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ཚན་རིག་པ་གྲགས་ཅན་ཨྐྱེ་རི་སི་ཌྲོ་ཌལ་ལྟ་བུས་ཀྱང་ཆུ་རྡུལ་ནི་བྐྱེམ་གཟུགས་ཀྱི་ར་བའི་རྫས་སུ་བཤད་ཡྲོད།
བྲོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་དག་ནའང་རླུང་དང་ཆུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁྲོར་སྲོགས་ཀྱིས་འཇིག་རྟྐྱེན་གྲུབ་པར་བཤད། ས་ཡི་གྲོ་
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འབས་བུས་ལི་བའི་ཤིང་སྲོང་དང་། མཛེས་པར་བཞད་པའི་མྐྱེ་ཏྲོག དགྲོས་མཁྲོའི་སྲོག་རླུང་སིན་པའི་ལྗང་མདྲོག་
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མྐྱེད་ཐབས་མྐྱེད་ཀྱང་དགྲོས་མཁྲོ་ཆྐྱེ་བའི་གྲོ་ལའི་དངྲོས་པྲོ་གཅིག་པུ་དྐྱེ་ཡིན་ཞྐྱེས་བརྲོད་ཆྲོག
མ་གཞི་ཆུ་ཡིས་སའི་གྲོ་ལའི་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་ཟིན་ཡྲོད་པས་ཅི་འདྲོད་དུ་བྐྱེད་སྤྱད་ཅིང་། ལྐྱེང་ངྐྱེས་སུ་མཆིས་
སྐྱེམས་ན་དྐྱེ་ནི་ཆྐྱེས་ནྲོར་འཁྲུལ་ཞིག་ཡིན། ཚེ་སྲོག་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་མིའི་རིགས་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་གསྲོ་བའི་ཆུ་ནི་དྐྱེ་
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གལ་ཏྐྱེ་འགྲྲོ་བ་མི་རྣམས་ཀྱིས་འདྲོད་རྔམ་གི་རྟ་ཁ་ཅུང་ཙམ་འཐྐྱེན་ནས་དགྲོས་མཁྲོ་དང་འཚམ་པ་ཞིག་གིས་ཆུ་
ལ་ལྲོངས་སུ་སྤྱད་ཡྲོད་ཚེ་སའི་གྲོ་ལའི་སིང་ཁག་དྭངས་བསིལ་གི་ཆུ་བྲོ་དག་གིས་ང་ཚོར་ལྐྱེང་ངྐྱེས་ཀྱི་ཚད་གཞི་
ལྲོན་ཡྲོད་ངྐྱེས། འྲོན་ཀྱང་། འགྲྲོ་བ་མི་དག་ནི་དྐྱེ་ལས་ལྲོག་སྐྱེ། གནས་སབས་ཀྱི་དགྲོས་མཁྲོ་ཞིག་གི་དྲོན་དུ་མིའི་
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རླུང་བཏང་། སྦགས་བཙོག་བཟྲོས། བ་སྤྱྲོད་འདི་དག་གིས་གྲོ་ལར་ཚ་དྲོད་རྒྱས། ཆུ་བྲོ་དག་གི་འབྱུང་ཁུངས་
འཁྱགས་རྲོམ་བཞུར། ཆུ་ཆུང་སམ། ཤུལ་དུ་ལྷག་པའི་ཆུ་བྲོ་དག་ནི་རྫས་ངན་སྦགས་བཙོག་གིས་ལྷད། དྐྱེ་དང་དྐྱེ་
དག་གིས་ད་གཟྲོད་རང་བྱུང་གི་ཞིམ་མངར་ལན་པའི་ཆུ་བྲོ་དག་དཀྲོན་ནས་དཀྲོན་དུ་སྲོང་སྐྱེ་ཆུ་གཙང་མ་ཉྲོ་
དགྲོས་པའི་གནས་སངས་ལ་སྐྱེབས་ཟིན།
ད་ལྟའི་སབས་ལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་འཛམ་གིང་གི་ཆུ་གཙང་མ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ བྐྱེད་སྤྱད་ཟིན་ཟིན་ལ། མི་འབྲོར་ཡང་མུ་
མཐུད་འཕར་བཞིན་ཡྲོད་པས་ཆུ་གཙང་མའི་ཐྲོན་ཁུངས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆྐྱེ་རུ་འགྲྲོ་བཞིན་ཡྲོད་པ་མངྲོན་གསལ་
