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པའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྷོག་དང་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་འགྱུར་ལྷོག་ལས་བྱུང་བ་བསྙྷོན་མེད་རེད། འྷོ་ན་གནམ་
གཤིས་དང་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་འགྱུར་ལྷོག་དེ་འབྱུང་བ་རང་གི་རང་བཞིན་གིས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ནམ། དེ་ལས་
གཞན་པའི་རྒྱུ་རེན་ཞིག་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་འབྱུང་བའི་རང་བཞིན་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་
འདྷོད་རྔམས་ཀི་ཚྭ་ཆུ་འཐུངས་པའི་འགྷོ་བ་མིའི་བ་སྷོད་ངན་པ་དང་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་
གཏྷོར་སྷོན་བཏང་བའི་ེས་འབྲས་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། དཔེར་ན། གཏེར་ཁ་སྷོག་འདྷོན་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། མིའི་
དགྷོས་མཁྷོ་ལས་བརྒལ་ནས་གཏེར་ཁ་སྷོག་འདྷོན་ཆེ་དགས་པས་ས་བཅུད་མས་པས་ཆུའི་བཅུད་ཀང་མས་པ་
དང་གཏེར་ཁ་སྷོག་སབས་ཀི་སྙིགས་རྷོ་རྣམས་རྒྱུག་ཆུ་ཁག་གི་ནང་དུ་ཤྷོར་བ་དང་། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་བཟྷོ་གྲྭ་
ལས་བྱུང་བའི་དུ་ནག་དང་། རྫས་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་འདེས་པའི་དུ་བའི་རླངས་པ་རྣམས་བར་སྣང་དུ་སྷོང་ནས་
མཐར་སིན་ཕུང་གི་ངྷོ་བྷོར་འགྲུབ་བཞིན་ཡྷོད། དེས་ན་ཆར་ཆུ་ནི་ཆུ་བྷོ་ཀུན་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཆེ་ཤྷོས་ཡིན་ཞིང་
སིན་ཕུང་ཇི་ཙམ་གཙང་བ་དེའི་ཚོད་ཀིས་དེ་ལས་བབས་པའི་ཆར་ཆུ་གཙང་ཞིང་དེ་ལས་རྒྱུག་ཆུ་སྷོགས་ཀང་
གཙང་བ་ནི་རྟེན་འབྲེལ་དང་ལྟྷོས་གྲུབ་ཀི་ཆྷོས་ིད་ཡིན། དེ་ལས་ལྷོག་སེ་སིན་ཕུང་ཇི་ཙམ་འབག་བཙོག་ཆེ་བ་
དེའི་ཚོད་ཀིས་ཆར་ཆུ་དང་། དེ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུག་ཆུ་དང་གཙང་ཆུ་སྷོགས་ཀང་འཐུང་ཆུར་མི་རུང་བར་འགྱུར་
ངེས་རེད། དཔེར་ན། སི་ལྷོ་༢༠༡༤ ཟླ ༩ ཚེས ༢༣ ིན་ལ་སའི་ེ་འཁིས་སུ་ཡྷོད་པའི་འཛིན་སྦུག་གྷོང་གསེབ་མི་
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ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་འཇིགས་སྣང་གསྷོན་པྷོ།

དམངས་ཀིས་རྒྱ་མའི་གཏེར་ཁ་སྷོག་འདྷོན་གི་བཙོག་ཆུའམ་དུག་ཆུ་གྷོང་གསེབ་ཀི་འཚོ་རྟེན་གཙོ་བྷོའི་རྒྱུག་ཆུའི་
ནང་དུ་ཤྷོར་ནས་་དང་སྒྷོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་མང་པྷོ་ཤི་བར་ངྷོ་རྒྷོལ་བས་པའི་སྙན་ཐྷོ་བྷོད་གཞུང་ཕི་དིལ་ཁྷོར་
ཡུག་སྡེ་ཚན་ནས་བཏྷོན་པ་ལས་ཤེས་ནུས།
འཐུང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་ཆུང་ཆུང་འདི་ནི་ཁྷོ་བྷོ་གཅིག་པུར་འཕྲད་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། རྒྱ་གར་དང་། རྒྱ་ནག ཨ་
རི་སྷོགས་ཡུལ་གྲུ་མང་པྷོ་ཞིག་གི་མི་མང་ལ་གཅིག་མཚུངས་ཀིས་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་རེད། ད་ལྟའི་
ཆར་ང་ཚོས་གཏེར་ཆུ་ྷོ་དགྷོས་པའི་དཀའ་ངལ་གི་རྒྱུ་རེན་གཙོ་བྷོ་འདི་མུར་བསྡད་ན་རང་བྱུང་ཁྷོར་ཡུག་ལ་
འབག་བཙོག་མུ་མཐུད་ཤུགས་ཆེར་སྷོང་ནས་ནམ་ཞིག་གཙང་པྷོ་དང་རྒྱུག་ཆུ་སྷོགས་ཞིང་ཁ་འདེབས་ལས་སྷོགས་
ཀི་ལས་རིགས་ཙམ་ལས་འཐུང་ཆུར་བཀྷོལ་མི་རུང་བའི་གནས་སུ་མི་འགྱུར་བའི་ངེས་པ་མེད་དེ། ད་ལྟའི་ཁྷོར་ཡུག་
འབག་བཙོག་ལ་བཅྷོས་ཐབས་ཤིག་རྒྱལ་སིའི་ཐྷོག་ནས་མ་བཏང་ཚེ་ཟླ་བ་དང་ལྷོ་རེ་བཞིན་བཟྷོ་གྲྭ་དང་གཏེར་ཁ་
སྷོག་འདྷོན་སྷོགས་ཇེ་མང་གི་གནས་ཚུལ་ང་ཚོ་ཀུན་གི་མིག་སར་མངྷོན་བཞིན་པ་འདི་རེད།
གལ་ཏེ་ཁྷོར་ཡུག་འབག་བཙོག་ཤུགས་ཆེ་སྷོང་བའི་རེན་གིས་ང་ཚོ་སྷོ་སྷོ་གནས་སྡྷོད་བེད་སའི་རྒྱལ་ཁབ་དེར་ཞིང་
ལས་ཐྷོན་སེད་ལྟ་བུ་གྷོ་བུར་དུ་འགག་ཚེ་མི་སྒེར་དང་། སི་ཚོགས་ཁྱྷོན་ཡྷོངས་ལ་དྷོ་ཕྷོག་ཇི་ཙམ་འགྷོ་མིན་བསམ་
ཞིབ་བྷོས་དང་། འདྷོད་རྔམས་ཀི་ཚྭ་ཆུ་འཐུངས་པའི་མིའི་བ་སྷོད་ཀི་ངན་འབྲས་ལས་འཐུང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་
འཛམ་གིང་ཁྱྷོན་ཡྷོངས་ལ་འཕྲད་བཞིན་པ་ལྟར། དགྷོས་མཁྷོའི་དཔལ་འབྷོར་གི་མཚམས་ལས་བརྒལ་ནས་རྒྱས་
སྷོས་དང་འགན་རྩྷོད་ཁྷོ་ནས་དཔལ་འབྷོར་གསྷོག་སྒྲུབ་ཀི་དུས་འདའ་བའི་མིའི་བ་སྷོད་ངན་པ་དེ་དག་གི་རེན་
གིས་མཁའ་རླུང་ལ་འབག་བཙོག་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བཟྷོས་ནས་ཐད་ཀར་ང་ཚོས་མཁའ་རླུང་ལ་ལྷོངས་སུ་སྷོད་
མི་ནུས་པར་གཏེར་ཆུ་ྷོ་དགྷོས་པ་བཞིན་ནམ་ཞིག་འཚོ་རླུང་ངམ་སྷོག་འཛིན་གི་རླུང་ཡང་ྷོ་དགྷོས་བྱུང་ཚེ་
འཛམ་གིང་མི་འབྷོར་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་པྷོ་རེ་རེ་ནས་ཆུ་ཚོད་དང་ིན་ཞག ཟླ་བ་དང་ལྷོ་རེ་བཞིན་མུ་མཐུད་ྷོ་
ཐུབ་བམ།
འཚོ་རླུང་ལ་ཤུགས་ཆེ་བའི་འབག་བཙོག་ཤྷོར་ནས་བེད་སྷོད་མི་རུང་བར་གྱུར་ཚེ་ང་ཚོས་ཅི་ཞིག་བེད་དམ། ཚོད་
དཔག་འདི་དག་ནི་རྟྷོག་བཟྷོ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ད་ལྟའི་རྒྱལ་སིའི་ཁྷོར་ཡུག་འབག་བཙོག་གི་ཚད་གཞི་ལ་གཞིགས་
ན་གནས་ཚུལ་ཐབས་སྡུག་དེ་འད་ཞིག་འབྱུང་ངེས་རེད་འདྷོད། འྷོན་ཀང་དེ་འད་བའི་དཀའ་ངལ་ཐབས་སྡུག་
ཅིག་མི་འབྱུང་ཆེད་ད་ལྟ་ནས་ག་སིག་བས་ན་སྷོན་འགྷོག་ཀང་བེད་ཐུབ་ངེས་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནི་རྒྱུ་རེན་དེ་དག་
ཀུན་མིའི་བཟང་སྷོད་ལས་བརྒལ་བའི་བ་སྷོད་ཀི་ངན་འབྲས་ཡིན་པ་ང་ཚོས་ཤེས་གསལ་ལྟར་ཡིན་པས་དེ་ལ་སྒྱུར་
བཅྷོས་བེད་པའི་ནུས་པ་ཡང་ང་ཚོ་ལ་ཡྷོད་པ་དེའི་ཕིར་རྷོ། །
ཁྷོ་བྷོ་སེ་ཡུལ་དང་བིས་དུས་ཀི་འཚར་ལྷོངས་བྱུང་སའི་ཁྷོར་ཡུག་ནི་བྷོད་མཐྷོ་སྒང་གི་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྩྭ་
ཐང་དང་དག་ཅིང་གཙང་བའི་མཁའ་རླུང་། དྭངས་ཞིང་བསིལ་བའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལན་གི་ཆུ་བྷོ། ཞི་བདེ་བག་
ཕེབས་ཀིས་འཚོ་བའི་སྒྷོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་སྷོགས་ཀིས་བསྷོར་བའི་གནས་ཡིན་ལ། ཁྷོ་བྷོས་བིས་དུས་སུ་ཁྷོར་ཡུག་
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འབག་བཙོག་གི་སད་ཆ་གྷོ་མ་མྷོང་། འྷོན་ཀང་དེ་ནི་ཕྷོགས་གཅིག་ནས་ན་ཚོད་ཆུང་བའི་རེན་གིས་མ་ཤེས་པ་དང་
མ་ཚོར་བ་ཡིན་སིད་ལ། གིས་ནས་དེ་དུས་བྷོད་མི་རྣམས་ལ་ཁྷོར་ཡུག་གི་ཤེས་ཚད་དེ་ཙམ་མེད་པས་ཡིན་སིད།
གང་ལྟར་ཁྷོ་བྷོའི་དན་ལམ་དུ་བིས་པའི་སབས་སུ་རྩྭ་ཐང་དུ་བཞུར་བཞིན་པའི་རྒྱུག་ཆུ་དང་གཙང་ཆུ་གང་ཞིག་
ཡིན་ཡང་ཐད་ཀར་འཐུང་རུང་ཤག་དང་། དྭངས་ཤིང་གཙང་བའི་འདུ་ཤེས་འབའ་ཞིག་ལས་དེ་ལ་འབག་བཙོག་
ཤྷོར་དྷོགས་ཀི་འཇིགས་སྣང་དང་རྣམ་རྟྷོག་གང་ཡང་མེད། ཕིས་སུ་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྷོལ་ལ་འབྷོར་ནས་རིམ་པས་
ཤེས་གསལ་ལ་བྷོད་ཀི་ཆུ་ཆེན་ཁག་ལ་འབག་བཙོག་ཤུགས་ཆེན་ཤྷོར་ཚུལ་དང་མཐྷོ་སྒང་གི་ཆུ་བྷོ་དག་ནི་ཤིན་ཏུ་
གལ་གནད་ཅན་ཞིག་ཏུ་རྒྱལ་སིའི་གསར་ལམ་དང་ཚོགས་འདུ་སྷོགས་ཀི་ཐྷོག་ཏུ་བགྷོ་གེང་སྣ་མང་བེད་བཞིན་
འདུག་པས་དེའི་ཚུལ་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་འདྷོད་ཞུགས།

