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ཁྲུང་ཁྲུང་གི་བྱ་སྤྱོད་ལམ་སྱོན།



ཁྲུང་ཁྲུང་གི་བྱ་སྤྱོད།

མི་དང་ཁྲུང་ཁྲུང་གཉིས་ཀྱི་རིག་པ་དང་འཚྱོར་སྣང་བརྗེ་སྱོར་འབད་ཐངས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ཚུ་ཅོག་ར་འཐད། 

ཁྲུང་ཁྲུང་ཚུ་གིས་སྙན་ཆ་གཏང་ནི་མེད་ དེ་འབདཝ་ད་ ཁོང་ར་གི་སེམས་ཁར་བབས་མི་གཉེན་གྲོགས་ 

གཞྱོང་ནི་གི་དྱོན་ལུ་བྱོ་ཁྲབ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ རང་གི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ གཞན་ཧམ་འཛུལ་འབད་མི་བཅུག་ནི་དྱོན་ལུ་ རྭ་བ་སྒོར་ཏེ་ 

ཧམ་འཛུལ་མ་འབད་  ཟེར་བའི་བརྡ་བྱང་ཚུ་བཀལཝ་བཟུམ་འབད ཁྲུང་ཁྲུང་ཚུ་གིས་ཡང་ གནམ་

སྱོ་ཁའི་དུས་ཚྱོད་ལུ་ རང་གི་ས་ཁོངས་ སྦང་བཏབ་པའི་སྐབས་ ཁྲུང་ཁྲུང་གཞན་འྱོང་མི་བཅུག་ནི་

ཐབས་ལུ་ གཟུགས་ཀྱི་སྤུ་ཟིང་ གཤྱོག་ཐད་གཡབ་ མགུ་ཏྱོག་ཁྲ་དམར་ཚུ་ཡང་སྱོན་ནི་ཡྱོདཔ་ཨིན། 

མ་གཞི་ཁྲུང་ཁྲུང་ཚུ་གིས་ཁོང་རའི་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་ནི་དྱོན་ལུ་བྱ་སྤྱོད་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤཱ་ཅིག་སྱོན་ནི་ཡྱོདཔ་

ཨིན། ནཱ་ཚུ་ ཁྲུང་ཁྲུང་འཁྱམས་སའི་ས་ཁོངས་ལུ་གཟིགས་སྐོར་ བྱྱོནམ་ད་ ལམ་སྱོན་ལག་དེབ་འདི་

བསྣམ་སྟེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་། ནམ་ར་ཨིན་རུང་ཁྲུང་ཁྲུང་གིས་རྣམ་འགྱུར་བྱ་སྤྱོད་མ་འདྲཝ་ཅིག་སྱོན་

ས་མཐྱོང་པའི་སྐབས་ལུ་ ལག་དེབ་འདི་ནང་བལྟ་སྟེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་རྣམ་འགྱུར་གྱི་མིང་དང་ བརྡ་དྱོན་

ག་ཅི་སྱོནམ་ཨིན་ན་ཧ་གོ་ཚུགས། སེམས་ཅན་གྱིས་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་སྱོད་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ 

དྱོན་དག་ཅིག་ཡྱོདཔ་ཨིནམ་ཐུགས་ཁར་བསྣམ་སྟེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་།



