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◆རྩོམ་སྒྲིག་པ། དོན་འགྲུབ་སྒྲོལ་མ།◆

བདདེ་ཐང་འཚོཚོ་བ།

སྒོ་རློསྤྱོན་ནནི་ང་ཚོཚོའིནི་འིཚོཚོ་བའིནི་ཁྲོསྤྱོདེ་མབྱེདེ་དུ་མནི་རུང་བའིནི་རྒྱུན་
སྤྱོསྤྱོདེ་ཟས་རནིགས་ཤིནིག་ཡིནིན་ལ། དེབྱེ་ལ་ཟས་སུ་རུང་བ་ལས་གཞིན་
དེ་རུང་སྨན་སྤྱོསྤྱོདེ་ཀྱིནི་ནུས་པའིང་ཆེབྱེན་པསྤྱོ་ལྡན།

གཅནིགགཅནིག ཆེམཆེམ་་པཔ་་གསསྤྱོགསསྤྱོ་་བཅསྤྱོསབཅསྤྱོས་་བྱབྱེདེབྱབྱེདེ་་པཔ།། གཙཚོ་བསྤྱོ་དྲསྤྱོས་འིཁྱོག་
དེང་དེར་ཁྱོབ་ཆེབྱེ་བའིནི་ཆེམ་པ་གཉིནིས་ལ་ཕོན། སྒོ་རློསྤྱོན་དེང་ཙཚོང་སསྤྱོ་
སསྤྱོར་ཁེབྱེ30རབྱེ་དེང་། ཚྭ་ཁེབྱེ6ཞིནིབ་མསྤྱོར་བཏགས་རྗེབྱེས། ཆེང་དེཀོར་
ཉུང་ཙམ་བླུགས་ནས་སྐྱོསྤྱོ་མ་རུ་བཟསྤྱོ་བ་དེང་། དེབྱེ་ནས་སབྱེང་རས་ནང་
བཅུག་རྗེབྱེས་བྲང་ཁེ་དེང་ལྟེག་རྒྱབ། ལག་མཐིནིལ། རྐང་མཐིནིལ་
སསྤྱོགས་ལ་བྱུག་དེགསྤྱོས། བྱུགས་ཚོར་རྗེབྱེས་མལ་ཐུལ་བཀོབ་སྟེབྱེ་རྔུལ་
ལངས་པར་བྱབྱེདེ་པ་དེང་། སྤྱོནིར་བཏང་དུ་དུས་ཚོཚོདེ་ཕྱེབྱེདེ་ཀོའིནི་ནང་
རྔུལ་ལངས་ཤིནིང་། རྔུལ་ལངས་རྗེབྱེས་ཚོ་བ་འིཇགས་སྲིནིདེ་པས་ཆེམ་
པའིནི་ནདེ་རྟེགས་ཇབྱེ་ཡིང་དུ་འིགྲོསྤྱོ་བར་ཕོན་ནུས་ཆེབྱེན་པསྤྱོ་ལྡན།

གཉིནིསགཉིནིས།། སྐྲསྐྲ་་སྐྱོབྱེསྐྱོབྱེ་་བརབར་་ཕོནཕོན་་པཔ།། སྒོ་རློསྤྱོན་ལབྱེབ་མསྤྱོར་གཙབ་རྗེབྱེས་
ཐིདེ་ཀོར་མགསྤྱོ་བསྤྱོའི འི་སྐྱོནི་པགས་སྟེབྱེང་བྱུགས་ན། ཚོ་ལམ་ལམ་གྱིནིས་ན་
ཟུག་སྐྱོབྱེ་སྲིནིདེ། ཉིནིན་རབྱེར་ཐིབྱེངས3ནས4དེང་། སྤྱོནིར་བཏང་གནིས་ཉིནིན
15ནས30བར་རྒྱུན་འིཁྱོསྤྱོངས་བྱས་ན་སྐྲ་སྐྱོབྱེ་བར་ཕོན་པ་ཡིསྤྱོདེ།