ཁ༽ ཨེ་ཤ་ཡའི་ཆུ་མཛོད་ཆེན་མྷོ།
དེང་གི་ཆར་ཕི་ནང་གི་མཁས་དབང་དང་མས་ཞིབ་པ་མང་པྷོ
་ཞིག་གིས་མཐྷོ་སྒང་བྷོད་ལ་མིང་སྣ་ཚོགས་ཤིག་
1
འདྷོགས་བཞིན་འདུག དཔེར་ན། ཨེ་ཤ་ཡའི་ཆུ་མཛོད། གྷོ་ལའི་སྣེ་མྷོ་གསུམ་པ། ཨེ་ཤ་ཡའི་སྷོག་རྩ་སྷོགསརེད། འྷོ་
ན་དངྷོས་ཡྷོད་གནས་ཚུལ་ལ་མིང་དྷོན་དེ་གིས་མཚུངས་སམ་ཞེ་ན། དི་བ་དེའི་ལན་ནི་གཤམ་གི་དཔྱད་གཏམ་
ཐུང་ངུ་ལས་ཤེས་ནུས་སྙམ།
མཐྷོ་སྒང་བྷོད་ནི། འཛམ་གིང་ཧིལ་པྷོའི་དཀིལ་དང་མཐྷོ་སྒང་། དཀར་ཞིང་གཙང་བའི་གངས་རིས་བསྷོར་བའི་
བསིལ་ལན་ཁ་བའི་ལྷོངས་ཆེན་པྷོ། ཆུ་བྷོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལན་འཛོམས་པའི་ཆུ་མཛོད་ཆེན་མྷོ། རང་བྱུང་ཁམས་
དང་རིན་ཆེན་གཏེར་གིས་ཕྱུག་པའི་བང་མཛོད་ཆེན་མྷོར་དེང་དུས་ཀི་ཕི་ནང་གི་ཆབ་སིད་པ་དང་། དཔྱད་ཞིབ་
པ། མཁས་དབང་སྷོགས་དཔྱྷོད་ལན་སེ་བྷོ་སྷོང་ཕྲག་མང་པྷོས་ཡིད་སྨྷོན་ཤྷོར་ཞིང་། མཚན་སྙན་གི་ཆྷོ་ལྷོ་སྣ་ཚོགས་
ཕུལ་དང་འབུལ་བཞིན་པ་རེད། བསིལ་ལན་གི་ལྷོངས་ཞེས། གནའ་དེང་གི་ཕི་ནང་དཔྱྷོད2་ལན་པ་མང་པྷོས་འདི་
ལྟར་ངྷོས་འཛིན་བེད་བཞིན་ཡྷོད། དཔེར་ན། དཀྷོན་མཆྷོག་འབངས་ཀི་སེས་རབས་ལས། ཤར་རྷོ་རེ་གདན་གི་བང་
ཕྷོགས་ན། །གནས་པུར་རྒྱལ་བྷོད་ཅེས་བ་བ་ཡྷོད། །རི་མཐྷོན་པྷོ་གནམ་གི་ཀ་བ་ཡྷོད། །མཚོ་དམའ་པྷོ་གཡུ་ཡི་མཎྜལ་
ཡྷོད། །གངས་དཀར་པྷོ་ཤེལ་གི་མཆྷོད་རྟེན་ཡྷོད། །སང་སེར་པྷོགསེར་གི་ལྷུན་པྷོ་ཡྷོད། །དི་ཞིམ་པྷོ་སྨན་གི་བདུག་
སྷོས་ཡྷོད། །སྷོན་བཀྲ་བ་གསེར་གི་མེ་ཏྷོག་ཡྷོད། །དབར་བཀྲ་བ་གཡུ་ཡི་མེ་ཏྷོག་ཡྷོད། ཅེས་ཡྷོངས་སུ་གགས་པ་
1

Walter Immerzeel, Jetse Stoorvogel and John Antle, Can Payments for ecosyterm services
secure the water tower of Tibet? Agricultural systems 96 (2008) 52-63
2
ཇྷོ་བྷོས་མཛད་པའི་དཀྷོན་མཆྷོག་འབངས་ཀི་སེས་རབས་ལས།
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བཞིན་ནྷོ། །
བསིལ་ལན་གི་ལྷོངས་སུ་གངས་དཀར་པྷོ་ཤེལ་གི་མཆྷོད་རྟེན་ཡྷོད་ཚུལ་ནི། སྷོད་མངས་རིས་ཕྷོགས་སུ་གངས་
དཀར་ཏེ་སེ་དང་། བལ་བྷོད་ཀི་མཚམས་སུ་ཇྷོ་མྷོ་གང་མ། བྷོད་འབྲུག་གི་ས་མཚམས་སུ་ཕག་རིའི་ཇྷོ་མྷོ་ལ་
རི། གཞན་ཡང་། གངས་དཀར་ཤ་མེད། ཇྷོ་མྷོ་མཁའ་རེག གན་ཆེན་ཐང་ལ། ཡར་ལ་ཤམ་པྷོ། སྐུ་ལ་ཁ་རི། གནས་
ཆེན་ཙ་རི་ཏྲ། རྨ་ཆེན་སྷོམ་ར། རྒྱ་བྷོད་ཀི་ས་མཚམས་སུ་ཁ་བ་དཀར་པྷོ། ཤར་དུང་རི། ཤིན་ཅང་དང་བྷོད་ཀི་ས་
མཚམས་སུ་གངས་དཀར་ཕྷོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ།3རྨེ་རུ་གངས་དཀར་སྷོགས་ཀིས་བསིལ་ལན་གི་ལྷོངས་འདི་མཐའ་
བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ནས་ཡྷོངས་སུ་བསྷོར་ཡྷོད།
མཚོ་དམའ་མྷོ་གཡུ་ཡི་མཎྜལ་ཡྷོད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ། གནམ་མཚོ་4ཕྱུག་མྷོ། མཚོ་ས་
རིང་། མཚོ་སྷོ་རིང་། མཚོ་སྷོན་པྷོ་སྷོགས་གཡུ་ཡི་མཎྜལ་འཁྱིལ་འད་བའི་མཚོ་ཆེན་དང་། མཚོ་ཆུང་དང་མཚེའུ་
སྷོགས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡྷོད། ཤེལ་གི་མཆྷོད་རྟེན་འད་བའི་གངས་རི་དེ་དག་དང་གཡུ་ཡི་མཎྜལ་འད་བའི་
མཚོ་དང་མཚེའུ་དེ་དག་ལས་གིང་ཆེན་ཨེ་ཤ་ཡའི5 ་མི་མང་དུང་ཕྱུར་བཅུ་དང་བེ་བ་གསུམ་ལག་གི་ཚེ་སྷོག་གི་རྟེན་
གཞིར་གྱུར་པའི་ཆུ་བྷོ་རྣམས་འབབ་བཞིན་ཡྷོད། དེའི་ཚུལ་ནི། མཐྷོ་སྒང་བྷོད་ཀི་སྷོད་མངས་རིས་སུ་ཆགས་པའི་
གངས་དཀར་ཏེ་སེ་དང་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་ལས་འབབ་པའི་ཁ་འབབ་བཞི་སེ། རྟ་མཆྷོག་ཁ་འབབ་ནི། གཙང་གི་
གཞུང་བརྒྱུད་ཅིང་། ལ་སའི་ལྷོ་རྒྱུད་ཡར་ཀླུང་དུ་འབབ་པའི་ཆ་ནས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པྷོ་དང་། དེ་ནས་དྭགས་པྷོ་
དང་ཀྷོང་པྷོ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྷོགས་ཨ་སམ་དང་བྷང་ལ་ཌེ་ཤི་བརྒྱུད་རྒྱ་མཚོར་འབབ་པའི་ཆ་ནས་བྷར་མ་
སྤུ་ཏར་ (Brahmaputra) ཅེས་བརྷོད། བྷོད་ཀི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པྷོས་སེ་འགྷོ་ས་ཡ་ ༦༢༥ དང་།6 དེའི་ནང་ནས་
བརྒྱ་ཆ་ ༨༠% 7 ཞིང་ལས་པ་ཡིན་ཞིང་དེ་དག་ལ་ཐྷོན་སེད་རིམ་སྷོད་དང་སི་ལེ་ ༢༩༠༠ 8 འབབ་བཞུར་གིས་
མཐར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མོོར་ལྷོག་བཞིན་ཡྷོད།
རྨ་བ་ཁ་འབབ་ནི། བྷོད་ཀི་སྤུ་ཧེང་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་ཨུ་ཏར་པ་ཌི་ཤི་ (Uttar Pardeshབརྒྱུད་ནས་9
འབབ་པའི་ཚེ་ན་ཆུ་བྷོ་གང་གཱ་ཞེས་རྒྱ་བྷོད་གིས་ཀར་ཧ་ཅང་གགས་ཆེ་བའི་ཆུ་བྷོ་དེ་ཡིན། ཁྱྷོན་སི་ལེ་ ༢༡༥༠
3