དུ་གྱུར་ཡྲོད། དྐྱེང་སང་འཛམ་གིང་ནང་གི་གྲྲོང་གསྐྱེབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ དང་གྲྲོང་ཁྱྐྱེར་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ཐམ་པ་
ལ་ཆུ་གཙང་མ་ཐྲོབ་ཀྱི་མྐྱེད་ལ། ས་ཁུལ་མང་ཆྐྱེ་བའི་ཉྐྱེར་མཁྲོའི་ཆུ་དྐྱེ་དག་ཀྱང་དུག་ཤྐྱེད་ཅན་གི་རྫས་སྲོར་རིགས་
ཀྱིས་བཙོག་པ་བཟྲོ་བཞིན་ཡྲོད་ཅིང༌། ཆུ་བརྒྱུད་ནས་ཡྲོང་བའི་ན་ཚའི་རིགས་ཀྱིས་འགྲྲོ་བ་མིའི་སུམ་ཆ་གཅིག་གི་
ལུས་ཀྱི་ནུས་སྲོབས་འཇྲོམས་ཀྱི་ཡྲོད་པ་དང༌། དྐྱེས་རྐྱེན་པས་ལྲོ་རྐྱེར་མི་ས་ཡ་བཅུ་ཙམ་འཆི་ལམ་དུ་འགྲྲོ་བཞིན་
ཡྲོད་པའི་སན་ཐྲོ་ཐྲོན་ཡྲོད།1 དྐྱེའི་ཕིར་མིའི་རིགས་ཀྱི་བདྐྱེ་སྡུག་ལ་སྐྱེམས་མཁན་གི་དཔྲོད་ལན་པ་མང་པྲོ་ཞིག་
ལ་མ་འྲོངས་པར་འཛམ་གིང་འདིར་ཆུས་མི་ལྐྱེང་བའི་དཀའ་ངལ་ཆྐྱེན་པྲོ་ཞིག་ལ་འཕྲད་སིད་པའི་སྐྱེམས་ཁལ་
ལངས་བཞིན་ཡྲོད། གྲགས་ཅན་ཚན་རིག་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོའི་དཔྲོན་པྲོ། དྐྱེ་བཞིན་ཤྐྱེས་ཡྲོན་པ་སྲོགས་
མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ “སའི་གྲོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྲོག་དང་ཚ་དྲོད་”སྲོགས་ཀྱི་སྲོར་ལ་ཚོགས་འདུ་རིམ་པར་
ཚོགས་ཡྲོད་པ་སྐྱེ། དཔྐྱེར་ན། འཛམ་གིང་མཉམ་འབྐྱེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྲོག་སྲོར་གི་ཚོགས་
འདུ་(COP) ལྟ་བུ། ཚོགས་འདུའི་སབས་སུ་ཡང་ཆུ་དང་ཁྲོར་ཡུག་གི་གལ་ཆྐྱེའི་རང་བཞིན་དཔད་གྐྱེང་དང་། དྐྱེ་
དག་སྲུང་སྲོབ་ཀྱི་གྲྲོས་ཆྲོད་རིམ་པར་བཞག་དང་འཇྲོག་བཞིན་པ་དྐྱེ་དག་གིས་ཀྱང་ཆུ་སྲུང་སྲོབ་དགྲོས་པའི་དུས་
ལ་བབ་ཡྲོད་པའི་བརྡ་ལན་ཞིག་འཛམ་གིང་ལ་བསྒྲགས་པ་ཡིན། འགྲྲོ་བ་མི་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་ཡང་ལུས་པྲོའི་བརྒྱ་
ཆ་བདུན་ཅུ་ཆུ་ཡིན་ཞིང་། ཆུ་མྐྱེད་པར་ཉིན་གསུམ་ལས་འཚོ་མི་ཐུབ་པར་བཤད། དྐྱེང་སབས་མི་འབྲོར་འཕྐྱེལ་
རྒྱས་ཆྐྱེ་རུ་ཕིན་པ་དང་བསྟུན་མི་རྣམས་ལ་ཞིང་ལས་དང་། བཟྲོ་གྲྭ། གྲོག་ཁང་སྲོགས་ཀྱི་ཆྐྱེད་དུ་ཆུ་ནི་དྐྱེ་ལས་ཀྱང་
དགྲོས་མཁྲོ་ཆྐྱེ་རུ་ཕིན་ཡྲོད། གང་ལྟར་ཆུ་ནི་ཚེ་སྲོག་གི་ཉིང་ཁུ། འཚོ་བའི་རྟྐྱེན་གཞི། རླབས་ཆྐྱེན་གི་སྐྱེད་མ་ཞིག་
དང་མཚུངས་པས་ཆུ་མྐྱེད་པར་སྐྱེ་དངྲོས་གང་ཡང་གསྲོན་ཐབས་བལ།

བྲོད་ཀྱི་ཆུ་དང་འཛམ་གིང་གི་འབྐྱེལ་བ།
དྐྱེ་ཡང་བྲོད་གངས་ཅན་གི་ཁྲོར་ཡུག་ནི། ཇི་སད་དུ། “གནམ་གི་ནི་དབུས། སའི་ནི་དཀྱིལ། གིང་གི་ནི་སིང་པྲོ།
གངས་ཀྱི་ནི་ར་བ། ཆུ་བྲོ་ཀུན་གི་མགྲོ། རི་མཐྲོ། ས་གཙང་། ཡུལ་བཟང། མི་མཛངས་ཤིང་དཔའ་ཏུ་སྐྱེས།”2 ཞྐྱེས་པ་
