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རཀྱིགོ་གོཞུང་དོདོ་ར།

རྩོསྦྱོམརྩོསྦྱོམ་་སྒྲིཅིགིསྒྲིཅིགི་་པཔ།། ཧཱུྃཧཱུྃཧཱུྃཧཱུྃ་་ཆེཆེནིཆེཆེནི།།

གིཅིཅིགིགིཅིཅིགི ཡངེཡངེ་་དོགིདོགི་་རངེརངེ་་བོཞཅིནིབོཞཅིནི་་གྱིཅིགྱིཅི་་རྩོརྩོ་་དོསྦྱོནིདོསྦྱོནི།།
ཡངེ་དོགི་རངེ་བོཞཅིནི་གྱིཅི་རྩོ་དོསྦྱོནི་ནིཅི་མ་ཡཅིགི་གིཅི་བོརྗོསྦྱོདོ་བྱེའཅི་

དོསྦྱོནི་འཁྲུལོ་བོ་མཆེདོ་པར་ཡངེ་དོགི་པའཅི་སྒོསྦྱོ་ནིསོ་འགྱུར་ཡཅིགི་གིཅིསོ་
མཚོཚོནི་པ་ལོ་ཟེཆེར་ཞཅིངེ་། དོཆེ་ནིཅི་འགྱུར་ཡཅིགི་ཚོདོ་ལྡནི་ཡཅིནི་མཅིནི་
གྱིཅི་གིཞཅི་འཛིཛིནི་སོ་གིཙཚོ་བོསྦྱོ་ཞཅིགི་ཀྱངེ་ཡཅིནི། ཆེསྦྱོསོ་ལུགིསོ་ལོསྦྱོ་ཙཱའཅི་
གིཞུངེ་ལུགིསོ《སྒྲི་སྦྱསྦྱོར་བོམ་གིཉིཅིསོ》སུ་བོསྟནི་པའཅི་ལོསྦྱོ་ཙཱའཅི་
རྩོ་དོསྦྱོནི་ལོསོ“ དོསྦྱོནི་དོངེ་ཡངེ་མཅི་འགིལོ་བོ”ཞཆེསོ་པ་ནིཅི་ལོསྦྱོ་ཙཱའཅི་
ལོསོ་སྤྱཅི་ལོ་བོསྟནི་པའཅི་རྩོ་དོསྦྱོནི་ཡཅིནི་ལོ་ཚོནི་རྩོལོ་ལོསྦྱོ་ཙཱའཅི་རྩོ་དོསྦྱོནི་
གིལོ་ཆེཆེནི་ཞཅིགི་ཀྱངེ་ཡཅིནི། གིཞནི་ཡངེ་དོསྦྱོནི་དོངེ་མཅི་འགིལོ་བོ་
དོངེ་ཡངེ་དོགི་རངེ་བོཞཅིནི་གིཉིཅིསོ་ཕེནི་ཚུནི་ཡཅིནི་ཁྱོབོ་མཉིམ་
ཡཅིནི་ཏཆེ། དོསྦྱོནི་དོངེ་མ་འགིལོ་ནི་ཡངེ་དོགི་པ་ཡཅིནི་ངེཆེསོ་ལོ། དོཆེ་
བོཞཅིནི་ཡངེ་དོགི་པ་ཡཅིནི་ནི་དོསྦྱོནི་དོངེ་ཡངེ་འགིལོ་མཅི་སྲིཅིདོ་པ་
གིཞཅིར་བོཞགི་ཡཅིནི་ནིསྦྱོ། །མཆེ་འགིསྦྱོགི་བོདོཆེ་འཇགིསོ་བོརྡ་ཆེདོ་ཀྱཅི་
ལོསྦྱོ་ཙཱའཅི་སྐབོསོ་སུ་གིསྦྱོ་དོསྦྱོནི་དོངེ་རངེ་བོཞཅིནི། ཁྱོདོ་ཆེསྦྱོསོ་སོསྦྱོགིསོ་
ཡངེ་དོགི་པའཅི་སྒོསྦྱོ་ནིསོ་ཇཅི་བོཞཅིནི་མཚོཚོནི་པར་བྱེཆེདོ་པ་ནིཅི་ཤཅིནི་ཏུ་
གིལོ་ཆེཆེ་ལོ་རྩོ་དོསྦྱོནི་དོགི་གིཅི་ཐོསྦྱོགི་མ་ཡངེ་ཡཅིནི་པསོ། གིལོ་ཏཆེ་རྩོ་
དོསྦྱོནི་གིཞནི་དོགི་དོངེ་ཕེནི་ཚུནི་འགིལོ་བོ་བྱུངེ་ནི་ཡངེ་དོགི་རངེ་
བོཞཅིནི་གྱིཅི་རྩོ་དོསྦྱོནི་གིཙཚོར་བོཟུངེ་ནིསོ་བོརྡ་ཆེདོ་ལོསྦྱོ་ཙཱའཅི་མངེསྦྱོནི་
སུམ་དོངེ་ཚོནི་རཅིགི་རངེ་བོཞཅིནི་སྲུངེ་དོགིསྦྱོསོ། དོཔཆེར་ནི།“消