ཞྭ་སྒམ་པ་དབང་ཕྱུག་གིས་མཛད་པའི་བྷོད་ཀི་སིད་དྷོན་རྒྱལ་རབས། ཤྷོག་གངས། ༢༢ དང་། ཕི་དིལ་ཁྷོར་ཡུག་སྡེ་ཚན་ནས་པར་འགེམས་ཞུས་པའི་བྷོད་མཐྷོ་སྒང་ཐྷོག་གི་གནམ་གཤིས་
འགྱུར་ལྷོག་གི་ཤུགས་རེན། ཤྷོག་གངས། ༡༡
4
བྷོད་ཀི་སིད་དྷོན་རྒྱལ་རབས་ལས། ཤྷོག་གངས། ༢༣
5
Environmental Degradation on the Tibetan Plateau. http:/www.tibetanwoman.org
6
www.mtholyoke.edu/brahamaputra/river basin.
7
www.mtholyoke.edu/brahamaputra/river basin.
8
En.m.wikipedia.org/bramhamaputra/river
9
www. Britannica.com/Ganges-river. By Denyck lodrick 10-31-2014
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འབབ་བཞུར་དང་ཆུ་མྷོའི་བཞུར་རྒྱུད་དུ་མི་འབྷོར་ས་ཡ་ ༤༥10 འཚོ་གནས་བེད་བཞིན་ཡྷོད།
གང་ཆེན་ཁ་འབབ་ནི། མཐྷོ་སྒང་གི་སྷོད་མདའ་པ་དང་། མཐྷོ་ལིང་སྷོགས་བརྒྱུད་ནས་འབབ་པའི་ཚེ་ན་གང་ཆེན་
ཁ་འབབ་དང་། དེ་ནས་རྒྱ་གར་གི་མངའ་ཁྷོངས་མ་དྷི་ཨ་ནར་དང་། པན་འཇབ་དང་དེ་ནས་པ་ཀི་སི་ཏན་བརྒྱུད་
ནས་འབབ་པའི་ཚེ་ཆུ་བྷོ་སུ་ཀྲ་ལེ་ཇི་ཟེར། (Sutlej) བ་དང་ཁྱྷོན་སི་ལེ་ ༡༤༥༠11 རིང་འབབ་བཞུར་ཀིས་སེ་འགྷོ་
ས་ཡ་མང་པྷོར་འཚོ་བའི་སྷོག་དབུགས་བིན་ནས་མཐར་རྒྱ་མཚོར་ལྷོག
སེང་གེ་ཁ་འབབ་ནི། བྷོད་ཀི་སྷོད་སྒར་བརྒྱུད་འབབ་པའི་ཚེ་སེང་གེ་ཁ་འབབ་དང་། དེ་ནས་ལ་དྭགས་དང་ཀ་ཤི་
མིར་བརྒྱུད་པ་ཀི་སི་ཏན་ནས་འབབ་པའི་ཚེ་ཆུ་བྷོ་ཨིན་དྷ་སི་(Indus) ཞེས་ཟེར་བ་དང་མཐར་སི་
ལེ་ ༣༢༠༠12 འའབ་བཞུར་བས་ནས་ཆུ་བྷོ་སུ་ཀྲ་ལེ་ཇི་ལན་དུ་རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མྷོའི་ནང་དུ་ལྷོག་བཞིན་ཡྷོད་
པ་དང་ཆུ་བྷོ་ཨིན་དྷ་སི་ནི་པ་ཀེ་སེ་ཐན་དུ་ཆུ་བྷོ་རིང་ཤྷོས་དང་འཛམ་གིང་གི་རིང་ཤྷོས་ེར་གཅིག་པ་དེ་རེད།
བྷོད་ཀི་སྷོད་མངའ་རིིའི་ཕྷོགས་ཀི་གངས་རི་དང་མཚོ་རྣམས་ལས་བབས་པའི་ཁ་འབབ་རྣམ་བཞི་ཡིས་བྷོད་ཀི་
ཡུལ་ལུང་དང་། རྒྱ་གར། པ་ཀི་སི་ཏན། བྷང་ལ་ཌེ་ཤིའི་ཡུལ་ལུང་མང་པྷོར་སི་ལེ་སྷོང་ཕྲག་མང་པྷོའི་བཞུར་རྒྱུན་
རིང་སེ་འགྷོ་ས་ཡ་མང་པྷོར་དགྷོས་མཁྷོའིའཐུང་ཆུ། ཞིང་ལས་འད་མིན་ལ་མཁྷོ་བའི་ཞིང་ཆུ། ཡུལ་ལུང་དེ་རྣམས་
ཀི་ཤིང་ནགས་སྷོགས་སེ་འཕེལ་ལ་ཕན་འབྲས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་འབྱུང་བཞིན་ཡྷོད་པ་ནི་དེང་དུས་བྷོད་ཀི་ཁྷོར་
ཡུག་གི་ཐྷོག་གཟུ་བྷོར་གནས་པའི་མས་ཞིབ་པ་དང་ཚན་རིག་པ་མང་པྷོས་དཔྱད་ཞིབ་ཀི་སྙན་ཐྷོ་ ༡༩༣ ལག་ཀི་
ལུང་དངས་ནས་བྷོད་མཐྷོ་སྒང་ཐྷོག་གི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྷོག་གི་ཤུགས་རེན་ཞེས་པའི་དེབ་ལས་ཤེས་
ནུས།13 དེ་དག་ནི་གངས་ཅད་ལྷོངས་ཀི་ཁ་འབབ་ཆེན་པྷོ་བཞིས་བྷོད་ཀི་ལྷོ་ཕྷོགས་ཀི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་
སྷོགས་ལ་ཆུའི་ཐྷོན་སེད་ཇི་ལྟར་མཁྷོ་སྷོད་བེད་མིན་གི་སྷོར་ཡིན།
གཞན་ཡང་བྷོད་པའི་ཁ་རྒྱུན་ལ། ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག ཅེས་པའི་ཆུ་བྷོ་ཆེན་པྷོ་བཞི་ནི་བྷོད་ཀི་ནུབ་ཕྷོགས་ཀི་ཁྱིམ་
མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་ནག་དང་བྷོད་ཀི་ལྷོ་ཤར་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་ཁབ། ཐེ་ལེན་ཌ། ལའྷོ་སེ། ཀམ་པའྷོ་ཌ་བཅས་སྷོགས་
བརྒྱུད་ནས་མཐར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མྷོར་འབབ་བཞིན་ཡྷོད། ཆུ་བྷོ་ཆེན་པྷོ་བཞི་ནི། རྫ་ཆུ། རྨ་ཆུ། འབྲི་ཆུ། རྒྱལ་མྷོ་རྔུལ་
ཆུ་བཅས་རེད། །
རྫ་ཆུ་ནི། བྷོད་མཐྷོ་སྒང་དབུས་ཀི་བང་ཤར་ངྷོས་ཀི་གདང་ལ་རི་བརྒྱུད་ནས་འབབ་པའི་ཚེ་ན་རྫ་ཆུ་དང་། རྫ་ཆུ་
དང་ངྷོམ་ཆུ་གིས་མདྷོ་སྷོད་ཀི་མདྷོར་ཟླ་བསིལ་གིས་རྨར་ཁམས་སྷོགས་བརྒྱུད་ནས་འབབ་པའི་ཚེ་ཟླ་ཆུ་དང་།
10

