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རིཀྱིག་གནས་མཐསློངས་ཡངས།

འདོན་ཐེངས45པ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། བནྡེ་འཚོ།

རེངོ་རེསྐྱེའཀྱི་མིཀྱི་རེཀྱིགས་འདཀྱི་ལོ་དུས་ཀྱཀྱི་འཕསྐྱེལོ་འགྱུརེ་ཁྲོདོད་རེངོ་
མིཚནི་ཅནི་གྱིཀྱི་མིཀྱིངོ་གཀྱི་འདདོགས་ལུགས་ཤིཀྱིག་ཆགས་ཡོདོད་པ་ལོ་
འགྲེསྐྱེལོ་བོཤིད་དུ་མི་མིཆཀྱིས་པ་བོདསྐྱེནི་མིདོད། གནིམི་གྱིཀྱི་ཁྲོཀྱི་བོདུནི་ལོ་
སདོགས་པ་མིཚནི་གཞིཀྱིརེ་བོགྲེངོས་ནིས་དཔྱོད་པའཀྱི་གཏེམི་ནིཀྱི་
དཀདོནི། ལྷག་པརེ་བོཙོནི་པདོ་འགའཀྱི་མིཚནི་ནིཀྱི་ལོདོ་རྒྱུས་ཀྱཀྱི་གནིད་
ཀརེ་གྱུརེ་པའཀྱི་ཞིཀྱིབོ་འཇུག་བྱ་ཡུལོ་མིཀྱིནི་ནིམི་སྙིམི་པའཀྱི་བློདོ་བོཅདོས་
མིཀྱིནི་དུ་སྐྱེསྐྱེས་པས་འདཀྱིརེ་རེཀྱིག་གནིས་སྐད་བོརྡ་རེཀྱིག་པའཀྱི་ཐོད་ནིས་
སྐད་བོརྡ་ལོ་གསསྐྱེད་འགྲེསྐྱེལོ་བྱསྐྱེད་པའཀྱི་ཐོབོས་ལོམི་བོརྒྱུད་ནིས་
བོཙོནི་པདོ་འགའཀྱི་མིཚནི་ནིཀྱི་ཞིངོ་ཞུངོ་གཀྱི་སྐད་ཀྱཀྱིས་བོཏེགས་པ་ལོ།
《སྲིཀྱིད་པ་མིཛཛོད་ཕུགས》གཙོཛོ་བྱས་པའཀྱི་ཡོཀྱིག་ཚངོ་འགའ་ལུངོ་གཀྱི་
རྒྱབོ་རྟེསྐྱེནི་དུ་བོཅདོལོ་ཞིཀྱིངོ་བོདསྐྱེནི་པརེ་གྲུབོ་ཚུལོ་རེཀྱིམི་པརེ་ཕྱེསྐྱེ་སྟསྐྱེ།
བོཙོནི་པདོའ འི་མིཚནི་ལོས་འཕྲོདོས་ཏེསྐྱེ་ལྟ་ཚུལོ་དུ་མི་གླེསྐྱེངོ་བོརེ་བྱ་བོ་ལོ།

དངོདངོ་་པདོཔདོ།། མིཀྱིངོམིཀྱིངོ་་གཀྱིགཀྱི་་ཚའིགཚའིག་་ཟུརེཟུརེ་་ལོསལོས་་ཁྲོཀྱིཁྲོཀྱི་་ཡོཀྱིགཡོཀྱིག་་ལོལོ་་བོལྟབོལྟ་་བོབོ།།
བོདོད་རྗེསྐྱེ་ཐོདོག་མི་གཉའ་ཁྲོཀྱི་བོཙོནི་པདོ་ཞིསྐྱེས་ཐོདོགས་དདོནི་ལོ

