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བདབྱེ་ཐང་འཚོཚོ་བ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། དོན་འགྲུབ་སྒྲོལ་མ།

དེལེ་གོཤིསྙིསོ་ནིདེ་རསྙིགོསོ་ཞརྐྱེསོ་པོ་ནིསྙི་འགོགོསོ་ནིདེ་མ་ཡིསྙིནི་པོའསྙི་
དེལེ་གོཤིསྙིསོ་ནིདེ་རསྙིགོསོ་ཡིགོངསོ་ལེ་གོགོ་བོ་ལེསོ། ནིདེ་རསྙིགོསོ་གོང་
ཞསྙིགོ་ལེ་ཆརྐྱེདེ་དུ་ངགོསོ་བོཟུང་བོ་ཞསྙིགོ་མསྙིནི་ལེ། ནིདེ་དེརྐྱེའསྙི་རསྙིགོསོ་ནིསྙི་
ནིམ་ཞསྙིགོ་ལེ་བྱུང་བོ་མསྙི་ཤིརྐྱེསོ་ཤིསྙིང་ནིདེ་ཡུནི་རསྙིང་བོསོ་གོསོགོ་བོཅགོསོ་
བྱརྐྱེདེ་ཡུནི་ཡིང་རསྙིང་ཞསྙིང་། ནིདེ་རྐྱེརྐྱེནི་བོཙལེ་དེཀའ་བོ་ཞསྙིགོ་ཡིསྙིནི།
རྒྱུནི་མཐོགོང་གོསྙི་དེལེ་གོཤིསྙིསོ་ནིདེ་རསྙིགོསོ་ལེ་གོཙཙོ་བོགོ་ཀླདེ་སྙིསྙིང་ཁྲོགོ་
རྩའསྙི ་ནིདེ་རསྙིགོསོ་དེང་འབྲསོ་སྐྲནི་གྱིསྙི ་རསྙིགོསོ། གོཅསྙིནི ་སྙིསྙི ་ཟི ་
ཁུ། དེལེ་གོཤིསྙིསོ་དེབུགོསོ་ལེམ་མ་ལེགོ་གོསྙི་ནིདེ་རསྙིགོསོ་བོཅསོ་
ཡིགོདེ་ལེ། ཀླདེ་སྙིསྙིང་ཁྲོགོ་རྩའསྙི་ནིདེ་ཀྱིསྙི་ནིང་དུ་དེ་རུང་ཁྲོགོ་ཤིརྐྱེདེ་མཐོགོ་
བོ་དེང་པྲོགོགོ་དེབྱསྙིབོསོ་སྙིསྙིང་ནིདེ་སོགོགོསོ་ཀྱིང་འདུསོ།
དེལེ་གོཤིསྙིསོ་ནིདེ་རསྙིགོསོ་སྔོགོནི་འགོགོགོ་བྱརྐྱེདེ་པོར་གོཤིམ་གྱིསྙི་

གོནིདེ་འདེསྙི་དེགོ་ལེ་མཉིམ་འཇོགོགོ་ལེརྐྱེགོསོ་པོགོ་བྱརྐྱེདེ་དེགོགོསོ།
བོཟིའབོཟིའ་་བོཏུངབོཏུང་་ལུགོསོལུགོསོ་་མཐུནིམཐུནི་་གྱིསྙིསོགྱིསྙིསོ་་སྤྱོགོདེསྤྱོགོདེ་་པོཔོ།། དུསོ་རྒྱུནི་གྱིསྙི་འཚཙོ་