གསུམགསུམ།། སསྤྱོསསྤྱོ་་ལལ་་སྲུངསྲུང་་སྐྱོསྤྱོབསྐྱོསྤྱོབ་་བྱབྱེདེབྱབྱེདེ་་པཔ།། སྒོ་རློསྤྱོན་ཁེབྱེ15ཙམ་ཆུའིནི་
ནང་བཙཚོས་རྗེབྱེས། ཟ་མ་ཟསྤྱོས་རྗེབྱེས་ཀྱིནི་དུས་ཚོཚོདེ་སྐོར་མ15ཡིནི་ནང་
སྒོ་ཆུ་དེབྱེ་ཁེ་ནང་དུ་བཟུང་ནས་སྐོར་མ3ནས5རུ་བསྡདེ་ན། སསྤྱོ་ལ་
སྲུང་སྐྱོསྤྱོབ་བྱབྱེདེ་པར་མ་ཟདེ་སསྤྱོ་མཐིའིནི་གཉིན་ཚོདེ་གཅསྤྱོག་ཐུབ། དེབྱེ་
ལས་གཞིན་དེ་རུང་ཁེའིནི་རལ་ཟགས་ཀྱིནི་ནདེ་བྱུང་ཡིསྤྱོདེ་པའིནི་ནདེ་པ་
ཡིནིས་སྒོ་རློསྤྱོན་གྱིནི་ཆུ་ཁེ་ནང་དུ་བཟུང་ན་རལ་ཟགས་གསསྤྱོ་བཅསྤྱོས་བྱབྱེདེ་
ཐུབ་པ་རབྱེདེ།

བཞིནིབཞིནི།། གྲུམགྲུམ་་བུབུ་་གསསྤྱོགསསྤྱོ་་བཅསྤྱོསབཅསྤྱོས་་བྱབྱེདེབྱབྱེདེ་་པཔ།། སྒོ་རློསྤྱོན་ཞིནིབ་མསྤྱོར་
གཙབ་སྟེབྱེ་ཁུ་བ་བཙགས་པ་དེང་། དེབྱེའིནི་ནང་དུ་ཆུ་ཁེསྤྱོལ་ཉུང་ཙམ་
བསྲིབྱེ་ལ། དེབྱེ་ནས་ཚྭ་དེང་སྐྱུར་ཁུ་ཉུང་ཙམ་བཞིག་རྗེབྱེས། ལག་ཕྱེནིས་
སསྤྱོགས་ཀྱིནི ་སྟེབྱེང ་དུ ་བླུགས་ནས་ན ་ཟུག་སྐྱོབྱེས ་སར་གླན་པ ་
དེང་། ཚོའིགས་མསྤྱོ ་དེམར་པསྤྱོ ་དེང་ཚོ་ལངས་རག་བར་དུ་གླན་
དེགསྤྱོས། དེབྱེ་ནས་སྒོ་ཆུས་སྦངས་པའིནི་ལག་ཕྱེནིས་སྟེབྱེང་གནི་ཆུ་བཙུར་
རྗེབྱེས། ཡིང་བསྐྱོར་ན་སར་གླན་པ་དེང་དེབྱེ་ལྟེར་ཡིང་ནས་བསྐྱོར་དུ་
ཐིབྱེངས་འིགར་གླན་ན། ཚོའིགས་མསྤྱོའི འི་ན་ཟུག་འིཇགས་ཐུབ། ན་ཟུག་

ཡིང་མསྤྱོ་ཅན་གྱིནིས་སྒོ་རློསྤྱོན་གྱིནི་ཁུ་བ་ཐིདེ་ཀོར་ན་སར་བྱུགས་ནའིང་
ནདེ་རྟེགས་ཇབྱེ་ཡིང་དུ་བཏང་ནས་ན་ཟུག་གཅསྤྱོག་པར་ཕོན་པ་ཆེབྱེན་
པསྤྱོ་ཡིསྤྱོདེ། དེབྱེ་ལས་གཞིན་དེ་རུང་སྨན་མ་སྦྱོར་བའིནི་སྔསྤྱོན་ལ། སྒོ་རློསྤྱོན་
ལབྱེབ་མསྤྱོ་དེང་ཡིང་ན་སྒོ་ཆུ་ན་སར་བྱུག་པ་དེང་། ན་སའིནི་སྐྱོནི་པགས་
སྐོམ་རྗེབྱེས་དེབྱེའིནི་སྟེབྱེང་དུ་སྨན་སྦྱོར་ན་སྦྱོར་སྨན་གྱིནི་ནུས་པ་སྔར་ལས་
བཟང་ངསྤྱོ་།