《ལྡེསྐྱེའུ་རྒྱ་བོདོད་ཀྱཀྱི་ཆདོས་འབྱུངོ》ལོས། མིཀྱིའཀྱི་གཉའ་བོ་ནིས་བྱདོནི་
པས་མིཚནི་ལོ་གཉའ་ཁྲོཀྱི་བོཙོནི་པདོརེ་བོཏེགས་པ་ཡོདོངོས་གྲེགས་སུ་
བོགྲེངོས་མིདོད། ཏུནི་ཧོདོངོ་གཏེསྐྱེརེ་ཡོཀྱིག་ཏུ་བོཙོནི་པདོ་འདཀྱིའཀྱི་མིཚནི་
དུ་ལྡེསྐྱེ་ཉག་ཁྲོཀྱི་བོཙོནི་པདོ་ཞིསྐྱེས་འཁདོད་པརེ་ཡོངོ་ཡོཀྱིད་འཇོདོག་བྱ་རེཀྱིགས་
ཏེསྐྱེ། ནིམི་མིཁའཀྱི་ནིདོརེ་བུས། སྙི་ཁྲོཀྱི་ལོ་སདོགས་པའཀྱི་འབྲཀྱི་ཚུལོ་དུ་མི་
བོསྡུརེ་ནིས་ཉག་ཁྲོཀྱི་བོཙོནི་པདོ་ཞིསྐྱེས་པ་ལོ“དདོནི་དུ‘ཉག’ཅསྐྱེས་
པའཀྱི་ཚའིག་དདོནི་འདཀྱི་ནིཀྱི་བོདོད་ཀྱཀྱི་བོརྡ་ཆསྐྱེས་རྙིཀྱིངོ་པ་ཞིཀྱིག་ཡོཀྱིནི་ལོ། དསྐྱེའཀྱི་
གདོ་དདོནི་རྣལོ་མི‘ཉག་ཅཀྱིག’ཅསྐྱེས་པ་སྟསྐྱེ་གཅཀྱིག་པུའམི་དསྐྱེ་ཁདོ་ནིའཀྱི་
དདོནི་ཡོཀྱིནི་ལོ། ཞིངོ་ཞུངོ་གཀྱི་སྐད་ལུགས་སུ་བྱས་ནི‘ལྷ་མིཐུ་བོདོ་
ཆསྐྱེ’སྟསྐྱེ་གཤིཀྱིནི་རྗེསྐྱེ་དངོ་འདྲ་བོའཀྱི་ལྷ་དྲག་པདོ་ཞིཀྱིག་ལོ་ཟེསྐྱེརེ་བོ་ཡོཀྱིནི།

‘ ཁྲོཀྱི’ཞིསྐྱེས་པ་ནིཀྱི་ལྷའམི་ལྷའཀྱི་ཐུགས་ཉཀྱིད་ཀྱཀྱི་དདོནི་ཡོཀྱིནི་པརེ་
བོརྟེསྐྱེནི། བོདོད་ཀྱཀྱི་བོརྡ་རྙིཀྱིངོ་དངོ་འབྲསྐྱེལོ་བོའཀྱི་ལུགས་སུ་བྱས་ནི‘ལྷ་
གཅཀྱིག’ཅསྐྱེས་པའཀྱི་གདོ་དདོནི་ཡོདོད་སྲིཀྱིད་ཅཀྱིངོ་། ཞིངོ་སྐད་ཁདོ་ནིའཀྱི་
དབོངོ་དུ་བྱས་ནི་ལྷའཀྱི་ཐུགས་ཉཀྱིད་དམི་ལྷའཀྱི་དགདོངོས་པ་ཞིསྐྱེས་བྱ་
བོའཀྱི་གདོ་དདོནི་ཡོཀྱིནི་སྟབོས། གཞིཀྱི་རྩའཀྱི་མིཚནི་རྣལོ་མི་དསྐྱེ་ནིཀྱི་ཉག་ཁྲོཀྱི་
བོཙོནི་པདོ་ཞིསྐྱེས་པ་འདཀྱི་ཡོཀྱིནི་དགདོས་པ་འདྲ་ཞིཀྱིག་ཏུ་སྣངོ་། ”[1]ཞིསྐྱེས་
ཞིཀྱིབོ་ཏུ་བོསྟནི་ཡོདོད། འདོནི་ཏེསྐྱེ‘ཉག’ཅསྐྱེས་པ་བོདོད་ཀྱཀྱི་བོརྡ་རྙིཀྱིངོ་དུ་
བོགྲེངོས་ཆདོག་མིཀྱིནི་དངོ་། ཡོངོ་ཁ་ཅཀྱིག་གཀྱིས། གཉའ་དངོ་སའཀྱི་
ལོསྐྱེགས་དྲུག་བོགྲེངོས་དུས་ཀྱཀྱི་གུ་རུབོ་ལོཀྱིག་ཅསྐྱེས་པའཀྱི་གུ་རུབོ་
སདོགས་ནིཀྱི་རུས་སུ་འདདོད་པས་ནི་བོཙོནི་པདོའ འི་མིཚནི་འདདོགས་
སྟངོས་ལོ་རུས་སྦྱདོརེ་བོའཀྱི་སྤྱཀྱི་མིཚནི་གྱིཀྱི་ལུགས་ཤིཀྱིག་མིཆཀྱིས་པརེ་
འདདོད་ཅཀྱིངོ་ཡོངོ་དག་ཡོཀྱིནི་མིཀྱིནི་དཔྱོད་པརེ་འཚལོ། གཤིམི་དུ་
གཉའ་ཁྲོཀྱི་འམི་སྙི་ཁྲོཀྱི། ཉག་ཁྲོཀྱི་གསུམི་ལོ་སྤྱཀྱི་མིཐུནི་དུ་ཡོདོད་པའཀྱི