བོའསྙི་ཁྲོགོདེ།《ཀྲུང་གོགོའ འི་གོཞསྙིསོ་དེམངསོ་ཀྱིསྙི་བོཟིའ་བོཅའསྙི་ཕྱོགོགོསོ་
སྟགོནི(2022)》ཀྱིསྙི་གྲོགོསོ་གོཞསྙི་བོརྩསྙི་སྲུང་བྱརྐྱེདེ་དེགོགོསོ་པོ་སྟརྐྱེ། སྣུམ་
ཚྭ་དེང་ཀ་ར་དེང་ཚའིལེ་ཞགོ་ཉུང་བོའསྙི ་ཟིསོ་རསྙིགོསོ་བོསྟརྐྱེནི་པོ་
དེང་། ཤི་དེམར་དེང་ཆང་བོཅུདེ། སྐོགོམ་ཆུ་སོགོགོསོ་ཚཙོདེ་འཛིའིནི་བྱསོ་
ཏེརྐྱེ། སྔོགོ་ཚཙོདེ་དེང་སོསྙིལེ་ཏེགོགོ་གོསོར་པོ་མང་དུ་བོསྟརྐྱེནི་དེགོགོསོ། ཟིསོ་
ཐུནི་གོསུམ་པོགོར ་གོང་ནུསོ་ཀྱིསྙིསོ ་ཟིསོ་སྣ་མསྙི ་འདྲ་བོ་མང་པོགོ ་
བོདེམསོ་ཏེརྐྱེ། དུསོ་ཡུནི་རསྙིང་པོགོར་ཟིསོ་སྣ་གོཅསྙིགོ་དེང་ཡིང་ནི་
འགོའ་ཞསྙིགོ་བོསྟརྐྱེནི་པོར་གོཡིགོལེ་དེགོགོསོ། ཉིསྙིནི་རརྐྱེར་ཆ་སྙིགོམསོ་ཀྱིསྙིསོ་
ཟིསོ་སྣ12ཡིནི་བོསྟརྐྱེནི་པོ་དེང་། གོཟིའ་འཁགོར་རརྐྱེར་ཟིསོ་སྣ25ཡིསྙི་
ཡིནི་བོསྟརྐྱེནི་དེགོགོསོ།
ལུསོལུསོ་་སྦྱོགོངསྦྱོགོང་་འགོསོའགོསོ་་འཚམའཚམ་་བྱརྐྱེདེབྱརྐྱེདེ་་པོཔོ།། འགུལེ་སྐྱོགོདེ་བྱརྐྱེདེ་པོ་ནིསྙི་ནུསོ་

གྲོགོནི་དེགོ་སྙིགོམསོ་དེང་ལུསོ་པོགོའ འི་ལྗིསྙིདེ་ཚདེ་ཚཙོདེ་འཛིའིནི་བྱརྐྱེདེ་པོའསྙི་རྨང་
གོཞསྙི་ཡིསྙིནི། ཞསྙིབོ་འཇུགོ་ལེསོ་མངགོནི་པོ་ལྟར་ནི། འགུལེ་སྐྱོགོདེ་མང་
དུ་བྱསོ་ནི་བོདེརྐྱེ་ཐོང་གོསྙི་ལུསོ་པོགོའ འི་ལྗིསྙིདེ་ཚདེ་སྲུང་འཛིའིནི་བྱརྐྱེདེ་ཐུབོ་
པོར་མ་ཟིདེ། གོཟུགོསོ་གོཞསྙི་བོདེརྐྱེ་ཐོང་ཡིགོང་བོར་ཡིང་ཕོནི་པོ་ཡིགོདེ་

ལེ། ཀླདེ་སྙིསྙིང་ཁྲོགོ་རྩའསྙི་ནིདེ་དེང་འབྲསོ་སྐྲནི་སོགོགོསོ་ཤིསྙི་ཚདེ་མཐོགོ་
བོའསྙི ་ནིདེ་རསྙིགོསོ་འབྱུང་ཚདེ་ཇོརྐྱེ ་དེམའ་རུ་གོཏེགོང ་ཐུབོ། དུསོ་
མཚུངསོ་སུ་སོརྐྱེམསོ་ཁམསོ་སྙིགོམསོ་སྒྲིསྙིགོ་བྱརྐྱེདེ་པོར་ཕོནི་པོསོ། ཡིསྙི་
མུགོ་དེང་སོརྐྱེམསོ་འཚབོ་པོ་སོགོགོསོ་ཀྱིསྙི་སོརྐྱེམསོ་ནིདེ་ཞསྙི་ལྷོགོདེ་དུ་གོཏེགོང་
ཐུབོ། མསྙི་སུ་ཞསྙིགོ་ཡིསྙིནི་རུང་ཉིསྙིནི་རརྐྱེར་འགུལེ་སྐྱོགོདེ་ངརྐྱེསོ་ཅནི་ཞསྙིགོ་
བྱརྐྱེདེ་དེགོགོསོ་པོ་ལེསོ་ཡུནི་རསྙིང་དུ་ཙཙོགོ་མསྙི་རུང་།
ཆངཆང་་དེངདེང་་དུདུ་་བོབོ་་གོཅགོདེགོཅགོདེ་་པོཔོ།། དེལེ་གོཤིསྙིསོ་ནིདེ་རསྙིགོསོ་སྔོགོནི་