ཁྲུང་ཁྲུང་གི་ལྱོ་བསར་འཁོར་རིམ།

ཕམ་གྱིས་ས་སྦང་བཏབ་སྟེ་ཚང་བཟྱོ་

འབད་སྒོང་རྡྱོག་འབུདཝ་ཨིན།

སོ་ཁ།

བྱཱར།

སེར་ཁ།

དགུ
ན།
 

ཕམ་གྱིས་སྤྱིར་བཏང་ལུ་ བྱི་ཅུང་གཅིག་ 

གསྱོཝ་ཨིན།

བྱི་ཅུང་འཕུར་ཐངས་ལྷབ་ནི།

ཕམ་དང་བྱི་ཅུང་ལྷྱོ་ཕྱོགས་ལུ་གནས་སྱོ་ནི།

ལྟྱོ་འཚྱོལ་ནི་དང་བཤལ་ནི།

ཕམ་གྱིས་བྱང་ཕྱོགས་ལུ་གནས་སྱོ་འགྱོཝ་

ད་ བྱི་ཅུང་དང་ཁ་བྱལ་འགྱོཝ་ཨིན།



བདག་འཛིན་དང་ཉམས་བཅོས། 
མཆོ་ཏྱོ་གིས་གཞྱོང་ནི།

རྩྭ་ཆག་བཟའ་ཐངས།

ཞག་ཉལ་ཐངས།

མཆོ་ཏྱོ་གིས་འབད་ སྤུ་དང་གཤྱོག་སྒྲོ་ཚུ་རིམ་པ་ལེགས་ཤྱོམ་འབད་བསྒྲིག་

ཏེ་ ཧིང་སང་ས་འབད་བཞགཔ་ཨིན། མཇུག་སྒྲོའི་མཚམས་ལས་ཆུ་དང་

ཁུ་བ་འཐྱོན་སའི་རྩ་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ཧུམ་འཐྱོན་མི་དེ་གིས་ སྤུ་དང་གཤྱོག་སྒྲོ་

ཚུ་ ཉམས་མ་བཅུག་པར་བཞགཔ་ཨིན། སྤུ་དང་གཤྱོག་སྒྲོ་ཚུ་རྙིངམ་ཐལ་

ཏེ་ འབུད་འགྱོ་ནི་ཡྱོདཔ་ལས་ ལྱོ་རེ་ལུ་ སྤུ་དང་གཤྱོག་སྒྲོ་ཚུ་གསརཔ་ཚར་

རེ་སྐྱེསཝ་ཨིན། ཁྲུང་ཁྲུང་ཚུ་ མཆོ་ཏྱོ་གིས་གཞྱོང་སྟེ་ སྤུ་དང་གཤྱོག་སྒྲོ་ཚུ་

བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་ལུ་ དུས་ཡུན་ལེ་ཤ་བྱིན་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན།

ཁྲུང་ཁྲུང་གིས་དུས་ཡུན་མང་ཤྱོས་ར་ བཞེས་སྒོ་འཚྱོལ་ཏེ་རྱོགསཔ་ཨིན། 

ཁྲུང་ཁྲུང་ཚུ་ ཤ་དང་རྩྭ་གཉིས་ཆ་རང་བཟའཝ་ཨིན། བཞེས་སྒོ་ལེ་ཤ་ཅིག་ 

ཆུ་གཙང་འདམ་གཙང་ནང་ལས་བཟའཝ་ཨིན་རུང་ ཁ་མཐྱོ་སའི་སང་རྩྭ་ཚུ་

ནང་ལས་དང་ སྱོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་སའི་ ས་ཁོངས་ཚུ་ལས་ཐྱོབ་ཨིན་མས། 

ཁྲུང་ཁྲུང་ཚུ་ ཆུ་རྫིང་གཏིང་མེད་ས་ལུ་ཞག་ཉལཝ་ཨིན། ཆུའི་སྐད་ཤར་ཤར་

གོཝ་ད་ལུ་ ཁོང་ལུ་དགྲ་འྱོངམ་ཨིནམ་ཧ་གོཝ་ཨིན།  ཁྲུང་ཁྲུང་གིས་མགུ་

ཏྱོ་ཨོལ་ལྐོག་བཅུག་སྟེ་གཤྱོག་སྒྲོའི་འྱོག་ལུ་ བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ སྐབས་

སྐབས་ར་ རྐངམ་ཡ་གཅིག་གུ་ལྱོང་སྟེ་ཉལཝ་ཨིན།



སྤུ་ཟིང་ནི་གི་རྣམ་འགྱུར། 

ཁྲུང་ཁྲུང་གིས་སྤུ་སྒྲོ་ཚུ་གནམ་ཁར་ལྱོང་ནི་དང་ གཤྱོག་སྒྲོ་གཡབ་ནི་ཚུ་ 

དགྲ་བྱང་ཕད་ཚུ་འྱོང་པའི་སྐབས་ བྱ་ཁོ་རང་འདྲྱོག་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ ཕར་