‘ཁྲོཀྱི’ཞིསྐྱེས་པ་དསྐྱེའཀྱི་གདོ་དདོནི་དངོ་མིཆསྐྱེད་ཁུངོས་ལོ་རེགས་ཙོམི་
གཞིཀྱིགས་ནི། ནིམི་མིཁའ་ནིདོརེ་བུས་རྒྱ་གརེ་ལྡེཀྱི་ལོཀྱི་ནིས་དཔརེ་སྐྲུནི་
མིཛད་པའཀྱི《སྲིཀྱིད་པ་མིཛཛོད་ཕུགས》ལོས་བོཙོནི་པདོའ འི་མིཚནི་གྱིཀྱི་
སྒྲི་ཟུརེ‘ཁྲོཀྱི’ཞིསྐྱེས་པའཀྱི་དདོནི་གྱིཀྱི་འཇུག་ཚུལོ་བོསྟནི་པ་ཕྱེདོགས་
གཅཀྱིག་ཏུ་དྲཀྱིལོ་ནི་སསྐྱེམིས་སམི་ཐུགས་ཉཀྱིད་ལོ་གདོ་ཆདོག དསྐྱེ་ལྟརེ

‘ཁྲོཀྱི’ཞིསྐྱེས་པ་དདོནི་དངོདོས་སུ་ཞིངོ་ཞུངོ་གཀྱི་སྐད་ལོས་བྱུངོ་ཡོདོད་ཅཀྱིངོ་
གནིའ་བོདོའ འི་དུས་ཀྱཀྱི་ཞིངོ་ཞུངོ་གཀྱི་བོཙོནི་པདོ་ཁྲོཀྱི་ཝེསྐྱེརེ་གསསྐྱེརེ་གྱིཀྱི་བྱ་རུ་
ཅནི་དངོ་། ཁྲོཀྱི་ལྡེསྐྱེམི་ལྕགས་ཀྱཀྱི་བྱ་རུ་ཅནི་དངོ་། ཞིངོ་ཞུངོ་གཀྱི་བོདོནི་པདོ་
ཁྲོཀྱི་འདོད་གསས་བོཅས་ལོས‘ཁྲོཀྱི’ནིཀྱི་ཞིངོ་ཞུངོ་གཀྱི་སྐད་ཡོཀྱིནི་པརེ་
མི་ཟེད། གཉའ་ཁྲོཀྱིའཀྱི་སྔོདོནི་གྱིཀྱི་ཞིངོ་ཞུངོ་གཀྱི་བོཙོནི་པདོ་དག་གཀྱི་མིཚནི་
ཟུརེ་དུའངོ་ཞུགས་ཡོདོད ་པ་མིཐོདོངོ ་སླ། དསྐྱེས་ནི་མིཚནི་ལོ

‘ཁྲོཀྱི’གཙོཛོ་བོདོརེ་གྱུརེ་པའཀྱི་བོཙོནི་པདོ་བོཅདོ་ལྔ་ལྷག་གཀྱི་མིཚནི་ནིཀྱི་
ཞིངོ་ཞུངོ་གཀྱི་སྐད་ཀྱཀྱིས་བོཏེགས་པའཀྱི་བོརྡ་ཆད་རྙིསྐྱེད། ལོདོ་རྒྱུས་ཀྱཀྱི་
འཕསྐྱེལོ་རེཀྱིམི་ཁྲོདོད‘ཁྲོཀྱི’ཞིསྐྱེས་པ་བོདོད་ཀྱཀྱི་བོཙོནི་པདོའ འི་མིཚནི་ལོ་
འདྲསྐྱེས་ཤིཀྱིངོ་ཕནི་ཚུནི་གཞིཀྱི་གཅཀྱིག་ཏུ་སཀྱིམི་པས། སྲིཀྱིད་ཁྲོཀྱི་དངོ་

བོཞུགས་ཁྲོཀྱི་ལྟ་བུའཀྱི་བོརྡ་དདོནི་འཕརེ་མི་ལོ་གདོམིས་སྣངོ་ཆསྐྱེས་ཆསྐྱེརེ་
གྱུརེ་ཞིཀྱིངོ་།‘ཁྲོཀྱི’ཡོཀྱི་ཐོདོག་མིའཀྱི་བོརྡ་དདོནི་ལོ་ཡོཀྱིད་འཇོདོག་མིསྐྱེད་
པརེ་བོརྡ་དདོནི་འཕརེ་མི་དསྐྱེརེ་ཡོཀྱིད་ཆསྐྱེས་པ་བྱུངོ་།
གཉཀྱིསགཉཀྱིས་་པཔ།། བྱསྐྱེབྱསྐྱེ་་བྲགབྲག་་གཀྱིགཀྱི་་མིཚནིམིཚནི་་ཟུརེཟུརེ་་འགའའགའ་་ལོལོ་་བོལྟབོལྟ་་བོབོ།།