1
2

བྲོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁྲོར་ཡུག་སྲུང་སྲོབ་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་ད་བ།
དབིན་ཇི་དང་། ཧྤ་རན་སའི་རྒྱལ་གཉྐྱེར་དཔྐྱེ་མཛོད་ཁང་དུ་ཉར་ཚགས་བས་པའི་བྲོད་ཡིག་ཡིག་རིང་ལས་བཏུས་པའི་༼བྲོད་བཙན་པྲོའི་རྒྱལ་རབས།༽ཤྲོག་ངྲོས་དང་པྲོ་ལས་དངས།
2

༢༠༡༧ ལྲོའི་ཁྲོར་ཡུག་རྲོམ་རིག་འགྲན་སྡུར་གི་འབྲོང་གི་གཟྐྱེངས་རྟགས་ཐྲོབ་པའི་རྲོམ་ཡིག

ལྟར་ཆུ་བྲོ་གཙང་མ་ཀུན་གི་མགྲོ་དང་ཐྲོན་ཁྲོངས་ཆྐྱེ་ཤྲོས་སུ་གྱུར་ཡྲོད། དྐྱེ་ལྟ་བུའི་ཁྲོར་ཡུག་དྐྱེ་ངྲོ་སྲོད་མདྲོར་ཙམ་
བྐྱེད་ན། བྲོད་གངས་ཅན་ལྗྲོངས་ཀྱི་སྤྱིའི་ས་ཁྱྲོན་ནི། སྤྱི་ལྐྱེ་ [km] གྲུ་བཞི་མ་ ༢༨༠༠༠༠༠[km2] ལྷག་ཡྲོད། དྐྱེང་
སང་གི་འཛམ་གིང་ས་ཁའི་དབང་དུ་བས་ན། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དང་། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་སྲོགས་ཀྱི་
བང་ཕྲོགས་དང་། པ་ཀི་སི་ཐན་དང་། ཨ་ཧི་གྷ་ནི་སི་ཐན་སྲོགས་ཀྱི་ཤར། ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ཏྐྱེ་ཤིན་ཅང་། ཧྲོར་
སྲོག་གི་ལྷྲོ། རྒྱ་ནག་གི་ནུབ་ཏུ་གནས་ཡྲོད། བྲོད་ཀྱི་ས་ཁྱྲོན་ཕལ་མྲོ་ཆྐྱེའི་མཐྲོ་ཚད་ནི་རྒྱ་མཚོའི་ངྲོས་ནས་བརིས་
པའི་སྤྱི་ཁྐྱེ་ ༡༣༠༠༠ [m]སར་ཆགས་ཤིང་། འཛམ་གིང་གི་རི་བྲོ་གྲགས་ཅན་གངས་དཀར་ཏྐྱེ་སྐྱེ་དང་། ཆུ་བྲོ་
གྲགས་ཅན་རྟ་མཆྲོག་ཁ་འབབ། རྨ་བ་ཁ་འབབ། གང་ཆྐྱེན་ཁ་འབབ། སྐྱེང་གྐྱེ་ཁ་འབབ། སྲོད་ཕྲོགས་ཀྱི་བྲོང་ཆུ།
བང་རིགས་སྐྱེ་བཞི་ནས་འབབ་པའི་ནག་ཆུ་དང་སྲོག་ཆུ་གཉིས་འདྐྱེས་པའི་རྒྱལ་མྲོ་རྔུལ་ཆུ། ནང་ཆྐྱེན་འབྲོང་བ་
སྲོད་སྨད་དང་དགྐྱེ་རྒྱས་སྲོད་སྨད་བར་གསུམ་ནས་འབབ་པའི་རྫ་ཆུ་དང་། ངྲོམ་ཆུ་གཉིས་འདྐྱེས་པའི་ག་ཆུའམ་ཟླ་
ཆུ། གདང་ལ་རི་རྒྱུད་ནས་འབབ་ཅིང་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གི་ཆུ་ཆྐྱེན་ཨང་དང་པྲོར་བརི་བའི་འབི་ཆུ་སྲོགས་རྒྱུག་ཆུ་
ཧ་ཅང་མང་པྲོ་དང་། རྒྱ་ཁྱྲོན་སྤྱི་ལྐྱེ་གྲུ་བཞི་མ་འབུམ་གཅིག་དང་ལྔ་སྲོང་ལྷག་གི་ས་ཆར་འཁྱགས་རྲོམ་ ༤༧༠༠༠
ལྷག་གིས་ཁྱབ་ཅིང་། འཛམ་གིང་ཐྲོག་གི་འཁྱགས་རྲོམ་མང་ཤྲོས་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར།3
གྲོང་དུ་སྨྲོས་པའི་ཆུ་ཆྐྱེན་དང་། འཁྱགས་རྲོམ་དྐྱེ་དག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་གཉིས་ལྷག་གི་མི་གྲངས་དུང་ཕྱུར ༡་༣
ལྷག་གི་འཚོ་གནས་དང་། ཐྲོན་སྐྱེད་ལ་ཕན་ཐྲོགས་སྐྲུན་བཞིན་ཡྲོད།
འཛམ་གིང་གི་སྐྱེ་གསུམ་པར་འབྲོད་པའི་བྲོད་མཐྲོ་སྒང་གི་འཁྱགས་རྲོམ་ཧ་ཅང་མང་པྲོ་དང་། སྤྱིར་བཏང་གི་