འགོགོགོ་བྱརྐྱེདེ་དེགོགོསོ་ནི། ངརྐྱེསོ་པོར་དུ་དུ་བོ་གོཅགོདེ་པོ་དེང་ཆང་ཚཙོདེ་
འཛིའིནི་བྱརྐྱེདེ་དེགོགོསོ། དུ་བོ་འཐོརྐྱེནི་མཁནི་གྱིསྙིསོ་དུ་བོའསྙི་ཉིརྐྱེསོ་དེམསྙིགོསོ་
ལེ་ངགོསོ་འཛིའིནི་ལེརྐྱེགོསོ་པོགོ་བྱསོ་ཏེརྐྱེ་བློགོ་ཐོགོ་རྦདེ་ཆགོདེ་ཀྱིསྙིསོ་དུ་བོ་གོཅགོདེ་
དེགོགོསོ། དེརྐྱེ་དེང་མཉིམ་དུ་དེ་རུང་དུ་བོ་འཐོརྐྱེནི་པོའསྙི་མསྙི་དེང་རསྙིང་དུ་
གྱིརྐྱེསོ་དེགོགོསོ། ཆང་འཐུང་བོ་ལེའང་བོཟིང་ཆ་གོཅསྙིགོ་ཀྱིང་མརྐྱེདེ་པོསོ།
རབོ་ཡིསྙིནི་ནི་མ་འཐུང་ནི་བོཟིང་མགོདེ། འགོནི་ཀྱིང་གོཅགོདེ་མསྙི་ཐུབོ་ནི་
ངརྐྱེསོ་པོར་ཚཙོདེ་འཛིའིནི་བྱརྐྱེདེ་དེགོགོསོ།
སོརྐྱེམསོསོརྐྱེམསོ་་ཁམསོཁམསོ་་བོདེརྐྱེབོདེརྐྱེ་་ཐོངཐོང་་ཡིགོངཡིགོང་་བོརབོར་་འབོདེའབོདེ་་པོཔོ།། ཧུར་བོརྩགོནི་

ཡིར་སྐྱོརྐྱེདེ་ཀྱིསྙི་སོརྐྱེམསོ་ཁམསོ་རྒྱུནི་སྲུང་བྱསོ་ཏེརྐྱེ། སོརྐྱེམསོ་ལེ་གོཡིགོ་
འགུལེ་ཆརྐྱེནི་པོགོ་མསྙི་འབྱུང་བོ་བྱརྐྱེདེ་དེགོགོསོ། རང་ཉིསྙིདེ་ཀྱིསྙིསོ་སོརྐྱེམསོ་
ཁམསོ་སྙིགོམསོ་སྒྲིསྙིགོ་བྱརྐྱེདེ་ཤིརྐྱེསོ་ལེ། རྒྱུནི་དུ་གྲོགོགོསོ་པོགོ་དེང་གོཉིརྐྱེནི་
ཉིརྐྱེ་སོགོགོསོ་ལེ་ཁ་བོརྡ་བྱསོ་ཏེརྐྱེ། སོརྐྱེམསོ་ནིདེ་ཕྱོསྙི་རུ་ཕུདེ་པོ་དེང་ཡིང་
ནི་སོརྐྱེལེ་བོར་བྱརྐྱེདེ་དེགོགོསོ། རང་སྟརྐྱེང་ནིསོ་སོརྐྱེམསོ་ཁམསོ་ཀྱིསྙི་གོནིདེ་
དེགོནི་ཐོགོ་གོཅགོདེ་བྱརྐྱེདེ་མསྙི་ཐུབོ་ནི། རང་འགུལེ་གྱིསྙིསོ་ཆརྐྱེདེ་ལེསོ་མསྙི་
སྣའསྙི་རགོགོསོ་རམ་ལེ་བོསྟརྐྱེནི་དེགོགོསོ།
གོཉིསྙིདེགོཉིསྙིདེ་་ཀྱིསྙིསོཀྱིསྙིསོ་་འདེངའདེང་་བོབོ།། ཉིསྙིནི་རརྐྱེར་གོཉིསྙིདེ་པོའསྙི་དུསོ་ཚཙོདེ་ཀྱིསྙིསོ་