‘ཁྲོཀྱི’ཡོཀྱི་དཔྱོད་གླེསྐྱེངོ་དསྐྱེ་ལྟརེ་ཞུས་རྗེསྐྱེས《སྲིཀྱིད་པ་མིཛཛོད་
ཕུགས》ལོས་ད་དུངོ་བྱསྐྱེ་བྲག་གཀྱི་བོཙོནི་པདོ་འགའཀྱི་མིཚནི་གྱིཀྱི་སྒྲི་
ཟུརེ་ཡོངོ་ཞིངོ་ཞུངོ་གཀྱི་སྐད་ཀྱཀྱིས་མིངོདོནི་ཡོདོངོ་སྟསྐྱེ།“མུ་ལོ་ཏེཀྱིངོ་ཞུངོ་
དངོ་རེ་རྩ། ལོཀྱིག་མིཀྱི་ནིསྐྱེ་སུམི་མུ་གུངོ་ནིཀྱི། དངོ་རེ་ཏེཀྱིངོ་ནིམི་མུ་ཙོཛོ་
གྱིཀྱིལོ། ཨིག་ཤིདོ་མུ་ཁམི་ཉཀྱི་མུ་ཙུག ཨི་འདྲནི་རྦངོ་མིརེ་དསྐྱེ་ཁྲོཀྱི་
བོཀྱིངོ་།”[2]བོཅས་གདོངོ་དུ་བོཀདོད་པའཀྱི་མུ་དངོ་ལོཀྱིག ཏེཀྱིངོ་། དསྐྱེ་ཁྲོཀྱི།
ཨིག་ཤིདོ་བོཅས་ནིཀྱི་བྱསྐྱེ་བྲག་གཀྱི་བོཙོནི་པདོའ འི་མིཚནི་གྱིཀྱི་སྒྲི་ཟུརེ་དུ་
གནིས་ཏེསྐྱེ། བོཙོནི་པདོ་འདཀྱི་དག་གཀྱི་མིཚནི་ལོ་ཧོདོབོ་ཀྱཀྱིས་བོལྟས་ནི་གདོ་
རྒྱུ་ཅཀྱི་ཡོངོ་མིསྐྱེད་པ་ལྟརེ་སྣངོ་མིདོད་། ཞིངོ་སྐད་ཡོཀྱིནི་པ་གཞིཀྱི་བྱས་ཏེསྐྱེ་
བོསྐྱེརེ་དུ་དཔྱོད་ནི་མིཚནི་གྱིཀྱི་གདོ་དདོནི་བོག་ཙོམི་འདཀྱི་མིཀྱིནི་ནིམི་སྙིམི་
པའཀྱི་བློདོ་ཞིཀྱིག་འགདོག་མིསྐྱེད་དུ་སྐྱེསྐྱེས་པ་ལོ། མུ་ནིཀྱི་ནིམི་མིཁའ་དངོ་ཁྲོཀྱི་
ནིཀྱི་ཐུགས་ཡོཀྱིནི་པརེ་བྱས་ནི་མུ་ཁྲོཀྱི་བོཙོནི་པདོ་ནིཀྱི་ནིམི་མིཁའཀྱི་ཐུགས་
ཉཀྱིད་བོཙོནི་པདོ། ལོཀྱིག་མིཀྱི་ནིཀྱི་སྲིཀྱིད་པའཀྱི་དདོནི་དུ་ངོསྐྱེས་ཚཚེ་ལོཀྱིག་མིཀྱི་རྒྱ་
ཞིསྐྱེས་པ་ནིཀྱི་སྲིཀྱིད་པའཀྱི་རྒྱལོ་བོདོའམི་སྲིཀྱིད་པའཀྱི་སྒོདོ་མིདོ། ཡོངོ་ནི་རྒྱ་དཀརེ་
ནིག་གཀྱི་རྒྱ་ནིཀྱི་དབུས་དངོ་རེཀྱིངོ་དུ་བོཀྱསྐྱེད་པའཀྱི་མིཐོའ་ལོ་གདོ་ནི་ལོཀྱིག་
མིཀྱི་རྒྱ་ནིཀྱི་སྲིཀྱིད་པ་སྐྱེདོངོ་བོའཀྱི་མིཐོའཀྱི་བོཙོནི་པདོ་ལོ་གདོ་ཆདོག་སྙིམི། ཏེཀྱིངོ་
ཞིསྐྱེས་པ་ནིཀྱི་མིཚཛོ་དངོ་ཏེཀྱིངོ་ཁྲོཀྱི་བོཙོནི་པདོ་ཞིསྐྱེས་པ་ནིཀྱི་རྒྱ་མིཚཛོའཀྱི་ཐུགས་
ཉཀྱིད་བོཙོནི་པདོ་སྟསྐྱེ་མིཚཛོ་དངོ་སྦྱརེ་ནིས་བོཙོནི་པདོའ འི་ཆསྐྱེ་བོ་བོརྗེདོད།
ཨིག་ཤིདོ་དངོ་ཨིཀྱི་ཤིདོ་བོཅས་འབྲཀྱི་ཚུལོ་དུ་མི་མིཆཀྱིས་མིདོད་རྩ་བོ་ཞིལོ་
དངོ་ངོག་ལོས་མིཆསྐྱེད་པརེ་བོསམིས་ཏེསྐྱེ། ཨིག་ཚཛོམི་ཞིསྐྱེས་མི་ནིསྐྱེ་འདོག་
གཀྱི་སྨེརེ་ཚཛོམི་བུ་ལོའངོ་གདོ་བོ་ལོས་ཅུངོ་གསལོ། དསྐྱེ་བོས་ཨིཀྱི་ཤིདོ་ལོསྐྱེགས་
ཞིསྐྱེས་པ་ངོག་ལོསྐྱེགས་པའམི་ཞིལོ་ལོསྐྱེགས་པའཀྱི་བོཙོནི་པདོ། དསྐྱེ་ཁྲོཀྱི་ཞིསྐྱེས་
པའཀྱི་དསྐྱེ་ནིཀྱི་རེཀྱི་རེབོ་ཀྱཀྱི་བོངོ་རེཀྱིམི་མིཐོདོནི་པདོ་སྟདོནི་པའཀྱི་གྲེདོགས་སུ་གྱུརེ་
པས་ནི་རེཀྱི་རེབོ་དངོ་འབྲསྐྱེལོ་ནིས་དསྐྱེ་ཁྲོཀྱི་བོཙོནི་པདོ་ཞིསྐྱེས་པ་ནིཀྱི་རེཀྱི་རེབོ་
ཀྱཀྱི་ཐུགས་དགདོངོས་སྒོདོམི་པའཀྱི་བོཙོནི་པདོ་ཞིསྐྱེས་བོཙོནི་པདོ་འདཀྱི་རྣམིས་
ཀྱཀྱི་མིཚནི་ཞིངོ་སྐད་ཀྱཀྱི་གདོ་དདོནི་དངོ་འབྲསྐྱེལོ་ནིས་དཔྱོད་ནི་མིཁས་པ་
དགའ་བོ་རྒྱས་ཤིཀྱིངོ་བྱཀྱིས་པ་གད་མིདོ་སླདོངོ་བོའཀྱི་ཚུལོ་འདཀྱི་ཙོམི་མིདོ།།
གསུམིགསུམི་་པཔ།། བོཙོནིབོཙོནི་་པདོའ འིཔདོའ འི་་མིཚནིམིཚནི་་ཟུརེཟུརེ་་གྱིཀྱིགྱིཀྱི་་ཁྱདཁྱད་་ཆདོསཆདོས་་ལོལོ་་བོལྟབོལྟ་་བོབོ།།
བོཙོནི་པདོའ འི་མིཚནི་གྱིཀྱི་སྒྲི་ཟུརེ་དུ་གནིས་པའཀྱི་ཞིངོ་ཞུངོ་གཀྱི་