ལྔལྔ།། གདེསྤྱོངགདེསྤྱོང་་གནིགནི་་ནགནག་་ཐིནིགཐིནིག་་ལབྱེནལབྱེན་་པཔ།། སྒོ་རློསྤྱོན་གསར་པ་ཁེབྱེ30
ནས50ཙམ་ལབྱེབ་མསྤྱོར་གཙབ་རྗེབྱེས་ཆུའིནི་ནང་དུ་སྐོར་མ3ནས5བར་
བཙཚོ་བ་དེང་། ཉིནིན་རབྱེའིནི་ནངས་དེགསྤྱོང་གཉིནིས་ཀོར་སྒོ་ཆུ་དྲསྤྱོདེ་འིཇམ་
གྱིནིས་ངསྤྱོ་གདེསྤྱོང་བཀྲུ་བ་རྒྱུན་འིཁྱོསྤྱོངས་བྱས་ན། གདེསྤྱོང་གནི་ནག་ཐིནིག་
ཇབྱེ་ཡིང་དེང་ཡིང་ན་མབྱེདེ་པར་གྱུར་འིགྲོསྤྱོ་བ་རབྱེདེ། སྒོ་རློསྤྱོན་གྱིནི་ནང་དུ་
ཚོའིལ་ཁེམ་རྒྱུ་འིགསྤྱོག་པའིནི་དེངསྤྱོས་པསྤྱོ་ཞིནིག་འིདུས་པ་དེང་། ཚོའིལ་ཁེམ་
རྒྱུ་ནནི་གདེསྤྱོང་གནི་ནག་ཐིནིག་གྲུབ་པའིནི་རྒྱུ་རྐྱེབྱེན་གཙཚོ་བསྤྱོ་རབྱེདེ། བྱབྱེདེ་
ཐིབས་འིདེནི་ནནི་གདེསྤྱོང་གནི་ནག་ཐིནིག་འིགསྤྱོག་པ་དེང་སྐྱོནི་པགས་སྐོམ་པ་
གསསྤྱོ་བཅསྤྱོས་བྱབྱེདེ་པར་ཕོན་མསྤྱོདེ། འིསྤྱོན་ཀྱིང་སྒོ་རློསྤྱོན་ཐིདེ་ཀོར་ངསྤྱོ་
གདེསྤྱོང་ལ་འིབྱུག་མནི་རུང་།