防 ”ལོ་རྒྱ་བོསྦྱོདོ་ཤནི་སྦྱར་ཚོཛིགི་མཛིཚོདོ་དུ“ མཆེ ་འགིསྦྱོགི་མཆེ ་
གིསོསྦྱོདོ”དོངེ“མཆེ་སྐྱསྦྱོནི་འགིསྦྱོགི་གིསོསྦྱོདོ”ཅིཆེསོ་པར་བོསྒྱུར་ཡསྦྱོདོ་
ལོ། སྤྱཅིར་རྒྱ་ཡཅིགི་གིཅི་ཡཅི་གིཆེ་གིཉིཅིསོ་ཀྱཅིསོ་གྲུབོ་པའཅི་མཅིངེ་དོཆེ་བོསྦྱོདོ་
ཡཅིགི་གིཅི་ཡཅི་གིཆེ་བོཞཅི་རུ་བོསྒྱུར་ནི“ ཚོཛིགི་སྣ་རཅིངེ་པསྦྱོར་གྱུར་པ”
ཡཅི་སྐྱསྦྱོནི་ཡསྦྱོདོ་མསྦྱོདོ། རྒྱ་ཡཅིགི་གིཅི“消防”ནིཅི་མཆེ་སྐྱསྦྱོནི་སྔསྦྱོནི་འགིསྦྱོགི་
དོངེ་མཆེའཅི་གིནིསྦྱོདོ་འཚོཚེའམ་མཆེའཅི་ཉིཆེནི་ཁོ་སོཆེལོ་བོའཅི་དོསྦྱོནི་ལྡནི་པསོ།

“ མཆེ་གིསོསྦྱོདོ”དོམ“ མཆེ་འགིསྦྱོགི”ལྟ་བུ་ཁོསྦྱོ་ནིར་བོསྒྱུར་ནི་མ་
ཡཅིགི་གིཅི་དོསྦྱོནི་ཇཅི་བོཞཅིནི་མཚོཚོནི་མཅི་ཐུབོ་པསོ་ཡངེ་དོགི་རངེ་བོཞཅིནི་
དོངེ ་འགིལོ་འགྲོསྦྱོ ། དོཆེ ་བོསོ“ 消防 ”ལོ“ མཆེ ་འགིསྦྱོགི ་མཆེ ་
གིསོསྦྱོདོ”ཅིཆེསོ་པར་བོསྒྱུར་དོགིསྦྱོསོ་པར་སྙམ། འསྦྱོནི་ཀྱངེ“ 消

防 ”ལོ་མཅིངེ་གིཅི་སྔ་རྐྱཆེནི་དོངེ་ཕྱིཅི་རྐྱཆེནི་སྦྱར་ནིསོ་མཅིངེ་གིསོར་པ་
བོཟེསྦྱོ ་ སྐབོསོ ་སྐབོསོ ་དོསྦྱོ ནི ་ལོ“ མཆེ ་ གིསོསྦྱོ དོ”དོམ“ མཆེ ་
འགིསྦྱོགི”གིཉིཅིསོ་ཀྱཅི་གིངེ་རུངེ་སྤྱསྦྱོདོ་དོགིསྦྱོསོ་པའངེ་ཡསྦྱོདོ་དོཆེ། དོཔཆེར་
ནི།“消防栓”ནིཅི་མཆེ་གིསོསྦྱོདོ་པར་ཆེཆེདོ་དུ་སྤྱསྦྱོདོ་པའཅི་དོངེསྦྱོསོ་པསྦྱོ་
ཡཅིནི་པསོ“ མཆེ་གིསོསྦྱོདོ་ཆུ་སྒོསྦྱོ”ཞཆེསོ་མཆེ་གིསོསྦྱོདོ་ལྟར་བོསྒྱུར་བོ་
དོངེ་། ཡངེ“ 消防安全标志 ”ནིཅི་མཆེ་ལོ་གིཟེབོ་དོགིསྦྱོསོ་ཞཆེསོ་
པའམ་དུ་བོ་འཐོཆེནི་མཅི་ཆེསྦྱོགི་ཅིཆེསོ་པ་ལྟ་བུ་མཆེ་སྐྱསྦྱོནི་སྔསྦྱོནི་འགིསྦྱོགི་གིཅི་
སྐསྦྱོར་ཡཅིནི་པསོ“མཆེ་འགིསྦྱོགི་བོདོཆེ་འཇགིསོ་མཚོཚོནི་རྟགིསོ”ཞཆེསོ་
མཆེ་འགིསྦྱོགི་ཏུ་བོསྒྱུར་ནི་དོསྦྱོནི་ཡངེ་དོགི་པར་སྟསྦྱོནི་ཐུབོ་པ་རཆེདོ།