སྐད་རེསྐྱེ་འགའ་ནིཀྱི་ཞིངོ་སྐད་ཀྱཀྱི་རྩ་བོའཀྱི་མིཀྱིངོ་བོརྡརེ་མིཐོདོངོ་སྟསྐྱེ། རྩ་
བོའཀྱི་མིཀྱིངོ་བོརྡ་ཞིསྐྱེས་པ་ནིཀྱི་མིཀྱི་རེཀྱིགས་ཤིཀྱིག་གཀྱི་མིཀྱིངོ་བོརྡའཀྱི་ཚཛོགས་
པའཀྱི་ཁྲོདོད་དུ་ཆསྐྱེས་གལོ་ཆསྐྱེ་ཞིཀྱིངོ་སྙིཀྱིངོ་པདོརེ་གྱུརེ་པ་དངོ་། ནིམི་རྒྱུནི་མིཀྱི་
རྣམིས་ཀྱཀྱི་འཚཛོ་གནིས་སྤྱདོད་སྟངོས་ལོ་ཐོད་ཀརེ་འབྲསྐྱེལོ་བོ་དམི་པདོརེ་
ཡོདོད་པའཀྱི་མིཀྱིངོ་བོརྡ་རྙིཀྱིངོ་པ་རྣམིས་ལོ་བྱ་སྟསྐྱེ། དཔསྐྱེརེ་ནི་རྩ་བོའཀྱི་མིཀྱིངོ་
བོརྡ་མིརེ་ལོ་བོརྟེསྐྱེནི་ནིས་མིཆསྐྱེད་འགྱུརེ་གྱིཀྱི་མིཀྱིངོ་། མིརེ་དཀརེ་དངོ་།
མིརེ་གཏུབོ། མིརེ་ཟེནི། མིརེ་ལྟངོ་ཞིསྐྱེས་སདོགས་དངོ་། ནིས་ལྟ་བུ་
ལོ་བོརྟེསྐྱེནི་ནིས་མིཆསྐྱེད་འགྱུརེ་གྱིཀྱི་མིཀྱིངོ་། ནིས་ཆག ནིས་ཆངོ་། ནིས་
ཆུ། ནིས་ཟེནི་ལྟ་བུ་ལོ་གདོ བོཙོནི་པདོའ འི་མིཚནི་ལོས་མིངོ་དུ་བྱུངོ་
བོའཀྱི་ཁྲོཀྱི་ལྟ་བུ་ཡོངོ་རྩ་བོའཀྱི་མིཀྱིངོ་བོརྡ་སྟསྐྱེ། དསྐྱེའཀྱི་མིཆསྐྱེད་འགྱུརེ་གྱིཀྱི་མིཀྱིངོ་
ལོ་ཁྲོཀྱི་ཅུ། (ཞིངོ་ཞུངོ་གཀྱི་སྐད་དསྐྱེ། སྐྱེསྐྱེ་སྤྲུལོ་ལོམི་སྐྱེསྐྱེ་བོ། ) ཁྲོཀྱི་ཏེདོནི།
（ཞིངོ་ཞུངོ་གཀྱི་སྐད་དསྐྱེ། འཇོཀྱིག་པ།）ཁྲོཀྱི་མིཀྱིནི།（ཞིངོ་ཞུངོ་གཀྱི་
སྐད་དསྐྱེ། རྣམི་ཤིསྐྱེས།）ཁྲོཀྱི་སྨེསྐྱེ།（ཞིངོ་ཞུངོ་གཀྱི་སྐད་དསྐྱེ། མིསྐྱེད་པ་མི་
ཡོཀྱིནི་པ།）ཁྲོཀྱི་ཙོནི།（ཞིངོ་ཞུངོ་གཀྱི་སྐད་དསྐྱེ། སསྐྱེམིས་ཅནི།）ཁྲོཀྱི་
ཙུ།（ཞིངོ་ཞུངོ་གཀྱི་སྐད་དསྐྱེ། ཚཚེ་ལོདོ།）སདོགས་དངོ་། མུ་ཁྲོཀྱི་བོཙོནི་
པདོ་ཞིསྐྱེས་པའཀྱི་མུའཀྱི་མིཆསྐྱེད་འགྱུརེ་གྱིཀྱི་མིཀྱིངོ་ལོ（派生词）མུ་ཁ་ཕྱེསྐྱེ།
（ཞིངོ་སྐད་དསྐྱེ། ནིམི་ཕྱེསྐྱེད་ཀྱཀྱི་དདོནི།）མུ་ཁཀྱིརེ།（ཞིངོ་སྐད་དསྐྱེ། ནིམི་
མིཁའཀྱི་འདོད།）མུ་གུངོ་།（ཞིངོ་སྐད་དསྐྱེ། མིཛཛོད་ཀྱཀྱི་དདོནི།）མུ་ཙུ།
（ཞིངོ་སྐད་དསྐྱེ། ནིམི་མིཁའ།）མུ་ཙུག（ཞིངོ་སྐད་དསྐྱེ། འགྱུརེ་བོ་