གངས་སྲོགས་བཞུར་བ་ལས། མི་ས་ཡ་ ༢༡༠ ལ་འཐུང་ཆུ་དང་། གྲོག ཞིང་ཁར་ཆུ་འདྐྱེན་རྒྱུ་སྲོགས་ལ་ཐད་ཀར་
ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོད་པའི་ཨྐྱེ་ཤ་ཡའི་ཆུ་བྲོ་ཆྐྱེ་ཤྲོས་བཅུའི་ཆུ་མགྲོ་ཆགས་ཀྱི་ཡྲོད་པ་དང་། ལུང་ཤྲོང་གི་ཆུ་དྐྱེ་དག་གིས་
མི་དུང་ཕྱུར་ ༡.༣ ལས་མང་བར་ཤུགས་ནས་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད།4 འཛམ་གིང་ཁྱྲོན་ཡྲོངས་ཀྱི་མི་འབྲོར་བརྒྱ་
ཆ་ ༤༧ ལ་ཉྐྱེ་བ་ཞིག་བྲོད་མཐྲོ་སྒང་ནས་འབབ་བཞིན་པའི་ཆུའི་ཐྲོན་ཁུངས་ལ་བརྟྐྱེན་ཡྲོད། སྤྱི་ལྲོ་ ༢༠༠༣ ལྲོའི་
སན་ཐྲོའི་ནང་ཚོད་རིས་བས་པ་ལྟར་ན། བྲོད་མཐྲོ་སྒང་ནས་འབབ་པའི་ཨྐྱེ་ཤ་ཡའི་ཆུ་ཆྐྱེན་ཁག་དང་དྐྱེ་དག་གི་
བཞུར་བརྒྱུད་ས་ཁུལ་ཁྱྲོན་ཡྲོངས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱྲོན་སྤྱི་ལྐྱེ་གྲུ་བཞི་མ་ས་ཡ་ལྔ་དང་བཞི་འབུམ་བདུན་ཁི་ ༥,༤༧༧ ,༧༠༠
བརྒལ་གི་ཡྲོད་པ་བཤད་ཡྲོད་པ་འདིས་གྲོ་ལ་སྤྱིའི་ས་ཁྱྲོན་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༣ ཟིན་གི་ཡྲོད།
ད་དུང་ཅུང་ཙམ་རྒྱས་པར་བཤད་ན། གངས་རི་དང་འཁྱགས་རྲོམ་རྣམས་ཀྱིས་བྲོད་འདི་ཨྐྱེ་ཤ་ཡའི་ཆུའི་དགྲོས་
མཁྲོ་སྐྲུན་མཁན་གི་གཙང་ཆྐྱེན་བཞིའི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན། དཔྐྱེར་ན་དབར་དུས་གངྒའི་ཆུའི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཙམ་
3
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བྲོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁྲོར་ཡུག་ངྲོ་སྲོད་དང་། ད་ལྟའི་གནས་སངས། སྲུང་སྲོབ་སྲོར། ཞྐྱེས་པའི་དཔྐྱེ་དྐྱེབ། ཤྲོག་ངྲོས་ ༣་ པ།
WWF ད་ཐྲོག་ཏུ་བཀྲོད་པའི་བྲོད་ཀྱི་ཁྲོར་ཡུག་སྲོར་གི་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་ད་རྲོམ་ལས་དངས།

3

༢༠༡༧ ལྲོའི་ཁྲོར་ཡུག་རྲོམ་རིག་འགྲན་སྡུར་གི་འབྲོང་གི་གཟྐྱེངས་རྟགས་ཐྲོབ་པའི་རྲོམ་ཡིག

དང་། གཙང་ཆུ་གཞན་གི་ཆུའི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ནས་ ༦༠ ཙམ་ཞིག་རི་རྒྱུད་འདི་དག་ནས་འབབ་བཞིན་ཡྲོད། འབི་
ཆུས་རྒྱ་ནག་གི་འཐུང་ཆུའི་ཐྲོན་ཁུངས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ཟིན་གི་ཡྲོད། ད་དུང་འབས་ཀྱི་ཐྲོན་ཁུངས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠
ལྷག་དང་། འབྲུ་རིགས་ཐྲོན་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠། དྐྱེ་བཞིན་ཉ་ཚོང་ཐྲོན་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ལྷག་དང་། རྒྱ་