འདེང་དེགོགོསོ། འཚཙོ་བོའསྙི་གོགོམསོ་སྲོགོལེ་ལེརྐྱེགོསོ་པོགོ་ཞསྙིགོ་སྐྱོརྐྱེདེ་སྲོསྙིང་
བྱསོ་ཏེརྐྱེ། ཉིལེ་ཁར་ཟི་མ་མང་པོགོ ་ཟི་མསྙི ་རུང་ལེ་ལྟགོགོསོ་སུའང་
འཇུགོ་མསྙི་རུང་། མལེ་ཁྲོསྙིའསྙི་སྟརྐྱེང་ནིསོ་གློགོགོ་ཀླདེ་དེང་ལེགོ་ཁྱེརྐྱེར་ཁ་
པོར་རྩརྐྱེ ་བོ་སོགོགོསོ་ཀྱིསྙི ་གོགོམསོ་སྲོགོལེ་ངནི་པོ་བོསྒྱུར་ཅསྙི ་ཐུབོ་བྱརྐྱེདེ་
དེགོགོསོ། །

དལ་གོཤིགྱིས་ནད་རིགྱིགོས་སྔོསྔོན་འགོསྔོགོ་བྱེབྱེད་ཐབས།
ཙཙོང་རསྙིལེ་ནིསྙི ་མསྙི ་རྣམསོ་ཀྱིསྙི ་གོསོགོལེ་ཅགོགོ་སྟརྐྱེང་

རྒྱུནི ་ དུ ་ མཐོགོ ང ་ ཐུབོ ་པོའསྙི ་ ཟིསོ ་ རསྙི གོསོ ་ཤིསྙི གོ ་
ཡིསྙིནི། དེརྐྱེའསྙི་རསྙིནི་གོགོང་བོདེརྐྱེ་བོར་མ་ཟིདེ་འཚཙོ་བོཅུདེ་
འཛིཙོམསོ་པོགོ་ལྡནི།
ནིདེནིདེ་་སྲོསྙིནིསྲོསྙིནི་་གོསོགོདེགོསོགོདེ་་པོཔོ་་དེངདེང་་གོཉིནིགོཉིནི་་ཚདེཚདེ་་འཇོགོམསོའཇོགོམསོ་་པོཔོ།།
ཙཙོང་རསྙིལེ་གྱིསྙི་ནིང་དུ་སྒོགོགོ་རྒྱུ་འདུསོ། སྒོགོགོ་རྒྱུ་