མིསྐྱེད་པ།）མུ་རེནི།（ཞིངོ་སྐད་དསྐྱེ། དཀྱཀྱིལོ་འཁདོརེ།）བོཅས་དངོ་།
ཞིངོ་ཞུངོ་སྐད་ཀྱཀྱི་ལོཀྱིག་ཅསྐྱེས་པའཀྱི་མིཆསྐྱེད་འགྱུརེ་གྱིཀྱི་མིཀྱིངོ་ལོ། ལོཀྱིག་
རྒྱལོ།（ཞིངོ་སྐད་དསྐྱེ། སྲིཀྱིད་པ།）ལོཀྱིག་ཏུརེ།（ཞིངོ་སྐད་དསྐྱེ། སྣངོ་
སྲིཀྱིད།）ལོཀྱིག་སྐྱེ་ཤིཀྱིམི།（ཞིངོ་སྐད་དསྐྱེ། མིཀྱི་མི་ཡོཀྱིནི་སྲིཀྱིད་རྗེསྐྱེ་འབྲངོ་
དཀརེ།）ལོཀྱིག་མུ།（ཞིངོ་སྐད་དསྐྱེ། ཡོདོད་པའམི་སྲིཀྱིད་པ།）
ལོཀྱིག་ཞུརེ།（ཞིངོ་སྐད་དསྐྱེ། ཆགས་པའམི་གྲུབོ་པ）བོཅས་དངོ་།
ཏེཀྱིངོ་ཁྲོཀྱི་བོཙོནི་པདོ་ཞིསྐྱེས་པའཀྱི་ཏེཀྱིངོ་གཀྱི་མིཆསྐྱེད་འགྱུརེ་གྱིཀྱི་མིཀྱིངོ་བོརྡ་ལོ།
ཏེཀྱིངོ་ཀྱདོ།（ཞིངོ་སྐད་དསྐྱེ། ཆུ་བོདོའམི་གཙོངོ་མི།）ཏེཀྱིངོ་ཀླུངོ་།
(ཞིངོ་སྐད་དསྐྱེ། ཆུ་ངོདོགས།) ཏེཀྱིངོ་ངོནི། (ཞིངོ་སྐད་དསྐྱེ། སྤོདོས་ངོད་
ཅནི་གྱིཀྱི་ཆུ།) ཏེཀྱིངོ་ནིམི། (ཞིངོ་སྐད་དསྐྱེ། ཆུ་དངོ་དདོནི་གཅཀྱིག)
ཏེཀྱིངོ་ནིཀྱི་སྨེརེ། (ཞིངོ་སྐད་དསྐྱེ། ཆུ་ཡོཀྱི་རྦ་རླབོས།) ཏེཀྱིངོ་པཀྱི་ལོཀྱི།
(ཞིངོ་སྐད་དསྐྱེ། ཆུ་རླུངོ་འདྲསྐྱེས་པ། )
གདོངོ་དུ་དྲངོས་པའཀྱི་རྩ་བོའཀྱི་མིཀྱིངོ་བོརྡ་དསྐྱེ་དག་ནིཀྱི་བོཙོནི་པདོའ འི་