གིཉིཅིསོགིཉིཅིསོ།། དོསྦྱོནིདོསྦྱོནི་་རྐྱངེརྐྱངེ་་རངེརངེ་་བོཞཅིནིབོཞཅིནི་་གྱིཅིགྱིཅི་་རྩོརྩོ་་དོསྦྱོནིདོསྦྱོནི།།
དོསྦྱོནི་རྐྱངེ་རངེ་བོཞཅིནི་གྱིཅི་རྩོ་དོསྦྱོནི་ཞཆེསོ་པ་ནིཅི་ཚོནི་རྩོལོ་གྱིཅི་

བོརྡ་ཆེདོ་གིཅིཅིགི་གིཅིསོ་ལྟསྦྱོསོ་ཟླའཅི་དོསྦྱོནི་གིཅིཅིགི་མཚོཚོནི་པའམ་དོསྦྱོནི་
སྤྱཅི་གིཅིཅིགི་མཚོཚོནི་པ་ལོ་བོརྡ་ཆེདོ་གིཅིཅིགི་ཁོསྦྱོ་ནི་བོཀསྦྱོལོ་དོགིསྦྱོསོ་པ་
ལོ་ཟེཆེར།“ཚོནི་རྩོལོ་ཐོ་སྙདོ་ལོསྦྱོ་ཙཱ་བྱེཆེདོ་སྐབོསོ་སུ། དོསྦྱོནི་སྤྱཅི་མ་
ལོགི་གིཅི་གིཞུངེ་ལུགིསོ་བོཆེདོ་སྤྱསྦྱོདོ་བྱེཆེདོ་པ་དོངེ་། རྒྱལོ་ཁོབོ་དོངེ་
རྒྱལོ་སྤྱཅིའཅི་ཚོདོ་གིཞཅི་ལྟར་ཐོ་སྙདོ་རཆེ་དོསྦྱོནི་རཆེ་དོངེ་འགྱུར་རཆེ་བྱེཆེདོ་
པའཅི་རྩོ་དོསྦྱོནི་གྱིཅི་ལོགི་ལོཆེནི་མཐོཅིལོ་ཕྱིཅིནི་བྱེསོ་ནི། ཐོ་སྙདོ་དོངེ་དོསྦྱོནི་
སྤྱཅི་གིཅིཅིགི་གྱུར་ཡསྦྱོངེ་བོ། རྒྱལོ་ནིངེ་དོངེ་རྒྱལོ་སྤྱཅིའཅི་ཚོནི་རྩོལོ་བོརྗོཆེ་
རཆེསོ་བྱེཆེདོ་པ་དོངེ་ཚོདོ་གིཞཅི་ཅིནི་གྱིཅི་བྱེ་བོའཅི་ཡུལོ་ལོ་ཕེནི་པ་འབྱུངེ་
བོའཅི་རཅིནི་ཐོངེ་ཡངེ་ཆེཆེ། ”[1]ཞཆེསོ་གིསུངེསོ་པ་བོཞཅིནི། རྫསོ་
འགྱུར་དོངེ་སྐྱཆེ་དོངེསྦྱོསོ་ལོ་སོསྦྱོགིསོ་ཚོནི་རྩོལོ་བོརྡ་ཆེདོ་ཀྱཅི་ལོསྦྱོ་ཙཱའཅི་