ལྱོགམ་ཚུ་ཡང་འདྲྱོག་བཅུག་ནིའི་ ཐབས་ལམ་སྱོནམ་ཨིན་མས། ཕྲལ་

ཕྲལ་འབད་ར་ལྟག་ཀོ་མར་གུག་ནི་དང སྐད་ཤྱོར་ནི་ཚུ་ བྱ་རིགས་སྤྱིར་

བཏང་གི་འདྲྱོག་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཅིག་ཨིན། ད་རུང་ཁྲུང་ཁྲུང་ས་ཁོངས་ནང་

འགྱོཝ་ད་ གནྱོད་ཉེན་ཆུང་བའི་བརྡ་དྱོན་ ཕྲལ་ཕྲལ་འབད་ར་མཐྱོང་ནི་

ཡྱོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཅིག་ཨིན། 

ས་གནས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཉེན་སྲུང་།

གནྱོད་ཉེན་ཡྱོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ལམ་འགྱོ་ཐངས། 

རྐངམ་དང་སྡེའུ་བཞར་ཚུ་སྲ་ཀྲག་འབད་སྤྲིངས་ ཨོལ་ལྐོག་ གུག་སུ་ཅིག་འབད་ 

གྲོས་ཀྱི་བཏང་འགྱོཝ་ཨིན། རྒྱབ་ཁ་གི་སྒྲོ་ མཇུག་སྒྲོ་བཟུམ་ཡྱོད་མི་འདི་ དུམ་

གྲ་ཅིག་ ཡར་སེང་སུ་ཅིག་འབད་འགྱོཝ་ཨིན། སའི་མཐའམ་བདའ་སྟེ་བྱོ་ཁྲབ་མི་ 

དེ་ཡང་ ཁོང་རའི་ས་མཚམས་དབང་འཛིན་འབད་བའི་རྟགས་ཨིན། འ་ནི་རྣམ་

འགྱུར་འདི་ ཉེན་ཁ་ཆུང་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཅིག་ཨིན། འདི་བཟུམ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་

ཡང་ གནམ་སྱོ་ཁའི་སྐབས་ལུ་ཁྲུང་ཁྲུང་ཚུ་ ང་རྒྱལ་དྲག་སུ་ཅིག་གི་ཐྱོག་ལས་ 

རང་སྱོའི་ས་ཁོངས་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་བའི་བརྡ་སྱོནམ་ཨིན།



གཞུ་དབྱིབས་རྣམ་འགྱུར།

སྐད་གཅིག་ཁར་རྐྱབ་ནི།

མཆོ་ཏྱོ་དང་ཤྱོག་ཐད་གནམ་ཁར་ལྷྱོང་སྟེ་ གཞུའི་དབྱིབས་བཟུམ་བཟྱོ་ མགུ་ཏྱོ་གི་ཁྲ་

དམར་ཡང་སྦྱོམ་འབད་ བྱང་ཕད་ཀྱིས་ འཇམ་ཏྱོང་ཏྱོ་མཐྱོང་ཚུགསཔ་བཟྱོ་སྟེ་ མགུ་ཏྱོ་

རྒྱབ་ཁར་དང་གདྱོང་ཁར་སརཝ་ཨིན། གཤྱོག་ཐད་རྒྱ་སྦྱོམ་འབད་རྐྱང་ གཟུགས་སྦྱོམ་

འབད་མཐྱོང་བཅུག་མི་འདི་ བྱང་ཕད་ཚུ་འདྲྱོག་བཅུག་ཞིམ་ལས་ ཁྲུང་ཁྲུང་ཁོང་ར་གནྱོད་

ཉེན་ བར་མ་ལས་བསྲུང་བའི་ཐབས་ལམ་སྱོནམ་ཨིན་མས།

རྣམ་འགྱུར་འདི་ཡང་ ཁྲུང་ཁྲུང་ཕྱོ་མྱོ་གཉིས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐྱོག་ལུ་ རང་སྱོའི་