www.auburn.edu/-alleykd/ganges basin
www.mapsofindia.com/maps/river/sutlej/
12
www.em.m.wikipedia.org/wiki/indus_river/
13
བྷོད་གཞུང་ཕི་དིལ་ཁྷོར་ཡུག་སྡེ་ནས་འགེམས་སེལ་བས། བྷོད་མཐྷོ་སྒང་ཐྷོག་གི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྷོག་གི་ཤུགས་རེན།
11
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དེ་ནས་བྷར་མ། ལའྷོ་སེ། ཐེ་ལེན་ཌ། ཀམ་པའྷོ་ཌ་བརྒྱུད་ནས་འབབ་པའི་ཚེ་ཆུ་བྷོ་མེ་ཀྷོང་ (Mekong) 14ཞེས་
འབྷོད་པ་དང་སི་ལེ་༤༣༥༠་ 15འབབ་བཞུར་གིས་མཐར་རྒྱ་མཚོར་འདེས་བཞིན་ཡྷོད།
རྨ་ཆུ་ནི། མཚོ་སྷོན་ཞིང་ཆེན་དཀིལ་རྒྱུད་ཀི་རི་བྷོ་བྰ་ཡན་ཧ་རི་ནས་འགྷོ་བཙུགས་ཏེ་16 ཀླུང་ཆུ་དང་། སམ་ཆུ་
སྷོགས་དང་ཟླ་བསིལ་ནས་ནང་སྷོག་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་ཆེན་ཀན་སུ།
ནིན་ཤ། ཧིད་ནན་ལ་སྷོགས་བརྒྱུད་ནས་
17
འབབ་པའི་ཚེ་གཙང་པྷོ་སེར་པྷོ་(Yellow River) ཞེས་དང་། རྒྱ་ནག་གི་ཆུ་བྷོའི་མ་ཡུམ་ཞེས་པའི་གགས་སྙན་
དང་། (Mother River of china) རྒྱ་ནག་གི་མེས་པྷོའི་དཔལ་ཡྷོན་དར་སའི་གཞི་མ་ལྟ་བུར་ (The
cradle of Chinese Civilization) ཡང་འབྷོད་བཞིན་ཡྷོད།18 ཁྱྷོན་སི་ལེ་ ༥༤༦༤ 19འབབ་བཞུར་དང་རྒྱ་
ནག་ནང་གི་ཆུ་བྷོ་རིང་ཤྷོས་གིས་པ། འཛམ་གིང་ནང་ནས་ཆེས་རིང་ཤྷོས་ཀི་ཆུ་བྷོ་བདུན་པ།20། ཆུ་བྷོའི་གཞུང་
རྒྱུད་དུ་རྒྱ་ནག་མི་མང་ས་ཡ་ ༡༨༩ 21 འཚོ་སྡྷོད་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་པའི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥%22 ལ་ཆུའི་ཐྷོན་ཁུངས་
མཁྷོ་སྷོད་ཀིས་དེ་དག་གི་འདྷོད་བྷོ་བསངས་ནས་མཐར་ཤར་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་ངལ་གསྷོ་བཞིན་ཡྷོད།
འབྲི་ཆུ་ནི། བང་ཤར་གདང་ལ་རི་རྒྱུད་ལས་བབས་ནས་རྒྱ་ནག་དྲུང་ཅིན་དང་། ནན་ཅིན་དང་ཧང་ཧད་སྷོགས་
བརྒྱུད་ནས་འབབ་པའི་ཚེ་ཆུ་བྷོ་ཡང་ཙེ་ཀང་(Yangtze River) ཟེར། ཆུ་བྷོ་དེ་ིད་ནི་ཨེ་ཤ་ཡའི་ནང་ནས་རིང་
ཤྷོས་དང་རྒྱལ་སིའི་ནང་ནས་རིང་ཤྷོས་གསུམ་པ། ཁྱྷོན་སི་ལེ་ ༦༣༠༠ འབབ་བཞུར་དང་ཆུ་བྷོ་དེའི་གཞུང་རྒྱུད་དུ་
རྒྱ་ནག་གི་མི་འབྷོར་གསུམ་ཆ་གཅིག་འཚོ་སྡྷོད་23 དང་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཆའི་དུམ་བུ་ལྔའི་ཆ་གཅིག་ལ་ཆུའི་ཐྷོན་སེད་
24 25
དང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་གི་ཐྷོན་སེད་རྩ་འབྷོར་ (PRC,s GDP) གི་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠% འབྲི་ཆུར་བརྟེན་26 ཡྷོད་
ཅིང་སེ་འགྷོ་དུང་ཕྱུར་མང་པྷོར་ཚེ་སྷོག་བིན་ནས་མཐར་རྒྱ་མཚོར་འབབ་བཞིན་ཡྷོད།
རྒྱལ་མྷོ་རྔུལ་ཆུ་ནི། གདང་ལའི་ལྷོ་ཕྷོགས་ནས་འབབ་བཞིན་ནག་ཆུ་དང་། འབྲི་རུ། སྦྲ་ཆེན། ལྷོ་རྷོང་། དཔའ་
ཤྷོད། མཛོ་སྒང་སྷོགས་བརྒྱུད་ནས་འབབ་པའི་ཚེ་རྒྱལ་མྷོ་རྔུལ་ཆུ་དང་བྷོད་ཀི་ཆུ་ཆེན་གིས་པར་གགས་ཤིང་། དེ་
14

བྷོད་ཀི་སིད་དྷོན་རྒྱལ་རབས་དང་དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད། en.m.wikipedia.org/wiki/Mekong
en.m.wikipedia.org/wiki/Mekong
16
དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མྷོ།
17
བྷོད་ཀི་སིད་དྷོན་རྒྱལ་རབས་དང་། en.m.wikipedia.org/wiki/yellow_river
18
wwf.panda.org/yellow_river
19
en.m.wikipedia.org/wiki/yellow_ river
20
en.m.wikipedia.org/wiki/yellow _river
21
wwf.panda.org/yellow_river
22
www.china.org.cn<Environment>news
23
en.m.wikipedia.org/wiki/yangtse
24
en.m.wikipedia.org/wiki/yangtse
25
བྷོད་གཞུང་ཕི་དིལ་ཁྷོར་ཡུག་སྡེ་ནས་འགེམས་སེལ་བས། བྷོད་མཐྷོ་སྒང་ཐྷོག་གི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྷོག་གི་ཤུགས་རེན། ཤྷོག་གངས། ༡༢་༡༣
26
en.m.wikipedia.org/wiki/yangtse
15
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ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་འཇིགས་སྣང་གསྷོན་པྷོ།

ནས་བྷར་མའི་ཡུལ་ལུང་བརྒྱུད་ནས་འབབ་པའི་ཚེ་ཆུ་བྷོ་སར་སྦུན་(Salween) ཞེས་གགས། ཁྱྷོན་སི་
ལེ་ ༢༤༠༠ འབབ་བཞུར་དང་ཆུ་བྷོ་སར་སྦུན་གི་གཞུང་རྒྱུད་དུ་བྷར་མའི་མི་འབྷོར་བརྒྱ་ཆ་ ༤༢% 27 ལ་འཐུང་
ཆུ་དང་ཞིང་ལས་སྷོགས་ལ་མཁྷོ་བའི་ཆུའི་ཐྷོན་སེད་སྐྲུན་བཞིན་ཡྷོད།
གྷོང་དུ་འཁྷོད་པ་རྣམས་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་གཅིག་ཏུ་དགའ་ཞིང་གཅིག་ཏུ་དུངས་པའི་རང་ཅག་རྣམས་ཀི་
ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་ཡུན་རིང་དུ་བདག་གཅེས་དང་སྲུང་སྷོབ་བས་པའི་ཁ་འབབ་བཞི་དང་ཆུ་ཆེན་
བཞིའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་། ཡུལ་ལུང་། རྒྱལ་ཁབ་གང་དང་གང་དུ་བཞུར་མིན། ཆུ་བྷོ་དེ་དག་གི་གཞུང་རྒྱུད་དུ་
འཚོ་བའི་མི་འབྷོར་གི་གངས་ཚད། ཆུའི་རིང་ཚད་སྷོགས་དེང་དུས་ཀི28་མས་ཞི
བ་པ་དང་ཚན་རིག་པ་སྷོགས་ཀི་
29
སྙན་ཐྷོ་དང་ཆུ་བྷོ་དེ་དག་གང་དུ་བཞུར་བཞིན་ཡྷོད་མེད་ཀི་ས་ཁ་ སྷོགས་ལ་ཞིབ་ཏུ་བཀླགས་པ་དང་བལྟས་
ཚེ། དངྷོས་གནས་མཐྷོ་སྒང་གི་བྷོད་འདི། གྷོལ་ལ་ཧིལ་པྷོའི་མི་འབྷོར་ཆེ་ཤྷོས་གིས་ཏེ་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་མི་མང་
དུང་ཕྱུར་མང་པྷོའི་འཚོ་རྟེན་གི་གཞི་མ་དང་། ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་ཆུ་མཛོད། ཨེ་ཤ་ཡའི་སྷོག་རྩ་ལ་སྷོགས་པའི་སྡྷོམ་
ཚིག་དེ་དག་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་བདེན་དཔང་ལག་པར་རེད་ཐུབ།
བྷོད་གཞུང་ཕི་དིལ་ཁྷོར་ཡུག་མས་ཞིབ་པ་འཛམ་ལ་བསན་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ེ་ཆར་( 2015.3.22 )འཛམ་
གིང་གི་ཆུའི་ིན་མྷོར་མེག་གྷན་ིན་སླྷོབ་ཏུ་གཏམ་བཤད་སབས། བྷོད་སམ་ན། ཨེ་ཤ་ཡ་ཤི། ཟེར་བའི་བརྷོད་གཞི་
དང་། ཨེ་ཤ་ཡའི་ཆུ་བྷོའི་ཆགས་འཇིག་མཐྷོ་སྒང་བྷོད་ཀི་ཁྷོར་ཡུག་ལ་བརྟེན། ཟེར་བའི་སྡྷོམ་ཚིག དེ་བཞིན་དུ་ཨེ་
ཤ་ཡའི་ཆུ་མཛོད་ཨེ་ཤ་ཡའི་སྷོག་རྩ་ཡིན། ཞེས་པ་སྷོགས་ནི་བསམ་གཞིག་ཞིབ་མྷོ་བཏང་བའི་རླབས་ཆེན་གི་སྡྷོམ་
ཚིག་ཏུ་ངྷོས་འཛིན་གཞི་ནས་ཐྷོབ་པ་དང་། མཐྷོ་སྒང་བྷོད་ཀི་ཁྷོར་ཡུག་དང་ཆུ་ཆེན་རྣམས་ནི་བྷོད་མི་རྩམ་ཟན་ས་
ཡ་དྲུག་ཙམ་ལ་དབང་བའི་གནད་དྷོན་དང་གལ་གནད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ང་ཚོའི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱ་དཀར་ནག་
གིས་ཀིས་མཚོན་སེ་འགྷོ་དུང་ཕྱུར་མང་པྷོའི་ཚེ་སྷོག་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡྷོད་པས་ཨེ་ཤ་ཡའི་མངའ་ཁུལ་གི་
ནང་ནས་ཆེས་གལ་གནད་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁམས་ཤིག་ཏུ་ངྷོས་འཛིན་བེད་རིན་ཡྷོད་པ་དང་། མིང་དྷོན་མཚུངས་པའི་
དྷོན་དམ་པའི་ཨེ་ཤ་ཡའི་ཆུ་མཛོད་ཆེན་མྷོའི་མཚན་སྙན་མཐྷོ་སྒང་བྷོད་ིད་ལས་གཞན་གང་ལ་འྷོས་བབ་མ་
མཆིས་སྙམ།
འྷོ་ན་མཐྷོ་སྒང་བྷོད་དེ་ིད་ཨེ་ཤ་ཡའི་ཆུ་མཛོད་ཡིན་ན། མཐྷོ་སྒང་བྷོད་ཀི་ཆུ་ཆེན་དང་ཁྷོར་ཡུག་འབག་བཙོག་
གི་རེན་པས་དཀའ་ངལ་གང་ཞིག་འཕྲད་བཞིན་ཡྷོད་དམ། གང་ཞིག་འཕྲད་ངེས་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།