ནག་རྒྱལ་ནང་གི་ཐྲོན་སྐྱེད་ར་འབྲོར་(GDP) གི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ འབི་ཆུར་བརྟྐྱེན་གི་ཡྲོད། བྲོད་མཐྲོ་སྒང་གིས་པ་ཀི་
སི་ཏཱན་ (Pakistan) གི་བྐྱེ་ཐང་དང་། རྒྱ་གར། ཝྐྱེད་ནམ་ (Vietnam) ལྷྲོ་ཕྲོགས་ཀྱི་འབས་ཞིང་བར་གི་ས་
ཁུལ་ཁག་དང་། ཁམ་བྲོ་ཌི་ཡའི་ (Cambodia) ཏྲོན་ལྐྱེ་སྐྱེབ་(Tonlesap Lake) མཚོ་ཆྐྱེན་ནས་རྒྱ་ནག་བང་
ཕྲོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཁབ་བར་གི་ཨྐྱེ་ཤ་ཡའི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ཆུའི་དགྲོས་མཁྲོ་བསྐྲུན་གི་ཡྲོད། ཡར་ཀླུང་གཙང་པྲོའམ་བཧ་
མ་པུཏྲ་(Brahmaputra)ཞྐྱེས་པའི་གཙང་ཆུ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཆུ་བྲོའི་རྒྱུག་ལམ་ནི་བྲོད་ཀྱི་གངས་དཀར་ཏི་སྐྱེ་ནས་
མགྲོ་བརམས་ཏྐྱེ་འབྲུག་ཡུལ་དུ་ཁྱྲོན་བརྒྱ་ཆ་ ༧ བང་ལ་དྐྱེ་ཤ་ (Bangladesh) ལ་ཁྱྲོན་བརྒྱ་ཆ་ ༨.༡། རྒྱ་གར་
དུ་ཁྱྲོན་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ .༦། བྲོད་དུ་ཁྱྲོན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠.༥ བརྒྱུད་ས་ཁྱྲོན་སྤྱི་ལྐྱེ་གྲུ་བཞི་མ་[km2]དྲུག་འབུམ་ལྔ་ཁི་
ལྷག (༦༥༡ ,༣༣༥ )གི་ས་གནས་སུ་ཆ་སྲོམ་སར་ཆ་རྐྱེར་ཆུའི་འབབ་ཚད་མི་ཊར་[m]ཤྲོ་གཟུགས་མ་ ༢༠,༠༠༠
[m3] ཙམ་བཞུར་གིན་ཡྲོད། གཙང་ཆུ་འདི་དག་གི་བཞུར་བརྒྱུད་ས་ཁུལ་དུ་འཚོ་སྲོད་བྐྱེད་པའི་མི་འབྲོར་དྐྱེ་དག་
ཙམ་མིན་པར་ས་ཁུལ་གཞན་དག་ཏུ་འཚོ་སྲོད་བྐྱེད་པའི་མི་འབྲོར་དུང་ཕྱུར་མང་པྲོ་བྲོད་མཐྲོ་སྒང་ནས་དངས་
པའི་དབར་ཁའི་ཆར་སིན་ལ་བརྟྐྱེན་གི་ཡྲོད། འཛམ་གིང་སྤྱིའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཐྐྱེབས་རས་བརྲོད་པ་ལྟར་ན།
བྲོད་མཐྲོ་སྒང་གི་རྩྭ་ཐང་ནི་འཛམ་གིང་ཐྲོག་མི་མྐྱེད་ལུང་སྲོང་གི་སམ་ས་གཞི་རྒྱ་ཆྐྱེ་ཤྲོས་ཤིག་དང་། ཡུ་རྲོ་ཨྐྱེ་ཤ་
ཡའི་ནང་གི་ལྷད་མྐྱེད་དྭངས་གཙང་གི་རི་རྒྱུད་ར་ཐང་རྒྱ་ཆྐྱེ་ཤྲོས་དྐྱེ་ཡིན།5

བྲོད་ཀྱི་ཆུའི་མ་འྲོངས་པ།
བྲོད་ཀྱི་ཆུ་ནི་མ་འྲོངས་པའི་འཛམ་གིང་གི་འགྲྲོ་བ་མིས་མཚོན་པའི་སྲོག་ཆགས་བགྲང་དུ་མྐྱེད་པའི་ཚེ་སྲོག་དང་
འབྐྱེལ་བ་ཡྲོད་པ་དང་། དྐྱེའི་ངྲོས་ནས་འཛམ་གིང་མི་མང་ལ་བྲོད་ཀྱི་ཆུ་སྲུང་སྲོབ་ཀྱི་འགན་དབང་རང་ཤུགས་
ཀྱིས་སྐྱེབས་ཟིན། བྲོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངྲོས་ནས་ཀྱང་བྲོད་ཀྱི་ཁྲོར་ཡུག་གཙིགས་འཛིན་ལ་འབད་པ་སྔར་ལས་ལྷག་པ་
བྐྱེད་དགྲོས་པ་ནི་དུས་དང་ཆབ་སིད་གཉིས་ཀས་གཏུགས་པའི་ཐ་མའི་འབབ་སྐྱེགས་ལ་ཐྲོན་ཡྲོད། དྐྱེ་བས། གཤམ་