ས་ཁོངས་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་དྱོན་ལུ་དང་ ཕྱོ་མྱོ་ཁོང་ར་གཉིས་ཀྱི་ བྱམས་

བརྩེ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་གི་དྱོན་ལུ་ཡང་ཨིན་མས།  ཕྱོ་མྱོ་གཉིས་ཀྱིས་

གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་མ་འདྲཝ་སྱོན་པའི་ཁར་ སྐད་ཡང་ལྱོག་ཅི་ལྱོག་ཅི་

ར་རྐྱབ་ཨིན། འ་ནི་རྣམ་འགྱུར་ལུ་གོ་ཐངས་གཉིས་ཡྱོད། གོ་དྱོན་དང་པ་འདི་

ཕྱོ་མྱོའི་བར་ན་བྱམས་བརྩེ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི། གཉིས་པ་འདི་ བྱ་གཞན་ཚུ་ 

ཁོང་གི་ས་ཁོངས་ནང་ འྱོང་མི་བཅུག་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཨིན།

ཤྱོག་སྒྲོ་གཡབ་ནི།

མགུ་ཏྱོ་མར་གུག་ཞིནམ་ལས་ ཤྱོག་སྒྲོ་ཤུགས་འབད་གཡབ་སྟེ་མགུ་ཏྱོ་གི་ཁྲ་དམར་ཚུ་ 

ཧམ་འཛུལ་འབད་མི་ འགྱིམ་སྱོནམ་ཨིན། དེ་ཡང་གནྱོད་ཉེན་ཆུང་བའི་བརྡ་མཚྱོན་

གྱི་རྣམ་འགྱུར་ཅིག་ཨིནམ་བཟུམ་འབད་ འདི་ཕྲལ་ཕྲལ་སྐབས་མ་གཏྱོགས་ལྟག་ལུ་

བཀོད་མི་རྣམ་འགྱུར་གཞན་གཉིསཔྱོ་བཟུམ་ ཨ་རྟག་སྱོན་ནི་མེད།



ཨོམ་ཙྱོག་གོམ་ནི།

ཉེན་སྲུང་གི་སྐད།

ཤྱོག་ཐད་ཕབ་ནི།

བྱ་གིས་གཤྱོག་སྒྲོ་དུམ་གྲ་ཅིག་གཡབ་སྟེ་ ས་ཁ་ལུ་སྐར་ཆ་དག་པ་ཅིག་ཆགསཔ་

ཨིན། ཁྲུང་ཁྲུང་གིས་ ཁོང་རའི་ཨ་རྟག་གི་བྱ་སྤྱོད་འདི་ འདྲྱོག་པའི་སྐབས་ལུ་

ཡང་ སླ་བསྲེ་ཏེ་སྱོནམ་ཨིན། ཨོམ་ཙྱོག་འབད་སྱོད་དེ་ འདྲྱོག་པའི་ཚུལ་སྱོན་མི་

འདི་ ཚང་སྤུབ་ད་གི་ སྱོད་ཐངས་དང་འདྲ། ཚང་སྤུབ་མི་བྱ་ལུ་ གྱོང་རྒུད་ཕྱོག་ནི་

གི་ཉེན་ཁ་ལེ་ཤ་ཡྱོདཔ་ལས་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ རྒྱབ་བཤུད་མི་རྐྱབ་ ཟེར་བའི་