ཁྲོསྦྱོདོ་དུ་དོསྦྱོནི་རྐྱངེ་རངེ་བོཞཅིནི་དོཆེ་ཤཅིནི་ཏུ་གིལོ་ཆེཆེ་བོསོ། དོངེསྦྱོསོ་པསྦྱོ་
སོསྦྱོ ་སོསྦྱོའ ཛི་ལྟསྦྱོསོ་ཟླའཅི་མཅིངེ་ལོ་དོསྦྱོནི་གིཅིཅིགི་མཅིངེ་གིཅིཅིགི་གིཅི་རངེ་
བོཞཅིནི་ལྡནི་དོགིསྦྱོསོ། གིཞནི་ཡངེ་གིནིའ་རབོསོ་རྩོསྦྱོམ་རཅིགི་ལྟ་བུ་
ལོ་མཚོཚོནི་ནི་མངེསྦྱོནི་བོརྗོསྦྱོདོ་ལྟ་བུ་དོསྦྱོནི་གིཅིཅིགི་སྟསྦྱོནི་པ་ལོ་མཅིངེ་གིཅི་
རྣམ་གྲོངེསོ་དུ་མ་ཡསྦྱོདོ་དོཆེ།“ འཁྱོསྦྱོགི་འབོར་བོཅི ་ཤྭ་ནི་རའཅི ་
བུ། ། རླུངེ་གིཅི་གྲོསྦྱོགིསོ་པསྦྱོ་ལོམ་ནིགི་ཞུགིསོ། ། ནིསྦྱོར་ལོསོ་རྒྱལོ་
རྣམསོ་མཆེ་ཡཅི་མཅིངེ་། །”[2]ཞཆེསོ་པ་བོཞཅིནི། མཆེ་ལོ་མངེསྦྱོནི་བོརྗོསྦྱོདོ་
ཀྱཅི་རྣམ་གྲོངེསོ་ལྔ་ལྷགི་ཡསྦྱོདོ་མསྦྱོདོ། མཆེ་འགིསྦྱོགི་བོདོཆེ་འཇགིསོ་བོརྡ་
ཆེདོ་ཀྱཅི་ཁྲོསྦྱོདོ་དུ་ཚོ་ཞཅིངེ་བོསྲིཆེགི་པའཅི་རངེ་བོཞཅིནི་ཅིནི་དོཆེ་སྟསྦྱོནི་བྱེཆེདོ་
ལོ“མཆེ”ཁོསྦྱོ་ནི་སྤྱསྦྱོདོ་དོགིསྦྱོསོ་པ་རཆེདོ། དོཆེ་བོཞཅིནི“防火墙”ནིཅི་
མཆེ་སྐྱསྦྱོནི་བྱུངེ་བོའཅི་ཚོཚེ་མཆེ་ལྕེཆེ་གིཞནི་ལོ་མཆེཆེདོ་དུ་མཅི་འཇུགི་པར་
འགིསྦྱོགི་སྲུངེ་གིཅི་ནུསོ་པ་དོངེ་ལྡནི་པའཅི་གྱིངེ་ལོ་གིསྦྱོ་བོསོ“ མཆེ་
འགིསྦྱོགི་གྱིངེ”ཞཆེསོ་བོསྒྱུར་བོ་དོངེ་།“ 防火幕 ”ལོ“ མཆེ་
འགིསྦྱོགི་ཡསྦྱོལོ་བོ”“ 防火堤 ”ལོ“མཆེ་འགིསྦྱོགི་རགིསོ”ལྟ་
བུ་དོསྦྱོནི་སྤྱཅི་གིཅིཅིགི་མཚོཚོནི་པ་ལོ་བོརྡ་ཆེདོ་གིཅིཅིགི་དོངེ་བོརྡ་ཆེདོ་
གིཅིཅིགི་གིཅིསོ་དོསྦྱོནི་སྤྱཅི་དོཆེ་ཁོསྦྱོ་ནི་མཚོཚོནི་པ་རཆེདོ། དོསྦྱོནི་རྐྱངེ་ཡཅིནི་ལོ་
ཆེཆེདོ་སྤྱསྦྱོདོ་ཡཅིནི་པའཅི་བོརྡ་ཆེདོ་སྤྱདོ་ནི་དོ་གིཟེསྦྱོདོ་རཅིགི་གིཞུངེ་བོགྲོསྦྱོ་
གླེཆེངེ་དོངེ་ཚོནི་རྩོལོ་འཕེཆེལོ་རྒྱསོ་ལོ་ཕེནི་ཞཅིངེ་། འགྱུར་ཡཅིགི་ཀློསྦྱོགི་
མཁོནི་གྱིཅིསོ་དོསྦྱོནི་ལོསྦྱོགི་པར་གིསྦྱོ་བོའཅི་གིནིདོ་དོསྦྱོནི་འབྱུངེ་མཅི་སྲིཅིདོ་ལོ་
འགྱུར་ཡཅིགི་གིཅི་ཡངེ་དོགི་རངེ་བོཞཅིནི་ཡངེ་མངེསྦྱོནི་གིསོལོ་གྱིཅིསོ་
མཐོསྦྱོར་འདོཆེགིསོ་གིཏསྦྱོངེ་སྲིཅིདོ།