27

www.fao.org/nr/water/salween/
www.shangri-la-river-expedtions.com
29
www.worldlast.com
28
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ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་འཇིགས་སྣང་གསྷོན་པྷོ།

ག༽ བྷོད་ཀི་ཆུ་ཆེན་གི་འབག་བཙོག་དང་། མི་མང་དུང་ཕྱུར་གི་ངུ་འབྷོད།
ང་ཚོའི་ཡབ་མེས་རྣམས་ཀི་ཁ་དཔེར། ཆུ་མགྷོ་བསྙྷོགས་ན་དྭངས་ཐབས་མེད། ཅེས་པ་ལྟར་ཨེ་ཤ་ཡའི་ཆུ་བྷོ་ཀུན་གི་
འབྱུང་ཁུངས་བྷོད་མཐྷོ་སྒང་གི་ཆུ་ཆེན་ཁག་དང་། གངས་རི། མཚོ་དང་མཚེའུ་སྷོགས་ཡིན་པ་ནི་གྷོང་དུ་འཁྷོད་
པའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཀི་བདེན་དཔང་བས་ཡྷོད་ལ། བྷོད་ཀི་ཁྷོར་ཡུག་ལ་དྷོ་ཕྷོག་དང་གཏྷོར་སྷོན། འབག་བཙོག་ཇི་
ཙམ་སྷོང་བའི་ཚོད་ཀིས་བྷོད་ཀི་ཆུ་ཆེན་ཁག་བཞུར་ཡུལ་གི་ཨེ་ཤ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀི་མི་མང་དུང་ཕྱུར་མང་
པྷོར་དཀའ་ངལ་བཟླྷོག་མེད་ཅིག་འཕྲད་ངེས་ཡིན་པ་ནི་ཆྷོས་ིད་ཡིན་ལ། ལག་པར་དུ་དེང་གི་མས་ཞིབ་པ་དང་
ཚན་རིག་པ་མང་པྷོའི་སྙན་ཐྷོ་ 30 31རུ་གསལ་བ་ལྟར་རེད།
འྷོ་ན་བྷོད་ཀི་ཁྷོར་ཡུག་དང་ཆུ་ཆེན་ཁག་ལ་འབག་བཙོག་བཟྷོ་མཁན་ལྟེ་བ་གང་ཡིན་དང་། དེའི་མཇུག་འབྲས་སུ་
ཅི་ཞིག་བྱུང་ཞེ་ན། སིར་ན་སི་ལྷོ་ ༡༩༥༠ ཡར་སྷོན་དུ་བྷོད་མཐྷོ་སྒང་གི་ཁྷོར་ཡུག་དང་། གངས་རི། ཆུ་ཆེན་ཁག་
འབག་བཙོག་གི་རྒྱུར་གྱུར་བའི་གཏེར་ཁ་སྷོག་འདྷོན་དང་། ཆུ་རགས། ཆུ་ཆེན་ཁག་གི་ཁ་ཕྷོགས་བསྒྱུར་བ་སྷོགས་
ཀི་ལས་དྷོན་གང་ཡང་གེར་མེད་པ་ནི་ལྷོ་རྒྱུས་ཀིས་བདེན་དཔང་བེད་ཐུབ་ལགས། བྷོད་མི་རིགས་ནི་ཡང་དག་
པར་རྫྷོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའི་རྷོ་བཅུད་མང་བའི་རེན་ལས་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་བརྩི་མཐྷོང་
དང་། གལ་ཆེན་གི་འདུ་ཤེས་འཛིན་མཁན་གི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། ས་རྐྷོ་རྷོ་སླྷོག་གི་ལས་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་
གཏྷོར་སྷོན་གི་རྒྱུར་ངྷོས་འཛིན་བེད་མཁན་གི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན།
སི་ལྷོ་ ༡༩༥༠ ནས་རྒྱ་དམར་གིས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀིས་ཕྱུག་པའི་མཐྷོ་སྒང་བྷོད་ཀི་གཏེར་ཁ་སྷོག་འདྷོན་གི་ལས་
གཞི་འགྷོ་བཙུགས་པ་32 དང་མཐྷོ་སྒང་གི་ཁྷོར་ཡུག་ལ་མས་རྒུད་ཀི་འགྷོ་ཡང་ཚུགས་ཡྷོད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་
བྷོ་ནི་བྷོད་ནང་དུ་གཏེར་ཁ་སྷོག་འདྷོན་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་དང་། ཆུ་རགས་ཚོད་མེད། ཆུ་ཆེན་ཁག་གི་བཞུར་ཡུལ་
གི་ཁ་ཕྷོགས་བསྒྱུར་པ། ཁྷོར་ཡུག་འབག་བཙོག་ལ་སྷོགས་པའི་རེན་གིས་བྷོད་ཀི་ཆུ་ཆེན་ཁག་སམ་འགྷོ་ཚུགས་པ་
དང་། ཆུ་ཆེན་གི་ཞེང་ཚད་ཇེ་ཆུང་སྷོག33ས་སུ་ཕིན་ཡྷོད། WWF ཚོགས་པའི་སྙན་ཐྷོའི་ནང་དུ་འཛམ་གིང་གི་ཆུ་
ཆེན་ཁག་བཅུ་སམ་ེན་ཡྷོད་པ་དང་། དེའི་ནང་ནས་ལྔ་ནི་བྷོད་མཐྷོ་སྒང་ནས་བཞུར་བའི་ཆུ་བྷོ་སེ་ ༡ རྒྱལ་མྷོ་
རྔུལ་ཆུ། ༢ རྨ་བ་ཁ་འབབ། ༣ རྟ་མཆྷོག་ཁ་འབབ། ༤ འབྲི་ཆུ། ༥ རྫ་ཆུ་བཅས་ཡིན་པ་རེད།34 ཆུ་ཆེན་དེ་དག་སམ་
པའི་ེན་ཁ་འཕྲད་བཞིན་པའི་རྒྱུ་རེན་གཙོ་བྷོ་ཁག་དྲུག་ཙམ་སྙན་ཐྷོ་དེའི་ནང་དུ་གསལ་ཡྷོད་པ་ནི། ༡ ཆུ་རགས་
དང་འཛུགས་བསྐྲུན། (Dams andi nfrastructure) ༢ ཆུ་ཚོད་མེད་འབྷོར་
30
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ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་འཇིགས་སྣང་གསྷོན་པྷོ།

འདེན། (Excessive water extraction) ༣ གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྷོག (Climate Change) ༤ སྷོག་ཆགས་
ཕན་ཚུན་བཙན་འཛུལ། (Invasive35species) ༥ ་ཚོད་མེད་འཛིན་བཟུང་། (Over fishing) ༦ ཁྷོར་ཡུག་
འབག་བཙོག (Pollution) བཅས་ བགངས་ཡྷོད་ཅིང་། བྷོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱུ་རེན་དེ་དག་ལས་ཇི་ཙམ་
ཞིག་ལག་བསར་བེད་མིན་ནི་ཤེས་གསལ་རེད། དཔེར་ན། ་༢༠༠༦ ལྷོར་རྒྱ་ནག་ཤིང་ཧྭ་གསར་ཁང་གི་གསར་
འགྱུར་ལྟར། འབྲི་ཆུའི་བརྒྱ་ཆ་ ༦༦ ཙམ་འཐུང་ཆུ་མི་རུང་བར་གྱུར་པ་དང་། ཆུ་བཙོག་གི་རིགས་
ཏུན་ (Ton) ཐེར་འབུམ་བཞི་ཙམ་གཙང་པྷོའི་དེའི་ནང་དུ་བཞུར་བཞིན་ཡྷོད་པ་དང་། དེ་ལས་བརྒྱ་ཆ་
༧༣% བཟྷོ་གྲྭ་ཁག་ལས་ཐྷོན་པའི་ཆུ་སྙིགས་ཡིན་ཞེས་སེལ་ཡྷོད་ཅིང་36།
རྒྱ་ནག་ནི་འཛམ་གིང་ནང་གི་ཟ་འབྲས་ཀི་ཐྷོན་ཁུངས་ཆེ་ཤྷོས་བཅུའི་ནང་ནས་ཨང་དང་པྷོར་ཆགས་ཡྷོད་
ཅིང་། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་གི་འབྲས་ཀི་ཐྷོན་ཁུངས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠% ཙམ་འབྲི་ཆུའི་བཞུར་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་
བཞིན་ཡྷོད་ཅིང་37། གལ་ཏེ་འབྲི་ཆུ་ལ་དྷོ་ཕྷོག་ཤུགས་ཆེ་སྷོང་ཚེ་རང་བཞིན་གིས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་དང་རྒྱལ་སིའི་
ཐྷོག་ལ་ཟ་འབྲུའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ངེས་རེད། དེ་བཞིན་དུ་ེ་བའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གི་ཚན་རིག་པ་ཞིག་
གིས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པྷོའི་ཁ་ཕྷོགས་བསྒྱུར་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་དུ་འདེན་ཐུབ་ཚེ་ལེགས་ཚུལ་གི་བསམ་འཆར་
ཞིག་བཏྷོན་ཡྷོད་ཅིང་། གལ་ཏེ་དངྷོས་གནས་རྒྱ་ནག་གིས་ཧམ་སེམས་ཀིས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པྷོའི་ཁ་ཕྷོགས་བསྒྱུར་
ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་དངས་ཚེ། གཙང་པྷོ་དེ་ིད་བཞུར་ཡུལ་གི་རྒྱ་གར་དང་བྷང་ལ་ཌེ་ཤིའི་ཞིང་པ་ས་ཡ་མང་པྷོར་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་དེ་རྒྱལ་སིའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ངེས་ཡིན་ཏེ། རྒྱ་གར་ནི་འཛམ་གིང་
ནང་ནས་འབྲས་ཀི་ཐྷོན་ཁུངས་ཆེ་ཤྷོས་གིས་པ་དང་།38 བྷང་ལ་ཌེ་ཤི་ཨང་བཞི་པ་39 ཆགས་ཡྷོད་ཅིང་། ཡྷོ་རྷོབ་
ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་འབྲས་མཁྷོ་སྷོད་བེད་མཁན་གཙོ་བྷོ་ཁག་ནི་ཨེ་ཤ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་ཆགས་ཡྷོད་པའི་
ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ད་རྒྱ་40 འདིའི་ནང་དུ་གསལ་ཡྷོད་པ་ལྟར་རེད། དེ་བཞིན་ད་རྒྱ་དེའི་ནང་དུ་འཛམ་གིང་
ནང་ནས་འབྲས་ཀི་ཐྷོན་ཁུངས་ཆེ་ཤྷོས་བཅུའི་ནང་ནས་དྲུག་ནི་བྷོད་ཀི་ཆུ་ཆེན་ཁག་ལ་བརྟེན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དག་
ཡིན་པ་གསལ།
དེ་བཞིན་དུ་་ ༢༠༡༣ ལྷོར་བྱུང་བའི་དྷོན་རེན་ཞིག་སེ་ལ་ས་ནས་སི
་ལེ་ ༧༠ ཡས་མས་སུ་ཆགས་པའི་གྷོང་དཀར་
41
གི་རྒྱ་མྷོའི་ཡུལ་ལུང་གཅིག་པུར་མི་ལྷོ་ི་ཤུའི་ལག་རིང་། ཟངས་དང་། ལྕགས། གསེར་སྷོགས་ཀིས་མཚོན་པའི་