དྲུགདྲུག གཞུངགཞུང་་རྩོརྩོ་་གཤིསྤྱོངགཤིསྤྱོང་་བབ།། སྒོ་རློསྤྱོན་ཁེབྱེ15ནས30ཙམ་ལབྱེབ་
མསྤྱོར་གཙབ་རྗེབྱེས་སླ་ངའིནི་ནང་འིཕོངས་ནས་བཙཚོ་བ་དེང་། སྐོར་མ
10ཡིས་མས་ཤིནིག་ལ་གདུ་རུ་བཅུག་རྗེབྱེས། དེབྱེའིནི ་ནང་དུ་ཆུ་
འིཁྱོག་བསྲིབྱེ་ནས་དྲསྤྱོདེ་ཚོདེ་རན་པ་རུ་གཏསྤྱོང་བ་དེང་། དེབྱེ ་ནས་
རྐང་པ་སྦང་དེགསྤྱོས་ལ། ཆུའིནི་མང་ཉུང་ལ་རྐང་ངར་ཆུའིནི་ནང་དུ་
འིཐིནིམ་པ་ཙམ་གྱིནིས་ཆེསྤྱོག སྒོ་ཆུའིནི་ནང་དུ་རྐང་པ་སྦངས་ན་གཞུང་
རྩོ་གཤིསྤྱོང་བ་དེང་། ཁྲོག་གནི་འིཁེསྤྱོར་རྒྱུག་ཇབྱེ་ལབྱེགས་སུ་འིགྲོསྤྱོ་བར་
མ་ཟདེ། རྐང་ལག་འིཁྱོག་པའིནི་གནས་ཚུལ་གསསྤྱོ་བཅསྤྱོས་བྱབྱེདེ་
ཐུབ། སྦང་ཡུན་ཉིནིན་རབྱེར་སྐོར་མ30ཡིནིས་ཆེསྤྱོག་པ་དེང་། མཉིམ་
འིཇསྤྱོག་དེགསྤྱོས་པ་ཞིནིག་ནནི། ཟ་མ་ཟསྤྱོས་མ་ཐིག་ཏུ་རྐང་པ་སྦང་མནི་
རུང་། སྤྱོནིར་བཏང་གནིས་ཟསྤྱོས་རྗེབྱེས་ཀྱིནི་དུས་ཚོཚོདེ་གཅནིག་གནི་རྗེབྱེས་སུ་
དེ་གཟསྤྱོདེ་རྐང་པ་སྦང་དེགསྤྱོས་ལ། བུདེ་མབྱེདེ་རྣམས་ལ་ཟླ་མཚོན་
འིབབ་པའིནི་སྐོབས་སུ་སྒོ་ཆུའིནི་རྐང་པ་སྦང་མནི་རུང་བ་དེང་། སྒོ་
ཆུའིནི་རྐང་པ་སྦང་སྐོབས་ལྕགས་རནིགས་ཀྱིནི་སྣོསྤྱོདེ་ཆེས་བཀོསྤྱོལ་མནི་
རུང་ངསྤྱོ་། །

སྒ་རློགོན་གྱིགྱི་ཕོན་ནུས། དེབྱེ ་ ཡི ང ་ ག སསྤྱོ ་ རནི ག ་ དུ ས ་ དེབྱེ བBrain

Scencseསྟེབྱེང ་སྤེབྱེལ ་བའིནི ་ཞིནིབ ་འིཇུག་མཇུག་
འིབྲས་ཤིནིག་ལས་མངསྤྱོན་པ་ལྟེར་ན། གཟའི་འིཁེསྤྱོར་
རབྱེར་རསྤྱོལ་དེབྱངས་སྙན་མསྤྱོ་ཞིནིག་དེང་བསྡསྤྱོངས་ནས་
དུས ་ཚོཚོདེ1.25ལྷག་ལ ་ཞིབས ་བྲསྤྱོ ་འིཁྲོབ ་པ ་
དེང་། ལསྤྱོ་གསུམ་ལ་རྒྱུན་འིཁྱོསྤྱོངས་བྱས་ན། རྒན་
པའིནི་འིདེར་ནདེ་ཀྱིནི་ནདེ་རྟེགས་ཇབྱེ་ཡིང་དུ་གཏསྤྱོང་
ཐུབ་ལ། དུས་མཉིམ་དུ་འིགུལ་སྐྱོསྤྱོདེ་མ་ཡིནིན་པའིནི་
ནདེ་རྟེགས་ཀྱིང་ཇབྱེ་ཡིང་དུ་གཏསྤྱོང་བར་ཕོན་པ་ཆེབྱེན་
པསྤྱོ་ཡིསྤྱོདེ་པ་རབྱེདེ།