གིསུམགིསུམ།། བོསྡུསོབོསྡུསོ་་གིསོལོགིསོལོ་་རངེརངེ་་བོཞཅིནིབོཞཅིནི་་གྱིཅིགྱིཅི་་རྩོརྩོ་་དོསྦྱོནིདོསྦྱོནི།།
བོསྡུསོ་གིསོལོ་རངེ་བོཞཅིནི་གྱིཅི་རྩོ་དོསྦྱོནི་ཞཆེསོ་པ་ནིཅི་བོརྡ་ཆེདོ་

བོསྦྱོདོ་འགྱུར་བྱེཆེདོ་སྐབོསོ་སུ་ཚོཚེགི་ཁྱོཅིམ་ཉུངེ་ལོ་ཚོཛིགི་དོསྦྱོནི་གིསོལོ་
པསྦྱོར་མཚོཚོནི་ནུསོ་པའཅི་མཅིངེ་སྤྱསྦྱོདོ་དོགིསྦྱོསོ་པར་གིསྦྱོ། དོགིཆེ་རྒནི་
དོཔའ་རཅིསོ་སོངེསོ་རྒྱསོ་ཀྱཅིསོ“སྤྱཅིར་བོརྗོསྦྱོདོ་བྱེ་གིཅིཅིགི་པ་ཡཅིནི་ནི་
རྒྱ་བོསྦྱོདོ་སྐདོ་གིཉིཅིསོ་ཀྱཅི་ཚོཛིགི་སྣ་རཅིངེ་ཐུངེ་ཕེལོ་ཆེཆེར་འདྲ། ཡངེ་ནི།
བོསྦྱོདོ་སྐདོ་ཀྱཅི་ཚོཛིགི་སྣ་ཅུངེ་ཟེདོ་ཐུངེ་། བོསྦྱོདོ་སྐདོ་ཀྱཅི་ཐོ་སྙདོ་སྒྲི་
གིཅིཅིགི་ཅིནི་ཅུངེ་མངེ་། རྒྱ་སྐདོ་ཀྱཅི་ཐོ་སྙདོ་སྒྲི་གིཉིཅིསོ་ཅིནི་ཅུངེ་
མངེ་བོའཅི་ཕྱིཅིར་རསྦྱོ། །ལོསྦྱོ་ཙཱ་ལོསོ་བོསྦྱོདོ་འགྱུར་གྱིཅི་ཚོཛིགི་སྣ་རྒྱ་སྐདོ་
ཀྱཅི་ལྡབོ་རཆེ་གིཉིཅིསོ་བྱུངེ་བོ་ནིཅི་མ་དོགི་པའཅི་རྟགིསོ་མངེསྦྱོནི་པར་ཐོསྦྱོནི་
པ་རཆེདོ།”[3]ཞཆེསོ་གིསུངེསོ་པ་བོཞཅིནི། དོསྦྱོནི་གིསོལོ་པསྦྱོར་མཚོཚོནི་
པའཅི་རྨོངེ་གིཞཅིའཅི་སྟཆེངེ་དུ་འགྱུར་མཅིངེ་གིཅི་ཚོཛིགི་སྣ་རཅིངེ་ཐུངེ་དོཆེ་མ་
ཡཅིགི་དོངེ་བོསྟུནི་ཅིཅི་ཐུབོ་བྱེ་རྒྱུ་ནིཅི་འགྱུར་མཅིངེ་ཚོདོ་ལྡནི་ཡསྦྱོངེ་བོའཅི་
རྒྱུ་རྐྱཆེནི་གིལོ་ཆེཆེནི་ཞཅིགི་ཡཅིནི། སྤྱཅིར་བོརྡ་ཆེདོ་ལོསྦྱོ་ཙཱ་དོངེ་གིསོར་
བོཟེསྦྱོ་བྱེཆེདོ་པའཅི་མཐོར་ཐུགི་གིཅི་དོམཅིགིསོ་ཡུལོ་ཡངེ་ཀུནི་གྱིཅིསོ་
བོཀསྦྱོལོ་སྤྱསྦྱོདོ་བྱེ་རྒྱུ་དོཆེ་ལོསོ་མ་འདོསོ་པསོ། བོརྡ་ཆེདོ་ལོ་ཚོཛིགི་ཉུངེ་
དོསྦྱོནི་འདྲཅིལོ་གྱིཅི་ཁྱོདོ་ཆེསྦྱོསོ་ལྡནི་ནི་མཅི་རྣམསོ་ཀྱཅིསོ་དོངེ་ལོཆེནི་དོངེ་
བོཀསྦྱོལོ་སྤྱསྦྱོདོ་བྱེ་སྲིཅིདོ། དོཔཆེར་ནི་སྨནི་བོཅིསྦྱོསོ་ལོགི་ལོཆེནི་ཁྲོསྦྱོདོ་ཀྱཅི