མིཚནི་ཟུརེ་དུ་ཞུགས་ཤིཀྱིངོ《སྲིཀྱིད་པ་མིཛཛོད་ཕུགས》སུ་ད་ལྟ་
འཚཛོལོ་བོསྡུ་བོགྱིཀྱིས་པའཀྱི་མིཀྱིངོ་བོརྡ་སྟསྐྱེ། རྩ་བོའཀྱི་ཐོ་སྙིད་ཀྱཀྱི་རྣམི་པ་
དངོ་དསྐྱེའཀྱི་ཁྱད་ཆདོས་ལོས་མིཀྱི་རེཀྱིགས་ཤིཀྱིག་གཀྱི་འཚཛོ་གནིས་སྤྱདོད་
སྟངོས་དངོ་། ཡུལོ་སྲིདོལོ་གདོམིས་གཤིཀྱིས། མིཛཚེས་དཔྱོདོད་ཀྱཀྱི་འདུ་
ཤིསྐྱེས་དངོ་སསྐྱེམིས་ཁམིས་ཀྱཀྱི་ཁྱད་ཆདོས་སདོགས་རེགས་རེཀྱིམི་རྒྱུས་
ལོདོནི་བྱསྐྱེད་ཐུབོ་པས་ནི། ད་ལྟ་རྙིསྐྱེད་པའཀྱི་བོཙོནི་པདོའ འི་མིཚནི་ཟུརེ་
གྱིཀྱི་ཞིངོ་ཞུངོ་གཀྱི་སྐད་བོརྡ་དངོ་དསྐྱེའཀྱི་གདོ་དདོནི་རེགས་ཙོམི་ལོ་བོརྟེསྐྱེནི་
ནི་སྐབོས་དསྐྱེའཀྱི་སྤྱཀྱི་ཚཛོགས་ཀྱཀྱི་སསྐྱེམིས་ཁམིས་སམི་མིཛཚེས་དཔྱོདོད་
ལོ་རྒྱུས་ཅུངོ་ཙོམི་མིངོའ་བོརེ་བྱ་ཐུབོ། བོཙོནི་པདོ་འདཀྱི་རྣམིས་ལོ་
ཞིངོ་ཞུངོ་སྐད་ཀྱཀྱི་རྩ་བོའཀྱི་མིཀྱིངོ་བོརྡ་སྤྱད་དསྐྱེ་མིཚནི་བོཏེགས་ཡོདོད་
པརེ་མི་ཟེད། རྩ་བོའཀྱི་མིཀྱིངོ་བོརྡ་དསྐྱེ་དག་ཀྱངོ་འབྱུངོ་བོ་དངོ་འབྱུངོ་
ཁམིས་ཀྱཀྱི་མིཀྱིངོ་ལོ་ཆསྐྱེས་ཆསྐྱེརེ་འབྲསྐྱེལོ་བོ་ཞིཀྱིག་ཡོཀྱིནི། དཔསྐྱེརེ་ནི།
ཐུགས་དངོ་ནིམི་མིཁའ། རེཀྱི་རེབོ་དངོ་རྒྱ་མིཚཛོ་སདོགས་སྟདོནི་པས་
ནི། མིཚནི་ཁདོ་ནི་བོས་ཀྱངོ་གཟེབོ་ནིནི་དངོ་སྒོམི་བོརླཀྱིངོ་། བློ་
མིསྐྱེད་དངོ་དབོངོ་འདུལོ་གྱིཀྱི་ཆ་ཞིཀྱིག་རེངོ་བོཞིཀྱིནི་གྱིཀྱིས་སྟདོནི་པརེ་
བྱས་འདུག མུ་ཁྲོཀྱི་བོཙོནི་པདོའ འི་མིཚནི་དུ་མུ་ཞིསྐྱེས་ནིམི་མིཁའ་དངོ་
ཏེཀྱིངོ་ཁྲོཀྱི་བོཙོནི་པདོའ འི་མིཚནི་དུ་ཏེཀྱིངོ་ཞིསྐྱེས་རྒྱ་མིཚཛོ། དསྐྱེ་ཁྲོཀྱི་བོཙོནི་
པདོའ འི་མིཚནི་དུ་དསྐྱེ་ཁྲོཀྱི་ཞིསྐྱེས་རེཀྱི་རེབོ་བྱུངོ་བོ་ལོས་བོཙོནི་པདོའ འི་ཆསྐྱེ་བོ་
རེཀྱི་རེབོ་དངོ་གཙོངོ་བོདོ། ནིམི་མིཁའ་བོཅས་ལོ་བོཅདོལོ་ཏེསྐྱེ་བོརྗེདོད་
པའམི། ཡོངོ་ཁྲོཀྱི་ཞིསྐྱེས་པ་སསྐྱེམིས་སམི་ཐུགས། དགདོངོས་པ་ལོ་
འཇུག་པརེ་གཞིཀྱིགས་ནི་མུ་ཁྲོཀྱི་བོཙོནི་པདོ་ནིཀྱི་དགདོངོས་པ་ནིམི་
མིཁའ་ལྟརེ་འཛའིནི་པའཀྱི་རྒྱལོ་བོདོ་དངོ་ཏེཀྱིངོ་ཁྲོཀྱི་ནིཀྱི་དགདོངོས་པ་རྒྱ་
མིཚཛོ་ལྟརེ་འཛའིནི་པའཀྱི་བོཙོནི་པདོ། དསྐྱེ་ཁྲོཀྱི་བོཙོནི་པདོ་ནིཀྱི་དགདོངོས་པ་
རེཀྱི་རེབོ་ལྟརེ་འཛའིནི་པའཀྱི་བོཙོནི་པདོ་ཞིསྐྱེས་འགྲེསྐྱེལོ་ནི་གསངོ་གནིད་
དངོ་ལྐོདོག་གྱུརེ་གྱིཀྱི་བོཙོནི་པདོའ འི་མིཚནི་རྣམིས་ལོདོག་འགྲེསྐྱེལོ་དུ་
འགྱུརེ་སྲིཀྱིད་མིདོད། དསྐྱེའཀྱི་དུས་མིཐོདོངོ་དངོདོས་སུ་གྱུརེ་པའཀྱི་རེཀྱི་རེབོ་
དངོ་གཙོངོ་པདོ་སདོགས་ལོ་བློ་གནིས་པའཀྱི་སསྐྱེམིས་ཁམིས་ཡོདོད་
པས་ནི་ལུགས་མིཐུནི་དུའངོ་སྣངོ་སྲིཀྱིད་དདོ། །