ལེ་ཁ་ཚ་བོ་དེང་ཕོགོགོ་ཐུགོ་ལྡནི་པོསོ། ནིདེ་སྲོསྙིནི་
འགོགོགོ་པོའམ་ཡིང་ནི་གོསོགོདེ་པོའསྙི ་ནུསོ་པོ་ལྡནི།
ཙཙོང་རསྙིལེ་གྱིསྙི་ནིང་དུ་དེ་རུང་ཟིསྙི་འགྱུར་གོ་སོསྙིནི(硫
化丙烯)ཟིརྐྱེར་བོའསྙི་སྣུམ་ཚའིལེ་རང་བོཞསྙིནི་གྱིསྙི་རྫསོ་
ཤིསྙིགོ་ཡིགོདེ་ལེ། མསྙི་རྣམསོ་ཀྱིསྙིསོ་ཙཙོང་རསྙིལེ་གོཙབོསོ་
པོའསྙི་སྐོབོསོ་སུ་མསྙིགོ་ཆུ་བོཞུར་བོ་ནིསྙི་རྫསོ་དེརྐྱེསོ་ཕོགོགོ་
ཐུགོ་ལེསོ་བྱུང་བོ་རརྐྱེདེ། ཟིསྙི་འགྱུར་གོ་སོསྙིནི་ལེ་ནིདེ་
སྲོསྙིནི་འགོགོགོ་པོའསྙི་ནུསོ་པོ་ངརྐྱེསོ་ཅནི་ཞསྙིགོ་ལྡནི་པོསོ།
ཆམ་པོའསྙི་ནིདེ་རྟགོསོ་ཇོརྐྱེ་ཡིང་དུ་གོཏེགོང་ཐུབོ།
ཙཙོང་རསྙིལེ་རློགོནི་པོའསྙི་གོཉིནི་འཇོགོམསོ་ནུསོ་པོ་ཧོ་

ཅང་བོཟིང་མགོདེ། འགོནི་ཀྱིང་ཕོགོ་རྒྱུ་ལེ་ཕོགོགོ་ཐུགོ་ཀྱིང་
དེརྐྱེ་བོསོ་ཆརྐྱེ་ལེ་བོཟིགོདེ་ནུསོ་དེརྐྱེ་བོསོ་ཞནི། བོརྔོགོསོ་ནིསོ་
ཚཙོསོ་ནི་བོཟིགོདེ་ནུསོ་ཆརྐྱེ་ནིའང་གོཉིནི་འཇོགོམསོ་ནུསོ་
པོ་ཇོརྐྱེ་ཞནི་དུ་སོགོང་ཡིགོདེ་པོ་རརྐྱེདེ། ཚང་མསོ་ལུསོ་པོགོའ འི་
གོནིསོ་ཚུལེ་ལེ་བོལྟསོ་ནིསོ་ཙཙོང་རསྙིལེ་གྱིསྙི ་བོཟིའ་
སྟངསོ་གོདེམ་གོསོརྐྱེསོ་བྱརྐྱེདེ་ཆགོགོ

ཁྲོགོཁྲོགོ་་ཧྭགོསོཧྭགོསོ་་སྙིགོམསོསྙིགོམསོ་་སྒྲིསྙིགོསྒྲིསྙིགོ་་བྱརྐྱེདེབྱརྐྱེདེ་་པོཔོ།།
ཙཙོང་རསྙིལེ་གྱིསྙི་ནིང་དུ་ཁྲོགོ་ཧྭགོསོ་ཇོརྐྱེ་དེམའ་རུ་

གོཏེགོང་བོའསྙི་སྨནི་རྫསོ་ཀ་པུནི་ཧྥོགོང་གོཅསྙིནི་རྒྱུ(甲苯

磺丁脲)དེང་འདྲ་བོའསྙི་གྲུབོ་ཆ་ཞསྙིགོ་འདུསོ་ལེ།
དེརྐྱེསོ་ལུསོ་སྟརྐྱེང་དུ་གོཅསྙིནི་རྒྱུ་བོར་ཕོནི་པོའསྙི་པོགོསོ་
རྒྱུ་ཞསྙིགོ་བོསྐྱོརྐྱེདེ་པོར་མ་ཟིདེ། ཕྲ་ཕུང་གོསྙིསོ་རྒུནི་
འབྲུམ་ཧྭགོསོ་བོརྐྱེདེ་སྤྱོགོདེ་བྱརྐྱེདེ་པོར་རགོགོསོ་རམ་བྱརྐྱེདེ་
ཐུབོ།
རྒྱུནི་མཐོགོང་གོསྙི་ཙཙོང་རསྙིལེ་ལེ་ཕྱོསྙི་ཤུནི་དེཀར་པོགོ་