5

འདི་དག་གི་གཞི་འཛིན་ས་ནི༼བྲོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁྲོར་ཡུག་ངྲོ་སྲོད་དང་། ད་ལྟའི་གནས་སངས། སྲུང་སྲོབ་སྲོར།༽ ཞྐྱེས་པའི་དཔྐྱེ་དྐྱེབ་དང་། ༼རྒྱལ་སྤྱི་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲོར་ཡུག་ཉམས་ཞིབ་
པ་དང་། ཚན་རིག་པ་སྲོགས་ཀྱིས་ཉམས་ཞིབ་སན་ཐྲོ་ ༡༥༠ ལྷག་ཕྲོགས་བསྲོམས་བས་པའི་དཔྐྱེ་དྐྱེབ། ༼བྲོད་མཐྲོ་སྒང་གི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྲོག་གི་ཤུགས་རྐྱེན།༽ ཞྐྱེས་པའི་དྐྱེབ་གཉིས་ལ་
གཞི་བཅྲོལ་བ་ཡིན།

4

༢༠༡༧ ལྲོའི་ཁྲོར་ཡུག་རྲོམ་རིག་འགྲན་སྡུར་གི་འབྲོང་གི་གཟྐྱེངས་རྟགས་ཐྲོབ་པའི་རྲོམ་ཡིག

དུ་བྲོད་ཀྱི་ཆུ་སྲུང་སྲོབ་ཇི་ལྟར་བྐྱེད་དགྲོས་པ་དང་། དྐྱེ་ལྟར་བས་པའི་དགྐྱེ་ཕན་བཅས་ཀྱི་སྲོར་ལ་རང་གི་དན་
འཆར་རྣམས་མདྲོར་བསྡུས་སུ་འགྲོད་པར་བ།
༡༽ བྲོད་ཀྱི་ཆུ་བྲོ་དང་འཁྱགས་རྲོམ་དག་ནི་གདྲོད་མ་ནས་བྲོད་རང་གི་ཡིན་པ་ལས་གཞན་སུ་ལའང་དབང་བ་
མིན། དྐྱེའི་ཕིར་རང་གི་ཁྲོར་ཡུག་ལ་གཏྲོར་གཤིག་མི་གཏྲོང་བར་སྲུང་སྲོབ་ཀྱི་ལས་ལ་ཞུགས་པ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་
ཐྲོབ་ཐང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པས་བྲོད་མི་རིགས་ལ་རང་གི་ཆུ་སྲུང་སྲོབ་ཀྱི་ཐྲོབ་ཐང་དང་འྲོས་བབ་གཉིས་ཀ་
ཡྲོད།
༢༽ རྡུལ་ཕྲན་སིགས་རྲོ་ཡིས་ཆུ་ལ་སྦགས་བཙོག་བཟྲོ་བ་ནི་ཆུ་དུག་ཆུར་བསྒྱུར་ཅིང་། དྐྱེས་སྐྱེམས་ཅན་གི་སྲོག་ལ་
གཙེ་བའི་ཡ་ང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་འཇིགས་ཡྐྱེར་བ་ཞིག་ཡིན། བརྒྱུད་རིམ་འདི་དྐྱེང་སབས་རྒྱ་ནག་གིས་ལག་ལྐྱེན་དུ་
བསར་བཞིན་ཡྲོད། ང་ཚོས་ཅིས་ཀྱང་འདིའི་ཁྐྱེ་ཉྐྱེན་ཤྐྱེས་པར་བས་ནས་འདི་ལ་འགྲོག་རྒྲོལ་བྐྱེད་དགྲོས། ལས་གཞི་
འདིས་མཐར་གཏུགས་ན་རྒྱ་ནག་རང་ཉིད་ཀྱང་མྐྱེད་བརླག་ཏུ་གཏྲོང་བཞིན་ཡྲོད་པ་ར་འཕྲྲོད་པར་བྐྱེད་དགྲོས།
༣༽ གྲོང་དུ་བཤད་པ་བཞིན་བྲོད་ཀྱི་ཆུ་ནི་མི་འབྲོར་དུང་ཕྱུར་བརྒལ་བ་དང་། སྐྱེ་དངྲོས་སྲོག་ལན་གྲངས་ལས་
འདས་པའི་འཚོ་རྟྐྱེན་ཡིན་པས་འདི་ལ་སྦགས་བཙོག་དང་། ལྷད་སྲོན་གཏྲོང་བ་ནི་དྐྱེ་ལྲོངས་སུ་སྤྱྲོད་མཁན་གི་
འགྲྲོ་བ་མི་དྐྱེ་དག་དང་། ཚེ་སྲོག་གྲངས་མྐྱེད་པ་དྐྱེ་དག་ལ་ཁྱད་གསྲོད་དང་བརི་སྲུང་དྲོར་བ་ཡིན། གནད་དྲོན་
འདི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐྲོག་གསལ་སྲོན་གིས་བྲོད་ཀྱི་ཆུ་སྲུང་སྲོབ་ཀྱི་རྐྱེ་ཞུ་འབུལ་དགྲོས། ཆྐྱེན་པྲོ་དག་གིས་ཀྱང་རང་དང་