བརྡ་ཅིག་ཨིན། འ་ནི་གནས་སངས་འདི་ནང་ལུ་ འདྲྱོག་ཤུགས་ཚབས་ཆེན་ཨིན་

པའི་བརྡ་མཚྱོན་གསལ་ཏྱོག་ཏྱོ་འབད་ཧ་གོ་དགོཔ་ཅིག་ཨིན།

སྐད་ཐེངས་ཕྱོ་གཅིག་ ཤུགས་འབད་རྐྱབ་མི་འདི་ ཁོང་ལུ་གནྱོད་པའི་དགྲ་

བྱང་ཕད་དང་ ཁྲུང་ཁྲུང་གཞན་ཚུ་སྦྱོ་ལྱོགས་ཁར་འྱོང་མ་བཅུག་པར་བདའ་

གཏང་ནི་དྱོན་ལུ་ཨིན་མས།  ད་རུང་བརྡ་སྐད་ འདི་ཁོང་རའི་ཆ་རྱོགས་

དང་བྱི་ཅུང་ཚུ་ལུ་ དགྲ་འྱོང་དྱོ་ཟེར་བའི་ཉེན་བརྡ་ཡང་ཨིན་མས། སྐད་འདི་

ཡང་ཆ་རྱོགས་གཞན་ཚུ་གིས་ ཡང་ཅིན་ ལྱོག་སྐད་ཅོག་འཐདཔ་འབད་

རྐྱབ་འྱོང་།

ཤྱོག་ཐད་ཕབ་ ཨོལ་ལྐོག་གཅུ་སྟེ་ མཆོ་ཏྱོ་རྒྱབ་ཁའི་ཤྱོག་ཐད་གཉིས་ཀྱི་སྦུག་ལས་

མར་བཙུགས་ཏེ་ སྐར་ཆ་དག་པ་ཅིག་སྱོད་ཞིནམ་ལས་སྤུ་ཟིང་ནི་གི་རྣམ་འགྱུར་

སྱོན་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་སྱོནམ་ཨིན། དེ་ཡང་གནྱོད་ཉེན་བར་མ་ཨིན་ཟེར་བའི་རྟགས་

ཅིག་ཨིན།



ལུས་འབྲེལ་གྱི་དྱོན་ལུ་ལྷུ་ཐབས།
བྱོ་ཁྲབ་ནི།

ལུས་འབྲེལ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མའི་རྣམ་འགྱུར།

ལུས་འབྲེལ། 

མར་གུག་ནི་ གཞུ་དབྱིབས་བཟྱོ་ནི་ གནམ་ཁར་མཆོང་ནི་ མཁརཝ་རྩེདམྱོ་རྩེད་

ནི་ཚུ་གི་ ལྟདམྱོ་མ་འདྲཝ་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྱོནམ་ཨིན། བྱ་ཚུ་ ཆ་བསྱོམས་

ནི་འདི་ འུ་སྡུག་ ཐང་ཆད་སི་སི་གི་ལཱ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ བྱོ་ཁྲབ་ད་ལུ་ཡང་ ཞེ་

སང་དང་ ང་རྒྱལ་ལ་སྱོགས་པའི་ ཁྲོ་བྱོའི་རྣམ་འགྱུར་ཐྱོག་ལས་བྱོ་ཁྲབ་ཨིན་མས། 

ཁྲུང་ཁྲུང་གཞྱོནམ་ཚུ་གིས་ དམངས་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་དང་གཉེན་གྲོགས་

གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་ དེ་ལས་ཚ་གྱང་མར་ཕབ་གཏང་ནིའི་དྱོན་ལུ་ བྱོ་ཁྲབ་དྱོ་ཡྱོདཔ་

ཨིན་མས། གཉེན་གྲོགས་ཚར་གཅིག་བསྱོམས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཁྲུང་ཁྲུང་མང་

ཤྱོས་ཀྱིས་རང་ ཚེ་ཐེངས་གཅིག་གི་དྱོན་ལུ་གཉེན་གྲོགས་འབད་སྱོདཔ་ཨིན།

ལུས་འབྲེལ་འབད་ནི་དྱོན་ལུ་ བྱོ་ཁྲབ་རྣམ་འགྱུར་ཚུ་སྱོན་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་མས། 

དེ་ཡང་མྱོ་གིས་ཕྱོ་ལུ་ རྒྱབ་སྒོར་ཞིནམ་ལས་གཤྱོག་སྒྲོ་དུམ་གྲ་ཅིག་རྐྱང་ རྒྱབ་

སྒྲོ་གནམ་ཁར་སེང་སྟེ་སྱོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་མྱོ་གིས་ ལུས་འབྲེལ་འབད་དགོ་