དེང་སོརྐྱེར་པོགོ། སྨུགོ་པོགོ་གོསུམ་ཡིགོདེ་ལེ། ཕྱོསྙི་ཤུནི་སྨུགོ་
པོགོ་ཅནི་གྱིསྙི་ཙཙོང་རསྙིལེ་ནིང་འདུསོ་པོའསྙི་འཚཙོ་བོཅུདེ་
དེང་ཁྲོགོ་ཧྭགོསོ་སྙིགོམསོ་སྒྲིསྙིགོ་རྒྱུ་ཆ་ཆརྐྱེསོ་མཐོགོ་བོ་
རརྐྱེདེ། ཡིསྙིནི་ནིའང་ཟིསོ་རསྙིགོསོ་ནིསྙི་ཟིསོ་རསྙིགོསོ་ཙམ་
ཞསྙིགོ་ཡིསྙིནི་པོསོ་སྨནི་གྱིསྙི་ཚབོ་བྱརྐྱེདེ་མསྙི་རུང་ངགོ།།

སྙིསྙིངསྙིསྙིང་་གོསྙིགོསྙི་་བོདེརྐྱེབོདེརྐྱེ་་ཐོངཐོང་་ལེལེ་་ཕོནིཕོནི་་པོཔོ།།
ཙཙོང་རསྙིལེ་གྱིསྙི་ནིང་དུ་ཧོགོང་ཐོགོནི(黄酮)རསྙིགོསོ་

ཀྱིསྙི་དེངགོསོ་པོགོ་འདུསོ་པོསོ། ཁྲོགོ་རྒྱུནི་ཁྲོགོདེ་ཀྱིསྙི་ཚའིལེ་
རྫསོ་ཇོརྐྱེ་ཉུང་དུ་གོཏེགོང་བོར་ཕོནི་པོ་དེང་། མསྙི་ལུསོ་
ཀྱིསྙི་འཕོར་རྩར་སྲུང་སྐྱོགོབོ་བྱརྐྱེདེ་ཐུབོ།
ཙཙོང་རསྙིལེ་ཟིགོསོ་ནི་བོཟིང་ཆ་མང་མགོདེ། འགོནི་

ཀྱིང་ཉིསྙིནི་རྒྱུནི་དུ་ཟི་དེགོགོསོ་པོའསྙི་ངརྐྱེསོ་པོ་མ་མཆསྙིསོ་
ཏེརྐྱེ། ཉིསྙིནི་གོཉིསྙིསོ་དེང་གོསུམ་རརྐྱེའསྙི ་ནིང་དུ་ཐོརྐྱེངསོ་
གོཅསྙིགོ་ཟིགོསོ་པོསོ་ཆགོགོ ཚཙོདེ་མ་རརྐྱེ་རརྐྱེར་རང་རང་གོསྙི་
འཚཙོ་བོཅུདེ་རསྙིནི་ཐོང་མསྙི་འདྲ་བོ་རརྐྱེ་ཡིགོདེ་པོསོ། ཟི་མ་
ཟི་སྐོབོསོ་ཁྱེགོནི་ཡིགོངསོ་དེང་དེགོ ་མཉིམ། ཚདེ་རནི་
བོཅསོ་ཡིགོང་བོར་འབོདེ་དེགོགོསོ། །

ཙོཚོངཙོཚོང་་རིགྱིལརིགྱིལ་་གྱིགྱིགྱིགྱི་་ཕནཕན་་ནུསནུས།།

ཡིསྙི ་ མུགོ ་ནིདེ ་ཅརྐྱེ སོ ་པོ ་ ནིསྙི ་ སོརྐྱེ མསོ ་
ཁམསོ ་མསྙི ་བོདེརྐྱེ ་ བོ ་དེང ་ཡིསྙི དེ ་ཆདེ ་པོ །
སྒྱིསྙིདེ་ལུགོ་པོ་དེང་སོརྐྱེམསོ་སྡུགོ་པོ། སྐོདེ་
ཆ་བོཤིདེ་མསྙི ་འདེགོདེ་པོ་དེང་འགུལེ་སྐྱོགོདེ་
བྱརྐྱེདེ་མསྙི ་འདེགོདེ་པོ། རསྙིགོ་ལེམ་མསྙི ་གོསོལེ་
བོ། ཡིསྙི་གོ་ཆདེ་པོ། ལུསོ་རསྙིདེ་པོ་སོགོགོསོ་
ཀྱིསྙི ་ནིདེ་རྟགོསོ་འབྱུང་བོའསྙི ་སོརྐྱེམསོ་ནིདེ་
ཀྱིསྙི ་རསྙིགོསོ་ཤིསྙིགོ་ཡིསྙིནི་ལེ། བོཟིའ་བོཏུང་
ལུགོསོ་མཐུནི་གྱིསྙིསོ་སྤྱོདེ་ནི་ཡིསྙི་མུགོ་ནིདེ་
སྔོགོནི་འགོགོགོ་བྱརྐྱེདེ་ཐུབོ།
ཡིསྙི ་ མུགོ ་ནིདེ ་པོསོ ་བོཟིའ ་བོཏུང ་

