི་ མ་པར་མངོན་པ་དང༌།དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁང་པ་འོག་མ་ནས་ ེང་མར་འགྲོ་བ་ལ་ཐེམ་ ས་ཧ་ 

ཅང་མཐོ་བའི་ ོན་མེད་པ་དང༌།ཐོག་ མས་ཀྱི་ ེང་ཡང་ཕྱོགས་མདོག་དང༌།ལག་མཐིལ་ ར་མཉམ་པར་ཡོད་ལ༌། ེང་ནས་བ ས་ན་འོག་གི་གཞི་ 

ཕོྱགས་མདོག་དང༌། ེང་གི་ཕོྱགས་མདོག་འབེྲལ་བ་ ་བར་ ང་བ་ལ་སོགས་པ་ཤིན་ཏ་མཛས་པ་ཡིན་ནོ༌༎ 

 



phyogs las dkyil 'khor: 6 

ཏིང་ངེ་འཛིན་མི་བ ན་པ་ མས་ཀྱི་ ོམ་པར་བྱ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚད་ཀྱང༌།ཤམ་བྷ་ལའི་ཡལ་གྱི་མ་ལ་ཡའི་ཚལ་གྱི་དབས་ས་ཕྱག་ན་ ོ་ ེས༌། ་

རིན་པོ་ཆེ་ ་ ་ལས་བཞེངས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དེ་ཙམ་ཉིད་ལ་འཇིག་ ེན་ཁམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ར་བའི་ཁྱོན༌།དཔག་ཚད་འབམ་ཕྲག་བཞི་ 

པར་མོས་པ་བྱས་ནས་ ོམ་ན་བློ་ལ་འཚམས་ཤིང༌། མ་པ་གསལ་བས་ཚད་དེ་ཙམ་ཞིག་ ོམ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ལ༌། ེ་བཙན་ཕྱག་ན་ ོ་ ེས་ཀྱང་དེའི་དོན་

ད་ཚད་ཙམ་ད་བཞེངས་ནས་ཤེས་པར་བྱའོ༌།དེ་བཞིན་ད་དཀྱིལ་འཁོར་ ོ་ ང་ མས་ཀྱི་ ོམ་བྱ་ཡང་རིགས་པ་འདིས་ ོགས་པར་བྱའོ༌༎ 

 
དགེ་འདིའི་འགྲོ་ མས་ཡང་དག་དཀྱིལ་འཁོར་ད༌༎དབང་བ ར་རིམ་གཉིས་ལམ་གྱིས་ ད་ ང་དེ༌༎དཔལ་ ན་དཀྱིལ་འཁོར་ཀན་གྱི་བདག་པོ་ 

མཆོག ༎ ོ་ ེ་འཛིན་དཔལ་ ར་ད་ཐོབ་གྱར་ཅིག ༎  
 
དཔལ་དས་ཀྱི་འཁོར་ལ ་ ོམ་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཕིྱ་ནང་ཀན་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་དས་ཀྱི་འཁོར་ལ ་ ོམ་ཆེན་པ་ཆོས་ཀྱི་ ལ་པོ༌། 
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