དཔྱོདདཔྱོད་་གཞིཀྱིའཀྱིགཞིཀྱིའཀྱི་་ཡོཀྱིགཡོཀྱིག་་ཆཆ།།
[1] ནིམི་མིཁའཀྱི་ནིདོརེ་བུ།《ཆདོས་རྒྱལོ་ནིམི་མིཁའ་ནིདོརེ་

བུའཀྱི་གསུངོ་འབུམི》（པདོད་བོཞིཀྱི་པ།）པསྐྱེ་ཅཀྱིནི། མིཀྱི་རེཀྱིགས་
དཔསྐྱེ་སྐྲུནི་ཁངོ་། 2015ལོདོའ འི་ཟླ12པའཀྱི་པརེ་གཞིཀྱི། ཤིདོག་ངོདོས
282ནིས283བོརེ་དུ་གསལོ།

[2] འབྲུག་མིདོ་སྐྱེཀྱིད་ཀྱཀྱིས་དག་སྒྲིཀྱིག་བྱས།《སྲིཀྱིད་པ་མིཛཛོད་
ཕུགས》ཀནི་སུའུ། ཀནི་སུའུ་མིཀྱི ་རེཀྱིགས་དཔསྐྱེ་སྐྲུནི་ཁངོ་།
2008ལོདོའ འི་ཟླ11པ།

ཞང་སྐད་ཀྱིཀྱི་ཐ་སྙད་འིགའི་དང་འིབྲེཏེལ་ཏེཏེ་བསློད་བཙན་པོསློའིཀྱི་མཚེན་ཟུརི་ལ་བལྟ་བ།
ནུབ་བྱང་མཀྱི་རིཀྱིགས་སློསློབ་ཆེཏེན། སྟོསློབས་ལྡན་ཚེཚེ་རིཀྱིང་།