35

wwf .panda.org/river-risk/
www.china.org.cn/environment.December 13 2006
37
WWF China, ‘Meltling-glaciers-on-the –Tibetan-Plateau’
38
www.thecountriesof.com
39
www.thecountriesof.com
40
www.thecountriesof.com
41
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ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་འཇིགས་སྣང་གསྷོན་པྷོ།

གཏེར་ཁ་སྷོག་འདྷོན་ས་གནས་མི་འད་བ་དྲུག་དང་། 42 རྒྱ་མའི་ལུང་པའི་ཆུ་བྷོ་ནི་ལ་སའི་སིད་ཆུའི་ནང་དུ་བཞུར་
བཞིན་ཡྷོད་པ་དང་། སིད་ཆུ་ནི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པྷོ་དང་ཟླ་བསིལ་གིས་རྒྱ་གར་གི་ནང་དུ་བཞུར་བཞིན་ཡྷོད་པས་
རྒྱ་གར་དང་བྷང་ལ་ཌེ་ཤིའི་མི་འབྷོར་ས་ཡ་མང་པྷོ་ཡར་ཀླུང་གཙང་པྷོའི་ཆུ་རྒྱུན་ལ་བརྟེན་ཅིང་། གལ་ཏེ་གཙང་
པྷོ་འདིའི་ནང་དུ་གཏེར་ཁ་སྷོག་འདྷོན་གི་སྙིགས་རྷོའི་དུག་ཆུ་ཤུགས་ཆེ་ཤྷོར་ན་དེའི་ངན་འབྲས་ནི་རྒྱ་གར་དང་
བྷང་ལ་ཌེ་ཤིའི་མི་མང་ས་ཡ་མང་པྷོའི་འཚོ་གནས་ལ་དྷོ་ཕྷོག་དང་ལག་པར་ཞིང་ལས་ཐྷོན་སེད་ལ་དྷོ་ཕྷོག་བྱུང་
ཚེ། དེ་ནི་ཡུལ་དེ་དག་གི་ཞིང་ལས་པ་གཅིག་པུར་འཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་མིན་པར་རྒྱལ་སིའི་
རང་བཞིན་ཅན་གི་དཀའ་ངལ་དུ་འགྱུར་ངེས་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནི། གལ་ཏེ་ཞིང་ལས་ཀི་སྷོན་ཐྷོགས་ལེགས་པྷོ་མ་
བྱུང་ཚེ། འཛམ་གིང་གི་མི་འབྷོར་ལྷོ་རེ་ནས་ཇེ་མང་དང་། ཟ་འབྲུའི་འཐྷོན་སེད་ཇེ་ཉུང་དུ་ཕིན་པའི་རེན་གིས་
རྒྱལ་སིའི་ནང་དུ་ཟ་འབྲུའི་འདང་མིན། རིན་གྷོང་ཇེ་ཆེར་དང་སྤུས་ཚད་ཇེ་ཞན་དུ་འགྷོ་བའི་དཀའ་ངལ་འབྱུང་
ངེས་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་སིའི་ WWF ཚོགས་པས་བཏྷོན་པའི་སྙན་ཐྷོའི་ནང་དུ། ཆུ་ཆེན་ཁག་གི་གཞུང་རྒྱུད་ཀི་ཞིང་
སར་འཕྲད་པའི
་འཇིགས་པའམ་ེན་ཁ་ནི་ང་ཚོར་འཕྲད་པའི་འཇིགས་པའམ་ེན་ཁ་
43
ཡིན། ( Fact: river basins are threatened and that threatened us) ཞེས་སྡྷོམ་ཚིག་འདི་ནི་ངེས་པར་
མནྷོ་བསམ་གཏྷོང་དགྷོས་ངེས་ཞིག་ཡིན། མ་འྷོངས་པར་ཟ་འབྲུའི་དཀའ་ངལ་ལ་བརྟེན་པའི་འཛམ་གིང་དུ་དམག་
འཁྲུག་དང་རྩྷོད་རྷོག་ཆེན་པྷོ་ཞིག་འབྱུང་ངེས་དང་དེའི་གཞི་རྩ་ནི་བྷོད་ཀི་ཆུ་ཆེན་ཁག་ལ་འབག་བཙོག་གི་གནད་
དྷོན་ལ་ཐུག་པས་རྒྱ་ནག་དཔྷོན་རིགས་རྣམས་ཀིས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྷོའི་བསམ་ཤེས་མི་བེད་པར་གནས་སབས་
ཤྷོག་དངུལ་གི་གངས་མང་ཉུང་ཙམ་གི་ཆེད་རང་གི་དབང་ཆ་ལྷོག་པར་བེད་སད་ནས་འདྷོད་རྔམས་ཀི་ཚྭ་ཆུ་
འཐུངས་པའི་རྒྱལ་སི་དང་རྒྱལ་ནང་གི་བཟྷོ་གྲྭ་ཆེ་ཁག་ལ་བྷོད་ནང་དུ་གཏེར་ཁ་སྷོག་འདྷོན་དང་། ཆུ་རགས་ཚོད་
མེད། ཆུ་ཆེན་ཁག་གི་བཞུར་ཡུལ་ལ་སངས་འཛིན་སྷོགས་རང་སྣང་གང་དན་གིས་བེད་དུ་བཅུག་ཚེ་དེའི་ེས་
འབྲས་སུ་ཆབ་སིད་དང་ཨེ་ཤ་ཡའི་ཞིབ་འཇུག་པ་མང་པྷོས་མ་འྷོངས་པར་ཨེ་ཤ་ཡའི་ནང་ལ་ཆུའི་དམག་འཁྲུག་
ཆེན་པྷོ་ཞིག་འབྱུང་ངེས་ཀི་སྷོན་དཔག་བེད་བཞིན་པ་ལྟར་འྷོང་ངེས་ཆེ་སྙམ།
དེ་འད་བའི་དམག་འཁྲུག་དང་དཀའ་ངལ་མི་འྷོང་ཆེད་ད་ལྟ་ནས་བྷོད་ཀི་ཆུ་ཆེན་ཁག་བཞུར་ཡུལ་གི་ཡུལ་ལུང་
སྷོ་སྷོའི་མ་ཆུང་ཞིང་པ་རྣམས་མམ་རུབ་དང་། ཚོགས་སྡེ། རང་དབང་ཅན་གི་སིག་འཛུགས་ཁག་ནས་རྒྱལ་སིའི་
སེང་དུ་འཛམ་གིང་མི་མང་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུའི་རྣ་ལམ་དུ་གྷོ་ཐུབ་ཅིང་སེམས་འགུལ་ཐེབས་ནུས་པའི་ཞི་བའི་
ལས་འགུལ་འད་མིན་དང་། བྷོད་ཀི་ཆུ་ཆེན་ཁག་ཨེ་ཤ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གལ་གནད་ཆེ་བའི་རང་བཞིན་རྣམས་ངྷོ་
སྷོད། ཆུ་མེད་ན་འགྷོ་བ་མེད། ཅེས་པ་ལ་སྷོགས་པའི་བརྷོད་ཚིག་འད་མིན་གི་འྷོག་ནས་ཞི་བའི་འདུ་འཛོམས་དང་
ཞི་བའི་གྷོམ་བགྷོད་ཆེན་མྷོ་དང་འབྲེལ་ཨེ་ཤ་ཡ་འཆི་བཞིན་པའི་གདུང་བའི་ངུ་འབྷོད་ཆེན་པྷོའི་འབྷོད་ས་སྷོག་
པའི་དུས་ཚིགས་ཞིག་མི་འགངས་བར་སེལ་དགྷོས་སྷོ། །
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ང༽ ཁྷོར་ཡུག་སྲུང་སྷོབ་དང་། ང་ཚོའ་ི འགན་ལེན།
ཁྷོར་ཡུག་སྲུང་སྷོབ་ནི། དེང་གི་ཆར་གྷོ་ལ་ཧིལ་པྷོའི་ཐྷོག་བགྷོ་གེང་དང་དྷོ་སྣང་བེད་ཡུལ་གཙོ་བྷོའི་གས་ཤིག་
ཡིན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་མཐར་ཐུག་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་གཏྷོར་བརླག་དང་འབག་བཙོག་བཏང་ནས་སེ་འགྷོ་རྣམས་
བདེ་ཐང་ངང་ནས་གནས་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་ཤེས་རྟྷོགས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ལ། མའྷོ་ཙེ་ཏུང་གིས། ཁ་ནང་
དུ་མི་ཤྷོང་པ་དང་ལྕེས་མི་ཐེག་པས་ཚིག་སམ་ཞིག་བརྷོད་པ་ནི། འགྷོ་བ་མིས་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་ངེས་པར་དབང་
སྒྱུར་བེད་དགྷོས།44 ཞེས་གནས་ལུགས་དང་མི་མཐུན་ཞིང་ཚན་རིག་དང་མི་མཐུན་པའི་ལྷོག་གཏམ་ཞིག་བཤད་
ཡྷོད། རང་བྱུང་ཁམས་ནི་ང་ཚོའི་ཁྱིམ་ཚང་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡྷོད། གལ་ཏེ་རང་ིད་ཀིས་ཁྱིམ་ཚང་ལ་གཏྷོར་བརླག་
དང་ཕ་མེས་ཡང་མེས་ཀིས་བཞག་པའི་ཤུལ་བཞག་གི་ཁྱད་ནྷོར་ཡྷོད་ཚད་ཁྱེར་ནས་ཤྷོག་དངུལ་ལ་བརེ་དགྷོས་པ་
དང་། ཁྱྷོད་ཀིས་ཁྱིམ་ཚང་ལ་དབང་སྒྱུར་བེད་དགྷོས། ཞེས་རང་ིད་ཀི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ལ་དེ་ལྟར་སྨྲས་ན་འགིག་
གམ། དེ་ལས་བཟླྷོག་སེ་ཁྱྷོད་ཀིས་རང་ིད་ཀི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ལ་ཁྱིམ་ཚང་ལ་གཅེས་སས་དང་བདག་ར་བེད་
དགྷོས་པའི་སླྷོབ་གསྷོ་ག་ཚོད་ཀིས་སེམས་ལ་ཟུག་པ་བཏང་བ་དེ་སིད་དུ་ཁྱིམ་ཚང་ལ་བདེ་སིད་འབྱུང་ངེས་ཡིན།
བྷོད་ཀི་གཏམ་དཔེ་ལ། མཚོ་བདེ་ན། ་བདེ། ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟར་ང་ཚོ་འགྷོ་བ་མི་ནི་་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། ཁྷོར་ཡུག་ནི་
མཚོ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། མཚོ་ཇི་ཙམ་གཙང་བ་དང་རྫབ་རྫྷོབ་ཀི་གད་སྙིགས་མེད་པ་དེའི་ཚོད་ཀིས་་བདེ་བ་
ལྟར། གྷོ་ལ་ཧིལ་པྷོའི་ཁྷོར་ཡུག་ཇི་ཙམ་གཙང་བ་དང་། གཏྷོར་བརླག་འབག་བཙོག་མ་བཏང་བ་དེའི་ཚོད་ཀིས་
འགྷོ་བ་མི་རྣམས་ནད་ཉུང་བ་དང་། ཚེ་རིང་བ་བཅས་བདེ་སིད་ཀི་འཚོ་བ་ཞིག་རྷོལ་ཐུབ་ཅིང་། འགྷོ་བ་མི་རྣམས་
ནི་ཁྷོར་ཡུག་ལ་ཕར་བརྟེན་པ་ལས་རང་བྱུང་ཁྷོར་ཡུག་ཚུར་འགྷོ་བ་མི་ལ་བརྟེན་པ་མིན་པས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་
འབྲེལ་བའི་རྣམ་གཞག་ཤེས་པ་གལ་ཆེ། འགྷོ་བ་མི་ནི་གྷོ་ལ་ཧིལ་པྷོར་ལན་ཅིག་ལྟ་སྷོར་དུ་འྷོང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཡང་
མི་བསམ་མེད་དང་ཅྷོལ་ཆུང་འགས་གནས་ལུགས་དེ་ལྟར་དུ་མ་རྟྷོགས་པར་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ལྟ་སྷོར་གི་དུས་
ཡུན་མ་རྫྷོགས་དབར་འཇིག་རྟེན་འདིར་གཏྷོར་བརླག་ཚོད་མེད་བས་པའི་ེར་ལེན་གིས་ཡང་བསར་མགྷོན་དུ་
བསུ་བར་འཇིག་རྟེན་གི་ས་རྷོ་རི་བྲག་ལ་སྷོགས་པའི་རང་བྱུང་ཁམས་རྣམས་ཞེན་པ་ལྷོག་ངེས་ལྟ་བུ་བཟྷོ་བཞིན་
ཡྷོད།
དེ་འད་བའི་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་གཏྷོར་བརླག་ཚོད་མེད་གཏྷོང་མཁན་གཙོ་བྷོ་ང་ཚོ་མ་ཆུང་འགྷོ་བ་རྣམས་མ་
ཡིན་ལ། མི་བསམ་མེད་དང་གཞན་སེམས་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་མེད་ཅིང་འདྷོད་པའི་ལན་ཚྭ་འཐུངས་པའི་འཛམ་གིང་
གི་ཕྱུག་བདག་ཁག་དང་སྒེར་བདག་དབང་ཆ་ལྷོག་སྷོད་པ་རྣམས་ཡིན་པ་ང་ཚོས་ངེས་པར་ཤེས་པའི་ཐྷོག་ནས་
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ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་འཇིགས་སྣང་གསྷོན་པྷོ།