ལེརྐྱེགོསོ་སྒྲིསྙིགོ ་བྱརྐྱེདེ ་པོའསྙི ་ཐོདེ་ལེ་མཉིམ་
འཇོགོགོ་ལེརྐྱེགོསོ་པོགོ ་བྱརྐྱེདེ་དེགོགོསོ། སྣུམ་ཚྭ་
ཉུང་བོའསྙི ་ཟིསོ་རསྙིགོསོ་ཟི་བོ་དེང་། ཟིསོ་
སྣ་མང་པོགོ ་བོསྟརྐྱེནི་པོ། འཇུ་སླ་བོའསྙི་ཟིསོ་
རསྙིགོསོ ་བོསྟརྐྱེནི ་པོ ་བོཅསོ་བྱརྐྱེདེ ་དེགོགོསོ།
འཚཙོ ་བོཅུདེ་སྐོགོར ་གྱིསྙི ་ཆརྐྱེདེ ་ལེསོ་མསྙི ་སྣསོ་
བོཤིདེ་པོ་ལྟར་ནི། ཉི་ཚའིལེ་དེང་ངང་ལེགོ
པོའགོ ་ཚལེ། ཁམ་བུ། སྒོགོགོ་པོ། ནིནི་ཀྭ།

འགོ ་མ་དེང་བྱ་ཤི་སོགོགོསོ་ཀྱིསྙིསོ་མསྙི ་སོརྐྱེམསོ་
ལེ་སྤྲོགོ་སྣང་སྦྱོསྙིནི་ཐུབོ་པོསོ་རྒྱུནི་དུ་ཟིགོསོ་ནི་
འགྲོསྙིགོ
བོརྟགོ་དེཔྱདེ་ལེསོ་ཤིརྐྱེསོ་པོ་ལྟར་ནི།

དྭངསོ་ཁྲོགོ་མཁྲོསྙིསོ ་རྒྱུ ་གོཤིརྐྱེར ་རྩསྙི ་རྒྱུནི་
ལྡནི་ལེསོ་དེམའ་བོའསྙི་མསྙི་ལེ་ཡིསྙི་མུགོ་ནིདེ་
འབྱུང་བོའསྙི ་ཉིརྐྱེནི་ཁ་བོལྟགོསོ་བོཅསོ་ཀྱིསྙིསོ་
མཐོགོ་ལེ། ལེགོ་ནི་ཅསྙི་ཙམ་ཇོརྐྱེ་མཐོགོར་སོགོང་ནི་
ཉིརྐྱེནི ་ཁ ་དེརྐྱེ ་ཙམ་ཇོརྐྱེ ་མཐོགོར ་འགྲོགོ ་བོཞསྙིནི ་
ཡིགོདེ། མཁྲོསྙིསོ་རྒྱུ་གོཤིརྐྱེར་རྩསྙི་ནིསྙི ་ཤི་དེང་འགོ་
མ་སྒོགོ ་ང་སོགོགོསོ་ལེསོ་ཐོགོནི་པོ་ཡིསྙིནི་པོསོ།
གོ ལེ ་ ཏེརྐྱེ ་ མསྙི སོ ་ དེརྐྱེ ་ རསྙི གོ སོ ་ མ ་ ཟིགོ སོ ་
ནི། དྭངསོ་ཁྲོགོ་མཁྲོསྙིསོ་རྒྱུ་གོཤིརྐྱེར་རྩསྙིའསྙི ་
གོར ་ཚདེ ་ཇོརྐྱེ ་ དེམའ ་རུ ་འགྲོགོ ་བོ ་རརྐྱེ དེ །
སྲོགོགོ ་ཆགོསོ ་ཀྱིསྙི ་ཤི ་དེང ་འགོ ་མ ། སྒོགོ ་ ང ་
སོགོགོསོ་ཀྱིསྙི ་ནིང་དུ་མཁྲོསྙིསོ་རྒྱུ་གོཤིརྐྱེར་རྩསྙི ་
མང་པོགོ ་འདུསོ་པོསོ། ལེགོ70ཡིནི་གྱིསྙི་རྒནི་
པོ་རྣམསོ་ཀྱིསྙིསོ་ཁྲོགོ་ཤིརྐྱེདེ་མསྙི་མཐོགོ་བོ་དེང་
པྲོགོགོ་དེབྱསྙིབོསོ་སྙིསྙིང་ནིདེ་མརྐྱེདེ་པོའསྙི་གོནིསོ་