ཞིནིབ་འིཇུག་འིདེནིས་བསྡསྤྱོམས་པས་རྒན་པའིནི་
འིདེར་ནདེ་བྱུང་བའིནི་ནདེ་པ32ལ་བརྟེག་དེཔྱདེ་
བྱས་པ་དེང་། དེབྱེའིནི ་ནང་གནི ་ནདེ་པ16ལ་རསྤྱོལ་
དེབྱངས་སྙན་མསྤྱོ་ཞིནིག་དེང་བསྡསྤྱོངས་ནས་ཞིབས་བྲསྤྱོ་
འིཁྲོབ་པར་བརྟེབྱེན ་ནས་གསསྤྱོ ་བཅསྤྱོས ་བྱས་པ ་
དེང་། ནདེ་པ16ལ་སྔསྤྱོན་གྱིནི་འིཚོཚོ་བ་རསྤྱོལ་སྟེངས་
རྒྱུན་སྲུང་བྱས་ཏབྱེ་འིགུལ་སྐྱོསྤྱོདེ་ཐིདེ་ཀྱིནི་གསསྤྱོ་བཅསྤྱོས་
གང་ཡིང་མ་བྱས།

ཞིནིབ་འིཇུག་མཇུག་འིབྲས་ལས་མངསྤྱོན་པ་ལྟེར་
ན། རསྤྱོལ་དེབྱངས་དེང་མཉིམ་དུ་ཞིབས་བྲསྤྱོ་འིཁྲོབ་
པའིནི་རྒན་པའིནི་འིདེར་ནདེ་བྱུང་བའིནི་ནདེ་པའིནི་འིགུལ་
སྐྱོསྤྱོདེ་སྔར་བས་ཇབྱེ་བརྟེན་དུ་སསྤྱོང་ནས། སྐོདེ་ཆེ་བཤིདེ་
པ་དེང་འིདེར་འིགུལ། དེསྤྱོ་མཉིམ་ཡིསྤྱོང་བ། ལུས་པསྤྱོ་
རབྱེངས་པསྤྱོར་གྱུར་པ་སསྤྱོགས་ཀྱིནི་ནདེ་རྟེགས་མངསྤྱོན་
གསལ་གྱིནིས་ལབྱེགས་བཅསྤྱོས་བྱུང་། ཞིབས་བྲསྤྱོ་ཡིནིས་
གསསྤྱོ་བཅསྤྱོས་མ་བྱས་པའིནི་ཚོན་ཁེག་གཞིན་པ་དེབྱེའིནི་
རྒན་པའིནི་འིདེར་ནདེ་བྱུང་བའིནི་ནདེ་པའིནི་འིགུལ་སྐྱོསྤྱོདེ་
ནདེ་རྟེགས་ནནི ་ཞིབས་བྲསྤྱོ ་འིཁྲོབ་པའིནི ་ནདེ་པར་
མངསྤྱོན་གསལ་གྱིནིས་མནི་དེསྤྱོ་བ་རབྱེདེ།

དེབྱེ ་བས། ཞིནིབ་འིཇུག་མཇུག་འིབྲས་ལས་
འིདེནི ་འིདྲ་ཡིང་མངསྤྱོན་ཡིསྤྱོདེ ་དེབྱེ ། ཞིབས་བྲསྤྱོ ་སྦྱོསྤྱོང ་
བརྡར་བྱས་པའིནི་རྒན་པའིནི་འིདེར་ནདེ་བྱུང་བའིནི་
ནདེ་པ་ཡིནི་འིགུལ་སྐྱོསྤྱོདེ་མ་ཡིནིན་པའིནི་ནདེ་རྟེགས་
དེང ་ འིཚོཚོ ་ བའིནི ་ སྤུས ་ཀོ ་ ཇབྱེ ་ ལབྱེ གས ་སུ ་སསྤྱོ ང ་
ཡིསྤྱོདེ། དེབྱེའིནི་རྐྱེབྱེན་གྱིནིས་རྒན་པའིནི་འིདེར་ནདེ་བྱུང་མ་
ཐིག་པའིནི་ནདེ་པར་རསྤྱོལ་དེབྱངས་སྣོ་ཚོཚོགས་དེང་
བསྡསྤྱོངས ་པའིནི ་ཞིབས་བྲསྤྱོ ་སྦྱོསྤྱོར ་བརྡར ་བྱབྱེདེ ་པ ་
དེང་། དུས་མཉིམ་དུ་སྤྱོནི་ཚོཚོགས་འིབྲབྱེལ་འིདྲནིས་ཀྱིནི་
བྱ་འིགུལ་མང་པསྤྱོར་ཞུགས་སུ་བཅུག་ན། ནདེ་
རྟེགས་ཇབྱེ་ཡིང་དེང་འིཚོཚོ་བའིནི་སྤུས་ཀོ་ཇབྱེ་ལབྱེགས་སུ་
གཏསྤྱོང་ཐུབ་བསྤྱོ། །