རང་གི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་ལ་འབྐྱེལ་བ་ཡྲོད་པའི་གནད་དྲོན་འདིར་སང་མྐྱེད་བྐྱེད་མི་སིད།
༤༽ བྲོད་ཆགས་འཇིག་དང་བྲོད་ཀྱི་ཆུ་སྲུང་སྲོབ་ལ་འབྐྱེལ་བ་ཡྲོད་པ་དང་། འཛམ་གིང་གི་སྐྱེ་གསུམ་པ་དང་ཨྐྱེ་
ཤ་ཡའི་ཆུ་མཛོད་ཆྐྱེན་མྲོར་འབྲོད་པའི་བྲོད་ཉམས་རྒུད་དུ་སྲོང་ཚེ་དྐྱེའི་ཁྲོར་ཡུག་ཀྱང་ལྐྱེགས་པར་གནས་མི་ཐུབ།
མུ་མཐུད་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་འཛིན་པའི་བྐྱེད་བབ་ལྟར་སྲོང་ཚེ་ནམ་ཞིག་ན་བྲོད་དང་དྐྱེའི་ཁྲོར་ཡུག་གཉིས་ཀ་
ལ་ཉམས་ཉྐྱེས་ཆྐྱེན་པྲོ་ཡྲོང་ངྐྱེས་ཤིང་དྐྱེ་ནི་འཛམ་གིང་གི་གྲོད་ཆགས་ཆྐྱེན་པྲོ་ཞིག་ཡིན་པའི་གནས་ལུགས་སྔར་
ལྷག་རྒྱལ་སྤྱིར་ཡྲོངས་བསྒྲགས་བྐྱེད་དགྲོས། དྐྱེ་ནི་ཆབ་སིད་ཀྱི་ངྲོས་དང་། གནས་ལུགས་ཀྱི་ངྲོས། བདྐྱེན་པ་ཡི་ངྲོས་
བཅས་ནས་ཧ་ཅང་གི་རན་པའི་ལམ་ཕྲོགས་ཤིག་ཡིན།
༥༽ ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྲོའི་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་མི་རབས་རྐྱེས་མ་དང་། མ་འྲོངས་པའི་ཚེ་སྲོག་ཁི་
མ་འབུམ་གི་ཆྐྱེད་དུ་སྤྱིར་ཁྲོར་ཡུག་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཆུ་བྲོ་དང་འཁྱགས་རྲོམ། དྐྱེ་ལས་ཀྱང་བྲོད་ཀྱི་ཆུ་བྲོ་དང་
འཁྱགས་རྲོམ་སྲུང་སྲོབ་ཆྐྱེད་ཚད་རན་པའི་ལྲོངས་སྤྱྲོད་ལ་གཞྲོལ་དགྲོས་པ་ན་ཅིས་ཀྱང་གལ་ཆྐྱེ། འདི་ལ་འགྲྲོ་བ་
མིའི་རིགས་ཀྱི་བསམ་བྲོའི་སྲོབ་དཔྲོན་ཆྐྱེན་པྲོ༸གྲོང་ས་བཅུ་བཞི་བ་ཆྐྱེན་པྲོ་མཆྲོག་གིས་ཧ་ཅང་གི་ལམ་སྲོན་
རླབས་ཆྐྱེན་ཞིག་གནང་ཡྲོད་པ་སྐྱེ“རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་སྲུང་སྲོབ་བདག་གཉྐྱེར་དགྲོས་ན་ང་ཚོ་ལ་ཞི་བདྐྱེ་བག་
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༢༠༡༧ ལྲོའི་ཁྲོར་ཡུག་རྲོམ་རིག་འགྲན་སྡུར་གི་འབྲོང་གི་གཟྐྱེངས་རྟགས་ཐྲོབ་པའི་རྲོམ་ཡིག

ཕྐྱེབས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཞིག་ངྐྱེས་པར་དུ་དགྲོས། ཕིའི་ཁྲོར་ཡུག་གི་ཐྲོན་ཁུངས་བག་མྐྱེད་ལྲོངས་སྤྱྲོད་བྐྱེད་པ་འདིས་འགྲྲོ་བ་
མིའི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་གནྲོད་སྲོན་ཆྐྱེན་པྲོ་བཟྲོ་གིན་ཡྲོད། དྐྱེ་ནི་འགྲྲོ་བ་མིས་རང་བྱུང་སྲོད་བཅུད་ལ་བརི་མཐྲོང་མི་
བྐྱེད་པའི་སྲོན་དང་། ཁྲོར་ཡུག་གལ་ཆྐྱེ་སྲོར་གི་སྲོབ་སྲོང་སྲོད་རྒྱུ་གལ་ཆྐྱེན་པྲོ་ཡིན། ང་ཚོས་ཁྲོང་ཚོར་རང་བྱུང་གི་
བཀྲོད་པ་དྐྱེ་ང་ཚོའི་འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་བདྐྱེ་ར་དང་ཐད་ཀར་འབྐྱེལ་བ་ཡྲོད་པའི་གནད་དྲོན་ཤྐྱེས་སུ་འཇུག་