མནྱོ་བའི་སྐད་ཤུགས་འབད་ཡུན་རིངམྱོ་ཅིག་རྐྱབ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ད་

ལུས་འབྲེལ་འདི་ཕྱོ་མྱོ་གང་རུང་གིས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་མས།    

ལུས་འབྲེལ་འདི་བྱི་ཅུང་བཏྱོན་རན་པའི་ ནམ་དུས་ལུ་འབདཝ་ཨིན་མས། ལུས་

འབྲེལ་འབད་ཐངས་འདི་ཡང་ ཕྱོ་གིས་མྱོའི་ཐྱོག་ཁར་འཛེགས་ཏེ་ ཤྱོག་ཐད་གཉིས་

ཕར་ཚུར་རྐྱང་སྟེ་ལྗིད་ཚད་སྙོམས་ཏྱོག་ཏྱོ་བཟྱོ་ ཕྱོ་གིས་ཐིག་ལེ་བཏྱོན་གཏང་ནི་དྱོན་ལུ་ 

མཇུག་སྒྲོ་མར་ཕབ་སྟེ་ དུས་ཚྱོད་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ མྱོ་མཚན་གུ་སྦྱརཝ་ཨིན་མས། སྐར་

ཆ་དག་པ་ཅིག་གི་ཤུལ་ལས་ ཕྱོ་གིས་མྱོའི་མགུ་ཏྱོ་གུ་ལས་མར་འབབ་ཨིན།



ཚང་བཟྱོ་ཐངས།

ཚང་སྤུབ་ཐངས།

ཚང་གི་སྲུང་སྐྱོབ།

ཕྱོ་མྱོ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐྱོག་ལས་ ཤིང་དུམ་དང་ཤིང་གི་འདབ་མ་ གཞན་རགས་

རྱོགས་ཚུ་སྤུང་ཞིམ་ལས་ ཚང་བཟྱོཝ་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་ལུ་ འ་ནི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཡང་ 

ཚང་བཟྱོ་སའི་སྦྱོ་ལྱོགས་ཁ་ལས་ བསྡུ་སྒྱོམ་འབདཝ་ཨིན། ཚང་འདི་ཡང་ ཆུ་

གཙང་འདམ་གཙང་གི་མཐའ་མ་ལུ་བཟྱོ་བ་ཅིན་ སྦྱོ་ལྱོགས་ཁར་ཡྱོད་མི་སྔོ་ཤིང་ཚུ་ 

ཁྲུང་ཁྲུང་གིས་བསྡུ་སྒྱོམ་འབད་དེ་སྤུངམ་ལས་ ས་སྱོང་ཚུ་ནང་ ཆུ་འཁྱིལ་ཏེ་ཡྱོད་

ས་མཐྱོངམ་ཨིན། ཚང་བཟྱོཝ་ད་ཡང་ བྱ་ཚུ་ སྐད་འཐེན་ ལམ་གཅིག་ཁར་འགྱོ་

འབད་ དགའ་སྤྱོ་སྱོནམ་ཨིན།

འདི་ཡང་ གནམ་ཉི་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཕྱོ་མྱོ་གཉིས་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྱོད་༢དང་༤གི་བར་

ན་སྐོར་རྒྱབ་འབད་དེ་ ཚང་ནང་གི་སྒོང་རྡྱོག་གུ་སྤུབ་ཏེ་ དྲྱོད་ཉམས་མ་བཅུག་པར་

བཞགཔ་ཨིན། ནུབ་མྱོ་འབད་བ་ཅིན་ མང་ཤྱོས་ཅིག་ར་ ཁྲུང་ཁྲུང་མྱོ་གིས་སྒོང་རྡྱོག་

སྤུབས་ཏེ་ ཕྱོ་གིས་ཕྱི་ལས་དགྲ་བྱང་ཕད་ཚུ་འྱོང་མི་འྱོང་ལྟ་རྟྱོག་འབད་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་