ཞབས་བྲགོ་འཁྲབ་ན་རྒན་པའགྱི་
འདར་ནད་འགོགོགོ་ཐུབ།

ཉིབྱེ་ཆེར། ལྗར་པན་རྒྱལ་བཙུགས་
འིབྲས་སྐྲན་ཞིནིབ་འིཇུག་ལྟེབྱེ་གནས་དེང་
རྒྱལ་བཙུགས་བདེབྱེ་ཐིང་དེང་འིཚོཚོ་བཅུདེ་
ཞིནིབ་འིཇུག་སུའིསྤྱོ་ཡིནི་ཞིནིབ་འིཇུག་ཚོན་ཆུང་
གནིས《ཨ་མབྱེ་རནི་ཁེའིནི་ནདེ་ཐིསྤྱོག་ལག་ལབྱེན་
འིཚོཚོ་བཅུདེ་རནིག་པའིནི་དུས་དེབྱེབ》ཀྱིནི་དྲ་
རྒྱའིནི ་པར་གཞིནི ་སྟེབྱེང ་དེཔྱདེ་རྩོསྤྱོམ་སྤེབྱེལ་
ཏབྱེ། ཤིའིནི་བཟའི་ཚོདེ་དེང་ཕོསྤྱོ་འིབྲས་འིབྱུང་
བའིནི ་ཉིབྱེན ་ཁེའིནི ་བར་སྤྱོནིར ་བཏང་གནིས་
འིབྲབྱེལ་བ་མངསྤྱོན་གསལ་མབྱེདེ་མསྤྱོདེ། འིསྤྱོན་
ཀྱིང་བྱ་ཤི་མང་དུ་ཟསྤྱོས་ན་ཕོསྤྱོ་འིབྲས་འིབྱུང་
བའིནི ་ཉིབྱེན་ཁེ་ཇབྱེ ་ཆུང་དུ་འིགྲོསྤྱོ ་བཞིནིན་པ་
བསྟེན་ཡིསྤྱོདེ།

ཞིནིབ་འིཇུག་ཚོན་ཆུང་གནིས་ལྗར་
པན་གྱིནི་རྫོསྤྱོང10ཡིནི་ལསྤྱོ45ནས74བར་གྱིནི་མནི
90504(ཕོསྤྱོ 42328དེང ་ མསྤྱོ 48176)
ཞིནི བ ་ འི ཇུག ་ བྱ ་ ཡུལ ་ དུ ་ བ ཟུ ང ་ བ ་