དགྲོས།”6 ཞྐྱེས་ཡང་དག་པའི་གདམས་པ་གསྐྱེར་ནག་འད་འདི་ཚོར་ངྐྱེས་པར་དུ་དྲོ་སང་གནང་འྲོས།

མཇུག་བསྡུ་བ།
མདྲོར་བསྡུས་ན། དྐྱེང་རབས་ཅན་གིས་བསད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་འདིར་ཁྲོར་ཡུག་གི་དཀའ་ངལ་ནི་དཀའ་ངལ་གསར་
བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དཀའ་ངལ་འདིས་མ་འྲོངས་པའི་མི་རབས་ཚོ་དང་ཚེ་སྲོག་དུང་ཕྱུར་མང་པྲོའི་བདྐྱེ་ཐབས་
དང་འབྐྱེལ་བ་ཡྲོད་པས་ད་ལྟ་ནས་ཅིས་ཀྱང་དྲོ་སང་དང་འགན་ཁུར་ལྐྱེན་དགྲོས། མཐྲོ་སྒང་གི་བྲོད་ཀྱི་ཆུ་བྲོ་དང་
འཁྱགས་རྲོམ་དག་ཀྱང་འཛམ་གིང་ཁྲོར་ཡུག་གི་ཆ་ཤས་ཆྐྱེས་གལ་ཆྐྱེན་ཞིག་ཡིན་པས་འཛམ་གིང་མི་མང་དང་།
རྒྱ་ནག རྒྱ་གར། པ་ཀི་སི་ཐན། ཝྐྱེ་ཏི་ནམ་སྲོགས་བྲོད་ཀྱི་ཆུ་བྲོ་ལྲོངས་སུ་སྤྱྲོད་མཁན་སུས་ཀྱང་དྲོ་ཁུར་དང་སྲུང་
སྲོབ་ལ་རྲོགས་འདྐྱེགས་བྐྱེད་པའི་རྐྱེ་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད་ལ། རྲོམ་ཡིག་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་བྲོད་ཀྱི་ཆུ་དང་
འཁྱགས་རྲོམ་གི་གལ་ཆྐྱེའི་རང་བཞིན་གི་ཤྐྱེས་བ་གྲོང་འཕྐྱེལ་དུ་གཏྲོང་རྒྱུ་དང་། བྲོད་ཀྱི་ཆུ་བྲོ་སྲུང་སྲོབ་ཀྱི་ཕྲོགས་
ལ་བསམ་བྲོའི་ནུས་པ་ཅུང་ཙམ་བསྐྱེད་བསིང་བ་རྒྱུ་དྐྱེ་ཡིན། མཇུག་ཏུ་འགྲྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་བསམ་བྲོའི་སྲོབ་
དཔྲོན་ཆྐྱེན་པྲོ། འཇིག་རྟྐྱེན་ཞི་བདྐྱེའི་དྐྱེད་དཔྲོན། ༸གྲོང་ས་སྐུ་ཕྲྐྱེང་བཅུ་བཞི་བ་ཆྐྱེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་གསུང་ཞིག་གིས་
རྲོམ་ཡིག་འདིའི་མཇུག་གི་ཤིས་པ་བརྲོད་པར་བ་སྐྱེ། “འཛམ་གིང་གི་སྲོད་བཅུད་ལ་གཅྐྱེས་འཛིན་དང་སྲུང་སྲོབ་
བ་རྒྱུ་དྐྱེ་ནི་མིའི་ཀུན་སྤྱྲོད་ཀྱི་གནད་དྲོན་ཙམ་མ་ཡིན་པར། དྐྱེ་ནི་ང་རང་ཚོའི་འཚོ་གནས་ལ་རག་ལས་པའི་གནད་
དྲོན་ཆྐྱེན་པྲོ་ཞིག་ཡིན་པས། ད་ལྟའི་མི་ཐྲོག་འདི་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྐྱེས་ཀྱི་མི་རབས་མི་ཐྲོག་རྣམས་ལའང་འཇིག་
ཉྐྱེན་ཡྲོད་པའི་རྐྱེན་ངན་འདི་ཚོར་ཁ་གཏད་གདྲོང་ལྐྱེན་ཇི་ལྟར་བྐྱེད་པའི་ཐད་ང་ཚོ་ཚང་མས་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་
དགྲོས་པ་ཡིན།”7
༢༠༡༧/༩/༣/ ལ་མཇུག་རྫྲོགས་པར་བིས་སྲོ།།
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ཁྲོར་ཡུག་སྲོར་སྩལ་བའི་བང་དྲོར་ལམ་སྲོན། ཞྐྱེས་པའི་ཤྲོས་ངྲོས་ ༢༣ ལས་དངས།
ཁྲོར་ཡུག་སྲོར་སྩལ་བའི་བང་དྲོར་ལམ་སྲོན། ཞྐྱེས་པའི་ཤྲོས་ངྲོས་ ༦༣ ལས་དངས།
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