“人工流产”ཞཆེསོ་པའཅི་སྐདོ་དོསྦྱོདོ་དུ“མཅིའཅི་ཐོབོསོ་ཀྱཅིསོ་ཕྲུ་གུ་
ཤསྦྱོར་དུ་འཇུགི་པ”བོཀསྦྱོལོ་བོཞཅིནི་ཡསྦྱོདོ་མསྦྱོདོ། དོཆེ་ནིཅི་འགྲོཆེལོ་བོ་
ཙམ་བྱེསོ་པ་ལོསོ་མཅིངེ་མ་ཡཅིནི། དོཆེ་ལོ་རངེ་རཆེའཅི་སྲིསྦྱོལོ་རྒྱུནི་གྱིཅི་
སྐདོ་དུ“སྲིཅིདོ་བོཤཅིགི་པ”ཞཆེསོ་པར་ཚོཛིགི་ཉུངེ་དོསྦྱོནི་གིསོལོ་གྱིཅི་
ཁྱོདོ་ཆེསྦྱོསོ་ལྡནི་པསོ་སྤྱསྦྱོདོ་བོདོཆེ། ཡངེ་དོཔཆེར་ནི།“灭火器”ལོ་
རྒྱུནི་པར“མཆེ་གིསོསྦྱོདོ་ཆེསོ”ཞཆེསོ་བོསྒྱུར་འདུགི་མསྦྱོདོ། བྱེ་བོའཅི་
མཅིངེ་གིཞཅིར་བོཟུངེ་ནིསོ་ཡསྦྱོ་བྱེདོ་ཀྱཅི་མཅིངེ་གྲུབོ་པའཅི་རཅིགིསོ་པ་
གིཞཅིར་བོཟུངེ་སྟཆེ་ཐོདོ་ཀར“མཆེ་གིསོསྦྱོདོ”ཅིཆེསོ་བོསྒྱུར་ནི། བོརྡ་
ཆེདོ་ཀྱཅི་མཅི་རཅིགིསོ་ཀྱཅི་ཁྱོདོ་ཆེསྦྱོསོ་ལྡནི་ལོ་གིཙཚོ་ཆེཆེ་བོ་ནིཅི་དོསྦྱོནི་བོསྡུསོ་
ལོ་ཚོཛིགི་འབྲུ་ཉུངེ་བོསོ་སྤྱསྦྱོདོ་བོདོཆེ་ཡཅིནི་པ་རཆེདོ། དོ་དུངེ“灭火防