དེང་། འིདྲནི་ཤིསྤྱོག་བརྟེག་དེཔྱདེ་ཀྱིནི་རྣམ་པས་
དུས་ཡུན་ལསྤྱོ15རནིང་ལ་རྗེབྱེས་འིདེབྱེདེ་བརྟེག་
དེཔྱདེ་བྱས། ཁེསྤྱོ་ཚོཚོས་ཤིའིནི་རནིགས་ཡིསྤྱོངས་
རྫོསྤྱོགས་དེང་ཤི་དེམར(སྐོམ་ཤི་དེང་ཕོག་
ཤི)། ལས་སྣོསྤྱོན་བྱས་ཟནིན་པའིནི་ཤི། བྱ་ཤི་
སསྤྱོགས་ཉིནིན་རབྱེའིནི་བཟའི་ཚོདེ་ཅནི་ཙམ་ཡིནིན་
པ་དེབྱེར། ཚོན་ཆུང5རུ་བགསྤྱོས་ནས་གཤིནིབ་
བསྡུར་བྱས་ཏབྱེ། ཤིའིནི་བཟའི་ཚོདེ་དེང་ཕོསྤྱོ་
འིབྲས་བར་འིབྲབྱེལ་བ་ཡིསྤྱོདེ་མབྱེདེ་སྐོསྤྱོར་ལ་
དེབྱབྱེ ་ཞིནིབ ་བྱས། མཇུག་འིབྲས་ལས་
མངསྤྱོན་པ་ལྟེར་ན། བུདེ་མབྱེདེ་ཀྱིནི་ཁྲོསྤྱོདེ་དུ་བྱ་
ཤི་བཟའི་ཚོདེ་ཆེབྱེས་ཉུང་བའིནི་ཚོན་ཆུང་དེང་
བསྡུར་ན། བྱ་ཤི་བཟའི་ཚོདེ་ཆེབྱེས་མཐིསྤྱོ་
བའིནི་ཚོན་ཆུང་ལ་ཕོསྤྱོ་འིབྲས་བྱུང་བའིནི་ཚོདེ
25%ཡིནིས་དེམའི་བ་དེང་། ཚོགས་སྒོསྤྱོ་དུང་
འིཁྱོནིལ་ནར་སྲིནིན་གྱིནི་ནདེ་བྱུང་ཡིསྤྱོདེ་པའིནི་
བུདེ་མབྱེདེ་ཀྱིནི་ཁྲོསྤྱོདེ་དུའིང་གཅནིག་མཚུངས་

ཀྱིནི་མཇུག་འིབྲས་མངསྤྱོན་ཡིསྤྱོདེ།
བྱ་ཤི་བཟའི་ཚོདེ་མཐིསྤྱོ་ན་ཕོསྤྱོ་འིབྲས་

འིབྱུང་ཚོདེ་དེམའི་བའིནི་རྒྱུ་མཚོན་ནནི་ཕོལ་
ཆེབྱེར་རྒྱུ་རྐྱེབྱེན་གཉིནིས་དེང་འིབྲབྱེལ་ཡིསྤྱོདེ་པ་
སྟེབྱེ། གཅནིག་ནནི་ཤི་དེམར་གྱིནི་ནང་དུ་ཁྲོག་
དེམར་ལྕགས(血红素铁)ཀྱིནི་འིདུས་ཚོདེ་
མཐིསྤྱོ་བ་དེང་། བྱ་ཤིའིནི་ནང་དུ་ཁྲོག་དེམར་
ལྕགས་ཀྱིནི ་འིདུས་ཚོདེ་དེམའི་བ་རབྱེདེ།
ཁྲོག་དེམར་ལྕགས་ཀྱིནིས་འིབྲས་ནདེ་
འིབྱུང་བར་བྱབྱེདེ་པའིནི་ཕྲ་ཕུང་སྐྱོབྱེ ་འིཕོབྱེལ་
དེང་དེབྱང་འིདེསྤྱོར་ཉིནིང་ཧྭགས་ཉིནིང་སྐྱུར་
མབྱེདེ་པར་བཟསྤྱོ་བཞིནིན་ཡིསྤྱོདེ་པས་ཡིནིན་ལ།
གཉིནིས་ནནི་བྱ་ཤིའིནི་ནང་དུ་ཚོདེ་མ་ལསྤྱོངས་
པའིནི་ཚོའིལ་སྐྱུར་འིདུས་ཚོདེ་མཐིསྤྱོ་བ་དེང་།
ཚོདེ་མ་ལསྤྱོངས་པའིནི་ཚོའིལ་སྐྱུར་ལ་གཉིན་
ཚོདེ ་གཅསྤྱོག ་པའིནི ་ ནུས ་པ ་ལྡན ་པས ་
རབྱེདེ། །

བྱ་ཤ་ཟོགོས་ན་ཕོགོ་འབྲས་འབྱུང་བའགྱི་ཉེདེན་ཁ་ཆུང་།



















































































 