རང་བྱུང་ཁམས་ནི་འགྷོ་བ་ཡྷོད་དྷོ་ཅྷོག་ལ་ཐུན་མྷོང་དུ་དབང་བའི་ང་ཚོའི་སྷོག་གི་འཚོ་རྟེན་ག་ཅིག་ཡིན། དེ་ནི་
འཇིག་རྟེན་གི་རྒྱལ་པྷོ་དང་། སིད་འཛིན། སིད་བྷོན་གིས་མཚོན་པའི་དབང་འཛིན་ཅན་གི་སེས་བུ་སྒེར་སུ་ལ་ཡང་
དབང་མེད་ཅིང་། དེ་བས་ཀང་འབག་བཙོག་དང་གཏྷོར་བརླག་གཏྷོང་རྒྱུའི་དབང་ཆ་མེད་ཅིང་དེ་ལས་བཟླྷོག་སེ་
སྲུང་སྷོབ་བེད་དགྷོས་པའི་འགན་དབང་དང་སྣེ་གཙོ་བྷོར་འཁིད་དགྷོས་པའི་ཀུན་ཁྱབ་སེམས་ཁུར་བེད་དགྷོས།
སིར་ན་ཁྷོར་ཡུག་སྲུང་སྷོབ་ཀི་ལས་འགན་ནི། གཞུང་གི་ལས་བེད་ལྟ་བུའི་སེས་བུ་སྒེར་ཞིག་ལ་འཁིས་པ་ཙམ་མ་
ཡིན་པར་ང་ཚོ་མི་སེར་དཀྱུས་མ་ཀུན་ལ་འཁིས་པའི་བཟླྷོག་ཏུ་མེད་པའི་འྷོས་འགན་ཞིག་ཡིན། ཕྲན་གིས་ཁྷོར་ཡུག་
སྲུང་སྷོབ་ཀི་གྷོ་དྷོན་དང་འགན་ལེན་ལ་ལྟ་ཚུལ་ནི། རང་ིད་སྡྷོད་གནས་ཀི་གཡས་གཡྷོན་དུ་འབག་བཙོག་དང་
གད་སྙིགས་གང་བྱུང་མ་གཡུག་པར་གཙང་སྦྲ་བེད་པ་ཙམ་ལ་ངྷོས་འཛིན་བེད་ཀིན་མེད། རང་ིད་ཀི་གཡས་
གཡྷོན་དང་། དེ་ལས་བརྒལ་བའི་ཡུལ་ལུང་། རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་ཏུ་རང་ིད་ཀིས་མཐྷོང་ཐྷོས་མྷོང་གསུམ་བྱུང་
བའི་ཤིང་ནག་གཅྷོད་འབྲེག་དང་། ཚད་བརྒལ་གི་གཏེར་ཁ་སྷོག་འདྷོན། ཆུ་རགས་ཚོད་མེད་འཛུགས་སྐྲུན་སྷོགས་
ལ་དྷོ་སྣང་དང་། དེ་རྣམས་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་འབག་བཙོག་གི་རྒྱུ་རེན་གཙོ་བྷོ་ཞིག་ཏུ་ངྷོས་འཛིན་གིས་འཇིག་
རྟེན་སིའི་བདེ་སྡུག་ལ་འགན་ཁུར་དང་སེམས་ཁུར་བེད་མཁན་ལ་ངས་ཁྷོར་ཡུག་སྲུང་སྷོབ་པའམ་ཁྷོར་ཡུག་པ་
ཞེས་བརྷོད། དེ་བཞིན་དུ་ཚོགས་སྡེ་དང་། སིག་འཛུགས། རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཆུང་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་དྷོན་དེ་ལྟར་དུ་
སེམས་ཁུར་བེད་མཁན་ཞིག་ལ་ཁྷོར་ཡུག་སྲུང་སྷོབ་བེད་མཁན་གི་ཚོགས་སྡེ་དང་རྒྱལ་ཁབ་སྷོགས་ཀི་ཁྷོངས་སུ་
བརྩི་རུང་།
དེ་ལས་གཞན་དུ་རང་ིད་ཀི་ེ་འཁིས་སུ་གད་སྙིགས་གང་བྱུང་གཡུག་པར་ཁྷོར་ཡུག་འབག་བཙོག་བཟྷོ་མཁན་
དུ་བརྩིས་ནས་ལྟ་སངས་ངན་པ་དང་། ེས་ཆད་སྷོགས་བཅད་ནས་ཁྱིམ་ཚང་དང་། གྷོང་དང་གྷོང་ཁྱེར་སྷོགས་
གཙང་སྦྲ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ་དང་གད་སྙིགས་རྫབ་རྫྷོབ་མཐྷོང་རྒྱུ་མེད་ཀང་། མི་སེར་དཀྱུས་མས་མི་མཐྷོང་སར་ཚད་
ལས་བརྒལ་བའི་གཏེར་ཁ་སྷོག་འདྷོན་དང་། ཆུ་རགས་སྷོགས་ཚོད་མེད་བརྒྱབས་ནས་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་གནྷོད་
འཚེ་བཟྷོ་མཁན་ནི་ཁྷོར་ཡུག་སྲུང་སྷོབ་བའི་གས་སུ་ཚུད་ཐབས་མེད་ཅིང་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་དག་བྷོའི་གཏེ་བྷོ་
ཡིན་ནྷོ། དཔེ་མཚོན་ཞིག་བཞག་ན། བཞུགས་སྒར་ར་རམ་ས་ལའི་གཡས་གཡྷོན་དུ་གད་སྙིགས་སྷོགས་ཧ་ཅང་མང་
ཡང་མཛེས་སྡུག་ལན་པའི་ར་རམ་ས་ལའི་རང་བྱུང་ཁྷོར་ཡུག་ནི་སར་བཞིན་མཛེས་སྡུག་ལན། དེ་ནི་ཁྷོར་ཡུག་
འབག་བཙོག་གི་རྒྱུ་རེན་གཙོ་བྷོ་གཏེར་ཁ་སྷོག་འདྷོན་དང་བཟྷོ་གྲྭ་སྷོགས་མེད་པས་རང་བྱུང་ཁམས་དང་མཁའ་
རླུང་ཧ་ཅང་གཙང་། ཕྷོགས་གཞན་ཞིག་ཏུ་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་གི་གྷོང་ཁྱེར་གཡས་གཡྷོན་དུ་གད་སྙིགས་གང་བྱུང་དུ་
གཡུག་པ་དང་གད་སྙིགས་རྫབ་རྫྷོབ་མཐྷོང་རྒྱུ་མེད་ཀང་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་གི་མཁའ་རླུང་འབག་བཙོག་ཚད་ལས་
བརྒལ་བའི་གནས་ཚུལ་རྒྱལ་སིའི་གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་ཡང་ཡང་འཐྷོན་བཞིན་པ་ནི་ཀུན་གིས་མཁྱེན་གསལ་
རེད། འདིའི་རེན་རྩ་གཙོ་བྷོ་གང་ཞིག་ལ་ཐུག་ཡྷོད་མེད་ང་ཚོ་ཀུན་གིས་ཤེས་གསལ་རེད། ངས་ལྟ་ཚུལ་ལ་དེ་ནི་
ཁྷོར་ཡུག་སྲུང་སྷོབ་ཇི་ལྟར་བེད་དགྷོས་མིན་གི་མཐར་ཐུག་གི་ཤེས་བ་མེད་ཅིང་འདྷོད་རྔམས་ཀི་དཔལ་འབྷོར་
ལམ་ལུགས་ལ་བརྩི་མཐྷོང་ཆེ་དགས་པའི་རེན་གིས་རེད་སྙམ།
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སིར་ན་གྷོ་ལ་ཧིལ་པྷོའི་ཁྷོར་ཡུག་མས་ཆག་འགྷོ་སངས་ལ་གིས་ལས་མ་འདས། དང་པྷོ། རང་བྱུངས་ཁམས་ལ་
རང་བཞིན་གི་འགྱུར་ལྷོག་བྱུང་བ། དེ་ནི་སུ་གང་གིས་བཟླྷོག་ཏུ་མེད། གིས་པ། མི་ཞེས་པའི་འགྷོ་བ་བསམ་མེད་
འདིིའི་བ་སྷོད་མ་རུང་བ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་གྷོ དུས་རབས་ི་ཤུ་པའི་སྨད་ནས་མགྷོ་བཙུགས་པའི་གྷོ་ལ་ཧིལ་པྷོའི་
ཁྷོར་ཡུག་མས་ཆགས་ཀི་རྒྱུ་རེན་གི་གཙོ་བྷོ་ནི། འདྷོད་རྔམས་ཅན་དང་འགན་རྩྷོད་ཅན་གི་དཔལ་འབྷོར་གི་རྒྱ་
སྒྷོ་ཕེས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབར། བཟྷོ་གྲྭ་དང་བཟྷོ་གྲྭའི་དབར། ཕྱུག་བདག་དང་ཕྱུག་བདག་གི་
དབར་འགན་རྩྷོད་ཀི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཐབས་སུ་ང་ཚོ་མི་མང་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུར་ཐུན་མྷོང་དུ་
དབང་བའི་གྷོ་ལ་ཧིལ་པྷོའི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་གཏེར་ཁ་ཟངས་ལྕགས་སྷོགས་ཚོད་མེད་བཏྷོན་སེ་ཤྷོག་དངུལ་དུ་
བརེས་ནས་སྷོ་ཞིང་ལང་པའི་གྷོ་ལ་ཧིལ་པྷོའི་པགས་པ་སྷོན་ལ་སུས་བཤུས་མིན་གི་འདྷོད་རྔམས་ཅན་གི་དཔལ་
འབྷོར་རྒྱ་བསེད་པ་རྣམས་དང་དེ་དག་གི་བ་སྷོད་ཡིན། དེ་འད་བའི་རྒྱུ་རེན་གིས་པ་ནི་མིའི་དགྷོས་མཁྷོ་ལས་
བརྒལ་པའི་དཔལ་འབྷོར་རྒྱ་བསེད་དང་འདྷོད་རྔམས་ཅན་གི་དེང་དུས་ཀི་དཔལ་འབྷོར་གི་ཁྷོམ་རྭ་ལས་བྱུང་
བས། འདྷོད་རྔམས་ཅན་དང་འགན་རྩྷོད་ཅན་གི་དཔལ་འབྷོར་གི་གྷོམ་ཁ་དལ་དུ་གཏྷོང་ཐུབ་ཚེ་ད་གཟྷོད་མི་མང་
དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུར་དབང་བའི་གྷོ་ལ་ཧིལ་པྷོའི་ཁྷོར་ཡུག་མས་ཆག་ལས་ཅུང་སྷོབ་ཐུབ། རྒྱུ་མཚན་ནི། འགྷོ་བ་
མིས་བཟྷོས་པའི་ཁྷོར་ཡུག་འབག་བཙོག་ནིའགྷོ་བ་མིའི་བ་སྷོད་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཁྷོ་ནས་སྷོབ་དགྷོས་པ་ལས་
ཐབས་གཞན་མེད།