མས། ཕྱོ་མྱོ གཉིས་ སྒོང་རྡྱོག་སྤུབ་ནི་སྱོར་རྒྱབ་འབད་བའི་སྐབས་སྒོང་རྡྱོག་ལུ་བལྟ་

སྟེ་ ངུར་སྒྲ་འབད་དྱོ་ཡྱོདཔ་མས། དེ་ལས་སྒོང་རྡྱོག་ནང་གི་ཕྱུག་གུ་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་

སྙོམས་ཏྱོག་ཏྱོ་འབད་འགྱོ་ནི་དྱོན་ལུ་སྒོང་རྡྱོག་ཕར་ཚུར་སྒྲིལཝ་ཨིན། བྱ་རིགས་མང་

ཤྱོས་ཅིག་ར་ སྒོང་རྡྱོ་ཁུག་བཅུག་ནི་འདི་ ཉིན་གྲངས་༣༠ དེ་ཅིག་འགོརཝ་ཨིན།

ཁྲུང་ཁྲུང་ལྱོ་ན་ཁུག་མི་ཚུ་གིས་ གཤྱོག་ཐད་རྐྱང་སྟེ་གཤྱོག་ཐད་ཀྱི་སྤྱི་ཏྱོ་ ས་

ཁར་རེག་སག་ས་འབད་ལྱོང་སྱོདཔ་ཨིན། ཁྲུང་ཁྲུང་ཚུ་གིས་ཕྱིའི་བྱང་ཕད་ཚུ་

བདའ་ནི་དྱོན་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་བརྡ་སྐད་ཡང་རྐྱབ་ཨིན།