护服 ”ལྟ་བུ་ཚོཛིགི་རཅིསོ་དོཆེདོ་ནིསོ་བོསྒྱུར་ནི“མཆེ་གིསོསྦྱོདོ་ལུསོ་

སྲུངེ་ལྭ་བོ”ཞཆེསོ་བོསྒྱུར་དོགིསྦྱོསོ་མསྦྱོདོ། བོསྡུསོ་གིསོལོ་རངེ་
བོཞཅིནི་གྱིཅི་རྩོ་དོསྦྱོནི་གིཞཅིར་བོཟུངེ་ནིསོ“མཆེ་ལྭ”ཞཆེསོ་བོསྒྱུར་ནི།
མཆེ་རྒྱུ་ཆེར་བྱེསོ་པའཅི་ལྭ་བོ་ཞཅིགི་ཡསྦྱོདོ་མཅི་སྲིཅིདོ་པ་གིཞཅིར་བྱེསོ་མཆེ་དོངེ་
འབྲེཆེལོ་བོ་ཆེཆེསོ་ཆེཆེར་ཡསྦྱོདོ་པའཅི་ལྭ་བོ་ཞཅིགི་སྟཆེ། མཆེ་སྐྱསྦྱོནི་གྱིཅི་གིནིསྦྱོདོ་པ་
འགིསྦྱོགི་ཐུབོ་པའཅི་ལྭ་ལོ་མཆེ་ལྭ་ཞཆེསོ་བོཏགིསོ་ནི། ཚོཛིགི་ཉུངེ་ལོ་དོསྦྱོནི་
བོསྡུསོ་པའཅི་ཁྱོདོ་ཆེསྦྱོསོ་ལྡནི་པ་རཆེདོ།

བོཞཅིབོཞཅི།། མཅིམཅི་་རཅིགིསོརཅིགིསོ་་རངེརངེ་་བོཞཅིནིབོཞཅིནི་་གྱིཅིགྱིཅི་་རྩོརྩོ་་དོསྦྱོནིདོསྦྱོནི།།
མཅི་རཅིགིསོ་རངེ་བོཞཅིནི་གྱིཅི་རྩོ་དོསྦྱོནི་ཞཆེསོ་པ་ནིཅི་བོརྡ་ཆེདོ་ལོསྦྱོ་ཙཱ་

བྱེཆེདོ་པའཅི་སྐབོསོ་སུ། དོསྦྱོནི་སྤྱཅི་ཡངེ་དོགི་མཚོཚོནི་ཐུབོ་པའཅི་སྔསྦྱོནི་
འགྲོསྦྱོའ ཛི་འསྦྱོགི་ནིསོ། སྒྱུར་བྱེཆེདོ་སྐདོ་ཀྱཅི་ཁྱོདོ་ཆེསྦྱོསོ་དོངེ་བོརྡ་སྤྲོསྦྱོདོ་
ལུགིསོ་ལོ་བོསྟུནི་དོགིསྦྱོསོ་པར་གིསྦྱོ། སྤྱཅིར་བོཏངེ་འགྱུར་ཡཅིགི་གིཅི་
རཅིནི་ཐོངེ་དོཆེ་གིཙཚོ་བོསྦྱོ་མཅི་རྣམསོ་ཀྱཅིསོ་གིསྦྱོ་བོ་ལོསྦྱོནི་མཅིནི་དོངེ་བོཀསྦྱོལོ་
སྤྱསྦྱོདོ་བྱེཆེདོ་མཅིནི་གྱིཅི་ཆེ་ནིསོ་བོརྗོསྦྱོདོ་དོགིསྦྱོསོ་པསོ། མཅི་རཅིགིསོ་རངེ་
བོཞཅིནི་གྱིཅི་རྩོ་དོསྦྱོནི་བོརྩོཅི་སྲུངེ་བྱེསོ་ནི་འགྱུར་ཡཅིགི་ལོ་མཅི་རཅིགིསོ་
རངེ་གིཅི་རཅིགི་གིནིསོ་ཀྱཅི་བྲེསྦྱོ་བོ་ལྡནི་པར་བྱེཆེདོ་ཐུབོ་པསོ། དོཆེ་ནིཅི་
འགྱུར་ཡཅིགི་ལོ་རཅིནི་ཐོངེ་ལྡནི་པར་བྱེཆེདོ་པའཅི་རྒྱུ་གིཙཚོ་བོསྦྱོ་ཞཅིགི་
ཡཅིནི ། དོཔཆེར ་ནི །“ 耐火等级 ”ལོ“ མཆེ ་བོཟེསྦྱོདོ ་རཅིམ ་
པ”ཞཆེསོ་བོསྒྱུར་ཡངེ་གིསྦྱོ་བོ་ལོཆེནི་ཐུབོ་མསྦྱོདོ། སྤྱཅིར“耐”ཞཆེསོ་
པ་ནིཅི་བོཟེསྦྱོདོ་པ་དོངེ་དོསྦྱོནི་འདྲ་ཡངེ་། རངེ་རཆེའཅི་རསྦྱོངེ་འབྲེསྦྱོགི་མངེ་
ཚོཚོགིསོ་ཀྱཅི་སྐདོ་ལོ“ དོགུནི་གྱིཅི་དུསོ་སུ་ཙགི་ཐུབོ་པ་དོངེ་དོབྱེར་
གྱིཅི་དུསོ་སུ་ཙདོ་ཐུབོ་པ”ཞཆེསོ་པའཅི་བོཤདོ་སྟངེསོ་གིཞཅིར་བོཟུངེ་
ནི།“ 耐 ”ལོ་“ ཐུབོ”ཅིཆེསོ་བོསྒྱུར་ཆེསྦྱོགི་པསོ།“ 耐火等