ཅ༽ མཇུག་སྡྷོམ་ཐུང་ངུ་།
སིར་འཛམ་གིང་གཙང་ན། འགྷོ་བ་བདེ། སྒྷོས་མཐྷོ་སྒང་བྷོད་གཙང་ན། ཨེ་ཤ་ཡ་གཙང་། དེ་བཞིན་ང་ཚོ་ལ་སང་
ིན་ཡྷོད་ལ། མ་འྷོངས་པ་དེ་བས་ཀང་ཡྷོད། དེས་ནས་ཅིའི་ཕིར། ང་ཚོས་ཡྷོད་ཚད་དེ་རིང་གི་ཆེད་དུ་གཏྷོང་
དགྷོས་པ་རེད་དམ། ང་ཚོས་རི་ཁྷོག་མེད་དང་། ས་བཅུད་མེད། ཆུ་སྙྷོགས་ཆུ། རླུང་འབག་བཙོག་བཟྷོས་ཏེ་མ་འྷོངས་
པའི་ང་ཚོའི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་དང་འགྷོ་བ་རྣམས་ཀིས་ཅི་ཞིག་ལ་རྷོལ་དགྷོས་མིན་གི་བསམ་ཤེས་མི་བེད་པ་རེད།
ཅིའི་ཕིར། ང་ཚོས་དགྷོས་མཁྷོ་དང་མཐུན་པའི་རང་བྱུང་ཁྷོར་ཡུག་ལ་རྷོལ་མི་ཐུབ་པ་རེད། |
ཅིའི་ཕིར། ང་ཚོས་འདྷོད་རྔམ་ཅན་དང་འགན་རྩྷོད་ཅན་གི་དཔལ་འབྷོར་གི་རེས་སུ་བརྒྱུགས་ནས་གྷོ་ལ་ཧིལ་པྷོར་
བཤུ་གཞྷོག་གཏྷོང་བཞིན་ཡྷོད།
ཅིའི་ཕིར། ང་ཚོ་རྨྷོངས་པར་ཚུད་ནས་གྷོ་ལ་ཧིལ་པྷོའི་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་རྫྷོགས་པའི་མཐའ་ཡྷོད་པ་མ་ཤེས་པ་
རེད་དམ།
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ཤེས་བཞིན་དུ་ཁམ་པ་དང་ཁེལ་མེད་ཀི་དབང་དུ་སྷོང་ནས་བཤུ་གཞྷོག་གཏྷོང་བཞིན་ཡྷོད། གྷོ་ལ་ཧིལ་པྷོ་
ལགས། ཁྱྷོད་ཀིས་ང་ཚོར་གནང་རྒྱུ་དང་བཟྷོད་བསན་མང་དགས་སྷོང་། ཁེལ་གཞུང་མེད་པའི་ང་ཚོས་ཁྱྷོད་ལས་
འཕྲྷོག་རྒྱུ་མང་དགས་སྷོང་། ། ཁྱྷོད་ཀི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་ཐྷོན་ཁུངས་ལ་རྷོགས་པའི་མཐའ་ཡྷོད་ལ། ཁྱྷོད་འུ་ཐུག་
པའི་དུས་ཀང་ཡྷོད་པས། ངས་འགྷོ་བ་བསམ་མེད་དང་གྷོ་མེད། རྒྱས་སྷོས་ཅན་དང་འདྷོད་རྔམས་ཅན་གི་ཚབ་བས་
ཏེ་མ་ཡུམ་གྷོ་ལ་ཧིལ་པྷོ་ཁྱྷོད་ལ་དགྷོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཅུང་བཟྷོད་བསན་གིས་དང་། ང་ཚོ་མ་ཆུང་གི་སེས་བུ་
འབུམ་ཕྲག་མང་པྷོ་ཞིག་གིས་ཁྱྷོད་ཀི་ཚེ་སྷོག་སྷོབ་པར་སྷོག་འབེན་ལ་འཛུགས་བཞིན་ཡྷོད། ཅུང་ཙམ་སྒུགས་
དང་། འྷོང་ངེས་ཡིན།། །།
འཕགས་ཡུལ་ཀིརྟིའི་བེས་པ་གྲྭ་ཚང་ནས། བྷོ་གྷོས་ཆྷོས་བཟང་གིས།
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