ཚང་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་སྤྱོད།



བྱི་ཅུང་གསྱོ་ཐངས།
ཟནམ་བྱིན་ཐངས།

བྱི་ཅུང་གཤྱོག་སྒྲོ་གིས་སྤུབས་ནི།

དགྲ་ཡེངས་བཅུག་ནི་རྣམ་འགྱུར།

བྱི་ཅུང་གསརཔ་སྒོང་རྡྱོག་ནང་ལས་འཐྱོན་ཚརཝ་ཅིག་ ཕམ་གྱིས་

བཞེས་སྒོ་ ག་ཅི་བྱིན་མི་ལུ་བརྟེན་སྱོདཔ་ཨིན། བདུན་ཕྲག་དག་

པ་ཅིག་གི་ཤུལ་ལས་བྱི་ཅུང་ཁོང་ར་གི་ལྟྱོ་འཚྱོལ་བཟའ་ནི་དྱོན་ལས་

ཕམ་གིས་ཟླ་ངོ་ལེ་ཤ་འབད་སྦྱང་བ་བྱིནམ་ཨིན།

བྱི་ཅུང་ཚུ་དྲྱོ་ཏྱོག་ཏྱོ་དང་ སྐམ་ཀྲོག་ཀྲོ་འབད་བཞག་ནི་དྱོན་ལུ་ ཕམ་

གི་གཤྱོག་སྒྲོའི་འྱོག་ལུ་སྱོདཔ་ཨིན། འདི་གི་ལཱ་ཡང་ ཕྱོ་གིས་སྐབས་

སྐབས་རེ་འབད་ནི་ཡྱོད་རུང་ མང་སུ་ཅིག་ཁྲུང་ཁྲུང་མྱོ་གིས་འབདཝ་

ཨིན། བྱི་ཅུང་གཤྱོག་སྒྲོ་གི་འྱོག་ལུ་སྤུབས་ཏེ་ གཟུགས་ཀྱི་ཚ་དྲྱོད་

སྙོམས་ཏྱོག་ཏྱོ་འབད་བཞག་ནི་འདི་ བྱི་ཅུང་གསར་བཏྱོན་ཚུ་ལུ་ཁག་ཆེ་

ཏྱོག་ཏྱོ་ཅིག་ཨིན། དེ་སྦེ་མ་བཞག་པ་ཅིན་ བྱི་ཅུང་གསྱོ་ཚུགས་པ་ལཱ་

ཁག་བཏངམ་ཨིན།

བྱི་ཅུང་ལུ་གནྱོད་ཉེན་ཡྱོད་པའི་དགྲ་ཚུ་ལུ་ ཕམ་གྱིས་སྐད་རྐྱབ་ནི་

དང་ གཤྱོག་སྒྲོ་གཡབ་ནི་ལ་སྱོགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་མ་འདྲཝ་ཚུ་སྱོན་ཏེ་ 

ཡེངས་བཅུགཔ་ཨིན། ཁྲུང་ཁྲུང་གིས་ དགྲ་ཚུ་ཐག་རིང་སར་ཚུན་བདའ་

སྐྱེལ་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་ར་ལྱོག་སྟེ་བྱི་ཅུང་ཡྱོད་ས་འྱོངམ་ཨིན།



ཕུར་རན་པའི་སྐབས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར།

འགོ་ཐྱོག་འཕུར་ནིའི་གྲ་སྒྲིག།

གནས་སྱོའི་གོ་རིམ།

ཁྲུང་ཁྲུང་གནམ་ཁར་མ་འཕུར་བའི་ཧེ་མ་ ཨོལ་ལྐོག་སྲ་ཀྲག་བཟྱོ་སྟེ་སྤྲིང་

དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན། འ་ནི་རྣམ་འགྱུར་དེ་གིས་ སྡེ་ཚན་ཚུ་འཕུར་ནིའི་གྲ་སྒྲིག་

བཟྱོལྦ་ཨིན། 

བྱི་ཅུང་ཚུ་ཟླཝ་གསུམ་དེ་ཅིག་ལངམ་ད་ ཕུར་སྒྲོ་དང་པ་ཚུ་ གཟུགས་ཁར་

ཧ་ལམ་བཏགས་ཚརཝ་ཨིན། ཕམ་གིས་ཕར་ཚུར་བརྒྱུག་ གཤྱོག་སྒྲོ་ཚུ་

གཡབ་སྟེ་བྱི་ཅུང་ཚུ་གནམ་ཁར་འཕུར་ནི་ལུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་

ཨིན། བདུན་ཕྲག་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ འཕུར་ནི་སྦྱང་བ་འབད་ཞིནམ་

ལས་ ཕམ་དང་གཅིག་ཁར་བྱི་ཅུང་ཚུ་ གནས་སྱོ་སྟེ་འགྱོ་ནིའི་ལམ་ཧ་

གོཝ་ཨིན།

ཁྲུང་ཁྲུང་ཚུ་གནས་སྱོ་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ ཁོང་རའི་བཟའ་ཚང་དང་སྡེ་ཚན་

འབད་ ཆུ་གཙང་འདམ་གཙང་ཡྱོད་ས་ལུ་ལྟྱོ་འཚྱོལ་ཏེ་བཟའཝ་ཨིན། དེའི་

སྐབས་ལུ་ ཁོང་ཚུ་གི་གཟུགས་ཡང ཉམ་རྒྱགས་བཅུག་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་མས། 

གནམ་སྱོ་ཁ་ གནས་སྱོ་བའི་དུས་ཚྱོད་དང་ གནམ་བྱཱར་གྱི་སྱོད་གནས་ལུ་

ལྷྱོདཔ་ད་ ཁྲུང་ཁྲུང་གཉེན་གྲོགས་མེད་མི་ཚུ་ ན་གཞྱོན་གྱི་སྡེ་ཚན་སྱོ་སྱོར་

བཟྱོ་དྱོ་ཡྱོདཔ་མས། ལྱོ་ན་ཧ་ལམ་རྒས་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ཕྲལ་ཕྲལ་ར་ ཁོང་ར་

དང་བསྟུན་པའི་གཉེན་གྲོགས་འཚྱོལཝ་ཨིན་མས།

སྱོད་གནས་སྱོ་ནི།
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