ཚུལེ་འགོགོ སྲོགོགོ་ཆགོསོ་ལེསོ་བྱུང་བོའསྙི ་
ཟིསོ་རསྙིགོསོ་མང་དུ་བོཟིའ་དེགོགོསོ།
རྒནི་པོ་རྣམསོ་ཀྱིསྙི ་འཇུ་ནུསོ་ཞནི་པོ་

དེང་། སོགོ་ཡིསྙི་བོལྡདེ་ནུསོ་ཞནི་པོའསྙི་དེབོང་
གོསྙིསོ་ཤིའསྙི ་རསྙིགོསོ་ཟི་མསྙི ་ཐུབོ་ནི། འགོ ་མ་
དེ ང ་ སྒོགོ ་ ང འསྙི ་ རསྙི གོསོ ་ མང ་ དུ ་ བོསྟརྐྱེ ནི ་
དེགོགོསོ། ཉིསྙིནི་རརྐྱེར་འགོ ་མ་ཕོགོར་བོ་གོཅསྙིགོ་
ནིསོ ་གོཉིསྙི སོ ་ དེང ་སྒོགོ ་ ང ་ གོཅསྙི གོ ་ ནིསོ ་
གོཉིསྙིསོ་ཟིགོསོ་ནི། དྭངསོ་ཁྲོགོ་མཁྲོསྙིསོ་རྒྱུ་
གོཤིརྐྱེར ་རྩསྙི ་ཡིསྙི ་ཚདེ་ལེགོངསོ་པོ་དེང་རྒནི་
པོའསྙི ་ ཡིསྙི ་ མུགོ ་ནིདེ ་ཀྱིསྙི ་ འབྱུང ་ཚདེ ་ཇོརྐྱེ ་
དེམའ་རུ་གོཏེགོང་ཐུབོ།
དེརྐྱེ་བོསོ་རྒནི་པོ་རྣམསོ་ཀྱིསྙིསོ་ཤི་དེང་

སྔོགོ ་ཚཙོདེ་མཉིམ་བོཟིའ་བྱསོ་ཏེརྐྱེ ། བོཟིའ་
བོ ཏུ ང ་ ལུ གོ སོ ་ མ ཐུ ནི ་ གྱིསྙི སོ ་ སྤྱོ དེ ་
ནི ། རྒནི ་པོའསྙི ་ཡིསྙི ་མུགོ ་ནིདེ ་ཀྱིསྙི ་འབྱུང ་
ཚདེ ་ཇོརྐྱེ ་ དེམའ ་རུ ་འགྲོགོ ་ བོར ་མ ་ཟིདེ །
ཚཚེ ་མཇུགོ་གོསྙི ་འཚཙོ ་བོ ་སྐྱོསྙིདེ ་པོགོ ་ཡིགོང་བོར་
ཕོནི་ནིགོ། །

བཟའ་བཏུང་ལུགོས་མཐུན་གྱིགྱིས་སྤྱད་ན་ཡིགྱི་མུགོ་ནད་འགོསྔོགོ་ཐུབ།