级”ལོ“མཆེ་ཐུབོ་རཅིམ་པ”ཞཆེསོ་པར་བོསྒྱུར་ནི་རངེ་རཆེའཅི་སྐདོ་
ཀྱཅི་ཁྱོདོ་ཆེསྦྱོསོ་མངེསྦྱོནི་གིསོལོ་ཡཅིནི་ལོ་སྤྱསྦྱོདོ་བོདོཆེ་ཡངེ་ཡཅིནི་པསོ་
ཚོདོ་ལྡནི་གྱིཅི་བོརྡ་ཆེདོ་ཅིཅིགི་ཏུ་འགྱུར་སྲིཅིདོ། ཡངེ“ 消防头

盔 ”ལོ“མཆེ་འགིསྦྱོགི་ཞྭ་མསྦྱོ”ཞཆེསོ་པར་བོསྒྱུར་ནི་དོསྦྱོནི་དོངེ་མཅི་
འགིལོ་མསྦྱོདོ། མཅི་རཅིགིསོ་རངེ་བོཞཅིནི་གྱིཅི་རྩོ་དོསྦྱོནི་གིཞཅིར་བོཟུངེ་སྟཆེ

“མཆེ་རྨོསྦྱོགི”ལོ་བོསྒྱུར་ནི། སྤྱསྦྱོདོ་བོདོཆེ་ལོ་མཅི་རཅིགིསོ་ཀྱཅི་ཁྱོདོ་ཆེསྦྱོསོ་
མངེསྦྱོནི་པར་གིསོལོ་བོསོ་མཅི་རྣམསོ་ཀྱཅིསོ་དོངེ་ལོཆེནི་བྱེཆེདོ་པར་ཕེནི་
ངེཆེསོ། དོཆེ་མཅིནི་དོཆེངེ་གིཅི་བོརྡ་ཆེདོ་ཁོ་ཤསོ་ལོསྦྱོ་ཙཱ་བྱེཆེདོ་སྐབོསོ་མ་
ཡཅིགི་ལོ་བོསྟུནི་ཅིཅི་ཐུབོ་བྱེཆེདོ་པ་ལོསོ་རངེ་མཅི་རཅིགིསོ་ཀྱཅི་སྐདོ་ལོསོ་
སྔསྦྱོགི་ཅིཅི་ཐུབོ་མ་བྱེསོ་ནི། བོརྡ་ཆེདོ་ཀྱཅིསོ་བོརྡ་ཆེདོ་ཀྱཅི་དོསྦྱོནི་གིསྦྱོ་མཅི་
ཆེསྦྱོདོ་པར་སྦྲགིསོ་སྐདོ་དོངེ་གིཡར་མཅིངེ་བོཀསྦྱོལོ་ཚོདོ་ཇཆེ་མངེ་དུ་
འགྲོསྦྱོ་བོའཅི་ཉིཆེནི་ཁོ་འདུགི་པསོ། མཅི་རཅིགིསོ་རངེ་བོཞཅིནི་གྱིཅི་རྩོ་དོསྦྱོནི་
རྒྱུནི་འཁྱོསྦྱོངེསོ་བྱེ་རྒྱུ་ནིཅི་རངེ་གིཅི་སྐདོ་ཆེ་ཕུནི་སུམ་ཇཆེ་ཚོཚོགིསོ་སུ་
འགྲོསྦྱོ་བོའཅི་དོགིསྦྱོསོ་ངེཆེསོ་ཀྱཅི་ཆེ་རྐྱཆེནི་ཞཅིགི་ཏུ་འཁུམ་མསྦྱོ། །

དོཔྱདོདོཔྱདོ་་གིཞཅིའཅིགིཞཅིའཅི་་ཡཅིགིཡཅིགི་་ཆེཆེ།།
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